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சூம் (ZÚME) திற்சிக்கு வற்கிவநொம்!  
நீங்ைள் லந்தினப்பது ங்ைலக்கு ிகுந்த ைிழ்ச்சி! 

சூம் (ZÚME) பிற்சிோனது இகைதரம் ற்றும் லோழ்க்கைின் னெயம் ைற்கும் 
அனுபலோை இனக்ைிமது. இது இயசுகலப் பின்பற்மி அலனகை சுலியசளக் 
ைட்ைகரக்குக் ைீழ்ப்படினேம் சிமி குலக்ைலக்ைோை லடிலகக்ைப்பட்டுள்ரது. 

திற்சி டிம் 

சூம் (ZÚME) பிற்சிோனது 9 அடிப்பகை பிற்சிைகரனேம் 1 யல்நிகய பிற்சிகனேம் 
பைோண்ைது. [உங்ைள் குல அடிப்பகை பிற்சிக னடித்த பின் யல் நிகய பிற்சிக்கு 
லயோம்]. எவ்பலோன பிற்சி லகுப்னம் 2 ைி யநம் நகைபபறும். எவ்பலோன லகுப்பிலும் 
ைீயற பைோடுக்ைப்பட்ைகல இைம் பபறும்: 

• சீளர்ைகரப் பபனைச் பசய்லதின் அடிப்பகைத் தத்துலத்கத, லடீியோ ற்றும் 
ஆடியோ னெயம் ைற்றுக் பைோள்லது. 

• பைோடுக்ைப்பட்ை தகயப்னைரில் சிறு குலக்ைரோை பிரிந்து லிலோதம் பசய்லது 

• சிறு பிற்சிைரின் னெயம் ைற்றுக் பைோண்ைகலைகர அப்பிோசப்படுத்துலது 

• சிறு யபோட்டிைரின் னெயம் உங்ைள் குல ைற்றுக் பைோள்லகத இன்னும் அதிைோய் 
லரர்ப்பது 

அநிமுகம் ற்றும் முடிவு பெதம். 

இயசு ைிமிஸ்துகலப் பின்பற்றும் அயநைர், உயை னலலதும் உங்ைலக்ைோைவும், உங்ைள் 
குலக்ைலக்ைோைவும் பெபித்துக் பைோண்டினக்ைிமோர்ைள். நோங்ைலம் பதோைர்ந்து உங்ைலக்ைோை 
பெபிக்ைியமோம். நீங்ைலம் குலலோய் பெபினேங்ைள். 

எவ்பலோன லகுப்ன பதோைங்கும் னன்னம், பரிசுத்த ஆலிோனலர் உங்ைள் இனதத்கத 
ஆத்தப் படுத்தும் படினேம், லறிநைத்தும் படினேம் பெபிக்ை ோரிைோலது யைலங்ைள். அலரில் 
இன்னும் அதிைோய் அன்ன பசலுத்துலதற்குக் பைோடுத்த தனைத்திற்ைோய் நன்மி 
பசலுத்துங்ைள் – அதுயல எவ்பலோனலரிைினந்தும் அலர் திர்போர்ப்பது.  

எவ்பலோன லகுப்பின் னடிலிலும் நீங்ைள் குலலோை பெபிப்பதற்கு ீண்டும் லோய்ப்ன 
பைோடுக்ைப்படும். இந்த லோய்ப்கப பன்படுத்தி நீங்ைள் ைற்றுக் பைோண்ைகதக், 

கைக்பைோள்ரவும் ற்மலர்ைலைன் பைிர்ந்து பைோள்ரவும் உதவும் படி யதலனிைம் 
யைலங்ைள். உங்ைள் குலலில் குமிப்பிட்ை யதகலக்ைோய் பெபிக்ை மலோயதனேங்ைள். 
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குழுொக ிொம் பசய்ல் 

நீங்ைள் ைற்றுக் பைோண்ைகத உங்ைள் குலலினனைன் பைிர்ந்து பைோள்லதற்கு நிகம 
லோய்ப்னைள் பைோடுக்ைப்படும். லிலோதங்ைள் 10 நிிைம் ட்டுய நகைபபம யலண்டும். 
எவ்பலோனலனம் தோங்ைள் ைற்றுக் பைோண்ைகத ற்மலர்ைலைன் பைிர்ந்து பைோள்லதற்கு 
அலர்ைலக்கு ஊக்ைம் பைோடுங்ைள். ோர் னெயோலது யதலன் உங்ையரோடு பைிர்ந்து 
பைோள்லம் லோய்ப்கப நலல லிட்டு லிைோதீர்ைள். 

சரிதொர்த்ல் 

இந்த பிற்சி னலலதுய, நீங்ைள் ைற்றுக் பைோண்ைதற்கு ப்படி ைீழ்ப்படிைிமரீ்ைள் ன்பகதச் 
சரிபோர்த்துக் பைோள்லதற்கு உங்ைலக்கு லோய்ப்ன ைிகைக்கும். இந்த பகுதிக தலிர்த்து 
லிைோதீர்ைள். லகப் பற்மினேம் ைனத்துச் பசோல்லதற்கு ெோக்ைிகதோினங்ைள். 
ற்மலர்ைள் லரர்லதற்கு உதலி பசய்னேம் இனதத்கத யதலனிைம் யைலங்ைள். 

தோோ? ஆம்பிக்ையோம்! 
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தகுி 1 

இந்த பகுதிியய உங்ைள் குலலிற்கு, சூம் (ZÚME) பிற்சி பற்மி என போர்கல ைிகைக்கும். 
சீளர்ைகர உனலோக்குலதற்கு இண்டு அடிப்பகைச் சூத்திங்ைகரனேம், பபனக்குலதற்கு 
இண்டு ரி லறிகனேம் ைண்டு பைோள்லோர்ைள். 
 

S.O.A.P.S. வ ொசிப்பு 

இயசுகலப் பின்பற்றுபலர்ைரோைி நோம் தினனம் யலதம் லோசிக்ை யலண்டும். என 
லோத்திற்கு குகமந்தது 25 – 30 அதிைோங்ைரோலது படிப்பது என நல்ய நகைனகம. S.O.A.P.S 

யலத லோசிப்ன னகமின் னெயம் நீங்ைள் லோசிப்பதியினந்து எவ்பலோன நோலம் 
குமிப்பபடுப்பது, நீங்ைள் அதிைோய் அகதப் னரிந்து பைோள்ரவும், ைீழ்ப்படிவும் அகத 
ற்மலர்ைலைன் பைிர்ந்து பைோள்ரவும் உதவும். S..O..A..P.S குமிப்பதோலது 

• Scripture (லசனம்): இன்று உங்ைலக்கு, அர்த்தத்கதக் பைோடுக்ைக் கூடி என்று அல்யது 
அதற்கு யற்பட்ை லசனங்ைகரப் பற்மிக் குமிப்பபலதுை 

• Observation (ைலனித்தல்): அந்த லசனங்ைகரயோ குமிப்னைகரயோ இன்னும் அதிைோை 
லிரங்ைிக் பைோள்லம் படிோை, அகத உங்ைலக்கு நன்கு னரினேம் படி ீண்டும் 
லதுங்ைள் 

• Application (அப்பிோசப்படுத்துதல்): உங்ைலகை பசோந்த லோழ்க்கைியய அலற்மிற்குக் 
ைீழ்ப்படிலது வ்லோறு அர்த்தம் நிகமந்ததோை இனக்கும் ன யோசித்துப் போனங்ைள் 

• Prayer (பெபம்): நீங்ைள் ன்ன ைற்றுக் பைோண்டீர்ைபரன்பகதனேம், ப்படி ைீழ்ப்படி 
திட்ைிட்டினக்ைிமரீ்ைள் ன்பகதப் பற்மினேம் பெபோை லதி யதலனுக்குத் 
பதரிப்படுத்துங்ைள் 

• Sharing (பைிர்ந்து பைோள்லதல்): நீங்ைள் ைற்றுக் பைோண்ைகதயோ அல்யது 
ைீழ்ப்படிந்தகதயோ ோரிைம் பைிர்ந்து பைோள்ர யலண்டுபன்று யதலன் 
லினம்னைிமோபன்று அலரிைம் யைலங்ைள். 

S. O. A. P. S யலகய பசய்னேம் லிதத்திற்கு என உதோைம்: 

S –  "ன் நிகனவுைள் உங்ைள் நிகனவுைள் அல்ய, உங்ைள் லறிைள் ன் லறிைள் அல்ய, 

ன்று ைர்த்தர் கூறுைிமோர். னிகப் போர்க்ைிலும் லோனங்ைள் ப்படி உர்ந்தினக்ைிமயதோ 
அப்படிய உங்ைள் லறிைகரப் போர்க்ைிலும் ன் லறிைலம், உங்ைள் நிகனவுைகரப் 
போர்க்ைிலும் ன் நிகனவுைலம் உர்ந்ததோினக்ைிமது." (சோோ 55:8-9) 

O – என னிதனோை, னக்குத் பதரிலதும், ைோரிங்ைகர ப்படிச் பசய் யலண்டும் ன்று 
பதரிந்ததும் குகமயல. ஆனோல் ைைவுலக்கு ந்த ல்கயனேில்கய. அலர் 
ல்யோலற்கமனேம்  போர்க்ைிமோர், பசய்ைிமோர். அலோல் ல்யோம் கூடும்.  

A – யதலன் ல்யோலற்கமனேம் அமிந்தினக்ைிம படிோலும் அலது லறிைள் சிமந்ததோய் 
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இனப்பதோலும், நோன் னக்குத் பதரிந்த லறிில் ைோரிங்ைகர பசய்லகத ைோட்டிலும் 
அலது லறிில் பசய்னேம் யபோது ிைப்பபரி பலற்மி ைிகைக்கும். 

P  – ைர்த்தோயல, னக்கு நல்லறிில் லோழ்லது ப்படி, ற்மலர்ைலக்கு உதவுலது ப்படி 
ன்று  பதரிோது. ன் லறிைள் தலமோன ைோரிங்ைலக்கு யநோய் ன்கன 
லறிநைத்தும். ன்னுகை ண்ைங்ைள் துன்பத்திற்கு யநோய் நைத்தும். உம்னகை 
லறிைகரனேம் ண்ைங்ைகரனேம் னக்குக் ைற்பினேம். நோன் உம்கப் பின்பற்றுலதற்கு 
உம்னகை பரிசுத்த ஆலிோனலர் ன்கன லறிநைத்துலோோை. 

S  – நோன் இந்த லசனங்ைகரனேம், பசல்போடுைகரனேம் ன் நண்பர் ஸ்டீவுைன் பைிர்ந்து 
பைோள்யலன். அலர் ைடினோன ைோரிங்ைரினூயை ைைந்து பசன்று பைோண்டினக்ைிமோர். 
அலர் னக்ைிோன னடிவுைகர டுக்ை அலனக்கு உதலி யதகல. 

 

பதொறுப்புடடடக் குழுக்கள் 

பபோறுப்னகைகக் குலக்ைள் இண்டு அல்யது னென்று யபர் பைோண்ை ஆண் அல்யது 
பபண்ைரோல் ஆனது, ஆண்ைள் ஆண்ைலைன், பபண்ைள் பபண்ைலைன் - லோம் என னகம 
சந்தித்து சரிோைச் பசல்லும் ைோரிங்ைள் குமித்தும், தினத்தங்ைள் யதகலப்படும் ற்ம 
பகுதிைகரக் குமித்தும் லிலோதிக்ை யலண்டும். உங்ைள் குல யநடிோை சந்திக்ை 
னடிோலிட்ைோல் பதோகயயபசி லறிோை லிலோதிக்ையோம். என பபோறுப்னகைக குலலில் 
உள்ர அகனலனம் இந்த லிலோதம் ைசிோனது ன்பகதப் னரிந்து பைோள்ர யலண்டும்   

பசல் னகமைள் [45  நிிைங்ைள்] - எய போயினத்தலர் பைோண்ை இண்டு அல்யது னென்று 
யபர் உள்ர குலக்ைரோை பிரிந்து பைோள்ரவும். ைீயற பைோடுக்ைப்பட்டுள்ர, பபோறுப்னகைகப் 
பற்மி யைள்லிைள் குமித்து அடுத்த 45 நிிைங்ைள் லிலோதிக்ைவும். இந்த அர்வுக்கு னன் 
என குலலோை யசர்ந்து நீங்ைள் லோசிக்ைலில்கய ன்பதோல், னந்கத பகுதிைகரக் குமித்த 
யைள்லிைகரத் தலிர்த்து லிடுங்ைள். உங்ைலகை பிற்சிக்கு பட்டில்1 ிைச் சிமந்த 
யதர்வு. 
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பதொறுப்புடடடக் வகள்ிகள் பொகுப்பு 1 

இயசுகலப் யபோய ோம பெபினேங்ைள் 

நீங்ைள் ப்படி இனக்ைிமரீ்ைள்? உங்ைள் பெப லோழ்க்கை ப்படி உள்ரது? 

நீங்ைள் அமிக்கைிை யலண்டி போலம் தோலது இனக்ைிமதோ? [உமவுைள், போல இச்கச, 

பைம் சம்பந்தோன, பபனக, யநர்க, அதிைோரிைலக்குக் ைீழ்ப்படிதல் யபோன்மகல] 

ைைந்த னகம யதலன் பசோன்ன ைோரித்திற்குக் ைீழ்ப்படிந்தீர்ைரோ? லிலத்கதப் பைிர்ந்து 
பைோள்லங்ைள். 

உங்ைள் பட்டியில் உள்ர லிசுலோசி அல்யோதலர்ைலக்ைோை இந்த லோம் பெபித்தீர்ைரோ? 

அலர்ைலைன் சுலியசளத்கதப் பைிர்ந்து பைோள்ர லோய்ப்ன ைிகைத்ததோ? அப்படிோனோல் 
லிலம் பசோல்யவும். 

இந்த லோம் என னதி லசனத்கத னப்போைம் பசய்தீர்ைரோ? ஆம் னில் அகதச் 
பசோல்யவும் 

இந்த லோம் யலதத்தியினந்து குகமந்தது 25 அதிைோங்ைள் படித்தீர்ைரோ? 

யதலன், யலதத்தின் னெயம் உங்ைலைன் ன்ன யபசினோர்? 

அகதக் குமித்து நீங்ைள் ன்ன பசய்ப் யபோைிமரீ்ைள்? 

இந்த லோம் 3/3 குலவுைன் சந்தித்தீர்ைரோ? ப்படி இனந்தது? 

3/3 குலகலத் பதோைங்குலதற்கு இந்த லோம் ோனக்ைோலது உதலி பசய்தீர்ைரோ? 

அப்படிோனோல் லிலம் பசோல்யவும். 

ைிமிஸ்துவுைனோன உங்ைள் நகைக்கு தோலது தகைோை இனக்ைிமதோ? 

சுலியசளத்கதச் பசோல்லதற்கு இந்த லோம் உங்ைலக்கு லோய்ப்ன ைிகைத்ததோ? 

அப்படிோனோல் லிலம் பசோல்யவும். 

1-3 நிிைத்திற்கு சோட்சி ற்றும் சுலியசளம் பசோல்லகதப் பிற்சி பசய்வும் 

அடுத்த லோம் உங்ைள் குலலிற்கு ோக அகறக்ைப் யபோைிமரீ்ைள்? 4 யபனக்கு யல் 
இனந்தோல் அகதப் பபனைச் பசய்வும். 

நீங்ைள் பைிர்ந்து பைோண்ைகதக் குமித்து பெபித்து னடிக்ைவும்      

  

பதொறுப்புடடடக் வகள்ிகள் பொகுப்பு 2 

ைைந்த லோம் ைற்றுக் பைோண்ைதியினந்து உங்ைள் சிந்தகனனேம் லோழ்க்கைனேம் வ்லோறு 
ோறுபட்டினக்ைிமது? 

ைைந்த லோத்தில் ைற்றுக் பைோண்ைகத ோனக்குக் ைற்றுக் பைோடுத்தீர்ைள். அகத அலர்ைள் 
வ்லோறு பபற்றுக் பைோண்ைனர்? 
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ைைவுள் ப்படி உங்ைரில் யலகய பசய்ைிமோர்? 

உங்ைரின் லோர்த்கதைள் ற்றும் பசல்ைள் னெயம், ைிமிஸ்துலின் ைத்துலத்திற்ைோய் 
ோனக்கு சோட்சிோை இனந்தீர்ைள்? 

நீங்ைள் போயில் உைர்கலத் தூண்டும் ைோரிங்ைகரப் போர்ப்பதற்குத் தூண்ைப்பட்டீர்ைரோ 
அல்யது உங்ைள் னகத அதற்கு அனுதித்தீர்ைரோ? 

உங்ைள் பைத்கத நீங்ைள் பன்படுத்துலதில் ைைவுலகை உரிக இனக்ைிமது ன்பகத 
எப்னக்பைோண்டினக்ைிமரீ்ைரோ? 

நீங்ைள் கதயனும் இச்சித்தீர்ைரோ? 

உங்ைள் லோர்த்கதைரோல் எனலரின் நற்பபக அல்யது உைர்ச்சிைகர நீங்ைள் 
ைோப்படுத்திினக்ைிமரீ்ைரோ? 

உங்ைள் லோர்த்கத அல்யது நைலடிக்கை ிகைப்படுத்தப்பட்ை அல்யது யநர்கற்மதோை 
இனந்ததோ? 

நீங்ைள் அடிகத்தனோன [யசோம்யபமி அல்யது எலக்ைற்ம] நைத்கதில் அைப்பட்டுக் 
பைோண்டீர்ைரோ? 

நீங்ைள் ஆகை, நண்பர்ைள், யலகய, அல்யது உகைகைலக்கு அடிகோை இனக்ைிமரீ்ைரோ? 

நீங்ைள் ோகோலது ன்னிக்ைத் தலமிலிட்டீர்ைரோ? 

ப்படிப்பட்ை ைலகயைள் அல்யது லனத்தங்ைகர திர்பைோள்ைிமரீ்ைள்? நீங்ைள் னைோர் 
பசோல்யிக் பைோண்யைோ அல்யது னணுனணுத்துக் பைோண்யைோ இனக்ைிமரீ்ைரோ? 

நன்மினேள்ர இனதத்கத நீங்ைள் பைோண்டினக்ைிமரீ்ைரோ? 

உங்ைள் னக்ைி உமவுைரில் பைௌலம், னரிதல், ற்றும் தோோரம் இனக்ைிமதோ? 

சிந்தகன, லோர்த்கத அல்யது பசயில் ன்ன யசோதகனைகர திர்பைோள்ைிமரீ்ைள், நீங்ைள் 
அதற்கு வ்லோறு பதியரித்தீர்ைள்? 

ற்மலர்ைலக்கு, குமிப்போை லிசுலோசிைலக்கு ஆசீர்லதிக்ை அல்யது ஆசீர்லதிப்பதற்ைோன 
லோய்ப்னைகர நீங்ைள் ப்படி டுத்துக் பைோண்டீர்ைள்? 

பிோர்த்தகனக்கு நீங்ைள் குமிப்பிட்ை பதிகயக் ைண்டினக்ைிமரீ்ைரோ? 

இந்த லோ லோசிப்ன னடிந்ததோ? 
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தகுி 2 

இந்த பகுதிில், ைைவுலகை இோஜ்ெித்தில் தோரிப்போரர்ைலக்கும் தைர்யலோனக்கும் 
இகைய உள்ர லித்திோசத்கத அமிந்துபைோள்லரீ்ைள். நீங்ைள் சீளர்ைகரப் பபனக்குலதற்கு 
இன்னும் இண்டு ரிகோன னகமைகரக் ைற்றுக்பைோள்லரீ்ைள். 

பெத சுற்சி 

பெப சுறற்சி ன்பது பிோர்த்தகன பசய் ைற்றுக் பைோள்லதற்கு என ரி னகமோகும். 
12 ரி லறினகமைரில் - எவ்பலோன்றும் 5 நிிைங்ைள் - பெப சுறற்சி இந்த 12 
லறிைகர உங்ைலக்குப் யபோதிக்ைிமது. இறுதிில், என ைியநத்திற்கு நீங்ைள் 
பெபித்தினப்பரீ்ைள். 
 

 
 

துி: யதலகன துதிப்பதன் னெயம் உங்ைள் பெப யநத்கதத் பதோைங்ைவும். உங்ைள் னதில் 
இப்யபோது இனக்கும் லிளங்ைலக்ைோை அலகத் துதினேங்ைள். ைைந்த லோம் உங்ைள் 
லோழ்க்கைில் அலர் பசய்த என சிமந்த ைோரித்திற்ைோை அலகத் துதினேங்ைள். 
உங்ைலகை குடும்பத்தோனக்கு அலர் பசய்த நன்கக்ைோை அலகத் துதினேங்ைள். 

கொத்ிரு: யதலனுக்குக் ைோத்தினங்ைள். பௌனோை ைோத்தினங்ைள். அலர் உங்ைகர 
நைத்தட்டும்.  

அநிக்டகிடு: உங்ைள் லோழ்க்கைில் அலனக்குப் பிடிக்ைோத ைோரிங்ைள் தோலது 
இனக்குோின் அகதக் ைோண்பிப்பதற்கு பரிசுத்த ஆலிோனலரிைம் யைலங்ைள். தலமோன 
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யனோபோலங்ைகரச் சுட்டிக்ைோட்டுோறு அலரிைம் யைலங்ைள், அயத யபோல் குமிப்பிட்ை 
பசலுக்ைோய் இன்னும் அமிக்கைச் பசய்ோதினப்பரீ்ையரோனோல் அகதனேம் ைோட்டும் படி 
யைலங்ைள். நீங்ைள் பரிசுத்தகைலதற்ைோய், அமிக்கை பசய்னேங்ைள். 

வத்ட ொசிக்க: சங்ைீதங்ைள், தீர்க்ைதரிசிைள், ற்றும் னதி ற்போட்டில் ைோைப்படும் 
பெபத்கதப் பற்மி லசனங்ைகரத் யதடி லோசினேங்ைள்.  

வகளுங்கள்: உங்ைள் சோர்போை யைோரிக்கை கலனேங்ைள். 

வதொொடுல்: ற்மலர்ைரின் சோர்போை யைோரிக்கைைள் கலனேங்ைள். 

வனுடட ொர்த்டக்கொய் பெதம்: குமிப்பிட்ை பகுதிக லோசித்து பெபம். சங்ைீத 
னத்தைம் இதற்கு ிைவும் உதவும். 

ன்நி பசலுத்துங்கள்: உங்ைள் லோழ்க்கைில் நைக்கும் ல்யோ ைோரிங்ைலக்கும், உங்ைள் 
குடும்பத்தினர் சோர்போைவும், சகப சோர்போைவும் ைர்த்தனக்கு நன்மி பசலுத்துங்ைள் 

தொடல்: ஆோதகனப் போைல்ைகரயோ, சங்ைீதங்ைகரயோ அல்யது ைீர்த்தகனைகரயோ 
போடுங்ைள். 

ிொணம்: உங்ைரிைம் யபச இகமலனிைம் யைலங்ைள். அலர் அரிக்ைக்கூடி பதிவுைகர 
என னத்தைத்தில் லதி கலக்ைவும்.  

கணியுங்கள்: நீங்ைள் லோசித்த லிளங்ைகரனேம், பெபித்த குமிப்னைகரனேம், போடி 
போைல்ைகரனேம் என்மிகைனேங்ைள். ஆண்ைலர் உங்ைரிைம் ப்படி யபசுைிமோர் ன்பகதப் 
போர்க்ைவும். 

துி: நீங்ைள் அலனைன் பசயலறித்த யநத்திற்ைோைவும், அலர் உங்ைலக்குக் 
பைோடுத்தினக்கும். ைோரித்திற்ைோைவும் அலகத் துதினேங்ைள். அலனகை ைோ பபரி 
யன்கக்ைோய் அலகத் துதினேங்ைள். 

பசல் முடந [60 நிிைம்] – பெப சுறற்சிில் உள்ர லறினகமைகரப் பன்படுத்தி, 
தனித்தனிோை பெபத்தில் அடுத்த 60 நிிைங்ைகர பசயலிடுங்ைள். குலலிற்கு ீண்டும் 
தினம்ப என்று யச யநம் குமினேங்ைள். என அகதிோன இைத்கதத் யதர்ந்பதடுக்ைவும், 

ீண்டும் குலவுைன் இகைலதற்கும் சற்று கூடுதல் நிிைங்ைகர எதுக்ைவும். 

தட்டில் 100 

உங்ைள் உமவுைரில் உங்ைலக்கு பபோறுப்ன இனக்கும் ன்று ப்யபோதோலது நிகனத்துப் 
போர்த்ததுண்ைோ? ைீயற பைோடுக்ைப்பட்டுள்ர பட்டில் அதற்கு உதவும். 

ைைவுள் ற்ைனயல  நக்கு யபோய் சீளோக்குலதற்கு உமவுைகரக் பைோடுத்துள்ரோர். அது 
நம்னகை குடும்பம், நண்பர்ைள், சை பைிோரர்ைள் லகுப்னத்யதோறர்ைள் - நம் லோழ்லில்  
நோம் அமிந்த க்ைள். இது னதற்படி. அது இப்படிப்பட்ை என பட்டியிடுலதின் னெயம் 
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பதோைங்ை னடினேம். 

பசல்கள் [30 நிிைம்] - உங்ைள் குலலில் உள்ர அகனலனக்கும் 100 படிலங்ைரின் 
பட்டிகயப் பன்படுத்தி என பட்டில் தோரிக்ை அடுத்த 30 நிிைங்ைகர டுத்துக் 
பைோள்ர பசோல்லுங்ைள். எவ்பலோன லரிகசிலும், அலர் பபக லதி, அந்த நபரின் 
ஆலிக்குரி  நிகய, "சீளர்" (ற்ைனயல இயசுகலப் பின்பற்றுைிமலர்), "அலிசுலோசி 
[இயசுகலப் பின்பற்றுைிமலர் அல்ய], அல்யது “பதரிோது" ன குமிப்பிைவும். 

தங்ைள் பட்டிகய நிகமவு பசய்லதற்கு ோனக்ைோலது யநம் இல்யோல் இனந்தோல், 

அலர்ைள் பின்னர் அகத நிகமவு பசய்யோம். 

ிடணில் பகொள்ளுங்கள் - உங்ைள் பட்டியில் உள்ர 100 நபர்ைகர நீங்ைள் ப்படித் 
பதோைர்ன பைோள்ர யலண்டும் ன்று உங்ைலக்குத் பதரினேம், உங்ைலைன் அலர்ைலக்குத் 
பதோைர்ச்சிோன அல்யது நீண்ை ைோய இகைப்ன உள்ரது.   
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தட்டில் 100 

 

1. ெோன் யைோ  சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

 

1.    
 

சீளன் 

 

அலிசுலோசி 
 

பதரிலில்கய 

2.      சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

3.      சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

4.      சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

5.     சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

6.      சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

7.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

8.      சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

9.      சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

10.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

11.     சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

12.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

13.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

14.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

15.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

16.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

17.     சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

18.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

19.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

20.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

21.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

22.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

23.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

24.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

25.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

26.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

27.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

28.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

29.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

30.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

31.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 
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32.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

33.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

34.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

35.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

36.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

37.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

38.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

39.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

40.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

41.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

42.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

43.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

44.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

45.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

46.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

47.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

48.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

49.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

50.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

51.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

52.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

53.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

54.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

55.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

56.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

57.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

58.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

59.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

60.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

61.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

62.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

63.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

64.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

65.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 
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66.    சீளன்  அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

67.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

68.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

69.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

70.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

71.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

72.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

73.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

74.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

75.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

76.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

77.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

78.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

79.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

80.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

81.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

82.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

83.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

84.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

85.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

86.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

87.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

88.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

89.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

90.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

91.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

92.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

93.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

94.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

95.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

96.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

97.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

98.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

99.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 

100.    சீளன் அலிசுலோசி பதரிலில்கய 
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தகுி 3 

இந்த அர்லில், நோம் ைைவுரின் ஆலிக்குரி பபோனரோதோம் வ்லோறு யலகய 
பசய்ைிமபதன்பகதனேம், அகத கலத்தினப்பலரிைம் ைைவுள் வ்லோறு அதிைோய் னதலீடு 
பசய்ைிமோர் ன்பகதனேம் நோம் ைற்றுக்பைோள்ைியமோம். இன்னும் இண்டு னகமைகரக் 
ைற்றுக் பைோடுக்ைியமோம் – சீளோக்குலதற்கும் – உயைம் உண்ைோக்ைப்பட்ைது னதல் 
நிோத்தீர்ப்ன ற்றும் ஞோனஸ்நோனம் லகோன ைைவுலகை ைகதகப் 
பைிர்ந்துபைோள்லதற்கும். 

வனுடட கட (சுிவசம்) 

இயசு பசோன்னோர்: பரிசுத்த ஆலி உங்ைரிைத்தில் லனம்யபோது நீங்ைள் பபயனகைந்து, 

னசயயிலும், னையதோ னலலதிலும், சோரிோலிலும், னிின் ைகைசிபரிந்தனம், 

னக்குச் சோட்சிைரோினப்பரீ்ைள் ன்மோர். 

இயசு தம் சீளர்ைள் ீது ிகுந்த நம்பிக்கை கலத்தினந்தோர்., அலனகை ைகதக 
பசோல்ய அலர்ைகர நம்பினோர். பிமகு அலர்ைகர உயைம் னலலதற்கும் அனுப்பினோர். 
இப்யபோது, அலர் நம்க அனுப்னைிமோர். 

ைைவுரின் ைகதக [சுலியசளம் ன அகறக்ைப்படுலது] பசோல்லுலதற்கு எய என "சிமந்த 
லறி ன்மில்கய, பனன்மோல் சிமந்த லறி ன்பது நீங்ைள் ோரிைம் பைிர்ந்துபைோள்ைிமரீ்ைள் 
ன்பகதப் பபோறுத்தது. எவ்பலோன சீளனும் ைைவுலகை ைகதகச் பசோல்லதற்கு, யலத 
லசனத்திற்யைற்ம என லறிகக் ைற்றுக்பைோள்ர யலண்டும். 

வனுடட கட (தடடப்பு முல் ிொத்ரீ்ப்பு ட) 

ைைவுகரப் பற்மி பசோல்ய என சிமந்த லறி, பகைப்ன னதல் நிோத்தீர்ப்ன லகோன 
ைகதகச் பசோல்லதோகும் -  ைைவுள் ப்படி னிதகன பகைத்தோர் ன்பதியினந்து ப்படி  
நிோந்தீர்க்ைப்யபோைிமோர் ன்பது லக.  

இப்படி நோம் சுலியசளத்கதச் பசோல்லும் யபோது அது நீரோையலோ அல்யது சிமிதோையலோ 
இனக்ையோம், ஆனோல் அது யைட்பலரின் பிண்ைனினேைன் இகைந்து இனக்ை யலண்டும்.   

குமிப்ன - பல்யலறு ையோச்சோம் ற்றும் உயை போர்கல உள்ரலர்ைரிைம் நீங்ைள் கைைகர 
அகசத்து பசோல்யயோம், பசோல்யிக் பைோடுக்ையோம். 

இங்யை அந்த நற்பசய்தி – 

"ஆதிியய யதலன் இந்த உயைத்கதனேம் அதிலுள்ர ல்யோலற்கமனேம் பகைத்தோர். அலர் 

னதல் ஆகைனேம் பபண்கைனேம் பகைத்தோர். அலர் அலர்ைகர என அறைோன 
யதோட்ைத்தில் கலத்தோர். அலர் அலர்ைகரத் தனது குடும்பத்தின் அங்ைோை ஆக்ைினோர், 



சூம் கையடு னத்தைம் / Page 17 

 

அலர்ைலைன் பநனக்ைோன உமவு கலத்தினந்தோர். அலர்ைள் ப்பபோலதும் உினைன் 
இனக்கும் படிோையல பகைத்தோர். இமப்ன ன்ம லிளம் இல்யயல இல்கய.” 

"இப்படிப்பட்ை இந்தப் பரினைோன இைத்தில் கூை, னிதன் ைைவுலக்கு லியோதோை 
போலம் பசய்து யலதகனக இந்த உயைத்திற்கு பைோண்டு லந்தோன். யதலன் னிதகன 
யதோட்ைத்தியினந்து லிட்டிடித்தோர். னிதனுக்கும் யதலனுக்கும் இகையோன உமவு 
னமிடிக்ைப்பட்ைது. இப்யபோது னிதன் ைத்கத திர்பைோள்ர யலண்டும்” 

"தற்றுக்ைைக்ைோன ஆண்டுைரோை, யதலன் தீர்க்ைதரிசிைகர உயைிற்கு அனுப்பிக் 
பைோண்டினந்தோர். அலர்ைள் போலத்கத னிதனுக்கு உைர்த்தி லந்தோர்ைள் அயத சம் இந்த 
உயைிற்கு என இட்சக அனுப்னம் லோக்குத்தத்கதனேம் நிகனவுபடுத்தி லந்தோர்ைள். அந்த  
இட்சைர் இகமலனுக்கும் னிதனுக்கும் இகைய உள்ர பநனங்ைி உமகல ீண்டும் 
பைோண்டு லனலோர். அந்த இட்சைர் ைத்தியினந்து னிதகன உிர்ப்பிப்போர். இட்சைர் 
நித்தி ெலீகன அரிப்போர் அலர்ைலைன் ப்யபோதும் இனப்போர். 

"யதலன் நம்க ிைவும் யநசிக்ைிமோர், சரிோன யநத்தின் யபோது, தம்னகை குோகன 
இட்சைோை உயைிற்கு அனுப்பினோர் 

"இயசு ைைவுலகை குோன். அலர் என ைன்னிகை னெயம் உயைத்தில் பிமந்தோர். அலர் 
என பரிசுத்த லோழ்க்கை லோழ்ந்தோர். அலர் போலம் பசய்ததில்கய. இயசு ைைவுகரப் பற்மி 
க்ைலக்குக் ைற்பித்தோர். அலர் தது லல்யகக பலரிப்படுத்தும் பய அற்னதங்ைகரச் 
பசய்தோர். அலர் பய யபய்ைகர லிட்டினோர். அலர் பய க்ைகர குைப்படுத்தினோர். அலர் 
குனைர்ைகரப் போர்கலகைச் பசய்தோர். பசலிைர்ைகரக் யைட்ை பசய்தோர். னைலர்ைகர 
நைக்ைச் பசய்தோர். இயசு இமந்தலர்ைகரக் கூை லப்பினோர். 

"அயநை தத் தகயலர்ைள் இயசுகல ிட்டினோர்ைள் அலர் ீது பபோமோக 
அகைந்தோர்ைள். அலர்ைள் அலகக் பைோல்ய லினம்பினர். அலர் எனயபோதும் போலம் 
பசய்ததில்கய. இயசு இமக்ை யலண்டிதில்கய. ஆனோல் அலர் நக்ைோய் ரிப்பகதத் 
பதரிந்பதடுத்தோர். அலது யலதகனோன ைம் னிதனின் போலங்ைகர னெடி கமத்தது. 
அதன் பிமகு, இயசு என ைல்யகமில் அைக்ைம் பசய்ப்பட்ைோர் 

யதலன் இயசுலின் லிகயயமப்பட்ை திோைத்கதக் ைண்ைோர், அகத ற்றுக் பைோண்ைகத, 

னென்மோம் நோரில் இயசுகல உிர்த்பதலலிப்பதன் னெயம் ைோட்டினோர். 

ரித்யதோரியினந்யத இயசுகல லப்பினோர் ன்றும் அலர் நம்னகை ஆண்ைலர் ன்றும்  
நோம் நம்பினோல்  நோம் இட்சிக்ைப்படுயலோம். நோம் லோலம் போல லறிைகர லிட்டு லியைி, 
இயசுலின் நோத்தில் ஞோனஸ்நோனம் பபற்று, நம்னகை பகற லோழ்க்கைக்கு பசத்து 
னதி லோழ்க்கைில் அலர் லந்தது யபோய லப்பப்பை யலண்டும். ைைவுள் நம் 
போலங்ைகர ன்னித்து நோம் அலகப் பின்பதோைவும் அலனகை குடும்பத்திற்குள் 
லவும் நக்குள் லோழ்லதற்ைோை பரிசுத்த ஆலிோனலக அனுப்பி கலத்தினக்ைிமோர். 

"இயசு ரித்யதோரியினந்து லந்த பிமகு, அலர் னிில் 40 நோட்ைள் லோழ்ந்தோர். 
உயபைங்கும் ல்யோ இைங்ைலக்கும் பசன்று அகனலனக்கும் அலனகை இட்சிப்பின் 
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நற்பசய்திக அமிலிக்ை தம் சீளர்ைலக்கு இயசு ைற்றுக் பைோடுத்தோர் 

"இயசு பசோன்னோர் - ஆகைோல், நீங்ைள் னமப்பட்டுப்யபோய் சைய ெோதிைகரனேம் சீளோக்ைி, 
பிதோ குோன் பரிசுத்த ஆலிின் நோத்தியய அலர்ைலக்கு ஞோனஸ்நோனங்பைோடுத்து, நோன் 
உங்ைலக்குக் ைட்ைகரிட்ை ோகலனேம் அலர்ைள் கைக்பைோள்லம்படி அலர்ைலக்கு 
உபயதசம் பண்ணுங்ைள்; இயதோ, உயைத்தின் னடிவுபரிந்தம் சைய நோட்ைரிலும் நோன் 
உங்ைலையனகூை இனக்ைியமன் ன்மோர். ஆபன். 

"என நோள், இயசு ீண்டும் அப்படிய லனலோர். அலக யநசிக்ைோதலர்ைகரனேம் 
அலனக்குக் ைீழ்ப்படிோதலர்ைகரனேம் தண்டிப்போர். அலனக்குக் ைீழ்ப்படிந்து, அலக 
யநசிப்பலர்ைலக்கும் அலர் பதில் பசய்லோர். னதி லோனத்திலும், னதி னிிலும் நோம் 
ப்யபோதும் அலனைன் லோழ்யலோம். 

"ன் போலங்ைலக்ைோை இயசு பயிோய் ரித்தகத நோன் நம்னைியமன். அலர் ன்கனக் 
ைலலி ன்கனத் தம் குடும்பத்தின் அங்ைோை யசர்த்துக் பைோண்ைோர். அலர் ன்கன 
யநசிக்ைிமோர், நோனும் அலக யநசிக்ைியமன். அலது யபசில் ப்யபோதும் அலனைன் 
லோழ்யலன்.  

"ைைவுள் உன்கன யநசிக்ைிமோர், நீனேம் இந்த பரிகசப் பபம லினம்னைிமோர். இப்யபோது அகதப் 
பபம லினம்னைிமரீ்ைரோ? 

பசல் முடநகள் [45 நிிைம்] - இண்டு அல்யது னென்று குலக்ைரோை பிரிந்து, அடுத்த 45 
நிிைங்ைலக்கு ைைவுலகை ைகதகச் பசோல்யிப் பறை யநம் பசயலிடுங்ைள். 100 யபர் 
குமிக்ைப்பட்ை உங்ைள் பட்டியில் இனந்து 5 நபர்ைகரத் யதர்வுபசய்ை. என குமிப்பிட்ை 
நபகத் யதர்வு பசய்து அலரிைம் நீங்ைள் நிகனக்கும் லிதத்தில் ைைவுரின் ைகதகச் 
பசோல்ய பிற்சி டுங்ைள்.  

பகைப்பியினந்து நிோத்தீர்ப்ன லகோன ைகதகயோ அல்யது இந்த லிதத்தில் 
கூமினோல் ைிரிக பசய்னேம் ன்று நீங்ைள் நிகனக்கும் லண்ையோ அலனகை 
ைகதகச் பசோல்லுங்ைள். நீங்ைள் பசோல்யி பிற்சி பபற்ம பின், ற்ம குலவுைன் 
யைட்பலோை இகைந்து பைோள்லங்ைள். இகத ல்யோம் பசய்து னடிக்கும் பபோலது நீங்ைள் 
அலனகை ைகதகச் பசோல்லதற்குத் தோோய் இனப்பரீ்ைள். 

ஞொணஸ்ொணம் 

இயசு பசோன்னோர் - நீங்ைள் னமப்பட்டுப்யபோய் சைய ெோதிைகரனேம் சீளோக்ைி, பிதோ குோன் 
பரிசுத்த ஆலிின் நோத்தியய அலர்ைலக்கு ஞோனஸ்நோனங்பைோடுத்து… 

ஞோனஸ்நோனம் ைியக்ைம் போறிில் Baptizo ன்று அகறக்ைப்படுைிமது. அதற்கு அர்த்தம். 
ப்படி என துைிக்கு சோம் யபோடும் யபோது, அகத சோம் உள்ர நீரில் னக்ைி டுக்கும் 
யபோது அது நிமம் ோமி லனைிமயதோ அயத யபோய நோம் தண்ைரீில் னெழ்ைி லம் யபோது, நோம் 
ோற்மம் பபறுைியமோம். ஞோனஸ்நோனம் ன்பது நம்னகை னதி லோழ்க்கைகக் 
ைோட்டுைிமது. இயசுலின் உனலத்தில் யதோய்ந்த நம்னகை னதி லோழ்க்கை, அலனக்கு 
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ைீழ்ப்படிந்ததோல் ோற்மிகக்ைப்பட்ை லோழ்க்கை. நம்னகை போலங்ைலக்ைோை இயசு 
ரித்தகதப் யபோயயல, நோனம் ரித்தது யபோன்ம பைம். இயசு அைக்ைம் 
பசய்ப்பட்ைபடிய, நது பகற லோழ்க்கைக்கு நோம் அைக்ைம் பசய்ப்படுைியமோம். இயசு 
உிர்த்பதலந்தகதப் யபோயயல நோனம் உிர்த்பதலந்து ைிமிஸ்துவுக்குள் என னதி 
லோழ்க்கைகப் பபற்மினக்ைியமோம்.  

நீங்ைள் னன்ன ோனக்கும் ஞோனஸ்நோனம் பைோடுக்ைோல் இனந்தோல், அது அச்சுறுத்தயோை 
யதோன்மயோம், ஆனோல் அது அப்படில்ய. இங்யை சிய ரி லறினகமைள்: 

1. னதி சீளக னெழ்ைச் பசய்னேம் அரவு ஆறோன தண்ைரீ் உள்ர என இைத்கதத் 
யதர்வு பசய்னேங்ைள். இது என குரம், ஆறு, ரி அல்யது ைையோை இனக்ையோம். அது 
என குரில் பதோட்டிோைக் கூை இனக்ையோம். 

2. சீளர் உங்ைரின் என கைைகப் பிடித்துக் பைோள்ரட்டும் ற்பமோன்கமத் தோங்ைிப் 
பிடித்துக் பைோள்லங்ைள். 

3. தங்ைள் னடிகலப் னரிந்து பைோண்டு உறுதிப்படுத்துலதற்ைோை இந்த இண்டு 
யைள்லிைகரக் யைலங்ைள். 

"நீங்ைள் இயசு ைிமிஸ்துகல உங்ைள் பசோந்த இட்சைோை ற்றுக் 
பைோண்டீர்ைரோ?" 

உங்ைள் லோழ்நோள் னலலதும் அலக ோெோலோை ற்றுக் பைோண்டு அலனக்கு 
பந்து லோழ்லரீ்ைரோ" 

4. இந்த இண்டு யைள்லிைலக்கும் பதில் ஆம் ன்மோல், இப்படி பசோல்லுங்ைள்:  

"நீங்ைள் ைர்த்தோைி இயசுகல லிசுலோசிக்ைிம படிினோல், இப்பபோலது உக்கு 
பிதோ குோன் பரிசுத்த ஆலிின் நோத்தியய ஞோனஸ்நோனங்பைோடுக்ைியமன்" 

5. தண்ைனீக்குள் அலர்ைகர னெழ்ைடித்து, ீண்டும் உர்த்துங்ைள். 

லோழ்த்துக்ைள்! பயயோைத்தின் னதி குடிைன் - இயசுகலப் பின்பற்றும் என னதி  

சீளர் - ெலீனுள்ர யதலனுகை பிள்கரக்கு ஞோனஸ்நோனம் பைோடுத்தீர்ைள்! இது 
பைோண்ைோை யலண்டி யநம்! 

முக்கி குநிப்பு – பகுதி 4-ல் நீங்ைள் யதலனுகை பந்திகக் பைோண்ைோடுலரீ்ைள். அதற்குத் 
யதகலோன பபோனட்ைகர நிகனலில் பைோள்லங்ைள்.[அப்பம் ற்றும் திோட்கச சம்] 



சூம் கையடு னத்தைம் / Page 20 

 

தகுி 4 

இந்த பகுதிில், நீங்ைள் பபனகுலதற்ைோய் யதலன் கலத்தினக்கும் திட்ைம் பற்மித் பதரிந்து 
பைோள்லரீ்ைள். அலக உண்கோய் பதோைனம் பயனம் சிமி இைங்ைரில் இனந்து 
லந்தினப்பகதக் ைண்ைமிலரீ்ைள். ைகத பசோல்லது யபோல் ற்மலர்ைகர ைைவுலகை 
குடும்பத்திற்குள் அகறக்கும் என னகமகனேம் ைற்று பைோள்லரீ்ைள். 

3-ிிட சொட்சி 

இயசு தம் சீளர்ைரிைம் பசோன்னோர் - நீங்ைள் இகலைலக்கு சோட்சிைள். 

இயசுலின் சீளர்ைரோைி, நோனம் "சோட்சிைள்", நம்னகை லோழ்க்கைில் இயசு ற்படுத்தி 
ோற்மத்திற்கு "சோட்சி". நம் லோழ்லில். ைைவுயரோடு நீங்ைள் பைோண்டுள்ர உமயல உங்ைள் 
ைகத. நம் ல்யயோனக்கும் என ைகத உண்டு. உங்ைள் சோட்சிக ற்மலர்ைலைன் பைிர்ந்து 
பைோள்லதின் னெயம் உங்ைள் ைகதக ற்மலர்ைலக்கு பசோல்லதற்குப் பிற்சி 
பசய்ைிமரீ்ைள். 

உங்ைள் ைகதக லடிலகக்ை பய லறிைள் உள்ரன, ஆனோல் இங்யை பன்போட்டில் உள்ர 
சிய சிமந்த லறிைள்: 

• ஒரு எபிடொண அநிக்டக - நீங்ைள் ன் இயசுகலப் பின்பற்ம லினம்னைிமரீ்ைள் 
ன்பகதப் பைிர்ந்து பைோள்ரயோம். இது என னதி லிசுலோசிின் த்திில் நன்மோை 
யலகய பசய்ைிமது. 

• முன்னும் தின்னுொக - உங்ைள் "னன்" ற்றும் "பின்னம" ைகதகப் பைிர்ந்து 
பைோள்ரயோம் -உங்ைள் லோழ்க்கை இயசுகல அமிலதற்கு னன்னும் பின்னும் 
வ்லோறு இனக்ைிமது ன்பகத பைிர்ந்து பைோள்ரயோம். ரி ற்றும் சக்திலோய்ந்த 
னகம. 

• அனுடன் ற்றும் இல்னொல் - உங்ைலகை ைகதனேைன் அல்யது இல்யோல் 
பைிர்ந்து பைோள்ரயோம். இயசு உங்ைள் லோழ்க்கைில் இனந்தோல் ப்படி இனக்ைிமது, 
இல்யோல் இனந்தோல் ப்படி இனக்கும் ன்பகதப் பைிர்ந்து பைோள்ரயோம். நீங்ைள் 
இரம் லதியயய லிசுலோசத்திற்குள் லந்தினப்பரீ்ைரோனோல் உங்ைள் ைகத இன்னும் 
நன்மோை யலகய பசய்னேம். 

உங்ைள் ைகதகப் பைிர்ந்து பைோள்லம் யபோது, அது னென்று பகுதிோை பசய்னேம் 
பசல்னகம ன்பகத அமிந்தினங்ைள்: 

• அர்கபின் கட - நீங்ைள் யபசும் நபரிைம் அலர்ைரின் ஆலிக்குரி பைம் பற்மிப் 
பைிர்ந்து பைோள்ர யைலங்ைள் 

• உங்கள் கட - பின்னர் உங்ைள் சோட்சிக அலர்ைள் அனுபலத்கதச் சுற்மி பைிர்ந்து 
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பைோள்லங்ைள். 

• கடவுபின் கட - ைகைசிோை, ைைவுலகை ைகதக, உயைின் போர்கல, திப்ன 
ற்றும் னன்னுரிகைள் இகைந்த லிதத்தில் பைிர்ந்து பைோள்லங்ைள் 

உங்ைள் சோட்சி தோக்ைக்கத ற்படுத்துலதற்ைோை ிை நீரோையலோ அல்யது பய லிலங்ைள் 
உகைதோையலோ இனக்ை யலண்டிதில்கய. உண்கில், அது 3-நிிைங்ைலக்குள் 
இனக்குோனோல், யைள்லிைலக்கும், ஆறோன உகோைலுக்கும் யநம் ைிகைக்கும்.  

ப்படித் பதோைங்குலது ன்பது பற்மிக் ைலகயப்படுலரீ்ைரோனோல் - அகத ரிகோை 
கலத்துக் பைோள்லங்ைள். ைைவுள் உங்ைள் ைகதகப் பயரின் லோழ்க்கைக ோற்றுலதற்கு 
பன்படுத்த னடினேம். , ஆனோல் நிகனலில் பைோள்லங்ைள் – நீங்ைள்தோன் அகத பசோல்பலர். 

பசல் முடநகள் [45 நிிைம்] - இண்டு அல்யது னென்று குலக்ைரோை பிரிந்து அடுத்த 45 
நிிைங்ைலக்கு உங்ைள் சோட்சிகப் பைிர்ந்து பைோள்லலகதப் பிற்சி பசய்னேங்ைள். 
நம்போதலர்" அல்யது "பதரிோதலர்" ன நீங்ைள் குமிப்பிட்டுள்ர உங்ைள் 100 யபர் 
பட்டியில் இனந்து 5 யபகத் யதர்வுபசய்ை. "உங்ைரில் எனலக அந்த 5 யபரில் 
எனலோை டுத்துக் பைோண்டு, அந்த நபரிைம் அலனக்கு உதவும் லிதத்தில் உங்ைள் 
சோட்சிகக் கூமவும். 

யயய குமிப்பிைப்பட்ை லிரிலோன லடிலங்ைகரயோ அல்யது நீங்ைள் நன்மோை யலகய 
பசய்னேம் ன்று நிகனக்கும் யலறு ந்த லறிகனேம் பன்படுத்தயோம். அதன் பின்ன நீங்ைள் 
ற்பமோனலனக்கு அந்த 5 யபரில் எனலோை ோமவும்.  நீங்ைள் இந்த பிற்சிக னடிக்கும் 
யபோது உங்ைள் சோட்சிக 3  நிிைங்ைரியயோ அல்யது அதற்கும் குகமலோன யநத்தியயோ 
பசோல்ய னடினேம். 

இொப்வதொெணம் 

இவசு பசொன்ணொர்: நோயன லோனத்தியினந்திமங்ைின ெலீ அப்பம்; இந்த அப்பத்கதப் 
னசிக்ைிமலன் ன்பமன்கமக்கும் பிகறப்போன்; நோன் பைோடுக்கும் அப்பம் உயைத்தின் 
ெலீனுக்ைோை நோன் பைோடுக்கும் ன் ோம்சய ன்மோர். 

இோப்யபோெனம், நோம் இயசுவுைன் பைோண்டினக்கும் பநனங்ைி பதோைர்கபக் 
பைோண்ைோடுலதற்கு என லறிோகும். இங்யை அகத பைோண்ைோை என ரி லறி - 

நீங்ைள் கூடி லனம் யபோது, அகதிோை சிமிது யநத்கத திோனத்தில் பசயலிடுங்ைள், 

உங்ைள் போலங்ைகர ன்னிக்ை ஆண்ைலரிைம் யைலங்ைள். பின்ன ைீயற உள்ர யலத 
பகுதிக எனலக லோசிக்ைச் பசோல்லுங்ைள் 

நோன் உங்ைலக்கு எப்னலித்தகதக் ைர்த்தரிைத்தில் பபற்றுக்பைோண்யைன்; 

ன்னபலனில், ைர்த்தோைி இயசு தோம் ைோட்டிக்பைோடுக்ைப்பட்ை அன்று 
இோத்திரிியய அப்பத்கத டுத்து, ஸ்யதோத்திம்பண்ைி, அகதப்பிட்டு: நீங்ைள் 
லோங்ைிப் னசினேங்ைள், இது உங்ைலக்ைோைப் பிட்ைப்படுைிம ன்னுகை 
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சரீோினக்ைிமது; ன்கன நிகனவுகூனம்படி இகதச் பசய்னேங்ைள் ன்மோர். 
1 பைோரிந்திர் 11:23-24  

உங்ைள் குலலிற்ைோை நீங்ைள் எதுக்ைி கலத்தினக்ைிம அப்பத்கத டுத்து, சோப்பிடுங்ைள். 
லோசிப்பகதத் பதோைவும் – 

யபோெனம் பண்ைின பின்ன, அலர் அந்தப்படிய போத்தித்கதனேம் டுத்து: 
இந்தப் போத்திம் ன் இத்தத்தினோயோைி னதி உைன்படிக்கைோினக்ைிமது; 

நீங்ைள் இகதப் போனம் பண்ணும் யபோபதல்யோம் ன்கன நிகனவுகூனம்படி 
இகதச் பசய்னேங்ைள் ன்மோர். 

1 பைோரிந்திர் 11:25  

உங்ைள் குலலிற்ைோை எதுக்ைி கலக்ைப்பட்ை பறச்சோகமப் பைிர்ந்துபைோள்லங்ைள். லோசித்து 
னடிக்ை – 

ஆகைோல் நீங்ைள் இந்த அப்பத்கதப் னசித்து, இந்தப் போத்தித்தில் போனம் 
பண்ணும் யபோபதல்யோம் ைர்த்தர் லனரவும் அலனகை ைத்கதத் 
பதரிலிக்ைிமரீ்ைள். 

1 பைோரிந்திர் 11:26  

பிோர்த்தகன ற்றும் போைல்: யதலகன ஆோதினேங்ைள். இோப்யபோெனத்தில் பங்கு 
பபற்மரீ்ைள். நீங்ைள் அலனகைலர்ைள், அலர் உங்ைலகைலர்.  

பசல் முடநகள் [10 நிிைம்] - அடுத்த 10 நிிைங்ைகர இோப்யபோெனத்தில் 
பசயலிடுங்ைள். 
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தகுி 5 

இந்த பகுதிில், பெப நகைோனது ப்படி உங்ைள் பகுதிகக் ைிமிஸ்துவுக்ைோய் பன் 
படுத்தும் என லல்யகோன ைனலிோய் இனக்ைிமது ன்பகதக் ைற்றுக் பைோள்லரீ்ைள். 
யலும் என லல்யகோன பெபத்தின் னெயம் ப்படி னதி சீளர்ைகர உனலோக்குலது 
ன்பகதனேம் ைற்றுக் பைோள்லரீ்ைள். 

பெத டட 

ைைவுலகை லோர்த்கத பசோல்லுைிமது நோன் பிதோனோய்ச் பசோல்லுைிம 
னத்திபன்னபலனில், ல்யோ னுளனக்ைோைவும் லிண்ைப்பங்ைகரனேம் பெபங்ைகரனேம் 
யலண்டுதல்ைகரனேம் ஸ்யதோத்திங்ைகரனேம் பண்ையலண்டும். நோம் ல்யோ பக்தியோடும் 
நல்பயோலக்ைத்யதோடும் ையைில்யோல் அகதலுள்ர ெலீனம் பண்ணும் படிக்கு, 

ோெோக்ைலக்ைோைவும், அதிைோனள்ர ோலனக்ைோைவும் அப்படிய பசய்யலண்டும். 

பெப நகைோனது ற்மலர்ைலக்ைோை பெபம் பசய் யலண்டும் ன்ம ைைவுரின் 
ைட்ைகரக்குக் ைீழ்ப்படிலதற்கு என ரி லறிோகும். அது ன்ன -  நைந்து பைோண்யை 
பெபிப்பதோகும்.  நம்னகை ைண்ைகர னெடுலதற்கும், தகய குனிந்தினப்பதற்கும் பதியோை , 

ைண்ைகரத் திமந்து, நம்கச் சுற்மிலும் ைோணும் யதகலைகர நம் னதில் பைோண்டு, 

ைைவுரின் இகைபடுதலுக்ைோை பெபிப்பதோகும்.  

நீங்ைள் இண்டு அல்யது னென்று யபர் பைோண்ை சிமி குலக்ைரோை இந்த பெப நகைில் 
பங்யைற்ையோம் அல்யது தனிோைவும் பசய்யோம். 

நீங்ைள் என குலலோை பசன்மோல் - உத்த குயில் பெபம் பசய்னேங்ைள், ைைவுள் 
உங்ைலகை இனதத்தில் பைோண்டு லனம் யதகலைலக்ைோய் யதலனுைன் என 
உகோடுங்ைள். நீங்ைள் தனிோை பசல்லும் யபோது அகதிோை பெபம் பசய்னேங்ைள் 
அல்யது லறிில் ோகோலது சந்தித்து அலர்ைலைன் பெபம் பசய்னேம் யபோது சத்தோை 
பெபம் பசய்னேங்ைள். 

அப்படி நீங்ைள் பெப நகை பசல்லும் யபோது பெபிக்ை யலண்டி நோன்கு ைோரிங்ைள்: 

கணிக்க - நீங்ைள் ன்ன போர்க்ைிமரீ்ைள்? என பபோம்கக லடீ்டின் னற்மத்தில் 
போர்த்தோல், நீங்ைள் அக்ைம் பக்ைத்திலுள்ர பிள்கரைலக்ைோைவும், அலர்ைள் 
குடும்பங்ைலக்ைோைவும், அப்பகுதிில் உள்ர பள்ரிைலக்ைோைவும் பெபம் பசய்யோம் 

ஆொய்ச்சி - உங்ைலக்கு ன்ன பதரினேம்? அக்ைம் பக்ைம் பற்மி நீங்ைள் பத்திரிக்கைில் 
லோசித்தினந்தோல், அங்கு லோலம் க்ைகரப் பற்மி தோலது பதரிந்தினக்ையோம், அல்யது அந்த 
பகுதிில் குற்மம் அல்யது அநீதி நிகமந்தினக்ையோம். அதற்ைோய் பசல்பை ைைவுரிைம் 
யைலங்ைள். 

பபிப்தடுத்துல் - பரிசுத்த ஆலிோனலர் உங்ைள் இனதத்தில் என குமிப்பிட்ை 
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யதகலகயோ அல்யது பெபத்தின் என பகுதிகயோ பைோண்டு லயோம். ைலனித்து 
அதற்ைோய் பெபம் பசய்வும்.  

சணம் - ைைவுலகை லோர்த்கதின் என பகுதிக உங்ைள் பெப நகைக்கு னன்ன 
நீங்ைள் லோசித்தினக்ையோம். பின் நீங்ைள் நைக்கும்யபோது பரிசுத்த ஆலிோனலர் என 
லசனத்கத உங்ைள் னதில் பைோண்டு லயோம். அந்தப் பகுதி ப்படி சுற்மினேள்ரலர்ைகர 
போதிக்கும் ன்பதற்ைோை பெபினேங்ைள்.  

ைீயற பைோடுக்ைப்பட்டுள்ர ந்து ைோரிங்ைரில் உங்ைள் பெப நகைின் யபோது ைலனம் 
பசலுத்தயோம். 

அசொங்கம் - அசோங்ை கங்ைள், நீதின்மங்ைள், ைிளன் ைட்டிைங்ைள் அல்யது சட்ை 
அயோக்ை அலுலயைங்ைள் ஆைிலற்றுக்ைோை பெபினேங்ைள். அந்த பகுதிின் 
போதுைோப்பிற்ைோைவும், நிோத்திற்ைோைவும், ைைவுலகை ஞோனம் தகயலர்ைலக்குக் 
பைோடுக்ைப்படும் படினேம் பெபினேங்ைள். 

ிகம் ற்றும் ர்த்கம் - லர்த்தை கங்ைகரனேம், லைிை லரோைங்ைகரனேம் போர்த்து 
பெபினேங்ைள். யநர்கோன னதலீடுைலக்ைோைவும் அலற்கம நல்ய னகமில் 
நிர்லைிக்ைவும் பெபினேங்ைள். நல்ய நிர்லோைத்திற்ைோைவும். பபோனரோதோ நீதி ற்றும் 
லோய்ப்பிற்ைோைவும் பிோர்த்தகன பசய்னேங்ைள். ைைவுலக்குத் தோோரோை 
பைோடுப்பலர்ைலக்ைோைவும் பெபினேங்ைள். 

கல்ி – பள்ரிைள், ைல்லி கங்ைள், நிர்லோை ைட்டிைங்ைள், பதோறிற்பிற்சி கங்ைள், 

சனெை ைல்லூரிைள் ற்றும் பல்ைகயக்ைறைங்ைகரப் போர்த்து பெபம் பசய்னேங்ைள். நீதினேள்ர 
ைல்லிோரர்ைள் ைைவுலகை சத்தித்கதப் ைற்பிப்பதற்கும், ோைலர்ைரின் 
போதுைோப்பிற்க்ைோைவும் பிோர்த்தகன பசய்னேங்ைள். பபோய்கனேம் குறப்பத்கதனேம் லரர்க்ை. 
டுக்கும் னற்சிைகர ைைவுள் தகயிட்டுத் தடுக்ை பெபினேங்ைள்.  நல்ய குடிைன்ைகர 
இந்த இைங்ைரியினந்து அனுப்ப பெபினேங்ைள். 

கல்பொடர்பு - தைலல்பதோைர்ன கங்ைரோன லோபனோயி நிகயங்ைள், பதோகயக்ைோட்சி 
நிகயங்ைள் ற்றும் பசய்தித்தோள்  நிறுலனங்ைள் ஆைிலற்கமப் போர்த்து பெபினேங்ைள். . 
ைைவுலகை ைகதனேம் சீளர்ைரின் சோட்சினேம் நைம் ற்றும் உயைம் னலலதிலும் பல 
யலண்டும் ன்பதற்ைோை பெபினேங்ைள். அலது பசய்தி ல்யோ தப்ன க்ைகரனேம் 
பசன்மகை பெபினேங்ைள்.  

ஆன்ீகம் – யதலோயம் யபோன்ம ஆன்ீை கங்ைகரப் போர்த்து பிோர்த்தகன பசய்வும் 

இயசுலில் சோதோனத்கதனேம் ஆறுதகயனேம் ைண்ைகைவும், குறப்பகைோயினக்ைவும் 
பெபினேங்ைள். 

குநிப்பு: நீங்ைள் யபோலதற்கு னன்ன B. L. E. S. S பெபத்கதக் ைற்றுக் பைோண்டு அகதப் பிற்சி 
பசய் மலோயதனேங்ைள். 
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B.L.E.S.S பெதம் 

ைகைசிோை, உங்ைள் பெப நகைின் யபோது நீங்ைள் சந்திக்கும் க்ைலக்ைோை பெபிக்ை 
யலண்டி ந்து லறிைள்: 

நீங்ைள் பெப நகை பசல்லும் யபோது பரிசுத்த ஆலிோனலர் உங்ைலக்குச் பசோல்லும் 
ைோரித்திற்ைோை பெபினேங்ைள். நீங்ைள் சந்திக்கும் தனி நபர் அல்யது குலலிற்ைோை 
பெபினேங்ைள்.  

இந்த சனெைத்திற்ைோை நோங்ைள் பெபம் பசய்ைியமோம், குமிப்போை தற்ைோலது பெபம் பசய் 
யலண்டுோ ன்று யைலங்ைள். அல்யது, இப்பகுதிக்ைோை பெபிக்ைியமோம். குமிப்போை 
தற்ைோைலோலது பெபிக்ை யலண்டுோ ன்று யைலங்ைள். அலர்ைலகை பதில்ைகரக் 
யைட்ை பிமகு நீங்ைள் அலர்ைலகை யதகலைகரப் பற்மி யைட்ையோம். அலர்ைள் பைிர்ந்து 
பைோண்ைோல் உைனடிோை அலர்ைலக்ைோை பெபினேங்ைள். இகமலன் லறிநைத்தும்யபோது, ற்ம 
யதகலைகரப் பற்மி நீங்ைள் பெபம் பசய்யோம். 

நீங்ைள் பெபிக்ை யலண்டி 5 பலவ்யலறு லறிைகர நிகனலில் கலத்தினக்ை B.L.E.S.S ன்ம 
லோர்த்கத உதவும்: 

• உைல் [சுைம்] 
• பதோறில் [யலகய ற்றும் நிதி] 
• உைர்ச்சி [நல்லறி] 
• சனெைம் [உமவுைள்] 
• ஆன்ீைம் [ைைவுகர அதிைம் பதரிந்து பைோண்டு அலர் யல் இன்னும் அதிைோய் 

அன்ன பசலுத்துலது]  

பபனம்போயோன சந்தர்ப்பங்ைரில், நீங்ைள் பிோர்த்தகனச் பசய்னேம் யபோது க்ைள் 
சந்யதோளோை ற்றுக் பைோள்லோர்ைள்.  

அந்த நபர் ைிமிஸ்துலர் அல்யோதலர் ன்மோல், உங்ைள் பிோர்த்தகன என ஆலிக்குரி 
உகோைலுக்கும் உங்ைள் ைகத ற்றும் ைைவுரின் ைகதகப் பைிர்ந்து பைோள்ர ைதகலத் 
திமந்து லிடும் லோய்ப்போை அகனேம். உங்ைள் யலத போை லகுப்பிற்கு அலர்ைகர 
அகறக்ையோம் 

அல்யது அலர்ைலகை லடீ்டியயய என்று துலங்ைி நைத்தயோம். 

அந்த நபர் என ைிமிஸ்துலர் ன்மோல் அலர்ைகர உங்ைள் பெப நகைக்கு அகறத்து ப்படி 
பெப நகை பசய்லது ற்றும் B.L.E.S.S யபோன்ம ரி பிற்சிைகர பசய்லதற்கு ைற்றுக் 
பைோடுக்ையோம். 

பசல் முடநகள் [15 நிிைம்]: இண்டு அல்யது னென்று குலக்ைரோை பிரிந்து அடுத்த 15  
நிிைத்திற்கு B.L.E.S.S பெப னகமக பிற்சி பசய்ை B.L.E.S.S-ன் ந்து லறிைகரப் பிற்சி 
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பசய்லதற்ைோை பெபம் பசய்னேங்ைள். ற்மலர்ைள் இந்த னகமக்கு ப்படி பிற்றுலிப்பது 
ன்பகதனேம் பிற்சி பசய்வும். 
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தகுி 6 

உண்கோய் பின் பதோைர்பலர்ைகர யதலன் வ்லோறு உபயோைிக்ைின்மோர் ன்பகத 
ைற்றுக் பைோள்யலோம் – அலர்ைள் னதிதோய் இனந்தோலும் – பய ஆண்டுைரோய் ைற்றுக் 
பைோண்டும் ைீழ்ப்படிோதலர்ைலக்கும் யயோய். நோம் கூடி லனலது, சீளர்ைள் யலைோய் 
பவுலதற்கு ப்படி உதவுைிமது ன்பகதனேம் போர்ப்யபோம். 

3/3 குழுக்கள் 

இயசு பசோன்னோர்: இண்டு அல்யது னென்று யபர் ன் நோத்தில் கூடிலனம் பபோலது 
அலர்ைள் த்திில் நோன் இனப்யபன். 

அது என லயிகோன லோக்குறுதி, இயசுகல பின்பற்றும் எவ்பலோனலனம் இகத 
பன்படுத்தி பைோள்ர யலண்டும். ஆனோல் நீங்ைள் என குலலோை யசர்ந்து லனம்யபோது 
உங்ைள் யநத்கத ப்படி பசயலிடுலது? 

 

என 3/3 குலலோனது, தோங்ைள் கூடி லனம் யநத்கத 3 போைங்ைரோை பிரிக்ைிமது, அப்பபோலது 
இயசு ைட்ைகரிட்ை சிய ிை னக்ைிோன ைோரிங்ைலக்குக் ைீழ்ப்படிந்து. அகதப் 
பிற்சி பசய்யோம். 

இது ப்படி யலகய பசய்ைிமது?: 

ிரும்திப் தொருங்கள் [1/3 பகுதி யநம்] 

அக்கடநயுடன் பெதம்: எவ்பலோனலனம் தோங்ைள் நன்மினேள்ரலர்ைரோை இனக்கும் 
ைோரிங்ைகர பைிர்ந்து பைோள்ர யநம் டுத்துக்பைோள்லங்ைள். பின்னர் எவ்பலோனலனம் 
தோங்ைள் யபோோடிக் பைோண்டினக்ைிம சிய ைோரிங்ைகர குமித்து பைிர்ந்து பைோள்ர யலண்டும். 
உங்ைலக்கு அடுத்து அர்ந்தினக்கும் நபரிைம் இகலைலக்ைோய் பெபிக்கும் படி யைலங்ைள். 
ோனக்ைோலது அதிை ைலனம் யதகலப்பட்ைோல், கூட்ைத்தின் னடிலில் அதிை யநம் 
அலனைன் டுத்துக் பைோண்டு பெபினேங்ைள்.  

ரிசணம்: ைைவுகர யநசிப்பது, ற்மலர்ைகர யநசிப்பது, ற்மலர்ைலைன் இயசுகலப் 
பைிர்ந்து பைோள்லது, னதி குலக்ைகரத் துலக்குலது, ற்மலர்ைலக்கு உதவுலது யபோன்ம 
ைனத்துக்ைள் அைங்ைி போைல்ைகர போடுங்ைள். யலும் இந்த ைனப்பபோனள்ைள் அைங்ைி 
யலத பகுதிைகர ோோலது பைிர்ந்து பைோள்ரட்டும். 

சரிதொர்த்ல்: ைைந்த லோம் அலர்ைள் பசய்யலோம் ன்று எப்னக்பைோண்ை ைோரிங்ைகர 
பசய்தோர்ைரோ ன்பகத சரிபோர்க்ைவும் னந்கத லோத்தியினந்து:  

1. நீங்ைள் ைற்றுக்பைோண்ைகலைலக்கு ப்படி ைீழ்ப்படிந்தீர்ைள்? 
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2. நீங்ைள் ைற்றுக்பைோண்ைதில் ோனக்கு பிற்சி பைோடுத்தீர்ைள்? 

3. ோனைன் நீங்ைள் உங்ைள் ைகதக அல்யது ைைவுரின் ைகதகப் பைிர்ந்து 
பைோண்டீர்ைள்?  

அப்படி ோனக்ைோலது எப்னக் பைோண்ை ைோரிங்ைகரச் பசய் லோய்ப்ன இல்கயபனில் 
அலர்ைள் அந்த ைோரிங்ைகர இந்த லோத்திற்ைோன ைோரிங்ையரோடு இகைத்துக் 
பைோள்லங்ைள். அல்யது எனலர் இகலைகரச் பசய் இைங்ைலில்கயபனில் அகத என 
சகப எலங்கு பிச்சிகனோை டுத்துக் பைோள்ரவும்.  

வல் வொக்கி தொர்த்ல் [1/3 உங்ைள் யநம்] 

பெதம்: ைைவுயரோடு சுனக்ைோை யபசவும். இந்த லசனத்கத உங்ைலக்குக் ைற்பிக்ைக் 
ைைவுரிைம் யைலங்ைள். 

தடிக்கவும் ற்றும் ிொிக்கவும்: இந்த லோ பகுதிக படிக்ைவும். பின்லனம் 
யைள்லிைகரக் குமித்து லிலோதிக்ைவும்: 

1. இந்த பகுதிில் நீங்ைள் ன்ன லினம்னைிமரீ்ைள்? 

2. இந்த பகுதிில் நீங்ைள் கதப் னரிந்துபைோள்லது ைடினோனபதன ைண்ைமிந்தீர்ைள்? 

ீண்டும் இந்த லோ பகுதிகப் படிக்ைவும். 

3. இந்த லசனங்ைரியினந்து க்ைகரப் பற்மி நோம் ன்ன ைற்றுக்பைோள்ரயோம்? 

4. இந்த லசனங்ைரியினந்து ைைவுகரப் பற்மி நோம் ன்ன ைற்றுக்பைோள்ரயோம்? 

முன்வொக்கி தொர் [1/3 உங்ைள் யநம்] 

கீழ்ப்தடி, திற்சி பகொடு, தகிர்ந்து பகொள்: அகதிோை குகமந்தபட்சம் ந்து நிிைங்ைள் 
பெபம் பசய்னேங்ைள். குலலில் உள்ர அகனலனய இந்த யைள்லிைலக்கு வ்லோறு 
பதியரிக்ை யலண்டும் ன்பகதக் ைோட்ை பரிசுத்த ஆலிோனலரிைம் பெபினேங்ைள், பிமகு 
எப்னக் பைோடுங்ைள். 

ல்யயோனம் தோங்ைள் பசய்லதோை எப்னக் பைோண்ைகத லதி அகத ற்மலர்ைரிைம் 
பைிர்ந்து பைோள்ரவும். ற்மலர்ைள் அகத அமிந்து உங்ைலக்ைோை பெபம் பசய் அது 
லசதிோை இனக்கும். எவ்பலோன யைள்லிகனேம் அலர்ைள் எவ்பலோன லோனம் யைட்ை 
யலண்டி அலசிம் இனக்ைோது. 

அலர்ைள் அதற்கு என பதிகயப் பைிர்ந்து பைோள்லம் யபோது அது யதலனிைினந்து 
பபமப்பைோல் அலர்ைலகை பசோந்த யோசகனோை இனக்கும் பட்சத்தில், அகத அடுத்த 
நிகயில் உள்ரலர் நிதோனிக்ையோம்.  
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5. இந்த பகுதிக ப்படி ன் லோழ்லில் அப்பிோசப்படுத்துலது?  

6. இந்த பகுதிக நோன் ப்படி பிற்றுலிப்யபன்? 

7. ன் ைகத ற்றும் / ைைவுரின் ைகதக இந்த லோம் ோரிைம் பைிர்ந்து பைோள்ரலது? 

திற்சி: இண்டு அல்யது னென்று குலக்ைரோை பிரிந்து, யைள்லி 5, 6 அல்யது 7-ல் நீங்ைள் 
எப்னக் பைோண்ை ைோரிங்ைகரப் பிற்சி பசய்னேங்ைள். உதோைோை, ைஷ்ைோன 
உகோைல்ைள், என யசோதகனக திர்பைோள்லதல்; இன்கம பகுதிகக் ைற்பித்தல், 

நற்பசய்திகப் பைிர்ந்து பைோள்லதல். 

வனுடன் வதசுங்கள்: இண்டு அல்யது னென்று நபோை இனக்கும் அயத குலலில், 

எவ்பலோன உறுப்பினனக்கும் தனித்தனிோை பெபம் பசய்னேங்ைள். இந்த லோம் இயசுகலப் 
பற்மிக் யைள்லிப்படுைிம க்ைரின் இதத்கதத் தோர் பசய் அலரிைம் யைலங்ைள். உங்ைள் 
ைைகைலக்குக் ைீழ்ப்படிலதற்கு லயிகனேம் ஞோனனம் உங்ைலக்குக் பைோடுக்கும்படி. 
அலரிைம் யைலங்ைள். இதுயல இந்த கூட்ைத்தின் னடிவு. 

ல்யயோனம் பசய்து னடிந்த பிமகு, இோப்யபோெனம் டுங்ைள் அல்யது என்மோை அர்ந்து 
உைவு உண்ணுங்ைள். 

குநிப்பு - உங்ைலகை 3/3 குலக்ைள் லறிைோட்டிப் னத்தைத்தில் பைோடுக்ைப்பட்ைகலைகரப் 
படிக்ையோம். 
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தகுி 7 

இந்தப் பகுதிில், சீளர்ைகர என்மியினந்து பயோைப் பபனக்ைவும், என குமிக்யைோகர 
இக்ைோை ோற்றுலதற்கு யதகலோன பிற்சி னகமகப் பற்மினேம் போர்க்ையோம். யலும் 
3/3 குல ோதிரிகப் பிற்சி பசய்து, ப்படி நீங்ைள் சந்திப்பது, பபனகுலதற்கு லறி லகுக்கும் 
ன்பகதனேம் ைற்றுக் பைோள்ரயோம். 

திற்சி முடந 

இந்த பிற்சி னகமோனது, ோதிரி, உதலி, ைலனி ற்றும் பசல் ன்ம நிகயைகரக் 
பைோண்ைது. அது இப்படிோை யலகய பசய்ைிமது. 

 

 

ொிரி - ோதிரி ன்பது என உதோைத்கதக் குமிக்ைிமது. இது பிற்சி னகமின் ிைக் 
குறுைி பகுதி. இது என னகம ட்டுய பசய்ப்பை யலண்டும். பிற்சி னகம ப்படி 
இனக்கும் ன்பகதப் பற்மி அமிகலக் பைோடுக்ைிமது. இது எனலகத் தோர் 
படுத்துலதற்கு சிமந்த னகமன்று. அலர்ைரோையல தங்ைள் திமகக லரர்த்துக் பைோள்ர 
யலண்டும். 

எனலர் ிதி லண்டி ஏட்டுலகத என குறந்கத போர்க்கும் பபோலது அது ோதிரி நிகய. 

உி/உவு – இது அலர்ைள் பபற்றுக் பைோண்ை திமகனப் பிற்சி பசய் அனுதிக்ைிமது. 
இந்த நிகய ோதிரிக லிை அதிை ைோயம் டுக்ைிமது. ைற்றுக் பைோடுப்பலரின் உதலி 
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யதகலோினக்ைிமது. ைற்றுக் பைோடுப்பலர் உத்தவு பிமப்பிக்ைிமோர். னலலதுோை ைற்றுக் 
பைோள்லம் லக இந்த நிகய பதோைனலதில்கய ஆனோல் அடிப்பகைோன திமகனக் 
ைற்றுக் பைோள்லம் லக இந்த நிகயில் இனக்ை யலண்டும். இந்த நிகயில் அதிை 
ைோயம் டுத்துக் பைோண்ைோல், ைற்றுக் பைோள்பலர், ைற்றுக் பைோடுப்பலக அதிைோய் சோர்ந்து 
இனக்ை யலண்டிினக்கும். ற்மலர்ைலக்கு ோதிரிோகும் பபோலது இந்த நிகய 
னடிலகைனேம். 

என குறந்கத கசக்ைிள் ைற்றுக் பைோள்லம் யபோது அதின் பபற்யமோர் உதலி பசய்லர். 
இதுயல உதலி நிகய. 

கணி – இந்த நிகய நீண்ை ைோயம் டுக்கும். ைற்றுக் பைோள்பலனைன் கமனை பதோைர்யப 
இனக்கும். உங்ைள் னல திமககனேம் இந்த நிகயில் லரர்த்துக் பைோள்ர யலண்டும். 
னந்கத நிகயைகர லிை இந்த நிகய 10 ைங்கு அதிை யநம் கூை டுத்துக் 
பைோள்ரயோம். அப்படி ைற்றுக் பைோள்பலர் தன் திமகன லரர்த்துக் பைோண்டினக்கும் யபோது, 

ைற்றுக் பைோடுப்பலனைனோன பதோைர்ன சிமிது சிமிதோை குகமனேம். இந்த நிகயில் ைற்றுக் 
பைோள்பலர் அதிை பபோறுப்னைகர டுத்துக் பைோள்ைிமோர். அலனகை பசல்போட்டு 
திமனிலும் பய ைோரிங்ைகர னன்பனடுக்ைிமோர். ைற்றுக் பைோடுப்பலர் தன்னுகை ல்யோ 
திமகனனேம் ற்மலர்ைலக்குக் பைோடுக்கும் பபோலது இந்த நிகய நிகமவு பபறும்.  

என குறந்கதக்கு கசக்ைிள் ஏட்டுலதற்குத் யதகலோன ல்யோ திமகனேம், அமிவும் 
இனக்ைிமது ன்று ைைிக்கும் யபோது இந்த நிகய நிகமவு பபறுைிமது.  

பசல் – ைற்றுக் பைோடுப்பலனக்கு நிைோை லனலயத இந்த நிகய. பதோைர்ந்து இனலனக்கும் 
இகைய உள்ர பதோைர்ன நிகய நீடிக்கும். 

என பபற்யமோர் தன் குறந்கதகத் தனிோை ந்த துகைனேம் இல்யோல் கசக்ைிள் ஏட்ை 
அனுதிப்பயத இந்த நிகய. 

3/3 குழு ொிரிடப் திற்சி பசய்க 

பசல் னகமைள் [90 நிிைம்] - உங்ைள் போத்த 3/3 குலவும் 3/3 குலக்ைள் லடிலகப்ன 
பக்ைங்ைள் 19-20  பன்படுத்தி பிற்சி பசய்வும்.  

• பின்னோல் தினம்பிப் போர்க்ைவும் – பசன்ம லோ சலோல்ைகரப் பன்படுத்தி 
லிசுலோசத்கதப் பிற்சி பசய்ை. 

• யயய போர்க்ைவும் - ோற்கு 5:1-20  பன்படுத்தி ைீயற பைோடுக்ைப்பட்டுள்ர 1 – 4 
யைள்லிைலக்கு பதியரிக்ைவும். 

• னன்யனோக்ைி போர்க்ைவும் – ைீயற பைோடுக்ைப்பட்டுள்ர யைள்லிைள் 5, 6, ற்றும் 7  
பன்படுத்தி ைீழ்ப்படிலகதனேம் பைிர்ந்து பைோள்லலகதனேம் பிற்சி பசய்னேங்ைள்.  
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நிகனலில் பைோள்லங்ைள் - எவ்பலோன பிரிவும் உங்ைள் பிற்சி யநத்தின் 1/3 [அல்யது 30 
நிிைங்ைள்] டுத்துக்பைோள்ர யலண்டும். 
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தகுி 8 

இந்த பகுதிில், ப்படி தகயகத்துல குலக்ைள் குகமலோன ைோயத்தில் தகயலர்ைகர 
உனலோக்குைிமோர்ைள் ன்பகதப் பற்மி போர்ப்யபோம். இயசு ப்படி ற்மலர்ைலக்கு 
பைிலிகை பசய்லகத தகயகத்துலோை ோற்மினோர் ன்பகதக் ைற்றுக் பைோள்யலோம். 
சிமிது யநம் டுத்துக் பைோண்டு 3/3 குலகல பிற்சி பசய்யலோம். 

டனடத்து குழுக்கள் 

தகயகத்துல குலக்ைள் 3/3 ோதிரிகப் பின்பற்றுபகல. அந்த குலக்ைள் என குமிப்பிட்ை 
ைோயத்திற்கு ட்டுய கூடுபகல. இந்த குலலின் குமிக்யைோள் குலலின் 
அங்ைத்தினர்ைலக்குப் பிற்சி பைோடுத்து அலர்ைரோையல என குலகல அகப்பதற்கு 
ஊக்குலிப்பதோகும். 

பய சூழ்நிகயைரில் இந்த னகமகப் பின்பற்மயோம். நோயைோடிைலக்கும், ோைலர்ைலக்கும் 
இந்த னகம ிைவும் பனுள்ரதோை இனக்கும். ற்ைனயல ைிமிஸ்தலர்ைரோை 
இனப்பலர்ைலக்கு இது பன்படும் ஆனோல் தோங்ைரோையல என குலகல ஆம்பிப்பதற்கு 
அலர்ைலக்குப் பிற்சி பைோடுக்ை யலண்டும். எய சத்தில் அயநைர் ைிமிஸ்துலிற்குள் 
லந்து, அலர்ைகரக் ைலனிக்ை னடிோத யபோதும் இந்த னகம அதிைம் பன்படும். 

3/3 குழு ொிரிட ீண்டும் திற்சி பசய்க 

பசல் னகமைள் [90 நிிைம்] - உங்ைள் போத்த 3/3 குலவும், 3/3 குலக்ைள் லடிலகப்ன 
பக்ைங்ைள் 19-20  பன்படுத்தி பிற்சி பசய்வும்.  

இந்த யநத்தில்: 

• பின்னோல் தினம்பிப் போர்க்ைவும் – பசன்ம லோ சலோல்ைகர பன்படுத்தி 
லிசுலோசத்கதப் பிற்சி பசய்ை. 

• யயய போர்க்ைவும் - அப் 2:42-27  பன்படுத்தி ைீயற பைோடுக்ைப்பட்டுள்ர 1 – 4 
யைள்லிைலக்கு பதியரிக்ைவும். 

• னன்யனோக்ைி போர்க்ைவும் – ைீயற பைோடுக்ைப்பட்டுள்ர யைள்லிைள் 5, 6, ற்றும் 7  
பன்படுத்தி ைீழ்ப்படிலகதனேம் பைிர்ந்து பைோள்லலகதனேம் பிற்சி பசய்னேங்ைள்.  

தகயகத்துலத்கத சுறற்சி னகமில் பிற்சி பசய்ை, பனன்மோல் ல்யயோனக்கும் 
யைள்லி யைட்ைவும், பெபிக்ைவும் லோய்ப்ன ைிகைக்கும். து நன்மோை உள்ரயதோ, தில் சிமிது 
பிற்சி யதகலயோ, இன்னும் அதிைோை லரர்லதற்கு து யதகலயோ அகத உற்சோைப் 
படுத்துங்ைள். 
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ிடணில் பகொள்ளுங்கள் - எவ்பலோன பிரிவும் உங்ைள் பிற்சி யநத்தின் 1/3 [அல்யது 
30 நிிைங்ைள்] டுத்துக்பைோள்ர யலண்டும். 
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தகுி 9 

இந்த அர்லில், எய லிதோை யோசிப்பது, ப்படி யதல இோஜ்ெித்தின்  லரர்ச்சிகப் 
போதிக்ைிமது ன்றும் ப்படி பல்யலறு லிதங்ைரில் சிந்திப்பது சீளர்ைகரப் பபனக்குலதற்கு 
உதவுைிமது ன்றும் போர்ப்யபோம். அதற்கு வ்லரவு யநம் ஆகும் யலும் அகத ப்படி 
துரிதப்படுத்துலது ன்றும் போர்ப்யபோம். ப்படி இயசுகலப் பின்பற்றுபலர்ைள் தங்ைள் 
பட்ைைத்கத ோற்மிகக்ை னடினேம் ன்பகதனேம் போர்ப்யபோம். ைகைசிோை ப்படி என 3 
ோத திட்ைம் ைைவுலகை குடும்பத்கத லரர்ப்பதற்கு உதவும் ன்றும் போர்ப்யபோம். 

3-ொ ிட்டம் 

இப்பபோலது சிய அடிப்பகைோன சீளர்ைகர உனலோக்கும் னகமைகரக் ைற்றுக் பைோண்ை 
படிோல் சிமிது யநம் பெபத்தில் தரித்தினங்ைள். அடுத்த 3 ோதத்திற்கு நீங்ைள் ன்ன 
பசய் யலண்டுபன யதலனிைம் யைலங்ைள். அலனக்ைோய் சிமிது யநம் ைோத்தினந்த பின் 
ைீயற பைோடுக்ைப்பட்டுள்ர திட்ைத்கதப் னர்த்தி பசய்னேங்ைள். உங்ைலகை திட்ைத்கத 
உங்ைரின் பங்குதோனைன் பைிர்ந்து பைோள்லங்ைள். இன்மியினந்து 1,2,3,4,6,8 ற்றும் 12-லது 
லோங்ைரில் சரிபோர்ப்பதற்கு அலனைன் என திட்ைிடுங்ைள்.  

ன் ைகதகனேம் ைைவுரின் ைகதகனேம் பின்லனம் நபர்ைலைன் பைிர்ந்து பைோள்யலன். 

 

பின்லனம் க்ைகர அகறத்து ன்னுைன் என பபோறுப்னக் குலகலத் பதோைங்ை யைட்டுக் 
பைோள்யலன்.  

 

ைீழ்க்ைோணும் க்ைகர என பபோறுப்ன குலகலத் பதோைங்குலதற்கும் பிற்சிரிப்பதற்கும் 
ஊக்ைப்படுத்துயலன். 

 

ன்னுைன் பின்லனம் நபர்ைகர என 3/3 குலகலத் பதோைங்குலதற்கு அகறப்யபன்.  

 

ைீழ்ைோணும் நபர்ைகர என 3/3 குலகலத் பதோைங்குலதற்கும் பிற்சிரிப்பதற்கும் 
ஊக்ைப்படுத்துயலன். 

 

ைீழ்ைோணும் நபர்ைகர என 3/3 நம்பிக்கை அல்யது ைண்டுபிடிப்ன குலலில் பங்யைற்ை 
அகறப்யபன்.  
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பின்லனம் நபர்ைகர ன்னுைன் பெப நகைக்கு அகறப்யபன் 

 

பின்லனம் நபர்ைலக்கு அலர்ைரின் ைகத ற்றும் ைைவுரின் ைகதகச் பசோல்லதற்கும் 100 
பட்டிகய உனலோக்ைவும் உதலி பசய்யலன். 

 

பின்லனம் நபர்ைகரத் பதோைர்ந்து பெப கசக்ைிள் னகமக பன்படுத்துலதற்குக் யைட்டுக் 
பைோள்யலன்.  

 

எவ்பலோன ___________________ [நோட்ைள் / லோங்ைள் / ோதங்ைள்] - ல் பிோர்த்தகன சுறற்சி 
னகமக நோன் பன்படுத்துயலன். 

 

நோன் எவ்பலோன ___________________ [நோட்ைள் / லோங்ைள் / ோதங்ைள்] - ல் பெப நகை 
பசல்யலன். 

 

நோன் பின்லனம் க்ைகர, லறி நைத்தும் என தகயகத்துல குலலில் பங்யைற்ை 
அகறப்யபன். 

 

நோன் க்ைகர இந்த சூம் பிற்சிக டுத்துக் பைோள்ர ஊக்குலிப்யபன். 

 

பிம ஈடுபோடுைள்: 
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வல் ிடன திற்சி 

தகுி 10 

இந்த யல் நிகய பிற்சி லகுப்பியய, என பட்டிகயக் பைோண்டு பிற்சிின் பயத்கத 
திப்பிடுயலோம். யலும் சிமி சகபைகர இகைத்து இன்னும் அதிைோன 
குமிக்யைோள்ைகர அகைலதற்கு ப்படி தகயகத்துலம் உதவுைிமது ன்பகதக் ைற்றுக் 
பைோள்யலோம். சை ைண்ைோைிக்கும் குலக்ைள் ப்படி அதன் தகயலர்ைகர உோன 
நிகயக அகைச் பசய்ைிமது ன்பகதனேம் ைற்றுக் பைோள்யலோம். 

திற்சிபிப்தட சரிதொர்க்கும் தட்டில் 

இந்த பட்டில் சீளக உனலோக்குலதில் உங்ைலகை பயம் ற்றும் பயலனீத்கத 
ைோட்டும் ிைச் சிமந்த ைனலிோகும். ற்மலர்ைலக்கு உதவுலதற்கும் இது ிைச் சிமந்த 
ைனலிோகும் –ற்மலர்ைலம் உங்ைலக்கும் உதல பன் படுத்தயோம்.  

சு திப்படீ்கை பசய் இந்த லிகலோன [5 நிிைங்ைள் அல்யது குகமலோன] படிைகர 
பன்படுத்தவும்:  

• தடி 1 – சீளர்ைகர உனலோக்கும் னகமில் பைோடுக்ைப்பட்டுள்ர பட்டியின் இைது 
பக்ைத்தில் உள்ரகத படிக்ைவும் 

• தடி 2 – ைீழ்ப்க்ைோணும் னகமகப் பன்படுத்தி எவ்பலோன பிற்சி 
னகமகனேம் குமிப்பிட்டு ைோட்ைவும்.  

• நீங்ைள் அமிந்தினக்ைலில்கய அல்யது ைனலிகப் னரிந்து பைோள்ரோலிட்ைோல் - 
ைனப்ன பபட்டிில் டிக் பசய்வும். 

• உங்ைலக்கு ஏரவு பதரிந்தினந்தினக்ைிமது ஆனோலும் அகதப் பற்மி உறுதிோை 
பதரிலில்கய ன்மோல் – சிலப்ன பபட்டிில் டிக் பசய்வும் 

• உங்ைலக்குத் பதரினேம், ற்மலர்ைலக்கும் பிற்சி பைோடுக்ை னடினேம் ன்மோல் –

ஞ்சள் பபட்டிில் டிக் பசய்வும் 

• உங்ைலக்கு இந்த னகம நன்கு பதரினேம் ற்மலர்ைலக்கும் நன்மோையல பிற்சி 
பைோடுக்ை னடினேம் ன்மோல் - பச்கசப் பபட்டிில் டிக் பசய்வும் 

ிடணில் பகொள்க - உங்கபின் திற்சி சரிதொர்ப்பு தட்டிடன உங்கள் திற்சிொபர் 
ற்றும் / அல்னது உங்கள் திற்சி தங்குொரிடம் தகிர்ந்து பகொள்ப நந்து ிடொீர்கள். 
ீங்கள் ற்நர்களுக்கு ிகொட்டிொக திற்சிொபொக இருப்தீர்கபொணொல் 
அர்களுடன் இந் தட்டிடனப் தகிர்ந்து பகொள்ளுங்கள். 
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திற்சிட சரிதொர்க்கும் தட்டில் 
 

 
 

 
 

ைனப்ன: னதி தைலல்ைலைன் 
பிற்சி பைோடு, னரிந்து 
பைோள்லலதில் ைலனம் 
பசலுத்து   

சிகப்பு:  அலர்ைள் அடிப்பகைக 
ைற்றுக் பைோள்லம் லக 
அலர்ைலைன் இனங்ைள். 

ஞ்சள்: பதோைர்ந்து தகுதிோனலக 
யதடுங்ைள்.  

பச்கச: அலர்ைகர லிட்டு லிட்டு, 

ஊக்குலிப்பதற்கு 
ற்மலர்ைகரத் யதடுங்ைள் 

 
 

பிற்சி னகமைள் 

ொிரி   உி பசய் கணி ிட்டு பசல் 

பரிொது  ிநணற்நர் குிொணர் ிநடொணர் 

லறிைோட்டுபலர் பசய்லது 

லறிைோட்டுபலர் 
தைலல்ைகரனேம் 
அமிவுறுத்தல்ை

கரனேம் 
பைோடுக்ைிமோர் 

லறிைோட்டுபலர் 
உதலிகனேம் 
அமிவுறுத்தல்ை

கரனேம் 
பைோடுக்ைிமோர் 

லறிைோட்டுபலர் 
உதலிகனேம் 

உத்யலைத்கதனேம் 
பைோடுக்ைிமோர் 

லறிைோட்டுபலர்  
று 

தைலல்ைகரப் 
பபற்றுக் 

பைோள்ைிமோர் 

திட்ைங்ைள் ப்படி தோரிக்ைப்படுைிமது 

 
லறிைோட்டுபலர் 

னடிவு பசய்ைிமோர் 

லறிைோட்டுபலர் 
உகோடுைிமோர் 
யைட்பலர் னடிவு 

பசய்ைிமோர் 

லறிைோட்டுபலர் 
/ யைட்பலர் 

உகோடுைிமோர் 
யைட்பலர் னடிவு 

பசய்ைிமோர் 

 

உகோடுபலர் 
னடிவு 

பசய்ைிமோர் 

லோத்து யபோன்ம சீளத்துலம் 
    

உங்ைள் ைகதகச் பசோல்லுங்ைள் [சோட்சி]     

ைைவுரின் ைகதகச் பசோல்லுங்ைள் 
[சுலியளசம்] 

    

உமவுைள் பட்டில் 100 
    

யலைம் 
    

பய லறிைரில் ஊறிம் 
    

3/3 ோதிரி குல 
    

ரி சகப - யதலகனனேம் ற்மலர்ைகரனேம் 
யநசி, சீளர்ைகர உனலோக்கு 

    

இண்டு சகபைரில் பங்கு பைோள்லது 
    

பிற்சி சுறற்சி     

பபோறுப்போன குலக்ைள் 
    

சுோை உட்பைோள்லதல்:     

• யலத லசனத்கத தினனம் லோசித்தல் 

[ைீழ்ப்படி] 

    

• பெபம் - யபசு & ைலனி [பெப சுறற்சி]     

• ோம்ச லோழ்க்கை – க்ைிம் 
[எனலனைன் எனலர்] 

    

• சித்லகத & யலதகன 
    

ோஜ்ம் ங்யை இல்கய ன்று ைண்ைள் 
ைோைட்டும் 

    

சோதோன நபகக் ைண்ைமினேங்ைள் [த். 
10, லூக்ைோ. 10] 

    

பெப நகை 
    

சகபோய் இனத்தல் 
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• க்ைிம் [என்மோை சோப்பிடுதல், 

எனலனைன் எனலர்] 

    

• துதி ஆோதகன 
    

• யலதம் [ைீழ்ப்படி, பிற்சி பசய்]     

• இயசுகலப் பற்மி கூறுதல் [பைிர்தல்]     

• ஞோனஸ்நோனம் 
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கற்றுக் பகொடுக்கும் குழுக்கள் 

இயசு பசோன்னோர் - "நோன் உங்ைலக்கு என னதி ைட்ைகரகக் பைோடுக்ைியமன்: நோன் 
உங்ைகர யநசித்தபடிய நீங்ைலம் எனலகபோனலர் யநசிக்ை யலண்டும். இதனோல் ன் 
சீளர்ைபரன்று ல்யோனம் அமிந்துபைோள்லோர்ைள். 

ைற்றுக் பைோடுக்கும் குலலோனது தகயகத் தோங்குபலர்ைகரனேம் 3/3 குலக்ைகரத் 
பதோைங்கும் நபர்ைகரனேம் பைோண்ைது. இது 3/3 ோதிரி லடிலத்கதப் பின்பற்றுைிமது. யதலன் 
உங்ைரில் பசய்னேம் ைிரிகக இந்த லடிலத்தின் னெயம் அமிந்து பைோள்ரயோம்.  

இந்த னகமில் தகயலனக்குத் தகயலர் ைற்றுக் பைோடுக்ைப்படுைிமது. அலர்ைள் தனிப்பட்ை 
நபோையலோ அல்யது என சிமி சகபகச் சோர்ந்தலோையலோ அல்யது என ஊறித்கத 
சோர்ந்தலோையலோ அல்யது என சகப குலகலச் சோர்ந்தலோையலோ இனக்ையோம். 

இந்த குலகல சோர்ந்தலர்ைள் ஊறித்தில் இயசு பசன்ம போகதகத் யதர்ந்பதடுத்து அதில் 
பசல்லோர்ைள். அலர்ைள் யைள்லி யைட்போர்ைள் திப்படீும் பசய்லோர்ைள். இந்த பகுதிைள் 
எனலக குகமத்து திப்பிையலோ அல்யது அலர்ைரின் சுதிப்கபத் தூண்டுலதற்யைோ 
இல்கய. அது பசோல்யிக் பைோடுப்பதற்கும் ஊக்குலிப்பதற்குய.  

இந்த ரி லடிலத்கத உபயோைிக்ைவும் 

ிரும்திப் தொர் [உங்ைள் யநத்தில் 1/3 அரவு] 

னென்மின் னதற் பகுதிியய, என அடிப்பகை 3/3 குலலில் இனப்பது யபோன்று நிகனத்துக் 
பைோண்டு பெபம் பசய்னேங்ைள். பின்னர் குலலின் தரிசனத்கதனேம், உண்கத் தன்ககனேம் 
னன்ன எப்னக் பைோண்ைகலைகரனேம் தினம்பிப் போர்ப்பதற்கு யநம் எதுக்குங்ைள்.  

நீங்ைள் ைிமிஸ்துவுக்கு வ்லரவு ைீழ்ப்படிைிமரீ்ைள்? [லசனம், பெபம், நம்பிக்கை, ைீழ்ப்படிதல், 

னக்ைி உமவுைள்] 

ைைந்த கூட்ைத்தில் டுத்த நைலடிக்கை, திட்ைங்ைகர உங்ைள் குல னடிக்ைலில்கயோ? 

அலர்ைகர திப்போய்வு பசய்வும். 

வல் வொக்கி போர்க்ை [1/3 யநம்] 

பின்லனம் ரி யைள்லிைகரப் பற்மி உங்ைள் குலகல லிலோதிக்ைச் பசோல்லுங்ைள் 

1. எவ்பலோன அர்லிலும் இந்த நோன்கு ைர அகப்பில் வ்லோறு பசல் படுைிமரீ்ைள்? 

2. து நன்மோை யலகய பசய்ைிமது? உங்ைரின் ிைப்பபரி சலோல்ைள் ன்ன? 

3. உங்ைரின் தற்யபோகத தகயனகம லகபைத்கத திப்படீு பசய்வும். 
4. உங்ைலக்கு சலோயோை இனந்தது து அல்யது னரிந்து பைோள்ர ைடினோை இனந்தது 
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ன்ன? 

5. சீபத்தில் ைைவுள் உங்ைலக்கு ன்ன ைோண்பிக்ைிமோர்? 

6. அனுபலனள்ர தகயலர்ைரிையோ அல்யது ற்மலர்ைரிைினந்யதோ தோலது 
யைள்லிைகரக் யைட்ை யலண்டுோ? 

முன்வணொக்கி தொர்த்ல் [உங்ைள் யநத்தில் 1/3 பகுதி] 

ல்யயோனம் அகதிோை பெபத்தில் தரித்தினந்து ைீழ்ைோணும் யைள்லிைலக்கு ப்படி லிகை 
ைோண்பபதன பரிசுத்த ஆலிோனலரிைம் யைலங்ைள்.  

7. அடுத்த னகம நோம் கூடி லனலதற்கு னன்னர் ந்த பசல் திட்ைத்திற்கு அல்யது 
இயக்கை பிற்சி பசய் யதலன் லினம்னைிமோர்? [உங்ைள் பைிக கோைக் 
பைோள்ர உதவுலதற்ைோை நோன்கு ைர னகமகப் பன்படுத்துங்ைள்] 

8. ப்படி னக்கு லறிைோட்டுபலர் அல்யது ன்னுகை குல உறுப்பினர்ைள் னக்கு 
உதல னடினேம்? 

இறுதிோை பெபத்தில் குலலோை யதலயனோடு யபசுலதற்கு யநத்கதச் பசயலிடுங்ைள். 

நீங்ைள் பிரிந்து பசல்லும் யபோது உங்ைள் குல பசன்மகைனேம் எவ்பலோனலரின் னகதனேம் 
ஆண்ைலர் தோர் பசய்னேம் படி, குலலில் உள்ர எவ்பலோனலனம் யதலனிைம் பெபம் பசய் 
யலண்டும். 

இந்த அர்லில் யதலன் உங்ைலக்குக் ைற்பித்த ல்யோலற்றுக்கும் ைீழ்ப்படி யதகலோன 
பபயத்கதனேம் ைீழ்ப்படிதகயனேம் தனலதற்ைோய் யதலனிைம் யலண்டிக்பைோள்லங்ைள். என 
இகர தகயலனக்ைோய் பெபிக்ை, என னெத்த தகயலனக்கு இதுயல சரிோன தனைம். 

இந்த குலக்ைள் பபனம்போலும் தூத்தில் சந்திப்பதோல், நீங்ைள் பைோண்ைோடுலதற்கு இதுயல 
தனைம். இோப்யபோெனம் அல்யது உைகலப் பைிர்ந்து பைோள்ரயோம், ஆனோல் உைல்நயம், 

குடும்பம் ற்றும் நண்பர்ைகரப் போர்த்துக் பைோள்லங்ைள்.   
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ொன்கு கப டதடம்     

 
கபத்டப் பதருக்குது: ோனைன், ப்படி, 

ப்யபோது நீங்ைள் உண்கனேள்ர க்ைகரப் பிரித்து 
அலர்ைள் பபனகுலதற்கு 
பபோறுப்போரோக்குைிமரீ்ைள்?  

                                                                                                
பறுடொண கபம்/ினம்: ங்யை அல்யது 

ோனைன் [ந்த குலலினனைன்] யதல  

இோஜ்ெித்கத லிரிவுபடுத்த திட்ைிடுைிமரீ்ைள்? 

 

ிடக்கும் கபம்/ினம்: ங்யை அல்யது  

ோனைன் யதல இோஜ்ெித்தின்  

நற்பசய்திக பைிர்ந்து பைோள்லைிமரீ்ைள்? 

ப்படி அகத பசய்ைிமரீ்ைள்? 

                                                                                                   
பரும் கபம் / ினம்: ஆலிில் லரர்லதற்கு  

ப்படி க்ைகரத் தோர்படுத்துைிமரீ்ைள்? 
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டனமுடந டதடத்ில் எபி சடதட குநிக்கும் முடந 

Jim T 

Fort Worth 3-13 

 
Wylie C 
Berlin 2-14 

Tim P 
Johor Bahru 2-14 

Arnold S 

Flagstaff 5-14 

Charles D 
Fort Worth 9-14 

    
 
 

குல தகயலரின் பபர் 

 

 
 

இைம்/ஆம்பிக்கும் யததி

 
0 8 

0 

Y 8 

12 0 

0 

N 0 

 
3 0 

0 

N 0 

 
2 4 

0 

N 4 

0 5 

5 

Y 3 

Rusty N 
Fort Worth 6-13 

Jeremy T 
Arllington 7-13 

Jerry E 
Pheonix 9-13 

Mike L 
Fort Worth 9-13 

0 7 

2 

0 6 

0 

Y 4 N 0 

4 1 

1 

N 1 

2 2 

1 

Y 4 

David T  Grant N 
State Prison 10-13 WS H.S. 1-14 

Chris K 
Flagstaff 1-14 

Matt B Fort 
Worth 2-14 

8 0 

0 

N 2 

0 8 

5 

Y 4 

5 0 

1 

N 0 

4 2 

1 

N 2 

Justin D 
Online 5-13 

0 9 

5 

Y 8 

Zack D 
Richardson 9-13 

Kevin R 
Piano 1-14 

George P 
Frankfurt 8-13 

Dave L 
Singapore 11-13 

Jacob Y 
Naples 1-14 

6 0 

0 

N 0 

2 2 

0 

N 2 

4 1 

1 

N 2 

2 6 

1 

Y 4 

4 0 

0 

N 0 
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தின் இடப்பு 
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3/3 குழு பொடர் 

ம்திக்டக பொடர் [வடுதர்களுக்கு] 

உங்ைள் குலலின் “யல் யநோக்ைிப் போர்” பகுதிக்கு ைீழ்ைோணும் லரிைகரப் பன்படுத்துங்ைள். 
சிய லரிைலக்கு, உங்ைள் குல என னகமக்கு யல் கூை யலண்டி அலசிம் லயோம்.  

1. போலிைலக்கு நம்பிக்கை: லூக்ைோ 18:9-14 

2. கறைலக்கு நம்பிக்கை: லூக்ைோ 12:13-34 

3. ஏடிப்யபோனலர்ைலக்கு நம்பிக்கை: லூக்ைோ 15:11-32 

4. பதோகயந்து யபோனலர்ைலக்கு நம்பிக்கை: லூக்ைோ 19:1 -10 

5. துக்ைத்திலுள்ரலர்ைலக்கு நம்பிக்கை: யோலோன் 11:1-44 

6. யதடுபலர்ைலக்கு நம்பிக்கை: யோலோன் 3:1-21 

 

வொொணின் குநிீடுகள் [வடுதர்களுக்கு] 

உங்ைள் குலலின் “யல் யநோக்ைிப் போர்” பகுதிக்கு ைீழ்ைோணும் லரிைகரப் பன்படுத்துங்ைள். 
சிய லரிைலக்கு, உங்ைள் குல என னகமக்கு யல் கூை யலண்டி அலசிம் லயோம். 

1. தண்ைகீ திோட்சசோை ோற்றுதல் யோலோன் 2:1-12 

2. அச அதிைோரி ைன் சுைகைதல்: யோலோன் 4:46-54 

3. யநோனேற்மலகக் குைோக்குதல்: யோலோன் 5:1-17 

4. ோிம் யபனக்கு உைலரித்தல்: யோலோன் 6:1-14 

5. தண்ைரீின் யல் நைத்தல்: யோலோன் 6:15-25 

6. பிமலிக் குனைனோினக்ைிம னுளகனக் குைோக்குதல் யோலோன் 9:1-41 

7. யோசனகல ரித்யதோரியினந்து லப்னதல்: யோலோன் 11:1-46 

 

உங்கள் தொடடத் பொடங்குங்கள்: முல் 8 கூட்டங்கள் 

இது ற்ைனயல ைிமிஸ்துலர்ைரோை உள்ர ஆனோல் இது யபோன்ம குலலில் னன்ன 
இல்யோதலர்ைலக்கு உைந்தது. பிற்சி பகுதிைள் இந்த 8 அர்வுைலக்கும் பபோதுலோனகல. 
தனிப்பட்ை பிற்சிைள் அடுத்து லனம் கூட்ைங்ைரில் பதோைங்குைிமது.  

1. உங்ைள் ைகதகக் கூறுங்ைள் 

யல் யநோக்கு: ோற்கு 5: 1-20. லசனங்ைள், 18-20  ைலனிக்ை.  

பிற்சி பசய்: உங்ைள் ைகதகச் பசோல்யி பிற்சி பசய்ை. இயசுகலப் பற்மி பசோல்லும் 
பபோலது உங்ைள் ைகதகனேம் பசோல்லதற்கு தோோய் இனக்ை யலண்டும். இப்படி உங்ைள் 
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ைகதக பசோல்யயோம்:  

• இயசுகலப் பின்பற்றுலதற்கு னன் உங்ைள் லோழ்க்கை ப்படி இனந்தது 
ன்பகதப் பற்மி யபசுங்ைள். உங்ைள் உைர்வுைள் [லயி, தனிக], யைள்லிைள் 
[ைத்தின் பின் ன்ன நைக்கும்?], இயசுகலப் பின்பற்றுலதற்கு னன்ன 
இனந்த யபோோட்ைங்ைள் ஆைிலற்கமக் குமித்து யபசுங்ைள்.  

• நீங்ைள் ப்படி இயசுகலப் பின்பற்றுபலோனரீ்ைள் ன்பகதப் பற்மிப் யபசுங்ைள். 
-இயசுகலப் பற்மி அலர்ைரிைம் பசோல்லுங்ைள்! இயசுலின் அத்திோலசி 
ைகத: நோம் ல்யயோனம் யதலனுக்கு திோை போலம் பசய்யதோம். நம்னகை 
போலங்ைரினோயய நோம் ைகையலோம்.  

• ஆனோல் நோம் இயசுலில் லிசுலோசம் கலக்கும்யபோது ைத்தியினந்து 
இட்சிக்ைப்படுைியமோம். 

• நம்னகை போலங்ைலக்ைோை அலர் ரித்தோர், ஆனோலும் ரித்யதோரியினந்து 
ீண்டும் உியோபைலந்தோர். 

• இயசுகலப் பின்பற்மி பிமகு உங்ைள் லோழ்க்கை ப்படி இனக்ைிமது ன்பகதப் 
பற்மி யபசுங்ைள்-இயசு உங்ைள் லோழ்க்கைக ோற்மிது பற்மி அலர்ைரிைம் 
பசோல்லுங்ைள்.  ைிழ்ச்சிகனேம், சோதோனத்கதனேம் ற்றும் இயசு பைோடுத்த 
ன்னிப்கபனேம் பற்மி பசோல்லுங்ைள். 

• பதில் கூம யைலங்ைள் - உங்ைள் ைகத என பதிகய திர் போர்க்ை யலண்டும். 
எனலனகை ஆலிக்குரி லோஞ்கசகப் பற்மித் பதரிந்து பைோள்லதற்கு சிய 
யைள்லிைள் யைலங்ைள். இது யபோன்ம யைள்லி யைட்ையோம். நீங்ைள் ப்படி 
ன்னிக்ைப்படுலரீ்ைள் ன்பகதப் பற்மித் பதரிந்து பைோள்ர யலண்டுோ? அல்யது 
யதலன் உங்ைள் லோழ்க்கைக ோற்ம லினம்னைிமரீ்ைரோ? 

• சுனக்ைவும் – உங்ைள் ைகத சுனக்ைோைவும் சுகலோைவும் இனக்ை யலண்டும். 
அது பிமனக்கு ைலனச் சிகதகல ற்படுத்துலதோை இனக்ைக் கூைோது. 
நீரோனதோை இனந்தோல் யைட்பலரின் ஆர்லம் குகமந்து லிடும். 

• உங்ைள் குலலில் இனப்பலனைன் உங்ைள் ைகதகச் பசோல்லதற்கு பிற்சி 
பசய்வும். 

• பசோல்லதற்கு 5 யபகத் பதரிந்து பைோள்ரவும். பெபிக்ைவும். தங்ைள் ைகதக 
பசோல்ய யலண்டி அந்த ந்து யபகக் ைோட்டும் படி யதலனிைம் யைலங்ைள்.    

_____________________ 
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2. இயசுலின் ைகதகச் பசோல்யவும். 

யல் யநோக்ைி போர்: 1 பைோரிந்திர் 15:1-8, யோர் 3:23, யோர் 6:23 

பிற்சி: உங்ைள் குலலில் உள்ர அகனலனக்கும் ரி னகமகப் பன்படுத்தி 
இயசுலின் ைகதகச் பசோல்ய பிற்சி பைோடுங்ைள். 5 யபனக்கு உங்ைள் ைகதகனேம் 
இயசுலின் ைகதகனேம் இந்த லோம் பசோல்லுங்ைள். எவ்பலோன லோனம் இகதச் 
பசய்னேங்ைள்.    

_____________________ 

3. பின்பற்று & பிடி 

போர்க்ை: ோற்கு 1:16-20 

பிற்சி: என பட்டில் தோர் பசய்னேங்ைள். என பலள்கரத்தோரில் உங்ைலக்குத் பதரிந்த, 

இயசுகலப் பற்மித் பதரிந்து பைோள்ர யலண்டி 100 யபரின் பபர்ைகர லதுங்ைள். 
[குடும்பம், நண்பர்ைள், அயைத்தோர், உைன் பைிோற்றுபலர் ற்றும் பள்ரிக்கூை நண்பர்ைள்]. 
5 யபனக்கு உங்ைள் ைகதகனேம் இயசுலின் ைகதகனேம் இந்த லோம் பசோல்லுங்ைள். 
எவ்பலோன லோனம் இகதச் பசய்னேங்ைள்.  

_____________________ 

4. ஞோனஸ்நோனம் 

போர்க்ை: யோர் 6:3-4 அப் 8: 26-40 

பிற்சி பசய்: அனைோகில் ங்கு தண்ைரீ் இனக்ைிமது ன்று ைண்ைமினேங்ைள்.[குரிக்கும் 
பதோட்டி, குரம், ஆறு, ரி]. னதி லிசுலோசிைலக்கு ஞோனஸ்நோனம் பைோடுக்ைவும். லிசுலோசிோன 
உையன அலர்ைலக்கு ஞோனஸ்நோனம் பைோடுக்ைவும். ஞோனஸ்நோனம் பற்மி இன்னும் அதிைோை 
பதரிந்து பைோள்ர ைீழ்ைோணும் லசனங்ைகர படிக்ைவும். அப் 2:37-41; 8:5-13; 8:36-38; 9:10-19; 10:47-

48; 16:13-15; 16:27-34; 18:5-9; 19:1-5; 22:14-17 1 பைோரி 1:10-17  

உங்ைள் ைகதகனேம் இயசுலின் ைகதகனேம் இந்த லோம் 5 யபரிைம் கூமவும். எவ்பலோன 
லோனம் இப்படிச் பசய்வும்  

_____________________ 

5. யலதம் 

போர்க்ை: 2 தீயோத்யதனே 3:14-16 
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பிற்சி: 7 யலத லினோக்ைகர னனம் பசய்து எப்பிக்ைவும். [ரி கூட்ை லகனகமில் 
உள்ர 1 – 7 லகியோன யைள்லிைள்]. உங்ைள் ைகதகனேம் இயசுலின் ைகதகனேம் இந்த 
லோம் பசோல்லுங்ைள். எவ்பலோன லோனம் இகதச் பசய்னேங்ைள்.   

_____________________ 

5. யதலனிைம் யபசுங்ைள்:  

போர்க்ை: த்யதனே 6: 9-13 

பிற்சி: பெப லறி னகமகப் பன்படுத்தி ப்படி யதலனிைம் யபசுலது ன்பகதக் ைற்றுக் 
பைோள்லங்ைள். அகதப் பன்படுத்தி த்யதனே 6:9-13-ல் பைோடுக்ைப்பட்டுள்ர இயசுலின் 
பெபத்கத பசய்னேங்ைள்.  

1. உள்ரங்கை = ப்படி உள்ரங்கை ந்து லில்ைலக்கும் அஸ்திபோோை இனக்ைிமயதோ 
அயத யபோல் அலயோடு யநம் பசயலறிப்பதும் அலயோடு உள்ர உமலிற்கு 
அஸ்திபோோை இனக்ைிமது. "பயயோைத்தில் இனக்ைிம ங்ைள் பிதோயல..." [த்யதனே 6: 9] 

2. பபனலில் = ஆோதகன.  நோம் கதனேம் யைட்பதற்கு னன் யதலகன ஆோதிக்ை 
யலண்டும். “உம்னகை நோம் பரிசுத்த படுலதோை…” [த்யதனே 6:9]  

3. ஆள்ைோட்டி லில் = எப்னலி. அடுத்து நம்னகை லோழ்க்கை, திட்ைங்ைள், குடும்பம், 

பபனரோதோம், யலகய, திர்ைோயம் ற்றும் ல்யோலற்கமனேம் எப்னலிப்யபோம். 
“உம்னகை இோஜ்ெிம் லனலதோை, உம்னகை சித்தம் பசய்ப்படுலதோை…” [த் 6:10] 

4. நடு லில் = யைள். யதலன் நம்னகை யதகலைகரச் சந்திக்ை அலரிைம் யைலங்ைள். 
“ங்ைலக்கு யலண்டி ஆைோத்கத இன்று ங்ைலக்குத் தோனம்” [த்யதனே 6:11] 

5. நோன்ைோலது லில் = ன்னிப்ன. இப்யபோது நம் போலங்ைகர ன்னிப்பதற்ைோை யதலனிைம் 
யலண்டிக் பைோள்யலோம். நோனம் ற்மலர்ைகர ன்னிக்ை யலண்டும். "நோங்ைள் 
ற்மலர்ைகர ன்னிக்ைிமபடி ங்ைகரனேம் ன்னினேம்." [த்யதனே 6:12]. உங்ைள் குல என 
சிமி சகபோை ோமினோல் என லட்ைத்கத லகவும். ைீயற உள்ரலற்கம 
லறக்ைோை பின்பற்மி லந்தோல் அலற்கம அந்த லட்ைத்திற்குள் லகை. நீங்ைள் அகதச் 
பசய்லில்கயபன்மோல் லட்ைத்திற்கு பலரிய லகனேங்ைள். 

6. சுண்டு லில் = போதுைோப்ன. பிமகு போதுைோப்கபக் யைட்யபோம். “ங்ைகர 
யசோதகனக்குட்பைப் பண்ைோல் தீகினின்று ங்ைகர லியக்ைிக் ைோத்துக் 
பைோள்லம்.” [த்யதனே 6: 9]  

7. ைட்கை லில்[றுபடினேம்] = ஆோதகன. நோம் ஆம்பித்தது யபோயயல னடிப்யபோம் – 

சர்லலல்யகனேள்ர யதலகன நோம் ஆோதிக்ைியமோம். “இோஜ்ெினம் லல்யகனேம், 

ைிகனேம் உம்னகைகலையர. ஆபன்” [த்யதனே 6:13]. 

 உங்ைள் ைகத ற்றும் இயசுலின் ைகதக 5 நபர்ைலக்கு இந்த லோம் பசோல்லுங்ைள். 
எவ்பலோன லோனம் இகதச் பசய்னேங்ைள்.   



சூம் கையடு னத்தைம் / Page 49 

 

_____________________ 

7. ைடினோன யநம்:  

போர்க்ை: அப் 5:17 – 18 த் 5:43 – 44 

பிற்சி: இந்த னதி லிசுலோசத்தினோல் நீங்ைள் சந்தித்த ைஷ்ைங்ைகரப் பைிர்ந்து 
பைோள்லங்ைள். சந்திக்ைப் யபோகும் பிச்சகனைகரனேம் ண்ைிக் பைோள்லங்ைள். அதற்கு 
ப்படி பதில் பசய்லரீ்ைள் ன்பகதனேம் கூறுங்ைள் – கதரிோைவும், அன்யபோடும் – இயசு 
பசோல்யிக் பைோடுத்தகதப் யபோய. உங்ைள் யதகலைலக்ைோய் பெபினேங்ைள். எவ்பலோனலனம் 
பைிர்ந்து பைோண்ை பிமகு அலர்ைலக்ைோய் பெபம் பசய்னேங்ைள். உங்ைள் ைகத ற்றும் 
இயசுலின் ைகதக 5 நபர்ைலக்கு இந்த லோம் பசோல்லுங்ைள். எவ்பலோன லோனம் 
இகதச் பசய்னேங்ைள். 

_____________________ 

8. யதலோயம் 

போர்க்ை: அப்யபோஸ்தயர் 2: 42-47, 1 பைோரிந்திர் 11: 23- 34 

பிற்சி: உங்ைள் குல என சகபோை ோம ன்ன பசய் யலண்டும் ன்பகத 
லிலோதினேங்ைள். என குலலோய் என பலற்று ைோைிதத்தில் என லட்ைம் லகை. அதன் யல் 
இந்த 3 ண்ைகர குமிக்ைவும். ப்யபோதும் லனபலர்ைள், இயசுகல லிசுலோசிப்பலர்ைள், 

ஞோனஸ்நோனம் பபற்மலர்ைள். லிசுலோசித்த பின் ஞோனஸ் நோனம் பபற்மலர் ண்ைிக்கை 
[தண்ைரீ்]  

 

 

உங்ைள் குல சகபோை கூடி லனயோனோல், னள்ரிைகர இகைத்துக் யைோடிைவும். 
ைீழ்ைோண்பலற்கம நீங்ைள் லறக்ைோை பிற்சி பசய்லரீ்ையரோனோல், ைீயற ைோணும் 
லட்ைத்திற்குள் இனக்கும் பைங்ைகர லகவும். பலரிியினந்து லனபலர் லந்து பசய் 
யலண்டுபன்று ைோத்தினப்பரீ்ையரோனோல், லட்ைத்திற்கு பலரிய லகவும்.  



சூம் கையடு னத்தைம் / Page 50 

 

 

 

1. யதலோயம் ோம உறுதி: னள்ரிிட்ை லரிக்கு பதியோை லரி. 
2. ஞோனஸ்நோனம் - தண்ைரீ் 

3. கபபிள் - னத்தைம் 

4. போட்டி ற்றும் நீனைன் இயசுகல நிகனவு கூர்தல் - ைப் 

5. க்ைிம் - இனதம் 

6. பைோடுப்பது ற்றும் ஊறிம் - பை அகைோரம் 

7. பெபம் - பெப கைைரில் 

8. துதி - உர்த்தப்பட்ை கைைரில் 

9. இயசுகலப் பற்மி பசோல்லும் க்ைள் – லிசுலோசத்திற்கு யநோய் தோன் லறி நைத்தி தன் 
நண்பனின் ைத்கதப் பிடித்தினப்பலர் 

10. அலர் லிசுலோசத்திற்கு யநோய் நைத்தினோர்  

11. தகயலர்ைள் - இண்டு னன்னகை னைங்ைள்  

என ஆயோக்ைிோன சகபக நிறுல இன்னும் து தகைோய் இனக்ைிமது? 

உங்ைள் ைகத ற்றும் இயசுலின் ைகதக 5 நபர்ைலக்கு இந்த லோம் பசோல்லுங்ைள். 
எவ்பலோன லோனம் இகதச் பசய்னேங்ைள்.  

_____________________ 

அடுத்தது ன்ன? 

3/3 ைண்ைமிதல் அல்யது 3/3 யதற்றுதல் னத்தைங்ைகர அல்யது யோலோன் அல்யது ோற்கு 
[என னத்தைத்கத ோத்திம் யதர்வு பசய்னேங்ைள்] னத்தைத்கதப் படினேங்ைள். 

_____________________ 

ைண்ைமினேம் பதோைர் 

[யலத பின்னைி ற்றும் பரிச்சம் யதகலப்படும் குலக்ைலக்கு] 
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"போர்க்ை” பகுதிைலக்கு பின்லனம் பகுதிைகரப் பன்படுத்தவும் 

உங்ைள் குலலிற்கு என்று அல்யது அதற்கு யற்பட்ை சந்திப்ன யதகலப்பையோம்.    

_____________________ 

வடணக் கண்டுதிடி - ோர் யதலன் அலர் ப்படி இனப்போர்: 

1. சினஷ்டிப்ன - ஆதிோைம் 1 

2. னிதகன பகைத்தல் - ஆதிோைம் 2 

3. னிதனின் ைீழ்ப்படிோக - ஆதிோைம் 3 

4. யநோலோ ற்றும் பலள்ரம் - ஆதிோைம் 6 5-8:14 

5. யநோலோலிற்கு ைைவுரின் லோக்குத்தத்தம் - ஆதிோைம் 8:15 - 9:17 

6. யதலன் ஆபிைோிைம் யபசினது - ஆதிோைம் 12: 1-7; 15:1-6 

7. ஆபிைோின் சந்ததிக்கு தோலதீு ோெோலோைிமோர் 

8. தோலதீு ோெோவும் பத்யசபோலம் - 2 சோனயலல் 11:1-27 

9. நோத்தோனின் ைகத - 2 சோனயலல் 12:1-25 

10. இட்சைர் லனலோர் ன்ம யதலனின் லோக்குத்தத்தம் - சோோ 53   

இவசுடக் கண்டநில் - ோர் இந்த இயசு ற்றும் அலர் ன் லந்தோர்?  

1. இட்சைோை பிமந்தோர் - த்யதனே 1:18-25 

2. இயசுலின் ஞோனஸ்நோனம் - த்யதனே 3:7-9, 13-15 

3. பிசோசு பிடித்தினந்தலகனக் குைோக்குதல் - ோர்க் 5:1-20 

4. இயசு தன் ஆடுைகர இறந்து யபோலதில்கய - யோலோன் 10:1-30 

5. இயசு குனைகனக் குைோக்குைிமோர் - லூக்ைோ 18:31-42 

6. இயசுவும் சயைனேவும் - லூக்ைோ 19:1-9 

7. இயசுவும் த்யதனேவும் - த்யதனே 9:9-13 

8. இயசுயல லறி - ெோன் 14:1-15 

9. பரிசுத்த ஆலிோனலர் லனைிமோர் - யோலோன் 16:5-15 

10. ைகைசிோன உைவு - லூக்ைோ 22:14-20 

11. கைதுபசய்ப்படுதல் ற்றும் லிசோகை - லூக்ைோ 22: 47-53; 23: 13-24 

12. நிகமயலற்றுதல் - லூக்ைோ 23:33-56 

13. இயசு உியோடு இனக்ைிமோர் - லூக்ைோ 24:1-7, 36-47; அப்யபோஸ்தயர் 1:11  

14. லிசுலோசிப்பது பசல் படுலது – பியி 3:3-9 

 

தனப்தடுத்தும் பொடர் 

[னதி லிசுலோசிைலக்கும் எலங்கு னகமில் ைலனம் பசலுத்த யலண்டி குலக்ைலக்கும்]  



சூம் கையடு னத்தைம் / Page 52 

 

 

இவசு பசொன்ணொர் – இயசுலின் அடிப்பகை ைட்ைகரைலக்குக் ைீழ்ப்படினேங்ைள். உங்ைள் 
பட்டியில் உள்ர க்ைலைன் இயசுகலப் பைிர்ந்து பைோள்லங்ைள். 

1.1 ைற்றுக்பைோள்லங்ைள், பசய்னேங்ைள்-யோலோன் 14:15-21! 
1.2 னந்தினம்னங்ைள். நம்னங்ைள். பின்பற்றுங்ைள். - ோற்கு 1:14-17, யபசிர் 2:1-10 

1.3 ஞோனஸ்நோனம் பபறுங்ைள்-த்யதனே 28:19, அப்யபோஸ்தயர் 8:26-38 

1.4 யதலகன யநசினேங்ைள். க்ைரிைம் அன்ன கூறுங்ைள் - லூக்ைோ 10:25-37   

_____________________ 

யலும் இயசு பசோன்னோர் - இயசுலின் அடிப்பகை ைட்ைகரைலக்குக் ைீழ்ப்படினேங்ைள். 
உங்ைள் பட்டியில் உள்ர க்ைலைன் இயசுகலப் பைிர்ந்து பைோள்லங்ைள்  

2.1 ைைவுலைன் யபசுங்ைள் - த்யதனே 6:9-13. இயசுலின் ோதிரி பெபத்கத அமிந்து பிற்சி 
பசய்ை. 

2.2 நிகனலில் பைோள்ை இயசுகலக் பைோண்ைோடுங்ைள் - லூக்ைோ 22:14-20, 1 பைோரிந்திர் 
11:23-32 

2.3 பைோடுங்ைள் - அப் 4:32-37 

2.4 பைோண்டு பசல்லுங்ைள் - த்யதனே 28:18-20   

_____________________ 

நோன் பின்பற்றுலது யபோல் பின்பற்றுங்ைள் - சீைர்ைகர உனலோக்குங்ைள். நீங்ைள் 
ைற்றுக்பைோண்ை லிளங்ைகர ற்மலர்ைரிைம்  பைோண்டு பசல்யவும். அலர்ைலம் அகத 
டுத்துச் பசல்ய ைற்பினேங்ைள்.  

3.1 சீளகக் ைண்ைமினேங்ைள் - 2 தீயோத்யதனே 1:1 – 14 

3.2 டுத்துச் பசல்லுங்ைள் - 2 தீயோத்யதனே 1-4, 14-16 

3.3 ற்மலர்ைலக்குக் ைற்பிக்ை அலர்ைலக்குக் ைற்றுக்பைோடுங்ைள் - 2 தீயோத்யதனே 1-17  

3.4 ைஷ்ைோன யநங்ைள் - 2 தீயோத்யதனே 4:1-22   

_____________________ 

உங்ைள் 3/3 குலகலப் பபனக்குங்ைள் – உங்ைள் னதி சீளர்ைகர னதி குலலோை யசனங்ைள் 

4.1 ஆம்பிக்ைவும், என திட்ைத்கத உனலோக்ைவும் லூக்ைோ 10:1-11. என னதி குலகல 
ஆம்பிக்கும்யபோது இயசுலின் அமிவுகைகரக் யைலங்ைள் 

4.2 உைன் கூடி - அப்யபோஸ்தயர் 2:14-47 

4.3 சோதோன நபர் - ோற்கு 5:1-20, 6:53-56. இயசுலின் ைகதகப் பைிர்ந்துபைோள்ர 
லினம்னம் க்ைகரக் ைண்ைமினேங்ைள் அந்த நபர் ற்றும் அலர்ைரது நண்பர்ைள் ற்றும் 
குடும்பத்துைன் என குலகலத் பதோைங்ைவும் 
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4.4 ோர் தோோை இனக்ைிமோர்ைள் - த்யதனே 13:1-9, 18-23 

_____________________ 

லறி நைத்து – 3/3 குலகல ப்படி லறி நைத்துலது ன்பகதக் ைற்றுக் பைோள்லங்ைள். 

5.1 ோதிரி [இது யபோல் லறி நைத்தவும்] யோலோன் 1:13-17 

5.2 ோதிரி [இது யபோல் லறி நைத்த யலண்ைோம்] 3 யோலோன் 5:14 

5.3 உதவு – ோற்கு 4:35-41 

5.4 ைலனி – லூக்ைோ 10:1-11, 17, 20 

5.5 பசல் – த்யதனே 25:14-30 

_____________________ 

பசல்:  உள்லர் – உள்லர் க்ைகர வ்லோறு பசன்மகையோம் ன்பகதக் ைண்ைமினேங்ைள். 

6.1 பசல்: உள்லர் - அப்யபோஸ்தயர் 1:1-8 

6.2 கறைலக்கு உதலி பசய். நற்பசய்திகப் பைிர்ந்து பைோள் - லூக்ைோ  7:11-23 

6.3 ைைவுள் ங்யை அனுப்னைிமோயோ அங்யை பசல் - அப்  9-48 

6.4 என திட்ைத்துைன் பசல் - அப்யபோஸ்தயர் 13 பசல்:1-3, 32-33, 38-39; 4:21-23, 26-27   

_____________________ 

 

உயைபங்கும் பசல்- உயைபங்கும் ப்படி பசல்லபதன்பகதக் ைண்ைமினேங்ைள் 

7.1 பசல்: உயைரோலி - அப்யபோஸ்தயர் 1:1-8, த்யதனே 28:19-20 

7.2 யதலன் அனுப்னம் இைத்திற்குச் பசல்லுங்ைள்-அப்யபோஸ்தயர் 8:26-38 

7.3 ைைவுள் ல்யோ ெனங்ைரின் யலும் அன்ன பசலுத்துைிமோர்- யோலோன் 4:4-30, 39-41 

7.4 என திட்ைத்துைன் பசல் - அப்யபோஸ்தயர் 13:1-3, 32-33, 38-39; 14:21-23,26-27   

_____________________ 

அடிப்பகைக் ைோரிங்ைகர நிகனலில் பைோள்ை - நீங்ைள் சந்திக்கும் யபோது ன்ன பசய் 
யலண்டும் ன்பகதக் ைண்ைமினேங்ைள். 

8.1 னதயோலது இயசு - பியிப்பிர் 2:1-11 

8.2 யதலனிைம் யபசுங்ைள் - த்யதனே 6:9-13 

8.3 சனெைம் பிபர்  10:23-25 

8.4 கபபிள் - 2 தீயோத்யதனே 3:10-17   

_____________________ 
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எப்னலி - ப்படி உறுதிோய் இனப்பது ன்பகதனேம் ப்படித் பதோைர்ந்து இயசுகலப் 
பின்பற்றுலது ன்பகதனேம் ைண்ைமினேங்ைள்.  

9.1 ைீழ்ப்படிோக - யோனோ 1 

9.2 எப்னலி – யோனோ 2 

9.3 ைீழ்ப்படி – யோனோ 3 

9.4 ல்யோ லறிைரிலும் ைீழ்ப்படி – யோனோ 4 

9.5 உபயோைி அல்யது லிட்டு லிடு – த் 25:14-30 

அடுத்தது ன்ன? 

யலதத்தியினந்து நீங்ையர தோலபதோன பகுதிகத் பதரிந்து பைோண்டு பதோைர்ந்து கூடி 
லோசினேங்ைள். யயய பைோடுக்ைப்பட்ை யைள்லிைகரனேம், குல ோதிரிகனேம் 
உபயோைினேங்ைள். கூடி லனலகத லிட்டு லிைோதினங்ைள். 
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

சீர்கடப பதருக்குல் 


