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உத்தமத்துடன் ஐசுவரியத்தத பராமரி 

ஒடுக்குகிற ர ோம அ சுக்குக்கீழ் பணி புரிந்ததோலும், சட்டத்திற்கு புறம்போக சசோந்த 

இலோபத்திற்கு ரேர்மமயற்ற ரீதியில் மக்களிடம் வரி வசூலித்ததோலும் இரயசு வோழ்ந்த 

ேோட்களில் ஆயக்கோ ர்களுக்கு போவிகள் என யூத சமூகத்தினர் குறிப்போக பரிரசயரும் 

சதுரசயரும் சபயர் சூட்டினர் (லூக்கோ 5:27-32). அவர்களும் கூட தங்கமள போவிகள் 

எனக்கருதினர் (லூக்கோ 3:7-13). எனினும் இரயசு அவர்கமள வியோதி பிடித்தவர்கள் 

எனவும் (லூக்கோ 5:31-32), சதோமலந்துரபோன ஆடு அல்லது சதோமலந்து ரபோன கோசு 

என்றும் வர்ணித்தோர். இரயசுவோனவர் அவர்களுமடய வடீுகளில் தோரம முன்வந்து 

பி ரவசித்து, அவர்கரளோரட அமர்ந்து எப்படியோயினும் திரும்பவும் கண்டுபிடிக்கத் 

தக்கதோக ேம்பிக்மகக் சகோண்டோர். 

 

மத்ரதயுவும் சரகயுவும் இரயசுவினோல் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இ ண்டு வரி வசூலிப்பவர் 

ஆவர் (மத் 9:9; லூக் 19:1-10). அவர்கள் இரயசுவினோல் கண்டுபிடிக்கப்பட்டபடியினோல் 

அவர்களின் இருதயம் புதுப்பிக்கப்பட்டு மருரூபமமடந்தது. வஞ்சக ரப ோமசக்கு 

வோஞ்சித்தவர்கள் இப்சபோழுது ஆண்டவம   பின்பற்ற தோகித்தனர். அவர்களின் 

ஜவீியம் புதிய திமசயுடன் சுவிரசஷத்தின் தோக்கத்மத சவளிக்சகோணர்ந்தது. 

  

இந்த சலந்து ேோட்களில் , உயிர்த்சதழுந்த ஆண்டவர் ேம்முமடய இருதயங்கமள 

உருமோற்றம் அமடயச்சசய்து ேோம் சதோடர்ந்து உருமோற்றம் சபற்றவர்களோய் 

மன்றோட்டு சஜபத்தில் தரித்திருக்க அமைக்கிறோர். 
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1. நமக்காகவும் நம் குடும்பத்திற்காகவும் மன்றாடுதல் 

a. அதிகமான நேரமும் அக்கறையும் காட்டி உலகப்ப ாருளுக்கும் 

திருப்திக்கும் அறலயாமல் இருக்க ேமது இருதயங்கள் நதவனுறைய 

உருமாற்ைம் ப ை மன்ைாடு. எளிறமயான ஒரு ஜவீியத்றத வாழ்ந்து 

ேமது பெல்வத்றத மற்ைவர்களுைன்  கிர்ந்து பகாள்ளும் ஒரு விருப் ம் 

வரவும் பஜ ிப்ந ாம். 

 

2. நமது ததசத்திற்காக மன்றாடு 

a. ேிதி ேிர்வாக  ிரிவுகளில்  ணிபுரிகிை ேமது நதெியத்தறலவர்களுக்காக 

மன்ைாடு (ேிதி அறமச்சு, சுங்க வரி அதிகாரிகள், ஊழல் தடுப்பு இலாகா, 

ேிதி வங்கிகள் காப்புறுதித்துறை, நதெிய கணக்கியல் இலாகா 

ந ான்ைறவ). இவர்கள் தங்களுக்கு றகயளிக்கப் ட்டுள்ள மக்களுறைய 

பொத்துக்கறள ெிைந்த முறையிலும் உத்தரவாதத்துைனும் 

நேர்றமயான மனப் ாங்குைனும் ேிர்வாகம் பெய்ய நதவனிைம் மன்ைாடு 

 

b. அவர்களுறைய ெிநேகிதராக இநயசு இருக்க விரும் ினதால் 

கிைிஸ்துவின் இரட்ெிப்பு அவர்கள் நமல் விழுவதற்கு மன்ைாடு. 

 

c. அடுத்த மத்திய வங்கி கவர்னராக மற்றும் கணக்கியல் ஆளுேராக 

பதரிவு பெய்யப் டும் ஆநணா அல்லது ப ண்நணா, நதவ  யம் 

உள்ளவர்களாகவும் திைறம மற்றும் நேர்றமயுைனும் 

பெயலாற்று வராக இருக்க நவண்டி மன்ைாடு. ேமது ோட்டின் ேிதி 
மற்றும் ப ாருளாதார ேிறலத்தன்றமக்கு எதிர்காலத்தில் சுதந்திரமாக 

பெயலாற்றும் ப ாருட்டு பதரிவு பெய்யப் டும் பெயல் முறை 

அம்ெத்தில் அச்சுறுத்தலற்ை  ாதுகாப்பு நதவனாலும், அரொங்கத்தாலும் 

வழங்கப் ை மன்ைாடு.   

 

d. ெரவாக் மாேில நதர்தலுக்காக பஜ ி. நேர்றமயுள்ள தறலவர்கள் 

பதரிந்பதடுக்கப் ட்டு நதவ நோக்கத்றத மாேிலத்திலும் ோட்டிலும் 

ஸ்தா ிக்கவும் நவண்டி மன்ைாடு. 

 

3. அவருடைய சடபக்காக மன்றாடுதல் 
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a. அவருறைய ோம மகிறமக்காக கிைிஸ்தவ ெமூகமாகிய ோம் ேமது 

ஸ்தல ெற களின்வழி ேமது ெமுதாயத்தில் உள்ளவர்களின் 

நதறவகறள ெந்திக்கும்ப ாருட்டு தங்கள் பெல்வங்கறள 

 கிர்ந்தளிக்கவும் அதற்பகன நதவன் ேம்றம ேம் ி அருளிய 

ெம் த்துகறள ப ாறுப்புைன் வரவு பெலவு  ார்த்து ேிர்வாகம் பெய்யவும் 

பஜ ி. நதவ வழிேைத்துதலில் ேமக்கு பொந்தமான கட்டிைங்கறள மற்ை 

கிைிஸ்தவ ெநகாதரர்கள்  யன் டுத்த  கிர்ந்து பகாள்ள மன்ைாடு. 

இவ்விதமாக புதிய தளவாைங்களில்  ண விரயம் பெய்யாதிருக்க 

முடியும் 

 

b. பமதடிஸ்ட் மன்ைாட்டு  ள்ளி பதாைங்குவதற்குரிய ஆயத்தங்களுக்காக 

மன்ைாடு. (13-16 ஜூன் 2016; இைம் பமதடிஸ்ட் றமயம் ந ார்டிக்ென்). 

லெந்து நாள்களில் சமாதான வாழ்த்துகள். 

உங்கள் லெப பணிவடெயில் ஒரு சிெ லெப வழிகாட்டுதல் இடணத்துள்தளன். 

மார்ச் மாத மத்தியில் ஐக்கிய லெப குறிப்புகடள அனுப்புதவன்.  

ரூனி அனாக் லெபிட் வழக்கு விசாெடணடய உங்கள் லெபங்களில் டவயுங்கள் 

a. அ. ெரவாக்றகச்நெர்ந்த ரூனி கிைிஸ்தவனாகப் ிைந்து அவனுறைய 

ப ற்நைார் இஸ்லாத்திற்கு மதம் மாைியந ாது இவனும் மாற்ைப் ட்ைான். 

அப்ந ாது அவனுக்கு வயது 8. ேீதிமன்ை வழக்றகத்பதாடுத்துள்ள இவன் 

தான் கிைிஸ்தவன் என்றும் தன் அறையாள அட்றையில் இஸ்லாம் எனும் 

அறையாளத்றத விலக்கிவிை நவண்டுபமன்று நகாரிக்றக விடுத்துள்ளான். 

ரூனிக்கு விலக்கும் கடிதம் ேீதிமன்ைம் பகாடுத்திருந்தாலும், நதெிய  திவு 

இலாகா அவறன ஷாரியா ேீதிமன்ைத்திலிருந்து கடிதம் 

ப ைநவண்டுபமன்றும், உயர் ேீதிமன்ைம் அல்ல என்றும் வலியுறுத்துகிைது. 

 

b. ஆ. கூச்ெிங் ேீதிமன்ைம் கட்ெிகள் இணக்க தீர்மானத்றத முடிவு பெய்ய 24 

மார்ச் 2016ஐ ேியமித்துள்ளது. இந்த  ிரத்திநயக வழக்கில், உயர் 

ேீதிமன்ைமானது மநலெியாவில் இஸ்லாத்திற்கு மதம் மாறுகிை 

விவகாரத்தில் ெரியான  ாறதறயக் காட்ைவும், கூட்ைரசு ொென ஷரத்து 

11ன் டி தனிமனித அடிப் றை உரிறமச்சுதந்திரத்றத ேீதிமன்ை ேிர்வாகம் 
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நமற்பகாள்ளாத டி இருக்கவும் பஜ ிப்ந ாம். நதெிய  திவு இலாகா ஏஜன்ெி, 
இஸ்லாத்றத விட்டு பவளியாகும் ரூனியின் உரிறமறய அங்கீகரிக்கவும், 

தனது  திவு விவரத்தில் மாற்ைம் ஏற் ைவும் பஜ ிப்ந ாமாக. பதய்வகீ 

ஆநலாெறனக்கும் ேீதியுள்ள ேீதி திகளுக்குமாக மன்ைாடுநவாமாக 

 

For the Prayer United (PU) Secretariat 

  

Chrisanne Chin 

Rev Andy Chi 

 

Contact us : prayerunited.my@gmail.com 


