CHURCH OF SOUTH INDIA SYNOD SECRETARIAT
#5 Whites Road, Royapettah,Chennai - 600014
LENTEN CALL FOR “CABON FAST”
லெந்து காெ அழைப்பு
தாஸ் K உம்ன் அவர்களிடமிருந்து வந்த சுற்றறிக்ழக

Most.Rt.Rev.

(Moderator C.S.I)
தென் இந்ெிய ெிருச்சபையின் அபைத்து பைராயார்களுக்கும் அனுப்ைைடுகிறது
கிருபைபம் சமாொைபம் உண்டாவொக

1. நாம் ைாவம் தசய்து விட்படாம்
1.1

நாம் சிருஷ்டி கர்த்ெரால் ைபடக்க ைட்டவர்களாைைடியால், அவர் ைபடத்ெ அனைத்து
பனைப்புகனளயும்
அழைக்க
அல்லது

மெிக்க பவண்டும்.

பட்டவர்கள்

ன்ைது

இயற்பகபய

வலிபமயாகவும்,

ஆெி 1:28 ன்ற வசைத்ெின்ைடி ஆண்டு லகாள்ள

பனைப்பின்

அழிப்பதற்ககோ

கடுபமயாகவும்

மீ து

நாம்

ஆெிக்கம்

இல்பல.

பசக்கிபயல்

‚ஆண்ட‚

ராஜாபவ

ைலவைமாைபவகபளப்
ீ
ைலப்ைடுத்ொமலும் ,

தசலுத்துவவெற்பகா
34:4

-

ல்

கர்த்ெர்

பநாக்கி

‚நீங்கள்

நசல்தகாண்டபவகபளக் குணமாக்காமலும் ,

லும்பு பறிந்ெபவகபளக் காயங்கட்டாமலும் , துரத்துண்டபவகபளத் ெிருப்ைிக்தகாண்டு
வராமலும்,

காணாமற்பைாைபவகபளத் பெடாமலும் பைாய் ,

அபவகபள ஆண்டீர்கள் ‛
அெிகாரம்

தசலுத்துவது

தசலுத்துவதும்,அபவகள்
தசய்யாது

இருப்ைின்

ன்று

இல்பல,
மீ து

தசான்ைார்.
மாறாக

கர்ெருபடய

‚போதுகோவலரோய்‛

சிருஷ்டிகர்த்ொ

ைபவ,

பன்

ைலாத்காரபம் கடூரபமாய்
ஆண்டுககோள்ளுதல்

ைபடப்புகளின்

ன்ைது

‚அக்கபற‛

மீ து

இருப்ைதுபம. பமற்கூறியவற்பற

ஒழுங்கிைமாைவர்களாபம்,

நாம்

ைபடப்புகளில்

இருந்து பவறு ைட்டவர்களாபம் இருப்பைாம்.ைபவ, இது ைாவமாகும்.
1.2 கர்த்தருழட
ைின்பு,

கர்த்ெர்

ஒவ்தவாரு

தெய்வக
ீ

ைாதுகாப்பு

பநாவாபவாடும்,

உயிரிைத்பொடும்,

சகலத்ெிற்க்கும்

அவரது

உண்டு. தைருதவள்ள

தசாந்ெெங்கபளாடு

ைறபவகபளாடும்,

அழிவிற்க்கு

மட்டுமல்ல,உலகில்

நாட்டு விலங்கிைத்பொடும்

உள்ள
மற்றும்

பூமியில் உள்ள சகல விலங்குககளோடும் உடன்ைடிக்பக ற்ைடுத்ெிைார்.(ஆெி 9:9-10) சங்கீ ெம்
145:9

"

கர்த்தர் ல்லார்பமலும் ெயவுள்ளவர் ;

கிரிபயகளின்பமலுபள்ளது‛
ைாதுகாப்பு

அபைத்து

ன்ைபெ

ைபடப்புகளின்

அவர் இரக்கங்கள் அவருபடய ல்லாக்

உறுெிைடுத்துகின்றது.
பமலும்

உள்ளது

கர்த்ெருபடய
ன்ைபெ

தெய்வக
ீ

மறுெலிப்ைது

இபறயான்பமக்கு மீ றிய தசயல். இது ைாவம்.
1.3 மத்பெப

6:26-ன்

ைடி,

(ஆகாயத்துப் ைட்சிகபளக் கவைித்துப்ைாருங்கள்

;

அபவகள்

விபெக்கிறதுமில்பல, அறுக்கிறதுமில்பல, களஞ்சியங்களில் பசர்த்துபவக்கிறதுமில்பல ;
அபவகபளபம் உங்கள் ைரமைிொ ைிபழப்பூட்டுகிறார் ) கர்த்தர் சிருஷ்டிகபள பைாஶிப்ைது
மட்டுமல்லாது

இயற்க்பக

வளங்கபள

பனைப்புகளுைன்

பகிர்வதன்

பலமாக

கதவ

போதுகோப்பில் பங்ககடுக்கிகறோம்

.

பவெத்ெில்

கர்த்ெர்

நிலங்கபள

பழகபளாடும்,

அந்நியர்கபளாடும் மற்றும் காட்டு மிருகங்கபளாடும் ைகிர்ந்து தகாள்ள பவண்டும் ன்ைபெ
குறித்து

ைல

வளங்கபள

ஆபைகபள
ைகிர்ந்து

இஸ்ரபவலர்க்கு

அளிக்காமல்

பசர்த்து

தகாடுத்துள்ளத்பெ
பவப்ைதும்,

காணலாம்.

சுரன்டுவதும்

ைபவ

கர்த்ெருபடய

ஆபைபய மீ றிய தசயலாகும். ஆககவ இது ைாவம்.

2. நாம் னம் திருந்த வவண்டும்
2.1

நாற்ைது நாள் ெவகாலம் ன்ைது, கபோதுவோக

பமாபச சீைாய் மபல பமல் கர்த்ெபராடு

இருந்ெெற்கும் , நாற்ைது வருடம் இஸ்ரபவலர் வைாந்ெிரத்ெில் நடந்ெெர்க்கும், இபயசு நாற்ைது நாள்
உைவாசத்ெின் பைாது பசாெிக்க ைட்டத்ெிற்க்கும் கதோைர்புனையது. தென் இந்ெிய ெிருச்சபையாைது
உலகளாவிய சபைகளுடன் இபணந்து நாம் மைம் ெிருந்ெி ஆண்டவருபடய சித்ெத்ெிற்க்கு
பநராய் நமது வாழ்க்பக மாறவும், அவருபடய சித்ெம் நமது வாழ்வில் தவளிப்ைடவும், மார்ச்
1 ம் பெெி பெல் ப்ரல் 15 ம் பெெி வபர தலந்து நாட்கபள அனுசரிக்கிறது. நம்பம நாம்
ெற்ைரிபசாெபை தசய்து, ைாவங்களுக்கு வருந்ெி ெவறாை ைழக்கங்கபள ெவிர்த்து இபயசுபவப்
பைால் ைாவத்ெின் மீ தும் மரணத்ெின் மீ தும் தஜயதமடுக்க இந்ெ தலந்து நாட்கபள ையன்ைடுத்ெி
தகாள்கிபறாம்.
2.2 ஆைபைாெிலும், சாயா 58 ஆம் அெிகாரம் 5 பெல் 7 வபர ஆகிய வசைங்களில் இருந்து
கர்த்ெர்

‚மனுஶன் ென் ஆத்துமாபவ ஒடுக்குகிறதும்

,

இரட்டிலும் சாம்ைலிலும் ைடுத்துக்தகாள்ளுகிறதும்
நாளாயிருக்குபமா இபெயா உைவாசதமன்றும்

,

ைக்குப் ைிரியமாை உைவாச

கர்த்தருக்குப் ைிரியமாை நாதளன்றும்

தசால்லுவாய்?அக்கிரமத்ெின் கட்டுகபள அவிழ்க்கிறதும்
தநகிழ்க்கிறதும்,

ெபலவணங்கி நாணபலப்பைால்

,

நுகத்ெடியின் ைிபணயல்கபள

தநருக்கப்ைட்டிருக்கிறவர்கபள விடுெபலயாக்கிவிடுகிறதும்

நுகத்ெடிகபளபம் உபடத்துப்பைாடுகிறதும்

,

சகல

,ைசிபள்ளவனுக்கு உன் ஆகாரத்பெப்

ைகிர்ந்துதகாடுக்கிறதும், துரத்துண்ட சிறுபமயாைவர்கபள வட்டிபல
ீ
பசர்த்துக்தகாள்ளுகிறதும் ,
வஸ்ெிரமில்லாெவபைக்கண்டால் அவனுக்கு வஸ்ெிரங் தகாடுக்கிறதும்

,

மாம்சமாைவனுக்கு உன்பை ஒளிக்காமலிருக்கிறதும் அல்லபவா ைக்கு உகந்ெ உைவாசம்
ன்ற பகள்விபய

ழுப்புகிறார். இெைால் ,

உன்
.‛

கர்த்ெர் சுற்றுசூழல் நீெி உள்ளடங்கிபள்ள

பெவ நீெிபய நிபல நிறுத்ெ உைவாசம் இருக்க நம்பம அபழக்கிறார்.

2.3 சுற்று சூழல் நீெிக்கும் சபக தைாருளாொர நீெிக்கும் தநருங்கிய தொடர்பு உள்ளது.

இந்ெ உலகில் ஆபராக்கியமாை சபகத்பெ உருவாக்க சுற்று சூழல் மற்றும் சபக
தைாருளாொர ைிரச்சபைகள் மீ து தசயல் ைடபவண்டும். சுற்று சூழல் நீெிபய மீ ண்டும்
நிபலநிறுத்துவது ன்ைது ஒரு ஆவிக்குரிய பத்ெம். அனைத்து உயிரிைங்களுக்கும்
மெிப்பு

அளிப்ைதும்

காரியமாய்

,

இருக்கிறது.

அபைத்ெிற்கும்

ைண்ைாக

நடத்துவதும்

மைிெபை

பக்கியத்துவம்

பெவநீெிக்குட்ைட்ட

மாத்ெிரமல்ல

தகாடுப்ைது

ன்ற

ஒரு

ஆவிக்குரிய

பெவனுபடய

கிரிபயகள்

ஆவிக்குரிய

வளர்ச்சிபய

தைற அபழக்கப்ைட்டிருக்கிபறாம். அரசாைது ைட்ஜட்டில் இந்ெ காரியங்களுக்காக நிெி

ஒதுக்குவது மிகவும் பக்கியம். மத்ெிய அரசாைது 2017 ஆம் ஆண்டு நிெி நிபல
அறிக்பகயில்

சுற்றுசூழல்

ஒதுக்கிபள்ளது
புதுப்ைிக்கத்ெக்க

அபமச்சரகத்ெிற்கு

ைாராட்டத்ெக்க
ஆற்றல்

,

19

விஶயமாகும்.
ஆற்றல்

செவிகிெம்
இந்ெியா

ெிறன்

கூடுெல்

நிெிபய

வைத்துபற

பலம்

மற்றும்

கார்ைன்

பசகரிப்பு

பைான்றவற்றிற்கு கூடுெல் நிெி ஒதுக்கீ டு தசய்ய ெவறியது தெரிய வருகிறது. மத்ெிய
மற்றும்

வரி

சலுபககள்

தகாடுப்ைென் பலம் புதுப்ைிக்க ெக்க ஆற்றல் பலம் அெிகமாை மிண்

ஆக்கிகபள

நிறுவ

மாநில
கவைம்

மாசு

கட்டுப்ைாட்டுவாரியங்கள்

தசலுத்ெ

ைடுகிறது.

தசய்ெிகள்

குறிப்ைிடைடவில்பல

ன்ைதும்

‚OIKOS‛

ன்ற

ஒபர

கார்ைன்

ன்ைது

தவளிபயற்றத்பெ

துரெிஷ்டம்.

கிபரக்க

மபறபக

குறித்து

கூட

ecology ன்ைதும் economics

வார்த்பெயில்

இருந்து

வந்துள்ளது.

சூழழியபல புறக்கணித்ெல் அனைவருக்கும் ஆைத்ொைது. இெில் இருந்து சூழபல
புறந்ெள்ளாெ

தைாருளாொரம்

ன்ைது

‚இனற

குடும்ைம்‛

அறியப்ைடுகிறது.

‘Family

of

God’

ன்று

3. “CARBON FAST‛ஐ கபடைிடிக்க பவண்டும்
3.1 ,e;jpahtpd; fhh;gd; mjpf mstpy; ntspahtjd; %yk; jl;gntl;g;gepiy
mjpfkhtNjhL>fly; ePh; kl;lKk; cah;fpwJ. ,jdhy tptrhak;> kPd; gpbnjhopy>
rKjha tsh;r;rp> #o;epiy kz;lyj;jpy; cs;s jhtuq;fs; kw;Wk; tpyq;Ffs; ek;
flNyhu ghJfhg;gpYk; ngUk; jhf;fj;ij Vw;gLj;JfpwJ. 2070-y; tpQ;Qhdpfspd;
fzpg;gpw;F Vw;g ehnshd;Wf;F xU kdpjd; Fbg;gjw;F 2lk;sh; jz;zPh; kl;LNk
,Uf;Fk;. 2035y; tw;whj [Pt ejpfs; vd;wiof;fg;gLfpw fq;fh> gpuk;Gj;ujpuh
kw;Wk; rpe;J ejpfs; fhzhky; NghFk;. 2016-y; 330 kpy;ypad; kf;fs; mjhtJ
,e;jpa kf;fs; njhifapy; fhy; ghjpf;Fk; mjpfkhd kf;fs; twl;rpahy;
ghjpf;fg;gl;Ls;sdh;.midj;J gilg;GfSk;> jz;zPh; ,y;yhky;
ghiytdkhfp
jtpf;Fk;> ,J ehk; jpUk;g rhp nra;a Kbahj nrayhFk;. ek;Kila nray;fs;
fhyepiyf;F mePjp tpistpg;gjhf ,Ug;gjhy;> Viokf;fs; kw;Wk; fhl;L
tpyq;Ffs;
,lk;
ngah;tJk;>
,jdhy;
mfjpfspd;
vz;zpf;ifAk;
mjpfhpf;fpd;wJ. ekJ Rw;Wg;Gw #oypd; ghtq;fSf;fhf tUe;jTk;> ePjpia
kPl;fTk;> „Carbon fast‟ %yk; 40ehs; midtUk; xd;W Nrh;e;J cWjpnkhop
vLg;Nghk;.
3.2 „Carbon fast‟ ek; md;whl nray;fSf;F rthy; tpLtjhfTk;> vt;thW
Rw;W#oYf;F jhf;fj;ij Vw;gLj;Jk; vd;gijAk; gpujpgypf;fpwJ. ,J rpy rpwpa
topKiwfis vLf;f rhty; tpLtjhfTk;> ,tw;Ws; rpy topKiwfs; fhh;gd;-ilMf;i]L ntspapLtij Fiwf;fTk;> Rw;W#oYf;F cjtpahf ,Uf;fpd;wJ. ,e;j
nray;ghl;bd; %yk; flTNshLk;> mtuJ
gilg;GfNshLk; kw;Wk; gpwNwhLk;
cs;s If;fpaj;ij GJg;gpf;fyhk;. ngUk;ghyhd rp.v].;I mq;fj;jpdh;fs; gUt
epiy khw;wj;jpd; ghjpg;ig Vw;gLj;Jfpw $l;lj;jpy; cs;Nsh;. ehk; midj;J
rigfspYk; fhyepiy ePjpf;fhf tpopg;Gzh;T Vw;gLj;jNtz;Lk;. NkYk; ,e;j
fz;Nzhl;lj;jpy; Ntjhfkj;ij> gbf;fTk;> ek;Kila ek;gpf;ifia kPz;Lk;
cWjpgLj;jpnfhs;sTk; Ntz;Lk;. ,d;W fhy ePjpepiyfis fz;Lnfhs;s
Njthyaq;fspy; xU XUfpize;j fhl;rp gFjpahf rigfis Cf;Ftpf;f KbAk;.
rigfs;
tpopg;Gzh;T
ngw;Wghjpf;fg;gl;l,aw;ifiaghJfhf;fTk;>
kf;fisg;

ghJfhf;fTk;
miof;fg;gLfpNwhk;.
MAjkhfapUe;J
tho;thjhuj;ij rPh;gLj;Jk; vd;W ek;GfpNwhk;.

tho;if

kw;Wk;

3.3 ,e;j “Carbon Fast” vz;zw;w topfis rigf;F je;J fhyepiy ePjpia
mjpfhpf;f JizGhpfpwJ. ,jd;Kyk; 40 ehl;fspy; ePqf
; s; cyfj;ij rpwpjsT
khw;WtNjhL Kf;fpakhf ePq;fs; cq;fis khw;Wtjw;Fk; nghpJk; cjTfpwJ. rpy
tUlq;fis jpUg;gp ghh;gN
; ghkhdhy;> ehk; vt;tsT vhpthA gad;gLj;jpNdhk;? ehk;
mjw;F vt;tsT nrytopj;Njhk;? ,jDila gpujpgypg;G ehk; Rw;W#oiy vt;thW
gad;gLj;jpNdhk; vd;gjpypUe;J njspthFk;. ,e;j jt fhyj;jpy; ek;ik
KOikahf mh;gg
; zpj;J vspikahf tho;e;J> vspa czT> Fiwe;j gazk;>
kw;Wk; Njitahdth;fSf;F ek;Kilaij gfph;e;J mspg;Nghk;.

4. ெீர்மாைம்

kD\Nd> ed;ik ,d;dnjd;W mth; cdf;F mwptpj;jpYf;fpwhh;. epahak;
nra;J> ,uf;fj;ijr; rpNefpj;J> cd; NjtDf;F Kd;ghf kdj;jho;ikaha;
elg;gij my;yhky; NtNtw vd;dj;ij fh;j;jh; cz;zplj;jpy; Nfl;fpwhh;. (kPfh.6:8)
tUq;fhy re;jpaUf;F Fiwkjpg;gpw;F cl;gLj;jhky; cWJidahf ,Ue;J ehk;
nghUshjhuj;ij Nkk;gLj; Ntz;Lk;. ,J njhopw;rq;fq;fs; kw;Wk; khepy
muRfspd; nghWg;Gfs; kl;Lky;y xt;nthU FbkfDf;Fk; nghWg;G cz;L.
fhyepiy ePjpia epiyepWj;j midtUk; ek;ik <LgLj;jpf; nfhs;s Ntz;Lk;.
fpwp];jth;fshfpa ehk; ,d;Dk; mjpf nghWg;Gilath;fsha; xd;W$b xUkdjha;
n[gpj;J> xw;Wikaha; nray;gl;L cyfj;jpw;fhfTk; tpN\khf ek; ehl;bw;fhfTk;
nray;gl;L fhyepiy neUf;fbia rhpnra;Nthk;> ehk; kw;w gilg;Gfspd;
ghJfhtyuha; ehk; ek;ik Njtgf;jpf;Nfw;w xOf;fj;jpy; ek;ik <LgLj;jpf;
nfhs;Nthk; Njtdhy; vy;yhk; $Lk;.
ஊழியம் தகாள்ளும்ைடி அல்ல, ஊழியம் தசய்பம்ைடி அபழக்க ைட்படாம்!
தாஸ்

K உம்ன்

(Given in Chennai, India at the Church of South India Synod Secretariat, on
February 8, 2017, in the first year of my ministry as moderator.)

