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ம45. இைளஞ8கைள 9595:பாக 

ைவ<தி>:பத( மதி:ைப 

எ@<A,காB@வதா/.. /ழ"ைதக2 

ம45. இைளஞ8கைள  உDக2 பைடக2 / 

சGக<தி( வாH,ைக,/ 

பDகளI:பாள8க2 ம45. நJDக2 எKவா5 

அவ8கM,/ இட<ைத உ>வா,க NOP. 

எ(பைத: ப4றி சி"தி,க உதRகிறA. 

'()ைர 

15 ஆ. S4றாTOU ‘/ழ"ைதகைள: 

பா8,க ேவT@., ேகBக,VடாA’ எ(5  

இDகிலா"திU ேதா(றிய ஒ> பழெமாழி 

உ2ளA. வ'வாதDக2 நட,/. ேபாA, 

/ழ"ைதகளாU மதி:[மி,க எAR. 

வழDக NOயாA எ(ற க><A இ>,கிறA 

. எனI]., நாDக2 ந.[கிேறா. ந. 

ேதவாலயDகளIU இைளஞ8கைள, காண 

ேவT@., ேகBக ேவT@.; 

/ழ"ைதகளI( /ரUகைள நாDக2 

ந.[கிேறா.. தி>`சைபய'( வாH,ைக,/ 

இைளஞ8க2 இ(றியைமயாதவ8க2, 

ேமa. இள. வயதினராU ேதவனIட.  

ேபசR., அவ>,கா%  ெசயUபடR. 

NOP., அவரA ராbய<ைத அ4[தமான 

வழிகளIU கBடR. NOP.. 

கல-.ைரயாட1 

தைலவ%க'() 

வ'வாத<ைத ஊ,/வ',க வழDக:பBட 

ேக2வ'கைள: பய(ப@<தR.. உDக2 

ெசா"த<ைத` ேச8,க தயDகாதJ8க2 

ம45. ம,க2 ேக2வ'க2 பகி>.ேபாA 

ப'(ெதாட8-கல"Aைரயாடைல< 

ெதாடரR.. 

ெதாடD/வத4காக, ேதவனI( சி<த. 

நிைறேவற அவராU பய(ப@<த:பBட 

சில இைளஞ8களI( எ@<A,காBைட 

பா8:ேபா.: 

தாவ $% 

1 சாNேவU 17-ஆ. அதிகார<திU தாவ Jதி( 

கைதைய: பOPDக2. 

• தாவ JA ேகாலியா<ைத எதி8ெகா2ள 

வ'>.பாதத4/ சRU எ(ன 

காரணDகைள, V5கிறா8 (வச33)? 

• தாவ Jதி( பதிU எ(ன (வச37)? 

• ேதவ( எKவா5 ெசயUப@கிறா8 

எ(பைத: ப4றி இ"த ப<திய'லி>"A 

நா. எ(ன க45,ெகா2கிேறா.? 

(ேதவ( வாலிப8கைள ெகாT@ ெபdய 

காdயDகைள ெச%ய அவைள 

இ>,கிறா8, அவ8 எ:ேபாA. 

த/தியானவ8கைள பா8<A 

அைழ:பதிUைல) 

ம'யா) 

கப'dேயU eத( மdயாைள ச"தி<தைத 

f,கா 1:26-38 -இU வாசி,கR., அ"த 

ெச%தி,/ ேயாேச:[ ெசயUபBட 

வ'த<ைத ம<ேதP 1:18-24 -இU வாசி,கR. 
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• இேய9ைவ: ெப4ெற@:பா8 எ(ற 

ெச%தி,/ மdயாளI( பதிU எ(ன? 

• அ"த hHநிைலய'U நJDக2 

ேயாேச:பாக இ>"தி>"தாU, உDக2 

பதிU எ(னவாக இ>,/. எ(5 

நிைன,கிறJ8க2? 

• ேவத<திU  அவMைடய வயைத, 

/றி:ப'டவ'Uைல எ(றாa., ேதவ( 

அவைள: பய(ப@<த< 

ேத8"ெத@<தேபாA மdயா 2 பதி(ம 

வயதிேலேய இ>"தி>,கலா.. இA 

ேதவைன: ப4றி எ(ன 

ெவளI:ப@<AகிறA? (ம5பOP., 

ேதவ( iமி,/dய ெசா4ப ச,திையP. 

,ெசUவா,ைகP. ெகாTடவ8கைள 

தன,காக ெபdய காdயDகைள` ெச%ய 

பய(ப@<Aகிறா8. அவ8க2 தயாராக 

இ>,க ேவT@.) 

ெபா,லா./ ம012 ைர/ 

மா8` 27, 1883 அ(5, இரT@ இள. 

ஆDகில சாUேவஷ( ஆ8மி அதிகாdக2, 

ேக:ட( ஜா8b ெபாUலா8B ம45. 

ெல:Oன(B எBவ8B ைரB ஆகிேயா8 

நிlசிலா"தி( ேபா8B சாUம8ஸு,/ 

வ"தன8. 1882 ஆ. ஆTOU பல 

நிlசிலா"த8க2 சாUேவஷ( ஆ8மிய'( 

நி5வன8 வ'Uலிய. i<A,/ கOத. 

எoதிய'>"தன8, ெபா>ளாதார 

ம"தநிைலய'( ந@வ'U இ>"த காலனI,/ 

சாUேவஷ( ஆ8மி அதிகாdகைள 

அ]:[மா5 ேகB@, ெகாTடன8. 

ெபாUலா8B ம45. ைரB, Nைறேய 20 

ம45. 19 வயAைடயவ8க2 

அ]:ப:பBடன8 ம45. 1883 ஏ:ரU 1 

 
1 ச"#$ 'நி'சிலா*தி,- வ/கி1றன4, URL: 

https://nzhistory.govt.nz/page/sallies-come-to-new-zealand, 

ஞாய'45,கிழைம நிlசிலா"திU 

சாUேவஷ( ஆ8மி  த( அ,கினIைய 

பரவவ'BடA. அவ8க2 @ெனOனI(  

மTடப<திU நா(/ VBடDகைள 

நட<தின8, வ'ைரவ'U ம,க2 VBட. 

அவ8களI( V@ைகைய நிர:ப'யA. 

ெபாUலா8B வ'ைரவாக ஆ,லா"A, 

கிறிqBச8` ம45. ெவலிDடனIU ஒ> 

மா4ற<ைத ஏ4ப@<தினா8, இ"த N,கிய 

ைமயDகளIU மrB[ இUலDக2 

திற,க:பBடன.1884 ஆ. ஆTO( 

இ5திய'U, சாUேவஷ( ஆ8மி,/ 

நிlசிலா"திU 30 பைடய'ன>. 60 ,/. 

ேம4பBட Noேநர அதிகாdகM. 

இ>"தன8!1 

ேகாலியா<ைத வயA ம45. 

அ]பவமி(ைமய'( அO:பைடய'U 

எதி8ெகா2ள தாவ Jதி( ேகாd,ைகைய 

சRU ராஜா ம5<தி>"தாU இqேரலி( 

கைத எKவளR வ'<தியாசமாக 

இ>"தி>,/. எ(5 க4பைன ெச%A 

பா>Dக2. மdயா2 தன,கான ேதவனI( 

திBட<ைத எதி8<தி>"தாU அUலA 

ேஜாச: வ'வாகர<A ெச%ய< 

ேத8"ெத@<தாa., அவM,/ 

ஆதரவளI,காவ'Bடாa. 

தி>`சைபயாகிய நம,/ அவ8கைள 

/றி<த ெச%தி ெதd"தி>,/மா? 

வ'Uலிய. i<, ெபாUலா8B ம45. 

ைரBைட ந.பவ'Uைல எ(றாU, அUலA 

நிlசிலா"A ம,க2 அவ8களI( வயதி( 

காரணமாக அவ8க2 ெசாUவைத, 

ேகBகேவா அUலA 

வழிநட<த:ப@வைதேயா  

ம5<Aவ'Bதி>"தாU  

எ(னவாய'>"தி>,/. ? 

(கலா5சார ம,89 பார9ப;ய அைம5சக9), 17 

ேம 2017 அ18 @ABபCDகBபEடA. 
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• நா. பா8<த உதாரணDகளI( 

அO:பைடய'U, ேதவ],/ ேசைவ 

ெச%வத4/. அவ8 சா8பாக 

ேப9வத4/. N(நிப"தைனக2 எ(ன 

எ(5 நJDக2 நிைன,கிறJ8க2? 

• தி>`சைபய'( கBடைம:ப'ேலா, அத( 

தைலவ8களIேலா அUலA ந.மிேலா 

ேதைவய4ற N(நிப"தைனக2 

அUலA தைடக2 உ2ளன எ(5 நJDக2 

நிைன,கிறJ8களா? அ:பOயானாU, 

இவ4றிU சில எ(ன? 

1 ெகாd"திய8 12: 12-27 தி>`சைபைய பல 

பாகDகைள, ெகாTட ஒ> உடU எ(5 

வ'வd,கிறA. பாகDக2 ேவ5பBடைவ 

ம45. பUேவ5 ேநா,கDகM,காக 

ேசைவ ெச%கி(றன எ(றாa., அைன<A 

ப/திகM. N,கியமானைவ எ(5., 

கிறிqAவ'( ஒ> ஐ,கிய:பBட உடலி( 

ஒ> ப/தியாக மதி:ப'ட:பB@ 

ஏ45,ெகா2ள:பட ேவT@. எ(5. 

ப<திய'U வலிP5<AகிறA 

சாUேவஷ( ஆ8மி ஏ45,ெகாTட 

ம4ெறா> N,கிய வ'வ'லிய ேயாசைன 

எ(னெவ(றாU,‘எUலா 

வ'9வாசிகM,/. ஆசாdய<Aவ.’. 

ம45. ந. ஆலயDகளIU  கிறிqA நம,/ 

ப'ரதான ஆசாdய8 

• தி>`சைபய'( இ"த படDகளIU 

/ழ"ைதக2 ம45. இைளஞ8க2 

உ2ளன8 எ(5 நிைன,கிறJ8களா? ஏ( 

/ஏ( NOயாA? 

• அ:பOயானாU, கிறிqAவ'( 

சtர<தி( ஒ> ப/தியாகR., அைன<A 

வ'9வாசிகளI( ஆசாdய<Aவ<தி( 

ஒ> ப/தியாகR. உDக2 பைடக2 / 

சNதாய. இைளஞ8கைள எKவா5 

ஏ45,ெகா2கிறA? 

• உDக2 பைடக2 / சNதாய<தி( 

வாH,ைகய'U இைளஞ8க2 

பDகளI,/. அUலA பDகளI,க,VOய 

சில தனI<Aவமான N(ேனா,கமான 

பண'க2 யாைவ? 

எo<தாள>. ஆ8வல>மான அ>"ததி 

ரா% ஒ>Nைற Vறினா8, ‘உTைமய'U“ 

/ரல4றA ”எ(5 எAR. இUைல. 

ேவT@ெம(ேற 

ெமௗனமா,க:பBடவ8க2 , அUலA ெசவ' 

சா%,க:படாதவ8க2  மB@ேம 

இ>,கிறா8க2. ’ எ(5 

• இைளஞ8களI( /ரUகைள, ேகBக 

உDக2 பைடக2 / சNதாய. எKவா5 

இடமளI,கிறA? 

• உDக2 பைடக2 / சGக. ெச%P. 

அUலA ெச%யாத ஏதாவA 

இைளஞ8கைள ேவT@ெம(ேற 

அUலA ேவ5வ'தமாக அைமதி:ப@<த 

NOPமா? 

• இ"த ப/திய'U - இA 

ேம.ப@<த,VOய வழிகைள: ப4றி 

ேயாசி,க NOPமா? 

• இத4/ நJDக2 எKவா5 தனI:பBட 

Nைறய'U பDகளI,க NOP.? 

• இைளஞ8க2 அதிக. 

ேச8,க:ப@வத4/., அதிக கவன. 

ெசa<த:ப@வத4/. , உDக2 

பைடக2 / சNதாய<திU ெப>கிய 

Nைறய'U காண:ப@வத4/., 

ேகBக:ப@வத4/. உDக2 ெசா"த 

ஆ5தU, இட., ெசUவா,/ 

ேபா(றவ4ைற தியாக. ெச%ய நJDக2 

எKவளR தயாராக இ>,கிறJ8க2? 
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இைளஞ8கM. அவ8களI( /ரUகM. 

ேதவ],/.அவ>ைடய தி>`சைப,/. 

மதி:[மி,கைவ! ேதவ( ெப>.பாa. 

இைளஞ8கைள: பய(ப@<தி அவ8களIட. 

ேப9வேதா@, அவைர ந.ப' அவ>,/, 

கீH:பOP.ேபாA அவ>ைடய 

வ'>:ப<ைத நிைறேவ45வா8. 

தி>`சைபய'U, இைளஞ8க2 

கிறிqAவ'( உடலி( மதி:[மி,க 

உ5:ப'ன8களாக தDக2 தனI<Aவமான 

வழிய'U ேதவைன ேசவ',க அவ8களI( 

/ரUகைள, ேகBகR.,  ஊ,/வ',க 

ேவT@.. 

ெஜப& 

தைலவ%க'() 

எ"தெவா> வர.[கைளP. 

ெபா>Bப@<தாமU, உDக2 ப'2ைளகM. 

இைளஞ8கM. ைதdயமாக ேபசR., 

ேதவ],காக அவ8 வழிநட<A. 

வழிகளIU வாழR. ைதdய. இ>,க 

ேவT@. எ(5 ஒ(றாக ெஜப'PDக2. 

உDக2 ேதவாலய. இைளஞ8கைள< 

அரவைண<A, அவ8களI( /ரUகைள, 

ேகBக இடமளI,/. ஒ> சNதாயமாக 

இ>,கேவT@. எ(5 ெஜப'PDக2. 

உDக2 இைளஞ8களI( வாH,ைகய'U 

இ:பO:பBட மா4றDக2 நட"தாU 

ேதவ],/ ந(றி ெசa<ADக2. உDக2 

தி>`சைப /@.ப<திU உ2ள 

இைளஞ8கைள நJDக2 எKவா5 சிற"த 

Nைறய'U 'ஆதd,கலா.' ம45. 

‘ேகBகலா.’ எ(பைத ேதவ( 

ெவளI:ப@<த ெஜப'PDக2. 


