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கால சூழல்களை கடந்த   நம்பிக்ளக 

 

 

 

 

2021 க்கான செய்ததி 
இந்த கடந்த சில மாதங்களில் மணித நேயத்தில் 

முன்நேற்றத்தத அதிகமாக காண  முடிகிறது . எழுச்சி மற்றும் 
ேிச்சயமற்ற காலங்களில் கூட தியாக சிந்ததணயுடன் 
தங்கதளத் தாங்கநள அற்பேம் சசய்யும் வாலிப சபண்கள்,  
ஆண்கள் ஏராளமாநோர். 

பல இதளஞர்கள் எதிர்காலத்ததப் பற்றிய கவதலகதள 
எங்களுடன் பகிர்ந்து சகாண்டேர், என்ேவிதமாே  ேம்பிக்தக 
எங்கதள வழிேடத்துகிறது; எல்லாம்  ேிதலயற்றதாக 
இருக்கும்நபாது ோம் எதத ேம்புவது அல்லது  சார்ந்து இறுப்பது? 
ோங்கள் வாழ்வதற்காே  நோக்கம்தான் என்ே என்ற நமலும்  

ஆழமாே  மாற்று குரல்கல் எழுகின்றே. ோங்கள்  
ஏமாற்றமதடவதத தவிர்த்து  , ேம்பிக்தகயின் அறிகுறியின் 

நமல் கவேம் சசலுத்த நவண்டும். 

 

2021 ஆம் ஆண்டிற்காே இந்தச் சசய்திக்கு பதிலளிப்பதற்காே 
ஒரு வழியாக, 15 முதல் 35 வயதுதடய இதளஞர்கதள 
உறுதியாே எடுத்துக்காட்டுகளுடன் விளக்குவதற்கு 
அதழக்கிநறாம். எவ்விதமாே முயற்சிகள் அல்லது ேபர்கள் என் 
ேம்பிக்தகயின் அதடயாளமாக  இருக்கும். அடுத்த சில 
மாதங்களில், இந்த பதில்கள் பல்நவறு வடிவங்களில் 
சவளியிடப்படும்: உதரகள், வடீிநயாக்கள், பாட்காஸ்ட்கள் 
மூலமாக.. solidarity@taize.fr இல் எங்களுக்கு உங்கள்  கருத்துகதள 

எழுதி அனுப்புங்கள் . 

 

சதாற்றுநோயால் பாதிக்கபட்ட தற்நபாததய சூழ்ேிதலயில், 
உலகின் பரந்த பிராந்தியங்களில் வளர்ந்து வரும் ஆபத்தாே 
தன்தமதய ோம் காண்கிநறாம், ததரியமாே அரசியல் 
முடிவுகள் எடுக்க நவண்டிய நததவ உள்ளது. 
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   ஆோல் ோம் அதேவரும் நமற்சகாள்ளக்கூடிய ஒற்றுதம , 

சமூக ேட்பும் இன்றியதமயாதது என்பதத உோந்து பலரும் 
மற்றவர்களுக்கு      நசதவ சசய்ய தயாராக உள்ளேர்.  
பரஸ்பர உதவி எதிர்காலத்திற்காே ஒரு பாதததயத் 
திறக்கிறது என்பது அவர்களின் சபருந்தன்தம ேமக்கு 
ேிதேவூட்டுகிறது. 

 

ேமது சபாதுவாே இருப்பிடமாே இந்த புவிதய 

 காப்பாற்ற பல இதளஞர்கள் தங்கள் ஆற்றதல 
அர்ப்பணிக்கிறார்கள்! காலேிதல, அவசரேிதலக்காே அதேத்து 
பதில்களும் சசால்லில் மட்டுநம    வழங்காமல் எல்லா 
இடங்களிலும் முன்முயற்சிகள் உருவாகின்றே, அதவ 
சுற்றுச்சூழதல மிகவும் மதிக்கும் வாழ்க்தக முதறகதள 
நோக்கி முன்நேற ஏற்கேநவ ேம்தம அனுமதிக்கின்றே. 

இதற ேம்பிக்தக உதடயவர்களாகிய ேமக்கு  பூமி கடவுள் 
ேம்மிடம் ஒப்பதடத்த ஒரு பரிசு, அதத ோம் 
பாதுகாத்தூசகாள்நவாம். 

 

அேீதியின் கட்டதமப்புகதளப் பற்றி மக்கள் அதிகம் 
அறிந்திருக்கிறார்கள், அதவகளில் சில  கடந்த காலத்திலிருந்து 

ோம் சபறப்பட்டதவகள்.. துரதிர்ஷ்டவசமாக, அதிகாரம் 

அதேவருக்கும் எப்நபாதும் ேன்தம சசய்ய   
பயன்படுத்தப்படுவதில்தல. இத்ததகய துஷ்பிரநயாகங்கதள 

ோம் சந்திக்கும் நபாது, விரக்தியும், நகாபமும் 
புரிந்துசகாள்ளக்கூடியதவநய. ேமது சமூகங்கதள 
பிளவுபடுத்தும் சசயல்கதள தாண்டி ேீதிதயயும் 
சமாதாேத்ததயும் உருவாக்கியவர்களாக இருப்பதற்கு யார் 
ததரியமாக முன்வறுவர்? 

 

காலேிதல மாற்றத்திற்கு எதிராே நபாராட்டத்திலும், கார்பன் 
உமிழ்தவக் குதறப்பதிலும், மாற்றக்கூடியவற்தற 
மாற்றுவதற்காக ேமது ேதடமுதறகதள நகள்விக்குள்ளாக்க 
முடியுமா? கிறிஸ்தவ சமூகங்கள் இந்த முயற்சியில் 
பங்நகற்கின்றே: "பசுதம நதவாலயங்களின்” சேட்சவார்க் 
நபான்ற எக்குசமேிகல் முன்முயற்சிகள் சுற்றியுள்ள பல்நவறு 

உலக ோடுகளில் உள்ளே. 
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ஏற்கேநவ 1989 ஆம் ஆண்டில், பாசல் பட்டணத்தில் ேடந்த 
ஐநராப்பா நதவாலயங்கள் அதேவதரயும் "முடிந்தவதர 
சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த ஒரு வாழ்க்தக முதறதய பின்பற்ற 
நவண்டும்" என்று அதழப்பு விடுத்தே: இதன் சபாருள்,  எரி 

சக்தி பயன்பாட்தட குதறத்தல், சபாது நபாக்குவரத்ததப் 
பயன்படுத்துதல் மற்றும் கழிவுகதள கட்டுப்படுத்துதல். 

 

நதநே  பட்டிேத்தில் சுற்றுச்சூழல் மாற்றத்தத நோக்கிய 
எங்கள் முயற்சிகதள ோங்கள் சதாடர்கிநறாம். இதில் 
எங்களுக்கு உதவ, அதணத்து ஆநலாசதேகள் 
வரநவற்கப்படுகின்றே (www.taize.fr/eco) 

 

ெககாதர ெககாதரிகைாக கநெத்துடன்  வாழ்வது 
 

ஆமாம், ேிகழ்காலத்தின் கடிேமாே யதார்த்தங்களுக்கு 
மத்தியில், ேம்பிக்தக சிறு அதடயாளங்களாகவும் அல்லது 

எல்லா ேம்பிக்தகக்கும் நமலாே ேம்பிக்தக யாகவும்  ோம் 

காணலாம்.. இதற்காக, பிற சதப நசர்ந்த கிறிஸ்தவர்களுடனும், 
பிற சமய  ேம்பிக்தகயாலறுடனும், இதறமறுப்பாலரடனும் 
அல்லது  சவவ்நவறு நகாட்பாடுகதள உதடய 
மற்றவர்களுடன் ோம் ஒன்று இதணய நவண்டும். 

 

ோம் சநகாதர சநகாதரிகளாக வாழும்நபாது மகிழ்ச்சி 
புதுப்பிக்கப்படுகிறது, வடீற்றவர்களுடன், மிகவும் பின்தங்கிய 
ேிதலயில் இருப்பவர்கள்,  முதியவர்கள், ோன் அல்லது 
தேிதமயில் இருக்கும் ஆண்கள், சபண்கள், மற்றும் சிரமத்தில் 
உள்ள குழந்ததகள், குதறபாடுகள் உள்ளவர்கள். 
குடிநயறியவர்களின் வாழ்க்தகயின் சூழ்ேிதலகள் ேம் 
அதேவதரயும் பாதிக்கக்கூடும். சதாற்றுநோய் ேமது 
மேிதகுலத்தின் பலவேீத்தத சவளிபடித்துவிட்டது. 

முன்தப விட ேமக்கு ஒருவருக்சகாருவர் நததவ.என்று நபாப் 
பிரான்சிஸ் தேது கதலக்களஞ்சியமாே ஃபிசரசடல்லி 
டுவிட்டரில் இதத ேமக்கு  அழூத்தமாக ேிதேவுபடுத்துகிறார், 
"யாரும் தேியாக காப்பாற்றப்படவில்தல, நமலும் உலக 

கன்நோட்டம் இல்லமல், மற்ற இடங்களில் என்ே ேடக்கிறது 
என்ற சவாதல அறியாமல், ேமது உண்தமயாே 
அதடயாளத்தத  காணமூடியாது என்கிறார்.  அவர் நமலும் 
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கூறுதகயில் பிற கலாச்சாரங்களால் சசறிவூட்டப்படுவதற்காே 
திறந்த மேது மற்றும்  துயரங்களால் பாதிக்கபட்ட பிற மக்கதள 

அரவதணக்காமல் மற்றும்  அக்கதற இல்லாமல் "(532  
5146)இது சாத்தியம் இலதல. 

 

தேிேபர்கள் மற்றும் மக்களிதடநயயாே உறவுகளில், நபாட்டி 

மணபான்தமயில் இருந்து நசர்ந்து பயணிக்க  எங்களால் 
முடிந்த அதேத்ததயும் சசய்நவாம். ஒத்துதழப்பு மற்றும் 
ஒற்றுதமதய ஊக்குவிக்கும் ேிறுவேங்கள் அல்லது சங்கங்கள் 
உள்ோட்டில் இருந்தாலும் அதத. நதசிய அல்லது சர்வநதச 
அளவில் ஆதரிப்பது.  

 

நம்பிக்ளக - ஒன்றின் மீது நம்புவது 

 

இதற ேிதலயில் ேிதலத்து இருக்க, இதளஞர்களிடம் இதற 

ேம்பிக்தகதய பற்றிய ஒரு புதிய கண்நோட்டம் 
பிரதிபலிப்பதத நதநே  ேிகழ்ச்சியில்  கவேிக்கிநறாம். 
ேம்புவது என்றால் என்ே? கடவுள் இருக்கிறார் என்றால், இந்த 
கடவுள் வரலாற்றில், தேிமேித வாழ்வில் சசயல்படுபவராக 
இருக்கிறாரா? 

 

இப்படியாே நகள்விகளுக்கு ேம்முதடய  பார்தவயில்  
கடவுதளக் காணமுயர்ச்சிபதத தவிர்ப்பது முக்கியம், ோம் 
கற்பதே சசய்யக்கூடிய அதேத்ததயும் விட கடவுள் 
எல்தலயற்றவர்.  அன்பிற்கும், சத்தியத்திற்கும் ேம்முதடய 
தாகத்தின் நதடுதலாக இருக்க நவண்டும். 

 

  ேம்முதடய உள்ளாே  ஆன்மீக பயேத்தில்  அனுபவம்   எந்த 

ேிதலயில் இருந்தாலும் , ோம் அதேவரும்  முன்நோக்கி 
சசல்லும் வழிதய அடிக்கடி உணர்கிநறாம், ஆோல், 
"ேம்பிக்தகயின் யாத்ரீகர்கள்" என்ற வதகயில், ோம் ஒன்றாக 
பயணிக்கிநறாம், நதடதலப் பகிர்ந்துசகாள்கிநறாம். 

 

"விசுவாசம் என்பது கடவுள்மீது ஒரு எளிய ேம்பிக்தகயாகும், 
இது ேம் வாழ்ோளில் ஆயிரம் முதற திரும்பத் திரும்ப 
ேம்பப்படுகிறது ... ேம் ஒவ்சவாருவருக்கும் அநேக 
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சந்நதகங்கள்  இருக்கலாம்" என்று சநகாதரர் நராஜர் 
கூறுகிறார். . 

ேம்புவது என்பது முதலில் ேம்முதடய உள்ளாே உணர் 

வின் ஆழத்திலும், பிரபஞ்சத்தில் இருக்கும் ஒரு 
முன்ேிதலயில் ேம்பிக்தக தவப்பதத 
அர்த்தப்படுத்துவதில்தல, இேம்காோத ஆோல்  இன்னும் 
உண்தமயாேதாகவும் இருக்கும் ஒரு பிரசன்ேம்.  அத்த 

பிரசன்ே இருப்நபா அதன் திணிப்தப ேம்நமல்  

விதிக்கவில்தல, ஆோல் ஒவ்சவாரு தருணத்திலும், 
அதமதியாகவம், ஒரு வதகயாே புதிய சுவாச காற்றாக  ோம் 
வரநவற்க முடியும். ேம்முதடய சந்நதகங்கதளப் 
சபாருட்படுத்தாமல், ோம் மிகக் குதறவாகநவ 
புரிந்துசகாள்கிநறாம் என்ற எண்ணம் இருக்கும்நபாது கூட, 
எப்நபாதும் ேம்முடம் இருக்கும் ஒரு பரிவுள்ள பிரசன்ேம் .  

கடவுளின் புதிய அடிவாேத்ததக் கண்டறியும் அக்கதறயுள்ள 
பிரசன்ேம்  இந்த ஆன்மீக  புதிரின் மீது ேற்சசய்தி என்ே ஒளி 
வசீுகிறது? 

இநயசு இந்த அக்கதறயுள்ள பிரசன்ேத்திலிருந்து 

தேக்காணதத இறுதிவதர சபற்றுக்சகாண்டார் , அவர் 
சதாடர்ந்து அதில் கவேமாய் இருந்தார்ர். அது அவருக்கு ஒரு 
உள் சவளிச்சம், கடவுளின் சுவாசம், பரிசுத்த ஆவியின் 
உத்நவகம் 

துன்பம் மற்றும் முழுதமயாே தேிதமயின் ஆழத்திலிருந்து, 
அவர் சிலுதவயில் இறக்கும் நபாது,எல்லாம்  

அர்த்தமற்றது நபல் நதான்றியது. 

அவர் தகவிடப்பட்ட உணர்வுகதள ஒரு அழுதகயில் சவடிக்க 

அனுமதித்தார், ஆோல் இன்னும் கடவுளிடம் உதரயாற்றிய 
வார்த்ததகளில் "என் கடவுநள, என் கடவுநள, ேீங்கள் ஏன் 
என்தண தகவிட்டீர்கள்?" துநராகம், சித்திரவதத, மரண 
தண்டதே, இநயசு அன்தப ஆழ்ந்த இருளில் சகாண்டு வந்தார். 
அந்த அன்பு தீதமதய விட வலிதமயாேது என்று 
காட்டப்பட்டது, மாக்தநலோ, பின்ேர் அப்நபாஸ்தலர்கள் இந்த 
எதிர்பாராத, ேம்பமுடியாத சசய்திதயத் சதரிவித்தேர்: அவர் 
உயிருடன் இருக்கிறார். கடவுளின் அன்பு சவறுப்தபயும் 
மரணத்ததயும் சவன்றது. 

 

இந்த சசய்திதயப் பற்றிக் சகாண்டு, முதல் கிறிஸ்தவர்கள் 
சபறுகிவிட்டார்கள், அதற்கு அவர்கள் சாட்சி சகாடுத்தார்கள், 
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கிறிஸ்து இேிநமல் கடவுநளாடு உயிநராடு இருக்கிறார். 
கிறிஸ்து பரிசுத்த ஆவியிோல் பிரபஞ்சத்தத ேிரப்புகிறார், 
நமலும் ஒவ்சவாரு மேிதரிடமும் இருக்கிறார். கிறிஸ்து 
எளிநயாரிடத்தில் ஒன்றி இருக்கிறார், அவர்களுக்கு ேீதி 
வழங்குவார், அவர் வரலாற்தறயும் பதடப்தபயும் 
ேிதறநவற்றுவார், மரணத்தின் பின்ேர் மகிழ்ச்சியின் 
முழுதமயில் அவர் ேம்தம வரநவற்பார். மேித வன்முதறக்கு   

அப்பால் , சுற்றுச்சூழல் நபரழிவுகள் மற்றும் நோய்கதளத் 
தாண்டி, ஒரு புதிய அடிவாேம் திறக்கப்பட்டுள்ளது. அதத 
ோம் அறிய முடியுமா? 

 

பார்க்கும் முளறயில் மாற்றம்  
 

கிறிஸ்துவின் உயிர்த்சதழுதல் என்ற  அடிவாேத்தலிரு 
சவளிப்படுத்தப்பட்ட இந்த ஒளி ேம் இருப்புக்குள் நுதழகிறது. 
மீண்டும் மீண்டும் அது பயத்தின் ேிழதல அப்புறப்படுத்தி,ஜீவ 

ேீரின் ேீரூற்றாக ஆக்குகிறது: இதன் காரணமாக புகழின் 
மகிழ்ச்சி சவடிக்கிறது 

 

இதன் விதளவாக, ஒரு இேம்புரியாத ஈர்ப்பின் மூலம்  .  

கிறிஸ்து முடிவு மட்டும்  சதாடர்ந்து சசயலாற்றுகிறார் என்பதத 
ோம் உணர முடியும், கடவுளின் அன்பில் மேிதகுலம் மற்றும் 
முழு பிரபஞ்சமும் ஒன்றுபடுகின்றே. நமலும் அவர் தேது 
பணியில் ேம்தம பங்காளிகளாக்குகிறார் 

 

கிறிஸ்து ேம் எதிரிகதள கூட நேசிக்கும்படி நகட்கிறார். 
அதேவதரயும் ஒருங்கிதணக்க, ேம் ேட்தப விரிவுபடுத்த 
தயாராக இருக்க நவண்டும் என்று கிறிஸ்து ேம்தம ஒர் 
கூட்டாளர்களாக ஆக்குகிறார், அவருதடய சமாதாேம் பதக 
ோடுகதள கூட ேட்புறவு ஆக்க சசய்யும் . 

 

சதாற்றுநோய்யின் இந்த காலகட்டத்தில், திருச்சதப 
சதாடர்ந்து மேித குலத்தில் சநகாதரத்துவத்தத வளர்க்க 
முடியும்.  

பலவற்றில் மூன்று பரிந்துதறகதள இங்நக.காண்நபாம் 
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ேமது சமுதாயத்தத நமலும் மேிதநேயம் உள்ளவர்களாக  
மாற்ற, ஒருவருக்சகாருவர் முரண்பாடுகதளத் தணிக்கும் 
விதமாகவும், ேம்முதடய நவறுபாடுகளிலிலும் ஒன்றித்து 
ேடக்கக் கற்றுக் சகாடுக்கும் விதத்திலும் ோம் 
ஒருவருக்சகாருவர் சசவிசாய்க்க நவண்டும். திருசதப 
உதரயாடதலத் நதடவும், அதேவதரயும் சந்திக்க புறபட்டு 
சசல்லும்படி அதழக்கப்படுகிறது. எந்தசவாரு கிறிஸ்தவ 
சமூகத்ததயும் சாராமல் வாழ்பவர்களிடமும் உதரயாடலில் 
ஈடுபடத் தயாரா? 

 

பல ோடுகளில்  புலம்சபயர்ந்நதார் மற்றும் அகதிகளின் 
வருதகதய எதிர்சகாண்டது., ோடுகடத்தப்பட்ட ஒரு ேபதர 
அல்லது குடும்பத்தத வரநவற்பது எங்கள் திருச்சதபகளுக்நகா 
அல்லது சமூகங்களுக்நகா ஒரு ஊக்கத்தத அளிக்கக்கூடும். 
சமீபத்திய ஆண்டுகளில் நதநே பட்டேத்தில் எங்களுக்கு 
ஏற்பட்ட அனுபவம் இதுதான், ஏசேேில் பல ோடுகளில் 
இருந்து குடிநயறியவர்கதள எங்கள் பகுதிதய 
நசர்ந்தவர்களுடன் நசர்ந்து ோங்கள் வரநவற்றுள்நளாம். 

 

 

ஒரு வரநவற்பு சமூகமாக இருப்பது என்பது பல இடங்களில் 
மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்க்கு சசவி சகாடுப்பது. 
நதவாலயங்கள் அவர்களின்  ஒருதமப்பாட்தடப் பாதுகாக்க 
முன்நேற்ற முயற்சி  எடுக்க நவண்டும். சில சமயங்களில் 
ஆதிக்க கட்டதமப்புகள் அவற்றில் ஊடுருவியதால், உடல், 
உளவியல் மற்றும் ஆன்மீக துன்பங்கதள விதளவித்தே, 
நதநே வில் இந்த விஷயத்தில்   எங்கள்  சத்திய பணி 
சதாடர்கிறது  (WWW.taire.fr/protection) 

 

கிறிஸ்துவின் மூலமாக ேம் பார்வயில்  மாற்றம் சபறநவண்டும்  
ஒவ்சவாரு மேிதேின் கண்ணியத்ததயும்    பதடப்பின் 
அழதகயும் ோம் இன்னும் சதளிவாக அதடயாளம் 
கண்டுசகாள்நவாம், ஒரு குழந்தததய நபால் ேம்புவதற்கு 
பதிலாக, ேம்பிக்தக மீண்டும் மீண்டும் முதளக்கிறது, 
ஏசேன்றால் அது கிறிஸ்துவில் நவரூன்றியுள்ளது. , இந்த 
பூமியில் கடவுள் ேமக்கு ஒப்பதடக்கும் சபாறுப்புகதள 
ஏற்றுக்சகாள்வதற்காே ததரியம். 
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இந்த சசய்திதயப் பிரதிபலிக்க விரும்பும் உங்கள் 
ஒவ்சவாருவருடனும், ோன் சஜபத்தின் மூலம் ஒன்றிதணய 
இருக்கிநறன். 

 

கிறிஸ்து இநயசுநவ, ேீர் அருளிய உம்முதடய  

ேன்தமகளூக்காகவும் எளிதமக்காகவும் ோங்கள் உம்தமப 
புகழ்கிநறாம். உங்கள் மேத்தாழ்தமயின் மூலம் கடவுளின் 
ஒளி உம் வாழ்ோள் முழுவதும் பிரகாசித்தது. இந்த ஒளி 
இன்று எங்கள்  இதயத்தில் பிரகாசிக்கிறது. இது ேம் 
காயங்கதள ஆற்றுவநதாடு, ேம்முதடய பலவேீங்கதளயும், 
ேிச்சயமற்ற தன்தமகதளயும் வாழ்க்தகயின் 
ேல்வாழ்வுகளாகவும், பதடப்பு ஆற்றலாகவும், ேம்பிக்தகயின் 
பரிசாகவும் மாற்றும். கடவுளின் இந்த ஒளிதய ேம்மீது 
பிரகாசிப்பதன் மூலம், எல்லா காலசூழலிலம் 
ேம்பிக்தகயதடயச் சசய்கிறரீ்கள். 

 

ெில விவிலிய இளற வார்த்ளதகள்  

 தியாேிக்க நமலும் சதாடர்நவாம்  

மரியா இந்த வார்த்ததகளால் "கடவுள் ஆட்சியாளர்கதள 
அவர்களின் சிம்மாசேங்களிலிருந்து வழீ்த்திோர், ஆோல் 
தாழ்தமயாேவர்கதள உயர்த்திோர் பணம் பதடத்தவர்கதள 
சவறுதமயாக அனுப்பியுள்ளார் (லூக்கா 1:  46-56 ஐப் 
படியுங்கள்) 

 

இநயசுவின் தாயாே மரியா, தீவிரமாே மாற்றத்திற்கு , தீவிர 
ேம்பிக்தகயுடன் அன்தபயும் சமன்தமதயயும் ஒன்றிதணக்க 
முடிந்தது 

 

இநயசு சசான்ோர்: "பிதா என் சபயரில் அனுப்புகிற 
உதவியாளர் உங்களுக்கு எல்லாவற்தறயும் கற்பிப்பார், ோன் 
உங்களுக்குச் சசான்ே அதேத்ததயும் உங்களுக்கு 
ேிதேவூட்டுவார்" (நயாவான் 14: 15-31-ஐ வாசியுங்கள்) 

 

இநயசு ேம் அதேவதரயும் தேியாக விட்டுவிடவில்தல, 
அவர் இறப்பதற்கு முன், பரிசுத்த ஆவியின் மூலமாக, 
தம்முதடய சீஷர்களுக்கு எல்லா நேரத்திலும் தேது 
பிரசன்ேத்தத உறுதிப்படுத்திோர். ஆவியாேவர் ேம்மில் 
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வாழ்கிறார், ேம்தம ஆறுதல்படுத்துகிறார், ேம்தமத் 
தக்கதவத்துக்சகாள்கிறார், கிறிஸ்து இநயசுவின் சீஷர்களாக 
ோள்நதாறும் வாழ தூண்டுகிறார். 

 

வாேம் மகிழ்ச்சியதடயட்டும், பூமி மகிழ்ச்சியதடயட்டும், 
கடலும் ,அதிலுள்ள அதேத்தும்.ஆர்பரிகட்டும். வயல்கள் 
அவற்றில் உள்ள அதேத்தும் மகிழ்ச்சி யாக இருக்கட்டும் ; 
காடுகளின் மரங்கள் அதேத்தும் மகிழ்ச்சியுடன் பாடட்டும். 
எல்லா பதடப்புகளும் கர்த்தருக்கு முன்பாக 
சந்நதாஷப்படட்டும்; அவர் பூமிக்கு ேீதிதயக் சகாண்டுவர 
வருகிறார். (சங்கீதம் 96 ஐப் படியுங்கள்) 

 

கடவுதளப் புகழ்ந்து நபச விவிலிய திரு   பாடல்கள்  ேம்தம 
அதழக்கின்றே, கடவுதளப் புகழ்ந்து பாடுவது மேிதர்கள் 
மட்டுமல்ல, எல்லா பதடப்புகளும் பங்நகற்கின்றே. ோம் 
பதடப்தப பாதுகாக்கபடுவது மட்டும் ேம் நோக்கம் அல்ல ,  

மேித இேம் ேீடித்து இருக்க அது ேமக்கு  நததவப்படுகிறது .  ோம் 
அதன் ஒரு பகுதியாக இருப்பதால், கடவுளின் அழகாே 
வடிவதமப்புகள் எல்லா உயிர்களுக்கும் ேீட்டிக்கப்படுகின்றே 

 

                       2021 இல் நம்பிக்ளகயின் பயணம் 

 

பூவியில் ேம்பிக்தகயின் பயணம் சதாடரும். தற்நபாததய 
ேிச்சயமற்ற சூழலில் அதற்காே புதிய வடிவங்கதளக் 
கண்டுபிடிக்க ேம்தமத் தூண்டுகிறது, ஆன்தலன் முயற்சிகள் 
நபான்றதவ, இந்த சபாது முடக்க காலத்தில் தகவல் சதாடர்பு 
மூலம் ஒருவருக்சகாருவர் ஐக்கியத்தில் இருப்பது  எவவளவு 

விதலமதிப்பற்றது என்பததக் காட்டுகிறது. 

                              

சதாற்றுநோய் சதாடர்தகயில், அதேத்து கூட்டங்களும் 
திட்டமிட்டபடி ேடக்க முடியுமா என்பது சதளிவாகத்  

சதரியவில்தல, ஆோல் 2021 ஆம் ஆண்டில் ேம்பிக்தக 
பயணத்திற்காே பின் வரும் ேிகழ்ச்சி ேிரதல ஒழுங்கதமப்நபாம் 

எே ேம்புகிநறாம். 
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 சுகாதார ேிதலதம அனுமதித்தால், வரும் ஆண்டில்  நதநே 

பட்டிேத்தில் வருடம் முழுவதும்   வாராந்திர 
கூட்டங்கள்.ேடத்தப்படும்.  

 

நதநே விலிருந்தும் மற்றும்  உலசகங்கிலும் வசிக்கும் 
சநகாதரர்களுக்கு ஆன்தலன் கூட்டங்கள் ேடத்தப்படும் . 

 

 நட்பின் வார இறுதி 
 

இளம் முஸ்லிம்களுக்கும், கிறிஸ்தவர்களுக்கும் இதடயில், 
2021 ஜூதல 14 முதல் 18 வதர.. 

2021 ஆகஸ்ட் 22 முதல் 29 வதர 18-35 
வயதுதடயவர்களுக்காேஆழ்ந்த கருத்தாக்கம்  (பிரதிபலிப்பு) 
வாரம். 

 

டுரிேில் ஐநராப்பிய கூட்டம், டிசம்பர் 28, 2021 முதல் ஜேவரி 
1, 2022 வதர. 

இறுதியாக, 2021ஆம் ஆண்டில் அறிவிக்கப்பட்ட புேித பூமியில் 
ேம்பிக்தக யாத்திதரக்காே கட்டத்தத 2022 ஆம் ஆண்டில் 
நமற்சகாள்ளலாம் என்று ேம்புகிநறாம். நததிகள் விதரவில் 
சவளியிடப்படும். 


