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 சிபிஐக்கு வரவவற்கிவறாம் … 
“குழந்தைகள் தபபிள் 
விசாரதை” !!! 
நீங்கள் உங்கள் வைவாலயம், பகுைி அல்லது சமூகத்ைிலுள்ள குழந்தைகளுக்கு 
மற்றுமமாரு முழுவருட ஞாயிறு பள்ளி வகுப்புகள் அல்லது தபபிள் பயிற்சிதய ைர 
உைவுவைில் நாங்கள் "குழந்தைகள் முக்கியமாைவர்கள்" பிரிவின்கீழ் 
மகிழ்ச்சிமகாள்கிவறாம். இந்ை ைிட்டத்ைில், உங்கள் மாைவர்கள் ைங்கதள சிறப்பு 
முகவர்கள் அல்லது துப்பறிவாளர்கள் என்று எண்ைிக்மகாண்டு, ஒவ்மவாரு வாரமும் 
ஒரு வழக்தக மகாடுத்து ைீர்வு மசய்ய வலியுறுத்ைப்படுவர். மைாதலக்காட்சி 
நிகழ்ச்சியாை "சிஎஸ்ஐ" அல்லது "குற்ற காட்சி விசாரதை" வபால் உங்கள் 
மாைவர்கவள காவல் துப்பறிவாளர்களாகவும், அறிவியல் மைாழில்நுட்ப 
வல்லுைர்களாகவும் மசயல்பட்டு பரிவசாைதை மற்றும் புதகப்பட படப்பிடிப்தப 
ஒவ்மவாரு வழக்தக தகயாளும்வபாதும் நடத்துவர். உங்களது பதடப்பாற்றல் 
மகாண்டு உங்களது வைவாலய வகுப்பதறதய அறிவியல் கூடமாகவும் மற்றும் 
உங்கள் ஆசிரியர்கதள அறிவியல் மைாழில்நுட்ப வல்லுைர்களாகவும், காவல் 
துப்பறிவாளர்களாகவும் உதடயைியச் மசய்யுங்கள். 
பல ஆண்டுகளாக நான் ஞாயிறு பள்ளியில் பயிற்றுவித்து வருவைால், வபாைகர்கள் 
அல்லது வழக்கமாை வைவாலய தகயாட்களின் குழந்தைகள் அதைத்து மபாதுவாை 
தபபிள் கதைகளிலும் மிகவும் பழக்கப்பட்டுவிட்டைர்.நான் வநாவாவின் படகு அல்லது 
வ ாைா மற்றும் ைிமிங்கலம் வபான்ற கதைகதள மசால்ல மைாடங்கும்வபாவை, 
குழந்தைகள் புலம்ப மைாடங்கிவிடுவர், ஏமைைில் அவர்களுக்கு இது ஏற்கைவவ 
மைரியும்.நான் பயிற்றுவிக்கும் முதறதய வவறுவிைத்ைில் மாற்ற நிதைப்வபன், 
ஆைால் அது ைவிர்க்க முடியாமல் அவைவபால்ைான் இருக்கும், என் மாைவர்களுக்கு 
சலிப்பாக இருக்கும். இந்ை பிரச்சதைதய மைைிற்மகாண்டு, "குழந்தைகவள 
முக்கியமாைவர்கள்" ஊழியர்கள் இந்ை புது வயாசதையுடன் வந்ைைர், அது 
ஆசிரியர்கள் மாைவர்களுக்கு கதை மசால்ல மாட்டார்கள்! மாறாக, உங்கள் 
மாைவர்கள் வழக்தக தகயாண்டு, உங்களிடம் அவர்கள் இந்ை வாரம் என்ை 
கதைதய கற்றுக்மகாள்கிறார்கமளன்று மசால்லவவண்டும்! இைன் அர்த்ைம், நீங்கள் 
உங்கள் மாைவர்கள் ஆசிரியர் புத்ைகத்தை காண்பதை அனுமைிக்காமல், அல்லது 
குறிப்புகளுக்கு விதடகதள காைவிடாமல், அவர்கவள கதைதய கண்டறியவிடுவவை 
இைன் மிக முக்கியமாை அம்சமாகும். ஒவ்மவாரு வாரமும் கதைதய அவர்கள் 
கண்டறிய ஊக்குவிக்கும்வண்ைம், அவர்களுக்கு வழங்க 5 குறிப்புகள் உங்களிடம் 
இருக்கும். குழந்தைகள் குறிப்புகதள கண்டு, எதையும் உறுைிபடுத்ைவவா மறுக்கவவா 
மாட்டார்கள், எைவவ வகுப்பின் முைல் நிமிடங்கள் இது என்ை தபபிள் கதையாய் 
இருக்குமமன்று கைிக்கும் ஆர்வத்ைில் சிறப்பாயிருக்கும். 



வழக்கு முடிந்ைதும், உங்களுக்கு எப்வபாதும்வபாலாை ஞாயிறு பள்ளி வகுப்புகள் 
இருக்கும்: தபபிள் கதை, நிதைவக வசைம் மற்றும் வாழ்தகக்காை பயன்பாடு 
வபான்றதவ. இந்ை நிகழ்ச்சிதய இன்னும் ஆழமாக்க, குழந்தைகளுக்கு வாரத்ைில் 
மசய்ய வடீ்டுப்பாடம் மகாடுத்துள்வளாம். எடுத்துக்காட்டாக, முைல் வாரத்ைில், 
அவர்கள் சிரியவர்களாயினும், ஆண்டவருக்கு மபரிய கடதமகதள மசயலாற்ற 
முடியுமமன்பதை கற்றுக்மகாள்வார்கள். வடீ்டுப்பாடமாக, அந்ை வாரம் அவர்கள் 
வடீ்டில் சிறப்பு வவதலகளாை, பாத்ைிரம் கழுவுைல் அல்லது வடீ்டில் அவர்களது 
அன்றாட வவதல அல்லாை ஏவைாமவான்தற வமற்மகாண்டு, ஆண்டவர் அவர்கள் 
எப்வபாதும் மசய்யும் வவதலதய விட மகாஞ்சம் அைிகமாக மசய்ைைற்கு எவ்வாறு 
ஆசீர்வைிக்கிறார் என்று கவைிக்கவவண்டும். 
ஞாயிறு பள்ளி வகுப்பின் எப்வபாதும்வபாலாை பகுைிகளுக்கடுத்து, சில கூடுைல் 
வவடிக்தகயாை மசயல்பாடுகள் உள்ளை. ஒவ்மவாரு வாரமும் நாங்கள் ஒரு 
விதளயாட்டு, விவாை வகள்விகள், புைிர்கள் மற்றும் நிறங்கள் மகாண்ட மாைவர் 
பக்கங்கள் மற்றும் "டாக்டர் லூகாஸ்" என்றதழக்கப்படும் கிறுக்குத்ைைமாை 
விஞ்ஞாைிவயாடு வவடிக்தக நிதறந்ை அறிவியல் பரிவசாைதைகள் வபான்றதவகதள 
வழங்குகிவறாம். நீங்கள் வகுப்புகளிவலவய வநரடியாக பரிவசாைதைகதள 
வமற்மகாள்ளலாம், அல்லது நாங்கள் உருவாக்கியுள்ள வடீிவயாக்கதள நீங்கள் 
பயன்படுத்ைிக்மகாள்ளலாம். 
எப்வபாதும்வபால் எங்கள் அதமச்சரதவயில், இந்ை ஆண்டிற்காை நிகழ்வுகளின் 
அதைத்து உள்ளடக்கமும் இலவசமாக கிதடக்கிறது. நீங்கள் கிராமப்புறத்ைில் 
இருந்ைாலும், ஆசிரியர் இதையத்ைளத்ைிலிருந்து புத்ைகங்கதள பைிவிறக்கம் 
மசய்யலாம், நீங்கள் மாைவர் பக்கத்தை பிரைி எடுத்துக்மகாள்ளலாம் அல்லது 
எடுக்காமலும் இருக்கலாம். "குழந்தைகளின் தபபிள் விசாரதை"யில் உங்கள் 
சூழ்நிதலகளுக்கு உகந்ைவாறு வவதலமசய்யும் எண்ைற்ற மசயல்பாடுகள் 
இருக்கின்றை, ஒருவவதள நீங்கள் மாைவர் பக்கத்தை பயன்படுத்ை வைதவயில்தல 
என்று நிதைத்ைால், இதை பயன்படுத்ைிக்மகாள்ளலாம். இந்ை நிகழ்தவ மசயலாற்ற 
உங்கள் வைவாலயத்ைில் இதையைள வசைி இருக்கவவண்டிய அவசியமில்தல! ஒரு 
நபர் வைவாலயத்ைிற்கு வைதவயாைதை வநரத்ைிற்கு முன்ைவர ையார்மசய்து வழங்கி, 
உங்களது அதமச்சரதவ எவ்வாறு வளர்ச்சிமகாள்கிறமைன்று கவைியுங்கள்! 
புைிய மற்றும் அற்புைமாை ைிட்டங்கவளாடு, வாருங்கள் ஞாயிறு பள்ளியில் ஒன்றாக 
மூழ்குவவாம்! உங்கள் மாைவர்கள் இன்னும் வடவிட் மற்றும் வகாலியாத், எஸ்ைர், 
உருவாக்கம், இவயசு உயிர்த்மைழுைல், நூற்றுக்கு வமற்பட்ட வசர்தவயாளர்களின் 
நம்பிக்தக, வமலும் பலவற்தற அதைத்து சிபிஐ பகுைிகளிலும் உள்ளடக்கப்பட்ட 
இந்ை 39பாடங்களில் கற்றுக்மகாள்வார்கள். உங்கள் வகுப்தப வவடிக்தகயாைைாகவும், 
அற்புைமாைைாகவும் மாற்ற நான் உங்களுக்கு சவால் விடுகிவறன்! ஒரு ஆய்வுக்கூட 
வமலைி, உண்தமயாை அறிவியல் பரிவசாைதைகள், நாம் "தபபிள் காட்சி" 
என்றுதரக்கும் உண்தமயாை "குற்ற காட்சி"தயப்வபால் பாசாங்குக்காட்டும் மஞ்சள் 
நாடா வபான்றவற்தறக்மகாண்டு பதடப்தப உருவாக்குங்கள். உங்கள் 



மாைவர்கள்வபால் நீங்களும் இந்ை ஆண்டு உண்தமயாை வவடிக்தகதய 
மபறப்வபாகிறரீ்கள்!  
குழந்தைகதள வவடிக்தகயாை மற்றும் உற்சாகமூட்டும் முதறயில் நீங்கள் 
கவைிப்பைற்காக ஆண்டவர் உங்கதள சிறப்பாக ஆசிர்வைிக்கட்டும்! 
ஆண்டவரின்வபரில், 
கிறிஸ்டிைா கிமரௌஸ்  
 
 
  



--[ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது]— 
 
 ஆசிரியவர, இந்ை தபபிள் விசாரதை 
நிகழ்ச்சிக்கு உங்கதள வரவவற்கிவறாம்! 
உங்களால் உங்கள் மாைவர்களுக்கு பயிற்சி 
ைரமுடியுமமன்றும், அவை வநரத்ைில், ஒன்றாக 
பல வவடிக்தககதள மபறமுடியுமமன்றும் 
நாங்கள் நம்புகிவறாம்! இந்ை நிகழ்ச்சிதய, 
ஞாயிறு பள்ளியாகவவா, குழந்தைகளின் 
வைவாலயமாகவவா, அல்லது ஒரு வாராந்ைிர 

கிளப் அதமச்சகமாகவவா குழந்தைகளுக்காக பயன்படுத்ைலாம். உங்களுக்காக காட்சி 
சாைைங்கள் நமது வதலைளத்ைில் வழங்கப்பட்டுள்ளது, எைவவ நீங்கள் ஒவ்மவாரு 
படத்தையும் மபரிைாக காண்பிக்கலாம், அல்லது மாைவர்களுக்கு உங்கள் தகவபசியின் 
மூலமாகவும் காண்பிக்கலாம். இந்ை பாடத்ைிட்டத்ைின் அதைத்து 3பிரிவுகதளயும் நீங்கள் 
விரும்புவரீ்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிவறாம், நாங்கள் உங்களுக்கு 9மாைங்கள் வழங்குகிவறாம். 
இந்ை முைல் 13பிரிவு பாடங்கதள மகாண்டது, மற்ற 2பிரிவுகளிலும், மமாத்ைமாக 39பாடங்கள் 
உள்ளது. 

 

பரிந்துதரக்கப்பட்ட அட்டவதை: (2- 2 ½ மைிவநரங்கள்) 

• 5 குறிப்புகளுடன் முன்னுதர (25 நிமிடங்கள்) 
o ைதலப்பு (3 நிமிடங்கள்) 
o நாடகம் (10 நிமிடங்கள்) 
o மபாருள் (3 நிமிடங்கள்) 
o அகழ்வாராய்ச்சி (2 நிமிடங்கள்) 
o தபபிள் காட்சி (7 நிமிடங்கள்) 

• முக்கிய பாடம் வநரம் (35 நிமிடங்கள்) 
o தபபிள் கதை / வழக்கு முடிந்ைது! (13 நிமிடங்கள்) 
o விண்ைப்பம் (2 நிமிடங்கள்) 
o மைப்பாட வசைம் நிதைவாற்றல் (15 நிமிடங்கள்) 
o வகுப்படீு (3 நிமிடங்கள்) 
o கடவுளின் டிஎன்ஏ (2 நிமிடங்கள்) 

• வவடிக்தக வநரம்! (1 மைிவநரம்) 
o விதளயாட்டு (15 நிமிடங்கள்) 
o விவாைம் (15 நிமிடங்கள்) 
o மாைவர் புத்ைகங்கள் (15 நிமிடங்கள்) 
o லூகாஸ் அறிவியல் பரிவசாைதை (15 நிமிடங்கள்) 



• விருப்பப்பட்டால் “யாமரன்று கண்டுபிடியுங்கள்”  விதளயாட்டு (30 நிமிடங்கள்) 

ைடயங்கள்! 
  
வழக்தக முடிக்க உங்கள் "துப்பறிவாளர்களுக்கு", 
குறிப்புகதள மகாடுத்து வகுப்தப ஆரம்பிக்கவும். இது 
அவர்களுக்கு 5 -15நிமிடங்கள் எடுக்கும், இைன் 
வவடிக்தகத்ைைம் முற்றிலுமாக உங்கதள மபாறுத்வை 

இருக்கிறது! ஒவ்மவாரு பாடத்ைிற்கும் 5குறிப்புகள் இருக்கின்றை. உங்கள் தகவபசி மகாண்டு 
நீங்கள் அந்ை குறிப்புகதள பயன்படுத்ைிக்மகாள்ளலாம் அல்லது உங்கள் மாைவர்கள் 
கண்டுபிடிக்க குறிப்புகதள வகுப்பில் உருவாக்கவும். 
 

குறிப்பு #1 ைதலப்பு  
முைல் குறிப்பு பாடத்ைின் உண்தமயாை ைதலப்பாகும். மாைவர்கதள ைதலப்தப 
படிக்கச்மசால்லுங்கள் அல்லது அவர்கள் காை அதை அச்சிட்டு மகாடுத்ைிடுங்கள். 
எடுத்துக்காட்டாக, வடவிட் மற்றும் வகாலியாத்ைின் வமலாை பாடம், "மழுங்கிய வலி அைிர்ச்சி 
மகாண்ட வழக்கு" எைப்படுகிறது. மழுங்கிய வலி அைிர்ச்சி என்பது வடவிட், வகாலியத்தை, 
அவன் ைதலயில் நைியிலிருந்ை ஒரு கல்லால் ைாக்கியதை குறிக்கிறது. வயாசதையாைது, 
தபபிள் வகுப்பிற்கு வவடிக்தக வசர்க்க, விசாரதையாளர்கள் மற்றும் ைடயவியல் 
ஆய்வாளர்கள் வபான்ற வார்த்தைகதள வசர்ப்பைிலிருக்கிறது. உங்களது ஆசிரியர் புத்ைகத்தை 
உங்கள் மாைவர்களிடம் காண்பிக்கக்கூடாமைன்பதை நிதைவில்மகாள்ளுங்கள், அப்வபாதுைான் 
அவர்கள் ஏமாற்றமுடியாது, தபபிள் கதைதய காை முடியாது. 

குறிப்பு #2 நாடகம் 
 

 ஒவ்மவாரு வாரத்ைிற்குமாை இரண்டாம் 
குறிப்பாைது, நாடகம். உங்கள் ஆசிரியர்கள் அல்லது 
மாைவர்கதள நடித்துக்காட்ட மசால்லுங்கள். இைன் 
வயாசதையாைது, தபபிள் கதைதய முழுவதுமாக 
மவளிக்காட்டாமல், மற்மறாரு குறிப்தப வழங்குவது. 
வடவிட் மற்றும் வகாலியாத் வமலாை பாடத்ைில், ஒரு சிப்பாய் வடீ்டிற்கு வந்து, ைைது 
மதைவியுடன் வபசுவார். அந்ை சிப்பாய் ஒரு பிலிஸ்ைியர், அவர் அவரகள் எவ்வாறு வபாரில் 
வைாற்றார்கள் என்பது குறித்து வபசிக்மகாண்டிருப்பார். அவர்கள் "ஹியூஜ்" என்ற ஒரு 
மைிைதையும், மபரிைாக இருக்கும் அவைது சவகாைரன் குறித்தும் வபசுவார்கள். (வகாலியத்ைின் 
மபயர் குறிப்பிடாமல்). வகாலியத்ைிற்கு "ஹியூஜ்" என்மறாரு சவகாைரன் இருந்ைான் என்று 
தபபிளில் கூறப்படவில்தல, இது தபபிள் கதை குறித்து உங்கள் மாைவர்களுக்கு யூகமளிக்க 
கூறப்பட்ட ஒரு வவடிக்தக நாடகம். 



குறிப்பு #3 மபாருள்  
 வகுப்பிற்கு மகாண்டுவர ஒவ்மவாரு பாடமும் உங்களுக்மகாரு 
மபாருதள வழங்கியிருக்கும். இது உங்கள் மாைவர்களால் 
மைாடக்கூடிய, உைரக்கூடிய ஒரு ஸ்தூலமாை ஒன்றாய் இருக்கும், 
இது தபபிள் கதை குறித்து அவர்களுக்கு யுகமளிக்க உைவும். நமது 
எடுத்துக்காட்டு பாடத்ைில், உங்கள் வகுப்பிற்கு நீங்கள் 
மகாண்டுவரவவண்டிய மபாருள் 5கற்கள் அல்லது பாதறகள். இந்ை 
புள்ளியில், உங்கள் மாைவர்கள் இந்ை கற்கள் நைிக்கதரயில் 
வடவிட்டால் எடுக்கப்பட்ட கற்கள் என்பதை ஊகித்துக்மகாண்டால், 
நீங்கள் ஒப்புக்மகாள்ளவவா அல்லது மறுக்கவவா மசய்யாைீர்கள். நீங்கள் 
உங்கள் மாைவர்களிடம் மபாய்யுதரக்க வைதவயில்தல, ஆைால் 
உங்கள் மாைவர்கள் கதை குறித்ை வகள்விகதள முடிந்ை காலம்வதர 

வகட்க அனுமைிக்க வவண்டியது வைதவயாகும். 

குறிப்பு #4அகழ்வாராய்ச்சி
 

 ஒவ்மவாரு பாடத்ைிற்குமாை நான்காம் குறிப்பு, 
உண்தமயாை அகழ்வாராய்ச்சியிலிருந்து ஒரு 
துண்டு. இங்வக மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, கத் 
நகரின் இடிபாடுகளின் நவைீ புதகப்படம். 
இன்று இது மடல் சதபட் வைசிய 
பூங்காவிற்குள் அதமந்துள்ளது. (ரகசியம்: 
வகாலியத்ைின் வடீு பிலிஸ்ட்டின் நகரம்.) 
நீங்கள் இந்ை ரகசியத்தை மவளிக்காட்டாமல், 
இதுைான் பண்தடய கத் நகர் என்று இந்ை 
படத்தை காட்டி அவர்களுக்கு குறிப்பிடலாம். பல மக்களுக்கு இதுைான் வகாலியத்ைின் 
ைாய்நகரம் என்பது மைரியாது, எைவவ உங்கள் பாடம் இன்ைமும் ரகசியமாக இருக்கும்! 
 

குறிப்பு #5 தபபிள் காட்சி

 
ஒவ்மவாரு வாரத்ைிற்குமாை இறுைி குறிப்பு, தபபிள் 
காட்சியாகும். உங்களது துப்பறிவாளர்களுக்கு, ஒரு வழக்கு 
காட்சிவபால் விசாரிக்க நீங்கள் இதை மசய்துைரலாம். 



 

 

 
 எடுக்காட்டாக, தபபிள் காட்சி 
வதரபடமாைது, அைாைிமஸ் மற்றும் சப்பரீா, 
மற்றும் ஆண்டவரிடம் அவர்கள் உதரத்ை 
மபாய் ஆகியவற்றிற்காை பாடம்.  நாங்கள் 
உங்களுக்கு மகாடுத்துள்ள வதரபடத்தை 
பயன்படுத்ைி, அல்லது நீங்களாகவவ ஒரு 
உண்தம காட்சிதய உருவாக்கி, உங்கள் 

மாைவர்கள் விசாரிக்க உடல் உருவதரக்குறிப்பு மசய்துைரலாம். நீங்கள் காணுவதுவபால், இந்ை 
வைவாலயம் மாைவர்களின் விசாரதைக்கு வமலும் ஆர்வத்தை தூண்டும்வதகயில்,  
குறிப்புகதள சுற்றி கால்வளத்துதற வடப்தப வபாட்டுள்ளைர் மற்றும் ைதரயில் உடல்கதள 
சுற்றிலும் அதை பயன்படுத்ைி, எல்தலக் வகாடு வதரந்துள்ளைர்.  

வழக்கு முடிந்ைது!  
உங்கள் மாைவர்கள் குறிப்புகதள விசாரித்து முடித்ைதும், அவர்கதள வழக்தக 
ைீர்க்க முன்வைற மசால்லுங்கள் அல்லது அந்ை வாரத்ைிற்காை தபபிள் 
கதையாக நீங்கள் வநாக்குகின்ற கதை என்ை என்பதை சரியாக 
மசால்லச்மசால்லுங்கள். வருடங்களாக ைிருச்சதபதய நாடாை மாைவர்கள் 
உங்களிடம் இருந்ைால், அவர்கள் தபபிள் கதைதய யூகிக்க ைிைறுவார்கள். 
மவறுமவை முன்வைறி மசன்று தபபிள் கதைதய மசால்வது ஒரு பிரச்சதை 
இல்தல. அவர்கள் சரியாக யூகிக்கவில்தலமயைினும், குறிப்புக்கள் ஒரு நல்ல 
வவடிக்தகயாை முன்னுதரயாய் இருந்ைிருக்கும், மற்றும் உங்களுக்கு ஓர் 
ைைித்துவமாை ஞாயிறு பள்ளிதய உருவாக்கியிருக்கும்! 

தபபிள் கதை  
அதைத்து குறிப்புக்கள் மற்றும் அந்ை வாரத்ைிற்காை தபபிள் கதை என்ை என்பதை உங்கள் 
மாைவர்களுக்கு மசால்லி முடித்ைபின்ைர், ஞாயிறு பள்ளி வகுப்தபவபால் தபபிள் கதைதய 
மசால்லவவண்டிய வநரம் வந்துவிட்டது. உங்களுக்கு மகாடுக்கப்பட்டுள்ள குறிப்புகளின்பால் 
நீங்கள் தபபிள் கதைதய மசால்லலாம், அல்லது ஆசிரியர் புத்ைகத்ைின் உைவிவயாடும் 
கதைதய மசால்லலாம். நீங்கள் கதைதய மசால்ல ஆசிரியர் புத்ைகத்தை நாடுகிறரீ்கள் எைில், 
கதைதய மசால்லுதகயில் உங்கள் தபபிதள உங்களுடன் மகாண்டு மசால்வது மிகவும் 
நல்லது. ஒவ்மவாரு வாரமும், கதையில் வரும் ஒரு நபரின், சிலவநரங்களில் கைாநாயகன், 
சிலவநரங்களில் வில்லதை வதரைல் அல்லது கார்ட்டூன் மசய்ைல் இருக்கும். வடவிட் மற்றும் 
வகாலியாத் பாடத்ைில், உங்கள் மாைவர்களுக்கு காட்டவவண்டிய வதரபடம் 
வகாலியத்ைினுதடயது. 



உங்களுக்கு மகாடுக்கப்பட்டுள்ள தபபிள் மக்கள் அட்தடகதள மகாண்டு ஒவ்மவாரு 
மாைவருக்கும் மகாடுக்கவும். இது அவர்களுக்காை வருதக அட்தடகளாக, அல்லது 
"யாமரன்று மைரியுமா" விதளயாட்தட விதளயாட உைவும். விதளயாட்டிற்காை 
வழிமுதறகள் இந்ை பகுைியின் முடிவிலுள்ள "எப்படி" என்ற பகுைியிலுள்ளது. 

விண்ைப்பம்  
பாடத்ைிற்கு பின்ைர், விண்ைப்பத்தை வாழ்க்தகக்கு பகிர்ந்துமகாள்ளவும். வடவிட் மற்றும் 
வகாலியத்ைின் கதைக்காை, விண்ைப்பமாைது "நான் சிரியவைாய் இருப்பினும், என்ைால் 
மபரிய விஷயங்கதள மசய்யமுடியும்." ஆண்டவர் மபரிய விஷயமமான்தற மசய்ய 
சிரியவைாயினும், வடவிட்தட எவ்வாறு பயன்படுத்ைிைார் என்பதை மசால்லுங்கள் மற்றும் 
அவதரகதளயும் அவர் பயன்படுத்ைப்வபாகிறார் என்பதையும் கூறுங்கள். 
 
மைப்பாட வசைம்  
ஒவ்மவாரு வாரத்ைிற்குமாை மைப்பாட வசைமாைது, வாழ்க்தகவயாடு உபவயாகிக்கப்படுவைாய் 
வைர்வு மசய்யப்படும். தபபிள் வசைத்தை மைப்பாடம் மசய்ய உங்கள் மாைவர்களுக்கு 
மகாஞ்சம் வநரம் மகாடுத்து உைவுங்கள். 
 
வகுப்படீு  
அந்ை வாரத்ைில் மசயலாற்ற, உங்கள் மாைவர்களுக்கு ஒவ்மவாரு வாரமும் ஒரு வகுப்படீு 
வழங்கப்படும். இந்ை பாடத்ைிட்டத்ைில் இது மிகவும் முக்கியமாைது! ஆண்டவர் நாம் 
மவறுமவை காைால் விஷயங்கதள வகட்பவராய் இருப்பதை விரும்புவைில்தல, ஆைால் 
மசயாலாளிகளாய் இருக்கவவ விரும்புகிறார்! மாைவர்கள் வைவாலயத்ைில் 
கற்றுக்மகாள்வதுமட்டும் இல்தல, வாழ்கிறார்கள், அதுைான் முக்கியமாைது. அந்ை வாரத்ைில் 
மாைவர்கள் எந்ை பாடத்வைாடும் வாழாைவபாது, வகாட்பாடு மற்றும் தபபிள் வசைங்கதள 
மைப்பாடம் மசய்யும்மபாருட்டு அைிக பரிவயஷங்கதள உருவாக்காைீர்கள். நாம் கபடைாரிகதள 
உருவாக்கும் ைவதற மசய்யக்கூடாது! உங்கள் மாைவர்கதள கபடைாரிகளாய் 
இல்லாமலிருக்க நீங்கள் ஊக்குவிக்க ஒவர வழி, அவர்கதள அந்ை வாரத்ைில் 
பாடத்வைாடிதசந்து வாழ மசய்வவையாகும். 
 
ஆண்டவரின் டிஎன்ஏ  
ஆண்டவரின் டிஎன்ஏ என்ற வகுப்பின் பிரிவில், நாம் ஆண்டவர் என்பவர் யார் என்பதை 
தபபிள் பாடத்ைின் அடிப்பதடயில் கற்றுக்மகாள்வவாம். எடுத்துக்காட்டாக, வடவிட் மற்றும் 
வகாலியாத் பாடத்ைில், ஆண்டவர் குறித்து அவர் எவ்வாறு ைைது ைிட்டங்கதள நிதறவவற்ற 

மக்கதள பயன்படுத்ைிக்மகாள்கிறார் என்பது குறித்து கற்றுக்மகாள்வவாம்.

வவடிக்தக வநரம்! 
விதளயாட்டு  
விதளயாட்டுகள் உங்கள் வகுப்பின் முக்கியமாை பகுைியாகும், அதவ உங்கள் மாைவர்கதள 
மீண்டும் வரச்மசய்யும்! குழந்தைகள் விதளயாட விரும்புவார்கள், வமலும் நீங்கள் ஒவ்மவாரு 
வகுப்பிலும் ஒரு விதளயாட்தட உள்ளடக்கும்வபாது, உங்கள் வகுப்பு ஒவ்மவாரு வாரமும் 



வளர்ச்சிமகாள்வதை நீங்கள் காண்பரீ்கள். உங்கள் வகுப்பில் எந்ை அளவு அைிக மாைவர்கள் 
இருக்கிறார்கவளா, அந்ை அளவு வாழ்க்தககதள நீங்கள் மாற்றுகிறரீ்கள் என்று அர்த்ைம்! 
விவாைம்  
ஒவ்மவாரு வாரமும் நீங்கள் உங்கள் மாைவர்கதள சவால்விடுமளவு 
விவாைத்ைில் தவக்க, நாங்கள் மூன்று விவாை வகள்விகதள வழங்கியுள்வளாம். 
உங்கள் விவாைத்தை சிறப்பாய் எடுத்துச்மசல்லும் ஒவர வழி, உங்கள் 
மாைவர்களுக்கு பைில்கதள வழங்காமல், ஆைால் அவர்கதள ஒவ்மவாரு 
வகள்வி குறித்தும் உண்தமயாகவவ வபசச்மசய்வைில் இருக்கிறது. எந்ை அளவு 
விவாைிக்கிறார்கவளா, அந்ை அளவு சிறப்பதப நீங்கள் மசய்கிறரீ்கள்! எைவவ, 
நல்ல விவாைத்தை ஏற்படுத்ை முயலுங்கள், அைன்பால் உங்கள் மாைவர்களின் உண்தமயாை 
கருத்துகதள நீங்கள் காைமுடியும். நாங்கள் ஆசிரியர் புத்ைகத்ைில், விதடகதள 
மகாடுத்துள்வளாம். எைவவ, ஒவ்மவாரு வகள்வியின் முடிவிலும், நீங்களுங்கள் கருத்துகதள 
பகிர்ந்துமகாள்ளலாம். 

மாைவர் பக்கங்களுக்காை விதடகள்  

இந்ை ைிட்டத்ைில். மாைவர் பக்கங்கள் உண்டு, அதை நீங்கள் உங்கள் வகுப்பில் 
நடவடிக்தககளாக பயன்படுத்ைிக்மகாள்ளலாம். குழந்தைகள் வண்ைம் ைீட்டவும், வார்த்தை 
கண்டுபிடிப்புகதள ைீர்வு மசய்யவும் விரும்புவார்கள், எைவவ நீங்கள் எங்கள் மாைவர் 
புத்ைகங்கதள பயன்படுத்ைி, உங்கள் வகுப்தப வவடிக்தகயாக மகாண்டு மசல்வரீ்கள் என்று 
நாங்கள் நம்புகிவறாம். இந்ை பிரிவில், மாைவர் புத்ைகங்களில், 4வயைிைருக்குமாை 
புைிர்களுக்காை விதடகதள நீங்கள் கண்டுமகாள்ளலாம். 

லூக்காசின் பரிவசாைதை  
உங்கள் வகுப்பின் இறுைி மசயல்பாடு ஒரு தபத்ைியக்காரத்ைைமாை விஞ்ஞாைியாை, 
லூக்காசின் அறிவியல் பரிவசாைதைவயாடு முடிகிறது! ஒவ்மவாரு வாரமும் வகுப்பில் 
மசயல்முதறயாய் வமற்மகாள்ள, ஒரு அறிவியல் பரிவசாைதைதய வழங்குவார். இந்ை 
வடீிவயாதவ நீங்கள் ஒன்றிதைந்து காைலாம், அல்லது ஒரு ஆசிரியர் ஆய்வக வமலுதற 
அைிந்துமகாண்டு பரிவசாைதைதய வமற்மகாள்ளும் படத்தைக்மகாண்டு நீங்களாகவவ 
பரிவசாைதைதய வமற்மகாள்ளலாம். 
 



யாமரன்று மைரியுமா விதளயாட்டு  

உங்கள் வகுப்பின் இறுைி விருப்பத்வைர்வு மசயல்முதறயாைது, தபபிள் மக்கள் அட்தடகள் 
மகாண்டு மசய்யப்படும் விதளயாட்டாை "யாமரன்று மைரியுமா" விதளயாட்டு. இது 
கூட்டாளிகளுடன் அல்லது இரண்டு குழந்தைகள் ஒருவருக்மகாருவர் எைிராய் விதளயாடும் 
ஒரு பாரம்பரியமாை குழு விதளயாட்டு. 
அதைத்து 13அட்தடகதளயும் ஒவ்மவாரு 
மாைவருக்காகவும் அச்சிடவும். 
ஆசிரியரிடமும் மமாத்ை அட்தடகள் 
அதமப்பும் இருக்கவவண்டும். இந்ை 
விதளயாட்தட விதளயாடும்வபாது உங்கள் 
மாைவர் தபபிள் மக்களிடம் 
பழக்கமாகிவிடுவார். ஒரு அட்தடபங்தக 
அல்லது ைடிமைாை ைாதள, 
இதசக்கருவிவபால் அட்தடகதள பிடிக்க 

மடித்துக்மகாள்ளவும். விதளயாட்டு என்ைமவைில், 
எந்ை தபபிள் நபதர உங்கள் ஆசிரியர் அல்லது 
கூட்டாளி தவத்ைிருக்கிறார் என்பதை 
கண்டுபிடிப்பவையாகும். ஒரு தபபிள் நபர் 
அட்தடதய வைர்ந்மைடுத்து மைாடங்கவும், அதை 
உங்கள் கூட்டாளியிடமிருந்து மதறத்து தவக்கவும். 

தபபிள் மக்களின் பல்வவறு ைகுைிகதள காணுங்கள், அவர்களின் கண்கள் நிறம், முடியின் 
நிறம், அவர்களுக்கு ைாடி இருந்ைால், அவர்கள் மைாப்பி அைிந்ைிருந்ைால், அவர்களின் மூக்கு 
அல்லது காைின் நிறம், அவர்கள் ஆைா அல்லது மபண்தை வபான்றவற்தற உட்பட 
அதைத்தையும் காணுங்கள்.  
முைல் விதளயாட்டாளர் ஒரு வகள்விதய வகட்பைில் மைாடங்குவார், இரண்டாம் 
விதளயாைவர் அைற்கு "ஆம்" அல்லது "இல்தல" என்பதை மட்டுவம ைரவவண்டும். ஒரு 
முதறக்கு ஒரு வகள்விக்கு மட்டுவம அனுமைிக்கப்படும். நீங்கள் பைிதல மபற்றதும், 
உங்களிடம் இல்லாை அட்தடதய நீங்கள் கீழ்வநாக்கி தவத்துக்மகாள்ளலாம். எடுத்துக்காட்டாக, 
நீங்கள் அது ஒரு மபண்ைா என்ற வகள்விதய வகட்டு, உங்கள் கூட்டாளி, "இல்தல" என்ற 
பைிதல மசால்லியிருந்ைால், நீங்கள் அதைத்து மபண் அட்தடகதளயும் கீழ்வநாக்கி 
தவக்கவவண்டும். தபபிள் ரகசிய நபதர கண்டுமகாள்ளும்வதர, வகள்விகதள மைாடரவும்! 
இந்ை ைிட்டத்ைில், 3 பிரிவுகளாை மபாருட்கள், 9 மாை வகுப்தப உள்ளடுக்குவைாய் இருக்கிறது. 
விதளயாட மூன்று தபபிள் நபர்கள் இருப்பார்கள், வருடத்ைின் முடிவில், மமாத்ைம் 39 தபபிள் 
நபர்கள் இருப்பார்கள். 
  



--[ வழக்கு 1 ]— 
குறிப்புகள்! (பாடம் 1) 

குறிப்பு #1 ைதலப்பு (பாடம் 1) 
 

கூர்தமயாை ஆயுைங்களாலாை அைிர்ச்சி வழக்கு 
 

குறிப்பு #2 நாடகம் (பாடம் 1) 
 

கதைகூறுபவர்: இது கற்பதை கதையாகும் ஆைால் அப்பாவிகதள காக்கும் 
மபாருட்டு சில மபயர்கள் மற்றும் இடங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளை. 
பதடவரீர்: அன்வப, எைது இன்தறய நாதள பற்றி நீ நம்பமாட்டாய், நான் உயிருடன் 
வந்ைவை மபரிய விஷயம்! 
மதைவி: அங்வக வபாகவவண்டாமமன்று நான்ைான் கூறிவைவை, நீங்கள்ைான் 
வகட்கவில்தல. 
பதடவரீர்: ஆம், நீ சரியாகத்ைான் கூறிைாய், ஆைால் அன்வப, நீ அங்வக இல்தல, 
என்ை நடக்குமமன்று நீ அறிந்ைிருக்க முடியாதுைாவை. 
மதைவி: என் ைந்தையின் வாள் எங்வக? 
பதடவரீர்: [மமல்லமாக] அதை எபிஸ் டம்மிம் கூடாரத்ைிவலவய 
விட்டுவிட்வடன். 
மதைவி: நன்றாக இருக்கிறது பதடவரீவர, நீங்கள் மீண்டும் ஷாதரம் 
சாதலக்கு நடந்து மசன்று அதை ைிரும்ப மபற்று வாருங்கள். 
பதடவரீர்: என்ைால் முடியாது. என்தை அவர்கள் மகான்றுவிடுவார்கள். 
மதைவி: நீங்கள் இதை மசய்யாவிடில், இங்வகயும் உங்களுக்காை வாய்ப்புகள் 
நன்றாக இருக்காது. 
பதடவரீர்: நீ வகாபமாக இருக்கிறாய் என்று எைக்கு மைரியும், ஆைால் நான் உன் 
ைந்தையின் வாளுக்காக ைிரும்பி வபாகப்வபாவைில்தல. 
மதைவி: [மபருமூச்சுவிட்டபடிவய] உங்களுக்கு அத்ைதை பயமாக இருந்ைால், ஏன் 
நீங்கள் ஹுஜ் அல்லது அவைது சவகாைரதை உங்களுடன் அதழத்து 
மசல்லக்கூடாது. 
பதடவரீர்: என்ைால் முடியாது. அவைது சவகாைரன் இறந்துவிட்டான். நாங்கள் 
மைாதலத்துவிட்வடாம். 



மதைவி: [கலந்துமகாண்டிருந்ை கிண்ைத்தை கீவழவபாட்டுவிடுகிறாள், மராட்டி மாவு 
ைதர முழுவதும் சிைறிவிழுகிறது] ஐவயா, அன்வப, என்ை நடந்ைது? 
பதடவரீர்: அது விவைாைமாக இருந்ைமைன்று நான்ைான் கூறிவைவை. உைக்கு 
வசாவகாஹ்விைால் மைரியுவம, நாங்கள் எபிஸில் கூடாரமிட்டு இருந்வைாம். நாங்கள் 
அவர்கதள ஒரு மாைக்கைக்கில் சுற்றி வதளத்ைிருந்வைாம், பபீின் மபரிய சவகாைரன் 
ஒவ்மவாரு நாளும் மசன்று அவர்கதள சண்தடக்கு அதழத்து மிகவும் வகலி மசய்து 
மகாண்டிருந்ைான். அவைிடம் அவர்கள் முட்டாள்கள் ஆகியதை நாங்கள் கவசம்கூட 
அைியாமல் இருந்து பார்த்துக்மகாண்டிருந்ைது மிகவும் வவடிக்தகயாய் இருந்ைது. 
நான் உன் ைந்தையின் வாதள மைாதலத்துவிடாமல் இருக்க அதை கூடாரத்ைிவலவய 
விட்டு மசன்றிருந்வைன்.  
மதைவி: கூடாரத்ைிலா? கூடாரம் பற்றி வபசும்வபாதுைான் வைான்றுகிறது, நீங்கள் 
கூடாரத்தை ைிரும்ப மகாண்டுவந்ைீர்களா? 
பதடவரீர்: இல்தல.  
மதைவி: ஹாரும்ப், இந்ை வருடம் முகாமிற்கு எதை பயன்படுத்ை வபாகிவறாம்?  
பதடவரீர்: அன்வப, இைிவமல் யாரிடமும் கூடாரவமா அல்லது ஒரு வாவளா 
இருக்காது, வவகமாக இருந்ைைால், நான் அைிர்ஷ்டசாலி. நான் வடீு ைிரும்பியதை 
எண்ைி மகிழ்ச்சிமகாள், பலருக்கு அந்ை வாய்ப்புக்கிதடக்கவில்தல.  
மதைவி: எப்படிவயா, வடீ்டிற்கு வரவவற்கிவறன். நாம் எவ்வாவறனும் 
சமாளித்துக்மகாள்ளலாம். நான் உங்கள் பிரிவில் வாடிவைன். 
பதடவரீர்: நானும்ைான். 
 

குறிப்பு #3 இலக்கு (பாடம் 1)
 

வகுப்பிற்கு இந்ை ஸ்தூலமாை மபாருதள ஒரு 
குறிப்பாக மகாண்டுவரவும்: 5 கற்கள். 
 

குறிப்பு #4 மைால்மபாருளியல் (பாடம் 1)
 

காத் நகர இடிபாடுகளின் உண்தமயாை நவைீ 
புதகப்படம். இன்று அது மடல் சதபட் வைசிய 
பூங்காவில் அதமந்துள்ளது. (ரகசியம்: வகாலியத்ைின் 
வடீு பிலிஸ்ட்டின் நகரம்.) 
 

குறிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 1)
  



ரகசியம்: வகாலியத்ைிற்கு மபரிய கால்ைடங்கள் மற்றும் பதடக்கு சிறிய 
கால்ைடங்கள். 

வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 1) 
தபபிள் கதை (பாடம் 1)  
வடவிட் மற்றும் வகாலியத் 
தபபிளிள் இருந்து: 1 சாமுவவல் 17: 1-53 

இஸ்வரலியர்கள் மற்றும் மபலிஸ்ைர்களின் இதடவயயாை 
வபார்க்களத்ைில் நிற்தகயில், வடவிட்டிற்கு மைரியும் அவன் 
இந்ை வபாரில் மவன்றுவிடுவாமைன்று. ஆண்டவர் அவன்பக்கம் 
உள்ளைால் அவன் வைாற்கமாட்டான், ஆைால் 9-அடி உள்ள 
மாமபரும் அரக்கன் அவதைவநாக்கி ைாக்க நிற்கும்வபாது, மற்ற 
வரீர்களின் பயத்தை அவைால் உைர முடிந்ைது. வகாலியாத் 
மபரிய மைிைன், அவன் இஸ்வரலியர்கதள 
ைிட்டிக்மகாண்டிருந்ைான். இந்ை பிலிஸ்ட்டின் மகாதலயாளியுடன் சண்தடயிட 
யாருவம விரும்பவில்தல.  
வடவிட் இன்னும் பதடவரீாைாகும் வயதை எட்டவில்தல; அவன் ஒரு இளம் சிறு 
வமய்ப்பான், ஆைால் தைரியமாவைவன். அவைது இளம் வயைில், அவன் ஏற்கைவவ 
ஒரு சிங்கம் மற்றும் ஒரு கரடிதய ைைது ஊழியர்கள் துதை மகாண்டு 
மகான்றுள்ளான். ஆயினும், இந்ை வபாரில் அவன் ஆண்டவதர ைன் பக்கம் 
மகாண்டுள்ளான். ஆண்டவைின் மபயரால் வரும்வபாது, வைாற்கமாட்டான் என்று 
அவனுக்கு மைரியும். 
5 கற்கதள எடுத்துக்மகாண்டான், ைைது கவண் மூலம் ஒன்தற வசீிைான். 
வகாலியத்ைின் மபரிய உருவமாைது வமலும் வமலும் மநருங்கிக்மகாண்டிருந்ைது. 
சரியாை வநரத்ைிற்கு காத்ைிருக்கவவண்டும் என்பதை உைர்ந்ைிருந்ை அவன், ைைது 
கவதை வசீ மைாடங்கிைான். அது சுற்றி சுற்றி மசன்றது. அவன் அந்ை கல்தல 
பறக்கவிட்டு, அைன் இலக்தக எட்ட மசய்ைான், அது வகாலியத்ைின் இரு 
கண்களுக்கும் இதடவயயாை இதடமவளி. வகாலியத் நிலத்ைில் விழுந்து, மடிந்ைான். 
பிலிஸ்ட்டின் பதட ைங்களது கைாநாயகன் வழீ்ந்ைதை கண்டதும் ஓட்டம் பிடித்ைைர். 

விண்ைப்பம் (பாடம் 1)  
நான் சிரியவைாயினும், மபரிய மசயல்கதள மசய்வவன். 



மைப்பாட வசைம் (பாடம் 1)  
“நான் இைதைக் கூறுகிவறன் ஏமைன்றால், உங்களுக்காக நான் தவத்துள்ள 
ைிட்டங்கதள நாைறிவவன்” இச்மசய்ைி கர்த்ைரிடமிருந்து வருகிறது. “நான் 
உங்களுக்காக நல்ல ைிட்டங்கதள தவத்ைிருக்கிவறன். நான் உங்கதள துன்புறுத்தும் 
வதகயில் ைிட்டமிடமாட்வடன். உங்களுக்கு நம்பிக்தகதயத் ைரவும் நல்ல 
எைிர்காலம் அதமயவும் நான் ைிட்டமிடுகிவறன்.” எவரமியா 29:11 

வகுப்படீு (பாடம் 1)  
உங்களது அன்றாட வவதல அல்லாை ஒன்தற இந்ை வாரம் எடுத்துக் மகாள்ளுங்கள், 
ைிைமும் பாத்ைிரம் கழுவுைல், அல்லது உங்களது அன்றாட மபாறுப்பில் இல்லாை, 
உங்களது மபற்வறாருக்காக ஏைாவது வவதல மசய்யுங்கள். மபரிய மசயல்கதள 
மசய்ய ஆண்டவர் உங்களுக்கு உைவுவதை காணுங்கள். 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 1)  
ஆண்டவர் குறித்து நாம் இந்ை பாடத்ைில் கற்றுக்மகாண்டது 
என்ை? ஆண்டவர் ைைது ைிட்டங்கதள மக்கள் மூலம் 
சாைிக்கிறார். 

 வவடிக்தக வநரம்! (பாடம் 1) 

விதளயாட்டு (பாடம் 1)  
நிழல் இதைக்கயிறு 

இந்ை விதளயாட்டு மற்ற இதைக்கயிறு விதளயாட்டுகள்வபால் 
விதளயாடக்கூடியது, இைில் ஆசிரியர்கள் "அது"வாக சில குழந்தைகதள 
வைர்வுமசய்வர், அவர்கள் மற்ற குழந்தைகதள துரத்ைி பிடித்து முடிந்து மகாள்வர். 
இந்ை பைிப்பில், 'அது' ஆட்டக்காரர்கதள பிடிக்காமல், அவர்களின் நிழல்கதள 
இதைக்கயிறாய் பிடித்து, அைில் நின்றுமகாள்வர். 

விவாைம் (பாடம் 1)  
(பதழய மாைவர்களுக்காக) 

1. அடுத்து என்ை நடக்கவிருக்கிறமைன்று உங்களுக்கு மைரிந்ைிருந்ைால் உங்களின் 
மசயதல அது எவ்வாறு மாற்றும்? 

சில நிமிடங்கள், மவல்லக்கூடிய லாட்டரி டிக்மகட்டுகள் வாங்குவது, பகட்டாை 
ஆதடகள் வாங்குவது, அல்லது வபரழிவுகதள ைவிர்ப்பது குறித்து வபசுங்கள். பின் 
ஆண்டவர் எவ்வாறு முன்ைறிந்து மகாள்ளக்கூடிய வழிகளில் மசயலாற்றுகிறார் 
என்ற வயாசதைதயயும் மற்றும் கடந்ை காலத்ைில் அவர் எப்படி மசயலாற்றிைார் 



என்பதைக்மகாண்டு, நாம் அடுத்து என்ை மசய்யவவண்டுமமன்று ஆண்டவர் 
விரும்புகிறார் என்பதை எவ்வாறு அறிந்துமகாள்ளலாம் என்பது குறித்தும் 
அறிமுகப்படுத்துங்கள். உண்தமயின் ஒரு பகுைியாைது, ஆண்டவர் அடுத்து என்ை 
மசய்யப்வபாகிறார் என்பதை அறிந்துமகாண்டு அைில் பங்குமபறுவது ஆகும். “வமலும் 
ைாவதீு என்தைச் சிங்கத்ைின் தகக்கும் கரடியின் தகக்கும் ைப்புவித்ை ஆண்டவர் 
இந்ைப் மபலிஸ்ைியைின் தகக்கும் ைப்புவிப்பார்" என்றார். அைற்குச் சவுல் ைாவைீிடம் 
மசன்று வா! ஆண்டவர் உன்மைாடு இருப்பார்" என்றார்.” 1 சாமுவவல் 17:37 

2. வகாலியத்தை மகால்லும் முன் வடவிட் அவதை வகலி மசய்ைான், ஏன் 
வடவிட்டிற்கு வகாலியத்தை வகலி மசய்வது சரிமயன்று வைான்றியது? 
மற்றவதர வகலி மசய்வதை சரிமயன்று எண்ை எது வழிவகாலுகிறது? 

இது ஒரு ைந்ைிரமாை வகள்வியின் ஒரு சிறு பகுைி, வடவிட் வகாலியத்தை வகலி 
மசய்ைது ஏற்றுமகாள்ளப்படாைைாய் இருக்கலாம், ஆைால், இது கதையின் ஒரு 
பகுைி. அது அவனுக்கிருந்ை விசுவாசத்தை மவளிக்காட்டியது. 

3. அரக்கதை மகால்லும் சந்ைர்ப்பம் வடவிட்டிற்கு வாய்த்ைது ஏமைைில், அவன் 
ைைது சவகாைரர்களுக்கு வசதவ மசய்கிறான். எவ்வாறு முன்வைறுவதும், 
வசதவ மசய்வதும் ஒன்தறமயான்று விரும்புகிறது? 

முன்வைறுைலும், வசதவ புரிவதும் ஒன்றுக்மகான்று வவறுபட்டு இருப்பினும்; ஒரு 
பைியாள் ைதலதமத்துவம் உள்ளது, அது ைதலதமத்துவத்தையும், வசதவதயயும் 
கிட்டத்ைட்ட ஒவர மாைிரியாக காட்டுகிறது. வசதவ புரியும்வபாது, நீங்கள் 
சந்ைர்ப்பங்கதள காண்பரீ்கள்; நீங்கள் அவ்வாய்ப்புகளில் மசயலாற்றும்வபாது, அது 
ைதலதமத்துவத்தை உருவாக்குகிறது. 

மாைவர் பக்கங்களுக்காை விதடகள் (பாடம் 1)  

 

லுக்காஸின் பரிவசாைதை (பாடம் 1)   
ஒரு குடத்ைில் நான்கு வகாப்தப ைண்ைதீரயும், நான்கு வகாப்தப விைகீதரயும் 
கலக்கவும், பின் நான்கு வகாப்தப வபக்கிங் வசாடா வசர்க்கவும். குடத்ைில் 
காற்தறவிட கைமாை கரியமிலவாயுதவ நிரப்பும்வபாது, கலதவ மகாப்பளிக்கும். 
ைிரவத்தை அன்றி, கரியமிலவாயுதவ எரிந்து மகாண்டிருக்கும் மமழுகுவர்த்ைிவமல் 
ஊற்றவும், அது அதைந்துவிடும். (விவரங்களுக்கு யூடியூப்தப காைவும்) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291835197519527/ 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291835197519527/


 --[வழக்கு 2 ]-- 

 குறிப்புகள்! (பாடம் 2) 

குறிப்பு #1 ைதலப்பு (பாடம் 2)  

காைாமல் வபாை பிைம் குறித்ை வழக்கு 

குறிப்பு #2 நாடகம் (பாடம் 2)  
கதைகூறுபவர்: இது கற்பதை கதையாகும் ஆைால் அப்பாவிகதள 
காக்கும் மபாருட்டு சில மபயர்கள் மற்றும் இடங்கள் 
மாற்றப்பட்டுள்ளை. 
துப்பறிபவர்: அந்ை காலடி ைடங்களின் படங்கதள மபற்றிடுங்கள், 
இது பார்ப்பைற்கு அதமப்பு எண் 5 வபான்றுள்ளது. 
மைாழில்நுட்ப வல்லுநர்: சரி, என்ைிடம் இங்வக ஆைின் அச்சுகள் 2 
உள்ளது. அவர்கள் ஓடியிருப்பார்கள் வபால் வைான்றுகிறது. 
துப்பறிபவர்: நம்மிடம் இங்வக மூடு காலைியின் அச்சுகள் உள்ளை, பார்ப்பைற்கு 
அவர்கள் பாதுகாப்பிற்கு நின்றிருப்பார்கள்வபால் வைான்றுகிறது, எத்ைதை தூசில் 
வவதல மசய்துள்ளார்கள் பார். 
மைாழில்நுட்ப வல்லுநர்: இதவ பார்க்க உண்தமயிவலவய சிறியைாய் இருக்கிறது. 
இங்வக 2 மபண்கள் இருந்ைிருக்கவவண்டும், ஒருவவதள 3ஆகக்கூட 
இருந்ைிருக்கலாம், மிைமாை உருவாக்கம். 
துப்பறிபவர்: [மீண்டும் பார்த்து மற்மறாரு அச்தச கவைிக்கிறார்] இது என்ை, இது 
பார்ப்பைற்கு மிகவும் மபரிைாய் இருக்கிறது, மைாடங்குவது [சுற்றி பார்க்கிறார்] 
இங்கிருந்து [சுற்றி பார்க்கிறார்] வல்லுநர்??? 
மைாழில்நுட்ப வல்லுநர்: மசால்லுங்கள்? [வகமராவிலிருந்து நிமிர்ந்து பார்க்கிறார்] 
துப்பறிபவர்: குற்றம் நடந்ை இடத்தை கதலப்பதை குறித்து நான் உங்களிடம் என்ை 
கூறி இருக்கிவறன்? 
மைாழில்நுட்ப வல்லுநர்: [விழுங்குகிறார்] நான் மீண்டும் அதை மசய்ைால், 
வவதலதயவிட்டு நீக்கிவிடுவரீ்கள்? 
துப்பறிபவர்: நீங்கள் இங்வக வவதல மசய்ைீர்களா? 
மைாழில்நுட்ப வல்லுநர்: இல்தல. 



துப்பறிபவர்: உண்தமயாக நன்றாக வயாசித்துப்பாருங்கள், இங்வக நடந்ைீர்களா, 
இங்வக பாருங்கள், அல்லது இங்வக இருக்கும் அழுக்கு குறித்து வயாசித்துப்பாருங்கள்? 
மைாழில்நுட்ப வல்லுநர்: இல்தல, சத்ைியமாக! 
துப்பறிபவர்: நீங்கள் இங்வக வரவில்தலமயைில், நானும் இங்வக வரவில்தல, பின் 
எவ்வாறு இவ்வளவு மபரிய காலடி ைடங்கள் [காலடி ைடங்கதள காண்பிக்கிறார்] 
வவமறங்கும் இல்லாமல் இங்வக மட்டும் உள்ளது? 
மைாழில்நுட்ப வல்லுநர்: அந்ை மபண்கள் எதைவயனும் தூக்கி மசன்றிருக்க 
கூடும்வபால் மைரிகிறது. 
துப்பறிபவர்: ஆம், ஆைால் அதைவபால் மபரிைாக இருக்கமுடியாது, அவர்கள் 
ஏவைனும் சிறியைாய், இந்ை சிறிய பாட்டில்கள் மற்றும் கந்ைல்கள் வபான்றவற்தற 
எடுத்துச்மசன்றிருக்கலாம். 
மைாழில்நுட்ப வல்லுநர்: அவைவபால் ஓடிய ஆண்களும் இந்ைளவு மபரிைாை ஒன்தற 
தூக்கி மசன்றிருக்க முடியாது. 
துப்பறிபவர்: எைக்கது புரியவில்தல. என்ைிடம் ஒரு வ ாடி மவறுங்கால் ைடங்கள் 
குதககுள்வள மசல்லாமல் மவளிவய வருவது உள்ளது. அந்ை ஓடிய ஆண்களின் 
ைடங்கள், ஒரு வ ாடி மூடு காலைி ைடங்கள், பின் அந்ை மபரிய ைடங்கள் அது 
எங்கிருந்தும் அல்லாமல், அந்ை மபரிய பாதற வநாக்கி மசல்கிறது. 
மைாழில்நுட்ப வல்லுநர்: வநற்று இரவு நிலநடுக்கம் 
வந்ைிருக்கலாம். ஆயினும் வைாட்டம் 
உண்தமயிவலவய நன்றாக பராமரிக்கப்பட்டுள்ளது. 
துப்பறிபவர்: இப்வபாது என்ை கூறிைரீ்கள்? 
மைாழில்நுட்ப வல்லுநர்: வைாட்டம் நன்றாக 
பராமரிக்கப்பட்டுள்ளது? 
துப்பறிபவர்: இல்தல, அைற்குமுன்... 
 

குறிப்பு #3 இலக்கு (பாடம் 2)
 

வகுப்பிற்கு இந்ை ஸ்தூலமாை மபாருதள ஒரு குறிப்பாக 
மகாண்டுவரவும்: அலார கடிகாரம். 

குறிப்பு #4 மைால்மபாருளியல் (பாடம் 2)
  

"மாதலயுடன் ஸி வரா" ைாழ்வாரத்ைிள் 
கண்டறியப்பட்டது, அங்வகைான் பல ரகசிய குறியடீுகள் 
இருந்ைது.(மசர்க்க 350) (ரகசியம்: அது உயிர்த்மைழுைல் 
மவற்றியின் அதடயாளமாக இருக்கிறது, மற்றும் அது வராமாைிய பதடவரீர்களுக்கு 
வமல் காட்டப்பட்டுள்ளது.) 



குறிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 2)   

ரகசியம்: வமரி மகைவலைா மூலம் ஊற்றப்பட்ட மசாலாக்கள், காவலாளிகளிடமிருந்து 
பைம், வைாட்டம் மற்றும் வைாட்டக்காரரின் மைாப்பி ஏமைைில், வமரி அவர்ைான் 
வைாட்டக்காரமறன்று எண்ைிைாள். 

 

வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 2) 
தபபிள் கதை (பாடம் 2)  

கிறிஸ்துவின் உயிர்த்மைழுைல் 
தபபிளிளிருந்து: மத்வையு 28;  ான் 20: 6-9 
சீடர்கள் ஆச்சர்யம் மகாள்ளும்வதகயில்,  சீஸ் நடக்குமமன்று 
அவர்களுக்கு கூறியது அதைத்தும் நடந்ைது! ஆண்டவர் 
காட்டிக்மகாடுக்கப்பட்டார், துன்புறுத்ைப்பட்டார் மற்றும் 
சிலுதவயில் அதறயப்பட்டார். மூன்று நாட்கள் கழித்து, மிகவும் 
அைிகாதலயில் ைதலதம பூசாரிகள் காவலாளிகளுடன் ரகசிய 
கூட்டத்தை வமற்மகாண்டைர். காவலாளிகள் எவ்வாறு அங்கு 
அத்ைதகய பயங்கரமாை நிலநடுக்கம் வந்ைமைன்று 
எடுத்துதரத்ைைர். ஆண்டவரின் வைவதை கீழிறங்கி வந்து, 
கற்கதள உருட்டியது மற்றும் இப்வபாது அைில் அமர்ந்துள்ளது 
என்றைர். அவர் அவரது பைி-மவள்தள ஆதடயில் மின்னுவதைவபால் மைரிகிறார். 
வமலும், அவர்கள் எவ்வாறு பயந்து, நடுங்கி, சுயநிதைவற்று கீவழ விழுந்ைைர் 
என்பதை பகிர்ந்துமகாண்டைர். ைதலதம பூசாரிகள் ஒரு ைிட்டத்ைிற்கு வந்ைைர், 
அவர்கள் காவலாளிகளுக்கு மபரியளவு பைம் லஞ்சமாக மகாடுத்து, அவர்கதள 
மபாய்யுதரக்க மசான்ைார்கள்,"நாங்கள் உறங்கி மகாண்டிருந்ைவபாது, அவரது சீடர்கள் 
இரவில் வந்து, அவதர கவர்ந்து மசன்றுவிட்டைர்" என்று கூறிைார். ஆளுநர் இதை 
வகள்விப்படும்வபாது, அவர்களுக்கு வநரும் ஆபத்ைிலிருந்து, பாதுகாப்பளிப்பைாய் 
வாக்களித்ைைர்.  
வமரியும் வமரியும் கல்லதறக்கு மசன்றவபாது, வைவதை 
அவர்களிடம்,"பயப்படாைீர்கள், நீங்கள் சிலுதவயில் அதறயப்பட்ட ஏசுபிராதை 
எைிர்வநாக்குகிறரீ்கள் என்று நான் அறிவவன். அவர் இங்கில்தல; அவர் கூறியதுவபால் 
அவர் உயிர்மைழுந்துவிட்டார். அவர் இருக்குமிடத்தை வந்து காணுங்கள். பிறகு 
விதரவாக அவரது சீடர்களிடம் வபாய் கூறுங்கள்: 'அவர் பிறப்பிலிருந்து 
உயிர்த்மைழுந்து, உங்களுக்கு முன்ைர் கலிலீயிக்கு மசல்கிறார். அங்வக நீங்கள் 
அவதர காைலாம்'" என்றது. மபண்கள் கல்லதறயிலிருந்து வவகமாக மவளிவயறி 
மற்றவரிடம் மசால்ல விதரந்ைைர், பின்  சீஸ் அவர்களுக்கு முன் வைான்றி, 



"வைக்கம். பயப்படாைீர்கள். வபாய் என் சவகாைரர்களிடம் கலிலீக்கு வருமாறு 
கூறுங்கள்; அங்வக அவர்கள் என்தை காண்பார்கள்” என்றார். 
படீ்டரும்,  ானும் அவர்களாக காைவிதழந்து கல்லதறக்கு விதரந்ைைர். அங்வக, 
ைதலத்துைி மற்றும் லிைன் கீற்றுகள் அழகாக மடிக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டைர். 
அந்ை சாட்சியங்கதள கண்டபிறகு, அவர்கள் உண்தமயாகவவ ஏசுபிரான் 
இறப்பிலிருந்து உயிர்மைழுந்துவிட்டார் என்று நம்பிைர்! 
 
விண்ைப்பம் (பாடம் 2)  

அதைத்தும் ைவறாக வபாைமைன்று நான் நிதைக்கும்வபாதும், இன்னும் 
ஆண்டவரிடம் நம்பிக்தகயுள்ளது. 
மைப்பாட வசைம் (பாடம் 2)  

"வைவன் நம்பிக்தகக்குரியவர். வைவைாகிய ஒருவவர உங்கதளத் ைம் குமாராைாகிய 
கர்த்ைராகிய இவயசு கிறிஸ்துவவாடு வாழ்தவப் பகிர்ந்துமகாள்ளும்படியாக 
அதழத்ைார்.”  
1 மகாரி 1: 9 
 
வகுப்படீு (பாடம் 2)  

உங்களுக்கு வமாசமாக வபாய்க் மகாண்டிருக்கிறமைன்று நீங்கள் எண்ைிய வநரம், அது 
நன்றாக ஆைது குறித்து யாரிடமாவது கூறுங்கள். ஆண்டவர் அைன் மூலமாக 
உங்களுக்கு முக்கியமாை விஷயங்கதள கற்றுக்மகாடுத்துள்ளார். 
 
கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 2)  

இந்ை பாடத்ைிலிருந்து நாம் ஆண்டவர் குறித்து 
கற்றுக்மகாண்டது என்ை? ஆண்டவராைவர், ைன்தை 
குறித்தும், ைான் எைற்கு பூமிக்கு வந்வைமைன்பது குறித்தும் 
மக்கள் மைரிந்துமகாள்ள வவண்டுமமன்று விரும்பிைார். 

 வவடிக்தக வநரம்! (பாடம் 2) 
விதளயாட்டு (பாடம் 2)  

வகுப்பதறயில் பலூன் கால்பந்து 

குழுதவ இரு அைிகளாக வகுத்துக்மகாள்ளுங்கள், ஒரு மீட்டர் இதடமவளியுடன், 
இரண்டு வரிதசயாக நாற்காலிகளிவலா அல்லது ைதரயிவலவயா அமரச்மசய்யுங்கள், 
ஒவ்மவாரு அைியிலிருந்தும் வரீர்கதள மாற்றிக்மகாள்ளவவண்டும். இரண்டு 
முதைகளிலும், அைிகளுக்காை வகால் கம்பத்தை குறித்துக்மகாள்ளுங்கள். ைதலவர், 



விதளயாட்டிற்காக பலூதை நடுப்பகுைியில் சுண்டிவிடுவார். எல்லா வநரமும் 
ஆட்டக்காரர்கள் அவர்களது இருக்தகயிவலவய அமர்ந்ைிருக்க வவண்டும். 
விதளயாட்டின் குறிக்வகாள், பலூதை கீவழ விழாமலிருக்கச்மசய்து, வகால் 
மபறுவவையாகும். கால்பந்தைவபால், பலூன் எல்தலக்கு மவளிவய மசன்றுவிட்டால், 
ைதலவர் மற்ற அைிக்கு பலூதை வழங்கி ஆடச்மசய்வார். 

விவாைம் (பாடம் 2)  

(பதழய மாைவர்களுக்காக) 

1. சீடர்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்தப ைவறாக எண்ைிக்மகாண்டு 
மதறந்ைிருந்ைார்கள். மற்றவர் ஆண்டவரின் வார்த்தைகதள ைவறாக 
எண்ைிக்மகாள்வதை நீங்கள் எவ்வாறு புரிந்துமகாள்வரீ்கள்? நீங்கள் தபபிதள 
புரிந்து மகாண்டீர்கள் என்று எவ்வாறு மைரிந்துமகாள்வரீ்கள்?  

தபபிதள நீங்கள் புரிந்துமகாள்ள உங்களது அைிகாரிகதள உைவச் மசால்லுங்கள். 
தபபிலின் இந்ை பத்ைிதய நான் புரிந்து மகாண்டிருப்பது தபபிளின் மற்ற பத்ைியின் 
மைளிவாை அர்த்ைத்ைிலிருந்து மாறுபடாமல் இருப்பதை உறுைி மசய்துமகாள்ள 
வவண்டும்.  

2. ஆண்டவர் என்ை மசய்ைார் என்பதுகுறித்து மக்களிடம் மைரிவிக்காமலிருக்க 
வரீர்கள் அழுத்ைம் மகாடுக்கப்பட்டைர். ஆண்டவர் குறித்து மக்களிடம் 
மைரிவிக்க எண்ணும்வபாது நீங்கள் என்மைன்ை அழுத்ைங்கதள 
ைாங்கவவண்டியிருக்குமமன்று எண்ணுகிறரீ்கள்? 

மிகவும் நல்லவர்களாக அல்லது அைீை மைஉைர்வவாடு நாம் இருக்கக்கூடாமைன்று 
நண்பர்கள் நமக்கு அழுத்ைம் மகாடுப்பதுகுறித்து குழந்தைகதள வபசச்மசால்லுங்கள், 
இது, குழந்தைகள் ஈடுபாட்வடாடு இருக்கும்வதரயும் மற்றும் 
அவர்கள் மீண்டும் மீண்டும் மபாதுவாை பைில்கதள கூறாமல் 
இருக்கும்வதர மட்டுவம மசயல்படுத்ைவவண்டும். நாம் 
சுயநலமாகவும், நம்தம ைிருப்ைி மகாள்ளச்மசய்யும் வண்ைம் 
மசயலாற்றுவைால் ஏற்படும் உள் அழுத்ைங்கள் குறித்து வபசுங்கள். 
பயைற்ற நடவடிக்தககதள அது நல்லது ஆவராக்யமாைமைன்று கருைி 
மசயல்படுத்துவது எளிதுைான், ஆைால் அதவ அளவுகடந்து வபாகும்வபாது 
ஆபத்ைாகிவிடுகிறது. குடும்பத்ைிைால் ஏற்படும் அழுத்ைங்கதள ைவிர்க்காைீர்கள். 
உறவிைர்கள் ஏசுபிரான் குறித்து வபசவவண்டாம் என்பார்கள், அல்லது அவர்களது மை 
நிகழ்ச்சிகளில் பங்குமகாள்ள மசய்ய நமக்கு அழுத்ைம் மகாடுப்பார்கள். இத்ைதகய 
ஒவ்மவாரு மைஅழுத்ைத்ைிலும் ஒரு சமன்பாடு உண்டு, நம்தம சுற்றி இருக்கும் 
மக்கதள வநசிக்கும்வபாது ஒத்ைிதவத்ைலும், அவர்களுக்கு மரியாதைதய 
மகாடுப்பதும் வைதவயாய் இருக்கிறது, ஆைால் அவை வநரத்ைில், ஆண்டவர் நாம் 
அவரது நம்பிக்தகக்கு உகந்ைவராய் இருக்கவவண்டுமமன்று வகட்கிறார். 

3. சீடர்களுக்கு வசைிதய வசர்ப்பிக்கும் ஒரு மபண்தைத்ைான் ஆண்டவர் 
மைாடர்புமகாள்ள வைர்வுமசய்ைார். ஒருவவதள சீடர்கள் அவர்களுக்கு 



மசவிசாய்க்காமல் இருந்ைிருந்ைால் என்ை நடந்ைிருக்கும்? நாம் மற்றவர் மூலம் 
நமக்காை ஆண்டவரின் மசய்ைிகதள ைவறாமல் மபற்றுக்மகாள்கிவறாம் 
என்பதை எவ்வாறு உறுைிமசய்து மகாள்வது? 

வைவாலயத்ைில் சர்ச்தசக்குரிய உதரயாடல் ஒன்தற மைாடங்க மபண்கள் குறித்ை 
ைதலப்பில் குழந்தைகதள வபசச்மசய்யுங்கள். வைவாலயத்ைில், சிறிது வநரத்ைிற்கு 
ஒரு மபண்ைின் நிதலயில் இருந்து அவர்கதள வபசச்மசய்யுங்கள், பின்ைர் எவபசியர் 
4 மற்றும் 1 மகாரிந்ைியர் 12 ல் ஆண்டவர் மைளிவாக கூறியுள்ள மசய்ைியாை, அவர் 
வவறுபட்ட பரிசுகதள வவறுபட்ட மைிைர்களுக்கு வழங்கியுள்ளார், ஒருவவதள நாம் 
மற்றவர் கூறுவைற்கு மசவிசாய்க்காமல் வபாைால், அவர்கள் மூலமாக ஆண்டவர் 
நமக்கு ைரவிருந்ை பரிசு குறித்து நமக்கு மைரியாமல் வபாய்விடும் என்பதை 
பார்க்கச்மசய்யவும். 
 
மாைவர் பக்கங்களுக்காை விதடகள் (பாடம் 2)  

 
லுக்காஸின் பரிவசாைதை (பாடம் 2)  

மாைவர்கதள மூன்று மதறக்கப்பட்ட மபாருட்கள் குறித்து கருத்ைில்மகாள்ள 
மசய்யுங்கள்: ஒரு மபாருள் மதறக்கப்பட்டிருக்கும், கண்டுபிடிக்கமுடியும்; ஒரு 
மபாருள் மதறக்கப்பட்டிருக்கும், கண்டுபிடிக்கமுடியாது; அடுத்ை மபாருள் 
மதறக்கப்பட்டிருக்கும், அைன் வபாக்கிவலவய விடப்பட்டிருக்கும். ஒரு வவடிக்தக 
மசயல்பாடாக, அவர்களுக்காக உங்கள் வகுப்பதறயிவலவய சில மபாருட்கதள 
மதறத்து தவத்து கண்டுபிடிக்க மசய்யுங்கள். (விவரங்களுக்கு யூடியூப்தப 
காணுங்கள்) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291864664183247/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291864664183247/


--[வழக்கு 3 ]-- 

குறிப்புகள்! (பாடம் 3) 

குறிப்பு #1 ைதலப்பு (பாடம் 3)  

ஒரு மைிைன் கப்பலிலிருந்து தூக்கிமயறியப்பட்ட வழக்கு 

குறிப்பு #2 நாடகம் (பாடம் 3)  
கதைகூறுபவர்: இது கற்பதை கதையாகும் ஆைால் அப்பாவிகதள காக்கும் 
மபாருட்டு சில மபயர்கள் மற்றும் இடங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளை.  
வகப்டன்: நாமைாரு புகார் அளிக்கவவண்டும். 
கடவலார காவல்பதட: சரி, இவைா அசாைாரை நிகழ்வுகள் குறித்து புகார் அளிக்க 
நிதலயாை படிவங்கள். உங்களுக்கு எந்ை படிவம் வவண்டும்?  
வகப்டன்: கடலில் ஆள் விழுைல். 
கடவலார காவல்பதட: சரி, உங்களால் அவதர மீட்க முடிந்ைைா? 
வகப்டன்: இல்தல ஐயா, எங்களால் முடியவில்தல. 
கடவலார காவல்பதட: வாைிதல எவ்வாறு இருந்ைது? நீங்கள் அந்ை வமாசமாை 
புயலில் மாட்டிக்மகாண்டீர்களா? 
வகப்டன்: ஆம் ஐயா, அது எங்கதள மகாண்டு மசன்றிருக்கும். 
கடவலார காவல்பதட: சரி, உங்களது சரக்தகயும் இழந்துவிட்டிர்களா? 
நீங்கள் ஒருவவதள உங்கள் சரக்குகள் மற்றும் ைைிப்பட்ட 
மபாருட்கதள மைாதலத்ைிருந்ைால் இந்ை ஒரு படிவத்தையும் பூர்த்ைி 
மசய்யுங்கள். 
வகப்டன்: அவர் ஒரு பயைி. 
கடவலார காவல்பதட: அப்படியா, சரி, நீங்கள் இந்ை கூடுைல் படிவத்தையும் பூர்த்ைி 
மசய்யவவண்டும், எைவவ நாங்கள் இறந்ைவரின் குடும்பத்ைிற்கு ைகவல் மகாடுப்வபாம், 
அவரது உதடதமகள் ஏைாவது தவத்ைிருந்ைாரா? 
வகப்டன்: ஐயா, அவர் இறந்துவிட்டார் என்று என்ைால் உறுைியாக கூறமுடியாது. 
கடவலார காவல்பதட: நீங்கள் அவதர கடலில் அந்ை வமாசமாை புயலில் 
மைாதலத்ைீர்கள்ைாவை? 
வகப்டன்: ஆம், ஆைால் அது கிட்டத்ைட்ட புயலின் முடிவில்ைான். 
கடவலார காவல்பதட: அவருக்காக நீங்கள் மீண்டும் வபாக முயற்சித்ைீர்களா? 



வகப்டன்: அது அவர்... நாங்கள் அவரிடம் மசல்லும் முன் மதறந்துவிட்டார்... 
 

குறிப்பு #3 இலக்கு (பாடம் 3)  
வகுப்பிற்கு இந்ை ஸ்தூலமாை மபாருதள ஒரு குறிப்பாக மகாண்டுவரவும்: மீன் 
பிடிக்கும் மகாக்கி. 

 

குறிப்பு #4 மைால்மபாருளியல் (பாடம் 3)  
நிைிவவவாவின் ஏகாைிபத்ைிய நகரம் மபரியைாய், 
150,000 வமலாை மக்கள் மைாதகயுடன், 
அற்புைமாை அரண்மதைகள் மற்றும் வகாயில்கள் 
மற்றும் மபரிய சுவர்கள் மற்றும் வகாபுரங்கள் 
மகாண்டிருக்கும். இந்ை நவைீ படம், சில பகுைிகள் 
மறுகட்டதமப்புப் மபற்ற பதழய நிைிவவவாவின் 
சுவர்கதள காட்டுகிறது. (ரகசியம்: 
நிைிவவவாவிற்குைான் ஆண்டவர் வ ாைாதவ 
அனுப்பிைார்.) 
 

குறிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 3)  
ரகசியம்: ஒரு படகில், பகதட வபாடப்பட்டது ஏமைைில், 
மாலுமிகள் "சீட்டு குலுக்கிப்வபாட்டு பார்த்ைைர்", புயல் 
வமகம் மதறயத்மைாடங்கியது ஏமைைில் புயல் அதமைி 
அதடந்ைது. 

  



வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 3) 
தபபிள் கதை (பாடம் 3)  
வ ாைா 
தபபிளிளிருந்து: வ ாைா 1 
நிைிவவவாவின் நகரமாைது ைீய மசயல்கதள ஆண்டவரின் ைளத்ைில் 
மசய்துமகாண்டிருந்ைது, ஆண்டவர் வ ாைாதவ அங்கு அனுப்பி அவர்கதள 
எச்சரிக்க மசான்ைார். ஆண்டவர் அந்ை பாவம் நிறுத்ைப்படவவண்டுமமன்று 
விரும்பிைார். கீழ்ப்படிவைற்கு பைிலாக, வ ாைா ைப்பிவயாட முடிவு மசய்து, 
ைன்தை மைாதலதூரம் கூட்டிச்மசல்லும் ஒரு கப்பதல கண்டுபிடித்ைான். 
வ ாைா இரவு தூங்க மசன்றதும், கப்பல் குழு ஒரு புயல் வருவதை 
கண்டைர். சில மைிவநரங்களுக்கு பின், வகப்டன் வ ாைாதவ கண்டு 
இத்ைதகய பயங்கரமாை புயலில் அவன் எவ்வாறு தூங்குகிறான் என்று 
ைைக்கு மைரியவவண்டுமமன்று நிர்பந்ைித்ைார். கப்பல் மூழ்கப்வபாகிறமைன்று 
குழுவிற்கு மைரிந்து விட்டது, ஆைால் அவர்கள் ஆண்டவர் ஏன் இவ்வாறு மசய்கிறார் 
என்று மைரிந்துமகாள்ள விரும்பிைர். சீட்டு குலுக்கிப்வபாட்டு பார்த்து, யாருதடய 
ைவறு இது என்று கண்டறியலாம் என்பைால், அதுைான் சரியாை வழியாக 
இருக்குமமன்று அவர்கள் அதை மசய்வித்ைைர், அது வ ாைாதவ தககாட்டியது. 
அவர்கள் என்ை நடக்கிறமைன்று மைரிந்துமகாள்ள விரும்பிைர், எைவவ வ ாைா 
ைைது பாவங்கதள ஒப்புக்மகாண்டு ைன்தை கடலுக்குள் தூக்கிமயறியும்படி 
கூறிைான். அத்ைதகய மகாடூரச்மசயதல மசய்ய குழு விரும்பவில்தல, எைவவ 
அவர்கள் கப்பதல கதரக்கு ைிருப்ப எண்ைிைர். ஆைால் வ ாைாதவ 
தூக்கிமயறிவதுைான் சரியாைது என்று முடிவு மசய்யும்வண்ைம் புயல் 
வமாசமாகிக்மகாண்வட வபாைது. வ ாைா ைண்ைதீர முட்டியதும், புயல் ஓய்ந்ைது... 
கப்பலும் காப்பாற்றப்பட்டது! ஆைால் வ ாைா நீந்ை மைாடங்கிைான், அப்வபாது ஒரு 
மபரிய மீன் வந்து அவதை விழுங்கியது. மூன்று பகல் மற்றும் மூன்று இரவுகள், 
வ ாைா மீைின் வயிற்றுக்குள் இருந்து ஒன்வற ஒன்றுைான் மசய்ய முடிந்ைது; அது 
பிரார்த்ைிப்பது. அவன் ஆண்டவரிடம் மன்ைிப்பு வகாரிைான், அவைது பாவங்களுக்காக 
மைம் வருந்ைிைான், ஆண்டவரிடம் அவர் என்ை கூறிைாலும் மசய்வவமைன்று 
உறுைியளித்ைான். ஆண்டவர் அவைது பிரார்த்ைதைக்கு பைிலளிக்கும்விைமாக, 
மீைாைது அவதை வறண்ட நிலத்ைில் துப்பும்படி மசய்ைார்.  

விண்ைப்பம் (பாடம் 3)  
நான் என் பாவத்தை காணும்வபாது, அைற்காக மைம் வருந்ைி, அதை நிறுத்ை 
வவண்டும். 



மைப்பாட வசைம் (பாடம் 3)  
"எைவவ நீங்கள் உங்கள் இருையங்கதளயும், வாழ்க்தகதயயும் 
மாற்றிக்மகாள்ளுங்கள்! வைவைிடம் ைிரும்புங்கள். அவர் உங்கள் பாவங்கதள 
மன்ைிப்பார்." அப்வபாஸ்ைலர் 3:19 

வகுப்படீு (பாடம் 3)  
இந்ை வாரம் நீங்கள் ைவறாக மசான்ை அல்லது மவட்கப்படும்படியாக மசய்ை, மற்றும் 
பகிரங்கமாக காைமுடியாை வடீிவயாவாக ஏைாவமைான்தற குறித்து 
எண்ைிப்பார்க்கும் கூடுைல் உைர்ைிறவைாடு இருங்கள். மைம் வருந்துங்கள். 
வயாசிப்பைற்கு உைவும்படி ஆண்டவைிடம் வகளுங்கள் மற்றும் அதை மீண்டும் 
மசய்யும்முன் நிறுத்துங்கள். 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 3)  
இந்ை பாடத்ைின் வாயிலாக ஆண்டவர் குறித்து நாம் என்ை 
கற்றுக்மகாண்வடாம்? ஆண்டவர் ைைது மக்கள் எளிைாை 
வாழ்தவ வாழ்வதைவிட கீழ்ப்படிைவலாடு இருப்பதைவய 
அறிவுறுத்துகிறார். 
 

வவடிக்தக வநரம்! (பாடம் 3) 

விதளயாட்டு (பாடம் 3)  
மீன் வால்கள் 
ஒவ்மவாரு குழந்தைக்கும் ஒரு பதழய காலுதற (நூல், சரம், காகிைம் அல்லது 
துைிகூட வவதலமசய்யும்) மகாடுத்து அதை அவன்/அவள் பின் பாக்மகட் அல்லது 
இடுப்பு பகுைியில் மசாருக மசால்லுங்கள். விதளயாட்டின் இலக்ககாைது, ைைது 
வாதல இழந்துவிடாமல் மற்றவரின் வாதல எடுப்பவையாகும். வாதல இழந்ை 
ஆட்டக்காரர் யாராயினும் கீவழ அமர்ந்துமகாள்ளவவண்டும், ஆைால் வவமறந்ை 
விதளயாட்டாளராவது அருவக வந்ைால், வால் இழந்ை ஆட்டக்காரர் அந்ை வாதல 
உருவி ைைக்காை புது வாலாய் தவத்துக்மகாண்டு மீண்டும் விதளயாட்டில் 
கலந்துமகாள்ளலாம். 



விவாைம் (பாடம் 3)  
(பதழய மாைவர்களுக்காக) 

1. லூக்கா 11:30 நம்தம வ ாைா மற்றும் இவயசுதவ ஒப்பிடும்மபாருட்டு 
அதழக்கிறார், வ ாைா மற்றும்  சீஸின் கதைகளிலிருந்து நீங்கள் 
எத்ைதை ஒற்றுதமதய கண்டறியமுடியும்? 

இந்ை பயிற்சி அவர்கள் ைங்களின் மசாந்ை வயாசதைகதள பயன்படுத்தும்வபாது 
சிறப்பாக வவதலமசய்யும். அவர்கதள வ ாைாதவ படிக்கச்மசய்து, சிறிைளவு 
இதைப்பு மகாண்ட விதடகதள ஒப்புமகாள்ளச்மசய்யுங்கள். கீழ்வரும் பட்டியல் சில 
ஒப்புக்மகாள்ளக்கூடிய ஒற்றுதமகதள மகாண்டுள்ளது: 

• கல்லதற/மீைில் 3 நாட்கள் இருப்பது 
• வைவனுதடய வார்த்தை மகாண்டுவருவது  
• நீண்ட நதட/பயைம் 
• புயலின்வபாது படகின் அடிபாகத்ைில் உறங்குவது  
• ஒரு புயதல அடக்குைல்  
• மைந்ைிரும்பியைற்காக பிரசங்கம் மசய்ைல்  
• உண்தமயாை மகாதலயாளிகள் அப்பாவி மைிைைின் இறப்பில் ைங்கள் 
தககதள சுத்ைம் மசய்ய முயலுைல். 

• கடவுளின் பார்தவயிலிருந்து அகற்றப்படுவது  
• நகருக்கு மவளிவய ைளர்ந்ை மகாடி/மரம்  
2. அறிவுறுத்ைல்கதள புறக்கைிப்பைற்கும் அவற்றிற்கு கீழ்ப்படியாமல் 
இருப்பைற்குமாை வவற்றுதம என்ை? 

ஒரு வதகயில் அதவ ஒத்ைதவைான். ஏமைைில், அதவகளுக்கு ஒவர 
மவளியடீுைான் உள்ளது. மற்மறாரு வதகயில், நான் மசால்லப்பட்டதை 
மசய்யவில்தல. ஆைால் இது தபபிளிலிருந்து மைளிவாக மைரிகிறது, ஆண்டவர் 
நமது மைம் மற்றும் வநாக்கங்களுக்காக அக்கதறமகாள்கிறார். ஆைால், சில 
வநரங்களில், நமது மசயல்களுக்கு நாம் மபாறுப்பில்தல ஏமைைில், நாம் அதை 
நிதைத்து அச்மசயதல வமற்மகாள்ளவில்தல என்று கூறும்வதகயில் 
மன்ைிப்புவகாருகிவறாம். இந்ை சங்கைி குறித்து உங்கள் மாைவர்கதள இன்னும் 
அைிகமாக கலந்துதரயாட மசால்லுங்கள். 

3. மன்ைிக்க கூடாை அளவு எந்ை மசயல்கள் மிகவும் வமாசமாைதவ? 
உங்கள் மாைவர்களுடன் பல்வவறு ைீய மசயல்கள் குறித்து எடுத்துக்காட்டாக, 
மைாடர் மகாதலகாரர்கள், மிரட்டுபவர்கள் மற்றும் அந்ை நபர் சிறப்பாய் இருக்க 
முயற்சிகூட மசய்யவில்தல என்பதை மைளிவாக காட்டும் இைர பாவங்கள் 
வபான்றதவ குறித்து உதரயாடுங்கள். குழந்தைகளுக்கு வபாதை வஸ்துகள் 
விற்பவர்கள் குறித்து என்ை நிதைக்கிறரீ்கள்? (வ ாைா ஆண்டவர் நிைிவவவாவின் 
மக்கதள மன்ைிப்பதை விரும்பவில்தல, ஆைால் ஆண்டவர் நம் எல்வலாதரயும் 
மன்ைிக்குமளவு கருதைவாய்ந்ைவர்.)  



மாைவர் பக்கங்களுக்காை விதடகள் (பாடம் 3)  

 

லுக்காஸின் பரிவசாைதை (பாடம் 3)  
மாைவர்கதள ஒரு பாத்ைிரத்ைில் ைண்ைதீர எடுத்துக்மகாண்டு அதை சமுத்ைிரமாக 
நிதைத்து மார்ஷ்மமல்வலாதவ மவட்டி மற்றும் அைன்வமல் ஒரு மரத்தை நட்டு 
(பல்குத்ைி) மார்ஷ்மமல்வலா ைீதவ உருவாக்க மசய்யவும். அைன்வமல் ஒரு 
மைளிவாை கண்ைாடிதய தவத்து மார்ஷ்மமல்வலாதவ பாைியளவு மூழ்க 
மசய்யவும். வவடிக்தகக்காக, ைீவிலிருப்பவர்கள் காணும்படி மீன் மற்றும் மற்ற 
சிலவற்தற வதரயவும். (விவரங்களுக்கு யூடியூப்தப காணுங்கள்) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291904010845979/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291904010845979/


   --[வழக்கு 4]-- 

குறிப்புகள்! (பாடம் 4) 

குறிப்பு #1 ைதலப்பு (பாடம் 4)  
அநாமவைய உைவியாளரின் வழக்கு 

குறிப்பு #2 நாடகம் (பாடம் 4)  
கதைகூறுபவர்: இது கற்பதை கதையாகும் ஆைால் அப்பாவிகதள காக்கும் 
மபாருட்டு சில மபயர்கள் மற்றும் இடங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளை.  
காவல் அைிகாரி: மன்ைிக்கவவண்டும், நானும் எைது கூட்டாளியும் 
உங்களிடம் சில வகள்விகள் வகட்க விரும்புகிவறாம். 
பாைசாரி: கண்டிப்பாக அைிகாரி, இது எைற்கு?  
காவல் அைிகாரி: மநடுஞ்சாதலயில் வநற்றிரவு, ஒரு வண்டி 
இடித்துவிட்டு ஓடிவிட்டைாக ஒரு புகார் வந்துள்ளது. 
பாைசாரி: அடடா. அைைால்ைான் நான் அந்ை மநடுஞ்சாதலகளில் 
ைைியாக வபாவைில்தல. அைிகாரிகளாை நீங்கள் மிகவும் குதறவாக 
இருத்ைப்பட்டிருக்கிறரீ்கள், எைவவ மநடுஞ்சாதலகள் அத்ைதகய 
மகாள்தளக்காரர்களால் நிரம்பியுள்ளது. 
காவல் அைிகாரி: [அவரது கூட்டாளிதய பார்க்கிறார்] நான் மகாள்தளயர்கள் பற்றி 
எதுவும் மசால்லவில்தலவய, நீ மசான்ைாயா? 
காவல் அைிகாரி 2: இல்தல, கண்டிப்பாக நான் மசால்லவில்தல. 
காவல் அைிகாரி: அவர்கள் மகாள்தளயர்கள் என்று உங்களுக்கு எப்படி மைரியும்? 
வநற்றிரவு நீங்கள் எங்கு இருந்ைீர்கள் என்று கூறுகிறரீ்களா? 
பாைசாரி: மபருமூச்சுவிட்டபடிவய, நான் என் குடும்பத்தை காை அருகிலிருக்கும் 
புகலிட நகருக்கு மசன்றிருந்வைன், இன்று காதல பைிக்கு ைிரும்பவவண்டுமமன்று 
வநற்றிரவு நான் வந்துவிட்வடன். 
காவல் அைிகாரி: அப்வபாது வநற்று இரவு நீங்கள் மநடுஞ்சாதலயில் இருந்துள்ளரீ்கள்? 
பாைசாரி: ஆம் ஐயா. 
காவல் அைிகாரி: நீங்கள் 180மச.மீ. உயரம், நடுத்ைர உடற்கட்டு, அழுக்காை அழுகிய 
வபாக்கிரி வபான்ற ஆதை சாதலவயாரத்ைில் அடிபட்டிருந்ைதை பார்த்ைீர்களா? 



பாைசாரி: இல்தல, ஒருவவதள, நான் சிலவற்தற பார்த்வைன். ஆைால் உண்தமயாக 
நான் அவதை நன்றாக பார்க்கவில்தல. 
காவல் அைிகாரி 2: [குறிப்வபட்தட மவளிவய எடுத்து, குறித்து மகாள்கிறார்] 
காவல் அைிகாரி: நீங்கள் அவதை பார்க்கவில்தலயா அல்லது பார்க்க 
விரும்பவில்தலயா? 
பாைசாரி: இவைா பாருங்கள், எைக்கு பைிக்கு அதழப்பு வந்துவிட்டது, என்ைால் 
அைிகமாக இைில் ஈடுபட முடியாது. வசதவயாற்ற என்தை அவர்கள் அதழத்ைால் 
என்ை மசய்வது? அவர்கள் என்தை அதழக்கும்முன் எத்ைதை வநரம் 
அங்கிருந்ைார்கவளா யாருக்கு மைரியும்.   
காவல் அைிகாரி 2: ஹாஹாஹாஹா. அவர் 
உைவிமசய்ய விரும்பவில்தல ஏமைைில், 
அவர் வசதவ மசய்ய அதழக்கப்பட்டிருந்ைார், 
ஹாஹா, வவடிக்தகயாய் இருக்கிறது, நீங்கள் 
அதழக்கப்பட்டீர்களா? 
பாைசாரி: அதை கண்டுமகாள்ளாைீர்கள், அது 
முக்கியமல்ல. 
காவல் அைிகாரி: அவ்வளவு வகள்விகள்ைான் 
என்ைிடம் உள்ளது. வைதவப்பட்டால் உங்கதள 
அதழக்கலாமா? 
பாைசாரி: எப்வபாது வவண்டுமாைாலும், உங்களுக்கு உைவுவைில் மகிழ்ச்சி. 
காவல் அைிகாரி 2: [பாைசாரிதய நம்பிக்தகதய இல்லாமல் பார்க்கிறார்] 

குறிப்பு #3 இலக்கு (பாடம் 4)   
வகுப்பிற்கு இந்ை ஸ்தூலமாை மபாருதள ஒரு குறிப்பாக மகாண்டுவரவும்: வபண்ட்-
எயிட். 
 

குறிப்பு #4 மைால்மபாருளியல் 
(பாடம் 4)  
மருத்துவமதையின் அவசர நுதழவாயில் வழியாக 
வருகிறார்கள், ஒரு மபாது மருத்துவமதை. 
(ரகசியம்: நல்ல சமாரிடன் ைாக்கப்பட்ட மைிைதை 
உைவிக்காக அனுப்பியிருக்கலாம்.)  



குறிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 4)  

ரகசியம்: காலியாை தபயும் நாையங்களும் புரட்டப்பட்டது, ஏமைைில் அவன் 
ைிருடப்பட்டான், சாதலயின் எைிர் புறத்ைில் பூசாரி மற்றும் பரிவசயைின் 2 வ ாடி 
கால்ைடங்கள், இப்வபாது அங்கில்லாை அடிக்கப்பட்ட மைிைைின் உடல் பைிவு. 

வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 4) 
தபபிள் கதை (பாடம் 4)  

நல்ல சமாரியன் 

தபபிளிளிருந்து: லூக்கா 10: 25-37 

சட்டத்ைில் வல்லுநராை ஒருவர் ஏசுபிராதை ைைது விடுகதை 
மூலம் வசாைிக்கப்பார்த்ைார், "நித்ைிய வாழ்தவ அதடய நான் 
என்ை மசய்யவவண்டும்?" என்று வகள்விமயழுப்பிைார், 
ஆண்டவர் அவருக்கு ைதலசிறந்ை கட்டதள மூலம் 
விதடயளித்ைார்: 'அவர் பிரைியுத்ைரமாக: உன் வைவைாகிய 
கர்த்ைரிடத்ைில் உன் முழு இருையத்வைாடும் உன் 
முழுஆத்துமாவவாடும், உன் முழுப்பலத்வைாடும் உன் 
முழுச்சிந்தைவயாடும் அன்புகூர்ந்ைிரு, என்று எழுைியிருக்கிறது 
என்றார்'; மற்றும், 'உன்ைிடத்ைில் அன்புகூருவதுவபாலப் 
பிறைிடத்ைிலும் அன்புகூருவாயாக' என்றார். அந்ை வல்லுநர் ைன்தை நீைிமான் என்று 
காண்பிக்க மைைாய் இவயசுதவ வநாக்கி: "எைக்குப் பிறன் யார்?" என்று வகட்டான். 
யாரிடமமல்லாம் கருதையுடன் இருக்கவவண்டுமமன்ற பட்டியலுக்கு பைிலாக, 
ஏசுபிரான் பின்வரும் கதை மூலம் பிறன் யார் என்பதை கூறுகிறார்.  

ம ருசவலமிலிருந்து ம ரிக்வகா மசல்லும் ஒரு மண் படர்ந்ை சாதலயில், சில 
ைிருடர்கள் ஒரு மைிைதை அவன் கிட்டத்ைட்ட சாகும்வதர அடித்து அவைது 
உதடகதள எடுத்துவிடுகின்றைர். புழுைியில், நிர்வாைமாக, ரத்ைம் வடிய, 
நடக்கமுடியாமல் கிடக்தகயில் அங்வக ஒரு பூசாரி வருவதை பார்க்கிறான்.  



அங்வக நின்று உைவாமல், அவர் சாதலயின் எைிர்புறத்ைில் மசல்கிறார். அைிலிருந்து 
சிறிது வநரத்ைில், நல்ல, கடவுளுக்கு பயந்ை குடும்பத்ைில் இருந்து (வலவியர்கள் 
வபால்) ஒரு மைிைன் வருகிறான். அவர்கள் ஒருவருக்மகாருவர் 
பார்த்துக்மகாண்டவபாது, அவர் சாதலதய கடந்து, அவன் பக்கம் வராைதுவபால் 
மசன்றுவிடுகிறார். பின்ைர் அவ்விடத்ைிற்கு, வைவாலயத்ைில் வரவவற்கப்படாை, 
கடவுதள அதைத்து ைவறாை வழிகளிலும் பிரார்த்ைிக்கும் (ஒரு சமாரிடன்) ஒரு 
அழுக்காை மவளிநாட்டவர் வருகிறார், அவர் அவதை கண்டு இரக்கம்மகாள்கிறார். 
இந்ை மவளிநாட்டவர் நின்று, அவனுக்கு சிகிச்தசயளித்து, அவதை ஒரு விடுைிக்கு 
அதழத்து மசன்று அவனுக்காை அதைத்து மசலவுகளாை: விடுைி, மசலவுகள், 
மற்றும் அவதர பார்த்துக்மகாள்ள ஒருவதர நியமிப்பது வபான்ற அதைத்தையும் 
பார்த்துக்மகாள்கிறார். 

"இந்ை மூவரில் ைிருடர்கள் தகயில் சிக்கிக்மகாண்ட அந்ை மைிைைின் பிறன் 
யாமரன்று நீங்கள் நிதைக்கிறரீ்கள்?" சட்டத்ைில் வல்லுைராை அவர் கூறிைார், 
"அவைிடம் இரக்கம் மகாண்டவர்ைான்." இவயசு கூறிைார், "வபாய் அதைவய 
மசய்யுங்கள்." 

விண்ைப்பம் (பாடம் 4)  
அந்ை நல்ல சமாரிடன் வபால், நானும் மற்றவரிடம் கருதைவயாடு இருக்கவவண்டும். 

மைப்பாட வசைம் (பாடம் 4)  
"உங்களிடத்ைில் அன்பு மசலுத்துவவாரிடவம நீங்கள் அன்பு மசலுத்துவரீ்களாைால் 
உங்களுக்கு என்ை தகம்மாறு கிதடக்கும்? வரி ைண்டுவவாரும் இவ்வாறு 
மசய்வைில்தலயா?" மத்வையு 5:46 

வகுப்படீு (பாடம் 4)  
உங்களுக்கு நண்பர் அல்லாை ஒருவதர வைர்ந்மைடுங்கள், அவரிடம் நட்புடன் 
பழகுங்கள். பள்ளி முடிந்ைதும் உங்களுடன் விதளயாட வருமாறு அவதர 
அதழயுங்கள் அல்லது உங்கள் உைவு இதடவவதளயின்வபாது அவதர அதழத்து 
உங்களுடன் அமரச்மசய்யுங்கள். 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 4)  
இந்ை பாடத்ைிலிருந்து நாம் ஆண்டவர் குறித்து என்ை 
கற்றுக்மகாண்வடாம்? ஆண்டவர் நாம் மற்றவருக்கு 
உைவ வவண்டுமமன்று விரும்புகிறார். 



வவடிக்தக வநரம்! (பாடம் 4) 

விதளயாட்டு (பாடம் 4)  
நண்பைின் சீட்டு 
இந்ை மவளிப்புறத்ைில் விதளயாடும் பார்ட்டி விதளயாட்டிற்கு குதறந்ைது 6 
விதளயாட்டாளர்கள் (இன்னும் அைிகமாக இருந்ைாலும் நல்லதுைான்!) வைதவ. 
மைாடங்குவைற்கு, ஒரு நபர் "அது"வாகவும், இன்மைாருவர் ஓடுபவராகவும் 
இருக்கவவண்டும். மற்றதைவரும் நண்பன், இதைக்கரங்கள் வபான்றவற்தற 
கண்டுபிடித்தும், விதளயாட்டு இடம் முழுவதும் சிைறியும் இருக்கவவண்டும். "அது" 
ஓடுபவதர குறிக்க முயற்சி மசய்வார். ஓடுபவர் அைற்கு முன்ைைாக, ஒரு வ ாடி 
நண்பர்களுடன் இதைக்கரங்கள் பிடித்து மகாள்ளவவண்டும். ஓடுபவர் ஒரு நண்பதர 
கண்டுமகாண்டதும், அந்ை நண்பைின் வ ாடி ஓடுபவராகிவிடுவார். ஒருவவதள 
ஓடுபவர் குறிப்படுவைற்குமுன் நண்பருடன் இதையவில்தலமயைில், அவர் 
"அது"வாகிவிடுவார் மற்றும் "அது" ஓடுபவராகிவிடுவார். 

பாலர் விருப்பம்: நட்பு வதல 
ைதரயில் குழந்தைகதள ஒரு இறுக்கமாை வட்டமாக அமரச்மசய்யுங்கள். ஒரு 
மபரிய நூற்பந்தை மகாண்டு ஒரு குழந்தைதய சுட்டிக்காட்டி, "நான் மகிழ்ச்சியாய் 
இருந்ைது எப்வபாது?" என்று வகளுங்கள். அந்ை குழந்தை விதடயளித்ைதும், 
நூற்பந்தை மகாடுத்து, அைன் ஒரு முதையில் இறுக்கமாக பிடித்ைிருப்பதை உறுைி 
மசய்துமகாண்டு, பின் வட்டத்ைிலுள்ள மற்ற நண்பதர அவை வகள்வி "நான் 
மகிழ்ச்சியாய் இருந்ைது எப்வபாது?" என்று அவர்கள் வகட்பார்கள். நூற்பந்தை 
அவர்களிடம் உருட்டிவிடுங்கள்; இவைவபால் அதைத்து குழந்தைகளும் 
பைிலளிக்கும்வதர மசய்யுங்கள். இந்ை விதளயாட்டில் குழந்தைகள் 
ஆர்வம்காட்டிைால், "நான் வசாகமாக இருந்ைது எப்வபாது?" என்று வகள்விதய 
மாற்றுங்கள், பந்தை கடத்துங்கள். முடிந்ைதும், குழந்தைகதள எழ மசய்து அவர்களின் 
நூதல ைிடமாக பிடிக்கச்மசய்யுங்கள். இப்வபாது உங்களிடம் நட்பு வதல உள்ளது. 

விவாைம் (பாடம் 4)  
(பதழய மாைவர்களுக்காக) 

1. பள்ளியில் ஒரு புது மாைவருக்கு நீங்கள் பிறைாக இருந்ைால் எப்படி 
இருக்கும்? ஒரு பிச்தசக்காரருக்கு? மைால்தலமகாடுக்கும் ஒரு 
இதளய சவகாைரன்/சவகாைரிக்கு? 

மாைவர்கதள மற்றவர்களுக்கு உைவுவது குறித்து வபச மசய்யுங்கள், 
அவர்களுக்கு பிடிக்காைிருப்பினும், அல்லது ஒரு புது குழந்தைக்கு 
உைவும்வபாது அவர்கள் பகிரங்கமாக மாட்டிக்மகாண்டால் என்ை 



மசய்வார்கள் வபான்றது குறித்து வபசச்மசய்யுங்கள். நமது இதளய 
உடன்பிறந்ைாருக்கு உைவுவது எத்ைதகய சிரமம் என்பது குறித்து வபசுங்கள். 

2. ஒரு பிரபலமாை நபர் சமீபத்ைில் ைங்கதள எவ்வாறு நியாயப்படுத்ைியுள்ளார் 
என்ற ஒரு எடுத்துக்காட்டு மகாடுங்கள். அந்ை சூழ்நிதலயில் அவர்கள் 
ஆண்டவர் மற்றும் பிறனுக்கு அவரது அன்தப வழங்க முற்படும்வபாது 
எவ்வாறு அந்ை சூழலில் நடந்துமகாண்டிருப்பார்கள்? 

அரசியல்வாைிகள், கதலஞர்கள், ைடகள வரீர்கள் மற்றும் நடிகர்கள் வபான்வறார் 
அவர்களது வமாசமாை மசயல்களுக்காக அடிக்கடி மசய்ைிகளில் வருகிறார்கள். 
குழந்தைகளுக்கு மிகவும் மைரிந்ை அத்ைதகய ஒருவதர எடுத்து, அவர் என்ை 
மசய்ைார் என்பது குறித்து வபசுங்கள். குழந்தைகள் அைில் ஈடுபட்டு இரண்டு பக்கம் 
வபசிைார்கள் என்றால், பின் அந்ை உதரயாடதல ஆண்டவரின் அன்தபக்காட்ட 
அவர்கள் என்ை மசய்ைிருக்கவவண்டுமமன்ற ைிதசக்கு இட்டுச்மசல்லுங்கள், ஆைால் 
அவர்களின் முைல் பைிலிவலவய ஒப்புக்மகாள்ளாைீர்கள், முடிந்ைவதர அவர்கதள 
ஈடுபடமசய்ய்யுங்கள். 

3. ஒருவர் விைிதய மநருக்கமாக பின்பற்ற முயன்று, ஆைால் அதை மசய்ய 
மிகவும் அடிப்பதடயாை சட்டம் அல்லது விைிதய ைகர்த்து அைில் வைாற்ற 
சமீபத்ைிய ஒரு சூழதல விளக்குங்கள்.  

நீங்கள் பள்ளியிலுள்ள விைிகள், காவல்துதற மசயல்படுத்தும் சட்டங்கள், வைவாலயம் 
அல்லது அர்த்ைமில்லாை விைிகதளக்மகாண்ட பல இடங்கள் குறித்து வபசலாம். 
எடுத்துக்காட்டாக: பள்ளியின் மன்றத்ைில் ஓடி, பிரச்சதையில் மாட்டிக்மகாள்வது, 
நீங்கள் அதை வகுப்பிற்கு வநரத்ைிற்கு மசல்லவவண்டுமமன்றுைான் மசய்ைிருப்பரீ்கள். 
அல்லது நீங்கள் ஒரு அழிப்பாதை கடைாக மபறத்ைான் அருகிலிருப்பவருடன் 
வபசியிருப்பரீ்கள், அைற்கு பிரச்சதையில் மாட்டிக்மகாள்வது, அல்லது வகுப்பிற்கு 
வநரத்ைிற்கு மசல்லவவண்டுமமன்று நீங்கள் வவலிதயத்ைாண்டி குைிக்கும்வபாது 
உங்கள் கம்பளி சட்தட கிழிந்துவபாய், அைற்காக வடீ்டில் பிரச்சதையில் 
மாட்டிக்மகாள்வது. 

மாைவர் பக்கங்களுக்காை விதடகள் (பாடம் 4)  

 



லுக்காஸின் பரிவசாைதை (பாடம் 4)  
இந்ை பரிவசாைதை மைாதலவநாக்கு பார்தவயுடன் காண்பைற்கு உைவும், மற்றும் 
நமது மைாதலவநாக்கு பார்தவ எவ்வாறு நாம் விஷயங்கதள காண்பைில் 
மாற்றத்தை மகாடுக்கிறது என்பதைக்காட்டும். இந்ை இரண்டு வரிகதள காணுங்கள், 
எவ்வாறு 1 நீண்டுள்ளது என்று காணுங்கள். இரண்டாம் வயாசதை எவ்வாறு இரண்டு 
குறுக்கு வகாடுகளும் இதையாக இருக்கிறது, ஆைால் பார்ப்பைற்கு அவ்வாறு 
இல்தல என்பதைக் காணுங்கள். மூன்றாம் எடுத்துக்காட்டு, ஒரு குழந்தையும் 
எலியும், அவர்களுக்கு மத்ைியில் ஒரு புள்ளிதய மகாண்டிருப்பது. உங்கள் மூக்தக 
நீங்கள் அந்ை புள்ளிதய வநாக்கி மைாட்டால், அந்ை எலி குழந்தைக்கு அருகில் 
வருவதைப்வபால உங்களுக்கு வைான்றும். வடீிவயாவில் காட்டப்பட்டுள்ள இந்ை 
மூன்று பரிவசாைதைகதளயும் உங்கள் மாைவர்கதள மசய்யச்மசால்லுங்கள். 
(விவரங்களுக்கு யூடியூப்தப காணுங்கள்) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291919184177795/ 

 
 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291919184177795/


    --[வழக்கு 5 ]-- 

குறிப்புகள்! (பாடம் 5) 

குறிப்பு #1 ைதலப்பு (பாடம் 5)   
மகாதலயாளியின் தூக்குக் கயிறு வழக்கு 

குறிப்பு #2 நாடகம் (பாடம் 5)  
கதைகூறுபவர்: இது கற்பதை கதையாகும் ஆைால் அப்பாவிகதள 
காக்கும் மபாருட்டு சில மபயர்கள் மற்றும் இடங்கள் 
மாற்றப்பட்டுள்ளை.  
காவல்துதற அைிகாரி: மன்ைியுங்கள். அம்தமயரீ்? 
அம்தமயரீ்: மசால்லுங்கள் அைிகாரி? 
காவல்துதற அைிகாரி: உங்களிடம் சில வகள்விகள் வகட்க விரும்புகிவறன். 
அம்தமயரீ்: இப்படிமயாரு அழகாை அைிகரிக்காக எதுவும் மசய்யலாம். 
காவல்துதற அைிகாரி: ம்ம், சரி, இரண்டாம் அறிவிப்பு நாளுக்கு முன் இரவில் 
நீங்கள் எதையாவது பார்த்ைீர்களா என்று ஆச்சர்யமாக இருக்கிறது.  
அம்தமயரீ்: ஸிவரஷ் மற்றும் அவளது கைவன் இருக்கும் வடீருகிலுள்ள அந்ை 
மைருதவ மசால்கிறரீ்களா? 
காவல்துதற அைிகாரி: சரியாக அதுைான். 
அம்தமயரீ்: அது, அது ஒரு வதகயாை விசித்ைிரமாைது, ஏமைைில், வாரம் 
முழுவதும் அவரது முன் முற்றத்ைில் மைாழிலாளர்கள் கட்டிட வவதல 
மசய்துமகாண்டிருந்ைார்கள். 
காவல்துதற அைிகாரி: மசால்லுங்கள். [குறிப்வபட்தட எடுத்து குறித்துக்மகாள்கிறார்.] 
அம்தமயரீ்: பாருங்கள், அது ைற்மகாதல வபால்ைான் இருக்கிறமைன்று எைக்கும் 
மைரியும், ஆைால் என்தை வகட்டால் அது ஒரு வதகயில் விசித்ைிரமாய் 
இருந்ைமைன்றுைான் கூறுவவன். அந்ை மமாத்ை விஷயத்ைிலும் எதுவவா ஒன்று 
சரியில்தல என்று வைான்றுகிறது. 
காவல்துதற அைிகாரி: எைவவ, அது ைற்மகாதல இல்தலமயன்று நீங்கள் 
நிதைக்கிறரீ்கள்?  
அம்தமயரீ்: என்தை மபாறுத்ைவதர அது ஒரு மடத்ைைம். அத்ைதகய வமாசமாை 
மைிைன், அது இைி என் பிரச்தை இல்தல என்று நிதைக்கிவறன், ஆைால் அவன் 



வவறுயாருக்வகா ைிட்டம் ைீட்டிக்மகாண்டிருந்ைான் என்று உறுைியாக மசால்லுவவன், 
ஆைால் பின்ைர் மற்மறாரு நாள் அவன் நகர் முழுதும் மசன்று ைான் எத்ைதை 
மபரிய ஆமளன்று மசால்லிக் மகாண்டாமைன்று நான் வகள்விப்பட்வடன்... பிறகு 
பார்த்ைால், எைது பக்கத்து வடீ்டுக்காரர் அந்ை வமாசமாை தூக்கு வமதடயில் தூக்கில் 
மைாங்குகிறார்! 
 

குறிப்பு #3 இலக்கு (பாடம் 5)
 

வகுப்பிற்கு இந்ை ஸ்தூலமாை மபாருதள ஒரு குறிப்பாக 
மகாண்டுவரவும்: காகிைத்துண்டுகள். 
 

குறிப்பு #4 மைால்மபாருளியல் (பாடம் 5) 
 

வபரரசர் மசர்க்கஸ் (486-465 பிசி) என்றும் 
அதழக்கப்படும், ரா ாவாகிய அகாஸ்வவருவின், 
கல்லதறயின் படம். அவரது கல்லதற ஈரான் நாட்டில், 
நக்ஷ்-இ ருஸ்டம் என்றதழக்கப்படும் இந்ை வரலாற்று 
ைளத்ைில், மற்ற மபர்சிய அரசர்களின் கல்லதறகளுடன் 
இருக்கிறது. (அமீர் ஹுதசன் ஸ்ஒளபாகரி அவர்களால் 
எடுக்கப்பட்ட படம்) (ரகசியம்: மசர்க்கஸ், எஸ்மைரின் 
புத்ைகத்ைிலிருந்ை ஒரு அரசர்.)  
 

குறிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 5)   
ரகசியம்: அரசரின் முத்ைிதரயுடைாை சாசைம் மற்றும் பக்கத்ைில் முத்ைிதரக்காக 
வமாைிரம். - எஸ்ைர் 3:12 மற்றும் 8:8  
 

வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 5) 
தபபிள் கதை (பாடம் 5)  
 



எஸ்ைர் 
தபபிளிளிருந்து: எஸ்ைர் 2-7 
எஸ்ைர், புைிய அழகாை மதைவிதய எைிர்வநாக்கியிருக்கும் 
அரசர் மசர்க்கஸ்ஸின் விசுவாசமாை யூை பைியாலாை, 
மமர்வடக்காயின் உறவிைர். அரசதர, எஸ்ைர் சந்ைிக்கும் 
முன் 12 மாைங்கள் அவதள அழகியல் சிகிச்தசக்தகக்கு 
மமர்வடக்காய் உட்படுத்ைியிருந்ைார். அவள் மிகவும் அழகாக 
இருந்ைைால், அரசர் அவதள கண்டதும் காைல் வயப்பட்டு, 
உடவை அவதள மைந்துமகாண்டார்.  
ஹமன், அரசர் மசர்க்கஸ்ஸின் உயர்மட்ட அைிகாரி; அவர் யூை மக்கதள மவறுத்ைார், 
அவருக்கு மாளிதக வாயிலருகில் ைற்மபருதம வபசுவது மிகவும் பிடிக்கும், 
அைன்மூலம் ைைக்கு அதைவரும் ைதலவைங்குமாறு மசய்ைிருந்ைார். அதைவரும் 
அவருக்கு ைதலவைங்கிைர், மமர்வடக்காய் ைவிர; அவர் உண்தமயாை ஆண்டவர் 
ஒருவதர ைவிர யாருக்கும் ைதலவைங்காைவர். மமர்வடக்காய் மீைாை இந்ை 
மவறுப்பு யூை மக்கதள மகால்லும் ைிட்டத்ைிற்கு வழிவகுத்ைது. அவர் அரசரிடம் 
அவரது விைிகதள மைிக்காமல் ஒரு மக்கள் கூட்டம் இருப்பைாக கூறிைார். அரசர் 
மசர்க்கஸ், ஹமைிடம் அவர் விரும்பியதை மசயலாற்றிக்மகாள்ள அனுமைியளித்ைார். 
எைவவ, ஹமன் அதைத்து யூைர்கதளயும் மகால்லுமாறு கட்டதள பிறப்பித்ைார். பின் 
மமர்வடக்காய்தய தூக்கிலிட எண்ைி, அவரது வடீ்டருகில் சில மபரிய தூக்கு 
வமதடகதள கட்டச்மசய்ைார். 
எஸ்ைர், ஹமைின் ைிட்டத்தை அறிந்துமகாண்டாள், ைான் ஏைாவது 
மசய்யவவண்டுமமன்று அவளுக்கு மைரியும். அவள் அரசதரயும், ஹமதையும் 
இரவுைவிக்கு அதழத்ைிருந்ைாள், அப்வபாது அரசர் அவளுக்கு எதையும் மகாடுக்க 
ைான் ையார் என்றும், அவள் விரும்பிைால் ைைது ராஜ்யத்ைில் பாைிதய அவளுக்கு 
ைருவைாயும் கூறிைார். எஸ்ைர் ைன் மக்கள் காப்பாற்றப்படுவவை ைைது விருப்பம் 
என்றும்; ஹமன் அவர்கள் அதைவதரயும் அழிக்க நிதைப்பதையும் கூறிைாள். 
அரசர் மிகவும் வகாபம்மகாண்டு அதறதயவிட்டு மவளிவயறிைார். அவர் அதறக்கு 
ைிரும்பி வரும்வபாது, ஹமன் அரசிதய ைாக்கிக் மகாண்டிருப்பதைவபால் காண்பைாய் 
எண்ைிைார். ஆத்ைிரமதடந்ை அரசர், ஹமைின் வடீ்டு முன்பக்கம் அவர் ஏற்பாடு 
மசய்ைிருந்ை அவை தூக்குவமதடயில் அவதர தூக்கிலிட்டார்!  



விண்ைப்பம் (பாடம் 5)  

ஆண்டவர் சில வநரங்களில் என்தை மிகவும் தைரியசாலியாகவும், அவரது 
மசால்லிற்காக முக்கியமாை விஷயங்கதள பையம் தவக்கவும் 
வகட்டுக்மகாள்கிறார். 

மைப்பாட வசைம் (பாடம் 5)  
“நீ உறுைியும், தைரியமும் உதடயவைாய் இருக்க வவண்டுமமைக் 
கட்டதளயிட்டதை நிதைவில் தவத்துக்மகாள். எைவவ பயப்படாவை, நீ 
வபாகுமிடங்களில் எல்லாம் வைவைாகிய கர்த்ைர் உன்வைாடிருப்பார்” என்றார். 
வயாசுவா 1: 9 

வகுப்படீு (பாடம் 5)  
ஆண்டவர் என்தை மற்றவருக்காக வசதவ மசய்ய வைர்வு 
மசய்துள்ளார், என்தை "இத்ைதகய வநரம்வபால் 
ஒன்றிற்காக" அனுப்பியுள்ளார். உங்கள் அண்தட வடீ்டாரிடம் நீங்கள் கிரிஸ்துவர் 
என்று கூறுங்கள், அடுத்ை வாரம் உங்களுடன் வைவாலயம் வர அவர்கள் 
விரும்புகிறரீ்களா என்று வகளுங்கள். 
கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 5)  
இந்ை பாடத்ைில் நாம் ஆண்டவர் குறித்து என்ை கற்றுமகாண்வடாம்? ஆண்டவர் ைன் 
மக்கதள காப்பாற்ற எண்ணும்வபாது, அவர் மபரும்பாலும் சாத்ைியமாக ைன்தை 
பின்பற்றுபவதரவய வைர்வுமசய்கிறார். 

வவடிக்தக வநரம்! (பாடம் 5) 
விதளயாட்டு (பாடம் 5)  
ஹமன், மமர்வடக்காய், எஸ்ைர் 
இந்ை விதளயாட்டு பாதற, காகிைம், கத்ைரிக்வகாதல ஒத்ைதுைான். எஸ்ைர் ஹமதை 
வைாற்கடித்ைாள், ஹமன் மமர்வடக்காய்தய ைாக்கிைான், மற்றும் மமர்வடக்காய் 
எஸ்ைதர பாதுகாத்ைான். 
குழந்தைகதள இரு அைிகளாக 4 அடி இதடமவளியுடன் வகுத்ைிடுங்கள். ஒவ்மவாரு 
அைிதயயும் சில அடிகள் மநருக்கமாக பின்வாங்கச்மசால்லுங்கள், இது அவர்கள் 
யாமரன்று முடிவுமசய்வைற்காக: ஹமன், மமர்வடக்காய் அல்லது எஸ்ைர். அவர்களது 
மநருக்கத்ைில், ஒவ்மவாரு அைியும் ைாங்கள் என்ைவாய் இருக்கவவண்டுமமன்று 
முடிவு மசய்வார்கள், கூடுைலாக ஒரு காப்பு வைர்வும் மசய்வார்கள். பிறகு அவர்கள் 
ைங்களின் 4-அடி இதடமவளிக்கு ைிரும்ப வந்ைிடுவார்கள். மூன்று எண்ைிக்தகயில், 
ஒவ்மவாரு அைியும் ைங்கள் யாமரன்று கத்துவார்கள். ஒரு அைி "எஸ்ைர்" என்று 
கத்ைிைால், மற்றவர் "ஹமன்" என்பார், எஸ்ைர் அைி ஹமன் அைிதய ைங்களது 



பாதுகாப்பு எல்தலக்கு இட்டுச்மசல்வர் (நீங்கள் ஏவைனும் கூம்புகள் அல்லது மரம் 
அல்லது மபாருள் மகாண்டு குறித்துக்மகாள்ளுங்கள்). குறிப்பட்டவர் யாராகினும் அவர் 
எைிர் அைியாகிடவவண்டும். ஒருவவதள இரு அைிகளுவம ஒவர மபயதர 
கூறிைால், அவர்கள் இதை காப்பு வைர்வுமகாண்டு மீண்டும் மசய்வர். 

விவாைம் (பாடம் 5)  
(பதழய மாைவர்களுக்காக) 

1. ஆண்டவர் உங்களுக்கு வழங்கியுள்ள பண்புக்கூறுகள் மகாண்டு நீங்கள் 
எவ்வாறு அவருக்கு வசதவயாற்றுவரீ்கள்? 

மவளிப்புற அம்சங்களாை மூக்கு, கன்ைம், கண்கள், வாய், வமலும்பல 
வபான்றவற்றுள் அவர்கள் மாற்ற எண்ணுவது குறித்து அவர்கதள வபச மசய்யுங்கள். 
ஒருவர் மற்றவதர உடற் பண்புகதள தவத்து பரிகாசிப்தை அனுமைிக்காைீர்கள். ஒரு 
காலஅளவிற்கு பிறகு, உதரயாடதல பதடப்பாற்றல் அல்லது புலைாய்வு, அல்லது 
உள் வலிதம மற்றும் குடும்பத்ைிலுள்ள வநாய்கள் குறித்து வபச மகாண்டு 
மசல்லுங்கள். இவ்வதைத்துவம ஆண்டவன் உருவாக்கத்ைின் கலதவைான். 
ஆண்டவர் நமக்கு மகாடுத்துள்ளதை, நமக்கு பிடிக்கவில்தலமயைினும் நாம் 
ஏற்றுக்மகாள்ளவவண்டும். ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு வைால்நிறத்தை அல்லது 
குரதல மகாடுத்து அவரது ைிட்டத்தை மசயலாற்ற உங்கதள 
வமம்படுத்துகிறார். 

2. நீங்கள் கீழ்ப்படிய வவண்டியிருந்ை மிகவும் கடிைமாை அறிவுறுத்ைல் என்ை? 
ஒவ்மவாருவதரயும் ைங்களது மசாந்ை முயற்சி குறித்து வபச முயல மசால்லுங்கள், 
எைவவ அவர்கள் ஒவ்மவான்றும் ஒரு வழியிவலா அல்லது மற்மறாரு வழியிவலா 
கீழ்ப்படிகிறது என்பதை புரிந்துமகாள்வர். ைற்மபருதம வபசிக்மகாள்வதைவயா அல்லது 
மபருதமமகாள்வதைவயா ைதட மசய்ய முயலுங்கள். எடுத்துக்காட்டு: இருட்டில் 
கதடக்கு மசல்லுைல், பள்ளிக்கு நடந்து மசல்தகயில் மகாடுதமக்காரன் வடீு வழியாக 
மசல்லுைல், அல்லது வமாசமாக மசய்ை வடீ்டுப்பாடத்தை மீண்டும் மசய்ைல். 

3. எந்ை வதகயில் உங்களது குடும்ப உறுப்பிைர்களாை அத்தைகள் மற்றும் 
மாமன்கள் உங்கள் மீது அக்கதற மகாள்ள ஆர்வங்காட்டிைார்? 

அவர்கதள ைங்களது ைாத்ைா, பாட்டி, அத்தைகள், மாமாக்கள், உறவிைர்கள், 
மற்றும்பலர் குறித்து வபசச்மசய்யுங்கள். அவர்களது குடும்ப உறுப்பிைர்கள் குறித்ை 
எைிர்மதற கதைகதள வபச அனுமைிக்காைீர்கள். விதடகள் வவறுபடலாம், ஆைால் 
அதைத்தையும் ஏற்றுக்மகாள்ளுங்கள் "எைக்கு சாப்பிட மகாடுத்ைது, அவர்களுக்கு 
மைரிந்ைவர்கள் மூலம் எைக்கு வவதலக்கு உைவியது."  



மாைவர் பக்கங்களுக்காை விதடகள் (பாடம் 5)  

 

லுக்காஸின் பரிவசாைதை (பாடம் 5)  
மாைவர்கதள இரு மவவ்வவறு விட்ட உறிஞ்சிகள் மற்றும் ராக்மகட்தட 
பறக்கச்மசய்யும் ஒரு துண்டு வடப் வபான்றவற்தற பயன்படுத்ை மசய்யுங்கள். இது 
உறிஞ்சிகளில் ஒன்தறக்மகாண்டு ஊைி, இரண்டாவதை பறக்கச்மசய்வைில் 
வவதலமசய்கிறது. வபாட்டி ஒன்தற தவத்து, எது உயர, தூரமாக அல்லது மிக 
சரியாை உறிஞ்சி ராக்மகட்டுகள் என்று பாருங்கள். (விவரங்களுக்கு யூடியூப்தப 
காணுங்கள்) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291929934176720/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291929934176720/


    --[வழக்கு 6]-- 

குறிப்புகள்! (பாடம் 6) 

குறிப்பு #1 ைதலப்பு (பாடம் 6)  

மாறிய சுகாைார ஆைாரங்களுக்காை வழக்கு 

குறிப்பு #2 நாடகம் (பாடம் 6)  
கதைகூறுபவர்: இது கற்பதை கதையாகும் ஆைால் அப்பாவிகதள காக்கும் 
மபாருட்டு சில மபயர்கள் மற்றும் இடங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளை.  
குப்தபயள்ளுபவர்: [தகவபசியில் வபசிக்மகாண்டிருக்கிறார்] வைக்கம், டிஸ்வபட்ஜ்? 
நான் ஒரு புகார் மகாடுக்கவவண்டும். 
டிஸ்வபட்ஜ்: [மிகவும் சலித்துமகாண்வட] ஆம், என்ை 
குப்தபயள்ளுபவவர? 
குப்தபயள்ளுபவர்: உங்கதள மீண்டும் மைாந்ைரவு மசய்வைற்கு 
மன்ைிக்கவும், ஆைால் இது மிகவும் வமாசமாைது. இதுகுறித்து ஏைாவது 
மசய்ைாகவவண்டும்.  
டிஸ்வபட்ஜ்: எதுகுறித்து ஏைாவது மசய்ைாகவவண்டும்? 
குப்தபயள்ளுபவர்: இந்ை இடம் முழுவதும் பயன்படுத்ைப்பட்ட வபண்ட்-எயிட்களும், 
துைிக்கட்டுகளுமாக இருக்கிறது. 
டிஸ்வபட்ஜ்: அப்படியா, பிளாஸ்டிக் தகயுதறகள் பயன்படுத்ைி அவற்தற எடுங்கள். 
குப்தபயள்ளுபவர்: இல்தல, உங்களுக்கு புரியவில்தல, அதவ இந்ை இடம் முழுதும் 
இருக்கிறது [வாந்ைி], இங்வக குதறந்ைது ஒரு ட ன் அருவருப்பாை வநாயுற்ற மக்கள் 
ைங்கள் துைிக்கட்டுகதள உரித்து வபாட்டுள்ளைர், இது மவறுப்பூட்டுவைாய் உள்ளது. 
டிஸ்வபட்ஜ்: சரி, நீங்கள் எங்வக இருக்கிறரீ்கள்? 
குப்தபயள்ளுபவர்: ம ருசவலம் மநடுஞ்சாதலயில் மைற்கு பிதைப்பு பாதையிலுள்ள 
கிராமத்ைின் வமற்கில் இருக்கிவறன். 



டிஸ்வபட்ஜ்: சரி, அைிகாரி வ ா பைியிலிருக்கிறார், அவர் நகதர வநாக்கிவரும் 
மக்கள் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்ைிக்மகாண்டிருக்கிறார், 
அந்ை பைி முடிந்ைதுமங்வக வரச்மசய்கிவறன். 
குப்தபயள்ளுபவர்: அைிகாரி வ ா வவண்டாம், அவர் 
கட்டாயம் எைக்கு உைவமாட்டார். 
டிஸ்வபட்ஜ்: இப்வபாது இருக்கும் ஒவர அைிகாரி 
அவர்ைான், இல்தலமயைில் நீங்கள் இன்னும் 2 
மைிவநரங்கள் பைிமாற்றம் வதர 
காத்ைிருக்கவவண்டும். 
குப்தபயள்ளுபவர்: சரி, பரவாயில்தல, கவதல 
வவண்டாம் இந்ை [வாந்ைிகதள] கழிவுகதள நாவை 
சுத்ைம் மசய்கிவறன். 

குறிப்பு #3 இலக்கு (பாடம் 6)
 

வகுப்பிற்கு இந்ை ஸ்தூலமாை மபாருதள ஒரு 
குறிப்பாக மகாண்டுவரவும்: மவள்தள துைி. 
 

குறிப்பு #4 மைால்மபாருளியல் (பாடம் 6)  

இன்று காைப்படும் ம ருசவலம் வகாவில். (ரகசியம்: மைாழு வநாயாளிகள் 
அங்வகைான் ைாங்கள் குைமதடத்ைபிறகு, வயசுபிரானுக்கு கீழ்ப்படிய மசன்றைர்.) 

குறிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 6)  

ரகசியம்: 10 மைாழு வநாயாளிகளுக்கு பத்து உைவுகள், சுவற்றிற்கு மவளிவய, 
ஏமைைில் மைாழுவநாயாளிகள் நகருக்கு மவளிவயைான் வாழவவண்டும். 

வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 6) 
தபபிள் கதை (பாடம் 6)  
10 மைாழுவநாயாளிகள் 

தபபிளிளிருந்து: லூக்கா 17: 11-19 



அவரது மசாந்ை ஊரிலிருந்து அைிக தூரமில்தல, ஏசுபிரான் 
சமாரியா மற்றும் கலிலீக்கு இதடயிலிருக்கும் எல்தல 
சாதலயில், இன்னும் 30 மைிவநரத்ைில் பயைத்ைில் 
அதடயவிருக்கும் ம ருசவலம் வநாக்கி 
நடந்துமகாண்டிருக்கிறார். அவர் ஒரு கிராமத்ைிற்குள் 
நுதழந்ைதும், 10 மபருவியாைியஸ்ைர்கள் தூரத்ைிலிருந்து 
அவதர அதழத்து, "இவயசு, ஐயா, எங்கள்மீது 
இரக்கங்மகாள்ளுங்கள்!" என்றைர். மபருவியாைியாை 
மைாழுவநாய் மிகவும் மகாடூரமாைது, அது விரல்கள், கால்விரல் பகுைி, மூக்கு மற்றும் 
காதுகள் வபான்றவற்தற மகான்று; உங்கதள எப்வபாதும் நீங்கள் அசுத்ைத்துடன் 
இருப்பைாய் மசய்துவிடும். அவர்கதள பார்த்ைவபாது ஏசுபிரான் கூறிைார், 
"மசல்லுங்கள், மசன்று உங்கதள பூசாரியிடம் காண்பியுங்கள்." வமாவசஸின் 
சட்டப்படி, அவர்கள் குைமாக்கப்பட்டால், மீண்டும் சமூகத்ைில் இதைந்து, மீண்டும் 
வகாவிலுக்குள் மசன்று பிரார்த்ைிக்கலாம். அவர்கள் இன்னும் குைமாக்கப்படவில்தல, 
எைவவ இது மிகவும் விசித்ைிரமாக வைான்றியது. 

அவர்கள் ம ருசவலம் மசல்ல மைாடங்கிைர், நடக்கும்வபாது அவர்கள் 
சுத்ைமாக்கப்பட்டு/குைமாக்கப்பட்டைர்! அவர்களுள் ஒருவராை, ஒரு 
அவமைிக்கப்பட்ட மவளிநாட்டவர், அவர் குைமாக்கபட்டது மைரிந்ை உடவை ஏசுவிடம் 
ைிரும்பிைார். அவர் ஆண்டவதர தூரத்ைிலிருந்வை துைித்து வந்ைார் ஆைால் 
இவயசுதவ வநாக்கி வந்ைவுடன், அவரது காலில் விழுந்து, நன்றி மைரிவித்ைார். 
இவயசு ஆச்சரியப்பட்டு, அவர்கள் அதைவரும் குைமதடந்ைிருப்பர் என்று மைரிந்து, 
அவதர வகட்டார் "அதைத்து பத்துவபரும் குைமாகவில்தலயா? மற்ற ஒன்பதுவபர் 
எங்வக? இந்ை மவளிநாட்டவர் ைவிர வவறு யாரும் ைிரும்பிவந்து ஆண்டவருக்கு 
ைங்களது துைிதய ைரவருவதை காைமுடியவில்தலவய?" பின் இவயசு ைைக்கு 
நன்றியுதடயவராய் இருந்ை அந்ை ஒருவதர ஊக்குவித்து, "எழுந்து, மசல்; உன் 
விசுவாசம் உன்தை இரட்சித்ைது என்றார்." 
 

விண்ைப்பம் (பாடம் 6)  
அந்ை மைாழுவநாயாளிகள்வபால், நான் மசால்ல விரும்புகிவறன், ஆண்டவராகியவர் 
எைக்கு மசய்ை அதைத்ைிற்கும் "நன்றி இதறவா". 

மைப்பாட வசைம் (பாடம் 6)  
“ வைவனுக்கு எப்மபாழுதும் நன்றி மசலுத்துங்கள். இவயசு கிறிஸ்துவில் இதைவய 
உங்களிடம் வைவன் விரும்புகிறார்.” 1 மைசவலாைிக்வகயர் 5:18 



வகுப்படீு (பாடம் 6)  
இன்னும் நீங்கள் ஆண்டவருக்கு நன்றி மசலுத்ை எண்ைாை மூன்று விஷயங்கள் 
குறித்து பட்டியலிடுங்கள். நாம் மபாதுவாக நன்றியுடன் இருக்கவவண்டிய 
விஷயங்களாகிய உைவு, உதட மற்றும் குடும்பம். உங்களது மாைவர்கள் ைாங்கள் 
நன்றியுடன் இருக்கவவண்டிய புது வயாசதைகள் குறித்து வயாசிக்கிறார்களா; 
மைாதலந்துவபாை ஒன்தற கண்டறிய உங்களுக்கு உைவுைல், நீங்கள் பள்ளிக்குள் 
மசன்றதடயும்வதர மதழயிலிருந்து உங்கதள காத்ைல், இன்று ஒருமுதறகூட கீவழ 
விழாமல் உங்கள் வண்டிதய ஓட்டிவருைல், உங்களது சவகாைர சவகாைரிகளிடம் 
நல்ல விஷயங்கதள மட்டுவம மசால்ல முடிைல், வமலும்பல வபான்ற விஷயங்கள். 
 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 6)  
இந்ை பாடத்ைிலிருந்து ஆண்டவர் குறித்து நாம் 
கற்றுக்மகாண்டது என்ை? ஆண்டவர் ைம் மக்களிடமிருந்து 
கீழ்ப்படிைதலயும், நன்றியுைர்தவயும் விரும்புகிறார். 

வவடிக்தக வநரம்! (பாடம் 6) 

விதளயாட்டு (பாடம் 6)  

துதடப்பத்தை பிடியுங்கள் 

அதைத்து விதளயாட்டுநர்களும் வட்டமதமத்து, ஒரு விதளயாட்டாளதர மட்டும் 
நடுவவ நிறுத்துங்கள். வட்டத்ைிலுள்ள ஒவ்மவாரு நபருக்கும் ஒரு எண் வழங்கப்படும். 
நடுவவ நிற்பவர் துதடப்பத்தை ஒரு விரலால் வமல்வநாக்கி ைாங்கியவண்ைம் 
இருப்பார். எந்ைவிை எச்சரிக்தகயும் இல்லாமல், அவர் துதடப்பைிலிருந்து ைைது 
விரதல எடுக்கும் அவை வநரத்ைில் ஒரு எண்தை அதழப்பார். அந்ை எண் 
வழங்கப்பட்ட நபர் துரிைமாக முன்வைவந்து துதடப்பம் ைதரயில் விழும் முன் 
பிடிக்க முயற்சி மசய்யவவண்டும். அவர் அதை பிடித்துவிட்டார் என்றால், அவர் 
நடுவில் நிற்கக்கூடிய வரீராவார். இல்தலமயைில், வட்டத்ைிற்வக ைிரும்பிடுவார். 

விவாைம் (பாடம் 6)  
(பதழய மாைவர்களுக்காக) 

1. இன்று நம்மால் ஏன் அைிக குைமாக்கதல காைமுடிவைில்தல? 
குைமாக்கல் குறித்து மாைவர்கதள வபச மசய்யுங்கள்; உங்கள் வைவாலயம் அல்லது 
நகருக்கு ஆண்டவர் என்ை மசய்துள்ளார் என்பது குறித்து வபசச்மசய்யுங்கள். 
உங்களது மை பிரிவு குைமாக்கல் குறித்து எதை நம்புகிறது என்பது குறித்து 
விவாைியுங்கள். எது குதறந்ை குைமாக்கலுக்கு காரைமாய் இருக்கும்; மக்கள் வமல் 



குதறந்ை நம்பிக்தக, குைமாக்கல் பரிசு மபற்ற சில சீடர்கள், உங்கள் பகுைியிலுள்ள 
அைிகமாை அடக்குமுதற, குதறந்ை அளவு மக்கவள வகட்பது, அல்லது, மறுமலர்ச்சி 
பற்றாக்குதற வபான்றதவ குறித்து வபசுங்கள்.  

2. நான் வைடும் குைமாக்கதல நான் மபறாமல் இருக்க காரைம் என்ை? 
நம்பிக்தகயின்தம, அல்லது ஆண்டவர் உங்களுக்காை வவறு ைிட்டத்தை 
தவத்துள்ளார், உங்கள் வருங்காலத்தை நீங்கள் காைமுடியுமா, அல்லது உங்கள் 
வநாக்கங்கள் ைவறாைைாக இருக்கலாம். உங்கள் குைமாக்கல் 
உங்களுக்காை சரியாை ைீர்வாய் இல்லாமல் இருக்கலாம், அல்லது நம் 
வாழ்விலுள்ள பாவங்கள், அல்லது இது சரியாை வநரமில்தல அல்லது 
ஆண்டவர் உங்கள் வநாயில் மகிதமப்படுகிறார்.  

3. 10 மைாழுவநாயாளர்களும் ைங்களின் குைமாக்கலுக்கு 
உரிதமயாைவர்களா? 

உரிதமப்படுத்ைல் என்பது இந்நாளில் மலிந்துகிடக்கிறது, பலர் ைங்கள் சிலவற்றிற்கு 
உகந்ைவர்கள், அைைால் அவர்கள் நன்றியுதடயவர்களாய் இருக்க வைதவயில்தல 
என்ற எண்ைத்தை ைருவிக்கிறார்கள். நாம் எைற்கு உரிதமப்பட்டவர்கள்? ஒரு 
ஆசிரியராய் உங்கள் குறிக்வகாள் உங்கள் மாைவர்களுக்கு அவர்கள் எைற்கும் 
உரிதமப்பட்டவர்கள் அல்ல என்பதை மைரிந்துமகாள்ள உைவுவவையாகும். நாம் 
யாமரன்பைற்கும், நாம் மகாண்டிருப்பவர்களுக்கும் நாம் நன்றியுதடயவர்களாய் 
இருக்கவவண்டும் ஏமைைில், அதவ ஆண்டவரால் இந்ை பூமியில் நாம் நம் 
கடதமதய மசயலாற்ற நமக்கு மகாடுக்கப்பட்டதவ. 

மாைவர் பக்கங்களுக்காை விதடகள் (பாடம் 6)  

 

லுக்காஸின் பரிவசாைதை (பாடம் 6)  
மாைவர்கதள ஒரு துண்டு அட்தடதய வில்லாக வதளக்க மசய்யுங்கள், அதை 
வமதசவமல் தவத்து, கீழிருந்து வமலாக ஊைி வவகமாக மசல்லும் காற்று, மமதுவாக 
மசல்லும் காற்தறவிட குதறந்ை அழுத்ைத்வைாடு மசல்கிறது என்பதை 
காைச்மசய்யுங்கள். விமாைத்ைின் இறகின்வமல் வசீப்படும் வவகமாை காற்றுைான் 
அதை காற்றில் உயரச்மசய்கிறது. (விவரங்களுக்கு யூடியூப்தப காணுங்கள்) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291958180840562/ 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1291958180840562/


--[ வழக்கு 7 ]-- 

குறிப்புகள்! (பாடம் 7) 

குறிப்பு #1 ைதலப்பு (பாடம் 7)  

வைான்றும் நாய்க்குட்டிகள் வழக்கு 

குறிப்பு #2 நாடகம் (பாடம் 7)  
கதைகூறுபவர்: இது கற்பதை கதையாகும் ஆைால் அப்பாவிகதள 
காக்கும் மபாருட்டு சில மபயர்கள் மற்றும் இடங்கள் 
மாற்றப்பட்டுள்ளை. 
பாட்: மபரிய-மபரிய-மபரிய-மபரிய-மபரிய-மபரிய-ைாத்ைா? 
 ி ி ி ி ி ி-பிஏ: மசால், இதளஞவை? 
பாட்: நீங்கள் எைக்கு என் பள்ளி புலைாய்வு வவதலயில் உைவமுடியுமா? 
 ி ி ி ி ி ி-பிஏ: நிச்சயமாக, நான் வவதல மசய்யும்வபாது என்னுடன் நடந்து வா, 
இன்றுக்குள் நான் இந்ை வரிதசதய நடவவண்டும், அப்வபாதுைான் நாதள 
ைாமைமாகாது. மநற்றி வியர்தவதய துதடத்துக்மகாள்கிறார். 
பாட்: சரி! எப்வபாதுமில்லாை அளவு சிறப்பாை புலைாய்தவ நான் மபறப்வபாகிவறன். 
எைக்கு மைரிந்ை மபரியவரின் பதழய நிதைவுகதள நான் புலைாய்வு மசய்து 
அறிக்தக ையார்மசய்யப்வபாகிவறன். 
 ி ி ி ி ி ி-பிஏ: என்தை அைற்காக நீ வைர்வுமசய்துவிட்டாயா?  
பாட்: நான் உறுைி மசய்துவிட்வடன். எைவவ, இங்வக எவ்வாறு இந்ை மதலகள் 
வந்ைமைன்று மசால்கிறரீ்களா? 
 ி ி ி ி ி ி-பிஏ: மபருமூச்சுவிடுகிறார், எைக்கு வயைாகி இருக்கலாம், ஆைால் 
மண்தைவிட பதழயவன் இல்தல. 
பாட்: சரி, அந்ை நைி? 
 ி ி ி ி ி ி-பிஏ: நான் ஒருமுதற உைவளிக்க கூடிய நீரூற்றுகள் பார்த்வைன், 
ஆைால் அப்வபாது நான் சிறியவன், பிறகு நான் அங்கு மசல்லவவயில்தல. 
பாட்: எைவவ, உங்களுக்கு நிதைவிருக்கும் முந்தைய விஷயம் என்ை? 
 ி ி ி ி ி ி-பிஏ: விலங்குகள். நானும் என் மதைவியும் காதலவவதளகளில் 
உைதவ அதவகள் விதளயாடுவதை பார்த்துக்மகாண்வட உண்ை மவளிவய 



மசல்வவாம், நான் அங்வக அதை பார் அது அருதம 
என்வபன், அவள் எது அந்ை மபரிய காவி நிறமாைைா 
அல்லது அைற்குவமல் இருக்கும் சிவப்பாைைா எை 
வகட்பாள்? சிறுது வநரம் கழித்து நாங்கள் 
கண்டுக்களித்துவிட்டு எங்கள் காதலஉைதவ 
விலங்குகள் மற்றும் அதவ மசய்யும் 
தபத்ைியக்காரத்ைைமாை, அற்ப விஷயங்கதள கண்டு 
ரசித்ைபடிவய உண்வபாம். 
பாட்: உண்தமயாகவா? அது மிகவும் அருதமயாைைாக 
இருந்ைிருக்கவவண்டும். 
 ி ி ி ி ி ி-பிஏ: ஆம். யார் கண்டார், ஒருவவதள ஒருநாள் நீவயா அல்லது உன் 
குழந்தைவயாகூட அவைவபால் அதவ ஒன்றிதைத்துவருவதை காைலாம். 
பாட்: அது அற்புைமாக இருக்கும். 

குறிப்பு #3 இலக்கு (பாடம் 7)  
வகுப்பிற்கு இந்ை ஸ்தூலமாை மபாருதள ஒரு குறிப்பாக மகாண்டுவரவும்: மலர். 

குறிப்பு #4 மைால்மபாருளியல் (பாடம் 7)   

பக்ைாைிலிருக்கும் இன்தறய தடக்ரிஸ் நைியின் 
புதகப்படம். (ரகசியம்: இந்ை பகுைி அத்ைியாயம் 2ல் 
ஆைியாகமத்ைில் வபசப்பட்டுள்ளது.) 

குறிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 7)

 

ரகசியம்: பதடப்பின் அதைத்தும் ஆைாரங்களாய் 
இருக்கின்றை. 

வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 7) 

தபபிள் கதை (பாடம் 7)  
உருவாக்கம்   



தபபிளிள் இருந்து: ஆைியாகமம் 1 
ஏழாம் நாளில், ஆண்டவர் பைியிலிருந்து ஓய்மவடுத்ைார், 
அவர் ைைது பதடப்புகள் நன்றாக இருப்பதை கண்டார், 
ைைது அதைத்து பைிகளிலிருந்தும் 
ஓய்மவடுத்துக்மகாண்டார். ஆைால் மைாடக்கத்ைிற்கு மசன்று 
காணும்வபாது, ஒரு நாள் ஆண்டவர் கூறிைார் "இங்வக 
ஒளியுண்டாகட்டும்" என்று, அது அப்வபாது உருவாைது. 
இரண்டாம் நாள் கூறிைார் "இங்வக வாைம் இருக்கட்டும்" 
என்று, அது அப்வபாது நடந்ைது. மூன்றாம் நாளன்று 
ஆண்டவர் மிகவும் வவதலயாய் இருந்ைார், அப்வபாதுைான் 
நிலமும் அைில் அதைத்து ைாவரங்கதளயும் உருவாக்கிைார். இைில் ஒவ்மவாரு 
மலர், மரம் மற்றும் புல் கீற்றும் அடங்கும்; ஆண்டவர் இது நன்றாக உள்ளமைன்றார். 
பின்ைர் நான்காம் நாள், நாட்கள், ஆண்டுகள் மற்றும் பருவநிதல மாற்றங்கள் 
வபான்றவற்தற ைடங்காை சூரியன் மற்றும் சந்ைிரதை உருவாக்கிைார். இரவில் 
ஒளியூட்ட மின்னும் லட்சக்கைக்காை நட்சத்ைிரங்கதளயும் உருவாக்கிைார். ஐந்ைாம் 
நாள் அவர், சமுத்ைிரங்களின் அதைத்து விலங்குகள், காற்றின் பறதவகள் 
வபான்றவற்தற மகாண்டுவந்து அவற்தற இைி பயன்ைக்கவதகயில், மபறுக 
மசான்ைார். அதைத்து மபரிய மற்றும் சிறிய உயிரிைங்கள் ஆறாம் நாள் 
உருவாக்கப்பட்டை, அைன் பின்ைர் ஆண்டவர் மைிைதை உருவாக்கிைார். அவர் 
அழுக்கில் ைைது வாழ்வின் மூச்தச சுவாசிக்தகயில், மைிைன் உருவாக்கப்பட்டான்! 
அவன் அதைத்து ைாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் வமல் 
அைிகாரங்மகாள்ளச்மசய்ைார். ஆண்டவர் ஒரு சிறப்பாை வைாட்டத்தை உருவாக்கி 
அைில் ஆைாதம இருத்ைிைார். ஆைாம் உறங்கச்மசன்றதும், அவன் ைைியாக இருப்பது 
சரியில்தல என்று ஆண்டவர் எண்ைிைார், எைவவ அவரது பக்கத்ைில் இருந்து 
விலா எலும்பு ஒன்தற எடுத்து ஏவாதள உருவாக்கிைார். அவர்களுக்கு மபருகி 
இப்பூமிதய நிரப்பும்படி ஆதைவழங்கிைார், பிறகு ஏழாம் நாள் ஓய்மவடுக்க 
மைாடங்கிைார். 
 
விண்ைப்பம் (பாடம் 7)  
ஆைாதமவபால், என்தை சுற்றியிருக்கும் அதைத்து உருவாக்கங்கதளயும் 
கவைித்துக்மகாள்ள நாவை மபாறுப்பு. 
 
மைப்பாட வசைம் (பாடம் 7)  
"வைவன் அவர்கதள ஆசீர்வைித்ைார். அவர்களிடம், “பிள்தளகதளப் மபற்று 
விருத்ைியதடயுங்கள், பூமிதய நிரப்பி அதை ஆண்டுமகாள்ளுங்கள். கடலில் உள்ள 
மீன்கதளயும் வாைத்ைிலுள்ள பறதவகதளயும் ஆண்டுமகாள்ளுங்கள். பூமியில் 
அதலந்து ைிரிகின்ற அதைத்து உயிரிைங்கதளயும் ஆண்டுமகாள்ளுங்கள்” 
ஆைியாகமம் 1: 28பி   
 



வகுப்படீு (பாடம் 7)  
உங்களது முற்றத்ைில் உள்ள மசடிக்கு நீர் பாய்ச்சுங்கள், அதை சுற்றியுள்ள 
வைதவயற்ற கதளகதள நீக்குங்கள், எைவவ அது நன்றாக வளரும். 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 7)  

இந்ை பாடத்ைிலிருந்து நாம் ஆண்டவர் குறித்து என்ை 
கற்றுக்மகாண்வடாம்? ஆண்டவவர அதைத்தையும் 
உருவாக்கிைார். 

வவடிக்தக வநரம்! (பாடம் 7) 
விதளயாட்டு (பாடம் 7)  

உருவாக்க விதளயாட்டு  

ஒரு ைாளில், சூரியன் மற்றும் சந்ைிரன் மபயதர எழுதுங்கள்; மிகவும் சிறிய 
குழந்தைகள் படிக்க அவற்றின் படங்கதள வசர்த்துக்மகாள்ளுங்கள். அதை சுவர் 
அல்லது ைதரயில் ஓட்டிடுங்கள். ஆைியாகமத்ைில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள பறதவகள், 
மீன்கள், மரங்கள், கடல்கள், வமலும்பல வபான்றவற்றிற்காை குறியடீுகதளயும் 
மசய்ைிடுங்கள். விதளயாட்தட விதளயாட, ஆசிரியர் ஒரு மபாருதள கூறுதகயில், 
குழந்தைகள் அைன் வதரபடத்துடன் குறியடீ்தடவநாக்கி விதரந்வைாடுவர். 
கதடசியாக மசன்றதடயும் குழந்தை "வைாற்றது" எைவவ அது அமர்ந்துமகாள்ளும். 
சிறு குழந்தைகள் விலங்குகள் வபால் நடித்து கடவுளின் உருவாக்கத்ைிற்காை படத்தை 
வநாக்கி மசல்லுவதை விரும்புவர். 

விவாைம் (பாடம் 7)  
(பதழய மாைவர்களுக்காக) 

1. குவளாைிங் குறித்து நீங்கள் என்ை நிதைக்கிறரீ்கள்? அறிவியல் மகாண்டு நாம் 
மைிைதை உருவாக்கமுடியுமா? 

ஆண்டவரின் உருவாக்கல் பைி குறித்து உங்கள் மாைவர்கதள வபசச்மசய்யுங்கள், 
அவர் எவ்வாறு ஒன்றுவம இல்லாைவற்றிலிருந்து மைிைதை உருவாக்கிைார் மற்றும் 
ஆண்டவரின் அறிவியல் மகாண்டுைான் நாம் எதையும் உருவாக்கமுடியும் என்ற 
உண்தமயாய் வபச மசய்யுங்கள். ஒத்ை மரபணுதவ மகாண்டு ஒன்தற உருவாக்குைல் 
குறித்து இருக்கும் ஒழுக்கம் குறித்து வபசுங்கள் மற்றும் எந்மைந்ை நாடுகள் 
குவளாைிங்தக அனுமைிக்கின்றது அல்லது அனுமைிக்கவில்தல என்பது குறித்தும் 
வபசுங்கள். 



2. பதழய ஏற்பாட்டு சட்டங்கள் கீழ் நாம் இைிவமலும் இல்தல எனும்வபாது நாம் 
ஏன் வாரத்ைில் ஒரு நாள் ஓய்மவடுக்கவவண்டும்? 

இந்ை வகள்விக்கு பைிலளிக்கும் முன் உங்கள் மைகுருதவ வகட்டு 
உறுைிப்படுத்ைி மகாள்ளுங்கள், எப்வபாது உங்கள் மைப்பிரிவு சப்பாத்தை 
மகாண்டாடவிருக்கிறது, எப்படி மகாண்டாடவிருக்கிறது என்று. ஒருவவதள 
உங்கள் மைப்பிரிவு சப்பாத்தை அனுமைிக்கவில்தலமயைில், வைதவயாை 
ஓய்தவ எடுக்காைவபாது நமது உடல் விதரவில் ைளர்ந்துவபாகும் என்பது 
குறித்து உங்கள் மாைவர்களுடன் வபசி பகிர்ந்துமகாள்ளுங்கள். 
கருதையின் கீழ் இருப்பினும்கூட, ஒவ்மவாரு வாரமும் நமக்கு ஓய்வு வைதவ, 
நமக்கிது வைதவ என்று ஆண்டவருக்கு மைரியும். 

3. மறுசுழற்சி, புவி மவப்பமதடைல் மற்றும் அழிவிலிருந்து விலங்குகதள 
காத்ைல் என்றால் என்ை? இைில் கிறிஸ்துவர்கள் உட்படவவண்டுமா? 

விவாைத்ைின் ஒருபுறம் பார்த்ைால், ஆண்டவர் நமக்கு அவரது உருவாக்கத்தை 
ஆளும் உரிதமதய மகாடுத்துள்ளார், நாம் அதவ குறித்து அக்கதற 
மகாள்ளவவண்டும். நிைர்சைத்ைில் வபசிைால், நாம் மாசுகள் குறித்து கவைமாக 
இருக்கவவண்டும், விலங்குகதள காக்கவவண்டும் என்ற அர்த்ைம்ைான் இது. 
வாைத்ைின் மறுபுறம், மக்கள் வபார், வமாசடி வபான்றவற்றில் இறக்கிறார்கள் மற்றும் 
மைிைர்களுக்கு எைிராக ைீயதவ அைிகம் உள்ளது, எைவவ நாம் விலங்கிைங்கதள 
காக்க எைற்கு வளங்கதள பயன்படுத்ை வவண்டும், எப்வபாது மக்கதள காக்க 
வபாகிவறாம். இந்ை விவாைத்ைிற்கு பைிவல இல்தல; எைவவ, ஒரு ஆசிரியராய் 
உங்கள் குறிக்வகாள் மாைவர்கதள அவர்ளுகக்காக சிந்ைிக்க மசய்வைாகும்.  
மாைவர் பக்கங்களுக்காை விதடகள் (பாடம் 7)  

 

லுக்காஸின் பரிவசாைதை (பாடம் 7)  

விவரத்துணுக்குகள் உள்ள மற்றும் இல்லாை அதறகளில் உங்கள் மாைவர்கதள 
ஐந்து மபாருட்கள் கண்டுபிடிக்க மசால்லுங்கள். மபாதுவாக மைிைர்கள்ைான் 
மபாருட்களின் வமல் விவரதுணுக்கதள ஒட்டுவர், ஆண்டவர் அவ்வாறு 
மசய்வைில்தல என்பதை கவைியுங்கள். (விவரங்களுக்கு யூடியூப்தப காைவும்) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292083794161334/ 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292083794161334/


--[ வழக்கு 8 ]-- 

குறிப்புகள்! (பாடம் 8) 

குறிப்பு #1 ைதலப்பு (பாடம் 8)  

பாைிக்கப்பட்டவரின் புள்ளிவிவரங்கள் மைாதலவிற்கு மாற்றப்பட்ட வழக்கு. 

குறிப்பு #2 நாடகம் (பாடம் 8)  
கதைகூறுபவர்: இது கற்பதை கதையாகும் ஆைால் அப்பாவிகதள 
காக்கும் மபாருட்டு சில மபயர்கள் மற்றும் இடங்கள் 
மாற்றப்பட்டுள்ளை. 
மருத்துவர்: வைக்கம் காவலவர, நான்  ாதை பரிவசாைிக்க 
வந்துள்வளன். 
வாயில் வகப்டன்: அட, அது வைதவயிருக்காது. 
மருத்துவர்: என்ை மசால்கிறரீ்கள்? நான் அவதர படுதகயிவலவய ஓய்மவடுக்கும்படி 
கண்டிப்பாக அறிவுறுத்ைியிருந்வைன், அவர் இரவுவதரக்கூட ையங்கமாட்டார் என்று 
எைக்கு உறுைியாக மைரியும். எைவவைான் அவதர மீண்டும் வசாைிக்க வந்வைன். 
காவலர்: அதுசரி, உங்கள் பைி "வருதக"யிலிருந்து "மசல்லுைல்"க்கு மாறிவிட்டது. 
மருத்துவர்: இது உண்தமயிவலவய விவைாைமாைது.  ான் இறந்துவிட்டாரா அல்லது 
ஏவைனும் முன்வைற்றம் அதடந்துள்ளாரா? 
காவலர்: எைக்கு மைரியாது. வநற்தறய எைது சூடாை ைாள் அத்ைதகய எந்ை 
விவரங்கதளயும் மகாண்டிருக்கவில்தல, உங்கள் பைி "வருதக"யிலிருந்து 
"மசல்லுைல்"க்கு மாறிவிட்டது என்பது மட்டும்ைான் எைக்கு மைரியும். 
மருத்துவர்: அது வித்ைியாசமாக உள்ளது, மூத்ைவர்கள் இன்னும் வரவில்தலயா? 
நான் அவர்களுடன் வபசவவண்டும். 
காவலர்:  அவர்கள் வந்துவிட்டார்கள், ஆைால் அவர்களால் உங்களுக்கு 
உைவமுடியுமா என்பது சந்வைகம்ைான். 
மருத்துவர்: அது ஏன் அப்படி? அவர்கள் உைவி மபற மசன்றிருக்கிறார்கள் என்று 
நிதைத்வைன். 
காவலர்: அவர்கள் மசய்ைார்கள், ஆைால் முைலாளி அதை கடந்து மசன்றுவிட்டார், 
மீண்டும் வராைீர்கள் என்று அவர்கதள கூறிவிட்டார். என்ை நடந்ைமைன்று எைக்கு 



மைரியாது, ஆைால் வநற்று முைலாளி மசன்றதும் உங்கள் உத்ைரவுகதள 
மாற்றிவிட்டார். 
மருத்துவர்: அப்படிமயைில், நான் உங்கள் முைலாளியுடன் வபசமுடியுமா? 
காவலர்: இல்தல, உண்தமயாகவவ உங்கதள "மசல்லுங்கள்" என்று அவர் 
கூறிைால், நீங்கள் "வர"வவண்டாம். புரிந்ைைா? 
மருத்துவர்: இல்தல, உறுைியாக வரமாட்வடன், உங்கள் வநரத்ைிற்கு நன்றி. 
 

குறிப்பு #3 இலக்கு (பாடம் 8)  
வகுப்பிற்கு இந்ை ஸ்தூலமாை மபாருதள ஒரு குறிப்பாக மகாண்டுவரவும்: 
மருத்துவம். 
 

குறிப்பு #4 மைால்மபாருளியல் (பாடம் 8)  
வராமாைிய சிப்பாய்களின் நாடக 
முன்ைிதலப்படுத்துைளின் புதகப்படம். சிவப்பு 
இறகுகள் மகாண்ட சிப்பாய்கள் 100 அடி 
சிப்பாய்களுக்கு மபாறுப்பாை "மசன்ச்சூரியன்"களாக 
இருக்கலாம். (ரகசியம்: ஆண்டவருடன் வபசிய 
மசன்ச்சூரியன் இவ்வாறுைான் 
உதடயைிந்ைிருக்கவவண்டும்.) 
 

குறிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 8)  
 
 

ரகசியம்: காலியாை படுக்தக, ைட்டு, வகாப்தப 
மற்றும் மவப்பமாைி வபான்றதவ ஒரு வநாயாளி, 
ஏசுபிரான் மக்கதள ைங்களின் பிைியிலிருந்து காத்ை 
படிகளிலிருந்து வடீ்டுவதரயிலாை தூரத்தை 
காட்டுகிறது. 



வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 8) 

தபபிள் கதை (பாடம் 8)  

மசன்ச்சூரியைின் நம்பிக்தக  

தபபிளிள் இருந்து: லூக்கா 7: 1-10 

ஒரு பைியாள் குழு ஏசுபிராதை அணுகிைர், வவகவவகமாக 
அவர்களது முைலாளி வடீ்டில் உடல்நிதல சரியில்லாமல் 
இருக்கும் ஒரு பைியாள் குறித்து அவரிடம் கூறிைார். 
அவர்களது முைலாளி ஒரு வராமாைிய மசன்ச்சூரியன் 
சிப்பாய். அவர்ைான் 100 இைர சிப்பாய்களுக்கு ைதலவர், 
அவரது விருப்பமாை சிப்பாய் உடல்நிதல சரி இல்லாமல் 
இறந்துமகாண்டிருக்கிறான். ஏசுபிரான் அந்ை வராமாைிய 
மசன்ச்சூரியன் சிப்பாய் வடீ்டிற்கு மசல்லும் வழியில், மற்மறாரு மக்கள் குழுதவ 
சந்ைித்ைார். அந்ை மசன்ச்சூரியன் சிப்பாய் ைைது நண்பர்கள் குழுதவ அனுப்பி ஒரு 
மசய்ைிதய அனுப்பியிருந்ைார், "நீங்கள் என் வகாரிக்தகதய ஏற்குமளவு எைக்கு 
ைகுைியில்தல, நீங்கள் என் வடீ்டிற்கு வருமளவு நான் மைிப்புமிக்கவன் அல்லன். 
அைைால்ைான் உங்கதள அதழக்க நான் வநரில் வரவில்தல. ஆைால் நீங்கள் ஒரு 
வார்த்தை மசான்ைாவல என் பைியாள் குைமதடந்துவிடுவான். நான் 
அைிகாரத்ைிலுள்ளவன், எைக்கு மற்றவர் வமல் அைிகாரம் உள்ளது. நான் ஒரு 
சிப்பாதய வா என்றாலும் அல்லது மசல் என்றாலும் அவன் மசயலாற்றுவான். நான் 
என்ை மசான்ைாலும் அவர்கள் மசய்வார்கள்." அந்ை மசன்ச்சூரியனுக்கு ஆண்டவரின் 
அைிகாரம் மைரியும், அவர் மசான்ைால் எதுவும் நடக்கும் என்பதும் மைரியும். 
ஏசுபிரான் இதை வகட்டவபாது, அவர் ஆச்சர்யமதடந்து "நான் உைக்கு கூறுகிவறன். 
அதைத்து இஸ்வரலிலும் நான் இத்ைதகயமுழு நம்பிக்தகதய மபறவில்தல" 
என்கிறார். அந்ை மாதல, அந்ை மசன்ச்சூரியைின் பைியாட்கள் வடீு ைிரும்பியவபாது, 
அங்வக வநாய்வாய்ப்பட்டு இறக்ககிடந்ை பைியாள் குைமாக்கப்பட்டிருந்ைான். 

விண்ைப்பம் (பாடம் 8)  

அந்ை மசன்ச்சூரியன்வபால், எைது நம்பிக்தகயும் என் அருகில் இல்லாவைாருக்கும் 
மாற்றத்தை மகாண்டுவரும். 

மைப்பாட வசைம் (பாடம் 8)  



"இதைக் வகட்டவபாது இவயசு மிகுந்ை ஆச்சரியம் அதடந்ைார். ைன்தைத் மைாடர்ந்து 
வருகிற மக்கதள வநாக்கித் ைிரும்பிைார். “இஸ்ரவவல் மக்களிடம் கூட இல்லாை 
வவமறங்கும் காைப்படாை, உயர்ந்ை விசுவாசத்தை இவைிடம் கண்வடன்” என்றார். 
லூக்கா 7: 9 

வகுப்படீு (பாடம் 8)  

ஒரு நண்பன் அல்லது உறவிைருக்கு ஒரு குறிப்பு எழுதுங்கள், அவர்கள் எவ்வாறு 
இருக்கிறார்கள் என்று வகளுங்கள், முடிந்ைால் அவர்களுக்காக பிரார்த்ைியுங்கள். 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 8)  
இந்ை பாடத்ைில் ஆண்டவர் குறித்து நாம் என்ை 
கற்றுக்மகாண்வடாம்? ஆண்டவவர உயர்ந்ை அைிகாரி. 
 

வவடிக்தக வநரம்! (பாடம் 8) 
விதளயாட்டு (பாடம் 8)  
பனீ் தப விதளயாட்டுகள்  
ஆசிரியர்கள் சில ைற்காலிக பனீ் தபகள் மசய்து அதை இந்ை விதளயாட்டிற்கு 
பயன்படுத்ைிக்மகாள்ளலாம். அவற்தற மசய்ய, இரட்தட பிளாஸ்டிக் தபகள் (ஒரு 
தபதய மற்மறான்றிற்குள் வபாடவும்), வறண்ட பனீ்கள் அல்லது அரிசிதய ஒரு 
வகாப்தபயளவு எடுத்து அதை தபயில் வபாடவும், பின்ைர் அதவ கீவழ 
சிந்ைிவிடாமல் இருக்க முடிச்சு வபாட்டுவிடவும். 
மாைவர்கள் பனீ் தபகதள காற்றில் மமதுவாக தூக்கிப்வபாட்டு பிடிக்கவும். 
மாைவர்கள் பனீ் தபதய மற்ற மாைவருக்கு தூக்கிப்வபாடவும், அவர் அதை பிடித்து 
ஒரு அடி பின்வை வபாய் வசீுைதலயும், பிடித்ைதலயும் வமலும் சிரமமாக்குவார், பின் 
மமதுவாக அந்ை தபதய மற்ற மாைவரிடம் மகாடுத்துவிடுவார். 
பதழய மாைவர்களுக்காக கூடுைல் வயாசதைகள்: 

• சவாதல இன்னும் அைிகமாக்க, மாைவர்கள் காற்றில் தபயிருக்கும்வபாது 
அதை பிடிக்கும் முன் தகைட்டல் மசய்வர். 

• சவாதல இன்னும் அைிகமாக்க, மாைவர்கள் ஒரு தகதய ைங்கள் பின்வை 
கட்டிக்மகாண்டு, ஒவர தகயால் தபதய பிடிப்பர். 

விவாைம் (பாடம் 8)  
(பதழய மாைவர்களுக்காக) 

1. குைமாக்குைலில் நம்பிக்தகயின் பங்கு என்ை? 



நம்பிக்தக என்பது, உங்களால் காைமுடியாமல் வபாைாலும் ஒன்தற நம்புவது. இந்ை 
எடுத்துக்காட்டுகள் குைமாக்குைலில் நம்பிக்தகயின் பங்தக எடுத்துதரக்கும்: ஒரு 
மபண் ைான் ஏசுபிராதை மைாட்டால் ைான் குைமாக்கப்படுவவாம் என்று எண்ைிைார், 
அப்வபாவை அவர் குைமாக்கப்பட்டார். ஆண்டவர் அவரிடம், "உைது நம்பிக்தக 
உன்தை குைமாக்கியது" என்று கூறிைார். மார்க் 2 அத்ைியாயத்ைில், ஒரு நபரின் 
நண்பர்கள் அவதர ஒரு கட்டிடத்ைின் வமலிருந்து கீவழ இறக்கிைர், ஆண்டவர் அந்ை 
நபதர அவரது நண்பர்களின் நம்பிக்தகயிைால்ைான் காப்பாற்றிைார் என்று தபபிள் 
கூறுகிறது. லூக்கா 7ல், மசன்ச்சூரியன், வயசுபிராைால் 
மைாதலவிலிருந்தும் குைமாக்கதல மசய்யமுடியுமமன்றும் மமாத்ை 
நாட்டிலும் சிறந்ை நம்பிக்தகதய மகாண்டுள்ளார் என்றும் 
அறிவுறுத்ைப்பட்டார். மத்வையு 15ல், ஒரு மபண்மைி உண்தமதய 
விளக்கி இவயசுவின் மைதை மாற்றி, ைைக்காை குைமாக்கதல 
மபற்றுக்மகாண்டார். எைவவ நம்பிக்தக என்பது குைமாக்கதல மபற 
மவளிப்பதடயாக மிகவும் முக்கியமாைது, நீங்கள் எைிர்பார்க்கும் குைமாக்கல் 
உங்களுக்கு கிதடக்கவில்தலயா, அது நம்பிக்தகயின்தமயால்ைான். பல வநரங்களில் 
நாம் ஏன் இன்னும் குைமாக்கப்படவில்தல என்பது நமக்கு மைளிவாக இல்லாமல் 
இருக்கலாம், ஆைால் நம்பிக்தகைான் மிகவும் முக்கியம் என்பது நம்மால் 
மைரிந்துமகாள்ளமுடியும். 

2. உங்கள் நம்பிக்தகக்காக உங்கள் பள்ளி உங்களுக்கு கிவரடு வழங்கிைால், 
நீங்கள் என்ை கிவரடு மபறுவரீ்கள்?  

பல்வவறு கிவரடுகள் என்றால் என்ை என்பது குறித்து விவாைியுங்கள்; 
வைர்ச்சிமபறுைல் என்றால் என்ை, வைாற்றுவிடுைல் என்றால் என்ை. (அதமப்தப 
பயன்படுத்ைி உங்கள் நாட்தட கிவரடு மசய்யுங்கள். சில 10த்தை மபரிய 
மைிப்மபண்ைாய் மகாண்டிருக்கும், சில Aதவ மகாண்டிருக்கும்) நம்பிக்தகதய 
மவறுமவை வைர்ச்சிமபறுைலும், அைில் 10 அல்லது A வாங்குவதும் எப்படி இருக்கும்? 
எடுத்துக்காட்டுகள்: விலகுைல் வைாற்பதுைான், அைிவல இருந்து கீழ்ப்படிைல் 
வைர்ச்சிமபறுைல் ஆகும். ஒருவவதள நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து ஆைால் அைிகமாக 
குதறகூறிக்மகாண்வட இருந்ைீர்களாைால், உங்கள் புகார்களிைால் உங்களுக்கு B/8 
கிதடக்கும். 

3. கிறிஸ்துவரல்லாைவர்கள் எத்ைதகய நம்பிக்தகதய மகாண்டிருப்பர்? 
நம்பிக்தக என்பது நாம் கண்ைால் காை முடியாைைின்வமல் மகாள்வது, எைவவ 
கிறிஸ்துவரல்லாைவர்களுக்கும் நம்பிக்தக உண்டு. நாம் ஒரு நாற்காலியில் 
அமர்ந்வைாமாைால், அது உதடயாது என்ற நம்பிதகயில்ைான். பரிைாமத்தை நம்ப, 
அல்லது நாம் நம்பும் ஒரு அரசியல்வாைி வைர்ைலில் மவல்வைற்கும் நம்பிக்தக 
வவண்டும். உண்தமயில் இல்லாை கடவுள்களிடம் மக்கள் நம்பிக்தக மகாள்கின்றைர், 
மக்கள் மீது மகாள்ளும் நம்பிக்தக சில வநரங்களில் மபாய்த்துவிடுகிறது. 
உலமகங்கிலும் நம்பிக்தக உள்ளது, ஒவ்மவாருவரும் ஏவைாமவான்றில் அதை 
மகாண்டுள்ளைர். 



மாைவர் பக்கங்களுக்காை விதடகள் (பாடம் 8)  

 

லுக்காஸின் பரிவசாைதை (பாடம் 8)  
உங்கள் மாைவர்கதள பலூன்கள் ஊை மசால்லி, அவற்தற அவர்களின் ைதலயில் 
வைய்த்து நிதலயாை மின்சாரத்தை உருவாக்க மசய்யுங்கள். இப்வபாது பலூதை 
சுவற்றில் வசீுங்கள், நிதலயாை மின்சாரத்ைின் காரைத்ைால், அது எந்ை உைவியும் 
இன்றி ஒட்டிக்மகாள்வதை காணுங்கள்! (விவரங்களுக்கு யூடியூப்தப காைவும்) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293034897399557/ 

 
  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293034897399557/


 

--[ வழக்கு 9 ]— 

குறிப்புகள்! (பாடம் 9) 

குறிப்பு #1 ைதலப்பு (பாடம் 9)  

பார்தவயின்தமக்காை மர்மமாை ைாக்குைல் வழக்கு 

குறிப்பு #2 நாடகம் (பாடம் 9)  
கதைகூறுபவர்: இது கற்பதை கதையாகும் ஆைால் அப்பாவிகதள 
காக்கும் மபாருட்டு சில மபயர்கள் மற்றும் இடங்கள் 
மாற்றப்பட்டுள்ளை. 
காவல் துதற வமலாளர்: [கைவு ைட்டுகிறார்] காதல வைக்கம், இது 
சுகாைார துதற, உங்களிடம் சில வகள்விகள் வகட்கவவண்டும். 
 ூடாஸ்: [கைதவ ைிறக்கிறார்] மசால்லுங்கள் காவல் துதற வமலாளவர? 
காவல் துதற வமலாளர்: இங்வக சில சுகாைார வமம்பாடு நடந்ைாய் எைக்கு புகார் 
வந்துள்ளது. நீங்கள் இங்கு மருத்துவம் மசய்கிறரீ்களா? 
 ூடாஸ்: இல்தல, ஐயா. 
காவல் துதற வமலாளர்: அந்ை பயைியுடன் உங்களது ஈடுபாடு எந்ை அளவு இருந்ைது 
என்று மசால்லமுடியுமா? 
 ூடாஸ்: அவர் ைைது குழுவுடன் என்ைிடம் வந்ைார். 
காவல் துதற வமலாளர்: நீங்கள் ஏைாவது சிறப்பு உைவுகள் வழங்கிைரீ்களா? 
 ூடாஸ்: குழு கூட்டாளிகள் அைிகம் உண்டைர், ஆைால் அந்ை பயைி சாப்பிட்டதை 
நான் பார்த்ைைாய் நிதைவில்தல. அவர் அைிக வநரத்தை பிரார்த்ைதையில் 
மசலவிட்டு மகாண்டிருந்ைார். 
காவல் துதற வமலாளர்: நீங்கள் அவதர பார்த்ைீர்களா? 
 ூடாஸ்: உண்தமதய கூறிைால், இல்தல, நான் அவருக்கு உைவுகிவறன் என்வறன், 
மருத்துவதர அதழக்கவா என்று அவரிடம் வகட்வடன் ஆைால் அவர் 
மறுத்துவிட்டார். அவர் யாருக்வகா காத்ைிருந்ைார். 
காவல் துதற வமலாளர்: அவர் ைைது கூட்டாளிகளின் யாதரயாவது அவதர 
அதழத்துவர அனுப்பிைாரா? 



 ூடாஸ்: இல்தல, அவர்கள் யாருடனும் வபசக்கூட இல்தல. வந்ைார், 
பிரார்த்ைித்ைார், காத்ைிருந்ைார். 
காவல் துதற வமலாளர்: பிறகு என்ை நடந்ைது? 
 ூடாஸ்: சில நாட்கள் கழித்து ஒருவர் வந்ைார், அவதர மைாட்டார், இரு 
விஷயங்கள் அவரிடம் கூறிைார், அவதர கழுவிவிட்டு மசன்றுவிட்டார். 
காவல் துதற வமலாளர்: அவர் மருத்துவரா? அவர் ஏைாவது மருந்து மகாடுத்ைாரா? 
ஏைாவது கருவிகள் பயன்படுத்ைிைாரா? 
 ூடாஸ்: இல்தல, இல்தல, இல்தல. 
காவல் துதற வமலாளர்: அவர்கள் நண்பர்களா?  
 ூடாஸ்: உண்தமயில் நான் அவர்கள் எைிரிகள் என்று நிதைத்வைன், ஆைால் 
அவர்கள் நண்பர்கள்வபால் நடந்துமகாண்டைர். அது முழுவதுவம எைக்கு 
குழப்பமாயிருந்ைது. 
காவல் துதற வமலாளர்: சரி, உங்கள் உைவிக்கு நன்றி. வமலும் வகள்விகள் 
இருந்ைால் நான் உங்கதள எங்வக காைலாம்? 
 ூடாஸ்: நான் வநர் மைருவில் என் வடீ்டில்ைான் இருப்வபன். 
 

குறிப்பு #3 இலக்கு (பாடம் 9)

 
வகுப்பிற்கு இந்ை ஸ்தூலமாை மபாருதள ஒரு 
குறிப்பாக மகாண்டுவரவும்: சன்கிளாசஸ். 
 

குறிப்பு #4 மைால்மபாருளியல் (பாடம் 9)
  

 
மத்ைியைதரக் கடலிலிருந்து சில தமயில்கள் உள்வள 
இருக்கும், கிட்டத்ைட்ட 200,000 மக்கதள மகாண்ட 
பரபரப்பாை நகரமாை ைர்ஸஸ்சின் புதகப்படம். (ரகசியம்: 
ைர்ஸஸ் நகரத்ைிலிருந்துைான் பவுல், இதறத்தூைர் 
வந்ைார்.) 
 

குறிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 9)  
ரகசியம்: "வநர்" என்று மைரு அதழக்கப்பட்டது ஏமைைில் இவயசு கிறிஸ்து சவுல்தல 
அங்கு அனுப்பிைார், அவர் பார்தவயற்றவர் என்பைால் அவருக்கு ஒரு ைடிதயயும் 
மகாடுத்ைனுப்பிைார், ஏமைைில் அவர் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிந்ைார். 



வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 9) 
தபபிள் கதை (பாடம் 9)  
பாலின் மாற்றம்  
தபபிளிள் இருந்து: அப்வபாஸ்ைலர் 9: 1-19 
இவயசுதவ பின்பற்றுபவராக ஆகும்முன், பால் ஒரு ைீயவன், 
கிறிஸ்துதவ பின்பற்றும் அதைவதரயும் மவறுத்ைவன். அவன் 
மிக வமாசமாை பாவிகளுள் ைானும் ஒருவன் என்று கூறுவான்! 
இவயசுதவ வநசிக்கும் காரைத்ைிற்காக, பால் யாதர 
வவண்டுமாைாலும் சிதறக்கு அனுப்ப அனுமைிக்கப்பட்டிருந்ைான்.  
ஒரு நாள் டமாஸ்கஸ் நகருக்குள், கிறிஸ்துவர்கதள 
வைடிக்மகாண்டு அவன் நடந்துமகாண்டிருந்ைான். ைிடீமரன்று ஒரு 
அைீை மவளிச்சமாை ஒளி வந்ைது, பால் கீவழ விழுந்துவிட்டான். ஒரு குரல் வகட்டது 
"பால் நீ ஏன் என்தை துன்புறுத்துகிறாய்?". அவன் ைன்னுடன் வபசுவது யார் என்று 
மைரிடந்த்துக்மகாள்ள எண்ைிைான், உடவை அைற்காை விதட அவனுக்கு வகட்டது, 
"நான் நீ மவறுக்கும் இவயசு, எழுந்து நகருக்குள் மசல்" என்றது. 
எழுந்து நின்றதும், பால் உைர்ந்துமகாண்டான் ைன்ைால் பார்க்க முடியவில்தல 
என்று! ஏசுபிரான் அவதை பார்தவயற்றவன் ஆக்கிவிட்டார்! பால் அவனுதடய சில 
நண்பர்களுடன்ைான் வந்ைிருந்ைான், அவர்கள் அவன் நகருக்குள் மசல்ல உைவிைர். 
அங்வக, மூன்று நாட்கள் அவன் எதையும் உண்ைவும் இல்தல, குடிக்கவும் இல்தல, 
ைைது வநரத்தை பிரார்த்ைதையிவலவய மசலவழித்ைான். 
பால் பிரார்த்ைதை வமற்மகாண்டதும், ஆண்டவர் ைைது சீடராை அைாைியசுடன் 
வபசிைார். ஆண்டவர் பாலின் பார்தவக்காக அைாைியஸ் மசன்று பிரார்த்ைிக்க 
வவண்டுமமன்று விரும்பிைார். அைாைியஸ் ஆச்சரியமதடந்ைார்; அவருக்கு மைரியும் 
பால் கிறிஸ்துவர்களுக்கு முன்ைாளில் எத்ைதகய பாவங்கதள மசய்ைான் என்று, 
அதை அவர் ஆண்டவரிடம் கூறிைார். ஆண்டவர் அைாைியஸிடம், ைான் பாதல 
வைர்வு மசய்ைது ைான் எந்ை அளவு புற ாைிகதளயும், இஸ்வரல் மக்கதளயும் 
வநசிக்கிவறன் என்பதை அவன் வாயிலாக எடுத்துதரக்கவவ என்று பைிலளித்ைார். 
கீழ்ப்படிைலின்பால், அைாைியஸ் பாலிற்காக பிரார்ைிக்கச்மசன்றார். 
பிரார்ைதையின்வபாது அைாைியஸ் பாலின் வமல் ைன் தககதள தவத்ைவபாது, 
பரிசுத்ை வைவ ஆவி அவதை நிரம்பியது, அவைது பார்தவ குதறபாடும் நீங்கியது. 
பாலின் மைம் மாறியது, அவன் உடவை மசன்று ஞாைஸ்நாைம் மபற்றுக்மகாண்டான். 

விண்ைப்பம் (பாடம் 9)  
நான் என் விவராைிகதளயும் வநசிப்வபன்.  



மைப்பாட வசைம் (பாடம் 9)  
"ஆைால் நான் உங்களுக்குச் மசால்லுகிவறன், உங்கள் பதகவர்கதளயும் வநசியுங்கள். 
உங்களுக்குத் ைீதம மசய்கிறவர்களுக்காக ம பியுங்கள்."  
மத்வையு 5:44  

வகுப்படீு (பாடம் 9)  
ஒரு சிறிய பரிதச வாங்கி, உங்கதள வமாசமாக நடத்ைியவர்களுக்காக மகாடுங்கள். 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 9)  
இந்ை பாடத்ைில் ஆண்டவர் குறித்து நாம் என்ை 
கற்றுக்மகாண்வடாம்? ஆண்டவர் ைைது இருத்ைதல 
மக்களுக்கு காட்ட விரும்புகிறார். 
 

வவடிக்தக வநரம்! (பாடம் 9) 
விதளயாட்டு (பாடம் 9)  
சவுல் வபால் பார்தவயற்று வபாைல் 
ஆசிரியர் ஒரு மாைவரின் கண்கதளக் கட்டிவிடுவார், அவர் மற்மறாரு மாைவதர 
பிடிக்கும் வதர நகர்ந்துமகாண்வட இருக்கவவண்டும், அவர் அவ்வாறு பிடித்ைதும், 
அந்ை மாைவர் ஒரு சிறு ஒலிமயழுப்பவவண்டும். அந்ை கண்கட்டப்பட்ட மாைவர் 
அந்ை ஒலிமகாண்டு அந்ை மாைவர் யாமரன்று கண்டுமகாள்ள முயற்சிக்கவவண்டும். 
மாட்டிக்மகாள்வைிலிருந்து ைப்பிக்க எண்ணும் மாைவர்கள் மமதுவாக 
அதறக்குள்வளவய அதமைியாக நகர்ந்ைிடவவண்டும். 
முன்பள்ளி-2 அைிகள் மகாண்டிருங்கள், ஒவ்மவாரு அைியிலும் ஒருவர் கண்தை 
கட்டிக்மகாள்ளவவண்டும். ஒரு மாைவர் கண்தை கட்டியவதர விடுவார், 
மற்மறாருவர் அவதர ஆசிரியர் வகுப்பிற்கு முன்ைவர அதமத்து தவத்ைிருந்ை சிறு 
சிறு ைதடகளிருக்கும் பகுைிவழியாக வழிநடத்துவார். 

விவாைம் (பாடம் 9)  
(பதழய மாைவர்களுக்காக) 

1. மக்கள் ஒருவதரமயாருவர் மைிப்பிடும்வபாது, அது எவ்வாறு இருக்கும்? 
சில வநரங்களில் மைிப்பிடுைல் என்பது: கிசுகிசுப்பது, சிரிப்பது, ஒருவரிடமிருந்து 
விலகிச்மசல்வது அல்லது சிலருடன் வபச மறுப்பது வபான்றவதகயில் இருக்கும். 
ஒரு ஆசிரியராக உங்கள் குறிக்வகாள், சமீபத்ைில் பால் கிறிஸ்துவர்கதள 
மகான்றவபாது எவ்வாறு மக்கள் அவதை மைிப்பிட எண்ைிைார்கள் மற்றும் எவ்வாறு 
ஆண்டவர் ஒருசிலதர இவர் ைன்வார்த்தைதய மசயலாற்றுவார் என்மறண்ைி 
வைர்வுமசய்வார் வபான்றது குறித்து வபசுவது. 



2. கிறிஸ்துவர்களாக, நமக்கு எைிரிகவள இருக்காது, எைவவ நான் 
வநசிக்கவவண்டிய எைிரி யார்? 

நிைர்சைத்ைில் கிறிஸ்துவர்களும் கிறிஸ்துவர்கள் அல்லாைவர்கள்வபால் 
விவாைங்களில் சிக்கிக்மகாள்ள வநரிடும், சில வநரங்களில் அது இன்னும் 
வமாசமாகக்கூட வபாய்விடும் என்பதை உங்கள் மாைவர்களுடன் 
விவாைியுங்கள். நமக்கு நாவம மபாய்யுதரக்கக்கூடாது, நமக்கும் எைிரிகள் 
உண்டு என்பதை நாம் அதைவரும் ஒப்புக்மகாள்ளவவண்டும். அவர்கள் நாம் 
ஒத்துப்வபாக முடியாைவர்கள், நம்தம காயப்படுத்ைியவர்கள், அல்லது 
நம்மிடமிருந்து எதைவயனும், எவதரவயனும் ைிருடிக்மகாண்டவர்கள். 
அவர்களிடம்ைான் நாம் அன்பு காட்டவவண்டும் 

3. ஆண்டவர் உங்களுடன் வபச முயலும்வபாது, நீங்கள் அதை கவைிக்காமல் 
இருக்கிறரீ்கள், எைவவ உங்கள் கவைத்தை மபற அவர் என்ை மசய்வார்? 

சிலவநரங்களில் ஆண்டவர் நம்தம, நமது காைலதர இழக்கச்மசய்வது, நம்தம வவறு 
வித்ைியாசமாை நகரம் அல்லது மாநிலத்ைிற்கு நகர்த்துவது, வைர்வில் வமாசமாை 
கிவரடு மபற தவப்பது, நமது நண்பர் ஒருவதர வவறு வகுப்பிற்கு மாற்றுவது, 
அல்லது நதடபாதையில் அழுதுமகாண்டிருக்கும் ஒருவரிடம் மாட்டிதவப்பது வபான்ற 
பல ைீவிரமாை விஷயங்கள் மூலம் நமது கவைத்தை மபற மசய்வார். ஆண்டவர் 
எதுவும் மசய்து நமது கவைத்தை கவர பார்ப்பார் ஏமைைில், அவர் நமது உடல் 
நல்வாழ்தவ விட ஆன்மீக நல்வாழ்வின்வமல் அைிக அக்கதற மகாண்டுள்ளார். 

மாைவர் பக்கங்களுக்காை விதடகள் (பாடம் 9)  

 

லுக்காஸின் பரிவசாைதை (பாடம் 9)  
மாைவர்கதள மபாம்தம "தகவபசிகதள" இரண்டு வகாப்தபகள், இரண்டு காகிை 
கிளிப்புகள் மற்றும் ஒரு துண்டு கயிறு மகாண்டு மசய்ய மசால்லுங்கள். இரு 
வகாப்தபகதள அவற்றிற்கிதடயில் நீண்ட கயிறுமகாண்டு இதைக்கவும், 



வகாப்தபகதள பயன்படுத்ைி அதறக்கு அப்பாலிருந்து வபசவும். (விவரங்களுக்கு 
யூடியூப்தப காைவும்) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292377594131954/ 

  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292377594131954/


--[ வழக்கு 10 ]— 

குறிப்புகள்! (பாடம் 10) 

குறிப்பு #1 ைதலப்பு (பாடம் 10)  
மைரியாை காவைாைி குறித்ை வழக்கு  

குறிப்பு #2 நாடகம் (பாடம் 10)  
கதைகூறுபவர்: இது கற்பதை கதையாகும் ஆைால் அப்பாவிகதள காக்கும் 
மபாருட்டு சில மபயர்கள் மற்றும் இடங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளை.  
இயக்குபவர்: அவசர உைவி, உங்களுக்கு என்ை அவசரம்? 
தபவைஸ்: எைக்கு நம்பகமாை மரை அச்சுறுத்ைல் வந்துள்ளது. 
இயக்குபவர்: எப்வபாது இது நடந்ைது? 
தபவைஸ்: வநற்றிரவு. இது என் சவகாைரைால் என் ைந்தைக்கு வழங்கப்பட்டது. 
இயக்குபவர்: சரி, எைக்கு புரிகிறது, நான் நிதைக்கிறன். உங்கள் சவகாைரன் உங்கதள 
மகால்லப்வபாவைாய் மிரட்டுகிறாரா? 
தபவைஸ்: அப்படி மசால்ல முடியாது. 
இயக்குபவர்: சரியாக அவர் உங்கள் சவகாைரர் இல்தலயா? 
தபவைஸ்: இல்தல, ஆைால் நான் அடுத்ை பக்கத்தை மசால்கிவறன். அவன் என்தை 
மகால்லப்வபாவைில்தல. 
இயக்குபவர்: சரி, நீங்கள் மசால்கிறரீ்கள் உங்கள் சவகாைரன் அல்லாைவர் உங்கதள 
மகால்லப்வபாவைில்தல? 
தபவைஸ்: ஆம், அதுைான் சரி. 
இயக்குபவர்: இது இங்வக புகாரளிக்கக்கூடிய அவசரம் என்று என்ைால் உறுைியாக 
கூறமுடியாது. 
தபவைஸ்: அவன் கூறிைான். நானும் என் சவகாைரனும் ஒவர நாளில் இறந்து 
ஆண்டவர் எங்கதள மபற்றுக்மகாள்ளப்வபாகிறார் என்று. 
இயக்குபவர்: ஆண்டவர் உங்கள் இருவதரயும் ஒவர நாளில் இறக்கச்மசய்ய 
வபாகிறார்? 
தபவைஸ்: அதுைான் சரி. 
இயக்குபவர்: ஒரு மநாடி இருங்கள், உங்கள் குரதல நான் கண்டுபிடித்துவிட்வடன். 
நீங்கள் எப்வபாதும் இதறச்சித் துண்டு சாப்பிடும் அந்ை குண்டு பூசாரிைாவை? 



தபவைஸ்: இல்தல, நீங்கள் என் சவகாைரதை பற்றி கூறுகிறரீ்கள். எைக்கு 
விலாைான் பிடிக்கும். 
இயக்குபவர்: இங்வக பாருங்கள், நான் கடுதமயாக நடந்துமகாள்ள விரும்பவில்தல, 
ஆைால் அவர் குறித்து இதுவதர நான் ைவறாக வகள்விப்பட்டைில்தல. இது ைவிர, 
நீங்கள் ஆண்டவருக்கு எைிராய் பாவம் மசய்ைால், உங்களுக்கு யார் உைவுவார்? 
தபவைஸ்: அவயா, இது கடுதமயாக உள்ளது. சரி நீங்கள் ஒரு அைிகாரிதய 
அனுப்பப்வபாகிறரீ்களா அல்லது வவறுஏைாவது மசய்யவபாகிறரீ்களா? 
இயக்குபவர்: ஐயா, என்தை மன்ைித்துக்மகாள்ளுங்கள், என்ைால் உங்களுக்கு எந்ை 
உைவியும் மசய்ய இயலாது. உங்கள் ைந்தையிடம் முதறயிடுங்கள், அவர் 
உங்களுக்கு உைவ ஏைாவது வழி கண்டுபிடிப்பார். 
தபவைஸ்: எைினும் நன்றி. வைக்கம். 

குறிப்பு #3 இலக்கு (பாடம் 10)

 
வகுப்பிற்கு இந்ை ஸ்தூலமாை மபாருதள ஒரு 
குறிப்பாக மகாண்டுவரவும்: காது மமாட்டுகள். 

குறிப்பு #4 மைால்மபாருளியல் (பாடம் 10) 
  

எலி, ஆவராைின் மகைாை இைமரின் வரிதசயில் வந்ைவர், பத்து கட்டதளகதள 
மகாண்ட உடன்படிக்தகயின் வபதழ ஷிவலாஹ்விலிருந்ைவபாது, நீைிபைியாகவும், 
இஸ்ரவயலின் உயர் மைகுருவாகவும் இருந்ைவர். (ரகசியம்: தபபிள் கதையிலிருந்து, 
சாமுவவல் காலத்ைில், எலிதயப்வபால் ஒரு உயர் மைகுரு எவ்வாறு 
உதடயைிந்ைிருப்பார் என்பைற்காை புதகப்படம்.) 

குறிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 10)

  
ரகசியம்: வாசஸ்ைலத்ைிற்குள்: ஒரு குத்துவிளக்கு, 
மராட்டி தவக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு வமதச, ஒரு தூப 
பலிபடீம், ஒரு ைிதரசீதல மற்றும் ஒரு மபட்டி. 
வமலும் ஒரு ைதலயதை, வபார்தவ ஏமைைில் 
சாமுவவல் ைதரயில் உறங்கிக்மகாண்டிருக்கிறான் -1 
சாமுவவல் 3: 3 



வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 10) 
தபபிள் கதை (பாடம் 10)  
சாமுவவல் ஆண்டவதர கவைிக்கிறான் 
தபபிளிள் இருந்து: 1 சாமுவவல் 3:1-18 
சாமுவவல் ஒரு விவசஷமாை சிறுவன்; ஆண்டவர் அவரது 
பைிக்காக அவதை அனுப்பியிருந்ைார். அவன் மைகுரு எலியால், 
வாயில்ைளத்ைிற்குள் வளர்த்ைப்பட்டான், சாமுவவலும் அவருக்கு 
உண்தமயாய் இருந்ைான். சாமுவவலும் ஆண்டவருக்கு கீழ்ப்படிய 
முடிந்ைவதர சிறப்பாக மசயலாற்றிைான். இந்ை காலகட்டத்ைில், 
ஆண்டவர் மபரிைாக ைைது மக்களுடன் வபசுவைில்தல, 
சாமுவவலும் ஆண்டவரது குரதல வகட்டைில்தல. எைவவ, ஒரு 
இரவு ஆண்டவர் அவன் மபயதர அதழத்ைவபாது, எலிைான் 
அதழக்கிறார் என்று அவன் எண்ைிைான். எலிக்கு ஏவைா 
பிரச்தை என்று எண்ைிக்மகாண்டு, அவன் அவரிடம் ஓடிைான். எலி, ைான் அவதை 
அதழக்கவில்தல என்று கூறி, அவதை வபாய் உறங்கச்மசான்ைார். சாமுவவல் 
உறங்கியதும், அவன் ைன் மபயர் மீண்டும் அதழக்கப்படுவதை வகட்டான், எலிதய 
வநாக்கி ஓடிைான். எலி, ைான் அவதை அதழக்கவில்தல என்று கூறி, அவதை 
வபாய் மீண்டும் உறங்கச்மசான்ைார். சாமுவவல் மீண்டும் உறங்கியதும், அவன் ைன் 
மபயர் அதழக்கப்படுவதை உைர்ந்ைான், மீண்டும் எலியிடம் ஓடிைான். இந்ை முதற 
எலி வவறுவிைமாக பைிலளித்ைார். அவர் சாமுவவலிடம் அது ஆண்டவரின் 
அதழப்பாக இருக்கும், எைவவ அது மீண்டும் நிகழ்ந்ைால், "கூறுங்கள் ஆண்டவவர, 
உங்கள் பைியாள் வகட்டுக்மகாண்டிருக்கிவறன்" என்று உதரக்கும்படி கூறிைார். 
மீண்டும் சாமுவவல் மசன்று உறங்கிைான், ஆைால் அவன் மபயர் மீண்டும் 
அதழக்கப்பட்டு அவன் எழுந்ைான். படுக்தகயில் எழுந்து அமர்ந்து, "கூறுங்கள் 
ஆண்டவவர, உங்கள் பைியாள் வகட்டுக்மகாண்டிருக்கிவறன்" என்றான். ஆண்டவர் 
சாமுவவலிடம் பைிலளிக்கும்விைமாக அதைத்து விஷயங்கதளயும் அவைிடம் 
பகிர்ந்துமகாண்டார். அவர் காட்டிய விஷயங்களுக்குள் ஒன்று, எவ்வாறு எலியின் 
புைல்வர்கள் இருவருக்கும் அழிவு வரப்வபாகிறமைன்று என்று கூறிைார். ஆண்டவர் 
சாமுவவலுடன் வபசிைார், இந்ை முதற சாமுவவல் கவைித்ைான். 

விண்ைப்பம் (பாடம் 10)  
நான் கவைிக்கும்வபாது, ஆண்டவர் என்னுடன் உதரயாடுகிறார். 



மைப்பாட வசைம் (பாடம் 10)  
“…மசவி மகாடுக்கும். வமய்ப்பன் ைன் மசாந்ை ஆடுகதள அவற்றின் மபயதரச் 
மசால்லி அதழப்பான். அவன் அவற்தற மவளிவய நடத்ைிக்மகாண்டு வபாவான்.” 
 ான் 10: 3பி  

வகுப்படீு (பாடம் 10)  
இந்ை வாரம், மபரியவர்கள் சிலதர வபட்டிமயடுத்து, சாமுவவல் வபான்று 
யாமராருவர், ஆண்டவரிடமிருந்து வகட்டார்கள் என்பதை கண்டறியுங்கள். 
வகளுங்கள், "ஆண்டவர் எப்வபாைாைாவது உங்களுடன் வபசியுள்ளாரா?" ஆண்டவர் 
எவ்வாறு உங்களுடன் வபசிைார்? அது ஆண்டவர் என்று உங்களுக்கு எப்படி 
மைரிந்ைது?" 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 10)  
இந்ை பாடத்ைில் ஆண்டவர் குறித்து நாம் என்ை 
கற்றுக்மகாண்வடாம்? ஆண்டவர் அவரது மக்களுடன் 
மைாடர்புமகாள்ள எண்ணுகிறார். 

வவடிக்தக வநரம்! (பாடம் 10) 
விதளயாட்டு (பாடம் 10)  
கவைிக்கும் விதளயாட்டுகள் 
ஆசிரியர் வகுப்தப ஆரம்பிக்கும்வபாது, அவர்களுள் யாவரனும் ைான் நல்ல 
கவைிப்பாளர் என்று எண்ணுகிறாரா என்று வகட்டபடி ஆரம்பிப்பார். கீழ்வரும் 
மபாருட்கதளக்மகாண்டு, மாைவர்கள் கவைிப்பைில்தல என்பதை கண்டுபிடிக்க 
முயலுங்கள்: 

• 3 ஆப்பிள்களிலிருந்து 2 ஆப்பிள்கதள எடுத்ைால், உங்களிடம் எத்ைதை 
இருக்கும்? (1 ஆப்பிள் அல்ல, 2... ஏமைைில் உங்களிடம் அது இருக்கிறது.) 

• எைக்கு பின்ைர் 5 நிமிடங்கள் கழித்து குைிக்கும்வபாது மசால்லுங்கள்: 
மநாண்டுங்கள், மநாண்டுங்கள், மநாண்டுங்கள், மநாண்டுங்கள், மநாண்டுங்கள். 
வபாக்குவரத்ைில், பச்தச விளக்கு எறிந்ைால் என்ை மசய்வரீ்கள்? 
("மசல்லுங்கள்" என்பதுைான் விதட, "நில்லுங்கள்" என்பைல்ல) 

• தகைட்டல், வாகை ஒலி, மதழ, வமலும்பல வபான்ற பல்வவறு ஒலி 
விதளவுகதள மகாண்ட குறுவட்தட பயன்படுத்துங்கள். (அல்லது 
இதையத்ைில் ஒலிகதள கண்டறிந்து அவற்தற உங்கள் தகவபசியில் 
மகாண்டிடுங்கள்.) குழந்தைகதள கண்கதள மூடச்மசால்லி, அவர்கள் அந்ை 
ஒலிதய கண்டறிந்ைால் தககதள உயர்த்ை மசால்லுங்கள். உங்கள் 
தகவபசியிலிருந்து ஒரு வநரத்ைில் ஒரு ஒலிமயை, ஒலிக்கவிட்டு 
குழந்தைகதள ஊகிக்கச்மசய்யுங்கள்.  



• குழந்தைகதள நான்கு வபர்மகாண்ட ஒரு குழுவாய் பிரித்து, ஒவ்மவாரு 
குழந்தைக்கும் எண் மகாடுங்கள், 1,2,3,4. ஒரு வமதச அல்லது நாற்காலியில் 
நான்கு மபாதுவாை இலக்குகதள மகாண்டிருங்கள் (நாையம், மபன்சில், 
பாதறகள், காகிைைாள் அல்லது காலியாை மூடுவான்). மாைவர்களுக்கு 
வழிமுதறகள் குறித்து ஏற்கைவவ எழுைி மகாடுத்து படிக்கச் 
மசய்ைிருக்கவவண்டும். எடுத்துக்காட்டாக: "எண் 2 காகிைத்ைாதள எடுங்கள்." 
"எண் 1 நாையத்தை எண் 4கிடம் மகாடுத்ைிடுங்கள்" "எண் 3, மபன்சிதல எண் 
1றிடம் மகாடுத்ைிடாைீர்கள்." இது மாைவர்கள் மசால்வதை சரியாக 
பின்பற்றுகிறார்களா என்பதுைான் இலக்கு. முடிவில், யாரிடம் என்ை மபாருள் 
உள்ளமைன்று பாருங்கள். ஆசிரியர் வழிமுதறகதள மவவ்வவறு விைமாை 
இலக்குகள் மகாண்டு மாற்றலாம்: மபற்றிடு, மகாடு, ஒப்பதடத்ைிடு, கடந்து, 
வாங்கிக்மகாள், கீவழப்வபாடு, எடு, வைிகமாக்கு, வபான்றதவ. 

விவாைம் (பாடம் 10)  
(பதழய மாைவர்களுக்காக) 

1.  ஆண்டவர்ைான் உங்களுடன் வபசுகிறார் என்று உங்களால் 
எவ்வாறு கூறமுடியும் அல்லது உங்கள் வயிற்றுக்குள் இருக்கும் 
மைியம் நீங்கள் உட்மகாண்ட உைவா? 

ஆண்டவரிடமிருந்து எவ்வாறு வகட்பது என்று அதைத்து 
கிறிஸ்துவர்களும் மைரிந்து மகாள்ளவவண்டும். முைலில் நீங்கள் 
தபபிளிளிருந்து வகட்டதை உறுைிமசய்துமகாள்ளுங்கள், அது ஆண்டவரின் மசயல்கள் 
அல்லது இலக்கியத்ைிலிருந்து வவறுபடவில்தலமயன்பதை 
உறுைிமசய்துமகாள்ளுங்கள். இரண்டாவைாக, உங்களது அைிகாரிகள் மூலமாக 
நடக்கும் விஷயங்கள் மகாண்டு உறுைிமசய்துமகாள்ளுங்கள்: மபற்வறார்கள், 
வபாைகர்கள் அல்லது ஆசிரியர்கள். மூன்றாவைாக, உங்களது மசாந்ை 
ஆன்மாக்மகாண்டு அது சரியா என்று பார்த்துக்மகாள்ளுங்கள். 

2. சாத்ைான்கள் உண்தமயா? 
சாமுவவலுடன் வபசியது ஆண்டவர்ைாவை ைவிர, சாத்ைான் அல்ல, ஆைால் இந்ை 
கதை சாத்ைான்கள் குறித்ை எண்ைத்தை மகாண்டுவருகிறது. இப்வபாது பூமியில், 
வைவதூைர்கள் மற்றும் அரக்கர்கள் இருப்பைாய் தபபிள் மைளிவாக கூறுகிறது, 
கண்களால் காைமுடியாை ஆன்மிக விஷயங்கள். இலக்கியங்கள் எங்கிலும், 
'சாத்ைான்கள்' வபால் இறந்ைவர்கள், வடீ்டிவலா அல்லது பகுைிகளிவலா தூக்கில் 
மைாங்குவைாய் இல்தல. எைவவ, பல வநரங்களில் மக்கள் சாத்ைான் இருப்பைாய் 
எண்ைிைால், அது அவர்களின் கற்பதை அல்லது ஒரு துர்வைவதையாய் 
இருக்கலாம். துர்வைவதைகதள கண்டிக்க நமக்கு ஆண்டவரிடமிருந்து அைிகாரம் 
கிதடத்துள்ளது, நாம் ஒவ்மவாரு பயம் ைருகிற எண்ைத்தையும் வசப்படுவைாய் 
எடுத்துக்மகாள்ளவவண்டும். எைவவ கிறிஸ்துவர்களாை நாம், 'சாத்ைான்கள்' குறித்து 
பயப்பட வைதவயில்தல. நாம் நம் மைதை விதளயாடுவைிலிருந்து நில் என்று 



கூறலாம், அல்லது நாம் துர்வைவதைகதள கண்டித்து வரவவற்பில்லாை இடத்ைில் 
அவர்களின் விதளயாட்தட நிறுத்தும்படி கூறலாம். 

3. நான் யாதர கவைிக்கவவண்டும்?  
நீங்கள் ஒருவதரவபால் ஆக விரும்பும்வபாவைா அல்லது அவர்கள் சாைித்ைதைப்வபால் 
சாைிக்க எண்ணும்வபாது ைவிர, ஒருவரது அறிவுதரதய பின்பற்ற மாட்டிர்கள். நீங்கள் 
சரியாை விஷயத்தை மசய்யவவண்டுமா? தபபிள் கூறுவதை ஒத்ைிடாை 
ஒருவருதடய அறிவுதரதய பின்பற்றாைீர்கள். உங்கதள காட்டிலும் ஆன்மிகரீைியாக 
முன்ைிதல வகிப்பவர்தள கவைியுங்கள், நீங்கள் அவர் வபால் ஆகவவண்டும் என்று 
விரும்புவரீ்கள். 
 
மாைவர் பக்கங்களுக்காை விதடகள் (பாடம் 10)  

 
 
லுக்காஸின் பரிவசாைதை (பாடம் 10)  
கண்கட்டப்பட்ட மாைவர் ஒருவதர அதறயின் நடுவில் அமரச்மசய்து, 
வகுப்பதறயின் பல்வவறு பகுைியிலிருந்து முணுமுணுக்கும் நபர்கதள கண்டறிய 
மசால்லுங்கள். இைில் மாறுபாடு மசய்வமைன்பது, கண்கட்டியிருக்கும் மாைவருக்கு 
ஒரு காதையும் மூடிவிடுைல், அல்லது முணுமுணுப்பைற்கு பைிலாக மற்றவதர 
விசில் சத்ைம் மசய்ய மசால்லுைல். (விவரங்களுக்கு யூடியூப்தப காைவும்) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292466710789709/ 

  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292466710789709/


--[ வழக்கு 11 ]— 

குறிப்புகள்! (பாடம் 11) 

குறிப்பு #1 ைதலப்பு (பாடம் 11)  
நடக்கும் மம்மியின் வழக்கு 

குறிப்பு #2 நாடகம் (பாடம் 11)  
கதைகூறுபவர்: இது கற்பதை கதையாகும் ஆைால் அப்பாவிகதள 
காக்கும் மபாருட்டு சில மபயர்கள் மற்றும் இடங்கள் 
மாற்றப்பட்டுள்ளை. 
தூதுவர்: நான் வந்துவிட்வடன். 
வமரி: அவர் என்ை மசான்ைார்? 
தூதுவர்: சிறப்பாை மசய்ைி, இந்ை வநாய் இறப்பில் முடியாது என்று அவர் கூறிைார். 
வமரி: (அழ மைாடங்கி, வைம்புகிறார்) 
தூதுவர்: என்ை நடந்ைது? 
வமரி: அவர் ஏற்கைவவ இறந்துவிட்டார்! 
தூதுவர்: அது எவ்வாறு நடக்கும்? அவர் இன்மைாரு நாள் வரப்வபாகிறார் என்று 
மகாஞ்சம்கூட மைரியவில்தல. 
வமரி: எைக்கு புரியவில்தல, அவர் இறக்கமாட்டார் என்று அவர் உறுைியாக 
கூறிைாரா? 
தூதுவர்: நான் பார்க்கிவறன் [ஒரு காகிை ைாதள மவளிவய எடுத்து, படிக்கிறார்], ஆம், 
அதுவபால்ைான் மைரிகிறது. “இந்ை வநாய் இறப்பில் முடியாது.”  
வமரி: என்ைிடம் மகாடுங்கள் [அதை படிக்கிறார்] 
தூதுவர்: உங்களது இழப்பிற்கு என்தை மன்ைித்ைிடுங்கள். 
வமரி: அவர் வருவைாய் கூறிைாரா? 
தூதுவர்: ஆம். 
வமரி: அவர் இங்கு வந்ைதும் நான் அவருடன் வபசவவண்டும், ஏமைைில் எைக்கு இது 
புரியவில்தல. [வைம்ப மைாடங்குகிறார்] 
தூதுவர்: வவவறதும் உள்ளைா? 



வமரி: நான் இறப்பிற்காை காரியங்கதள வமற்மகாள்கிவறன். நீங்கள் பூக்கதடக்கு 
மசன்று சில மலர்களுக்கு மசால்லிவிடுறரீ்களா, எைக்கு இங்வக இன்னும் சில 
உைவிகள் வைதவயாய் இருக்கும். 
தூதுவர்: கண்டிப்பாக. 

குறிப்பு #3 இலக்கு (பாடம் 11)  
வகுப்பிற்கு இந்ை ஸ்தூலமாை மபாருதள ஒரு 
குறிப்பாக மகாண்டுவரவும்: மவள்தள வரால் 
வபண்ட்ஏஜ் அல்லது மவள்தளத்துைி.  
 

குறிப்பு #4 மைால்மபாருளியல் (பாடம் 11) 
 

இன்தறய மபத்ைாைி இவ்வாறுைான் 
உள்ளமைன்பைற்காை புதகப்படம். (ரகசியம்: 
லாசரஸ் இந்ை நகரில்ைான் வாழ்ந்ைார்.) 
 

குறிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 11)
 

ரகசியம்: மூடப்பட்ட கல்லதற (நன்றாக 
இல்லாவிடினும்), நாற்றம் ஏமைைில் லாசரஸ் 
நாட்கள் அங்கிருந்ைார், வமரியும் மார்த்ைாவும் அந்ை 
கல்லதற ைிறக்கப்பட்டால் நாற்றமடிக்கும் என்றைர். 

வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 11) 

தபபிள் கதை (பாடம் 11)  
லாசரஸ்  
தபபிளிள் இருந்து:  ான் 11:1-44 



ஏசுபிரான், அவரது அன்தப மக்களுக்கு பகிர்ந்துமகாள்ள ஒரு 
நகருக்கு வருதக ைந்ைார், அங்வக ைைது நல்ல நண்பராை 
லாசரஸ் வநாயுற்று, மரைத்ைருவாயில் இருப்பதை 
கண்டறிந்ைார். லாசரஸ்சின் சவகாைரி ஏசுவிடம் வந்து ைங்களது 
கிராமத்ைிற்கு விதரந்து வந்ைால், ைன்னுதடய சவகாைரதை 
காப்பாற்றிவிடலாம் என்றாள். ஏசுபிரான் லாசரதச 
காைமசல்லும்முன் வமலும் இரண்டு நாட்கள் அங்வக ைங்க 
எண்ைிைார். அவர் ைைது சீடர்களிடம் லாசரஸ் ஆழ்ந்ை 
உறக்கத்ைிலிருக்கிறார் என்றார் ஆைால் யாருக்குவம அது 
புரியவில்தல, அவர் உண்தமயிவலவய இறந்துவிட்டார் என்று எண்ைிைர். லாசரஸ் 
வாழ்ந்ை நகருக்குள் ஏசுவும் அவரது சீடர்களும் நுதழந்ைதுவம, லாசரஸின் சவகாைரி 
ஏசுவிடம் வந்து, இரு நாட்கள் முன்வை அவர் வந்ைிருந்ைால், ைைது சவகாைரன் 
இப்வபாது உயிவராடு இருந்ைிருப்பான் என்றாள். ஏசுபிரான் அவர்களிடம் நீங்கள் 
என்தை கிறிஸ்துவாய், ஆண்டவரின் புைல்வராய் நம்பியிருந்ைால், ைன்தை 
நம்பியவர்கள் நித்ைிய வாழ்தவ அதடவர் என்றார். அவர்கள் ைாங்கள் அவதர 
நம்பியைாய் ஒப்புக்மகாண்டைர், ஆைால் இவயசு என்ை கூறிைாமரன்று ைங்களால் 
புரிந்துமகாள்ள முடியவில்தல என்றைர். ஏசுபிரான் அதைவதரயும் லாசரதஸ 
புதைத்ை கல்லதறக்கு அதழத்துச்மசன்றார். அங்வக அவர் கற்கதள உருட்டும்படி 
கட்டதளயிட்டார், சவகாைரிகள் அவ்வாறு மசய்யவவண்டாமமன்று மகஞ்சிைர். 
லாசரஸ் இறந்து நான்கு நாட்கள் ஆகிவிட்டது எைவவ வமாசமாை வாசதை வரும் 
என்று கூறிைார்! இவயசு அவர்களிடம், "நான் உங்களிடம் நீங்கள் நம்பிைால், 
ஆண்டவரின் மகிதமதய காைலாம் என்று கூறிவைைல்லவா?" என்று வகட்டார். 
அவர் கற்கதள எடுக்கச்மசய்ைார், பிறகு சத்ைமாக, "லாசரஸ், மவளிவய வாருங்கள்!" 
என்றதழத்ைார். பின்ைர் லாசரஸ் மவளிவய எழுந்து நடந்துவந்ைார், உயிருடன்! 
இவயசு ைைது நண்பதர பிறப்பிலிருந்து எழுப்பிமகாண்டுவந்ைார்! 

விண்ைப்பம் (பாடம் 11)  
வமாசமாை விஷயங்கள் நடந்ைாலும் ஆண்டவர் என்தை வநசிக்கிறார்.   

மைப்பாட வசைம் (பாடம் 11)  
“இவயசு அவளிடம், “நாவை உயிர்த்மைழுைலும்  வீனுமாய் இருக்கிவறன். என்ைில் 
நம்பிக்தக தவக்கிற எவனும் ைான் இறந்ை பிறகும் எழுந்து வாழ்வு மபறுவான்.”   ான் 
11:25 

வகுப்படீு (பாடம் 11)  
வமாசமாை ஏைாவது நடந்ை உங்களுக்கு மைரிந்ைவர்கள் யாருக்வகனும் நல்லதை 
மசய்யுங்கள். 



கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 11)  
இந்ை பாடத்ைில் ஆண்டவர் குறித்து நாம் என்ை 
கற்றுக்மகாண்வடாம்? உயிர்த்மைழுைல் உள்ளமைன்று 
மக்கள் மைரிந்துமகாள்ளவவண்டுமமன்று ஆண்டவர் 
விரும்புகிறார். 

வவடிக்தக வநரம்! (பாடம் 11) 

விதளயாட்டு (பாடம் 11)  
எழுத்துகள் பின்பிறமாக எழுதுைல்  

ஆசிரியர் வகுப்தப வ ாடிகளாய் பிரிப்பார். ஒவ்மவாரு குழுவிலிருந்தும் ஒருவர் 
வந்து ஆசிரியடரிடம் வந்து ரகசியமாய் எழுைப்பட்டிருக்கும் ஒரு எழுத்தை 
பார்த்துச்மசல்வர். மாைவர்களுக்கு வபசவவா, எழுத்தை மசால்லவவா அல்லது 
ைங்களது கூட்டாளிக்கு குறிப்புக்கள் ைரவவா அனுமைியில்தல. மாைவர்கள் 
ைங்களின் வ ாடியிடம் ைிரும்பியதும், ஆசிரியர் "மசல்" என்று மசான்ைதும், மாைவர் 
ைான் கண்டா அந்ை ரகசிய எழுத்தை ைைது கூட்டதளயின் முதுகில் விரலால் எழுைி 
காட்டுவார். அந்ை கூட்டாளி எழுத்தை கண்டுபிடித்துவிட்டால், அவன்/அவள் தகதய 
உயர்த்ைி அது என்ை எழுத்மைன்று ைான் எண்ணுகிறார் என்று கூறவவண்டும். அந்ை 
எழுத்து சரிமயன்றால், அந்ை வ ாடிக்கு ஒரு புள்ளி கிதடக்கும். ஒருவவதள அந்ை 
எழுத்து ைவமறன்றால், விதளயாட்டு அடுத்ை வ ாடி சரியாக கண்டறியபடும்வதர 
மைாடரும். அைிக புள்ளிகள் மபற்ற குழு விதளயாட்டில் மவன்றைாய் கருைப்படும். 

மபரிய குழந்தைகளுக்கு: ஒற்தற எழுத்ைிற்கு பைிலாக, மூன்மறழுத்து வார்த்தைகதள 
எழுைவும்.  

விவாைம் (பாடம் 11)  
(பதழய மாைவர்களுக்காக) 

1. உங்கள் வாழ்வு எந்ை வதகயிமலல்லாம் நன்றாக இல்லாமல் வபாைது? 
ஆண்டவர் அதை சரி மசய்வார் என்று நீங்கள் எவ்வாறு எண்ணுகிறரீ்கள்? 

உங்கள் மாைவர்கள் பகிர்ந்துமகாள்வதை ஏற்றுக்மகாள்ளுங்கள், எதுவும் ைவறாை 
பைில் இல்தல. அநீைியின்தம குறித்ை கதைகள் எல்வலாரிடமும் உண்டு. 
மாைவர்கதள இரு பக்கமும் விவாைித்து, அவற்றிற்கிருக்கும் சமநிதலதய 
புரிந்துமகாள்ளச் மசய்யுங்கள். மத்வையு 19:29, இந்ை பூமியில் ைைக்காக ைியாகம் 
மசய்ைவர்களுக்கு ஆண்டவர் எவ்வாறு ைிரும்ப மகாடுத்துள்ளார் என்பதை 
காண்பிக்கிறது. மத்வையு 20, பல்வவறு மைிவநர உதழப்பிற்கு அவை அளவு ஊைியம் 
மபரும் மைாழிலாளிகளின் எைிர் பக்கத்தை எடுத்துதரக்கிறது. இந்ை 



நீைிக்கதைகளிலிருந்து மைளிவாக மைரிகிறது, வாழ்க்தக நன்றாைைல்ல, அவ்வாறு 
அது இருக்கப்வபாவதுமில்தல. உங்களது மாைவர்கதள இருபக்கம் குறித்தும் 
வபசம்மசய்யுங்கள். 

2. நான் கடுதமயாக பிரார்த்ைித்ைால் என்ை நடக்கும்?   
ஆண்டவர் மபாருள் வழங்கும் இயந்ைிரம் அல்ல. சில வநரங்களில் அவர் நமக்கு 
இல்தல அல்லது "இப்வபாது இல்தல" என்று கூறுவார். இப்வபாது கடிைமாயினும், 
எப்வபாதுவம நமக்கு எது சிறந்ைது என்வற ஆண்டவர் விரும்புவார். ஆண்டவர் நாம் 
பிரார்த்ைிக்கவவண்டும் என்று விரும்புகிறார், சில வநரங்களில் நாம் 
பிரார்த்ைிக்கும்வபாது அவர் ைன் மைதை மாற்றிக்மகாள்வார். ஆைால், எப்வபாதுவம 
நாம் நிதைக்கும் பைில் நமக்கு கிதடக்காது. 

3. ஏசுபிராைிடம் நீங்கள் எத்ைதகய எைிர்பார்ப்புகள் மகாண்டுளரீ்கள்? 
பல சமயங்களில், கிறிஸ்துவர்கள் பிரச்சதைகள் அற்ற வாழ்க்தகதய 
எைிர்பார்க்கின்றைர், ஆண்டவர் ைங்களுக்காக எளிைாை வாழ்க்தகதய மகாடுப்பார் 
என்றும், ைாம் எப்வபாதுவம ஆவராக்கியமாய் இருப்வபாமமன்றும் எைிர்பார்க்கின்றைர். 
மன்ைியுங்கள்; இவயசு உதரக்கிறார், வாழ்க்தக கிறிஸ்துவர்களுக்கு கடிைமாய்ைான் 
இருக்கும், எளிைாக அல்ல. இப்வபாது சாத்ைான் சுைந்ைிரமாய் பூமியில் 
சுற்றித்ைிரிகிறது, நம்தம அழிக்க முயன்றுமகாண்டிருக்கிறது. நமது எைிர்பார்ப்புகள் 
எவ்வாறு இருக்கவவண்டுமமைில், கடிைமாை வநரங்களில் சரியாை முடிவுகதள 
எடுக்க ஏசுபிரான் நமக்கு உைவவவண்டும்; ஆைால் நம்தம கடிைமாக 
காலங்களிலிருந்து ைவிர்க்க வவண்டும் என்று இருக்கக்கூடாது. 

மாைவர் பக்கங்களுக்காை விதடகள் (பாடம் 11)  

 

லுக்காஸின் பரிவசாைதை (பாடம் 11)   
ஒவ்மவாரு குழந்தையும் ைங்களது மநற்றியில் ஒரு காகிை ைாதள 
ஒட்டிக்மகாள்ளவவண்டும், அைில் மார்க்கர் மகாண்டு ைங்களது மபயதர 
எழுைவவண்டும். ைிரும்பி இருக்கும்வபாது எழுதுவது கடிைமாைைாய் இருக்கும். 
(விவரங்களுக்கு யூடியூப்தப காைவும்) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292550470781333/ 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292550470781333/


--[ வழக்கு 12 ]— 

குறிப்புகள்! (பாடம் 12) 

குறிப்பு #1 ைதலப்பு (பாடம் 12)  
உறங்கிக்மகாண்டிருக்கும் சைியின் வழக்கு  

குறிப்பு #2 நாடகம் (பாடம் 12)  
கதைகூறுபவர்: இது கற்பதை கதையாகும் ஆைால் அப்பாவிகதள 
காக்கும் மபாருட்டு சில மபயர்கள் மற்றும் இடங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளை. 
காவலாளி: வைக்கம் அைிகாரி, இன்று நான் உங்களுக்கு எவ்வாறு உைவ 
வவண்டும்? 
துப்பறிபவர்: மைிய வைக்கம் [வபட்ஜ்த  மவளிவய எடுத்துக்காட்டி, 
மீண்டும் பாக்கட்டிற்குள் தவத்துக்மகாள்கிறார்] நான் உங்கதள சில வகள்விகள் 
வகட்கலாமா? 
காவலாளி: ஆம், கண்டிப்பாக. 
துப்பறிபவர்: இங்வக இன்று இந்ை கட்டிடத்ைில் இரண்டு மகாதலக்குற்றங்கள் 
நடந்ைிருக்கிறமைன்று எைக்கு புரிகிறது. 
காவலாளி: இல்தல ஐயா, அதவ ைற்மகாதலகள் என்றுைான் நான் கூறுவவன். 
துப்பறிபவர்: எது உங்கதள அதவ ைற்மகாதலகள் என்று உறுைியாக 
கூறதவக்கிறது? ஒரு குறிப்பு கூட இங்கிருப்பைாய் எைக்கு மைரியவில்தல. 
ைற்மகாதலக்காை எந்ை ைடயமும் இங்கு இருக்கவில்தல. 
காவலாளி: அவர்கள் ஓர் வமாசடிக்கு ைிட்டமிட்டு மகாண்டிருந்ைைர், அதுவவ 
அவர்களுக்கு ைங்களின் இறப்பு என்ற ஒரு வகாரமாை முடிதவ வைடித்ைந்துவிட்டது. 
துப்பறிபவர்: நீங்கள் எங்வக இருந்ைீர்கள்? 
காவலாளி: எப்வபாதும்வபால், நான் கைவருகில்ைான் இருந்வைன். 
துப்பறிபவர்: அந்ை நாடகத்ைில் உங்களுக்கு ஏவைனும் கைாபாத்ைிரம் இருந்ைைா? 
காவலாளி: ஆம் ஐயா, நாந்ைான் அந்ை சடலங்கதள அதறயிலிருந்து மவளிய 
மகாண்டுவந்து, பிவரை பரிவசாைதை நிபுைரிடம் மகாடுத்வைன், அவர் அவற்தற 
பிைக்கிடங்கிற்கு அனுப்பிதவத்ைார். 
துப்பறிபவர்: அப்படியா. எைவவ, நீங்கள் அந்ை சடலங்கதள பார்த்ைீர்கள்? 
காவலாளி: ஆம் ஆயா, அது ஒரு ஆண் மற்றும் மபண். 



துப்பறிபவர்: அவர்கதள தூக்கும்வபாது, அவர்களிடம் ஏவைனும் மவட்டுகள் அல்லது 
சிராய்ப்புகள் இருந்ைது உங்களுக்கு மைரிந்ைைா? 
காவலாளி: இல்தல ஐயா, இறந்ை ஒன்தற ைவிர அவர்கள் முற்றிலும் 
ஆவராக்கியமாய் மைரிந்ைார்கள். 
துப்பறிபவர்: உள்வள என்ை நடக்கிறமைன்று மவளிவய மட்டும் பார்த்துவிட்டு 
உங்களால் மசால்ல முடியாைல்லவா? 
காவலாளி: நீங்கள் அவ்வாறு கூறுவது வவடிக்தகயாய் இருக்கிறது, அதுைான் 
அவர்களும் நிதைத்ைார்கள். ஆைால் நான் உங்களுக்கு கூறுகிவறன், இந்ை அதறயில் 
மபாய்யுதரக்கக்கூடிய பலரும் இல்தலவய.  
துப்பறிபவர்: என்ை மசான்ைரீ்கள்? 
காவலாளி: இங்வக மபாய்யர்கள் இல்தல என்வறன். 
துப்பறிபவர்: இல்தல அைற்குமுன். 
காவலாளி: அது, உள்வள என்ை நடக்கிறமைன்று யாராலும் பார்க்க முடியாது. 

குறிப்பு #3 இலக்கு (பாடம் 12)  
வகுப்பிற்கு இந்ை ஸ்தூலமாை மபாருதள ஒரு குறிப்பாக 
மகாண்டுவரவும்: நாையங்கள்.  
 

குறிப்பு #4 மைால்மபாருளியல் (பாடம் 12)
 

ம ருசவலமிலுள்ள ஆலயத்ைில் இன்றிருக்கும் சாலமைின் 
மண்டபம் படமாக மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது. (ரகசியம்: 
அப்வபாஸ்ைலர் 3ஆம் அத்ைியாயத்ைில், சாலமைின் 
மண்டபத்ைில் படீ்டர் உபவைசித்துக்மகாண்டிருக்கிறார். 
அப்வபாஸ்ைலர் 5ஆம் அத்ைியாயத்ைில், அைாைியஸ் 
மற்றும் சப்பரீா உடைாை படீ்டரின் உடன்பாடுகள் குறித்ை 
கதை இடம்மபற்றதுள்ளது நிகழ்ந்ைது இந்ை இடத்ைிவலா 
அல்லது இைற்கருகிவலாைான்.) 

குறிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 12)

 
ரகசியம்: மசாத்தை விற்ற பைம் (ஆைால் அதைத்து பைமுமல்ல) மற்றும் ஆண், 
மபண்ைின் உடல்களின் ஓவியங்கள். (முைலில் ஆண் மசன்றான் பிறகு மபண் 
மசன்றாள்.) 



வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 12) 
தபபிள் கதை (பாடம் 12)  
அைாைியஸ் மற்றும் சப்பரீா 
தபபிளிள் இருந்து: அப்வபாஸ்ைலர் 5: 1-11 
ஏசுபிராைின் சீடர்கள் இவயசுவின் நற்குைங்கள் குறித்து 
பகிர்ந்துமகாள்ளும்வபாது, மக்கள் ஒருவருக்மகாருவர் உைவ 
ஈர்க்கப்பட்டைர். அவர்கள் ஏதழகளுக்கு உைவும்மபாருட்டு, 
ைங்களின் மசாத்துகதளக்கூட விற்றைர். அைாைியஸ்சும் 
சப்பரீாவும் வவறில்தல, அவர்களும் உைவ விரும்பிைர். 
அைிர்ஷ்டவசமாக, அைாைியஸ்ஸிற்கும், சப்பரீாவிற்கும் ஒரு 
துண்டு நிலம் இருந்ைது, அவற்தற அவர்கள் விற்று அதைத்து 
பைத்தையும் நன்மகாதடயாக மகாடுக்க எண்ைிைர்.  
அைாைியஸ்சும் சப்பரீாவும் ைங்கள் நிலத்தை விற்ற உடவைவய, அைில் ஒரு பங்கு 
பைத்தை சீடர்களுக்கு மகாடுத்துவிட்டு, அதைத்தையும் மகாடுத்துவிட்டதுவபால் 
நடிக்க முடிவு மசய்ைைர். அைாைியஸ், படீ்டரிடம் பைத்தை மகாடுத்ைதும், அவன் 
மகிழ்ந்துவபாைான். ஆைால் வைவ ஆவியாைது படீ்டருக்கு அைாைியஸ் மபாய் 
மசால்வதை மைரிவித்துவிட்டது. இதுைான் நிலத்தை விற்ற மமாத்ை பைமுமா என்று 
படீ்டர் அைாைியஸ்ஸிடம் வகட்டான், அைாைியஸ் ஆம் என்று மபாய்யுதரத்ைான். 
படீ்டர் அைாைியஸ்ஸிடம், அவன் ஆண்டவருக்கு ஏைாவது நல்லது மசய்ய 
முற்படும்வபாது எவ்வாறு சாத்ைாதை அவன் மைதுள் நிதறய விட்டான் என்று 
வகட்டான். அைாைியஸ் மற்றும் சப்பரீா ைங்கள் நிலத்தை விற்கவவண்டியதும் 
இல்தல, அதைத்து பைத்தையும் நன்மகாதடயாக மகாடுக்கவவண்டியதும் இல்தல. 
ஆைால் அவர்கள் மபாய் கூறிைார்கள். படீ்டர் அவதை கண்டித்தும், அைாைியஸ் 
இறந்து கீவழ விழுந்ைான்! 
சில மைி வநரங்கள் கழித்து, சப்பரீா அவளது கைவதர காை வந்ைாள். படீ்டர் 
அவதள கண்டதும், அைாைியஸ் அதைத்து பைத்தையும் நன்மகாதடயாக 
மகாடுத்துவிட்டாைா என்று வகட்டான். அவளும் ைைது கைவன்வபால் மபாய் 
உதரத்ைாள். சப்பரீாவும் ஆண்டவரிடம் மபாய்யுதரத்ைது கண்டு படீ்டர் 
அைிர்ந்துவபாைான், அவன் வசாகமாய் அவளிடம் எவ்வாறு அவள் ஆண்டவதர 
இவ்வாறு வசாைித்து பார்க்கலாம் என்று வகட்டான். சப்பரீா உடைடியாக ைன் கைவர் 
இறந்ைது மைரிந்துமகாண்டாள், அவதை புதைத்ைவர்கதள கண்டதும் அவள் வமலும் 
குழம்பி இறந்துவபாைாள். 



விண்ைப்பம் (பாடம் 12)  
ஆண்டவர் நாம் எப்வபாதும் உண்தமவய வபச வவண்டுமமன்று விரும்புகிறார்.  

மைப்பாட வசைம் (பாடம் 12)  
“ஒருவருக்மகாருவர் மபாய் மசால்லாைீர்கள். ஏமைன்றால் முன்பு நீங்கள் மசய்து 
வந்ை பாவச் மசயல்கவளாடு உங்கள் கடந்ைகால பாவ வாழ்க்தகதய 
விட்டிருக்கிறரீ்கள்.” மகாவலாமசயர் 3: 9 

வகுப்படீு (பாடம் 12)  
நீங்கள் கூறிய மபாய் குறித்து சிந்ைித்து பாருங்கள். இைிவமலும் மற்றவரிடம் 
மபாய்யுதரப்பதை மைாடர்ந்து மசய்யாது இருக்க வைர்வுமசய்துமகாள்ளுங்கள். ஒரு 
சிறிய காகிை துண்தட எடுத்துக்மகாள்ளுங்கள், அைில் அந்ை மபாய்தய எழுதுங்கள். 
குறிப்வபட்டில் ஒரு பிரார்த்ைதைதய ஆண்டவருக்கு எழுைி, இைிவமலும் 
மபாய்யுதரக்காமலிருக்க உைவும்படி ஆண்டவரிடம் வகட்டுக்மகாள்ளுங்கள். அந்ை 
காகிை ைாதள உங்கள் வடீ்டிலிருந்து மவளிய எடுத்து, எரித்துவிடுங்கள். 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 12) 

 
இந்ை பாடத்ைில் ஆண்டவர் குறித்து நாம் என்ை 
கற்றுக்மகாண்வடாம்? ஆண்டவருக்கு மக்களின் 
மைதும், குறிக்வகாளும் மைரியும். 

வவடிக்தக வநரம்! (பாடம் 12) 
விதளயாட்டு (பாடம் 12)  

யார் அவரது நாையங்கதள மகாடுக்கவில்தல? 

ஆசிரியர் குழந்தைகதள வட்டமாக அமர மசய்வார், ஒரு குழந்தைதய (படீ்டர்) 
வைர்வு மசய்து நடுவில் அமரதவப்பார். ஒரு குழந்தையிடம் (அைாைியஸ்) ஒரு 
நாையம் மகாடுக்கப்படும், அது கடிகார ைிதசயில் குழந்தைகளின் பின்பக்கமாக 
கடத்ைப்படும், மற்மறாரு நாையம் மற்மறாரு குழந்தையிடம் (சப்பரீா) வழங்கப்படும் 
அதுவும் அவைவபால் கடிகார ைிதசயில் குழந்தைகளின் பின்பக்கமாக கடத்ைப்படும். 
குழந்தைகள் அதைவரும் நாையத்தை கடத்ைிவிட்டைாக நடிக்கவவண்டும், 
அவர்களிடம் இருந்ைாலும், இல்லாவிடினும் அவ்வாறு நடிக்கவவண்டும். ஆசிரியர் 
படீ்டதர அதழத்து அவன்/அவளது கண்கதள மூடிக்மகாண்டு, மாைவர்கள் 
நாையங்கதள "கடத்தும்வபாது" சுற்றமசய்யவவண்டும். ஆசிரியர் படீ்டரின் 
அவன்/அவளது கண்கதள ைிறக்கச்மசால்லி, யாரிடம் நாையம் இருக்கிறமைன்று 



ஊகிக்கமசால்லவவண்டும். இந்ை விதளயாட்டு படீ்டர் அைாைியஸ் அல்லது 
சப்பரீாதவ (நாையத்தை மகாண்டுள்ள குழந்தைதய) கண்டுபிடிக்கும்வதர மைாடரும். 
நாையத்துடன் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட நபர் நடுவில் படீ்டராய் இருக்க மசல்லவவண்டும், 
அவர் அடுத்ை "படீ்டராய்" இருப்பார். 

விவாைம் (பாடம் 12)  
(பதழய மாைவர்களுக்காக) 

1. ஏன் அதைவரும் மசார்க்கத்ைிற்கு மசல்வைில்தல? 
தபபிள் கூறுவதுவபால் அதைத்து மக்களும் பாவம் மசய்து, நரகத்ைிற்கு மசல்லும் 
ைகுைியுதடயவர்களாய் இருக்கிறார்கள். ஆண்டவருக்கு இயந்ைிர மைிைர்கள் 
வைதவயில்லாைைால், அவர் நம்தம வைர்வின்றி உருவாக்கியுள்ளார். ஆண்டவர் 
அதைவதரயும் காக்க விரும்புகிறார், ஆைால் சில மைிைர்கள் அவர்களின் வழிதய 
அவர்கவள வைர்வுமசய்துமகாண்டு, ஆண்டவதரயும் அல்லது மசார்க்கத்தையும் 
ஒப்புக்மகாள்ளவைில்தல. 

2. ஏன் வபாவைற்கு வபாதுமாை இடமில்தல? (மற்றவருடன் பகிர்ந்து 
மகாள்ளுைல்) 

முைலில், "வபாதும்" என்பதுைான் நகரும் குறிக்வகாள், அது ஒவ்மவாரு நாட்டிலும், 
ஒவ்மவாரு ஆண்டும் மாறிக்மகாண்டிருக்கிறது. இரண்டாவைாக, ஏதழகள் என்றும் 
நம்முடன் இருப்பர் என்று ஏசுபிரான் கூறுகிறார், மூன்றாவைாக, மகாடுப்பது நமக்கு 
நல்லது. 

3. எது "மவண்தம மபாய்" அல்லது சிறிய பாவம் எைப்படுகிறது? 
குறிக்வகாள்கள் முக்கியமாைதவ. நீங்கள் மற்றவரின் உைர்வுகதள காக்க அல்லது 
நீங்கள் உங்களுக்காக பைத்தை காக்க மபாய்யுதரக்கிறரீ்களா? ஆண்டவர் 
ஏமாற்றுவதை விரும்புவைில்தல. பாைி பைத்தை மகாடுத்து மபாய்யுதரத்ைதைவிட, 
அவர்கள் நிலத்தை விற்காமவலவய இருந்ைிருக்கலாம். 

மாைவர் பக்கங்களுக்காை விதடகள் (பாடம் 12)  

 



லுக்காஸின் பரிவசாைதை (பாடம் 12)  

ஒவ்மவாரு மாைவதரயும் வமதசவமல் ஒரு காகிை ைாளில் ஒரு குறிதய 
வபாடச்மசய்யவும், பின் அந்ை மாைவதர நகர்த்ைிவிட்டு மீண்டும் ஒரு கண்தை 
மூடிக்மகாண்டு அந்ை ைாளிலுள்ள அவை குறிதய எடுக்கச்மசய்யவும். (விவரங்களுக்கு 
யூடியூப்தப காைவும்) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292637964105917/ 

  

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1292637964105917/


--[ வழக்கு 13 ]— 

குறிப்புகள்! (பாடம் 13) 

குறிப்பு #1 ைதலப்பு (பாடம் 13)  
விவைாைமாை மகாடுங்கைவுகள் வழக்கு 

குறிப்பு #2 நாடகம் (பாடம் 13)  
கதைகூறுபவர்: இது கற்பதை கதையாகும் ஆைால் அப்பாவிகதள 
காக்கும் மபாருட்டு சில மபயர்கள் மற்றும் இடங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளை. 
நாவடாடி: என்ை வைடிக்மகாண்டிருக்கிறரீ்கள்? 
ைைியார் துப்பறிவாளர்: இந்ை உயரமுள்ள ஒரு இதளஞதை 
காைவில்தல, அதுகுறித்து விசாரித்துக்மகாண்டிருக்கிவறன். அவன் ஒரு 
ைைித்துவமாை  ாக்மகட் அைிந்ைிருந்ைான். 
நாவடாடி: ஆமாம், நான் நான் அவதை பார்த்வைன், சில நாட்களுக்கு முன் அவன் 
இங்வக வந்ைான். 
ைைியார் துப்பறிவாளர்: அவன் எங்வக வபாகிறான் என்று உங்களுக்கு மைரியுமா? 
நாவடாடி: அவன் வைாைான் வபாகிறான் என்று நிதைக்கிவறன். 
ைைியார் துப்பறிவாளர்: ஏன் வைாைான்? 
நாவடாடி: நான் அவைது சவகாைரர்கள் அங்வக வபாவது குறித்து 
வபசிக்மகாண்டிருப்பதை வகட்வடன், எைவவ அவன் அவர்கதள வைடி வந்ைவபாது நான் 
அவைிடம் இதை கூறிவைன். 
ைைியார் துப்பறிவாளர்: நீங்கள் வவறு ஏைாவது வகட்பரீ்களா? 
நாவடாடி: ஆம், ஒருவவதள நான் அவர்களது சவகாைரைாய் இருந்ைால், நான் 
அவர்கள் அருகில்கூட மசல்லமாட்வடன். அவர்கள் அவன்வமல் அத்ைதை வகாபமாய் 
இருந்ைார்கள். 
ைைியார் துப்பறிவாளர்: சுவாரஸ்யமாய் இருக்கிறவை, அது ஏன் என்று 
வகட்கமுடிந்ைைா? 
நாவடாடி: மவளிப்பதடயாகவவ, அவன் அவர்களது வமாசமாை நடத்தைக்குறித்து 
அவர்களின் ைந்தையிடம் கூறிவிட்டான்வபாலும், அைற்குப்பின் அவர்கள் 
வவறுஎதைவயா மிகவும் மமதுவாக வபசிைார்கள், என்ைால் எதுவும் 
வகட்கமுடியவில்தல. 



ைைியார் துப்பறிவாளர்: உங்களுக்கு வகட்கவில்தலயா அல்லது நீங்கள் வகட்க 
விரும்பவில்தலயா? 
நாவடாடி: எைக்கு மகாஞ்சம் வகட்டது ஆைால் அதவ எைக்கு சரியாக புரியவில்தல, 
அதைத்து சவகாைரர்களும் அதுகுறித்து ஆர்வமாய் இருந்ைது உறுைி. டான் ைான் 
மிகவும் முைன்தமயில் இருந்ைான், ஆைால் மபன், அதுைான் அவன் மபயர் என்று 
நிதைக்கிவறன், அவன் இன்னும் ஆர்வமாய் இருந்ைான். 
ைைியார் துப்பறிவாளர்: நீங்கள் அவைிடம் அவைது சவகாைரர்கள் மசல்லுமிடம் 
குறித்து கூறிைரீ்கள்? 
நாவடாடி: நான் நிதைத்வைன், அவன் வைாைான் வபாய் வசரும்வபாது, அவர்கள் 
சமாைாைம் ஆகியிருப்பார்கள் எைவவ எதுவும் ஆகாது என்றிருந்வைன்.  
ைைியார் துப்பறிவாளர்: எைக்கு அதுகுறித்து உறுைியாக மைரியவில்தல. 
நாவடாடி: ஏன் ஏைாவது நடந்துவிட்டைா? 
ைைியார் துப்பறிவாளர்: ஆம், அவதை காைவில்தல இந்வநரத்ைிற்கு இறந்ைிருப்பான் 
என்று ஊகிக்கத்வைான்றுகிறது. அவைது ைந்தை அவன் மைாதலந்ைைிலிருந்து 
முடிந்ைால் இப்வபாது அவன் இருந்ைால் கண்டுபிடிக்கும்படி என்தை நியமித்துள்ளார். 
நாவடாடி: ஐவயா, பாவம், அவன் மிகவும் 
இழந்ைவைாய் வைான்றிைான். நான் அவனுக்கு 
உைவத்ைான் நிதைத்வைன். எைக்கிது மைரியாது! 

குறிப்பு #3 இலக்கு (பாடம் 13)

 
வகுப்பிற்கு இந்ை ஸ்தூலமாை மபாருதள ஒரு 
குறிப்பாக மகாண்டுவரவும்: ைதலயதை.  
 

குறிப்பு #4 மைால்மபாருளியல் (பாடம் 13)
 

வகாதுதமதய தகயால் விதளவிக்கும் இடங்களும் 
இவ்வுலகில் உள்ளது. (ரகசியம்: இவ்வாறுைான் 
வ ாசப்பிற்கு அவைது கைவில் அவதை 
ைதலவைங்கிய வகாதுதம அரிக்கட்டுகள் 
இருந்ைிருக்கும்.) 

குறிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 13)  
ரகசியம்: வ ாசப்பின் கைவு; அவைது ைந்தைக்கு சூரியன், ைாய்க்கு சந்ைிரன் மற்றும் 
சவகாைரர்களுக்கு 10 நட்சத்ைிரங்கள். 



வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 13) 
தபபிள் கதை (பாடம் 13)  
வ ாசப்பும் அவன் கைவுகளும் 
தபபிளிள் இருந்து: ஆைியாகமம் 37:1-11 
வ ாசப், வ க்கப் என்னும் ஆட்டிதடயன் ஒருவைது 
இதளய மகன். அவைது சவகாைரர்கள் அவதை 
மவறுத்ைைர் ஏமைைில், அவர்களது ைந்தை அவதை மற்ற 
எல்வலாதரயும்விட அைிகம் வநசித்ைார். வ ாசப் 
பிறக்கும்வபாது வ க்கப்பிற்கு வயைாகிவிட்டது, அவர் 
வ ாசப்தப ஒரு சிறப்பாை வரமாய் எண்ைிைார், எைவவ 
அவன் மீது அைிக அன்பு மகாண்டிருந்ைார். வ ாசப், வ க்கப்பின் விருப்பமாை 
மதைவிக்கு பிறந்ைவன். வ க்கப், வ ாசப்பிற்கு ஒரு விதலயுயர்ந்ை, பல 
வண்ைங்கள்மகாண்ட வமலாதடமயான்தற மசய்ைளித்ைார், அது அவைது 
சவகாைரர்கதள மிகவும் வருத்ைத்ைிற்குள்ளாகியது, எைவவ அவர்கள் அவைிடம் ஒரு 
அனுசரதையாை வார்த்தைகூட வபசமாட்டார்கள். ஆண்டவர் வ ாசப்பிற்கு இரு 
வவறு கைவுகதள வழங்கிைார். ஒன்று வயல்மவளியில் நடந்ைது, அங்வக அவனும் 
அவைது சவகாைரர்களும் ைாைியங்கதள மூட்தட கட்டிக்மகாண்டிருந்ைைர். 
ைிடீமரன்று அவைது மூட்தடமட்டும் வநராய் எழுந்ைது, அவைது சவகாைரர்களின் 
மூட்தடகள் அவனுதடயைற்கு ைதலவைங்கிை. இரண்டாமாவது கைவு, சூரியன், 
சந்ைிரன் மற்றும் நட்சத்ைிரங்கள் குறித்ைது. அவைது ைந்தை சூரியன், ைாய் சந்ைிரன், 
சவகாைரர்கள் நட்சத்ைிரங்கள், அவர்கள் அதைவரும் அவன்முன் ைதலவைங்கிைர். 
அவன் இந்ை கைவுகதள ைைது சவகாைரர்கள் மற்றும் ைந்தையிடம் கூற, அவர்கள் 
வகாபமதடந்ைார்கள். அவைது சவகாைரர்கள் ைாங்கள் மவறுக்கும் ஒரு சவகாைரனுக்கு 
ஒருநாள் ைாங்கள் ைதலவைங்குவவாம் என்பதை நம்ப மறுத்ைைர். வ க்கப் ைைது 
அன்பு மகதை கண்டித்ைார், வமலும் அவரும், அவரது மதைவியும் அவனுக்கு 
ஒருநாள் ைதலவைங்குவார்கள் எைபதை நம்ப விரும்பவில்தல. ஆைால் வ க்கப் 
இந்ை நிதைவுகதள ைைது மைைில் வைக்கிதவத்துக்மகாண்டார். பல ஆண்டுகள் 
கழித்து, அதைத்து கைவுகளும் உண்தமயாைது, ஆண்டவர் வ ாசப்தப எகிப்ைின் 
ைதலவன் ஆக்கி, பல மக்கதள மகாடும் பஞ்சத்ைிலிருந்து காக்கச்மசய்ைார்.  

விண்ைப்பம் (பாடம் 13)  
ஆண்டவர் பல்வவறு பரிசுகதள என் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்ைார்க்கு 
வழங்கியுள்ளார் என்று எைக்கு மைரியும். 



மைப்பாட வசைம் (பாடம் 13)  
“சரீரத்ைின் உறுப்புகள் எல்லாம் ஒவரவதக உறுப்புகளாக இருந்ைால் அப்வபாது சரீரம் 
இருப்பைில்தல. வைவன் உண்தமயாகவவ ைாம் விரும்பியபடி சரீரத்ைின் உறுப்புகதள 
சரீரத்ைில் அதமத்ைார். சரீரத்ைில் ஒவ்மவாரு உறுப்புக்கும் ஓர் இடத்தை 
அதமத்ைார்.” 1 மகாரிந்ைியர் 12: 18-19 

வகுப்படீு (பாடம் 13)  

உங்களுக்கு மைரிந்ை மூவர் குறித்து ஒரு பட்டியதல ையாரிக்கவும், ஆண்டவர் 
எவ்வாறு உங்களிடமிருந்து வவறுபடக்கூடிய ைிறதமகள், ஆற்றல்கள், அல்லது 
வலிதமதய அவர்களுக்கு வழங்கியுள்ளார் என்று கவைியுங்கள். அவர்களின் பரிசுகள் 
குறித்து நீங்கள் மபாறாதம மகாள்ளாைவண்ைம் இருக்கச்மசய்யும்படி ஆண்டவரிடம் 
பிரார்த்ைித்து வகளுங்கள். 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 13)  
இந்ை பாடத்ைில் ஆண்டவர் குறித்து நாம் என்ை 
கற்றுக்மகாண்வடாம்? சில வநரங்களில் ஆண்டவர் 
ைைது வருங்கால ைிட்டங்கதள மக்களுக்கு காட்டுவார். 

வவடிக்தக வநரம்! (பாடம் 
13) 

விதளயாட்டு (பாடம் 13)  
கைவுகள் விதளயாட்டு 
ஆசிரியர் வகுப்தப இரு பிரிவுகதள பிரித்து இந்ை விதளயாட்தட துவங்குவார்: 
ைாைிய அரிக்கட்டுகள் மற்றும் நட்சத்ைிரங்கள். வகுப்பதறயின் முடிவில் ஆசிரியர் 
ஒரு பாதுகாப்பு வகாடு வதரவார், அங்குவதர மாைவர்கள் மாட்டிக்மகாள்ளாமல் 
ஓடலாம். ஆசிரியர் கதைகதள மசால்லுவார், அைிகள் ைங்களின் வார்த்தைகதள 
(ைாைியங்கள் மற்றும் நட்சத்ைிரங்கள்) வகட்டவுடன், பாதுகாப்பு வதளயத்ைிற்கு 
ஓடிவிடுவர். மற்ற அைியாைது அவர்கள் பாதுகாப்பு வதளயத்ைிற்குள் 
மசல்லுவைற்குள் அவர்கதள பிடிக்க முயலுவர். பிடிபட்ட மாைவர், அவன்/அவதள 
பிடித்ை அைியுடன் வசர்ந்துமகாள்ளவவண்டும். 15 நிமிடங்களின் முடிவில் எந்ை 
அைியில் அைிக மாைவர்கள் இருக்கிறார்கவளா அவர்கவள விதளயாட்டில் 
மவன்றவர்கள். வைாற்ற அைி தபபிள் கதைதய நிதைவுபடுத்துவைாக, மவன்ற 
அைியிடம் ைதலவைங்கவவண்டும். 
 



விவாைம் (பாடம் 13)  
(பதழய மாைவர்களுக்காக) 

1. ஆண்டவர் குறித்து நான் மற்றவரிடம் கூறவவண்டுமா? 
ஆண்டவர் குறித்து மற்றவரிடம் மைரிவிக்க கிறிஸ்துவர்கள் ையாராய் 
இருக்கவவண்டும். 1 படீ்டர் 3:15, "உங்களுள் இருக்கும் நம்பிக்தகக்கு காரைமமன்ை 
என்று வகட்கும் ஒவ்மவாருவருக்கும் பாதுகாப்பு மகாடுக்க ையாராய் இருங்கள்" 
என்கிறது. மத்வையு 28:19-20, உலகதைத்தும் மசன்று ஆண்டவர் குறித்து 
எடுத்துதரயுங்கள். நாம் இதை ைைியாக மசய்யவவண்டியைில்தல, ஆண்டவர் 
உங்களக்கு உைவுவார் என்கிறது. அப்வபாஸ்ைலர் 1: 8, புைிை ஆவியாைது, அவரது 
சாட்சியாக சக்ைிவழங்கும் என்கிறது. சிலர் மற்றவரிடம் கூறுவர் ஏமைைில், அது 
அவர்களது சிறப்பாை பரிசு மற்றும் அதழப்பு (எவப. 4:11, பிரச்சாரர்களின் பரிசு 
மற்றும் அதழப்பு குறித்து பட்டியலிடுகிறது.) மாைவர்கள் பள்ளிகள் மற்றும் 
சுற்றுப்புறத்ைில், பிரச்சாரர்களாக மபாறுப்தப ஏற்கவைதவயில்தல, பிரச்சாரர்களாக 
இருக்க ஆண்டவரால் பரிசளிக்கப்படாைவபாது, ஒவ்மவாரு நபரிடமும் ஆண்டவர் 
குறித்து சந்ைிப்பைற்கு கூறத்வைதவயில்தல. எப்படிவயா, நாம் அதைவரும் 
ஆண்டவர் குறித்து மற்றவரிடம் கூற ஆர்வமாய் இருக்கவவண்டும். 

2. உங்கள் நண்பர்கள் உங்களுடன் வபசும் முதறகள் என்ை? ஆண்டவரிடமிருந்து 
வரும் "ட்வடீ்" எவ்வாறு இருக்கும்? 

நாம் நண்பர்களுடன், முகநூல், அரட்தட, ட்வடீ் ட்விட்டர், தகவபசி அதழப்புகள், 
வநருக்கு வநர், வமலும்பல வபான்றவற்றில் மைாடர்பு மகாள்கிவறாம். உங்களுக்காை 
ஆண்டவரின் மசய்ைிகள் மபாதுவாைைா அல்லது ைைியாை பார்தவக்கா? சில 
சமயங்களில், ஆண்டவர் நம்மிடம் சில இடங்களுக்கு "மசல்" என்பார், அல்லது 
"ைங்கு" மற்றும் உைவு என்பார். அவர் ஒவர ஒரு வார்த்தை மூலமாகத்ைான் நமக்கு 
ைிதசகாட்டுவார். அவரிடமிருந்து மபறப்படும் மமாத்ை "ட்வடீ்"டும் இன்னும் நமக்கு 
புரியவில்தலமயைினும், நாம் அவருக்கு கீழ்ப்படியலாம். 

3. கைவுகள் எத்ைதகய நம்பகத்ைன்தமயுதடயது? மக்கள் ஏன் அைிர்ஷ்டம் 
கூறுபவர்களிடம் ைங்களது எைிர்காலம் குறித்து வகட்டறிய பைம் 
மசலவழிக்கிறார்கள்? 

ஒவ்மவாரு காதலயும் குழந்தைகள் ைங்களது கைவுகள் குறித்து வபச விரும்புவர். 
அவர்களிடம் மகாஞ்ச வநரம் பகிருங்கள், அவர்களது கைவுகள் அர்த்ைமற்றதவ என்று 
அவர்கள் புரிந்துமகாள்வார்கள், அதவ மபாதுவாக இயலாைைாகும், மைாதலக்காட்சி 
நிகழ்ச்சியிலிருந்து ஒரு பகுைி பரிந்துதரப்பு அல்லது முந்தைய இரவு அவர்கள் கண்ட 
ைிதரப்படம் என்று. 

கடவுளால் எப்வபாைாவது கைவுகள் பிரவயாகிக்கப்பட்டாலும், அது மிகவும் அரிைாை 
ஒன்றாகும். சில வநரங்களில் ஆண்டவர் நம்முடன் கைவுகள் மூலம் வபசுவார், 
ஆைால் மபரும்பாலும் அதவ நம்தம ைவறாை பாதையில் இட்டுச்மசன்றிடக்கூடும். 
வமலும், அைிர்ஷ்டம் கூறுபவர்கதள நம்பக்கூடாது. உபா. 18: 10-12, "இந்ை 
மசயல்கதள மசய்யும் அதைவரும் ஆண்டவருக்கு அருவறுப்பாைவர்கள்..." 



என்கிறது. ஆண்டவர் ைைது மக்களிடம் அைிர்ஷ்டம் கூறுபவர்கள் குறித்து எச்சரிக்தக 
மசய்கிறார் ஏமைைில், மக்கள் ைங்களது வருங்காலம் குறித்து ஆண்டவதர 
நம்பாமல், என்ை நடக்கவிருக்கிறமைன்பதை முன்ைவர அறிய விதழகின்றைர். அவர் 
மக்கள் ைன்தை நம்பவவண்டும் என்று விரும்புகிறார்!  

மாைவர் பக்கங்களுக்காை விதடகள் (பாடம் 13)  

 

லுக்காஸின் பரிவசாைதை 
(பாடம் 13)  
ஒரு தபதய காலால் ையங்கியபடி, கடிகார ைிதசயில் சுழற்றியபடி, ஒவ்மவாரு 
மாைவதரயும் ைங்களின் மபயதர ஒரு காகிை ைாளில் எழுை மசய்யுங்கள். 
(விவரங்களுக்கு யூடியூப்தப காைவும்) 
https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293723920663988/ 

 

https://www.facebook.com/childrenareimportant/videos/1293723920663988/

