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 கிருணப   அனபுள்ள பரம தகப்பயே, எனணே 
யேசித்து, உம் பிளண்ளோக 
மாற்்ிேதற்காக உமக்கு ேன்ி. 

 அனபு  உம்ணம யேசித்து, உமக்குக் கீழப்படிே 
உதைி சசய்யும்.

 மேதுருக்கம்  ேரீ் எனணே யேசிப்பது யபால ோனும் 
மற்்ைர்கண்ள யேசிக்க உதவும்.

 மேந்திரும்புதல்   என பாைஙகளுக்காக ைருந்துகிய்ன. 
எனணேச் சுத்திகாியும்.

 ஆராதணே   என முழு இருதேத்யதாடும் உம்ணமத் 
துதிப்யபன!

 அர்ப்பைிப்பு  இயேசுயை, உம்ணம என கர்த்தராகக் 
சகாண்டு, பினபற்் ைிரும்புகிய்ன. 
ேரீ் ைிரும்புகி்படி எனணே மாற்றும்.

 சார்ந்திருத்தல்    எனணே உம் பாிசுத்த ஆைிோல் 
ேிரப்பும். எேக்காக ேரீ் ணைத்திருக்கும் 
திட்டஙகண்ள அ்ிே ைிரும்புகிய்ன.

 தாக்கம்  எனணே உம்முண்டே கிருணப, 
சத்திேம், மற்றும் ேதீிேின 
தூதுைோக்கும்.

 சீஷராக்குதல்  எனணே உம்முண்டே மகிணமக்காகவும், 
பி்ர் உம்ணமப் பினபற்் 
அணைக்கும்படியும் பேனபடுத்தும்.

 அதிகாரம்  இயேசுைின ோமத்தில் செபிக்கிய்ன. 
ஆசமன.

ச ிறு ப ிளண்ளகளுக்காே செப 
உடன்படிக்கை



மனன வசனஙகைள் 
காைாமல் யபாே ஆடு உைணம  லூக்கா 15:1-7 | நாம் தேவனு்டய 
்பிள்்ளைகைளளைனறு அ்ைககைப்படுவேினாதே ்பிோவானவர் நமககுப 
்பாராட்டின அனபு எவவளைவு ள்பாிளேனறு ்பாருஙகைள்; உேகைம் அவ்ர 
அறியாே்படியினாதே நம்்மயும் அறியவில்ே  —1 தயாவான 3:1
ஆபிரகாமின கணத  ஆதிோகமம் 12:1-5  | உன தேவனாகைிய 
கைர்்தோிட்தேில உன முழு இருேய்ததோடும், உன முழு ஆ்ததுமாதவாடும் 
உன முழு மனதோடும் அனபுகூருவாயாகை; இது முேோம் ்பிரோன 
கைற்ப்ன. —ம்ததேயு 22:37, 38.
ேல்ல சமாாிேன  லூக்கா 10:25-37 | நான உஙகைளைில 
அன்பாயிருககைிறதுத்பாே நீஙகைளும் ஒருவாிளோருவர் 
அன்பாயிருககைதவண்டுளமன்பதே எனனு்டய கைற்ப்னயாயிருககைிறது. 
—தயாவான 15:12
மனேிக்காத யைணலக்காரன உைணம  மத்யதயு 18:21-35 | என 
அககைிரமம் நீஙகை என்ன முறறிலும் கைழுவி, என ்பாவமற என்னச் 
சு்தேிகைாியும். —சஙகைீேம் 51:2
கி்ிஸ்து பி்ப்பு கணத  லூக்கா 2:1-20 | கைர்்தோதவ, என 
முழு இருேய்ததோடும் உம்்ம்த துேிபத்பன; உம்மு்டய 
அேிசயஙகை்ளைளயலோம் விவாிபத்பன. —சஙகைீேம் 9:1
யபதுரு குண்வுள்ளைராக இருந்தார்  லூக்கா 22:54-62 | ஒருவன 
என ்பினதன வர விரும்்பினால, அவன ேன்ன்த ோன ளவறு்தது, 
ேன சிலு்வ்ய அனுேினமும் எடு்ததுகளகைாண்டு, என்னப 
்பின்பறறககைடவன. —லூககைா 9:23 
யதற்்ரைா்ளன  யோைான 14:15-31 | ஆவியினால நி்றந்து..  
—எத்பசியர் 5:18 ஆ 
இயேசுவும், சிறுபிளண்ளகளும்  மத்யதயு 18:1-6 | கைிரு்்பயினாலும் 
ச்தேிய்தேினாலும் நி்றந்ேவராய், நமககுள்தளை வாசம்்பண்்ினார்; 
அவரு்டய மகைி்ம்யக கைண்தடாம்; அது ்பிோவுககு ஒதர 
த்பறானவரு்டய மகைி்மககு ஏறற மகைி்மயாகைதவ இருந்ேது.  
—தயாவான 1:14
தர்ஷீணைச் யசர்ந்த சவுல் பவுல் ஆகி்ார்  அப்யபாஸ்தலர் 9:1-22 |  
ஆ்கையால, நீஙகைள் புறப்பட்டுபத்பாய் சகைே ஜாேிகை்ளையும் 
சீஷராககைி, ்பிோ குமாரன ்பாிசு்தே ஆவியின நாம்தேிதே அவர்கைளுககு 
ஞானஸநானஙளகைாடு்தது.. —ம்ததேயு  28:19
பர்தியமயு குரு்டன  மாற்கு 10:46-52 | ஆேோல, தேவன 
எலோவறறிறகும் தமோகை அவ்ர உயர்்தேி, ... எலோ நாம்தேிறகும் 
தமோன நாம்த்ே அவருககு்த ேந்ேருளைினார். —்பிலிப்பியர் 2:9,11ஆ 



யகனடி மார்ப்ள ி 
மற்றும் ஸ்்டீஃபன ஐயர 
உதாரைஙகள: லூக் ீஃப்்ளைர்ஸ்   |  முனனுணர: சொ ி கர்க் 
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பதிப்பு

இேரச் ளசயல்பாடுகைள் 
புேிய வடிவ்மபபு 

செப உ்டனபடிக்ணக  ச ிறுபிளண்ளகளுக்கு   
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ோககைம் ............................................................ 74

சீஷராககுேல..............................................82

அேிகைாரம் ......................................................90

என ளஜ்ப உடன்படிக்கை ்பேிவு ........................ 98

வண்்ந்ேீட்டும் ்பககைஙகைள் .................................... 99

்ப்டபபு முேல கைிறிஸது 
வ்ர - ்கைய்சவுகைள் ................................................. 109



ஏற்புணரகள

6

“ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப உடன்படிக்கை” யுடன ்பஙகைாளைராகை இருப்ப்ே ்ப ிபளை ிககைா – ே இனடர்தநஷனல ்்ப்பிள் 
ளசா்சட்டி மகைிழச்ச ியாகைவும், கைனமாகைவும் கைருதுகைிறது. ச ிறு்பிள்்ளைகைள் எேிர்கைாேச் ச்்பயின ே்ேவர்கைள் மட்டுமலே, 
இன்றய உேகைில ச்்பயில ்பஙதகைற்பவர்கைளும், ள்பரும்்பான்மயானவர்கைளும் அவர்கைதளை. ச ிறு்பிள்்ளைகைளை ின 
ளஜ்பஙகைள் உேளகைஙகும் உள்ளைவர்கை்ளை கைிறிஸது்வ விசுவாச ிப்பவர்கைளைாகை மாறறும் வலே்மயும், நி்தேிய ோககைமும் 
ளகைாண்ட்வயாகை இருககைினறன. இந்ேப பு்தேகைம் அந்ேப ்ப் ி்ய நி்றதவறறுகைிறது!
–  ோா ியூ ஆனடர்சன, சீன ியர் ்டரகடர் கதளைா்பல ்பார்ட்னர்ஷிபஸ, ்ப ிபளை ிககைா – ே இனடர்தநஷனல ளசா்சட்டி. 

ச ிறு்பிள்்ளைகைள் மீது கைவன்த்ே்த ேிருபபும் தநரம் இதுதவ, அவர்கைதளை விசுவாச விளைக்கை எடு்ததுச் ளசனறு உேகை்த்ே 
மாறறக கைா்தேிருககும் புேிய ே்ேமு்றயினர்.  ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப உடன்படிக்கை, இந்ே மாறற்த்ே்த 
தூண்டிவிடும் ேீபள்பாறியாகை இருககைிறது. ளஜ்ப்தேின மூேம் ச ிறு்பிள்்ளைகைள் எழும்்பி, அதநகைரு்டய வாழக்கை்ய 
மறுரூ்பமாககுகைிறார்கைள். ளஜ்ப உடன்படிக்கை, இதயசு கைற்பி்தே மிகை முககைியமான ்மய மேிபபுகைளை ில ஒனறான 
ளஜ்ப்த்ே நாம் இைந்ேிருககும் இந்ேக கைாேககைட்ட்தேில, உேளகைஙகுமுள்ளை ச ிறு்பிள்்ளைகை்ளை எழுபபுவேறகைான ஒரு 
கைிா ியா ஊககைியாகை விளைஙகும். தேவனு்டய அ்ைப்பாகை விளைஙகும் ளஜ்ப உடன்படிக்கை்ய தகைனடி மார்்பளை ி நனறாகை 
எழுேி அ்ம்தேிருககைிறார். அவர், உேளகைஙகும் ஆராே்ன ளசய்து, ்பா ிந்து த்பசும் ஒரு புேிய ே்ேமு்ற்ய எழுபபும்்படி 
நமககு அ்ைபபு விடுககைிறார். 
–  லூயிஸ புஷ், இனடர்தநஷனல ஃள்பச ிலிதடட்டர், TWC, ளசர்வனட், ட்ரானஸஃ்பார்ம் தவர்லட் 2020; தகைா-

ஃள்பௌண்டர் 4/14 மூவளமனட் ்பாஸடர் நாம் சூ கைிம் அவர்கைளுடன.

ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப உடன்படிக்கை, ளஜ்ப்தேின மூேம் கைிறிஸதுவின ராஜய்த்ேக கைட்டி எழுபபும் ்ப் ியில 
ச ிறு்பிள்்ளைகைளை ின இருேயஙகை்ளை ஈடு்படு்ததுவேறகைான ்ோ ியமான ஒரு சவால. இந்ேப ்பயனுள்ளை கைருவி்ய 
அ்ம்தேேறகைாகை நனறி, தகைனடி.
–  தகைா ி L. ஃபராஸட், ்வஸ ்பிரச ிளடனட், மிட்ளவஸட் ாீஜன அனட் பதரயர் நார்்த அளமா ிககைன மிஷன த்பார்ட் 

ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப உடன்படிக்கை ஒரு ேன ி்ததுவமிககை, அரு்மயான பு்தேகைம்! அேன கைவனம், ளேள்ளை்த 
ளேளை ிவு, மறறும் ஆழந்ே எளை ி்மயின ஆறறல கைிறிஸதுவின சாீர்தேிறகு ஒரு மாள்பரும் ஈவு! தேவனு்டய 
வார்்த்ேயில தவரூனறி, கை ிறிஸதுவின மகைி்மககைாகை அ்பிதஷகை்ததுடன ஊைியம் ளசய்யும்்படியான ச ிறு்பிள்்ளைகைளை ின 
ஒரு ே்ேமு்ற்ய எழுப்ப தேவன இந்ேப பு்தேகை்த்ேப ்பயன்படு்ததுவார் எனறு நம்புகைிதறன! ஒரு ேகைப்பனாகைவும், 
ளஜ்பிககும் தமய்ப்பனாகைவும் இந்ேப பு்தேகை்த்ே அேிகைமாகைப ்பா ிந்து்ர ளசய்கைிதறன! ளஜ்ப்தேில நம் ்ப ிள்்ளைகைளுடன 
இ்்ந்து இதயசு்வப ்ப ின்பறறுதவாமாகை!
– Dr. தஜசன ஹப்பர்ட், ்டரகடர் ஆஃப ்ேட் ஆஃப ே தவர்லட் பதரயர் ளசனடர் 

இந்ேப பு்தேகைம் நலே உோர்ஙகைளுடன அைகைாகை எழுேப்பட்டு, உேளகைஙகும் உள்ளை ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககு 
வைிகைாட்டியாகைவும், ச்்பகைளை ிலும், ்பள்ளை ிகைளை ிலும், குடும்்பஙகைளை ிலும் நிச்சயமாகை ்வ்தேிருககை தவண்டிய பு்தேகைமாகைவும் 
விளைஙகுகைிறது. இது ஈடு்பாடு ளகைாள்ளைச் ளசய்வோகைவும், ந்டமு்றயானோகைவும் உள்ளைது.
–  ரா்பர்ட் A. ளமகளடானாலட், ா ிட்்டயர்ட் தசர்மன, ்ப ிரச ிளடனட் அனட் சீஃப எகஸிகயூடிவ ஆஃபீசர் ஆஃப ே பராகடர் 

& கைாம்்பிள் கைம்ள்பன ி 

ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப உடன்படிக்கை உடனடியாகை ஈடு்பாட்்ட ஏற்படு்ததுகைிறது.  ஆச ிா ியர்கைளுககு மிகை 
எளை ிோனோகை விளைஙகும் இது, ளஜ்பம், தவேவசனஙகைள், மறறும் ளசய்மு்றப ்பயிறச ிகைள் தநர்்தேியாகை சமநி்ேயில 
உள்ளை ்பாடஙகை்ளைக ளகைாண்டோகைவும் இருககைிறது. ச ிறப்பாகை விற்ப்னயாகும் ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான பு்தேகைமாகை 
இருப்பினும், இ்ே முழு்மயான அம்சஙகை்ளைக ளகைாண்டளோரு ஞாயிறு ்பள்ளை ி பு்தேகைமாகைவும் ்பயன்படு்தேோம்.  
ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப உடன்படிக்கை எனககு மிகைவும் ்ப ிடி்தேிருககைிறது, ஏளனனறால இேில ஆைமான 
தவோகைமச் ச்தேியஙகைள் எளை ிோகைவும், வி்ளையாட்டு மு்றயிலும் ளகைாடுககைப்பட்டிருப்பதோடு, இது ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககு 
தேவனுடன த்பசுவோன அறபுேமான மறறும் வலே்மயான அனு்பவ்த்ேயும் அறிமுகைப்படு்ததுகைிறது! இது, 
வாசகைர்கைள் ேஙகைள் வாழவில தேவனு்டய நன்ம்ய அனு்பவிககை அ்ைப்பதோடு, மனுககுே்ததுடன தேவன 
ளசய்ேிருககும் உடன்படிக்கையின ்ப ிரம்மாண்டமான கை்ே்யக கைா்ககூடிய விே்தேில விளைககுகைிறது. எலோ 
வய்ேச் தசர்ந்ே ்ப ிள்்ளைகைளுககைாகைவும் ஒவளவாரு ்பாட்தேிலும் ஏதோ ஒனறு ளகைாடுககைப ்பட்டிருககைிறது. இபபு்தேகைம், 
தவடிக்கையானோகைவும், ்பலதநாககு்டயோகைவும், ்பயனுள்ளைோகைவும் இருககைிறது.
– தஜாஷுவா மதகைாஹன ி, ா ிதசார்ஸ மாதனஜர் – எவா ி தஹாம் ஃ்பார் க்ரஸட் 
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ள்பந்ேளகைாஸதே நாளை ில, அபத்பாஸேேனாகைிய த்பதுரு, தேவராஜய்தேின குடியுா ி்மயும், ்பா ிசு்தே ஆவியின 
வரஙகைளும் நமககும், நம் ்ப ிள்்ளைகைளுககும் உா ியது (அப. 2:39) என்ப்ே உறுேி ளசய்ோர். ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப 
உடன்படிக்கை, இந்ே வாககு்தே்தேம் அந்ேக கைாே்த்ேப த்பாேதவ இன்றய ச்்பககும் மிகைப ள்பாருந்துவோகைவும், 
ளமய்யானோகைவும் இருப்ப்ே எடு்ததுக கைாண்்பிககைிறது.
–  ச ிட்ன ி முய்ஸதயா, ்வஸ ்பிரச ிடனட் ஃ்பார் ஆஃபா ிககைா ாீஜன, கைம்்பாஷன இனடர்தநஷனல 

ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப உடன்படிக்கையுடன தசர்ந்து ளஜ்பிப்பது ஒரு அறபுேமான ச ிோககைியம். அேனால, 
எஙகுமுள்ளை யாவரும் இதயசு்வ அறிந்து ளகைாள்ளை முடியும்! ச ிறு்பிள்்ளைகைளை ின ளஜ்பம் நமககுள் ஒறறு்ம்யக 
ளகைாண்டு வந்து, தேவனு்டய இருேய்த்ே்த ளோடுகைிறது! 
– ளசா ி ஆஸடர்தோ கதளைா்பல பதரயர், ஜீசஸ ஃ்பிலம் பராஜகட் 

ச ிறு்பிள்்ளைகைள் ேஙகைள் ளஜ்ப வாழக்கையில ்பயன்படு்ததும் விே்தேில ளஜ்ப உடன்படிக்கை ேயாா ிககைப்பட்டிருப்போல 
மகைிழகைிதறன. உேளகைஙகும் உள்ளை ச ிறு்பிள்்ளைகை்ளை ளஜ்பிககும் ஒரு வாழக்கை வாழும்்படி ஆய்தேப்படு்ததுவேில இந்ே 
ளஜ்ப உடன்படிக்கை முககைிய ்பஙகு வகைிககும் எனறு நி்னககைிதறன. ஆகைதவ, “வாருஙகைள், ச ிறு்பிள்்ளைகைதளை, ளஜ்பி்தது, 
தேவ்ன ஆராேிககைக கைறறுக ளகைாள்ளுஙகைள்” எனறு உரககை அறிவிககைிதறாம்.
–  Dr. தோ ஷா ி, ்டரகடர் ஆஃப களைர்ஜி ளடவேபளமனட் / பதரயர் மின ிஸட்ா ி, இனடர்தநஷனல ள்பனடிகைாஸடல 

தஹாலினஸ சர்ச்  

ச ிறு்பிள்்ளைகைள் ேம்மிடம் வர தவண்டும் எனறு இதயசு விரும்புகைிறார். எலோக கைாே்த்ேச் தசர்ந்ே ச ிறு்பிள்்ளைகைளும் 
அவ்ர ளநருககைமாகை அறிவேறகைான வைி்ய மட்டுமலே, ்ப ிறருடன தசர்ந்து ளஜ்பி்தது, ்பகைிர்ந்து ளகைாள்வேன மூேம் 
சந்தோஷமாகை அவ்ரப ்ப ின்பறறுகைிறவர்கைளைாகைவும் மாற ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப உடன்படிக்கை வைிவகுககைிறது. 
தகைனடி, இந்ே அரு்மயான பு்தேகை்தேிறகைாகை உஙகைளுககு நனறி!
– டயன ஸடீன்பார்ன, ்டரகடர்’ஸ ஆஃபீஸ ஆஃப ஜீசஸ ஃ்பிலம், பராஜகட் தகைடலிஸட் 

ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப உடன்படிக்கை ்பே ஊைியஙகைளுடன இ்்ந்து எலோ இடஙகைளை ிலும் வாழக்கை 
மாறறஙகை்ளைச் ளசய்து வருகைிறது. (இபத்பாது தமலும் ச ிறப்பான) ்பயனுள்ளை இந்ே ளஜ்பப பு்தேகைம், “கைர்்தோதவ, என்ன 
உம்மு்டய ்பா ிசு்தே ஆவியால நிரபபும்!” எனறு ஏறகைனதவ ளஜ்பி்ததுக ளகைாண்டிருககும் இேட்சககை்ககைானவர்கைளுடன 
இ்்ந்து ளகைாள்ளும்்படி உேளகைஙகும் உள்ளை ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககு்த தூண்டுேோகை அ்மயும் என்ப்ே நி்ன்ததுப 
்பார்ககைதவ ்பரவசமாகை இருககைிறது. 
–  கைிளரக ஸடஃபடன, ்பார்ட்னர்ஷிப அனட் பராஜகட் தகைாஆர்டிதனட்டர், ஆஃபீஸ ஆஃப ே ்ப ிரச ிளடனட் ஃ்பார் கரூ 

ளஜ்ப்தேின தே்வ்யயும், ளஜ்பிககும் வ ிே்த்ேயும், ளஜ்ப்தேின வலே்ம்யயும் ச ிறு்ப ிள்்ளைகைளுககுக கைறறுக 
ளகைாடுப்பது ள்பா ிய அளைவில அவர்கைளு்டய வாழக்கை்ய மாறறும்! இந்ேப பு்தேகைம் ச ிறு்ப ிள்்ளைகைளுககு  ளஜ்ப்தேின 
முககைிய்ததுவ்ததுடன, அவர்கைள் மீோன தேவனு்டய அன்்பயும், கைீழப்படிேலின முககைிய்ததுவ்த்ேயும் கைறறுக 
ளகைாடுககைிறது.
– ோமஸ E. ட்ராஸக, ஃ்பார்மர் ளஜனரல சூப்பா ினளடண்ளடனட் ஆஃப ே அளசம்பளை ிஸ ஆஃப கைாட் 

உேகை்த்ேக கைேககுகைிற ச ிறு்பிள்்ளைகைள் மறறும் வாலி்பர்கை்ளைக ளகைாண்ட ஒரு ே்ேமு்ற்ய தேவன எழுப்பிக 
ளகைாண்டிருககைிறார். ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப உடன்படிக்கை, அனுேினமும் அவர்கைள் ேஙகைளுககைாகைவும், 
்ப ிறருககைாகைவும் கைிறிஸது்வ ்மயமாகைக ளகைாண்டு ளஜ்பிககைக கைறறுகளகைாள்ளை உேவும் அரு்மயான பு்தேகைமாகை 
இருககைிறது. எ்தே்ன அரு்ம! எனககு மிகைவும் ்ப ிடி்தேிருககைிறது! என நண்்பர்கைள் மறறும் உடன ்ப் ியாளைர்கைளுடன, 
குறிப்பாகை இ்ளைஞர்கைளுடன இ்ேப ்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளை்த ேீர்மான ி்தேிருககைிதறன. நீஙகைளும் அவவாறு ளசய்யும்்படி 
உறசாகைப்படு்ததுகைிதறன. 
–  டாம் விகடர், ்பிரச ிளடனட், ே கதரட் கைமிஷன தகைாலிஷன, ஃள்பச ிலிதடட்டர், 4 டு 14 வினதடா நார்்த அளமா ிககைன ாீஜன 

ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப உடன்படிக்கை நம் ்பிள்்ளைகைளுககுள் சர்வ வலே்மயுள்ளை தேவன மீோன அன்்பயும், 
ளநருககை்த்ேயும் உண்டாககை உேவும் தவே்தேின அடிப்ப்டயிோன ஒரு அறபுேமான கைருவியாகை இருககைிறது. இது, 
எலோ விசுவாச ிகைளும், ேஙகைள் ்பிள்்ளைகைள் ்பிரோன கைற்ப்னககும், ்ப ிரோன கைட்ட்ளைககும் ேீவிரமாகைக கைீழப்படிவ்ே 
ஆவலுடன நாடும் விே்தேில அவர்கைளுககைாகை ளஜ்பி்தது, அவர்கைளுககு சுவிதசஷம் அறிவி்தது, சீஷர்கைளைாககை 
உறசாகைப்படு்ததும் எனறு நம்புகைிதறன. கைிறிஸதுவின சாீர்தேிறகு கைி்ட்தே இந்ே மாள்பரும் ஈவுககைாகை உஙகைளுககு நனறி!
–  K. மார்ஷல விலலியம்ஸ Sr., சீன ியர் ்பாஸடர், நஸாீன ்பாபடிஸட் சர்ச், ஃ்ப ிேளடலஃ்பியா PA, மறறும் ்ப ிரச ிளடனட், 

தநஷனல ஆஃபா ிககைன அளமா ிககைன ஃள்பலதோஷிப, SBC
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எனககு அனபும், ஆேரவும், உறசாகைமும் ளகைாடு்தே என அன்பான கை்வர் விக மறறும் 
எஙகைள் ்பிள்்ளைகைள் தஜான்தோன மறறும் மா ியா ஆகைிதயாருககும், 

இந்ேச் ளசயலேிட்ட்தேில கைிரு்்பயாகை்த ேன நிபு்்ததுவ்த்ேயும், 
வைிநட்ததுே்ேயும், அர்ப்ப் ிப்்பயும் ்பகைிர்ந்து ளகைாண்ட என உடன ஆச ிா ியரான 
ஸடீஃ்பன ஐதர அவர்கைளுககும்,

உேளகைஙகும் உள்ளை ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககு 40 நாள் ளஜ்ப உடன்படிக்கை எனனும் 
ோ ிசன்த்ேக ளகைாடு்தது, ோராளைமாகைவும், உறுேியாகைவும் உேவிய ளஜா ி கைர்க 
அவர்கைளுககும்,

ச ிறு்பிள்்ளைகைள் ளஜ்ப்த்ே உருவாககை உேவிய ள்பண்கைள் குழுவிலுள்ளை ள்பண்கைள் 
அ்னவருககும்: ஏமி கைர்க, தஷரன தமசன, ஸளடஃ்பான ி பளைானளகைாவிட்ச், தஷரன 
சாட்ஸ, மறறும் தகைட்டி ஸடீதே ஆகைிதயாருககும்,   

ச ிறு்பிள்்ளைகைள் ளஜ்ப்த்ே உருவாககை உேவிய ள்பண்கைள் குழுவிலுள்ளை ள்பண்கைள் 
அ்னவருககும்: ஏமி கைர்க, தஷரன தமசன, ஸளடஃ்பான ி பளைானளகைாவிட்ச், தஷரன 
சாட்ஸ, மறறும் தகைட்டி ஸடீதே ஆகைிதயாருககும்,   

ேகைவலும் ஆேரவும் வைஙகைிய 4/14 இயககை்த்ேச் தசர்ந்ே இர்மா தஷான மறறும் தகைட்டி 
ஸடீதே ஆகைிதயாருககும் இபபு்தேகை்த்ே அர்ப்ப் ிககைிதறன.
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45 ஆண்டுகைளுககு தமோகை நான, ள்பா ியவர்கைளுககைான ளஜ்ப உடன்படிக்கை அ்மப்பில ஈடு்பட்டு 
வருகைிதறன. தேவன அந்ே ஊைிய்த்ே எப்படி ஆசீர்வேி்தது விா ிவாககைிய ிருககைிறார் என்ப்ேப 
்பார்்தது எபத்பாதும் மகைிழந்ேிருககைிதறன. இருப்பினும், ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப உடன்படிக்கை 
என்பது தேவன ஆச்சா ியமாகைக ளகைாடு்தே இன்ப அேிர்ச்ச ிகைளை ில ஒனறாகை இருககைிறது. தகைனடி மார்்பளை ி 
ேன ோ ிசன்த்ேப ்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளும் வ்ர இது எனககு்த தோனறதவயில்ே. ச ிறு்பிள்்ளைகைள் 
ஊைிய்தேில நிபு்ர்கைளைாகை இருப்பவர்கை்ளைக ளகைாண்டு ஒரு குழு்வ உருவாககும்்படி தகைனடி்ய 
கைர்்தேர் வைிநட்தேினார். 

தகைனடியும் அவரது குழுவும் ச ிறு்பிள்்ளைகைள் ஊைிய்தேிறகு்த ேஙகை்ளை அர்ப்ப் ி்தேிருந்ே்படியால, 
ளஜ்ப உடன்படிக்கை்ய ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககு ஏறற விே்தேில அ்மககை ஆவல ளகைாண்டார்கைள். ளஜ்ப 
உடன்படிக்கையின ச ிறு்பிள்்ளைகைள் ்பேிப்்ப ேயாா ி்தே ்ப ினனர், தகைனடியும் மறறவர்கைளும் இந்ேப 
பு்தேகை்தேின தே்வ்ய உ்ர்ந்ோர்கைள். ள்பா ியவர்கைளுககைான ்பேிப்்பப த்பாே, ச ிறு்பிள்்ளைகைள் 
ளஜ்ப உடன்படிக்கையும் ளஜ்ப்த்ே வைிநட்தேி, தமம்்படு்ததும். இேன ள்பயா ில இருப்பது 
த்பாே, இது ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைாகை எழுேப்பட்டது. ச ிறு்பிள்்ளைகைளை ின தே்வயுள்ளை இடஙகைளை ில 
சா ியாகை அவர்கை்ளைச் சந்ேிககும் இபபு்தேகைம், அவர்கை்ளை அஙதகைதய விட்டுவிடுவேில்ே. இது, 
ச ிறு்பிள்்ளைகைளை ின ஆவிககுா ிய வளைர்ச்ச ிககு மிகைச் சா ியாகை உேவும் அைகைான, சுருககைமான, தநரடியான, 
மறறும் சவாோன ளஜ்பம்.  

இந்ேப பு்தேகைம் முககைியமாகை ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைாகை எழுேப்பட்டது. ஆனால, ள்பறதறார்கைளுககும் 
இது ஆசீர்வாேமாகைவும், தமம்்படு்ததுவோகைவும் அ்மயும் எனறு நான விசுவாச ிககைிதறன. அேன 
மூேம் அவர்கைள் ேஙகைள் ்பிள்்ளைகைளுககு ஆசீர்வாே்தேின வாய்ககைாோகை இருககைோம். இது, ஞாயிறு 
்பள்ளை ி ஆச ிா ியர்கைளும் ேஙகைள் மா்வர்கைளுககு ஆசீர்வாேமாகை விளைஙகும் விே்தேில, அவர்கை்ளையும் 
தமம்்படு்தேி, ஆசீர்வாேமாகை அ்மயும். ச்்ப தமய்ப்பர்கைள் கைிறிஸேவ கைலவி மு்ற முழுவேறகும் 
ஆசீர்வாேமாகை விளைஙகும் விே்தேில அவர்கைளுககும் இது ஆசீர்வாேமாகை இருககும். ச ிறு்பிள்்ளைகைள் 
ளஜ்பிப்பது இயலபுோன; அதுவும் ்ப ிள்்ளைகைள் ோஙகைள் நம்்பி, தநச ிககும் ேஙகைள் ள்பறதறாருடன 
தசர்ந்து ளஜ்பிப்பது இயலத்ப. ள்பறதறார்கைளுககும் ஆச ிா ியர்கைளுககும் ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப 
உடன்படிக்கை ளகைாடுப்பது ளசயல்படுவேறகைான ஒரு ேடம். அது, தேவனு்டய அன்பிறகும், ஒவளவாரு 
்ப ிள்்ளைககும் தே்வயான சமாோன்தேிறகும் தநராகை அவர்கை்ளை நட்தேிச் ளசலலும் ளஜ்ப வடிவிோன 
வைி. துவககை்தேில, ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப உடன்படிக்கை நலேளோரு கைரு்தோகை மட்டும் 
தோனறியது. ஆனால இபத்பாது, ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப உடன்படிக்கை்ய்த ேயாா ி்தேது 
எஙகைளு்டய ே்ே்ம்ததுவக குழுவினர் எடு்தே மிகை முககைியமான்த ேீர்மானஙகைளை ில ஒனறு எனறு 
நம்புகைிதறன. இது, உேளகைஙகும் ளஜ்ப உடன்படிக்கை எனனும் அககைின ி்யப ்பறற ்வககும் 
ேீபள்பட்டியாகை இருககும்!
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ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககு ளஜ்பிககைக கைறறுகளகைாடு்தேல  
லூககைா எழுேிய சுவிதசஷ்தேின 11 -ஆம் அேிகைாரம் “ஆண்டவதர, எஙகைளுககு ளஜ்பம் ்பண்்க 
கைறறு்தோரும்” எனனும் சீஷர்கைளை ின எளை ிய தவண்டுதகைாளுடன ளோடஙகுகைிறது. 2014 ஆம் ஆண்டு, 
நியூயார்க ்பட்ட்்தேில நடந்ே 4/14 ள்பஸட் பராகடிசஸ மாநாட்டில, “ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப 
உடன்படிக்கை” எனனும் இபபு்தேகை்தேின முேல ்பேிப்்ப ளவளை ியிடுமாறு டாம் விகடர் அவர்கைள் 
எஙகைளுககு அ்ைபபு விடு்தேிருந்ோர். அதுமுேல, ச ிறு்பிள்்ளைகைளுடன சுவிதசஷ்த்ேப ்பகைிர்ந்து 
ளகைாள்ளைவும், அவர்கைளை ின மன்ே சீஷ்ததுவ்தேிறகு தநராகை்த ேிருபபும் விே்தேில அவர்கைளுககு ளஜ்பிககைக 
கைறறுக ளகைாடுககைவும் தேவன இபபு்தேகை்த்ேப ்பயன்படு்தேி வருகைிறார். ச ிறு்பிள்்ளைகைள் ளஜ்ப்தேிறகு 
்பேி்ேப ள்பறறு அேன வலே்ம்ய அனு்பவிககும்த்பாது, ்பரவசம்டகைிறார்கைள்; அவர்கைளு்டய 
விசுவாசம் வலுவ்டகைிறது; மறறும் அேிகைமாகை ளஜ்பிககை விரும்புகைிறார்கைள். 

ளஜ்பம் என்பது மிகை முககைியமான ஆவிககுா ிய ஒழுஙகுகைளை ில ஒனறாகை இருககைிறது, ஏளனன ில ளஜ்பம் 
இதயசுவுடனான நம் உற்வ த்பாஷி்தது வளைர்ககைிறது. நாம் இதயசுவுடன எந்ே அளைவுககு தநரம் 
ளசேவிடுகைிதறாதமா, அந்ே அளைவுககு அவரு்டய கைிரு்்ப, அனபு, மனதுருககைம் மறறும் மனன ிப்பினால 
நி்றந்து அவ்ரப த்பாே மாறுகைிதறாம். இந்ேப பு்தேகைம், உேளகைஙகும் உள்ளை ச ிறு்பிள்்ளைகைள் மறறும் 
வாலி்பர்கைளை ி்டதய ஒரு ளஜ்ப இயககை்த்ே உருவாககைி, உண்்மயான சீஷ்ததுவ்தேின மேிப்்பயும், 
அனுேினமும் ளஜ்ப்தேில தேவனுடன தநரம் ளசேவிட அவரு்டய ்பிள்்ளைகைளைாகைிய நமககுக கைி்ட்ததுள்ளை 
ச ிோககைிய்த்ேயும் அறிந்து, இதயசு்வப ்ப ின்பறறும் ஒரு ே்ேமு்றயின்ர எழுப்ப உேவ தவண்டும் 
என்பதே எஙகைள் ளஜ்பம்.

இந்ே ளஜ்பப ்பய்்த்ே்த ளோடஙகைவிருககும் ச ிறு்பிள்்ளைகைள் வலே்மயான விேஙகைளை ில தேவ்ன 
அறிந்து அனு்பவிககைவும், அவருககுக கைீழப்படியவும், ்பா ிசு்தே ஆவியானவா ின ஏவுேலகைளுககு இ்ஙகைவும் 
தவண்டும் எனறு விரும்புகைிதறாம்.

தேவன ேம்மு்டய ்பா ிசு்தே ஆவியின மூேமாகை்த ேம் ்ப ிள்்ளைகைளுடன எண்்றற வைிகைளை ில த்பசுகைிறார். 
ளஜ்ப்த்ே ்மயமாகைக ளகைாண்ட வாழக்கை மு்ற்ய்த ளோடஙகும் ்ப ிள்்ளைகைள் ளசவிளகைாடுககைக 
கைறறுகளகைாள்வது எப்படி எனறு கைண்டுளகைாள்வார்கைள். ளஜ்ப ஊககுவிப்பாளைரான ளகைாலின மிலேர், 
“நீஙகைள் அமர்ந்ேிருந்து நாதன தேவன எனறு அறிந்து ளகைாள்ளுஙகைள்” (சஙகைீேம் 46:10) எனற வசன்தேின 
அடிப்ப்டயில, “தேவனுககு தமோன ஐந்்ேக ளகைாடு” எனற ேிட்ட்த்ே எனனுடன ்பகைிர்ந்து ளகைாண்டார்.  
அது, உனனேமான தேவனுடன அ்மேியாகை அமர்ந்ேிருப்பேறகு ஐந்து நிமிடம் ளகைாடுககை விடுககும் 
அ்ைபபு. ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககும், வாலி்பப ்ப ிள்்ளைகைளுககும் இது எனனளவாரு அரு்மயான கைரு்தோகை 
அ்மயும்! தேவனுககு முன்பாகை ஐந்து நிமிடஙகைள் மட்டும் அமர்ந்ேிருந்து, அவர் ளசாலவ்ே அலேது 
ளசய்யும்்படி உ்ர்்ததுவ்ேக தகைட்கை, ச ிறு்பிள்்ளைகைளுககு அ்ைபபுவிடுஙகைள். சார்ந்துளகைாள்ளுேல 
்பறறிய அ்தேியாய்தேில இ்ேப ்பறறி தமலும் வி்பரமாகைப ்பார்பத்பாம். தேவனுககுச் ளசவிளகைாடுப்பது 
நம் ளஜ்பஙகை்ளை விட மிகை முககைியமானது. அவர் ேம் வார்்த்ேயின மூேமாகைவும், ேம் ்பா ிசு்தே 
ஆவியின ளமன்மயான ஏவுேலகைள் மூேமாகைவும் த்பசுகைிறார். தவே்தேில, ச ிறு சாமுதவல தேவனு்டய 
ச்தே்த்ே அறியக கைறறுக ளகைாண்டான, அேனால தேவன அவ்ன ஒரு தேச்த்ேதய நட்தேிச் ளசலேப 
்பயன்படு்தேினார். 



அறிமுகைம்
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ளஜ்பிககைக கைறறுக ளகைாள்ளுேல 
உஙகைள் ்பிள்்ளைகைள், “உடன்படிக்கை எனறால எனன?” எனறு தகைட்கைோம். அது, இரண்டு அலேது 
அேறகு தமற்பட்டவர்கைள் ேஙகைளுககுள் ளகைாடு்ததுக ளகைாள்ளும் ஒரு வாககுறுேி – அவர்கைள் ேீர்மான ிககும் 
தநர்தேில ஒருவருகளகைாருவர் ளஜ்பிப்பேறகைான வாககுறுேி. ்ப ிள்்ளைகைள் ளோடர்பு ளகைாள்கைிறவர்கைளைாகை 
இருப்போல, ஓா ிருவருககைாகை ளஜ்பிப்பது அவர்கைளுககு வி்ளையாட்டாகைவும், புா ிந்து ளகைாள்ளை எளை ிோகைவும் 
இருககும். ஒவளவாரு ்பாடமாகைப ்படிககை ்வககும் நீஙகைள் அவர்கைளை ிடம், “நீ ளஜ்ப உடன்படிக்கைச் 
ளசய்து ளகைாள்ளும்்படி தேவன உன மனேில ்வப்பவர் யார்?” எனறும், “ேம்்மப ்பறறி நீ ்ப ிறா ிடம் 
்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளை தவண்டுளமனறு எவவிேஙகைளை ில தேவன உனனுடன த்பசுகைிறார்?” எனறும் தகைட்கை 
மறந்துவிடாேீர்கைள். 

்ப ிள்்ளைகைள் ள்பரும்்பாலும் ேஙகைள் ள்பறதறார், சதகைாேர சதகைாோ ிகைள், மறறும் நண்்பர்கைளை ிடம்ோன 
உடன்படிக்கை்ய்த ளோடஙகுவார்கைள். அவர்கைளைால எந்ே தநர்தேிலும் புேிய ளஜ்ப உடன்படிக்கைகை்ளை்த 
ளோடஙகை முடியும். ்ப ிள்்ளைகைள் ளஜ்ப்த்ே்த ேஙகைள் வாழக்கைமு்றயாகைக ளகைாள்ளை தவண்டும் 
என்பதே இேன இேககு. ள்பரும்்பாலும், ச ிறு்பிள்்ளைகைதளை ேஙகைள் வீடுகைளை ில ளஜ்ப்த்ே நட்தே்த 
ளோடஙகுகைிறவர்கைளைாகை இருககைிறார்கைள். 

புேிய வடிவ்மபபு உஙகைளுககுப ்ப ிடிககும் எனறு நம்புகைிதறாம். கை ிரு்்ப, அனபு, மனதுருககைம், 
மனந்ேிரும்புேல, ஆராே்ன, அர்ப்ப் ிபபு, சார்ந்ேிரு்தேல, ோககைம், சீஷராககுேல, மறறும் அேிகைாரம் 
ஆகைிய்வகை்ளை உள்ளைடககைிய சீஷ்ததுவ்த்ேப ்பறறிய 10அ்தேியாயஙகைளை ிலும் இந்ே வடிவ்மப்்பக 
கைா்ோம். ்பரவசமூட்டும் ்பாடஙகைள் ஒவளவானறிலும் ஒரு தவோகைமக கை்ேயும், மனன வசனமும், 
்பயிறச ி்தோளும், ்பாபகைார்ன ளஜ்பமும், தவடிக்கை வி்ளையாட்டும், ராப ்பாடலும் ளகைாடுககைப்பட்டுள்ளைன.  
்பினவரும் 10 உருவப்படஙகை்ளை ஒவளவாரு ்பாட்தேிலும் கைவன ியுஙகைள்.

இேன ்பாட்தேிட்டம் மிகை எளை ிோனது. ஞாயிறு ்பள்ளை ி, அலேது விடுமு்ற தவோகைமப ்பள்ளை ி, அலேது 
ச ிறுகுழு என எஙகு இ்ேப ்படிககைப த்பாகைிறீர்கைள் என்ப்ே்த ேீர்மான ியுஙகைள். இ்ே இரண்டு ்பகுேியாகைப 
்படி்தோல நனறாகை இருககுளமனறு நி்னககைிதறாம். முேல 10 வாரஙகைளை ில 10 கைருபள்பாருட்கை்ளையும் 
்ப ிள்்ளைகைளுககுச் ளசாலலிக ளகைாடுஙகைள். ்ப ினனர், அவர்கைள் ஒரு நண்்பனுடதனா அலேது 
குடும்்ப்தேினருடதனா உடன்படிக்கை ஏற்படு்ததுமாறு ளசய்யுஙகைள். ்பாட்தேிட்ட்த்ே முடி்தேவுடன, 
வகுப்பில ளஜ்பம் ளசய்வேறகு முனனுா ி்ம ளகைாடுஙகைள். ்பாடல ஆராே்னககு தநரம் ளகைாடுப்பது த்பாே, 
ஒவளவாரு வாரமும் ளஜ்ப ஆராே்னககு தநரம் ஒதுககுஙகைள். ்ப ிள்்ளைகைள் ்பினவருவனவற்றப ்பகைிர்ந்து 
ளகைாள்ளைச் ளசய்யுஙகைள்:

• தேவன எவவாறு அவர்கை்ளை மாறறிக ளகைாண்டிருககைிறார் 
• அவர்கைள் ளஜ்பிககும் ந்ப்ர தேவன எவவாறு மாறறிக ளகைாண்டிருககைிறார் 
• தேவன எவவாறு அவர்கைளுடன த்பசுகைிறார் 
• ளஜ்ப்தேிறகைான ்பேில 
• ளஜ்ப விண்்ப்பஙகைள் 

உனனால 
ளசய்ய 

முடியுமா?

ராப ்பாடல!்பயிறசி்தோள் உனனால 
கைண்டு்பிடிககை 

முடியுமா?

்பாபகைார்ன 
ளஜ்பம் 

த்பசு!உனனால 
உ்ர 

முடிகைிறோ?

உனனால 
தகைட்கை 

முடிகைிறோ?

வி்ளையாடு!உனனால 
ளசாலே 

முடியுமா?



ே்ேவர்கைளை ின ்கைதயடு: மாேிா ிப ்பாடம் 1 – கைிரு்்ப 

ளசய்மு்ற 1

கைிரு்்ப
ளசய்மு்ற 1: உனனால ளசாலே முடியுமா? 

ளஜ்ப்த்ே மனனம் ளசய்ேல 
அன்பான ்பரம ேகைப்பதன, என்ன 
தநசி்தது, உம்மு்டய ்பிள்்ளையாகை 
மாறறியேறகைாகை நனறி.

ளஜ்பம் முழுவ்ேயும் எலதோரும் தசர்ந்து 
வாசிககைவும் – கைிரு்்ப எனனும் இந்ேக 
கைருபள்பாருளைில கைவனம் ளசலு்ததுஙகைள்.
ளஜ்ப்த்ே எலதோரும் தசர்ந்து 
்பாடோகைப ்பாடவும். 
(இ்சப ்பேி்வ இ்சககைவும்)

புேிர் ளசய்மு்ற 
ஒவளவாரு வார்்த்ேயும் ளவவதவறு புேிர் 
துண்டில இருககும். வசன்த்ே நி்றவு 
ளசய்ய, ்பிள்்ளைகைள் அவற்றச் சாியான 
வாி்சயில தசர்ககை தவண்டும். 

ளவள்்ளைப ்பே்கைச் ளசய்மு்ற 
்பயிறசியாளைர் வசனம் முழுவ்ேயும் 
ளவள்்ளைப ்பே்கையில எழுேியிருப்பார். 
்பிள்்ளைகைள் எலோரும் தசர்ந்து அ்ே 
வாசிககை தவண்டும். ்பினனர், ்பயிறசியாளைர் 
ஒவளவாரு வார்்த்ேயாகை அைி்ததுக 
ளகைாண்தட வந்து, இறுேியில ஒரு 
வார்்த்ேயும் இலோமல ளசய்து விடுவார். 
அபத்பாது, ்பிள்்ளைகைள் ்பார்ககைாமல அந்ே 
வசனம் முழுவ்ேயும் ளசாலே தவண்டும்.

வாி்சப்படு்தது!
்பிள்்ளைகை்ளை வாி்சயாகை நிறகைச் 
ளசய்யுஙகைள். ஒவளவாரு ்பிள்்ளையும் 
வசன்தேின அடு்தேடு்தே வார்்த்ேகை்ளைச் 
ளசாலே தவண்டும். வார்்த்ேகை்ளை்த ேவற 
விடு்பவர்கைள் உட்கைார்ந்து ளகைாள்ளை தவண்டும். 
(ளசய்வேறகு கைடினமாகை இருககைோம்!)

வசன்த்ே மனனம் ளசய்்பவர்கைளுககு சிறு 
்பாிசுப ள்பாருட்கை்ளைக ளகைாடுககைவும்.
“மனனம்” ளசய்யும் ளசய்மு்றகைளைினத்பாது 
்பிள்்ளைகை்ளை சுைறசி மு்றயில இடம் 
மாறறிக ளகைாண்டிருஙகைள்.

ளோடர்பு்டய தவேவசன்த்ே மனனம் ளசய்ேல (1 தயாவான 3:1) 
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ளசய்மு்ற 3: உனனால உ்ர முடிகைிறோ? 

சசய்முண்  2

ளசய்மு்ற 3

ளசய்மு்ற 2: உனனால கைண்டு்பிடிககை முடியுமா?

தவே்பாட தநரம் – தேவனு்டய வார்்த்ே்ய ஆைமாகை அறிந்து 
ளகைாள்ளுேல. குறிப்பிட்ட கைருபள்பாருளுடன ளோடர்பு்டய தவேவசனக 
குறிபபுகை்ளை ்வ்தேிருஙகைள். தவேவசனஙகை்ளை (மூனறு குறிபபுகைள் கைீதை 
ளகைாடுககைப்பட்டுள்ளைன) யார் முேலில தேடி எடுககைிறார்கைள் எனறு த்பாட்டி ்வ்தது, 
எடு்தேவர்கை்ளை வாசிககைச் ளசாலலுஙகைள்.

கைேந்து்ரயாடல / ்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளும் தவ்ளை: நியாயந்ேீர்ககைாமல இருககை 
தவண்டிய ்பகுேி – ்பிள்்ளைகைள் ேஙகைள் விசுவாச்த்ேப ்பறறிய சந்தேகைஙகை்ளை 
ளவளைிப்படு்தேி, தகைள்விகைள் தகைட்டு, ேஙகைள் ்பயஙகை்ளைப ்பகைிர்ந்து 
ளகைாள்ளைோம். ஒவளவாருவரும் விசுவாச்த்ேப ்பறறிய வி்தேியாசமான 
கைண்த்ாட்ட்த்ேக ளகைாடுப்பார்கைள். ்பிள்்ளைகைளுடன ்பிள்்ளைகைளைாகை 
இருஙகைள், உஙகை்ளைச் சறறு ோழ்தேிக ளகைாடு்தோல, ்பிள்்ளைகைள் நனறாகை 
ஈடு்படுவார்கைள்.  
தகைள்விகைள் ்பினவருமாறு இருககைோம்:

1) தேவன நம்்ம தநசிககைிறார் என்பது உனககு எப்படி்த ளோியும்?
2) உன அன்்ப எப்படிக கைாண்்பிப்பாய்?
3) நீ தநசிககைப்படுகைிறாய் என்ப்ே எப்படி அறிந்து ளகைாள்வாய்?
4) நம்்ம தேவனு்டய ்பிள்்ளைகைளைாகை மாறறுவது எது?

கைிரு்்ப்யப ்பறறி தவேம் எனன ளசாலகைிறளேனறு கைண்டு்பிடியுஙகைள்:
தயாவான 3:16
1 தயாவான 4:10
தராமர் 8:38, 39
(இந்ே வசனஙகை்ளைதயா அலேது தவறு வசனஙகை்ளைதயா 
்பயன்படு்தேோம்)

இந்ே வசனம் எனககுச் ளசாலவளேனன?
இது என வாழக்கைககு எப்படிப ள்பாருந்துகைிறது?
கைிரு்்ப்யப ்பறறி நான கைறறுக ளகைாண்டது எனன?

10 கைருபள்பாருள்கை்ளைக கைற்பிககும் மாேிாி.
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ளசய்மு்ற 4: ்பாபகைார்ன ளஜ்பம் 

இது ்பிள்்ளைகைள் தசர்ந்து ளஜ்பிப்பேறகைான ஒரு வாய்பபு. இதுவ்ர ளஜ்பம் ளசய்யும் 
்பைககைம் இலோேவர்கைளும், ளஜ்பிககைக கூச்சப்படுகைிறவர்கைளும் இருககைோம். 
்பாபகைார்ன ளஜ்பமானது, ளஜ்பிப்ப்ே சுே்பமாககைி விடுவதோடு, ஒரு வார்்த்ே 
ளஜ்பம் அலேது சிறு வாககைியஙகை்ளைக ளகைாண்ட ளஜ்பஙகை்ளைச் ளசய்வேன மூேம் 
வி்ளையாட்டாகைவும் மாறறிவிடுகைிறது. தேவனு்டய நாமஙகை்ளையும், அவரு்டய 
கு்ாேிசயஙகை்ளையும் ்பிள்்ளைகைளுககுக கைறறுக ளகைாடு்தது, ளோடஙகுஙகைள். 
அது தேவ்ன துேி்தது, ஆராேிப்பேறகும் வைிவகுககைிறது. ்பிள்்ளைகைளுககு அது 
்பிடி்ததுவிடும், மறறும் சீககைிரமாகைச் ளசய்யவும் ளோடஙகுவார்கைள். அவர்கைளு்டய 
ளஜ்பஙகைளைில ஒரு உறசாகை ஆவி இருப்ப்ேக கைா் முடியும். நாள் த்பாகைப 
த்பாகை, அவர்கைள் சவுகைாியமாகை உ்ர்த ளோடஙகைி, வார இறுேியில ளஜ்ப 
விண்்ப்பஙகை்ளைப ்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளும் அளைவிறகு வந்துவிடுவார்கைள்.

“வண்்மயமாகை ளஜ்பி்தேல” என்பது மறறுளமாரு ளஜ்பச் ளசய்மு்ற. 
ஆராே்னப ்பாடலகை்ளை இ்சககைச் ளசய்து, ்பிள்்ளைகை்ளைப புலதமல ்படுககை 
்வ்தது, வானம், மரஙகைள், தமகைஙகைள் த்பானற தேவனு்டய சிருஷ்டிப்்பப 
்பார்்தது மகைிைச் ளசய்யுஙகைள். ்பினனர், ்பிள்்ளைகைள் ள்பாிய ளவள்்ளை்த ோள்கைளைில 
(சார்ட் த்பப்பர்) தேவன ேஙகைதளைாடு த்பசுவ்ே விரும்்பிய்படி வ்ரயச் 
ளசய்யுஙகைள். அவர்கைள் வண்்மயமாகை ளஜ்பிப்ப்ே விரும்புகைிறவர்கைளைாகை 
இருப்போல, அேன மூேம் அவர்கைள் ்பகைிர்ந்து ளகைாள்வ்ேப ்பார்ககை 
ஆச்சாியமாகை இருககும். இ்ேச் ளசய்து முடிககை சுமார் 30 நிமிடஙகைள் ஆகைோம்.

நம்மு்டய நீேியாயிருககும் கைர்்தேர் (யாதவ சிட்தகைனு)
இம்மானுதவல (இம்மானுயல)
்பிோ (அப்பா)
நி்தேிய தேவன (எல ஓோம்)
உனனேமான தேவன (எல எலிதயான)
நியாயாேி்பேி (ஷாஃள்பட்)
கைர்்தேர் என தமய்ப்பர் (யாதவ தராஹி)
கைர்்தேர் என கைனம்ே (யாதவ சூாி)
கைர்்தேர் என சமாோனம் (யாதவ ஷாதோம்)
வலே சிருஷ்டிகைரான தேவன (ஏதோஹிம்)
கைர்்தேர் (யாதவ)
என்னக கைாண்கைிற தேவன (எல தராய்)
சர்வ வலே்மயுள்ளை தேவன (எல ஷடாய்)
கைர்்தேர் அருளுவார் (யாதவ யீதர)
கு்மாககும் கைர்்தேர் (யாதவ தராஃத்ப)

ளசய்மு்ற 4

ே்ேவர்கைளை ின ்கைதயடு: மாேிா ிப ்பாடம் 1 – கைிரு்்ப 

14



10 கைருபள்பாருள்கை்ளைக கைற்பிககும் மாேிாி.

ளசய்மு்ற 5: த்பசு!

ளசய்மு்ற 6: உஙகைளைால தகைட்கை முடிகைிறோ?

தேவனு்டய அன்்பப ்பறறிப ்பிள்்ளைகைள் ோஙகைள் நி்னப்ப்ே 
ளவளைிப்ப்டயாகைப ்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளைச் ளசய்யுஙகைள்: தேவனு்டய அன்்பப 
்பறறி அறிந்து ளகைாள்ளும் ்பிள்்ளைகைள், தேவனு்டய அனபு அலேது 
சந்தோஷ்த்ே்த ோஙகைள் இைந்து த்பாவ்ேக குறி்தே ்பயஙகை்ளையும், 
கைவ்ேகை்ளையும் ்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளைட்டும்.  

்பினவருவனவற்றப ்பறறியும் த்பசோம்:

்பிள்்ளைகைளுககு கை்ே தநரம் மிகைவும் ்பிடிககும். எனதவ, அவர்கைளுககு கை்ே்ய 
வாசி்ததுக கைாண்்பி்தது, தகைள்வி தகைளுஙகைள். (15 நிமிடஙகைள்)

நடிப்பேறகு ோனாகை முனவரு்பவர்கை்ளைக ளகைாண்டு தவோகைமக கை்ே்ய ஒரு 
நாடகைம் த்பால நடி்ததுக கைாண்்பியுஙகைள். எளைி்மயான ஆ்ட அேஙகைாரஙகைள் 
த்பாதும்! தமய்ப்பன ்கையில ஒரு கைம்்்பக ளகைாடுஙகைள், தவோகைம கைாேஙகைளைில 
இருந்ேது த்பால, ே்ேககு ஒரு துண்்டயும், ஒரு நீண்ட அஙகைி்யயும் 
த்பாட்டுவிடுஙகைள். (15 நிமிடஙகைள்)

மறு்படியும் ளசாலலும் வி்ளையாட்்ட வி்ளையாடுஙகைள். கை்ேயின ்பகுேிகை்ளை 
எளைி்மயாகை மீண்டும் மீண்டும் ளசாலலி, ்பிள்்ளைகைள் மாறி மாறி மு்ற எடு்தது 
அ்ே மீண்டும் ளசாலேச் ளசாலலுஙகைள். எட்டுப த்பர் ளகைாண்ட குழுககைளைாகைப 
்பிாி்தது, முேலில இருககும் ்பிள்்ளையிடம் ஒரு ்பந்்ே வீசுஙகைள். அந்ேப ்பிள்்ளை 
கை்ேயில ஒரு வாி்யச் ளசாலலிவிட்டு, ்பந்்ே அடு்தேப ்பிள்்ளையிடம் வீச 
தவண்டும். அடு்தேப ்பிள்்ளை அடு்தே வாி்யச் ளசாலே தவண்டும். இப்படி 
்பந்்ே வீசிக ளகைாண்தட, கை்ே்ய ஒவளவாரு வாியாகைச் ளசாலலி முடி்தது 
விடுஙகைள். (15 நிமிடஙகைள்)

நாம் தநசிப்பேறகு ஏறற 
விே்தேில எ்ேயும் ளசய்யாமல 
இருககும்த்பாதும் தநசிப்பதுோன 
கைிரு்்ப எனப்படுகைிறது.

நி்தேிய அனபு எனறால எனன? 
எனளறனறும் முடிவ்டயாே 
அனபு! நீஙகைள் ேவறு ளசய்ோலும் 
அது த்பாகைாது. நீஙகைள் 
்பயந்ோலும் அது த்பாகைாது. 

உஙகைள் ள்பறதறார்கைள் தவ்ே 
இைந்ோலும் அது முடிவுககு 
வராது ... அது முடிவ்டயாது 
(அவர்கைள் தகைாடிட்ட இட்த்ே 
நிரபபும்்படிச் ளசய்யுஙகைள்).

எனன நடந்ோலும், 
இதயசுவின அனபு ஒருத்பாதும் 
முடிவ்டயாது, ஒருத்பாதும் 
்கைவிடாது. 

ளசய்மு்ற 5

ளசய்மு்ற 6
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ளசய்மு்ற 7: உஙகைளைால ளசய்ய முடியுமா? 

கைேந்து்ரயாடல தநரம்: ்பினவரும் தகைள்விகை்ளை அலேது நீஙகைள் 
ளசாந்ேமாகை்த ேயாாி்தே தகைள்விகை்ளைப ்பறறிப த்பசுஙகைள். 
இனறு நான கைறறுக ளகைாண்ட்ே எப்படி என வாழவில ்பயன்படு்தே முடியும்?
கைிரு்்ப்யச் ளசயல வடிவில எப்படிப ்பார்்ததேன?
்பிறருககு கைிரு்்ப்யக கைாண்்பிககை நான ளசய்ய தவண்டியது எனன?

ளசய்மு்ற 7ந்டமு்றப்படு்ததுேல 

ளசய்மு்ற 8: வி்ளையாடு! (டிதஜ வி்ளையாட்டுகைள் – தகைம்்ேஃப –லிருந்து எடுககைப்பட்டது) 

“தமய்ப்பனும், மந்்ேயும்” வி்ளையாட்டு 

ளசய்மு்ற 8

1.  முககைியக குறிபபு: இந்ே வி்ளையாட்டு, “இ்றச்சி்ய்த ேிருடு” வி்ளையாட்டில, 
“ஆடுகைள்”, “ஓநாய்கைள்” மறறும் “தமய்ப்பன” எனச் சிறு மாறறஙகைள் ளசய்து, 
நானகு ்பககைஙகை்ளை மட்டும் ்வ்தது வி்ளையாடப்படுகைிறது. 

2.  ஒரு ள்பாிய சதுர இட்த்ேக குறி்தது, அேறகுள்ோன வி்ளையாட தவண்டுளமனறு 
ளசாலலிவிடுஙகைள். நடுவில, “கைா்ாமல த்பான ஆடு” நிற்பேறகு ஒரு சிறு சதுரம் 
வ்ரயுஙகைள். கைா்ாமல த்பான ஆட்்டக கைாவல கைாககை ஆறு ஓநாய்கைள் இருககை 
தவண்டும். ்பிள்்ளைகை்ளை நானகு குழுககைளைாகைப ்பிாி்தது, ள்பாிய சதுர்தேின 
நானகு ்பககைஙகைளைிலும் நிறகை ்வயுஙகைள்.

3.  ்பிள்்ளைகை்ளை நானகு குழுககைளைாகைப (10 த்பருககுக கு்றவாகை இருந்ோல 
இரண்டு குழுககைளைாகை) ்பிாி்தேதும், ஒதர ்பககை்தேில வி்ளையாடும் 
ஒவளவாருவருககும் ஒரு எண் ளகைாடு்ததுவிடுஙகைள். ஒவளவாரு குழுவிலும், ஒனறு, 
இரண்டு, மூனறு, ... எனறு எண்கைள் இருககும். 

4.  ்பயிறசியாளைர் “எண் ஒனறு” எனறு கை்ததும்த்பாது, ஒவளவாரு குழுவிலும் எண் 
ஒன்றக ளகைாண்டவர்கைள் ஓடிப த்பாய், நடுவிலிருககும் கைா்ாமல த்பான 
ஆட்்ட மீட்கை முயறசி ளசய்ய தவண்டும். யாராவது ஓநாயிடம் ்பிடி்பட்டால, 
அடு்தே சுறறு வ்ர வி்ளையாட முடியாது.

5.  முககைியக குறிபபு: “மீட்கும் ஆடுகை்ளை” விட அேிகைமான ஓநாய்கை்ளை ்வயுஙகைள்.
6.  அேிகைமான ஓநாய்கைள் இருப்போல, மறற ஆடுகைளைால கைா்ாமல த்பான ஆட்்ட 

மீட்கை முடியாது.
7.  முககைியக குறிபபு: மீண்டும் இப்படிதய வி்ளையாடுஙகைள்; இந்ே மு்ற, 

்பயிறசியாளைர்கைளைில ஒருவர் “நலே தமய்ப்பனாகை” இருந்து, எந்ே தநர்தேிலும் 
“ஓநாய்கைதளை, ஓடிவிடுஙகைள்! ஆடுகைதளை வீடு ேிரும்புஙகைள்!” எனக கை்ததுவார் எனறு 
ளசாலலிக ளகைாடுஙகைள். அபத்பாது, ஓநாய்கைள் உட்கைார்ந்து ளகைாள்ளை தவண்டும், 
ஆடுகைள் ேஙகைள் ்பககை்தேிறகுச் ளசனறு, மீண்டும் வி்ளையாட்த ளோடஙகைோம்.

•  ந்டமு்ற வாழக்கைககைான ச்தேியம்: நலே தமய்ப்பன எபத்பாதும் ஆடுகைள் 
ேஙகைள் வீட்டில ்பாதுகைாப்பாகை இருககைினறனவா எனறு ்பார்்ததுக ளகைாள்வார்.

ே்ேவர்கைளை ின ்கைதயடு: மாேிா ிப ்பாடம் 1 – கைிரு்்ப 
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10 கைருபள்பாருள்கை்ளைக கைற்பிககும் மாேிாி.

ளசய்மு்ற 10: ராப ்பாடல! 

இது மறறுளமாரு சிறபபு. ஒவளவாரு கைருபள்பாருளைின நி்றவிலும் ஒரு 
ராப ்பாடல ளகைாடுககைப்பட்டுள்ளைது. இேன மூேம் ்பிள்்ளைகைள் ேஙகைள் 
்ப்டப்பாறற்ே ளவளைிப்படு்தே முடியும். ட்ரம்ஸ, கைீத்பார்ட் த்பானற 
இ்சககைருவிகை்ளை ்வ்தேிருஙகைள். நீஙகைளைாகை உருவாககைிய கைருவியாகை 
இருந்ோலும் ்பரவாயில்ே. ஒருவர் ராப ்பாடலுககு்த ே்ே்ம ோஙகைட்டும், 
மறறவர்கைள் அவருககுப ்பின்பாட்டுப ்பாடட்டும். ்பாடல வார்்த்ேகைள் 
பு்தேகை்தேிதேதய ளகைாடுககைப்பட்டுள்ளைன. ே்ேவர்கை்ளை அவவபத்பாது மாறறி 
விடுஙகைள். ்பிள்்ளைகைள் ோஙகைளைாகைதவ கைிரு்்ப்யப ்பறறிய ராப ்பாடலுககைான 
வார்்த்ேகை்ளைக ளகைாடுககைச் ளசாலேோம்.

ளசய்மு்ற 10

ளசய்மு்ற 9: ்பயிறசி்தோள் 

்பயிறசி்தோள்கை்ளை ஒவளவாரு ்பிள்்ளைககும் ஒனறு என நகைல எடு்தது ்வ்ததுக 
ளகைாள்ளுஙகைள். ்கைவி்ன தவ்ேகைள் ளசய்ய த்பனாககைள், ள்பனசிலகைள், 
வண்்ந்ேீட்டும் ள்பனசிலகைள், மறறும் கதரயானகை்ளை ்வ்தேிருஙகைள். 
ளகைாடுககைப்பட்ட ்கைவி்னகை்ளை மட்டும் ளசய்ய தவண்டும் எனறில்ே, 
நீஙகைதளை ளசாந்ேமாகைச் ளசய்யோம். ்பினவரும் தகைள்விகைள் குறிப்பிட்ட ஒவளவாரு 
கைருபள்பாரு்ளையும் சீராய்வு ளசய்வோகை இருககும். 

ளசய்மு்ற 9

1. ளஜ்ப்தேின முேல வாி்ய நி்னவு்படு்தேி, எழுே முடியுமா?

2. தகைாடிட்ட இட்த்ே நிரபபுகை.

1 தயாவான 3:1, ‘நாம் தேவனு்டய ________ அ்ைககைப்படுவேினாதே 
________ நமககுப ____________ எவவளைவு ____________ ்பாருஙகைள்.”

3.  உஙகை்ளை எனளறன்றககும் தேவனு்டய ்பிள்்ளையாகை இருககைச் 
ளசய்வது எது எனறு உஙகைள் ளசாந்ே வார்்த்ேகைளைில எழுேவும்.

4.  இதயசுவுககு உஙகைள் ள்பயர் முேறளகைாண்டு, உஙகை்ளைப ்பறறிய எலோம் 
ளோியும்! இ்ே அறிவோல எப்படி உ்ருகைிறீர்கைள் என்ப்ே ஒரு 
வாககைிய்தேில அலேது ஒரு ்படம் வ்ரந்து விவாிககைவும்.

5. ்பேில தநரம்: 
நனறியுள்ளைவர்கைளைாகை இருப்பது நலேது. அது இதயசுவுககுப 
்பிாியமானது. இதயசுவுககு நீஙகைள் ஒரு “நனறி” குறிபபு எழுே 
முடியுமா? (்பிள்்ளைகைள் ளசாந்ேமாகை இதயசுவுககு நனறி வாழ்தது 
அட்்ட்த ேயாாிப்பேறகு உேவியாகை வண்்்த ோள்கைள், கதரயானகைள், 
மார்ககைர், ள்பனசிலகைள், மறறும் ஒட்டும் ்படஙகைள் ்வ்தேிருஙகைள். 
அலேது தவறு ஏோவது ்கைவி்னயும் ளசய்யச் ளசாலேோம்.)
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அனபாே பரம தகப்பயே,  
எனணே யேசித்து, உம்முண்டே 
பிளண்ளோக மாற்்ிேதற்காக ேன்ி

கிருணப

காைாமல் யபாே ஆடு உைணம  •  லூக்கா 15:1-7
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1 தயாவான 3:1
நாம் தேவனு்டய ்பிள்்ளைகைளளைனறு 
அ்ைககைப்படுவேினாதே ்பிோவானவர் நமககுப 
்பாராட்டின அனபு எவவளைவு ள்பாிளேனறு ்பாருஙகைள்.
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கிருணப

உனோல் சசால்ல முடியுமா? 
அன்்பான ்பரம ேகை்ப்்பனத, எனன்் நதச ிேே்ு, உமம்ுட்ய 
்பிளைள்ை்யாகை மாறற்ியேறக்ைாகை நனற்ி.  
–––––
1 யோைான  3:1  
நாம் தேவனு்டய ்பிள்்ளைகைளளைனறு அ்ைககைப்படுவேினாதே ்பிோவானவர் 
நமககுப ்பாராட்டின அனபு எவவளைவு ள்பா ிளேனறு ்பாருஙகைள்.

தேவன நம்்ம 

தநசிககைிறார் என்பது 

உனககு எப்படி்த 

ளோியும்?

உன அன்்ப எப்படி கைாண்்பிப்பாய்?

உன்ன தேவனு்டய ்பிள்்ளையாகை மாறறுவது எது?

நீ 

தநசிககைப்படுகைிறாய் 

என்ப்ே 

எப்படி அறிந்து 

ளகைாள்வாய்?

உஙக்ளால் 
கண்டுபிடிக்க முடியுமா? 

தயாவான 3:16
1 தயாவான 4:10
தராமர் 8:38-39

உ
ங

க்்ள

ால
 ்உ

ைர மு்டிகி்
த
ா?
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“பாப்கார்ன செபம்” குழு ப ிா ித்தல் 
உஙகைள் வகுப்பில ்ப ிள்்ளைகைள் அேிகைமாகை இருந்ோல, அவர்கை்ளைச் ச ிறு 
குழுககைளைாகைப ்ப ிா ி்தது, “அனபுள்ளை ்பரம ேகைப்பதன, என்ன தநச ி்தது, உம் 
்ப ிள்்ளையாகை மாறறியேறகைாகை நனறி” எனறு ளசாலலி, ளஜ்ப்த்ே்த ளோடஙகுஙகைள். 
்ப ிள்்ளைகைள் இந்ே வா ி்ய மீண்டும் ளசாலேட்டும். ்ப ினனர், ஒவளவாருவராகை 
அவர்கைள் தேவனு்டய ்பிள்்ளையாகை இருப்ப்ே எந்ே அளைவுககு தநச ிககைிறார்கைள் 
என்ப்ேயும், தேவனு்டய நி்தேிய அன்்பப ்பறறி அவர்கைள் புா ிந்து 
ளகைாண்ட்ேயும் ்வ்தது, அவரு்டய அனபுககைாகை நனறி ளசலு்தேி, ஒரு வா ி 
ளஜ்பஙகை்ளைச் ளசய்யச் ளசாலலுஙகைள். அவர்கைள் மாேிா ிப ்பாட்தேில ளகைாடுககைப்பட்ட 
தேவனு்டய நாமஙகை்ளை அலேது அவரது கு்ாேிசயஙகை்ளை உரககைச் 
ளசாலேோம். உஙகைள் வகுப்பில கு்றந்ே அளைவிோன ்பிள்்ளைகைள் இருந்ோல, 
அவர்கைள் ்கைதகைார்்தது, வட்டமாகை அமர்ந்து, ளஜ்பிககை ஏவப்படும் ்பிள்்ளைகை்ளை 
ளஜ்பிககைச் ளசாலேோம். 

யபசு!
•  நாம் தநச ிப்பேறகு ஏறற விே்தேில எ்ேயும் ளசய்யாமல இருககும்த்பாதும் 

தநச ிப்பதுோன கைிரு்்ப எனப்படுகைிறது.
•  தேவன நம்்ம தநச ிககைிறார் எனறு அறிதவாம், ஏளனனறால அவர், நம்்மப 

்ப்ட்தது, த்பாஷி்தது வருகைிறார்; நமககைாகைச் ச ிலு்வயில மா ிககும்்படி்த ேம் 
ஒதர த்பறான குமாரனாகைிய இதயசு்வ அனுப்பினார்.

•  ந ி்தேிய அனபு எனறால எனன? எனளறனறும் முடிவ்டயாே அனபு. ்பே 
தகைாடிககை்ககைான ஆண்டுகைள் ஆனாலும் அது முடியாது.

•  நீஙகைள் ேவறு ளசய்ோல அது த்பாய்விடாது. 
•  நீஙகைள் ்பயந்ோலும் அது த்பாகைாது. 
•  நீஙகைள் தநச ிககும் ஒருவர் இறந்ோலும் அது ஒைியாது.
•  உஙகைள் ள்பறதறார்கைள் தவ்ே இைந்ோலும் அது முடிவுககு வராது. 
•   ்பள்ளை ியில தமாசமான மேிபள்பண்கைள் ள்பறறாலும் அது முடிவ்டயாது. 
•  எனன நடந்ோலும், இதயசுவின அனபு ஒருத்பாதும் முடிவ்டயாது, ஒருத்பாதும் 

்கைவிடாது.
தேவனு்டய அன்்பப ்பறறிப ்ப ிள்்ளைகைள் ோஙகைள் நி்னப்ப்ே 
ளவளை ிப்ப்டயாகைப ்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளைச் ளசய்யுஙகைள்: தேவனு்டய அன்்பப 
்பறறி அறிந்து ளகைாள்ளும் ்பிள்்ளைகைள், தேவனு்டய அனபு அலேது 
சந்தோஷ்த்ே்த ோஙகைள் இைந்து த்பாவ்ேக குறி்தே ்பயஙகை்ளையும், 
கைவ்ேகை்ளையும் ்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளைட்டும். 

கிருணப
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உஙக்ளால் யகடக முடிக ி்தா?
காைாமல் யபாே ஆடு உைணம (லூக்கா 15:1-7)

யதவன நம்்ம எந்ே அளைவுககு தநச ிககைிறார் என்ப்ே எலதோரும் அறிந்து 
ளகைாள்ளை தவண்டும் எனறு இதயசு விரும்்பினார். அவர் ஒரு தமய்ப்ப்னயும், 

கைா்ாமல த்பான அவனு்டய ஆட்்டயும் ்பறறிய ஒரு கை்ே்யச் ளசானனார். அந்ே 
தமய்ப்பன கைா்ாமல த்பான ஆட்டின மீது மிகுந்ே அககை்ற 

ளகைாண்டிருந்ேோல, மறற எலோ ஆடுகை்ளையும் விட்டுவிட்டு, 
கைா்ாமல த்பான அந்ே ஒரு ஆட்்ட்த தேடி்த த்பானான. 

ஆடுகைள் ச ிே தநரஙகைளை ில வைிேவறி, ேஙகைள் ளசாந்ே 
வைியில த்பாய்விடும். அபத்பாது அ்வகை்ளைக கைரடிகைள், 
ஓநாய்கைள், அலேது ச ிஙகைஙகைள் ோககைி சாப்பிட்டுவிடக 
கூடும். ஆடுகை்ளை ஆ்ப்ததுககைளை ிலிருந்து ்பாதுகைாப்பது 
ஒரு தமய்ப்பன ின தவ்ே, அ்ேதயோன இந்ே 
தமய்ப்பனும் ளசய்ோன. அ்ேக கைண்டு்பிடி்தேத்பாது 
அவன மிகைவும் மகைிழந்து, அ்ே்த ேன தோள்கைளை ில 
சுமந்து வீட்டுககுக ளகைாண்டு வந்ோன. ்ப ினனர், அவன 

ேன நண்்பர்கை்ளையும், அயேகை்தோ்ரயும் அ்ை்தது, 
கைா்ாமல த்பான அந்ே ஒரு ஆடு கைி்ட்தே்ேக 

ளகைாண்டாடினான. ஒரு ச ிறு்்பயன, அலேது ச ிறுள்பண், 
ஒரு ஆண் அலேது ள்பண் ேம்்ம இரட்சகைராகை ஏறறுக 

ளகைாள்ளும்த்பாதும் ்பரதோகை்தேில இதுோன நடககைிறது எனறு இதயசு ளசானனார் 
– கைா்ாமல த்பான அவர்கைள் கைி்ட்ததுவிடுகைிறார்கைள், அது ்பரதோகை்தேில மிகுந்ே 
சந்தோஷ்த்ேயும், மகைிழச்ச ி்யயும், ளகைாண்டாட்ட்த்ேயும் ளகைாண்டு வருகைிறது! நம் 
்பரம ்ப ிோ ேம் ்ப ிள்்ளைகைளுககைாகை சந்தோஷப்படுவ்ே ளசப்பன ியா 3:17 மூேம் நாம் 
உ்ர்ந்து ளகைாள்ளைோம். “உன தேவனாகைிய கைர்்தேர் உன நடுவில இருககைிறார்; அவர் 
வலே்மயுள்ளைவர், அவர் இரட்ச ிப்பார்; அவர் உனத்பா ில சந்தோஷமாய் மகைிழந்து, 
ேம்மு்டய அன்பின ிமி்தேம் அமர்ந்ேிருப்பார்; அவர் உனத்பா ில ளகைம்பீரமாய்க 
கைளை ிகூருவார்.” இ்ே அறியும் நீஙகைள் எப்படி உ்ருகைிறீர்கைள்?

உனோல் சசய்ே முடியுமா?
•  இதயசு உன ்பாவஙகைளுககைாகை மா ி்தோர், அவர் உன இருேய்தேில வாழகைிறார் 

என்ப்ே விசுவாச ி.
•  அவரது கைிரு்்ப உன்ன அவரு்டய அன்பான ்பிள்்ளையாகை மாறறியிருககைிறது 

என்ப்ே விசுவாச ி.
•  எனன நடந்ோலும், அவரு்டய அனபு முடிந்தே த்பாகைாது என்ப்ே விசுவாச ி.
•   இனறு தேவனு்டய கைிரு்்பயின ளசய்ேி்ய இனளனாருவருககுப ்பகைிர்ந்து 

ளகைாள்ளை அவரால உன்னப ்பயன்படு்தே முடியும் என்ப்ே விசுவாச ி.

கிருணப



1.  முேல சுறறில, யாராவது ஒருவரால ஆட்்ட ஓநாயிடமிருந்து கைாப்பாறற முடிந்ேோ?  (இல்ே) ஏன 
முடியவில்ே?

2.  தவே்தேில, நலே தமய்ப்பன எ்தே்ன ஆடுகை்ளைக கைாப்பாறறும்்படி்த தேடிச் ளசனறான? ஒதர 
ஒரு ஆடு! ்பிள்்ளைகைதளை, கைா்ாமல த்பானது நீஙகைள் ஒதர ஒருவராகை மட்டும் இருந்ோலும், நலே 
தமய்ப்பராகைிய இதயசு உஙகை்ளை்த தேடி வருவார் எனறு அறிவீர்கைளைா? இதயசு எந்ே தநரமும் 
உன்ன்த தேடுகைிறார் என்ப்ே அறியும்த்பாது, எப்படி இருககைிறது?

3.  *ளஜ்பிபத்பாம். நான ளசாலவ்ேச் ளசாலலுஙகைள். தேவதன, நாஙகைள் நனறாகை வி்ளையாடிதனாம், 
அேறகைாகை உமககு நனறி. கைிரு்்ப என்பது நான சம்்பாேிககைாமல  அலேது ஒரு தவ்ேயும் ளசய்யாமல 
ஒன்றப ள்பறறுக ளகைாள்வது, அது ஒரு ்பாிசு என்ப்ேப புாிந்து ளகைாள்ளை எனககு உேவும். நாம் 
சறறு நிறு்தேி, தேவன நம்மிடம் த்பசுவ்ேக தகைட்த்பாம். நான எபத்பாோவது கைிரு்்ப எனனும் 
இந்ேப ்பாி்சக தகைட்டிருககைிதறனா? (** சறறு நிறு்தேவும்) தேவதன, நீர் என்னயும் உம்மு்டய 
்பிள்்ளையாகை மாறறியேறகைாகை நனறி. நான தேவனு்டய ்பிள்்ளை!

*[ே்ேவதர, இந்ே ளஜ்பஙகைள் “ளசாலலிக ளகைாடு்ததுச் ளசாலலும் ளஜ்பஙகைள்.” ்பிள்்ளைகைதளை, நான ளசாலவ்ேச் ளசாலலுஙகைள்...]
**[ே்ேவதர, ஒவளவாரு ்பிள்்ளையு்டய இருேய்தேிலும் தேவன த்பசும்்படி 10 வினாடிகைள் அவகைாசம் ளகைாடுஙகைள்.
்பிள்்ளைகைளுககு ளஜ்ப்தேில த்பசவும், கைவனிககைவும் கைறறுக ளகைாடுககைிதறாம்.]

யகளைிகள 

ைிண்ளோடு!
யமய்ப்பனும், மந்ணதயும் 

1.  முககைியக குறிபபு: இந்ே வி்ளையாட்டு, “இ்றச்சி்ய்த ேிருடு” வி்ளையாட்டில, “ஆடுகைள்”, 
“ஓநாய்கைள்” மறறும் “தமய்ப்பன” எனச் சிறு மாறறஙகைள் ளசய்து, நானகு ்பககைஙகை்ளை மட்டும் 
்வ்தது வி்ளையாடப்படுகைிறது. 

2.  ஒரு ள்பாிய சதுர இட்த்ேக குறி்தது, அேறகுள்ோன வி்ளையாட தவண்டுளமனறு 
ளசாலலிவிடுஙகைள். நடுவில, “கைா்ாமல த்பான ஆடு” நிற்பேறகு ஒரு சிறு சதுரம் வ்ரயுஙகைள். 
கைா்ாமல த்பான ஆட்்டக கைாவல கைாககை ஆறு ஓநாய்கைள் இருககை தவண்டும். ்பிள்்ளைகை்ளை 
நானகு குழுககைளைாகைப ்பிாி்தது, ள்பாிய சதுர்தேின நானகு ்பககைஙகைளைிலும் நிறகை ்வயுஙகைள்.

3.  ்பிள்்ளைகை்ளை நானகு குழுககைளைாகைப (10 த்பருககுக கு்றவாகை இருந்ோல இரண்டு குழுககைளைாகை) 
்பிாி்தேதும், ஒதர ்பககை்தேில வி்ளையாடும் ஒவளவாருவருககும் ஒரு எண் ளகைாடு்ததுவிடுஙகைள். 
ஒவளவாரு குழுவிலும், ஒனறு, இரண்டு, மூனறு, ... எனறு எண்கைள் இருககும். 

4.  ்பயிறசியாளைர் “எண் ஒனறு” எனறு கை்ததும்த்பாது, ஒவளவாரு குழுவிலும் எண் ஒன்றக 
ளகைாண்டவர்கைள் ஓடிப த்பாய், நடுவிலிருககும் கைா்ாமல த்பான ஆட்்ட மீட்கை முயறசி ளசய்ய 
தவண்டும். யாராவது ஓநாயிடம் ்பிடி்பட்டால, அடு்தே சுறறு வ்ர வி்ளையாட முடியாது. 

5. முககைியக குறிபபு: “மீட்கும் ஆடுகை்ளை” விட அேிகைமான ஓநாய்கை்ளை ்வயுஙகைள்.
6.  அேிகைமான ஓநாய்கைள் இருப்போல, மறற ஆடுகைளைால கைா்ாமல த்பான ஆட்்ட மீட்கை 

முடியாது.
7.  முககைியக குறிபபு: மீண்டும் இப்படிதய வி்ளையாடுஙகைள்; இந்ே மு்ற, ்பயிறசியாளைர்கைளைில 

ஒருவர் “நலே தமய்ப்பனாகை” இருந்து, எந்ே தநர்தேிலும் “ஓநாய்கைதளை, ஓடிவிடுஙகைள்! ஆடுகைதளை 
வீடு ேிரும்புஙகைள்!” எனக கை்ததுவார் எனறு ளசாலலிக ளகைாடுஙகைள். அபத்பாது, ஓநாய்கைள் 
உட்கைார்ந்து ளகைாள்ளை தவண்டும், ஆடுகைள் ேஙகைள் ்பககை்தேிறகுச் ளசனறு, மீண்டும் வி்ளையாட்த 
ளோடஙகைோம்.

•  ந்டமு்ற வாழக்கைககைான ச்தேியம்: நலே தமய்ப்பன எபத்பாதும் ஆடுகைள் ேம் வீட்டில 
்பாதுகைாப்பாகை இருககைினறனவா எனறுப ்பார்்ததுக ளகைாள்வார்.
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  கைிரு்்ப்யப ்பறறிய ளஜ்ப்தேின முேல வா ி்ய நி்னவு்படு்தேி, கைீதை எழுே முடியுமா?

 தகைாடிட்ட இட்த்ே நிரபபுகை.

  தயாவான 3:1, ‘நாம் தேவனு்டய _________ அ்ைககைப்படுவேினாதே __________ 
நமககுப __________ எவவளைவு __________ ்பாருஙகைள்.”

  உஙகை்ளை எனளறன்றககும் தேவனு்டய ்பிள்்ளையாகை இருககைச் ளசய்வது எது எனறு 
உஙகைள் ளசாந்ே வார்்த்ேகைளை ில எழுே முடியுமா?

  இதயசுவுககு உஙகைள் ள்பயர் முேறளகைாண்டு, உஙகை்ளைப ்பறறிய எலோம் ளோ ியும்!  இ்ே 
அறிவோல எப்படி உ்ருகைிறீர்கைள் என்ப்ே ஒரு வாககைிய்தேில அலேது ஒரு ்படம் 
வ்ரந்து விவா ிககை முடியுமா?

 ்பேில தநரம்: 
  நனறியுள்ளைவர்கைளைாகை இருப்பது நலேது. அது இதயசுவுககுப ்பிா ியமானது. இதயசுவுககு 

நீஙகைள் ஒரு “நனறி” குறிபபு எழுே முடியுமா?

பேிற்ச ித்தா்ள
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ராப் பா்டல்!

ோன ராொத ி ராொைின ப ிா ிேமாே ப ிளண்ள!

ோனதான, ோனதான!

ோன ேித்த ிேமாக அைா ின அரும் சபாக்க ிஷம்!

ோனதான, ோனதான!

அைர் க ிருணபோல் இரடச ிக்கப்படய்டன, அைர் இரத்தத்தால் மீடகப்படய்டன!

ோனதான, ோனதான!

ோன அைர் சசடண்டக்குள, தீஙகு எனணே அணுகாது!

ோனதான, ோனதான!

என மீது அைர் அனபு எனச்னறும் மா்ாது, ேன்ி!

ோனதான, ோனதான!

ோன உனேதமாே யதைே ின பிளண்ள! 

ஆசமன!

கைருபபு நிற வார்்த்ேகை்ளை ஆச ிா ியர் முேலில ளசாலே, அ்ே்த ளோடர்ந்து ்ப ிள்்ளைகைள் 
நீே நிற்தேில இருககும் வார்்த்ேகை்ளைச் ளசாலே தவண்டும். ்ப ினனர், வகுப்பில 
இருப்பவர்கைள் ஒரு குழுவாகை்த ோஙகைளைாகைதவ ்பாடல வா ிகை்ளை ளவள்்ளைப ்பே்கையில 
எழுேச் ளசாலேோம். ்ப ிள்்ளைகைள் அவர்கைள் எழுேிய ராப ்பாட்ே அவர்கைதளை ்பாடும்த்பாது 
எப்படி ்பரவசம்டகைிறார்கைள் எனறு ்பாருஙகைள்!



அனபு உம்்ம தநச ி்தது, உமககுக 
கைீழப்படிய உேவும்.

ஆ்பிரகைாம் கை்ே   •  ஆேியாகைமம் 12:1-5
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ம்ததேயு 22:37,38
உன தேவனாகைிய கைர்்தோிட்தேில உன முழு 
இருேய்ததோடும், உன முழு ஆ்ததுமாதவாடும் உன 
முழு மனதோடும் அனபுகூருவாயாகை; இது முேோம் 
்பிரோன கைற்ப்ன.
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உனோல் சசால்ல முடியுமா? 
உம்்ம தநச ி்தது, உமககுக கைீழப்படிய உேவும்.  
–––––
ம்ததேயு 22:37, 38  
உன தேவனாகைிய கைர்்தோ ிட்தேில உன முழு இருேய்ததோடும், உன முழு 
ஆ்ததுமாதவாடும் உன முழு மனதோடும் அனபுகூருவாயாகை; இது முேோம் 
்ப ிரோன கைற்ப்ன.

உஙக்ளால் கண்டுபிடிக்க 
முடியுமா? 

உ்பாகைமம் 7:9
தயாவான 14:15
2 தயாவான 1:6
ளகைாதோளசயர் 3:20

கைீழப்படிேல 

எனறால 

எனன?

கைீழப்படிே்ே விட அனபு அேிகை முககைியமானோ?

அனபு ஏன 
கைீழப்படிேலுடன 

ளோடர்பு்டயோகை 
இருககைிறது?

அனபு 

உ
ங

க்்ள

ால
 ்உ

ைர மு்டிகி்
த
ா?
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அனபு 

“பாப்கார்ன செபம்” குழு ப ிா ித்தல் 
“உம்்ம தநச ி்தது, உமககுக கைீழப்படிய உேவும்” எனறு ளசாலே்த ளோடஙகைி, 
்ப ிள்்ளைகை்ளை மீண்டும் ளஜ்ப தநர்தேிறகுள் நட்ததுஙகைள். ்ப ிள்்ளைகைள் 
ளஜ்ப்த்ே மீண்டும் ளசாலேட்டும். தேவ்ன தநச ி்ததுக கைீழப்படியக கைறறுக 
ளகைாள்வேறகு உேவுமாறு ேஙகைள் ளசாந்ே வார்்த்ேகைளை ில ஒரு-வாககைிய 
ளஜ்பஙகை்ளை அவர்கைதளை தேவ்ன தநாககைிச் ளசய்ய உறசாகைப்படு்ததுஙகைள். 
மாேிா ிப ்பாட்தேில ளகைாடுககைப்பட்ட தேவனு்டய நாமஙகை்ளையும், 
அவரு்டய கு்ாேிசயஙகை்ளையும் அவர்கைள் ளசாலலும்்படிச் ளசய்யுஙகைள்.

யபசு!
•  நாம் நம் ள்பறதறாருககுக கைீழப்படிய தவண்டுளமனறு இதயசு 

விரும்புகைிறார்.
•  நாம் ேமககுக கைீழப்படிய தவண்டுளமனறு இதயசு விரும்புகைிறார். இது 

அவ்ர மகைிழவிககும்.
•  எலோவறறிலும் தேவனுககுக கைீழப்படிவேன மூேம் நாம் அவ்ர 

தநச ிப்ப்ே ளவளை ிப்படு்ததுகைிதறாம்.
•  கை்ேயில, கைீழப்படிே்ே்த ளோடர்ந்து ஆசீர்வாேம் வருவ்ேக 

கைாண்பீர்கைள்.
•  இதயசுவுககுக கைீழப்படிந்து, அவ்ரப ்ப ின்பறறுவது ஒரு ்பரவசமூட்டும் 

்பய்ம்.
இஙகு, கைீழப்படிே்ேப ்பறறிய கைேந்து்ரயாட்ே்த ளோடஙகைோம். 
நம் ள்பறதறாருககு எலோவறறிலும் நாம் கைீழப்படிய தவண்டும் எனறு 
தேவன ளசாலலியிருப்போல, ள்பறதறாருககுக கைீழப்படிவது தேவனுகதகை 
கைீழப்படிவோகும். கைீழப்படிவேில அவர்கைளுககு ஏற்படும் சவாலகை்ளையும், 
அதேசமயம் கைீழப்படிவோல அவர்கைள் அனு்பவிககும் ஆசீர்வாேஙகை்ளையும் 
்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளைச் ளசய்யுஙகைள். இறுேியாகை, அனபும் கைீழப்படிேலும் 
எவவாறு இ்்ந்ேிருககைினறன என்ப்ே அவர்கைள் புா ிந்து ளகைாள்ளை 
உேவுஙகைள்.
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உனோல் சசய்ே முடியுமா?
•   தேவன தகைட்்ப்ேச் ளசய்து, உனனு்டய அன்்பயும், ்பகேி்யயும் கைாண்்பி.

•  உன ள்பறதறாருககுக கைீழப்படி, ஏளனன ில அது தேவ்னக கைனம் 
்பண்ணுவோகை இருககும்.

•  உன முழு இருேய்ததோடும், ஆ்ததுமாதவாடும், மனதோடும், ்பே்ததோடும் 
தேவ்ன தநச ிககை உன்ன அர்ப்ப் ி.

உஙக்ளால் யகடக முடிக ி்தா?
ஆபிரகாம் கணத (ஆத ிோகமம் 12:1-5)

ஆ்பிரகைாம் மிகை நீண்ட கைாே்ததுககு முனபு வாழந்ேவர். அவர் மிகைவும் வயது 
முேிர்ந்ேவரானத்பாது, தேவன அவா ிடம், “நீ உன தேச்த்ேயும், உன 

குடும்்ப்தோ்ரயும், உன உறவினர்கை்ளையும் விட்டுப புறப்பட்டு, நான கைாண்்பிககும் 
தேச்தேிறகுப த்பா. நான உன்ன ஆசீர்வேி்தது, 

உன சந்ேேி்ய ள்பா ிய தேசமாகை மாறறுதவன. நீ 
்ப ிர்பேம்டந்து, மறறவர்கைளுககு ஆசீர்வாேமாகை 

இருப்பாய். உனனால பூமியிலிருககும் 
எலதோரும் ஆசீர்வேிககைப்படுவார்கைள்” 
எனறு ளசானனார். ஆ்பிரகைாம் தேவனுககுக 
கைீழப்படிந்ோர். அவர் ேன ம்னவி்யயும், 
ேன சதகைாேரன ின மகைனாகைிய தோ்தது்வயும் 
கூட்டிக ளகைாண்டு, ேஙகைள் உ்ட்மகை்ளை 
எலோம் எடு்ததுக ளகைாண்டுப புறப்பட்டார். 
அவர்கைள் ஆரான எனனுமிட்தேிலிருந்ே ேஙகைள் 

வீட்்ட விட்டு நீண்ட தூரம் ்பய்ம் ளசய்து, 
வாககுப்பண்்ப்பட்ட தேசம் எனறு அவர்கைளைால 

அ்ைககைப்பட்ட தேச்தேிறகுச் ளசனறார்கைள். தேவன 
ளசய்யச் ளசானன்ே ஆ்பிரகைாம் ளசய்ேது ஏன எனறு 

ளோ ிகை ிறோ? ஆம், நீஙகைள் ளசாலவது சா ிோன. அவர் தநச ிககைவும், கைீழப்படியவும் 
கைறறுக ளகைாண்டிருந்ோர். அவர் அப்படிக கைீழப்படிந்ேது ேன வாழநாள் முழுவதும் 
கைீழப்படிேலிலும், அன்பிலும், விசுவாச்தேிலும் வளைருவேன ளோடககைமாகை இருந்ேது. 

அனபு 



1.  வி்ளையாட்டு நனறாகை இருந்ேது! முனதனாககைிப ்பார்்தது ஓடுவது மிகை முககைியமானோகை 
இருந்ேது – அந்ே வி்ளையாட்டில யாராவது ்பினனால ேிரும்்பி ேன வா்ேப ்பார்ககும்த்பாது 
எனன நடந்ேது? (அவனு்டய / அவளு்டய ஓட்டம் ே்டப்பட்டு, ேன வா்ே இைககை 
தநர்ந்ேது)

2.  தவோகைம்தேில, ஆ்பிரகைாம் முனதனாககைிப ்பார்்தது, தேவ்னப ்பின்பறறும்்படி, விட்டுச் 
ளசனற சிே கைாாியஙகைள் யா்வ? (அவரு்டய தேசம், தவ்ே, மறறும் நண்்பர்கைள்)

3.  இதயசுதவ, இனறு என்ன இஙகு அ்ை்தது வந்ேேறகு நனறி. நான எப்படி உமககுக 
கைீழப்படிந்து, என முழு இருேய்ததோடும், ஆ்ததுமாதவாடும், மனதோடும் உம்்ம தநசிககை 
தவண்டும் எனறு எனககுக கைாண்்பியும். (சறறு நிறு்தேவும்) தேவதன, நான உம்்ம 
தநசிககைிதறன, இதயசுதவ, உமககுக கைீழப்படிய எனககு உேவும்.

யகளைிகள 

ைிண்ளோடு!
த ிரும்பிப் பார்க்காயத

1.  ்பிள்்ளைகை்ளை 10 த்பர் ளகைாண்ட குழுககைளைாகைப ்பிாிககைவும். ஒவளவாரு குழுவினரும் 
்கைகை்ளைக தகைார்்தது, ள்பாிய வட்ட வடிவில நிறகை தவண்டும். ்பினனர், ்கை்ய விட்டு, 
ஒவளவாருவரும் ேிரும்்பி, ேனககு வேப்பககை்தேில நிற்பவரு்டய ்பினபுற்த்ே தநாககைி, 
அவர்கைளைின “வா்ேப” ்பார்்தது நிறகை தவண்டும். 

2.  (எளைிேில உருவக கூடிய து்ி நாடா, அலேது கையிறால ளசய்ே) மூனறு வாலகை்ளை 
வி்ளையாடு்பவர்கைள் எலதோருககும் ளகைாடு்தது, அவற்ற்த ேஙகைள் த்பனட், ்பாவா்ட 
அலேது ள்பலட் ளகைாககைியில ளசாருகைிக ளகைாள்ளைச் ளசாலலுஙகைள். (அப்படி வா்ேச் 
ளசாருகைிக ளகைாள்ளை முடியாே ்பிள்்ளைகைளுககு, ஒரு நீளைமான து்ி்ய அவர்கைள் வயிற்றச் 
சுறறி ள்பலட் த்பாேக கைட்டி, வா்ே அேில ளசாருகைி விடுஙகைள்.) [முககைியக குறிபபு: “வாலகைள்” 
கைி்டககைவில்ே எனறால, முனனால நிற்பவருடன தசர்ந்து ளகைாள்ளைச் ளசய்யுஙகைள்.]

3.  ்பிள்்ளைகைள் ேஙகைளுககு முனனால இருககும் ்பிள்்ளையின வா்ேப ்பிடிககை தவண்டும் 
என்பதே வி்ளையாட்டின தநாககைம். யாரு்டய வால ்பிடுஙகைப்பட்டதோ, அவர் அந்ேச் 
சுறறிலிருந்து நீககைப்படுவார்.

4.  முககைியக குறிபபு: த்பாட்டியில ளவறறி ள்பற தவண்டுமானால, ்பினனால ேிரும்்பிப 
்பார்ககைாமல, முனனால இருககும் இேக்கைதய தநாககைிப ்பார்ககை தவண்டும் எனறு 
விளைககுஙகைள்.

5.  முககைியக குறிபபு: (முனனால இருப்பவாின வா்ே எட்டிப ்பிடிககை முயறசி ளசய்து 
ளகைாண்தட) வட்ட வடிவில சுறறி ஓடுவது சிரமமாகை இருந்ோல (ளகைாஞசம் த்பர் 
இருந்ோல இது சிரமமாகை இருககும்), ஒரு ள்பாிய சதுர வடிவில நினறு வி்ளையாடுஙகைள். 
“ளோடஙகு” எனறு ளசானனவுடதன, ்பிள்்ளைகைள் ேஙகைள் வா்ேக கைாப்பாறறிக ளகைாண்டு, 
மறறவர்கைளைின வா்ேப ்பிடிககை முயறசி ளசய்ய தவண்டும்.

6.  ்பயிறசியாளைர் “நிறு்தது” எனறு ளசாலலும்த்பாது, இனனும் வால(கைள்) ்வ்தேிருககும் 
்பிள்்ளைகைள் ளவறறி ள்பறறவர்கைள்.

•  ந்டமு்ற வாழக்கைககைான ச்தேியம்: ஒரு புேிய வீட்டிறகுப த்பாகும்்படி தேவன ஆ்பிரகைா்ம 
அ்ை்தோர். அபத்பாது ஆ்பிரகைாம் ேன வீடு, ேன ள்பறதறார், ேன தவ்ே என ேனககுப 
்பாிச்சயமான எலோவற்றயும் விட்டுவிட்டுப புறப்பட தவண்டியோகை இருந்ேது. முனதனாககைிப 
்பார்்தது, தேவனுககுக கைீழப்படிந்ே ஆ்பிரகைா்ம தேவன அேிகைமாகை ஆசீர்வேி்தோர்.
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அனபு 

  அன்்பப ்பறறிய ளஜ்ப்தேின இரண்டாம் வா ி்ய நி்னவு்படு்தேி, கைீதை எழுே முடியுமா?

 தகைாடிட்ட இட்த்ே நிரபபுகை.

  ம்ததேயு 22:37, 38 “_______ கைர்்தோ ிட்தேில உன முழு _____, உன முழு __________ உன  

முழு ___________ ___________; இது __________ ்ப ிரோன __________________”

 கைீழப்படிேல எனறால எனன?

 கைீழப்படிவ்ேக கைடினமாககுவது எது எனறு நி்னககைிறாய்?

 ்பேில தநரம்:  
  தகைாடிட்ட ஒரு ோளை ில, இன்றய மனன வசன்த்ே உன அைகைான ்கைளயழு்தேில 

எழுேவும். ்ப ினனர் அேில உனககுப ்பிடி்தே வண்்்தோள் ளகைாண்டு நானகு ்பககைமும் சட்டம் 
(frame) த்பாே ஒட்டவும். தேவனு்டய ்பிரோன கைற்ப்ன்ய நி்னவூட்டும் விே்தேில 
அ்ே உன ்படுக்கைய்றச் சுவர் அலேது தம்ஜயில ்வ்ததுக ளகைாள்ளைோம்.

பேிற்ச ித்தா்ள
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ேினமும் கைா்ேயில எனன ளசய்வாய்?

நம்புதவன, கைீழப்படிதவன & ளஜ்பிபத்பன!

தேவனு்டய ்பா ிசு்தே வார்்த்ே்ய வாச ிககும்த்பாது எனன ளசய்வாய்?

நம்புதவன, கைீழப்படிதவன & ளஜ்பிபத்பன!

ேவறு ளசய்ய தநர்ந்ோல எனன ளசய்வாய்?

நம்புதவன, கைீழப்படிதவன & ளஜ்பிபத்பன!

தமாசமான நாளைாகை இருந்ோல எனன ளசய்வாய்?

நம்புதவன, கைீழப்படிதவன & ளஜ்பிபத்பன!

இரவில ்பயந்ோல எனன ளசய்வாய்?

நம்புதவன, கைீழப்படிதவன & ளஜ்பிபத்பன!

தேவனுககுப ்பிா ியமாகை எனன ளசய்வாய்?

நம்புதவன, கைீழப்படிதவன & ளஜ்பிபத்பன!

கைருபபு நிற வார்்த்ேகை்ளை ஆச ிா ியர் முேலில ளசாலே, அ்ே்த ளோடர்ந்து ்ப ிள்்ளைகைள் 
நீே நிற்தேில இருககும் வார்்த்ேகை்ளைச் ளசாலே தவண்டும். ்ப ினனர், வகுப்பில 
இருப்பவர்கைள் ஒரு குழுவாகை்த ோஙகைளைாகைதவ ்பாடல வா ிகை்ளை ளவள்்ளைப ்பே்கையில 
எழுேச் ளசாலேோம். ்ப ிள்்ளைகைள் அவர்கைள் எழுேிய ராப ்பாட்ே அவர்கைதளை 
்பாடும்த்பாது எப்படி ்பரவசம்டகைிறார்கைள் எனறு ்பாருஙகைள்!

அனபு 

ராப் பா்டல்!



நீர் என்ன தநச ிப்பது த்பாே  
   நான ்பிற்ர தநச ிககை உேவும்.

மனதுருககைம்

நலே சமாாியன  •  லூககைா 10:25-37
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தயாவான  15:12
நான உஙகைளைில அன்பாயிருககைிறதுத்பாே நீஙகைளும் 
ஒருவாிளோருவர் அன்பாயிருககை தவண்டுளமன்பதே 
எனனு்டய கைற்ப்னயாயிருககைிறது.
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மனதுருககைம்

உனோல் சசால்ல முடியுமா? 
ந ீர ் எனன்் நதச ி்ப்்பேு ்போே நான ் ்ப ிறர் நதச ிகைக்ை உேவும.் 
–––––

தயாவான 15:12 
நான உஙகைளை ில அன்பாயிருககைிறதுத்பாே நீஙகைளும் ஒருவா ிளோருவர் 
அன்பாயிருககை தவண்டுளமன்பதே எனனு்டய கைற்ப்னயாயிருககைிறது.

நாம் 

யா்ர தநசிககை 

தவண்டுளமனறு 

கைற்ப்ன 

ளசாலகைிறது?

எப்படி தநசிககை தவண்டும்?

உன குடும்்ப்தேினாின அன்்ப எபத்பாது ளமய்யாகை உ்ர்கைிறாய்?

தேவன 

உன்ன 

தநசிப்ப்ே எப்படி 

உ்ர்கைிறாய்?

உஙக்ளால் 
கண்டுபிடிக்க முடியுமா?  

ம்ததேயு 5:44-48
1 ளகைாா ிந்ேியர் 13:4-7
1 தயாவான 4:7-11
1 தயாவான 3:18

உ
ங

க்்ள

ால
 ்உ

ைர மு்டிகி்
த
ா?
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“பாப்கார்ன செபம்” குழு ப ிா ித்தல் 
“நீர் என்ன தநச ிப்பது த்பாே நானும் ்பிற்ர தநச ிககை உேவும்” எனறு 
ளசாலே்த ளோடஙகைி, ்ப ிள்்ளைகை்ளை மீண்டும் ளஜ்ப தநர்தேிறகுள் 
நட்ததுஙகைள். ்ப ிள்்ளைகைள் ளஜ்ப்த்ே மீண்டும் ளசாலேட்டும். தேவ்ன 
தநச ி்ததுக கைீழப்படியக கைறறுக ளகைாள்வேறகு உேவுமாறு ேஙகைள் ளசாந்ே 
வார்்த்ேகைளை ில ஒரு-வாககைிய ளஜ்பஙகை்ளை அவர்கைதளை தேவ்ன தநாககைிச் 
ளசய்ய உறசாகைப்படு்ததுஙகைள். மாேிா ிப ்பாட்தேில ளகைாடுககைப்பட்ட 
தேவனு்டய நாமஙகை்ளையும், அவரு்டய கு்ாேிசயஙகை்ளையும் அவர்கைள் 
ளசாலலும்்படிச் ளசய்யுஙகைள்.

யபசு!
•  தேவ்ன உன முழு இருேய்ததோடும், ஆ்ததுமாதவாடும், மனதோடும் 

தநச ிப்ப்ேப த்பாேதவ ்பிற்ர தநச ிப்பதும் மிகை முககைியமானது.

•  ்ப ிற்ர தநச ிப்பது என்பது உன நண்்பர்கை்ளையும், எேிா ிகை்ளையும் 
தநச ிப்போகும். ஓ! அது கைஷ்டமானது.

•  ்பிற்ர தநச ிப்பது என்பது இதயசு தநச ி்தேது த்பாே்த ேியாகை்ததுடன 
தநச ிப்போகும். அோவது, உன்ன விட மறறவர்கைளுககு முனனுா ி்ம 
ளகைாடுப்பது.

இதயசு ளசானனது த்பாே ்ப ிற்ர தநச ிப்பேில ேஙகைளுககு இருககும் 
அககை்ற்யயும், சவாலகை்ளையும் ்பகைிர்ந்து ளகைாண்டு, அ்ேப ்பறறி்த ே ிறந்ே 
மனதுடன த்பசுமாறு ்பிள்்ளைகை்ளை உறசாகைப்படு்ததுஙகைள். ம்ததேயு 5 –ஆம் 
அேிகைார்தேில இேனுடன ளோடர்பு்டய தவேப்பகுேி்யப ்பாருஙகைள். 
்ப ிள்்ளைகைள் ேஙகைள் உறவுகைளை ில ஏற்படும் த்பாராட்டஙகை்ளையும், ேஙகை்ளைப 
்பிடிககைாேவர்கை்ளை தநச ிப்பது ஏன கைடினமாகை இருககைிறது  என்ப்ேயும் 
்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளை விரும்்போம். 1 ளகைாா ிந்ேியர் 13 –ஆம் அேிகைார்தேில 
ளகைாடுககைப்பட்டிருககும் அன்பின ்பண்புகை்ளைப ்பறறிப த்பசுஙகைள். அவறறில 
்ப ின்பறறக கைடினமான்வ எ்வ, சுே்பமான்வ எ்வ?

மனதுருககைம்
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மனதுருககைம்

உஙக்ளால் யகடக முடிக ி்தா?
ேல்ல சமாா ிேன (லூக்கா 10:25-37)

தேவன நம்்ம தநச ிப்பது த்பாே நாம் ்ப ிற்ர தநச ிககை தவண்டும் என்பேன 
அர்்தேம் எனன? அ்ேப ்பறறிப ்பார்பத்பாம். ஒருவன இதயசுவிடம், 

“எனககுப ்பிறன யார்?” எனறு தகைட்டான. இதயசு அேறகு ஒரு கை்ேச் ளசாலலி 
விளைககைினார். அவர் ள்பரும்்பாலும் அப்படி்தோன ளசய்வார். 

இதயசு நனறாகைக கை்ே ளசால்பவராகை இருந்ோர். அவர் 
ளசானன கை்ே: “எருசதேமிலிருந்து எா ிதகைாவுககுப 

த்பாய்க ளகைாண்டிருந்ே ஒருவ்ன தமாசமான ஒரு 
கூட்ட்தேினர் அடி்தது்த ோககைி, அவனு்டய 
்ப்்த்ேயும், ்வ்தேிருந்ே எலோவற்றயும் 
எடு்ததுக ளகைாண்டு, ்பாேி இறந்ே நி்ேயில 
சா்ேதயார்தேில விட்டுச் ளசனறார்கைள். 
அவவைிதய வந்ே ஒரு ஆசாா ியன 
ஒதுஙகைி, சா்ேயின மறுபுறம் வைியாகைச் 
ளசனறுவிட்டான.” அவன ிடம் மனதுருககைதம 
இல்ே. ளோடர்ந்து இதயசு, “மே்த ே்ேவனாகை 

இருந்ே ஒரு தேவியனும் அந்ே வைிதய 
வந்ேத்பாது, தவறு ்பககைம் த்பாய்விட்டான” 

எனறார். ஓ, உண்்மயாகைவா? அடு்தது எனன 
நடந்ேது ளோ ியுமா? “ஒரு சமாா ியன (மறறவர்கைளைால 

ோழவாகை எண்்ப்பட்டவன) கைாயப்பட்ட அந்ே மன ிே்னப ்பார்்தது, எனன 
ளசய்ோன ளோ ியுமா? அவனுககு உேவி ளசய்து, தேவனு்டய அன்்ப 
ளவளை ிப்படு்தேினான. அவனு்டய கைாயஙகை்ளைச் சு்தேம் ளசய்து, கைட்டுப த்பாட்டு, 
அவனு்டய கைழு்ேயின தமல அவ்ன ஏறறி, ஒரு ச்தேிர்தேிறகு (தஹாட்டல 
த்பானற இடம்) ளகைாண்டு த்பாய், அவன நேம்டயும் வ்ர அவ்னப ்பார்்ததுக 
ளகைாள்ளுமாறு ச்தேிரக கைாப்பாளைன ிடம் ளசானனான. அேறகு ஆகும் ளசேவுககு இந்ே 
ளவள்ளை ிக கைாசுகை்ளை ்வ்ததுக ளகைாள், இனனும் தே்வப்பட்டால நான ேிரும்்பி 
வரும்த்பாது ளகைாடுககைிதறன எனறு ளசானனான.” இதயசு இந்ேக கை்ே்ய எப்படி 
முடி்தோர் ளோ ியுமா? “நீயும் த்பாய் அப்படிதய ளசய்” எனறு ளசாலலி முடி்தோர்.

உனோல் சசய்ே முடியுமா?
•   இதயசு்வப த்பாே ேியாகை்ததுடன அனபு ளசய். 

•   த்பச்ச ினால மட்டுமலே, ளசய்்கைகைளைாலும் அனபு ளசய். நீ ்ப ிறர் மீது 
அககை்ற கைாண்்பிககும்த்பாது, மனதுருககை்த்ே ளவளை ிப்படு்ததுகைிறாய்.

•   கைர்்தேராகைிய இதயசு்வ உன முழு இருேய்ததோடும் அனபுகூர்ந்து, 
்பா ிசு்தே ஆவியானவர் உன மூேமாகைப ்ப ிற்ர தநச ிககும்்படி அவா ிடம் 
தகைட்டுக ளகைாள்.



1.  ்பிள்்ளைகைதளை, ஏன ேண்்ீ்ர உஙகைள் ்பககை்தேில இருப்பவருககு ளகைாடு்ததுக ளகைாண்தட 
இருந்ேீர்கைள்? ஏன அ்ே நீஙகைதளை ்வ்ததுக ளகைாண்டிருககைக கூடாது? (நான எந்ே 
அளைவுககு்த ேண்்ீர் ளகைாடு்ததேதனா அந்ே அளைவுககு எனககு்த ேண்்ீர் கைி்ட்தேது)

2.  தவோகைம்தேில, கைாயப்பட்ட ஒருவனுககு உேவி்த தே்வப்பட்டது; நலே சமாாியன 
ஏன கைாயப்பட்டவனுககு்த ேயவு ளசய்து, உேவினான? (அவனுககு்த தே்வ இருந்ேது, 
சமாாியன அந்ே்த தே்வ்யச் சந்ேிககை முடிந்ேது)

3.  தேவதன, என்னச் சுறறிலும் தே்வயுடன இருப்பவர்கை்ளையும், மனதுருககைம் 
தே்வப்படு்பவர்கை்ளையும் ்பார்ககும்்படி என கைண்கை்ளை்த ேிறந்ேருளும். இதயசுதவ, என 
வாழவில இபத்பாதே யாருககு உேவி்த தே்வ எனறு ேயவு ளசய்து கைாண்்பியும். (சறறு 
நிறு்தேவும்) இதயசுதவ, ்பிற்ர தநசி்தது, உேவு்பவனாகை/ உேவு்பவளைாகை என்ன மாறறும்.

யகளைிகள 

ைிண்ளோடு!
முடிைண்டோத கப் 

1.  ்பிள்்ளைகை்ளைக கு்றந்ேது இரண்டு குழுககைளைாகைப ்பிாிககைவும் (அேிகைமான ்பிள்்ளைகைள் 
இருந்ோல குழுககைளைின எண்்ிக்கை்ய அேிகைாி்ததுக ளகைாள்ளைோம்).

2.  ்பிள்்ளைகைள் ஒருவருகளகைாருவர் ்பககைவாட்டில, ஒரு ்கை நீளை இ்டளவளைி விட்டு நிறகைச் 
ளசய்யவும்.

3.  வாி்சயின ஆரம்்ப்தேில ஒரு ள்பாிய வாளைி்யயும், முடிவில மறளறாரு ள்பாிய 
வாளைி்யயும் ்வககைவும்.

4.  ்பிள்்ளைகைள் ஒவளவாருவாிடமும் ஒரு த்பப்பர் கைப ளகைாடுககைவும்.
5.  “த்பா” எனறு ளசானனதும், முேலில நிறகும் ்பிள்்ளை ஓடிச் ளசனறு, வாி்சயின 

ளோடககை்தேில இருககும் வாளைியிலிருந்து கைப ்வ்தது ேண்்ீர் ளமாண்டு, மீண்டும் 
வாி்சககு ஓடி வந்து, ்பககை்தேில இருககும் ்பிள்்ளையின கைப்பில ேண்்ீ்ர ஊறற 
தவண்டும் – ேண்்ீ்ர்த ேனகளகைன ்வ்ததுக ளகைாள்ளைாமல, ்பககை்தேில இருககும் 
்பிள்்ளையுடன ்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளை தவண்டும் – அடு்தேடு்தது நிற்பவர்கைள் அதேத்பால ளசய்ய 
தவண்டும். கை்டசியில நிற்பவர் வாி்சயின முடிவில இருககும் வாளைியில ேண்்ீ்ர 
ஊறறி விட்டு, “உேவி, எனககு இனனும் ேண்்ீர் தவண்டும்!” எனறு கை்தே தவண்டும்.

6.  அந்ேச் ச்தே்த்ேக தகைட்கும் முேல ்பிள்்ளை ஓடிச் ளசனறு, மீண்டும் ேண்்ீர் ளமாண்டு, 
்பககை்தேில இருககும் ்பிள்்ளையுடன ்பகைிர்ந்து ளகைாண்டு, மீண்டும் முன ளசய்ேது த்பாேதவ 
ளசய்ய தவண்டும்.

7.  ்பயிறசியாளைருககைான முககைியக குறிபபு: முேல சுறறில, ளோடககை வாளைியில மிகைக 
கு்றந்ே அளைவு்த ேண்்ீர் மட்டும் ்வ்தேிருககைவும்; அடு்தேடு்தே சுறறுகைளைில வாளைியில 
ேண்்ீ்ர அேிகைமாகைச் தசர்்ததுக ளகைாண்டிருஙகைள், அபத்பாது ்பிள்்ளைகைள் அேிகைமான 
ேண்்ீ்ரப ்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளைோம்.

8.  தவடிக்கைக குறிபபு: முடிவில இருககும் வாளைியின ்பாேி அளை்வக குறி்தது, 
ஐந்து நிமிடஙகைளுககுள் அந்ே அளைவுககு தமல ேண்்ீர் நிரப்ப தவண்டும் எனறு 
்பிள்்ளைகைளைிடம் ளசாலேவும்!

•  ந்டமு்ற வாழக்கைககைான ச்தேியம்: நாம் தேவனிடமிருந்து ள்பறற்ே ்பிறருககுக 
ளகைாடு்தது விடுகைிதறாம்.
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மனதுருககைம்
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  மனதுருககை்த்ேப ்பறறிய ளஜ்ப்தேின மூனறாவது வா ி்ய நி்னவு்படு்தேி, எழுே 
முடியுமா?

 தகைாடிட்ட இட்த்ே நிரபபுகை.

 தயாவான 15:12 நான உஙகைளைில ___________________ நீஙகைளும் ____________________

 தவண்டுளமன்பதே எனனு்டய  ____________________

  இதயசுவின ச ிலு்வ மர்ம் உன மீோன அவா ின பூர்மான அன்பிறகு உோர்மாகை 
இருப்பது ஏன?

  உனககு்த ளோ ிந்ே ஒருவர் மீது ேியாகை்ததுடன அனபு கைாட்டககூடிய ஒரு வைி் யக குறிப்பிடு.

 ்பேில தநரம்:  
  உருவாககும் ோள், கதரயான மறறும் மார்ககைர் உேவியுடன நீ அனபுகைாட்ட விரும்பும் 

ஒருவருககு வாழ்தது அட்்ட்த ேயாா ிககைவும். தவண்டுமானால, அந்ே அட்்டயின ஒரு 
்பகுேியில இன்றய மனன வசன்த்ே எழுேோம்!

மனதுருககைம்

பேிற்ச ித்தா்ள
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தேவதன, நான உம்்ம முழு இருேய்ததுடன தநச ிககைிதறன!

தநச ிககைிதறன, தநச ிககைிதறன!

தேவதன, நான உம்்ம முழு ஆ்ததுமாவுடன தநச ிககைிதறன!

தநச ிககைிதறன, தநச ிககைிதறன!

தேவதன, நான உம்்ம முழு மனதுடன தநச ிககைிதறன!

தநச ிககைிதறன, தநச ிககைிதறன!

தேவதன, நான உம்்ம முழு ்பே்ததுடன தநச ிககைிதறன!

தநச ிககைிதறன, தநச ிககைிதறன!

உம் அன்்ப நான கைா்வும், உ்ரவும் விரும்புகைிதறன!

தநச ிககைிதறன, தநச ிககைிதறன!

உம் அனபு ளமய்யானது என ்பிறருககுக கைாண்்பிககை விரும்புகைிதறன!

தநச ிககைிதறன, தநச ிககைிதறன!

கைருபபு நிற வார்்த்ேகை்ளை ஆச ிா ியர் முேலில ளசாலே, அ்ே்த ளோடர்ந்து 
்ப ிள்்ளைகைள் நீே நிற்தேில இருககும் வார்்த்ேகை்ளைச் ளசாலே தவண்டும். 
்ப ினனர், வகுப்பில இருப்பவர்கைள் ஒரு குழுவாகை்த ோஙகைளைாகைதவ ்பாடல வா ிகை்ளை 
ளவள்்ளைப ்பே்கையில எழுேச் ளசாலேோம். ்ப ிள்்ளைகைள் அவர்கைள் எழுேிய ராப 
்பாட்ே அவர்கைதளை ்பாடும்த்பாது எப்படி ்பரவசம்டகைிறார்கைள் எனறு ்பாருஙகைள்!

மனதுருககைம்

ராப் பா்டல்!



என ்பாவஙகைளுககைாகை  
   வருந்துகைிதறன. என்னச்  
       சு்தேிகைாியும்.மனந்ேிரும்புேல 

மனனிககைாே தவ்ேககைாரன உவ்ம  •  ம்ததேயு 18:21-35
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சஙகைீேம் 51:2
என அககைிரமம் நீஙகை என்ன 
முறறிலும் கைழுவி, என ்பாவமற 
என்னச் சு்தேிகைாியும்.
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உனோல் சசால்ல முடியுமா? 
என ்பாவஙகைளுககைாகை வருந்துகைிதறன. என்னச் சு்தேிகைா ியும். 
–––––
சஙகைீேம் 51:2  
என அககைிரமம் நீஙகை என்ன முறறிலும் கைழுவி, என ்பாவமற என்னச் 
சு்தேிகைா ியும்.

ஏோவது ேவறு 

ளசய்ே ்பின எப்படி 

உ்ருகைிறாய்?

“நான அேறகைாகை 
வருந்துகைிதறன” எனறு நீ ளசாலவ்ே்த 
ேடுப்பது எது?

்பாவ மனனிப்்பப 

ள்பறற ்பின எப்படி 

உ்ருகைிறாய்?

மனந்ேிரும்புேல 

உஙக்ளால் 
கண்டுபிடிக்க 
முடியுமா?  

ம்ததேயு 6:9-15
அபத்பாஸேேர்  
நட்படிகைள் 3:19

உ
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“பாப்கார்ன செபம்” குழு ப ிா ித்தல் 
“என ்பாவஙகைளுககைாகை வருந்துகைிதறன. என்னச் சு்தேிகைா ியும்” எனறு 
ளசாலே்த ளோடஙகைி, ்ப ிள்்ளைகை்ளை மீண்டும் ளஜ்ப தநர்தேிறகுள் 
நட்ததுஙகைள். ்ப ிள்்ளைகைள் ளஜ்ப்த்ே மீண்டும் ளசாலேட்டும். தேவ்ன 
தநச ி்ததுக கைீழப்படியக கைறறுக ளகைாள்வேறகு உேவுமாறு ேஙகைள் 
ளசாந்ே வார்்த்ேகைளை ில ஒரு-வாககைிய ளஜ்பஙகை்ளை அவர்கைதளை 
தேவ்ன தநாககைிச் ளசய்ய உறசாகைப்படு்ததுஙகைள். மாேிா ிப ்பாட்தேில 
ளகைாடுககைப்பட்ட தேவனு்டய நாமஙகை்ளையும், அவரு்டய 
கு்ாேிசயஙகை்ளையும் அவர்கைள் ளசாலலும்்படிச் ளசய்யுஙகைள்.

யபசு!
•  ்பாவ மனன ிப்்பப ்பறறிப புா ிந்து ளகைாள்வேில எது கைடினமானோகை 

இருககைிறது?

•  உன்ன தவே்னப்படு்தேியவர்கை்ளை மனன ிப்பது ஏன 
கைடினமானோகை இருககை தவண்டும்?

•  “நான அேறகைாகை வருந்துகைிதறன, ேயவு ளசய்து என்ன மனன ி்ததுக 
ளகைாள்” எனறு ளசாலவது ஏன கைடினமாகை இருககைிறது?

•  தேவனுககும், உன ள்பறதறாருககும், உன சதகைாேர சதகைாோ ிகைளுககும், 
உன நண்்பர்கைளுககும் முன்பாகை சு்தே மனசாட்ச ியுடன நிற்பது எப்படி 
இருககைிறது?

தேவன நம்மு்டய எலோப ்பாவஙகை்ளையும் மனன ிககை விரும்புகைிறார் 
என்ப்ேப ்பறறி த்பச ி, கைேந்து்ரயாட்ே்த ளோடஙகுஙகைள். அவதர 
நம் முனமாேிா ி, அவர் நம்்ம மனன ிப்போல, நாமும் மறறவர்கை்ளை 
மனன ிப்பது அவச ியம். நீஙகைள் தசர்ந்து கைர்்தேரு்டய ளஜ்ப்த்ே 
வாச ிககைோம். ்ப ிள்்ளைகைளுககு மனன ிககைக கைடினமாகை இருககும் 
தநரஙகை்ளை்த ேிறந்ே மனதுடன ்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளைவும், அ்ே்த 
ோஙகைள் மனன ிககைப்படும்த்பாது உ்ரும் விே்ததுடன ஒப்பிடவும் 
உறசாகைப்படு்ததுஙகைள். 

மனந்ேிரும்புேல
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உனோல் சசய்ே முடியுமா?
•  நீ ளசய்யும் ்பாவஙகைளை ிலிருந்து ஒவளவாரு நாளும் மனந்ேிரும்்பி, தேவன உன்னப 

்பன ி்யப த்பாே ளவண்்மயாகைக கைழுவிச் சு்தேிகைா ிககும்்படி தவண்டிகளகைாள்.
•  தேவன உனனு்டய எலோப ்பாவஙகை்ளையும் கைழுவிச் சு்தேிகைா ிககைிறார் என்ப்ே 

விசுவாச ி.
•  ்பாவம் ளசய்யாமலிருககை உேவும்்படி தேவன ிடம் தகைள்.
•  மனன ி்தது, ேயவு ளசய்கைிறவனாய் / ளசய்கைிறவளைாய் இருககை உேவும்்படி 

தேவன ிடம் தகைள்.
•  எபத்பாதும் ்ப ிற்ர மனன ிககை்த ேயாராகை இரு, அவர்கைளுககு விதராேமாகை மனேில 

்ப்கை ்வ்ததுக ளகைாள்ளைாதே.

உஙக்ளால் யகடக முடிக ி்தா?
மனே ிக்காத யைணலக்காரன உைணம (மத்யதயு 18:21-35)

த்பதுரு இதயசுவிடம், “நமககு விதராேமாகைப ்பாவம் ளசய்கைிறவர்கை்ளை எ்தே்ன 
மு்ற மனனிககை தவண்டும், ஏழு மு்றயா?” எனறு தகைட்டார். அேறகு இதயசு, 

“ஏழு எழு்பது மு்ற” எனறு ளசாலலி, மறளறாரு கை்ே்யச் ளசாலே்த ளோடஙகைினார். 
முனளனாரு கைாே்தேில இருந்ே ஒரு ராஜா ேன தவ்ேககைாரர்கை்ளைக கூப்பிட்டு, 
ஒவளவாருவரும் ேனனிடம் எவவளைவு கைடன்பட்டிருககைிறார்கைள் எனறு தகைட்டான. 

அவர்கைளைில ஒரு தவ்ேககைாரன ேனனால ளகைாடு்தது்த ேீர்ககைதவ 
முடியாே அளைவிறகு அேிகைமாகைக கைடன ்பட்டிருந்ோன. அந்ே 

ராஜா, “நீ எனககுக ளகைாடுககை தவண்டிய ்ப்்தேிறகு 
்பேிோகை உன்னயும், உன குடும்்ப்த்ேயும் அடி்மகைளைாகை 
விறகைப த்பாகைிதறன” எனறு ளசானனான. அந்ே 
மனிேதனா, “ஐதயா, தவண்டாம், ேயவு ளசய்து அப்படிச் 
ளசய்ய தவண்டாம், ராஜாதவ, ளகைஞச ிக தகைட்கைிதறன. 
என குடும்்ப்தேிறகும், எனககும் இரககைம் கைாட்டுஙகைள்” 
எனறு கைேறினான. இளைகைிய மனம் ளகைாண்ட அந்ே 

ராஜாவும் மனதுருககை்ததுடன அவனிடம், “சா ி, உன்ன 
விடுே்ே ளசய்து விடுகைிதறன, உன கைடளனலோம் 

மனனிககைப்பட்டுவிட்டது!” எனறு ளசானனான. ஆனால, அந்ே 
தவ்ேககைாரன எனன ளசய்ோன ளோ ியுமா? அவன ேனனிடம் 

ளகைாஞசம் ்ப்ம் கைடன்பட்டிருந்ே ஒரு தவ்ேககைாரனிடம் ளசனறு, நீ எனனிடம் வாஙகைிய 
கைட்ன ஒரு ்்பசா மீேி இலோமல ளகைாடுககைவில்ே எனறால, உன்னச் ச ி்றயில 
அ்ட்ததுவிடுதவன” எனறு மிரட்டினான. அந்ே தவ்ேககைாரன, “சறறுப ள்பாறு்ததுக 
ளகைாள்ளுஙகைள். இரககைம் கைாட்டுஙகைள்” எனறு ளகைஞச ினான. ஆனால, ளகைாடூர மனம் 
ளகைாண்ட அந்ே மனிேன அவனுககு இரககைம் கைாட்டதவயில்ே. மாறாகை, அவ்னச் 
ச ி்றயில அ்ட்தோன. ச ிே நாட்கைளுககுள், ேனனால மனனிககைப்பட்ட தவ்ேககைாரன 
ளசய்ேது ராஜாவுககு்த ளோ ிய வந்ேது. அவன மிகுந்ே தகைா்பம்டந்து, “ள்பாலோே 
தவ்ேககைாரதன! நீ ளகைஞச ிக தகைட்டோல நீ எனனிடம் வாஙகைியிருந்ே ள்பா ிய 
ளோ்கை்ய மனனி்ததுவிட்தடன. அதே இரககை்த்ே நீ ஏன உன தவ்ேககைாரனுககுக 
கைாண்்பிககைவில்ே?” எனறு தகைட்டான. ்பினனர் எனன ளசய்ோன ளோ ியுமா? அவ்னச் 
ச ி்றயில அ்ட்தது, அவன ்பட்டக கைட்னக ளகைாடு்தது்த ேீர்ககும் வ்ர்த ேண்டி்தோன.

மனந்ேிரும்புேல
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1.  இந்ே வி்ளையாட்டில, ே்ேவர் “சிவபபு விளைககு” எனறு கை்ததும்த்பாது, நீ ஓடிக 
ளகைாண்டிருந்ோல, அலேது கைீதை விழுந்துவிட்டால, எனன ளசய்ய தவண்டும்? (நினறு, 
ேிரும்்பி, ளோடககைக தகைாட்டிறகுச் ளசனறு, மீண்டும் ஓட்ட்த்ே்த ளோடஙகை தவண்டும்).

2.  தவோகைம்தேில, அந்ே மனிேன ராஜாவிடமிருந்து இரககை்த்ேயும், மனனிப்்பயும் ள்பறறுக 
ளகைாண்டானா? (ஆம்). ்பினனர் அந்ே மனிேன ேனனிடம் கைடன ்பட்டிருந்ேவனுககு 
இரககை்த்ேயும், மனனிப்்பயும் ளகைாடு்தோனா? (இல்ே). மனனிககைாே தவ்ேககைார்ன 
ராஜாவுககுப ்பிடி்தேோ, ்பிடிககைவில்ேயா? (்பிடிககைவில்ே!)

3.  இதயசுதவ, நீர் எனககுப ்பாவமனனிப்்பக ளகைாடுககைிறீர். இதயசுதவ, நீர் எனககு 
கைிரு்்ப்யக ளகைாடுககைிறீர். நான ளசய்யக கூடாே்வகை்ளைச் ளசய்யும்த்பாது, ேயவு ளசய்து 
நான மனந்ேிரும்்ப எனககு நி்னவுறு்ததும். நான நினறு, ளோடககை நி்ேககு்த ேிரும்்பி, 
மீண்டும் ளோடஙகை உேவிச் ளசய்யும். நான மனந்ேிரும்்ப தவண்டிய ்பகுேிகை்ளை எனககுக 
கைாண்்பியும். (சறறு நிறு்தேவும்) கைர்்தேராகைிய இதயசுதவ, என ்பாவஙகை்ளை மனனி்தது, 
என்னக கைழுவிச் சு்தேிகைாி்தே உம் கைிரு்்பககைாகை நனறி. நானும் ்பிற்ர மனனிககை உேவும்.

யகளைிகள 

ைிண்ளோடு!
ச ிைப்பு ைி்ளக்கு - பச்ணச ைி்ளக்கு 

1.  த்பாட்டிககைான ளோடககை மறறும் முடிவுக தகைாடுகை்ளை ்பிள்்ளைகைளுககுக 
கைாண்்பிககைவும்.

2.  ளோடககைக தகைாட்டிறகுப ்பினனர் ்பிள்்ளைகை்ளை வாி்சயாகை நிறகைச் ளசாலேவும்.
3.  த்பாட்டியின ே்ேவர் “்பச்்ச விளைககு” எனறு கை்ததும்த்பாது, ்பிள்்ளைகைள் முடிவுக 

தகைாட்்ட தநாககைி ஓட தவண்டும். ே்ேவர் “சிவபபு விளைககு” எனறு கை்ததும்த்பாது, 
ஓடு்பவர்கைள் உடதன நினறு விட தவண்டும். “சிவபபு விளைககைில” நிறகைாேவர்கைள் 
ளோடககைக தகைாட்டிறகு்த ேிரும்்பி, மீண்டும் ஆரம்்பிககை தவண்டும் எனறு விளைககுஙகைள்.

4.  ்பயிறசியாளைர் முடிவுக தகைாட்டில, வி்ளையாடும் ்பிள்்ளைகைளுககு முதுகு கைாண்்பி்தது 
நிறகை தவண்டும். அஙகைிருந்து, “்பச்்ச விளைககு”, “சிவபபு விளைககு” எனறு மாறி மாறி 
கை்தேிக ளகைாண்டிருககை தவண்டும். அவர் நிறகுமிட்த்ே முேலில ளசனற்டயும் 
்பிள்்ளை ளவறறி ள்பறும்.

5.  ்பயிறசியாளைர் “சிவபபு விளைககு” எனறு கை்ததும்த்பாது, ேிரும்்பி, எலதோரும் 
நிறகைிறார்கைளைா எனறு ்பார்ககை தவண்டும். “சிவபபு விளைககு” எனறு அவர் கை்தேிய 
்பினனரும் ஓடிக ளகைாண்டிருப்பவர்கைள் விேிமு்ற்ய மீறிவிட்டோகை அர்்தேம். 
அவர்கைள் 1. அதோடு நிறு்தேி, 2. ளோடககைக தகைாட்டிறகுச் ளசனறு, 3. மீண்டும் 
ளோடஙகை தவண்டும்.

6.  இப்படிப ்பே சுறறுகைள் வி்ளையாடவும்.
•  ந்டமு்ற வாழக்கைககைான ச்தேியம்: இது மனந்ேிரும்புே்ே்த ளேளைிவாகை எடு்ததுக 

கைாண்்பிககைிறது: ஒருவர் விேிமு்றகை்ளை மீறும்த்பாது, 1. நிறு்தேி, 2. ேிரும்்பி, 3. 
ளோடககைக தகைாட்டிறகுச் ளசனறு, 4. மீண்டும் ளோடஙகை தவண்டும்.
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மனந்ேிரும்புேல
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  மனந்ேிரும்புேல ்பறறிய ளஜ்ப்தேின நானகைாம் வா ி்ய நி்னவு்படு்தேி, கைீதை எழுே 
முடியுமா?

 தகைாடிட்ட இட்த்ே நிரபபுகை.

 சஙகைீேம் 51:2 என _____________ என்ன ._____________, என _____________ 

 என்னச் சு்தேிகைா ியும்.

 நாம் ஏன ேினமும் நம் ்பாவஙகை்ளை தேவன ிடம் அறிக்கையிட தவண்டும்?

 நாம் ்ப ிற்ர மனன ிப்பது ஏன முககைியமானோகைிறது?

 ்பேில தநரம்:  

  ்பாவமனன ிபபு இ்்பபுகைள்: கைாகைிே்த்ே நீளைமான ்பட்்டகைளைாகை ளவட்டிக ளகைாள்ளைவும். 
ஒரு ்பட்்டயின ஒரு ்பககை்தேில, “நான _____________ த்பாது, தேவன என்ன 
மனன ிககைிறார்” எனறு எழுேவும். மறு்பககை்தேில, “்ப ிறர் __________________ த்பாது, 
நான அவர்கை்ளை மனன ிககைிதறன” எனறு எழுேவும். கைாகைிேப ்பட்்டகை்ளை ஒனறுககுள் 
ஒனறு ஸதடபளைர் அலேது தடப ளகைாண்டு இ்்ககைவும். தேவனு்டய முடிதவ இலோே 
்பாவமனன ிபபுககு நனறி ளசலு்தே நி்னவு்படு்ததும் விே்தேில உஙகைள் அ்றயில இ்ே்த 
ளோஙகை விட்டுக ளகைாள்ளைோம்.

மனந்ேிரும்புேல

பேிற்ச ித்தா்ள
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கைீழப்படியாேத்பாது எனன ளசய்ய தவண்டும்?

மனந்ேிரும்புஙகைள், ளஜ்பியுஙகைள், & ்பாவ்தேிலிருந்து ேிரும்பு!

ேவறான்ேச் ளசாலலிவிட்டால எனன ளசய்ய தவண்டும்?

மனந்ேிரும்புஙகைள், ளஜ்பியுஙகைள், & ்பாவ்தேிலிருந்து ேிரும்பு!

ள்பாய் ளசானனால எனன ளசய்ய தவண்டும்?

மனந்ேிரும்புஙகைள், ளஜ்பியுஙகைள், & ்பாவ்தேிலிருந்து ேிரும்பு!

சண்்டப த்பாட்டால எனன ளசய்ய தவண்டும்?

மனந்ேிரும்புஙகைள், ளஜ்பியுஙகைள், & ்பாவ்தேிலிருந்து ேிரும்பு!

மனன ிககைாமல இருந்ோல எனன ளசய்ய தவண்டும்?

மனந்ேிரும்புஙகைள், ளஜ்பியுஙகைள், & ்பாவ்தேிலிருந்து ேிரும்பு!

அன்பினறி இருந்ோல எனன ளசய்ய தவண்டும்?

மனந்ேிரும்புஙகைள், ளஜ்பியுஙகைள், & ்பாவ்தேிலிருந்து ேிரும்பு!

நி்னககும் வைியில நடந்ோல எனன ளசய்ய தவண்டும்?

மனந்ேிரும்புஙகைள், ளஜ்பியுஙகைள், & ்பாவ்தேிலிருந்து ேிரும்பு!

கைருபபு நிற வார்்த்ேகை்ளை ஆச ிா ியர் முேலில ளசாலே, அ்ே்த ளோடர்ந்து 
்ப ிள்்ளைகைள் நீே நிற்தேில இருககும் வார்்த்ேகை்ளைச் ளசாலே தவண்டும். 
்ப ினனர், வகுப்பில இருப்பவர்கைள் ஒரு குழுவாகை்த ோஙகைளைாகைதவ ்பாடல வா ிகை்ளை 
ளவள்்ளைப ்பே்கையில எழுேச் ளசாலேோம். ்ப ிள்்ளைகைள் அவர்கைள் எழுேிய ராப 
்பாட்ே அவர்கைதளை ்பாடும்த்பாது எப்படி ்பரவசம்டகைிறார்கைள் எனறு ்பாருஙகைள்!

ராப் பா்டல்!

மனந்ேிரும்புேல



உம்்ம என முழு 
  இருேய்ததோடும்  
    துேிபத்பன!ஆராே்ன

கைிறிஸமஸ கை்ே  •  லூககைா 2:1-20 
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சஙகைீேம் 9:1
கைர்்தோதவ, என முழு இருேய்ததோடும் 
உம்்ம்த துேிபத்பன; உம்மு்டய 
அேிசயஙகை்ளைளயலோம் விவாிபத்பன.
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உனோல் சசால்ல முடியுமா? 
உம்்ம என முழு இருேய்ததோடும் துேிபத்பன! 
–––––
சஙகைீேம் 9:1  
கைர்்தோதவ, என முழு இருேய்ததோடும் உம்்ம்த துேிபத்பன; உம்மு்டய 
அேிசயஙகை்ளைளயலோம் விவா ிபத்பன.

துேி 
எனறால 
எனன?

நான எப்படி்த துேிககை முடியும்?

எபத்பாது 
துேிககை 

தவண்டும்?

ஆராே்ன

உஙக்ளால் கண்டுபிடிக்க 
முடியுமா? 

சஙகைீேம் 145
ம்ததேயு 21:16-17
1 ளேசதோன ிகதகையர் 5:18
ளவளைிப்படு்தேின விதசஷம் 4:8-11

உ
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ஆராே்ன

“பாப்கார்ன செபம்” குழு ப ிா ித்தல் 
“கைர்்தோதவ, உம்்ம என முழு இருேய்ததோடும் துேிபத்பன” எனறு 
ளசாலே்த ளோடஙகைி, ்ப ிள்்ளைகை்ளை மீண்டும் ளஜ்ப தநர்தேிறகுள் 
நட்ததுஙகைள். ்ப ிள்்ளைகைள் ளஜ்ப்த்ே மீண்டும் ளசாலேட்டும். தேவ்ன 
தநச ி்ததுக கைீழப்படியக கைறறுக ளகைாள்வேறகு உேவுமாறு ேஙகைள் 
ளசாந்ே வார்்த்ேகைளை ில ஒரு-வாககைிய ளஜ்பஙகை்ளை அவர்கைதளை 
தேவ்ன தநாககைிச் ளசய்ய உறசாகைப்படு்ததுஙகைள். மாேிா ிப ்பாட்தேில 
ளகைாடுககைப்பட்ட தேவனு்டய நாமஙகை்ளையும், அவரு்டய 
கு்ாேிசயஙகை்ளையும் அவர்கைள் ளசாலலும்்படிச் ளசய்யுஙகைள்.

யபசு!
•  ச ிே சமயஙகைளை ில, மறற எலோவற்றயும் விட துேிப்பது சுே்பமானோகை 

இருககைிறது.

•  தேவ்ன்த துேிப்பது எபத்பாது சுே்பமானோகை இருககைிறது எனறு ளசால.

•  தேவ்ன்த துேிப்பது எபத்பாது அேிகைக கைடினமானோகை இருககைிறது எனறு ளசால.

•  நனறியுள்ளை இருேயம் தேவனுககுப ்பிா ியமானது மட்டுமலே, அது அவ்ர்த 
துேிப்பேன ஒரு ்பகுேியாகைவும் இருககைிறது. கைா்ே எழுந்ேதும் அவ்ர்த 
துேி! சாப்பிடும்த்பாது அவ்ர்த துேி! ்பள்ளை ிககுச் ளசலலும்த்பாதும், வீடு 
ேிரும்பும்த்பாதும் அவ்ர்த துேி! தூஙகைச் ளசலவேறகு முன அவ்ர்த துேி! 

•  துேிககும் ்பைககை்த்ே ஏற்படு்தேிக ளகைாள்வது உன ்பரம ேகைப்பனுககுப 
்ப ிா ியமானது மட்டுமலே, உனககும் அது மகைிழச்ச ியாகைவும், ஆசீர்வாேமாகைவும் 
இருககும்!

ச ிறு ்ப ிள்்ளைகைளுககு ஆராேிககை்த ளோ ியும்! இதயசுவுககு அவர்கைள் ேம் அன்்பக 
கைாண்்பிககைாமல விடுவேில்ே, அது மறறவர்கை்ளையும் ்பறறிப ்ப ிடிப்போகை 
இருககைிறது. அவர்கைளுககு மிகைவும் ்ப ிடி்தே ஆராே்ன மு்ற எதுளவனறு 
ளசாலேச் ளசாலலுஙகைள். நனறியறிேல ்பறறி நிச்சயமாகை அவர்கைளுடன த்பசுஙகைள். 
எலோவறறிறகைாகைவும் எந்தநரமும் நனறியுடன இருப்பது கைடினம். இபத்பாதே 
துேி்யயும், நனறியறிே்ேயும் ்பைககைப்படு்தேிக ளகைாள்ளை ஆரம்்பி்தது விடச் 
ளசாலலுஙகைள்.
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உஙக்ளால் யகடக முடிக ி்தா?
கைிறிஸமஸ கை்ே – லூககைா 2:1-20

நீண்ட கைாே்தேிறகு முனனர், அோவது இரண்டாயிரம் ஆண்டிறகும் தமற்பட்ட 
கைாே்தேிறகு முனனர், மா ியாள் எனனும் இளைம்ள்பண்்் கைா்பிா ிதயல எனனும் 

தேவதூேன சந்ேி்தோன. அவன மா ியாளுககு ஒரு விதசஷி்தே ளசய்ேி்யக 
ளகைாண்டு வந்ேிருந்ோன: “மா ியாதளை, ்பயப்படாதே. நீ 

தேவன ிடம் கைிரு்்ப ள்பறறாய். நீ கைர்ப்பம் ோ ி்தது, 
ஒரு மகை்னப ள்பறுவாய். அவருககு இதயசு எனறு 

ள்பயா ிடுவாயாகை. அவர் ள்பா ியவராகை இருப்பார், 
உனனேமான தேவனு்டய குமாரன 
எனப்படுவார்.” இதயசு ்ப ிறந்ே ்ப ினனர், 
அஙகு மிகுந்ே மகைிழச்ச ி உண்டாயிறறு. 
“ே ிடீளரனறு ்பரதோகை்தேிலிருந்து மறற அதநகை 
தேவதூேர்கைள் தோனறி, தசர்ந்து தேவ்ன்த 
துேி்தோர்கைள். அவர்கைள் ளசானனது: 
‘உனனே்தேில இருககைிற தேவனுககு 
மகைி்மயும், பூமிய ில சமாோனமும், மன ிேர் 

தமல ்ப ிா ியமும் உண்டாவோகை.” புேிோகைப 
்ப ிறந்ேிருந்ே குைந்்ேயாகைிய ராஜா்வக கைண்டு 

ஆராேிககை தமய்ப்பர்கைள் வி்ரந்து வந்ோர்கைள். 
அவர்கைள் ்பார்்தே, தகைட்ட கைாா ியஙகைளுககைாகை 

தேவ்ன்த துேி்தது, மகைி்மப்படு்தேினார்கைள். கை ிைககைிலிருந்து 
ச ிே ஞான ிகைள் குைந்்ே இதயசு்வ்த தேடி வந்ோர்கைள். இரவு வான்தேில 
அைகைாகைப ்ப ிரகைாச ி்தே ்பளை ிச்ளசனற ஒரு நட்ச்தேிரம், அவர்கைள் வந்து ராஜா்வ 
ஆராேிககை அவர்கைளுககு வைிகைாட்டியது. மா ியாளும், தயாதசபபும், தமய்ப்பர்கைளும், 
ஞான ிகைளும் இதயசு்வக கைனம் ்பண்் ி, ஆராேி்தேது த்பாே, நாமும் அவ்ரக 
கைனப்படு்தேி, ஆராேிககை தவண்டும். ஒருநாள், நாம் ்பரதோகை்தேில இருககும்த்பாது, 
அவரு்டய ச ிஙகைாசன்த்ேச் சூை நினறு, நாம் அவ்ர எனளறன்றககும் துேி்தது, 
ஆராேி்ததுக ளகைாண்டிருபத்பாம்.

உனோல் சசய்ே முடியுமா?
•  ேினமும், நாள் முழுவதும் தேவ்ன்த துேி.
•  எலோச் சூழநி்ேகைளை ிலும் தேவ்ன்த துேி. இது ஒரு விருப்ப்த ளோ ிவு.
•  தேவன ிடமும், உன குடும்்பம், உன நண்்பர்கைள் மறறும் ஆச ிா ியர்கைள் 

என தேவன உன்னச் சுறறி ்வ்தேிருப்பவர்கைளை ிடமும் நனறியுள்ளை 
இருேய்ததுடன இரு.

•  துேி ளசய்வ்ேப ்பைககைப்படு்தேிக ளகைாள்.

ஆராே்ன
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1.  உனககுப ்பிடி்தே ்பாடோகை நீ ளசானனப ்பாட்ே்த ளோிந்து ளகைாள்ளைக கைார்ம் 
எனன? (முககைியக குறிபபு: “ஏன” எனறக தகைள்வி்யக தகைட்கை தநரளமடுஙகைள்; இந்ே 
அனு்பவ்தேினால அவர்கைள் ஆராே்னயின முககைிய்ததுவ்த்ேயும், ேஙகைளுககு ஏன 
ஆராேிப்பது ்பிடி்தேிருககைிறது, எந்ேப ்பாடல ேஙகைளுககுப ்பிடிககும் எனளறலோம் 
தயாசிககைவும் ்வககும்.)

2.  தவோகைம்தேில, தேவன ேம் குமார்ன அனுப்பினார், தமய்ப்பர்கைளும், ஞானிகைளும், 
ராஜாககைளும் கூட அவ்ர ஆராேி்தோர்கைள் எனறு வாசிககைிதறாம், உன வாழக்கையில, 
இதயசுவு்டய வாழக்கையின எந்ேப ்பகுேிககைாகை அவருககு அேிகை நனறியுள்ளைவனாகை 
/ நனறியுள்ளைவளைாகை இருககைிறாய்? அவரது ்பிறப்பா, அவரது வாழக்கையா, உன 
ேண்ட்ன்ய ஏறறுகளகைாள்ளும்்படி அவர் மாி்தேோ, அலேது அவரது உயிர்்தளேழுேோ? 

3.  அன்பான இதயசுதவ, ஒரு குைந்்ேயாகை நீர் வந்ேேறகைாகை நனறி. இதயசுதவ, என 
இரட்சகைராகை இருந்து, என ேண்ட்ன்ய ஏறறுக ளகைாண்டேறகைாகை நனறி. இதயசுதவ, 
நீர் என கைர்்தேராகை இருப்பேறகைாகை நனறி. ஆராே்னப ்பாடலகை்ளைப ்பாடுவ்ே்த ேவிர 
உம்்ம நான ஆராேிககும் மறற வைிகை்ளையும் எனககுக கைாண்்பி்தேருளும். (சறறு நிறு்தேவும்) 
இதயசுதவ, என வார்்த்ேகைளைாலும், ளசய்்கைகைளைாலும், மனப்பான்மகைளைாலும், உம்மு்டய 
அறபுேமான கைிாி்யகை்ளைப ்பிறருககுச் ளசாலே எனககு உேவும்.

யகளைிகள 

ைிண்ளோடு!
எேக்குப் பிடித்த பா்டல்

1.  “தேவனுககு முன உன்ன்த ோழ்தது” எனனும் ்பாட்ே நடி்ததுக கைாண்்பியுஙகைள்.
2. www.youtube.com/watch?v=qpyDJMCL9yc
3.  (உன்ன்த ோழ்தது - ்கைகை்ளை தமதே உயர்்தேி, முகை்த்ே்த ோழ்ததுஙகைள். அவர் 

உன்ன உயர்்ததுவார் - முைஙகைாற்படியிட்டு, ்பினனர் ஒரு முைஙகைா்ே உயர்்தேி 
எழுந்து, ்கைகை்ளை முழுவதுமாகை தமலதநாககைி உயர்்தேி, கைர்்தே்ர ஆராேியுஙகைள்)

4.  ்பிள்்ளைகை்ளை இரு குழுககைளைாகைப ்பிாி்தது, ஒவளவாரு குழுவுககும் ஒரு ்பாட்ேக 
தகைட்கைக ளகைாடு்தது, அவர்கைளைாகைதவ ்கைகைளைில ்ச்கை ளசய்து, நடி்ததுக கைாண்்பிககைச் 
ளசாலலுஙகைள் (இேறகைாகை உஙகைளுககுப ்பிடி்தே இரண்டு ்பாடலகை்ளை முனனதம 
ேயார் ளசய்து ்வயுஙகைள்).

5.  ஒவளவாரு குழுவும் ேஙகைள் ்கைச் ்ச்கைகை்ளை்த ேஙகைளுககுள் ளசாலலிக ளகைாடு்தது 
்பயிறசி ளசய்து, ்பினனர் அடு்தே குழுவுககு “நடி்ததுக” கைாண்்பிககைட்டும். அதேத்பால, 
அடு்தே குழுவும் ்பயிறசி ளசய்து, ்பாட்ே “நடி்ததுக” கைாண்்பிககைட்டும். 

6.  கை்டசியில, நடி்ததுக கைாண்்பி்தே மூனறு ்பாடலகைளைில ேஙகைளுககுப ்பிடி்தேமான 
்பாடலுககு ஒவளவாருவரும் வாககைளைிககைச் ளசய்யுஙகைள். வாககைளைி்தே ்பினனர், “ஏன 
இந்ேப ்பாடல உஙகைளுககுப ்பிடி்தேிருககைிறது?” எனறு தகைளுஙகைள்.

•  ந்டமு்ற வாழக்கைககைான ச்தேியம்: ்பிள்்ளைகைள் ேஙகைளுககுப புாியும் விே்தேில 
ஆராேிககைக கைறறுக ளகைாள்கைிறார்கைள். அேிலும் முககைியமாகை, “எனககுப ்பிடி்தே ்பாடல 
எது, ஏன?” எனறு தயாசிககை்த ளோடஙகைியிருககைிறார்கைள். உஙகைளுககுப ்பிடி்தே 
ஆராே்னப ்பாட்ே அவர்கைளுடன ்பகைிர்ந்து ளகைாண்டு, அது ஏன உஙகைளுககுப 
்பிடிககைிறது எனறு விளைககுஙகைள்.
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பேிற்ச ித்தா்ள

ஆராே்ன

 ஆராே்னப ்பறறிய ளஜ்ப்தேின 5-ஆம் வா ி்ய நி்னவு்படு்தேி, எழுே முடியுமா?

 தகைாடிட்ட இடஙகை்ளை நிரபபுகை.

 சஙகைீேம் 9:1 “_______________, என _______________ உம்்ம்த _______________; 

உம்மு்டய _______________  _______________”

 இதயசு்வ ஆராேிப்பேறகைான ்பலதவறு வைிகை்ளைக குறிப்பிடுகை.

 

 எது உனககு மிகைவும் ்பிடி்தே ஆராே்ன மு்ற?

 ்பேில தநரம்:   

  மராககைா த்பானற இ்சக கைருவிகை்ளைச் ளசய்வது எளை ி் மயாகைவும், வி் ளையாட்டாகைவும் 
இருககும். ஒரு கைாலி ்பாட்டி்ே ்பாேி அளைவுககு அா ிச ி மறறும் கைாய்ந்ே பீனஸ ளகைாண்டு 
நிரப்பவும். ஸடிககைர் மறறும் மார்ககைர் ்வ்தது ்பாட்டி்ே அேஙகைா ிககைவும். ்பினனர், அ்ேக 
குலுககைி, இதயசுவுககைாகைப ்பாடி, நடனமாடி மகைிைவும்!



57

ஆராே்ன

இதயசு நம் துேிககுப ்பா்தேிரர்!

ஆளமன, ஆளமன!

ேினமும் நாள்முழுதும் அவ்ர்த துேிககை தவண்டும்!

ஆளமன, ஆளமன!

ேம் ்ப ிள்்ளைகைள் ்பாடுவது அவருககு மிகுந்ே மகைிழச்ச ி!

ஆளமன, ஆளமன!

இதயசு ்பாவ்தேிலிருந்து நம்்ம இரட்ச ிககை வந்ோர்!

ஆளமன, ஆளமன!

எனளறனறும் கைிறிஸது்வ நம் ராஜாவாகைக கைாண்த்பாம்!

ஆளமன, ஆளமன!

எனளறனறும் அவ்ர நம்மு்டய ராஜாவாகைிய கைிறிஸதுவாகைக கைாண்கைிதறாம்!

ஆளமன, ஆளமன!

கைருபபு நிற வார்்த்ேகை்ளை ஆச ிா ியர் முேலில ளசாலே, அ்ே்த ளோடர்ந்து 
்ப ிள்்ளைகைள் நீே நிற்தேில இருககும் வார்்த்ேகை்ளைச் ளசாலே தவண்டும். 
்ப ினனர், வகுப்பில இருப்பவர்கைள் ஒரு குழுவாகை்த ோஙகைளைாகைதவ ்பாடல வா ிகை்ளை 
ளவள்்ளைப ்பே்கையில எழுேச் ளசாலேோம். ்ப ிள்்ளைகைள் அவர்கைள் எழுேிய ராப 
்பாட்ே அவர்கைதளை ்பாடும்த்பாது எப்படி ்பரவசம்டகைிறார்கைள் எனறு ்பாருஙகைள்!

ராப் பா்டல்!



இதயசுதவ, உம்்ம என  
கைர்்தேராகைக ளகைாண்டு,  
்பின்பறற விரும்புகைிதறன.  
நீர் விரும்புகைிற்படி  
என்ன மாறறும்.

அர்ப்ப் ிபபு 

த்பதுரு கு்றவுள்ளைவராகை இருந்ோர்   •  லூககைா 22:54-62
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லூககைா 9:23
ஒருவன என ்பினதன வர விரும்்பினால, அவன 
ேன்ன்த ோன ளவறு்தது, ேன சிலு்வ்ய 
அனுேினமும் எடு்ததுகளகைாண்டு, என்னப 
்பின்பறறககைடவன.
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உனோல் சசால்ல முடியுமா? 
இதயசுதவ, உம்்ம என கைர்்தேராகைக ளகைாண்டு, ்ப ின்பறற 
விரும்புகைிதறன. நீர் விரும்புகைிற்படி என்ன மாறறும்.
–––––

லூககைா 9:23  
ஒருவன என ்பினதன வர விரும்்பினால, அவன ேன்ன்த ோன ளவறு்தது, ேன 
ச ிலு்வ்ய அனுேினமும் எடு்ததுகளகைாண்டு, என்னப ்பின்பறறககைடவன.

உஙக்ளால் கண்டுபிடிக்க 
முடியுமா? 

ம்ததேயு 4:18-22
ம்ததேயு 16:24
கைோ்தேியர் 2:20

இதயசு்வப 

்பின்பறறுவது 

என்பது எனன?

நீ யா்ர 
அலேது எ்ேப 

்பின்பறற உன்ன அர்ப்ப்ி்தேிருககைிறாய்?

தேவன 
என்ன எப்படி 
மாறறுகைிறார்?

அர்ப்ப் ிபபு 
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“பாப்கார்ன செபம்” குழு ப ிா ித்தல் 
“இதயசுதவ, உம்்ம என கைர்்தேராகைக ளகைாண்டு, ்ப ின்பறற விரும்புகைிதறன. 
நீர் வ ிரும்புகைிறது த்பாே என்ன மாறறும்” எனறு ளசாலே்த ளோடஙகைி, 
்ப ிள்்ளைகை்ளை மீண்டும் ளஜ்ப தநர்தேிறகுள் நட்ததுஙகைள். ்ப ிள்்ளைகைள் 
ளஜ்ப்த்ே மீண்டும் ளசாலேட்டும். தேவ்ன தநச ி்ததுக கைீழப்படியக கைறறுக 
ளகைாள்வேறகு உேவுமாறு ேஙகைள் ளசாந்ே வார்்த்ேகைளை ில ஒரு-வாககைிய 
ளஜ்பஙகை்ளை அவர்கைதளை தேவ்ன தநாககைிச் ளசய்ய உறசாகைப்படு்ததுஙகைள். 
மாேிா ிப ்பாட்தேில ளகைாடுககைப்பட்ட தேவனு்டய நாமஙகை்ளையும், 
அவரு்டய கு்ாேிசயஙகை்ளையும் அவர்கைள் ளசாலலும்்படிச் ளசய்யுஙகைள்.

யபசு!
•  அர்ப்ப் ிபபு என்பது ஒரு ந்பர் அலேது ஒரு கைாா ிய்தேின மீது விசுவாசமாகை 

இருப்பேறகைான வாககுறுேி.
•  அர்ப்ப்ிபபுககு தநரம், ்ப்ம், மறறும் கைடின உ்ைபபு்த தே்வப்படும். அது 

ஒரு வி்ளையாட்டு அ்ியில இருப்ப்ேப த்பானறது – அேறகு நீ கைட்ட்ம் 
ளசலு்தேி, ்பயிறச ிககுச் ளசனறு, த்பாட்டிகைளைில வி்ளையாட தவண்டும்.

•  இதயசு்வ உன வாழவின கைர்்தேராகைப ்ப ின்பறற உன்ன அர்ப்ப் ிககை 
தவண்டும் எனறு அவர் விரும்புகைிறார். 

•  “நீர் விரும்புகைிற்படி என்ன மாறறும்” என்பது இதயசு கைிறிஸதுவுககு 
முறறிலுமாகை உன வாழக்கை்ய அர்ப்ப் ிககை விரும்புவ்ேச் ளசாலலும் 
மு்ற.

•  அர்ப்ப் ிப்்பக கைா்ததுக ளகைாள்வது அ்தே்ன எளை ிேலே.
•  அர்ப்ப் ிப்்பப ்பறறிப த்பசும்த்பாது, ்ப ிள்்ளைகைள் (வி்ளையாட்டு, இ்ச 

த்பானற கைாா ியஙகைளை ில) ோஙகைள் ளகைாண்டிருககும் அர்ப்ப் ிபபுகை்ளைக 
குறிப்பிடட்டும். அந்ே அர்ப்ப் ிபபுகை்ளைக கைா்ததுக ளகைாள்வேில 
சுே்பமானது எது, கைடினமானது எது? இதயசு்வ அர்ப்ப் ிபபுடன 
்பின்பறறுவது எனறால எனன? என்ப்ேப ்பறறிப த்பசுஙகைள். அ்வ 
எந்ே விேஙகைளை ில வி்தேியாசமாகை இருககைினறன? எந்ே விேஙகைளை ில 
ஒ்தேிருககைினறன? ்ப ிள்்ளைகைள் ேிறந்ே மனதுடனும், தநர்்மயாகைவும் 
்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளை உறசாகைப்படு்ததுஙகைள்.

அர்ப்ப் ிபபு 
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உஙக்ளால் யகடக முடிக ி்தா?
த்பதுரு கு்றவுள்ளைவராகை இருந்ோர் (லூககைா 22:54-62)
ஒருமு்ற த்பதுரு இதயசுவிடம், “எலோரும்  உம்்ம மறுேலி்தோலும், நான ஒருத்பாதும் 

உம்்ம மறுேலிககை மாட்தடன!” எனறு ளசானனார். எலோவற்றயும் அறிந்ேிருந்ே 
இதயசு த்பதுருவிடம், தசவல கூவுவேறகு முனனர், ்பிரோன ஆசாா ியனின வீட்டு 
முறற்தேில, த்பதுரு ேம்்ம மூனறு மு்ற மறுேலிப்பார் எனறு ளசானனார். அஙகுோன 

இதயசு்வச் ச ிலு்வயில அ்றயும் முனனர் விசாா ி்தோர்கைள். 
இதயசு ளசானன்படிதய நடந்ேது. ஒரு தவ்ேககைாரப ள்பண் 

த்பதுரு்வப ்பார்்தது, “நீயும் இதயசுவுடன இருந்ோய்” எனறு 
ளசானனாள். த்பதுருதவா, “இலேதவ இல்ே – நீ யா்ரப 
்பறறிப த்பசுகைிறாய் எனதற எனககு்த ளோ ியவில்ே!” 
எனறு கை்தேினார். ்பினனர், இனனுளமாரு தவ்ேககைாரப 
ள்பண் அஙகைிருந்ேவர்கைளைிடம், “இவரும் இதயசுவுடன 
இருந்ோர்” எனறு ளசானனத்பாது, மீண்டும் த்பதுரு 
மறுேலி்தோர். சறறு தநரம் கைடந்ேது. த்பதுருவுககு ஒதர 
்பயமும், ்பேறறமுமாகை இருந்ேது. மறறவர்கைள் ேன்ன 
அ்டயாளைம் கைண்டுக ளகைாள்ளைக கூடாது எனறு 

நி் ன்தோர், ஆனால மீண்டும் அது நடந்ேது! “நீயும் 
அவர்கைளைில ஒருவன எனறு எஙகைளுககு்த ளோ ியும். நீயும் 

கைலிதேய்னப த்பாேப த்பசுகைிறாய்.” த்பதுரு ச்பிககைவும், 
ச்தேியம் ்பண்்வும் ளோடஙகைி, “நான அவ்ர அறிதயன!” எனறு 

ளசாலலிவிட்டார். அேன ்பினனர், இதயசு ளசானனது த்பாேதவ, தசவல, “ளகைாககைரகதகைா!” 
எனறு கூவியது. ஓ, ஓ, ேிடீளரன த்பதுருவுககு இதயசு ளசானனது நி் னவுககு 
வந்துவிட்டது, அவர் ஓடிப த்பாய், கைேறி அழுோர். இதயசு ளசானனது த்பாேதவ ோம் 
ளசய்ே்ே அறிந்ே த்பதுரு மிகைவும் மனஸோ்பப்பட்டார். ஆனால, இதயசு த்பதுரு்வ 
விட்டுவிடவில்ே. இதயசு உயிர்்தளேழுந்ே ்பினனர், ேித்பா ியா கைடறகை்ரயில அவர் 
ேம் சீஷர்கைளுடன கைா்ே உ்வு சாப்பிட்டுக ளகைாண்டிருந்ோர். அபத்பாது, இதயசு 
த்பதுருவிடம், “த்பதுருதவ, நீ என்ன தநச ிககைிறாயா?” எனறு மூனறு மு்றக தகைட்டார். 
ஒவளவாரு மு்றயும் த்பதுரு, “ஆம், ஆண்டவதர, நான உம்்ம தநச ிககைிதறன என்பது 
உமககு்த ளோ ியும்” எனறு ்பேில ளசானனார். ஒவளவாரு மு்றயும் இதயசு, “என ஆடுகை்ளை 
தமய்ப்பாயாகை” எனறு ளசானனார். த்பதுரு ேம்மு்டய சீஷனாகை இருந்து, மறறவர்கை்ளை 
சீஷர்கைளைாககை தவண்டுளமனறு இதயசு விரும்்பினார். த்பதுரு ேவதற ளசய்யாேவர் எனறு 
ளசாலே முடியாது, ஆனால அவர் உண்்மயில ேம்்மப ்பின்பறற விரும்புகைிறார் 
என்ப்ே இதயசு அறிந்ேிருந்ோர். அேன ்பினனர் த்பதுரு ஒருத்பாதும் இதயசு்வ 
மறுேலிககைதவ இல்ே.

உனோல் சசய்ே முடியுமா?
•  இதயசு்வ உன வாழவின கைர்்தேராகைக ளகைாண்டு, அவ்ரப ்ப ின்பறற 

அர்ப்ப் ி.
•  உனனு்டய எண்்ஙகைள், ளசய்்கைகைள், மறறும் விருப்பஙகை்ளை முறறிலுமாகை 

இதயசுவின கைட்டுப்பாட்டில விட்டுக ளகைாடுககை அர்ப்ப் ி.
•  உனககு இந்ே உேகை்தேில இருககும் எ்ேயும் விட இதயசுதவ தமோனவர் 

என்ப்ேயும், நீ அவ்ரப ்ப ின்பறறவும், கைீழப்படியவும், அவ்ரப த்பாே மாறவும் 
விரும்புகைிறாய் என்ப்ேயும் அவருககு்த ளோ ியப்படு்தது.
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1.  இந்ே வி்ளையாட்டில, “சாி” அலேது “ேவறு” எனற இரண்டு ்பேிலகைள் மட்டுதம 
இருந்ேன. சாி எனற ்பேிலுககு நீ எந்ேப ்பககைம் ஓடினாய்? (வேது ்பககைம்)

2.  தவோகைம்தேில, த்பதுரு உண்்ம ளசானனாரா, அலேது ள்பாய் ளசானனாரா? த்பதுரு 
ஏன ள்பாய் ளசானனார்? உண்்மச் ளசாலேவும், ள்பாய்ச் ளசாலேவும் உனககு 
வாய்பபுக ளகைாடுககைப்பட்டால, எ்ே்த ளோிந்து ளகைாள்ளை தவண்டும்? (உண்்ம 
ளசாலவ்ே) ஏன? (ள்பாய் ளசானனால, ்பினனர் வருந்ே தநாிடும், ள்பாய் ளசானனால 
தேவனுககுக கைீழப்படியாேோகைி விடும்)

3.  அன்பான இதயசுதவ, உம்்ம என கைர்்தேராகைக ளகைாண்டு, ்பின்பறற விரும்புகைிதறன. 
நீர் விரும்புகைிற்படி என்ன மாறறும். இதயசுதவ, உம்்மப ்பின்பறறுவேறகைான 
வைிகை்ளை எனககுக கைாண்்பியும். (சறறு நிறு்தேவும்) அந்ே வைி சுே்பமானோகை 
இலோமல இருககைோம், ஆனால நீர் என்ன நட்ததுவீர் எனறு நம்புகைிதறன.

ைிண்ளோடு!
சா ிோ, தை்ா 

1.  அ்றயின நடுப்பகுேியில, ்பிள்்ளைகை்ளை ஒருவர் ்பின ஒருவராகை வாி்சயாகை நிறகைச் 
ளசய்யவும்.

2.  அவர்கைள் நிறகும் வாி்ச அ்ற்யச் சாி்பாேியாகை ்பிாிககைட்டும். அேில ஒரு வேது 
புறமும், இடது புறமும் இருககும். நீஙகைள் ஒரு தகைள்வி தகைட்கும்த்பாது, ்பிள்்ளைகைள் 
அேறகு சாி அலேது ேவறு எனறு ்பேில ளசாலே தவண்டும் எனறு ளசாலலுஙகைள். 
ஆனால, “சாி” அலேது “ேவறு” எனறு ளசாலோமல, சாி எனனும் ்பேிலுககு வேது 
புற்தேிறகும், ேவறு எனனும் ்பேிலுககு இடது புற்தேிறகும் ஓட தவண்டும். 

3.  “நிோ ்பச்்ச நிற சீஸ ளகைாண்டு ளசய்யப்பட்டிருககைிறது!” என்பது த்பானற 
தவடிக்கையான தகைள்விகை்ளைக தகைட்டு்த ளோடஙகைவும் (இேறகைான ்பேில ேவறு 
என்போல, ்பிள்்ளைகைள் ேஙகைள் இடது புற்தேில இருககும் சுவ்ர தநாககைி ஓட 
தவண்டும்).

4.  தவடிக்கைப ்பகுேி: சுவர் ்பககைம் கை்டசியாகைப த்பாகும் இருவ்ர அவுட் என 
அறிவி்தது, அடு்தேப த்பாட்டி வ்ர அவர்கை்ளை உட்கைார ்வககை தவண்டும். நானகு 
த்பர் மிஞசியிருககும் வ்ர வி்ளையாடிக ளகைாண்டிருந்து, அந்ே நானகு த்ப்ர 
“ச்தேிய ளவறறிவீரர்கைள்” எனறு அறிவிககைோம்.

5.  முககைியக குறிபபு: முந்ேின ்பாடஙகை்ளை நி்னவு்படு்ததும் தகைள்விகை்ளைக தகைட்கைோம், 
“நலே தமயப்பரான இதயசு இைந்ே ஆடுகைளைின எண்்ிக்கை 0!” (இேறகைான ்பேில 
சாி என்போல, ்பிள்்ளைகைள் ேஙகைள் வேது ்பககைச் சுவ்ர தநாககைி ஓட தவண்டும்).

•  ந்டமு்ற வாழக்கைககைான ச்தேியம்: த்பதுரு உண்்ம த்பசவில்ே; ேன்னக 
கைா்ததுக ளகைாள்ளை ள்பாய் ளசானன த்பதுரு, ள்பாய் ளசானன ்பிறகு மிகைவும் 
வருந்ேினார். நாம் எபத்பாதும் உண்்ம த்பச தவண்டுளமனறு தேவன விரும்புகைிறார். 
இதயசுதவ வைியும், ச்தேியமும், ஜீவனுமாய் இருககைிறார். விசுவாசிகைள் ச்தேிய்ததுககுக 
கைீழப்படிந்து, அ்ேதய ்பின்பறற அர்ப்ப்ிககை தவண்டும்.
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அர்ப்ப் ிபபு

 அர்ப்ப் ிபபு ்பறறிய ளஜ்ப்தேின 6-ஆம் வா ி்ய நி்னவு்படு்தேி எழுே முடியுமா? 

 தகைாடிட்ட இடஙகை்ளை நிரபபுகை.

லூககைா 9:23 “ஒருவன _____________ விரும்்பினால, அவன _____________ ளவறு்தது, ேன 

_____________  _____________ எடு்ததுக ளகைாண்டு, என்னப ___________________”

 இதயசு்வப ்பின்பறறுவேறகு அர்ப்ப்ிபபு தே்வப்படுவது ஏன?

 நீ எவறறிறகு அர்ப்ப்ி்தேிருககைிறாய்?

 ்பேில தநரம்:  

  உன கைண்கை்ளை மூடிக ளகைாண்டு, இதயசுவிடம், “நான ஆவலுடனும், அர்ப்ப்ிபபுடனும் 
உம்்மப ்பின்பறறினால எப்படி இருபத்பன?” எனறு தகைட்டு, அவர் ளசாலவ்ேக கைவனி. நீ 
எனன ளசய்து ளகைாண்டிருப்பாய்? எனறு இதயசு உனககுக கைாண்்பிப்ப்வகை்ளை ஒரு ்படமாகை 
வ்ரந்து, உன வகுப்பில இருப்பவர்கைளைிடமும், உன ள்பறதறாா ிடமும் கைாண்்பி.

பேிற்ச ித்தா்ள
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அர்ப்ப் ிபபு

நாள் முழுவதும் அம்மாவுககு உேவுகைிறாய்

நலேது! நலேது!

வி்ளையாட ஒபபுக ளகைாண்டு த்பாய் வி்ளையாடாமல இருககைிறாய் 

நலேேலே! நலேேலே!

்படிககை்த ேடுமாறும் நண்்பனுககு உேவுகைிறாய் 

நலேது! நலேது!

்பியாதனா வகுபபுககுப த்பாகைாமல சும்மா இருககைிறாய் 

நலேேலே! நலேேலே!

ளகைாடு்தே வாககுறுேிகை்ளை எலோம் நி்றதவறறுகைிறாய் 

நலேது! நலேது!

வாககுறுேிகை்ளைக கைா்ததுக ளகைாண்டு, ளஜ்பிககை மறவாதே!

கைருபபு நிற வார்்த்ேகை்ளை ஆச ிா ியர் முேலில ளசாலே, அ்ே்த ளோடர்ந்து 
்ப ிள்்ளைகைள் நீே நிற்தேில இருககும் வார்்த்ேகை்ளைச் ளசாலே தவண்டும். 
்ப ினனர், வகுப்பில இருப்பவர்கைள் ஒரு குழுவாகை்த ோஙகைளைாகைதவ ்பாடல வா ிகை்ளை 
ளவள்்ளைப ்பே்கையில எழுேச் ளசாலேோம். ்ப ிள்்ளைகைள் அவர்கைள் எழுேிய ராப 
்பாட்ே அவர்கைதளை ்பாடும்த்பாது எப்படி ்பரவசம்டகைிறார்கைள் எனறு ்பாருஙகைள்!

ராப் பா்டல்!



என்ன உம்மு்டய ்பாிசு்தே 
ஆவியினால நிரபபும். எனககைான 
உம் ேிட்டஙகை்ளை அறிய 
விரும்புகைிதறன.

தேறறரவாளைன   •  தயாவான 14:15-31

சார்ந்ே ிரு்தேல 
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எத்பசியர் 5:18B
ஆவியினால நி்றந்து [இருஙகைள்].
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உனோல் சசால்ல முடியுமா? 
என்ன உம்மு்டய ்பா ிசு்தே ஆவியினால நிரபபும். 
எனககைான உம் ேிட்டஙகை்ளை அறிய விரும்புகைிதறன 
–––––
எத்பச ியர் 5:18b  
ஆவியினால நி்றந்து [இருஙகைள்].

உஙக்ளால் 

கண்டுபிடிக்க முடியுமா? 
அபத்பாஸேேர் 2:1-17
தராமர் 8:26, 27
தராமர் 15:13
கைோ்தேியர் 5:22-26
தயாவான 16:13 அ

ஆவியினால 

நி்றந்ேிருப்பது 

எனறால எனன?

ஆவியினால 

நி்றந்து இருப்பது 

எப்படி?

தேவனு்டய ச்தே்த்ேக தகைட்்பது எனறால எனன?

தேவ்னச் சார்ந்ேிருப்பது எனறால எனன?

சார்ந்ே ிரு்தேல 

உ
ங

க்்ள

ால
 ்உ

ைர மு்டிகி்
த
ா?
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“பாப்கார்ன செபம்”குழு ப ிா ித்தல் 
“என்ன உம்மு்டய ்பா ிசு்தே ஆவியினால நிரபபும். எனககைான உம் 
ேிட்டஙகை்ளை அறிய விரும்புகைிதறன” எனறு ளசாலே்த ளோடஙகைி, 
்ப ிள்்ளைகை்ளை மீண்டும் ளஜ்ப தநர்தேிறகுள் நட்ததுஙகைள். ்ப ிள்்ளைகைள் 
ளஜ்ப்த்ே மீண்டும் ளசாலேட்டும். தேவ்ன தநச ி்ததுக கைீழப்படியக கைறறுக 
ளகைாள்வேறகு உேவுமாறு ேஙகைள் ளசாந்ே வார்்த்ேகைளை ில ஒரு-வாககைிய 
ளஜ்பஙகை்ளை அவர்கைதளை தேவ்ன தநாககைிச் ளசய்ய உறசாகைப்படு்ததுஙகைள். 
மாேிா ிப ்பாட்தேில ளகைாடுககைப்பட்ட தேவனு்டய நாமஙகை்ளையும், 
அவரு்டய கு்ாேிசயஙகை்ளையும் அவர்கைள் ளசாலலும்்படிச் ளசய்யுஙகைள்.

யபசு!
•  தேவன நம்முடன த்பச விரும்புகைிறார். ச ிே சமயஙகைளை ில, அவர் த்பசுவ்ே 

நாம் தகைட்்பது கைடினமானோகை இருககைிறது. ஆனால, ளோடர்ந்து 
கைவன ி்ததோமானால, அவரு்டய ச்தே்த்ே அறிந்து ளகைாள்ளைோம்.

•  நாம் தேவனு்டய ்பா ிசு்தே ஆவி்யச் சார்ந்ேிருககை தவண்டும். நம்மு்டய 
வலே்ம்ய அலே, தேவனு்டய வலே்ம்ய நம்்பியிருககை தவண்டும்.

•  இதயசு்வப த்பாே மாற, அவரு்டய ஆவி்யச் சார்ந்து ளகைாள்ளை 
தவண்டும்.

•  நீ ்பா ிசு்தே ஆவியினால நி்றந்ேிருந்ோல, இதயசு உன்ன 
அேிகைமேிகைமாகைப ்பயன்படு்ததுவார். 

•  உனககு அேிகைமான அனபும், சந்தோஷமும், சமாோனமும், ள்பாறு்மயும், 
ஆவியின மறற கைன ிகைளும் உண்டாகும்.

உன்ன ேினமும் வைிநட்ததுவேறகு சார்ந்து ளகைாள்ளைக கூடிய ஒரு 
நண்்பனும், ஆறுேல ேரு்பவரும் கூட இருந்ோல எப்படி இருககும் என்ப்ேப 
்பறறிப த்பச ி கைேந்து்ரயாட்ே்த ளோடஙகுஙகைள்.  அந்ே உறவு எப்படி 
இருககும்? ஆவியின கைன ி்யப ்பறறிப த்பச ி, ்ப ிள்்ளைகைள் ேஙகைளுககுக 
கைடினமானோகை இருககும் கைன ிகை்ளைப ்பறறிப ்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளைச் 
ளசய்யுஙகைள்.

சார்ந்ே ிரு்தேல 
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உஙக்ளால் யகடக முடிக ி்தா?
யதற்்ரைா்ளன (யோைான 14:15-31) 

சறறு தநரளமடு்தது, கைண்கை்ளை மூடி, நீ உண்்மயாகை தநச ிககும் ஒரு நண்்ப்ன 
கைற்ப்ன ளசய்து ளகைாள். அவனு்டய /அவளு்டய முகை்த்ே உனனால ்பார்ககை 

முடிகைிறோ? இபத்பாது, அவன / அவள், “நான நா்ளைககுப புறப்படுகைிதறன, உனனால 
வர முடியாே தூரமான ஒரு இட்தேிறகுப த்பாகைிதறன. ஆனால, நீ கைவ்ேப்படாதே. 

எனனு்டய ஆவி்ய உனதனாடு த்பசுவேறகும், 
வி்ளையாடுவேறகும் விட்டுப த்பாகைிதறன” எனறு 

ளசாலவோகை தயாச ி்ததுப ்பார். ஆனால, இது தேவனால 
மட்டுதம ளசய்ய முடிந்ே ஒனறு. இதயசு ச ிலு்வயில 
மா ி்தது, உயிர்்தளேழுந்து, ்பரதோகை்தேில இருககும் 
்ப ிோவின வேது ்பககை்தேில த்பாய் அமரும் முனனர் 
நடந்ேது இதுோன. அவர் நம்்ம்த ேன ிதய 
விட்டுப த்பாகைவில்ே. தயாவான 14:16-17 –ல 
இதயசு, “நான ்பிோ்வ தவண்டிகளகைாள்தவன, 
அபள்பாழுது எனளறன்றககும் உஙகைளுடதனகூட 
இருககும்்படிககுச் ச்தேிய ஆவியாகைிய தவளறாரு 

தேறறரவாளை்ன அவர் உஙகைளுககு்த ேந்ேருளுவார்” 
எனறு ளசானனார். இதயசு ேம் ஆவி்ய அனுப்பி, 

ச்்ப ேன ஊைிய்த்ே்த ளோடஙகைச் ளசய்ோர். ச ிே 
நாட்கைளுககுள், ள்பந்ேளகைாஸதே எனனும் விதசஷி்தே 

நாளை ில, ஒரு ்பே்தே கைாறறு அடிககும் தவ்ளையில அவர் எலதோ்ரயும் ேம் 
்பா ிசு்தே ஆவியினால நிரப்பினார். அவரு்டய ஆவியானவர் எபத்பாதும் 
அவர்கைளுடன தேறறரவாளைனாகைவும், கைற்பிப்பவராகைவும், வைிநட்தது்பவராகைவும் 
இருப்பார். உன்னயும் என்னயும் த்பாே அவரு்டய ்பிள்்ளையாகை இருககும் 
எலதோருககுள்ளும் அதே ்பா ிசு்தே ஆவியானவர் வாசம் ்பண்ணுகைிறார். அவர் ேம் 
ஆவியினால நம்்ம வைிநட்தே விரும்புகைிறார். நாம் கைவன ிககைிதறாமா?

உனோல் சசய்ே முடியுமா?
•  உன்ன வைிநட்தேி, தேறறி, கைறறுக ளகைாடுப்பேறகு தேவனு்டய ஆவி்யச் 

சார்ந்து ளகைாள்.
•  உன ்பரம ேகைப்பன ிடம் ஒவளவாரு நாளும் உன்ன்த ேம் ஆவியினால 

நிரபபும்்படிக தகைள்.
•  நான சறறு தநரளமடு்தது, தேவன ளசாலவ்ேக கைவன ிககை முடிகைிறோ? 

“தேவனுககு தமோன ஐந்்ேக ளகைாடு!” என்பேறகு, உனனேமான தேவனுடன 
ஐந்து நிமிடம் அ்மேியாகை அமர்ந்ேிருப்பது எனறு அர்்தேம். த்பசுவ்ே விட 
கைவன ிப்பது அேிகை முககைியம். தேவன எப்படி உனனுடன த்பசுவார்? சஙகைீேம் 
46:10 –ஐச் தசர்ந்து வாச ிககைவும்.

சார்ந்ே ிரு்தேல 
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1.  “்சமன” ளசாலவ்ே உடதன ளசய்ய, நீ எனன ளசய்ய தவண்டியோகை இருந்ேது? (்சமன 
ளசாலவ்ே நனறாகைக கைவனி்தது, உடதன ளசய்ய தவண்டும்) ்சமன ளமலலிய ச்தே்தேில 
த்பசியத்பாது, நீ எனன ளசய்ய தவண்டியோகை இருந்ேது?

2.  நம்மு்டய தேறறரவாளைனும், த்பாேகைரும், வைிநட்தது்பவருமான தேவனு்டய ்பாிசு்தே 
ஆவிககு நாம் ளசவிளகைாடுககை தவண்டும். தேவன த்பசுவ்ே எவவாறு நம்மால தகைட்கை 
முடியும்? அேறகு நாம் எனன ளசய்ய தவண்டும்? (தேவன ளகைாடுககும் கைட்ட்ளைகைளுககு 
நனறாகைச் ளசவிளகைாடு்தது, கைவனி்தது, உடதன கைீழப்படிய தவண்டும்) உன்ன 
வைிநட்ததும்்படி ்பாிசு்தே ஆவியானவ்ரச் சார்ந்து ளகைாண்டு, அவ்ர நம்்பியிருககை 
தவண்டும் என்பேன அர்்தேம் எனன?

3.  தேவதன, என்ன உம் ்பாிசு்தே ஆவியால நிரபபும், நீர் எனனுடன த்பசும்த்பாது, 
உம்மு்டய ளமலலிய ச்தே்த்ே கைவனமாகைக தகைட்கை எனககு உேவும். ்பாிசு்தே 
ஆவியானவதர, இபத்பாது என இருேய்தேில த்பசி, உம்்ம இனனும் ளநருககைமாகைப 
்பின்பறறுவேறகைான ஒரு வைி்யக கைாண்்பியும். (சறறு நிறு்தேவும்) ்பாிசு்தே ஆவியானவதர, 
நீர் என த்பாேகைராகைவும், வைிநட்தது்பவராகைவும் இருப்பேறகைாகை நனறி.

யகளைிகள 

ைிண்ளோடு!
ணசமன சசஸ் 

1.  வி்ளையாட்்ட்த ளோடஙகுவேறகு  முன, ்பிள்்ளைகைள் நனறாகை கைவனிககை தவண்டும் எனறு 
ளசாலலுஙகைள்.

2.  ஒரு ்பயிறசியாளைாின ள்பயர் “்சமன.” ்சமன “உன கைாலவிரலகை்ளை்த ளோடு” என்பது 
த்பானற தவண்டுதகைாள்கை்ளைக ளகைாடுப்பார். ஆனால அவர், “்சமன ளசஸ, உன 
கைாலவிரலகை்ளை்த ளோடு” எனறு ளசானனால மட்டுதம ்பிள்்ளைகைள் அ்ேச் ளசய்ய 
தவண்டும்.

3.  ்பிள்்ளைகைள் ்சமன ளசாலோே ஒன்றச் ளசய்ோல அவுட் ஆகைி விடுவார்கைள்.
4.  முேலில, ்சமன தகைட்கும் எலோம் ்பிள்்ளைகைள் ளசய்வேறகுச் சுே்பமானோகை இருககை 

தவண்டும். உோர்ம்: உன கைா்ே்த ளோடு, ஐந்து மு்ற குேி, குபபுறப ்படு, உட்கைார், 
நில. த்பாகைப த்பாகை, “்சமன ளசஸ, உன கைாலவிரலகை்ளை்த ளோடு, ஆனால உன 
மூக்கை்த ளோடாதே”, “்சமன ளசஸ, உன மூக்கையும், உன கைாலவிரலகை்ளையும் ளோடு”, 
(“்சமன ளசஸ” எனறு ளசாலோமல) “உன கைாதுகை்ளை்த ளோடு” த்பானறு சறறுக 
கைடினமான்வகை்ளை ்சமன ளசாலேோம். 

5.  நானகு ்பிள்்ளைகைள் அவுட் ஆகைாமல எஞசியிருககும் வ்ர வி்ளையாடி, ்பினனர் அவர்கை்ளை 
கைவனிககும் ளவறறிவீரர்கைள், மறறும் ்பின்பறறும் ளவறறிவீரர்கைள் எனறு அறிவிககைவும்.

6.  முககைியக குறிபபு: மீண்டும் வி்ளையாடவும்; இந்ே மு்ற, ்சமன ளமலலிய ச்தே்தேில 
ளசாலேட்டும்.

7.  நானகு ்பிள்்ளைகைள் அவுட் ஆகைாமல எஞசியிருககும் வ்ர வி்ளையாடி, அவர்கை்ளை 
கைவனிககும் ே்ேசிறந்ே ளவறறிவீரர்கைள், மறறும் ்பின்பறறும் ே்ேசிறந்ே ளவறறிவீரர்கைள் 
எனறு அறிவிககைவும். 

•  ந்டமு்ற வாழக்கைககைான ச்தேியம்: தேவன ்பாிசு்தே ஆவியானவர் மூேம் எபத்பாதும் 
நம்முடன த்பசிக ளகைாண்டிருககைிறார். தேவன நம்்ம்த தேறறி, நமககுக கைற்பி்தது, 
வைிநட்ததுவார் எனறு நாம் அவ்ர நம்்பிச் சார்ந்து ளகைாள்ளை தவண்டும். நாம் கைவனமாகை 
இருந்து, தேவன நம் இருேய்தேில த்பசுவேறகுச் ளசவிளகைாடுககை தவண்டும்.

சார்ந்ே ிரு்தேல 
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  சறறு கைடினமாகைிக ளகைாண்டிருககைிறது, ஆனால உஙகைளைால ளசய்ய முடியும்! சார்ந்ேிரு்தேல 
்பறறிய ளஜ்ப்தேின 7-ஆம் வா ி்ய நி்னவு்படு்தேி கைீதை எழுே முடியுமா? 

 தகைாடிட்ட இடஙகை்ளை நிரபபுகை.

 எத்பச ியர் 5:18 ஆ  “_________________  _____________ ______________ [இருஙகைள்].”

 ஆவியின கைன ி் ய எழுேவும்.

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

_________________   _________________   ___________________

  நீ ளவளைிப்படு்தே அேிகைம் ச ிரமப்படும் அலேது சவாோன கைனி எது? அேறகு ளஜ்பம் எப்படி 
உேவும்?

 ்பேில தநரம்:  
தேவனுககு தமோன ஐந்்ேக ளகைாடு! கைண்கை்ளை மூடி, தேவன உனனிடம் த்பசுவ்ேக 
கைவனி. அவர் ஒரு தவேவசன்த்ே நி் னவு்படு்தேினாரா? ஏதேனும் புேிய எண்்ஙகை்ளைக 
ளகைாடு்தோரா? யா்ரயாவது நி் னவு்படு்தேினாரா? தேவன உனனிடம் ளசாலவோகை நீ 
ந ி் னப்ப்ே ஒரு ோளை ில ்படமாகை வ்ர அலேது எழுது.

சார்ந்ே ிரு்தேல 

பேிற்ச ித்தா்ள
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தகைட்டி ேன தோைி்ய ஆேய்தேிறகு அ்ை்ததுச் ளசலே்த ேீர்மான ி்தோள்.

ஆவியினால ளசய்ோளைா? ஆம், ஆம், ஆம்!

தஜா ்படிககைாமல தேர்வில ஏமாறறினான.

ஆவியினால ளசய்ோனா? இல்ே, இல்ே, இல்ே!

சூஸி வகுப்பில ேன சாட்ச ி்யப ்பகைிர்ந்ோள்.

ஆவியினால ளசய்ோளைா? ஆம், ஆம், ஆம்!

்பி்ரயன ேன ேங்கைககு ்சககைிள் ஓட்டக கைற்பி்தோன.

ஆவியினால ளசய்ோளைா? ஆம், ஆம், ஆம்!

பீட்டர் ேனனு்டயது அலோே்ே எடு்ததுக ளகைாண்டான.

ஆவியினால ளசய்ோனா? இல்ே, இல்ே, இல்ே!

ளஜஸி ஒரு மிஷினா ி ்ப ிள்்ளைககைாகை ளஜ்பிககை்த ளோடஙகைினாள்.

ஆவியினால.  அது ஒரு ராப!

கைருபபு நிற வார்்த்ேகை்ளை ஆச ிா ியர் முேலில ளசாலே, அ்ே்த ளோடர்ந்து 
்ப ிள்்ளைகைள் நீே நிற்தேில இருககும் வார்்த்ேகை்ளைச் ளசாலே தவண்டும். 
்ப ினனர், வகுப்பில இருப்பவர்கைள் ஒரு குழுவாகை்த ோஙகைளைாகைதவ ்பாடல வா ிகை்ளை 
ளவள்்ளைப ்பே்கையில எழுேச் ளசாலேோம். ்ப ிள்்ளைகைள் அவர்கைள் எழுேிய ராப 
்பாட்ே அவர்கைதளை ்பாடும்த்பாது எப்படி ்பரவசம்டகைிறார்கைள் எனறு ்பாருஙகைள்!

ராப் பா்டல்!

சார்ந்ே ிரு்தேல 



என்ன உம்மு்டய கைிரு்்ப,  
   ச்தேியம், மறறும் நீேியின  
      கைருவியாகை மாறறும்.

இதயசுவும், சிறு்பிள்்ளைகைளும்  •  ம்ததேயு 18:1-6

ோககைம் 



தயாவான 1:14
கைிரு்்பயினாலும் ச்தேிய்தேினாலும் நி்றந்ேவராய், நமககுள்தளை 
வாசம்்பண்்ினார்; அவரு்டய மகைி்ம்யக கைண்தடாம்; அது ்பிோவுககு 
ஒதர த்பறானவரு்டய மகைி்மககு ஏறற மகைி்மயாகைதவ இருந்ேது. 75
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உனோல் சசால்ல முடியுமா? 
என்ன உம்மு்டய கைிரு்்ப, ச்தேியம், மறறும் நீே ிய ின 
கைருவியாகை மாறறும்.
–––––
தயாவான 1:14  
கைிரு்்பயினாலும் ச்தேிய்தேினாலும் நி்றந்ேவராய், நமககுள்தளை 
வாசம்்பண்் ினார்; அவரு்டய மகைி்ம்யக கைண்தடாம்; அது ்பிோவுககு 
ஒதர த்பறானவரு்டய மகைி்மககு ஏறற மகைி்மயாகைதவ இருந்ேது.

உஙக்ளால் 
கண்டுபிடிக்க முடியுமா? 
ம்ததேயு 19:13-15
அபத்பாஸேேர் 2:16-17
லூககைா 18:15-17

தேவன 

எனககுக 

ளகைாடு்தேிருககும் 

ஈவுகைள் எனளனனன?

உண்்மககும், ள்பாய்ககும் உள்ளை வி்தேியாசம் எனன?

ள்பாய் 

ளசாலவது ஏன 

ேவறானது?

தேவ கைிரு்்ப்ய 
நான எப்படி 

மறறவர்கைளுககுக 
கைாண்்பிககை முடியும்?

ோககைம் 
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“பாப்கார்ன செபம்” குழு ப ிா ித்தல் 
“என்ன உம்மு்டய கைிரு்்ப, ச்தேியம், நீே ிய ின தூதுவனாகை 
மாறறும்” எனறு ளசாலே்த ளோடஙகைி, ்ப ிள்்ளைகை்ளை மீண்டும் 
ளஜ்ப தநர்தேிறகுள் நட்ததுஙகைள். ்ப ிள்்ளைகைள் ளஜ்ப்த்ே மீண்டும் 
ளசாலேட்டும். தேவ்ன தநச ி்ததுக கைீழப்படியக கைறறுக ளகைாள்வேறகு 
உேவுமாறு ேஙகைள் ளசாந்ே வார்்த்ேகைளை ில ஒரு-வாககைிய ளஜ்பஙகை்ளை 
அவர்கைதளை தேவ்ன தநாககைிச் ளசய்ய உறசாகைப்படு்ததுஙகைள். மாேிா ிப 
்பாட்தேில ளகைாடுககைப்பட்ட தேவனு்டய நாமஙகை்ளையும், அவரு்டய 
கு்ாேிசயஙகை்ளையும் அவர்கைள் ளசாலலும்்படிச் ளசய்யுஙகைள்.

யபசு!
•  இதயசு ேினமும் வியாேியுடன இருந்ேவர்கை்ளை கு்மாககைி, 

ஏ்ைகைளுககு உேவி, நீே ி்ய ளவளை ிப்படு்தேினார்.

•  வயோனவர், இ்ளைஞர், ்ப்ககைாரர், ஏ்ை என யாராகை இருந்ோலும் 
அவர் உேவி ளசய்ோர்.

•  எலதோ்ரயும் நனறாகை நட்தேினார்.

•  எலதோா ிடமும் அனபும், கை ிரு்்பயும் ளகைாண்டிருந்ோர்.

•  எபத்பாதும் உண்்மதய த்பச ினார்.

•  ்ப ிள்்ளைகைள் நீே ிய ின தூதுவர்கைளைாகை இருப்பேறகைான வைிகை்ளைப 
்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளைச் ளசாலேவும். எபத்பாது உண்்ம ளசாலவது 
கைடினமானோகை இருககைிறது என்ப்ேப ்பறறிப த்பசவும். 
தேவனு்டய வார்்த்ே்ய இருேய்தேில ்வ்தேிருப்பது எவவாறு 
உண்்ம த்பச உேவும்?

ோககைம்
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உஙக்ளால் யகடக முடிக ி்தா?
இயேசுவும், ச ிறுபிளண்ளகளும் (மத்யதயு 18:1-6)

ஒருநாள் ளவயில அேிகைமாகை இருந்ே மேியான தநர்தேில, சீஷர்கைள் உட்கைார்ந்து 
இதயசுவுடன த்பச ிக ளகைாண்டிருந்ோர்கைள். வீட்டிலும், ்பள்ளை ியிலும், 

வி்ளையாட்டு ்மோன்தேிலும் நம்மில நனறாகை நட்தேப்படுவது யார் எனறு நாம் 
ச ிேதநரஙகைளை ில தயாச ிப்பது த்பாே, சீஷர்கைளும் தயாச ி்ததுக ளகைாண்டிருந்ோர்கைள். 

அவர்கைள் ேஙகைள் ே்ேகை்ளைச் ளசாா ிந்து ளகைாண்டு, 
“ஹ்ம்ம், இதயசுதவ, ்பரதோகை ராஜய்தேில யார் மிகை 

முககைியமானவர்?” எனறு தகைட்டார்கைள். இதயசு 
அவர்கைளுககுள் ஒருவரு்டய ள்பய்ரச் ளசாலவார் 

எனறு அவர்கைள் எேிர்்பார்்தேிருககைோம். 
இதயசுவுககும் அவர்கைள் எனன எேிர்்பார்ப்பார்கைள் 
என்பது ளோ ியும், எனதவ அவர் ஒரு 
ச ிறு்பிள்்ளை்ய அ்ை்தது, “இஙகு வந்து, 
என ்பககை்தேில நில” எனறு ளசானனார். 
்ப ினனர் அவர் ேம் சீஷர்கை்ளைப ்பார்்தது, 
மிகைவும் வியபபுககுா ிய ஒன்றச் ளசானனார். 
“இந்ேச் ச ிறு்பிள்்ளை்யப த்பாே்த ேன்ன்த 

ோழ்ததுகைிறவன எவதனா அவதன ்பரதோகை 
ராஜய்தேில ள்பா ியவன ஆவான” எனறார். அேன 

்பினனர், இனனும் வியப்பான ஒன்றச் ளசானனார்: 
“என நாம்தேில ஒரு ச ிறு்பிள்்ளை்ய ஏறறுகளகைாள்ளும் 

எவனும் என்னதய ஏறறுகளகைாள்ளுகைிறான.” ஓ! இதயசுதவ அ்ேச் 
ளசாலலியிருப்பார் எனறால, அது உண்்மோன, ஏளனன ில அவர் உண்்ம்ய 
மட்டுதம த்பச ினார்.
இதயசு நீேி்ய விரும்்பினார். ஏ்ைகைள் மீது அககை்ற ளகைாண்டிருந்ோர். 
வியாேியுள்ளைவர்கைளுககு மனம் இரஙகைினார். மன தவே்னயுடன 
இருந்ேவர்கைளுககு சமாோனம் ளகைாடு்தோர். ள்பரும்்பாலும் ஒதுககைப்பட்டு 
விடுகைிற சிறு்பிள்்ளைகைளுடன அவர் எபத்பாதும் தநரம் ளசேவிட விரும்்பினார். 
இதயசு, “ஒரு சிறு்பிள்்ளை்ய தவே்னப்படு்ததுகைிறவன ளகைாடிய ேண்ட்னககு 
ஆளைாவான” எனறு ளசானனார். உன்ன தேவன எந்ே அளைவுககு தநசிககைிறார், 
உனதமல அககை்றயாயிருககைிறார் என்ப்ே உ்ர முடிகைிறோ?

உனோல் சசய்ே முடியுமா?
•  கைிரு்்ப, ச்தேியம், மறறும் நீே ி ்பறறிய தேவனு்டய ளசய்ேி்யப 

்பகைிர்ந்து ளகைாள்வேறகு தேவன உன்னப ்பயன்படு்தே விட்டுக ளகைாடு.

•  எபத்பாதும் உண்்மதய த்பச தவண்டும் எனறு உன இருேய்தேில 
ேீர்மான ி்ததுக ளகைாள்.

•  தேவனு்டய வார்்த்ே்ய மனனம் ளசய்.

ோககைம்
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1.  ்பிள்்ளைகைதளை, ேண்ட்னப ்பயிறசி ளசய்ேோல உஙகைள் ்கை கைாலகைள் தசார்ந்து த்பானோ? (இல்ே, 
பளைாஙக எனனும் ்பயிறசியாளைர் எஙகைளுககுப ்பேிோகை ேண்ட்னப ்பயிறசி்ய ளசய்துவிட்டார்) வாவ! 
உஙகைளுககைாகை ஏன ்பிளைாஙக ேண்ட்ன்ய ஏறறுக ளகைாள்ளை தவண்டும்?

2.  தவோகைம்தேில, நம்மு்டய ்பாவம், மறறும் தேவனுககுப ்பிாியமிலோே கைாாியஙகைளைால, நமககு ஒரு 
ேண்ட்ன விேிககைப்பட்டது (மர்ம்). நம் ேண்ட்ன்ய ஏறறுக ளகைாண்டவர் யார்? (இதயசு) இதயசு 
ஏன உஙகைள் ேண்ட்ன்ய ஏறறுக ளகைாள்ளை தவண்டும்?

3.  இதயசுதவ, எனககைாகை நீர் மாி்தது, என ேண்ட்ன்ய உம்தமல ஏறறுக ளகைாள்ளும் அளைவிறகு நீர் 
என்ன தநசிககைிறீர் என்பேறகைாகை உமககு நனறி. ்பிள்்ளைகைதளை, சறறு அ்மேியாகை இருந்து, இதயசு 
உஙகை்ளை எந்ே அளைவுககு தநசிககைிறார் எனறு தயாசியுஙகைள். (சறறு நிறு்தேவும்) இதயசுதவ, ேயவு 
ளசய்து என ்பாவஙகை்ளை மனனியும். நான ்பாவ்தேிலிருந்து மனந்ேிரும்்ப விரும்புகைிதறன. இதயசுதவ, 
ேயவு ளசய்து நீர் என இரட்சகைராயிரும். இதயசுதவ, என வாழக்கையில எவவாறு கைிரு்்ப, உண்்ம, 
மறறும் நீேி்யக கைாண்்பிககை முடியும்? (சறறு நிறு்தேவும்) இதயசுதவ, என்னயும் தேவனு்டய 
்பிள்்ளையாகை மாறறியேறகைாகை நனறி. ்பாிசு்தே ஆவிதய, அனுேினமும், எலோ விேஙகைளைிலும் என 
மூேமாகைப ்பிரகைாசியும்!

யகளைிகள 

ைிண்ளோடு!
இஙகும், அஙகும் தண்்டணே & ேற்சசய்த ி ணகேணசவுகள 

1.  ஒரு அ்ற அலேது ்மோன்தேின ஒரு ்பகுேியில ்பிள்்ளைகைள் அ்னவரும் வாி்சயாகை நிறகை 
தவண்டும். சறறு ளோ்ேவில ஒரு ்பகுேி்யக குறி்ததுக ளகைாடுககைவும். ்பிள்்ளைகைள் இஙகைிருந்து 
(ளோடககைக தகைாடு), அஙகு வ்ர (ளோ்ேவில குறி்தே ்பகுேி) ஓடி்த ேிரும்்ப தவண்டும்.

2.  முககைியக குறிபபு: எலோப ்பிள்்ளைகைளும் ளோடககைக தகைாட்டிறகு்த ேிரும்்பி வருவேறகு ஆகும் 
தநர்த்ேக குறி்ததுக ளகைாள்ளைவும். மீண்டும் ்பிள்்ளைகை்ளை ஓடச் ளசாலேவும், ஆனால இம்மு்ற 
அவர்கைள் முனபு எடு்தேேில ்பாேி தநர்தேிதேதய ஓடி முடிககை தவண்டும், இல்ேளயனறால 
10 மு்ற உட்கைார்ந்து எழும்பும் ்பயிறசி ளசய்ய தவண்டும். முககைியக குறிபபு: ளகைாடுககைப்பட்ட 
தநர்தேிறகுள் ்பிள்்ளைகைள் ஓடி முடிககைாே்படி ்பார்்ததுக ளகைாள்ளை தவண்டும் – ஓட்டம் அவர்கை்ளை்த 
தோறகைச் ளசய்வேறகைாகை அ்மககைப்படுகைிறது.

3.  மீண்டும் ்பிள்்ளைகை்ளை முயறசி ளசய்ய ்வயுஙகைள். முேலில ள்பண்்பிள்்ளைகைள் மட்டும் ஓடட்டும், 
்பினனர் ஆண்்பிள்்ளைகைள் மட்டும் ஓடட்டும், கை்டசியில, குட்டிப ்பிள்்ளைகைள் மட்டும் ஓடட்டும். 

4.  ்பிள்்ளைகைள் ்பே மு்ற முயறசி ளசய்து, தோலவியுறறு வருந்தும்த்பாது, அவர்கைள் இேக்கை 
எட்டவில்ே எனறும், எட்ட முடியாேோல ேண்ட்னப ்பயிறசி ளசய்ய தவண்டும் எனறும் 
விளைககைவும்.

5.  ்பிள்்ளைகைள் உட்கைார்ந்து எழும்பும் ்பயிறசி்ய ேண்ட்னயாகைச் ளசய்ய்த ளோடஙகுவேறகுச் சறறு 
முனனர், ஒரு ்பயிறசியாளைர் ஓடி வந்து, இப்படிச் ளசாலேட்டும்: “ஐயா, நீஙகைள் இந்ேப ்பிள்்ளைகை்ளை 
உட்கைார்ந்து எழும்பும் ்பயிறசி ளசய்ய ்வககைக கூடாது! எவவளைவு கை்ளைப்பாகை இருககைிறார்கைள் 
்பாருஙகைள்!” ்பேில: ஆம், ஆனால ேண்ட்ன உண்டு என்பது ஒபபுக ளகைாண்ட ஒனறுோதன? 
்பயிறசியாளைர்: “ள்பாறுஙகைள்! அவர்கைளுககைாகை நான ேண்ட்னப ்பயிறசி ளசய்கைிதறன” (தவறு 
எதுவும் த்பசுவேறகுள் ்பயிறசியாளைர் 10 மு்ற உட்கைார்ந்து எழும்பும் ்பயிறசி்ய ளசய்யட்டும்).

6.  அந்ேப ்பயிறசியாளைர் ்பிள்்ளைகைளுககைாகை ேண்ட்னப ்பயிறசி்யச் ளசய்யும்த்பாது, ்பிள்்ளைகைள் 
அவருககைாகை எண்்ட்டும். 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

7.  ்பிள்்ளைகைளுககு “சிருஷ்டிபபு முேல கைிறிஸது வ்ர - ்கைய்சவு” எப்படிச் ளசய்வளேனறு கைறறுக 
ளகைாடுககைவும்.  
(அ்சவுகை்ளை அறிய ்பிறதசர்க்கைப ்பகுேி்யப ்பார்ககைவும்). 

•  ந்டமு்ற வாழக்கைககைான ச்தேியம்: ்பிள்்ளைகைள் ேஙகைள் குடும்்ப்தேினர் மறறும் நண்்பர்கைளுககுள் 
ோககை்த்ே ஏற்படு்ததுமாறு தேவன அவர்கை்ளைப ்பயன்படு்தே விரும்புகைிறார்.
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  ோககைம் ்பறறிய ளஜ்ப்தேின 8-ஆம் வா ி்ய நி்னவு்படு்தேி, எழுே முடியுமா?

 தகைாடிட்ட இடஙகை்ளை நிரபபுகை.

  தயாவான 1:14 __________ __________ நி்றந்ேவராய், நமககுள்தளை ___________ ; 

 அவரு்டய ___________ கைண்தடாம்; அது ............. ஒதர ___________ மகைி்மககு 

 ஏறற __________________ இருந்ேது.”

  உஙகைள் ்பள்ளை ி, ச்்ப அலேது ்பககை்தது வீட்டில புேிோகை வந்ே ஒருவ்ர நீ ஏறறுக 
ளகைாண்டிருககைிறாயா? ஆம் எனறால, அந்ே ந்ப்ர நீ வரதவறற்ேப ்பறறிச் ளசால. இல்ே 
எனறால, இபத்பாது அ்ே முயறச ி ளசய்துப ்பார்ககை விரும்புகைிறாயா? நீ எந்ே அளைவுககு 
அேிகைமாகை இ்ேச் ளசய்கைிறாதயா, அந்ே அளைவுககு அது சுே்பமாகைி விடும்!

  கைடினமான சூழநி்ேயில யாதரனும் ஒருவ்ர சா ியான்ேச் ளசய்யும்்படி்த 
தூண்டியிருககைிறாயா? ஆம் எனறால, உன உேவிககு அவர் எப்படி ்பேில ளகைாடு்தோர் 
எனறு ளசாலேவும்.

 ்பேில தநரம்:

  தேவன ிடம் தகைட்டு, அவர் ளசாலவ்ேக கைவன ி்தது ்பினவரும் தகைள்விகைளுககு ்பேில 
ளகைாடுககைவும். உன்னச் சுறறி இருப்பவர்கை்ளைச் சந்ேிககும்்படி தேவன உன்னப 
்பயன்படு்தேக கூடிய ச ிே வைிகை்ளை உனனால தயாச ிககை முடிகைிறோ? ச்்பயில ஒரு 
ளஜ்பககுழு ஆரம்்பிககை உன்னப ்பயன்படு்தேோமா? ஆேய்தேிறகுப த்பாகைாே ச ிே 
நண்்பர்கை்ளை ஆேய்தேிறகு அ்ைககைோமா? புேிோகை வந்ே ்பககை்தது வீட்டுப ்பிள்்ளை, 
அலேது உன வகுப்பில உள்ளை ஒரு ்பிள்்ளை்ய ஏறறுக ளகைாள்ளைோமா?

ோககைம்

பேிற்ச ித்தா்ள
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நான உம் உண்்மயின தூதுவனாகை இருககை விரும்புகைிதறன!

விரும்புகைிதறன! விரும்புகைிதறன!

நான உம் கைிரு்்பயின வார்்த்ே்யப த்பச விரும்புகைிதறன!

விரும்புகைிதறன! விரும்புகைிதறன!

ேினமும் என வாழவில உம் நீே ி்யக கைாண்்பிககை விரும்புகைிதறன!

விரும்புகைிதறன! விரும்புகைிதறன!

கைா்ாமலும், வைிவிேகைியும் த்பானவர்கைளுககு உேவ விரும்புகைிதறன!

விரும்புகைிதறன! விரும்புகைிதறன!

வசேி இலோேவர்கைளுககு உேவ விரும்புகைிதறன!

விரும்புகைிதறன! விரும்புகைிதறன!

ஒதுககைப்பட்டவர்கைளுககு உேவ விரும்புகைிதறன!

விரும்புகைிதறன! விரும்புகைிதறன!

உம் அன்பின தூதுவனாகை இருககை விரும்புகைிதறன!

கைருபபு நிற வார்்த்ேகை்ளை ஆச ிா ியர் முேலில ளசாலே, அ்ே்த ளோடர்ந்து ்ப ிள்்ளைகைள் நீே நிற்தேில 
இருககும் வார்்த்ேகை்ளைச் ளசாலே தவண்டும். ்ப ினனர், வகுப்பில இருப்பவர்கைள் ஒரு குழுவாகை்த 
ோஙகைளைாகைதவ ்பாடல வா ிகை்ளை ளவள்்ளைப ்பே்கையில எழுேச் ளசாலேோம். ்ப ிள்்ளைகைள் அவர்கைள் 
எழுேிய ராப ்பாட்ே அவர்கைதளை ்பாடும்த்பாது எப்படி ்பரவசம்டகைிறார்கைள் எனறு ்பாருஙகைள்!

ராப் பா்டல்!

ோககைம்



உம்மு்டய மகைி்மககைாகைவும்,  
  உம்்மப ்பின்பறற ்பிற்ர  
    அ்ைககும்்படியும் என்னப  
       ்பயன்படு்ததும்.

ேர்ஷீ்ஸச் தசர்ந்ே சவுல இதயசு கைிறிஸதுவின அபத்பாஸேேனாகைிய 
்பவுோகை மாறுகைிறார்  •  அபத்பாஸேேர் 9:1-22

ச ீஷராககுேல 
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ம்ததேயு 28:19
ஆ்கையால, நீஙகைள் புறப்பட்டுபத்பாய் சகைே 
ஜாேிகை்ளையும் சீஷராககைி, ்பிோ குமாரன 
்பாிசு்தே ஆவியின நாம்தேிதே அவர்கைளுககு 
ஞானஸநானஙளகைாடு்தது...”
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உனோல் சசால்ல முடியுமா? 
உம்மு்டய மகைி்மககைாகைவும், உம்்மப ்பின்பறற ்பிற்ர 
அ்ைககும்்படியும் என்னப ்பயன்படு்ததும்.
–––––

ம்ததேயு 28:19 
ஆ்கையால, நீஙகைள் புறப்பட்டுபத்பாய் சகைே ஜாேிகை்ளையும் சீஷராககைி, ்ப ிோ 
குமாரன ்பா ிசு்தே ஆவியின நாம்தேிதே அவர்கைளுககு ஞானஸநானஙளகைாடு்தது...”

மிஷிளனாி 

என்பவர் யார்?

தேவனு்டய 

மகைி்மககைாகை 

ஒன்றச் ளசய்வது 

என்பேன அர்்தேம் 

எனன?

இதயசு்வப ்பறறிப ்பிறருககுச் ளசாலவேறகைான சிே வைிகைள் யா்வ?

சீஷர் 
என்பவர் 
யார்?

ச ீஷராககுேல 

உஙக்ளால் 

கண்டுபிடிக்க முடியுமா? 
மாறகு 16:15
தயாவான 17:4-5
தராமர் 10:13-17
ளகைாதோளசயர் 3:17

உ
ங
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ைர மு்டிகி்
த
ா?
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“பாப்கார்ன செபம்” குழு ப ிா ித்தல் 
“உம்மு்டய மகைி்மககைாகைவும், உம்்மப ்ப ின்பறற ்ப ிற்ர 
அ்ைககும்்படியும் என்னப ்பயன்படு்ததும்” எனறு ளசாலே்த 
ளோடஙகைி, ்ப ிள்்ளைகை்ளை மீண்டும் ளஜ்ப தநர்தேிறகுள் நட்ததுஙகைள். 
்ப ிள்்ளைகைள் ளஜ்ப்த்ே மீண்டும் ளசாலேட்டும். தேவ்ன தநச ி்ததுக 
கைீழப்படியக கைறறுக ளகைாள்வேறகு உேவுமாறு ேஙகைள் ளசாந்ே 
வார்்த்ேகைளை ில ஒரு-வாககைிய ளஜ்பஙகை்ளை அவர்கைதளை தேவ்ன 
தநாககைிச் ளசய்ய உறசாகைப்படு்ததுஙகைள். மாேிா ிப ்பாட்தேில 
ளகைாடுககைப்பட்ட தேவனு்டய நாமஙகை்ளையும், அவரு்டய 
கு்ாேிசயஙகை்ளையும் அவர்கைள் ளசாலலும்்படிச் ளசய்யுஙகைள்.

யபசு!
•  மிஷிளனா ிகைள் என்பவர்கைள் இதயசு கைிறிஸதுவின நறளசய்ேி்ய 

்ப ிரசஙகைிககும்்படி தேவனால அ்ைககைப்பட்டவர்கைள்.

•  ள்பரும்்பாலும் அவர்கைள் தூர தேசஙகைளுககுச் ளசனறு ளோ ியாே 
ளமாைி்யயும் கைோச்சார்த்ேயும் கைறறுக ளகைாள்ளை தவண்டியோகை 
இருககும். அேறகு வாழக்கை முழுவதும் தேவனுககைாகை்த ேியாகைமும், 
்பகேியும் அவச ியம்.

•  ்பள்ளை ி, வீடு என நாம் வச ிககும் இடஙகைளை ில எலோம் நாம் 
இதயசுவின ஒளை ி்ய வீசும் மிஷிளனா ிகைளைாகை இருககை தவண்டும் 
என்பதே இதயசுவின விருப்பம்.

்ப ிள்்ளைகைள் ேஙகைள் ச்்பயில அலேது உேகை்தேில ோஙகைள் அறிந்ே 
மிஷிளனா ிகைளை ின கை்ேகை்ளைச் ளசாலே்த ளோடஙகைட்டும். அவர்கைள் 
ேஙகைள் குடும்்ப்தேினருடனும், நண்்பர்கைளுடனும் இதயசு்வப ்பகைிர்ந்து 
ளகைாள்வேறகைான வைிகை்ளைப ்பறறிப த்பசுமாறு உறசாகைப்படு்ததுஙகைள்.

ச ீஷராககுேல 
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உஙக்ளால் யகடக முடிக ி்தா?
தர்ஷீணைச் யசர்ந்த சவுல் இயேசு க ி்ிஸ்துை ின அப்யபாஸ்தலோக ிே 
பவுலாக மாறுக ி்ார்  (அப்யபாஸ்தலர் 9:1-22)முனபு கைிறிஸது்வயும், அவ்ரப ்ப ின்பறறியவர்கை்ளையும் ளவறு்தது, அவர்கைளை ின 

எேிா ியாகை இருந்ே ்பவுல, ஆேி்த ே ிருச்ச்்பயின மிகை முககைியமான ே்ேவர்கைளை ில 
ஒருவரும், நறளசய்ேி்யப ்ப ிரசஙகைிககும் மிஷிளனா ியாகைவும் மாறினார். ஒருநாள் சவுல 

(அவரது ள்பயர் ்பவுல எனறு மாறும் முனனர்) ேமஸகுவுககுப 
த்பாகும் வைியில த்பாய்க ளகைாண்டிருந்ோர். அபத்பாது, மிகைப 

்ப ிரகைாசமான ஒரு ளவளை ிச்சம் அவர் மீது வீச, அவர் கைீதை 
விழுந்து விட்டார். அந்ே ளவளை ிச்ச்தேினால அவரு்டய 
கைண்கைள் குருடானது. அபத்பாது, “சவுதே, நீ ஏன 
என்ன்த துனபுறு்ததுகைிறாய்?” எனற ச்தே்த்ேக 
தகைட்ட சவுல, “ஆண்டவதர, நீர் யார்?” எனறு தகைட்டார். 
“நீ துனபுறு்ததுகைிற இதயசுோன நான.” சவுல ்பயந்து 
நடுஙகை்த ளோடஙகைினார். ்ப ினனர், தேவன அனன ியா 
எனனும் தேவ்பகேியுள்ளை மன ிோ ிடம் சவு்ேச் 
சந்ேிககைப த்பாகும்்படி ளசானனார். “அனன ியா, நீ 
த்பாய் சவுல ்பார்்வய்டய உேவிச் ளசய். அவ்ன 

நான ஒரு மிஷிளனா ியாகை்த ளோ ிந்து ளகைாண்டுள்தளைன.” 
அனன ியாவுககு ஒனறும் புா ியவில்ே. சவுல 

கைிறிஸேவர்கைளுககுச் ளசய்ே எலோக ளகைாடு்மகை்ளையும் 
அவர் தகைள்விப்பட்டிருந்ோர் எனறாலும், தேவன ளசானனேறகுக 

கைீழப்படிந்ோர். தேவன சவு்ே கு்மாககைினார், சவுல ோன த்பான இடஙகைளை ிளேலோம் 
இதயசு்வப ்பறறி ்ப ிரசஙகைம் ்பண்்்த ளோடஙகைினார். அதநகைர் இதயசு்வப 
்பின்பறறுகைிறவர்கைளைானார்கைள். ்ப ினனர் சவுலின ள்பயர் ்பவுல எனறு மாறறப்பட்டது. 
தவோகைமம் முழுவதும் ்பவுலின த்பாே்னகைளும், ச்்பகைளுககு அவர் எழுேிய கைடிேஙகைளும் 
நி்றந்து உள்ளைன. இதயசுவுககைாகை உேகை்த்ே்த ே்ேகைீைாகை மாறறிய அவர் தேவனுககு 
மகைி்ம ளசலு்தேி, மறறவர்கைளும் அதேத்பால ளசய்யும்்படிக கைற்பி்தோர்.

உனோல் சசய்ே முடியுமா?
•  நீ ளசய்வே்ன்த்ேயும் தேவனு்டய மகைி் மககைாகைச் ளசய்தவன எனறு ேீர்மானம் ளசய்.
•  உனனு்டய ோேந்துகைளும், ே ிற்மகைளும் தேவனுடமிருந்துோன வருகைினறன 

என்ப்ே அறிந்து ளகைாள்.
•  நீ ளசய்யும் அ்ன்ததும் இதயசுவுககு நீ ளகைாடுககும் அன்பின ்பா ிசாகை இருககைட்டும்.
•  இதயசு்வப ்பின்பறறும்்படி ்பிற்ர அ்ைப்பேறகு தேவன உனககு்த ்ோ ியம் 

ளகைாடுககை தவண்டும் எனறு தகைள்.
•  நீ த்பாகுமிடளமலோம் அவரு்டய அன்்பப ்பகைிர்ந்து ளகைாள்வேறகைான 

வாய்பபுகை்ளை ஏற்படு்தேிக ளகைாடுககுமாறு தேவன ிடம் தகைள்.
•  ‘ச ிருஷ்டிபபு முேல கைிறிஸது வ்ர – ்கைய்சவுகை்ளைப’ ்பயன்படு்தேி, ஒரு நண்்பர் 

அலேது குடும்்ப்தேினா ிடம் நறளசய்ேி்யப ்பகைிர்ந்து ளகைாள். இந்ேச் சுேம்பான 
வி்ளையாட்டு மு்ற்ய 109 –ஆம் ்பககை்தேில கைா்ோம்.

ச ீஷராககுேல 



1.  இந்ே வி்ளையாட்டில த்பாட்டி்ய முடிககை எ்தே்ன த்ப்ர வ்ேயில ்பிடிககை 
தவண்டியோகை இருந்ேது? மூனறு த்பரா, நானகு த்பரா? (எலதோ்ரயும்!) ள்பாறு, எப்படி 
ஒருவரால எலதோ்ரயும் ்பிடிககை முடிந்ேது? (ஒருவர் இனனும் ஒருவ்ரப ்பிடிப்பேில 
ளோடஙகைிப ்பினனர் அவர்கைள் தசர்ந்து தவகைமாகைப ்பே்ரப ்பிடிப்போகை மாறிவிட்டது) 

2.  தவோகைம்தேில, இதயசு ேம்்மப ்பின்பறறும் சீஷர்கைளைிடம் ளசய்யும்்படிச் 
ளசானனளேனன? ஒதர ஒரு ்பிாி்வச் தசர்ந்ேவர்கை்ளை மட்டும் சீஷர்கைளைாகை மாறறுஙகைள் 
எனறு ளசானனாரா? (இல்ே, எலோப ்பிாிவில இருப்பவர்கை்ளையும்!)

3.  அன்பான இதயசுதவ, எலோப ்பிாிவில இருப்பவர்கை்ளையும் சீஷராககைி, உமககுக 
கைீழப்படிய விரும்புகைிதறன. இனதற நான எலோப ்பிாிவினருககைாகைவும் ளஜ்பி்தது, எனககு்த 
ளோிந்ே எலதோருககும் இதயசு்வப ்பறறிச் ளசாலேப த்பாகைிதறன. தேவதன, உம்்மப 
்பின்பறறும்்படி யா்ர நான உறசாகைப்படு்தே தவண்டும் எனறு எனககுக கைாண்்பியும். (சறறு 
நிறு்தேவும்) இதயசுதவ, சீஷராககும் தவ்ே்ய நனறாகைச் ளசய்ய எனககுக கைற்பியும்.

ைிண்ளோடு!
ைணலவீச ி ப ிடி 

1. வி்ளையாட்டிறகைான இட்த்ேப ்பிள்்ளைகைளைிடம் கைாண்்பிககைவும்.
2.  ்பாதுகைாப்பிறகைாகை: ்பிள்ளை்ளைகைள் அேிகைமாகை இருந்ோல, சிறு்பிள்்ளைகை்ளை ஒரு ்பககைமும், 

சறறு ள்பாிய ்பிள்்ளைகை்ளை மறு ்பககைமும் ்வ்தது ்பே குழுககைளைாகைப ்பிாி்ததுவிடவும்.
3.  முககைியக குறிபபு: எலோ ்பிள்்ளைகைளும் வ்ேயில ்பிடி்படும் வ்ர த்பாட்டி 

முடிவ்டயாது எனறு விளைககைவும்.
4.  முககைியக குறிபபு: இருப்பேிதேதய ஒரு சிறிய ்பிள்்ளை்ய ளோிந்ளேடு்தது, அேறகு “அது” 

எனறு ள்பயாிடவும். “அது” –வாகை இருககை ஒரு ்பிள்்ளை்ய மட்டும் ளோிந்ளேடுககைவும். 
அப்படி “அது” -வாகை்த ளோிந்ளேடுககைப்பட்ட ்பிள்்ளை மறறவர்கை்ளை்த துர்தேி, ஒருவ்ரப 
்பிடிககை தவண்டும் (்கையால அவ்ன / அவ்ளை்த ளோட தவண்டும்). மறற ்பிள்்ளைகைள் 
ேப்பிககை முயறசி ளசய்து ளகைாண்டிருககை தவண்டும்.

5.  “அது” ்பிள்்ளை இனனும் ஒரு ்பிள்்ளை்யப ்பிடி்தேதும், அவர்கைள் இருவரும் இபத்பாது 
“அது” –வாகை மாறிவிடுவார்கைள். அவர்கைள் இருவரும் ஒரு “வ்ே” த்பாேக ்கைதகைார்்ததுக 
ளகைாள்ளை தவண்டும். 

6.  ்பிடிககைப்படும் ஒவளவாருவரும் “வ்ே”-யுடன தசர்ந்து ளகைாண்டு – நீண்ட வாி்சயில 
்கைதகைார்்தது நிறகை தவண்டும். 

7.  எலதோரும் “வ்ே” –யில ்பிடி்படும் வ்ர வி்ளையாடிக ளகைாண்தட இருககைவும்.
8.  தநரம் இருககுமானால, நி்றய சுறறுகைள் வி்ளையாடவும். ஒவளவாரு மு்றயும் ஒரு சிறு 

்பிள்்ளை்ய “அது” –வாகை்த ளோிந்ளேடு்தது ளோடஙகைவும்.
•  ந்டமு்ற வாழக்கைககைான ச்தேியம்: ஒரு ்பிள்்ளை மறளறாரு ்பிள்்ளை்யப ்பிடிககை்த 

ளோடஙகைி, ்பினனர் வ்ே ள்பாிோனதும் ஒதர தநர்தேில நி்றய ்பிள்்ளைகை்ளைப 
்பிடிககை முடிந்ேது. இறுேியில எலதோருதம வ்ேயில ்பிடி்பட்டார்கைள். சீஷராககுேல 
ஒதர ஒருவருடன ளோடஙகைி ்பினனர் ்பேராகைப ள்பருகைச் ளசய்கைிறது!
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  நி்றவுப ்பகுேிககு வந்துவிட்டாய்! சீஷராககுேல ்பறறிய ளஜ்ப்தேின 9-ஆம் வா ி்ய 
நி்னவு்படு்தேி எழுே முடியுமா?

 தகைாடிட்ட இடஙகை்ளை நிரபபுகை.
  ம்ததேயு 28:19 “நீஙகைள் _________________ த்பாய் சகைே ____________ _________, 

 _________ _________ _________ ்பா ிசு்தே ____________ அவர்கைளுககு 

 ஞானஸநானஙளகைாடு்தது ______”

 மிஷிளனா ி எனறால எனன?

  நாம் வச ிககும் இடஙகைளை ில எப்படி நீயும் நானும் மிஷிளனா ிகைளைாகை இருந்து சீஷர்கை்ளை 
உருவாககை முடியும்?

 ்பேில தநரம்:
  இதயசு்வ அறியாே ஒருவா ின ள்பய்ரச் ளசால. அவா ின ள்பய்ர ஒரு அட்்டயில எழுேி, 

ே ினமும் அவருககைாகை ளஜ்பிககை அர்ப்ப் ி. தேவன ேம் அன்்ப மறறவர்கைளுககுச் ளசாலே 
உன்னப ்பயன்படு்தே முடியும் என்ப்ே நி்னவில ளகைாள்!

ச ீஷராககுேல 

பேிற்ச ித்தா்ள
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கைருபபு நிற வார்்த்ேகை்ளை ஆச ிா ியர் முேலில ளசாலே, அ்ே்த ளோடர்ந்து 
்ப ிள்்ளைகைள் நீே நிற்தேில இருககும் வார்்த்ேகை்ளைச் ளசாலே தவண்டும். 
்ப ினனர், வகுப்பில இருப்பவர்கைள் ஒரு குழுவாகை்த ோஙகைளைாகைதவ ்பாடல வா ிகை்ளை 
ளவள்்ளைப ்பே்கையில எழுேச் ளசாலேோம். ்ப ிள்்ளைகைள் அவர்கைள் எழுேிய ராப 
்பாட்ே அவர்கைதளை ்பாடும்த்பாது எப்படி ்பரவசம்டகைிறார்கைள் எனறு ்பாருஙகைள்!

தேவ்னப த்பால தநச ிககும் இேயம் தவண்டும்.

ஆம், ஆம்!

தேவ்னப த்பால தச்வ ளசய்யும் இேயம் தவண்டும்.

ஆம், ஆம்!

தேவன ேம் முடிவறற அன்பின கை்ே்யச் ளசாலே, 

ஆம், ஆம்!

ேம் ச ிறு்பிள்்ளையாகைிய என்னப ்பயன்படு்ததுவார்.

ஆம், ஆம்!

இதயசுவின நாம்தேில ளசனறு சீஷர்கை்ளை உருவாககை தவண்டும் 

ஆம், ஆம்!

நான த்பாய்ச் சீஷராககை எனககு உேவுவீரா?

ஆம், ஆம்!

ராப் பா்டல்!

ச ீஷராககுேல 



இதயசுவின நாம்தேில  
   ளஜ்பிககைிதறன. ஆளமன.

்பர்ேிதமயு குருடன  •  மாறகு 10:46-52

அே ிகைாரம் 
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்பிலிப்பியர் 2:9, 11B 
ஆேோல தேவன எலோவறறிறகும் தமோகை 
அவ்ர உயர்்தேி, ... எலோ நாம்தேிறகும் தமோன 
நாம்த்ே அவருககு்த ேந்ேருளைினார்.
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உனோல் சசால்ல முடியுமா? 
இதயசுவின நாம்தேில ளஜ்பிககைிதறன. ஆளமன. 
–––––
்பிலிப்பியர் 2:9, 11b 
ஆேோல தேவன எலோவறறிறகும் தமோகை அவ்ர உயர்்தேி, ... எலோ 
நாம்தேிறகும் தமோன நாம்த்ே அவருககு்த ேந்ேருளை ினார்.

உஙக்ளால் 

கண்டுபிடிக்க முடியுமா? 
ம்ததேயு 1:21
ம்ததேயு 28:18
தயாவான 14:13
அபத்பாஸேேர் 4:12

இந்ே உேகைம் 

உன ள்பாறுப்பில 

இருந்ோல நீ எனன 

ஆகும்?

இந்ே உேகைம் இதயசுவின ள்பாறுப்பில இருப்பது நலேது, ஏன?

நாம் ஏன 

இதயசுவின 

நாம்தேில ளஜ்பிககை 

தவண்டும்?

இதயசுவின நாம்தேில வலே்ம இருப்பது ஏன?

அே ிகைாரம் 
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“பாப்கார்ன செபம்” குழு ப ிா ித்தல் 
்பிள்்ளைகை்ளை ளஜ்ப தநர்தேிறகுள் நட்ததுஙகைள். ்ப ிள்்ளைகைள் 
இதயசுவின நாம்தேில ஒரு-வாககைிய ளஜ்பஙகை்ளைச் ளசாலேட்டும். 
அவர்கைதளைா அலேது அவர்கைளுககு அன்பானவர்கைதளைா சுகைம் தவள்பற 
தவண்டி ளஜ்பிககைோம், அலேது ோஙகைள் அன்பில வளைரவும், 
விதசஷி்தே விே்தேில தேவனால ்பயன்படு்தேப்படவும் ளஜ்பிககைோம். 
்ப ினனர், மாேிா ிப ்பாட்தேில ளகைாடுககைப்பட்ட தேவனு்டய 
நாமஙகை்ளையும், அவரு்டய கு்ாேிசயஙகை்ளையும் அவர்கைள் 
ளசாலலும்்படிச் ளசய்யுஙகைள்.

யபசு!
•  “வான்தேிலும் பூமியிலும் சகைே அேிகைாரமும் எனககுக 

ளகைாடுககைப்பட்டிருககைிறது” எனறு தவோகைமம் கூறுகைிறது. நாம் 
இதயசுவின நாம்தேில ளஜ்பிககும்த்பாது, நமககு அந்ே அேிகைாரம் 
கைி்டககைிறது.

•  இேனால எழும் தகைள்விகைள்: நாம் இதயசுவின நாம்தேில ளஜ்பி்தோல 
நாம் நி்னககைிற விே்தேில தேவன நம் ளஜ்பஙகைளுகளகைலோம் ்பேில 
ளகைாடுப்பாரா? நான விரும்பும் அ்ன்த்ேயும் தேவன எனககுக 
ளகைாடுப்பார் எனறு அர்்தேமாகைிறோ?

•  நம்மு்டய ளஜ்பஙகைள் ்பரதோகைப ்ப ிோ்வ மகைி்மப்படு்ததும் 
கைாா ியஙகைளை ிலும், பூமிய ில அவரு்டய ராஜய்த்ே வளைரச் ளசய்கைிற 
கைாா ியஙகைளை ிலும் கைவனம் ளசலு்ததுவோகை இருககை தவண்டும்.

்பிள்்ளைகைள் ேஙகைள் ளஜ்ப வாழக்கை்யப ்பறறி்த ே ிறந்ே மனதுடன 
்பகைிர்ந்து ளகைாள்ளைட்டும். அவர்கைளு்டய ளஜ்பஙகைளுககுப ்பேில 
கைி்ட்தேிருககைிறோ? ச ிே ளஜ்பஙகைளுககு்த ோஙகைள் விரும்்பிய்படி 
்பேில கைி்டககைவில்ே அலேது எந்ேப ்பேிலும் கைி்டககைதவ இல்ே 
என்பேறகைாகை அவர்கைள் குைப்பம்டந்ேிருககைிறார்கைளைா?

அே ிகைாரம்
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அே ிகைாரம்

உஙக்ளால் யகடக முடிக ி்தா?
பர்த ியமயு குரு்டன (மாற்கு 10:46-52) 

குருடனான ்பர்ேிதமயு எனனும் ்பிச்்சககைாரன எா ிதகைா எனற ஊா ின 
ளேருககைளை ில வாழந்து வந்ோன. அவன இதயசு்வயும் அவர் ளசய்ே 

அறபுேஙகை்ளையும் ்பறறிக தகைட்டிருந்ோன. இதயசு எப்படி வியாேியுள்ளைவர்கை்ளையும், 
குருடர்கை்ளையும், நடககை முடியாேவர்கை்ளையும் சுகைமாககைினார் எனறு அவன 

தகைள்விப்பட்டிருந்ோன. இதயசு ேன்னயும் சுகைமாககை 
தவண்டும் எனறு விரும்்பிய ்பர்ேிதமயு, “இதயசுதவ, 

எஜமானதர, எனககு இரஙகும்! எனககு இரஙகும்!” 
எனறு கை்தேினான. அஙகைிருந்ேவர்கைள் 
்பர்ேிதமயுவிடம் அன்பாகை இருககைவில்ே. 
அவர்கைள், “த்பசாமல அ்மேியாகை இரு!” 
எனறு அவ்ன அேட்டினார்கைள். ஆனால 
்பர்ேிதமயு அ்ேளயலோம் கைண்டுளகைாள்ளைதவ 
இல்ே, ளோடர்ந்து இதயசு்வக கூப்பிட்டுக 
ளகைாண்தட இருந்ோன. அவன ச்தே்த்ேக 
தகைட்ட இதயசு, “அவ்ன எனன ிடம் அ்ை்தது 
வாருஙகைள்” எனறார். அஙகைிருந்ேவர்கைள் 

அவன ிடம், “கைவ்ேப்படாதே, அவர் உன்னக 
கூப்பிடுகைிறார்!” எனறு ளசானனார்கைள். 

உடதன ்பர்ேிதமயு ேன தமலசட்்ட்யக கைைறறி 
வீச ிவிட்டு, குேி்தது எழுந்து இதயசுவிடம் ஓடினான. 

இதயசு அவன ிடம், “உனககு எனன தவண்டும்?” எனறு தகைட்டார். ்பர்ேிதமயு, 
“நான ்பார்்வய்டய தவண்டும்!” எனறான. இதயசு, “உன விசுவாசம் உன்னச் 
சுகைமாககைியது” எனறார். இதயசுவுககு நம்்மச் சுகைமாககும் வலே்ம உண்டு 
என்ப்ே ்பர்ேிதமயு விசுவாச ி்தோன. ்பர்ேிதமயு ேனககுப ்பார்்வ கைி்ட்தேதும் 
எப்படி சந்தோஷப்பட்டிருப்பான எனறு தயாச ி்ததுப ்பாருஙகைள். அவன ேன 
கைண்கை்ளை்த ேிறந்து இதயசு்வப ்பார்்தேத்பாது எப்படி இருந்ேிருககும்? அேன 
்பின அவன மாறிவிட்டான. இதயசு ளசய்ே அறபுே்த்ே எலதோா ிடமும் ்பகைிர்ந்து 
ளகைாண்டு, அவ்ரப ்ப ின்பறற்த ளோடஙகைினான.

உனோல் சசய்ே முடியுமா?
•  இதயசுவுககுப ்பிா ியமான்வகைளை ில உன கைவன்த்ே்த ேிருபபு.

•  இதயசுவின நாம்தேில ஞான்த்ேயும், வைிநட்ததுே்ேயும் தகைட்டு ளஜ்பி.

•  சுகை்தேிறகைாகைவும் ்பே்தேிறகைாகைவும் இதயசுவின நாம்தேில ளஜ்பி.

•  இதயசுவின நாம்தேில வலே்ம உண்டு எனறு உன இருேய்தேில 
விசுவாச ி.



1.  இந்ே வி்ளையாட்டில, நீ கைண்்்க கைட்டிக ளகைாண்டு ஓடியத்பாது, ்பயிறசியாளைர் ளசானன்ே 
நம்புவது கைடினமானோகை இருந்ேோ? நீ ஏன ்பயிறசியாளைர் ளசானன்ேக தகைட்டு நடந்து 
ளகைாண்டாய்? எலோ வி்ளையாட்டு வீரர்கைளும் ஏன ்பயிறசியாளைர்கைள் ளசாலவ்ேக 
தகைட்கைிறார்கைள்? (்பயிறசியாளைருககு அேிகை அனு்பவம் உண்டு, ்பயிறசியாளைர் நான ளவறறிள்பற 
தவண்டுளமனறு விரும்புகைிறார், ்பயிறசியாளைருககு வி்ளையாடிய அனு்பவம் உண்டு, அவருககு 
நம்்ம விடச் சிறப்பான கைண்த்ாட்டம் உண்டு)

2.  தேவன எலோவற்றயும் ்ப்ட்தது, ஆளுகைிறவராகை இருப்போலும், தேவனு்டய குமாரனாகைிய 
இதயசு ராஜாேி ராஜாவாகை இருப்போலும், இதயசுவின நாம்தேில, தேவனு்டய சி்தே்தேின்படி 
ளஜ்பிககும்த்பாது, எந்ே அளைவுககு வலே்ம இருககும் எனறு நி்னககைிறாய்? (எலோ 
வலே்மயும் இருககும்)

3.  தேவதன, இதயசு்வ இந்ே உேகை்தேிறகு அனுப்பியேறகைாகை நனறி. உம் ்பிள்்ளையாகைிய 
என்ன இதயசுவின நாம்தேில ளஜ்பிககை அனுமேிப்பேறகைாகை உமககு நனறி. தேவதன, என்ன 
வைிநட்ததும்்படி நான ்பாிசு்தே ஆவியானவ்ர நம்்பிச் சார்ந்து ளகைாள்கைிதறன. தேவதன, உமககு 
மகைி்மயாகை என வாழக்கை்ய நீர் எப்படிப ்பயன்படு்தேப த்பாகைிறீர்? (சறறு நிறு்தேவும்) 
இதயசுவின நாம்தேில ளஜ்பிககைிதறன. ஆளமன.

யகளைிகள 

ைிண்ளோடு!
“ஓதகை ்பயிறச ியாளைதர!”

1.  நீஙகைள்ோன இந்ே வி்ளையாட்டின ்பயிறசியாளைர் எனறும், வி்ளையாடு்பவர்கைளுககுச் சவால 
ளகைாடுககைப த்பாவோகைவும் ளசாலலுஙகைள்.

2.  ்பிள்்ளைகைள் ஒருவருகளகைாருவர் ்பககைவாட்டில வாி்சயாகை நிறகை தவண்டும் – எேிளரேிரான 
இரண்டு வாி்சகைளைில, ஒரு வாி்சயில இருப்பவர்கைள் மறற வாி்சயில இருப்பவர்கை்ளைப 
்பார்ககும் விே்தேிலும், ஒரு வாி்சயில இருப்பவர்கைள் நீட்டும் ்கைகை்ளை இனளனாரு 
வாி்சயில இருப்பவர் ளோடும் தூர்தேிலும் நிறகை தவண்டும். அப்படி நீட்டப்பட்டக 
்கைகைளுககைி்டதய ஒரு ்பிள்்ளை வாி்சயின ஆரம்்ப்தேிலிருந்து முடிவு வ்ர ஓட தவண்டும்.

3.  சுே்பமாகை இருப்போகை்த தோனறுகைிறோ? ஆனால ஓடுகைிற ்பிள்்ளை கைண்்்க கைட்டிக 
ளகைாண்டு ஓட தவண்டும் (ஒரு து்ி, அலேது தசர்்ததுக கைட்டிய மூனறு சாகஸ  ்பயன்படு்தேிக 
கைண்்்க கைட்டோம். அலேது ஓடும் ்பிள்்ளை ேன ்கைகைளைால கைண்்் மூடிக ளகைாள்ளைோம்).

4.  ்பயிறசியாளைருககைான முககைியக குறிபபு: வாி்சயின கை்டசியில ஒரு ்பயிறசியாளைர் நினறு, 
்பிள்்ளைகைள் வாி்சயின முடிவுககு ஓடி வரும்த்பாது அவர்கை்ளை நிறு்தே தவண்டும். 
முககைியமானது: எலோப ்பிள்்ளைகை்ளையும் ்பயிறசியாளைர்ோன ்ப்தேிரமாகைப ்பார்்ததுக ளகைாள்ளை 
தவண்டும்.

5.  வி்ளையாடு்பவர்கைளுககைான முககைியக குறிபபு: வாி்சகைளைில நிறகும் ்பிள்்ளைகைள், ஓடும் ்பிள்்ளை 
ேடம் மாறினால, ேஙகைள் ்கைகை்ளைக ளகைாண்டு சாியான ்பா்ேயில ளமதுவாகை நட்தே தவண்டும்.

6.  இரண்டு வாி்சகைளுககு நடுதவ ஓட ஒரு தநர்தேில ஒருவர் மட்டுதம ளோிந்ளேடுககைப்பட 
தவண்டும்.

•  ந்டமு்ற வாழக்கைககைான ச்தேியம்: வி்ளையாடியவர்கைள் ்பயிறசியாளை்ர நம்்பியோல, 
அவர் ளசானனேறகுக  கைீழப்படிந்ோர்கைள் – நாம் எலதோருதம நம் “்பயிறசியாளைர்கைள்” 
ளசாலவ்ேக தகைட்கைிதறாம். அ்ேவிட அேிகைமாகை இதயசுவின விசுவாசிகைள் இதயசு்வ 
நம்்பி, அவர் ளசாலவ்ேக தகைட்டு, கைீழப்படிய தவண்டும். ஏளனனறால, அவருககு எலோ 
அேிகைாரமும் உண்டு!
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அே ிகைாரம்

  ்பாராட்டுககைள்! அேிகைாரம் ்பறறிய ளஜ்ப்தேின கை்டச ி வா ிககு வந்துவிட்டாய்! அ்ேக கைீதை 
எழுே முடியுமா?

  தகைாடிட்ட இடஙகை்ளை நிரபபுகை.

  ்ப ிலிப்பியர் 2:9, 11b “ஆேோல தேவன _____________ _____________ அவ்ர 
___________________ எலோ _____________ _____________ அவருககு்த ேந்ேருளை ினார்.”

  இன்றய தவோகைமக கை்ே்யப ்பறறி தயாச ி்ததுப ்பார்க்கையில, இதயசு ்பர்ேிதமயு்வச் 
சுகைமாககைியேன கைார்ம் எனனவாகை இருககும் எனறு நி்னககைிறாய்? ்பர்ேிதமயு 
கூப்பிட்ட்ேக தகைட்ட இதயசு நீ கூப்பிடுவ்ேயும் தகைட்்பாரா? நீ கூப்பிடுவ்ே இதயசு 
தகைட்்பார் எனறால, ்பர்ேிதமயுவின ளஜ்ப்தேிறகு ்பேில ளகைாடு்தேது த்பாே உன ளஜ்ப்தேிறகும் 
்பேில ளகைாடுப்பாரா? இேறகைான ்பேில, “ஆம்!” என்பதே. நீ தேவன ிடம் உனககும், ்ப ிறருககும் 
சுகை்த்ேயும், ்பே்த்ேயும், உேவி்யயும் தகைட்கைோம். ஏளனனறால, தேவன ளஜ்ப்த்ேக 
தகைட்டு, ்பேில ளகைாடுககைிறவர்!

 ்பேில தநரம்:
  ஒரு ளஜ்ப விண்்ப்பப ள்பட்டி்யச் ளசய்யவும். ஷூ ள்பட்டி, அலேது ஏதேனும் ஒரு 

அட்்டப ள்பட்டி்யப ்பயன்படு்தேோம். அந்ேப ள்பட்டி்ய வண்்்தோள்கைள், அலேது 
்படஙகைள் ்வ்தது அேஙகைா ிககைவும் அலேது “என ளஜ்பப ள்பட்டி” எனறு அேன தமல 
எழுேினாலும் த்பாதும். உன ளஜ்ப விண்்ப்பஙகை்ளை எழுேி, அந்ேப ள்பட்டியில த்பாட்டு, 
ஒவளவாரு நாளும் மறவாமல ளஜ்பி. தேவன உன ளஜ்ப்தேிறகு ்பேில ளகைாடுககும்த்பாது, 
அ்ேயும் எழுேி ்வ. உன ளஜ்பஙகை்ளைக தகைட்டு ்பேில ேருவேறகைாகை எபத்பாதும் தேவனுககு 
நனறி ளசாலலு!

பேிற்ச ித்தா்ள
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இதயசுவின நாமம் எலோ நாம்தேிறகும் தமோன நாமம்!

ஆளமன! ஆளமன!

இதயசுவின நாம்தேில ச்தேியமும், வலே்மயும் உண்டு!

ஆளமன! ஆளமன!

இதயசுவின நாம்தேில சுகைமும், ்பேமும் உண்டு!

ஆளமன! ஆளமன!

இதயசுவின நாம்தேில நம்்பிக்கையும், சந்தோஷமும் உண்டு!

ஆளமன! ஆளமன!

இதயசுவின நாம்தேில கைிரு்்பயும், சமாோனமும் உண்டு!

ஆளமன! ஆளமன!

இதயசுவின நாம்தேில பூர்மான அனபு உண்டு!

ஆளமன! ஆளமன!

கைருபபு நிற வார்்த்ேகை்ளை ஆச ிா ியர் முேலில ளசாலே, அ்ே்த ளோடர்ந்து 
்ப ிள்்ளைகைள் நீே நிற்தேில இருககும் வார்்த்ேகை்ளைச் ளசாலே தவண்டும். 
்ப ினனர், வகுப்பில இருப்பவர்கைள் ஒரு குழுவாகை்த ோஙகைளைாகைதவ ்பாடல வா ிகை்ளை 
ளவள்்ளைப ்பே்கையில எழுேச் ளசாலேோம். ்ப ிள்்ளைகைள் அவர்கைள் எழுேிய ராப 
்பாட்ே அவர்கைதளை ்பாடும்த்பாது எப்படி ்பரவசம்டகைிறார்கைள் எனறு ்பாருஙகைள்!

அே ிகைாரம்

ராப் பா்டல்!
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ள்பயர் நாள் 

என ளஜ்ப உடன்படிக்கைப ்பேிவு 
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ச ிருஷ்டிபபு முேல கைிறிஸது வ்ர – ்கைய்சவுகைள் 
்கைய்சவுகை்ளைக ளகைாண்டு ்பிள்்ளைகைள் எளைி்மயாகை சுவிதசஷச் ளசய்ேி்யப ்பகைிர்ந்து 
ளகைாள்வேறகைான வைி ்பினவருமாறு ளகைாடுககைப்பட்டுள்ளைது. கைீதையுள்ளை ்படஙகை்ளைப 
்பார்்தது, உன குடும்்ப்தேினர் மறறும் உறவினாிடம் ்பகைிர்ந்து ளகைாள்வேறகு அது எவவளைவு 
எளைி்மயாகைவும், வி்ளையாட்டாகைவும் இருககைிறது எனறு கைவனிககைவும்! இது, “உம் 
மகைி்மககைாகைவும மறறும் ்பிறர் உம்்மப ்பின்பறறும்்படி அவர்கை்ளை அ்ைககைவும் என்னப 
்பயன்படு்ததும்” எனனும் சீஷராககும் ளஜ்ப்ததுடன நனறாகை ஒ்ததுப த்பாகைிறோகை இருககும்.

1. ளோடககை்தேில, தேவன ஒரு 
்பாிபூர்மான உேகை்த்ேப 

்ப்ட்தோர்.

2. ்பாவம் தேவனு்டய ்பாிபூர் 
உேகை்த்ே்த ேகைர்்ததுவிட்டது.

3. ்பாவ்தேின சம்்பளைம் மர்ம்.

4. தேவ குமாரனாகைிய இதயசு 
்பாவ்தேிறகைான ேண்ட்ன்ய 

ஏறறுக ளகைாண்டார். 

5. இதயசு மட்டுதம பூர்மான 
ஒதர மனிேராகை இருந்ோர். 

6. இதயசு மாி்தோர். 

7. இதயசு அடககைம் 
்பண்்ப்பட்டார்.

8. இதயசு மர்்தேிலிருந்து 
உயிருடன எழுந்ோர். 

9. இதயசு உன 
்பாவஙகைளுககைாகை மாி்தேோல,

10. இபத்பாது இதயசு உனககு 
நி்தேிய வாழவு எனனும் ்பாி்ச 

வைஙகுகைிறார்.

11. இந்ேப ்பாிசு உனககுப 
்பிடி்தேிருககைிறோ?

12. விசுவாச்ததுடன 
இதயசு்வ உன இரட்சகைராகை 
இருககும்்படி தகைட்டுக ளகைாள்.

13. புறப்பட்டுப த்பாய், எலதோாிடமும்  
இந்ே நறளசய்ேி்யச் ளசால!
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சிறு்பிள்்ளைகைளுககைான ளஜ்ப உடன்படிக்கை 
உேவி உ்பகைர்ஙகைள் 
எஙகைளு்டய பு்தேகைஙகைள், ்கைதயடுகைள், ளஜ்ப அட்்டகைள், 
வண்்ந்ேீட்டும் பு்தேகைஙகைள் த்பானறவற்றயும், மறற இேவச 
ஒளைி-ஒலி ்பயிறசி்யயும், ்பேிவிறககைம் ளசய்து ளகைாள்ளைக கூடிய மறற 
உ்பகைர்ஙகை்ளையும் கைா், இ்்யேளை்தேிறகுச் ளசலேவும்.

theprayercovenant.org/children 
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என்ன தநாககைிக கூப்பிடு, அபள்பாழுது நான உனககு உ்தேரவு ளகைாடு்தது, நீ அறியாேதும் 

உனககு எட்டாேதுமான ள்பாிய கைாாியஙகை்ளை உனககு அறிவிபத்பன. –எதரமியா 33:3

உ
ே

கைம
்ன்த்

ேயு
ம்

 

ளஜ்ப ிககை!

ோிசனம்: இதயசு கைிறிஸதுவின உனனே நி்ே்ய அவர் உண்டாககைிய உேகைம் அறியச் ளசய்ேல. 
்ப்ி: ளஜ்ப உடன்படிக்கை மூேம் சிறு ்பிள்்ளைகை்ளையும், ள்பாியவர்கை்ளையும் இதயசு்வப ்பின்பறறும்்படி வைிநட்ததுேல.

இந்ே இயககை்தேில இனதற இ்்யுஙகைள்: தமலும் ேகைவலுககு, theprayercovenant.org/children எனற வ்ேேளை்தேிறகுச் ளசலேவும்

theprayercovenant.org




