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“bgha]aidg] ghh]f]fpYk]  jupj]jpud] thrp” 

                                                                                                - ePjpbkhHpfs] 19:22  

I. rhpahdtpiliavGJf. 

1. nahRthtpd] je]ijbgah]  vd]d> 

2. uhfhg] ahh]> 

3. ntt[fhuiu ntt[ ghh]f]f mDg]gpaJ ahh]> 

4. ntt[fhu] ntt[ ghh]f]f brd]w ,lk] vJ> 

5. ntt[fhu] …………………..  –ypUe]Jte]jdh]. 

6. ntt[fhu] uhfhgpd] tPl]oypUg]gij ahh] 

mwpthh]> 

7. vhpnfhtpy] uhfhgpd] tPL v']nf ,Ue]jJ> 

8. vj]jid ngh] vhpnfhit ntt [ghh]f]f 

brd]wdh]> 

9. ntt[fhu] vhpnfhtpy] v']nf j']fpdh]> 

10. fhtyh] uhfhgpd] tPl]ow]F te]j nghJ ntt[ 

fhuh] v']nf ,Ue]jdh]> 

11. uh$h ntt[fhuiu gpof]f Ms] 

mDg]gpanghJ uhfhg] vd]d bra]jhs]> 

12. ntt[fhu] vhpnfhtpypUe]J vg]go 

jg]gpj]jdh]> 

13. uhfhg] vjw]fhf rpfg]g[ fapw]iw $d]dypy] 

fl]o itj]jhs]> 

14. uhfhg] ntt[fhuiu vj]jid ehs] kiyapy] 

xspe]J bfhs]s brhd]dhs]> 

15. Vd] uhfhiga[k] mts] jfg]gd] tPl]lhiua[k] nahRthcapnuhL itj]jhd]> 

16. ahh] uhfhiga[k] mts] jfg]gd] tPl]lhiua[k] 

gl]lzj]jpypUe]J btspna miHj]Jf] bfhz]L te]jhh]> 

17. uhfhg] vhpnfhtpypUe]J btspnawpa gpd] v']F  

j']fpdhs]> 

18. fapw]wpd] epwk] vd]d> 

 



                           II. ahh]ahhplk] TwpaJ> 

1. “நீங்கள் ேபாய் ேதசத்ைத ம் எரிேகாைவ ம் பாரத்்   
வா ங்கள்” 
 

2. “ேதசத்ைத ேவ  பாரக்் ம்ப ,  இஸ்ரேவல் 
த் ரரில் ல ம ஷர ்இந்த ராத் ரி ேல இங்ேக 

வந்தாரக்ள்” 
 

3. “உன் ட் க் ள் ரேவ த்த ம ஷைர 
ெவளிேய ெகாண் வா” 

 

4. “என்னிடத் ல் ம ஷர ்வந் ந்தாரக்ள்; ஆனா ம் அவரக்ள் 
எவ் டத்தாேரா எனக் த் ெதரியா ” 
 

5. “அவரக்ைளச ் க் ரமாய்ப் ேபாய்த ்ேத ங்கள்; நீங்கள் அவரக்ைளப் த் க் 
ெகாள்ளலாம்” 
 

6. “எங்கள் வேன உங்கள் வ க்  ஈ ” 
 

7.  “கரத்்தர ்உங்க க்  ேதசத்ைத ஒப் க்ெகா தத்ார ்

 

8. “உங்கள் ேதவனா ய கரத்்தேர உயர வானத் ம் ேழ ம் 
ேதவனானவர”் 
 

9. “நீங்கள் அந்த ேவ ன் ட் ேல ேபாய்,  நீங்கள் அவ க்  ஆைண டட்ப  
அந்த ஸ் ரைீய ம் அவ க்  உண்டான யாைவ ம் அங்ேக ந்  ெவளிேய 
ெகாண்  வா ங்கள்” 
 

10. “நீங்கள் ைக ல் வாங் ன ஆைணக்  நீங்கலா ப்ேபாம்”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     III. fl]lj]jpDs] kiwe]jpUf]Fk] thh]j]ijfisfz]Lgpo. 
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