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        ew;nra;jp xsp 
     Gdpj kj;NjA ew;nra;jp tpdh tpil 

             kjpg;ngz;fs; - 100 

                                                 vKjp nfhLf;f Ntz;ba filrp jpajp [Pd;  22  - 2021    

m)fPNo jug;gl;Ls;s ,iwtrdk; ahh; ahhplk; $wpaJ vd;gij vOJf:-       k.ng.     1 X 15 = 15 

vLj;J fhl;L 

5அப்ப ொழுது வொனதூதர் அப்ப ண்களைப்  ொர்த்து, ' நீங்கள்அஞ்சொதீர்கள்; சிலுளவயில் அளையப் ட்ட இயயசுளவத் 

யதடுகிைீர்கள் என எனக்குத்பதொியும்.6அவர் இங்யக இல்ளை; அவர் கூைிய டியய உயிருடன் எழுப் ப் ட்டொர்.அவளை 

ளவத்த இடத்ளத வந்து  ொருங்கள்.7நீங்கள் விளைந்து பசன்று, ' இைந்த அவர் உயிருடன்எழுப் ப் ட்டொர் ' எனச் 

சீடருக்குக் கூறுங்கள். உங்களுக்கு முன் ொக அவர்கலியையொவுக்குப் ய ொய்க்பகொண்டிருக்கிைொர். அங்யக நீங்கள் 

அவளைக் கொண்பீர்கள்.இப்ப ொழுயத நொன் உங்களுக்குச் பசொல்லிவிட்யடன் ' என்ைொர். (Gdpj kj;NjA  28:7) 

Nfs;tp : இைந்த அவர் உயிருடன்எழுப் ப் ட்டொர் tpil : வொனதூதர் அப்ப ண்கsplk; 

1. கடவுளுக்கு ஏற்புளடயளவஅளனத்ளதயும் நொம் நிளையவற்றுவதுதொன் முளை tpil :  

2. நிளைவுள்ைவைொக விரும் ினொல் நீர் ய ொய், உம் உளடளைகளை விற்று ஏளைகளுக்குக் பகொடும். tpil :   

3. ைகயன, துணியவொடிரு, உன்  ொவங்கள்ைன்னிக்கப் ட்டன tpil :  

4. உங்கள் உள்ைங்கைில் நீங்கள் தீயன சிந்திப் யதன்?tpil :  

5. ஒரு ைணி யநைம்கூட என்யனொடு விைித்திருக்க உங்களுக்கு வலுவில்ளையொ tpil :   

6. ைனிதைொல் இது இயைொது. ஆனொல் கடவுைொல் எல்ைொம் இயலும் tpil :   

7. நம் ிக்ளக குன்ைியவயன, ஏன் ஐயம் பகொண்டொய்? 'tpil : 

8. அம்ைொ, உைது நம் ிக்ளக ப ொிது. நீர் விரும் ியவொயை உைக்கு நிகைட்டும் ' tpil:  

9. அவர் கருவுற்ைிருப் து தூய ஆவியொல் தொன்.tpil :  

10. நொன் விரும்புகியைன், உைது யநொய் நீங்குக!  tpil :  

 



11. என் ைகள் இப்ப ொழுதுதொன் இைந்தொள். ஆயினும் நீர் வந்து அவள் ைீது உம் ளகளய ளவயும்.அவள் உடயன உயிர் 

ப றுவொள். tpil :  

12. நீர் எழுந்து குைந்ளதளயயும் அதன் தொளயயும் கூட்டிக் பகொண்டு எகிப்துக்குத் தப் ி ஓடிச் பசல்லும் tpil :  

13. நீ கடவுளுக்கு ஏற்ைளவ ற்ைி எண்ணொைல் ைனிதருக்கு ஏற்ைளவ ற்ைியய எண்ணுகிைொய்  tpil :  

14. நொன் வந்து அவளனக்குணைொக்குயவன் tpil :  

15. நீங்கயை அவர்களுக்கு உணவு பகொடுங்கள் tpil : 

M)jug;gl;Ls;s trdj;jpd; mLj;j trdj;ij fz;Lgpbj;J vOJf ?            k.ng.1X15= 15 
                    ( gjpy; vOJk; NghJ mjpfhuk; kw;Wk; ,uz;L trdjpd;  vz;fSk;  vOjNtz;Lk; )                                           

vLj;J fhl;L 

Nfs;tp : 19எனயவ நீங்கள் ய ொய் எல்ைொ ைக்கைினத்தொளையும்சீடைொக்குங்கள்; தந்ளத, ைகன், தூய ஆவியொர் ப யைொல் 

திருமுழுக்குக்பகொடுங்கள். 

 tpil: 20நொன் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யொளவயும்அவர்களும் களடப் ிடிக்கும் டி கற் ியுங்கள். இயதொ! உைக 

முடிவுவளை எந்நொளும் நொன்உங்களுடன் இருக்கியைன் ' என்று கூைினொர். (Gdpj kj;NjA  28:19-20) 

1. இடுக்கைொன வொயிலின் வைியய நுளையுங்கள் ஏபனனில் அைிவுக்குச் பசல்லும் வொயில்அகன்ைது வைியும் 

விொிவொனது; அதன் வைியய பசல்யவொர்  ைர். 

2. எனயவ நொன் உங்களுக்குச் பசொல்கியைன் தூயஆவிக்கு எதிைொன  ைிப்புளை ைன்னிக்கப் டொது. ைக்களுளடய 

ைற்ைப்  ொவங்கள்  ைிப்புளைகள் அளனத்தும் ைன்னிக்கப் டும். 

3. வொனதூதர்அளனவரும்புளடசூைைொனிடைகன்ைொட்சியுடன்வரும்ய ொதுதம்ைொட்சிைிகுஅொியளணயில்வீற்ைிருப் ொர். 

4.  ின்பு இயயசு தம் சீடளைப்  ொர்த்து என்ளனப்  ின் ற்ை விரும்பும் எவரும் தன்னைம் துைந்து தம் சிலுளவளயத் 

தூக்கிக்பகொண்டு என்ளனப்  ின் ற்ைட்டும். 

5. என்ைீது நம் ிக்ளக பகொண்டுள்ை இச்சிைியயொருள் எவளையொவது  ொவத்தில் விைச்பசய்யவொருளடய கழுத்தில் 

எந்திைக்கல்ளைக் கட்டித்பதொங்கவிட்டு ஆழ்கடலில் அைிழ்த்துவது அவர்களுக்கு நல்ைது.  

6. இயயசு திருமுழுக்குப் ப ற்ைவுடயன தண்ணீளை விட்டு பவைியயைினொர்.உடயன வொனம் திைந்தளதயும் கடவுைின் 

ஆவி புைொ இைங்குவது ய ொைத் தம்ைீது வருவளதயும்அவர் கண்டொர். 

7. உங்களுள் முதன்ளையொனவைொக இருக்க விரும்புகிைவர் உங்களுக்குப்  ணியொைைொக இருக்கட்டும்.  

8.  கண்தொன்உடலுக்கு விைக்கு. கண் நைைொயிருந்தொல் உங்கள் உடல் முழுவதும் ஒைிப ற்ைிருக்கும். 

9. ைக்கள் முன்னிளையில் என்ளன ஏற்றுக்பகொள் வளை விண்ணுைகில் இருக்கும் என் தந்ளதயின்முன்னிளையில் 

நொனும் ஏற்றுக்பகொள்யவன். 

10. ைண்ணுைகில் உங்களுக்பகனச் பசல்வத்ளதச்யசைித்து ளவக்க யவண்டொம், இங்யக பூச்சியும் துருவும் அைித்துவிடும் 

திருடரும் அளதக் கன்னைிட்டுத் திருடுவர். 

11. தம் சிலுளவளயச் சுைக்கொைல் என்ளனப்  ின் ற்ைிவருயவொர் என்னுளடயயொர் எனக் கருதப் டத் தகுதியற்யைொர். 

12. இயயசு இளதக் யகட்டவுடன் யநொயற்ைவர்க்கு அல்ை, யநொயுற்ைவர்க்யக ைருத்துவர் யதளவ. 

13. ைனிதர் ய சும் ஒவ்பவொரு வீண் வொர்த்ளதக்கும் தீர்ப்பு நொைில் கணக்குக் பகொடுக்கயவண்டும் என உங்களுக்குச் 

பசொல்கியைன் 



14. ஆளகயொல் நீங்கள் உங்கள் கொணிக்ளகளயப் லிபீடத்தில் பசலுத்த வரும்ப ொழுது உங்கள் சயகொதைர் சயகொதொிகள் 

எவருக்கும் உங்கள் யைல்ஏயதொ ைனத்தொங்கல் உண்படன அங்யக நிளனவுற்ைொல் 

15. ைற்ை ைனிதர் பசய்யும் குற்ைங்களை நீங்கள்ைன்னிப்பீர்கைொனொல் உங்கள் விண்ணகத் தந்ளதயும் உங்களை 

ைன்னிப் ொர். 

 

,)  Nfl;fg;gl;Ls;s Nfs;tpfisAk; fPNo jug;gl;Ls;s tpilfisAk; ed;whf thrpj;J Ghpe;Jnfhz;L Nfs;tpf;F 

nghUj;jkhd tpilia jug;gl;Ls;s tpilapypUe;J fz;L gpbj;J vOJf:-              k.ng. 1X10=10 

vLj;J fhl;L 
Nfs;tp : kj;NjA  2-k; mjpfhuk; 6-k; trdk; 
tpil:  kPf;fh -5 k; mjpfhuk; 2-k; trdk; 

6ஏபனனில் யூதொ நொட்டுப் ப த்ையகயை யூதொவின் ஆட்சிளையங்கைில் நீ சிைியயத இல்ளைஏபனனில் என் 

ைக்கைொகிய இஸ்ையயளை ஆயபைன ஆள் வர்ஒருவர் உன்னிலிருந்யத யதொன்றுவொர் என்று 

இளைவொக்கினர் எழுதியுள்ைொர் என்ைொர்கள். (kj;NjA 2 : 6 ) kPf;fh 5:2 

1. Nfs;tp : kj;NjA  8-k; mjpfhuk; 8-k; trdk;  
2. Nfs;tp : kj;NjA  1-k; mjpfhuk; 22 Kjy; 23 tiuAs;s trdq;fs;  
3. Nfs;tp : kj;NjA  6-k; mjpfhuk; 9 Kjy;  13 tiuAs;s trdq;fs; 
4. Nfs;tp : kj;NjA  8-k; mjpfhuk; 17-k; trdk; 
5. Nfs;tp : kj;NjA  12-k; mjpfhuk; 17 Kjy; 21 tiuAs;s trdq;fs; 
6. Nfs;tp : kj;NjA  13-k; mjpfhuk; 14 Kjy; 15 tiuAs;s trdq;fs; 
7. Nfs;tp : kj;NjA  21-k; mjpfhuk; 9-k; trdk; 
8. Nfs;tp : kj;NjA  4-k; mjpfhuk; 16-k; trdk; 
9. Nfs;tp : kj;NjA  26-k; mjpfhuk; 31-k; trdk; 
10. Nfs;tp : kj;NjA  21-k; mjpfhuk; 42-k; trdk; 

tpilfs; : 
1. jpUg;ghly;fs;  118-k; mjpfhuk; 22 Kjy; 23 tiuAs;s trdq;fs; 2. jpUg;gypapy; flTis Gfo;e;J ghLk; trdk;                   
3. vrhah 7-k; mjpfhuk; 14-k; trdk; 4. nrf;fhpah  13-k; mjpfhuk; 7-k; trdk; 5. guNyhfj;jpy; ,Uf;fpd;w vq;fs; gpjhNt n[gk; 
6. vrhah  42-k; mjpfhuk; 1 Kjy; 4 tiuAs;s trdq;fs; 7. jpUg;gypapy; ew;fUiz ngw;Wf;nfhs;Sk; Kd; ehk; flTsplk; 
kd;whLk; kd;whl;L 8. vrhah 6-k; mjpfhuk; 9 Kjy; 10 tiuAs;s trdq;fs; 9. vrhah 9-k; mjpfhuk; 2-k; trdk;                     
10. vrhah 53-k; mjpfhuk; 4-k; trdk;; 
 

 

 

 

 

 

 



<)fPNo jug;gl;Ls;s thh;j;ijia nrhd;dJ ahh; vd;gij fz;Lgpbj;J vOJf ?  k.ng. 1X10=10ன்யை                                     

vLj;J f;fhl;L 

Nfs;tp : ஐயொ, நீர் விரும் ினொல் எனது யநொளய நீக்க உம்ைொல் முடியும்  

tpil: பதொழுயநொயொைர் 
2அப்ப ொழுது பதொழுயநொயொைர் ஒருவர் வந்து அவளைப்  ணிந்து ஐயொநீர் விரும் ினொல் எனது யநொளய 

நீக்க உம்ைொல் முடியும் என்ைொர். ( Gdpj kj;NjA 8 : 2) 

1. ைறுபைொைியொக, ' நீர் பைசியொ, வொழும் கடவுைின் ைகன்' tpil:  

2. இஸ்ையயலில் இப் டி ஒருய ொதும் கண்டதில்ளை tpil:  

3. நொன் அங்யக ய ொய் இளைவனிடம் யவண்டும்வளை இங்யக அைர்ந்திருங்கள்' tpil:  

4. நொன் உம்யைொடு யசர்ந்து இைக்க யவண்டியிருந்தொலும் உம்ளை ஒருய ொதும் ைறுதலிக்கைொட்யடன்' tpil:  

5. இவர் உண்ளையொகயவ இளைைகன் ' tpil:  

6. ஆண்டவயை நீர்தொம் என்ைொல் நொனும் கடல்ைீது நடந்து உம்ைிடம் வை ஆளணயிடும் ' tpil:  

7. ஆண்டவயை, எங்கள் கண்களைத் திைந்தருளும்' tpil:  

8.  ைி ொவைில்ைொதவளைக் கொட்டிக்பகொடுத்துப்  ொவம் பசய்யதன் ' tpil:  

9. ய ொதகயை, நீர் எங்யகபசன்ைொலும் நொனும் உம்ளைப்  ின் ற்றுயவன். tpil:  

10. உண்ளையொகயவ நீர் இளைைகன். tpil:  

         c)fPNo jug;gl;Ls;s ,iwthh;j;ijapd;;; mjpfhuk;; kw;Wk; trdj;jpd; vz; vOJ?                        k.ng. 1X40=40 

vLj;J fhl;L 
Nfs;tp : 12ஆட்ளடவிட ைனிதர் எவ்வையவொ யைைொனவர். ஆகயவஓய்வுநொைில் ைனிதருக்கு நன்ளை 

பசய்வயத முளை ' என்ைொர். tpil: (Gdpj kj;NjA  12:12) 

1. இச்சிைியயொருள் ஒருவருக்கு அவர் என் சீடர்என் தொல் ஒரு கிண்ணம் குைிர்ந்த நீைொவது பகொடுப் வரும் தம் 

ளகம்ைொறு ப ைொைல் ய ொகொர்என உறுதியொக உங்களுக்குச் பசொல்கியைன்.  

2.  ிைர் உங்களுக்குச் பசய்ய யவண்டும்என விரும்புகிைவற்ளை எல்ைொம் நீங்களும் அவர்களுக்குச் பசய்யுங்கள். 

இளைவொக்குகளும்திருச்சட்டமும் கூறுவது இதுயவ.  
3. விைிப் ொயிருங்கள்; ஏபனனில் அவர்வரும் நொயைொ யவளையயொ உங்களுக்குத் பதொியொது. 

4. உடயன இயயசு அவர்கைிடம் ய சினொர்.துணியவொடிருங்கள்; நொன்தொன், அஞ்சொதீர்கள் என்ைொர்  

5. நொன் உங்களுக்குச் பசொல்கியைன் உங்கள்  ளகவொிடமும் அன்பு கூருங்கள்; உங்களைத் துன்புறுத்துயவொருக்கொக 

இளைவனிடம்யவண்டுங்கள்.   
6. என் ப யொின் ப ொருட்டு உங்களை எல்ைொரும்பவறுப் ர். இறுதிவளை ைன உறுதியுடன் இருப்ய ொயை 

ைீட்கப் டுவர்  
7. ைொனிட ைகன் தம் தந்ளதயின் ைொட்சியயொடு தம்வொனதூதர்களுடன் வைப்ய ொகிைொர் அப்ப ொழுது 

ஒவ்பவொருவருக்கும் அவைவர் பசயலுக்யகற் க் ளகம்ைொறு அைிப் ொர்.  



8. என்யனொடு இைொதவர் எனக்கு எதிைொக இருக்கிைொர்.என்யனொடு இளணந்து ைக்களைக் கூட்டிச் யசர்க்கொதவர் 

அவர்களைச் சிதைச்பசய்கிைொர்.  

9. நொன் பசொல்லும் இவ்வொர்த்ளதகளைக் யகட்டு இவற்ைின் டி பசயல் டுகிை எவரும்  ொளை ைீதுதம் வீட்ளடக் கட்டிய 

அைிவொைிக்கு ஒப் ொவொர் 
10. நொன் உங்களுக்குச் பசொல்கியைன்; தீளைபசய் வளை எதிர்க்க யவண்டொம். ைொைொக, உங்களை வைக் கன்னத்தில் 

அளை வருக்கு ைறுகன்னத்ளதயும் திருப் ிக் கொட்டுங்கள். 

11. நல்ைவர் நல்ை கருவூைத்திலிருந்து நல்ைவற்ளைபவைிக் பகொணர்வர். தீயவயைொ தீய கருவூைத்திலிருந்து 

தீயவற்ளையய பவைிக்பகொணர்வர்  
12. அப்ய ொது யநர்ளையொைர் தம் தந்ளதயின் ஆட்சியில் கதிைவளனப்ய ொல் ஒைிவீசுவர். யகட்கச் பசவியுள்யைொர் 

யகட்கட்டும்.  
13. உங்கள் பசல்வம் எங்கு உள்ையதொ அங்யக உங்கள் உள்ைமும் இருக்கும்.  
14. ைைம்நல்ைது என்ைொல் அதன் கனியும் நல்ைதொக இருக்கும். ைைம் பகட்டது என்ைொல் அதன் கனியும்பகட்டதொக 

இருக்கும். ைைத்ளத அதன் கனியொல் அைியைொம். 
15. விண்ணும் ைண்ணும் ஒைிந்து ய ொகுமுன் திருச்சட்டம் யொவும் நிளையவறும். அதன் ஒரு சிற்பைழுத்யதொ ஒரு 

புள்ைியயொ ஒைியொது எனஉறுதியொக உங்களுக்குச் பசொல்லுகியைன் 
16. நீங்கள் இளைவனிடம் யவண்டும்ய ொது நம் ிக்ளகயுடன் யகட் ளத எல்ைொம் ப ற்றுக்பகொள்வீர்கள்என்றுகூைினொர் 
17. உங்களுள் ஒவ்பவொருவரும் தம் சயகொதைர் சயகொதொிகளை ைனைொை ைன்னிக்கொவிட்டொல் விண்ணுைகில் இருக்கும் 

என் தந்ளதயும் உங்களை ைன்னிக்கைொட்டொர்.  
18. ஆன்ைொளவக் பகொல்ை இயைொைல். உடளை ைட்டும்பகொல் வர்களுக்கு அஞ்சயவண்டொம். ஆன்ைொளவயும் 

உடளையும் நைகத்தில் அைிக்க வல்ைவருக்யக அஞ்சுங்கள்.  
19. அப்ப ொழுது அவர் ைிகச்சிைியயொைொகிய இவர்களுள் ஒருவருக்கு நீங்கள் எளதபயல்ைொம் பசய்யவில்ளையயொ அளத 

எனக்கும் பசய்யவில்ளை என உறுதியொக உங்களுக்குச்பசொல்கியைன் எனப் திைைிப் ொர் 
20. விைிப் ொயிருங்கள்; ஏபனனில் உங்கள் ஆண்டவர் எந்தநொைில் வருவொர் என உங்களுக்குத்பதொியொது  
21. நல்ை கனி பகொடொத ைைங்கபைல்ைொம் பவட்டப் ட்டுபநருப் ில் எைியப் டும்.  

22. அதற்கு அைசர், ைிகச்சிைியயொைொகிய என் சயகொதைர் சயகொதொிகளுள் ஒருவருக்கு நீங்கள் பசய்தளதபயல்ைொம் 

எனக்யக பசய்தீர்கள் என உறுதியொக உங்களுக்குச்பசொல்லுகியைன்' எனப் திைைிப் ொர்.  

23. அவர் பதொடர்ந்து ய சிக்பகொண்டிருந்தய ொது ஒைிையைொன யைகம் ஒன்று அவர்கள்யைல் நிைலிட்டது 

அந்தயைகத்தினின்று என் அன் ொர்ந்தளைந்தர் இவயை இவர் ப ொருட்டு நொன்பூொிப் ளடகியைன். 

இவருக்குச்பசவிசொயுங்கள்' என்று ஒருகுைல் ஒலித்தது  

24. ஏபனனில் ைின்னல் கிைக்கில் யதொன்ைி யைற்குவளை ஒைிர்வதுய ொை ைொனிடைகனின் வருளகயும் இருக்கும்  

25. இயயசு அங்குச் பசன்ைய ொது ப ருந்திைைொன ைக்களைக் கண்டு அவர்கள்ைீது  ொிவுபகொண்டொர்; அவர்கைிளடயய 

உடல் நைைற்ைிருந்யதொளைக்குணைொக்கினொர்.  

26. ஆளகயொல் நொளைக்கொகக் கவளைப் டொதீர்கள். ஏபனனில் நொளையக் கவளைளயப் ய ொக்கநொளை வைி  ிைக்கும். 

அந்தந்த நொளுக்கு அன்ைன்றுள்ை பதொல்ளையய ய ொதும்  

27. ஆகயவ நீங்கள் ய சும்ய ொது ஆம்  என்ைொல் ஆம் எனவும் இல்ளை என்ைொல் இல்ளை எனவும் பசொல்லுங்கள். 

இளதவிட ைிகுதியொகச்பசொல்வது எதுவும் தீயயொனிடத்திலிருந்து வருகிைது.  

28. ைக்கள்  ொர்க்க யவண்டுபைன்று அவர்கள்முன் உங்கள் அைச்பசயல்களைச் பசய்யொதீர்கள். இளதக் குைித்து நீங்கள் 

எச்சொிக்ளகயொய் இருங்கள்.இல்ளைபயன்ைொல் உங்கள் விண்ணகத் தந்ளதயிடைிருந்து உங்களுக்குக் 

ளகம்ைொறுகிளடக்கொது.  



29. வொய்க்குள் பசல்வது ைனிதளைத்தீட்டுப் டுத்தொது; ைொைொக வொயிலிருந்து பவைிவருவயத ைனிதளைத் தீட்டுப் 

 டுத்தும் என்ைொர் 

30. விண்ணகத்திலுள்ை என் தந்ளதயின் திருவுைத்ளதநிளையவற்று வயை என் சயகொதைரும் சயகொதொியும் தொயும் ஆவொர் 

என்ைொர் 

31. நீங்கள் ைனம் ைொைியவர்கள் என் ளத அதற்யகற்ை பசயல்கைொல்கொட்டுங்கள் 

32. ைனிதர் உைகம் முழுவளதயும் ஆதொயைொக்கிக் பகொண்டொலும் தம்வொழ்ளவயய இைப் ொபைனில் அவருக்குக் 

கிளடக்கும்  யன் என்ன அவர் தம்வொழ்வுக்கு ஈடொக எளதக்பகொடுப் ொர் 

33. அளனத்திற்கும் யைைொக அவைது ஆட்சிளயயும்அவருக்கு ஏற்புளடயவற்ளையும் நொடுங்கள். அப்ய ொது 

இளவயளனத்தும் உங்களுக்குச்யசர்த்துக் பகொடுக்கப் டும் 

34. அவர்தம் தூதளைப் ப ொிய எக்கொைத்துடன் அனுப்புவொர். அவர்கள் உைகின் ஒரு யகொடியிலிருந்து ைறு யகொடிவளை 

நொன்கு திளசகைிலிருந்தும் யதர்ந்துபகொள்ைப் ட்டவர்களைக் கூட்டிச்யசர்ப் ொர்கள்.  

35. தம்ளைத்தொயை உயர்த்துகிைவர் எவரும் தொழ்த்தப்ப றுவர். தம்ளைத்தொயை தொழ்த்துகிைவர் எவரும் 

உயர்த்தப்ப றுவர்.  

36. நொன் உங்களுக்குச் பசொல்கியைன் ஒருப ண்ளண இச்ளசயுடன் யநொக்கும் எவரும் தம் உள்ைத்தொல் ஏற்பகனயவ 

அப்ப ண்யணொடு வி சொைம்பசய்தொயிற்று 

37. என்ளனத் தயக்கம் இன்ைி ஏற்றுக் பகொள்யவொர் ய றுப ற்யைொர் என்ைொர்.  

38. உங்கள் ைனம் ஆர்வமுளடயதுதொன் ஆனொல் உடல்வலுவற்ைது. எனயவ யசொதளனக்கு உட் டொதிருக்க 

விைித்திருந்து இளைவனிடம் யவண்டுங்கள். 

39. உன் முழு இதயத்யதொடும், முழுஉள்ைத்யதொடும் முழு ைனத்யதொடும் உன் ஆண்டவைொகிய கடவுைிடம் அன்பு 

பசலுத்து 

40.  ிைர் குற்ைவொைிகள் எனத் தீர்ப்பு அைிக்கொதீர்கள்; அப்ய ொதுதொன் நீங்களும் தீர்ப்புக்கு உள்ைொக ைொட்டீர்கள்.  
 

C) nghUj;Jf:-  (A f;F nghUj;jkhd tpilia B ypUe;J fz;Lgpbj;J nghUj;Jf)                     k.ng. 1X10=106 

vLj;J fhl;L 

16இவ்வொயை உங்கள் ஒைி ைனிதர்முன் ஒைிர்க! அப்ப ொழுது அவர்கள் உங்கள் நற்பசயல்களைக் கண்டு உங்கள் 

விண்ணகத் தந்ளதளயப் ய ொற்ைிப் புகழ்வொர்கை   (kj;NjA 5 : 15-16 )  

Nfs;tp : xsp          tpil :  நற்பசயல் 
 

          A     B 

1. திருமுழுக்கு யயொவொன்- இயயசு 1. ய துரு 

2. எருசயைம்    2. இயயசு 

3. இயயசு    3. என்ளனப்  ின் ற்ைி வொ 

4.யகொவிளைவிடப் ப ொியவர்  4. ய ைைசொின்நகைம் 

5.விண்ணைசில்ப ொியவர்  5. எழு துதடளவ ஏழுமுளை 

6. ைத்யதயு    6. ஒலிவைளை 

7. ைன்னிப்G    7. கிைிஸ்து 

8. ஆசிொியர்    8. ைீட் ொர் 

9. புகழ்ப் ொடல் ொடி   9. கட்டளைகள் அளனத்ளதயும்களடப் ிடித்துக் கற் ிக்கிைவர் 

10. ைனம்பநொந்துஅழுதொர்  10. ைனம் ைொறுங்கள், ஏபனனில் விண்ணைசு பநருங்கி வந்துவிட்டது 



 

 ew;nra;jp xsp tpdh tpil xOq;Ffs; 
1. thu;j;ijahd ,NaRtpd; md;gpy; ehk; ,ize;J tho;e;J kfpo 
2. ,jpy; Nghl;b kdg;ghd;ikNahL my;yhky; ,iwthh;j;ij mDgtj;jpy; tsu vd;w kdepiyNahL 

gq;Fnfhs;s md;Gld; Nfl;Lf;nfhs;sg;gLfpd;wPh;fs;  
3. Xt;nthUtUk; jdpjdpahf tpil fz;Lgpbj;J vOjNtz;Lk; 
4. xU FLk;gj;jpypUe;J vj;jid egh; Ntz;LkhdhYk; gq;Fnfhs;syhk;.  
5. ,jpy; rpwpNahh; Kjy; ngupNahh;fs; tiu midtUk; gq;Fnfhs;syhk; 
6. ahUk; vspa Kiwapy; mwpa cjTk; Google Serch thapyhf tpil fz;Lgpbf;fhky; jpUtptpypak; 

thrpj;J gjpy; nrhe;jkhf fz;Lgpbj;J vOjNtz;Lk; 
7. whats App y; mDg;ggl;bUf;Fk; ,e;j ew;nra;jp xsp tpdhtpilf;F tpil xt;nthUtUk; jdp 

fhfpjj;jpy; vOjp juNtz;Lk;; (vOj Ntz;ba Kiw fPNo jug;gl;Ls;sJ)  
8. whats App y; mDg;ggl;bUf;Fk; ,e;j ew;nra;jp xsp tpdhtpil whats App y; ghh;j;J vOj 

Kbahjth;fSf;Fk; my;yJ tpdh jhs; Ntz;Lk; vd;W tpUk;Gfpd;wth;fSf;Fk;  ,jd; 

print copy ekJ gq;F mYtyfj;jpy; te;J ngw;Wnfhs;syhk;.   
9. tpil vOJk; fhfpjj;jpy; cq;fs; ngah; taJ miyNgrp vz; kw;Wk; md;gpa vz; jtwhky; 

vOjNtz;Lk; 

10. ,e;j ew;nra;jp xsp tpdh print copy ekJ gq;F mYtyfj;jpy; te;J ngw;Wnfhs;gth;fSf;F 
Ntz;Lkhdhy; jdp fhfpjj;jpy; vKjhky; ,jpy; jhNd tpil vKjp nfhLf;fTk; mDkjpAz;L. 

11. vOjp nfhLf;f Fwpg;gpl;bUf;Fk; ehSf;Fs; tpil vOjp cq;fs; md;gpa nghWg;gsuplk; 
nfhLf;fNtz;Lk; md;gpa nghWg;ghsh;fs; mij mLj;jehs; gq;F mYtyfj;jpy; mUl;je;ijaplk; 
xg;gilf;fNtz;Lk;. 

12. Fwpf;fg;gl;l ehSf;Fgpd; tUk; tpil jhs; Vw;Wf;nfhs;sg;glkhl;lhJ 
13. Cf;Ftpf;Fk; gz;Gld; ,e;j ew;nra;jp xsp tpdhtpil gupRfs; %d;W gphpthf taJ tuk;gpy; 

gpupf;fg;gLk; (1. 10 taJ Kjy; 20 taJ tiu 2. 21 taJ Kjy; 30 taJ tiu 3. 31 taJk; 
mjw;f;F NkYk;;) 

14. taJ tuk;ig md;gpa nghWg;ghsh; cWjp nra;J juNtz;Lk; 
15. Xt;nthU taJ tuk;gpYk; Kjyplj;jpy; tUgth;fspy; 3 egUf;F mjpfkhf ,Ue;jhy; 3 egh; Kjy; 

guprpw;f;Fk; ,U egh; Cf;f guprpw;f;Fk; FYf;fy; Kiwapy; Njh;e;J nfhs;sg;gLthh;fs;. xUNtis 3 
egNuh mjw;f;F mjpfkhfNth egh; Kjyplj;jpy; ,y;iy vd;why; kjpg;ngz; thupahf Kjyplk; 
vLg;gtUf;F Kjy; ghpRk; mLj;j ,uz;L ,lj;jpy; tUgth;fSf;F Cf;f gupRk; toq;fg;gLk;. 

16. cq;fSf;F njupe;jth;fsplKk; ,e;j ew;nra;jp xsp tpdhtpilia gw;wp nrhy;yp mth;fisAk; ,jpy; 
fye;J nfhs;s Cf;fg;gLj;Jq;fs;. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



tpil vOJk; fhfpjj;jpy; vOjNtz;ba Fwpg;Gfs; kw;Wk; tptuq;fs;; 
 

ew;nra;jp xsp tpdhtpil 
Gdpj kj;NjA ew;nra;jp 
Gdpj Njhikahh; gq;F 
J}j;J}h; 

 
ngah;      taJ  
miyNgrp vz;     md;gpa vz; 

 

tpilfs; fhfpjj;jpy; vOjNtz;ba Kiw  
Nfs;tpapd; jiyg;ig vOjp tpilia vz; thpirahf vOjNtz;Lk; 

m)fPNo jug;gl;Ls;s ,iwtrdk; ahh; ahhplk; $wpaJ vd;gij vOJf:- 

vLj;J fhl;L 
tpil : வொனதூதர் அப்ப ண்கsplk; 

1 
M)jug;gl;Ls;s trdj;jpd; mLj;j trdj;ij fz;Lgpbj;J fPNo vOJf ?      
,jw;f;F gjpy; vOJk;NghJ mLj;j trdj;ij fhfpjj;jpy; vOjp trdj;jpd; mjpfhuk; kw;Wk; ,uz;L trdj;jpd; 
vz;fSk; vOjNtz;Lk;  
vLj;J fhl;L 

tpil: நொன் உங்களுக்குக் கட்டளையிட்ட யொளவயும்அவர்களும் களடப் ிடிக்கும் டி கற் ியுங்கள். இயதொ! உைக 

முடிவுவளை எந்நொளும் நொன்உங்களுடன் இருக்கியைன் என்று கூைினொர். (Gdpj kj;NjA  28:19-20) 

1;. 
,)  Nfl;fg;gl;Ls;s Nfs;tpfisAk; fPNo jug;gl;Ls;s tpilfisAk; ed;whf thrpj;J Ghpe;Jnfhz;L Nfs;tpf;F 

nghUj;jkhd tpilia jug;gl;Ls; tpilapypUe;J fz;L gpbj;J vOJf:-               

vLj;Jf;fhl;L 
tpil:  kPf;fh -5 k; mjpfhuk; 2-k; trdk; 
1. tpil  

<)fPNo jug;gl;Ls;s thh;j;ijia nrhd;dJ ahh; vd;gij fz;Lgpbj;J vOJf ?   
vLj;J f;fhl;L 

tpil: பதொழுயநொயொைர் 

1. 
c)fPNo jug;gl;Ls;s ,iwthh;j;ijapd;;; mjpfhuk;; kw;Wk; trdj;jpd; vz; vOJf?                         

vLj;J fhl;L 

Gdpj kj;NjA  12:12 
1. 

 C)nghUj;Jf?      (A f;F nghUj;jkhd tpilia B ypUe;J fz;Lgpbj;J nghUj;Jf)                       

 vLj;J fhl;L 

 tpil :  நற்பசயல் 

1.            


