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(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு)
“கூர்ைமயான ஆயுதங்களாலான “கூர்ைமயான ஆயுதங்களாலான 

அதிர்ச்சி வழக்கு"அதிர்ச்சி வழக்கு"
வழக்கு

(ைபபிள் கைத)
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அவரது ெபயரிலிருக்கும் 
பல்ேவறு முத்திைரகைள காண, 
“கிங் சவுலின் முத்திைர" என்ற 
ெசாற்ெறாடர் குறித்து கூகிள் 
ேதடல் ெசய்யுங்கள்.

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

நான் சிரியவனாயினும், ெபரிய ெசயல்கைள ெசய்ேவன்.

ேடவிட்
சிங்கம்
ஐந்து
மதிப்பு
பயம்
ேபார்
சிப்பாய்
நம்பிக்ைக
இளம்
சண்ைட
சிறுவன்
ேதவன்
ேகாலியாத்
பாைறகள்

நான் பிராகி, 
நான் 

பூச்சிகைளவிட 
ைபபிைள 
மிகவும் 

விரும்புகிேறன்.

அவரது ெபயரிலிருக்கும் 
பல்ேவறு முத்திைரகைள காண, 
“கிங் சவுலின் முத்திைர" என்ற

ய்
ைகைக

ட
ன்ன்
ன்ன்ன்
யாத்த்த்த்த்

றகள்றகள்

நநான் பிராகி, 
நான் 

பூச்பூ சிகைளவிட 
ைபபிைள 
மிகவும் 

விவிரும்புகிேறன்.

கா ப ா இ யா ஐ வ சி த்

ற் க ய ள லி ப்பா ந் பி ஐ

று ா ந ம் பி க் ைக து

பா ைற க ள் சி ங் க ம்

ேட று ப று ப்பா தி வி

வி த் ேத வ ன் ய் ம்

 ட் ேப ம் ன் ய து ம

ேக ா லி யா த் ள தி

சி ர் ைக து ள் ேட ப்பு

ஐ வ இ ச ண் ைட ா

உங்களது அன்றாட ேவைல அல்லாத ஒன்ைற இந்த வாரம் எடுத்துக் 
ெகாள்ளுங்கள், தினமும் பாத்திரம் கழுவுதல், அல்லது உங்களது அன்றாட 
ெபாறுப்பில் இல்லாத, உங்களது ெபற்ேறாருக்காக ஏதாவது ேவைல ெசய்யுங்கள். 
ெபரிய ெசயல்கைள ெசய்ய ஆண்டவர் உங்களுக்கு உதவுவைத காணுங்கள்.

என்ைன 
சிறிதாக நீங்கள் 
காண்கிறரீ்களா?

பினிஷ்
ெதாடக்கம்



“காணாமல் ேபான பிணம் 
குறித்த வழக்கு"

வழக்கு

(ைபபிள் கைத)

அைனத்தும் தவறாக ேபானெதன்று நான் நிைனக்கும்ேபாதும், இன்னும் ஆண்டவரிடம் 
நம்பிக்ைகயுள்ளது.

ேதவனான, இேயசு கிறிஸ்து 
புைதக்கப்பட்ட மற்றும் புத்துயிர் ெபற்ற 
இடமாக பலர் நம்பும் கல்லைறயான, 
“ேதாட்ட கல்லைற�யின் படங்கைள 

காண, அது குறித்து விக்கிப்படீியாவில் 
ேதடுதல் ெசய்யுங்கள்.

“ேதவன் நம்பிக்ைகக்குரியவர். ேதவனாகிய ஒருவேர உங்கைளத் தம் குமாரானாகிய 
கர்த்தராகிய இேயசு கிறிஸ்துேவாடு வாழ்ைவப் பகிர்ந்துெகாள்ளும்படியாக அைழத்தார்."
1 ெகாரி 1: 9

உங்களுக்கு ேமாசமாக ேபாய்க் ெகாண்டிருக்கிறெதன்று நீங்கள் எண்ணிய ேநரம், 
அது நன்றாக ஆனது குறித்து யாரிடமாவது கூறுங்கள். ஆண்டவர் அதன் மூலமாக 
உங்களுக்கு முக்கியமான விஷயங்கைள கற்றுக்ெகாடுத்துள்ளார்.
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(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு)

கா ழ் சி லு ைவ க் ட் ல்
ச ண் ைட க் யா ம லி கா
து ேம ந் ப ெம ர பா ைல
ப ரி ள் க ய ண உ கா
ஆ ச் ச ரி ய ம் ய ற்
கா ப வா து சீ ட ர் று
லி லு உ ழ் ேம சி ந் மீ 
யா ந ம் பி க் ைக து ட்
க ல் ல ைற ரி ைக ள் ப
ெம ய் க் கா ப் பா ள ர்
ேத வ ன் கி றி ஸ் து சீ

ிக

கிறிஸ்து 
சிலுைவ
மரணம்
வாழ்க்ைக
மீட்பர்
சீடர்
நம்பிக்ைக
ஆச்சரியம்
காைல
ேமரி
ெமய்க்காப்பாளர்
உயர்ந்துள்ளது 

ெவள்ைள சதுரத்தில் ெதாடங்கி, பின்னர் கருப்பு 

சதுரத்திற்கு அைத ெதாட்டவேர ெசல்லவும். 

பின்னர் ெவள்ைள, கருப்பு, ெவள்ைள, மற்றும் 

முன்னும் பின்னுமாக ெசல்லவும். (மூைலக்கு 

மூைல ெசல்லேவண்டாம்.)

பயம்
கல்லைற
காலியாக

நான் இைத என் 
ேதாட்டத்திலிருந்து 
ெகாண்டுவந்ேதன்.

எனக்கு 
உதவி 
ேதைவ!



“ஒரு மனிதன் கப்பலிலிருந்து “ஒரு மனிதன் கப்பலிலிருந்து 
தூக்கிெயறியப்பட்ட வழக்கு"தூக்கிெயறியப்பட்ட வழக்கு"

வழக்கு

நான் என் பாவத்ைத காணும்ேபாது, அதற்காக மனம் வருந்தி, அைத நிறுத்த 
ேவண்டும்.

கூகிள் வைரபடங்கலில் 
ேதடி, “ஜாஃபா 
ேபார்ட், இஸ்ேரல்� 
இன்று எவ்வாறு 
இருக்கிறெதன்று 
காணுங்கள், அங்ேகதான் 
நினிேவவிடம் ெசல்ல 
ேஜானா படகில் ஏறினார்.

“எனேவ நீங்கள் உங்கள் இருதயங்கைளயும், வாழ்க்ைகையயும் மாற்றிக்ெகாள்ளுங்கள்! 
ேதவனிடம் திரும்புங்கள். அவர் உங்கள் பாவங்கைள மன்னிப்பார்." அப்ேபாஸ்தலர் 3:19

இந்த வாரம் நீங்கள் தவறாக ெசான்ன அல்லது ெவட்கப்படும்படியாக ெசய்த, 
மற்றும் பகிரங்கமாக காணமுடியாத வடீிேயாவாக ஏதாவெதான்ைற குறித்து 
எண்ணிப்பார்க்கும் கூடுதல் உணர்திறேனாடு இருங்கள். மனம் வருந்துங்கள். 
ேயாசிப்பதற்கு உதவும்படி ஆண்டவனிடம் ேகளுங்கள் மற்றும் அைத மீண்டும் 
ெசய்யும்முன் நிறுத்துங்கள்.
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(ைபபிள் கைத)

(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு)

ேத
ேபேேேேேேேேேேேேேேே ார்ட், இ
தடி

இன்று எ
இருக்கிற
இ று

காணுங்
இரு

நினிே
ணுணு

ேஜான

ேயானா
மீன்
இரவு
மனம்
காற்று

மி ள் வ று ெகா ற் க ணு க் கா ல்

நி னி ேவ மீ டி லு ப் ழ் பு ய ல்

மி மா ச ம ய ப் ப ர ப் நி கீ

கீ ழ் ப் ப டி த ல் கீ னி னி லு

மா லு மி க ள் வ று மீ ன் மி ள

ப் ள யி இ ேயா ச ய கா ம ன ம்

டி ர் ல் ர னா ம ழ் ற் ேவ வு இ

ந ம் பி க் ைக வ யி று ய ல் ர

ச ம ய ப்ப ர ப்பா ள ர் ள் வ வு

புயல்
கணுக்கால்
நினிேவ
ெகாடிய
வயிறு

மாலுமிகள்
கப்பல்
சமயப்பரப்பாளர்
கீழ்ப்படிதல்
மன்னிப்பு

நாம் 
நீச்சலடிக்க 
ேபாகலாம்.

இங்கிருந்து 
நாம் எங்ேக 
ெசல்லலாம்?



“அநாமேதய உதவியாளரின் “அநாமேதய உதவியாளரின் 
வழக்கு"வழக்கு"

அந்த நல்ல சமாரிடன் ேபால், நானும் மற்றவரிடம் கருைணேயாடு 
இருக்கேவண்டும்.

இங்ேக காட்டப்பட்டுள்ள படம், ெஜருசேலமிலிருந்து 
ெஜரிக்ேகாவிற்கு ெசல்லும் பைழய பாைத, 
இங்ேகதான் நமது பலியாள் நடந்து ெசன்றிருப்பார். 
“ெஜரிக்ேகா� குறித்து விக்கிப்படீியாய்வில் ேதடி, 
ெஜரிக்ேகாவிலிருந்து ெஜருசேலமிற்கு எத்தைன 
கிேலாமீட்டர்கள் தூரம் நைடபயணம் இருந்திருக்கும் 
என்று ேதடுதல் ெசய்யுங்கள்.

“உங்களிடத்தில் அன்பு ெசலுத்துேவாரிடேம நீங்கள் அன்பு ெசலுத்துவரீ்களானால் 
உங்களுக்கு என்ன ைகம்மாறு கிைடக்கும்? வரி தண்டுேவாரும் இவ்வாறு 
ெசய்வதில்ைலயா?" மத்ேதயு 5:46

உங்களுக்கு நண்பர் அல்லாத ஒருவைர ேதர்ந்ெதடுங்கள், அவரிடம் நட்புடன் 
பழகுங்கள். பள்ளி முடிந்ததும் உங்களுடன் விைளயாட வருமாறு அவைர 
அைழயுங்கள் அல்லது உங்கள் உணவு இைடேவைளயின்ேபாது அவைர அைழத்து 
உங்களுடன் அமரச்ெசய்யுங்கள்.5

(ைபபிள் கைத)

வழக்கு(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு)

Entrada

இ க நி ச மா ரி ட ன்
ர ெவ ண் ட் ெவ நா ள் ய
க் ய அ ட ளி ண க வி
க ைக டி ம் நா ய ட் ேல
ம் யா த் இ ட் ங் ட அ
பு ள் த ஆ ட க ைள ண்
கா த ல் ைட வ ள் க ைட
ெகா ள் ைள ய ர் க ள் ய
ெஜ ரி க் ேகா நி பு ண ர்

ைணேயாடுய டு

நீங்கள் என் 
அண்ைடவடீ்டாராய் 

இருப்பரீ்களா?

நிபுணர்
சட்டம்
சமாரிடன்
இரக்கம்
ைகயாள்
காதல்
ஆைட
அண்ைடயர்

ெகாள்ைளயர்கள்நாணயங்கள்ேலவியன்
கட்டைளகள்ெஜரிக்ேகா
ெவளிநாட்டவர்அடித்தல்

இங்ேக 
ெதாடங்குங்கள்.



“ெகாைலயாளியின் “ெகாைலயாளியின் 
தூக்குக் கயிறு வழக்கு"தூக்குக் கயிறு வழக்கு"

ஆண்டவர் சில ேநரங்களில் என்ைன மிகவும் ைதரியசாலியாகவும், அவரது 
ெசால்லிற்காக முக்கியமான விஷயங்கைள பணயம் ைவக்கவும் ேகட்டுக்ெகாள்கிறார்.

“நீ உறுதியும், ைதரியமும் உைடயவனாய் இருக்க ேவண்டுெமனக் கட்டைளயிட்டைத 
நிைனவில் ைவத்துக்ெகாள். எனேவ பயப்படாேத, நீ ேபாகுமிடங்களில் எல்லாம் 
ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ேனாடிருப்பார்� என்றார். ேயாசுவா 1: 9

இங்ேக காண்பது, 
ேஸர்ெசஸ் 

அரசர் 1ன் சிற்பம், 
ஈரானில் ஹதீஸ் 

மாளிைகயில் 
கண்டுபிடிக்கபட்டது. 

கூகிள் 
வைரபடங்களில் 

ஹதீஸ் மாளிைகைய 
ேதடி, எஸ்ெதரின் 
காலத்திலிருந்து 

இருக்கும் படங்கைள 
இந்த அகழ்வாராய்ச்சி 
தளத்தில் காணுங்கள்.

ஆண்டவர் என்ைன மற்றவருக்காக ேசைவ ெசய்ய ேதர்வு ெசய்துள்ளார், என்ைன 
“இத்தைகய ேநரம்ேபால் ஒன்றிற்காக� அனுப்பியுள்ளார். உங்கள் அண்ைட 
வடீ்டாரிடம் நீங்கள் கிரிஸ்துவர் என்று கூறுங்கள், அடுத்த வாரம் உங்களுடன் 
ேதவாலயம் வர அவர்கள் விரும்புகிறரீ்களா என்று ேகளுங்கள். 6

(ைபபிள் கைத)

வழக்கு(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு)

- அம்பின் திைசயில் ெசல்லவும்.- நீங்கள் ெசல்ல விரும்பும் பாைதைய ேதர்வு 
ெசய்யவும் (    ).- நீங்கள் ஏற்கனேவ ெசன்றுெகாண்டிருக்கும் 
பாைதயில் ெதாடர்ந்து ெசல்லவும்.    திரும்ப ேவண்டாம்.

எஸ்தர்
விருந்து
ராணி
ெமார்ெதகாய்
ஹமன் 
மாமா
உண்ைமயுடன்
யூத
கஷ்டமானது
வலுவான
ைதரியமான
ேதவன்
ெசர்க்கஸ்
தூக்குமரம்

உ யூ ணி ெச அ ெமா

எ ஸ் த ர் டி ர்

கு லு உ க் த் ெத

ரா ணி ண் க த கா

மா தூ ைம ஸ் ல் ய்

ைத க் யு வ உ ன

ெச கு ட லு க ைம

ஹ ம ன் வா ஷ் ெமா

ஆ ர வ ன ட யூ

ைட ம் ேத ர் மா மா

ைத ரி ய மா ன வ

கு வி ரு ந் து ஸ்

காதலில் 
நான் 
ராஜா.

நான் என் இடத்ைத 
ெதாைலத்துவிட்ேடன்.



“மாறிய சுகாதார “மாறிய சுகாதார 
ஆதாரங்களுக்கான வழக்கு"ஆதாரங்களுக்கான வழக்கு"

அந்த ெதாழுேநாயாளிகள்ேபால், நான் ெசால்ல விரும்புகிேறன், ஆண்டவராகியவர் 
எனக்கு ெசய்த அைனத்திற்கும் “நன்றி இைறவா".

“ ேதவனுக்கு எப்ெபாழுதும் நன்றி ெசலுத்துங்கள். இேயசு கிறிஸ்துவில் இைதேய 
உங்களிடம் ேதவன் விரும்புகிறார்." 1 ெதசேலானிக்ேகயர் 5:18

இன்னும் நீங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி ெசலுத்த எண்ணாத மூன்று விஷயங்கள் 
குறித்து பட்டியலிடுங்கள். நாம் ெபாதுவாக நன்றியுடன் இருக்கேவண்டிய 
விஷயங்களாகிய உணவு, உைட மற்றும் குடும்பம். உங்களது மாணவர்கள் தாங்கள் 
நன்றியுடன் இருக்கேவண்டிய புது ேயாசைனகள் குறித்து ேயாசிக்கிறார்களா; 
ெதாைலந்துேபான ஒன்ைற கண்டறிய உங்களுக்கு உதவுதல், நீங்கள் பள்ளிக்குள் 
ெசன்றைடயும்வைர மைழயிலிருந்து உங்கைள காத்தல், இன்று ஒருமுைறகூட கீேழ 
விழாமல் உங்கள் வண்டிைய ஓட்டிவருதல், உங்களது சேகாதர சேகாதரிகளிடம் 
நல்ல விஷயங்கைள மட்டுேம ெசால்ல முடிதல், ேமலும்பல ேபான்ற விஷயங்கள்.7

(ைபபிள் கைத)

வழக்கு(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு)

- அம்பின் திைசயில் ெசல்லவும்.- நீங்கள் ெசல்ல விரும்பும் பாைதைய ேதர்வு ெசய்யவும் (    ).
- நீங்கள் ஏற்கனேவ ெசன்றுெகாண்டிருக்கும் பாைதயில் ெதாடர்ந்து ெசல்லவும்.    திரும்ப ேவண்டாம்.

ண்டவராகியவர்ண்ண்டவராகியவர்ியவ ர்

ேதர்வு 

க்கும் 

இங்ேக 
பாருங்கள், 
என்னால் 
நடனமாட
முடியும்!

உண்ைமயில் 
ெதாழுேநாய் 
எவ்வாறிருக்கும். 
முகநூலில், “ெதாழு 
ேநாயாளிகளின் அைமச்சகம்� 
குறித்து ேதடி, இன்று 
ெதாழுேநாயால் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்களுக்கு இந்த அைமச்சகம் 
எவ்வாறு உதவுகிறது என்று 
காணுங்கள்.

குஷ்டேராகி
சுகாதாரம் 
கிறிஸ்து 
பூசாரி 
காட்டு

கீழ்ப்படிதல்
நன்றி
வழிபாடு
ஒன்று 
பத்து

ெவளிநாட்டவர்
கலிேலயா
ெஜருசேலம்
சிகிச்ைசமுைற
நன்றியுணர்வு

த சி கி ச் ைச மு ைற து ட் ட ஸ்

ந ன் றி யு ண ர் வு த் கி டி து

ன் ட ஸ் ர் கீ ழ் ப் ப டி த ல்

றி ட து பூ கு சு கா தா ர ம் கீ

ல் வ டி சா ஷ் மு ைற து ட க ழ்

ெவ ளி நா ட் ட வ ர் க வ லி ப்

ஒ ப ேரா ரி ேரா ழி ெஜ ரு ச ேல ம்

து ன் கி றி கி பா சி கி ச் யா ப

த் ல் று கா ட் டு யு ர் பூ சா ரி

ளிநாட்டவர்
ேலயா
ருசேலம்
ச்ைசமுைற
றியுணர்வு

மு ற

து ட் ட ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்

நான் அந்த 
வார்த்ைதகைள 

எங்ேக 
விட்ேடன்?



“ேதான்றும் நாய்க்குட்டிகள் “ேதான்றும் நாய்க்குட்டிகள் 
வழக்கு"வழக்கு"

ஆதாைமேபால், என்ைன சுற்றியிருக்கும் அைனத்து உருவாக்கங்கைளயும் 
கவனித்துக்ெகாள்ள நாேன ெபாறுப்பு.

8
உங்களது முற்றத்தில் உள்ள ெசடிக்கு நீர் பாய்ச்சுங்கள், அைத சுற்றியுள்ள 
ேதைவயற்ற கைளகைள நீக்குங்கள், எனேவ அது நன்றாக வளரும்.

“ேதவன் அவர்கைள ஆசீர்வதித்தார். அவர்களிடம், “பிள்ைளகைளப் ெபற்று 
விருத்தியைடயுங்கள், பூமிைய நிரப்பி அைத ஆண்டுெகாள்ளுங்கள். கடலில் உள்ள 
மீன்கைளயும் வானத்திலுள்ள பறைவகைளயும் ஆண்டுெகாள்ளுங்கள். பூமியில் 
அைலந்து திரிகின்ற அைனத்து உயிரினங்கைளயும் ஆண்டுெகாள்ளுங்கள்" 
ஆதியாகமம் 1: 28பி  

(ைபபிள் கைத)

வழக்கு(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு)

ஏேதனின் ேதாட்டம், 
ைடக்ரிஸ் மற்றும் 
யூப்ரடீஸ் நதிகளுக்கு 
நடுவில் இருப்பதாய் 
ைபபிள் குறிப்பிடுகிறது. 
கூகிள் வைரபடத்தில், 
இந்த நதிகள் குறித்து ேதடி, 
அைவ எந்ெதந்த நாடுகைள 
கடக்கிறது என்பைத 
காணுங்கள்.

பின்னர் 
ஆண்டவர் 

தவைளகைள 
பைடத்தார்.

உருவாக்கு
நிலவு
ஏரி
ேதவன்
சூரியன் 
மீன்
பறைவ
நதி
ஈவ்
ஆடம் 
மைல
மரங்கள்
ஆறு 
நாட்கள்
நட்சத்திரங்கள்

ம் ஏ வ மீ உ ந நா
சூ ரி ய ன் லி ட் ட்
க நி ஈ வ் ேல ச க
ஆ று ல ங் யா த் ேத
ட ப க வு ரு தி ற
ம் ற நா வா க் ர ஏ
உ ைவ கு ட் ஈ ங் ன்
ேத வா ந தி க க று
வ ம ர ங் க ள் ம்
ன் ைல உ ரு வா க் கு
ெஜ ரு ச ேல ம் ரி மீ

ெவள்ைள சதுரத்தில் ெதாடங்கி, பின்னர் கருப்பு 

சதுரத்திற்கு அைத ெதாட்டவேர ெசல்லவும். 

பின்னர் ெவள்ைள, கருப்பு, ெவள்ைள, மற்றும் 

முன்னும் பின்னுமாக ெசல்லவும். (மூைலக்கு 

மூைல ெசல்லேவண்டாம்.)

து உருவாக்கங்கைளயும்உ வ க ை யு

ங்கள்

நன்றாக 
பாருங்கள்!



“பாதிக்கப்பட்டவரின் புள்ளிவிவரங்கள் “பாதிக்கப்பட்டவரின் புள்ளிவிவரங்கள் 
ெதாைலவிற்கு மாற்றப்பட்ட வழக்கு"ெதாைலவிற்கு மாற்றப்பட்ட வழக்கு"

அந்த ெசன்ச்சூரியன்ேபால், எனது நம்பிக்ைகயும் என் அருகில் இல்லாேதாருக்கும் 
மாற்றத்ைத ெகாண்டுவரும்.

“இைதக் ேகட்டேபாது இேயசு மிகுந்த ஆச்சரியம் அைடந்தார். தன்ைனத் ெதாடர்ந்து 
வருகிற மக்கைள ேநாக்கித் திரும்பினார். “இஸ்ரேவல் மக்களிடம் கூட இல்லாத 
ேவெறங்கும் காணப்படாத, உயர்ந்த விசுவாசத்ைத இவனிடம் கண்ேடன்� என்றார்.“ 
லூக்கா 7: 9

ஒரு நண்பன் அல்லது உறவினருக்கு ஒரு குறிப்பு எழுதுங்கள், அவர்கள் எவ்வாறு 
இருக்கிறார்கள் என்று ேகளுங்கள், முடிந்தால் அவர்களுக்காக பிரார்த்தியுங்கள்.

9

(ைபபிள் கைத)

வழக்கு(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு)

இன்ைறய 
ேகெபர்ணாமின் 

புைகப்படம் 
இங்கிருக்கிறது. 

கூகிள் 
வைரபடங்களின் 
மூலம், அங்ேக 

என்ன நதி 
இருக்கிறெதன்று 

ேதடுங்கள்.

அதற்ெகாரு 
பயன்பாடு 
உள்ளதா?

காதல்
பார்ைவ
நைடபாைத
சுகாதாரம் 
ெதாைலவு
முகப்பு
ஜசீஸ் 
வரீர்கள்
ெசஞ்சுரியன்
அதிகாரம்
சிறந்த

கீேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள மூன்று 
வடிவங்களுக்கு சரியான எதிராய் உங்களால் 
கண்டறியமுடியுமா? ஒவ்ெவாரு ேஜாடிக்கும் 
இைடேய ஒரு ெகாடு வைரயவும்.

ெத ெச ஞ் சு ரி ய ன் ப்

கா த ல் கா ந ைட பா ைத

ய கு சிற தா அ சிற ர் ஜீ

அ தி கா ர ம் ந் ைவ ச

பா யு வ ீ ம் ெதா த வ ீ ஸ்

கா ைட ர ந் ைல

தா ய ர் த வு

ம் மு க ப் பு

ஜீ ச ள் ெச ஞ்

டுள்ள மூன்று
யான எதிராய் உங்களால் 

று

? ஒவ்ெவாரு ேஜாடிக்கும் 
டு வைரயவும்.

எனக்கு நீங்கள் 
உதவுகிறரீ்களா?



“பார்ைவயின்ைமக்கான மர்மமான “பார்ைவயின்ைமக்கான மர்மமான 
தாக்குதல் வழக்கு"தாக்குதல் வழக்கு"

நான் என் விேராதிகைளயும் ேநசிப்ேபன். 

“ஆனால் நான் உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன், உங்கள் பைகவர்கைளயும் ேநசியுங்கள். 
உங்களுக்குத் தீைம ெசய்கிறவர்களுக்காக ெஜபியுங்கள்." மத்ேதயு 5:44 

ஒரு சிறிய பரிைச வாங்கி, உங்கைள ேமாசமாக நடத்தியவர்களுக்காக ெகாடுங்கள்.

10

(ைபபிள் கைத)

வழக்கு(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு)

1
2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

13

14
15

16
17

18

19 20

21 22

23

24

25
26

27 28

29
30

31

32

33
34

35

36

37
38

39
40

41

42

43

44

4546

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

பாலின் 
காலமான, 
38ஆம் “. “.இல், 
டார்சஸ் 
நகருக்குள் 
நுைளய 
உருவாக்கப்பட்ட 
அதிகாரபூர்வ 
வாயில்களில் 
ஒன்று, 
“கிளிேயாபாட்ராவின் 
வாயில்� 
என்றைழக்கப்படுகிறது. 
மற்ற படங்கைள 
காண, கூகிள் படங்களில் 
“டார்சஸ்� என்ற 
வார்த்ைதைய ேதடுங்கள்.

2

4

6

பால்
ஒளி
உதவி
ெவறுத்ேதன்
எதிரிகள்
தாக்குதல்

எ தி ரி க ள் பா ல் இ

கி ரி ஸ் து வ ர் க ள்

அ பா ஒ ப் பு ைவ பி ம

ன யி ளி த ள் யி ரா ர்

னி ெவ று த் ேத ன்  ர் ம

யா கு ல் த ஒ ைம த் ம்

உ த வி தா க் கு த ல்

பி ர கா ச மா ன ைன ப்

எ இ ர ட் சி ப் பு கி

மர்மம்
பிரகாசமான
பார்ைவயின்ைம

அனனியா
பிரார்த்தைன 

இரட்சிப்பு

காத்திருங்கள், 
காத்திருங்கள், 
காத்திருங்கள்...

நான் எைத 
கண்டுபிடித்துள்ேளன் 

பாருங்கள்!



“ெதரியாத காேதாதி குறித்த “ெதரியாத காேதாதி குறித்த 
வழக்கு" வழக்கு" 

நான் கவனிக்கும்ேபாது, ஆண்டவர் என்னுடன் உைரயாடுகிறார்.

இந்த வாரம், ெபரியவர்கள் சிலைர ேபட்டிெயடுத்து, சாமுேவல் ேபான்று யாெராருவர், 
ஆண்டவரிடமிருந்து ேகட்டார்கள் என்பைத கண்டறியுங்கள்.
ேகளுங்கள், “ஆண்டவர் எப்ேபாதாதாவது உங்களுடன் ேபசியுள்ளாரா?� ஆண்டவர் 
எவ்வாறு உங்களுடன் ேபசினார்? அது ஆண்டவர் என்று உங்களுக்கு எப்படி ெதரிந்தது?"11

“…ெசவி ெகாடுக்கும். ேமய்ப்பன் தன் ெசாந்த ஆடுகைள அவற்றின் ெபயைரச் 
ெசால்லி அைழப்பான். அவன் அவற்ைற ெவளிேய நடத்திக்ெகாண்டு ேபாவான்." 
ஜான் 10: 3பி 

(ைபபிள் கைத)

வழக்கு(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு)

- அம்பின் திைசயில் ெசல்லவும்.

- நீங்கள் ெசல்ல விரும்பும் பாைதைய ேதர்வு 

ெசய்யவும் (     ).
- நீங்கள் ஏற்கனேவ ெசன்றுெகாண்டிருக்கும் 

பாைதயில் ெதாடர்ந்து ெசல்லவும்.

    திரும்ப ேவண்டாம்.

சாமுேவல் 
காலத்திலிருந்த உயர் 
பூசாரிகளுக்கான 
அதிகாரப்பூர்வ 
அலமாரி. கூகிள் 
படங்களில், “ஐேபாட்� 
என்ற வார்த்ைதைய 
ேதடி, இதர 
புைகப்படங்கைளயும் 
காணுங்கள்.

    திரும்ப ேவண்டாம்.
நான் 

கவனித்து 
ெகாண்டிருக்கிேறன்...

ணு

இரகசியமாக
ெதரியாத
நிைனவூட்டல்
ேபசு
கர்த்தர்
கவனி
சாமுேவல்
குழந்ைத
வளர்ச்சிக்குரிய
சிறுவன்
கடவுளின்
எல்லாவற்ைறயும்
குரல்
படுக்ைக
பதிலளித்தல்

கு சா ப டு க் ைக ேப சா
ரி மு று வூ ட் யா சு வூ
ய ேவ வ க ட வு ளி ன்
எ ல் லா வ ற் ைற யு ம்
வூ ைற க் னி எ கு டு வ
க ர் த் த ர் ர த் ள
நி ைன வூ ட் ட ல் ற் ர்
இ ர க சி ய மா க ச்
ய மா வூ று க வ அ சி
கு ர ட் வ ளி ெத ன க்
டு ைன ட ன் ேவ ரி னி கு
கு ழ ந் ைத னி யா ேப ரி
ப தி ல ளி த் த ல் ய

என்ைன இது 
குழப்பிவிட்டது.



“நடக்கும் மம்மியின் “நடக்கும் மம்மியின் 
வழக்கு"வழக்கு"

ேமாசமான விஷயங்கள் நடந்தாலும் ஆண்டவர் என்ைன ேநசிக்கிறார்.  

“இேயசு அவளிடம், “நாேன உயிர்த்ெதழுதலும் ஜவீனுமாய் இருக்கிேறன். என்னில் 
நம்பிக்ைக ைவக்கிற எவனும் தான் இறந்த பிறகும் எழுந்து வாழ்வு ெபறுவான்." 
ஜான் 11:25

ேமாசமான ஏதாவது நடந்த உங்களுக்கு ெதரிந்தவர்கள் யாருக்ேகனும் நல்லைத 
ெசய்யுங்கள். 12

(ைபபிள் கைத)

வழக்கு(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு)

பாருங்கள், 
இங்ேகயுள்ள 
ெவறும் 

“அடுத்தது" 
என்பைத கிளிக் 
ெசய்யுங்கள்... யு

ெபத்தானியா நகரிலிருந்து உண்ைமயான 
புைகப்படம். யூ ட்யூபில், “ெபத்தானியிலுள்ள 
லாசாரஸ்சின் கல்லைற� குறித்து ேதடுதல் 
ெசய்து, கல்லைறயின் ெமய்நிகர் வருைகைய 
ெபற்றிடுங்கள்!

ஆண்டவர் 
என்ைன 

ேநசிக்கிறார்.

கு ைக லா வா ரு ங்

ர ண் ச அ ட ந

ல் கா ர ெத பி க

ஜீ ச ஸ் ரி சா ம்

ரி ேத ந யு மு ரா

து க் க ம் ேவ ண்

ர் ம் ர வ ல் ட

லா ந ம் பி க் ைக

ச ட க் ஜீ கா ம்

பி ரா ர் த் த ைன

அ வ து ச ல் மா

மா ம் யு ரி சி ண்

ண் ஜீ மா ேத று ட

த் த உ வ வ வ

உ யி ருட ன் ன் ர்

ந ம் அ பி ரா க

ர வா ரு ங் க ள்

ஜசீஸ் 
நகரம் 
லாசரஸ்
துக்கம்
ெதரியும்
ேதவன்
காதல்

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

நட
அம்மா
உயிருடன்
பிரார்த்தைன
மாண்டவர்கள்
நம்பிக்ைக
வாருங்கள்

வாழ்க்ைக 
அற்புதமானது!

ெவ
சது
ெத
து

பின்
கரு
சது
அை
ெத
ெ



“உறங்கிக்ெகாண்டிருக்கும் “உறங்கிக்ெகாண்டிருக்கும் 
சதியின் வழக்கு “சதியின் வழக்கு “

ஆண்டவர் நாம் எப்ேபாதும் உண்ைமேய ேபச ேவண்டுெமன்று விரும்புகிறார்.

நீங்கள் கூறிய ெபாய் குறித்து சிந்தித்து பாருங்கள். இனிேமலும் மற்றவரிடம் 
ெபாய்யுைரப்பைத ெதாடர்ந்து ெசய்யாது இருக்க ேதர்வுெசய்துெகாள்ளுங்கள். 
ஒரு சிறிய காகித துண்ைட எடுத்துக்ெகாள்ளுங்கள், அதில் அந்த ெபாய்ைய 
எழுதுங்கள். குறிப்ேபட்டில் ஒரு பிரார்த்தைனைய ஆண்டவருக்கு எழுதி, இனிேமலும் 
ெபாய்யுைரக்காமலிருக்க உதவும்படி ஆண்டவரிடம் ேகட்டுக்ெகாள்ளுங்கள். அந்த 
காகித தாைள உங்கள் வடீ்டிலிருந்து ெவளிய எடுத்து, எரித்துவிடுங்கள்.

13

(ைபபிள் கைத)

வழக்கு

“ஒருவருக்ெகாருவர் ெபாய் ெசால்லாதீர்கள். ஏெனன்றால் முன்பு நீங்கள் ெசய்து வந்த 
பாவச் ெசயல்கேளாடு உங்கள் கடந்தகால பாவ வாழ்க்ைகைய விட்டிருக்கிறரீ்கள்." 
ெகாேலாெசயர் 3: 9

(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு)

- அம்பின் திைசயில் ெசல்லவும்.
- நீங்கள் ெசல்ல விரும்பும் பாைதைய ேதர்வு 
ெசய்யவும் (      ).
- நீங்கள் ஏற்கனேவ ெசன்றுெகாண்டிருக்கும் 
பாைதயில் ெதாடர்ந்து ெசல்லவும்.
    திரும்ப ேவண்டாம்.

4ஆம் நூற்றாண்டின் பிற்பகுதி, 
ப்ெரஸ்க்கியா ேகஸ்ெகட்டில், 
அனானியஸ் மற்றும் சப்பரீா. இந்த 
ேகஸ்ெகட், இத்தாலி நாட்டிலுள்ள, 
ப்ெரஸ்க்கியாவின், சான் 
சால்வேடாரிலுள்ள, சாண்டா 
கியூலியா அருங்காட்சியகத்தில் 
கண்டறியப்பட்டது. கூகிள் 
வைரபடங்களில் இந்த 
அருங்காட்சியகத்ைத ேதடி, பின் 
உள்ேள ெசன்று, அங்ேகயுள்ள 
பேனாரமா படங்கைள காணவும்.

இது 
பணம் 
குறித்த 
கைதயா?

ஓ சீ ட ர் க ள் மு டி வு ப ந

ம கி ழ் ச் சி டு ச் ேத வ ண அ

ேப து கா இ ெவ ளி இ த ய ம் ன

ெபா ய் யு ைர த் த ல் ெவ கா மு னி

ச ப் பீ ரா ேத ெபா ச் ளி த கி யா

தி வு ஓ ல் வ டு ழ் ேய ல் வு த

ரு மு டு ந ன் ெகாைட று ேப து ரு

சப்பரீா
சீடர்கள்
சதி 
பணம்
ஓடு 

முடிவு
இதயம்
காதல்
ேதவன்
மகிழ்ச்சி

ேபதுரு
ெபாய்யுைரத்தல்

நன்ெகாைட
அனனியா
ெவளிேயறு

எனக்கு கிடார் 
வாசிகப்பிடிக்கும்!



“விேனாதமான “விேனாதமான 
ெகாடுங்கனவுகள் வழக்கு"ெகாடுங்கனவுகள் வழக்கு"

ஆண்டவர் பல்ேவறு பரிசுகைள என் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தார்க்கு வழங்கியுள்ளார் 
என்று எனக்கு ெதரியும்.

உங்களுக்கு ெதரிந்த மூவர் குறித்து ஒரு பட்டியைல தயாரிக்கவும், ஆண்டவர் 
எவ்வாறு உங்களிடமிருந்து ேவறுபடக்கூடிய திறைமகள், ஆற்றல்கள், அல்லது 
வலிைமைய அவர்களுக்கு வழங்கியுள்ளார் என்று கவனியுங்கள். அவர்களின் 
பரிசுகள் குறித்து நீங்கள் ெபாறாைம ெகாள்ளாதவண்ணம் இருக்கச்ெசய்யும்படி 
ஆண்டவரிடம் பிரார்த்தித்து ேகளுங்கள்.
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“சரீரத்தின் உறுப்புகள் எல்லாம் ஒேரவைக உறுப்புகளாக இருந்தால் அப்ேபாது சரீரம் 
இருப்பதில்ைல. ேதவன் உண்ைமயாகேவ தாம் விரும்பியபடி சரீரத்தின் உறுப்புகைள 
சரீரத்தில் அைமத்தார். சரீரத்தில் ஒவ்ெவாரு உறுப்புக்கும் ஓர் இடத்ைத அைமத்தார்."
1 ெகாரிந்தியர் 12: 18-19

(ைபபிள் கைத)

வழக்கு(நாள்) (மாதம்) (ஆண்டு)

அந்த 
ேநரத்தில், 
ேகனான் 
நிலத்தில் 
மிகப்ெபரும் 
பஞ்சம் 
நிலவியது. 
முகநூலில் 
ேதடுதல் 
ெசய்து, 
எத்தைன அைமச்சகங்கள் 
“ேகனான்" என்ற 
வார்த்ைதைய இந்நாளிலும் 
பயன்படுத்துகிறெதன்று 
காணுங்கள்.

நான் 
கம்பளிச்சட்ைடகள் 

வாங்க 
ஷாப்பிங் 
ெசன்ேறன்.

த 
ரத்தில்

ேஜாசப்
கனவுகள்

பணிவான
ெபருைம

காதல்
எகிப்து
பரிசு
குடும்பம் 
பஞ்சம்
சிைற

அ சு வா கு ர தி சீ ட ர் க ள் ேஜா அ ப

டி த ெகா டு ங் க ன வு கா ப டி ச ர ம்

ைம வி ப் ம் அ வி ன ஞ் இ எ கி ப் து இ

ம் மா து ப ரி சு கு வு ல் சு கு ேத அ ள

ப ஞ் ச ம் ணி மா டி கா க ம் டு வ ன வ

ைம த ன வ் ேவவா ப் த ஞ் ள் ம் ன் னி ர

வி சி த் தி ர மா ன ல் டு ெப ரு ைம யா ச

ைற சி சு டு று ெவ வ் ேவ று கு வா ரி ம் ன்

அடிைம
இளவரசன்
ெகாடுங்கனவு
விசித்திரமான
ெவவ்ேவறு

தயவுெசய்து 
என்ைன 

காயப்படுத்தாதீர்கள், 
நான் உதவத்தான் 
முயல்கிேறன்.
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