


 
 

 

காட்டில் உயிர் பிழைத்தல் 
 

இயயசு கிறிஸ்துவில் நாம் யார் என்பழதக் கற்றுக்ககாள்ளுதல் 
விபிஎஸ் ழகயயடு 

(விடுமுழற யவதாகம பள்ளி) 

“சிறுவர்கள்  முக்கியமானவர்கள்”  இடமிருந்து புதிய விபிஎஸ் 

 

இழையதளம்: 

www.ChildrenAreImportant.com/jungle/ 

 

“சிறுவர்கள்  முக்கியமானவர்கள்” முழு அைிக்கும் நன்றி! 
 

தழைழம பதிப்பாசிரியர்: கிறிஸ்டினா க்ரூஸ்  

பழடப்பு குழு: ட்விட் க்ரூஸ், பியளார் யபால்யடா, கெனிபர் சான்கசஸ் நீட்யடா, ெூைியயா 
சான்கசஸ் நீட்யடா, ழமக் காங்கஸ், கமான்கசராட் டுரான் டயஸ், சுகி கங்காஸ், கவயரானிகா 
யதாஜ், மற்றும் விக்கி கங்காஸ். 

இந்த விபிஎஸ் நிகழ்ச்சிக்கு, அற்புதமான புதிய பாடல்கள் எழுதி வைங்கிய ழமக்யகல் கங்காஸ் 
மற்றும் யயாசுவா கமண்யடாசா அவர்களுக்கு நன்றி. 

கமாைிகபயர்ப்பு குழு: 

அைி அத்துஹா, அைன் யசவியர், அனுபமா வர்கீத், அயராமா கவளியடீுகள், பிகளஸ்ஸி 
கெயதந்தர், பிகளஸ்ஸி யெக்கப், கார்ைா மாயுமி, யடவிட் ராெு, எப்பிராயமீ் நிெுனா மியராபி, 
பின்னி யெக்கப், யெக்கப் குருவில்ைா, கெயதந்தர் சிங், மார்யகாஸ் யராச்சா, மாத்யூ தாஸ், 
நாஸிம் கபௌக்டியா, பால் வாங்கி, பால் கசப்டன், ரூபினா ராய், சப்ரிைா கபன்னி ொன், 
மற்றும் துழைத் தழைப்பு நான்.  

http://www.childrenareimportant.com/jungle/
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 “காட்டில் உயிர் பிழைத்தல்” விபிஎஸ்ஸிற்கு வரயவற்கியறாம்! 

உங்கள் கதாழையநாக்கிழயயும், பயை ழபழயயும் 
எடுத்துக்ககாண்டு, ெபீ்பில் ஏறுங்கள், ஏகனனில் இது VBS 
காட்டிற்கான யநரம்! நம்ழம சுற்றி இருக்கும் உைகம் 
காடுயபான்றது, மற்றவர்களின் ழகயாளுதல், திருட்டு, 
தந்திரம் அல்ைது நம்ழம பயன்படுத்திக்ககாள்ளுதல் 
யபான்றவற்ழற கசய்தாலும்,  நாம் எப்படி வாழ்வது 
என்பழத கற்றுக்ககாள்கியறாம். எனினும், நாம் இயயசு 
கிறிஸ்துவினிடத்தில் யார் என்பழத 
கற்றுககாள்ளுழகயில், நாம் நம்பியாகியுடன் இருக்கைாம். 
“நம்ழமச் சுற்றிலும் விசுவாசமுழடயவர்கள் ஏராளமாக இருக்கிறார்கள். விசுவாசம் என்றால் 
என்ன கபாருள் என்று அவர்களது வாழ்க்ழக நமக்குக் கூறுகின்றது. நாமும் அவர்கழளப்யபால் 
வாையவண்டும். நம் முன் நடக்கும் பந்தயத்தில் நாமும் பங்ககடுத்து ஓடயவண்டும். நம் 
முயற்சியில் இருந்து நாம் என்றும் பின்வாங்கக் கூடாது. நம்ழமத் தடுத்து நிறுத்துகிற 
எழதயும் நமது வாழ்விைிருந்து தூக்கி எறிய யவண்டும். நம்ழமப் பற்றுகிற பாவங்கழளயும் 
விைக்கிவிட யவண்டும்.” எபிகரயர் 12:1  
எங்களது ஆய்வுப்கபாருள் காண்பிக்கிறபடி, நாம் நமக்கு முன் கசன்றவர்களிடமிருந்து 
ஊக்கமளிக்கப்படுகியறாம், எனயவ, நாம் எல்யைாருழடய பயம், பாவங்கள், தாக்குதல்கள் 
ஆகியவற்ழற கவற்றிகரமாக ழகப்பற்ற முடியும். இந்த VBSல், நாம் காட்டில் ஆைமான ஒரு 
சாகசத்திற்கு கசல்ைவிருக்கியறாம், அதன் மறுப்பக்கத்திைிருந்து கவளிவருழகயில், ழதரியம், 
இரக்கம், திருப்தி மற்றும் வைிழம ககாண்டு நாம் ஆண்டவரின் குடும்பத்தில் ஒரு பகுதி 
என்பழத கதரிந்துககாள்யவாம்! 
எப்யபாதும்யபால், உங்கள் மாைவர்கள் இழைந்து கசயல்பட முடியும், அல்ைது நீங்கள் 
அவர்கழள குழுக்களாக பிரிக்கைாம் மற்றும் கசயல்பாட்டு நிழையங்கள் மூைம் சுைற்சி 
கசய்யைாம். நீங்கள் உங்களது சாதாரை சிற்றுண்டிழய வைங்கைாம் அல்ைது அன்ழறய 
நாளிற்கான பாடம் சம்பந்தப்பட்ட சிற்றுண்டிக்கான யயாசழனகழளப் பயன்படுத்தைாம். 
குைந்ழதகள் விைங்குகழள உருவாக்க விரும்புகிறார்கள் என்பதால் ழகவிழனகள் கசய்வது 
மிகவும் யவடிக்ழகயாக இருக்கும், யமலும் உங்கள் மாைவர்கழள "யபாக்ைீ'ன் சாகசங்கள்" 
நாடகத்தில் அவர்கள் முன்னர் சந்தித்த விைங்குகழள அடிப்பழடயாகக் ககாண்டு இழத 
கசய்வர். அைங்கரித்தழை யமலும் யவடிக்ழகயாக்க, ஒவ்கவாரு நிழையமும் ஒரு 
யவடிக்ழகயான கபயர் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அன்றாட ழபபிள் பாடம், உங்கள் 
மாைவர்களுக்கு ஐந்து வழரபடங்கழளக் வழரவதற்காக ககாண்டுள்ளது, குறிப்பாக, அவர்கள் 
மாைவர் புத்தகங்களில் மழறத்து ழவக்கப்பட்டிருக்கும் காடு கதாடர்பான புதிர்கழள 
ஆர்வத்துடன் அனுபவிப்பார்கள்! இந்த காடு தீம், யவடிக்ழகயான VBS, உற்சாகமான 
அைங்கரித்தல், மற்றும் ஆகப்யபார்ழவ யயாசழனகழள நிழறய கசயல்படுத்த எளிதானது. 
"காட்டில் உயிர் பிழைத்தல்" VBS, உங்கள் மாைவர்களுக்கு, அவர்கழளச் சுற்றியுள்ள உைகம் 
முழுவதிலுமுள்ள தாக்குதல்கழளயும் கபாருட்படுத்தாமல், கிறிஸ்துவில் அவர்கள் யார் 
என்பழதக் கற்றுக்ககாள்ள உதவுகிறது. கடைிைாவிடமிருந்து, நம்ழம ழகயாள முயல்பவர்கள்; 
ஆச்கசன்னிடமிருந்து, திருட முயலுகிறவர்கள்; கெஹாெியிடமிருந்து, நம்ழம பயன்படுத்தி 
ககாள்ள முயல்பவர்கள்; ஹமனிடருந்து நம்ழம யநரடியாக தாக்குபவர்கள்; 
யகாைியத்திடமிருந்து ழதரியமாக அச்சுறுத்தும் ஆட்கள் பற்றி நாம் அறிந்துககாள்யவாம். அயத 
யநரத்தில், நாம் வலுவான, திருப்தியான, அன்பான, ழதரியமானவர்களாக ஆகி, ஆண்டவரின் 
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குடும்பத்தில் ஒரு பகுதியாக ஆகமுடியும்! 4ஆம் நாளில், இயயசு கிறிஸ்துவுக்கு அவர்களின் 
இருதயங்கழளயும் வாழ்க்ழகழயயும் ககாடுக்க பிள்ழளகளுக்கு ஒரு சிறந்த வாய்ப்ழப நாம் 
வைங்குயவாம். 
இழத ஒரு "உயிர் பிழைத்தவர்" நிகழ்ச்சிழயப் யபாை யதாற்றமளிக்கச்கசய்து, உங்கள் 
VBSக்கான கூடுதல் சுழவழய நீங்கள் உருவாக்க முடியும், அங்கு நீங்கள் யாழர 
கவற்றிககாள்ள முடியும், உயர் வாைமுடியும் மற்றும் வியப்பழடயத்தக்க விதத்தில் 
விழளயாடுதல் யபான்றவற்ழற காை குழுக்களாக, யபாட்டிழய யநரழையில் 
ஒளிபரப்புகிறரீ்கள். எந்தளவு கதாைில்நுட்பத்ழத (பாசாங்காக அல்ைது உண்ழமயாக) நீங்கள் 
உங்கள் VBSல் யசர்க்கிறரீ்கயளா, அந்தளவு அதிக நவனீத்ழத உங்கள் யதவாையம் உைரும்! 
வரவிருக்கும் விடுமுழறயில், உங்கள் யதவாையத்துடன், காட்டில் ஆைமாக கசல்ை நீங்கள் 
தயாராக உள்ளரீ்களா? இந்த புதிய VBSல் "காட்டில் உயிர் பிழைத்திருத்தல்!"ைில் உங்களுக்காக 
சாகசங்கள் காத்திருக்கின்றன.  

 
கிறிஸ்டினா க்ரூஸ், ஆசிரியர்: “சிறுவர்கள் முக்கியமானவர்கள்”  
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 மூைப்கபாருழள எவ்வாறு பயன்படுத்துவது 

அழைத்தல்  
அயநகமான யதவாையங்கள், விடுமுழற ழபபிள் பள்ளிக்கு தங்கள் சமூகத்ழத அழைப்பதில் 
புளகாங்கிதமழடகின்றன. சமூகத்திலுள்ள மக்கழள அழைப்பதற்கான மிக கபாதுவான வைி, 
கழடகள், கபாது யபாக்குவரத்து ஆகியவற்றில் சுவகராட்டிகழள கவளியிடுவதாகும். நீங்கள் 
ஒரு பிஸியாக பகுதியில் உங்கழள ககாண்டிருத்தி, ஃபிழளயர்கழள வைங்கைாம். இந்த 
யநாக்கங்களுக்காக, நாங்கள் சுவகராட்டிகளும், ஃபிழளயர்களும் உருவாக்கியுள்யளாம். இந்த 
விளம்பர வளங்கள் எங்களுழடய இழையதளத்தில் பதிவிறக்கம் கசய்ய கிழடக்கிறது, 
எனயவ அவற்ழற நீங்கள் அச்சிடைாம். மற்கறாரு நல்ை யயாசழன முக்கிய கதருக்களில் ஒரு 
அைிவகுப்பு ஏற்பாடு கசய்து, அழனவரும் காட்டில் வாழும் விைங்குகழளயபால் உடுத்தி, 
அழைப்பிதழ்கயைாடு சாக்யைட்ழட ககாடுக்கைாம் என்று பரிந்துழரக்கப்படுகிறது. சிை 
யதவாையங்கள், அைிவகுப்புக்காக மிதழவகள் அல்ைது அைங்கரிக்கப்பட்ட கார்கழள 
உருவாக்கின்றன! பிரதான யைாயகா, கிராஃபிக் கழைகள் மற்றும் உங்கள் அழைப்பிதழ்கழள 
உருவாக்க உங்களுக்கு யதழவப்படும் அழனத்தும், தபால் கார்டுகள், சுவகராட்டிகள், 
அச்சிடப்பட்ட டி-சட்ழடகள், ஃபிழளயர்கள் மற்றும் பை இைவசமாக எங்கள் வழைத்தளத்தில் 
கிழடக்கும். நீங்கள் உண்ழமயில் இந்த முயற்சிழய கசய்ய முடியும்! குைந்ழதகள் 
நற்கசய்திழய யகட்க யவண்டும், உங்கள் VBSசிற்கு இது ஒரு சரியான யநரம். 

ஆகளடுத்தல்  

உங்கள் VBSல், உங்களுக்கு யதழவயான ஒவ்கவாரு பைிக்கும், குறிப்பிட்ட கதாண்டர்கழள 
நீங்கள் பைியமர்த்துக்ககாள்ள பரிந்துழரக்கியறாம். உங்கள் VBS மாதங்கழள முன்கூட்டியய 
ஊக்குவிக்கத் கதாடங்குங்கள், எனயவ ஒரு கபரிய நிகழ்வு கநருங்கி வருவழத அறிந்து 
உங்கள் கூட்டம் மகிழ்ச்சியழடயும். தன்னார்வைர்கழள நியமனம் கசய்ய யநரம் வருழகயில், 
உங்களுக்குத் யதழவப்படும் யவழைகளின் பட்டியல் ஒன்ழற நீங்கள் தயார்கசய்ய 
பரிந்துழரக்கியறாம் மற்றும் ஒவ்கவாரு யவழைக்கும் சரியானவர்கள் யார் என்று உங்களுக்குத் 
கதரிந்தவர்கழளப் பற்றி சிந்தியுங்கள். பின்னர், பைிக்காக ஒரு "குறிப்பிட்ட சலுழக"யுடன் 
அவர்கழள அணுகவும். ஒரு யவழை குழு பட்டியைில் அவர்கழள ழககயழுத்திட கசய்யுங்கள், 
அது ஒரு நல்ை யயாசழனயாக இருக்கும், ஏகனனில் அதன் மூைம் அவர்கள் மற்றவர்களும் 
தன்னார்வ பைியில் இருக்கிறார்கள் என்று பார்க்க முடியும். VBSல் பங்யகற்பது, உங்கள் 
யதவாையத்தில் உள்ள மக்களுக்கு, குைந்ழதகள் இருக்கும் அழமச்சகம் எத்தழன 
மகிழ்ச்சியளிக்கக்கூடியது என்பழத ஆராய்ந்து பார்க்க சிறந்த வைியாகும்! குைந்ழதகள் 
அழமச்சகத்திைிருக்கும் அழனத்து தன்னார்வைர்களும் ஆசிரியர்களாக இருக்க யவண்டும் 
என்பதில்ழை. அடுத்த தழைமுழறழய உயர்த்துவதற்காக, கிறிஸ்துவுழடய முழு கபாருளும் 
நமக்கு யதழவ! 

அைிகள்  
யபாட்டியானது, உங்கள் EBVயின் மிகவும் யவடிக்ழகயான ஒன்றாக இருக்கும், ஆனால் அது 
விருப்பத்யதர்வுதான் என்பழத நிழனவில் ககாள்ளவும். அைிகளில் சமபங்ழக பராமரிக்க, 
ஒவ்கவாரு வயதினழரயும் குழுக்களாக பிரித்திடுங்கள். ஒவ்கவாரு குழுவிற்கும் நீங்கள் ஒரு 
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வண்ைத்ழத அல்ைது ஒரு கபயழர ஒதுக்கைாம், இது "சர்ழவவர்" என்ற உைர்ழவ வைங்க 
உகந்தது. இந்த வைியில், ஒவ்கவாரு வயதினரும் ஒவ்கவாரு குழுவிலும் உறுப்பினர்களாக 
இருப்பார்கள்; அயத சமயம், ஒவ்கவாரு குழுக்களும், எல்ைா வயதினழரயும் உறுப்பினர்களாக 
ககாண்டிருப்பார்கள்.  

ஒவ்கவாரு அைிக்கும் ஒரு தழைவழர நியமியுங்கள், அவர்களது அைிழய வைிநடத்தும், 
ஊக்குவிக்கும் ஒருவராக அவர் இருக்க யவண்டும். ஒவ்கவாரு நாளும், திறந்ததும், உங்கள் 
அைிக்கு உற்சாகம் வரவும் அல்ைது அைிவகுக்கவும் கூட 15-30 நிமிடங்கள் 
எடுத்துக்ககாள்ளும். அவர்கள் ஒன்றிழைந்து பிரார்த்திக்கைாம், கவற்றிககாள்ள உத்திகழள 
திட்டமிடைாம். ஒவ்கவாரு அைிழயயும் ஒரு மூழையில் ககாண்டு, இந்த அைிகளின் 
கூட்டங்கழள பிரதான மண்டபத்தில் நடத்த அறிவுறுத்துகியறாம். இந்த வைியில், நீங்கள் 
உங்கழள தயார்படுத்திக்ககாண்யட, ஒவ்கவாருவழரயும் கவனிக்கமுடியும், இது ஒரு 
உற்சாகமான சூழ்நிழைழய உண்டாக்கும். புள்ளிகழள நியமிக்க மிகவும் எளிதான ஒரு 
பகுதிகயன்பது, "சதுர விழளயாட்டுகள்" தான். நீங்கள் உங்கள் தழைவர்கள் மற்றும் 
உதவியாளர்கழள, ஒழுங்காக நடந்துககாள்ளும், சுத்தம் கசய்ய உதவும், அன்பான, அல்ைது 
சிறு குைந்ழதகளுக்கு உதவும் குைந்ழதகழள குறித்து குறிப்புக்கள் எடுக்க கசால்ைிடுங்கள். 
இந்த குைந்ழதகள் கூடுதல் புள்ளிகள் வைங்கப்படுவர், இது அவர்கள் அைி முன்யனாக்கி 
கசல்ை உதவும். 
 
முதல் நாளில், அைிகளாக பிரிந்து, ஒவ்கவாரு அைிக்கும் ஒரு கபயழர யதர்வு 
கசய்திடுங்கள். ஒவ்கவாரு குைந்ழதயின் கபயழரயும் கற்க ஒரு விழளயாட்ழட 
யமற்ககாண்டிடுங்கள். இரண்டாம் நாள், ஒரு நழகச்சுழவ அல்ைது அைிக்காக ஒன்றிழைந்து 
ஒரு பாடல் கற்றிடுங்கள். மூன்றாம் நாளில், அவர்கள் கவள்ளிக்கிைழம யதான்றும் யபாது 
காற்றிைாடவிட ஒரு ககாடி அல்ைது ஒரு சுவகராட்டிழய உருவாக்குவார்கள். நான்காம் 
நாளில், இறுதி நாளில் உங்கள் விளக்கக்காட்சிக்காக பயிற்சி கசய்திடுங்கள். அது ஒரு 
உற்சாகமான, ஒரு அைங்கரிக்கப்பட்ட ககாடியுடன், கபாதுமக்களுக்கான வாழ்த்துடன் 
இருக்கயவண்டும். இறுதிநாளில், ஒவ்கவாரு அைியும் முன்யன கசன்று தங்களின் அைிழய, 
ககாடியயாடு உற்சாகத்துடன் வைங்கி, கமாத்த குழுழவயும் வாழ்த்துவார்கள். கவற்றியாளர் 
என்று கூறுமளவிற்கு, எந்த அைி சிறந்தது என்று தீர்மானியுங்கள், இதற்கு வாரம் முழுவதும் 
அவர்கள் யசகரித்த புள்ளிகழள ககாண்டு முடிவு கசய்யவும். 
  
அைிகளின் கபயர்களுக்கான பரிந்துழர: அயமசானியன்ஸ், சர்ழவயவார்ஸ், 
அட்கவண்ச்சுரர்ஸ், யநவிகடர்ஸ், அல்ைது எக்ஸ்ப்யளாரர்ஸ். :) 
 
வார இறுதியில் கவற்றிகபறும் அைிக்கு பரிசு அல்ைது கவகுமதி வைங்க தயாராகுங்கள்! 
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சுைற்சி  
நீங்கள் எங்கள் VBSஐ, நீங்கள் விரும்பும்படி பயன்படுத்திக் ககாள்ளைாம், ஆனால் அது ஒரு 
யநரத்தில் மூன்று நிழையங்களுடனான ஒரு சுைற்சி முழறயுடன் பயன்படுத்தப்பட 
எழுதப்பட்டுள்ளது. 

இதன் அர்த்தம் என்னகவனில், நீங்கள் குைந்ழதகழள மூன்று அைிகளாக பிரித்து, அந்த 
குழுக்கள் வைங்கப்பட்டுள்ள மூன்று நிழையங்களுக்குள்: "குழக வகுப்பு", "ழபபிளின்படி 
வைிநடத்துதல்" மற்றும் "நீர்வழீ்ச்சி ழகவிழனகள்" என்பவற்றில் சுைற்சி முழறயில் இருக்க 
கசய்திடுங்கள். ஒவ்கவாரு நிழையமும் 20 முதல் 40 நிமிடங்கள் நிழைத்திருக்கும், 
ஒவ்கவாரு நிழையமும் மூன்று முழற திரும்ப வரும், இதன் மூைம் ஒவ்கவாரு அைியும் 
ஒரு நாளில் ஒரு முழற ஒவ்கவாரு நிழையத்திற்கும் யபாகமுடியும். குைந்ழதகழள 
பிரிக்கக்கூடிய மிக எளிதான வைி, மாைவர்களின் யவழை பக்கங்களுக்காக பிரிப்பழதப்யபால், 
வயதி ரீதியாக பிரிப்பது: 

• “எளிது”    4-6 வயது 
• “நடுநிழை”          7-9 வயது 
• “கடினம்”    10-12 வயது  

நீங்கள் ஏற்கனயவ குழுழவ அைிகளாக பிரித்திருந்தால், அவற்ழறயும் நீங்கள் 
பயன்படுத்தைாம். உங்கள் VBSற்கு இளம் வயதினழர அல்ைது இளம் பருவத்தினழர (13+ 
வயதானவர்கள்) உதவியாளர்களாக பயன்படுத்திக்ககாள்ள பரிந்துழரக்கியறாம். எனினும், 
"சிரமமான" மாைவர் புத்தகம் பழைய மாைவர்களுக்கும், கபரியவர்களுக்கும் கூட யவடிக்ழக 
தருவதாய் இருக்கும். நிழையங்கள் மூைம் சுைற்ற எங்களது பிடித்தமான வைி, சுைற்றும் 
யநரத்தில், இழசழய இழசக்கவிட யவண்டும், எனயவ மாைவர்கள் ஒரு நிழையத்திைிருந்து 
மற்கறாரு நிழையத்திற்கு நகர்ழகயில், நிழறய ஆற்றல் இருக்கும். நாங்கள் "சதுர 
விழளயாட்டுகள்" மற்றும் தின்பண்டங்கள் "கவப்பமண்டை உைவகம்" விழளயாட்ழட 
பிரித்துள்யளாம், ஏகனனில் உங்களின் அழனத்து மாைவர்கழளயும் ஒன்றிழைக்ழகயில் 
எளிதாக இருக்கும். மற்கறாரு வைி, ழபபிள் வசனத்ழத கற்க மற்கறாரு நிழையத்ழத 
கூடுதைாக யசர்ப்பது, அல்ைது பாடல்களுக்கு கசய்ழககள் கற்பது, அல்ைது இரண்டும், எனயவ 
நீங்கள் 6 நிழையங்கள் ககாண்டு, 3 நிழையங்களின் 2 குழுக்கழள ழவத்துக்ககாள்ளைாம். 
நிச்சயமாக, நீங்கள் உங்கள் விருப்பப்படி உங்கள் நிகழ்ச்சி அட்டவழைழய முடிவு கசய்து 
ககாள்ளமுடியும்! 
 

நிகழ்ச்சி அட்டவழைழய (3-5 மைியநரங்கள்) 
 
கதாடக்கம் 

• இழச 

• அறிமுகம் 

• நாடகம் 
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அைிகள் 

தினசரி நடவடிக்ழககள் (15-30 நிமிடங்கள்) 

சுைற்சி (அைிகள் அல்ைது வயது) (ஒவ்கவான்றும் 15-30 நிமிடங்கள்) 
 

• குழக வகுப்பு 
• ழபபிளின்படி வைிநடத்துதல் 
• நீர்வழீ்ச்சி ழகவிழனகள் 

 

விழளயாட்டுகள் (30-45 நிமிடங்கள்) 

தின்பண்டம் (15-30 நிமிடங்கள்) 

ஒன்றாக மூடுதல் (15-30 நிமிடங்கள்) 

• இழச 
• அறிவிப்புகள் மற்றும் நிழறவு கசய்தல் 

நாடகங்கள்  

ஒவ்கவாரு நாளும் பாடத்ழத முன்னுழர படுத்த நாடகங்கள்தான் யவடிக்ழகயான வைியாகும், 
அன்றாட வாழ்வில் மாைவர்கள் தாங்கள் என்ன கற்றுக்ககாள்கிறார்கள் என்பதுடன் தங்கழள 
கதாடர்புபடுத்தி ககாள்ளவும் இது உதவும். நிகழ்ச்சி முடிவுகபறும்வழர, அயத 
நடிகர்கழளக்ககாண்டும், அவர்கள் அயத உழடயிலும் இருப்பழத நாங்கள் பரிந்துழரக்கியறாம். 
அவர்கள் நிழையங்கழள அழடந்து மாைவர்கழள வாழ்த்தி, நாள் முழுவதும் அவர்களுடன் 
"சுயபடம்" அல்ைது புழகப்படம் எடுக்கவும் வருழக புரியைாம். 

இந்த நாடகங்களில், ஒவ்கவாரு நாளும் பள்ளிக்கு சரியான யநரத்திற்கு வர யபாக்ைீ 
யபாராடுழகயில், காட்டு விைங்குகள் அவழன ஊக்குவிக்கின்றன அல்ைது 
அழதயரியப்படுத்துகின்றன. அவன் தனது ஆசிரியழர பற்றி யபசுவான், ஆனால் நீங்கள் 
அவழர ஒருயபாதும் காை முடியாது. யபாக்ைீக்கு எதிரான அந்த விைங்குகளின் 
தாக்குதைானது, நமது யதவாையங்களில் மாைவர்கள் எதிர்ககாள்ளும் கபாதுவான 
தாக்குதல்களாய் கருதப்படயவண்டும். யமலும் யவடிக்ழகக்கு, நாம் 
முகநூல்/வாட்ஸ்அப்/யூடியூப் யபான்ற பயன்பாடுகள் ககாண்ட ழகயபசிழய 
பயன்படுத்துகியறாம் அல்ைது "சுயபடம்" எடுத்துக்ககாள்கியறாம். இந்து காட்டில் 
கதாைில்நுட்பத்துடன் கூடிய யவடிக்ழகயாய் இருக்கும். மற்கறாரு நழகச்சுழவயாக, யபாக்ைீ 
ஒவ்கவாரு நாள் காழைஉைவிற்கும் ஒரு தானியத்ழத விருப்பமான உைவாக 
ககாண்டிருந்தான். இழத நீங்கள் உங்கள் பகுதியில் கிழடக்கக்கூடிய ஏதாவது காழை உைழவ 
ககாண்டு தயாரித்துக்ககாள்ளைாம். ஒவ்கவாரு இரவிற்கும், அட்ழடயால் கசய்யப்பட்ட 
அைங்கரிக்கப்பட்ட ெபீ்தான் யபாக்ைீயின் படுக்ழகயாக இருக்கும். நாடகங்கள் 
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ஒவ்கவான்றுக்கும், ஒவ்கவாரு நாளும், 1 காட்டுச்சிறுவன் (யபாக்ைீ) மற்றும் 2 விைங்குகள் 
யவண்டும். உங்களது இரண்டு நடிகர்களும் ஒவ்கவாரு நாளும் ஆழடகளுக்கான எளிழமயான 
முகமூடிகள் ககாண்டு, கவவ்யவறு விைங்குகளாய் இருக்கைாம். 3ஆம் விைங்கு 5ஆம் 
நாளில்தான் யதான்றும், அதுவும் யமழடக்கு பின்புறமாதான் யதான்றும். நீங்கள் யபாக்ைீ 
மற்றும் விைங்குகளுடன் யவடிக்ழகழய அனுபவிப்பரீ்கள் என்று நம்புகியறாம்! 

இந்த VBSல், முகமூடிகளுக்கான அழனத்து கடம்ப்யளட்களும் எங்கள் வழைத்தளத்தில் 
இைவசமாக ஆன்ழைனில் கண்டறியைாம். 

ht t p://www.chi l drenarei mport ant .com/j ungl e/ 

தினசரி நாடகங்களில் பயன்படுத்த, ஒரு அட்ழட ெபீ்ழப கசய்து ககாள்ளுங்கள். ெபீ்ழப 
எவ்வாறு கசய்யயவண்டுகமன்று கதரிந்துககாள்ள வடீியயாழவ யூடியூபில் காணுங்கள்! 
ht t ps://www.yout ube.com/wat ch?v=KEwQpAqHNkk 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.childrenareimportant.com/jungle/
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நிழையங்கள் 
ழபபிளின்படி வைிநடத்தல் 
நாம் ஒரு யகயனாவில் ழபபிழளக் கடந்து கசல்லும் நதிக்கு 
வரயவற்கியறாம்! மாைவர்கழள ஒவ்கவாருநாழளய பாடத்தின் தழைப்பு, 
சுயைாகம் மற்றும் நிழனவக வசனத்ழத கசால்ைழவயுங்கள். அடுத்து, 

மாைவர்கள் புத்தகங்கழள வைங்கி, மழறக்கப்பட்ட புதிரிைிருந்து துவங்க ஊக்குவியுங்கள். 
இறுதியாக, உங்கள் மாைவர்கழள அவர்களின் புத்தகத்தில் 2 கசயற்பாடுகள் கசய்யழவத்து, 
அவர்களின் பக்கங்கழள வண்ைம் தீட்ட கசய்யுங்கள். 

குழக வகுப்பு 
குழக வகுப்பில், ஆசிரியர் விவிைிய கழதழய கூறுவார், குைந்ழதகள் 
ஒவ்கவாரு கழதயின் படங்கழள வழரவார்கள். படங்கள் விவிைிய 
வரைாற்ழற எடுத்துழரக்கும் வண்ைம், சிறந்த கழைப்பழடப்பாய் 

இருக்காது, ஆனால், கசய்விக்க எளிதான வழரபடங்கழள இருக்கும், எனயவ குைந்ழதகள் 
அவர்களாகயவ வழரபடத்ழத பார்த்து வழரவார்கள். வழரபடங்களுடன் முடித்துக்ககாண்டதும், 
வாக்காளர் சுவகராட்டி அருகில் மாைவர்கழள ஒன்றிழைத்து, யகள்விழய யகளுங்கள், இரு 
விருப்ப பதில்கழளயும் சத்தமாக வகுப்பில் படியுங்கள். "விருப்பங்கள்" அல்ைது 
"வாக்களிக்கும் யநரம்" என்பதன் சிந்தழனயானது, உங்கள் மாைவர்கழள 
சிந்திக்கச்கசய்வதர்க்கு, எனயவ, நீங்கள் இரண்டு பக்கங்களும் சாத்தியமாக இருக்கும்படி 
கசய்ய யவண்டும். வைங்கப்பட்டுள்ள இரு விருப்ப பதிைகழளயும் படியுங்கள், இரண்டுயம 
சரிதான் என்பதுயபால் கசய்திடுங்கள். ஒவ்கவாரு குைந்ழதயும், அவர்களின் வயதிற்யகற்ப, 
பதிழை யதர்வுகசய்து, சுவகராட்டியில் ழககயாப்பமிடுவர். நீங்கள் விரும்பினால், ஸ்டிக்கர்கள் 
அல்ைது டீக்கல்கள் ககாண்டும் வாக்களிக்கைாம். ஒயர பதிழை சரிகயன்று காண்பிக்க 
முயைாதிருங்கள். 

நீர்வழீ்ச்சி ழகவிழனகள் 
இந்த நிழையத்தில், பாடத்ழத நிழனவில்ககாள்ளவும், யவடிக்ழகயான 
சிைவற்ழற வடீ்டிற்கு எடுத்துச்கசல்ைவும், மாைவர்கள் ழகவிழனகழள 
ஆர்வத்துடன்  கசய்வர். ழகவிழனகளுக்கான அழனத்து வார்ப்புருக்களும் 

ஆன்ழைனில் கிழடக்கிறது (நமது வழைத்தளத்தில்) மற்றும் வைிமுழறகள் இங்யக இந்த 
ழகயயட்டில் கிழடக்கிறது. 

கவப்பமண்டை உைவகம் 
கண்டிப்பாக, அது ஒரு வைக்கமான விஷயம் என்பதால், நீங்கள் யதநீர் 
அல்ைது மதிய உைவு யபான்ற ஒரு வைக்கமான தின்பண்டத்ழத 
வைங்கைாம். எனினும், நமது தின்பண்ட யயாசழனகள், உண்பதற்கு 

சிறந்ததாய் இருப்பயதாடு, VBSயஸாடு (விடுமுழற ழபபிள் பள்ளி) கதாடர்புழடய 
குைந்ழதகளுக்கான யவடிக்ழக கசயல்முழறயாயும் இருக்கயவண்டும். உங்கள் VBSல் இருக்கும் 
அழனவரும் கசயல்முழறகழள தின்பண்டங்கயளாடு ஆர்வமாய் அனுபவிப்பர். உங்களால் 
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உங்கள் பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட கபாருட்கழள ககாண்டு, இருப்பழத மாற்றி யவடிக்ழக 
ககாள்ளுங்கள்! 

சதுர விழளயாட்டுகள்  
விழளயாடுதல் அறிழவ கட்டழமக்கிறது, கதாடர்பு ககாள்வழத 
ஊக்குவிக்கிறது மற்றும் குைந்ழதகழள மகிழ்ச்சியழடய கசய்கிறது. 
அதனால்தான் பகிர்தல், திருப்பங்கழள யமற்ககாள்ளுதல் மற்றும் 

மற்றவழர கவனித்தால் யபான்றவற்ழற குைந்ழதகள் கற்றுக்ககாள்ள இந்த VBSல், நாங்கள் 
விழளயாட்டுகழள உள்ளடக்கியுள்யளாம். ஒவ்கவாரு பாடத்திற்காகவும், உள்ளடக்கப்பட்டுள்ள 
விழளயாட்டுகளுள் ஒன்ழற அல்ைது நீங்கள் விரும்பினால் இரண்ழடயுயம யதர்வு கசய்து 
கசய்ைபடுத்துங்கள். பங்குகபறும் குைந்ழதகளின் எண்ைிக்ழகழய கபாறுத்து, பல்யவறு வயது 
குைந்ழதகழள குழுக்களாக பிரித்திடுங்கள், ஒவ்கவாரு குழுவிலும், சிறியவர்கள், 
இழடநிழையாளர்கள் மற்றும் டீன் ஏஜ்ெிற்கு முந்ழதயயார் ஒயர அளவில் இருக்கிறார்களா 
என்பழத சரிபார்த்துக்ககாள்ளவும். முதை நாளில் உங்கள் அைிகழள அழமத்திடுங்கள், 
பின்னர் அழதயய வாரம் முழுதும் ழவத்துக்ககாள்ளுங்கள்! 
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 கூடுதல் யயாசழனகள் 
யமழசழய அைங்கரிக்க 
ஒரு பச்ழச அல்ைது பழுப்பு நிற யமழெ துைியுடன் மூடப்பட்ட ஒரு நீண்ட யமழசழய 
ககாண்டு கதாடங்குங்கள். யவறுபட்ட கூழடகள் மற்றும் உைழவ நிரப்புங்கள், காடு யபான்ற 
ஒரு உைர்ழவ வைங்க, சிை அழடத்துழவக்கப்பட்ட-குரங்குகழள யசர்க்கவும், உங்கள் 
பகுதியில் கிழடக்கக்கூடிய பைங்கள் அல்ைது மிட்டாழய பயன்படுத்தவும். 

ெங்கிள் ெூஸ் 
ஆரஞ்சு அல்ைது எலுமிச்ழச-

சுண்ைாம்பு யசாடாயவாடு 

நீங்கள் கதாடங்கைாம் 

மற்றும் காட்டிலுள்ள 

இழைகழளக்ககாண்டு ஒரு 

புதிய யைபிழள 

அைங்கரித்திடுங்கள், "ெங்கிள் ெூஸ்" அல்ைது உங்கள் கசாந்த பை தூள் பஞ்ச் கைந்துககாள்ளுங்கள். 

குரங்குகளுக்காக வாழைப்பைங்கள் 

நாங்கள் ஒரு தட்டு அல்ைது கூழட நிழறய வாழைப்பைங்கழள 
ககாண்டு நிரப்பி, அழத அழடத்துழவக்கப்பட்டிருக்கும் குரங்ழக 

ககாண்டு அைங்கரித்துள்யளாம். "குரங்யக, 
உனக்காக வாழைப்பைங்கள்" என்ற ஒரு 
அழடயாளத்ழதயும் நாங்கள் ழவத்துள்யளாம். 
குைந்ழதகள் இந்த யவடிக்ழகயான 
தின்பண்டத்ழத விரும்புவார்கள். 
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புைி முகங்கள்  
நாங்கள் சிறிய மாண்டரின் அல்ைது டாங்கிரின் ஆரஞ்சுகள் பயன்படுத்தியுள்யளாம், ஆனால் 
நீங்கள் உங்கள் பகுதியில் கிழடக்கும் எந்த ஆரஞ்சுகழளயும் பயன்படுத்தைாம். ஒவ்கவாரு 
ஆரஞ்சிலும், கருப்பு நிரந்தர மார்க்கர் ககாண்டு புைி முகங்கள் யபாட்டிடுங்கள். ஒரு "புைிழய" 
யதர்வுகசய்ழகயில், குைந்ழதகள் யவடிக்ழகயாய் உைர்வார்கள். 

 

உயிருள்ள புழுக்கள் 
உங்களால் யகாந்து புழுக்கழள கண்டறியமுடிந்தால், இந்த 
காட்சிப்படுத்தலுக்கு அது சரியானதாக இருக்கும். கழுவிய இழைகள் 
அல்ைது உைவுகளில், "உயிருள்ள புழுக்கள்" அல்ைது 
"ஹகூனாமாட்டாடா" என்ற அழடயாளத்துடன் அவற்ழற 
ழவத்திடுங்கள். 

புைி கால்விரல்கள் 
ஆரஞ்சு "சீயடாஸ்" இந்த யயாசழன மிகவும் சரியானது, ஆனால் 
நீங்கள் உங்கள் பகுதியில் கிழடக்கக்கூடிய எந்த ஆரஞ்சு 
சிற்றுண்டிழயயும் பயன்படுத்தைாம். ஒருயவழள உங்களால் இந்த 
வழக சிற்றுண்டிழய கண்டுபிடிக்க முடியாவிட்டால், யகரட்டின் சிறிய 
துண்டுகழள கவட்டி அவற்ழற "புைி கால்விரல்கள்" என்று யைபிள் 
கசய்திடுங்கள். 

ருசியான எறும்புகள் 
இந்த சிற்றுண்டிழய தயாரிப்பதற்கு, திராட்ழசகள், அவுரிகநல்ைிகள், 
அல்ைது உைர்ந்த சிழனப்பூக்கழள (கிழரயசான்கள்), ஒரு எறும்பு 
பாழத யபான்ற வடிவில், பாத்திரத்ழத யநாக்கி வருமாறு 
ழவத்திடுங்கள். குைந்ழதகளின் முகங்கழள பார்த்து, அவர்களில் 
யாருக்கு இந்த தின்பண்டத்ழத சுழவக்க ழதரியம் இருக்கிறது 
என்பழதக் காைவும். 

பாம்பு 
இந்த தின்பண்டத்திற்கு, நாம் கவள்ளரி ககாண்டு 
ஆரம்பிக்கைாம்.ஏயதனும் பச்ழச பைம் அல்ைது காய் இதற்கு 
யவழைகசய்யும். சுமார் 4 கசமீ அளவிற்கு ஒரு "தழை" பகுதிழய 
விட்டு, வட்ட பட்ழடகள் அல்ைது துண்டுகளாக குழறக்க 
கதாடங்குங்கள். தழைழய அைங்கரிக்க, சிவப்பு மிளகு அல்ைது 
தக்காளி ககாண்டு கண்கள் மற்றும் நாக்ழக கவட்டிக்ககாள்ளுங்கள்.  

உங்கள் உைவு யமழசயில், தட்டுகளின்யமல் விைங்குகளின் தடயங்கழள வழரந்தும், மற்றும் 
ஓரியயாஸ் யபான்ற கருப்பு குக்கீகழள நிரப்பியும், யமலும் அைங்கரிக்கைாம். 
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உைவகம் அல்ைது தண்ைரீ் பாட்டில் 
கபாருட்கள்: 

• 2 பயன்படுத்திவிட்டு அப்புறப்படுத்தும் தட்டுகள் யதாராயமாக 10 
கச.மீ. டி டயமட்யரா. 

• காகித தட்டுகளுக்கான பழச அல்ைது குளிர் சிைிக்கான் பழச 

• கத்தரிக்யகால் 

• பச்ழச மற்றும் பழுப்பு திசு காகிதம் அல்ைது வர்ைங்கள் மற்றும் 
தூரிழககள் 

• ½ ஒரு கைிப்பழற காகித குைாய் (2 மாைவர்கள் ஒரு குைழை பகிர்ந்து ககாள்ளைாம்) 

• சுருள் நாடா அல்ைது சரம் 

 

வைிமுழறகள்: 

•  ஒவ்கவாரு தட்டிலும் U (கபரிய எழுத்து) வழரயுங்கள் , 
அது யதாராயமாக கைிவழற காகித குைைின் அளவிற்கு 
இருக்கயவண்டும் .  

•  U ழவ கவட்டிகயடுங்கள் , இரண்டு தட்டுகளில் 
இருக்கும் Uழவயும் ஒன்றாக வரிழசப்படுத்துங்கள் . 

•  U இருக்கும் இடத்திைிருக்கும் குைாழய பழசயிடவும் . 

•  இரு தட்டுகழளயும் ஒன்றாக பழசயிடவும் . 

•  குைந்ழதகழள அவர்களது உைவகங்கழள வர்ைமிட்டும் அல்ைது உருமழறப்பு 
யபால் வண்ை தாள்கழளக்ககாண்டு பழசயிடவும் கசால்ைி அைங்கரிக்க 
கசால்லுங்கள் . 

ஒவ்கவாரு பக்கத்திலும் ஒரு சிறு துழளயிட்டு , ரிப்பனின் ழகப்பிடிழய உைவகம் 
அல்ைது தண்ைரீ் பாட்டிலுடன் கட்டவும். 
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பாடம் 1 
இயயசு கிறிஸ்து என்ழன வைிழமயாக்குகிறார்  

முக்கியப் புள்ளி (பாடம்  1) 
நான் பைவனீமாக உைர்கிறயபாது கூட, கடவுளிடம் வலுவாக இருக்கியறன். 

ழபபிள் பாடம் (பாடம்  1) 
கதைீைாள் சூழ்ச்சிகசய்கிறார் (நியாயாதிபதிகள் 16:1-31) 

முன்னுழர (பாடம்  1) 
இந்த புது பருவத்தில், எழதயும் கடந்து கசல்ைவும், உயிர் பிழைப்பதற்கும், கவற்றி 
கபறுவதற்கும் எழத கசய்யயவண்டுகமன்பழத நிரூபிக்க இறுதிப் யபாட்டியில் பை புதிய 
பங்யகற்பாளர்கழள சர்ழவவர் உட்படுத்துவார்! 
"காட்டில் உயிர் பிழைத்திருத்தல்"ைிற்கு வரயவற்கியறாம். 
ஒவ்கவாரு நாளும் மக்கள் உங்கழள ழகயாள எண்ணுகிறார்கள், அவர்களுக்கு பயனளிக்கும் 
விஷயங்கழள நீங்கள் கசய்விக்க கசய்கிறார்கள். எனினும், நாம் இயயசு கிறிஸ்துவில் யார் 
என்பழத கற்றுக் ககாள்ழகயில், நாம் நம்பிக்ழகயயாடு இருக்கைாம்! (இரண்டாம் நாளில் 
முன்னுழர படுத்துங்கள்: 2 ககாரிந்தியர் 12:10) இன்று நாம் யபாக்ைிழய சந்திப்யபாம், அவன் 
வழுக்கக்கூடிய பாம்பின் சூழ்ச்சியிைிருந்து எவ்வாறு கடந்து வருகிறான் என்பழத 
பார்க்கவிருக்கியறாம். எமது பைத்ழத யமம்படுத்துவதற்காக சிற்றுண்டி யநரத்தில் சிை எழட 
தூக்கும் பயிற்சிழய கசய்யவிருக்கியறாம், மற்றும் ஒரு கரடி ழகவிழன கசய்தும், 
விழளயாடுயவாம்! பிறகு, நாம் ழபபிழளத் திறந்து, சிம்யசான் எவ்வாறு கதைீைாவால் 
சூழ்ச்சிகசய்யப்பட்டார், பிறகு எப்படி இறுதியில் அவர் தனது வைிழமழய கபற்று எவ்வளவாக 
உயர்ந்துவிட்டார் என்பழதப் பார்ப்யபாம். இன்ழறய முக்கிய புள்ளிழய அழனவரும் ஒன்றாக 
கூறுயவாம், "நான் பைவனீமாக உைர்கிறயபாது கூட, கடவுளிடம் வலுவாக இருக்கியறன்." 
நாளின் இறுதியில், நமது ஆண்டவரான இயயசு கிறிஸ்துவிடம் நாம் வலுவாக இருக்கியறாம் 
என்று அறிழகயில், இந்த காட்டில் நீங்களும், நானும் உயிர்பிழைத்து இருப்யபாகமன்ற 
நம்பிக்ழகயுடன் இருக்கைாம்! 
 

விைங்குகள் (பாடம்  1) 
பாம்பு சூழ்ச்சி கசய்கிறது, கரடி உதவுகிறது. 

அைிகள் (பாடம் 1) 
அைிகளாக பிரிந்து ககாள்ளுங்கள், ஒவ்கவாரு 
அைிக்கும் ஒரு கபயழர யதர்வு கசய்திடுங்கள். கபயர்கழள கற்கும்விதமாக விழளயாட்ழட 
விழளயாண்டிடுங்கள். 
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ழபபிள் வசனம்(பாடம்  1) 
“எனயவ பைவனீனாக இருக்கும்யபாது நான் மகிழ்ச்சியழடகியறன். மக்கள் என்ழனப்பற்றி 
அவதூறாகப் யபசும்யபாதும் மகிழ்ச்சி அழடகியறன். எனக்குக் கஷ்ட காைங்கள் வரும்யபாது 
மகிழ்ச்சி அழடகியறன். மக்கள் என்ழன யமாசமாக நடத்தும்யபாதும் நான் மகிழ்ச்சி 
அழடகியறன். எனக்குப் பிரச்சழனகள் வரும்யபாது நான் மகிழ்ச்சி அழடகியறன். இழவ 
அழனத்தும் கிறிஸ்துவுக்காகத்தான். நான் பைவனீப்படும்யபாகதல்ைாம், உண்ழமயில் 
பைமுள்ளவன் ஆகியறன்.”   2 ககாரிந்தியர் 12:10 

நாடகம் (பாடம்  1) 
யபாக்ைீ தனது காட்டு ெபீ்பில் உறங்கிக்ககாண்டிருக்கிறான், அப்யபாது அவன் ழகயபசி 
ஒைித்தது. அவன் கதாடர்ந்து உறக்கநிழை கபாத்தாழன அழுத்திக்ககாண்டிருந்தான், அதன் 
பிறகுதான் தாமதமாகி ககாண்டிருப்பழத உைர்ந்தான்! அவன் எழுந்து ெபீ்பிைிருந்து கீயை 
குதித்தான். யபாக்ைீ அவன் காட்டு பள்ளிக்கு தாமதமானழத கத்திககாண்யட ஓடினான், 
ஓடுழகயில் தனது நண்பனான கரடிக்கு ஒரு வாட்ஸ்ஆப் கசய்திழய அனுப்பினான். யபாக்ைீ 
காட்டிைிருக்கும் தனது பள்ளி குறித்து குைந்ழதகளுக்கு கூறியிருக்கிறான், ஆனால் இப்யபாது 
அவன் தாமதமாகிவிட்டான் யமலும் காழை உைழவயும் தவிர்க்க யவண்டும். 
தாமதமானதிற்காக தனது ஆசிரியர் தண்டிப்பார் என்று பயந்தான். உற்சாகமாக கிளம்ப முயற்சி 
கசய்துககாண்டிருந்தயபாது, அவனது வயிறு உறுமியது, காழை உைழவ தவிர்ப்பது குறித்து 
அவன் மிகவும் வருத்தப்பட்டான். அப்யபாது பாம்பு வந்தது, அது யபாக்ைீழய காழை உைழவ 
எடுத்துக்ககாள்ள இருக்குமாறு கசால்ை எத்தனித்தது. பாம்பு சூழ்ச்சி கைந்த வார்த்ழதகழள 
அவனிடம் கூறியது, அவன் தன்ழன குறித்து கவழைப்பட யவண்டுகமன்று கூறியது. அந்த 
காட்சிக்குள் கரடியும் வந்தது, அது யபாக்ைீழய ஊக்குவித்து, பள்ளிக்கு யநரத்திற்கு 
கசல்ையவண்டும் என்று கூறியது! யபாக்ைீக்கு தங்கைாம் என்று யதான்றியது ஏகனனில் பாம்பு 
அவனது விருப்பமான தானியத்ழத ஊற்ற கதாடங்கியது. (உங்களது பகுதியில் இருக்கும் 
உங்களது விருப்பமான தானியத்ழத யதர்வு கசய்துககாள்ளுங்கள், அழத VBSன் ஒவ்கவாரு 
நாளுக்கும் எடுத்துக்ககாள்ளுங்கள்.) யபாக்ைீ, யஹ! உனக்கு ழககள் இல்ழை!! நீ எவ்வாறு 
தானியத்ழத ஊற்றுகிறாய்? என்று யகட்டான். பிறகு அவன் இரண்டு விைங்குகழளயும் 
விட்டுவிட்டு, ஓட கதாடங்கினான். யபாக்ைீ காட்டு பள்ளிழய வந்தழடந்ததும், அங்யக கபரிய 
தட்டு நிழறய பைங்களும், அவனது விருப்பமான அயத தானியமும் இருந்தது! அது பள்ளியில் 
ஒரு சிறப்பு நாள், அவர்களாகயவ அழனவருக்கும் காழைஉைவு வைங்கினர்!!! யபாக்ைீ 
கரடிக்கு, அற்புதம்! நான் பைவனீமாய் உைர்ந்தயபாதும், வைிழமயானவனாய் இருக்கியறன், 
ஏகனனில் ஆண்டவர் என் பக்கம் இருக்கிறார்! இன்று காழை நான் பைவனீமாய் உைர்ந்யதன், 
கதாடர்ந்து உறக்கநிழை கபாத்தாழன அழுத்திககாண்யடயிருந்யதன், ஆனால் நான் சரியான 
யநரத்திற்கு வரயவண்டுகமன்பதற்காக காழை உைழவ தவிர்த்தது யாருக்கும் கதரியாது! 
உைவில்ைாமல் இன்று நாள் முழுதும் நான் பைவனீமாய் இருந்திருப்யபன், ஆனால் நான் 
இப்யபாது சுழவயான காழை உைவினால் வைிழமயாய் உைர்கியறன்! நான் பைவனீமாய் 
இருந்தயபாதும், ஆண்டவரிடம் வைிழமயாய் இருக்கியறன். இயயசு கிறிஸ்து என்ழன 
வைிழமயாக்குகிறார், என்று மற்கறாரு வாட்ஸ்ஆப் கசய்திழய அனுப்பினான். 
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குழக வகுப்பு (பாடம்  1) 
கதைீைாளின் சூழ்ச்சி 

(நியாயாதிபதிகள் 16:1-31) 

நீங்கள் ழபபிள் கழதயின் ஒவ்கவாரு பகுதிழயயும் கூறுகிறரீ்கள் 
என்றால், மாைவர்கள் காட்டிய படங்கழள வழரய கசய்திடுங்கள். வழரபடங்கழள 
முடிந்தவழர எளிதானதாக ழவத்திடுங்கள், எனயவ உங்கள் மாைவர்கள் பார்த்து வழரய 
சுைபமாக இருக்கும். 

1. சிம்யசான் நம்பமுடியாத அளவிற்கு வலுவானவர். எதிரி அவழர ழகப்பற்ற 
எண்ணுகிறான், ஆனால் எத்தழன சிப்பாய்கள் வந்தாலும் அது முடியாது. 
எனினும், அவருழடய அதிவைிழமக்கு ஏயதா ரகசியம் இருக்கிறகதன்று 
அழனவருக்கும் கதரியும். கதைீைாள், சூழ்ச்சி கசய்து சிம்யசானின் ரகசியத்ழத 
அவளிடம் கசால்ை ழவத்துவிட்டால், பிைீஸ்தியர் தழைவர்கள் கதைீைாவிற்கு 

அதிகளவு கவள்ளி தருவதாய் வாக்களித்தனர். சிம்யசான் கதைீைாழவ காதைித்தான், 
ஆனால் அவள் அவழனக்காட்டிலும் பைத்ழத அதிகம் யநசித்தாள். 

 

படம் 1:  ஒரு கபரிய ழபயளவு கவள்ளி நாையங்கள் 
 
2. கதைீைாள், சிம்யசானிடன் அவனது ரகசியம் குறித்து யகட்கயபாவதால், 
காவைர்கழள தயார் நிழையில் ழவக்க ஏற்பாடு கசய்துருந்தாள். அவன் 
அவளிடம், புதிய வில் விரிப்புகள் ககாண்டு தன்ழன கட்டிப்யபாட்டால், 
தன்னால் தப்ப முடியாது என்றான், ஆனால் அவன் கபாய்யுழரத்தான். 
அவன் தூங்கியதும், அவள் அவழன கட்டிப்யபாட்டாள், ஆனால் அவன் 
எழுந்ததும், எளிதாக கட்டுகழள உழடத்தான். அவன் கபாய்யுழரத்ததால், 
அவள் புகார், பிைக்கு கசய்தாள். அதன்பிறகும், அவள் தன்ழன 
ஏமாற்றுகிறாகளன்று அவன் உைரவில்ழை. பின்னர், சிம்யசான் புதிய கயிறுகள் சரியான 
வலுவுடன் இருக்கும் என்று கூறினான். அவள் மீண்டும் வாழன கட்டிப்யபாட்டால், அவன் 
மீண்டும் அழத உழடத்கதறிந்தான். அடுத்து, அவனது தழைமுடிழய துைியாய் கநய்தால், 
அவழன வழீ்த்திவிடைாம் என்றான், அனால் அவள் அழத கசய்தயபாதும், அது யதால்வியில் 
முடிந்தது. 
 
படம் 2:  ஏழு ெழடகழள ககாண்ட நீண்ட முடி ககாண்ட ஒரு தழை, சிம்யசான் 
அைிந்திருந்தது யபான்றது 
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3. இறுதியாக, கதைீைாள் அவளுக்கு யவண்டுகமன்றழத கசய்யும்படி அவழன 
வலுவான வைியில் கட்டாயப்படுத்தினாள். அவள் அவனிடம், "நீ என்ழன 
யநசிக்கவில்ழையா? நீ என்ழன யநசிக்கிறாய் என்றால், என்னிடம் உண்ழமழய 
கூறு" என்றாள். உங்களது உயிர் நண்பன் இவ்வாறு உங்களிடம் கூறினால், நீங்கள் 
அவர்கள் யவண்டுவழத கசய்வரீ்களா? சிம்யசான் ழகவிடப்பட்ட நிழையில், 
அவளிடம் ரகசியத்ழத கூறினான். "என் முடிதான் என் வைிழம", என்றான். அது 
சவரஞ்கசய்யப்பட்டால், நான் யவறு எந்த மனிதழனயும் யபாைவும் பைவனீமாக 

இருப்யபன். 
 
படம் 3: ஒருவன் தூங்குகிறான், அவருழடய தழைமயிர் கவட்டப்படுகிறது. 
 

4. கடைீைாவிற்கு கதரியும், அவன் இறுதியில் உண்ழமழய உழரத்துவிட்டான் 
என்று. அவள், ஆழள வரச்கசய்து, அவன் உறங்குழகயில், அவனது 
தழைமுடிழய சவரஞ்கசய்துவிட்டாள், சிப்பாய்களும் அவழன ழகப்பற்ற 
தயார்கசய்யப்பட்டனர். இந்த முழற இது யவழை கசய்தது. சிப்பாய்கள் யவகமாக 
உள்யள வந்து, கமாட்ழடயடிக்கப்பட்ட சிம்யசாழன பிடித்து, காயப்படுத்தி, அவழன 
சிழரயிைிட்டனர். 
 

படம் 4:  ென்னல்களில் பார்கள் ககாண்ட ஒரு சிழற 
 
5. சிழறயில், சிம்யசானின் தழைமுடி மீண்டும் வளர்ந்தது, அப்யபாது அவன் இது 
தனக்கு ஆண்டவரின் பரிசு என்பழத உைர்ந்துககாண்டான். கபைிஸ்தர்கள் 
வைங்கும் டயகான், ஒரு கபாய்யான கடவுளின் கபரிய ககாண்டாட்டத்திற்காக, 
சிம்யசான் கபரிய ககாண்டுவரப்பட்டான். அவன் ஆண்டவரிடம் பிரார்த்தித்து, 
வைிழமழய யவண்டினான், ஆண்டவர் அவனது பிரார்த்தழனக்கு பதிைளித்தார். 
இறுதியில் கபைிஸ்தர்களுக்கு எதிரான யபாரில் அவன் கவற்றிககாள்ள முடிந்தது. 
 
படம் 5:  ஒரு மனிதன் பிரார்திக்கிறான். 
 
கருத்துகள் 

இரண்டு பதில்கழளயும் வகுப்பில் சத்தமாக படியுங்கள். “கருத்துகள்”  என்ற இந்த 
யயாசழனயானது, உங்கள் மாைவர்கழள சிந்திக்க கசய்வதாகும், எனயவ நீங்கள் இரு 
பக்கங்களும் சரி என்பதுயபால் கசய்யயவண்டும். இரு பதில்கழளயும் படித்து, இரண்டுயம சரி 
என்பதுயபால் கசய்திடுங்கள். யதழவப்பட்டால், நீங்கள் ஸ்டிக்கர்  கூட வாக்களிக்க 
பயன்படுத்தைாம். அவர்களிடம் சரியான பதிழை கவளிக்காட்டாமைிருக்க முயலுங்கள், 
ஆனால் அவர்களாகயவ சிந்திக்க ஊக்குவியுங்கள். 

யகள்வி: சிம்யசான் தனது ரகசியங்கழள காத்திருக்கயவண்டுமா? 
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A. "நீ என்ழன உண்ழமயாக யநசித்தால், என்னிடம் உன் ரகசியத்ழத கூறு,”  என்று 
கூறப்படுழகயில், யாராக இருந்தாலும் அவர்களது ரகசியத்ழத 
கசால்ைிடுவார்கள். ஒருயவழள நான் சிம்யஸானாக இருந்தால், நான் 
கூறியிருப்யபன். 
 
B. "நீ என்ழன உண்ழமயாக யநசித்தால், என்னிடம் உன் ரகசியத்ழத கூறு,”  
என்று கூறப்படுழகயில், யாராக இருந்தாலும் சந்யதகமுற்று, இது ஒரு சூழ்ச்சி 
என்பழத புரிந்துககாள்வர். ஒருயவழள நான் சிம்யஸானாக இருந்தால், நான் 
என் முடிழய பற்றி அவளிடம் கூறியிருக்கமாட்யடன்.  
 
சிம்யசாழனயபால், நாமும் ஒவ்கவாரு நாளும் சூழ்ச்சியால் ழகயாளப்படுகியறாம். ஆனால் 
நாம் கஷ்டங்களிலும் ஆனந்தம் ககாள்ளைாம், அது ஏகனனில் ஆண்டவர் நமக்கு 
உதவுழகயில்! நாம் பைவனீமாய் உைர்கிறயபாதும், நாம் ஆண்டவரிடம் வலுவான 
நம்பிக்ழகயுடன் இருக்கயவண்டும். 

 

ழபபிளின்படி வைிநடத்தல் (பாடம் 1) 
நாம் எங்கு கசன்றாலும் ழபபிழள ஒரு சிறிய படகில் 
இட்டுச்கசல்லும் நதிக்கு வரயவற்கியறாம்! இன்ழறய பாடத்தின் 
தழைப்பு, யகாஷம் மற்றும் நிழனவக வசனத்ழத எல்யைாரும் 
கூறுயவாம். மாைவர் புத்தகங்கழள வைங்கி, அதில் மழறக்கப்பட்ட 
புதிர்கழள கதாடங்க ஊக்குவிக்கவும். அடுத்து, உங்கள் மாைவர்கள் 

தங்கள் புத்தகங்களில் 2 நடவடிக்ழககழள கசய்து, அவர்களின் பக்கங்கழள வண்ைம் கசய்ய 
அறிவுறுத்தவும். 
பதில்கள் 

(நடுத்தர புத்தக பதில்கள் எளிதான மற்றும் சிரமமான பதில்கள் மூைம் கண்டறியமுடியும்.) 
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கவப்பமண்டை உைவகம் (பாடம் 1) 
வைிழமயான கதாடுமுழைகள்  

கபாருட்கள்: (உங்கள் பகுதியில் கிழடக்கக்கூடியழத 
யதர்வு கசய்து ககாள்ளுங்கள்.) 

• பார்கள்: பிரட்கசல், முள் கரண்டிகள், பற்குச்சிகள், 
யகரட் குச்சிகள், அல்ைது ெிக்காமா குச்சிகள். 

• எழடகள்:  திராட்ழசகள், பாைாழட கட்டி, மிட்டாய்கள், ஆைிவ்கள், 
ஸ்ட்ராகபர்ரீகள், அல்ைது தர்பூசைி கட்டிகள். 

வைிமுழறகள்: 

• ஒவ்கவாரு பாரின் முடிவிலும் 
எவ்வாறு எழடழய யசர்ப்பது என்று 
கசய்முழற விளக்கத்ழத 
காண்பியுங்கள். 

• குைந்ழதகழள அவர்களது கசாந்த 
கதாடுமுழைகழள கசய்ய 
அனுமதித்திடுங்கள். 

சதுர விழளயாட்டுகள் (பாடம்  1) 
1. பாம்பின் பயைம்  

எட்டிைிருந்து பத்து வழளயங்கழள (அல்ைது மிதிவண்டி 
டயர்கள்)ஒன்றாக கயிறுகள் அல்ைது யகபிள்கழள ககாண்டு 
முடிந்துககாள்ளுங்கள் (நிழனவில்ககாள்ளுங்கள் , யகபிள்கள் 

பயன்படுத்தப்டுகிறகதன்றால் , அழவ பாதுகாப்புடன் இருக்க யவண்டும்.) 
வைிழமயான மரங்களில் அழவகழள கட்டுங்கள் , அல்ைது மரங்கள் 
இல்ழைகயனில் , இரு நபர்கழள ககாண்டு வழளயங்கழள தாங்க கசய்திடுங்கள் . 
அவற்ழற நிழைககாள்ள கசய்ய உங்களுக்கு வைியய இல்ழைகயனில் , அவற்ழற 
நிைத்தில்கூட ழவக்கைாம் . ஒவ்கவாரு அைியும் ஒரு வரிழசழய ஏற்படுத்தி, 
அந்த டயர்கள் அல்ைது வழளயங்களில் இருப்பர் . 

2. இங்யக நமக்குள்  

இந்த விழளயாட்டிற்கு நீங்கள் பலூன்கள், நடுத்தர அளவு பலூன்கள், அல்ைது காகித 
பந்துகள் பயன்படுத்தைாம் . 
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குைந்ழதகழள பிரித்து, அவர்களது கண்கழள கட்டி, சுற்றிவிட்டு நகர்த்துங்கள் . அவர் 
கதாடும் முதல் நபழர பிடித்துக்ககாள்ளைாம் , அவர்தான் அவர்களது புது துழையாக 
இருப்பர் . குறிப்பு : யசர்ந்துககாள்ளும் யொடி சரியான உயரத்தில் இருப்பழத 
உறுதிகசய்து ககாள்ளுங்கள் . கதாடக்கம் மற்றும் முடிவு எல்ழைழய 
குறித்துக்ககாள்ளுங்கள் , ஊதப்பட்ட பலூன் அல்ைது பந்ழத ஒவ்கவாரு 
யொடிக்கும் வைங்கிடுங்கள் . அவர்கள் பந்ழத இடுப்பளவிற்கு 
ழவத்துக்ககாள்வார் , அதற்கு எதிராய் அழுத்தி பிடித்திருப்பர் . பின்னர் , 
ழககழள பயன்படுத்தாமல் , அவர்களுக்குள்ளாக சுைற்றுவர் , பந்து கீயை 
விைாமல், அல்ைது பலூன் உழடயாமல் முடிவு எல்ழைழய அவர்கள் 
கசன்றழடயயவண்டும் . 
 

நீர்வழீ்ச்சி ழகவிழனகள் (பாடம் 1) 
ஒரு கரடிக்கு வர்ைம் பூசிடுங்கள் 

 
ஒவ்கவாரு மாைவருக்கும் ஒரு கரடியின் கவளிவரி, கண்கள் 
மற்றும் மூக்கு அச்சிட்டு ககாடுத்திடுங்கள். 
 

1.  குைந்ழதகள் வர்ைம் அடித்து, கண்கள் மற்றும் மூக்ழக கவட்டி எடுத்திடுவார். 
பழடப்பாற்றல் மிக்க, ஊக்கமிகு முடிவுகளுக்காக, கவண்ழம கண் வட்டத்தில், எங்கு 
யவண்டுமானாலும், கருப்பு கண்கழள ழவத்து வர்ைமடிக்க குைந்ழதகழள 
அனுமதித்திடுங்கள். 
2.  காதுகளுக்கு பழுப்பு நிறத்ழத பூச, ஒரு ஸ்பூனின் பின்பக்கத்தில் சிறிது வர்ைத்ழத எடுத்து 
எவ்வாறு பூசுவது என்று கசயல்முழற படுத்தி காண்பியுங்கள்.  
3.  மூக்கிைிருந்து கதாடங்கி, கவளியநாக்கி யமல்முடிகழள எவ்வாறு முள்கரண்டி ககாண்டு 
வர்ைமடிப்பது என்பழத கசயல்முழற காட்டுங்கள்.  
4.  கண்கள் மற்றும் மூக்ழக சரியான இடத்தில் பழசயிடுங்கள். 
 
எவ்வாறு பழுப்பு நிறம் கசய்வது: பிரதான வர்ைங்களான, சிவப்பு, மஞ்சள் மற்றும் நீளத்ழத 
சமமான அளவில் எடுத்துக்ககாண்டு கைக்குங்கள். பழுப்பு மிகவும் அடர்த்தியான 
வண்ைத்திைிருந்தால், சிறிதளவு கவண்ழமழய கைக்கைாம்.  

முடிவுழர (பாடம்  1) 
சிம்யசான் கதைீைாவால் சூழ்ச்சிகசய்யப்பட்டதுயபால், மற்றும் யபாக்ைீ இன்று பாம்பினால் 
சூழ்ச்சிகசய்ய யபாட்டதுயபால், மக்கள் நம்ழம சூழ்ச்சியால் ழகயாள முயல்வர். 
உங்களிடமிருந்து கபாருட்கழள எடுத்துக்ககாள்பவராய் இருக்கைாம், உங்கள் பக்கம் 
யபசுபவழரயபால் நடிப்பவராய் இருக்கைாம், ஆனாை அவர்கள் அவ்வாறு இல்ழை.எனினும், 
இயயசு பிரான் நம்முள் இருக்கிறார், நம்ழம என்றும் அவர் ழகவிட்டிடமாட்டார் என்று நமக்கு 
கதரியும். நமது ழபபிள் வசனம் கசால்வதுயபால், நாம் சிக்கல்கள், கஷ்டங்கள் மற்றும் 
பைவனீங்கள் யபான்றவற்ழறயும் மகிழ்ச்சியுடன் ஏற்கைாம், ஏகனனில் அப்யபாதுதான் 
இயயசுவின் வைிழம நம் வாழ்வில் நுழைகிறது. இன்ழறய முக்கிய புள்ளிழய நாம் ஒன்றாக 
கூறுயவாம்... " நான் பைவனீமாக உைர்கிறயபாது கூட, கடவுளிடம் வலுவாக இருக்கியறன்.!" 
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"காட்டில் உயிர் பிழைத்தல்" என்ற ஒரு ஆர்வமிகு இன்யனாரு நாளிற்காக, இந்த VBSற்கு 
நாழள வாருங்கள், உயிர்வாழ்வதற்கும் கவற்றிகபறுவதற்கும் எந்த அைி எழத எடுக்கிறது 
என்று நாம் பார்ப்யபாம்! 
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பாடம்  2 
இயயசு கிறிஸ்து என்ழன திருப்தி ககாள்ள கசய்கிறார்  

முக்கியப் புள்ளி (பாடம் 2) 
நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க யதழவயான எல்ைாம் என்னிடம் உள்ளது. 

 

ழபபிள் பாடம் (பாடம் 2) 
ஆகானின் திருட்டு (யயாசுவா 7: 1-23) 

முன்னுழர (பாடம் 2) 
யநற்று நாம் புதிய உயிர் காக்கும் பருவத்ழதத் கதாடங்கியனாம், அங்கு நமது அைிகள் 
தாங்கள்தான் சிறந்தழவ என்பழத நிரூபிக்க யபாராடின. இது எந்தளவு மகிழ்ச்சியாய் இருக்கும் 
அவர்களுக்கு எந்த கருத்துமில்ழை, அவர்கள் இயயசு கிறிஸ்துவில் தாங்கள் யார் என்று 
அறிந்துககாள்ள சவாழை ஏற்றுக்ககாண்டார்கள். ட்விட்டரில் எங்களுடன் இழைந்திடுங்கள், # 
ஹாஷ்யடக் "காட்டில் உயிர் பிழைத்தல்", மற்றும் நீங்கள் என்ன நிழனக்கிறரீ்கள் என்று 
எங்களுக்கு கதரியப்படுத்துங்கள். (உங்கள் நாட்டில் இருந்து ஒரு விருப்பமான சமூக 
ஊடகத்ழதப் பயன்படுத்தவும். நீங்கள் கைக்ழக ஆரம்பிக்க யவண்டிய அவசியமில்ழை, 
அழதக் குறிப்பிடுவது யவடிக்ழகயான விஷயம்.) ஒவ்கவாரு நாளும் நாம் நம்ழமச் 
சுற்றியுள்ள மற்றவர்கள், நாம் ககாண்டிருப்பழதக்காட்டிலும் அதிகமான, சிறந்த உழடகயளா, 
ழகப்யபசியயா ககாண்டிருப்பழத பார்க்கியறாம். இருப்பினும், நாம் யார், நம்மிடம் என்ன 
உள்ளது, இயயசு கிறிஸ்துவில் நாம் யார் என்பழதக் குறித்து கற்றுக்ககாள்ழகயில் நாம் 
திருப்தி ககாள்ளைாம்! (பிைிப்பியர் 4: 12-ஐ இன்ழறய ழபபிள் வசனமாய் அறிமுகம் 
கசய்யுங்கள்.)  நம் வாழ்க்ழகயில் கடவுழள நம்புவதும், ஒவ்கவாரு நாளும் இயயசுழவப் 
பின்பற்றுகிறயபாதும் நாம் ஆழ்ந்த சந்யதாஷத்ழத அனுபவிக்க முடியும் என்பது உண்ழம. 
யநற்றிைிருந்து நீங்கள் யபாக்ைீழய நிழனவில் ககாண்டுள்ளரீ்களா? ஒரு நிமிடத்தில் மீண்டும் 
அவழர பார்ப்யபாம், அவர் மற்றவர்களிடம் கபாறாழமப்படுவதால், அவருழடய 
சந்யதாஷத்ழதயும் திருப்திழயயும் இைந்துவிடுவார். யமலும், இன்று நாம் ழபபிழளத் 
திறப்யபாம், திருட முயற்சிக்கும்யபாது அவர் மகிழ்ச்சிழய இைந்த ஒருவர் பற்றி 
அறிந்துககாள்யவாம். தின்பண்டம் உண்ணும் யநரத்தில் நாம், திருடப்பட்ட கபாருட்கழள 
யதடுயவாம், ழகவிழன விழளயாட்டின் யபாது, ஒரு வலுவான மற்றும் திருப்தியான 
விஷயத்ழத நிழனவில் ககாள்ள எங்களுக்கு ஒரு அைகான யாழன கசய்துககாடுத்திடுங்கள். 
இன்ழறய பிரதான புள்ளிழய நாம் ஒன்றாக கூறுயவாம், "நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க 
யதழவயான அழனத்தும் என்னிடம் உள்ளது". நாள் முடிவில், நம்முழடய கர்த்தராகிய 
இயயசு கிறிஸ்து விடம் நாம் திருப்தியாக இருக்கியறாம் என்று அறிழகயில், நீங்களும் நானும் 
இடஙக காட்டில் உயிர்பிழைக்க முடியுகமன்ற என்ற நம்பிக்ழகயுடன் 
இருக்கியறாம்,! 
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விைங்குகள் (பாடம் 2) 
கழுழதப் புைி திருடியது, யாழன உதவுகிறது. 
 

அைிகள் (பாடம் 2) 
ஒவ்கவாரு குழுவும் தனித்தனியாக பிரித்து, ஒன்றாக உற்சாகம் ககாள்வது, ஒரு 
மந்திரம் அல்ைது ஒரு பாடல் ஆகியவற்ழறக் கற்றுக் ககாள்ளவும். 
 

ழபபிள் வசனம் (பாடம் 2) 
“ஏழ்ழமயில் இருக்கும்யபாது எப்படி வாழ்வது என்று நான் அறிந்திருக்கியறன். கசல்வம் 
இருக்கும்யபாதும் எப்படி வாழ்வது என்று நான் அறிந்திருக்கியறன். எல்ைாவற்றிலும் 
எப்கபாழுதும் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பது எப்படி என்று எனக்குத் கதரியும். அந்த இரகசியத்ழத 
நான் கற்றிருக்கியறன். எனக்கு உண்ணுவதற்கு இருந்தயபாதும் சரி, இல்ைாதயபாதும் சரி. நான் 
மகிழ்ச்சியாய் இருக்கியறன். எனக்கு யதழவயானழவ அழனத்தும் இருந்தயபாதும் சரி, 
இல்ைாதயபாதும் சரி, மகிழ்ச்சியுடன் நான் இருக்கக் கற்றிருக்கியறன்.”  பிைிப்பியர் 4:12 
 

நாடகம் (பாடம் 2) 
யபாக்ைீயின் அைாரம் ஒைிக்கிறது, அவர் ெபீ்பில் இருந்து குதித்கதழுந்து, விைித்து, 
தயாராக இருக்கிறார்! அவர் இன்று தூங்காதழத எண்ைி மகிழ்கிறார், அதனால் அவர் 
தயாராகி, தனக்கு விருப்பமான தானியத்ழத ஒரு கிண்ைம் சாப்பிடமுடியும் என்று, 
மகிழ்ச்சியுடன் விசிைடிக்கிறார். அவர் ஒரு வாழைப்பைத்ழத சாப்பிட்டு, யதாழை 
எறிந்துவிடுகிறார். அவர் காழை உைவு சாப்பிடுழகயில், யாழன தனது ழகயபசியில் 
ஒரு யவடிக்ழகயான விழளயாட்ழட விழளயாடிக்ககாண்யட வந்து, வாழைப்பைத்யதாைில் 
வழுக்கி விழுந்தது. யாழன விழளயாடும் விழளயாட்டின்மீது யபாக்ைீக்கு கபாறாழம, 
அழதக் காட்டி, யாழனழய யகட்கிறார். (நீங்கள் விரும்பினால், உங்கள் பகுதியில் 
குைந்ழதகள் கபாறாழம ககாள்ளும் ஏதாவது கபாருழள மாற்றிக்ககாள்ளுங்கள்.) யாழன 
ஏளனமாக, சிரித்துக்ககாண்டு, விழளயாடிக்ககாண்யட, யபாக்ைீயின் கபாறாழமழய 
யமாசப்படுத்தியவாயற, விழளயாடிக்ககாண்யட இருந்தது.  அங்யக வந்த கழுழதப் புைி, 
யபாக்ைீயிடன் கபாறாழமப்பட யதழவயில்ழை, இதற்கு அவரிடம் தீர்வுள்ளது என்றது! 
யாழன விழளயாட்யடாடு ழகயபசிழய ழவத்துவிட்டு,, யபாக்ைீழய சந்திக்கிறது, அப்யபாது 
கழுழதப்புைி அழத திருடுகிறது. அதிர்ச்சியழடந்த  யபாக்ைீ யாழன கவனிக்காதவாறு, 
யவண்டாகமன்று கசால்ை முயல்கிறான். பின்னர், திடீகரன்று, அவர் மீண்டும் பள்ளிக்கு 
தாமதமாக யபாகிறார் என்று உைர்கிறார்! அவர் ழபத்தியம் யபால் சுற்றி, அவரது 
கபன்சில் யதடுகிறார். அவர் அழத கண்டுபிடித்தார், ஆனால் மீண்டும் அழத 
கீயையபாட்டார். (சிறிது யநரத்ழத கசைவைித்து, பிறகு கபன்சிழை யவண்டாகமன்று 
விட்டுவிடுகிறார்). யபாக்ைீ பள்ளிக்கு கசல்கிறார். பள்ளிக்கூடம் கசல்லும் வைியில், 
தனது வகுப்பு விழளயாட்டிற்கான இடத்தில் சந்திப்பது முகநூைில் அறிவிக்கப்படுகிறது. 
இப்யபாது அவர் யநராக விழளயாட்டிற்கான இடத்திற்கு கசல்ை முடியும், மற்றும் 
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தவறான இடத்தில் கசன்று தாமதமாகாமல், அவர் யநரமாகயவ கசல்ைமுடியும்! மீண்டும் 
ஒருமுழற, யபாக்ைீ யநரத்திற்கு கசன்று திருப்தி அழடகிறார். அவர் யாழனயுழடயழத 
யபால் ஆடம்பரமாக இல்ைாத தனது ழகயபசியில் அறிவிப்ழப கபற்றார், யமலும் அந்த 
விழளயாட்டு இல்ைாத யபாதிலும், அவரது ழகயபசி அவழர காட்டு பள்ளிக்கு சரியான 
யநரத்திற்கு கசல்ை உதவியது. அவர் கூறுகிறார், அற்புதம்! நான் சந்யதாஷமாக இருக்க 
யதழவயான அழனத்தும் என்னிடம் உண்டு! மற்றவர்களுழடய எல்ைா கபாம்ழமகளும் 
எனக்கு இல்ைாதயபாதிலும், இயயசு கிறிஸ்து என்ழன திருப்தி ககாள்ளச்கசய்கிறார். 
 

குழக வகுப்பு (பாடம்  2) 
ஆகானின் திருட்டு  

(யயாசுவா 7: 1-23) 

ழபபிளிலுள்ள ஒவ்கவாரு பகுதிழயயும் நீங்கள் கசால்லுழகயில், 
மாைவர்கள் காட்டப்படும் படங்கழள வழரய கசய்திடுங்கள். 
வழரபடங்கழள முடிந்தவழர எளிழமயாக ழவத்திருங்கள், இதனால் உங்கள் மாைவர்கள் 
எளிதில் வழரபடங்கழள நககைடுக்க முடியும். 
 

1. யயாசுவாவின் பழட எரியகாழவ சுற்றி அைிவகுக்கிறயபாது, அவரது 
பழடவரீர்களுள் ஒருவராக ஆகான் இருந்தார். சுவர்கள் விழுந்தயபாது, 
கடவுளால் யபார் வைிழமயுடன் கவல்ைப்பட்டது. மக்கள் நகரத்தில் காணும் 
எழதயும் எடுத்துக்ககாள்ள முடியாது, ஆழட, தங்கம், கவள்ளி, அல்ைது 
எழதயும் என்று கடவுள் அறிவுறுத்தினார். 

படம் 1: எரியகாவின் சுவர்கள் 
 
 

2. யயாசுவாவின் பழடக்கு அடுத்த யுத்தம் ஆயி நகருக்கு எதிராக இருந்தது. 
அவர்கள் எளிதாக கவற்றி கபற்றிருந்த யபாதிலும், யபாரில் இைந்தது. 
யயாசுவா கடவுளிடம் கெபம் கசய்தார், ஏன் அவர்கள் இைந்தழதக் யகட்டார். 
கடவுள் அவருழடய அறிவுழரகழள பின்பற்றாததால் அவர் 
யகாபமழடந்ததாக பதிைளித்தார். விஷயங்கழள யநசிப்பதும் கடவுளுக்குக் 
கீழ்ப்படிவதும் அவழரக் கீழ்ப்படிவதும்தான். 
 
படம் 2: யபாரில் யதால்வியுற்ற வரீர்களின் யசாகமான முகங்கள். 
 

3. கடவுள் யயாசுவாவிடம், மக்கள் தங்கழள ஆண்டவரிடம் அர்பைிக்கச்கசான்னார், 
நாழள யார் கபாருட்கழள திருடினார் என்றும், எங்யக மழறத்துள்ளார் என்றும் 
காண்பிப்பதாய் கசான்னார். கடவுழள யநசிப்பழதவிட கபாருட்கழள யநசிப்பதிைிருந்து 

வருத்தமுற்று, விைகிச் கசல்வதற்கான வாய்ப்பாக அது இருந்தது. ஆகான் 
மனந்திரும்பி கடவுளுக்குக் கீழ்ப்படிய ஒரு வாய்ப்பாக இருந்தது. 
மகிழ்ச்சியான வாழ்க்ழக வாைவும், கடவுழளப் பிரியப்படுத்தவும் 
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யதழவயான எல்ைாவற்ழறயும் அவர் ககாண்டுள்ளார் என்பழத அவர் 
உைர்ந்திருக்கைாம். 

 

படம் 3: யயாசுவா அவரது முைங்கால்களில் கெபித்து, கடவுளிடம் யபசுகிறார். 
 

4. மறுநாள் யயாசுவா பைங்குடியினர்கழளயும், பின்னர் குடும்பங்கழளயும், பின்னர் 
ஒவ்கவாரு குடும்பத்தின் உறுப்பினழரயும் அழைத்தார். ஆகான் குற்றவாளி என்று 
கடவுள் யயாசுவாவிடம் காட்டினார். யகட்டயபாது, ஆகான், 
அைகிய, மதிப்புமிக்க கபாருட்கழள கண்டயபாது, அது தனக்காக 
யவண்டுகமன்று அவர் விரும்பினார் என்று கசான்னார். 
ஆழகயால், அவர் அவற்ழற எடுத்து, தனது கூடாரத்தின் 
கீைிருக்கிற பாதாளத்தியை ஒளித்துழவத்ததாக கூறினார். 
யயாசுவா அவரது கூடாரத்திற்கு தூதுவர்கழள அனுப்பி, 
ஆகான் கசான்னபடி அவற்ழற மழறத்து ழவத்தழத கண்டுபிடித்தார். யயாசுவா 
மதிப்புமிக்க கபாருட்கழள அவரிடமிருந்து எடுத்து, ஆண்டவரிடம் ககாடுத்தார். ஆகான் 
தண்டிக்கப்பட்டார். 
 

படம் 4: ஆகான் எடுத்துக்ககாண்ட கபாருட்கள்: ஒரு அைகிய யமைங்கி, ஒரு பட்ழட கபான், 
கவள்ளி நாையங்கள். 

5. ஆண்டவர் யயாசுவாவிடம், பயப்படாயத, "உன் பழடயுடன் ஆயிக்குத் திரும்பிப் 
யபா, நான் உன்ழன கவற்றிககாள்ளச்கசய்யவன்" என்று கசான்னார். 
நகரத்திைிருந்து அவர்கள் விரும்பும் கபாருட்கழள எடுத்துக்ககாள்ளக்கூடாகதனக் 
கடவுள் மீண்டும் அவர்களிடம் கசான்னார். இந்த முழற எல்யைாரும் அவருக்கு 
கீழ்ப்படிந்து, நகரத்ழத எரித்தனர். அவர்கள் யபாரில் கவற்றி கபற்றனர், யமலும் 
மீண்டும் கவற்றி கபற கடவுள் அவர்களுக்கு உதவி கசய்ததுகுறித்து மகிழ்ந்தனர். 
 

படம் 5: ஆயுதங்கழளக் ககாண்ட வரீர்கள் கடவுழளப் புகழ்ந்து மகிழ்ச்சியுடன் கரங்கழள 
உயர்த்தினர். 
 
கருத்துகள்  

வகுப்பில் இரு பதில்கழளயும் சத்தமாக படிக்கவும். "கருத்துக்கள்" என்ற யயாசழன உங்கள் 
மாைவர்களின் எண்ைங்கழள உருவாக்குவதாகும், எனயவ நீங்கள் இரு தரப்பினரும் 
நம்பத்தகுந்தவர்களாக இருக்க யவண்டும். வைங்கப்பட்ட இரண்டு விருப்பங்கழளயும் படித்து, 
இரண்டுயம சரியான பதில் என்பழத யபால் இருங்கள். நீங்கள் விரும்பினால், வாக்களிக்க 
ஸ்டிக்கர்கழளப் பயன்படுத்தைாம். அவர்களுக்கு சரியான பதிழை காட்ட யவண்டாம், ஆனால் 
யயாசிக்க அவர்கழள ஊக்குவியுங்கள். 
 
யகள்வி: ஆகான் சிை கபாருட்கழள எடுத்துக் ககாண்டது சரியாகுமா? 
A. எல்ைாவற்ழறயும் கடவுள் பார்த்துக்ககாண்டிருக்கிறார், அவருக்கு கீழ்ப்படியாழம 
தண்டழனக்குரியது என்பழத ஆகான் அறிந்திருக்க யவண்டும். அவர் எழதயும் எடுத்து 
மழறக்க நிழனத்தது மிகவும் தவறு. 
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B. நகரம் அைியப்யபாவழத ஆகான் கதரிந்திருந்தான், எப்படியயனும் அழனத்தும் 
அைிக்கப்பட்டுவிடுவதால் யாரும் ஒரு சிை விஷயங்கழள இைக்க யநரிடும். அவர் அவற்ழற 
நன்றாக மழறத்திருந்தால், அவர் பிடிபட மாட்டார் என்பது அவருக்கு கதரியும். 
 
நானும் மற்றவர்களிடமிருந்யதா அல்ைது கடவுளிடமிருந்யதா திருடுவதற்கு ஆழசப்படுகியறன், 
அல்ைது ஆகான் கசய்ததுயபால், என்னிடமிருந்து யாராவது திருடயவண்டும். நான் 
சந்யதாஷமாக இருக்க யதழவயான எல்ைாவற்ழறயும் நான் ககாண்டுள்யளன்.ஆனால் இயயசு 
கிறிஸ்து என்ழன திருப்திப்படுத்துகிறார். 

 

ழபபிளின்படி வைிநடத்தல் (பாடம் 2) 
நாம் எங்கு கசன்றாலும் ழபபிழள ஒரு சிறிய படகில் 
இட்டுச்கசல்லும் நதிக்கு வரயவற்கியறாம்! இன்ழறய பாடத்தின் 
தழைப்பு, யகாஷம் மற்றும் நிழனவக வசனத்ழத எல்யைாரும் 
கூறுயவாம். மாைவர் புத்தகங்கழள வைங்கி, அதில் மழறக்கப்பட்ட 
புதிர்கழள கதாடங்க ஊக்குவிக்கவும். அடுத்து, உங்கள் மாைவர்கள் 

தங்கள் புத்தகங்களில் 2 நடவடிக்ழககழள கசய்து, அவர்களின் பக்கங்கழள வண்ைம் கசய்ய 
அறிவுறுத்தவும். 
 
பதில்கள் 

 

(நடுத்தர புத்தக பதில்கள் எளிதான மற்றும் சிரமமான பதில்கள் மூைம் கண்டறியமுடியும்.) 
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கவப்பமண்டை உைவகம் (பாடம் 2) 
ஆகானின் மழறக்கப்பட்ட புழதயல்கள் 

 
யதழவயான கபாருட்கள்: 
• பிளாஸ்டிக் யகாப்ழபகள் (ஒவ்கவாரு மாைவருக்கும் 1) 
• சிறிய பிளாஸ்டிக் கரண்டி (ஒவ்கவாரு மாைவருக்கும் 1) 
• சாக்யைட் புட்டிங் கைழவ (உடனடியான அல்ைது சழமத்த), 
• புட்டிங்கிற்கு பால் 
• ஒவ்கவாரு யகாப்ழபயின் கீயை மழறக்க சிறிய இனிப்புகள். 
வைிமுழறகள்: 
ஒவ்கவாரு யகாப்ழபயின் கீழும் ஒன்று அல்ைது இரண்டு மிட்டாய்ழய யபாட்டிடுங்கள். புட்டிங் 
கசய்ய கதாகுப்பில் ககாடுக்கப்பட்டுள்ளழத பின்பற்றவும். புட்டிங் குளிர்ச்சியாக 
இருக்கும்யபாது, ஒவ்கவாரு யகாப்ழபயும் நிரப்பி முத்திழர இடுங்கள். குைந்ழதகளுக்கு  
கூறுங்கள்: "இது ஆகானின் கூடாரத்தின் அழுக்கு, உன் யவழை, அவன் அங்யக மழறத்தழதக் 
கண்டுபிடிப்பது." 

சதுர விழளயாட்டுகள் (பாடம் 2) 
1. சிறிய தாவல்கள் 

இந்த விழளயாட்டிற்கு , ஒவ்கவாரு குைந்ழதக்கும் 
நீங்கள் ஒரு கவற்று வாளி மற்றும் ஒரு பிளாஸ்டிக் கப் 
வைங்க யவண்டும். ஒவ்கவாரு குழுழவயும் முன்யனாக்கி 
வரிழசயழமக்க அறிவுறுத்துங்கள் . முதல் நபர் தனது வைது ழகழயத் திரும்பி, 
பின்னால் இருக்கும் குைந்ழதயின் உயர்த்தப்பட்ட வைது கால் பிடித்துக்ககாள்வார் . 
இரண்டாவது குைந்ழத மூன்றாவது குைந்ழதயின் பாதத்ழத பிடித்துக்ககாள்ளும் , 
அயதயபால் அழனவரும் கசய்வர் . கவளியய விழளயாடுழகயில் , நீங்கள் தண்ைரீ் 
பயன்படுத்தைாம்! இடது ழகக்ககாண்டு, அவர்கள் முழு கப் தண்ைழீரயும் 
எடுக்கயவண்டும் . ஒயர விதிவிைக்கு , வரிழசயில் முதல் நபராக இருப்பவர் கவற்று 
யகாப்ழபழய ககாண்டிருப்பார் . கதாடக்கம் மற்றும் முடிவு வரிகழள சுட்டிக்காட்டவும் . 
சிக்னைின் யபாது, அழனத்து குழுவும் முடிவு வரிழசக்கு வருவதற்கு முயற்சித்து , 
குதிக்க கதாடங்குகிறது . அவர்கள் முடிவு வரிழசக்கு வந்ததும், அவர்கள் அழனவரும் 
தங்கள் தண்ைழீர ஒரு கவற்று வாளியில் ககாட்டிடுவார் . அதிக நீழர மீதம் ககாண்ட 
அைி கவற்றி கபற்றது . 

2. வாளியிலுள்ள அழனவரும் 
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முன்னதாகயவ சுழவயூட்டப்பட்ட அல்ைது இயற்ழக நீர், மற்றும் குடிக்கும் உறிஞ்சு குைாய் 
ஆகியவற்ழற தயார் கசய்யவும். ஒவ்கவாரு குழுவும் முடிந்தவழர கநருக்கமான வட்டத்ழத 
உருவாக்கயவண்டும். குழுவின் நடுவில் நீர் பாத்திரத்ழத ழவத்து, அது காைியாகும் வழர 
முழு குழுவும் ககாள்கைனில் இருந்து குடிக்கயவண்டும். அவர்கள் அழனவரும் ஒன்றாகயவா 
அல்ைது ஒயர யநரத்தியைா குடிக்கைாம். உங்கள் குழுக்கள் கபரியதாக இருந்தால், ஒவ்கவாரு 
குழுவிற்கும் குடிப்பதற்கு பை ககாள்கைன்கள் ழவக்கவும். 
 

நீர்வழீ்ச்சி ழகவிழனகள் (பாடம் 2) 
3டி யாழன 

அச்சடித்து ஒவ்கவாரு மாைவருக்கும் வைங்கவும் : 
•  1 யாழன தழை மற்றும் உடல் 
•  2 சிறிய சுைலும் கண்கள் 
•  வாைிற்காக 2 கச .மீ . நூல்  
1. யாழனயின் தழை மற்றும் உடைிற்கு வர்ைமடிக்க மாைவர்களுக்கு அறிவுறுத்தவும், 
பின்னர் அவற்ழற கவட்ட 
கசய்யவும் . 
2. யாழன வயிற்றின் கீழ் 
ஒட்டிக்ககாண்டிருக்கும் கீற்றுகள் 
ஒன்றாக ஒட்டிக்ககாண்டபின் , 
உடழை எவ்வாறு கமதுவாக 
உருட்டவும் அல்ைது மடிக்கவும் 
யவண்டுகமன்பழத 
கசயல்விளக்கமளிக்கவும் . 
3 யாழனயின் நூல் வால் மீது 
பழசயபாடவும். 
4. தழையில் கண்கழள ஒட்டவும் 
5. தழையில் தாவழை வழளத்து , அழத கழுத்தில் இருக்கும் பிளவில் நுழைத்து, அழத 
சரியான இடத்தில் ஒட்டவும் . 

 

முடிவுழர (பாடம் 2) 
 
ஆகான் தூண்டப்பட்டு, கடவுளிடமிருந்து திருடியது யபாைவும், மற்றும் யாழன 
விழளயாட்டிற்கு யபாக்ைீ கபாறாழமயுடனும் இருந்ததுயபாைவும், நமக்கும் வருத்தமாக 
இருக்க தூண்டுதல்களும், அல்ைது மற்றவர்களிடமிருந்து திருடயவா கூட யதான்றும். 
தங்களிடம் என்ன இருக்கிறது என்பழதக் காண்பிப்பவர்கள், நீங்கள் ககாண்டிருப்பழத 
ககாண்டு, உங்கழள மகிழ்ச்சியற்றவராய் ஆக்க முயற்சி கசய்கிறார்கள். எனினும், நம்முழடய 
கர்த்தராகிய இயயசு கிறிஸ்து நம்ழம உள்யள திருப்திப்படுத்துகிறார், நமக்கு ஆழ்ந்த 
சந்யதாஷத்ழத தருவார் என்பழத அறிந்திருக்கின்யறாம். நாம் கர்த்தரிடம் நம்பிக்ழக 
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ழவக்கும்யபாது, நாம் எழதப் கபற்றாலும், திருப்தியழடயவாம். நம்முழடய ழபபிள் வசனம் 
கூறுவதுயபால், ஒவ்கவாரு சூழ்நிழையிலும் திருப்தியழடந்திருக்கும் இரகசியத்ழத நாம் 
அறிந்திருக்கைாம், நாம் நன்றாக உைவளிக்கப்பட்டாலும், அல்ைது நாம் விரும்பும் அல்ைது 
விரும்பாத கபாருழள ககாண்டிருந்தாலும் திருப்தி இருக்கும். இன்ழறய தினத்திற்கான 
முக்கிய புள்ளிழய அழனவரும் ஒன்றாக கூறைாம்… " நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க 
யதழவயான எல்ைாம் என்னிடம் உள்ளது." "காட்டில் உயிர்பிழைத்திருத்தைின்" இன்கனாரு 
அற்புதமான நாளிற்கு, நாழளயும் இந்த VBSக்கு திரும்பி வாருங்கள், அங்கு எந்த அைி எழத 
கசய்விக்கும், கவற்றி ககாள்ளும் என்பழதப் பார்ப்யபாம்! 
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பாடம்  3  
இயயசு கிறிஸ்துயவ எனக்கு இரக்கம் காட்டுகிறார் 

முக்கியப் புள்ளி (பாடம் 3) 
நான் மற்றவர்கள் என்ழன யநாக்கி எவ்வாறு நடந்து ககாள்ள யவண்டும் என்று 
விரும்புகியறயனா, நான் மற்றவர்கழள யநாக்கி அவ்வாயற நடந்துககாள்கியறன். 

ழபபிள் பாடம் (பாடம் 3) 
யகயாசி பயன்படுத்திக்ககாள்கிறார் (2 இராொக்கள் 5: 1-27) 

முன்னுழர (பாடம் 3) 
"காட்டில் உயிர் பிழைத்திருத்தைில்" 3ஆம் நாளுக்கு நாம் வந்துவிட்யடாம், ஒவ்கவாரு 
குழுவும் கவற்றி கபற ஒரு வைிழயக் காை முயற்சிக்கிறது. இன்று நீங்கள் யார் என்பழத 
மற்றவர்களுக்கு காட்ட வாய்ப்புகள் நிழறந்திருக்கிறது. இந்த அைிகழள இன்று தங்கள் 
வாய்ப்ழப ழகப்பற்ற முடியுமா? ஒவ்கவாரு நாளும் மக்கள் ஒருவருக்ககாருவர் 
அன்பில்ைாதவர்களாய், மற்றவர்களின் தழைகள் மீது ஏறி உச்சத்ழத அழடவதற்கு முயற்சி 
கசய்கிறார்கள், இது நமக்கு நம்பிக்ழகழய இைக்கச் கசய்கிறது. இருப்பினும், இயயசு 
கிறிஸ்துவில் நாம் யார் என்பதில் நாம் நம்பிக்ழகயயாடு இருக்கைாம்! (இன்ழறய ழபபிள் 
வசனத்ழத அறிமுகப்படுத்துதல்: லூக்கா 6:31) இன்று யபாக்ைீ காட்டில் பள்ளிக்கூடம் கசல்லும் 
வைியில் ஒரு ககாடுழமக்காரழன எதிர்ககாள்வார், அபாயத்தில் கூட அன்பாக தன்னால் 
நடந்துககாள்ள முடியுமா என்று தீர்மானிப்பார்! இந்த VBSழஸ ஞாபகப்படுத்தவும், சிற்றுண்டி 
யநரத்தில் ஒரு குவியல் நாையங்கழள சாப்பிடவும், வடீ்டுக்கு அழைத்துச் கசல்ை ஒரு 
யவடிக்ழகயான குரங்கு ழகவிழனழய கசய்யவாம். பிறகு, ழபபிழளத் திறந்துவிட்டு, யகயாசி 
தனது கசாந்த நைனுக்காக மற்றவர்கழள எப்படிப் பயன்படுத்தினார், அதற்காக அவர் எவ்வளவு 
கபரிய பிரச்சழனயில் இருந்தார் என்பழதப் பார்ப்யபாம். இன்ழறய பிரதான புள்ளிழய 
ஒன்றாக கூறைாம், " நான் மற்றவர்கள் என்ழன யநாக்கி எவ்வாறு நடந்து ககாள்ள யவண்டும் 
என்று விரும்புகியறயனா, நான் மற்றவர்கழள யநாக்கி அவ்வாயற நடந்துககாள்கியறன்." 
நாளின் முடிவில், நாம் நம்முழடய கர்த்தராகிய இயயசு கிறிஸ்துவிைிருந்து மற்றவர்களிடம் 
அன்பு காட்டுகியறாம் என்ற அறிழகயில் நீங்களும் நானும் இந்த காட்டில் 
வாைமுடியும் என்று நம்பிக்ழகக்ககாள்ளைாம். 

விைங்குகள் (பாடம் 3) 
குரங்கு சாதகமாக எடுத்துக்ககாள்கிறது, மற்றும் சிறுத்ழத 
உதவுகிறது. 
 

அைிகள் (பாடம் 3) 
ஒவ்கவாரு குழுவும் கவள்ளிக்கிைழமயன்று வைங்க, ஒரு ககாடி அல்ைது சுவகராட்டிகழள 
உருவாக்க யவண்டும். 

ழபபிள் வசனம் (பாடம் 3) 
"உங்களுக்குப் பிறர் எழதச் கசய்ய விரும்புகிறரீ்கயளா அழதயய பிறருக்கும் 

கசய்யுங்கள்." லூக்கா 6:31 
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நாடகம் (பாடம் 3) 
யபாக்ைீயின் அைாரம் ஒைிக்கவில்ழை, அவர் ெபீ்பில் இருந்து இறங்கி, அவசரமாக பள்ளிக்கு 
தயாராகிறார். காழை உைவுக்கு விருப்பமான தானியத்ழத சாப்பிடும்யபாது, தனது 
கசல்யபானில் ஒரு YouTube வடீியயாழவப் பார்க்கிறார், அதில் அவரது பள்ளிழய யசர்ந்த சிை 
குைந்ழதகள் ஒரு குைந்ழதழய ககாடுழமப்படுத்துதழை கண்டார். அந்த வடீியயா அவழர 
யசாகமாக்கியது, ஆனால் அவர் பள்ளிக்கூடத்திற்கு தாமதமாக கசல்ை விரும்பவில்ழை, 
எனயவ அவர் முன்னதாகயவ கிளம்பினார். அவரது வைியில், தனது வடீியயாவில் அவர் 
கண்டதுயபால், ஒரு குரங்கு மூைம் சிரமத்திற்குள்ளாகும் அழதயய குைந்ழதழய யபாக்ைீ 
காண்கிறார்! குரங்கு அவனது முதுகு மீது சவாரி கசய்துககாண்டு, அவனது உைழவ சிறுக 
சிறுக ககாரித்து தின்றுககாண்டு, அவனது வடீ்டு பாடத்தில் ஊடுருவிக்ககாண்டிருந்தது. அது, 
குரங்கு ஒரு இைவச சவாரி கசய்தும், ஒரு இைவச உைழவ கபற்றும், மற்றும் பள்ளிக்கு 
கசல்ை ஏமாற்றுகிறது யபாை கதரிந்தது! குரங்கு இவ்வாறு சந்தர்ப்பத்ழத 
பயன்படுத்திக்ககாள்வழத காை யபாக்ைீ யமாசமாய் உைர்ந்தார், அழத நிறுத்த யவண்டும் 
மற்றும் உதவ யவண்டும் என்று அவர் நிழனத்தாலும், அவர் பள்ளிக்கு தாமதமாக இருக்க 
விரும்பவில்ழை. கிட்டத்தட்ட அந்த வாரம் முழுதும் அவர் தாமதமாகி விட்டார், ஆனால் 
கடவுள் அவர் யநரத்திற்கு வர கதாடர்ந்து உதவினார். ஆனால் இப்யபாது உதவுவதற்கு அவர் 
நிறுத்தினால், கண்டிப்பாக அவர் தாமதமாகிவிடுவார். அப்யபாது, சிறுத்ழத வந்து யசர்ந்தது, 
சரியானழத கசய்ய யபாக்ைீழய ஊக்குவித்தது. குரங்கு மூைம் சித்திரவழத கசய்யப்பட்ட 
ஏழை சிறுவழன யபாக்ைீ பார்க்கிறார், உதவ யவண்டும் என்று முடிவு கசய்கிறார். "ஒரு 
குரங்கு மூைம் பயன்படுத்தப்படும் ஒருவனாக நான் இருந்யதகனன்றால்?" எனயவ யபாக்ைீ 
மற்றும் சிறுத்ழத, சிறுவழன பாதுகாத்து குரங்ழக ஓடச்கசய்தனர். குரங்கு ஓடுழகயில், அவர் 
ஒரு மரத்தில் ஓடி, பின்புறம் விழுகிறார். அவர் எழுந்து, மீண்டும் தற்கசயைாக மரத்தில் ஏறி, 
பிறகு எழுந்து ஓடுகிறார். குரங்கு யபாய்விட்டதால், யபாக்ைீ ழபயழனக் காப்பாற்றுகிறார், 
பின்னர் அவர் பள்ளிக்கூடத்திற்கு தாமதமானழத கவனிக்கிறார், இனி சரியான யநரத்திற்கு 
ஒருயபாதும் கசல்ைமுடியாது என்று புரிந்துககாள்கிறார்!!! ஐயயா! அப்யபாது, சிறுத்ழத அவழர 
தன் மீது ஏற்றிக்ககாண்டு ஒரு சவாரிழய வைங்கியது. அவர் ஏறிக்ககாண்டதும், அவர்கள் 
காட்டில் ஓடுகிறார்கள். மீண்டும் ஒருமுழற, ஆச்சர்யத்தக்கவிதமாக யபாக்ைீ, சரியான 
யநரத்திற்கு வந்தழடந்தார்!!! பிறகு, நான் மற்றவர்கள் என்ழன யநாக்கி எவ்வாறு நடந்து 
ககாள்ள யவண்டும் என்று விரும்புகியறயனா, நான் மற்றவர்கழள யநாக்கி அவ்வாயற 
நடந்துககாள்கியறன் என்பழத நிழனவுபடுத்திக்ககாண்டார். அவளுழடய முகத்தில் ஒரு 
புன்னழகயுடன் அவர் கசால்கிறார், அற்புதம்! இயயசு கிறிஸ்துயவ எனக்கு இரக்கம் 
காட்டுகிறார்! 
 

குழக வகுப்பு (பாடம் 3) 
யகயாசி பயன்படுத்திக்ககாள்கிறார் (2 இராொக்கள் 5: 1-27) 

ழபபிளிலுள்ள ஒவ்கவாரு பகுதிழயயும் நீங்கள் 
கசால்லுழகயில், காண்பிக்கப்படும் படத்ழத மாைவர்கள் 
வழரய கசய்யுங்கள். வழரபடங்கழள முடிந்தவழர 
எளிழமயானதாக ழவத்திருங்கள், இதனால் உங்கள் 
மாைவர்கள் எளிதில் வழரபடங்கழள நககைடுக்க முடியும். 
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1. நாகமான் ஒரு கபரிய மனிதனாக இருந்தயபாதிலும், அவனுக்கு 
குஷ்டயராகம் இருந்தது. குைமாவதற்காக கடவுளுழடய தீர்க்கதரிசியாகிய 
எைிசாவிடம் அவர் கசன்றார். குைமாவதற்கு, எைிசா நாகமாழன 7 
முழற நதியில் கழுவிக் ககாள்ளும்படி கூறினார். நாகமான் கீழ்ப்படிந்து 

கசய்து, தனது குஷ்டயராகம் குைமழடந்தயபாது மகிழ்ச்சியாயிருந்தார். நாகமான் எைிசாவுக்கு 
ஒரு பரிழச வைங்கினார், எனினும் எைிசா அழத ஏற்றுக்ககாள்ள மறுத்துவிட்டார். நாகமான் 
அவழர வற்புறுத்தியயபாதிலும், எைிசா பரிசுகழள அல்ைது பைத்ழத வாங்க கதாடர்ந்து 
மறுத்துவிட்டார். 

படம் 1: நதியில் நாகமானின் தழை. 

2. எைிசாவின் ஊைியனாகிய யகயாசி, சுகந்தவர்க்கங்கழளயும் 
பரிசல்கழளயும் கண்டான். நாகமான் வடீ்டிற்கு திரும்பிச் கசல்லும் 
வைியில், யகயாசி ஓடிப்யபாய் அவழரத் தடுத்து நிறுத்தினார். அவர் 
ஒரு புகழ்கபற்ற ராணுவ தளபதியாக இருந்தார் என்பதால், நாகமான் 
ஒரு பைக்காரராக இருப்பார் என்று யகயாசி அறிந்திருந்தான். அவர் தனக்காக ககாஞ்சம் 
பைத்ழதயும் ஆழடகழளயும் வாங்கிக் ககாள்ள கபாய் கசான்னார். 

படம் 2: சாழை வைியாக ஓடும் யகயாசி. 

3. சிை பரிசுகழளயும் பைத்ழதயும் கபற, யகயாசி நாகமானிடம் கபாய் 
கசான்னார். இது ஒரு ககட்ட விஷயம், ஆனால் பைர் இன்று 
கசய்வழதப்யபால், அவரது தனது நடத்ழதழய விளக்குவதற்கு நல்ை 
சாக்குகழள யயாசிக்க முடிந்தது. ஒரு பாவம் கபாதுவாக மற்ற பாவங்களின் 
சரடுகழள மூடிக்ககாள்ள ழவத்துக்ககாண்யட கதாடங்குகிறது, அது கீழ்யநாக்கி 
பாவத்தின் சுைழை உருவாக்குகிறது. இரண்டு ஆண்கள் எைிசாழவச் 

சந்திக்கச்கசன்றதும், எைிசா தனது மனழத மாற்றிக்ககாண்டதாய் யகயாசி நாகமானிடம் 
கூறினார். நாகமான் அவழரக் குைப்படுத்தியதற்காக மிகவும் நன்றியுள்ளவராய் இருந்தார், 
எனயவ அவர் யகயாசிக்கு இரண்டு மடங்கு பைம் ககாடுத்தார்! யககாசி யபராழச பிடித்தவராக 
இருந்தார், யமலும் தனக்காக அதிக கபாருட்கள் யவண்டுகமன்று எண்ைினார், எனயவ எைிசா, 
நாகமான், கடவுளின் கசல்வாக்ழக பயன்படுத்திக்ககாண்டார்! 
படம் 3: ஒரு ழப அளவு பைம் அல்ைது பைப்ழப அல்ைது சிறு யதால்ழப. 
 
4. யகயாசி பரிசுகள் மற்றும் பைம் கபற்றதும், அவர் அவற்ழற மழறக்க 
வடீ்டிற்கு விழரந்தார். அவர் அழத ஒரு இரகசியமாக ழவத்திருக்க முடியும் 
என்றும் எப்யபாதும் எைிசாவிற்கு கதரியப்யபாவதில்ழை என்கறண்ைினார். 
ஆனாலும், யகயாசி கசய்தழத எைிசாவிடம் கடவுள் காட்டினார். நம் 
உள்யநாக்கங்கழளப் புரிந்துககாள்வதற்கும், நாம் கசய்யும் எல்ைாவற்ழறயும் 
கடவுள் பார்க்கிறார் என்பழதயும் நாம் உறுதியாக நம்பைாம். ஒரு "நல்ை காரியம்" யபாை 
யதாற்றமளிக்கும் ஒன்ழற உருவாக்கக் கூடிய நமது கழதழய அவர் முட்டாள்தனமாக 
ஏற்பதில்ழை. 
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படம் 4: ஒரு வடீு 

5. இப்யபாது யகயாசி சந்தர்ப்பத்ழத பயன்படுத்திக்ககாள்ள என்ன கசய்தான் 
என்று அழனவருக்கும் கதரியும்! பிறகு கடவுள் நாகமானின் 
குஷ்டயராகத்தால், யகயாசிழய தண்டித்தார். தன்ழன மற்றவர் எவ்வாறு 
நடத்தயவண்டுகமன்று யகயாசி எண்ைினாயரா, அவ்வாறு அவர் நாகமான் 

அல்ைது எைிசாழவ நடத்தவில்ழை. நீங்கள் எைிசாழவப் யபாை மற்றவர்களிடம் அன்பு 
காட்டுகிறரீ்களா? அல்ைது யகயாசியபால் உங்களுக்காக அதிக கபாருழளகழள யசர்க்கயவண்டி, 
யமலும் மற்றவர்களின் கசல்வாக்ழக சந்தர்ப்பங்களில் பயனப்டுத்திக்ககாள்ள எண்ணுவரீ்களா? 

படம் 5: படுக்ழகயில் ஒரு யநாய்வாய்ப்பட்ட மனிதன். 

கருத்துகள் 

வகுப்பில் இரு பதில்கழளயும் சத்தமாக படிக்கவும். "கருத்துக்கள்" என்ற யயாசழன உங்கள் 
மாைவர்களின் எண்ைங்கழள உருவாக்குவதாகும், எனயவ நீங்கள் இரு தரப்பினரும் 
நம்பத்தகுந்தவர்களாக இருக்க யவண்டும். வைங்கப்பட்ட இரண்டு விருப்பங்கழளயும் படித்து, 
இரண்டுயம சரியான பதில் என்பழத யபால் இருங்கள். நீங்கள் விரும்பினால், வாக்களிக்க 
ஸ்டிக்கர்கழளப் பயன்படுத்தைாம். அவர்களுக்கு சரியான பதிழை காட்ட யவண்டாம், ஆனால் 
யயாசிக்க அவர்கழள ஊக்குவியுங்கள். 
 
யகள்வி: நாகமானிடம் யகயாசி பைத்ழத யகட்க கசன்றது சரியானதா? 
A. ஆண்டவர் நாகமாழனக் குைமாக்கியதற்கு, எைிசா நாகமானிடம் கட்டைம் கபற 
விரும்பாதது அவரின் யதர்வு, எனயவ எைிசாவின் யவழைக்காரனாக யகயாசி, அவர்களுக்குள் 
நுழைவது தவறு. அவர் நாகமாழனக் காை யபாயிருக்கக்கூடாது. 
 
பி. யசழவகள் வைங்கப்படும் யபாது பைம் எதிர்பார்ப்பது சாதாரைமானது. உங்கழள 
நைமாக்கும் ஒரு மருத்துவருக்கு கசலுத்துவதுயபாை, நாகமான் குைமாக்கப்பட்டதற்கு பைம் 
யகட்பது சரி தான். 
 
யகயாசி நாகமாழனப் பயன்படுத்திககாண்டதுயபால், ஒவ்கவாரு நாளும் நம்ழம மக்கள் 
பயன்படுத்தி ககாள்கிறார்கள். ஆனால், " நான் மற்றவர்கள் என்ழன யநாக்கி எவ்வாறு நடந்து 
ககாள்ள யவண்டும் என்று விரும்புகியறயனா, நான் மற்றவர்கழள யநாக்கி அவ்வாயற 
நடந்துககாள்கியறன்." என்று நாம் கற்றுக்ககாள்ளைாம். இயயசு கிறிஸ்து என்ழன 
கனிவாக்குகிறார். 
 

ழபபிளின்படி வைிநடத்தல் (பாடம் 2) 
நாம் எங்கு கசன்றாலும் ழபபிழள ஒரு சிறிய படகில் 
இட்டுச்கசல்லும் நதிக்கு வரயவற்கியறாம்! இன்ழறய பாடத்தின் 
தழைப்பு, யகாஷம் மற்றும் நிழனவக வசனத்ழத எல்யைாரும் 
கூறுயவாம். மாைவர் புத்தகங்கழள வைங்கி, அதில் மழறக்கப்பட்ட 

புதிர்கழள கதாடங்க ஊக்குவிக்கவும். அடுத்து, உங்கள் மாைவர்கள் தங்கள் புத்தகங்களில் 2 
நடவடிக்ழககழள கசய்து, அவர்களின் பக்கங்கழள வண்ைம் கசய்ய அறிவுறுத்தவும். 
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பதில்கள் 

 

(நடுத்தர புத்தக பதில்கள் எளிதான மற்றும் சிரமமான பதில்கள் மூைம் கண்டறியமுடியும்.) 
 

கவப்பமண்டை உைவகம் (பாடம் 3) 
யகயாசியின் நாையங்களின் குவியல் 

• யதழவயான 
கபாருட்கள்: 

• குக்கீகள் அல்ைது 
பட்டாசுகள் யபான்ற வட்டமான சிற்றுண்டி. 
• ஒவ்கவாரு மாைவருக்கும் துழடப்பக்குட்ழட 
• வைிமுழறகள்: 
• பைத்தின் ஒரு கபரிய குவியழை யபால் 
தின்பண்டங்கழள ழவத்திடுங்கள். 
• யகயாசியபால் நடியுங்கள், பைத்திற்கு மயங்கி, மிக 
அதிகாமாக இங்யக கிழடக்கிறகதன்பதால், சிறிது 
எடுத்துக் ககாள்ளுங்கள். 
• ஒவ்கவாரு குைந்ழதக்கும் "நாையம்" 
குக்கீகளுடன் ஒரு துழடப்பக்குட்ழட ககாடுங்கள். 
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சதுர விழளயாட்டுகள் (பாடம் 3) 
1. சதுப்பு நிைத்ழத கடந்துகசல்லுதல் 

தழரயில் ழவக்கப்பட்ட டயர்கள் அல்ைது வழளயங்கழள 
பயன்படுத்தி ஒரு "சதுப்பு நிைத்ழத" உருவாக்குங்கள். சதுப்பு 
நிைப்பகுதியில் பல்யவறு இடங்களில் முதழைகழள 
யபாைிருப்பழத ழவக்கவும். "சதுப்பு நிைத்தின்" முழனகளில், 
யபாட்டியின் கதாடக்கம் மற்றும் முடிவுகழள சுட்டிக்காட்டும் அழடயாளங்கழள ழவக்கவும். 
யபாட்டிழய கதாடங்கும் முன் ஆர்வத்ழதயும், கவற்றி கபற்ற அைிக்கு வாழ்த்ழதயும் 
வைங்குங்கள். ஒவ்கவாரு குழுவிலும் ஒரு சிறு குைந்ழதகளின் குழுகவான்ழறக் 
ககாண்டிருப்பதன் மூைம் ஒரு "காயமழடந்த" குைந்ழதழய சதுப்புநிைத்தில் 
நடக்ககசய்விக்கமுடியும். எல்ைா குைந்ழதகளுக்கும் பாதுகாப்ழப உறுதிப்படுத்த கவனமாக 
இருங்கள். 

2. சிைந்தி வழைழய கடந்துகசல்லுதல் 

நான்கு அடி தூரத்தில், ஒருவருக்ககாருவர் எதிர்ககாள்ளும் விதத்தில் நாற்காைிகள் ழவக்கவும். 
ஒரு நாற்காைியின் முன் கால்களிைிருந்து, மற்ற நாற்காைிகளின் முன் கால்களுக்கு, தழரயில் 
இருந்து சுமார் ஆறு அங்குைங்கள் யமைாக ஒரு கயிறு ககாண்டு கட்டிடுங்கள். நீங்கள் 
அவற்ழற கடக்க யவண்டும் எனயவ, "சிைந்தி வழை" அளழவ யபால் கசய்ய மூன்று அல்ைது 
நான்கு கசட் நாற்காைிகழளப் பயன்படுத்துங்கள். குைந்ழதகளின் திறழனப் கபாறுத்து, சிைந்தி 
வழைழய எளிதாக அல்ைது மிகவும் சிக்கைானதாக ஆக்கவும். "சிைந்தி வழை"ன் 
முழனகளில், யபாட்டியின் கதாடக்கம் மற்றும் முடிவுகழள சுட்டிக்காட்டும் அழடயாளங்கழள 
ழவக்கவும். யபாட்டிழய கதாடங்கும் முன் ஆர்வத்ழத உருவாக்குங்கள். குைந்ழதகள் 
கயிறுகழளத் கதாடாமல் வழைழய கடந்து கசல்ை யவண்டும். கவன்ற குழு ஒரு புள்ளிழயப் 
கபறுகிறது. 

நீர்வழீ்ச்சி ழகவிழனகள் (பாடம் 3) 
குரங்கு கதவு கதாங்கி 

 
அச்சடித்து ஒவ்கவாரு மாைவனுக்கும் 
வைங்கவும்: 
•  1 கதவு கதாங்கு தளம், 1 குரங்கின் உடல் 
மற்றும் 2 அடி 
•  5 குைாய் கிளனீர்கள் (10 கச .மீ. அல்ைது யதாராயமாக 4 அங்குைங்கள்) 
1. கதவு கதாங்கி, குரங்கு மற்றும் அதன் கால்கழள வன்ைமடித்து , 
கவட்டுவதற்கு மாைவர்கழள அறிவுறுத்துங்கள் . 
2. குரங்குக்கு வால் வடிவம் கசய்ய, ஒரு குைாய் கிளனீழர எவ்வாறு 

சுருட்டுவது மற்றும் அழத எவ்வாறு ஒட்டுவது என்பழத கசயல்முழற 
விளக்கமளிக்கவும் . 
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3. இரண்டு கால்கழளயும் வழளத்து, எப்படி காைின் கீைிருந்து பழச யபாட்டு ஒட்டுவது 
என்பழத கசயல்முழற விளக்கமளிக்கவும் . 
4. குரங்குக்கு கால்கழள பழச இட்டு ஒட்டவும். 
5. அடுத்து ழககழள வழளத்து , குரங்குக்கும், கதவு கதாங்கிக்கும் , கதவில் 
கதாங்கவிடப்பட்ட "ழககளில்" கதாடர்பிைிருக்கும்வண்ைம் அவற்ழற இழைக்கவும் . 
 

முடிவுழர (பாடம் 3) 
 
இன்று யகயாசியும், குரங்கும் கசய்தது யபாையவ , மக்கள் நம்ழமப் பயன்படுத்திக் 
ககாள்ள முயலுவார்கள் . எனினும், நாம் உைக வைிகழள பின்பற்ற யதழவயில்ழை, 
ஆனால் நாம் யவறுவிதமாக இருக்க முடியும், இயயசு கிறிஸ்துழவ பின்பற்ற முடியும்! 
மற்றவர்கள் எப்படி நடந்துககாள்கிறார்கள் என்பது முக்கியம் இல்ழை, நான் 
யநசத்துடனும், மற்றவர்கள் எனக்கு கசய்யக்கூடாகதன்பழத நான் மற்றவர்களுக்குச் 
கசய்யாமலும் இருக்க முடிவு கசய்யைாம், நமது ழபபிள் வசனம் கூறுவழதப் 
யபாையவ கசய்ய யவண்டும் . இன்ழறய தினத்திற்கான முக்கிய புள்ளிழய அழனவரும் 
ஒன்றாக கூறைாம் .. . 
" நான் மற்றவர்கள் என்ழன யநாக்கி எவ்வாறு நடந்து ககாள்ள யவண்டும் என்று 
விரும்புகியறயனா, நான் மற்றவர்கழள யநாக்கி அவ்வாயற நடந்துககாள்கியறன்." 
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பாடம்  4  
இயயசு கிறிஸ்து என்ழன தனது குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாக 

ஆக்கினார் . 

முக்கியப் புள்ளி (பாடம் 4) 
கடவுளுழடய பிள்ழளயாய் பரயைாகத்தில் எனக்கு நித்திய ெவீன் உள்ளது. 

ழபபிள் பாடம் (பாடம் 4) 
ஆமானின் யநரடி தாக்குதல் (எஸ்தர்) 

முன்னுழர (பாடம் 4) 
மீண்டும் வருக! நாம் "காட்டில் உயிர் பிழைத்தைின்" முடிவுக்கு வந்துககாண்டிருக்கியறாம். 
நமது அைிகள் அவர்கள் கபற்ற அழனத்ழதயும் ககாடுக்க முடியுமா? இந்த வாரம் நமது 
அைிகள் வாழ்நாள் குறித்த ஒரு சாகசத்ழத கதாடங்கியது, ஆனால் அவர்கள் அது எவ்வளவு 
யவடிக்ழகயாக இருக்கும் என்று கதரிந்திருக்க வாய்ப்பில்ழை. அது இப்யபாது முடிவுக்கு 
வருகிறது, ஆனால் எனக்கு ஒரு உைர்வு யதான்றுகிறது, இன்று காவியமாக 
இருக்கப்யபாகிறது. 
இந்த வாரம், இயயசு கிறிஸ்துவில் நாம் யார் என்பழத அறிந்து ககாள்ளவிருக்கியறாம், 
அதுவும் இன்று கூடுதல் சிறப்பானது. இன்று நாம் உண்ழமயில் கடவுளுழடய குடும்பத்தில் 
ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டிருப்பழதக் காைவிருக்கியறாம்! இயயசு கிறிஸ்து தம் குடும்பத்தில் 
என்ழன ஒரு பாகமாக ஆக்குகிறார்! (இன்ழறய நாளிற்கான ழபபிள் வசனம் 
அறிமுகப்படுத்துதல்: யயாவான் 10: 27-28). யபாக்ைீயின் சாகசங்களில், அவர் தாக்குதலுக்கு 
உள்ளாகிறார், அவர் உயிருடன் இருப்பதாக நான் நம்புகியறன். பிறகு நாம் ழபபிழளத் திறந்து, 
கடவுளுழடய கிருழபயினாலும் இரக்கத்தினாலும் ஆமானின் யநரடி தாக்குதலுக்கு எதிராக 
எஸ்தர் எவ்வாறு கவற்றி கபற்றார் என்பழத பார்ப்யபாம். நமது ழகவிழனயில், வடீ்டிற்கு 
எடுத்துச்கசல்ை ஒரு புழகப்பட சட்டத்ழத நாங்கள் கசய்யவிருக்கியறாம், மற்றும் சிற்றுண்டி 
யநரத்தில் எஸ்தரின் கிரீடத்ழத கசய்யவாம்! அவள் கடவுளின் குைந்ழத என்று அறிந்து, 
எஸ்தர் சந்யதாஷமாக இருந்தாள். இன்ழறய முக்கிய புள்ளிழய அழனவரும் ஒன்றாக 
கூறுயவாம், "கடவுளுழடய பிள்ழளயாய் பரயைாகத்தில் எனக்கு நித்திய ெவீன் உள்ளது". 
அந்த நாள் முடிவில், நீங்களும் நானும் இந்த காட்டில் வாழ்ந்து வருயவாம் 
என்ற நம்பிக்ழகயுடன் இருக்கைாம், கடவுளுழடய 
குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாக ஆக வாய்ப்பு நமக்கு 
கிழடக்கும்! 

விைங்குகள் (பாடம் 4) 
புைி தாக்குகிறது, ஓநாய் உதவுகிறது. 

அைிகள் (பாடம் 4) 
ஒவ்கவாரு குழுவும் நாழள தங்கள் விளக்கக்காட்சிக்காக பயிற்சி எடுக்கச்கசய்யுங்கள். இது 
உற்சாகம், ஒரு அைங்காரம் அல்ைது ககாடி, மற்றும் கூட்டத்திற்கு ஒரு வாழ்த்து 
ஆகியவற்ழற உள்ளடக்கியிருக்கயவண்டும்.  
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ழபபிள் வசனம் (பாடம் 4) 
"எனது ஆடுகள் எனது குரழைக் யகட்கும். நான் அவற்ழற அறியவன். அழவ என்ழனப் பின் 
கதாடரும். 28 நான் என் ஆடுகளுக்கு நித்திய ெவீழனக் ககாடுக்கியறன். அழவகள் 
இறந்துயபாவதில்ழை. அழவகழள என் ழகயிைிருந்து எவரும் பறித்துக்ககாள்ளமுடியாது." 
யயாவான் 10: 27-28 
 

நாடகம் (பாடம் 4) 
யபாக்ைீயின் அைாரம் மீண்டும் ஒளிக்காமல் யபாயிற்று, அவர் கமதுவாக எழுந்து அமர்ந்து, 
யசாம்பல் முறித்துக்ககாண்டிருந்தார். மழை கபய்ததால் அவர் முழுவதும் ஈரமாக இருக்கிறார் 
என்று அவர் உைர்ந்தார். ஐயயா! அவர் யநற்று இரவு படுக்ழகக்கு கசன்ற யபாது அவர் ெபீ்ழப 
மூடிக்ககாண்டிருக்க யவண்டும்! அவரது விருப்பமான தானியத்ழத காழை உைவாக ககாண்ட 
பிறகு, மழையியையய காட்டு பள்ளிக்கு மழை ொக்ககட் அைிந்துககாண்டு கசன்றார். அவரது 
வைக்கமான பாழத அவர் பள்ளிக்கூடத்ழத கசன்றழடயும் யநரத்தில் அவழர முழுவதும் 
ஈரமாக்கிடும், எனயவ அவர் அடர்த்தியான காட்டு வைியய அதிக பாதுகாக்கப்பான வைியில் 
கசல்வதுப் பற்றி குைந்ழதகளுக்கு யபசுகிறார்கூறினார், அதனால் அவர் உைர்வாக இருக்க 
முடியும். ஆனால் அதிைிருக்கும் ஒயர பிரச்சழன புைிகள்! அவர் தனது ழகயபசிழய எடுத்து 
பார்க்கிறார். தற்சமயம் இந்த காழையில் அடர்த்தியான காட்டில் தங்கழளப் பற்றிய படங்கழள 
முகநூைில் புைிகள் இடுழகயிட்டுள்ளது கதரிந்தது. எப்படியாவது யபாக யவண்டும் என்று 
யபாக்ைீ தீர்மானிக்கிறார். காட்டில் புைியின் பகுதியில் யபாக்ைீ நுழைழகயில், அவர் 
யதாற்றத்தில் யகாடுயபாட்ட யதாழைக் கிழடயாது என்று உைர்ந்துககாள்கிறா, எனயவ 
எளிதாக அவழர புைி கண்டுககாள்ளும். அப்யபாது, ஒரு புைி கவளியயறி, யபாக்ைிழய பார்த்து 
உறுமியது. புைியின் யநரடி தாக்குதல் அவழரத் திடுக்குறச்கசய்கிறது, எனயவ யபாக்ைீ சதுப்பு 
நிைத்திைிருந்து யசற்ழற எடுத்து, அவரது யதால் மீது யகாடுகழள வழரந்துககாள்கிறார். 
இப்யபாது அவர் கவனிக்கப்பட மாட்டார் என்று நிழனக்கிறார். விழரவில், ஒரு ஓநாய் அந்த 
மூழைழய சுற்றிக்ககாண்டு, யபாக்ைீ அவர்மீது யசற்றுக் யகாடுகளுடன் இருப்பழத காண்கிறது! 
"நீ தனியாக இருப்பதாய் உைர யவண்டிய அவசியம் இல்ழை யபாக்ைீ" என்று கூறியது, 
"புைிகழளப்யபாை உன் யதால் மீது யகாடுகள் இல்ழைகயன்பது முக்கியமல்ை. நீ புைிகளின் 
ஒரு பகுதியாக இருக்க யதழவயில்ழை, ஏகனன்றால் இயயசு கிறிஸ்து உன்ழன அவருழடய 
குடும்பத்தில் ஒரு பகுதியாக ஆக்கியிருக்கிறார்!" என்றது. சதுப்புநிைத்தில் உள்ள நீரின்மூைம் 
யபாக்ைீ யகாடுகழள அகற்றிக்ககாள்கிறார், அவர் மற்றும் ஓநாய், புைிழய விட்டு விைகிச் 
கசன்றன. அப்யபாது யபாக்ைீயின் கால் மண்ைில் சிக்கிக்ககாண்டது, அவரால் அழத கவளியய 
எடுக்கமுடியவில்ழை. அவர்கள் சிறிது யநரம் முயன்று, பின்னர் எடுத்துவிடுகிறார்கள். 
அவர்கள் காட்டில் பாடசாழைக்குச் கசல்ை முடிந்தவுடன், ஓநாய் யபாக்ைீயிடம், தன்னுழடய 
ககட்ட கசயல்களுக்காக இயயசு கிறிஸ்து கசலுத்திய ஊைியத்ழத பற்றி கூறியது. அவர்கள் 
நடக்ழகயில், ஓநாய் இரட்சிப்ழபப் பற்றிக் கூறுகிறது, யமலும் யபாக்ைீ பிரார்த்தழன கசய்து, 
"கடவுளுழடய பிள்ழளயாகிய நான் பரயைாகத்தில் நித்திய வாழ்ழவக் ககாண்டிருக்கியறன்! 
இயயசு கிறிஸ்து அவருழடய குடும்பத்தின் ஒரு பகுதியாக என்ழன ஆக்கியுள்ளார்" என்று 
கூறினார். மீண்டும் ஒருமுழற, யபாக்ைீ சரியான யநரத்திற்கு பள்ளிக்குச் கசன்றார். 
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குழக வகுப்பு (பாடம் 4) 
ஆமானின் யநரடி தாக்குதல் (எஸ்தர்) 

 
ழபபிளிலுள்ள ஒவ்கவாரு பகுதிழயயும் நீங்கள் 
கசால்லுழகயில், காண்பிக்கப்படும் படத்ழத மாைவர்கள் 
வழரய கசய்யுங்கள். வழரபடங்கழள முடிந்தவழர 
எளிழமயானதாக ழவத்திருங்கள், இதனால் உங்கள் மாைவர்கள் எளிதில் வழரபடங்கழள 
நககைடுக்க முடியும். 
 
 

1. ராைி வஷ்டி, அரசர் கசர்க்கஸ்ஸிற்கு கீழ்ப்படியாததால் தன் பதவியில் 
இருந்து அகற்றப்பட்டார். அவளுக்கு பதிைாக எஸ்தர் யதர்ந்கதடுக்கப்பட்டார். 
அவள் ராஜ்யத்தில் மிகக் குழறந்த வகுப்பிைிருந்து வந்தவள், 14 வயதானவள். 
 
படம் 1: எஸ்தர், ஒரு அைகான இளவரசி வழக கபண் வழரயுங்கள் 
 

2. ஆமான், ராொவின் பிரதம மந்திரியாக இருந்தவர், ராொவுக்கு அரசருக்கு 
அடுத்து கபரிய இராச்சியத்தில் மிக முக்கியமானவர். அவர் தன்ழன 
மிகவும் கபருழமயாக எண்ைிக்ககாண்டிருந்தார், அரசரும் அழனத்து 
மக்களும் அவழர எந்த யநரத்திலும் அவர் கடக்ழகயில் வைங்க யவண்டும் என்று 
கட்டழளயிட்டிருந்தார். கமார்கதகாய் ஒரு யூதர், கடவுளுக்கு மட்டுயம வைங்குவழதத் 
யதர்ந்கதடுத்தார், ஆமானுக்கு அல்ை. இது அவழர மிகவும் யகாபப்படுத்தியது. ஆமான் மிகவும் 
யகாபமாக இருந்தார், கமார்கதகாழயக் ககால்வது மட்டுமல்ை, எல்ைா யூதர்களும் கூட 
ககால்ைப்பட யவண்டும் என்று எண்ைினார்! எல்ைா யூதர்கழள தண்டிக்க அரசழர ஏமாற்றி 
அவர் ஒரு சட்டத்ழத உருவாக்கினார்.  

படம் 2: முைங்கால்கள் தழரயில் பட குனிந்த மக்கள் 

3. அயதயபாை, 10 கட்டழளகழளயும், சட்டங்கழளயும் பின்பற்றும்படி கடவுள் 
நமக்குக் ககாடுத்துள்ளார். நாம் அந்த 10 கட்டழளகளுக்குக் 
கீழ்ப்படியவில்ழைகயன்றால், நாம் தண்டழனழய அனுபவிக்கவிருக்கியறாம் 
என்பதாகும். நீங்களும் நானும் எப்கபாழுதும் எல்ைா கட்டழளகழளயும் பின்பற்ற 
முடியாது. 
படம் 3: சட்டங்கள் ஒட்டப்பட்ட ஒரு யபாஸ்டர். 

 
4. எஸ்தர் அரசருக்கு மூன்று விருந்துகழளத் திட்டமிட்டு, தனக்கும் 
யூதர்களுக்கும் ஏற்படவிருக்கும் அபாயத்ழதக் கூறினார். எஸ்தர் அரசரிடம் 
யபசியயபாது உயிழரயய பழையம் ழவத்தார், ஆனால் அவளுழடய 
ழதரியம் மக்கழளக் ககான்றுவிடாமல் காப்பாற்றியது. நம்முழடய 
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பாவங்களுக்காக நாம் தண்டிக்கப்படக் கூடாது என்பதற்காக இயயசு கிறிஸ்து உள் நுழைந்தார். 
எல்ைா கட்டழளகழளயும் பின்பற்றாத நம் அழனவருக்குமாக அவர் இறந்தார். 

படம் 4: சிறப்பு உைவு ககாண்ட ஒரு யமழச. 

5. எஸ்தழரப்யபாை, நீங்கள் இரட்சிக்கப்பட யவண்டுகமன்றால், உங்கள் 
ஆபத்ழதப்பற்றி உண்ழமயான அரசரான, கடவுளிடம் கசால்ை 
யவண்டும். என்ழனப் பின்பற்றி ஒரு கெபத்தின் வார்த்ழதகழள நீங்கள் 
கசால்ைைாம் அல்ைது உங்களுழடய கசாந்த வார்த்ழதகழள அவரிடம் 
கசால்ைைாம். 

படம் 5: நீங்கள் உங்களுழடய கிறிஸ்தவ குடும்பத்தாரால் சூைப்பட்டுள்ளதாய் ஒரு படம் 
வழரயுங்கள். 

"கடவுயள, நான் பாவி என்று எனக்குத் கதரியும். நீ என் இரட்சகராக இயயசுழவ அனுப்பினாய் 
என்று எனக்குத் கதரியும். என் பாவங்களுக்காக தன்ழன தண்டிக்கும்படி அவர் சிலுழவயில் 
மரித்தார். தயவு கசய்து என்ழன மன்னித்து, என் வாழ்க்ழகயில் வந்து என்ழன 
மாற்றிக்ககாடு. தயவுகசய்து என்ழன வைிநடத்தவும், என் வாழ்நாள் முழுவதும் உம்ழம 
பின்பற்ற உதவும். என்ழன காப்பாற்றியதற்கும், என்ழன உன்னுழடய குடும்பத்திற்கு 
கசாந்தமாக்கியதற்கும் நன்றி. நான் இறந்து யபாது என்ழன உன்னுடன் வாை பரயைாகத்திற்கு 
எடுத்து கசன்றதற்கு நன்றி. இயயசுவின் கபயரில், ஆகமன். " 
 
கருத்துகள் 

வகுப்பில் இரு பதில்கழளயும் சத்தமாக படிக்கவும். "கருத்துக்கள்" என்ற யயாசழன உங்கள் 
மாைவர்களின் எண்ைங்கழள உருவாக்குவதாகும், எனயவ நீங்கள் இரு தரப்பினரும் 
நம்பத்தகுந்தவர்களாக இருக்க யவண்டும். வைங்கப்பட்ட இரண்டு விருப்பங்கழளயும் படித்து, 
இரண்டுயம சரியான பதில் என்பழத யபால் இருங்கள். நீங்கள் விரும்பினால், வாக்களிக்க 
ஸ்டிக்கர்கழளப் பயன்படுத்தைாம். அவர்களுக்கு சரியான பதிழை காட்ட யவண்டாம், ஆனால் 
யயாசிக்க அவர்கழள ஊக்குவியுங்கள். 
 
 

யகள்வி: எஸ்தர் சரியான காரியத்ழதச் கசய்தாரா அல்ைது தவறான காரியத்ழதச் 
கசய்தாரா? 
 
A. ஒரு நாட்டின் தழைவரிடம் கசன்று சட்டங்கழள மாற்ற முயற்சிப்பது நல்ைதுதான். 
எஸ்தர் உைவின் வைிழய ழகயாண்டதுயபால், நீங்கள் ஆதரவு கபற எந்த வைிழயயும் 
பயன்படுத்துவது சரிதான். 
 
B. விழளவுகள் கருதாது, சட்டங்கழள ஏற்றுக்ககாள்வது நல்ைது. உைழவக்ககாண்டு 
ஆதரவாகப் பைகுவது, சட்டத்தில் மாற்றங்கழளச் கசய்யும்படி யகட்பது தவறு. 
 
எஸ்தர் கசய்ததுயபால், நம் வாழ்க்ழகயில் யநரடியான தாக்குதல்கழள நாம் சந்திக்க 
யநரிடும். ஆனால் இந்தத் தாக்குதல்கள் நம்ழம நித்தியமாக பாதிக்காது என்பதில் நாம் 
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நம்பிக்ழகயுடன் இருக்கைாம், ஏகனன்றால் கடவுளுழடய பிள்ழளகளாகிய, நமக்கு 
பரயைாகத்தில் நித்திய ெவீன் உண்டு. " கடவுளுழடய பிள்ழளயாய் பரயைாகத்தில் எனக்கு 
நித்திய ெவீன் உள்ளது.! இயயசு கிறிஸ்துயவ அவருழடய குடும்பத்தின் ஒரு பாகமாக 
என்ழன ஆக்கியிருக்கிறார். 
 

 

ழபபிளின்படி வைிநடத்தல் (பாடம் 4) 
நாம் எங்கு கசன்றாலும் ழபபிழள ஒரு சிறிய படகில் 
இட்டுச்கசல்லும் நதிக்கு வரயவற்கியறாம்! இன்ழறய பாடத்தின் 
தழைப்பு, யகாஷம் மற்றும் நிழனவக வசனத்ழத எல்யைாரும் 
கூறுயவாம். மாைவர் புத்தகங்கழள வைங்கி, அதில் மழறக்கப்பட்ட 

புதிர்கழள கதாடங்க ஊக்குவிக்கவும். அடுத்து, உங்கள் மாைவர்கள் தங்கள் புத்தகங்களில் 2 
நடவடிக்ழககழள கசய்து, அவர்களின் பக்கங்கழள வண்ைம் கசய்ய அறிவுறுத்தவும். 
 

பதில்கள் 

 

(நடுத்தர புத்தக பதில்கள் எளிதான மற்றும் சிரமமான பதில்கள் மூைம் கண்டறியமுடியும்.) 

 

கவப்பமண்டை உைவகம் (பாடம் 4) 
எஸ்தரின் கிரீடம்  

விருப்பம் 1: 

யதழவயான கபாருட்கள் : 

•  காகித யகாப்ழபகள் 

•  யகாப்ழபழய நிரப்ப தின்பண்டங்கள் : சிப்ஸ் , சீட்யடாஸ், பைம், குக்கீஸ் 
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வைிமுழறகள் : 

•  கிரீடங்கழள உருவாக்க , முக்யகாைங்கழள கவட்டுவதற்காக யகாப்ழபகழள தயார் 
கசய்யவும் . 

•  யயாசழன : குைந்ழதகள் தங்கள் யகாப்ழபகழள வண்ைங்கழள பூசியும், அல்ைது 
தங்கள் சிற்றுண்டினால் பூர்த்தி கசய்வதற்கு முன் அவற்ழற அைங்கரிக்கவும் 
அனுமதிக்கவும் . 

விருப்பம் 2: தர்பூசைிழய கிரீடம் வடிவில் கவட்டுதல் 

யதழவயான கபாருட்கள் : 

•  மாைவர்களுக்கான தனிப்பட்ட யசழவ தட்டுகள் 

•  தயாரிக்கப்பட்ட பைங்கள் : உள்ளூரில் கிழடக்கும் 
ஏதாவது 

•  கருத்துக்கள் : தர்பூசைி, பரங்கி, வாழைப்பைங்கள் , 
திராட்ழச , பீச்சஸ், சீழமமாதுழளகள் , அவுரிகநல்ைிகள் , 
ஸ்ட்ராகபர்ரிகள் , அன்னாசி 

வைிமுழறகள் : 

•  தர்பூசைி தின்பண்டத்தின் ஒரு பகுதியாக ககாள்ளவும், அழத கவட்டி, 
ஓட்ழடயிடவும் . முைாம்பைத்தின் அடிப்பகுதியில் இருந்து ஒரு சிறிய துண்டு கவட்டி 
ஒரு யமழெயில் நிழையாக அது உட்கார உதவுங்கள் அல்ைது நுனியியையயா அல்ைது 
யரால் கசய்யாமல் இருக்க பார்த்துக்ககாள்ளுங்கள் . 

•  உங்களுக்கு விருப்பமான பைங்களினால் தர்பூசைி ஓட்ழட நிரப்பவும். 

சதுர விழளயாட்டுகள் (பாடம் 4) 
1. குழகழய கடந்து கசல்லுதல் 

இந்த விழளயாட்டுக்கு , கபரிய பிளாஸ்டிக் ழபகள் அல்ைது 
கசய்தித்தாள் மற்றும் யடப் உங்களுக்கு யதழவப்படும் . 
யபாட்டிக்கு நீங்கள் விரும்பும் நீளம், ஒன்றாக ழபகள் 
யடபஸ் கசய்யுங்கள் , அழத ஒரு குழகயபால் கசய்திட 
ககாக்கியிடுங்கள் . உங்களால் முடிந்தவழர பை குழககழள உருவாக்குங்கள் . 

ஒவ்கவாரு குழுவும் குழகக்குள் நுழைந்து இறுதி வழர கசல்ையவண்டும். சுரங்கப்பாழத 
வைியாக முழுழமயாக கடந்து கசல்ைகூடிய முதல் அைி கவற்றி கபற்றது . 

இழத யமலும் சுவாரஸ்யமாவதற்கு , சுரங்கப்பாழத வைியாக கடந்து கசல்லுழகயில் , 
அழத மிகவும் உற்சாகமளிக்கக்கூடியதாக ஆக்க, தழடகழள ஏற்படுத்த , காகித 
"பாழறகள்" அல்ைது "மரங்கள்" யபால் கசய்திடுங்கள் . 
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2. இழை யபாட்டி 

ஒவ்கவாரு குைந்ழதக்கும் ஏயதா ஒரு மரத்தின் இழையும், ஒரு உறிஞ்சு குைாயும் 
யதழவ, ஒவ்கவாரு குழுவிற்கும் நிைத்தில் ஒரு பிரிழவ ஏற்படுத்திடுங்கள் , இது 
ஒவ்கவான்றும் அைியும் எத்தழன இழைகழள கீயை விட்டிருக்கிறது என்பழத 
ஒவ்கவாரு குழுவும் கதரிந்து ககாள்ள உதவும். நீங்கள் ஆரம்ப சமிக்ழஞகழளக் 
யகட்டவுடன் , முழு குழுவும் வானில் இழைகழள தூக்கி எறிய யவண்டும், பின்  
உறிஞ்சு குைாய் மூைம் ஒவ்கவாரு இழைழயயும் இறுதி வரிக்கு முன்யனாக்கி 
எடுத்துச்கசல்ை ஊதயவண்டும் . பை இழைகள் எதிர் குழுவினருக்குச் கசன்றுவிடும், 
எனயவ எல்ைா இழைகளும் தங்கள் பிரிவில் விழுகின்றன என்பழத உறுதிப்படுத்த 
குைந்ழதகள் முயை யவண்டும் . மற்கறாரு அைியில் இருந்து வந்தாலும் கூட, அவரது 
பிரிவில் கபரும்பாைான இழைகள் ககாண்ட அைி கவற்றி கபறும். 

நீர்வழீ்ச்சி ழகவிழனகள் (பாடம் 4) 
புைி பட சட்டகம் 

அச்சடித்து, ஒவ்கவாரு மாைவருக்கும் வைங்கவும் : 
1 புைியின் தழை யபால் வடிவழமத்த சட்டகம் 
2 கசட் பற்கள் 
2 கண்கள் 
 

புைியின் தழைக்கு வர்ைமடித்து, அழத கவட்டும்படி 
மாைவர்களுக்கு அறிவுறுத்தவும் . 
சிறிய யவகமாக அழசந்து கசல்லும் கண்கள் (அல்ைது 
கண்களுக்கு எந்த வட்டங்களும் வழரயைாம்) 
இடத்திற்குள் ஒட்டப்படயவண்டும் . 
இறுதியாக , பற்கள் புைியின் தழையின் பின்புறமாக 
ஒட்டப்படயவண்டும் . உங்களால் முடிந்தால், படங்கழள 
எடுத்துக் ககாள்ளுங்கள் , அச்சிட்டுக்ககாள்ளுங்கள் , 
புைியின் வாயில் படத்ழத யபாடுங்கள் . 
 

முடிவுழர (பாடம் 4) 
எஸ்தர் ஆமாழன தாக்கியது யபாையவ "வாழ்க்ழக" என்றழைக்கபடுகிற இந்த காட்டில் நாம் 
யபாராடுழகயில் மக்கள் நம்ழமத் தாக்குவார்கள். ஆனால் நாம் கடவுளுழடய குடும்பத்தின் 
ஒரு பாகமாக இருக்கும்யபாது பயப்பட யவண்டிய அவசியம் இல்ழை. மற்றவர்கள் உங்கள் 
பக்கத்தில் இருப்பதாய் நடிக்கும்யபாது, இயயசு எப்யபாதும் உங்களுடன் இருப்பார்! 
உண்ழமயில், இன்று நீங்கள் பைர் கெபிக்கிறபடியய, நாம் கெபிக்கும்யபாது அவருழடய 
குடும்பத்தில் ஒரு பகுதியாக இருக்கியறாம் என்பழதயும், நம்முழடய இருதயத்திைிருந்து 
இயயசுவிடம் யகட்கியறாம் என்பழதயும் நாம் உறுதியாக நம்பைாம். நம்முழடய ழபபிள் 
வசனம் கூறுவதுயபால், நாம் கடவுளுக்குச் கசாந்தமான சமயத்தில், நம்ழம யாரும் அவர் 
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ழகயில் இருந்து பறிக்க முடியாது. இன்ழறய தினத்திற்கான முக்கிய புள்ளிழய அழனவரும் 
ஒன்றாக கூறைாம்... 
"கடவுளின் பிள்ழளயாகிய நான் பரயைாகத்தில் நித்திய ெவீழன ககாண்டுள்யளன்." "காட்டில் 
உயிர்பிழைத்திருத்தைின்" இன்கனாரு அற்புதமான நாளிற்கு, நாழளயும் இந்த VBSக்கு திரும்பி 
வாருங்கள், அங்கு எந்த அைி எழத கசய்விக்கும், கவற்றி ககாள்ளும் என்பழதப் பார்ப்யபாம்! 
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பாடம் 5  
இயயசு கிறிஸ்து என்ழன ழதரியசாைி 

முக்கியப் புள்ளி (பாடம் 5) 
விஷயங்கள் சாத்தியமற்றதாக யதான்றினாலும் கூட, பயத்ழத நான் கவல்ை முடியும். 

ழபபிள் பாடம் (பாடம் 5) 
யகாைியாத் அச்சுறுத்துகிறார் (1 சாமுயவல் 17) 

முன்னுழர (பாடம் 5) 
நாம் "காட்டில் உயிர்பிழைத்திருத்தல்" என்ற பருவத்தின் முடிவில் வாழ்கியறாம். நாம் 
அழனவழரயும் இங்யக ககாண்டுள்யளாம், யபாக்ைீ மற்றும் விைங்குகளிைிருந்து, அழனத்து 
குழுக்களிடமிருந்தும் பிரதிநிதிகழளயும் கபற்றுள்யளாம். இந்த இறுதி நாளிற்கு, ஒரு 
வித்தியாசமான பருவத்தின் முடிவுழரயுடன் நாம் மீண்டும் வந்துவிட்யடாம். நீங்கள் எழதப் 
கபறுகிறரீ்கள்? சரி, யவடிக்ழகயில் யசர்ந்திடுங்கள், "காட்டில் பிழைத்திருத்தல்", எங்கழள 
ட்விட்டர், யஹஸ்யடக் மூைம் ஆதரித்திடுங்கள், மற்றும் நீங்கள் என்ன நிழனக்கிறரீ்கள் என்று 
எங்களுக்கு கதரியப்படுத்துங்கள். இது ஒரு யவடிக்ழக மிகுந்த நாளாக இருக்க யபாகிறது! 
ஒவ்கவாரு நாளும் நீங்களும் நானும் நம்ழம சுற்றியுள்ள அச்சங்கழள எதிர்ககாள்கியறாம், 
ஆனால் இயயசு கிறிஸ்துயவாடு, அந்த அச்சங்கழள இயைாமற் கசய்ய முடியாவிட்டாலும் 
கூட, கவல்ை முடியும். (இன்ழறய நாளிற்கான ழபபிள் வசனம் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது: 
யயாசுவா 1: 9) சரி, நாம் சீக்கிரமாக நாழள ஆரம்பிக்கைாம், எனயவ நாம் யபாக்ைீழய 
பார்க்கைாம், யடவிட் மற்றும் யகாைியாத்ழத பற்றி அறிந்து ககாள்ளைாம், சிை சிற்றுண்டி, 
ழகவிழன கசய்தும் விழளயாட்டுக்கள் விழளயாடியும் யவடிக்ழக ககாள்ளைாம்! 
இன்ழறய முக்கிய புள்ளிழய ஒன்றாக நாம் அழனவரும் கூறுயவாம், " விஷயங்கள் 
சாத்தியமற்றதாக யதான்றினாலும் கூட, பயத்ழத நான் கவல்ை முடியும்." 
அந்த நாளின் முடிவில், நீங்களும், நானும் எங்கள் ெவீனாகிய இயயசு கிறிஸ்துவுக்குள் 
ழதரியமுள்ளவர்கள் என்பழத அறிந்திருக்கும்யபாது, இந்த காட்டு 
வாழ்வில் உயிர் பிழைப்யபாம் என்று நம்பைாம்! 

விைங்குகள் (பாடம் 5) 
முதழை அச்சுறுத்துகிறது, எைி உதவுகிறது. 

அைிகள் (பாடம் 5) 
ஒவ்கவாரு குழுவும் அவர்களது உற்சாகம், 
அைங்காரம் மற்றும் முழு குழுவினருக்கும் 
வாழ்த்துக்கயளாடு முன்யனாக்கி வரைாம். கவற்றியாளர் என்று கபயரிடுவதற்கான சிறந்த 
அைிழய யதர்வுகசய்யுங்கள். 

ழபபிள் வசனம் (பாடம் 5) 
"நீ உறுதியும், ழதரியமும் உழடயவனாய் இருக்க யவண்டுகமனக் கட்டழளயிட்டழத 
நிழனவில் ழவத்துக்ககாள். எனயவ பயப்படாயத, நீ யபாகுமிடங்களில் எல்ைாம் யதவனாகிய 
கர்த்தர் உன்யனாடிருப்பார்” என்றார். யயாசுவா 1: 9 
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நாடகம் (பாடம் 5) 
மைி, மைி, மைி ... யபாக்ைீ ெபீ்பில் தூங்கிக் ககாண்டிருக்கும் யபாதும், மீண்டுகமாருமுழற 
அைாரம் ஒைித்தது, ஆனால் அவர் எடுத்து மீண்டும் உறக்கநிழையில் யபாட்டுவிடுகிறார் . 
பின்னர் அவரது ழகயபசி ஒைிக்கிறது, அவர் ெபீ்பில் இருந்து விழுந்கதழுந்து விைிக்கிறார். 
அவரது நண்பர், எைி ழகயபசியில், அவர் காட்டு பள்ளிக்கு கசல்ை உதவும்படி அவழர 
யகட்டுக்ககாண்டார். யபாக்ைீயும் ஒப்புக்ககாள்கிறார், ஆனால் அவரது நண்பர் எைிழய அழைத்து 
கசல்ையவண்டுகமனில், அவர் அவரது பிடித்தமான காழை உைவு தானியத்ழத விழரவாக 
சாப்பிட்டாக யவண்டும். அவர் அவசரப்படவில்ழை என்றால், அவர்கள் இருவருயம 
தாமதமாகிவிடுவார்கள்! யபாக்ைீ வந்தவுடன், எைி ஒரு தின்பண்டத்ழத உண்டுககாண்டிருந்தது, 
மற்றும் அவரது முகத்தில் அழத யபாட்டு அவழர ஆச்சரியப்படுத்தியது! அவர்கள் ஒன்றாக 
சிரித்துக்ககாண்டு, யபாக்ைீ முகத்ழத சுத்தம் கசய்துககாண்டார், அவர்கள் சதுப்பு நிைத்ழத 
அழடயும் வழர, பாடிக்ககாண்யட நடந்து கசன்றுககாண்டிருந்தார்கள். ஐயயா! நாம் எப்படி 
சதுப்பு நிைத்ழத கடக்க முடியும்?? அவர்கள் சதுப்பு நிைத்தின் விளிம்பில் ஒரு சிறுபடழக 
கண்டுபிடித்து, ஏறிக்ககாண்டு, கசல்ை கதாடங்கினர். திடீகரன்று, அவர்கள் சிறிய உறுமல் 
ஒைிழய யகட்டார்கள், அவர்கள் என்ன விைங்கு என்று சுற்றி பார்க்க கதாடங்கினர். எைிதான் 
அழத முதைில் பார்த்தது... ஒரு முதழை! எைி யபாக்ைீழய ழதரியமாக இருக்க ஊக்குவித்தது. 
முதழை அவர்கழள யவகமாக துரத்த கதாடங்கியதும், அவர்கள் யவகமாக கசல்ை 
ஆரம்பிக்கிறார்கள். இருவரும் ஒயர யநரத்தில் கத்தினர், எனக்கு பயமாக இருக்கிறது! முதழை 
மிகவும் கநருக்கமாகவும் வந்தவுடன், யபாக்ைீக்கு, கதரிந்துவிட்டது, முதழை அவர்கழள 
பிடிக்கும்முன் அந்த பக்கம் கசன்றழடவது முற்றிலும் சாத்தியமற்றது என்று. அவர் 
பள்ளிக்கூடத்திற்கு தாமதமாக கசல்ைக்கூடும் என்பழத யபாக்ைீ முற்றிலும் மறந்துவிட்டார், 
அவர் முதழைக்கு உைவாக யபாகிறாகரன்று கவழை ககாண்டார்! எைி யபாக்ைீக்கு 
ழதரியமாக இருப்பழத நிழனவுபடுத்த முயன்றது, ஆனால் அவரது கூச்சல்களால் 
யபாக்ைியால் அவழரக் யகட்க முடியவில்ழை. பின்னர் யபாக்ைீக்கு தன்னுழடய நண்பனான 
கரடி நிழனவிற்கு வந்தது! அவர் தனது ழகயபசிழய எடுத்து, ஒரு விழரவான உழர 
அனுப்பினார். முதழை மிகவும் கநருக்கமாகவும் இருந்தது, அதன் தாழடகள் படழக கடிக்க 
வருழகயில், கரடி கழரயயாரமாக வந்து, அந்த முழு சதுப்பு நிையம நடுங்குமளவு சத்தம் 
கசய்தது! அச்சத்தத்தில் முதழை பயந்து நடுங்கி நீச்சல் அடித்து திரும்பியயாடியது. 
எல்யைாரும் சத்தமாக கூச்சைிட்டனர் ஏகனன்றால் சாத்தியமற்றது நிகழ்ந்துவிட்டது! யபாக்ைீ 
சத்தமாக, "நான் சாத்தியமற்ற விஷயங்கழள கூட, பயத்ழத தாண்டி கவற்றி கபற முடியும்!!!! 
இயயசு கிறிஸ்து என்ழன ழதரியசாைி ஆக்குகிறார்!" என்றார். ஒருபுறம் பாதுகாப்பாக 
இருந்துககாண்டு, மறுபுறம், அவர்கள் விழரவாக சுயபடம் எடுத்துக்ககாண்டு, பள்ளிக்கு 
விழரந்தார்கள். இந்த முழற கண்டிப்பாக தாமதமாகிவிடும் என்று யபாக்ைீ சந்யதகிக்கிறார், 
ஆனால் அவர்கள் மைிஒளிப்பதற்கு முன்யப, காட்டு பள்ளிக்கு வந்தார்கள். யமலும் 
சாத்தியமற்ற நிகழ்வுகள் நடந்துககாண்டிருந்தன! யபாக்ைீ, அவரது பைவனீத்திலும் கூட, இந்த 
வாரம், ஒவ்கவாரு நாளும் சரியான யநரத்திற்கு காட்டு பள்ளிழய வந்தழடந்தார்! விஷயங்கள் 
சாத்தியமற்றதாக யதான்றினாலும் கூட பயங்கழள நான் கவல்ை முடியும். இயயசு கிறிஸ்து 
என்ழன ழதரியசாைி ஆக்குகிறார்! அவர் தனது ெபீ்பில் தூங்குவதற்கு முன், அந்த இரழவ 
ககாண்டாடினார். 
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குழக பாடம் (பாடம் 5) 
யகாைியாத் அச்சுறுத்துகிறார் (1 சாமுயவல் 17) 

ழபபிளிலுள்ள ஒவ்கவாரு பகுதிழயயும் நீங்கள் 
கசால்லுழகயில், காண்பிக்கப்படும் படத்ழத மாைவர்கள் 
வழரய கசய்யுங்கள். வழரபடங்கழள முடிந்தவழர 
எளிழமயானதாக ழவத்திருங்கள், இதனால் உங்கள் 
மாைவர்கள் எளிதில் வழரபடங்கழள நககைடுக்க முடியும். 
 

1. யடவிட், 7 மூத்த சயகாதரர்களுடன் இருக்கும் ஒரு இளம் சிறுவன். அவனுழடய 
தகப்பன் ஆடுகழள யமய்ப்பதில் அவழரப் கபாறுப்பாக்கினார். ஒரு நாள் அவனது 
தந்ழதயார் அவழரப் யபாரிடுவதற்கு கசன்றிருக்கும், அவரது மூத்த சயகாதரர்களில் 3 
யபர் சவுைின் இராணுவத்தில் பைியாற்றிக் ககாண்டிருக்கிறார்கள், இராணுவத் 
தளபதிக்கு 10 கராட்டிகளும், ககாஞ்சம் உனவும் பரிசாக ககாண்டுவரும்படி கூறியதாக 
கூறினார். 

படம் 1: கராட்டி, பாைாழடக்கட்டிகள் மற்றும் உைவால் நிரப்பக்பட்ட ஒரு ழப. 

2. யகாைியாத் மிக உயரமான மனிதன் (3 மீட்டர், 9'9 "உயரம்!) மற்றும் 
கபைிஸ்திய இராணுவத்தின் சாம்பியனாக இருந்தார். அவர் அவமதிப்ழபக் 
கூச்சைிட்டு, அழனவழரயும் அச்சுறுத்தினார், முழு இஸ்யரைிய 
இராணுவத்ழதயும் பயமுறுத்தினார். இரண்டு முழு பழடகள் யபாரிட்டு மற்றும் 
பை வரீர்கழள ககால்ைப்படுவழத விட, கபைிஸ்தியர்கள் ஒயர ஒரு மனிதன் யகாைியாத்ழத 
எதிர்த்து யபாராட அனுமதித்தனர். அதில் கவற்றிககாள்பவர் யதசத்தின் கமாத்த யபாழரயும் 
கவற்றிககாண்டதாய் இருப்பார். 

படம் 2: பயந்த சிப்பாய் 

3. தன் தகப்பன் அனுப்பினழவகழள ககாடுக்கின்றயபாது, அவன் 
யகாைியாத்தின் கூச்சல் மற்றும் அச்சுறுத்தல்கழள யகட்டான். யடவிட் 
யகாைியத்ழத எண்ைி பயப்படவில்ழை, ஏகனனில் கடவுள் இஸ்யரைின் 
பக்கத்தில் இருப்பழத அவன் அறிந்திருந்தான். யகாைியாத்ழத எதிர்த்துப் 
யபாராடக்கூடிய பழடவரீர் தான்தான் என்று யடவிட் அறிவித்தார். யடவிட்டின் 
பகிரங்க யபச்ழச பற்றி அரசர் சவுல் யகள்விப்பட்டயபாது, அவழர அழைத்தார். 
யகாைியாத்ழத எதிர்த்து யபாராடும் வாய்ப்ழபப் கபற, யடவிட் மிகவும் 

சிறியவராகவும் இளழமயாகவும் இருப்பதாக கூறினார். யமலும் அவர் யகாைியாத் பை 
வருடங்களாக ஒரு வரீராக இருந்தார், ஆனால் யடவிட் அவ்வித பயிற்சிகள் ககாண்டதில்ழை 
அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 
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படம் 3: அரசர் சவுல் 

4. யடவிட் அரசராகிய சவுலுக்கு தான் ழதரியமுள்ளவன் என்று 
நிரூபிக்கயவண்டும். அவர் தனது மந்ழதயிைிருந்து ஒரு ஆட்டுக்குட்டிழய 
திருட முயன்ற ஒரு கரடி மற்றும் ஒரு சிங்கத்ழத ககான்றழத பற்றி 
அவரிடம் கசான்னார். ஆனால் அவர் கூறிய மிகவும் உறுதியான வாதம் 
இதுயவ: "சிங்கத்தின் பாதத்திைிருந்தும், கரடியின் பாதத்திைிருந்தும் 
என்ழன விடுவித்த ஆண்டவர், என்ழன இந்த கபைிஸ்தியரின் 
ழகயிைிருந்தும் தப்புவிப்பார்" என்றார். அவர் கடவுள் தன பக்கம் இருப்பழத அறிந்திருந்ததால், 
அது சாத்தியமற்றதாக யதான்றினாலும் அவர் நம்பிக்ழகயுடன் இருந்தார். கடவுள் நம்மிடம் 
இருப்பதால் நாம் ழதரியமாக, சாத்தியமற்ற சூைல்கழள எதிர்ககாள்ளைாம். 

படம் 4: சிங்கம் மற்றும் கரடி 

 

5. அரசர் சவுல், கமாத்த இஸ்யரல் நாட்டிற்கும் யசர்ந்து யகாைியாத்ழத 
எதிர்த்துப் யபாரிட தவிழட நம்புவதற்கு தீர்மானித்தான். அவர் டாவிடிற்கு 
அவருழடய சிறந்த கவசத்ழதயும், தழைக்கவசத்ழதயும், வாழளயும் 
ககாடுத்தார். அது யடவிட்டால் நடக்க கூட முடியாத அளவு மிகவும் கனமாக 

இருந்தது. அவர் எல்ைா யபார்க்கட்ட உபகரைங்கழளயும் பயன்படுத்த யதர்ந்கதடுக்கவில்ழை, 
ஆனால் அதற்கு பதிைாக அவர் ஆடுகழள கவனிக்க பயன்படுத்திய அயத உபகரைத்ழத 
மட்டுயம பயன்படுத்தினார். அவர் கவற்றி கபற்றால், அது இழறவனிடமிருந்து வருவதுதான், 
உயர்ந்த வைிழம, திறழம அல்ைது யபார் ஆயுதங்களிைிருந்து அல்ை என்று அவர் 
அறிந்திருந்தார். அவர் 5 கற்கழளத் யதர்ந்கதடுத்தார், அவரது கவயனாடு, யகாைியாத்ழத 
எதிர்த்துப் யபாரிட கசன்றார். அவரது முதல் அடியய யகாைியாத்ழத தழையில் தாக்கியது, 
அவர் இறந்துவிட்டார். யடவிஸ் ழதரியமாயிருந்தார், ஏகனன்றால் அவர் அறிந்திருந்தார், 
கடவுளிடம் எல்ைாயம சாத்தியம்! 

படம் 5: கவண் மற்றும் 5 கமன்ழமயான கற்கள் 

கருத்துகள் 

வகுப்பில் இரு பதில்கழளயும் சத்தமாக படிக்கவும். "கருத்துக்கள்" என்ற யயாசழன உங்கள் 
மாைவர்களின் எண்ைங்கழள உருவாக்குவதாகும், எனயவ நீங்கள் இரு தரப்பினரும் 
நம்பத்தகுந்தவர்களாக இருக்க யவண்டும். வைங்கப்பட்ட இரண்டு விருப்பங்கழளயும் படித்து, 
இரண்டுயம சரியான பதில் என்பழத யபால் இருங்கள். நீங்கள் விரும்பினால், வாக்களிக்க 
ஸ்டிக்கர்கழளப் பயன்படுத்தைாம். அவர்களுக்கு சரியான பதிழை காட்ட யவண்டாம், ஆனால் 
யயாசிக்க அவர்கழள ஊக்குவியுங்கள். 
யகள்வி: யகாைியாத்ழத எதிர்த்து தன்னந்தனியாக யபாராடுவதற்கு, யடவிட் தானாக, முன்யன 
வந்தது புத்திசாைித்தனமா? 
A. யடவிட் யகாைியாத்ழத எதிர்த்துப் யபாரிடுவதற்கான ஒயர சிப்பாயாக 
முன்வந்திருக்கக்கூடாது. அவர் பைமாக இல்ழை, ஒருயவழள அவர் யபாரில் யதாற்றிருந்தால், 
கமாத இஸ்யரலும் கபைிஸ்தருழடய ஊைியர்களாக ஆவார்கள். ஆபத்து அதிகமாக இருந்தது. 
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B. யடவிட்டிற்கு கதரியும், அளவு மற்றும் வைிழம, வயது மற்றும் அனுபவம் கபரிய 
விஷயமில்ழை, ஏகனனில் யபார் கடவுளுக்கு கசாந்தமானது. மற்ற வரீர்கள் யாரும் 
இல்ைாததால் அவர் தன்னார்வத் கதாண்டராக இருந்தார். 
 
என் வாழ்க்ழகயில், யகாைியாத் யடவிட்ழட அச்சுறுத்தியதுயபால், ஏராளமான மக்கள் என்ழன 
யகைி கசய்கிறார்கள், அச்சுறுத்துகிறார்கள். " விஷயங்கள் சாத்தியமற்றதாக யதான்றினாலும் 
கூட, பயத்ழத நான் கவல்ை முடியும் " இயயசு கிறிஸ்து என்ழன ழதரியசாைி ஆக்குகிறார். 
 

ழபபிளின்படி வைிநடத்தல் (பாடம் 2) 
நாம் எங்கு கசன்றாலும் ழபபிழள ஒரு சிறிய படகில் 
இட்டுச்கசல்லும் நதிக்கு வரயவற்கியறாம்! இன்ழறய பாடத்தின் 
தழைப்பு, யகாஷம் மற்றும் நிழனவக வசனத்ழத எல்யைாரும் 
கூறுயவாம். மாைவர் புத்தகங்கழள வைங்கி, அதில் 
மழறக்கப்பட்ட புதிர்கழள கதாடங்க ஊக்குவிக்கவும். அடுத்து, 

உங்கள் மாைவர்கள் தங்கள் புத்தகங்களில் 2 நடவடிக்ழககழள கசய்து, அவர்களின் 
பக்கங்கழள வண்ைம் கசய்ய அறிவுறுத்தவும். 
 
பதில்கள் 

 

(நடுத்தர புத்தக பதில்கள் எளிதான மற்றும் சிரமமான பதில்கள் மூைம் கண்டறியமுடியும்.) 
 

 

கவப்பமண்டை உைவகம் (பாடம் 5) 
யடவிட்டின் கவடிமருந்து ழப 
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யதழவயான கபாருட்கள்: 
• கார்ன் டார்ட்டில்ைா அல்ைது கவறும் கராட்டி (1 
மாைவருக்கு 1) 
• வட்டமான சிற்றுண்டி, மாைவருக்கு 5 
ஆயைாசழனகள்: திராட்ழச, மிட்டாய்கள், சீஸ் பப்ஸ், 
வட்டமான  ஏதாவது சிற்றுண்டி 
வைிமுழறகள்: 

• நீங்கள் டார்ட்டிைா அல்ைது தட்ழடயான கராட்டிழய கமன்ழமயாக்குவதற்கு சுட 
விரும்பைாம், எனயவ அது ஒரு ழப வடிவத்தில் யசகரிக்க கநகிழ்வாய் இருக்கும். 
• ஒவ்கவாரு மாைவருக்கும் 5 சிற்றுண்டி பந்துகழள எடுத்து, அவர்களின் டார்ட்டிைாவில் 
ழவக்கவும், 5 கமன்ழமயான கற்களால் யடவிட் கவடிமருந்து ழபயில் பந்துகழளச் 
யசகரித்ததுயபால். 
• மாைவர்கள் 9 அடி உயரம் இல்ைாததால், மற்ற மாைவர்கள் மீது தங்கள் "கற்கழள" வசீ 
அனுமதிக்காதீர்கள். 
 

சதுர விழளயாட்டுகள்(பாடம்  5) 
1. யாழனழய வடீ்டுக்கு ககாண்டு வாருங்கள் 

ஐந்து குைந்ழதகள் ககாண்ட குழுக்கழள உருவாக்குங்கள். 
நான்கு குைந்ழதகள் மற்றவழன ("யாழன"), ஒவ்கவாருவரும் 
ஒவ்கவாரு ழக மற்றும் காழை தூக்கியவாறு எடுத்துச் 
கசல்ையவண்டும். "யாழனயின்" வயிற்றில் ஒரு ஆரஞ்சு அல்ைது மற்கறாரு வட்டமான பைம் 
ழவக்கவும். 

பைத்ழத கீயைவிடாமல் முடிவு வரிக்கு கசல்ையவண்டும். பைம் விழுந்தால், அந்த அைி 
யதாற்றுவிடும். பைத்ழத கீயைவிடாமல் முதைில் கசல்லும் குழு கவற்றி கபற்றது. 

2. தண்ைழீர நகருக்கு எடுத்துச்கசல்லுதல் 

குைந்ழதகளுடன் இரு நீண்ட வரிழசகழள உருவாக்குங்கள். ஒவ்கவாரு மாைவருக்கும் 
கவற்று பிளாஸ்டிக் யகாப்ழப ககாடுங்கள். வரிழசயில் இருக்கும் முதல் யகாப்ழபழய 
நிரப்பவும், பின்னர் அந்த நபர் அடுத்த யகாப்ழப தண்ைழீர, தங்கள் தழைக்கு யமல் பார்த்து, 
அவர்கள் பின்னால் இருக்கும் நபரின் யகாப்ழபக்குள் ஊற்ற யவண்டும். இரண்டாவது குைந்ழத 
தண்ைழீர மூன்றாம் இடத்திற்கு ஊற்றயவண்டும். இவ்வாறு கடத்தப்பட்டதில், இறுதி 
யகாபப்பியில் அதிக தண்ைரீ் ககாண்ட குழு கவற்றி கபற்றது. 
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நீர்வழீ்ச்சி ழகவிழனகள் (பாடம்  5) 
முதழை முகமூடி 

அச்சடித்து ஒவ்கவாரு மாைவருக்கும் வைங்கவும் : 
1 முதழை முகமூடி 
முதழை பற்களின் கதாகுப்பு 1  
50 கச .மீ . நாடாவின் துண்டு 
2 கண்கள் 
1. மாைவர்களுக்கு முகமூடிழய 
வண்ைம் அடித்து கவட்ட 
அறிவுறுத்துங்கள் . (ஆசிரியர்கள் 
முகமூடியின் பக்கத்திலுள்ள நாடா 
துழளகழள கவளியயற்ற 
விரும்பைாம், அதனால் அழவ 
விளிம்பிற்கு மிகவும் அருகியையய 
இல்ைாமல், எளிதில் கிைித்துவிட முடியும்.) 
2. எப்படி யநரான விளிம்பில் , முகமூடியின் பின்புறம் கபரிய கண்கள் பழச ஈடுவது 
என்பழத மாைவர்களுக்கு காண்பியுங்கள் . 
3. அடுத்து, முகமூடியின் பின்புறத்தில் முதழை பற்கழள பழசயிட்டு , கமல்ைமாக 
அழை அழைழயப் பற்கழள வடிவழமக்கவும் . 
4. கழடசியாக , முகமூடியின் ஒரு பக்கத்திைிருந்து நாடாழவ கட்டி, மற்ற பக்கத்ழதத் 
கதாடுவதற்கு முன், குைந்ழதயின் தழைழய சரிகசய்யவும் . 

முடிவுழர (பாடம் 5) 
யகாைியாத் கடவுளின் மக்கழள அச்சுறுத்தியதுயபாை, மக்கள் நம்ழம பயமுறுத்துவார்கள், 
இன்று யபாக்ைீயும் முதழையால் பயந்துவிட்டார். இருப்பினும், யடவிட் யபாை, கர்த்தராகிய 
இயயசு கிறிஸ்துவின் கபயரில் நாம் நம்பிக்ழக ழவக்கைாம். நம்முழடய ழபபிள் வசனம் 
கூறுவதுயபால், நாம் எங்கு கசன்றாலும் யதவன் நம்முடன் இருக்கிறார் என்பதால் 
வலுவாகவும் ழதரியமாகவும் இருக்கைாம். இன்ழறய முக்கிய புள்ளிழய அழனவரும் 
ஒன்றாகக் கூறுயவாம் ... " விஷயங்கள் சாத்தியமற்றதாக யதான்றினாலும் கூட  ,பயத்ழத 
நான் கவல்ை முடியும்." இங்கு நாம் ஒன்றிழைந்து பயம், பாவங்கள் மற்றும் தாக்குதல்கழள 
எவ்வாறு ழகயாள்வது மற்றும் துைிவு, இரக்கம், வைிழம ஆகியவற்ழற எப்படி 
முழுழமயாக்குவது என்பழத நாம் கண்டறந்து, எவ்வாறு "காட்டில் உயிர்பிழைத்திருத்தல்" 
என்று இந்த வாரம் அறிந்துககாள்ள எங்களுக்கு உதவியதற்கு நன்றி! இந்த காட்டு சாகசத்தில், 
இயயசு கிறிஸ்துவில் நாம் யார் என்று கற்றுக் ககாள்வதில் மகிழ்ச்சியழடகியறாம்! நம் 
ஒவ்கவாருவரும் நம் வடீுகளில் எல்ைாவற்ழறயும் விட்டுவிட்டு, யதவாையத்திற்கு வந்து இந்த 
சாகசத்தில் யசர்ந்து, நம் வாழ்ழவ மாற்றிக்ககாண்யடாம் என்பதில் எவ்வித சந்யதகமும் 
இல்ழை. இந்த சிறப்பு வாரத்தின் ஒரு பகுதியாக இருந்ததற்கு நன்றி. 
அடுத்த முழற மீண்டும் ஒரு புதிய பருவத்தில் பார்ப்யபாம் "காட்டில் உயிர்பிழைத்திருத்தல்"! 



"WE USED TO HAVE 5 KIDS COMING TO 
SUNDAY SCHOOL," said the children's ministry 
director of a church in Delhi aft er just 1 month 
using Champions Sunday school. "Now we have 25 
children regularly! Th e rich children used to snub 
the poor children, but now they mingle together. 
Th ey even help each other solve the puzzles!"

Join over 100,000 churches from 20 countries and download life-changing 
curriculum from www.ChildrenAreImportant.com.

Use our syllabus and discover surprising 
spiritual growth in your students!

""BUT I DO THE SAME THING, TOO..." a little 
girl in Mexico said with a sigh. She was looking at 
herself with a little pocket mirror she made out of 
tin foil in Sunday school. "...So I can't judge that girl 
for gossiping." Aft er putting the little mirror back 
into her pocket, she went to another girl she had 
gossiped about and apologized for it!

You were expecting just a fun way 
to teach kids.


