
 

  

 

தென்கிழக்கு ஆசியாவில் உள்ள ஆங்கிலிக்கன் தெவாலயத்ெின் 
மாகாணம் 

____________________________________________________________________________________ 

18 பிப்ரவரி 2023 

த ாெகரின் கடிெம் 

கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பான சககாதர சககாதரிககே, 

நம்முடைய பிதாவாகிய கதவனாலும் கர்த்தராகிய இகயசு கிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்கு 
கிருடபயும் சமாதானமும் உண்ைாகட்டும்! 

ஒகர பாலின சிவில் ததாழிற்சங்கங்களுக்கு திருமண ஆசீர்வாதங்கடே நைத்துவதற்கு 
அவர்களின் குருமார்கடே அனுமதிக்கும் இயக்கத்டத இங்கிலாந்து கதவாலயம் தபாது 
சிகனாட் சமீபத்தில் நிடைகவற்றியது. புரிந்துதகாள்ேக்கூடிய வடகயில், நமது மாகாணத்தில் 
உள்ே பல உறுப்பினர்கள் இந்த அபிவிருத்தியால் குழப்பமடைந்துள்ேனர் கமலும் இது நமக்கு 
ஏற்படும் தாக்கங்கள் குறித்து ததளிவுபடுத்த விரும்புகின்ைனர். 

இங்கிலாந்து கதவாலயத்தின் முடிவால் நாங்கள் ஆழ்ந்த ஏமாற்ைம் அடைந்துள்கோம் மற்றும் 
ஐயத்திற்கு இைமின்றி கூறுகிகைாம் ஒகர பாலின சங்கங்களின் திருமண ஆசீர்வாதத்திற்கு 
கவதத்தின் படி எந்த அடிப்படையும் இல்டல, ஏதனன்ைால் திருமணம் ஒரு ஆணுக்கும் ஒரு 
தபண்ணுக்கும் இடையில் உள்ேது என்று கவதம் சந்கதகத்திற்கு இைமின்றி கற்பிக்கிைது. 
அவர்கேது திருமணக் ககாட்பாடு மாைாமல் இருப்பதாக இங்கிலாந்து கதவாலயம் 
கூறியுள்ேது. அது எப்படியிருந்தாலும், ஆங்கிலிகன் புரிதலில், கதவாலய ஆராதடனயில் 
பயன்படுத்தப்படும் வார்த்டதகள், அடவ வழிபாட்டின் பகுதியாக இருந்தாலும் அல்லது 
நபர்களுக்கான தெபங்கோக இருந்தாலும், அடவ கவதத்திற்கு உண்டமயாக இருக்க 
கவண்டும். அத்தடகய ஆசீர்வாதங்களுக்கான வார்த்டதகளின் வடிவம் இந்த முக்கிய 
இடையியல் தகாள்டகடய மீறுகிைது. 

இங்கிலாந்து கதவாலயம் எடுத்த முடிடவ நாங்கள் மன்னிக்க முடியாது என்ைாலும், எல்லா 
பாலியல் சார்பு தகாண்ைவர்கடேயும் கதவன் கநசிக்கிைார் என்படத நாங்கள் 
உறுதிப்படுத்துகிகைாம், கமலும் அவ்வாகை தசய்ய நாங்கள் தீர்மானிக்கிகைாம். கவதாகமம் 
ததளிவாகத் தடைதசய்யும் உைவுத் கதர்வுகடே நாம் அங்கீகரிக்க முடியாது, ஆனால் 
அத்தடகய நபர்கடே நாம் கவனித்து, அவர்களுைன் பயணம் தசய்கவாம், கர்த்தர் தம் 
வார்த்டதக்குக் கீழ்ப்படிந்து வாழ அவர்களுக்கு உதவ கவண்டும் என்று தெபிப்கபாம். 

ஆங்கிலிகன் மாகாணங்கள் தன்னாட்சி தபற்ைடவ என்பதால் அடவ இங்கிலாந்து 
கதவலாயத்தின் அதிகாரத்தின் கீழ் வராது, பிந்டதயவரின் முடிவு எங்கள் நிடலடயயும் 
நடைமுடைடயயும் மாற்ைாது. ஒரு மாகாணமாக, நாம் கவத கபாதடனக்கு உண்டமயாக 
இருப்கபாம். ஆங்கிலிக்கன் மரபுமுடைகள் -முப்பத்ததான்பது கட்டுடரகள், படிமுடைகள், தபாது 
பிரார்த்தடன புத்தகம், மற்றும் க ாமிலீஸ் புத்தகங்கள் ஆகியவற்றிற்கான எங்கள் 
உறுதிப்பாட்டை நாங்கள் மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிகைாம் - அகத கநரத்தில் ஒகர பாலின 
ததாழிற்சங்கங்களின் திருமண ஆசீர்வாதத்திற்கு எந்த சலுடகயும் வழங்கவில்டல என்படதக் 
குறிப்பிடுகிகைாம். 

 



 

 

 

இங்கிலாந்து கதவாலயத்தின் முடிடவப் பற்றி எங்களின் கடுடமயான முன்பதிவுகள் 
இருந்தகபாதிலும், ஆங்கிலிக்கன் ஐக்கியத்தின் ஒற்றுடமடய இலகுவாக டகவிைக்கூைாது 
என்று நாங்கள் நம்புகிகைாம். எனகவ, நாங்கள் இங்கிலாந்து திருச்சடபயுைன் ஒற்றுடமயாக 
இருப்கபாம், அவளுக்காக ஊக்கமாக தெபித்து, கதவனின் சத்தியத்திற்காக டதரியமாக 
கபசுகவாம். அவருடைய கநாக்கம் தவற்றிதபைட்டும் ! 

 

கிறிஸ்துவில் ஒவ்தவாரு ஆசீர்வாதத்துைனும், 

மான்புமிகு மரியாதைக்குரிய டத்தைா மமல்டர் ஜிக்கி தடஸ் 
(ததன் கிழக்கு ஆசியாவில் உள்ே ஆங்கிலிக்கன் திருச்சடபயின் கபராயர், சாபா பிஷப்) 
 

தைட் மைவமைண்ட் டத்தைா டானால்ட் ஜூட் 
(குச்சிங் பிஷப்) 
 

தைட் மைவமைண்ட் டாக்டர் தடட்டஸ் சுங் கியாம் பூன் 
(சிங்கப்பூர் பிஷப்) 
 

தைட் மைவமைண்ட் டாக்டர் ஸ்டீவன் அப்பாதைா 
(கமற்கு மகலசியாவின் பிஷப்) 
 
 
 
 
 

 
 


