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ெபயர்:



எந்த இரண்டு கரடிகள் ஒேர மாதிரியாக உள்ளது?

1

நான் பலவனீமாக உணர்கிறேபாது கூட, கடவுளிடம் 
வலுவாக இருக்கிேறன்.

பாடம் 1

இேயசு கிறிஸ்து என்ைன 
வலிைமயாக்குகிறார் 

“எனேவ பலவனீனாக இருக்கும்ேபாது நான் 
மகிழ்ச்சியைடகிேறன். மக்கள் என்ைனப்பற்றி அவதூறாகப் 
ேபசும்ேபாதும் மகிழ்ச்சி அைடகிேறன். எனக்குக் கஷ்ட 
காலங்கள் வரும்ேபாது மகிழ்ச்சி அைடகிேறன். மக்கள் 
என்ைன ேமாசமாக நடத்தும்ேபாதும் நான் மகிழ்ச்சி 
அைடகிேறன். எனக்குப் பிரச்சைனகள் வரும்ேபாது 
நான் மகிழ்ச்சி அைடகிேறன். இைவ அைனத்தும் 

கிறிஸ்துவுக்காகத்தான். நான் 
பலவனீப்படும்ேபாெதல்லாம், உண்ைமயில் 

பலமுள்ளவன் ஆகிேறன்."  2 ெகாரிந்தியர் 12:10

ைபபிள் வசனம்



MAZEMAZE

2

ெதலீலாள் ெதலீலாள் 
சூழ்ச்சிெசய்கிறார் சூழ்ச்சிெசய்கிறார் 
(நியாயாதிபதிகள் 16:1-31)(நியாயாதிபதிகள் 16:1-31)

வண்ணமிடவண்ணமிட

பாம்பு சூழ்ச்சி 
ெசய்கிறது

பிரைம



MAZEMAZE

எந்த இரண்டு யாைனகள் ஒேர மாதிரியாக உள்ளது?

3

கழுைதப் புலி 
திருடியது

பிரைம
இேயசு கிறிஸ்து என்ைன திருப்தி 
ெகாள்ள ெசய்கிறார் 

பாடம் 2

“ஏழ்ைமயில் இருக்கும்ேபாது எப்படி வாழ்வது என்று 
நான் அறிந்திருக்கிேறன். ெசல்வம் இருக்கும்ேபாதும் 
எப்படி வாழ்வது என்று நான் அறிந்திருக்கிேறன். 

எல்லாவற்றிலும் எப்ெபாழுதும் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பது 
எப்படி என்று எனக்குத் ெதரியும். அந்த இரகசியத்ைத நான் 
கற்றிருக்கிேறன். எனக்கு உண்ணுவதற்கு இருந்தேபாதும் 

சரி, இல்லாதேபாதும் சரி. நான் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிேறன். 
எனக்கு ேதைவயானைவ அைனத்தும் இருந்தேபாதும் 
சரி, இல்லாதேபாதும் சரி, மகிழ்ச்சியுடன் நான் இருக்கக் 

கற்றிருக்கிேறன்." பிலிப்பியர் 4:12

ைபபிள் வசனம்

நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க ேதைவயான எல்லாம் 
என்னிடம் உள்ளது.
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ஆகானின் திருட்டு 
(ேயாசுவா 7: 1-23)

வண்ணமிடவண்ணமிட



ரூத் சிற்றுண்டி நதி சுற்றுலா

நாமான் ேமகங்கள் எலிசா ேகயாசி

ைபபிள் கைதக்கு சம்பந்தப்பட்ட படங்கைள வட்டமிடுக.

5

நான் மற்றவர்கள் என்ைன ேநாக்கி எவ்வாறு நடந்து 
ெகாள்ள ேவண்டும் என்று விரும்புகிேறேனா, 
நான் மற்றவர்கைள ேநாக்கி அவ்வாேற 
நடந்துெகாள்கிேறன்.

குரங்கு
சாதகமாக 
எடுத்துக்ெகாள்கிறது

இேயசு கிறிஸ்துேவ எனக்கு 
இரக்கம் காட்டுகிறார்

பாடம் 3

பிரைம
"உங்களுக்குப் பிறர் எைதச் 
ெசய்ய விரும்புகிறரீ்கேளா 
அைதேய பிறருக்கும் 

ெசய்யுங்கள்."
லூக்கா 6:31

ைபபிள் வசனம்
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ேகயாசி பயன்படுத்திக்ெகாள்கிறார்
(2 இராஜாக்கள் 5: 1-27)

வண்ணமிடவண்ணமிட



ஒேர மாதிரியாக 
இருக்கும் இரண்டு 

ஓநாய்கைள வட்டமிடுக.
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கடவுளுைடய பிள்ைளயாய் பரேலாகத்தில் 
எனக்கு நித்திய ஜவீன் உள்ளது.

பாடம் 4

இேயசு கிறிஸ்து என்ைன தனது 
குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாக ஆக்கினார்.

"எனது ஆடுகள் எனது குரைலக் ேகட்கும். நான் 
அவற்ைற அறிேவன். அைவ என்ைனப் பின் ெதாடரும். 

28 நான் என் ஆடுகளுக்கு நித்திய ஜவீைனக் 
ெகாடுக்கிேறன். அைவகள் இறந்துேபாவதில்ைல. 

அைவகைள என் ைகயிலிருந்து எவரும் 
பறித்துக்ெகாள்ளமுடியாது." ேயாவான் 10: 27-28

ைபபிள் வசனம்



புலி 
தாக்குகிறது
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பிரைம

ஆமானின் 
ேநரடி தாக்குதல் 
(எஸ்தர்)

வண்ணமிடவண்ணமிட



இந்த 2 படங்களில் இருக்கும் 10 வித்தியாசங்கைள 
வட்டமிடவும், பின்னர் சதுப்பு நிலத்ைத வண்ணமிடுக.

முதைல 
அச்சுறுத்துகிறது

9

விஷயங்கள் சாத்தியமற்றதாக ேதான்றினாலும் 
கூட, பயத்ைத நான் ெவல்ல முடியும்.

இேயசு கிறிஸ்து என்ைன ைதரியசாலி

பாடம் 5

பிரைம

"நீ உறுதியும், ைதரியமும் உைடயவனாய் 
இருக்க ேவண்டுெமனக் கட்டைளயிட்டைத 

நிைனவில் ைவத்துக்ெகாள். எனேவ 
பயப்படாேத, நீ ேபாகுமிடங்களில் எல்லாம் 
ேதவனாகிய கர்த்தர் உன்ேனாடிருப்பார்� 

என்றார்." ேயாசுவா 1: 9

ைபபிள் வசனம்



ேகாலியாத் 
அச்சுறுத்துகிறார் 
(1 சாமுேவல் 17)
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வண்ணமிடவண்ணமிட
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1. இேயசு கிறிஸ்து என்ைன 
வலிைமயாக்குகிறார் 
2. இேயசு கிறிஸ்து என்ைன திருப்தி ெகாள்ள 
ெசய்கிறார் 
3. இேயசு கிறிஸ்துேவ எனக்கு இரக்கம் 
காட்டுகிறார்
4. இேயசு கிறிஸ்து என்ைன தனது 
குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாக ஆக்கினார்.
5. இேயசு கிறிஸ்து என்ைன ைதரியசாலி


