
kd¥ghl trd« :
 k¤njí 6:33

rkhjhd¤â‹ bghU¤j«

bghU¤Jf 10

rkhjhdK« ftiyí«

fhf§fshš nghÎ¡f¥g£l vÈah
(1 uh#h¡fŸ 17:1-6)

c§fS¡F¤ njitahd xU bghUis k‰wt®fËl« g»®ªJ 

bfhŸS§fŸ. mJ czthfnth, gÞÌ‰F njitahd gzkhfnth, 

cilahfnth ïU¡fyh«. mj‰F Ú§fŸ njtid e«g f‰W¡ bfhŸS§fŸ.

"முதலாவது ேதவனுைடய ராஜ்யத்ைதயும் 
அவருைடய நீதிையயும் ேதடுங்கள், 
அப்ெபாழுது இைவகெளல்லாம் 
உங்களுக்குக்கூடக் ெகாடுக்கப்படும்."fh£á mu§f«

gÆ‰We®
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c§fŸ khztiu bt‰¿ 

åuuh¡Ftnj c§fŸ neh¡f«. 

j§fsJ mDâd thœÉš 

MÉÆ‹ fÅfis braÈš 

fh©ã¡f nt©L«. mnef XŒî 

ehŸ ghl â£l§fŸ Mya¤âš 

f‰ã¡f¥gL»‹wd. Mdhš thu 

KGtâ‰Fkhd å£L¥ gÆ‰á 

ju¥gLtâšiy. vÅD«, c§fŸ 

khzt® ï¥ghl¥ gFâfis¡ 

f‰W¡ bfhŸtjhš k£L« thœÉ‹ 

eilKiwÆš ght¤ij åœ¤âÉl 

KoahJ. mt®fŸ M£l mu§f¤JŸ 

br‹W, thuKGtJ« ght¤Jl‹ 

nghuhl nt©L«. c©ikahf¡ 

Tw¥nghdhš f©fhÂ¥nghÇ‹¿ 

ïij¢ brŒa ïayhJ. vdnt, 

jh§fŸ ï¥gÆ‰áia brŒjjhf¡ 

TW«nghJ, mij clnd e«ã V‰W¡ 

bfhŸs¡ TlhJ. ï›Éõa¤âš 

Ú§fŸ f©o¥ãšyhkš, 

mrâahÆUªjhš, Ú§fŸ c§fŸ 

khztiu¥ bghŒ brhšy¥ 

gH¡Fnthuhå®fŸ. vdnt, Ú§fŸ 

c§fŸ khztiu¥ gÆ‰WÉ¡fî«, 

mt®fŸ brašghLfis¡ 

f©fhÂ¡fî« brŒjhš mt®fŸ 

thœÉš V‰gL« kh‰w¤ij¢ r‰W 

f‰gid brŒJ ghU§fŸ. xU 

M©o‰FŸ mt®fŸ ïašig 

K‰¿Y« kh‰¿ Élyh«. c§fŸ 

khzt® MÉÆ‹ fÅfis kdd« 

brŒnthuhf k£LÄ‹¿, mâ‹go 

el¥nghuhfî« ïU¥g®.

c§fŸ bghW¥òfŸ
khzt®fË‹ FG x‹¿‰F 

gÆ‰WeuhÆU§fŸ.

x›bthU thuK« tF¥ò bjhl§F« 

K‹D« ã‹D« 5 ÃÄl§fŸ 

mt®fS¡F¡ bfhL¡f¥g£l 

gÂia¡F¿¤J Éthâ¤J, 

mt®fŸ bt‰¿aila mt®fis 

C¡f¥gL¤J§fŸ. mt®fŸ gÆ‰ág‰¿ 

ifngá_ynkh, FWŠbrŒâ_ynkh 

thuªnjhW« ÃidîgL¤J§fŸ 

(br›thŒ)

thu¤J¡fhd gÆ‰á 

Ãiwî brŒa¥g£LŸsjh 

v‹gij¡ ifngá_ynkh, 

FWŠbrŒâ_ynkh ïu©lh« 

Kiwahf Ãidî¥gL¤J§fŸ 

(btŸË). áW FGÉ‹ gÆ‰áiaí« 

c§fŸ jiyik gÆ‰WeU¡F 

thuªnjhW« bjÇa¥gL¤J§fŸ.

btFkhd« c§fŸ khzt® j§fis 

bt‰¿åuuhf czU«go brŒtnj 

Ú§fŸ gÆ‰Weuhf¢ brašgLtâ‹ 

K¡»a g§fhF«.

Ú§fŸ vâ®gh®¡F« g©ò 

v‹dbt‹W«, mj‰F btFkhd« 

v‹dbt‹W« tiuaW¥gJ mtáa«.

thuªnjhW« mË¡F« áW 
btFkhd§fŸ
xU m‹ã‹ jGtš

xU áW T£L Éisah£L

r£ilÆš xU m£il milahs«

ifÆš xU K¤âiu

áW Ä£lhŒ

khj ïWâÆš mË¡f¥gL« bgÇa 
btFkhd«
j§f«, btŸË, bt©fy gj¡f§fis 

ÉHh T£o mË¤jš. (3 thu gÆ‰á gÂ 

bt‰¿¡F bt©fy«, 4 thu¤â‰F 

btŸË, 5 thu bt‰¿ahdhš j§f« 

mË¡fî«). (khwhf 2 thu¤â‰F 

bt©fy«, 3 thu bt‰¿¡F btŸË, 4 

thu bt‰¿¡F¤ j§fK« juyh«).

c§fŸ å£oš xU ÉUªJ

rh‹¿jœfŸ

bgÇnah® K‹ÅiyÆš xU gÇR

bt‰¿¡ nfh¥igfŸ

khztiu MÉÆ‹ fÅ bgw¥ 

gÆ‰WÉ¡F« c§fis M©ltuh»a 

njt‹ bgy¥gL¤Jthuhf.
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kd¥ghl trd« :
k¤njí17:20,21

kd¥ghl trd« :
 nuhk® 12:18

kd¥ghl trd« :
 2 bfhÇªâa® 12:9

bghU¤Jf 11

bghU¤Jf 12

bghU¤Jf 13

rkhjhdK« gaK«

rkhjhdK« Ku©ghL« 

rkhjhdK« Rae«ã¡ifí« 

j©Ù Ç‹nkš elªj ngJU 
(k¤njí 14:22-33)

kW f‹d¤ij¤ fh©ã  
(k¤njí 5:38-42)

ïnaR 5000 ngiu nghÎ¤jh® 
(ÿ¡fh 9:10-17)

c§fshš brŒa Koahj, ga¤ij¡ bfh©L tU»w fhÇa¤ij Ãid¤J¡ 

bfhŸS§fŸ. M©ltuh»a ïnaR»¿ÞJ cjÉ brŒí«go nfS§fŸ. 

mj‰F ã‹ mij¢ brŒa Ka‰ábaL§fŸ (Ú§fŸ ngJUit¥ ngh‹W 

_œ»dhY« mªj¡ fhÇa¤ij brŒa Jt§»anj bt‰¿. brŒa KoahJ

v‹w xU braiy¡ F¿¤J brŒa Mu«ãí§fŸ).

jtW x‹iw brŒa ïªj thu¤âš c§fS¡F ïl§bfhL§fŸ (mJ 

jhdhfnt el¡F«). Ú§fŸ x‹W« brŒahâU¥gnj c§fŸ å£L¥ ghl«.

Ú§fŸ FiwîgL»‹w gFâÆš c§fS¡F cjî«go njtÅl« nt©o¡ 

bfhŸS§fŸ. mªj¥ gFâÆš c§fŸ âU¢rig¡F cjt x¥gªj« brŒJ 

bfhŸS§fŸ. Ú§fŸ ngrhkÈU¥Õ®fbs‹whš ïªj thu¤âš mâfkhf 

ngR§fŸ. Ú§fŸ r¤jkhf ngRå®fbs‹whš ïªj thu¤âš ngrhâU§fŸ.

"அதற்கு இேயசு: உங்கள் 
அவிசுவாசத்தினாேலதான்; கடுகுவிைதயளவு 
விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தால் நீங்கள் 
இந்த மைலையப் பார்த்து, இவ்விடம் 
விட்டு அப்புறம்ேபா என்று ெசால்ல அது 
அப்புறம்ேபாகும்; உங்களால் கூடாத 
காரியம் ஒன்றுமிராது என்று, ெமய்யாகேவ 
உங்களுக்குச் ெசால்லுகிேறன்.இந்த ஜாதிப் பிசாசு 
ெஜபத்தினாலும் உபவாசத்தினாலுேமயன்றி 
மற்ெறவ்விதத்தினாலும் புறப்பட்டுப்ேபாகாது 
என்றார்."

"கூடுமானால் 
உங்களாலானமட்டும் 
எல்லா மனுஷேராடும் 
சமாதானமாயிருங்கள்."

"அதற்கு அவர்: என் கிருைப உனக்குப்ேபாதும்; 
பலவனீத்திேல என் பலம் பூரணமாய் 
விளங்கும் என்றார். ஆைகயால், கிறிஸ்துவின் 
வல்லைம என்ேமல் தங்கும்படி, என் 
பலவனீங்கைளக்குறித்து நான் மிகவும் 
சந்ேதாஷமாய் ேமன்ைமபாராட்டுேவன்."

fh£á mu§f«

fh£á mu§f«

fh£á mu§f«
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