
முன் ம�ொழிவு - 2022

ஒருமை�ப்பாட்மை உருவக்கும் பமைப்பாளிகளாக உருவாகுதல்

ஒருமை�ப்பொட்மை� வளர்ப்பதும் �க்களிமை�மை�யே� கூட்டிமை�ப்மைப உருவொக்குவதுயே� இன்மை!� 

கொலகட்�த்தின் �ிகப்மபரி� சவொல்களொக இருக்கி!து. இன்மை!� கொலகட்��ொனது, எதிர்�மை!�ொன 

வளர்ச்சிகளுக்கு முக்கி�த்துவம் மகொடுத்துக்மகொண்டிருக்கி!து (அ) அதற்கு முன்னுரிமை� வழங்கும் வமைக�ில்

தங்கமைள த�ொர்படுத்திக்மகொண்டு வருகி!து. 

�னிதன் தன்மைன உலக பமை�ப்பமைனத்யேதொடும் உ!வு மகொண்�ொடும் வமைக�ில் தக்கமைவத்துக்மகொண்�ொலும் 

யேபரி�ர்களும் மபருந்மதொற்றுகளும் �னிதனுக்கு மபரும் சவொலொகயேவ இருக்கின்!ன.: ஆ�ினும் நொம் இந்த 

கடின�ொன சூழலிலிருந்து நம்மை� தற்கொத்துக்மகொள்ளவும் �ீண்டு வரவும் நம் அமைனவரின் ஒற்றுமை�யும் 

ஒருங்கிமை�ந்த பொதுகொப்பு மு�ற்சிகமைளயும் கமை�பிடித்தொல் �ட்டுயே�  இவற்!ிலிருந்தும் நொம் �ீண்டு 

வரமுடியும்.  

இந்த உலகம் சமூக, அரசி�ல், மபொருளொதொரம் �ற்றும் கலொச்சொர ரீதி�ிலும் சு�நலப் யேபொகிலொன 

முரண்பொடுகமைளக் மகொண்டிருப்பமைதப்யேபொல, நொடுகளுக்கிமை�யே�யும் சமூகங்களுக்கிமை�யே�யும் இன்னும் 

கு!ிப்பிட்டுச் மசொல்லுவதொனொல் குடும்பங்களுகுள்யேளயும் கூ� பிரிவிமைனகமைளயும் பிளவுகமைளயும் உர்வொகக் 

கொர��ொ�ிருக்கி!து. ஏன் கி!ித்தவர்களொ�ிருக்கும் ந�க்குள்யேளயும் கூ� இமைவகமைள எதிர்ப்பதற்கும் அல்லது

தங்களின் எதிப்பு�ர்மைவ மவளிப்படுத்தும் ஆற்!மைலயும்கூ� நொம் மபற்!ிருக்கவில்மைல: இன்னும் 

மசொல்லப்யேபொனொல், திருச்சமைபக்கும் திருச்சமைப�ின் �க்களுக்கும் கூ� யேவறுபொடுகளும் பிரிவிமைனகளும் 

மதொ�ர்ந்தவண்�ம் இருக்கும் இக்கொலகட்�த்தில் யேவற்றுமை�கமைளக்க�ந்து, சயேகொதரத்துவம் நிமை!ந்த 

பி!ரன்பின் சொட்சிகளொக நம்மை� நொம் நிரூபிக்கயேவண்டி�வர்களொக இருகியே!ொம்.

உலகின் சில நொடுகளில் இத்தமைக� முரண்பொடுகள் இருந்துவரும் சூழலில் ஆன்�ீகத்மைத தவ!ொக 

ப�ன்ப்டுத்தியும் வன்முமை!�ிலும் பொலி�ல் வன்மகொடுமை��ிலும் சிலர் ஈடுபடுவதொல் �க்களிமை�யே� 

நம்பிக்மைக�ின் வலு குமை!ந்து வருவதொக உ�ருகி!ர்கள்.

ச�ீப கொல�ொக இத்தமைக� எதொர்த்த�ொன உண்மை�கமைள �ிகத் தீவிர�ொக உ�ர்ந்த!ிந்து அதற்கொன ஒரு 

�ொற்று மச�ல்திட்�த்மைத மதயேச அமை�ப்பு முன்மனடுக்கி!து. அதனடிபமை��ில் அமைனத்து �க்களுக்கு�ொன 

பொதுகொப்பு �ற்றும் நம்பிக்மைகக்கு!ி� கள�ொக “மதய்யேச” இருக்க யேவண்டும் என விரும்புகியே!ொம்: அதற்கொன 

அமைனத்து மு�ற்சிகமைளயும் மசய்�யேவண்டும் என்றும் நொங்கள் விரும்புகின்யே!ொம்.  ﴾www.taize.fr/protection﴿

நம்முமை�� திருச்சமைப அமைனத்து �க்களுக்கு�ொன நட்பு!வின் இ��ொக அ!ி�ப்பட்டிருக்கி!து. அதற்கு 

நற்மசய்தி�ின் �திப்படீுகளின் அடிப்பமை��ில் ஆழ�ொன விசுவொசம் மகொண்� தீவிர �ன�ொற்!ம்தொன் 

இன்மை!� உ�னடித் யேதமைவ�ொக இருக்கி!து.

இயே�சுகி!ிஸ்து தன்மைனயே� ஒப்புக்மகொடுத்து, த�து யேபரன்பினொல் அவரது சொ�லில் நொம் சயேகொதர 

சயேகொதரிகளொய் வொழ, யேதமைவ�ொன சக்தி�ிக்க புதி� நீரூற்மை! தி!ந்து மைவத்தொர். அதன் வழி�ொக 

�னிதகுலத்தின் கண்�ி�ம் கொக்கப்ப�வும் பமை�ப்புகள் அமைனத்தும் பொதுகொப்பில் பரொ�ரிக்கப்ப�வும் 

விரும்பினொர். 

�னித குலத்மைத க�வுளின் அன்பில் ஒன்!ிமை�க்கவந்த இயே�சு கி!ிஸ்து, சயேகொதர ஒன்!ிமை�ப்பினொல் 

நொ�மை�வரும் அவரது சொ�ல்களொக இருக்க யேவண்டும�ன விரும்புகி!ொர்.

அதற்கொன முன்ம�ொழிவுகளொக இந்த 2022 ஆம் ஆண்டிற்கொன சிந்தமைனகமைளத் தூண்டும் யேகள்விகமைள நொம் 

எழுப்ப யேவண்டும் என நொன் விரும்புகியே!ன்.

பமை�ப்பமை�த்து�ன் யேசர்ந்து, �னித குலத்திலும், ந�க்கு மநருக்க�ொனவர்களு�னும் ந�து திருச்சமைப�ிலும் 

சமூகத்திலும் இன்னும் ஒருபடி யே�யேல ந�து இத�த்திலும் ஒற்றுமை�மை�யும் ஒருமை�ப்பொட்மை�யும் 

வளர்த்மதடுப்பதில் நம்முமை�� பங்களிப்பு என்னவொக இருக்கப்யேபொகி!து…? - அருட்பணி. அல�ாய்ஸ்.
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 கீழ்க்கொணும் ஆறு முன்ம�ொழிவுகளில் ஒவ்மவொன்!ிற்கும் மகொடுக்கப்பட்டிருக்கும் விளக்கங்கள் ந�து 
எண்� பிரதிபலிப்புகமைள ஆழப்படுத்த உதவும்.  இச்சிறு யே�ற்யேகொள்களுக்கொன விரிவொன 
விளக்கங்கமைள வமைலத்தளம் �ற்றும் வமைலம�ொலி வொ�ிலொகவும் �ற்றும் “மதய்யேச” வில் 
நமை�மபறும் கலந்தொய்வுக் கூட்�ங்களிலும் மபற்றுக்மகொள்ளலொம். 

 இம் முன்ம�ொழிவுகளுக்குரி� விவிலி� கு!ிப்புகளும் விளக்க உமைரகளும் நிகழ்நிமைல (online) �ில் 
பதிப்பிக்கப்படும். “மதய்யேச” வின் விவிலி� அ!ிமுகவுமைர பகுதிகமைளத் யேதர்ந்மதடுத்தலில் இமைவ 
கிரி�ொ ஊக்கிகளொக அமை�யும். கொண்: www.taize.fr/bible

விசுவொச திருப்ப��ம் - 2022

 மபருந்மதொற்!ின் விமைளவுகள் மதொ�ர்ந்தொலும், “மதய்யேச” �ற்றும் பி! இ�ங்களிலும் ந�து விசுவொச 
திருப்ப��த்மைத நம்பிக்மைகயே�ொடு மதொ�ர முற்படுகியே!ொம்...

 ”மதய்யேச” வில் வொரொந்திரக் கூட்�ங்கமைள ஆண்டு முழுவதும் ந�த்துவது.

 புனிதத் தலங்களுக்கு (பொலஸ்தீனம்) திருப்ப��ம் - யே� 8 முதல் யே� 15, 2022 வமைர… 

 இஸ்லொ�ி� �ற்றும் கி!ிஸ்தவ இமைளஞர்களுக்கொன நட்பின் கூடுமைக - ஜூமைல 13 முதல் 17, 2022 

வமைர…

 18 முதல் 35 வ�தினருக்கொன கருத்துப் பரி�ொற்! வொரம் - ஆகஸ்டு 21 முதல் 28, 2022 வமைர. இந்த 
வொரத்தில் ந�த்தப்படும் பல்லு�ிர் பொதுகொப்பு கு!ித்த சி!ப்பு நிகழ்வில் விருப்பம் உள்ளவர்கள் 
பங்யேகற்கலொம்.

முதல் முன்ம�ாழிவு: 

ஏற்றுக்மகாள்வதில் �கிழ்வது

�ொனு� இனத்தின் ஒற்றுமை�க்கும் அது சொர்ந்த அன்பின் எதிர்கொலத்திற்கும் நொம் அமைனவருயே� பங்களிக்க 
முடியும். இப் பங்களிப்பொனது, நொம் ஒருவயேரொடு ஒருவர் உருவொக்கிக் மகொண்டிருக்கும் உ!வு 
நிமைலகளிலிருந்யேத மதொ�ங்குகி!து. நொம் ந�து குடும்பங்களுக்குள்ளும், உ!வினர்கள் �ற்றும் 
நண்பர்களு�னும், கு!ிப்பொக யேசொதமைன�ொன கொலகட்�த்தில், உண்மை��ொன அக்கமை!க் மகொண்�வர்களொக 
இருக்கயேவண்டியுள்ளது.

நம்�ிலிருந்து வித்தி�ொச�ொன பின்ன�ி மகொண்�வர்கமைள தி!ந்த �னது�ன் ஏற்றுக்மகொள்ளும் ஒவ்மவொரு 
தரு�த்திலும் �ொனு� குடும்பத்தின் ஒற்றுமை� யே�ம்படுகி!து. எதிர்ப்பொர்ப்புகள் ஏது�ில்லொ�ல் �னிதர்கமைள, 
கு!ிப்பொக வழக்க�ொக நொம் சந்திக்கொத நபர்கமைளயும், யேதடிச்மசல்யேவொ�ொ?  ஆச்சரி�ப்படும் வமைக�ில் 
கற்பமைன�ிலும் நொம் நிமைனத்துப் பொர்க்கொத பலவற்மை! நொம் அவர்களி��ிருந்து மபற்றுக்மகொள்கியே!ொம். 

த�க்கத்தொலும் ப�த்தொலும் நம்மை� நொயே� ஊன�ொக்கிக்மகொள்ளொவிட்�ொல் மபறுவதில் கிமை�க்கக்கூடி� 
இன்பம் ந�க்கு வந்துயேசருகி!து. பி!ரு�ன் உ!வு மகொள்ளும்யேபொது நொம் ந�து மசொந்த அமை��ொளத்மைத 
கண்டுபிடிக்கியே!ொம். �னதின் ஆழத்தில் நொம் மகொண்டிருக்கும் யேசொகத்மைத மவளிக்மகொண்டுவர அவர்களொல் 
உதவமுடியும். அது�ட்டு�ல்லொ�ல் (ந�து இருப்புக்கொன அர்த்தத்மைதயும்) நொம் வொழ்வதற்கொன அர்த்தத்மைதயும்
அவர்களொல் வழங்க முடியும். 

இயே�சு தன்னுமை�� உவ�களில் ஒன்!ில் இவ்வொறு கூறுகி!ொர்... 
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“கொ�ம்பட்� ஒரு �னிதன் தன்மைனக் க�ந்து மசல்லும் ஒரு அந்நி�னி��ிருந்து உதவி மபறுகி!ொன்” இமைதச் 
மசய்வதன் வொ�ிலொக அந்த �னிதன் என அரசி�ல் �ற்றும் �தம் சொர்ந்த தமை�கமைளக் க�ந்துமசல்லும் 
இ�ரிமைன யே�ற்மகொள்கி!ொன். இந்தத் தன்னிச்மைச�ொன உதவி�ினொல் அந்த நொளில் கொ�ப்பட்� தனது 
அ�லொனின் வொழ்வுக்கு ஒரு அர்த்தத்மைதக் மகொடுக்கி!ொன் அல்லவொ? இன்!ளவும் நல்ல ச�ொரி�ன் என்னும் 
அந்த �னிதமைன நொம் நிமைனவு கூறுவயேதொடு, �னக்கண்�ில் யேதொன்றும் அந்த உருவத்தொல் நொம் 
ஈர்க்கப்படுகியே!ொம்.

�னிதனொய் இருப்பதின் சொரொம்சம் என்! மபொருள்ப�க்கூடி� "UBUNTU (உபுண்டு)" என்னும் ந�து நொட்டில் 
யேகள்விப்படுகியே!ொம். �னிதன் தனிமை�ப்படுத்தப்பட்�வனொக வொழ முடி�ொது என்கி! உண்மை�மை� கு!ிப்பொக 
உ�ர்த்துகி!து உபுண்டு. உ!வுப் பிமை�ப்புகமைளப்பற்!ி அது யேபசுகி!து. தனிநபர்களொக பி!ரி��ிருந்து 
பிரிந்துகி�ப்பவர்களொக பல யேநரங்களில் நொம் எண்�ிக்மகொண்டிருக்கியே!ொம். ஆ�ினும் நொம் பி!யேரொடு 
இமை�ப்பில் இருக்கியே!ொம், ந�து மச�ல்கள் இந்த ஒட்டும�ொத்த உலகத்மைதயே� பொதிக்கக் கூடி�மைவ�ொக 
இருக்கின்!ன.

ஆங்கிலிக்கன் ஆர்ச்பிஷப் எ�ியேரட்ஸ் �ொஸ்�ண்ட் டுட்டு, நி!மவ!ிக்கு எதிரொன �ற்றும் நல்லி�க்கத்திற்கொன
சவுத் ஆப்பிரிக்கொ யேபொரொளி. 

இரண்ாவது முன்ம�ாழிவு: 

உமைரயால்கமைள லபணி வளர்ப்பது

நம்பிக்மைக�ின் அடிப்பமை��ில் பிமை�ப்புகமைள உருவொக்குவயேத ஒற்றுமை�மை� வளர்ப்பதற்கு 
அடிப்பமை��ொகும். ஆனொல், பலயேநரங்களில் �னித உ!வுகள் அவநம்பிக்மைக�ொல் பொதிப்புக்கு உள்ளொகின்!ன. 

மபொது விவொதங்களிலும் சமூக ஊ�கங்களிலும் நொம் மவளிப்படுத்தும் வொர்த்மைதகளில் வன்முமை!�ொனது 
சர்வ சொதொர��ொக நிகழ்த்தப்படுகி!து. அதனொல் �க்கள் அச்சத்திற்கு ஆளொகின்!ொர்கள். இத்தமைக� 
பின்னமை�வுகமைள நொம் எப்படி எதிர்மகொள்ளப் யேபொகியே!ொம்?

உமைர�ொ�ல்களில் பங்யேகற்பமைத நொம் கவனமு�ன் யேகட்டு, யேதர்ந்மதடுக்க முடியும். �ற்!வரின் கருத்மைத நொம் 
ஏற்றுக் மகொள்கியே!ொம் அல்லது பகிர்ந்து மகொள்கியே!ொம் என்பது அல்ல இதன் அர்த்தம். �ொ!ொக, நம்மை�வி� 
வித்தி�ொச�ொக சிந்திப்பவர்களின் உ�னொன உமைர�ொ�மைலத் மதொ�ர யேதமைவ�ொன அமைனத்மைதயும் நொம் 
மசய்�த் த�ொரொக இருக்கியே!ொ�ொ என்பதுதொன் முக்கி�ம். உமைர�ொ�ல் தமை�ப�ொ�ல் இருக்க ந�து 
சக்திக்குட்பட்� அமைனத்மைதயும் மசய்� நொம் த�ொரொக யேவண்டும்.  

அடுத்தவர் �ீது தரக்குமை!வொன �திப்படீுகமைள சு�த்துவமைதயும் அவர்கள்�ீது தவ!ொன முத்திமைர 
குத்துவமைதயும் இனி மசய்��ொட்யே�ொம் என நொம் முடிமவடுப்யேபொம். நம்முமை�� மசொந்தக் கருத்திற்கொகயேவொ 
அல்லது மச�லுக்கொகயேவொ �ொரும் எந்தவமைக�ிலும் சிறுமை�ப்ப�க்கூ�ொது (�ொமைரயும் குமை!த்து 
�திப்பி�க்கூ�ொது). அது அ!ிவுக்குப் மபொருந்தொத அடிப்பமை� வொதயே��ொனொலும், ந�க்கு அதில் 
உ�ன்பொடில்மைல என்பமைத மபொறுமை�யே�ொடு, அவர்களின் �னம் புண்ப�ொத வமைக�ில் மவளிப்படுத்த 
யேவண்டும்; அயேத யேநரம் அநீதி�ொன சூழ்நிமைலகளுக்கு எதிரொக ந�து யேகொபத்மைத கட்�ொ�ம் பதிவு 
மசய்�ப்ப�வும் யேவண்டும்.

ஒருவர் தன் மசொந்த அமை��ொளத்மைத பொதுகொப்பதில் ஏற்படும் எதிர்விமைனகள், சமூகத்தில் பிளவுகள் 
உண்�ொகவும் கொர��ொகிவிடுகின்!ன; இது கி!ிஸ்தவ சமூகங்களுக்கும் மபொருந்தும். எதிரிகளொக நம்மை� 
தீர்�ொனிப்பதற்குப் பதிலொக, �ற்!வர்களொல் நம்மை� தவிக்க முடி�ொத நபரொக, மவளிப்பமை�த் தன்மை�யு�ன் 
ஏற்றுக்மகொள்ளச் மசய்யும் தகுதி �ிக்கவர்கள் நொம் என்! அமை��ொளத்மைத நம்�ொல் உருவொக்க முடியு�ொ? 

�ிகமுக்கி��ொன கருத்துக்களில் �ொறுபட்டு, வித்தி�ொச�ொக சிந்திக்கும் �க்களி�ம் தொன் உண்மை��ொன, �ிக 
மநருக்க�ொன நட்பு!மைவக் கொ�முடியும். இது இ�ல்பொகயேவ வலி�ிகுந்த சிர�ங்கள் அ�ங்கி�தொக 
இருந்தொலும், நண்பர்கமைள இன்னும் மநருக்க�ொனவர்களொக �ொற்றுகி!து. 

- ஜொக்கஸ் யே�ரிமை�ன், பிரண்ட்ஸ் தத்துவவி�லொளர் (1970)
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மூன்றாவது முன்ம�ாழிவு: 

நா�மைணவரும் சலகாதர சலகாதரிகலள… 

சமூக ச�த்துவ�ின்மை�மை� பு!க்க�ித்தொல்தொன் நொம் ஒற்றுமை��ில் வளர முடியும். அத்தமைக� 
முரண்பொடுகமைள யேவயேரொடு வழீ்த்தும்யேபொதுதொன், அந்த வலிமை�மை� உ�ர்ந்த மபரும்பொன்மை� �க்களொகவும் 
பல யேநரங்களில் ஒட்டும�ொத்த யேதசத்தினொலும் கூ� க�வுளின் சொட்சிகளொய் நொம் விளங்கமுடியும்.

அமைனத்து திருச்சமைபகமைளயும் சொர்ந்த கி!ிஸ்தவர்கள், பி!�த நம்பிக்மைக�ொளர்கள், நல்ல உள்ளம் பமை�த்த 
நொத்திக ஆண், மபண்கள் �ட்டு�ல்லொது, தங்கள் வொழ்க்மைகப் ப��த்தில் அடிக்கடி மபரும் துன்பங்கமைள 
அனுபவித்துவரும் அகதிகள், பு!க்க�ிக்கப்பட்யே�ொர், யேபரி�ர் �ற்றும் மபருந்மதொற்!ொல் பொதிக்கப்பட்ம�ொர் 
�ற்றும் அபொ�கர�ொன சூழலில் சிக்கித் தவிப்பவர்கள் என பலவித �க்கயேளொடும் ஒருங்கிமை�ந்து, 
ஒற்றுமை�யே�ொடும் நொம் ப��ிக்க முடியும். 

சயேகொதரத்துவ வொழ்வு என்பது, நம் வடீ்டு வொசலில் துவங்குகி!து. பிரிவிமைன வொதங்கமைளக் க�ந்து, நல்ல 
நட்மைப உருவொக்குயேவொம். நிபந்தமைனகளற்! தி!ந்த �னது�ன், �னிதொபி�ொனம் நிமை!ந்த �ிதயேந�த்மைத 
ந�தொக்கிக் மகொள்யேவொம்.  

ந�து தனிப்பட்� வொழ்க்மைகமுமை!கள், �ற்!வர்களி�த்தில் இன்னும் ஆழ�ொகச் மசொல்ல யேவண்டு�ொனொல் 
உலகம் முழுவதும் கூ�, எந்த அளவிற்கு தொக்கத்மைத ஏற்படுத்த முடியும் என்! விழிப்பு�ர்வு நம்�ி�ம் 
இருக்கி!தொ?

சயேகொதர சயேகொதரிகளொக வொழும் விசுவொசிகமைள, இமை! நம்பிக்மைக�ிலிருந்து பிரிக்க முடி�ொது. 

“�ிகச்சி!ியே�ொரொகி� என் சயேகொதர சயேகொதரிகளுள் ஒருவருக்கு நீங்கள் மசய்தமைத எல்லொம் எனக்யேக 
மசய்தீர்கள் என உறுதி�ொக உங்களுக்குச் மசொல்லுகியே!ன்" (�த்யேதயு 25:40) என்று இயே�சு மசொல்கி!ொர். இயே�சு 
கி!ிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வந்ததன் மூலம் எல்லொ �னிதர்களு�னும் ஒன்!ிமை�க்கப்பட்�ொர். 

வொழ்க்மைக�ில் கொ�ம் பட்�வர்களி�ம் நொம் மசல்லும் யேபொது, அவரி�ம் நொம் மநருங்கி வருகியே!ொம். அந்தக் 
கொ�ம்பட்� �னிதர்கள் ஆண்�வயேரொடு த�து உ!மைவ ஆழப்படுத்துகி!ொர்கள்.  

இன்மை!�க் கொலக்கட்�த்தில் ந�து �னங்களில் ஏற்ப�யேவண்டி� அடிப்பமை� சிந்தமை� �ொற்!ங்கயேள ந�க்கு 
�ிகப் மபரி� சவொலொக இருக்கி!து. அதொவது, நம் ஒவ்மவொருவரி��ிருந்தும் மவளிப்ப�க் கூடி� புரட்சிகர 
சிந்தமைனகமைள எவ்வொறு நமை�முமை!ப்படுத்துவது என்பதுதொன் அது. நொம் ந�து தொழ் நிமைலமை� 
ஏற்றுக்மகொள்ளத் துவங்கும்யேபொது, அடுத்தவரின் பொதங்கமைளக் கழுவத் துவங்கும்யேபொது, ஒளி�ிகுந்த அன்பு�ன் 
ந�து சயேகொதர, சயேகொதரிகமைள யேநசிக்கும் யேபொது, பி!ருக்கொக துன்பச் சிலுமைவமை� சு�க்க தூண்டி� அந்தப் 
யேபரன்மைப ந�தொக்கிக் மகொள்ளும்யேபொது நொம் உண்மை��ொகயேவ மசொல்ல முடியும் "இப்யேபொது நொன் துவங்கி 
விட்யே�ன்" என்று.

- அம�ரிக்க பத்திரிக்மைக�ொளர் யே�ொரதி யே�, 1963 இல் நமை�மபற்! �னித உரிமை�ப் யேபொரொட்�த்தில் முன்னிமைல
வகித்துப் யேபசி�து.

நான்காவது முன்ம�ாழிவு: 

பமைப்புகள் அமை8த்துக்கு�ா8 ஒருமை�ப்பாடு 

பமை�ப்புகளின் ஓர்மை�மை� நம்�ொல் �ிகத் மதளிவொகக் கொண்ஃஅமுடிகி!து. உ�ிர் வொழ்வன அமைனத்தும் 
ஒன்மை! ஒன்று சொர்ந்திருக்கின்!ன என்பமைத நொம் உ�ரும்படி மசய்கின்!ன. அமைவ அமைனத்துக்கும் 
ஆதரவொன உ�ன்பி!ப்புகளொக நொம் இருக்கியே!ொம் என்பமைதயும் உ�ர்த்துகின்!ன. 

ஒரு அற்புத�ொன உலகம் நம் மைக�ில்  ஒப்பமை�க்கப்பட்டிருக்கி!து. இமை!வனொல் ந�க்களிக்கப்பட்� மகொமை� 
இது. இமைத நொம் ந�து அடுத்தத் தமைலமுமை!�ினரி�ம் நம்பிக்மைகயே�ொடு ஒப்பமை�க்க யேவண்டும் என்பமைதயும்
இமை! �க்களொகி� நொம் அ!ிந்திருக்கியே!ொம்.

ஆனொல், �னித குலத்தின் சு�நல ந�வடிக்மைககளொல் இவ்வுலகம் இன்று எவ்வளவு பலவனீம் 
அமை�ந்திருக்கி!து என்பமைதயும் நம்�ொல் கொ�முடிகி!து. ச�ீப கொலங்களில், உலகின் பல பகுதிகளில் 
சுற்றுச்சூழல் யேபரழிவுகள், மபருந்மதொற்று யேநொய் பொதிப்புகள், தீவிரவொத அச்சுறுத்தல்கள் உள்ளிட்� �ிகப்மபரி�
பொதிப்புகமைள ஏற்படுத்தி�ிருக்கின்!ன. இந்த இக்கட்�ொன கொலகட்�த்தில் பல்யேவறு மநருக்கடிகளொல் �க்கள் 
வொழ்வதற்கு தகுதி�ற்!தொகிவிட்� தங்களது தொய் �ண்�ில் இருந்து ஏரொள�ொன �க்கள் அகதிகளொக 
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மவளியே�றும் கட்�ொ�த்துக்கு உள்ளொகி�ிருக்கி!ொர்கள். பல்லு�ிர் அழிவு பற்!ி பல்யேவறு ஆரொய்ச்சி 
அமை�ப்புகள் நம்மை� நீண்�கொல�ொகயேவ எச்சரித்து வருகின்!ன. இந்த சூழலி�ல் அவசர நிமைலமை� 
எதிர்மகொள்ளத் யேதமைவ�ொன அரசி�ல் தீர்வுகள், அ!ிவி�ல் கண்டுபிடிப்புகள் �ற்றும் சமூக சவொல்கமைள நொம் 
யே�ற்மகொள்ளயேவண்டி�து இன்மை!� அவசர அவசி��ொக இருக்கி!து. இதுகு!ித்து பல இமைளஞர்கள் �ிகத் 
மைதரி��ொக தங்கள் க�மை�கமைள உ�ர்ந்து, அதற்கொன நிமைலப்பொட்மை� சீரொன நிமைல�ில் தங்கமைள 
உருவொக்கிக் மகொண்டிருக்கி!ொர்கள். ஆனொல், அவர்களில் சிலர் யேகொபம், மவறுப்பு, விரக்தி ஆகி�வற்!ொல் 
ஆட்மகொள்ளப்பட்டும் இருக்கி!ொர்கள். அவர்களது நிமைலமை�யும் நம்�ொல் புரிந்துமகொள்ள முடிகி!து.

இவற்றுக்மகல்லொம் நொம் �னம் தளரக்கூ�ொது. 

பல யேநரங்களில் “கிட்�த்தட்� ஒன்று�ில்மைல" என்கி! சூழ்நிமைலகளிலிருந்து தொன் "நிமைல�ொற்!ம்" என்பது 
துவங்குகி!து. இமை! பற்!ொளர்களொக இருக்கும் ந�க்கு இந்த மநருக்கடிகளுக்கு தீர்வு கொண்கின்! 
�னிதஆற்!லின்யே�ல் க�மை�ப்மபொறுப்பும் நம்பிக்மைகயும் மதொ�ர, க�வுள் �ீதொன ஆழ்ந்த நம்பிக்மைகயே� உந்து
சக்தி�ொக இருக்கி!து. 

 நொம் அமைனவரும் நம்மை� நொயே� யேகட்டுக் மகொள்யேவொம்... ஒரு சூழலி�ல் சொர்ந்த மகொள்மைக �ொற்!த்மைத 
மதொ�ங்க அல்லது யே�ன்மை�ப்படுத்தக் கூடி� எவ்வித உறுதி�ொன சிறு மு�ற்சிமை� நொம் உ�னடி�ொக எடுக்க
முடியும்?

�ொரொ�ிருந்தொலும் எந்தச்சூழலில் இருந்தொலும் நொம் அமைனவரும் ஒன்!ிமை�ந்து முன்மனப்யேபொதும் இல்லொத 
அளவிற்கு அச்சுறுத்தும் கொலநிமைல �ொற்!ம் �ற்றும் சுற்றுச்சூழல் சீரழிவுக்கு எதிரொன �ொற்!த்தில் பங்கு 
வகிக்க முடியும். இமை!வனின் பமை�ப்புகளின் �ீது அக்கமை! மகொள்வமதன்பது அதீத க�மை� உ�ர்மைவக் 
யேகொரும் ஆன்�ீக மபொறுப்பு ஆகும். இது ஒரு முக்கி��ொன தரு�ம். ந�து குழந்மைதகளின் எதிர்கொலமும் நம் 
அமைனவருக்கும் மசொந்த�ொன இல்லத்தின் எதிர்கொலமும் இமைதயே� நம்பி இருக்கி!து. 

- மசப்�ம்பர் 1, 2020 அன்று மவளி�ி�ப்பட்� யேபொப் பிரொன்சிஸ் யேபட்�ரி ஆக் பர்த்தலயே�யு �ற்றும் 
யேகன்�ன்பரி�ின் யேபரொ�ர் ஜஸ்டின் மவல்பி ஆகியே�ொரின் கூட்�!ிக்மைக. 

ஐந்தாவது முன்ம�ாழிவு: 

கிறிஸ்தவ ஒற்றுமை�க்கா8 லபரார்வம்

”ஒற்றுமை�க்கொனத் யேத�ல்” என்பது கி!ிஸ்தவர்களுக்கு ஆகப்மபரும் சவொலொகயேவ இருக்கி!து. பிரிவிமைனகமைள
யேப�ிக்கொத்து வரும் யே�ொச�ொன சூழலில் நொம் எப்படி சயேகொதரத்துவத்தின் "புளிப்பு�ொவொக" இருக்க முடியும்? 

“ஒற்றுமை�க்கொன தனித்துவ ஆதொரத்மைத நொம் கி!ிஸ்துவில் கொண்கியே!ொம்” (யே�ொவொன் 17 : 20 - 21, எயேபசி�ர் 
2:14). �னிதர்களுக்கிமை�யே� நிலவும் தமை�ச்சுவர்கமைள உமை�த்து, மவறுப்மைப அழிப்பதற்கொக சிலுமைவ�ில் 
தன்னு�ிமைர அற்ப�ித்ததின் மூலம், அன்பின் அதிகபட்ச எல்மைலக்யேக மசன்!ொர் நம் இயே�சுகிஸ்து. 

பிரிவிமைனகளுக்கு அப்பொல் மசன்று, அதீத யேவற்றுமை�களுக்கு �த்தி�ிலும் சொத்தி�ப் படுத்தக்கூடி� 
ஒற்றுமை�க்கு சொட்சி��ளிக்க நற்மசய்தி நம்மை� அமைழக்கி!து. �ொனு� குடும்பத்மைத சயேகொதரத்துவத்து�ன் 
ஒன்றுபட்டு வொழச் மசய்யும் அமைழப்மைப கி!ிஸ்தவர்கள் மபற்!ிருப்பது அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கும் 
ஒரு முக்கி��ொன பங்களிப்பு அல்லவொ? இவ்வமைக�ொன சொட்சி�ம் வொர்த்மைதகமைளவி� சத்த�ொக ஒலிக்கி!து.  

ஒற்றுமை�மை� உருவொக்கும் கமைலமை� யேப�ி வளர்ப்பதற்கு நற்மசய்தி நம்மை� கட்�ொ�ப்படுத்துகி!து. நொம் 
இருக்கும் இ�த்தில் இருந்தபடியே� மசவி�டுத்தலுக்கொன இமை�ப்புகமைள உருவொக்குதல் �ற்றும் நட்பு!வின் 
மூலம் ஒற்றுமை��ின் பமை�ப்பொளிகளொக நொம் �ொ!முடியும். 

கி!ிஸ்தவ உட்பிரிவுகமைளக்கிமை�யே� நிகழும் உமைர�ொ�ல்களில் உள்யேள நிலவும் யேவறுபொடுகள் �ிக 
உன்னிப்பொக கவனிக்கப்படுவது �ற்றும் அமைவக்ஜள் கு!ித்த இமை!�ி�ல் ஆய்வும் இன்!ி�மை��ொததொகும். 

ஆனொல், உமைர�ொ�ல் �ட்டுயே� மவளிப்பமை��ொன ஒற்றுமை�க்கு வழிவகுத்து வி�ொது. 

இமைத சொத்தி�ப்படுத்துவதற்கு, மவவ்யேவறு திருச்சமைபகமைளச் சொர்ந்த திருமுழுக்குப் மபற்! நொம் அமைனவரும் 
அடிக்கடி ஒன்றுகூ� யேவண்டும். இமை!வொர்த்மைதமை� மை��ப்படுத்தி� மபொது மஜப கூடுமைக�ொக அது இருக்க 
யேவண்டும். �ொருக்குத் மதரியும் தூ� ஆவி நம்மை� ஆச்சரி�ப்படுத்தக் கூடும். நம்�ி�முள்ள குமை!கமைள நொம் 
தொழ்மை�யு�ன் ஒப்புக்மகொண்டு, �ற்!வர்கமைள தி!ந்த �னது�ன் ஏற்றுக் மகொள்ளும்யேபொது, நம்மை� ஒன்று 
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யேசர்ப்பவரொக இயே�சுமைவ நொம் கண்டு பிடிப்பயேதொடு அக்கி!ிஸ்துவின் அன்பு இன்னும் மதளிவொக மவகு 
மதொமைலவிற்கு ஒளி வசீும்படி  நம்மை� �ொற்!க்கூடும். 

ஒருவரி��ிருந்து �ற்!வர் மகொடுக்கவும் மப!வும் ஒப்புக்மகொள்வயேத �ிகவும் முக்கி��ொகும். இதன் யேநொக்கம் 

பிடிவொத�ொன ச�� சித்தொந்த சொர்பி�ல் வொதத்தில் சிக்கிக் மகொள்வதல்ல. �ொ!ொக, மவவ்யேவறு பொமைத�ில் 
ப��ிக்கும் நொம் அப்யேபொஸ்தல நம்பிக்மைக�ின் இன்!ி�மை��ொதக் கூறுகமைள மவளிப்படுத்த யேவண்டும். 

அயேதொடு, தூ� ஆவி�ின் �ீது நம்பிக்மைகக் மகொண்டு புதி� மவளிப்பொட்மை� எதிர்பொர்த்துக் கொத்திருப்பதும் 
அமைத வரயேவற்கத் த�ொரொக இருப்பதுவுயே� நம் இலக்கு. 

- ஆர்த்த�ொக்ஸ் இமை!�ி�லொளர் எலிசமபத் மபஹர் சிகல் (1986).

ஆறாவது முன்ம�ாழிவு: 

இமைறவன் நம் இதயங்கமைள ஒருங்கிமைணக்கட்டும்

ஒற்றுமை� வ்ளர்ச்சிகு நம்மை�யே� நொம் முழுவது�ொக அர்ப்ப�ிக்கயேவண்டியுள்ளது.  கு!ிப்பொக, ஒற்றுமை� 
நம்முமை�� இத�த்திலிருந்து / உள்ளத்திலிருந்து துவங்க யேவண்டியுள்ளது. ஒரு பழமை��ொன சங்கீதத்தின் 
வொர்த்மைதகளில் இமை!வமைன யேநொக்கி� ந�து மஜபம் இவ்வொறு எழுப்பப்படுகி!து... "உ�து மப�ருக்கு 
அஞ்சு�ொறு என் உள்ளத்மைத ஒருமுகப் படுத்தும்" (திருப்பொ�ல் 86:11)

உள்�ன ஒருமை�ப்பொட்மை� யேநொக்கி நகரும்யேபொது, சிலச��ங்களில் நொம் எல்லொவற்மை!யும் மசய்�முடி�ொது; 
அல்லது எல்லொவித அனுபவங்கமைளயும் மபற்றுவி� முடி�ொது என்கி! புரிதயேலொடு, ந�து 
விருப்பத்யேதர்வுகமைள வரிமைசப்படுத்த யேவண்டி�து அவசி��ல்லவொ? நம் முன்னொல் பல வொய்ப்புகள் 
கொத்துக்கி�க்கும்யேபொது, அவற்!ில் எமதல்லொம் அமை�தி, மவளிச்சம் �ற்றும் �கிழ்ச்சிமை� யேநொக்கி விமைரவொக 
நம்மை� அமைழத்துச் மசல்லும் / வழி ந�த்தும்  என கண்�!ி� மு�ற்சிப்யேபொம்.  

இமை!வனி��ிருந்து வரும் கூட்டு!வு �ற்றும் ஒற்றுமை�க்கொன ஆழ்ந்த தொகம் ந�க்குள் இருக்கும். அமைத நொம்
மஜபத்தில் மவளிப்படுத்த முடியும். �ிகக் குமை!ந்த வொர்த்மைதகயேளொடு அமை�தி�ில் இமை!வயேனொடு அதிக�ொய் 
இருப்பதும்கூ� வொழ்வின் அர்த்தத்மைத நொம் கண்டுக்மகொள்ள உதவும்; தூ� ஆவி�ொனவர் நம்�ில் மச�ல்ப� 
அனு�திக்கும் ந�து த�ொர் நிமைலமை� அது புதுப்பிக்கும்.

உள்ளத்தின் ஒற்றுமை�மை�க் கண்�!ிதமைல சொத்தி�ப்படுத்தும் ஒரு வழி எப்யேபொதும் உண்டு. இயே�சு 
கி!ிஸ்துமைவ யேநொக்கி ந�து கண்கமைளத்திருப்பி, அவமைரப் பற்!ி� அ!ிவில் வளர்ந்து, அவரி�ம் ந�து சுக 
துக்கங்கமைள நம்பி, ஒப்பமை�ப்பயேத அந்த வழி! இ�ர்களின் �த்தி�ிலும், எதிர்கொலம் கு!ித்த �ிகக்குமை!வொன 
வொய்ப்புகளுக்கு நடுவிலும் ந�து ப��த்மைத படிப்படி�ொகத் மதொ�ரலொம். 

தூ� ஆவி�ின் வழி�ொகவும், உ�ிர்த்மதழுந்த கி!ிஸ்து எப்யேபொதும் நம்யே�ொடு இருக்கி!ொர் என்! 
நம்பிக்மைக�ிலும் நம்�ொல் நிமைலத்து ப��ிக்க முடியும். 

அமை�தி�ில் நுமைழவது என்பதன் மபொருள் இமை!வனுக்கு மசவி�டுப்பது என்பதொகும். அமை�தி என்பது 
இமை!வனின் குரமைலக் யேகட்பதற்குத் தமை��ொய் இருக்கும் அமைனத்மைதயும் விலக்கிவிடுகி!து. அதொவது 
மஜபிக்கும் யேபொதும், யேநரடி�ொக மஜபிக்கொதயேபொதும் கூ� இமை!வன் தனது விருப்பத்மைத மவளிப்படுத்துவதற்கு 
நொம் மசவி�டுக்கும் சூழமைல அமை�தி ஏற்படுத்தித்தருகி!து.  

இமை!வனின் திட்�த்மைத மச�ல்படுத்த இந்த அமை�தி ந�க்கு யேதமைவப்படுகி!து. நம்  இ�ற்பண்பொன 
அலட்சி�ம், அ!ி�ொமை��ொல் யேதொன்றும் மவறுப்பு அல்லது யேவறுபல கொர�ங்களொல் அமை�தி 
நீட்டிக்கப்படுகி!து.  

ஒரு விவசொ�ி தனது அறுவமை�மை� கவன�ொய் யேசகரித்து,  களஞ்சி�த்தில் யேசர்ப்பது யேபொல, ஆரொய்ச்சி�ொளர் 
தனது ஆய்வின் முடிவுகமைள சரி�ொக ஒழுங்கமை�ப்பதுயேபொல, நொமும் க�வுளின் கட்�மைளகமைள, சுவடுகமைள, 

த��ங்கமைள, அமைழப்புகமைள கவனமு�ன் யேசகரிக்க யேவண்டும். 

- பிமரஞ்சு எழுத்தொளர் �ற்றும் சமூகப் ப�ி�ொளர் யே��லின் ம�ல்ப்மரல் (1968)
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