


இரட்சணிய சேனையின் கொடி 
பயன்படுத்தப்படுவதை நீங்கள் 

எப்போதாவது பார்த்திருக்கிறீர்களா?
 உங்கள் நம்பிக்கையை 

வெளிப்படுத்தும் ஒரு கொடியை 
நீங்களாகவே உருவாக்குங்கள்.



ஆண்டவரின் கிருபாசனத்தின் 
முன்பு நீங்கள் எப்போதாவது 

மண்டியிட்டதுண்டா? ஆம் எனில், அது 
உங்களை எவ்வாறு உணர வைத்தது? 

இல்லை எனில் நீங்கள் 
ஏன் மண்டியிடவில்லை?



இரட்சணிய சேனையின் செங்க்கேடயத்தை 
நீங்கள் எங்கு பார்த்துள்ளீர்கள்?



நீங்கள்  இரட்சணிய சேனையின் ஒரு 
சீருடையை அணிந்துகொள்வதாக 

கற்பனை செய்துகொள்ளுங்கள். அதில் 
எந்தப் பகுதிகள் முக்கியமானவை என 

நீங்கள் எண்ணுகிறீர்கள் மற்றும் 
அவை ஏன் முக்கியமானவை?



ஒரு குழந்தையின் பிரதிஷ்டையில் நீங்கள் 
எப்போதாவது சாட்சிகரித்ததுண்டா? 
ஆம் எனில், அதில் எந்த பகுதி உங்கள் 

நினைவில் உள்ளது?



ஒரு சிறுவீரனாக இருப்பது 
ஒரு குழந்தையின் வாழ்வில் என்ன 
வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்துகிறது?



நீங்கள் எப்போதாவது ஆண்டவரிடம் ஓர் 
உறுதிமொழியை அளித்துள்ளீர்களா? 

அது உங்களுக்கு ஏன் முக்கியத்துவம் 
வாய்ந்ததாகும்?



உங்களுக்கு மிகவும் 
விருப்பமான இரட்சணிய 
சேனையின் பாடல் எது? 

ஏன்? அதை ஒன்று சேர்ந்து 
பாடுங்கள்!



‘சூப், சோப், சால்வேஷன்’: 
என்பது இரட்சணிய சேனையின் 

ஒரு குறிக்கோள் ஆகும். 
இரட்சணிய சேனைக்கு மற்றொரு 

குறிக்கோளை உங்களால் 
உருவாக்க முடியுமா?



ஒரு நபரின் வாழ்வில்  இரட்சணிய 
சேனை வீரனால் என்ன 

வித்தியாசத்தை ஏற்படுத்த 
முடியும்?



நீங்கள் எப்போது மற்றும் எங்கு 
ஆண்டவரோடு நெருக்கமாக 

இருப்பதாக உணர்கிறீர்கள்?



கண்ணாமூச்சி விளையாட்டை 
விளையாடவும். ஆண்டவரிடமிருந்து 

நீங்கள் எப்போது 
மறைந்துகொள்ள விரும்புகிறீர்கள்? 

நீங்கள் எப்போது ஆண்டவரால் 
கண்டறியப்பட விரும்புகிறீர்கள்?



வாராந்திர அடிப்படையில் 
நீங்கள் எப்படி ஓய்வு எடுக்க 

விரும்புகிறீர்கள்?



ஜெபம் குறித்து ஆரம்பத்தில் 
உங்கள் நினைவில் இருப்பது 

எது?



 பரிசுத்த வேதாகமத்தில் உள்ள எந்தக் 
கதையில் நீங்கள் ஓர் அங்கமாக 
ஏன் இருக்க விரும்புகிறீர்கள் 

மற்றும் அது ஏன்?



ஆண்டவர் உங்களிடம்  பேசுவதை 
நீங்கள் எப்போதாவது 

கேட்டதுண்டா? அப்படியெனில் 
ஆண்டவர் என்ன 
சொன்னார்?



உங்களுடைய ஆன்மீக 
நண்பர் யார்? அவருக்கு/
அவளுக்கு ஓர் அட்டை 

அனுப்பவும்.



அது எப்படி நீங்கள் 
ஒன்றிணைந்து அவரை ஆராதிக்க 

உணர்த்துகிறது?



நீங்கள் உங்களுடைய தவறுகளை 
யாரேனும் ஒருவரோடு எப்போதாவது 

பகிர்ந்து கொண்டுள்ளீர்களா? 
அது உங்களை எவ்வாறு 

உணர வைக்கிறது?



நீங்கள் ஒரு சீடராக  வளர்ந்து 
வருகிறீர்கள் என்பதை உங்களால் 

எப்படித் தெரிந்துகொள்ள 
முடியும்?



கிறிஸ்துமஸ் குறித்த 
உங்களுடைய முதல் நினைவு 

என்ன?



உயிர்த்தெழுதலைக் குறித்து 
முற்றிலும் நீங்கள் நினைப்பது 

என்ன?



நீங்கள் தேவனில் விசுவாசம் 
வைக்கிறீர்களா? ஏன்?



பரிசுத்த வேதாகமம் உங்களுக்கு 
எவ்வளவு முக்கியமானதாகும்?



பிதா, சுதன் மற்றும் 
பரிசுத்த ஆவி ஆகியோர் 

ஒன்றாக எப்படி இருப்பார்கள் 
எனக் கற்பனை செய்து ஓர் 
ஓவியத்தை வரையுங்கள்.



‘ஆண்டவர் அனைவர் மீதும் 
அன்புகூர்கிறார்.’ இதை நீங்கள் 

ஒப்புக்கொண்டால் எழுந்து நிற்கவும். 
இதற்கு நீங்கள் சம்மதிக்காவிட்டால் 

அமர்ந்து கொள்ளவும். 
உங்களுடைய விருப்பத்தை 

விவரிக்கவும்.



மோட்சம் எப்படி இருக்கும் 
என்பதை எந்த இசை சிறப்பாகப் 

பிரதிபலிப்பதாக நீங்கள் 
எண்ணுகிறீர்கள்? அதைக் 
கண்டறிந்து பாடுங்கள்!



பரிசுத்த ஆவியை மிகவும் 
சிறப்பாக வெளிப்படுத்தும் 
அசைவு என்ன? எழுந்து 

நின்று உங்களுடைய அசைவை 
மேற்கொள்ளவும்.



இயேசுவிடம் நீங்கள் என்ன கேட்க 
விரும்புவீர்கள்?



ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் 
மேற்கொள்ளும் விருப்பத்தேர்வுகள் 

முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவை 
என நீங்கள் எண்ணுகிறீர்

களா?



இயேசுவைப் பின்பற்றுவது 
உங்களுடைய வாழ்வில் 

எப்படித் தாக்கத்தை 
ஏற்படுத்துகிறது?



இந்த வாக்கியத்தை முடிக்கவும்: 
ஒரு நல்ல மனிதனாக இருப்பது 

என்பதே...’



நீங்கள் நன்றி செலுத்துவதற்கான 
மூன்று காரியங்களைக் 

குறிப்பிடவும்.



ஆரோக்கியமாக மாறுவதற்கு 
அல்லது நீடிப்பதற்கு நீங்கள் செய்ய 

வேண்டிய மூன்று காரியங்கள் 
என்ன?



ஆண்டவரின் புதிய உலகம் (இராச்சியம்) 
எதைப் போன்று இருக்கும்? அதைக் 

கட்டியெழுப்புவதற்கு ஏதேனும் 
ஒன்றைக் கண்டறியுங்கள் (உ.ம்.

பொம்மைக் கட்டுமான துண்டுகள்-
லெகோ) மற்றும் ஆண்டவரின் புதிய 

உலகை உருவாக்குங்கள்.



நீங்கள் யாரேனும் ஒருவருக்கு 
எப்போதாவது உதவி செய்துள்ளீர்களா? 

அது உங்களிலும், உங்களால் உதவி 
செய்யப்பட்டவரிடத்திலும் 

ஏற்படுத்திய விளைவு என்ன?



கொஞ்சம் உப்பை எடுத்து 
ருசிபாருங்கள். நீங்கள் இந்த உலகில் 

ஆண்டவரின் அருட்சுவையை 
வெளிக்கொண்டுவரும்  உப்பாக 
இருக்கிறீர்கள்’ (மத்தேயு 5:13 நற்செய்தி). 

உப்பாக இருக்க வேண்டும் என்பதன் 

அர்த்தம் என்ன?



ஒன்றாகச் சேர்ந்து ஒரு புதிரை 
உருவாக்கவும். அந்தப் புதிரை 

நிறைவு செய்யும் போது நீங்கள் 
என்ன உணர்கிறீர்கள்? உங்களை 
சிருஷ்டித்த பின்பு ஆண்டவர் 
என்ன நினைத்தார் என நீங்கள் 

எண்ணுகிறீர்கள்?



‘நான் எப்போதும் நேர்மையாகவே 
இருக்கிறேன்.’ இதை நீங்கள் 

ஒப்புக்கொண்டால் கைகளை 
உயர்த்தவும், இதை நீங்கள் 
ஒத்துக்கொள்ளாவிட்டால் 

உங்கள் கைகளை மடக்கவும்.



ஓர் இதய வடிவத்தை வரையவும்.  
இதயத்திற்கு வண்ணம் தீட்டவும் 

மற்றும் நீங்கள் எப்போதும் 
பழக இயலாத  அல்லது அதிகம் 
விரும்பாத யாரேனும் ஒருவரை 

எண்ணிப்பாருங்கள். அவர்களுக்காக 

ஜெபம் செய்யுங்கள்.



ஊக்கமளிக்கும் ஒரு 
செய்தியால் உங்கள் 

நண்பர்களில் ஒருவரை 
ஆச்சரியத்துக்கு 
உள்ளாக்குங்கள்.



உங்கள் குடும்பத்தைக் குறித்து 
நீங்கள் விரும்பும் ஒரு காரியம் என்ன? 

அதை அவர்களிடம் 
சொல்லுங்கள்!



யாருடன் நண்பராக இருக்க 
வேண்டும் என்பதை நீங்கள் எப்படித் 

தேர்வு செய்கிறீர்கள்?



நீங்கள் ஆண்டவருடன் நண்பர்களாக இருக்கிறீர்களா? 
ஆம் எனில், ஆண்டவருடன் நண்பராக இருப்பது 

எதைப் போன்று இருக்கிறது என்பதை 
விவரிக்கவும். இல்லை எனில் ஆண்டவருடன்

 நண்பராக இருப்பது எதைப் போன்று 
இருக்கக்கூடும் என்பதை

 விவரிக்கவும்?



யாரேனும் ஒருவர் உங்கள் மீது 
அக்கறை கொண்டுள்ளார் என்பதை 

நீங்கள் எப்படி அறிந்து 
கொள்வீர்கள்?



மன்னித்துக் கொள்ளுங்கள் என 
நீங்கள் கூறும் போது நீங்கள் எப்படி 

உணர்கிறீர்கள்?



யாரேனும் ஒருவருடனான சண்டையை 
அல்லது  கருத்து வேறுபாட்டை 

முடிவுக்கு கொண்டு 
வருவதற்கு சிறந்த வழி 

என்ன?



இந்த வாரத்தில் உங்கள் 
அயலகத்தாரில் எந்த நபரை 

உங்களால் ஊக்குவிக்க 
முடியும்? அவரை நீங்கள் 
எப்படி ஊக்குவிப்பீர்கள்? 

அதைச் செய்யுங்கள்!



உங்களது இக்கட்டான நேரத்தில் 
உங்களுக்கு யார் உதவி 

செய்தார்கள்?



உங்களுக்கு அளிக்கப்பட்ட 
அறிவுரையிலேயே எது 
மிகச்சிறந்த அறிவுரை?



சுற்றுச்சுழலுக்காக ஒன்றிணைந்து 
பணியாற்றும்படி உங்களுடைய 

சமுகத்தை நீங்கள் எப்படி 
ஊக்குவிப்பீர்கள்?



இந்த வாரம் உங்களால் கொடுக்க 
இயலும் ஏதேனும் ஒன்றைக் 

(பொம்மை, உணவு, துணிகள்) 
கண்டறியுங்கள். யாருக்கு 
அதை நீங்கள் கொடுக்க 

விரும்புகிறீர்கள் மற்றும் அதை ஏன் 
கொடுக்க விரும்புகிறீர்கள்?



அனைவரும் எழுந்து நில்லுங்கள். 
சில நபர்கள் மற்றவர்களைக் காட்டிலும் 

முக்கியமானவர்கள் என நீங்கள் 
எண்ணுகிறீர்களா? ஆம் எனில் தலை மேல் 

கை வையுங்கள். இல்லை 
எனில் இடுப்பில் கை வையுங்கள். 

அதை விவரிக்கவும்.



சுற்றுச்சுழலை உங்களால் 
எப்படிப் பராமரிக்க முடியும்?



மற்ற நபர்களை நியாயமாக நடத்த 
நீங்கள் என்ன செய்கிறீர்கள்?



உங்களுடைய நம்பிக்கையை நீங்கள் 
எப்படி பகிர்ந்து கொள்கிறீர்கள்?



தேவையில் இருப்போருக்கு 
உதவி செய்ய  இரட்சணிய சேனை 

என்ன செய்கிறது?



உங்களுக்கு மிகவும் 
பிடித்தமான விலங்கின் 

சப்தத்தை உருவாக்குங்கள் 
மற்றும் அது உங்களுக்கு 

ஏன் பிடித்துள்ளது 
என்பதைக் கூறுங்கள்.



நீங்கள் இயேசுவின் மீது நம்பிக்கை 
வைத்துள்ளீர்கள் என்பதை உங்கள் 

நண்பர்கள் எப்படி அறிந்து 
கொள்கிறார்கள் 

அல்லது பார்க்கிறார்கள்?



உங்கள் சமூகத்தில் உதவி 
தேவைப்படும் மக்கள் யார்?



இந்த உரையாடலில் உங்களுக்கு 
மிகவும் அதிகமாக உதவி 

புரிந்தது எது?



ஒரு ஸ்மைலியை வரையவும். 
இந்த உரையாடலில் 

உங்களைப் புன்சிரிக்க 
வைத்தது எது என்பதை 

அதனைச் சுற்றி  எழுதவும்.



இந்த உரையாடலில் உங்களுக்கு 
எது மிகவும் சவாலாக இருந்தது?



இந்த உரையாடலில் 
மற்றவர்களிடமிருந்து நீங்கள் என்ன 

கற்றுக்கொண்டீர்கள்?



இந்த உரையாடலின் போது 
நீங்கள் தேவ பிரசனத்தை எப்படி 

அனுபவப்பூர்வமாக 
உணர்ந்தீர்கள்?



இந்த உரையாடலில் உங்களைப் பற்றி 
நீங்கள் என்ன கண்டறிந்தீர்கள்?



ஒரு ஜெபத்தைப் பகிர்ந்து 
கொள்ளுங்கள். எதற்காக ஜெபம் 

செய்ய வேண்டும் என்பதை 
ஒருவருக்கொருவர் கேட்டுத் 

தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.



இந்த உரையாடல் குறித்து 
நீங்கள் எப்படி உணர்கிறீர்கள் 

என்பதைச் சிறப்பாகக் காட்டும் 
நடன அசைவு என்ன? சேர்ந்து 

நடன அசைவோடு 
ஆடுங்கள்!



ஒன்று சேர்ந்து ஜெபம் செய்ய 
பரிசுத்த வேதாகமத்தில் 

ஒரு ஜெபத்தைக் 
கண்டுகொள்ளுங்கள்.



இந்த உரையாடலைத் தொடர்ந்து 
எதைச்செய்ய விரும்புகிறீர்கள் 

அல்லது என்ன மாற்றத்தைக் 
கொண்டு வர 

விரும்புகிறீர்கள்?


