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ஆண்டவர் 
உங்களுக்கு

என்ன ெசால்கிறார்

ஒவ்ெவாரு
வாரமும் நம்முடன் ேபசுவதற்கு

ஆண்டவர் தன் வார்த்ைதைய
பயன்படுத்துகிறார்.

el día de

இன்று?

கு
ைய
துகிறார்



“அச்சுறுத்தும் இனங்கள் 
குறித்த வழக்கு"

தீைம என்ைனச் சுற்றி முற்றிலுமாக இருக்கும் ேபாதும், நான் நீதிமானாக 
இருக்க முடியும்.

ேநாவாவின் ேபைழ மற்றும் 
ெவள்ளம் | உருவாக்க 
ஆராய்ச்சிக்கான கல்வி 
நிறுவனம் குறித்த ஒரு கூகிள் ேதடைல ெசய்யுங்கள்
ைடேனாசர்கள் ேபைழயில் எவ்வாறு ெபாருந்துகின்றன 
என்பைத கண்டறியுங்கள்.

“அதனால்தான் ேதவனின் முழுக் கவசங்களும் உங்களுக்குத் ேதைவ. அப்ேபாது 
தான் உங்களால் தீங்கு நாளில் எதிர்த்து பலத்துடன் இருக்க முடியும். ேபார் 
முடித்த பிறகும் வல்லைமயுடன் நிற்கமுடியும்...” எேபசியர் 6:13
உங்கைளச் சுற்றியுள்ள எவரும் கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படியாதேபாது, நீங்கள் அவருக்கு 
கீழ்ப்படிவது கடினமாக இருக்கலாம். சந்தர்ப்பம் வாய்க்கும்ேபாது, ெபாதுவாக 
ெசய்விக்கப்படாத ஒரு நன்ைம வாய்ந்த ெசயலாய் உங்களுக்கு ெதrந்தைத ெசய்ய 
வாய்ப்பு ேதடுங்கள். எடுத்துக்காட்டு: தவறாக கணக்கிட்டு யாராவது உங்களுக்கு 
அதிகமான மீதி சில்லைறைய வழங்கினால், அைதத் திரும்பக் ெகாடுங்கள்.

(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு) வழக்கு

(ைபபிள் கைத)
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#01

வார்த்ைதையக் 
கண்டுபிடித்தல்:

வா ன வி ல் ப

ஜா ல் ல ைழ ன்

ேப ைழ ங் க றி

த் பூ கு ண் இ

ஆ ேந ா வா ைற

ண் ம த் தி ச்

ட ேச ைழ யா சி

வ பு றா க பூ

ர் ஜா ேச ம் மி

விலங்கு
பூமி
ேநாவா
ஆண்டவர்
ேபைழ
மைழ
பன்றி 
இைறச்சி
புறா
ேசம்
ஜாேபத்
வானவில்
தியாகம்

ஆஹ். ஒரு 
முக்கியமான 

ெசய்தி 
வருகிறது.

1. கடவுளுைடய அறிவுைரகள் ஏன் பின்பற்ற கடினமாய் இருக்கிறது? கடவுள் நாம் ெசய்ய ேவண்டுெமன்று எதிர்பார்க்கும் ஒரு ெசயைல அவர் எப்ேபாது நாம் ெசய்ய ேகட்பார்?2. கடவுள் ஏன் ெகட்ட காrயங்கைள அனுமதிக்கிறார்? கடவுள் இன்னும் கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்ைகயிலும் ெகட்ட விஷயங்கள் ஏன் நடக்கிறது?3. நான் என் தைலயில் ஆண்டவrன் குரைல ேகட்கும்ேபாது நான் அைத எப்படி கூறமுடியும்?

2

ெவள்ைள சதுரத்தில் ெதாடங்கி, பின்னர் கருப்பு 
சதுரத்திற்கு அைத ெதாட்டவேர ெசல்லவும். பின்னர் 
ெவள்ைள, கருப்பு, ெவள்ைள, மற்றும் முன்னும் 
பின்னுமாக ெசல்லவும். (மூைலக்கு மூைல 
ெசல்லேவண்டாம்.)



“உருவாக்கத்தின் வழக்கு (அைடயாளம் 
ெதrயாத பறக்கும் ெபாருள்)"

விக்கிபடீியாைவப் 
பயன்படுத்தி 
இஸ்ேரலில் 

ெபத்லேஹமின் 
இருப்பிடத்ைத 
கண்டறிந்து, 

அதன் வடக்கு 
நுைழவாயிலில் 

உள்ளைதக் 
கண்டறியவும்.

நான் என் வாழ்க்ைகயில் இேயசுவிற்காக ஓர் அைறைய ெசய்வித்திருப்ேபன்.

“இேதா நான் கதவருகில் நின்று தட்டுகிேறன். எனது குரைலக் ேகட்டு ஒருவன் 
கதைவத் திறந்தால், நான் உள்ேள வந்து அவேனாடு உணவு உண்ேபன். அவனும் 
என்ேனாடு உணவு உண்பான்." ெவளிப்படுத்துதல் 3:20
உங்கள் வாழ்க்ைகயில் வந்து உங்களுக்கு முதலாளியாய் இருக்கும்படி இேயசுவிடம் 
ேகளுங்கள். உங்களால் நீங்களாகேவ நன்மகனாய் இருக்க முடியாது, அவனுைடய 
இரட்சிப்பின் வரம் உங்களுக்கு ேதைவ என்பைத கடவுளிடம் ஒப்புக்ெகாள்ளுங்கள். 
நீங்கள் ஏற்ெகனேவ ஒரு கிறிஸ்தவர் என்றால், நீங்கள் எப்ேபாது, எங்கு ெஜபித்தீர்கள் 
என்பைத நிைனவில் ெகாண்டு, உங்கள் நண்பrடம் கூறுங்கள். உங்களுைடய நண்பrடம் 
ேகளுங்கள், அவர்கள் ெஜபிக்கவும், அவர்கள் வாழ்க்ைகயிலும் இேயசுைவ வருமாறு 
அைழக்கவும் உங்கள் உதவி ேதைவயா என்று ேகட்டுக்ெகாள்ளுங்கள்.
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(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு) வழக்கு

(ைபபிள் கைத)

வார்த்ைதையக் கண்டுபிடித்தல்:

ேமr 
பrசு
ஜசீஸ்
ேஜாசப்
தங்கம் 
கழுைத 
ெஹேராட்  

அரசர்கள்
நட்சத்திரம்
குங்கிலியம்
ெபத்லேகம்
ெவள்ைளப்ேபாளம்

லி ப் ந த் கு ங் கி லி ய ம்

த் ம் ட் ேம ங் ெவ அ ம் ெஹ ேக

அ ர ச ர் க ள் ஜீ ேஜா ேரா ல

த் ள ழு ைள ச கு ட் த்

தி த் ைத ப் ஸ் ேம r ெப

ர r அ ேப

ம் ய த் ா

ப r சு ள

த ங் க ம்

வாவ், 
இன்னும் 
அதிக 
ஈக்கள்!

1. இேயசு என் நண்பர்களுடன் ெபாருந்துவாரா? ஒருேவைள இேயசு உங்களுைடய வாழ்க்ைகைய ெகாண்டிருந்தால் அவர் தனது ேநரத்ைத எவ்வாறு ெசலவிடுவார்?2. ஏன் எல்லாரும் இேயசுைவ நம்பவில்ைல?3. பரேலாகம் அப்படி என்ன சிறப்புமிக்கது?



“உரத்த ெடசிபல்களின் 
வழக்கு"

கூகிள் உருவங்களில், 
ேஷாஃபார்ஸின் ேவறுபட்ட 

படங்கைளக் கண்டறிந்து, நீங்கள் 
எைதத் தாக்க விரும்புகிறரீ்கள் 

என்று முடிவு ெசய்யுங்கள்.

கடவுளுைடய கட்டைளகள் ெசயல்படுவதால் நான் அவற்றிற்கு கீழ்ப்படிேவன்.

ஆனால் இேயசு, “ேதவனுைடய ேபாதைனகைளக் ேகட்டு அதற்குக் கீழ்ப்படிகிற 
மக்கேள உண்ைமயில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனிதர்கள்" என்றார்." லூக்கா 11:28
கடவுள் நாம் ேபார்கைளயும் ெவற்றி ெபற உதவும் அறிவுைரகைள நமக்கு தருகிறார். 
“உங்கள் ெபற்ேறாருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்” என்று அவர் ெசால்கிறார். இந்த வாரம் உங்கள் 
ெபற்ேறார் ெசால்வைத கவனமாக ேகட்டு, காத்திருக்காமல் உடனடியாக அதற்குக் 
கீழ்ப்படியுங்கள். ேயாசுவாைவப் ேபாலேவ, அைத ெசய்வது சுலபமல்ல, ஆனால் அது 
மதிப்புக்குrயதாக இருக்கும்.

A B C D
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(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு) வழக்கு

(ைபபிள் கைத)

ஏழு
சுவர்
ரஹப்
சத்தம்
அைமதி

ேதவைத
ேஜாஷுவா ெஜrச்ேசா 
இரகசியம்

இ ேஜா அ ச ம் இ ஹஷு த ைச ஷு ைம த் பு ரா ெஜஏ ழு க் வா தி த சு ணு வாஇ ர க சி ய ம் ேத வ ைதர் ஹ ரு ெஜ r ச் ேசா ம் ர்அ ப் வி அ ணி வ கு ப் பு

அணிவகுப்பு
இராணுவம்
இைசக்கருவி 

நான் 
எவ்வாறு ஒரு 
நட்சத்திரமாக 
முடியும்?

எவ்
நட்
மு

ஒவ்ெவாரு 
சதுரத்ைதயும், 
கட்டத்தில் 
சrயான 
இடத்திற்கு 
நகெலடுக்கவும்.

1. உண்ைமயில் நான் குழம்பினால் என்ன ஆகும்? சமீபத்தில் நீங்கள் பார்த்த அல்லது ேகள்வியுற்ற சில ெபrய பாவங்களும் தவறுகளும் என்ன? நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த வாழ்க்ைகயில் அந்த ெபrய தவறுகைள ெசய்தால் என்ன நடக்கும்? 2. நான் எப்ேபாது முதலாளியாக முடியும்? கடவுள் தைலவர்கைள எவ்வாறு உருவாக்குகிறார்?3. எப்ேபாது ெபாய் ெசால்வது சrயாய் இருக்கும் என்று நமக்கு எப்படி ெதrயும்? ெபrய ெபாய்கள்தான் முக்கியமானைவ, சிறிய ெபாய்கள் அத்தைன முக்கியம் இல்ைலயா?

கூகிள் உருவங்களில், 
ர் ின் ே ட்ட

வ, சிறிய ெபாய்கள் லயா?



“மிகவும் அதிகமாக ெசலவழிக்கும் 
ெசலவாளியின் வழக்கு"

கடவுளிடம் திரும்புவதற்கு எப்ேபாதும் நான் வரேவற்கப்படுகிேறன்.

“பாருங்கள்! இந்த மனிதன் (இேயசு) தீேயாைர வரேவற்று அவர்கேளாடு அமர்ந்து 
உணவு உண்கிறார்." லூக்கா 15: 2

நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு ஒருமுைற ேதவாலயத்திற்கு விஜயம் ெசய்த மாணவர்கள் 
உள்ளனர். அவர்கள் குறித்து உங்களுக்கு எதுவும் ெதrயவில்ைல என்றால் அம்மாணவர்கள் 
குறித்த சில ஆேலாசைனகளுக்காக உங்கள் ைபபிள் ஆசிrயrடம் ேகளுங்கள். அவர்கைள 
ேதவாலயத்திற்குத் திரும்புவதற்கு அைழக்கவும், அவர்கள் திரும்பி வரேவற்கப்படுைகயில், 
அது அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும்விதமாய் இருக்கும்படி பார்த்துக்ெகாள்ளுங்கள்.

உணவு
ஊதாr
மரபுrைம
ேவைலக்காரன்

சேகாதரன்
ெகாண்டாட
ேமாதிரம்

ஊ உ ட ந் கா ைத உ

ேவ ர ண டா ந் ச ேமா

ப ைல ள் த ண் ேக க்

ன் ம க் றி ப ா தா

றி ேக ம கா ம் த ெக

க கா ர ஊ ர ர ர

ள் த பு ம க ன் ப

ஊ தா r உ ண வு ண

தி ப ைம ேமா தி ர ம்

மகன்
தந்ைத
பணம்
பன்றிகள்
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(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு) வழக்கு

(ைபபிள் கைத)

Buscar slop  del 
cerdo en las imá-
genes de Google 

y
decidir si te gusta 

comer.

ேமலும் 
இப்ேபாது, ஒரு 
பச்ைச பாடல்...பச்ைச பா

கூகிளில் பன்றிகைள 
எைத சாப்பிடுகின்றன 

என்பது குறித்த 
படங்கைள 

பார்ைவயிடுங்கள், 
அைத நீங்கள் சாப்பிட 

விரும்புவார்களா 
என்பைத 

தீர்மானியுங்கள்.

ஒரு 
ல்...

கூகிளில் பன்றிகைள

1. ஒரு உண்ைமயான நண்பைன நான் எப்படி உணர முடியும்? யாராவது ஒருவைர நண்பர் என்று 
நீங்கள் எண்ணிக்ெகாண்டிருக்கிறரீ்கள், ஆனால் அவர் 
உங்களுடன் ஏேதாெவான்ைற ெபரும்ெபாருட்டு ேநரத்ைத 
ெசலவளித்திருக்கிறார் என்று ெதrயவருவது குறித்து 
நீங்கள் எப்ேபாதாவது எண்ணியுளரீ்களா?2. என் ெபற்ேறார் நியாயமில்லாதேபாது நான் என்ன 
ெசய்வது?
3. ஏதாவது தவறு ெசய்யும்படி என் ெபற்ேறார் என்னிடம் 
ேகட்டால் என்ன ெசய்வது?

படத்தில் வட்டங்கள் எங்கு ெசல்கின்றன?
1

2

3

4

5



“வயலில் ெவளிநாட்டவர் 
வழக்கு"

ஆண்டவரால் என்னுைடய ெகட்ட சூழ்நிைலயிலும் ஏதாவது நல்லது ெசய்ய முடியும்.

“தன்ைன ேநசிக்கும் மக்களுக்கு ேதவன் எல்லாவற்றின் மூலமும் நன்ைம ெசய்கிறார் என்பைத 
நாம் அறிகிேறாம். ேதவன் இம்மக்கைளத் தம் திட்டப்படிேய ேதர்ந்ெதடுத்துள்ளார்." ேராமர் 8:28
உங்களுக்குத் ெதrந்தவர்களுடன் உங்கள் நட்ைப ஆழப்படுத்த தீர்மானிக்கவும். பல்ேவறு கடினமான 
சூழல்களிலும் நீங்கள் அவர்களின் பக்கபலமாயிருந்து அவர்களுக்கு உதவ ேவண்டும். உதாரணமாக, 
அவர்கள் ஒரு ேதர்விற்காக படிக்க, விைரவாக ஒரு இைடகால ேவைலைய முடிக்க அல்லது ஒரு 
விைளயாட்ைட பயிற்சிெசய்ய (ேபஸ்பால்கள் பிடிப்பது, கால்பந்து ேவைல, வைலைய அடிக்கடி ேமாதும் 
கூைடப்பந்தாட்டம், முதலியன.) நீங்கள் அவர்களுக்கு உதவலாம். ரூத்ைத ேபால, “ேவண்டாம், நான் 
தனியாகேவ அைத ெசய்ய முடியும்,” என்று அவர்கள் கூறினாலும், அவர்களுக்கு பக்கபலமாய் இருந்து 
ஒரு சிறந்த நண்பராக அவர்களுக்கு உதவுங்கள்.
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(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு) வழக்கு

(ைபபிள் கைத)

ரூத்
நேவாமி
ஆர்பா
ெபத்லேஹம்
ேமாவாப் 
இஸ்ேரல்
இறந்துவிட்டார்
திரும்பிவந்தது
எலிெமேலச்
காதல்
மகன்கள்

எ ெப தி பா
லி த் ரு ர்
ெம ல ம் ஆ
ேலேஹ பி இ
ச் ம் வ ஸ்
ர் இ ந் ேர
டா கா த ல்
ட் ரூ து ப்
வி த் வா ம
து ேமா மி க
ந் இ ா  ன்
ற ேஹேவ க
இ எ ந ள்

1 6 2 9 5 3 8 7 6 3

0 3 7 5 6 1 3 4 9 4

1 5 3 4 3 5 9 2 1 8

5 6 2 8 2 6 3 7 5 2

2 3 4 6 1 5 8 6 3 8

5 8 3 6 7 2 4 5 2 4

9 2 5 1 8 1 3 9 1 6

தற்ேபாது நம்மிடமிருக்கும் 

எண்ணிலிருந்து அதிகமாக அல்லது 

அதில் பாதியாயிருக்கும் எண்ணிற்கு ஒரு 

ெபட்டியிலிருந்து மற்ெறாரு ெபட்டிக்கு 

நகரவும். குறுக்காக நகரேவண்டாம். 

ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட சrயான பதில்கள் 

உள்ளன. 

ேமாவாபிலிருந்து ெபத்லேகமிற்கான வழிைய 
உங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியுமா? நீங்கள் 

அப்பாைதயில் நடந்து ெசல்ல தயாராக 
இருப்பரீ்களா?

நான் இந்த 
இதயங்கைள 
கவனித்துக் 
ெகாள்ள 
ேவண்டும்.

1. நீங்கள் சிக்கல்களில் இருந்து விலகி ஓடுைகயில் என்ன நடக்கிறது? பிரச்சிைனகைளத் தவிர்ப்பதற்காக மக்கள் என்னெவல்லாம் ெசய்து முயற்சிக்கிறார்கள் என்பைத நீங்கள் எவ்வழிகளில் காண்கிறரீ்கள்? அவர்களுக்கு என்ன நடக்கிறது?2. ஆண்/ெபண் உறவுகளுக்கு கடவுளின் திட்டம் என்ன?3. என் விசுவாசம் எந்த விதத்தில் என் நண்பர்களுக்கு வித்தியாசத்ைத ஏற்படுத்தும்?

ரு 



“பிரபலமான உறவினர் 
வழக்கு"

எல்ேலாைரக்காட்டிலும் வித்தியாசமாக இருக்க ேவண்டுெமன்று கடவுள் என்னிடம் ேகட்கிறார்.

“உலகிலுள்ள மக்கைளப் ேபான்று ஆக ேவண்டுெமன உங்கைள மாற்றிக்ெகாள்ளாதீர்கள். ஆனால் 
மனதில் புதிய எண்ணங்களால் உங்கைள மாற்றிக்ெகாள்ளுங்கள்." ேராமர் 12: 2

உங்கள் வயைத ஒத்தவர்கைளக் காட்டிலும் வித்தியாசமாக இருக்க ேவண்டுெமன கடவுள் உங்களிடம் 
ேகட்கலாம். ஒருேவைள மற்ற நண்பர்கைளப் ேபால் அேத திைரப்படங்கைள அல்லது டிவி நிகழ்ச்சிகைளப் 
பார்க்கேவா அல்லது ஒேர இைசக்குச் ெசவிமடுக்கேவா அல்லது அேத ஆைடகைள அணியேவா நீங்கள் 
அனுமதிக்கப்படாமலிருக்கலாம். உங்கள் வகுப்படீு என்னெவனில் முணுமுணுப்ைப நிறுத்திவிட்டு, உங்கைள 
ேவறுபட்டு இருக்க ெசால்லிய உங்கள் ெபற்ேறாருக்கு நன்றி ெதrவிக்க ேவண்டும். ஒருேவைள மற்றவர்கைள 
காட்டிலும் வித்தியாசமாய் இருக்கேவண்டுெமன அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தும் ெபற்ேறாைர ெகாண்டவர்கைள 
உங்களுக்கு ெதrந்திருக்கலாம், அவர்கள் தங்கள் ெபற்ேறாைரப் பின்பற்றுவதால் அவர்கைள மதித்திடுங்கள், 
மற்றவர்கள் அவர்களுைடய கருத்து ேவறுபாடுகளுக்காக அவர்கைளப் பrகாசிக்கும்ேபாது அவர்களுக்காக 
நின்றிடுங்கள்.
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(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு) வழக்கு

(ைபபிள் கைத)

- அம்பின் திைசயில் ெசல்லவும்.

- நீங்கள் ெசல்ல விரும்பும் பாைதைய ேதர்வு 

ெசய்யவும் (      ).

- நீங்கள் ஏற்கனேவ ெசன்றுெகாண்டிருக்கும் 

பாைதயில் ெதாடர்ந்து ெசல்லவும்.

    திரும்ப ேவண்டாம்.

நீர்நீர்
நதிநதி
ஜசீஸ்ஜசீஸ்

பாவம்பாவம்ேதன்ேதன்
ஜான்ஜான்
ஜுேடய்ஜுேடய்

ேஜார்டான்
ேஜார்டான்பrசுத்த ஆவி
பrசுத்த ஆவிமன்னித்துவிடுதல்
மன்னித்துவிடுதல்ஞானஸ்நானம்
ஞானஸ்நானம்ெவட்டுக்கிளிகள்
ெவட்டுக்கிளிகள்

பாபா நீநீ ம்ம் ெவெவ

ம்ம் பாபா ட்டுட்டு ேதேத மம ஸ்ஸ் ர்ர் மம ட்டுட்டு

ேஜேஜ ாா ர்டார்டா ன்ன் நந ம்ம் ேடேட ட்டுட்டு க்கிக்கி

பாபா சச ேடேட ன்ன் திதி ஜுஜு ன்ன் ஸ்ஸ் ளிளி

ன்ன் ஜாஜா ஸ்ஸ் ஜீஜீ சச ஸ்ஸ் ேடேட ன்ன் கக

ம்ம் ன்ன் ம்ம் ட்டுட்டு மம ம்ம் சச ய்ய் ள்ள்

மம ன்னின்னி த்துத்து விவி டுடு தத ல்ல் பாபா ட்டுட்டு

ஞாஞா னன ஸ்நாஸ்நா னன ம்ம் வவ பாபா ேடேட ஸ்ஸ்

பப rr சுசு த்தத்த ஆஆ விவி மம ம்ம் ேடேட

என் ேதாழராக 
இருக்க 

விரும்புகிறரீ்களா?

ஒட்டகத்தின் 
முடியிலிருந்து 
ஆைடகைள 
தயாrப்பதற்கான 
வழிமுைறகைள 
விக்கிப்படீியாவில் 
பாருங்கள். அப்படி 
தயாrக்கப்பட்ட 
ஆைடகைள நீங்கள் 
அணிய விரும்புவார்களா 
என முடிவு ெசய்யுங்கள்.

ரு றர்

1. ஏற்கனேவ நான் ஒரு பாவியா? என்னுைடய வழக்கமான தினசr நடவடிக்ைககளில் எது பாவமாக கருதப்படுகிறது? 2. பாவம் என்று உங்களுக்கு ெதrயாவிட்டாலும், உண்ைமயில் அது பாவமா?3. சிறந்தவர்களாக இருப்பதுதான் விஷயேம என்று சிலர் ெசால்கிறரீ்கள், நீங்கள் என்ன நிைனக்கிறரீ்கள்?



“குழப்பமான பயணியின் 
வழக்கு"

ேபார் மற்றும் 
பயணத்திற்கான ரதங்கள் 
குறித்து விக்கிப்படீியாவில் 
பார்ைவயிடுங்கள். ஒன்றுக்கு 
ேமற்பட்ட நபர்களால் 
ெசலுத்தப்படும் வைக என்ன 
என்பது குறித்து கண்டறியுங்கள்.

இேயசுைவப் பற்றி மக்களுக்குச் ெசால்ல நான் வாய்ப்புகைளத் ேதடுேவன்.  

“ேதவனுைடய நற்ெசய்திைய உங்கேளாடு பகிர்ந்துெகாள்வதில் மகிழ்ச்சியைடந்ேதாம். 
அேதாடு மட்டுமல்லாமல், எங்கள் வாழ்க்ைகையயும் உங்கேளாடு பகிர்ந்துெகாள்வதில் 
மகிழ்ந்ேதாம்." 1 ெதசேலானிக்ேகயர் 2: 8
உங்கைளச் சுற்றியிருக்கும் மக்களுடன் இேயசுைவப் பற்றி உைரயாடல்கைள ஆரம்பிக்க 
ஒரு தூண்டுதைல பயன்படுத்தவும். சில ெபrய தூண்டுதல்கள் (துவக்கங்கள்) கிறிஸ்தவ 
இைசைய இைசக்கிறார்கள், எனேவ மற்றவர்கள் அைதக் ேகட்பார்கள், ைபபிைள ைகயில் 
எடுத்துெசல்லுதல், ெபாது இடங்களில் வாசித்தல், சாட்சிகைளப் பகிர்ந்துெகாள்ளும் 
துண்டுப்பிரதிையக் ெகாடுத்தல் ேபான்றன.

1B1D
2A2D

2C1A
2B1C

ஒவ்ெவாரு சதுரத்ைதயும், கட்டத்தில் சrயான இடத்திற்கு 
நகெலடுக்கவும்.

A
B

C
D

D
C

B
A

2

1

1

2
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(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு) வழக்கு

(ைபபிள் கைத)

நீர்நீர்
ேதர்ேதர்
பிலிப்பிலிப்
காசாகாசா
ஏசாயாஏசாயா
சாைலசாைல
ைபபிள்ைபபிள்
ேதவைதேதவைத
ெஜருசேலம்ெஜருசேலம்
ஞானஸ்நானம்
ஞானஸ்நானம்

உபேதசித்த
ல்

உஉ பப ேதேத சிசி த்த் தத ல்ல் ம்ம்

ல்ல் ெஜெஜ ம்ம் னன ேதேத வவ ைதைதெஜெஜ

ைபைப சாசா தத ைலைல னன ருரு

வவ பிபி லிலி ப்ப் நீநீ சச

சச ளிளி ள்ள் ேதேத ர்ர் ேலேல

ஞாஞா னன ஸ்ஸ் நாநா னன ம்ம்

பப உஉ த்த் ஏஏ ேதேத ருரு

சாசா சாசா ர்ர்

ைலைல சச யாயா

ைதைத ள்ள் ஞாஞாவ
ார்
த்
ை
த
ை
ய
க்
 

க
ண்

டு
பி
டி
த்
த
ல்
:

இப்ேபாது 
என் கண் 
நன்றாக 

இருக்கிறது.

1. ைபபிள் பிற புத்தகங்களிலிருந்து எவ்வாறு ேவறுபடுகிறது?2. ைபபிள் ஏன் எனக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாய் இருக்க ேவண்டும்?3. நான் ஏன் ஞானஸ்நானம் ெபறக்கூடாது? ஞானஸ்நானம் ெபறுவதற்கு ஏற்றது எப்ேபாது என்று நீங்கள் எண்ணுகிறரீ்கள்?



“கீழ்ப்படியாத ெபற்ேறார் 
குறித்த வழக்கு"

ஆண்டவrடம் எனக்கான திட்டம் உள்ளது.

“நான் இதைனக் கூறுகிேறன் ஏெனன்றால், உங்களுக்காக நான் ைவத்துள்ள திட்டங்கைள 
நானறிேவன்" இச்ெசய்தி கர்த்தrடமிருந்து வருகிறது. “நான் உங்களுக்காக நல்ல திட்டங்கைள 
ைவத்திருக்கிேறன். நான் உங்கைள துன்புறுத்தும் வைகயில் திட்டமிடமாட்ேடன். உங்களுக்கு 
நம்பிக்ைகையத் தரவும் நல்ல எதிர்காலம் அைமயவும் நான் திட்டமிடுகிேறன்." எேரமியா 29:11

உங்களுைடய எதிர்கால விதி என்னெவன்று அவர்கள் நிைனக்கிறார்கள் என்று உங்கள் குடும்ப 
உறுப்பினர்களிடம் ேகளுங்கள். ெஜபத்தில் கடவுளிடம் இந்த ஆேலாசைனகைள எடுத்துைரத்து, 
அவர் இவற்ைற ஒப்புக்ெகாள்கிறாரா அல்லது உங்களுக்கான அதிகமான திட்டங்கைளக் 
ெகாண்டிருக்கிறாரா என்று ேகளுங்கள்.
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(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு) வழக்கு

(ைபபிள் கைத)

ேமாசஸ்ேமாசஸ்
ைநல்ைநல்

தாய்
மகள்
பிறப்பு

அைமதிஅைமதி
பாேராபாேரா
சேகாதrசேகாதr
கூைடகூைட
மிrயம்மிrயம்
கடற்கைரகடற்கைர
இளவரசிஇளவரசி

ப்ப் கூகூ ைடைட மம பிபி இஇ
கக டட ற்ற் கக ைரைர ளள
ேமேம இஇ பாபா ள்ள் ைமைம வவ
ாா ைநைந ேரேர தாதா ய்ய் ரர
ச ச ேகேக ாா தத rr சிசிஸ்ஸ் நந பிபி றற ப்ப் புபு
அஅ ைமைம திதி கக டட ைநைநற்ற் மிமி rr யய ம்ம்  ல் ல்

தாய்தாய்
மக
தத
மக
பிறபிற

ஐேயா, என் 
ேமாட்டார் ைபக் 
குதிக்கவில்ைல.

இன்று ைநல் நதி எவ்வாறு காட்சியளிக்கிறது 
என்று கண்டறியுங்கள்? நதிக்கைரயில் 
கூைடயில் ஒரு குழந்ைத இருப்பைத 
கற்பைன ெசய்து பாருங்கள்.

1. ஏன் ஆண்டவருக்கு அதிக காலம் ேதைவப்படுகிறது? ெஜபத்தில் ெபாறுைமயுடனும் இருப்பதற்கும், ஆண்டவைர ெதால்ைல ெசய்வதற்கும் இருக்கும் வித்தியாசம் என்ன?2. நான் ஏன் கடவுைள நம்ப ேவண்டும்? நமக்கு ேதைவயானைத கடவுள் ெசய்வித்தருள்வார் என்று நாம் நம்பலாமா?
3. யாராவது என்ைன ெவறுத்தால் என்ன ெசய்வது?



“ெநறுக்கித்தள்ளாத கும்பலின் 
வழக்கு"

கடவுள் அளித்திருப்பதற்கு நான் நன்றியுள்ளவனாக இருப்ேபன்.

“கர்த்தைர துதியுங்கள், அவரது நாமத்ைத அைழயுங்கள், ஜனங்களிடம் கர்த்தருைடய 
மகத்தான ெசயல்கைளக் கூறுங்கள்." 1 நாளாகமம் 16: 8

நீங்கள் சாப்பிடுவதற்கு முன் உங்கள் சிரத்தால் தைலவணங்குங்கள் (பள்ளியிேலா அல்லது 
உணவகத்திேலா கூட) கடவுளிடம் ெசால்லுங்கள், “இைத எனக்கு வழங்குவதற்கு நன்றி."
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(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு) வழக்கு

(ைபபிள் கைத)

மீன்மீன்
குழுகுழு
அமர்அமர்
ஜசீஸ் ஜசீஸ் 

ஐந்துஐந்து
உணவுஉணவு
முகாம்முகாம்
மக்கள்மக்கள்

ெராட்டிெராட்டி
ஆண்ட்ரூஆண்ட்ரூ
கூைடகள்கூைடகள்
வாங்குதல்

ெரெர ங்ங் ஆஆ ஐஐ வாவா ணண

உஉ ாா ண்ண் ந்ந் ங்ங் ஆஆ

ணண தத ட்ட் துது குகு ழுழு

வுவு க்க் ரூரூ டிடி தத முமு

ஜீஜீ அஅ மம ர்ர் ல்ல் காகா

ைடைட சச குகு க்க் உஉ ம்ம்

மீமீ ன்ன் ஸ்ஸ் ஆஆ கக ஜீஜீ

உஉ ண்ண் கூகூ ைடைட கக ள்ள்

கலிlக் கடைலக் 
கண்டு, மக்கள் 

எவ்வளவு 
தூரம் நடந்து 
ெசன்றார்கள் 
என்பைதக் 

கண்டறியுங்கள்.

யும்மம். 
ஈ சாறு.

1. ஏன் சுற்றிச் ெசல்வது ேபாதுமானதாக இல்ைல? நான் ெசய்வைத விட அதிகமான ெசய்விக்கக்கூடிய மற்றவர்கள் இருக்கிறார்கள். ஆனால் நான் ெசய்வைதவிட குைறவாக ெசய்விக்கும் மக்களும் உள்ளனர். நாம் எப்படி ெபாறாைம மற்றும் எrச்சலிற்கு முடிவுகட்ட முடியும்?
2. நான் இன்னும் வளரவில்ைல என்றாலும் இப்ேபாேத நான் என்ன வித்தியாசம் ெசய்யமுடியும்?3. அதிசயம் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுக்கு நடப்பைதப் பற்றி நீங்கள் ேகள்விப்பட்ட சில அற்புதங்கள் யாைவ? உங்கள் ெசாந்த வாழ்க்ைகயில் ஒரு அற்புதத்ைத நீங்கள் எப்ேபாதாவது பார்த்திருக்கிறரீ்களா?

ெவள்ைள சதுரத்தில் ெதாடங்கி, பின்னர் கருப்பு 
சதுரத்திற்கு அைத ெதாட்டவேர ெசல்லவும். 
பின்னர் ெவள்ைள, கருப்பு, ெவள்ைள, மற்றும் 
முன்னும் பின்னுமாக ெசல்லவும். (மூைலக்கு 
மூைல ெசல்லேவண்டாம்.)



“அரசருக்கு கீழ்ப்படியாத 
ஊழியர்கள் வழக்கு"

எஃகு தயாrத்தல் மற்றும் கண்ணாடி 
ெமருகூட்டல் ஆகியவற்றிற்காக 

இன்று நாம் பயன்படுத்தும் 
உைலகைளத் ேதடுங்கள். நீங்கள் 

அவர்களுடன் ெநருக்கமாக உைழக்க 
விரும்புகிறரீ்களா?

ஏதாவது தவறு ெசய்ய நான் அழுத்தம் ெகாடுக்கப்படுைகயில், நான் விட்டுக்ெகாடுக்க 
மாட்ேடன்.

“என் மகேன! பாவத்ைத விரும்புகிறவர்கள், அவர்கள் உன்ைனயும் தீயெசயல்கைள 
ெசய்யும்படி தூண்டுவார்கள். நீ அவர்கைளப் பின்பற்றக் கூடாது." நீதிெமாழிகள் 1:10

நீங்கள் ஏமாற்ற அழுத்தம் ெகாடுக்க ேவண்டாம் அல்லது கிைடக்கப்ெபறுைகயில் விைடகைள 
பாருங்கள், ஏெனனில் நீங்கள் ஒரு பrேசாதைனையப் ெபறுகிறரீ்கள். ஒரு நண்பர் உங்களிடம் 
பதில்கைளத் ெதrந்துெகாள்ள விரும்பினால், “இல்ைல” என்று ெசால்லுங்கள். நீங்கள் ஒரு 
அங்காடியில் இருக்கும் ேபாது யாரும் பார்க்கவில்ைல என்பதற்காக, எைதயும் திருட ேவண்டாம்.
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(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு) வழக்கு

(ைபபிள் கைத)

தங்கம்தங்கம்
சிைலசிைல
இைசஇைச
உைலஉைல

இைசக்கருவிஇைசக்கருவி
மண்டியிடுதல்மண்டியிடுதல்
கவனித்தல்
பாபிேலான்
ஆேபத்ேநேகா

ஷட்ராக் ஷட்ராக் 
ேமஷாக் ேமஷாக் 
வழிபாடு
அடுப்பு

ேல சி மிமி rr யய ம்ம் ம ேமேம ஆ
உ ைல அ டு ப் பு ண் ாா ேப
ேம ா இ ைச உ ங் டி சச த்
த ஷா ைச பாபா ேரேர ாா யி ஸ்ஸ் ேந
ஷ ங் க் வ ழி பா டு உ ேக
ட் ல் க வ னி த் த ல் ா
ரா த் ரு ம் ைநைந ல்ல் ல் நந திதி
க் ண் வி பா பி ேல ா ன் ப்

என்ன 
விஷயம்?

காகா
அடுப்புடு
ழழ

அடுப்பு

1. ஒரு கிறிஸ்தவனாய் இருப்பது என்ைன ெவறுப்புக்குள்ளாக்கினால் என்ன ெசய்வது? விரும்பப்படேவண்டும் என்ற என் ஆைசயிலிருந்து, கடவுைளப் பின்ெதாடர எனக்கு பிடித்திருக்குெமன நான் எப்படி என் ஆைசைய நடுநிைல ெசய்வது?2. அது தவறாக ேதான்றவில்ைலெயனில் என்ன ெசய்வது? என் உணர்ச்சிகைள நான் நம்பலாமா?3. நான் ஒருவன் மட்டுேம மறுப்பு ெதrவிப்பவனாய் இருந்தால் என்ன ெசய்வது?

- அம்பின் திைசயில் ெசல்லவும்.

- நீங்கள் ெசல்ல விரும்பும் பாைதைய ேதர்வு 

ெசய்யவும் (      ).

- நீங்கள் ஏற்கனேவ ெசன்றுெகாண்டிருக்கும் 

பாைதயில் ெதாடர்ந்து ெசல்லவும்.

    திரும்ப ேவண்டாம்.



“சிைறயிலிருந்து தப்பித்தது 
குறித்த வழக்கு"

1. பிரார்த்தைன ெசய்ய சrயான அல்லது தவறான வழி என்ன? பிரார்த்தைன ெசய்யக்கூடிய சrயான கால அளவு என்ன? கபடதாrகளாக இல்லாமல் இருப்பதற்கும், சrயாக பிரார்த்தைன ெசய்வதற்கும் இைடேய இருக்கும் நடுநிைலப்பாட்ைட நாம் அறிந்துெகாள்வது எப்படி?2. கடவுளிடமிருந்து நான் ெதாைலவில் இருப்பதாக உணரக்கூடிய பல்ேவறு வழிகள் என்ன? நான் அவ்வாறு உணர்கிறேபாது ெசய்ய முடியும்?3. ஒருேவைள நான் காயம் அைடந்தால், அதிலிருந்து எப்படி மீள்ேவன்?

நான் ெசய்யாத ெசயலிற்காக ஏதாவது குற்றம் சாட்டப்படும்ேபாது, கடவுள் எனக்கு ஒரு சிறப்பு 
ஆசீர்வாதம் ெசய்வார்.

“உங்களுக்ெகதிராகத் தீய ெசாற்கைளப் ேபசி மக்கள் உங்கைளத் துன்புறுத்துவார்கள். நீங்கள் 
என்ைனப் பின்பற்றுவதினிமித்தம் எல்லாவிதமான தீய ெசாற்கைளயும் உங்களுக்ெகதிராகச் 
ெசால்வார்கள். ஆனால் மக்கள் உங்களுக்கு அவற்ைறச் ெசய்யும்ெபாழுது நீங்கள் 
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்." மத்ேதயு 5:11
நீங்கள் உண்ைமயிேலேய ஒரு கிறிஸ்தவர் என்பைத ெவளிப்பைடயாக கூறி, உங்கள் 
இரட்சிப்ைபப் பற்றி ேபசிடுங்கள். ஒருேவைள மக்கள் உங்கைள அவமானப்படுத்தி ேகலி 
ெசய்தார்கள் என்றால், பழிவாங்க ேவண்டாம். அைமதியாக இருங்கள் மற்றும் நீங்கள் எந்த 
விதத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்பைதக் காண்பிப்பதற்கு கடவுளிடம் ேகளுங்கள்.  
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பால்பால்
ைசலஸ்ைசலஸ்
அடிஅடி
ைககள்ைககள்

குடும்பம்குடும்பம்
சிைறசிைற
காவலர்காவலர்

சங்கிலிகள்சங்கிலிகள்
சாட்ைடசாட்ைட
காயங்கள்காயங்கள்
தப்பித்தல்தப்பித்தல்

ல்ல் வவ ைசைச சாசா சச காகா யய ங்கங்க ள்ள் ல்ல்

தத டிடி லல தத ட்ைடட்ைட ங்கிங்கி டிடி வவ பாபா ல்ல்

டிடி வவ ஸ்ஸ் பாபா டுடு ைறைற லிலி ல்ல் தத குகு

சிசி ைறைற காகா வவ லல ர்ர் அஅ கக வவ டுடு

அஅ டிடி டுடு தத ப்பிப்பி த்தத்த ல்ல் டுடு ள்ள் ம்பம்ப

ல்ல் டிடி ைகைக கக ள்ள் வவ ல்ல் ம்ம்

2B

1C

2D

1A

1B

1D

2A

2C

ஒவ்ெவாரு சதுரத்ைதயும், கட்டத்தில் 

சrயான இடத்திற்கு நகெலடுக்கவும்.

A B C D

DCBA

2

1

1

2

(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு) வழக்கு

(ைபபிள் கைத)

இதுதான் 
பால் மற்றும் 

ைசலஸிற்கான 
சிைறச்சாைல. 

அதன் பிற 
புைகப்படங்கைளக் 

கண்டறிவதற்கு 
கூகிள் படங்கைளத் 

ேதடிடுங்கள். 

ஈேபயிலிருந்து 
இரண்டு ெபட்டி 

ஈக்கள்!



“பணத்ைத வணீடிக்க முடிவு 
ெசய்தது குறித்த வழக்கு"

நான் என் பாவங்கைள அறிக்ைகயிடுைகயில், இேயசு என்ைன மன்னிப்பார்.

“ஆனால் நாம் நம் பாவங்கைள ஒத்துக்ெகாண்டால் ேதவன் நமது பாவங்கைள மன்னிப்பார். 
நாம் ேதவைன நம்ப முடியும். ேதவன் சrயானைதேய ெசய்கிறார். நாம் ெசய்த எல்லா 
பாவங்களிலுமிருந்தும் ேதவன் நம்ைமச் சுத்தமாக்குவார்." 1 ேயாவான் 1: 9

அழுக்கில் விைளயாடிடுங்கள், உங்கள் ைககைள பாருங்கள், நீங்கள் பார்ப்பது உங்கள் பாவத்தின் 
அழுக்கு என்று கற்பைன ெசய்திடுங்கள். இப்ேபாது உங்கள் ைககைள கழுவுங்கள், நீங்கள் இன்று 
தவறு ெசய்தைத இேயசுவுக்கு ஒப்புக்ெகாடுத்துவிடுவது, சுத்தமாக கழுவப்பட்டைதப்ேபான்றது 
என்று கற்பைன ெசய்து பாருங்கள். பிரார்த்தைன ெசய்து, அவருக்கு இன்பமூட்டாதைத நீங்கள் 
ெசய்ததற்காக மன்னிக்க ேவண்டி அவrடம் ெசால்லுங்கள், அவர் ஒருவர் மட்டுேம நீங்கள் 
உங்கள் ைககைள கழுவி சுத்தம் ெசய்ததுேபால் உங்கைள உள்ளிருந்து சுத்தம் ெசய்ய முடியும் 
என்று.
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மன்னிக்கவும்மன்னிக்கவும்
கழுவப்பட்டதுகழுவப்பட்டது
அழுதல்அழுதல்
கண்ணரீ்கண்ணரீ்
கிறிஸ்துகிறிஸ்து
ைககள்ைககள்
ைசமன் ைசமன் 
அடிஅடி
ஜசீஸ்ஜசீஸ்

ெபண்ெபண்
நன்றிநன்றி

ைசைச மம ன்ன் ைை அஅ டட கிகி

டிடி நந மம கக டிடி டிடி றிறி

ெபெப ன்ன் ஸ்ஸ் கக நந ஸ்ஸ் ஸ்துஸ்து

மம றிறி நந ள்ள் கக ெபெப டிடி

மம கக ழுழு வவ ப்பப்ப ட்டட்ட துது

ன்னின்னி நந கக மம ெபெப

க்கக்க ெபெப அஅ ண்ணீண்ணீ நந

வுவு டிடி ழுழு ஜீஜீ ர்ர்

ம்ம் ெபெப தத சச ஸ்ஸ்

டிடி ண்ண் ல் ஸ் ம

(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு) வழக்கு

(ைபபிள் கைத)

இப்ேபாைதய 
உங்களின் 
ஓராண்டு 
சம்பளம் அளவு 
ெசலவாகக்கூடிய 
விைலயுயர்ந்த 
வாசைன 
திரவியங்கள் 
குறித்து கூகிளில் 
ேதடுங்கள். ஓேஹா 

ேடாபி-டூ!
ஓேஹ
ேடாப
ஓஓ

ேமr 
பயன்படுத்திய 
புளிப்பு 
வாசைன 
திரவியங்களின் 
படங்கள்.

1. நான் ஆண்டவைர பார்க்க அல்லது ெதாட 
முடியாது என்றால் நான் எவ்வாறு அவருக்கு 
என் அன்ைபயும் நன்றிையயும் காட்ட 
முடியும்? 2. நாம் இன்னும் ேவண்டுெமன்ேற 
மற்றும் தற்ெசயலாக பாவம் ெசய்துெகாண்டிருக்கும்ேபாது நாம் எப்படி 
நீதிமானாக இருக்க முடியும்?3. நான் குழப்பமைடந்தால் என்ன ெசய்வது? 
நீங்கள் சுற்றிப் பார்த்து, “இந்த குழப்பத்தில் 
நான் எப்படி மாட்டிக்ெகாண்ேடன்?” என்று 
நிைனக்கும்ேபாது அது எப்படி இருக்கும்?

ேதடுங்கள்.படங்கள்.



“வழக்கு: இைவ மருந்துகள், 
ஹார்ேமான்கள், அல்லது 

ஸ்டீராய்டுகளா?"

1. காதலன்/காதலி உறவுகளில் உண்ைமயில் சr என்பது என்ன? அைமக்கேவண்டிய சில நல்ல எல்ைலகள் யாைவ?2. யாரும் அைத பற்றி ெதrந்திருக்காதேபாது என் சுய இரகசியம் சrயானதா?3. எத்தைன வைகயான பலம் மற்றும் அழகு குறித்து உங்களால் ெபயrட முடியும்? அவற்றில் எைத நீங்கள் மிகவும் விரும்புகிறரீ்கள்? உதாரணமாக, சாம்சன் உடல் rதியாக வலுவாகவும், ெதlலாள் உடல் rதியாகவும் மட்டும் அழகாகவும் இருந்தனர்.

ஆண்டவர் அவரது திட்டத்திற்காக பயன்படுத்தேவண்டி எனக்கு பrசுகள் ெகாடுத்துள்ளார்.   

“ஒேர ஆவியானவேர இவற்ைறெயல்லாம் ெசய்கிறார். ஒவ்ெவாருவனுக்கும் எதைனக் 
ெகாடுக்க ேவண்டும் என்பைத ஆவியானவேர தீர்மானிக்கிறார்!." 1 ெகாrந்தியர் 12:11

ஒரு குடும்ப அங்கத்தினருக்கு அவர்கள் ெசய்யும் ேவைலயில் அவர்களுக்கு உதவக்கூடிய 
ஒரு பrசு ெகாடுங்கள். எடுத்துக்காட்டு: உங்கள் அன்ைனக்கு ஒரு ஸ்பூன், உங்கள் தாத்தாவுக்கு 
ஒரு உயிருள்ள தாவரம், உங்கள் தந்ைதக்கு பணிெசய்யும் ைகயுைறகள், உங்கள் சேகாதரன் 
அல்லது சேகாதrக்கு ஒரு அழகான ெபன்சில். ஆண்டவர் தம் திட்டத்ைத நிைறேவற்றத் 
ேதைவயான எல்லாவற்ைறயும் உங்களுக்கு பrசளித்துள்ளது குறித்து எண்ணிப்பாருங்கள்.
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ஜைடஜைட
முடிமுடி
காசாகாசா
கதவுகதவு

நகரம்நகரம்
சாம்சன்சாம்சன்
ெதlலாள் ெதlலாள் 
தைலவர்தைலவர்

வலுவானவலுவான
இஸ்ேரல்இஸ்ேரல்
ெவட்டுதல்ெவட்டுதல்

ஜஜ முமு லுலு தத ll ன்ன் டுடு ஸ்ஸ்

இஇ டிடி டுடு ெதெத சச இஇ ஜஜ ைடைட

நந கக ரர ம்ம் ட்ட் ஸ்ஸ் நந வவ

தத ஸ்ஸ் சாசா கக ள்ள் ேரேர ட்ட் சாசா

ைலைல ெவெவ ட்ட் டுடு தத ல்ல் காகா ைலைல

வவ லுலு வாவா னன ைலைல வுவு இஇ கக

ர்ர் ஜஜ டிடி ெதெத ll லாலா ள்ள் வவ

(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு) வழக்கு

(ைபபிள் கைத)

இது 
குதிப்பைதவிட 
எளிதானது.னது.

இைணய ேதடல்:
விக்கிபடீியாவில் 
ேதடிடுங்கள்: 
“ெபலிஸ்ைடன்ஸ்” வாழ்ந்த 
இடத்ைதக் கண்டறிய 
மற்றும் அவர்களின் 
மிகவும் ஆபத்தான எதிr 
யார் என்பைதத் ேதடுங்கள்.

படத்தில் 
வட்டங்கள் எங்கு 
ெசல்கின்றன?
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info@childrenareimportant.com
We are located in Mexico.
00-52-592-924-9041
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நான் ேதவனுைடய கட்டைளகளுக்கு 

எப்ேபாதும் கீழ்ப்படிகிேறன்.


