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சிபிஐக்கு வரவவற்கிவ ாம் … 

“குழந்தைகள் தபபிள் 

விசாரதை” !!! 

நீங்கள் உங்கள் ததவாலயம், பகுதி அல்லது சமூகத்திலுள்ள குழந்ததகளுக்கு 
மற்றுமமாரு முழுவருட ஞாயிறு பள்ளி வகுப்புகள் அல்லது தபபிள் பயிற்சிதய தர 

உதவுவதில் நாங்கள் "குழந்ததகள் முக்கியமானவர்கள்" பிரிவின்கீழ் 

மகிழ்ச்சிமகாள்கிதறாம். இந்த திட்டத்தில், உங்கள் மாணவர்கள் தங்கதள சிறப்பு 

முகவர்கள் அல்லது துப்பறிவாளர்கள் என்று எண்ணிக்மகாண்டு, ஒவ்மவாரு வாரமும் 

ஒரு வழக்தக மகாடுத்து தீர்வு மசய்ய வலியுறுத்தப்படுவர். மதாதலக்காட்சி 
நிகழ்ச்சியான "சிஎஸ்ஐ" அல்லது "குற்ற காட்சி விசாரதண" தபால் உங்கள் மாணவர்கதள 

காவல் துப்பறிவாளர்களாகவும், அறிவியல் மதாழில்நுட்ப வல்லுனர்களாகவும் 
மசயல்பட்டு பரிதசாததன மற்றும் புதகப்பட படப்பிடிப்தப ஒவ்மவாரு வழக்தக 

தகயாளும்தபாதும் நடத்துவர். உங்களது பதடப்பாற்றல் மகாண்டு உங்களது ததவாலய 
வகுப்பதறதய அறிவியல் கூடமாகவும் மற்றும் உங்கள் ஆசிரியர்கதள அறிவியல் 

மதாழில்நுட்ப வல்லுனர்களாகவும், காவல் துப்பறிவாளர்களாகவும் உதடயணியச் 

மசய்யுங்கள். 

பல ஆண்டுகளாக நான் ஞாயிறு பள்ளியில் பயிற்றுவித்து வருவதால், தபாதகர்கள் 
அல்லது வழக்கமான ததவாலய தகயாட்களின் குழந்ததகள் அதனத்து மபாதுவான 

தபபிள் கததகளிலும் மிகவும் பழக்கப்பட்டுவிட்டனர்.நான் தநாவாவின் படகு அல்லது 

த ானா மற்றும் திமிங்கலம் தபான்ற கததகதள மசால்ல மதாடங்கும்தபாதத, 

குழந்ததகள் புலம்ப மதாடங்கிவிடுவர், ஏமனனில் அவர்களுக்கு இது ஏற்கனதவ 

மதரியும்.நான் பயிற்றுவிக்கும் முதறதய தவறுவிதத்தில் மாற்ற நிதனப்தபன், ஆனால் 

அது தவிர்க்க முடியாமல் அதததபால்தான் இருக்கும், என் மாணவர்களுக்கு சலிப்பாக 

இருக்கும். இந்த பிரச்சதனதய மனதிற்மகாண்டு, "குழந்ததகதள முக்கியமானவர்கள்" 

ஊழியர்கள் இந்த புது தயாசதனயுடன் வந்தனர், அது ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு கதத 

மசால்ல மாட்டார்கள்! மாறாக, உங்கள் மாணவர்கள் வழக்தக தகயாண்டு, உங்களிடம் 

அவர்கள் இந்த வாரம் என்ன கதததய கற்றுக்மகாள்கிறார்கமளன்று மசால்லதவண்டும்! 

இதன் அர்த்தம், நீங்கள் உங்கள் மாணவர்கள் ஆசிரியர் புத்தகத்தத காண்பதத 

அனுமதிக்காமல், அல்லது குறிப்புகளுக்கு விதடகதள காணவிடாமல், அவர்கதள 

கதததய கண்டறியவிடுவதத இதன் மிக முக்கியமான அம்சமாகும். ஒவ்மவாரு 

வாரமும் கதததய அவர்கள் கண்டறிய ஊக்குவிக்கும்வண்ணம், அவர்களுக்கு வழங்க 5 

குறிப்புகள் உங்களிடம் இருக்கும். குழந்ததகள் குறிப்புகதள கண்டு, எததயும் 

உறுதிபடுத்ததவா மறுக்கதவா மாட்டார்கள், எனதவ வகுப்பின் முதல் நிமிடங்கள் இது 

என்ன தபபிள் கததயாய் இருக்குமமன்று கணிக்கும் ஆர்வத்தில் சிறப்பாயிருக்கும். 

வழக்கு முடிந்ததும், உங்களுக்கு எப்தபாதும்தபாலான ஞாயிறு பள்ளி வகுப்புகள் 

இருக்கும்: தபபிள் கதத, நிதனவக வசனம் மற்றும் வாழ்தகக்கான பயன்பாடு 

தபான்றதவ. இந்த நிகழ்ச்சிதய இன்னும் ஆழமாக்க, குழந்ததகளுக்கு வாரத்தில் மசய்ய 

வடீ்டுப்பாடம் மகாடுத்துள்தளாம். எடுத்துக்காட்டாக, முதல் வாரத்தில், அவர்கள் 

சிரியவர்களாயினும், ஆண்டவருக்கு மபரிய கடதமகதள மசயலாற்ற முடியுமமன்பதத 

கற்றுக்மகாள்வார்கள். வடீ்டுப்பாடமாக, அந்த வாரம் அவர்கள் வடீ்டில் சிறப்பு 



தவதலகளான, பாத்திரம் கழுவுதல் அல்லது வடீ்டில் அவர்களது அன்றாட தவதல 

அல்லாத ஏததாமவான்தற தமற்மகாண்டு, ஆண்டவர் அவர்கள் எப்தபாதும் மசய்யும் 
தவதலதய விட மகாஞ்சம் அதிகமாக மசய்ததற்கு எவ்வாறு ஆசீர்வதிக்கிறார் என்று 

கவனிக்கதவண்டும். 

ஞாயிறு பள்ளி வகுப்பின் எப்தபாதும்தபாலான பகுதிகளுக்கடுத்து, சில கூடுதல் 

தவடிக்தகயான மசயல்பாடுகள் உள்ளன. ஒவ்மவாரு வாரமும் நாங்கள் ஒரு 

விதளயாட்டு, விவாத தகள்விகள், புதிர்கள் மற்றும் நிறங்கள் மகாண்ட மாணவர் 

பக்கங்கள் மற்றும் "டாக்டர் லூகாஸ்" என்றதழக்கப்படும் கிறுக்குத்தனமான 
விஞ்ஞானிதயாடு தவடிக்தக நிதறந்த அறிவியல் பரிதசாததனகள் தபான்றதவகதள 

வழங்குகிதறாம். நீங்கள் வகுப்புகளிதலதய தநரடியாக பரிதசாததனகதள 

தமற்மகாள்ளலாம், அல்லது நாங்கள் உருவாக்கியுள்ள வடீிதயாக்கதள நீங்கள் 

பயன்படுத்திக்மகாள்ளலாம். 

எப்தபாதும்தபால் எங்கள் அதமச்சரதவயில், இந்த ஆண்டிற்கான நிகழ்வுகளின் 

அதனத்து உள்ளடக்கமும் இலவசமாக கிதடக்கிறது. நீங்கள் கிராமப்புறத்தில் 

இருந்தாலும், ஆசிரியர் இதணயத்தளத்திலிருந்து புத்தகங்கதள பதிவிறக்கம் 

மசய்யலாம், நீங்கள் மாணவர் பக்கத்தத பிரதி எடுத்துக்மகாள்ளலாம் அல்லது 

எடுக்காமலும் இருக்கலாம். "குழந்ததகளின் தபபிள் விசாரதண"யில் உங்கள் 
சூழ்நிதலகளுக்கு உகந்தவாறு தவதலமசய்யும் எண்ணற்ற மசயல்பாடுகள் 

இருக்கின்றன, ஒருதவதள நீங்கள் மாணவர் பக்கத்தத பயன்படுத்த தததவயில்தல 

என்று நிதனத்தால், இதத பயன்படுத்திக்மகாள்ளலாம். இந்த நிகழ்தவ மசயலாற்ற 

உங்கள் ததவாலயத்தில் இதணயதள வசதி இருக்கதவண்டிய அவசியமில்தல! ஒரு நபர் 

ததவாலயத்திற்கு தததவயானதத தநரத்திற்கு முன்னதர தயார்மசய்து வழங்கி, 
உங்களது அதமச்சரதவ எவ்வாறு வளர்ச்சிமகாள்கிறமதன்று கவனியுங்கள்! 

புதிய மற்றும் அற்புதமான திட்டங்கதளாடு, வாருங்கள் ஞாயிறு பள்ளியில் ஒன்றாக 

மூழ்குதவாம்! உங்கள் மாணவர்கள் இன்னும் தடவிட் மற்றும் தகாலியாத், எஸ்தர், 

உருவாக்கம், இதயசு உயிர்த்மதழுதல், நூற்றுக்கு தமற்பட்ட தசர்தவயாளர்களின் 

நம்பிக்தக, தமலும் பலவற்தற அதனத்து சிபிஐ பகுதிகளிலும் உள்ளடக்கப்பட்ட இந்த 

39பாடங்களில் கற்றுக்மகாள்வார்கள். உங்கள் வகுப்தப தவடிக்தகயானதாகவும், 

அற்புதமானதாகவும் மாற்ற நான் உங்களுக்கு சவால் விடுகிதறன்! ஒரு ஆய்வுக்கூட 

தமலணி, உண்தமயான அறிவியல் பரிதசாததனகள், நாம் "தபபிள் காட்சி" 

என்றுதரக்கும் உண்தமயான "குற்ற காட்சி"தயப்தபால் பாசாங்குக்காட்டும் மஞ்சள் 

நாடா தபான்றவற்தறக்மகாண்டு பதடப்தப உருவாக்குங்கள். உங்கள் மாணவர்கள்தபால் 

நீங்களும் இந்த ஆண்டு உண்தமயான தவடிக்தகதய மபறப்தபாகிறரீ்கள்!  

 
குழந்ததகதள தவடிக்தகயான மற்றும் உற்சாகமூட்டும் முதறயில் நீங்கள் 

கவனிப்பதற்காக ஆண்டவர் உங்கதள சிறப்பாக ஆசிர்வதிக்கட்டும்! 

 
ஆண்டவரின்தபரில், 
கிறிஸ்டினா கிமரௌஸ்  
 
 

  



--[ எவ்வாறு பயன்படுத்துவது]— 
 
 ஆசிரியதர, இந்த தபபிள் விசாரதண 
நிகழ்ச்சிக்கு உங்கதள வரதவற்கிதறாம்! 
உங்களால் உங்கள் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி 
தரமுடியுமமன்றும், அதத தநரத்தில், ஒன்றாக 
பல தவடிக்தககதள மபறமுடியுமமன்றும் 
நாங்கள் நம்புகிதறாம்! இந்த நிகழ்ச்சிதய, 
ஞாயிறு பள்ளியாகதவா, குழந்ததகளின் 
ததவாலயமாகதவா, அல்லது ஒரு வாராந்திர 
கிளப் அதமச்சகமாகதவா குழந்ததகளுக்காக 
பயன்படுத்தலாம். உங்களுக்காக காட்சி 

சாதனங்கள் நமது வதலதளத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளது, எனதவ நீங்கள் ஒவ்மவாரு 
படத்ததயும் மபரிதாக காண்பிக்கலாம், அல்லது மாணவர்களுக்கு உங்கள் தகதபசியின் 
மூலமாகவும் காண்பிக்கலாம். இந்த பாடத்திட்டத்தின் அதனத்து 3பிரிவுகதளயும் நீங்கள் 
விரும்புவரீ்கள் என்று நாங்கள் நம்புகிதறாம், நாங்கள் உங்களுக்கு 9மாதங்கள் வழங்குகிதறாம். 
இந்த முதல் 13பிரிவு பாடங்கதள மகாண்டது, மற்ற 2பிரிவுகளிலும், மமாத்தமாக 39பாடங்கள் 
உள்ளது. 
 

பரிந்துதரக்கப்பட்ட அட்டவதை: (2- 2 ½ மைிவேரங்கள்) 
• 5 குறிப்புகளுடன் முன்னுதர (25 நிமிடங்கள்) 

o ததலப்பு (3 நிமிடங்கள்) 
o நாடகம் (10 நிமிடங்கள்) 
o மபாருள் (3 நிமிடங்கள்) 
o அகழ்வாராய்ச்சி (2 நிமிடங்கள்) 
o தபபிள் காட்சி (7 நிமிடங்கள்) 

• முக்கிய பாடம் தநரம் (35 நிமிடங்கள்) 
o தபபிள் கதத / வழக்கு முடிந்தது! (13 நிமிடங்கள்) 
o விண்ணப்பம் (2 நிமிடங்கள்) 
o மனப்பாட வசனம் நிதனவாற்றல் (15 நிமிடங்கள்) 
o வகுப்படீு (3 நிமிடங்கள்) 
o கடவுளின் டிஎன்ஏ (2 நிமிடங்கள்) 

• தவடிக்தக தநரம்! (1 மணிதநரம்) 
o விதளயாட்டு (15 நிமிடங்கள்) 
o விவாதம் (15 நிமிடங்கள்) 
o மாணவர் புத்தகங்கள் (15 நிமிடங்கள்) 
o லூகாஸ் அறிவியல் பரிதசாததன (15 நிமிடங்கள்) 

• விருப்பப்பட்டால் “யாமரன்று கண்டுபிடியுங்கள்” விதளயாட்டு 
(30 நிமிடங்கள்) 



ைடயங்கள்! 
  
வழக்தக முடிக்க உங்கள் "துப்பறிவாளர்களுக்கு", 

குறிப்புகதள மகாடுத்து வகுப்தப ஆரம்பிக்கவும். இது 

அவர்களுக்கு 5 -15நிமிடங்கள் எடுக்கும், இதன் 

தவடிக்தகத்தனம் முற்றிலுமாக உங்கதள மபாறுத்தத 

இருக்கிறது! ஒவ்மவாரு பாடத்திற்கும் 5குறிப்புகள் 

இருக்கின்றன. உங்கள் தகதபசி மகாண்டு நீங்கள் அந்த 

குறிப்புகதள பயன்படுத்திக்மகாள்ளலாம் அல்லது உங்கள் மாணவர்கள் கண்டுபிடிக்க குறிப்புகதள 

வகுப்பில் உருவாக்கவும். 

 

கு ிப்பு #1 ைதைப்பு  
முதல் குறிப்பு பாடத்தின் உண்தமயான ததலப்பாகும். மாணவர்கதள ததலப்தப 

படிக்கச்மசால்லுங்கள் அல்லது அவர்கள் காண அதத அச்சிட்டு மகாடுத்திடுங்கள். எடுத்துக்காட்டாக, 

தடவிட் மற்றும் தகாலியாத்தின் தமலான பாடம், "மழுங்கிய வலி அதிர்ச்சி மகாண்ட வழக்கு" 

எனப்படுகிறது. மழுங்கிய வலி அதிர்ச்சி என்பது தடவிட், தகாலியத்தத, அவன் ததலயில் 

நதியிலிருந்த ஒரு கல்லால் தாக்கியதத குறிக்கிறது. தயாசதனயானது, தபபிள் வகுப்பிற்கு 

தவடிக்தக தசர்க்க, விசாரதணயாளர்கள் மற்றும் தடயவியல் ஆய்வாளர்கள் தபான்ற 

வார்த்ததகதள தசர்ப்பதிலிருக்கிறது. உங்களது ஆசிரியர் புத்தகத்தத உங்கள் மாணவர்களிடம் 

காண்பிக்கக்கூடாமதன்பதத நிதனவில்மகாள்ளுங்கள், அப்தபாதுதான் அவர்கள் ஏமாற்றமுடியாது, 

தபபிள் கதததய காண முடியாது. 

கு ிப்பு #2 ோடகம் 
 

 ஒவ்மவாரு வாரத்திற்குமான இரண்டாம் குறிப்பானது, 

நாடகம். உங்கள் ஆசிரியர்கள் அல்லது மாணவர்கதள 

நடித்துக்காட்ட மசால்லுங்கள். இதன் 

தயாசதனயானது, தபபிள் கதததய முழுவதுமாக 

மவளிக்காட்டாமல், மற்மறாரு குறிப்தப வழங்குவது. 

தடவிட் மற்றும் தகாலியாத் தமலான பாடத்தில், ஒரு 

சிப்பாய் வடீ்டிற்கு வந்து, தனது மதனவியுடன் தபசுவார். அந்த சிப்பாய் ஒரு பிலிஸ்தியர், அவர் 

அவரகள் எவ்வாறு தபாரில் ததாற்றார்கள் என்பது குறித்து தபசிக்மகாண்டிருப்பார். அவர்கள் 

"ஹியூஜ்" என்ற ஒரு மனிததனயும், மபரிதாக இருக்கும் அவனது சதகாதரன் குறித்தும் தபசுவார்கள். 

(தகாலியத்தின் மபயர் குறிப்பிடாமல்). தகாலியத்திற்கு "ஹியூஜ்" என்மறாரு சதகாதரன் இருந்தான் 

என்று தபபிளில் கூறப்படவில்தல, இது தபபிள் கதத குறித்து உங்கள் மாணவர்களுக்கு 

யூகமளிக்க கூறப்பட்ட ஒரு தவடிக்தக நாடகம். 

கு ிப்பு #3 பபாருள்  
 வகுப்பிற்கு மகாண்டுவர ஒவ்மவாரு பாடமும் உங்களுக்மகாரு மபாருதள 

வழங்கியிருக்கும். இது உங்கள் மாணவர்களால் மதாடக்கூடிய, 

உணரக்கூடிய ஒரு ஸ்தூலமான ஒன்றாய் இருக்கும், இது தபபிள் கதத 

குறித்து அவர்களுக்கு யுகமளிக்க உதவும். நமது எடுத்துக்காட்டு பாடத்தில், 

உங்கள் வகுப்பிற்கு நீங்கள் மகாண்டுவரதவண்டிய மபாருள் 5கற்கள் அல்லது 



பாதறகள். இந்த புள்ளியில், உங்கள் மாணவர்கள் இந்த கற்கள் நதிக்கதரயில் தடவிட்டால் 

எடுக்கப்பட்ட கற்கள் என்பதத ஊகித்துக்மகாண்டால், நீங்கள் ஒப்புக்மகாள்ளதவா அல்லது 

மறுக்கதவா மசய்யாதீர்கள். நீங்கள் உங்கள் மாணவர்களிடம் மபாய்யுதரக்க தததவயில்தல, 

ஆனால் உங்கள் மாணவர்கள் கதத குறித்த தகள்விகதள முடிந்த காலம்வதர தகட்க அனுமதிக்க 

தவண்டியது தததவயாகும். 

கு ிப்பு #4அகழ்வாராய்ச்சி
 

 ஒவ்மவாரு பாடத்திற்குமான நான்காம் குறிப்பு, 

உண்தமயான அகழ்வாராய்ச்சியிலிருந்து ஒரு 

துண்டு. இங்தக மகாடுக்கப்பட்டுள்ளது, கத் நகரின் 

இடிபாடுகளின் நவனீ புதகப்படம். இன்று இது 

மடல் சதபட் ததசிய பூங்காவிற்குள் 

அதமந்துள்ளது. (ரகசியம்: தகாலியத்தின் வடீு 

பிலிஸ்ட்டின் நகரம்.) நீங்கள் இந்த ரகசியத்தத 

மவளிக்காட்டாமல், இதுதான் பண்தடய கத் நகர் 

என்று இந்த படத்தத காட்டி அவர்களுக்கு 

குறிப்பிடலாம். பல மக்களுக்கு இதுதான் 

தகாலியத்தின் தாய்நகரம் என்பது மதரியாது, எனதவ உங்கள் பாடம் இன்னமும் ரகசியமாக 

இருக்கும்! 

 

கு ிப்பு #5 தபபிள் காட்சி
 

ஒவ்மவாரு வாரத்திற்குமான இறுதி குறிப்பு, தபபிள் 
காட்சியாகும். உங்களது துப்பறிவாளர்களுக்கு, ஒரு வழக்கு 
காட்சிதபால் விசாரிக்க நீங்கள் இதத மசய்துதரலாம். 

 
 
 
 எடுக்காட்டாக, தபபிள் காட்சி 
வதரபடமானது, அனானிமஸ் மற்றும் சப்பரீா, 
மற்றும் ஆண்டவரிடம் அவர்கள் உதரத்த 
மபாய் ஆகியவற்றிற்கான பாடம்.  நாங்கள் 
உங்களுக்கு மகாடுத்துள்ள வதரபடத்தத 
பயன்படுத்தி, அல்லது நீங்களாகதவ ஒரு 
உண்தம காட்சிதய உருவாக்கி, உங்கள் 
மாணவர்கள் விசாரிக்க உடல் 
உருவதரக்குறிப்பு மசய்துதரலாம். நீங்கள் 
காணுவதுதபால், இந்த ததவாலயம் 

மாணவர்களின் விசாரதணக்கு தமலும் ஆர்வத்தத தூண்டும்வதகயில்,  குறிப்புகதள சுற்றி 
கால்வளத்துதற தடப்தப தபாட்டுள்ளனர் மற்றும் ததரயில் உடல்கதள சுற்றிலும் அதத 
பயன்படுத்தி, எல்தலக் தகாடு வதரந்துள்ளனர்.  



வழக்கு முடிந்ைது!  
உங்கள் மாணவர்கள் குறிப்புகதள விசாரித்து முடித்ததும், அவர்கதள வழக்தக 
தீர்க்க முன்தனற மசால்லுங்கள் அல்லது அந்த வாரத்திற்கான தபபிள் 
கததயாக நீங்கள் தநாக்குகின்ற கதத என்ன என்பதத சரியாக 
மசால்லச்மசால்லுங்கள். வருடங்களாக திருச்சதபதய நாடாத மாணவர்கள் 
உங்களிடம் இருந்தால், அவர்கள் தபபிள் கதததய யூகிக்க திணறுவார்கள். 
மவறுமதன முன்தனறி மசன்று தபபிள் கதததய மசால்வது ஒரு பிரச்சதன 
இல்தல. அவர்கள் சரியாக யூகிக்கவில்தலமயனினும், குறிப்புக்கள் ஒரு நல்ல 
தவடிக்தகயான முன்னுதரயாய் இருந்திருக்கும், மற்றும் உங்களுக்கு ஓர் 
தனித்துவமான ஞாயிறு பள்ளிதய உருவாக்கியிருக்கும்! 

தபபிள் கதை  
அதனத்து குறிப்புக்கள் மற்றும் அந்த வாரத்திற்கான தபபிள் கதத என்ன என்பதத 

உங்கள் மாணவர்களுக்கு மசால்லி முடித்தபின்னர், ஞாயிறு பள்ளி வகுப்தபதபால் 

தபபிள் கதததய மசால்லதவண்டிய தநரம் வந்துவிட்டது. உங்களுக்கு மகாடுக்கப்பட்டுள்ள 

குறிப்புகளின்பால் நீங்கள் தபபிள் கதததய மசால்லலாம், அல்லது ஆசிரியர் புத்தகத்தின் 

உதவிதயாடும் கதததய மசால்லலாம். நீங்கள் கதததய மசால்ல ஆசிரியர் புத்தகத்தத 

நாடுகிறரீ்கள் எனில், கதததய மசால்லுதகயில் உங்கள் தபபிதள உங்களுடன் மகாண்டு 

மசால்வது மிகவும் நல்லது. ஒவ்மவாரு வாரமும், கததயில் வரும் ஒரு நபரின், சிலதநரங்களில் 

கதாநாயகன், சிலதநரங்களில் வில்லதன வதரதல் அல்லது கார்ட்டூன் மசய்தல் இருக்கும். தடவிட் 

மற்றும் தகாலியாத் பாடத்தில், உங்கள் மாணவர்களுக்கு காட்டதவண்டிய வதரபடம் 

தகாலியத்தினுதடயது. 

உங்களுக்கு மகாடுக்கப்பட்டுள்ள தபபிள் மக்கள் அட்தடகதள மகாண்டு ஒவ்மவாரு 

மாணவருக்கும் மகாடுக்கவும். இது அவர்களுக்கான வருதக அட்தடகளாக, அல்லது "யாமரன்று 

மதரியுமா" விதளயாட்தட விதளயாட உதவும். விதளயாட்டிற்கான வழிமுதறகள் இந்த 

பகுதியின் முடிவிலுள்ள "எப்படி" என்ற பகுதியிலுள்ளது. 

விண்ைப்பம்  
பாடத்திற்கு பின்னர், விண்ணப்பத்தத வாழ்க்தகக்கு பகிர்ந்துமகாள்ளவும். தடவிட் மற்றும் 

தகாலியத்தின் கததக்கான, விண்ணப்பமானது "நான் சிரியவனாய் இருப்பினும், என்னால் மபரிய 

விஷயங்கதள மசய்யமுடியும்." ஆண்டவர் மபரிய விஷயமமான்தற மசய்ய சிரியவனாயினும், 

தடவிட்தட எவ்வாறு பயன்படுத்தினார் என்பதத மசால்லுங்கள் மற்றும் அவதரகதளயும் அவர் 

பயன்படுத்தப்தபாகிறார் என்பததயும் கூறுங்கள். 

 

மனப்பாட வசனம்  

ஒவ்மவாரு வாரத்திற்குமான மனப்பாட வசனமானது, வாழ்க்தகதயாடு உபதயாகிக்கப்படுவதாய் 

ததர்வு மசய்யப்படும். தபபிள் வசனத்தத மனப்பாடம் மசய்ய உங்கள் மாணவர்களுக்கு மகாஞ்சம் 

தநரம் மகாடுத்து உதவுங்கள். 

 

வகுப்பீடு  

அந்த வாரத்தில் மசயலாற்ற, உங்கள் மாணவர்களுக்கு ஒவ்மவாரு வாரமும் ஒரு வகுப்படீு 

வழங்கப்படும். இந்த பாடத்திட்டத்தில் இது மிகவும் முக்கியமானது! ஆண்டவர் நாம் மவறுமதன 

காதால் விஷயங்கதள தகட்பவராய் இருப்பதத விரும்புவதில்தல, ஆனால் மசயாலாளிகளாய் 

இருக்கதவ விரும்புகிறார்! மாணவர்கள் ததவாலயத்தில் கற்றுக்மகாள்வதுமட்டும் இல்தல, 



வாழ்கிறார்கள், அதுதான் முக்கியமானது. அந்த வாரத்தில் மாணவர்கள் எந்த பாடத்ததாடும் 

வாழாததபாது, தகாட்பாடு மற்றும் தபபிள் வசனங்கதள மனப்பாடம் மசய்யும்மபாருட்டு அதிக 

பரிதயஷங்கதள உருவாக்காதீர்கள். நாம் கபடதாரிகதள உருவாக்கும் தவதற மசய்யக்கூடாது! 

உங்கள் மாணவர்கதள கபடதாரிகளாய் இல்லாமலிருக்க நீங்கள் ஊக்குவிக்க ஒதர வழி, அவர்கதள 

அந்த வாரத்தில் பாடத்ததாடிதசந்து வாழ மசய்வததயாகும். 

 

ஆண்டவரின் டிஎன்ஏ  

ஆண்டவரின் டிஎன்ஏ என்ற வகுப்பின் பிரிவில், நாம் ஆண்டவர் என்பவர் யார் என்பதத தபபிள் 

பாடத்தின் அடிப்பதடயில் கற்றுக்மகாள்தவாம். எடுத்துக்காட்டாக, தடவிட் மற்றும் தகாலியாத் 

பாடத்தில், ஆண்டவர் குறித்து அவர் எவ்வாறு தனது திட்டங்கதள நிதறதவற்ற மக்கதள 

பயன்படுத்திக்மகாள்கிறார் என்பது குறித்து கற்றுக்மகாள்தவாம்.  

தவடிக்தக தநரம்! 

விளையாடட்ு  

விதளயாட்டுகள் உங்கள் வகுப்பின் முக்கியமான பகுதியாகும், அதவ உங்கள் மாணவர்கதள 

மீண்டும் வரச்மசய்யும்! குழந்ததகள் விதளயாட விரும்புவார்கள், தமலும் நீங்கள் ஒவ்மவாரு 

வகுப்பிலும் ஒரு விதளயாட்தட உள்ளடக்கும்தபாது, உங்கள் வகுப்பு ஒவ்மவாரு வாரமும் 

வளர்ச்சிமகாள்வதத நீங்கள் காண்பரீ்கள். உங்கள் வகுப்பில் எந்த அளவு அதிக மாணவர்கள் 

இருக்கிறார்கதளா, அந்த அளவு வாழ்க்தககதள நீங்கள் மாற்றுகிறரீ்கள் என்று அர்த்தம்! 

விவாதம்  

ஒவ்மவாரு வாரமும் நீங்கள் உங்கள் மாணவர்கதள சவால்விடுமளவு 

விவாதத்தில் தவக்க, நாங்கள் மூன்று விவாத தகள்விகதள வழங்கியுள்தளாம். 

உங்கள் விவாதத்தத சிறப்பாய் எடுத்துச்மசல்லும் ஒதர வழி, உங்கள் 

மாணவர்களுக்கு பதில்கதள வழங்காமல், ஆனால் அவர்கதள ஒவ்மவாரு தகள்வி 
குறித்தும் உண்தமயாகதவ தபசச்மசய்வதில் இருக்கிறது. எந்த அளவு 

விவாதிக்கிறார்கதளா, அந்த அளவு சிறப்பதப நீங்கள் மசய்கிறரீ்கள்! எனதவ, நல்ல 

விவாதத்தத ஏற்படுத்த முயலுங்கள், அதன்பால் உங்கள் மாணவர்களின் 

உண்தமயான கருத்துகதள நீங்கள் காணமுடியும். நாங்கள் ஆசிரியர் புத்தகத்தில், விதடகதள 

மகாடுத்துள்தளாம். எனதவ, ஒவ்மவாரு தகள்வியின் முடிவிலும், நீங்களுங்கள் கருத்துகதள 

பகிர்ந்துமகாள்ளலாம். 

மாைவர் பக்கங்களுக்கான விதடகள்  
இந்த திட்டத்தில். மாணவர் பக்கங்கள் உண்டு, அதத நீங்கள் உங்கள் வகுப்பில் 
நடவடிக்தககளாக பயன்படுத்திக்மகாள்ளலாம். குழந்ததகள் வண்ணம் தீட்டவும், வார்த்தத 
கண்டுபிடிப்புகதள தீர்வு மசய்யவும் விரும்புவார்கள், எனதவ நீங்கள் எங்கள் மாணவர் 
புத்தகங்கதள பயன்படுத்தி, உங்கள் வகுப்தப தவடிக்தகயாக மகாண்டு மசல்வரீ்கள் என்று 
நாங்கள் நம்புகிதறாம். இந்த பிரிவில், மாணவர் புத்தகங்களில், 4வயதினருக்குமான 
புதிர்களுக்கான விதடகதள நீங்கள் கண்டுமகாள்ளலாம். 

லூக்காசின் பரிவசாைதன  
உங்கள் வகுப்பின் இறுதி மசயல்பாடு ஒரு தபத்தியக்காரத்தனமான விஞ்ஞானியான, லூக்காசின் 

அறிவியல் பரிதசாததனதயாடு முடிகிறது! ஒவ்மவாரு வாரமும் வகுப்பில் மசயல்முதறயாய் 

தமற்மகாள்ள, ஒரு அறிவியல் பரிதசாததனதய வழங்குவார். இந்த வடீிதயாதவ நீங்கள் 

ஒன்றிதணந்து காணலாம், அல்லது ஒரு ஆசிரியர் ஆய்வக தமலுதற அணிந்துமகாண்டு 

பரிதசாததனதய தமற்மகாள்ளும் படத்ததக்மகாண்டு நீங்களாகதவ பரிதசாததனதய 

தமற்மகாள்ளலாம். 



 
 
 
 
 

யாபரன்று பைரியுமா விதையாட்டு  
உங்கள் வகுப்பின் இறுதி விருப்பத்ததர்வு 
மசயல்முதறயானது, தபபிள் மக்கள் அட்தடகள் 
மகாண்டு மசய்யப்படும் விதளயாட்டான 
"யாமரன்று மதரியுமா" விதளயாட்டு. இது 
கூட்டாளிகளுடன் அல்லது இரண்டு குழந்ததகள் 
ஒருவருக்மகாருவர் எதிராய் விதளயாடும் ஒரு 
பாரம்பரியமான குழு விதளயாட்டு. 
அதனத்து 13அட்தடகதளயும் ஒவ்மவாரு 

மாணவருக்காகவும் அச்சிடவும். ஆசிரியரிடமும் 

மமாத்த அட்தடகள் அதமப்பும் இருக்கதவண்டும். 

இந்த விதளயாட்தட விதளயாடும்தபாது உங்கள் 

மாணவர் தபபிள் மக்களிடம் பழக்கமாகிவிடுவார். 

ஒரு அட்தடபங்தக அல்லது தடிமனான தாதள, 

இதசக்கருவிதபால் அட்தடகதள பிடிக்க மடித்துக்மகாள்ளவும். விதளயாட்டு என்னமவனில், எந்த 

தபபிள் நபதர உங்கள் ஆசிரியர் அல்லது கூட்டாளி தவத்திருக்கிறார் என்பதத 

கண்டுபிடிப்பததயாகும். ஒரு தபபிள் நபர் அட்தடதய ததர்ந்மதடுத்து மதாடங்கவும், அதத உங்கள் 

கூட்டாளியிடமிருந்து மதறத்து தவக்கவும். 

தபபிள் மக்களின் பல்தவறு தகுதிகதள காணுங்கள், அவர்களின் கண்கள் நிறம், முடியின் நிறம், 

அவர்களுக்கு தாடி இருந்தால், அவர்கள் மதாப்பி 
அணிந்திருந்தால், அவர்களின் மூக்கு அல்லது காதின் 

நிறம், அவர்கள் ஆணா அல்லது மபண்தண 

தபான்றவற்தற உட்பட அதனத்ததயும் காணுங்கள்.  

முதல் விதளயாட்டாளர் ஒரு தகள்விதய தகட்பதில் 

மதாடங்குவார், இரண்டாம் விதளயாதவர் அதற்கு 

"ஆம்" அல்லது "இல்தல" என்பதத மட்டுதம 

தரதவண்டும். ஒரு முதறக்கு ஒரு தகள்விக்கு 

மட்டுதம அனுமதிக்கப்படும். நீங்கள் பதிதல 

மபற்றதும், உங்களிடம் இல்லாத அட்தடதய நீங்கள் கீழ்தநாக்கி தவத்துக்மகாள்ளலாம். 

எடுத்துக்காட்டாக, நீங்கள் அது ஒரு மபண்ணா என்ற தகள்விதய தகட்டு, உங்கள் கூட்டாளி, 
"இல்தல" என்ற பதிதல மசால்லியிருந்தால், நீங்கள் அதனத்து மபண் அட்தடகதளயும் கீழ்தநாக்கி 
தவக்கதவண்டும். தபபிள் ரகசிய நபதர கண்டுமகாள்ளும்வதர, தகள்விகதள மதாடரவும்! 

இந்த திட்டத்தில், 3 பிரிவுகளான மபாருட்கள், 9 மாத வகுப்தப உள்ளடுக்குவதாய் இருக்கிறது. 

விதளயாட மூன்று தபபிள் நபர்கள் இருப்பார்கள், வருடத்தின் முடிவில், மமாத்தம் 39 தபபிள் 

நபர்கள் இருப்பார்கள். 

 

 



 --[வழக்கு 1 ]-- 
 கு ிப்புகள்! (பாடம் 1) 

கு ிப்பு #1 ைதைப்பு (பாடம் 1)  
அச்சுறுத்தும் இனங்கள் குறித்த வழக்கு 

கு ிப்பு #2 ோடகம் (பாடம் 1)  
கததகூறுபவர்  :இது கற்பதன கததயாகும் ஆனால் அப்பாவிகதள 
காக்கும் மபாருட்டு சில மபயர்கள் மற்றும் இடங்கள் 

ற்றப்பட்டுள்ளனமா.  
விலங்கு கட்டுப்பாடு  :பாதுகாப்பான துதறமுக விலங்குக்  
கட்டுப்பாடு நான் இன்று உங்களுக்கு எவ்வாறு உதவ முடியும்? 
பூதன தவத்திருக்கும் மபண்  :வணக்கம் , நல்லதாய் தபானது, 
நீங்கள் இன்னும் இருக்கிறரீ்கள். 
விலங்கு கட்டுப்பாடு  :ஆமாம் , தமடம், நாங்கள் இருக்கிதறாம்  .நான் எப்படி 
உங்களுக்கு உதவ முடியும்? 
பூதன தவத்திருக்கும் மபண்  :ஓ , அதாவது, நான் மிகவும் கவதலயாக 
இருக்கிதறன், என் மவள்தள பூதன மீண்டும் எங்தகா மசன்றுவிட்டது  .அவன் 
ஒரு அழகான பூதன, யாதரா அவதன எடுத்து மசன்றுவிட்டார்கள் என்று 
மட்டும் எனக்கு மதரியும்  .ங்களிடம் அவதன இல்தலதாதனஅங்தக உ , 
இருக்கிறானா? 
விலங்கு கட்டுப்பாடு  :இங்தக என்னிடம் ஒரு த ாடி பூதனகள் உள்ளன, 
ஆனால் அதில் மவள்தள பூதன இல்தல என என்தன அதழத்த 
மபண்ணிடம் மசான்தனன். 
பூதன தவத்திருக்கும் மபண்  :ஒரு மவள்தள பூதன குறித்து தவறு யாராவது 
அதழத்தார்களா? 
விலங்கு கட்டுப்பாடு  :ஆம் , இளவரசி என்ற மபயர் மகாண்ட மவள்தள 
பூதனதய தகட்டு அவர் அதழத்தார். 
பூதன தவத்திருக்கும் மபண்  :ஓ , என்ன விசித்திரம்  .காணாமல் தபான 

என்னுதடய பூதனயின் மபயர் பிரின்ஸ் .ஒருதவதள அதவ 
ஒன்றுக்மகான்று கண்டறிந்து ஓடி தபாயிருக்கக்கூடும் (சிரிக்கிறார்.)  

விலங்கு கட்டுப்பாடு  :அது வித்தியாசமானது .சமீபத்தில் அவ்வாறு நிதறய 
நடக்கிறது.  
பூதன தவத்திருக்கும் மபண்  :விலங்குகள் ஒன்றாக ஓடிதபாகக்கூடுமா ? 



விலங்கு கட்டுப்பாடு  :ஆம் , ஒரு வழியில். 
பூதன தவத்திருக்கும் மபண்  :ஓ , அது சாருமிக்க வதந்திதயப் தபால் 
இருக்கிறது  .ங்கள்அதத பற்றி என்னிடம் மசால்லு.  
விலங்கு கட்டுப்பாடு  :என்னிடம் ஒரு தபயன் மற்றும் ஒரு மப ண் நாய் 
இருந்தன, அவற்தற காணவில்தல. 
பூதன தவத்திருக்கும் மபண்  :அது அர்த்தமுள்ளதாக இருக்கிறது.  
விலங்கு கட்டுப்பாடு  :ஒரு த ாடி கிளிகள் , ஒரு த ாடி பாம்புகள், ஒரு த ாடி 
வரிக்குதிதரகள்  ...நான் தமலும் கூறவா ? 
பூதன தவத்திருக்கும் மபண்  :ஓ , அட கடவுதள, அது நம்பமுடியாததாய் 
இருக்கிறது  !அதவ எங்தக தபாகின்றன என்று எனக்கு ஆச்சரியமாக 
இருக்கிறது.  
விலங்கு கட்டுப்பாட்டு  :வயதான தபத்தியக்காரத்தனமான ஒரு ஆள் கட்டும் 

கள் மகத்தான நிதனவுச்சின்னம் ஒன்றிற்கும் இடத்திற்கு ஒரு சில விலங்கு
தபாகின்றன என்று நான் தகள்விப்பட்தடன்.  
பூதன தவத்திருக்கும் மபண்  :என் இளவரசி அங்தக இருக்கும் என்று 
நிதனக்கிறரீ்களா? 
விலங்கு கட்டுப்பாட்டு  :எனக்கு சந்ததகமாய் இருக்கிறது , அங்கு ஏததனும் 
மதரு விலங்குகள் இருக்கின்றனவா என்று பார்க்கதவண்டி நான் அங்தக 
தபாவதுண்டு, ஆனால் ஒவ்மவாரு முதற நான் அங்கு மசன்றதபாதும், எந்த 
விலங்குகதளயும் நான் பார்க்கவில்தல  .விலங்குகள் அங்தக இருந்ததற்கான 
பல அதடயாளங்கதள நான் பார்த்ததன், ஆனால் விலங்குகள் அங்தக 
இல்தல. 
பூதன தவத்திருக்கும் மபண்  :சரி , நீங்கள் என் பூதனதய பார்த்தால் என்தன 
அதழக்கிறரீ்களா? 
விலங்கு கட்டுப்பாடு  :நிச்சயமாக , மபண்தண  .பின்னர் பார்க்கலாம்.  
பூதன தவத்திருக்கும் மபண்  :வணக்கம்  

கு ிப்பு #3 இைக்கு (பாடம் 1)  
வகுப்பிற்கு மகாண்டு வாருங்கள்  :ரம்பம் அல்லது சுத்தியல்  
 

கு ிப்பு #4 பைால்பபாருைியல் (பாடம் 1)  
தபபிளில் அதழக்கப்படுவதுதபால், துருக்கியின் 
தீவிர கிழக்கில் அதமந்துள்ள மதல 
முகட்டுத்திரளான மவுண்ட் அராரத், 5,000 
மீட்டர்கள் உயரம் மகாண்டது  .துருக்கி , 
ஆர்மீனியா, அ ர்தப ான் மற்றும் ஈரான் 
ஆகியவற்றிற்கு இதடதய ஒரு அருகாதமயில் 
ஒரு க்வாட்ரி புள்ளிதய மவுண்ட் அராரத் 
அதமக்கிறது. 
 



குறிப்பு #5 ளபபிை் காட்சி (பாடம் 1) 
 

ரகசியம்: விலங்குகள் அதனத்தும் ஒரு திதசயில் 
மசன்றதற்கான அடிச்சுவடுகள். யாதன, மகாரில்லா, 
வரிக்குதிதர, தசட்தவண்டர் சங்கிலிக்கருப்பன் 
பாம்பு, முததல, ஆர்டவர்க், மற்றும் 
ஒட்டகச்சிவிங்கியின் அச்சிடப்பட்ட படங்கள்.  
 

 
வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 1) 

தபபிள் கதை (பாடம் 1)  
வோவாவும் வபதழயும் 
தபபிைிைிருந்து: ஆைியாகமம் 6-9 

கடவுள் மக்கதள பதடத்ததும், காலம் தபாகப்தபாக, மக்கள் 
அதிக துன்மார்க்கர் ஆனார்கள். அவர்கள் கர்த்தரின் பார்தவக்குப் 
மபால்லாப்பானததச் மசய்தார்கள். ஆண்டவர் அவரது 
பார்தவயில் நீதிமானாக தநாவா ஒருவதர மட்டுதம கண்டார். 
ஆண்டவர் தநாவாவிடம் ஒரு தபதழதய அல்லது மபரிய 
கப்பதலக் கட்டும்படி கூறினார். பூமியிலுள்ள பல்தவறு 
வதகயான விலங்குகதள அதனுள் தவக்க தவண்டியிருப்பதால், அது 
எவ்வளவு மபரியதாக இருக்கதவண்டுமமன்பதத அவர் தநாவாவுக்கு 
மசான்னார். பூமியில் மதழ மபய்யவில்தல என்றாலும், தநாவா கடவுளுக்குக் 
கீழ்ப்படிந்து தபதழதயக் கட்டினார். அந்த குறிப்பிட்ட நாள் வந்ததும், கடவுள் 
தநாவாவிடம் அவரது மகன்கதளயும் மதனவிகதளயும் கூட்டி, தபதழக்குள் 
விலங்குகதளாடு இருத்தும்படி கூறினார். அப்மபாழுது மதழ மபய்ய 
ஆரம்பித்தது, ஆண்டவர் மசார்க்கத்தத திறந்தார், பூமி மூழ்குமளவு 
நீரூற்றங்கதள தருவித்தார். 40 நாட்களுக்கு பூமி மூடப்படும் வதர மதழ 
மபாழிந்தது. 
150 நாட்கள் வதர பூமியில் மவள்ளம் மபருக்மகடுத்தது. பிறகு பூமிதய 
உலர்த்தும்படி ஒரு காற்தற கடவுள் அனுப்பினார். மபாருட்கள் அந்தளவு 
வறண்டுள்ளது என்பதத காணதவண்டி தநாவா பறதவகதள அனுப்ப 
மதாடங்கினார், ஆனால் அதவ திரும்பி வந்துமகாண்தட இருந்தன. 
இறுதியாக, ஒரு புறா ஆலிவ் இதலதய மகாண்டுவந்தது. தநாவா மீண்டும் 



ஏழு நாட்கள் காத்திருந்து, மீண்டும் ஒரு புறாதவ அனுப்பினார். இந்த முதற, 
அது திரும்பவில்தல. தநாவா தபதழயின் கததவத் திறந்ததபாது நிலம் 
வறண்டிருந்தது. பூமியில் விரிவுப்படுத்ததவண்டி, மிருகங்கதள 
மவளிதயறும்படி கடவுள் தநாவாவிடம் மசான்னார். தநாவா கடவுளுக்காகத் 
தியாகம் மசய்தார். கடவுள் அந்தத் தியாகத்தத உணர்ந்தார், அவர் மீண்டும் 
பூமியில் இருக்கும் எல்லாவற்தறயும் ஒருதபாதும் அழிக்க கூடாது என்று 
முடிவு மசய்தார். அவர் தனது வாக்குறுதிதய தநாவாவிடம் கூறினார்; இந்த 
சின்னம் இன்றும் காணப்படுகிறது. பூமியில் உள்ள அதனத்து 
வாழ்க்தகக்குமான வாக்குறுதியாய் தநாவாவிற்கும் ஆண்டவருக்கும் 
இதடதய ஒரு நிதனவாக இருப்பதுதான் வானவில். 

விண்ைப்பம் (பாடம் 1)  
தீதம என்தனச் சுற்றி முற்றிலுமாக இருக்கும் தபாதும், நான் நீதிமானாக 
இருக்க முடியும். 

மனப்பாட வசனம் (பாடம் 1)  
"அதனால்தான் ததவனின் முழுக் கவசங்களும் உங்களுக்குத் தததவ. 
அப்தபாது தான் உங்களால் தீங்கு நாளில் எதிர்த்து பலத்துடன் இருக்க 
முடியும். தபார் முடித்த பிறகும் வல்லதமயுடன் நிற்கமுடியும்..." எதபசியர் 
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வகுப்பீடு (பாடம் 1)  
உங்கதளச் சுற்றியுள்ள எவரும் கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படியாததபாது, நீங்கள் 
அவருக்கு கீழ்ப்படிவது கடினமாக இருக்கலாம்  .சந்தர்ப்பம் வாய்க்கும்தபாது , 
மபாதுவாக மசய்விக்கப்படாத ஒரு நன்தம வாய்ந்த மசயலாய் உங்களுக்கு 
மதரிந்ததத மசய்ய வாய்ப்பு ததடுங்கள்  .எடுத்துக்காட்டு :தவறாக கணக்கிட்டு 
யாராவது உங்களுக்கு அதிகமான மீதி சில்லதறதய வழங்கினால், அததத் 
திரும்பக் மகாடுங்கள். 

 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 1)  
கடவுள் தநர்தமதயதய தகட்கிறார் மற்றும் 
கீழ்ப்படிதலுக்கு மவகுமதிகதள வழங்குகிறார். 

 வவடிக்தக வேரம்! (பாடம் 1)  
விதையாட்டு (பாடம் 1)  
தநாவாவின் தபதழ 
மாணவர்கள் ஒரு வட்டத்தத உருவாக்குவார்கள்  .முதல் நபர் A வில் 
மதாடங்கும் ஒரு விலங்கின் மபயதர நிதனத்துக்மகாண்டு மமதுவாக 10 



வதர எண்ண மதாடங்குவார்  .அடுத்த மாணவர் A வில் மதாடங்கும் தவறு 
ஒரு வித்தியாசமான விலங்தக நிதனத்துக்மகாண்டு எண்ணத் 
மதாடங்கும்தபாது, அடுத்த மாணவர் A வில் மதாடங்கும் மற்மறாரு 
விலங்தக நிதனத்துக்மகாள்வார்  .ஒருதவதள குறிப்பிட்ட கால அளவிற்குள் 
அவரால் அதத மசய்ய முடியவில்தல என்றால், அவர் வட்டத்ததவிட்டு 
மவளிதயறதவண்டும் மற்றும் அடுத்த மாணவர் B யில் மதாடங்கும் ஒரு 
விலங்கின் மபயருடன் மதாடங்குவார் .B யில் மதாடங்கும் தவறு விலங்தக 
நிதனக்கமுடியாத மாணவர் வட்டத்ததவிட்டு மவளிதயறும் வதர, 
ஆட்டத்தத மதாடர தவண்டும்  .அடுத்த மாணவர் C யில் மதாடங்கும் 
விலங்கின் மபயருடன் மதாடங்குவார், தமலும் பல. 

விவாைம் (பாடம் 1)  
(பதழய மாணவர்களுக்காக) 

1. கடவுளுதடய அறிவுதரகள் ஏன் பின்பற்ற கடினமாய் 
இருக்கிறது? கடவுள் நாம் மசய்ய தவண்டுமமன்று 
எதிர்பார்க்கும் ஒரு மசயதல அவர் எப்தபாது நாம் மசய்ய 
தகட்பார்? 

ஆம், ஆண்டவர், அவர் தகட்கும் எல்லாவற்தறயும் நாம் 
மசய்யும்படி எதிர்பார்க்கிறார், ஆனால் நாம் அவற்தறத் தனியாக மசய்ய 
தவண்டிய அவசியம் இல்தல, அவர் நமக்கு அவருதடய வல்லதமதயயும் 
அவருதடய உதவிதயயும் தருகிறார். கடவுளுதடய சட்டங்களும், 
அறிவுறுத்தல்களும் கிறிஸ்துவுக்கு நம்தமத் தூண்டி நமக்கு கருதணதயயும், 
புதிய சட்டத்ததயும் அருள்கிறது. இந்த புதிய சட்டம் மவறுமதன 
கடவுதளயும் நம் அயலாதரயும் தநசிக்க தவண்டும் என்பதாகும், கடவுளின் 
சட்டத்தத பின்பற்றுவது என்பது அன்பின் ஒரு பக்க விதளவாகும். )தராமர் 8: 
5-6, கலாத்தியர் 3: 21-25, தராமர் 7: 7-25) 

2. கடவுள் ஏன் மகட்ட காரியங்கதள அனுமதிக்கிறார்? கடவுள் இன்னும் 
கட்டுப்பாட்டுக்குள் இருக்தகயிலும் மகட்ட விஷயங்கள் ஏன் 
நடக்கிறது? 

ஆண்டவர் பாவத்ததத் மதரிவு மசய்வதற்கான திறன் உட்பட, மக்களுக்கு 
சுதந்திரமான விருப்பத்தத அவர் அனுமதிக்கிறார். மகட்ட காரியங்கதள 
ஆசீர்வாதங்களாக மாற்றுவதற்கான அற்புதமான வழிதய அவர் 
மகாண்டிருக்கிறார். தமாசமான சூழ்நிதலயில் என் பங்கு என்பது தயாபுதவப் 
தபான்று கடவுளுக்கு உண்தமயாய் நிதலத்திருக்க தவண்டியதாகும், "நாம் 
ததவனிடமிருந்து நல்லதத ஏற்றுக்மகாள்ளும்தபாது, சிரமமும் 
ஏற்கத்தக்கதுதாதன?" என்று அவர் கூறினார். தயாபு 2:10 

3. நான் என் ததலயில் ஆண்டவரின் குரதல தகட்கும்தபாது நான் அதத 
எப்படி கூறமுடியும்? 

கடவுள் அதிகாரிகளிடம் தபசுவார்: மபற்தறார், தபாதகர்கள், மற்றும் 
ஆசிரியர்கள். தபபிளில் ததவன் பல வழிகளில் தபசுகிறார்: ஒரு 
மமன்தமயான ரகசியமாக )1 இரா ாக்கள் 19:12), தநரடியாக )யாத்திராகமம் 
33:11), ததவதூதர்கள் வழியாக, ததவததகள் மூலம், கனவில், பிரகாசமான 
ஒளியில், நிதறய, அதிசயமான அறிகுறிகள் மூலம், எரியும் புதர், இடி, 



மின்னல், பதற இதச தபான்றதவ. தமலும், அவர் தமது வார்த்ததயினால் 
உங்களுடன் தபசுவார். எவ்வளவு அதிகமாக தபபிதள வாசிக்கிறரீ்கதளா, 
அந்தளவு மநருக்கமான மதாடர்பாய் தினந்ததாறும் மசய்யக்கூடிய 
தவதலயில் இது இருக்கும்.( கடவுளுதடய குரதல நான் எவ்வாறு 
அறிதவன்? "என் ஆடுகள் என் குரதல அறிந்து, என்தனப் பின்பற்றுகின்றன." 
)தயாவா 10:26) நீங்கள் கடவுதள அறிந்திருக்கவில்தல என்றால், உங்கள் 
மசாந்த ஆதலாசதனகதளயும், விருப்பங்கதளயும், பகல்கனவுகதளயும் 
மகாண்டு அவர் குரதல நீங்கள் தகட்க முடியாது. 

 

மாைவர் பக்கங்களுக்கான விதடகள் (பாடம் 1)  

 

லுக்காஸின் பரிவசாைதன (பாடம் 1)  
பாப்பில் உலர் திராட்தச 
மதளிவான தசாடா பாப்பில் ஒரு உலர் திராட்தசதய தபாட்டு அதத கீதழ 
மூழ்குவததயும், குமிழிகள் தசகரித்து, தமதல மிதந்து வந்து, குமிழிகதள 
மட்டுதம இழக்க மீண்டும் மூழ்குவதத கவனியுங்கள்  .டா பாப்பில் தசா
இருபது உலர் திராட்தசகதளப் நடப்பதத கவனியுங்கள். 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


 --[வழக்கு 2 ]-- 
 கு ிப்புகள்! (பாடம் 2) 

கு ிப்பு #1 ைதைப்பு (பாடம் 2)  
UFO உருவாக்கத்தின் வழக்கு )அதடயாளம் மதரியாத பறக்கும் மபாருள்( 

 கு ிப்பு #2 ோடகம் (பாடம் 2)  
காவல் துதற தமலாளர் [ :கததவத் தட்டுகிறார்]  
விடுதிக்காரர்  :உள்தள வாருங்கள்.  
காவல் துதற தமலாளர்  :வணக்கம் , நான் மாநகர விருந்ததாம்பல் 
கமிஷனில் இருக்கிதறன். 
விடுதிக்காரர்  :நான் உங்களுக்கு எப்படி உதவ முடியும் ? 
காவல் துதற தமலாளர்  :நான் ஒரு குறிப்பிட்ட தகாரிக்தகயுடன் 
நகரத்தில் இருக்கும் ஒவ்மவாரு விடுதிக்கும் வருதக 
புரிந்துவருகிதறன்.  
விடுதிக்காரர்  :நான ு ம் அதத தகள்விப்பட்தடன். 
காவல் துதற தமலாளர்  :அண்தமய மக்கள் மதாதக கணக்மகடுப்பு 
அறிவிப்புடன், நாங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கும் மபரும் வருதகயாளர்களின் 
வருதகதய கணக்கில்மகாண்டு, அவர்கதள வாடதகக்கு இருத்துவதற்கு பல 
வசிப்பிடங்கதளச் மசய்ய நீங்கள் விடாமுயற்சியுடன் பணியாற்றுமாறு 
நாங்கள் உங்கதளக் தகட்டுக்மகாள்கிதறாம். 
விடுதிக்காரர்  :நாங்கள் ஒரு சிறிய விடுதி ; எங்களிடம் பத்து அதறகள் 
மற்றும் பின்புறத்தில் ஒரு மதாழுவம் மட்டுதம இருக்கிறது. 
காவல் துதற தமலாளர்  :அப்படியா , அதனத்து பத்து அதறகளும் 
கிதடக்கக்கூடிய நிதலயில் இருப்பதத உறுதி மசய்கிறரீ்களா? 
விடுதிக்காரர்  :ஆம் , நிச்சயமாக, ஆனால் ஒரு அதறயில் மட்டும் பழுதத சரி 
மசய்வதற்காக நீங்கள் என்தன அனுமதிக்க தவண்டும். 
காவல் துதற தமலாளர்  :உங்களால் பழுதத முழுதமயாக சரி மசய்ய 
முடிந்ததா? 
விடுதிக்காரர்  :இல்தல , உங்கதள ஆய்வுக்காக அதழப்பதற்கு முன், நான் 
கதடசி பகுதிதய முடிக்க காத்திருக்க தவண்டியிருந்தது. 



காவல் துதற தமலாளர்  :அப்படியா .மக்கள் மதாதக கணக்மகடுப்புக்காக 
அதறதய மீண்டும் திறக்க ஒரு தற்காலிக ஒப்புததலப் மபற நான் 

அனுமதிக்கப்பட்டுள்தளன் .பாதுகாப்பு தததவகதள சரி மசய்தீர்களா ? 
விடுதிக்காரர்  :ஆம் , நான் பாதுகாப்பு தததவகதள சரி மசய்துள்தளன். 
காவல் துதற தமலாளர்  :சரி , வாருங்கள் பார்க்கலாம். 
விடுதிக்காரர்  :இததா இதுதான்.  
காவல் துதற தமலாளர் [ :சுற்றிலும் பார்தவயிடுகிறார் ]பார்ப்பதற்கு நன்றாக 
இருக்கிறது, மதாடருங்கள், பின் தசதவக்கு இதத தவத்திடுங்கள். 
விடுதிக்காரர் :இது மிகவும் சுலபமாக இருந்தது, மதாழுவத்ததயும் நீங்கள் 
ஆய்வு மசய்ய தவண்டும் என்று நான் நிதனக்கிதறன், அததயும் நான் 
தசதவக்கு தவத்திடுதவன். 
காவல் துதற தமலாளர்  :அபத்தமாக தபசாதீர்கள் .ஒரு தீவிரமான 
அவசரமல்லாதபட்சத்தில், விலங்குகளுக்கு தவிர தவறு எந்தவிதமான 
விருந்ததாம்பதலயும் வழங்குவதற்கு மதாழுவம் 
பயன்படுத்தப்படப்தபாவதில்தல. 
விடுதிக்காரர்  :நான் விதளயாட்டாய் கூறிதனன் , கவதலப்படாதீர்கள்  .தவறு 
எந்த வழியும் இல்லாதபட்சத்தில், நான் என் மதாழுவதத ஒருதபாதும் 
வழங்க மாட்தடன். 

கு ிப்பு #3 இைக்கு (பாடம் 2)  
வகுப்பிற்குக் மகாண்டு வாருங்கள்: குழந்தத தபார்தவ, தவக்தகால் அல்லது 
காய்ந்த புல் 

 கு ிப்பு #4 பைால்பபாருைியல் (பாடம் 2)  
தநட்டிவிட்டி ததவாலயம், பாலஸ்தீனத்தில் 
உள்ள தமற்குக் கதரயில் மபத்லதகமில் 
அதமந்த ஒரு பசிலிக்கா ஆகும்  .இது 
இதயசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பிடத்தத 
குறிக்கும் குதகயின் தமல் அதமந்துள்ளது .

ம்இந்த ததவாலயம் தவதீகமான கிதரக்க , 
தராமன் கத்ததாலிக்கம், ஆர்மீனிய 
அப்தபாஸ்தலிக்கல் மற்றும் சிரியாக் 
மரபுவழி திருச்சதப அதிகாரிகள் 
ஆகிதயாரால் நடத்தப்படுகிறது  .அதனத்து 
நான்கு மரபுகளும் இந்த தளங்களில் பழதமயான சமூகங்கதள 

பராமரிக்கின்றன .இதன் விதளவா க, மற்றவர்களின் பிரார்த்ததனகளுக்கு, 
பாசுரங்களுக்கு மற்றும் துப்புரவுகதள சுத்தம் மசய்வதற்கான தள இட 
பிரிவினருக்கு மரியாதத மசலுத்துவது மபாருட்டு துறவி 
பயிற்றுவிப்பாளர்களிதடதய மதாடர் சச்சரவுகள் மீண்டும் மீண்டும் 
இருந்துவருகின்றன  .பாலஸ்தீனிய காவல் துதறக்கு அதமதி மற்றும் 



ஒழுங்தக மீளதமக்க அதழப்பு விடுக்கப்பட்டுள்ளது  .சுற்றுலா பயணிகளின் 
வருதகதய வரதவற்கிறது.  
 
 

 கு ிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 2)
 

ரகசியம்: மசார்க்கத்துடன் இரவு வானம் 
திறக்கிறது. ததவதூதர்கள் ஒரு அறிவிப்தப 
மசய்ய உள்ளனர். 
 

 
வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 2) 

தபபிள் கதை (பாடம் 2)  
கி ிஸ்துவின் பி ப்பு 
தபபிைிைிருந்து: மத்வையு 1: 18-2: 15, லூக்கா 2: 1-20 
தமரி மற்றும் த ாசப் ஒரு கணக்மகடுப்புக்காக மபத்லதகமில் 
பதிவு மசய்ய தவண்டியிருந்தது  .அது மிகவும் தூரமாக இருந்தது , 
தமரி குழந்தத இதயசுதவ தன் கருவில் மகாண்டு அதிகர்ப்பமாக 
இருந்தார்  . நடக்க சிரமாக இருந்ததால் அவர் கழுததயின்

பின்புறத்தில் சவாரி மசய்தார் .அவர்கள் மபத்லதகமுக்கு 
வந்ததபாது, குழந்தததய பிரசவிக்கும் தநரம் வந்துவிட்டது 
என்று அவர் உணர்ந்தார்  .த ாசப் அவர்கள் தங்குவதற்க ுான 
இடத்தத எல்லா இடங்களிலும் பார்தவயிட்டார்  .கணக்மகடுப்புக்காக பல 

ம் தங்க இடமில்தலமக்கள் மசன்றுமகாண்டிருந்ததால் எங்தகயு .இறுதியாக , 
ஒரு விடுதியாளர் அதனத்து விலங்குகளுடன் ஒன்றாக அவர்கள் 
மதாழுவத்தில் தங்கிக்மகாள்ள முடியும் என்று கூறினார்  .தமரியும் த ாசப்பும் 
நன்றியுடன் இருந்தார்கள்; குதறந்தபட்சம் அது சூடான மற்றும் உலர்ந்த 
இடமாக இருந்தது  .தலதயப் பிறந்தார்அந்த இரவு இதயசு மதாழுவத்தி .அவர் 
ஒரு மாட்டுக் மகாட்டில் தூங்க தவக்கப்பட்டார்.  
மதாதலவில் தமகி என்று அதழக்கப்பட்ட சில அரசர்கள் இருந்தனர் .
அவர்கள் வானத்தில் ஒரு புதிய நட்சத்திரத்ததக் கண்டார்கள்; அரசர்களின் 



அரசர் பிறந்திருந்ததத அவர் அறிந்துமகாண்டார்கள்  .தமகி குழந்தத 
ற்கு வரங்கதளக் மகாடுக்க விரும்பினார்இதயசுவி , அதனால் அவர்கள் 

நட்சத்திரத்ததத் மதாடர்ந்து அவதரத் ததடிச்மசல்லத் மதாடங்கினர்  .புதிய 
குழந்தத அரசதர தமகி ததடிக்மகாண்டிருபுா்பதாக மஹதராட் ரா ா 
தகள்விப்பட்டார்  .அவர் மிகவும் மபாறாதம மகாண்டு , இதயசு 
இருக்கதவண்டுமமன்று விரும்பினார்  .தராட் ரா ா தமகிதய அவதர மஹ

பார்க்க வரும்படி இரகசியமாக அதழத்தார் .இதயசுதவ அவர் வணங்க 
விரும்புவதாதலால் அவர் எங்தக இருக்கிறார் என்பதத அவர் 
மதரிந்துமகாள்ள விரும்புினார்  .தமகி இதயசுதவக் கண்டுபிடித்த பிறகு , 
இதயசு எங்தக இருந்தார் என்று அரசரிடம் மதரிவிக்க அவர்கள் ரா ாவிடம் 
திரும்பி மசல்ல தவண்டியிருந்தது  .இறுதியாக , தமகி இதயசுதவக் 
கண்டதபாது, அவருக்கு குங்கிலியம், தங்கம், மவள்தளப்தபாளம் 
ஆகியவற்தற அவருக்குக் மகாடுத்தார்  .அவ ர்கள் தங்கள் வடீ்டிற்குத் 
திரும்பிச் மசன்றதபாது தவமறாரு வழியில் மசன்றார்கள்  .ஏமனன்றால் , 
அவர்களுக்குத் மதரியும் மஹதராட் அரசர் இதயசுதவ வணங்க 
விரும்பவில்தல, அவதர காயப்படுத்த விரும்பினார் என்று. 

விண்ைப்பம் (பாடம் 2)  
நான் என் வாழ்க்தகயில் இதயசுவிற்காக ஓர் அதறதய மசய்வித்திருப்தபன். 

மனப்பாட வசனம் (பாடம் 2)  
"இததா நான் கதவருகில் நின்று தட்டுகிதறன். எனது குரதலக் தகட்டு 
ஒருவன் கததவத் திறந்தால், நான் உள்தள வந்து அவதனாடு உணவு 
உண்தபன். அவனும் என்தனாடு உணவு உண்பான்." மவளிப்படுத்துதல் 3:20 

வகுப்பீடு (பாடம் 2)  
உங்கள் வாழ்க்தகயில் வந்து உங்களுக்கு முதலாளியாய் இருக்கும்படி 
இதயசுவிடம் தகளுங்கள். உங்களால் நீங்களாகதவ நன்மகனாய் இருக்க 
முடியாது, அவனுதடய இரட்சிப்பின் வரம் உங்களுக்கு தததவ என்பதத 
கடவுளிடம் ஒப்புக்மகாள்ளுங்கள். நீங்கள் ஏற்மகனதவ ஒரு கிறிஸ்தவர் 
என்றால், நீங்கள் எப்தபாது, எங்கு ம பித்தீர்கள் என்பதத நிதனவில் 
மகாண்டு, உங்கள் நண்பரிடம் கூறுங்கள். உங்களுதடய நண்பரிடம் 
தகளுங்கள், அவர்கள் ம பிக்கவும், அவர்கள் வாழ்க்தகயிலும் இதயசுதவ 
வருமாறு அதழக்கவும் உங்கள் உதவி தததவயா என்று 
தகட்டுக்மகாள்ளுங்கள். 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 2)
 

ஆண்டவதர இப்பூமியில் கண்டறியமுடியும், ஆனால் 
நீங்கள் எதிர்பார்க்குமிடத்தில் இல்தல. 



 வவடிக்தக வேரம்! (பாடம் 2) 
விதையாட்டு (பாடம் 2)  
கவனித்து, கடத்திடுங்கள் 
மாணவர்கள் வட்டமாக நிற்பார்கள், ஆனால் அவர்களுக்கு அருகில் இருக்கும் 
நபரின் முதுதக பார்த்தவண்ணம் நிற்பார்கள்  .இரண்டு அல்லது மூன்று 

மாணவர்களிடம் ஒரு காகிதத் தாதளக் மகாடுங்கள் .ஆசிரியரின் 
ந்தவதர சீக்கிரமாக அந்தத் தாதளக் அறிவுதரகதள கவனித்தவண்ணம் முடி

கடத்துமாறு அவர்களுக்கு அறிவுறுத்துங்கள்.  
உதாரணமாக, ஆசிரியர், "வலது ததாள்பட்தட தமல் - கடத்துங்கள் "என்று 
கூறு கிறார்  .மாணவர்கள் தங்கள் வலது ததாள்ட்தடகளில் மட்டுதம 

அப்மபாருதள கடத்துவார்கள் .அடுத்த கட்டதள கிதடக்கப்மபறும் வதர 
ள் மதாடர்ந்து அதததய மசய்வார்கள்அவர்க .எடுத்துக்காட்டாக , தவகமாக, 

மமதுவாக, ததலகீழாக, முதலியவற்தற கூறவும்  .தமலும் , காகிதம் 
கடத்தப்படும் முதறதயயும் மாற்றவும்  :கால்களுக்கு கீழ் , இடது தகயின் 
கீழ், ததலக்குதமல் தபான்றதவ. 

விவாைம் (பாடம் 2)  
(பதழய மாணவர்களுக்காக) 

1. இதயசு என் நண்பர்களுடன் மபாருந்துவாரா? ஒருதவதள 
இதயசு உங்களுதடய வாழ்க்தகதய மகாண்டிருந்தால் 
அவர் தனது தநரத்தத எவ்வாறு மசலவிடுவார்? 

மாணவர்கள் இதற்கு வித்தியாசமான பதில்கதளக் 
மகாண்டிருப்பார்கள், தமலும் ஆண்டவர் விருப்பப்படி தங்களுதடய உறவுகள் 
மற்றும் மசயல்கதளாடு இருக்க விரும்பாத மாணவர்களின் மனசாட்சிதய 
நகர்த்துவதற்கு பரிசுத்த ஆவியானவதர நம்பலாம். ஆண்டவர் மாற்றம், ஒரு 
குழுதவ ம பத்திற்கு வழிநடத்துதல்தபான்றதவ குறித்து ஒருவதராடு 
தபசுகிறார் என்றால், அதனால் உறுதிப்பாடு வலுவதடகிறது, தமலும் 
மாற்றத்தத மசய்ய கடவுளுதடய உதவிதயக் தகளுங்கள். சங்கீதம் 1; நான் 
மகாரிந்தியர் 15: 33-34; எதபசியர் 4: 17-32; 2 தீதமாத்ததயு 2:22; தயாவான் 1: 6-13; 
தராமர் 10: 9-13 

2. ஏன் எல்லாரும் இதயசுதவ நம்பவில்தல? 
நம்முதடய பாவங்களிலிருந்து மனந்திரும்புதல் என்பது சுய கட்டுப்பாடில் 
உணவுக்கட்டுப்பாடு மற்றும் உடற்பயிற்சி தபான்றது. நம் மசாந்த மரணத்ததத் 
தூண்டுபவற்தற நிறுத்தக்கூடிய ஒதர வழி இதுதான். பரதலாகத்திற்குத் 
தகுதியுள்ளவராய் இருக்க நன்மகனாய் இருக்க முயலவும், கிறிஸ்துவின் 
நீதியின் நல்வழிதய ஏற்றுக்மகாள்வதற்கும், உதடந்த நிதல மற்றும் பணிவு 
அவசியம், அதற்கு பல மக்கள் தயாராய் இல்தல. தயாவான் 1: 6-13; தராமர் 
10: 9-13 

3. பரதலாகம் அப்படி என்ன சிறப்புமிக்கது? 



மசார்க்கம் என்பது கடவுளுடன் நித்தியத்தத மசலவழிப்பது. உங்களுக்கு 
பிடித்த விஷயங்கள், நன்றாக உணரக்கூடியது அல்லது சுதவயில் நன்றாக 
இருப்பது தபான்ற விஷயங்கள், அல்லது உண்தமயில் நீங்கள் அனுபவிப்பது 
என்ன? அவற்தறக் குறித்து மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயங்கதளப் பற்றி 
தபசுங்கள். இப்தபாது, உங்களுக்கு பிடித்த எல்லாவற்றிலிருந்தும், கடவுள் 
தநரடியாக உருவாக்கியது எது? அவர் உருவாக்கிய எததயாவமதான்தற 
நகமலடுப்பதற்கான ஒரு வழி என்ன )இதணயத்தள சமுதாயத்துடன் 
இதணக்கப்பட தவண்டும் என்ற நமது விருப்பம் தபால் - கடவுள் 
உருவாக்கிய ஏதாவமதான்று( நாம் மிகவும் தநசிக்கின்ற எல்லா அருதமயான 
காரியங்கதளயும் உருவாக்க ஆண்டவர் 7 நாட்கள் எடுத்துமகாண்டாமரனில்; 
அவருடன் நித்தியம் அதடயும் நாதளத்தவிர அற்பமானதாக பூமியில் சிறந்த 
ஏதாவது இருக்குமமன்று என்று உங்களால் கற்பதன மசய்து 
பார்க்கமுடிகிறதா? பரதலாகம் என்பது பாவங்களற்ற, கண்ணரீற்ற மற்றும் 
தவததனயற்ற ஓர் இடமாகும், தமலும் ஒரு குடும்பத்ததாடு கடவுளுக்கு 
மநருக்கமாக நாம் இருக்கக்கூடிய இடமாகும். தயாவான் 14: 1-3; 
மகாதலாமசயர் 3: 1-2; மவளிப்படுத்துதல் 21: 1-22: 6 

மாைவர் பக்கங்களுக்கான விதடகள் (பாடம் 2)  

லுக்காஸின் பரிவசாைதன (பாடம் 2)  
சூரியக் கடிகாரம் 
அட்தடபலதகயின் ஒரு துண்தட கடிகார வடிவில் வட்டமாகவும் மற்றும் 
இன்மனான்தற மசருகுதண்டாகவும் மவட்டுங்கள்  .ஒரு சூரியக் கடிகாரத்தத 

உருவாக்க அவற்தற ஒன்றாக ஒட்டிடுங்கள் . ஒரு சரம் மகாண்டு உங்கள்
மணிக்கட்டில் அததக்கட்டிக்மகாள்ளுங்கள் .உங்கள் சூரியக் கடிகாரத்தத 

பயன்படுத்தி ஒரு மவப்பமான நாளில் தநரத்ததக் கணக்கிட முயற்சி 
மசயுா்யுங்கள் அல்லது உள்தள விதளயாடிக்மகாண்டு தநரத்தத கணக்கிட 
முயன்று விதளயாடி தவடிக்தக மகாள்ளுங்கள். 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


 --[வழக்கு 3 ]-- 
 கு ிப்புகள்! (பாடம் 3) 

கு ிப்பு #1 ைதைப்பு (பாடம் 3)  
உரத்த மடசிபல்களின் வழக்கு. 

கு ிப்பு #2 ோடகம் (பாடம் 3)  
காவல் அதிகாரி  :வந்ததற்கு நன்றி இன்ஸ்மபக்டர் .நீங்கள் 
இததப் பார்த்து என்ன நிதனக்கிறரீ்கள் என்று என்னிடம் 
மசால்லதவண்டும் என்று விரும்புகிதறன். 
இன்ஸ்மபக்டர்  :நிச்சயமாக , எனக்மகான்றும் பிரச்சதன 
இல்தல  .நான் என்ன பார்க்கிதறன் ? 
காவல் அதிகாரி  :ப் பார்க்கிறரீ்களாநீங்கள் இந்த சுவதர ? 
இன்ஸ்மபக்டர்  :ஆமாம் , அது ஒரு மபரிய சுவர்  .ஒரு முழு வதீட அதன்பால் 
கட்டப்பட்டிருக்கிறது.  
காவல் அதிகாரி  :ஆ மாம், இங்தக என்ன நடந்தது என்று கண்டுபிடிக்க நான் 
விரும்புகிதறன்  .இது எப்படி நடந்தது ? 
இன்ஸ்மபக்டர்  :நானும் விரும்புகிதறன் .க இருக்கிறதுசுவர் வலுவா , இதன் 
வடிவதமப்பு பல நகரங்களில் நான் பார்த்ததுதபாலதவ உள்ளது. 
காவல் அதிகாரி  :இந்த வடிவதமப்பு மகாண்ட ஒரு சுவர் இததப ுா் தபான்று 
தசதமதடந்ததத நீங்கள் பார்த்திருக்கிறரீ்களா? 
இன்ஸ்மபக்டர்  :ஒரு பூகம்பத்தில் மட்டுதம இதுதபான்ற சுவர் 

க்கிதறன்தசதமதடந்ததத நான் பார்த்திரு , ஆனால் அதுவும் ஒரு மபரிய 
பூகம்பமாக இருக்க தவண்டும். 
காவல் அதிகாரி  :இந்த சுவர் தசதமதடந்ததபாது இங்தக எந்த பூகம்பமும் 
ஏற்படவில்தல. 
இன்ஸ்மபக்டர்  :ஒரு பூகம்பத்தில்கூட , விரிசல் மற்றும் தகர்த்ததலதான் நான் 
பார்த்திருக்கிதறன், இது தபால் மநாறுங்கிவிட்டதத நான் பார்க்கவில்தல. 
காவல் அதிகாரி  :அததத்தான் நானும் நிதனத்ததன்.  
இன்ஸ்மபக்டர்  :எல்லா சுவர்களும் வடக்தக விழுந்துள்ளதா , அல்லது வடக்கு 
சுவர் மட்டுமா? 
காவல் அதிகாரி  :இங்தக வாருங்கள் , நீங்கதள இதத பாருங்கள். 



இன்ஸ்மபக்டர்  :ஓ , அது எதிர்பாராதது  . தமற்கு சுவர் தமற்கு தநாக்கி
விழுந்ததுள்ளது .எல்லா சுவர்களும் தநராக விழுந்துள்ளனவா , அல்லது 

இததப் புரிந்துமகாள்வதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா? 
காவல் அதிகாரி  :தநராக மவளிதய , அதுதான் சரி. 
இன்ஸ்மபக்டர்  :சரி .இதத எது மசய்தது என்று ஏததனும் குறிப்பிருக்கிறதா ? 
காவல் அதிகாரி  :சில வதந்திகள் உள்ளன , ஆனால் சாட்சிகள் இல்தல. 
இன்ஸ்மபக்டர்  :இது ஒரு மபரிய நகரம் , அதன் ததாற்றத்திதலதய 
மசல்வத்தத மகாண்டிருக்கிறது  .எவ்வாறு எந்த சாட்சிகளும் 
இல்லாதிருக்கமுடியும்? 
காவல் அதிகாரி  :அவர்கள் அதனவரும் தபாய்விட்டனர் .யாரும் உயிருடன் 
இல்தல, தங்கம், மவள்ளி அல்லது மவண்கலம் என்று எதுவுதம 
காணப்படவில்தல. 
இன்ஸ்மபக்டர்  :நான் இப்படி ஒன்தற ஒருதபாதும் பார்த்ததில்தல.  
காவல் அதிகாரி  :சரி , உங்களுதடய உதவிக்கு நன்றி இன்ஸ்மபக்டர்  .நான் 

உங்கதள உங்கள் தவதலதய விட்டு விடுகிதறன் .நான் ததலதம 
அலுவலகத்திற்கு திரும்ப தவண்டும்.  
இன்ஸ்மபக்டர்  :டித்துள்ளவற்தற ஒரு நகமலடுத்து உங்களுக்கு நான் கண்டுபி
அனுப்புகிதறன்.  
காவல் அதிகாரி  :நன்றி .நான் விதரவில் இங்கு திரும்ப தவண்டும் , நான் 
ஆயிக்கு அனுப்பப்படுகிதறன்  .மவளிப்பதடயாக , ஒரு சிறிய இராணுவம் 
எங்கதளத் தாக்க முயற்சிக்கின்றது  .நாங்கள் ஒருமுதற அவர்கதள 

ம்மவற்றிகண்டுவிட்தடா , ஆனால் அவர்கள் மீண்டும் முயற்சி மசய்யப்தபாவது 
தபால் மதரிகிறது. 
இன்ஸ்மபக்டர்  :சரி , நல்லதிர்ஷ்டம் உண்டாகட்டும்  .நான் சாள ரத்தில் இருந்து 
மதாங்கிக்மகாண்டிருக்கும் இந்த சிவப்பு நூதல பார்க்க தபாகிதறன். 
காவல் அதிகாரி  :சரி , உங்களிடம் பிறகு தபசுகிதறன். 

கு ிப்பு #3 இைக்கு (பாடம் 3)  
வகுப்பிற்கு மகாண்டு வாருங்கள்: மசங்கல், 
மகாம்பு அல்லது தாதர இதசக்கருவி 

கு ிப்பு #4 பைால்பபாருைியல் (பாடம் 3) 
 

எர்ன்ஸ்ட் தசாலின் மற்றும் மதால்லியல் 
சங்கமான  " Deutsche Orient-Gesellschaft", இந்த 
பண்தடய ம ரிதகா இடிபாடுகதள கண்டறிந்து 
சுவர்கள் மவளிப்புறமாக விழுந்துள்ளதற்கான ஆதாரங்கதள 
கண்டுபிடித்துள்ளது. 
 



கு ிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 3) 
 

ரகசியம்: இராணுவம் சத்தமாக குண்டுமவடிக்கப் 
பயன்படுத்துவது தபான்ற இரண்டு ஆட்டுக் 
மகாம்புகள். 
 

 

 

 வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 3) 
தபபிள் கதை (பாடம் 3)  

பெரிவகாவில் வொஷுவா 
தபபிைிைிருந்து  :வயாசுவா 5: 13-6: 27 
தயாசுவாவும் அவருதடய பதடகளும் எரிதகாதவ கடந்து 
மசன்றதபாது, ஒரு ததவதூதன் தயாசுவாவுக்கு முன் ததான்றி, 
எரிதகாதவ அவரிடம் மகாடுப்பதாகக் கூறினார்  .தயாசுவா 
கடவுளின் கட்டதளகதள பின்பற்றினால், எரிதகா வழீும், 
தயாசுவா அதத கடவுளுக்குப் பரிசுத்தமாக்கிக்மகாள்ளலாம்  .அவர் முன்னர் 
மசய்த எந்த இராணுவ தாக்குதலிலிருந்தும் தவறுபட்டிருந்ததபாதும், தயாசுவா 
கடவுளின் வழிநடத்துதல்கதள சரியாக பின்பற்றினார்  .முதல் நாளன்று , 
தயாசுவாவுக்காக, உடன்படிக்தக தபதழயின்முன் ஏழு குருமார்கதளக் ஆட்டு 
மகாம்புகதள மகாண்டுவந்து, ஒருமுதற எரிதகாவின் சுவர்கதளச் சுற்றி 
அணிவகுத்துச் மசன்றார்  .எந்த ஒரு சத்தமும் மசய்விக்கப்படாததத உறுதி 
மசய்துமகாண்டு , 2ஆம் நாளன்றும் அவர்கள் அதததய மசய்தனர்  .அவர்கள் 
இதத 7 நாட்களுக்கு மதாடர்ந்து மசய்து வந்தனர்  .ஏழாம் நாளன்று , அவர்கள் 
நகரத்தத சுற்றி ஏழு முதற அணிவகுத்து மசன்றனர்  .ஆச்சாரியர்கள் 
ஆட்டுக்கடாவின் மகாம்புகதள மகாண்டு சத்தம் எழுப்பியதபாது, தபார்வரீர்கள் 
அதனவருதம ஒரு மவற்றிமயாளிதய எழுப்பினார்கள்; எரிதகாவின் மதில்கள் 
கீதழ சரிந்து விழுந்தன  !உடதன வரீர்கள் நகருக்குள் ஓடி , ததவனுதடய 
கருவூலத்திற்காக மபான்தனயும் மவள்ளிதயயும் மவண்கலத்ததயும் 
பிரித்மதடுத்தனர்  .ராகாதபயும் அவள் குடும்பத்தாதரயும் தவிர , அந்நாளில் 
அந்நகரத்திலிருந்த அதனத்தும் அழிக்கப்பட்டது  .ராகாப் தயாசுவாவுக்கும் , 
அவருதடய பதடயினருக்கும் நகரத்தத எடுத்துக் மகாள்ள உதவியதால், 
அவருதடய குடும்பம் காப்பாற்றப்பட்டது. 



விண்ைப்பம் (பாடம் 3)  
கடவுளுதடய கட்டதளகள் மசயல்படுவதால் நான் அவற்றிற்கு கீழ்ப்படிதவன். 

மனப்பாட வசனம் (பாடம் 3)  
ஆனால் இதயசு, “ததவனுதடய தபாததனகதளக் தகட்டு அதற்குக் 
கீழ்ப்படிகிற மக்கதள உண்தமயில் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட மனிதர்கள்” என்றார்." 
லூக்கா 11:28 

வகுப்பீடு (பாடம் 3)  
கடவுள் நாம் தபார்கதளயும் மவற்றி மபற உதவும் அறிவுதரகதள நமக்கு 
தருகிறார். "உங்கள் மபற்தறாருக்குக் கீழ்ப்படியுங்கள்" என்று அவர் 
மசால்கிறார். இந்த வாரம் உங்கள் மபற்தறார் மசால்வதத கவனமாக தகட்டு, 
காத்திருக்காமல் உடனடியாக அதற்குக் கீழ்ப்படியுங்கள். தயாசுவாதவப் 
தபாலதவ, அதத மசய்வது சுலபமல்ல, ஆனால் அது மதிப்புக்குரியதாக 
இருக்கும். 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 3)  
தம் மக்கள் தனக்குக் கீழ்ப்படியும்தபாது, ததவன் 
அவர்களுக்காக கடுதமயாக தபாராடுகிறார். 

 வவடிக்தக வேரம்! (பாடம் 3) 
விதையாட்டு (பாடம் 3)  
சூடான உருதளக்கிழங்கு 
குழந்ததகதள ஒரு வட்டமாக நிற்க /உட்கார தவயுங்கள் .இதச 

தபாடப்பட்டவுடன் அவர்கள் வட்டத்தத சுற்றி (ஒரு மபரிய குழுவாக 
இருந்தால், நீங்கள் ஒன்றுக்கு தமற்பட்டவற்தறப் பயன்படுத்தலாம் )

இலகுவான மபாருமளான்தற கடத்துவார்கள்/வசீுவார்கள் .இதச நிற்கும்தபாது 
ர் ஆவார்மபாருதள தவத்திருப்பவர் மவளிதயறதவண்டியவ.  

விவாைம் (பாடம் 3)  
(பதழய மாணவர்களுக்காக) 

1. உண்தமயில் நான் குழம்பினால் என்ன ஆகும்? சமீபத்தில் 
நீங்கள் பார்த்த அல்லது தகள்வியுற்ற சில மபரிய பாவங்களும் 
தவறுகளும் என்ன? நீங்கள் உங்கள் மசாந்த வாழ்க்தகயில் அந்த 
மபரிய தவறுகதள மசய்தால் என்ன நடக்கும்?  

இதயசு இறந்த தபாது அவர் கடவுளின் தததவயான 
பாவத்திற்மகதிரான தீர்ப்தப திருப்தி மசய்தார், 1  ான் 1: 7-9 நமது 
பாவத்தத மதறக்க எச்சரிக்தகவிடுக்கிறது ஆனால் நாம் அதத 
ஒப்புக்மகாள்ளதவண்டும் என்கிறது எனதவ நாம் மன்னிக்கப்படமுடியும். 



2. நான் எப்தபாது முதலாளியாக முடியும்? கடவுள் ததலவர்கதள 
எவ்வாறு உருவாக்குகிறார்? 

மபற்தறார், ஆசிரியர்கள், பயிற்சியாளர்கள், தபாதகர்கள் தபான்று 
அவர்களுக்கிருக்கும் ததலவர்கள் குறித்து உங்களுதடய குழந்ததகதள 
தபசதவயுங்கள். ஒரு ததலவன் ஆக, தசதவ மசய்ய ஒரு இடத்தத 
கண்டறிந்து, உண்தமயுடன் மதாடர்ந்து மசயலாற்றதவண்டும். 

3. எப்தபாது மபாய் மசால்வது சரியாய் இருக்கும் என்று நமக்கு எப்படி 
மதரியும்? மபரிய மபாய்கள்தான் முக்கியமானதவ, சிறிய மபாய்கள் 
அத்ததன முக்கியம் இல்தலயா? 

விசுவாசத்தில் மசயல்படுபவர்கதள கடவுள் மவளிக்காட்டுகிறார். ராகாபின் 
விஷயத்தில், தன் நாட்டு மக்களுக்கு அவள் உதரத்த மபாய், மிகப்மபரிய 
மபாய், ஆனால் அது கடவுளின் விசுவாசத்தின்தபரில் அவளின் முதல் 
மசயலாகும் மற்றும் அவளது மசாந்த மக்கள் மற்றும் மதத்தின்பால் அது 
அவதள திருப்புவதாக இருந்தது. மிகவும் அன்பான காரியத்ததக் 
கண்டுபிடியுங்கள், முதலில் கடவுளுக்காகவும், பின்னர் நம்தம 
சுற்றியிருக்கும் மக்களுக்காகவும் அதத மசய்யுங்கள். 
மாைவர் பக்கங்களுக்கான விதடகள் (பாடம் 3)  

 

 

லுக்காஸின் பரிவசாைதன (பாடம் 3)  
மிதக்கும் எம் மற்றும் எம்'கள் 
சில எம் மற்றும் எம்'கதள ஆழமற்ற தண்ணரீ் இருக்கும் குவதளயில் 
தவத்து காத்திருங்கள்  .சில எம் 'கள் தமற்பரப்புக்கு மிதக்கும்  .அதவ நீர்ப்புகா 
தம மகாண்டு மிட்டாயின்தமல் அச்சிடப்பட்டது, ஆனால் முட்தடயின் 
தமல்பூச்சு நீர்ப்புகாதாது அல்ல. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


  --[வழக்கு 4]--  
 கு ிப்புகள்! (பாடம் 4) 

கு ிப்பு #1 ைதைப்பு (பாடம் 4)  
மிகவும் அதிகமாக மசலவழிக்கும் மசலவாளியின் வழக்கு. 

கு ிப்பு #2 ோடகம் (பாடம் 4)  
தனியார் புலனாய்வாளர்  :வணக்கம் திரு.பன்றி விவசாயி .என் 

ள் அதழத்தீர்கள்அட்தட மசால்வது தபால நீங்க , நான் 
வந்துள்தளன்  .நான் உங்களுக்கு என்ன தசதவ மசய்ய 
தவண்டும்? 
பன்றி விவசாயி  :என் மதாழிலாளி ஒருவதர காணவில்தல , 
அவர் காணாமல் தபானது விசித்திரமானதாக இருப்பதாய் 
நிதனக்கிதறன். 
தனியார் புலனாய்வாளர்  :நீங்கள் கதடசியாக அவதர பார்த்ததபாது அவர் 

தார்எவ்வாறு இருந் ? 
பன்றி விவசாயி  :மனமுதடந்த நிதலயில் மகாஞ்சம் பசியுடன் இருந்தார்.  
தனியார் புலனாய்வாளர்  :அவர் உங்களுக்காக என்ன தவதல 
மசய்துமகாண்டிருந்தார்? 
பன்றி விவசாயி  :அவர் என் பன்றிகளுக்கு உணவளித்து மகாண்டிருந்தார்.  
தனியார் புலனாய்வாளர்  :ண்டிருந்தாராஅவர் பன்றிகளுக்கு உணவளித்து மகா ? 
பன்றி விவசாயி  :ஆமாம் , எனக்கு அவதர பிடிக்கும், அவர் ஒரு நல்ல 
மதாழிலாளி  .கடந்த காலத்தில் மற்ற மதாழிலாளர்களில் சிலதரப் தபால் 
பன்றி உணதவ அவர் திருடவில்தல.  
தனியார் புலனாய்வாளர்  :நீங்கள் ஒரு மகாடூரமான மனிதர் .சரி , நான் 
மற்மறாரு விசாரதணதய கவனித்து மகாண்டிருக்கிதறன், உங்கள் 
பணியாளதரக் கண்டுபிடிப்பதில் எனக்கு அதிக தநரம் இல்தல. 
பன்றி விவசாயி  :உங்களின் மற்ற விசாரதண என்ன ? 
தனியார் புலனாய்வாளர்  :சமீபத்தில் பணம் தபகளுடன் நகருக்குள் வந்த ஒரு 
தபயன் காணாமல் தபாய்விட்டார்.  
பன்றி விவசாயி  :அவர் பணக்காரரா ? 
தனியார் புலனாய்வாளர்  :அவர் இங்கு வந்ததபாது அப்படித்தான் இருந்தார் .
அவர் இப்தபாது பணக்காரரா இல்தலயா என எனக்குத் மதரியாது  .அவர் 
நிச்சயமாக சில மபரிய பார்ட்டிகளுக்காக மசலவுமசய்தார்.  



பன்றி விவசாயி  :சரி , நான் அவர் குறித்து கவனித்துமகாள்கிதறன், நான் 
அவதர பார்த்தால் உங்களுக்குத் மதரியப்படுத்துகிதறன். 
தனியார் புலனாய்வாளர்  :இங்தக ஒரு பன்றி பண்தணயில் இருந்துமகா ண்டு, 
மவளிதய இருக்கும் ஒரு பணக்கார வாரிசு குறித்து கவனிக்கிறரீ்களா? அது 
தவடிக்தகயானது  !அவன் எதற்கு உங்கள் பண்தணக்கு வரதவண்டும் ? 
பன்றி விவசாயி  :சரி , எனக்கு மதரியாது  .ழிலாளிதய நீங்கள் என் மதா
கண்டுபிடிப்பரீ்களா? 
தனியார் புலனாய்வாளர்  :ஒன்று மசால்லவா , நான் அவர் குறித்து ஒரு கண் 
தவத்திருப்தபன், நான் எததக் கண்டுபிடித்தாலும் உங்களுக்குத் 
மதரியப்படுத்துகிதறன்  .இதுதபான்ற சந்தர்ப்பங்களில் , அவர் தவமறாரு 
தவதலக்கு மசன்றிருக்கக்கூடும். 

கு ிப்பு #3 இைக்கு (பாடம்  4)  
வகுப்பிற்கு மகாண்டு வாருங்கள்: அதடத்த 
பணப்தபதய அல்லது நாணயங்கள். 

கு ிப்பு #4 பைால்பபாருைியல் (பாடம் 4) 
 

ஒரு பண்தணயில் பன்றிகளுக்கு உணவளிக்கும் 
தவதல, சில தநரங்களில் குழந்ததகளுக்கு 
ஒதுக்கப்படும் குதறந்த தவதலகளில் ஒன்றாகும். 
இந்த குழந்தத அதனத்து சதமயல் மீதிகதளயும் தசற்று தபனாக்களில் 
மகாட்டிக்மகாண்டிருக்கிறது. 

கு ிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 4) 
 

ரகசியம்: தவலியிட்டு தகட் தபாடப்பட்ட பன்றிக்கூண்டிற்கு 
உள்தள மதாட்டியுடன், உணவானது தவக்கப்பட்டுள்ளது. 

வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 4) 

தபபிள் கதை (பாடம் 4)  

ஊைாரியான மகன் 

தபபிைிைிருந்து: லூக்கா 15: 11-32 



இரண்டு மகன்கதளக் மகாண்ட ஒரு மனிததனப் பற்றி இதயசு ஒரு 
கதததயச் மசான்னார்  .ஒரு நாள் இதளய மகன் தன் தந்ததயிடம் மசன்று 

அவனது மசாத்தத தகட்டான் .அவரது தந்தத அவனுக்கு அததக் 
மகாடுத்தார், பிறகு அந்த இதளஞன் மற்மறாரு நகரத்திற்குச் மசன்றான், 
ஒழுக்கக்தகடான காரியங்கள் உட்பட, அவன் விரும்பிய வழியில் அவன் 
மசலவழித்தான்  .எல்லா பணத்ததயும் மசலவழித்த பிறகு , அவன் சாப்பிட 
எதுவும் இல்தல, அவருக்கு ஒரு தவதல தததவப்பட்டது  .இறுதியாக , 
ஒருவர் அவதனத் தன் பன்றிகளுக்கு உணவளிக்கும்படி பணியமர்த்தினார் .

அவன் அந்த தவதலதய மவறுத்தான் .பன்றிகள் அழுக்கு விலங்குகள் .ஒரு 
யூதராக, அவன் அவற்தறச் சுற்றி இருக்கக்கூடாது  .அவன் மிகவும் பசியாக 
இருந்தான், ஆனால் யாரும் அவனுக்கு எந்த உணதவயும் வழங்கவில்தல .

பன்றி உணதவ சாப்பிடவும் அவன் தயாராக இருந்தான் .அவன் தான் தனது 
ந்ததயாரிடம் திரும்பிச் மசல்ல தவண்டும் அல்லது பசியில் மசத்துவிடப் த
தபாவதாக உணர்ந்தான்  .எனதவ , அவன் வடீ்டுக்குத் திரும்பினான்  .அந்த 
தந்தத அவன் ஒரு நீண்ட பயணத்தத மசய்து வந்திருப்பததக்கண்டு, 
ஊழியர்களிடம் ஒரு கன்தறக் மகான்று அவரது மகனின் வருதகதயக் 
மகாண்டாடுவதற்காக ஒரு மபரிய விருந்து மசய்யும்படி தகட்டார்  .அந்த 
இதளஞன் அருகில் வந்து, அவனது தந்ததயால் தழுவிக் 
மகாள்ளப்பட்டதபாது, தன் தந்ததயிடம் மன்னிப்புக்காக அழுதான்  .அவன் 

தான் தவறு மசய்ததத அறிந்திருந்தான் .பின்னர் , அவன் தந்தத அவனுக்கு 
அணிந்துமகாள்ளதவண்டி ஒரு ஆடம்பரமான ஆதடதயயும், சிறந்த 
நதககதளயும் வழங்கினார். 
இப்தபாது அந்த ஊதாரி மகன் வடீ்டில் இருக்கிறான், அவன் இறந்துவிட்டதாக 
எண்ணிக்மகாண்டிருந்தபடியால், அவர்கள் மகாண்டாட தவண்டும், இப்தபாது 
அவன் உயிருடன் வடீ்டிற்கு திரும்பி வந்துள்ளான்  .அவன் மதாதலந்துதபாய் 

பட்டுள்ளான்இப்தபாது மீண்டும் கண்டுபிடிக்கப் . 

விண்ைப்பம் (பாடம் 4)  
கடவுளிடம் திரும்புவதற்கு எப்தபாதும் நான் வரதவற்கப்படுகிதறன். 

மனப்பாட வசனம் (பாடம் 4)  
“பாருங்கள்! இந்த மனிதன் )இதயசு( தீதயாதர வரதவற்று அவர்கதளாடு 
அமர்ந்து உணவு உண்கிறார்.” லூக்கா 15: 2b 

வகுப்பீடு (பாடம் 4)  
நீண்ட காலத்திற்கு முன்பு ஒருமுதற ததவாலயத்திற்கு வி யம் மசய்த 
மாணவர்கள் உள்ளனர். அவர்கள் குறித்து உங்களுக்கு எதுவும் 
மதரியவில்தல என்றால் அம்மாணவர்கள் குறித்த சில 
ஆதலாசதனகளுக்காக உங்கள் தபபிள் ஆசிரியரிடம் தகளுங்கள். அவர்கதள 
ததவாலயத்திற்குத் திரும்புவதற்கு அதழக்கவும், அவர்கள் திரும்பி 
வரதவற்கப்படுதகயில், அது அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும்விதமாய் 
இருக்கும்படி பார்த்துக்மகாள்ளுங்கள். 



கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 4)  
தன்னிடமிருந்து விலகிப்தபான குழந்தத மீண்டும் 
தன்தன தநாக்கி வரும் தபாது கடவுள் சந்ததாஷமாக ஒரு 
பார்ட்டிதய வழங்குகிறார். 

வவடிக்தக வேரம்! (பாடம் 4) 
விதையாட்டு (பாடம் 4)  
கடவுச்மசால் 
2 மாணவ மதாண்டூழியர்கதள வகுப்பதறக்கு முன் வந்து "கடவுச்மசால்தல 
யூகிக்க" விதளயாடுபவர்களாக இருக்க ததர்வு மசய்யவும். ஆசிரியர் 
சத்தமின்றி மீதியிருக்கும் வகுப்புக்கு ஒரு அட்தடதய மமதுவாக 
காட்டும்தபாது அவர்கள் திரும்பியிருப்பார்கள். தபாட்டியாளர்கள் பின்னர் 
மாணவர்கதள எதிர்மகாள்வார்கள், வார்த்தத பற்றிய ஒரு சிறிய துப்பு 
மகாடுக்க தங்கள் தகதய உயர்த்தி தகட்கும் ஒரு மாணவதரத் ததர்வு 
மசய்வார்கள். )வார்த்தத மசால்வது அனுமதிக்கப்படவில்தல, ஒரு மசால் 
குறிப்பிற்கு மட்டுதம துப்புக்குறிப்புகள் வதரயறுக்கப்படுகிறது.( கடவுச்மசால் 
கருத்துக்கள்: அப்பா, பணம், பரம்பதர, பார்ட்டி, பன்றிகள், சதகாதரர், கன்று, 
முதலியதவ. 

விவாைம் (பாடம் 4)  
(பதழய மாணவர்களுக்காக( 

1. ஒரு உண்தமயான நண்பதன நான் எப்படி உணர 
முடியும்? யாராவது ஒருவதர நண்பர் என்று நீங்கள் 
எண்ணிக்மகாண்டிருக்கிறரீ்கள், ஆனால் அவர் 
உங்களுடன் ஏததாமவான்தற மபரும்மபாருட்டு தநரத்தத 
மசலவளித்திருக்கிறார் என்று மதரியவருவது குறித்து 
நீங்கள் எப்தபாதாவது எண்ணியுளரீ்களா? 

இதளய சதகாதரரின் பணம் தீர்ந்ததும், அவன் பண்தணக்கு தவதலக்கு 
மசல்ல தவண்டியிருந்தது, அப்தபாது அவனது நண்பர்கள் எங்கும் 
காணப்படவில்தல. நீதிமமாழிகள் 18:24. 

2. என் மபற்தறார் நியாயமில்லாததபாது நான் என்ன மசய்வது? 
நான் என் மபற்தறார்களுக்கு அவர்களுக்குக் கீழ்ப்படிவதன் மூலம் மதிப்புக் 
மகாடுக்கும்தபாது, ஒரு நீண்ட வாழ்தவ எனக்குக் தருதவன் என்று கடவுள் 
வாக்களிக்கிறார். 10 கட்டதளகளில் )யாத்திராகமம் 20) நம்முதடய 
மபற்தறாருக்கு மரியாதத காட்டும்படி கடவுள் நமக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளார். 
பிறகு தயாவான் 12:49 ல், இதயசு அவரது கீழ்ப்படிததல நமக்கு 
மசயல்முதறப்படுத்திக்காட்டியுள்ளார். 

3. ஏதாவது தவறு மசய்யும்படி என் மபற்தறார் என்னிடம் தகட்டால் என்ன 
மசய்வது? 



இந்தக் தகள்விகளுக்கான பதில்கதள உதரக்கும்தபாது, கழகம் குறித்த 
பார்தவ மகாள்ளுங்கள். மபற்தறார் ஒரு குழந்தததய எந்த பாவத்ததயும் 
மசய்ய தகட்பததக்காட்டிலும்விட கலகம் தமாசமானது. இது மதளிவாகத் 
தவறுதான் என்பதத உறுதிப்படுத்த தபபிதள நாம் சரிபார்க்க தவண்டும். 
நாம் கலகம் மசய்வதில்தல என்பதத உறுதிப்படுத்துவதற்காக நம்முதடய 
மனதத நாம் தசாதித்துப் பார்க்க தவண்டும். ஆனால் அவர்கள் உண்தமயில் 
தவறு மசய்திருந்தால், அவர்களுதடய மசாந்த நலனுக்காக சரியான 
காரியத்ததச் மசய்யதவண்டி நாம் நம் மபற்தறாரிடம் முதறயிட தவண்டும். 
ஒருதவதள அவர்கள் நாம் தவறு மசய்ய தவண்டுமமன மதாடர்ந்து 
வற்புறுத்தினால், முதலில் நாம் கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிய தவண்டும். 
இதததான்அப்தபாஸ்தலர்கள், அப்தபாஸ்தலர் 5: 25-29-ல் மசய்துள்ளனர். 

மாைவர் பக்கங்களுக்கான விதடகள் (பாடம் 4)  

லுக்காஸின் பரிவசாைதன (பாடம் 4)  
ம ல்லிஃபிஷ் 
ஒரு மதளிவான 2 லிட்டர் பாப் பாட்டிலில் 1.5 லிட்டர் தண்ணரீ் ஊற்றவும் .
சாயதமற்ற, உணவு சாயம்மகாண்டு தண்ணரீுக்கு நீல நிறம் மகாடுக்கவும் .
ஒரு மதளிவான பிளாஸ்டிக் மளிதக தபதய 6-அங்குல சதுரங்களாக 
மவட்டியடுத்து ஒரு மபாம்தம ம ல்லிமீன் மசய்யவும்  .பிளாஸ்டிக் 

ச் சுழறசதுக்கத்தில் சிலவற்தற ுா்றுவதால் மசய்யப்பட்ட ம ல்லிமீன் ஒரு 
ததலதய கட்ட சரம் அல்லது ரப்பர் தபண்ட் பயன்படுத்தவும் .
ம ல்லிஃபிஷ்ஷிலிருந்து மதாங்கும் சரங்கதளப் தபாலதவ, பிளாஸ்டிக் 
சதுரத்தின் மீதமுள்ள துண்டுகதளயும் துண்டுகளாக மாற்றவும் .

ண்டு பாபாட்டிலிற்குள் ம ல்லிஃபிஷ்கதளத் தள்ளி மூடி மகா துகாக்கவும் .
மபாம்தம ம ல்லிஃபிஷ் நீச்சல் மசய்வததப்தபால உருமாற்றம் மசய்ய 
பாட்டிதலத் நகர்த்தவும்.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[வழக்கு 5]-- 
கு ிப்புகள்! (பாடம் 5) 

கு ிப்பு #1 ைதைப்பு (பாடம் 5)  
வயலில் மவளிநாட்டவர் வழக்கு. 

கு ிப்பு #2 ோடகம் (பாடம் 5)  
வழக்காற்றுபவர்  :வணக்கம் , நான் உங்கள் அண்தடவடீ்டுக்காரதரத் 
ததடுகிதறன்  .அவர் இங்தக இருக்கிறாரா ? 
அண்தட வடீ்டுக்காரர் : நான் அவதர ஒரு வாரமாக பார்க்கவில்தல. 
வழக்காற்றுபவர்  :சரி , நன்றி  .ஒருதவதள நீங்கள் அவதரப் பார்த்தால் , 
அவருக்கு அனுகூலம் கிதடக்கதவண்டுமமனில், என்தனத் மதாடர்பு மகாள்ள 
தவண்டும் என்று மசால்ல முடியுமா? 
அண்தட வடீ்டுக்காரர்  :இப்தபாது நான் அததப் பற்றி தயாசித்துப் 

தறன்பார்க்கி , உங்களுதடய தசதவ அவருக்குத் தததவபடாது என்று 
எனக்குத் ததான்றுகிறது. 
வழக்காற்றுபவர்  :ஏன் அது ? 
அண்தட வடீ்டுக்காரர்  :நான் அவதர கதடசியாக பார்த்ததபாது , அவர் தனது 
மிகச் சிறந்த ஆதட அணிந்திருந்தார்  .அவருதடய இரு மருமகள்களும் 

அவருடன் இருந்தனர் .பகுதிஇதில் விசித்திரமான  என்னமவனில், அவர் 
அழுதுமகாண்தட மசன்று வருகிதறன் என்று கூறினார். 
வழக்காற்றுபவர்  :அது சாதாரணமாக இருந்ததா ? 
அண்தட வடீ்டுக்காரர்  :இல்தல .உண்தமயில் , அவருதடய வடீ்டிற்கு 
கததவ மூடுவதற்குக்கூட அவர் கவதலப்படவில்தல. 
வழக்காற்றுபவர்  :அது வித்தியாசமானது .கதவு இஅவர் வடீ்டு ன்னும் 
திறந்திருப்பதத நான் பார்த்ததன்  .இப்தபாதுதான் அவர் மவளிதயறினார் என்று 

நான் நிதனத்ததன் .அவர் எங்கு மசன்றார் என்று உங்களுக்கு ஏததனும் 
தயாசதன உள்ளதா? 
அண்தட வடீ்டுக்காரர்  :அவர் இஸ்தரலுக்தக திரும்பிவிட்டிருப்பதாக 
நிதனக்கிதறன்.  
வழக்காற்றுபவர்  :தரலில்அவர் இஸ்  தனது 50% க்கும் தமற்பட்ட வாழ்நாள் 
தநரத்தத கழிக்கப்தபாகிறார் என்றால் தமாவாபில் இருந்து எந்த சமூக 
தசதவதயயும் மபற அவர் முயற்சி மசய்யவில்தல. 



அண்தட வடீ்டுக்காரர்  :அவர் அனுகூலங்களுக்காக விண்ணப்பித்தாரா ? 
வழக்காற்றுபவர்  :இல்தல , நான் ஒரு நலன்புரிச் தசாததனதய மசய்வதற்கு 
நியமிக்கப்பட்டிருக்கிதறன், ஏமனன்றால் அவர் தன்தன "கசப்பானவராக "
எண்ணி அதழக்கத் மதாடங்கினார் என்று ஒரு புகார் வந்தது.  
அண்தட வடீ்டுக்காரர்  :தநர்தமயாக கூறினால் , நான் ஒரு வாரத்தில் 
அவதரதயா அல்லது அவரது மருமகள்கதளதயா பார்க்கவில்தல. 
வழக்காற்றுபவர்  :மற்மறாறுவர் எப்படி? ஒருதவதள அவர் எனக்கு 
உதவலாம். 
அண்தட வடீ்டுக்காரர்  :ஓர்பா தான் அவர் மபயர் என்று நிதனக்கிதறன் , 
அவள் தன் மபற்தறாரின் வடீ்டிற்கு திரும்பிச் மசன்றுவிட்டாள் என்று 
நிதனக்கிதறன். 
வழக்காற்றுபவர்  :நீங்கள் எனக்கு சரியான திதசதய சுட்டிக்காட்ட முடியுமா ? 
அண்தட வடீ்டுக்காரர்  :நிச்சயமாக , இரண்டு மதாகுதிகள் கீதழ மசன்று, 
வலதுபுறம் திரும்பி, பின்னர் பின் வடீ்டிற்கு மசல்லும் பாதததய 
பின்பற்றவும். 
வழக்காற்றுபவர்  :நீங்கள் அவரது மபயர் ஓர்பா என்று மசான்னரீ்கள் , சரியா? 
உங்கள் தநரத்திற்கு நன்றி. 

கு ிப்பு #3 இைக்கு (பாடம்  5)  
வகுப்பிற்கு மகாண்டு வாருங்கள்: காலணிகள், தகத்தடி, அல்லது மவற்று 
தரப்பர்கள். 

கு ிப்பு #4 பைால்பபாருைியல் (பாடம் 
5)  
இது தமாவாவிலிருந்து இஸ்தரலுக்கும் 
மபத்லதகமுக்கும் மசல்லும் வழியில் 
வடக்கிலிருந்து வரும் பாதத. இங்தகதான் 
ஓபரா திரும்பியிருக்கதவண்டும், ரூத் மதாடர்ந்து மசன்றிருக்கக்கூடிய 
சாத்தியம் உள்ளது. 

கு ிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 5) 
 

ரகசியம்: பாதற நிலப்பகுதி வழியாக மசல்லும் சாதல. 
தமாவாபிலிருந்து ம ருசதலமிற்கு மசல்லும் பாததயில் 
ஒரு சாதல அதடயாளம் காணப்படலாம். 



 

வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 5) 
தபபிள் கதை (பாடம் 5)  
ரூத் மற்றும் வோமி 
தபபிைிைிருந்து  :ரூத் 1-3 
தநாமியும் அவள் கணவர் எலிமமதலச்சும், அவர்களுதடய 
இரண்டு மகன்களுடன் மபத்லதகமிலிருந்து தமாவாபிற்குப் 
பஞ்சம் தப்பித்துக்மகாள்ள முயன்றார்கள்  .சிறிது 
காலத்திற்குப் பிறகு எலிமமதலச் இறந்துதபாய் தன் இரண்டு 
மகன்களுடன் தநாமிதய தனியாக விட்டுவிட்டார்  .இரண்டு மகன்களும் 
தமாவாபிய மபண்கதள மணந்தனர், பத்து வருடங்களுக்குப் பிறகு இருவரும் 
இறந்தனர்  .இது தநாமிதய தன் இரண்டு மருமகள்களான ரூத் , ஓர்பா 
ஆகிதயாருடன் தனிதயவிட்டது  .மபத்லதகமில் நல்ல பயிர்கதளக் கடவுள் 
ஆசீர்வதித்திருப்பதாக தநாமி தகள்விப்பட்டு, தன் தாயகத்திற்கு திரும்பிச் 
மசல்ல முடிவு மசய்தாள்  .மூன்று மபண்களும் தங்கள் உடதமகதள 

எடுத்துக்மகாண்டு பயணத்ததத் மதாடங்கினர் .அவர்கள் தமாவாபின் 
விளிம்தப அதடந்ததபாது தநாமி நிறுத்திவிட்டார் .ரூத் மற்றும் ஓர்பா ஆகிய 

இருவதரயும் தங்களுதடய வுடீ்டிற்குச் மசல்லும்படி அவள் கூறினாள், 
ஏமனனில் தன்தனக்காட்டிலும் அவர்கதள அவர்கள் குடும்பத்தினர் நன்றாக 
கவனித்துக்மகாள்வர் என்று எண்ணினாள்  .தான் ஒரு வயதான விததவ 

மட்டுதம என்று அவள் அறிந்திருந்தாள் .அவர்கதள திருமணம் மசய்து 
மகாள்ள அவளுக்கு தவறு மகன்களும் இல்தல, அவர்களுதடய எதிர்காலம் 
அவளுக்கு நிச்சயமற்றதாக இருந்தது  .இரு மபண்களும் அழுதார்கள் , அவர்கள் 
தநாமியுடதனதய தங்க தவண்டும் என்று கூறினர்  .கதடசியாக ஓர்பாதவ 
திரும்பிச் மசல்ல சம்மதிக்கதவத்தால், ஆனால் ரூத் தநாமியுடதனதய தான் 
தங்கியிருப்பதாக மசான்னாள்  .அவள் , தநாமி எங்கு மசல்கிறாதளா, அங்தக 
தானும் மசல்வதாகவும், தநாமியின் மக்கள் அவளுதடய மக்களாக 
இருப்பார்கள், தநாமியின் ததவன் அவளுதடய ததவனாக இருப்பார், தநாமி 
அடக்கம் மசய்யப்படும் இடத்தில் அவளும் அங்தகதய புததக்கப்படுவாள் 
என்று கூறினாள்  .அவள் தநாமியுடன் தங்குவதற்கு மிகவும் உறுதியாக 
இருந்தாள், கடவுள் அவர்கதள எப்தபாதும்தபால் கடுதமயாக 
சமாளித்துக்மகாள்ள உதவுவார் என்றும், இறப்பு தவிர தவமறதுவும் 
அவர்கதளப் பிரிக்காது என்று மசான்னாள்  .ரூத் தன் மாமியாதராடு 
தங்கியிருந்தாள், கடவுள் அவளுக்கு வாழ்தவ ஆசீர்வதித்து, அவளுக்கு ஒரு 
நல்ல கணவதனக் மகாடுத்தார், அவளுதடய தததவகள் எல்லாவற்தறயும் 
அளித்து, இதயசுவின் வம்சாவளிதயச் தசர்ந்தவளாக மாற்றினார். 



விண்ைப்பம் (பாடம் 5)  
ஆண்டவரால் என்னுதடய மகட்ட சூழ்நிதலயிலும் ஏதாவது நல்லது மசய்ய 
முடியும். 

மனப்பாட வசனம் (பாடம் 5)  
"தன்தன தநசிக்கும் மக்களுக்கு ததவன் எல்லாவற்றின் மூலமும் நன்தம 
மசய்கிறார் என்பதத நாம் அறிகிதறாம். ததவன் இம்மக்கதளத் தம் 
திட்டப்படிதய ததர்ந்மதடுத்துள்ளார்." தராமர் 8:28 

வகுப்பீடு (பாடம் 5)  
உங்களுக்குத் மதரிந்தவர்களுடன் உங்கள் நட்தப ஆழப்படுத்த 
தீர்மானிக்கவும். பல்தவறு கடினமான சூழல்களிலும் நீங்கள் அவர்களின் 
பக்கபலமாயிருந்து அவர்களுக்கு உதவ தவண்டும். உதாரணமாக, அவர்கள் 
ஒரு ததர்விற்காக படிக்க, விதரவாக ஒரு இதடகால தவதலதய முடிக்க 
அல்லது ஒரு விதளயாட்தட பயிற்சிமசய்ய )தபஸ்பால்கள் பிடிப்பது, 
கால்பந்து தவதல, வதலதய அடிக்கடி தமாதும் கூதடப்பந்தாட்டம், 
முதலியன.( நீங்கள் அவர்களுக்கு உதவலாம். ரூத்தத தபால, "தவண்டாம், 
நான் தனியாகதவ அதத மசய்ய முடியும்," என்று அவர்கள் கூறினாலும், 
அவர்களுக்கு பக்கபலமாய் இருந்து ஒரு சிறந்த நண்பராக அவர்களுக்கு 
உதவுங்கள். 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 5)  
தாங்கள் எங்கு மசல்கிறார்கள், யாதர பின்பற்றுகிறார்கள் 
என்பதத மக்கள் ததர்ந்மதடுப்பதற்கு ஆண்டவர் 
அனுமதிக்கிறார். 

வவடிக்தக வேரம்! (பாடம் 5)  
விதையாட்டு (பாடம் 5)  
நீங்கள் என்ன மகாண்டு வருவரீ்கள்? (நிதனவக விதளயாட்டு( 
மாணவர்கள் ஒரு வட்டத்தத உருவாக்கதவண்டும். முதல் நபர் "நான் 
ரூத்துடன் மசல்கிதறன், நான் ........... மகாண்டு வருகிதறன்" என்று கூறுவார், 
அடுத்த மாணவர், "(மாணவர் மபயர் சாமுதவல்( நான் ரூத்துடன் மசன்று, 
மகாண்டுவருகிதறன்........ )அவர் மசான்னதத பட்டியலிடவும்( மூன்றாமவரும் 
மதாடர்ந்து இதுகுறித்து உதரப்பார், "சாமுதவல் ரூத்துடன் மசன்று, 
மகாண்டுவரப்தபாகிறான் .........., மரியா ரூத்துடன் மசன்று, 
மகாண்டுவரப்தபாகிறாள்..............., நான் ரூத்துடன் மசன்று, 
மகாண்டுவரப்தபாகிதறன்..........." யாதரனும் ஒருவர் இந்த பட்டியதல 
ஞாபகத்தில் தவத்து மகாள்ளமுடியாமல் தபாகும்வதர விதளயாட்டு 



மதாடரும், அவர் "தமாவாபிற்குத் திரும்பிச் மசல்ல தவண்டும்" என்று கூறி, 
பிறகு மீண்டும் முயற்சிக்க வட்டத்தின் இறுதிக்கு மசல்ல தவண்டும். 

விவாைம் (பாடம் 5)  
(பதழய மாணவர்களுக்காக( 

1. நீங்கள் சிக்கல்களில் இருந்து விலகி ஓடுதகயில் என்ன 
நடக்கிறது? பிரச்சிதனகதளத் தவிர்ப்பதற்காக மக்கள் 
என்னமவல்லாம் மசய்து முயற்சிக்கிறார்கள் என்பதத 
நீங்கள் எவ்வழிகளில் காண்கிறரீ்கள்? அவர்களுக்கு என்ன 
நடக்கிறது? 

எலிமமதலச்சும் தநாமியும் தமாவாபிற்குக் குடிமபயர்ந்ததபாது, சில 
பிரச்சிதனகளிலிருந்து தப்பித்தார், ஆனால் மற்ற பிரச்சிதனகளில் சிக்கினர். 
தமாவாபின் எல்தலயில் தநாமி ரூத்ததயும் ஒர்பாதவயும் அவதளயும் 
அவளுதடய பிரச்சிதனகதள விட்டுவிட்டு வடீ்டிற்கு மசல்ல கூறினார். 
இந்தக் கததயின் ஆசீர்வாதமானது, தங்களுதடய பிரச்சிதனகதள 
எதிர்மகாண்டு, விசுவாசமுள்ளவர்களாய் இருக்கும் மக்களுக்கானது. 
மபரும்பாலும் மக்கள் தங்கள் பிரச்சிதனகதள விட்டு மவளிதயறும்தபாது, 
மபரிய பிரச்சிதனகதள சந்திக்கிறார்கள். 

2. ஆண்/மபண் உறவுகளுக்கு கடவுளின் திட்டம் என்ன? 
ஆண்டவர், நாம் ஆண்டவர் நமக்கு கணவர்/மதனவிதயக் மகாடுக்கும்வதர 
காத்திருக்கும்படியும் மற்றும் கடவுளுக்கு உண்தமயுள்ளவராக இருக்க 
தவண்டும் என்பததயும் அவருதடய திட்டமாக மகாண்டிருக்கிறார். பிறகு, 
நாம் நம் வாழ்நாள் முழுவதும் அவர்களுக்காக உண்தமயுடன் நிதலத்திருக்க 
தவண்டும். கடவுள் முதலில் நம்தம தூய மற்றும் நிபந்ததனயற்ற அன்புடன் 
தநசித்தார் )சங்கீதம் 36: 5-9). பின் நாம் அவதர நம்தம அர்ப்பணித்து 
தநசிக்கிதறாம். 1 தயாவான் 4:19, எதபசியர் 5: 1-2. நாம் திருமணம் 
மசய்துமகாள்தகயில், உதாரணமாக., கிறிஸ்து ததவாலயத்தத 
விரும்புவதுதபால், நம்முதடய துதணக்கு நாம் நம் அன்தப 
சமர்ப்பிக்கதவண்டும். எதபசியர் 5: 21-33 

3. என் விசுவாசம் எந்த விதத்தில் என் நண்பர்களுக்கு வித்தியாசத்தத 
ஏற்படுத்தும்? 

பின்வரும் கததகளில், நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தின் விசுவாசத்தத 
கடவுள் மதிப்பார் என்பதற்கு தபாதுமான ஆதாரங்கள் உள்ளன. மத்ததயு 9: 2-
ல் )மாற்கு 2: 5-ல் லூக்கா 5:20) சில நண்பர்கள் இதயசுவிடம் முடக்குவாதம் 
அதடயாதவதரக் மகாண்டுவந்தார்கள். இதயசு அவர்களுதடய 
விசுவாசத்ததக் கண்டு, முடக்குவாதம் அதடயாதவதர மன்னித்து, 
குணமாக்கினார். ரூத் 1: 16-ல் ரூத் தன் விசுவாசத்தத தநாமியின் கடவுள்மீது 
மசலுத்தினாள். அதத சமயத்தில் சீடர்களில் ஒருவதர இழந்ததபாதிலும், 
யூதாஸ் இதயசுவின் விசுவாசம் அல்லது பரிபூரணத்தால் 
காப்பாற்றப்படவில்தல. நமது நண்பர்கள் குழுவில் கடவுளுதடய 
பிரதிநிதியாக இருப்பது நம்மிடம் இருக்கிறது. உங்கள் நண்பர்கதள 
கடவுளிடத்தும், கடவுதள நண்பர்களிடத்தும் அதழத்துச் மசல்லும் 
ஒவ்மவாரு வாய்ப்தபயும் எடுத்துக்மகாள்ளுங்கள். 



 

மாைவர் பக்கங்களுக்கான விதடகள் (பாடம் 5)  

 

 

 

 

 

லுக்காஸின் பரிவசாைதன (பாடம் 5)  
சிததந்த பார்தவ 
ஒரு  ாடிதய தண்ணரீ் மகாண்டு நிரப்பவும்  .ல் ஒரு தகாணத்தில் தண்ணரீி

ஒரு குடி உறிஞ்சுகுழாதய தவக்கவும் .தமல் இருந்து பார்க்தகயில் , 
உறிஞ்சுகுழாய் வதளந்திருப்பதுதபால் இருக்கும்  .இது ஏமனன்றால் , காற்தற 
காட்டிலும் நீரில் ஒளியின் தவகம் தவறுபடுகிறது, தமலும் ஒளி 
வதளந்ததாய் வித்தியாசமாய் காணப்படுகிறது  .இது மவவ்தவறு 

ல வித்தியாசமாக இருக்கக்கூடும் என்பதத விளக்குகிறதுசூழ்நிதலகளில் சி.  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[வழக்கு 6]-- 
கு ிப்புகள்! (பாடம்  6) 

கு ிப்பு #1 ைதைப்பு (பாடம்  6)  
பிரபலமான உறவினர் வழக்கு. 

கு ிப்பு #2 ோடகம் (பாடம் 6)  
கூட்டத்திலிருக்கும் நபர் #1: ஓ, மக்கள் கூட்டமாக உள்ளது, 
தண்ணரீில் அது அவராகத்தான் இருக்க தவண்டும். 
கூட்டத்திலிருக்கும் நபர் #2: இங்கிருந்தத அவரது குரதல தகட்க முடியும் .
நாம் இங்தகதய இருந்து கவனிக்கலாம் என்று நிதனக்கிதறன்.  
கூட்டத்திலிருக்கும் நபர் #1: ஏசாயா, இது ஒரு நல்ல வழி  .கடந்த ஞாயிறன்று 
ததவாலயத்தில் ஏசாயா ஒரு பிரசங்கத்தத மசய்ததபாது, இந்த மக்களில் 
மபரும்பாதலார் அங்கு இருந்தார்கள் என்று அவருக்குத் மதரியுமா? 
கூட்டத்திலிருக்கும் நபர் #2: அவர் ஒரு நல்ல தபாதகர்  .அவருக்கு சுதம 
குறித்த ஒரு நல்ல உணர்வு இருக்கிறது.  
கூட்டத்திலிருக்கும் நபர் #1: உனக்கு மதரியுமா, அவர் என்தன தபான்று 
உதடயணிந்திருந்தால் ஒருதவதள அவருக்கு இன்னும் ஒரு மபரிய கூட்டம் 
கிதடத்திருக்க முடியும்  .யணிந்து மகாண்டிருந்தால்அவர் அவ்வாதற உதட , 
பிரசங்கிக்க அவர் மபரிய சதபகதள எப்தபாதும் அதடயமாட்டார். 
கூட்டத்திலிருக்கும் நபர் #2: ஆம், நீ மசால்வது சரிதான்  !அவரது உ தடகதள 
பார், அதனத்தும் கடினமான மற்றும் கீறல்கள் விழுந்ததாய் இருக்கிறது .
மற்றும் அவரது ததலமுடி, அவர் ஒரு சிறிய தகச தயாரிப்பு மற்றும் ஒரு 
நல்ல டிரிம் பயன்படுத்தலாம். 
கூட்டத்திலிருக்கும் நபர் #1: ஒருதவதள அவர் இந்த அதழப்தப 
முடித்துவிட்டால் நான் அவருக்கு சில குறிப்புகதள மகாடுக்க தபாகிதறன் .
இததப் தபான்ற ஒரு கூட்டத்ததத் மதாடர்புமகாள்வததப் பற்றி நான் 
மகாஞ்சம் அவருக்கு கற்பிக்கதவண்டும்.  
கூட்டத்திலிருக்கும் நபர் #2: [மக்கள் கூட்டத்ததச் சுற்றி பார்த்து  ]ஆம் , 
அவருக்கு இங்தக ஒரு நல்ல கூட்டம் உள்ளது. 
கூட்டத்திலிருக்கும் நபர் #1: அததா அந்த தபயன், நான் பல மாதங்களாக 
தசதவகளில் அவதர பார்க்கவில்தல  .அதுவும் ஒரு நல்ல விஷயம்தான் , 
அவர் அக்காரியத்தத மசய்தபின், எந்த ததவாலயத்தின் கததவயும் 
இருட்டாக ஆகியதற்காக அவர் மவட்கப்பட தவண்டும் 



கூட்டத்திலிருக்கும் நபர் #2: [ஒரு புறமாக நடக்க மதாடங்குகிறார்  ]நான் 
அவதள அறிதவன், அவள் இங்தக என்ன மசய்கிறாள்? அவள் ஒரு ஊர்சுற்றி .
அவள் இவதர கவனிக்கதவண்டும்.  
கூட்டத்திலிருக்கும் நபர் #1: அட, என் ததவாலய குழுவிலிருந்து என் 
ததாழர்கள் சிலர்கூட இங்தக உள்ளனர்  .அவர்கள் இந்த மனிததன மதிப்படீு 
மசய்ய இங்தக இருக்கிறார்களா என்று எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கிறது  .ஓ , 
அவர்கள் என்தனக் கவனித்துவிட்டார்கள், மகாஞ்சம் மபாறு, ஏன் அவர்கள் 
இன்னும் மநருங்கி தபாகிறார்கள்? 
கூட்டத்திலிருக்கும் நபர் #2: அவர்கள் பதிலளிக்க எதிர்தநாக்குகின்றனர்  !தஹ !

மகாஞ்சம் இரு !நாங்கள் உங்களுக்கு உதவ முடியும் , நீங்கள் இந்த 
கீழ்நிதலமனிததன நாடிச் மசல்ல தவண்டிய அவசியம் இல்தல  .அச்சச்தசா , 
நாம் கவனிக்கப்பட்டுவிட்தடாம்  .நான் இங்கு இல்தல என்பது தபால , இந்த 
கதளகள் காற்றில் பறந்து மசல்வதத பார்க்கிதறன். 
கூட்டத்திலிருக்கும் நபர் #1: ஐதயா, இல்தல, அவர் இங்தக வருகிறார் .
அவனுக்கு அவர் கற்பிப்பது  குறித்து தபசி முடிக்கும்வதர நான் 
காத்திருக்கப் தபாகிதறன், ஆனால் இதுதான் எததக்காட்டிலும் சிறந்த தநரம் 
என்று நிதனக்கிதறன். 
[தபசுவதற்காக காத்திருக்கிறார்] 
கூட்டத்திலிருக்கும் நபர் #2: [திடீமரன்று சீற்றமதடகிறார்  ]கட்டுவிரியன் 

குஞ்சுகள் !என்ன ததரியம் இருந்தால்  நம்தம அவன் கட்டுவிரியன் குஞ்சுகள் 
என்று மசால்லுவான்? அந்த மனிதனுக்கு எந்த உரிதமயும் இல்தல  .நான் 

தலஇங்தக வருந்துவதற்காக இல் .நான் மனந்திருந்த தவண்டிய அவசியம் 
இல்தல .வருகின்ற கடுங்தகாபத்தத நான் ஏன் தடுக்கதவண்டும் ? 

கர்த்தருதடய நாள் பாவிகளுக்கானதாகும்  .நான் ஒரு  தநர்தமயான மனிதன் 
என்று நான் அணிந்திருக்கும் ஆதடயிலிருந்தத அவனுக்கு 
மதரியவில்தலயா? நான் ஆபிரகாமின் மகன்; அவன் என்னிடம் அவ்வாறு 
தபச முடியாது  !அவன் யார் என்று தன்தன நிதனத்துக்மகாண்டிருக்கிறான் ? 

கு ிப்பு #3 இைக்கு (பாடம்  6) 
 

வகுப்பிற்கு மகாண்டு வாருங்கள்: ததன் 

கு ிப்பு #4 பைால்பபாருைியல் (பாடம் 6) 
 

இது த ார்டான் நதிக்கு அருதகதான்,  ான் என்ற 
ஞானஸ்நானகர் ஏசுவிற்கு ஞானஸ்நானம் 
மசய்துதவத்தார். 



கு ிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 6)  
ரகசியம்: காட்டு ததன் மகாண்ட மவட்டுக்கிளிகள் மற்றும் ததன்கூடு. 

 

வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 6) 
தபபிள் கதை (பாடம் 6)  
ொன், ஸ்ோனகர் 
தபபிைிைிருந்து: மத்வையு 3: 1-6 மாற்கு 1: 1-8 
 ான், ஸ்நானகர், பாவங்கதளவிட்டு மனந்திரும்புவததப் 
பற்றி யூததயாவின் பாதலவனத்தில் 
தபாதித்துக்மகாண்டிருந்தார்  .அவர் பாதலவனத்தில் வாழ்ந்து 
மவட்டுக்கிளிகதளயும் காட்டு தததனயும் சாப்பிட்டுவந்தார் .
அவரது உதடகள் ஒட்டகத்தின் முடியில் மசய்யப்பட்டன, 
அவர் ஒரு பரந்த ததால் மபல்தட அணிந்திருந்தார்  .அவர் 
மற்ற மக்கதளக் காட்டிலும் மிகவும் வித்தியாசமானவராக இருந்தார் 
தமலும் அவர் மிகவும் மாறுபட்ட மசய்திதயக் மகாண்டிருந்தார்  .நீண்ட கால
காலமாக, மக்கள் சட்டங்கள் மூலம் வாழ்ந்து வந்தனர்  .பல சட்டங்கள் 
இருந்தன, அதவ அதனத்ததயும் அவர்கள் மசயல்படுத்த முடியாத 
நிதலயிருந்தது  . ான் , ஸ்நானகர், மக்கதள தங்கள் பாவங்கதளவிட்டு 
மனந்திரும்ப கூறினார்  .அவர் அவர்களிடம் அவதரக்காட்டிலும் அதிக 
சக்திவாய்ந்த ஒருவர் வரவிருக்கிறார் என்றார்  .அவர் அவர்களுக்கு 
தண்ணரீில்தான் ஞானஸ்நானம் மகாடுப்பார், ஆனால் வருகிறவர் பரிசுத்த 
ஆவியின் மூலமாக அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் மகாடுப்பார்  .அவர் 

இதயசுதவப் பற்றி தபசுகிறார் .இது யூததயா மற்றும் எருசதலம் 
முழுவததயுமிருந்து வந்த மகுா்களுக்கு தாக்கத்தத ஏற்படுத்தி அவதர 
தநாக்கி வரதவத்து, அவரது தபச்தச தகட்கதவத்து, ஞானஸ்னானம் மபற 
தவத்தது. 

விண்ைப்பம் (பாடம் 6)  
எல்தலாதரக்காட்டிலும் வித்தியாசமாக இருக்க தவண்டுமமன்று கடவுள் 
என்னிடம் தகட்கிறார். 

மனப்பாட வசனம் (பாடம் 6)  
"உலகிலுள்ள மக்கதளப் தபான்று ஆக தவண்டுமமன உங்கதள 
மாற்றிக்மகாள்ளாதீர்கள். ஆனால் மனதில் புதிய எண்ணங்களால் உங்கதள 
மாற்றிக்மகாள்ளுங்கள்."தராமர் 12: 2 



வகுப்பீடு (பாடம் 6)  
உங்கள் வயதத ஒத்தவர்கதளக் காட்டிலும் வித்தியாசமாக இருக்க 
தவண்டுமமன கடவுள் உங்களிடம் தகட்கலாம் .ஒருதவதள மற்ற 
நண்பர்கதளப் தபால் அதத திதரப்படங்கதள அல்லது டிவி நிகழ்ச்சிகதளப் 
பார்க்கதவா அல்லது ஒதர இதசக்குச் மசவிமடுக்கதவா அல்லது அதத 
ஆதடகதள அணியதவா நீங்கள் அனுமதிக்கப்படாமலிருக்கலாம்  .உங்கள் 
வகுப்படீு என்னமவனில் முணுமுணுப்தப நிறுத்திவிட்டு, உங்கதள 
தவறுபட்டு இருக்க மசால்லிய உங்கள் மபற்தறாருக்கு நன்றி மதரிவிக்க 
தவண்டும்  .ஒருதவதள மற்றவர்கதள காட்டிலும் வித்தியாசமாய் 
இருக்கதவண்டுமமன அவர்களுக்கு அறிவுறுத்தும் மபற்தறாதர 

டவர்கதள உங்களுக்கு மதரிந்திருக்கலாம்மகாண் , அவர்கள் தங்கள் 
மபற்தறாதரப் பின்பற்றுவதால் அவர்கதள மதித்திடுங்கள், மற்றவர்கள் 
அவர்களுதடய கருத்து தவறுபாடுகளுக்காக அவர்கதளப் பரிகாசிக்கும்தபாது 
அவர்களுக்காக நின்றிடுங்கள். 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 6)  
தம்முதடய குமாரனாக இதயசுதவ 
மவளிப்படுத்துவதற்கு முன்பு மக்கள் தங்கள் 
தததவதய உணர்ந்து, மனந்திரும்ப தவண்டுமமன 
கடவுள் விரும்புகிறார். 
 

வவடிக்தக வேரம்! (பாடம் 6) 
விதையாட்டு (பாடம் 6)  
தள்ளியிருங்கள் 
குழந்ததகதள ஒரு வட்டமாக நிற்க தவக்கவும். வட்டாரத்தின் நடுவில் 
இருக்கதவண்டி ஒரு குழந்தத அல்லது ஒரு சிறிய குழுதவத் 
ததர்ந்மதடுக்கவும். மவளிதய இருக்கும் குழந்ததகள், வட்டத்திலிருக்கும் மற்ற 
குழந்ததகளுக்கு பந்தத வசீதவண்டும், அப்தபாது நடுவிலிற்கும் 
குழந்தத)கள்( பந்தத இதடமறிப்பு மசய்து பிடிக்க முயற்சி மசய்யதவண்டும். 
ஒருதவதள வட்டத்தின் நடுவில் உள்ள குழந்தத பந்ததப் பிடித்துவிட்டால், 
பந்து வசீியவர் அக்குழந்ததயுடன் இடத்தத மாற்றி மகாள்ள தவண்டும். 

விவாைம் (பாடம் 6)  
(பதழய மாணவர்களுக்காக( 

1. ஏற்கனதவ நான் ஒரு பாவியா? என்னுதடய வழக்கமான 
தினசரி நடவடிக்தககளில் எது பாவமாக கருதப்படுகிறது?  

மூன்று வதக பாவங்கள் உள்ளன. முதலாவது, நான் உடனடியாக 
உணர்ந்து தவிர்க்கக்கூடிய சில பாவங்கள் உள்ளன )மகாதல, 
மகட்ட வார்த்ததகதள தபசுதல்(. அடுத்தது, நான் பாவங்களாகப் 



பார்க்கக்கூடியதவ, ஆனாலும் அவற்தற நான் எப்மபாழுதும் மசய்தவன், நான் 
அவற்தற நியாயப்படுத்திதயா, அவற்தற புறக்கணித்ததா, அல்லது அவற்தற 
மதறக்கதவா மசய்கிதறன் )மபாய்யுதரத்தல், ஏமாற்றுதல்(. அடுத்து, நான் 
பாவங்கள் என்று அறியாமல் மசய்யக்கூடிய பாவங்கள் )ஒரு சப்பாத்துக்காக 
எவ்வளவு நடவடிக்தக அதிகமான நடவடிக்தகயாக இருக்கும்? 
மபற்தறாருடன் ஒத்துப் தபாவதில்தல என்பது அவர்கதள மகௌரவப்படுத்தாத 
ஒன்றா?). ஒவ்மவாரு வதகயான பாவத்திற்கும் உதாரணங்கதளப் தபசுங்கள். 
எல்லாரும் பாவம் மசய்திருக்கிதறாம். )லூக்கா 1: 5-6, 18-20; தராமர் 3: 10-13, 23; 
தராமர் 5: 6-11; தராமர் 6: 1-4; எபிமரயர் 4: 14-16) 

2. பாவம் என்று உங்களுக்கு மதரியாவிட்டாலும், உண்தமயில் அது 
பாவமா? 

நீங்கள் உண்தமயிதலதய ஒப்புக் மகாள்ள விரும்பினால், அது உங்களுக்குத் 
மதரியும். நம்மில் பலர் கிறிஸ்தவர்களல்லாதவர்கதள, கடவுதள 
நம்பாதவர்கதள நண்பர்களாக மகாண்டிருக்கிதறாம். ஆனாலும் அவர்கள் 
என்ன மசய்ய தவண்டும் என்று அந்த மக்களும் அறிந்திருக்கிறார்கள், 
ஏமனன்றால் கடவுள் அவர்களுதடய இருதயங்களில் தம்முதடய சட்டத்தத 
எழுதியுள்ளார். )தராமர் 2:15) தமலும், நாம் நம்முதடய இரட்சிப்புக்காக 
கிறிஸ்துவிடம் விசுவாசம் தவக்கும்தபாது, நாம் பரிசுத்த ஆவியினால் 
வழிநடத்தப்பட்ட புதுப்பிக்கப்பட்ட மனசாட்சிக்கு உட்பட்டவர்களாய் 
ஆகிவிடுதவாம். ஆதியாகமம் 3: 1-19; நீதிமமாழிகள் 24:12; தயாவான் 15: 22-24; 
தயாவான் 16: 5-15; யாக்தகாபு 4:17 

3. சிறந்தவர்களாக இருப்பதுதான் விஷயதம என்று சிலர் மசால்கிறரீ்கள், 
நீங்கள் என்ன நிதனக்கிறரீ்கள்? 

தயாவான், ஸ்நானகர் ஒரு காலத்தில் சிறந்தவராக இருந்தார், ஆனால் காலம் 
வருதகயில், அவர் கீழிறங்கி, இதயசு கிறிஸ்து மிகச்சிறந்தவர் அளவுக்கு 
உயர்ந்துவிட்டார். )தயாவான் 3:33) இந்த மாற்றம் தயாவானின் சீடர்களுக்கு 
கடினமாக இருந்தது. மாற்றங்கதள தகயாள்வது எவ்வளவு கடினமாக 
இருக்கும் என்பததப் பற்றிப் தபசுங்கள். மாற்றங்கதள தகயாளுவதற்கான 
ஒரு வழி, நீங்கள் இருக்கும் பதவிக்கு அல்லது நிதலக்கு கவனம் 
மசலுத்துவதற்குப் பதிலாக, கடவுள் நீங்கள் யாராக இருக்கதவண்டும் என்று 
விரும்புகிறாதரா அதுகுறித்து கவனம் மசலுத்த தவண்டும். ஆண்டவர் நம்தம 
எவ்வாறு இருக்கதவண்டுமமன்று தகட்டுக்மகாண்டிருப்பதற்கு நாம் 
உண்தமயுள்ளவர்களாக இருந்தால், அவர் அவருதடய திட்டத்திற்கு 
அவசியமான தகுதியில் நீங்கள் இருப்பதத உறுதிமசய்வார். விசுவாசமாக 
இருங்கள். )1 சாமுதவல் 16: 1-13; பிலிப்பியர் 3: 12-14; தீதமாத்ததயு 4: 6-12; 
எபிமரயர் 11) 



மாைவர் பக்கங்களுக்கான விதடகள் (பாடம் 6)  

லுக்காஸின் பரிவசாைதன (பாடம் 6)  
யாதன பற்பதச 
ஒரு சுத்தமான 2 லிட்டர் பாட்டில் பயன்படுத்தவும், அதில் ஒரு தகாப்தப 
தஹட்ர ன் மபராக்தசதட தபாடவும் .தமலும் ஆர்வமிக்க அதில் சில 
நிறங்கதள தசர்க்கவும்  .சில பாத்திரங்கள் கழுவும் திரவங்கதள ஊற்றவும் .
இந்த கலதவயுடன் சூடான நீரில் கலந்த ஈஸ்ட் தசர்த்து, அதத குலுக்கவும் .

கிஒரு எதிர்விதன மதாடங் , ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்களுக்கு தபாதுமான 
யாதன பற்பதச தயாராகி பாட்டிலிலிருந்து மபாங்கி வழிந்ததாடும். 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


  --[வழக்கு 7]-- 

கு ிப்புகள்! (பாடம்  7) 

கு ிப்பு #1 ைதைப்பு (பாடம்  7)  
குழப்பமான பயணியின் வழக்கு. 

கு ிப்பு #2 ோடகம் (பாடம் 7) 
எத்திதயாப்பியன்  :மன்னிக்கவும் , அதிகாரி, நீங்கள் இந்த அளவு 
உயரமான, ஈரம் மசாட்டச் மசன்ற ஒரு மனிததன 
பார்த்தீர்களா? 
அதிகாரி  :ஒரு நிமிடம் முன்புவதர அவன் உன்னுடன்தாதன 
இருந்தான்? 
எத்திதயாப்பியன்  :ஆம் , அது சரிதான்  .இந்த ஏசாயா புத்தகத்தத 
வாசிப்பதற்காக அவர் எனக்கு உதவிக்மகாண்டிருந்தார், எனக்கு தமலும் சில 
உதவி தததவப்பட்டது. 
அதிகாரி  :சரி , நீங்கள் அவதர கதடசியாக எப்தபாது பார்த்தீர்கள்? 
எத்திதயாப்பியன்  :நாங்கள் தண்ணரீில் இருந்ததாம் , அவர் எனக்கு 
ஞானஸ்நானம் மகாடுத்தார்  .நான் தண்ணரீிலிருந்து மவளிதய வந்ததபாது 
அவர் மசன்றுவிட்டார்.  
அதிகாரி  :நீங்கள் பார்ப்பதற்கு படித்தவர் தபால் ததாற்றமளிக்கிறரீ்கள்.  
எத்திதயாப்பியன்  :ஆம் , நான் தமன்தமமபாருந்திய எத்திதயாப்பியா ராணியின் 
ததலதம நிதி அதிகாரி. 
அலுவலர்  :ஐயா , தண்ணரீில் இருந்து மவளிதய வந்ததற்கான தவறு எந்த 
ஈரமான அடிச்சுவடுகளும் இருந்தனவா? 
எத்திதயாப்பியன்  :இல்தல.  
அதிகாரி  :நீங்கள் இந்த தண்ணரீின் தமல் மற்றும் கீழ் கதரகளில் 
பார்த்தீர்களா? 
எத்திதயாப்பியன்  :ரத்திற்குதான்ஒரு சிறிய தூ .தூரமமல்லாம் மசன்று 
பார்க்கவில்தல ஏமனனில், நான் ஒரு சில வினாடிகளுக்கு மட்டுதம 
தண்ணரீில் மூழ்கியிருந்ததன்  .எவ்வளவு தூரம் அவர் மசன்றிருக்க முடியும் ? 
அதிகாரி  :அவர் எங்கு மசன்றார் என்பதில் உங்களுக்கு குழப்பம் உள்ளது 
என்று எனக்கு புரிகிறது, ஆனால் நீங்கள் ஏன் சிரிக்கிறரீ்கள் என்றுதான் 
எனக்கு ஆர்வமாக இருக்கிறது. 



எத்திதயாப்பியன்  :ஏமனன்றால் நான் தண்ணரீிலிருந்து மவளிதய வந்ததபாது , 
அம்மனிதன் தபாயிருந்தாலும், நான் முன்பு ஒருதபாதும் உணர்ந்ததிராத ஒரு 
புதிய சுதந்திரத்தத உணர்கிதறன். 
அதிகாரி  :எனக்கு அதத விளக்கவும்.  
எத்திதயாப்பியன்  :சரி , நாங்கள் ஏசாயாவிலிருந்து படித்துக்மகாண்டிருந்ததாம், 
இதயசு கிறிஸ்து எவ்வாறு தீர்க்கதரிசனங்கதள நிதறதவற்றினார், எனக்குப் 
பரிபூரண பலியாக மாறினார் என்று எனக்கு காண்பித்தார், ஏமனனில் நான் 
இனி என் பாவங்களுக்கு அடிதமயாக இருக்க தவண்டியதில்தல  .யால்ஆதக , 
என் பாவங்களிலிருந்து திரும்பிதயாடி அவற்தறக்குறித்து நான் 
மனந்திரும்பிதனன், பின்னர் என் மனந்திருத்ததல மசயல்முதறப்படுத்தும் 
விதமாக, அம்மனிதர் இந்நீரில் எனக்கு ஞானஸ்நானங்மகாடுத்தார்  .இப்தபாது 

நான் உள்தள இருந்து கழுவி விட்டது தபால உணர்கிதறன் .இப்தபாது நான் 
 புதிய வாழ்க்தகமகாண்ட ஒரு புதிய மனிதன்ஒரு .இனிதமல் எப்தபாதும் 

நான் என் பாவங்கதள சுமக்க தவண்டியதில்தல. 
அதிகாரி  :அது என்ன காகித சுருள் ? எத்திதயாப்பியன்  :ஏசாயா 53. 
அதிகாரி  :நானும் அதத படிக்க தவண்டும்.  
எத்திதயாப்பியன்  :சரி , நான் தபாகிதறன், நன்றி அதிகாரி. 
அதிகாரி  :த மனிததனப் பற்றிஅந் ? 
எத்திதயாப்பியன்  :அவர் அதசாட்டஸ் தபான்று எங ுா்காவது திரும்புவார் என்று 
நான் நம்புகிதறன்  .பின்னர் பார்க்கலாம் !  

கு ிப்பு #3 இைக்கு (பாடம்  7)  
வகுப்பிற்கு மகாண்டு வாருங்கள்: வதரபடம், புத்தகம் 
அல்லது காகித சுருள் 

கு ிப்பு #4 பைால்பபாருைியல் (பாடம் 7) 
 

"யூனூக்கின் ஞானஸ்நானம்" என்பது டச்சு கதலஞரான மரம்பிரான்ட் வான் 
ரி ின் என்பவரால் வதரயப்பட்ட 1626 ஆம் ஆண்டின் ஒரு ஓவியம் ஆகும், 
இது 1976 முதல் யுட்மரக்டில் உள்ள அருங்காட்சியகமான 
தகடரிம ன்கான்மவன்டிற்கு மசாந்தமானதாக உள்ளது. இது 
எருசதலமிலிருந்து காசாவிற்கு மசல்லும் சாதலயில் ஒரு எத்திதயாப்பிய 
யூனூக்கிற்கு பிலிப் எனும் எவாங்கலிஸ்ட் ஞானஸ்நானம் வழங்குவதத 
காண்பிக்கிறது. 

கு ிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 7)  



ரகசியம்: தண்ணரீுக்கு அருகில் 
ஞானஸ்நானத்திற்காக பயன்படுத்தக்கூடிய 
தவதாகமத்தத வாசிப்பதற்காக காகித 
சுருதளக் மகாண்ட ஒரு மவற்று ரதம். 
 

 

வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 7) 
தபபிள் கதை (பாடம் 7)  
பிைிப் மற்றும் எத்ைிவயாப்பியன் 
தபபிைிைிருந்து  :அப்வபாஸ்ைைர் 8: 26-40  
கர்த்தருதடய தூதன் பிலிப்பிடம் நடக்கும்படி கூறினார், அவரும் 
அதற்கு கீழ்ப்படிந்தார்  .அவர் நடக்தகயில் , இரதத்தில் ஒரு 
மனிததனக் கண்டார்  .இந்த மனிதன் எத்திதயாப்பிய ராணிக்கு 

எதிதயாப்பிய பணத்ததக் தகயாளுபவர் .மகாராணியின் 
நீதிமன்றத்தில் அவர் மிகவும் முக்கியமான பதவிதய வகித்தார் .அவர் 

கர்த்ததர மதாழுதுமகாண்டிருந்த எருசதலமிலிருந்து அப்தபாதுதான் 
வந்துமகாண்டிருந்தார் .அவர் பய ணிப்பதில் இருந்து மகாஞ்சம் ஓய்வுமகாண்டு, 

தபபிதள வாசித்தபடிதய ரதத்தில் இருந்தார்  .பிலிப்பு இரதத்தின் அருகில் 
வந்ததபாது, அந்த மனிதன் ஏசாயா புத்தகத்திலிருந்து வாசிப்பதத அவர் 
தகட்டார்  .அவர் தான் வாசித்ததத புரிந்து மகாண்டாரா என்று பிலிப் அந்த 

மனிததரக் தகட்டார் .அந் த எத்திதயாப்பியன் இல்தல என்று கூறினார் .
அவர்கள் ரதத்தில் மசன்றதபாது இதயசுதவப் பற்றி தபசுவதற்கான வாய்ப்தப 

மபற்றதால் பிலிப் உற்சாகமதடந்தார் .எத்திதயாப்பியன் இதயசுதவப் பற்றி 
அதனத்ததயும் தகட்டபின் அவர்மீது நம்பிக்தக மகாண்டதால், அவர்கள் 
தண்ணரீுக்கு அருகில் வந்ததபாது அந்த எத்திதயாப்பியர், "நான் ஏன் 
ஞானஸ்நானம் எடுக்கக்கூடாது?" என்று தகட்டார்  .பிலிப் இரதத்திலிருந்து 
குதித்து, அவருக்கு ஞானஸ்நானம் வழங்கினார்  .அவர்கள் தண்ணரீிலிருந்து 
மவளிதய வந்ததபாது, கடவுள் பிலிப்தப எடுத்துக்மகாண்டார் .
எத்திதயாப்பியன் இதறவதன குறித்து மகிழ்ச்சுியதடந்து மசன்றார்  .பிலிப் 
பின்னர் இன்மனாரு நகரத்தில் ததான்றினார், அங்கு அவர் சுவிதசஷத்ததப் 
பிரசங்கிப்பதத மதாடர்ந்தார்  



விண்ைப்பம் (பாடம் 7)  
இதயசுதவப் பற்றி மக்களுக்குச் மசால்ல நான் வாய்ப்புகதளத் ததடுதவன்.   

மனப்பாட வசனம் (பாடம் 7)  
"ததவனுதடய நற்மசய்திதய உங்கதளாடு பகிர்ந்துமகாள்வதில் 
மகிழ்ச்சியதடந்ததாம். அததாடு மட்டுமல்லாமல், எங்கள் வாழ்க்தகதயயும் 
உங்கதளாடு பகிர்ந்துமகாள்வதில் மகிழ்ந்ததாம்."1 மதசதலானிக்தகயர் 2: 8a 

வகுப்பீடு (பாடம் 7)  
உங்கதளச் சுற்றியிருக்கும் மக்களுடன் இதயசுதவப் பற்றி உதரயாடல்கதள 
ஆரம்பிக்க ஒரு தூண்டுததல பயன்படுத்தவும். சில மபரிய தூண்டுதல்கள் 
)துவக்கங்கள்( கிறிஸ்தவ இதசதய இதசக்கிறார்கள், எனதவ மற்றவர்கள் 
அததக் தகட்பார்கள், தபபிதள தகயில் எடுத்துமசல்லுதல், மபாது 
இடங்களில் வாசித்தல், சாட்சிகதளப் பகிர்ந்துமகாள்ளும் துண்டுப்பிரதிதயக் 
மகாடுத்தல் தபான்றன. 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 7)  
இதயசுதவப் பற்றி மற்றவர்களுக்குச் மசால்லும்படியும், 
ஆண்டவரின் வழிகள் குறித்து விளக்கும்படியும் அவர் 
மக்கதள அனுப்புகிறார். 

வவடிக்தக வேரம்! (பாடம் 7) 
விதையாட்டு (பாடம் 7)  
ததலதம தரஸ் மற்றும் ரிதல 
உயரவாரியாக குழந்ததகதள இரண்டு அணிகளாக உருவாக்குங்கள். 
அவர்கள் தங்கள் மநற்றிகளின் இதடதய ஒரு பலூதன தவத்துக்மகாண்டு 
இறுதி வரிதய அதடந்து திரும்பதவண்டும். ஒருதவதள பந்து 
விழுந்துவிட்டால், அந்த த ாடி மதாடக்க புள்ளிக்கு திரும்பி, மீண்டும் 
முயற்சிக்க தவண்டும். 

விவாைம் (பாடம் 7)  
(பதழய மாணவர்களுக்காக( 

1. தபபிள் பிற புத்தகங்களிலிருந்து எவ்வாறு தவறுபடுகிறது? 
தபபிள் ஆண்டவரின் மசய்தி. நீங்கள் இதயபூர்வமாக எல்லா 
வார்த்ததகதளயும் உணரும்வதர மீண்டும் மீண்டும் அதத 
கதததய படித்துள்ளரீ்களா? அவ்வாறு நான் பல புத்தகங்கதள 
கற்றுள்தளன். சில சமயங்களில், ஆசிரியரின் தநாக்கம் 
அதனத்ததயும் நான் புரிந்து மகாண்டதாய் உணர்கிதறன். தபபிள் என்பது 
ஆண்டவரின் மசய்தி, அது நான் எப்படி உணர்கிதறன், எங்தக இருக்கிதறன் 
என்பததப் மபாறுத்து வடிவத்தத மாற்றுகிறது. ஒவ்மவாரு முதற நான் ஒரு 



பத்திதய படிக்கும்தபாதும், அது எனக்கு புதிய மற்றும் மலர்ச்தக வாய்ந்ததத 
கூறுகிறது. இது வாழ்க்தகயின் நிதறவாகவும், எனக்கு உதவ தயாராகவும் 
கடவுளிடமிருந்து வந்த ஒரு மசய்தியாகும். )சங்கீதம் 19: 7-11-ஐயும் தயாவான் 
20: 30-31; தராமர் 1: 16-17) 

2. தபபிள் ஏன் எனக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாய் இருக்க தவண்டும்? 
தபபிள் உங்கள் வாழ்க்தகக்கான ஒரு சாதல வதரபடம் . நீங்கள் எங்கு 
மசன்றாலும், உங்கதளப் தபான்ற ஒருவரிடமிருந்து, அவர்கள் என்ன 
மசய்தார்கள், அந்த சூழ்நிதலக்கு கடவுள் எவ்வாறு தவதல மசய்தார் என்பது 
பற்றிய ஒரு கதத உள்ளது  .ஏததாமவான்தற முடிவுக்கு மகாண்டுவருவது 
குறித்து நமக்குத் மதரியாவிட்டால், விஷயங்கள் எவ்வாறு தீர்க்கப்படலாம் 
என்பதத தபபிள் நமக்குத் மதரிவிக்கிறது  .எதிர்காலத்தத அறிந்திருந்தால் 
நான் மசய்கிறதத என்னால் மாற்றமுடியுமா என்பது நான் அடிக்கடி 

தயாசிக்கிற விஷயங்களில் ஒன்று .தபபிள் எதிர்காலத்தின் ஒரு 
கண்தணாட்டத்தத நமக்குத் தருகிறது, ஏமனன்றால் அவர் அதத வழியில் 
எப்மபாழுதும் தபாலதவ மக்களுடன் தசர்ந்து மசயல்படுகிறார்  .சங்கீதம் 119: 
33-40, சங்கீதம் 119: 65-68, சங்கீதம் 119: 97-105 

3. நான் ஏன் ஞானஸ்நானம் மபறக்கூடாது? ஞானஸ்நானம் மபறுவதற்கு 
ஏற்றது எப்தபாது என்று நீங்கள் எண்ணுகிறரீ்கள்? 

பல ததவாலயங்கள் ஒருவரின் வாழ்க்தகயில் மவவ்தவறு தநரங்களில், பல 
வழிகளில் ஞானஸ்நானம் மசய்கின்றன  .உங்கள் திருச்சதப 
ஞானஸ்நானத்திற்கு எதத பரிந்துதர மசய்கிறது? நீங்கள் இன்னும் 
ஞானஸ்நானம் மபறவில்தல என்றால், நீங்கள் எந்த வழிகளில் 
ஞானஸ்நானத்திற்கு தயாராக இருக்கிறரீ்கள்? ஞானஸ்நானம் மபற நீங்கள் 
எந்த விதத்தில் தயாராக இல்தல? நீங்கள் ஞானஸ்நானம் மபற்றிருந்தால் :
உங்கள் ஞானஸ்நானம் குறித்து நீங்கள் எண்ணுதகயில், நீங்கள் எதத மாற்ற 
விதழவரீ்கள்? நீங்கள் ஞானஸ்நானம் மபற்றதபாது அது குறித்து அப்தபாது 
மகிழ்ந்தீர்களா அல்லது நீங்கள் நீண்ட காலம் காத்திருந்தீர்களா அல்லது 
விதரவாக மசயல்பட்டிர்களா? 



மாைவர் பக்கங்களுக்கான விதடகள் (பாடம் 7)  

லுக்காஸின் பரிவசாைதன (பாடம் 7)  
குதிதர லாடங்கள் 
தனது குதிதரக்கு லாடம் அடிக்க ஐம்பது மசண்டுகள் மசலவு மசய்ய 
விரும்பாமல், பணத்தத தசமிக்க எண்ணிய ஒரு மனிததன பற்றிய கதத 
உள்ளது. அவன் ஒரு குதிதர லாடத்திற்கு 1 மபன்னியும், இரண்டாவதற்கு 2 
மபன்னிக்களும், அடுத்ததற்கு 4 மபன்னிகளும் என, 20 லாடங்களுக்கு 
ஒவ்மவான்றுக்குமாய் இரட்டிப்பாக்கிக்மகாண்தட மசன்றான். அவன் இருபது 
லாடங்களுக்கு எவ்வளவு மகாடுத்திருப்பான் என்று குக்கீக்கள் அல்லது 
மிட்டாய் துண்டுகதளக்மகாண்டு கணக்கிடுங்கள். இறுதி விதட, 524,288 
மபன்னிக்கள்! அதாவது $5,242.88 டாலர்கள்! 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[வழக்கு 8]-- 

கு ிப்புகள்! (பாடம்  8) 

கு ிப்பு #1 ைதைப்பு (பாடம்  8)  
கீழ்ப்படியாத மபற்தறார் குறித்த வழக்கு 

கு ிப்பு #2 ோடகம் (பாடம் 8)  
மலப்டினன்ட்  :நீங்கள் இங்கு இருக்கிறரீ்கள் , நான் எல்லா 
இடங்களிலும் பார்த்துக்மகாண்டிருந்ததன்... 
தளபதி  :உஷ் , அதமதியாக இருங்கள் . மலப்டினன்ட்  :ஐயா ? 
தளபதி  :உஷ் , கவனியுங்கள்  .நீங்கள் அதத தகட்கிறரீ்களா ? 
மலப்டினன்ட்  :என்ன ? தளபதி [ :விரதல நிறுத்திப்பிடித்து ]அததா 

அங்தக .ஒரு குழந்தத அழுகிறது .நான் 3 மாதங்களாக இந்த ஆண் 
குழந்தததய ததடிக்மகாண்டிருக்கிதறன் . மலப்டினன்ட்  :நீங்கள் ஒரு ஆண் 
குழந்தததய ததடுகிறரீ்களா? அது ஒரு மபண் இல்தல என்று உங்களுக்கு 
எப்படி மதரியும்? தளபதி  :அவன் என் சிறு தபயதனப் தபாலதவ அழுகிறான். 
மலப்டினன்ட்  :அவன் எங்தக என்று நீங்கள் நிதனக்கிறரீ்கள் ? தளபதி  :நான் 
இதற்கு முன்னதர தகட்டிருக்கிதறன், ஆனால் மபாதுவாக அவன் அந்த நதிக்கு 
தமதல உருவமற்ற அந்த வடீுகளில் இருக்கிறான்தபாலும் . மலப்டினன்ட் :
நீங்கள் அவர்கதள ததடினரீ்களா? தளபதி  :ஆம் , ஆனால் ஒவ்மவாரு முதற 
நான் மநருங்கியதபாதும், அவன் குரதல தகட்க முடியவில்தல  .அவர்கள் 
அவதன மிகவும் நன்றாக மதறத்து தவத்திருக்கிறார்கள் தபால மதரிகிறது . 
மலப்டினன்ட்  :டியும் என்று இந்த முதற நாம் அவர்கதள பிடிக்க மு
நிதனக்கிதறன். தளபதி  :நாம் ஆற்றுக்கு மிக அருகில் மசல்லலாம் , 

அங்கிருக்கும் நாவல்களில் ஒளிந்துமகாண்டு அவதன பிடிக்க முடியுமா 
என்று பார்க்கலாம் . மலப்டிமனன்ட் மற்றும் கமாண்டர் [ :அவர்கள் ஆற்தறப் 
தபாலதவ குழந்ததகளுடன் மநருக்கமாக ஊர்ந்து மசல்கிறார்கள்] தளபதி  :சரி , 

எனக்கு இப்தபாது அவதன நன்றாக தகட்க முடிகிறது . மலப்டினன்ட்  :அததா 
அங்தக, அந்த மதளிவான இடத்திற்கு அருகில், நாணல்கள் குதறவாக 
உள்ளது. 
தளபதி: சரி, நீங்கள் அந்த வழியில் மசன்று பாருங்கள் நான் இந்த வழியில் 
மசன்று இந்த குழந்தத கடத்தல்காரதன பிடிக்கலாம், தமலும் நமக்கு 
இடப்பட்டுள்ள உத்தரவின்படி, குழந்தததய தநல்லில் தூக்கி தபாட்டிடலாம். 
மலப்டிமனன்ட் மற்றும் தளபதி: ]தவறு திதசகளிலிருந்து புறப்பட்டனர்[ 



மலப்டினன்ட்: உம், ஐயா, நாம் தவமறாரு நாள் முயற்சி மசய்யலாம் என்று 
நிதனக்கிதறன். 
தளபதி: தகலி மசய்யாதத, இப்தபாது அவதன நாம் பிடிப்தபாம். 
தளபதி: ]குதிக்கிறார்[ ஆஹா, இப்தபாது சிக்கிக்மகாண்டாய்! குழந்தததய 
மகாடுத்திடு! 
தளபதி: ]மவட்கமதடகிறான், அவனது கண்கதள மூடிக்மகாள்கிறான், சுற்றி 
சுழல்கிறான்[ நான் மிகவும் வருந்துகிதறன் ஐயா. நீங்கள் இன்று இங்தக 
நீச்சல் மசய்கிறரீ்கள் என்று எனக்கு மதரியவில்தல. நான் ஒரு எபிமரய 
அடிதம குழந்தத தபயதனக் கண்டுபிடிக்க முயன்றுமகாண்டிருந்ததன். 

கு ிப்பு #3 இைக்கு (பாடம்  8)  
வகுப்பிற்கு மகாண்டு வாருங்கள்: கூதட 

கு ிப்பு #4 பைால்பபாருைியல் (பாடம் 8)  
தமாதசக்கு மநய்யப்பட்ட கூதடதயப் தபான்ற 
இன்தறய கூதட மநசதவக் காட்டும் ஒரு 
புதகப்படம் இங்தக உள்ளது. 

கு ிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 8) 
 

ரகசியம்: தநல் நதியின் கதரதயாரங்களில் 
ஒரு இளவரசியின் நறுமணமுள்ள 
ஷாம்பூவின் பாட்டில்கள் நாணல்களால் 
சூழப்பட்டுள்ள. 



 

வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 8) 
தபபிள் கதை (பாடம் 8)  

வமாவசயின் பி ப்பு 

தபபிைிைிருந்து: யாத்ைிராகமம் 2: 1-10  
இஸ்ரதவலரின் எண்ணிக்தக எவ்வளவு தவகமாக 
வளர்ந்து மகாண்டிருக்கிறது என்பது பற்றி பாதராஹ் 
கவதலப்பட்டார். ஒருதவதள அவர்கள் தபாதுமான 
அளவில் ஒன்றிதணந்து அவருக்கு எதிராக தபாராட 
விரும்பினால், அவரது இராணுவம் தபாரில் மவற்றி 
மபறாது என்று அவர் அறிந்திருந்தார். இதற்குதமல் 
எபிமரய பிள்தளகள் வளருவதில்தல தனக்கு விரும்பவில்தல என்று அவர் 
முடிவு மசய்தார். பிறந்த ஆண் குழந்ததகதள வாழ அனுமதிக்காதபடி 
தாதிகளுக்கு அவர் உத்தரவிட்டார். மருத்துவச்சிகளால் எந்தமவாரு 
குழந்ததக்கும் தீங்கு மசய்ய முடியவில்தல. அவர்கள் பாதராஹ்னுதடய 
கட்டதளகதள பின்பற்றினால், ஆண்டவரின் தகாபத்திற்கு ஆளாவார்கள் 
என்று அறிந்திருந்தனர். அதனத்து தாதியர்களும் பாதராஹ்விடம் மபண்கள் 
தங்கள் உதவியின்றி குழந்ததகதள மபற்றுக்மகாண்டார்கள் என்று மபாய் 
மசான்னார்கள். பாதராஹ் இன்னும் கடுதமயான நடவடிக்தககதள எடுக்க 
தவண்டும் என்று முடிவு மசய்தார். பிறந்த ஆண் குழந்ததகதள தநல் 
ஆற்றில் தூக்கி எறிய தவண்டும் என்று அவர் கட்டதளயிட்டார். அந்த 
சமயத்தில் ஒரு மபண் ஒரு குழந்தததய மபற்மறடுத்தாள், அது எத்ததன 
மபாருத்தமானதாக இருக்கிறது என்று கண்டாள். அக்குழந்தததய அவள் 
மிகவும் தநசித்தாள், எனதவ ஆற்றில் அததத் தூக்கி ஏறிய அவளால் 
முடியவில்தல. அவள் மூன்று மாதங்கள் அக்குழந்தததய மதறத்து 
தவத்திருந்தாள். ஒரு நாள் இதற்கு தமல் அவளால் குழந்தததய மதறக்க 
முடியாது என்று அறிந்துமகாண்டாள். அவள் குழந்தததய ஒரு கூதடயிதல 
தவத்து, ஆற்றில் மிதக்கவிட்டாள். பாதராஹ்வினுதடய மகள் அந்தக் 
கூதடதயக் கண்டபின் அதத எடுத்தாள். அவள் அததத் திறந்ததபாது, 
அழுகிற எபிமரய குழந்தததய கண்டாள். இந்தச் சமயத்தில் குழந்ததயின் 
சதகாதரி கூதடதயத் மதாடர்ந்து வந்திருந்தார். குழந்தததய 
பார்த்துக்மகாள்ள யாதரயாவது கண்டுபிடிக்க அவள் விரும்புகிறாளா என்று 
பாதராஹ்வின் மகதள அவள் தகட்டாள். பாதராஹ்வினுதடய மகள் ஆம் 
என்றாள், சதகாதரி மசன்று குழந்ததயின் தாதய அதழத்துவந்தாள். அந்த 
தாய் அவள் குழந்தத வளரும்வதர இருந்து கவனித்துவிட்டு, பாதராஹ்வின் 



மகளுதடய குழந்ததயாக அவதன அவனிடதம ஒப்பதடத்தார். 
பாதராஹ்வினுதடய மகள் குழந்ததக்கு தமாசஸ் என்று மபயரிட்டாள். 

விண்ைப்பம் (பாடம் 8)  
ஆண்டவரிடம் எனக்கான திட்டம் உள்ளது. 

மனப்பாட வசனம் (பாடம் 8)  
"நான் இததனக் கூறுகிதறன் ஏமனன்றால், உங்களுக்காக நான் தவத்துள்ள 
திட்டங்கதள நானறிதவன்” இச்மசய்தி கர்த்தரிடமிருந்து வருகிறது. “நான் 
உங்களுக்காக நல்ல திட்டங்கதள தவத்திருக்கிதறன். நான் உங்கதள 
துன்புறுத்தும் வதகயில் திட்டமிடமாட்தடன். உங்களுக்கு நம்பிக்தகதயத் 
தரவும் நல்ல எதிர்காலம் அதமயவும் நான் திட்டமிடுகிதறன்."எதரமியா 29:11 

வகுப்பீடு (பாடம் 8)  
உங்களுதடய எதிர்கால விதி என்னமவன்று அவர்கள் நிதனக்கிறார்கள் 
என்று உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் தகளுங்கள். ம பத்தில் கடவுளிடம் 
இந்த ஆதலாசதனகதள எடுத்துதரத்து, அவர் இவற்தற ஒப்புக்மகாள்கிறாரா 
அல்லது உங்களுக்கான அதிகமான திட்டங்கதளக் மகாண்டிருக்கிறாரா என்று 
தகளுங்கள். 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 8)  
ஆண்டவரானவர், அவர் தயாராக இருக்கும் தபாது ஒரு 
இரட்சகதர அனுப்புவார். 

வவடிக்தக வேரம்! (பாடம் 8) 
விதையாட்டு (பாடம் 8)  
கூதடதய கடத்துங்கள் 
மாணவர்கள் ஒரு வட்டமாக அமர்வர். குறிக்தகாள் என்னமவனில், 
கூதடதயக் தவத்துக்மகாள்ள முடியாது, வட்டம் முழுவதும் அதத 
விதரவாக கடக்க தவண்டும். ஆசிரியர், "மபாருள் ______. கூதடதயக் 
கடத்துங்கள்" என்று கூறியவுடன் ஒரு மாணவர் கூதடயுடன் 
மதாடங்குகிறார். மாணவர் தனது வலது பக்கம் அதத கடத்துவார், தமலும் 
அது மதாடர்ந்து வட்டத்தத கடந்து மசல்லும் படி இருக்கும், மாணவர் 
நியமிக்கப்பட்ட பிரிவில் 5 விஷயங்கதளக் குறிப்பிட தவண்டும். 
மபாருளானது மீண்டும் அவதர அதடவதற்கு முன்னால் அவர் 5 
விஷயங்கதளக்  மபயரிட முடியவில்தலமயனில், இன்னமும் அவர் அதான் 
"அது". அவர் 5 வார்த்ததகதள மவற்றிகரமாக கூறிவிட்டால், அந்த மபாருதள 
அப்தபாது யார் தவத்துள்ளார்கதளா அவர்தான் அடுத்த சுற்றுக்கு புதிய "அது" 
ஆவார்கள். )மிகவும் கடினமானால், மாணவர்கள் 5 மபாருட்கதள விட 3 



மபாருட்கதள பட்டியலிடலாம்.( சில கருத்துதரகள்: தநாவாவின் கதத, 
இதயசுவின் பிறப்பு, கடந்தகால பாடங்கள், உணவகங்கள், விதளயாட்டு 
அணிகள், காய்கறிகள், மதாதலக்காட்சி நிகழ்ச்சிகள், சாக்தலட், மசடிகள், 
நீரில் வாழும் விலங்குகள் , அருகிலுள்ள நகரங்கள், முதலியன. 

விவாைம் (பாடம் 8)  
(பதழய மாணவர்களுக்காக( 

1. ஏன் ஆண்டவருக்கு அதிக காலம் தததவப்படுகிறது? 
ம பத்தில் மபாறுதமயுடனும் இருப்பதற்கும், ஆண்டவதர 
மதால்தல மசய்வதற்கும் இருக்கும் வித்தியாசம் என்ன? 
மதாடர்ந்து மதால்தலமகாடுப்பது என்பது ஆண்டவதரக் 
தகயாள முயற்சி மசய்வதாகும். பிரார்த்ததனயில் 
மபாறுதமயாக இருப்பது ஒரு தகயாளுதல் இல்தல. சில தநரங்களில் நாம் 
ஏற்கனதவ ஆரம்பித்த ம பத்திற்கு ஒரு பதிதலக் 
மகாடுக்கப்மபற்றிருக்கிதறாம், ஆனால் அதத இன்னும் நாம் 
பார்க்கமுடியாமலிருக்கிதறாம். ம பத்தில் மபாறுதமயாக இருக்க நாம் 
கற்றுக்மகாள்ள தவண்டும். )சங்கீதம் 40: 1-3, சங்கீதம் 69: 1-13; நீதிமமாழிகள் 1: 
28-31; தானிதயல் 10: 10-13) 
2. நான் ஏன் கடவுதள நம்ப தவண்டும்? நமக்கு தததவயானதத கடவுள் 
மசய்வித்தருள்வார் என்று நாம் நம்பலாமா? 
ஆண்டவரானவர், அவர் மசய்யப்தபாவதாக மசான்ன காரியங்கதளச் மசய்ய 
நம்பகமானவர். ஆண்டவர் மசய்யப்தபாவதாக மசான்ன காரியங்களுக்கும், 
அவர்கள் ஆண்டவர் மசய்வார் என்று எதிர்பார்த்ததற்கும் இதடதய 
குழப்பிக்மகாண்டவர்கள் யாதரதயனும் நீங்கள் கண்டிருக்கிறரீ்களா? நான் 
ஆண்டவரானவர் அவருதடய வார்த்ததயில் மசான்ன எல்லாவற்தறயும் 
அவர் மசய்விப்பார் என்று கடவுள் மீது நம்பிக்தக தவத்திருக்கிதறன். )1 
இரா ாக்கள் 18: 1-40) 
3. யாராவது என்தன மவறுத்தால் என்ன மசய்வது? 
சில தநரங்களில் நாம் ததரியமாகவும், நம்தம மவறுக்கிறவர்கதள 
எதிர்க்கவும் முடியும் மற்றும் சில சமயங்களில் நாம் நம் மற்மறாரு 
கன்னத்தத காட்டி, அவர்களிடம் அன்பு காட்ட தவண்டும். இந்த இரண்டிற்கும் 
இதடதய உள்ள வித்தியாசத்ததப் பற்றி உங்கள் மாணவர்களுடன் தபசுங்கள். 
இதயசு தம்தமப் பதகக்கிற மக்கதளக் மகாண்டிருந்ததபாது, அவர்கதள 
கட்டுவிரியன் பாம்புக் குஞ்சுகள் என்று அதழத்தார்.  ான், ஸ்னாநகர் 
அவருக்கு எதிரிகள் இருந்த தபாது அவர் அவர்கதள அதழத்தார் ... .. 
அதற்காக காத்திருக்கவும் .... கட்டுவிரியன் பாம்பு குஞ்சுகள். இது எவ்வாறு 
அவர்களுதடய எதிரிகதள தநசிப்பதாகும்? உங்கதள மவறுக்கிற 
யாதரயாவது உங்களால் தநசிக்க முடியுமா? உங்கள் எதிரிகதள தநசிப்பது 
எவ்வாறிருக்கும்? (யாத்திராகமம் 23: 4-5; சங்கீதம் 18: 37-40, 27: 1-5; 
நீதிமமாழிகள் 24: 17-18, 25:21; மத்ததயு 5: 43-47)  



மாைவர் பக்கங்களுக்கான விதடகள் (பாடம் 8)  

 

 

 

 

லுக்காஸின் பரிவசாைதன (பாடம் 8)  
பலூன் சர ராக்மகட் 
நீர்க்குழாதய ஒரு 1 அங்குல துண்டாக மசய்து மகாள்ளுங்கள்  .நீர்குழாய்த் 

ர் சரத்தத மசருகவும் மற்றும் சரத்தின் துண்டு வழியாக ஒரு இரண்டு மீட்ட
முதனகதள இறுக்கமாக பிடித்துக்மகாள்ளவும் .ஒரு பலூதன 

உப்பச்மசய்யவும் ஆனால் இறுதி இடத்தில் அததக் கட்டக்கு டாது  .தடப்தப 
மகாண்டு நீர்குழாய்த் துண்தட பலூனுடன் இதணக்கவும் .பலூன் 

மசல்தகயில், அதிலிருந்து காற்று மவளிதயறி, சரத்ததாடிருக்கும் பலூதன 
உந்த உதவுகிறது. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[வழக்கு 9]-- 

கு ிப்புகள்! (பாடம்  9) 

கு ிப்பு #1 ைதைப்பு (பாடம்  9)  
மநறுக்கித்தள்ளாத கும்பலின் வழக்கு. 

கு ிப்பு #2 ோடகம் (பாடம் 9)  
காவலர்: வணக்கம், என்தன ஏன் இங்கு அதழத்தீர்கள் என்று 
மதரிந்துமகாள்ளலாமா? 
நடப்பவர்: வணக்கம், ஆமாம், வந்ததற்கு நன்றி அதிகாரி. நான் 
கடற்கதரதயாரத்தில் நடந்துமகாண்டிருந்ததன், அப்தபாது 
சந்ததகத்திற்கிடமான மபாட்டலம் இருப்பதத கண்தடன். 
காவலர்: என் கவனத்திற்கு மகாண்டு வந்ததற்கு நன்றி. இங்கு கிதடக்கும் 
சந்ததகத்திற்கிடமான மபாட்டலங்கதள நாங்கள் மிக தீவிரமாக எடுத்துக் 
மகாள்கிதறாம். 
நடப்பவர்: ஒரு கிதலாமீட்டர் மதாதலவிற்கு கதரதயப் பின்மதாடர்ந்தால் 
நீங்கள் அவற்தற பார்க்காமல் இருக்க முடியாது. 
காவலர்: அதவ? 
நடப்பவர்: ஆம் 12 கூதடகள் முழுவதும் மராட்டி, ஆனால் அது, அங்தக 
படகுகதளா, மக்கதளா இல்தல. 
காவலர்: அது மிகவும் விசித்திரமானது. நீங்கள் அவர்கதள என்னிடம் 
விவரிக்க முடியுமா? 
நடப்பவர்: சரி, அதவ மவளிதய நல்ல முறுமுறுப்பாகவும், உள்தள 
மமன்தமயாகவும் மற்றும் மவள்தளயாகவும் இருந்தன: கச்சிதமான ருசியில் 
இருந்தது. அதவ என் கற்பதனப்படி அப்தபாதுதான் அடுப்பில் இருந்து எடுத்த 
புதியது தபான்ற சுதவயுடன் இருந்தால் எவ்வாறிருக்குதமா 
அவ்வாறிருக்கிறது... 
காவலர்: நான் கூதடகதள தகட்கிதறன். கூதடகதள விவரிக்க முடியுமா? 
நடப்பவர்: அதவ வழக்கமான பதழய கூதடகள். 
காவலர்: அங்கு எத்ததன இருப்பதாய் கூறினரீ்கள்? 
நடப்பவர்: உம், பன்னிரண்டு, ஐயா. 
காவலர்: நீங்கள் எத்ததன மராட்டிகள் எடுத்துக் மகாண்டீர்கள்? 



நடப்பவர்: இரண்டு, நான்கு, ஆனால் நான் ஏற்கனதவ இரண்டு 
சாப்பிட்டுவிட்தடன். 
காவலர்: நான் அந்த மீதி இரண்தட ஆதாரமாக எடுத்துக் மகாள்ளப் 
தபாகிதறன். 
நடப்பவர்: நீங்கள் உறுதியாக இருக்கிறரீ்களா? அப்தபாது 12 கூதடகள் 
ஆதாரமாக உள்ளன. 
காவலர்: சரி, மசல்லும் வழியில் சாப்பிட எனக்கு ஒன்தற மகாடும். 
நடப்பவர்: அது உங்களுக்கு சாட்சிகளுக்காக தததவ என்று நிதனத்ததன். 
காவலர்: ஆமாம், உத்திதயாகபூர்வ காவலர் வணிகம், அறிக்தகக்கு நன்றி, 
நல்ல நாளாய் அதமயட்டும் )மராட்டி சாப்பிட்டுமகாண்தட மகிழ்ச்சியுடன் 
முன்தனறிச் மசல்கிறார்(. 

கு ிப்பு #3 இைக்கு (பாடம்  9)  
வகுப்பிற்கு மகாண்டு வாருங்கள்: மராட்டி 
அல்லது நாண் 

கு ிப்பு #4 பைால்பபாருைியல் (பாடம் 
9)  
கலிதலயாக் கடலின் மறுபுறம் இன்று 
இதுதபால்தான் காட்சியளிக்கிறது. பின்னால் 
இருக்கும் கடலில்தான் "மறுபுறம் மசல்ல" 
இதயசு ஒரு படகில் ஏறிக்மகாண்டார். சாத்தியமாக இங்தகதான் 
தசார்வாகவும், பசியாகவும் இருந்த கூட்டம் அவதர 
சந்தித்து, உணவிற்காக அமர்ந்திருக்கக்கூடும். 

கு ிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 9) 
 

ரகசியம்: மபரிய பிக்னிக் மதிய உணவுக்குப் பின் 
புல்லில் விடப்பட்ட மீன் எலும்புகள். 
 

வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 9) 
தபபிள் கதை (பாடம் 9)  
இவயசு 5000 வபருக்கு உைவைிக்கி ார் 



தபபிைிைிருந்து: மாற்கு 6: 30-44 மத்வையு 14: 13-21  

இதயசுவும் அவருதடய சீடர்களும் ஒரு நீண்ட நாளாக 
மக்களுக்கு பணிவிதட மசய்தனர், நாளின் முடிவில் 
அவருதடய நண்பர்கள் பசியும் தசார்வும் அதடந்ததத 
இதயசுவால் காண முடிந்தது. அவர் அவர்கதள ஒரு 
படகில் அவருடன் தசர்ந்துமகாள்ள மசான்னார், அவர்கள் 
ஓய்மவடுக்கவும் சாப்பிடவும் ஒரு அதமதியான 
இடத்திற்கு பயணிக்க தவண்டும். அவர் படகில் பயணம் 
மசய்வதத மக்கள் கண்டதபாது, அவர்கள் ஏரிதய சுற்றி 
நடந்துமசன்றனர். இதயசு படகிலிருந்து மவளிதயறும்தபாது, ஒரு மபரிய 
கூட்டம் அவருக்காகக் காத்திருப்பததக் கண்டார். அவர் பசி மற்றும் 
தசார்வாக இருந்ததபாதிலும் அவர், அவர்கள் மீது இரக்கமுள்ளவராக 
இருந்தார், தநாய்வாய்ப்பட்ட மக்கதள சுகப்படுத்தினார். இதயசு தபசுவதத 
தகட்க மக்கள் விரும்பினார்கள் என்று சீஷர்கள் அறிந்திருந்தார்கள், ஆனால் 
தாமதமாகிவிட்டது. அவர்கள் இதயசுவிடம் தபசி, சாப்பிடத் தததவயான 
உணதவ வாங்குவதற்காக மக்கள் அருகிலுள்ள நகரங்களுக்கு 
மசன்றிருந்தால் அது நல்ல தயாசதனயாக இருக்கும் என்று மசான்னார்கள். 
மக்களுக்கு உணவு மகாடுக்கும்படி இதயசு சீடர்களிடம் மசான்னார். அத்ததன 
மக்களுக்கும் உணவளிக்க 8 மாத ஊதியங்கள் தததவப்படும் என்று சீடர்கள் 
மசான்னார்கள். மகாஞ்சம் உணதவயாவதுக் கண்டறிய இதயசு அவர்களிடம் 
மசான்னார், ஆனால் சீஷர்கள் எல்லாரும் தசர்ந்தத ஐந்து அப்பங்களும் 
இரண்டு மீன்களும் மட்டுதம கண்டுபிடிக்க முடிந்தது. இதயசு உணதவக் 
தகட்டார், மக்களுதடய கூட்டத்தத புல்லில் குழுக்களாக அமரும்படி 
கட்டதளயிட்டார். பின்னர் அவர் அப்பத்தத எடுத்து, கூதடகளில் தபாட்டு, 
மீன்கதளப் பிளந்தார். 5,000 ஆண்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்கள் இருந்த 
தபாதிலும், அந்த நாளில் எல்தலாரும் சாப்பிடுவதற்கு தபாதுமான உணவு 
கிதடத்தது. எல்லாரும் சாப்பிட்டு முடித்தபின்பு, சீஷர்கள் பன்னிரண்டு 
கூதடநிதறய மீதமிருந்த உணதவ தசகரித்தார்கள். 

விண்ைப்பம் (பாடம் 9)  
கடவுள் அளித்திருப்பதற்கு நான் நன்றியுள்ளவனாக இருப்தபன். 

மனப்பாட வசனம் (பாடம் 9)  
"கர்த்ததர துதியுங்கள், அவரது நாமத்தத அதழயுங்கள்,  னங்களிடம் 
கர்த்தருதடய மகத்தான மசயல்கதளக் கூறுங்கள்." 1 நாளாகமம் 16: 8 

வகுப்பீடு (பாடம் 9)  
நீங்கள் சாப்பிடுவதற்கு முன் உங்கள் சிரத்தால் ததலவணங்குங்கள் 
)பள்ளியிதலா அல்லது உணவகத்திதலா கூட( கடவுளிடம் மசால்லுங்கள், 
"இதத எனக்கு வழங்குவதற்கு நன்றி." 
 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 9)  



கடவுள் மக்களின் அதனத்து தததவகதளயும் வழங்குவததாடு, மிகச்சிறிய 
விவரம் பற்றியும் கவதலப்படுகிறார். 

வவடிக்தக வேரம்! (பாடம் 9) 
விதையாட்டு (பாடம் 9)  
மராட்டிகதளயும் மீன்கதளயும் கூதடக்குள் ஒட்டவும் 
முன்கூட்டிதய, வகுப்பதற சுவரில் ஒட்ட, ஒரு கூதடயின் மபரிய காகித 
படத்தத ஆசிரியர் தயாரிக்க தவண்டும், மீன் மற்றும் அப்பங்களின் 
தபாதுமான அளவு சிறிய படங்கதள மகாண்டிருக்கதவண்டும், ஒவ்மவாரு 
குழந்ததக்கும் ஒன்று மற்றும் இரண்டு கண் கட்டுகள் இருக்கலாம் .
மாணவர்கள் இரு அணிகளாக பிரிக்கப்படுவர், ஒன்று மீதன ஒட்டவும் 
மற்மறான்று மராட்டிக்காவும் இருப்பர்  .மாணவர் அதத ஒட்டதவக்தகயில் , 
அது கூதட படத்தில் ஒட்டிக்மகாள்ளதவண்டி, ஒரு துண்டு தடப் இருக்கும்படி 
சிறிய படங்கள் தயாரிக்கவும்  .அணிகள் அணிவகுத்து நின்று , முதறயான 
திருப்பங்கதள எடுத்துக் மகாள்கின்றன, கண்கட்டு மகாண்ட முதன்தமயான 
மாணவர் சுவதர தநாக்கி நடந்துமசன்று, அவர்களின் படத்தத கூதடக்குள் 
இருக்கும் சுவரில் தவக்கதவண்டும்  .குள் மபரும்பாலான கூதட பகுதிக்
மபாருட்கதள மகாண்ட அணிதய, மவன்ற மபற்ற அணி. 

விவாைம் (பாடம் 9)  
(பதழய மாணவர்களுக்காக( 

1. ஏன் சுற்றிச் மசல்வது தபாதுமானதாக இல்தல? நான் 
மசய்வதத விட அதிகமான மசய்விக்கக்கூடிய மற்றவர்கள் 
இருக்கிறார்கள். ஆனால் நான் மசய்வததவிட குதறவாக 
மசய்விக்கும் மக்களும் உள்ளனர். நாம் எப்படி மபாறாதம மற்றும் 
எரிச்சலிற்கு முடிவுகட்ட முடியும்? 

நாம் எப்தபாதுதம பகிர்ந்து மகாள்ளும் வாய்ப்தபப் மபறுகிதறாம், தமலும் நாம் 
மகாண்டுள்ளதத மற்றவர்களுடன் பகிர்ந்து மகாள்ள தவண்டும். )2 சாமுதவல் 
12: 1-9; அப்தபாஸ்தலர் 4: 32-37; 2 மகாரிந்தியர் 8: 10-15; 2 மகாரிந்தியர் 9: 7-11; 2 
மதசதலானிக்தகயர் 3: 6-12) 

2. நான் இன்னும் வளரவில்தல என்றாலும் இப்தபாதத நான் என்ன 
வித்தியாசம் மசய்யமுடியும்? 

தினசரி அடிப்பதடயில் உங்கள் மபற்தறார்கள் உங்களுக்கு தசதவ மசய்வதத 
நீங்கள் எப்படி பல வழிகளில் சிந்திக்கமுடியும்? அவர்கள் உங்களுக்கு தசதவ 
மசய்தகயில், அது ஏததனும் வித்தியாசத்தத ஏற்படுத்துகின்றனவா? வளர்ந்து 
வரும் ஒரு பகுதியாக, தததவதய இல்லாமலும் நீங்கள் மற்றவர்களுக்கு 
தசதவ மசய்வதன் மூலம் உலகில் வித்தியாசத்தத உண்டாக்கிக் 



மகாள்ளலாம் என்று கற்றுக்மகாள்வது முக்கியம். மாற்கு 10: 42-45; லூக்கா 10: 
38-42; தராமர் 12: 1-3; நான் மகாரிந்தியர் 12: 5-11 

3. அதிசயம் என்றால் என்ன? மற்றவர்களுக்கு நடப்பததப் பற்றி நீங்கள் 
தகள்விப்பட்ட சில அற்புதங்கள் யாதவ? உங்கள் மசாந்த 
வாழ்க்தகயில் ஒரு அற்புதத்தத நீங்கள் எப்தபாதாவது 
பார்த்திருக்கிறரீ்களா? 

அதிசயம் என்பது நம் இயற்தக உலகில் ஏற்படக்கூடிய ஒரு மதய்வகீமான 
குறுக்கீடு ஆகும். பல முதற, நாம் அற்புதங்கதள எதிர்பார்ப்பதில்தல, 
ஆனால் பல முதற கடவுள் அவற்தறக்மகாண்டு நம்தம 
ஆச்சரியப்படுத்துகிறார். அதவ உடல்தநாயிலிருந்து குணப்படுத்துதல் முதல், 
ஒரு விபத்து தவிர்க்கப்படுவது வதர, உண்தமயான மனந்திரும்புதலில் 
இருந்து, ஒரு எதிரிக்குக்கூட அன்தப காட்டிக் மகாள்ள என் இதயம் மிகவும் 
இறங்கிவருதகயில் நிகழ்கிறது. 

மாைவர் பக்கங்களுக்கான விதடகள் (பாடம் 9)  

 

லுக்காஸின் பரிவசாைதன (பாடம் 9)  
சளி 
ஒரு மதளிவான மகாள்கலனில் மகாதிக்கும் நீதர ஊற்றி, இரண்டு 
பாக்மகட்டுகள் ம லட்டின் தசர்க்கவும்  .ம லட்டிதன தண்ணரீுடன் கலக்க 

தவண்டும் .அந்த சூடான நீரில் ததாதச மாதவயும் , பாதகயும் ஊற்றி, 
மசயற்தக சளிதய உண்டாக்கவும்  .உண்தமயான சளி புரதங்கள் மற்றும் 
சர்க்கதரயால் தயாரிக்கப்படுகிறது, நமது பரிதசாததனயில், ம லட்டின் 
புரதங்கதளயும் மற்றும் பாகு சர்க்கதரதய வழங்குகிறது  .மகிழுங்கள்.  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[வழக்கு 10]-- 

கு ிப்புகள்! (பாடம்  10)  

கு ிப்பு #1 ைதைப்பு (பாடம்  10)  
அரசருக்கு கீழ்ப்படியாத ஊழியர்கள் வழக்கு 

கு ிப்பு #2 ோடகம் (பாடம் 10)  
ஆபதரட்டர்: பாபிதலான் உதல நிறுவனம், நான் உங்கள் அதழப்தப எங்தக 
இதணக்கலாம்? 
தமலாளர்: வணக்கம், ஆமாம், உங்களால் உதல தசதவக்கு மாற்றித்தர 
முடியுமா? 
ஆபதரட்டர்: அவர்கள் ஒரு நிமிடம் மவளிதயயிருப்பததப் தபால் மதரிகிறது, 
நான் உங்கள் மசய்திதய எடுத்துக்மகாள்ளலாமா? 
தமலாளர்: ஆம், நன்றி. என்னிடம் ஒரு உதல உள்ளது, நான் அதத தசாதிக்க 
தவண்டும். 
ஆபதரட்டர்: இது புதியதா, மவறும் துராவினால் ஆனதா? 
தமலாளர்: ஆம், அது தான். 
ஆபதரட்டர்: சரி, அது இப்தபாதுதான் நிறுவப்பட்டது. 20 மாதங்களுக்கு 
பராமரிப்புக்காக உட்பட்டது அல்ல. ஏதாவது தவறாக இருக்கிறதா? 
தமலாளர்: எனக்கு நிச்சயமாக மதரியாது. 
ஆபதரட்டர்: அதத உங்களால் சூடாக்க முடிந்ததா? 
தமலாளர்: ஆமாம், நாங்கள் அதத தநற்றுதான் சூதடற்றிதனாம், ஆனால் சில 
வித்தியாசமான விஷயங்கள் நடந்தன. 
ஆபதரட்டர்: இதுதபான்ற ஒரு புதிய உதல பயன்படுத்துதகயில், அது 
பற்றிமகாள்ள மகாஞ்சம் தநரத்ததயும், சிறிது புதக பிடிப்பததாடு ஒரு 
விதனாதமான வாசதனதயதயயும் வழங்கக்கூடும். 
தமலாளர்: ஆமாம், உண்தமயில், அது சரிதான். யாரும் ஒரு வித்தியாசமான 
வாசதனதயதயா அல்லது புதகதயதயா கவனிக்கவில்தல, ஆனால் 
நாங்கள் இரு முதற இயக்கியதபாது, அது எரிந்ததது, நாங்கள் அதத தூக்கி 
திறந்த தபாது... அதனுள்தள மபாருட்கள் இருந்தன. 
ஆபதரட்டர்: அந்த உதல நுதழவு சாதாரண இயல்பான மவப்பநிதலதயவிட 
மூன்று மடங்கு மவப்பமானதாக இருக்க தவண்டும் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 
உங்களுக்கு அது எவ்வளவு சூடாக இருந்தது? 



தமலாளர்: உண்தமயில், நாங்கள் ஏறக்குதறய ஏழு மடங்கு மவப்பநிதலதய 
மபற்தறாம். 
ஆபதரட்டர்: மூச்சுத்திணறுகிறார், அட கடவுதள. உதலயால் அதத மசய்ய 
முடியும் என்ற தகாட்பாடு எனக்கு மதரியும். அது ஆபதரட்டர்களுக்கு 
பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று என்னால் உறுதியளிக்கமுடியவில்தல, உள்தள 
இருக்கக்கூடிய எதுவும் முற்றிலுமாக தசதமதடயக்கூடும். 
தமலாளர்: இதுதான் நாங்களும் நிதனக்கிதறாம். ஆனால், உள்தள இருந்த 
எதுவும் பாதிக்கப்படவில்தல, ஆனால் ஆபதரட்டர்கள் இறந்துவிட்டனர். 
ஆபதரட்டர்: சரி, அவர்கள் திரும்பியதும் நான் முடிந்தவதர விதரவில் 
மசய்திதயத் மதரிவிக்கிதறன். 
தமலாளர்: நன்றி, நான் அதத பாராட்டுகிதறன். 
ஆபதரட்டர்: பாபிதலான் உதல நிறுவனத்தத அதழத்ததற்கு நன்றி, நல்ல 
நாதள அதமயட்டும்! 

கு ிப்பு #3 இைக்கு (பாடம்  10)  
வகுப்பிற்கு மகாண்டு வாருங்கள்: தீப்மபட்டிகள், 
புதகபிடித்த ஆதட 

கு ிப்பு #4 பைால்பபாருைியல் (பாடம் 10) 
 

பிதரசிலில் ஒரு எஃகு ஆதலயில் சமீபத்தில் 
இந்த படம் எடுக்கப்பட்டது. உதலகள் அருகில் 
தவதல மசய்யும் ஆண்கள் பாதுகாப்பான, 
மநருப்பு-புகா ஆதட, பூட்ஸ், தகயுதறகள் மற்றும் ததலக்கவசங்கதள 
அணிய தவண்டும். 

கு ிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 10)  
 

ரகசியம்: இதசக்கருவிகளான ஹார்ட், புல்லாங்குழல் 
மற்றும் சிதார் அதனத்தும் தமதடயில் இருக்கின்றன. 
 

 
 
 

 
 
 



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

சாத்ராக், வமஷாக் மற்றும் ஆவபட்வேவகா 

தபபிைிைிருந்து: வடனியல் 3 
கிங் மநபுச்சாட்மநசர் மபரிய தங்க சிதல ஒன்தறக் 
கட்டினார், அதனவருக்கும் அதத வணங்க தவண்டும் 
என்று அவர் தகாரினார். அவர் அவரது அலுவலர்கதள 
அதழத்து, அச்சிதலதய அர்ப்பணிக்க கூறினார், தமலும் 
இதச இதசக்கப்படுவததக் தகட்டதும், அவர்கள் முழங்கால் கீதழ 
படும்படிக்கு  விழுந்து இந்த சிதலதய வணங்க ஆரம்பிக்கதவண்டும் என்று 
மசான்னார். ஒருதவதள அவர்கள் மறுத்துவிட்டால், அவர்கள் ஒரு உமிழும் 
உதலக்குள் தள்ளப்படுவார்கள். சிதலதய வணங்க மறுக்கும் மூன்று யூத 
தவதலக்காரர்கள் இருப்பதாய் மநபுச்சாட்மநசர் அறிந்ததபாது, அவர் சீற்றம் 
அதடந்தார். சாத்ராக், தமஷாக் மற்றும் ஆதபட்தநதகா ஆகிதயார் அவருக்கு 
முன்பாக வந்து, அது உண்தமயா என்று அறியும்படி அவர் கட்டதளயிட்டார். 
அது உண்தம என்று அவர்கள் ஒப்புக்மகாண்டனர் மற்றும் அவர்கள் தாங்கள் 
வணங்கமாட்தடாம் என்றும் கூறினார்கள். தங்கதள காப்பாற்றிக்மகாள்வததப் 
பற்றி அவர்கள் கவதலப்படவில்தல, ஏமனன்றால் அவர்கதள காப்பாற்ற 
உண்தமயான ஆண்டவர் ஒருவதர மட்டுதம அவர்கள் நம்பினார்கள். 
ஒருதவதள ஆண்டவர் அவர்கதள காப்பாற்றவில்தல என்றாலும், அவர்கள் 
உதல அச்சுறுத்தலிலிருந்து தங்கள் உயிர்கதள காப்பாற்றிக்மகாள்ளதவண்டி, 
அச்சிதலதய வணங்க மாட்தடாம் என்று அரசரிடம் கூறினர். அரசர் மிகவும் 
தகாபமாக இருந்தார், அது மபாதுவாக இருப்பததக்காட்டிலும் ஏழு மடங்கு 
சூடாக்க மசய்தார். சாத்ராக், தமஷாக், ஆதபட்தநதகா ஆகிதயாதரக் கட்டி, 
உதலக்குள் தூக்கி எறிந்து மகால்லும்படி பலமான ஆட்களுக்கு 
கட்டதளயிட்டார். அவர்கதள மநருப்பு எறிந்தவர்கள் எரித்தனர். பிறகு, 
உதலக்குள்ளிருந்து நான்கு ஆண்கள் நடந்துவந்துமகாண்டிருப்பததக் காண 
அரசர் வியப்பதடந்தார். கடவுளின் மகதனப் தபால் ஒருவர் இருந்தார்! அரசர் 
அவர்கதள "மிக உன்னதமான ததவனின்" மக்கள் என்றுகூறி, அவர்கதள 
உதலக்கு மவளிதய வரும்படி கட்டதளயிட்டார். அவர்கள் சூளிலிருந்து 
மவளிதய வந்ததபாது, மநருப்பானது அவர்களின் ஆதடகள், ததால் அல்லது 
அவர்களின் ததலயின் ஒரு முடிதயக்கூட எரித்திராதிருப்பது மதரிந்தது.  

விண்ைப்பம் (பாடம் 10)  
ஏதாவது தவறு மசய்ய நான் அழுத்தம் மகாடுக்கப்படுதகயில், நான் 
விட்டுக்மகாடுக்க மாட்தடன். 



மனப்பாட வசனம் (பாடம் 10)  
"என் மகதன! பாவத்தத விரும்புகிறவர்கள், அவர்கள் உன்தனயும் 
தீயமசயல்கதள மசய்யும்படி தூண்டுவார்கள். நீ அவர்கதளப் பின்பற்றக் 
கூடாது." நீதிமமாழிகள் 1:10 

வகுப்பீடு (பாடம் 10)  
நீங்கள் ஏமாற்ற அழுத்தம் மகாடுக்க தவண்டாம் அல்லது 
கிதடக்கப்மபறுதகயில் விதடகதள பாருங்கள், ஏமனனில் நீங்கள் ஒரு 
பரிதசாததனதயப் மபறுகிறரீ்கள்  .ஒரு நண்பர் உங்களிடம் பதில்கதளத் 
மதரிந்துமகாள்ள விரும்பினால், "இல்தல  "என்று மசால்லுங்கள் .நீங்கள் ஒரு 
அங்காடியில் இருக்கும் தபாது யாரும் பார்க்கவில்தல என்பதற்காக, 
எததயும் திருட தவண்டாம். 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 10)  
தவததனயால் அச்சுறுத்தப்பட்டாலும்கூட, தன்மீது 
உண்தமயுள்ளவர்கதளாடு மட்டுதம ஆண்டவர் இருப்பார். 

வவடிக்தக வேரம்! (பாடம் 10) 
விதையாட்டு (பாடம் 10)  
வார்த்தததய பிடித்துக்மகாள்ளுங்கள் 
ஆசிரியர் ஒவ்மவாரு குழுவிற்கும் ஒரு மபன்சில், ஒரு நீர்க்குழாய் மற்றும் 
அவர்கள் ததர்ந்மதடுத்துள்ள நிதனவக வசனம் எழுத சிறிய காகிதத் தாள்கள், 
அல்லது பாடத்திலிருந்து முக்கிய வார்த்ததகள் அல்லது வார்த்தததய 
கண்டறிததல வழங்குவார் )ஒரு காகிதத்தில் ஒரு மசால்.( இலக்கு வரிதய 
அமித்துக்மகாள்ளவும். அணிகள் நீர்க்குழாய்க்மகாண்டு காகிதத்தத 
உறிஞ்சிமயடுத்துக்மகாண்டு இலக்தகதநாக்கி ஓடி மசன்று வரதவண்டும், 
தககதளப் பயன்படுத்துவது அனுமதிக்கப்படவில்தல. குழு உறுப்பினர்கள் 
தகதயப் பயன்படுத்தாமல் அடுத்த நபரிடம் காகிதத்தத அனுப்பதவண்டும். 
அடுத்த நபர் நீர்க்குழாய்க்மகாண்டு காகிதத்தத உறிஞ்சிமயடுத்துக்மகாண்டு, 
முடிவு வரிக்கு எடுத்துச்மசன்று வந்து அடுத்த நபரிடம் அதத 
கடத்ததவண்டும். 

விவாைம் (பாடம் 10)  
(பதழய மாணவர்களுக்காக( 

1. ஒரு கிறிஸ்தவனாய் இருப்பது என்தன 
மவறுப்புக்குள்ளாக்கினால் என்ன மசய்வது? 
விரும்பப்படதவண்டும் என்ற என் ஆதசயிலிருந்து, கடவுதளப் 
பின்மதாடர எனக்கு பிடித்திருக்குமமன நான் எப்படி என் ஆதசதய 
நடுநிதல மசய்வது? 



ஒரு வலுவான கிறிஸ்துவனாயும், பிரபலமானவனாயும் இருப்பது நிச்சயம் 
சாத்தியதம, ஏமனனில் என் விசுவாசத்தத ஏற்றுக்மகாள்ளுதல், மற்றவர்கதள 
தநசிப்பது, அவர்களுக்கு சிறந்தததச் மசய்வது பிரபலமாக இருப்பதற்கான 
ஒரு குறிப்பல்ல, ஆனால் அது உண்தமயான நண்பர்கதள 
உருவாக்குவதற்கான சிறந்த வழி. ஆண்டவர் நாம் எப்தபாதும் புகழுக்கு 
தமலாய் அவதர ததர்வு மசய்ய தவண்டும் என்று விரும்புகிறார். 
)நீதிமமாழிகள் 29:25, மத்ததயு 10: 32-33, எபிமரயர் 12: 14-15; நாதன தபதுரு 4: 12-
14) 

2. அது தவறாக ததான்றவில்தலமயனில் என்ன மசய்வது? என் 
உணர்ச்சிகதள நான் நம்பலாமா? 

இல்தல, நீங்கள் உங்கள் உணர்தவ நம்ப முடியாது. கடவுளுதடய குரதல 
எவ்வாறு பிரித்தறிவது என்பதத கற்றுக்மகாள்வது நதடமுதறயில் 
இருக்கிறது. ஆண்டவர் நம்மிடம் என்ன மசான்னார் என்பதத நம் 
உணர்ச்சிகள் எவ்வாறு ஒத்திருக்கின்றன என்பதத நாம் கண்டுபிடிக்க 
தவண்டும். நம்முதடய சரியான உணர்ச்சிகள் மற்றும் தவறான 
உணர்வுகளுக்கு இதடயிலான வித்தியாசத்தத நாம் மசால்ல முடியாது. 
நீதிமமாழிகள் 1: 1-7; நீதிமமாழிகள் 3: 21-26; தராமர் 14: 20-23; கலாத்தியர் 5: 16-
17) 

3. நான் ஒருவன் மட்டுதம மறுப்பு மதரிவிப்பவனாய் இருந்தால் என்ன 
மசய்வது? 

நான் சரியானததச் மசய்யத் ததர்வு மசய்ய தவண்டும். எல்தலாரும் என்ன 
மசய்கிறார்கதளா, அல்லது விதளவுகள் நீண்ட காலத்திற்கு பிறதக வரும் 
என்றிருக்கும் மசயல்களிதலா தமாசமான எததயும் என்னால் பார்க்க 
முடியாததபாது, இது உண்தமயிதலதய மிகவும் தந்திரமான நிதலதய 
அதடவததப்தபால் உணரச்மசய்கிறது. தவறான காரியங்கதளச் 
மசய்வதற்கான விதளவுகதள நீங்கள் பார்க்க முடியாத சமயத்திலும், 
சரியானதத மசய்வதத ஞானத்தின் ஒரு பகுதியாகும். தடவிட் இதத 
சூழ்நிதலயில் அவ்வாதற நடந்து, அது எவ்வாறு மாறக்கடவது என்று 
ஆண்டவதர அதழக்கிறார் என்பதத சங்கீதம் 25: 1-5 காட்டுகிறது. 



மாைவர் பக்கங்களுக்கான விதடகள் (பாடம் 10)  

லுக்காஸின் பரிவசாைதன (பாடம் 10)  
பால் மபட்டி கார் 
ஒரு அட்தட பால் பாத்திரத்தின் அகலத்ததக் காட்டிலும் அதர அங்குல 
நீளம் அதிகமாக நீர்க்குழாதய இரண்டு துண்டுகளாக மவட்டுங்கள்  .வட்டமான 
மிட்டாய் குச்சிகளிலிருந்து, லாலிபாப் பயன்படுத்தப்படுவதததபால் உங்கள் 
காருக்கான இரு அச்சுக்கதல மவட்டிக்மகாள்ளவும், அவற்தற நீர்க்குழாய் 
துண்டங்கதளக்காட்டிலும் அதர அங்குல நீளம் அதிகமாக இருக்கும்படி 
பார்த்துக்மகாள்ளுங்கள்  .அச்சுகதள நீர்க்குழாய்கள் வழியாக தபாட்டு , 
மாத்திதரகள் அல்லது படக் குமிழிகள் மகாண்டு மசய்யப்பட்ட நான்கு 
சக்கரங்கதளயும் உங்கள் அச்சுகதளாடு இதணக்கவும்  .நீர்க்குழாய்கதள பால் 
தபட்டியின் பக்கவாட்டில் ஒட்டி, பால் வண்டி காதர மசய்யவும். 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[வழக்கு 11]-- 

கு ிப்புகள்! (பாடம்  11) 

கு ிப்பு #1 ைதைப்பு (பாடம்  11) 
சிதறயிலிருந்து தப்பித்தது குறித்த வழக்கு 

கு ிப்பு #2 ோடகம் (பாடம் 11)  
ம யிலர்: இத்ததகய குறுகிய அறிவிப்பில் வந்ததற்கு நன்றி. நான் 
இந்த மசல்கதள மீண்டும் பணிநிதலக்கு மகாண்டு வர தவண்டும். 
ஆதவானில்: அதுஒன்றும் பிரச்சதன இல்தல. பூகம்பத்தில் தசதமதடந்த 
பகுதிகதள நீங்கள் எனக்கு காட்ட முடியுமா? 
சிதறச்சாதல: ஆம், அது இங்தக இருக்கிறது. இந்த மசல்கள் அதனத்தும் 
சரிபார்க்கப்பட தவண்டும், குறிப்பாக கததவத் தாளிடும் பகுதி. 
ஆதவானில்: சரி, பார்க்கலாம். 
சிதறச்சாதல: இவற்தற பாருங்கள். ]சுட்டிக்காட்டுகிறார்[ 
ஆதவானில்: சரி, நிச்சயமாக. இது எளிதமயானதுதான். 
ம ய்லர்: இததக்மகாண்டு நான் அதிர்ஷ்டசாலிதான். 
ஆதவானில்: பாய், நான் மசால்கிதறன். ஒவ்மவாரு மசல்லும் இந்த 
பூகம்பத்துடன் சமரசம் மசய்யப்பட்டதாக மதரிகிறது. 
ம ய்லர்: அது உண்தமதான். இந்த இடத்திலிருந்த ஒவ்மவாரு கதவும் 
திறந்துமகாண்டது. 
ஆதவானில்: நீங்கள், ஒரு அதிர்ஷ்டசாலிதான். 
ம ய்லர்: ஆமாம், இதுதான் என் வாழ்க்தகயிதலதய தமாசமான நாளாக 
இருந்திருக்கக்கூடும், மாறாக, என் சிறந்த நாள் ஆகிவிட்டது. 
ஆதவானில்: சரி, நான் தாழ்ப்பாள் மற்றும் சுழியானிகதள சரிமசய்யும் தபாது, 
குடியிருப்பாளர்கள் என் அருகில் வர மாட்டார்கள் என்று உங்களால் உறுதி 
மசய்ய முடியுமா? 
ம ய்லர்: அவர்கள் மாட்டார்கள். அவர்களுக்கும் இது நல்ல நாள்தான். 
ஆதவானில்: அவர்கள் நிச்சயமாக நன்றாக தூங்குவதாக மதரிகிறது. 
ம ய்லர்: ஆமாம், அது ஒரு நீண்ட இரவு இருந்தது, என்ன பாட்டு, பூகம்பம், 
மற்ற அதனத்தும். 
ஆதவானில்: பாடல்? 
ம ய்லர்: அதுவும் நான் இதுவதர கண்டத்திதலதய மிகவும் அசாதாரண 
இரவாகத்தான் இருந்தது. 



ஆதவானில்: சரி, நான் தவதலதயப் பார்க்கிதறன். 
ம ய்லர்: நான் இங்தகதய ஒரு குட்டித்தூக்கம் எடுத்துக் மகாள்கிதறன். 

கு ிப்பு #3 இைக்கு (பாடம்  11)  
வகுப்பிற்கு மகாண்டு வாருங்கள்: கிறிஸ்தவ இதச அல்லது ததவாலய 
பாட்டு புத்தகம் 

கு ிப்பு #4 பைால்பபாருைியல் (பாடம் 11) 
 

பால் பிலிப்பி, கிரீஸில் தவக்கப்பட்டிருந்த 
சிதறச்சாதல இதுதவ. இது இன்று பாதுகாக்கப்பட்டு, 
ஒரு சுற்றுலா தலமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

கு ிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 11) 
 

ரகசியம்: சமீபத்தில் பூகம்பத்திலிருந்து விரிசல் மற்றும் 
குப்தபகள் விழுந்த சிதற மசல்லிற்கான திறந்த கதவு. 

வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 11) 
தபபிள் கதை (பாடம் 11)  
பாலும் தசைசும் 
தபபிைிைிருந்து: அப்வபாஸ்ைைர் 16 

பாலும் தசலசும் பின்னர் அகற்றப்பட்டு, அடித்து சிதறயில் 
தள்ளப்பட்டனர். அவர்கள் நகரத்ததத் தகர்த்ததாக குற்றம் 
சாட்டப்பட்டனர். சிதற அதிகாரி அவர்களுதடய 
கால்கதளயும் தககதளயும் சங்கிலிகளால் பூட்டி, கததவ 
இறுக்கமாகத் தாளிட்டார். பாலும் தசலசும் ஆண்டவதர 
ம பித்தும், இதயசுவின் பாடல்கதள பாடியும் இரதவ கழித்தனர். திடீமரன 
ஒரு பூகம்பம் ஏற்பட்டது, பால் மற்றும் தசலதச கட்டப்பட்டிருந்த சங்கிலிகள் 
விழுந்து கதவு திறந்தது. சிதற அதிகாரி திறந்த சிதறச்சாதலகதள 



பார்த்ததபாது, பாலும் தசலசும் தப்பியிருப்பார்கள் என்று பயந்தார். அவர்கள் 
தபாயிருந்தால், அவர் மகால்லப்படுவார். எதனவ அவர்த் தன்தனத்தாதன 
மகால்ல முயன்றார். ஆனால் பாலும் தசலசும் அங்தகதயதான் இருந்தார்கள், 
தமலும் அவதர காயப்படுத்திக்மகாள்ளதவண்டாம் என்று கூறினார்கள். 
பாலும் தசலசும் எவ்வாறு பிதழத்திருக்கின்றனர் என்மறண்ணி சிதற 
அதிகாரி மிகுந்த ஆச்சரியமதடந்து, முழங்கால்களால் விழுந்து அவர்கதள 
வணங்கி, எப்படி இரட்சிக்கப்பட்டார்கள் என்று தகட்டார். பாலும் தசலசும், 
"அவர்கள் அவதன தநாக்கி, “கர்த்தராகிய இதயசுவில் விசுவாசமாயிரு. நீயும் 
உன் வடீ்டாரும் இரட்சிப்பு அதடவரீ்கள்” என்றார்கள். இன்றிரவு 
குடும்பத்திலிருந்து மமாத்த நபர்களும் இதயசுவில் நம்பிக்தகமகாண்டு, 
தண்ணரீில் ஞானஸ்நானம் மபற்றனர். 

விண்ைப்பம் (பாடம் 11)  
நான் மசய்யாத மசயலிற்காக ஏதாவது குற்றம் சாட்டப்படும்தபாது, கடவுள் 
எனக்கு ஒரு சிறப்பு ஆசீர்வாதம் மசய்வார். 

மனப்பாட வசனம் (பாடம் 11)  
“உங்களுக்மகதிராகத் தீய மசாற்கதளப் தபசி மக்கள் உங்கதளத் 
துன்புறுத்துவார்கள். நீங்கள் என்தனப் பின்பற்றுவதினிமித்தம் 
எல்லாவிதமான தீய மசாற்கதளயும் உங்களுக்மகதிராகச் மசால்வார்கள். 
ஆனால் மக்கள் உங்களுக்கு அவற்தறச் மசய்யும்மபாழுது நீங்கள் 
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள்." மத்ததயு 5:11 

வகுப்பீடு (பாடம் 11)  
நீங்கள் உண்தமயிதலதய ஒரு கிறிஸ்தவர் என்பதத மவளிப்பதடயாக கூறி, 
உங்கள் இரட்சிப்தபப் பற்றி தபசிடுங்கள். ஒருதவதள மக்கள் உங்கதள 
அவமானப்படுத்தி தகலி மசய்தார்கள் என்றால், பழிவாங்க தவண்டாம். 
அதமதியாக இருங்கள் மற்றும் நீங்கள் எந்த விதத்தில் 
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்கள் என்பததக் காண்பிப்பதற்கு கடவுளிடம் தகளுங்கள்.   

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 11) 
 

வாழ்க்தக நியாயமற்ற நிதலயிலிருக்தகயில், 
சாத்தியமற்ற சூழ்நிதலகளிலிருந்து விடுவிப்பதன் 
மூலம் கடவுள் தம்தமப் பின்பற்றுபவர்களுக்கு மகிழ்ச்சிதய அளிக்கிறார். 

வவடிக்தக வேரம்! (பாடம் 11) 
விதையாட்டு (பாடம் 11)  
நான்கு மூதலகள் 



1 முதல் 4 வதர வகுப்பதறகளின் மூதலகளுக்கு எண்ணிக்தக வழங்குங்கள் .
1-4 என்ற எண்கதளக் மகாண்ட மடிக்கப்பட்ட தாள்களுடன் ஒரு தபதய 
தயார் மசய்யவும்  .மாணவ தன்னார்வலதர ஒரு "அது "என்று 
ததர்ந்மதடுக்கவும்  .அந்த நபர் கண்கதள மூடி (வகுப்பிற்கு தவகம் தததவ 
என்றால், சத்தமாக, 10 வதர எண்ணதவண்டும்), மற்ற மாணவர்கள் 
வகுப்பதறயில் இருக்கும் நான்கு மூதலகளில் அவர்கள் கதடசியாக இருந்த 
இடத்திலிருந்து மாறி ஏதாவமதான்றிற்கு மசல்வார்கள்  .அதனத்து 
மாணவர்களும் ஒரு மூதலயில் இதயந்தபிறகு, "அது  "ஒரு எண்தண 

எடுப்பார் .அந்த மூதலதய ததர்வுமசய்த அதனத்து குழந்ததகளும் 
விதளயாட்டிலிருந்து மவளிதயறி மசன்று உட்கார்ந்திருக்க தவண்டும் .இந்த 

மசயல்முதற மதாடரப்படும் .விதளயாட்டு நான்கு தபர் அல்லது அதற்கும் 
வானவர்கதள மகாண்டிருக்கும்தபாதுகுதற , ஒவ்மவாருவரும் மவவ்தவறு 

மூதலகதளத் ததர்ந்மதடுக்க தவண்டும்  .யாரும் நின்றிடாத ஒரு மூதலயின் 
எண்தண "அது "எடுத்துக் மகாண்டால் , "அது  "மீண்டும் தவமறான்தறத் 

ததர்ந்மதடுக்க தவண்டும் .ஒரு மாணவர் மட்டுதம எஞ்சியிருக்கும் வதர 
றதுவிதளயாட்டு மதாடர்கி .அந்த மாணவர்தான் அடுத்த அத ு . 

விவாைம் (பாடம் 11)  
(பதழய மாணவர்களுக்காக( 

1. பிரார்த்ததன மசய்ய சரியான அல்லது தவறான வழி என்ன? 
பிரார்த்ததன மசய்யக்கூடிய சரியான கால அளவு என்ன? 
கபடதாரிகளாக இல்லாமல் இருப்பதற்கும், சரியாக பிரார்த்ததன 
மசய்வதற்கும் இதடதய இருக்கும் நடுநிதலப்பாட்தட நாம் 
அறிந்துமகாள்வது எப்படி? 

நாம் ஆண்டவரிடத்தில் தபசும்தபாது அவருக்கு முன்பாக தநர்தமயாகவும் 
மவளிப்பதடயாகவும் இருப்பதுதான் சரியான வழியாகும். தவறான வழி 
கபடதாரிகள் தபால எல்தலாரும் நம்தமப் பார்க்க தவண்டும் என்மறண்ணி, 
எல்தலாருக்கும் முன்பாக நீண்ட மற்றும் உரத்த ம பங்கதளாடு பிரார்த்ததன 
மசய்வது. சில தநரங்களில் மாய்மாலக்காரர்கள் மசய்வததப்தபால பல 
வார்த்ததகதள நாம் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று இதயசு கூறுகிறார், ஆனால் 
பின்னர் அவர் தன் சீடர்களிடம் ஒரு மணிதநரத்திற்குக்கூட ம பம் மசய்ய 
முடியாதா என்று தகட்டார். )மத்ததயு 6: 5-13) 

2. கடவுளிடமிருந்து நான் மதாதலவில் இருப்பதாக உணரக்கூடிய 
பல்தவறு வழிகள் என்ன? நான் அவ்வாறு உணர்கிறதபாது மசய்ய 
முடியும்? 

சில தநரங்களில் கடவுள் நம்தம ஒரு பள்ளத்தாக்கு வழியாக 
நடத்திச்மசல்கிறார், அங்கு நாம் கடவுளிடமிருந்து மவகுதூரம் 
தள்ளியிருப்பதாய் உணர்கிதறாம். அந்தச் சமயங்களில், நாம் நம் 
உணர்வுகதள மபாருட்படுத்தாமல், ஆண்டவர்மீது நம் விசுவாசத்ததயும் 
நம்பிக்தகதயயும் காத்துக்மகாள்வதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகிதறாம். மற்ற 
சமயங்களில், நாம் பாவம் மசய்திருப்பதால் கடவுளிடமிருந்து மதாதலவில் 
இருப்பதாய் உணரலாம். அத்ததகய தநரங்களில், நமக்கு மனந்திரும்புதலும் 



மாற்றமும் தவண்டும். நாம் திதச திருப்பப்பட்டால், அது கவனத்தத ஈர்க்கும், 
அல்லது நாம் தவறு மசய்தால் அது விசுவாசத்தத எடுத்துக்மகாள்ளும். நமது 
உணர்வுகள் என்னவாயிருந்தாலும், நாம் நம்பிக்தக தவத்திருக்க முடியும். 
)சங்கீதம் 9:10, 42: 6-11, 89: 19-26; மத்ததயு 27: 45-50; அப்தபாஸ்தலர் 13: 2) 

3. ஒருதவதள நான் காயம் அதடந்தால், அதிலிருந்து எப்படி மீள்தவன்? 

ஆண்டவர் ஒரு அதடக்கலவாதி. ததவாலயத்தில் ஒரு சதகாதரனிற்தகா 
அல்லது சதகாதரிக்தகா மிகவும் தமாசமான ஒன்று நிகழ்வதத நீங்கள் 
கண்டுள்ளரீ்களா, தமலும் அதிலிருந்து அவர்கள் எவ்வாறு மீள்வார்கள் என்று 
ஆச்சர்யம் அதடந்துள்ளரீ்களா? அது பார்க்க மிகவும் கடினமாக இருக்கும், 
ஆனால் அததாடு வாழ்வது எவ்வளவு கடினமாக இருக்கமுடியும்? 
மபரும்பாலும் இது வாழ்வதற்கு கடினமாகவும் எளிதாகவுதம இருக்கும். 
கடினமாக இருக்கும், ஏமனனில் அது தனிப்பட்டது, தமாசமான அளவில் 
காயம் ஏற்படுத்தக்கூடியது. அதத சமயத்தில், பார்தவக்குக்காட்டிலும் 
இன்னும் எளிதாக இருக்கும் ஏமனனில் கடவுள் ஒரு அதடக்கலவாதி, 
தஞ்சம்புக ஒரு பாதுகாப்பான இடம், சாய்ந்து அழ மமன்தமயான ததாள் 
மகாடுப்பவர். எது சிறந்தது? உங்களுக்கு எப்தபாதுதம ஆறுதல் தததவப்படாத 
எளிதான வாழ்வா அல்லது சிரமங்களின்தபாதும் இனிதமயான ததாழதம 
மகாண்ட ஒரு கடினமான வாழ்க்தகயா? யாருதம அவர்கள் மசய்த 
விஷயத்தத குறித்து உட்மசல்ல ஒருதபாதும் விரும்பமாட்டார்கள் என்று 
மக்கள் கூறுவதத நான் தகள்விப்பட்டிருக்கிதறன், ஆனால் அதத மீண்டும் 
மசய்தாலும் அவர்கள் எததயும் மாற்றமாட்டார்கள், ஏமனன்றால் அதன்மூலம் 
மிகப்மபரியதாக ஒன்று கிதடத்திருக்கும். )தயாபு 1: 12-22, சங்கீதம் 23: 1-4, 31: 
14-22, எதரமியா 29:11). 

மாைவர் பக்கங்களுக்கான விதடகள் (பாடம் 11)  

லுக்காஸின் பரிவசாைதன (பாடம் 11)  
காகிதம் மடித்தல் 
இருபது முதற ஒரு காகிதத் தாதள மடிக்க முயற்சி மசய்யுங்கள். அது சாத்தியமற்ற 
ஒன்று ஏமனனில் அது ஒரு குவியல் காகிதத்தத ஒரு மில்லியன் துண்டுகள் 
தடிமனளவிற்கு மசய்துவிடும். ஆனால் முயற்சி மசய்து நீங்கள் எவ்வளவு தூரம் 
மபறலாம் என்பததப் பாருங்கள். 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[வழக்கு 12]-- 

கு ிப்புகள்! (பாடம்  12) 

கு ிப்பு #1 ைதைப்பு (பாடம்  12)  
பணத்தத வணீடிக்க முடிவு மசய்தது குறித்த வழக்கு 

கு ிப்பு #2 ோடகம் (பாடம் 12)  
தசமன்: எல்லா விருந்தினர்களுக்காகவும் இந்த இடத்தத 
ஏற்புதடயதாக்க நமக்கு 3 மணி தநரம் இருக்கிறது. 
பணியாள்: ஐயா, நாம் அந்த தநரத்திற்குள் நிச்சயம் தயாராக 
இருக்க முடியாது. நாங்கள் நமது எல்லா உணதவயும் மவளிதய 
சுத்தம் மசய்ய தவண்டும் மற்றும் மாடிகள் மற்றும் சுவர்கள் 
தபான்றவற்தற மீண்டும் சுத்தம் மசய்யதவண்டும். எல்லா விரிப்புகள், 
ததலயதணகளிலிருந்து தூசிதய எடுக்கதவண்டும், மற்றும் நாற்காலிகதள 
சுத்தம் மசய்ய தவண்டும். அது மதியம் மிகவும் தூசி நிதறந்ததாகிவிட்டது. 
தசமன்: சரி, நாம் பார்ப்பதற்கு கச்சிதமாக இருக்க தவண்டும். நான் இந்த 
வடீ்டின் நிதலக்காக அந்த மனிதனிடம் மன்னிப்பு தகட்க விரும்பவில்தல. 
பணியாள்: நான் கட்டாயம் மற்ற விஷயங்கதள மசய்யப்பார்க்கிதறன். 
அததத்தவிர தவறு வழி இல்தல. 
தசமன்: சரி, சரி, நீயும் உன் அணியும் நன்றாக மசயலாற்றுங்கள். 
பணியாள்: நமது இரவு உணவிற்கும் ஊழியர் குதறவாகத்தான் 
இருக்கக்கூடும். இரவு உணதவ மசய்விப்பததயும் பரிமாறப்படுவததயும் நாம் 
மசய்விக்கலாம், ஆனால் முழுதமயான வரதவற்தப மசய்தல் அல்லது 
அவருதடய கால்கதளக் கழுவிதள் தபான்றவற்தற மசய்ய முடியாது. 
தசமன்: சரி, அவர் புரிந்துமகாள்வார் என்று நான் நம்புகிதறன். 
பணியாள்: அவர் ஒரு பயணியா? அவரது கால்கதளக் கழுவுவது வழக்கமான 
ஒன்று. 
தசமன்: நீ அதத விடுகிறாயா? நமக்கு, ஆடம்பரத்தத வழங்குவதற்கு தநரம் 
இல்தல. 
பணியாள்: இன்மனாரு விஷயம் ஐயா, அவர் பிரபலமானவர் என்று நான் 
தகள்விப்பட்தடன். உங்கள் வடீ்டிற்கு அவதர வரதவப்பது உங்களுக்கு 
மகௌரவமாக இருக்கும். 
தசமன்: ஆனால், நான் அந்தளவு ஈர்க்கப்படவில்தல. அவர் என் வடீ்டிற்கு 
அதழக்கப்படுவது அவருக்கு எவ்வளவு மகௌரவம் என்று அவருக்கு 
மதரியுமா என்று எனக்கு உறுதியாக மதரியாது. அவதர தபான்ற மிக 
சாதாரணமானவர்கள் பலதர விருந்தாளிகளாக நாம் நடத்த மாட்தடாம். 



பணியாள்: உண்தமயில் ஐயா, நான் அவதர இங்தக நாம் மகாண்டிருப்பது 
நமக்கு மகௌரவம் என்று கூறுகிதறன். 
தசமன்: உனக்காக தபசு; நான் அவதர அதழத்தது என்தனக்குறித்து 
எதிர்பார்க்கப்பட்டதால்தான். என்னிடம் இல்லாத எததயும் தர அவரிடம் 
ஏததனும் இருக்குமா என்றுகூட எனக்கு உறுதியாகத் மதரியவில்தல. 
பணியாள்: ஆம் ஐயா, நான் தயாராகத் தததவயான ஏற்பாடுகதள மசய்ய 
ஆரம்பிக்கிதறன். ஒருதவதள நீங்கள் அவரது கால்கதள கழுவ தவண்டும் 
என்மறண்ணினால், ஒரு கிண்ணம் மற்றும் ஒரு துண்தட அதமத்து 
தவக்கவா? 
தசமன்: ]பணியாதள முதறக்கிறார்[ 
பணியாள்: தவறாக எண்ணாதீர்கள். மசான்னதற்கு மன்னிக்கவும். 

கு ிப்பு #3 இைக்கு (பாடம்  12)  
வகுப்பிற்கு மகாண்டு வாருங்கள்: வாசதன திரவியம் 

 

கு ிப்பு #4 பைால்பபாருைியல் (பாடம் 12) 
 

இந்த நீல  ாடி இஸ்தரல், ம ருசதலமிலிருந்து 
அபிதஷகத்திற்காக பயன்படுத்தப்படும் ஸ்தபக் நார்தட 
மகாண்டுள்ளது. இன்றும் இது வாங்கப்படக்கூடும். தசமன் 
வடீ்டில் இதயசுவின் கால்கதள அபிதஷகம் மசய்வதற்காக 
மரியாள் அழகான வாசதனத் ததலத்தத உண்டாக்க ஸ்தபக் 
நார்டு பயன்படுத்தப்பட்டது. 

கு ிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 12) 
 

ரகசியம்: ததரயில் நறுமண எண்தணயான ஸ்தபக் நார்டு 
தூவப்பட்ட ஒரு நாற்காலி தமத க்கு அருகில் இருக்கிறது.  

 

 



வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 12) 

தபபிள் கதை (பாடம் 12)  

இவயசுவின் பாைங்கள் ேறுமைத்தைைத்ைால் கழுவப்பட்டன 

தபபிைிைிருந்து: லூக்கா 7: 36-50 
தசமனின் வடீ்டில் இதயசு விருந்திற்கு அதழக்கப்பட்டார். 
அவர் அங்கு இருந்ததபாது ஒரு மபண் வந்து அவருக்கு 
பின்னால் நின்று விசும்பினாள், ஏமனனில் அவர் மிகவும் 
பாவமான வாழ்தவ நடத்திவந்ததால், தான் மன்னிக்கப்பட தவண்டும் என்று 
விரும்பினாள். இதயசுவின் பாதத்தில் அவள் அழுததபாது, அவள் கண்ணதீரக் 
மகாண்டு அவரின் பாதத்ததக் கழுவத் மதாடங்கினாள். அவள் தன் 
தகசத்ததக்மகாண்டு இதயசுவின் பாதங்கதள சுத்தப்படுத்தி, இதயசுவின் 
கால்களில் ஒரு விதலயுயர்ந்த நறுமணத்ததலத்தத ஊற்றினாள். தசமன் 
குழப்பமதடந்து இதயசுவிடம் மசான்னார். ஆனால் இதயசு "யார் மிகுந்த 
நன்றியுதடயவராக இருப்பார்: ஒரு மபரிய கடனிற்காக மன்னித்துவிட்டவரா 
அல்லது ஒரு சிறிய கடதன மன்னித்துவிட்டவரா?" என்று பதிலளித்தார். 
தசமனுக்கு மதரியும் மபரிய கடதன மகாண்டிருப்பவர்தான் அதிக 
நன்றியுதடயவராக இருப்பார் என்று. தசமன் சரியாக கூறியதாய் இதயசு 
கூறினார். அவர் தசமதனப் பார்த்து இவ்வாறு மசான்னார்: "நான் உன் 
வடீ்டிற்கு வந்ததபாது நீ என் பாதங்கதளக் கழுவும்படி தண்ணரீ் தரவில்தல, 
ஆனாலும் அவளுதடய கண்ணதீர மகாண்டு அவள் கழுவினாள். நீ என்தன 
முத்தமிடவில்தல ஆனால் நான் இங்தக வந்ததிலிருந்து என் கால்கதள 
முத்தமிடுவதத அவள் நிறுத்தவில்தல, என் ததலயில் நீ எண்மணதய 
உடுத்தவில்தல, அவள் என் கால்களில் பரிமளததலத்தத ஊற்றினாள். 
அவள் மபரும் அன்பு காட்டியிருக்கிறாள், அவளுதடய பாவங்கள் 
மன்னிக்கப்படுகின்றன. சிறிதளவு மன்னிக்கப்பட்ட எவரும் சிறிது அளதவ 
தநசிக்கிறார்." பின்னர் இதயசு அந்தப் மபண்தணப் பார்த்து,"உன் பாவங்கள் 
மன்னிக்கப்பட்டன, உன் விசுவாசம் உன்தன இரட்சித்தது, சமாதானமாய் தபா" 
என்றார். 

விண்ைப்பம் (பாடம் 12)  
நான் என் பாவங்கதள அறிக்தகயிடுதகயில், இதயசு என்தன மன்னிப்பார். 

மனப்பாட வசனம் (பாடம் 12)  
"ஆனால் நாம் நம் பாவங்கதள ஒத்துக்மகாண்டால் ததவன் நமது 
பாவங்கதள மன்னிப்பார். நாம் ததவதன நம்ப முடியும். ததவன் 
சரியானதததய மசய்கிறார். நாம் மசய்த எல்லா பாவங்களிலுமிருந்தும் 
ததவன் நம்தமச் சுத்தமாக்குவார்." 1 தயாவான் 1: 9 
வகுப்பீடு (பாடம் 12)  



அழுக்கில் விதளயாடிடுங்கள், உங்கள் தககதள பாருங்கள், நீங்கள் பார்ப்பது 
உங்கள் பாவத்தின் அழுக்கு என்று கற்பதன மசய்திடுங்கள்  .இப்தபாது உங்கள் 
தககதள கழுவுங்கள், நீங்கள் இன்று தவறு மசய்ததத இதயசுவுக்கு 
ஒப்புக்மகாடுத்துவிடுவது, சுத்தமாக கழுவப்பட்டததப்தபான்றது என்று 
கற்பதன மசய்து பாருங்கள்  .பிரார்த்ததன மசய்து , அவருக்கு 
இன்பமூட்டாததத நீங்கள் மசய்ததற்காக மன்னிக்க தவண்டி அவரிடம் 
மசால்லுங்கள், அவர் ஒருவர் மட்டுதம நீங்கள் உங்கள் தககதள கழுவி 
சுத்தம் மசய்ததுதபால் உங்கதள உள்ளிருந்து சுத்தம் 
மசய்ய முடியும் என்று. 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 12)  
ஆண்டவரானவர் எவ்வளவு மன்னிப்பார் என்பதற்கு வரம்பு 
இல்தல. 

வவடிக்தக வேரம் ( !பாடம் 12) 
விதையாட்டு (பாடம் 12)  

கடந்ை பாடங்கதை மறுஆய்வு பசய்யும் விதையாட்டு  

முழுதமயாகப் பயன்படுத்தாத பதழய மாணவர் புத்தகங்கள் அதனத்ததயும் 
)எந்த வயதினருக்குமானது( தசகரிக்கவும். வகுப்தப சிறிய குழுக்களாக 
பிரிக்கவும். இலக்கானது, அதனத்து புதிர்கதளயும் சரியாகவும், தவகமாகவும் 
முடிக்கும் அணியாக இருப்பது. இது ஒரு குழு நடவடிக்தக என்பதால், 
அணியினருக்கு உதவுவது ஊக்கப்படுத்தப்படுகிறது. முதலில் முடிக்கும் அணி 
மவற்றி மபற்றது. )ஆசிரியர்கள் ஒருதவதள அவர்கள் நிராகரித்த அதனத்து 
பயன்படுத்தாத புதிர்கதளயும் மகாண்டு, மவவ்தவறு வயதினரிடமிருந்து 
புதிதாக கிதடக்கமபறுபவற்தறக்மகாண்டும் நகல்கள் உருவாக்கி, இந்த 
விதளயாட்டிற்கான விநிதயாக பற்றாக்குதறதய நீக்கலாம்.( 

விவாைம் (பாடம் 12)  
(பதழய மாணவர்களுக்காக( 

1. நான் ஆண்டவதர பார்க்க அல்லது மதாட முடியாது என்றால் நான் 
எவ்வாறு அவருக்கு என் அன்தபயும் நன்றிதயயும் காட்ட முடியும்?  

நாம் ஆண்டவருதடய கட்டதளகளுக்கு கீழ்ப்படிவதன் மூலம் )I தயாவான் 
4:12:21), மற்றவர்களுக்கு அன்புமசய்வதன் மூலம் )I தயாவான் 5: 3), அல்லது 
அவரிடம் தபசி அவருடன் தநரம் மசலவழிப்பதன் மூலம் நாம் அவதர 
தநசிக்க முடியும். 

2. நாம் இன்னும் தவண்டுமமன்தற மற்றும் தற்மசயலாக பாவம் 
மசய்துமகாண்டிருக்கும்தபாது நாம் எப்படி நீதிமானாக இருக்க முடியும்? 

கடவுள் நம்தம பரிசுத்தமான மற்றும் நீதியுள்ளவராக இருக்க அதழக்கிறார். 
நாம் நம்முதடய பாவங்களிலிருந்து மனந்திரும்பி நீதிதயப் பின்மதாடர 



தவண்டும். நாம் நம் வாழ்வில் உள்ள குறிக்தகாளற்ற பாவங்கதள 
சுட்டிக்காட்டவும் நாம் எப்தபாதும் ஆண்டவரிடம் தகட்கலாம், அவற்தற 
நமக்கு காட்டுவதற்கு அவர் உண்தமயுள்ளவராவார். )சங்கீதம் 32, 51, ஏசாயா 
59: 1-2, தராமர் 6: 12-15) 

3. நான் குழப்பமதடந்தால் என்ன மசய்வது? நீங்கள் சுற்றிப் பார்த்து, "இந்த 
குழப்பத்தில் நான் எப்படி மாட்டிக்மகாண்தடன்?" என்று 
நிதனக்கும்தபாது அது எப்படி இருக்கும்? 

நாம் அதனவரும் தமாசமான ததர்வுகதள மசய்கிதறாம்; அவற்றில் சில 
கண்கூடாக தமாசமானதவ. மகட்ட ததர்வுகளிலிருந்து மீள ஆண்டவர் ஒரு 
வழி மசய்துள்ளார். நாம் மனந்திரும்பி, கடவுளுடன் நம் உறதவ நிதலநாட்ட 
அவரிடம் நம் பாவங்கதள அறிக்தகயிடுதவாம். மக்களுடன் நமது 
உறவுகதள மீட்மடடுக்க, நமது மசயல்களுக்கு மபாறுப்தப எடுத்துக் 
மகாள்ளவும், தததவப்பட்டால் திருத்தம் மசய்யவும் முடியும். )எண்ணாகமம் 
15: 22-31; லூக்கா 22: 55-62; தராமர் 7: 15-20; தயாவா 1: 7-9) 

மாைவர் பக்கங்களுக்கான விதடகள் (பாடம் 12)  

லுக்காஸின் பரிவசாைதன (பாடம் 12)  
கண்ணாடிகுவதளயுடன் இதச 
பல்தவறு அளவுகளில் தண்ணரீ் மகாண்டு சுத்திகரிக்கப்பட்ட 
கண்ணாடிகுவதளகள் பலவற்தற நிரப்புங்கள், ஒவ்மவான்றும் ஒரு 
மபன்சிலுடன் அடிக்கும்தபாது மவவ்தவறு ஒலிதய உருவாக்கும். வட்டமான 
கண்ணாடிகுவதளகள், காபி தகாப்தபகதள விட நன்றாக தவதல 
மசய்கின்றன, ஏமனனில் காபி தகாப்தபகளிலிருக்கும் தகப்பிடிகள் சத்தத்தத 
வழீ்த்திவிடும். மசராமிக் மகாள்கலன்கள் கண்ணாடிகுவதளகள் தபால் 
தவதல மசய்யாது, மற்றும் பிளாஸ்டிக்கும் தவதல மசய்யாது. உங்களால் 
முடிந்தால், அளதவ தவறுபடுத்தி அளவடீ்தட உருவாக்கி அததக்மகாண்டு 
ஒரு பாடதல இதசக்க முயற்சியுங்கள். 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh


--[வழக்கு 13]-- 

கு ிப்புகள்! (பாடம்  13) 

கு ிப்பு #1 ைதைப்பு (பாடம் 13)  
வழக்கு: இதவ மருந்துகள், ஹார்தமான்கள், அல்லது ஸ்டீராய்டுகளா? 

கு ிப்பு #2 ோடகம் (பாடம் 13)  
தளபதி: சரி, கவனியுங்கள், தசாமரக் பள்ளத்தாக்கில் நமக்கு இரவில் 
பணி மசய்ய தவண்டியுள்ளது. 
தளபதி: நம்முதடய எதிரி நமது உளவு மதரிவிப்பவதர சுற்றிவதளத்து, 
அவதன தறி மற்றும் முள் மகாண்டு மசயலற்று தவத்திருப்பதாய் தகவல் 
கிதடத்துள்ளது. நாம் அவன் தூங்கும்வதர காத்திருப்தபாம், பிறகு 
புயல்தபால் வடீ்தட அதடந்து, அவதன அடிபணியச் மசய்தவாம். பதடவரீர் 
1, நீயும், பதடவரீர் 2 ம்தான் கதவு வழியாக முதலில் மசல்பவர்கள். நீங்கள் 
எதிரிதய கட்டுப்பாட்டின் கீழ் மகாண்டுவந்ததும், அதனத்ததயும் 
மதளிவாக்குங்கள், நாம் அவதர "பாதுகாக்கலாம்", மற்றும் அவதர நமது 
அடிதமகள் குடியிருப்பிலத்திற்கு "மாற்றலாம்". 
பதடவரீர் 1 மற்றும் 2: [ஒருவருக்மகாருவர் பார்த்துக்மகாண்டு மற்றும் 
பதட்டமாய் சிரித்துக்மகாள்கிறார்கள்.[ 
தளபதி: எல்லாம் சரியாக இருக்கிறதா வரீர்கதள? 
பதடவரீர் 1: இது மற்மறாரு இரவில் நடந்த புது கயிறு பணிதய 
ஒத்திருக்கிறது. அதிமலாருவர் சரியாக இல்தல என்று நான் 
தகள்விப்பட்தடன். 
தளபதி: உன் கருத்தத நான் தகட்க விரும்பிதனன் என்றால் முதலில் நான் 
அது என்னமவன்று உனக்கு மசால்லுதவன். உனக்கு புரிந்ததா? 
பதடவரீர் 1: புரிந்தது ஐயா! 
தளபதி: நாம் இன்று நள்ளிரவில் தபாகப்தபாகிதறாம், இதற்கு நமக்கு 15 
நிமிடங்கள் இருக்கிறது. 
பதடவரீர் 2: ஐயா, ஆமாம் ஐயா! ]அவசரமாக விழுங்குகிறார்[ 
தளபதி: நீங்கள் இருவரும் தூங்கிக்மகாண்டிருக்கும், ஆயுதமற்ற 
எதிரிதயக்கண்டு பயப்படுகிறரீ்களா? 
பதடவரீர் 1: இல்தல சார்? 
தளபதி: அது சரி. நீங்கள் தூங்கும் எதிரிக்கு பயப்படவில்தல. 



பதடவரீர் 2: நீங்கள் எங்தக இருப்பரீ்கள், ஐயா? 
தளபதி: நான் மவளிதய இருப்தபன், ஒரு பாதுகாப்பான தூரத்தில், மரங்கள் 
மத்தியில் மதறந்து. 
பதடவரீர் 1: [பதடவரீர் 2டிடம் முணுமுணுக்கிறார்[ இது நல்லதாக 
முடிந்திடதவண்டும், அல்லது அவன் எழுந்திருக்கும் தபாது நாம் 
துன்புறுத்தப்படுதவாம். 
பதடவரீர் 2: [மீண்டும் முணுமுணுக்கிறார்[ விதளயாடாதத. 
தளபதி: நீ ஏதாவது மசான்னாயா? 
பதடவரீர் 1 மற்றும் 2: [கவனத்திற்கு வந்து[ இல்தல ஐயா! 
தளபதி: நான் அப்படி நிதனக்கவில்தல. ]பார்தவயாளர்கதள பார்த்து 
சத்தமாக கூச்சலிடுகிறார்[ இப்தபாது துவங்குங்கள், 10 நிமிடங்களில் நாம் 
மவளிதய மசல்கிதறாம். வணக்கம் மசய்து தமதடயிலிருந்து மசல்கிறார். 

கு ிப்பு #3 இைக்கு (பாடம்  13)  
வகுப்பிற்கு மகாண்டு வாருங்கள்: சீப்பு மற்றும் கத்தரிக்தகால் அல்லது முடி 
தூரிதக 
 

கு ிப்பு #4 பைால்பபாருைியல் (பாடம் 
13)  
இது தற்தபாததய அஷ்கதலானின் புதகப்படம், 
இதுதான் 604 கி .மு.வில் மநபுச்சாட்மநசரால் 
தகப்பற்றப்பட்ட பிலீஸ்தியர்களின் நகரங்களில் 

கதடசியானது .இதுதான் மதலீலாள் வாழ்ந்த 
நகரமாக இருக்கக்கூடும் .  

 

கு ிப்பு #5 தபபிள் காட்சி (பாடம் 13) 
 

ரகசியம்: கயிறுகள் பலவந்தமாக தனிதய 
இழுக்கப்பட்டன. 
 

 

 
 

வழக்கு முடிந்ைது! (பாடம் 13) 



 

தபபிள் கதை (பாடம் 13)  
சாம்சன் மற்றும் பைலீைாள் 
தபபிைிைிருந்து  :ேியாயாைிபைிகள் 16: 1-31 
சாம்சதன இஸ்ரதவலின் ததலவராக ஆண்டவர் 
ததர்ந்மதடுத்து, அவருக்கு அற்புதமான பரிசு மகாடுத்தார் .
அவருக்கு அற்புதமான அதீத மனித வலிதம இருந்தது .
அவரால் கடுதமயாக தபாராடி தபார்களில் மவற்றி மபற 
முடிந்தது, ஆனால் அதற்கு அவரது முடிதான் காரணமாக 
இருந்தது  .கடவுள் சாம்சதனத் தனிதய கருதினார் , 
அவனுதடய முடி மவட்டுவதற்கு அவன் எப்தபாதுதம 
அனுமதிக்கப்படவில்தல  .சன் மபண்கள் விஷயத்தில் பலவனீமாக சாம்
இருந்தார், அவர் மதலீலாள் என்ற மபண்மணிதய காதலித்தார்  .அவர் ஒரு 

நல்ல மபண் இல்தல .சாம்சன் அவர்கள் நகரத்தில் இருப்பதத 
கண்டுபிடித்ததபாது, அவர் மதலீலாவுடன் அன்பில் இருந்ததத அறிந்து, 
மபலிஸ்தியர்கள் அவளிடம் மசன்று, அவதர எது பலவனீமாக்கும் என்பததக் 
கண்டுபிடித்தால், அவளுக்கு நிதறய பணம் மகாடுப்பதாய் மசான்னார்கள் .
எனதவ மதலீலாள் அததக் கண்டுபிடிக்க முயன்றாள், ஆனால் சாம்சன் ஒரு 
விதளயாட்தட விதளயாடத் மதாடங்கினார்  .அவர் மதாடர்ந்து தவறான 
பதில்கதளக் கூறிக்மகாண்டிருந்தார், அவதர ஏழு சரங்கதள மகாண்டு 
கட்டிதவப்பது தவதலமசய்யும் என்று அவளிடம் கூறினார், ஒரு புதிய 
கயிதறக்மகாண்டு அவதர கட்டிதபாடுவது தவதல மசய்யும் என்றார், அவரது 
ததலமுடிதய மநய்வது தவதல மசய்யும் என்றும் கூறினார், ஆனால் 
ஒவ்மவாரு முதறயும் அவள் மபலிஸ்திய வரீர்கதள அனுமதித்ததபாது, 
சாம்சன் அவர்கதள எதிர்த்து தபாராடினார்  .மதலீலாள் மிகவும் தகாபமாக 
இருந்தாள்; அவளுக்கு அந்த பணம்த தததவயாக இருந்தது, எனதவ அவள் 
சம்தசாதன மதாடர்ந்து நச்சரித்துக்மகாண்தட இருந்தாள், அவர் தன்தன 
உண்தமயாக தநசிக்கவில்தல என்று அவரிடம் கூறினாள், ஏமனன்றால் 
அவரது ரகசியததக்கூற அவதள அவர் நம்புவதில்தல என்றாள்  .இறுதியாக 
சாம்சன் தபாதுமான அளவு அதடந்து அவளுக்கு உண்தமதயச் மசான்னார், 
அதாவது அவருதடய கூந்தல் மவட்டப்பட்டால் அவர் வலிதமதய 
இழந்துவிடுவார்  .அன்றிரவு சாம்சன் அவள் மடியில் தூங்கிக்மகாண்டிருந்தார் , 
அப்தபாது மபலிஸ்தியப் பதடயினதர அதழத்தாள், அவர்கள் சாம்சனின் 
கூந்ததல மழித்துவிட்டனர்  .சாம்சன் எழுந்ததபாது ததவன் அவருக்கு 
அருளிய பலத்தத இழந்துவிட்டததுக் கண்டார்  .மபலிஸ்திய பதடவரீர்கள் 
மதலீலாவின் பணத்ததச் மசலுத்தினார்கள், அவர்கள் சாம்சதனக் குருடாக்கி 
சிதறயில் தள்ளினார்கள் . 

விண்ைப்பம் (பாடம் 13)  
ஆண்டவர் அவரது திட்டத்திற்காக பயன்படுத்ததவண்டி எனக்கு பரிசுகள் 
மகாடுத்துள்ளார்.    



மனப்பாட வசனம் (பாடம் 13)  
"ஒதர ஆவியானவதர இவற்தறமயல்லாம் மசய்கிறார். ஒவ்மவாருவனுக்கும் 
எததனக் மகாடுக்க தவண்டும் என்பதத ஆவியானவதர தீர்மானிக்கிறார்!." 1 
மகாரிந்தியர் 12:11 

வகுப்பீடு (பாடம் 13)  
ஒரு குடும்ப அங்கத்தினருக்கு அவர்கள் மசய்யும் தவதலயில் அவர்களுக்கு 
உதவக்கூடிய ஒரு பரிசு மகாடுங்கள். எடுத்துக்காட்டு: உங்கள் அன்தனக்கு 
ஒரு ஸ்பூன், உங்கள் தாத்தாவுக்கு ஒரு உயிருள்ள தாவரம், உங்கள் 
தந்ததக்கு பணிமசய்யும் தகயுதறகள், உங்கள் சதகாதரன் அல்லது 
சதகாதரிக்கு ஒரு அழகான மபன்சில். ஆண்டவர் தம் திட்டத்தத 
நிதறதவற்றத் தததவயான எல்லாவற்தறயும் உங்களுக்கு பரிசளித்துள்ளது 
குறித்து எண்ணிப்பாருங்கள். 

கடவுளுதடய டிஎன்ஏ (பாடம் 13)  
ஆண்டவரிடம் திட்டம் உள்ளது மற்றும் மக்கள் 
அதத பின்பற்றாததபாது அதற்கான விதளவுகள் 
உள்ளன. 

வவடிக்தக வேரம்! (பாடம் 13) 
விதையாட்டு (பாடம் 13)  

முட்டாள்தனமான அறிமுகங்கள் )சாம்சனின் மபாய் அல்லது உண்தம?) 

மாணவர்கள் ஒரு தநரத்தில் ஒருவர் எழுந்து தங்கதளப் பற்றி ஏதாவது 
மசால்லதவண்டும். அவர்கள் மூன்று விஷயங்கதளக் கூற தவண்டும், ஒன்று 
மிதகப்படுத்தப்பட்டதாயிருக்கதவண்டும் அல்லது முற்றிலும் மபாய்யாக 
இருக்க தவண்டும். மற்ற மாணவர்கள் எந்த அறிக்தக உண்தம இல்தல 
என்று யூகிக்கதவண்டும். 

விவாைம் (பாடம் 13)  
(பதழய மாணவர்களுக்காக( 

1. காதலன்/காதலி உறவுகளில் உண்தமயில் சரி என்பது 
என்ன? அதமக்கதவண்டிய சில நல்ல எல்தலகள் 
யாதவ? 



நீங்கள் மநருப்புடன் விதளயாடுகிறரீ்கள். திருமணத்திற்காக நம்தம 
காப்பாற்றுவதத கடவுளின் திட்டமாகும். நீங்கள் தககதள பிடிக்க, முத்தமிட 
ஆரம்பிக்கும் தபாது, அது உங்கதள நீங்கள் திரும்ப முடியாத ஆபத்தான 
இடத்திற்கு மகாண்டு மசல்லலாம். சூழ்நிதலதயப் மபாறுத்து உங்கள் 
உணர்வுகள் மாறும்; எனதவ நீங்கள் சரியான காலத்திற்குள் சரியான 
எல்தலகதள அதமக்க தவண்டும். )மகாரிந்தியர் 119: 9-16, தராமர் 13: 12-14; 2 
மகாரிந்தியர் 6: 14-18; 2 மகாரிந்தியர் 7: 1) 

2. யாரும் அதத பற்றி மதரிந்திருக்காததபாது என் சுய இரகசியம் 
சரியானதா? 

நீங்கள் இரகசியமாக தவறு விதமாக நடந்துமகாள்ள விரும்பினால், அது ஒரு 
எச்சரிக்தக ஒளியாகும், ஏமனனில் நீங்கள் யார் என்று நீங்கள் 
நிதனக்கிறரீ்கதளா அது நீங்களில்தல  .யாரும் பார்க்காததபாது நான் யார் 

என்பதில்தான் தநர்தம இருக்கிறது .மக்கள் தங்கள் உண்தமயான சுயத்தத 
மதறத்து, மக்கள் பார்த்துக்மகாண்டிருக்கும் தவதளயில் தவமறாருவதரப் 
தபால நடிப்பவர்களுக்கு இதயசு ஒருதபாதும் கருதண காட்டுவதில்தல .

(அப்தபாஸ்தலர் 5: 1-11; நான் தீதமாத்ததயு 1: 18-19; தயாவா 2: 3-6 
3. எத்ததன வதகயான பலம் மற்றும் அழகு குறித்து உங்களால் மபயரிட 

முடியும்? அவற்றில் எதத நீங்கள் மிகவும் விரும்புகிறரீ்கள்? 
உதாரணமாக, சாம்சன் உடல் ரீதியாக வலுவாகவும், மதலீலாள் உடல் 
ரீதியாகவும் மட்டும் அழகாகவும் இருந்தனர். 

வலிதம ஆதலாசதனகள்  :அழுத்தம் , தார்மீக தநர்தம, பதற்றத்ததக் 
குதறக்கும் திறன், நதகச்சுதவ மற்றும் வலி எதிர்ப்தப ஆகியவற்றுக்கான 
எதிர்ப்பு  .உடல் வலிதம மற்றும் அழகு பார்க்க எளிதானது , ஆனால் ஒரு 
நபரின் உண்தமயான வலிதம மற்றும் அழகு உள்தள இருக்கிறது( .1 
தீதமாத்ததயு 3: 2, 2 தீதமாத்ததயு 2: 9; லூக்கா 1:80; நான் தீதமாத்ததயு 3: 2-12) 



மாைவர் பக்கங்களுக்கான விதடகள் (பாடம் 13)  

லுக்காஸின் பரிவசாைதன (பாடம் 13)  
தகபிலரி நடவடிக்தக 
ஒரு மகாள்கலதன தண்ணரீ்மகாண்டு நிரப்பவும், அதனுடன் இதததபான்ற 
மவற்றுக் மகாள்கலன் ஒன்தற பக்கத்தில் தவக்கவும். ஒரு காகிதத்துண்தட 
ஈரப்படுத்தி அதத மடக்கவும், அதத தண்ணரீ் இருக்கும் மகாள்கலன் மற்றும் 
மவற்று மகாள்கலனில் தவக்கவும். மமதுவாக முழுதமயாக தண்ணரீ் 
மகாண்ட மகாள்கலனில் இருந்து தகபிலரி மசயல்பாட்தடப் பயன்படுத்தி 
மவற்று மகாள்கலனில் நீர் ஏறத்மதாடங்கும், இரண்டு மகாள்கலன்களிலும் நீர் 
ஒதர அளவு நீடிக்கும் வதர பின்மதாடரவும். 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh 

 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLOBHMuQ9nHZT9tiMWNWGip3nii82SAjRh

