
 

CDM Kampung-ku Connection 

கருத்து : என் ஒரே மகன்...உனக்காக!     ஏப்ேல் 2020 
 

 “உலகம் முடியும் காலமான இப்பபாது தம்மமபே பலிோக்க் ககாடுத்து , 

பாவங்கமைப் பபாக்குவதற்காக ஒபே முமற உலகில் கவைிப்படுத்தப்பட்டாே்”.   

எபி 9:26 

 

ஆேம்ப ஜெபம் : அன்பான பிதாவே, எங்களுடைய அ.தி.ச குடும்பங்கடை உங்கை் 

ோரத்்டதடயக் வகை்பதற்கும் பிரதிபலிப்பதற்கும் ஒன்றிடைத்தற்காக நன்றி. 

எங்கை் எை்ைங்கை், உைரவ்ுகை் மற்றும் அனுபேங்கடைப் பகிரந்்து ககாை்ை 

உங்கை் பிரசன்னம் எங்களுக்கு ேழிேகுக்க நாங்கை் பிராரத்்திக்கிவறாம். நாங்கை் 

ஒரு குடும்பமாக ஒன்றாக ேைரவும், உங்கடை இன்னும் ஆழமாக அறிந்து 

ககாை்ைவும் எங்களுக்கு அருை் தாரும். இடத நம்முடைய கரத்்தராகிய கிறிஸ்து 

ேழியாக வகைக்ிவறாம், ஆகமன். 

 

பாப்பேசேின் இந்த காஜ ாளியைப் பாேக்்கவும்.  https://youtu.be/UUS5DBgQWqc 

 

 

வாசித்து சிந்திக்கவும் 
 

 “பேே்மமோைருக்காக ஒருவே் தம் உயிமேக் ககாடுத்தபல அேிது. ஒருபவமை 

ேல்லவே் ஒருவருக்காக ோபேனும் தம் உயிமேக் ககாடுக்கத் துணிேலாம். ஆனால், 

ோம் பாவிகைாே் இருே்தப்பபாது கிறிஸ்து தம்க்காக தம் உயிமேக்ககாடுத்தாே.் 

இவ்வாறு கடவுை் ேம் மீது ககாண்டுை்ை தம் அன்மப எடுத்துக்காட்டியுை்ைாே்”.  

உபோ 5:7-8 
 
 

நாம் புனித கேை்ைி மற்றும் ஈஸ்ைடர கைந்து கசல்லும்வபாது, இவயசு 

கிறிஸ்துவின் மரைத்டதயும் உயிரத்்கதழுதடலயும் சிந்தித்துப் பாரக்்கவும் 

நிடனவில் ககாை்ைவும் அடழக்கப்படுகிவறாம். அேர ் நம்முடைய பாேங்கடை 

மன்னிப்பதற்காக  நமக்காக தியாகம் கசய்யும்வபாது,  அேர ் நம்மீது 

டேத்திருக்கும் அன்பு காை்ைப்படுகிறது. நாம் எப்வபாதும் சிலுடேடயச ் சுமந்து 

இவயசுடேப் பின்பற்ற வேை்டும் என்று கைவுளுடைய ோரத்்டதயிலிருந்து 

கற்றுக்ககாை்கிவறாம். இவயசு நமக்காக கசய்தடதப் வபாலவே, நாம் வேகறாரு 

நபருக்காக இறப்பது கடினம் என்றாலும், இன்கனாருேருக்காகத ் தன்டன 

அரப்ைிப்பது/ தியாகம் கசய்ேது என்பது நம் சிலுடேடயச ் சுமக்கும் ஒரு 

ேழியாகும். 

 

தன்டன அரப்ைிக்கும் கசயல்  குடும்பங்கைில் எைிதாகக் காைப்படுகிறது, 

அங்கு  கபற்வறாரக்ை் தங்கை் கேனத்டத கசலுத்தி, தங்கைின் வமடையில் உைவு 

இருப்படத உறுதி கசய்ேதிலும், குழந்டதகைின் கல்விக்கு வபாதுமான பைம் 

https://youtu.be/UUS5DBgQWqc


நான் CDM பங்கின் உதவ்ேகமான ஒரு 

உறுப்பினர.் பல குழுக்களுடன் இணைந்து 

பைியாற்றியுள்வளன். இரக்கதத்ின் 

ஆை்டேரின் தீவிரமான பக்தரும் கூட. 

வநர பற்றாக்குணறயாக இருந்தாலும் 

திருசச்ணபக்கு பைியாற்ற முடிந்ததில் 

எனக்கு மகிழ்சச்ிணயயளித்தது. 

சமீப காலத்தில், நான் கடுணமயாக 

வநாயுற்வறன். அறுணே சிகிசண்ச 

வமற்ககாள்ள வேை்டியிருந்தது. பல 

மாதங்கணள நானும் என் குடும்பத்தினரும் 

பல தடணே மருத்துேணர சந்திப்பதும், 

மருத்துே வசாதணனகள் மற்றும் 

சிகிசண்சக்கான முடிவுகணள எடுப்பதிலும் 

கழித்வதாம். கடவுளின் அருளால் அறுணே 

சிக்கிசண்ச கேற்றிகரமாக முடிந்தது 

ஆனால் குைமாக அதிக காலம் 

வதணேப்பட்டது. நான் திருசச்ணபயில் 

பைியாற்றிேந்த குழுக்களில் 

இருந்துகேளிவயரும் சூழ்நிணலயில் 

இருந்வதன். இந்த காலக்கட்டத்தில் என் 

அருகில் உள்ளேரக்ள் மற்றும் பங்கில் 

உள்ளேரக்ள் எனக்காக கெபித்த வபாது 

நான் ஆசீரே்திக்கப்பட்டேன் என்பணத 

உைரந்்வதன். 

நாட்கள் கசல்ல கசல்ல நான் என் 

ோழ்க்ணகயின் வநாக்கதண்தயும் 

ேழிகாட்டிணயயும் இழந்துள்ளணதப் 

வபான்று உைரந்்வதன்.  என் ோழ்வில் 

எே்ேளவு கபரிய சமூகம் 

பங்காற்றியுள்ளது என்பணதயும் 

உைரந்்வதன்.  திருசச்ணபக்கு 

சிறிதளவிலும் உதவியது என் ோழ்வில் 

வநாக்கமும் அரத்்தமும் உள்ளதாய் 

இருந்தது. 

ஆம், நான் எனக்கு உதவிய நவீன 

மருந்துகளுக்கு நன்றி கூறுகின்வறன் 

ஆனாலும் திருசச்ணபயில் 

வசணேயாற்றியதால்  நான் மிகப்கபரிய 

அற்புதமான குைமளிப்ணபப் கபற்வறன். 

மற்றேரக்ளின் வதணேகணள நாம் உற்று 

வநாக்கும்வபாதும் மற்றேரக்ளும் 

பலவிதமான சோல்கணள 

எதிரக்காள்கிறாரக்ள் என்பணத 

அறிேதிலும் நாமும் குைமளிப்ணபப் 

கபறுகின்வறாம். 

ோருங்கள். தூய ஆவியானேர ்நம்ணம 

எல்லாவித சோல்களிலிருந்தும் மீட்டு 

இணறேனின் திட்டப்படி நம் ோழ்ணே 

அணமயச ்கசய்ய வேை்டுவேம். 

இவயசுவே, நான் உம்ணம நம்புகிவறன். 

பங்கு உறுப்பினர.்  

 

என் கடத 
மற்றும் அேரக்ை் ஆவராக்கியமாக ேைரே்டத 

உறுதி கசய்ேதிலும் கேனம் கசலுத்துகிறாரக்ை். 

குடும்பத்டதத் தவிர, தன்டன அரப்ைிக்கும் 

கசயடல நமது ஆன்மீக குடும்பமான 

திருசச்டபயிலும் காைலாம். வதோலயத்தின் 

உறுப்பினரக்ை் மடறக்கல்வி கற்பிப்பதற்காக 

தங்கை் வநரத்டத விைட்ுக்ககாடுப்படத நாம் 

காைலாம், அடனேருக்கும் ஆன்மீக மற்றும் 

பலனைிக்கும் அனுபேம் இருப்படத உறுதி 

கசய்ேதற்காக   திருப்பலி வநரத்தில் பைி 

கசய்கிவறாம், வமலும் பலர ்மடறமுகமாக பைி 

கசய்கிறாரக்ை். வமலும், தன்டன அரப்ைிக்கும் 

கசயல் நம் நை்பரக்ளுக்கு, வீை்டிற்கு கேைிவய 

ஒரு லிப்ை் ககாடுப்பதன் மூலமாகவோ, அல்லது 

நம் கசாந்த ேருமானத்டதப் பயன்படுத்தி 

வதடேப்படுபேரக்ளுக்கு உைவு ோங்குேதன் 

மூலமாகவோ கூை இருக்கலாம். தன்டன 

அரப்ைிக்கும் கசயல் சுற்றுசச்ூழடல 

வநாக்கியும் இருக்கலாம்.  நாம் ஒரு கசடிடய 

ேைரக்்க முயற்சி கசய்ேதிலும், உைவு 

உை்ைப்பின் சுத்தம் கசய்ேது அல்லது 

பிைாஸ்டிக் டபகடைப் பயன்படுத்த மறுப்பதும் 

கூை அேற்றில் அைங்கும். 

 

பகிே்வு 

ஒே்கோரு உறுப்பினரும் பின்ேருேனேற்றில் 

பகிரந்்து ககாை்ை வேை்டும். 

• குடும்பம், திருசச்டப, நை்பர ்

வபான்றேற்றுக்காக நீங்கை் கசய்த ஒரு 

தியாகத்டதப் பகிரந்்து ககாை்ளுங்கை்? 

• மற்றேரக்ை் ஏன் உங்களுக்காக தியாகம் 

கசய்கிறாரக்ை் என்று நிடனக்கிறீரக்ை்? 

• மக்கை் உங்களுக்காக கசய்யும் 

தியாகங்கடைப் பற்றி அறிந்த பிறகு 

நீங்கை் என்ன கசய்வீரக்ை்? 

 

வசடேயும் தியாகமும் குைமைிப்டபக் 

ககாடுக்கும் 

 

கைவுை்  தன்னுடைய மகடன மனிதனாக 

உை்ைாக்கி, நம்முடைய பாேங்களுக்காகவும், 

நம்முடைய குைப்படுத்துதலுக்காகவும் 

சிலுடேயில் மரிக்கும்படி ககாடுத்த  

தியாகத்டதப் வபால; கிறிஸ்துவின் 

அடிசச்ுேடுகடை நாம் பின்பற்றுேது 

மற்றேரக்ளுக்கும் நமக்கும் குைமைிடபக் 

ககாடுக்கின்றது.. 

 

தியாகம் இல்லாமல் குைமடைய முடியாது. 



தியாகம் நம்பிக்டகக் வகாருகிறது. இவயசுவின் மீதான இந்த நம்பிக்டக, 

நம்முடைய  இரக்கத்தின் ஆை்ைேரின் முக்கிய வபாதடனயாகும்.  “இவயசுவே, 

நான் உன்டன நம்புகிவறன்” என்று ஒே்கோரு நாளும் கைபிக்கிவறாம். கைவுை் 

அைிப்பார ் என்று நம்புேதற்கு எனக்கு நம்பிக்டக இருக்கிறதா? அேர ் என்டன 

குைமாக்குோர ்என்று நான் நம்புகிவறனா?  குடும்பத்தில் உை்ை கபரியேரக்ளும் 

கபற்வறாரக்ளும் குழந்டதகை் கிறிஸ்துவுக்கும் அயலேருக்கும் வசடே 

கசய்ேதற்கும்,. தன்டன அரப்ைித்து சுறுசுறுப்பான சீைத்துேத்திற்கு ோழ சிறந்த 

எடுத்துக்காை்ைாகத்  திகழவேை்டும். 

 

இறுதி ஜசபம் : வி ் கத் தந்யதரை, பகிே்வு எனும் உமது ஜகாயைக்காக 

நன்றி கூறுகின்ர ாம். உங்களுைனும் எங்கள் குடும்பத்தினேிைமும்  

இய ந்து வாழ உமது அருயளத் தரும்படி ரவ ்டுகின்ர ாம். இவ ்ய  

இரைசு கிறிஸ்து வழிைாக உம்யம மன் ாடுகின்ர ாம், ஆரமன். 

இறுதிப்பாைல் 
https://youtu.be/DbMejWoW1XI 

 

https://youtu.be/DbMejWoW1XI

