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இந்த நூலின் கருத்துக்கை் (சுருக்கமாக)

இந்த நூை் ஜீேனுை்ை வதேனுலடய ோரத்்லதலயப் 
பை்றியதாகும்.

இந்த ோரத்்லத மூைமாக, பரிசுத்த ஆவியின் ேழிகாடட்ுதலின் 
கீை்,

நீங்கை் கரத்்தர ்யார ்என்பலதயும் அேரது மகன் யார ்
என்பலதயும் அறிந்துசகாை்ை முடியும். 

ஓசியா 4:6 
இை் ஓசியா தீரக்்கதரிசி இே்ோறு கூறுகின்ைார:்

“என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமேயினால் 
சங்காரோகிறார்கள்.”

வமலும் வயாோன் 5:39-இை் வமசியா இே்ோறு கூறுகின்ைார:்
“மேதோக்கியங்கமள ஆராய்ந்துபாருங்கள்; அமேகளால் 

உங்களுக்கு நித்திய ஜீேன் உண்வடன்று
எண்ணுகிறீர்கமள, என்மனக் குறித்துச ்

சாட்சிவகாடுக்கிறமேகளுே் அமேகமள.”

வமசியா இது குறித்து தனாக்கின் ேெனங்கைிை் 
குறிப்பிடுகின்ைார.்

எனவே, வமசியா குறிப்பிடட்ுை்ை வேத ஆகமங்கைின் 
பகுதிகலை அறிந்து சகாை்ேது எே்ேைவு முக்கியமானது.

இந்நூலிை். ோக்குத்தத்தம் அைித்த வமசியாலே வநரடியாகவோ 
அை்ைது மலைமுகமாகவோக் குறிப்பிடும் 300-க்கும் வமைான 

பகுதிகலைத் தனாக்கிலிருந்து நீங்கை் காைைாம்.
இந்தப் பகுதிகை் அலே சதாடரப்ுலடய புதிய ஏை்பாட்டிை்

கருத்திை் சகாை்ைப்படட்ு விைக்கப்படட்ுை்ைன.

இந்த நூைானது ஒரு தனித்துேமிக்க வேதாகம ஆய்வு மை்றும் 
லகவயடாக விைங்குகின்ைது.

இந்த ேழியிை் வேத ோக்கியங்கைின் ஒை்றுலமலய 
விைக்குகின்ை ேலகயிை் தை்வபாது இருக்கின்ை ஒரு
சிை நூை்கைிை், இந்நூை் தனித்தன்லமயுை்ைதாகும்.
இந்த நூலை வேதாகம ஆய்வுக்காகவும் வமை்வகாை் 

பைிக்காகவும் பயன்படுத்திக் சகாை்ை முடியும்.
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இந்நூைானது தனாக்கின் வமசியா குறிதத்ு அைசுகின்ைது. வதாராவின் 
லமயத்திை், வமசியாவின் ேருலகலயக் குறித்தும் அேரது 
ஊழியத்லதக் குறித்தும் தீரக்்கதரிசிகளும் பரிசுத்த வேத ஆகமங்களும் 
சபாய்யுலரக்கின்ைனர.் வமசியா என்பேர ்யூத ஜனங்கலைக் காக்கவும், 
விடுவிக்கவும் உைகத்திை்கு ேரும் ஒரு யூதராக இருப்பார.் ஆனாை், 
ஆபிரகாமிை்கு அைிக்கப்படட் ோக்குத்தத்தத்தின் படி, மை்ை எை்ைா வதெங்களும் 
கூட அேரிை் ஆசீரே்திக்கப்படும். வமலும் யூத வதெமானது அெச்ெயலிை் 
ஈடுபடட்ிருக்கும்.

வமசியா இவயசு, தான் பூமியிை் ோை்ந்த காைங்கைிை் வேத ோக்கியங்கை் 
தன்லனக் குறித்துக் கூறியேை்லை சேைிப்படுத்தினார.் எனவே, அேர ்
பூமியிை் ோை்ந்த காைங்கைிை் நடந்த அலனத்தும் தனாக்கிை் முன்னவர 
உலரக்கப்படட்லேயாகும். இதன் சபாருை் என்னசேனிை், இவயசு சமய்யான 
வமசியாோ இை்லையா என்பலத நாம் வேத ோக்கியங்கைிை் ெரிபாரத்்து 
அறிந்து சகாை்ை முடியும். பாேங்களுக்கு நிவிரத்்தியாகவே வமசியா பூமிக்கு 
ேந்தார,் ஆனாை் வமசியாவின் ேருலகலயயும் ஊழியத்லதயும் குறித்து வேத 
ோக்கியங்கை் குறிப்பிடட்ேை்லை விைக்கும்சபாருடவ்ட தன் ோை்நாடக்ைின் 
சபரும்பகுதிலய அரப்்பைித்துக் சகாை்டார.்
வமலும் அேரது யூத அப்வபாஸ்தைரக்ை் மை்றும் சீடரக்ை் செய்த ஒவர 
செயை் வேத ோக்கியங்கலைக் குறித்து விைக்கமைித்தலும், ஜனங்கலை 
வதேலன வநாக்கித் திருப்புதலும் வமசியா இவயசுவின் மீது விசுோெத்லத 
ஏை்படுத்தலுமாகவே இருந்தது.

வமசியா குறிதத்ு தனாக் எங்வக என்ன கை்பிக்கின்ைது என்பலதக் குறித்து 
அறிந்து சகாை்ேது இன்னும் முக்கியத்துேம் ோய்ந்தது என்பலத சொை்ைத் 
வதலேயிை்லை.
இந்த நூைானது வமசியாவின் ேருலக குறித்தும் அேரது ஊழியம் குறித்தும் 
வேதாகமம் குறிப்பிடும் 300-க்கும் வமைான ேெனங்கலை உங்களுக்குக் 
குறிப்பிடட்ுக் காை்பிக்கும். இந்த ேெனங்கை் புதிய ஏை்பாடட்ிை் பதிவு 
செய்யப்படட்ுை்ை நிகை்வுகவைாடும் பிரகடனங்கவைாடும் எந்த ேலகயிை் 
சதாடரப்ுலடயலே என்பலதயும் இந்நூை் விைக்கும். 

வமசியா சதாடரப்ுலடய ேெனங்கை் இரு ேலகப்படும். முதைாேது, இேரத்ான் 
வமசியா என்பலத உடனடியாக அலடயாைம் காடட்ும் ேெனங்கை் – 
இலே “வநரடி” ேெனங்கை் என்ைலைக்கப் படுகின்ைன. இரை்டாேதாக, 
புதிய ஏை்பாடல்ட நன்கு அறிந்திருந்வதார ்மடட்ுவம அலடயாைம் 
கை்டுசகாை்ைக்கூடிய ேெனங்கை் இலே “மலைமுக” ேெனங்கை் 
என்ைலைக்கப் படுகின்ைன. இந்நூலிை் வநரடி ேெனங்கை் ொய்ோன அை்ைது 

அறிமுகம்
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தடித்த எழுத்துக்கைிை் குறிப்பிடப்படட்ுை்ைன. வமசியா குறித்த அலனத்து 
ேெனங்களும் ொம்பை் நிைப் பின்புைத்திை் அெச்ிடப்படட்ுை்ைன. இந்த நூலின் 
அைலே ேரம்பிை்குடப்டுத்தும் சபாருடட்ு, சபரும்பாைான ேெனங்கை் 
முழுலமயாக அெச்ிடப்படவிை்லை, ஆனாை் அலே வமை்வகாை் ேெனங்கைாக 
மடட்ுவம குறிப்பிடப்படட்ுை்ைன.

வமசியா குறித்த ேெனங்கை் அேரது இரை்டாேது ேருலகலயக் குறித்தும், 
அேரது இராஜ்யத்லத நிறுவுதலைக் குறித்தும் கூடக் குறிப்பிடுகின்ைன. முழு 
யூத இனமும் தங்கை் முை்பிதாக்கைின் வதெத்திை் திரும்பி ேருோரக்ை், அேரக்ை் 
எை்வைாரும் கரத்்தலர அறிந்து சகாை்ோரக்ை், வமசியா அேரக்ைின் இராஜாோக 
இருப்பார.் அலனத்து வதெங்களும் அேருக்குக் கீை்ப்படிந்து நடக்கும். இலதக் 
குறிப்பிடும் ேெனங்கை் தனி அத்தியாயத்திை் #1 - #7 என்னும் குறிவயாடு 
சுடட்ிக்காடட்ப்படட்ுை்ைன.

தனாக்கிலும் கூட நாம் யூதரை்ைாத ஜனங்களுக்கான பை ோக்குத்தத்தங்கலைக் 
காை்கின்வைாம். இந்த ோக்குத்தத்தங்கை் நிகை்காைத்வதாடும் ேருங்காை 
வமசியாவின் இராஜ்யத்வதாடும் சதாடரப்ுலடயலேயாகும். 

ஞானத்திை்காகவும் பரிசுத்த ஆவியின் ேழிகாடட்ுதலுக்காகவும் 
ஏசைடுக்கப்படட் இலடவிடாத சஜபத்தின் மூைமாக இந்நூை் சேைிேந்துை்ைது. 
வதேனின் ோரத்்லதகலை ோசிப்பதன் மூைம், முக்காடு அகை்ைப்படட்ு, இருை் 
நீங்கி, வதே ஆவியானேரின் ஒைி எங்கும் நிலைந்து, இந்த ேெனங்கைின் ஆய்வு 
ஆசீரே்திக்கப்பட வேை்டும் என்று நான் சஜபிக்கின்வைன்.

சென்றிக் ஷிப்சபர்
ஏப்ரை் 2019

परिचय
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நியாயாதிபதிகள்
ரூத்
1 சாமுமேல்
2 சாமுமேல்
1 இராஜாக்கள்
2 இராஜாக்கள்
1 நாளாகேே்
2 நாளாகேே்
எஸ்றா
வநமகமியா
எஸ்தர்
மயாபு
சங்கீதே்en
நீதிவோழிகள்
பிரசங்கி
உன்னதப்பாட்டு
ஏசாயா
எமரமியா
புலே்பல்
எமசக்கிமயல்
தானிமயல்
ஓசியா
மயாமேல்
ஆமோஸ்
ஒபதியா
மயானா
மீகா
நாகூே்
ஆபகூக்
வசப்பனியா
ஆகாய்
சகரியா
ேல்கியா

புதிய ஏற்பாடு
மத்வதயு
மாை்கு
லுூக்கா
வயாோன்
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை்
வராமர்
1 சகாரிந்தியர்
2 சகாரிந்தியர்
கைாத்தியர்
எவபசியர்
பிலிப்பியர்
சகாவைாசெயர்
1 சதெவைானிக்வகயர்
2 சதெவைானிக்வகயர்
1 தீவமாத்வதயு
2 தீவமாத்வதயு
தீத்து
பிவைவமான்
எபிசரயர்
யாக்வகாபு
1 வபதுரு
2 வபதுரு
1 வயாோன்
2 வயாோன்
3 வயாோன்
யூதா

பரிசுத்த வேதாகம நூை்கைின் சபயரக்ளும் ேரிலெயும்
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தனாக்கிலிருந்து (காை ேரிலெப்படி) வமசியாலே பலைொை்றிய வபதுரு, 
ஸ்வதோன் மை்றும் பவுை் ஆகிவயாரின்
பாரம்பரியத்திை் இந்நூலும் அேை்லைசயாத்த ஒரு ேழிகாடட்ியாக அலமேவத 
எம் வநாக்கமாகும்.

இந்த நூைானது பின்ேருமாறும் பயன்படுத்தப் படக்கூடும்:

a. உங்கை் அலமதியான வேலையிை் ஒரு சபாது ேழிகாடட்ியாக;
b. கேனத்துக்குரிய ஒரு ஆய்ோக;
c. ஒரு வமை்வகாை் பைியாக. உதாரைமாக, இந்நூலை ோசித்து முடிக்கும்வபாது, 
தனாக்கிலிருந்து வநரடியாகக் குறிப்பிடப்படும் புதிய ஏை்பாடட்ின் பை 
ேெனங்கை் குறித்துக் கை்டறிவீரக்ை்.

கூடுதைாக, பின்ேருேன வபான்று ேைக்கமாக குலைந்த அைவிை் முக்கியத்துேம் 
சபறும் தலைப்புகைின் மீது கேனம் செலுத்தப்படுகின்ைது:

- காைிக்லககை், பை்டிலககை் மை்றும் வமசியா ஆகியேை்றிை்கிலடயிைான 
சதாடரப்ுகை்;
- யூத ஜனங்கைின் மனமாை்ைம்;
- வமசியாவின் ேருலக;
- யூதரக்ை் ோக்குத்தத்தம் அைிக்கப்படட் நிைத்திை்குத் திரும்புதை்;
- புதிய உடன்படிக்லக.

வதேனுலடய ோரத்்லதகலை ோசிப்பதை்கும் அேை்லைக் லகக்சகாை்ேதை்கும் 
பரிசுத்த ஆவியின் ேழிநடத்துதலை ேைங்கும்படி வதேனிடத்திை் வகளுங்கை்.

HS

இந்த ஆய்விை்கான ேழிகாடட்ுதை்கை்
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A. மேசியா ஒரு 
ேனிதனாக.

01. மேசியா ஆபிரகாமிடமிருந்து 
இறங்கியேர.்
 ஆதியாகமம் 9:26,27; 
 ஆதியாகமம் 17:7,8,19,21; 
 ஆதியாகமம் 21:12; 
 ஆதியாகமம் 22:17,18; 
 ஆதியாகமம் 28:14. 

02. மேசியா யூதாவிடமிருந்து 
இறங்கியேர.்
 ஆதியாகமம் 49:8-12.

03. மேசியா தாவீதிடமிருந்து 
இறங்கியேர.்
 ரூத் 4:13,14,17,21,22; 
 2 ொமுவேை் 7:12-16; 
 1 நாைாகமம் 17:11; ஏொயா 11:1-3; 
 ஏொயா 16:5;  எவரமியா 30:3-24.

04. மேசியா நித்தியத்திலிருந்து 
இருக்கின்றேர.்
 ெங்கீதம் 21:5; 
 ெங்கீதம் 89:28-30; ெங்கீதம் 90:2;  
 ெங்கீதம் 93:1,2; 
 நீதிசமாழிகை் 8:22-29; மீகா 5:1.

05. பிதாவுடனான மேசியாவின் 
உறவுமுமற.
 யாத்திராகமம் 23:20,21; 
 1 நாைாகமம் 17:13; 
 ெங்கீதம் 16:8-11; 
 ெங்கீதம் 20:5-7; ெங்கீதம் 28:8;  
 ெங்கீதம் 89:27; 
 நீதிசமாழிகை் 8:30-31; 
 ஏொயா 42:21; ஏொயா 49:5; 
 எவரமியா 30:21,22.

06. மேசியாமே சிருஷ்டி கரத்்தா.
 ெங்கீதம் 33:6,9; ெங்கீதம் 102:26-28; 
 ஏொயா 44:1-8,21-24,26; 
 வயாோன் 1:1-3.

07. அேமர இஸ்ரமேலரின் மேசியா.
 ஏொயா 4:2; ஏொயா 49:6; 
 தானிவயை் 9:25.

08. மேசியாவின் வபயரக்ளுே் அமட 
வோழிகளுே்.
 யாத்திராகமம் 17:6; ெங்கீதம் 95:1-3; 
 ஏொயா 5:1-2; 
 ஏொயா 9:5,6.

B. மேசியாவின் 
இயல்பு.

01. மேசியா மதேனுமடய குோரன்.
 2 ொமுவேை் 7:12-16; ெங்கீதம் 2:7; 
 நீதிசமாழிகை் 30:4; 
 ஏொயா 43:1-13,18-21; 
 ெங்கீதம் 89:4,27,28.

02. மேசியா மதே ஆட்டுக்குட்டி.
 ஆதியாகமம் 22:8; 
 யாத்திராகமம் 12:5-14,22-24;  
 வைவியராகமம் 4:3-12; 
 வைவியராகமம் 4:27-29;  
 வைவியராகமம் 16:1-31; 
 வைவியராகமம் 22:17-21; 
 எை்ைாகமம் 28:3,4; ஏொயா 53:7.

03. மேசியா ேனுஷ குோரன்.
 ெங்கீதம் 80:15,16,18; ஏொயா 7:14; 
 ஏொயா 9:5,6;  எவெக்கிவயை் 1:26; 
 தானிவயை் 7:13.
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04. மேசியாவின் வதய்வீகப் 
பண்புகள்.
 ெங்கீதம் 2:7; ெங்கீதம் 24:7,10; 
 ஏொயா 11:2; எவரமியா 23:5,6; 
 மீகா 5:4.

05. மேசியா பரிசுத்த ஆவியால் 
நிரப்பப்பட்டுள்ளார.்
 ெங்கீதம் 45:8; ெங்கீதம் 89:21,22; 
 ஏொயா 11:1-3;  ஏொயா 42:1.

06. மேசியா நல்ல மேய்ப்பர.்
 ெங்கீதம் 95:7; ஏொயா 40:9-11; 
 எவெக்கிவயை் 34:11-15,22-24; 
 மீகா 2:12,13;  ெகரியா 11:4-6,7.

07. மேசியாவின் சரே்ேல்லமே.
 ெங்கீதம் 8:7; ெங்கீதம் 107:25-29; 
 ெங்கீதம் 110:3;  ஏொயா 22:22; 
 ஏொயா 40:10; 

08. மேசியாவின் சரே்ஞானே்.
 ெங்கீதம் 139:1-4; எவரமியா 17:10.

09. மேசியாவின் சரே்வியாபகே்.
 ெங்கீதம் 139:7-10.

10. மேசியாவின் ேனத்தாை்மேயுே் 
ஏை்மேயுே்.
 ஏொயா 42:2-4.

11. மேசியாவின் கீை்ப்படியுே் 
தன்மே.
 ெங்கீதம் 1:1-6; ெங்கீதம் 18:22-25; 
 ெங்கீதம் 40:8,9; ஏொயா 53:7,8.

12. மேசியாவின் பரிபூரணத்துேே்.
 ெங்கீதம் 45:3; ஏொயா 53:9; மீகா 5:3.

13. மேசியாவின் அதிகாரே்.
 யாத்திராகமம் 3:6; 
 உபாகமம் 18:18,19; 
 2 ொமுவேை் 23:1-4; ெங்கீதம் 98:9; 
 ெங்கீதம் 110:1,2; ெகரியா 9:10.

14. மேசியா மதேனுமடய 
ேகிமேமய 
வேளிப்படுத்துகின்றார.்
 ெங்கீதம் 21:6; ெங்கீதம் 45:4,5; 
 ஏொயா 4:2; 
 ஏொயா 12:1-6; ஏொயா 49:3; 
 ஏொயா 60:1-5.

15. மேசியா இரக்கே் நிமறந்தேராக 
இருப்பார.்
 ெங்கீதம் 103:13; ெங்கீதம் 112:4; 
 ஏொயா 66:2; ெகரியா 11:7.

16. மேசியாவின் ேல்லமேயுே் 
அதிகாரமுே்.
 யாத்திராகமம் 17:6; ெங்கீதம் 45:6; 
 ஏொயா 40:9-11; ஏொயா 49:2,7; 
 மீகா 2:12,13.

17. மேசியாவின் வேன்மேயுே் 
பலவீனமுே்.
 ெங்கீதம் 45:4,5; ஏொயா 29:19.

18. மேசியாவின் பரிசுத்தே், அைகு 
ேற்றுே் ேகிமே.
 ெங்கீதம் 17:15; ெங்கீதம் 21:6; 
 ெங்கீதம் 45:2,3; 
 ெங்கீதம் 99:1-5; 
 உன்னதப்பாடட்ு 5:16; 
 ஏொயா 33:17-24; ஏொயா 42:21; 
 தானிவயை் 10:5,6.

19. மேசியாவின் ேமற வேய்ே்மே.
 யாத்திராகமம் 3:14; ெங்கீதம் 78:2.
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20. தன் ஜனங்கள் மீதான 
இராஜாவின் அன்பு.
 ஏொயா 62:4-9; ஓசியா 2:15-23.

21. மேசியா ஒளி.
 2 ொமுவேை் 23:1-4; ெங்கீதம் 43:3; 
 ஏொயா 2:5; 
 ஏொயா 9:1-3; ஏொயா 42:6,7,16; 
 ஏொயா 60:19,20.

22. மதேன் ேற்றுே் மேசியாவின் 
நற்குணே்.
 யாத்திராகமம் 15:1,2; ெங்கீதம் 86:15; 
 ெங்கீதம் 103:11,17; எவரமியா 31:1-9.

23. மதேன் ேற்றுே் மேசியாவின் 
கிருமப.
 ஆதியாகமம் 28:14; 
 யாத்திராகமம் 33:19; ெங்கீதம் 45:3; 
 ெங்கீதம் 86:15; ஏொயா 62:4-9; 
 புைம்பை் 3:25,26.

24. நீதிோன்களுக்குே் 
விசுோசிகளுக்குே் மதேனுே் 
மேசியாவுே் ேகிை்சச்ியுே் 
சந்மதாஷமுே் ேைங்குகின்றாரக்ள்.
 ஏொயா 29:19. 
    

C. மேசியாவின் 
மதாற்றே்.

01. மேசியாவின் பிறப்பு 
தீரக்்கதரிசனோக 
உமரக்கப்படுகின்றது.
 ஆதியாகமம் 3:15; 
 ெங்கீதம் 132:11,12; ஏொயா 9:5,6; 
 ஏொயா 11:1-3; ஏொயா 49:1; 
 ஏொயா 60:1-3; எவரமியா 23:5,6; 
 எவரமியா 31:22; 
 எவரமியா 33:14-15,22; ஆபகூக் 2:3; 

 ஆகாய் 2:24; ெகரியா 3:8.

02. மேசியாவின் முன்மனாடி 
அறிவிக்கப்படுகின்றார.்
 ஏொயா 40:1-5; மை்கியா 3:1; 
 மை்கியா 4:5,6.

03. மேசியாவின் பிறந்த இடே்.
 மீகா 5:1.

04. மேசியாவின் முதல் 
வேளிப்படுத்தல் ேமரயிலான 
அேரது ோை்க்மக.
 ஏொயா 7:14-16.

05. வபத்லமகமில் வகால்லப்பட்ட 
குைந்மதகமளக் குறித்து 
உமரக்கப்பட்ட தீரக்்கதரிசனே்.
 எவரமியா 31:15.

D. மேசியாவின் 
ஊழியே்.

01. மேசியாவின் அபிமஷகே்.
 ெங்கீதம் 89:21; 
 நீதிசமாழிகை் 8:22-29; ஏொயா 61:1.

02. தீரக்்கதரிசியாக மேசியாவின் 
ஊழியே்.
 உபாகமம் 18:15-19; ஏொயா 50:4; 
 எவரமியா 28:9; 
 எவெக்கிவயை் 33:32,33; 
 மை்கியா 4:5,6. 

03. ஆசச்ாரியனாக மேசியாவின் 
ஊழியே்.
 ஆதியாகமம் 14:18; 
 யாத்திராகமம் 28:12,29,36-38; 
 ெங்கீதம் 110:4; எவரமியா 33:14-18,22; 
 ெகரியா 6:12,13,15.
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04. இராஜாோக மேசியாவின் 
ஊழியே்.
 ஆதியாகமம் 49:8-12; 
 எை்ைாகமம் 24:7,8,15-19; 
 2 ொமுவேை் 7:12-16; 1 
 நாைாகமம் 17:11; 
 ெங்கீதம் 45:10,14-18; 
 ெங்கீதம் 47:2-10; 
 ெங்கீதம் 72:7-19; ெங்கீதம் 93:1,2; 
 ெங்கீதம் 132:17,18; ெகரியா 9:9.

05. மேசியாமே மீட்பராக இருப்பார.்
 வயாபு 19:25-27; ஏொயா 41:8-20; 
 ஏொயா 44:1-8,21,24-26; ஏொயா 45:17; 
 ஏொயா 47:4; ஏொயா 52:7-12; 
 ஏொயா 59:18-20; ஏொயா 63:1-6; 
 எவரமியா 30:3-24; 
 எவரமியா 33:14-18,22; 
 செப்பனியா 3:9-20; ெகரியா 3:1-10; 
 ெகரியா 10:3-12.

06. மேசியாமே ஆமலாசகராக 
இருப்பார.்
 ஏொயா 59:16.

07. மேசியாமே நடுநிமலயாளராக 
இருப்பார.்
 உபாகமம் 18:15-19; ஏொயா 59:16.

08. மேசியாமே துமண நிற்பார.்
 வயாபு 17:3; எவரமியா 30:21,22.

09. மேசியாமே இரட்சகர.்
 ெங்கீதம் 130:7,8; 
 ஏொயா 43:1-13,18-21; 
 ஏொயா 25:9; ஏொயா 30:18; 
 ஏொயா 45:21,22; ஏொயா 49:6; 
 எவரமியா 23:6; எவரமியா 33:16.

10. மேசியாமே நியாதிபதியாக 
இருப்பார.்
 ெகரியா 3:1-10.

E. மேசியாவின் 
மநாக்கமுே் 
ஊழியமுே்.

01. மேசியா ஊழியத்தின் ேமக.
 2 இராஜாக்கை் 1:6,11,12; 
 ஏொயா 28:15,16; 
 ஏொயா 42:6,7,16; ஏொயா 48:15-17.

02. மேசியா ஊழியத்தின் இடே்.
 ஏொயா 8:23; ஏொயா 41:25; 
 ஓசியா 11:1.

03. மேசியாவுக்கு ஏற்பட்ட 
மசாதமன.
 ெங்கீதம் 91:11,12.

04. மேசியாோல் ேைங்கப்படுே் 
பாேத்தின் மீதான வேற்றி.
 ஓசியா 13:14; ெகரியா 13:1,2.

05. மேசியாவின் அற்புதங்கள்.
 ெங்கீதம் 146:8; ஏொயா 35:5-10; 
 ஏொயா 29:18.

06. மேசியாவின் மநாக்கமுே் 
பணிகளுே்.
 ஏொயா 61:1-3.

07. மேசியாோல் ேைங்கப்படுே் 
இரட்சிப்பின் அமைப்பு.
 ெங்கீதம் 85:10; ஏொயா 55:1,2,6.

08. மேசியாவின் நியாயே்.
 ஆதியாகமம் 3:21; ெங்கீதம் 40:10,11; 
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 ெங்கீதம் 45:7,8; ெங்கீதம் 85:11-14; 
 ஏொயா 32:1,2; ஏொயா 46:13; 
 ஏொயா 59:16,17; 
 எவரமியா 33:14-18,22.

09. மேசியாவின் மநரம்ே.
 2 ொமுவேை் 23:1-4; ெங்கீதம் 45:4,5; 
 ெங்கீதம் 112:4; ஏொயா 16:5.

10. மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார.்
 ஆதியாகமம் 12:3; 
 ஆதியாகமம் 26:3-5; 
 உபாகமம் 33:3; 
 ெங்கீதம் 2:8; ெங்கீதம் 22:24-32; 
 ெங்கீதம் 46:11; ெங்கீதம் 72:7-19; 
 ெங்கீதம் 98:1-3; 
 ெங்கீதம் 102:14-23; 
 ஏொயா 11:10-12; ஏொயா 19:23-25; 
 ஏொயா 24:13-16; ஏொயா 42:2-4; 
 ஏொயா 45:22-25; ஏொயா 49:6; 
 ஏொயா 51:1-23; ஏொயா 52:15; 
 ஏொயா 55:4,5; ஏொயா 56:6-8; 
 ஏொயா 60:1-5; ஏொயா 61:10,11; 
 ஏொயா 62:1-3,10-12; ஏொயா 65:1,2; 
 ஏொயா 66:10-13,15-24; எவரமியா 4:2; 
 எவரமியா 10:7; எவரமியா 16:19; 
 ஆவமாஸ் 9:11-15; மீகா 4:1-4; 
 ஆகாய் 2:7-10; ெகரியா 2:1-13; 
 ெகரியா 8:1-23; 
 ெகரியா 14:1-21; மை்கியா 1:11.

11. மேசியா நித்திய ஜீேமனக் 
வகாடுப்பார.்
 வயாபு 19:25; ெங்கீதம் 103:4; 
 ஏொயா 25:8; 
 ஏொயா 55:3; ஓசியா 13:14; 
 எவெக்கிவயை் 37:11-14; 
 ெகரியா 2:1-13.

12. மேசியா மதேனுமடய சட்டத்மத 
நிமறமேற்றுோர.்
 உபாகமம் 11:18-20; 
 2 ொமுவேை் 22:20-25; ெங்கீதம் 1:1-6; 
 ெங்கீதம் 40:7; ெங்கீதம் 119:97-103; 
 ஏொயா 42:2-4.

13. மேசியாவின் ஊழியத்மதத் 
மதேன் உறுதிப்படுத்துகின்றார.்
 ெங்கீதம் 20:5-7; ெங்கீதம் 89:23,28-30; 
 ஏொயா 42:1.

14. மேசியா ேரணத்மதயுே் 
இருமளயுே் மகப்பற்றுோர.்
 ெங்கீதம் 49:16; ெங்கீதம் 86:12,13; 
 ெங்கீதம் 110:1; ஓசியா 13:14.

15. மேசியா ேகிை்சச்ியான 
வசய்திமயக் வகாண்டு ேருோர.்
 ெங்கீதம் 96:1-3; ஏொயா 9:1-3; 
 ஏொயா 41:26,27; ஏொயா 52:7-12; 
 ஏொயா 61:1-3; 
 எவெக்கிவயை் 33:32,33.

16. மேசியா தனது ஜனங்கமள 
ஆசீரே்திப்பார.்
 ெங்கீதம் 21:7,8; ெங்கீதம் 45:10,14-16; 
 ெங்கீதம் 132:13-16; ஏொயா 4:2; 
 வயாவேை் 2:18-27.

17. மேசியா மதேனுமடய 
ஆலயத்மதக் கட்டுோர.்
 1 நாைாகமம் 17:12; 
 ெங்கீதம் 118:22-24; 
 ஏொயா 66:1; எவரமியா 31:1-9; 
 எவெக்கிவயை் 37:26-28; 
 ெகரியா 1:16,17; 
 ெகரியா 6:12,13,15.
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18. மேசியா ஜனங்களின் நடுவிமல 
ோசே் வசய்ோர.்
 யாத்திராகமம் 25:8,9; 
 யாத்திராகமம் 29:45,46; 
 வைவியராகமம் 26:11,12; 
 ெங்கீதம் 46:5-12; 
 ஏொயா 12:1-6; 
 எவெக்கிவயை் 37:21-28; 
 செப்பனியா 3:9-20; ெகரியா 2:1-13.

19. மேசியா இமளப்பாறுதல் 
தருோர.்
 ஏொயா 51:3; ஏொயா 52:9; 
 ஏொயா 66:10-13; ெகரியா 1:16,17.

20. மேசியா ஒரு புதிய 
உடன்படிக்மகமய ஏற்படுத்துோர.்
 ஏொயா 49:8-26; ஏொயா 55:3; 
 ஏொயா 59:21; ஏொயா 61:4-9; 
 ஏொயா 62:4-9; 
 எவரமியா 31:31-34; 
 எவரமியா 32:37-41; 
 எவரமியா 50:4-7,19,20; 
 எவெக்கிவயை் 16:60-63; 
 எவெக்கிவயை் 37:21-28; 
 ஓசியா 2:15-23; 
 ஆவமாஸ் 9:11-15.

21. மேசியா பாேங்கமள 
ேன்னிப்பார.்
 ெங்கீதம் 103:3,12; ஏொயா 55:7; 
 எவரமியா 33:6-13; வயாவேை் 3:21; 
 மீகா 7:15-20.

22. மேசியாவின் ஊழியரக்ள் 
ஆசீரே்திக்கப்படுோரக்ள்.
 ஆதியாகமம் 22:17,18; 
 ஆதியாகமம் 28:14; 
 ெங்கீதம் 89:25; ஏொயா 40:9-11; 
 ஏொயா 49:4; 

 ஏொயா 53:10-12; ஏொயா 55:10,11; 
 ஏொயா 62:10-12; 
 எவெக்கிவயை் 17:22-24; 
 ஆவமாஸ் 8:11.

23. மேசியா தனது ஜனங்கமளத் 
திருப்புோர.்
 ெங்கீதம் 51:19; ஏொயா 57:15-19; 
 எவெக்கிவயை் 11:17-20; 
 ஓசியா 2:15-23; ஓசியா 3:4; 
 ஓசியா 6:1,2; மை்கியா 4:5,6.

24. மேசியா சோதானத்மதக் 
வகாண்டு ேருோர.்
 ஏொயா 54:10-13; ஏொயா 57:15-19; 
 ஏொயா 66:10-13; எவரமியா 28:9; 
 எவரமியா 33:6-13; மீகா 5:4; 
 ெகரியா 9:10-12.

25. மேசியா விசுோசிக்கப்பட்டு 
மபாற்றப் வபறுோர.்
 ெங்கீதம் 8:2-3; ெங்கீதம் 22:23; 
 ெங்கீதம் 45:17,18; ெங்கீதம் 103:22; 
 ஏொயா 8:13-15; ஆபகூக் 2:4; 
 ெகரியா 11:10,11.

26. மேசியாோல் உண்டாகுே் 
இரட்சிப்பின் பணி.
 எை்ைாகமம் 21:9; 
 ெங்கீதம் 53:7; ெங்கீதம் 89:20; 
 ெங்கீதம் 95:7-11; ெங்கீதம் 103:4; 
 ெங்கீதம் 107:1-3; ெங்கீதம் 130:7,8; 
 ெங்கீதம் 147:3,6; 
 ஏொயா 40:1-5; ஏொயா 49:6; 
 ஏொயா 63:7-9; 
 எவெக்கிவயை் 34:11-15,22-31; 
 தானிவயை் 9:24.
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27. ஒரு புதிய இருதயத்மதயுே் ஒரு 
புதிய ஆவிமயயுே் அளிக்க. 
 ெங்கீதம் 51:19; ெங்கீதம் 103:5; 
 எவெக்கிவயை் 11:17-20; 
 எவெக்கிவயை் 36:26,27; 
 எவெக்கிவயை் 37:9,10,14; 
 எவெக்கிவயை் 39:29; 
 வயாவேை் 2:28,29.

F. மேசியாவுக்கு 
ஏற்படுத்தப்பட்ட 
துன்பங்களுே் 
ேரணமுே்.

01. மேசியாவின் ேரணே் முன்னமர 
உமரக்கப்பட்டது.
 ெங்கீதம் 16:8-11; ெங்கீதம் 22:1,2; 
 ெங்கீதம் 91:14-16; 
 தானிவயை் 9:25-26; 
 ெகரியா 13:7.

02. எருசமலமுக்குள் மேசியா 
நுமைேது முன்னமர 
உமரக்கப்பட்டது.
 ெங்கீதம் 118:26,27; ெகரியா 9:9.

03. மேசியா நிராகரிக்கப்படுோர.்
 ெங்கீதம் 62:4,5; ெங்கீதம் 118:22-24; 
 ஏொயா 5:1,2; ஏொயா 8:13-15; 
 ஏொயா 29:10,13,14; ஏொயா 49:4,5,7; 
 ஏொயா 53:3; ஏொயா 65:1,2; 
 ெகரியா 11:8; ெகரியா 12:1-14.

04. மேசியாமே நிராகரிப்பதால் 
ஏற்படுே் விமளவுகள்.
 தானிவயை் 9:25-27; ெகரியா 11:10,11.

05. மேசியா காட்டிக் வகாடுக்கப் 
படுோர.்
 ெங்கீதம் 41:6-10; 
 ெங்கீதம் 55:5,6,13-15; ெங்கீதம் 109:8; 
 ஏொயா 29:18; ெகரியா 11:12,13.

06. மேசியா தனித்து விடப்படுோர.்
 ெங்கீதம் 88:15-19; ெகரியா 13:7.

07. மேசியா மீதான குற்றசச்ாட்டு 
ேற்றுே் விசாரமண.
 ெங்கீதம் 27:12; ெங்கீதம் 35:11,12; 
 ெங்கீதம் 41:6-10; ெங்கீதம் 109:1-5.

08. மேசியாவின் ேரணே் குறித்த 
விேரங்கள்.
 ெங்கீதம் 22:2,3,7-19; ெங்கீதம் 34:21; 
 ஏொயா 53:9; ஆவமாஸ் 8:9; 
 ெகரியா 12:1-14.

09. மேசியாவின் பலியுே் 
பாேநிவிரத்்தியுே்.
 ஏொயா 53:4-6,10-12.

10. மேசியாவின் ேரணத்துக்கான 
விருப்பே்.
 ெங்கீதம் 31:5,6; ெங்கீதம் 40:8.

11. மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.
 உபாகமம் 21:23; ெங்கீதம் 18:5-7; 
 ெங்கீதம் 27:2; ெங்கீதம் 31:12-16; 
 ெங்கீதம் 35:19; 
 ெங்கீதம் 38:13,14,21; ெங்கீதம் 40:15; 
 ெங்கீதம் 42:8; ெங்கீதம் 55:5,6,13-15; 
 ெங்கீதம் 69:5,9-10; 
 ெங்கீதம் 102:1-12; ெங்கீதம் 109:25; 
 ெங்கீதம் 110:7; ஏொயா 50:3; 
 ஏொயா 53:1,2; ஏொயா 63:1-6; 
 புைம்பை் 3:30; ெகரியா 11:8.
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12. மேசியா எதிர்ப்புகமள 
அனுபவிப்பார.்
 ெங்கீதம் 2:1-3; ெங்கீதம் 35:4-6; 
 ெங்கீதம் 41:6-10; ெங்கீதம் 69:5.

13. மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள் குறித்த விேரங்கள்.
 யாத்திராகமம் 12:46; 
 ெங்கீதம் 69:20-22,27; 
 ெங்கீதம் 88:15-19; ெங்கீதம் 129:3; 
 ஏொயா 50:7-9;
 ஏொயா 52:14; ஏொயா 53:1-8; 
 மீகா 4:14. 

14. மேசியா விசுோசிக்கப் 
படுேதில்மல.
 ஏொயா 6:9,10; ஏொயா 53:1,2.

G. மேசியா 
உயிர்த்வதழுதலுே் 
பரத்திற்கு எடுத்துக் 
வகாள்ளப்படுதலுே்.

01. மேசியாவின் உயிரத்்வதழுதல் 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.
 வயாபு 19:25-27; ெங்கீதம் 16:8-11; 
 ெங்கீதம் 30:4; ெங்கீதம் 40:3,4; 
 ெங்கீதம் 49:16; ெங்கீதம் 71:20; 
 ெங்கீதம் 91:14-16; ஏொயா 53:10,11; 
 வயானா 1;17; வயானா 2:2-7.

02. மேசியா பரத்திற்கு எடுத்துக் 
வகாள்ளப்படுதல் முன்னமர 
உமரக்கப்ப்பட்டது.
 ெங்கீதம் 24:3,7-10; ெங்கீதம் 47:2-10; 
 ெங்கீதம் 68:19.

03. மேசியா மேன்மேயமடதல் 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.
 ெங்கீதம் 91:14-16; ெங்கீதம் 110:7; 
 ஏொயா 52:13; எவெக்கிவயை் 21:26,27. 

04. மேசியா தனது ஆவிமய உங்கள் 
மீது  ஊற்றுோர.்
 ெங்கீதம் 68:19; நீதிசமாழிகை் 1:23; 
 ஏொயா 32:15-18; ஏொயா 44:3-4; 
 எவெக்கிவயை் 36:8-38; 
 எவெக்கிவயை் 39:29; 
 வயாவேை் 2:28,29; ெகரியா 12:10.

05. மேசியா அதிகக் கனிகமளக் 
காண்பார.்
 ெங்கீதம் 1:3; ஏொயா 60:21; 
 ஏொயா 61:11; ஓசியா 14:4-8. 

06. பரிசுத்த ஆவியின் ோசஸ்தலே்.
 ஏொயா 57:15-19; எவரமியா 31:33; 
 எவெக்கிவயை் 11:19; 
 எவெக்கிவயை் 36:26,27; 
 எவெக்கிவயை் 37:9,10.

H. மேசியாவின் 
ேருங்காலே்.

01. மேசியாவின் ேறுேருமக 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.
 ெங்கீதம் 50:3-6; ெங்கீதம் 96:13; 
 ஏொயா 25:6-12; ஏொயா 65:17-25; 
 ஏொயா 66:15,16; 
 தானிவயை் 7:13,14,18,22,27; 
 ஆபகூக் 2:3; 
 ெகரியா 12:1-14; ெகரியா 14:1-21.

02. ேருங்காலத்தில் மேசியாோல் 
ேைங்க்கப்படுே் நியாயத்தீர்ப்பு.
 1 ொமுவேை் 2:10; ெங்கீதம் 2:4-6,9-12; 

தலைப்புகை்



25

 ெங்கீதம் 50:2-6; ெங்கீதம் 68:1-5; 
 ெங்கீதம் 75:8,9; 
 ெங்கீதம் 96:7-13; ெங்கீதம் 97:1-6; 
 ெங்கீதம் 98:4-9; ெங்கீதம் 110:1,2,5,6; 
 ெங்கீதம் 149:6-9; ஏொயா 2:4; 
 ஏொயா 11:4,5; 
 ஏொயா 24:18-23; ஏொயா 26:19-21; 
 ஏொயா 27:1-3,6,12,13; ஏொயா 51:5,6; 
 ஏொயா 59:18-20; ஏொயா 63:1-6; 
 ஏொயா 66:15-24; 
 எவெக்கிவயை் 38:16-23; 
 தானிவயை் 12:1,2; 
 வயாவேை் 2:1-17,30-32; 
 வயாவேை் 3:1-21; ெகரியா 11:9; 
 ெகரியா 13:8,9; மை்கியா 3:2-5,16-18; 
 மை்கியா 4:1-4.

03. மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.
 ஆதியாகமம் 49:8-12; 
 எை்ைாகமம் 24:7,8,15-19; 
 1 ொமுவேை் 2:10; 
 2 ொமுவேை் 7:12-16; 
 1 நாைாகமம் 17:14; 
 ெங்கீதம் 2:4-6,8-12; 
 ெங்கீதம் 22:24-32; 
 ெங்கீதம் 45:8,9,17,18; 
 ெங்கீதம் 46:5-12; ெங்கீதம் 47:2-9; 
 ெங்கீதம் 50:2-6; ெங்கீதம் 53:7; 
 ெங்கீதம் 65:3.
 ெங்கீதம் 67:2-7; ெங்கீதம் 68:1-5; 
 ெங்கீதம் 72:7-19; ெங்கீதம் 85:11-14; 
 ெங்கீதம் 86:9; 
 ெங்கீதம் 89:4,5,24,25,26,28-30,36-38; 
 ெங்கீதம் 96:7-13; ெங்கீதம் 97:1-6; 
 ெங்கீதம் 98:4-9; ெங்கீதம் 99:1-5; 
 ெங்கீதம் 102:14-23; ெங்கீதம் 107:1-3; 
 ெங்கீதம் 110:1-3,5,6; ெங்கீதம் 130:7,8; 
 ெங்கீதம் 132:11-18; ெங்கீதம் 138:4,5;  
 ெங்கீதம் 145:10-13; 
 ெங்கீதம் 147:2,13,14,20; 

 ெங்கீதம் 149:1-5; ஏொயா 2:2-5; 
 ஏொயா 4:2,6; ஏொயா 6:1-4; 
 ஏொயா 10:20-22; ஏொயா 11:4-12; 
 ஏொயா 12:1-6; ஏொயா 14:1-3; 
 ஏொயா 16:5; 
 ஏொயா 17:7; ஏொயா 19:23-25; 
 ஏொயா 24:13-16,18-23; 
 ஏொயா 25:6-12; 
 ஏொயா 26:1-4; ஏொயா 27:1-3,6,12,13; 
 ஏொயா 29:22-24; ஏொயா 30:18-33; 
 ஏொயா 32:1,2,15-18; ஏொயா 33:17-24; 
 ஏொயா 35:5-10; ஏொயா 40:1-5,9-11; 
 ஏொயா 41:8-20; ஏொயா 42:2-4,6,7,16; 
 ஏொயா 43:1-13,18-21; 
 ஏொயா 44:1-8,21-24,26; 
 ஏொயா 45:17,18,22-25; 
 ஏொயா 46:3,4,13; 
 ஏொயா 49:6-26; ஏொயா 51:1-23; 
 ஏொயா 52:7-12; 
 ஏொயா 54:1-17; ஏொயா 55:12,13; 
 ஏொயா 56:6-8; 
 ஏொயா 59:18-21; ஏொயா 60:1-21; 
 ஏொயா 61:4-11; ஏொயா 62:1-12; 
 ஏொயா 63:7-9; ஏொயா 65:17-25; 
 ஏொயா 66:15-24; எவரமியா 3:14-19; 
 எவரமியா 12:15; எவரமியா 15:19-21; 
 எவரமியா 16:14,15,19; 
 எவரமியா 23:3-8; 
 எவரமியா 24:6,7; எவரமியா 29:14; 
 எவரமியா 30:3-24; 
 எவரமியா 31:1-9,31-34; 
 எவரமியா 32:37-41; 
 எவரமியா 33:6-13; 
 எவரமியா 50:4-7,19,20; 
 எவெக்கிவயை் 11:17-20; 
 எவெக்கிவயை் 20:34-42; 
 எவெக்கிவயை் 34:11-31; 
 எவெக்கிவயை் 36:8-38; 
 எவெக்கிவயை் 37:1-14,21-28; 
 எவெக்கிவயை் 38:23; 
 எவெக்கிவயை் 39:6-8,21-29; 

தலைப்புகை்



 எவெக்கிவயை் 47:6-23; 
 தானிவயை் 2:34,35,44,45; 
 தானிவயை் 7:13,14,18,22,27; 
 தானிவயை் 12:1,3; 
 ஓசியா 1:10,11; ஓசியா 2:15-23; 
 ஓசியா 3:5; ஓசியா 6:1-3; 
 ஓசியா 13:14; ஓசியா 14:4-8; 
 வயாவேை் 2:18-27; வயாவேை் 3:1-21; 
 ஆவமாஸ் 9:11-15; ஒபதியா 1:17-21; 
 மீகா 2:12,13; 
 மீகா 4:1-4,7; மீகா 5:2,3; மீகா 7:15-20; 
 ஆபகூக் 2:14; செப்பனியா 3:9-20; 
 Haggaí 2:7-10; ெகரியா 1:16,17; 
 ெகரியா 2:1-13; ெகரியா 3:1-10; 
 ெகரியா 6:12,13,15; ெகரியா 8:1-23; 
 ெகரியா 9:10-12; ெகரியா 10:3-12; 
 ெகரியா 12:1-14; ெகரியா 13:1-2,8,9; 
 ெகரியா 14:1-21; மை்கியா 1:11; 
 மை்கியா 3:2-5,16-18; மை்கியா 4:1-4. 

ONDERWERPEN
04. மேசியாவின் சிே்ோசனே்.
 ெங்கீதம் 45:7; ஏொயா 9:5,6.

05. மேசியாவிற்கு ேருே் ேகிமேயுே் 
ேல்லமேயுே்.
 ெங்கீதம் 46:5-12; ெங்கீதம் 61:7,8; 
 ெங்கீதம் 72:7-19; ெங்கீதம் 95:1-3; 
 ெங்கீதம் 102:14-23; ஏொயா 25:6-12; 
 ஏொயா 60:8-21; ஏொயா 65:17-25.

06. மேசியாவின் ேன்றாடல்.
 ஏொயா 53:12,; ஏொயா 59:16.

07. மேசியா மதேனுமடய ேலது 
பாரிசத்தில் வீற்றிருப்பார.்
 ெங்கீதம் 80:15,16,18; 
 ெங்கீதம் 110:1-2.

08. மேசியா என்மறக்குே் 
நிமலத்திருக்குே் நித்திய ஜீேமனக் 
வகாடுப்பார.்
 ெங்கீதம் 61:7,8.

09. அேரது ஜனங்களின் எதிரக்ாலே் 
குறித்த தீரக்்கதரிசனே்.
 ெங்கீதம் 91:13; ஏொயா 4:3; 
 ஏொயா 10:20-22; ஏொயா 14:1-3; 
 ஏொயா 17:7; ஏொயா 27:1-3,6,12,13; 
 ஏொயா 33:17-24; ஏொயா 35:5-10;
 ஏொயா 41:8-20; 
 ஏொயா 43:1-13,18-21; 
 ஏொயா 45:22-25; ஏொயா 46:3,4,13; 
 ஏொயா 49:8-26; ஏொயா 52:7-12; 
 ஏொயா 54:1-17; 
 ஏொயா 56:6-8; ஏொயா 57:15-18; 
 ஏொயா 59:21; ஏொயா 60:6-21; 
 ஏொயா 61;4-9,10,11; 
 ஏொயா 62:1-12; ஏொயா 65:8-10; 
 ஏொயா 66:15-24; எவரமியா 3:14-19; 
 எவரமியா 12:15; எவரமியா 15:19-21; 
 எவரமியா 16:14,15,19; 
 எவரமியா 23:3,4,7,8; 
 எவரமியா 24:6,7; எவரமியா 29:14; 
 எவரமியா 30:3-24; 
 எவரமியா 32:37-41; 
 எவரமியா 33:6-18,22; 
 எவெக்கிவயை் 20:34-42; 
 எவெக்கிவயை் 34:11-31; 
 எவெக்கிவயை் 36:8-38; 
 எவெக்கிவயை் 37:1-14; 
 எவெக்கிவயை் 39:6-8,21-29; 
 தானிவயை் 9:27; ஓசியா 1:10,11; 
 ஓசியா 2:15-23; ஓசியா 3:4; 
 ஆவமாஸ் 9:11-15; ஒபதியா 1:17-21; 
 மீகா 2:12,13; மீகா 4:1-4,7; 
 மீகா 7:15-20; செப்பனியா 3:9-20; 
 ஆகாய் 2:7-10; ெகரியா 1:16,17; 
 ெகரியா 2:1-13; 
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 ெகரியா 3:1-10; ெகரியா 8:1-23; 
 ெகரியா 9:10-12; ெகரியா 10:3-12; 
 ெகரியா 12:1-14; ெகரியா 13:8,9; 
 ெகரியா 14:1-21; மை்கியா 4:1-4.

10. சோதான நித்திய ராஜ்யத்மதக் 
குறித்த தீரக்்கதரிசனே்.
 ஏொயா 9:6; ஏொயா 11:6-9; 
 எவெக்கிவயை் 37:1-14,21-28; 
 தானிவயை் 2:34,35,44,45; 
 தானிவயை் 7:13,14,18,22,27; 
 ஓசியா 2:15-23; 
 வயாவேை் 3:1-21.

11. மேசியா ேகிமேப் 
படுத்தப்படுோர.்
 ஏொயா 4:2; ஏொயா 43:21; 
 ஏொயா 44:23; 
 ஏொயா 49:3; ஏொயா 60:21; 
 ஏொயா 61:3; 
 தானிவயை் 7:13,14.

I. பலிகளிலுே் 
விருந்துகளிலுே் 
மேசியா.

01. சரே்ாங்க தகன பலியானது ஒரு 
நல்ல இரட்சகரான  மேசியாவின் 
ஊழியத்மதக் குறிக்கின்றது.
  வைவியராகமம் 1:5,13; 
 வைவியராகமம் 2:1,2.

02. சரே்ாங்க தகன பலியானது 
ேன ட்ட உற்சாகோய்ச ்
வசலுத்தப்பமேசியாவின் 
ஊழியத்மதச ்சுட்டிக் 
காட்டுகின்றது.
 வைவியராகமம் 7:16.

03. சரே்ாங்க தகன பலியானது 
ஒரு களங்கமில்லாத 
நித்தியசரே்ாங்க தகனபலியான 
மேசியாவின்ஊழியத்மதக் 
குறிக்கின்றது.
 வைவியராகமம் 22:17-21; 
 எை்ைாகமம் 28:3,4.

04. சோதான பலியுே் நன்றி 
பலியுே்மேசியாவின் ஊழியத்மதக் 
குறிக்கின்றன.
 வைவியராகமம் 3:1-5,16; 
 ெங்கீதம் 51:17.

05. பாே நிோரண 
பலியானது மேசியாவின் 
ஊழியத்மதக்குறிக்கின்றது.
 வைவியராகமம் 4:3-12; 
 வைவியராகமம் 4:27-29.

06. பாே நிவிரத்்தி 
நாளானது மேசியாவின் 
ஊழியத்மதக்குறிக்கின்றது.
 வைவியராகமம் 16:1-31; 
 வைவியராகமம் 17:11.

07. வசங்கிடாரியின் 
பலியானது மேசியாவின் 
ஊழியத்மதக்குறிக்கின்றது.
 எை்ைாகமம் 19:2,3,9.

08. பஸ்கா விருந்தானது 
மேசியாவின் 
ஊழியத்மதக்குறிக்கின்றது.
 யாத்திராகமம் 12:5-14, 22-24.

मशीहाचे भविष्ातील  िाज्य
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09. புளிப்பில்லாத அப்பப் 
பண்டிமகயானது 
மேசியாவின்ஊழியத்மதக் 
குறிக்கின்றது.
 வைவியராகமம் 23:6-8.

10. முதல் தானியங்களின் மசர்ப்பின் 
பண்டிமகயானதுமேசியாவின் 
ஊழியத்மதக் குறிக்கின்றது.
 வைவியராகமம் 23:9-14.

11. பஸ்கா பண்டிமகக்குப் 
பின்னர் 50 நாட்கள் கழித்துக் 
வகாண்டாடப் படுே் முதல் 
கனிகளின் பண்டிமகயானது 
மேசியாவின்ஊழியத்மதக் 
குறிக்கின்றது.
    வைவியராகமம் 23:15-21.

12. கூடாரப் பண்டிமகயானது 
மேசியாவின் பணி 
வதாடர்பானதாகுே்.
    வைவியராகமம் 23:33-43.  
 

मशीहाचे भविष्ातील  िाज्य



29

பரிசுத்த வேதாகமத்திை் உை்ை 
வமசியாவின் இராஜ்ய
ேருலக சதாடரப்ான வேறு 
ேெனங்கை்.
வமசியாவின் முதை் ேருலகயின் 
மூைம்
பரவைாக இராஜ்யம் 
ெமீபத்திருக்கின்ைது, ஆனாை்
அேரது இரை்டாேது ேருலகயின் 
மூைம் மடட்ுவம பரவைாக இராஜ்யம் 
முழுலமயாக ஏை்படுத்தப்படும்.
கீை்க்காணும் ேெனங்கை் வமசியா 
இராஜ்யத்லதக் குறிப்பிடுகின்ைன.
இடத்லதக் குலைக்கும் சபாருடட்ு, 
சதாடரப்ுலடய அலனத்து
ேெனங்கலையும் குறிப்பிடாமை், 
ேெனங்கைின் திரை்கலைக்
கீை்க்காணும் ேலகயிை் ஒரு 
உருேக் குறியீடட்ின் மூைம் 
குறிப்பிடட்ுை்வைாம்.
இந்த குறியீடுகைாேன #1, #2, #3, #4, #5, 
#6, #7.

அந்த நாைிை் வமசியாவின் ேருங்காை 
இராஜ்யம்:

#1 மேசியா இராஜ்யத்தின் 
அதிகாரே், மேன்மே ேற்றுே் 
வபருமே.
 ஆதியாகமம் 49:10; 
 எை்ைாகமம் 24:17-19; 
 1 ொமுவேை் 2:10; 
 2 ொமுவேை்  7:12-16; 
 ெங்கீதம் 2:6-12; ெங்கீதம் 8:2-3; 
 ெங்கீதம் 21:5; ெங்கீதம் 45; 
 ெங்கீதம் 46:6-12; 
 ெங்கீதம் 47:3,4,8-10; 
 ெங்கீதம் 48:2-4,9-15;
 ெங்கீதம் 50:2-6; ெங்கீதம் 61:7,8;
 ெங்கீதம் 66:1-5; ெங்கீதம் 67:2-8; 
 ெங்கீதம் 68:1-5; ெங்கீதம் 72:6-20; 

 ெங்கீதம் 85:2-4,10-14; ெங்கீதம் 86:9; 
 ெங்கீதம் 89:1-5,26-29,36,37; 
 ெங்கீதம் 93:1; 
 ெங்கீதம் 95:3-7; 
 ெங்கீதம் 96:1-13; ெங்கீதம் 97:1,6; 
 ெங்கீதம் 98:1-9; ெங்கீதம் 99:1-4; 
 ெங்கீதம் 110:1-6; ெங்கீதம் 130:7,8; 
 ெங்கீதம் 132:11-14; 
 ெங்கீதம் 138:4,5; ெங்கீதம் 145:10-13; 
 ெங்கீதம் 149:1-9; ஏொயா 2:10-22; 
 ஏொயா 9:5,6; ஏொயா 11:2-10; 
 ஏொயா 16:5; ஏொயா 24:19-23; 
 ஏொயா 26:1-4; ஏொயா 32:1-5,13-20; 
 ஏொயா 33:17-24; ஏொயா 35:1-10; 
 ஏொயா 40:5,9-11; ஏொயா 41:18-20; 
 ஏொயா 42:4,13,16; ஏொயா 49:7; 
 ஏொயா 52:1-3,10,13; ஏொயா 63:1-6; 
 ஏொயா 65:13-25; 
 ஏொயா 66:10-17,22-24; 
 எவரமியா 23:5; 
 எவெக்கிவயை் 40-48; 
 தானிவயை் 2:35,44; தானிவயை் 4:3; 
 தானிவயை் 7:13,14,18,27; 
 தானிவயை் 12:1-3; வயாவேை் 2; 
 வயாவேை் 3; ஒபதியா 1:17-21; 
 மீகா 4:13; 
 ஆபகூக் 2:14; செப்பனியா 2:11; 
 ெகரியா 6:12,13; ெகரியா 9:9-12; 
 ெகரியா 10:11,12; ெகரியா 14:9; 
 மை்கியா 4:1-6; மத்வதயு 6:10; 
 மத்வதயு 19:28; மத்வதயு 28:18; 
 லுூக்கா 1:32,33; லுூக்கா 22:29; 
 வயாோன் 17:24; வயாோன் 18:36; 
 அப்வபாஸ்தைருலடய 
 நடபடிகை் 1:6,7; 
 வராமர ்8:19-23; வராமர ்14:17; 1 
 சகாரிந்தியர ்15:24,25; 
 எவபசியர ்1:10,20; 
 பிலிப்பியர ்2:9; 1 
 சதெவைானிக்வகயர ்2:12; 1 
 தீவமாத்வதயு 6:15; எபிசரயர ்1:8; 

வமசியாவின் ேருங்காை இராஜ்யம்
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 எபிசரயர ்2:5-9; 1 வபதுரு 1:3-5; 
 சேைிப்படுத்தின விவெேம் 6:2; 
 சேைிப்படுத்தின விவெேம் 11:15; 
 சேைிப்படுத்தின விவெேம் 12:10;  
 சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 19:15,16; 
 சேைிப்படுத்தின விவெேம் 20:1-6.  

#2 இஸ்ரமேலின் ேனந்திருந்தலுே் 
மதரத்லுே்.
 வைவியராகமம் 26:40-45; 
 உபாகமம் 4:29-31; 
 உபாகமம் 30:1-10; 
 உபாகமம் 33:28,29; ெங்கீதம் 47:5; 
 ெங்கீதம் 69:36,37; ெங்கீதம் 85:9-14;  
 ெங்கீதம் 102:14,17,18,22; 
 ெங்கீதம் 106:5; 
 ெங்கீதம் 121; ெங்கீதம் 126; 
 ெங்கீதம் 130:7,8; 
 ஏொயா 4:2-6; ஏொயா 12:1-6; 
 ஏொயா 14:1-3; 
 ஏொயா 26:1-4; ஏொயா 27:6; 
 ஏொயா 29:18-24; ஏொயா 30:18-26; 
 ஏொயா 40:1,2; 
 ஏொயா 41:8-20; 
 ஏொயா 44:1-8,21-24,26; 
 ஏொயா 45:17,18,22-25; 
 ஏொயா 46:13;  
 ஏொயா 49:6-26; ஏொயா 51; 
 ஏொயா 54:1-14,17; ஏொயா 55:1-3; 
 ஏொயா 59:16-21; 
 ஏொயா 60:10,15-18,21,22; 
 ஏொயா 61:1-11; ஏொயா 62; 
 ஏொயா 65:8-10; 
 எவரமியா 3:14-16, 18,19;
 எவரமியா 23:4-6; எவரமியா 30:18-24; 
 எவரமியா 31:1-7,16-40; 
 எவரமியா 32:38-44; 
 எவரமியா 33:6-22,26; 
 எவரமியா 50:4-7,20; 
 எவெக்கிவயை் 16:60-63; 

 எவெக்கிவயை் 34:20-31; 
 எவெக்கிவயை் 36:8-15,26-38; 
 எவெக்கிவயை் 37:1-28; 
 ஓசியா 1:7,11; ஓசியா 2:14-23; 
 ஓசியா 3:5; 
 ஓசியா 14:5,6; ஆவமாஸ் 9:11-15; 
 மீகா 4:7; 
 மீகா 5:2-15; மீகா 7:14-20; 
 செப்பனியா 3:11-19; 
 ெகரியா 1:12-17; 
 ெகரியா 2:1-5,10,12,13; ெகரியா 3:10;  
 ெகரியா 8:3-7,9-19; 
 ெகரியா 9:10-17; ெகரியா 10:3-7; 
 ெகரியா 12:1-14; ெகரியா 13:1,2,8,9; 
 ெகரியா 14:1-21; 
 மை்கியா 3:1-6,11,12,16-18;
 அப்வபாஸ்தைருலடய 
 நடபடிகை் 15:16-18; 
 வராமர ்9:27,28; வராமர ்11:1-36; 
 கைாத்தியர ்3:17; 
 எபிசரயர ்8:6-12; எபிசரயர ்10:16,17;                         

#3 இஸ்ரமேலின் ேருமக.
 உபாகமம் 30:3-5; ெங்கீதம் 14:7; 
 ெங்கீதம் 53:7; ெங்கீதம் 106:47; 
 ெங்கீதம் 107:2,3; ெங்கீதம் 147:2; 
 ஏொயா 10:20-22; 
 ஏொயா 11:11-16; ஏொயா 27:12,13; 
 ஏொயா 35:8-10; ஏொயா 43:5,6; 
 ஏொயா 49:6,12,22; ஏொயா 51:11; 
 ஏொயா 52:8-10; ஏொயா 54:7; 
 ஏொயா 56:8; 
 ஏொயா 60:3-11; ஏொயா 66:20-21; 
 எவரமியா 3:18,19; எவரமியா 12:15; 
 எவரமியா 15:19-21; 
 எவரமியா 16:14,15; 
 எவரமியா 23:3,7,8; 
 எவரமியா 30:3,10,11,17; 
 எவரமியா 31:8-14,17; எவரமியா 32:37; 
 எவரமியா 46:27-28; எவரமியா 50:19; 
 எவெக்கிவயை் 11:17-20; 
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 எவெக்கிவயை் 20:34-44; 
 எவெக்கிவயை் 28:24-26; 
 எவெக்கிவயை் 34:11-14; 
 எவெக்கிவயை் 36:24-27; 
 எவெக்கிவயை் 37:21; 
 எவெக்கிவயை் 39:25-29; ஓசியா 1:11; 
 ஓசியா 14:7-8; மீகா 2:12,13; மீகா 4:6; 
 செப்பனியா 3:18-20; ெகரியா 1:17; 
 ெகரியா 8:7,8; ெகரியா 10:8-10; 
 வயாோன் 11:52; எவபசியர ்1:10.

#4 புறஜாதியருே் கூட ேருோரக்ள்.
 ஆதியாகமம் 26:4; உபாகமம் 32:43; 
 ெங்கீதம் 22:28-32; ெங்கீதம் 72:11,17; 
 ெங்கீதம் 86:9; ெங்கீதம் 96:10; 
 ெங்கீதம் 102:16-23; ெங்கீதம் 117:1; 
 ஏொயா 2:2-6; ஏொயா 5:26; 
 ஏொயா 11:10,12; 
 ஏொயா 19:16-25; ஏொயா 25:6-12; 
 ஏொயா 26:2; ஏொயா 43:9; 
 ஏொயா 51:5; ஏொயா 55:5; 
 ஏொயா 56:6-7; ஏொயா 60:3-7, 10-14; 
 ஏொயா 62:10; ஏொயா 66:18-23; 
 எவரமியா 3:17; எவரமியா 4:2; 
 எவரமியா 10:6,7; 
 எவரமியா 16:19; 
 தானிவயை் 7:18,25-27; 
 மீகா 4:1-4; ஆகாய் 2:6,7;  
 ெகரியா 2:11;  செப்பனியா 3:8-10; 
 ெகரியா 8:3,20-23; ெகரியா 14:16-19; 
 Maleach 1:11; மாை்கு 11:17; 
 வயாோன் 10:16; வராமர ்3:29; 
 வராமர ்15:9-12; 
 கைாத்தியர ்3:8; எவபசியர ்2:11-13; 
 எபிசரயர ்2:11-13; 
 எபிசரயர ்12:23; சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 7:9-12; சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 15:4; சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 21:24-26; 
 சேைிப்படுத்தின விவெேம் 22:2.

#5 மேசியாவின் ேறு ேருமகயுே் 
ேரணத்திலிருந்து
உயிரத்்வதழுதலுே்.
 ெங்கீதம் 68:22,23; ெங்கீதம் 71:20; 
 ெங்கீதம் 126:5,6; ஏொயா 25:8; 
 ஏொயா 26:19; 
 ஓசியா 13:14; தானிவயை் 12:13; 
 மத்வதயு 22:32; 
 மத்வதயு 24:27-51; மத்வதயு 26:64; 
 மாை்கு 13:24-37; லுூக்கா 12:37; 
 லுூக்கா 14:13-15; லுூக்கா 20:34-37; 
 லுூக்கா 21:22-36; 
 லுூக்கா 22:29; லுூக்கா 23:43; 
 வயாோன் 3:21; வயாோன் 5:28,29; 
 வயாோன் 6:39,40; வயாோன் 8:51; 
 வயாோன் 11:25,26; 
 வயாோன் 12:25,26; வயாோன் 14:2,3; 
 வயாோன் 17:24; 
 அப்வபாஸ்தைருலடய 
 நடபடிகை் 2:6-8; 
 அப்வபாஸ்தைருலடய 
 நடபடிகை் 23:6-8; 
 அப்வபாஸ்தைருலடய 
 நடபடிகை் 26:6-8; வராமர ்8:17,24; 
 1 சகாரிந்தியர ்6:14; 1 
 சகாரிந்தியர ்15:1-58; 
 2 சகாரிந்தியர ்4:14,17; 
 எவபசியர ்1:10; 
 பிலிப்பியர ்2:10,11; 
 பிலிப்பியர ்3:20,21; 
 சகாவைாசெயர ்3:4; 1 
 சதெவைானிக்வகயர ்1:10; 
 1 சதெவைானிக்வகயர ்4:14-17; 
 2 சதெவைானிக்வகயர ்1:7-10; 
 2 சதெவைானிக்வகயர ்2:7,8; 
 2 தீவமாத்வதயு 2:11,12,18; 2 
 தீவமாத்வதயு 4:8; எபிசரயர ்1:13; 
 எபிசரயர ்11:13,35; 
 1 வபதுரு 1:4-9; 1 வபதுரு 4:13; 1 
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 வபதுரு 5:4; 
 2 வபதுரு 1:11; 1 வயாோன் 3:2; 
 யூதா 1:14; சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 1:6,7; சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 2:26,27; சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 3:21; சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 5:1-14; சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 7:3,4; சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 10:7; சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 11:15; சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 12:10; சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 15:3,4; சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 20:1-6. 

#6 நியாயத்தீர்ப்பின் நாள்.
 ஆதியாகமம் 18:25; ெங்கீதம் 1:4; 
 ெங்கீதம் 9:8; 
 ெங்கீதம் 68:1-5; ெங்கீதம் 73:20; 
 ெங்கீதம் 96:11-13; ெங்கீதம் 98:9; 
 ெங்கீதம் 122:5; பிரெங்கி 12:14; 
 ஏொயா 5:30; ஏொயா 13:1-22; 
 ஏொயா 30:8,27-30; 
 ஏொயா 34:1-4; ஏொயா 66:15,16; 
 தானிவயை் 7:9,10; தானிவயை் 12:1,2; 
 வயாவேை் 2:1,10,11,30-32; 
 வயாவேை் 3:12-16; மீகா 1:3,4; 
 நாகூம் 1:5,6; 
 செப்பனியா 1:14-18; 
 மை்கியா 3:5,16-18; 
 மத்வதயு 8:11,12; மத்வதயு 10:28; 
 மத்வதயு 11:21-24; 
 மத்வதயு 12:36,41,42; 
 மத்வதயு 13:40-43; மத்வதயு 19:28; 
 மத்வதயு 24:50,51; 
 மத்வதயு 25:21,23,31-46; 
 மாை்கு 9:43-48; 
 லுூக்கா 10:12-14; லுூக்கா 19:27; 
 லுூக்கா 20:35,36; லுூக்கா 22:30; 
 வயாோன் 5:24-29; 
 வயாோன் 12:31,32; 

 அப்வபாஸ்தைருலடய 
 நடபடிகை் 10:42; 
 அப்வபாஸ்தைருலடய 
 நடபடிகை் 17:31; 
 அப்வபாஸ்தைருலடய 
 நடபடிகை் 24:15; வராமர ்2:5-16; 
 வராமர ்14:10-12; 
 1 சகாரிந்தியர ்3:12-15; 
 1 சகாரிந்தியர ்4:5; 
 1 சகாரிந்தியர ்6:1-3; 
 2 சகாரிந்தியர ்5:10; 
 சகாவைாசெயர ்3:6; 
 2 தீவமாத்வதயு 4:1; எபிசரயர ்6:2; 
 2 வபதுரு 2:9; 2 வபதுரு 3:7; 1 
 வயாோன் 4:17; யூதா 1:6,13-15; 
 சேைிப்படுத்தின விவெேம் 2:11; 
 சேைிப்படுத்தின விவெேம் 3:4,5; 
 சேைிப்படுத்தின விவெேம் 6:12-17; 
 சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 11:18,19; 
 சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 14:1-11; சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 17:14-16; 
 சேைிப்படுத்தின விவெேம் 19; 
 சேைிப்படுத்தின 
 விவெேம் 20:10-15;  

#7 புதிய ோனமுே் புதிய பூமியுே்.
 ெங்கீதம் 48:8; ஏொயா 60:18-20; 
 ஏொயா 65:17-19; ஏொயா 66:22-24; 
 மத்வதயு 8:11; மத்வதயு 24:35; 
 1 சகாரிந்தியர ்15:24,25; 
 கைாத்தியர ்4:26; 
 எபிசரயர ்10:12,13; எபிசரயர ்11:10; 
 எபிசரயர ்12:22-28; 2 வபதுரு 3:7-13; 
 சேைிப்படுத்தின விவெேம் 3:12,21; 
 சேைிப்படுத்தின விவெேம் 16:20; 
 சேைிப்படுத்தின விவெேம் 21, 22. 
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C01 மேசியாவின் பிறப்பு 
தீர்க்கதரிசனோக 
உமரக்கப்படுகின்றது.

ஆதியாகேே் 3:15 உனக்குே் 
ஸ்திரக்ீகுே், உன் வித்துக்குே் 
அேள் வித்துக்குே் பமக 
உண்டாக்குமேன்; அேர் உன் 
தமலமய நசுக்குோர,் நீ அேர் 
குதிங்காமல நசுக்குோய் 
என்றார.்

எண்ணாகேே் 21:8 அப்சபாழுது 
கரத்்தர ்வமாவெலய வநாக்கி: நீ 
ஒரு சகாை்ைிோய்ெ ்ெரப்்பத்தின் 
உருேத்லதெ ்செய்து, அலத 
ஒரு கம்பத்தின்வமை் தூக்கிலே; 
கடிக்கப்படட்ேன் எேவனா அேன் 
அலத வநாக்கிப்பாரத்்தாை் 
பிலைப்பான் என்ைார.்

9 அப்படிவய வமாவெ ஒரு சேை்கைெ ்
ெரப்்பத்லத உை்டாக்கி, அலத ஒரு 
கம்பத்தின்வமை் தூக்கிலேத்தான்; 
ெரப்்பம் ஒருேலனக் கடித்தவபாது, 
அேன் அந்த சேை்கைெ ்
ெரப்்பத்லத வநாக்கிப்பாரத்்துப் 
பிலைப்பான்.

ஏசாயா 53:10 கரத்்தவரா அேலர 
சநாறுக்கெ ்சித்தமாகி, அேலரப் 
பாடுகளுக்குடப்டுத்தினார;் 
அேருலடய ஆத்துமா தன்லனக் 
குை்ைநிோரைபலியாக 
ஒப்புக்சகாடுக்கும்வபாது, 
அேர ்தமது ெந்ததிலயக் 
கை்டு, நீடித்தநாைாயிருப்பார,் 
கரத்்தருக்குெ ்சித்தமானது அேர ்
லகயினாை் ோய்க்கும்.

ேத்மதயு 27:50 இவயசு மறுபடியும் 

மகாெத்தமாய்க் கூப்பிடட்ு, 
ஆவிலய விடட்ார.்

51 அப்சபாழுது, வதோையத்தின் 
திலரெச்ீலை வமை்சதாடங்கிக் 
கீை்ேலரக்கும் இரை்டாகக் 
கிழிந்தது, பூமியும் அதிரந்்தது 
கன்மலைகளும் பிைந்தது.

ேத்மதயு 28:5 தூதன் அந்த 
ஸ்திரீகலை வநாக்கி: நீங்கை் 
பயப்படாதிருங்கை்; சிலுலேயிை் 
அலையப்படட் இவயசுலேத் 
வதடுகிறீரக்ை் என்று அறிவேன்.

6 அேர ்இங்வக இை்லை; தாம் 
சொன்னபடிவய உயிரத்்சதழுந்தார;் 
கரத்்தலர லேத்த இடத்லத ேந்து 
பாருங்கை்;

லுூக்கா 2:10 வதேதூதன் அேரக்லை 
வநாக்கி: பயப்படாதிருங்கை்; 
இவதா, எை்ைா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த 
ெந்வதாேத்லத உை்டாக்கும் 
நை்செய்திலய உங்களுக்கு 
அறிவிக்கிவைன்.

11 இன்று கரத்்தராகிய கிறிஸ்து 
என்னும் இரடெ்கர ்உங்களுக்குத் 
தாவீதின் ஊரிவை பிைந்திருக்கிைார.்

மயாோன் 3:14 ெரப்்பமானது 
வமாவெயினாை் ேனாந்தரத்திவை 
உயரத்்தப்படட்து வபாை 
மனுேகுமாரனும்,

கலாத்தியர் 
3:19 அப்படியானாை், 
நியாயப்பிரமாைத்தின் 
வநாக்கசமன்ன? 
ோக்குத்தத்தத்லதப்சபை்ை 
ெந்ததி ேருமைவும் அது 
அக்கிரமங்கைினிமித்தமாகக் 
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கூடட்ப்படட்ு, 
வதேதூதலரக்சகாை்டு 
மத்தியஸ்தன் லகயிவை 
கடட்லையிடப்படட்து.

கலாத்தியர் 4:4 நாம் 
புத்திரசுவிகாரத்லதயலடயும்படி 
நியாயப்பிரமாைத்திை்குக் 
கீை்ப்படட்ேரக்லை 
மீடட்ுக்சகாை்ைத்தக்கதாக,

5 காைம் நிலைவேறினவபாது, 
ஸ்திரீயினிடத்திை் பிைந்தேரும் 
நியாயப்பிரமாைத்திை்குக் 
கீைானேருமாகிய தம்முலடய 
குமாரலன வதேன் அனுப்பினார.்

எபிவரயர் 2:14 ஆதைாை், பிை்லைகை் 
மாம்ெத்லதயும் இரத்தத்லதயும் 
உலடயேரக்ைாயிருக்க, 
அேரும் அேரக்லைப்வபாை 
மாம்ெத்லதயும் இரத்தத்லதயும் 
உலடயேரானார;் மரைத்துக்கு 
அதிகாரியாகிய பிொொனேலனத் 
தமது மரைத்தினாவை 
அழிக்கும்படிக்கும்,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
12:9 உைகமலனத்லதயும் 
வமாெம்வபாக்குகிை பிொசு என்றும் 
ொத்தான் என்றும் சொை்ைப்படட் 
பலைய பாம்பாகிய சபரிய 
ேலுெரப்்பம் தை்ைப்படட்து; அது 
பூமியிவை விைத்தை்ைப்படட்து, 
அதவனாவடகூட அலதெவ்ெரந்்த 
தூதரும் தை்ைப்படட்ாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
20:10 வமலும் 
அேரக்லை வமாெம்வபாக்கின 
பிொொனேன், மிருகமும் 

கை்ைத்தீரக்்கதரிசியுமிருக்கிை 
இடமாகிய அக்கினியும் 
கந்தகமுமான கடலிவை 
தை்ைப்படட்ான். அேரக்ை் இரவும் 
பகலும் ெதாகாைங்கைிலும் 
ோதிக்கப்படுோரக்ை்.

வமலும் காை்க: எை்ைாகமம் 21:6,7; மாை்கு 16:18; 
லுூக்கா 10:19; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 

28:3-6.

E09 மேசியாவின் மநர்மே.

ஆதியாகேே் 3:21 மதேனாகிய 
கரத்்தர் ஆதாமுக்குே் அேன் 
ேமனவிக்குே் மதால் உமடகமள 
உண்டாக்கி அேரக்ளுக்கு 
உடுத்தினார.்

ஆதியாகேே் 3:7 அப்சபாழுது 
அேரக்ை் இருேருலடய கை்களும் 
திைக்கப்படட்து; அேரக்ை் தாங்கை் 
நிரே்ாைிகை் என்று அறிந்து, 
அத்தியிலைகலைத் லதத்து, 
தங்களுக்கு அலரக்கெல்ெகலை 
உை்டுபை்ைினாரக்ை்.

ஏசாயா 61:10 கரத்்தருக்குை் 
பூரிப்பாய் மகிழுகிவைன்; என் 
வதேனுக்குை் என் ஆத்துமா 
கைிகூரந்்திருக்கிைது; மைோைன் 
ஆபரைங்கைினாை் தன்லன 
அைங்கரித்துக்சகாை்ளுகிைதை்கும், 
மைோடட்ி 
நலககைினாை் தன்லனெ ்
சிங்காரித்துக்சகாை்ளுகிைதை்கும் 
ஒப்பாக, அேர ்இரடச்ிப்பின் 
ேஸ்திரங்கலை எனக்கு உடுத்தி, 
நீதியின் ொை்லேலய எனக்குத் 
தரித்தார.்
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வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
4:4 அந்தெ ்சிங்காெனத்லதெ ்
சூை இருபத்துநான்கு 
சிங்காெனங்கைிருந்தன; 
இருபத்துநான்கு மூப்பரக்ை் 
சேை்ேஸ்திரந்தரித்து, தங்கை் 
சிரசுகைிை் சபான்முடி சூடி 
அந்தெ ்சிங்காெனங்கைின்வமை் 
உடக்ாரந்்திருக்கக்கை்வடன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
7:9 இலேகளுக்குப்பின்பு, 
நான் பாரத்்தவபாது, 
இவதா, ெகை ஜாதிகைிலும் 
வகாத்திரங்கைிலும் ஜனங்கைிலும் 
பாலேகைிலிருமிருந்து ேந்ததும், 
ஒருேனும் எை்ைக்கூடாததுமான 
திரைான கூடட்மாகிய ஜனங்கை், 
சேை்லை அங்கிகலைத் 
தரித்து, தங்கை் லககைிை் 
குருத்வதாலைகலைப் பிடித்து, 
சிங்காெனத்திை்கு முன்பாகவும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கு 
முன்பாகவும் நிை்கக்கை்வடன்.

10 அேரக்ை் மகா ெத்தமிடட்ு: 
இரடச்ிப்பின் மகிலம 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிை எங்கை் வதேனுக்கும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கும் 
உை்டாேதாக என்று 
ஆரப்்பரித்தாரக்ை்.

11 தூதரக்ை் யாேரும் 
சிங்காெனத்லதயும் 
மூப்பரக்லையும் நான்கு 
ஜீேன்கலையும் சூைநின்று, 
சிங்காெனத்திை்குமுன்பாக 
முகங்குப்புை விழுந்து, வதேலனத் 
சதாழுதுசகாை்டு:

12 ஆசமன், எங்கை் வதேனுக்குத் 
துதியும் மகிலமயும் ஞானமும் 

ஸ்வதாத்திரமும் கனமும் 
ேை்ைலமயும் சபைனும் 
ெதாகாைங்கைிலும் உை்டாேதாக; 
ஆசமன், என்ைாரக்ை்.

13 அப்சபாழுது, மூப்பரக்ைிை் ஒருேன் 
என்லன வநாக்கி: சேை்லை 
அங்கிகலைத் தரித்திருக்கிை 
இேரக்ை் யார?் எங்வகயிருந்து 
ேந்தாரக்ை்? என்று வகடட்ான்.

14 அதை்கு நான் ஆை்டேவன, அது 
உமக்வக சதரியும் என்வைன். 
அப்சபாழுது அேன்: இேரக்ை் 
மிகுந்த உபத்திரேத்திலிருந்து 
ேந்தேரக்ை்; இேரக்ை் 
தங்கை் அங்கிகலை 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
இரத்தத்திவை வதாய்த்து 
சேளுத்தேரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:2 வயாோனாகிய நான், 
புதிய எருெவைமாகிய பரிசுத்த 
நகரத்லத வதேனிடத்தினின்று 
பரவைாகத்லதவிடட்ு 
இைங்கிேரக்கை்வடன்; அது தன் 
புருேனுக்காக அைங்கரிக்கப்படட் 
மைோடட்ிலயப்வபாை 
ஆயத்தமாக்கப்படட்ிருந்தது.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 132:9,16; ஏொயா 52:1; 
எவெக்கிவயை் 16:8-18.

A01 மேசியா ஆபிரகாமிடமிருந்து 
இறங்கியேர்.

ஆதியாகேே் 9:26 மசமுமடய 
மதேனாகிய கரத்்தருக்கு 
ஸ்மதாத்திரே் உண்டாேதாக; 
கானான் அேனுக்கு 
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அடிமேயாயிருப்பான்.
27 யாப்மபத்மத மதேன் 

விருத்தியாக்குோர;் அேன் 
மசமுமடய கூடாரங்களில் 
குடியிருப்பான்; கானான் 
அேனுக்கு அடிமேயாயிருப்பான் 
என்றான்.

லுூக்கா 3:23 அப்சபாழுது 
இவயசு ஏைக்குலைய முப்பது 
ேயதுை்ைேரானார.் அேர ்
வயாவெப்பின் குமாரசனன்று 
எை்ைப்படட்ார.் அந்த வயாவெப்பு 
ஏலியின் குமாரன்.

லுூக்கா 3:24-33
லுூக்கா 3:34 யாக்வகாபு ஈொக்கின் 

குமாரன்; ஈொக்கு ஆபிரகாமின் 
குமாரன்; ஆபிரகாம் வதராவின் 
குமாரன்; வதரா நாவகாரின் 
குமாரன்.

35 நாவகார ்வெரூக்கின் குமாரன்; 
வெரூக் சரகூவின் குமாரன்; 
சரகூ வபவைக்கின் குமாரன்; 
வபவைக் ஏவபரின் குமாரன்; ஏவபர ்
ொைாவின் குமாரன்.

36 ொைா காயினானின் குமாரன்; 
காயினான் அரப்்பகொத்தின் 
குமாரன்; அரப்்பகொத் வெமின் 
குமாரன்; வெம் வநாோவின் 
குமாரன்; வநாோ ைாவமக்கின் 
குமாரன்.

   
வமலும் காை்க: ஏொயா 11:10; வராமர ்9:5; வராமர ்

15:12; எவபசியர ்2:19; எவபசியர ்3:6.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

ஆதியாகேே் 12:3 உன்மன 
ஆசீரே்திக்கிறேரக்மள 
ஆசீரே்திப்மபன், உன்மனச ்
சபிக்கிறேமனச ்சபிப்மபன்; 
பூமியிலுள்ள ேே்சங்கவளல்லாே் 
உனக்குள் ஆசீரே்திக்கப்படுே் 
என்றார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 3:25 நீங்கை் 
அந்தத் தீரக்்கதரிசிகளுக்குப் 
புத்திரராயிருக்கிறீரக்ை்; உன் 
ெந்ததியினாவை பூமியிலுை்ை 
ேம்ெங்கசைை்ைாம் 
ஆசீரே்திக்கப்படும் என்று 
வதேன் ஆபிரகாமுக்குெ ்சொை்லி, 
நம்முலடய முன்வனாரக்வைாவட 
பை்ைின உடன்படிக்லகக்குப் 
புத்திரராயிருக்கிறீரக்ை்.

26 அேர ்உங்கசைை்ைாலரயும் 
உங்கை் சபாை்ைாங்குகைிலிருந்து 
விைக்கி, உங்கலை 
ஆசீரே்திக்கும்படி வதேன் 
தம்முலடய பிை்லையாகிய 
இவயசுலே எழுப்பி, முதைாேது 
உங்கைிடத்திை்வக அேலர 
அனுப்பினார ்என்ைான்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 72:17; வராமர ்4:11; 
கைாத்தியர ்3:8,16,28; சகாவைாசெயர ்3:11; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 7:9.

D03 ஆசச்ாரியனாக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

ஆதியாகேே் 14:18 அன்றியுே், 
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உன்னதோன மதேனுமடய 
ஆசாரியனாயிருந்த சாமலமின் 
ராஜாோகிய வேல்கிமசமதக்கு 
அப்பமுே் திராட்சரசமுே் 
வகாண்டுேந்து,

ேத்மதயு 26:26 அேரக்ை் வபாஜனம் 
பை்ணுலகயிை், இவயசு அப்பத்லத 
எடுத்து, ஆசீரே்தித்து, அலதப் 
பிடட்ு, சீேரக்ளுக்குக் சகாடுத்து: 
நீங்கை் ோங்கிப் புசியுங்கை், இது 
என்னுலடய ெரீரமாயிருக்கிைது 
என்ைார.்

27 பின்பு, பாத்திரத்லதயும் 
எடுத்து ஸ்வதாத்திரம்பை்ைி, 
அேரக்ளுக்குக் சகாடுத்து: 
நீங்கை் எை்ைாரும் இதிவை 
பானம்பை்ணுங்கை்;

28 இது பாேமன்னிப்புை்டாகும்படி 
அவநகருக்காகெ ்சிந்தப்படுகிை புது 
உடன்படிக்லகக்குரிய என்னுலடய 
இரத்தமாயிருக்கிைது.

29 இது முதை் இந்தத் 
திராடெ்ப்பைரெத்லத நேமானதாய் 
உங்கவைாவடகூட என் பிதாவின் 
ராஜ்யத்திவை நான் பானம் 
பை்ணும் நாை் ேலரக்கும் இலதப் 
பானம் பை்ணுேதிை்லைசயன்று 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 
என்ைார.்

எபிவரயர் 6:20 நமக்கு 
முன்வனாடினேராகிய இவயசு 
சமை்கிவெவதக்கின் 
முலைலமயின்படி நித்திய பிரதான 
ஆொரியராய் நமக்காக அந்தத் 
திலரக்குை் பிரவேசித்திருக்கிைார.்

எபிவரயர் 7:1 இந்த சமை்கிவெவதக்கு 
ொவைமின் ராஜாவும், 

உன்னதமான வதேனுலடய 
ஆொரியனுமாயிருந்தான்; 
ராஜாக்கலை முறியடித்துேந்த 
ஆபிரகாமுக்கு இேன் 
எதிரச்காை்டுவபாய், அேலன 
ஆசீரே்தித்தான்.

2 இேனுக்கு ஆபிரகாம் 
எை்ைாேை்றிலும் தெமபாகம் 
சகாடுத்தான்; இேனுலடய 
முதை்வபராகிய சமை்கிவெவதக்கு 
என்பதை்கு நீதியின் ராஜா 
என்றும், பின்பு ொவைமின் ராஜா 
என்பதை்குெ ்ெமாதானத்தின் ராஜா 
என்றும் அருத்தமாம்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 110:4; எபிசரயர ்5:6,10; 
எபிசரயர ்7:1-3.

A01 மேசியா ஆபிரகாமிடமிருந்து 
இறங்கியேர்.

ஆதியாகேே் 17:7 உனக்குே் 
உனக்குப் பின்ேருே் 
உன் சந்ததிக்குே் நான் 
மதேனாயிருக்குே்படி எனக்குே் 
உனக்குே், உனக்குப்பின் 
தமலமுமற தமலமுமறயாக 
ேருே் உன் சந்ததிக்குே் 
நடுமே, என் உடன்படிக்மகமய 
நித்திய உடன்படிக்மகயாக 
ஸ்தாபிப்மபன்.

8 நீ பரமதசியாய்த் தங்கிேருகிற 
கானான் மதசமுழுேமதயுே், 
உனக்குே் உனக்குப் பின்ேருே் 
உன் சந்ததிக்குே் நித்திய 
சுதந்தரோகக் வகாடுத்து, 
நான் அேரக்ளுக்குத் 
மதேனாயிருப்மபன் என்றார.்
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19 அப்வபாழுது மதேன்: உன் 
ேமனவியாகிய சாராள் 
நிசச்யோய் உனக்கு ஒரு 
குோரமனப் வபறுோள், 
அேனுக்கு ஈசாக்கு 
என்று மபரிடுோயாக; 
என் உடன்படிக்மகமய 
அேனுக்குே் அேனுக்குப் 
பின்ேருே் அேன் சந்ததிக்குே் 
நித்திய உடன்படிக்மகயாக 
ஸ்தாபிப்மபன்.

21 ேருகிற ேருஷத்தில் 
குறித்தகாலத்திமல சாராள் 
உனக்குப் வபறப்மபாகிற 
ஈசாக்மகாமட நான் என் 
உடன்படிக்மகமய 
ஏற்படுத்துமேன் என்றார.்

ஆதியாகேே் 21:12 அப்வபாழுது 
மதேன் ஆபிரகாமே மநாக்கி: 
அந்தப் பிள்மளமயயுே், உன் 
அடிமேப்வபண்மணயுே் 
குறித்துச ்வசால்லப்பட்டது 
உனக்குத் துக்கோயிருக்க 
மேண்டாே்; ஈசாக்கினிடத்தில் 
உன் சந்ததி விளங்குே்; 
ஆதலால் சாராள் உனக்குச ்
வசால்ேவதல்லாேற்மறயுே் 
மகள்.

மராேர் 9:6 வதேேெனம் 
அேமாய்ப் வபாயிை்சைன்று 
சொை்ைக்கூடாது; ஏசனன்ைாை், 
இஸ்ரவேை் ேம்ெத்தார ்எை்ைாரும் 
இஸ்ரவேைரை்ைவே.

7 அேரக்ை் ஆபிரகாமின் 
ெந்ததியாரானாலும் 
எை்ைாரும் பிை்லைகைை்ைவே; 
ஈொக்கினிடத்திை் உன் 

ெந்ததி விைங்குசமன்று 
சொை்லியிருக்கிைவத.

8 அசதப்படிசயன்ைாை், 
மாம்ெத்தின்படி 
பிை்லைகைானேரக்ை் 
வதேனுலடய பிை்லைகைை்ை, 
ோக்குத்தத்தத்தின்படி 
பிை்லைகைானேரக்வை 
அந்தெ ்ெந்ததி 
என்சைை்ைப்படுகிைாரக்ை்.

9 அந்த ோக்குத்தத்தமான 
ோரத்்லதயாேது: குறித்த 
காைத்திவை ேருவேன், அப்சபாழுது 
ொராை் ஒரு குமாரலனப் 
சபறுோை் என்பவத.

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 21:2,3,6; கைாத்தியர ்
4:28-31.

B02 மேசியா மதே ஆட்டுக்குட்டி.

ஆதியாகேே் 22:8 அதற்கு 
ஆபிரகாே்: என் ேகமன, மதேன் 
தேக்குத் தகனபலிக்கான 
ஆட்டுக்குட்டிமயப் 
பாரத்்துக்வகாள்ோர் என்றான்; 
அப்புறே் இருேருே் கூடிப்மபாய்,

மயாோன் 1:29 மறுநாைிவை வயாோன் 
இவயசுலேத் தன்னிடத்திை் 
ேரக்கை்டு: இவதா, உைகத்தின் 
பாேத்லதெ ்சுமந்துதீரக்்கிை வதே 
ஆடட்ுக்குடட்ி.

வமலும் காை்க: வயாோன் 1:36; 1 வபதுரு 
1:19,20; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 5:6,12; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 7:9,13,14.
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A01 மேசியா ஆபிரகாமிடமிருந்து 
இறங்கியேர்.

E22 மேசியாவின் ஊழியர்கள் 
ஆசீர்ேதிக்கப்படுோர்கள்.

ஆதியாகேே் 22:17 நான் உன்மன 
ஆசீரே்திக்கமே ஆசீரே்தித்து, 
உன் சந்ததிமய ோனத்தின் 
நட்சத்திரங்கமளப் மபாலவுே், 
கடற்கமர ேணமலப்மபாலவுே் 
வபருகமே வபருகப் பண்ணுமேன் 
என்றுே், உன் சந்ததியார் தங்கள் 
சத்துருக்களின் ோசல்கமளச ்
சுதந்தரித்துக்வகாள்ளுோரக்ள் 
என்றுே்,

18 நீ என் வசால்லுக்குக் 
கீை்ப்படிந்தபடியினால், உன் 
சந்ததிக்குள் பூமியிலுள்ள சகல 
ஜாதிகளுே் ஆசீரே்திக்கப்படுே் 
என்றுே் என்மபரில் 
ஆமணயிட்மடன் என்று கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார் என்றார.்

மயாோன் 8:56 உங்கை் பிதாோகிய 
ஆபிரகாம் என்னுலடய நாலைக் 
காை ஆலெயாயிருந்தான்; கை்டு 
கைிகூரந்்தான் என்ைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
3:22 வமாவெ பிதாக்கலை 
வநாக்கி: நீங்கை் வதேனாகிய 
கரத்்தர ்என்லனப்வபாை ஒரு 
தீரக்்கதரிசிலய உங்களுக்காக 
உங்கை் ெவகாதரரிலிருந்து 
எழும்பப்பை்ணுோர;் அேர ்
உங்களுக்குெச்ொை்லும் 
எை்ைாேை்றிலும் அேருக்குெ ்
செவிசகாடுப்பீரக்ைாக.

23 அந்தத் தீரக்்கதரிசியின் 
சொை்வகைாதேவனா, 

அேன் ஜனத்திலிராதபடிக்கு 
நிரம்ூைமாக்கப்படுோன்.

24 ொமுவேை் முதை்சகாை்டு, 
எத்தலனவபர ்தீரக்்கதரிெனம் 
உலரத்தாரக்வைா, 
அத்தலனவபரும் இந்த நாடக்லை 
முன்னறிவித்தாரக்ை்.

25 நீங்கை் அந்தத் 
தீரக்்கதரிசிகளுக்குப் 
புத்திரராயிருக்கிறீரக்ை்; உன் 
ெந்ததியினாவை பூமியிலுை்ை 
ேம்ெங்கசைை்ைாம் 
ஆசீரே்திக்கப்படும் என்று 
வதேன் ஆபிரகாமுக்குெ ்சொை்லி, 
நம்முலடய முன்வனாரக்வைாவட 
பை்ைின உடன்படிக்லகக்குப் 
புத்திரராயிருக்கிறீரக்ை்.

26 அேர ்உங்கசைை்ைாலரயும் 
உங்கை் சபாை்ைாங்குகைிலிருந்து 
விைக்கி, உங்கலை 
ஆசீரே்திக்கும்படி வதேன் 
தம்முலடய பிை்லையாகிய 
இவயசுலே எழுப்பி, முதைாேது 
உங்கைிடத்திை்வக அேலர 
அனுப்பினார ்என்ைான்.

மராேர் 4:17 அவநக ஜாதிகளுக்கு 
உன்லனத் தகப்பனாக 
ஏை்படுத்திவனன் என்று 
எழுதியிருக்கிைபடி, அேன் தான் 
விசுோசித்தேருமாய், மரித்வதாலர 
உயிரப்்பித்து, இை்ைாதலேகலை 
இருக்கிைலேகலைப்வபாை் 
அலைக்கிைேருமாயிருக்கிை 
வதேனுக்கு முன்பாக 
நம்சமை்ைாருக்கும் 
தகப்பனானான்.

18 உன் ெந்ததி இே்ேைோயிருக்கும் 
என்று சொை்ைப்படட்படிவய, 
தான் அவநக ஜாதிகளுக்குத் 
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தகப்பனாேலத நம்புகிைதை்கு 
ஏதுவிை்ைாதிருந்தும், அலத 
நம்பிக்லகவயாவட விசுோசித்தான்.

2 வகாரிந்தியர் 1:20 எங்கைாை் 
வதேனுக்கு மகிலமயுை்டாகும்படி, 
வதேனுலடய 
ோக்குத்தத்தங்கசைை்ைாம் 
இவயசுகிறிஸ்துவுக்குை் ஆம் 
என்றும், அேருக்குை் ஆசமன் 
என்றும் இருக்கிைவத.

கலாத்தியர் 
3:16 ஆபிரகாமுக்கும் அேனுலடய 
ெந்ததிக்கும் ோக்குத்தத்தங்கை் 
பை்ைப்படட்ன; ெந்ததிகளுக்கு 
என்று அவநகலரக்குறித்துெ ்
சொை்ைாமை், உன் ெந்ததிக்கு 
என்று ஒருேலனக்குறித்துெ ்
சொை்லியிருக்கிைார,் அந்தெ ்
ெந்ததி கிறிஸ்துவே.

17 ஆதைாை் நான் 
சொை்லுகிைசதன்னசேனிை், 
கிறிஸ்துலே முன்னிடட்ு வதேனாை் 
முன் உறுதிபை்ைப்படட் 
உடன்படிக்லகலய 
நானூை்றுமுப்பது 
ேருேத்திை்குப்பின்பு உை்டான 
நியாயப்பிரமாைமானது 
தை்ைி, ோக்குத்தத்தத்லத 
வியரத்்தமாக்கமாடட்ாது.

18 அன்றியும், சுதந்தரமானது 
நியாயப்பிரமாைத்தினாவை 
உை்டானாை் அது 
ோக்குத்தத்தத்தினாவை 
உை்டாயிராது; வதேன் 
அலத ஆபிரகாமுக்கு 
ோக்குத்தத்தத்தினாவை 
அருைிெச்ெய்தாவர.

கலாத்தியர் 3:29 நீங்கை் 
கிறிஸ்துவினுலடயேரக்ைானாை், 
ஆபிரகாமின் ெந்ததியாராயும், 
ோக்குத்தத்தத்தின்படிவய 
சுதந்தரராயுமிருக்கிறீரக்ை்.

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 12:2,3; ஆதியாகமம் 
13:16; ஆதியாகமம் 15:1,5,6; ஆதியாகமம் 

17:1,6,7; ஆதியாகமம் 18:18; ஆதியாகமம் 22:3,10; 
ஆதியாகமம் 26:4,5; ஆதியாகமம் 27:28,29; 
ஆதியாகமம் 28:3,14; ஆதியாகமம் 49:25,26; 

உபாகமம் 1:10; உபாகமம் 28:2; ெங்கீதம் 2:8; 
ெங்கீதம் 72:8,9,17; எவரமியா 7:23; எவரமியா 33:22; 
தானிவயை் 2:44,45; லுூக்கா 1:68-75; எவபசியர ்1:3; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 11:15.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

ஆதியாகேே் 26:3 இந்தத் 
மதசத்திமல ோசே்பண்ணு; 
நான் உன்மனாமடகூட இருந்து, 
உன்மன ஆசீரே்திப்மபன்; நான் 
உனக்குே் உன் சந்ததிக்குே் 
இந்தத் மதசங்கள் யாமேயுே் 
தந்து, உன் தகப்பனாகிய 
ஆபிரகாமுக்கு நான் இட்ட 
ஆமணமய நிமறமேற்றுமேன்.

4 ஆபிரகாே் என் வசால்லுக்குக் 
கீை்ப்படிந்து, என் விதிகமளயுே், 
என் கற்பமனகமளயுே், 
என் நியேங்கமளயுே், 
என் பிரோணங்கமளயுே் 
மகக்வகாண்டபடியினால்,

எபிவரயர் 6:17 அந்தப்படி, 
வதேனும் ோக்குத்தத்தம் 
பை்ைப்படட்லேகலைெ ்சுத
ந்தரித்துக்சகாை்ளுகிைேரக்ளு
க்குத் தமது ஆவைாெலனயின் 
மாைாத நிெெ்யத்லதப் 
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பரிபூரைமாய்க் காை்பிக்கும்படி 
சித்தமுை்ைேராய், ஓர ்
ஆலையினாவை அலத 
ஸ்திரப்படுத்தினார.்

எபிவரயர் 
11:9 விசுோெத்தினாவை அேன் 
ோக்குத்தத்தம்பை்ைப்படட் 
வதெத்திவை பரவதசிலயப்வபாைெ ்
ெஞ்ெரித்து, அந்த 
ோக்குத்தத்தத்திை்கு உடன் 
சுதந்தரராகிய ஈொக்வகாடும் 
யாக்வகாவபாடும் கூடாரங்கைிவை 
குடியிருந்தான்;

எபிவரயர் 11:13 இேரக்சைை்
ைாரும்,ோக்குத்தத்தம்பை்ை
ப்படட்லேகலை அலடயாமை், 
தூரத்திவை அலேகலைக் கை்டு, 
நம்பி அலைத்துக்சகாை்டு, 
பூமியின்வமை் தங்கலை 
அந்நியரும் பரவதசிகளும் என்று 
அறிக்லகயிடட்ு, விசுோெத்வதாவட 
மரித்தாரக்ை்.

14 இப்படி அறிக்லகயிடுகிைேரக்ை் 
சுயவதெத்லத நாடிப்வபாகிவைாம் 
என்று சதரியப்படுத்துகிைாரக்ை்.

15 தாங்கை் விடட்ுேந்த வதெத்லத 
நிலனத்தாரக்ைானாை், 
அதை்குத் திரும்பிப்வபாேதை்கு 
அேரக்ளுக்குெ ்
ெமயங்கிலடத்திருக்குவம.

16 அலதயை்ை, அதிலும் 
வமன்லமயான பரமவதெத்லதவய 
விரும்பினாரக்ை்; ஆலகயாை் 
வதேன் அேரக்ளுலடய 
வதேசனன்னப்பட 
சேடக்ப்படுகிைதிை்லை; 
அேரக்ளுக்கு ஒரு நகரத்லத 
ஆயத்தம்பை்ைினாவர.

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 12:1-3; ஆதியாகமம் 
13:15-17; ஆதியாகமம் 15:18; ஆதியாகமம் 17:8; 
ஆதியாகமம் 22:16-18; ெங்கீதம் 32:8; ெங்கீதம் 

39:12; ஏொயா 43:2,5.

A01 மேசியா ஆபிரகாமிடமிருந்து 
இறங்கியேர்.

B23 மதேன் ேற்றுே் மேசியாவின் 
கிருமப.

E22 மேசியாவின் ஊழியர்கள் 
ஆசீர்ேதிக்கப்படுோர்கள்.

ஆதியாகேே் 28:14 உன் சந்ததி 
பூமியின் தூமளப்மபாலிருக்குே்; 
நீ மேற்மகயுே், கிைக்மகயுே், 
ேடக்மகயுே், வதற்மகயுே் 
பரே்புோய்; உனக்குள்ளுே் 
உன் சந்ததிக்குள்ளுே் 
பூமியின் ேே்சங்கவளல்லாே் 
ஆசீரே்திக்கப்படுே்.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 3:25 நீங்கை் 
அந்தத் தீரக்்கதரிசிகளுக்குப் 
புத்திரராயிருக்கிறீரக்ை்; உன் 
ெந்ததியினாவை பூமியிலுை்ை 
ேம்ெங்கசைை்ைாம் 
ஆசீரே்திக்கப்படும் என்று 
வதேன் ஆபிரகாமுக்குெ ்சொை்லி, 
நம்முலடய முன்வனாரக்வைாவட 
பை்ைின உடன்படிக்லகக்குப் 
புத்திரராயிருக்கிறீரக்ை்.

26 அேர ்உங்கசைை்ைாலரயும் 
உங்கை் சபாை்ைாங்குகைிலிருந்து 
விைக்கி, உங்கலை 
ஆசீரே்திக்கும்படி வதேன் 
தம்முலடய பிை்லையாகிய 
இவயசுலே எழுப்பி, முதைாேது 
உங்கைிடத்திை்வக அேலர 
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அனுப்பினார ்என்ைான்.

கலாத்தியர் 3:8 வமலும் வதேன் 
விசுோெத்தினாவை புைஜாதிகலை 
நீதிமான்கைாக்குகிைாசரன்று 
வேதம் முன்னாகக் கை்டு: 
உனக்குை் ெகை ஜாதிகளும் 
ஆசீரே்திக்கப்படும் என்று 
ஆபிரகாமுக்குெ ்சுவிவெேமாய் 
முன்னறிவித்தது.

கலாத்தியர் 
3:16 ஆபிரகாமுக்கும் அேனுலடய 
ெந்ததிக்கும் ோக்குத்தத்தங்கை் 
பை்ைப்படட்ன; ெந்ததிகளுக்கு 
என்று அவநகலரக்குறித்துெ ்
சொை்ைாமை், உன் ெந்ததிக்கு 
என்று ஒருேலனக்குறித்துெ ்
சொை்லியிருக்கிைார,் அந்தெ ்
ெந்ததி கிறிஸ்துவே.

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 12:3; ஆதியாகமம் 
18:17,18; ஆதியாகமம் 22:18; ஆதியாகமம் 26:4; 

ெங்கீதம் 72:17.

A02 மேசியா யூதாவிடமிருந்து 
இறங்கியேர்.

D04 இராஜாோக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஆதியாகேே் 49:8 யூதாமே, 
சமகாதரரால் புகைப்படுபேன் 
நீமய; உன் கரே் உன் 
சத்துருக்களுமடய 
பிடரியின்மேல் இருக்குே்; உன் 
தகப்பனுமடய புத்திரர் உன்முன் 
பணிோரக்ள்.

9 யூதா பாலசிங்கே், நீ 

இமர கேர்ந்துவகாண்டு 
ஏறிப்மபானாய்: என் 
ேகமன, சிங்கே்மபாலுே் 
கிைசச்ிங்கே்மபாலுே் 
ேடங்கிப் படுத்தான்: அேமன 
எழுப்புகிறேன் யார?்

10 சோதான கரத்்தர் ேருேளவுே் 
வசங்மகால் யூதாமேவிட்டு 
நீங்குேதுே் இல்மல, 
நியாயப்பிரோணிக்கன் அேன் 
பாதங்கமள விட்டு ஒழிேதுே் 
இல்மல; ஜனங்கள் அேரிடத்தில் 
மசருோரக்ள்.

11 அேன் தன் கழுமதக் குட்டிமயத் 
திராட்சசவ்சடியிலுே் தன் 
மகாளிமகக் கழுமதகளின் 
குட்டிமய நற்குல திராட்மசச ்
வசடியிலுே் கட்டுோன்; 
திராட்சரசத்திமல தன் 
ேஸ்திரத்மதயுே், திராட்சப் 
பைங்களின் இரத்தத்திமல தன் 
அங்கிமயயுே் மதாய்ப்பான்.

12 அேன் கண்கள் 
திராட்சரசத்தினால் சிேப்பாயுே், 
அேன் பற்கள் பாலினால் 
வேண்மேயாயுே் இருக்குே்.

லுூக்கா 1:30 வதேதூதன் அேலை 
வநாக்கி: மரியாவை, பயப்படாவத, நீ 
வதேனிடத்திை் கிருலபசபை்ைாய்.

31 இவதா, நீ கரப்்பேதியாகி ஒரு 
குமாரலனப் சபறுோய்; அேருக்கு 
இவயசு என்று வபரிடுோயாக.

32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
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என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

 
ேத்மதயு 1:1 ஆபிரகாமின் 

குமாரனாகிய தாவீதின் 
குமாரனான 
இவயசுகிறிஸ்துவினுலடய ேம்ெ 
ேரைாறு:

2 ஆபிரகாம் ஈொக்லகப் சபை்ைான்; 
ஈொக்கு யாக்வகாலபப் சபை்ைான்; 
யாக்வகாபு யூதாலேயும் அேன் 
ெவகாதரலரயும் சபை்ைான்;

3 யூதா பாவரலெயும் ொராலேயும் 
தாமாரினிடத்திை் சபை்ைான்; 
பாவரஸ் எஸ்வராலமப் சபை்ைான்; 
எஸ்வராம் ஆராலமப் சபை்ைான்;

4 ஆராம் அம்மினதாலபப் சபை்ைான்; 
அம்மினதாப் நகவொலனப் 
சபை்ைான்; நகவொன் ெை்வமாலனப் 
சபை்ைான்;

5 ெை்வமான் வபாோலெ 
ராகாபினிடத்திை் சபை்ைான்; 
வபாோஸ் ஓவபலத ரூத்தினிடத்திை் 
சபை்ைான்; ஓவபத் ஈொலயப் 
சபை்ைான்;

6 ஈொய் தாவீது ராஜாலேப் 
சபை்ைான்; தாவீது உரியாவின் 
மலனவியாயிருந்தேைிடத்திை் 
ொசைாவமாலனப் சபை்ைான்;

7 ொசைாவமான் சரசகாசபயாலமப் 
சபை்ைான்; சரசகாசபயாம் 
அபியாலேப் சபை்ைான்; அபியா 
ஆொலேப் சபை்ைான்.

8 ஆொ வயாெபாத்லதப் சபை்ைான்; 
வயாெபாத் வயாராலமப் சபை்ைான்; 
வயாராம் உசியாலேப் சபை்ைான்;

9 உசியா வயாதாலமப் சபை்ைான்; 
வயாதாம் ஆகாலெப் சபை்ைான்; 
ஆகாஸ் எவெக்கியாலேப் 

சபை்ைான்;
10 எவெக்கியா மனாவெலயப் 

சபை்ைான்; மனாவெ ஆவமாலனப் 
சபை்ைான்; ஆவமான் 
வயாசியாலேப் சபை்ைான்;

11 பாபிவைானுக்குெ ்சிலைப்படட்ுப் 
வபாகுங்காைத்திை், வயாசியா 
எசகானியாலேயும் அேனுலடய 
ெவகாதரலரயும் சபை்ைான்.

12 பாபிவைானுக்குெ ்சிலைப்படட்ுப் 
வபானபின்பு, எவகானியா 
ெைாத்திவயலைப் சபை்ைான்; 
ெைாத்திவயை் சொசராபாவபலைப் 
சபை்ைான்;

13 சொசராபாவபை் அபியூலதப் 
சபை்ைான்; அபியூத் எலியாக்கீலமப் 
சபை்ைான்; எலியாக்கீம் ஆவொலரப் 
சபை்ைான்;

14 ஆவொர ்ொவதாக்லகப் சபை்ைான்; 
ொவதாக்கு ஆகீலமப் சபை்ைான்; 
ஆகீம் எலியூலதப் சபை்ைான்;

15 எலியூத் எசையாொலரப் 
சபை்ைான்; எசையாொர ்
மாத்தாலனப் சபை்ைான்; மாத்தான் 
யாக்வகாலபப் சபை்ைான்;

16 யாக்வகாபு மரியாளுலடய 
புருேனாகிய வயாவெப்லப 
சபை்ைான்; அேைிடத்திை் கிறிஸ்து 
எனப்படுகிை இவயசு பிைந்தார.்

17 இே்விதமாய் உை்டான 
தலைமுலைகசைை்ைாம் ஆபிரகாம் 
முதை் தாவீது ேலரக்கும் 
பதினாலு தலைமுலைகளும்; 
தாவீதுமுதை் பாபிவைானுக்குெ ்
சிலைப்படட்ுப்வபான 
காைம் ேலரக்கும் பதினாலு 
தலைமுலைகளும்; 
பாபிவைானுக்குெ ்
சிலைப்படட்ுப்வபான காைமுதை் 
கிறிஸ்து ேலரக்கும் பதினாலு 
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தலைமுலைகளுமாம்.

எபிவரயர் 7:14 நம்முலடய 
கரத்்தர ்யூதாவகாத்திரத்திை் 
வதான்றினாசரன்பது 
பிரசித்தமாயிருக்கிைது; அந்தக் 
வகாத்திரத்தாலரக்குறித்து வமாவெ 
ஆொரியத்துேத்லதப்பை்றி 
ஒன்றும் சொை்ைவிை்லைவய.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:5 அப்சபாழுது மூப்பரக்ைிை் 
ஒருேன் என்லன வநாக்கி: நீ 
அைவேை்டாம்; இவதா, யூதா 
வகாத்திரத்துெ ்சிங்கமும் தாவீதின் 
வேருமானேர ்புஸ்தகத்லதத் 
திைக்கவும் அதின் ஏழு 
முத்திலரகலையும் உலடக்கவும் 
சஜயங்சகாை்டிருக்கிைார ்
என்ைான்.

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 29:35; 
எை்ைாகமம் 24:17; உபாகமம் 33:7; 2 ொமுவேை் 

22:41; 1 நாைாகமம் 5:2; ெங்கீதம் 60:6; ெங்கீதம் 
72:8-11; ஏொயா 9:6; ஏொயா 11:1-5; ஏொயா 42:1-4; 
ஏொயா 49:6,7,22,23; ஏொயா 55:4,5; ஏொயா 60:1-5; 
ஏொயா 63:1-3; எவரமியா 23:5,6; எவரமியா 30:21; 
ஓசியா 5:14; ஓசியா 11:12; ஆகாய் 2:7; மத்வதயு 

17:5; மத்வதயு 21:9; லுூக்கா 2:30-32; வராமர ்15:12; 1 
சகாரிந்தியர ்15:24,25; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 

11:15; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 20.
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B13 மேசியாவின் அதிகாரே்.

யாத்திராகேே் 3:6 பின்னுே் 
அேர:் நான் ஆபிரகாமின் 
மதேனுே் ஈசாக்கின் மதேனுே் 
யாக்மகாபின் மதேனுோகிய 
உன் பிதாக்களுமடய 
மதேனாயிருக்கிமறன் என்றார.் 
மோமச மதேமன மநாக்கிப் 
பாரக்்கப் பயந்ததினால், தன் 
முகத்மத மூடிக்வகாண்டான்.

ேத்மதயு 22:31 வமலும் மரித்வதார ்
உயிரத்்சதழுதலைப்பை்றி: 
நான் ஆபிரகாமின் வதேனும், 
ஈொக்கின் வதேனும், யாக்வகாபின் 
வதேனுமாயிருக்கிவைன் 
என்று வதேனாை் உங்களுக்கு 
உலரக்கப்படட்ிருக்கிைலத நீங்கை் 
ோசிக்கவிை்லையா?

32 வதேன் மரித்வதாருக்கு 
வதேனாயிராமை், 
ஜீேனுை்வைாருக்கு 
வதேனாயிருக்கிைார ்என்ைார.்

33 ஜனங்கை் இலதக் வகடட்ு, 
அேருலடய வபாதகத்லதக்குறித்து 
ஆெெ்ரியப்படட்ாரக்ை்.

லுூக்கா 20:37 அன்றியும் மரித்வதார ்
எழுந்திருப்பாரக்சைன்பலத 
வமாவெயும் முடச்ெடிலயப்பை்றிய 
ோெகத்திை் காை்பித்திருக்கிைார.் 
எப்படிசயனிை். கரத்்தலர 
ஆபிரகாமின் வதேசனன்றும் 
ஈொக்கின் வதேசனன்றும் 
யாக்வகாபின் வதேசனன்றும் 
சொை்லியிருக்கிைார.்

38 அேர ்மரித்வதாரின் 
வதேனாயிராமை், ஜீேனுை்வைாரின் 
வதேனாயிருக்கிைார,் 

எை்ைாரும் அேருக்குப் 
பிலைத்திருக்கிைாரக்வை என்ைார.்

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 17:7,8; ஆதியாகமம் 
28:13; ஆதியாகமம் 32:9; யாத்திராகமம் 3:14,15; 
யாத்திராகமம் 4:5; 1 இராஜாக்கை் 18:36; மாை்கு 

12:26; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 7:32; 
எபிசரயர ்12:21; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 1:17.

B19 மேசியாவின் ேமற வேய்ே்மே.

யாத்திராகேே் 3:14 அதற்குத் 
மதேன்: இருக்கிறேராக 
இருக்கிமறன் என்று 
மோமசயுடமன வசால்லி, 
இருக்கிமறன் என்பேர் என்மன 
உங்களிடத்துக்கு அனுப்பினார் 
என்று இஸ்ரமேல் புத்திரமராமட 
வசால்ோயாக என்றார.்

ேத்மதயு 22:32 வதேன் 
மரித்வதாருக்கு வதேனாயிராமை், 
ஜீேனுை்வைாருக்கு 
வதேனாயிருக்கிைார ்என்ைார.்

லுூக்கா 9:20 அப்சபாழுது அேர:் 
நீங்கை் என்லன யார ்என்று 
சொை்லுகிறீரக்ை் என்று வகடட்ார;் 
வபதுரு பிரதியுத்தரமாக: நீர ்
வதேனுலடய கிறிஸ்து என்ைான்.

மயாோன் 6:35 இவயசு 
அேரக்லை வநாக்கி: ஜீே 
அப்பம் நாவன, என்னிடத்திை் 
ேருகிைேன் ஒருக்காலும் 
பசியலடயான், என்னிடத்திை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேன் 
ஒருக்காலும் தாகமலடயான்.

மயாோன் 8:58 அதை்கு இவயசு: 
ஆபிரகாம் உை்டாகிைதை்கு 
முன்னவம நான் இருக்கிவைன் 
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என்று சமய்யாகவே சமய்யாகவே 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 
என்ைார.்

மயாோன் 
11:25 இவயசு அேலை 
வநாக்கி: நாவன உயிரத்்சதழுதலும் 
ஜீேனுமாயிருக்கிவைன், என்லன 
விசுோசிக்கிைேன் மரித்தாலும் 
பிலைப்பான்;

எபிவரயர் 13:8 இவயசுகிறிஸ்து 
வநை்றும் இன்றும் என்றும் 
மாைாதேராயிருக்கிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:8 இருக்கிைேரும் இருந்தேரும் 
இனிேருகிைேருமாகிய 
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை கரத்்தர:் நான் 
அை்பாவும், ஓசமகாவும் ஆதியும் 
அந்தமுமாயிருக்கிவைன் என்று 
திருவுைம்பை்றுகிைார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 90:2; நீதிசமாழிகை் 
30:4; ஏொயா 44:6; மத்வதயு 13:11; வயாோன் 8:12; 

வயாோன் 10:9,14; வயாோன் 14:6; வயாோன் 
15:1; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 1:4,17; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 4:8.

B02 மேசியா மதே ஆட்டுக்குட்டி.
I08 பஸ்கா விருந்தானது 

மேசியாவின் 
ஊழியத்மதக்குறிக்கின்றது.

யாத்திராகேே் 12:5 அந்த 
ஆட்டுக்குட்டி பழுதற்றதுே் 
ஆணுே் ஒரு ேயதுள்ளதுோய் 
இருக்க மேண்டுே்; 
வசே்ேறியாடுகளிலாேது 
வேள்ளாடுகளிலாேது அமதத் 
வதரிந்துவகாள்ளலாே்.

6 அமத இந்த ோதே் பதினாலாே் 
மததி ேமரக்குே் மேத்திருந்து, 
இஸ்ரமேல் சமபயின் ஒே்வோரு 
கூட்டத்தாருே் சாயங்காலத்தில் 
அமத அடித்து,

7 அதின் இரத்தத்தில் வகாஞ்சே் 
எடுத்து, தாங்கள் அமதப் 
புசிக்குே் வீட்டுோசல் 
நிமலக்கால்கள் இரண்டிலுே் 
நிமலயின் மேற்சட்டத்திலுே் 
வதளித்து,

8 அன்று ராத்திரியிமல அதின் 
ோே்சத்மத வநருப்பினால் சுட்டு, 
புளிப்பில்லா அப்பத்மதாடுே் 
கசப்பான கீமரமயாடுே் அமதப் 
புசிக்கக்கடேரக்ள்.

9 பசம்சயாயுே் தண்ணரீில் 
அவிக்கப்பட்டதாயுே் அல்ல; 
அதின் தமலமயயுே் அதின் 
வதாமடகமளயுே் அதற்குள்ள 
யாமேயுே் ஏகோய் 
வநருப்பினால் சுட்டதாய் அமதப் 
புசிப்பீரக்ளாக.

10 அதிமல ஒன்மறயுே் 
விடியற்காலே் ேட்டுே் 
மீதியாக மேக்காேல், 
விடியற்காலே்ேட்டுே் 
அதிமல மீதியாய் 
இருக்கிறமத அக்கினியால் 
சுட்வடரிப்பீரக்ளாக.

11 அமதப் புசிக்க மேண்டிய 
விதோேது, நீங்கள் 
உங்கள் அமரகளில் கசம்ச 
கட்டிக்வகாண்டுே், உங்கள் 
கால்களில் பாதரட்மச 
வதாடுத்துக்வகாண்டுே், 
உங்கள் மகயில் தடி 
பிடித்துக்வகாண்டுே் அமதத் 
தீவிரோய் புசிக்கக்கடவீரக்ள்; 
அது கரத்்தருமடய பஸ்கா.
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12 அந்த ராத்திரியிமல நான் 
எகிப்துமதசவேங்குே் 
கடந்துமபாய், எகிப்து 
மதசத்திலுள்ள ேனிதர் முதல் 
மிருக ஜீேன்கள் ேட்டுே்,முதற்
மபறாயிருக்கிறமேகமளவய
ல்லாே் அதே்பண்ணி, எகிப்து 
மதேரக்ளின்மேல் நீதிமயச ்
வசலுத்துமேன்; நாமன கரத்்தர.்

13 நீங்கள் இருக்குே் வீடுகளில் 
அந்த இரத்தே் உங்களுக்காக 
அமடயாளோய் இருக்குே்; 
அந்த இரத்தத்மத நான் கண்டு, 
உங்கமளக் கடந்துமபாமேன்; 
நான் எகிப்துமதசத்மத 
அழிக்குே்மபாது, அழிக்குே் 
ோமத உங்களுக்குள்மள 
ேராதிருக்குே்.

14 அந்த நாள் உங்களுக்கு 
நிமனவுகூருதலான நாளாய் 
இருக்கக்கடேது; அமதக் 
கரத்்தருக்குப் பண்டிமகயாக 
ஆசரிப்பீரக்ளாக; அமத உங்கள் 
தமலமுமறமதாறுே் நித்திய 
நியேோக ஆசரிக்கக்கடவீரக்ள்.

22 ஈமசாப்புக் வகாழுந்துகளின் 
வகாத்மத எடுத்து 
கிண்ணியில் இருக்குே் 
இரத்தத்தில் மதாய்த்து, அதில் 
இருக்குே் அந்த இரத்தத்மத 
ோசல் நிமலக்கால்களின் 
மேற்சட்டத்திலுே் ோசலின் 
நிமலக்கால்கள் இரண்டிலுே் 
வதளியுங்கள்; விடியற்காலே் 
ேமரக்குே் உங்களில் ஒருேருே் 
வீட்டு ோசமல விட்டுப் 
புறப்படமேண்டாே்.

23 கரத்்தர் எகிப்தியமர 
அதே்பண்ணுகிறதற்குக் 

கடந்துேருோர;் நிமலயின் 
மேற்சட்டத்திலுே் ோசலின் 
நிமலக்கால்கள் இரண்டிலுே் 
அந்த இரத்தத்மதக் 
காணுே்மபாது, கரத்்தர் 
சங்காரக்காரமன உங்கள் 
வீடுகளில் உங்கமள 
அதே்பண்ணுகிறதற்கு 
ேரவோட்டாேல், ோசற்படிமய 
விலகிக் கடந்துமபாோர.்

24 இந்தக் காரியத்மத உங்களுக்குே் 
உங்கள் பிள்மளகளுக்குே் 
நித்திய நியேோகக் 
மகக்வகாள்ளக்கடவீரக்ள்.

மயாோன் 1:29 மறுநாைிவை வயாோன் 
இவயசுலேத் தன்னிடத்திை் 
ேரக்கை்டு: இவதா, உைகத்தின் 
பாேத்லதெ ்சுமந்துதீரக்்கிை வதே 
ஆடட்ுக்குடட்ி.

1 வகாரிந்தியர் 5:7 ஆலகயாை், 
நீங்கை் புைிப்பிை்ைாதேரக்ைா
யிருக்கிைபடிவய, புதிதாய்ப் 
பிலெந்த மாோயிருக்கும்படிக்கு, 
பலைய புைித்தமாலேப் 
புைம்வப கழித்துப்வபாடுங்கை். 
ஏசனனிை் நம்முலடய 
பஸ்காோகிய கிறிஸ்து நமக்காக 
பலியிடப்படட்ிருக்கிைாவர.

எமபசியர் 1:7 அேருலடய 
கிருலபயின் ஐசுேரியத்தின்படிவய, 
இேருலடய இரத்தத்தினாவை 
பாேமன்னிப்பாகிய 
மீடப்ு இேருக்குை் நமக்கு 
உை்டாயிருக்கிைது.

எபிவரயர் 9:11 கிறிஸ்துோனேர ்
ேரப்வபாகிை நன்லமகளுக்குரிய 
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பிரதான ஆொரியராய் 
சேைிப்படட்ு, லகயினாை் 
செய்யப்படட்தாகிய இந்தெ ்
சிருே்டிெம்பந்தமான கூடாரத்தின் 
ேழியாக அை்ை, சபரிதும் 
உத்தமமுமான கூடாரத்தின் 
ேழியாகவும்,

12 சேை்ைாடட்ுக்கடா, இைங்காலை 
இலேகளுலடய இரத்தத்தினாவை 
அை்ை, தம்முலடய சொந்த 
இரத்தத்தினாலும் ஒவரதரம் 
மகா பரிசுத்த ஸ்தைத்திவை 
பிரவேசித்து, நித்திய மீடல்ப 
உை்டுபை்ைினார.்

13 அசதப்படிசயனிை், காலை 
சேை்ைாடட்ுக்கடா இலேகைின் 
இரத்தமும், தீடட்ுப்படட்ேரக்ை்வமை் 
சதைிக்கப்படட் 
கடாரியின் ொம்பலும், 
ெரீரசுத்தியுை்டாகும்படி 
பரிசுத்தப்படுத்துமானாை்,

14 நித்திய ஆவியினாவை 
தம்லமத்தாவம பழுதை்ை பலியாக 
வதேனுக்கு ஒப்புக்சகாடுத்த 
கிறிஸ்துவினுலடய இரத்தம் 
ஜீேனுை்ை வதேனுக்கு 
ஊழியஞ்செய்ேதை்கு 
உங்கை் மனெெ்ாடச்ிலயெ ்
செத்தக்கிரிலயகைைெ ்
சுத்திகரிப்பது எே்ேைவு நிெெ்யம்!

எபிவரயர் 10:29 வதேனுலடய 
குமாரலனக் காலின்கீை் மிதித்து, 
தன்லனப் பரிசுத்தஞ்செய்த 
உடன்படிக்லகயின் இரத்தத்லத 
அசுத்தசமன்சைை்ைி, 
கிருலபயின் ஆவிலய 
நிந்திக்கிைேன் எே்ேைவு 
சகாடிதான ஆக்கிலனக்குப் 
பாத்திரோனாயிருப்பாசனன்பலத 

வயாசிதத்ுப்பாருங்கை்.

எபிவரயர் 
11:28 விசுோெத்தினாவை, 
முதை்வபைானலேகலைெ ்
ெங்கரிக்கிைேன் இஸ்ரவேைலரத் 
சதாடாதபடிக்கு, அேன் 
பஸ்காலேயும் இரத்தம் 
பூசுதைாகிய நியமத்லதயும் 
ஆெரித்தான்.

1 மபதுரு 1:18 உங்கை் 
முன்வனாரக்ைாை் பாரம்பரியமாய் 
நீங்கை் அநுெரித்து ேந்த வீைான 
நடத்லதயினின்று அழிவுை்ை 
ேஸ்துக்கைாகிய சேை்ைியினாலும் 
சபான்னினாலும் மீடக்ப்படாமை்,

19 குை்ைமிை்ைாத மாெை்ை 
ஆடட்ுக்குடட்ியாகிய 
கிறிஸ்துவின் விலைவயைப்சபை்ை 
இரத்தத்தினாவை 
மீடக்ப்படட்ீரக்சைன்று 
அறிந்திருக்கிறீரக்வை.

வமலும் காை்க: யாத்திராகமம் 12:7; 
வைவியராகமம் 23:4,5; எை்ைாகமம் 19:18; 

ெங்கீதம் 51:5; மத்வதயு 26:17-19,30; மாை்கு 14:12-16; 
வயாோன் 1:36; எபிசரயர ்9:7,19; எபிசரயர ்10:14; 
எபிசரயர ்12:24; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 5:6-

13; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 21:22,23.

F13 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள் குறித்த விேரங்கள்.

யாத்திராகேே் 12:46 அமத 
ஒே்வோரு வீட்டிற்குள்ளுே் 
புசிக்கமேண்டுே்; அந்த 
ோே்சத்தில் வகாஞ்சோகிலுே் 
வீட்டிலிருந்து வேளிமய 
வகாண்டுமபாகக் கூடாது; அதில் 
ஒரு எலுே்மபயுே் முறிக்கக் 
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கூடாது.

மயாோன் 19:36 அேருலடய 
எலும்புகைிை் ஒன்றும் 
முறிக்கப்படுேதிை்லை என்கிை 
வேதோக்கியம் நிலைவேறும்படி 
இலேகை் நடந்தது.

வமலும் காை்க: எை்ைாகமம் 9:12; ெங்கீதம் 
34:20; வயாோன் 19:33.

B22 மதேன் ேற்றுே் மேசியாவின் 
நற்குணே்.

யாத்திராகேே் 15:1 அப்வபாழுது 
மோமசயுே் இஸ்ரமேல் புத்திரருே் 
கரத்்தமரப் புகை்ந்துபாடின 
பாட்டு: கரத்்தமரப் பாடுமேன்; 
அேர் ேகிமேயாய் 
வேற்றிசிறந்தார;் குதிமரமயயுே் 
குதிமரவீரமனயுே் கடலிமல 
தள்ளினார.்

2 கரத்்தர் என் வபலனுே் 
என் கீதமுோனேர;் அேர் 
எனக்கு இரட்சிப்புோனேர;் 
அேமர என் மதேன், 
அேருக்கு ோசஸ்தலத்மத 
ஆயத்தே்பண்ணுமேன்; அேமர 
என் தகப்பனுமடய மதேன், 
அேமர உயரத்்துமேன்;

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:3 அேரக்ை் வதேனுலடய 
ஊழியக்காரனாகிய 
வமாவெயின் பாடல்டயும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
பாடல்டயும் பாடி: 
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனாகிய 
கரத்்தாவே, வதேரீருலடய 

கிரிலயகை் மகத்துேமும் 
ஆெெ்ரியமுமானலேகை்; 
பரிசுத்தோன்கைின் ராஜாவே, 
வதேரீருலடய ேழிகை் நீதியும் 
ெத்தியமுமானலேகை்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 22:3; ெங்கீதம் 132:5; 
ஏொயா 66:1; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 

4:12; எவபசியர ்2:21,22; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 
5:9-14; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 19:1.

A08 மேசியாவின் வபயர்களுே் 
அமட வோழிகளுே்.

B16 மேசியாவின் ேல்லமேயுே் 
அதிகாரமுே்.

யாத்திராகேே் 17:6 அங்மக 
ஓமரபிமல நான் உனக்கு 
முன்பாகக் கன்ேமலயின்மேல் 
நிற்மபன்; நீ அந்தக் கன்ேமலமய 
அடி; அப்வபாழுது ஜனங்கள் 
குடிக்க அதிலிருந்து தண்ணரீ் 
புறப்படுே் என்றார;் அப்படிமய 
மோமச இஸ்ரமேல் மூப்பரின் 
கண்களுக்கு முன்பாகச ்
வசய்தான்.

1 வகாரிந்தியர் 10:1 இப்படியிருக்க, 
ெவகாதரவர, நீங்கை் எலேகலை 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கி
வைசனன்ைாை்; நம்முலடய 
பிதாக்கசைை்ைாரும் வமகத்துக்குக் 
கீைாயிருந்தாரக்ை், எை்ைாரும் 
ெமுத்திரத்தின் ேழியாய் 
நடந்துேந்தாரக்ை்.

2 எை்ைாரும் வமாவெக்குை்ைாக வம-
கத்தினாலும் ெமுத்திரத்தினாலு-
ம்ஞானஸ்நானம்பை்ைப்படட்ா-
ரக்ை்.

3 எை்ைாரும் ஒவர 
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ஞானவபாஜனத்லதப் புசித்தாரக்ை்.
4 எை்ைாரும் ஒவர ஞானபானத்லதக் 

குடித்தாரக்ை். எப்படிசயனிை், 
அேரக்வைாவடகூடெ ்சென்ை 
ஞானக்கன்மலையின் தை்ைீலரக் 
குடித்தாரக்ை்; அந்தக் கன்மலை 
கிறிஸ்துவே.

வமலும் காை்க: வயாோன் 4:10,14; வயாோன் 7:37; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 22:17.

A05 பிதாவுடனான மேசியாவின் 
உறவுமுமற.

யாத்திராகேே் 23:20 ேழியில் 
உன்மனக் காக்கிறதற்குே், 
நான் ஆயத்தே்பண்ணின 
ஸ்தானத்துக்கு உன்மனக் 
வகாண்டுமபாய்ச ்
மசரக்்கிறதற்குே், இமதா, நான் 
ஒரு தூதமன உனக்கு முன்மன 
அனுப்புகிமறன்.

21 அேர் சமுகத்தில் 
எசச்ரிக்மகயாயிருந்து, அேர் 
ோக்குக்குச ்வசவிவகாடு; 
அேமரக் மகாபப்படுத்தாமத; 
உங்கள் துமராகங்கமள அேர் 
வபாறுப்பதில்மல; என் நாேே் 
அேர் உள்ளத்தில் இருக்கிறது.

ேல்கியா 3:1 இவதா நான் என் 
தூதலன அனுப்புகிவைன், அேன் 
எனக்கு முன்பாகப் வபாய், 
ேழிலய ஆயத்தம்பை்ணுோன்; 
அப்சபாழுது நீங்கை் வதடுகிை 
ஆை்டேரும் நீங்கை் விரும்புகிை 
உடன்படிக்லகயின் தூதனுமானேர ்
தம்முலடய ஆையத்துக்குத் 
தீவிரமாய் ேருோர;் இவதா, 

ேருகிைார ்என்று வெலனகைின் 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

ேத்மதயு 17:5 அேன் வபசுலகயிை், 
இவதா, ஒைியுை்ை ஒரு வமகம் 
அேரக்ை்வமை் நிைலிடட்து. இேர ்
என்னுலடய வநெ குமாரன், இேரிை் 
பிரியமாயிருக்கிவைன், இேருக்குெ ்
செவிசகாடுங்கை் என்று அந்த 
வமகத்திலிருந்து ஒரு ெத்தம் 
உை்டாயிை்று.

மயாோன் 10:30 நானும் 
பிதாவும் ஒன்ைாயிருக்கிவைாம் 
என்ைார.்

மயாோன் 10:36 பிதாவினாை் 
பரிசுத்தமாக்கப்படட்ும், உைகத்திை் 
அனுப்பப்படட்ும் இருக்கிை 
நான் என்லன வதேனுலடய 
குமாரன் என்று சொன்னதினாவை 
வதேதூேைஞ் சொன்னாய் என்று 
நீங்கை் சொை்ைைாமா?

37 என் பிதாவின் கிரிலயகலை நான் 
செய்யாதிருந்தாை், நீங்கை் என்லன 
விசுோசிக்கவேை்டியதிை்லை.

38 செய்வதவனயானாை், நீங்கை் 
என்லன விசுோசியாதிருந்தாலும், 
பிதா என்னிலும் நான் அேரிலும் 
இருக்கிைலத நீங்கை் அறிந்து 
விசுோசிக்கும்படி அந்தக் 
கிரிலயகலை விசுோசியுங்கை் 
என்ைார.்

மயாோன் 17:6 நீர ்உைகத்திை் 
சதரிந்சதடுத்து எனக்குத் தந்த 
மனுேருக்கு உம்முலடய நாமத்லத 
சேைிப்படுத்திவனன். அேரக்ை் 
உம்முலடயேரக்ைாயிருந்தாரக்ை், 
அேரக்லை எனக்குத் தந்தீர,் 
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அேரக்ை் உம்முலடய ேெனத்லதக் 
லகக்சகாை்டிருக்கிைாரக்ை்.

மயாோன் 
17:26 நீர ்என்னிடத்திை் 
லேத்த அன்பு அேரக்ைிடத்
திலிருக்கும்படிக்கும், நானும் 
அேரக்ைிலிருக்கும்படிக்கும், 
உம்முலடய நாமத்லத 
அேரக்ளுக்குத் 
சதரியப்படுத்திவனன்; இன்னமும் 
சதரியப்படுத்துவேன் என்ைார.்

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 48:16; 
யாத்திராகமம் 3:2-6; யாத்திராகமம் 14:19; 

யாத்திராகமம் 32:34; யாத்திராகமம் 33:2,14,15; 
எை்ைாகமம் 20:16; வயாசுோ 5:13,14; ெங்கீதம் 

2:12; ஏொயா 9:6; ஏொயா 42:8; ஏொயா 63:9; 
வயாோன் 10:30,38; வயாோன் 12:28; வயாோன் 

14:9,10; சகாவைாசெயர ்2:9; எபிசரயர ்
3:10,11,16; எபிசரயர ்10:26-29; எபிசரயர ்12:25; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 1:8.

E18 மேசியா ஜனங்களின் நடுவிமல 
ோசே் வசய்ோர்.

     
யாத்திராகேே் 25:8 அேரக்ள் 

நடுவிமல நான் ோசே் பண்ண, 
எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்மத 
உண்டாக்குோரக்ளாக.

9 நான் உனக்குக் காண்பிக்குே் 
ோசஸ்தலத்தின் 
ோதிரியின்படியுே், அதினுமடய 
எல்லாத் தட்டுமுட்டுகளின் 
ோதிரியின்படியுே் அமதச ்
வசய்வீரக்ளாக.

22 அங்மக நான் 
உன்மனச ்சந்திப்மபன்; 
கிருபாசனத்தின்மீதிலுே் 
சாட்சிப்வபட்டியின்மேல் 
நிற்குே் இரண்டு மகருபீன்களின் 

நடுவிலுே் இருந்து நான் 
இஸ்ரமேல் புத்திரருக்காக 
உனக்குக் கற்பிக்கப் 
மபாகிறமேகமளவயல்லாே் 
உன்மனாமட வசால்லுமேன்.

லுூக்கா 
7:16 எை்ைாரும் பயமலடந்து: 
மகா தீரக்்கதரிசியானேர ்
நமக்குை்வை வதான்றியிருக்கிைார ்
என்றும், வதேன் தமது 
ஜனங்கலைெ ்ெந்தித்தார ்
என்றும் சொை்லி, வதேலன 
மகிலமப்படுத்தினாரக்ை்.

மயாோன் 1:14 அந்த ோரத்்லத 
மாம்ெமாகி, கிருலபயினாலும் 
ெத்தியத்தினாலும் நிலைந்தேராய், 
நமக்குை்வை ோெம்பை்ைினார;் 
அேருலடய மகிலமலயக் 
கை்வடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒவர 
வபைானேருலடய மகிலமக்கு ஏை்ை 
மகிலமயாகவே இருந்தது.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 7:44 வமலும் 
நீ பாரத்்த மாதிரியின்படிவய 
ொடச்ியின் கூடாரத்லத 
உை்டுபை்ணுோயாக என்று 
வமாவெயுடவன வபசினேர ்
கடட்லையிடட் பிரகாரமாக, 
அந்தக் கூடாரம் ேனாந்தரத்திவை 
நம்முலடய பிதாக்கவைாடு 
இருந்தது.

45 வமலும், வயாசுோவுடவனகூட 
நம்முலடய பிதாக்கை் அலதப் 
சபை்றுக்சகாை்டு, வதேன் 
அேரக்ளுக்கு முன்பாகத் 
துரத்திவிடட் புைஜாதிகளுலடய 
வதெத்லத அேரக்ை் 
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கடட்ிக்சகாை்ளுலகயிை், அலத 
அந்த வதெத்திை் சகாை்டு, 
தாவீதின் நாை்ேலரக்கும் 
லேத்திருந்தாரக்ை்.

46 இேன் வதேனிடத்திை் தயவு 
சபை்ைபடியினாை், யாக்வகாபின் 
வதேனுக்கு ஒரு ோெஸ்தைத்லதத் 
தான் கடட்வேை்டுசமன்று 
விை்ைப்பம்பை்ைினான்.

47 ொசைாவமாவனா அேருக்கு 
ஆையத்லதக் கடட்ினான்.

48 ஆகிலும் உன்னதமானேர ்
லககைினாை் செய்யப்படட் 
ஆையங்கைிை் ோெமாயிரார.்

49 ோனம் எனக்குெ ்
சிங்காெனமும் பூமி எனக்குப் 
பாதபடியுமாயிருக்கிைது; 
எனக்காக நீங்கை் எப்படிப்படட் 
வீடல்டக் கடட்ுவீரக்ை், நான் 
தங்கியிருக்கத்தக்க ஸ்தைம் எது;

எபிவரயர் 9:2 எப்படிசயனிை், ஒரு 
கூடாரம் உை்டாக்கப்படட்ிருந்தது; 
அதின் முந்தின பாகத்திை் 
குத்துவிைக்கும், வமலஜயும், 
வதேெமுகத்தப்பங்களும் இருந்தன; 
அது பரிசுத்த ஸ்தைசமன்னப்படும்.

3 இரை்டாந் திலரக்குை்வை மகா 
பரிசுத்த ஸ்தைசமன்னப்படட் 
கூடாரம் இருந்தது.

4 அதிவை சபான்னாை்செய்த 
தூபகைெமும், முழுேதும் 
சபாை்ைகடு சபாதிந்திருக்கப்படட் 
உடன்படிக்லகப் சபடட்ியும் 
இருந்தன; அந்தப் சபடட்ியிவை 
மன்னா லேக்கப்படட் 
சபாை்பாத்திரமும், 
ஆவரானுலடய தைிரத்்த 
வகாலும், உடன்படிக்லகயின் 
கை்பைலககளும் இருந்தன.

5 அதை்கு வமவை மகிலமயுை்ை 
வகருபீன்கை் லேக்கப்படட்ுக் 
கிருபாெனத்லத நிைலிடட்ிருந்தன; 
இலேகலைக் குறித்து 
விேரமாய்ப்வபெ இப்சபாழுது 
ெமயமிை்லை.

எபிவரயர் 9:11 கிறிஸ்துோனேர ்
ேரப்வபாகிை நன்லமகளுக்குரிய 
பிரதான ஆொரியராய் 
சேைிப்படட்ு, லகயினாை் 
செய்யப்படட்தாகிய இந்தெ ்
சிருே்டிெம்பந்தமான கூடாரத்தின் 
ேழியாக அை்ை, சபரிதும் 
உத்தமமுமான கூடாரத்தின் 
ேழியாகவும்,

12 சேை்ைாடட்ுக்கடா, இைங்காலை 
இலேகளுலடய இரத்தத்தினாவை 
அை்ை, தம்முலடய சொந்த 
இரத்தத்தினாலும் ஒவரதரம் 
மகா பரிசுத்த ஸ்தைத்திவை 
பிரவேசித்து, நித்திய மீடல்ப 
உை்டுபை்ைினார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:3 வமலும், பரவைாகத்திலிருந்து 
உை்டான ஒரு சபருஞ்ெத்தத்லதக் 
வகடவ்டன்; அது: இவதா, 
மனுேரக்ைிடத்திவை வதேனுலடய 
ோெஸ்தைமிருக்கிைது, 
அேரக்ைிடத்திவை அேர ்
ோெமாயிருப்பார;் 
அேரக்ளும் அேருலடய 
ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை், 
வதேன்தாவம அேரக்வைாவடகூட 
இருந்து அேரக்ளுலடய 
வதேனாயிருப்பார.்

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 18:33; 
யாத்திராகமம் 15:2; யாத்திராகமம் 20:24; 

யாத்திராகமம் 29:42,43; யாத்திராகமம் 30:6; 
யாத்திராகமம் 31:18; யாத்திராகமம் 36:2; 
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வைவியராகமம் 4:6; வைவியராகமம் 16:2; 
எை்ைாகமம் 7:89; உபாகமம் 5:26-31; ெங்கீதம் 

80:1; ஏொயா 12:6; ஏொயா 37:16; ெகரியா 2:10; 
ெகரியா 8:3; 2 சகாரிந்தியர ்6:16; எபிசரயர ்8:5; 

எபிசரயர ்9:9.

D03 ஆசச்ாரியனாக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

யாத்திராகேே் 28:12 ஆமரான் 
கரத்்தருக்கு முன்பாகத் தன் 
இரண்டு மதாள்களின் மேலுே் 
இஸ்ரமேல் புத்திரரின் 
நாேங்கமள ஞாபகக்குறியாகச ்
சுேந்துேர, அந்த இரண்டு 
கற்கமளயுே் ஏமபாத்து 
மதாள்களின்மேல் அேரக்மள 
நிமனக்குே்படியான கற்களாக 
மேக்கக்கடோய்.

எபிவரயர் 
7:24 இேவரா என்சைன்லைக்கும் 
நிலைத்திருக்கிைபடியினாவை, 
மாறிப்வபாகாத ஆொரியத்துேமுை்
ைேராயிருக்கிைார.்

25 வமலும், தமது மூைமாய் 
வதேனிடத்திை் 
வெருகிைேரக்ளுக்காக 
வேை்டுதை்செய்யும்படிக்கு 
அேர ்எப்சபாழுதும் 
உயிவராடிருக்கிைேராலகயாை் 
அேரக்லை முை்றுமுடிய இரடச்ிக்க 
ேை்ைேராயுமிருக்கிைார.்

26 பரிசுத்தரும், குை்ைமை்ைேரும், 
மாசிை்ைாதேரும், பாவிகளுக்கு 
விைகினேரும், ோனங்கைிலும் 
உயரந்்தேருமாயிருக்கிை 
இே்விதமான பிரதான ஆொரியர ்
நமக்கு ஏை்ைேராயிருக்கிைார.்

27 அேர ்பிரதான 
ஆொரியரக்லைப்வபாை முன்பு 

சொந்தப் பாேங்களுக்காகவும், 
பின்பு ஜனங்களுலடய 
பாேங்களுக்காகவும் நாவடாறும் 
பலியிடவேை்டுேதிை்லை; 
ஏசனனிை் தம்லமத்தாவம 
பலியிடட்தினாவை ஒவரதரம் 
செய்து முடித்தார.்

28 நியாயப்பிரமாைமானது 
சபைவீனமுை்ை 
மனுேரக்லைப் பிரதான 
ஆொரியராக ஏை்படுத்துகிைது; 
நியாயப்பிரமாைத்திை்குப்பின்பு 
உை்டான ஆலைவயாவட 
விைங்கிய ேெனவமா 
என்சைன்லைக்கும் பூரைரான 
குமாரலன ஏை்படுத்துகிைது.

வமலும் காை்க: ெகரியா 6:13; லுூக்கா 1:54,72.

D03 ஆசச்ாரியனாக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

யாத்திராகேே் 28:29 ஆமரான் 
பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்குள் 
பிரமேசிக்குே்மபாது, இஸ்ரமேல் 
புத்திரரின் நாேங்கமளத் தன் 
இருதயத்தின்மேலிருக்குே் 
நியாயவிதி ோர்ப்பதக்கத்திமல 
கரத்்தருமடய சந்நிதானத்தில் 
ஞாபகக்குறியாக எப்வபாழுதுே் 
தரித்துக்வகாள்ளக்கடேன்.

எபிவரயர் 8:6 இேவரா விவெஷித்த 
ோக்குத்தத்தங்கைின்வபரிை் 
ஸ்தாபிக்கப்படட் விவெஷித்த 
உடன்படிக்லகக்கு எப்படி 
மத்திஸ்தராயிருக்கிைாவரா, 
அப்படிவய முக்கியமான ஆொரிய 
ஊழியத்லதயும் சபை்றிருக்கிைார.்
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எபிவரயர் 9:24 அந்தப்படி, 
சமய்யான பரிசுத்த ஸ்தைத்துக்கு 
அலடயாைமான லகயினாை் 
செய்யப்படட்தாயிருக்கிை 
பரிசுத்த ஸ்தைத்திவை 
கிறிஸ்துோனேர ்பிரவேசியாமை், 
பரவைாகத்திவைதாவன இப்சபாழுது 
நமக்காக வதேனுலடய 
ெமுகத்திை் பிரத்தியடெ்மாகும்படி 
பிரவேசித்திருக்கிைார.்

D03 ஆசச்ாரியனாக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

யாத்திராகேே் 
28:36 பசுே்வபான்னினால் 
ஒரு பட்டத்மதப் பண்ணி 
கரத்்தருக்குப் பரிசுத்தே் 
என்று அதிமல முத்திமர 
வேட்டாகவேட்டி,

எமபசியர் 5:27 கலைதிலர 
முதைானலேகை் ஒன்றும் 
இை்ைாமை் பரிசுத்தமும் 
பிலையை்ைதுமான மகிலமயுை்ை 
ெலபயாக அலதத் தமக்குமுன் 
நிறுத்திக்சகாை்ேதை்கும் 
தம்லமத்தாவம அதை்காக 
ஒப்புக்சகாடுத்தார.்

வமலும் காை்க: யாத்திராகமம் 39:30; 
வைவியராகமம் 8:9; வைவியராகமம் 10:3; ெகரியா 

14:20.

D03 ஆசச்ாரியனாக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

யாத்திராகேே் 28:37 அது 

பாமகயிலிருக்குே்படி அமத 
இளநீல நாடாவினால் பாமகயின் 
முகப்பிமல கட்டுோயாக.

38 இஸ்ரமேல் புத்திரர் 
தங்கள் பரிசுத்த 
காணிக்மககளாகப் பமடக்குே் 
பரிசுத்தோனமேகளின் 
மதாஷத்மத ஆமரான் 
சுேக்குே்படி, அது 
ஆமரானுமடய வநற்றியின்மேல் 
இருப்பதாக; கரத்்தருமடய 
சந்நிதியில் அேரக்ள் 
அங்கிகரிக்கப்படுே்படி, அது 
எப்வபாழுதுே் அேன் வநற்றியின் 
மேல் இருக்கமேண்டுே்.

எபிவரயர் 
4:14 ோனங்கைின் ேழியாய்ப் 
பரவைாகத்திை்குப்வபான 
வதேகுமாரனாகிய இவயசு 
என்னும் மகா பிரதான ஆொரியர ்
நமக்கு இருக்கிைபடியினாை், 
நாம் பை்ைின 
அறிக்லகலய உறுதியாய்ப் 
பை்றிக்சகாை்டிருக்கக்கடவோம்.

வமலும் காை்க: வைவியராகமம் 1:4; 
வைவியராகமம் 22:27; வைவியராகமம் 23:11; 

ஏொயா 53:6,11,12; ெகரியா 3:1-5; ெகரியா 14:20; 
வயாோன் 1:29; 2 சகாரிந்தியர ்5:21; எபிசரயர ்9:28; 

1 வபதுரு 2:5,24; 1 வபதுரு 3:18.

E18 மேசியா ஜனங்களின் நடுவிமல 
ோசே் வசய்ோர்.

யாத்திராகேே் 29:45 இஸ்ரமேல் 
புத்திரரின் நடுமே நான் 
ோசே்பண்ணி, அேரக்ளுக்குத் 
மதேனாயிருப்மபன்.

46 தங்கள் நடுமே நான் 
ோசே்பண்ணுே்படி, தங்கமள 

யாத்திராகமம்



55

எகிப்து மதசத்திலிருந்து 
புறப்படப்பண்ணின நான் 
தங்கள் மதேனாகிய கரத்்தர் 
என்று அேரக்ள் அறிோரக்ள்; 
நாமன அேரக்ள் மதேனாகிய 
கரத்்தர.்

யாத்திராகேே் 25:8 அேரக்ை் 
நடுவிவை நான் ோெம் பை்ை, 
எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தைத்லத 
உை்டாக்குோரக்ைாக.

யாத்திராகேே் 40:34 அப்சபாழுது 
ஒரு வமகம் ஆெரிப்புக் கூடாரத்லத 
மூடினது; கரத்்தருலடய மகிலம 
ோெஸ்தைத்லத நிரப்பிை்று.

சகரியா 2:10 சீவயான் குமாரத்திவய, 
சகம்பீரித்துப்பாடு; இவதா, 
நான் ேந்து உன் நடுவிை் 
ோெம்பை்ணுவேன் என்று கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார.்

மயாோன் 1:14 அந்த ோரத்்லத 
மாம்ெமாகி, கிருலபயினாலும் 
ெத்தியத்தினாலும் நிலைந்தேராய், 
நமக்குை்வை ோெம்பை்ைினார;் 
அேருலடய மகிலமலயக் 
கை்வடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒவர 
வபைானேருலடய மகிலமக்கு ஏை்ை 
மகிலமயாகவே இருந்தது.

மயாோன் 14:17 உைகம் 
அந்தெ ்ெத்திய ஆவியானேலரக் 
காைாமலும் அறியாமலும் 
இருக்கிைபடியாை் அேலரப் 
சபை்றுக்சகாை்ைமாடட்ாது; அேர ்
உங்களுடவன ோெம்பை்ைி 
உங்களுக்குை்வை இருப்பதாை், 
நீங்கை் அேலர அறிவீரக்ை்.

20 நான் என் பிதாவிலும், நீங்கை் 
என்னிலும், நான் உங்கைிலும் 
இருக்கிைலத அந்நாைிவை நீங்கை் 
அறிவீரக்ை்.

23 இவயசு அேனுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: ஒருேன் 
என்னிை் அன்பாயிருந்தாை், 
அேன் என் ேெனத்லதக் 
லகக்சகாை்ளுோன், அேனிை் என் 
பிதா அன்பாயிருப்பார;் நாங்கை் 
அேனிடத்திை் ேந்து அேவனாவட 
ோெம்பை்ணுவோம்.

2 வகாரிந்தியர் 
6:16 வதேனுலடய ஆையத்துக்கும் 
விக்கிரகங்களுக்கும் ெம்பந்தவமது? 
நான் அேரக்ளுக்குை்வை 
ோெம்பை்ைி, அேரக்ளுக்குை்வை 
உைாவி அேரக்ை் 
வதேனாயிருப்வபன், அேரக்ை் 
என் ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை் 
என்று, வதேன் சொன்னபடி, 
நீங்கை் ஜீேனுை்ை வதேனுலடய 
ஆையமாயிருக்கிறீரக்வை.

எமபசியர் 2:22 அேரவ்மை் நீங்களும் 
ஆவியினாவை வதேனுலடய 
ோெஸ்தைமாகக் கூடட்ிக்கடட்ப்பட்
டுேருகிறீரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:3 வமலும், பரவைாகத்திலிருந்து 
உை்டான ஒரு சபருஞ்ெத்தத்லதக் 
வகடவ்டன்; அது: இவதா, 
மனுேரக்ைிடத்திவை வதேனுலடய 
ோெஸ்தைமிருக்கிைது, 
அேரக்ைிடத்திவை அேர ்
ோெமாயிருப்பார;் 
அேரக்ளும் அேருலடய 
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ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை், 
வதேன்தாவம அேரக்வைாவடகூட 
இருந்து அேரக்ளுலடய 
வதேனாயிருப்பார.்

வமலும் காை்க: வைவியராகமம் 26:12; 
எை்ைாகமம் 9:15; உபாகமம் 18:15; 1 

இராஜாக்கை் 8:10,11; 2 நாைாகமம் 7:1-3.

B23 மதேன் ேற்றுே் மேசியாவின் 
கிருமப.

யாத்திராகேே் 33:19 அதற்கு அேர:் 
என்னுமடய தமயமய எல்லாே் 
நான் உனக்கு முன்பாகக் 
கடந்துமபாகப்பண்ணி, 
கரத்்தருமடய நாேத்மத 
உனக்கு முன்பாகக் கூறுமேன்; 
எேன்மேல் கிருமபயாயிருக்கச ்
சித்தோயிருப்மபமனா, 
அேன்மேல் 
கிருமபயாயிருப்மபன்; 
எேன்மேல் இரக்கோயிருக்கச ்
சித்தோயிருப்மபமனா 
அேன்மேல் இரக்கோயிருப்மபன் 
என்று வசால்லி,

மராேர் 9:15 அேர ்வமாவெலய 
வநாக்கி: எேன்வமை் 
இரக்கமாயிருக்கெ ்
சித்தமாயிருப்வபவனா அேன்வமை் 
இரக்கமாயிருப்வபன், 
எேன்வமை் உருக்கமாயிருக்கெ ்
சித்தமாயிருப்வபவனா அேன்வமை் 
உருக்கமாயிருப்வபன் என்ைார.்

16 ஆலகயாை் 
விரும்புகிைேனாலுமை்ை, 
ஓடுகிைேனாலும் அை்ை, இரங்குகிை 
வதேனாவையாம்.

17 வமலும் என்னுலடய 

ேை்ைலமலய உன்னிடத்திை் 
காை்பிக்கும்படியாகவும், 
என்னுலடய நாமம் பூமியிை் எங்கும் 
பிரஸ்தாபமாகும்படியாகவும், 
உன்லன நிலைநிறுத்திவனன் 
என்று பாரவ்ோனுடவன 
சொன்னதாக வேதத்திை் 
சொை்லியிருக்கிைது.

18 ஆதைாை் எேன்வமை் 
இரக்கமாயிருக்கெ ்
சித்தமாயிருக்கிைாவரா அேன்வமை் 
இரக்கமாயிருக்கிைார,் 
எேலனக் கடினப்படுத்தெ ்
சித்தமாயிருக்கிைாவரா அேலனக் 
கடினப்படுத்துகிைார.்

மராேர் 9:23 தாம் 
மகிலமக்காக எத்தனமாக்கின 
கிருபாபாத்திரங்கை்வமை் 
தம்முலடய மகிலமயின் 
ஐசுேரியத்லதத் 
சதரியப்படுத்தவும் சித்தமாய், 
அழிவுக்கு எத்தனமாக்கப்படட் 
வகாபாக்கிலனப் 
பாத்திரங்கை்வமை் மிகவும் 
நீடிய ொந்தத்வதாவட 
சபாறுலமயாயிருந்தாரானாை் 
உனக்சகன்ன?

யாத்திராகமம்



57

I01 சர்ோங்க தகன பலியானது 
ஒரு நல்ல இரட்சகரான  
மேசியாவின் ஊழியத்மதக் 
குறிக்கின்றது.

மலவியராகேே் 1:5 கரத்்தருமடய 
சந்நிதியில் அந்தக் காமளமயக் 
வகால்லக்கடேன்; அப்வபாழுது 
ஆமரானின் குோரராகிய 
ஆசாரியரக்ள் அதின் இரத்தத்மத 
எடுத்து, அமத ஆசரிப்புக் 
கூடாரோசலில் இருக்கிற 
பலிபீடத்தின்மேல் சுற்றிலுே் 
வதளிக்கக்கடேரக்ள்.

13 குடல்கமளயுே் 
வதாமடகமளயுே் அேன் 
தண்ணரீினால் கழுவுோனாக; 
அமேகமளவயல்லாே் 
ஆசாரியன் வகாண்டுேந்து 
பலிபீடத்தின்மேல் 
தகனிக்கக்கடேன்; இது சரே்ாங்க 
தகனபலி; இது கரத்்தருக்குச ்
சுகந்த ோசமனயான தகனபலி.

மலவியராகேே் 
2:1 ஒருேன் மபாஜனபலியாகிய 
காணிக்மகமயக் கரத்்தருக்குச ்
வசலுத்தமேண்டுோனால், 
அேன் காணிக்மக வேல்லிய 
ோோயிருப்பதாக; அேன் 
அதின்மேல் எண்வணய் ோரத்்து, 
அதின்மேல் தூபேரக்்கே் மபாட்டு,

2 அமத ஆமரானின் குோரராகிய 
ஆசாரியரக்ளிடத்தில் 
வகாண்டுேருோனாக; 
அப்வபாழுது ஆசாரியன் அந்த 
ோவிலுே் எண்வணயிலுே் ஒரு 
மகப்பிடி நிமறய தூபேரக்்கே் 
எல்லாேற்மறாடுே் எடுத்து, 

அமதப் பலிபீடத்தின்மேல் 
ஞாபகக்குறியாகத் 
தகனிக்கக்கடேன்; அது 
கரத்்தருக்குச ்சுகந்த 
ோசமனயான தகனபலி.

சங்கீதே் 141:2 என் விை்ைப்பம் 
உமக்கு முன்பாகத் 
தூபமாகவும் என் லகசயடுப்பு 
அந்திப்பலியாகவும் 
இருக்கக்கடேது.

ஓசியா 
6:6 பலிலய அை்ை இரக்கத்லதயும், 
தகனபலிகலைப்பாரக்்கிலும் 
வதேலன அறிகிை அறிலேயும், 
விரும்புகிவைன்.

மயாோன் 1:14 அந்த ோரத்்லத 
மாம்ெமாகி, கிருலபயினாலும் 
ெத்தியத்தினாலும் நிலைந்தேராய், 
நமக்குை்வை ோெம்பை்ைினார;் 
அேருலடய மகிலமலயக் 
கை்வடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒவர 
வபைானேருலடய மகிலமக்கு ஏை்ை 
மகிலமயாகவே இருந்தது.

மயாோன் 17:1 இவயசு இலேகலைெ ்
சொன்ன பின்பு தம்முலடய 
கை்கலை ோனத்துக்கு ஏசைடுத்து:

மயாோன் 17:4 பூமியிவை நான் 
உம்லம மகிலமப்படுத்திவனன்; 
நான் செய்யும்படி நீர ்எனக்கு 
நியமித்த கிரிலயலயெ ்
செய்துமுடித்வதன்.

5 பிதாவே, உைகம் உை்டாகிைதை்கு 
முன்வன உம்மிடத்திை் எனக்கு 
உை்டாயிருந்த மகிலமயினாவை 
இப்சபாழுது நீர ்என்லன 
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உம்மிடத்திவை மகிலமப்படுத்தும்.

எபிவரயர் 9:14 நித்திய ஆவியினாவை 
தம்லமத்தாவம பழுதை்ை பலியாக 
வதேனுக்கு ஒப்புக்சகாடுத்த 
கிறிஸ்துவினுலடய இரத்தம் 
ஜீேனுை்ை வதேனுக்கு 
ஊழியஞ்செய்ேதை்கு 
உங்கை் மனெெ்ாடச்ிலயெ ்
செத்தக்கிரிலயகைைெ ்
சுத்திகரிப்பது எே்ேைவு நிெெ்யம்!

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 8:21; 
யாத்திராகமம் 29:18,25,41; வைவியராகமம் 2:2,9,12; 

வைவியராகமம் 3:5,16; வைவியராகமம் 4:31; 
வைவியராகமம் 6:15,21; வைவியராகமம் 8:21,28; 
வைவியராகமம் 17:6; வைவியராகமம் 23:13,18; 

எை்ைாகமம் 15:3,7,10,13,14,24; எை்ைாகமம் 
18:17; எை்ைாகமம் 28:2,6,8,13,36; எை்ைாகமம் 

29:2,6,8,13,36; ஏொயா 1:13; மத்வதயு 12:7; 
மாை்கு 12:33; வயாோன் 4:34; வயாோன் 6:38; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 5:8; சேைிப்படுத்தின 
விவெேம் 8:3,4.

I04 சோதான பலியுே் நன்றி 
பலியுே்மேசியாவின் 
ஊழியத்மதக் குறிக்கின்றன.

மலவியராகேே் 
3:1 ஒருேன் சோதான பலிமயப் 
பமடக்கமேண்டுவேன்று, 
ோட்டுேந்மதயில் எடுத்துச ்
வசலுத்துோனாகில், 
அது காமளயானாலுே் 
சரி, பசுோனாலுே் சரி, 
பழுதற்றிருப்பமத கரத்்தருமடய 
சந்நிதியில் வசலுத்தக்கடேன்.

2 அேன் தன் பலியின் தமலமேல் 
தன் மகமய மேத்து, ஆசரிப்புக் 
கூடாரோசலுக்கு முன்பாக 
அமதக் வகால்லக்கடேன்; 
அப்வபாழுது ஆமரானின் 
குோரராகிய ஆசாரியர் அதின் 

இரத்தத்மதப் பலிபீடத்தின்மேல் 
சுற்றிலுே் வதளிக்கக்கடேரக்ள்.

3 பின்பு சோதான பலியிமல 
குடல்கமள மூடிய 
வகாழுப்மபயுே், குடல்களிலுள்ள 
வகாழுப்பு முழுேமதயுே்,

4 இரண்டு குண்டிக்காய்கமளயுே், 
அமேகளின்மேல் சிறு 
குடல்களினிடத்தில் 
இருக்கிற வகாழுப்மபயுே், 
குண்டிக்காய்கமளாமடகூடக் 
கல்லீரலின்மேல் இருக்கிற 
ஜே்மேயுே் எடுத்து, 
கரத்்தருக்குத் தகனபலியாகச ்
வசலுத்துோனாக.

5 அமத ஆமரானின் குோரர் 
பலிபீடத்து அக்கினியிலுள்ள 
கட்மடகளின்மேல் 
மபாட்டிருக்குே் சரே்ாங்க 
தகனபலியின்மீதில் மபாட்டுத் 
தகனிக்கக்கடேரக்ள்; 
இது கரத்்தருக்குச ்சுகந்த 
ோசமனயான தகனபலி.

16 ஆசாரியன் பலிபீடத்தின்மேல் 
அமேகமளத் தகனிக்கக்கடேன்; 
இது சுகந்த ோசமனயான தகன 
ஆகாரே்; வகாழுப்பு முழுேதுே் 
கரத்்தருமடயது.

மலவியராகேே் 7:11 கரத்்தருக்குெ ்
செலுத்துகிை ெமாதானபலிகைின் 
பிரமாைம் என்னசேன்ைாை்,

12 அலத ஸ்வதாத்திரத்துக்காகெ ்
செலுத்துோனானாை், அேன் 
ஸ்வதாத்திர பலிவயாடுங்கூட 
எை்சையிவை பிலெந்த 
புைிப்பிை்ைா அதிரெங்கலையும், 
எை்சைய் பூெப்படட் 
புைிப்பிை்ைா அலடகலையும் 

வைவியராகமம்



59

எை்சையிவை பிலெந்து 
ேறுக்கப்படட் சமை்லிய மாவினாை் 
செய்த அதிரெங்கலையும் 
பலடக்கக்கடேன்.

உபாகேே் 27:7 ெமாதானபலிகலையும் 
இடட்ு, உன் வதேனாகிய 
கரத்்தருலடய ெந்ததியிை் புசித்துெ ்
ெந்வதாேமாயிருந்து,

லுூக்கா 22:15 அப்சபாழுது அேர ்
அேரக்லை வநாக்கி: நான் 
பாடுபடுகிைதை்கு முன்வன 
உங்களுடவனகூட இந்தப் 
பஸ்காலேப் புசிக்க மிகவும் 
ஆலெயாயிருந்வதன்.

லுூக்கா 22:19 பின்பு அேர ்அப்பத்லத 
எடுத்து, ஸ்வதாத்திரம்பை்ைி 
அலதப் பிடட்ு, அேரக்ளுக்குக் 
சகாடுத்து: இது உங்களுக்காகக் 
சகாடுக்கப்படுகிை என்னுலடய 
ெரீரமாயிருக்கிைது; என்லன 
நிலனவுகூரும்படி இலதெ ்
செய்யுங்கை் என்ைார.்

மயாோன் 4:32 அதை்கு அேர:் நான் 
புசிப்பதை்கு நீங்கை் அறியாத ஒரு 
வபாஜனம் எனக்கு உை்டு என்ைார.்

33 அப்சபாழுது சீேரக்ை் 
ஒருேலரசயாருேர ்பாரத்்து: 
யாராேது அேருக்குப் வபாஜனம் 
சகாை்டுேந்திருப்பாவனா 
என்ைாரக்ை்.

34 இவயசு அேரக்லை வநாக்கி: நான் 
என்லன அனுப்பினேருலடய 
சித்தத்தின்படி செய்து 
அேருலடய கிரிலயலய 
முடிப்பவத என்னுலடய 
வபாஜனமாயிருக்கிைது.

மயாோன் 6:51 நாவன 
ோனத்திலிருந்திைங்கின ஜீே 
அப்பம்; இந்த அப்பத்லதப் 
புசிக்கிைேன் என்சைன்லைக்கும் 
பிலைப்பான்; நான் சகாடுக்கும் 
அப்பம் உைகத்தின் ஜீேனுக்காக 
நான் சகாடுக்கும் என் மாம்ெவம 
என்ைார.்

52-57
58 ோனத்திலிருந்திைங்கின அப்பம் 

இதுவே; இது உங்கை் பிதாக்கை் 
புசித்தமன்னாலேப் வபாைை்ை, 
அேரக்ை் மரித்தாரக்வை; இந்த 
அப்பத்லதப் புசிக்கிைேவனா 
என்சைன்லைக்கும் பிலைப்பான் 
என்ைார.்

1 வகாரிந்தியர் 
10:16 நாம் ஆசீரே்திக்கிை 
ஆசீரே்ாதத்தின் பாத்திரம் 
கிறிஸ்துவினுலடய இரத்தத்தின் 
ஐக்கியமாயிருக்கிைதை்ைோ? 
நாம் பிடக்ிை அப்பம் 
கிறிஸ்துவினுலடய ெரீரத்தின் 
ஐக்கியமாயிருக்கிைதை்ைோ?

1 வகாரிந்தியர் 11:23 நான் உங்களு-
க்கு ஒப்புவித்தலதக் கரத்்தரிடத்தி-
ை் சபை்றுக்சகாை்வடன்; என்ன-
சேனிை், கரத்்தராகிய இவயசு தாம் 
காடட்ிக்சகாடுக்கப்படட் அன்று 
இராத்திரியிவை அப்பத்லத எடுத்து,

24 ஸ்வதாத்திரம்பை்ைி, 
அலதப்பிடட்ு: நீங்கை் ோங்கிப் 
புசியுங்கை், இது உங்களுக்காகப் 
பிடக்ப்படுகிை என்னுலடய 
ெரீரமாயிருக்கிைது; என்லன 
நிலனவுகூரும்படி இலதெ ்
செய்யுங்கை் என்ைார.்

25 வபாஜனம்பை்ைினபின்பு, அேர ்
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அந்தப்படிவய பாத்திரத்லதயும் 
எடுத்து: இந்தப் பாத்திரம் என் 
இரத்தத்தினாைாகிய புதிய 
உடன்படிக்லகயாயிருக்கிைது; 
நீங்கை் இலதப் 
பானம்பை்ணும்வபாசதை்ைாம் 
என்லன நிலனவுகூரும்படி இலதெ ்
செய்யுங்கை் என்ைார.்

26 ஆலகயாை் நீங்கை் இந்த 
அப்பத்லதப் புசித்து, 
இந்தப் பாத்திரத்திை் 
பானம்பை்ணும்வபாசதை்ைாம் 
கரத்்தர ்ேருமைவும் அேருலடய 
மரைத்லதத் சதரிவிக்கிறீரக்ை்.

27 இப்படியிருக்க, எேன் 
அபாத்திரமாய்க் கரத்்தருலடய 
அப்பத்லதப் புசித்து, 
அேருலடய பாத்திரத்திை் 
பாைம்பை்ணுகிைாவனா, அேன் 
கரத்்தருலடய ெரீரத்லதயும் 
இரத்தத்லதயும் குறித்துக் 
குை்ைமுை்ைேனாயிருப்பான்.

28 எந்த மனுேனும் தன்லனத்தாவன 
வொதித்தறிந்து, இந்த அப்பத்திை் 
புசித்து, இந்தப் பாத்திரத்திை் 
பானம்பை்ைக்கடேன்.

29 என்னத்தினாசைனிை், 
அபாத்திரமாய்ப் 
வபாஜனபானம்பை்ணுகிைேன், 
கரத்்தருலடய ெரீரம் 
இன்னசதன்று நிதானித்து 
அறியாததினாை், தனக்கு 
ஆக்கிலனத்தீரப்்பு ேரும்படி 
வபாஜனபானம்பை்ணுகிைான்.

எபிவரயர் 13:15 ஆலகயாை், 
அேருலடய நாமத்லதத் துதிக்கும் 
உதடுகைின் கனியாகிய 
ஸ்வதாத்திரபலிலய அேரம்ூைமாய் 
எப்வபாதும் வதேனுக்குெ ்

செலுத்தக்கடவோம்.

1 மபதுரு 2:5 ஜீேனுை்ை 
கை்கலைப்வபாை ஆவிக்வகை்ை 
மாைிலகயாகவும், இவயசுகிறிஸ்து 
மூைமாய் வதேனுக்குப் பிரியமான 
ஆவிக்வகை்ை பலிகலைெ ்
செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த 
ஆொரியக்கூடட்மாகவும் 
கடட்ப்படட்ுேருகிறீரக்ை்.

வமலும் காை்க: யாத்திராகமம் 24:11; 
வைவியராகமம் 7:18-21; 1 ொமுவேை் 9:12; 1 

ொமுவேை் 16:3; 1 இராஜாக்கை் 8:62; ெங்கீதம் 
27:6; ெங்கீதம் 50:14; ெங்கீதம் 96:8; ெங்கீதம் 107:22; 

ெங்கீதம் 116:17; எவெக்கிவயை் 43:27; லுூக்கா 
11:41; வராமர ்14:14,17; எவபசியர ்5:20; கைாத்தியர ்
5:22; பிலிப்பியர ்4:18; தீத்து 1:15; எபிசரயர ்13:16; 

வயாோன் 1:6-9.

B02 மேசியா மதே ஆட்டுக்குட்டி.
I05 பாே நிோரண 

பலியானது மேசியாவின் 
ஊழியத்மதக்குறிக்கின்றது.

ஒரு ஆெெ்ாரியனின் பாேம்:

மலவியராகேே் 4:3 அபிமஷகே் 
வபற்ற ஆசாரியன், ஜனங்கள் 
குற்றத்திற்கு உட்படத்தக்கதாகப் 
பாேஞ்வசய்தால், தான் வசய்த 
பாேத்தினிமித்தே் பழுதற்ற 
ஒரு இளங்காமளமயப் 
பாேநிோரண பலியாகக் 
கரத்்தருமடய சந்நிதியில் 
வகாண்டுேரக்கடேன்.

4 அேன் அந்தக் காமளமய 
ஆசரிப்புக் கூடாரோசலிமல 
கரத்்தருமடய சந்நிதியில் 
வகாண்டுேந்து, அதின் 
தமலமேல் தன் மகமய மேத்து, 

வைவியராகமம்



61

கரத்்தருமடய சந்நிதியில் 
அமதக் வகால்லக்கடேன்.

5 அப்வபாழுது அபிமஷகே் வபற்ற 
ஆசாரியன் அந்தக் காமளயின் 
இரத்தத்தில் வகாஞ்சே் எடுத்து, 
அமத ஆசரிப்புக் கூடாரத்தில் 
வகாண்டுேந்து,

6 தன் விரமல இரத்தத்தில் 
மதாய்த்து, பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் 
திமரக்கு எதிமர கரத்்தருமடய 
சந்நிதியில் ஏழுதரே் 
வதளிக்கக்கடேன்.

7 பின்பு, ஆசாரியன் அந்த 
இரத்தத்தில் வகாஞ்சே் எடுத்து, 
ஆசரிப்புக் கூடாரத்திமல 
கரத்்தருமடய சந்நிதியில் 
இருக்குே் சுகந்த தூபபீடத்துக் 
வகாே்புகளின்மேல் பூசி, 
காமளயினுமடய ேற்ற இரத்தே் 
முழுேமதயுே் ஆசரிப்புக் 
கூடாரோசலுக்கு முன்பாக 
இருக்கிற தகனபலிபீடத்தின் 
அடியிமல ஊற்றிவிட்டு,

மலவியராகேே் 4:8-11

மலவியராகேே் 4:12 காமள 
முழுேமதயுே் பாளயத்துக்குப் 
புறே்மப சாே்பல் 
வகாட்டுகிற சுத்தோன 
இடத்திமல வகாண்டுமபாய், 
கட்மடகளின்மேல் 
மபாட்டு, அக்கினியாமல 
சுட்வடரிக்கக் கடேன்; சாே்பல் 
வகாட்டியிருக்கிற இடத்திமல 
அமதச ்சுட்வடரிக்கக்கடேன்.

ஒரு மனிதனின் பாேம் – அறியாலம:

மலவியராகேே் 4:27 சாதாரண 
ஜனங்களில் ஒருேன் 

அறியாமேயினால் கரத்்தரின் 
கட்டமளகளில் யாவதான்மற 
மீறி, வசய்யத்தகாதமதச ்
வசய்து, பாேத்துக்குட்பட்டுக் 
குற்றோளியானால்,

28 தான் வசய்தது பாேே் 
என்று தனக்குத் 
வதரியேருே்மபாது, அேன் 
தான் வசய்த பாேத்தினிமித்தே் 
வேள்ளாடுகளில் பழுதற்ற ஒரு 
வபண்குட்டிமயப் பலியாகக் 
வகாண்டுேந்து,

29 பாேநிோரணபலியின் 
தமலமேல் தன் மகமய 
மேத்து, சரே்ாங்க 
தகனபலியிடுே் இடத்தில் 
அந்தப் பாேநிோரணபலிமயக் 
வகால்லக்கடேன்.

ஏசாயா 53:6 நாசமை்ைாரும் 
ஆடுகலைப்வபாை 
ேழிதப்பித்திரிந்து, அேனேன் 
தன்தன் ேழியிவை வபாவனாம்; 
கரத்்தவரா நம்சமை்ைாருலடய 
அக்கிரமத்லதயும் அேரவ்மை் 
விைப்பை்ைினார.்

7 அேர ்சநருக்கப்படட்ும் 
ஒடுக்கப்படட்ும் இருந்தார,் 
ஆனாலும் தம்முலடய 
ோலய அேர ்திைக்கவிை்லை; 
அடிக்கப்படும்படி 
சகாை்டுவபாகப்படுகிை ஒரு 
ஆடட்ுக் குடட்ிலயப்வபாைவும், 
தன்லன மயிரக்த்தரிக்கிைேனுக்கு 
முன்பாகெ ்ெத்தமிடாதிருக்கிை 
ஆடல்டப்வபாைவும், அேர ்
தம்முலடய ோலயத் 
திைோதிருந்தார.்

ஏசாயா 53:10 கரத்்தவரா அேலர 
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சநாறுக்கெ ்சித்தமாகி, அேலரப் 
பாடுகளுக்குடப்டுத்தினார;் 
அேருலடய ஆத்துமா தன்லனக் 
குை்ைநிோரைபலியாக 
ஒப்புக்சகாடுக்கும்வபாது, 
அேர ்தமது ெந்ததிலயக் 
கை்டு, நீடித்தநாைாயிருப்பார,் 
கரத்்தருக்குெ ்சித்தமானது அேர ்
லகயினாை் ோய்க்கும்.

11 அேர ்தமது ஆத்தும ேருத்தத்தின் 
பைலனக் கை்டு திருப்தியாோர;் 
என் தாெனாகிய நீதிபரர ்
தம்லமப் பை்றும் அறிவினாை் 
அவநகலர நீதிமான்கைாக்குோர;் 
அேரக்ளுலடய அக்கிரமங்கலைத் 
தாவம சுமந்துசகாை்ோர.்

மயாோன் 1:29 மறுநாைிவை வயாோன் 
இவயசுலேத் தன்னிடத்திை் 
ேரக்கை்டு: இவதா, உைகத்தின் 
பாேத்லதெ ்சுமந்துதீரக்்கிை வதே 
ஆடட்ுக்குடட்ி.

மயாோன் 1:36 இவயசு 
நடந்துவபாகிைலத அேன் கை்டு: 
இவதா, வதே ஆடட்ுக்குடட்ி 
என்ைான்.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 8:32 அேன் ோசித்த 
வேதோக்கியசமன்னசேன்ைாை்; 
அேர ்ஒரு ஆடல்டப்வபாை 
அடிக்கப்படுேதை்குக் 
சகாை்டு வபாகப்படட்ார;் 
மயிரக்்கத்தரிக்கிைேனுக்கு 
முன்பாகெ ்ெத்தமிடாதிருக்கிை 
ஆடட்ுக்குடட்ிலயப்வபாை அேர ்
தமது ோலயத் திைோதிருந்தார.்

எபிவரயர் 7:26 பரிசுத்தரும், 

குை்ைமை்ைேரும், மாசிை்ைாதேரும், 
பாவிகளுக்கு விைகினேரும், 
ோனங்கைிலும் 
உயரந்்தேருமாயிருக்கிை 
இே்விதமான பிரதான ஆொரியர ்
நமக்கு ஏை்ைேராயிருக்கிைார.்

எபிவரயர் 9:12 சேை்ைாடட்ுக்கடா, 
இைங்காலை இலேகளுலடய 
இரத்தத்தினாவை அை்ை, 
தம்முலடய சொந்த 
இரத்தத்தினாலும் ஒவரதரம் 
மகா பரிசுத்த ஸ்தைத்திவை 
பிரவேசித்து, நித்திய மீடல்ப 
உை்டுபை்ைினார.்

13 அசதப்படிசயனிை், காலை 
சேை்ைாடட்ுக்கடா இலேகைின் 
இரத்தமும், தீடட்ுப்படட்ேரக்ை்வமை் 
சதைிக்கப்படட் 
கடாரியின் ொம்பலும், 
ெரீரசுத்தியுை்டாகும்படி 
பரிசுத்தப்படுத்துமானாை்,

14 நித்திய ஆவியினாவை 
தம்லமத்தாவம பழுதை்ை பலியாக 
வதேனுக்கு ஒப்புக்சகாடுத்த 
கிறிஸ்துவினுலடய இரத்தம் 
ஜீேனுை்ை வதேனுக்கு 
ஊழியஞ்செய்ேதை்கு 
உங்கை் மனெெ்ாடச்ிலயெ ்
செத்தக்கிரிலயகைைெ ்
சுத்திகரிப்பது எே்ேைவு நிெெ்யம்!

எபிவரயர் 9:21 இே்விதமாக, 
கூடாரத்தின்வமலும் 
ஆராதலனக்குரிய ெகை 
பைிமூடட்ுகைிை்வமலும் 
இரத்தத்லதத் சதைித்தான்.

22 நியாயப்பிரமாைத்தின்படி 
சகாஞ்ெங்குலைய 
எை்ைாம் இரத்தத்தினாவை 
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சுத்திகரிக்கப்படும்; 
இரத்தஞ்சிந்துதலிை்ைாமை் 
மன்னிப்பு உை்டாகாது.

23 ஆதைாை், 
பரவைாகத்திலுை்ைலேகளுக்குெ ்
ொயைானலேகை் இப்படிப்படட் 
பலிகைினாவை சுத்திகரிக்க
ப்படவேை்டியதாயிருந்தது; 
பரவைாகத்திலுை்ைலேகவைா 
இலேகைிலும் 
விவெஷித்த பலிகைாவை 
சுத்திகரிக்கப்படவேை்டியதாவம.

24 அந்தப்படி, சமய்யான 
பரிசுத்த ஸ்தைத்துக்கு 
அலடயாைமான லகயினாை் 
செய்யப்படட்தாயிருக்கிை 
பரிசுத்த ஸ்தைத்திவை 
கிறிஸ்துோனேர ்பிரவேசியாமை், 
பரவைாகத்திவைதாவன இப்சபாழுது 
நமக்காக வதேனுலடய 
ெமுகத்திை் பிரத்தியடெ்மாகும்படி 
பிரவேசித்திருக்கிைார.்

25 பிரதான ஆொரியன் அந்நிய 
இரத்தத்வதாவட ேருேந்வதாறும் 
பரிசுத்த ஸ்தைத்துக்குை் 
பிரவேசிக்கிைதுவபாை, 
அேர ்அவநகந்தரம் 
தம்லமப் பலியிடும்படிக்குப் 
பிரவேசிக்கவிை்லை.

எபிவரயர் 10:4 அை்ைாமலும், காலை 
சேை்ைாடட்ுக்கடா இலேகளுலடய 
இரத்தம் பாேங்கலை 
நிவிரத்்திசெய்யமாடட்ாவத.

5 ஆலகயாை் அேர ்உைகத்திை் 
பிரவேசிக்கும்வபாது: பலிலயயும் 
காைிக்லகலயயும் நீர ்
விரும்பவிை்லை, ஒரு ெரீரத்லத 
எனக்கு ஆயத்தம்பை்ைினீர;்

6 ெரே்ாங்க தகனபலிகளும், 

பாேநிோரை பலிகளும் உமக்குப் 
பிரியமானதை்ை என்றீர.்

7 அப்சபாழுது நான்: வதேவன, 
உம்முலடய சித்தத்தின்படி 
செய்ய, இவதா, ேருகிவைன், 
புஸ்தகெச்ுருைிை் என்லனக்குறித்து 
எழுதியிருக்கிைது என்று 
சொன்வனன் என்ைார.்

8 நியாயப்பிரமாைத்தின்படி 
செலுத்தப்படட்ுேருகிை 
பலிகலைக்குறித்து 
வமை்சொை்லியபடி: பலிலயயும், 
காைிக்லகலயயும், 
ெரே்ாங்க தகனபலிகலையும், 
பாேநிோரைபலிகலையும் 
நீர ்விரும்பவிை்லை, அலேகை் 
உமக்குப் பிரியமானதை்ை என்று 
சொன்னபின்பு:

9 வதேவன, உம்முலடய 
சித்தத்தின்படி செய்ய, இவதா, 
ேருகிவைன் என்று இரை்டாேலத 
நிலைநிறுத்துேதை்கு முதைாேலத 
நீக்கிப்வபாடுகிைார.்

10 இவயசுகிறிஸ்துவினுலடய ெரீரம் 
ஒவரதரம் பலியிடப்படட்தினாவை, 
அந்தெ ்சித்தத்தின்படி நாம் 
பரிசுத்தமாக்கப்படட்ிருக்கிவைாம்.

11 அன்றியும், எந்த ஆொரியனும் 
நாவடாறும் ஆராதலன 
செய்கிைேனாயும், 
பாேங்கலை ஒருக்காலும் 
நிவிரத்்திசெய்யக்கூடாத 
ஒவரவித பலிகலை அவநகந்தரம் 
செலுத்திேருகிைேனாயும் 
நிை்பான்.

12 இேவரா, பாேங்களுக்காக 
ஒவர பலிலயெ ்செலுத்தி, 
என்சைன்லைக்கும் வதேனுலடய 
ேைதுபாரிெத்திை் உடக்ாரந்்து,

13 இனித் தம்முலடய 
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ெத்துருக்கலைத் தமது 
பாதபடியாக்கிப்வபாடும்ேலரக்கும் 
காத்துக்சகாை்டிருக்கிைார.்

14 ஏசனனிை் 
பரிசுத்தமாக்கப்படுகிைேரக்லை 
ஒவர பலியினாவை இேர ்
என்சைன்லைக்கும் 
பூரைப்படுத்தியிருக்கிைார.்

எபிவரயர் 13:11 ஏசனன்ைாை், 
எந்த மிருகங்களுலடய இரத்தம் 
பாேங்கைினிமித்தமாகப் 
பரிசுத்த ஸ்தைத்துக்குை் 
பிரதான ஆொரியனாவை 
சகாை்டுேரப்படுகிைவதா, 
அந்த மிருகங்கைின் உடை்கை் 
பாையத்துக்குப்புைம்வப 
சுடச்டரிக்கப்படும்.

12 அந்தப்படிவய, இவயசுவும் 
தம்முலடய சொந்த 
இரத்தத்தினாவை ஜனத்லதப் 
பரிசுத்தஞ்செய்யும்படியாக நகர 
ோெலுக்குப் புைம்வப பாடுபடட்ார.்

13 ஆலகயாை், நாம் அேருலடய 
நிந்லதலயெ ்சுமந்து, 
பாையத்துக்குப் புைம்வப 
அேரிடத்திை்குப் புைப்படட்ுப் 
வபாகக்கடவோம்.

1 மபதுரு 1:18 உங்கை் 
முன்வனாரக்ைாை் பாரம்பரியமாய் 
நீங்கை் அநுெரித்து ேந்த வீைான 
நடத்லதயினின்று அழிவுை்ை 
ேஸ்துக்கைாகிய சேை்ைியினாலும் 
சபான்னினாலும் மீடக்ப்படாமை்,

19 குை்ைமிை்ைாத மாெை்ை 
ஆடட்ுக்குடட்ியாகிய 
கிறிஸ்துவின் விலைவயைப்சபை்ை 
இரத்தத்தினாவை 
மீடக்ப்படட்ீரக்சைன்று 

அறிந்திருக்கிறீரக்வை.
20 அேர ்உைகத்வதாை்ைத்திை்கு 

முன்வன குறிக்கப்படட்ேராயிருந்து, 
தமது மூைமாய் வதேன்வமை் 
விசுோெமாயிருக்கிை 
உங்களுக்காக இந்தக் 
கலடசிக்காைங்கைிை் 
சேைிப்படட்ார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:6 அப்சபாழுது, இவதா, 
அடிக்கப்படட்ேை்ைமாயிருக்கிை 
ஒரு ஆடட்ுக்குடட்ி 
சிங்காெனத்திை்கும், நான்கு 
ஜீேன்களுக்கும், மூப்பரக்ளுக்கும் 
மத்தியிவை நிை்கக்கை்வடன்; 
அது ஏழு சகாம்புகலையும் ஏழு 
கை்கலையும் உலடயதாயிருந்தது; 
அந்தக்கை்கை் பூமிசயங்கும் 
அனுப்பப்படுகிை வதேனுலடய ஏழு 
ஆவிகவையாம்.

7 அந்த ஆடட்ுக்குடட்ியானேர ்
ேந்து, சிங்காெனத்தின்வமை் 
உடக்ாரந்்தேருலடய 
ேைதுகரத்திலிருந்த புஸ்தகத்லத 
ோங்கினார.்

8 அந்தப் புஸ்தகத்லத அேர ்
ோங்கினவபாது, அந்த நான்கு 
ஜீேன்களும், இருபத்துநான்கு 
மூப்பரக்ளும் தங்கை் தங்கை் 
சுரமை்டைங்கலையும், 
பரிசுத்தோன்களுலடய 
சஜபங்கைாகிய தூபேரக்்கத்தாை் 
நிலைந்த சபாை்கைெங்கலையும் 
பிடித்துக்சகாை்டு, 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்குமுன்பாக 
ேைக்கமாய் விழுந்து:

9 வதேரீர ்புஸ்தகத்லத ோங்கவும் 
அதின் முத்திலரகலை 
உலடக்கவும் பாத்திரராயிருக்கிறீர;் 
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ஏசனனிை் நீர ்அடிக்கப்படட்ு, 
ெகை வகாத்திரங்கைிலும் 
பாலேக்காரரிலும் ஜனங்கைிலும் 
ஜாதிகைிலுமிருந்து எங்கலை 
வதேனுக்சகன்று உம்முலடய 
இரத்தத்தினாவை மீடட்ுக்சகாை்டு,

வமலும் காை்க: மத்வதயு 18:21,22; வராமர ்3:24-
26; வராமர ்8:1-4; கைாத்தியர ்4:4; எபிசரயர ்1:3; 
எபிசரயர ்10:29; 1 வபதுரு 2:22-24; 1 வபதுரு 3:18; 

வயாோன் 1:7-9; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 7:9,10.

I02 சர்ோங்க தகன பலியானது 
ேன ட்ட உற்சாகோய்ச ்
வசலுத்தப்பமேசியாவின் 
ஊழியத்மதச ்சுட்டிக் 
காட்டுகின்றது.

மலவியராகேே் 7:16 அேன் வசலு-
த்துே் பலி வபாருத்தமனயாேது 
உற்சாகபலியாயாேது இருக்கு-
ோனால், அது வசலுத்தப்படுே் 
நாளிலுே், அதில் மீதியாயிருக்கி-
றது ேறுநாளிலுே் புசிக்கப்பட-
லாே்.

யாத்திராகேே் 35:21 பின்பு 
எேரக்லை அேரக்ை் இருதயம் 
எழுப்பி, எேரக்லை அேரக்ை் 
ஆவி உை்ொகப்படுத்தினவதா, 
அேரக்ை் எை்ைாரும் ஆெரிப்புக் 
கூடாரத்தின் வேலைக்கும் 
அதின் ெகை ஊழியத்துக்கும், 
பரிசுத்த ேஸ்திரங்களுக்கும் 
ஏை்ைலேகலைக் கரத்்தருக்குக் 
காைிக்லகயாகக் 
சகாை்டுேந்தாரக்ை்.

22 மனப்பூரே்முை்ை ஸ்திரீ புருேர ்
யாேரும், அஸ்தகடகங்கை், 
காதைிகை், வமாதிரங்கை், 

ஆரங்கை் முதைான ெகை வித 
சபான்னாபரைங்கலையும் 
சகாை்டு ேந்தாரக்ை்; 
கரத்்தருக்குக் காைிக்லக 
செலுத்தின ஒே்சோருேனும் 
சபான்லனக் காைிக்லகயாகெ ்
செலுத்தினான்.

மலவியராகேே் 22:21 ஒருேன் 
விவெஷித்த சபாருத்தலனயாேது, 
உை்ொகமாயாேது, 
கரத்்தருக்கு மாடுகைிைாகிலும் 
ஆடுகைிைாகிலும் 
ெமாதானபலிகலைெ ்
செலுத்தப்வபானாை், 
அது அங்கிகரிக்கும்படி, 
ஒரு பழுதுமிை்ைாமை் 
உத்தமமாயிருக்கவேை்டும்.

சங்கீதே் 40:7 அப்சபாழுது 
நான்: இவதா, ேருகிவைன், 
புஸ்தகெச்ுருைிை் என்லனக்குறித்து 
எழுதியிருக்கிைது;

சங்கீதே் 66:13 ெரே்ாங்க 
தகனபலிகவைாவட உமது 
ஆையத்திை்குை் பிரவேசிப்வபன்;

ஏசாயா 53:7 அேர ்சநருக்கப்படட்ும் 
ஒடுக்கப்படட்ும் இருந்தார,் 
ஆனாலும் தம்முலடய 
ோலய அேர ்திைக்கவிை்லை; 
அடிக்கப்படும்படி 
சகாை்டுவபாகப்படுகிை ஒரு 
ஆடட்ுக் குடட்ிலயப்வபாைவும், 
தன்லன மயிரக்த்தரிக்கிைேனுக்கு 
முன்பாகெ ்ெத்தமிடாதிருக்கிை 
ஆடல்டப்வபாைவும், அேர ்
தம்முலடய ோலயத் 
திைோதிருந்தார.்
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லுூக்கா 3:22 பரிசுத்த 
ஆவியானேர ்ரூபங்சகாை்டு 
புைாலேப்வபாை் அேரவ்மை் 
இைங்கினார.் ோனத்திலிருந்து 
ஒரு ெத்தமும் உை்டாகி: நீர ்
என்னுலடய வநெகுமாரன், உம்மிை் 
பிரியமாயிருக்கிவைன் என்று 
உலரத்தது.

மயாோன் 2:17 அப்சபாழுது: 
உம்முலடய வீடல்டக்குறித்து 
உை்டான பக்திலேராக்கியம் 
என்லனப் படச்ித்தது என்று 
எழுதியிருக்கிைலத அேருலடய 
சீேரக்ை் நிலனவுகூரந்்தாரக்ை்.

மயாோன் 3:16 வதேன், தம்முலடய 
ஒவரவபைான குமாரலன 
விசுோசிக்கிைேன் எேவனா 
அேன் சகடட்ுப்வபாகாமை் 
நித்தியஜீேலன அலடயும்படிக்கு, 
அேலரத் தந்தருைி, இே்ேைோய் 
உைகத்திை் அன்புகூரந்்தார.்

மயாோன் 10:17 நான் 
என் ஜீேலன மறுபடியும் 
அலடந்துசகாை்ளும்படிக்கு 
அலதக் சகாடுக்கிைபடியினாை் 
பிதா என்னிை் அன்பாயிருக்கிைார.்

18 ஒருேனும் அலத 
என்னிடத்திலிருந்து 
எடுத்துக்சகாை்ைமாடட்ான்; 
நாவன அலதக் சகாடுக்கிவைன், 
அலதக் சகாடுக்கவும் எனக்கு 
அதிகாரம் உை்டு, அலத 
மறுபடியும் எடுத்துக்சகாை்ைவும் 
எனக்கு அதிகாரமுை்டு. இந்தக் 
கடட்லைலய என் பிதாவினிடத்திை் 
சபை்றுக்சகாை்வடன் என்ைார.்

மயாோன் 17:4 பூமியிவை நான் 
உம்லம மகிலமப்படுத்திவனன்; 
நான் செய்யும்படி நீர ்எனக்கு 
நியமித்த கிரிலயலயெ ்
செய்துமுடித்வதன்.

2 வகாரிந்தியர் 
8:9 நம்முலடய கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவின் கிருலபலய 
அறிந்திருக்கிறீரக்வை; அேர ்
ஐசுேரியமுை்ைேராயிருந்தும், 
நீங்கை் அேருலடய 
தரித்திரத்தினாவை 
ஐசுேரியோன்கைாகும்படிக்கு, 
உங்கை்நிமித்தம் தரித்திரரானாவர.

பிலிப்பியர் 2:7 தம்லமத்தாவம 
சேறுலமயாக்கி, அடிலமயின் 
ரூபசமடுத்து, மனுேர ்
ொயைானார.்

வமலும் காை்க: யாத்திராகமம் 25:39; 
யாத்திராகமம் 35:29; யாத்திராகமம் 36:3; 

எை்ைாகமம் 15:3; உபாகமம் 12:6; உபாகமம் 
23:23; ெங்கீதம் 69:9; ெங்கீதம் 116:14,18; 1 

நாைாகமம் 29:3,9; 2 நாைாகமம் 35:8; எவெக்கிவயை் 
46:12; மத்வதயு 3:17; மத்வதயு 17:5; மாை்கு 1:11; 

மாை்கு 9:7; லுூக்கா 9:35; அப்வபாஸ்தைருலடய 
நடபடிகை் 2:44; வராமர ்12:1; 2 சகாரிந்தியர ்9:7; 

எவபசியர ்5:2; 2 வபதுரு 1:17.

B02 மேசியா மதே ஆட்டுக்குட்டி.
I06 பாே நிவிர்த்தி 

நாளானது மேசியாவின் 
ஊழியத்மதக்குறிக்கின்றது.

ஆெெ்ாரியனுக்கான பாேநிவிரத்்தி:

மலவியராகேே் 16:1 ஆமரானின் 
இரண்டு குோரர் கரத்்தருமடய 
சந்நிதியிமல மசர்ந்து 
ேரித்துப்மபானபின்பு, கரத்்தர் 

வைவியராகமம்



67

மோமசமய மநாக்கி:
2 கிருபாசனத்தின்மேல் 

ஒரு மேகத்தில் நான் 
காணப்படுமேன்; ஆதலால் 
உன் சமகாதரனாகிய ஆமரான் 
சாகாதபடி, பரிசுத்த ஸ்தலத்திமல 
திமரக்கு உட்புறத்திலிருக்கிற 
வபட்டியின்மேலுள்ள கிருபாசன 
மூடிக்கு முன்பாகச ்சகல 
மேமளயிலுே் ேரமேண்டாே் 
என்று அேனுக்குச ்வசால்.

மலவியராகேே் 16:3,4,6 

சேை்ைாடட்ுக் கடாலே பலியிடுேதன் 
மூைம் இஸ்ரவேை் புத்திரருக்கான 
பாேநிவிரத்்தி:

மலவியராகேே் 16:5 இஸ்ரமேல் 
புத்திரராகிய சமபயாரிடத்திமல, 
பாேநிோரணபலியாக இரண்டு 
வேள்ளாட்டுக்கடாக்கமளயுே், 
சரே்ாங்க தகனபலியாக 
ஒரு ஆட்டுக்கடாமேயுே் 
ோங்கக்கடேன்.

7 அந்த இரண்டு 
வேள்ளாட்டுக்கடாக்கமளயுே் 
வகாண்டுேந்து, ஆசரிப்புக் 
கூடாரோசலிமல கரத்்தருமடய 
சந்நிதியில் நிறுத்தி,

8 அந்த இரண்டு வேள்ளாட்டு
க்கடாக்கமளயுங்குறித்துக் 
கரத்்தருக்வகன்று ஒரு சீட்டுே், 
மபாக்காடாக விடப்படுே் 
வேள்ளாட்டுக்கடாவுக்வகன்று 
ஒரு சீட்டுே் மபாட்டு,

9 கரத்்தருக்வகன்று சீட்டு விழுந்த 
வேள்ளாட்டுக்கடாமேப் 
பாேநிோரணபலியாகச ்
மசரப்பண்ணி,

மலவியராகேே் 16:11-14
மலவியராகேே் 

16:15 பின்பு ஜனத்தினுமடய 
பாேநிோரணபலியான 
வேள்ளாட்டுக்கடாமே அேன் 
வகான்று, அதின் இரத்தத்மதத் 
திமரக்கு உட்புறோகக் 
வகாண்டுேந்து, காமளயின் 
இரத்தத்மதத் வதளித்ததுமபால, 
அதின் இரத்தத்மதயுே் 
கிருபாசனத்தின்மேலுே் அதற்கு 
முன்பாகவுே் வதளித்து,

16 இஸ்ரமேல் புத்திரருமடய 
தீட்டுகளினிமித்தமுே் 
அேரக்ளுமடய சகல 
பாேங்களினாலுே் 
உண்டான அேரக்ளுமடய 
மீறுதல்களினிமித்தமுே், 
பரிசுத்த ஸ்தலத்திற்காகப் 
பிராயசச்ித்தஞ்வசய்து, 
அேரக்ளிடத்தில் அேரக்ளுமடய 
தீட்டுகளுக்குள்மள நிற்கிற 
ஆசரிப்புக் கூடாரத்திற்காகவுே் 
அப்படிமய வசய்யக்கடேன்.

மலவியராகேே் 16:17-19 

சேை்ைாடட்ுக் கடாலே வபாக 
விடுேதன் மூைம் இஸ்ரவேை் 
புத்திரருக்கான பாேநிவிரத்்தி:

மலவியராகேே் 16:10 மபாக்காடாக 
விடப்படச ்சீட்டு விழுந்த 
வேள்ளாட்டுக்கடாமே, 
அமதக்வகாண்டு பாேநிவிரத்்தி 
உண்டாக்கவுே் அமதப் 
மபாக்காடாக ேனாந்தரத்திமல 
மபாகவிடவுே், கரத்்தருமடய 
சந்நிதியில் உயிமராமட நிறுத்தி;

20 அேன் இப்படிப் பரிசுத்த 
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ஸ்தலத்துக்குே் ஆசரிப்புக் 
கூடாரத்துக்குே் பலிபீடத்துக்குே் 
பிராயசச்ித்தஞ்வசய்து 
தீரத்்தபின்பு, உயிமராடிருக்கிற 
வேள்ளாட்டுக்கடாமேச ்
மசரப்பண்ணி,

21 அதின் தமலயின்மேல் ஆமரான் 
தன் இரண்டு மககமளயுே் 
மேத்து, அதின்மேல் 
இஸ்ரமேல் புத்திரருமடய 
சகல அக்கிரேங்கமளயுே் 
அேரக்ளுமடய எல்லாப் 
பாேங்களினாலுே் 
உண்டான அேரக்ளுமடய 
சகல மீறுதல்கமளயுே் 
அறிக்மகயிட்டு, அமேகமள 
வேள்ளாட்டுக்கடாவினுமடய 
தமலயின்மேல் சுேத்தி, அமத 
அதற்கான ஆள்ேசோய் 
ேனாந்தரத்துக்கு 
அனுப்பிவிடக்கடேன்.

22 அந்த வேள்ளாட்டுக்கடா 
அேரக்ளுமடய 
அக்கிரேங்கமளவயல்லாே் 
தன்மேல் சுேந்துவகாண்டு, 
குடியில்லாத மதசத்துக்குப் 
மபாேதாக; அேன் அந்த 
வேள்ளாட்டுக்கடாமே 
ேனாந்தரத்திமல 
மபாகவிடக்கடேன்.

23 ஆமரான் ஆசரிப்புக் 
கூடாரத்துக்குள் ேந்து, தான் 
பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள் 
பிரமேசிக்குே்மபாது, 
உடுத்தியிருந்த சணல்நூல் 
ேஸ்திரங்கமளக் கமளந்து, 
அங்மக மேத்துவிட்டு,

மலவியராகேே் 16:24-28
மலவியராகேே் 16:29 ஏைாே் 

ோதே் பத்தாே் மததியிமல, 

சுமதசியானாலுே் உங்களுக்குள் 
தங்குே் பரமதசியானாலுே், 
தங்கள் ஆத்துோக்கமளத் 
தாை்மேப்படுத்துேதுேன்றி, 
ஒரு மேமலயுே் வசய்யாேல் 
இருக்கமேண்டுே்; இது 
உங்களுக்கு நித்திய 
கட்டமளயாய் இருக்கக்கடேது.

30 கரத்்தருமடய சந்நிதியில் 
உங்கள் பாேவேல்லாே் நீங்கிச ்
சுத்திகரிக்குே்படி, அந்நாளில் 
உங்கமளச ்சுத்திகரிக்குே் 
வபாருட்டு, உங்களுக்காகப் 
பாேநிவிரத்்தி வசய்யப்படுே்.

31 உங்களுக்கு அது விமசஷித்த 
ஓய்வுநாள்; அதிமல உங்கள் 
ஆத்துோக்கமளத் தாை்மேப் 
படுத்தக்கடவீரக்ள்; இது நித்திய 
கட்டமள.

மலவியராகேே் 17:11 ோே்சத்தின் 
உயிர் இரத்தத்தில் இருக்கிறது; 
நான் அமத உங்களுக்குப் பலிபீ-
டத்தின்மேல் உங்கள் ஆத்துோ-
க்களுக்காகப் பாேநிவிரத்்தி வச-
ய்யுே்படிக்குக் கட்டமளயிட்மடன்; 
ஆத்துோவிற்காகப் பாேநிவி-
ரத்்தி வசய்கிறது இரத்தமே.

ஏசாயா 53:4 சமய்யாகவே 
அேர ்நம்முலடய பாடுகலை 
ஏை்றுக்சகாை்டு, நம்முலடய 
துக்கங்கலைெ ்சுமந்தார;் 
நாவமா, அேர ்வதேனாை் 
அடிபடட்ு ோதிக்கப்படட்ு, 
சிறுலமப்படட்ேசரன்று 
எை்ைிவனாம்.

5 நம்முலடய மீறுதை்கைினிமித்தம் 
அேர ்காயப்படட்ு, நம்முலடய 
அக்கிரமங்கைினிமித்தம் அேர ்
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சநாறுக்கப்படட்ார;் நமக்குெ ்
ெமாதானத்லத உை்டுபை்ணும் 
ஆக்கிலன அேரவ்மை் ேந்தது; 
அேருலடய தழும்புகைாை் 
குைமாகிவைாம்.

6 நாசமை்ைாரும் ஆடுகலைப்வபாை 
ேழிதப்பித்திரிந்து, அேனேன் 
தன்தன் ேழியிவை வபாவனாம்; 
கரத்்தவரா நம்சமை்ைாருலடய 
அக்கிரமத்லதயும் அேரவ்மை் 
விைப்பை்ைினார.்

ேத்மதயு 27:51 அப்சபாழுது, 
வதோையத்தின் திலரெச்ீலை 
வமை்சதாடங்கிக் கீை்ேலரக்கும் 
இரை்டாகக் கிழிந்தது, பூமியும் 
அதிரந்்தது கன்மலைகளும் 
பிைந்தது.

லுூக்கா 23:46 இவயசு: பிதாவே, 
உம்முலடய லககைிை் என் 
ஆவிலய ஒப்புவிக்கிவைன் 
என்று மகா ெத்தமாய்க் 
கூப்பிடட்ுெச்ொன்னார;் இப்படிெ ்
சொை்லி, ஜீேலனவிடட்ார.்

மயாோன் 1:29 மறுநாைிவை வயாோன் 
இவயசுலேத் தன்னிடத்திை் 
ேரக்கை்டு: இவதா, உைகத்தின் 
பாேத்லதெ ்சுமந்துதீரக்்கிை வதே 
ஆடட்ுக்குடட்ி.

மராேர் 4:24 நம்முலடய 
கரத்்தராகிய இவயசுலே 
மரித்வதாரிலிருந்து எழுப்பினேலர 
விசுோசிக்கிை நமக்கும் அப்படிவய 
எை்ைப்படும்.

25 அேர ்நம்முலடய பாேங்களுக்காக 
ஒப்புக்சகாடுக்கப்படட்ும், நாம் 
நீதிமான்கைாக்கப்படுேதை்காக 

எழுப்பப்படட்ும் இருக்கிைார.்

எபிவரயர் 7:22 அே்ேைவு 
விவெஷித்த உடன்படிக்லகக்குப் 
பிலையாைியானார.்

எபிவரயர் 
8:1 வமை்சொை்லியலேகைின் 
முக்கியமான 
சபாருசைன்னசேனிை்; 
பரவைாகத்திலுை்ை மகத்துே 
ஆெனத்தின் ேைது பாரிெத்திவை 
உடக்ாரந்்திருக்கிைேருமாய்,

2 பரிசுத்த ஸ்தைத்திலும், 
மனுேராைை்ை, கரத்்தராை் 
ஸ்தாபிக்கப்படட் சமய்யான 
கூடாரத்திலும் ஆொரிய 
ஊழியஞ்செய்கிைேருமாயிருக்கிை 
பிரதான ஆொரியர ்நமக்கு உை்டு.

எபிவரயர் 9:7 
இரை்டாங்கூடாரத்திவை பிரதான 
ஆொரியன்மாத்திரம் ேருேத்திை்கு 
ஒருதரம் இரத்தத்வதாவட 
பிரவேசித்து, அந்த இரத்தத்லதத் 
தனக்காகவும் ஜனங்களுலடய 
தப்பிதங்களுக்காகவும் 
செலுத்துோன்.

8 அதினாவை, முதைாங்கூடாரம் 
நிை்குமைவும் பரிசுத்த 
ஸ்தைத்திை்குப்வபாகிை 
மாரக்்கம் இன்னும் 
சேைிப்படவிை்லைசயன்று 
பரிசுத்த ஆவியானேர ்
சதரியப்படுத்தியிருக்கிைார.்

9 அந்தக் கூடாரம் இக்காைத்திை்கு 
உதவுகிை ஒப்பலனயாயிருக்கிைது; 
அதை்வகை்ைபடிவய 
செலுத்தப்படட்ுேருகிை 
காைிக்லககளும் பலிகளும் 
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ஆராதலன செய்கிைேனுலடய 
மனெெ்ாடச்ிலயப் 
பூரைப்படுத்தக்கூடாதலேகைாம்.

10 இலேகை் சீரத்ிருந்தை் 
உை்டாகும் காைம்ேலரக்கும் 
நடந்வதறும்படி கடட்லையிடப்படட் 
வபாஜனபானங்களும், பைவித 
ஸ்நானங்களும், ெரீரத்திை்வகை்ை 
ெடங்குகளுவமயை்ைாமை் வேைை்ை.

11 கிறிஸ்துோனேர ்ேரப்வபாகிை 
நன்லமகளுக்குரிய பிரதான 
ஆொரியராய் சேைிப்படட்ு, 
லகயினாை் செய்யப்படட்தாகிய 
இந்தெ ்சிருே்டிெம்பந்தமான 
கூடாரத்தின் ேழியாக அை்ை, 
சபரிதும் உத்தமமுமான 
கூடாரத்தின் ேழியாகவும்,

12 சேை்ைாடட்ுக்கடா, இைங்காலை 
இலேகளுலடய இரத்தத்தினாவை 
அை்ை, தம்முலடய சொந்த 
இரத்தத்தினாலும் ஒவரதரம் 
மகா பரிசுத்த ஸ்தைத்திவை 
பிரவேசித்து, நித்திய மீடல்ப 
உை்டுபை்ைினார.்

13 அசதப்படிசயனிை், காலை 
சேை்ைாடட்ுக்கடா இலேகைின் 
இரத்தமும், தீடட்ுப்படட்ேரக்ை்வமை் 
சதைிக்கப்படட் 
கடாரியின் ொம்பலும், 
ெரீரசுத்தியுை்டாகும்படி 
பரிசுத்தப்படுத்துமானாை்,

14 நித்திய ஆவியினாவை 
தம்லமத்தாவம பழுதை்ை பலியாக 
வதேனுக்கு ஒப்புக்சகாடுத்த 
கிறிஸ்துவினுலடய இரத்தம் 
ஜீேனுை்ை வதேனுக்கு 
ஊழியஞ்செய்ேதை்கு 
உங்கை் மனெெ்ாடச்ிலயெ ்
செத்தக்கிரிலயகைைெ ்
சுத்திகரிப்பது எே்ேைவு நிெெ்யம்!

15 ஆலகயாை் முதைாம் 
உடன்படிக்லகயின் காைத்திவை 
நடந்த அக்கிரமங்கலை 
நிவிரத்்திசெய்யும்சபாருடட்ு 
அேர ்மரைமலடந்து, 
அலைக்கப்படட்ேரக்ை் 
ோக்குத்தத்தம்பை்ைப்படட் 
நித்திய சுதந்தரத்லத 
அலடந்துசகாை்ேதை்காக, 
புது உடன்படிக்லகயின் 
மத்தியஸ்தராயிருக்கிைார.்

16 ஏசனன்ைாை், எங்வக 
மரைொதனமுை்வடா, 
அங்வக அந்தெ ்ொதனத்லத 
எழுதினேனுலடய மரைமும் 
உை்டாகவேை்டும்.

17 எப்படிசயனிை், 
மரைமுை்டானபின்வப 
மரைொெனம் உறுதிப்படும்; அலத 
எழுதினேன் உயிவராடிருக்லகயிை் 
அதை்குப் சபைனிை்லைவய.

18 அந்தப்படி, முதைாம் 
உடன்படிக்லகயும் 
இரத்தமிை்ைாமை் 
பிரதிே்லடபை்ைப்படவிை்லை.

19 எப்படிசயனிை், வமாவெ, 
நியாயப்பிரமாைத்தின்படி, 
ெகை ஜனங்களுக்கும் 
எை்ைாக் கடட்லைகலையும் 
சொன்னபின்பு, இைங்காலை 
சேை்ைாடட்ுக்கடா இலேகைின் 
இரத்தத்லதத் தை்ைீவராடும், 
சிேப்பான ஆடட்ுமயிவராடும், 
ஈவொப்வபாடுங்கூட எடுத்து 
புஸ்தகத்தின்வமலும் 
ஜனங்கசைை்ைாரவ்மலும் சதைித்து:

20 வதேன் உங்களுக்குக், 
கடட்லையிடட் உடன்படிக்லகயின் 
இரத்தம் இதுவே என்று 
சொன்னான்.
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21 இே்விதமாக, கூடாரத்தின்வமலும் 
ஆராதலனக்குரிய ெகை 
பைிமூடட்ுகைிை்வமலும் 
இரத்தத்லதத் சதைித்தான்.

22 நியாயப்பிரமாைத்தின்படி 
சகாஞ்ெங்குலைய 
எை்ைாம் இரத்தத்தினாவை 
சுத்திகரிக்கப்படும்; 
இரத்தஞ்சிந்துதலிை்ைாமை் 
மன்னிப்பு உை்டாகாது.

23 ஆதைாை், 
பரவைாகத்திலுை்ைலேகளுக்குெ ்
ொயைானலேகை் இப்படிப்படட் 
பலிகைினாவை சுத்திகரிக்க
ப்படவேை்டியதாயிருந்தது; 
பரவைாகத்திலுை்ைலேகவைா 
இலேகைிலும் 
விவெஷித்த பலிகைாவை 
சுத்திகரிக்கப்படவேை்டியதாவம.

24 அந்தப்படி, சமய்யான 
பரிசுத்த ஸ்தைத்துக்கு 
அலடயாைமான லகயினாை் 
செய்யப்படட்தாயிருக்கிை 
பரிசுத்த ஸ்தைத்திவை 
கிறிஸ்துோனேர ்பிரவேசியாமை், 
பரவைாகத்திவைதாவன இப்சபாழுது 
நமக்காக வதேனுலடய 
ெமுகத்திை் பிரத்தியடெ்மாகும்படி 
பிரவேசித்திருக்கிைார.்

25 பிரதான ஆொரியன் அந்நிய 
இரத்தத்வதாவட ேருேந்வதாறும் 
பரிசுத்த ஸ்தைத்துக்குை் 
பிரவேசிக்கிைதுவபாை, 
அேர ்அவநகந்தரம் 
தம்லமப் பலியிடும்படிக்குப் 
பிரவேசிக்கவிை்லை.

26 அப்படியிருந்ததானாை், 
உைகமுை்டானது முதை்சகாை்டு 
அேர ்அவநகந்தரம் 
பாடுபடவேை்டியதாயிருக்குவம; 

அப்படியை்ை, அேர ்தம்லமத்தாவம 
பலியிடுகிைதினாவை பாேங்கலை 
நீக்கும்சபாருடட்ாக இந்தக் 
கலடசிக்காைத்திை் ஒவரதரம் 
சேைிப்படட்ார.்

27 அன்றியும், ஒவரதரம் மரிப்பதும், 
பின்பு நியாயத்தீரப்்பலடேதும், 
மனுேருக்கு 
நியமிக்கப்படட்ிருக்கிைபடிவய,

28 கிறிஸ்துவும் அவநகருலடய 
பாேங்கலைெ ்சுமந்து 
தீரக்்கும்படிக்கு ஒவரதரம் 
பலியிடப்படட்ு, தமக்காகக்கா
த்துக்சகாை்டிருக்கிைேரக்ளு
க்கு இரடச்ிப்லப அருளும்படி 
இரை்டாந்தரம் பாேமிை்ைாமை் 
தரிெனமாோர.்

எபிவரயர் 10:4 அை்ைாமலும், காலை 
சேை்ைாடட்ுக்கடா இலேகளுலடய 
இரத்தம் பாேங்கலை 
நிவிரத்்திசெய்யமாடட்ாவத.

எபிவரயர் 10:14 ஏசனனிை் 
பரிசுத்தமாக்கப்படுகிைேரக்லை 
ஒவர பலியினாவை இேர ்
என்சைன்லைக்கும் 
பூரைப்படுத்தியிருக்கிைார.்

1 மயாோன் 2:2 நம்முலடய 
பாேங்கலை நிவிரத்்தி செய்கிை 
கிருபாதாரபலி அேவர; 
நம்முலடய பாேங்கலை 
மாத்திரம் அை்ை, ெரே்வைாகத்தின் 
பாேங்கலையும் நிவிரத்்திசெய்கிை 
பலியாயிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 32:30; 
யாத்திராகமம் 28:2,30; யாத்திராகமம் 30:10; 
யாத்திராகமம் 33:20; வைவியராகமம் 16:4; 
வைவியராகமம் 23:26-32; வைவியராகமம் 

25:9; எை்ைாகமம் 27:21; எை்ைாகமம் 29:7; 

வைவியராகமம்



72

உபாகமம் 5:24; நியாயாதிபதிகை் 6:22; ெங்கீதம் 
51:15,17; ெங்கீதம் 103:12; ஏொயா 38:17; ஏொயா 

43:25; ஏொயா 44:22; ஏொயா 53:12; எவெக்கிவயை் 
10:18,19; தானிவயை் 10:5; ஓசியா 6:2,3; வயானா 1-3; 

மீகா 7:19; மத்வதயு 28:30; மாை்கு 15:38; லுூக்கா 
23:41,45; வயாோன் 1:14; வயாோன் 2:11,19; 

வயாோன் 19:23; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 
13:39; வராமர ்5:9; 2 சகாரிந்தியர ்5:19,21; எவபசியர ்
2:6; 1 தீவமாத்வதயு 2:5; எபிசரயர ்7:26-28; எபிசரயர ்

8:5; எபிசரயர ்10:19-22; எபிசரயர ்12:24; 2 வபதுரு 
3:9; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 19:7,8.

B02 மேசியா மதே ஆட்டுக்குட்டி.
I03 சர்ோங்க தகன பலியானது 

ஒரு களங்கமில்லாத 
நித்தியசர்ோங்க 
தகனபலியான 
மேசியாவின்ஊழியத்மதக் 
குறிக்கின்றது.

மலவியராகேே் 22:17 பின்னுே் 
கரத்்தர் மோமசமய மநாக்கி:

18 நீ ஆமராமனாடுே் அேன் குோ-
ரமராடுே் இஸ்ரமேல் புத்திரர் 
அமனேமராடுே் வசால்லமே-
ண்டியது என்னவேன்றால்: 
இஸ்ரமேல் குடுே்பத்தாரிலுே் 
இஸ்ரமேலில் தங்குகிற அந்நி-
யரக்ளிலுே் தங்களுமடய வபா-
ருத்தமனகளின்படியாகிலுே் 
உற்சாகத்தின்படியாகிலுே் 
சரே்ாங்க தகனபலிகளாகக் 
கரத்்தருக்குத் தங்கள் காணி-
க்மகமய எேரக்ள் வசலுத்த-
ப்மபாகிறாரக்மளா,

19 அேரக்ள் தங்கள் ேனதின்படிமய 
ோடுகளிலாகிலுே் ஆடுகளிலா-
கிலுே் வேள்ளாடுகளிலாகிலுே் 
பழுதற்ற ஒரு ஆமணப் பிடித்து-
ேந்து வசலுத்துோரக்ளாக.

20 பழுதுள்ள ஒன்மறயுே் வசலுத்த 
மேண்டாே்; அது உங்கள் நிமித்த-
ே் அங்கிகரிக்கப்படுேதில்மல.

21 ஒருேன் விமசஷித்த வபாரு-
த்தமனயாேது, உற்சாகோயா-
ேது, கரத்்தருக்கு ோடுகளிலா-
கிலுே் ஆடுகளிலாகிலுே் சோ-
தானபலிகமளச ்வசலுத்தப்மபா-
னால், அது அங்கிகரிக்குே்படி, 
ஒரு பழுதுமில்லாேல் 
உத்தேோயிருக்கமேண்டுே்.

மலவியராகேே் 17:11 மாம்ெத்தின் 
உயிர ்இரத்தத்திை் இருக்கிைது; 
நான் அலத உங்களுக்குப் 
பலிபீடத்தின்வமை் உங்கை் 
ஆத்துமாக்களுக்காகப் 
பாேநிவிரத்்தி செய்யும்படிக்குக் 
கடட்லையிடவ்டன்; 
ஆத்துமாவிை்காகப் பாேநிவிரத்்தி 
செய்கிைது இரத்தவம.

எண்ணாகேே் 28:3 வமலும் நீ 
அேரக்லை வநாக்கி: நீங்கை் 
கரத்்தருக்குெ ்செலுத்தவேை்டிய 
தகனபலி என்னசேன்ைாை்: 
நித்திய ெரே்ாங்க தகனபலியாக 
நாவடாறும் ஒரு ேயதான பழுதை்ை 
இரை்டு ஆடட்ுக்குடட்ிகலைப் 
பலியிடவேை்டும்.

4 காலையிை் ஒரு 
ஆடட்ுக்குடட்ிலயயும், மாலையிை் 
ஒரு ஆடட்ுக்குடட்ிலயயும் 
பலியிடட்ு,

சங்கீதே் 40:6 பலிலயயும் 
காைிக்லகலயயும் 
நீர ்விரும்பாமை், என் 
செவிகலைத் திைந்தீர;் 
ெரே்ாங்க தகனபலிலயயும் 
பாேநிோரைபலிலயயும் நீர ்
வகடக்விை்லை.
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ஏசாயா 53:8 இடுக்கைிலும் 
நியாயத்தீரப்்பிலுமிருந்து அேர ்
எடுக்கப்படட்ார;் அேருலடய 
ேம்ெத்லத யாராை் சொை்லி 
முடியும்; ஜீேனுை்வைாருலடய 
வதெத்திலிருந்து அறுப்புை்டு 
வபானார;் என் ஜனத்தின் 
மீறுதலினிமித்தம் அேர ்
ோதிக்கப்படட்ார.்

ேத்மதயு 20:28 அப்படிவய, 
மனுேகுமாரனும் ஊழியங்சகாை்ளும்படி 
ேராமை், ஊழியஞ்செய்யவும், 
அவநகலர மீடக்ும் சபாருைாகத் 
தம்முலடய ஜீேலனக்சகாடுக்கவும் 
ேந்தார ்என்ைார.்

ேத்மதயு 26:28 இது 
பாேமன்னிப்புை்டாகும்படி 
அவநகருக்காகெ ்சிந்தப்படுகிை புது 
உடன்படிக்லகக்குரிய என்னுலடய 
இரத்தமாயிருக்கிைது.

ேத்மதயு 27:19 அேன் நியாயாெனத்திை் 
உடக்ாரந்்திருக்லகயிை், 
அேனுலடய மலனவி 
அேனிடத்திை் ஆைனுப்பி: 
நீர ்அந்த நீதிமாலன ஒன்றும் 
செய்யவேை்டாம்; அேர ்நிமித்தம் 
இன்லைக்குெ ்சொப்பனத்திை் சேகு 
பாடுபடவ்டன் என்று சொை்ைெ ்
சொன்னாை்.

லுூக்கா 23:4 அப்சபாழுது பிைாத்து 
பிரதான ஆொரியரக்லையும் 
ஜனங்கலையும் வநாக்கி: இந்த 
மனுேனிடத்திை் நான் ஒரு 
குை்ைத்லதயும் காைவிை்லை 
என்ைான்.

லுூக்கா 23:47 நூை்றுக்கு 
அதிபதி ெம்பவித்தலதக் 
கை்டு: சமய்யாகவே இந்த 
மனுேன் நீதிபரனாயிருந்தான் 
என்று சொை்லி, வதேலன 
மகிலமப்படுத்தினான்.

1 வகாரிந்தியர் 1:30 அந்தப்படி, 
நீங்கை் அேராவை கிறிஸ்து 
இவயசுவுக்குடப்டட்ிருக்கிறீ
ரக்ை். எழுதியிருக்கிைபடி, 
வமன்லமபாராடட்ுகிைேன் 
கரத்்தலரக்குறித்வத 
வமன்லமபாராடட்த்தக்கதாக,

எமபசியர் 5:2 கிறிஸ்து 
நமக்காகத் தம்லம வதேனுக்குெ ்
சுகந்த ோெலனயான 
காைிக்லகயாகவும் பலியாகவும் 
ஒப்புக்சகாடுத்து நம்மிை் 
அன்புகூரந்்ததுவபாை, நீங்களும் 
அன்பிவை நடந்துசகாை்ளுங்கை்.

எபிவரயர் 7:26 பரிசுத்தரும், 
குை்ைமை்ைேரும், மாசிை்ைாதேரும், 
பாவிகளுக்கு விைகினேரும், 
ோனங்கைிலும் 
உயரந்்தேருமாயிருக்கிை 
இே்விதமான பிரதான ஆொரியர ்
நமக்கு ஏை்ைேராயிருக்கிைார.்

எபிவரயர் 10:4 அை்ைாமலும், காலை 
சேை்ைாடட்ுக்கடா இலேகளுலடய 
இரத்தம் பாேங்கலை 
நிவிரத்்திசெய்யமாடட்ாவத.

5 ஆலகயாை் அேர ்உைகத்திை் 
பிரவேசிக்கும்வபாது: பலிலயயும் 
காைிக்லகலயயும் நீர ்
விரும்பவிை்லை, ஒரு ெரீரத்லத 
எனக்கு ஆயத்தம்பை்ைினீர;்
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6 ெரே்ாங்க தகனபலிகளும், 
பாேநிோரை பலிகளும் உமக்குப் 
பிரியமானதை்ை என்றீர.்

7 அப்சபாழுது நான்: வதேவன, 
உம்முலடய சித்தத்தின்படி 
செய்ய, இவதா, ேருகிவைன், 
புஸ்தகெச்ுருைிை் என்லனக்குறித்து 
எழுதியிருக்கிைது என்று 
சொன்வனன் என்ைார.்

8 நியாயப்பிரமாைத்தின்படி 
செலுத்தப்படட்ுேருகிை 
பலிகலைக்குறித்து 
வமை்சொை்லியபடி: பலிலயயும், 
காைிக்லகலயயும், 
ெரே்ாங்க தகனபலிகலையும், 
பாேநிோரைபலிகலையும் 
நீர ்விரும்பவிை்லை, அலேகை் 
உமக்குப் பிரியமானதை்ை என்று 
சொன்னபின்பு:

9 வதேவன, உம்முலடய 
சித்தத்தின்படி செய்ய, இவதா, 
ேருகிவைன் என்று இரை்டாேலத 
நிலைநிறுத்துேதை்கு முதைாேலத 
நீக்கிப்வபாடுகிைார.்

10 இவயசுகிறிஸ்துவினுலடய ெரீரம் 
ஒவரதரம் பலியிடப்படட்தினாவை, 
அந்தெ ்சித்தத்தின்படி நாம் 
பரிசுத்தமாக்கப்படட்ிருக்கிவைாம்.

1 மபதுரு 1:18 உங்கை் 
முன்வனாரக்ைாை் பாரம்பரியமாய் 
நீங்கை் அநுெரித்து ேந்த வீைான 
நடத்லதயினின்று அழிவுை்ை 
ேஸ்துக்கைாகிய சேை்ைியினாலும் 
சபான்னினாலும் மீடக்ப்படாமை்,

19 குை்ைமிை்ைாத மாெை்ை 
ஆடட்ுக்குடட்ியாகிய 
கிறிஸ்துவின் விலைவயைப்சபை்ை 
இரத்தத்தினாவை 
மீடக்ப்படட்ீரக்சைன்று 

அறிந்திருக்கிறீரக்வை.
20 அேர ்உைகத்வதாை்ைத்திை்கு 

முன்வன குறிக்கப்படட்ேராயிருந்து, 
தமது மூைமாய் வதேன்வமை் 
விசுோெமாயிருக்கிை 
உங்களுக்காக இந்தக் 
கலடசிக்காைங்கைிை் 
சேைிப்படட்ார.்

21 உங்கை் விசுோெமும் 
நம்பிக்லகயும் 
வதேன்வமலிருக்கும்படி, அேலர 
மரித்வதாரிலிருந்து எழுப்பி, 
அேருக்கு மகிலமலயக் 
சகாடுத்தார.்

வமலும் காை்க: யாத்திராகமம் 12:5; 
வைவியராகமம் 1:1-4,10; வைவியராகமம் 3:1,6; 

வைவியராகமம் 4:32; வைவியராகமம் 7:11; 
வைவியராகமம் 21:16-24; வைவியராகமம் 22:27; 
எை்ைாகமம் 16:40; உபாகமம் 14:6; உபாகமம் 

15:21; உபாகமம் 17:1; எஸ்ைா 6:8-10; ெங்கீதம் 
50:8-12; ெங்கீதம் 51:16; ஏொயா 1:11-15; மை்கியா 

1:8,13,14; மத்வதயு 3:15; மத்வதயு 27:19,24,54; மாை்கு 
10:45; மாை்கு 14:24; லுூக்கா 4:3; லுூக்கா 9:56; 
லுூக்கா 23:41; வயாோன் 4:34; வயாோன் 5:30; 

வயாோன் 6:38; 2 சகாரிந்தியர ்5:21; கைாத்தியர ்
4:4; எவபசியர ்5:26; 1 சதெவைானிக்வகயர ்2:10; 

தீத்து 1:7,10; தீத்து 2:14; எபிசரயர ்9:22; எபிசரயர ்
10:19-21; எபிசரயர ்13:12; வயாோன் 1:7; வயாோன் 

2:1.

I09 புளிப்பில்லாத அப்பப் 
பண்டிமகயானது 
மேசியாவின்ஊழியத்மதக் 
குறிக்கின்றது.

மலவியராகேே் 23:6 அந்த ோதே் 
பதிமனந்தாே் மததியிமல, 
கரத்்தருக்குப் புளிப்பில்லா 
அப்பப் பண்டிமகயுோய் 
இருக்குே்; ஏழுநாள் புசிப்பில்லா 
அப்பங்கமளப் புசிக்கமேண்டுே்

7 முதலாே் நாள் உங்களுக்குப் 
பரிசுத்தோன சமபகூடுதல்; 
அதிமல சாதாரணோன 
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யாவதாரு மேமலயுே் 
வசய்யமேண்டாே்.

8 ஏழுநாளுே் கரத்்தருக்குத் 
தகனபலியிடமேண்டுே்; 
ஏைாே்நாள் பரிசுத்தோன 
சமபகூடுதல்; அதில் 
சாதாரணோன யாவதாரு 
மேமலயுே் வசய்யலாகாது என்று 
வசால் என்றார.்

உபாகேே் 16:3 நீ 
எகிப்துவதெத்திலிருந்து புைப்படட் 
நாலை நீ உயிவராடிருக்கும் 
நாசைை்ைாம் நிலனக்கும்படி, 
பஸ்காப்பலியுடவன புைிப்புை்ை 
அப்பம் புசியாமை், சிறுலமயின் 
அப்பமாகிய புைிப்பிை்ைாத 
அப்பங்கலை ஏழுநாை்ேலரக்கும் 
புசிக்கக்கடோய்; நீ தீவிரமாய் 
எகிப்துவதெத்திலிருந்து 
புைப்படட்படியினாை் இப்படிெ ்
செய்யவேை்டும்.

ேத்மதயு 26:17 புைிப்பிை்ைாத 
அப்பப்பை்டிலகயின் 
முதை் நாைிவை, சீேரக்ை் 
இவயசுவினிடத்திை் ேந்து: 
பஸ்காலேப் புசிப்பதை்கு நாங்கை் 
எங்வக உமக்கு ஆயத்தம் பை்ைெ ்
சித்தமாயிருக்கிறீர ்என்று 
வகடட்ாரக்ை்.

ோற்கு 14:1 இரை்டு 
நாலைக்குப்பின்பு புைிப்பிை்ைாத 
அப்பஞ்ொப்பிடுகிை 
பஸ்காபை்டிலக ேந்தது. 
அப்சபாழுது பிரதான 
ஆொரியரும் வேதபாரகரும், 
அேலரத் தந்திரமாய்ப் 
பிடித்துக் சகாலைசெய்யும்படி 

ேலகவதடினாரக்ை்.

1 வகாரிந்தியர் 5:7 ஆலகயாை், 
நீங்கை் புைிப்பிை்ைாதேரக்ைா
யிருக்கிைபடிவய, புதிதாய்ப் 
பிலெந்த மாோயிருக்கும்படிக்கு, 
பலைய புைித்தமாலேப் 
புைம்வப கழித்துப்வபாடுங்கை். 
ஏசனனிை் நம்முலடய 
பஸ்காோகிய கிறிஸ்து நமக்காக 
பலியிடப்படட்ிருக்கிைாவர.

2 வகாரிந்தியர் 
5:21 நாம் அேருக்குை் வதேனுலடய 
நீதியாகும்படிக்கு, பாேம் 
அறியாத அேலர நமக்காகப் 
பாேமாக்கினார.்

எமபசியர் 5:2 கிறிஸ்து 
நமக்காகத் தம்லம வதேனுக்குெ ்
சுகந்த ோெலனயான 
காைிக்லகயாகவும் பலியாகவும் 
ஒப்புக்சகாடுத்து நம்மிை் 
அன்புகூரந்்ததுவபாை, நீங்களும் 
அன்பிவை நடந்துசகாை்ளுங்கை்.

வமலும் காை்க: யாத்திராகமம் 12:15-20,39; 
யாத்திராகமம் 13:6,7; யாத்திராகமம் 23:15; 

யாத்திராகமம் 34:18; எை்ைாகமம் 28:17-25; 
உபாகமம் 16:8,16; நியாயாதிபதிகை் 6:12-24; 2 

நாைாகமம் 30:13,21; 2 நாைாகமம் 35:17; எஸ்ைா 
6:22; மாை்கு 14:12; லுூக்கா 22:1,7.

I10 முதல் தானியங்களின் 
மசர்ப்பின் 
பண்டிமகயானதுமேசியாவின் 
ஊழியத்மதக் குறிக்கின்றது.

மலவியராகேே் 23:9 பின்னுே் 
கரத்்தர் மோமசமய மநாக்கி:

10 நீ இஸ்ரமேல் புத்திரமராமட 
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வசால்லமேண்டியது 
என்னவேன்றால்: நான் 
உங்களுக்குக் வகாடுக்குே் 
மதசத்தில் நீங்கள் 
மபாய்ச ்மசர்ந்து, அதின் 
வேள்ளாண்மேமய 
அறுக்குே்மபாது, உங்கள் 
அறுப்பின் முதற்பலனாகிய ஒரு 
கதிரக்்கட்மட ஆசாரியனிடத்தில் 
வகாண்டுேரக்கடவீரக்ள்.

11 உங்களுக்காக அது 
அங்கிகரிக்குே்படி, ஆசாரியன் 
அந்தக் கதிரக்்கட்மட 
ஓய்வுநாளுக்கு ேறுநாளில் 
கரத்்தருமடய சந்நிதியில் 
அமசோட்டமேண்டுே்.

12 நீங்கள் அந்தக் கதிரக்்கட்மட 
அமசோட்டுே் நாளில் 
கரத்்தருக்குச ்சரே்ாங்க 
தகனபலியாக, 
ஒருேயதான பழுதற்ற ஒரு 
ஆட்டுக்குட்டிமயயுே்,

13 கரத்்தருக்குச ்சுகந்த 
ோசமனயான தகனபலியாக 
ஒரு ேரக்காலிமல பத்தில் 
இரண்டு பங்கானதுே் 
எண்வணயிமல பிமசந்ததுோன 
வேல்லிய ோோகிய 
மபாஜனபலிமயயுே், 
திராட்சப்பைரசத்திமல 
காற்படியாகிய பானபலிமயயுே் 
வசலுத்தக்கடவீரக்ள்.

14 உங்கள் மதேனுக்குக் 
காணிக்மகமய நீங்கள் 
வகாண்டுேருே் அந்நாள் 
ேட்டுே், அப்பமுே் ோட்டிய 
கதிருே் பசம்சக்கதிருே் 
புசியீரக்ளாக; இது உங்கள் 
ோசஸ்தலங்களில் எல்லாே் 
உங்கள் தமலமுமறமதாறுே் 

வசால்லமேண்டிய நித்திய 
கட்டமள.

ேத்மதயு 28:5 தூதன் அந்த 
ஸ்திரீகலை வநாக்கி: நீங்கை் 
பயப்படாதிருங்கை்; சிலுலேயிை் 
அலையப்படட் இவயசுலேத் 
வதடுகிறீரக்ை் என்று அறிவேன்.

6 அேர ்இங்வக இை்லை; தாம் 
சொன்னபடிவய உயிரத்்சதழுந்தார;் 
கரத்்தலர லேத்த இடத்லத ேந்து 
பாருங்கை்;

7 சீக்கிரமாய்ப் வபாய், அேர ்
மரித்வதாரிலிருந்து எழுந்தார ்
என்று அேருலடய சீேரக்ளுக்குெ ்
சொை்லுங்கை். அேர ்உங்களுக்கு 
முன்வன கலிவையாவுக்குப் 
வபாகிைார;் அங்வக அேலரக் 
காை்பீரக்ை்; இவதா, உங்களுக்குெ ்
சொன்வனன் என்ைான்.

மராேர் 8:29 தம்முலடய குமாரன் 
அவநக ெவகாதரருக்குை்வை முதை்
வபைானேராயிருக்கும்சபாருடட்ு, 
வதேன் எேரக்லை முன்னறிந்தாவரா 
அேரக்லைத் தமது குமாரனுலடய 
ொயலுக்கு ஒப்பாயிருப்பதை்கு 
முன்குறித்திருக்கிைார;்

1 வகாரிந்தியர் 15:20 
கிறிஸ்துவோ மரித்வதாரிலிருந்து, 
நித்திலரயலடந்தேரக்ைிை் 
முதை்பைனானார.்

21 மனுேனாை் மரைம் 
உை்டானபடியாை், மனுேனாை் 
மரித்வதாரின் உயிரத்்சதழுதலும் 
உை்டாயிை்று.

22 ஆதாமுக்குை் எை்ைாரும் 
மரிக்கிைதுவபாை, 
கிறிஸ்துவுக்குை் எை்ைாரும் 
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உயிரப்்பிக்கப்படுோரக்ை்.
23 அேனேன் தன்தன் ேரிலெயிவை 

உயிரப்்பிக்கப்படுோன், 
முதை்பைனானேர ்கிறிஸ்து; 
பின்பு அேர ்ேருலகயிை் 
அேருலடயேரக்ை் 
உயிரப்்பிக்கப்படுோரக்ை்.

வகாமலாவசயர் 1:18 அேவர 
ெலபயாகிய ெரீரத்துக்குத் 
தலையானேர;் எை்ைாேை்றிலும் 
முதை்ேராயிருக்கும்படி, அேவர 
ஆதியும் மரித்வதாரிலிருந்து எழுந்த 
முதை்வபறுமானேர.்

எபிவரயர் 10:10 
இவயசுகிறிஸ்துவினுலடய ெரீரம் 
ஒவரதரம் பலியிடப்படட்தினாவை, 
அந்தெ ்சித்தத்தின்படி நாம் 
பரிசுத்தமாக்கப்படட்ிருக்கிவைாம்.

11 அன்றியும், எந்த ஆொரியனும் 
நாவடாறும் ஆராதலன 
செய்கிைேனாயும், 
பாேங்கலை ஒருக்காலும் 
நிவிரத்்திசெய்யக்கூடாத 
ஒவரவித பலிகலை அவநகந்தரம் 
செலுத்திேருகிைேனாயும் 
நிை்பான்.

12 இேவரா, பாேங்களுக்காக 
ஒவர பலிலயெ ்செலுத்தி, 
என்சைன்லைக்கும் வதேனுலடய 
ேைதுபாரிெத்திை் உடக்ாரந்்து,

1 மபதுரு 1:18 உங்கை் 
முன்வனாரக்ைாை் பாரம்பரியமாய் 
நீங்கை் அநுெரித்து ேந்த வீைான 
நடத்லதயினின்று அழிவுை்ை 
ேஸ்துக்கைாகிய சேை்ைியினாலும் 
சபான்னினாலும் மீடக்ப்படாமை்,

19 குை்ைமிை்ைாத மாெை்ை 

ஆடட்ுக்குடட்ியாகிய 
கிறிஸ்துவின் விலைவயைப்சபை்ை 
இரத்தத்தினாவை 
மீடக்ப்படட்ீரக்சைன்று 
அறிந்திருக்கிறீரக்வை.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:17 நான் அேலரக் கை்டவபாது 
செத்தேலனப்வபாை அேருலடய 
பாதத்திை் விழுந்வதன்; அப்சபாழுது 
அேர ்தம்முலடய ேைதுகரத்லத 
என்வமை்லேத்து, என்லன 
வநாக்கி: பயப்படாவத, நான் 
முந்தினேரும் பிந்தினேரும், 
உயிருை்ைேருமாயிருக்கிவைன்;

18 மரித்வதன், ஆனாலும், 
இவதா, ெதாகாைங்கைிலும் 
உயிவராடிருக்கிவைன், 
ஆசமன்; நான் மரைத்திை்கும் 
பாதாைத்திை்குமுரிய 
திைவுவகாை்கலை 
உலடயேராயிருக்கிவைன்.

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 4:4,5; 
வைவியராகமம் 1:10; வயாசுோ 5:11,12.

I11 பஸ்கா பண்டிமகக்குப் 
பின்னர் 50 நாட்கள் கழித்துக் 
வகாண்டாடப் படுே் முதல் 
கனிகளின் பண்டிமகயானது 
மேசியாவின்ஊழியத்மதக் 
குறிக்கின்றது.

மலவியராகேே் 23:15 நீங்கள் 
அமசோட்டுே் கதிரக்்கட்மடக் 
வகாண்டுேருே் ஓய்வுநாளுக்கு 
ேறுநாள் முதற்வகாண்டு 
எண்ணத்துேங்கி, ஏழுோரங்கள் 
நிமறமேறினபின்பு,
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16 ஏைாே் ஓய்வுநாளுக்கு 
ேறுநாளாகிய ஐே்பதாே் 
நாள்ேட்டுே் எண்ணி, 
கரத்்தருக்குப் புதிய 
மபாஜனபலிமயச ்
வசலுத்தக்கடவீரக்ள்.

17 நீங்கள் ஒரு ேரக்காலிமல 
பத்தில் இரண்டு பங்காகிய 
வேல்லிய ோவிமல புளிப்பாகப் 
பாகே்பண்ணப்பட்ட 
அமசோட்டுே் 
காணிக்மகயாயிருக்கிற 
இரண்டு அப்பங்கமள உங்கள் 
ோசஸ்தலங்களிலிருந்து 
கரத்்தருக்வகன்று 
முதற்பலனாகக் வகாண்டுேந்து,

18 அப்பத்மதாமடகூடக் கரத்்தருக்குச ்
சரே்ாங்க தகனபலியாக, 
ஒருேயதான பழுதற்ற ஏழு 
ஆட்டுக்குட்டிகமளயுே், ஒரு 
காமளமயயுே், இரண்டு 
ஆட்டுக்கடாக்கமளயுே் 
கரத்்தருக்குச ்சுகந்த 
ோசமனயான தகனபலியாக 
அமேகளுக்கு அடுத்த 
மபாஜனபலிமயயுே், 
பானபலிகமளயுே் வசலுத்தி,

19 வேள்ளாடுகளில் ஒரு கடாமேப் 
பாேநிோரணபலியாகவுே், 
ஒருேயதான இரண்டு 
ஆட்டுக்குட்டிகமளச ்
சோதானபலியாகவுே் 
இடக்கடவீரக்ள்.

20 அமேகமள ஆசாரியன் 
முதற்பலனாகிய 
அப்பத்மதாடுே் இரண்டு 
ஆட்டுக்குட்டிகமளாடுங்கூடக் 
கரத்்தருமடய சந்நிதியில் 
அமசோட்டுே் பலியாக 
அமசோட்டக்கடேன்; 

கரத்்தருக்குப் 
பரிசுத்தோகிய அமேகள் 
ஆசாரியனுமடயமேகளாகுே்.

21 அந்த நாள் உங்களுக்குச ்
சமபகூடுே் பரிசுத்த நாள் 
என்று கூறமேண்டுே்; 
அதிமல சாதாரணோன 
யாவதாரு மேமலயுே் 
வசய்யலாகாது; இது உங்கள் 
ோசஸ்தலங்களிவலல்லாே் 
உங்கள் தமலமுமறமதாறுே் 
வசல்லமேண்டிய நித்திய 
கட்டமள.

மயாோன் 
15:26 பிதாவினிடத்திலிருந்து 
நான் உங்களுக்கு 
அனுப்பப்வபாகிைேரும், 
பிதாவினிடத்திலிருந்து 
புைப்படுகிைேருமாகிய 
ெத்திய ஆவியான 
வதை்ைரோைன் ேரும்வபாது, 
அேர ்என்லனக்குறித்துெ ்
ொடச்ிசகாடுப்பார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 2:1 
சபந்சதசகாஸ்வத என்னும் நாை் 
ேந்தவபாது, அேரக்சைை்ைாரும் 
ஒருமனப்படட்ு ஓரிடத்திவை 
ேந்திருந்தாரக்ை்.

2 அப்சபாழுது பைத்த காை்று 
அடிக்கிை முைக்கம் வபாை, 
ோனத்திலிருந்து ெடிதியாய் 
ஒரு முைக்கமுை்டாகி, 
அேரக்ை் உடக்ாரந்்திருந்த வீடு 
முழுேலதயும் நிரப்பிை்று.

3 அை்ைாமலும் அக்கினிமயமான 
நாவுகை்வபாைப் பிரிந்திருக்கும் 
நாவுகை் அேரக்ளுக்குக் 
காைப்படட்ு அேரக்ை் 
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ஒே்சோருேரவ்மலும் ேந்து 
அமரந்்தது.

4 அேரக்சைை்ைாரும் பரிசுத்த 
ஆவியினாவை நிரப்பப்படட்ு, 
ஆவியானேர ்தங்களுக்குத் 
தந்தருைின ேரத்தின்படிவய 
சேே்வேறு பாலேகைிவை 
வபெத்சதாடங்கினாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 2:32 இந்த 
இவயசுலே வதேன் எழுப்பினார;் 
இதை்கு நாங்கசைை்ைாரும் 
ொடச்ிகைாயிருக்கிவைாம்.

33 அேர ்வதேனுலடய 
ேைதுகரத்தினாவை 
உயரத்்தப்படட்ு, பிதா அருைிய 
ோக்குத்தத்தத்தின்படி பரிசுத்த 
ஆவிலயப் சபை்று, நீங்கை் 
இப்சபாழுது காை்கிைதும் 
வகடக்ிைதுமாகிய இலதப் 
சபாழிந்தருைினார.்

மராேர் 8:23 அதுவுமை்ைாமை், 
ஆவியின் முதை்பைன்கலைப் 
சபை்ை நாமுங்கூட நம்முலடய 
ெரீரமீடப்ாகிய புத்திரசுவிகாரம் 
ேருகிைதை்குக் காத்திருந்து, 
நமக்குை்வை தவிக்கிவைாம்.

1 வகாரிந்தியர் 12:13 நாம் 
யூதராயினும், கிவரக்கராயினும், 
அடிலமகைாயினும், 
சுயாதீனராயினும், எை்ைாரும் 
ஒவர ஆவியினாவை 
ஒவர ெரீரத்திை்குை்ைாக 
ஞானஸ்நானம்பை்ைப்படட்ு, 
எை்ைாரும் ஒவர ஆவிக்குை்ைாகவே 
தாகந்தீரக்்கப்படவ்டாம்.

எபிவரயர் 10:15 இலதக்குறி-
த்துப் பரிசுத்த ஆவியானேரும் நம-
க்குெ ்ொடச்ிசொை்லுகிைார;் எப்படி-
சயனிை்:

16 அந்த நாடக்ளுக்குப்பின்பு 
நான் அேரக்வைாவட பை்ணும் 
உடன்படிக்லகயாேது: நான் 
என்னுலடய பிரமாைங்கலை 
அேரக்ளுலடய இருதயங்கைிை் 
லேத்து, அலேகலை 
அேரக்ளுலடய மனதிை் 
எழுதுவேன் என்று கரத்்தர ்
சொை்லுகிைாசரன்பலத 
உலரத்தபின்பு,

யாக்மகாபு 1:18 அேர ்
சித்தங்சகாை்டு தம்முலடய 
சிருே்டிகைிை் நாம் 
முதை்பைன்கைாேதை்கு நம்லமெ ்
ெத்திய ேெனத்தினாவை 
சஜநிப்பித்தார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
14:4 ஸ்திரீகைாை் தங்கலைக் 
கலைப்படுத்தாதேரக்ை் 
இேரக்வை; கை்புை்ைேரக்ை் 
இேரக்வை; ஆடட்ுக்குடட்ியானேர ்
எங்வக வபானாலும் அேலரப் 
பின்பை்றுகிைேரக்ை் 
இேரக்வை; இேரக்ை் 
மனுேரிலிருந்து வதேனுக்கும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கும் 
முதை்பைனாக 
மீடட்ுக்சகாை்ைப்படட்ேரக்ை்.

வமலும் காை்க: யாத்திராகமம் 19-20; 
யாத்திராகமம் 34:22; வைவியராகமம் 23:10; 
எை்ைாகமம் 28:26-31; உபாகமம் 16:9-11; 
எவரமியா 31:31-34; எவெக்கிவயை் 36:24-30; 

மை்கியா 1:13,14; வராமர ்8:3; 2 சகாரிந்தியர ்5:21.
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I12 கூடாரப் பண்டிமகயானது 
மேசியாவின் பணி 
வதாடர்பானதாகுே்.

மலவியராகேே் 23:33 பின்னுே் 
கரத்்தர் மோமசமய மநாக்கி:

34 நீ இஸ்ரமேல் புத்திரமராமட வசா-
ல்லமேண்டியது என்னவேன்றா-
ல்: அந்த ஏைாே் ோதே் பதிமன-
ந்தாந்மததிமுதல் ஏழுநாளளவுே் 
கரத்்தருக்கு ஆசரிக்குே் கூடார-
ப்பண்டிமகயாயிருப்பதாக.

மலவியராகேே் 23:35-38
மலவியராகேே் 23:39 நிலத்தின் 

பலமன நீங்கள் மசரத்்துமே-
க்குே் ஏைாே் ோதே் பதிமன-
ந்தாந்மததிமுதல் கரத்்தருக்குப் 
பண்டிமகமய ஏழுநாள் ஆச-
ரிக்கக்கடவீரக்ள்; முதலாே் 
நாளிலுே் ஓய்வு: எட்டாே் 
நாளிலுே் ஓய்வு.

40 முதல் நாளிமல அலங்காரோன 
விருட்சங்களின் கனிகமளயு-
ே் மபரசீச்ின் ஓமலகமளயுே் 
தமைத்திருக்கிற விருட்சங்களி-
ன் கிமளகமளயுே் ஆற்றலரிக-
மளயுே் வகாண்டுேந்து, உங்கள் 
மதேனாகிய கரத்்தருமடய சந்நி-
தியில் ஏழுநாளுே் ேகிை்சச்ியா-
யிருங்கள்.

41 ேருஷந்மதாறுே் ஏழுநாள் கரத்்த-
ருக்கு இந்தப் பண்டிமகமய ஆச-
ரிக்கக்கடவீரக்ள்; இது உங்கள் 
தமலமுமறமதாறுே் வசல்லமே-
ண்டிய நித்திய கட்டமள; ஏைாே் 
ோதத்தில் அமத ஆசரிக்கமே-
ண்டுே்.

42 நான் இஸ்ரமேல் புத்திரமர 
எகிப்து மதசத்திலிருந்து புறப்பட-
ப்பண்ணினமபாது, அேரக்மளக் 

கூடாரங்களில் குடியிருக்கப்ப-
ண்ணினமத உங்கள் சந்ததியார் 
அறியுே்படிக்கு,

43 ஏழுநாள் கூடாரங்களில் குடியி-
ருக்கக்கடவீரக்ள்; இஸ்ரமேலில் 
பிறந்தேரக்ள் எல்லாருே் கூடார-
ங்களில் ோசே்பண்ணமேண்டு-
ே்; நான் உங்கள் மதேனாகிய 
கரத்்தர் என்று வசால் என்றார.்

ஏசாயா 12:3 நீங்கை் 
இரடச்ிப்பின் ஊை்றுகைிலிருந்து 
மகிை்ெச்ிவயாவட 
தை்ைீரச்மாை்டுசகாை்வீரக்ை்.

ஏசாயா 55:1 ஓ, 
தாகமாயிருக்கிைேரக்வை, நீங்கை் 
எை்ைாரும் தை்ைீரக்ைை்லடக்கு 
ோருங்கை்; பைமிை்ைாதேரக்வை, 
நீங்கை் ேந்து, ோங்கிெ ்
ொப்பிடுங்கை்; நீங்கை் 
ேந்து, பைமுமின்றி 
விலையுமின்றித் திராடெ்ரெமும் 
பாலும்சகாை்ளுங்கை்.

சகரியா 14:16 பின்பு, எருெவைமுக்கு 
விவராதமாக ேந்திருந்த 
எை்ைா ஜாதிகைிலும் மீதியான 
யாேரும் வெலனகைின் 
கரத்்தராகிய ராஜாலேத் 
சதாழுதுசகாை்ளும்படிக்கும், 
கூடாரப்பை்டிலகலய 
ஆெரிக்கும்படிக்கும், 
ேருோேருேம் ேருோரக்ை்.

17 அப்சபாழுது பூமியின் ேம்ெங்கைிை் 
வெலனகைின் கரத்்தராகிய 
ராஜாலேத் சதாழுதுசகாை்ை 
எருெவைமுக்கு ேராதேரக்ை் 
எேரக்வைா அேரக்ை்வமை் மலை 
ேருஷிப்பதிை்லை.
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மயாோன் 4:13 இவயசு அேளுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: இந்தத் 
தை்ைீலரக் குடிக்கிைேனுக்கு 
மறுபடியும் தாகமுை்டாகும்.

14 நான் சகாடுக்கும் தை்ைீலரக் 
குடிக்கிைேனுக்வகா ஒருக்காலும் 
தாகமுை்டாகாது; நான் 
அேனுக்குக் சகாடுக்கும் 
தை்ைீர ்அேனுக்குை்வை 
நித்தியஜீேகாைமாய் ஊறுகிை 
நீரூை்ைாயிருக்கும் என்ைார.்

மயாோன் 7:37 பை்டிலகயின் 
கலடசிநாைாகிய பிரதான நாைிவை 
இவயசு நின்று, ெத்தமிடட்ு: ஒருேன் 
தாகமாயிருந்தாை் என்னிடத்திை் 
ேந்து, பானம்பை்ைக்கடேன்.

38 வேதோக்கியம் 
சொை்லுகிைபடி என்னிடத்திை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேசனேவனா 
அேன் உை்ைத்திலிருந்து 
ஜீேத்தை்ைீருை்ை நதிகை் ஓடும் 
என்ைார.்

39 தம்லம விசுோசிக்கிைேரக்ை் 
அலடயப்வபாகிை 
ஆவிலயக்குறித்து 
இப்படிெச்ொன்னார.் 
இவயசு இன்னும் 
மகிலமப்படாதிருந்தபடியினாை் 
பரிசுத்த ஆவி இன்னும் 
அருைப்படவிை்லை.

எபிவரயர் 
11:9 விசுோெத்தினாவை அேன் 
ோக்குத்தத்தம்பை்ைப்படட் 
வதெத்திவை பரவதசிலயப்வபாைெ ்
ெஞ்ெரித்து, அந்த 
ோக்குத்தத்தத்திை்கு உடன் 
சுதந்தரராகிய ஈொக்வகாடும் 
யாக்வகாவபாடும் கூடாரங்கைிவை 

குடியிருந்தான்;
10 ஏசனனிை், வதேன் தாவம 

கடட்ி உைடாக்கின 
அஸ்திபாரங்களுை்ை நகரத்துக்கு 
அேன் காத்திருந்தான்.

11 விசுோெத்தினாவை ொராளும் 
ோக்குத்தத்தம்பை்ைினேர ்
உை்லமயுை்ைேசரன்சைை்ைி, 
கரப்்பந்தரிக்கப் சபைனலடந்து, 
ேயதுசென்ைேைாயிருந்தும் 
பிை்லைசபை்ைாை்.

12 ஆனபடியாை், 
ெரீரஞ்செத்தேசனன்று 
எை்ைத்தகும் ஒருேனாவை, 
ோனத்திலுை்ை சபருக்கமான 
நடெ்த்திரங்கலைப்வபாைவும் 
கடை்கலரயிலுை்ை எை்ைிைந்த 
மைலைப்வபாைவும், மிகுந்த 
ஜனங்கை் பிைந்தாரக்ை்.

13 இேரக்சைை்ைாரும்,ோக்குத்
தத்தம்பை்ைப்படட்லேக
லை அலடயாமை், தூரத்திவை 
அலேகலைக் கை்டு, நம்பி 
அலைத்துக்சகாை்டு, 
பூமியின்வமை் தங்கலை 
அந்நியரும் பரவதசிகளும் என்று 
அறிக்லகயிடட்ு, விசுோெத்வதாவட 
மரித்தாரக்ை்.

14 இப்படி அறிக்லகயிடுகிைேரக்ை் 
சுயவதெத்லத நாடிப்வபாகிவைாம் 
என்று சதரியப்படுத்துகிைாரக்ை்.

15 தாங்கை் விடட்ுேந்த வதெத்லத 
நிலனத்தாரக்ைானாை், 
அதை்குத் திரும்பிப்வபாேதை்கு 
அேரக்ளுக்குெ ்
ெமயங்கிலடத்திருக்குவம.

16 அலதயை்ை, அதிலும் 
வமன்லமயான பரமவதெத்லதவய 
விரும்பினாரக்ை்; ஆலகயாை் 
வதேன் அேரக்ளுலடய 
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வதேசனன்னப்பட 
சேடக்ப்படுகிைதிை்லை; 
அேரக்ளுக்கு ஒரு நகரத்லத 
ஆயத்தம்பை்ைினாவர.

 
வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 

22:1 பின்பு, பைிங்லகப்வபாை 
சதைிோன ஜீேத்தை்ைீருை்ை 
சுத்தமான நதி வதேனும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேரும் 
இருக்கிை சிங்காெனத்திலிருந்து 
புைப்படட்ுேருகிைலத எனக்குக் 
காை்பித்தான்.

2 நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும், 
நதியின் இருகலரயிலும், 
பன்னிரை்டுவிதமான 
கனிகலைத்தரும் ஜீேவிருடெ்ம் 
இருந்தது, அது மாதந்வதாறும் தன் 
கனிலயக் சகாடுக்கும்; அந்த 
விருடெ்த்தின் இலைகை் ஜனங்கை் 
ஆவராக்கியமலடகிைதை்கு 
ஏதுோனலேகை்.

வமலும் காை்க: யாத்திராகமம் 13:14; 
எை்ைாகமம் 29:12-38; உபாகமம் 16:13-15; 
உபாகமம் 31:10-13; 1 இராஜாக்கை் 8:65,66; 2 
நாைாகமம் 7:8-10; எஸ்ைா 3:4; சநவகமியா 

8:13-17; ெங்கீதம் 36:8; ெங்கீதம் 42:1,2; 
ஏொயா 35:10; ஏொயா 41:17,18; ஏொயா 44:3; 
ஏொயா 49:10; எவரமியா 2:3; எவெக்கிவயை் 
45:25; வயாவேை் 3:18; ெகரியா 3:10; ெகரியா 
14:18,19; வயாோன் 4:10-12; வயாோன் 16:22; 

1 சகாரிந்தியர ்10:4; 2 சகாரிந்தியர ்5:1; 
எபிசரயர ்13:13,14; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 

7:17; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 21:6; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 22:1,17.

யூத பாரே்பரியத்தின்படி 
பானபலியானது பின்ேருோறு 
வகாண்டாடப்பட்டது. எபிமரய 
பாமஷயில் ஓசன்னா ரப்பா 
என்றமைக்கப்படுே் ஏைாே் நாளின் 
வதாடக்கத்தில், ஒரு ஆசச்ாரியன் 
சீமலாோே் குளத்திற்குச ்
வசல்ோன். குளத்திலிருந்து 

நீமர வோண்டு, ஒரு தங்கக் 
குடத்தில் எடுத்து வகாண்டு 
ஆலயத்திற்குச ்வசல்ோன். அங்கு 
பலியிடப்படுே் விலங்கின் மீது 
அந்நீர் ஊற்றப்படுே். இந்த நீர்த் 
திருவிைாவின் மபாது, பின்ேருே் 
ேசனோனது ேக்களுக்கு 
ோசித்துக் காண்பிக்கப்படுே்:
ஏசாயா 12:3 நீங்கள் 
இரட்சிப்பின் ஊற்றுகளிலிருந்து 
ேகிை்சச்ிமயாமட தண்ணீர் 
வோண்டு வகாள்வீர்கள்.
ஒரு பைங்கால யூத நூல் 
குறிப்பிடுேவதன்னவேனில்: 
«தண்ணீரின் ஓவியத்தில் 
ேகிை்சச்ியின் வேளிப்பாடுகமளக் 
காணாத யாருே் தங்கள் ோை்வில் 
ஒருமபாதுே் ேகிை்சச்ிமயக் 
கண்டதில்மல (மிஷ்னா சுக்கா 
5:1). இே்ோறாக கூடாரப் 
பண்டிமகயின் மபாது மிகுந்த 
ேகிை்சச்ியுடன் உண்டுே் 
குடித்துே் இருக்க மேண்டுே் 
என்பது உண்மேயில் கர்த்தரின் 
கட்டமளயாகுே்.

E18 மேசியா ஜனங்களின் நடுவிமல 
ோசே் வசய்ோர்.

மலவியராகேே் 26:11 உங்கள் 
நடுவில் என் ோசஸ்தலத்மத 
ஸ்தாபிப்மபன்; என் ஆத்துோ 
உங்கமள அமராசிப்பதில்மல.

12 நான் உங்கள் நடுவிமல உலாவி, 
உங்கள் மதேனாயிருப்மபன், 
நீங்கள் என் ஜனோயிருப்பீரக்ள்.

எமசக்கிமயல் 37:27 என் 
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ோெஸ்தைம் அேரக்ைிடத்திை் 
இருக்கும், நான் அேரக்ை் 
வதேனாயிருப்வபன், அேரக்ை் என் 
ஜனமாயிருப்பாரக்ை்.

மயாோன் 1:14 அந்த ோரத்்லத 
மாம்ெமாகி, கிருலபயினாலும் 
ெத்தியத்தினாலும் நிலைந்தேராய், 
நமக்குை்வை ோெம்பை்ைினார;் 
அேருலடய மகிலமலயக் 
கை்வடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒவர 
வபைானேருலடய மகிலமக்கு ஏை்ை 
மகிலமயாகவே இருந்தது.

மயாோன் 1:49 அதை்கு நாத்தான்வேை்: 
ரபீ, நீர ்வதேனுலடய குமாரன், நீர ்
இஸ்ரவேலின் ராஜா என்ைான்.

மயாோன் 5:46 நீங்கை் வமாவெலய 
விசுோசித்தீரக்ைானாை், 
என்லனயும் விசுோசிப்பீரக்ை்; 
அேன் என்லனக்குறித்து 
எழுதியிருக்கிைாவன.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
3:22 வமாவெ பிதாக்கலை 
வநாக்கி: நீங்கை் வதேனாகிய 
கரத்்தர ்என்லனப்வபாை ஒரு 
தீரக்்கதரிசிலய உங்களுக்காக 
உங்கை் ெவகாதரரிலிருந்து 
எழும்பப்பை்ணுோர;் அேர ்
உங்களுக்குெச்ொை்லும் 
எை்ைாேை்றிலும் அேருக்குெ ்
செவிசகாடுப்பீரக்ைாக.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
15:16 எப்படிசயனிை், 
மை்ை மனுேரும், என்னுலடய 
நாமந்தரிக்கப்படும் ெகை 
ஜாதிகளும், கரத்்தலரத் 

வதடும்படிக்கு,
17 நான் இதை்குப்பின்பு திரும்பிேந்து, 

விழுந்துவபான தாவீதின் 
கூடாரத்லத மறுபடியும் எடுப்பித்து, 
அதிவை பழுதாய்ப்வபானலேகலை 
மறுபடியும் சீரப்்படுத்தி, அலதெ ்
செே்லேயாக நிறுத்துவேன் என்று 
இலேகலைசயை்ைாஞ் செய்கிை 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார ்என்று 
எழுதியிருக்கிைது.

எபிவரயர் 9:11 கிறிஸ்துோனேர ்
ேரப்வபாகிை நன்லமகளுக்குரிய 
பிரதான ஆொரியராய் 
சேைிப்படட்ு, லகயினாை் 
செய்யப்படட்தாகிய இந்தெ ்
சிருே்டிெம்பந்தமான கூடாரத்தின் 
ேழியாக அை்ை, சபரிதும் 
உத்தமமுமான கூடாரத்தின் 
ேழியாகவும்,

12 சேை்ைாடட்ுக்கடா, இைங்காலை 
இலேகளுலடய இரத்தத்தினாவை 
அை்ை, தம்முலடய சொந்த 
இரத்தத்தினாலும் ஒவரதரம் 
மகா பரிசுத்த ஸ்தைத்திவை 
பிரவேசித்து, நித்திய மீடல்ப 
உை்டுபை்ைினார.்

எபிவரயர் 
9:22 நியாயப்பிரமாைத்தின்படி 
சகாஞ்ெங்குலைய 
எை்ைாம் இரத்தத்தினாவை 
சுத்திகரிக்கப்படும்; 
இரத்தஞ்சிந்துதலிை்ைாமை் 
மன்னிப்பு உை்டாகாது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:3 வமலும், பரவைாகத்திலிருந்து 
உை்டான ஒரு சபருஞ்ெத்தத்லதக் 
வகடவ்டன்; அது: இவதா, 
மனுேரக்ைிடத்திவை வதேனுலடய 
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ோெஸ்தைமிருக்கிைது, 
அேரக்ைிடத்திவை அேர ்
ோெமாயிருப்பார;் 
அேரக்ளும் அேருலடய 
ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை், 
வதேன்தாவம அேரக்வைாவடகூட 
இருந்து அேரக்ளுலடய 
வதேனாயிருப்பார.்

வமலும் காை்க: யாத்திராகமம் 29:45,46; 
உபாகமம் 18:15; வயாசுோ 22:19; 2 நாைாகமம் 29:6; 
ெங்கீதம் 78:59,60; ஆவமாஸ் 9:11,12; எபிசரயர ்8:5,6; 

எபிசரயர ்13:10-13.
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I07 வசங்கிடாரியின் 
பலியானது மேசியாவின் 
ஊழியத்மதக்குறிக்கின்றது.

எண்ணாகேே் 19:2 கரத்்தர் 
கற்பித்த நியேப்பிரோணோேது: 
பழுதற்றதுே் ஊனமில்லாததுே் 
நுகத்தடிக்கு உட்படாததுோகிய 
சிேப்பான ஒரு 
கிடாரிமய உன்னிடத்தில் 
வகாண்டுேருே்படி இஸ்ரமேல் 
புத்திரருக்குச ்வசால்லுங்கள்.

3 அமத எவலயாசார் என்னுே் 
ஆசாரியனிடத்தில் 
ஒப்புக்வகாடுங்கள்; அேன் 
அமதப் பாளயத்துக்கு வேளிமய 
வகாண்டுமபாகக்கடேன்; அங்மக 
அது அேனுக்கு முன்பாகக் 
வகால்லப்படக்கடேது.

9 சுத்தோயிருக்கிற ஒருேன் 
அந்தக் கிடாரியின் சாே்பமல 
ோரிக்வகாண்டு பாளயத்திற்குப் 
புறே்மப சுத்தோன ஒரு 
இடத்திமல வகாட்டி 
மேக்கக்கடேன், அது இஸ்ரமேல் 
புத்திரரின் சமபக்காகத் 
தீட்டுக்கழிக்குே் ஜலத்துக்வகன்று 
காத்துமேக்கப்படமேண்டுே்; 
அது பாேத்மதப் பரிகரிக்குே்.

மயாோன் 15:3 நான் உங்களுக்குெ ்
சொன்ன உபவதெத்தினாவை 
நீங்கை் இப்சபாழுவத 
சுத்தமாயிருக்கிறீரக்ை்.

கலாத்தியர் 
3:13 மரத்திவை தூக்கப்படட் 
எேனும் ெபிக்கப்படட்ேன் 
என்று எழுதியிருக்கிைபடி, 

கிறிஸ்து நமக்காகெ ்ொபமாகி, 
நியாயப்பிரமாைத்தின் 
ொபத்திை்கு நம்லம நீங்ைாக்கி 
மீடட்ுக்சகாை்டார.்

எமபசியர் 5:26 தாம் அலதத் 
திருேெனத்லதக்சகாை்டு 
தை்ைீர ்முழுக்கினாை் 
சுத்திகரித்து, 
பரிசுத்தமாக்குகிைதை்கும்,

எபிவரயர் 1:3 இேர ்அேருலடய 
மகிலமயின் பிரகாெமும், 
அேருலடய தன்லமயின் 
சொரூபமுமாயிருந்து, 
ெரே்த்லதயும் தம்முலடய 
ேை்ைலமயுை்ை ேெனத்தினாவை 
தாங்குகிைேராய், தம்மாவைதாவம 
நம்முலடய பாேங்கலை 
நீக்கும் சுத்திகரிப்லப 
உை்டுபை்ைி, உன்னதத்திலுை்ை 
மகத்துேமானேருலடய 
ேைதுபாரிெத்திவை உடக்ாரந்்தார.்

எபிவரயர் 9:11 கிறிஸ்துோனேர ்
ேரப்வபாகிை நன்லமகளுக்குரிய 
பிரதான ஆொரியராய் 
சேைிப்படட்ு, லகயினாை் 
செய்யப்படட்தாகிய இந்தெ ்
சிருே்டிெம்பந்தமான கூடாரத்தின் 
ேழியாக அை்ை, சபரிதும் 
உத்தமமுமான கூடாரத்தின் 
ேழியாகவும்,

12 சேை்ைாடட்ுக்கடா, இைங்காலை 
இலேகளுலடய இரத்தத்தினாவை 
அை்ை, தம்முலடய சொந்த 
இரத்தத்தினாலும் ஒவரதரம் 
மகா பரிசுத்த ஸ்தைத்திவை 
பிரவேசித்து, நித்திய மீடல்ப 
உை்டுபை்ைினார.்
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13 அசதப்படிசயனிை், காலை 
சேை்ைாடட்ுக்கடா இலேகைின் 
இரத்தமும், தீடட்ுப்படட்ேரக்ை்வமை் 
சதைிக்கப்படட் 
கடாரியின் ொம்பலும், 
ெரீரசுத்தியுை்டாகும்படி 
பரிசுத்தப்படுத்துமானாை்,

14 நித்திய ஆவியினாவை 
தம்லமத்தாவம பழுதை்ை பலியாக 
வதேனுக்கு ஒப்புக்சகாடுத்த 
கிறிஸ்துவினுலடய இரத்தம் 
ஜீேனுை்ை வதேனுக்கு 
ஊழியஞ்செய்ேதை்கு 
உங்கை் மனெெ்ாடச்ிலயெ ்
செத்தக்கிரிலயகைைெ ்
சுத்திகரிப்பது எே்ேைவு நிெெ்யம்!

எபிவரயர் 10:14 ஏசனனிை் 
பரிசுத்தமாக்கப்படுகிைேரக்லை 
ஒவர பலியினாவை இேர ்
என்சைன்லைக்கும் 
பூரைப்படுத்தியிருக்கிைார.்

எபிவரயர் 13:11 ஏசனன்ைாை், 
எந்த மிருகங்களுலடய இரத்தம் 
பாேங்கைினிமித்தமாகப் 
பரிசுத்த ஸ்தைத்துக்குை் 
பிரதான ஆொரியனாவை 
சகாை்டுேரப்படுகிைவதா, 
அந்த மிருகங்கைின் உடை்கை் 
பாையத்துக்குப்புைம்வப 
சுடச்டரிக்கப்படும்.

12 அந்தப்படிவய, இவயசுவும் 
தம்முலடய சொந்த 
இரத்தத்தினாவை ஜனத்லதப் 
பரிசுத்தஞ்செய்யும்படியாக நகர 
ோெலுக்குப் புைம்வப பாடுபடட்ார.்

13 ஆலகயாை், நாம் அேருலடய 
நிந்லதலயெ ்சுமந்து, 
பாையத்துக்குப் புைம்வப 

அேரிடத்திை்குப் புைப்படட்ுப் 
வபாகக்கடவோம்.

வமலும் காை்க: எபிசரயர ்10:19-22,29.

E26 மேசியாோல் உண்டாகுே் 
இரட்சிப்பின் பணி.

எண்ணாகேே் 21:9 அப்படிமய 
மோமச ஒரு வேண்கலச ்
சர்ப்பத்மத உண்டாக்கி, 
அமத ஒரு கே்பத்தின்மேல் 
தூக்கிமேத்தான்; சர்ப்பே் 
ஒருேமனக் கடித்தமபாது, அேன் 
அந்த வேண்கலச ்சர்ப்பத்மத 
மநாக்கிப்பாரத்்துப் பிமைப்பான்.

மயாோன் 1:29 மறுநாைிவை வயாோன் 
இவயசுலேத் தன்னிடத்திை் 
ேரக்கை்டு: இவதா, உைகத்தின் 
பாேத்லதெ ்சுமந்துதீரக்்கிை வதே 
ஆடட்ுக்குடட்ி.

மயாோன் 3:14 ெரப்்பமானது 
வமாவெயினாை் ேனாந்தரத்திவை 
உயரத்்தப்படட்து வபாை 
மனுேகுமாரனும்,

15 தன்லன விசுோசிக்கிைேன் 
எேவனா அேன் சகடட்ுப்வபாகாமை் 
நித்திய ஜீேலன அலடயும்படிக்கு, 
உயரத்்தப்படவேை்டும்.

மயாோன் 6:40 குமாரலனக் 
கை்டு, அேரிடத்திை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேன் 
எேவனா அேன், நித்தியஜீேலன 
அலடேதும், நான் அேலனக் 
கலடசிநாைிை் எழுப்புேதும், 
என்லன அனுப்பினேருலடய 
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சித்தமாயிருக்கிைது என்ைார.்

எபிவரயர் 12:2 அேர ்தமக்குமுன் 
லேத்திருந்த ெந்வதாேத்தின்சபா-
ருடட்ு, அேமானத்லத எை்ைாமை், 
சிலுலேலயெ ்ெகித்து, வதேனு-
லடய சிங்காெனத்தின் ேைதுபாரி-
ெத்திை் வீை்றிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: 2 இராஜாக்கை் 18:4.

D04 இராஜாோக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

எண்ணாகேே் 
24:7 அேரக்ளுமடய 
நீரச்ச்ால்களிலிருந்து தண்ணரீ் 
பாயுே்; அேரக்ள் வித்து 
திரளான தண்ணரீக்ளில் 
பரவுே்; அேரக்ளுமடய ராஜா 
ஆகாமகப் பாரக்்கிலுே் 
உயருோன்; அேரக்ள் ராஜ்யே் 
மேன்மேயமடயுே்.

8 மதேன் அேரக்மள 
எகிப்திலிருந்து 
புறப்படப்பண்ணினார;் 
காண்டாமிருகத்துக்வகாத்த 
வபலன் அேரக்ளுக்கு 
உண்டு; அேரக்ள் தங்கள் 
சத்துருக்களாகிய ஜாதிகமளப் 
பட்சித்து, அேரக்ள் எலுே்புகமள 
வநாறுக்கி, அேரக்மளத் தங்கள் 
அே்புகளாமல எய்ோரக்ள்.

15 அேன் தன் ோக்கியத்மத 
எடுத்துமரத்து: மபமயாரின் 
குோரன் பிமலயாே் 

வசால்லுகிறதாேது, 
கண் திறக்கப்பட்டேன் 
உமரக்கிறதாேது,

16 மதேன் அருளுே் 
ோரத்்மதகமளக் மகட்டு, 
உன்னதோனேர் அளித்த 
அறிமே அறிந்து, 
சரே்ேல்லேரின் தரிசனத்மதக் 
கண்டு தாைவிழுே்மபாது, 
கண்திறக்கப்பட்டேன் 
விளே்புகிறதாேது;

17 அேமரக் காண்மபன், 
இப்வபாழுது அல்ல; அேமரத் 
தரிசிப்மபன், சமீபோய் 
அல்ல; ஒரு நட்சத்திரே் 
யாக்மகாபிலிருந்து 
உதிக்குே், ஒரு வசங்மகால் 
இஸ்ரமேலிலிருந்து எழுே்புே்; 
அது மோோபின் எல்மலகமள 
வநாறுக்கி, மசத்புத்திரர் 
எல்லாமரயுே் நிரம்ூலோக்குே்.

18 ஏமதாே் சுதந்தரோகுே், 
மசயீர் தன் சத்துருக்களுக்குச ்
சுதந்தரோகுே்; இஸ்ரமேல் 
பராக்கிரேஞ்வசய்யுே்.

19 யாக்மகாபிலிருந்து 
மதான்றுே் ஒருேர் ஆளுமக 
வசய்ோர;் பட்டணங்களில் 
மீதியானேரக்மள அழிப்பார் 
என்றான்.

ஆதியாகேே் 49:10 ெமாதான 
கரத்்தர ்ேருமைவும் செங்வகாை் 
யூதாலேவிடட்ு நீங்குேதும் 
இை்லை, நியாயப்பிரமாைிக்கன் 
அேன் பாதங்கலை விடட்ு 
ஒழிேதும் இை்லை; ஜனங்கை் 
அேரிடத்திை் வெருோரக்ை்.

சங்கீதே் 110:2 கரத்்தர ்
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சீவயானிலிருந்து உமது 
ேை்ைலமயின் செங்வகாலை 
அனுப்புோர;் நீர ்உம்முலடய 
ெத்துருக்கைின் நடுவே 
ஆளுலகசெய்யும்.

தானிமயல் 2:44 அந்த 
ராஜாக்கைின் நாடக்ைிவை, 
பரவைாகத்தின் வதேன் 
என்சைன்லைக்கும் அழியாத ஒரு 
ராஜ்யத்லத எழும்பப்பை்ணுோர;் 
அந்த ராஜ்யம் வேவை ஜனத்துக்கு 
விடப்படுேதிை்லை; ஒரு கை் 
லகயாை்சபயரக்்கப்படாமை் 
மலையிலிருந்து சபயரந்்து, 
உருை்டுேந்து, இரும்லபயும் 
சேை்கைத்லதயும் 
கைிமை்லனயும் சேை்ைிலயயும் 
சபான்லனயும் சநாறுக்கினலத 
நீர ்கை்டீவர, அப்படிவய அது 
அந்த ராஜ்யங்கலைசயை்ைாம் 
சநாறுக்கி, நிரம்ூைமாக்கி, தாவனா 
என்சைன்லைக்கும் நிை்கும்.

ேத்மதயு 2:1 ஏவராது ராஜாவின் 
நாடக்ைிை் யூவதயாவிலுை்ை 
சபத்ைவகமிவை இவயசு 
பிைந்தசபாழுது, கிைக்கிலிருந்து 
ொஸ்திரிகை் எருெவைமுக்கு ேந்து,

2 யூதருக்கு ராஜாோகப் 
பிைந்திருக்கிைேர ்எங்வக? 
கிைக்கிவை அேருலடய 
நடெ்த்திரத்லதக் கை்டு, அேலரப் 
பைிந்து சகாை்ை ேந்வதாம் 
என்ைாரக்ை்.

1 வகாரிந்தியர் 15:24 அதன்பின்பு 
முடிவு உை்டாகும்; அப்சபாழுது 
அேர ்ெகை துலரத்தனத்லதயும் 
ெகை அதிகாரத்லதயும் 

ேை்ைலமலயயும் 
பரிகரித்து, வதேனும் 
பிதாவுமாயிருக்கிைேருக்கு 
ராஜ்யத்லத ஒப்புக்சகாடுப்பார.்

25 எை்ைாெ ்ெத்துருக்கலையும் 
தமது பாதத்திை்குக் 
கீைாக்கிப்வபாடும்ேலரக்கும், அேர ்
ஆளுலகசெய்யவேை்டியது.

பிலிப்பியர் 2:10 இவயசுவின் 
நாமத்திை் ோவனார ்பூதைத்வதார ்
பூமியின் கீைாவனாருலடய 
முைங்காை் யாவும் 
முடங்கும்படிக்கும்,

எபிவரயர் 1:8 குமாரலன வநாக்கி: 
வதேவன, உம்முலடய சிங்காெனம் 
என்சைன்லைக்குமுை்ைது, 
உம்முலடய ராஜ்யத்தின் 
செங்வகாை் நீதியுை்ை 
செங்வகாைாயிருக்கிைது.

9 நீர ்நீதிலய விரும்பி, அக்கிரமத்லத 
சேறுத்திருக்கிறீர;் ஆதைாை், 
வதேவன, உம்முலடய வதேன் 
உமது வதாைலரப்பாரக்்கிலும் 
உம்லம ஆனந்த லதைத்தினாை் 
அபிவேகம்பை்ைினார ்என்றும்;

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:16 ராஜாதி ராஜா, 
கரத்்தாதி கரத்்தா என்னும் நாமம் 
அேருலடய ேஸ்திரத்தின்வமலும் 
அேருலடய சதாலடயின்வமலும் 
எழுதப்படட்ிருந்தது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:16 ெலபகைிை் 
இலேகலை உங்களுக்குெ ்
ொடச்ியாக அறிவிக்கும்படிக்கு 
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இவயசுோகிய நான் என் 
தூதலன அனுப்பிவனன். நான் 
தாவீதின் வேரும் ெந்ததியும், 
பிரகாெமுை்ை விடிசேை்ைி 
நடெ்த்திரமுமாயிருக்கிவைன் 
என்ைார.்

வமலும் காை்க: #1; எை்ைாகமம் 24:4; 
ெங்கீதம் 18:43; வயாோன் 1:49; யூதா 1:11; 2 

வபதுரு 1:19; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 2:14; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 20.

B02 மேசியா மதே ஆட்டுக்குட்டி.
I03 சர்ோங்க தகன பலியானது 

ஒரு களங்கமில்லாத 
நித்தியசர்ோங்க 
தகனபலியான 
மேசியாவின்ஊழியத்மதக் 
குறிக்கின்றது.

எண்ணாகேே் 28:3 மேலுே் நீ 
அேரக்மள மநாக்கி: நீங்கள் 
கரத்்தருக்குச ்வசலுத்தமேண்டிய 
தகனபலி என்னவேன்றால்: 
நித்திய சரே்ாங்க 
தகனபலியாக நாமடாறுே் 
ஒரு ேயதான பழுதற்ற 
இரண்டு ஆட்டுக்குட்டிகமளப் 
பலியிடமேண்டுே்.

4 காமலயில் ஒரு 
ஆட்டுக்குட்டிமயயுே், ோமலயில் 
ஒரு ஆட்டுக்குட்டிமயயுே் 
பலியிட்டு,

5 மபாஜனபலியாக ஒரு 
ேரக்காலிமல பத்தில் ஒரு 
பங்கானதுே் இடித்துப் பிழிந்த 
காற்படி எண்வணயிமல 
பிமசந்ததுோகிய வேல்லிய 
ோமேயுே் வசலுத்தக் கடவீரக்ள்.

6 இது சீனாய் ேமலயிமல 

கட்டமளயிடப்பட்ட நித்திய 
சரே்ாங்க தகனபலி; 
இது கரத்்தருக்குச ்சுகந்த 
ோசமனக்கான தகனபலி.

7 காற்படி திராட்சரசே் 
ஒரு ஆட்டுக்குட்டிக்கு 
அடுத்த பானபலி; பரிசுத்த 
ஸ்தலத்திமல கரத்்தருக்கு 
அந்த இரசே் பானபலியாக 
ோரக்்கப்படக்கடேது.

8 காமலயின் மபாஜனபலிக்குே் 
அதின் பானபலிக்குே் 
ஒப்பாகமே ோமலயில் 
ேற்ற ஆட்டுக்குட்டிமயயுே் 
கரத்்தருக்குச ்சுகந்த 
ோசமனயான தகனபலியாகச ்
வசலுத்தக்கடவீரக்ள்.

9 ஓய்வுநாளிமலா 
மபாஜனபலிக்காக ஒரு 
ேயதான பழுதற்ற இரண்டு 
ஆட்டுக்குட்டிகமளயுே், 
பத்தில் இரண்டு பங்கானதுே் 
எண்வணயிமல பிமசந்ததுோன 
வேல்லிய ோமேயுே், 
அதின் பானபலிமயயுே் 
வசலுத்தக்கடவீரக்ள்.

10 நித்தமுே் வசலுத்துே் 
சரே்ாங்க தகனபலியுே் 
அதின் பானபலியுே் அன்றி 
ஒே்வோரு ஒய்வுநாளிலுே் 
இந்தச ்சரே்ாங்க தகனபலியுே் 
வசலுத்தப்படமேண்டுே்.

ஏசாயா 53:10 கரத்்தவரா அேலர 
சநாறுக்கெ ்சித்தமாகி, அேலரப் 
பாடுகளுக்குடப்டுத்தினார;் 
அேருலடய ஆத்துமா தன்லனக் 
குை்ைநிோரைபலியாக 
ஒப்புக்சகாடுக்கும்வபாது, 
அேர ்தமது ெந்ததிலயக் 
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கை்டு, நீடித்தநாைாயிருப்பார,் 
கரத்்தருக்குெ ்சித்தமானது அேர ்
லகயினாை் ோய்க்கும்.

ேத்மதயு 27:51 அப்சபாழுது, 
வதோையத்தின் திலரெச்ீலை 
வமை்சதாடங்கிக் கீை்ேலரக்கும் 
இரை்டாகக் கிழிந்தது, பூமியும் 
அதிரந்்தது கன்மலைகளும் 
பிைந்தது.

லுூக்கா 23:45 சூரியன் 
இருைலடந்தது, வதோையத்தின் 
திலரெச்ீலை நடுவிை் இரை்டாகக் 
கிழிந்தது.

மயாோன் 1:14 அந்த ோரத்்லத 
மாம்ெமாகி, கிருலபயினாலும் 
ெத்தியத்தினாலும் நிலைந்தேராய், 
நமக்குை்வை ோெம்பை்ைினார;் 
அேருலடய மகிலமலயக் 
கை்வடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒவர 
வபைானேருலடய மகிலமக்கு ஏை்ை 
மகிலமயாகவே இருந்தது.

மயாோன் 1:29 மறுநாைிவை வயாோன் 
இவயசுலேத் தன்னிடத்திை் 
ேரக்கை்டு: இவதா, உைகத்தின் 
பாேத்லதெ ்சுமந்துதீரக்்கிை வதே 
ஆடட்ுக்குடட்ி.

எபிவரயர் 7:25 வமலும், தமது 
மூைமாய் வதேனிடத்திை் 
வெருகிைேரக்ளுக்காக 
வேை்டுதை்செய்யும்படிக்கு 
அேர ்எப்சபாழுதும் 
உயிவராடிருக்கிைேராலகயாை் 
அேரக்லை முை்றுமுடிய இரடச்ிக்க 
ேை்ைேராயுமிருக்கிைார.்

26 பரிசுத்தரும், குை்ைமை்ைேரும், 

மாசிை்ைாதேரும், பாவிகளுக்கு 
விைகினேரும், ோனங்கைிலும் 
உயரந்்தேருமாயிருக்கிை 
இே்விதமான பிரதான ஆொரியர ்
நமக்கு ஏை்ைேராயிருக்கிைார.்

27 அேர ்பிரதான 
ஆொரியரக்லைப்வபாை முன்பு 
சொந்தப் பாேங்களுக்காகவும், 
பின்பு ஜனங்களுலடய 
பாேங்களுக்காகவும் நாவடாறும் 
பலியிடவேை்டுேதிை்லை; 
ஏசனனிை் தம்லமத்தாவம 
பலியிடட்தினாவை ஒவரதரம் 
செய்து முடித்தார.்

28 நியாயப்பிரமாைமானது 
சபைவீனமுை்ை 
மனுேரக்லைப் பிரதான 
ஆொரியராக ஏை்படுத்துகிைது; 
நியாயப்பிரமாைத்திை்குப்பின்பு 
உை்டான ஆலைவயாவட 
விைங்கிய ேெனவமா 
என்சைன்லைக்கும் பூரைரான 
குமாரலன ஏை்படுத்துகிைது.

எபிவரயர் 9:26 அப்படியிருந்ததானாை், 
உைகமுை்டானது முதை்சகாை்டு 
அேர ்அவநகந்தரம் 
பாடுபடவேை்டியதாயிருக்குவம; 
அப்படியை்ை, அேர ்தம்லமத்தாவம 
பலியிடுகிைதினாவை பாேங்கலை 
நீக்கும்சபாருடட்ாக இந்தக் 
கலடசிக்காைத்திை் ஒவரதரம் 
சேைிப்படட்ார.்

எபிவரயர் 10:1 இப்படியிருக்க, 
நியாயப்பிரமாைமானது 
ேரப்வபாகிை நன்லமகைின் 
சபாருைாயிராமை், 
அலேகைின் நிைைாய்மாத்திரம் 
இருக்கிைபடியாை், 
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ேருேந்வதாறும் இலடவிடாமை் 
செலுத்தப்படட்ுேருகிை 
ஒவரவிதமான பலிகைினாவை 
அலேகலைெ ்செலுத்த 
ேருகிைேரக்லை ஒருக்காலும் 
பூரைப்படுத்தமாடட்ாது.

2 பூரைப்படுத்துமானாை், 
ஆராதலன செய்கிைேரக்ை் 
ஒருதரம் சுத்தமாக்கப்படட்பின்பு, 
இன்னும் பாேங்களுை்சடன்று 
உைரத்்தும் மனெெ்ாடச்ி 
அேரக்ளுக்கு 
இை்ைாதிருப்பதினாை், 
அந்தப்பலிகலைெ ்செலுத்துகிைது 
நிறுத்தப்படுமை்ைோ?

3 அப்படி நிறுத்தப்படாதபடியாை், 
பாேங்கை் உை்சடன்று 
அலேகைினாவை 
ேருேந்வதாறும் நிலனவுகூருதை் 
உை்டாயிருக்கிைது.

4 அை்ைாமலும், காலை 
சேை்ைாடட்ுக்கடா இலேகளுலடய 
இரத்தம் பாேங்கலை 
நிவிரத்்திசெய்யமாடட்ாவத.

5 ஆலகயாை் அேர ்உைகத்திை் 
பிரவேசிக்கும்வபாது: பலிலயயும் 
காைிக்லகலயயும் நீர ்
விரும்பவிை்லை, ஒரு ெரீரத்லத 
எனக்கு ஆயத்தம்பை்ைினீர;்

6 ெரே்ாங்க தகனபலிகளும், 
பாேநிோரை பலிகளும் உமக்குப் 
பிரியமானதை்ை என்றீர.்

7 அப்சபாழுது நான்: வதேவன, 
உம்முலடய சித்தத்தின்படி 
செய்ய, இவதா, ேருகிவைன், 
புஸ்தகெச்ுருைிை் என்லனக்குறித்து 
எழுதியிருக்கிைது என்று 
சொன்வனன் என்ைார.்

8 நியாயப்பிரமாைத்தின்படி 
செலுத்தப்படட்ுேருகிை 

பலிகலைக்குறித்து 
வமை்சொை்லியபடி: பலிலயயும், 
காைிக்லகலயயும், 
ெரே்ாங்க தகனபலிகலையும், 
பாேநிோரைபலிகலையும் 
நீர ்விரும்பவிை்லை, அலேகை் 
உமக்குப் பிரியமானதை்ை என்று 
சொன்னபின்பு:

9 வதேவன, உம்முலடய 
சித்தத்தின்படி செய்ய, இவதா, 
ேருகிவைன் என்று இரை்டாேலத 
நிலைநிறுத்துேதை்கு முதைாேலத 
நீக்கிப்வபாடுகிைார.்

10 இவயசுகிறிஸ்துவினுலடய ெரீரம் 
ஒவரதரம் பலியிடப்படட்தினாவை, 
அந்தெ ்சித்தத்தின்படி நாம் 
பரிசுத்தமாக்கப்படட்ிருக்கிவைாம்.

1 மபதுரு 1:19 குை்ைமிை்ைாத 
மாெை்ை ஆடட்ுக்குடட்ியாகிய 
கிறிஸ்துவின் விலைவயைப்சபை்ை 
இரத்தத்தினாவை 
மீடக்ப்படட்ீரக்சைன்று 
அறிந்திருக்கிறீரக்வை.

20 அேர ்உைகத்வதாை்ைத்திை்கு 
முன்வன குறிக்கப்படட்ேராயிருந்து, 
தமது மூைமாய் வதேன்வமை் 
விசுோெமாயிருக்கிை 
உங்களுக்காக இந்தக் 
கலடசிக்காைங்கைிை் 
சேைிப்படட்ார.்

வமலும் காை்க: யாத்திராகமம் 29:41,42; 
வைவியராகமம் 6:9,12; வைவியராகமம் 

9:3; வைவியராகமம் 12:6; வைவியராகமம் 
14:12,13,21,24,25; வைவியராகமம் 17:3; 

வைவியராகமம் 23:12; எை்ைாகமம் 6:12,14; 
எை்ைாகமம் 29:6,41-43; நியாயாதிபதிகை் 

13:33; 2 நாைாகமம் 2:4; எஸ்ைா 3:4,5; சநவகமியா 
10:33; ெங்கீதம் 50:8; ெங்கீதம் 51:16-19; ஏொயா 
56:7; எவெக்கிவயை் 43:27; எவெக்கிவயை் 46:13-

15; வயாவேை் 2:14; மாை்கு 15:38; வயாோன் 4:34; 
வராமர ்12:1; எபிசரயர ்10:14; 1 வபதுரு 2:5.
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E12 மேசியா மதேனுமடய 
சட்டத்மத நிமறமேற்றுோர்.

உபாகேே் 11:18 ஆமகயால் 
கரத்்தர் உங்கள் பிதாக்களுக்குக் 
வகாடுப்மபன் என்று 
அேரக்ளுக்கு ஆமணயிட்ட 
மதசத்தில் உங்கள் நாட்களுே், 
உங்கள் பிள்மளகளின் 
நாட்களுே், பூமியின்மேல் ோனே் 
இருக்குே் நாட்கமளப்மபால 
அமநகோயிருக்குே் படிக்கு,

19 நீங்கள் என் ோரத்்மதகமள 
உங்கள் இருதயத்திலுே் 
உங்கள் ஆத்துோவிலுே் 
பதித்து, அமேகமள உங்கள் 
மகயின்மேல் அமடயாளோகக் 
கட்டி, உங்கள் கண்களின் நடுமே 
ஞாபகக்குறியாக மேத்து,

20 அமேகமள உங்கள் 
பிள்மளகளுக்கு 
உபமதசித்து, நீங்கள் வீட்டில் 
உட்கார்ந்திருக்கிறமபாதுே், 
ேழியிமல நடக்கிற மபாதுே், 
படுத்துக்வகாள்ளுகிறமபாதுே், 
எழுந்திருக்கிறமபாதுே் 
அமேகமளக் குறித்துப் 
மபசுவீரக்ளாக.

மயாசுோ 1:8 இந்த 
நியாயப்பிரமாை புஸ்தகம் 
உன் ோலயவிடட்ுப் 
பிரியாதிருப்பதாக; இதிை் எழுதியி
ருக்கிைலேகைின்படிசயை்ைாம் 
நீ செய்யக் கேனமாயிருக்கும்படி, 
இரவும் பகலும் அலதத் 
தியானித்துக்சகாை்டிருப்பாயாக; 
அப்சபாழுது நீ உன் ேழிலய 
ோய்க்கப்பை்ணுோய், 
அப்சபாழுது புத்திமானாகவும் 

நடந்துசகாை்ளுோய்.

சங்கீதே் 1:1 துன்மாரக்்கருலடய 
ஆவைாெலனயிை் நடோமலும், 
பாவிகளுலடய ேழியிை் 
நிை்ைாமலும், பரியாெக்காரர ்
உடக்ாரும் இடத்திை் 
உடக்ாராமலும்,

2 கரத்்தருலடய வேதத்திை் 
பிரியமாயிருந்து, இரவும் 
பகலும் அேருலடய வேதத்திை் 
தியானமாயிருக்கிை மனுேன் 
பாக்கியோன்.

சங்கீதே் 119:11 நான் உமக்கு 
விவராதமாய்ப் பாேஞ்செய்யாதபடிக்கு, 
உமது ோக்லக என்னிருதயத்திை் 
லேத்து லேத்வதன்.

சங்கீதே் 119:97 உமது 
வேதத்திை் நான் எே்ேைவு 
பிரியமாயிருக்கிவைன்! நாை் 
முழுதும் அது என் தியானம்.

98 நீர ்உம்முலடய கை்பலனகலைக் 
சகாை்டு, என்லன என் 
ெத்துருக்கைிலும் அதிக 
ஞானமுை்ைேனாக்குகிறீர;் 
அலேகை் என்லைக்கும் 
என்னுடவன இருக்கிைது.

99 உம்முலடய ொடச்ிகை் என் 
தியானமாயிருக்கிைபடியாை், 
எனக்குப் வபாதித்தேரக்ை் 
எை்ைாரிலும் 
அறிவுை்ைேனாயிருக்கிவைன்.

ஏசாயா 34:16 கரத்்தருலடய 
புஸ்தகத்திவைவதடி ோசியுங்கை்; 
இலேகைிை் ஒன்றும் குலையாது; 
இலேகைிை் ஒன்றும் 
வஜாடிை்ைாதிராது; அேருலடய 
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ோய் இலதெ ்சொை்லிை்று; 
அேருலடய ஆவி அலேகலைெ ்
வெரக்்கும்.

எமரமியா 8:9 ஞானிகை் சேடக்ி, 
கைங்கிப் பிடிபடுோரக்ை்; 
இவதா, கரத்்தருலடய சொை்லை 
சேறுத்துப்வபாடட்ாரக்ை்; 
அேரக்ளுக்கு ஞானவமது?

ேத்மதயு 22:29 இவயசு அேரக்ளுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: நீங்கை் 
வேதோக்கியங்கலையும் 
வதேனுலடய ேை்ைலமலயயும் 
அறியாமை் தப்பான 
எை்ைங்சகாை்ளுகிறீரக்ை்.

லுூக்கா 16:29 ஆபிரகாம் 
அேலன வநாக்கி: அேரக்ளுக்கு 
வமாவெயும் தீரக்்கதரிசிகளும் 
உை்டு, அேரக்ளுக்கு அேரக்ை் 
செவிசகாடுக்கடட்ும் என்ைான்.

30 அதை்கு அேன்: அப்படியை்ை, 
தகப்பனாகிய ஆபிரகாவம, 
மரித்வதாரிலிருந்து ஒருேன் 
அேரக்ைிடத்திை்குப் வபானாை் 
மனந்திரும்புோரக்ை் என்ைான்.

31 அதை்கு அேன்: அேரக்ை் 
வமாவெக்கும் தீரக்்கதரிசிகளுக்கும் 
செவிசகாடாவிடட்ாை், 
மரித்வதாரிலிருந்து ஒருேன் 
எழுந்துவபானாலும், 
நம்பமாடட்ாரக்சைன்று 
சொன்னான் என்ைார.்

மயாோன் 5:39 வேதோக்கியங்கலை 
ஆராய்ந்துபாருங்கை்; அலேகைாை் 
உங்களுக்கு நித்தியஜீேன் 
உை்சடன்று எை்ணுகிறீரக்வை, 
என்லனக்குறித்துெ ்

ொடச்ிசகாடுக்கிைலேகளும் 
அலேகவை.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
17:11 அந்தப் படட்ைத்தார ்
மவனாோஞ்லெயாய் 
ேெனத்லத ஏை்றுக்சகாை்டு, 
காரியங்கை் இப்படியிருக்கிைதா 
என்று தினந்வதாறும் 
வேதோக்கியங்கலை 
ஆராய்ந்துபாரத்்ததினாை், 
சதெவைானிக்வகயிை் 
உை்ைேரக்லைப்பாரக்்கிலும் 
நை்குைொலிகைாயிருந்தாரக்ை்.

மராேர் 3:2 அது எே்விதத்திலும் 
மிகுதியாயிருக்கிைது; வதேனுலடய 
ோக்கியங்கை் அேரக்ைிடத்திை் 
ஒப்புவிக்கப்படட்து விவெஷித்த 
வமன்லமயாவம.

2 மபதுரு 1:19 அதிக உறுதியான 
தீரக்்கதரிெனமும் நமக்கு உை்டு; 
சபாழுதுவிடிந்து விடிசேை்ைி 
உங்கை் இருதயங்கைிை் 
உதிக்குமைவும் இருளுை்ை 
ஸ்தைத்திை் பிரகாசிக்கிை 
விைக்லகப்வபான்ை 
அே்ேெனத்லதக் கேனித்திருப்பது 
நைமாயிருக்கும்.

20 வேதத்திலுை்ை எந்தத் 
தீரக்்கதரிெனமும் சுயவதாை்ைமான 
சபாருலையுலடயதாயிராசதன்று 
நீங்கை் முந்தி அறியவேை்டியது.

21 தீரக்்கதரிெனமானது 
ஒருகாைத்திலும் மனுேருலடய 
சித்தத்தினாவை உை்டாகவிை்லை; 
வதேனுலடய பரிசுத்த மனுேரக்ை் 
பரிசுத்த ஆவியினாவை ஏேப்படட்ுப் 
வபசினாரக்ை்.
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வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:3 இந்தத் தீரக்்கதரிென 
ேெனங்கலை ோசிக்கிைேனும், 
வகடக்ிைேரக்ளும், இதிை் 
எழுதியிருக்கிைலேகலைக் 
லகக்சகாை்ளுகிைேரக்ளும் 
பாக்கியோன்கை், காைம் 
ெமீபமாயிருக்கிைது.

வமலும் காை்க: உபாகமம் 6:6-8; ெங்கீதம் 
19:7-10; எவபசியர ்6:17; சகாவைாசெயர ்3:16; 1 

சதெவைானிக்வகயர ்5:27; 1 வபதுரு 2:2.

B13 மேசியாவின் அதிகாரே்.
D02 தீர்க்கதரிசியாக மேசியாவின் 

ஊழியே்.
D07 மேசியாமே நடுநிமலயாளராக 

இருப்பார்.
     
உபாகேே் 18:15 உன் 

மதேனாகிய கரத்்தர் என்மனப் 
மபால ஒரு தீரக்்கதரிசிமய 
உனக்காக உன் நடுமே உன் 
சமகாதரரிலிருந்து எழுே்பப் 
பண்ணுோர;் அேருக்குச ்
வசவிவகாடுப்பீரக்ளாக.

16 ஓமரபிமல சமப 
கூட்டப்பட்டநாளில்: நான் 
சாகாதபடி என் மதேனாகிய 
கரத்்தரின் சத்தத்மத இனி 
நான் மகளாேலுே், இந்தப் 
வபரிய அக்கினிமய இனி நான் 
காணாேலுே் இருப்மபனாக 
என்று உன் மதேனாகிய 
கரத்்தமர நீ மேண்டிக் 
வகாண்டதின்படிவயல்லாே் 
அேர் வசய்ோர.்

17 அப்வபாழுது கரத்்தர் என்மன 
மநாக்கி: அேரக்ள் வசான்னது 
சரிமய.

18 உன்மனப்மபால ஒரு 
தீரக்்கதரிசிமய நான் 
அேரக்ளுக்காக அேரக்ள் 
சமகாதரரிலிருந்து 
எழுே்பப்பண்ணி, என் 
ோரத்்மதகமள அேர் ோயில் 
அருளுமேன்; நான் அேருக்குக் 
கற்பிப்பமதவயல்லாே் 
அேரக்ளுக்குச ்வசால்லுோர.்

19 என் நாேத்தினாமல 
அேர் வசால்லுே் என் 
ோரத்்மதகளுக்குச ்
வசவிவகாடாதேன் எேமனா 
அேமன நான் விசாரிப்மபன்.

ேத்மதயு 17:5 அேன் வபசுலகயிை், 
இவதா, ஒைியுை்ை ஒரு வமகம் 
அேரக்ை்வமை் நிைலிடட்து. இேர ்
என்னுலடய வநெ குமாரன், இேரிை் 
பிரியமாயிருக்கிவைன், இேருக்குெ ்
செவிசகாடுங்கை் என்று அந்த 
வமகத்திலிருந்து ஒரு ெத்தம் 
உை்டாயிை்று.

ேத்மதயு 21:10 அேர ்எருெவைமுக்குை் 
பிரவேசிக்லகயிை், நகரத்தார ்
யாேரும் ஆெெ்ரியப்படட்ு, இேர ்
யார?் என்று விொரித்தாரக்ை்.

11 அதை்கு ஜனங்கை்: 
கலிவையாவிலுை்ை 
நாெவரத்திலிருந்து ேந்த 
தீரக்்கதரிசியாகிய இவயசு 
என்ைாரக்ை்.

ோற்கு 16:16 விசுோெமுை்ைேனாகி 
ஞானஸ்நானம் சபை்ைேன் 
இரடச்ிக்கப்படுோன்; 
விசுோசியாதேவனா 
ஆக்கிலனக்குை்ைாகத் 
தீரக்்கப்படுோன்.
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லுூக்கா 7:13 கரத்்தர ்அேலைப் 
பாரத்்து, அேை்வமை் மனதுருகி: 
அைாவத என்று சொை்லி,

14 கிடட்ேந்து, பாலடலயத் சதாடட்ார;் 
அலதெ ்சுமந்தேரக்ை் நின்ைாரக்ை்; 
அப்சபாழுது அேர:் ோலிபவன, 
எழுந்திரு என்று உனக்குெ ்
சொை்லுகிவைன் என்ைார.்

15 மரித்தேன் எழுந்து உடக்ாரந்்து, 
வபெத்சதாடங்கினான். 
அேலன அேன் தாயினிடத்திை் 
ஒப்புவித்தார.்

16 எை்ைாரும் பயமலடந்து: 
மகா தீரக்்கதரிசியானேர ்
நமக்குை்வை வதான்றியிருக்கிைார ்
என்றும், வதேன் தமது 
ஜனங்கலைெ ்ெந்தித்தார ்
என்றும் சொை்லி, வதேலன 
மகிலமப்படுத்தினாரக்ை்.

லுூக்கா 9:18 பின்பு அேர ்தமது 
சீேவராவட கூடத் தனித்து சஜப-
ம்பை்ைிக்சகாை்டிருக்லகயிை், 
அேரக்லை வநாக்கி: ஜனங்கை் 
என்லன யார ்என்று சொை்லுகிைா-
ரக்ை் என்று வகடட்ார.்

19 அதை்கு அேரக்ை்: சிைர ்உம்லம 
வயாோன்ஸ்நானன் என்றும், 
சிைர ்எலியா என்றும், வேறு சிைர ்
பூரே்காைத்துத் தீரக்்கதரிசிகைிை் 
ஒருேர ்உயிரத்்சதழுந்தார ்என்றும் 
சொை்லுகிைாரக்ை் என்ைாரக்ை்.

20 அப்சபாழுது அேர:் நீங்கை் என்லன 
யார ்என்று சொை்லுகிறீரக்ை் என்று 
வகடட்ார;் வபதுரு பிரதியுத்தரமாக: 
நீர ்வதேனுலடய கிறிஸ்து 
என்ைான்.

லுூக்கா 9:35 அப்சபாழுது: இேர ்
என்னுலடய வநெகுமாரன், 

இேருக்குெ ்செவிசகாடுங்கை் 
என்று வமகத்திலிருந்து ஒரு 
ெத்தமுை்டாயிை்று.

லுூக்கா 24:17 அப்சபாழுது அேர ்
அேரக்லை வநாக்கி: நீங்கை் 
துக்கமுகமுை்ைேரக்ைாய் 
ேழிநடந்து, ஒருேருக்சகாருேர ்
சொை்லிக்சகாை்ளுகிை 
காரியங்கை் என்னசேன்று 
வகடட்ார.்

18 அேரக்ைிை் ஒருேனாகிய 
கிசைவயாப்பா என்பேன் 
பிரதியுத்தரமாக: இந்நாடக்ைிை் 
எருெவைமிவை நடந்தலேகலை 
அறியாதபடிக்கு நீர ்
அந்நியராயிருக்கிறீவரா என்ைான்.

19 அேர:் எலேகை் என்ைார.் அதை்கு 
அேரக்ை். நெவரயனாகிய 
இவயசுலேக் குறித்தலேகவை; 
அேர ்வதேனுக்கு முன்பாகவும் 
ஜனங்கசைை்ைாருக்கு 
முன்பாகவும் செய்லகயிலும் 
ோக்கிலும் ேை்ைலமயுை்ை 
தீரக்்கதரிசியாயிருந்தார.்

20 நம்முலடய பிரதான ஆொரியரும் 
அதிகாரிகளும் அேலர மரை 
ஆக்கிலனக்குடப்டுத்தி, 
சிலுலேயிை் அலைந்தாரக்ை்.

மயாோன் 1:45 பிலிப்பு 
நாத்தான்வேலைக் கை்டு: 
நியாயப்பிரமாைத்திவை 
வமாவெயும் தீரக்்கதரிசிகளும் 
எழுதியிருக்கிைேலரக் கை்வடாம்; 
அேர ்வயாவெப்பின் குமாரனும் 
நாெவரத்தூரானுமாகிய இவயசுவே 
என்ைான்.

மயாோன் 4:19 அப்சபாழுது 
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அந்த ஸ்திரீ அேலர வநாக்கி: 
ஆை்டேவர, நீர ்தீரக்்கதரிசி என்று 
காை்கிவைன்.

மயாோன் 4:25 அந்த ஸ்திரீ அேலர 
வநாக்கி: கிறிஸ்து என்னப்படுகிை 
வமசியா ேருகிைார ்என்று 
அறிவேன், அேர ்ேரும்வபாது 
எை்ைாேை்லையும் நமக்கு 
அறிவிப்பார ்என்ைாை்.

26 அதை்கு இவயசு: உன்னுடவன 
வபசுகிை நாவன அேர ்என்ைார.்

மயாோன் 6:14 இவயசு செய்த 
அை்புதத்லத அந்த மனுேர ்கை்டு: 
சமய்யாகவே இேர ்உைகத்திை் 
ேருகிைேரான தீரக்்கதரிசி 
என்ைாரக்ை்.

மயாோன் 7:40 ஜனங்கைிை் 
அவநகர ்இந்த ேெனத்லதக் 
வகடட்சபாழுது: சமய்யாகவே இேர ்
தீரக்்கதரிசியானேர ்என்ைாரக்ை்.

41 வேறுசிைர:் இேர ்கிறிஸ்து 
என்ைாரக்ை். வேறுசிைர:் கிறிஸ்து 
கலிவையாவிவிருந்தா ேருோர?்

42 தாவீதின் ெந்ததியிலும், 
தாவீது இருந்த சபத்ைவகம் 
ஊரிலுமிருந்து கிறிஸ்து 
ேருோர ்என்று வேதோக்கியம் 
சொை்ைவிை்லையா என்ைாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
3:22 வமாவெ பிதாக்கலை 
வநாக்கி: நீங்கை் வதேனாகிய 
கரத்்தர ்என்லனப்வபாை ஒரு 
தீரக்்கதரிசிலய உங்களுக்காக 
உங்கை் ெவகாதரரிலிருந்து 
எழும்பப்பை்ணுோர;் அேர ்
உங்களுக்குெச்ொை்லும் 

எை்ைாேை்றிலும் அேருக்குெ ்
செவிசகாடுப்பீரக்ைாக.

23 அந்தத் தீரக்்கதரிசியின் 
சொை்வகைாதேவனா, 
அேன் ஜனத்திலிராதபடிக்கு 
நிரம்ூைமாக்கப்படுோன்.

24 ொமுவேை் முதை்சகாை்டு, 
எத்தலனவபர ்தீரக்்கதரிெனம் 
உலரத்தாரக்வைா, 
அத்தலனவபரும் இந்த நாடக்லை 
முன்னறிவித்தாரக்ை்.

25 நீங்கை் அந்தத் 
தீரக்்கதரிசிகளுக்குப் 
புத்திரராயிருக்கிறீரக்ை்; உன் 
ெந்ததியினாவை பூமியிலுை்ை 
ேம்ெங்கசைை்ைாம் 
ஆசீரே்திக்கப்படும் என்று 
வதேன் ஆபிரகாமுக்குெ ்சொை்லி, 
நம்முலடய முன்வனாரக்வைாவட 
பை்ைின உடன்படிக்லகக்குப் 
புத்திரராயிருக்கிறீரக்ை்.

26 அேர ்உங்கசைை்ைாலரயும் 
உங்கை் சபாை்ைாங்குகைிலிருந்து 
விைக்கி, உங்கலை 
ஆசீரே்திக்கும்படி வதேன் 
தம்முலடய பிை்லையாகிய 
இவயசுலே எழுப்பி, முதைாேது 
உங்கைிடத்திை்வக அேலர 
அனுப்பினார ்என்ைான்.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 7:37 இஸ்ரவேை் 
புத்திரலர வநாக்கி: உங்கை் 
வதேனாகிய கரத்்தர ்உங்கை் 
ெவகாதரரிலிருந்து என்லனப்வபாை 
ஒரு தீரக்்கதரிசிலய உங்களுக்காக 
எழும்பப்பை்ணுோர,் அேருக்குெ ்
செவிசகாடுப்பீரக்ைாக என்று 
சொன்னேன் இந்த வமாவெவய.
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எபிவரயர் 2:3 முதைாேது கரத்்தர ்
மூைமாய் அறிவிக்கப்படட்ு, பின்பு 
அேரிடத்திை் வகடட்ேரக்ைாவை 
நமக்கு உறுதியாக்கப்படட்தும்,

எபிவரயர் 3:7 ஆலகயாை், பரிசுத்த 
ஆவியானேர ்சொை்லுகிைபடிவய 
இன்று அேருலடய ெத்தத்லதக் 
வகடப்ீரக்ைாகிை்,

8 ேனாந்தரத்திவை 
வகாபமூடட்ினவபாதும், 
வொதலனநாைிலும் நடந்ததுவபாை, 
உங்கை் இருதயங்கலைக் 
கடினப்படுத்தாதிருங்கை்.

வமலும் காை்க: எபிசரயர ்1:1,2; எபிசரயர ்3:2-8; 
எபிசரயர ்10:26; எபிசரயர ்12:25,26.

F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

உபாகேே் 
21:23 இரவிமல அேன் 
பிமரதே் ேரத்திமல வதாங்கலாகாது, 
அந்நாளிமலதாமன அமத 
அடக்கே்பண்ணமேண்டுே்; 
தூக்கிப்மபாடப்பட்டேன் 
மதேனால் சபிக்கப்பட்டேன்; 
ஆமகயால் உன் மதேனாகிய 
கரத்்தர் உனக்குச ்சுதந்தரோகக் 
வகாடுக்குே் உன் மதசத்மதத் 
தீட்டுப்படுத்தாயாக.

கலாத்தியர் 
3:13 மரத்திவை தூக்கப்படட் 
எேனும் ெபிக்கப்படட்ேன் 
என்று எழுதியிருக்கிைபடி, 
கிறிஸ்து நமக்காகெ ்ொபமாகி, 
நியாயப்பிரமாைத்தின் 

ொபத்திை்கு நம்லம நீங்ைாக்கி 
மீடட்ுக்சகாை்டார.்

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

உபாகேே் 33:3 வேய்யாகமே 
அேர் ஜனங்கமளச ்
சிமநகிக்கிறார;் அேருமடய 
பரிசுத்தோன்கவளல்லாருே் 
உே்முமடய மகயில் 
இருக்கிறாரக்ள்; அேரக்ள் 
உே்முமடய பாதத்தில்விழுந்து, 
உே்முமடய ோரத்்மதகளினால் 
மபாதமனயமடோரக்ள்.

மயாோன் 3:16 வதேன், தம்முலடய 
ஒவரவபைான குமாரலன 
விசுோசிக்கிைேன் எேவனா 
அேன் சகடட்ுப்வபாகாமை் 
நித்தியஜீேலன அலடயும்படிக்கு, 
அேலரத் தந்தருைி, இே்ேைோய் 
உைகத்திை் அன்புகூரந்்தார.்

மயாோன் 10:28 நான் 
அலேகளுக்கு நித்தியஜீேலனக் 
சகாடுக்கிவைன்; 
அலேகை் ஒருக்காலும் 
சகடட்ுப்வபாேதிை்லை, ஒருேனும் 
அலேகலை என் லகயிலிருந்து 
பறித்துக்சகாை்ேதுமிை்லை.

29 அலேகலை எனக்குத் தந்த 
என் பிதா எை்ைாரிலும் 
சபரியேராயிருக்கிைார;் 
அலேகலை என் பிதாவின் 
லகயிலிருந்து பறித்துக்சகாை்ை 
ஒருேனாலும் கூடாது.
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மயாோன் 17:12 நான் அேரக்-
ளுடவனகூட உைகத்திலிருக்லக-
யிை் அேரக்லை உம்முலடய நா-
மத்தினாவை காத்துக்சகாை்வடன்; 
நீர ்எனக்குத் தந்தேரக்லைக் கா-
த்துக்சகாை்டுேந்வதன்; வேத-
ோக்கியம் நிலைவேைத்தக்கதாக 
வகடட்ின் மகன் சகடட்ுப்வபானா-
வனயை்ைாமை், அேரக்ைிை் ஒரு-
ேனும் சகடட்ுப்வபாகவிை்லை.

மயாோன் 17:24 பிதாவே, 
உைகத்வதாை்ைத்துக்கு முன் நீர ்
என்னிை் அன்பாயிருந்தபடியினாை், 
நீர ்எனக்குத் தந்த என்னுலடய 
மகிலமலய நீர ்எனக்குத் 
தந்தேரக்ை் காணும்படியாக, நான் 
எங்வக இருக்கிவைவனா அங்வக 
அேரக்ளும் என்னுடவனகூட இருக்க 
விரும்புகிவைன்.

1 வதசமலானிக்மகயர் 1:6  நீங்கை் 
மிகுந்த உபத்திரேத்திவை, பரிசுத்த 
ஆவியின் ெந்வதாேத்வதாவட, 
தருேெனத்லத ஏை்றுக்சகாை்டு, 
எங்கலையும் கரத்்தலரயும் 
பின்பை்றுகிைேரக்ைாகி, 

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:16 தமது ேைதுகரத்திவை 
ஏழு நடெ்த்திரங்கலை 
ஏந்திக்சகாை்டிருந்தார;் அேர ்
ோயிலிருந்து இருபுைமும் 
கருக்குை்ை படட்யம் புைப்படட்து; 
அேருலடய முகம் ேை்ைலமயாய்ப் 
பிரகாசிக்கிை சூரியலனப் 
வபாலிருந்தது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:20 என் ேைதுகரத்திை் நீ 

கை்ட ஏழுநடெ்த்திரங்கைின் 
இரகசியத்லதயும், ஏழுசபான் 
குத்துவிைக்குகைின் 
இரகசியத்லதயும் எழுது; அந்த 
ஏழு நடெ்த்திரங்களும் ஏழு 
ெலபகைின் தூதரக்ைாம்; நீ கை்ட 
ஏழு குத்துவிைக்குகளும் ஏழு 
ெலபகைாம்.

வமலும் காை்க: யாத்திராகமம் 19:5,6; உபாகமம் 
7:7-10; 1 ொமுவேை் 2:9; ெங்கீதம் 31:23; எவரமியா 

31:3; மை்கியா 1:2; லுூக்கா 10:39; வயாோன் 17:11-
15; வராமர ்8:35-39; வராமர ்9:11-13; எவபசியர ்2:4,5; 

வயாோன் 4:19; யூதா 1:1.
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A03 மேசியா தாவீதிடமிருந்து 
இறங்கியேர்.

ரூத் 4:13 மபாோஸ் ரூத்மத 
விோகே் பண்ணினான்; அேள் 
அேனுக்கு ேமனவியானாள்; 
அேன் அேளிடத்தில் 
பிரமேசித்தமபாது, 
அேள் கர்ப்பந்தரித்து, 
ஒரு ஆண்பிள்மளமயப் 
வபறக் கரத்்தர் 
அநுக்கிரகே்பண்ணினார.்

14 அப்வபாழுது ஸ்திரகீள் 
நமகாமிமயப் 
பாரத்்து: சுதந்தரோளி 
அற்றுப்மபாகாதபடிக்கு 
இன்று உனக்குத் தமயவசய்த 
கரத்்தருக்கு ஸ்மதாத்திரே்; 
அேன் மபர் இஸ்ரமேலிமல 
பிரபலோகக்கடேது.

17 அயல் வீட்டுக்காரிகள் 
நமகாமிக்கு ஒரு ஆண்பிள்மள 
பிறந்தது என்று ோை்த்தி, அதற்கு 
ஓமபத் என்று மபரிட்டாரக்ள்; 
அேன் தாவீதின் தகப்பனாகிய 
ஈசாயின் தகப்பன்.

21 சல்மோன் மபாோமசப் 
வபற்றான்; மபாோஸ் ஓமபமதப் 
வபற்றான்.

22 ஓமபத் ஈசாமயப் வபற்றான்; 
ஈசாய் தாவீமதப் வபற்றான்.

ேத்மதயு 1:5 ெை்வமான் வபாோலெ 
ராகாபினிடத்திை் சபை்ைான்; 
வபாோஸ் ஓவபலத ரூத்தினிடத்திை் 
சபை்ைான்; ஓவபத் ஈொலயப் 
சபை்ைான்;

6 ஈொய் தாவீது ராஜாலேப் 

சபை்ைான்; தாவீது உரியாவின் 
மலனவியாயிருந்தேைிடத்திை் 
ொசைாவமாலனப் சபை்ைான்;

ேத்மதயு 1:15 எலியூத் 
எசையாொலரப் சபை்ைான்; 
எசையாொர ்மாத்தாலனப் 
சபை்ைான்; மாத்தான் 
யாக்வகாலபப் சபை்ைான்;

16 யாக்வகாபு மரியாளுலடய 
புருேனாகிய வயாவெப்லப 
சபை்ைான்; அேைிடத்திை் கிறிஸ்து 
எனப்படுகிை இவயசு பிைந்தார.்

17 இே்விதமாய் உை்டான 
தலைமுலைகசைை்ைாம் ஆபிரகாம் 
முதை் தாவீது ேலரக்கும் 
பதினாலு தலைமுலைகளும்; 
தாவீதுமுதை் பாபிவைானுக்குெ ்
சிலைப்படட்ுப்வபான 
காைம் ேலரக்கும் பதினாலு 
தலைமுலைகளும்; 
பாபிவைானுக்குெ ்
சிலைப்படட்ுப்வபான காைமுதை் 
கிறிஸ்து ேலரக்கும் பதினாலு 
தலைமுலைகளுமாம்.

மராேர் 11:26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

வமலும் காை்க: வைவியராகமம் 25:25-29; 
வைவியராகமம் 27:13-31; வயாபு 19:25; ெங்கீதம் 

19:14; ெங்கீதம் 78:35; ஏொயா 41:14; ஏொயா 44:6,24; 
ஏொயா 48:17; ஏொயா 49:7; ஏொயா 54:5,8; ஏொயா 
59:20; ஏொயா 60:16; மத்வதயு 1:1-17; லுூக்கா 3:23-

38.

ரூத்
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H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

1 சாமுமேல் 2:10 கரத்்தமராமட 
ேைக்காடுகிறேரக்ள் 
வநாறுக்கப்படுோரக்ள்; 
ோனத்திலிருந்து அேரக்ள்மேல் 
முைங்குோர;் கரத்்தர் 
பூமியின் கமடயாந்தரங்கமள 
நியாயந்தீரத்்து, தாே் 
ஏற்படுத்தின ராஜாவுக்குப் 
வபலன் அளித்து, தாே் 
அபிமஷகே் பண்ணினேரின் 
வகாே்மப உயரப்பண்ணுோர் 
என்று துதித்தாள்.

சங்கீதே் 96:13 அேர ்ேருகிைார,் அேர ்
பூமிலய நியாயந்தீரக்்க ேருகிைார;் 
அேர ்பூவைாகத்லத நீதிவயாடும், 
ஜனங்கலைெ ்ெத்தியத்வதாடும் 
நியாயந்தீரப்்பார.்

ேத்மதயு 25:31 அன்றியும் 
மனுேகுமாரன் தமது 
மகிலமசபாருந்தினேராய்ெ ்
ெகை பரிசுத்த தூதவராடுங்கூட 
ேரும்வபாது, தமது மகிலமயுை்ை 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருப்பார.்

32 அப்சபாழுது, ெகை ஜனங்களும் 
அேருக்கு முன்பாகெ ்
வெரக்்கப்படுோரக்ை். 
வமய்ப்பனானேன் 
செம்மறியாடுகலையும் 
சேை்ைாடுகலையும் சேே்வேைாக 
பிரிக்கிைது வபாை அேரக்லை 
அேர ்பிரித்து,

மராேர் 14:10 இப்படியிருக்க, நீ உன் 
ெவகாதரலனக் குை்ைோைிசயன்று 
தீரக்்கிைசதன்ன? நீ உன் 
ெவகாதரலன அை்பமாய் 
எை்ணுகிைசதன்ன? 
நாசமை்ைாரும் கிறிஸ்துவினுலடய 
நியாயாெனத்திை்கு முன்பாக 
நிை்வபாவம.

11 அந்தப்படி: முைங்காை் யாவும் 
எனக்கு முன்பாக முடங்கும், 
நாவு யாவும் வதேலன 
அறிக்லகபை்ணும் என்று என் 
ஜீேலனக்சகாை்டு உலரக்கிவைன் 
என்பதாய்க் கரத்்தர ்சொை்லுகிைார ்
என்று எழுதியிருக்கிைது.

12 ஆதைாை் நம்மிை் ஒே்சோருேனும் 
தன்லனக்குறித்து வதேனுக்குக் 
கைக்சகாப்புவிப்பான்.

2 வகாரிந்தியர் 5:10 ஏசனன்ைாை், 
ெரீரத்திை் அேனேன் செய்த 
நன்லமக்காேது தீலமக்காேது 
தக்க பைலன அலடயும்படிக்கு, 
நாசமை்ைாரும் கிறிஸ்துவின் 
நியாயாெனத்திை்கு முன்பாக 
சேைிப்படவேை்டும்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
20:11 பின்பு, நான் சபரிய 
சேை்லைெ ்சிங்காெனத்லதயும் 
அதின்வமை் வீை்றிருக்கிைேலரயும் 
கை்வடன்; அேருலடய 
ெமுகத்திலிருந்து பூமியும் ோனமும் 
அகன்றுவபாயின; அலேகளுக்கு 
இடங்காைப்படவிை்லை.

12 மரித்வதாராகிய சிறிவயாலரயும் 
சபரிவயாலரயும் வதேனுக்கு 
முன்பாக நிை்கக்கை்வடன்; 
அப்சபாழுது புஸ்தகங்கை் 
திைக்கப்படட்ன; ஜீேபுஸ்தகம் 

1 ொமுவேை்
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என்னும் வேசைாரு புஸ்தகமும் 
திைக்கப்படட்து; அப்சபாழுது 
அந்தப் புஸ்தகங்கைிை் 
எழுதப்படட்லேகைின்படிவய 
மரித்வதார ்தங்கை் தங்கை் 
கிரிலயகளுக்குத்தக்கதாக 
நியாயத்தீரப்்பலடந்தாரக்ை்.

13 ெமுத்திரம் தன்னிலுை்ை 
மரித்வதாலர ஒப்புவித்தது; 
மரைமும் பாதாைமும் 
தங்கைிலுை்ை மரித்வதாலர 
ஒப்புவித்தன. யாேரும் தங்கை் 
தங்கை் கிரிலயகைின்படிவய 
நியாயத்தீரப்்பலடந்தாரக்ை்.

14 அப்சபாழுது மரைமும் பாதாைமும் 
அக்கினிக்கடலிவை தை்ைப்படட்ன. 
இது இரை்டாம் மரைம்.

15 ஜீேபுஸ்தகத்திவை 
எழுதப்படட்ேனாகக் 
காைப்படாதேசனேவனா அேன் 
அக்கினிக்கடலிவை தை்ைப்படட்ான்.

வமலும் காை்க: #1; #6; ெங்கீதம் 2:2; ெங்கீதம் 
20:6; ெங்கீதம் 45:7; ெங்கீதம் 89:17,24; 

ெங்கீதம் 92:9; மத்வதயு 28:18; லுூக்கா 1:69; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 4:27; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 10:38.

1 ொமுவேை்
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A03 மேசியா தாவீதிடமிருந்து 
இறங்கியேர்.

B01 மேசியா மதேனுமடய குோரன்.
D04 இராஜாோக மேசியாவின் 

ஊழியே்.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.
               
2 சாமுமேல் 

7:12 உன் நாட்கள் நிமறமேறி, 
நீ உன் பிதாக்கமளாமட 
நித்திமரபண்ணுே்மபாது, 
நான் உனக்குப்பின்பு உன் 
கர்ப்பப்பிறப்பாகிய உன் 
சந்ததிமய எழுே்பப்பண்ணி, 
அேன் ராஜ்யத்மத 
நிமலப்படுத்துமேன்.

13 அேன் என் நாேத்திற்வகன்று 
ஒரு ஆலயத்மதக் கட்டுோன்; 
அேன் ராஜ்யபாரத்தின் 
சிங்காசனத்மத என்மறக்குே் 
நிமலக்கப்பண்ணுமேன்.

14 நான் அேனுக்குப் 
பிதாோயிருப்மபன், அேன் 
எனக்குக் குோரனாயிருப்பான்; 
அேன் அக்கிரேே் வசய்தால், 
நான் அேமன ேனுஷருமடய 
மிலாற்றினாலுே் 
ேனுபுத்திரருமடய 
அடிகளினாலுே் தண்டிப்மபன்.

15 உனக்கு முன்பாக நான் 
தள்ளிவிட்ட சவுலிடத்திலிருந்து 
என் கிருமபமய 
விலக்கினதுமபால அேமனவிட்டு 
விலக்கோட்மடன்.

16 உன் வீடுே், உன் ராஜ்யமுே், 
என்வறன்மறக்குே் 
உனக்கு முன்பாக 
ஸ்திரப்பட்டிருக்குே்; உன் 
ராஜாசனே் என்வறன்மறக்குே் 

நிமலவபற்றிருக்குே் 
என்கிறாவரன்று 
வசால்லசவ்சான்னார.்

சங்கீதே் 89:26 அேன் என்லன 
வநாக்கி: நீர ்என் பிதா, என் 
வதேன், என் இரடச்ிப்பின் 
கன்மலைசயன்று சொை்லுோன்.

27 நான் அேலன எனக்கு 
முதை்வபைானேனும், பூமியின் 
ராஜாக்கலைப்பாரக்்கிலும் மகா 
உயரந்்தேனுமாக்குவேன்.

28 என் கிருலபலய 
என்சைன்லைக்கும் 
அேனுக்காகக் காப்வபன்; என் 
உடன்படிக்லக, அேனுக்காக 
உறுதிப்படுத்தப்படும்.

29 அேன் ெந்ததி என்சைன்லைக்கும் 
நிலைத்திருக்கவும், அேன் 
ராஜாெனம் ோனங்களுை்ைமடட்ும் 
நிலைநிை்கவும்செய்வேன்.

ேத்மதயு 3:17 அன்றியும், 
ோனத்திலிருந்து ஒரு ெத்தம் 
உை்டாகி, இேர ்என்னுலடய 
வநெகுமாரன், இேரிை் 
பிரியமாயிருக்கிவைன் என்று 
உலரத்தது.

லுூக்கா 1:30 வதேதூதன் அேலை 
வநாக்கி: மரியாவை, பயப்படாவத, நீ 
வதேனிடத்திை் கிருலபசபை்ைாய்.

31 இவதா, நீ கரப்்பேதியாகி ஒரு 
குமாரலனப் சபறுோய்; அேருக்கு 
இவயசு என்று வபரிடுோயாக.

32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 

2 ொமுவேை்
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அேருக்குக் சகாடுப்பார.்
33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 

என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

மயாோன் 1:14 அந்த ோரத்்லத 
மாம்ெமாகி, கிருலபயினாலும் 
ெத்தியத்தினாலும் நிலைந்தேராய், 
நமக்குை்வை ோெம்பை்ைினார;் 
அேருலடய மகிலமலயக் 
கை்வடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒவர 
வபைானேருலடய மகிலமக்கு ஏை்ை 
மகிலமயாகவே இருந்தது.

18 வதேலன ஒருேனும் 
ஒருக்காலுங் கை்டதிை்லை, 
பிதாவின் மடியிலிருக்கிை 
ஒவரவபைான குமாரவன அேலர 
சேைிப்படுத்தினார.்

எபிவரயர் 1:1 பூரே்காைங்கைிை் 
பங்குபங்காகவும் 
ேலகேலகயாகவும், 
தீரக்்கதரிசிகை் மூைமாய்ப் 
பிதாக்களுக்குத் திருவுைம்பை்றின 
வதேன்,

2 இந்தக் கலடசி நாடக்ைிை் 
குமாரன் மூைமாய் நமக்குத் 
திருவுைம்பை்றினார;் இேலரெ ்
ெரே்த்துக்கும் சுதந்தரோைியாக 
நியமித்தார,் இேலரக்சகாை்டு 
உைகங்கலையும் உை்டாக்கினார.்

3 இேர ்அேருலடய மகிலமயின் 
பிரகாெமும், அேருலடய 
தன்லமயின் சொரூபமுமாயிருந்து, 
ெரே்த்லதயும் தம்முலடய 
ேை்ைலமயுை்ை ேெனத்தினாவை 
தாங்குகிைேராய், தம்மாவைதாவம 
நம்முலடய பாேங்கலை 

நீக்கும் சுத்திகரிப்லப 
உை்டுபை்ைி, உன்னதத்திலுை்ை 
மகத்துேமானேருலடய 
ேைதுபாரிெத்திவை உடக்ாரந்்தார.்

4 இேர ்வதேதூலரப்பாரக்்கிலும் 
எே்ேைவு விவெஷித்த நாமத்லதெ ்
சுதந்தரித்துக்சகாை்டாவரா, 
அே்ேைவு அதிகமாய் அேரக்ைிலும் 
வமன்லமயுை்ைேரானார.்

5 எப்படிசயனிை், நீர ்என்னுலடய 
குமாரன், இன்று நான் 
உம்லம சஜநிப்பித்வதன் 
என்றும்; நான் அேருக்குப் 
பிதாோயிருப்வபன், அேர ்எனக்குக் 
குமாரனாயிருப்பார ்என்றும், 
அேர ்தூதரக்ைிை் யாருக்காேது 
எப்வபாதாகிலும் சொன்னதுை்டா?

6 ஆகிலும், தமது 
முதை்வபைானேலர உைகத்திை் 
பிரவேசிக்கெச்ெய்தவபாது: 
தூதரக்ை் யாேரும் அேலரத் 
சதாழுதுசகாை்ைக்கடேரக்ை் 
என்ைார.்

7 வதேதூதலரக்குறித்வதா 
தம்முலடய தூதரக்லைக் 
காை்றுகைாகவும், தம்முலடய 
ஊழியக்காரலர அக்கினி 
ஜுோலைகைாகவும் செய்கிைார ்
என்று சொை்லியிருக்கிைது.

8 குமாரலன வநாக்கி: வதேவன, 
உம்முலடய சிங்காெனம் 
என்சைன்லைக்குமுை்ைது, 
உம்முலடய ராஜ்யத்தின் 
செங்வகாை் நீதியுை்ை 
செங்வகாைாயிருக்கிைது.

1 மயாோன் 4:9 தம்முலடய 
ஒவர வபைான குமாரனாவை நாம் 
பிலைக்கும்படிக்கு வதேன் அேலர 
இே்வுைகத்திவை அனுப்பினதினாை் 
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வதேன் நம்வமை் லேத்த அன்பு 
சேைிப்படட்து.

10 நாம் வதேனிடத்திை் 
அன்புகூரந்்ததினாை் 
அை்ை, அேர ்நம்மிடத்திை் 
அன்புகூரந்்து, நம்முலடய 
பாேங்கலை நிவிரத்்திசெய்கிை 
கிருபாதாரபலியாகத் தம்முலடய 
குமாரலன அனுப்பினதினாவை 
அன்பு உை்டாயிருக்கிைது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வமலும் காை்க: #1; 1 இராஜாக்கை் 5:5; 1 
இராஜாக்கை் 8:19; 1 நாைாகமம் 17:11; ெங்கீதம் 

72:17-19; ெங்கீதம் 89:36,37; ஏொயா 9:7; எவரமியா 
23:5,6; தானிவயை் 2:44; தானிவயை் 7:14; 

ெகரியா 6:13; மத்வதயு 16:18; வயாோன் 12:34; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 13:34-37; 1 
வபதுரு 2:5; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 20.

E12 மேசியா மதேனுமடய 
சட்டத்மத நிமறமேற்றுோர்.

2 சாமுமேல் 22:20 என்மேல் 
அேர் பிரியோயிருந்தபடியால், 
விசாலோன இடத்திமல 
என்மனக் வகாண்டுேந்து, 
என்மனத் தப்புவித்தார.்

21 கரத்்தர் என் நீதிக்குத்தக்கதாக 
எனக்குப் பதில் 
அளித்தார;் என் மககளின் 
சுத்தத்திற்குத்தக்கதாக எனக்குச ்

சரிக்கட்டினார.்
22 கரத்்தருமடய ேழிகமளக் 

காத்துக்வகாண்டுேந்மதன; 
நான் என் மதேனுக்குத் 
துமராகே்பண்ணினதில்மல.

23 அேருமடய 
நியாயங்கமளவயல்லாே் எனக்கு 
முன்பாக நிறுத்திமனன்; நான் 
அேருமடய பிரோணங்கமள 
விட்டு விலகாேல்,

24 அேர் முன்பாக 
ேனஉண்மேயாயிருந்து, 
என் துரக்்குணத்திற்கு 
என்மனவிலக்கிக் 
காத்துக்வகாண்மடன்.

25 ஆமகயால் கரத்்தர் என் 
நீதிக்குத்தக்கதாகவுே், 
தே்முமடய கண்களுக்குமுன் 
இருக்கிற என் 
சுத்தத்திற்குத்தக்கதாகவுே் 
எனக்குப் பலனளித்தார.்

சங்கீதே் 1:2 கரத்்தருலடய 
வேதத்திை் பிரியமாயிருந்து, இரவும் 
பகலும் அேருலடய வேதத்திை் 
தியானமாயிருக்கிை மனுேன் 
பாக்கியோன்.

சங்கீதே் 22:8 கரத்்தரவ்மை் 
நம்பிக்லகயாயிருந்தாவன, 
அேர ்இேலன விடுவிக்கடட்ும்; 
இேன்வமை் பிரியமாயிருக்கிைாவர, 
இப்சபாழுது இேலன 
மீடட்ுவிடடட்ும் என்கிைாரக்ை்.

சங்கீதே் 40:8 என் வதேவன, 
உமக்குப் பிரியமானலதெ ்
செய்ய விரும்புகிவைன்; உமது 
நியாயப்பிரமாைம் என் 
உை்ைத்திை்குை் இருக்கிைது என்று 
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சொன்வனன்.

ஏசாயா 42:1 இவதா, நான் 
ஆதரிக்கிை என் தாென், நான் 
சதரிந்துசகாை்டேரும், என் 
ஆத்துமாவுக்குப் பிரியமானேரும் 
இேவர; என் ஆவிலய அேரவ்மை் 
அமரப்பை்ைிவனன்; அேர ்
புைஜாதிகளுக்கு நியாயத்லத 
சேைிப்படுத்துோர.்

ேத்மதயு 3:17 அன்றியும், 
ோனத்திலிருந்து ஒரு ெத்தம் 
உை்டாகி, இேர ்என்னுலடய 
வநெகுமாரன், இேரிை் 
பிரியமாயிருக்கிவைன் என்று 
உலரத்தது.

ேத்மதயு 17:5 அேன் வபசுலகயிை், 
இவதா, ஒைியுை்ை ஒரு வமகம் 
அேரக்ை்வமை் நிைலிடட்து. இேர ்
என்னுலடய வநெ குமாரன், இேரிை் 
பிரியமாயிருக்கிவைன், இேருக்குெ ்
செவிசகாடுங்கை் என்று அந்த 
வமகத்திலிருந்து ஒரு ெத்தம் 
உை்டாயிை்று.

மயாோன் 15:10 நான் என் 
பிதாவின் கை்பலனகலைக் 
லகக்சகாை்டு 
அேருலடய அன்பிவை 
நிலைத்திருக்கிைதுவபாை, 
நீங்களும் என் கை்பலனகலைக் 
லகக்சகாை்டிருந்தாை், 
என்னுலடய அன்பிவை 
நிலைத்திருப்பீரக்ை்.

மயாோன் 17:4 பூமியிவை நான் 
உம்லம மகிலமப்படுத்திவனன்; 
நான் செய்யும்படி நீர ்எனக்கு 

நியமித்த கிரிலயலயெ ்
செய்துமுடித்வதன்.

5 பிதாவே, உைகம் உை்டாகிைதை்கு 
முன்வன உம்மிடத்திை் எனக்கு 
உை்டாயிருந்த மகிலமயினாவை 
இப்சபாழுது நீர ்என்லன 
உம்மிடத்திவை மகிலமப்படுத்தும்.

மராேர் 
10:4 விசுோசிக்கிை எேனுக்கும் 
நீதி உை்டாகும்படியாகக் 
கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாைத்தின் 
முடிோயிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 18:19-24; ெங்கீதம் 37:31; 
ெங்கீதம் 119:13,30,102; வயாோன் 8:29; வயாோன் 

13:31,32; வராமர ்3:31; வராமர ்7:12; வராமர ்8:3,4; 
கைாத்தியர ்3:13,21; கைாத்தியர ்5:22,23.

B13 மேசியாவின் அதிகாரே்.
B21 மேசியா ஒளி.
E09 மேசியாவின் மநர்மே.

2 சாமுமேல் 23:1 தாவீதுமடய 
கமடசி ோரத்்மதகள் 
மேன்மேயாய் உயரத்்தப்பட்டு, 
யாக்மகாபுமடய மதேனால் 
அபிமஷகே் வபற்று, 
இஸ்ரமேலின் சங்கீதங்கமள 
இன்போய்ப்பாடின ஈசாயின் 
குோரனாகிய தாவீது என்னுே் 
புருஷன் வசால்லுகிறது 
என்னவேன்றால்;

2 கரத்்தருமடய ஆவியானேர் 
என்மனக்வகாண்டு மபசினார;் 
அேருமடய ேசனே் என்னுமடய 
நாவில் இருந்தது.

3 இஸ்ரமேலின் மதேனுே் 
இஸ்ரமேலின் 
கன்ேமலயுோனேர் எனக்குச ்
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வசால்லி உமரத்ததாேது: 
நீதிபரராய் ேனுஷமர 
ஆண்டு, வதய்ேபயோய்த் 
துமரத்தனே்பண்ணுகிறேர் 
இருப்பார.்

4 அேர் காமலயில் 
ேந்தாரமில்லாேல் உதித்து, 
ேமைக்குப்பிற்பாடு 
தன் காந்தியினால் 
புல்மலப் பூமியிலிருந்து 
முமளக்கப்பண்ணுகிற 
சூரியனுமடய விடியற்கால 
வேளிசச்த்மதப்மபால இருப்பார் 
என்றார.்

சங்கீதே் 72:6 புை்ைறுப்புை்ட 
சேைியின் வமை் சபய்யும் 
மலைலயப்வபாைவும், பூமிலய 
நலனக்கும் தூைலைப்வபாைவும் 
இைங்குோர.்

7 அேருலடய நாடக்ைிை் 
நீதிமான் செழிப்பான்; 
ெந்திரனுை்ைேலரக்கும் மிகுந்த 
ெமாதானம் இருக்கும்.

8 ெமுத்திரந்சதாடங்கி 
மறுெமுத்திரம்ேலரக்கும், 
நதிசதாடங்கி பூமியின் 
எை்லைகை்ேலரக்கும் அேர ்
அரொளுோர.்

மீகா 5:2 எப்பிராத்தா 
என்னப்படட் சபத்ைவகவம, 
நீ யூவதயாவிலுை்ை 
ஆயிரங்களுக்குை்வை 
சிறியதாயிருந்தும், 
இஸ்ரவேலை ஆைப்வபாகிைேர ்
உன்னிடத்திலிருந்து புைப்படட்ு 
என்னிடத்திை் ேருோர;் அேருலடய 
புைப்படுதை் அநாதி நாடக்ைாகிய 
பூரே்த்தினுலடயது.

லுூக்கா 1:76 நீவயா பாைகவன, 
உன்னதமானேருலடய தீரக்்கதரிசி 
என்னப்படுோய்; நீ கரத்்தருக்கு 
ேழிகலை ஆயத்தம்பை்ைவும்,

77 நமது வதேனுலடய உருக்கமான 
இரக்கத்தினாவை அேருலடய 
ஜனத்துக்குப் பாேமன்னிப்பாகிய 
இரடச்ிப்லபத் சதரியப்படுத்தவும், 
அேருக்கு முன்னாக 
நடந்துவபாோய்.

78 அந்தகாரத்திலும் மரை இருைிலும், 
உடக்ாரந்்திக்கிைேரக்ளுக்கு 
சேைிெெ்ம் தரவும்,

79 நம்முலடய காை்கலைெ ்
ெமாதானத்தின் ேழியிவை 
நடத்தவும், அே்விரக்கத்தினாவை 
உன்னதத்திலிருந்து வதான்றிய 
அருவைாதயம் நம்லமெ ்
ெந்தித்திருக்கிைது என்ைான்.

மயாோன் 8:12 மறுபடியும் இவயசு 
ஜனங்கலை வநாக்கி: நான் 
உைகத்திை்கு ஒைியாயிருக்கிவைன், 
என்லனப் பின்பை்றுகிைேன் 
இருைிவை நடோமை் ஜீேஒைிலய 
அலடந்திருப்பான் என்ைார.்

மயாோன் 12:35 அதை்கு 
இவயசு: இன்னும் சகாஞ்ெக்காைம் 
ஒைி உங்கைிடத்திை் இருக்கும்; 
இருைிை் நீங்கை் அகப்படாதபடிக்கு 
ஒைி உங்கவைாடிருக்லகயிை் 
நடவுங்கை்; இருைிை் நடக்கிைேன் 
தான் வபாகிை இடம் இன்னசதன்று 
அறியான்.

36 ஒைி உங்கவைாடிருக்லகயிை் 
நீங்கை் ஒைியின் 
பிை்லைகைாகும்படிக்கு, 
ஒைியினிடத்திை் 
விசுோெமாயிருங்கை் என்ைார.் 

2 ொமுவேை்
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இலேகலை இவயசு சொை்லி, 
அேரக்லை விடட்ு மலைந்தார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 21:23 
நகரத்திை்கு சேைிெெ்ங்சகாடுக்கெ ்
சூரியனும் ெந்திரனும் 
அதை்கு வேை்டுேதிை்லை; 
வதேனுலடய மகிலமவய 
அலதப் பிரகாசிப்பித்தது, 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேவர அதை்கு 
விைக்கு.

வமலும் காை்க: #1; உபாகமம் 32:4,30,31; ெங்கீதம் 
2:6-8; ெங்கீதம் 72:6; ெங்கீதம் 89:35; ஏொயா 4:2; 

ஏொயா 60:1-3,19,20; ஓசியா 6:3; மீகா 5:8; வயாோன் 
1:6,7.

2 ொமுவேை்
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E01 மேசியா ஊழியத்தின் ேமக.

2 இராஜாக்கள் 1:6 அதற்கு 
அேரக்ள்: ஒரு ேனுஷன் 
எங்களுக்கு எதிர்ப்பட்டுேந்து: 
நீங்கள் உங்கமள அனுப்பின 
ராஜாவினிடத்தில் 
திருே்பிப்மபாய், இஸ்ரமேலிமல 
மதேன் இல்மலவயன்றா நீ 
எக்மரானின் மதேனாகிய 
பாகால்மசபூபிடத்தில் 
விசாரிக்கப்மபாகிறாய்; 
இதினிமித்தே் நீ ஏறின 
கட்டிலிலிருந்து இறங்காேல் 
சாகமே சாோய் என்று கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார் என்பமத 
அேமனாமட வசால்லுங்கள் 
என்றான் என்று வசான்னாரக்ள்.

11 ேறுபடியுே் அேனிடத்திற்கு 
மேவறாரு தமலேமனயுே், 
அேனுமடய ஐே்பது 
மசேகமரயுே் அனுப்பினான். 
இேன் அேமன மநாக்கி: 
மதேனுமடய ேனுஷமன, 
ராஜா உன்மனச ்சீக்கிரோய் 
ேரசவ்சால்லுகிறார் என்றான்.

12 எலியா அேரக்ளுக்குப் 
பிரதியுத்தரோக: நான் 
மதேனுமடய ேனுஷனானால், 
அக்கினி ோனத்திலிருந்து 
இறங்கி, உன்மனயுே் 
உன் ஐே்பதுமபமரயுே் 
பட்சிக்கக்கடேது என்றான்; 
உடமன மதேனுமடய 
அக்கினி ோனத்திலிருந்து 
இறங்கி, அேமனயுே் அேன் 
ஐே்பதுமபமரயுே் பட்சித்தது.

லுூக்கா 9:51 பின்பு, அேர ்

எடுத்துக்சகாை்ைப்படும் 
நாடக்ை் ெமீபித்தவபாது, அேர ்
எருெவைமுக்குப் வபாகத் தமது 
முகத்லதத்திருப்பி,

52 தமக்கு முன்னாகத் தூதரக்லை 
அனுப்பினார.் அேரக்ை் 
வபாய், அேருக்கு இடத்லத 
ஆயத்தம்பை்ணும்படி 
ெமாரியருலடய ஒரு கிராமத்திவை 
பிரவேசித்தாரக்ை்.

53 அேர ்எருெவைமுக்குப் வபாக 
வநாக்கமாயிருந்தபடியினாை் 
அே்வூரார ்அேலர 
ஏை்றுக்சகாை்ைவிை்லை.

54 அேருலடய சீேராகிய 
யாக்வகாபும் வயாோனும் அலதக் 
கை்டவபாது: ஆை்டேவர, எலியா 
செய்ததுவபாை, ோனத்திலிருந்து 
அக்கினி இைங்கி இேரக்லை 
அழிக்கும்படி நாங்கை் 
கடட்லையிட உமக்குெ ்சித்தமா 
என்று வகடட்ாரக்ை்.

55 அேர ்திரும்பிப்பாரத்்து: நீங்கை் 
இன்ன ஆவியுை்ைேரக்சைன்பலத 
அறியீரக்ை் என்று அதடட்ி,

56 மனுேகுமாரன் மனுேருலடய 
ஜீேலன அழிக்கிைதை்கு அை்ை, 
இரடச்ிக்கிைதை்வக ேந்தார ்
என்ைார.் அதன்பின்பு அேரக்ை் 
வேசைாரு கிராமத்துக்குப் 
வபானாரக்ை்.

லுூக்கா 24:47 அன்றியும் 
மனந்திரும்புதலும் பாேமன்னிப்பும் 
எருெவைம் சதாடங்கிெ ்
ெகைவதெத்தாருக்கும் 
அேருலடய நாமத்தினாவை 
பிரெங்கிக்கப்படவும் வேை்டியது.

மயாோன் 3:17 உைகத்லத 

2 இராஜாக்கை்
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ஆக்கிலனக்குை்ைாகத் 
தீரக்்கும்படி வதேன் தம்முலடய 
குமாரலன உைகத்திை் 
அனுப்பாமை், அேராவை உைகம் 
இரடச்ிக்கப்படுேதை்காகவே 
அேலர அனுப்பினார.்

மயாோன் 12:47 ஒருேன் 
என் ோரத்்லதகலைக் வகடட்ும் 
விசுோசியாமை்வபானாை், அேலன 
நான் நியாயந்தீரப்்பதிை்லை; நான் 
உைகத்லத நியாயந்தீரக்்கேராமை், 
உைகத்லத இரடச்ிக்கேந்வதன்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
1:8 பரிசுத்த ஆவி உங்கைிடத்திை் 
ேரும்வபாது நீங்கை் சபைனலடந்து, 
எருெவைமிலும், யூவதயா 
முழுேதிலும், ெமாரியாவிலும், 
பூமியின் கலடசிபரியந்தமும், 
எனக்குெ ்ொடச்ிகைாயிருப்பீரக்ை் 
என்ைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
8:14 ெமாரியர ்வதேேெனத்லத 
ஏை்றுக்சகாை்டலத 
எருெவைமிலுை்ை 
அப்வபாஸ்தைரக்ை் 
வகை்விப்படட்ு, வபதுருலேயும் 
வயாோலனயும் அேரக்ைிடத்திை்கு 
அனுப்பினாரக்ை்.

வமலும் காை்க: நீதிசமாழிகை் 9:8; எவரமியா 
23:13; மீகா 1:5; மத்வதயு 18:11; மத்வதயு 

20:28; லுூக்கா 19:10; வயாோன் 4:4,9,40-42; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 9:31; 1 

தீவமாத்வதயு 1:15.

2 இராஜாக்கை்
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A03 மேசியா தாவீதிடமிருந்து 
இறங்கியேர்.

D04 இராஜாோக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

     
1 நாளாகேே் 17:11 நீ உன் 

பிதாக்களிடத்திமல மபாக, உன் 
நாட்கள் நிமறமேறுே்மபாது, 
நான் உனக்குப்பின்பு உன் 
புத்திரரில் ஒருேனாகிய உன் 
சந்ததிமய எழுே்பப்பண்ணி, 
அேன் ராஜ்யத்மத 
நிமலப்படுத்துமேன்.

ேத்மதயு 2:1 ஏவராது ராஜாவின் 
நாடக்ைிை் யூவதயாவிலுை்ை 
சபத்ைவகமிவை இவயசு 
பிைந்தசபாழுது, கிைக்கிலிருந்து 
ொஸ்திரிகை் எருெவைமுக்கு ேந்து,

2 யூதருக்கு ராஜாோகப் 
பிைந்திருக்கிைேர ்எங்வக? 
கிைக்கிவை அேருலடய 
நடெ்த்திரத்லதக் கை்டு, அேலரப் 
பைிந்து சகாை்ை ேந்வதாம் 
என்ைாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:36 தாவீது தன் காைத்தி-
வை வதேனுலடய சித்தத்தின்படி 
அேருக்கு ஊழியஞ்செய்தபின்பு 
நித்திலரயலடந்து, தன்பிதாக்கைி-
டத்திவை வெரக்்கப்படட்ு, அழிலேக் 
கை்டான்.

37 வதேனாை் எழுப்பப்படட்ேவரா 
அழிலேக் காைவிை்லை.

மராேர் 1:3 நம்முலடய 
பிதாோகிய வதேனாலும் 
கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவினாலும் 

உங்களுக்குக் கிருலபயும் 
ெமாதானமும் உை்டாேதாக.

வமலும் காை்க: #1.

E17 மேசியா மதேனுமடய 
ஆலயத்மதக் கட்டுோர்.

1 நாளாகேே் 17:12 அேன் 
எனக்கு ஒரு ஆலயத்மதக் 
கட்டுோன்; அேன் 
சிங்காசனத்மத என்மறக்குே் 
நிமலக்கப்பண்ணுமேன்.

மயாோன் 2:19 இவயசு அேரக்ளுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: இந்த ஆையத்லத 
இடித்துப்வபாடுங்கை், மூன்று 
நாலைக்குை்வை இலத எழுப்புவேன் 
என்ைார.்

20 அப்சபாழுது யூதரக்ை்: இந்த 
ஆையத்லதக் கடட் நாை்பத்தாறு 
ேருேம்சென்ைவத, நீர ்இலத 
மூன்று நாலைக்குை்வை எழுப்புவீவரா 
என்ைாரக்ை்.

21 அேவரா தம்முலடய ெரீரமாகிய 
ஆையத்லதக்குறித்துப் வபசினார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
7:47 ொசைாவமாவனா அேருக்கு 
ஆையத்லதக் கடட்ினான்.

48 ஆகிலும் உன்னதமானேர ்
லககைினாை் செய்யப்படட் 
ஆையங்கைிை் ோெமாயிரார.்

49 ோனம் எனக்குெ ்
சிங்காெனமும் பூமி எனக்குப் 
பாதபடியுமாயிருக்கிைது; 
எனக்காக நீங்கை் எப்படிப்படட் 
வீடல்டக் கடட்ுவீரக்ை், நான் 
தங்கியிருக்கத்தக்க ஸ்தைம் எது;

1 நாைாகமம்
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வகாமலாவசயர் 
2:9 ஏசனன்ைாை், வதேத்துேத்தின் 
பரிபூரைசமை்ைாம் 
ெரீரப்பிரகாரமாக, அேருக்குை் 
ோெமாயிருக்கிைது.

வமலும் காை்க: #1; ெகரியா 6:12,13.

A05 பிதாவுடனான மேசியாவின் 
உறவுமுமற.

1 நாளாகேே் 17:13 நான் 
அேனுக்குப் பிதாோயிருப்மபன், 
அேன் எனக்குக் 
குோரனாயிருப்பான்; 
உனக்கு முன் இருந்தேமன 
விட்டு என் கிருமபமய நான் 
விலகப்பண்ணினதுமபால, 
அேமன விட்டு 
விலகப்பண்ணாேல்,

லுூக்கா 9:35 அப்சபாழுது: இேர ்
என்னுலடய வநெகுமாரன், 
இேருக்குெ ்செவிசகாடுங்கை் 
என்று வமகத்திலிருந்து ஒரு 
ெத்தமுை்டாயிை்று.

மயாோன் 3:3 இவயசு அேனுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: ஒருேன் 
மறுபடியும் பிைோவிடட்ாை் 
வதேனுலடய ராஜ்யத்லதக் 
காைமாடட்ான் என்று 
சமய்யாகவே சமய்யாகவே 
உனக்குெ ்சொை்லுகிவைன் என்ைார.்

எபிவரயர் 1:5 எப்படிசயனிை், நீர ்
என்னுலடய குமாரன், இன்று 
நான் உம்லம சஜநிப்பித்வதன் 

என்றும்; நான் அேருக்குப் 
பிதாோயிருப்வபன், அேர ்எனக்குக் 
குமாரனாயிருப்பார ்என்றும், 
அேர ்தூதரக்ைிை் யாருக்காேது 
எப்வபாதாகிலும் சொன்னதுை்டா?

வமலும் காை்க: #1; ெங்கீதம் 2:7,12.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

1 நாளாகேே் 17:14 அேமன 
என் ஆலயத்திலுே் என் 
ராஜ்யத்திலுே் என்வறன்மறக்குே் 
நிமலக்கப்பண்ணுமேன்; 
அேனுமடய ராஜாசனே் 
என்வறன்மறக்குே் 
நிமலவபற்றிருக்குே் என்று 
வசால் என்றார.்

லுூக்கா 1:30 வதேதூதன் அேலை 
வநாக்கி: மரியாவை, பயப்படாவத, நீ 
வதேனிடத்திை் கிருலபசபை்ைாய்.

31 இவதா, நீ கரப்்பேதியாகி ஒரு 
குமாரலனப் சபறுோய்; அேருக்கு 
இவயசு என்று வபரிடுோயாக.

32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

வமலும் காை்க: #1; எபிசரயர ்3:6.

1 நாைாகமம்
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D08 மேசியாமே துமண நிற்பார்.

மயாபு 17:3 மதேரரீ் என் காரிய-
த்மத மேல்மபாட்டுக்வகாண்டு, 
எனக்காகப் பிமணப்படுவீராக; 
மேமற யார் எனக்குக் மகவகாடு-
க்கத்தக்கேர?்

நீதிவோழிகள் 
11:15 அந்நியனுக்காகப் 
பிலைப்படுகிைேன் சேகு 
பாடுபடுோன்; பிலைப்படுேலத 
சேறுப்பேன் சுகமாயிருப்பான்.

நீதிவோழிகள் 17:18 புத்தியீனன் 
தன் சிவநகிதனுக்கு முன்பாகக் 
லகயடித்துக்சகாடுத்துப் 
பிலைப்படுகிைான்.

நீதிவோழிகள் 22:26 லகயடித்து 
உடன்படட்ு, கடனுக்காகப் 
பிலைப்படுகிைேரக்ைிை் 
ஒருேனாகாவத.

எபிவரயர் 7:22 அே்ேைவு 
விவெஷித்த உடன்படிக்லகக்குப் 
பிலையாைியானார.்

வமலும் காை்க: ஏொயா 38:14; எவரமியா 30:21,22.

 
D05 மேசியாமே மீட்பராக 

இருப்பார்.
E11 மேசியா நித்திய ஜீேமனக் 

வகாடுப்பார்.
G01 மேசியாவின் உயிர்த்வதழுதல் 

முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

மயாபு 19:25 என் மீட்பர் 
உயிமராடிருக்கிறார் என்றுே், 

அேர் கமடசிநாளில் 
பூமியின்மேல் நிற்பார் என்றுே் 
நான் அறிந்திருக்கிமறன்.

26 இந்த என் மதால் முதலானமே 
அழுகிப்மபானபின்பு, நான் என் 
ோே்சத்தில் இருந்து மதேமனப் 
பார்ப்மபன்.

27 அேமர நாமன பார்ப்மபன்; 
அந்நிய கண்கள் அல்ல, என் 
கண்கமள அேமரக் காணுே்; 
இந்த ோஞ்மசயால் என் 
உள்ளிந்திரியங்கள் எனக்குள் 
மசார்ந்து மபாகிறது.

ஏசாயா 26:19 மரித்த 
உம்முலடயேரக்ை் பிவரதமான 
என்னுலடயேரக்வைாவடகூட 
எழுந்திருப்பாரக்ை்; மை்ைிவை 
தங்கியிருக்கிைேரக்வை, விழித்துக் 
சகம்பீரியுங்கை்; உம்முலடய 
பனி பூை்டுகைின்வமை் 
சபய்யும் பனிவபாை் இருக்கும்; 
மரித்வதாலரப் பூமி புைப்படப் 
பை்ணும்.

தானிமயல் 
12:2 பூமியின் தூைிவை 
நித்திலரபை்ணுகிைேரக்ைாகிய 
அவநகரிை் சிைர ்
நித்தியஜீேனுக்கும், சிைர ்நித்திய 
நிந்லதக்கும் இகை்ெச்ிக்கும் 
விழித்து எழுந்திருப்பாரக்ை்.

மயாோன் 5:28 இலதக்குறித்து 
நீங்கை் ஆெெ்ரியப்படவேை்டாம்; 
ஏசனன்ைாை் பிவரதக்குழிகைிலுை்ை 
அலனேரும் அேருலடய 
ெத்தத்லதக் வகடக்ுங் காைம் ேரும்;

மராேர் 8:13 மாம்ெத்தின்படி 

வயாபு
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பிலைத்தாை் ொவீரக்ை்; 
ஆவியினாவை ெரீரத்தின் 
செய்லககலை அழித்தாை் 
பிலைப்பீரக்ை்.

1 வகாரிந்தியர் 15:22 ஆதாமுக்குை் 
எை்ைாரும் மரிக்கிைதுவபாை, 
கிறிஸ்துவுக்குை் எை்ைாரும் 
உயிரப்்பிக்கப்படுோரக்ை்.

23 அேனேன் தன்தன் ேரிலெயிவை 
உயிரப்்பிக்கப்படுோன், 
முதை்பைனானேர ்கிறிஸ்து; 
பின்பு அேர ்ேருலகயிை் 
அேருலடயேரக்ை் 
உயிரப்்பிக்கப்படுோரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:18 மரித்வதன், ஆனாலும், 
இவதா, ெதாகாைங்கைிலும் 
உயிவராடிருக்கிவைன், 
ஆசமன்; நான் மரைத்திை்கும் 
பாதாைத்திை்குமுரிய 
திைவுவகாை்கலை 
உலடயேராயிருக்கிவைன்.

வமலும் காை்க: வயாபு 33:23,24; ெங்கீதம் 19:14; 
ஏொயா 54:5; ஏொயா 59:20,21; எவெக்கிவயை் 37:7-10; 

எவபசியர ்1:7; 2 தீவமாத்வதயு 4:8.

வயாபு
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B11 மேசியாவின் கீை்ப்படியுே் 
தன்மே.

E12 மேசியா மதேனுமடய 
சட்டத்மத நிமறமேற்றுோர்.

G05 மேசியா அதிகக் கனிகமளக் 
காண்பார்.

சங்கீதே் 1:1 துன்ோரக்்கருமடய 
ஆமலாசமனயில் நடோேலுே், 
பாவிகளுமடய ேழியில் 
நில்லாேலுே், பரியாசக்காரர் 
உட்காருே் இடத்தில் 
உட்காராேலுே்,

2 கரத்்தருமடய மேதத்தில் 
பிரியோயிருந்து, இரவுே் 
பகலுே் அேருமடய மேதத்தில் 
தியானோயிருக்கிற ேனுஷன் 
பாக்கியோன்.

3 அேன் நீரக்்கால்களின் 
ஓரோய் நடப்பட்டு, தன் 
காலத்தில் தன் கனிமயத் 
தந்து, இமலயுதிராதிருக்கிற 
ேரத்மதப்மபாலிருப்பான்; அேன் 
வசய்ேவதல்லாே் ோய்க்குே்.

4 துன்ோரக்்கமரா அப்படியிராேல் 
காற்றுப் பறக்கடிக்குே் 
பதமரப்மபால் இருக்கிறாரக்ள்.

5 ஆமகயால் துன்ோரக்்கர் 
நியாயத்தீர்ப்பிலுே், பாவிகள் 
நீதிோன்களின் சமபயிலுே் 
நிமலநிற்பதில்மல.

6 கரத்்தர் நீதிோன்களின் 
ேழிமய அறிந்திருக்கிறார;் 
துன்ோரக்்கரின் ேழிமயா 
அழியுே்.

சங்கீதே் 40:8 என் வதேவன, 
உமக்குப் பிரியமானலதெ ்
செய்ய விரும்புகிவைன்; உமது 
நியாயப்பிரமாைம் என் 

உை்ைத்திை்குை் இருக்கிைது என்று 
சொன்வனன்.

ஏசாயா 53:11 அேர ்தமது 
ஆத்தும ேருத்தத்தின் பைலனக் 
கை்டு திருப்தியாோர;் என் 
தாெனாகிய நீதிபரர ்தம்லமப் 
பை்றும் அறிவினாை் அவநகலர 
நீதிமான்கைாக்குோர;் 
அேரக்ளுலடய அக்கிரமங்கலைத் 
தாவம சுமந்துசகாை்ோர.்

எமரமியா 17:7 கரத்்தரவ்மை் 
நம்பிக்லகலேத்து, கரத்்தலரத் தன் 
நம்பிக்லகயாகக் சகாை்டிருக்கிை 
மனுேன் பாக்கியோன்.

8 அேன் தை்ைீரை்லடயிவை 
நாடட்ப்படட்தும் காை்ோய் 
ஓரமாகத் தன் வேரக்லை 
விடுகிைதும், உேைம் 
ேருகிைலதக் காைாமை் 
இலை பெல்ெயாயிருக்கிைதும், 
மலைத்தாை்ெச்ியான 
ேருேத்திலும் ேருத்தமின்றித் 
தப்பாமை் கனிசகாடுக்கிைதுமான 
மரத்லதப்வபாலிருப்பான்.

மயாோன் 4:34 இவயசு அேரக்லை 
வநாக்கி: நான் என்லன 
அனுப்பினேருலடய சித்தத்தின்படி 
செய்து அேருலடய கிரிலயலய 
முடிப்பவத என்னுலடய 
வபாஜனமாயிருக்கிைது.

மராேர் 3:12 எை்ைாரும் ேழிதப்பி, 
ஏகமாய்க் சகடட்ுப்வபானாரக்ை்; 
நன்லமசெய்கிைேன் இை்லை, 
ஒருேனாகிலும் இை்லை.

எபிவரயர் 7:26 பரிசுத்தரும், 

ெங்கீதம்



115

குை்ைமை்ைேரும், மாசிை்ைாதேரும், 
பாவிகளுக்கு விைகினேரும், 
ோனங்கைிலும் 
உயரந்்தேருமாயிருக்கிை 
இே்விதமான பிரதான ஆொரியர ்
நமக்கு ஏை்ைேராயிருக்கிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:2 நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும், 
நதியின் இருகலரயிலும், 
பன்னிரை்டுவிதமான 
கனிகலைத்தரும் ஜீேவிருடெ்ம் 
இருந்தது, அது மாதந்வதாறும் தன் 
கனிலயக் சகாடுக்கும்; அந்த 
விருடெ்த்தின் இலைகை் ஜனங்கை் 
ஆவராக்கியமலடகிைதை்கு 
ஏதுோனலேகை்.

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 2:9; உபாகமம் 
11:18-20; வயாசுோ 1:8; ெங்கீதம் 37:30,31; ெங்கீதம் 

104:34; ெங்கீதம் 112:1; ெங்கீதம் 119:11,15,16,24,47,97-
99; எவரமியா 31:33; மை்கியா 3:17,18; வராமர ்7:22; 

எபிசரயர ்8:10; வயாோன் 5:3.

F12 மேசியா எதிர்ப்புகமள 
அனுபவிப்பார்.

சங்கீதே் 2:1 ஜாதிகள் 
வகாந்தளித்து, ஜனங்கள் 
விருதாக்காரியத்மதச ்
சிந்திப்பாமனன்?

லுூக்கா 18:32 எப்படிசயனிை், 
அேர ்புைஜாதியாரிடத்திை் 
ஒப்புக்சகாடுக்கப்படட்ு, 
பரியாெமும் நிந்லதயும் அலடந்து, 
துப்பப்படுோர.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
4:24 அேரக்ை் அலதக் வகடட்ு, 
ஒருமனப்படட்ு வதேலன 

வநாக்கிெ ்ெத்தமிடட்ு: கரத்்தாவே, 
நீர ்ோனத்லதயும் பூமிலயயும் 
ெமுத்திரத்லதயும் அலேகைிலுை்ை 
யாேை்லையும் உை்டாக்கின 
வதேனாயிருக்கிறீர.்

25 புைஜாதிகை் சகாந்தைித்து, 
ஜனங்கை் விருதா காரியங்கலைெ ்
சிந்திப்பாவனன் என்றும்,

26 கரத்்தருக்கு விவராதமாகவும், 
வதேனுலடய கிறிஸ்துவுக்கு 
விவராதமாகவும் பூமியின் 
ராஜாக்கை் எழும்பி நின்று, 
அதிகாரிகை் ஏகமாய்க் 
கூடட்ங்கூடினாரக்ை் என்றும் 
வதேரீர ்உம்முலடய தாெனாகிய 
தாவீதின் ோக்கினாை் உலரத்தீவர.

27 அந்தப்படி உம்முலடய கரமும் 
உம்முலடய ஆவைாெலனயும் 
முன் குறித்தலேகை் யாலேயும் 
செய்யும்படி,

28 ஏவராதும் சபாந்தியுபிைாத்தும், 
புைஜாதிகவைாடும் இஸ்ரவேை் 
ஜனங்கவைாடுங்கூட, நீர ்
அபிவேகம்பை்ைின உம்முலடய 
பரிசுத்த பிை்லையாகிய 
இவயசுவுக்கு விவராதமாய், 
சமய்யாகவே கூடட்ங்கூடினாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
17:14 இேரக்ை் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருடவன 
யுத்தம்பை்ணுோரக்ை், 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேர ்
கரத்்தாதி கரத்்தரும் ராஜாதி 
ராஜாவுமாயிருக்கிைபடியாை் 
அேரக்லை சஜயிப்பார;் 
அேவராடுகூட இருக்கிைேரக்ை் 
அலைக்கப்படட்ேரக்ளும் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்ேரக்ளும் 
உை்லமயுை்ைேரக்ளுமாயிருக்கி
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ைாரக்ை் என்ைான்.

வமலும் காை்க: #1; ெங்கீதம் 83:2-5; மத்வதயு 21:38; 
வயாோன் 11:50; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 

5:33; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 16:22.

F12 மேசியா எதிர்ப்புகமள 
அனுபவிப்பார்.

சங்கீதே் 2:2 கரத்்தருக்கு 
விமராதோகவுே் அேர் 
அபிமஷகே்பண்ணினேருக்கு 
விமராதோகவுே், பூமியின் 
ராஜாக்கள் எழுே்பிநின்று, 
அதிகாரிகள் ஏகோய் 
ஆமலாசமனபண்ணி:

3 அேரக்ள் கட்டுகமள 
அறுத்து அேரக்ள் 
கயிறுகமள நே்மேவிட்டு 
எறிந்துமபாடுமோே் 
என்கிறாரக்ள்.

லுூக்கா 13:31 அந்த நாைிவை சிை 
பரிவெயர ்அேரிடத்திை் ேந்து: நீர ்
இே்விடத்லத விடட்ுப் வபாய்விடும்; 
ஏவராது உம்லமக்சகாலைசெய்ய 
மனதாய் இருக்கிைான் என்ைாரக்ை்.

லுூக்கா 19:14 அேனுலடய ஊரார ்
அேலனப் பலகத்து, இேன் 
எங்கை் வமை் ராஜாோயிருக்கிைது 
எங்களுக்கு மனதிை்லைசயன்று 
சொை்லும்படி அேன் 
பின்வன ஸ்தானாபதிகலை 
அனுப்பினாரக்ை்.

லுூக்கா 23:11 அப்சபாழுது ஏவராது 
தன் வபாரெ்வ்ெேகவராடுகூட 
அேலர நிந்தித்துப் 
பரியாெம்பை்ைி, மினுக்கான 

ேஸ்திரத்லத அேருக்கு 
உடுத்தி, அேலரத் திரும்பப் 
பிைாத்துவினிடத்திை்கு 
அனுப்பினான்.

12 முன்வன ஒருேருக்சகாருேர ்
பலகேராயிருந்த பிைாத்துவும் 
ஏவராதும் அன்லையத்தினம் 
சிவநகிதரானாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
17:14 இேரக்ை் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருடவன 
யுத்தம்பை்ணுோரக்ை், 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேர ்
கரத்்தாதி கரத்்தரும் ராஜாதி 
ராஜாவுமாயிருக்கிைபடியாை் 
அேரக்லை சஜயிப்பார;் 
அேவராடுகூட இருக்கிைேரக்ை் 
அலைக்கப்படட்ேரக்ளும் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்ேரக்ளும் 
உை்லமயுை்ைேரக்ளுமாயிருக்கி
ைாரக்ை் என்ைான்.

வமலும் காை்க: #1; மத்வதயு 2:16; மத்வதயு 
25:59; மத்வதயு 27:1; வயாோன் 1:41; வயாோன் 

15:23; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 4:5-
8; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 10:38; 

அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 12:1-6; எபிசரயர ்
1:9; 1 வபதுரு 2:7,8.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 2:4 பரமலாகத்தில் 
வீற்றிருக்கிறேர் நமகப்பார;் 
ஆண்டேர் அேரக்மள 
இகழுோர.்

5 அப்வபாழுது அேர் 
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தேது மகாபத்திமல 
அேரக்மளாமட மபசி, தேது 
உக்கிரத்திமல அேரக்மளக் 
கலங்கப்பண்ணுோர.்

6 நான் என்னுமடய 
பரிசுத்தபரே்தோகிய 
சீமயான்மீதில் என்னுமடய 
ராஜாமே அபிமஷகே்பண்ணி 
மேத்மதன் என்றார.்

ேத்மதயு 23:33 ெரப்்பங்கவை, 
விரியன்பாம்புக்குடட்ிகவை! 
நரகாக்கிலனக்கு எப்படித் 
தப்பித்துக்சகாை்வீரக்ை்?

34 ஆலகயாை், இவதா, 
தீரக்்கதரிசிகலையும் 
ஞானிகலையும் வேதபாரகலரயும் 
உங்கைிடத்திவை அனுப்புகிவைன்; 
அேரக்ைிை் சிைலரக் சகான்று 
சிலுலேகைிை் அலைவீரக்ை், 
சிைலர உங்கை் ஆையங்கைின் 
ோரினாை் அடித்து, ஊருக்கு ஊர ்
துன்பபடுத்துவீரக்ை்.

35 நீதிமானாகிய ஆவபலின் இரத்தம் 
முதை் வதோையத்துக்கும் 
பலிபீடத்துக்கும் நடுவே நீங்கை் 
சகாலைசெய்த பரகியாவின் 
குமாரனாகிய ெகரியாவின் 
இரத்தம்ேலரக்கும், பூமியின்வமை் 
சிந்தப்படட் நீதிமான்கைின் 
இரத்தப்பழிசயை்ைாம் 
உங்கை்வமை் ேரும்படியாக 
இப்படிெ ்செய்வீரக்ை்.

36 இலேகசைை்ைாம் இந்தெ ்
ெந்ததியாரவ்மை் ேருசமன்று 
சமய்யாகவே உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன்.

ேத்மதயு 28:18 அப்சபாழுது இவயசு 
ெமீபத்திை் ேந்து, அேரக்லை 

வநாக்கி: ோனத்திலும் பூமியிலும் 
ெகை அதிகாரமும் எனக்குக் 
சகாடுக்கப்படட்ிருக்கிைது.

எமபசியர் 1:22 எை்ைாேை்லையும் 
அேருலடய பாதங்களுக்குக் 
கீை்ப்படுத்தி,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
14:1 பின்பு நான் பாரத்்தவபாது, 
இவதா, சீவயான் மலையின்வமை் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேலரயும், 
அேவராவடகூட அேருலடய 
பிதாவின் நாமம் தங்கை் 
சநை்றிகைிை் எழுதப்படட்ிருந்த 
இைடெ்த்து நாை்பத்து 
நாைாரயிரம்வபலரயும் 
நிை்கக்கை்வடன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 19:15 
புைஜாதிகலை சேடட்ும்படிக்கு 
அேருலடய ோயிலிருந்து 
கூரல்மயான படட்யம் 
புைப்படுகிைது; இருப்புக்வகாைாை் 
அேரக்லை அரொளுோர;் அேர ்
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனுலடய 
உக்கிரவகாபமாகிய மதுவுை்ை 
ஆலைலய மிதிக்கிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:16 தமது ேைதுகரத்திவை 
ஏழு நடெ்த்திரங்கலை 
ஏந்திக்சகாை்டிருந்தார;் அேர ்
ோயிலிருந்து இருபுைமும் 
கருக்குை்ை படட்யம் புைப்படட்து; 
அேருலடய முகம் ேை்ைலமயாய்ப் 
பிரகாசிக்கிை சூரியலனப் 
வபாலிருந்தது.

வமலும் காை்க: #1; ெங்கீதம் 11:4; ெங்கீதம் 
37:13; ெங்கீதம் 50:16-22; ெங்கீதம் 59:8; 
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ெங்கீதம் 115:3; நீதிசமாழிகை் 1:26; ஏொயா 
40:22; ெகரியா 1:15; லுூக்கா 19:27,43,44; 

அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 2:34-36; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 5:30,31; 

எபிசரயர ்12:22-25; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 
14:1; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 19:15.

B01 மேசியா மதேனுமடய குோரன்.
B04 மேசியாவின் வதய்வீகப் 

பண்புகள்.

சங்கீதே் 2:7 தீர்ோனத்தின் 
விேரே் வசால்லுமேன்; கரத்்தர் 
என்மன மநாக்கி: நீர் என்னுமடய 
குோரன், இன்று நான் உே்மே 
ஜநிப்பித்மதன்;

ேத்மதயு 3:17 அன்றியும், 
ோனத்திலிருந்து ஒரு ெத்தம் 
உை்டாகி, இேர ்என்னுலடய 
வநெகுமாரன், இேரிை் 
பிரியமாயிருக்கிவைன் என்று 
உலரத்தது.

ேத்மதயு 25:31 அன்றியும் 
மனுேகுமாரன் தமது 
மகிலமசபாருந்தினேராய்ெ ்
ெகை பரிசுத்த தூதவராடுங்கூட 
ேரும்வபாது, தமது மகிலமயுை்ை 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருப்பார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:32 நீர ்என்னுலடய 
குமாரன், இன்று நான் உம்லம 
ஜநிப்பித்வதன் என்று இரை்டாம் 
ெங்கீதத்திை் எழுதியிருக்கிைபடிவய,

33 இவயசுலே எழுப்பினதினாவை 
வதேன் நம்முலடய பிதாக்களுக்கு 
அருைிெச்ெய்த ோக்குத்தத்தத்லத 
அேரக்ளுலடய பிை்லைகைாகிய 

நமக்கு நிலைவேை்றினார ்
என்று நாங்களும் உங்களுக்குெ ்
சுவிவெேமாய் அறிவிக்கிவைாம்.

மராேர் 1:1 இவயசு 
கிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரனும், 
அப்வபாஸ்தைனாகும்படி 
அலைக்கப்படட்ேனும், 
வதேனுலடய சுவிவெேத்திை்காகப் 
பிரித்சதடுக்கப்படட்ேனுமாகிய 
பவுை்,

2 வராமாபுரியிலுை்ை வதேப்பிரியரும் 
பரிசுத்தோன்கைாகும்படி 
அலைக்கப்படட்ேரக்ளுமாகிய 
அலனேருக்கும் எழுதுகிைதாேது;

3 நம்முலடய பிதாோகிய 
வதேனாலும் கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவினாலும் 
உங்களுக்குக் கிருலபயும் 
ெமாதானமும் உை்டாேதாக.

4 இவயசுகிறிஸ்துலேக்குறித்துத் 
வதேன் தம்முலடய தீரக்்கதரிசிகை் 
மூைமாய்ப் பரிசுத்த 
வேதாகமங்கைிை் முன்வன 
தம்முலடய சுவிவெேத்லதப் பை்றி 
ோக்குத்தத்தம்பை்ைினபடி 
கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துோனேர,்

எபிவரயர் 5:5 அந்தப்படிவய 
கிறிஸ்துவும் பிரதான 
ஆொரியராகிைதை்குத் 
தம்லமத்தாவம உயரத்்தவிை்லை; 
நீர ்என்னுலடய குமாரன், இன்று 
நான் உம்லம சஜநிப்பித்வதன் 
என்று அேவராவட சொன்னேவர 
அேலர உயரத்்தினார.்

6 அப்படிவய வேசைாரு இடத்திலும்: 
நீர ்சமை்கிவெவதக்கின் 
முலைலமயின்படி, 
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என்சைன்லைக்கும் 
ஆொரியராயிருக்கிறீர ்என்று 
சொை்லியிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: மத்வதயு 16:16; மத்வதயு 17:5; 
வயாோன் 1:14,18; வராமர ்1:1-4; எபிசரயர ்1:5,6.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 2:8 என்மனக் மகளுே், 
அப்வபாழுது ஜாதிகமள 
உேக்குச ்சுதந்தரோகவுே், 
பூமியின் எல்மலகமள உேக்குச ்
வசாந்தோகவுே் வகாடுப்மபன்;

மயாோன் 17:1 இவயசு இலேகலைெ ்
சொன்ன பின்பு தம்முலடய 
கை்கலை ோனத்துக்கு ஏசைடுத்து:

2 பிதாவே, வேலை ேந்தது, நீர ்
உம்முலடய குமாரனுக்குத் 
தந்தருைின யாேருக்கும் 
அேர ்நித்தியஜீேலனக் 
சகாடுக்கும்சபாருடட்ு மாம்ெமான 
யாேரவ்மலும் நீர ்அேருக்கு 
அதிகாரங்சகாடுத்தபடிவய, 
உம்முலடய குமாரன் உம்லம 
மகிலமப்படுத்தும்படிக்கு 
நீர ்உம்முலடய குமாரலன 
மகிலமப்படுத்தும்.

3 ஒன்ைான சமய்த்வதேனாகிய 
உம்லமயும் நீர ்அனுப்பினேராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துலேயும் அறிேவத 
நித்தியஜீேன்.

4 பூமியிவை நான் உம்லம 
மகிலமப்படுத்திவனன்; நான் 

செய்யும்படி நீர ்எனக்கு நியமித்த 
கிரிலயலயெ ்செய்துமுடித்வதன்.

5 பிதாவே, உைகம் உை்டாகிைதை்கு 
முன்வன உம்மிடத்திை் எனக்கு 
உை்டாயிருந்த மகிலமயினாவை 
இப்சபாழுது நீர ்என்லன 
உம்மிடத்திவை மகிலமப்படுத்தும்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
14:1 பின்பு நான் பாரத்்தவபாது, 
இவதா, சீவயான் மலையின்வமை் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேலரயும், 
அேவராவடகூட அேருலடய 
பிதாவின் நாமம் தங்கை் 
சநை்றிகைிை் எழுதப்படட்ிருந்த 
இைடெ்த்து நாை்பத்து 
நாைாரயிரம்வபலரயும் 
நிை்கக்கை்வடன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 19:15 
புைஜாதிகலை சேடட்ும்படிக்கு 
அேருலடய ோயிலிருந்து 
கூரல்மயான படட்யம் 
புைப்படுகிைது; இருப்புக்வகாைாை் 
அேரக்லை அரொளுோர;் அேர ்
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனுலடய 
உக்கிரவகாபமாகிய மதுவுை்ை 
ஆலைலய மிதிக்கிைார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; #4; ெங்கீதம் 22:17; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 20:21; 

அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 26:18-20; வராமர ்
16:26; 1 சதெவைானிக்வகயர ்1:9; சேைிப்படுத்தின 
விவெேம் 7:9-12; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 15:4.
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H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 2:9 இருப்புக்மகாலால் 
அேரக்மள வநாறுக்கி, 
குயக்கலத்மதப்மபால் 
அேரக்மள உமடத்துப்மபாடுவீர் 
என்று வசான்னார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 2:26 
சஜயங்சகாை்டு முடிவுபரியந்தம் 
என் கிரிலயகலைக் 
லகக்சகாை்ளுகிைேசனேவனா 
அேனுக்கு, நான் என் 
பிதாவினிடத்திை் அதிகாரம் 
சபை்ைதுவபாை, ஜாதிகை்வமை் 
அதிகாரம் சகாடுப்வபன்.

27 அேன் இருப்புக்வகாைாை் 
அேரக்லை ஆளுோன்; அேரக்ை் 
மை்பாை்டங்கலைப்வபாை 
சநாறுக்கப்படுோரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
12:5 ெகை ஜாதிகலையும் 
இருப்புக்வகாைாை் 
ஆளுலகசெய்யும் 
ஆை்பிை்லைலய சபை்ைாை்; 
அேளுலடய பிை்லை 
வதேனிடத்திை்கும் அேருலடய 
சிங்காெனத்தினிடத்திை்கும், 
எடுத்துக்சகாை்ைப்படட்து.

வமலும் காை்க: #1; ெங்கீதம் 21:8,9; ெங்கீதம் 89:22; 
ஏொயா 30:14; ஏொயா 60:12; தானிவயை் 2:44.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 2:10 இப்மபாதுே் 
ராஜாக்கமள, உணரே்மடயுங்கள் 
பூமியின் நியாயாதிபதிகமள, 
எசச்ரிக்மகயாயிருங்கள்.

11 பயத்துடமன கரத்்தமரச ்
மசவியுங்கள், நடுக்கத்துடமன 
களிகூருங்கள்.

12 குோரன் மகாபங்வகாள்ளாேலுே் 
நீங்கள் ேழியிமல அழியாேலுே் 
இருக்குே்படிக்கு, அேமர 
முத்தஞ்வசய்யுங்கள்; 
வகாஞ்சக்காலத்திமல 
அேருமடய மகாபே் 
பற்றிவயரியுே்; அேமர 
அண்டிக்வகாள்ளுகிற யாேருே் 
பாக்கியோன்கள்.

ஏசாயா 60:1 எழும்பிப் பிரகாசி; 
உன் ஒைிேந்தது, கரத்்தருலடய 
மகிலம உன்வமை் உதித்தது.

2 இவதா, இருை் பூமிலயயும், காரிருை் 
ோனங்கலையும் மூடும்; ஆனாலும் 
உன்வமை் கரத்்தர ்உதிப்பார;் 
அேருலடய மகிலம உன்வமை் 
காைப்படும்.

3 உன் சேைிெெ்த்தினிடத்துக்கு 
ஜாதிகளும், உதிக்கிை உன் 
ஒைியினிடத்துக்கு ராஜாக்களும் 
நடந்துேருோரக்ை்.

4 சுை்றிலும் உன் கை்கலை 
ஏசைடுத்துப்பார;் அேரக்ை் 
எை்ைாரும் ஏகமாய்க்கூடி 
உன்னிடத்திை்கு ேருகிைாரக்ை்; 
உன் குமாரர ்தூரத்திலிருந்து 
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ேந்து, உன் குமாரத்திகை் உன் 
பக்கத்திவை ேைரக்்கப்படுோரக்ை்.

5 அப்சபாழுது நீ அலதக் கை்டு 
ஓடிேருோய்; உன் இருதயம் 
அதிெயப்படட்ுப் பூரிக்கும்; 
கடை்கலரயின் திரைான கூடட்ம் 
உன் ேெமாக திரும்பும், ஜாதிகைின் 
பைத்த வெலன உன்னிடத்துக்கு 
ேரும்.

மயாோன் 5:23 குமாரலனக் கனம்ப-
ை்ைாதேன் அேலர அனுப்பின 
பிதாலேயும் கனம்பை்ைாத-
ேனாயிருக்கிைான்.

2 வதசமலானிக்மகயர் 
1:8 கரத்்தராகிய இவயசு தமது 
ேை்ைலமயின் தூதவராடும், 
ஜுோலித்து எரிகிை 
அக்கினிவயாடும், ோனத்திலிருந்து 
சேைிப்படும்வபாது அப்படியாகும்.

9 அந்நாைிவை தம்முலடய 
பரிசுத்தோன்கைிை் 
மகிலமப்படத்தக்கேராயும், 
நீங்கை் எங்களுலடய ொடச்ிலய 
விசுோசித்தபடியினாவை 
உங்கைிடத்திலும், விசுோசிக்
கிைேரக்சைை்ைாரிடத்திலும் 
ஆெெ்ரியப்படத்தக்கேராயும், அேர ்
ேரும்வபாது,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:11 பின்பு, பரவைாகம் 
திைந்திருக்கக்கை்வடன்; 
இவதா, ஒரு சேை்லைக்குதிலர 
காைப்படட்து, அதின்வமை் 
ஏறியிருந்தேர ்உை்லமயும் 
ெத்தியமுமுை்ைேசரன்னப்படட்ேர;் 
அேர ்நீதியாய் நியாயந்தீரத்்து 
யுத்தம்பை்ணுகிைார.்

12 அேருலடய கை்கை் அக்கினிஜு-
ோலைலயப்வபாலிருந்தன, அே-
ருலடய சிரசின்வமை் அவநக கிரீட-
ங்கை் இருந்தன; அேருக்வகயன்றி 
வேசைாருேருக்குந் சதரியாத ஒரு 
நாமமும் எழுதியிருந்தது.

13 இரத்தத்திை் வதாய்க்கப்படட் 
ேஸ்திரத்லதத் தரித்திருந்தார;் 
அேருலடய நாமம் வதேனுலடய 
ோரத்்லத என்பவத.

14 பரவைாகத்திலுை்ை 
வெலனகை் சேை்லமயும் 
சுத்தமுமான சமை்லிய 
ேஸ்திரந்தரித்தேரக்ைாய், 
சேை்லைக்குதிலரகைின்வமை் ஏறி, 
அேருக்குப் பின்சென்ைாரக்ை்.

15 புைஜாதிகலை சேடட்ும்படிக்கு 
அேருலடய ோயிலிருந்து 
கூரல்மயான படட்யம் 
புைப்படுகிைது; இருப்புக்வகாைாை் 
அேரக்லை அரொளுோர;் அேர ்
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனுலடய 
உக்கிரவகாபமாகிய மதுவுை்ை 
ஆலைலய மிதிக்கிைார.்

16 ராஜாதி ராஜா, கரத்்தாதி 
கரத்்தா என்னும் நாமம் 
அேருலடய ேஸ்திரத்தின்வமலும் 
அேருலடய சதாலடயின்வமலும் 
எழுதப்படட்ிருந்தது.

வமலும் காை்க: #1; #2; ெங்கீதம் 40:4; ெங்கீதம் 
84:12; ெங்கீதம் 146:3-5; நீதிசமாழிகை் 16:20; 
எவரமியா 17:7; வராமர ்10:11; எபிசரயர ்1:5; 

எபிசரயர ்12:22-25,28,29; 1 வபதுரு 2:6; 1 வபதுரு 1:21.

E25 மேசியா விசுோசிக்கப்பட்டு 
மபாற்றப் வபறுோர்.

சங்கீதே் 8:1 எங்கள் 
ஆண்டேராகிய கரத்்தாமே, 
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உே்முமடய நாேே் 
பூமிவயங்குே் எே்ேளவு 
மேன்மேயுள்ளதாயிருக்கிறது! 
உே்முமடய ேகத்துேத்மத 
ோனங்களுக்கு மேலாக மேத்தீர.்

2 பமகஞமனயுே் 
பழிகாரமனயுே் அடக்கிப்மபாட, 
மதேரரீ் உே்முமடய 
சத்துருக்களினிமித்தே் 
குைந்மதகள் பாலகர் ோயினால் 
வபலன் உண்டுபண்ணினரீ.்

ேத்மதயு 11:25 அந்தெ ்
ெமயத்திை் இவயசு சொன்னது: 
பிதாவே! ோனத்துக்கும் 
பூமிக்கும் ஆை்டேவர! 
இலேகலை ஞானிகளுக்கும் 
கை்விமான்களுக்கும் 
மலைத்து, பாைகருக்கு 
சேைிப்படுத்தினபடியாை் உம்லம 
ஸ்வதாத்திரிக்கிவைன்.

ேத்மதயு 21:15 அேர ்செய்த 
அதிெயங்கலையும், தாவீதின் 
குமாரனுக்கு ஓென்னா! என்று 
வதோையத்திவை ஆரப்்பரிக்கிை 
பிை்லைகலையும், பிரதான 
ஆொரியரும் வேதபாரகரும் 
கை்டு, வகாபமலடந்து,

16 அேலர வநாக்கி: இேரக்ை் 
சொை்லுகிைலதக் வகடக்ிறீவரா 
என்ைாரக்ை். அதை்கு இவயசு: ஆம், 
வகடக்ிவைன். குைந்லதகளுலடய 
ோயினாலும் பாைகருலடய 
ோயினாலும் துதி உை்டாகும்படி 
செய்தீர ்என்பலத நீங்கை் 
ஒருக்காலும் ோசிக்கவிை்லையா 
என்ைார.்

வமலும் காை்க: லுூக்கா 10:21; 1 சகாரிந்தியர ்
1:27.

B07 மேசியாவின் சர்ேேல்லமே.

சங்கீதே் 8:6 உே்முமடய 
கரத்தின் கிரிமயகளின்மேல் 
நீர் அேனுக்கு ஆளுமகதந்து, 
சகலத்மதயுே் அேனுமடய 
பாதங்களுக்குக் கீை்ப்படுத்தினரீ.்

எமபசியர் 1:22 எை்ைாேை்லையும் 
அேருலடய பாதங்களுக்குக் 
கீை்ப்படுத்தி,

வமலும் காை்க: மத்வதயு 28:18; எபிசரயர ்1:2; 
எபிசரயர ்2:8.

A05 பிதாவுடனான மேசியாவின் 
உறவுமுமற.

F01 மேசியாவின் ேரணே் முன்னமர 
உமரக்கப்பட்டது.

G01 மேசியாவின் உயிர்த்வதழுதல் 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

     
சங்கீதே் 16:8 கரத்்தமர 

எப்வபாழுதுே் எனக்கு 
முன்பாக மேத்திருக்கிமறன்; 
அேர் என் ேலதுபாரிசத்தில் 
இருக்கிறபடியால் நான் 
அமசக்கப்படுேதில்மல.

9 ஆமகயால் என் இருதயே் 
பூரித்தது, என் ேகிமே 
களிகூர்ந்தது; என் ோே்சமுே் 
நே்பிக்மகமயாமட 
தங்கியிருக்குே்.

10 என் ஆத்துோமேப் 
பாதாளத்தில் விடீர;் உே்முமடய 
பரிசுத்தோமன அழிமேக் 
காணவோட்டீர.்

11 ஜீேோரக்்கத்மத எனக்குத் 
வதரியப்படுத்துவீர;் உே்முமடய 
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சமுகத்தில் பரிபூரண 
ஆனந்தமுே், உே்முமடய ேலது 
பாரிசத்தில் நித்திய மபரின்பமுே் 
உண்டு.

சங்கீதே் 49:15 ஆனாலும் வதேன் 
என் ஆத்துமாலேப் பாதாைத்தின் 
ேை்ைலமக்குத் தப்புவித்து மீடப்ார,் 
அேர ்என்லன ஏை்றுக்சகாை்ோர.் 
(வெைா.)

சங்கீதே் 71:20 அவநக 
இக்கடட்ுகலையும் ஆபத்துகலையும் 
காணும்படி செய்த என்லன 
நீர ்திரும்பவும் உயிரப்்பித்து, 
திரும்பவும் என்லனப் 
பூமியின் பாதாைங்கைிலிருந்து 
ஏைப்பை்ணுவீர.்

ஏசாயா 25:8 அேர ்மரைத்லத 
சஜயமாய் விழுங்குோர;் 
கரத்்தராகிய வதேன் எை்ைா 
முகங்கைிலுமிருந்து கை்ைீலரத் 
துலடத்து, தமது ஜனத்தின் 
நிந்லதலய பூமியிலிராதபடிக்கு 
முை்றிலும் நீக்கிவிடுோர;் கரத்்தவர 
இலதெ ்சொன்னார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:25 அேலரக்குறித்துத் தாவீது: 
கரத்்தலர எப்சபாழுதும் 
எனக்குமுன்பாக நிறுத்தி 
வநாக்கிக்சகாை்டிருக்கிவைன்; 
நான் அலெக்கப்படாதபடி 
அேர ்என் ேைதுபாரிெத்திவை 
இருக்கிைார;்

26 அதினாவை என் இருதயம் 
மகிை்ந்தது, என் நாவு கைிகூரந்்தது, 
என் மாம்ெமும் நம்பிக்லகவயாவட 
தங்கியிருக்கும்;

27 என் ஆத்துமாலேப் பாதாைத்திை் 
விடீர,் உம்முலடய பரிசுத்தர ்
அழிலேக்காைசோடட்ீர;்

28 ஜீேமாரக்்கங்கலை எனக்குத் 
சதரியப்படுத்தினீர;் உம்முலடய 
ெந்நிதானத்திவை என்லனெ ்
ெந்வதாேத்தினாை் நிரப்புவீர ்
என்று சொை்லுகிைான்.

29 ெவகாதரவர, வகாத்திரத் 
தலைேனாகிய தாவீலதக்குறித்து 
நான் உங்களுடவன லதரியமாய்ப் 
வபசுகிைதை்கு இடங்சகாடுங்கை்; 
அேன் மரைமலடந்து 
அடக்கம்பை்ைப்படட்ான்; 
அேனுலடய கை்ைலை 
இந்நாை்ேலரக்கும் 
நம்மிடத்திலிருக்கிைது.

30 அேர ்தீரக்்கதரிசியாயிருந்து: 
உன் சிங்காெனத்திை் 
வீை்றிருக்க மாம்ெத்தின்படி 
உன் ெந்ததியிவை கிறிஸ்துலே 
எழும்பப்பை்ணுவேன் 
என்று வதேன் தனக்குெ ்
ெத்தியம்பை்ைினலத 
அறிந்தபடியினாை்,

31 அேன் கிறிஸ்துவினுலடய 
ஆத்துமா பாதாைத்திவை 
விடப்படுேதிை்லைசயன்றும், 
அேருலடய மாம்ெம் அழிலேக் 
காை்பதிை்லைசயன்றும் 
முன்னறிந்து, அேர ்
உயிரத்்சதழுதலைக்குறித்து 
இப்படிெ ்சொன்னான்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:33 இவயசுலே 
எழுப்பினதினாவை வதேன் 
நம்முலடய பிதாக்களுக்கு 
அருைிெச்ெய்த ோக்குத்தத்தத்லத 
அேரக்ளுலடய பிை்லைகைாகிய 
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நமக்கு நிலைவேை்றினார ்
என்று நாங்களும் உங்களுக்குெ ்
சுவிவெேமாய் அறிவிக்கிவைாம்.

34 இனி அேர ்
அழிவுக்குடப்டாதபடிக்கு 
அேலர மரித்வதாரிலிருந்து 
எழுப்பினார ்என்பலதக்குறித்து: 
தாவீதுக்கு அருைின நிெெ்யமான 
கிருலபகலை உங்களுக்குக் 
கடட்லையிடுவேன் என்று 
திருவுைம்பை்றினார.்

35 அன்றியும், உம்முலடய பரிசுத்தர ்
அழிலேக் காைசோடட்ீர ்
என்று வேசைாரு ெங்கீதத்திை் 
சொை்லியிருக்கிைது.

36 தாவீது தன் காைத்திவை 
வதேனுலடய சித்தத்தின்படி 
அேருக்கு ஊழியஞ்செய்தபின்பு 
நித்திலரயலடந்து, 
தன்பிதாக்கைிடத்திவை 
வெரக்்கப்படட்ு, அழிலேக் 
கை்டான்.

37 வதேனாை் எழுப்பப்படட்ேவரா 
அழிலேக் காைவிை்லை.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:18 மரித்வதன், ஆனாலும், 
இவதா, ெதாகாைங்கைிலும் 
உயிவராடிருக்கிவைன், 
ஆசமன்; நான் மரைத்திை்கும் 
பாதாைத்திை்குமுரிய 
திைவுவகாை்கலை 
உலடயேராயிருக்கிவைன்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 30:3; ெங்கீதம் 86:13; 
ஏொயா 26:19; ஓசியா 6:2; ஓசியா 13:14; மத்வதயு 

27:52,53; வயாோன் 8:51-55; அப்வபாஸ்தைருலடய 
நடபடிகை் 3:14,15; 1 சகாரிந்தியர ்15:20,26,42,54,55.

B18 மேசியாவின் பரிசுத்தே், அைகு 
ேற்றுே் ேகிமே.

சங்கீதே் 17:15 நாமனா நீதீயில் 
உே்முமடய முகத்மதத் 
தரிசிப்மபன்; நான் 
விழிக்குே்மபாது உேது சாயலால் 
திருப்தியாமேன்.

ேத்மதயு 25:31 அன்றியும் 
மனுேகுமாரன் தமது 
மகிலமசபாருந்தினேராய்ெ ்
ெகை பரிசுத்த தூதவராடுங்கூட 
ேரும்வபாது, தமது மகிலமயுை்ை 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருப்பார.்

லுூக்கா 9:26 என்லனக்குறித்தும் 
என் ோரத்்லதகலைக் குறித்தும் 
எேன் சேடக்ப்படுகிைாவனா, 
அேலனக்குறித்து மனுேகுமாரன் 
தம்முலடய மகிலமவயாடும் 
பிதாவின் மகிலமவயாடும் பரிசுத்த 
தூதரக்ைின் மகிலமவயாடும் 
ேரும்வபாது சேடக்ப்படுோர.்

லுூக்கா 9:32 வபதுருவும் 
அேவனாடிருந்தேரக்ளும் 
நித்திலரமயக்கமாயிருந்தாரக்ை். 
ஆகிலும் அேரக்ை் விழித்து 
அேருலடய மகிலமலயயும் 
அேவராவட நின்ை அே்விரை்டு 
வபலரயும் கை்டாரக்ை்.

33 அே்விருேரும் அேலர விடட்ுப் 
பிரிந்துவபாலகயிை், வபதுரு 
இவயசுலே வநாக்கி: ஐயவர, 
நாம் இங்வக இருக்கிைது நை்ைது, 
உமக்கு ஒரு கூடாரமும், வமாவெக்கு 
ஒரு கூடாரமும், எலியாவுக்கு 
ஒரு கூடாரமுமாக, மூன்று 
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கூடாரங்கலைப் வபாடுவோம் 
என்று, தான் சொை்லுகிைது 
இன்னசதன்று அறியாமை் 
சொன்னான்.

மயாோன் 1:14 அந்த ோரத்்லத 
மாம்ெமாகி, கிருலபயினாலும் 
ெத்தியத்தினாலும் நிலைந்தேராய், 
நமக்குை்வை ோெம்பை்ைினார;் 
அேருலடய மகிலமலயக் 
கை்வடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒவர 
வபைானேருலடய மகிலமக்கு ஏை்ை 
மகிலமயாகவே இருந்தது.

மயாோன் 11:40 இவயசு 
அேலை வநாக்கி: நீ விசுோசித்தாை் 
வதேனுலடய மகிலமலயக் 
காை்பாய் என்று நான் உனக்குெ ்
சொை்ைவிை்லையா என்ைார.்

மயாோன் 17:22 நாம் 
ஒன்ைாயிருக்கிைதுவபாை: 
அேரக்ளும் ஒன்ைாயிருக்கும்படி 
நீர ்எனக்குத்தந்த மகிலமலய நான் 
அேரக்ளுக்குக் சகாடுத்வதன்.

23 ஒருலமப்பாடட்ிை் அேரக்ை் 
வதறினேரக்ைாயிருக்கும்படிக்கும், 
என்லன நீர ்அனுப்பினலதயும், நீர ்
என்னிை் அன்பாயிருக்கிைதுவபாை 
அேரக்ைிலும் 
அன்பாயிருக்கிைலதயும் 
உைகம் அறியும்படிக்கும், 
நான் அேரக்ைிலும் நீர ்
என்னிலும் இருக்கும்படி 
வேை்டிக்சகாை்ளுகிவைன்.

24 பிதாவே, உைகத்வதாை்ைத்துக்கு 
முன் நீர ்என்னிை் 
அன்பாயிருந்தபடியினாை், நீர ்
எனக்குத் தந்த என்னுலடய 
மகிலமலய நீர ்எனக்குத் 

தந்தேரக்ை் காணும்படியாக, நான் 
எங்வக இருக்கிவைவனா அங்வக 
அேரக்ளும் என்னுடவனகூட இருக்க 
விரும்புகிவைன்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
7:55 அேன் பரிசுத்த ஆவியிவை 
நிலைந்ததேனாய், ோனத்லத 
அை்ைாந்துபாரத்்து: வதேனுலடய 
மகிலமலயயும், வதேனுலடய 
ேைதுபாரிெத்திை் இவயசு 
நிை்கிைலதயும் கை்டு;

மராேர் 8:18 ஆதைாை் 
இக்காைத்துப் பாடுகை் இனி 
நம்மிடத்திை் சேைிப்படும் 
மகிலமக்கு ஒப்பிடத்தக்கலேகை் 
அை்ைசேன்று எை்ணுகிவைன்.

1 வகாரிந்தியர் 13:12 இப்சபாழுது 
கை்ைாடியிவை நிைைாடட்மாய்ப் 
பாரக்்கிவைாம், அப்சபாழுது 
முகமுகமாய்ப் பாரப்்வபாம்; 
இப்சபாழுது நான் குலைந்த 
அறிவுை்ைேன், அப்சபாழுது 
நான் அறியப்படட்ிருக்கிைபடிவய, 
அறிந்துசகாை்ளுவேன்.

2 வகாரிந்தியர் 3:18 நாசமை்ைாரும் 
திைந்த முகமாய்க் கரத்்தருலடய 
மகிலமலயக் கை்ைாடியிவை 
காை்கிைதுவபாைக் கை்டு, 
ஆவியாயிருக்கிை கரத்்தராை் 
அந்தெ ்ொயைாகத்தாவன 
மகிலமயின்வமை் மகிலமயலடந்து 
மறுரூபப்படுகிவைாம்.

1 மயாோன் 3:2 
பிரியமானேரக்வை, இப்சபாழுது 
வதேனுலடய 
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பிை்லைகைாயிருக்கிவைாம், இனி 
எே்விதமாயிருப்வபாசமன்று 
இன்னும் சேைிப்படவிை்லை; 
ஆகிலும் அேர ்சேைிப்படும்வபாது 
அேர ்இருக்கிைேை்ைமாகவே 
நாம் அேலரத் தரிசிப்பதினாை், 
அேருக்கு ஒப்பாயிருப்வபாசமன்று 
அறிந்திருக்கிவைாம்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 104:31; ெங்கீதம் 138:5; 
ஏொயா 6:1-5; ஏொயா 24:14; ஏொயா 35:2; ஏொயா 
40:5; ஏொயா 60:1; ஏொயா 61:6; எவெக்கிவயை் 3:23; 

எவெக்கிவயை் 10:4; ஆபகூக் 2:14; மத்வதயு 8:38; 
மத்வதயு 19:28; மாை்கு 8:38; மாை்கு 13:26; லுூக்கா 

19:38; வயாோன் 12:41.

F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

சங்கீதே் 18:4 ேரணக்கட்டுகள் 
என்மனச ்சுற்றிக்வகாண்டது; 
துரச்ச்னப்பிரோகே் என்மனப் 
பயப்படுத்தினது.

5 பாதாளக்கட்டுகள் என்மனச ்
சூை்ந்துவகாண்டது; 
ேரணக்கண்ணிகள் என்மேல் 
விழுந்தது.

6 எனக்கு உண்டான 
வநருக்கத்திமல கரத்்தமர 
மநாக்கிக் கூப்பிட்டு, என் 
மதேமன மநாக்கி அபயமிட்மடன்; 
தேது ஆலயத்திலிருந்து என் 
சத்தத்மதக் மகட்டார,் என் 
கூப்பிடுதல் அேர் சந்நிதியில் 
மபாய், அேர் வசவிகளில் ஏறிற்று.

சங்கீதே் 88:6 என்லனப் 
பாதாைக்குழியிலும் இருைிலும் 
ஆைங்கைிலும் லேத்தீர.்

7 உம்முலடய வகாபம் என்லன 
இருத்துகிைது; உம்முலடய 

அலைகசைை்ைாேை்றினாலும் 
என்லன ேருத்தப்படுத்துகிறீர.் 
(வெைா.)

சங்கீதே் 116:3 மரைக்கடட்ுகை் 
என்லனெ ்சுை்றிக்சகாை்டது, 
பாதாை இடுக்கை்கை் என்லனப் 
பிடித்தது; இக்கடல்டயும் 
ெஞ்ெைத்லதயும் அலடந்வதன்.

ோற்கு 14:33 வபதுருலேயும் 
யாக்வகாலபயும் வயாோலனயும் 
தம்வமாவட கூடட்ிக்சகாை்டுவபாய், 
திகிைலடயவும், மிகவும் 
வியாகுைப்படவும் சதாடங்கினார.்

34 அப்சபாழுது, அேர:் என் 
ஆத்துமா மரைத்துக்வகதுோன 
துக்கங்சகாை்டிருக்கிைது. நீங்கை் 
இங்வக தங்கி, விழித்திருங்கை் 
என்று சொை்லி,

35 ெை்று அப்புைம்வபாய், 
தலரயிவை விழுந்து, அந்த 
வேலை தம்லமவிடட்ு 
நீங்கிப்வபாகக்கூடுமானாை் 
அது நீங்கவேை்டுசமன்று 
வேை்டிக்சகாை்டு:

36 அப்பா பிதாவே, எை்ைாம் உம்மாவை 
கூடும்; இந்தப் பாத்திரத்லத 
என்னிலிருந்து எடுத்துப்வபாடும், 
ஆகிலும் என் சித்தத்தின்படியை்ை, 
உம்முலடய சித்தத்தின்படிவய 
ஆகக்கடேது என்ைார.்

லுூக்கா 22:44 அேர ்
மிகவும் வியாகுைப்படட்ு, 
அதிக ஊக்கத்வதாவட 
சஜபம்பை்ைினார.் அேருலடய 
வேரல்ே இரத்தத்தின் 
சபருந்துைிகைாய்த் தலரயிவை 
விழுந்தது.
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எபிவரயர் 5:7 அேர ்
மாம்ெத்திலிருந்த நாடக்ைிை், 
தம்லம மரைத்தினின்று 
இரடச்ிக்க ேை்ைலமயுை்ைேலர 
வநாக்கி, பைத்த ெத்தத்வதாடும் 
கை்ைீவராடும் 
விை்ைப்பம்பை்ைி, 
வேை்டுதை்செய்து, தமக்கு 
உை்டான பயபக்தியினிமித்தம் 
வகடக்ப்படட்ு,

B11 மேசியாவின் கீை்ப்படியுே் 
தன்மே.

சங்கீதே் 18:21 கரத்்தருமடய 
ேழிகமளக் மகக்வகாண்டுேந்மதன்; 
நான் என் மதேனுக்குத் 
துமராகே்பண்ணினதில்மல.

22 அேருமடய 
நியாயங்கமளவயல்லாே் 
எனக்கு முன்பாக நிறுத்திமனன்; 
அேருமடய பிரோணங்கமள 
நான் தள்ளிப்மபாடவில்மல.

23 அேர் முன்பாக நான் 
ேனவுண்மேயாயிருந்து, என் 
துரக்்குணத்துக்கு என்மன 
விலக்கிக் காத்துக்வகாண்மடன்.

24 ஆமகயால் கரத்்தர் என் நீதிக்குே், 
தே்முமடய கண்களுக்கு 
முன்னிருக்கிற என் மககளின் 
சுத்தத்திற்குே் தக்கதாக எனக்குப் 
பலனளித்தார.்

லுூக்கா 23:4 அப்சபாழுது பிைாத்து 
பிரதான ஆொரியரக்லையும் 
ஜனங்கலையும் வநாக்கி: இந்த 
மனுேனிடத்திை் நான் ஒரு 
குை்ைத்லதயும் காைவிை்லை 

என்ைான்.

லுூக்கா 23:14 அேரக்லை வநாக்கி: 
ஜனங்கலைக் கைகத்துக்குத் 
தூை்டிவிடுகிைேனாக இந்த 
மனுேலன என்னிடத்திை் 
சகாை்டுேந்தீரக்ை். நான் 
உங்களுக்கு முன்பாக 
விொரித்தவபாது, இேன்வமை் 
நீங்கை் ொடட்ுகிை குை்ைங்கைிை் 
ஒன்லையும் நான் இேனிடத்திை் 
காைவிை்லை.

லுூக்கா 23:22 அேன் மூன்ைாந்தரம் 
அேரக்லை வநாக்கி: ஏன், இேன் 
என்ன சபாை்ைாப்புெ ்செய்தான்? 
மரைத்துக்கு ஏதுோன குை்ைம் 
ஒன்றும் இேனிடத்திை் நான் 
காைவிை்லைவய; ஆலகயாை் 
நான் இேலனத் தை்டித்து, 
விடுதலையாக்குவேன் என்ைான்.

எபிவரயர் 7:26 பரிசுத்தரும், 
குை்ைமை்ைேரும், மாசிை்ைாதேரும், 
பாவிகளுக்கு விைகினேரும், 
ோனங்கைிலும் 
உயரந்்தேருமாயிருக்கிை 
இே்விதமான பிரதான ஆொரியர ்
நமக்கு ஏை்ைேராயிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: யாத்திராகமம் 23:21; ெங்கீதம் 
1:2; ெங்கீதம் 37:31; ெங்கீதம் 40:8; ெங்கீதம் 

119:1,44,51,97,102; எவரமியா 31:33; எவெக்கிவயை் 
36:27; வயாோன் 18:38; வயாோன் 19:4,6.
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A05 பிதாவுடனான மேசியாவின் 
உறவுமுமற.

E13 மேசியாவின் 
ஊழியத்மதத் மதேன் 
உறுதிப்படுத்துகின்றார்.

சங்கீதே் 20:4 அேர் உேது 
ேனவிருப்பத்தின்படி 
உேக்குத் தந்தருளி, உேது 
ஆமலாசமனகமளவயல்லாே் 
நிமறமேற்றுோராக.

5 நாங்கள் உேது இரட்சிப்பினால் 
ேகிை்ந்து, எங்கள் 
மதேனுமடய நாேத்திமல 
வகாடிமயற்றுமோே்; உேது 
மேண்டுதல்கமளவயல்லாே் 
கரத்்தர் நிமறமேற்றுோராக.

6 கரத்்தர் தாே் 
அபிமஷகே்பண்ணினேமர 
இரட்சிக்கிறார் என்பமத 
இப்வபாழுது அறிந்திருக்கிமறன்; 
தேது ேலதுகரே் வசய்யுே் 
இரட்சிப்பின் ேல்லமேகமளக் 
காண்பித்து, தேது பரிசுத்த 
ோனத்திலிருந்து அேருமடய 
வஜபத்மதக் மகட்பார.்

சங்கீதே் 132:17 அங்வக 
தாவீதுக்காக ஒரு சகாம்லப 
முலைக்கப்பை்ணுவேன்; 
நான் அபிவேகம் 
பை்ணுவித்தேனுக்காக ஒரு 
விைக்லக ஆயத்தம்பை்ைிவனன்.

18 அேன் ெத்துருக்களுக்கு 
சேடக்த்லத உடுத்துவேன்; 
அேன்மீதிவைா அேன் கிரீடம் 
பூக்கும் என்ைார.்

மயாோன் 
11:42 நீர ்எப்சபாழுதும் 

எனக்குெ ்செவிசகாடுக்கிறீர ்என்று 
நான் அறிந்திருக்கிவைன்; ஆனாலும் 
நீர ்என்லன அனுப்பினலதெ ்
சூை்ந்துநிை்கும் ஜனங்கை் 
விசுோசிக்கும்படியாக அேரக்ை் 
நிமித்தம் இலதெ ்சொன்வனன் 
என்ைார.்

மயாோன் 17:1 இவயசு இலேகலைெ ்
சொன்ன பின்பு தம்முலடய 
கை்கலை ோனத்துக்கு ஏசைடுத்து:

2 பிதாவே, வேலை ேந்தது, நீர ்
உம்முலடய குமாரனுக்குத் 
தந்தருைின யாேருக்கும் 
அேர ்நித்தியஜீேலனக் 
சகாடுக்கும்சபாருடட்ு மாம்ெமான 
யாேரவ்மலும் நீர ்அேருக்கு 
அதிகாரங்சகாடுத்தபடிவய, 
உம்முலடய குமாரன் உம்லம 
மகிலமப்படுத்தும்படிக்கு 
நீர ்உம்முலடய குமாரலன 
மகிலமப்படுத்தும்.

3 ஒன்ைான சமய்த்வதேனாகிய 
உம்லமயும் நீர ்அனுப்பினேராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துலேயும் அறிேவத 
நித்தியஜீேன்.

4 பூமியிவை நான் உம்லம 
மகிலமப்படுத்திவனன்; நான் 
செய்யும்படி நீர ்எனக்கு நியமித்த 
கிரிலயலயெ ்செய்துமுடித்வதன்.

5 பிதாவே, உைகம் உை்டாகிைதை்கு 
முன்வன உம்மிடத்திை் எனக்கு 
உை்டாயிருந்த மகிலமயினாவை 
இப்சபாழுது நீர ்என்லன 
உம்மிடத்திவை மகிலமப்படுத்தும்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:36 ஆலகயினாை், நீங்கை் 
சிலுலேயிை் அலைந்த 
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இந்த இவயசுலேவய 
வதேன் ஆை்டேரும் 
கிறிஸ்துவுமாக்கினாசரன்று 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்தார ்யாேரும் 
நிெெ்யமாய் அறியக்கடேரக்ை் 
என்ைான்.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 5:31 இஸ்ரவேலுக்கு 
மனந்திரும்புதலையும் 
பாேமன்னிப்லபயும் 
அருளுகிைதை்காக, அேலர 
அதிபதியாகவும் இரடெ்கராகவும் 
தமது ேைதுகரத்தினாவை 
உயரத்்தினார.்

எபிவரயர் 5:7 அேர ்
மாம்ெத்திலிருந்த நாடக்ைிை், 
தம்லம மரைத்தினின்று 
இரடச்ிக்க ேை்ைலமயுை்ைேலர 
வநாக்கி, பைத்த ெத்தத்வதாடும் 
கை்ைீவராடும் 
விை்ைப்பம்பை்ைி, 
வேை்டுதை்செய்து, தமக்கு 
உை்டான பயபக்தியினிமித்தம் 
வகடக்ப்படட்ு,

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 13:5; ெங்கீதம் 18:35,50; 
ெங்கீதம் 28:8; ஏொயா 57:15; மத்வதயு 6:9; 

வயாோன் 9:31; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 
2:33.

A04 மேசியா நித்தியத்திலிருந்து 
இருக்கின்றேர்.

     
சங்கீதே் 21:4 அேர் உே்மிடத்தில் 

ஆயுமசக்மகட்டார;் நீர் அேருக்கு 
என்வறன்மறக்குமுள்ள 
தீரக்்காயுமச அளித்தீர.்

ஏசாயா 53:10 கரத்்தவரா அேலர 
சநாறுக்கெ ்சித்தமாகி, அேலரப் 
பாடுகளுக்குடப்டுத்தினார;் 
அேருலடய ஆத்துமா தன்லனக் 
குை்ைநிோரைபலியாக 
ஒப்புக்சகாடுக்கும்வபாது, 
அேர ்தமது ெந்ததிலயக் 
கை்டு, நீடித்தநாைாயிருப்பார,் 
கரத்்தருக்குெ ்சித்தமானது அேர ்
லகயினாை் ோய்க்கும்.

ேத்மதயு 28:5 தூதன் அந்த 
ஸ்திரீகலை வநாக்கி: நீங்கை் 
பயப்படாதிருங்கை்; சிலுலேயிை் 
அலையப்படட் இவயசுலேத் 
வதடுகிறீரக்ை் என்று அறிவேன்.

6 அேர ்இங்வக இை்லை; தாம் 
சொன்னபடிவய உயிரத்்சதழுந்தார;் 
கரத்்தலர லேத்த இடத்லத ேந்து 
பாருங்கை்;

மயாோன் 
11:25 இவயசு அேலை 
வநாக்கி: நாவன உயிரத்்சதழுதலும் 
ஜீேனுமாயிருக்கிவைன், என்லன 
விசுோசிக்கிைேன் மரித்தாலும் 
பிலைப்பான்;

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:18 மரித்வதன், ஆனாலும், 
இவதா, ெதாகாைங்கைிலும் 
உயிவராடிருக்கிவைன், 
ஆசமன்; நான் மரைத்திை்கும் 
பாதாைத்திை்குமுரிய 
திைவுவகாை்கலை 
உலடயேராயிருக்கிவைன்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 16:10,11; ெங்கீதம் 91:16.
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B14 மேசியா மதேனுமடய 
ேகிமேமய 
வேளிப்படுத்துகின்றார்.

B18 மேசியாவின் பரிசுத்தே், அைகு 
ேற்றுே் ேகிமே.

சங்கீதே் 21:5 உேது 
இரட்சிப்பினால் அேர் ேகிமே 
வபரிதாயிருக்கிறது; 
மேன்மேமயயுே் 
ேகத்துேத்மதயுே் அேருக்கு 
அருளினரீ.்

மயாோன் 13:31 அேன் 
புைப்படட்ுப்வபானபின்பு இவயசு: 
இப்சபாழுது மனுேகுமாரன் 
மகிலமப்படுகிைார,் வதேனும் 
அேரிை் மகிலமப்படுகிைார.்

32 வதேன் அேரிை் 
மகிலமப்படட்ிருந்தாை், 
வதேன் அேலரத் தம்மிை் 
மகிலமப்படுத்துோர,் சீக்கிரமாய் 
அேலர மகிலமப்படுத்துோர.்

மயாோன் 17:1 இவயசு இலேகலைெ ்
சொன்ன பின்பு தம்முலடய 
கை்கலை ோனத்துக்கு ஏசைடுத்து:

2 பிதாவே, வேலை ேந்தது, நீர ்
உம்முலடய குமாரனுக்குத் 
தந்தருைின யாேருக்கும் 
அேர ்நித்தியஜீேலனக் 
சகாடுக்கும்சபாருடட்ு மாம்ெமான 
யாேரவ்மலும் நீர ்அேருக்கு 
அதிகாரங்சகாடுத்தபடிவய, 
உம்முலடய குமாரன் உம்லம 
மகிலமப்படுத்தும்படிக்கு 
நீர ்உம்முலடய குமாரலன 
மகிலமப்படுத்தும்.

3 ஒன்ைான சமய்த்வதேனாகிய 
உம்லமயும் நீர ்அனுப்பினேராகிய 

இவயசுகிறிஸ்துலேயும் அறிேவத 
நித்தியஜீேன்.

4 பூமியிவை நான் உம்லம 
மகிலமப்படுத்திவனன்; நான் 
செய்யும்படி நீர ்எனக்கு நியமித்த 
கிரிலயலயெ ்செய்துமுடித்வதன்.

5 பிதாவே, உைகம் உை்டாகிைதை்கு 
முன்வன உம்மிடத்திை் எனக்கு 
உை்டாயிருந்த மகிலமயினாவை 
இப்சபாழுது நீர ்என்லன 
உம்மிடத்திவை மகிலமப்படுத்தும்.

பிலிப்பியர் 2:9 ஆதைாை் 
வதேன் எை்ைாேை்றிை்கும் வமைாக 
அேலர உயரத்்தி,

10 இவயசுவின் நாமத்திை் 
ோவனார ்பூதைத்வதார ்பூமியின் 
கீைாவனாருலடய முைங்காை் 
யாவும் முடங்கும்படிக்கும்,

11 பிதாோகிய அேருக்கு 
மகிலமயாக இவயசுகிறிஸ்து 
கரத்்தசரன்று நாவுகை் யாவும் 
அறிக்லகபை்ணும்படிக்கும், 
எை்ைா நாமத்திை்கும் வமைான 
நாமத்லத அேருக்குத் 
தந்தருைினார.்

எபிவரயர் 
8:1 வமை்சொை்லியலேகைின் 
முக்கியமான 
சபாருசைன்னசேனிை்; 
பரவைாகத்திலுை்ை மகத்துே 
ஆெனத்தின் ேைது பாரிெத்திவை 
உடக்ாரந்்திருக்கிைேருமாய்,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:13 அப்சபாழுது, ோனத்திலும் 
பூமியிலும் பூமியின் கீழுமிருக்கிை 
சிருே்டிகை் யாவும், 
ெமுத்திரத்திலுை்ைலேகளும், 

ெங்கீதம்
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அேை்றுைடங்கிய ேஸ்துக்கை் 
யாவும்: சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிைேருக்கும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கும் 
ஸ்வதாத்திரமும் கனமும் 
மகிலமயும் ேை்ைலமயும் ெதா 
காைங்கைிலும் உை்டாேதாக 
என்று சொை்ைக்வகடவ்டன்.

வமலும் காை்க: #2; மத்வதயு 28:18; வயாோன் 17:22; 
எவபசியர ்1:20-22; 1 வபதுரு 3:22.

E16 மேசியா தனது ஜனங்கமள 
ஆசீர்ேதிப்பார்.

சங்கீதே் 21:6 அேமர நித்திய ஆசீ-
ரே்ாதங்களுள்ளேராக்குகிறீர;் 
அேமர உே்முமடய சமுகத்தின் 
ேகிை்சச்ியினால் பூரிப்பாக்குகி-
றீர.்

7 ராஜா கரத்்தர்மேல் 
நே்பிக்மகயாயிருக்கிறார:் 
உன்னதோனேருமடய 
தயவினால் 
அமசக்கப்படாதிருப்பார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 3:26 அேர ்
உங்கசைை்ைாலரயும் உங்கை் 
சபாை்ைாங்குகைிலிருந்து விைக்கி, 
உங்கலை ஆசீரே்திக்கும்படி 
வதேன் தம்முலடய பிை்லையாகிய 
இவயசுலே எழுப்பி, முதைாேது 
உங்கைிடத்திை்வக அேலர 
அனுப்பினார ்என்ைான்.

கலாத்தியர் 3:9 அந்தப்படி 
விசுோெமாரக்்கத்தார ்
விசுோெமுை்ை ஆபிரகாமுடவன 

ஆசீரே்திக்கப்படுகிைாரக்ை்.

கலாத்தியர் 3:14 ஆபிரகாமுக்கு 
உை்டான ஆசீரே்ாதம் 
கிறிஸ்து இவயசுவினாை் 
புைஜாதிகளுக்கு ேரும்படியாகவும், 
ஆவிலயக்குறித்துெ ்
சொை்ைப்படட் ோக்குத்தத்தத்லத 
நாம் விசுோெத்தினாவை 
சபறும்படியாகவும் 
இப்படியாயிை்று.

எமபசியர் 1:3 நம்முலடய 
கரத்்தராகிய இவயசுகிறிஸ்துவின் 
பிதாோகிய வதேனுக்கு 
ஸ்வதாத்திரம்; அேர ்
கிறிஸ்துவுக்குை் உன்னதங்கைிவை 
ஆவிக்குரிய ெகை 
ஆசீரே்ாதத்தினாலும் நம்லம 
ஆசீரே்தித்திருக்கிைார.்

எபிவரயர் 2:13 நான் அேரிடத்திை் 
நம்பிக்லகயாயிருப்வபன் என்றும்; 
இவதா, நானும், வதேன் எனக்குக் 
சகாடுத்த பிை்லைகளும் என்றும் 
சொை்லியிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: #1; ஆதியாகமம் 12:2; ெங்கீதம் 
16:8,11; ெங்கீதம் 18:2; ெங்கீதம் 63:2-5; ெங்கீதம் 

91:2,9.

F01 மேசியாவின் ேரணே் முன்னமர 
உமரக்கப்பட்டது.

F08 மேசியாவின் ேரணே் குறித்த 
விேரங்கள்.

சங்கீதே் 22:1 என் மதேமன, 
என் மதேமன, ஏன் என்மனக் 
மகவிட்டீர?் எனக்கு உதவி 
வசய்யாேலுே், நான் கதறிச ்
வசால்லுே் ோரத்்மதகமளக் 
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மகளாேலுே் ஏன் 
தூரோயிருக்கிறீர?்

2 என் மதேமன, நான் பகலிமல 
கூப்பிடுகிமறன், உத்தரவுவகாடீர;் 
இரவிமல கூப்பிடுகிமறன், எனக்கு 
அமேதலில்மல.

ேத்மதயு 27:45 ஆைாம் மைி 
வநரமுதை் ஒன்பதாம் மைி 
வநரம் ேலரக்கும் பூமிசயங்கும் 
அந்தகாரம் உை்டாயிை்று.

46 ஒன்பதாம் மைி வநரத்திை் இவயசு: 
ஏலீ! ஏலீ! ைாமா ெபக்தானி, 
என்று மிகுந்த ெத்தமிடட்ுக் 
கூப்பிடட்ார;் அதை்கு என் வதேவன! 
என் வதேவன! ஏன் என்லனக் 
லகவிடட்ீர ்என்று அரத்்தமாம்.

லுூக்கா 22:41 அேரக்லை விடட்ுக் 
கை்சைறிதூரம் அப்புைம்வபாய், 
முைங்காை்படியிடட்ு:

42 பிதாவே, உமக்குெ ்சித்தமானாை் 
இந்தப் பாத்திரம் என்லனவிடட்ு 
நீங்கும்படிசெய்யும்; ஆயினும் 
என்னுலடய சித்தத்தின்படியை்ை, 
உம்முலடய சித்தத்தின்படிவய 
ஆகக்கடேது என்று 
சஜபம்பை்ைினார.்

43 அப்சபாழுது ோனத்திலிருந்து 
ஒரு தூதன் வதான்றி, அேலரப் 
பைப்படுத்தினான்.

44 அேர ்மிகவும் வியாகுைப்படட்ு, 
அதிக ஊக்கத்வதாவட 
சஜபம்பை்ைினார.் அேருலடய 
வேரல்ே இரத்தத்தின் 
சபருந்துைிகைாய்த் தலரயிவை 
விழுந்தது.

45 அேர ்சஜபம்பை்ைி முடித்து, 
எழுந்திருந்து, தம்முலடய 
சீேரிடத்திை் ேந்து, அேரக்ை் 

துக்கத்தினாவை நித்திலர 
பை்ணுகிைலதக் கை்டு:

46 நீங்கை் 
நித்திலரபை்ைிகிைசதன்ன? 
வொதலனக்குடப்டாதபடிக்கு, 
எழுந்திருந்து சஜபம்பை்ணுங்கை் 
என்ைார.்

எபிவரயர் 5:7 அேர ்
மாம்ெத்திலிருந்த நாடக்ைிை், 
தம்லம மரைத்தினின்று 
இரடச்ிக்க ேை்ைலமயுை்ைேலர 
வநாக்கி, பைத்த ெத்தத்வதாடும் 
கை்ைீவராடும் 
விை்ைப்பம்பை்ைி, 
வேை்டுதை்செய்து, தமக்கு 
உை்டான பயபக்தியினிமித்தம் 
வகடக்ப்படட்ு,

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 22:11; ெங்கீதம் 32:3,4; 
ெங்கீதம் 38:8; மத்வதயு 26:39; மாை்கு 15:34; 

லுூக்கா 24:44.

F08 மேசியாவின் ேரணே் குறித்த 
விேரங்கள்.

சங்கீதே் 22:6 நாமனா ஒரு புழு, 
ேனுஷனல்ல; ேனுஷரால் 
நிந்திக்கப்பட்டுே் ஜனங்களால் 
அேேதிக்கப்பட்டுே் 
இருக்கிமறன்.

ஏசாயா 53:3 அேர ்
அெடல்டபை்ைப்படட்ேரும், 
மனுேராை் 
புைக்கைிக்கப்படட்ேரும், 
துக்கம் நிலைந்தேரும், பாடு 
அநுபவித்தேருமாயிருந்தார;் 
அேலரவிடட்ு, நம்முலடய 
முகங்கலை மலைத்துக் 
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சகாை்வடாம்; அேர ்
அெடல்டபை்ைப்படட்ிருந்தார;் 
அேலர எை்ைாமை்வபாவனாம்.

ேத்மதயு 12:24 பரிவெயர ்
அலதக்வகடட்ு: இேன் 
சபயை்செபூலினாவை 
பிொசுகலைத் 
துரத்துகிைாவனயை்ைாமை் 
மை்ைப்படியை்ை என்ைாரக்ை்.

ேத்மதயு 27:28 அேர ்ேஸ்திரங்கலைக் 
கைை்றி, சிேப்பான வமைங்கிலய 
அேருக்கு உடுத்தி,

ோற்கு 9:12 அேர ்பிரதியுத்தரமாக: 
எலியா முந்தி ேந்து 
எை்ைாேை்லையும் சீரப்்படுத்துேது 
சமய்தான்; அை்ைாமலும் 
மனுேகுமாரன் பை பாடுகை் 
படட்ு, அேமதிக்கப்படுோசரன்று, 
அேலரக்குறித்து 
எழுதியிருக்கிைவத து எப்படி 
என்ைார.்

லுூக்கா 23:38 இேன் யூதருலடய 
ராஜா என்று, கிவரக்கு ைத்தீன் 
எபிசரயு எழுத்துக்கைிை் எழுதி, 
அேருக்கு வமைாக லேக்கப்படட்து.

39 அன்றியும் சிலுலேயிை் 
அலையப்படட்ிருந்த 
குை்ைோைிகைிை் ஒருேன்: நீ 
கிறிஸ்துோனாை் உன்லனயும் 
எங்கலையும் இரடச்ித்துக்சகாை் 
என்று அேலர இகை்ந்தான்.

மயாோன் 7:20 ஜனங்கை் 
அேருக்குப் பிரதியுத்தரமாக: நீ 
பிொசுபிடித்தேன்; உன்லனக் 
சகாலைசெய்யத் வதடுகிைேன் 

யார ்என்ைாரக்ை்.

மயாோன் 7:47 அப்சபாழுது பரிவெயர ்
நீங்களும் ேஞ்சிக்கப்படட்ீரக்ைா?

48 அதிகாரிகைிைாேது 
பரிவெயரிைாேது யாதாசமாருேர ்
அேலன விசுோசித்ததுை்டா?

49 வேதத்லத அறியாதேரக்ைாகிலய 
இந்த ஜனங்கை் 
ெபிக்கப்படட்ேரக்ை் என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 31:11; ெங்கீதம் 44:13; 
ெங்கீதம் 69:7-12,19,20; ெங்கீதம் 88:8; ெங்கீதம் 

89:41; ெங்கீதம் 109:25; ஏொயா 37:22; ஏொயா 49:7; 
புைம்பை் 3:30; எபிசரயர ்13:12.

F08 மேசியாவின் ேரணே் குறித்த 
விேரங்கள்.

சங்கீதே் 22:7 என்மனப் 
பாரக்்கிறேரக்வளல்லாருே் 
என்மனப் பரியாசே்பண்ணி, 
உதட்மடப் பிதுக்கி, தமலமயத் 
துலுக்கி;

ேத்மதயு 27:29 முை்ளுகைாை் 
ஒரு முடிலயப் பின்னி, 
அேர ்சிரசின்வமை் லேத்து, 
அேர ்ேைதுலகயிை் ஒரு 
வகாலைக்சகாடுத்து, அேர ்
முன்பாக முைங்காை்படியிடட்ு: 
யூதருலடய ராஜாவே, ோை்க என்று 
அேலரப் பரியாெம்பை்ைி,

ேத்மதயு 27:39 அந்த ேழியாய் 
நடந்துவபாகிைேரக்ை் தங்கை் 
தலைகலைத் துலுக்கி:

40 வதோையத்லத இடித்து மூன்று 
நாலைக்குை்வை கடட்ுகிைேவன, 
உன்லன நீவய ரடச்ித்துக்சகாை்; 

ெங்கீதம்
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நீ வதேனுலடய குமாரனானாை் 
சிலுலேயிலிருந்து இைங்கி ோ 
என்று அேலரத் தூஷித்தாரக்ை்.

லுூக்கா 16:14 இலேகலைசயை்ைாம் 
சபாருைாலெக்காரராகிய 
பரிவெயரும் வகடட்ு, அேலரப் 
பரியாெம்பை்ைினாரக்ை்.

லுூக்கா 23:11 அப்சபாழுது ஏவராது 
தன் வபாரெ்வ்ெேகவராடுகூட 
அேலர நிந்தித்துப் 
பரியாெம்பை்ைி, மினுக்கான 
ேஸ்திரத்லத அேருக்கு 
உடுத்தி, அேலரத் திரும்பப் 
பிைாத்துவினிடத்திை்கு 
அனுப்பினான்.

லுூக்கா 23:35 ஜனங்கை் நின்று 
பாரத்்துக்சகாை்டிருந்தாரக்ை். 
அேரக்ளுடவன கூட அதிகாரிகளும் 
அேலர இகை்ந்து: இேன் 
மை்ைேரக்லை இரடச்ித்தான், இேன் 
வதேனாை் சதரிந்துசகாை்ைப்படட் 
கிறிஸ்துோனாை் தன்லனத்தாவன 
இரடச்ித்துக்சகாை்ைடட்ும் 
என்ைாரக்ை்.

36 வபாரெ்வ்ெேகரும் அேரிடத்திை் 
வெரந்்து, அேருக்குக் காடிலயக் 
சகாடுத்து:

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 109:25; ஏொயா 37:22,23; 
ஏொயா 57:4; மாை்கு 15:20,29; லுூக்கா 23:21-23.

F08 மேசியாவின் ேரணே் குறித்த 
விேரங்கள்.

சங்கீதே் 22:8 கரத்்தர்மேல் 
நே்பிக்மகயாயிருந்தாமன, 

அேர் இேமன 
விடுவிக்கட்டுே்; இேன்மேல் 
பிரியோயிருக்கிறாமர, 
இப்வபாழுது இேமன 
மீட்டுவிடட்டுே் என்கிறாரக்ள்.

ேத்மதயு 27:41 அப்படிவய பிரதான 
ஆொரியரும் வேதபாரகரும் 
மூப்பரும் பரியாெம்பை்ைி:

42 மை்ைேரக்லை ரடச்ித்தான்; 
தன்லனத்தான் 
ரடச்ித்துக்சகாை்ைத் 
திராைியிை்லை; இேன் 
இஸ்ரவேலின் ராஜாோனாை் 
இப்சபாழுது சிலுலேயிலிருந்து 
இைங்கிேரடட்ும், அப்சபாழுது 
இேலன விசுோசிப்வபாம்.

43 தன்லன வதேனுலடய 
குமாரசனன்று 
சொை்லி, வதேன்வமை் 
நம்பிக்லகயாயிருந்தாவன; அேர ்
இேன்வமை் பிரியமாயிருந்தாை் 
இப்சபாழுது இேலன 
இரடச்ிக்கடட்ும் என்ைாரக்ை்.

2 வகாரிந்தியர் 13:4 ஏசனனிை் 
அேர ்பைவீனத்தாை் சிலுலேயிை் 
அலையப்படட்ிருந்தும், 
வதேனுலடய ேை்ைலமயினாை் 
பிலைத்திருக்கிைார;் அப்படி 
நாங்களும் அேருக்குை் 
பைவீனராயிருந்தும், 
உங்கைிடமாய் விைங்கிய 
வதேனுலடய ேை்ைலமயினாை் 
அேருடவனகூடப் 
பிலைத்திருப்வபாம்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 42:10; மாை்கு 15:30-32; 
லுூக்கா 23:35.

ெங்கீதம்



135

F08 மேசியாவின் ேரணே் குறித்த 
விேரங்கள்.

சங்கீதே் 22:9 நீமர என்மனக் 
கர்ப்பத்திலிருந்து எடுத்தேர;் 
என் தாயின் முமலப்பாமல நான் 
உண்மகயில் என்மன உே்முமட-
யமபரில் நே்பிக்மகயாயிருக்க-
ப்பண்ணினரீ.்

10 கர்ப்பத்திலிருந்து வேளிப்பட்ட-
மபாமத உேது சார்பில் விழுந்மத-
ன்; நான் என் தாயின் ேயிற்றில் 
இருந்ததுமுதல் நீர் என் மதேனா-
யிருக்கிறீர.்

லுூக்கா 2:40 பிை்லை ேைரந்்து, 
ஆவியிவை சபைன்சகாை்டு, 
ஞானத்தினாை் நிலைந்தது. 
வதேனுலடய கிருலபயும் 
அேரவ்மை் இருந்தது.

வேளிப்படுத்தின 
விமசஷே் 12:4 அதின் ோை் 
ோனத்தின் நடெ்த்திரங்கைிை் 
மூன்றிசைாருபங்லக 
இழுத்து, அலேகலைப் 
பூமியிை் விைத்தை்ைிை்று; 
பிரெேவேதலனப்படுகிை அந்த 
ஸ்திரீ பிை்லைசபை்ைவுடவன, 
அேளுலடய பிை்லைலயப் 
படச்ித்துப்வபாடும்படிக்கு அந்த 
ேலுெரப்்பம் அேளுக்கு முன்பாக 
நின்ைது.

5 ெகை ஜாதிகலையும் 
இருப்புக்வகாைாை் 
ஆளுலகசெய்யும் 
ஆை்பிை்லைலய சபை்ைாை்; 
அேளுலடய பிை்லை 
வதேனிடத்திை்கும் அேருலடய 
சிங்காெனத்தினிடத்திை்கும், 

எடுத்துக்சகாை்ைப்படட்து.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 71:6,17; ஏொயா 7:14,15; 
ஏொயா 49:1,2; லுூக்கா 1:30-33; லுூக்கா 2:52.

F08 மேசியாவின் ேரணே் குறித்த 
விேரங்கள்.

சங்கீதே் 22:11 என்மன விட்டுத் 
தூரோகாமதயுே்; ஆபத்து 
கிட்டியிருக்கிறது, சகாயருே் 
இல்மல.

ேத்மதயு 26:31 அப்சபாழுது இவயசு 
அேரக்லை வநாக்கி: வமய்ப்பலன 
சேடட்ுவேன், மந்லதயின் 
ஆடுகை் சிதைடிக்கப்படும் 
என்று எழுதியிருக்கிைபடி, இந்த 
இராத்திரியிவை நீங்கை் எை்ைாரும் 
என்னிமித்தம் இடைைலடவீரக்ை்.

ேத்மதயு 26:56 ஆகிலும் 
தீரக்்கதரிசிகை் எழுதியிருக்கிை 
ேெனங்கை் நிலைவேறும்படி 
இலேகசைை்ைாம் ெம்பவிக்கிைது 
என்ைார.் அப்சபாழுது, 
சீேரக்சைை்ைாரும் அேலரவிடட்ு 
ஓடிப்வபானாரக்ை்.

ேத்மதயு 26:72 அேவனா: அந்த 
மனுேலன நான் அறிவயன் 
என்று ஆலையிடட்ு, மறுபடியும் 
மறுதலித்தான்.

73 ெை்று வநரத்திை்குபின்பு அங்வக 
நின்ைேரக்ை் வபதுருவினிடத்திை் 
ேந்து: சமய்யாகவே நீயும் 
அேரக்ைிை் ஒருேன்; உன் வபெச்ு 
உன்லன சேைிப்படுத்துகிைது 
என்ைாரக்ை்.

ெங்கீதம்
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74 அப்சபாழுது அேன்: அந்த 
மனுேலன அறிவயன் 
என்று சொை்லி, ெபிக்கவும் 
ெத்தியம்பை்ைவும் 
சதாடங்கினான். உடவன வெேை் 
கூவிை்று.

மயாோன் 16:32 இவதா, நீங்கை் 
சிதறுை்டு, அேனேன் தன்தன் 
இடத்துக்குப் வபாய், என்லனத் 
தனிவய விடட்ுவிடுங்காைம் ேரும்; 
அது இப்சபாழுது ேந்திருக்கிைது; 
ஆனாலும் நான் தனித்திவரன், பிதா 
என்னுடவனகூட இருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 10:1; ெங்கீதம் 38:21; 
ெங்கீதம் 59:1,2; ெங்கீதம் 71:12; மத்வதயு 26:31-56.

F08 மேசியாவின் ேரணே் குறித்த 
விேரங்கள்.

சங்கீதே் 22:12 அமநகே் காமளகள் 
என்மனச ்சூை்ந்திருக்கிறது; 
பாசான் மதசத்துப் 
பலத்த எருதுகள் என்மன 
ேமளந்துவகாண்டது.

13 பீறி வகரச்ச்ிக்கிற 
சிங்கத்மதப்மபால், என்மேல் 
தங்கள் ோமயத்திறக்கிறாரக்ள்.

ேத்மதயு 26:3 அப்சபாழுது, பிரதான 
ஆொரியரும் வேதபாரகரும் 
ஜனத்தின் மூப்பரும், காய்பா 
என்னப்படட் பிரதான 
ஆொரியனுலடய அரமலனயிவை 
கூடிேந்து,

4 இவயசுலேத் தந்திரமாய்ப் 
பிடித்துக் சகாலைசெய்யும்படி 
ஆவைாெலனபை்ைினாரக்ை்.

ேத்மதயு 26:59 பிரதான ஆொரியரும் 
மூப்பரும் ெங்கத்தார ்யாேரும் 
இவயசுலேக் சகாலைசெய்யும்படி 
அேருக்கு விவராதமாய்ப் 
சபாய்ெெ்ாடச்ி வதடினாரக்ை்.

60 ஒருேரும் அகப்படவிை்லை; 
அவநகர ்ேந்து சபாய் ொடச்ி 
சொை்லியும் அேரக்ை் ொடச்ி 
ஒே்ேவிை்லை; கலடசியிவை 
இரை்டு சபாய்ொடச்ிகை் ேந்து:

61 வதேனுலடய ஆையத்லத 
இடித்துப்வபாடவும், மூன்று 
நாலைக்குை்வை அலதக் கடட்வும் 
என்னாவை ஆகும் என்ைான் என்று 
இேன் சொன்னான் என்ைாரக்ை்.

62 அப்சபாழுது, பிரதான ஆொரியன் 
எழுந்திருந்து, அேலர வநாக்கி: 
இேரக்ை் உனக்கு விவராதமாய் 
ொடச்ி சொை்லுகிைலதக்குறித்து 
நீ ஒன்றும் சொை்லுகிைதிை்லையா 
என்ைான்.

63 இவயசுவோ வபொமலிருந்தார.் 
அப்சபாழுது, பிரதான ஆொரியன் 
அேலர வநாக்கி: நீ வதேனுலடய 
குமாரனாகிய கிறிஸ்துதானா? 
அலத எங்களுக்குெ ்சொை்லும்படி 
ஜீேனுை்ை வதேன்வபரிை் உன்லன 
ஆலையிடட்ுக் வகடக்ிவைன் 
என்ைான்.

64 அதை்கு இவயசு: நீர ்
சொன்னபடிதான்; அன்றியும் 
மனுேகுமாரன் ெரே் 
ேை்ைேருலடய ேைது பாரிெத்திை் 
வீை்றிருப்பலதயும் ோனத்தின் 
வமகங்கை்வமை் ேருேலதயும் 
இதுமுதை் காை்பீரக்சைன்று 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 
என்ைார.்

65 அப்சபாழுது பிரதான ஆொரியன் 
தன் ேஸ்திரங்கலைக் 

ெங்கீதம்



137

கிழித்துக்சகாை்டு: இேன் 
வதேதூேைம் சொன்னான்; 
இனிெ ்ொடச்ிகை் நமக்கு 
வேை்டியசதன்ன? இவதா இேன் 
தூேைத்லத இப்சபாழுது 
வகடட்ீரக்வை.

ேத்மதயு 
27:1 விடியை்காைமானவபாது, 
ெகை பிரதான ஆொரியரும் 
ஜனத்தின் மூப்பரும், இவயசுலேக் 
சகாலைசெய்யும்படி, அேருக்கு 
விவராதமாக ஆவைாெலனபை்ைி,

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
4:27 அந்தப்படி உம்முலடய கரமும் 
உம்முலடய ஆவைாெலனயும் 
முன் குறித்தலேகை் யாலேயும் 
செய்யும்படி,

F08 மேசியாவின் ேரணே் குறித்த 
விேரங்கள்.

சங்கீதே் 22:14 தண்ணமீரப்மபால 
ஊற்றுண்மடன்; என் 
எலுே்புகவளல்லாே் கட்டுவிட்டது, 
என் இருதயே் வேழுகுமபாலாகி, 
என் குடல்களின் நடுமே 
உருகிற்று.

ேத்மதயு 26:38 அப்சபாழுது, 
அேர:் என் ஆத்துமா 
மரைத்துக்வகதுோன 
துக்கங்சகாை்டிருக்கிைது; நீங்கை் 
இங்வக தங்கி, என்வனாவட கூட 
விழித்திருங்கை் என்று சொை்லி;

லுூக்கா 22:44 அேர ்

மிகவும் வியாகுைப்படட்ு, 
அதிக ஊக்கத்வதாவட 
சஜபம்பை்ைினார.் அேருலடய 
வேரல்ே இரத்தத்தின் 
சபருந்துைிகைாய்த் தலரயிவை 
விழுந்தது.

மயாோன் 12:27 இப்சபாழுது 
என் ஆத்துமா கைங்குகிைது, நான் 
என்ன சொை்லுவேன். பிதாவே, 
இந்த வேலையினின்று என்லன 
இரடச்ியும் என்று சொை்வேவனா; 
ஆகிலும், இதை்காகவே இந்த 
வேலைக்குை் ேந்வதன்.

மயாோன் 19:32 அந்தப்படி 
வபாரெ்வ்ெேகர ்ேந்து, 
அேருடவனகூடெ ்சிலுலேயிை் 
அலையப்படட் முந்தினேனுலடய 
காசைலும்புகலையும் 
மை்ைேனுலடய காை்கலையும் 
முறித்தாரக்ை்.

33 அேரக்ை் இவயசுவினிடத்திை் ேந்து, 
அேர ்மரித்திருக்கிைலதக் கை்டு, 
அேருலடய காசைலும்புகலை 
முறிக்கவிை்லை.

34 ஆகிலும் வபாரெ்வ்ெேகரிை் ஒருேன் 
ஈடட்ியினாவை அேருலடய 
விைாவிை் குத்தினான்; உடவன 
இரத்தமும் தை்ைீரும் புைப்படட்து.

35 அலதக் கை்டேன் ொடச்ி 
சகாடுக்கிைான், அேனுலடய 
ொடச்ி சமய்யாயிருக்கிைது; 
நீங்கை் விசுோசிக்கும்படி, தான் 
சொை்லுகிைது சமய்சயன்று அேன் 
அறிந்திருக்கிைான்.

36 அேருலடய எலும்புகைிை் ஒன்றும் 
முறிக்கப்படுேதிை்லை என்கிை 
வேதோக்கியம் நிலைவேறும்படி 
இலேகை் நடந்தது.
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37 அை்ைாமலும் தாங்கை் 
குத்தினேலர 
வநாக்கிப்பாரப்்பாரக்ை் என்று 
வேசைாரு வேதோக்கியம் 
சொை்லுகிைது.

வமலும் காை்க: மாை்கு 14:33,34.

F08 மேசியாவின் ேரணே் குறித்த 
விேரங்கள்.

சங்கீதே் 22:15 என் வபலன் 
ஓட்மடப்மபால் காய்ந்தது; 
என் நாவு மேல்ோமயாமட 
ஒட்டிக்வகாண்டது; என்மன 
ேரணத்தூளிமல மபாடுகிறீர.்

ேத்மதயு 27:50 இவயசு மறுபடியும் 
மகாெத்தமாய்க் கூப்பிடட்ு, 
ஆவிலய விடட்ார.்

மயாோன் 19:28 அதன்பின்பு, 
எை்ைாம் முடிந்தது என்று 
இவயசு அறிந்து, வேதோக்கியம் 
நிலைவேைத்தக்கதாக: 
தாகமாயிருக்கிவைன் என்ைார.்

29 காடி நிலைந்த பாத்திரம் அங்வக 
லேக்கப்படட்ிருந்தது; அேரக்ை் 
கடை்காைாலனக் காடியிவை 
வதாய்த்து, ஈவொப்புத்தை்டிை் 
மாடட்ி, அேர ்ோயினிடத்திை் 
நீடட்ிக்சகாடுத்தாரக்ை்.

30 இவயசு காடிலய ோங்கினபின்பு, 
முடிந்தது என்று சொை்லி, 
தலைலயெெ்ாய்த்து, ஆவிலய 
ஒப்புக்சகாடுத்தார.்

1 வகாரிந்தியர் 15:3 நான் 

அலடந்ததும் உங்களுக்குப் 
பிரதானமாக ஒப்புவித்ததும் 
என்னசேன்ைாை், கிறிஸ்துோனேர ்
வேதோக்கியங்கைின்படி நமது 
பாேங்களுக்காக மரித்து,

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 32:3,4; ெங்கீதம் 69:3,21; 
ஏொயா 53:12; எபிசரயர ்2:14; எபிசரயர ்9:14.

F08 மேசியாவின் ேரணே் குறித்த 
விேரங்கள்.

சங்கீதே் 22:16 நாய்கள் 
என்மனச ்சூை்ந்திருக்கிறது; 
வபால்லாதேரக்ளின் கூட்டே் 
என்மன ேமளந்துவகாண்டது; 
என் மககமளயுே் என் 
கால்கமளயுே் உருேக் 
குத்தினாரக்ள்.

ோற்கு 15:16 அப்சபாழுது, 
வபாரெ்வ்ெேகர ்அேலரத் 
வதொதிபதியின் அரமலனயாகிய 
மாைிலகயிை் சகாை்டுவபாய், 
அே்விடத்திை் வபாரெ்வ்ெேகருலடய 
கூடட்முழுேலதயும் 
கூடிேரெச்ெய்து,

17 சிேப்பான வமைங்கிலய அேருக்கு 
உடுத்தி, முை்முடிலயப் பின்னி 
அேருக்குெ ்சூடட்ி:

18 யூதருலடய ராஜாவே, ோை்க என்று 
அேலர ோை்த்தி,

19 அேலரெ ்சிரசிை் வகாைாை் 
அடித்து, அேரவ்மை் துப்பி, 
முைங்காை்படியிடட்ு அேலர 
ேைங்கினாரக்ை்.

20 அேலரப் 
பரியாெம்பை்ைினபின்பு, 
சிேப்பான அங்கிலயக் கைை்றி, 
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அேருலடய ேஸ்திரங்கலை 
அேருக்கு உடுத்தி, அேலரெ ்
சிலுலேயிை் அலையும்படி 
சேைிவய சகாை்டுவபானாரக்ை்.

லுூக்கா 11:53 இலேகலை 
அேரக்ளுக்கு அேர ்
சொை்லுலகயிை், வேதபாரகரும் 
பரிவெயரும் அேரவ்மை் 
குை்ைஞ்ொடட்ும்சபாருடட்ு, அேர ்
ோய்சமாழியிை் ஏதாகிலும் பிலை 
கை்டுபிடிக்கவேை்டும் என்று 
உபாயம்பை்ைி அேலர மிகவும் 
சநருக்கவும்,

54 அவநக காரியங்கலைக் 
குறித்துப்வபசும்படி அேலர ஏேவும் 
சதாடங்கினாரக்ை்.

லுூக்கா 23:10 பிரதான 
ஆொரியரும் வேதபாரகரும் 
அேரவ்மை் பிடிோதமாய்க் 
குை்ைஞ்ொடட்ிக்சகாை்வட 
நின்ைாரக்ை்.

11 அப்சபாழுது ஏவராது தன் 
வபாரெ்வ்ெேகவராடுகூட அேலர 
நிந்தித்துப் பரியாெம்பை்ைி, 
மினுக்கான ேஸ்திரத்லத 
அேருக்கு உடுத்தி, அேலரத் 
திரும்பப் பிைாத்துவினிடத்திை்கு 
அனுப்பினான்.

லுூக்கா 23:23 அப்படியிருந்தும் 
அேலரெ ்சிலுலேயிை் 
அலையவேை்டுசமன்று 
அேரக்ை் உரத்த ெத்தத்வதாடு 
வகடட்ுக்சகாை்வடயிருந்தாரக்ை். 
அேரக்ளும் பிரதான ஆொரியரும் 
இடட் ெத்தம் வமை்சகாை்டது.

மயாோன் 19:37 அை்ைாமலும் 

தாங்கை் குத்தினேலர 
வநாக்கிப்பாரப்்பாரக்ை் என்று 
வேசைாரு வேதோக்கியம் 
சொை்லுகிைது.

மயாோன் 20:25 மை்ைெ ்
சீேரக்ை்: கரத்்தலரக் கை்வடாம் 
என்று அேனுடவன சொன்னாரக்ை். 
அதை்கு அேன் அேருலடய 
லககைிை் ஆைிகைினாலுை்டான 
காயத்லத நான் கை்டு, அந்தக் 
காயத்திவை என் விரலையிடட்ு, 
என் லகலய அேருலடய 
விைாவிவை வபாடட்ாசைாழிய 
விசுோசிக்கமாடவ்டன் என்ைான்.

மயாோன் 20:27 பின்பு அேர ்
வதாமாலே வநாக்கி: நீ உன் விரலை 
இங்வக நீடட்ி, என் லககலைப் பார,் 
உன் லகலய நீடட்ி, என் விைாவிவை 
வபாடு, அவிசுோசியாயிராமை் 
விசுோசியாயிரு என்ைார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 40:6; ெங்கீதம் 86:14; 
ெகரியா 12:10; மத்வதயு 27:41-43; மாை்கு 15:29-32; 

லுூக்கா 23:35; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 22:15.

F08 மேசியாவின் ேரணே் குறித்த 
விேரங்கள்.

சங்கீதே் 22:17 என் 
எலுே்புகமளவயல்லாே் நான் 
எண்ணலாே்; அேரக்ள் 
என்மன மநாக்கிப் 
பாரத்்துக்வகாண்டிருக்கிறாரக்ள்.

ோற்கு 15:29 அந்த ேழியாய் 
நடந்துவபாகிைேரக்ை் தங்கை் 
தலைலயத் துலுக்கி: ஆ! ஆ! 
வதோையத்லத இடித்து, மூன்று 
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நாலைக்குை்வை கடட்ுகிைேவன,
30 உன்லன நீவய இரடச்ித்துக்சகாை்; 

சிலுலேயிலிருந்திைங்கிோ என்று 
அேலரத் தூஷித்தாரக்ை்.

31 அப்படிவய பிரதான ஆொரியரும் 
வேதபாரகரும் தங்களுக்குை்வை 
பரியாெம்பை்ைி: மை்ைேரக்லை 
இரடச்ித்தான், தன்லனத்தான் 
இரடச்ித்துக்சகாை்ைத் 
திராைியிை்லை.

32 நாம் கை்டு 
விசுோசிக்கத்தக்கதாக 
இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாோகிய 
கிறிஸ்து இப்சபாழுது 
சிலுலேயிலிருந்திைங்கடட்ும் 
என்று சொை்லிக்சகாை்டாரக்ை். 
அேவராவடகூடெ ்சிலுலேகைிை் 
அலையப்படட்ேரக்ளும் அேலர 
நிந்தித்தாரக்ை்.

லுூக்கா 23:27 திரை்கூடட்மான 
ஜனங்களும் அேருக்காகப் புைம்பி 
அழுகிை ஸ்திரீகளும் அேருக்குப் 
பின்சென்ைாரக்ை்.

மயாோன் 19:32 அந்தப்படி 
வபாரெ்வ்ெேகர ்ேந்து, 
அேருடவனகூடெ ்சிலுலேயிை் 
அலையப்படட் முந்தினேனுலடய 
காசைலும்புகலையும் 
மை்ைேனுலடய காை்கலையும் 
முறித்தாரக்ை்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 102:3-5; ஏொயா 52:14; 
மத்வதயு 27:39-41.

F08 மேசியாவின் ேரணே் குறித்த 
விேரங்கள்.

சங்கீதே் 22:18 என் ேஸ்திரங்கமளத் 
தங்களுக்குள்மள பங்கிட்டு, 
என் உமடயின்மபரில் 
சீட்டுப்மபாடுகிறாரக்ள்.

மயாோன் 19:23 வபாரெ் ்
வெேகர ்இவயசுலேெ ்சிலுலேயிை் 
அலைந்தபின்பு, அேருலடய 
ேஸ்திரங்கலை எடுத்து, ஒே்சோரு 
வெேகனுக்கு ஒே்சோரு பங்காக 
நாலு பங்காக்கினாரக்ை்; 
அங்கிலயயும் எடுத்தாரக்ை், 
அந்த அங்கி, லதயலிை்ைாமை் 
வமவை சதாடங்கி முழுதும் 
சநய்யப்படட்தாயிருந்தது.

24 அேரக்ை்: இலத நாம் 
கிழியாமை், யாருக்கு ேருவமா 
என்று இலதக்குறித்துெ ்
சீடட்ுப்வபாடுவோம் 
என்று ஒருேவராசடாருேர ்
வபசிக்சகாை்டாரக்ை். என் 
ேஸ்திரங்கலைத் தங்களுக்குை்வை 
பங்கிடட்ு, என் உலடயின்வமை் 
சீடட்ுப்வபாடட்ாரக்ை் 
என்கிை வேதோக்கியம் 
நிலைவேைத்தக்கதாகப் 
வபாரெ்வ்ெேகர ்இப்படிெ ்
செய்தாரக்ை்.

வமலும் காை்க: மத்வதயு 27:35; மாை்கு 15:24; 
லுூக்கா 23:34.

E25 மேசியா விசுோசிக்கப்பட்டு 
மபாற்றப் வபறுோர்.

சங்கீதே் 22:22 உே்முமடய 
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நாேத்மத என் சமகாதரருக்கு 
அறிவித்து, சமபநடுவில் 
உே்மேத் துதிப்மபன்.

எபிவரயர் 2:11 எப்படிசயனிை், 
பரிசுத்தஞ்செய்கிைேரும் பரி
சுத்தஞ்செய்யப்படுகிைேரக்
ளுமாகிய யாேரும் ஒருேராை் 
உை்டாயிருக்கிைாரக்ை்; 
இதினிமித்தம் அேரக்லைெ ்
ெவகாதரசரன்று சொை்ை அேர ்
சேடக்ப்படாமை்:

12 உம்முலடய நாமத்லத என் 
ெவகாதரருக்கு அறிவித்து, ெலப 
நடுவிை் உம்லமத் துதித்துப் 
பாடுவேன் என்றும்;

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 40:9,10; மத்வதயு 28:10; 
வயாோன் 20:17; வராமர ்8:29.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 22:23 கரத்்தருக்குப் 
பயப்படுகிறேரக்மள, அேமரத் 
துதியுங்கள்; யாக்மகாபின் 
சந்ததியாமர நீங்கள் எல்லாருே் 
அேமரக் கனே்பண்ணுங்கள்; 
இஸ்ரமேலின் ேே்சத்தாமர 
நீங்கள் எல்லாருே் அேர்மபரில் 
பயபக்தியாயிருங்கள்,

சங்கீதே் 22:25-27
சங்கீதே் 22:27 பூமியின் 

எல்மலகவளல்லாே் 
நிமனவுகூர்ந்து கரத்்தரிடத்தில் 
திருே்புே்; ஜாதிகளுமடய 

சந்ததிகவளல்லாே் உேது 
சமுகத்தில் வதாழுதுவகாள்ளுே்.

28 ராஜ்யே் கரத்்தருமடயது; அேர் 
ஜாதிகமள ஆளுகிறேர.்

29 பூமியின் வசல்ேோன்கள் 
யாேருே் 
புசித்துப்பணிந்துவகாள்ோரக்ள்; 
புழுதியில் இறங்குகிறேரக்ள் 
யாேருே் அேருக்கு முன்பாக 
ேணங்குோரக்ள். ஒருேனுே் தன் 
ஆத்துோ அழியாதபடி அமதக் 
காக்கக் கூடாமத.

30 ஒரு சந்ததி அேமரச ்மசவிக்குே்; 
தமலமுமற தமலமுமறயாக 
அது ஆண்டேருமடய சந்ததி 
என்னப்படுே்.

31 அேரக்ள் ேந்து: அேமர 
இமேகமளச ்வசய்தார் என்று 
பிறக்கப்மபாகிறேரக்ளுக்கு 
அேருமடய நீதிமய 
அறிவிப்பாரக்ள்.

ேத்மதயு 3:9 ஆபிரகாம் 
எங்களுக்குத் தகப்பன் 
என்று உங்களுக்குை்வை 
சொை்லிக்சகாை்ை 
நிலனயாதிருங்கை்; வதேன் இந்தக் 
கை்லுகைினாவை ஆபிரகாமுக்குப் 
பிை்லைகலை உை்டுபை்ை 
ேை்ைேராயிருக்கிைார ்என்று 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன்.

மயாோன் 10:16 இந்தத் 
சதாழுேத்திலுை்ைலேகைை்ைாமை் 
வேவை ஆடுகளும் எனக்கு 
உை்டு; அலேகலையும் 
நான் சகாை்டுேரவேை்டும், 
அலேகை் என் ெத்தத்துக்குெ ்
செவிசகாடுக்கும். அப்சபாழுது 
ஒவர மந்லதயும் ஒவர 
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வமய்ப்பனுமாகும்.

மயாோன் 11:25 இவயசு 
அேலை வநாக்கி: நாவன உயி-
ரத்்சதழுதலும் ஜீேனுமாயிருக்கி-
வைன், என்லன விசுோசிக்கிைேன் 
மரித்தாலும் பிலைப்பான்;

26 உயிவராடிருந்து என்லன 
விசுோசிக்கிைேசனேனும் 
என்சைன்லைக்கும் 
மரியாமலும் இருப்பான்; இலத 
விசுோசிக்கிைாயா என்ைார.்

மராேர் 1:17 விசுோெத்தினாவை 
நீதிமான் பிலைப்பான் 
என்று எழுதியிருக்கிைபடி 
விசுோெத்தினாை் உை்டாகும் 
வதேநீதி விசுோெத்திை்சகன்று 
அந்தெ ்சுவிவெேத்தினாை் 
சேைிப்படுத்தப்படுகிைது.

2 வகாரிந்தியர் 
5:21 நாம் அேருக்குை் வதேனுலடய 
நீதியாகும்படிக்கு, பாேம் 
அறியாத அேலர நமக்காகப் 
பாேமாக்கினார.்

கலாத்தியர் 
3:26 நீங்கசைை்ைாரும் 
கிறிஸ்து இவயசுலேப்பை்றும் 
விசுோெத்தினாை் வதேனுலடய 
புத்திரராயிருக்கிறீரக்வை.

27 ஏசனனிை், உங்கைிை் 
கிறிஸ்துவுக்குை்ைாக, 
ஞானஸ்நானம் சபை்ைேரக்ை் 
எத்தலனவபவரா 
அத்தலனவபரும் கிறிஸ்துலேத் 
தரித்துக்சகாை்டீரக்வை.

28 யூதசனன்றும் 
கிவரக்கசனன்றுமிை்லை, 

அடிலமசயன்றும் 
சுயாதீனசனன்றுமிை்லை, 
ஆசைன்றும் 
சபை்சைன்றுமிை்லை; 
நீங்கசைை்ைாரும் 
கிறிஸ்து இவயசுவுக்குை் 
ஒன்ைாயிருக்கிறீரக்ை்.

29 நீங்கை் 
கிறிஸ்துவினுலடயேரக்ைானாை், 
ஆபிரகாமின் ெந்ததியாராயும், 
ோக்குத்தத்தத்தின்படிவய 
சுதந்தரராயுமிருக்கிறீரக்ை்.

பிலிப்பியர் 2:10 இவயசுவின் 
நாமத்திை் ோவனார ்பூதைத்வதார ்
பூமியின் கீைாவனாருலடய 
முைங்காை் யாவும் 
முடங்கும்படிக்கும்,

எபிவரயர் 1:8 குமாரலன வநாக்கி: 
வதேவன, உம்முலடய சிங்காெனம் 
என்சைன்லைக்குமுை்ைது, 
உம்முலடய ராஜ்யத்தின் 
செங்வகாை் நீதியுை்ை 
செங்வகாைாயிருக்கிைது.

9 நீர ்நீதிலய விரும்பி, அக்கிரமத்லத 
சேறுத்திருக்கிறீர;் ஆதைாை், 
வதேவன, உம்முலடய வதேன் 
உமது வதாைலரப்பாரக்்கிலும் 
உம்லம ஆனந்த லதைத்தினாை் 
அபிவேகம்பை்ைினார ்என்றும்;

எபிவரயர் 2:10 ஏசனன்ைாை் 
தமக்காகவும் தம்மாவையும் 
ெகைத்லதயும் உை்டாக்கினேர,் 
அவநகம் பிை்லைகலை 
மகிலமயிை் சகாை்டுேந்து 
வெரக்்லகயிை் அேரக்ளுலடய 
இரடச்ிப்பின் அதிபதிலய 
உபேத்திரேங்கைினாவை 
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பூரைப்படுத்துகிைது 
அேருக்வகை்ைதாயிருந்தது.

11 எப்படிசயனிை், 
பரிசுத்தஞ்செய்கிைேரும் பரி
சுத்தஞ்செய்யப்படுகிைேரக்
ளுமாகிய யாேரும் ஒருேராை் 
உை்டாயிருக்கிைாரக்ை்; 
இதினிமித்தம் அேரக்லைெ ்
ெவகாதரசரன்று சொை்ை அேர ்
சேடக்ப்படாமை்:

12 உம்முலடய நாமத்லத என் 
ெவகாதரருக்கு அறிவித்து, ெலப 
நடுவிை் உம்லமத் துதித்துப் 
பாடுவேன் என்றும்;

13 நான் அேரிடத்திை் 
நம்பிக்லகயாயிருப்வபன் என்றும்; 
இவதா, நானும், வதேன் எனக்குக் 
சகாடுத்த பிை்லைகளும் என்றும் 
சொை்லியிருக்கிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வமலும் காை்க: #1; #2; #4; ெங்கீதம் 49:6-8; ஏொயா 
45:23; ஏொயா 53:10; வயாோன் 3:36; வராமர ்3:21-25; 

வராமர ்5:19-21; வராமர ்14:10-12; 1 வபதுரு 2:9.

B06 மேசியா நல்ல மேய்ப்பர்.

சங்கீதே் 23:1 கரத்்தர் என் 
மேய்ப்பராயிருக்கிறார,் நான் 
தாை்சச்ியமடமயன்.

2 அேர் என்மனப் புல்லுள்ள 
இடங்களில் மேய்த்து, அேர்ந்த 
தண்ணரீக்ள் அண்மடயில் 
என்மனக் வகாண்டுமபாய் 
விடுகிறார.்

3 அேர் என் ஆத்துோமேத் மதற்றி, 
தே்முமடய நாேத்தினிமித்தே் 
என்மன நீதியின் பாமதகளில் 
நடத்துகிறார.்

4 நான் ேரண இருளின் 
பள்ளத்தாக்கிமல நடந்தாலுே் 
வபால்லாப்புக்குப் பயப்பமடன்; 
மதேரரீ் என்மனாமடகூட 
இருக்கிறீர;் உேது மகாலுே் உேது 
தடியுே் என்மனத் மதற்றுே்.

5 என் சத்துருக்களுக்கு 
முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு 
பந்திமய ஆயத்தப்படுத்தி, 
என் தமலமய எண்வணயால் 
அபிமஷகே்பண்ணுகிறீர;் என் 
பாத்திரே் நிரே்பி ேழிகிறது.

6 என் ஜீேனுள்ள நாவளல்லாே் 
நன்மேயுே் கிருமபயுே் 
என்மனத் வதாடருே்; நான் 
கரத்்தருமடய வீட்டிமல நீடித்த 
நாட்களாய் நிமலத்திருப்மபன்.

மயாோன் 10:11 நாவன நை்ை 
வமய்ப்பன்: நை்ைவமய்ப்பன் 
ஆடுகளுக்குக்காகத் தன் ஜீேலனக் 
சகாடுக்கிைான்.

மயாோன் 10:14 நாவன 
நை்ை வமய்ப்பன்; பிதா என்லன 
அறிந்திருக்கிைதுவபாைவும், 
நான் பிதாலே 
அறிந்திருக்கிைதுவபாைவும்,

மயாோன் 10:27 என் 
ஆடுகை் என் ெத்தத்திை்குெ ்
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செவிசகாடுக்கிைது; நான் 
அலேகலை அறிந்திருக்கிவைன், 
அலேகை் எனக்குப் 
பின்செை்லுகிைது.

28 நான் அலேகளுக்கு 
நித்தியஜீேலனக் சகாடுக்கிவைன்; 
அலேகை் ஒருக்காலும் 
சகடட்ுப்வபாேதிை்லை, ஒருேனும் 
அலேகலை என் லகயிலிருந்து 
பறித்துக்சகாை்ேதுமிை்லை.

29 அலேகலை எனக்குத் தந்த 
என் பிதா எை்ைாரிலும் 
சபரியேராயிருக்கிைார;் 
அலேகலை என் பிதாவின் 
லகயிலிருந்து பறித்துக்சகாை்ை 
ஒருேனாலும் கூடாது.

30 நானும் பிதாவும் 
ஒன்ைாயிருக்கிவைாம் என்ைார.்

எபிவரயர் 13:20 நித்திய 
உடன்படிக்லகயின் இரத்தத்தினாவை 
ஆடுகளுலடய சபரிய 
வமய்ப்பரான நம்முலடய 
கரத்்தராகிய இவயசுலே 
மரித்வதாரிலிருந்து 
ஏறிேரப்பை்ைின ெமாதானத்தின் 
வதேன்,

1 மபதுரு 2:25 சிதறுை்ட 
ஆடுகலைப்வபாலிருந்தீரக்ை்; 
இப்சபாழுவதா உங்கை் 
ஆத்துமாக்களுக்கு வமய்ப்பரும் 
கை்காைியுமானேரிடத்திை் 
திருப்பப்படட்ிருக்கிறீரக்ை்.

1 மபதுரு 5:4 அப்படிெ ்
செய்தாை் பிரதான வமய்ப்பர ்
சேைிப்படும்வபாது மகிலமயுை்ை 
ோடாத கிரீடத்லதப் சபறுவீரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 7:17 
சிங்காெனத்தின் மத்தியிலிருக்கிை 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேவர 
இேரக்லைவமய்த்து, 
இேரக்லை ஜீேத்தை்ைீருை்ை 
ஊை்றுகைை்லடக்கு நடத்துோர;் 
வதேன்தாவம இேரக்ளுலடய 
கை்ைீர ்யாலேயும் துலடப்பார ்
என்ைான்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 80:1; ஏொயா 40:11; 
ஏொயா 53:11; எவெக்கிவயை் 34:11,12,23,24; 
எவெக்கிவயை் 37:24; மீகா 5:5; ெகரியா 13:7.

G02 மேசியா பரத்திற்கு எடுத்துக் 
வகாள்ளப்படுதல் முன்னமர 
உமரக்கப்ப்பட்டது.

சங்கீதே் 24:3 யார் கரத்்தருமடய 
பரே்தத்திமல ஏறுோன்? யார் 
அேருமடய பரிசுத்த ஸ்தலத்தில் 
நிமலத்திருப்பான்?

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
1:10 அேர ்வபாகிைவபாது 
அேரக்ை் ோனத்லத அை்ைாந்து 
பாரத்்துக்சகாை்டிருக்லகயிை், 
இவதா, சேை்லமயான 
ேஸ்திரந்தரித்தேரக்ை் இரை்டு 
வபர ்அேரக்ைருவக நின்று:

11 கலிவையராகிய மனுேவர, 
நீங்கை் ஏன் ோனத்லத 
அை்ைாந்துபாரத்்து நிை்கிறீரக்ை்? 
உங்கைிடத்தினின்று ோனத்துக்கு 
எடுத்துக்சகாை்ைப்படட் இந்த 
இவயசுோனேர ்எப்படி உங்கை் 
கை்களுக்கு முன்பாக ோனத்துக்கு 
எழுந்தருைிப்வபானாவரா 
அப்படிவய மறுபடியும் ேருோர ்
என்ைாரக்ை்.
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12 அப்சபாழுது அேரக்ை் 
எருெவைமுக்குெ ்ெமீபாய் 
ஒரு ஓய்வுநாை் பிரயாை 
தூரத்திலிருக்கிை 
ஒலிேமலை என்னப்படட் 
மலையிலிருந்து எருெவைமுக்குத் 
திரும்பிப்வபானாரக்ை்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 15:1; ெங்கீதம் 68:18; 
வயாோன் 20:17.

B04 மேசியாவின் வதய்வீகப் 
பண்புகள்.

G02 மேசியா பரத்திற்கு எடுத்துக் 
வகாள்ளப்படுதல் முன்னமர 
உமரக்கப்ப்பட்டது.

சங்கீதே் 24:7 ோசல்கமள உங்கள் 
தமலகமள உயரத்்துங்கள்; 
அநாதி கதவுகமள, உயருங்கள்; 
ேகிமேயின் ராஜா 
உட்பிரமேசிப்பார.்

8 யார் இந்த ேகிமேயின் 
ராஜா? அேர் ேல்லமேயுே் 
பராக்கிரேமுமுள்ள 
கரத்்தர;் அேர் யுத்தத்தில் 
பராக்கிரேமுள்ள கரத்்தராமே.

9 ோசல்கமள உங்கள் தமலகமள 
உயரத்்துங்கள்; அநாதி கதவுகமள 
உயருங்கள், ேகிமேயின் ராஜா 
உட்பிரமேசிப்பார.்

10 யார் இந்த ேகிமேயின் 
ராஜா? அேர் மசமனகளின் 
கரத்்தரானேர;் அேமர 
ேகிமேயின் ராஜா. (மசலா.)

ோற்கு 16:19 இே்விதமாய்க் 
கரத்்தர ்அேரக்ளுடவன 
வபசினபின்பு, பரவைாகத்துக்கு 

எடுத்துக்சகாை்ைப்படட்ு, 
வதேனுலடய ேைது பாரிெத்திை் 
உடக்ாரந்்தார.்

லுூக்கா 24:51 அேரக்லை 
ஆசீரே்திக்லகயிை், அேரக்லை 
விடட்ுப் பிரிந்து, பரவைாகத்துக்கு 
எடுத்துக்சகாை்ைப்படட்ார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
1:10 அேர ்வபாகிைவபாது 
அேரக்ை் ோனத்லத அை்ைாந்து 
பாரத்்துக்சகாை்டிருக்லகயிை், 
இவதா, சேை்லமயான 
ேஸ்திரந்தரித்தேரக்ை் இரை்டு 
வபர ்அேரக்ைருவக நின்று:

11 கலிவையராகிய மனுேவர, 
நீங்கை் ஏன் ோனத்லத 
அை்ைாந்துபாரத்்து நிை்கிறீரக்ை்? 
உங்கைிடத்தினின்று ோனத்துக்கு 
எடுத்துக்சகாை்ைப்படட் இந்த 
இவயசுோனேர ்எப்படி உங்கை் 
கை்களுக்கு முன்பாக ோனத்துக்கு 
எழுந்தருைிப்வபானாவரா 
அப்படிவய மறுபடியும் ேருோர ்
என்ைாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
7:55 அேன் பரிசுத்த ஆவியிவை 
நிலைந்ததேனாய், ோனத்லத 
அை்ைாந்துபாரத்்து: வதேனுலடய 
மகிலமலயயும், வதேனுலடய 
ேைதுபாரிெத்திை் இவயசு 
நிை்கிைலதயும் கை்டு;

எமபசியர் 
1:20 எை்ைாத் துலரத்தனத்துக்கும், 
அதிகாரத்துக்கும், ேை்ைலமக்கும், 
கரத்்தத்துேத்துக்கும், 
இம்லமயிை்மாத்திரமை்ை 
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மறுலமயிலும் வபரச்பை்றிருக்கும் 
எை்ைா நாமதத்ுக்கும் வமைாய் 
அேர ்உயரந்்திருக்கத்தக்கதாக,

எபிவரயர் 9:24 அந்தப்படி, 
சமய்யான பரிசுத்த ஸ்தைத்துக்கு 
அலடயாைமான லகயினாை் 
செய்யப்படட்தாயிருக்கிை 
பரிசுத்த ஸ்தைத்திவை 
கிறிஸ்துோனேர ்பிரவேசியாமை், 
பரவைாகத்திவைதாவன இப்சபாழுது 
நமக்காக வதேனுலடய 
ெமுகத்திை் பிரத்தியடெ்மாகும்படி 
பிரவேசித்திருக்கிைார.்

1 மபதுரு 
3:22 அேர ்பரவைாகத்திை்குப் 
வபாய், வதேனுலடய 
ேைதுபாரிெத்திை் இருக்கிைார;் 
வதேதூதரக்ளும் அதிகாரங்களும் 
ேை்ைலமகளும் அேருக்குக் 
கீை்ப்படட்ிருக்கிைது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:14 ஜீேவிருடெ்த்தின்வமை் 
அதிகாரமுை்ைேரக்ைாேதை்கும், 
ோெை்கை் ேழியாய் 
நகரத்திை்குை் பிரவேசிப்பதை்கும் 
அேருலடய கை்பலனகைின்படி 
செய்கிைேரக்ை் பாக்கியோன்கை்.

வமலும் காை்க: #1; ெங்கீதம் 18:19; ெங்கீதம் 
118:19,20; ஏொயா 26:2; எவரமியா 17:25; தானிவயை் 
7:13,14; ெங்கீதம் 45:2-5; ஏொயா 9:7; ஏொயா 63:1-6; 
சகாவைாசெயர ்2:15; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 
6:2; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 19:11-21; ஏொயா 

6:3; ஏொயா 54:5.

F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

சங்கீதே் 27:2 என் சத்துருக்களுே் 
என் பமகஞருோகிய 
வபால்லாதேரக்ள் என் 
ோே்சத்மதப் பட்சிக்க என்மன 
வநருக்குமகயில் அேரக்மள 
இடறிவிழுந்தாரக்ள்.

 
மயாோன் 18:3 யூதாஸ் 

வபாரெ்வ்ெேகரின் கூடட்த்லதயும் 
பிரதான ஆொரியர ்பரிவெயர ்
என்பேரக்ைாை் அனுப்பப்படட் 
ஊழியக்காரலரயும் 
கூடட்ிக்சகான்டு, பந்தங்கவைாடும் 
தீேடட்ிகவைாடும் 
ஆயுதங்கவைாடும் அே்விடத்திை்கு 
ேந்தான்.

4 இவயசு தமக்கு வநரிடப்வபாகிை 
எை்ைாேை்லையும் அறிந்து, 
எதிரச்காை்டுவபாய், அேரக்லை 
வநாக்கி: யாலரத் வதடுகிறீரக்ை் 
என்ைார.்

5 அேருக்கு அேரக்ை் 
பிரதியுத்தரமாக: நெவரயனாகிய 
இவயசுலேத் வதடுகிவைாம் 
என்ைாரக்ை். அதை்கு இவயசு: 
நான்தான் என்ைார.் அேலரக் 
காடட்ிக்சகாடுத்த யூதாசும் 
அேரக்ளுடவன கூட நின்ைான்.

6 நான்தான் என்று அேர ்
அேரக்ைிடத்திை் சொன்னவுடவன, 
அேரக்ை் பின்னிடட்ுத் தலரயிவை 
விழுந்தாரக்ை்.
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F07 மேசியா மீதான குற்றசச்ாட்டு 
ேற்றுே் விசாரமண.

சங்கீதே் 27:12 என் சத்துருக்களின் 
இஷ்டத்துக்கு என்மன 
ஒப்புக்வகாடாமதயுே்; 
வபாய்சச்ாட்சிகளுே் 
ஆக்கிரமித்துச ்சீறுகிறேரக்ளுே் 
எனக்கு விமராதோய் 
எழுே்பியிருக்கிறாரக்ள்.

ேத்மதயு 26:59 பிரதான ஆொரியரும் 
மூப்பரும் ெங்கத்தார ்யாேரும் 
இவயசுலேக் சகாலைசெய்யும்படி 
அேருக்கு விவராதமாய்ப் 
சபாய்ெெ்ாடச்ி வதடினாரக்ை்.

60 ஒருேரும் அகப்படவிை்லை; 
அவநகர ்ேந்து சபாய் ொடச்ி 
சொை்லியும் அேரக்ை் ொடச்ி 
ஒே்ேவிை்லை; கலடசியிவை 
இரை்டு சபாய்ொடச்ிகை் ேந்து:

A05 பிதாவுடனான மேசியாவின் 
உறவுமுமற.

சங்கீதே் 28:8 கரத்்தர் 
அேரக்ளுமடய வபலன்; 
அேமர தாே் 
அபிமஷகே்பண்ணினேனுக்கு 
அரணான அமடக்கலோனேர.்

சங்கீதே் 80:17 உமது கரம் உமது 
ேைதுபாரிெத்துப் புருேன்மீதிலும், 
உமக்கு நீர ்திடப்படுத்தின 
மனுேகுமாரன் மீதிலும் 
இருப்பதாக.

சங்கீதே் 89:20 என் தாெனாகிய 

தாவீலதக் கை்டுபிடித்வதன்; என் 
பரிசுத்த லதைத்தினாை் அேலன 
அபிவேகம்பை்ைிவனன்.

21 என் லக அேவனாவட 
உறுதியாயிருக்கும்; என் புயம் 
அேலனப் பைப்படுத்தும்.

22 ெத்துரு அேலன 
சநருக்குேதிை்லை; 
நியாயக்வகடட்ின் மகன் அேலன 
ஒடுக்குேதிை்லை.

லுூக்கா 22:41 அேரக்லை விடட்ுக் 
கை்சைறிதூரம் அப்புைம்வபாய், 
முைங்காை்படியிடட்ு:

42 பிதாவே, உமக்குெ ்சித்தமானாை் 
இந்தப் பாத்திரம் என்லனவிடட்ு 
நீங்கும்படிசெய்யும்; ஆயினும் 
என்னுலடய சித்தத்தின்படியை்ை, 
உம்முலடய சித்தத்தின்படிவய 
ஆகக்கடேது என்று 
சஜபம்பை்ைினார.்

43 அப்சபாழுது ோனத்திலிருந்து 
ஒரு தூதன் வதான்றி, அேலரப் 
பைப்படுத்தினான்.

மயாோன் 8:28 ஆதைாை் இவயசு 
அேரக்லை வநாக்கி: நீங்கை் 
மனுேகுமாரலன உயரத்்தின 
பின்பு, நாவன அேசரன்றும், 
நான் என்சுயமாய் ஒன்றும் 
செய்யாமை், என் பிதா எனக்குப் 
வபாதித்தபடிவய இலேகலைெ ்
சொன்வனன் என்றும் அறிவீரக்ை்.

29 என்லன அனுப்பினேர ்
என்னுடவனகூட இருக்கிைார,் 
பிதாவுக்குப் பிரியமானலேகலை 
நான் எப்சபாழுதும் 
செய்கிைபடியாை் அேர ்என்லனத் 
தனிவய இருக்கவிடவிை்லை 
என்ைார.்
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மயாோன் 
10:38 செய்வதவனயானாை், 
நீங்கை் என்லன 
விசுோசியாதிருந்தாலும், பிதா 
என்னிலும் நான் அேரிலும் 
இருக்கிைலத நீங்கை் அறிந்து 
விசுோசிக்கும்படி அந்தக் 
கிரிலயகலை விசுோசியுங்கை் 
என்ைார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 2:2; ெங்கீதம் 20:6; 
ெங்கீதம் 68:28; ஏொயா 61:1.

G01 மேசியாவின் உயிர்த்வதழுதல் 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

 
சங்கீதே் 30:3 கரத்்தாமே, 

நீர் என் ஆத்துோமேப் 
பாதாளத்திலிருந்து 
ஏறப்பண்ணி, நான் குழியில் 
இறங்காதபடி என்மன 
உயிமராமட காத்தீர.்

ேத்மதயு 28:6 அேர ்இங்வக 
இை்லை; தாம் சொன்னபடிவய 
உயிரத்்சதழுந்தார;் கரத்்தலர 
லேத்த இடத்லத ேந்து பாருங்கை்;

7 சீக்கிரமாய்ப் வபாய், அேர ்
மரித்வதாரிலிருந்து எழுந்தார ்
என்று அேருலடய சீேரக்ளுக்குெ ்
சொை்லுங்கை். அேர ்உங்களுக்கு 
முன்வன கலிவையாவுக்குப் 
வபாகிைார;் அங்வக அேலரக் 
காை்பீரக்ை்; இவதா, உங்களுக்குெ ்
சொன்வனன் என்ைான்.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 2:27 என் 
ஆத்துமாலேப் பாதாைத்திை் 

விடீர,் உம்முலடய பரிசுத்தர ்
அழிலேக்காைசோடட்ீர;்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:35 அன்றியும், 
உம்முலடய பரிசுத்தர ்அழிலேக் 
காைசோடட்ீர ்என்று வேசைாரு 
ெங்கீதத்திை் சொை்லியிருக்கிைது.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 16:10; ெங்கீதம் 49:15; 
ெங்கீதம் 71:20; ெங்கீதம் 86:13; வயானா 2:4-6.

F10 மேசியாவின் ேரணத்துக்கான 
விருப்பே்.

சங்கீதே் 31:4 அேரக்ள் எனக்கு 
ேமறோய் மேத்த ேமலக்கு 
என்மன நீங்கலாக்கிவிடுே்; 
மதேரமீர எனக்கு அரண்.

5 உேது மகயில் என் 
ஆவிமய ஒப்புவிக்கிமறன்; 
சத்தியபரனாகிய கரத்்தாமே, நீர் 
என்மன மீட்டுக்வகாண்டீர.்

லுூக்கா 23:46 இவயசு: பிதாவே, 
உம்முலடய லககைிை் என் 
ஆவிலய ஒப்புவிக்கிவைன் 
என்று மகா ெத்தமாய்க் 
கூப்பிடட்ுெச்ொன்னார;் இப்படிெ ்
சொை்லி, ஜீேலனவிடட்ார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 22:13,17; ெங்கீதம் 
25:15; ெங்கீதம் 35:7; ெங்கீதம் 57:6; ெங்கீதம் 140:5; 

மத்வதயு 27:50; மாை்கு 15:37; வயாோன் 17:17; 
வயாோன் 19:30.
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F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

சங்கீதே் 31:11 என் 
சத்துருக்களாகிய யாேர் 
நிமித்தமுே், நான் என் 
அயலாருக்கு நிந்மதயுே், 
எனக்கு அறிமுகோனேரக்ளுக்கு 
அருக்களிப்புோமனன்; வீதியிமல 
என்மனக் கண்டேரக்ள் எனக்கு 
விலகி ஓடிப்மபானாரக்ள்.

12 வசத்தேமனப்மபால 
எல்லாராலுே் முழுேதுே் 
ேறக்கப்பட்மடன்; 
உமடந்தபாத்திரத்மதப் 
மபாலாமனன்.

13 அமநகர் வசால்லுே் 
அேதூமறக் மகட்மடன்; எனக்கு 
விமராதோக அேரக்ள் ஏகோய் 
ஆமலாசமனபண்ணுகிறதினால் 
திகில் என்மனச ்
சூை்ந்துவகாண்டது; 
என் பிராணமன 
ோங்கத்மதடுகிறாரக்ள்.

14 நாமனா, கரத்்தாமே, உே்மே 
நே்பியிருக்கிமறன்; நீமர என் 
மதேன் என்று வசான்மனன்.

15 என் காலங்கள் உேது 
கரத்திலிருக்கிறது; 
என் சத்துருக்களின் 
மகக்குே் என்மனத் 
துன்பப்படுத்துகிறேரக்ளின் 
மகக்குே் என்மனத் தப்புவியுே்.

ேத்மதயு 27:39 அந்த ேழியாய் 
நடந்துவபாகிைேரக்ை் தங்கை் 
தலைகலைத் துலுக்கி:

40 வதோையத்லத இடித்து மூன்று 
நாலைக்குை்வை கடட்ுகிைேவன, 
உன்லன நீவய ரடச்ித்துக்சகாை்; 

நீ வதேனுலடய குமாரனானாை் 
சிலுலேயிலிருந்து இைங்கி ோ 
என்று அேலரத் தூஷித்தாரக்ை்.

41 அப்படிவய பிரதான ஆொரியரும் 
வேதபாரகரும் மூப்பரும் 
பரியாெம்பை்ைி:

42 மை்ைேரக்லை ரடச்ித்தான்; 
தன்லனத்தான் 
ரடச்ித்துக்சகாை்ைத் 
திராைியிை்லை; இேன் 
இஸ்ரவேலின் ராஜாோனாை் 
இப்சபாழுது சிலுலேயிலிருந்து 
இைங்கிேரடட்ும், அப்சபாழுது 
இேலன விசுோசிப்வபாம்.

43 தன்லன வதேனுலடய 
குமாரசனன்று 
சொை்லி, வதேன்வமை் 
நம்பிக்லகயாயிருந்தாவன; அேர ்
இேன்வமை் பிரியமாயிருந்தாை் 
இப்சபாழுது இேலன 
இரடச்ிக்கடட்ும் என்ைாரக்ை்.

44 அேவராவடகூடெ ்சிலுலேகைிை் 
அலையப்படட் கை்ைரும் 
அந்தப்படிவய அேலர 
நிந்தித்தாரக்ை்.

வமலும் காை்க: மத்வதயு 26:3,4,59; மத்வதயு 27:1; 
வயாோன் 11:53.

A06 மேசியாமே சிருஷ்டி கர்த்தா.

சங்கீதே் 33:6 கரத்்தருமடய 
ோரத்்மதயினால் 
ோனங்களுே் அேருமடய 
ோயின் சுோசத்தினால் 
அமேகளின் சரே்மசமனயுே் 
உண்டாக்கப்பட்டது.

9 அேர் வசால்ல ஆகுே் அேர் 
கட்டமளயிட நிற்குே்.
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சங்கீதே் 34:20 அேனுமடய 
எலுே்புகமளவயல்லாே் 
காப்பாற்றுகிறார;் அமேகளில் 
ஒன்றுே் முறிக்கப்படுேதில்மல.

மயாோன் 1:1 ஆதியிவை ோரத்்லத 
இருந்தது, அந்த ோரத்்லத 
வதேனிடத்திலிருந்தது, அந்த 
ோரத்்லத வதேனாயிருந்தது.

2 அேர ்ஆதியிவை 
வதேவனாடிருந்தார.்

3 ெகைமும் அேர ்
மூைமாய் உை்டாயிை்று; 
உை்டானசதான்றும் 
அேராவையை்ைாமை் 
உை்டாகவிை்லை.

மயாோன் 19:32 அந்தப்படி 
வபாரெ்வ்ெேகர ்ேந்து, 
அேருடவனகூடெ ்சிலுலேயிை் 
அலையப்படட் முந்தினேனுலடய 
காசைலும்புகலையும் 
மை்ைேனுலடய காை்கலையும் 
முறித்தாரக்ை்.

33 அேரக்ை் இவயசுவினிடத்திை் ேந்து, 
அேர ்மரித்திருக்கிைலதக் கை்டு, 
அேருலடய காசைலும்புகலை 
முறிக்கவிை்லை.

34 ஆகிலும் வபாரெ்வ்ெேகரிை் ஒருேன் 
ஈடட்ியினாவை அேருலடய 
விைாவிை் குத்தினான்; உடவன 
இரத்தமும் தை்ைீரும் புைப்படட்து.

35 அலதக் கை்டேன் ொடச்ி 
சகாடுக்கிைான், அேனுலடய 
ொடச்ி சமய்யாயிருக்கிைது; 
நீங்கை் விசுோசிக்கும்படி, தான் 
சொை்லுகிைது சமய்சயன்று அேன் 
அறிந்திருக்கிைான்.

36 அேருலடய எலும்புகைிை் ஒன்றும் 
முறிக்கப்படுேதிை்லை என்கிை 

வேதோக்கியம் நிலைவேறும்படி 
இலேகை் நடந்தது.

37 அை்ைாமலும் தாங்கை் 
குத்தினேலர 
வநாக்கிப்பாரப்்பாரக்ை் என்று 
வேசைாரு வேதோக்கியம் 
சொை்லுகிைது.

வமலும் காை்க: யாத்திராகமம் 12:46; 
எை்ைாகமம் 9:12; ெங்கீதம் 22:16,17; ெகரியா 

12:10; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 1:7.

F12 மேசியா எதிர்ப்புகமள 
அனுபவிப்பார்.

சங்கீதே் 35:4 என் பிராணமன 
ோங்கத்மதடுகிறேரக்ள் 
வேட்கப்பட்டுக் 
கலங்குோரக்ளாக; எனக்குத் 
தீங்குவசய்ய நிமனக்கிறேரக்ள் 
நாணேமடோரக்ளாக.

5 அேரக்ள் 
காற்றுமுகத்தில் பறக்குே் 
பதமரப்மபாலாோரக்ளாக; 
கரத்்தருமடய தூதன் 
அேரக்மளத் துரத்துோனாக.

6 அேரக்ளுமடய ேழி இருளுே் 
சறுக்கலுோயிருப்பதாக; 
கரத்்தருமடய 
தூதன் அேரக்மளப் 
பின்வதாடருோனாக.

மயாோன் 
17:12 நான் அேரக்ளுடவனகூட 
உைகத்திலிருக்லகயிை் அேரக்லை 
உம்முலடய நாமத்தினாவை 
காத்துக்சகாை்வடன்; நீர ்
எனக்குத் தந்தேரக்லைக் 
காத்துக்சகாை்டுேந்வதன்; 
வேதோக்கியம் 

ெங்கீதம்



151

நிலைவேைத்தக்கதாக 
வகடட்ின் மகன் 
சகடட்ுப்வபானாவனயை்ைாமை், 
அேரக்ைிை் ஒருேனும் 
சகடட்ுப்வபாகவிை்லை.

மயாோன் 18:4 இவயசு தமக்கு 
வநரிடப்வபாகிை எை்ைாேை்லையும் 
அறிந்து, எதிரச்காை்டுவபாய், 
அேரக்லை வநாக்கி: யாலரத் 
வதடுகிறீரக்ை் என்ைார.்

5 அேருக்கு அேரக்ை் 
பிரதியுத்தரமாக: நெவரயனாகிய 
இவயசுலேத் வதடுகிவைாம் 
என்ைாரக்ை். அதை்கு இவயசு: 
நான்தான் என்ைார.் அேலரக் 
காடட்ிக்சகாடுத்த யூதாசும் 
அேரக்ளுடவன கூட நின்ைான்.

6 நான்தான் என்று அேர ்
அேரக்ைிடத்திை் சொன்னவுடவன, 
அேரக்ை் பின்னிடட்ுத் தலரயிவை 
விழுந்தாரக்ை்.

7 அேர ்மறுபடியும் அேரக்லை 
வநாக்கி: யாலரத் வதடுகிறீரக்ை் 
என்று வகடட்ார.் அேரக்ை்: 
நெவரயனாகிய இவயசுலேத் 
வதடுகிவைாம் என்ைாரக்ை்.

8 இவயசு பிரதியுத்தரமாக: 
நான்தாசனன்று உங்களுக்குெ ்
சொன்வனவன; என்லனத் 
வதடுகிைதுை்டானாை், 
இேரக்லைப் வபாகவிடுங்கை் 
என்ைார.்

9 நீர ்எனக்குத் தந்தேரக்ைிை் 
ஒருேலனயும் நான் 
இைந்துவபாகவிை்லைசயன்று 
அேர ்சொை்லிய ேெனம் 
நிலைவேைத்தக்கதாக இப்படி 
நடந்தது.

வமலும் காை்க: வயாபு 21:17,18; ெங்கீதம் 31:17,18; 
ெங்கீதம் 35:26; ெங்கீதம் 40:14,15; ெங்கீதம் 70:2,3; 

ெங்கீதம் 71:24; ஓசியா 13:3,4.

F07 மேசியா மீதான குற்றசச்ாட்டு 
ேற்றுே் விசாரமண.

சங்கீதே் 35:11 வகாடுமேயான 
சாட்சிகள் எழுே்பி, நான் 
அறியாதமத என்னிடத்தில் 
மகட்கிறாரக்ள்.

12 நான் வசய்த நன்மேக்குப் 
பதிலாகத் தீமேவசய்கிறாரக்ள்; 
என் ஆத்துோ திக்கற்றுப்மபாகப் 
பாரக்்கிறாரக்ள்.

ேத்மதயு 23:29 மாயக்காரராகிய 
வேதபாரகவர! பரிவெயவர! 
உங்களுக்கு ஐவயா, நீங்கை் 
தீரக்்கதரிசிகைின் கை்ைலைகலைக் 
கடட்ி, நீதிமான்கைின் 
ெமாதிகலைெ ்சிங்காரித்து,

30 எங்கை் பிதாக்கைின் 
நாடக்ைிை் இருந்வதாமானாை், 
அேரக்வைாவட நாங்கை் 
தீரக்்கதரிசிகைின் இரத்தப்பழிக்கு 
உடன்படட்ிருக்கமாடவ்டாம் 
என்கிறீரக்ை்.

31 ஆலகயாை், தீரக்்கதரிசிகலைக் 
சகாலை செய்தேரக்ளுக்குப் 
புத்திரராயிருக்கிறீரக்ை் என்று 
உங்கலைக்குறித்து நீங்கவை 
ொடச்ிகைாயிருக்கிறீரக்ை்.

ேத்மதயு 26:59 பிரதான ஆொரியரும் 
மூப்பரும் ெங்கத்தார ்யாேரும் 
இவயசுலேக் சகாலைசெய்யும்படி 
அேருக்கு விவராதமாய்ப் 
சபாய்ெெ்ாடச்ி வதடினாரக்ை்.

60 ஒருேரும் அகப்படவிை்லை; 
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அவநகர ்ேந்து சபாய் ொடச்ி 
சொை்லியும் அேரக்ை் ொடச்ி 
ஒே்ேவிை்லை; கலடசியிவை 
இரை்டு சபாய்ொடச்ிகை் ேந்து:

61 வதேனுலடய ஆையத்லத 
இடித்துப்வபாடவும், மூன்று 
நாலைக்குை்வை அலதக் கடட்வும் 
என்னாவை ஆகும் என்ைான் என்று 
இேன் சொன்னான் என்ைாரக்ை்.

62 அப்சபாழுது, பிரதான ஆொரியன் 
எழுந்திருந்து, அேலர வநாக்கி: 
இேரக்ை் உனக்கு விவராதமாய் 
ொடச்ி சொை்லுகிைலதக்குறித்து 
நீ ஒன்றும் சொை்லுகிைதிை்லையா 
என்ைான்.

63 இவயசுவோ வபொமலிருந்தார.் 
அப்சபாழுது, பிரதான ஆொரியன் 
அேலர வநாக்கி: நீ வதேனுலடய 
குமாரனாகிய கிறிஸ்துதானா? 
அலத எங்களுக்குெ ்சொை்லும்படி 
ஜீேனுை்ை வதேன்வபரிை் உன்லன 
ஆலையிடட்ுக் வகடக்ிவைன் 
என்ைான்.

64 அதை்கு இவயசு: நீர ்
சொன்னபடிதான்; அன்றியும் 
மனுேகுமாரன் ெரே் 
ேை்ைேருலடய ேைது பாரிெத்திை் 
வீை்றிருப்பலதயும் ோனத்தின் 
வமகங்கை்வமை் ேருேலதயும் 
இதுமுதை் காை்பீரக்சைன்று 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 
என்ைார.்

மயாோன் 7:19 வமாவெ 
நியாயப்பிரமாைத்லத 
உங்களுக்குக் 
சகாடுக்கவிை்லையா? 
அப்படியிருந்தும் 
உங்கைிை் ஒருேனும் அந்த 
நியாயப்பிரமாைத்தின்படி 

நடக்கிைதிை்லை; நீங்கை் ஏன் 
என்லனக் சகாலைசெய்யத் 
வதடுகிறீரக்ை் என்ைார.்

மயாோன் 8:37 நீங்கை் ஆபிரகாமின் 
ெந்ததியாசரன்று அறிவேன்; 
ஆனாலும் உங்களுக்குை்வை என் 
உபவதெம் இடம்சபைாதபடியாை், 
என்லனக் சகாலைசெய்யத் 
வதடுகிறீரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
7:52 தீரக்்கதரிசிகைிை் 
யாலர உங்கை் பிதாக்கை் 
துன்பப்படுத்தாமலிருந்தாரக்ை்? 
நீதிபரருலடய ேருலகலய 
முன்னறிவித்தேரக்லையும் 
அேரக்ை் சகாலைசெய்தாரக்ை். 
இப்சபாழுது நீங்கை் 
அேருக்குத் துவராகிகளும், 
அேலரக் சகாலைசெய்த 
பாதகருமாயிருக்கிறீரக்ை்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 27:12; மாை்கு 14:55-
62; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 6:13; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 24:12,13.

F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

சங்கீதே் 35:19 வீணாய் எனக்குச ்
சத்துருக்களானேரக்ள் 
என்னிமித்தே் 
சந்மதாஷியாேலுே், 
முகாந்தரமில்லாேல் என்மனப் 
பமகக்கிறேரக்ள் கண் 
சிமிட்டாேலுே் இருப்பாரக்ளாக.

மயாோன் 15:25 
முகாந்தரமிை்ைாமை் என்லனப் 
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பலகத்தாரக்ை் என்று 
அேரக்ளுலடய வேதத்திை் 
எழுதியிருக்கிை ோக்கியம் 
நிலைவேறும்படிக்கு 
இப்படியாயிை்று.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 38:19; ெங்கீதம் 69:4; 
ெங்கீதம் 109:3.

F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

சங்கீதே் 38:12 என் பிராணமன 
ோங்கத்மதடுகிறேரக்ள் 
எனக்குக் கண்ணிகமள 
மேக்கிறாரக்ள்; எனக்குப் 
வபால்லாங்கு மதடுகிறேரக்ள் 
மகடானமேகமளப்மபசி, 
நாள்முழுதுே் ேஞ்சமனகமள 
மயாசிக்கிறாரக்ள்.

13 நாமனா வசவிடமனப்மபாலக் 
மகளாதேனாகவுே், 
ஊமேயமனப்மபால 
ோய்திறோதேனாகவுே் 
இருக்கிமறன்.

20 நான் நன்மேமயப் 
பின்பற்றுகிறபடியால், 
நன்மேக்குத் தீமே 
வசய்கிறேரக்ள் என்மன 
விமராதிக்கிறாரக்ள்.

சங்கீதே் 109:3 பலகயுை்டாக்கும் 
ோரத்்லதகைாை் என்லனெ ்சூ-
ை்ந்துசகாை்டு முகாந்தரமிை்ைாம-
ை் என்வனாவட வபாரச்ெய்கிைாரக்-
ை்.

4 என் சிவநகத்துக்குப் பதிைாக 
என்லன விவராதிக்கிைாரக்ை், 

நாவனா சஜபம்பை்ைிக்சகாை்டி-
ருக்கிவைன்.

5 நன்லமக்குப் பதிைாக எனக்குத் 
தீலமசெய்கிைாரக்ை், என் 
சிவநகத்துக்குப் பதிைாக என்லனப் 
பலகக்கிைாரக்ை்.

லுூக்கா 20:19 பிரதான ஆொரியரும் 
வேதபாரகரும் தங்கலைக்குறித்து 
இந்த உேலமலயெ ்
சொன்னாசரன்று அறிந்து, 
அந்வநரத்திவை அேலரப்பிடிக்க 
ேலகவதடியும் ஜனங்களுக்குப் 
பயந்திருந்தாரக்ை்.

20 அேரக்ை் ெமயம்பாரத்்து, 
வதொதிபதியின் ஆளுலகக்கும் 
அதிகாரத்துக்கும் அேலர 
ஒப்புக்சகாடுக்கும்படி 
அேருலடய வபெச்ிவை 
குை்ைங்கை்டுபிடிக்கைாசமன்று, 
தங்கலை 
உை்லமயுை்ைேரக்ைாய்க் 
காை்பிக்கிை வேவுகாரலர 
அேரிடத்திை் அனுப்பினாரக்ை்.

1 மபதுரு 
2:23 அேர ்லேயப்படும்வபாது 
பதிை்லேயாமலும், 
பாடுபடும்வபாது 
பயமுறுத்தாமலும், நியாயமாய்த் 
தீரப்்புெச்ெய்கிைேருக்குத் தம்லம 
ஒப்புவித்தார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 35:12; ெங்கீதம் 39:9; 
ெங்கீதம் 119:10; ெங்கீதம் 140:5; ஏொயா 53:7; 

எவரமியா 18:20.
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G01 மேசியாவின் உயிர்த்வதழுதல் 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

சங்கீதே் 40:2 பயங்கரோன 
குழியிலுே் உமளயான 
மசற்றிலுமிருந்து என்மனத் 
தூக்கிவயடுத்து, என் கால்கமளக் 
கன்ேமலயின்மேல் நிறுத்தி, என் 
அடிகமள உறுதிப்படுத்தி,

3 நேது மதேமனத் துதிக்குே் 
புதுப்பாட்மட அேர் என் ோயிமல 
வகாடுத்தார;் அமநகர் அமதக் 
கண்டு, பயந்து, கரத்்தமர 
நே்புோரக்ள்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:24 வதேன் அேருலடய மரை 
உபாதிகைின் கடல்ட அவிை்த்து, 
அேலர எழுப்பினார;் அேர ்
மரைத்தினாை் கடட்ப்படட்ிருக்கக்
கூடாதிருந்தது.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 2:27 என் 
ஆத்துமாலேப் பாதாைத்திை் 
விடீர,் உம்முலடய பரிசுத்தர ்
அழிலேக்காைசோடட்ீர;்

28 ஜீேமாரக்்கங்கலை எனக்குத் 
சதரியப்படுத்தினீர;் உம்முலடய 
ெந்நிதானத்திவை என்லனெ ்
ெந்வதாேத்தினாை் நிரப்புவீர ்
என்று சொை்லுகிைான்.

29 ெவகாதரவர, வகாத்திரத் 
தலைேனாகிய தாவீலதக்குறித்து 
நான் உங்களுடவன லதரியமாய்ப் 
வபசுகிைதை்கு இடங்சகாடுங்கை்; 
அேன் மரைமலடந்து 
அடக்கம்பை்ைப்படட்ான்; 
அேனுலடய கை்ைலை 
இந்நாை்ேலரக்கும் 

நம்மிடத்திலிருக்கிைது.
30 அேர ்தீரக்்கதரிசியாயிருந்து: 

உன் சிங்காெனத்திை் 
வீை்றிருக்க மாம்ெத்தின்படி 
உன் ெந்ததியிவை கிறிஸ்துலே 
எழும்பப்பை்ணுவேன் 
என்று வதேன் தனக்குெ ்
ெத்தியம்பை்ைினலத 
அறிந்தபடியினாை்,

31 அேன் கிறிஸ்துவினுலடய 
ஆத்துமா பாதாைத்திவை 
விடப்படுேதிை்லைசயன்றும், 
அேருலடய மாம்ெம் அழிலேக் 
காை்பதிை்லைசயன்றும் 
முன்னறிந்து, அேர ்
உயிரத்்சதழுதலைக்குறித்து 
இப்படிெ ்சொன்னான்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 103:1-5; ஏொயா 12:1-
4; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 2:32-41; 

அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 4:4.

E12 மேசியா மதேனுமடய 
சட்டத்மத நிமறமேற்றுோர்.

சங்கீதே் 40:6 பலிமயயுே் 
காணிக்மகமயயுே் 
நீர் விருே்பாேல், என் 
வசவிகமளத் திறந்தீர;் 
சரே்ாங்க தகனபலிமயயுே் 
பாேநிோரணபலிமயயுே் நீர் 
மகட்கவில்மல.

ஏசாயா 50:5 கரத்்தராகிய 
ஆை்டேர ்என்செவிலயத் 
திைந்தார;் நான் எதிரக்்கவுமிை்லை, 
நான் பின்ோங்கவுமிை்லை.

ேத்மதயு 9:13 பலிலயயை்ை, 
இரக்கத்லதவய விரும்புகிவைன் 
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என்பதின் கருத்து இன்னசதன்று 
வபாய்க் கை்றுசகாை்ளுங்கை்; 
நீதிமான்கலையை்ை, 
பாவிகலைவய 
மனந்திரும்புகிைதை்கு அலைக்க 
ேந்வதன் என்ைார.்

எபிவரயர் 10:4 அை்ைாமலும், காலை 
சேை்ைாடட்ுக்கடா இலேகளுலடய 
இரத்தம் பாேங்கலை 
நிவிரத்்திசெய்யமாடட்ாவத.

5 ஆலகயாை் அேர ்உைகத்திை் 
பிரவேசிக்கும்வபாது: பலிலயயும் 
காைிக்லகலயயும் நீர ்
விரும்பவிை்லை, ஒரு ெரீரத்லத 
எனக்கு ஆயத்தம்பை்ைினீர;்

6 ெரே்ாங்க தகனபலிகளும், 
பாேநிோரை பலிகளும் உமக்குப் 
பிரியமானதை்ை என்றீர.்

7 அப்சபாழுது நான்: வதேவன, 
உம்முலடய சித்தத்தின்படி 
செய்ய, இவதா, ேருகிவைன், 
புஸ்தகெச்ுருைிை் என்லனக்குறித்து 
எழுதியிருக்கிைது என்று 
சொன்வனன் என்ைார.்

8 நியாயப்பிரமாைத்தின்படி 
செலுத்தப்படட்ுேருகிை 
பலிகலைக்குறித்து 
வமை்சொை்லியபடி: பலிலயயும், 
காைிக்லகலயயும், 
ெரே்ாங்க தகனபலிகலையும், 
பாேநிோரைபலிகலையும் 
நீர ்விரும்பவிை்லை, அலேகை் 
உமக்குப் பிரியமானதை்ை என்று 
சொன்னபின்பு:

9 வதேவன, உம்முலடய 
சித்தத்தின்படி செய்ய, இவதா, 
ேருகிவைன் என்று இரை்டாேலத 
நிலைநிறுத்துேதை்கு முதைாேலத 
நீக்கிப்வபாடுகிைார.்

10 இவயசுகிறிஸ்துவினுலடய ெரீரம் 
ஒவரதரம் பலியிடப்படட்தினாவை, 
அந்தெ ்சித்தத்தின்படி நாம் 
பரிசுத்தமாக்கப்படட்ிருக்கிவைாம்.

11 அன்றியும், எந்த ஆொரியனும் 
நாவடாறும் ஆராதலன 
செய்கிைேனாயும், 
பாேங்கலை ஒருக்காலும் 
நிவிரத்்திசெய்யக்கூடாத 
ஒவரவித பலிகலை அவநகந்தரம் 
செலுத்திேருகிைேனாயும் 
நிை்பான்.

12 இேவரா, பாேங்களுக்காக 
ஒவர பலிலயெ ்செலுத்தி, 
என்சைன்லைக்கும் வதேனுலடய 
ேைதுபாரிெத்திை் உடக்ாரந்்து,

வமலும் காை்க: யாத்திராகமம் 21:6; ெங்கீதம் 
51:16; ஏொயா 1:11; எவரமியா 7:21-23; ஓசியா 6:6.

B11 மேசியாவின் கீை்ப்படியுே் 
தன்மே.

F10 மேசியாவின் ேரணத்துக்கான 
விருப்பே்.

சங்கீதே் 40:7 அப்வபாழுது 
நான்: இமதா, ேருகிமறன், 
புஸ்தகசச்ுருளில் 
என்மனக்குறித்து 
எழுதியிருக்கிறது;

லுூக்கா 24:27 வமாவெ முதலிய ெகை 
தீரக்்கதரிசிகளும் எழுதின வே-
தோக்கியங்கசைை்ைாேை்றிலும் 
தம்லமக்குறித்துெ ்சொை்லியலே-
கலை அேரக்ளுக்கு விேரித்துக் 
காை்பித்தார.்

லுூக்கா 24:44 அேரக்லை 
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வநாக்கி: வமாவெயின் 
நியாயப்பிரமாைத்திலும் 
தீரக்்கதரிசிகைின் 
ஆகமங்கைிலும் ெங்கீதங்கைிலும் 
என்லனக் குறித்து 
எழுதியிருக்கிைலேகசைை்ைாம் 
நிலைவேைவேை்டியசதன்று, 
நான் உங்கவைாடிருந்தவபாது 
உங்களுக்குெ ்
சொை்லிக்சகாை்டுேந்த 
விவெேங்கை் இலேகவை என்ைார.்

எபிவரயர் 10:7 அப்சபாழுது 
நான்: வதேவன, உம்முலடய 
சித்தத்தின்படி செய்ய, இவதா, 
ேருகிவைன், புஸ்தகெச்ுருைிை் 
என்லனக்குறித்து 
எழுதியிருக்கிைது என்று 
சொன்வனன் என்ைார.்

8 நியாயப்பிரமாைத்தின்படி 
செலுத்தப்படட்ுேருகிை 
பலிகலைக்குறித்து 
வமை்சொை்லியபடி: பலிலயயும், 
காைிக்லகலயயும், 
ெரே்ாங்க தகனபலிகலையும், 
பாேநிோரைபலிகலையும் 
நீர ்விரும்பவிை்லை, அலேகை் 
உமக்குப் பிரியமானதை்ை என்று 
சொன்னபின்பு:

9 வதேவன, உம்முலடய 
சித்தத்தின்படி செய்ய, இவதா, 
ேருகிவைன் என்று இரை்டாேலத 
நிலைநிறுத்துேதை்கு முதைாேலத 
நீக்கிப்வபாடுகிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:10 அப்சபாழுது அேலன 
ேைங்கும்படி அேனுலடய 
பாதத்திை் விழுந்வதன். 
அேன் என்லன வநாக்கி: 

இப்படிெ ்செய்யாதபடிக்குப் 
பார;் உன்வனாடும் 
இவயசுலேக்குறித்துெ ்
ொடச்ியிடட் ெவகாதரவராடுங்கூட 
நானும் ஒரு ஊழியக்காரன்; 
வதேலனத் சதாழுதுசகாை். 
இவயசுலேப்பை்றின 
ொடச்ி தீரக்்கதரிெனத்தின் 
ஆவியாயிருக்கிைது என்ைான்.

வமலும் காை்க: வயாோன் 5:39; 1 சகாரிந்தியர ்
15:3,4; 1 வபதுரு 1:10,11.

B11 மேசியாவின் கீை்ப்படியுே் 
தன்மே.

சங்கீதே் 40:8 என் மதேமன, 
உேக்குப் பிரியோனமதச ்
வசய்ய விருே்புகிமறன்; உேது 
நியாயப்பிரோணே் என் 
உள்ளத்திற்குள் இருக்கிறது 
என்று வசான்மனன்.

மயாோன் 4:34 இவயசு அேரக்லை 
வநாக்கி: நான் என்லன 
அனுப்பினேருலடய சித்தத்தின்படி 
செய்து அேருலடய கிரிலயலய 
முடிப்பவத என்னுலடய 
வபாஜனமாயிருக்கிைது.

மயாோன் 17:4 பூமியிவை நான் 
உம்லம மகிலமப்படுத்திவனன்; 
நான் செய்யும்படி நீர ்எனக்கு 
நியமித்த கிரிலயலயெ ்
செய்துமுடித்வதன்.

எபிவரயர் 
5:8 அேர ்குமாரனாயிருந்தும் 
படட்பாடுகைினாவை 
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கீை்ப்படிதலைக் கை்றுக்சகாை்டு,

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 37:30,31; ெங்கீதம் 
119:16,24,47; எவரமியா 31:33; வராமர ்7:22.

E08 மேசியாவின் நியாயே்.

சங்கீதே் 40:9 ேகா சமபயிமல 
நீதிமயப் பிரசங்கித்மதன்; என் 
உதடுகமள மூமடன், கரத்்தாமே, 
நீர் அமத அறிவீர.்

10 உே்முமடய நீதிமய நான் 
என் இருதயத்திற்குள் 
ேமறத்துமேக்கவில்மல; 
உேது சத்தியத்மதயுே் 
உேது இரட்சிப்மபயுே் 
வசால்லியிருக்கிமறன்; 
உேது கிருமபமயயுே் உேது 
உண்மேமயயுே் ேகா சமபக்கு 
அறிவியாதபடிக்கு நான் 
ஒளித்துமேக்கவில்மல.

ோற்கு 16:15 பின்பு, அேர ்
அேரக்லை வநாக்கி: நீங்கை் 
உைகசமங்கும் வபாய், ெரே் 
சிருே்டிக்கும் சுவிவெேத்லதப் 
பிரெங்கியுங்கை்.

16 விசுோெமுை்ைேனாகி 
ஞானஸ்நானம் சபை்ைேன் 
இரடச்ிக்கப்படுோன்; 
விசுோசியாதேவனா 
ஆக்கிலனக்குை்ைாகத் 
தீரக்்கப்படுோன்.

லுூக்கா 3:6 அேன் வயாரத்ான் 
நதிக்கு அருகான வதெசமங்கும் 
வபாய், பாேமன்னிப்புக்சகன்று 
மனந்திரும்புதலுக்வகை்ை 
ஞானஸ்நானத்லதக் குறித்துப் 

பிரெங்கித்தான்.

மராேர் 1:16 கிறிஸ்துவின் 
சுவிவெேத்லதக் குறித்து 
நான் சேடக்ப்பவடன்; முன்பு 
யூதரிலும் பின்பு கிவரக்கரிலும் 
விசுோசிக்கிைேசனேவனா 
அேனுக்கு இரடச்ிப்பு 
உை்டாேதை்கு அது 
வதேசபைனாயிருக்கிைது.

17 விசுோெத்தினாவை 
நீதிமான் பிலைப்பான் 
என்று எழுதியிருக்கிைபடி 
விசுோெத்தினாை் உை்டாகும் 
வதேநீதி விசுோெத்திை்சகன்று 
அந்தெ ்சுவிவெேத்தினாை் 
சேைிப்படுத்தப்படுகிைது.

பிலிப்பியர் 
3:9 நான் கிறிஸ்துலே ஆதாய
ப்படுத்திக்சகாை்ளும்படிக்கும், 
நியாயப்பிரமாைத்தினாை் ேருகிை 
சுயநீதிலய உலடயேனாயிராமை், 
கிறிஸ்துலேப் பை்றும் 
விசுோெத்தினாை் ேருகிைதும் 
விசுோெமூைமாய் வதேனாை் 
உை்டாயிருக்கிைதுமான 
நீதிலய உலடயேனாயிருந்து, 
கிறிஸ்துவுக்குை் 
இருக்கிவைசனன்று 
காைப்படும்படிக்கும்,

எபிவரயர் 2:12 உம்முலடய நாமத்லத 
என் ெவகாதரருக்கு அறிவித்து, 
ெலப நடுவிை் உம்லமத் துதித்துப் 
பாடுவேன் என்றும்;

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 22:22,25; ெங்கீதம் 35:18; 
ெங்கீதம் 71:15-18; ெங்கீதம் 119:13; லுூக்கா 2:30-32; 
லுூக்கா 4:16-22; வயாோன் 1:17; வயாோன் 3:16,17; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 20:20,21; வராமர ்

3:22-26; வராமர ்10:9,10; 1 தீவமாத்வதயு 1:15.
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F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

சங்கீதே் 40:14 என் பிராணமன 
அழிக்கத் மதடுகிறேரக்ள் 
ஏகோய் வேட்கி நாணி, 
எனக்குத் தீங்குவசய்ய 
விருே்புகிறேரக்ள் பின்னிட்டு 
இலசம்சயமடோரக்ளாக.

மயாோன் 18:6 நான்தான் என்று அேர ்
அேரக்ைிடத்திை் சொன்னவுடவன, 
அேரக்ை் பின்னிடட்ுத் தலரயிவை 
விழுந்தாரக்ை்.

F03 மேசியா நிராகரிக்கப்படுோர்.
F07 மேசியா மீதான குற்றசச்ாட்டு 

ேற்றுே் விசாரமண.
F12 மேசியா எதிர்ப்புகமள 

அனுபவிப்பார்.
     
சங்கீதே் 41:5 அேன் எப்வபாழுது 

சாோன், அேன் மபர் எப்வபாழுது 
அழியுே்? என்று என் சத்துருக்கள் 
எனக்கு விமராதோய்ச ்
வசால்லுகிறாரக்ள்.

6 ஒருேன் என்மனப் 
பாரக்்கேந்தால் ேஞ்சமனயாய்ப் 
மபசுகிறான்; அேன் தன் 
இருதயத்தில் அக்கிரேத்மதச ்
மசகரித்துக்வகாண்டு, 
வதருவிமலமபாய், அமதத் 
தூற்றுகிறான்.

7 என் பமகஞவரல்லாருே் 
என்மேமல ஏகோய் 
முணுமுணுத்து, எனக்கு 
விமராதோயிருந்து எனக்குப் 
வபால்லாங்கு நிமனத்து,

8 தீராவியாதி அேமனப் 
பிடித்துக்வகாண்டது; 
படுக்மகயில் கிடக்கிற அேன் 
இனி எழுந்திருப்பதில்மல 
என்கிறாரக்ள்.

9 என் பிராணசிமநகிதனுே், நான் 
நே்பினேனுே், என் அப்பே் 
புசித்தேனுோகிய ேனுஷனுே், 
என்மேல் தன் குதிகாமலத் 
தூக்கினான்.

ேத்மதயு 26:20 ொயங்காைமானவபாது, 
பன்னிருேவராடுங்கூட அேர ்
பந்தியிருந்தார.்

21 அேரக்ை் 
வபாஜனம்பை்ணுலகயிை், அேர:் 
உங்கைிசைாருேன் என்லனக் 
காடட்ிக்சகாடுப்பான் என்று 
சமய்யாகவே உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன் என்ைார.்

22 அப்சபாழுது, அேரக்ை் மிகவும் 
துக்கமலடந்து, அேலர வநாக்கி: 
ஆை்டேவர நாவனா, நாவனா? 
என்று ஒே்சோருேராய்க் 
வகடக்த்சதாடங்கினாரக்ை்.

23 அேர ்பிரதியுத்தரமாக: என்வனாவட 
கூடத் தாைத்திை் லகயிடுகிைேவன 
என்லனக் காடட்ிக்சகாடுப்பான்.

24 மனுேகுமாரன் தம்லமக்குறித்து 
எழுதியிருக்கிைபடிவய 
வபாகிைார;் ஆகிலும் எந்த 
மனுேனாை் மனுேகுமாரன் 
காடட்ிக்சகாடுக்கப்படுகிைாவரா, 
அந்த மனுேனுக்கு ஐவயா; அந்த 
மனுேன் பிைோதிருந்தானானாை் 
அேனுக்கு நைமாயிருக்கும் 
என்ைார.்

25 அேலரக் காடட்ிக்சகாடுத்த 
யூதாசும் அேலர வநாக்கி: ரபீ, 
நாவனா? என்ைான்; அதை்கு அேர:் நீ 
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சொன்னபடிதான் என்ைார.்

லுூக்கா 11:53 இலேகலை 
அேரக்ளுக்கு அேர ்
சொை்லுலகயிை், வேதபாரகரும் 
பரிவெயரும் அேரவ்மை் 
குை்ைஞ்ொடட்ும்சபாருடட்ு, அேர ்
ோய்சமாழியிை் ஏதாகிலும் பிலை 
கை்டுபிடிக்கவேை்டும் என்று 
உபாயம்பை்ைி அேலர மிகவும் 
சநருக்கவும்,

54 அவநக காரியங்கலைக் 
குறித்துப்வபசும்படி அேலர ஏேவும் 
சதாடங்கினாரக்ை்.

லுூக்கா 20:20 அேரக்ை் 
ெமயம்பாரத்்து, வதொதிபதியின் 
ஆளுலகக்கும் அதிகாரத்துக்கும் 
அேலர ஒப்புக்சகாடுக்கும்படி 
அேருலடய வபெச்ிவை 
குை்ைங்கை்டுபிடிக்கைாசமன்று, 
தங்கலை 
உை்லமயுை்ைேரக்ைாய்க் 
காை்பிக்கிை வேவுகாரலர 
அேரிடத்திை் அனுப்பினாரக்ை்.

லுூக்கா 22:47 அேர ்அப்படிப் 
வபசுலகயிை் ஜனங்கை் கூடட்மாய் 
ேந்தாரக்ை். அேரக்ளுக்கு முன்வன 
பன்னிருேரிை் ஒருேனாகிய 
யூதாஸ் என்பேனும் ேந்து, 
இவயசுலே முத்தஞ்செய்யும்படி 
அேரிடத்திை் வெரந்்தான்.

48 இவயசு அேலன வநாக்கி: 
யூதாவெ, முத்தத்தினாவையா 
மனுேகுமாரலனக் 
காடட்ிக்சகாடுக்கிைாய் என்ைார.்

மயாோன் 13:18 
உங்கசைை்ைாலரயுங்குறித்து நான் 

வபெவிை்லை, நான் 
சதரிந்துசகாை்டேரக்லை 
அறிவேன்; ஆகிலும் வேதோக்கியம் 
நிலைவேைத்தக்கதாக, என்னுடவன 
அப்பம் புசிக்கிைேன் என்வமை் தன் 
குதிகாலைத் தூக்கினான்.

19 அது நடக்கும்வபாது 
நாவன அேசரன்று நீங்கை் 
விசுோசிக்கும்சபாருடட்ு, 
இப்சபாழுது அது நடப்பதை்கு 
முன்னவம அலத உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன்.

மயாோன் 
17:12 நான் அேரக்ளுடவனகூட 
உைகத்திலிருக்லகயிை் அேரக்லை 
உம்முலடய நாமத்தினாவை 
காத்துக்சகாை்வடன்; நீர ்
எனக்குத் தந்தேரக்லைக் 
காத்துக்சகாை்டுேந்வதன்; 
வேதோக்கியம் 
நிலைவேைத்தக்கதாக 
வகடட்ின் மகன் 
சகடட்ுப்வபானாவனயை்ைாமை், 
அேரக்ைிை் ஒருேனும் 
சகடட்ுப்வபாகவிை்லை.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 12:2; ெங்கீதம் 22:6-8; 
ெங்கீதம் 102:8.

F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

சங்கீதே் 42:7 உேது ேதகுகளின் 
இமரசச்லால் ஆைத்மத 
ஆைே் கூப்பிடுகிறது; உேது 
அமலகளுே் திமரகளுே் எல்லாே் 
என்மேல் புரண்டுமபாகிறது.
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ஏசாயா 53:5 நம்முலடய 
மீறுதை்கைினிமித்தம் அேர ்
காயப்படட்ு, நம்முலடய 
அக்கிரமங்கைினிமித்தம் அேர ்
சநாறுக்கப்படட்ார;் நமக்குெ ்
ெமாதானத்லத உை்டுபை்ணும் 
ஆக்கிலன அேரவ்மை் ேந்தது; 
அேருலடய தழும்புகைாை் 
குைமாகிவைாம்.

ஏசாயா 53:10 கரத்்தவரா அேலர 
சநாறுக்கெ ்சித்தமாகி, அேலரப் 
பாடுகளுக்குடப்டுத்தினார;் 
அேருலடய ஆத்துமா தன்லனக் 
குை்ைநிோரைபலியாக 
ஒப்புக்சகாடுக்கும்வபாது, 
அேர ்தமது ெந்ததிலயக் 
கை்டு, நீடித்தநாைாயிருப்பார,் 
கரத்்தருக்குெ ்சித்தமானது அேர ்
லகயினாை் ோய்க்கும்.

ேத்மதயு 27:46 ஒன்பதாம் மைி 
வநரத்திை் இவயசு: ஏலீ! ஏலீ! 
ைாமா ெபக்தானி, என்று மிகுந்த 
ெத்தமிடட்ுக் கூப்பிடட்ார;் அதை்கு 
என் வதேவன! என் வதேவன! ஏன் 
என்லனக் லகவிடட்ீர ்என்று 
அரத்்தமாம்.

லுூக்கா 22:44 அேர ்
மிகவும் வியாகுைப்படட்ு, 
அதிக ஊக்கத்வதாவட 
சஜபம்பை்ைினார.் அேருலடய 
வேரல்ே இரத்தத்தின் 
சபருந்துைிகைாய்த் தலரயிவை 
விழுந்தது.

எபிவரயர் 5:7 அேர ்
மாம்ெத்திலிருந்த நாடக்ைிை், 
தம்லம மரைத்தினின்று 

இரடச்ிக்க ேை்ைலமயுை்ைேலர 
வநாக்கி, பைத்த ெத்தத்வதாடும் 
கை்ைீவராடும் 
விை்ைப்பம்பை்ைி, 
வேை்டுதை்செய்து, தமக்கு 
உை்டான பயபக்தியினிமித்தம் 
வகடக்ப்படட்ு,

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 22:1-10; ெங்கீதம் 88:7,15-
17; வயானா 2:3; நாகூம் 1:6; மாை்கு 15:34.

B21 மேசியா ஒளி.

சங்கீதே் 43:3 உேது வேளிசச்த்மத-
யுே் உேது சத்தியத்மதயுே் அனு-
ப்பியருளுே்; அமேகள் என்மன 
நடத்தி, உேது பரிசுத்த பரே்த-
த்திற்குே் உேது ோசஸ்தலங்க-
ளுக்குே் என்மனக் வகாண்டுமபா-
ேதாக.

ஏசாயா 9:2 இருைிை் 
நடக்கிை ஜனங்கை் சபரிய 
சேைிெெ்த்லதக் கை்டாரக்ை்; 
மரை இருைின் வதெத்திை் 
குடியிருக்கிைேரக்ைின்வமை் 
சேைிெெ்ம் பிரகாசித்தது.

ஏசாயா 49:6 யாக்வகாபின் 
வகாத்திரங்கலை எழுப்பவும், 
இஸ்ரவேலிை் 
காக்கப்படட்ேரக்லைத் திருப்பவும், 
நீர ்எனக்குத் தாெனாயிருப்பது 
அை்பகாரியமாயிருக்கிைது; நீர ்
பூமியின் கலடசிபரியந்தமும் 
என்னுலடய 
இரடச்ிப்பாயிருக்கும்படி, உம்லம 
ஜாதிகளுக்கு ஒைியாகவும் 
லேப்வபன் என்கிைார.்
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மயாோன் 1:4 அேருக்குை் ஜீேன் 
இருந்தது, அந்த ஜீேன் மனுேருக்கு 
ஒைியாயிருந்தது.

மயாோன் 1:14 அந்த ோரத்்லத 
மாம்ெமாகி, கிருலபயினாலும் 
ெத்தியத்தினாலும் நிலைந்தேராய், 
நமக்குை்வை ோெம்பை்ைினார;் 
அேருலடய மகிலமலயக் 
கை்வடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒவர 
வபைானேருலடய மகிலமக்கு ஏை்ை 
மகிலமயாகவே இருந்தது.

மயாோன் 1:17 எப்படிசயனிை் 
நியாயப்பிரமாைம் வமாவெயின் 
மூைமாய்க் சகாடுக்கப்படட்து, 
கிருலபயும் ெத்தியமும் 
இவயசுகிறிஸ்துவின் மூைமாய் 
உை்டாயின.

மயாோன் 8:12 மறுபடியும் இவயசு 
ஜனங்கலை வநாக்கி: நான் 
உைகத்திை்கு ஒைியாயிருக்கிவைன், 
என்லனப் பின்பை்றுகிைேன் 
இருைிவை நடோமை் ஜீேஒைிலய 
அலடந்திருப்பான் என்ைார.்

மயாோன் 
9:5 நான் உைகத்திலிருக்லகயிை் 
உைகத்திை்கு ஒைியாயிருக்கிவைன் 
என்ைார.்

மயாோன் 12:35 அதை்கு 
இவயசு: இன்னும் சகாஞ்ெக்காைம் 
ஒைி உங்கைிடத்திை் இருக்கும்; 
இருைிை் நீங்கை் அகப்படாதபடிக்கு 
ஒைி உங்கவைாடிருக்லகயிை் 
நடவுங்கை்; இருைிை் நடக்கிைேன் 
தான் வபாகிை இடம் இன்னசதன்று 
அறியான்.

36 ஒைி உங்கவைாடிருக்லகயிை் 
நீங்கை் ஒைியின் 
பிை்லைகைாகும்படிக்கு, 
ஒைியினிடத்திை் 
விசுோெமாயிருங்கை் என்ைார.் 
இலேகலை இவயசு சொை்லி, 
அேரக்லை விடட்ு மலைந்தார.்

மயாோன் 12:46 என்னிடத்திை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேசனேனும் 
இருைிை் இராதபடிக்கு, நான் 
உைகத்திை் ஒைியாக ேந்வதன்.

மயாோன் 14:6 அதை்கு இவயசு: 
நாவன ேழியும் ெத்தியமும் 
ஜீேனுமாயிருக்கிவைன்; 
என்னாவையை்ைாமை் ஒருேனும் 
பிதாவினிடத்திை் ேரான்.

மயாோன் 16:13 ெத்திய 
ஆவியாகிய அேர ்ேரும்வபாது, 
ெகை ெத்தியத்திை்குை்ளும் 
உங்கலை நடத்துோர;் அேர ்
தம்முலடய சுயமாய்ப் வபொமை், 
தாம் வகை்விப்படட்லேகை் 
யாலேயுஞ்சொை்லி, ேரப்வபாகிை 
காரியங்கலை உங்களுக்கு 
அறிவிப்பார.்

1 மயாோன் 1:5 வதேன் 
ஒைியாயிருக்கிைார,் அேரிை் 
எே்ேைவேனும் இருைிை்லை; 
இது நாங்கை் அேரிடத்திை் 
வகடட்ு, உங்களுக்கு அறிவிக்கிை 
விவெேமாயிருக்கிைது.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 36:9; ஏொயா 60:1,3,19,20; 
வயாோன் 15:26; வயாோன் 2:7-10.
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B12 மேசியாவின் பரிபூரணத்துேே்.
B18 மேசியாவின் பரிசுத்தே், அைகு 

ேற்றுே் ேகிமே.
B23 மதேன் ேற்றுே் மேசியாவின் 

கிருமப.

சங்கீதே் 45:1 என் இருதயே் 
நல்ல விமசஷத்தினால் 
வபாங்குகிறது; நான் ராஜாமேக் 
குறித்துப் பாடின கவிமயச ்
வசால்லுகிமறன்; என் நாவு 
விமரோய் எழுதுகிறேனுமடய 
எழுத்தாணி.

2 எல்லா ேனுபுத்திரரிலுே் நீர் 
ேகா சவுந்தரியமுள்ளேர;் 
உே்முமடய உதடுகளில் அருள் 
வபாழிகிறது; ஆமகயால் மதேன் 
உே்மே என்வறன்மறக்குே் 
ஆசீரே்திக்கிறார.்

லுூக்கா 2:40 பிை்லை ேைரந்்து, 
ஆவியிவை சபைன்சகாை்டு, 
ஞானத்தினாை் நிலைந்தது. 
வதேனுலடய கிருலபயும் 
அேரவ்மை் இருந்தது.

லுூக்கா 2:52 இவயசுோனேர ்
ஞானத்திலும், ேைரத்்தியிலும், 
வதேகிருலபயிலும், மனுேர ்
தயவிலும் அதிகமதிகமாய் 
விருத்தியலடந்தார.்

லுூக்கா 4:21 அப்சபாழுது அேர ்
அேரக்வைாவட வபெத்சதாடங்கி: 
உங்கை் காதுகை் வகடக் இந்த 
வேதோக்கியம் இன்லையத்தினம் 
நிலைவேறிை்று என்ைார.்

22 எை்ைாரும் அேருக்கு நை்ொடச்ி 
சகாடுத்து, அேருலடய 
ோயிலிருந்து புைப்படட் 

கிருலபயுை்ை ோரத்்லதகலைக் 
குறித்து ஆெெ்ரியப்படட்ு: இேன் 
வயாவெப்பின் குமாரன் அை்ைோ 
என்ைாரக்ை்.

மயாோன் 1:14 அந்த ோரத்்லத 
மாம்ெமாகி, கிருலபயினாலும் 
ெத்தியத்தினாலும் நிலைந்தேராய், 
நமக்குை்வை ோெம்பை்ைினார;் 
அேருலடய மகிலமலயக் 
கை்வடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒவர 
வபைானேருலடய மகிலமக்கு ஏை்ை 
மகிலமயாகவே இருந்தது.

மயாோன் 1:16 அேருலடய 
பரிபூரைத்தினாை் நாசமை்ைாரும் 
கிருலபயின்வமை் கிருலப 
சபை்வைாம்.

17 எப்படிசயனிை் நியாயப்பிரமாைம் 
வமாவெயின் மூைமாய்க் 
சகாடுக்கப்படட்து, கிருலபயும் 
ெத்தியமும் இவயசுகிறிஸ்துவின் 
மூைமாய் உை்டாயின.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
15:11 கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவின் கிருலபயிவை 
அேரக்ை் இரடச்ிக்கப்படுகிைது 
எப்படிவயா, அப்படிவய நாமும் 
இரடச்ிக்கப்படுவோசமன்று 
நம்பியிருக்கிவைாவம என்ைான்.

மராேர் 3:24 இைேெமாய் 
அேருலடய கிருலபயினாவை 
கிறிஸ்து இவயசுவிலுை்ை 
மீடல்பக்சகாை்டு 
நீதிமான்கைாக்கப்படுகிைாரக்ை்;

மராேர் 5:15 ஆனாலும் மீறுதலின் 
பைன் கிருலப ேரத்தின் பைனுக்கு 
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ஒப்பானதை்ை. எப்படிசயனிை், 
ஒருேனுலடய மீறுதலினாவை 
அவநகர ்மரித்திருக்க, வதேனுலடய 
கிருலபயும் இவயசுகிறிஸ்து 
என்னும் ஒவர மனுேனுலடய 
கிருலபயினாவை ேரும் ஈவும் 
அவநகரவ்மை் அதிகமாய்ப் 
சபருகியிருக்கிைது.

1 வகாரிந்தியர் 15:10 ஆகிலும் நான் 
இருக்கிைது வதேகிருலபயினாவை 
இருக்கிவைன்; அேர ்
எனக்கு அருைிய கிருலப 
விருதாோயிருக்கவிை்லை; 
அேரக்சைை்ைாரிலும் நான் 
அதிகமாய்ப் பிரயாெப்படவ்டன், 
ஆகிலும் நான் அை்ை, என்னுடவன 
இருக்கிை வதேகிருலபவய அப்படிெ ்
செய்தது.

2 வகாரிந்தியர் 1:15 நான் 
இப்படிப்படட் நம்பிக்லகலயக் 
சகாை்டிருக்கிைபடியினாை், 
உங்களுக்கு இரை்டாந்தரமும் 
பிரவயாஜனமுை்டாகும்படி, 
முதைாேது உங்கைிடத்திை் ேரவும்,

2 வகாரிந்தியர் 12:9 அதை்கு அேர:் 
என் கிருலப உனக்குப்வபாதும்; 
பைவீனத்திவை என் பைம் 
பூரைமாய் விைங்கும் என்ைார.் 
ஆலகயாை், கிறிஸ்துவின் 
ேை்ைலம என்வமை் தங்கும்படி, 
என் பைவீனங்கலைக்குறித்து 
நான் மிகவும் ெந்வதாேமாய் 
வமன்லமபாராடட்ுவேன்

எமபசியர் 2:8 கிருலபயினாவை 
விசுோெத்லதக்சகாை்டு 

இரடச்ிக்கப்படட்ீரக்ை்; இது 
உங்கைாை் உை்டானதை்ை, இது 
வதேனுலடய ஈவு;

தீத்து 2:11 ஏசனனிை் எை்ைா 
மனுேருக்கும் இரடச்ிப்லப 
அைிக்கத்தக்க வதேகிருலபயானது 
பிரென்னமாகி,

எபிவரயர் 2:9 என்ைாலும், 
வதேனுலடய கிருலபயினாை் 
ஒே்சோருேருக்காகவும், 
மரைத்லத ருசிபாரக்்கும்படிக்கு 
வதேதூதரிலும் ெை்றுெ ்
சிறியேராக்கப்படட்ிருந்த இவயசு 
மரைத்லத உத்தரித்ததினிமித்தம் 
மகிலமயினாலும் கனத்தினாலும் 
முடிசூடட்ப்படட்லதக் 
காை்கிவைாம்.

யாக்மகாபு 4:6 அேர ்அதிகமான 
கிருலபலய அைிக்கிைாவர. 
ஆதைாை் வதேன் 
சபருலமயுை்ைேரக்ளுக்கு 
எதிரத்்து நிை்கிைார,் 
தாை்லமயுை்ைேரக்ளுக்வகா 
கிருலப அைிக்கிைாசரன்று 
சொை்லியிருக்கிைது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 22:21 
நம்முலடய கரத்்தராகிய இவயசு 
கிறிஸ்துவின் கிருலப உங்கை் 
அலனேவராடுங்கூட இருப்பதாக. 
ஆசமன்.

வமலும் காை்க: உன்னதப்பாடட்ு 2:3; 
உன்னதப்பாடட்ு 5:10-16; ஏொயா 63:9; ெகரியா 

9:16; மத்வதயு 17:2; வராமர ்5:17,21; வராமர ்
6:1,14,15; வராமர ்11:5,6; வராமர ்12:3,6; வராமர ்

16:20; 1 சகாரிந்தியர ்3:4; 2 சகாரிந்தியர ்
4:15; 2 சகாரிந்தியர ்8:9; 2 சகாரிந்தியர ்9:8; 2 

சகாரிந்தியர ்13:14; கைாத்தியர ்1:6; கைாத்தியர ்
5:4; எவபசியர ்1:7; எவபசியர ்2:5,7; எவபசியர ்

4:7; பிலிப்பியர ்1:29; சகாவைாசெயர ்1:15-18; 1 
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தீவமாத்வதயு 1:14; 2 தீவமாத்வதயு 2:6; தீத்து 3:7; 
எபிசரயர ்1:3; எபிசரயர ்4:16; எபிசரயர ்7:26; 

எபிசரயர ்10:29; எபிசரயர ்12:15,28; எபிசரயர ்13:9; 
1 வபதுரு 1:10,13; 1 வபதுரு 2:19,20; 1 வபதுரு 5:10,12; 2 
வபதுரு 3:18; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 1:13-18.

B14 மேசியா மதேனுமடய 
ேகிமேமய 
வேளிப்படுத்துகின்றார்.

B17 மேசியாவின் வேன்மேயுே் 
பலவீனமுே்.

E09 மேசியாவின் மநர்மே.

சங்கீதே் 45:3 சவுரியோமன, 
உேது ேகிமேயுே் உேது 
ேகத்துேமுோகிய உே்முமடய 
பட்டயத்மத நீர் உே்முமடய 
அமரயிமல கட்டிக்வகாண்டு,

4 சத்தியத்தினிமித்தமுே், நீதியுடன் 
கூடிய சாந்தத்தினிமித்தமுே், 
உேது ேகத்துேத்திமல வஜயோக 
ஏறிோருே்; உேது ேலதுகரே் 
பயங்கரோனமேகமள உேக்கு 
விளங்கப்பண்ணுே்.

வசப்பனியா 2:3 வதெத்திலுை்ை 
எை்ைாெ ்சிறுலமயானேரக்வை, 
கரத்்தருலடய நியாயத்லத 
நடப்பிக்கிைேரக்வை, அேலரத் 
வதடுங்கை்; நீதிலயத் வதடுங்கை், 
மனத்தாை்லமலயத் வதடுங்கை்; 
அப்சபாழுது ஒருவேலை 
கரத்்தருலடய வகாபத்தின்நாைிவை 
மலைக்கப்படுவீரக்ை்.

ேத்மதயு 11:29 நான் ொந்தமும் 
மனத்தாை்லமயுமாயிருக்கிவைன்; 
என் நுகத்லத உங்கை்வமை் 
ஏை்றுக்சகாை்டு, என்னிடத்திை் 
கை்றுக்சகாை்ளுங்கை். அப்சபாழுது, 
உங்கை் ஆத்துமாக்களுக்கு 

இலைப்பாறுதை் கிலடக்கும்.

ேத்மதயு 21:5 தீரக்்கதரிசியினாை் 
உலரக்கப்படட்து நிலைவேறும்படி 
இசதை்ைாம் நடந்தது.

மயாோன் 17:17 உம்முலடய 
ெத்தியத்தினாவை அேரக்லைப் 
பரிசுத்தமாக்கும்; உம்முலடய 
ேெனவம ெத்தியம்.

2 வகாரிந்தியர் 10:1 உங்களுக்கு 
முன்பாக இருக்கும்வபாது 
தாை்லமயாயும், தூரத்திவை 
இருக்கும்வபாது உங்கை்வமை் 
கை்டிப்பாயுமிருக்கிை 
பவுைாகிய நான் கிறிஸ்துவின் 
ொந்தத்லதயும் தயலேயும் 
முன்னிடட்ு உங்களுக்குப் 
புத்திசொை்லுகிவைன்.

கலாத்தியர் 5:22 ஆவியின் 
கனிவயா, அன்பு, ெந்வதாேம், 
ெமாதானம், நீடியசபாறுலம, தயவு, 
நை்குைம், விசுோெம்,

எமபசியர் 4:2 மிகுந்த 
மனத்தாை்லமயும் ொந்தமும் நீடிய 
சபாறுலமயும் உலடயேரக்ைாய், 
அன்பினாை் ஒருேலரசயாருேர ்
தாங்கி,

வகாமலாவசயர் 
3:12 ஆலகயாை், நீங்கை் 
வதேனாை் சதரிந்துசகாை்ைப்படட் 
பரிசுத்தரும் பிரியருமாய், 
உருக்கமான இரக்கத்லதயும், 
தயலேயும், மனத்தாை்லமலயயும், 
ொந்தத்லதயும், நீடிய 
சபாறுலமலயயும் 
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தரித்துக்சகாை்டு;

1 தீமோத்மதயு 
6:11 நீவயா, வதேனுலடய 
மனுேவன இலேகலை விடவ்டாடி, 
நீதிலயயும் வதேபக்திலயயும் 
விசுோெத்லதயும் அன்லபயும் 
சபாறுலமலயயும் 
ொந்தகுைத்லதயும் அலடயும்படி 
நாடு.

எபிவரயர் 4:12 வதேனுலடய 
ோரத்்லதயானது ஜீேனும் 
ேை்ைலமயும் உை்ைதாயும், 
இருபுைமும் கருக்குை்ை எந்தப் 
படட்யத்திலும் கருக்கானதாயும், 
ஆத்துமாலேயும் ஆவிலயயும், 
கணுக்கலையும் ஊலனயும் 
பிரிக்கத்தக்கதாக உருேக் 
குத்துகிைதாயும், இருதயத்தின் 
நிலனவுகலையும் 
வயாெலனகலையும் 
ேலகயறுக்கிைதாயும் இருக்கிைது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:16 தமது ேைதுகரத்திவை 
ஏழு நடெ்த்திரங்கலை 
ஏந்திக்சகாை்டிருந்தார;் அேர ்
ோயிலிருந்து இருபுைமும் 
கருக்குை்ை படட்யம் புைப்படட்து; 
அேருலடய முகம் ேை்ைலமயாய்ப் 
பிரகாசிக்கிை சூரியலனப் 
வபாலிருந்தது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:11 பின்பு, பரவைாகம் 
திைந்திருக்கக்கை்வடன்; 
இவதா, ஒரு சேை்லைக்குதிலர 
காைப்படட்து, அதின்வமை் 
ஏறியிருந்தேர ்உை்லமயும் 

ெத்தியமுமுை்ைேசரன்னப்படட்ேர;் 
அேர ்நீதியாய் நியாயந்தீரத்்து 
யுத்தம்பை்ணுகிைார.்

12 அேருலடய கை்கை் அக்கினிஜு-
ோலைலயப்வபாலிருந்தன, அே-
ருலடய சிரசின்வமை் அவநக கிரீட-
ங்கை் இருந்தன; அேருக்வகயன்றி 
வேசைாருேருக்குந் சதரியாத ஒரு 
நாமமும் எழுதியிருந்தது.

13 இரத்தத்திை் வதாய்க்கப்படட் 
ேஸ்திரத்லதத் தரித்திருந்தார;் 
அேருலடய நாமம் வதேனுலடய 
ோரத்்லத என்பவத.

14 பரவைாகத்திலுை்ை 
வெலனகை் சேை்லமயும் 
சுத்தமுமான சமை்லிய 
ேஸ்திரந்தரித்தேரக்ைாய், 
சேை்லைக்குதிலரகைின்வமை் ஏறி, 
அேருக்குப் பின்சென்ைாரக்ை்.

15 புைஜாதிகலை சேடட்ும்படிக்கு 
அேருலடய ோயிலிருந்து 
கூரல்மயான படட்யம் 
புைப்படுகிைது; இருப்புக்வகாைாை் 
அேரக்லை அரொளுோர;் அேர ்
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனுலடய 
உக்கிரவகாபமாகிய மதுவுை்ை 
ஆலைலய மிதிக்கிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:21 மை்ைேரக்ை் 
குதிலரயின்வமை் ஏறினேருலடய 
ோயிலிருந்து புைப்படுகிை 
படட்யத்தாை் சகாை்ைப்படட்ாரக்ை்; 
அேரக்ளுலடய மாம்ெத்தினாை் 
பைலேகை் யாவும் 
திருப்தியலடந்தன.

வமலும் காை்க: எை்ைாகமம் 12:3; ெங்கீதம் 
18:35; ஏொயா 49:2,3; ஏொயா 63:1-6; 1 சகாரிந்தியர ்

4:21; 2 சகாரிந்தியர ்6:4-7; கைாத்தியர ்6:1; 2 
தீவமாத்வதயு 2:25; தீத்து 3:2; யாக்வகாபு 1:21; 1 

வபதுரு 3:15.
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B16 மேசியாவின் ேல்லமேயுே் 
அதிகாரமுே்.

சங்கீதே் 45:5 உே்முமடய அே்புகள் 
கூரம்ேயானமேகள், அமேகள் 
ராஜாவுமடய சத்துருக்களின் 
இருதயத்திற்குள் பாயுே்; 
ஜனசதளங்கள் உேக்குக் கீமை 
விழுோரக்ள்.

ேத்மதயு 28:19 ஆலகயாை், 
நீங்கை் புைப்படட்ுப்வபாய் ெகை 
ஜாதிகலையும் சீேராக்கி, பிதா 
குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் 
நாமத்திவை அேரக்ளுக்கு 
ஞானஸ்நானங்சகாடுத்து,

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
4:4 ேெனத்லதக் வகடட்ேரக்ைிை் 
அவநகர ்விசுோசித்தாரக்ை்; 
அேரக்ை் சதாலக ஏைக்குலைய 
ஐயாயிரமாயிருந்தது.

2 வகாரிந்தியர் 
10:3 நாங்கை் மாம்ெத்திை் 
நடக்கிைேரக்ைாயிருந்தும், 
மாம்ெத்தின்படி 
வபாரச்ெய்கிைேரக்ைை்ை.

4 எங்களுலடய வபாராயுதங்கை் மா-
ம்ெத்துக்வகை்ைலேகைாயிராமை், 
அரை்கலை நிரம்ூைமாக்குகிைத-
ை்கு வதேபைமுை்ைலேகைாயிரு-
க்கிைது.

5 அலேகைாை் நாங்கை் 
தரக்்கங்கலையும், வதேலன 
அறிகிை அறிவுக்கு 
விவராதமாய் எழும்புகிை எை்ைா 
வமடட்ிலமலயயும் நிரம்ூைமாக்கி, 
எந்த எை்ைத்லதயும் 
கிறிஸ்துவுக்குக் கீை்ப்படியெ ்சிலை

ப்படுத்துகிைேரக்ைாயிருக்கிவைாம்.

எபிவரயர் 4:12 வதேனுலடய 
ோரத்்லதயானது ஜீேனும் 
ேை்ைலமயும் உை்ைதாயும், 
இருபுைமும் கருக்குை்ை எந்தப் 
படட்யத்திலும் கருக்கானதாயும், 
ஆத்துமாலேயும் ஆவிலயயும், 
கணுக்கலையும் ஊலனயும் 
பிரிக்கத்தக்கதாக உருேக் 
குத்துகிைதாயும், இருதயத்தின் 
நிலனவுகலையும் 
வயாெலனகலையும் 
ேலகயறுக்கிைதாயும் இருக்கிைது.

13 அேருலடய பாரல்ேக்கு 
மலைோன சிருே்டி ஒன்றுமிை்லை; 
ெகைமும் அேருலடய கை்களுக்கு 
முன்பாக நிரே்ாைமாயும் 
சேைியரங்கமாயுமிருக்கிைது, 
அேருக்வக நாம் கைக்கு 
ஒப்புவிக்கவேை்டும்.

வமலும் காை்க: #1; ெங்கீதம் 22:27,28; ெங்கீதம் 
66:3,4; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 5:14; 

அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 6:7.

B05 மேசியா பரிசுத்த ஆவியால் 
நிரப்பப்பட்டுள்ளார்.

E08 மேசியாவின் நியாயே்.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.
H04 மேசியாவின் சிே்ோசனே்.
     
சங்கீதே் 

45:6 மதேமன, உேது சிங்காசனே் 
என்வறன்மறக்குமுள்ளது, 
உேது ராஜ்யத்தின் 
வசங்மகால் நீதியுள்ள 
வசங்மகாலாயிருக்கிறது.

7 நீர் நீதிமய விருே்பி, 

ெங்கீதம்
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அக்கிரேத்மத வேறுக்கிறீர;் 
ஆதலால் மதேமன, உே்முமடய 
மதேன் உேதுமதாைமரப் 
பாரக்்கிலுே் உே்மே 
ஆனந்த மதலத்தினால் 
அபிமஷகே்பண்ணினார.்

ேத்மதயு 3:15 இவயசு அேனுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: இப்சபாழுது 
இடங்சகாடு, இப்படி எை்ைா 
நீதிலயயும் நிலைவேை்றுேது 
நமக்கு ஏை்ைதாயிருக்கிைது 
என்ைார.் அப்சபாழுது அேருக்கு 
இடங்சகாடுத்தான்.

லுூக்கா 
1:32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

மயாோன் 1:1 ஆதியிவை ோரத்்லத 
இருந்தது, அந்த ோரத்்லத 
வதேனிடத்திலிருந்தது, அந்த 
ோரத்்லத வதேனாயிருந்தது.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
10:37 வயாோன் 
ஞானஸ்நானத்லதக்குறித்துப் 
பிரெங்கித்தபின்பு, கலிவையா 
நாடு முதை்சகாை்டு யூவதயா 
வதெசமங்கும் நடந்த ெங்கதி 
இதுவே.

38 நெவரயனாகிய இவயசுலேத் 

வதேன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் 
ேை்ைலமயினாலும் 
அபிவேகம்பை்ைினார;் வதேன் 
அேருடவனகூட இருந்தபடியினாவை 
அேர ்நன்லமசெய்கிைேராயும் 
பிொசின் ேை்ைலமயிை் 
அகப்படட் யாேலரயும் 
குைமாக்குகிைேராயும் 
சுை்றித்திரிந்தார.்

எபிவரயர் 1:8 குமாரலன வநாக்கி: 
வதேவன, உம்முலடய சிங்காெனம் 
என்சைன்லைக்குமுை்ைது, 
உம்முலடய ராஜ்யத்தின் 
செங்வகாை் நீதியுை்ை 
செங்வகாைாயிருக்கிைது.

9 நீர ்நீதிலய விரும்பி, அக்கிரமத்லத 
சேறுத்திருக்கிறீர;் ஆதைாை், 
வதேவன, உம்முலடய வதேன் 
உமது வதாைலரப்பாரக்்கிலும் 
உம்லம ஆனந்த லதைத்தினாை் 
அபிவேகம்பை்ைினார ்என்றும்;

எபிவரயர் 7:26 பரிசுத்தரும், 
குை்ைமை்ைேரும், மாசிை்ைாதேரும், 
பாவிகளுக்கு விைகினேரும், 
ோனங்கைிலும் 
உயரந்்தேருமாயிருக்கிை 
இே்விதமான பிரதான ஆொரியர ்
நமக்கு ஏை்ைேராயிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: #1; ெங்கீதம் 33:5; ெங்கீதம் 
89:29,36,37; ெங்கீதம் 93:2; ெங்கீதம் 145:13.

ெங்கீதம்
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D04 இராஜாோக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

E16 மேசியா தனது ஜனங்கமள 
ஆசீர்ேதிப்பார்.

சங்கீதே் 45:9 உேது 
நாயகிகளுக்குள்மள அரசரின் 
குோரத்திகளுண்டு ராஜஸ்திர ீ
ஓப்பீரின் தங்கே் அணிந்தேளாய் 
உேது ேலதுபாரிசத்தில் 
நிற்கிறாள்.

13 ராஜகுோரத்தி உள்ளாக பூரண 
ேகிமேயுள்ளேள்; அேள் உமட 
வபாற்சரிமகயாயிருக்கிறது.

14 சித்திரத்மதயலாமட தரித்தே-
ளாய், ராஜாவினிடத்தில் அமை-
த்துக்வகாண்டு ேரப்படுோள்; 
அேள் பின்னாமல வசல்லுே் 
அேளுமடய மதாழிகளாகிய 
கன்னிமககள் உே்மிடத்தில் கூ-
ட்டிக்வகாண்டுேரப்படுோரக்ள்.

15 அேரக்ள் ேகிை்சச்ிமயாடுே் களி-
ப்மபாடுே் ேந்து ராஜ அரேமன-
க்குள் பிரமேசிப்பாரக்ள்.

உன்னதப்பாட்டு 1:4 என்லன 
இழுத்துக்சகாை்ளும் உமக்குப் 
பின்வன ஓடி ேருவோம்; ராஜா 
என்லனத் தமது அலைகைிை் 
அலைத்துக்சகாை்டுேந்தார;் 
நாங்கை் உமக்குை் கைிகூரந்்து 
மகிழுவோம்; திராடெ்ரெத்லதப் 
பாரக்்கிலும் உமது வநெத்லத 
நிலனப்வபாம்; உத்தமரக்ை் 
உம்லம வநசிக்கிைாரக்ை்.

உன்னதப்பாட்டு 2:10 என் வநெர ்
என்வனாவட வபசி: என் பிரியவம! 
என் ரூபேதிவய! எழுந்து ோ.

உன்னதப்பாட்டு 6:2 வதாடட்ங்கைிை் 
வமயவும், லீலிபுே்பங்கலைக் 
சகாய்யவும், என் வநெர ்தமது 
வதாடட்த்துக்கும் கந்தேரக்்கப் 
பாத்திகளுக்கும் வபானார.்

3 நான் என் வநெருலடயேை், என் 
வநெர ்என்னுலடயேர;் அேர ்
லீலிபுே்பங்களுக்குை்வை 
வமய்கிைார.்

ஏசாயா 61:10 கரத்்தருக்குை் 
பூரிப்பாய் மகிழுகிவைன்; என் 
வதேனுக்குை் என் ஆத்துமா 
கைிகூரந்்திருக்கிைது; மைோைன் 
ஆபரைங்கைினாை் தன்லன 
அைங்கரித்துக்சகாை்ளுகிைதை்கும், 
மைோடட்ி 
நலககைினாை் தன்லனெ ்
சிங்காரித்துக்சகாை்ளுகிைதை்கும் 
ஒப்பாக, அேர ்இரடச்ிப்பின் 
ேஸ்திரங்கலை எனக்கு உடுத்தி, 
நீதியின் ொை்லேலய எனக்குத் 
தரித்தார.்

மயாோன் 17:24 பிதாவே, 
உைகத்வதாை்ைத்துக்கு முன் நீர ்
என்னிை் அன்பாயிருந்தபடியினாை், 
நீர ்எனக்குத் தந்த என்னுலடய 
மகிலமலய நீர ்எனக்குத் 
தந்தேரக்ை் காணும்படியாக, நான் 
எங்வக இருக்கிவைவனா அங்வக 
அேரக்ளும் என்னுடவனகூட இருக்க 
விரும்புகிவைன்.

2 வகாரிந்தியர் 11:2 நான் 
உங்கலைக் கை்புை்ை கன்னியாகக் 
கிறிஸ்து என்னும் ஒவர 
புருேனுக்கு ஒப்புக்சகாடுக்க 
நியமித்தபடியாை், உங்களுக்காக 
வதேலேராக்கியமான 

ெங்கீதம்
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லேராக்கியங்சகாை்டிருக்கிவைன்.

1 வதசமலானிக்மகயர் 4:17 
பின்பு உயிவராடிருக்கும் நாமும் 
கரத்்தருக்கு எதிரச்காை்டுவபாக 
வமகங்கை்வமை், 
அேரக்வைாவடகூட ஆகாயத்திை் 
எடுத்துக்சகாை்ைப்படட்ு, 
இே்விதமாய் எப்சபாழுதும் 
கரத்்தருடவனகூட இருப்வபாம்.

2 வதசமலானிக்மகயர் 
1:10 அேரக்ை் கரத்்தருலடய 
ெந்நிதானத்திலிருந்தும், 
அேருலடய ேை்ைலமசபாருந்திய 
மகிலமயிலிருந்தும் நீங்கைாகி, 
நித்திய அழிோகிய தை்டலனலய 
அலடோரக்ை்.

1 மயாோன் 3:2 
பிரியமானேரக்வை, இப்சபாழுது 
வதேனுலடய 
பிை்லைகைாயிருக்கிவைாம், இனி 
எே்விதமாயிருப்வபாசமன்று 
இன்னும் சேைிப்படவிை்லை; 
ஆகிலும் அேர ்சேைிப்படும்வபாது 
அேர ்இருக்கிைேை்ைமாகவே 
நாம் அேலரத் தரிசிப்பதினாை், 
அேருக்கு ஒப்பாயிருப்வபாசமன்று 
அறிந்திருக்கிவைாம்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 3:5 
சஜயங்சகாை்ளுகிைேசனேவனா 
அேனுக்கு சேை்ேஸ்திரம் 
தரிப்பிக்கப்படும்; 
ஜீேபுஸ்தகத்திலிருந்து 
அேனுலடய நாமத்லத நான் 
கிறுக்கிப்வபாடாமை், என் பிதா 
முன்பாகவும் அேருலடய தூதர ்
முன்பாகவும் அேன் நாமத்லத 

அறிக்லகயிடுவேன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
7:15 ஆனபடியாை், இேரக்ை் 
வதேனுலடய சிங்காெனத்திை்கு 
முன்பாக இருந்து, இரவும் பகலும் 
அேருலடய ஆையத்திவை 
அேலரெ ்வெவிக்கிைாரக்ை்; 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிைேர ்இேரக்ளுக்குை்வை 
ோெமாயிருப்பார.்

16 இேரக்ை் இனி 
பசியலடேதுமிை்லை, இனி 
தாகமலடேதுமிை்லை; 
சேயிைாேது உே்ைமாேது 
இேரக்ை்வமை் படுேதுமிை்லை.

17 சிங்காெனத்தின் மத்தியிலிருக்கிை 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேவர 
இேரக்லைவமய்த்து, 
இேரக்லை ஜீேத்தை்ைீருை்ை 
ஊை்றுகைை்லடக்கு நடத்துோர;் 
வதேன்தாவம இேரக்ளுலடய 
கை்ைீர ்யாலேயும் துலடப்பார ்
என்ைான்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:7 நாம் ெந்வதாேப்படட்ுக் 
கைிகூரந்்து அேருக்குத் 
துதிசெலுத்தக்கடவோம். 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
கலியாைம் ேந்தது, 
அேருலடய மலனவி தன்லன 
ஆயத்தம்பை்ைினாை் என்று 
சொை்ைக் வகடவ்டன்.

8 சுத்தமும் பிரகாெமுமான சமை்லிய 
ேஸ்திரம் தரித்துக்சகாை்ளும்படி 
அேளுக்கு அைிக்கப்படட்து; 
அந்த சமை்லியேஸ்திரம் 
பரிசுத்தோன்களுலடய நீதிகவை.
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வமலும் காை்க: ஏொயா 35:10; ஏொயா 51:11; 
ஏொயா 55:12,13; ஏொயா 60:19,20; எவபசியர ்2:4-6.

D04 இராஜாோக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

E25 மேசியா விசுோசிக்கப்பட்டு 
மபாற்றப் வபறுோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 45:16 உேது 
பிதாக்களுக்குப் பதிலாக 
உேது குோரர் இருப்பாரக்ள்; 
அேரக்மளப் பூமிவயங்குே் 
பிரபுக்களாக மேப்பீர.்

17 உேது நாேத்மத எல்லாத் 
தமலமுமறகளிலுே் 
பிரஸ்தாபப்படுத்துமேன், 
இதினிமித்தே் ஜனங்கள் 
உே்மே என்வறன்மறக்குமுள்ள 
சதாகாலங்களிலுே் 
துதிப்பாரக்ள்.

ேத்மதயு 19:28 அதை்கு இவயசு: 
மறுசஜன்மகாைத்திவை 
மனுேகுமாரன் 
தம்முலடய மகிலமயுை்ை 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கும்வபாது, நீங்களும், 
இஸ்ரவேலின் பன்னிரை்டு 
வகாத்திரங்கலையும் நியாயம் 
தீரக்்கிைேரக்ைாகப் பன்னிரை்டு 
சிங்காெனங்கைிை் வீை்றிருப்பீரக்ை் 
என்று, சமய்யாகவே உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன்.

29 என் நாமத்தினிமித்தம் 
வீடல்டயாேது, ெவகாதரலரயாேது, 
ெவகாதரிகலையாேது, 
தகப்பலனயாேது, தாலயயாேது, 
மலனவிலயயாேது, 

பிை்லைகலையாேது, 
நிைங்கலையாேது விடட்ேன் 
எேவனா, அேன் நூைத்தலனயாய் 
அலடந்து, நித்திய ஜீேலனயும் 
சுதந்தரித்துக்சகாை்ளுோன்;

ேத்மதயு 26:13 இந்தெ ்சுவிவெேம் 
உைகத்திை் எங்சகங்வக 
பிரெங்கிக்கப்படுவமா அங்கங்வக 
இேலை நிலனப்பதை்காக இேை் 
செய்ததும் சொை்ைப்படும் என்று 
சமய்யாகவே உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன் என்ைார.்

ேத்மதயு 28:19 ஆலகயாை், 
நீங்கை் புைப்படட்ுப்வபாய் ெகை 
ஜாதிகலையும் சீேராக்கி, பிதா 
குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் 
நாமத்திவை அேரக்ளுக்கு 
ஞானஸ்நானங்சகாடுத்து,

1 மபதுரு 2:9 நீங்கவைா, உங்கலை 
அந்தகாரத்தினின்று தம்முலடய 
ஆெெ்ரியமான ஒைியினிடத்திை்கு 
ேரேலைத்தேருலடய 
புை்ைியங்கலை 
அறிவிக்கும்படிக்குத் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட் 
ெந்ததியாயும், ராஜரீகமான 
ஆொரியக்கூடட்மாயும், பரிசுத்த 
ஜாதியாயும், அேருக்குெ ்
சொந்தமான ஜனமாயும் 
இருக்கிறீரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:9 வதேரீர ்புஸ்தகத்லத 
ோங்கவும் அதின் முத்திலரகலை 
உலடக்கவும் பாத்திரராயிருக்கிறீர;் 
ஏசனனிை் நீர ்அடிக்கப்படட்ு, 
ெகை வகாத்திரங்கைிலும் 
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பாலேக்காரரிலும் ஜனங்கைிலும் 
ஜாதிகைிலுமிருந்து எங்கலை 
வதேனுக்சகன்று உம்முலடய 
இரத்தத்தினாவை மீடட்ுக்சகாை்டு,

10 எங்கை் வதேனுக்குமுன்பாக 
எங்கலை ராஜாக்களும் 
ஆொரியரக்ளுமாக்கினீர;் நாங்கை் 
பூமியிவை அரொளுவோசமன்று 
புதிய பாடல்டப் பாடினாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #4.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

E18 மேசியா ஜனங்களின் நடுவிமல 
ோசே் வசய்ோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H05 மேசியாவிற்கு ேருே் 
ேகிமேயுே் ேல்லமேயுே்.

சங்கீதே் 46:4 ஒரு நதியுண்டு, 
அதின் நீரக்்கால்கள் 
மதேனுமடய நகரத்மதயுே், 
உன்னதோனேர் ோசே்பண்ணுே் 
பரிசுத்த ஸ்தலத்மதயுே் 
சந்மதாஷிப்பிக்குே்,

5 மதேன் அதின் நடுவில் 
இருக்கிறார,் அது அமசயாது; 
அதிகாமலயிமல மதேன் 
அதற்குச ்சகாயே்பண்ணுோர.்

6 ஜாதிகள் வகாந்தளித்தது, 
ராஜ்யங்கள் தத்தளித்தது; 
அேர் தேது சத்தத்மத 
முைங்கப்பண்ணினார,் பூமி 
உருகிப்மபாயிற்று.

7 மசமனகளின் கரத்்தர் 
நே்மோடிருக்கிறார,் 

யாக்மகாபின் மதேன் நேக்கு 
உயர்ந்த அமடக்கலோனேர.் 
(மசலா.)

8 பூமியிமல பாை்க்கடிப்புகமள 
நடப்பிக்கிற கரத்்தருமடய 
வசய்மககமள ேந்து பாருங்கள்.

9 அேர் பூமியின் 
கமடமுமனேட்டுே் யுத்தங்கமள 
ஓயப்பண்ணுகிறார;் வில்மல 
ஒடித்து ஈட்டிமய முறிக்கிறார;் 
இரதங்கமள வநருப்பினால் 
சுட்வடரிக்கிறார.்

10 நீங்கள் அேர்ந்திருந்து, 
நாமன மதேவனன்று 
அறிந்துவகாள்ளுங்கள்; 
ஜாதிகளுக்குள்மள 
உயர்ந்திருப்மபன், பூமியிமல 
உயர்ந்திருப்மபன்.

11 மசமனகளின் கரத்்தர் 
நே்மோடிருக்கிறார,் 
யாக்மகாபின் மதேன் நேக்கு 
உயர்ந்த அமடக்கலோனேர.் 
(மசலா.)

ஏசாயா 2:4 அேர ்ஜாதிகளுக்குை் 
நியாயம் தீரத்்து, திரைான 
ஜனங்கலைக் கடிந்துசகாை்ோர;் 
அப்சபாழுது அேரக்ை் 
தங்கை் படட்யங்கலை 
மை்சேடட்ிகைாகவும் 
தங்கை் ஈடட்ிகலை 
அரிோை்கைாகவும் அடிப்பாரக்ை்; 
ஜாதிக்குவிவராதமாய் ஜாதி 
படட்யம் எடுப்பதிை்லை, 
இனி அேரக்ை் யுத்தத்லதக் 
கை்பதுமிை்லை.

மீகா 4:3 அேர ்திரைான 
ஜனங்களுக்குை் நியாயந்தீரத்்து, 
தூரத்திலுை்ை பைத்த ஜாதிகலைக் 
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கடிந்துசகாை்ளுோர;் அப்சபாழுது 
அேரக்ை் தங்கை் படட்யங்கலை 
மை்சேடட்ிகைாகவும், தங்கை் 
ஈடட்ிகலை அறிோை்கைாகவும் 
அடிப்பாரக்ை்; ஒரு ஜாதிக்கு 
விவராதமாய் மறுஜாதி படட்யம் 
எடுப்பதிை்லை; இனி அேரக்ை் 
யுத்தத்லதக் கை்பதுமிை்லை.

4 அேனேன் தன்தன் 
திராடெ்ெச்ெடியின் நிைலிலும், 
தன்தன் அத்திமரத்தின் நிைலிலும் 
பயப்படுத்துோர ்இை்ைாமை் 
உடக்ாருோன்; வெலனகளுலடய 
கரத்்தரின் ோய் இலதெ ்
சொை்லிை்று.

சகரியா 2:10 சீவயான் குமாரத்திவய, 
சகம்பீரித்துப்பாடு; இவதா, 
நான் ேந்து உன் நடுவிை் 
ோெம்பை்ணுவேன் என்று கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார.்

மயாோன் 3:14 ெரப்்பமானது 
வமாவெயினாை் ேனாந்தரத்திவை 
உயரத்்தப்படட்து வபாை 
மனுேகுமாரனும்,

மயாோன் 
12:32 நான் பூமியிலிருந்து 
உயரத்்தப்படட்ிருக்கும்வபாது, 
எை்ைாலரயும் என்னிடத்திை் 
இழுத்துக்சகாை்ளுவேன் என்ைார.்

மயாோன் 17:1 இவயசு இலேகலைெ ்
சொன்ன பின்பு தம்முலடய 
கை்கலை ோனத்துக்கு ஏசைடுத்து:

2 பிதாவே, வேலை ேந்தது, நீர ்
உம்முலடய குமாரனுக்குத் 
தந்தருைின யாேருக்கும் 
அேர ்நித்தியஜீேலனக் 

சகாடுக்கும்சபாருடட்ு மாம்ெமான 
யாேரவ்மலும் நீர ்அேருக்கு 
அதிகாரங்சகாடுத்தபடிவய, 
உம்முலடய குமாரன் உம்லம 
மகிலமப்படுத்தும்படிக்கு 
நீர ்உம்முலடய குமாரலன 
மகிலமப்படுத்தும்.

3 ஒன்ைான சமய்த்வதேனாகிய 
உம்லமயும் நீர ்அனுப்பினேராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துலேயும் அறிேவத 
நித்தியஜீேன்.

4 பூமியிவை நான் உம்லம 
மகிலமப்படுத்திவனன்; நான் 
செய்யும்படி நீர ்எனக்கு நியமித்த 
கிரிலயலயெ ்செய்துமுடித்வதன்.

5 பிதாவே, உைகம் உை்டாகிைதை்கு 
முன்வன உம்மிடத்திை் எனக்கு 
உை்டாயிருந்த மகிலமயினாவை 
இப்சபாழுது நீர ்என்லன 
உம்மிடத்திவை மகிலமப்படுத்தும்.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 5:31 இஸ்ரவேலுக்கு 
மனந்திரும்புதலையும் 
பாேமன்னிப்லபயும் 
அருளுகிைதை்காக, அேலர 
அதிபதியாகவும் இரடெ்கராகவும் 
தமது ேைதுகரத்தினாவை 
உயரத்்தினார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:3 அேரக்ை் வதேனுலடய 
ஊழியக்காரனாகிய 
வமாவெயின் பாடல்டயும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
பாடல்டயும் பாடி: 
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனாகிய 
கரத்்தாவே, வதேரீருலடய 
கிரிலயகை் மகத்துேமும் 
ஆெெ்ரியமுமானலேகை்; 

ெங்கீதம்



173

பரிசுத்தோன்கைின் ராஜாவே, 
வதேரீருலடய ேழிகை் நீதியும் 
ெத்தியமுமானலேகை்.

4 கரத்்தாவே, யார ்உமக்குப் 
பயப்படாமலும், உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்தாமலும் 
இருக்கைாம்? வதேரீர ்ஒருேவர 
பரிசுத்தர,் எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து உமக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்ை்; 
உம்முலடய நீதியான செயை்கை் 
சேைியரங்கமாயின என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #2, #5; ெங்கீதம் 66:7; 
ெங்கீதம் 83:2-4; ஏொயா 5:16; ஏொயா 8:9; 

எவரமியா 16:19; ஆபகூக் 2:20; வயாோன் 8:28; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 2:33; பிலிப்பியர ்

2:9.

D04 இராஜாோக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

G02 மேசியா பரத்திற்கு எடுத்துக் 
வகாள்ளப்படுதல் முன்னமர 
உமரக்கப்ப்பட்டது.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

   
சங்கீதே் 47:1 சகல ஜனங்கமள, 

மகவகாட்டி மதேனுக்கு 
முன்பாகக் வகே்பீர சத்தோய் 
ஆர்ப்பரியுங்கள்.

2 உன்னதோனேராகிய 
கரத்்தர் பயங்கரோனேருே், 
பூமியின்மீவதங்குே் 
ேகத்துேோன 
ராஜாவுோயிருக்கிறார.்

3 ஜனங்கமள நேக்கு 
ேசப்படுத்தி, ஜாதிகமள 
நே்முமடய பாதங்களுக்குக் 
கீை்ப்படுத்துோர.்

4 தேக்குப் பிரியோன 

யாக்மகாபின் சிறப்பான 
மதசத்மத நேக்குச ்சுதந்தரோகத் 
வதரிந்தளிப்பார.் (மசலா.)

5 மதேன் ஆர்ப்பரிப்மபாடுே், 
கரத்்தர் எக்காள சத்தத்மதாடுே் 
உயர எழுந்தருளினார.்

6 மதேமனப் மபாற்றிப் பாடுங்கள், 
பாடுங்கள்; நே்முமடய 
ராஜாமேப் மபாற்றிப் பாடுங்கள், 
பாடுங்கள்.

7 மதேன் பூமியமனத்திற்குே் 
ராஜா; கருத்துடமன அேமரப் 
மபாற்றிப் பாடுங்கள்.

8 மதேன் ஜாதிகள்மேல் 
அரசாளுகிறார;் மதேன் தேது 
பரிசுத்த சிங்காசனத்தின்மேல் 
வீற்றிருக்கிறார.்

9 ஜனங்களின் பிரபுக்கள் 
ஆபிரகாமின் மதேனுமடய 
ஜனங்களாகச ்
மசரக்்கப்படுகிறாரக்ள்; பூமியின் 
மகடகங்கள் மதேனுமடயமேகள்; 
அேர் ேகா உன்னதோனேர.்

லுூக்கா 24:50 பின்பு அேர ்
சபத்தானியாேலரக்கும் 
அேரக்லை 
அலைத்துக்சகாை்டுவபாய், 
தம்முலடய லககலை உயரத்்தி, 
அேரக்லை ஆசீரே்தித்தார.்

51 அேரக்லை ஆசீரே்திக்லகயிை், 
அேரக்லை விடட்ுப் 
பிரிந்து, பரவைாகத்துக்கு 
எடுத்துக்சகாை்ைப்படட்ார.்

52 அேரக்ை் அேலரப் 
பைிந்துசகாை்டு, மிகுந்த 
ெந்வதாேத்வதாவட எருெவைமுக்குத் 
திரும்பி ேந்து.

53 நாவடாறும் வதோையத்திவை 
வதேலனப் புகை்ந்து 
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துதித்துக்சகாை்டிருந்தாரக்ை். 
ஆசமன்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 1:6 
அப்சபாழுது கூடிேந்திருந்தேரக்ை் 
அேலர வநாக்கி ஆை்டேவர, 
இக்காைத்திைா ராஜ்யத்லத 
இஸ்ரவேலுக்குத் திரும்பக் 
சகாடுப்பீர ்என்று வகடட்ாரக்ை்.

7 அதை்கு அேர:் பிதாோனேர ்
தம்முலடய ஆதீனத்திவை 
லேத்திருக்கிை காைங்கலையும் 
வேலைகலையும் அறிகிைது 
உங்களுக்கு அடுத்ததை்ை.

8 பரிசுத்த ஆவி உங்கைிடத்திை் 
ேரும்வபாது நீங்கை் சபைனலடந்து, 
எருெவைமிலும், யூவதயா 
முழுேதிலும், ெமாரியாவிலும், 
பூமியின் கலடசிபரியந்தமும், 
எனக்குெ ்ொடச்ிகைாயிருப்பீரக்ை் 
என்ைார.்

9 இலேகலை அேர ்
சொன்னபின்பு, அேரக்ை் 
பாரத்்துக்சகாை்டிருக்லகயிை், 
உயர எடுத்துக்சகாை்ைப்படட்ார;் 
அேரக்ை் கை்களுக்கு 
மலைோக ஒரு வமகம் அேலர 
எடுத்துக்சகாை்டது.

10 அேர ்வபாகிைவபாது அேரக்ை் 
ோனத்லத அை்ைாந்து 
பாரத்்துக்சகாை்டிருக்லகயிை், 
இவதா, சேை்லமயான 
ேஸ்திரந்தரித்தேரக்ை் இரை்டு 
வபர ்அேரக்ைருவக நின்று:

11 கலிவையராகிய மனுேவர, 
நீங்கை் ஏன் ோனத்லத 
அை்ைாந்துபாரத்்து நிை்கிறீரக்ை்? 
உங்கைிடத்தினின்று ோனத்துக்கு 
எடுத்துக்சகாை்ைப்படட் இந்த 
இவயசுோனேர ்எப்படி உங்கை் 

கை்களுக்கு முன்பாக ோனத்துக்கு 
எழுந்தருைிப்வபானாவரா 
அப்படிவய மறுபடியும் ேருோர ்
என்ைாரக்ை்.

எமபசியர் 4:8 ஆதைாை், 
அேர ்உன்னதத்திை்கு ஏறி, 
சிலைப்படட்ேரக்லைெ ்
சிலையாக்கி, மனுேரக்ளுக்கு 
ேரங்கலை அைித்தார ்என்று 
சொை்லியிருக்கிைார.்

9 ஏறினார ்என்பதினாவை அேர ்
அதை்குமுன்வன பூமியின் 
தாை்விடங்கைிை் இைங்கினார ்
என்று விைங்குகிைதை்ைோ?

10 இைங்கினேவர எை்ைாேை்லையும் 
நிரப்பத்தக்கதாக, 
எை்ைா ோனங்களுக்கும் 
வமைாக உன்னதத்திை்கு 
ஏறினேருமாயிருக்கிைார.்

1 தீமோத்மதயு 3:16 அன்றியும், 
வதேபக்திக்குரிய இரகசியமானது 
யாேரும் ஒப்புக்சகாை்ளுகிைபடிவய 
மகா வமன்லமயுை்ைது. வதேன் 
மாம்ெத்திவை சேைிப்படட்ார,் 
ஆவியிவை நீதியுை்ைேசரன்று 
விைங்கப்படட்ார,் வதேதூதரக்ைாை் 
காைப்படட்ார,் புைஜாதிகைிடத்திை் 
பிரெங்கிக்கப்படட்ார,் உைகத்திவை 
விசுோசிக்கப்படட்ார,் 
மகிலமயிவை 
ஏசைடுத்துக்சகாை்ைப்படட்ார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
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ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வமலும் காை்க: #1; #2; #4; #5; உபாகமம் 33:29; 
வயாசுோ 21:44; ெங்கீதம் 18:47; ெங்கீதம் 24:7-

10; ெங்கீதம் 68:17,18,24,25,33; சேைிப்படுத்தின 
விவெேம் 20.

E14 மேசியா ேரணத்மதயுே் 
இருமளயுே் மகப்பற்றுோர்.

G01 மேசியாவின் உயிர்த்வதழுதல் 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

சங்கீதே் 49:15 ஆனாலுே் 
மதேன் என் ஆத்துோமேப் 
பாதாளத்தின் ேல்லமேக்குத் 
தப்புவித்து மீட்பார,் அேர் 
என்மன ஏற்றுக்வகாள்ோர.் 
(மசலா.)

மயாோன் 20:11 மரியாை் 
கை்ைலையினருவக சேைிவய 
நின்று அழுதுசகாை்டிருந்தாை்; 
அப்படி அழுதுசகாை்டிருக்லகயிை் 
அேை் குனிந்து கை்ைலைக்குை்வை 
பாரத்்து,

12 இவயசுவின் ெரீரம் 
லேக்கப்படட்ிருந்த இடத்திவை 
சேை்ளுலட தரித்தேரக்ைாய் 
இரை்டு தூதரக்ை், 
தலைமாடட்ிை் ஒருேனும் 
காை்மாடட்ிை் ஒருேனுமாக, 
உடக்ாரந்்திருக்கிைலதக் கை்டாை்.

மயாோன் 20:15 இவயசு 
அேலைப் பாரத்்து ஸ்திரீவய, ஏன் 
அழுகிைாய், யாலரத் வதடுகிைாய் 
என்ைார.் அேை், அேலரத் வதாடட்-

க்காரசனன்று எை்ைி: ஐயா, நீர ்
அேலர எடுத்துக்சகாை்டுவபா-
னதுை்டானாை், அேலர லேத்த 
இடத்லத எனக்குெ ்சொை்லும், நான் 
வபாய் அேலர எடுத்துக்சகாை்ளு-
வேன் என்ைாை்.

16 இவயசு அேலை வநாக்கி: மரியாவை 
என்ைார.் அேை் திரும்பிப் பாரத்்து; 
ரபூனி என்ைாை்; அதை்குப் 
வபாதகவர என்று அரத்்தமாம்.

17 இவயசு அேலை வநாக்கி: 
என்லனத் சதாடாவத, நான் 
இன்னும் என் பிதாவினிடத்திை்கு 
ஏறிப்வபாகவிை்லை; நீ என் 
ெவகாதரரிடத்திை்குப் வபாய், 
நான் என் பிதாவினிடத்திை்கும் 
உங்கை் பிதாவினிடத்திை்கும், 
என் வதேனிடத்திை்கும் 
உங்கை் வதேனிடத்திை்கும் 
ஏறிப்வபாகிவைன் என்று 
அேரக்ளுக்குெ ்சொை்லு என்ைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 2:27 என் 
ஆத்துமாலேப் பாதாைத்திை் 
விடீர,் உம்முலடய பரிசுத்தர ்
அழிலேக்காைசோடட்ீர;்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:35 அன்றியும், 
உம்முலடய பரிசுத்தர ்அழிலேக் 
காைசோடட்ீர ்என்று வேசைாரு 
ெங்கீதத்திை் சொை்லியிருக்கிைது.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
26:23 தீரக்்கதரிசிகளும் 
வமாவெயும் முன்னவம 
சொை்லியிருந்தபடிவய, கிறிஸ்து 
பாடுபடவேை்டியசதன்றும், 
மரித்வதார ்உயிரத்்சதழுதலிை் 
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அேர ்முதை்ேராகி, 
சுயஜனங்களுக்கும் அந்நிய 
ஜனங்களுக்கும் ஒைிலய 
சேைிப்படுத்துகிைேசரன்றும் 
சொை்லுகிவைவனயன்றி, 
வேசைான்லையும் நான் 
சொை்லுகிைதிை்லை என்ைான்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 16:10; ெங்கீதம் 30:3; 
ெங்கீதம் 71:20; ெங்கீதம் 86:13; வயானா 2:4-6.

H01 மேசியாவின் ேறுேருமக 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 50:2 பூரணேடிவுள்ள 
சீமயானிலிருந்து மதேன் 
பிரகாசிக்கிறார.்

3 நே்முமடய மதேன் ேருோர,் 
ேவுனோயிரார,் அேருக்கு 
முன் அக்கினி பட்சிக்குே்; 
அேமரச ்சுற்றிலுே் ேகா புசல் 
வகாந்தளிப்பாயிருக்குே்.

4 அேர் தே்முமடய ஜனத்மத 
நியாயந்தீரக்்க உயர இருக்குே் 
ோனங்கமளயுே் பூமிமயயுே் 
கூப்பிடுோர.்

5 பலியினாமல என்மனாமட 
உடன்படிக்மக பண்ணின 
என்னுமடய பரிசுத்தோன்கமள 
என்னிடத்தில் கூட்டுங்கள் 
என்பார.்

6 ோனங்கள் அேருமடய 
நீதிமய அறிவிக்குே்; மதேமன 
நியாயாதிபதி.(மசலா.)

சங்கீதே் 97:6 ோனங்கை் 
அேருலடய நீதிலய 
சேைிப்படுத்துகிைது, ெகை 
ஜனங்களும் அேருலடய 
மகிலமலயக் காை்கிைாரக்ை்.

ஏசாயா 12:6 சீவயானிை் 
ோெமாயிருக்கிைேவை, 
நீ ெத்தமிடட்ுக் சகம்பீரி; 
இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர ்உன் 
நடுவிை் சபரியேராயிருக்கிைார.்

ஏசாயா 33:22 கரத்்தர ்நம்முலடய 
நியாயாதிபதி, கரத்்தர ்நம்முலடய 
நியாயப்பிரமாைிகர,் கரத்்தர ்
நம்முலடய ராஜா, அேர ்நம்லம 
இரடச்ிப்பார.்

ேத்மதயு 24:31 ேலுோய்த் 
சதானிக்கும் எக்காை ெத்தத்வதாவட 
அேர ்தமது தூதரக்லை 
அனுப்புோர;் அேரக்ை் அேராை் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்ேரக்லை 
ோனத்தின் ஒரு முலன 
முதை்சகாை்டு மறுமுலனமடட்ும் 
நாலு திலெகைிலுமிருந்து 
கூடட்ிெவ்ெரப்்பாரக்ை்.

மயாோன் 12:48 என்லனத் 
தை்ைி என் ோரத்்லதகலை 
ஏை்றுக்சகாை்ைாதேலன நியாயந்
தீரக்்கிைசதான்றிருக்கிைது; நான் 
சொன்ன ேெனவம அேலனக் 
கலடசிநாைிை் நியாயந்தீரக்்கும்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
17:31 வமலும் ஒரு 
நாலைக் குறித்திருக்கிைார;் 
அதிவை அேர ்தாம் நியமித்த 
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மனுேலனக்சகாை்டு, 
பூவைாகத்லத நீதியாய் 
நியாயந்தீரப்்பார;் அந்த 
மனுேலன மரித்வதாரிலிருந்து 
எழுப்பினதினாவை அதின் 
நிெெ்யத்லத எை்ைாருக்கும் 
விைங்கப்பை்ைினார ்என்ைான்.

மராேர் 2:5 உன் 
மனக்கடினத்திை்கும் குைப்படாத 
இருதயத்திை்கும் ஏை்ைபடி, 
வதேனுலடய நீதியுை்ை 
தீரப்்பு சேைிப்படும் 
வகாபாக்கிலனநாைிவை 
உனக்காகக் வகாபாக்கிலனலயக் 
குவித்துக்சகாை்ளுகிைாவய.

மராேர் 2:16 என் 
சுவிவெேத்தின்படிவய, வதேன் 
இவயசுகிறிஸ்துலேக்சகாை்டு 
மனுேருலடய 
அந்தரங்கங்கலைக்குறித்து 
நியாயத்தீரப்்புக்சகாடுக்கும் 
நாைிவை இது விைங்கும்.

1 வதசமலானிக்மகயர் 
4:16 ஏசனனிை், கரத்்தர ்தாவம 
ஆரோத்வதாடும், பிரதான 
தூதனுலடய ெத்தத்வதாடும், வதே 
எக்காைத்வதாடும் ோனத்திலிருந்து 
இைங்கிேருோர;் அப்சபாழுது 
கிறிஸ்துவுக்குை் மரித்தேரக்ை் 
முதைாேது எழுந்திருப்பாரக்ை்.

17 பின்பு உயிவராடிருக்கும் நாமும் 
கரத்்தருக்கு எதிரச்காை்டுவபாக 
வமகங்கை்வமை், 
அேரக்வைாவடகூட ஆகாயத்திை் 
எடுத்துக்சகாை்ைப்படட்ு, 
இே்விதமாய் எப்சபாழுதும் 
கரத்்தருடவனகூட இருப்வபாம்.

2 தீமோத்மதயு 
4:1 நான் வதேனுக்கு முன்பாகவும் 
உயிவராடிருக்கிைேரக்லையும் 
மரித்தேரக்லையும் 
நியாயந்தீரக்்கப்வபாகிை 
கரத்்தராகியஇவயசுகிறிஸ்துவுக்கு 
முன்பாகவும், அேருலடய 
பிரென்னமாகுதலையும் 
அேருலடய ராஜ்யத்லதயும் 
ொடச்ியாக லேத்துக் 
கடட்லையிடுகிைதாேது:

எபிவரயர் 12:22 நீங்கவைா 
சீவயான் மலையினிடத்திை்கும், 
ஜீேனுை்ை வதேனுலடய 
நகரமாகிய பரம 
எருெவைமினிடத்திை்கும், 
ஆயிரம் பதினாயிரமான 
வதேதூதரக்ைினிடத்திை்கும்,

23 பரவைாகத்திை் வபசரழுதியிருக்கிை 
முதை்வபைானேரக்ைின் 
ெரே்ெங்கமாகிய 
ெலபயினிடத்திை்கும், 
யாேருக்கும் நியாயாதிபதியாகிய 
வதேனிடத்திை்கும், 
பூரைமாக்கப்படட் 
நீதிமான்களுலடய 
ஆவிகைினிடத்திை்கும்,

24 புது உடன்படிக்லகயின் 
மத்தியஸ்தராகிய 
இவயசுவினிடத்திை்கும், 
ஆவபலினுலடய இரத்தம் 
வபசினலதப்பாரக்்கிலும் 
நன்லமயானலேகலைப் வபசுகிை 
இரத்தமாகிய சதைிக்கப்படும் 
இரத்தத்தினிடத்திை்கும் ேந்து 
வெரந்்தீரக்ை்.

25 வபசுகிைேருக்கு நீங்கை் 
செவிசகாடுக்கமாடவ்டாசமன்று 
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விைகாதபடி 
எெெ்ரிக்லகயாயிருங்கை்; 
ஏசனனிை், பூமியிவை 
வபசினேருக்குெ ்
செவிசகாடுக்கமாடவ்டாசமன்று 
விைகினேரக்ை் 
தப்பிப்வபாகாமலிருக்க, 
பரவைாகத்திலிருந்து வபசுகிைேலர 
நாம் விடட்ுவிைகினாை் எப்படித் 
தப்பிப்வபாவோம்?

26 அேருலடய ெத்தம் அப்சபாழுது 
பூமிலய அலெயப்பை்ைிை்று; 
இன்னும் ஒருதரம் நான் பூமிலய 
மாத்திரமை்ை, ோனத்லதயும் 
அலெயப்பை்ணுவேசனன்று 
இப்சபாழுது 
ோக்குத்தத்தஞ்செய்திருக்கிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:4 கரத்்தாவே, யார ்உமக்குப் 
பயப்படாமலும், உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்தாமலும் 
இருக்கைாம்? வதேரீர ்ஒருேவர 
பரிசுத்தர,் எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து உமக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்ை்; 
உம்முலடய நீதியான செயை்கை் 
சேைியரங்கமாயின என்ைாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
16:5 அப்சபாழுது தை்ைீரக்ைின் 
தூதன்: இருக்கிைேரும் 
இருந்தேரும் பரிசுத்தருமாகிய 
வதேரீர ்இப்படி நியாயந்தீரக்்க 
நீதியுை்ைேராயிருக்கிறீர.்

6 அேரக்ை் பரிசுத்தோன்களுலடய 
இரத்தத்லதயும் 
தீரக்்கதரிசிகளுலடய 
இரத்தத்லதயும் சிந்தினபடியினாை், 
இரத்தத்லதவய அேரக்ளுக்குக் 

குடிக்கக்சகாடுத்தீர;் அதை்கு 
பாத்திராயிருக்கிைாரக்ை் என்று 
சொை்ைக்வகடவ்டன்.

7 பலிபீடத்திலிருந்து வேசைாருேன்: 
ஆம், ெரே்ேை்ைலமயுை்ை 
வதேனாகிய கரத்்தாவே, 
உம்முலடய நியாயத்தீரப்்புகை் 
ெத்தியமும் நீதியுமானலேகை் 
என்று சொை்ைக்வகடவ்டன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:2 தன் வேசித்தனத்தினாை் 
பூமிலயக்சகடுத்த மகா வேசிக்கு 
அேர ்நியாயத்தீரப்்புக்சகாடுத்து, 
தம்முலடய ஊழியக்காரரின் 
இரத்தத்திை்காக அேைிடத்திை் 
பழிோங்கினாவர என்ைாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:20 இலேகலைெ ்
ொடச்ியாக அறிவிக்கிைேர ்
சமய்யாகவே நான் சீக்கிரமாய் 
ேருகிவைன் என்கிைார.் ஆசமன், 
கரத்்தராகிய இவயசுவே, ோரும்.

வமலும் காை்க: #1; #6; ஆதியாகமம் 18:25; 
ெங்கீதம் 7:11; ெங்கீதம் 94:2; 1 சகாரிந்தியர ்6:2,3; 

யாக்வகாபு 5:9; 1 வபதுரு 4:5; சேைிப்படுத்தின 
விவெேம் 11:15; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 

16:7; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 19:2; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 20.

E23 மேசியா தனது ஜனங்கமளத் 
திருப்புோர்.

E27 ஒரு புதிய இருதயத்மதயுே் ஒரு 
புதிய ஆவிமயயுே் அளிக்க. 

I04 சோதான பலியுே் நன்றி 
பலியுே்மேசியாவின் 
ஊழியத்மதக் குறிக்கின்றன.

சங்கீதே் 51:17 மதேனுக்மகற்குே் 
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பலிகள் வநாறுங்குண்ட 
ஆவிதான்; மதேமன, 
வநாறுங்குண்டதுே் 
நருங்குண்டதுோன இருதயத்மத 
நீர் புறக்கணியீர.்

ஏசாயா 57:15 நித்தியோசியும் 
பரிசுத்தர ்என்கிை 
நாமமுை்ைேருமாகிய மகத்துேமும் 
உன்னதமுமானேர ்சொை்லுகிைார:் 
உன்னதத்திலும் பரிசுத்த 
ஸ்தைத்திலும் ோெம்பை்ணுகிை 
நான், பைிந்தேரக்ைின் 
ஆவிலய உயிரப்்பிக்கிைதை்கும், 
சநாறுங்கினேரக்ைின் 
இருதயத்லத 
உயிரப்்பிக்கிைதை்கும், 
சநாறுங்குை்டு பைிந்த 
ஆவியுை்ைேரக்ைிடத்திலும் 
ோெம்பை்ணுகிவைன்.

ேத்மதயு 5:3 ஆவியிை் எைிலம-
யுை்ைேரக்ை் பாக்கியோன்கை்; 
பரவைாக ராஜ்யம் அேரக்ளுலடய-
து.

ோற்கு 12:33 முழு இருதயத்வதாடும், 
முழு மனவதாடும், முழு 
ஆத்துமாவோடும், முழுப் 
பைத்வதாடும் அேரிடத்திை் 
அன்பு கூருகிைதும், தன்னிடத்திை் 
அன்புகூருகிைது வபாை் 
பிைனிடத்திை் அன்புகூருகிைதுவம 
ெரே்ாங்கதகனம் முதலிய 
பலிகலைப்பாரக்்கிலும் 
முக்கியமாயிருக்கிைது என்ைான்.

லுூக்கா 15:10 அதுவபாை 
மனந்திரும்புகிை ஒவர 
பாவியினிமித்தம் வதேனுலடய 

தூதரக்ளுக்கு முன்பாகெ ்
ெந்வதாேமுை்டாயிருக்கிைது 
என்று உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன் என்ைார.்

லுூக்கா 18:11 பரிவெயன் நின்று; 
வதேவன! நான் பறிகாரர,் 
அநியாயக்காரர,் விபொரக்காரர ்
ஆகிய மை்ை மனுேலரப்வபாைவும், 
இந்த ஆயக்காரலனப்வபாைவும் 
இராததனாை் உம்லம 
ஸ்வதாத்திரிக்கிவைன்.

12 ோரத்திை் இரை்டுதரம் 
உபோசிக்கிவைன்; என் 
ெம்பாத்தியத்திசைை்ைாம் 
தெமபாகம் செலுத்திேருகிவைன் 
என்று, தனக்குை்வை 
சஜபம்பை்ைினான்.

13 ஆயக்காரன் தூரத்திவை நின்று, 
தன் கை்கலையும் ோனத்துக்கு 
ஏசைடுக்கத் துைியாமை், தன் 
மாரப்ிவை அடித்துக்சகாை்டு; 
வதேவன! பாவியாகிய என்வமை் 
கிருலபயாயிரும் என்ைான்.

14 அேனை்ை, இேவன 
நீதிமானாக்கப்படட்ேனாய்த் தன் 
வீடட்ுக்குத் திரும்பிப்வபானான் 
என்று உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன்; ஏசனனிை் 
தன்லன உயரத்்துகிைேசனேனும் 
தாை்த்தப்படுோன், 
தன்லனத் தாை்த்துகிைேன் 
உயரத்்தப்படுோன் என்ைார.்

மராேர் 12:1 அப்படியிருக்க, 
ெவகாதரவர, நீங்கை் 
உங்கை் ெரீரங்கலைப் 
பரிசுத்தமும் வதேனுக்குப் 
பிரியமுமான ஜீேபலியாக 
ஒப்புக்சகாடுக்கவேை்டுசமன்று, 
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வதேனுலடய இரக்கங்கலை 
முன்னிடட்ு உங்கலை 
வேை்டிக்சகாை்ளுகிவைன்; இதுவே 
நீங்கை் செய்யத்தக்க புத்தியுை்ை 
ஆராதலன.

1 மபதுரு 2:5 ஜீேனுை்ை 
கை்கலைப்வபாை ஆவிக்வகை்ை 
மாைிலகயாகவும், இவயசுகிறிஸ்து 
மூைமாய் வதேனுக்குப் பிரியமான 
ஆவிக்வகை்ை பலிகலைெ ்
செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த 
ஆொரியக்கூடட்மாகவும் 
கடட்ப்படட்ுேருகிறீரக்ை்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 22:24; ெங்கீதம் 34:18; 
ெங்கீதம் 102:17; ெங்கீதம் 147:3; ஏொயா 61:1-3; 

ஏொயா 66:2; லுூக்கா 15:2-7,21-32; பிலிப்பியர ்4:18; 
எபிசரயர ்3:16.

E26 மேசியாோல் உண்டாகுே் 
இரட்சிப்பின் பணி.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 53:6 சீமயானிலிருந்து 
இஸ்ரமேலுக்கு இரட்சிப்பு 
ேருேதாக, மதேன் தே்முமடய 
ஜனத்தின் சிமறயிருப்மபத் 
திருப்புே்மபாது, யாக்மகாபுக்குக் 
களிப்புே் இஸ்ரமேலுக்கு 
ேகிை்சச்ியுே் உண்டாகுே்.

ஏசாயா 59:20 மீடப்ர ்சீவயானுக்கும், 
யாக்வகாபிவை மீறுதலைவிடட்ுத் 
திரும்புகிைேரக்ளுக்கும், ேருோர ்
என்று கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

ேத்மதயு 1:21 அேை் ஒரு 
குமாரலனப் சபறுோை், அேருக்கு 

இவயசு என்று வபரிடுோயாக; 
ஏசனனிை் அேர ்தமது ஜனங்கைின் 
பாேங்கலை நீக்கி அேரக்லை 
இரடச்ிப்பார ்என்ைான்.

லுூக்கா 1:68 இஸ்ரவேலின் 
வதேனாகிய கரத்்தருக்கு 
ஸ்வதாத்திரம் உை்டாேதாக.

லுூக்கா 4:18 கரத்்தருலடய 
ஆவியானேர ்என்வமலிருக்கிைார;் 
தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேத்லதப் 
பிரெங்கிக்கும்படி என்லன 
அபிவேகம்பை்ைினார;் 
இருதயம் நருங்குை்டேரக்லைக் 
குைமாக்கவும், 
சிலைப்படட்ேரக்ளுக்கு 
விடுதலைலயயும், 
குருடருக்குப் பாரல்ேலயயும் 
பிரசித்தப்படுத்தவும், 
சநாறுங்குை்டேரக்லை 
விடுதலையாக்கவும்,

19 கரத்்தருலடய அநுக்கிரக 
ேருேத்லதப் பிரசித்தப்படுத்தவும், 
என்லன அனுப்பினார,் என்று 
எழுதியிருக்கிை இடத்லத அேர ்
கை்டு,

லுூக்கா 21:28 இலேகை் ெம்பவிக்கத் 
சதாடங்கும்வபாது, உங்கை் மீடப்ு 
ெமீபமாயிருப்பதாை், நீங்கை் 
நிமிரந்்து பாரத்்து, உங்கை் 
தலைகலை உயரத்்துங்கை் 
என்ைார.்

மராேர் 11:26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
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விைக்குோர ்என்றும்;
27 நான் அேரக்ளுலடய 

பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

எபிவரயர் 9:12 சேை்ைாடட்ுக்கடா, 
இைங்காலை இலேகளுலடய 
இரத்தத்தினாவை அை்ை, 
தம்முலடய சொந்த 
இரத்தத்தினாலும் ஒவரதரம் 
மகா பரிசுத்த ஸ்தைத்திவை 
பிரவேசித்து, நித்திய மீடல்ப 
உை்டுபை்ைினார.்

வமலும் காை்க: #1; # 2; #3; ெங்கீதம் 14:7; ெங்கீதம் 
42:11; ெங்கீதம் 43:5; ெங்கீதம் 44:4; ெங்கீதம் 

74:12; ெங்கீதம் 78:35; ெங்கீதம் 111:9; ஆபகூக் 
3:13; லுூக்கா 1:71; லுூக்கா 2:38; எவபசியர ்1:7; 

சகாவைாசெயர ்1:14.

F05 மேசியா காட்டிக் வகாடுக்கப் 
படுோர்.

F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

சங்கீதே் 55:4 என் இருதயே் 
எனக்குள் வியாகுலப்படுகிறது; 
ேரணத்திகில் என்மேல் 
விழுந்தது.

5 பயமுே் நடுக்கமுே் என்மனப் 
பிடித்தது; அருக்களிப்பு என்மன 
மூடிற்று.

 
12 என்மன நிந்தித்தேன் 

சத்துரு அல்ல, 
அப்படியிருந்தால் சகிப்மபன்; 
எனக்கு விமராதோய்ப் 
வபருமேபாராட்டினேன் 
என் பமகஞன் அல்ல, 

அப்படியிருந்தால் அேனுக்கு 
ேமறந்திருப்மபன்.

13 எனக்குச ்சேோன ேனுஷனுே், 
என் ேழிகாட்டியுே், என் 
மதாைனுோகிய நீமய அேன்.

14 நாே் ஒருமித்து, இன்போன 
ஆமலாசமனபண்ணி, 
கூட்டத்மதாமட மதோலயத்துக்குப் 
மபாமனாே்.

ேத்மதயு 26:31 அப்சபாழுது இவயசு 
அேரக்லை வநாக்கி: வமய்ப்பலன 
சேடட்ுவேன், மந்லதயின் 
ஆடுகை் சிதைடிக்கப்படும் 
என்று எழுதியிருக்கிைபடி, இந்த 
இராத்திரியிவை நீங்கை் எை்ைாரும் 
என்னிமித்தம் இடைைலடவீரக்ை்.

32 ஆகிலும், நான் உயிரத்்சதழுந்த 
பின்பு, உங்களுக்கு முன்வன 
கலிவையாவுக்குப் வபாவேன் 
என்ைார.்

33 வபதுரு அேருக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: உமதுநிமித்தம் 
எை்ைாரும் இடைைலடந்தாலும், 
நான் ஒருக்காலும் இடைைலடவயன் 
என்ைான்.

34 இவயசு அேலன வநாக்கி: 
இந்த இராத்திரியிவை வெேை் 
கூவுகிைதை்கு முன்வன, நீ என்லன 
மூன்று தரம் மறுதலிப்பாய் 
என்று சமய்யாகவே உனக்குெ ்
சொை்லுகிவைன் என்ைார.்

35 அதை்குப் வபதுரு: நான் உம்வமாவட 
மரிக்கவேை்டியதாயிருந்தாலும், 
உம்லம மறுதலிக்கமாடவ்டன் 
என்ைான்; சீேரக்ை் எை்ைாரும் 
அப்படிவய சொன்னாரக்ை்.

36 அப்சபாழுது, இவயசு 
அேரக்வைாவட சகதச்ெமவன 
என்னப்படட் இடத்திை்கு ேந்து, 
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சீேரக்லை வநாக்கி: நான் அங்வக 
வபாய் சஜபம்பை்ணுமைவும் 
நீங்கை் இங்வக உடக்ாரந்்திருங்கை் 
என்று சொை்லி;

37 வபதுருலேயும், செபவதயுவின் 
குமாரர ்இருேலரயும் 
கூடட்ிக்சகாை்டுவபாய், 
துக்கமலடயவும், வியாகுைப்படவும் 
சதாடங்கினார.்

38 அப்சபாழுது, அேர:் என் 
ஆத்துமா மரைத்துக்வகதுோன 
துக்கங்சகாை்டிருக்கிைது; நீங்கை் 
இங்வக தங்கி, என்வனாவட கூட 
விழித்திருங்கை் என்று சொை்லி;

மயாோன் 13:21 இவயசு 
இலேகலைெ ்சொன்னபின்பு, 
ஆவியிவை கைங்கி: 
உங்கைிை் ஒருேன் என்லனக் 
காடட்ிக்சகாடுப்பான் என்று, 
சமய்யாகவே சமய்யாகவே 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 
என்று ொடச்ியாகெ ்சொன்னார.்

மயாோன் 13:27 அந்தத் 
துைிக்லகலய அேன் 
ோங்கினபின்பு, ொத்தான் 
அேனுக்குை் புகுந்தான். 
அப்சபாழுது இவயசு அேலன 
வநாக்கி: நீ செய்கிைலதெ ்
சீக்கிரமாய்ெ ்செய் என்ைார.்

மயாோன் 13:37 வபதுரு 
அேலர வநாக்கி: ஆை்டேவர, நான் 
இப்சபாழுது உமக்குப் பின்வன 
ஏன் ேரக்கூடாது? உமக்காக 
என் ஜீேலனயும் சகாடுப்வபன் 
என்ைான்.

38 இவயசு அேனுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: எனக்காக உன் 

ஜீேலனக் சகாடுப்பாவயா? வெேை் 
கூவுகிைதை்கு முன்வன நீ என்லன 
மூன்றுதரம் மறுதலிப்பாசயன்று, 
சமய்யாகவே சமய்யாகவே 
உனக்குெ ்சொை்லுகிவைன் என்ைார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 6:3; ெங்கீதம் 69:20,21; 
ெங்கீதம் 102:3-5; மாை்கு 14:33,34.

H05 மேசியாவிற்கு ேருே் 
ேகிமேயுே் ேல்லமேயுே்.

H08 மேசியா என்மறக்குே் 
நிமலத்திருக்குே் நித்திய 
ஜீேமனக் வகாடுப்பார்.

     
சங்கீதே் 61:6 ராஜாவின் 

நாட்கமளாமட நாட்கமளக் 
கூட்டுவீர;் அேர் ேருஷங்கள் 
தமலமுமற தமலமுமறயாக 
இருக்குே்.

7 அேர் மதேனுக்கு முன்பாக 
என்வறன்மறக்குே் 
நிமலத்திருப்பார;் தமயயுே் 
உண்மேயுே் அேமரக் காக்கக் 
கட்டமளயிடுே்.

2 சாமுமேல் 7:16 உன் வீடும், 
உன் ராஜ்யமும், என்சைன்லைக்கும் 
உனக்கு முன்பாக 
ஸ்திரப்படட்ிருக்கும்; உன் 
ராஜாெனம் என்சைன்லைக்கும் 
நிலைசபை்றிருக்கும் 
என்கிைாசரன்று 
சொை்ைெச்ொன்னார.்

லுூக்கா 1:30 வதேதூதன் அேலை 
வநாக்கி: மரியாவை, பயப்படாவத, நீ 
வதேனிடத்திை் கிருலபசபை்ைாய்.
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31 இவதா, நீ கரப்்பேதியாகி ஒரு 
குமாரலனப் சபறுோய்; அேருக்கு 
இவயசு என்று வபரிடுோயாக.

32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

எபிவரயர் 9:24 அந்தப்படி, 
சமய்யான பரிசுத்த ஸ்தைத்துக்கு 
அலடயாைமான லகயினாை் 
செய்யப்படட்தாயிருக்கிை 
பரிசுத்த ஸ்தைத்திவை 
கிறிஸ்துோனேர ்பிரவேசியாமை், 
பரவைாகத்திவைதாவன இப்சபாழுது 
நமக்காக வதேனுலடய 
ெமுகத்திை் பிரத்தியடெ்மாகும்படி 
பிரவேசித்திருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: #1; ெங்கீதம் 41:12; எபிசரயர ்
7:21-25.

F03 மேசியா நிராகரிக்கப்படுோர்.

சங்கீதே் 62:3 நீங்கள் எதுேமரக்குே் 
ஒரு ேனுஷனுக்குத் 
தீங்குவசய்ய நிமனப்பீரக்ள், 
நீங்கள் அமனேருே் 
சங்கரிக்கப்படுவீரக்ள், சாய்ந்த 
ேதிலுக்குே் இடிந்த சுேருக்குே் 
ஒப்பாவீரக்ள்.

4 அேனுமடய மேன்மேயிலிருந்து 
அேமனத் தள்ளுே்படிக்மக 

அேரக்ள் ஆமலாசமனபண்ணி, 
அபத்தே்மபச விருே்புகிறாரக்ள்; 
தங்கள் ோயினால் ஆசீரே்தித்து, 
தங்கள் உள்ளத்தில் 
சபிக்கிறாரக்ள். (மசலா.)

சங்கீதே் 2:1 ஜாதிகை் 
சகாந்தைித்து, ஜனங்கை் 
விருதாக்காரியத்லதெ ்
சிந்திப்பாவனன்?

2 கரத்்தருக்கு விவராதமாகவும் அேர ்
அபிவேகம்பை்ைினேருக்கு 
விவராதமாகவும், பூமியின் 
ராஜாக்கை் எழும்பிநின்று, 
அதிகாரிகை் ஏகமாய் 
ஆவைாெலனபை்ைி:

3 அேரக்ை் கடட்ுகலை அறுத்து 
அேரக்ை் கயிறுகலை நம்லமவிடட்ு 
எறிந்துவபாடுவோம் என்கிைாரக்ை்.

ேத்மதயு 26:3 அப்சபாழுது, பிரதான 
ஆொரியரும் வேதபாரகரும் 
ஜனத்தின் மூப்பரும், காய்பா 
என்னப்படட் பிரதான 
ஆொரியனுலடய அரமலனயிவை 
கூடிேந்து,

4 இவயசுலேத் தந்திரமாய்ப் 
பிடித்துக் சகாலைசெய்யும்படி 
ஆவைாெலனபை்ைினாரக்ை்.

ேத்மதயு 
27:1 விடியை்காைமானவபாது, 
ெகை பிரதான ஆொரியரும் 
ஜனத்தின் மூப்பரும், இவயசுலேக் 
சகாலைசெய்யும்படி, அேருக்கு 
விவராதமாக ஆவைாெலனபை்ைி,

மயாோன் 11:49 அப்சபாழுது 
அேரக்ைிை் ஒருேனும் 
அந்த ேருேத்துப் பிரதான 
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ஆொரியனுமாகிய காய்பா 
என்பேன் அேரக்லை வநாக்கி: 
உங்களுக்கு ஒன்றுந் சதரியாது;

50 ஜனங்கசைை்ைாரும் 
சகடட்ுப்வபாகாதபடிக்கு ஒவர 
மனுேன் ஜனங்களுக்காக மரிப்பது 
நமக்கு நைமாயிருக்குசமன்று 
நீங்கை் சிந்தியாமலிருக்கிறீரக்ை் 
என்ைான்.

51 இலத அேன் சுயமாய்ெ ்
சொை்ைாமை், அந்த 
ேருேத்துப் பிரதான 
ஆொரியனானபடியினாவை 
இவயசு யூதஜனங்களுக்காக 
மரிக்கப்வபாகிைாசரன்றும்,

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
4:25 புைஜாதிகை் சகாந்தைித்து, 
ஜனங்கை் விருதா காரியங்கலைெ ்
சிந்திப்பாவனன் என்றும்,

26 கரத்்தருக்கு விவராதமாகவும், 
வதேனுலடய கிறிஸ்துவுக்கு 
விவராதமாகவும் பூமியின் 
ராஜாக்கை் எழும்பி நின்று, 
அதிகாரிகை் ஏகமாய்க் 
கூடட்ங்கூடினாரக்ை் என்றும் 
வதேரீர ்உம்முலடய தாெனாகிய 
தாவீதின் ோக்கினாை் உலரத்தீவர.

27 அந்தப்படி உம்முலடய கரமும் 
உம்முலடய ஆவைாெலனயும் 
முன் குறித்தலேகை் யாலேயும் 
செய்யும்படி,

28 ஏவராதும் சபாந்தியுபிைாத்தும், 
புைஜாதிகவைாடும் இஸ்ரவேை் 
ஜனங்கவைாடுங்கூட, நீர ்
அபிவேகம்பை்ைின உம்முலடய 
பரிசுத்த பிை்லையாகிய 
இவயசுவுக்கு விவராதமாய், 
சமய்யாகவே கூடட்ங்கூடினாரக்ை்.

வமலும் காை்க: மத்வதயு 2:14-16.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 65:2 வஜபத்மதக் 
மகட்கிறேமர, ோே்சோன 
யாேருே் உே்மிடத்தில் 
ேருோரக்ள்.

சங்கீதே் 22:27 பூமியின் 
எை்லைகசைை்ைாம் நிலனவுகூரந்்து 
கரத்்தரிடத்திை் திரும்பும்; 
ஜாதிகளுலடய ெந்ததிகசைை்ைாம் 
உமது ெமுகத்திை் 
சதாழுதுசகாை்ளும்.

சங்கீதே் 86:9 ஆை்டேவர, நீர ்
உை்டாக்கின எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து, உமக்கு முன்பாகப் 
பைிந்து, உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்துோரக்ை்.

ஏசாயா 66:23 அப்சபாழுது 
மாதந்வதாறும், ஓய்வுநாை்வதாறும், 
மாம்ெமான யாேரும் 
எனக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்சைன்று 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

லுூக்கா 11:9 வமலும் நான் 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிைதாேது: 
வகளுங்கை், அப்சபாழுது 
உங்களுக்குக் சகாடுக்கப்படும்; 
வதடுங்கை், அப்சபாழுது 
கை்டலடவீரக்ை்; தடட்ுங்கை், 
அப்சபாழுது உங்களுக்குத் 
திைக்கப்டும்.

10 ஏசனன்ைாை், வகடக்ிைேன் 
எேனும் சபை்றுக்சகாை்ளுகிைான்; 
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வதடுகிைேன் கை்டலடகிைான்; 
தடட்ுகிைேனுக்குத் திைக்கப்படும்.

மயாோன் 12:32 நான் பூமியிலி-
ருந்து உயரத்்தப்படட்ிருக்கும்வபாது, 
எை்ைாலரயும் என்னிடத்திை் இழு-
த்துக்சகாை்ளுவேன் என்ைார.்

1 மயாோன் 5:14 நாம் 
எலதயாகிலும் அேருலடய 
சித்தத்தின்படிவகடட்ாை், 
அேர ்நமக்குெ ்
செவிசகாடுக்கிைாசரன்பவத 
அேலரப் பை்றி நாம் 
சகாை்டிருக்கிை லதரியம்.

15 நாம் எலதக் வகடட்ாலும் அேர ்
நமக்குெ ்செவிசகாடுக்கிைாசரன்று 
நாம் அறிந்திருந்வதாமானாை், 
அேரிடத்திை் நாம் 
வகடட்லேகலைப் 
சபை்றுக்சகாை்வடாசமன்றும் 
அறிந்திருக்கிவைாம்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வமலும் காை்க: #1; ெங்கீதம் 66:4; ெங்கீதம் 
145:18,19; ஏொயா 49:6; ஏொயா 65:24; எவரமியா 

29:12,13.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 67:1 மதேமன, 
பூமியில் உே்முமடய ேழியுே், 
எல்லா ஜாதிகளுக்குள்ளுே் 
உே்முமடய இரட்சணியமுே் 
விளங்குே்படியாய்,

2 மதேரரீ் எங்களுக்கு 
இரங்கி, எங்கமள 
ஆசீரே்தித்து, உே்முமடய 
முகத்மத எங்கள்மேல் 
பிரகாசிக்கப்பண்ணுே். (மசலா.)

3 மதேமன, ஜனங்கள் உே்மேத் 
துதிப்பாரக்ளாக; சகல 
ஜனங்களுே் உே்மேத் 
துதிப்பாரக்ளாக.

4 மதேரரீ் ஜனங்கமள 
நிதானோய் நியாயந்தீரத்்து, 
பூமியிலுள்ள ஜாதிகமள 
நடத்துவீர;் ஆதலால் ஜாதிகள் 
சந்மதாஷித்து, வகே்பீரத்மதாமட 
ேகிைக்கடேரக்ள்.(மசலா.)

5 மதேமன, ஜனங்கள் உே்மேத் 
துதிப்பாரக்ளாக, சகல 
ஜனங்களுே் உே்மேத் 
துதிப்பாரக்ளாக.

6 பூமி தன் பலமனத் தருே், 
மதேனாகிய எங்கள் மதேமன 
எங்கமள ஆசீரே்திப்பார.்

7 மதேன் எங்கமள ஆசீரே்திப்பார;் 
பூமியின் எல்மலகவளல்லாே் 
அேருக்குப் பயந்திருக்குே்.

ஏசாயா 2:2 கலடசிநாடக்ைிை் 
கரத்்தருலடய ஆையமாகிய 
பரே்தம் பரே்தங்கைின் 
சகாடுமுடியிை் ஸ்தாபிக்கப்படட்ு, 
மலைகளுக்கு வமைாய் 
உயரத்்தப்படும்; எை்ைா ஜாதிகளும் 
அதை்கு ஓடிேருோரக்ை்.

3 திரைான ஜனங்கை் புைப்படட்ு 
ேந்து: நாம் கரத்்தரின் 
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பரே்தத்துக்கும் யாக்வகாபின் 
வதேனுலடய ஆையத்துக்கும் 
வபாவோம் ோருங்கை்; அேர ்தமது 
ேழிகலை நமக்குப் வபாதிப்பார,் 
நாம் அேர ்பாலதகைிை் 
நடப்வபாம் என்பாரக்ை்; ஏசனனிை் 
சீவயானிலிருந்து வேதமும், 
எருெவைமிலிருந்து கரத்்தரின் 
ேெனமும் சேைிப்படும்.

4 அேர ்ஜாதிகளுக்குை் நியாயம் 
தீரத்்து, திரைான ஜனங்கலைக் 
கடிந்துசகாை்ோர;் அப்சபாழுது 
அேரக்ை் தங்கை் படட்யங்கலை 
மை்சேடட்ிகைாகவும் 
தங்கை் ஈடட்ிகலை 
அரிோை்கைாகவும் அடிப்பாரக்ை்; 
ஜாதிக்குவிவராதமாய் ஜாதி 
படட்யம் எடுப்பதிை்லை, 
இனி அேரக்ை் யுத்தத்லதக் 
கை்பதுமிை்லை.

தானிமயல் 
7:14 ெகை ஜனங்களும் 
ஜாதியாரும், பாலேக்காரரும் 
அேலரவய வெவிக்கும்படி 
அேருக்குக் கரத்்தத்துேமும் 
மகிலமயும் ராஜரிகமும் 
சகாடுக்கப்படட்து; அேருலடய 
கரத்்தத்துேம் நீங்காத நித்திய 
கரத்்தத்துேமும் அேருலடய 
ராஜ்யம் அழியாததுமாயிருக்கும்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 

பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:4 கரத்்தாவே, யார ்உமக்குப் 
பயப்படாமலும், உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்தாமலும் 
இருக்கைாம்? வதேரீர ்ஒருேவர 
பரிசுத்தர,் எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து உமக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்ை்; 
உம்முலடய நீதியான செயை்கை் 
சேைியரங்கமாயின என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #4; #5; எவரமியா 10:10.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 68:1 மதேன் 
எழுந்தருளுோர,் அேருமடய 
சத்துருக்கள் சிதறுண்டு, 
அேமரப் பமகக்கிறேரக்ள் 
அேருக்கு முன்பாக 
ஓடிப்மபாோரக்ள்.

2 புமக பறக்கடிக்கப்படுேதுமபால 
அேரக்மளப் பறக்கடிப்பீர;் 
வேழுகு அக்கினிக்குமுன் 
உருகுேதுமபால துன்ோரக்்கர் 
மதேனுக்குமுன் அழிோரக்ள்.

3 நீதிோன்கமளா 
மதேனுக்குமுன்பாக ேகிை்ந்து 
களிகூர்ந்து, ஆனந்த 
சந்மதாஷேமடோரக்ள்.

4 மதேமனப்பாடி, 
அேருமடய நாேத்மதக் 
கீரத்்தனே்பண்ணுங்கள்; 

ெங்கீதம்



187

ேனாந்தரங்களில் 
ஏறிேருகிறேருக்கு ேழிமய 
ஆயத்தப்படுத்துங்கள்; 
அேருமடய நாேே் மயமகாோ, 
அேருக்கு முன்பாகக் 
களிகூருங்கள்.

2 வதசமலானிக்மகயர் 1:8 கரத்்த-
ராகிய இவயசு தமது ேை்ைலமயின் 
தூதவராடும், ஜுோலித்து எரிகிை 
அக்கினிவயாடும், ோனத்திலிருந்து 
சேைிப்படும்வபாது அப்படியாகும்.

9 அந்நாைிவை தம்முலடய 
பரிசுத்தோன்கைிை் 
மகிலமப்படத்தக்கேராயும், 
நீங்கை் எங்களுலடய ொடச்ிலய 
விசுோசித்தபடியினாவை 
உங்கைிடத்திலும், விசுோசிக்
கிைேரக்சைை்ைாரிடத்திலும் 
ஆெெ்ரியப்படத்தக்கேராயும், அேர ்
ேரும்வபாது,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
18:20 பரவைாகவம! 
பரிசுத்தோன்கைாகிய 
அப்வபாஸ்தைரக்வை! 
தீரக்்கதரிசிகவை! 
அேலைக்குறித்துக் கைிகூருங்கை். 
உங்கை் நிமித்தம் வதேன் அேலை 
நியாயந்தீரத்்தாவர! என்று தூதன் 
சொன்னான்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:7 நாம் ெந்வதாேப்படட்ுக் 
கைிகூரந்்து அேருக்குத் 
துதிசெலுத்தக்கடவோம். 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
கலியாைம் ேந்தது, 
அேருலடய மலனவி தன்லன 
ஆயத்தம்பை்ைினாை் என்று 

சொை்ைக் வகடவ்டன்.

வமலும் காை்க: #1; யாத்திராகமம் 3:14; ஏொயா 
12:4-6; 1 சதெவைானிக்வகயர ்5:16; 1 வபதுரு 1:8; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 6:16,17.

G02 மேசியா பரத்திற்கு எடுத்துக் 
வகாள்ளப்படுதல் முன்னமர 
உமரக்கப்ப்பட்டது.

G04 மேசியா தனது ஆவிமய 
உங்கள் மீது  ஊற்றுோர்.

சங்கீதே் 68:18 மதேரரீ் 
உன்னதத்திற்கு ஏறி, 
சிமறப்பட்டேரக்மளச ்
சிமறயாக்கிக் 
வகாண்டுமபானரீ;் மதேனாகிய 
கரத்்தர் ேனுஷருக்குள் 
ோசே்பண்ணுே்வபாருட்டு, 
துமராகிகளாகிய 
ேனுஷரக்ளுக்காகவுே் 
ேரங்கமளப் வபற்றுக்வகாண்டீர.்

ோற்கு 16:19 இே்விதமாய்க் 
கரத்்தர ்அேரக்ளுடவன 
வபசினபின்பு, பரவைாகத்துக்கு 
எடுத்துக்சகாை்ைப்படட்ு, 
வதேனுலடய ேைது பாரிெத்திை் 
உடக்ாரந்்தார.்

லுூக்கா 24:51 அேரக்லை 
ஆசீரே்திக்லகயிை், அேரக்லை 
விடட்ுப் பிரிந்து, பரவைாகத்துக்கு 
எடுத்துக்சகாை்ைப்படட்ார.்

மயாோன் 
7:39 தம்லம விசுோசிக்கிைேரக்ை் 
அலடயப்வபாகிை 
ஆவிலயக்குறித்து 
இப்படிெச்ொன்னார.் 
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இவயசு இன்னும் 
மகிலமப்படாதிருந்தபடியினாை் 
பரிசுத்த ஆவி இன்னும் 
அருைப்படவிை்லை.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
1:2 அேர ்எடுத்துக்சகாை்ைப்படட் 
நாை்ேலரக்கும் செய்யவும் 
உபவதசிக்கவும் சதாடங்கின 
எை்ைாேை்லையுங்குறித்து, 
முதைாம் பிரபந்தத்லத 
உை்டுபை்ைிவனன்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
1:8 பரிசுத்த ஆவி உங்கைிடத்திை் 
ேரும்வபாது நீங்கை் சபைனலடந்து, 
எருெவைமிலும், யூவதயா 
முழுேதிலும், ெமாரியாவிலும், 
பூமியின் கலடசிபரியந்தமும், 
எனக்குெ ்ொடச்ிகைாயிருப்பீரக்ை் 
என்ைார.்

9 இலேகலை அேர ்
சொன்னபின்பு, அேரக்ை் 
பாரத்்துக்சகாை்டிருக்லகயிை், 
உயர எடுத்துக்சகாை்ைப்படட்ார;் 
அேரக்ை் கை்களுக்கு 
மலைோக ஒரு வமகம் அேலர 
எடுத்துக்சகாை்டது.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:17 கலடசிநாடக்ைிை் நான் 
மாம்ெமான யாேரவ்மலும் 
என் ஆவிலய ஊை்றுவேன், 
அப்சபாழுது உங்கை் குமாரரும் 
உங்கை் குமாரத்திகளும் 
தீரக்்கதரிெனஞ்சொை்லுோரக்ை்; 
உங்கை் ோலிபர ்தரிெனங்கலை 
அலடோரக்ை்; உங்கை் மூப்பர ்
சொப்பனங்கலைக் காை்பாரக்ை்;

18 என்னுலடய ஊழியக்காரரவ்மலும், 

என்னுலடய 
ஊழியக்காரிகை்வமலும் 
அந்நாடக்ைிை் என் ஆவிலய 
ஊை்றுவேன், அப்சபாழுது அேரக்ை் 
தீரக்்கதரிெனஞ் சொை்லுோரக்ை்.

மராேர் 12:6 நமக்கு அருைப்படட் 
கிருலபயின்படிவய நாம் சேே்வே-
ைான ேரங்களுை்ைேரக்ைானபடி-
யினாவை, நம்மிை் தீரக்்கதரிென-
ஞ்சொை்லுகிை ேரத்லதயுலடய-
ேன் விசுோெப்பிரமாைத்துக்வக-
ை்ைதாகெ ்சொை்ைக்கடேன்.

7 ஊழியஞ்செய்கிைேன் 
ஊழியத்திலும், வபாதிக்கிைேன் 
வபாதிக்கிைதிலும்,

எமபசியர் 1:3 நம்முலடய 
கரத்்தராகிய இவயசுகிறிஸ்துவின் 
பிதாோகிய வதேனுக்கு 
ஸ்வதாத்திரம்; அேர ்
கிறிஸ்துவுக்குை் உன்னதங்கைிவை 
ஆவிக்குரிய ெகை 
ஆசீரே்ாதத்தினாலும் நம்லம 
ஆசீரே்தித்திருக்கிைார.்

எமபசியர் 4:8 ஆதைாை், 
அேர ்உன்னதத்திை்கு ஏறி, 
சிலைப்படட்ேரக்லைெ ்
சிலையாக்கி, மனுேரக்ளுக்கு 
ேரங்கலை அைித்தார ்என்று 
சொை்லியிருக்கிைார.்

9 ஏறினார ்என்பதினாவை அேர ்
அதை்குமுன்வன பூமியின் 
தாை்விடங்கைிை் இைங்கினார ்
என்று விைங்குகிைதை்ைோ?

எபிவரயர் 
4:14 ோனங்கைின் ேழியாய்ப் 
பரவைாகத்திை்குப்வபான 
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வதேகுமாரனாகிய இவயசு 
என்னும் மகா பிரதான ஆொரியர ்
நமக்கு இருக்கிைபடியினாை், 
நாம் பை்ைின 
அறிக்லகலய உறுதியாய்ப் 
பை்றிக்சகாை்டிருக்கக்கடவோம்.

எபிவரயர் 6:20 நமக்கு 
முன்வனாடினேராகிய இவயசு 
சமை்கிவெவதக்கின் 
முலைலமயின்படி நித்திய பிரதான 
ஆொரியராய் நமக்காக அந்தத் 
திலரக்குை் பிரவேசித்திருக்கிைார.்

எபிவரயர் 
8:1 வமை்சொை்லியலேகைின் 
முக்கியமான 
சபாருசைன்னசேனிை்; 
பரவைாகத்திலுை்ை மகத்துே 
ஆெனத்தின் ேைது பாரிெத்திவை 
உடக்ாரந்்திருக்கிைேருமாய்,

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 24:3,7-10; ெங்கீதம் 47:5; 
ெங்கீதம் 72:17-19; ெங்கீதம் 104:3; ெங்கீதம் 110:1; 1 

சகாரிந்தியர ்12:4-10; 1 வபதுரு 3:22.

F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

F12 மேசியா எதிர்ப்புகமள 
அனுபவிப்பார்.

சங்கீதே் 69:4 நிமித்தமில்லாேல் 
என்மனப் பமகக்கிறேரக்ள் 
என் தமலேயிரிலுே் 
அதிகோயிருக்கிறாரக்ள்; 
வீணாக எனக்குச ்
சத்துருக்களாகி என்மனச ்சங்க
ரிக்கமேண்டுவேன்றிருக்கிறேர்
கள் பலத்திருக்கிறாரக்ள்; நான் 
எடுத்துக்வகாள்ளாதமத நான் 

வகாடுக்கமேண்டியதாயிற்று.

மயாோன் 15:25 
முகாந்தரமிை்ைாமை் என்லனப் 
பலகத்தாரக்ை் என்று 
அேரக்ளுலடய வேதத்திை் 
எழுதியிருக்கிை ோக்கியம் 
நிலைவேறும்படிக்கு 
இப்படியாயிை்று.

மயாோன் 19:4 பிைாத்து 
மறுபடியும் சேைிவய ேந்து: 
நான் இேனிடத்திை் ஒரு 
குை்ைமும் காவைன் என்று 
நீங்கை் அறியும்படிக்கு, இவதா, 
உங்கைிடத்திை் இேலன சேைிவய 
சகாை்டுேருகிவைன் என்ைான்.

2 வகாரிந்தியர் 
5:21 நாம் அேருக்குை் வதேனுலடய 
நீதியாகும்படிக்கு, பாேம் 
அறியாத அேலர நமக்காகப் 
பாேமாக்கினார.்

1 மபதுரு 2:22 அேர ்
பாேஞ்செய்யவிை்லை, அேருலடய 
ோயிவை ேஞ்ெலன 
காைப்படவுமிை்லை;

1 மபதுரு 2:24 நாம் 
பாேங்களுக்குெ ்செத்து, நீதிக்குப் 
பிலைத்திருக்கும்படிக்கு, 
அேரத்ாவம தமது ெரீரத்திவை 
நம்முலடய பாேங்கலைெ ்
சிலுலேயின்வமை் சுமந்தார;் 
அேருலடய தழும்புகைாை் 
குைமானீரக்ை்.

1 மபதுரு 3:18 ஏசனனிை், 
கிறிஸ்துவும் நம்லமத் 
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வதேனிடத்திை் வெரக்்கும்படி 
அநீதியுை்ைேரக்ளுக்குப் 
பதிைாக நீதியுை்ைேராய்ப் 
பாேங்கைினிமித்தம் ஒருதரம் 
பாடுபடட்ார;் அேர ்மாம்ெத்திவை 
சகாலையுை்டு, ஆவியிவை 
உயிரப்்பிக்கப்படட்ார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 35:19; ெங்கீதம் 109:3; 
ஏொயா 53:4-7; மத்வதயு 26:59.

F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

சங்கீதே் 69:7 உேதுநிமித்தே் 
நிந்மதமயச ்சகித்மதன்; 
இலசம்ச என் முகத்மத மூடிற்று.

8 என் சமகாதரருக்கு 
மேற்று ேனுஷனுே், என் 
தாயின் பிள்மளகளுக்கு 
அந்நியனுோமனன்.

9 உே்முமடய வீட்மடக்குறித்து 
உண்டான பக்திமேராக்கியே் 
என்மனப் படசித்தது; உே்மே 
நிந்திக்கிறேரக்ளுமடய 
நிந்தமனகள் என்மேல் 
விழுந்தது.

ேத்மதயு 26:48 அேலரக் 
காடட்ிக்சகாடுக்கிைேன்: நான் 
எேலன முத்தஞ்செய்வேவனா 
அேன்தான், அேலனப் 
பிடித்துக்சகாை்ளுங்கை் என்று 
அேரக்ளுக்கு அலடயாைம் 
சொை்லியிருந்தான்.

49 உடவன, அேன் இவயசுவினிடத்திை் 
ேந்து: ரபீ, ோை்க என்று சொை்லி, 
அேலர முத்தஞ்செய்தான்.

50 இவயசு அேலன வநாக்கி: 

சிவநகிதவன என்னத்திை்காக 
ேந்திருக்கிைாய் என்ைார.் 
அப்சபாழுது அேரக்ை் கிடட் ேந்து, 
இவயசுவின் வமை் லகவபாடட்ு, 
அேலரப் பிடித்தாரக்ை்.

ேத்மதயு 26:56 ஆகிலும் 
தீரக்்கதரிசிகை் எழுதியிருக்கிை 
ேெனங்கை் நிலைவேறும்படி 
இலேகசைை்ைாம் ெம்பவிக்கிைது 
என்ைார.் அப்சபாழுது, 
சீேரக்சைை்ைாரும் அேலரவிடட்ு 
ஓடிப்வபானாரக்ை்.

ேத்மதயு 26:74 அப்சபாழுது 
அேன்: அந்த மனுேலன 
அறிவயன் என்று சொை்லி, 
ெபிக்கவும் ெத்தியம்பை்ைவும் 
சதாடங்கினான். உடவன வெேை் 
கூவிை்று.

மயாோன் 1:10 அேர ்உைகத்திை் 
இருந்தார,் உைகம் அேர ்மூைமாய் 
உை்டாயிை்று. உைகவமா அேலர 
அறியவிை்லை.

11 அேர ்தமக்குெ ்சொந்தமானதிவை 
ேந்தார,் அேருக்குெ ்
சொந்தமானேரக்வைா அேலர 
ஏை்றுக்சகாை்ைவிை்லை.

மயாோன் 2:16 புைாவிை்கிைேரக்லை 
வநாக்கி: இலேகலை 
இே்விடத்திலிருந்து 
எடுத்துக்சகாை்டுவபாங்கை்; 
என் பிதாவின் வீடல்ட வியாபார 
வீடாக்காதிருங்கை் என்ைார.்

17 அப்சபாழுது: உம்முலடய 
வீடல்டக்குறித்து உை்டான 
பக்திலேராக்கியம் 
என்லனப் படச்ித்தது என்று 
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எழுதியிருக்கிைலத அேருலடய 
சீேரக்ை் நிலனவுகூரந்்தாரக்ை்.

மயாோன் 7:5 அேருலடய 
ெவகாதரரும் அேலர 
விசுோசியாதபடியாை் இப்படிெ ்
சொன்னாரக்ை்.

மயாோன் 15:21 அேரக்ை் 
என்லன அனுப்பினேலர 
அறியாதபடியினாை் 
என் நாமத்தினிமித்தவம 
இலேகலைசயை்ைாம் 
உங்களுக்குெ ்செய்ோரக்ை்.

22 நான் ேந்து அேரக்ைிடத்திை் 
வபொதிருந்வதனானாை் 
அேரக்ளுக்குப் பாேமிராது; 
இப்சபாழுவதா தங்கை் 
பாேத்லதக்குறித்துப் 
வபாக்குெச்ொை்ை அேரக்ளுக்கு 
இடமிை்லை.

23 என்லனப் பலகக்கிைேன் என் 
பிதாலேயும் பலகக்கிைான்.

24 வேசைாருேரும் செய்யாத 
கிரிலயகலை நான் 
அேரக்ளுக்குை்வை 
செய்யாதிருந்வதனானாை், 
அேரக்ளுக்குப் பாேமிராது; 
இப்சபாழுது அேரக்ை் என்லனயும் 
என் பிதாலேயும் கை்டும் 
பலகத்துமிருக்கிைாரக்ை்.

மராேர் 15:8 வமலும், 
பிதாக்களுக்குப் பை்ைப்படட் 
ோக்குத்தத்தங்கலை 
உறுதியாக்கும்படிக்கு, 
வதேனுலடய ெத்தியத்தினிமித்தம் 
இவயசுகிறிஸ்து 
விருத்தவெதனமுை்ைேரக்ளுக்கு 
ஊழியக்காரரானாசரன்றும்;

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 22:6-8; ெங்கீதம் 31:11; 
ெங்கீதம் 119:139; மத்வதயு 26:70-74; மாை்கு 11:15-17.

F13 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள் குறித்த விேரங்கள்.

சங்கீதே் 69:19 மதேரரீ் என் 
நிந்மதமயயுே் என் 
வேட்கத்மதயுே் என் 
அேோனத்மதயுே் 
அறிந்திருக்கிறீர;் என் 
சத்துருக்கள் எல்லாருே் உேக்கு 
முன்பாக இருக்கிறாரக்ள்.

20 நிந்மத என் இருதயத்மதப் 
பிளந்தது; நான் மிகவுே் 
மேதமனப்படுகிமறன்; எனக்காக 
பரிதபிக்கிறேனுண்மடா என்று 
காத்திருந்மதன் ஒருேனுே் 
இல்மல; மதற்றுகிறேரக்ளுக்குக் 
காத்திருந்மதன், ஒருேமனயுே் 
காமணன்.

21 என் ஆகாரத்தில் கசப்புக் 
கலந்து வகாடுத்தாரக்ள், என் 
தாகத்துக்குக் காடிமயக் 
குடிக்கக்வகாடுத்தாரக்ள்.

ேத்மதயு 27:34 கெப்புக்கைந்த 
காடிலய அேருக்குக் குடிக்கக் 
சகாடுத்தாரக்ை்; அேர ்
அலத ருசிபாரத்்து, குடிக்க 
மனதிை்ைாதிருந்தார.்

ேத்மதயு 27:39 அந்த ேழியாய் 
நடந்துவபாகிைேரக்ை் தங்கை் 
தலைகலைத் துலுக்கி:

40 வதோையத்லத இடித்து மூன்று 
நாலைக்குை்வை கடட்ுகிைேவன, 
உன்லன நீவய ரடச்ித்துக்சகாை்; 
நீ வதேனுலடய குமாரனானாை் 
சிலுலேயிலிருந்து இைங்கி ோ 
என்று அேலரத் தூஷித்தாரக்ை்.

41 அப்படிவய பிரதான ஆொரியரும் 
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வேதபாரகரும் மூப்பரும் 
பரியாெம்பை்ைி:

42 மை்ைேரக்லை ரடச்ித்தான்; 
தன்லனத்தான் 
ரடச்ித்துக்சகாை்ைத் 
திராைியிை்லை; இேன் 
இஸ்ரவேலின் ராஜாோனாை் 
இப்சபாழுது சிலுலேயிலிருந்து 
இைங்கிேரடட்ும், அப்சபாழுது 
இேலன விசுோசிப்வபாம்.

43 தன்லன வதேனுலடய 
குமாரசனன்று 
சொை்லி, வதேன்வமை் 
நம்பிக்லகயாயிருந்தாவன; அேர ்
இேன்வமை் பிரியமாயிருந்தாை் 
இப்சபாழுது இேலன 
இரடச்ிக்கடட்ும் என்ைாரக்ை்.

44 அேவராவடகூடெ ்சிலுலேகைிை் 
அலையப்படட் கை்ைரும் 
அந்தப்படிவய அேலர 
நிந்தித்தாரக்ை்.

45 ஆைாம் மைி வநரமுதை் 
ஒன்பதாம் மைி வநரம் ேலரக்கும் 
பூமிசயங்கும் அந்தகாரம் 
உை்டாயிை்று.

46 ஒன்பதாம் மைி வநரத்திை் இவயசு: 
ஏலீ! ஏலீ! ைாமா ெபக்தானி, 
என்று மிகுந்த ெத்தமிடட்ுக் 
கூப்பிடட்ார;் அதை்கு என் வதேவன! 
என் வதேவன! ஏன் என்லனக் 
லகவிடட்ீர ்என்று அரத்்தமாம்.

47 அங்வக நின்ைேரக்ைிை் சிைர ்
அலதக் வகடட்சபாழுது: இேன் 
எலியாலேக் கூப்பிடுகிைான் 
என்ைாரக்ை்.

48 உடவன அேரக்ைிை் ஒருேன் ஓடி, 
கடை்காைாலன எடுத்து, காடியிை் 
வதாய்த்து, அலத ஒரு வகாலிை் 
மாடட்ி, அேருக்குக் குடிக்கக் 
சகாடுத்தான்.

ோற்கு 15:23 சேை்லைப்வபாைம் 
கைந்த திராடெ்ரெத்லத அேருக்குக் 
குடிக்கக் சகாடுத்தாரக்ை்; அேர ்
அலத ஏை்றுக்சகாை்ைவிை்லை.

மயாோன் 19:28 அதன்பின்பு, 
எை்ைாம் முடிந்தது என்று 
இவயசு அறிந்து, வேதோக்கியம் 
நிலைவேைத்தக்கதாக: 
தாகமாயிருக்கிவைன் என்ைார.்

29 காடி நிலைந்த பாத்திரம் அங்வக 
லேக்கப்படட்ிருந்தது; அேரக்ை் 
கடை்காைாலனக் காடியிவை 
வதாய்த்து, ஈவொப்புத்தை்டிை் 
மாடட்ி, அேர ்ோயினிடத்திை் 
நீடட்ிக்சகாடுத்தாரக்ை்.

30 இவயசு காடிலய ோங்கினபின்பு, 
முடிந்தது என்று சொை்லி, 
தலைலயெெ்ாய்த்து, ஆவிலய 
ஒப்புக்சகாடுத்தார.்

எபிவரயர் 
12:2 அேர ்தமக்குமுன் லேத்திருந்த 
ெந்வதாேத்தின்சபாருடட்ு, 
அேமானத்லத எை்ைாமை், 
சிலுலேலயெ ்ெகித்து, 
வதேனுலடய சிங்காெனத்தின் 
ேைதுபாரிெத்திை் வீை்றிருக்கிைார.்

1 மபதுரு 
2:23 அேர ்லேயப்படும்வபாது 
பதிை்லேயாமலும், 
பாடுபடும்வபாது 
பயமுறுத்தாமலும், நியாயமாய்த் 
தீரப்்புெச்ெய்கிைேருக்குத் தம்லம 
ஒப்புவித்தார.்

24 நாம் பாேங்களுக்குெ ்செத்து, 
நீதிக்குப் பிலைத்திருக்கும்படிக்கு, 
அேரத்ாவம தமது ெரீரத்திவை 
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நம்முலடய பாேங்கலைெ ்
சிலுலேயின்வமை் சுமந்தார;் 
அேருலடய தழும்புகைாை் 
குைமானீரக்ை்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 22:6,7; ஏொயா 53:3-5.

F13 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள் குறித்த விேரங்கள்.

சங்கீதே் 69:26 மதேரரீ் அடித்தேமன 
அேரக்ள் துன்பப்படுத்தி, நீர் 
காயப்படுத்தினேரக்மள மநாகப் 
மபசுகிறாரக்மள.

ோற்கு 15:28 அக்கிரமக்காரரிை் 
ஒருேனாக எை்ைப்படட்ார ்
என்கிை வேதோக்கியம் அதனாவை 
நிலைவேறிை்று.

29 அந்த ேழியாய் 
நடந்துவபாகிைேரக்ை் தங்கை் 
தலைலயத் துலுக்கி: ஆ! ஆ! 
வதோையத்லத இடித்து, மூன்று 
நாலைக்குை்வை கடட்ுகிைேவன,

30 உன்லன நீவய இரடச்ித்துக்சகாை்; 
சிலுலேயிலிருந்திைங்கிோ என்று 
அேலரத் தூஷித்தாரக்ை்.

31 அப்படிவய பிரதான ஆொரியரும் 
வேதபாரகரும் தங்களுக்குை்வை 
பரியாெம்பை்ைி: மை்ைேரக்லை 
இரடச்ித்தான், தன்லனத்தான் 
இரடச்ித்துக்சகாை்ைத் 
திராைியிை்லை.

32 நாம் கை்டு 
விசுோசிக்கத்தக்கதாக 
இஸ்ரவேலுக்கு ராஜாோகிய 
கிறிஸ்து இப்சபாழுது 
சிலுலேயிலிருந்திைங்கடட்ும் 
என்று சொை்லிக்சகாை்டாரக்ை். 

அேவராவடகூடெ ்சிலுலேகைிை் 
அலையப்படட்ேரக்ளும் அேலர 
நிந்தித்தாரக்ை்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 53:4,10; ெகரியா 13:7.

G01 மேசியாவின் உயிர்த்வதழுதல் 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

சங்கீதே் 71:20 அமநக 
இக்கட்டுகமளயுே் ஆபத்துகமளயுே் 
காணுே்படி வசய்த என்மன 
நீர் திருே்பவுே் உயிர்ப்பித்து, 
திருே்பவுே் என்மனப் பூமியின் 
பாதாளங்களிலிருந்து 
ஏறப்பண்ணுவீர.்

லுூக்கா 24:6 அேர ்இங்வக இை்லை, 
அேர ்உயிரத்்சதழுந்தார.்

லுூக்கா 24:34 கரத்்தர ்சமய்யாகவே 
உயிரத்்சதழுந்து சீவமானுக்குத் 
தரிெனமானாசரன்று அேரக்ை் 
சொை்ைக் வகடட்ு,

மராேர் 
14:9 கிறிஸ்துவும் மரித்வதாரவ்மலும் 
ஜீேனுை்வைாரவ்மலும் 
ஆை்டேராயிருக்கும்சபாருடட்ு, 
மரித்தும் எழுந்தும் 
பிலைத்துமிருக்கிைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 2:27 என் 
ஆத்துமாலேப் பாதாைத்திை் 
விடீர,் உம்முலடய பரிசுத்தர ்
அழிலேக்காைசோடட்ீர;்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 16:10; ெங்கீதம் 30:3; 
ெங்கீதம் 49:15; ெங்கீதம் 86:13; வயானா 2:4-6; 
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அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 13:35.

D04 இராஜாோக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H05 மேசியாவிற்கு ேருே் 
ேகிமேயுே் ேல்லமேயுே்.

சங்கீதே் 72:7 அேருமடய 
நாட்களில் நீதிோன் வசழிப்பான்; 
சந்திரனுள்ளேமரக்குே் மிகுந்த 
சோதானே் இருக்குே்.

8 சமுத்திரந்வதாடங்கி 
ேறுசமுத்திரே்ேமரக்குே், 
நதிவதாடங்கி பூமியின் 
எல்மலகள்ேமரக்குே் அேர் 
அரசாளுோர.்

9 ேனாந்தரத்தார் அேருக்கு 
முன்பாகக் குனிந்து 
ேணங்குோரக்ள்; அேருமடய 
சத்துருக்கள் ேண்மண 
நக்குோரக்ள்.

10 தரஷ்ீசின் ராஜாக்களுே் 
தீவுகளின் ராஜாக்களுே் 
காணிக்மககமளக் 
வகாண்டுேருோரக்ள்; 
மஷபாவிலுே் மசபாவிலுமுள்ள 
ராஜாக்கள் வேகுோனங்கமளக் 
வகாண்டுேருோரக்ள்.

11 சகல ராஜாக்களுே் 
அேமரப்பணிந்து 
வகாள்ோரக்ள்; சகல ஜாதிகளுே் 
அேமரச ்மசவிப்பாரக்ள்.

12 கூப்பிடுகிற 
எளியேமனயுே், உதவியற்ற 
சிறுமேயானேமனயுே் அேர் 
விடுவிப்பார.்

13 பலவீனனுக்குே் எளியேனுக்குே் 
அேர் இரங்கி, எளியேரக்ளின் 
ஆத்துோக்கமள இரட்சிப்பார.்

14 அேரக்ள் ஆத்துோக்கமள 
ேஞ்சகத்திற்குே் வகாடுமேக்குே் 
தப்புவிப்பார;் அேரக்ளுமடய 
இரத்தே் அேருமடய பாரம்ேக்கு 
அருமேயாயிருக்குே்.

15 அேர் பிமைத்திருப்பார,் 
மஷபாவின் வபான் 
அேருக்குக் வகாடுக்கப்படுே்; 
அேர்நிமித்தே் இமடவிடாேல் 
வஜபே்பண்ணப்படுே், எந்நாளுே் 
ஸ்மதாத்திரிக்கப்படுோர.்

16 பூமியிமல ேமலகளின் 
உசச்ிகளில் ஒரு பிடி தானியே் 
விமதக்கப்பட்டிருக்குே்; அதின் 
விமளவு லீபமனாமனப்மபால 
அமசயுே்; பூமியின் 
புல்மலப்மபால நகரத்தார் 
வசழித்மதாங்குோரக்ள்.

17 அேருமடய நாேே் 
என்வறன்மறக்குே் இருக்குே்; 
சூரியனுள்ளேட்டுே் அேருமடய 
நாேே் சந்தான பரே்பமரயாய் 
நிமலக்குே்; ேனுஷர் அேருக்குள் 
ஆசீரே்திக்கப்படுோரக்ள், 
எல்லா ஜாதிகளுே் அேமரப் 
பாக்கியமுமடயேர் என்று 
ோை்த்துோரக்ள்.

18 இஸ்ரமேலின் மதேனாயிருக்கிற 
கரத்்தராகிய மதேனுக்கு 
ஸ்மதாத்திரமுண்டாேதாக; 
அேமர அதிசயங்கமளச ்
வசய்கிறேர.்

19 அேருமடய ேகிமே வபாருந்திய 
நாேத்துக்கு என்வறன்மறக்குே் 
ஸ்மதாத்திரமுண்டாேதாக; 
பூமிமுழுேதுே் அேருமடய 
ேகிமேயால் நிமறந்திருப்பதாக. 
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ஆவேன், ஆவேன்.

ேத்மதயு 2:11 அேரக்ை் அந்த வீடட்ு-
க்குை் பிரவேசித்து, பிை்லைலயயும் 
அதின் தாயாகிய மரியாலையும் 
கை்டு, ொே்டாங்கமாய் விழுந்து 
அலதப் பைிந்துசகாை்டு, தங்கை் 
சபாக்கிேங்கலைத் திைந்து, சபா-
ன்லனயும் தூபேரக்்கத்லதயும் 
சேை்லைப்வபாைத்லதயும் அத-
ை்குக் காைிக்லகயாக லேத்தா-
ரக்ை்.

ேத்மதயு 28:18 அப்சபாழுது இவயசு 
ெமீபத்திை் ேந்து, அேரக்லை 
வநாக்கி: ோனத்திலும் பூமியிலும் 
ெகை அதிகாரமும் எனக்குக் 
சகாடுக்கப்படட்ிருக்கிைது.

ோற்கு 16:15 பின்பு, அேர ்
அேரக்லை வநாக்கி: நீங்கை் 
உைகசமங்கும் வபாய், ெரே் 
சிருே்டிக்கும் சுவிவெேத்லதப் 
பிரெங்கியுங்கை்.

16 விசுோெமுை்ைேனாகி 
ஞானஸ்நானம் சபை்ைேன் 
இரடச்ிக்கப்படுோன்; 
விசுோசியாதேவனா 
ஆக்கிலனக்குை்ைாகத் 
தீரக்்கப்படுோன்.

பிலிப்பியர் 2:10 இவயசுவின் 
நாமத்திை் ோவனார ்பூதைத்வதார ்
பூமியின் கீைாவனாருலடய 
முைங்காை் யாவும் 
முடங்கும்படிக்கும்,

எபிவரயர் 13:8 இவயசுகிறிஸ்து 
வநை்றும் இன்றும் என்றும் 
மாைாதேராயிருக்கிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:18 மரித்வதன், ஆனாலும், 
இவதா, ெதாகாைங்கைிலும் 
உயிவராடிருக்கிவைன், 
ஆசமன்; நான் மரைத்திை்கும் 
பாதாைத்திை்குமுரிய 
திைவுவகாை்கலை 
உலடயேராயிருக்கிவைன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
7:9 இலேகளுக்குப்பின்பு, 
நான் பாரத்்தவபாது, 
இவதா, ெகை ஜாதிகைிலும் 
வகாத்திரங்கைிலும் ஜனங்கைிலும் 
பாலேகைிலிருமிருந்து ேந்ததும், 
ஒருேனும் எை்ைக்கூடாததுமான 
திரைான கூடட்மாகிய ஜனங்கை், 
சேை்லை அங்கிகலைத் 
தரித்து, தங்கை் லககைிை் 
குருத்வதாலைகலைப் பிடித்து, 
சிங்காெனத்திை்கு முன்பாகவும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கு 
முன்பாகவும் நிை்கக்கை்வடன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
17:14 இேரக்ை் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருடவன 
யுத்தம்பை்ணுோரக்ை், 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேர ்
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கரத்்தாதி கரத்்தரும் ராஜாதி 
ராஜாவுமாயிருக்கிைபடியாை் 
அேரக்லை சஜயிப்பார;் 
அேவராடுகூட இருக்கிைேரக்ை் 
அலைக்கப்படட்ேரக்ளும் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்ேரக்ளும் 
உை்லமயுை்ைேரக்ளுமாயிருக்கி
ைாரக்ை் என்ைான்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; ஆதியாகமம் 22:18; 
ெங்கீதம் 21:4.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

     
சங்கீதே் 75:7 மதேமன 

நியாயாதிபதி; ஒருேமனத் 
தாை்த்தி, ஒருேமன 
உயரத்்துகிறார.்

8 கலங்கிப் வபாங்குகிற 
ேதுபானத்தினால் நிமறந்த 
பாத்திரே் கரத்்தருமடய 
மகயிலிருக்கிறது, அதிலிருந்து 
ோரக்்கிறார;் பூமியிலுள்ள 
துன்ோரக்்கர் அமனேருே் 
அதின் ேண்டல்கமள உறிஞ்சிக் 
குடிப்பாரக்ள்.

லுூக்கா 1:52 பைோன்கலை 
ஆெனங்கைிலிருந்து தை்ைி, 
தாை்லமயானேரக்லை 
உயரத்்தினார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
17:31 வமலும் ஒரு 
நாலைக் குறித்திருக்கிைார;் 
அதிவை அேர ்தாம் நியமித்த 
மனுேலனக்சகாை்டு, 

பூவைாகத்லத நீதியாய் 
நியாயந்தீரப்்பார;் அந்த 
மனுேலன மரித்வதாரிலிருந்து 
எழுப்பினதினாவை அதின் 
நிெெ்யத்லத எை்ைாருக்கும் 
விைங்கப்பை்ைினார ்என்ைான்.

மராேர் 2:16 என் 
சுவிவெேத்தின்படிவய, வதேன் 
இவயசுகிறிஸ்துலேக்சகாை்டு 
மனுேருலடய 
அந்தரங்கங்கலைக்குறித்து 
நியாயத்தீரப்்புக்சகாடுக்கும் 
நாைிவை இது விைங்கும்.

2 தீமோத்மதயு 
4:1 நான் வதேனுக்கு முன்பாகவும் 
உயிவராடிருக்கிைேரக்லையும் 
மரித்தேரக்லையும் 
நியாயந்தீரக்்கப்வபாகிை 
கரத்்தராகியஇவயசுகிறிஸ்துவுக்கு 
முன்பாகவும், அேருலடய 
பிரென்னமாகுதலையும் 
அேருலடய ராஜ்யத்லதயும் 
ொடச்ியாக லேத்துக் 
கடட்லையிடுகிைதாேது:

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
14:9 அேரக்ளுக்குப் பின்வன 
மூன்ைாம் தூதன் ேந்து, மிகுந்த 
ெத்தமிடட்ு: மிருகத்லதயும் அதின் 
சொரூபத்லதயும் ேைங்கித் தன் 
சநை்றியிைாேது தன் லகயிைாேது 
அதின் முத்திலரலயத் 
தரித்துக்சகாை்ளுகிைேசனேவனா,

10 அேன் வதேனுலடய 
வகாபாக்கிலனயாகிய 
பாத்திரத்திவை கைப்பிை்ைாமை் 
ோரக்்கப்படட் அேருலடய 
உக்கிரமாகிய மதுலேக் குடித்து, 
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பரிசுத்த தூதரக்ளுக்குமுன்பாகவும், 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்குமு
ன்பாகவும் அக்கினியினாலும் 
கந்தகத்தினாலும் 
ோதிக்கப்படுோன்.

11 அேரக்ளுலடய ோலதயின் 
புலக ெதாகாைங்கைிலும் 
எழும்பும்; மிருகத்லதயும் 
அதின் சொரூபத்லதயும் 
ேைங்குகிைேரக்ளுக்கும், 
அதினுலடய நாமத்தின் 
முத்திலரலயத் 
தரித்துக்சகாை்ளுகிை 
எேனுக்கும் இரவும் பகலும் 
இலைப்பாறுதலிராது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 16:19 
அப்சபாழுது மகா நகரம் மூன்று 
பங்காகப் பிரிக்கப்படட்து, 
புைஜாதிகளுலடய படட்ைங்கை் 
விழுந்தன. மகா பாபிவைானுக்கு 
வதேனுலடய உக்கிரமான 
வகாபாக்கிலனயாகிய மதுவுை்ை 
பாத்திரத்லதக் சகாடுக்கும்படி 
அது அேருக்கு முன்பாக 
நிலனப்பூடட்ப்படட்து.

வமலும் காை்க: #1; #6; 1 ொமுவேை் 2:7,8; ஏொயா 
51:17-22; எவரமியா 25:15-17.

B19 மேசியாவின் ேமற வேய்ே்மே.

சங்கீதே் 78:2 என் ோமய 
உேமேகளால் திறப்மபன்; 
பூரே்காலத்து 
ேமறவபாருள்கமள 
வேளிப்படுத்துமேன்.

ேத்மதயு 13:10 அப்சபாழுது, 

சீேரக்ை் அேரிடத்திை் ேந்து: ஏன் 
அேரக்வைாவட உேலமகைாகப் 
வபசுகிறீர ்என்று வகடட்ாரக்ை்.

11 அேரக்ளுக்கு அேர ்
பிரதியுத்தரமாக: 
பரவைாகராஜ்யத்தின் 
ரகசியங்கலை அறியும்படி 
உங்களுக்கு அருைப்படட்ிருக்கிைது. 
அேரக்ளுக்வகா 
அருைப்படவிை்லை.

12 உை்ைேன் எேவனா அேனுக்குக் 
சகாடுக்கப்படும், பரிபூரைமும் 
அலடோன்; இை்ைாதேன் எேவனா 
அேனிடத்திலிருந்து உை்ைதும் 
எடுத்துக்சகாை்ைப்படும்

13 அேரக்ை் கை்டும் 
காைாதேரக்ைாயும், 
வகடட்ும் வகைாதேரக்ைாயும், 
உைரந்்துசகாை்ைாதேரக்ைாயும் 
இருக்கிைபடியினாை், நான் 
உேலமகைாக அேரக்வைாவட 
வபசுகிவைன்.

ேத்மதயு 13:34 இலேகலைசயை்ைாம் 
இவயசு ஜனங்கவைாவட 
உேலமகைாகப் வபசினார.் 
உேலமகைினாவையன்றி, 
அேரக்வைாவட வபெவிை்லை.

35 என் ோலய உேலமகைாை் 
திைப்வபன், உைகத்வதாை்ைமுதை் 
மலைசபாருைானலேகலை 
சேைிப்படுத்துவேன் என்று 
தீரக்்கதரிசியாை் உலரக்கப்படட்து 
நிலைவேறும்படி இப்படி நடந்தது.

ோற்கு 4:11 அதை்கு அேர:் 
வதேனுலடய ராஜ்யத்தின் 
இரகசியத்லத அறியும்படி 
உங்களுக்கு அருைப்படட்து. 
புைம்வப இருக்கிைேரக்ளுக்வகா 
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இலேகசைை்ைாம் உேலமகைாகெ ்
சொை்ைப்படுகிைது.

மயாோன் 16:25 இலேகலை 
நான் உேலமகைாய் 
உங்களுடவன வபசுகிவைன்; 
காைம் ேரும், அப்சபாழுது நான் 
உேலமகைாய் உங்களுடவன 
வபொமை், பிதாலேக்குறித்து 
சேைிப்பலடயாக உங்களுக்கு 
அறிவிப்வபன்.

1 வகாரிந்தியர் 4:1 இப்படியாக, 
எந்த மனுேனும் எங்கலைக் 
கிறிஸ்துவின் 
ஊழியக்காரசரன்றும், 
வதேனுலடய இரகசியங்கைின் 
உக்கிராைக்காரசரன்றும் 
எை்ைிக்சகாை்ைக்கடேன்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 49:4; ஓசியா 12:9; 
மத்வதயு 21:45; மாை்கு 3:23; மாை்கு 4:2,13,33; 

மாை்கு 12:1; லுூக்கா 8:10; 1 சகாரிந்தியர ்13:2; 1 
சகாரிந்தியர ்14:2.

B03 மேசியா ேனுஷ குோரன்.
H07 மேசியா மதேனுமடய ேலது 

பாரிசத்தில் வீற்றிருப்பார்.

சங்கீதே் 80:14 மசமனகளின் 
மதேமன திருே்பிோருே், 
ோனத்திலிருந்து 
கண்மணாக்கிப்பாரத்்து, 
இந்தத் திராட்சசவ்சடிமய 
விசாரித்தருளுே்;

15 உே்முமடய ேலதுகரே் நாட்டின 
வகாடிமயயுே், உேக்கு நீர் 
திடப்படுத்தின கிமளமயயுே் 
கடாட்சித்தருளுே்.

17 உேது கரே் உேது 
ேலதுபாரிசத்துப் 
புருஷன்மீதிலுே், உேக்கு நீர் 
திடப்படுத்தின ேனுஷகுோரன் 
மீதிலுே் இருப்பதாக.

ஏசாயா 11:1 ஈொசயன்னும் 
அடிமரத்திலிருந்து ஒரு துைிர ்
வதான்றி, அேன் வேரக்ைிலிருந்து 
ஒரு கிலை எழும்பிெ ்செழிக்கும்.

சகரியா 3:8 இப்வபாதும், பிரதான 
ஆொரியனாகிய வயாசுோவே, 
நீ வகை்; உனக்கு முன்பாக 
உடக்ாரந்்திருக்கிை உன் வதாைரும் 
வகடக்க்கடேரக்ை்; இேரக்ை் 
அலடயாைமாயிருக்கிை புருேர;் 
இவதா, கிலை என்னப்படட்ேராகிய 
என் தாெலன நான் 
ேரப்பை்ணுவேன்.

மயாோன் 15:1 நான் சமய்யான 
திராடெ்ெச்ெடி, என் பிதா திராடெ்த் 
வதாடட்க்காரர.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
10:38 நெவரயனாகிய 
இவயசுலேத் வதேன் பரிசுத்த 
ஆவியினாலும் ேை்ைலமயினாலும் 
அபிவேகம்பை்ைினார;் வதேன் 
அேருடவனகூட இருந்தபடியினாவை 
அேர ்நன்லமசெய்கிைேராயும் 
பிொசின் ேை்ைலமயிை் 
அகப்படட் யாேலரயும் 
குைமாக்குகிைேராயும் 
சுை்றித்திரிந்தார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
15:15 அதை்குத் 
தீரக்்கதரிசிகளுலடய 
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ோக்கியங்களும் ஒத்திருக்கிைது.
16 எப்படிசயனிை், மை்ை மனுேரும், 

என்னுலடய நாமந்தரிக்கப்படும் 
ெகை ஜாதிகளும், கரத்்தலரத் 
வதடும்படிக்கு,

17 நான் இதை்குப்பின்பு திரும்பிேந்து, 
விழுந்துவபான தாவீதின் 
கூடாரத்லத மறுபடியும் எடுப்பித்து, 
அதிவை பழுதாய்ப்வபானலேகலை 
மறுபடியும் சீரப்்படுத்தி, அலதெ ்
செே்லேயாக நிறுத்துவேன் என்று 
இலேகலைசயை்ைாஞ் செய்கிை 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார ்என்று 
எழுதியிருக்கிைது.

வகாமலாவசயர் 1:15 அேர ்
அதரிெனமான வதேனுலடய 
தை்சுரூபமும், ெரே் சிருே்டிக்கும் 
முந்தின வபறுமானேர.்

16 ஏசனன்ைாை் அேருக்குை் 
ெகைமும் சிருே்டிக்கப்படட்து; 
பரவைாகத்திலுை்ைலேகளும் 
பூவைாகத்திலுை்ைலேகளுமாகிய 
காைப்படுகிைலேகளும் 
காைப்படாதலேகளுமான 
ெகை ேஸ்துக்களும், 
சிங்காெனங்கைானாலும், 
கரத்்தத்துேங்கைானாலும், 
துலரத்தனங்கைானாலும், 
அதிகாரங்கைானாலும், 
ெகைமும் அேலரக்சகாை்டும் 
அேருக்சகன்றும் 
சிருே்டிக்கப்படட்து.

17 அேர ்எை்ைாேை்றிை்கும் 
முந்தினேர,் எை்ைாம் அேருக்குை் 
நிலைநிை்கிைது.

18 அேவர ெலபயாகிய ெரீரத்துக்குத் 
தலையானேர;் எை்ைாேை்றிலும் 
முதை்ேராயிருக்கும்படி, அேவர 
ஆதியும் மரித்வதாரிலிருந்து எழுந்த 

முதை்வபறுமானேர.்
19 ெகை பரிபூரைமும் அேருக்குை்வை 

ோெமாயிருக்கவும்,

எபிவரயர் 1:1 பூரே்காைங்கைிை் 
பங்குபங்காகவும் 
ேலகேலகயாகவும், 
தீரக்்கதரிசிகை் மூைமாய்ப் 
பிதாக்களுக்குத் திருவுைம்பை்றின 
வதேன்,

2 இந்தக் கலடசி நாடக்ைிை் 
குமாரன் மூைமாய் நமக்குத் 
திருவுைம்பை்றினார;் இேலரெ ்
ெரே்த்துக்கும் சுதந்தரோைியாக 
நியமித்தார,் இேலரக்சகாை்டு 
உைகங்கலையும் உை்டாக்கினார.்

3 இேர ்அேருலடய மகிலமயின் 
பிரகாெமும், அேருலடய 
தன்லமயின் சொரூபமுமாயிருந்து, 
ெரே்த்லதயும் தம்முலடய 
ேை்ைலமயுை்ை ேெனத்தினாவை 
தாங்குகிைேராய், தம்மாவைதாவம 
நம்முலடய பாேங்கலை 
நீக்கும் சுத்திகரிப்லப 
உை்டுபை்ைி, உன்னதத்திலுை்ை 
மகத்துேமானேருலடய 
ேைதுபாரிெத்திவை உடக்ாரந்்தார.்

வமலும் காை்க: #2; ெங்கீதம் 7:7; ெங்கீதம் 80:8; 
ெங்கீதம் 90:13; ஏொயா 63:15,17; எவரமியா 2:21; 

எவரமியா 23:5,6; எவெக்கிவயை் 17:22-24; தானிவயை் 
9:16-19; ெகரியா 6:12; மாை்கு 12:1-9.

E07 மேசியாோல் ேைங்கப்படுே் 
இரட்சிப்பின் அமைப்பு.

சங்கீதே் 85:9 நே்முமடய மதசத்தில் 
ேகிமே ோசோயிருக்குே்படி, 
அேருமடய இரட்சிப்பு 
அேருக்குப் பயந்தேரக்ளுக்குச ்
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சமீபோயிருக்கிறது.

மயாோன் 1:14 அந்த ோரத்்லத 
மாம்ெமாகி, கிருலபயினாலும் 
ெத்தியத்தினாலும் நிலைந்தேராய், 
நமக்குை்வை ோெம்பை்ைினார;் 
அேருலடய மகிலமலயக் 
கை்வடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒவர 
வபைானேருலடய மகிலமக்கு ஏை்ை 
மகிலமயாகவே இருந்தது.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:26 ெவகாதரவர, 
ஆபிரகாமின் ெந்ததியிை் 
பிைந்தேரக்வை, வதேனுக்குப் 
பயந்துநடக்கிைேரக்வை, இந்த 
இரடச்ிப்பின் ேெனம் உங்களுக்கு 
அனுப்பப்படட்ிருக்கிைது.

வமலும் காை்க: #2; ெங்கீதம் 24:4,5; ெங்கீதம் 50:23; 
மாை்கு 12:32-34; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 
10:2-4; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 13:14-16.

 

E08 மேசியாவின் நியாயே்.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 85:10 கிருமபயுே் 
சத்தியமுே் ஒன்றவயான்று 
சந்திக்குே், நீதியுே் 
சோதானமுே் ஒன்மறவயான்று 
முத்தஞ்வசய்யுே்.

11 சத்தியே் பூமியிலிருந்து 
முமளக்குே், நீதி 
ோனத்திலிருந்து 
தாைப்பாரக்்குே்.

12 கரத்்தர் நன்மேயானமதத் 
தருோர;் நே்முமடய மதசமுே் 
தன் பலமனக் வகாடுக்குே்.

13 நீதி அேருக்கு முன்னாகச ்

வசன்று, அேருமடய 
அடிசச்ுேடுகளின் ேழியிமல 
நே்மே நிறுத்துே்.

ேத்மதயு 3:15 இவயசு அேனுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: இப்சபாழுது 
இடங்சகாடு, இப்படி எை்ைா 
நீதிலயயும் நிலைவேை்றுேது 
நமக்கு ஏை்ைதாயிருக்கிைது 
என்ைார.் அப்சபாழுது அேருக்கு 
இடங்சகாடுத்தான்.

ேத்மதயு 21:32 ஏசனன்ைாை், 
வயாோன் நீதிமாரக்்கமாய் 
உங்கைிடத்திை் ேந்திருந்தும், 
நீங்கை் அேலன 
விசுோசிக்கவிை்லை; 
ஆயக்காரரும் வேசிகளுவமா 
அேலன விசுோசித்தாரக்ை்; 
அலத நீங்கை் கை்டும், அேலன 
விசுோசிக்கும்படியாகப் 
பின்பாகிலும் 
மனஸ்தாபப்படவிை்லை என்ைார.்

மயாோன் 14:6 அதை்கு இவயசு: 
நாவன ேழியும் ெத்தியமும் 
ஜீேனுமாயிருக்கிவைன்; 
என்னாவையை்ைாமை் ஒருேனும் 
பிதாவினிடத்திை் ேரான்.

மராேர் 5:1 இே்விதமாக, நாம் 
விசுோெத்தினாவை நீதிமான்
கைாக்கப்படட்ிருக்கிைபடியா
ை், நம்முலடய கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துமூைமாய் 
வதேனிடத்திை் ெமாதானம் 
சபை்றிருக்கிவைாம்.

2 வகாரிந்தியர் 
5:21 நாம் அேருக்குை் வதேனுலடய 
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நீதியாகும்படிக்கு, பாேம் 
அறியாத அேலர நமக்காகப் 
பாேமாக்கினார.்

பிலிப்பியர் 1:10 வதேனுக்கு 
மகிலமயும் துதியுமுை்டாகும்படி 
இவயசுகிறிஸ்துவினாை் 
ேருகிை நீதியின் கனிகைாை் 
நிலைந்தேரக்ைாகி,

11 நீங்கை் கிறிஸ்துவின் 
நாளுக்சகன்று 
துப்புரோனேரக்ளும் 
இடைைை்ைேரக்ளுமாயிருக்கவும் 
வேை்டுதை் செய்கிவைன்.

2 மபதுரு 3:13 அேருலடய 
ோக்குத்தத்தத்தின்படிவய 
நீதி ோெமாயிருக்கும் 
புதிய ோனங்களும் புதிய 
பூமியும் உை்டாகுசமன்று 
காத்திருக்கிவைாம்.

1 மயாோன் 2:6 அேருக்குை் 
நிலைத்திருக்கிவைசனன்று 
சொை்லுகிைேன், அேர ்
நடந்தபடிவய தானும் 
நடக்கவேை்டும்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:11 பின்பு, பரவைாகம் 
திைந்திருக்கக்கை்வடன்; 
இவதா, ஒரு சேை்லைக்குதிலர 
காைப்படட்து, அதின்வமை் 
ஏறியிருந்தேர ்உை்லமயும் 
ெத்தியமுமுை்ைேசரன்னப்படட்ேர;் 
அேர ்நீதியாய் நியாயந்தீரத்்து 
யுத்தம்பை்ணுகிைார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; வயாோன் 13:14-16,34; 
வராமர ்3:25,26; எவபசியர ்5:1,2; பிலிப்பியர ்2:5-8; 

எபிசரயர ்12:1,2; 1 வபதுரு 2:18-24.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 86:9 ஆண்டேமர, நீர் 
உண்டாக்கின எல்லா ஜாதிகளுே் 
ேந்து, உேக்கு முன்பாகப் 
பணிந்து, உேது நாேத்மத 
ேகிமேப்படுத்துோரக்ள்.

ஏசாயா 66:23 அப்சபாழுது 
மாதந்வதாறும், ஓய்வுநாை்வதாறும், 
மாம்ெமான யாேரும் 
எனக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்சைன்று 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

சகரியா 14:9 அப்சபாழுது 
கரத்்தர ்பூமியின்மீசதங்கும் 
ராஜாோயிருப்பார;் அந்நாைிை் 
ஒவர கரத்்தர ்இருப்பார,் அேருலடய 
நாமமும் ஒன்ைாயிருக்கும்.

மராேர் 11:25 வமலும், ெவகாதரவர, 
நீங்கை் உங்கலைவய 
புத்திமான்கசைன்று 
எை்ைாதபடிக்கு ஒரு 
இரகசியத்லத நீங்கை் 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கிவைன்; 
அசதன்னசேனிை், 
புைஜாதியாருலடய நிலைவு 
உை்டாகும்ேலரக்கும் 
இஸ்ரவேைரிசைாரு பங்குக்குக் 
கடினமான மனதுை்டாயிருக்கும்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
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ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:4 கரத்்தாவே, யார ்உமக்குப் 
பயப்படாமலும், உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்தாமலும் 
இருக்கைாம்? வதேரீர ்ஒருேவர 
பரிசுத்தர,் எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து உமக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்ை்; 
உம்முலடய நீதியான செயை்கை் 
சேைியரங்கமாயின என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #4.

E14 மேசியா ேரணத்மதயுே் 
இருமளயுே் மகப்பற்றுோர்.

சங்கீதே் 86:12 என் மதேனாகிய 
ஆண்டேமர, உே்மே என் முழு 
இருதயத்மதாடுே் துதித்து, உேது 
நாேத்மத என்வறன்மறக்குே் 
ேகிமேப்படுத்துமேன்.

13 நீர் எனக்குப் பாராட்டின 
உேது கிருமப வபரியது; 
என் ஆத்துோமேத் தாை்ந்த 
பாதாளத்திற்குத் தப்புவித்தீர.்

1 வதசமலானிக்மகயர் 1:10 அேர ்
மரித்வதாரிலிருந்சதழுப்பினேரும், 
இனிேரும் 
வகாபாக்கிலனயினின்று 
நம்லம நீங்கைாக்கி 
இரடச்ிக்கிைேருமாயிருக்கிை 
அேருலடய குமாரனாகிய இவயசு 
பரவைாகத்திலிருந்து ேருேலத 

நீங்கை் எதிரப்ாரத்்துக்சகாை்டிருக்
கிைலதயும், அறிவிக்கிைாரக்வை.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 16:10; ெங்கீதம் 56:13; 
வயானா 2:3-6.

B22 மதேன் ேற்றுே் மேசியாவின் 
நற்குணே்.

B23 மதேன் ேற்றுே் மேசியாவின் 
கிருமப.

சங்கீதே் 86:15 ஆனாலுே் 
ஆண்டேமர, நீர் ேனவுருக்கமுே் 
இரக்கமுே், நீடிய வபாறுமேயுே், 
பூரண கிருமபயுே், 
சத்தியமுமுள்ள மதேன்.

மயாோன் 1:17 எப்படிசயனிை் 
நியாயப்பிரமாைம் வமாவெயின் 
மூைமாய்க் சகாடுக்கப்படட்து, 
கிருலபயும் ெத்தியமும் 
இவயசுகிறிஸ்துவின் மூைமாய் 
உை்டாயின.

மராேர் 5:20 வமலும், 
மீறுதை் சபருகும்படிக்கு 
நியாயப்பிரமாைம் ேந்தது; 
அப்படியிருந்தும், பாேம் சபருகின 
இடத்திை் கிருலப அதிகமாய்ப் 
சபருகிை்று.

21 ஆதைாை் பாேம் மரைத்துக்கு 
ஏதுோக ஆை்டுசகாை்டதுவபாை, 
கிருலபயானது நம்முலடய 
கரத்்தராகிய இவயசு கிறிஸ்துவின் 
மூைமாய் நீதியினாவை 
நித்தியஜீேனுக்கு ஏதுோக 
ஆை்டுசகாை்டது.

எமபசியர் 1:9 காைங்கை் நிலைவேறு-
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ம்வபாது விைங்கும் நியமத்தின்படி 
பரவைாகத்திலிருக்கிைலேகளும் 
பூவைாகத்திலிருக்கிைலேகளுமா-
கிய ெகைமும் கிறிஸ்துவுக்குை்வை 
கூடட்ப்படவேை்டுசமன்று,

எமபசியர் 2:4 வதேவனா இரக்கத்திை் 
ஐசுேரியமுை்ைேராய் நம்மிை் 
அன்புகூரந்்த தம்முலடய மிகுந்த 
அன்பினாவை,

5 அக்கிரமங்கைிை் 
மரித்தேரக்ைாயிருந்த 
நம்லமக் கிறிஸ்துவுடவனகூட 
உயிரப்்பித்தார;் கிருலபயினாவை 
இரடச்ிக்கப்படட்ீரக்ை்.

6 கிறிஸ்து இவயசுவுக்குை் 
அேர ்நம்மிடத்திை் லேத்த 
தயவினாவை, தம்முலடய 
கிருலபயின் மகா வமன்லமயான 
ஐசுேரியத்லத ேருங்காைங்கைிை் 
விைங்கெச்ெய்ேதை்காக,

7 கிறிஸ்து இவயசுவுக்குை் 
நம்லம அேவராவடகூட எழுப்பி, 
உன்னதங்கைிவை அேவராவடகூட 
உடக்ாரவும் செய்தார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 86:5; ெங்கீதம் 103:8; 
ெங்கீதம் 111:4; ெங்கீதம் 130:4,7; ெங்கீதம் 145:8; 

வயாவேை் 2:13; மீகா 7:18.

F06 மேசியா தனித்து 
விடப்படுோர்.

F13 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள் குறித்த விேரங்கள்.

சங்கீதே் 88:14 கரத்்தாமே, ஏன் என் 
ஆத்துோமேத் தள்ளிவிடுகிறீர?் 
ஏன் உேது முகத்மத எனக்கு 
ேமறக்கிறீர?்

15 சிறுேயதுமுதல் நான் சிறுமே-

ப்பட்டேனுே் ோண்டுமபாகிற-
ேனுோயிருக்கிமறன்; உே்ோல் 
ேருே் திகில்கள் என்மேல் சுே-
ந்திருக்கிறது, நான் ேனங்கல-
ங்குகிமறன்.

16 உே்முமடய எரிசச்ல்கள் என்மேல் 
புரண்டுமபாகிறது; உே்முமடய 
பயங்கரங்கள் என்மன அதே்ப-
ண்ணுகிறது.

17 அமேகள் நாமடாறுே் தண்ண-ீ
மரப்மபால் என்மனச ்சூை்ந்து, 
ஏகோய் என்மன ேமளந்துவகா-
ள்ளுகிறது.

18 சிமநகிதமனயுே் மதாைமனயுே் 
எனக்குத் தூரோக விலக்கின-ீ
ர;் எனக்கு அறிமுகோனேரக்ள் 
ேமறந்துமபானாரக்ள்.

ேத்மதயு 26:37 வபதுருலேயும், 
செபவதயுவின் 
குமாரர ்இருேலரயும் 
கூடட்ிக்சகாை்டுவபாய், 
துக்கமலடயவும், வியாகுைப்படவும் 
சதாடங்கினார.்

38 அப்சபாழுது, அேர:் என் 
ஆத்துமா மரைத்துக்வகதுோன 
துக்கங்சகாை்டிருக்கிைது; நீங்கை் 
இங்வக தங்கி, என்வனாவட கூட 
விழித்திருங்கை் என்று சொை்லி;

39 ெை்று அப்புைம்வபாய், 
முகங்குப்புை விழுந்து: என் 
பிதாவே, இந்தப்பாத்திரம் 
என்லனவிடட்ு நீங்கக்கூடுமானாை் 
நீங்கும்படிசெய்யும்; ஆகிலும் என் 
சித்தத்தின்படியை்ை, உம்முலடய 
சித்தத்தின்படிவய ஆகக்கடேது 
என்று சஜபம்பை்ைினார.்

40 பின்பு, அேர ்சீேரக்ைிடத்திை் 
ேந்து, அேரக்ை் 
நித்திலரபை்ணுகிைலதக்கை்டு, 
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வபதுருலே வநாக்கி: நீங்கை் ஒரு 
மைி வநரமாேது என்வனாவடகூட 
விழித்திருக்கக்கூடாதா?

ேத்மதயு 26:56 ஆகிலும் 
தீரக்்கதரிசிகை் எழுதியிருக்கிை 
ேெனங்கை் நிலைவேறும்படி 
இலேகசைை்ைாம் ெம்பவிக்கிைது 
என்ைார.் அப்சபாழுது, 
சீேரக்சைை்ைாரும் அேலரவிடட்ு 
ஓடிப்வபானாரக்ை்.

ேத்மதயு 27:28 அேர ்ேஸ்திரங்கலைக் 
கைை்றி, சிேப்பான வமைங்கிலய 
அேருக்கு உடுத்தி,

29 முை்ளுகைாை் ஒரு முடிலயப் 
பின்னி, அேர ்சிரசின்வமை் 
லேத்து, அேர ்ேைதுலகயிை் 
ஒரு வகாலைக்சகாடுத்து, அேர ்
முன்பாக முைங்காை்படியிடட்ு: 
யூதருலடய ராஜாவே, ோை்க என்று 
அேலரப் பரியாெம்பை்ைி,

30 அேரவ்மை் துப்பி, அந்தக் வகாலை 
எடுத்து, அேலரெ ்சிரசிை் 
அடித்தாரக்ை்.

31 அேலரப் 
பரியாெம்பை்ைினபின்பு, 
அேருக்கு உடுத்தின 
வமைங்கிலயக் கைை்றி, 
அேருலடய ேஸ்திரங்கலை 
அேருக்கு உடுத்தி, அேலரெ ்
சிலுலேயிை் அலையும்படி 
சகாை்டுவபானாரக்ை்.

ேத்மதயு 27:46 ஒன்பதாம் மைி 
வநரத்திை் இவயசு: ஏலீ! ஏலீ! 
ைாமா ெபக்தானி, என்று மிகுந்த 
ெத்தமிடட்ுக் கூப்பிடட்ார;் அதை்கு 
என் வதேவன! என் வதேவன! ஏன் 
என்லனக் லகவிடட்ீர ்என்று 

அரத்்தமாம்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 22:11-21; ெங்கீதம் 31:11; 
ெங்கீதம் 38:10,11; ெங்கீதம் 69:17-21; ெங்கீதம் 88:8; 

ெங்கீதம் 143:3,4; ஏொயா 53:4-6,8,10,11; ஏொயா 
63:3; தானிவயை் 9:26; ெகரியா 13:7; மத்வதயு 27:39-

44; மாை்கு 14:33,34; லுூக்கா 22:44; வராமர ்8:32; 
கைாத்தியர ்3:13; 1 வபதுரு 2:24.

B01 மேசியா மதேனுமடய குோரன்.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 89:3 என்னால் 
வதரிந்துவகாள்ளப்பட்டேமனாமட 
உடன்படிக்மகபண்ணி 
என்தாசனாகிய தாவீமத 
மநாக்கி:

4 என்வறன்மறக்குே் உன் 
சந்ததிமய நிமலப்படுத்தி, 
தமலமுமற தமலமுமறயாக என் 
சிங்காசனத்மத ஸ்தாபிப்மபன் 
என்று ஆமணயிட்மடன் என்றார.் 
(மசலா.)

ேத்மதயு 12:18 இவதா, நான் 
சதரிந்துசகாை்ட என்னுலடய 
தாென், என் ஆத்துமாவுக்குப் 
பிரியமாயிருக்கிை என்னுலடய 
வநென்; என் ஆவிலய அேரவ்மை் 
அமரப்பை்ணுவேன், அேர ்
புைஜாதியாருக்கு நியாயத்லத 
அறிவிப்பார.்

19 ோக்குோதம் செய்யவுமாடட்ார,் 
கூக்குரலிடவுமாடட்ார;் அேருலடய 
ெத்தத்லத ஒருேனும் வீதிகைிை் 
வகடப்துமிை்லை.

20 அேர ்நியாயத்திை்கு சஜயங்கி
லடக்கப்பை்ணுகிைேலரக்கும், 
சநரிந்தநாைலை முறிக்காமலும், 
மங்கி எரிகிை திரிலய 
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அலைக்காமலும் இருப்பார.்
21 அேருலடய நாமத்தின்வமை் 

புைஜாதியார ்
நம்பிக்லகயாயிருப்பாரக்ை் 
என்பவத.

லுூக்கா 1:32 அேர ்சபரியேராயி-
ருப்பார,் உன்னதமானேருலடய 
குமாரன் என்னப்படுோர;் கரத்்த-
ராகிய வதேன் அேருலடய பிதா-
ோகிய தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:29 ெவகாதரவர, வகாத்திரத் 
தலைேனாகிய தாவீலதக்குறித்து 
நான் உங்களுடவன லதரியமாய்ப் 
வபசுகிைதை்கு இடங்சகாடுங்கை்; 
அேன் மரைமலடந்து 
அடக்கம்பை்ைப்படட்ான்; 
அேனுலடய கை்ைலை 
இந்நாை்ேலரக்கும் 
நம்மிடத்திலிருக்கிைது.

30 அேர ்தீரக்்கதரிசியாயிருந்து: 
உன் சிங்காெனத்திை் 
வீை்றிருக்க மாம்ெத்தின்படி 
உன் ெந்ததியிவை கிறிஸ்துலே 
எழும்பப்பை்ணுவேன் 
என்று வதேன் தனக்குெ ்
ெத்தியம்பை்ைினலத 
அறிந்தபடியினாை்,

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 89:28-34; எவரமியா 30:9; 
எவெக்கிவயை் 34:23,24; ஓசியா 3:5; மத்வதயு 3:17; 

எபிசரயர ்7:21.

E26 மேசியாோல் உண்டாகுே் 
இரட்சிப்பின் பணி.

சங்கீதே் 89:19 அப்வபாழுது 
நீர் உே்முமடய 
பக்தனுக்குத் தரிசனோகி: 
சகாயஞ்வசய்யத்தக்க சக்திமய 
ஒரு சவுரியோன்மேல் 
மேத்து, ஜனத்தில் 
வதரிந்துவகாள்ளப்பட்டேமன 
உயரத்்திமனன்.

உபாகேே் 
18:18 உன்லனப்வபாை 
ஒரு தீரக்்கதரிசிலய 
நான் அேரக்ளுக்காக 
அேரக்ை் ெவகாதரரிலிருந்து 
எழும்பப்பை்ைி, என் 
ோரத்்லதகலை அேர ்ோயிை் 
அருளுவேன்; நான் அேருக்குக் 
கை்பிப்பலதசயை்ைாம் 
அேரக்ளுக்குெ ்சொை்லுோர.்

19 என் நாமத்தினாவை அேர ்
சொை்லும் என் ோரத்்லதகளுக்குெ ்
செவிசகாடாதேன் எேவனா 
அேலன நான் விொரிப்வபன்.

லுூக்கா 
1:32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

லுூக்கா 7:16 எை்ைாரும் பயமலட-
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ந்து: மகா தீரக்்கதரிசியானேர ்
நமக்குை்வை வதான்றியிருக்கிைார ்
என்றும், வதேன் தமது ஜனங்க-
லைெ ்ெந்தித்தார ்என்றும் சொை்லி, 
வதேலன மகிலமப்படுத்தினாரக்-
ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
3:22 வமாவெ பிதாக்கலை 
வநாக்கி: நீங்கை் வதேனாகிய 
கரத்்தர ்என்லனப்வபாை ஒரு 
தீரக்்கதரிசிலய உங்களுக்காக 
உங்கை் ெவகாதரரிலிருந்து 
எழும்பப்பை்ணுோர;் அேர ்
உங்களுக்குெச்ொை்லும் 
எை்ைாேை்றிலும் அேருக்குெ ்
செவிசகாடுப்பீரக்ைாக.

பிலிப்பியர் 2:6 அேர ்
வதேனுலடய ரூபமாயிருந்தும், 
வதேனுக்குெ ்ெமமாயிருப்பலதக் 
சகாை்லையாடின சபாருைாக 
எை்ைாமை்,

7 தம்லமத்தாவம சேறுலமயாக்கி, 
அடிலமயின் ரூபசமடுத்து, மனுேர ்
ொயைானார.்

8 அேர ்மனுேரூபமாய்க் 
காைப்படட்ு, மரைபரியந்தம், 
அதாேது சிலுலேயின் 
மரைபரியந்தமும் 
கீை்ப்படிந்தேராகி, தம்லமத்தாவம 
தாை்த்தினார.்

9 ஆதைாை் வதேன் எை்ைாேை்றிை்கும் 
வமைாக அேலர உயரத்்தி,

10 இவயசுவின் நாமத்திை் 
ோவனார ்பூதைத்வதார ்பூமியின் 
கீைாவனாருலடய முைங்காை் 
யாவும் முடங்கும்படிக்கும்,

11 பிதாோகிய அேருக்கு 
மகிலமயாக இவயசுகிறிஸ்து 

கரத்்தசரன்று நாவுகை் யாவும் 
அறிக்லகபை்ணும்படிக்கும், 
எை்ைா நாமத்திை்கும் வமைான 
நாமத்லத அேருக்குத் 
தந்தருைினார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
3:7 பிைசதை்பியா 
ெலபயின் தூதனுக்கு நீ 
எழுதவேை்டியது என்னசேனிை்: 
பரிசுத்தமுை்ைேரும், 
ெத்தியமுை்ைேரும், தாவீதின் 
திைவுவகாலை உலடயேரும், 
ஒருேரும் பூடட்க்கூடாதபடிக்குத் 
திைக்கிைேரும், ஒருேரும் 
திைக்கக்கூடாதபடிக்குப் 
பூடட்ுகிைேருமாயிருக்கிைேர ்
சொை்லுகிைதாேது;

வமலும் காை்க: உபாகமம் 33:29; மாை்கு 1:24; 
எபிசரயர ்2:9-17.

B05 மேசியா பரிசுத்த ஆவியால் 
நிரப்பப்பட்டுள்ளார்.

D01 மேசியாவின் அபிமஷகே்.

சங்கீதே் 89:20 என் தாசனாகிய 
தாவீமதக் கண்டுபிடித்மதன்; என் 
பரிசுத்த மதலத்தினால் அேமன 
அபிமஷகே்பண்ணிமனன்.

21 என் மக அேமனாமட 
உறுதியாயிருக்குே்; என் புயே் 
அேமனப் பலப்படுத்துே்.

லுூக்கா 4:18 கரத்்தருலடய 
ஆவியானேர ்என்வமலிருக்கிைார;் 
தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேத்லதப் 
பிரெங்கிக்கும்படி என்லன 
அபிவேகம்பை்ைினார;் 
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இருதயம் நருங்குை்டேரக்லைக் 
குைமாக்கவும், 
சிலைப்படட்ேரக்ளுக்கு 
விடுதலைலயயும், 
குருடருக்குப் பாரல்ேலயயும் 
பிரசித்தப்படுத்தவும், 
சநாறுங்குை்டேரக்லை 
விடுதலையாக்கவும்,

மயாோன் 3:34 வதேனாை் 
அனுப்பப்படட்ேர ்வதேனுலடய 
ோரத்்லதகலைப் வபசுகிைார,் 
வதேன் அேருக்குத் தமது 
ஆவிலய அைவிை்ைாமை் 
சகாடுத்திருக்கிைார.்

மயாோன் 12:3 அப்சபாழுது 
மரியாை் விலைவயைப்சபை்ை 
கைங்கமிை்ைாத நைதம் 
என்னும் லதைத்திை் ஒரு 
இராத்தை் சகாை்டுேந்து, அலத 
இவயசுவின் பாதங்கைிை் பூசி, 
தன் தலைமயிராை் அேருலடய 
பாதங்கலைத் துலடத்தாை்; அந்த 
வீடு முழுேதும் லதைத்தின் 
பரிமைத்தினாை் நிலைந்தது.

மயாோன் 12:7 அப்சபாழுது இவயசு: 
இேலை விடட்ுவிடு, என்லன 
அடக்கம்பை்ணும் நாளுக்காக 
இலத லேத்திருந்தாை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
10:38 நெவரயனாகிய 
இவயசுலேத் வதேன் பரிசுத்த 
ஆவியினாலும் ேை்ைலமயினாலும் 
அபிவேகம்பை்ைினார;் வதேன் 
அேருடவனகூட இருந்தபடியினாவை 
அேர ்நன்லமசெய்கிைேராயும் 
பிொசின் ேை்ைலமயிை் 

அகப்படட் யாேலரயும் 
குைமாக்குகிைேராயும் 
சுை்றித்திரிந்தார.்

எபிவரயர் 1:8 குமாரலன வநாக்கி: 
வதேவன, உம்முலடய சிங்காெனம் 
என்சைன்லைக்குமுை்ைது, 
உம்முலடய ராஜ்யத்தின் 
செங்வகாை் நீதியுை்ை 
செங்வகாைாயிருக்கிைது.

9 நீர ்நீதிலய விரும்பி, அக்கிரமத்லத 
சேறுத்திருக்கிறீர;் ஆதைாை், 
வதேவன, உம்முலடய வதேன் 
உமது வதாைலரப்பாரக்்கிலும் 
உம்லம ஆனந்த லதைத்தினாை் 
அபிவேகம்பை்ைினார ்என்றும்;

வமலும் காை்க: #2; ெங்கீதம் 89:13; ஏொயா 41:10; 
ஏொயா 42:1; ெகரியா 10:12; மத்வதயு 26:12.

E13 மேசியாவின் 
ஊழியத்மதத் மதேன் 
உறுதிப்படுத்துகின்றார்.

   
சங்கீதே் 89:22 சத்துரு அேமன 

வநருக்குேதில்மல; 
நியாயக்மகட்டின் ேகன் அேமன 
ஒடுக்குேதில்மல.

ேத்மதயு 4:1 அப்சபாழுது இவயசு 
பிொசினாை் வொதிக்கப்படுேதை்கு 
ஆவியானேராவை 
ேனாந்தரத்திை்குக் 
சகாை்டுவபாகப்படட்ார.்

2 அேர ்இரவும் பகலும் நாை்பது 
நாை் உபோெமாயிருந்தபின்பு, 
அேருக்குப் பசியுை்டாயிை்று.

3 அப்சபாழுது வொதலனக்காரன் 
அேரிடத்திை் ேந்து: நீர ்

ெங்கீதம்



208

வதேனுலடய குமாரவனயானாை், 
இந்தக் கை்லுகை் 
அப்பங்கைாகும்படி சொை்லும் 
என்ைான்.

4 அேர ்பிரதியுத்தரமாக: மனுேன் 
அப்பத்தினாவைமாத்திரமை்ை, 
வதேனுலடய ோயிலிருந்து 
புைப்படுகிை ஒே்சோரு 
ோரத்்லதயினாலும் பிலைப்பான் 
என்று எழுதியிருக்கிைவத என்ைார.்

5 அப்சபாழுது பிொசு அேலரப் 
பரிசுத்த நகரத்திை்குக் 
சகாை்டுவபாய், வதோையத்து 
உப்பரிலகயின் வமை் அேலர 
நிறுத்தி:

6 நீர ்வதேனுலடய 
குமாரவனயானாை் தாைக்குதியும்; 
ஏசனனிை், தம்முலடய 
தூதரக்ளுக்கு உம்லமக்குறித்துக் 
கடட்லையிடுோர;் உமது 
பாதம் கை்லிை் இடைாதபடிக்கு, 
அேரக்ை் உம்லமக் லககைிை் 
ஏந்திக்சகாை்டு வபாோரக்ை் 
என்பதாய் எழுதியிருக்கிைது என்று 
சொன்னான்.

7 அதை்கு இவயசு: உன் 
வதேனாகிய கரத்்தலரப் பரீடல்ெ 
பாராதிருப்பாயாக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைவத என்ைார.்

8 மறுபடியும் பிொசு அேலர 
மிகவும் உயரந்்த மலையின்வமை் 
சகாை்டுவபாய், உைகத்தின் ெகை 
ராஜ்யங்கலையும் அலேகைின் 
மகிலமலயயும் அேருக்குக் 
காை்பித்து:

9 நீர ்ொே்டாங்கமாய் விழுந்து, 
என்லனப் பைிந்துசகாை்டாை், 
இலேகலைசயை்ைாம் உமக்குத் 
தருவேன் என்று சொன்னான்.

10 அப்சபாழுது இவயசு: அப்பாவை 

வபா ொத்தாவன; உன் வதேனாகிய 
கரத்்தலரப் பைிந்துசகாை்டு 
அேர ்ஒருேருக்வக ஆராதலன 
செய்ோயாக என்று 
எழுதியிருக்கிைவத என்ைார.்

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 89:23 அேன் சத்துருக்கமள 
அேனுக்குமுன்பாக ேடங்கடித்து, 
அேமனப் பமகக்கிறேரக்மள 
வேட்டுமேன்.

மயாோன் 15:23 என்லனப் 
பலகக்கிைேன் என் பிதாலேயும் 
பலகக்கிைான்.

லுூக்கா 19:27 அன்றியும் தங்கை்வமை் 
நான் ராஜாோகிைதை்கு 
மனதிை்ைாதிருந்தேரக்ைாகிய 
என்னுலடய ெத்துருக்கலை இங்வக 
சகாை்டுேந்து, எனக்கு முன்பாக 
சேடட்ிப்வபாடுங்கை் என்று 
சொன்னான் என்ைார்

வமலும் காை்க: #1; ெங்கீதம் 2:1-6; ெங்கீதம் 21:8,9; 
ெங்கீதம் 110:1; ெங்கீதம் 132:8.

E22 மேசியாவின் ஊழியர்கள் 
ஆசீர்ேதிக்கப்படுோர்கள்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 89:24 என் உண்மேயுே் என் 
கிருமபயுே் அேமனாடிருக்குே், 
என் நாேத்தினால் அேன் 
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வகாே்பு உயருே்.

மயாோன் 17:6 நீர ்உைகத்திை் 
சதரிந்சதடுத்து எனக்குத் தந்த 
மனுேருக்கு உம்முலடய நாமத்லத 
சேைிப்படுத்திவனன். அேரக்ை் 
உம்முலடயேரக்ைாயிருந்தாரக்ை், 
அேரக்லை எனக்குத் தந்தீர,் 
அேரக்ை் உம்முலடய ேெனத்லதக் 
லகக்சகாை்டிருக்கிைாரக்ை்.

மயாோன் 17:11 நான் இனி 
உைகத்திலிவரன், இேரக்ை் 
உைகத்திலிருக்கிைாரக்ை்; நான் 
உம்மிடத்திை்கு ேருகிவைன். 
பரிசுத்த பிதாவே, நீர ்எனக்குத் 
தந்தேரக்ை் நம்லமப்வபாை 
ஒன்ைாயிருக்கும்படிக்கு, 
நீர ்அேரக்லை உம்முலடய 
நாமத்தினாவை காத்துக்சகாை்ளும்.

மயாோன் 17:25 நீதியுை்ை 
பிதாவே, உைகம் உம்லம 
அறியவிை்லை, நான் உம்லம 
அறிந்திருக்கிவைன்; நீர ்என்லன 
அனுப்பினலத இேரக்ளும் 
அறிந்திருக்கிைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; ெங்கீதம் 89:16,17,28,33; 
ெங்கீதம் 91:14.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 89:25 அேன் மகமயச ்
சமுத்திரத்தின்மேலுே், அேன் 
ேலதுகரத்மத ஆறுகள்மேலுே் 
ஆளுே்படி மேப்மபன்.

யாத்திராகேே் 23:21 அேர ்
ெமுகத்திை் எெெ்ரிக்லகயாயிருந்து, 
அேர ்ோக்குக்குெ ்செவிசகாடு; 
அேலரக் வகாபப்படுத்தாவத; 
உங்கை் துவராகங்கலை அேர ்
சபாறுப்பதிை்லை; என் நாமம் 
அேர ்உை்ைத்திை் இருக்கிைது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வமலும் காை்க: #1.

A05 பிதாவுடனான மேசியாவின் 
உறவுமுமற.

B01 மேசியா மதேனுமடய குோரன்.

சங்கீதே் 89:26 அேன் என்மன 
மநாக்கி: நீர் என் பிதா, என் 
மதேன், என் இரட்சிப்பின் 
கன்ேமலவயன்று வசால்லுோன்.

ேத்மதயு 11:27 ெகைமும் 
என் பிதாவினாை் எனக்கு 
ஒப்புக்சகாடுக்கப்படட்ிருக்கிைது. 
பிதா தவிர வேசைாருேனும் 
குமாரலன அறியான்; 
குமாரனும், குமாரன் எேனுக்கு 
அேலர சேைிப்படுத்தெ ்
சித்தமாயிருக்கிைாவரா அேனும் 
தவிர வேசைாருேனும் பிதாலே 
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அறியான்.

லுூக்கா 23:46 இவயசு: பிதாவே, 
உம்முலடய லககைிை் என் 
ஆவிலய ஒப்புவிக்கிவைன் 
என்று மகா ெத்தமாய்க் 
கூப்பிடட்ுெச்ொன்னார;் இப்படிெ ்
சொை்லி, ஜீேலனவிடட்ார.்

மயாோன் 14:7 என்லன 
அறிந்தீரக்ைானாை் என் 
பிதாலேயும் அறிந்திருப்பீரக்ை்; 
இதுமுதை் நீங்கை் அேலர 
அறிந்தும் அேலரக் கை்டும் 
இருக்கிறீரக்ை் என்ைார.்

மயாோன் 14:23 இவயசு 
அேனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: 
ஒருேன் என்னிை் 
அன்பாயிருந்தாை், அேன் என் 
ேெனத்லதக் லகக்சகாை்ளுோன், 
அேனிை் என் பிதா 
அன்பாயிருப்பார;் நாங்கை் 
அேனிடத்திை் ேந்து அேவனாவட 
ோெம்பை்ணுவோம்.

மயாோன் 20:17 இவயசு 
அேலை வநாக்கி: என்லனத் 
சதாடாவத, நான் இன்னும் 
என் பிதாவினிடத்திை்கு 
ஏறிப்வபாகவிை்லை; நீ என் 
ெவகாதரரிடத்திை்குப் வபாய், 
நான் என் பிதாவினிடத்திை்கும் 
உங்கை் பிதாவினிடத்திை்கும், 
என் வதேனிடத்திை்கும் 
உங்கை் வதேனிடத்திை்கும் 
ஏறிப்வபாகிவைன் என்று 
அேரக்ளுக்குெ ்சொை்லு என்ைார.்

2 வகாரிந்தியர் 6:18 அப்வபாது, 

நான் உங்கலை ஏை்றுக்சகாை்டு, 
உங்களுக்குப் பிதாோயிருப்வபன், 
நீங்கை் எனக்குக் குமாரரும் குமார-
த்திகளுமாயிருப்பீரக்சைன்று ெரே்-
ேை்ைலமயுை்ை கரத்்தர ்சொை்லு-
கிைார.்

எபிவரயர் 1:5 எப்படிசயனிை், நீர ்
என்னுலடய குமாரன், இன்று 
நான் உம்லம சஜநிப்பித்வதன் 
என்றும்; நான் அேருக்குப் 
பிதாோயிருப்வபன், அேர ்எனக்குக் 
குமாரனாயிருப்பார ்என்றும், 
அேர ்தூதரக்ைிை் யாருக்காேது 
எப்வபாதாகிலும் சொன்னதுை்டா?

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
3:21 நான் சஜயங்சகாை்டு என் 
பிதாவினுலடய சிங்காெனத்திவை 
அேவராவடகூட உடக்ாரந்்ததுவபாை, 
சஜயங்சகாை்ளுகிைேசனேவனா 
அேனும் என்னுலடய 
சிங்காெனத்திை் என்வனாவடகூட 
உடக்ாரும்படிக்கு அருை்செய்வேன்.

வமலும் காை்க: 2 ொமுவேை் 22:47; 1 நாைாகமம் 
22:10; ெங்கீதம் 18:46; ெங்கீதம் 62:2,6,7; ெங்கீதம் 

95:1; மத்வதயு 10:32,33; மத்வதயு 26:39,42; வயாோன் 
8:54; வயாோன் 11:41; கைாத்தியர ்4:6.

A04 மேசியா நித்தியத்திலிருந்து 
இருக்கின்றேர்.

B01 மேசியா மதேனுமடய குோரன்.
E13 மேசியாவின் 

ஊழியத்மதத் மதேன் 
உறுதிப்படுத்துகின்றார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 89:27 நான் அேமன 
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எனக்கு முதற்மபறானேனுே், 
பூமியின் 
ராஜாக்கமளப்பாரக்்கிலுே் ேகா 
உயர்ந்தேனுோக்குமேன்.

28 என் கிருமபமய 
என்வறன்மறக்குே் 
அேனுக்காகக் காப்மபன்; என் 
உடன்படிக்மக, அேனுக்காக 
உறுதிப்படுத்தப்படுே்.

29 அேன் சந்ததி என்வறன்மறக்குே் 
நிமலத்திருக்கவுே், 
அேன் ராஜாசனே் 
ோனங்களுள்ளேட்டுே் 
நிமலநிற்கவுே்வசய்மேன்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:32 நீர ்என்னுலடய 
குமாரன், இன்று நான் உம்லம 
ஜநிப்பித்வதன் என்று இரை்டாம் 
ெங்கீதத்திை் எழுதியிருக்கிைபடிவய,

33 இவயசுலே எழுப்பினதினாவை 
வதேன் நம்முலடய பிதாக்களுக்கு 
அருைிெச்ெய்த ோக்குத்தத்தத்லத 
அேரக்ளுலடய பிை்லைகைாகிய 
நமக்கு நிலைவேை்றினார ்
என்று நாங்களும் உங்களுக்குெ ்
சுவிவெேமாய் அறிவிக்கிவைாம்.

34 இனி அேர ்
அழிவுக்குடப்டாதபடிக்கு 
அேலர மரித்வதாரிலிருந்து 
எழுப்பினார ்என்பலதக்குறித்து: 
தாவீதுக்கு அருைின நிெெ்யமான 
கிருலபகலை உங்களுக்குக் 
கடட்லையிடுவேன் என்று 
திருவுைம்பை்றினார.்

எபிவரயர் 1:5 எப்படிசயனிை், நீர ்
என்னுலடய குமாரன், இன்று 
நான் உம்லம சஜநிப்பித்வதன் 
என்றும்; நான் அேருக்குப் 

பிதாோயிருப்வபன், அேர ்எனக்குக் 
குமாரனாயிருப்பார ்என்றும், 
அேர ்தூதரக்ைிை் யாருக்காேது 
எப்வபாதாகிலும் சொன்னதுை்டா?

6 ஆகிலும், தமது 
முதை்வபைானேலர உைகத்திை் 
பிரவேசிக்கெச்ெய்தவபாது: 
தூதரக்ை் யாேரும் அேலரத் 
சதாழுதுசகாை்ைக்கடேரக்ை் 
என்ைார.்

7 வதேதூதலரக்குறித்வதா 
தம்முலடய தூதரக்லைக் 
காை்றுகைாகவும், தம்முலடய 
ஊழியக்காரலர அக்கினி 
ஜுோலைகைாகவும் செய்கிைார ்
என்று சொை்லியிருக்கிைது.

8 குமாரலன வநாக்கி: வதேவன, 
உம்முலடய சிங்காெனம் 
என்சைன்லைக்குமுை்ைது, 
உம்முலடய ராஜ்யத்தின் 
செங்வகாை் நீதியுை்ை 
செங்வகாைாயிருக்கிைது.

வகாமலாவசயர் 1:15 அேர ்
அதரிெனமான வதேனுலடய 
தை்சுரூபமும், ெரே் சிருே்டிக்கும் 
முந்தின வபறுமானேர.்

16 ஏசனன்ைாை் அேருக்குை் 
ெகைமும் சிருே்டிக்கப்படட்து; 
பரவைாகத்திலுை்ைலேகளும் 
பூவைாகத்திலுை்ைலேகளுமாகிய 
காைப்படுகிைலேகளும் 
காைப்படாதலேகளுமான 
ெகை ேஸ்துக்களும், 
சிங்காெனங்கைானாலும், 
கரத்்தத்துேங்கைானாலும், 
துலரத்தனங்கைானாலும், 
அதிகாரங்கைானாலும், 
ெகைமும் அேலரக்சகாை்டும் 
அேருக்சகன்றும் 
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சிருே்டிக்கப்படட்து.
17 அேர ்எை்ைாேை்றிை்கும் 

முந்தினேர,் எை்ைாம் அேருக்குை் 
நிலைநிை்கிைது.

18 அேவர ெலபயாகிய ெரீரத்துக்குத் 
தலையானேர;் எை்ைாேை்றிலும் 
முதை்ேராயிருக்கும்படி, அேவர 
ஆதியும் மரித்வதாரிலிருந்து எழுந்த 
முதை்வபறுமானேர.்

19 ெகை பரிபூரைமும் அேருக்குை்வை 
ோெமாயிருக்கவும்,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வமலும் காை்க: #1; #2; #4; வராமர ்8:20.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 89:35 ஒருவிமச 
என் பரிசுத்தத்தின்மபரில் 
ஆமணயிட்மடன், தாவீதுக்கு 
நான் வபாய்வசால்மலன்.

36 அேன் சந்ததி என்வறன்மறக்குே் 
இருக்குே்; அேன் சிங்காசனே் 
சூரியமனப்மபால எனக்கு 
முன்பாக நிமலநிற்குே்.

37 சந்திரமனப்மபால அது 
என்வறன்மறக்குே் உறுதியாயுே், 
ஆகாயேண்டலத்துச ்

சாட்சிமயப்மபால் 
உண்மேயாயுே் இருக்குே் என்று 
விளே்பினரீ.் (மசலா.)

லுூக்கா 
1:32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 9:8; சேைிப்படுத்தின 
விவெேம் 1:5.

A04 மேசியா நித்தியத்திலிருந்து 
இருக்கின்றேர்.

சங்கீதே் 90:2 பரே்தங்கள் 
மதான்றுமுன்னுே், நீர் 
பூமிமயயுே் உலகத்மதயுே் 
உருோக்குமுன்னுே், நீமர 
அநாதியாய் என்வறன்மறக்குே் 
மதேனாயிருக்கிறீர.்

மயாோன் 1:1 ஆதியிவை ோரத்்லத 
இருந்தது, அந்த ோரத்்லத 
வதேனிடத்திலிருந்தது, அந்த 
ோரத்்லத வதேனாயிருந்தது.

வமலும் காை்க: நீதிசமாழிகை் 8:22-26; 
ஏொயா 44:6; எபிசரயர ்1:10-12; எபிசரயர ்13:8; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 1:8.
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E03 மேசியாவுக்கு ஏற்பட்ட 
மசாதமன.

சங்கீதே் 91:11 உன் ேழிகளிவலல்லாே் 
உன்மனக்காக்குே்படி 
உனக்காகத் தே்முமடய 
தூதரக்ளுக்குக் கட்டமளயிடுோர.்

12 உன் பாதே் கல்லில் 
இடறாதபடிக்கு அேரக்ள் 
உன்மனத் தங்கள் மககளில் 
ஏந்திக்வகாண்டுமபாோரக்ள்.

லுூக்கா 4:9 அப்சபாழுது 
அேன் அேலர எருெவைமுக்குக் 
சகாை்டுவபாய், வதோையத்து 
உப்பரிலகயின் வமை் அேலர 
நிறுத்தி: நீர ்வதேனுலடய 
குமாரவனயானாை், இங்வகயிருந்து 
தாைக்குதியும்.

10 ஏசனனிை், உம்லமக் 
காக்கும்படிக்குத் தம்முலடய 
தூதரக்ளுக்கு உம்லமக்குறித்துக் 
கடட்லையிடுோர ்என்றும்,

11 உமது பாதம் கை்லிை் 
இடைாதபடிக்கு, அேரக்ை் 
உம்லமக் லககைிை் 
ஏந்திக்சகாை்டுவபாோரக்ை் 
என்றும் எழுதியிருக்கிைது என்று 
சொன்னான்.

12 அதை்கு இவயசு: உன் 
வதேனாகிய கரத்்தலரப் பரீடல்ெ 
பாராதிருப்பாயாக என்று 
சொை்லியிருக்கிைவத என்ைார.்

வமலும் காை்க: மத்வதயு 4:6; எபிசரயர ்1:14.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

சங்கீதே் 91:13 சிங்கத்தின்மேலுே் 
விரியன் பாே்பின்மேலுே் நீ 
நடந்து, பாலசிங்கத்மதயுே் 
ேலுசர்ப்பத்மதயுே் 
மிதித்துப்மபாடுோய்.

 
ோற்கு 16:18 ெரப்்பங்கலை 

எடுப்பாரக்ை்; ொவுக்வகதுோன 
யாசதான்லைக்குடித்தாலும் அது 
அேரக்லைெ ்வெதப்படுத்தாது; 
வியாதியஸ்தர ்வமை் லககலை 
லேப்பாரக்ை், அப்சபாழுது 
அேரக்ை் சொஸ்தமாோரக்ை் 
என்ைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
28:3 பவுை் சிை விைகுகலை 
ோரி அந்தசநருப்பின்வமை் 
வபாடுலகயிை், ஒரு விரியன்பாம்பு 
அனலுலைத்துப் புைப்படட்ு 
அேனுலடய லகலயக் 
கே்விக்சகாை்டது.

4 விேப்பூெச்ி அேன் லகயிவை 
சதாங்குகிைலத அந்நியராகிய 
அந்தத் தீோர ்கை்டவபாது, 
இந்த மனுேன் சகாலைபாதகன், 
இதை்குெ ்ெந்வதகமிை்லை; இேன் 
ெமுத்திரத்துக்குத் தப்பிேந்தும், 
பழியானது இேலனப் 
பிலைக்கசோடட்விை்லைசயன்று 
தங்களுக்குை்வை 
சொை்லிக்சகாை்டாரக்ை்.

5 அேன் அந்தப் பூெச்ிலயத் தீயிவை 
உதறிப்வபாடட்ு, ஒரு தீங்கும் 
அலடயாதிருந்தான்.
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2 தீமோத்மதயு 4:17 கரத்்தவரா 
எனக்குத் துலையாக 
நின்று, என்னாவை பிரெங்கம் 
நிலைவேறுகிைதை்காகவும், 
புைஜாதியார ்வகடக்ிைதை்காகவும், 
என்லனப் பைப்படுத்தினார;் 
சிங்கத்தின் ோயிலிருந்தும் நான் 
இரடச்ிக்கப்படவ்டன்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 1:6-8; ஏொயா 35:9; 
ஏொயா 65:25; தானிவயை் 6:21; சேைிப்படுத்தின 

விவெேம் 5:5.

F01 மேசியாவின் ேரணே் முன்னமர 
உமரக்கப்பட்டது.

G01 மேசியாவின் உயிர்த்வதழுதல் 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

G03 மேசியா மேன்மேயமடதல் 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

சங்கீதே் 91:14 அேன் என்னிடத்தில் 
ோஞ்மசயாயிருக்கிறபடியால் 
அேமன விடுவிப்மபன்; 
என் நாேத்மத அேன் 
அறிந்திருக்கிறபடியால் அேமன 
உயர்ந்த அமடக்கலத்திமல 
மேப்மபன்.

15 அேன் என்மன மநாக்கிக் 
கூப்பிடுோன், நான் 
அேனுக்கு ேறுஉத்தரவு 
அருளிசவ்சய்மேன்; ஆபத்தில் 
நாமன அேமனாடிருந்து, 
அேமனத் தப்புவித்து, அேமனக் 
கனப்படுத்துமேன்.

16 நீடித்த நாட்களால் அேமனத் 
திருப்தியாக்கி, என் இரட்சிப்மப 
அேனுக்குக் காண்பிப்மபன்.

 
மயாோன் 12:28 பிதாவே, உமது 

நாமத்லத மகிலமப்படுத்தும் 

என்ைார.் அப்சபாழுது: 
மகிலமப்படுத்திவனன், இன்னமும் 
மகிலமப்படுத்துவேன் என்கிை 
ெத்தம் ோனத்திலிருந்து 
உை்டாயிை்று.

மயாோன் 13:32 வதேன் 
அேரிை் மகிலமப்படட்ிருந்தாை், 
வதேன் அேலரத் தம்மிை் 
மகிலமப்படுத்துோர,் சீக்கிரமாய் 
அேலர மகிலமப்படுத்துோர.்

மயாோன் 14:23 இவயசு 
அேனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: 
ஒருேன் என்னிை் 
அன்பாயிருந்தாை், அேன் என் 
ேெனத்லதக் லகக்சகாை்ளுோன், 
அேனிை் என் பிதா 
அன்பாயிருப்பார;் நாங்கை் 
அேனிடத்திை் ேந்து அேவனாவட 
ோெம்பை்ணுவோம்.

மயாோன் 
16:14 அேர ்என்னுலடயதிை் 
எடுத்து உங்களுக்கு 
அறிவிப்பதினாை் என்லன 
மகிலமப்படுத்துோர.்

மயாோன் 
16:27 நீங்கை் என்லனெ ்
சிவநகித்து, நான் வதேனிடத்திலிருந்து 
புைப்படட்ுேந்வதசனன்று 
விசுோசிக்கிைபடியினாை் 
பிதாதாவம உங்கலைெ ்
சிவநகிக்கிைார.்

மயாோன் 21:19 இன்னவித-
மான மரைத்தினாவை அேன் 
வதேலன மகிலமப்படுத்தப்வபாகி-
ைாசனன்பலதக் குறிக்கும்படியாக 
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இப்படிெ ்சொன்னார.் அேர ்இலதெ ்
சொை்லியபின்பு, அேலன வநாக்கி: 
என்லனப் பின்பை்றிோ என்ைார.்

எபிவரயர் 5:7 அேர ்
மாம்ெத்திலிருந்த நாடக்ைிை், 
தம்லம மரைத்தினின்று 
இரடச்ிக்க ேை்ைலமயுை்ைேலர 
வநாக்கி, பைத்த ெத்தத்வதாடும் 
கை்ைீவராடும் 
விை்ைப்பம்பை்ைி, 
வேை்டுதை்செய்து, தமக்கு 
உை்டான பயபக்தியினிமித்தம் 
வகடக்ப்படட்ு,

8 அேர ்குமாரனாயிருந்தும் 
படட்பாடுகைினாவை 
கீை்ப்படிதலைக் கை்றுக்சகாை்டு,

வமலும் காை்க: வராமர ்8:28; ெங்கீதம் 18:3,4; 
ெங்கீதம் 16:10; ெங்கீதம் 21:4; ெங்கீதம் 61:5,6.

A04 மேசியா நித்தியத்திலிருந்து 
இருக்கின்றேர்.

D04 இராஜாோக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

சங்கீதே் 93:1 கரத்்தர் 
ராஜரிகே்பண்ணுகிறார;் 
ேகத்துேத்மத 
அணிந்துவகாண்டிருக்கிறார;் 
கரத்்தர் பராக்கிரேத்மத 
அணிந்து, அேர் 
அமதக் கசம்சயாகக் 
கட்டிக்வகாண்டிருக்கிறார;் 
ஆதலால் பூசச்க்கரே் 
அமசயாதபடி 
நிமலவபற்றிருக்கிறது.

2 உேது சிங்காசனே் 
பூரே்முதல் உறுதியானது; நீர் 

அநாதியாயிருக்கிறீர.்

நீதிவோழிகள் 8:22 கரத்்தர ்தமது 
கிரிலயகளுக்குமுன் பூரே்முதை் 
என்லனத் தமது ேழியின் 
ஆதியாகக் சகாை்டிருந்தார.்

23 பூமி உை்டாகுமுன்னும், 
ஆதிமுதை்சகாை்டும் அநாதியாய் 
நான் அபிவேகம்பை்ைப்படவ்டன்.

எபிவரயர் 1:2 இந்தக் கலடசி 
நாடக்ைிை் குமாரன் மூைமாய் 
நமக்குத் திருவுைம்பை்றினார;் 
இேலரெ ்ெரே்த்துக்கும் 
சுதந்தரோைியாக நியமித்தார,் 
இேலரக்சகாை்டு 
உைகங்கலையும் உை்டாக்கினார.்

3 இேர ்அேருலடய மகிலமயின் 
பிரகாெமும், அேருலடய 
தன்லமயின் சொரூபமுமாயிருந்து, 
ெரே்த்லதயும் தம்முலடய 
ேை்ைலமயுை்ை ேெனத்தினாவை 
தாங்குகிைேராய், தம்மாவைதாவம 
நம்முலடய பாேங்கலை 
நீக்கும் சுத்திகரிப்லப 
உை்டுபை்ைி, உன்னதத்திலுை்ை 
மகத்துேமானேருலடய 
ேைதுபாரிெத்திவை உடக்ாரந்்தார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 19:6 
அப்சபாழுது திரைான ஜனங்கை் 
இடும் ஆரோரம்வபாைவும், 
சபருசேை்ை இலரெெ்ை்வபாைவும், 
பைத்த இடிமுைக்கம்வபாைவும், 
ஒரு ெத்தமுை்டாகி: அை்வைலூயா, 
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனாகிய 
கரத்்தர ்ராஜ்யபாரம்பை்ணுகிைார.்

7 நாம் ெந்வதாேப்படட்ுக் 
கைிகூரந்்து அேருக்குத் 
துதிசெலுத்தக்கடவோம். 
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ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
கலியாைம் ேந்தது, 
அேருலடய மலனவி தன்லன 
ஆயத்தம்பை்ைினாை் என்று 
சொை்ைக் வகடவ்டன்.

வமலும் காை்க: #1; #2; மீகா 5:2; எபிசரயர ்1:10-
12; எபிசரயர ்13:8; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 

1:8,17,18.

A08 மேசியாவின் வபயர்களுே் 
அமட வோழிகளுே்.

H05 மேசியாவிற்கு ேருே் 
ேகிமேயுே் ேல்லமேயுே்.

சங்கீதே் 95:1 கரத்்தமரக் 
வகே்பீரோய்ப் பாடி, நே்முமடய 
இரட்சணியக் கன்ேமலமயச ்
சங்கீரத்்தனே் பண்ணக்கடமோே் 
ோருங்கள்.

2 துதித்தலுடமன அேர் சந்நிதிக்கு 
முன்பாக ேந்து, சங்கீதங்களால் 
அேமர ஆர்ப்பரித்துப் 
பாடக்கடமோே்.

3 கரத்்தமர ேகா மதேனுே், 
எல்லா மதேரக்ளுக்குே் 
ேகாராஜனுோயிருக்கிறார.்

2 சாமுமேல் 22:2 கரத்்தர ்என் 
கன்மலையும், என் வகாடல்டயும், 
என் ரடெ்கருமானேர.்

2 சாமுமேல் 22:32 கரத்்தலர 
அை்ைாமை் வதேன் யார?் 
நம்முலடய வதேலனயன்றி 
கன்மலையும் யார?்

2 சாமுமேல் 
22:47 கரத்்தர ்ஜீேனுை்ைேர;் 
என் கன்மலையானேர ்

ஸ்வதாத்திரிக்கப்படுோராக; 
என் ரடச்ிப்பின் கன்மலையாகிய 
வதேன் உயரந்்திருப்பாராக.

2 சாமுமேல் 23:3 இஸ்ரவேலின் 
வதேனும் இஸ்ரவேலின் 
கன்மலையுமானேர ்எனக்குெ ்
சொை்லி உலரத்ததாேது: 
நீதிபரராய் மனுேலர 
ஆை்டு, சதய்ேபயமாய்த் 
துலரத்தனம்பை்ணுகிைேர ்
இருப்பார.்

1 வகாரிந்தியர் 10:4 எை்ைாரும் 
ஒவர ஞானபானத்லதக் 
குடித்தாரக்ை். எப்படிசயனிை், 
அேரக்வைாவடகூடெ ்சென்ை 
ஞானக்கன்மலையின் தை்ைீலரக் 
குடித்தாரக்ை்; அந்தக் கன்மலை 
கிறிஸ்துவே.

வமலும் காை்க: #1; #4; உபாகமம் 32:4,15,18; 
ெங்கீதம் 18:1,2,31,46; ெங்கீதம் 19:14; ெங்கீதம் 

31:2,3; ெங்கீதம் 62:2,6,7; ெங்கீதம் 71:3; ெங்கீதம் 
73:26; ெங்கீதம் 78:35; ெங்கீதம் 89:26; ெங்கீதம் 

92:15; ெங்கீதம் 94:22; ெங்கீதம் 144:1; ஏொயா 26:4; 
ஏொயா 30:29; ஏொயா 44:8.

B06 மேசியா நல்ல மேய்ப்பர்.
E26 மேசியாோல் உண்டாகுே் 

இரட்சிப்பின் பணி.

சங்கீதே் 95:7 அேர் நே்முமடய 
மதேன்; நாே் அேர் 
மேய்சச்லின் ஜனங்களுே், அேர் 
மகக்குள்ளான ஆடுகளுோமே.

8 இன்று அேருமடய 
சத்தத்மதக் மகட்பீரக்ளாகில், 
ேனாந்தரத்தில் மகாபே் 
மூட்டினமபாதுே் மசாதமன 
நாளிலுே் நடந்ததுமபால 

ெங்கீதம்



217

உங்கள் இருதயத்மதக் 
கடினப்படுத்தாமதயுங்கள்.

9 அங்மக உங்கள் பிதாக்கள் 
என்மனச ்மசாதித்து, 
என்மனப் பரட்ீமசபாரத்்து என் 
கிரிமயமயயுே் கண்டாரக்ள்.

10 நாற்பது ேருஷோய் நான் 
அந்தச ்சந்ததிமய அமராசித்து, 
அேரக்ள் ேழுவிப்மபாகிற 
இருதயமுள்ள ஜனவேன்றுே், 
என்னுமடய ேழிகமள 
அறியாதேரக்வளன்றுே் வசால்லி,

11 என்னுமடய 
இமளப்பாறுதலில் அேரக்ள் 
பிரமேசிப்பதில்மலவயன்று, 
என்னுமடய மகாபத்திமல 
ஆமணயிட்மடன்.

ேத்மதயு 11:28 ேருத்தப்படட்ுப் 
பாரஞ்சுமக்கிைேரக்வை நீங்கை் 
எை்ைாரும் என்னிடத்திை் 
ோருங்கை்; நான் உங்களுக்கு 
இலைப்பாருதை் தருவேன்.

29 நான் ொந்தமும் 
மனத்தாை்லமயுமாயிருக்கிவைன்; 
என் நுகத்லத உங்கை்வமை் 
ஏை்றுக்சகாை்டு, என்னிடத்திை் 
கை்றுக்சகாை்ளுங்கை். அப்சபாழுது, 
உங்கை் ஆத்துமாக்களுக்கு 
இலைப்பாறுதை் கிலடக்கும்.

மயாோன் 10:14 நாவன 
நை்ை வமய்ப்பன்; பிதா என்லன 
அறிந்திருக்கிைதுவபாைவும், 
நான் பிதாலே 
அறிந்திருக்கிைதுவபாைவும்,

15 நான் என்னுலடயலேகலை 
அறிந்தும் என்னுலடயலேகைாை் 
அறியப்படட்ுமிருக்கிவைன்; 
ஆடுகளுக்காக என் ஜீேலனயும் 

சகாடுக்கிவைன்.
16 இந்தத் 

சதாழுேத்திலுை்ைலேகைை்ைாமை் 
வேவை ஆடுகளும் எனக்கு 
உை்டு; அலேகலையும் 
நான் சகாை்டுேரவேை்டும், 
அலேகை் என் ெத்தத்துக்குெ ்
செவிசகாடுக்கும். அப்சபாழுது 
ஒவர மந்லதயும் ஒவர 
வமய்ப்பனுமாகும்.

எபிவரயர் 3:7 ஆலகயாை், பரிசுத்த 
ஆவியானேர ்சொை்லுகிைபடிவய 
இன்று அேருலடய ெத்தத்லதக் 
வகடப்ீரக்ைாகிை்,

8 ேனாந்தரத்திவை 
வகாபமூடட்ினவபாதும், 
வொதலனநாைிலும் நடந்ததுவபாை, 
உங்கை் இருதயங்கலைக் 
கடினப்படுத்தாதிருங்கை்.

9 அங்வக உங்கை் பிதாக்கை் 
என்லனெ ்வொதித்து, என்லனப் 
பரீடல்ெபாரத்்து, நாை்பது 
ேருேகாைம் என் கிரிலயகலைக் 
கை்டாரக்ை்.

10 ஆதைாை், நான் அந்தெ ்
ெந்ததிலய அவராசித்து, அேரக்ை் 
எப்சபாழுதும் ேழுவிப்வபாகிை 
இருதயமுை்ை ஜனசமன்றும், 
என்னுலடய ேழிகலை 
அறியாதேரக்சைன்றும் சொை்லி;

11 என்னுலடய 
இலைப்பாறுதலிை் அேரக்ை் 
பிரவேசிப்பதிை்லைசயன்று 
என்னுலடய வகாபத்திவை 
ஆலையிடவ்டன் என்ைார.்

12 ெவகாதரவர, ஜீேனுை்ை 
வதேலனவிடட்ு 
விைகுேதை்வகதுோன 
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அவிசுோெமுை்ை 
சபாை்ைாத இருதயம் 
உங்கைிசைாருேனுக்குை்ளும் 
இராதபடிக்கு நீங்கை் 
எெெ்ரிக்லகயாயிருங்கை்.

13 உங்கைிை் ஒருேனாகிலும் 
பாேத்தின் ேஞ்ெலனயினாவை 
கடினப்படட்ுப் வபாகாதபடிக்கு, 
இன்று என்னப்படுமைவும் 
நாவடாறும் ஒருேருக்சகாருேர ்
புத்திசொை்லுங்கை்.

14 நாம் ஆரம்பத்திவை சகாை்ட 
நம்பிக்லகலய முடிவுபரியந்தம் 
உறுதியாய்ப்பை்றிக்சகாை்டிருப்
வபாமாகிை், கிறிஸ்துவினிடத்திை் 
பங்குை்ைேரக்ைாயிருப்வபாம்.

15 இன்று அேருலடய 
ெத்தத்லதக் வகடப்ீரக்ைாகிை், 
வகாபமூடட்ுதலிை் நடந்ததுவபாை 
உங்கை் இருதயங்கலைக் 
கடினப்படுத்தாதிருங்கை் என்று 
சொை்லியிருக்கிைவத.

16 வகடட்ேரக்ைிை் 
வகாபமூடட்ினேரக்ை் யார?் 
வமாவெயினாை் எகிப்திலிருந்து 
புைப்படட் யாேரும் அப்படிெ ்
செய்தாரக்ைை்ைோ?

17 வமலும், அேர ்நாை்பது 
ேருேமாய் யாலர அவராசித்தார?் 
பாேஞ்செய்தேரக்லையை்ைோ? 
அேரக்ளுலடய ெேங்கை் 
ேனாந்தரத்திை் 
விழுந்துவபாயிை்வை.

18 பின்னும், என்னுலடய 
இலைப்பாறுதலிை் 
பிரவேசிப்பதிை்லைசயன்று அேர ்
யாலரக்குறித்து ஆலையிடட்ார?் 
கீை்ப்படியாதேரக்லைக் 
குறித்தை்ைோ?

19 ஆதைாை், அவிசுோெத்தினாவை 

அேரக்ை் அதிை் பிரவேசிக்க
க்கூடாமை்வபானாரக்சைன்று 
பாரக்்கிவைாம்.

எபிவரயர் 4:1 ஆனபடியினாவை, 
அேருலடய இலைப்பாறுதலிை் 
பிரவேசிப்பதை்வகதுோன 
ோக்குத்தத்தம் 
நமக்குை்டாயிருக்க, உங்கைிை் 
ஒருேனும் அலத அலடயாமை் 
பின்ோங்கிப்வபானேனாகக் 
காைப்படாதபடிக்குப் 
பயந்திருக்கக்கடவோம்.

2 ஏசனனிை், சுவிவெேம் 
அேரக்ளுக்கு 
அறிவிக்கப்படட்துவபாை 
நமக்கும் அறிவிக்கப்படட்து; 
வகடட்ேரக்ை் விசுோெமிை்ைாமை் 
வகடட்படியினாை், அேரக்ை் 
வகடட் ேெனம் அேரக்ளுக்குப் 
பிரவயாஜனப்படவிை்லை.

3 விசுோசித்தேரக்ைாகிய 
நாவம அந்த இலைப்பாறுதலிை் 
பிரவேசிக்கிவைாம்; அேருலடய 
கிரிலயகை் உைத்வதாை்ைமுதை் 
முடிந்திருந்தும் இேரக்ை் 
என்னுலடய இலைப்பாறுதலிை் 
பிரவேசிப்பதிை்லைசயன்று 
என்னுலடய வகாபத்திவை 
ஆலையிடவ்டன் என்ைார்

4 வமலும், வதேன் தம்முலடய 
கிரிலயகலைசயை்ைாம் முடித்து 
ஏைாம் நாைிவை ஓய்ந்திருந்தார ்
என்று ஏைாம் நாலைக்குறித்து 
ஓரிடத்திை் சொை்லியிருக்கிைார.்

5 அன்றியும், அேரக்ை் 
என்னுலடய இலைப்பாறுதலிை் 
பிரவேசிப்பதிை்லை என்றும் 
அந்த இடத்திவைதாவன 
சொை்லியிருக்கிைார.்
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6 ஆலகயாை், சிைர ்
அதிை் பிரவேசிப்பது 
இன்னும் ேரப்வபாகிை 
காரியமாயிருக்கிைபடியினாலும், 
சுவிவெேத்லத 
முதைாேது வகடட்ேரக்ை் 
கீை்ப்படியாலமயினாவை 
அதிை் பிரவேசியாமை் 
வபானபடியினாலும்,

7 இன்று அேருலடய 
ெத்தத்லதக் வகடப்ீரக்ைாகிை் 
உங்கை் இருதயங்கலைக் 
கடினப்படுத்தாதிருங்கை் 
என்று சேகுகாைத்திை்குப்பின்பு 
தாவீதின் ெங்கீதத்திவை 
சொை்லியிருக்கிைபடி, இன்று 
என்று சொை்ேதினாவை பின்னும் 
ஒருநாலைக் குறித்திருக்கிைார.்

8 வயாசுோ அேரக்லை இலைப்பாறு
தலுக்குடப்டுத்தியிருந்தாை், பின்பு 
அேர ்வேசைாரு நாலைக்குறித்துெ ்
சொை்லியிருக்கமாடட்ாவர.

9 ஆலகயாை், வதேனுலடய 
ஜனங்களுக்கு இலைப்பாறுகிை 
காைம் இனிேருகிைதாயிருக்கிைது.

10 ஏசனனிை், அேருலடய 
இலைப்பாறுதலிை் பிரவேசித்தேன், 
வதேன் தம்முலடய கிரிலயகலை 
முடித்து ஓய்ந்ததுவபாை, தானும் 
தன் கிரிலயகலை முடித்து 
ஓய்ந்திருப்பான்.

11 ஆலகயாை், அந்தத் 
திருே்டாந்தத்தின்படி, 
ஒருேனாகிலும் 
கீை்ப்படியாலமயினாவை 
விழுந்துவபாகாதபடிக்கு, நாம் இந்த 
இலைப்பாறுதலிை் பிரவேசிக்க 
ஜாக்கிரலதயாயிருக்கக்கடவோம்.

1 மபதுரு 2:25 சிதறுை்ட 

ஆடுகலைப்வபாலிருந்தீரக்ை்; 
இப்சபாழுவதா உங்கை் 
ஆத்துமாக்களுக்கு வமய்ப்பரும் 
கை்காைியுமானேரிடத்திை் 
திருப்பப்படட்ிருக்கிறீரக்ை்.

யூதா 1:5 நீங்கை் முன்னவம 
அறிந்திருந்தாலும், நான் 
உங்களுக்கு நிலனப்பூடட் 
விரும்புகிைசதன்னசேனிை், 
கரத்்தர ்தமது ஜனத்லத 
எகிப்து வதெத்திலிருந்து 
ேரப்பை்ைி இரடச்ித்து, பின்பு 
விசுோசியாதேரக்லை அழித்தார.்

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 2:2,3; யாத்திராகமம் 
17:2-7; எை்ைாகமம் 14:11-30; உபாகமம் 1:34,35; 

உபாகமம் 2:14-16; ெங்கீதம் 78:17,18,40,41,56; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 20:28; 1 

சகாரிந்தியர ்10:9; எபிசரயர ்11:16; எபிசரயர ்
12:25; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 14:13.

E15 மேசியா ேகிை்சச்ியான 
வசய்திமயக் வகாண்டு 
ேருோர்.

சங்கீதே் 96:1 கரத்்தருக்குப் 
புதுப்பாட்மடப் பாடுங்கள், 
பூமியின் குடிகமள, எல்லாருே் 
கரத்்தமரப் பாடுங்கள்.

2 கரத்்தமரப் பாடி, அேருமடய 
நாேத்மத ஸ்மதாத்திரித்து, 
நாளுக்குநாள் அேருமடய 
இரட்சிப்மபச ்சுவிமசஷோய் 
அறிவியுங்கள்.

3 ஜாதிகளுக்குள் அேருமடய 
ேகிமேமயயுே், சகல 
ஜனங்களுக்குள்ளுே் அேருமடய 
அதிசயங்கமளயுே் விேரித்துச ்
வசால்லுங்கள்.
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ேத்மதயு 28:19 ஆலகயாை், 
நீங்கை் புைப்படட்ுப்வபாய் ெகை 
ஜாதிகலையும் சீேராக்கி, பிதா 
குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் 
நாமத்திவை அேரக்ளுக்கு 
ஞானஸ்நானங்சகாடுத்து,

லுூக்கா 24:47 அன்றியும் 
மனந்திரும்புதலும் பாேமன்னிப்பும் 
எருெவைம் சதாடங்கிெ ்
ெகைவதெத்தாருக்கும் 
அேருலடய நாமத்தினாவை 
பிரெங்கிக்கப்படவும் வேை்டியது.

எமபசியர் 1:3 நம்முலடய 
கரத்்தராகிய இவயசுகிறிஸ்துவின் 
பிதாோகிய வதேனுக்கு 
ஸ்வதாத்திரம்; அேர ்
கிறிஸ்துவுக்குை் உன்னதங்கைிவை 
ஆவிக்குரிய ெகை 
ஆசீரே்ாதத்தினாலும் நம்லம 
ஆசீரே்தித்திருக்கிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:13 அப்சபாழுது, ோனத்திலும் 
பூமியிலும் பூமியின் கீழுமிருக்கிை 
சிருே்டிகை் யாவும், 
ெமுத்திரத்திலுை்ைலேகளும், 
அேை்றுைடங்கிய ேஸ்துக்கை் 
யாவும்: சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிைேருக்கும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கும் 
ஸ்வதாத்திரமும் கனமும் 
மகிலமயும் ேை்ைலமயும் ெதா 
காைங்கைிலும் உை்டாேதாக 
என்று சொை்ைக்வகடவ்டன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 14:6 
பின்பு, வேசைாரு தூதன் ோனத்தின் 
மத்தியிவை பைக்கக்கை்வடன்; 

அேன் பூமியிை் ோெம்பை்ணுகிை 
ெகை ஜாதிகளுக்கும், 
வகாத்திரத்தாருக்கும், 
பாலேக்காரருக்கும், 
ஜனக்கூடட்த்தாருக்கும் 
அறிவிக்கத்தக்கதாக 
நித்திய சுவிவெேத்லத 
உலடயேனாயிருந்து,

7 மிகுந்த ெத்தமிடட்ு: 
வதேனுக்குப் பயந்து, அேலர 
மகிலமப்படுத்துங்கை்; அேர ்
நியாயத்தீரப்்புக்சகாடுக்கும் 
வேலை ேந்தது; ோனத்லதயும் 
பூமிலயயும் ெமுத்திரத்லதயும் 
நீரூை்றுகலையும் 
உை்டாக்கினேலரவய 
சதாழுதுசகாை்ளுங்கசைன்று 
கூறினான்.

H01 மேசியாவின் ேறுேருமக 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 96:7 ஜனங்களின் 
ேே்சங்கமள, கரத்்தருக்கு 
ேகிமேமயயுே் 
ேல்லமேமயயுே் வசலுத்துங்கள், 
கரத்்தருக்மக அமதச ்
வசலுத்துங்கள்.

8 கரத்்தருக்கு அேருமடய 
நாேத்திற்குரிய ேகிமேமயச ்
வசலுத்தி, காணிக்மககமளக் 
வகாண்டுேந்து, அேருமடய 
பிராகாரங்களில் 
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பிரமேசியுங்கள்.
9 பரிசுத்த அலங்காரத்துடமன 

கரத்்தமரத் 
வதாழுதுவகாள்ளுங்கள்; 
பூமலாகத்தாமர, நீங்கள் யாேருே் 
அேருக்கு முன்பாக நடுங்குங்கள்.

10 கரத்்தர் ராஜரிகே்பண்ணுகிறார,் 
ஆமகயால் பூசச்க்கரே் 
அமசயாதபடி 
உறுதிப்பட்டிருக்குே்; அேர் 
ஜனங்கமள நிதானோய் 
நியாயந்தீர்ப்பார் என்று 
ஜாதிகளுக்குள்மள வசால்லுங்கள்.

11 ோனங்கள் ேகிை்ந்து, பூமி 
பூரிப்பாகி, சமுத்திரமுே் அதின் 
நிமறவுே் முைங்குேதாக.

12 நாடுே் அதிலுள்ள யாவுே் 
களிகூருேதாக; அப்வபாழுது 
கரத்்தருக்கு முன்பாக காட்டு 
விருட்சங்கவளல்லாே் 
வகே்பீரிக்குே்.

13 அேர் ேருகிறார,் அேர் பூமிமய 
நியாயந்தீரக்்க ேருகிறார;் 
அேர் பூமலாகத்மத நீதிமயாடுே், 
ஜனங்கமளச ்சத்தியத்மதாடுே் 
நியாயந்தீர்ப்பார.்

கலாத்தியர் 
1:16 தம்முலடய குமாரலன நான் 
புைஜாதிகைிடத்திை் சுவிவெேமாய் 
அறிவிக்கும்சபாருடட்ாக, அேலர 
எனக்குை் சேைிப்படுத்தப் 
பிரியமாயிருந்தவபாது, 
உடவன நான் மாம்ெத்வதாடும் 
இரத்தத்வதாடும் 
வயாெலனபை்ைாமலும்;

1 வதசமலானிக்மகயர் 
4:16 ஏசனனிை், கரத்்தர ்தாவம 
ஆரோத்வதாடும், பிரதான 

தூதனுலடய ெத்தத்வதாடும், வதே 
எக்காைத்வதாடும் ோனத்திலிருந்து 
இைங்கிேருோர;் அப்சபாழுது 
கிறிஸ்துவுக்குை் மரித்தேரக்ை் 
முதைாேது எழுந்திருப்பாரக்ை்.

17 பின்பு உயிவராடிருக்கும் நாமும் 
கரத்்தருக்கு எதிரச்காை்டுவபாக 
வமகங்கை்வமை், 
அேரக்வைாவடகூட ஆகாயத்திை் 
எடுத்துக்சகாை்ைப்படட்ு, 
இே்விதமாய் எப்சபாழுதும் 
கரத்்தருடவனகூட இருப்வபாம்.

18 ஆலகயாை், இந்த 
ோரத்்லதகைினாவை நீங்கை் 
ஒருேலரசயாருேர ்வதை்றுங்கை்.

2 வதசமலானிக்மகயர் 
1:10 அேரக்ை் கரத்்தருலடய 
ெந்நிதானத்திலிருந்தும், 
அேருலடய ேை்ைலமசபாருந்திய 
மகிலமயிலிருந்தும் நீங்கைாகி, 
நித்திய அழிோகிய தை்டலனலய 
அலடோரக்ை்.

2 தீமோத்மதயு 4:8 இதுமுதை் 
நீதியின் கிரீடம் எனக்காக 
லேக்கப்படட்ிருக்கிைது, 
நீதியுை்ை நியாயாதிபதியாகிய 
கரத்்தர ்அந்நாைிவை அலத 
எனக்குத் தந்தருளுோர;் 
எனக்கு மாத்திரமை்ை, அேர ்
பிரென்னமாகுதலை விரும்பும் 
யாேருக்கும் அலதத் தந்தருளுோர.்

தீத்து 2:13 நாம் நம்பியிருக்கிை 
ஆனந்த பாக்கியத்துக்கும், மகா 
வதேனும் நமது இரடெ்கருமாகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவினுலடய 
மகிலமயின் 
பிரென்னமாகுதலுக்கும் எதிரப்ார்
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த்துக்சகாை்டிருக்கும்படி நமக்குப் 
வபாதிக்கிைது.

2 மபதுரு 3:12 வதேனுலடய நாை் 
சீக்கிரமாய் ேரும்படிக்கு மிகுந்த 
ஆேவைாவட காத்திருங்கை்; அந்த 
நாைிை் ோனங்கை் சேந்து அழிந்து, 
பூதங்கை் எரிந்து உருகிப்வபாம்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:18 ஜாதிகை் 
வகாபித்தாரக்ை், அப்சபாழுது 
உம்முலடய வகாபம் 
மூை்டது; மரித்வதார ்
நியாயத்தீரப்்பலடகிைதை்கும், 
தீரக்்கதரிசிகைாகிய 
உம்முலடய ஊழியக்காரருக்கும் 
பரிசுத்தோன்களுக்கும் உமது 
நாமத்தின்வமை் பயபக்தியாயிருந்த 
சிறிவயார ்சபரிவயாருக்கும் 
பைனைிக்கிைதை்கும், 
பூமிலயக் சகடுத்தேரக்லைக் 
சகடுக்கிைதை்கும், காைம்ேந்தது 
என்று சொை்லி, வதேலனத் 
சதாழுதுசகாை்டாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:11 பின்பு, பரவைாகம் 
திைந்திருக்கக்கை்வடன்; 
இவதா, ஒரு சேை்லைக்குதிலர 
காைப்படட்து, அதின்வமை் 
ஏறியிருந்தேர ்உை்லமயும் 
ெத்தியமுமுை்ைேசரன்னப்படட்ேர;் 
அேர ்நீதியாய் நியாயந்தீரத்்து 
யுத்தம்பை்ணுகிைார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; #6.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 97:1 கரத்்தர் 
ராஜரிகே்பண்ணுகிறார;் பூமி 
பூரிப்பாகி திரளான தீவுகள் 
ேகிைக்கடேது.

2 மேகமுே் ேந்தாரமுே் அேமரச ்
சூை்ந்திருக்கிறது; நீதியுே் 
நியாயமுே் அேருமடய 
சிங்காசனத்தின் ஆதாரே்.

3 அக்கினி அேருக்கு முன்வசன்று, 
சுற்றிலுே் இருக்கிற அேருமடய 
சத்துருக்கமளச ்சுட்வடரிக்கிறது.

4 அேருமடய மின்னல்கள் 
பூசச்க்கரத்மதப் 
பிரகாசிப்பித்தது; பூமி அமதக் 
கண்டு அதிர்ந்தது.

5 கரத்்தரின் பிரசன்னத்தினால் 
பரே்தங்கள் வேழுகுமபால 
உருகிற்று, சரே் 
பூமியினுமடய ஆண்டேரின் 
பிரசன்னத்தினாமலமய 
உருகிப்மபாயிற்று.

6 ோனங்கள் அேருமடய 
நீதிமய வேளிப்படுத்துகிறது, 
சகல ஜனங்களுே் அேருமடய 
ேகிமேமயக் காண்கிறாரக்ள்.

2 வதசமலானிக்மகயர் 
1:8 கரத்்தராகிய இவயசு தமது 
ேை்ைலமயின் தூதவராடும், 
ஜுோலித்து எரிகிை 
அக்கினிவயாடும், ோனத்திலிருந்து 
சேைிப்படும்வபாது அப்படியாகும்.

எபிவரயர் 12:29 
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நம்முலடய வதேன் படச்ிக்கிை 
அக்கினியாயிருக்கிைாவர.

2 மபதுரு 3:10 கரத்்தருலடய 
நாை் இரவிவை திருடன் 
ேருகிைவிதமாய் ேரும்; 
அப்சபாழுது ோனங்கை் மடமட 
என்று அகன்றுவபாம், பூதங்கை் 
சேந்து உருகிப்வபாம், பூமியும் 
அதிலுை்ை கிரிலயகளுசமரிந்து 
அழிந்துவபாம்.

11 இப்படி இலேகசைை்ைாம் அழி-
ந்துவபாகிைதாயிருக்கிைபடியாை் 
நீங்கை் எப்படிப்படட் பரிசுத்த நட-
க்லகயும் வதேபக்தியும் உை்ைே-
ரக்ைாயிருக்கவேை்டும்!

12 வதேனுலடய நாை் சீக்கிரமாய் 
ேரும்படிக்கு மிகுந்த ஆேவைாவட 
காத்திருங்கை்; அந்த நாைிை் 
ோனங்கை் சேந்து அழிந்து, 
பூதங்கை் எரிந்து உருகிப்வபாம்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 1:7 
இவதா, வமகங்களுடவன ேருகிைார;் 
கை்கை் யாவும் அேலரக் காணும், 
அேலரக் குத்தினேரக்ளும் 
அேலரக் காை்பாரக்ை்; பூமியின் 
வகாத்திரத்தாசரை்ைாரும் 
அேலரப் பாரத்்துப் புைம்புோரக்ை். 
அப்படிவய ஆகும் ஆசமன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:13 அப்சபாழுது, ோனத்திலும் 
பூமியிலும் பூமியின் கீழுமிருக்கிை 
சிருே்டிகை் யாவும், 
ெமுத்திரத்திலுை்ைலேகளும், 
அேை்றுைடங்கிய ேஸ்துக்கை் 
யாவும்: சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிைேருக்கும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கும் 

ஸ்வதாத்திரமும் கனமும் 
மகிலமயும் ேை்ைலமயும் ெதா 
காைங்கைிலும் உை்டாேதாக 
என்று சொை்ைக்வகடவ்டன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
6:16 பரே்தங்கலையும் 
கன்மலைகலையும் வநாக்கி: 
நீங்கை் எங்கை்வமை் விழுந்து, 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிைேருலடய 
முகத்திை்கும், 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
வகாபத்திை்கும் எங்கலை 
மலைத்துக்சகாை்ளுங்கை்;

17 அேருலடய வகாபாக்கிலனயின் 
மகா நாை் ேந்துவிடட்து, யார ்
நிலைநிை்கக்கூடும் என்ைாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:2 தன் வேசித்தனத்தினாை் 
பூமிலயக்சகடுத்த மகா வேசிக்கு 
அேர ்நியாயத்தீரப்்புக்சகாடுத்து, 
தம்முலடய ஊழியக்காரரின் 
இரத்தத்திை்காக அேைிடத்திை் 
பழிோங்கினாவர என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #6; #7.
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E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

சங்கீதே் 98:1 கரத்்தருக்குப் 
புதுப்பாட்மடப் பாடுங்கள்; 
அேர் அதிசயங்கமளச ்
வசய்திருக்கிறார;் அேருமடய 
ேலதுகரமுே், அேருமடய 
பரிசுத்த புயமுே், இரட்சிப்மப 
உண்டாக்கினது.

2 கரத்்தர் தேது இரட்சிப்மபப் 
பிரஸ்தாபோக்கி, தேது நீதிமய 
ஜாதிகளுமடய கண்களுக்கு 
முன்பாக விளங்கப்பண்ணினார.்

3 அேர் இஸ்ரமேல் 
குடுே்பத்துக்காகத் தேது 
கிருமபமயயுே் உண்மேமயயுே் 
நிமனவுகூர்ந்தார;் பூமியின் 
எல்மலகவளல்லாே் நேது 
மதேனுமடய இரட்சிப்மபக் 
கண்டது.

ஏசாயா 52:10 எை்ைா ஜாதிகைின் 
கை்களுக்கு முன்பாகவும் 
கரத்்தர ்தம்முலடய பரிசுத்த 
புயத்லத சேைிப்படுத்துோர;் 
பூமியின் எை்லைகைிை் 
உை்ைேரக்சைை்ைாரும் நமது 
வதேனுலடய இரடச்ிப்லபக் 
காை்பாரக்ை்.

ஏசாயா 52:15 அப்படிவய, அேர ்
அவநகம் ஜாதிகை்வமை் சதைிப்பார;் 
அேரந்ிமித்தம் ராஜாக்கை் 
தங்கை் ோலய மூடுோரக்ை்; 
ஏசனனிை், தங்களுக்குத் 
சதரிவிக்கப்படாதிருந்தலத 
அேரக்ை் காை்பாரக்ை்; 
வகை்விப்படாதிருந்தலத அேரக்ை் 

அறிந்துசகாை்ோரக்ை்.

ேத்மதயு 28:18 அப்சபாழுது இவயசு 
ெமீபத்திை் ேந்து, அேரக்லை 
வநாக்கி: ோனத்திலும் பூமியிலும் 
ெகை அதிகாரமும் எனக்குக் 
சகாடுக்கப்படட்ிருக்கிைது.

19 ஆலகயாை், நீங்கை் 
புைப்படட்ுப்வபாய் ெகை 
ஜாதிகலையும் சீேராக்கி, பிதா 
குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் 
நாமத்திவை அேரக்ளுக்கு 
ஞானஸ்நானங்சகாடுத்து,

ோற்கு 16:15 பின்பு, அேர ்
அேரக்லை வநாக்கி: நீங்கை் 
உைகசமங்கும் வபாய், ெரே் 
சிருே்டிக்கும் சுவிவெேத்லதப் 
பிரெங்கியுங்கை்.

லுூக்கா 1:70 தம்முலடய பரிசுத்த 
உடன்படிக்லகலய நிலனத்தருைி:

71 உங்கை் ெத்துருக்கைின் 
லககைினின்று நீங்கை் 
விடுதலையாக்கப்படட்ு, 
உயிவராடிருக்கும் நாசைை்ைாம் 
பயமிை்ைாமை் எனக்கு முன்பாகப் 
பரிசுத்தத்வதாடும் நீதிவயாடும் 
எனக்கு ஊழியஞ்செய்யக் 
கடட்லையிடுவேன் என்று,

72 அேர ்நம்முலடய பிதாோகிய 
ஆபிரகாமுக்கு இடட் ஆலைலய 
நிலைவேை்றுேதை்கும்;

73 ஆதிமுதை்சகாை்டிருந்த 
தம்முலடய பரிசுத்த 
தீரக்்கதரிசிகைின் ோக்கினாை் 
தாம் சொன்னபடிவய,

74 தமது ஜனத்லதெ ்ெந்தித்து 
மீடட்ுக்சகாை்டு, நம்முலடய 
ெத்துருக்கைினின்றும், 

ெங்கீதம்



225

நம்லமப்பலகக்கிை யாேருலடய 
லககைினின்றும், நம்லம 
இரடச்ிக்கும் படிக்கு,

75 தம்முலடய தாெனாகிய 
தாவீதின் ேம்ெத்திவை நமக்கு 
இரடெ்ைியக்சகாம்லப 
ஏை்படுத்தினார.்

லுூக்கா 2:30 புைஜாதிகளுக்குப் 
பிரகாசிக்கிை ஒைியாகவும், 
உம்முலடய ஜனமாகிய 
இஸ்ரவேலுக்கு மகிலமயாகவும்,

31 வதேரீர ்ெகை ஜனங்களுக்கும் 
முன்பாக ஆயத்தம்பை்ைின

32 உம்முலடய இரடெ்ைியத்லத என் 
கை்கை் கை்டது என்ைான்.

மராேர் 10:18 இப்படியிருக்க, 
அேரக்ை் வகை்விப்படவிை்லையா 
என்று வகடக்ிவைன்; 
வகை்விப்படட்ாரக்ை், அலேகைின் 
ெத்தம் பூமிசயங்கும் அலேகைின் 
ேெனங்கை் பூெெ்க்கரத்துக் 
கலடசிேலரக்கும் செை்லுகிைவத.

மராேர் 15:8 வமலும், 
பிதாக்களுக்குப் பை்ைப்படட் 
ோக்குத்தத்தங்கலை 
உறுதியாக்கும்படிக்கு, 
வதேனுலடய ெத்தியத்தினிமித்தம் 
இவயசுகிறிஸ்து 
விருத்தவெதனமுை்ைேரக்ளுக்கு 
ஊழியக்காரரானாசரன்றும்;

9 புைஜாதியாரும் 
இரக்கம்சபை்ைதினிமித்தம் 
வதேலன 
மகிலமப்படுத்துகிைாரக்சைன்றும் 
சொை்லுகிவைன். அந்தப்படி: 
இதினிமித்தம் நான் 
புைஜாதிகளுக்குை்வை உம்லம 

அறிக்லகபை்ைி, உம்முலடய 
நாமத்லதெ ்சொை்லி, ெங்கீதம் 
பாடுவேன் என்று எழுதியிருக்கிைது.

வமலும் காை்க: வைவியராகமம் 26:14-45; ெங்கீதம் 
106:45; ஏொயா 45:21-23; ஏொயா 49:6; மீகா 7:20; 

லுூக்கா 3:6.

B13 மேசியாவின் அதிகாரே்.
H02 ேருங்காலத்தில் 

மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 98:4 பூமியின் குடிகமள, 
நீங்கவளல்லாருே் கரத்்தமர 
மநாக்கி ஆனந்தோய் 
ஆர்ப்பரியுங்கள்; முைக்கமிட்டுக் 
வகே்பீரோய்ப் பாடுங்கள்.

5 சுரேண்டலத்தால் கரத்்தமரக் 
கீரத்்தனே்பண்ணுங்கள், 
சுரேண்டலத்தாலுே் 
கீதசத்தத்தாலுே் அேமரக் 
கீரத்்தனே்பண்ணுங்கள்.

6 கரத்்தராகிய ராஜாவின் 
சமுகத்தில் பூரிமககளாலுே் 
எக்காள சத்தத்தாலுே் 
ஆனந்தோய் ஆர்ப்பரியுங்கள்.

7 சமுத்திரமுே் அதின் நிமறவுே், 
பூசச்க்கரமுே் அதின் குடிகளுே் 
முைங்குேதாக.

8 கரத்்தருக்கு முன்பாக ஆறுகள் 
மகவகாட்டி பரே்தங்கள் 
ஏகோய்க் வகே்பீரித்துப் 
பாடக்கடேது.

9 அேர் பூமிமய 
நியாயந்தீரக்்கேருகிறார,் 
பூமலாகத்மத நீதிமயாடுே் 
ஜனங்கமள நிதானத்மதாடுே் 
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நியாயந்தீர்ப்பார.்

ேத்மதயு 24:30 அப்சபாழுது, 
மனுேகுமாரனுலடய 
அலடயாைம் ோனத்திை் 
காைப்படும். அப்சபாழுது 
மனுேகுமாரன் ேை்ைலமவயாடும் 
மிகுந்த மகிலமவயாடும் 
ோனத்தின் வமகங்கை்வமை் 
ேருகிைலத பூமியிலுை்ை ெகை 
வகாத்திரத்தாரும் கை்டு 
புைம்புோரக்ை்.

ேத்மதயு 26:64 அதை்கு இவயசு: 
நீர ்சொன்னபடிதான்; 
அன்றியும் மனுேகுமாரன் ெரே் 
ேை்ைேருலடய ேைது பாரிெத்திை் 
வீை்றிருப்பலதயும் ோனத்தின் 
வமகங்கை்வமை் ேருேலதயும் 
இதுமுதை் காை்பீரக்சைன்று 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 
என்ைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 1:7 
இவதா, வமகங்களுடவன ேருகிைார;் 
கை்கை் யாவும் அேலரக் காணும், 
அேலரக் குத்தினேரக்ளும் 
அேலரக் காை்பாரக்ை்; பூமியின் 
வகாத்திரத்தாசரை்ைாரும் 
அேலரப் பாரத்்துப் புைம்புோரக்ை். 
அப்படிவய ஆகும் ஆசமன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 

பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 14:14 
பின்பு நான் பாரத்்தவபாது, இவதா, 
சேை்லமயான வமகத்லதயும், 
அந்த வமகத்தின்வமை் மனுேகு-
மாரனுக்சகாப்பானேராய்த் தமது 
சிரசின்வமை் சபாை்கிரீடத்லதயும் 
தமது லகயிவை கருக்குை்ை அரி-
ோலையுமுலடய ஒருேர ்உடக்ா-
ரந்்திருக்கிைலதயும் கை்வடன்.

15 அப்சபாழுது வேசைாரு 
தூதன் வதோையத்திலிருந்து 
புைப்படட்ு, வமகத்தின்வமை் 
உடக்ாரந்்திருக்கிைேலர 
வநாக்கி: பூமியின் பயிர ்
முதிரந்்தது, அறுக்கிைதை்குக் 
காைம் ேந்தது, ஆலகயாை் 
உம்முலடய அரிோலை நீடட்ி 
அறுத்துவிடும் என்று மிகுந்த 
ெத்தமிடட்ுெச்ொன்னான்.

16 அப்சபாழுது வமகத்தின்வமை் 
உடக்ாரந்்தேர ்தமது அரிோலைப் 
பூமியின்வமை் நீடட்ினார,் பூமியின் 
விலைவு அறுப்புை்டது.

வமலும் காை்க: #5; #6; அப்வபாஸ்தைருலடய 
நடபடிகை் 1:9-11.

B18 மேசியாவின் பரிசுத்தே், அைகு 
ேற்றுே் ேகிமே.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 99:1 கரத்்தர் 
ராஜரிகே்பண்ணுகிறார,் 
ஜனங்கள் தத்தளிப்பாரக்ளாக; 
அேர் மகருபீன்களின் 
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ேத்தியில் வீற்றிருக்கிறார.் பூமி 
அமசேதாக.

2 கரத்்தர் சீமயானில் வபரியேர,் 
அேர் எல்லா ஜாதிகள்மேலுே் 
உயர்ந்தேர.்

3 ேகத்துேமுே் பயங்கரமுோன 
உேது நாேத்மத அேரக்ள் 
துதிப்பாரக்ளாக; அது 
பரிசுத்தமுள்ளது.

4 ராஜாவின் ேல்லமே நீதியில் 
பிரியப்படுகிறது, மதேரரீ் 
நியாயத்மத நிமலநிறுத்துகிறீர;் 
நீர் யாக்மகாபில் நியாயமுே் 
நீதியுே் வசய்கிறீர.்

5 நே்முமடய மதேனாகிய 
கரத்்தமர உயரத்்தி, அேர் 
பாதபடியிமல பணியுங்கள்; அேர் 
பரிசுத்தமுள்ளேர.்

ஏசாயா 14:32 இப்வபாதும் இந்த 
ஜாதியின் ஸ்தானாபதிகளுக்கு 
என்ன மாறுத்தரவு சொை்ைப்படும்? 
கரத்்தர ்சீவயாலன 
அஸ்திபாரப்படுத்தினார;் 
அேருலடய ஜனத்திை் 
சிறுலமயானேரக்ை் அதிவை 
திடன்சகாை்டு தங்குோரக்ை் 
என்பவத.

ேத்மதயு 28:18 அப்சபாழுது இவயசு 
ெமீபத்திை் ேந்து, அேரக்லை 
வநாக்கி: ோனத்திலும் பூமியிலும் 
ெகை அதிகாரமும் எனக்குக் 
சகாடுக்கப்படட்ிருக்கிைது.

எபிவரயர் 12:22 நீங்கவைா 
சீவயான் மலையினிடத்திை்கும், 
ஜீேனுை்ை வதேனுலடய 
நகரமாகிய பரம 
எருெவைமினிடத்திை்கும், 

ஆயிரம் பதினாயிரமான 
வதேதூதரக்ைினிடத்திை்கும்,

23 பரவைாகத்திை் வபசரழுதியிருக்கிை 
முதை்வபைானேரக்ைின் 
ெரே்ெங்கமாகிய 
ெலபயினிடத்திை்கும், 
யாேருக்கும் நியாயாதிபதியாகிய 
வதேனிடத்திை்கும், 
பூரைமாக்கப்படட் 
நீதிமான்களுலடய 
ஆவிகைினிடத்திை்கும்,

24 புது உடன்படிக்லகயின் 
மத்தியஸ்தராகிய 
இவயசுவினிடத்திை்கும், 
ஆவபலினுலடய இரத்தம் 
வபசினலதப்பாரக்்கிலும் 
நன்லமயானலேகலைப் வபசுகிை 
இரத்தமாகிய சதைிக்கப்படும் 
இரத்தத்தினிடத்திை்கும் ேந்து 
வெரந்்தீரக்ை்.

1 மயாோன் 3:3 அேரவ்மை் 
இப்படிப்படட் நம்பிக்லக 
லேத்திருக்கிைேசனேனும், அேர ்
சுத்தமுை்ைேராயிருக்கிைதுவபாை, 
தன்லனயும் 
சுத்திகரித்துக்சகாை்ளுகிைான்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.
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வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
14:1 பின்பு நான் பாரத்்தவபாது, 
இவதா, சீவயான் மலையின்வமை் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேலரயும், 
அேவராவடகூட அேருலடய 
பிதாவின் நாமம் தங்கை் 
சநை்றிகைிை் எழுதப்படட்ிருந்த 
இைடெ்த்து நாை்பத்து 
நாைாரயிரம்வபலரயும் 
நிை்கக்கை்வடன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:11 பின்பு, பரவைாகம் 
திைந்திருக்கக்கை்வடன்; 
இவதா, ஒரு சேை்லைக்குதிலர 
காைப்படட்து, அதின்வமை் 
ஏறியிருந்தேர ்உை்லமயும் 
ெத்தியமுமுை்ைேசரன்னப்படட்ேர;் 
அேர ்நீதியாய் நியாயந்தீரத்்து 
யுத்தம்பை்ணுகிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:16 ராஜாதி ராஜா, 
கரத்்தாதி கரத்்தா என்னும் நாமம் 
அேருலடய ேஸ்திரத்தின்வமலும் 
அேருலடய சதாலடயின்வமலும் 
எழுதப்படட்ிருந்தது.

 
வமலும் காை்க: #1; #2.

F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

சங்கீதே் 102:1 கரத்்தாமே, என் 
விண்ணப்பத்மதக் மகளுே், 
என் கூப்பிடுதல் உே்மிடத்தில் 
மசரே்தாக.

2 என் ஆபத்துநாளிமல 
உேது முகத்மத எனக்கு 

ேமறயாமதயுே்; உேது 
வசவிமய என்னிடத்தில் சாயுே்; 
நான் கூப்பிடுகிற நாளிமல 
எனக்குத் தீவிரோய் உத்தரவு 
அருளிசவ்சய்யுே்.

3 என் நாட்கள் புமகமயப்மபால் 
ஒழிந்தது; என் எலுே்புகள் 
ஒரு வகாள்ளிமயப்மபால 
எரியுண்டது.

4 என் இருதயே் புல்மலப்மபால் 
வேட்டுண்டு உலர்ந்தது; 
என் மபாஜனத்மதப் புசிக்க 
ேறந்மதன்.

5 என் வபருமூசச்ின் 
சத்தத்தினால் என் எலுே்புகள் 
என் ோே்சத்மதாடு 
ஒட்டிக்வகாள்ளுகிறது.

6 ேனாந்தர நாமரக்கு 
ஒப்பாமனன்; பாைான 
இடங்களில் தங்குே் 
ஆந்மதமயப்மபாலாமனன்.

7 நான் நித்திமரயில்லாேல் 
வீட்டின்மேல் தனித்திருக்குே் 
குருவிமயப்மபால் இருக்கிமறன்.

8 நாமடாறுே் என் சத்துருக்கள் 
என்மன நிந்திக்கிறாரக்ள்; 
என்மேல் மூரக்்க 
வேறிவகாண்டேரக்ள் 
எனக்கு விமராதோய்ச ்சாபே் 
இடுகிறாரக்ள்.

9 நீர் என்மன உயரத்தூக்கி, 
தாைத்தள்ளினரீ,் 
உேது சினத்திற்குே் 
கடுங்மகாபத்திற்குே் 
உள்ளாமனன்.

10 ஆதலால் நான் சாே்பமல 
அப்போகப் புசித்து, என் 
பானங்கமளக் கண்ணமீராமட 
கலக்கிமறன்.

11 என் நாட்கள் சாய்ந்துமபாகிற 
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நிைமலப்மபாலிருக்கிறது; 
புல்மலப்மபால் 
உலர்ந்துமபாகிமறன்.

ோற்கு 14:33 வபதுருலேயும் 
யாக்வகாலபயும் வயாோலனயும் 
தம்வமாவட கூடட்ிக்சகாை்டுவபாய், 
திகிைலடயவும், மிகவும் 
வியாகுைப்படவும் சதாடங்கினார.்

34 அப்சபாழுது, அேர:் என் 
ஆத்துமா மரைத்துக்வகதுோன 
துக்கங்சகாை்டிருக்கிைது. நீங்கை் 
இங்வக தங்கி, விழித்திருங்கை் 
என்று சொை்லி,

லுூக்கா 22:44 அேர ்
மிகவும் வியாகுைப்படட்ு, 
அதிக ஊக்கத்வதாவட 
சஜபம்பை்ைினார.் அேருலடய 
வேரல்ே இரத்தத்தின் 
சபருந்துைிகைாய்த் தலரயிவை 
விழுந்தது.

எபிவரயர் 5:7 அேர ்
மாம்ெத்திலிருந்த நாடக்ைிை், 
தம்லம மரைத்தினின்று 
இரடச்ிக்க ேை்ைலமயுை்ைேலர 
வநாக்கி, பைத்த ெத்தத்வதாடும் 
கை்ைீவராடும் 
விை்ைப்பம்பை்ைி, 
வேை்டுதை்செய்து, தமக்கு 
உை்டான பயபக்தியினிமித்தம் 
வகடக்ப்படட்ு,

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H05 மேசியாவிற்கு ேருே் 
ேகிமேயுே் ேல்லமேயுே்.

சங்கீதே் 102:13 மதேரரீ் 
எழுந்தருளி சீமயானுக்கு 
இரங்குவீர;் அதற்குத் 
தமயவசய்யுங்காலமுே், 
அதற்காகக் குறித்த மநரமுே் 
ேந்தது.

14 உே்முமடய ஊழியக்காரர் அதின் 
கல்லுகள்மேல் ோஞ்மசமேத்து 
அதின் ேண்ணுக்குப் 
பரிதபிக்கிறாரக்ள்.

15 கரத்்தர் சீமயாமனக் கட்டி தேது 
ேகிமேயில் வேளிப்படுோர.்

16 திக்கற்றேரக்ளுமடய வஜபத்மத 
அலட்சியே்பண்ணாேல், 
அேரக்ள் விண்ணப்பத்மத 
அங்கீகரிப்பார.்

17 அப்வபாழுது ஜாதிகள் 
கரத்்தருமடய 
நாேத்துக்குே் பூமியிலுள்ள 
ராஜாக்கவளல்லாருே் உே்முமடய 
ேகிமேக்குே் பயப்படுோரக்ள்.

18 பின்சந்ததிக்காக இது 
எழுதப்படுே்; சிருஷ்டிக்கப்படுே் 
ஜனே் கரத்்தமரத் துதிக்குே்.

19 கரத்்தர் கட்டுண்டேரக்ளின் 
வபருமூசம்சக் 
மகட்கவுே், வகாமலக்கு 
நியமிக்கப்பட்டேரக்மள 
விடுதமலயாக்கவுே்,

20 தே்முமடய உயர்ந்த 
பரிசுத்தஸ்தலத்திலிருந்து 
பாரத்்து, ோனங்களிலிருந்து 

ெங்கீதம்



230

பூமியின்மேல் 
கண்மணாக்கோனார.்

21 கரத்்தருக்கு ஆராதமனவசய்ய 
ஜனங்களுே் ராஜ்யங்களுே் 
ஏகோய்க் கூடிக்வகாள்ளுமகயில்,

22 சீமயானில் கரத்்தருமடய 
நாேத்மதயுே், எருசமலமில் 
அேருமடய துதிமயயுே் 
பிரஸ்தாபப்படுத்துோரக்ள்.

சகரியா 2:10 சீவயான் குமாரத்திவய, 
சகம்பீரித்துப்பாடு; இவதா, 
நான் ேந்து உன் நடுவிை் 
ோெம்பை்ணுவேன் என்று கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார.்

11 அந்நாைிவை அவநகம் ஜாதிகை் 
கரத்்தலரெ ்வெரந்்து என் 
ஜனமாோரக்ை்; நான் உன் நடுவிை் 
ோெமாயிருப்வபன்; அப்சபாழுது 
வெலனகைின் கரத்்தர ்என்லன 
உன்னிடத்திை் அனுப்பினாசரன்று 
அறிோய்.

12 கரத்்தர ்பரிசுத்த வதெத்திவை 
யூதாோகிய தமது பங்லகெ ்
சுதந்தரித்து, திரும்பவும் 
எருெவைலமத் சதரிந்துசகாை்ோர.்

லுூக்கா 2:32 உம்முலடய 
இரடெ்ைியத்லத என் கை்கை் 
கை்டது என்ைான்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:46 அப்சபாழுது பவுலும் 
பரன்பாவும் லதரியங்சகாை்டு 
அேரக்லை வநாக்கி: முதைாேது 
உங்களுக்வக வதேேெனத்லதெ ்
சொை்ைவேை்டியதாயிருந்தது; 
நீங்கவைா அலதத் தை்ைி, உங்கலை 
நித்தியஜீேனுக்கு அபாத்திரராகத் 
தீரத்்துக்சகாை்ளுகிைபடியினாை், 

இவதா, நாங்கை் 
புைஜாதியாரிடத்திை் வபாகிவைாம்.

47 நீர ்பூமியின் கலடசிபரியந்தமும் 
இரடச்ிப்பாயிருக்கும்படி உம்லம 
ஜாதிகளுக்கு ஒைியாக லேத்வதன் 
என்கிை வேதோக்கியத்தின்படி 
கரத்்தர ்எங்களுக்குக் 
கடட்லையிடட்ிருக்கிைபடியினாை் 
இப்படிெ ்செய்கிவைாம் என்ைாரக்ை்.

48 புைஜாதியார ்அலதக் 
வகடட்ுெ ்ெந்வதாேப்படட்ு, 
கரத்்தருலடய ேெனத்லத 
மகிலமப்படுத்தினாரக்ை். நித்திய 
ஜீேனுக்கு நியமிக்கப்படட்ேரக்ை் 
எேரக்வைா அேரக்ை் 
விசுோசித்தாரக்ை்.

மராேர் 11:25 வமலும், ெவகாதரவர, 
நீங்கை் உங்கலைவய 
புத்திமான்கசைன்று 
எை்ைாதபடிக்கு ஒரு 
இரகசியத்லத நீங்கை் 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கிவைன்; 
அசதன்னசேனிை், 
புைஜாதியாருலடய நிலைவு 
உை்டாகும்ேலரக்கும் 
இஸ்ரவேைரிசைாரு பங்குக்குக் 
கடினமான மனதுை்டாயிருக்கும்.

26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

27 நான் அேரக்ளுலடய 
பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.
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வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:24 இரடச்ிக்கப்படுகிை 
ஜனங்கை் அதின் சேைிெெ்த்திவை 
நடப்பாரக்ை் பூமியின் ராஜாக்கை் 
தங்கை் மகிலமலயயும் 
கனத்லதயும் அதை்குை்வை 
சகாை்டுேருோரக்ை்

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; ெங்கீதம் 51:18; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 10:45; 

அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 11:1,18; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 13:42.

A06 மேசியாமே சிருஷ்டி கர்த்தா.

சங்கீதே் 102:25 நீர் ஆதியிமல 
பூமிமய அஸ்திபாரப்படுத்தினரீ;் 
ோனங்கள் உே்முமடய கரத்தின் 
கிரிமயயாயிருக்கிறது.

26 அமேகள் அழிந்துமபாே். 
நீமரா நிமலத்திருப்பீர;் 
அமேகவளல்லாே் 
ேஸ்திரே்மபால் 
பைமேயாய்ப்மபாே்; அமேகமள 
ஒரு சால்மேமயப்மபால் 
ோற்றுவீர,் அப்வபாழுது 
ோறிப்மபாே்.

27 நீமரா ோறாதேராயிருக்கிறீர;் 
உேது ஆண்டுகள் 
முடிந்துமபாேதில்மல.

லுூக்கா 21:33 ோனமும் பூமியும் 
ஒழிந்துவபாம், என் ோரத்்லதகவைா 
ஒழிந்து வபாேதிை்லை.

எபிவரயர் 1:1 பூரே்காைங்கைிை் 
பங்குபங்காகவும் 
ேலகேலகயாகவும், 
தீரக்்கதரிசிகை் மூைமாய்ப் 
பிதாக்களுக்குத் திருவுைம்பை்றின 

வதேன்,
2 இந்தக் கலடசி நாடக்ைிை் 

குமாரன் மூைமாய் நமக்குத் 
திருவுைம்பை்றினார;் இேலரெ ்
ெரே்த்துக்கும் சுதந்தரோைியாக 
நியமித்தார,் இேலரக்சகாை்டு 
உைகங்கலையும் உை்டாக்கினார.்

எபிவரயர் 1:10 கரத்்தாவே, 
நீர ்ஆதியிவை பூமிலய 
அஸ்திபாரப்படுத்தினீர;் 
ோனங்களும் உம்முலடய கரத்தின் 
கிரிலயகைாயிருக்கிைது;

11 அலேகை் அழிந்துவபாம்; நீவரா 
நிலைத்திருப்பீர;் அலேகசைை்ைாம் 
ேஸ்திரம்வபாைப் 
பலைலமயாய்ப்வபாம்;

12 ஒரு ொை்லேலயப்வபாை 
அலேகலைெ ்சுருடட்ுவீர,் 
அப்சபாழுது மாறிப்வபாம்; 
நீவரா மாைாதேராயிருக்கிறீர,் 
உம்முலடய ஆை்டுகை் 
முடிந்துவபாேதிை்லை என்றும் 
சொை்லியிருக்கிைது.

எபிவரயர் 13:8 இவயசுகிறிஸ்து 
வநை்றும் இன்றும் என்றும் 
மாைாதேராயிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: 2 வபதுரு 3:7-12; சேைிப்படுத்தின 
விவெேம் 20:11; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 21:1.

E21 மேசியா பாேங்கமள 
ேன்னிப்பார்.

சங்கீதே் 103:3 அேர் உன் 
அக்கிரேங்கமளவயல்லாே் 
ேன்னித்து, உன் 
மநாய்கமளவயல்லாே் 
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குணோக்கி,

12 மேற்குக்குே் கிைக்குக்குே் 
எே்ேளவு தூரமோ, அே்ேளவு 
தூரோய் அேர் நே்முமடய 
பாேங்கமள நே்மே விட்டு 
விலக்கினார.்

சங்கீதே் 147:3 இருதயம் 
சநாறுங்குை்டேரக்லைக் 
குைமாக்குகிைார,் அேரக்ளுலடய 
காயங்கலைக் கடட்ுகிைார.்

ஏசாயா 33:24 
வியாதிப்படட்ிருக்கிவைன் என்று 
நகரோசிகை் சொை்ேதிை்லை; 
அதிை் ோெமாயிருக்கிை 
ஜனத்தின் அக்கிரமம் 
மன்னிக்கப்படட்ிருக்கும்.

ஏசாயா 43:25 நான், நாவன உன் 
மீறுதை்கலை என் நிமித்தமாகவே 
குலைத்துப்வபாடுகிவைன்; உன் 
பாேங்கலை நிலனயாமலும் 
இருப்வபன்.

ஏசாயா 53:5 நம்முலடய 
மீறுதை்கைினிமித்தம் அேர ்
காயப்படட்ு, நம்முலடய 
அக்கிரமங்கைினிமித்தம் அேர ்
சநாறுக்கப்படட்ார;் நமக்குெ ்
ெமாதானத்லத உை்டுபை்ணும் 
ஆக்கிலன அேரவ்மை் ேந்தது; 
அேருலடய தழும்புகைாை் 
குைமாகிவைாம்.

ோற்கு 2:5 இவயசு அேரக்ை் 
விசுோெத்லதக் கை்டு, 
திமிரே்ாதக்காரலன வநாக்கி: 
மகவன, உன் பாேங்கை் உனக்கு 

மன்னிக்கப்படட்து என்ைார.்

ோற்கு 2:10 பூமியிவை பாேங்கலை 
மன்னிக்க மனுேகுமாரனுக்கு 
அதிகாரம் உை்சடன்பலத நீங்கை் 
அறியவேை்டும் என்று சொை்லி 
திமிரே்ாதக்காரலன வநாக்கி:

11 நீ எழுந்து, உன் படுக்லகலய 
எடுத்துக்சகாை்டு, உன் 
வீடட்ுக்குப் வபா என்று உனக்குெ ்
சொை்லுகிவைன் என்ைார.்

யாக்மகாபு 5:15 அப்சபாழுது 
விசுோெமுை்ை சஜபம் 
பிைியாைிலய இரடச்ிக்கும்; 
கரத்்தர ்அேலன எழுப்புோர;் 
அேன் பாேஞ்செய்தேனானாை் 
அது அேனுக்கு மன்னிக்கப்படும்.

1 மயாோன் 1:7 அேர ்
ஒைியிலிருக்கிைதுவபாை நாமும் 
ஒைியிவை நடந்தாை் 
ஒருேவராசடாருேர ்
ஐக்கியப்படட்ிருப்வபாம்; 
அேருலடய குமாரனாகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவின் இரத்தம் ெகை 
பாேங்கலையும் நீக்கி, நம்லமெ ்
சுத்திகரிக்கும்.

E11 மேசியா நித்திய ஜீேமனக் 
வகாடுப்பார்.

E26 மேசியாோல் உண்டாகுே் 
இரட்சிப்பின் பணி.

சங்கீதே் 103:4 உன் பிராணமன 
அழிவுக்கு விலக்கிமீட்டு, 
உன்மனக் கிருமபயினாலுே் 
இரக்கங்களினாலுே் முடிசூட்டி,
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1 வகாரிந்தியர் 9:25 பந்தயத்திை்குப் 
வபாராடுகிை யாேரும் 
எை்ைாேை்றிவையும் 
இெல்ெயடக்கமாயிருப்பாரக்ை். 
அேரக்ை் அழிவுை்ை கிரீடத்லதப் 
சபறும்படிக்கு அப்படிெ ்
செய்கிைாரக்ை், நாவமா 
அழிவிை்ைாத கிரீடத்லதப் 
சபறும்படிக்கு அப்படிெ ்
செய்கிவைாம்.

2 வகாரிந்தியர் 1:10 அப்படிப்படட் 
மரைத்தினின்றும் அேர ்
எங்கலைத் தப்புவித்தார,் 
இப்சபாழுதும் தப்புவிக்கிைார,் 
இன்னும் தப்புவிப்பார ்என்று 
அேலர நம்பியிருக்கிவைாம்.

கலாத்தியர் 
3:13 மரத்திவை தூக்கப்படட் 
எேனும் ெபிக்கப்படட்ேன் 
என்று எழுதியிருக்கிைபடி, 
கிறிஸ்து நமக்காகெ ்ொபமாகி, 
நியாயப்பிரமாைத்தின் 
ொபத்திை்கு நம்லம நீங்ைாக்கி 
மீடட்ுக்சகாை்டார.்

2 தீமோத்மதயு 4:8 இதுமுதை் 
நீதியின் கிரீடம் எனக்காக 
லேக்கப்படட்ிருக்கிைது, 
நீதியுை்ை நியாயாதிபதியாகிய 
கரத்்தர ்அந்நாைிவை அலத 
எனக்குத் தந்தருளுோர;் 
எனக்கு மாத்திரமை்ை, அேர ்
பிரென்னமாகுதலை விரும்பும் 
யாேருக்கும் அலதத் தந்தருளுோர.்

யாக்மகாபு 1:12 
வொதலனலயெ ்ெகிக்கிை மனுேன் 
பாக்கியோன்; அேன் 

உத்தமசனன்று விைங்கினபின்பு 
கரத்்தர ்தம்மிடத்திை் 
அன்புகூருகிைேரக்ளுக்கு 
ோக்குத்தத்தம் பை்ைின 
ஜீேகிரீடத்லதப் சபறுோன்.

1 மபதுரு 5:4 அப்படிெ ்
செய்தாை் பிரதான வமய்ப்பர ்
சேைிப்படும்வபாது மகிலமயுை்ை 
ோடாத கிரீடத்லதப் சபறுவீரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
2:10 நீ படப்வபாகிை 
பாடுகலைக்குறித்து எே்ேைவும் 
பயப்படாவத; இவதா, நீங்கை் 
வொதிக்கப்படும்சபாருடட்ாகப் 
பிொொனேன் உங்கைிை் சிைலரக் 
காேலிை் வபாடுோன்; பத்துநாை் 
உபத்திரப்படுவீரக்ை். ஆகிலும் நீ 
மரைபரியந்தம் உை்லமயாயிரு, 
அப்சபாழுது ஜீேகிரீடத்லத 
உனக்குத் தருவேன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:9 வதேரீர ்புஸ்தகத்லத 
ோங்கவும் அதின் முத்திலரகலை 
உலடக்கவும் பாத்திரராயிருக்கிறீர;் 
ஏசனனிை் நீர ்அடிக்கப்படட்ு, 
ெகை வகாத்திரங்கைிலும் 
பாலேக்காரரிலும் ஜனங்கைிலும் 
ஜாதிகைிலுமிருந்து எங்கலை 
வதேனுக்சகன்று உம்முலடய 
இரத்தத்தினாவை மீடட்ுக்சகாை்டு,

E27 ஒரு புதிய இருதயத்மதயுே் ஒரு 
புதிய ஆவிமயயுே் அளிக்க. 

சங்கீதே் 103:5 நன்மேயினால் உன் 
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ோமயத் திருப்தியாக்குகிறார;் 
கழுகுக்குச ்சோனோய் 
உன் ேயது திருே்ப ோல 
ேயதுமபாலாகிறது.

2 வகாரிந்தியர் 
4:16 ஆனபடியினாவை நாங்கை் 
வொரந்்துவபாகிைதிை்லை; 
எங்கை் புைம்பான மனுேனானது 
அழிந்தும், உை்ைான மனுேனானது 
நாளுக்குநாை் புதிதாக்கப்படுகிைது.

1 தீமோத்மதயு 
6:17 இே்வுைகத்திவை 
ஐசுேரியமுை்ைேரக்ை் 
இறுமாப்பான 
சிந்லதயுை்ைேரக்ைாயிராமலும், 
நிலையை்ை ஐசுேரியத்தின் வமை் 
நம்பிக்லக லேயாமலும், நாம் 
அனுபவிக்கிைதை்குெ ்ெகைவித 
நன்லமகலையும் நமக்குெ ்
ெம்பூரைமாய்க் சகாடுக்கிை 
ஜீேனுை்ை வதேன்வமை் நம்பிக்லக 
லேக்கவும்,

B15 மேசியா இரக்கே் 
நிமறந்தேராக இருப்பார்.

சங்கீதே் 103:13 தகப்பன் 
தன் பிள்மளகளுக்கு 
இரங்குகிறதுமபால, கரத்்தர் 
தேக்குப் பயந்தேரக்ளுக்கு 
இரங்குகிறார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:26 ெவகாதரவர, 
ஆபிரகாமின் ெந்ததியிை் 
பிைந்தேரக்வை, வதேனுக்குப் 

பயந்துநடக்கிைேரக்வை, இந்த 
இரடச்ிப்பின் ேெனம் உங்களுக்கு 
அனுப்பப்படட்ிருக்கிைது.

வமலும் காை்க: ஏொயா 63:15; எவரமியா 31:9,20; 
மை்கியா 3:16,17.

B22 மதேன் ேற்றுே் மேசியாவின் 
நற்குணே்.

சங்கீதே் 
103:11 பூமிக்கு ோனே் 
எே்ேளவு உயரோயிருக்கிறமதா, 
அேருக்குப் 
பயப்படுகிறேரக்ள்மேல் 
அேருமடய கிருமபயுே் 
அே்ேளவு வபரிதாயிருக்கிறது.

17 கரத்்தருமடய கிருமபமயா 
அேருக்குப் பயந்தேரக்ள்மேலுே், 
அேருமடய நீதி அேரக்ள் 
பிள்மளகளுமடய 
பிள்மளகள்மேலுே் அநாதியாய் 
என்வறன்மறக்குே் உள்ளது.

ஏசாயா 54:8 அை்பகாைம் 
மூை்ட வகாபத்தினாை் என் 
முகத்லத இலமப்சபாழுது 
உனக்கு மலைத்வதன்; ஆனாலும் 
நித்திய கிருலபயுடன் உனக்கு 
இரங்குவேன் என்று கரத்்தராகிய 
உன் மீடப்ர ்சொை்லுகிைார.்

எமரமியா 31:3 பூரே்காைமுதை் 
கரத்்தர ்எங்களுக்குத் 
தரிெலனயானார ்என்பாய்; ஆம் 
அநாதி சிவநகத்தாை் உன்லனெ ்
சிவநகித்வதன்; ஆதைாை் 
காருைியத்தாை் உன்லன 
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இழுத்துக்சகாை்ளுகிவைன்.

ஓசியா 2:20 உை்லமயாய் 
உன்லன எனக்கு 
நியமித்துக்சகாை்ளுவேன்; நீ 
கரத்்தலர அறிந்துசகாை்ளுோய்.

மராேர் 2:4 அை்ைது 
வதேதயவு நீ குைப்படும்படி 
உன்லன ஏவுகிைசதன்று 
அறியாமை், அேருலடய தயவு 
சபாறுலம நீடியொந்தம் 
இலேகைின் ஐசுேரியத்லத 
அெடல்டபை்ணுகிைாவயா?

மராேர் 11:22 ஆலகயாை், 
வதேனுலடய தயலேயும் 
கை்டிப்லபயும் பார;் 
விழுந்தேரக்ைிடத்திவை 
கை்டிப்லபயும், உன்னிடத்திவை 
தயலேயும் காை்பித்தார;் அந்தத் 
தயவிவை நிலைத்திருப்பாயானாை் 
உனக்குத் தயவுகிலடக்கும்; 
நிலைத்திராவிடட்ாை் நீயும் 
சேடட்ுை்டுவபாோய்.

2 வகாரிந்தியர் 6:6 கை்பிலும், 
அறிவிலும், நீடிய ொந்தத்திலும், 
தயவிலும், பரிசுத்த ஆவியிலும், 
மாயமை்ை அன்பிலும்,

2 வகாரிந்தியர் 10:1 உங்களுக்கு 
முன்பாக இருக்கும்வபாது 
தாை்லமயாயும், தூரத்திவை 
இருக்கும்வபாது உங்கை்வமை் 
கை்டிப்பாயுமிருக்கிை 
பவுைாகிய நான் கிறிஸ்துவின் 
ொந்தத்லதயும் தயலேயும் 
முன்னிடட்ு உங்களுக்குப் 
புத்திசொை்லுகிவைன்.

கலாத்தியர் 5:22 ஆவியின் 
கனிவயா, அன்பு, ெந்வதாேம், 
ெமாதானம், நீடியசபாறுலம, தயவு, 
நை்குைம், விசுோெம்,

எமபசியர் 2:7 கிறிஸ்து 
இவயசுவுக்குை் நம்லம 
அேவராவடகூட எழுப்பி, 
உன்னதங்கைிவை அேவராவடகூட 
உடக்ாரவும் செய்தார.்

வகாமலாவசயர் 
3:12 ஆலகயாை், நீங்கை் 
வதேனாை் சதரிந்துசகாை்ைப்படட் 
பரிசுத்தரும் பிரியருமாய், 
உருக்கமான இரக்கத்லதயும், 
தயலேயும், மனத்தாை்லமலயயும், 
ொந்தத்லதயும், நீடிய 
சபாறுலமலயயும் 
தரித்துக்சகாை்டு;

தீத்து 3:4 நம்முலடய 
இரடெ்கராகிய வதேனுலடய 
தலயயும் மனுேரவ்மலுை்ை 
அன்பும் பிரென்னமானவபாது,

5 நாம் செய்த நீதியின் 
கிரிலயகைினிமித்தம் 
அேர ்நம்லம இரடச்ியாமை், 
தமது இரக்கத்தின்படிவய, 
மறுசஜன்ம முழுக்கினாலும், 
பரிசுத்த ஆவியினுலடய 
புதிதாக்குதலினாலும் நம்லம 
இரடச்ித்தார.்

வமலும் காை்க: எை்ைாகமம் 14:19; 2 ொமுவேை் 
7:15; 2 ொமுவேை் 22:51; 1 நாைாகமம் 16:34,41; 1 

நாைாகமம் 17:13; 2 நாைாகமம் 20:21; சநவகமியா 
1:5; சநவகமியா 13:22; ெங்கீதம் 5:7; 6:4; 13:5; 18:50; 

21:7; 25:6,7,10; 26:3; 31:7,16,21; 32:10; 33:5,18,22; 36:5,7,10; 
42:7; 44:26; 51:1; 52:2,7; 57:3,10; 59:10,16,17; 61:7; 62:12; 

63:3; 66:20; 69:13,16; 77:8; 85:7,10; 86:5,13,15; 88:11; 
89:2,14,24,28,33,49; 90:14; 92:2; 94:18; 98:3; 100:5; 101:1; 

103:4,8,11; 106:1,7,45; 107:1,8,15,21,31,43; 108:4; 109:21,26; 
115:1; 117:1; 118:1-4,29; 119:41,64,76,88,90,124,149,159; 
130:7; 136:(26 x); 138:2,8; 143:8,12; 144:2; 145:8; 147:11; 
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நீதிசமாழிகை் 3:3; நீதிசமாழிகை் 16:6; ஏொயா 
16:5; ஏொயா 54:10; ஏொயா 63:7; எவரமியா 3:12; 
எவரமியா 16:5; எவரமியா 32:18; எவரமியா 33:11; 

புைம்பை் 3:22,32; வயாவேை் 2:13; வயானா 4:2; மீகா 
7:18,20; ெகரியா 7:9; வயாோன் 3:16; எவபசியர ்2:3-5.

E25 மேசியா விசுோசிக்கப்பட்டு 
மபாற்றப் வபறுோர்.

சங்கீதே் 103:22 கரத்்தர் 
ஆளுகிற எே்விடங்களிலுமுள்ள 
அேருமடய சகல கிரிமயகமள, 
அேமர ஸ்மதாத்திரியுங்கள்; 
என் ஆத்துோமே கரத்்தமர 
ஸ்மதாத்திரி.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:12 அேரக்ளும் மகா 
ெத்தமிடட்ு: அடிக்கப்படட் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேர ்
ேை்ைலமலயயும் 
ஐசுேரியத்லதயும் 
ஞானத்லதயும் சபைத்லதயும் 
கனத்லதயும் மகிலமலயயும் 
ஸ்வதாத்திரத்லதயும் 
சபை்றுக்சகாை்ைப் 
பாத்திரராயிருக்கிைார ்என்று 
சொன்னாரக்ை்.

13 அப்சபாழுது, ோனத்திலும் 
பூமியிலும் பூமியின் கீழுமிருக்கிை 
சிருே்டிகை் யாவும், 
ெமுத்திரத்திலுை்ைலேகளும், 
அேை்றுைடங்கிய ேஸ்துக்கை் 
யாவும்: சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிைேருக்கும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கும் 
ஸ்வதாத்திரமும் கனமும் 
மகிலமயும் ேை்ைலமயும் ெதா 
காைங்கைிலும் உை்டாேதாக 
என்று சொை்ைக்வகடவ்டன்.

14 அதை்கு நான்கு ஜீேன்களும் 

ஆசமன் என்று சொை்லின. 
இருபத்து நான்கு மூப்பரக்ளும் 
ேைக்கமாய் விழுந்து 
ெதாகாைங்கைிலும் 
உயிவராடிருக்கிைேலரத் 
சதாழுதுசகாை்டாரக்ை்.

E26 மேசியாோல் உண்டாகுே் 
இரட்சிப்பின் பணி.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 107:1 கரத்்தமரத் 
துதியுங்கள்; அேர் நல்லேர் அேர் 
கிருமப என்றுமுள்ளது.

2 கரத்்தரால் சத்துருவின் மகக்கு 
நீங்கலாக்கி மீட்கப்பட்டு,

3 கிைக்கிலுே் மேற்கிலுே் 
ேடக்கிலுே் வதற்கிலுமுள்ள 
பல மதசங்களிலுமிருந்து 
மசரக்்கப்பட்டேரக்ள், அப்படிச ்
வசால்லக்கடேரக்ள்.

சங்கீதே் 107:4-16

எமரமியா 23:6 அேர ்நாடக்ைிை் யூதா 
இரடச்ிக்கப்படும், இஸ்ரவேை் 
சுகமாய் ோெம்பை்ணும்; 
அேருக்கு இடும் நாமம் நமது 
நீதியாயிருக்கிை கரத்்தர ்என்பவத.

லுூக்கா 1:68 இஸ்ரவேலின் 
வதேனாகிய கரத்்தருக்கு 
ஸ்வதாத்திரம் உை்டாேதாக.

லுூக்கா 1:74 தமது ஜனத்லதெ ்
ெந்தித்து மீடட்ுக்சகாை்டு, 
நம்முலடய ெத்துருக்கைினின்றும், 
நம்லமப்பலகக்கிை யாேருலடய 
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லககைினின்றும், நம்லம 
இரடச்ிக்கும் படிக்கு,

லுூக்கா 24:21 அேவர இஸ்ரவேலை 
மீடட்ிரடச்ிப்பேர ்என்று நாங்கை் 
நம்பியிருந்வதாம் இலேகை் 
ெம்பவித்து இன்று மூன்று 
நாைாகிைது.

கலாத்தியர் 
3:13 மரத்திவை தூக்கப்படட் 
எேனும் ெபிக்கப்படட்ேன் 
என்று எழுதியிருக்கிைபடி, 
கிறிஸ்து நமக்காகெ ்ொபமாகி, 
நியாயப்பிரமாைத்தின் 
ொபத்திை்கு நம்லம நீங்ைாக்கி 
மீடட்ுக்சகாை்டார.்

1 வதசமலானிக்மகயர் 1:10 அேர ்
மரித்வதாரிலிருந்சதழுப்பினேரும், 
இனிேரும் 
வகாபாக்கிலனயினின்று 
நம்லம நீங்கைாக்கி 
இரடச்ிக்கிைேருமாயிருக்கிை 
அேருலடய குமாரனாகிய இவயசு 
பரவைாகத்திலிருந்து ேருேலத 
நீங்கை் எதிரப்ாரத்்துக்சகாை்டிருக்
கிைலதயும், அறிவிக்கிைாரக்வை.

தீத்து 2:14 அேர ்நம்லமெ ்ெகை 
அக்கிரமங்கைினின்று மீடட்ுக்சகா-
ை்டு, தமக்குரிய சொந்த ஜன-
ங்கைாகவும், நை்கிரிலயகலைெ ்
செய்ய பக்திலேராக்கியமுை்ைே-
ரக்ைாகவும் நம்லமெ ்சுத்திகரிக்கு-
ம்படி, நமக்காகத் தம்லமத்தாவம 
ஒப்புக்சகாடுத்தார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; ெங்கீதம் 31:5; ஏொயா 
43:1; 2 சகாரிந்தியர ்1:10; 1 வபதுரு 1:18; யூதா 1:5.

B07 மேசியாவின் சர்ேேல்லமே.

சங்கீதே் 107:25 அேர் 
கட்டமளயிட வபருங்காற்று 
எழுே்பி, அதின் அமலகமளக் 
வகாந்தளிக்கப்பண்ணுே்.

26 அேரக்ள் ஆகாயத்தில் 
ஏறி, ஆைங்களில் 
இறங்குகிறாரக்ள், அேரக்ள் 
ஆத்துோ கிமலசத்தினால் 
கமரந்துமபாகிறது.

27 வேறித்தேமனப்மபால் 
அமலந்து தடுோறுகிறாரக்ள்; 
அேரக்ளுமடய ஞானவேல்லாே் 
முழுகிப்மபாகிறது.

28 அப்வபாழுது தங்கள் ஆபத்திமல 
அேரக்ள் கரத்்தமர மநாக்கிக் 
கூப்பிடுகிறாரக்ள், அேரக்ள் 
இக்கட்டுகளுக்கு அேரக்மள 
நீங்கலாக்கி விடுவிக்கிறார.்

29 வகாந்தளிப்மப அேரத்்துகிறார,் 
அதின் அமலகள் 
அடங்குகின்றது.

ேத்மதயு 8:24 அப்சபாழுது 
படவு அலைகைினாை் 
மூடப்படத்தக்கதாய்க் கடலிை் 
சபருங்காை்று உை்டாயிை்று, 
அேவரா நித்திலரயாயிருந்தார.்

25 அப்சபாழுது, அேருலடய 
சீேரக்ை் ேந்து அேலர எழுப்பி: 
ஆை்டேவர! எங்கலை இரடச்ியும், 
மடிந்துவபாகிவைாம் என்ைாரக்ை்.

26 அதை்கு அேர:் அை்பவிசுோசிகவை! 
ஏன் பயப்படுகிறீரக்ை் என்று 
சொை்லி; எழுந்து, காை்லையும் 
கடலையும் அதடட்ினார.் உடவன 
மிகுந்த அலமதலுை்டாயிை்று.

வமலும் காை்க: வயானா 1:4; மாை்கு 4:39-41; 
லுூக்கா 8:23-25.
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F07 மேசியா மீதான குற்றசச்ாட்டு 
ேற்றுே் விசாரமண.

சங்கீதே் 109:1 நான் துதிக்குே் 
மதேமன, ேவுனோயிராமதயுே்.

2 துன்ோரக்்கனுமடய ோயுே், 
கபட்டுோயுே், எனக்கு விமராத-
ோய்த் திறந்திருக்கிறது; கள்ள 
நாவினால் என்மனாமட மபசுகி-
றாரக்ள்.

3 பமகயுண்டாக்குே் ோரத்்மதக-
ளால் என்மனச ்சூை்ந்துவகாண்டு 
முகாந்தரமில்லாேல் என்மனாமட 
மபாரவ்சய்கிறாரக்ள்.

4 என் சிமநகத்துக்குப் பதிலாக 
என்மன விமராதிக்கிறாரக்ள், 
நாமனா வஜபே்பண்ணிக்வகா-
ண்டிருக்கிமறன்.

5 நன்மேக்குப் பதிலாக எனக்குத் 
தீமேவசய்கிறாரக்ள், என் சிமந-
கத்துக்குப் பதிலாக என்மனப் 
பமகக்கிறாரக்ள்.

ேத்மதயு 26:59 பிரதான ஆொரியரும் 
மூப்பரும் ெங்கத்தார ்யாேரும் 
இவயசுலேக் சகாலைசெய்யும்படி 
அேருக்கு விவராதமாய்ப் 
சபாய்ெெ்ாடச்ி வதடினாரக்ை்.

60 ஒருேரும் அகப்படவிை்லை; 
அவநகர ்ேந்து சபாய் ொடச்ி 
சொை்லியும் அேரக்ை் ொடச்ி 
ஒே்ேவிை்லை; கலடசியிவை 
இரை்டு சபாய்ொடச்ிகை் ேந்து:

61 வதேனுலடய ஆையத்லத 
இடித்துப்வபாடவும், மூன்று 
நாலைக்குை்வை அலதக் கடட்வும் 
என்னாவை ஆகும் என்ைான் என்று 
இேன் சொன்னான் என்ைாரக்ை்.

62 அப்சபாழுது, பிரதான ஆொரியன் 
எழுந்திருந்து, அேலர வநாக்கி: 

இேரக்ை் உனக்கு விவராதமாய் 
ொடச்ி சொை்லுகிைலதக்குறித்து 
நீ ஒன்றும் சொை்லுகிைதிை்லையா 
என்ைான்.

மயாோன் 10:32 இவயசு 
அேரக்லை வநாக்கி: நான் 
என் பிதாவினாவை அவநக 
நை்கிரிலயகலை உங்களுக்குக் 
காை்பித்வதன், அலேகைிை் எந்தக் 
கிரிலயயினிமித்தம் என்வமை் 
கை்சைறிகிறீரக்ை் என்ைார.்

மயாோன் 15:25 
முகாந்தரமிை்ைாமை் என்லனப் 
பலகத்தாரக்ை் என்று 
அேரக்ளுலடய வேதத்திை் 
எழுதியிருக்கிை ோக்கியம் 
நிலைவேறும்படிக்கு 
இப்படியாயிை்று.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 22:12; ெங்கீதம் 31:13; 
ெங்கீதம் 35:7,12; ெங்கீதம் 38:20; ெங்கீதம் 64:3,4; 
ெங்கீதம் 69:5; ெங்கீதம் 88:17,18; ெங்கீதம் 140:3.

F05 மேசியா காட்டிக் வகாடுக்கப் 
படுோர்.

சங்கீதே் 109:8 அேன் நாட்கள் 
வகாஞ்சோகக்கடேது; அேன் 
உத்திமயாகத்மத மேவறாருேன் 
வபறக்கடேன்.

மயாோன் 17:12 நான் அேரக்-
ளுடவனகூட உைகத்திலிருக்லக-
யிை் அேரக்லை உம்முலடய நா-
மத்தினாவை காத்துக்சகாை்வடன்; 
நீர ்எனக்குத் தந்தேரக்லைக் கா-
த்துக்சகாை்டுேந்வதன்; வேத-
ோக்கியம் நிலைவேைத்தக்கதாக 
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வகடட்ின் மகன் சகடட்ுப்வபானா-
வனயை்ைாமை், அேரக்ைிை் ஒரு-
ேனும் சகடட்ுப்வபாகவிை்லை.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
1:20 ெங்கீத புஸ்தகத்திவை: 
அேனுலடய ோெஸ்தைம் 
பாைாகக்கடேது, ஒருேனும் அதிை் 
ோெம்பை்ைாதிருப்பானாக 
என்றும்; அேனுலடய 
கை்காைிப்லப வேசைாருேன் 
சபைக்கடேன் என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

வமலும் காை்க: மத்வதயு 25:41; லுூக்கா 9:54-
56; 13:27; 1 சகாரிந்தியர ்16:22; கைாத்தியர ்

1:8; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 6:10-17; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 19:1-6.

F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

சங்கீதே் 109:25 நான் 
அேரக்ளுக்கு நிந்மதயாமனன்; 
அேரக்ள் என்மனப் 
பாரத்்து தங்கள் தமலமயத் 
துலுக்குகிறாரக்ள்.

ேத்மதயு 27:39 அந்த ேழியாய் 
நடந்துவபாகிைேரக்ை் தங்கை் 
தலைகலைத் துலுக்கி:

40 வதோையத்லத இடித்து மூன்று 
நாலைக்குை்வை கடட்ுகிைேவன, 
உன்லன நீவய ரடச்ித்துக்சகாை்; 
நீ வதேனுலடய குமாரனானாை் 
சிலுலேயிலிருந்து இைங்கி ோ 
என்று அேலரத் தூஷித்தாரக்ை்.

மராேர் 15:3 கிறிஸ்துவும் 
தமக்வக பிரியமாய் நடோமை்: 

உம்லம நிந்திக்கிைேரக்ளுலடய 
நிந்லதகை் என்வமை் விழுந்தது 
என்று எழுதியிருக்கிைபடிவய 
நடந்தார.்

எபிவரயர் 12:2 அேர ்தமக்குமுன் 
லேத்திருந்த ெந்வதாேத்தின்சபா-
ருடட்ு, அேமானத்லத எை்ைாமை், 
சிலுலேலயெ ்ெகித்து, வதேனு-
லடய சிங்காெனத்தின் ேைதுபாரி-
ெத்திை் வீை்றிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 22:6,7; ெங்கீதம் 69:9-
12,19-21; எபிசரயர ்13:13.

B13 மேசியாவின் அதிகாரே்.
E14 மேசியா ேரணத்மதயுே் 

இருமளயுே் மகப்பற்றுோர்.
H02 ேருங்காலத்தில் 

மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H07 மேசியா மதேனுமடய ேலது 
பாரிசத்தில் வீற்றிருப்பார்.

 
சங்கீதே் 110:1 கரத்்தர் என் 

ஆண்டேமர மநாக்கி: நான் 
உே்முமடய சத்துருக்கமள 
உேக்கு பாதபடியாக்கிப் 
மபாடுே்ேமரக்குே், நீர் 
என்னுமடய ேலதுபாரிசத்தில் 
உட்காருே் என்றார.்

2 கரத்்தர் சீமயானிலிருந்து உேது 
ேல்லமேயின் வசங்மகாமல 
அனுப்புோர;் நீர் உே்முமடய 
சத்துருக்களின் நடுமே 
ஆளுமகவசய்யுே்.
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ேத்மதயு 22:41 பரிவெயர ்
கூடியிருக்லகயிை், இவயசு 
அேரக்லை வநாக்கி:

42 கிறிஸ்துலேக்குறித்து நீங்கை் 
என்ன நிலனக்கிறீரக்ை், அேர ்
யாருலடய குமாரன்? என்று 
வகடட்ார.் அேர ்தாவீதின் குமாரன் 
என்ைாரக்ை்.

43 அதை்கு அேர:் அப்படியானாை், 
தாவீது பரிசுத்த ஆவியினாவை 
அேலர ஆை்டேர ்என்று 
சொை்லியிருக்கிைது எப்படி?

44 நான் உம்முலடய 
ெத்துருக்கலை உமக்குப் 
பாதபடியாக்கிப்வபாடும்ேலரக்கும் 
நீர ்என்னுலடய ேைது பாரிெத்திை் 
உடக்ாரும் என்று கரத்்தர ்என் 
ஆை்டேவராவட சொன்னார ்என்று 
சொை்லியிருக்கிைாவன.

45 தாவீது அேலர ஆை்டேர ்என்று 
சொை்லியிருக்க, அேனுக்கு 
அேர ்குமாரனாயிருப்பது எப்படி 
என்ைார.்

46 அதை்கு மாறுத்தரமாக ஒருேனும் 
அேருக்கு ஒரு ோரத்்லதயும் 
சொை்ைக்கூடாதிருந்தது. 
அன்றுமுதை் ஒருேனும் 
அேரிடத்திை் வகை்விவகடக்த் 
துைியவிை்லை.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 2:33 அேர ்
வதேனுலடய ேைதுகரத்தினாவை 
உயரத்்தப்படட்ு, பிதா அருைிய 
ோக்குத்தத்தத்தின்படி பரிசுத்த 
ஆவிலயப் சபை்று, நீங்கை் 
இப்சபாழுது காை்கிைதும் 
வகடக்ிைதுமாகிய இலதப் 
சபாழிந்தருைினார.்

34 தாவீது பரவைாகத்திை்கு 

எழுந்துவபாகவிை்லைவய. நான் 
உம்முலடய ெத்துருக்கலை 
உமக்குப் பாதபடியாக்கிப்வபாடும் 
ேலரக்கும்,

35 நீர ்என் ேைதுபாரிெத்திை் 
உடக்ாருசமன்று கரத்்தர ்என் 
ஆை்டேருடவன சொன்னார ்என்று 
அேவன சொை்லியிருக்கிைான்.

1 வகாரிந்தியர் 15:24 அதன்பின்பு 
முடிவு உை்டாகும்; அப்சபாழுது 
அேர ்ெகை துலரத்தனத்லதயும் 
ெகை அதிகாரத்லதயும் 
ேை்ைலமலயயும் 
பரிகரித்து, வதேனும் 
பிதாவுமாயிருக்கிைேருக்கு 
ராஜ்யத்லத ஒப்புக்சகாடுப்பார.்

25 எை்ைாெ ்ெத்துருக்கலையும் 
தமது பாதத்திை்குக் 
கீைாக்கிப்வபாடும்ேலரக்கும், அேர ்
ஆளுலகசெய்யவேை்டியது.

26 பரிகரிக்கப்படுங் கலடசிெ ்ெத்துரு 
மரைம்.

27 ெகைத்லதயும் அேருலடய 
பாதத்திை்குக் கீை்ப்படுத்தினாவர; 
ஆகிலும் ெகைமும் அேருக்குக் 
கீை்ப்படுத்தப்படட்சதன்று 
சொை்லியிருக்கும் வபாது, 
ெகைத்லதயும் அேருக்குக் 
கீை்ப்படுத்தினேர ்
கீை்ப்படுத்தப்படவிை்லைசயன்பது 
சேைியரங்கமாயிருக்கிைது.

28 ெகைமும் அேருக்குக் 
கீை்ப்படட்ிருக்கும்வபாது, 
வதேவன ெகைத்திலும் 
ெகைமுமாயிருப்பதை்கு, குமாரன் 
தாமும் தமக்குெ ்ெகைத்லதயும் 
கீை்ப்படுத்தினேருக்குக் 
கீை்ப்படட்ிருப்பார.்
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எமபசியர் 1:20 எை்ைாத் துலரத்தன-
த்துக்கும், அதிகாரத்துக்கும், ேை்ை-
லமக்கும், கரத்்தத்துேத்துக்கும், 
இம்லமயிை்மாத்திரமை்ை மறுலம-
யிலும் வபரச்பை்றிருக்கும் எை்ைா 
நாமத்துக்கும் வமைாய் அேர ்உய-
ரந்்திருக்கத்தக்கதாக,

21 அேலர உன்னதங்கைிை் 
தம்முலடய ேைதுபாரிெத்திை் 
உடக்ாரும்படி செய்து,

22 எை்ைாேை்லையும் அேருலடய 
பாதங்களுக்குக் கீை்ப்படுத்தி,

23 எை்ைாேை்லையும் எை்ைாேை்ைாலும் 
நிரப்புகிைேருலடய நிலைோகிய 
ெரீரமான ெலபக்கு அேலர 
எை்ைாேை்றிை்கும் வமைான 
தலையாகத் தந்தருைினார.்

எபிவரயர் 1:1 பூரே்காைங்கைிை் 
பங்குபங்காகவும் 
ேலகேலகயாகவும், 
தீரக்்கதரிசிகை் மூைமாய்ப் 
பிதாக்களுக்குத் திருவுைம்பை்றின 
வதேன்,

2 இந்தக் கலடசி நாடக்ைிை் 
குமாரன் மூைமாய் நமக்குத் 
திருவுைம்பை்றினார;் இேலரெ ்
ெரே்த்துக்கும் சுதந்தரோைியாக 
நியமித்தார,் இேலரக்சகாை்டு 
உைகங்கலையும் உை்டாக்கினார.்

3 இேர ்அேருலடய மகிலமயின் 
பிரகாெமும், அேருலடய 
தன்லமயின் சொரூபமுமாயிருந்து, 
ெரே்த்லதயும் தம்முலடய 
ேை்ைலமயுை்ை ேெனத்தினாவை 
தாங்குகிைேராய், தம்மாவைதாவம 
நம்முலடய பாேங்கலை 
நீக்கும் சுத்திகரிப்லப 
உை்டுபை்ைி, உன்னதத்திலுை்ை 
மகத்துேமானேருலடய 

ேைதுபாரிெத்திவை உடக்ாரந்்தார.்

எபிவரயர் 1:13 வமலும், நான் 
உம்முலடய ெத்துருக்கலை 
உமக்குப் 
பாதபடியாக்கிப்வபாடும்ேலரக்கும் 
நீர ்என்னுலடய ேைதுபாரிெத்திை் 
உடக்ாரும் என்று தூதரக்ைிை் 
யாருக்காேது எப்வபாதாகிலும் 
அேர ்சொன்னதுை்டா?

எபிவரயர் 10:13 இனித் 
தம்முலடய ெத்துருக்கலைத் தமது 
பாதபடியாக்கிப்வபாடும்ேலரக்கும் 
காத்துக்சகாை்டிருக்கிைார.்

14 ஏசனனிை் 
பரிசுத்தமாக்கப்படுகிைேரக்லை 
ஒவர பலியினாவை இேர ்
என்சைன்லைக்கும் 
பூரைப்படுத்தியிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: #1; மாை்கு 12:35-37; மாை்கு 
16:19; லுூக்கா 20:41-44; அப்வபாஸ்தைருலடய 
நடபடிகை் 2:34-37; எபிசரயர ்12:2; 1 வபதுரு 3:22.

B07 மேசியாவின் சர்ேேல்லமே.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 110:3 உேது 
பராக்கிரேத்தின் நாளிமல 
உே்முமடய ஜனங்கள் 
ேனப்பூரே்முே் 
பரிசுத்த அலங்காரமுே் 
உள்ளேரக்ளாயிருப்பாரக்ள்; 
விடியற்காலத்துக் கர்ப்பத்தில் 
பிறக்குே் பனிக்குச ்சோனோய் 
உே்முமடய வயளேன ஜனே் 
உேக்குப் பிறக்குே்.
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அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 2:41 அேனுலடய 
ோரத்்லதலயெ ்ெந்வதாேமாய் 
ஏை்றுக்சகாை்டேரக்ை் 
ஞானஸ்நானம் சபை்ைாரக்ை். 
அன்லையத்தினம் 
ஏைக்குலைய மூோயிரம்வபர ்
வெரத்்துக்சகாை்ைப்படட்ாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
19:20 இே்ேைவு 
பைமாய்க் கரத்்தருலடய ேெனம் 
விருத்தியலடந்து வமை்சகாை்டது.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
21:20 அலத அேரக்ை் 
வகடட்ுக் கரத்்தலர 
மகிலமப்படுத்தினாரக்ை். பின்பு 
அேரக்ை் அேலன வநாக்கி: 
ெவகாதரவன, யூதரக்ளுக்குை் 
அவநகமாயிரம்வபர ்
விசுோசிகைாயிருக்கிைலதப் 
பாரக்்கிறீவர, அேரக்சைை்ைாரும் 
நியாயப்பிரமாைத்துக்காக லேரா
க்கியமுை்ைேரக்ைாயிருக்கிைாரக்
ை்.

எமபசியர் 1:4 தமக்குமுன்பாக நாம் 
அன்பிை் பரிசுத்தமுை்ைேரக்ளும் 
குை்ைமிை்ைாதேரக்ளுமாயிருப்பத
ை்கு, அேர ்உைகத்வதாை்ைத்துக்கு 
முன்வன கிறிஸ்துவுக்குை் நம்லமத் 
சதரிந்துசகாை்டபடிவய,

பிலிப்பியர் 
2:13 வதேவன தம்முலடய தயவுை்ை 
சித்தத்தின்படி விருப்பத்லதயும் 
செய்லகலயயும் உங்கைிை் 
உை்டாக்குகிைேராயிருக்கிைார.்

எபிவரயர் 13:21 இவயசு 
கிறிஸ்துலேக் சகாை்டு 
தமக்குமுன்பாகப் பிரியமானலத 
உங்கைிை் நடப்பித்து, 
உங்கைிை் தம்முலடய 
சித்தத்தின்படிசெய்ய உங்கலைெ ்
ெகைவித நை்கிரிலயயிலும் 
சீரச்பாருந்தினேரக்ைாக்குோராக; 
அேருக்கு என்சைன்லைக்கும் 
மகிலம உை்டாேதாக.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
7:9 இலேகளுக்குப்பின்பு, 
நான் பாரத்்தவபாது, 
இவதா, ெகை ஜாதிகைிலும் 
வகாத்திரங்கைிலும் ஜனங்கைிலும் 
பாலேகைிலிருமிருந்து ேந்ததும், 
ஒருேனும் எை்ைக்கூடாததுமான 
திரைான கூடட்மாகிய ஜனங்கை், 
சேை்லை அங்கிகலைத் 
தரித்து, தங்கை் லககைிை் 
குருத்வதாலைகலைப் பிடித்து, 
சிங்காெனத்திை்கு முன்பாகவும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கு 
முன்பாகவும் நிை்கக்கை்வடன்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #4; அப்வபாஸ்தைருலடய 
நடபடிகை் 1:8; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 

4:4,30-35; 2 சகாரிந்தியர ்8:3; 2 சகாரிந்தியர ்13:4; 1 
சதெவைானிக்வகயர ்4:7; தீத்து 2:14.

D03 ஆசச்ாரியனாக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

சங்கீதே் 110:4 நீர் வேல்கிமசமதக்கின் 
முமறமேயின்படி 
என்வறன்மறக்குே் 
ஆசாரியராயிருக்கிறீர் என்று 
கரத்்தர் ஆமணயிட்டார,் ேனே் 
ோறாேலுமிருப்பார.்
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எபிவரயர் 5:5 அந்தப்படிவய 
கிறிஸ்துவும் பிரதான 
ஆொரியராகிைதை்குத் 
தம்லமத்தாவம உயரத்்தவிை்லை; 
நீர ்என்னுலடய குமாரன், இன்று 
நான் உம்லம சஜநிப்பித்வதன் 
என்று அேவராவட சொன்னேவர 
அேலர உயரத்்தினார.்

6 அப்படிவய வேசைாரு இடத்திலும்: 
நீர ்சமை்கிவெவதக்கின் 
முலைலமயின்படி, 
என்சைன்லைக்கும் 
ஆொரியராயிருக்கிறீர ்என்று 
சொை்லியிருக்கிைார.்

எபிவரயர் 6:20 நமக்கு 
முன்வனாடினேராகிய இவயசு 
சமை்கிவெவதக்கின் 
முலைலமயின்படி நித்திய பிரதான 
ஆொரியராய் நமக்காக அந்தத் 
திலரக்குை் பிரவேசித்திருக்கிைார.்

எபிவரயர் 7:21 ஆனதாை், 
இவயசுோனேர ்ஆலையின்படிவய 
ஆொரியராக்கப்படட்து எே்ேைவு 
விவெஷித்த காரியவமா,

22 அே்ேைவு விவெஷித்த 
உடன்படிக்லகக்குப் 
பிலையாைியானார.்

எபிவரயர் 
7:28 நியாயப்பிரமாைமானது 
சபைவீனமுை்ை 
மனுேரக்லைப் பிரதான 
ஆொரியராக ஏை்படுத்துகிைது; 
நியாயப்பிரமாைத்திை்குப்பின்பு 
உை்டான ஆலைவயாவட 
விைங்கிய ேெனவமா 
என்சைன்லைக்கும் பூரைரான 
குமாரலன ஏை்படுத்துகிைது.

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 14:18; ெகரியா 
6:13; எபிசரயர ்5:7-10; எபிசரயர ்7:1-28; எபிசரயர ்

10:1-11.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 110:5 உே்முமடய ேலது 
பாரிசத்திலிருக்கிற ஆண்டேர,் 
தேது மகாபத்தின் நாளிமல 
ராஜாக்கமள வேட்டுோர.்

6 அேர் ஜாதிகளுக்குள் 
நியாயந்தீர்ப்பார;் எல்லா 
இடங்கமளயுே் பிமரதங்களால் 
நிரப்புோர;் விஸ்தாரோன 
மதசங்களின்மேல் 
தமலேரக்ளாகிறேரக்மள 
வநாறுக்கிப்மபாடுோர.்

ோற்கு 16:19 இே்விதமாய்க் 
கரத்்தர ்அேரக்ளுடவன 
வபசினபின்பு, பரவைாகத்துக்கு 
எடுத்துக்சகாை்ைப்படட்ு, 
வதேனுலடய ேைது பாரிெத்திை் 
உடக்ாரந்்தார.்

மயாோன் 5:22 அன்றியும் பிதாலேக் 
கனம்பை்ணுகிைதுவபாை 
எை்ைாரும் குமாரலனயும் 
கனம்பை்ணும்படிக்கு, 
பிதாோனேரத்ாவம 
ஒருேருக்கும் நியாயத்தீரப்்புெ ்
செய்யாமை், நியாயத்தீரப்்புெ ்
செய்யும் அதிகாரம் 
முழுேலதயும் குமாரனுக்கு 
ஒப்புக்சகாடுத்திருக்கிைார.்
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அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:34 தாவீது பரவைாகத்திை்கு 
எழுந்துவபாகவிை்லைவய. நான் 
உம்முலடய ெத்துருக்கலை 
உமக்குப் பாதபடியாக்கிப்வபாடும் 
ேலரக்கும்,

35 நீர ்என் ேைதுபாரிெத்திை் 
உடக்ாருசமன்று கரத்்தர ்என் 
ஆை்டேருடவன சொன்னார ்என்று 
அேவன சொை்லியிருக்கிைான்.

36 ஆலகயினாை், நீங்கை் சிலுலேயிை் 
அலைந்த இந்த இவயசுலேவய 
வதேன் ஆை்டேரும் 
கிறிஸ்துவுமாக்கினாசரன்று 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்தார ்யாேரும் 
நிெெ்யமாய் அறியக்கடேரக்ை் 
என்ைான்.

எபிவரயர் 10:12 இேவரா, 
பாேங்களுக்காக ஒவர பலிலயெ ்
செலுத்தி, என்சைன்லைக்கும் 
வதேனுலடய ேைதுபாரிெத்திை் 
உடக்ாரந்்து,

13 இனித் தம்முலடய 
ெத்துருக்கலைத் தமது 
பாதபடியாக்கிப்வபாடும்ேலரக்கும் 
காத்துக்சகாை்டிருக்கிைார.்

14 ஏசனனிை் 
பரிசுத்தமாக்கப்படுகிைேரக்லை 
ஒவர பலியினாவை இேர ்
என்சைன்லைக்கும் 
பூரைப்படுத்தியிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: #1; #4; #6; ெங்கீதம் 16:8; 
ஏொயா 2:4; ஏொயா 42:1; ஏொயா 51:5; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 7:56.

F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

G03 மேசியா மேன்மேயமடதல் 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

சங்கீதே் 110:7 ேழியிமல அேர் 
நதியில் குடிப்பார,் ஆமகயால் 
அேர் தேது தமலமய எடுப்பார.்

சங்கீதே் 27:6 இப்சபாழுது என் தலை 
என்லனெ ்சுை்றிலும் இருக்கிை 
என் ெத்துருக்களுக்கு வமைாக 
உயரத்்தப்படும்; அதினிமித்தம் 
அேருலடய கூடாரத்திவை 
நான் ஆனந்த பலிகலையிடட்ு, 
கரத்்தலரப் பாடி, அேலரக் 
கீரத்்தனம்பை்ணுவேன்.

ேத்மதயு 20:22 இவயசு 
பிரதியுத்தரமாக: நீங்கை் 
வகடட்ுக்சகாை்ளுகிைது 
இன்னது என்று உங்களுக்குத் 
சதரியவிை்லை. நான் குடிக்கும் 
பாத்திரத்திை் நீங்கை் குடிக்கவும், 
நான் சபறும் ஸ்நானத்லத நீங்கை் 
சபைவும் கூடுமா என்ைார.் அதை்கு 
அேரக்ை் கூடும் என்ைாரக்ை்.

ேத்மதயு 26:42 அேர ்மறுபடியும் 
இரை்டாந்தரம் வபாய்: என் 
பிதாவே, இந்தப் பாத்திரத்திை் 
நான் பானம்பை்ைினாசைாழிய 
இது என்லன விடட்ு 
நீங்கக்கூடாதாகிை், உம்முலடய 
சித்தத்தின்படி ஆகக்கடேது என்று 
சஜபம்பை்ைினார.்

லுூக்கா 24:26 கிறிஸ்து 
இே்விதமாகப் பாடுபடவும், தமது 
மகிலமயிை் பிரவேசிக்கவும் 
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வேை்டியதிை்லையா என்று 
சொை்லி,

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 3:3; ெங்கீதம் 102:9; 
ஏொயா 53:11,12; வயாோன் 18:11; பிலிப்பியர ்2:7-11; 

எபிசரயர ்2:9,10; 1 வபதுரு 1:11.

B15 மேசியா இரக்கே் 
நிமறந்தேராக இருப்பார்.

E09 மேசியாவின் மநர்மே.

சங்கீதே் 112:4 
வசே்மேயானேர்களுக்கு இருளிமல 
வேளிசச்ே் உதிக்குே்; அேன் 
இரக்கமுே் ேன உருக்கமுே் 
நீதியுமுள்ளேன்.

லுூக்கா 6:36 ஆலகயாை் உங்கை் 
பிதா இரக்கமுை்ைேராயிருக்கிைது-
வபாை, நீங்களும் இரக்கமுை்ைேரக்-
ைாயிருங்கை்.

மயாோன் 12:46 என்னிடத்திை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேசனேனும் 
இருைிை் இராதபடிக்கு, நான் 
உைகத்திை் ஒைியாக ேந்வதன்.

2 வகாரிந்தியர் 8:8 இலத நான் 
கடட்லையாகெ ்சொை்ைாமை், 
மை்ைேரக்ளுலடய 
ஜாக்கிரலதலயக்சகாை்டு, 
உங்கை் அன்பின் உை்லமலயெ ்
வொதிக்கும்சபாருடவ்ட 
சொை்லுகிவைன்.

9 நம்முலடய கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவின் கிருலபலய 
அறிந்திருக்கிறீரக்வை; அேர ்
ஐசுேரியமுை்ைேராயிருந்தும், 
நீங்கை் அேருலடய 
தரித்திரத்தினாவை 

ஐசுேரியோன்கைாகும்படிக்கு, 
உங்கை்நிமித்தம் தரித்திரரானாவர.

1 மயாோன் 2:29 அேர ்
நீதியுை்ைேராயிருக்கிைாசரன்று 
உங்களுக்குத் 
சதரிந்திருப்பதினாை், 
நீதிலயெ ்செய்கிைேசனேனும் 
அேரிை் பிைந்தேசனன்று 
அறிந்திருக்கிறீரக்ை்.

வமலும் காை்க: சகாவைாசெயர ்1:12,13; 
வயாோன் 3:7,10.

E17 மேசியா மதேனுமடய 
ஆலயத்மதக் கட்டுோர்.

F03 மேசியா நிராகரிக்கப்படுோர்.
      
சங்கீதே் 118:22 

வீடுகட்டுகிறேரக்ள் ஆகாவதன்று 
தள்ளின கல்மல மூமலக்குத் 
தமலக்கல்லாயிற்று.

23 அது கரத்்தராமல ஆயிற்று, 
அது நே்முமடய கண்களுக்கு 
ஆசச்ரியோயிருக்கிறது.

24 இது கரத்்தர் உண்டுபண்ணின 
நாள், இதிமல களிகூர்ந்து 
ேகிைக்கடமோே்.

ஏசாயா 28:16 ஆதைாை் கரத்்தராகிய 
ஆை்டேர ்உலரக்கிைதாேது: 
இவதா, அஸ்திபாரமாக ஒரு கை்லை 
நான் சீவயானிவை லேக்கிவைன்; 
அது பரீடச்ிக்கப்படட்தும், 
விலைவயைப்சபை்ைதும், திட 
அஸ்திபாரமுை்ைதுமான 
மூலைக்கை்ைாயிருக்கும் 
விசுோசிக்கிைேன் பதைான்.
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ேத்மதயு 21:42 இவயசு அேரக்லை 
வநாக்கி: வீடு கடட்ுகிைேரக்ை் 
ஆகாசதன்று தை்ைின கை்வை 
மூலைக்குத் தலைக்கை்ைாயிை்று, 
அது கரத்்தராவை ஆயிை்று, 
அது நம்முலடய கை்களுக்கு 
ஆெெ்ரியமாயிருக்கிைது என்று 
நீங்கை் வேதத்திை் ஒருக்காலும் 
ோசிக்கவிை்லையா?

லுூக்கா 20:17 அப்சபாழுது அேர ்
அேரக்லைப் பாரத்்து: வீடு 
கடட்ுகிைேரக்ை் ஆகாசதன்று 
தை்ைின கை்வை, மூலைக்குத் 
தலைக்கை்ைாயிை்று 
என்று எழுதியிருக்கிை 
வேதோக்கியத்தின் கருத்சதன்ன?

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:23 அப்படியிருந்தும், 
வதேன் நிரை்யித்திருந்த 
ஆவைாெலனயின்படிவயயும், 
அேருலடய 
முன்னறிவின்படிவயயும் 
ஒப்புக்சகாடுக்கப்படட் அந்த 
இவயசுலே நீங்கை் பிடித்து, 
அக்கிரமக்காரருலடய 
லககைினாவை சிலுலேயிை் 
ஆைியடித்துக் 
சகாலைசெய்தீரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
3:13 ஆபிரகாம் ஈொக்கு யாக்வகாபு 
என்பேரக்ளுலடய வதேனாகிய 
நம்முலடய பிதாக்கைின் வதேன் 
தம்முலடய பிை்லையாகிய 
இவயசுலே மகிலமப்படுத்தினார,் 
அேலர நீங்கை் 
ஒப்புக்சகாடுத்தீரக்ை்; பிைாத்து 
அேலர விடுதலையாக்கத் 

தீரம்ானித்தவபாது, 
அேனுக்குமுன்பாக அேலர 
மறுதலித்தீரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 4:10 உங்கைாை் 
சிலுலேயிை் அலையப்படட்ேரும், 
வதேனாை் மரித்வதாரிலிருந்து 
எழுப்பப்படட்ேருமாயிருக்கிை 
நெவரனாகிய இவயசுகிறிஸ்துவின் 
நாமத்தினாவைவய இேன் 
உங்களுக்கு முன்பாகெ ்
சொஸ்தமாய் நிை்கிைானாசனன்று 
உங்களுக்கும், இஸ்ரவேை் 
ஜனங்கசைை்ைாருக்கும் 
சதரிந்திருக்கக்கடேது.

11 வீடு கடட்ுகிைேரக்ைாகிய 
உங்கைாை் அை்பமாய் 
எை்ைப்படட் அேவர மூலைக்குத் 
தலைக்கை்ைானேர.்

மராேர் 9:33 இவதா, இடறுதை்கான 
கை்லையும், தேறுதை்கான 
கன்மலைலயயும், சீவயானிை் 
லேக்கிவைன்; அேரிடத்திை் 
விசுோெமாயிருப்பேன் எேவனா 
அேன் சேடக்ப்படுேதிை்லை என்று 
எழுதியிருக்கிைபடியாயிை்று.

எமபசியர் 2:20 அப்வபாஸ்தைர ்
தீரக்்கதரிசிகசைன்பேரக்ளுலடய 
அஸ்திபாரத்தின்வமை் கடட்ப்
படட்ேரக்ளுமாயிருக்கிறீரக்ை்; 
அதை்கு இவயசுகிறிஸ்து தாவம 
மூலைக்கை்ைாயிருக்கிைார;்

21 அேரவ்மை் மாைிலக முழுேதும் 
இலெோய் இலைக்கப்படட்ு, 
கரத்்தருக்குை் பரிசுத்த ஆையமாக 
எழும்புகிைது;

22 அேரவ்மை் நீங்களும் ஆவியினாவை 
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வதேனுலடய ோெஸ்தைமாகக் கூட்
டிக்கடட்ப்படட்ுேருகிறீரக்ை்.

1 மபதுரு 2:6 அந்தப்படிவய: இவதா, 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்தும் 
விலைவயைப்சபை்ைதுமாயிருக்கிை 
மூலைக்கை்லைெ ்சீவயானிை் 
லேக்கிவைன்; அதின்வமை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேன் 
சேடக்ப்படுேதிை்லை என்று 
வேதத்திவை சொை்லியிருக்கிைது.

வமலும் காை்க: தானிவயை் 2:34; ெகரியா 3:9; 
ெகரியா 4:7; ெகரியா 12:3; மத்வதயு 28:1-8; மாை்கு 
12:10,11; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 5:31,32; 
1 சகாரிந்தியர ்3:11; எவபசியர ்1:19-22; 1 வபதுரு 

2:4-8.

F02 எருசமலமுக்குள் மேசியா 
நுமைேது முன்னமர 
உமரக்கப்பட்டது.

சங்கீதே் 118:26 கரத்்தருமடய 
நாேத்தினாமல ேருகிறேர் 
ஸ்மதாத்திரிக்கப்பட்டேர;் 
கரத்்தருமடய ஆலயத்திலிருந்து 
உங்கமள ஆசீரே்திக்கிமறாே்.

27 கரத்்தர் நே்மேப் 
பிரகாசிப்பிக்கிற 
மதேனாயிருக்கிறார;் 
பண்டிமகப்பலிமயக் 
வகாண்டுமபாய் பலிபீடத்தின் 
வகாே்புகளில் கயிறுகளால் 
கட்டுங்கள்.

ேத்மதயு 21:9 முன்நடப்பாரும், 
பின்நடப்பாருமாகிய 
திரைான ஜனங்கை்: தாவீதின் 
குமாரனுக்கு ஓென்னா! கரத்்தரின் 
நாமத்தினாவை ேருகிைேர ்
ஸ்வதாத்திரிக்கப்படட்ேர,் 

உன்னதத்திவை ஓென்னா என்று 
சொை்லி ஆரப்்பரித்தாரக்ை்.

10 அேர ்எருெவைமுக்குை் 
பிரவேசிக்லகயிை், நகரத்தார ்
யாேரும் ஆெெ்ரியப்படட்ு, இேர ்
யார?் என்று விொரித்தாரக்ை்.

11 அதை்கு ஜனங்கை்: 
கலிவையாவிலுை்ை 
நாெவரத்திலிருந்து ேந்த 
தீரக்்கதரிசியாகிய இவயசு 
என்ைாரக்ை்.

ேத்மதயு 23:39 கரத்்தருலடய 
நாமத்தினாவை ேருகிைேர ்
ஸ்வதாத்திரிக்கப்படட்ேர ்என்று 
நீங்கை் சொை்லுமைவும் இதுமுதை் 
என்லனக் காைாதிருப்பீரக்ை் 
என்று உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன் என்ைார.்

லுூக்கா 19:36 அேர ்வபாலகயிை், 
அேரக்ை் தங்கை் ேஸ்திரங்கலை 
ேழியிவை விரித்தாரக்ை்.

37 அேர ்ஒலிேமலையின் 
அடிோரத்துக்குெ ்ெமீபமாய் 
ேருலகயிை் திரைானகூடட்மாகிய 
சீேசரை்ைாரும் தாங்கை் கை்ட 
ெகை அை்புதங்கலையுங்குறித்துெ ்
ெந்வதாேப்படட்ு,

38 கரத்்தருலடய நாமத்தினாவை 
ேருகிை ராஜா 
ஸ்வதாத்திரிக்கப்படட்ேர,் 
பரவைாகத்திவை ெமாதானமும் 
உன்னதத்திவை மகிலமயும் 
உை்டாேதாக என்று மிகுந்த 
ெத்தத்வதாவட வதேலனப் 
புகை்ந்தாரக்ை்.

மயாோன் 
12:13 குருத்வதாலைகலைப் 
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பிடித்துக்சகாை்டு, அேருக்கு 
எதிரச்காை்டுவபாகும்படி 
புைப்படட்ு: ஓென்னா, 
கரத்்தருலடய நாமத்தினாவை 
ேருகிை இஸ்ரவேலின் ராஜா 
ஸ்வதாத்திரிக்கப்படட்ேர ்என்று 
ஆரப்்பரித்தாரக்ை்.

எமபசியர் 1:3 நம்முலடய 
கரத்்தராகிய இவயசுகிறிஸ்துவின் 
பிதாோகிய வதேனுக்கு 
ஸ்வதாத்திரம்; அேர ்
கிறிஸ்துவுக்குை் உன்னதங்கைிவை 
ஆவிக்குரிய ெகை 
ஆசீரே்ாதத்தினாலும் நம்லம 
ஆசீரே்தித்திருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: மாை்கு 11:9,10.

E12 மேசியா மதேனுமடய 
சட்டத்மத நிமறமேற்றுோர்.

சங்கீதே் 119:97 உேது 
மேதத்தில் நான் எே்ேளவு 
பிரியோயிருக்கிமறன்! நாள் 
முழுதுே் அது என் தியானே்.

98 நீர் உே்முமடய கற்பமனகமளக் 
வகாண்டு, என்மன என் 
சத்துருக்களிலுே் அதிக 
ஞானமுள்ளேனாக்குகிறீர;் 
அமேகள் என்மறக்குே் 
என்னுடமன இருக்கிறது.

99 உே்முமடய சாட்சிகள் என் 
தியானோயிருக்கிறபடியால், 
எனக்குப் மபாதித்தேரக்ள் 
எல்லாரிலுே் 
அறிவுள்ளேனாயிருக்கிமறன்.

100 உே்முமடய 
கட்டமளகமள நான் 

மகக்வகாண்டிருக்கிறபடியால், 
முதிமயாரக்மளப் பாரக்்கிலுே் 
ஞானமுள்ளேனாயிருக்கிமறன்.

101 உே்முமடய ேசனத்மத 
நான் காத்து நடக்குே்படிக்கு, 
சகல வபால்லாத ேழிகளுக்குே் 
என் கால்கமள விலக்குகிமறன்.

102 நீர் எனக்குப் 
மபாதித்திருக்கிறபடியால், நான் 
உே்முமடய நியாயங்கமள 
விட்டு விலமகன்.

103 உே்முமடய ோரத்்மதகள் 
என் நாவுக்கு எே்ேளவு 
இனிமேயானமேகள்; என் 
ோய்க்கு அமேகள் மதனிலுே் 
ேதுரோயிருக்குே்.

ேத்மதயு 11:25 அந்தெ ்
ெமயத்திை் இவயசு சொன்னது: 
பிதாவே! ோனத்துக்கும் 
பூமிக்கும் ஆை்டேவர! 
இலேகலை ஞானிகளுக்கும் 
கை்விமான்களுக்கும் 
மலைத்து, பாைகருக்கு 
சேைிப்படுத்தினபடியாை் உம்லம 
ஸ்வதாத்திரிக்கிவைன்.

லுூக்கா 2:46 மூன்று 
நாலைக்குப் பின்பு, அேர ்
வதோையத்திை் வபாதகர ்நடுவிை் 
உடக்ாரந்்திருக்கவும், அேரக்ை் 
வபசுகிைலதக் வகடக்வும், 
அேரக்லை வினாேவும் 
கை்டாரக்ை்.

47 அேர ்வபெக்வகடட் 
யாேரும் அேருலடய 
புத்திலயயும் அேர ்சொன்ன 
மாறுத்தரங்கலையுங்குறித்துப் 
பிரமித்தாரக்ை்.
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மயாோன் 3:2 அேன் இராக்காை-
த்திவை இவயசுவினிடத்திை் ேந்து: 
ரபீ, நீர ்வதேனிடத்திலிருந்து ேந்த 
வபாதகர ்என்று அறிந்திருக்கிவைா-
ம், ஏசனனிை் ஒருேனும் தன்னு-
டவன வதேன் இராவிடட்ாை் நீர ்
செய்கிை இப்படிப்படட் அை்புதங்க-
லைெ ்செய்மாடட்ான் என்ைான்.

மயாோன் 4:34 இவயசு அேரக்லை 
வநாக்கி: நான் என்லன 
அனுப்பினேருலடய சித்தத்தின்படி 
செய்து அேருலடய கிரிலயலய 
முடிப்பவத என்னுலடய 
வபாஜனமாயிருக்கிைது.

மயாோன் 15:10 நான் என் 
பிதாவின் கை்பலனகலைக் 
லகக்சகாை்டு 
அேருலடய அன்பிவை 
நிலைத்திருக்கிைதுவபாை, 
நீங்களும் என் கை்பலனகலைக் 
லகக்சகாை்டிருந்தாை், 
என்னுலடய அன்பிவை 
நிலைத்திருப்பீரக்ை்.

மராேர் 13:10 அன்பானது பிைனுக்குப் 
சபாை்ைாங்குசெய்யாது; ஆதைாை் 
அன்பு நியாயப்பிரமாைத்தின் 
நிலைவேறுதைாயிருக்கிைது.

1 மயாோன் 
2:5 அேருலடய ேெனத்லதக் 
லகக்சகாை்ளுகிைேனிடத்திை் 
வதே அன்பு சமய்யாகப் 
பூரைப்படட்ிருக்கும்; நாம் 
அேருக்குை் இருக்கிவைாசமன்பலத 
அதினாவை அறிந்திருக்கிவைாம்.

1 மயாோன் 5:3 நாம் 

வதேனுலடய கை்பலனகலைக் 
லகக்சகாை்ேவத அேரிடத்திை் 
அன்புகூருேதாம்; 
அேருலடய கை்பலனகை் 
பாரமானலேகளுமை்ை.

வமலும் காை்க: உபாகமம் 4:6-8; எவரமியா 2:8; 
எவரமியா 8:9; வயாவேை் 2:23; மத்வதயு 13:11; 

மத்வதயு 15:6-9,14; எபிசரயர ்5:12.

F13 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள் குறித்த விேரங்கள்.

சங்கீதே் 129:3 உழுகிறேரக்ள் 
என் முதுகின்மேல் உழுது 
தங்கள் பமடசச்ால்கமள 
நீளோக்கினாரக்ள்.

ஏசாயா 50:6 அடிக்கிைேரக்ளுக்கு 
என் முதுலகயும், தாலடமயிலரப் 
பிடுங்குகிைேரக்ளுக்கு 
என் தாலடகலையும் 
ஒப்புக்சகாடுத்வதன்; 
அேமானத்துக்கும் உமிை்நீருக்கும் 
என் முகத்லத மலைக்கவிை்லை.

ஏசாயா 53:5 நம்முலடய 
மீறுதை்கைினிமித்தம் அேர ்
காயப்படட்ு, நம்முலடய 
அக்கிரமங்கைினிமித்தம் அேர ்
சநாறுக்கப்படட்ார;் நமக்குெ ்
ெமாதானத்லத உை்டுபை்ணும் 
ஆக்கிலன அேரவ்மை் ேந்தது; 
அேருலடய தழும்புகைாை் 
குைமாகிவைாம்.

ேத்மதயு 20:19 அேலரப் 
பரியாெம்பை்ைவும், ோரினாை் 
அடிக்கவும், சிலுலேயிை் 
அலையவும் புைஜாதியாரிடத்திை் 
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ஒப்புக்சகாடுப்பாரக்ை்; ஆகிலும் 
மூன்ைாம் நாைிவை உயிவராவட 
எழுந்திருப்பார ்என்ைார.்

ேத்மதயு 27:26 அப்சபாழுது, 
அேன் பரபாலெ அேரக்ளுக்கு 
விடுதலையாக்கி, இவயசுலேவயா 
ோரினாை் அடிப்பித்து, 
சிலுலேயிை் அலையும்படிக்கு 
ஒப்புக்சகாடுத்தான்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 51:23; மாை்கு 10:34; 
மாை்கு 15:15; லுூக்கா 18:33.

D09 மேசியாமே இரட்சகர்.
E26 மேசியாோல் உண்டாகுே் 

இரட்சிப்பின் பணி.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 130:7 இஸ்ரமேல் கரத்்தமர 
நே்பியிருப்பதாக; கரத்்தரிடத்தில் 
கிருமபயுே், அேரிடத்தில் 
திரளான மீட்புே் உண்டு.

8 அேர் இஸ்ரமேமல அதின் 
சகல அக்கிரேங்களினின்றுே் 
மீட்டுக்வகாள்ோர.்

சங்கீதே் 103:3 அேர ்உன் 
அக்கிரமங்கலைசயை்ைாம் 
மன்னித்து, உன் 
வநாய்கலைசயை்ைாம் குைமாக்கி,

4 உன் பிராைலன அழிவுக்கு 
விைக்கிமீடட்ு, உன்லனக் 
கிருலபயினாலும் 
இரக்கங்கைினாலும் முடிசூடட்ி,

ேத்மதயு 1:21 அேை் ஒரு 
குமாரலனப் சபறுோை், அேருக்கு 
இவயசு என்று வபரிடுோயாக; 

ஏசனனிை் அேர ்தமது ஜனங்கைின் 
பாேங்கலை நீக்கி அேரக்லை 
இரடச்ிப்பார ்என்ைான்.

லுூக்கா 1:68 இஸ்ரவேலின் 
வதேனாகிய கரத்்தருக்கு 
ஸ்வதாத்திரம் உை்டாேதாக.

மராேர் 3:24 இைேெமாய் 
அேருலடய கிருலபயினாவை 
கிறிஸ்து இவயசுவிலுை்ை 
மீடல்பக்சகாை்டு 
நீதிமான்கைாக்கப்படுகிைாரக்ை்;

மராேர் 6:14 நீங்கை் 
நியாயப்பிரமாைத்திை்குக் 
கீை்ப்படட்ிராமை் கிருலபக்குக் 
கீை்ப்படட்ிருக்கிைபடியாை், பாேம் 
உங்கலை வமை்சகாை்ைமாடட்ாது.

மராேர் 11:26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

எமபசியர் 1:7 அேருலடய 
கிருலபயின் ஐசுேரியத்தின்படிவய, 
இேருலடய இரத்தத்தினாவை 
பாேமன்னிப்பாகிய 
மீடப்ு இேருக்குை் நமக்கு 
உை்டாயிருக்கிைது.

தீத்து 2:14 அேர ்நம்லமெ ்ெகை 
அக்கிரமங்கைினின்று மீடட்ுக்சகா-
ை்டு, தமக்குரிய சொந்த ஜன-
ங்கைாகவும், நை்கிரிலயகலைெ ்
செய்ய பக்திலேராக்கியமுை்ைே-
ரக்ைாகவும் நம்லமெ ்சுத்திகரிக்கு-
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ம்படி, நமக்காகத் தம்லமத்தாவம 
ஒப்புக்சகாடுத்தார.்

எபிவரயர் 9:12 சேை்ைாடட்ுக்கடா, 
இைங்காலை இலேகளுலடய 
இரத்தத்தினாவை அை்ை, 
தம்முலடய சொந்த 
இரத்தத்தினாலும் ஒவரதரம் 
மகா பரிசுத்த ஸ்தைத்திவை 
பிரவேசித்து, நித்திய மீடல்ப 
உை்டுபை்ைினார.்

1 மயாோன் 3:5 அேர ்
நம்முலடய பாேங்கலைெ ்சுமந்து 
தீரக்்க சேைிப்படட்ாசரன்று 
அறிவீரக்ை்; அேரிடத்திை் 
பாேமிை்லை.

6 அேரிை் நிலைத்திருக்கிை 
எேனும் பாேஞ்செய்கிைதிை்லை; 
பாேஞ்செய்கிை எேனும் அேலரக் 
காைவுமிை்லை, அேலர 
அறியவுமிை்லை

7 பிை்லைகவை நீங்கை் ஒருேராலும் 
ேஞ்சிக்கப்படாதிருங்கை்; 
நீதிலயெ ்செய்கிைேன் அேர ்
நீதியுை்ைேராயிருக்கிைதுவபாைத் 
தானும் 
நீதியுை்ைேனாயிருக்கிைான்.

8 பாேஞ்செய்கிைேன் 
பிொசினாலுை்டாயிருக்கிைான்; 
ஏசனனிை் பிொொனேன் 
ஆதிமுதை் பாேஞ்செய்கிைான், 
பிொசினுலடய கிரிலயகலை 
அழிக்கும்படிக்வக வதேனுலடய 
குமாரன் சேைிப்படட்ார.்

வமலும் காை்க: #2; #3; மாை்கு 15:31; லுூக்கா 2:38; 
லுூக்கா 21:28; லுூக்கா 24:21; 1 சகாரிந்தியர ்1:30; 

எவபசியர ்1:14; சகாவைாசெயர ்1:14.

C01 மேசியாவின் பிறப்பு 
தீர்க்கதரிசனோக 
உமரக்கப்படுகின்றது.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 132:11 உன் 
கர்ப்பத்தின் கனிமய உன் 
சிங்காசனத்தின்மேல் மேப்மபன் 
என்றுே்,

12 உன் குோரர் என் 
உடன்படிக்மகமயயுே், நான் 
மபாதிக்குே் என் சாட்சிகமளயுே் 
காத்து நடந்தால், அேரக்ள் 
குோரருே் என்வறன்மறக்குே் 
உன் சிங்காசனத்தில் 
வீற்றிருப்பாரக்ள் என்றுே், 
கரத்்தர் தாவீதுக்கு உண்மேயாய் 
ஆமணயிட்டார;் அேர் 
தேறோட்டார.்

லுூக்கா 1:30 வதேதூதன் அேலை 
வநாக்கி: மரியாவை, பயப்படாவத, நீ 
வதேனிடத்திை் கிருலபசபை்ைாய்.

31 இவதா, நீ கரப்்பேதியாகி ஒரு 
குமாரலனப் சபறுோய்; அேருக்கு 
இவயசு என்று வபரிடுோயாக.

32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

லுூக்கா 1:69 அேர ்நம்முலடய 
பிதாக்களுக்கு ோக்குத்தத்தம் 
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பை்ைின இரக்கத்லதெ ்
செய்ேதை்கும்;

70 தம்முலடய பரிசுத்த 
உடன்படிக்லகலய நிலனத்தருைி:

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:30 அேர ்தீரக்்கதரிசியாயிருந்து: 
உன் சிங்காெனத்திை் 
வீை்றிருக்க மாம்ெத்தின்படி 
உன் ெந்ததியிவை கிறிஸ்துலே 
எழும்பப்பை்ணுவேன் 
என்று வதேன் தனக்குெ ்
ெத்தியம்பை்ைினலத 
அறிந்தபடியினாை்,

வமலும் காை்க: #1; #2; ெங்கீதம் 102:28; ஏொயா 
59:21.

E16 மேசியா தனது ஜனங்கமள 
ஆசீர்ேதிப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 132:13 கரத்்தர் 
சீமயாமனத் வதரிந்துவகாண்டு, 
அது தேக்கு ோசஸ்தலோகுே்படி 
விருே்பினார.்

எபிவரயர் 12:22 நீங்கவைா 
சீவயான் மலையினிடத்திை்கும், 
ஜீேனுை்ை வதேனுலடய 
நகரமாகிய பரம 
எருெவைமினிடத்திை்கும், 
ஆயிரம் பதினாயிரமான 
வதேதூதரக்ைினிடத்திை்கும்,

23 பரவைாகத்திை் வபசரழுதியிருக்கிை 
முதை்வபைானேரக்ைின் 
ெரே்ெங்கமாகிய 
ெலபயினிடத்திை்கும், 

யாேருக்கும் நியாயாதிபதியாகிய 
வதேனிடத்திை்கும், 
பூரைமாக்கப்படட் 
நீதிமான்களுலடய 
ஆவிகைினிடத்திை்கும்,

24 புது உடன்படிக்லகயின் 
மத்தியஸ்தராகிய 
இவயசுவினிடத்திை்கும், 
ஆவபலினுலடய இரத்தம் 
வபசினலதப்பாரக்்கிலும் 
நன்லமயானலேகலைப் வபசுகிை 
இரத்தமாகிய சதைிக்கப்படும் 
இரத்தத்தினிடத்திை்கும் ேந்து 
வெரந்்தீரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; ெங்கீதம் 68:16; ெங்கீதம் 
78:68,69; ெங்கீதம் 87:2; ஏொயா 14:32.

E16 மேசியா தனது ஜனங்கமள 
ஆசீர்ேதிப்பார்.

சங்கீதே் 132:14 இது 
என்வறன்மறக்குே் நான் 
தங்குே் இடே்; இமத நான் 
விருே்பினபடியால் இங்மக 
ோசே்பண்ணுமேன்.

ேத்மதயு 11:28 ேருத்தப்படட்ுப் 
பாரஞ்சுமக்கிைேரக்வை நீங்கை் 
எை்ைாரும் என்னிடத்திை் 
ோருங்கை்; நான் உங்களுக்கு 
இலைப்பாருதை் தருவேன்.

29 நான் ொந்தமும் 
மனத்தாை்லமயுமாயிருக்கிவைன்; 
என் நுகத்லத உங்கை்வமை் 
ஏை்றுக்சகாை்டு, என்னிடத்திை் 
கை்றுக்சகாை்ளுங்கை். அப்சபாழுது, 
உங்கை் ஆத்துமாக்களுக்கு 
இலைப்பாறுதை் கிலடக்கும்.
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மயாோன் 14:23 இவயசு 
அேனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: 
ஒருேன் என்னிை் 
அன்பாயிருந்தாை், அேன் என் 
ேெனத்லதக் லகக்சகாை்ளுோன், 
அேனிை் என் பிதா 
அன்பாயிருப்பார;் நாங்கை் 
அேனிடத்திை் ேந்து அேவனாவட 
ோெம்பை்ணுவோம்.

எபிவரயர் 4:3 விசுோசித்தேரக்ைா-
கிய நாவம அந்த இலைப்பாறுதலிை் 
பிரவேசிக்கிவைாம்; அேருலடய 
கிரிலயகை் உைத்வதாை்ைமுதை் மு-
டிந்திருந்தும் இேரக்ை் என்னுலடய 
இலைப்பாறுதலிை் பிரவேசிப்பதி-
ை்லைசயன்று என்னுலடய வகாப-
த்திவை ஆலையிடவ்டன் என்ைார்

வமலும் காை்க: #1; #2; ெங்கீதம் 68:16; ெங்கீதம் 
76:1,2; ெங்கீதம் 132:8,9; ெங்கீதம் 135:21; ஏொயா 
57:15; ஏொயா 66:1; எவெக்கிவயை் 38:8; 43:7,9; 2 

சகாரிந்தியர ்6:16; எபிசரயர ்4:1-11.

E16 மேசியா தனது ஜனங்கமள 
ஆசீர்ேதிப்பார்.

சங்கீதே் 132:15 அதின் 
ஆகாரத்மத நான் ஆசீரே்தித்து 
ேருமேன்; அதின் ஏமைகமள 
நான் அப்பத்தினால் 
திருப்தியாக்குமேன்.

ேத்மதயு 5:6 நீதியின்வமை் 
பசிதாகமுை்ைேரக்ை் 
பாக்கியோன்கை்; அேரக்ை் 
திருப்தியலடோரக்ை்.

ேத்மதயு 6:32 இலேகலைசயை்ைாம் 
அஞ்ஞானிகை் 

நாடித்வதடுகிைாரக்ை்; 
இலேகசைை்ைாம் உங்களுக்கு 
வேை்டியலேகை் என்று உங்கை் 
பரமபிதா அறிந்திருக்கிைார.்

33 முதைாேது வதேனுலடய 
ராஜ்யத்லதயும் அேருலடய 
நீதிலயயும் வதடுங்கை்; 
அப்சபாழுது இலேகசைை்ைாம் 
உங்களுக்குக் கூடக் 
சகாடுக்கப்படும்.

ோற்கு 8:6 அப்சபாழுது அேர ்
ஜனங்கலைத் தலரயிவை 
பந்தியிருக்கக் கடட்லையிடட்ு, 
அந்த ஏழு அப்பங்கலையும் எடுத்து, 
ஸ்வதாத்திரம் பை்ைி, பிடட்ு, 
அேரக்ளுக்குப் பரிமாறும்படி 
சீேரக்ைிடத்திை் சகாடுத்தார;் 
அேரக்ை் ஜனங்களுக்குப் 
பரிமாறினாரக்ை்.

7 சிை சிறு மீன்களும் 
அேரக்ைிடத்திை் இருந்தது; அேர ்
அலேகலையும் ஆசீரே்தித்து 
அேரக்ளுக்குப் பரிமாறும்படி 
சொன்னார.்

8 அேரக்ை் ொப்பிடட்ுத் 
திருப்தியலடந்தாரக்ை்; மீதியான 
துைிக்லககலை ஏழு கூலட 
நிலைய எடுத்தாரக்ை்.

9 ொப்பிடட்ேரக்ை் ஏைக்குலைய 
நாைாயிரம் வபராயிருந்தாரக்ை். 
பின்பு அேர ்அேரக்லை 
அனுப்பிவிடட்ார.்

லுூக்கா 1:53 பசியுை்ைேரக்லை 
நன்லமகைினாை் நிரப்பி, 
ஐசுேரியமுை்ைேரக்லை 
சேறுலமயாய் அனுப்பிவிடட்ார.்

மயாோன் 6:35 இவயசு அேரக்லை 
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வநாக்கி: ஜீே அப்பம் நாவன, என்னி-
டத்திை் ேருகிைேன் ஒருக்காலும் 
பசியலடயான், என்னிடத்திை் விசு-
ோெமாயிருக்கிைேன் ஒருக்காலும் 
தாகமலடயான்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:44 விசுோசிகசைை்ைாரும் 
ஒருமித்திருந்து, ெகைத்லதயும் 
சபாதுோய் லேத்து 
அநுபவித்தாரக்ை்.

45 காைியாடச்ிகலையும் 
ஆஸ்திகலையும் விை்று, 
ஒே்சோருேனுக்கும் 
வதலேயானதை்குத்தக்கதாக 
அலேகைிை் எை்ைாருக்கும் 
பகிரந்்து சகாடுத்தாரக்ை்.

46 அேரக்ை் ஒருமனப்படட்ேரக்ைாய் 
வதோையத்திவை அநுதினமும் 
தரித்திருந்து, வீடுகை்வதாறும் 
அப்பம்பிடட்ு மகிை்ெச்ிவயாடும் 
கபடமிை்ைைாத இருதயத்வதாடும் 
வபாஜனம்பை்ைி,

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 34:9,10; ஏொயா 33:16; 
எவரமியா 31:14; மத்வதயு 14:19-21.

E16 மேசியா தனது ஜனங்கமள 
ஆசீர்ேதிப்பார்.

சங்கீதே் 132:16 அதின் 
ஆசாரியரக்ளுக்கு இரட்சிப்மப 
உடுத்துமேன்; அதிலுள்ள 
பரிசுத்தோன்கள் மிகவுே் 
வகே்பீரிப்பாரக்ள்.

கலாத்தியர் 3:27 ஏசனனிை், 
உங்கைிை் கிறிஸ்துவுக்குை்ைாக, 
ஞானஸ்நானம் சபை்ைேரக்ை் 

எத்தலனவபவரா 
அத்தலனவபரும் கிறிஸ்துலேத் 
தரித்துக்சகாை்டீரக்வை.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:6 நம்மிடத்திை் அன்புகூரந்்து 
தமது இரத்தத்தினாவை 
நம்முலடய பாேங்கைை 
நம்லமக் கழுவி, தம்முலடய 
பிதாோகிய வதேனுக்கு 
முன்பாக நம்லம ராஜாக்களும் 
ஆொரியரக்ளுமாக்கின 
அேருக்கு மகிலமயும் 
ேை்ைலமயும் என்சைன்லைக்கும் 
உை்டாயிருப்பதாக. ஆசமன்.

வமலும் காை்க: #1; #2; 2 நாைாகமம் 6:41; 
ெங்கீதம் 132:9; ஏொயா 61:10; சேைிப்படுத்தின 

விவெேம் 3:5; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 
4:4; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 7:9-14; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 20:6.

D04 இராஜாோக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 132:17 அங்மக 
தாவீதுக்காக ஒரு வகாே்மப 
முமளக்கப்பண்ணுமேன்; 
நான் அபிமஷகே் 
பண்ணுவித்தேனுக்காக 
ஒரு விளக்மக 
ஆயத்தே்பண்ணிமனன்.

18 அேன் சத்துருக்களுக்கு 
வேட்கத்மத உடுத்துமேன்; 
அேன்மீதிமலா அேன் கிரடீே் 
பூக்குே் என்றார.்

லுூக்கா 1:67 அேனுலடய 
தகப்பனாகிய ெகரியா பரிசுத்த 
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ஆவியினாவை நிரப்பப்படட்ு, 
தீரக்்கதரிெனமாக:

68 இஸ்ரவேலின் வதேனாகிய 
கரத்்தருக்கு ஸ்வதாத்திரம் 
உை்டாேதாக.

69 அேர ்நம்முலடய பிதாக்களுக்கு 
ோக்குத்தத்தம் பை்ைின 
இரக்கத்லதெ ்செய்ேதை்கும்;

70 தம்முலடய பரிசுத்த 
உடன்படிக்லகலய நிலனத்தருைி:

71 உங்கை் ெத்துருக்கைின் 
லககைினின்று நீங்கை் 
விடுதலையாக்கப்படட்ு, 
உயிவராடிருக்கும் நாசைை்ைாம் 
பயமிை்ைாமை் எனக்கு முன்பாகப் 
பரிசுத்தத்வதாடும் நீதிவயாடும் 
எனக்கு ஊழியஞ்செய்யக் 
கடட்லையிடுவேன் என்று,

லுூக்கா 2:25 அப்சபாழுது 
சிமிவயான் என்னும் வபரச்காை்ட 
ஒரு மனுேன் எருெவைமிை் 
இருந்தான்; அேன் நீதியும் 
வதேபக்தியும் உை்ைேனாயும், 
இஸ்ரவேலின் ஆறுதை் 
ேரக்காத்திருக்கிைேனாயும் 
இருந்தான்; அேன் வமை் பரிசுத்த 
ஆவி இருந்தார.்

26 கரத்்தருலடய கிறிஸ்துலே 
நீ காணுமுன்வன 
மரைமலடயமாடட்ாய் என்று 
பரிசுத்த ஆவியினாவை அேனுக்கு 
அறிவிக்கப்படட்ுமிருந்தது.

27 அேன் ஆவியின் ஏவுதலினாை் 
வதோையத்திவை ேந்திருந்தான். 
இவயசு என்னும் பிை்லைக்காக நி-
யாயப்பிரமாைமுலைலமயின்படி 
செய்ேதை்குத் தாய் தகப்பன்மார ்
அேலர உை்வை சகாை்டுேருலக-
யிை்,

28 அேன் அேலரத் தன் லககைிை் 
ஏந்திக்சகாை்டு வதேலன 
ஸ்வதாத்திரித்து:

29 ஆை்டேவர, உமது 
ோரத்்லதயின்படி உமது 
அடிவயலன இப்சபாழுது 
ெமாதானத்வதாவட வபாகவிடுகிறீர;்

30 புைஜாதிகளுக்குப் பிரகாசிக்கிை 
ஒைியாகவும், உம்முலடய 
ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு 
மகிலமயாகவும்,

31 வதேரீர ்ெகை ஜனங்களுக்கும் 
முன்பாக ஆயத்தம்பை்ைின

32 உம்முலடய இரடெ்ைியத்லத என் 
கை்கை் கை்டது என்ைான்.

லுூக்கா 20:42 நான் உம்முலடய 
ெத்துருக்கலை உமக்குப் 
பாதபடியாக்கிப்வபாடும்ேலரக்கும் 
நீர ்என்னுலடய ேைதுபாரிெத்திை் 
உடக்ாரும் என்று,

43 கரத்்தர ்என் ஆை்டேருடவன 
சொன்னார ்என்று தாவீது 
தாவன ெங்கீத புஸ்தகத்திை் 
சொை்லுகிைாவன.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; ெங்கீதம் 21:8,9; ெங்கீதம் 
109:29; ெங்கீதம் 148:14; எவெக்கிவயை் 29:21.
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H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 138:4 கரத்்தாமே, பூமியின் 
ராஜாக்கவளல்லாருே் உேது 
ோயின் ோரத்்மதகமளக் 
மகட்குே்மபாது உே்மேத் 
துதிப்பாரக்ள்.

5 கரத்்தரின் ேகிமே 
வபரிதாயிருப்பதினால், 
அேரக்ள் கரத்்தரின் ேழிகமளப் 
பாடுோரக்ள்.

ஏசாயா 49:22 இவதா, ஜாதிகளுக்கு 
வநராக என் கரத்லத உயரத்்தி, 
ஜனங்களுக்கு வநராக என் 
சகாடிலய ஏை்றுவேன்; 
அப்சபாழுது உன் குமாரலரக் 
சகாடுங்லககைிை் ஏந்திக்சகாை்டு 
ேருோரக்ை்; உன் குமாரத்திகை் 
வதாைின்வமை் எடுத்துக்சகாை்டு 
ேரப்படுோரக்ை் என்று 
கரத்்தராகிய ஆை்டேர ்
சொை்லுகிைார.்

23 ராஜாக்கை் உன்லன 
ேைரக்்கும் தந்லதகளும், 
அேரக்ளுலடய நாயகிகை் உன் 
லகத்தாய்களுமாயிருப்பாரக்ை்; 
தலரயிவை முகங்குப்புை 
விழுந்து உன்லனப் பைிந்து, 
உன் காை்கைின் தூலை 
நக்குோரக்ை்; நான் கரத்்தர,் 
எனக்குக் காத்திருக்கிைேரக்ை் 
சேடக்ப்படுேதிை்லை என்பலத 
அப்சபாழுது அறிந்துசகாை்ோய்;

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 

நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வமலும் காை்க: #1; #5.

B08 மேசியாவின் சர்ேஞானே்.

சங்கீதே் 139:1 கரத்்தாமே, 
நீர் என்மன ஆராய்ந்து 
அறிந்திருக்கிறீர.்

2 என் உட்காருதமலயுே் என் 
எழுந்திருக்குதமலயுே் 
நீர் அறிந்திருக்கிறீர;் என் 
நிமனவுகமளத் தூரத்திலிருந்து 
அறிகிறீர.்

3 நான் நடந்தாலுே் 
படுத்திருந்தாலுே் என்மனச ்
சூை்ந்திருக்கிறீர;் என் 
ேழிகவளல்லாே் உேக்குத் 
வதரியுே்.

4 என் நாவில் வசால் 
பிறோததற்குமுன்மன, இமதா, 
கரத்்தாமே, அமதவயல்லாே் நீர் 
அறிந்திருக்கிறீர.்

ேத்மதயு 9:4 இவயசு அேரக்ை் 
நிலனவுகலை அறிந்து: நீங்கை் 
உங்கை் இருதயங்கைிை் 
சபாை்ைாதலேகலைெ ்
சிந்திக்கிைசதன்ன?

ேத்மதயு 12:36 மனுேர ்வபசும் 
வீைான ோரத்்லதகை் யாலேயும் 
குறித்து நியாயதீரப்்புநாைிவை 
கைக்சகாப்புவிக்கவேை்டும் 

ெங்கீதம்



257

என்று உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன்.

37 ஏசனனிை், உன் 
ோரத்்லதகைினாவை நீதிமான் 
என்று தீரக்்கப்படுோய்; அை்ைது 
உன் ோரத்்லதகைினாவை 
குை்ைோைி என்று தீரக்ப்படுோய் 
என்ைார.்

லுூக்கா 9:47 இவயசு அேரக்ை் 
இருதயத்தின் வயாெலனலய 
அறிந்து, ஒரு சிறுபிை்லைலய 
எடுத்து, அலதத் தமதருவக நிறுத்தி,

லுூக்கா 10:22 ெகைமும் 
என் பிதாவினாை் எனக்கு 
ஒப்புக்சகாடுக்கப்படட்ிருக்கிைது; 
பிதா தவிர வேசைாருேனும் 
குமாரன் இன்னாசரன்று அறியான், 
குமாரனும், குமாரன் அேலர 
எேனுக்கு சேைிப்படுத்தெ ்
சித்தமாயிருக்கிைாவரா 
அேனுந்தவிர, வேசைாருேனும் 
பிதா இன்னாசரன்று அறியான் 
என்ைார.்

மயாோன் 2:24 அப்படியிருந்தும், 
இவயசு எை்ைாலரயும் 
அறிந்திருந்தபடியாை், அேரக்லை 
நம்பி இைங்கவிை்லை.

25 மனுேருை்ைத்திலிருப்பலத அேர ்
அறிந்திருந்தபடியாை், மனுேலர-
க் குறித்து ஒருேரும் அேருக்குெ ்
ொடச்ி சகாடுக்கவேை்டியதாயிரு-
க்கவிை்லை.

மயாோன் 13:21 இவயசு 
இலேகலைெ ்சொன்னபின்பு, 
ஆவியிவை கைங்கி: 
உங்கைிை் ஒருேன் என்லனக் 

காடட்ிக்சகாடுப்பான் என்று, 
சமய்யாகவே சமய்யாகவே 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 
என்று ொடச்ியாகெ ்சொன்னார.்

மயாோன் 16:30 நீர ்
எை்ைாேை்லையும் அறிந்திருக்கிறீர ்
என்றும், ஒருேன் உம்லம வினாே 
வேை்டுேதிை்லைசயன்றும், 
இப்சபாழுது அறிந்திருக்கிவைாம்; 
இதினாவை நீர ்வதேனிடத்திலிருந்து 
ேந்தீசரன்று விசுோசிக்கிவைாம் 
என்ைாரக்ை்.

மயாோன் 21:17 மூன்ைாந்தரம் 
அேர ்அேலன வநாக்கி: 
வயானாவின் குமாரனாகிய 
சீவமாவன, நீ என்லன 
வநசிக்கிைாயா என்ைார.் 
என்லன வநசிக்கிைாயா என்று 
அேர ்மூன்ைாந்தரம் தன்லனக் 
வகடட்படியினாவை வபதுரு 
துக்கப்படட்ு: ஆை்டேவர, நீர ்
எை்ைாேை்லையும் அறிந்திருக்கிறீர,் 
நான் உம்லம வநசிக்கிவைன் 
என்பலதயும் நீர ்அறிவீர ்
என்ைான். இவயசு: என் ஆடுகலை 
வமய்ப்பாயாக என்ைார.்

1 வகாரிந்தியர் 4:5 ஆனதாை், 
கரத்்தர ்ேருமைவும் நீங்கை் 
காைத்துக்குமுன்வன 
யாசதான்லைக்குறித்தும் 
தீரப்்புெச்ொை்ைாதிருங்கை், 
இருைிை் மலைந்திருக்கிைலேகலை 
அேர ்சேைியரங்கமாக்கி, 
இருதயங்கைின் 
வயாெலனகலையும் 
சேைிப்படுத்துோர;் அப்சபாழுது 
அேனேனுக்குரிய புகை்ெச்ி 
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வதேனாை் உை்டாகும்.

எபிவரயர் 4:13 அேருலடய 
பாரல்ேக்கு மலைோன சிருே்டி 
ஒன்றுமிை்லை; ெகைமும் 
அேருலடய கை்களுக்கு 
முன்பாக நிரே்ாைமாயும் 
சேைியரங்கமாயுமிருக்கிைது, 
அேருக்வக நாம் கைக்கு 
ஒப்புவிக்கவேை்டும்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
3:8 உன் கிரிலயகலை 
அறிந்திருக்கிவைன், 
உனக்குக் சகாஞ்ெம் சபைன் 
இருந்தும், நீ என் நாமத்லத 
மறுதலியாமை், என் ேெனத்லதக் 
லகக்சகாை்டபடியினாவை, இவதா, 
திைந்தோெலை உனக்கு முன்பாக 
லேத்திருக்கிவைன், அலத 
ஒருேனும் பூடட்மாடட்ான்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 17:3; ெங்கீதம் 44:21; 
ெங்கீதம் 94:11; ெங்கீதம் 121:3-8; ெங்கீதம் 139:23; 
நீதிசமாழிகை் 5:21; பிரெங்கி 12:14; ஏொயா 29:15; 

ஏொயா 37:28; எவரமியா 12:3; எவரமியா 17:9,10; 
எவரமியா 23:24; தானிவயை் 2:22; மை்கியா 3:16; 

வயாோன் 4:16-19,28.

B09 மேசியாவின் சர்ேவியாபகே்.

சங்கீதே் 139:7 உே்முமடய ஆவிக்கு 
ேமறோக எங்மக மபாமேன்? 
உே்முமடய சமுகத்மத விட்டு 
எங்மக ஓடுமேன்?

8 நான் ோனத்திற்கு ஏறினாலுே் 
நீர் அங்மக இருக்கிறீர;் நான் 
பாதாளத்தில் படுக்மக 
மபாட்டாலுே், நீர் அங்மகயுே் 
இருக்கிறீர.்

9 நான் விடியற்காலத்துச ்

வசட்மடகமள எடுத்து, 
சமுத்திரத்தின் 
கமடயாந்தரங்களிமல மபாய்த் 
தங்கினாலுே்,

10 அங்மகயுே் உேது மக என்மன 
நடத்துே், உேது ேலதுகரே் 
என்மனப் பிடிக்குே்.

ேத்மதயு 18:20 ஏசனனிை், இரை்டு 
வபராேது மூன்று வபராேது 
என் நாமத்தினாவை எங்வக 
கூடியிருக்கிைாரக்வைா, அங்வக 
அேரக்ை் நடுவிவை இருக்கிவைன் 
என்ைார.்

ேத்மதயு 28:20 நான் உங்களுக்குக் 
கடட்லையிடட் யாலேயும் 
அேரக்ை் லகக்சகாை்ளும்படி 
அேரக்ளுக்கு உபவதெம் 
பை்ணுங்கை்; இவதா, உைகத்தின் 
முடிவுபரியந்தம் ெகை நாடக்ைிலும் 
நான் உங்களுடவனகூட 
இருக்கிவைன் என்ைார.் ஆசமன்.

மயாோன் 1:1 ஆதியிவை ோரத்்லத 
இருந்தது, அந்த ோரத்்லத 
வதேனிடத்திலிருந்தது, அந்த 
ோரத்்லத வதேனாயிருந்தது.

மயாோன் 14:20 நான் என் 
பிதாவிலும், நீங்கை் என்னிலும், 
நான் உங்கைிலும் இருக்கிைலத 
அந்நாைிவை நீங்கை் அறிவீரக்ை்.

வகாமலாவசயர் 1:17 அேர ்
எை்ைாேை்றிை்கும் முந்தினேர,் 
எை்ைாம் அேருக்குை் 
நிலைநிை்கிைது.

வமலும் காை்க: எவரமியா 23:23,24; மீகா 5:2; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 21:2,3,10,22,23.
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H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 145:10 கரத்்தாமே, 
உே்முமடய கிரிமயகவளல்லாே் 
உே்மேத் துதிக்குே்; உே்முமடய 
பரிசுத்தோன்கள் உே்மே 
ஸ்மதாத்திரிப்பாரக்ள்.

11 ேனுபுத்திரருக்கு 
உேது ேல்லமேயுள்ள 
வசய்மககமளயுே், உேது 
ராஜ்யத்தின் சிறந்த 
ேகிமேப்பிரதாபத்மதயுே் 
வதரிவிக்குே்படிக்கு;

12 உேது ராஜ்யத்தின் 
ேகிமேமய அறிவித்து, உேது 
ேல்லமேமயக்குறித்துப் 
மபசுோரக்ள்.

13 உே்முமடய ராஜ்யே் 
சதாகாலங்களிலுமுள்ள ராஜ்யே், 
உே்முமடய ஆளுமக தமலமுமற 
தமலமுமறயாகவுமுள்ளது.

எமபசியர் 3:7 வதேனுலடய 
பைத்த ெத்துேத்தாை் எனக்கு 
அைிக்கப்படட் ேரமாகிய 
அேருலடய கிருலபயினாவை 
இந்தெ ்சுவிவெேத்துக்கு 
ஊழியக்காரனாவனன்.

8 பரிசுத்தோன்கசைை்ைாரிலும் 
சிறியேனாகிய நான் 
கிறிஸ்துவினுலடய 
அைேை்ை ஐசுேரியத்லதப் 
புைஜாதிகைிடத்திை் சுவிவெேமாய் 
அறிவிக்கிைதை்காக இந்தக் கிருலப 
எனக்கு அைிக்கப்படட்ிருக்கிைது.

1 தீமோத்மதயு 1:17 
நித்தியமும் அழிவிை்ைாலமயும் 
அதரிெனமுமுை்ை ராஜனுமாய், 

தாசமாருேவர ஞானமுை்ை 
வதேனுமாயிருக்கிைேருக்கு, 
கனமும் மகிலமயும் 
ெதாகாைங்கைிலும் 
உை்டாயிருப்பதாக. ஆசமன்.

எபிவரயர் 13:15 ஆலகயாை், 
அேருலடய நாமத்லதத் துதிக்கும் 
உதடுகைின் கனியாகிய 
ஸ்வதாத்திரபலிலய அேரம்ூைமாய் 
எப்வபாதும் வதேனுக்குெ ்
செலுத்தக்கடவோம்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:12 அேரக்ளும் மகா 
ெத்தமிடட்ு: அடிக்கப்படட் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேர ்
ேை்ைலமலயயும் 
ஐசுேரியத்லதயும் 
ஞானத்லதயும் சபைத்லதயும் 
கனத்லதயும் மகிலமலயயும் 
ஸ்வதாத்திரத்லதயும் 
சபை்றுக்சகாை்ைப் 
பாத்திரராயிருக்கிைார ்என்று 
சொன்னாரக்ை்.

13 அப்சபாழுது, ோனத்திலும் 
பூமியிலும் பூமியின் கீழுமிருக்கிை 
சிருே்டிகை் யாவும், 
ெமுத்திரத்திலுை்ைலேகளும், 
அேை்றுைடங்கிய ேஸ்துக்கை் 
யாவும்: சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிைேருக்கும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கும் 
ஸ்வதாத்திரமும் கனமும் 
மகிலமயும் ேை்ைலமயும் ெதா 
காைங்கைிலும் உை்டாேதாக 
என்று சொை்ைக்வகடவ்டன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
7:9 இலேகளுக்குப்பின்பு, 
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நான் பாரத்்தவபாது, 
இவதா, ெகை ஜாதிகைிலும் 
வகாத்திரங்கைிலும் ஜனங்கைிலும் 
பாலேகைிலிருமிருந்து ேந்ததும், 
ஒருேனும் எை்ைக்கூடாததுமான 
திரைான கூடட்மாகிய ஜனங்கை், 
சேை்லை அங்கிகலைத் 
தரித்து, தங்கை் லககைிை் 
குருத்வதாலைகலைப் பிடித்து, 
சிங்காெனத்திை்கு முன்பாகவும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கு 
முன்பாகவும் நிை்கக்கை்வடன்.

10 அேரக்ை் மகா ெத்தமிடட்ு: 
இரடச்ிப்பின் மகிலம 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிை எங்கை் வதேனுக்கும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கும் 
உை்டாேதாக என்று 
ஆரப்்பரித்தாரக்ை்.

11 தூதரக்ை் யாேரும் 
சிங்காெனத்லதயும் 
மூப்பரக்லையும் நான்கு 
ஜீேன்கலையும் சூைநின்று, 
சிங்காெனத்திை்குமுன்பாக 
முகங்குப்புை விழுந்து, வதேலனத் 
சதாழுதுசகாை்டு:

12 ஆசமன், எங்கை் வதேனுக்குத் 
துதியும் மகிலமயும் ஞானமும் 
ஸ்வதாத்திரமும் கனமும் 
ேை்ைலமயும் சபைனும் 
ெதாகாைங்கைிலும் உை்டாேதாக; 
ஆசமன், என்ைாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்

ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

16 அப்சபாழுது வதேனுக்கு முன்பாகத் 
தங்கை் சிங்காெனங்கை்வமை் 
உடக்ாரந்்திருந்த இருபத்துநான்கு 
மூப்பரக்ளும் முகங்குப்புை விழுந்து:

17 இருக்கிைேரும் இருந்தேரும் 
ேருகிைேருமாகிய 
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை 
கரத்்தராகிய வதேவன, உம்லம 
ஸ்வதாத்திரிக்கிவைாம், 
வதேரீர ்உமது மகா 
ேை்ைலமலயக்சகாை்டு 
ராஜ்யபாரம்பை்ணுகிறீர.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
12:10 அப்சபாழுது 
ோனத்திவை ஒரு சபரிய 
ெத்தமுை்டாகி: இப்சபாழுது 
இரடச்ிப்பும் ேை்ைலமயும் 
நமது வதேனுலடய ராஜ்யமும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவின் 
அதிகாரமும் உை்டாயிருக்கிைது; 
இரவும் பகலும் நம்முலடய 
வதேனுக்குமுன்பாக நம்முலடய 
ெவகாதரரவ்மை் குை்ைஞ் 
சுமத்தும்சபாருடட்ு அேரக்ை் வமை் 
குை்ைஞ்ொடட்ுகிைேன் தாைத் 
தை்ைப்படட்ுப்வபானான்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:5 வமலும், நமது வதேனுலடய 
ஊழியக்காரவர, அேருக்குப் 
பயப்படுகிை சிறிவயாரும் 
சபரிவயாருமானேரக்வை, 
நீங்கை் யாேரும் அேலரத் 
துதியுங்கை் என்று ஒரு ெத்தம் 
சிங்காெனத்திலிருந்து பிைந்தது.

6 அப்சபாழுது திரைான ஜனங்கை் 
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இடும் ஆரோரம்வபாைவும், 
சபருசேை்ை இலரெெ்ை்வபாைவும், 
பைத்த இடிமுைக்கம்வபாைவும், 
ஒரு ெத்தமுை்டாகி: அை்வைலூயா, 
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனாகிய 
கரத்்தர ்ராஜ்யபாரம்பை்ணுகிைார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; 1 சகாரிந்தியர ்15:21-28.

E05 மேசியாவின் அற்புதங்கள்.

சங்கீதே் 146:8 குருடரின் 
கண்கமளக் கரத்்தர் திறக்கிறார;் 
ேடங்கடிக்கப்பட்டேரக்மளக் 
கரத்்தர் தூக்கிவிடுகிறார;் 
நீதிோன்கமளக் கரத்்தர் 
சிமநகிக்கிறார.்

ஏசாயா 35:5 அப்சபாழுது குருடரின் 
கை்கை் திைக்கப்படட்ு, செவிடரின் 
செவிகை் திைவுை்டுவபாம்.

ேத்மதயு 9:30 உடவன அேரக்ளுலடய 
கை்கை் திைக்கப்படட்து. இலத 
ஒருேரும் அறியாதபடிக்கு 
எெெ்ரிக்லகயாயிருங்கை் 
என்று இவயசு அேரக்ளுக்குக் 
கை்டிப்பாய்க் கடட்லையிடட்ார.்

ேத்மதயு 11:5 குருடர ்
பாரல்ேயலடகிைாரக்ை், 
ெப்பாைிகை் நடக்கிைாரக்ை், 
குே்டவராகிகை் சுத்தமாகிைாரக்ை், 
செவிடர ்வகடக்ிைாரக்ை், 
மரித்வதார ்எழுந்திருக்கிைாரக்ை்; 
தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேம் 
பிரெங்கிக்கப்படுகிைது.

லுூக்கா 18:42 இவயசு அேலன 
வநாக்கி: நீ பாரல்ேயலடோயாக, 
உன் விசுோெம் உன்லன 
இரடச்ித்தது என்ைார.்

மயாோன் 9:10 அப்சபாழுது 
அேரக்ை் அேலன வநாக்கி: உன் 
கை்கை் எப்படித் திைக்கப்படட்து 
என்ைாரக்ை்.

11 அேன் பிரதியுத்தரமாக: இவயசு 
என்னப்படட் ஒருேர ்வெறுை்டாக்கி, 
என் கை்கைின்வமை் பூசி, நீ வபாய் 
சீவைாோம் குைத்திவை கழுவு 
என்ைார.் அப்படிவய நான் வபாய்க் 
கழுவி, பாரல்ேயலடந்வதன் 
என்ைான்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
26:18 அேரக்ை் என்லனப் 
பை்றும் விசுோெத்தினாவை 
பாேமன்னிப்லபயும் பரி
சுத்தமாக்கப்படட்ேரக்ளு
க்குரிய சுதந்தரத்லதயும் 
சபை்றுக்சகாை்ளும்படியாக, 
அேரக்ை் இருலைவிடட்ு 
ஒைியினிடத்திை்கும், 
ொத்தானுலடய 
அதிகாரத்லதவிடட்ு 
வதேனிடத்திை்கும் திரும்பும்படிக்கு 
நீ அேரக்ளுலடய கை்கலைத் 
திைக்கும்சபாருடட்ு, இப்சபாழுது 
உன்லன அேரக்ைிடத்திை்கு 
அனுப்புகிவைன் என்ைார.்

எமபசியர் 1:18 தாம் நம்லம 
அலைத்ததினாவை 
நமக்கு உை்டாயிருக்கிை 
நம்பிக்லக இன்னசதன்றும், 
பரிசுத்தோன்கைிடத்திை் 
தமக்கு உை்டாயிருக்கிை 
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சுதந்தரத்தினுலடய மகிலமயின் 
ஐசுேரியம் இன்னசதன்றும்;

1 மபதுரு 2:9 நீங்கவைா, உங்கலை 
அந்தகாரத்தினின்று தம்முலடய 
ஆெெ்ரியமான ஒைியினிடத்திை்கு 
ேரேலைத்தேருலடய 
புை்ைியங்கலை 
அறிவிக்கும்படிக்குத் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட் 
ெந்ததியாயும், ராஜரீகமான 
ஆொரியக்கூடட்மாயும், பரிசுத்த 
ஜாதியாயும், அேருக்குெ ்
சொந்தமான ஜனமாயும் 
இருக்கிறீரக்ை்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 42:16,18.

E26 மேசியாோல் உண்டாகுே் 
இரட்சிப்பின் பணி.

சங்கீதே் 147:3 இருதயே் 
வநாறுங்குண்டேரக்மளக் 
குணோக்குகிறார,் 
அேரக்ளுமடய காயங்கமளக் 
கட்டுகிறார.்

6 கரத்்தர் 
சாந்தகுணமுள்ளேரக்மள 
உயரத்்துகிறார;் துன்ோரக்்கமரத் 
தமரேட்டுே் தாை்த்துகிறார.்

ேத்மதயு 
5:5 ொந்தகுைமுை்ைேரக்ை் 
பாக்கியோன்கை்; 
அேரக்ை் பூமிலயெ ்
சுதந்தரித்துக்சகாை்ளுோரக்ை்.

லுூக்கா 4:18 கரத்்தருலடய 

ஆவியானேர ்என்வமலிருக்கிைார;் 
தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேத்லதப் 
பிரெங்கிக்கும்படி என்லன 
அபிவேகம்பை்ைினார;் 
இருதயம் நருங்குை்டேரக்லைக் 
குைமாக்கவும், 
சிலைப்படட்ேரக்ளுக்கு 
விடுதலைலயயும், 
குருடருக்குப் பாரல்ேலயயும் 
பிரசித்தப்படுத்தவும், 
சநாறுங்குை்டேரக்லை 
விடுதலையாக்கவும்,

வமலும் காை்க: 1 வபதுரு 5:6.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 147:2 கரத்்தர் 
எருசமலமேக் கட்டுகிறார;் 
துரத்துண்ட இஸ்ரமேலமரக் 
கூட்டிசம்சரக்்கிறார.்

13 அேர் உன் ோசல்களின் 
தாை்ப்பாள்கமளப் பலப்படுத்தி, 
உன்னிடத்திலுள்ள உன் 
பிள்மளகமள ஆசீரே்திக்கிறார.்

14 அேர் உன் எல்மலகமளச ்
சோதானமுள்ளமேகளாக்கி 
உசச்ிதோன மகாதுமேயினால் 
உன்மனத் திருப்தியாக்குகிறார.்

20 அேர் மேமற எந்த ஜாதிக்குே் 
இப்படிச ்வசய்ததில்மல; 
அேருமடய நியாயங்கமள 
அறியாேற்மபாகிறாரக்ள். 
அல்மலலுூயா.

ஏசாயா 11:12 ஜாதிகளுக்கு ஒரு 
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சகாடிலய ஏை்றி, இஸ்ரவேலிை் 
துரத்துை்டேரக்லைெ ்வெரத்்து, 
யூதாவிை் சிதைடிக்கப்படட்ேரக்லை 
பூமியின் நான்கு 
திலெகைிலுமிருந்து கூடட்ுோர.்

சகரியா 8:3 நான் சீவயானிடத்திை் 
திரும்பி, எருெவைமின் நடுவிவை 
ோெம்பை்ணுவேன்; எருெவைம் 
ெத்திய நகரம் என்றும், 
வெலனகளுலடய கரத்்தரின் 
பரே்தம் பரிசுத்த பரே்தம் என்றும் 
அலைக்கப்படும் என்று கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார.்

மராேர் 3:1 இப்படியானாை், 
யூதனுலடய வமன்லம என்ன? 
விருத்தவெதனத்தினாவை 
பிரவயாஜனம் என்ன?

2 அது எே்விதத்திலும் 
மிகுதியாயிருக்கிைது; வதேனுலடய 
ோக்கியங்கை் அேரக்ைிடத்திை் 
ஒப்புவிக்கப்படட்து விவெஷித்த 
வமன்லமயாவம.

மராேர் 11:25 வமலும், ெவகாதரவர, 
நீங்கை் உங்கலைவய 
புத்திமான்கசைன்று 
எை்ைாதபடிக்கு ஒரு 
இரகசியத்லத நீங்கை் 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கிவைன்; 
அசதன்னசேனிை், 
புைஜாதியாருலடய நிலைவு 
உை்டாகும்ேலரக்கும் 
இஸ்ரவேைரிசைாரு பங்குக்குக் 
கடினமான மனதுை்டாயிருக்கும்.

26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 

அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

27 நான் அேரக்ளுலடய 
பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; ெங்கீதம் 102:13-16; 
மத்வதயு 16:18; மத்வதயு 19:13,14; எவபசியர ்1:10; 

எவபசியர ்2:17-19; வராமர ்11:25.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சங்கீதே் 149:1 அல்மலலுூயா, 
கரத்்தருக்குப் புதுப்பாட்மடப் 
பாடுங்கள்; பரிசுத்தோன்களின் 
சமபயிமல அேருமடய துதி 
விளங்குேதாக.

2 இஸ்ரமேல் தன்மன 
உண்டாக்கினேரில் ேகிைவுே், 
சீமயான் குோரர் தங்கள் 
ராஜாவில் களிகூரவுங்கடேரக்ள்.

3 அேருமடய நாேத்மத 
நடனத்மதாமட துதித்து 
தே்புரினாலுே் 
கின்னரத்தினாலுே் அேமரக் 
கீரத்்தனே்பண்ணக்கடேரக்ள்.

4 கரத்்தர் தே்முமடய 
ஜனத்தின்மேல் 
பிரியே் மேக்கிறார;் 
சாந்தகுணமுள்ளேரக்மள 
இரட்சிப்பினால் அலங்கரிப்பார.்

5 பரிசுத்தோன்கள் 
ேகிமேமயாமட களிகூர்ந்து, 
தங்கள் படுக்மககளின்மேல் 
வகே்பீரிப்பாரக்ள்.

ேத்மதயு 21:5 தீரக்்கதரிசியினாை் 
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உலரக்கப்படட்து நிலைவேறும்படி 
இசதை்ைாம் நடந்தது.

லுூக்கா 19:38 கரத்்தருலடய 
நாமத்தினாவை ேருகிை ராஜா 
ஸ்வதாத்திரிக்கப்படட்ேர,் 
பரவைாகத்திவை ெமாதானமும் 
உன்னதத்திவை மகிலமயும் 
உை்டாேதாக என்று மிகுந்த 
ெத்தத்வதாவட வதேலனப் 
புகை்ந்தாரக்ை்.

எபிவரயர் 2:12 உம்முலடய நாமத்லத 
என் ெவகாதரருக்கு அறிவித்து, 
ெலப நடுவிை் உம்லமத் துதித்துப் 
பாடுவேன் என்றும்;

1 மபதுரு 1:8 அேலர நீங்கை் 
காைாமலிருந்தும் அேரிடத்திை் 
அன்புகூருகிறீரக்ை்; இப்சபாழுது 
அேலரத் தரிசியாமலிருந்தும் 
அேரிடத்திை் விசுோெம் லேத்து, 
சொை்லிமுடியாததும் மகிலமயாை் 
நிலைந்ததுமாயிருக்கிை 
ெந்வதாேமுை்ைேரக்ைாய்க் 
கைிகூரந்்து,

1 மபதுரு 3:4 அழியாத 
அைங்கரிப்பாயிருக்கிை ொந்தமும் 
அலமதலுமுை்ை ஆவியாகிய 
இருதயத்திை் மலைந்திருக்கிை 
குைவம உங்களுக்கு 
அைங்காரமாயிருக்கக்கடேது; 
அதுவே வதேனுலடய பாரல்ேயிை் 
விலைவயைப்சபை்ைது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:9 வதேரீர ்புஸ்தகத்லத 
ோங்கவும் அதின் முத்திலரகலை 
உலடக்கவும் பாத்திரராயிருக்கிறீர;் 
ஏசனனிை் நீர ்அடிக்கப்படட்ு, 

ெகை வகாத்திரங்கைிலும் 
பாலேக்காரரிலும் ஜனங்கைிலும் 
ஜாதிகைிலுமிருந்து எங்கலை 
வதேனுக்சகன்று உம்முலடய 
இரத்தத்தினாவை மீடட்ுக்சகாை்டு,

10 எங்கை் வதேனுக்குமுன்பாக 
எங்கலை ராஜாக்களும் 
ஆொரியரக்ளுமாக்கினீர;் நாங்கை் 
பூமியிவை அரொளுவோசமன்று 
புதிய பாடல்டப் பாடினாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 19:6 
அப்சபாழுது திரைான ஜனங்கை் 
இடும் ஆரோரம்வபாைவும், 
சபருசேை்ை இலரெெ்ை்வபாைவும், 
பைத்த இடிமுைக்கம்வபாைவும், 
ஒரு ெத்தமுை்டாகி: அை்வைலூயா, 
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனாகிய 
கரத்்தர ்ராஜ்யபாரம்பை்ணுகிைார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; உபாகமம் 7:6,7; 1 
ொமுவேை் 12:22; ெங்கீதம் 22:22,25; ெங்கீதம் 33:2,3; 

ெங்கீதம் 96:1; ெங்கீதம் 98:1; ெங்கீதம் 100:1-3; 
ெங்கீதம் 111:1; ெங்கீதம் 116:18; ெங்கீதம் 135:3,4; 

ெங்கீதம் 144:9; ெங்கீதம் 150:4; ஏொயா 42:10; 
ஏொயா 54:5; ஏொயா 62:4,5; 1 வபதுரு 5:5.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

சங்கீதே் 149:6 ஜாதிகளிடத்தில் 
பழிோங்கவுே், ஜனங்கமள 
தண்டிக்கவுே்,

7 அேரக்ளுமடய ராஜாக்கமள 
சங்கிலிகளாலுே் அேரக்ளுமடய 
மேன்ேக்கமள இருப்பு 
விலங்குகளாலுே் கட்டவுே், 
எழுதப்பட்ட நியாயத்தீர்ப்மப 
அேரக்ள்மபரில் வசலுத்தவுே்,

8 அேரக்ள் ோயில் கரத்்தமர 

ெங்கீதம்
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உயரத்்துே் துதியுே், அேரக்ள் 
மகயில் இருபுறமுே் கருக்குள்ள 
பட்டயமுே் இருக்குே்.

9 இந்தக் கனே் அேருமடய 
பரிசுத்தோன்கள் யாேருக்குே் 
உண்டாகுே். (அல்மலலுூயா.)

சகரியா 14:17 அப்சபாழுது 
பூமியின் ேம்ெங்கைிை் 
வெலனகைின் கரத்்தராகிய 
ராஜாலேத் சதாழுதுசகாை்ை 
எருெவைமுக்கு ேராதேரக்ை் 
எேரக்வைா அேரக்ை்வமை் மலை 
ேருஷிப்பதிை்லை.

18 மலை ேருஷிக்காத 
எகிப்தின் ேம்ெம் ேராமலும் 
வெராமலும்வபானாை், 
கூடாரப்பை்டிலகலய 
ஆெரிக்க ேராதஜாதிகலைக் 
கரத்்தர ்ோதிக்கும் ோலதவய 
அேரக்ை்வமலும் ேரும்.

19 இது எகிப்தியருலடய 
பாேத்துக்கும் 
கூடாரப்பை்டிலகலய ஆெரிக்க 
ேராத ெகை ஜாதிகளுலடய 
பாேத்துக்கும் ேரும் ஆக்கிலன.

1 வகாரிந்தியர் 
6:2 பரிசுத்தோன்கை் உைகத்லத 
நியாயந்தீரப்்பாரக்சைன்று 
அறியீரக்ைா? உைகம் உங்கைாை் 
நியாயந்தீரக்்கப்படுேதாயிருக்க, 
அை்ப ேைக்குகலைத் தீரக்்க நீங்கை் 
அபாத்திரரா?

3 வதே தூதரக்லையும் 
நியாயந்தீரப்்வபாசமன்று 
அறியீரக்ைா? அப்படியிருக்க, இந்த 
ஜீேனுக்வகை்ைலேகலை நீங்கை் தீ
ரத்்துக்சகாை்ைக்கூடாதிருக்கிைது 
எப்படி?

எபிவரயர் 4:12 வதேனுலடய 
ோரத்்லதயானது ஜீேனும் 
ேை்ைலமயும் உை்ைதாயும், 
இருபுைமும் கருக்குை்ை எந்தப் 
படட்யத்திலும் கருக்கானதாயும், 
ஆத்துமாலேயும் ஆவிலயயும், 
கணுக்கலையும் ஊலனயும் 
பிரிக்கத்தக்கதாக உருேக் 
குத்துகிைதாயும், இருதயத்தின் 
நிலனவுகலையும் 
வயாெலனகலையும் 
ேலகயறுக்கிைதாயும் இருக்கிைது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:16 தமது ேைதுகரத்திவை 
ஏழு நடெ்த்திரங்கலை 
ஏந்திக்சகாை்டிருந்தார;் அேர ்
ோயிலிருந்து இருபுைமும் 
கருக்குை்ை படட்யம் புைப்படட்து; 
அேருலடய முகம் ேை்ைலமயாய்ப் 
பிரகாசிக்கிை சூரியலனப் 
வபாலிருந்தது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
3:21 நான் சஜயங்சகாை்டு என் 
பிதாவினுலடய சிங்காெனத்திவை 
அேவராவடகூட உடக்ாரந்்ததுவபாை, 
சஜயங்சகாை்ளுகிைேசனேவனா 
அேனும் என்னுலடய 
சிங்காெனத்திை் என்வனாவடகூட 
உடக்ாரும்படிக்கு அருை்செய்வேன்.

வமலும் காை்க: #1; #6; ெங்கீதம் 96:14; ெங்கீதம் 
145:3-5; ெங்கீதம் 148:14; தானிவயை் 7:18,22; 

லுூக்கா 2:14; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 19:11-
21.

ெங்கீதம்
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G04 மேசியா தனது ஆவிமய 
உங்கள் மீது  ஊற்றுோர்.

நீதிவோழிகள் 1:23 என் கடிந்து-
வகாள்ளுதலுக்குத் திருே்புங்கள்; 
இமதா, என் ஆவிமய உங்களுக்கு 
அருளுமேன்; என் ோரத்்மதக-
மள உங்களுக்குத் வதரிவிப்மப-
ன்.

மயாமேல் 2:28 அதை்குப் பின்பு நான் 
மாம்ெமான யாேரவ்மலும் என் 
ஆவிலய ஊை்றுவேன்; அப்சபாழுது 
உங்கை் குமாரரும் உங்கை் 
குமாரத்திகளும் தீரக்்கதரிெனஞ் 
சொை்லுோரக்ை்; உங்கை் மூப்பர ்
சொப்பனங்கலையும், உங்கை் 
ோலிபர ்தரிெனங்கலையும் 
காை்பாரக்ை்.

சகரியா 12:10 நான் தாவீது 
குடும்பத்தாரின்வமலும் 
எருெவைம் குடிகைின்வமலும் 
கிருலபயின் ஆவிலயயும் 
விை்ைப்பங்கைின் ஆவிலயயும் 
ஊை்றுவேன். அப்சபாழுது அேரக்ை் 
தாங்கை் குத்தின என்லன 
வநாக்கிப் பாரத்்து, ஒருேன் 
தன் ஒவர வபைானேனுக்காகப் 
புைம்புகிைதுவபாை எனக்காகப் 
புைம்பி, ஒருேன் தன் 
தலைெெ்ன் பிை்லைக்காகத் 
துக்கிக்கிைதுவபாை எனக்காக 
மனங்கெந்து துக்கிப்பாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:4 அேரக்சைை்ைாரும் பரிசுத்த 
ஆவியினாவை நிரப்பப்படட்ு, 
ஆவியானேர ்தங்களுக்குத் 
தந்தருைின ேரத்தின்படிவய 

சேே்வேறு பாலேகைிவை 
வபெத்சதாடங்கினாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 2:38 வபதுரு 
அேரக்லை வநாக்கி: நீங்கை் 
மனந்திரும்பி, ஒே்சோருேரும் 
பாேமன்னிப்புக்சகன்று 
இவயசுகிறிஸ்துவின் 
நாமத்தினாவை ஞானஸ்நானம் 
சபை்றுக்சகாை்ளுங்கை், 
அப்சபாழுது பரிசுத்த ஆவியின் 
ேரத்லதப் சபறுவீரக்ை்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 32:15.

A04 மேசியா நித்தியத்திலிருந்து 
இருக்கின்றேர்.

D01 மேசியாவின் அபிமஷகே்.

நீதிவோழிகள் 8:22 கரத்்தர் தேது 
கிரிமயகளுக்குமுன் பூரே்முதல் 
என்மனத் தேது ேழியின் 
ஆதியாகக் வகாண்டிருந்தார.்

23 பூமி உண்டாகுமுன்னுே், 
ஆதிமுதற்வகாண்டுே் 
அநாதியாய் நான் 
அபிமஷகே்பண்ணப்பட்மடன்.

24 ஆைங்களுே், ஜலே் புரண்டுேருே் 
ஊற்றுகளுே் உண்டாகுமுன்மன 
நான் ஜநிப்பிக்கப்பட்மடன்.

25 ேமலகள் நிமலவபறுேதற்கு 
முன்னுே், குன்றுகள் 
உண்டாேதற்கு முன்னுே்,

26 அேர் பூமிமயயுே் அதின் 
வேளிகமளயுே், பூமியிலுள்ள 
ேண்ணின் திரள்கமளயுே் 
உண்டாக்குமுன்னுே் நான் 
ஜநிப்பிக்கப்பட்மடன்.

நீதிசமாழிகை்
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27 அேர் ோனங்கமளப் 
பமடக்மகயில் நான் 
அங்மக இருந்மதன்; அேர் 
சமுத்திர விலாசத்மத 
ேட்டணிக்மகயிலுே்,

28 உயரத்தில் மேகங்கமள 
ஸ்தாபித்து, சமுத்திரத்தின் 
ஊற்றுகமள அமடத்து 
மேக்மகயிலுே்,

29 சமுத்திர ஜலே் தன் கமரமய 
விட்டு மீறாதபடிக்கு அதற்கு 
எல்மலமயக் கட்டமளயிட்டு, 
பூமியின் அஸ்திபாரங்கமள 
நிமலப்படுத்துமகயிலுே்,

மயாோன் 1:1 ஆதியிவை ோரத்்லத 
இருந்தது, அந்த ோரத்்லத 
வதேனிடத்திலிருந்தது, அந்த 
ோரத்்லத வதேனாயிருந்தது.

2 அேர ்ஆதியிவை 
வதேவனாடிருந்தார.்

3 ெகைமும் அேர ்
மூைமாய் உை்டாயிை்று; 
உை்டானசதான்றும் 
அேராவையை்ைாமை் 
உை்டாகவிை்லை.

4 அேருக்குை் ஜீேன் இருந்தது, 
அந்த ஜீேன் மனுேருக்கு 
ஒைியாயிருந்தது.

மயாோன் 17:5 பிதாவே, உைகம் 
உை்டாகிைதை்கு முன்வன 
உம்மிடத்திை் எனக்கு 
உை்டாயிருந்த மகிலமயினாவை 
இப்சபாழுது நீர ்என்லன 
உம்மிடத்திவை மகிலமப்படுத்தும்.

மயாோன் 17:24 பிதாவே, 
உைகத்வதாை்ைத்துக்கு முன் நீர ்
என்னிை் அன்பாயிருந்தபடியினாை், 

நீர ்எனக்குத் தந்த என்னுலடய 
மகிலமலய நீர ்எனக்குத் 
தந்தேரக்ை் காணும்படியாக, நான் 
எங்வக இருக்கிவைவனா அங்வக 
அேரக்ளும் என்னுடவனகூட இருக்க 
விரும்புகிவைன்.

வகாமலாவசயர் 1:15 அேர ்
அதரிெனமான வதேனுலடய 
தை்சுரூபமும், ெரே் சிருே்டிக்கும் 
முந்தின வபறுமானேர.்

16 ஏசனன்ைாை் அேருக்குை் 
ெகைமும் சிருே்டிக்கப்படட்து; 
பரவைாகத்திலுை்ைலேகளும் 
பூவைாகத்திலுை்ைலேகளுமாகிய 
காைப்படுகிைலேகளும் 
காைப்படாதலேகளுமான 
ெகை ேஸ்துக்களும், 
சிங்காெனங்கைானாலும், 
கரத்்தத்துேங்கைானாலும், 
துலரத்தனங்கைானாலும், 
அதிகாரங்கைானாலும், 
ெகைமும் அேலரக்சகாை்டும் 
அேருக்சகன்றும் 
சிருே்டிக்கப்படட்து.

17 அேர ்எை்ைாேை்றிை்கும் 
முந்தினேர,் எை்ைாம் அேருக்குை் 
நிலைநிை்கிைது.

18 அேவர ெலபயாகிய ெரீரத்துக்குத் 
தலையானேர;் எை்ைாேை்றிலும் 
முதை்ேராயிருக்கும்படி, அேவர 
ஆதியும் மரித்வதாரிலிருந்து எழுந்த 
முதை்வபறுமானேர.்

19 ெகை பரிபூரைமும் அேருக்குை்வை 
ோெமாயிருக்கவும்,

எபிவரயர் 1:1 பூரே்காைங்கைிை் 
பங்குபங்காகவும் 
ேலகேலகயாகவும், 
தீரக்்கதரிசிகை் மூைமாய்ப் 
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பிதாக்களுக்குத் திருவுைம்பை்றின 
வதேன்,

2 இந்தக் கலடசி நாடக்ைிை் 
குமாரன் மூைமாய் நமக்குத் 
திருவுைம்பை்றினார;் இேலரெ ்
ெரே்த்துக்கும் சுதந்தரோைியாக 
நியமித்தார,் இேலரக்சகாை்டு 
உைகங்கலையும் உை்டாக்கினார.்

3 இேர ்அேருலடய மகிலமயின் 
பிரகாெமும், அேருலடய 
தன்லமயின் சொரூபமுமாயிருந்து, 
ெரே்த்லதயும் தம்முலடய 
ேை்ைலமயுை்ை ேெனத்தினாவை 
தாங்குகிைேராய், தம்மாவைதாவம 
நம்முலடய பாேங்கலை 
நீக்கும் சுத்திகரிப்லப 
உை்டுபை்ைி, உன்னதத்திலுை்ை 
மகத்துேமானேருலடய 
ேைதுபாரிெத்திவை உடக்ாரந்்தார.்

4 இேர ்வதேதூலரப்பாரக்்கிலும் 
எே்ேைவு விவெஷித்த நாமத்லதெ ்
சுதந்தரித்துக்சகாை்டாவரா, 
அே்ேைவு அதிகமாய் அேரக்ைிலும் 
வமன்லமயுை்ைேரானார.்

5 எப்படிசயனிை், நீர ்என்னுலடய 
குமாரன், இன்று நான் 
உம்லம சஜநிப்பித்வதன் 
என்றும்; நான் அேருக்குப் 
பிதாோயிருப்வபன், அேர ்எனக்குக் 
குமாரனாயிருப்பார ்என்றும், 
அேர ்தூதரக்ைிை் யாருக்காேது 
எப்வபாதாகிலும் சொன்னதுை்டா?

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 1:26; ெங்கீதம் 2:6; 
மீகா 5:2; எவபசியர ்1:10,11; வயாோன் 1:1,2.

A05 பிதாவுடனான மேசியாவின் 
உறவுமுமற.

நீதிவோழிகள் 8:29 சமுத்திர 
ஜலே் தன் கமரமய விட்டு 
மீறாதபடிக்கு அதற்கு 
எல்மலமயக் கட்டமளயிட்டு, 
பூமியின் அஸ்திபாரங்கமள 
நிமலப்படுத்துமகயிலுே்,

30 நான் அேர் அருமக வசல்லப் 
பிள்மளயாயிருந்மதன்; 
நித்தே் அேருமடய 
ேனேகிை்சச்ியாயிருந்து, 
எப்வபாழுதுே் அேர் சமுகத்தில் 
களிகூர்ந்மதன்.

31 அேருமடய பூவுலகத்தில் 
சந்மதாஷப்பட்டு 
ேனுேக்களுடமன 
ேகிை்ந்துவகாண்டிருந்மதன்.

ேத்மதயு 3:16 இவயசு ஞானஸ்நானம் 
சபை்று, ஜைத்திலிருந்து 
கலரவயறினவுடவன, இவதா ோனம் 
அேருக்குத் திைக்கப்படட்து; வதே 
ஆவி புைாலேப்வபாை இைங்கி, 
தம்வமை் ேருகிைலதக் கை்டார.்

17 அன்றியும், ோனத்திலிருந்து 
ஒரு ெத்தம் உை்டாகி, இேர ்
என்னுலடய வநெகுமாரன், இேரிை் 
பிரியமாயிருக்கிவைன் என்று 
உலரத்தது.

மயாோன் 1:1 ஆதியிவை ோரத்்லத 
இருந்தது, அந்த ோரத்்லத 
வதேனிடத்திலிருந்தது, அந்த 
ோரத்்லத வதேனாயிருந்தது.

2 அேர ்ஆதியிவை 
வதேவனாடிருந்தார.்

3 ெகைமும் அேர ்
மூைமாய் உை்டாயிை்று; 
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உை்டானசதான்றும் 
அேராவையை்ைாமை் 
உை்டாகவிை்லை.

மயாோன் 1:18 வதேலன ஒருேனும் 
ஒருக்காலுங் கை்டதிை்லை, 
பிதாவின் மடியிலிருக்கிை 
ஒவரவபைான குமாரவன அேலர 
சேைிப்படுத்தினார.்

மயாோன் 4:34 இவயசு அேரக்லை 
வநாக்கி: நான் என்லன 
அனுப்பினேருலடய சித்தத்தின்படி 
செய்து அேருலடய கிரிலயலய 
முடிப்பவத என்னுலடய 
வபாஜனமாயிருக்கிைது.

மயாோன் 5:19 அப்சபாழுது 
இவயசு அேரக்லை வநாக்கி: 
சமய்யாகவே சமய்யாகவே நான் 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 
பிதாோனேர ்செய்யக் 
குமாரன் காை்கிைசததுவோ, 
அலதவயயன்றி, வேசைான்லையும் 
தாமாய்ெ ்செய்யமாடட்ார;் அேர ்
எலேகலைெ ்செய்கிைாவரா, 
அலேகலைக் குமாரனும் 
அந்தப்படிவய செய்கிைார.்

20 பிதாோனேர ்குமாரனிடத்திை் 
அன்பாயிருந்து, தாம் 
செய்கிைலேகலைசயை்ைாம் 
அேருக்குக் காை்பிக்கிைார;் 
நீங்கை் ஆெெ்ரியப்படத்தக்கதாக 
இலேகலைப் பாரக்்கிலும் 
சபரிதான கிரிலயகலையும் 
அேருக்குக் காை்பிப்பார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 40:6-8; ஏொயா 42:1; 
மத்வதயு 17:5; வயாோன் 12:28; வயாோன் 13:1; 

வயாோன் 16:28; 2 சகாரிந்தியர ்8:9.

B01 மேசியா மதேனுமடய குோரன்.

நீதிவோழிகள் 30:4 ோனத்துக்கு 
ஏறியிறங்கினேர் யார?் 
காற்மறத் தேது மகப்பிடிகளில் 
அடக்கினேர் யார?் 
தண்ணரீக்மள ேஸ்திரத்தில் 
கட்டினேர் யார?் பூமியின் 
எல்மலகமளவயல்லாே் 
ஸ்தாபித்தேர் யார?் 
அேருமடய நாேே் என்ன? அேர் 
குோரனுமடய நாேே் என்ன? 
அமத அறிோமயா?

ஏசாயா 9:6 நமக்கு ஒரு பாைகன் 
பிைந்தார;் நமக்கு ஒரு குமாரன் 
சகாடுக்கப்படட்ார;் கரத்்தத்துேம் 
அேர ்வதாைின்வமலிருக்கும்; 
அேர ்நாமம் அதிெயமானேர,் 
ஆவைாெலனக் கரத்்தா, 
ேை்ைலமயுை்ை வதேன், 
நித்திய பிதா, ெமாதானப்பிரபு 
என்னப்படும்.

எமரமியா 23:6 அேர ்நாடக்ைிை் யூதா 
இரடச்ிக்கப்படும், இஸ்ரவேை் 
சுகமாய் ோெம்பை்ணும்; 
அேருக்கு இடும் நாமம் நமது 
நீதியாயிருக்கிை கரத்்தர ்என்பவத.

மயாோன் 1:1 ஆதியிவை ோரத்்லத 
இருந்தது, அந்த ோரத்்லத 
வதேனிடத்திலிருந்தது, அந்த 
ோரத்்லத வதேனாயிருந்தது.

மயாோன் 1:18 வதேலன ஒருேனும் 
ஒருக்காலுங் கை்டதிை்லை, 
பிதாவின் மடியிலிருக்கிை 
ஒவரவபைான குமாரவன அேலர 
சேைிப்படுத்தினார.்
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மயாோன் 3:13 
பரவைாகத்திலிருந்திைங்கினேரும் 
பரவைாகத்திலிருக்கிைேருமான 
மனுேகுமாரவனயை்ைாமை் 
பரவைாகத்துக்கு ஏறினேன் 
ஒருேனுமிை்லை.

எமபசியர் 
4:9 ஏறினார ்என்பதினாவை 
அேர ்அதை்குமுன்வன பூமியின் 
தாை்விடங்கைிை் இைங்கினார ்
என்று விைங்குகிைதை்ைோ?

10 இைங்கினேவர எை்ைாேை்லையும் 
நிரப்பத்தக்கதாக, 
எை்ைா ோனங்களுக்கும் 
வமைாக உன்னதத்திை்கு 
ஏறினேருமாயிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: உபாகமம் 30:3; நியாயாதிபதிகை் 
13:18; வயாபு 38:4; ெங்கீதம் 2:7; எவரமியா 7:14; 
மத்வதயு 1:21-23; வயாோன் 6:46; வராமர ்10:6,7.

     

நீதிசமாழிகை்
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B18 மேசியாவின் பரிசுத்தே், அைகு 
ேற்றுே் ேகிமே.

உன்னதப்பாட்டு 5:16 அேர் ோய் 
மிகவுே் ேதுரோயிருக்கிறது; 
அேர் முற்றிலுே் அைகுள்ளேர.் 
இேமர என் மநசர;் எருசமலமின் 
குோரத்திகமள! இேமர என் 
சிமநகிதர.்

சங்கீதே் 45:1 என் இருதயம் நை்ை 
விவெேத்தினாை் சபாங்குகிைது; 
நான் ராஜாலேக் குறித்துப் 
பாடின கவிலயெ ்சொை்லுகிவைன்; 
என் நாவு விலரோய் 
எழுதுகிைேனுலடய எழுத்தாைி.

மயாோன் 3:29 மைோடட்ிலய 
உலடயேவன மைோைன்; 
மைோைனுலடய வதாைவனா 
அருவக நின்று, அேருலடய 
சொை்லைக் வகடக்ிைேனாய் 
மைோைனுலடய 
ெத்தத்லதக் குறித்து மிகவும் 
ெந்வதாேப்படுகிைான்; இந்தெ ்
ெந்வதாேம் இப்சபாழுது எனக்குெ ்
ெம்பூரைமாயிை்று.

கலாத்தியர் 
2:20 கிறிஸ்துவுடவனகூடெ ்
சிலுலேயிைலையப்படவ்டன்; 
ஆயினும், பிலைத்திருக்கிவைன்; 
இனி நான் அை்ை, கிறிஸ்துவே 
எனக்குை் பிலைத்திருக்கிைார;் 
நான் இப்சபாழுது மாம்ெத்திை் 
பிலைத்திருக்கிைவதா, என்னிை் 
அன்புகூரந்்து எனக்காகத் 
தம்லமத்தாவம ஒப்புக்சகாடுத்த 
வதேனுலடய குமாரலனப்பை்றும் 
விசுோெத்தினாவை 

பிலைத்திருக்கிவைன்.

1 மயாோன் 4:16 வதேன் 
நம்வமை் லேத்திருக்கிை 
அன்லப நாம் அறிந்து 
விசுோசித்திருக்கிவைாம். வதேன் 
அன்பாகவே இருக்கிைார;் அன்பிை் 
நிலைத்திருக்கிைேன் வதேனிை் 
நிலைத்திருக்கிைான், வதேனும் 
அேனிை் நிலைத்திருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: உன்னதப்பாடட்ு 1:2; 
உன்னதப்பாடட்ு 2:16; உன்னதப்பாடட்ு 6:3; 
மத்வதயு 11:19; மத்வதயு 26:50; லுூக்கா 7:34; 

யாக்வகாபு 2:23.

உன்னதப்பாடட்ு
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E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 2:2 கமடசிநாட்களில் 
கரத்்தருமடய ஆலயோகிய 
பரே்தே் பரே்தங்களின் 
வகாடுமுடியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு, 
ேமலகளுக்கு மேலாய் 
உயரத்்தப்படுே்; எல்லா 
ஜாதிகளுே் அதற்கு 
ஓடிேருோரக்ள்.

3 திரளான ஜனங்கள் புறப்பட்டு 
ேந்து: நாே் கரத்்தரின் 
பரே்தத்துக்குே் யாக்மகாபின் 
மதேனுமடய ஆலயத்துக்குே் 
மபாமோே் ோருங்கள்; அேர் 
தேது ேழிகமள நேக்குப் 
மபாதிப்பார,் நாே் அேர் 
பாமதகளில் நடப்மபாே் 
என்பாரக்ள்; ஏவனனில் 
சீமயானிலிருந்து மேதமுே், 
எருசமலமிலிருந்து கரத்்தரின் 
ேசனமுே் வேளிப்படுே்.

சங்கீதே் 22:27 பூமியின் 
எை்லைகசைை்ைாம் நிலனவுகூரந்்து 
கரத்்தரிடத்திை் திரும்பும்; 
ஜாதிகளுலடய ெந்ததிகசைை்ைாம் 
உமது ெமுகத்திை் 
சதாழுதுசகாை்ளும்.

28 ராஜ்யம் கரத்்தருலடயது; அேர ்
ஜாதிகலை ஆளுகிைேர.்

ஏசாயா 49:22 இவதா, ஜாதிகளுக்கு 
வநராக என் கரத்லத உயரத்்தி, 
ஜனங்களுக்கு வநராக என் 
சகாடிலய ஏை்றுவேன்; 

அப்சபாழுது உன் குமாரலரக் 
சகாடுங்லககைிை் ஏந்திக்சகாை்டு 
ேருோரக்ை்; உன் குமாரத்திகை் 
வதாைின்வமை் எடுத்துக்சகாை்டு 
ேரப்படுோரக்ை் என்று 
கரத்்தராகிய ஆை்டேர ்
சொை்லுகிைார.்

23 ராஜாக்கை் உன்லன 
ேைரக்்கும் தந்லதகளும், 
அேரக்ளுலடய நாயகிகை் உன் 
லகத்தாய்களுமாயிருப்பாரக்ை்; 
தலரயிவை முகங்குப்புை 
விழுந்து உன்லனப் பைிந்து, 
உன் காை்கைின் தூலை 
நக்குோரக்ை்; நான் கரத்்தர,் 
எனக்குக் காத்திருக்கிைேரக்ை் 
சேடக்ப்படுேதிை்லை என்பலத 
அப்சபாழுது அறிந்துசகாை்ோய்;

எமரமியா 3:17 அக்காைத்திவை 
எருெவைலமக் கரத்்தருலடய 
சிங்காெனம் என்பாரக்ை்; 
ெகை ஜாதியாரும் எருெவைமிை் 
விைங்கிய கரத்்தருலடய 
நாமத்தினிமித்தம் அதினிடமாகெ ்
வெரே்ாரக்ை்; அேரக்ை் இனித் 
தங்கை் சபாை்ைாத இருதயத்தின் 
இெல்ெயின்படி நடோரக்ை்.

சகரியா 8:20 இன்னும் ஜனங்களும் 
அவநகம் படட்ைங்கைின் 
குடிகளும் ேருோரக்ை் 
என்று வெலனகைின் கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார.்

21 படட்ைத்தின் குடிகை் 
மறுபடட்ைத்தின் 
குடிகைிடத்திை்வபாய், நாம் 
கரத்்தருலடய ெமுகத்திை் 
விை்ைப்பம்பை்ைவும் 
வெலனகைின் கரத்்தலரத் வதடவும் 
தீவிரித்து வபாவோம் ோருங்கை்; 

ஏொயா



273

நாங்களும் வபாவோம் என்று 
சொை்லுோரக்ை்.

22 அவநக ஜனங்களும் பைத்த 
ஜாதிகளும் எருெவைமிவை 
வெலனகைின் கரத்்தலரத் 
வதடவும், கரத்்தருலடய ெமுகத்திை் 
விை்ைப்பம்பை்ைவும் 
ேருோரக்ை்.

23 அந்நாடக்ைிை் பைவித 
பாலேக்காரராகிய 
புைஜாதியாரிை் பத்து 
மனுேர ்ஒரு யூதனுலடய 
ேஸ்திரத்சதாங்கலைப் 
பிடித்துக்சகாை்டு: வதேன் 
உங்கவைாவட இருக்கிைார ்
என்று வகை்விப்படவ்டாம்: 
ஆலகயாை் உங்கவைாவடகூடப் 
வபாவோம் என்று சொை்லி, 
அேலனப் பை்றிக்சகாை்ோரக்ை் 
என்று வெலனகைின் கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார ்என்ைார.்

மயாோன் 6:45 எை்ைாரும் வதேனாவை 
வபாதிக்கப்படட்ிருப்பாரக்ை் என்று 
தீரக்்கதரிசிகைின் ஆகமத்திை் 
எழுதியிருக்கிைவத; ஆலகயாை் 
பிதாவினிடத்திை் வகடட்ுக் 
கை்றுக்சகாை்ளுகிைேன் எேனும் 
என்னிடத்திை் ேருகிைான்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
1:8 பரிசுத்த ஆவி உங்கைிடத்திை் 
ேரும்வபாது நீங்கை் சபைனலடந்து, 
எருெவைமிலும், யூவதயா 
முழுேதிலும், ெமாரியாவிலும், 
பூமியின் கலடசிபரியந்தமும், 
எனக்குெ ்ொடச்ிகைாயிருப்பீரக்ை் 
என்ைார.்

மராேர் 15:18 புைஜாதியாலர 

ோரத்்லதயினாலும் 
செய்லகயினாலும் 
கீை்ப்படியப்பை்ணும்படிக்கு, 
அை்புத அலடயாைங்கைின் 
பைத்தினாலும், வதே ஆவியின் 
பைத்தினாலும், கிறிஸ்துோனேர ்
என்லனக்சகாை்டு 
நடப்பித்தலேகலைெ ்
சொை்ேதை்ைாமை் 
வேசைான்லையும் சொை்ை நான் 
துைிேதிை்லை;

1 மயாோன் 2:27 நீங்கை் 
அேராவை சபை்ை அபிவேகம் 
உங்கைிை் நிலைத்திருக்கிைது, 
ஒருேரும் உங்களுக்குப் 
வபாதிக்கவேை்டுேதிை்லை; அந்த 
அபிவேகம் ெகைத்லதயுங்குறித்து 
உங்களுக்குப் வபாதிக்கிைது; அது 
ெத்தியமாயிருக்கிைது, சபாய்யை்ை, 
அது உங்களுக்குப் வபாதித்தபடிவய 
அேரிை் நிலைத்திருப்பீரக்ைாக.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 11:15 
ஏைாம் தூதன் எக்காைம் ஊதினான்; 
அப்சபாழுது உைகத்தின் ராஜ்ய-
ங்கை் நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்ெதாகா-
ைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் பை்ணு-
ோர ்என்னும் சகம்பீர ெத்தங்கை் 
ோனத்திை் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
12:10 அப்சபாழுது 
ோனத்திவை ஒரு சபரிய 
ெத்தமுை்டாகி: இப்சபாழுது 
இரடச்ிப்பும் ேை்ைலமயும் 
நமது வதேனுலடய ராஜ்யமும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவின் 

ஏொயா
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அதிகாரமும் உை்டாயிருக்கிைது; 
இரவும் பகலும் நம்முலடய 
வதேனுக்குமுன்பாக நம்முலடய 
ெவகாதரரவ்மை் குை்ைஞ் 
சுமத்தும்சபாருடட்ு அேரக்ை் வமை் 
குை்ைஞ்ொடட்ுகிைேன் தாைத் 
தை்ைப்படட்ுப்வபானான்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:4 கரத்்தாவே, யார ்உமக்குப் 
பயப்படாமலும், உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்தாமலும் 
இருக்கைாம்? வதேரீர ்ஒருேவர 
பரிசுத்தர,் எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து உமக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்ை்; 
உம்முலடய நீதியான செயை்கை் 
சேைியரங்கமாயின என்ைாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
17:14 இேரக்ை் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருடவன 
யுத்தம்பை்ணுோரக்ை், 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேர ்
கரத்்தாதி கரத்்தரும் ராஜாதி 
ராஜாவுமாயிருக்கிைபடியாை் 
அேரக்லை சஜயிப்பார;் 
அேவராடுகூட இருக்கிைேரக்ை் 
அலைக்கப்படட்ேரக்ளும் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்ேரக்ளும் 
உை்லமயுை்ைேரக்ளுமாயிருக்கி
ைாரக்ை் என்ைான்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:10 சபரிதும் உயரமுமான 
ஒரு பரே்தத்தின்வமை் என்லன 
ஆவியிை் சகாை்டுவபாய், 
வதேனுலடய மகிலமலய அலடந்த 
எருெவைமாகிய பரிசுத்தநகரம் 
பரவைாகத்லதவிடட்ு 

வதேனிடத்திலிருந்து 
இைங்கிேருகிைலத எனக்குக் 
காை்பித்தான்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 2:8; ெங்கீதம் 72:8,11,17-
19; ெங்கீதம் 86:9; ெங்கீதம் 89:15-17; ெங்கீதம் 

110:2; ஏொயா 2:2,3; ஏொயா 11:10; ஏொயா 27:15; 
ஏொயா 30:29; ஏொயா 49:6,7; ஏொயா 50:4,5; 
ஏொயா 51:4,5; ஏொயா 54:13; ஏொயா 55:5; 

ஏொயா 60:3-14; எவரமியா 16:19; எவரமியா 31:6; 
எவரமியா 50:4,5; தானிவயை் 2:44,45; தானிவயை் 
7:14,18,22,27; ஓசியா 2:23; ஆவமாஸ் 9:11,12; மீகா 
4:1-3; செப்பனியா 3:9,10; ெகரியா 2:11; ெகரியா 
8:3; ெகரியா 14:9; மை்கியா 1:11; மை்கியா 3:12; 

அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 13:46-48; வராமர ்
10:18; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 20.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 2:4 அேர் ஜாதிகளுக்குள் 
நியாயே் தீரத்்து, திரளான 
ஜனங்கமளக் கடிந்துவகாள்ோர;் 
அப்வபாழுது அேரக்ள் 
தங்கள் பட்டயங்கமள 
ேண்வேட்டிகளாகவுே் தங்கள் 
ஈட்டிகமள அரிோள்களாகவுே் 
அடிப்பாரக்ள்; 
ஜாதிக்குவிமராதோய் ஜாதி 
பட்டயே் எடுப்பதில்மல, 
இனி அேரக்ள் யுத்தத்மதக் 
கற்பதுமில்மல.

ஏசாயா 60:18 இனிக் சகாடுலம 
உன் வதெத்திலும், அழிவும் 
நாெமும் உன் எை்லைகைிலும் 
வகடக்ப்படமாடட்ாது; உன் 
மதிை்கலை இரடச்ிப்சபன்றும் 
உன்ோெை்கலைத் துதிசயன்றும் 
சொை்லுோய்.
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சகரியா 9:10 எப்பிராயீமினின்று 
இரதங்கலையும் எருெவைமினின்று 
குதிலரகலையும் 
அை்றுப்வபாகப்பை்ணுவேன், 
யுத்தவிை்லும் இை்ைாமை்வபாகும், 
அேர ்ஜாதிகளுக்குெ ்ெமாதானம் 
கூறுோர;் அேருலடய ஆளுலக 
ஒரு ெமுத்திரந்சதாடங்கி 
மறுெமுத்திரம்ேலரக்கும், 
நதிசதாடங்கிப் பூமியின் 
எை்லைகை்பரியந்தமும் செை்லும்.

மயாோன் 5:22 அன்றியும் பிதாலேக் 
கனம்பை்ணுகிைதுவபாை 
எை்ைாரும் குமாரலனயும் 
கனம்பை்ணும்படிக்கு, 
பிதாோனேரத்ாவம 
ஒருேருக்கும் நியாயத்தீரப்்புெ ்
செய்யாமை், நியாயத்தீரப்்புெ ்
செய்யும் அதிகாரம் 
முழுேலதயும் குமாரனுக்கு 
ஒப்புக்சகாடுத்திருக்கிைார.்

23 குமாரலனக் கனம்பை்ைாதேன் 
அேலர அனுப்பின பிதாலேயும் 
கனம்பை்ைாதேனாயிருக்கிைா-
ன்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
17:31 வமலும் ஒரு 
நாலைக் குறித்திருக்கிைார;் 
அதிவை அேர ்தாம் நியமித்த 
மனுேலனக்சகாை்டு, 
பூவைாகத்லத நீதியாய் 
நியாயந்தீரப்்பார;் அந்த 
மனுேலன மரித்வதாரிலிருந்து 
எழுப்பினதினாவை அதின் 
நிெெ்யத்லத எை்ைாருக்கும் 
விைங்கப்பை்ைினார ்என்ைான்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 

11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:11 பின்பு, பரவைாகம் 
திைந்திருக்கக்கை்வடன்; 
இவதா, ஒரு சேை்லைக்குதிலர 
காைப்படட்து, அதின்வமை் 
ஏறியிருந்தேர ்உை்லமயும் 
ெத்தியமுமுை்ைேசரன்னப்படட்ேர;் 
அேர ்நீதியாய் நியாயந்தீரத்்து 
யுத்தம்பை்ணுகிைார.்

வமலும் காை்க: 1 ொமுவேை் 2:10; ெங்கீதம் 
46:9; ெங்கீதம் 72:3-7; ெங்கீதம் 82:8; ெங்கீதம் 

96:13; ெங்கீதம் 110:6; ஏொயா 9:7; ஏொயா 11:3-9; 
ஏொயா 60:17; ஓசியா 2:19; வயாவேை் 3:10; மீகா 4:3; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 20.

B21 மேசியா ஒளி.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.

ஏசாயா 2:5 யாக்மகாபின் 
ேே்சத்தாமர, கரத்்தரின் 
வேளிசச்த்திமல நடப்மபாே் 
ோருங்கள்.

ஏசாயா 30:26 கரத்்தர ்தமது 
ஜனத்தின் முறிலேக் கடட்ி, அதின் 
அடிக்காயத்லதக் குைமாக்கும் 
நாைிவை, ெந்திரனுலடய 
சேைிெெ்ம் சூரியனுலடய 
சேைிெெ்த்லதப்வபாைவும், 
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சூரியனுலடய சேைிெெ்ம் 
ஏைத்தலனயாய் ஏழு பகலின் 
சேைிெெ்த்லதப்வபாைவும் 
இருக்கும்.

ஏசாயா 49:6 யாக்வகாபின் 
வகாத்திரங்கலை எழுப்பவும், 
இஸ்ரவேலிை் 
காக்கப்படட்ேரக்லைத் திருப்பவும், 
நீர ்எனக்குத் தாெனாயிருப்பது 
அை்பகாரியமாயிருக்கிைது; நீர ்
பூமியின் கலடசிபரியந்தமும் 
என்னுலடய 
இரடச்ிப்பாயிருக்கும்படி, உம்லம 
ஜாதிகளுக்கு ஒைியாகவும் 
லேப்வபன் என்கிைார.்

லுூக்கா 1:79 நம்முலடய 
காை்கலைெ ்ெமாதானத்தின் 
ேழியிவை நடத்தவும், 
அே்விரக்கத்தினாவை 
உன்னதத்திலிருந்து வதான்றிய 
அருவைாதயம் நம்லமெ ்
ெந்தித்திருக்கிைது என்ைான்.

மயாோன் 8:12 மறுபடியும் இவயசு 
ஜனங்கலை வநாக்கி: நான் 
உைகத்திை்கு ஒைியாயிருக்கிவைன், 
என்லனப் பின்பை்றுகிைேன் 
இருைிவை நடோமை் ஜீேஒைிலய 
அலடந்திருப்பான் என்ைார.்

மயாோன் 12:35 அதை்கு 
இவயசு: இன்னும் சகாஞ்ெக்காைம் 
ஒைி உங்கைிடத்திை் இருக்கும்; 
இருைிை் நீங்கை் அகப்படாதபடிக்கு 
ஒைி உங்கவைாடிருக்லகயிை் 
நடவுங்கை்; இருைிை் நடக்கிைேன் 
தான் வபாகிை இடம் இன்னசதன்று 
அறியான்.

36 ஒைி உங்கவைாடிருக்லகயிை் 
நீங்கை் ஒைியின் 
பிை்லைகைாகும்படிக்கு, 
ஒைியினிடத்திை் 
விசுோெமாயிருங்கை் என்ைார.் 
இலேகலை இவயசு சொை்லி, 
அேரக்லை விடட்ு மலைந்தார.்

மராேர் 13:12 இரவு சென்றுவபாயிை்று, 
பகை் ெமீபமாயிை்று; 
ஆலகயாை் அந்தகாரத்தின் 
கிரிலயகலை நாம் தை்ைிவிடட்ு, 
ஒைியின் ஆயுதங்கலைத் 
தரித்துக்சகாை்ைக்கடவோம்.

எமபசியர் 5:8 முை்காைத்திை் 
நீங்கை் அந்தகாரமாயிருந்தீரக்ை், 
இப்சபாழுவதா கரத்்தருக்குை் 
சேைிெெ்மாயிருக்கிறீரக்ை்; 
சேைிெெ்த்தின் பிை்லைகைாய் 
நடந்துசகாை்ளுங்கை்.

9 ஆவியின் கனி, ெகை 
நை்குைத்திலும் நீதியிலும் 
உை்லமயிலும் விைங்கும்.

1 வதசமலானிக்மகயர் 5:5 
நீங்கசைை்ைாரும் சேைிெெ்த்தின் 
பிை்லைகளும், பகலின் 
பிை்லைகளுமாயிருக்கிறீரக்ை்; 
நாம் இவயசுவுக்கும் இருளுக்கும் 
உை்ைானேரக்ைை்ைவே.

6 ஆலகயாை், மை்ைேரக்ை் தூங்குகி-
ைதுவபாை நாம் தூங்காமை், விழி-
த்துக்சகாை்டு சதைிந்தேரக்ைா-
யிருக்கக்கடவோம்.

1 மயாோன் 1:7 அேர ்
ஒைியிலிருக்கிைதுவபாை நாமும் 
ஒைியிவை நடந்தாை் 
ஒருேவராசடாருேர ்
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ஐக்கியப்படட்ிருப்வபாம்; 
அேருலடய குமாரனாகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவின் இரத்தம் ெகை 
பாேங்கலையும் நீக்கி, நம்லமெ ்
சுத்திகரிக்கும்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 21:23 
நகரத்திை்கு சேைிெெ்ங்சகாடுக்கெ ்
சூரியனும் ெந்திரனும் 
அதை்கு வேை்டுேதிை்லை; 
வதேனுலடய மகிலமவய 
அலதப் பிரகாசிப்பித்தது, 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேவர அதை்கு 
விைக்கு.

24 இரடச்ிக்கப்படுகிை ஜனங்கை் 
அதின் சேைிெெ்த்திவை 
நடப்பாரக்ை் பூமியின் ராஜாக்கை் 
தங்கை் மகிலமலயயும் 
கனத்லதயும் அதை்குை்வை 
சகாை்டுேருோரக்ை்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 18:29; ெங்கீதம் 89:15; 
ஏொயா 2:3; ஏொயா 42:6,16; ஏொயா 50:10; ஏொயா 

51:4; ஏொயா 60:1,3,19,20; ெகரியா 14:6,7.

A07 அேமர இஸ்ரமேலரின் 
மேசியா.

B14 மேசியா மதேனுமடய 
ேகிமேமய 
வேளிப்படுத்துகின்றார்.

E16 மேசியா தனது ஜனங்கமள 
ஆசீர்ேதிப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H11 மேசியா ேகிமேப் 
படுத்தப்படுோர்.

     
ஏசாயா 4:2 இஸ்ரமேலில் 

தப்பினேரக்ளுக்கு அந்நாளிமல 
கரத்்தரின் கிமள அலங்காரமுே் 

ேகிமேயுோயிருக்குே்; பூமியின் 
கனி அேரக்ளுக்குச ்சிறப்புே் 
அலங்காரமுோயிருக்குே்.

எமரமியா 23:5 இவதா, நாடக்ை் 
ேருசமன்று கரத்்தர ்சொை்லுகிைார,் 
அப்சபாழுது தாவீதுக்கு 
ஒரு நீதியுை்ை கிலைலய 
எழும்பப்பை்ணுவேன்; அேர ்
ராஜாோயிருந்து ஞானமாய் 
ராஜரிகம்பை்ைி, பூமியிவை 
நியாயத்லதயும் நீதிலயயும் 
நடப்பிப்பார.்

6 அேர ்நாடக்ைிை் யூதா 
இரடச்ிக்கப்படும், இஸ்ரவேை் 
சுகமாய் ோெம்பை்ணும்; 
அேருக்கு இடும் நாமம் நமது 
நீதியாயிருக்கிை கரத்்தர ்என்பவத.

மயாமேல் 3:18 ஜனத்லதக் 
கூடட்ுங்கை், ெலபலயப் 
பரிசுத்தப்படுத்துங்கை்; 
முதிவயாலரெ ்வெருங்கை், 
பிை்லைகலையும் பாலுை்கிை 
குைந்லதகலையும் கூடட்ுங்கை்; 
மைோைன் தன் அலைலயயும், 
மைோடட்ி தன் மலைலேயும் 
விடட்ுப்புைப்படுோரக்ைாக.

சகரியா 6:12 அேவனாவட 
சொை்ைவேை்டியது: வெலனகைின் 
கரத்்தர ்உலரக்கிைது 
என்னசேன்ைாை், இவதா, ஒரு 
புருேன், அேருலடய நாமம் 
கிலை என்னப்படும்; அேர ்
தம்முலடய ஸ்தானத்திலிருந்து 
முலைத்சதழும்பிக் கரத்்தருலடய 
ஆையத்லதக் கடட்ுோர.்

13 அேவர கரத்்தருலடய 
ஆையத்லதக் கடட்ுோர;் அேர ்
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மகிலமசபாருந்தினேராய், 
தம்முலடய சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருந்து ஆளுலக செய்ோர;் 
தம்முலடய சிங்காெனத்தின்வமை் 
ஆொரியராயும் இருப்பார;் 
இே்விரை்டின் நடுோகெ ்
ெமாதானத்தின் ஆவைாெலன 
விைங்கும்.

லுூக்கா 1:30 வதேதூதன் அேலை 
வநாக்கி: மரியாவை, பயப்படாவத, நீ 
வதேனிடத்திை் கிருலபசபை்ைாய்.

31 இவதா, நீ கரப்்பேதியாகி ஒரு 
குமாரலனப் சபறுோய்; அேருக்கு 
இவயசு என்று வபரிடுோயாக.

32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

மயாோன் 15:5 நாவன திராடெ்ெச்ெடி, 
நீங்கை் சகாடிகை். ஒருேன் 
என்னிலும் நான் அேனிலும் 
நிலைத்திருந்தாை், அேன் மிகுந்த 
கனிகலைக் சகாடுப்பான்; 
என்லனயை்ைாமை் உங்கைாை் 
ஒன்றும் செய்யக்கூடாது.

கலாத்தியர் 5:22 ஆவியின் 
கனிவயா, அன்பு, ெந்வதாேம், 
ெமாதானம், நீடியசபாறுலம, தயவு, 
நை்குைம், விசுோெம்,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 

22:2 நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும், 
நதியின் இருகலரயிலும், 
பன்னிரை்டுவிதமான 
கனிகலைத்தரும் ஜீேவிருடெ்ம் 
இருந்தது, அது மாதந்வதாறும் தன் 
கனிலயக் சகாடுக்கும்; அந்த 
விருடெ்த்தின் இலைகை் ஜனங்கை் 
ஆவராக்கியமலடகிைதை்கு 
ஏதுோனலேகை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; மத்வதயு 24:22; 
வயாோன் 1:14; வயாோன் 15:2-4,8,16; 2 

சகாரிந்தியர ்4:6; சகாவைாசெயர ்1:10; 2 வபதுரு 
1:16; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 7:9-14.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 4:3 அப்வபாழுது 
ஆண்டேர,் சீமயான் 
குோரத்திகளின் அழுக்மகக் 
கழுவி, நியாயத்தின் 
ஆவியினாலுே், சுட்வடரிப்பின் 
ஆவியினாலுே், எருசமலமின் 
இரத்தப்பழிகமள அதின் 
நடுவிலிருந்து நீக்கிவிடுே்மபாது,

மயாமேல் 3:16 கரத்்தர ்
சீவயானிலிருந்து சகரெ்ச்ித்து, 
எருெவைமிலிருந்து ெத்தமிடுோர;் 
ோனமும் பூமியும் அதிரும்; 
ஆனாலும் கரத்்தர ்தமது 
ஜனத்துக்கு அலடக்கைமும் 
இஸ்ரவேை் புத்திரருக்கு அரைான 
வகாடல்டயுமாயிருப்பார.்

17 என் பரிசுத்த பரே்தமாகிய 
சீவயானிவை ோெமாயிருக்கிை 
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நான் உங்கை் வதேனாகிய 
கரத்்தர ்என்று அப்சபாழுது 
அறிந்துசகாை்வீரக்ை்; 
அப்சபாழுது எருெவைம் 
பரிசுத்தமாயிருக்கும்; அந்நியர ்
இனி அலதக்கடந்துவபாேதிை்லை.

சகரியா 14:20 அந்நாைிவை 
குதிலரகைின் மைிகைிவை 
கரத்்தருக்குப் பரிசுத்தம் என்னும் 
விைாெம் எழுதியிருக்கும்; 
கரத்்தருலடய ஆையத்திலுை்ை 
பாலனகை் பலிபீடத்துக்கு முன்பாக 
இருக்கிை பாத்திரங்கலைப் 
வபாலிருக்கும்.

21 அப்சபாழுது எருெவைமிலும் 
யூதாவிலுமுை்ை எை்ைாப் 
பாலனகளும் வெலனகைின் 
கரத்்தருக்குப் பரிசுத்தமாயிருக்கும்; 
பலியிடுகிை யாேரும் ேந்து 
அலேகைிை் எடுத்து, அலேகைிை் 
ெலமப்பாரக்ை்; அந்நாை்முதை் 
வெலனகளுலடய கரத்்தரின் 
ஆையத்திவை யாசதாரு 
கானானியனும் இருப்பதிை்லை.

மராேர் 11:16 வமலும் 
முதை்பைனாகிய மாோனது 
பரிசுத்தமாயிருந்தாை், பிலெந்தமா 
முழுேதும் பரிசுத்தமாயிருக்கும்; 
வேரானது பரிசுத்தமாயிருந்தாை், 
கிலைகளும் பரிசுத்தமாயிருக்கும்

மராேர் 11:26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

27 நான் அேரக்ளுலடய 

பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

எமபசியர் 1:4 தமக்குமுன்பாக நாம் 
அன்பிை் பரிசுத்தமுை்ைேரக்ளும் 
குை்ைமிை்ைாதேரக்ளுமாயிருப்பத
ை்கு, அேர ்உைகத்வதாை்ைத்துக்கு 
முன்வன கிறிஸ்துவுக்குை் நம்லமத் 
சதரிந்துசகாை்டபடிவய,

எமபசியர் 5:26 தாம் அலதத் 
திருேெனத்லதக்சகாை்டு 
தை்ைீர ்முழுக்கினாை் 
சுத்திகரித்து, 
பரிசுத்தமாக்குகிைதை்கும்,

27 கலைதிலர முதைானலேகை் 
ஒன்றும் இை்ைாமை் பரிசுத்தமும் 
பிலையை்ைதுமான மகிலமயுை்ை 
ெலபயாக அலதத் தமக்குமுன் 
நிறுத்திக்சகாை்ேதை்கும் 
தம்லமத்தாவம அதை்காக 
ஒப்புக்சகாடுத்தார.்

எபிவரயர் 12:14 யாேவராடும் 
ெமாதானமாயிருக்கவும், 
பரிசுத்தமுை்ைேரக்ைாயிருக்கவும் 
நாடுங்கை்; பரிசுத்தமிை்ைாமை் 
ஒருேனும் கரத்்தலரத் 
தரிசிப்பதிை்லைவய.

எபிவரயர் 12:22 நீங்கவைா 
சீவயான் மலையினிடத்திை்கும், 
ஜீேனுை்ை வதேனுலடய 
நகரமாகிய பரம 
எருெவைமினிடத்திை்கும், 
ஆயிரம் பதினாயிரமான 
வதேதூதரக்ைினிடத்திை்கும்,
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வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 3:5 
சஜயங்சகாை்ளுகிைேசனேவனா 
அேனுக்கு சேை்ேஸ்திரம் 
தரிப்பிக்கப்படும்; 
ஜீேபுஸ்தகத்திலிருந்து 
அேனுலடய நாமத்லத நான் 
கிறுக்கிப்வபாடாமை், என் பிதா 
முன்பாகவும் அேருலடய தூதர ்
முன்பாகவும் அேன் நாமத்லத 
அறிக்லகயிடுவேன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 13:8 
உைகத்வதாை்ைமுதை் அடிக்கப்படட் 
ஆடட்ுக்குடட்ியினுலடய 
ஜீேபுஸ்தகத்திை் 
வபசரழுதப்படட்ிராத பூமியின் 
குடிகை் யாேரும் அலத 
ேைங்குோரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
17:8 நீ, கை்ட மிருகம் முன்வன 
இருந்தது, இப்சபாழுது இை்லை; 
அது பாதாைத்திலிருந்து ஏறிேந்து, 
நாெமலடயப்வபாகிைது. 
உைகத்வதாை்ைமுதை் 
ஜீேபுஸ்தகத்திை் 
வபசரழுதப்படட்ிராத 
பூமியின் குடிகை், இருந்ததும், 
இராமை்வபானதும், இனி 
இருப்பதுமாயிருக்கிை 
மிருகத்லதப்பாரத்்து 
ஆெெ்ரியப்படுோரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
20:15 ஜீேபுஸ்தகத்திவை 
எழுதப்படட்ேனாகக் 
காைப்படாதேசனேவனா அேன் 
அக்கினிக்கடலிவை தை்ைப்படட்ான்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 

21:27 தீடட்ுை்ைதும் 
அருேருப்லபயும் சபாய்லயயும் 
நடப்பிக்கிைதுமாகிய ஒன்றும் 
அதிை் பிரவேசிப்பதிை்லை; 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேரின் 
ஜீேபுஸ்தகத்திை் 
எழுதப்படட்ேரக்ை் மாத்திரம் அதிை் 
பிரவேசிப்பாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:15 நாய்களும், 
சூனியக்காரரும், விபொரக்காரரும், 
சகாலைபாதகரும், 
விக்கிரகாராதலனக்காரரும், 
சபாய்லய விரும்பி அதின்படி 
செய்கிை யாேரும் புைம்வப 
இருப்பாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; யாத்திராகமம் 
32:32,33; உபாகமம் 12:7,12; எவெக்கிவயை் 13:9; 

எவெக்கிவயை் 43:12; எவெக்கிவயை் 44:9; ெகரியா 
1:17; மத்வதயு 21:12,13; லுூக்கா 10:20; வயாோன் 

17:17; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 13:48; 
1 சகாரிந்தியர ்3:16; 1 சகாரிந்தியர ்6:9-11; 

எவபசியர ்2:19-22; பிலிப்பியர ்4:3; சகாவைாசெயர ்
3:12; 1 வபதுரு 2:9; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 

18:11-15.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 4:4 சீமயானில் 
மீதியாயிருந்து, எருசமலமில் 
தரித்திருந்து ஜீேனுக்வகன்று 
மபவரழுதப்பட்டேவனேனுே் 
பரிசுத்தவனன்று 
வசால்லப்படுோன்.

5 அப்வபாழுது கரத்்தர் சீமயான் 
ேமலயிலுள்ள எல்லா ோசஸ்த-
லங்களிலுே், அதின் சமபகளி-
ன்மேலுே், பகலில் மேகத்மதயுே் 
புமகமயயுே், இரவில் வகாழு-
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ந்துவிட்டு எரியுே் அக்கினிப்பி-
ரகாசத்மதயுே் உண்டாக்குோர;் 
ேகிமேயானமேகளின்மேவல-
ல்லாே் காேல் உண்டாயிருக்குே்.

6 பகலிமல வேயிலுக்கு 
நிைலாகவுே், வபருங்காற்றுக்குே் 
ேமைக்குே் அமடக்கலோகவுே், 
ேமறவிடோகவுே், ஒரு கூடாரே் 
உண்டாயிருக்குே்.

சங்கீதே் 87:2 கரத்்தர ்யாக்வகாபின் 
ோெஸ்தைங்கசைை்ைாேை்லைப்பா
ரக்்கிலும் சீவயானின் ோெை்கைிை் 
பிரியமாயிருக்கிைார.்

3 வதேனுலடய நகரவம! 
உன்லனக் குறித்து மகிலமயான 
விவெேங்கை் ேெனிக்கப்படும். 
(வெைா.)

ஏசாயா 31:5 பைந்து காக்கிை 
படச்ிகலைப்வபாை, வெலனகைின் 
கரத்்தர ்எருெவைமின்வமை் 
ஆதரோக இருப்பார;் அேர ்அலதக் 
காத்துத் தப்பப்பை்ணுோர;் அேர ்
கடந்துேந்து அலத விடுவிப்பார.்

ஏசாயா 33:20 நம்முலடய 
பை்டிலககை் ஆெரிக்கப்படும் 
நகரமாகிய சீவயாலன 
வநாக்கிப்பார;் உன் கை்கை் 
எருெவைலம அமரிக்லகயான 
தாபரமாகவும் சபயரக்்கப்படாத 
கூடாரமாகவும் காணும்; இனி 
அதின் முலைகை் என்லைக்கும் 
பிடுங்கப்படுேதுமிை்லை, அதின் 
கயிறுகைிை் ஒன்றும் அறுந்து 
வபாேதுமிை்லை.

எமசக்கிமயல் 36:25 அப்சபாழுது 
நான் உங்கை்வமை் சுத்தமான ஜைம் 

சதைிப்வபன்; நான் உங்களுலடய 
எை்ைா அசுத்தங்கலையும் 
உங்களுலடய எை்ைா நரகைான 
விக்கிரகங்கலையும் நீக்கி 
உங்கலைெ ்சுத்தமாக்குவேன், 
நீங்கை் சுத்தமாவீரக்ை்.

26 உங்களுக்கு நேமான 
இருதயத்லதக் சகாடுத்து, 
உங்கை் உை்ைத்திவை புதிதான 
ஆவிலயக் கடட்லையிடட்ு, 
கை்ைான இருதயத்லத உங்கை் 
மாம்ெத்திலிருந்து எடுத்துப்வபாடட்ு 
ெலதயான இருதயத்லத 
உங்களுக்குக் சகாடுப்வபன்.

27 உங்கை் உை்ைத்திவை என் 
ஆவிலய லேத்து, உங்கலை 
என் கடட்லைகைிை் நடக்கவும் 
என் நியாயங்கலைக் 
லகக்சகாை்ைவும் அலேகைின்படி 
செய்யவும்பை்ணுவேன்.

28 உங்கை் பிதாக்களுக்கு நான் 
சகாடுத்த வதெத்திவை நீங்கை் 
குடியிருப்பீரக்ை்; நீங்கை் என் 
ஜனமாயிருப்பீரக்ை், நான் உங்கை் 
வதேனாயிருந்து,

29 உங்கை் அசுத்தங்கலைசயை்ைாம் 
நீக்கி, உங்கலை இரடச்ித்து 
உங்கை்வமை் பஞ்ெத்லதக் 
கடட்லையிடாமை், 
வகாதுலமலய ேரேலைத்து, 
அலதப்சபருகப்பை்ைி,

சகரியா 12:8 அந்நாைிவை கரத்்தர ்
எருெவைமின் குடிகலைக் 
காப்பாை்றுோர;் அேரக்ைிை் 
தை்ைாடினேன் அந்நாைிவை 
தாவீலதப்வபாை இருப்பான்; 
தாவீது குடும்பத்தார ்அேரக்ளுக்கு 
முன்பாக வதேலனப்வபாலும் 
கரத்்தருலடய தூதலனப்வபாலும் 
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இருப்பாரக்ை்.

சகரியா 13:1 அந்நாைிவை 
பாேத்லதயும் அழுக்லகயும் நீக்க, 
தாவீதின் குடும்பத்தாருக்கும் 
எருெவைமின் குடிகளுக்கும் 
திைக்கப்படட் ஒரு ஊை்று 
உை்டாயிருக்கும்.

2 அந்நாைிவை நான் 
விக்கிரகங்கைின்வபரும் 
வதெத்திலிராதபடிக்கு 
அழிப்வபன்; அலேகை் இனி 
நிலனக்கப்படுேதிை்லை; தரிெனம் 
சொை்லுகிைேரக்லையும் அசுத்த 
ஆவிலயயும் வதெத்திலிருந்து 
வபாய்விடவும் பை்ணுவேன் 
என்று வெலனகைின் கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார.்

ேத்மதயு 3:11 
மனந்திரும்புதலுக்சகன்று நான் 
ஜைத்தினாை் உங்களுக்கு 
ஞானஸ்நானம் சகாடுக்கிவைன்; 
எனக்குப்பின் ேருகிைேர ்
என்னிலும் ேை்ைேராயிருக்கிைார,் 
அேருலடய பாதரடல்ெகலைெ ்
சுமக்கிைதை்கு நான் பாத்திரன் 
அை்ை; அேர ்பரிசுத்த 
ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் 
ஞானஸ்நானம் சகாடுப்பார.்

12 தூை்றுக்கூலட அேர ்லகயிை் 
இருக்கிைது; அேர ்தமது 
கைத்லத நன்ைாய் விைக்கி, தமது 
வகாதுலமலயக் கைஞ்சியத்திை் 
வெரப்்பார;் பதலரவயா அவியாத 
அக்கினியினாை் சுடச்டரிப்பார ்
என்ைான்.

மயாோன் 16:8 அேர ்ேந்து, 
பாேத்லதக்குறித்தும், 

நீதிலயக்குறித்தும், 
நியாயத்தீரப்்லபக்குறித்தும், 
உைகத்லதக் கை்டித்து 
உைரத்்துோர.்

9 அேரக்ை் என்லன 
விசுோசியாதபடியினாவை 
பாேத்லதக்குறித்தும்,

10 நீங்கை் இனி என்லனக் 
காைாதபடிக்கு நான் 
என் பிதாவினிடத்திை்குப் 
வபாகிைபடியினாவை 
நீதிலயக்குறித்தும்,

11 இந்த உைகத்தின் அதிபதி 
நியாயந்தீரக்்கப்படட்தினாவை 
நியாயத்தீரப்்லபக்குறித்தும், 
கை்டித்து உைரத்்துோர.்

1 வகாரிந்தியர் 6:11 உங்கைிை் 
சிைர ்இப்படிப்படட்ேரக்ைாயிரு
ந்தீரக்ை்; ஆயினும் கரத்்தராகிய 
இவயசுவின் நாமத்தினாலும், 
நமது வதேனுலடய 
ஆவியினாலும் கழுேப்படட்ீரக்ை், 
பரிசுத்தமாக்கப்படட்ீரக்ை், 
நீதிமான்கைாக்கப்படட்ீரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:5 உை்லமயுை்ை 
ொடச்ியும், மரித்வதாரிலிருந்து 
முதை்பிைந்தேரும், பூமியின் 
ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவினாலும் 
உங்களுக்குக் கிருலபயும் 
ெமாதானமும் உை்டாேதாக.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
7:14 அதை்கு நான் ஆை்டேவன, 
அது உமக்வக சதரியும் 
என்வைன். அப்சபாழுது 
அேன்: இேரக்ை் மிகுந்த 
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உபத்திரேத்திலிருந்து ேந்தேரக்ை்; 
இேரக்ை் தங்கை் அங்கிகலை 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
இரத்தத்திவை வதாய்த்து 
சேளுத்தேரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
14:1 பின்பு நான் பாரத்்தவபாது, 
இவதா, சீவயான் மலையின்வமை் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேலரயும், 
அேவராவடகூட அேருலடய 
பிதாவின் நாமம் தங்கை் 
சநை்றிகைிை் எழுதப்படட்ிருந்த 
இைடெ்த்து நாை்பத்து 
நாைாரயிரம்வபலரயும் 
நிை்கக்கை்வடன்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; யாத்திராகமம் 13:21,22; 
ெங்கீதம் 27:5; ெங்கீதம் 78:14; ெங்கீதம் 91:1; 

நீதிசமாழிகை் 18:10; ஏொயா 25:4; ஏொயா 26:20; 
ஏொயா 37:35; எவரமியா 16:19; எவெக்கிவயை் 

11:16; எவெக்கிவயை் 16:6-9; எவெக்கிவயை் 22:15,18-
22; எவெக்கிவயை் 24:7-14; வயாவேை் 3:16-21; 

ெகரியா 2:5-10; மத்வதயு 18:20; மத்வதயு 23:37; 
மத்வதயு 28:20; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 

7:15,16; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 11:15; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 20.

A08 மேசியாவின் வபயர்களுே் 
அமட வோழிகளுே்.

F03 மேசியா நிராகரிக்கப்படுோர்.

ஏசாயா 5:1 இப்வபாழுது நான் 
என் மநசரிடத்தில் அேருமடய 
திராட்சத்மதாட்டத்மதக் குறித்து 
என் மநசருக்மகற்ற ஒரு பாட்மடப் 
பாடுமேன்; என் மநசருக்கு ேகா 
வசழிப்பான மேட்டிமல ஒரு 
திராட்சத்மதாட்டே் உண்டு.

2 அேர் அமத மேலியமடத்து, 
அதிலுள்ள கற்கமளப் 
வபாறுக்கி, அதிமல நற்குல 
திராட்சசவ்சடிகமள 

நட்டு, அதின் நடுவில் ஒரு 
மகாபுரத்மதக்கட்டி, அதில் 
ஆமலமயயுே் உண்டுபண்ணி, 
அது நல்ல திராட்சப்பைங்கமளத் 
தருவேன்று காத்திருந்தார;் 
அதுமோ கசப்பான பைங்கமளத் 
தந்தது.

சங்கீதே் 80:14 வெலனகைின் வதேவன 
திரும்பிோரும், ோனத்திலிருந்து 
கை்வைாக்கிப்பாரத்்து, 
இந்தத் திராடெ்ெச்ெடிலய 
விொரித்தருளும்;

15 உம்முலடய ேைதுகரம் நாடட்ின 
சகாடிலயயும், உமக்கு நீர ்
திடப்படுத்தின கிலைலயயும் 
கடாடச்ித்தருளும்.

எமரமியா 2:21 நான் உன்லன 
முை்றிலும் நை்கனிதரும் 
உயரக்ுைத் திராடெ்ெச்ெடியாக 
நாடட்ிவனன்; நீ எனக்குக் 
காடட்ுத்திராடெ்ெச்ெடியின் ஆகாத 
சகாடிகைாய் மாறிப்வபானது 
என்ன?

ேத்மதயு 21:33 வேசைாரு 
உேலமலயக் வகளுங்கை்: 
வீடச்டஜமானாகிய ஒரு 
மனுேன் இருந்தான், அேன் 
ஒரு திராடெ்த்வதாடட்த்லத 
உை்டாக்கி, அலதெ ்சுை்றிலும் 
வேலியலடத்து, அதிை் ஒரு 
ஆலைலய நாடட்ி, வகாபுரத்லதயும் 
கடட்ி, வதாடட்க்காரருக்கு 
அலதக் குத்தலகயாக விடட்ு, 
புைவதெத்துக்குப் வபாயிருந்தான்.

34 கனிகாைம் ெமீபித்தவபாது, 
அதின் கனிகலை 
ோங்கிக்சகாை்டுேரும்படி 
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தன் ஊழியக்காரலரத் 
வதாடட்க்காரரிடத்திை் 
அனுப்பினான்.

35 வதாடட்க்காரர ்அந்த 
ஊழியக்காரலரப் பிடித்து, 
ஒருேலன அடித்து, ஒருேலனக் 
சகாலைசெய்து, ஒருேலனக் 
கை்சைறிந்து சகான்ைாரக்ை்.

36 பின்னும் அேன் முந்தினேரக்ைிலும் 
அதிகமான வேவை ஊழியக்காரலர 
அனுப்பினான்; அேரக்லையும் 
அப்படிவய செய்தாரக்ை்.

37 கலடசியிவை அேன்: என் 
குமாரனுக்கு அஞ்சுோரக்ை் 
என்று சொை்லி, தன் குமாரலன 
அேரக்ைிடத்திை் அனுப்பினான்.

38 வதாடட்க்காரர ்குமாரலனக் 
கை்டவபாது: இேன் 
சுதந்தரோைி, இேலனக் 
சகான்று, இேன் சுதந்தரத்லதக் 
கடட்ிக்சகாை்ளுவோம் ோருங்கை் 
என்று ஒருேவராசடாருேர ்
சொை்லிக்சகாை்டு;

39 அேலனப் பிடித்துத் 
திராடெ்த்வதாடட்த்திை்குப் புைம்வப 
தை்ைிக்சகாலை செய்தாரக்ை்.

மயாோன் 3:29 மைோடட்ிலய 
உலடயேவன மைோைன்; 
மைோைனுலடய வதாைவனா 
அருவக நின்று, அேருலடய 
சொை்லைக் வகடக்ிைேனாய் 
மைோைனுலடய 
ெத்தத்லதக் குறித்து மிகவும் 
ெந்வதாேப்படுகிைான்; இந்தெ ்
ெந்வதாேம் இப்சபாழுது எனக்குெ ்
ெம்பூரைமாயிை்று.

மயாோன் 15:1 நான் சமய்யான 
திராடெ்ெச்ெடி, என் பிதா திராடெ்த் 

வதாடட்க்காரர.்

வமலும் காை்க: உபாகமம் 32:32,33; ெங்கீதம் 80:7; 
உன்னதப்பாடட்ு 2:8,16; உன்னதப்பாடட்ு 5:2,16; 
உன்னதப்பாடட்ு 6:3; ஏொயா 5:7; ஏொயா 27:2,3; 

ஓசியா 10:1; மாை்கு 12:1-9; லுூக்கா 13:7; வயாோன் 
2:1-11; வராமர ்9:4,5.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 6:1 உசியா ராஜா 
ேரணேமடந்த ேருஷத்தில், 
ஆண்டேர் உயரமுே் 
உன்னதமுோன 
சிங்காசனத்தின்மேல் 
வீற்றிருக்கக்கண்மடன்; 
அேருமடய 
ேஸ்திரத்வதாங்கலால் 
மதோலயே் நிமறந்திருந்தது.

2 மசராபீன்கள் அேருக்கு மேலாக 
நின்றாரக்ள்; அேரக்ளில் 
ஒே்வோருேனுக்குே் அே்ோறு 
வசட்மடகளிருந்தன; அேனேன் 
இரண்டு வசட்மடகளால் தன் 
தன் முகத்மத மூடி, இரண்டு 
வசட்மடகளால் தன் தன் 
கால்கமள மூடி, இரண்டு 
வசட்மடகளால் பறந்து;

3 ஒருேமரவயாருேர் மநாக்கி: 
மசமனகளின் கரத்்தர் 
பரிசுத்தர,் பரிசுத்தர,் பரிசுத்தர,் 
பூமியமனத்துே் அேருமடய 
ேகிமேயால் நிமறந்திருக்கிறது 
என்று கூப்பிட்டுச ்வசான்னாரக்ள்.

4 கூப்பிடுகிறேரக்ளின் சத்தத்தால் 
ோசல்களின் நிமலகள் 
அமசந்து, ஆலயே் புமகயினால் 
நிமறந்தது.

ேத்மதயு 25:31 அன்றியும் 

ஏொயா



285

மனுேகுமாரன் தமது 
மகிலமசபாருந்தினேராய்ெ ்
ெகை பரிசுத்த தூதவராடுங்கூட 
ேரும்வபாது, தமது மகிலமயுை்ை 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருப்பார.்

வேளிப்படுத்தின 
விமசஷே் 4:11 கரத்்தாவே, 
வதேரீர,் மகிலமலயயும் 
கனத்லதயும் ேை்ைலமலயயும் 
சபை்றுக்சகாை்ளுகிைதை்குப் 
பாத்திரராயிருக்கிறீர,் 
நீவர ெகைத்லதயும் 
சிருே்டித்தீர,் உம்முலடய 
சித்தத்தினாவை அலேகை் 
உை்டாயிருக்கிைலேகளும் சிருே்
டிக்கப்படட்லேகளுமாயிருக்கிைது 
என்ைாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:3 அேரக்ை் வதேனுலடய 
ஊழியக்காரனாகிய 
வமாவெயின் பாடல்டயும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
பாடல்டயும் பாடி: 
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனாகிய 
கரத்்தாவே, வதேரீருலடய 
கிரிலயகை் மகத்துேமும் 
ஆெெ்ரியமுமானலேகை்; 
பரிசுத்தோன்கைின் ராஜாவே, 
வதேரீருலடய ேழிகை் நீதியும் 
ெத்தியமுமானலேகை்.

4 கரத்்தாவே, யார ்உமக்குப் 
பயப்படாமலும், உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்தாமலும் 
இருக்கைாம்? வதேரீர ்ஒருேவர 
பரிசுத்தர,் எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து உமக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்ை்; 

உம்முலடய நீதியான செயை்கை் 
சேைியரங்கமாயின என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; யாத்திராகமம் 
24:10,11; எை்ைாகமம் 12:8; 1 இராஜாக்கை் 

8:10,11; ெங்கீதம் 24:7-10; எவெக்கிவயை் 
1:25-28; தானிவயை் 7:9; வயாோன் 1:18; 
1 தீவமாத்வதயு 6:16; சேைிப்படுத்தின 

விவெேம் 4:1-11; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 
5:1,7; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 6:16; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 7:11,12.

F14 மேசியா விசுோசிக்கப் 
படுேதில்மல.

ஏசாயா 6:9 அப்வபாழுது அேர:் 
நீ மபாய், இந்த ஜனங்கமள 
மநாக்கி: நீங்கள் காதாரக் 
மகட்டுே் உணராேலுே், 
கண்ணாரக்கண்டுே் 
அறியாேலுே் இருங்கள் என்று 
வசால்.

10 இந்த ஜனங்கள் தங்கள் 
கண்களினால் காணாேலுே், 
தங்கள் காதுகளினால் 
மகளாேலுே், தங்கள் 
இருதயத்தில் உணர்ந்து 
குணப்படாேலுே், 
நான் அேரக்மள 
ஆமராக்கியோக்காேலுமிருக்க, 
நீ அேரக்ள் இருதயத்மதக் 
வகாழுத்ததாக்கி அேரக்ள் 
காதுகமள ேந்தப்படுத்தி, 
அேரக்ள் கண்கமள மூடிப்மபாடு 
என்றார.்

மயாோன் 12:39 ஆலகயாை் 
அேரக்ை் விசுோசிக்கமாடட்ாமை் 
வபானாரக்ை். ஏசனனிை் ஏொயா 
பின்னும்:

40 அேரக்ை் கை்கைினாை் 
காைாமலும், இருதயத்தினாை் 
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உைராமலும், குைப்படாமலும் 
இருக்கும்படிக்கும், நான் 
அேரக்லை ஆவராக்கியமாக்காமை் 
இருக்கும்படிக்கும், அேரக்ளுலடய 
கை்கலை அேர ்குருடாக்கி, 
அேரக்ை் இருதயத்லதக் 
கடினமாக்கினார ்என்ைான்.

41 ஏொயா அேருலடய 
மகிலமலயக்கை்டு, அேலரக் 
குறித்துப் வபசுகிைவபாது 
இலேகலைெ ்சொன்னான்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
28:24 அேன் 
சொன்னலேகலைெ ்சிைர ்
விசுோசித்தாரக்ை், சிைர ்
விசுோசியாதிருந்தாரக்ை்.

25 இப்படி அேரக்ை் 
ஒருேவராசடாருேர ்
ஒே்ோமலிருந்து, 
புைப்படட்ுப்வபாலகயிை், 
பவுை் அேரக்ளுக்குெ ்சொன்ன 
ோக்கியமாேது:

26 நீங்கை் காதாரக்வகடட்ும் 
உைராதிருப்பீரக்ை், 
கை்ைாரக்கை்டும் 
பாராதிருப்பீரக்ை்

27 இேரக்ை் கை்கைினாை் 
காைாமலும், காதுகைினாை் 
வகைாமலும், இருதயத்தினாை் 
உைரந்்து குைப்படாமலும், 
நான் இேரக்லை 
ஆவராக்கியமாக்காமலும் 
இருக்கும்படிக்கு, இந்த ஜனத்தின் 
இருதயம் சகாழுத்திருக்கிைது; 
காதுகைினாை் மந்தமாய்க் 
வகடட்ுத் தங்கை் கை்கலை 
மூடிக்சகாை்டாரக்ை் என்று 
இந்த ஜனத்தினிடத்திை் வபாய்ெ ்
சொை்லு என்பலதப் பரிசுத்த ஆவி 

ஏொயா தீரக்்கதரிசிலயக்சகாை்டு 
நம்முலடய பிதாக்களுடவன 
நன்ைாய்ெ ்சொை்லியிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: உபாகமம் 2:30; ஏொயா 6:5; 
ஏொயா 29:10,13; ஏொயா 30:8-11; ஏொயா 63:17; 

எவெக்கிவயை் 3:6-11; ஓசியா 1:9; மத்வதயு 13:14,15; 
மாை்கு 4:12; லுூக்கா 8:10; அப்வபாஸ்தைருலடய 
நடபடிகை் 28:26,27; வராமர ்11:8; 2 சகாரிந்தியர ்

2:16.

B03 மேசியா ேனுஷ குோரன்.
C04 மேசியாவின் முதல் 

வேளிப்படுத்தல் ேமரயிலான 
அேரது ோை்க்மக.

     
ஏசாயா 7:14 ஆதலால் 

ஆண்டேர் தாமே உங்களுக்கு 
ஒரு அமடயாளத்மதக் 
வகாடுப்பார;் இமதா, ஒரு 
கன்னிமக கர்ப்பேதியாகி 
ஒரு குோரமனப் வபறுோள், 
அேருக்கு இே்ோனுமேல் என்று 
மபரிடுோள்.

15 தீமேமய வேறுத்து 
நன்மேமயத் வதரிந்துவகாள்ள 
அறியுே் ேயதுேட்டுே் அேர் 
வேண்வணமயயுே் மதமனயுே் 
சாப்பிடுோர.்

16 அந்தப் பிள்மள தீமேமய 
வேறுக்கவுே், நன்மேமயத் 
வதரிந்துவகாள்ளவுே் 
அறிகிறதற்குமுன்மன, நீ 
அருேருக்கிற மதசே் அதின் 
இரண்டு ராஜாக்களால் 
விட்டுவிடப்படுே்.

ேத்மதயு 1:20 அேன் இப்படிெ ்
சிந்தித்துக்சகாை்டிருக்லகயிை், 
கரத்்தருலடய தூதன் 
சொப்பனத்திை் அேனுக்குக் 
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காைப்படட்ு: தாவீதின் 
குமாரனாகிய வயாவெப்வப, 
உன் மலனவியாகிய 
மரியாலை வெரத்்துக்சகாை்ை 
ஐயப்படாவத; அேைிடத்திை் 
உை்பத்தியாயிருக்கிைது பரிசுத்த 
ஆவியினாை் உை்டானது.

21 அேை் ஒரு குமாரலனப் சபறுோை், 
அேருக்கு இவயசு என்று 
வபரிடுோயாக; ஏசனனிை் அேர ்
தமது ஜனங்கைின் பாேங்கலை 
நீக்கி அேரக்லை இரடச்ிப்பார ்
என்ைான்.

22 தீரக்்கதரிசியின் மூைமாய்க் 
கரத்்தராவை உலரக்கப்படட்து 
நிலைவேறும்படி இசதை்ைாம் 
நடந்தது.

23 அேன்: இவதா, ஒரு கன்னிலக 
கரப்்பேதியாகி ஒரு 
குமாரலனப் சபறுோை்; 
அேருக்கு இம்மானுவேை் என்று 
வபரிடுோரக்ை் என்று சொன்னான். 
இம்மானுவேை் என்பதை்கு வதேன் 
நம்வமாடு இருக்கிைார ்என்று 
அரத்்தமாம்.

ேத்மதயு 16:15 அப்சபாழுது அேர:் 
நீங்கை் என்லன யாசரன்று 
சொை்லுகிறீரக்ை் என்று வகடட்ார.்

16 சீவமான் வபதுரு பிரதியுத்தரமாக: 
நீர ்ஜீேனுை்ை வதேனுலடய 
குமாரனாகிய கிறிஸ்து என்ைான்.

ேத்மதயு 18:20 ஏசனனிை், இரை்டு 
வபராேது மூன்று வபராேது 
என் நாமத்தினாவை எங்வக 
கூடியிருக்கிைாரக்வைா, அங்வக 
அேரக்ை் நடுவிவை இருக்கிவைன் 
என்ைார.்

ேத்மதயு 28:20 நான் உங்களுக்குக் 
கடட்லையிடட் யாலேயும் 
அேரக்ை் லகக்சகாை்ளும்படி 
அேரக்ளுக்கு உபவதெம் 
பை்ணுங்கை்; இவதா, உைகத்தின் 
முடிவுபரியந்தம் ெகை நாடக்ைிலும் 
நான் உங்களுடவனகூட 
இருக்கிவைன் என்ைார.் ஆசமன்.

லுூக்கா 1:30 வதேதூதன் அேலை 
வநாக்கி: மரியாவை, பயப்படாவத, நீ 
வதேனிடத்திை் கிருலபசபை்ைாய்.

31 இவதா, நீ கரப்்பேதியாகி ஒரு 
குமாரலனப் சபறுோய்; அேருக்கு 
இவயசு என்று வபரிடுோயாக.

32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

34 அதை்கு மரியாை் வதேதூதலன 
வநாக்கி: இது எப்படியாகும்? 
புருேலன அறிவயவன என்ைாை்.

35 வதேதூதன் அேளுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: பரிசுத்த 
ஆவி உன்வமை் ேரும்; 
உன்னதமானேருலடய பைம் 
உன்வமை் நிைலிடும்; ஆதைாை் 
உன்னிடத்திை் பிைக்கும் 
பரிசுத்தமுை்ைது வதேனுலடய 
குமாரன் என்னப்படும்.

மயாோன் 1:15 வயாோன் அேலர-
க்குறித்துெ ்ொடச்ிசகாடுத்து: 
எனக்குப் பின்ேருகிைேர ்எனக்கு 
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முன்னிருந்தேர,் ஆலகயாை் அேர ்
என்னிலும் வமன்லமயுை்ைேர ்
என்று நான் சொை்லியிருந்வதவன, 
அேர ்இேரத்ான் என்று ெத்தமிடட்ுக் 
கூறினான்.

மயாோன் 14:15 நீங்கை் 
என்னிடத்திை் அன்பாயிருந்தாை் 
என் கை்பலனகலைக் 
லகக்சகாை்ளுங்கை்.

16 நான் பிதாலே 
வேை்டிக்சகாை்வேன், 
அசபாழுது என்சைன்லைக்கும் 
உங்களுடவனகூட 
இருக்கும்படிக்குெ ்ெத்திய 
ஆவியாகிய வேசைாரு 
வதை்ைரோைலன அேர ்
உங்களுக்குத் தந்தருளுோர.்

17 உைகம் அந்தெ ்ெத்திய 
ஆவியானேலரக் 
காைாமலும் அறியாமலும் 
இருக்கிைபடியாை் அேலரப் 
சபை்றுக்சகாை்ைமாடட்ாது; அேர ்
உங்களுடவன ோெம்பை்ைி 
உங்களுக்குை்வை இருப்பதாை், 
நீங்கை் அேலர அறிவீரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:3 வமலும், பரவைாகத்திலிருந்து 
உை்டான ஒரு சபருஞ்ெத்தத்லதக் 
வகடவ்டன்; அது: இவதா, 
மனுேரக்ைிடத்திவை வதேனுலடய 
ோெஸ்தைமிருக்கிைது, 
அேரக்ைிடத்திவை அேர ்
ோெமாயிருப்பார;் 
அேரக்ளும் அேருலடய 
ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை், 
வதேன்தாவம அேரக்வைாவடகூட 
இருந்து அேரக்ளுலடய 
வதேனாயிருப்பார.்

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 3:15; ஏொயா 9:6; 
லுூக்கா 2:40-52; வயாோன் 1:1,2,14; 1 தீவமாத்வதயு 

3:16.

E25 மேசியா விசுோசிக்கப்பட்டு 
மபாற்றப் வபறுோர்.

F03 மேசியா நிராகரிக்கப்படுோர்.

ஏசாயா 8:13 மசமனகளின் கரத்்த-
மரமய பரிசுத்தே்பண்ணுங்கள்; 
அேமர உங்கள் பயமுே் அேமர 
உங்கள் அசச்முோயிருப்பார.்

14 அேர் உங்களுக்குப் 
பரிசுத்தஸ்தலோயிருப்பார;் 
ஆகிலுே் இஸ்ரமேலின் 
இரண்டு மகாத்திரத்துக்குே் 
தடுக்கலின் கல்லுே், இடறுதலின் 
கன்ேமலயுே், எருசமலமின் 
குடிகளுக்குச ்சுருக்குே் 
கண்ணியுோயிருப்பார.்

15 அேரக்ளில் அமநகர் இடறி 
விழுந்து வநாறுங்கிச ்சிக்குண்டு 
பிடிபடுோரக்ள்.

ேத்மதயு 11:6 என்னிடத்திை் 
இடைைலடயாதிருக்கிைேன் 
எேவனா அேன் பாக்கியோன்.

ேத்மதயு 13:57 அேலரக் குறித்து 
இடைைலடந்தாரக்ை். இவயசு 
அேரக்லை வநாக்கி: தீரக்்கதரிசி 
ஒருேன் தன் ஊரிலும் தன் 
வீடட்ிலுவமயன்றி வேசைங்கும் 
கனவீனமலடயான் என்ைார.்

லுூக்கா 2:34 பின்னும் சிமிவயான் 
அேரக்லை ஆசீரே்தித்து, 
அேருலடய தாயாகிய மரியாலை 
வநாக்கி: இவதா, அவநகருலடய 
இருதய சிந்தலனகை் 
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சேைிப்படத்தக்கதாக, 
இஸ்ரவேலிை் அவநகர ்
விழுகிைதை்கும் 
எழுந்திருக்கிைதை்கும், 
விவராதமாகப் வபெப்படும் 
அலடயாைமாேதை்கும், இேர ்
நியமிக்கப்படட்ிருக்கிைார.்

லுூக்கா 20:17 அப்சபாழுது அேர ்
அேரக்லைப் பாரத்்து: வீடு 
கடட்ுகிைேரக்ை் ஆகாசதன்று 
தை்ைின கை்வை, மூலைக்குத் 
தலைக்கை்ைாயிை்று 
என்று எழுதியிருக்கிை 
வேதோக்கியத்தின் கருத்சதன்ன?

18 அந்தக் கை்லின்வமை் 
விழுகிைேன் எேவனா அேன் 
சநாறுங்கிப்வபாோன், அது 
எேன்வமை் விழுவமா அேலன 
நசுக்கிப்வபாடும் என்ைார.்

லுூக்கா 21:35 பூமியிசைங்கும் 
குடியிருக்கிை அலனேரவ்மலும் 
அது ஒரு கை்ைிலயப்வபாை 
ேரும்.

மராேர் 9:31 நீதிப்பிரமாைத்லதத் 
வதடின இஸ்ரவேைவரா 
நீதிப்பிரமாைத்லத 
அலடயவிை்லை.

32 என்னத்தினாசைன்ைாை், அேரக்ை் 
விசுோெத்தினாவை அலதத் 
வதடாமை், நியாயப்பிரமாைத்தின் 
கிரிலயகைினாவை வதடினபடியாை் 
அலத அலடயவிை்லை; 
இடறுதை்கான கை்லிை் 
இடறினாரக்ை்.

33 இவதா, இடறுதை்கான 
கை்லையும், தேறுதை்கான 
கன்மலைலயயும், சீவயானிை் 

லேக்கிவைன்; அேரிடத்திை் 
விசுோெமாயிருப்பேன் எேவனா 
அேன் சேடக்ப்படுேதிை்லை என்று 
எழுதியிருக்கிைபடியாயிை்று.

1 மபதுரு 2:7 ஆலகயாை் 
விசுோசிக்கிை உங்களுக்கு 
அது விலைவயைப்சபை்ைது; 
கீை்ப்படியாமலிருக்கிைேரக்ளுக்வகா 
வீடல்டக் கடட்ுகிைேரக்ைாை், 
தை்ைப்படட் பிரதான 
மூலைக்கை்ைாகிய அந்தக் 
கை் இடறுதை்வகதுோன 
கை்லும் விழுதை்வகதுோன 
கன்மலையுமாயிை்று;

வமலும் காை்க: எவெக்கிவயை் 11:16; மத்வதயு 
15:14; மத்வதயு 21:43-45; 1 சகாரிந்தியர ்1:23,24.

E02 மேசியா ஊழியத்தின் இடே்.

ஏசாயா 9:1 ஆகிலுே் அேர் 
வசபுமலான் நாட்மடயுே், நப்தலி 
நாட்மடயுே் இடுக்கோய் 
ஈனப்படுத்தின முந்தின 
காலத்திலிருந்ததுமபால 
அது இருண்டிருப்பதில்மல; 
ஏவனன்றால் அேர் 
கடற்கமரயருகிலுே், மயாரத்ான் 
நதிமயாரத்திலுமுள்ள 
புறஜாதியாருமடய 
கலிமலயாோகிய 
அத்மதசத்மதப் பிற்காலத்திமல 
ேகிமேப்படுத்துோர.்

ேத்மதயு 2:22 ஆகிலும், 
அரச்கைாயு தன் தகப்பனாகிய 
ஏவராதின் படட்த்துக்கு ேந்து, 
யூவதயாவிை் அரொளுகிைான் 
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என்று வகை்விப்படட்ு, அங்வக 
வபாகப் பயந்தான். அப்சபாழுது 
அேன் சொப்பனத்திை் 
வதேனாை் எெெ்ரிக்கப்படட்ு, 
கலிவையா நாடட்ின் புைங்கைிவை 
விைகிப்வபாய்,

23 நாெவரத்து என்னும் ஊரிவை 
ேந்து ோெம் பை்ைினான். 
நெவரயன் என்னப்படுோர ்
என்று, தீரக்்கதரிசிகைாை் 
உலரக்கப்படட்து நிலைவேறும்படி 
இப்படி நடந்தது.

ேத்மதயு 4:12 வயாோன் காேலிை் 
லேக்கப்படட்ான் என்று இவயசு 
வகை்விப்படட்ு கலிவையாவுக்குப் 
வபாய்,

13 நாெவரத்லத விடட்ு, செபுவைான் 
நப்தலி என்னும் நாடுகைின் 
எை்லைகைிலிருக்கும் கடை்கலரக்கு 
அருகான கப்பரந்கூமிவை ேந்து 
ோெம்பை்ைினார.்

14 கடை்கலரயருகிலும் 
வயாரத்ானுக்கு அப்புைத்திலுமுை்ை 
செபுவைான் நாடும் நப்தலி நாடும் 
ஆகிய புைஜாதியாருலடய 
கலிவையாவிவை,

15 இருைிை் இருக்கும் ஜனங்கை் 
சபரிய சேைிெெ்த்லதக் 
கை்டாரக்ை்; மரை இருைின் 
திலெயிலிருக்கிைேரக்ளுக்கு 
சேைிெெ்ம் உதித்தது என்று,

மயாோன் 1:45 பிலிப்பு 
நாத்தான்வேலைக் கை்டு: 
நியாயப்பிரமாைத்திவை 
வமாவெயும் தீரக்்கதரிசிகளும் 
எழுதியிருக்கிைேலரக் கை்வடாம்; 
அேர ்வயாவெப்பின் குமாரனும் 
நாெவரத்தூரானுமாகிய இவயசுவே 

என்ைான்.
46 அதை்கு நாத்தான்வேை்: 

நாெவரத்திலிருந்து யாசதாரு 
நன்லம உை்டாகக்கூடுமா 
என்ைான். அதை்குப் பிலிப்பு: ேந்து 
பார ்என்ைான்.

B21 மேசியா ஒளி.
E15 மேசியா ேகிை்சச்ியான 

வசய்திமயக் வகாண்டு 
ேருோர்.

ஏசாயா 9:2 இருளில் 
நடக்கிற ஜனங்கள் வபரிய 
வேளிசச்த்மதக் கண்டாரக்ள்; 
ேரண இருளின் மதசத்தில் 
குடியிருக்கிறேரக்ளின்மேல் 
வேளிசச்ே் பிரகாசித்தது.

3 அந்த ஜாதிமயத் திரளாக்கி, 
அதற்கு ேகிை்சச்ிமயப் 
வபருகப்பண்ணினரீ;் அறுப்பில் 
ேகிை்கிறதுமபாலவுே், 
வகாள்மளமயப் 
பங்கிட்டுக்வகாள்ளுமகயில் 
களிகூருகிறதுமபாலவுே், 
உேக்குமுன்பாக ேகிழுகிறாரக்ள்.

4 மீதியானியரின் நாளில் 
நடந்ததுமபால, அேரக்ள் 
சுேந்த நுகத்தடிமயயுே் 
அேரக்ள் மதாளின்மேலிருந்த 
மிலாற்மறயுே், அேரக்ள் 
ஆமளாட்டியின் மகாமலயுே் 
முறித்துப்மபாட்டீர.்

ேத்மதயு 
4:16 ஏொயா தீரக்்கதரிசியினாை் 
உலரக்கப்படட்து நிலைவேறும்படி 
இப்படி நடந்தது.
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லுூக்கா 1:76 நீவயா பாைகவன, 
உன்னதமானேருலடய தீரக்்கதரிசி 
என்னப்படுோய்; நீ கரத்்தருக்கு 
ேழிகலை ஆயத்தம்பை்ைவும்,

77 நமது வதேனுலடய உருக்கமான 
இரக்கத்தினாவை அேருலடய 
ஜனத்துக்குப் பாேமன்னிப்பாகிய 
இரடச்ிப்லபத் சதரியப்படுத்தவும், 
அேருக்கு முன்னாக 
நடந்துவபாோய்.

78 அந்தகாரத்திலும் மரை இருைிலும், 
உடக்ாரந்்திக்கிைேரக்ளுக்கு 
சேைிெெ்ம் தரவும்,

79 நம்முலடய காை்கலைெ ்
ெமாதானத்தின் ேழியிவை 
நடத்தவும், அே்விரக்கத்தினாவை 
உன்னதத்திலிருந்து வதான்றிய 
அருவைாதயம் நம்லமெ ்
ெந்தித்திருக்கிைது என்ைான்.

மயாோன் 1:1 ஆதியிவை ோரத்்லத 
இருந்தது, அந்த ோரத்்லத 
வதேனிடத்திலிருந்தது, அந்த 
ோரத்்லத வதேனாயிருந்தது.

2 அேர ்ஆதியிவை 
வதேவனாடிருந்தார.்

3 ெகைமும் அேர ்
மூைமாய் உை்டாயிை்று; 
உை்டானசதான்றும் 
அேராவையை்ைாமை் 
உை்டாகவிை்லை.

4 அேருக்குை் ஜீேன் இருந்தது, 
அந்த ஜீேன் மனுேருக்கு 
ஒைியாயிருந்தது.

5 அந்த ஒைி இருைிவை 
பிரகாசிக்கிைது; இருைானது 
அலதப் பை்றிக்சகாை்ைவிை்லை.

மயாோன் 8:12 மறுபடியும் இவயசு 
ஜனங்கலை வநாக்கி: நான் 

உைகத்திை்கு ஒைியாயிருக்கிவைன், 
என்லனப் பின்பை்றுகிைேன் 
இருைிவை நடோமை் ஜீேஒைிலய 
அலடந்திருப்பான் என்ைார.்

மயாோன் 12:35 அதை்கு 
இவயசு: இன்னும் சகாஞ்ெக்காைம் 
ஒைி உங்கைிடத்திை் இருக்கும்; 
இருைிை் நீங்கை் அகப்படாதபடிக்கு 
ஒைி உங்கவைாடிருக்லகயிை் 
நடவுங்கை்; இருைிை் நடக்கிைேன் 
தான் வபாகிை இடம் இன்னசதன்று 
அறியான்.

36 ஒைி உங்கவைாடிருக்லகயிை் 
நீங்கை் ஒைியின் 
பிை்லைகைாகும்படிக்கு, 
ஒைியினிடத்திை் 
விசுோெமாயிருங்கை் என்ைார.் 
இலேகலை இவயசு சொை்லி, 
அேரக்லை விடட்ு மலைந்தார.்

46 என்னிடத்திை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேசனேனும் 
இருைிை் இராதபடிக்கு, நான் 
உைகத்திை் ஒைியாக ேந்வதன்.

எமபசியர் 5:8 முை்காைத்திை் 
நீங்கை் அந்தகாரமாயிருந்தீரக்ை், 
இப்சபாழுவதா கரத்்தருக்குை் 
சேைிெெ்மாயிருக்கிறீரக்ை்; 
சேைிெெ்த்தின் பிை்லைகைாய் 
நடந்துசகாை்ளுங்கை்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 50:10; ஏொயா 60:1-3,19; 
லுூக்கா 2:32; 1 வபதுரு 2:9; வயாோன் 1:5-7.
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A08 மேசியாவின் வபயர்களுே் 
அமட வோழிகளுே்.

B03 மேசியா ேனுஷ குோரன்.
C01 மேசியாவின் பிறப்பு 

தீர்க்கதரிசனோக 
உமரக்கப்படுகின்றது.

H04 மேசியாவின் சிே்ோசனே்.
H10 சோதான நித்திய 

ராஜ்யத்மதக் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 9:6 நேக்கு ஒரு பாலகன் 
பிறந்தார;் நேக்கு ஒரு குோரன் 
வகாடுக்கப்பட்டார;் கரத்்தத்துேே் 
அேர் மதாளின்மேலிருக்குே்; 
அேர் நாேே் அதிசயோனேர,் 
ஆமலாசமனக் கரத்்தா, 
ேல்லமேயுள்ள மதேன், 
நித்திய பிதா, சோதானப்பிரபு 
என்னப்படுே்.

7 தாவீதின் சிங்காசனத்மதயுே் 
அேனுமடய ராஜ்யத்மதயுே் 
அேர் திடப்படுத்தி அமத 
இதுமுதற்வகாண்டு 
என்வறன்மறக்குே் 
நியாயத்திலுே் நீதியினாலுே் 
நிமலப்படுத்துே்படிக்கு, 
அேருமடய கரத்்தத்துேத்தின் 
வபருக்கத்துக்குே், அதின் 
சோதானத்துக்குே் முடிவில்மல; 
மசமனகளின் கரத்்தருமடய 
மேராக்கியே் இமதச ்வசய்யுே்.

ேத்மதயு 1:23 அேன்: இவதா, ஒரு 
கன்னிலக கரப்்பேதியாகி 
ஒரு குமாரலனப் சபறுோை்; 
அேருக்கு இம்மானுவேை் என்று 
வபரிடுோரக்ை் என்று சொன்னான். 
இம்மானுவேை் என்பதை்கு வதேன் 
நம்வமாடு இருக்கிைார ்என்று 

அரத்்தமாம்.

ேத்மதயு 
9:15 அதை்கு இவயசு: மைோைன் 
தங்கவைாடிருக்லகயிை் 
மைோைனுலடய வதாைர ்
துயரப்படுோரக்ைா? மைோைன் 
அேரக்லை விடட்ு எடுபடும் 
நாடக்ை் ேரும், அப்சபாழுது 
உபோசிப்பாரக்ை்.

ேத்மதயு 28:18 அப்சபாழுது இவயசு 
ெமீபத்திை் ேந்து, அேரக்லை 
வநாக்கி: ோனத்திலும் பூமியிலும் 
ெகை அதிகாரமும் எனக்குக் 
சகாடுக்கப்படட்ிருக்கிைது.

ோற்கு 10:33 இவதா, 
எருெவைமுக்குப்வபாகிவைாம்; 
அங்வக மனுேகுமாரன் 
பிரதான ஆொரியரிடத்திலும் 
வேதபாரகரிடத்திலும் 
ஒப்புக்சகாடுக்கப்படுோர;் 
அேரக்ை் அேலர மரை 
ஆக்கிலனக்குை்ைாகத் தீரத்்து, 
புைத்வதெத்தாரிடத்திை் 
ஒப்புக்சகாடுப்பாரக்ை்.

லுூக்கா 
1:32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

ெங்கீதம்



293

லுூக்கா 1:35 வதேதூதன் 
அேளுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: 
பரிசுத்த ஆவி உன்வமை் ேரும்; 
உன்னதமானேருலடய பைம் 
உன்வமை் நிைலிடும்; ஆதைாை் 
உன்னிடத்திை் பிைக்கும் 
பரிசுத்தமுை்ைது வதேனுலடய 
குமாரன் என்னப்படும்.

லுூக்கா 2:10 வதேதூதன் அேரக்லை 
வநாக்கி: பயப்படாதிருங்கை்; 
இவதா, எை்ைா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த 
ெந்வதாேத்லத உை்டாக்கும் 
நை்செய்திலய உங்களுக்கு 
அறிவிக்கிவைன்.

11 இன்று கரத்்தராகிய கிறிஸ்து 
என்னும் இரடெ்கர ்உங்களுக்குத் 
தாவீதின் ஊரிவை பிைந்திருக்கிைார.்

மயாோன் 1:1 ஆதியிவை ோரத்்லத 
இருந்தது, அந்த ோரத்்லத 
வதேனிடத்திலிருந்தது, அந்த 
ோரத்்லத வதேனாயிருந்தது.

மயாோன் 1:18 வதேலன ஒருேனும் 
ஒருக்காலுங் கை்டதிை்லை, 
பிதாவின் மடியிலிருக்கிை 
ஒவரவபைான குமாரவன அேலர 
சேைிப்படுத்தினார.்

மயாோன் 1:29 மறுநாைிவை வயாோன் 
இவயசுலேத் தன்னிடத்திை் 
ேரக்கை்டு: இவதா, உைகத்தின் 
பாேத்லதெ ்சுமந்துதீரக்்கிை வதே 
ஆடட்ுக்குடட்ி.

மயாோன் 4:25 அந்த ஸ்திரீ அேலர 
வநாக்கி: கிறிஸ்து என்னப்படுகிை 
வமசியா ேருகிைார ்என்று 
அறிவேன், அேர ்ேரும்வபாது 

எை்ைாேை்லையும் நமக்கு 
அறிவிப்பார ்என்ைாை்.

26 அதை்கு இவயசு: உன்னுடவன 
வபசுகிை நாவன அேர ்என்ைார.்

மயாோன் 10:11 நாவன நை்ை 
வமய்ப்பன்: நை்ைவமய்ப்பன் 
ஆடுகளுக்குக்காகத் தன் ஜீேலனக் 
சகாடுக்கிைான்.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 4:26 கரத்்தருக்கு 
விவராதமாகவும், வதேனுலடய 
கிறிஸ்துவுக்கு விவராதமாகவும் 
பூமியின் ராஜாக்கை் எழும்பி 
நின்று, அதிகாரிகை் ஏகமாய்க் 
கூடட்ங்கூடினாரக்ை் என்றும் 
வதேரீர ்உம்முலடய தாெனாகிய 
தாவீதின் ோக்கினாை் உலரத்தீவர.

1 வகாரிந்தியர் 15:45 அந்தப்படிவய 
முந்தின மனுேனாகிய 
ஆதாம் ஜீோத்துமாோனான் 
என்சைழுதியிருக்கிைது, 
பிந்தின ஆதாம் உயிரப்்பிக்கிை 
ஆவியானார.்

2 வகாரிந்தியர் 4:4 வதேனுலடய 
ொயைாயிருக்கிை கிறிஸ்துவின் 
மகிலமயான சுவிவெேத்தின் 
ஒைி அவிசுோசிகைாகிய 
அேரக்ளுக்குப் 
பிரகாெமாயிராதபடிக்கு, 
இப்பிரபஞ்ெத்தின் வதேனானேன் 
அேரக்ளுலடய மனலதக் 
குருடாக்கினான்.

எமபசியர் 1:20 எை்ைாத் துலரத்தன-
த்துக்கும், அதிகாரத்துக்கும், ேை்ை-
லமக்கும், கரத்்தத்துேத்துக்கும், 

ெங்கீதம்
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இம்லமயிை்மாத்திரமை்ை மறுலம-
யிலும் வபரச்பை்றிருக்கும் எை்ைா 
நாமத்துக்கும் வமைாய் அேர ்உய-
ரந்்திருக்கத்தக்கதாக,

21 அேலர உன்னதங்கைிை் 
தம்முலடய ேைதுபாரிெத்திை் 
உடக்ாரும்படி செய்து,

22 எை்ைாேை்லையும் அேருலடய 
பாதங்களுக்குக் கீை்ப்படுத்தி,

எமபசியர் 2:14 எப்படிசயனிை், அேவர 
நம்முலடய ெமாதானகாரராகி, 
இருதிைத்தாலரயும் ஒன்ைாக்கி, 
பலகயாக நின்ை பிரிவிலனயாகிய 
நடுெச்ுேலரத் தகரத்்து,

பிலிப்பியர் 2:7 தம்லமத்தாவம 
சேறுலமயாக்கி, அடிலமயின் 
ரூபசமடுத்து, மனுேர ்
ொயைானார.்

2 வதசமலானிக்மகயர் 
3:16 ெமாதானத்தின் கரத்்தரத்ாவம 
எப்சபாழுதும் ெகைவிதத்திலும் 
உங்களுக்குெ ்ெமாதானத்லதத் 
தந்தருளுோராக. கரத்்தர ்
உங்கைலனேவராடுங்கூட 
இருப்பாராக.

1 தீமோத்மதயு 
2:5 வதேன் ஒருேவர வதேனுக்கும் 
மனுேருக்கும் மத்தியஸ்தரும் 
ஒருேவர.

2 தீமோத்மதயு 4:8 இதுமுதை் 
நீதியின் கிரீடம் எனக்காக 
லேக்கப்படட்ிருக்கிைது, 
நீதியுை்ை நியாயாதிபதியாகிய 
கரத்்தர ்அந்நாைிவை அலத 
எனக்குத் தந்தருளுோர;் 

எனக்கு மாத்திரமை்ை, அேர ்
பிரென்னமாகுதலை விரும்பும் 
யாேருக்கும் அலதத் தந்தருளுோர.்

எபிவரயர் 1:3 இேர ்அேருலடய 
மகிலமயின் பிரகாெமும், 
அேருலடய தன்லமயின் 
சொரூபமுமாயிருந்து, 
ெரே்த்லதயும் தம்முலடய 
ேை்ைலமயுை்ை ேெனத்தினாவை 
தாங்குகிைேராய், தம்மாவைதாவம 
நம்முலடய பாேங்கலை 
நீக்கும் சுத்திகரிப்லப 
உை்டுபை்ைி, உன்னதத்திலுை்ை 
மகத்துேமானேருலடய 
ேைதுபாரிெத்திவை உடக்ாரந்்தார.்

எபிவரயர் 
4:14 ோனங்கைின் ேழியாய்ப் 
பரவைாகத்திை்குப்வபான 
வதேகுமாரனாகிய இவயசு 
என்னும் மகா பிரதான ஆொரியர ்
நமக்கு இருக்கிைபடியினாை், 
நாம் பை்ைின 
அறிக்லகலய உறுதியாய்ப் 
பை்றிக்சகாை்டிருக்கக்கடவோம்.

எபிவரயர் 5:6 அப்படிவய வேசைாரு 
இடத்திலும்: நீர ்சமை்கிவெவதக்கின் 
முலைலமயின்படி, 
என்சைன்லைக்கும் 
ஆொரியராயிருக்கிறீர ்என்று 
சொை்லியிருக்கிைார.்

எபிவரயர் 
12:2 அேர ்தமக்குமுன் லேத்திருந்த 
ெந்வதாேத்தின்சபாருடட்ு, 
அேமானத்லத எை்ைாமை், 
சிலுலேலயெ ்ெகித்து, 
வதேனுலடய சிங்காெனத்தின் 

ஏொயா
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ேைதுபாரிெத்திை் வீை்றிருக்கிைார.்

1 மபதுரு 2:6 அந்தப்படிவய: இவதா, 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்தும் 
விலைவயைப்சபை்ைதுமாயிருக்கிை 
மூலைக்கை்லைெ ்சீவயானிை் 
லேக்கிவைன்; அதின்வமை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேன் 
சேடக்ப்படுேதிை்லை என்று 
வேதத்திவை சொை்லியிருக்கிைது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:5 உை்லமயுை்ை 
ொடச்ியும், மரித்வதாரிலிருந்து 
முதை்பிைந்தேரும், பூமியின் 
ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவினாலும் 
உங்களுக்குக் கிருலபயும் 
ெமாதானமும் உை்டாேதாக.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:8 இருக்கிைேரும் இருந்தேரும் 
இனிேருகிைேருமாகிய 
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை கரத்்தர:் நான் 
அை்பாவும், ஓசமகாவும் ஆதியும் 
அந்தமுமாயிருக்கிவைன் என்று 
திருவுைம்பை்றுகிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:11 பின்பு, பரவைாகம் 
திைந்திருக்கக்கை்வடன்; 
இவதா, ஒரு சேை்லைக்குதிலர 
காைப்படட்து, அதின்வமை் 
ஏறியிருந்தேர ்உை்லமயும் 
ெத்தியமுமுை்ைேசரன்னப்படட்ேர;் 
அேர ்நீதியாய் நியாயந்தீரத்்து 
யுத்தம்பை்ணுகிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:16 ராஜாதி ராஜா, 
கரத்்தாதி கரத்்தா என்னும் நாமம் 

அேருலடய ேஸ்திரத்தின்வமலும் 
அேருலடய சதாலடயின்வமலும் 
எழுதப்படட்ிருந்தது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:16 ெலபகைிை் 
இலேகலை உங்களுக்குெ ்
ொடச்ியாக அறிவிக்கும்படிக்கு 
இவயசுோகிய நான் என் 
தூதலன அனுப்பிவனன். நான் 
தாவீதின் வேரும் ெந்ததியும், 
பிரகாெமுை்ை விடிசேை்ைி 
நடெ்த்திரமுமாயிருக்கிவைன் 
என்ைார.்

வமலும் காை்க: நியாயாதிபதிகை் 13:18; 1 
ொமுவேை் 7:16; ெங்கீதம் 2:8; ெங்கீதம் 72:8-11; 

ெங்கீதம் 89:35-37; ஏொயா 7:14; எவரமியா 33:15-17; 
தானிவயை் 2:44; தானிவயை் 7:14,27; வயாோன் 

18:37; 1 சகாரிந்தியர ்15:24-28; எவபசியர ்1:20-22.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 10:20 அக்காலத்திமல 
இஸ்ரமேலில் மீதியானேரக்ளுே், 
யாக்மகாபின் ேே்சத்தில் 
தப்பினேரக்ளுே், 
பின்வனாருமபாதுே் 
தங்கமள அடித்தேமனச ்
சார்ந்துவகாள்ளாேல், 
இஸ்ரமேலின் பரிசுத்தராகிய 
கரத்்தமரமய உண்மேயாய்ச ்
சார்ந்துவகாள்ோரக்ள்.

21 மீதியாயிருப்பேரக்ள், 
யாக்மகாபில் 
மீதியாயிருப்பேரக்மள, 
ேல்லமேயுள்ள மதேனிடத்தில் 
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திருே்புோரக்ள்.
22 இஸ்ரமேமல, உன் 

ஜனங்கள் சமுத்திரத்தின் 
ேணலத்தமனயாயிருந்தாலுே், 
அேரக்ளில் 
மீதியாயிருப்பேரக்ள்ோத்திரே் 
திருே்புோரக்ள்; 
தீர்ோனிக்கப்பட்ட அழிவு 
நிமறந்த நீதிமயாமட 
புரண்டுேருே்.

சங்கீதே் 53:6 சீவயானிலிருந்து 
இஸ்ரவேலுக்கு இரடச்ிப்பு 
ேருேதாக, வதேன் தம்முலடய 
ஜனத்தின் சிலையிருப்லபத் 
திருப்பும்வபாது, யாக்வகாபுக்குக் 
கைிப்பும் இஸ்ரவேலுக்கு 
மகிை்ெச்ியும் உை்டாகும்.

ஏசாயா 1:9 வெலனகைின் 
கரத்்தர ்நமக்குக் சகாஞ்ெம் 
மீதிலய லேக்காதிருந்தாரானாை், 
நாம் வொவதாலமப்வபாைாகி, 
சகாவமாராவுக்கு ஒத்திருப்வபாம்.

ஏசாயா 12:6 சீவயானிை் 
ோெமாயிருக்கிைேவை, 
நீ ெத்தமிடட்ுக் சகம்பீரி; 
இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர ்உன் 
நடுவிை் சபரியேராயிருக்கிைார.்

ஓசியா 1:9 அப்சபாழுது அேர:் 
இேனுக்கு வைாகம்மீ என்னும் 
வபரிடு; ஏசனனிை் நீங்கை் 
என் ஜனமை்ை, நான் உங்கை் 
வதேனாயிருப்பதிை்லை.

10 என்ைாலும், இஸ்ரவேை் 
புத்திரரின் சதாலக அைக்கவும் 
எை்ைவுங் கூடாத கடை்கலர 
மைலைப்வபாலிருக்கும்; 

நீங்கை் என் ஜனமை்ை என்று 
அேரக்ளுக்குெ ்சொை்ேதை்குப் 
பதிைாக நீங்கை் ஜீேனுை்ை 
வதேனுலடய பிை்லைகை் என்று 
அேரக்ளுக்குெ ்சொை்ைப்படும்.

சகரியா 10:9 நான் அேரக்லை 
ஜனங்களுக்குை்வை இலைத்தபின்பு, 
அேரக்ை் தூரவதெங்கைிவை 
என்லன நிலனத்து தங்கை் 
பிை்லைகவைாடுங்கூடப் 
பிலைத்துத் திரும்புோரக்ை்.

மராேர் 9:25 அந்தப்படி: எனக்கு 
ஜனங்கைை்ைாதேரக்லை 
என்னுலடய ஜனங்கை் என்றும், 
சிவநகிக்கப்படாதிருந்தேலைெ ்
சிவநகக்கப்படட்ேை் என்றும் 
சொை்லி அலைப்வபன்.

26 நீங்கை் என்னுலடய 
ஜனங்கைை்ைசேன்று 
அேரக்ளுக்குெ ்சொை்ைப்படட் 
இடத்திவை அேரக்ை் ஜீேனுை்ை 
வதேனுலடய பிை்லைகை் 
என்னப்படுோரக்ை் என்று 
ஓசியாவின் தீரக்்கதரிெனத்திை் 
சொை்லியிருக்கிைது.

27 அை்ைாமலும் இஸ்ரவேை் 
புத்திரருலடய இைக்கம் 
ெமுத்திரத்தின் 
மைைத்தலனயாயிருந்தாலும், 
மீதியாயிருப்பேரக்ை் மாத்திரம் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்சைன்றும்;

28 அேர ்நீதிவயாவட சீக்கிரமாய்த் 
தம்முலடய காரியத்லத 
நிலைவேை்றுோர;் கரத்்தர ்
பூமியிவை சீக்கிரமாகவே 
காரியத்லத நிலைவேை்றி 
முடிப்பார ்என்றும் ஏொயா 
இஸ்ரவேைலரக்குறித்துெ ்
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சொை்லுகிைான்.
29 அை்ைாமலும் ஏொயா முன்வன 

சொன்னபடி: வெலனகைின் கரத்்தர ்
நமக்குை்வை ஒரு ெந்ததிலய 
மீதியாக லேக்காதிருந்தாரானாை் 
நாம் வொவதாலமப்வபாைாகி 
சகாவமாராவுக்கு ஒத்திருப்வபாம்.

மராேர் 11:5 அப்படிப்வபாை 
இக்காைத்திவையும் 
கிருலபயினாவை உை்டாகும் 
சதரிந்துசகாை்ளுதலின்படி ஒரு 
பங்கு மீதியாயிருக்கிைது.

மராேர் 11:25 வமலும், ெவகாதரவர, 
நீங்கை் உங்கலைவய 
புத்திமான்கசைன்று 
எை்ைாதபடிக்கு ஒரு 
இரகசியத்லத நீங்கை் 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கிவைன்; 
அசதன்னசேனிை், 
புைஜாதியாருலடய நிலைவு 
உை்டாகும்ேலரக்கும் 
இஸ்ரவேைரிசைாரு பங்குக்குக் 
கடினமான மனதுை்டாயிருக்கும்.

26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

27 நான் அேரக்ளுலடய 
பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

2 வகாரிந்தியர் 3:14 அேரக்ளுலடய 
மனது கடினப்படட்து; 
இந்நாை்ேலரக்கும் பலைய 

ஏை்பாடு ோசிக்கப்படுலகயிை், 
அந்த முக்காடு 
நீங்காமலிருக்கிைது; அது 
கிறிஸ்துவினாவை நீக்கப்படுகிைது.

15 வமாவெயின் ஆகமங்கை் 
ோசிக்கப்படும்வபாது, 
இந்நாை்ேலரக்கும் முக்காடு 
அேரக்ை் இருதயத்தின்வமை் 
இருக்கிைவத.

16 அேரக்ை் கரத்்தரிடத்திை் 
மனந்திரும்பும்வபாது, அந்த 
முக்காடு எடுபடட்ுப்வபாம்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4.

A03 மேசியா தாவீதிடமிருந்து 
இறங்கியேர்.

B04 மேசியாவின் வதய்வீகப் 
பண்புகள்.

B05 மேசியா பரிசுத்த ஆவியால் 
நிரப்பப்பட்டுள்ளார்.

C01 மேசியாவின் பிறப்பு 
தீர்க்கதரிசனோக 
உமரக்கப்படுகின்றது.

ஏசாயா 11:1 ஈசாவயன்னுே் 
அடிேரத்திலிருந்து ஒரு துளிர் 
மதான்றி, அேன் மேரக்ளிலிருந்து 
ஒரு கிமள எழுே்பிச ்வசழிக்குே்.

2 ஞானத்மதயுே் உணரம்ேயுே் 
அருளுே் ஆவியுே், 
ஆமலாசமனமயயுே் 
வபலமனயுே் அருளுே் ஆவியுே், 
அறிமேயுே் கரத்்தருக்குப் 
பயப்படுகிற பயத்மதயுே் 
அருளுே் ஆவியுோகிய 
கரத்்தருமடய ஆவியானேர் 
அேர்மேல் தங்கியிருப்பார.்

3 கரத்்தருக்குப் பயப்படுதல் 
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அேருக்கு உகந்த 
ோசமனயாயிருக்குே்; 
அேர் தேது கண் கண்டபடி 
நியாயந்தீரக்்காேலுே், 
தேது காது மகட்டபடி 
தீர்ப்புசவ்சய்யாேலுே்,

ேத்மதயு 3:16 இவயசு ஞானஸ்நானம் 
சபை்று, ஜைத்திலிருந்து 
கலரவயறினவுடவன, இவதா ோனம் 
அேருக்குத் திைக்கப்படட்து; வதே 
ஆவி புைாலேப்வபாை இைங்கி, 
தம்வமை் ேருகிைலதக் கை்டார.்

17 அன்றியும், ோனத்திலிருந்து 
ஒரு ெத்தம் உை்டாகி, இேர ்
என்னுலடய வநெகுமாரன், இேரிை் 
பிரியமாயிருக்கிவைன் என்று 
உலரத்தது.

லுூக்கா 2:52 இவயசுோனேர ்
ஞானத்திலும், ேைரத்்தியிலும், 
வதேகிருலபயிலும், மனுேர ்
தயவிலும் அதிகமதிகமாய் 
விருத்தியலடந்தார.்

மயாோன் 3:34 வதேனாை் 
அனுப்பப்படட்ேர ்வதேனுலடய 
ோரத்்லதகலைப் வபசுகிைார,் 
வதேன் அேருக்குத் தமது 
ஆவிலய அைவிை்ைாமை் 
சகாடுத்திருக்கிைார.்

35 பிதாோனேர ்குமாரனிை் 
அன்பாயிருந்து 
எை்ைாேை்லையும் அேர ்லகயிை் 
ஒப்புக்சகாடுத்திருக்கிைார.்

36 குமாரனிடத்திை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேன் 
நித்தியஜீேலன 
உலடயேனாயிருக்கிைான்; 
குமாரலன விசுோசியாதேவனா 

ஜீேலனக் காை்பதிை்லை, 
வதேனுலடய வகாபம் அேன்வமை் 
நிலைநிை்கும் என்ைான்.

மயாோன் 16:13 ெத்திய 
ஆவியாகிய அேர ்ேரும்வபாது, 
ெகை ெத்தியத்திை்குை்ளும் 
உங்கலை நடத்துோர;் அேர ்
தம்முலடய சுயமாய்ப் வபொமை், 
தாம் வகை்விப்படட்லேகை் 
யாலேயுஞ்சொை்லி, ேரப்வபாகிை 
காரியங்கலை உங்களுக்கு 
அறிவிப்பார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
10:37 வயாோன் 
ஞானஸ்நானத்லதக்குறித்துப் 
பிரெங்கித்தபின்பு, கலிவையா 
நாடு முதை்சகாை்டு யூவதயா 
வதெசமங்கும் நடந்த ெங்கதி 
இதுவே.

38 நெவரயனாகிய இவயசுலேத் 
வதேன் பரிசுத்த ஆவியினாலும் 
ேை்ைலமயினாலும் 
அபிவேகம்பை்ைினார;் வதேன் 
அேருடவனகூட இருந்தபடியினாவை 
அேர ்நன்லமசெய்கிைேராயும் 
பிொசின் ேை்ைலமயிை் 
அகப்படட் யாேலரயும் 
குைமாக்குகிைேராயும் 
சுை்றித்திரிந்தார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:21 அதுமுதை் தங்களுக்கு 
ஒரு ராஜாவேை்டுசமன்று 
வகடட்ுக்சகாை்டாரக்ை்; 
அப்படிவய வதேன் சபன்யமீன் 
வகாத்திரத்தானாகிய கீசுலடய 
குமாரனான ெவுலை நாை்பது 
ேருேகாைமாய் அேரக்ளுக்குக் 
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சகாடுத்தார.்
22 பின்பு அேர ்அேலனத் தை்ைி, 

தாவீலத அேரக்ளுக்கு ராஜாோக 
ஏை்படுத்தி, ஈொயின் குமாரனாகிய 
தாவீலத என் இருதயத்துக்கு 
ஏை்ைேனாகக் கை்வடன்; எனக்குெ ்
சித்தமானலேகலைசயை்ைாம் 
அேன் செய்ோன் என்று 
அேலனக்குறித்துெ ்ொடச்ியுங் 
சகாடுத்தார.்

23 அேனுலடய ெந்ததியிவை வதேன் 
தமது ோக்குத்தத்தத்தின்படிவய 
இஸ்ரவேலுக்கு இரடெ்கராக 
இவயசுலே எழும்பப்பை்ைினார.்

1 வகாரிந்தியர் 1:30 அந்தப்படி, 
நீங்கை் அேராவை கிறிஸ்து 
இவயசுவுக்குடப்டட்ிருக்கிறீ
ரக்ை். எழுதியிருக்கிைபடி, 
வமன்லமபாராடட்ுகிைேன் 
கரத்்தலரக்குறித்வத 
வமன்லமபாராடட்த்தக்கதாக,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
4:5 அந்தெ ்சிங்காெனத்திலிருந்து 
மின்னை்களும் இடிமுைக்கங்களும் 
ெத்தங்களும் புைப்படட்ன; 
வதேனுலடய ஏழு ஆவிகைாகிய 
ஏழு அக்கினி தீபங்கை் 
சிங்காெனத்திை்கு முன்பாக 
எரிந்துசகாை்டிருந்தன.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:6 அப்சபாழுது, இவதா, 
அடிக்கப்படட்ேை்ைமாயிருக்கிை 
ஒரு ஆடட்ுக்குடட்ி 
சிங்காெனத்திை்கும், நான்கு 
ஜீேன்களுக்கும், மூப்பரக்ளுக்கும் 
மத்தியிவை நிை்கக்கை்வடன்; 
அது ஏழு சகாம்புகலையும் ஏழு 

கை்கலையும் உலடயதாயிருந்தது; 
அந்தக்கை்கை் பூமிசயங்கும் 
அனுப்பப்படுகிை வதேனுலடய ஏழு 
ஆவிகவையாம்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 42:1; ஏொயா 59:21; 
ஏொயா 61:1; மத்வதயு 12:25; மத்வதயு 13:54; 

லுூக்கா 2:40,52; லுூக்கா 3:21,22; வயாோன் 
1:32,33; எவபசியர ்1:17,18; 2 தீவமாத்வதயு 1:7; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 3:1.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 11:4 நீதியின்படி 
ஏமைகமள நியாயே் விசாரித்து, 
யதாரத்்தத்தின்படி பூமியிலுள்ள 
சிறுமேயானேரக்ளுக்குத் 
தீர்ப்புசவ்சய்து, பூமிமயத் தேது 
ோக்கின் மகாலால் அடித்து, 
தேது ோயின் சுோசத்தால் 
துன்ோரக்்கமரச ்சங்கரிப்பார.்

5 நீதி அேருக்கு அமரக்கட்டுே், 
சத்தியே் அேருக்கு 
இமடக்கசம்சயுோயிருக்குே்.

எமரமியா 23:5 இவதா, நாடக்ை் 
ேருசமன்று கரத்்தர ்சொை்லுகிைார,் 
அப்சபாழுது தாவீதுக்கு 
ஒரு நீதியுை்ை கிலைலய 
எழும்பப்பை்ணுவேன்; அேர ்
ராஜாோயிருந்து ஞானமாய் 
ராஜரிகம்பை்ைி, பூமியிவை 
நியாயத்லதயும் நீதிலயயும் 
நடப்பிப்பார.்

6 அேர ்நாடக்ைிை் யூதா 
இரடச்ிக்கப்படும், இஸ்ரவேை் 
சுகமாய் ோெம்பை்ணும்; 
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அேருக்கு இடும் நாமம் நமது 
நீதியாயிருக்கிை கரத்்தர ்என்பவத.

2 வகாரிந்தியர் 6:7 ெத்தியேென-
த்திலும், திே்விய பைத்திலும்; நீதி-
யாகிய ேைதிடதுபக்கத்து ஆயுத-
ங்கலைத் தரித்திருக்கிைதிலும்,

எமபசியர் 6:14 ெத்தியம் 
என்னும் கெல்ெலய உங்கை் 
அலரயிை் கடட்ினேரக்ைாயும் 
நீதிசயன்னும் மாரக்்கேெத்லதத் 
தரித்தேரக்ைாயும்;

2 வதசமலானிக்மகயர் 
2:8 நீக்கப்படும்வபாது, அந்த 
அக்கிரமக்காரன் சேைிப்படுோன்; 
அேலனக் கரத்்தர ்தம்முலடய 
ோயின் சுோெத்தினாவை 
அழித்து, தம்முலடய 
ேருலகயின் பிரென்னத்தினாவை 
நாெம்பை்ணுோர.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:16 தமது ேைதுகரத்திவை 
ஏழு நடெ்த்திரங்கலை 
ஏந்திக்சகாை்டிருந்தார;் அேர ்
ோயிலிருந்து இருபுைமும் 
கருக்குை்ை படட்யம் புைப்படட்து; 
அேருலடய முகம் ேை்ைலமயாய்ப் 
பிரகாசிக்கிை சூரியலனப் 
வபாலிருந்தது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:11 பின்பு, பரவைாகம் 
திைந்திருக்கக்கை்வடன்; 
இவதா, ஒரு சேை்லைக்குதிலர 
காைப்படட்து, அதின்வமை் 
ஏறியிருந்தேர ்உை்லமயும் 
ெத்தியமுமுை்ைேசரன்னப்படட்ேர;் 

அேர ்நீதியாய் நியாயந்தீரத்்து 
யுத்தம்பை்ணுகிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 19:15 
புைஜாதிகலை சேடட்ும்படிக்கு 
அேருலடய ோயிலிருந்து 
கூரல்மயான படட்யம் 
புைப்படுகிைது; இருப்புக்வகாைாை் 
அேரக்லை அரொளுோர;் அேர ்
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனுலடய 
உக்கிரவகாபமாகிய மதுவுை்ை 
ஆலைலய மிதிக்கிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
20:11 பின்பு, நான் சபரிய 
சேை்லைெ ்சிங்காெனத்லதயும் 
அதின்வமை் வீை்றிருக்கிைேலரயும் 
கை்வடன்; அேருலடய 
ெமுகத்திலிருந்து பூமியும் ோனமும் 
அகன்றுவபாயின; அலேகளுக்கு 
இடங்காைப்படவிை்லை.

12 மரித்வதாராகிய சிறிவயாலரயும் 
சபரிவயாலரயும் வதேனுக்கு 
முன்பாக நிை்கக்கை்வடன்; 
அப்சபாழுது புஸ்தகங்கை் 
திைக்கப்படட்ன; ஜீேபுஸ்தகம் 
என்னும் வேசைாரு புஸ்தகமும் 
திைக்கப்படட்து; அப்சபாழுது 
அந்தப் புஸ்தகங்கைிை் 
எழுதப்படட்லேகைின்படிவய 
மரித்வதார ்தங்கை் தங்கை் 
கிரிலயகளுக்குத்தக்கதாக 
நியாயத்தீரப்்பலடந்தாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; 1 வபதுரு 4:1; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 1:13.
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H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H10 சோதான நித்திய 
ராஜ்யத்மதக் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

     
ஏசாயா 11:6 அப்வபாழுது ஓனாய் 

ஆட்டுக்குட்டிமயாமட தங்குே், 
புலி வேள்ளாட்டுக்குட்டிமயாமட 
படுத்துக்வகாள்ளுே்; 
கன்றுக்குட்டியுே், பாலசிங்கமுே், 
காமளயுே், ஒருமித்திருக்குே்; 
ஒரு சிறு மபயன் அமேகமள 
நடத்துோன்.

7 பசுவுே் கரடியுே் கூடிமேயுே், 
அமேகளின் குட்டிகள் 
ஒருமித்துப்படுத்துக்வகாள்ளுே்; 
சிங்கே் ோட்மடப்மபால் 
மேக்மகால் தின்னுே்.

8 பால் குடிக்குங்குைந்மத 
விரியன்பாே்பு ேமளயின்மேல் 
விமளயாடுே், பால் ேறந்த 
பிள்மள கட்டுவிரியன் புற்றிமல 
தன் மகமய மேக்குே்,

9 என் பரிசுத்த பரே்தவேங்குே் 
தீங்குவசய்ோருமில்மல; 
மகடுவசய்ோருமில்மல; 
சமுத்திரே் ஜலத்தில் 
நிமறந்திருக்கிறதுமபால், பூமி 
கரத்்தமர அறிகிற அறிவினால் 
நிமறந்திருக்குே்.

ஆபகூக் 
2:14 ெமுத்திரம் ஜைத்தினாை் 
நிலைந்திருக்கிைதுவபாை், பூமி 
கரத்்தருலடய மகிலமலய அறிகிை 
அறிவினாை் நிலைந்திருக்கும்.

சகரியா 14:8 அந்நாைிவை ஜீேத்த-
ை்ைீரக்ை் எருெவைமிலிருந்து 

புைப்படட்ு, பாதி கிைக்குெ ்ெமுத்தி-
ரத்துக்கும், பாதி வமை்குெ ்ெமுத்திர-
த்துக்கும் வபாய், மாரிகாைத்துக்கு-
ம் வகாலடகாைத்துக்கும் இருக்கும்.

9 அப்சபாழுது கரத்்தர ்
பூமியின்மீசதங்கும் 
ராஜாோயிருப்பார;் அந்நாைிை் 
ஒவர கரத்்தர ்இருப்பார,் அேருலடய 
நாமமும் ஒன்ைாயிருக்கும்.

ேத்மதயு 5:44 நான் உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன், உங்கை் 
ெத்துருக்கலைெ ்சிவநகியுங்கை்; 
உங்கலைெ ்ெபிக்கிைேரக்லை 
ஆசீரே்தியுங்கை்; உங்கலைப் 
பலகக்கிைேரக்ளுக்கு நன்லம 
செய்யுங்கை்; உங்கலை 
நிந்திக்கிைேரக்ளுக்காகவும் 
உங்கலைத் துன்பப்படுத்துகிைேரக்
ளுக்காகவும் சஜபம் பை்ணுங்கை்.

45 இப்படிெ ்செய்ேதினாை் 
நீங்கை் பரவைாகத்திலிருக்கிை 
உங்கை் பரம பிதாவுக்கு 
புத்திரராயிருப்பீரக்ை்; அேர ்
தீவயார ்வமலும் நை்வைார ்வமலும் 
தமது சூரியலன உதிக்கப்பை்ைி, 
நீதியுை்ைேரக்ை் வமலும் 
அநீதியுை்ைேரக்ை் வமலும் 
மலைலயப் சபய்யப்பை்ணுகிைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:44 விசுோசிகசைை்ைாரும் 
ஒருமித்திருந்து, ெகைத்லதயும் 
சபாதுோய் லேத்து 
அநுபவித்தாரக்ை்.

45 காைியாடச்ிகலையும் 
ஆஸ்திகலையும் விை்று, 
ஒே்சோருேனுக்கும் 
வதலேயானதை்குத்தக்கதாக 
அலேகைிை் எை்ைாருக்கும் 
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பகிரந்்து சகாடுத்தாரக்ை்.
46 அேரக்ை் ஒருமனப்படட்ேரக்ைாய் 

வதோையத்திவை அநுதினமும் 
தரித்திருந்து, வீடுகை்வதாறும் 
அப்பம்பிடட்ு மகிை்ெச்ிவயாடும் 
கபடமிை்ைைாத இருதயத்வதாடும் 
வபாஜனம்பை்ைி,

47 வதேலனத் துதித்து, 
ஜனங்கசைை்ைாரிடத்திலும் 
தயவுசபை்றிருந்தாரக்ை். 
இரடச்ிக்கப்படுகிைேரக்லைக் 
கரத்்தர ்அநுதினமும் ெலபயிவை 
வெரத்்துக்சகாை்டு ேந்தார.்

மராேர் 14:17 வதேனுலடய 
ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்புமை்ை, 
அது நீதியும் ெமாதானமும் 
பரிசுத்த ஆவியினாலுை்டாகும் 
ெந்வதாேமுமாயிருக்கிைது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வமலும் காை்க: #1; #5; #6; #7; வயாபு 5:23; 1 
சகாரிந்தியர ்6:9-11; 1 சதெவைானிக்வகயர ்

5:15; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 5:9,10; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 20:2-6.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

     
ஏசாயா 11:10 அக்காலத்திமல, 

ஜனங்களுக்குக் வகாடியாக 
நிற்குே் ஈசாயின் 
மேருக்காக ஜாதிகள் 
விசாரித்துக் மகட்பாரக்ள்; 
அேருமடய தாபரஸ்தலே் 
ேகிமேயாயிருக்குே்,

11 அக்காலத்திமல, 
ஆண்டேர் அசீரியாவிலுே், 
எகிப்திலுே், பத்மராசிலுே், 
எத்திமயாப்பியாவிலுே், 
வபர்சியாவிலுே், சிமநயாரிலுே், 
ஆோத்திலுே், சமுத்திரத் 
தீவுகளிலுே், தே்முமடய 
ஜனத்தில் மீதியானேரக்மள 
மீட்டுக்வகாள்ளத் திருே்ப 
இரண்டாே்விமச தேது கரத்மத 
நீட்டி,

12 ஜாதிகளுக்கு ஒரு வகாடிமய 
ஏற்றி, இஸ்ரமேலில் 
துரத்துண்டேரக்மளச ்
மசரத்்து, யூதாவில் 
சிதறடிக்கப்பட்டேரக்மள 
பூமியின் நான்கு 
திமசகளிலுமிருந்து கூட்டுோர.்

உன்னதப்பாட்டு 5:10 என் வநெர ்
சேை்லமயும் சிேப்புமானேர;் 
பதினாயிரம்வபரக்ைிை் சிைந்தேர.்

ஏசாயா 59:19 அப்சபாழுது சூரியன் 
அஸ்தமிக்குந்திலெசதாடங்கி 
கரத்்தரின் நாமத்துக்கும், சூரியன் 
உதிக்குந்திலெசதாடங்கி 

ஏொயா



303

அேருலடய மகிலமக்கும் 
பயப்படுோரக்ை்; சேை்ைம்வபாை் 
ெத்துரு ேரும்வபாது, கரத்்தருலடய 
ஆவியானேர ்அேனுக்கு 
விவராதமாய்க் சகாடிவயை்றுோர.்

மயாோன் 11:51 இலத 
அேன் சுயமாய்ெ ்சொை்ைாமை், 
அந்த ேருேத்துப் பிரதான 
ஆொரியனானபடியினாவை 
இவயசு யூதஜனங்களுக்காக 
மரிக்கப்வபாகிைாசரன்றும்,

52 அந்த ஜனங்களுக்காகமாத்திரம-
ை்ை சிதறியிருக்கிை வதேனுலடய 
பிை்லைகலை ஒன்ைாகெ ்வெரக்்கி-
ைதை்காகவும் மரிக்கப்வபாகிைா-
சரன்றும், தீரக்்கதரிெனமாய்ெ ்
சொன்னான்.

மராேர் 11:15 அேரக்லைத் 
தை்ைிவிடுதை் உைகத்லத 
ஒப்புரோக்குதைாயிருக்க, 
அேரக்லை 
அங்கிகரித்துக்சகாை்ளுதை் 
என்னமாயிராது; 
மரித்வதாரிலிருந்து ஜீேன் 
உை்டானதுவபாலிருக்குமை்ைவோ?

மராேர் 11:22 ஆலகயாை், 
வதேனுலடய தயலேயும் 
கை்டிப்லபயும் பார;் 
விழுந்தேரக்ைிடத்திவை 
கை்டிப்லபயும், உன்னிடத்திவை 
தயலேயும் காை்பித்தார;் அந்தத் 
தயவிவை நிலைத்திருப்பாயானாை் 
உனக்குத் தயவுகிலடக்கும்; 
நிலைத்திராவிடட்ாை் நீயும் 
சேடட்ுை்டுவபாோய்.

23 அன்றியும், அேரக்ை் 
அவிசுோெத்திவை 

நிலைத்திராதிருந்தாை் அேரக்ளும் 
ஒடட்லேக்கப்படுோரக்ை், 
அேரக்லை மறுபடியும் 
ஒடட்லேக்கிைதை்கு வதேன் 
ேை்ைேராயிருக்கிைாவர.

24 சுபாேத்தின்படி, 
காடச்டாலிேமரத்திலிருந்து நீ 
சேடட்ப்படட்ு, சுபாேத்திை்கு 
விவராதமாய் நை்ை ஒலிேமரத்திவை 
ஒடட்லேக்கப்படட்ிருந்தாை், 
சுபாேக்கிலைகைாகிய அேரக்ை் 
தங்கை் சுய ஒலிேமரத்திவை 
ஒடட்லேக்கப்படுேது அதிக 
நிெெ்யமை்ைோ?

25 வமலும், ெவகாதரவர, நீங்கை் 
உங்கலைவய புத்திமான்கசைன்று 
எை்ைாதபடிக்கு ஒரு 
இரகசியத்லத நீங்கை் 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கிவைன்; 
அசதன்னசேனிை், 
புைஜாதியாருலடய நிலைவு 
உை்டாகும்ேலரக்கும் 
இஸ்ரவேைரிசைாரு பங்குக்குக் 
கடினமான மனதுை்டாயிருக்கும்.

26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

மராேர் 15:9 புைஜாதியாரும் 
இரக்கம்சபை்ைதினிமித்தம் 
வதேலன 
மகிலமப்படுத்துகிைாரக்சைன்றும் 
சொை்லுகிவைன். அந்தப்படி: 
இதினிமித்தம் நான் 
புைஜாதிகளுக்குை்வை உம்லம 
அறிக்லகபை்ைி, உம்முலடய 
நாமத்லதெ ்சொை்லி, ெங்கீதம் 
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பாடுவேன் என்று எழுதியிருக்கிைது.
10 வமலும், புைஜாதிகவை, 

அேருலடய ஜனங்கவைாவடகூடக் 
கைிகூருங்கை் என்கிைார.்

11 வமலும், புைஜாதிகவை, எை்ைாரும் 
கரத்்தலரத் துதியுங்கை்; 
ஜனங்கவை, எை்ைாரும் அேலரப் 
புகழுங்கை் என்றும் சொை்லுகிைார.்

12 வமலும், ஈொயின் வேரும் 
புைஜாதியாலர ஆளும்படிக்கு 
எழும்புகிைேருமாகிய ஒருேர ்
வதான்றுோர;் அேரிடத்திை் 
புைஜாதியார ்நம்பிக்லக 
லேப்பாரக்ை் என்று ஏொயா 
சொை்லுகிைான்.

2 வகாரிந்தியர் 
3:16 அேரக்ை் கரத்்தரிடத்திை் 
மனந்திரும்பும்வபாது, அந்த 
முக்காடு எடுபடட்ுப்வபாம்.

எபிவரயர் 4:9 ஆலகயாை், 
வதேனுலடய ஜனங்களுக்கு 
இலைப்பாறுகிை காைம் 
இனிேருகிைதாயிருக்கிைது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:9 வதேரீர ்புஸ்தகத்லத 
ோங்கவும் அதின் முத்திலரகலை 
உலடக்கவும் பாத்திரராயிருக்கிறீர;் 
ஏசனனிை் நீர ்அடிக்கப்படட்ு, 
ெகை வகாத்திரங்கைிலும் 
பாலேக்காரரிலும் ஜனங்கைிலும் 
ஜாதிகைிலுமிருந்து எங்கலை 
வதேனுக்சகன்று உம்முலடய 
இரத்தத்தினாவை மீடட்ுக்சகாை்டு,

10 எங்கை் வதேனுக்குமுன்பாக 
எங்கலை ராஜாக்களும் 
ஆொரியரக்ளுமாக்கினீர;் நாங்கை் 
பூமியிவை அரொளுவோசமன்று 

புதிய பாடல்டப் பாடினாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:16 ெலபகைிை் 
இலேகலை உங்களுக்குெ ்
ொடச்ியாக அறிவிக்கும்படிக்கு 
இவயசுோகிய நான் என் 
தூதலன அனுப்பிவனன். நான் 
தாவீதின் வேரும் ெந்ததியும், 
பிரகாெமுை்ை விடிசேை்ைி 
நடெ்த்திரமுமாயிருக்கிவைன் 
என்ைார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5.

B14 மேசியா மதேனுமடய 
ேகிமேமய 
வேளிப்படுத்துகின்றார்.

E18 மேசியா ஜனங்களின் நடுவிமல 
ோசே் வசய்ோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 12:1 அக்காலத்திமல நீ 
வசால்ேது: கரத்்தாமே, நான் 
உே்மேத் துதிப்மபன்; நீர் 
என்மேல் மகாபோயிருந்தீர;் 
ஆனாலுே் உே்முமடய மகாபே் 
நீங்கிற்று; நீர் என்மனத் 
மதற்றுகிறீர.்

2 இமதா, மதேமன என் 
இரட்சிப்பு; நான் பயப்படாேல் 
நே்பிக்மகயாயிருப்மபன்; 
கரத்்தராகிய மயமகாோ 
என் வபலனுே், என் 
கீதமுோனேர;் அேமர எனக்கு 
இரட்சிப்புோனேர.்

3 நீங்கள் இரட்சிப்பின் 
ஊற்றுகளிலிருந்து 
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ேகிை்சச்ிமயாமட 
தண்ணரீவ்ோண்டுவகாள்வீரக்ள்.

4 அக்காலத்திமல நீங்கள் 
வசால்ேது: கரத்்தமரத் 
துதியுங்கள்; அேர் நாேத்மதத் 
வதாழுதுவகாள்ளுங்கள்; 
அேருமடய வசய்மககமள 
ஜனங்களுக்குள்மள 
அறிவியுங்கள்; அேருமடய 
நாேே் உயர்ந்தவதன்று 
பிரஸ்தாபே்பண்ணுங்கள்.

5 கரத்்தமரக் 
கீரத்்தனே்பண்ணுங்கள், அேர் 
ேகத்துேோன கிரிமயகமளச ்
வசய்தார;் இது பூமிவயங்குே் 
அறியப்படக்கடேது என்பீரக்ள்.

6 சீமயானில் 
ோசோயிருக்கிறேமள, 
நீ சத்தமிட்டுக் வகே்பீரி; 
இஸ்ரமேலின் பரிசுத்தர் உன் 
நடுவில் வபரியேராயிருக்கிறார.்

சங்கீதே் 132:13 கரத்்தர ்
சீவயாலனத் சதரிந்துசகாை்டு, 
அது தமக்கு ோெஸ்தைமாகும்படி 
விரும்பினார.்

14 இது என்சைன்லைக்கும் நான் 
தங்கும் இடம்; இலத நான் 
விரும்பினபடியாை் இங்வக 
ோெம்பை்ணுவேன்.

ஏசாயா 66:13 ஒருேலன அேன் தாய் 
வதை்றுேதுவபாை் நான் உங்கலைத் 
வதை்றுவேன்; நீங்கை் எருெவைமிவை 
வதை்ைப்படுவீரக்ை்.

எமரமியா 23:6 அேர ்நாடக்ைிை் யூதா 
இரடச்ிக்கப்படும், இஸ்ரவேை் 
சுகமாய் ோெம்பை்ணும்; 
அேருக்கு இடும் நாமம் நமது 

நீதியாயிருக்கிை கரத்்தர ்என்பவத.

வசப்பனியா 3:15 கரத்்தர ்உன் 
ஆக்கிலனகலை அகை்றி, உன் 
ெத்துருக்கலை விைக்கினார;் 
இஸ்ரவேலின் ராஜாோகிய கரத்்தர ்
உன் நடுவிவை இருக்கிைார;் இனித் 
தீங்லகக் காைாதிருப்பாய்.

16 அந்நாைிவை எருெவைலமப் 
பாரத்்து, பயப்படாவத என்றும், 
சீவயாலனப் பாரத்்து உன் 
லககலைத் தைரவிடாவத என்றும் 
சொை்ைப்படும்.

17 உன் வதேனாகிய கரத்்தர ்உன் 
நடுவிை் இருக்கிைார;் அேர ்
ேை்ைலமயுை்ைேர,் அேர ்
இரடச்ிப்பார;் அேர ்உன்வபரிை் 
ெந்வதாேமாய் மகிை்ந்து 
தம்முலடய அன்பினிமித்தம் 
அமரந்்திருப்பார;் அேர ்உன்வபரிை் 
சகம்பீரமாய்க் கைிகூருோர.்

சகரியா 2:5 நான் அதை்குெ ்
சுை்றிலும் அக்கினி மதிைாயிருந்து, 
அதின் நடுவிை் மகிலமயாக 
இருப்வபன் என்று கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார.்

மயாோன் 4:14 நான் சகாடுக்கும் 
தை்ைீலரக் குடிக்கிைேனுக்வகா 
ஒருக்காலும் தாகமுை்டாகாது; 
நான் அேனுக்குக் சகாடுக்கும் 
தை்ைீர ்அேனுக்குை்வை 
நித்தியஜீேகாைமாய் ஊறுகிை 
நீரூை்ைாயிருக்கும் என்ைார.்

மயாோன் 7:37 பை்டிலகயின் 
கலடசிநாைாகிய பிரதான நாைிவை 
இவயசு நின்று, ெத்தமிடட்ு: ஒருேன் 
தாகமாயிருந்தாை் என்னிடத்திை் 
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ேந்து, பானம்பை்ைக்கடேன்.
38 வேதோக்கியம் 

சொை்லுகிைபடி என்னிடத்திை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேசனேவனா 
அேன் உை்ைத்திலிருந்து 
ஜீேத்தை்ைீருை்ை நதிகை் ஓடும் 
என்ைார.்

39 தம்லம விசுோசிக்கிைேரக்ை் 
அலடயப்வபாகிை 
ஆவிலயக்குறித்து 
இப்படிெச்ொன்னார.் 
இவயசு இன்னும் 
மகிலமப்படாதிருந்தபடியினாை் 
பரிசுத்த ஆவி இன்னும் 
அருைப்படவிை்லை.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 7:17 
சிங்காெனத்தின் மத்தியிலிருக்கிை 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேவர 
இேரக்லைவமய்த்து, 
இேரக்லை ஜீேத்தை்ைீருை்ை 
ஊை்றுகைை்லடக்கு நடத்துோர;் 
வதேன்தாவம இேரக்ளுலடய 
கை்ைீர ்யாலேயும் துலடப்பார ்
என்ைான்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:4 கரத்்தாவே, யார ்உமக்குப் 
பயப்படாமலும், உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்தாமலும் 
இருக்கைாம்? வதேரீர ்ஒருேவர 
பரிசுத்தர,் எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து உமக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்ை்; 
உம்முலடய நீதியான செயை்கை் 
சேைியரங்கமாயின என்ைாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:6 அன்றியும், அேர ்என்லன 
வநாக்கி: ஆயிை்று, நான் 

அை்பாவும் ஓசமகாவும், ஆதியும் 
அந்தமுமாயிருக்கிவைன். 
தாகமாயிருக்கிைேனுக்கு நான் 
ஜீேத்தை்ைீரூை்றிை் இைேெமாய்க் 
சகாடுப்வபன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:1 பின்பு, பைிங்லகப்வபாை 
சதைிோன ஜீேத்தை்ைீருை்ை 
சுத்தமான நதி வதேனும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேரும் 
இருக்கிை சிங்காெனத்திலிருந்து 
புைப்படட்ுேருகிைலத எனக்குக் 
காை்பித்தான்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:17 ஆவியும் 
மைோடட்ியும் ோ என்கிைாரக்ை்; 
வகடக்ிைேனும் ோ என்பானாக; 
தாகமாயிருக்கிைேன் 
ேரக்கடேன்; விருப்பமுை்ைேன் 
ஜீேத்தை்ைீலர இைேெமாய் 
ோங்கிக்சகாை்ைக்கடேன்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 14:1 கரத்்தர் 
யாக்மகாபுக்கு இரங்கி, 
பின்னுே் இஸ்ரமேலமரத் 
வதரிந்துவகாண்டு, அேரக்மள 
அேரக்ள் மதசத்திமல 
தாபரிக்கப்பண்ணுோர;் 
அந்நியருே் அேரக்மளாடு 
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மசரக்்மகயாகி 
யாக்மகாபின் ேே்சத்மதாமட 
கூடிக்வகாள்ோரக்ள்.

2 ஜனங்கள் அேரக்மள 
அமைத்துக்வகாண்டுமபாய் 
அேரக்ள் ஸ்தானத்தில் 
விடுோரக்ள்; இஸ்ரமேல் 
ேே்சத்தார் கரத்்தருமடய 
மதசத்திமல அேரக்மள 
மேமலக்காரராகவுே் 
மேமலக்காரிகளாகவுே் 
மகயாண்டு, தங்கமளச ்
சிமறயாக்கினேரக்மளச ்
சிமறயாக்கி, தங்கமள 
ஒடுக்கினேரக்மள ஆளுோரக்ள்.

3 கரத்்தர் உன் துக்கத்மதயுே் 
உன் தத்தளிப்மபயுே், நீ 
அடிமேயாக்கப்பட்டிருந்த 
கடினோன 
அடிமேத்தனத்மதயுே் நீக்கி, 
உன்மன இமளப்பாறப்பண்ணுே் 
அக்காலத்திமல,

சங்கீதே் 102:13 வதேரீர ்
எழுந்தருைி சீவயானுக்கு இரங்குவீர;் 
அதை்குத் தலயசெய்யுங்காைமும், 
அதை்காகக் குறித்த வநரமும் 
ேந்தது.

ஏசாயா 61:5 மறுஜாதியார ்
நின்றுசகாை்டு உங்கை் 
மந்லதகலை வமய்த்து, 
அந்நிய புத்திரர ்உங்கை் 
பை்லையாடக்ளும், உங்கை் திரா
டெ்த்வதாடட்க்காரருமாயிருப்பாரக்
ை்.

எமசக்கிமயல் 28:24 இஸ்ரவேை் 
ேம்ெத்தாலர இகை்ந்த 
அேரக்ளுலடய 

சுை்றுப்புைத்தாராகிய 
அலனேரிலும், இனித் 
லதக்கிைமுை்ளும் 
வநாவுை்டாக்குகிை சநரிஞ்சிலும் 
அேரக்ளுக்கு இராது; அப்சபாழுது 
நான் கரத்்தராகிய ஆை்டேசரன்று 
அறிந்துசகாை்ோரக்ை்.

சகரியா 1:17 இன்னும் என் 
படட்ைங்கை் நன்லமயினாை் 
பரம்பியிருக்கும்; இன்னும் கரத்்தர ்
சீவயாலனத் வதை்ைரவு பை்ணுோர;் 
இன்னும் எருெவைலமத் 
சதரிந்துசகாை்ளுோர ்
என்று வெலனகைின் கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார ்என்று பின்னும் 
கூறு என்ைார.்

லுூக்கா 1:72 அேர ்நம்முலடய 
பிதாோகிய ஆபிரகாமுக்கு இடட் 
ஆலைலய நிலைவேை்றுேதை்கும்;

73 ஆதிமுதை்சகாை்டிருந்த 
தம்முலடய பரிசுத்த 
தீரக்்கதரிசிகைின் ோக்கினாை் 
தாம் சொன்னபடிவய,

74 தமது ஜனத்லதெ ்ெந்தித்து 
மீடட்ுக்சகாை்டு, நம்முலடய 
ெத்துருக்கைினின்றும், 
நம்லமப்பலகக்கிை யாேருலடய 
லககைினின்றும், நம்லம 
இரடச்ிக்கும் படிக்கு,

லுூக்கா 2:32 உம்முலடய 
இரடெ்ைியத்லத என் கை்கை் 
கை்டது என்ைான்.

மராேர் 15:27 இப்படிெச்ெய்ேது 
நை்ைசதன்று எை்ைினாரக்ை்; 
இப்படிெ ்செய்கிைதை்கு அேரக்ை் 
கடனாைிகைாயுமிருக்கிைாரக்ை். 
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எப்படிசயன்ைாை், புைஜாதியார ்
அேரக்ளுலடய ஞானநன்லமகைிை் 
பங்குசபை்றிருக்க, 
ெரீரநன்லமகைாை் அேரக்ளுக்கு 
உதவிசெய்ய இேரக்ை் 
கடனாைிகைாயிருக்கிைாரக்வை.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:4 கரத்்தாவே, யார ்உமக்குப் 
பயப்படாமலும், உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்தாமலும் 
இருக்கைாம்? வதேரீர ்ஒருேவர 
பரிசுத்தர,் எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து உமக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்ை்; 
உம்முலடய நீதியான செயை்கை் 
சேைியரங்கமாயின என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #2; #3; #4; ஏொயா 14:4-18; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 15:14-17; 

எவபசியர ்2:12-19.

A03 மேசியா தாவீதிடமிருந்து 
இறங்கியேர்.

E09 மேசியாவின் மநர்மே.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.

ஏசாயா 16:5 கிருமபயினாமல 
சிங்காசனே் ஸ்தாபிக்கப்படுே்; 
நியாயே் விசாரித்துத் 
துரிதோய் நீதிவசய்கிற 
ஒருேர் அதின்மேல் தாவீதின் 
கூடாரத்திமல நியாயாதிபதியாய் 
உண்மேமயாமட வீற்றிருப்பார.்

லுூக்கா 1:33 அேர ்யாக்வகாபின் 
குடும்பத்தாலர என்சைன்லைக்கும் 
அரொளுோர;் அேருலடய 
ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது என்ைான்.

லுூக்கா 1:69 அேர ்நம்முலடய 
பிதாக்களுக்கு ோக்குத்தத்தம் 
பை்ைின இரக்கத்லதெ ்
செய்ேதை்கும்;

70 தம்முலடய பரிசுத்த 
உடன்படிக்லகலய நிலனத்தருைி:

மயாோன் 12:48 என்லனத் 
தை்ைி என் ோரத்்லதகலை 
ஏை்றுக்சகாை்ைாதேலன நியாயந்
தீரக்்கிைசதான்றிருக்கிைது; நான் 
சொன்ன ேெனவம அேலனக் 
கலடசிநாைிை் நியாயந்தீரக்்கும்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
15:16 எப்படிசயனிை், 
மை்ை மனுேரும், என்னுலடய 
நாமந்தரிக்கப்படும் ெகை 
ஜாதிகளும், கரத்்தலரத் 
வதடும்படிக்கு,

17 நான் இதை்குப்பின்பு திரும்பிேந்து, 
விழுந்துவபான தாவீதின் 
கூடாரத்லத மறுபடியும் எடுப்பித்து, 
அதிவை பழுதாய்ப்வபானலேகலை 
மறுபடியும் சீரப்்படுத்தி, அலதெ ்
செே்லேயாக நிறுத்துவேன் என்று 
இலேகலைசயை்ைாஞ் செய்கிை 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார ்என்று 
எழுதியிருக்கிைது.

வமலும் காை்க: #1; ெங்கீதம் 89:14.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 17:7 அக்காலத்திமல 
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ேனுஷன் தன் மககளின் 
கிரிமயயாகிய பீடங்கமள 
மநாக்காேலுே், தன் 
விரல்கள் உண்டுபண்ணின 
மதாப்புவிக்கிரகங்கமளயுே், 
சிமலகமளயுே் மநாக்காேலுே்,

ஏசாயா 10:20 அக்காைத்திவை 
இஸ்ரவேலிை் மீதியானேரக்ளும், 
யாக்வகாபின் ேம்ெத்திை் 
தப்பினேரக்ளும், 
பின்சனாருவபாதும் 
தங்கலை அடித்தேலனெ ்
ொரந்்துசகாை்ைாமை், 
இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராகிய 
கரத்்தலரவய உை்லமயாய்ெ ்
ொரந்்துசகாை்ோரக்ை்.

21 மீதியாயிருப்பேரக்ை், யாக்வகாபிை் 
மீதியாயிருப்பேரக்வை, 
ேை்ைலமயுை்ை வதேனிடத்திை் 
திரும்புோரக்ை்.

22 இஸ்ரவேவை, உன் 
ஜனங்கை் ெமுத்திரத்தின் 
மைைத்தலனயாயிருந்தாலும், 
அேரக்ைிை் 
மீதியாயிருப்பேரக்ை்மாத்திரம் 
திரும்புோரக்ை்; தீரம்ானிக்கப்படட் 
அழிவு நிலைந்த நீதிவயாவட 
புரை்டுேரும்.

ஓசியா 3:5 பின்பு இஸ்ரவேை் 
புத்திரர ்திரும்பி, தங்கை் 
வதேனாகிய கரத்்தலரயும், தங்கை் 
ராஜாோகிய தாவீலதயும் வதடி, 
கலடசிநாடக்ைிை் கரத்்தலரயும், 
அேருலடய தயலேயும் நாடி 
அஞ்சிக்லகயாய் ேருோரக்ை்.

மீகா 7:7 நாவனாசேன்ைாை் 
கரத்்தலர வநாக்கிக்சகாை்டு, 

என் இரடச்ிப்பின் வதேனுக்குக் 
காத்திருப்வபன்; என் வதேன் 
என்லனக் வகடட்ருளுோர.்

8 என் ெத்துருவே, எனக்கு 
விவராதமாய்ெ ்ெந்வதாேப்படாவத; 
நான் விழுந்தாலும் 
எழுந்திருப்வபன்; நான் இருைிவை 
உடக்ாரந்்தாை் கரத்்தர ்எனக்கு 
சேைிெெ்மாயிருப்பார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
15:16 எப்படிசயனிை், 
மை்ை மனுேரும், என்னுலடய 
நாமந்தரிக்கப்படும் ெகை 
ஜாதிகளும், கரத்்தலரத் 
வதடும்படிக்கு,

17 நான் இதை்குப்பின்பு திரும்பிேந்து, 
விழுந்துவபான தாவீதின் 
கூடாரத்லத மறுபடியும் எடுப்பித்து, 
அதிவை பழுதாய்ப்வபானலேகலை 
மறுபடியும் சீரப்்படுத்தி, அலதெ ்
செே்லேயாக நிறுத்துவேன் என்று 
இலேகலைசயை்ைாஞ் செய்கிை 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார ்என்று 
எழுதியிருக்கிைது.

1 மயாோன் 3:2 பிரியமானே-
ரக்வை, இப்சபாழுது வதேனுலடய 
பிை்லைகைாயிருக்கிவைாம், இனி 
எே்விதமாயிருப்வபாசமன்று 
இன்னும் சேைிப்படவிை்லை; 
ஆகிலும் அேர ்சேைிப்படும்வபாது 
அேர ்இருக்கிைேை்ைமாகவே 
நாம் அேலரத் தரிசிப்பதினாை், 
அேருக்கு ஒப்பாயிருப்வபாசமன்று 
அறிந்திருக்கிவைாம்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 1:7 
இவதா, வமகங்களுடவன ேருகிைார;் 
கை்கை் யாவும் அேலரக் காணும், 
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அேலரக் குத்தினேரக்ளும் 
அேலரக் காை்பாரக்ை்; பூமியின் 
வகாத்திரத்தாசரை்ைாரும் 
அேலரப் பாரத்்துப் புைம்புோரக்ை். 
அப்படிவய ஆகும் ஆசமன்.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

 
ஏசாயா 19:23 அக்காலத்திமல 

எகிப்திலிருந்து அசீரியாவுக்குப் 
மபாகிற வபருே்பாமத 
உண்டாயிருக்குே்; அசீரியர் 
எகிப்துக்குே், எகிப்தியர் 
அசீரியாவுக்குே் ேந்து, 
எகிப்தியர் அசீரியமராடுங்கூட 
ஆராதமன வசய்ோரக்ள்.

24 அக்காலத்திமல இஸ்ரமேல் 
எகிப்மதாடுே் அசீரியாமோடுே் 
மூன்றாேதாக பூமியின் நடுவில் 
ஆசீரே்ாதோயிருக்குே்.

25 அேரக்மளக் குறித்துச ்
மசமனகளின் கரத்்தர:் 
எகிப்தியராகிய என் 
ஜனமுே், அசீரியராகிய 
என் கரத்தின் கிரிமயயுே், 
இஸ்ரமேலராகிய என் 
சுதந்தரமுே் ஆசீரே்திக்கப்பட்டது 
என்று வசால்லி, அேரக்மள 
ஆசீரே்திப்பார.்

ஏசாயா 66:12 கரத்்தர ்சொை்லுகிைது 
என்னசேன்ைாை் இவதா, 
நான் ெமாதானத்லத ஒரு 
நதிலயப்வபாைவும், ஜாதிகைின் 

மகிலமலயப் புரை்டு ஓடுகிை 
ஆை்லைப்வபாைவும் அேைிடமாகப் 
பாயும்படி செய்கிவைன், 
அப்சபாழுது நீங்கை் முலைப்பாை் 
குடிப்பீரக்ை்; இடுப்பிை் லேத்துெ ்
சுமக்கப்படுவீரக்ை்; முைங்காலிை் 
லேத்துத் தாைாடட்ப்படுவீரக்ை்.

சகரியா 2:11 அந்நாைிவை அவநகம் 
ஜாதிகை் கரத்்தலரெ ்வெரந்்து என் 
ஜனமாோரக்ை்; நான் உன் நடுவிை் 
ோெமாயிருப்வபன்; அப்சபாழுது 
வெலனகைின் கரத்்தர ்என்லன 
உன்னிடத்திை் அனுப்பினாசரன்று 
அறிோய்.

சகரியா 10:11 இடுக்கசமன்கிை 
ெமுத்திரத்லதக் கடக்லகயிை் 
அேர ்ெமுத்திரத்தின் அலைகலை 
அடிப்பார;் அப்சபாழுது 
நதியின் ஆைங்கை் எை்ைாம் 
ேைை்டுவபாம்; அசீரியாவின் 
கரே்ம் தாை்த்தப்படும், எகிப்தின் 
சகாடுங்வகாை் விைகிப்வபாகும்.

சகரியா 14:18 மலை ேருஷிக்காத 
எகிப்தின் ேம்ெம் ேராமலும் 
வெராமலும்வபானாை், 
கூடாரப்பை்டிலகலய 
ஆெரிக்க ேராதஜாதிகலைக் 
கரத்்தர ்ோதிக்கும் ோலதவய 
அேரக்ை்வமலும் ேரும்.

லுூக்கா 2:32 உம்முலடய 
இரடெ்ைியத்லத என் கை்கை் 
கை்டது என்ைான்.

மராேர் 3:29 வதேன் 
யூதருக்குமாத்திரமா வதேன்? 
புைஜாதிகளுக்கும் வதேனை்ைோ? 
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ஆம் புைஜாதிகளுக்கும் அேர ்
வதேன்தான்.

மராேர் 9:24 அேர ்
யூதரிலிருந்துமாத்திரமை்ை, 
புைஜாதிகைிலுமிருந்து நம்லம 
அலைத்திருக்கிைாவர.

25 அந்தப்படி: எனக்கு 
ஜனங்கைை்ைாதேரக்லை 
என்னுலடய ஜனங்கை் என்றும், 
சிவநகிக்கப்படாதிருந்தேலைெ ்
சிவநகக்கப்படட்ேை் என்றும் 
சொை்லி அலைப்வபன்.

மராேர் 10:11 அேலர 
விசுோசிக்கிைேன் எேவனா அேன் 
சேடக்ப்படுேதிை்லைசயன்று 
வேதம் சொை்லுகிைது.

12 யூதசனன்றும் கிவரக்கசனன்றும் 
வித்தியாெவம இை்லை; 
எை்ைாருக்குங் கரத்்தரானேர ்
தம்லமத் சதாழுதுசகாை்ளுகிை 
யாேருக்கும் 
ஐசுேரியெம்பன்னராயிருக்கிைார.்

13 ஆதைாை் கரத்்தருலடய 
நாமத்லதத் சதாழுதுசகாை்ளுகிை 
எேனும் இரடச்ிக்கப்படுோன்.

எமபசியர் 2:18 அந்தப்படிவய நாம் 
இருதிைத்தாரும் ஒவர ஆவியினாவை 
பிதாவினிடத்திை் வெரும் 
சிைாக்கியத்லத அேரம்ூைமாய்ப் 
சபை்றிருக்கிவைாம்.

19 ஆலகயாை், நீங்கை் 
இனி அந்நியரும் 
பரவதசிகளுமாயிராமை், 
பரிசுத்தோன்கவைாவட ஒவர 
நகரத்தாரும் வதேனுலடய 
வீடட்ாருமாயிருந்து,

20 அப்வபாஸ்தைர ்

தீரக்்கதரிசிகசைன்பேரக்ளுலடய 
அஸ்திபாரத்தின்வமை் கடட்ப்
படட்ேரக்ளுமாயிருக்கிறீரக்ை்; 
அதை்கு இவயசுகிறிஸ்து தாவம 
மூலைக்கை்ைாயிருக்கிைார;்

21 அேரவ்மை் மாைிலக முழுேதும் 
இலெோய் இலைக்கப்படட்ு, 
கரத்்தருக்குை் பரிசுத்த ஆையமாக 
எழும்புகிைது;

22 அேரவ்மை் நீங்களும் ஆவியினாவை 
வதேனுலடய ோெஸ்தைமாகக் கூட்
டிக்கடட்ப்படட்ுேருகிறீரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #4; #5; உபாகமம் 32:43; ஏொயா 
19:16-22; ஏொயா 49:6; வராமர ்15:9; எவபசியர ்3:6-8; 

1 வபதுரு 2:10.

B07 மேசியாவின் சர்ேேல்லமே.

ஏசாயா 22:22 தாவீதுமடய 
வீட்டின் திறவுமகாமல அேன் 
மதாளின்மேல் மேப்மபன்; 
ஒருேருே் பூட்டக் கூடாதபடிக்கு 
அேன் திறப்பான். ஒருேருே் 
திறக்கக் கூடாதபடிக்கு அேன் 
பூட்டுோன்.

ேத்மதயு 16:18 வமலும் நான் 
உனக்குெ ்சொை்லுகிவைன், 
நீ வபதுருோயிருக்கிைாய், 
இந்தக்கை்லின் வமை் என் 
ெலபலயக்கடட்ுவேன்; 
பாதாைத்தின் ோெை்கை் அலத 
வமை்சகாை்ேதிை்லை.

19 பரவைாகத்தின் திைவுவகாை்கலை 
நான் உனக்குத் தருவேன்; 
பூவைாகத்திை் நீ கடட்ுகிைது 
எதுவோ அது பரவைாகத்திலும் 
கடட்ப்படட்ிருக்கும், 
பூவைாகத்திவை நீ கடட்விை்ப்பது 
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எதுவோ அது பரவைாகத்திலும் 
கடட்விை்க்கப்படட்ிருக்கும் என்ைார.்

ேத்மதயு 18:18 பூவைாகத்திவை 
நீங்கை் எலேகலைக் கடட்ுவீரக்வைா 
அலேகை் பரவைாகத்திலும் 
கடட்ப்படட்ிருக்கும்; 
பூவைாகத்திவை நீங்கை் 
எலேகலைக் கடட்விை்ப்பீரக்வைா 
அலேகை் பரவைாகத்திலும் 
கடட்விை்க்கப்படும் என்று 
சமய்யாகவே உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன்.

19 அை்ைாமலும், உங்கைிை் 
இரை்டுவபர ்தாங்கை் 
வேை்டிக்சகாை்ைப்வபாகிை எந்தக் 
காரியத்லதக்குறித்தாகிலும் 
பூமியிவை ஒருமனப்படட்ிருந்தாை், 
பரவைாகத்திலிருக்கிை என் 
பிதாவினாை் அது அேரக்ளுக்கு 
உை்டாகும் என்று உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:18 மரித்வதன், ஆனாலும், 
இவதா, ெதாகாைங்கைிலும் 
உயிவராடிருக்கிவைன், 
ஆசமன்; நான் மரைத்திை்கும் 
பாதாைத்திை்குமுரிய 
திைவுவகாை்கலை 
உலடயேராயிருக்கிவைன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
3:7 பிைசதை்பியா 
ெலபயின் தூதனுக்கு நீ 
எழுதவேை்டியது என்னசேனிை்: 
பரிசுத்தமுை்ைேரும், 
ெத்தியமுை்ைேரும், தாவீதின் 
திைவுவகாலை உலடயேரும், 
ஒருேரும் பூடட்க்கூடாதபடிக்குத் 

திைக்கிைேரும், ஒருேரும் 
திைக்கக்கூடாதபடிக்குப் 
பூடட்ுகிைேருமாயிருக்கிைேர ்
சொை்லுகிைதாேது;

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 24:13 ஒலிேேரத்மத 
உலுக்குே்மபாதுே், 
திராட்சப்பைங்கமள அறுத்துத் 
தீருே்மபாதுே், பின்பறிப்புக்குக் 
வகாஞ்சே் மீந்திருப்பதுமபால 
மதசத்துக்குள்ளுே் இந்த 
ஜனங்களின் நடுவிலுே் 
வகாஞ்சே் மீந்திருக்குே்.

14 அேரக்ள் சத்தமிட்டுக் 
வகே்பீரிப்பாரக்ள்; கரத்்தருமடய 
ேகத்துேத்தினிமித்தே் 
சமுத்திரத்தினின்று 
ஆர்ப்பரிப்பாரக்ள்.

15 ஆமகயால் கரத்்தமர, 
வேளுக்குந்திமசயிலுே், 
இஸ்ரமேலின் மதேனாகிய 
கரத்்தரின் நாேத்மதச ்
சமுத்திரத் தீவுகளிலுே் 
ேகிமேப்படுத்துங்கள்.

16 நீதிபரனுக்கு ேகிமே என்று 
பாடுே் கீதங்கமள பூமியின் 
கமடயாந்தரத்திலிருந்து 
மகட்கிமறாே்; நாமனா, 
இமளத்துப்மபாமனன் 
இமளத்துப்மபாமனன்; 
எனக்கு ஐமயா! துமராகிகள் 
துமராகே்பண்ணுகிறாரக்ள்; 
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துமராகிகள் மிகுதியாய்த் 
துமராகே்பண்ணுகிறாரக்ள் 
என்கிமறன்.

ஏசாயா 12:5 கரத்்தலரக் 
கீரத்்தனம்பை்ணுங்கை், அேர ்
மகத்துேமான கிரிலயகலைெ ்
செய்தார;் இது பூமிசயங்கும் 
அறியப்படக்கடேது என்பீரக்ை்.

6 சீவயானிை் ோெமாயிருக்கிைேவை, 
நீ ெத்தமிடட்ுக் சகம்பீரி; 
இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர ்உன் 
நடுவிை் சபரியேராயிருக்கிைார.்

ஏசாயா 42:10 ெமுத்திரத்திை் 
யாத்திலரபை்ணுகிைேரக்வை, 
அதிலுை்ைலேகவை, தீவுகவை 
அலேகைின் குடிகவை, 
கரத்்தருக்குப் புதுப்பாடல்டப் 
பாடுங்கை்; பூமியின் 
கலடயாந்தரத்திலிருந்து 
அேருலடய துதிலயப் பாடுங்கை்.

11 ேனாந்தரமும், அதின் ஊரக்ளும், 
வகதாரியா குடியிருக்கிை 
கிராமங்களும் உரத்த 
ெத்தமிடக்கடேது; கன்மலைகைிவை 
குடியிருக்கிைேரக்ை் 
சகம்பீரித்து, பரே்தங்கைின் 
சகாடுமுடியிலிருந்து 
ஆரப்்பரிப்பாரக்ைாக.

12 கரத்்தருக்கு மகிலமலயெச்ெலுத்தி, 
அேர ்துதிலயத் தீவுகைிை் 
அறிவிப்பாரக்ைாக.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:47 நீர ்பூமியின் 
கலடசிபரியந்தமும் 
இரடச்ிப்பாயிருக்கும்படி உம்லம 
ஜாதிகளுக்கு ஒைியாக லேத்வதன் 
என்கிை வேதோக்கியத்தின்படி 

கரத்்தர ்எங்களுக்குக் 
கடட்லையிடட்ிருக்கிைபடியினாை் 
இப்படிெ ்செய்கிவைாம் என்ைாரக்ை்.

1 மபதுரு 1:7 அழிந்துவபாகிை சபான் 
அக்கினியினாவை வொதிக்கப்படும்; 
அலதப்பாரக்்கிலும் அதிக 
விலைவயைப்சபை்ைதாயிருக்கிை 
உங்கை் விசுோெம் 
வொதிக்கப்படட்ு, இவயசுகிறிஸ்து 
சேைிப்படும்வபாது உங்களுக்குப் 
புகை்ெச்ியும் கனமும் 
மகிலமயுமுை்டாகக் காைப்படும்.

1 மபதுரு 4:12 பிரியமானேரக்வை, 
உங்கலைெ ்வொதிக்கும்படி 
உங்கை் நடுவிை் பை்றிசயரிகிை 
அக்கினிலயக்குறித்து ஏவதா 
புதுலமசயன்று திலகயாமை்,

13 கிறிஸ்துவின் 
மகிலமசேைிப்படும்வபாது நீங்கை் 
கைிகூரந்்து மகிழும்படியாக 
அேருலடய பாடுகளுக்கு 
நீங்கை் பங்காைிகைானதாை் 
ெந்வதாேப்படுங்கை்.

14 நீங்கை் கிறிஸ்துவின் 
நாமத்தினிமித்தம் 
நிந்திக்கப்படட்ாை் 
பாக்கியோன்கை்; ஏசனன்ைாை் 
வதேனுலடய ஆவியாகிய 
மகிலமயுை்ை ஆவியானேர ்
உங்கை்வமை் தங்கியிருக்கிைார;் 
அேரக்ைாவை தூஷிக்கப்படுகிைார;் 
உங்கைாவை மகிலமப்படுகிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:2 அன்றியும், அக்கினி கைந்த 
கை்ைாடிக் கடை்வபான்ை ஒரு 
கடலையும், மிருகத்திை்கும் 
அதின் சொரூபத்திை்கும் அதின் 
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முத்திலரக்கும் அதின் நாமத்தின் 
இைக்கத்திை்கும் உை்ைாகாமை் 
சஜயங்சகாை்டேரக்ை் 
வதே சுரமை்டைங்கலைப் 
பிடித்துக்சகாை்டு அந்தக் 
கை்ைாடிக் கடைருவக 
நிை்கிைலதயும் கை்வடன்.

3 அேரக்ை் வதேனுலடய 
ஊழியக்காரனாகிய 
வமாவெயின் பாடல்டயும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
பாடல்டயும் பாடி: 
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனாகிய 
கரத்்தாவே, வதேரீருலடய 
கிரிலயகை் மகத்துேமும் 
ஆெெ்ரியமுமானலேகை்; 
பரிசுத்தோன்கைின் ராஜாவே, 
வதேரீருலடய ேழிகை் நீதியும் 
ெத்தியமுமானலேகை்.

4 கரத்்தாவே, யார ்உமக்குப் 
பயப்படாமலும், உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்தாமலும் 
இருக்கைாம்? வதேரீர ்ஒருேவர 
பரிசுத்தர,் எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து உமக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்ை்; 
உம்முலடய நீதியான செயை்கை் 
சேைியரங்கமாயின என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 24:18 அப்வபாழுது, 

திகிலின் சத்தத்திற்கு விலகி 
ஓடுகிறேன் படுகுழியில் 
விழுோன்; படுகுழியிலிருந்து 
ஏறுகிறேன் கண்ணியில் 
அகப்படுோன்; உயர இருக்குே் 
ேதகுகள் திறவுண்டு, பூமியின் 
அஸ்திபாரங்கள் குலுங்குே்,

19 மதசே் வநாறுங்கமே வநாறுங்குே், 
மதசே் முறியமே முறியுே், மதசே் 
அமசயமே அமசயுே்.

20 வேறித்தேமனப்மபால மதசே் 
தள்ளாடி, ஒரு குடிமலப்மபாலப் 
வபயரத்்துப்மபாடப்படுே்; 
அதின் பாதகே் அதின்மேல் 
பாரோயிருக்மகயால் அது 
விழுந்துமபாே், இனி எழுந்திராது.

21 அக்காலத்தில் கரத்்தர் 
உன்னதோன மசமனமய 
உன்னதத்திலுே், பூமியின் 
ராஜாக்கமளப் பூமியிலுே் 
விசாரிப்பார.்

22 அேரக்ள் வகபியில் ஏகோய்க் 
கட்டுண்டேரக்ளாகச ்மசர்ந்து 
காேலில் அமடக்கப்பட்டு, 
அமநகநாள் வசன்றபின்பு 
விசாரிக்கப்படுோரக்ள்.

23 அப்வபாழுது மசமனகளின் 
கரத்்தர் சீமயான் 
ேமலயிலுே் எருசமலமிலுே் 
ஆளுமகவசய்ேதால், 
சந்திரன் கலங்குே், சூரியன் 
நாணேமடயுே்; அேருமடய 
மூப்பரக்ளுக்கு முன்பாக ேகிமே 
உண்டாயிருக்குே்.

சகரியா 14:4 அந்நாைிவை 
அேருலடய பாதங்கை் கிைக்வக 
எருெவைமுக்கு எதிவர இருக்கிை 
ஒலிேமலையின்வமை் நிை்கும்; 
அப்சபாழுது மகா சபரிய 
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பை்ைத்தாக்கு உை்டாகும்படி 
ஒலிேமலை தன் நடுலமயத்திவை 
கிைக்கு வமை்காய் எதிராகப் 
பிைந்துவபாம்; அதினாவை, ஒரு 
பாதி ேடபக்கத்திலும் ஒரு பாதி 
சதன்பக்கத்திலும் ொயும்.

ேத்மதயு 24:29 அந்நாடக்ைின் 
உபத்திரேம் முடிந்தவுடவன, 
சூரியன் அந்தகாரப்படும், ெந்திரன் 
ஒைிலயக்சகாடாதிருக்கும், 
நடெ்த்திரங்கை் ோனத்திலிருந்து 
விழும், ோனத்தின் ெத்துேங்கை் 
அலெக்கப்படும்.

எபிவரயர் 12:22 நீங்கவைா 
சீவயான் மலையினிடத்திை்கும், 
ஜீேனுை்ை வதேனுலடய 
நகரமாகிய பரம 
எருெவைமினிடத்திை்கும், 
ஆயிரம் பதினாயிரமான 
வதேதூதரக்ைினிடத்திை்கும்,

23 பரவைாகத்திை் வபசரழுதியிருக்கிை 
முதை்வபைானேரக்ைின் 
ெரே்ெங்கமாகிய 
ெலபயினிடத்திை்கும், 
யாேருக்கும் நியாயாதிபதியாகிய 
வதேனிடத்திை்கும், 
பூரைமாக்கப்படட் 
நீதிமான்களுலடய 
ஆவிகைினிடத்திை்கும்,

24 புது உடன்படிக்லகயின் 
மத்தியஸ்தராகிய 
இவயசுவினிடத்திை்கும், 
ஆவபலினுலடய இரத்தம் 
வபசினலதப்பாரக்்கிலும் 
நன்லமயானலேகலைப் வபசுகிை 
இரத்தமாகிய சதைிக்கப்படும் 
இரத்தத்தினிடத்திை்கும் ேந்து 
வெரந்்தீரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
6:12 அேர ்ஆைாம் முத்திலரலய 
உலடக்கக்கை்வடன்; இவதா, 
பூமி மிகவும் அதிரந்்தது; சூரியன் 
கறுப்புக் கம்பைிலயப்வபாைக் 
கறுத்தது; ெந்திரன் 
இரத்தம்வபாைாயிை்று.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
6:14 ோனமும் சுருடட்ப்படட் 
புஸ்தகம்வபாைாகி 
விைகிப்வபாயிை்று; மலைகை் 
தீவுகை் யாவும் தங்கை் 
இடங்கலைவிடட்ு அகன்றுவபாயின.

15 பூமியின் ராஜாக்களும், 
சபரிவயாரக்ளும், 
ஐசுேரியோன்களும், 
வெலனத்தலைேரக்ளும், 
பைோன்களும், அடிலமகை் 
யாேரும், சுயாதீனர ்
யாேரும், பரே்தங்கைின் 
குலககைிலும் கன்மலைகைிலும் 
ஒைித்துக்சகாை்டு,

16 பரே்தங்கலையும் 
கன்மலைகலையும் வநாக்கி: 
நீங்கை் எங்கை்வமை் விழுந்து, 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிைேருலடய 
முகத்திை்கும், 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
வகாபத்திை்கும் எங்கலை 
மலைத்துக்சகாை்ளுங்கை்;

17 அேருலடய வகாபாக்கிலனயின் 
மகா நாை் ேந்துவிடட்து, யார ்
நிலைநிை்கக்கூடும் என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; #6; ெங்கீதம் 149:6-9; 
ஏொயா 4:1,2; ஏொயா 5:30; ஏொயா 13:9-11; மாை்கு 

13:24-37; லுூக்கா 21:25-36; சேைிப்படுத்தின 
விவெேம் 18:9.
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D09 மேசியாமே இரட்சகர்.
E11 மேசியா நித்திய ஜீேமனக் 

வகாடுப்பார்.
H01 மேசியாவின் ேறுேருமக 

முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.
H05 மேசியாவிற்கு ேருே் 

ேகிமேயுே் ேல்லமேயுே்.

ஏசாயா 25:6 மசமனகளின் 
கரத்்தர் இந்த ேமலயிமல 
சகல ஜனங்களுக்குே் ஒரு 
விருந்மத ஆயத்தப்படுத்துோர;் 
அது வகாழுமேயான 
பதாரத்்தங்களுே், பைமேயான 
திராட்சரசமுே் ஊனுே் 
நிணமுமுள்ள பதாரத்்தங்களுே், 
வதளிந்த பைமேயான 
திராட்சரசமுே் நிமறந்த 
விருந்தாயிருக்குே்.

7 சகல ஜனங்கள்மேலுமுள்ள 
முக்காட்மடயுே், சகல 
ஜாதிகமளயுே் மூடியிருக்கிற 
மூடமலயுே், இந்த ேமலயிமல 
அகற்றிப்மபாடுோர.்

8 அேர் ேரணத்மத 
வஜயோய் விழுங்குோர;் 
கரத்்தராகிய மதேன் எல்லா 
முகங்களிலுமிருந்து கண்ணமீரத் 
துமடத்து, தேது ஜனத்தின் 
நிந்மதமய பூமியிலிராதபடிக்கு 
முற்றிலுே் நீக்கிவிடுோர;் 
கரத்்தமர இமதச ்வசான்னார.்

9 அக்காலத்திமல: இமதா, இேமர 
நே்முமடய மதேன்; இேருக்காகக் 
காத்திருந்மதாே், இேர் நே்மே 
இரட்சிப்பார;் இேமர கரத்்தர,் 
இேருக்காகக் காத்திருந்மதாே்; 
இேருமடய ரட்சிப்பினால் 

களிகூர்ந்து ேகிழுமோே் என்று 
வசால்லப்படுே்.

10 கரத்்தருமடய கரே் இந்த 
ேமலயிமல தங்குே்; 
கூளே் எருக்களத்தில் 
மிதிக்கப்படுேதுமபால, மோோப் 
அேர்கீை் மிதிக்கப்பட்டுப்மபாே்.

11 நீந்துகிறேன் நீந்துேதற்காகத் 
தன் மககமள விரிப்பதுமபால, 
அேர் தேது மககமள 
அேரக்ள் நடுவிமல விரித்து, 
அேரக்ள் வபருமேமயயுே், 
அேரக்ள் மககளின் 
சதிசர்ப்பமனகமளயுே் 
தாை்த்திவிடுோர.்

12 அேர் உன் ேதில்களுமடய 
உயர்ந்த அரமணக் கீமை தள்ளித் 
தாை்த்தித் தமரயிமல தூளாக 
அழிப்பார.்

எமரமியா 33:10 மனுேனிை்ைா-
மலும் மிருகமிை்ைாமலும் அோ-
ந்தரசேைியாய்க் கிடக்கிைசதன்று, 
நீங்கை் சொை்லுகிை இே்விடத்தி-
லும், யூதாவின் படட்ைங்கைி-
லும் மனுேனாேது மிருகமாேது 
இை்ைாத பாைான எருெவைமின் வீ-
திகைிலும்,

11 இன்னும் கைிப்பின் ெத்தமும், 
மகிை்ெச்ியின் ெத்தமும், 
மைோைனின் ெத்தமும், 
மைோடட்ியின் ெத்தமும் 
வெலனகைின் கரத்்தலரத் 
துதியுங்கை், கரத்்தர ்நை்ைேர,் 
அேர ்கிருலப என்றுமுை்ைசதன்று 
சொை்லுகிைேரக்ைின் ெத்தமும், 
கரத்்தருலடய ஆையத்துக்கு 
ஸ்வதாத்திரபலிகலைக் 
சகாை்டுேருகிைேரக்ைின் 
ெத்தமும் வகடக்ப்படும் என்று 
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கரத்்தர ்சொை்லுகிைார;் அேரக்ை் 
முன்னிருந்ததுவபாலிருக்கும்படி 
வதெத்தின் சிலையிருப்லபத் 
திருப்புவேன் என்று வெலனகைின் 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

ேத்மதயு 8:11 அவநகர ்
கிைக்கிலும் வமை்கிலுமிருந்து 
ேந்து, பரவைாகராஜ்யத்திை் 
ஆபிரகாம் ஈொக்கு 
யாக்வகாபு என்பேரக்வைாவட 
பந்தியிருப்பாரக்ை்.

ேத்மதயு 26:29 இது முதை் இந்தத் 
திராடெ்ப்பைரெத்லத நேமானதாய் 
உங்கவைாவடகூட என் பிதாவின் 
ராஜ்யத்திவை நான் பானம் 
பை்ணும் நாை் ேலரக்கும் இலதப் 
பானம் பை்ணுேதிை்லைசயன்று 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 
என்ைார.்

ேத்மதயு 28:5 தூதன் அந்த 
ஸ்திரீகலை வநாக்கி: நீங்கை் 
பயப்படாதிருங்கை்; சிலுலேயிை் 
அலையப்படட் இவயசுலேத் 
வதடுகிறீரக்ை் என்று அறிவேன்.

6 அேர ்இங்வக இை்லை; தாம் 
சொன்னபடிவய உயிரத்்சதழுந்தார;் 
கரத்்தலர லேத்த இடத்லத ேந்து 
பாருங்கை்;

1 வகாரிந்தியர் 15:26 
பரிகரிக்கப்படுங் கலடசிெ ்ெத்துரு 
மரைம்.

1 வகாரிந்தியர் 15:54 அழிவுை்ை-
தாகிய இது அழியாலமலயயும், 
ொவுக்வகதுோகிய இது ொோலம-
லயயும் தரித்துக்சகாை்ளும்வபாது, 

மரைம் சஜயமாக விழுங்கப்படட்-
து என்று எழுதியிருக்கிை ோரத்்லத 
நிலைவேறும்.

55 மரைவம! உன் கூர ்எங்வக? 
பாதாைவம! உன் சஜயம் எங்வக?

56 மரைத்தின் கூர ்பாேம், பாேத்தின் 
சபைன் நியாயப்பிரமாைம்.

57 நம்முலடய கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவினாவை நமக்கு 
சஜயங்சகாடுக்கிை வதேனுக்கு 
ஸ்வதாத்திரம்.

2 வகாரிந்தியர் 3:13 வமலும் 
ஒழிந்துவபாேதின் முடிலே 
இஸ்ரவேை் புத்திரர ்
வநாக்கிப்பாராதபடிக்கு, வமாவெ 
தன் முகத்தின்வமை் முக்காடு 
வபாடட்ுக்சகாை்டதுவபாை 
நாங்கை் வபாடுகிைதிை்லை.

14 அேரக்ளுலடய மனது 
கடினப்படட்து; இந்நாை்ேலரக்கும் 
பலைய ஏை்பாடு 
ோசிக்கப்படுலகயிை், அந்த 
முக்காடு நீங்காமலிருக்கிைது; அது 
கிறிஸ்துவினாவை நீக்கப்படுகிைது.

15 வமாவெயின் ஆகமங்கை் 
ோசிக்கப்படும்வபாது, 
இந்நாை்ேலரக்கும் முக்காடு 
அேரக்ை் இருதயத்தின்வமை் 
இருக்கிைவத.

16 அேரக்ை் கரத்்தரிடத்திை் 
மனந்திரும்பும்வபாது, அந்த 
முக்காடு எடுபடட்ுப்வபாம்.

17 கரத்்தவர ஆவியானேர ்; 
கரத்்தருலடய ஆவி எங்வகவயா 
அங்வக விடுதலையுமுை்டு.

18 நாசமை்ைாரும் திைந்த 
முகமாய்க் கரத்்தருலடய 
மகிலமலயக் கை்ைாடியிவை 
காை்கிைதுவபாைக் கை்டு, 
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ஆவியாயிருக்கிை கரத்்தராை் 
அந்தெ ்ொயைாகத்தாவன 
மகிலமயின்வமை் மகிலமயலடந்து 
மறுரூபப்படுகிவைாம்.

2 தீமோத்மதயு 1:10 நம்முலடய 
இரடெ்கராகிய இவயசுகிறிஸ்து 
பிரென்னமானதினாவை 
அந்தக்கிருலப இப்சபாழுது 
சேைிப்படுத்தப்படட்து; அேர ்
மரைத்லதப் பரிகரித்து, 
ஜீேலனயும் அழியாலமலயயும் 
சுவிவெேத்தினாவை 
சேைியரங்கமாக்கினார.்

எபிவரயர் 2:14 ஆதைாை், பிை்லைகை் 
மாம்ெத்லதயும் இரத்தத்லதயும் 
உலடயேரக்ைாயிருக்க, 
அேரும் அேரக்லைப்வபாை 
மாம்ெத்லதயும் இரத்தத்லதயும் 
உலடயேரானார;் மரைத்துக்கு 
அதிகாரியாகிய பிொொனேலனத் 
தமது மரைத்தினாவை 
அழிக்கும்படிக்கும்,

15 ஜீேகாைசமை்ைாம் 
மரைபயத்தினாவை 
அடிலமத்தனத்திை்குை்ைானேரக்ை் 
யாேலரயும் 
விடுதலைபை்ணும்படிக்கும் 
அப்படியானார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
7:15 ஆனபடியாை், இேரக்ை் 
வதேனுலடய சிங்காெனத்திை்கு 
முன்பாக இருந்து, இரவும் பகலும் 
அேருலடய ஆையத்திவை 
அேலரெ ்வெவிக்கிைாரக்ை்; 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிைேர ்இேரக்ளுக்குை்வை 
ோெமாயிருப்பார.்

16 இேரக்ை் இனி 
பசியலடேதுமிை்லை, இனி 
தாகமலடேதுமிை்லை; 
சேயிைாேது உே்ைமாேது 
இேரக்ை்வமை் படுேதுமிை்லை.

17 சிங்காெனத்தின் மத்தியிலிருக்கிை 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேவர 
இேரக்லைவமய்த்து, 
இேரக்லை ஜீேத்தை்ைீருை்ை 
ஊை்றுகைை்லடக்கு நடத்துோர;் 
வதேன்தாவம இேரக்ளுலடய 
கை்ைீர ்யாலேயும் துலடப்பார ்
என்ைான்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:7 நாம் ெந்வதாேப்படட்ுக் 
கைிகூரந்்து அேருக்குத் 
துதிசெலுத்தக்கடவோம். 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
கலியாைம் ேந்தது, 
அேருலடய மலனவி தன்லன 
ஆயத்தம்பை்ைினாை் என்று 
சொை்ைக் வகடவ்டன்.

8 சுத்தமும் பிரகாெமுமான சமை்லிய 
ேஸ்திரம் தரித்துக்சகாை்ளும்படி 
அேளுக்கு அைிக்கப்படட்து; 
அந்த சமை்லியேஸ்திரம் 
பரிசுத்தோன்களுலடய நீதிகவை.

9 பின்னும், அேன் என்லன வநாக்கி: 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேரின் கலியாை 
விருந்துக்கு அலைக்கப்படட்ேரக்ை் 
பாக்கியோன்கை் என்சைழுது 
என்ைான். வமலும், இலேகை் 
வதேனுலடய ெத்தியமான 
ேெனங்கை் என்று என்னுடவன 
சொன்னான்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:3 வமலும், பரவைாகத்திலிருந்து 
உை்டான ஒரு சபருஞ்ெத்தத்லதக் 
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வகடவ்டன்; அது: இவதா, 
மனுேரக்ைிடத்திவை வதேனுலடய 
ோெஸ்தைமிருக்கிைது, 
அேரக்ைிடத்திவை அேர ்
ோெமாயிருப்பார;் 
அேரக்ளும் அேருலடய 
ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை், 
வதேன்தாவம அேரக்வைாவடகூட 
இருந்து அேரக்ளுலடய 
வதேனாயிருப்பார.்

4 அேரக்ளுலடய கை்ைீர ்
யாலேயும் வதேன் துலடப்பார;் 
இனி மரைமுமிை்லை, 
துக்கமுமிை்லை, அைறுதலுமிை்லை, 
ேருத்தமுமிை்லை; முந்தினலேகை் 
ஒழிந்துவபாயின என்று 
விைம்பினது.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; ஏொயா 61:10,11; 
எவரமியா 25:10; வயாவேை் 2:16; மத்வதயு 22:1-14; 

மத்வதயு 25:1-13; மத்வதயு 27:51,52; வயாோன் 3:29; 
வயாோன் 11:25,26; எவபசியர ்3:5,6; எபிசரயர ்
12:22-26; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 1:7,17,18; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 20:14.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 26:1 அக்காலத்திமல 
யூதாமதசத்தில் பாடப்படுே் 
பாட்டாேது: வபலனான நகரே் 
நேக்கு உண்டு; இரட்சிப்மபமய 
அதற்கு ேதிலுே் அரணுோக 
ஏற்படுத்துோர.்

2 சத்தியத்மதக் 
மகக்வகாண்டுேருகிற நீதியுள்ள 
ஜாதி உள்மள பிரமேசிப்பதற்காக 
ோசல்கமளத் திறவுங்கள்.

3 உே்மே உறுதியாய்ப் 
பற்றிக்வகாண்ட 
ேனமதயுமடயேன் உே்மேமய 

நே்பியிருக்கிறபடியால், 
நீர் அேமனப் பூரண 
சோதானத்துடன் 
காத்துக்வகாள்வீர.்

4 கரத்்தமர என்வறன்மறக்குே் 
நே்புங்கள்; கரத்்தராகிய 
மயமகாோ நித்திய 
கன்ேமலயாயிருக்கிறார.்

ஏசாயா 9:6 நமக்கு ஒரு பாைகன் 
பிைந்தார;் நமக்கு ஒரு குமாரன் 
சகாடுக்கப்படட்ார;் கரத்்தத்துேம் 
அேர ்வதாைின்வமலிருக்கும்; 
அேர ்நாமம் அதிெயமானேர,் 
ஆவைாெலனக் கரத்்தா, 
ேை்ைலமயுை்ை வதேன், 
நித்திய பிதா, ெமாதானப்பிரபு 
என்னப்படும்.

7 தாவீதின் சிங்காெனத்லதயும் 
அேனுலடய ராஜ்யத்லதயும் 
அேர ்திடப்படுத்தி அலத 
இதுமுதை்சகாை்டு 
என்சைன்லைக்கும் 
நியாயத்திலும் நீதியினாலும் 
நிலைப்படுத்தும்படிக்கு, 
அேருலடய கரத்்தத்துேத்தின் 
சபருக்கத்துக்கும், அதின் 
ெமாதானத்துக்கும் முடிவிை்லை; 
வெலனகைின் கரத்்தருலடய 
லேராக்கியம் இலதெ ்செய்யும்.

ஏசாயா 57:19 தூரமாயிருக்கிைேரக்ளுக்கும் 
ெமீபமாயிருக்கிைேரக்ளுக்கும் 
ெமாதானம் ெமாதானம் என்று 
கூறும் உதடுகைின் பைலனெ ்
சிருே்டிக்கிவைன், அேரக்லைக் 
குைமாக்குவேன் என்று கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார.்

20 துன்மாரக்்கவரா சகாந்தைிக்கும் 
கடலைப்வபாலிருக்கிைாரக்ை்; 

ஏொயா



320

அது அமரந்்திருக்கக் கூடாமை், 
அதின் ஜைங்கை் வெை்லையும் 
அழுக்லகயும் கலரயிை் 
ஒதுக்குகிைது.

21 துன்மாரக்்கருக்குெ ்ெமாதானம் 
இை்லைசயன்று என் வதேன் 
சொை்லுகிைார.்

மயாோன் 14:27 ெமாதானத்லத 
உங்களுக்கு லேத்துப்வபாகிவைன், 
என்னுலடய ெமாதானத்லதவய 
உங்களுக்குக் சகாடுக்கிவைன்; 
உைகம் சகாடுக்கிைபிரகாரம் நான் 
உங்களுக்குக் சகாடுக்கிைதிை்லை. 
உங்கை் இருதயம் கைங்காமலும் 
பயப்படாமலுமிருப்பதாக.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:47 வதேலனத் துதித்து, 
ஜனங்கசைை்ைாரிடத்திலும் 
தயவுசபை்றிருந்தாரக்ை். 
இரடச்ிக்கப்படுகிைேரக்லைக் 
கரத்்தர ்அநுதினமும் ெலபயிவை 
வெரத்்துக்சகாை்டு ேந்தார.்

மராேர் 5:1 இே்விதமாக, நாம் 
விசுோெத்தினாவை நீதிமான்
கைாக்கப்படட்ிருக்கிைபடியா
ை், நம்முலடய கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துமூைமாய் 
வதேனிடத்திை் ெமாதானம் 
சபை்றிருக்கிவைாம்.

எமபசியர் 2:14 எப்படிசயனிை், அேவர 
நம்முலடய ெமாதானகாரராகி, 
இருதிைத்தாலரயும் ஒன்ைாக்கி, 
பலகயாக நின்ை பிரிவிலனயாகிய 
நடுெச்ுேலரத் தகரத்்து,

15 ெடட்திடட்ங்கைாகிய 
நியாயப்பிரமாைத்லதத் 

தம்முலடய மாம்ெத்தினாவை 
ஒழித்து, இருதிைத்தாலரயும் 
தமக்குை்ைாக ஒவர புதிய 
மனுேனாகெ ்சிருே்டித்து, இப்படிெ ்
ெமாதானம்பை்ைி,

16 பலகலயெ ்சிலுலேயினாை் 
சகான்று, அதினாவை 
இருதிைத்தாலரயும் ஒவர ெரீரமாக 
வதேனுக்கு ஒப்புரோக்கினார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; #4; #7; உபாகமம் 32:4,15; 
1 ொமுவேை் 2:2; ெங்கீதம் 18:1; ெங்கீதம் 106:5; 

ஏொயா 50:10; எவரமியா 17:7,8; பிலிப்பியர ்4:7; 1 
வபதுரு 2:9.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

ஏசாயா 26:19 ேரித்த 
உே்முமடயேரக்ள் பிமரதோன 
என்னுமடயேரக்மளாமடகூட 
எழுந்திருப்பாரக்ள்; ேண்ணிமல 
தங்கியிருக்கிறேரக்மள, 
விழித்துக் வகே்பீரியுங்கள்; 
உே்முமடய பனி 
பூண்டுகளின்மேல் வபய்யுே் 
பனிமபால் இருக்குே்; 
ேரித்மதாமரப் பூமி புறப்படப் 
பண்ணுே்.

20 என் ஜனமே, நீ மபாய் உன் 
அமறக்குள்மள பிரமேசித்து, உன் 
கதவுகமளப் பூட்டிக்வகாண்டு, 
சினே் கடந்துமபாகுேட்டுே் 
வகாஞ்சமநரே் ஒளித்துக்வகாள்.

21 இமதா, பூமியினுமடய குடிகளின் 
அக்கிரேத்தினிமித்தே் 
அேரக்மள விசாரிக்குே்படி 
கரத்்தர் தே்முமடய 
ஸ்தானத்திலிருந்து 
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புறப்பட்டுேருோர;் பூமி 
தன் இரத்தப்பழிகமள 
வேளிப்படுத்தி, தன்னிடத்தில் 
வகாமலவசய்யப்பட்டேரக்மள 
இனி மூடாதிருக்குே்.

சங்கீதே் 71:20 அவநக 
இக்கடட்ுகலையும் ஆபத்துகலையும் 
காணும்படி செய்த என்லன 
நீர ்திரும்பவும் உயிரப்்பித்து, 
திரும்பவும் என்லனப் 
பூமியின் பாதாைங்கைிலிருந்து 
ஏைப்பை்ணுவீர.்

ஏசாயா 25:8 அேர ்மரைத்லத 
சஜயமாய் விழுங்குோர;் 
கரத்்தராகிய வதேன் எை்ைா 
முகங்கைிலுமிருந்து கை்ைீலரத் 
துலடத்து, தமது ஜனத்தின் 
நிந்லதலய பூமியிலிராதபடிக்கு 
முை்றிலும் நீக்கிவிடுோர;் கரத்்தவர 
இலதெ ்சொன்னார.்

தானிமயல் 
12:2 பூமியின் தூைிவை 
நித்திலரபை்ணுகிைேரக்ைாகிய 
அவநகரிை் சிைர ்
நித்தியஜீேனுக்கும், சிைர ்நித்திய 
நிந்லதக்கும் இகை்ெச்ிக்கும் 
விழித்து எழுந்திருப்பாரக்ை்.

மயாோன் 5:28 இலதக்குறித்து 
நீங்கை் ஆெெ்ரியப்படவேை்டாம்; 
ஏசனன்ைாை் பிவரதக்குழிகைிலுை்ை 
அலனேரும் அேருலடய 
ெத்தத்லதக் வகடக்ுங் காைம் ேரும்;

29 அப்சபாழுது, நன்லமசெய்தேரக்ை் 
ஜீேலன அலடயும்படி 
எழுந்திருக்கிைேரக்ைாகவும், 
தீலம செய்தேரக்ை் 

ஆக்கிலனலய அலடயும்படி 
எழுந்திருக்கிைேரக்ைாகவும் 
புைப்படுோரக்ை்.

மயாோன் 11:25 இவயசு 
அேலை வநாக்கி: நாவன உயி-
ரத்்சதழுதலும் ஜீேனுமாயிருக்கி-
வைன், என்லன விசுோசிக்கிைேன் 
மரித்தாலும் பிலைப்பான்;

26 உயிவராடிருந்து என்லன 
விசுோசிக்கிைேசனேனும் 
என்சைன்லைக்கும் 
மரியாமலும் இருப்பான்; இலத 
விசுோசிக்கிைாயா என்ைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
24:15 நீதிமான்களும் 
அநீதிமான்களுமாகிய மரித்வதார ்
உயிரத்்சதழுந்திருப்பது 
உை்சடன்று இேரக்ை் 
வதேனிடத்திை் 
நம்பிக்லகசகாை்டிருக்கிைது 
வபாை, நானும் 
நம்பிக்லகசகாை்டிருக்கிவைன்.

1 வதசமலானிக்மகயர் 4:14 இவயசு-
ோனேர ்மரித்து பின்பு எழுந்திரு-
ந்தாசரன்று விசுோசிக்கிவைாவம; 
அப்படிவய இவயசுவுக்குை் நித்தி-
லரயலடந்தேரக்லையும் வதேன் 
அேவராவடகூடக் சகாை்டுேருோ-
ர.்

15 கரத்்தருலடய ோரத்்லதலய 
முன்னிடட்ு நாங்கை் உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிைதாேது: கரத்்தருலடய 
ேருலகமடட்ும் உயிவராடிருக்கும் 
நாம் நித்திலரயலடந்தேரக்ளுக்கு 
முந்திக்சகாை்ேதிை்லை.
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வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 20:5 
மரைமலடந்த மை்ைேரக்ை் அந்த 
ஆயிரம் ேருேம் முடியுமைவும் 
உயிரலடயவிை்லை. இதுவே 
முதைாம் உயிரத்்சதழுதை்.

6 முதைாம் உயிரத்்சதழுதலுக்குப் 
பங்குை்ைேன் பாக்கியோனும் 
பரிசுத்தோனுமாயிருக்கிைான்; 
இேரக்ை்வமை் இரை்டாம் 
மரைத்திை்கு அதிகாரமிை்லை. 
இேரக்ை் வதேனுக்கும் 
கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக, 
ஆொரியராயிருந்து, அேவராவடகூட 
ஆயிரம் ேருேம் அரொளுோரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 20:12 
மரித்வதாராகிய சிறிவயாலரயும் 
சபரிவயாலரயும் வதேனுக்கு 
முன்பாக நிை்கக்கை்வடன்; 
அப்சபாழுது புஸ்தகங்கை் 
திைக்கப்படட்ன; ஜீேபுஸ்தகம் 
என்னும் வேசைாரு புஸ்தகமும் 
திைக்கப்படட்து; அப்சபாழுது 
அந்தப் புஸ்தகங்கைிை் 
எழுதப்படட்லேகைின்படிவய 
மரித்வதார ்தங்கை் தங்கை் 
கிரிலயகளுக்குத்தக்கதாக 
நியாயத்தீரப்்பலடந்தாரக்ை்.

13 ெமுத்திரம் தன்னிலுை்ை 
மரித்வதாலர ஒப்புவித்தது; 
மரைமும் பாதாைமும் 
தங்கைிலுை்ை மரித்வதாலர 
ஒப்புவித்தன. யாேரும் தங்கை் 
தங்கை் கிரிலயகைின்படிவய 
நியாயத்தீரப்்பலடந்தாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #5; #6; எவெக்கிவயை் 37:1-14.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 27:1 அக்காலத்திமல 
கரத்்தர் லிவியாதான் என்னுே் 
நீண்ட பாே்மப, லிவியாதான் 
என்னுே் மகாணலான சர்ப்ப-
த்மதமய, கடிதுே் வபரிதுே் பல-
த்ததுோன தேது பட்டயத்தால் 
தண்டிப்பார;் சமுத்திரத்தில் 
இருக்கிற ேலுசர்ப்பத்மதக் வகா-
ன்றுமபாடுோர.்

2 அக்காலத்திமல நல்ல திராட்சரச-
த்மதத் தருே் திராட்சத்மதாட்டமு-
ண்டாயிருக்குே்; அமதக்குறித்து-
ப் பாடுங்கள்.

3 கரத்்தராகிய நான் அமதக் கா-
ப்பாற்றி, அடிக்கடி அதற்குத் 
தண்ணரீ்ப்பாய்சச்ி, ஒருேருே் 
அமதச ்மசதப்படுத்தாதபடிக்கு 
அமத இரவுே்பகலுே் காத்து-
க்வகாள்மேன்.

6 யாக்மகாபு மேர்பற்றி, இஸ்ரமே-
ல் பூத்துக்காய்த்து உலகத்மதப் 
பலனால் நிரப்புே் நாட்கள் ேருே்.

12 அக்காலத்திமல, கரத்்தர் ஆற்ற-
ங்கமரயின் விமளவுவதாடங்கி 
எகிப்தின் நதிேட்டுே் மபாரடி-
ப்பார;் இஸ்ரமேல் புத்திரமர, 
நீங்கள் ஒே்வோருேராய்ச ்மச-
ரக்்கப்படுவீரக்ள்.

13 அக்காலத்திமல வபரிய எக்காளே் 
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ஊதப்படுே்; அப்வபாழுது அசீ-
ரியாமதசத்திமல சிதறடிக்கப்ப-
ட்டேரக்ளுே், எகிப்துமதசத்திமல 
துரத்திவிடப்பட்டேரக்ளுே் ேந்து, 
எருசமலமிலுள்ள பரிசுத்த பரே்-
தத்திமல கரத்்தமரப் பணிந்து-
வகாள்ளுோரக்ள்.

ஏசாயா 4:2 இஸ்ரவேலிை் 
தப்பினேரக்ளுக்கு அந்நாைிவை 
கரத்்தரின் கிலை அைங்காரமும் 
மகிலமயுமாயிருக்கும்; பூமியின் 
கனி அேரக்ளுக்குெ ்சிைப்பும் 
அைங்காரமுமாயிருக்கும்.

லுூக்கா 3:8 மனந்திரும்புதலுக்கு 
ஏை்ை கனிகலைக் சகாடுங்கை்; 
ஆபிரகாம் எங்களுக்குத் 
தகப்பன் என்று உங்களுக்குை்வை 
சொை்ைத்சதாடங்காதிருங்கை்; 
வதேன் இந்தக் கை்லுகைினாவை 
ஆபிரகாமுக்குப் 
பிை்லைகலை உை்டுபை்ை 
ேை்ைேராயிருக்கிைார ்என்று 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன்.

மயாோன் 10:27 என் 
ஆடுகை் என் ெத்தத்திை்குெ ்
செவிசகாடுக்கிைது; நான் 
அலேகலை அறிந்திருக்கிவைன், 
அலேகை் எனக்குப் 
பின்செை்லுகிைது.

28 நான் அலேகளுக்கு 
நித்தியஜீேலனக் சகாடுக்கிவைன்; 
அலேகை் ஒருக்காலும் 
சகடட்ுப்வபாேதிை்லை, ஒருேனும் 
அலேகலை என் லகயிலிருந்து 
பறித்துக்சகாை்ேதுமிை்லை.

29 அலேகலை எனக்குத் தந்த 
என் பிதா எை்ைாரிலும் 

சபரியேராயிருக்கிைார;் 
அலேகலை என் பிதாவின் 
லகயிலிருந்து பறித்துக்சகாை்ை 
ஒருேனாலும் கூடாது.

30 நானும் பிதாவும் 
ஒன்ைாயிருக்கிவைாம் என்ைார.்

மயாோன் 15:5 நாவன திராடெ்ெச்ெடி, 
நீங்கை் சகாடிகை். ஒருேன் 
என்னிலும் நான் அேனிலும் 
நிலைத்திருந்தாை், அேன் மிகுந்த 
கனிகலைக் சகாடுப்பான்; 
என்லனயை்ைாமை் உங்கைாை் 
ஒன்றும் செய்யக்கூடாது.

மயாோன் 15:8 நீங்கை் மிகுந்த 
கனிகலைக் சகாடுப்பதினாை் என் 
பிதா மகிலமப்படுோர,் எனக்கும் 
சீேராயிருப்பீரக்ை்.

மயாோன் 
15:16 நீங்கை் என்லனத் 
சதரிந்துசகாை்ைவிை்லை, நான் 
உங்கலைத் சதரிந்துசகாை்வடன்; 
நீங்கை் என் நாமத்தினாவை 
பிதாலேக் வகடட்ுக்சகாை்ேது 
எதுவோ, அலத அேர ்உங்களுக்குக் 
சகாடுக்கத்தக்கதாக நீங்கை் 
வபாய்க் கனிசகாடுக்கும்படிக்கும், 
உங்கை் கனி 
நிலைத்திருக்கும்படிக்கும், நான் 
உங்கலை ஏை்படுத்திவனன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 20:2 
பிொசென்றும் ொத்தாசனன்றும் 
சொை்ைப்படட் பலைய பாம்பாகிய 
ேலுெரப்்பத்லத அேன் பிடித்து, 
அலத ஆயிரம் ேருேமைவுங் 
கடட்ிலேத்து, அந்த ஆயிரம் 
ேருேம் நிலைவேறும்ேலரக்கும் 
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அது ஜனங்கலை 
வமாெம்வபாக்காதபடிக்கு அலதப் 
பாதாைத்திவை தை்ைியலடத்து, 
அதின்வமை் முத்திலரவபாடட்ான்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
20:7 அந்த ஆயிரம் ேருேம் 
முடியும்வபாது ொத்தான் தன் 
காேலிலிருந்து விடுதலையாகி,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
20:10 வமலும் 
அேரக்லை வமாெம்வபாக்கின 
பிொொனேன், மிருகமும் 
கை்ைத்தீரக்்கதரிசியுமிருக்கிை 
இடமாகிய அக்கினியும் 
கந்தகமுமான கடலிவை 
தை்ைப்படட்ான். அேரக்ை் இரவும் 
பகலும் ெதாகாைங்கைிலும் 
ோதிக்கப்படுோரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:2 நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும், 
நதியின் இருகலரயிலும், 
பன்னிரை்டுவிதமான 
கனிகலைத்தரும் ஜீேவிருடெ்ம் 
இருந்தது, அது மாதந்வதாறும் தன் 
கனிலயக் சகாடுக்கும்; அந்த 
விருடெ்த்தின் இலைகை் ஜனங்கை் 
ஆவராக்கியமலடகிைதை்கு 
ஏதுோனலேகை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; ஏொயா 5:1-7; 
ஏொயா 26:1; ஏொயா 46:4; மத்வதயு 21:28-46; 

சகாவைாசெயர ்1:5,6.

E01 மேசியா ஊழியத்தின் ேமக.
     
ஏசாயா 28:15 நீங்கள்: 

ேரணத்மதாமட உடன்படிக்மகயுே் 

பாதாளத்மதாமட ஒப்பந்தமுே் 
பண்ணிமனாே்; ோமத 
வபருவேள்ளோய்ப் 
புரண்டுேந்தாலுே் எங்கமள 
அணுகாது; நாங்கள் வபாய்மய 
எங்களுக்கு அமடக்கலோக்கி, 
ோமயயின் ேமறவிமல ேந்து 
அமடந்மதாவேன்கிறீரக்மள.

16 ஆதலால் கரத்்தராகிய ஆண்டேர் 
உமரக்கிறதாேது: இமதா, 
அஸ்திபாரோக ஒரு கல்மல 
நான் சீமயானிமல மேக்கிமறன்; 
அது பரட்ீசிக்கப்பட்டதுே், 
விமலமயறப்வபற்றதுே், திட 
அஸ்திபாரமுள்ளதுோன 
மூமலக்கல்லாயிருக்குே் 
விசுோசிக்கிறேன் பதறான்.

சங்கீதே் 118:22 
வீடுகடட்ுகிைேரக்ை் ஆகாசதன்று 
தை்ைின கை்வை மூலைக்குத் 
தலைக்கை்ைாயிை்று.

ேத்மதயு 21:42 இவயசு அேரக்லை 
வநாக்கி: வீடு கடட்ுகிைேரக்ை் 
ஆகாசதன்று தை்ைின கை்வை 
மூலைக்குத் தலைக்கை்ைாயிை்று, 
அது கரத்்தராவை ஆயிை்று, 
அது நம்முலடய கை்களுக்கு 
ஆெெ்ரியமாயிருக்கிைது என்று 
நீங்கை் வேதத்திை் ஒருக்காலும் 
ோசிக்கவிை்லையா?

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
4:11 வீடு கடட்ுகிைேரக்ைாகிய 
உங்கைாை் அை்பமாய் 
எை்ைப்படட் அேவர மூலைக்குத் 
தலைக்கை்ைானேர.்

12 அேராவையன்றி வேசைாருேராலும் 
இரடச்ிப்பு இை்லை; நாம் 
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இரடச்ிக்கப்படும்படிக்கு 
ோனத்தின் கீசைங்கும், 
மனுேரக்ளுக்குை்வை அேருலடய 
நாமவமயை்ைாமை் வேசைாரு 
நாமம் கடட்லையிடப்படவும் 
இை்லை என்ைான்.

மராேர் 9:31 நீதிப்பிரமாைத்லதத் 
வதடின இஸ்ரவேைவரா 
நீதிப்பிரமாைத்லத 
அலடயவிை்லை.

32 என்னத்தினாசைன்ைாை், அேரக்ை் 
விசுோெத்தினாவை அலதத் 
வதடாமை், நியாயப்பிரமாைத்தின் 
கிரிலயகைினாவை வதடினபடியாை் 
அலத அலடயவிை்லை; 
இடறுதை்கான கை்லிை் 
இடறினாரக்ை்.

33 இவதா, இடறுதை்கான 
கை்லையும், தேறுதை்கான 
கன்மலைலயயும், சீவயானிை் 
லேக்கிவைன்; அேரிடத்திை் 
விசுோெமாயிருப்பேன் எேவனா 
அேன் சேடக்ப்படுேதிை்லை என்று 
எழுதியிருக்கிைபடியாயிை்று.

1 வகாரிந்தியர் 3:11 வபாடப்படட்ி-
ருக்கிை அஸ்திபாரமாகிய இவய-
சுகிறிஸ்துலே அை்ைாமை் வேவை 
அஸ்திபாரத்லதப் வபாட ஒருேனா-
லும் கூடாது.

எமபசியர் 2:17 அை்ைாமலும் அேர ்
ேந்து, தூரமாயிருந்த உங்களுக்கும், 
ெமீபமாயிருந்த அேரக்ளுக்கும், 
ெமாதானத்லதெ ்சுவிவெேமாக 
அறிவித்தார.்

18 அந்தப்படிவய நாம் இருதிைத்தாரும் 
ஒவர ஆவியினாவை 
பிதாவினிடத்திை் வெரும் 

சிைாக்கியத்லத அேரம்ூைமாய்ப் 
சபை்றிருக்கிவைாம்.

19 ஆலகயாை், நீங்கை் 
இனி அந்நியரும் 
பரவதசிகளுமாயிராமை், 
பரிசுத்தோன்கவைாவட ஒவர 
நகரத்தாரும் வதேனுலடய 
வீடட்ாருமாயிருந்து,

20 அப்வபாஸ்தைர ்
தீரக்்கதரிசிகசைன்பேரக்ளுலடய 
அஸ்திபாரத்தின்வமை் கடட்ப்
படட்ேரக்ளுமாயிருக்கிறீரக்ை்; 
அதை்கு இவயசுகிறிஸ்து தாவம 
மூலைக்கை்ைாயிருக்கிைார;்

21 அேரவ்மை் மாைிலக முழுேதும் 
இலெோய் இலைக்கப்படட்ு, 
கரத்்தருக்குை் பரிசுத்த ஆையமாக 
எழும்புகிைது;

22 அேரவ்மை் நீங்களும் ஆவியினாவை 
வதேனுலடய ோெஸ்தைமாகக் கூட்
டிக்கடட்ப்படட்ுேருகிறீரக்ை்.

1 மபதுரு 2:4 மனுேராை் 
தை்ைப்படட்தாயினும், வதேனாை் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்தும் 
விலைவயைப்சபை்ைதுமாயிருக்கிை 
ஜீேனுை்ை கை்ைாகிய அேரிடத்திை் 
வெரந்்தேரக்ைாகிய நீங்களும்,

5 ஜீேனுை்ை கை்கலைப்வபாை 
ஆவிக்வகை்ை மாைிலகயாகவும், 
இவயசுகிறிஸ்து மூைமாய் 
வதேனுக்குப் பிரியமான 
ஆவிக்வகை்ை பலிகலைெ ்
செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த 
ஆொரியக்கூடட்மாகவும் 
கடட்ப்படட்ுேருகிறீரக்ை்.

6 அந்தப்படிவய: இவதா, 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்தும் 
விலைவயைப்சபை்ைதுமாயிருக்கிை 
மூலைக்கை்லைெ ்சீவயானிை் 
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லேக்கிவைன்; அதின்வமை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேன் 
சேடக்ப்படுேதிை்லை என்று 
வேதத்திவை சொை்லியிருக்கிைது.

7 ஆலகயாை் விசுோசிக்கிை 
உங்களுக்கு அது 
விலைவயைப்சபை்ைது; 
கீை்ப்படியாமலிருக்கிைேரக்ளுக்வகா 
வீடல்டக் கடட்ுகிைேரக்ைாை், 
தை்ைப்படட் பிரதான 
மூலைக்கை்ைாகிய அந்தக் 
கை் இடறுதை்வகதுோன 
கை்லும் விழுதை்வகதுோன 
கன்மலையுமாயிை்று;

8 அேரக்ை் திருேெனத்திை்கு 
கீை்ப்படியாதேரக்ைாயிருந்து 
இடறுகிைாரக்ை்; அதை்சகன்வை 
நியமிக்கப்படட்ேரக்ைாயும் 
இருக்கிைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 49:24; ஏொயா 8:14; 
ஓசியா 2:19-21; ெகரியா 3:9; மாை்கு 12:10; லுூக்கா 

20:17,18.

F03 மேசியா நிராகரிக்கப்படுோர்.

ஏசாயா 29:10 கரத்்தர் உங்கள்மேல் 
கனநித்திமரயின் ஆவிமய 
ேரப்பண்ணி, உங்கள் 
கண்கமள அமடத்து, 
ஞானதிருஷ்டிக்காரராகிய 
உங்கள் தீரக்்கதரிசிகளுக்குே் 
தமலேரக்ளுக்குே் 
முக்காடுமபாட்டார.்

13 இந்த ஜனங்கள் தங்கள் 
ோயினால் என்னிடத்தில் 
மசர்ந்து, தங்கள் 
உதடுகளினால் என்மனக் 
கனே்பண்ணுகிறாரக்ள்; 

அேரக்ள் இருதயமோ 
எனக்குத் தூரோய் 
விலகியிருக்கிறது; அேரக்ள் 
எனக்குப் பயப்படுகிற பயே் 
ேனுஷராமல மபாதிக்கப்பட்ட 
கற்பமனயாயிருக்கிறது.

14 ஆதலால் இமதா, நான் அற்புதமுே் 
ஆசச்ரியமுோன பிரகாரோக 
இந்த ஜனங்களுக்குள்மள ஒரு 
அதிசயத்மதச ்வசய்மேன்; 
அேரக்ளுமடய ஞானிகளின் 
ஞானே் வகட்டு, அேரக்ளுமடய 
விமேகிகளின் விமேகே் 
ேமறந்துமபாகுே் என்று 
ஆண்டேர் வசால்லுகிறார்

சங்கீதே் 69:22 அேரக்ளுலடய 
பந்தி அேரக்ளுக்குக் 
கை்ைியும், அேரக்ளுலடய 
செை்ேம் அேரக்ளுக்கு 
ேலையுமாயிருக்கக்கடேது.

எமசக்கிமயல் 33:32 இவதா நீ இனிய 
குரலும் கீதோத்தியம் ோசிப்பதிை் 
ொமரத்்தியமுமுலடயேன் 
பாடும் இன்பமான பாடட்ுக்குெ ்
ெமானமாயிருக்கிைாய்; 
அேரக்ை் உன் ோரத்்லதகலைக் 
வகடக்ிைாரக்ை்; ஆனாலும் 
அலேகைின்படி 
செய்யாமை்வபாகிைாரக்ை்.

33 இவதா, அது ேருகிைது, அது 
ேருலகயிை் தங்கை் நடுவிவை 
ஒரு தீரக்்கதரிசி இருந்தான் என்று 
அறிந்துசகாை்ோரக்ை் என்ைார.்

ேத்மதயு 15:7 மாயக்காரவர, 
உங்கலைக்குறித்து:

8 இந்த ஜனங்கை் தங்கை் ோயினாை் 
என்னிடத்திை் வெரந்்து, தங்கை் 
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உதடுகைினாை் என்லனக் 
கனம்பை்ணுகிைாரக்ை்; அேரக்ை் 
இருதயவமா எனக்குத் தூரமாய் 
விைகியிருக்கிைது.

9 மனுேருலடய கை்பலனகலை 
உபவதெங்கைாகப்வபாதித்து, 
வீைாய் எனக்கு ஆராதலன 
செய்கிைாரக்ை் என்று, ஏொயா 
தீரக்்கதரிசி நன்ைாய்ெ ்
சொை்லியிருக்கிைான் என்ைார.்

ோற்கு 4:11 அதை்கு அேர:் 
வதேனுலடய ராஜ்யத்தின் 
இரகசியத்லத அறியும்படி 
உங்களுக்கு அருைப்படட்து. 
புைம்வப இருக்கிைேரக்ளுக்வகா 
இலேகசைை்ைாம் உேலமகைாகெ ்
சொை்ைப்படுகிைது.

12 அேரக்ை் குைப்படாதபடிக்கும், 
பாேங்கை் அேரக்ளுக்கு 
மன்னிக்கப்படாதபடிக்கும், 
அேரக்ை் கை்டும் 
காைாதேரக்ைாகவும், வகடட்ும் 
உைராதேரக்ைாகவும் 
இருக்கும்படி, இப்படிெ ்
சொை்ைப்படுகிைது என்ைார.்

ோற்கு 7:6 அேரக்ளுக்கு அேர ்
பிரதியுத்தரமாக: இந்த ஜனங்கை் 
தங்கை் உதடுகைாை் என்லனக் 
கனம்பை்ணுகிைாரக்ை்; அேரக்ை் 
இருதயவமா எனக்குத் தூரமாய் 
விைகியிருக்கிைது என்றும்,

7 மனுேருலடய கை்பலனகலை 
உபவதெங்கைாகப் வபாதித்து, 
வீைாய் எனக்கு ஆராதலன 
செய்கிைாரக்ை் என்றும், 
எழுதியிருக்கிைபிரகாரம், 
மாயக்காரராகிய 
உங்கலைக் குறித்து, ஏொயா 

நன்ைாய்த் தீரக்்கதரிெனம் 
சொை்லியிருக்கிைான்.

8 நீங்கை் வதேனுலடய 
கடட்லைலயத் தை்ைிவிடட்ு, 
மனுேருலடய பாரம்பரியத்லதக் 
லகக்சகாை்டுேருகிைேரக்ைாய், 
கிை்ைங்கலையும் 
செம்புகலையும் கழுவுகிறீரக்ை்; 
மை்றும் இப்படிப்படட் அவநக 
ெடங்குகலையும் அனுெரித்து 
ேருகிறீரக்ை் என்ைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
28:26 நீங்கை் காதாரக்வகடட்ும் 
உைராதிருப்பீரக்ை், 
கை்ைாரக்கை்டும் 
பாராதிருப்பீரக்ை்

27 இேரக்ை் கை்கைினாை் 
காைாமலும், காதுகைினாை் 
வகைாமலும், இருதயத்தினாை் 
உைரந்்து குைப்படாமலும், 
நான் இேரக்லை 
ஆவராக்கியமாக்காமலும் 
இருக்கும்படிக்கு, இந்த ஜனத்தின் 
இருதயம் சகாழுத்திருக்கிைது; 
காதுகைினாை் மந்தமாய்க் 
வகடட்ுத் தங்கை் கை்கலை 
மூடிக்சகாை்டாரக்ை் என்று 
இந்த ஜனத்தினிடத்திை் வபாய்ெ ்
சொை்லு என்பலதப் பரிசுத்த ஆவி 
ஏொயா தீரக்்கதரிசிலயக்சகாை்டு 
நம்முலடய பிதாக்களுடவன 
நன்ைாய்ெ ்சொை்லியிருக்கிைார.்

மராேர் 11:7 அப்படியானாை் 
என்ன? இஸ்ரவேைர ்வதடுகிைலத 
அலடயாமலிருக்கிைாரக்ை், 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்ேரக்வைா 
அலத அலடந்திருக்கிைாரக்ை்; 
மை்ைேரக்ை் 
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இன்லையத்தினம்ேலரக்கும் 
கடினப்படட்ிருக்கிைாரக்ை்.

8 கனநித்திலரயின் ஆவிலயயும், 
காைாதிருக்கிை கை்கலையும், 
வகைாதிருக்கிை காதுகலையும், 
வதேன் அேரக்ளுக்குக் 
சகாடுத்தார ்என்று 
எழுதியிருக்கிைபடியாயிை்று.

9 அன்றியும், அேரக்ளுலடய 
பந்தி அேரக்ளுக்குெ ்சுருக்கும் 
கை்ைியும் இடறுதை்கான 
கை்லும் பதிலுக்குப் 
பதிைைித்தலுமாகக்கடேது;

10 காைாதபடிக்கு அேரக்ளுலடய 
கை்கை் அந்தகாரப்படக்கடேது; 
அேரக்ளுலடய முதுலக 
எப்வபாதும் குனியப்பை்ணும் 
என்று தாவீதும் 
சொை்லியிருக்கிைான்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 6:9,10; ஏொயா 
30:10; ஏொயா 35:5; ஏொயா 44:18; எவரமியா 
12:2; எவெக்கிவயை் 33:31; மீகா 3:6; மத்வதயு 

15:2-6; மாை்கு 7:1,2; 2 சகாரிந்தியர ்4:4; 2 
சதெவைானிக்வகயர ்2:9-12.

E05 மேசியாவின் அற்புதங்கள்.

ஏசாயா 29:18 அக்காலத்திமல 
வசவிடர் புஸ்தகத்தின் 
ேசனங்கமளக் மகட்பாரக்ள்; 
குருடரின் கண்கள் இருளுக்குே் 
அந்தகாரத்துக்குே் நீங்கலாகிப் 
பாரம்ேயமடயுே்.

ேத்மதயு 11:5 குருடர ்
பாரல்ேயலடகிைாரக்ை், 
ெப்பாைிகை் நடக்கிைாரக்ை், 
குே்டவராகிகை் சுத்தமாகிைாரக்ை், 
செவிடர ்வகடக்ிைாரக்ை், 
மரித்வதார ்எழுந்திருக்கிைாரக்ை்; 

தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேம் 
பிரெங்கிக்கப்படுகிைது.

ேத்மதயு 13:14 ஏொயாவின் 
தீரக்்கதரிெனம் அேரக்ைிடத்திை் 
நிலைவேறுகிைது; 
அதாேது: காதாரக்வகடட்ும் 
உைராதிருப்பீரக்ை்; 
கை்ைாரக்கை்டும் 
அறியாதிருப்பீரக்ை்.

15 இந்த ஜனங்கை் கை்கைினாை் 
காைாமலும், காதுகைினாை் 
வகைாமலும், இருதயத்தினாை் 
உைரந்்து மனந்திரும்பாமலும், 
நான் அேரக்லை 
ஆவராக்கியமாக்காமலும் 
இருக்கும்படியாக, அேரக்ை் 
இருதயம் சகாழுத்திருக்கிைது; 
காதாை் மந்தமாய்க் வகடட்ு, தங்கை் 
கை்கலை மூடிக்சகாை்டாரக்ை் 
என்பவத.

16 உங்கை் கை்கை் 
காை்கிைதினாலும், உங்கை் 
காதுகை் வகடக்ிைதினாலும், 
அலேகை் பாக்கியமுை்ைலேகை்.

லுூக்கா 4:18 கரத்்தருலடய 
ஆவியானேர ்என்வமலிருக்கிைார;் 
தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேத்லதப் 
பிரெங்கிக்கும்படி என்லன 
அபிவேகம்பை்ைினார;் 
இருதயம் நருங்குை்டேரக்லைக் 
குைமாக்கவும், 
சிலைப்படட்ேரக்ளுக்கு 
விடுதலைலயயும், 
குருடருக்குப் பாரல்ேலயயும் 
பிரசித்தப்படுத்தவும், 
சநாறுங்குை்டேரக்லை 
விடுதலையாக்கவும்,

19 கரத்்தருலடய அநுக்கிரக 
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ேருேத்லதப் பிரசித்தப்படுத்தவும், 
என்லன அனுப்பினார,் என்று 
எழுதியிருக்கிை இடத்லத அேர ்
கை்டு,

லுூக்கா 7:22 இவயசு அேரக்ளுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: நீங்கை் 
வபாய், கை்டலேகலையும் 
வகடட்லேகலையும் 
வயாோனுக்கு அறிவியுங்கை்; 
குருடர ்பாரல்ேயலடகிைாரக்ை், 
ெப்பாைிகை் நடக்கிைாரக்ை். 
குே்டவராகிகை் சுத்தமாகிைாரக்ை், 
செவிடர ்வகடக்ிைாரக்ை், 
மரித்வதார ்எழுந்திருக்கிைாரக்ை், 
தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேம் 
பிரெங்கிக்கப்படுகிைது.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
26:18 அேரக்ை் என்லனப் 
பை்றும் விசுோெத்தினாவை 
பாேமன்னிப்லபயும் பரி
சுத்தமாக்கப்படட்ேரக்ளு
க்குரிய சுதந்தரத்லதயும் 
சபை்றுக்சகாை்ளும்படியாக, 
அேரக்ை் இருலைவிடட்ு 
ஒைியினிடத்திை்கும், 
ொத்தானுலடய 
அதிகாரத்லதவிடட்ு 
வதேனிடத்திை்கும் திரும்பும்படிக்கு 
நீ அேரக்ளுலடய கை்கலைத் 
திைக்கும்சபாருடட்ு, இப்சபாழுது 
உன்லன அேரக்ைிடத்திை்கு 
அனுப்புகிவைன் என்ைார.்

2 வகாரிந்தியர் 3:14 அேரக்ளுலடய 
மனது கடினப்படட்து; 
இந்நாை்ேலரக்கும் பலைய 
ஏை்பாடு ோசிக்கப்படுலகயிை், 
அந்த முக்காடு 

நீங்காமலிருக்கிைது; அது 
கிறிஸ்துவினாவை நீக்கப்படுகிைது.

15 வமாவெயின் ஆகமங்கை் 
ோசிக்கப்படும்வபாது, 
இந்நாை்ேலரக்கும் முக்காடு 
அேரக்ை் இருதயத்தின்வமை் 
இருக்கிைவத.

16 அேரக்ை் கரத்்தரிடத்திை் 
மனந்திரும்பும்வபாது, அந்த 
முக்காடு எடுபடட்ுப்வபாம்.

17 கரத்்தவர ஆவியானேர ்; 
கரத்்தருலடய ஆவி எங்வகவயா 
அங்வக விடுதலையுமுை்டு.

18 நாசமை்ைாரும் திைந்த 
முகமாய்க் கரத்்தருலடய 
மகிலமலயக் கை்ைாடியிவை 
காை்கிைதுவபாைக் கை்டு, 
ஆவியாயிருக்கிை கரத்்தராை் 
அந்தெ ்ொயைாகத்தாவன 
மகிலமயின்வமை் மகிலமயலடந்து 
மறுரூபப்படுகிவைாம்.

எமபசியர் 1:17 நம்முலடய 
கரத்்தராகிய இவயசுகிறிஸ்துவின் 
வதேனும் மகிலமயின் 
பிதாவுமானேர ்தம்லம நீங்கை் 
அறிந்துசகாை்ேதை்கான 
ஞானத்லதயும் சதைிலேயும் 
அைிக்கிை ஆவிலய உங்களுக்குத் 
தந்தருைவேை்டுசமன்றும்,

18 தாம் நம்லம அலைத்ததினாவை 
நமக்கு உை்டாயிருக்கிை 
நம்பிக்லக இன்னசதன்றும், 
பரிசுத்தோன்கைிடத்திை் 
தமக்கு உை்டாயிருக்கிை 
சுதந்தரத்தினுலடய மகிலமயின் 
ஐசுேரியம் இன்னசதன்றும்;

யாக்மகாபு 1:21 ஆலகயாை், 
நீங்கை் எை்ைாவித அழுக்லகயும் 
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சகாடிய துரக்்குைத்லதயும் 
ஒழித்துவிடட்ு, உங்கை் உை்ைத்திை் 
நாடட்ப்படட்தாயும் உங்கை் 
ஆத்துமாக்கலை இரடச்ிக்க 
ேை்ைலமயுை்ைதாயுமிருக்கிை 
ேெனத்லதெ ்ொந்தமாய் 
ஏை்றுக்சகாை்ளுங்கை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 3:18 
நான்: நீ ஐசுேரியோனாகும்படிக்கு 
சநருப்பிவை புடமிடப்படட் 
சபான்லனயும், உன் 
நிரே்ாைமாகிய அேைடெ்ைம் 
வதான்ைாதபடிக்கு நீ 
உடுத்திக்சகாை்ேதை்கு 
சேை்ேஸ்திரங்கலையும் 
என்னிடத்திவை 
ோங்கிக்சகாை்ைவும், நீ 
பாரல்ேயலடயும்படிக்கு உன் 
கை்களுக்குக் கலிக்கம்வபாடவும் 
வேை்டுசமன்று உனக்கு 
ஆவைாெலன சொை்லுகிவைன்.

வமலும் காை்க: உபாகமம் 29:4; ெங்கீதம் 12:5; 
ஏொயா 29:10-12,16; ஏொயா 42:16-19; மாை்கு 7:37; 2 

சகாரிந்தியர ்4:2-6; 1 வபதுரு 2:9.

B17 மேசியாவின் வேன்மேயுே் 
பலவீனமுே்.

B24 நீதிோன்களுக்குே் 
விசுோசிகளுக்குே் 
மதேனுே் மேசியாவுே் 
ேகிை்சச்ியுே் சந்மதாஷமுே் 
ேைங்குகின்றார்கள்.

ஏசாயா 29:19 சிறுமேயானேரக்ள் 
கரத்்தருக்குள் மிகவுே் ேகிை்ந்து, 
ேனுஷரில் எளிமேயானேரக்ள் 
இஸ்ரமேலின் பரிசுத்தருக்குள் 
களிகூருோரக்ள்.

மலவியராகேே் 23:40 முதை் நாைிவை 
அைங்காரமான விருடெ்ங்கைின் 
கனிகலையும் வபரீெச்ின் 
ஓலைகலையும் தலைத்திருக்கிை 
விருடெ்ங்கைின் கிலைகலையும் 
ஆை்ைைரிகலையும் சகாை்டுேந்து, 
உங்கை் வதேனாகிய கரத்்தருலடய 
ெந்நிதியிை் ஏழுநாளும் 
மகிை்ெச்ியாயிருங்கை்.

உபாகேே் 16:11 உன் 
வதேனாகிய கரத்்தர ்தமது நாமம் 
விைங்கும்படி சதரிந்துசகாை்ளும் 
ஸ்தானத்திவை, நீயும், உன் 
குமாரனும், உன் குமாரத்தியும், 
உன் வேலைக்காரனும், 
உன்வேலைக்காரியும், உன் 
ோெை்கைிை் இருக்கிை வைவியனும், 
உன்னிடத்திை் இருக்கிை 
பரவதசியும், திக்கை்ை பிை்லையும், 
விதலேயும், உன் வதேனாகிய 
கரத்்தருலடய ெந்நிதியிை் 
ெந்வதாேப்படட்ு,

சங்கீதே் 5:11 உம்லம 
நம்புகிைேரக்ை் யாேரும் 
ெந்வதாஷித்து எந்நாளும் 
சகம்பீரிப்பாரக்ைாக; நீர ்
அேரக்லைக் காப்பாை்றுவீர;் 
உம்முலடய நாமத்லத 
வநசிக்கிைேரக்ை் உம்மிை் 
கைிகூருோரக்ைாக.

சங்கீதே் 32:11 நீதிமான்கவை, 
கரத்்தருக்குை் மகிை்ந்து 
கைிகூருங்கை்; செம்லமயான 
இருதயமுை்ைேரக்வை, 
நீங்கை் எை்ைாரும் ஆனந்த 
முைக்கமிடுங்கை்.
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சங்கீதே் 64:10 நீதிமான் 
கரத்்தருக்குை் மகிை்ந்து, அேலர 
நம்புோன்; செம்லமயான 
இருதயமுை்ைேரக்ை் யாேரும் 
வமன்லமபாராடட்ுோரக்ை்.

சங்கீதே் 68:3 நீதிமான்கவைா 
வதேனுக்குமுன்பாக மகிை்ந்து 
கைிகூரந்்து, ஆனந்த 
ெந்வதாேமலடோரக்ை்.

சங்கீதே் 107:30 
அலமதலுை்டானதினிமித்தம 
அேரக்ை் ெந்வதாேப்படுகிைாரக்ை்; 
தாங்கை் நாடின துலைமுகத்திை் 
அேரக்லைக் சகாை்டுேந்து 
வெரக்்கிைார.்

சங்கீதே் 118:24 இது கரத்்தர ்
உை்டுபை்ைின நாை், இதிவை 
கைிகூரந்்து மகிைக்கடவோம்.

சங்கீதே் 149:2 இஸ்ரவேை் தன்லன 
உை்டாக்கினேரிை் மகிைவும், 
சீவயான் குமாரர ்தங்கை் ராஜாவிை் 
கைிகூரவுங்கடேரக்ை்.

உன்னதப்பாட்டு 1:4 என்லன 
இழுத்துக்சகாை்ளும் உமக்குப் 
பின்வன ஓடி ேருவோம்; ராஜா 
என்லனத் தமது அலைகைிை் 
அலைத்துக்சகாை்டுேந்தார;் 
நாங்கை் உமக்குை் கைிகூரந்்து 
மகிழுவோம்; திராடெ்ரெத்லதப் 
பாரக்்கிலும் உமது வநெத்லத 
நிலனப்வபாம்; உத்தமரக்ை் 
உம்லம வநசிக்கிைாரக்ை்.

ஏசாயா 9:3 அந்த ஜாதிலயத் 
திரைாக்கி, அதை்கு மகிை்ெச்ிலயப் 

சபருகப்பை்ைினீர;் அறுப்பிை் 
மகிை்கிைதுவபாைவும், 
சகாை்லைலயப் 
பங்கிடட்ுக்சகாை்ளுலகயிை் 
கைிகூருகிைதுவபாைவும், 
உமக்குமுன்பாக மகிழுகிைாரக்ை்.

ஏசாயா 25:9 அக்காைத்திவை: 
இவதா, இேவர நம்முலடய வதேன்; 
இேருக்காகக் காத்திருந்வதாம், 
இேர ்நம்லம இரடச்ிப்பார;் 
இேவர கரத்்தர,் இேருக்காகக் 
காத்திருந்வதாம்; இேருலடய 
ரடச்ிப்பினாை் கைிகூரந்்து 
மகிழுவோம் என்று சொை்ைப்படும்.

எமரமியா 31:12 அேரக்ை் 
ேந்து, சீவயானின் உெச்ியிவை 
சகம்பீரித்து, கரத்்தர ்அருளும் 
வகாதுலம, திராடெ்ரெம், 
எை்சைய், ஆடட்ுக்குடட்ிகை், 
கன்றுக்குடட்ிகை் 
என்பலேகைாகிய 
இந்த நன்லமகளுக்காக 
ஓடிேருோரக்ை்; அேரக்ளுலடய 
ஆத்துமா நீரப்்பாய்ெெ்ைான 
வதாடட்ம்வபாலிருக்கும்; அேரக்ை் 
இனித் சதாய்ந்துவபாேதிை்லை.

13 அப்சபாழுது கன்னிலககளும், 
ோலிபரும், முதிவயாருங்கூட 
ஆனந்தக்கைிப்பாய் மகிழுோரக்ை்; 
நான் அேரக்ை் துக்கத்லதெ ்
ெந்வதாேமாக மாை்றி, 
அேரக்லைத் வதை்றி, அேரக்ை் 
ெஞ்ெைம் நீங்க அேரக்லைெ ்
ெந்வதாேப்படுத்துவேன்.

ஆபகூக் 3:18 நான் கரத்்தருக்குை் 
மகிை்ெச்ியாயிருப்வபன், என் 
இரடச்ிப்பின் வதேனுக்குை் 

ஏொயா



332

கைிகூருவேன்.

சகரியா 2:10 சீவயான் குமாரத்திவய, 
சகம்பீரித்துப்பாடு; இவதா, 
நான் ேந்து உன் நடுவிை் 
ோெம்பை்ணுவேன் என்று கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார.்

ேத்மதயு 
5:3 ஆவியிை் எைிலமயுை்ைேரக்ை் 
பாக்கியோன்கை்; பரவைாக 
ராஜ்யம் அேரக்ளுலடயது.

ேத்மதயு 
5:5 ொந்தகுைமுை்ைேரக்ை் 
பாக்கியோன்கை்; 
அேரக்ை் பூமிலயெ ்
சுதந்தரித்துக்சகாை்ளுோரக்ை்.

ேத்மதயு 11:29 நான் ொந்தமும் 
மனத்தாை்லமயுமாயிருக்கிவைன்; 
என் நுகத்லத உங்கை்வமை் 
ஏை்றுக்சகாை்டு, என்னிடத்திை் 
கை்றுக்சகாை்ளுங்கை். அப்சபாழுது, 
உங்கை் ஆத்துமாக்களுக்கு 
இலைப்பாறுதை் கிலடக்கும்.

லுூக்கா 1:14 உனக்குெ ்
ெந்வதாேமும் மகிை்ெச்ியும் 
உை்டாகும், அேன் 
பிைப்பினிமித்தம் அவநகர ்
ெந்வதாேப்படுோரக்ை்.

லுூக்கா 2:10 வதேதூதன் அேரக்லை 
வநாக்கி: பயப்படாதிருங்கை்; 
இவதா, எை்ைா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த 
ெந்வதாேத்லத உை்டாக்கும் 
நை்செய்திலய உங்களுக்கு 
அறிவிக்கிவைன்.

மயாோன் 3:29 மைோடட்ிலய 
உலடயேவன மைோைன்; 
மைோைனுலடய வதாைவனா 
அருவக நின்று, அேருலடய 
சொை்லைக் வகடக்ிைேனாய் 
மைோைனுலடய 
ெத்தத்லதக் குறித்து மிகவும் 
ெந்வதாேப்படுகிைான்; இந்தெ ்
ெந்வதாேம் இப்சபாழுது எனக்குெ ்
ெம்பூரைமாயிை்று.

மயாோன் 16:22 அதுவபாை 
நீங்களும் இப்சபாழுது 
துக்கமலடந்திருக்கிறீரக்ை். 
நான் மறுபடியும் உங்கலைக் 
காை்வபன், அப்சபாழுது உங்கை் 
இருதயம் ெந்வதாேப்படும், 
உங்கை் ெந்வதாேத்லத 
ஒருேனும் உங்கைிடத்திலிருந்து 
எடுத்துப்வபாடமாடட்ான்.

மயாோன் 20:20 அேர ்
இப்படிெ ்சொை்லித் தம்முலடய 
லககலையும் விைாலேயும் 
அேரக்ளுக்குக் காை்பித்தார.் 
சீேரக்ை் கரத்்தலரக்கை்டு 
ெந்வதாேப்படட்ாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
5:41 அேருலடய நாமதத்ுக்காகத் 
தாங்கை் அேமானமலடேதை்குப் 
பாத்திரராக 
எை்ைப்படட்படியினாை், 
ெந்வதாேமாய் ஆவைாெலன 
ெங்கத்லதவிடட்ுப் 
புைப்படட்ுப்வபாய்,

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:48 புைஜாதியார ்அலதக் 
வகடட்ுெ ்ெந்வதாேப்படட்ு, 
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கரத்்தருலடய ேெனத்லத 
மகிலமப்படுத்தினாரக்ை். நித்திய 
ஜீேனுக்கு நியமிக்கப்படட்ேரக்ை் 
எேரக்வைா அேரக்ை் 
விசுோசித்தாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:52 சீேரக்ை் 
ெந்வதாேத்தினாலும் பரிசுத்த 
ஆவியினாலும் நிரப்பப்படட்ாரக்ை்.

பிலிப்பியர் 2:17 வலும், உங்கை் 
விசுோெமாகிய பலியின்வமலும் 
ஊழியத்தின்வமலும் நான் 
ோரக்்கப்படட்ுப்வபானாலும், 
நான் மகிை்ந்து, 
உங்கைலனேவராடுங்கூடெ ்
ெந்வதாேப்படுவேன்.

18 இதினிமித்தம் நீங்களும் 
மகிை்ந்து, என்வனாவடகூடெ ்
ெந்வதாேப்படுங்கை்.

பிலிப்பியர் 4:4 கரத்்தருக்குை் 
எப்சபாழுதும் ெந்வதாேமாயி-
ருங்கை்; ெந்வதாேமாயிருங்கை் 
என்று மறுபடியும் சொை்லுகிவைன்.

1 வதசமலானிக்மகயர் 3:9 வமலும், 
நம்முலடய வதேனுக்கு முன்பாக 
நாங்கை் உங்கலைக்குறித்து 
அலடந்திருக்கிை மிகுந்த 
ெந்வதாேத்திை்காக, நாங்கை் 
வதேனுக்கு எே்விதமாய் 
ஸ்வதாத்திரம் செலுத்துவோம்?

1 மபதுரு 4:13 கிறிஸ்துவின் 
மகிலமசேைிப்படும்வபாது நீங்கை் 
கைிகூரந்்து மகிழும்படியாக 
அேருலடய பாடுகளுக்கு 
நீங்கை் பங்காைிகைானதாை் 

ெந்வதாேப்படுங்கை்.

1 மயாோன் 1:4 உங்கை் 
ெந்வதாேம் நிலைோயிருக்கும்படி 
இலேகலை உங்களுக்கு 
எழுதுகிவைன்.

வமலும் காை்க: எை்ைாகமம் 10:10; உபாகமம் 
12:7,12,18; உபாகமம் 14:26; உபாகமம் 16:14; 

உபாகமம் 26:11; உபாகமம் 27:7; 1 ொமுவேை் 
2:1; 1 இராஜாக்கை் 1:39,40; 1 நாைாகமம் 15:16; 

2 நாைாகமம் 29:30; 2 நாைாகமம் 30:23,26; 
சநவகமியா 8:9,11,16; சநவகமியா 12:43,44; எஸ்தர ்
9:22; ெங்கீதம் 2:11; ெங்கீதம் 9:2,14; ெங்கீதம் 13:5; 

ெங்கீதம் 14:7; ெங்கீதம் 16:9,11; ெங்கீதம் 28:7; 
ெங்கீதம் 31:7; ெங்கீதம் 32:7; ெங்கீதம் 33:1,3,21; 
ெங்கீதம் 34:2; ெங்கீதம் 35:9,27; ெங்கீதம் 40:16; 
ெங்கீதம் 43:4; ெங்கீதம் 45:8,15; ெங்கீதம் 48:11; 

ெங்கீதம் 51:8,12,14; ெங்கீதம் 53:6; ெங்கீதம் 
59:16; ெங்கீதம் 63:5,7,11; ெங்கீதம் 66:6; ெங்கீதம் 

67:4; ெங்கீதம் 69:32; ெங்கீதம் 70:4; ெங்கீதம் 
81:1; ெங்கீதம் 89:16; ெங்கீதம் 90:14,15; ெங்கீதம் 
92:4; ெங்கீதம் 95:1; ெங்கீதம் 96:11,12; ெங்கீதம் 

97:1,8,11,12; ெங்கீதம் 98:4; ெங்கீதம் 100:2; ெங்கீதம் 
104:34; ெங்கீதம் 105:3,43; ெங்கீதம் 106:5; ெங்கீதம் 

107:42; ெங்கீதம் 119:14,62,74,111; ெங்கீதம் 122:1; 
ெங்கீதம் 126:3; ெங்கீதம் 149:5; நீதிசமாழிகை் 

10:28; நீதிசமாழிகை் 15:15; ஏொயா 9:3; ஏொயா 
12:3,6; ஏொயா 24:14; ஏொயா 30:29; ஏொயா 

35:1,2,10; ஏொயா 41:16; ஏொயா 44:23; ஏொயா 
51:5,13; ஏொயா 54:1; ஏொயா 55:12; ஏொயா 56:7; 

ஏொயா 60:15; ஏொயா 61:3,7,10; ஏொயா 62:5; 
ஏொயா 65:18,19; ஏொயா 66:2,10,14; எவரமியா 

15:16; எவரமியா 33:9,11; எவரமியா 49:25; வயாவேை் 
2:21,23; செப்பனியா 3:14,17; ெகரியா 8:19; ெகரியா 

9:9; ெகரியா 10:7; மத்வதயு 2:10; மத்வதயு 5:12; 
மத்வதயு 13:44; லுூக்கா 1:47,58; லுூக்கா 6:23; 
லுூக்கா 10:17,20; லுூக்கா 15:7,23,32; லுூக்கா 

19:6,37; லுூக்கா 24:41,52; வயாோன் 4:36; வயாோன் 
8:56; வயாோன் 14:28; வயாோன் 15:11; வயாோன் 
16:20,24; வயாோன் 17:13; அப்வபாஸ்தைருலடய 
நடபடிகை் 2:26,28,46,47; அப்வபாஸ்தைருலடய 

நடபடிகை் 8:8,39; அப்வபாஸ்தைருலடய 
நடபடிகை் 11:23; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 

14:17; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 
15:3,31; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 
16:34; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 

20:24; வராமர ்12:12,15; வராமர ்14:17; வராமர ்
15:10,13; 1 சகாரிந்தியர ்12:26; 2 சகாரிந்தியர ்
1:24; 2 சகாரிந்தியர ்2:3; 2 சகாரிந்தியர ்7:4; 2 

சகாரிந்தியர ்8:2; கைாத்தியர ்5:22; பிலிப்பியர ்
1:4,18,25; பிலிப்பியர ்2:2,29; பிலிப்பியர ்

3:1; பிலிப்பியர ்4:1; சகாவைாசெயர ்1:11; 1 
சதெவைானிக்வகயர ்1:6; 1 சதெவைானிக்வகயர ்
2:20; 1 சதெவைானிக்வகயர ்3:9; 2 தீவமாத்வதயு 
1:4; எபிசரயர ்10:34; 1 வபதுரு 1:6,8; வயாோன் 

1:12,4; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 14:3; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 19:7.
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H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 29:22 ஆமகயால், 
ஆபிரகாமே மீட்டுக்வகாண்ட 
கரத்்தர் யாக்மகாபின் 
ேே்சத்மதக் குறித்து: 
இனி யாக்மகாபு 
வேட்கப்படுேதில்மல; 
இனி அேன் முகே் 
வசத்துப்மபாேதுமில்மல.

23 அேன் என் கரங்களின் 
வசயலாகிய தன் 
பிள்மளகமள தன் நடுவிமல 
காணுே்மபாது, என் நாேத்மதப் 
பரிசுத்தப்படுத்துோரக்ள்; 
யாக்மகாபின் பரிசுத்தமர 
அேரக்ள் பரிசுத்தப்படுத்தி, 
இஸ்ரமேலின் மதேனுக்குப் 
பயப்படுோரக்ள்.

24 ேழுவிப்மபாகிற ேனமத 
உமடயேரக்ள் புத்திோன்களாகி, 
முறுமுறுக்கிறேரக்ள் உபமதசே் 
கற்றுக்வகாள்ளுோரக்ள்.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 2:37 இலத அேரக்ை் 
வகடட்சபாழுது, இருதயத்திவை 
குத்தப்படட்ேரக்ைாகி, 
வபதுருலேயும் மை்ை 
அப்வபாஸ்தைலரயும் பாரத்்து. 
ெவகாதரவர, நாங்கை் என்ன 
செய்யவேை்டும் என்ைாரக்ை்.

எமபசியர் 2:10 ஏசனனிை், 
நை்கிரிலயகலைெ ்செய்கிைதை்கு 
நாம் கிறிஸ்து இவயசுவுக்குை் 
சிருே்டிக்கப்படட்ு, வதேனுலடய 
செய்லகயாயிருக்கிவைாம்; 
அலேகைிை் நாம் நடக்கும்படி 

அேர ்முன்னதாக அலேகலை 
ஆயத்தம்பை்ைியிருக்கிைார.்

1 தீமோத்மதயு 1:13 முன்வன 
நான் தூஷிக்கிைேனும், 
துன்பப்படுத்துகிைேனும், 
சகாடுலம 
செய்கிைேனுமாயிருந்வதன்; 
அப்படியிருந்தும், நான் 
அறியாமை் அவிசுோெத்தினாவை 
அப்படிெச்ெய்தபடியினாை் 
இரக்கம்சபை்வைன்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #4; ஏொயா 5:16; ஏொயா 
8:13; மத்வதயு 5:9; லுூக்கா 15:17-19; வயாோன் 6:45; 
2 சகாரிந்தியர ்4:2-6; கைாத்தியர ்5:22,23; 1 வபதுரு 

2:9.

D09 மேசியாமே இரட்சகர்.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.

ஏசாயா 30:18 ஆனாலுே் 
உங்களுக்கு இரங்குே்படி கரத்்தர் 
காத்திருப்பார,் உங்கள்மேல் 
ேனதுருகுே்படி எழுந்திருப்பார;் 
கரத்்தர் நீதிவசய்கிற மதேன்; 
அேருக்குக் காத்திருக்கிற 
அமனேருே் பாக்கியோன்கள்.

19 சீமயாமனச ்மசர்ந்த 
ஜனங்கள் எருசமலமில் 
ோசோயிருப்பாரக்ள்; இனி 
நீ அழுதுவகாண்டிராய்; உன் 
கூப்பிடுதலின் சத்தத்துக்கு 
அேர் உருக்கோய் இரங்கி 
அமதக் மகட்டவுடமன உனக்கு 
ேறுஉத்தரவு அருளுோர.்

20 ஆண்டேர் உங்களுக்குத் 
துன்பத்தின் அப்பத்மதயுே், 
உபத்திரேத்தின் தண்ணமீரயுே் 
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வகாடுத்தாலுே், உன் 
மபாதகரக்ள் இனி ஒருமபாதுே் 
ேமறந்திருக்கோட்டாரக்ள்; உன் 
கண்கள் உன் மபாதகரக்மளக் 
காணுே்.

ஏசாயா 30:21-25 
ஏசாயா 30:26 கரத்்தர் தேது 

ஜனத்தின் முறிமேக் கட்டி, 
அதின் அடிக்காயத்மதக் 
குணோக்குே் நாளிமல, 
சந்திரனுமடய 
வேளிசச்ே் சூரியனுமடய 
வேளிசச்த்மதப்மபாலவுே், 
சூரியனுமடய வேளிசச்ே் 
ஏைத்தமனயாய் ஏழு பகலின் 
வேளிசச்த்மதப்மபாலவுே் 
இருக்குே்.

ஏசாயா 30:27-28 
ஏசாயா 30:29 பண்டிமக 

ஆசரிக்கப்படுே் இராத்திரியிமல 
பாடுகிறதுமபாலப் 
பாடுவீரக்ள்; கரத்்தருமடய 
பரே்தோகிய இஸ்ரமேலின் 
கன்ேமலயண்மடக்குப்மபாக 
நாகசுரத்மதாமட 
நடந்துேருகிறமபாது 
ேகிழுகிறதுமபால ேகிை்வீரக்ள்.

ஏசாயா 30:30-33

மராேர் 11:25 வமலும், ெவகாதரவர, 
நீங்கை் உங்கலைவய 
புத்திமான்கசைன்று 
எை்ைாதபடிக்கு ஒரு 
இரகசியத்லத நீங்கை் 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கிவைன்; 
அசதன்னசேனிை், 
புைஜாதியாருலடய நிலைவு 
உை்டாகும்ேலரக்கும் 
இஸ்ரவேைரிசைாரு பங்குக்குக் 
கடினமான மனதுை்டாயிருக்கும்.

26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

27 நான் அேரக்ளுலடய 
பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

எபிவரயர் 
8:10 அந்த நாடக்ளுக்குப்பின்பு 
நான் இஸ்ரவேை் 
குடும்பத்தாவராவட பை்ணும் 
உடன்படிக்லகயாேது: என்னுலடய 
பிரமாைங்கலை அேரக்ளுலடய 
மனதிவை லேத்து, அேரக்ளுலடய 
இருதயங்கைிை் அலேகலை 
எழுதுவேன்; நான் அேரக்ை் 
வதேனாயிருப்வபன், அேரக்ை் என் 
ஜனமாயிருப்பாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5.

ஏொயா
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E08 மேசியாவின் நியாயே்.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.

ஏசாயா 32:1 இமதா, ஒரு ராஜா 
நீதியாக அராசாளுோர;் 
பிரபுக்களுே் நியாயோகத் 
துமரத்தனே்பண்ணுோரக்ள்..

2 அேர் காற்றுக்கு ஒதுக்காகவுே், 
வபருவேள்ளத்துக்குப் 
புகலிடோகவுே், ேறண்ட 
நிலத்துக்கு நீரக்்கால்களாகவுே் 
விடாய்த்த பூமிக்குப் 
வபருங்கன்ேமலயின் 
நிைலாகவுே் இருப்பார.்

ஏசாயா 32:3,4

ஏசாயா 9:6 நமக்கு ஒரு பாைகன் 
பிைந்தார;் நமக்கு ஒரு குமாரன் 
சகாடுக்கப்படட்ார;் கரத்்தத்துேம் 
அேர ்வதாைின்வமலிருக்கும்; 
அேர ்நாமம் அதிெயமானேர,் 
ஆவைாெலனக் கரத்்தா, 
ேை்ைலமயுை்ை வதேன், 
நித்திய பிதா, ெமாதானப்பிரபு 
என்னப்படும்.

7 தாவீதின் சிங்காெனத்லதயும் 
அேனுலடய ராஜ்யத்லதயும் 
அேர ்திடப்படுத்தி அலத 
இதுமுதை்சகாை்டு 
என்சைன்லைக்கும் 
நியாயத்திலும் நீதியினாலும் 
நிலைப்படுத்தும்படிக்கு, 
அேருலடய கரத்்தத்துேத்தின் 
சபருக்கத்துக்கும், அதின் 
ெமாதானத்துக்கும் முடிவிை்லை; 
வெலனகைின் கரத்்தருலடய 
லேராக்கியம் இலதெ ்செய்யும்.

ேத்மதயு 5:6 நீதியின்வமை் 

பசிதாகமுை்ைேரக்ை் 
பாக்கியோன்கை்; அேரக்ை் 
திருப்தியலடோரக்ை்.

ேத்மதயு 11:28 ேருத்தப்படட்ுப் 
பாரஞ்சுமக்கிைேரக்வை நீங்கை் 
எை்ைாரும் என்னிடத்திை் 
ோருங்கை்; நான் உங்களுக்கு 
இலைப்பாருதை் தருவேன்.

மயாோன் 4:14 நான் சகாடுக்கும் 
தை்ைீலரக் குடிக்கிைேனுக்வகா 
ஒருக்காலும் தாகமுை்டாகாது; 
நான் அேனுக்குக் சகாடுக்கும் 
தை்ைீர ்அேனுக்குை்வை 
நித்தியஜீேகாைமாய் ஊறுகிை 
நீரூை்ைாயிருக்கும் என்ைார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; ஏொயா 7:14; மீகா 5:4,5.

G04 மேசியா தனது ஆவிமய 
உங்கள் மீது  ஊற்றுோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 32:15 உன்னதத்திலிருந்து 
நே்மேல் ஆவி ஊற்றப்படுேட்டுே் 
அப்படிமய இருக்குே்; 
அப்வபாழுது ேனாந்தரே் 
வசழிப்பான ேயல்வேளியாகுே்; 
வசழிப்பான ேயல்வேளி காடாக 
எண்ணப்படுே்.

16 ேனாந்தரத்திமல நியாயே் 
ோசோயிருக்குே், வசழிப்பான 
ேயல்வேளியிமல நீதி 
தங்கித்தரிக்குே்.

17 நீதியின் கிரிமய சோதானமுே், 
நீதியின் பலன் என்றுமுள்ள 
அேரிக்மகயுே் சுகமுோே்.
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18 என் ஜனே் சோதான 
தாபரங்களிலுே், நிமலயான 
ோசஸ்தலங்களிலுே், 
அமேதியாய்த் தங்குே் 
இடங்களிலுே் குடியிருக்குே்.

ஏசாயா 44:3 தாகமுை்ைேன்வமை் 
தை்ைீலரயும், ேைை்ட 
நிைத்தின்வமை் ஆறுகலையும் 
ஊை்றுவேன்; உன் ெந்ததியின்வமை் 
என் ஆவிலயயும், உன் 
ெந்தானத்தின்வமை் என் 
ஆசீரே்ாதத்லதயும் ஊை்றுவேன்.

மயாோன் 7:37 பை்டிலகயின் 
கலடசிநாைாகிய பிரதான நாைிவை 
இவயசு நின்று, ெத்தமிடட்ு: ஒருேன் 
தாகமாயிருந்தாை் என்னிடத்திை் 
ேந்து, பானம்பை்ைக்கடேன்.

38 வேதோக்கியம் 
சொை்லுகிைபடி என்னிடத்திை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேசனேவனா 
அேன் உை்ைத்திலிருந்து 
ஜீேத்தை்ைீருை்ை நதிகை் ஓடும் 
என்ைார.்

39 தம்லம விசுோசிக்கிைேரக்ை் 
அலடயப்வபாகிை 
ஆவிலயக்குறித்து 
இப்படிெச்ொன்னார.் 
இவயசு இன்னும் 
மகிலமப்படாதிருந்தபடியினாை் 
பரிசுத்த ஆவி இன்னும் 
அருைப்படவிை்லை.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:17 கலடசிநாடக்ைிை் நான் 
மாம்ெமான யாேரவ்மலும் 
என் ஆவிலய ஊை்றுவேன், 
அப்சபாழுது உங்கை் குமாரரும் 
உங்கை் குமாரத்திகளும் 

தீரக்்கதரிெனஞ்சொை்லுோரக்ை்; 
உங்கை் ோலிபர ்தரிெனங்கலை 
அலடோரக்ை்; உங்கை் மூப்பர ்
சொப்பனங்கலைக் காை்பாரக்ை்;

18 என்னுலடய ஊழியக்காரரவ்மலும், 
என்னுலடய 
ஊழியக்காரிகை்வமலும் 
அந்நாடக்ைிை் என் ஆவிலய 
ஊை்றுவேன், அப்சபாழுது அேரக்ை் 
தீரக்்கதரிெனஞ் சொை்லுோரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 2:33 அேர ்
வதேனுலடய ேைதுகரத்தினாவை 
உயரத்்தப்படட்ு, பிதா அருைிய 
ோக்குத்தத்தத்தின்படி பரிசுத்த 
ஆவிலயப் சபை்று, நீங்கை் 
இப்சபாழுது காை்கிைதும் 
வகடக்ிைதுமாகிய இலதப் 
சபாழிந்தருைினார.்

கலாத்தியர் 5:22 ஆவியின் 
கனிவயா, அன்பு, ெந்வதாேம், 
ெமாதானம், நீடியசபாறுலம, தயவு, 
நை்குைம், விசுோெம்,

2 வகாரிந்தியர் 3:8 ஒழிந்துவபாகிை 
மகிலமலயயுலடய அந்த 
ஊழியம் அப்படிப்படட் 
மகிலமயுை்ைதாயிருந்தாை், 
ஆவிக்குரிய ஊழியம் எே்ேைவு 
அதிக மகிலமயுை்ைதாயிருக்கும்?

தீத்து 3:5 நாம் செய்த 
நீதியின் கிரிலயகைினிமித்தம் 
அேர ்நம்லம இரடச்ியாமை், 
தமது இரக்கத்தின்படிவய, 
மறுசஜன்ம முழுக்கினாலும், 
பரிசுத்த ஆவியினுலடய 
புதிதாக்குதலினாலும் நம்லம 
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இரடச்ித்தார.்
6 தமது கிருலபயினாவை நாம் 

நீதிமான்கைாக்கப்படட்ு, 
நித்திய ஜீேனுை்டாகும் 
என்கிை நம்பிக்லகயின்படி 
சுதந்தரமாகத்தக்கதாக,

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; நீதிசமாழிகை் 1:23; 
ெங்கீதம் 104:30; லுூக்கா 24:49.

B18 மேசியாவின் பரிசுத்தே், அைகு 
ேற்றுே் ேகிமே.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

     
ஏசாயா 33:17 உன் கண்கள் 

ராஜாமே ேகிமே 
வபாருந்தினேராகக் காணுே், 
தூரத்திலுள்ள மதசத்மதயுே் 
பாரக்்குே்.

ஏசாயா 33:18-19
ஏசாயா 33:20 நே்முமடய 

பண்டிமககள் ஆசரிக்கப்படுே் 
நகரோகிய சீமயாமன 
மநாக்கிப்பார;் உன் கண்கள் 
எருசமலமே அேரிக்மகயான 
தாபரோகவுே் வபயரக்்கப்படாத 
கூடாரோகவுே் காணுே்; இனி 
அதின் முமளகள் என்மறக்குே் 
பிடுங்கப்படுேதுமில்மல, அதின் 
கயிறுகளில் ஒன்றுே் அறுந்து 
மபாேதுமில்மல.

21 ேகிமேயுள்ள கரத்்தர் அங்மக 
நேக்கு ேகா விசாலோன 
நதிகளுே் ஆறுகளுமுள்ள 
ஸ்தலே்மபாலிருப்பார;் 

ேலிக்கிற படவு அங்மக ஓடுேதுே் 
இல்மல, வபரிய கப்பல் அங்மக 
கடந்துேருேதுே் இல்மல.

22 கரத்்தர் நே்முமடய 
நியாயாதிபதி, 
கரத்்தர் நே்முமடய 
நியாயப்பிரோணிகர,் கரத்்தர் 
நே்முமடய ராஜா, அேர் நே்மே 
இரட்சிப்பார.்

23 உன் கயிறுகள் தளர்ந்துமபாே்; 
பாய்ேரத்மதக் 
வகட்டிப்படுத்தவுே் பாமய 
விரிக்கவுங் கூடாேற்மபாே்; 
அப்வபாழுது திரளான 
வகாள்மளப்வபாருள் 
பங்கிடப்படுே்; சப்பாணிகளுே் 
வகாள்மளயாடுோரக்ள்.

24 வியாதிப்பட்டிருக்கிமறன் என்று 
நகரோசிகள் வசால்ேதில்மல; 
அதில் ோசோயிருக்கிற 
ஜனத்தின் அக்கிரேே் 
ேன்னிக்கப்பட்டிருக்குே்.

எமரமியா 31:33 
அந்நாடக்ளுக்குப் பிை்பாடு, நான் 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்வதாவட 
பை்ைப்வபாகிை 
உடன்படிக்லகயாேது; நான் என் 
நியாயப்பிரமாைத்லத அேரக்ை் 
உை்ைத்திவை லேத்து, அலத 
அேரக்ை் இருதயத்திவை எழுதி, 
நான் அேரக்ை் வதேனாயிருப்வபன், 
அேரக்ை் என் ஜனமாயிருப்பாரக்ை் 
என்று கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

ேத்மதயு 17:2 அேரக்ளுக்கு 
முன்பாக மறுரூபமானார;் அேர ்
முகம் சூரியலனப்வபாைப் 
பிரகாசித்தது, அேர ்ேஸ்திரம் 
சேைிெெ்த்லதப்வபாை 
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சேை்லமயாயிை்று.

ேத்மதயு 21:5 தீரக்்கதரிசியினாை் 
உலரக்கப்படட்து நிலைவேறும்படி 
இசதை்ைாம் நடந்தது.

லுூக்கா 1:33 அேர ்யாக்வகாபின் 
குடும்பத்தாலர என்சைன்லைக்கும் 
அரொளுோர;் அேருலடய 
ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது என்ைான்.

மயாோன் 1:14 அந்த ோரத்்லத 
மாம்ெமாகி, கிருலபயினாலும் 
ெத்தியத்தினாலும் நிலைந்தேராய், 
நமக்குை்வை ோெம்பை்ைினார;் 
அேருலடய மகிலமலயக் 
கை்வடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒவர 
வபைானேருலடய மகிலமக்கு ஏை்ை 
மகிலமயாகவே இருந்தது.

மயாோன் 17:24 பிதாவே, 
உைகத்வதாை்ைத்துக்கு முன் நீர ்
என்னிை் அன்பாயிருந்தபடியினாை், 
நீர ்எனக்குத் தந்த என்னுலடய 
மகிலமலய நீர ்எனக்குத் 
தந்தேரக்ை் காணும்படியாக, நான் 
எங்வக இருக்கிவைவனா அங்வக 
அேரக்ளும் என்னுடவனகூட இருக்க 
விரும்புகிவைன்.

மயாோன் 18:37 அப்சபாழுது 
பிைாத்து அேலர வநாக்கி: 
அப்படியானாை் நீ ராஜாவோ 
என்ைான். இவயசு பிரதியுத்தரமாக: 
நீர ்சொை்லுகிைபடி நான் 
ராஜாதான்; ெத்தியத்லதக்குறித்துெ ்
ொடச்ிசகாடுக்க நான் பிைந்வதன், 
இதை்காகவே இந்த உைகத்திை் 
ேந்வதன்; ெத்தியோன் எேனும் என் 
ெத்தம் வகடக்ிைான் என்ைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
10:42 அன்றியும் அேவர 
உயிவராடிருக்கிைேரக்ளுக்கும் 
மரித்வதாரக்ளுக்கும் 
வதேனாை் ஏை்படுத்தப்படட் 
நியாதிபதிசயன்று ஜனங்களுக்குப் 
பிரெங்கிக்கவும், ொடச்ியாக 
ஒப்புவிக்கவும், அேர ்எங்களுக்குக் 
கடட்லையிடட்ார.்

1 வகாரிந்தியர் 15:24 அதன்பின்பு 
முடிவு உை்டாகும்; அப்சபாழுது 
அேர ்ெகை துலரத்தனத்லதயும் 
ெகை அதிகாரத்லதயும் 
ேை்ைலமலயயும் 
பரிகரித்து, வதேனும் 
பிதாவுமாயிருக்கிைேருக்கு 
ராஜ்யத்லத ஒப்புக்சகாடுப்பார.்

25 எை்ைாெ ்ெத்துருக்கலையும் 
தமது பாதத்திை்குக் 
கீைாக்கிப்வபாடும்ேலரக்கும், அேர ்
ஆளுலகசெய்யவேை்டியது.

1 தீமோத்மதயு 6:13 நம்முலடய 
கரத்்தராகிய இவயசுகிறிஸ்து 
பிரென்னமாகும்ேலரக்கும், 
நீ இந்தக் கை்பலனலய 
மாசிை்ைாமலும் குை்ைமிை்ைாமலும் 
லகக்சகாை்ளும்படிக்கு,

14 எை்ைாேை்லையும் உயிவராடிருக்கெ ்
செய்கிை வதேனுலடய 
ெந்நிதானத்திவையும், 
சபாந்தியுபிைாத்துவின் 
முன்னின்று நை்ை அறிக்லகலயெ ்
ொடச்ியாக விைங்கப்பை்ைின 
கிறிஸ்து இவயசுவினுலடய 
ெந்நிதானத்திவையும் உனக்குக் 
கடட்லையிடுகிவைன்.

15 அந்தப் பிரென்னமாகுதலை 
வதேன் தம்முலடய காைங்கைிை் 
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சேைிப்படுத்துோர,் அேவர 
நித்தியானந்தமுை்ை ஏக 
ெக்கராதிபதியும், ராஜாதி 
ராஜாவும், கரத்்தாதி கரத்்தாவும்,

1 மயாோன் 3:2 
பிரியமானேரக்வை, இப்சபாழுது 
வதேனுலடய 
பிை்லைகைாயிருக்கிவைாம், இனி 
எே்விதமாயிருப்வபாசமன்று 
இன்னும் சேைிப்படவிை்லை; 
ஆகிலும் அேர ்சேைிப்படும்வபாது 
அேர ்இருக்கிைேை்ைமாகவே 
நாம் அேலரத் தரிசிப்பதினாை், 
அேருக்கு ஒப்பாயிருப்வபாசமன்று 
அறிந்திருக்கிவைாம்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 11:15 
ஏைாம் தூதன் எக்காைம் ஊதினான்; 
அப்சபாழுது உைகத்தின் ராஜ்ய-
ங்கை் நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்ெதாகா-
ைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் பை்ணு-
ோர ்என்னும் சகம்பீர ெத்தங்கை் 
ோனத்திை் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:3 அேரக்ை் வதேனுலடய 
ஊழியக்காரனாகிய 
வமாவெயின் பாடல்டயும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
பாடல்டயும் பாடி: 
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனாகிய 
கரத்்தாவே, வதேரீருலடய 
கிரிலயகை் மகத்துேமும் 
ஆெெ்ரியமுமானலேகை்; 
பரிசுத்தோன்கைின் ராஜாவே, 
வதேரீருலடய ேழிகை் நீதியும் 
ெத்தியமுமானலேகை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
17:14 இேரக்ை் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருடவன 
யுத்தம்பை்ணுோரக்ை், 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேர ்
கரத்்தாதி கரத்்தரும் ராஜாதி 
ராஜாவுமாயிருக்கிைபடியாை் 
அேரக்லை சஜயிப்பார;் 
அேவராடுகூட இருக்கிைேரக்ை் 
அலைக்கப்படட்ேரக்ளும் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்ேரக்ளும் 
உை்லமயுை்ைேரக்ளுமாயிருக்கி
ைாரக்ை் என்ைான்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; #6; #7; ெங்கீதம் 45:2; 
உன்னதப்பாடட்ு 5:10; ஏொயா 32:1,2; ெகரியா 9:17.

E05 மேசியாவின் அற்புதங்கள்.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.
H09 அேரது ஜனங்களின் 

எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 35:1 ேனாந்தரமுே் 
ேறண்ட நிலமுே் ேகிை்ந்து, 
கடுவேளி களித்து, 
புஷ்பத்மதப்மபால வசழிக்குே்.

2 அது மிகுதியாய்ச ்வசழித்து 
பூரித்து ஆனந்தக்களிப்புடன் 
பாடுே்; லீபமனானின் 
ேகிமேமயயுே் கர்மேல் 
சாமரான் என்பமேகளின் 
அலங்காரமுே் அதற்கு 
அளிக்கப்படுே்; அேரக்ள் 
கரத்்தருமடய ேகிமேமயயுே், 
நேது மதேனுமடய 
ேகத்துேத்மதயுே் காண்பாரக்ள்.

3 தளர்ந்த மககமளத் திடப்படுத்தி, 
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தள்ளாடுகிற முைங்கால்கமளப் 
பலப்படுத்துங்கள்.

4 ேனே் பதறுகிறேரக்மளப் 
பாரத்்து: நீங்கள் 
பயப்படாதிருங்கள், 
திடன்வகாள்ளுங்கள்; இமதா, 
உங்கள் மதேன் நீதிமயச ்
சரிக்கட்டவுே், உங்கள் மதேன் 
பதிலளிக்கவுே் ேருோர;் அேர் 
ேந்து உங்கமள இரட்சிப்பார் 
என்று வசால்லுங்கள்.

5 அப்வபாழுது குருடரின் கண்கள் 
திறக்கப்பட்டு, வசவிடரின் 
வசவிகள் திறவுண்டுமபாே்.

6 அப்வபாழுது முடேன் 
ோமனப்மபால் குதிப்பான்; 
ஊமேயன் நாவுே் வகே்பீரிக்குே்; 
ேனாந்தரத்திமல தண்ணரீக்ளுே், 
கடுவேளியிமல ஆறுகளுே் 
பாய்ந்மதாடுே்.

7 வேட்டாந்தமர 
தண்ணரீத்்தடாகமுே், ேறண்ட 
நிலே் நீரூற்றுகளுோகுே், 
ேலுசர்ப்பங்கள் தாபரித்துக் 
கிடந்த இடங்களிமல புல்லுே் 
வகாறுக்மகயுே் நாணலுே் 
உண்டாகுே்.

8 அங்மக வபருே்பாமதயான 
ேழியுே் இருக்குே்; அது பரிசுத்த 
ேழி என்னப்படுே்; தீட்டுள்ளேன் 
அதிமல நடந்துேருேதில்மல; 
அந்த ேழியில் நடக்கிறேரக்ள் 
மபமதயாயிருந்தாலுே் 
திமசவகட்டுப் மபாேதில்மல.

9 அங்மக சிங்கே் இருப்பதில்மல; 
துஷ்டமிருகே் அங்மக 
மபாேதுமில்மல, அங்மக 
காணப்படவுோட்டாது; 
மீட்கப்பட்டேரக்மள அதில் 
நடப்பாரக்ள்.

10 கரத்்தரால் மீட்கப்பட்டேரக்ள் 
திருே்பி, ஆனந்தக்களிப்புடன் 
பாடி, சீமயானுக்கு ேருோரக்ள்; 
நித்திய ேகிை்சச்ி அேரக்ள் 
தமலயின்மேலிருக்குே்; 
சந்மதாஷமுே் ேகிை்சச்ியுே் 
அமடோரக்ள்; சஞ்சலமுே் 
தவிப்புே் ஓடிப்மபாே்.

ேத்மதயு 11:4 இவயசு அேரக்ளுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: நீங்கை் 
வகடக்ிைலதயும் காை்கிைலதயும் 
வயாோனிடத்திை் வபாய் 
அறிவியுங்கை்;

5 குருடர ்பாரல்ேயலடகிைாரக்ை், 
ெப்பாைிகை் நடக்கிைாரக்ை், 
குே்டவராகிகை் சுத்தமாகிைாரக்ை், 
செவிடர ்வகடக்ிைாரக்ை், 
மரித்வதார ்எழுந்திருக்கிைாரக்ை்; 
தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேம் 
பிரெங்கிக்கப்படுகிைது.

6 என்னிடத்திை் 
இடைைலடயாதிருக்கிைேன் 
எேவனா அேன் பாக்கியோன்.

ேத்மதயு 12:22 அப்சபாழுது பிொசு 
பிடித்த குருடும் ஊலமயுமான 
ஒருேன் அேரிடத்திை் 
சகாை்டுேரப்படட்ான்; குருடும் 
ஊலமயுமானேன் வபெவுங் 
காைவுந்தக்கதாக அேலனெ ்
சொஸ்தமாக்கினார.்

23 ஜனங்கசைை்ைாரும் 
ஆெெ்ரியப்படட்ு: தாவீதின் குமாரன் 
இேரத்ாவனா? என்ைாரக்ை்.

லுூக்கா 4:18 கரத்்தருலடய 
ஆவியானேர ்என்வமலிருக்கிைார;் 
தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேத்லதப் 
பிரெங்கிக்கும்படி என்லன 
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அபிவேகம்பை்ைினார;் 
இருதயம் நருங்குை்டேரக்லைக் 
குைமாக்கவும், 
சிலைப்படட்ேரக்ளுக்கு 
விடுதலைலயயும், 
குருடருக்குப் பாரல்ேலயயும் 
பிரசித்தப்படுத்தவும், 
சநாறுங்குை்டேரக்லை 
விடுதலையாக்கவும்,

மயாோன் 9:39 அப்சபாழுது 
இவயசு: காைாதேரக்ை் 
காணும்படியாகவும், 
காை்கிைேரக்ை் 
குருடராகும்படியாகவும் 
நியாயத்தீரப்்புக்கு நான் இந்த 
உைகத்திை் ேந்வதன் என்ைார.்

மயாோன் 10:28 நான் 
அலேகளுக்கு நித்தியஜீேலனக் 
சகாடுக்கிவைன்; 
அலேகை் ஒருக்காலும் 
சகடட்ுப்வபாேதிை்லை, ஒருேனும் 
அலேகலை என் லகயிலிருந்து 
பறித்துக்சகாை்ேதுமிை்லை.

29 அலேகலை எனக்குத் தந்த 
என் பிதா எை்ைாரிலும் 
சபரியேராயிருக்கிைார;் 
அலேகலை என் பிதாவின் 
லகயிலிருந்து பறித்துக்சகாை்ை 
ஒருேனாலும் கூடாது.

30 நானும் பிதாவும் 
ஒன்ைாயிருக்கிவைாம் என்ைார.்

மயாோன் 14:6 அதை்கு இவயசு: 
நாவன ேழியும் ெத்தியமும் 
ஜீேனுமாயிருக்கிவைன்; 
என்னாவையை்ைாமை் ஒருேனும் 
பிதாவினிடத்திை் ேரான்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:4 அேரக்ளுலடய கை்ைீர ்
யாலேயும் வதேன் துலடப்பார;் 
இனி மரைமுமிை்லை, 
துக்கமுமிை்லை, அைறுதலுமிை்லை, 
ேருத்தமுமிை்லை; முந்தினலேகை் 
ஒழிந்துவபாயின என்று 
விைம்பினது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:14 ஜீேவிருடெ்த்தின்வமை் 
அதிகாரமுை்ைேரக்ைாேதை்கும், 
ோெை்கை் ேழியாய் 
நகரத்திை்குை் பிரவேசிப்பதை்கும் 
அேருலடய கை்பலனகைின்படி 
செய்கிைேரக்ை் பாக்கியோன்கை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; #7; ெங்கீதம் 146:8; 
ஏொயா 29:18; ஏொயா 32:3,4; ஏொயா 42:7,16; 
ஏொயா 43:8; ஏொயா 44:3,4; மத்வதயு 9:27-33; 
மத்வதயு 15:29-31; மத்வதயு 20:30-34; மத்வதயு 

21:14; மாை்கு 7:32-35; மாை்கு 8:22-25; வயாோன் 
4:14; வயாோன் 5:2-9; வயாோன் 7:38; வயாோன் 
9:1-7; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 9:17,18; 

அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 14:8-10; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 26:18.

C02 மேசியாவின் முன்மனாடி 
அறிவிக்கப்படுகின்றார்.

E26 மேசியாோல் உண்டாகுே் 
இரட்சிப்பின் பணி.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 40:1 என் ஜனத்மத 
ஆற்றுங்கள், மதற்றுங்கள்;

2 எருசமலமுடன் பட்சோய்ப்மபசி, 
அதின் மபாரம்ுடிந்தது 
என்றுே், அதின் அக்கிரேே் 
நிவிரத்்தியாயிற்று என்றுே், அது 
தன் சகல பாேங்களினிமித்தமுே் 
கரத்்தரின் மகயில் இரட்டிப்பாய் 
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அமடந்து தீர்ந்தது என்றுே், 
அதற்குக் கூறுங்கள் என்று 
உங்கள் மதேன் வசால்லுகிறார.்

3 கரத்்தருக்கு ேழிமய 
ஆயத்தப்படுத்துங்கள், 
அோந்தரவேளியிமல நே்முமடய 
மதேனுக்குப் பாமதமயச ்
வசே்மேபண்ணுங்கள் என்றுே்,

4 பள்ளவேல்லே் உயரத்்தப்பட்டு, 
சகல ேமலயுே் குன்றுே் 
தாை்த்தப்பட்டு, மகாணலானது 
வசே்மேயாகி, கரடுமுரடானமே 
சேோக்கப்படுே் என்றுே்.

5 கரத்்தரின் ேகிமே 
வேளியரங்கோகுே் ோே்சோன 
யாவுே் அமத ஏகோய்க் 
காணுே், கரத்்தரின் ோக்கு 
அமத உமரத்தது என்றுே் 
ேனாந்தரத்திமல கூப்பிடுகிற 
சத்தே் உண்டாயிற்று.

ேத்மதயு 3:1 அந்நாடக்ைிை் 
வயாோன்ஸ்நானன் யூவதயாவின் 
ேனாந்தரத்திை் ேந்து:

2 மனந்திரும்புங்கை், 
பரவைாகராஜ்யம் 
ெமீபித்திருக்கிைது என்று பிரெங்கம் 
பை்ைினான்.

3 கரத்்தருக்கு ேழிலய 
ஆயத்தப்படுத்துங்கை்; 
அேருக்குப் பாலதகலைெ ்
செே்லேபை்ணுங்கை் 
என்று ேனாந்தரத்திை் 
கூப்பிடுகிைேனுலடய 
ெத்தம் உை்சடன்று, 
ஏொயா தீரக்்கதரிசியினாை் 
சொை்ைப்படட்ேன் இேவன.

ோற்கு 1:1 வதேனுலடய 
குமாரனாகிய இவயசு 

கிறிஸ்துவினுலடய சுவிவெேத்தின் 
ஆரம்பம்.

2 இவதா, நான் என் தூதலன உமக்கு 
முன்பாக அனுப்புகிவைன், அேன் 
உமக்கு முன்வன வபாய், உமக்கு 
ேழிலய ஆயத்தம்பை்ணுோன் 
என்றும்;

3 கரத்்தருக்கு ேழிலய 
ஆயத்தப்படுத்துங்கை், 
அேருக்குப் பாலதகலைெ ்
செே்லேபை்ணுங்கை், 
என்று ேனாந்தரத்திவை 
கூப்பிடுகிைேனுலடய ெத்தம் 
உை்டாகும் என்றும், தீரக்்கதரிென 
ஆகமங்கைிை் எழுதியிருக்கிை 
பிரகாரமாய்;

4 வயாோன் ேனாந்தரத்திை் 
ஞானஸ்நானங்சகாடுத்து, 
பாேமன்னிப்புக்சகன்று 
மனந்திரும்புதலுக்வகை்ை 
ஞானஸ்நானத்லதக் 
குறித்துப் பிரெங்கம் 
பை்ைிக்சகாை்டிருந்தான்.

லுூக்கா 1:52 பைோன்கலை 
ஆெனங்கைிலிருந்து தை்ைி, 
தாை்லமயானேரக்லை 
உயரத்்தினார.்

53 பசியுை்ைேரக்லை 
நன்லமகைினாை் நிரப்பி, 
ஐசுேரியமுை்ைேரக்லை 
சேறுலமயாய் அனுப்பிவிடட்ார.்

லுூக்கா 3:2 அன்னாவும் 
காய்பாவும் பிரதான 
ஆொரியராயும் இருந்தகாைத்திை் 
ேனாந்தரத்திவை ெகரியாவின் 
குமாரனாகிய வயாோனுக்கு 
வதேனுலடய ோரத்்லத 
உை்டாயிை்று.
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3 அப்சபாழுது: கரத்்தருக்கு 
ேழிலய ஆயத்தப்படுத்துங்கை், 
அேருக்குப் பாலதகலைெ ்
செே்லேப்பை்ணுங்கை் என்றும்,

4 பை்ைங்கசைை்ைாம் 
நிரப்பப்படும், ெகை மலைகளும் 
குன்றுகளும் தாை்த்தப்படும், 
வகாைைானலேகை் 
செே்லேயாகும், கரடானலேகை் 
ெமமாகும் என்றும்,

5 மாம்ெமான யாேரும் வதேனுலடய 
இரடச்ிப்லபக்காை்பாரக்ை் 
என்றும், ேனாந்தரத்திவை 
கூப்பிடுகிைேனுலடய ெத்தம் 
உை்டாகும் என்று ஏொயா 
தீரக்்கதரிசியின் ஆகமத்திை் 
எழுதியிருக்கிைபிரகாரம்,

6 அேன் வயாரத்ான் நதிக்கு 
அருகான வதெசமங்கும் வபாய், 
பாேமன்னிப்புக்சகன்று 
மனந்திரும்புதலுக்வகை்ை 
ஞானஸ்நானத்லதக் குறித்துப் 
பிரெங்கித்தான்.

மயாோன் 1:14 அந்த ோரத்்லத 
மாம்ெமாகி, கிருலபயினாலும் 
ெத்தியத்தினாலும் நிலைந்தேராய், 
நமக்குை்வை ோெம்பை்ைினார;் 
அேருலடய மகிலமலயக் 
கை்வடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒவர 
வபைானேருலடய மகிலமக்கு ஏை்ை 
மகிலமயாகவே இருந்தது.

2 வகாரிந்தியர் 3:18 நாசமை்ைாரும் 
திைந்த முகமாய்க் கரத்்தருலடய 
மகிலமலயக் கை்ைாடியிவை 
காை்கிைதுவபாைக் கை்டு, 
ஆவியாயிருக்கிை கரத்்தராை் 
அந்தெ ்ொயைாகத்தாவன 
மகிலமயின்வமை் மகிலமயலடந்து 

மறுரூபப்படுகிவைாம்.

எபிவரயர் 1:3 இேர ்அேருலடய 
மகிலமயின் பிரகாெமும், 
அேருலடய தன்லமயின் 
சொரூபமுமாயிருந்து, 
ெரே்த்லதயும் தம்முலடய 
ேை்ைலமயுை்ை ேெனத்தினாவை 
தாங்குகிைேராய், தம்மாவைதாவம 
நம்முலடய பாேங்கலை 
நீக்கும் சுத்திகரிப்லப 
உை்டுபை்ைி, உன்னதத்திலுை்ை 
மகத்துேமானேருலடய 
ேைதுபாரிெத்திவை உடக்ாரந்்தார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 21:23 
நகரத்திை்கு சேைிெெ்ங்சகாடுக்கெ ்
சூரியனும் ெந்திரனும் 
அதை்கு வேை்டுேதிை்லை; 
வதேனுலடய மகிலமவய 
அலதப் பிரகாசிப்பித்தது, 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேவர அதை்கு 
விைக்கு.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; #7; ஏொயா 42:11-16; 
ஏொயா 57:15-19; எவெக்கிவயை் 17:24; ஓசியா 

2:15; லுூக்கா 18:14; 2 சகாரிந்தியர ்1:4; 1 
சதெவைானிக்வகயர ்4:15-18.

B06 மேசியா நல்ல மேய்ப்பர்.
B07 மேசியாவின் சர்ேேல்லமே.
B16 மேசியாவின் ேல்லமேயுே் 

அதிகாரமுே்.
E22 மேசியாவின் ஊழியர்கள் 

ஆசீர்ேதிக்கப்படுோர்கள்.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.

ஏசாயா 40:9 சீமயான் என்னுே் 
சுவிமசஷகிமய, நீ உயர்ந்த 

ஏொயா
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பரே்தத்தில் ஏறு; எருசமலே் 
என்னுே் சுவிமசஷகிமய, நீ 
உரத்தசத்தமிட்டுக் கூப்பிடு, 
பயப்படாேல் சத்தமிட்டு, யூதா 
பட்டணங்கமள மநாக்கி: இமதா, 
உங்கள் மதேவனன்று கூறு.

10 இமதா, கரத்்தராகிய ஆண்டேர் 
பராக்கிரேசாலியாக ேருோர;் 
அேர் தேது புயத்தினால் 
அரசாளுோர;் இமதா, அேர் 
அளிக்குே் பலன் அேமராமடகூட 
ேருகிறது; அேர் வகாடுக்குே் 
பிரதிபலன் அேருமடய 
முகத்துக்கு முன்பாகச ்
வசல்லுகிறது.

11 மேய்ப்பமனப்மபாலத் தேது 
ேந்மதமய மேய்ப்பார;் 
ஆட்டுக்குட்டிகமளத் தேது 
புயத்தினால் மசரத்்து தேது 
ேடியிமல சுேந்து கறேலாடுகமள 
வேதுோய் நடத்துோர.்

ஏசாயா 62:11 நீங்கை் சீவயான் 
குமாரத்திலய வநாக்கி: இவதா 
உன் இரடச்ிப்பு ேருகிைது, இவதா, 
அேர ்அருளும் பைன் அேவராடும், 
அேர ்செய்யும் பிரதிபைன் 
அேர ்முன்பாகவும் ேருகிைது 
என்று சொை்லுங்கை் என்று, 
கரத்்தர ்பூமியின் கலடயாந்தரம் 
ேலரக்கும் கூறுகிைார.்

எமசக்கிமயல் 34:23 
அேரக்லை வமய்க்கும்படி என் 
தாெனாகிய தாவீது என்னும் 
ஒவர வமய்ப்பேலன நான் 
அேரக்ை்வமை் விொரிப்பாயிருக்க 
ஏை்படுத்துவேன்; இேர ்அேரக்லை 
வமய்த்து, இேவரா அேரக்ளுக்கு 
வமய்ப்பனாயிருப்பார.்

24 கரத்்தராகிய நான் அேரக்ளுக்குத் 
வதேனாக இருப்வபன், என் 
தாெனாகிய தாவீது அேரக்ை் 
நடுவிை் அதிபதியாயிருப்பார;் 
கரத்்தராகிய நான் இலதெ ்
சொன்வனன்.

மீகா 4:1 ஆனாலும், கலடசி 
நாடக்ைிை் கரத்்தருலடய 
ஆையமாகிய பரே்தம் 
பரே்தங்கைின் சகாடுமுடியிை் 
ஸ்தாபிக்கப்படட்ு, மலைகளுக்கு 
வமைாய் உயரத்்தப்படட்ிருக்கும், 
எை்ைா ஜாதிகளும் அதினிடத்திை்கு 
ஓடிேருோரக்ை்.

2 திரைான ஜாதிகை் புைப்படட்ுேந்து: 
நாம் கரத்்தரின் பரே்தத்துக்கும், 
யாக்வகாபின் வதேனுலடய 
ஆையத்துக்கும் வபாவோம் 
ோருங்கை்; அேர ்தமது 
ேழிகலை நமக்குப் வபாதிப்பார,் 
நாம் அேர ்பாலதகைிை் 
நடப்வபாசமன்பாரக்ை்; ஏசனனிை் 
சீவயானிலிருந்து வேதமும், 
எருெவைமிலிருந்து கரத்்தரின் 
ேெனமும் சேைிப்படும்.

ேத்மதயு 9:36 அேர,் திரைான 
ஜனங்கலைக் கை்டசபாழுது, 
அேரக்ை் வமய்ப்பனிை்ைாத 
ஆடுகலைப்வபாைத் 
சதாய்ந்துவபானேரக்ளும் 
சிதைடிக்கப்படட்ேரக்ளுமாய் 
இருந்தபடியாை், அேரக்ை்வமை் 
மனதுருகி,

மயாோன் 10:11 நாவன நை்ை 
வமய்ப்பன்: நை்ைவமய்ப்பன் 
ஆடுகளுக்குக்காகத் தன் ஜீேலனக் 
சகாடுக்கிைான்.
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12 வமய்ப்பனாயிராதேனும், ஆடுகை் 
தனக்குெ ்சொந்தமை்ைாதேனுமான 
கூலியாை் ஓநாய் ேருகிைலதக் 
கை்டு ஆடுகலைவிடட்ு 
ஓடிப்வபாகிைான்; அப்சபாழுது 
ஓநாய் ஆடுகலைப்பீறி, 
அலேகலைெ ்சிதைடிக்கும்.

13 கூலியாை் கூலிக்காக 
வேலைசெய்கிைேனாலகயாை் 
ஓடிப்வபாகிைான், ஆடுகளுக்காக 
அேன் கேலைப்படான்.

14 நாவன நை்ை வமய்ப்பன்; 
பிதா என்லன 
அறிந்திருக்கிைதுவபாைவும், 
நான் பிதாலே 
அறிந்திருக்கிைதுவபாைவும்,

15 நான் என்னுலடயலேகலை 
அறிந்தும் என்னுலடயலேகைாை் 
அறியப்படட்ுமிருக்கிவைன்; 
ஆடுகளுக்காக என் ஜீேலனயும் 
சகாடுக்கிவைன்.

16 இந்தத் 
சதாழுேத்திலுை்ைலேகைை்ைாமை் 
வேவை ஆடுகளும் எனக்கு 
உை்டு; அலேகலையும் 
நான் சகாை்டுேரவேை்டும், 
அலேகை் என் ெத்தத்துக்குெ ்
செவிசகாடுக்கும். அப்சபாழுது 
ஒவர மந்லதயும் ஒவர 
வமய்ப்பனுமாகும்.

மராேர் 10:18 இப்படியிருக்க, 
அேரக்ை் வகை்விப்படவிை்லையா 
என்று வகடக்ிவைன்; 
வகை்விப்படட்ாரக்ை், அலேகைின் 
ெத்தம் பூமிசயங்கும் அலேகைின் 
ேெனங்கை் பூெெ்க்கரத்துக் 
கலடசிேலரக்கும் செை்லுகிைவத.

எமபசியர் 1:20 எை்ைாத் துலரத்தன-

த்துக்கும், அதிகாரத்துக்கும், ேை்ை-
லமக்கும், கரத்்தத்துேத்துக்கும், 
இம்லமயிை்மாத்திரமை்ை மறுலம-
யிலும் வபரச்பை்றிருக்கும் எை்ைா 
நாமத்துக்கும் வமைாய் அேர ்உய-
ரந்்திருக்கத்தக்கதாக,

21 அேலர உன்னதங்கைிை் 
தம்முலடய ேைதுபாரிெத்திை் 
உடக்ாரும்படி செய்து,

22 எை்ைாேை்லையும் அேருலடய 
பாதங்களுக்குக் கீை்ப்படுத்தி,

23 எை்ைாேை்லையும் எை்ைாேை்ைாலும் 
நிரப்புகிைேருலடய நிலைோகிய 
ெரீரமான ெலபக்கு அேலர 
எை்ைாேை்றிை்கும் வமைான 
தலையாகத் தந்தருைினார.்

எபிவரயர் 2:14 ஆதைாை், பிை்லைகை் 
மாம்ெத்லதயும் இரத்தத்லதயும் 
உலடயேரக்ைாயிருக்க, 
அேரும் அேரக்லைப்வபாை 
மாம்ெத்லதயும் இரத்தத்லதயும் 
உலடயேரானார;் மரைத்துக்கு 
அதிகாரியாகிய பிொொனேலனத் 
தமது மரைத்தினாவை 
அழிக்கும்படிக்கும்,

15 ஜீேகாைசமை்ைாம் 
மரைபயத்தினாவை 
அடிலமத்தனத்திை்குை்ைானேரக்ை் 
யாேலரயும் 
விடுதலைபை்ணும்படிக்கும் 
அப்படியானார.்

1 மபதுரு 5:4 அப்படிெ ்
செய்தாை் பிரதான வமய்ப்பர ்
சேைிப்படும்வபாது மகிலமயுை்ை 
ோடாத கிரீடத்லதப் சபறுவீரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 7:17 
சிங்காெனத்தின் மத்தியிலிருக்கிை 
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ஆடட்ுக்குடட்ியானேவர 
இேரக்லைவமய்த்து, 
இேரக்லை ஜீேத்தை்ைீருை்ை 
ஊை்றுகைை்லடக்கு நடத்துோர;் 
வதேன்தாவம இேரக்ளுலடய 
கை்ைீர ்யாலேயும் துலடப்பார ்
என்ைான்

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; ெங்கீதம் 23:1; ெங்கீதம் 
78:71,72; ெங்கீதம் 80:1; ஏொயா 9:6,7; ஏொயா 41:27; 
ஏொயா 49:9,10; ஏொயா 52:7; வயாோன் 12:13-15; 

அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 2:7-11; எபிசரயர ்
13:20; 1 வபதுரு 2:25.

D05 மேசியாமே மீட்பராக 
இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 41:8 என் தாசனாகிய 
இஸ்ரமேமல, நான் 
வதரிந்துவகாண்ட யாக்மகாமப, 
என் சிமநகிதனான ஆபிரகாமின் 
சந்ததிமய,

9 நான் பூமியின் 
கமடயாந்தரங்களிலிருந்து, 
உன்மன எடுத்து, அதின் 
எல்மலகளிலிருந்து 
அமைத்துேந்து, நீ என் 
தாசன், நான் உன்மனத் 
வதரிந்துவகாண்மடன், நான் 
உன்மன வேறுத்துவிடவில்மல 
என்று வசான்மனன்.

10 நீ பயப்படாமத, நான் உன்னுடமன 
இருக்கிமறன்; திமகயாமத, 
நான் உன் மதேன்; நான் 
உன்மனப் பலப்படுத்தி உனக்குச ்
சகாயே்பண்ணுமேன்; என் 

நீதியின் ேலதுகரத்தினால் 
உன்மனத் தாங்குமேன்.

ஏசாயா 41:11-13

ஏசாயா 41:14 யாக்மகாபு என்னுே் 
பூசச்ிமய, இஸ்ரமேலின் சிறுகூ-
ட்டமே, பயப்படாமத; நான் உன-
க்குத் துமணநிற்கிமறன் என்று 
கரத்்தருே் இஸ்ரமேலின் பரிசு-
த்தருோகிய உன் மீட்பர் உமர-
க்கிறார.்

15 இமதா, மபாரடிக்கிறதற்கு நான் 
உன்மனப் புதிதுே் கூரம்ேயு-
ோன பற்களுள்ள யந்தரோக்கு-
கிமறன்; நீ ேமலகமள மிதித்து 
வநாறுக்கி, குன்றுகமளப் பதரு-
க்கு ஒப்பாக்கிவிடுோய்.

16 அமேகமளத் தூற்றுோய், 
அப்வபாழுது காற்று அமேகமள-
க் வகாண்டுமபாய், சுைல்காற்று 
அமேகமளப் பறக்கடிக்குே்; 
நீமயா கரத்்தருக்குள்மள களிகூ-
ர்ந்து, இஸ்ரமேலின் பரிசுத்த-
ருக்குள்மள மேன்மேபாராட்டி-
க்வகாண்டிருப்பாய்.

17 சிறுமேயுே் எளிமேயுோனேரக்-
ள் தண்ணமீரத் மதடி, அது கிமட-
யாேல், அேரக்ள் நாவு தாகத்தா-
ல் ேறளுே்மபாது, கரத்்தராகிய 
நான் அேரக்ளுக்குச ்வசவிவகா-
டுத்து, இஸ்ரமேலின் மதேனா-
கிய நான் அேரக்மளக் மகவிடா-
திருப்மபன்.

18 உயர்ந்த மேடுகளில் ஆறுகமள-
யுே், பள்ளத்தாக்குகளின் நடுமே 
ஊற்றுகமளயுே் திறந்து, ேனா-
ந்தரத்மதத் தண்ணரீத்் தடாகமு-
ே், ேறண்டபூமிமய நீரக்்மகணிக-
ளுோக்கி

19 ேனாந்தரத்திமல மகதுருேரங்க-
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மளயுே், சீத்திே்ேரங்கமளயுே், 
மிருதுசவ்சடிகமளயுே், ஒலிே-
ேரங்கமளயுே் நட்டு, அோந்த-
ரவேளியிமல மதேதாருவிருட்ச-
ங்கமளயுே், பாய்ேரவிருட்சங்க-
மளயுே், புன்மனேரங்கமளயுே் 
உண்டுபண்ணுமேன்.

20 கரத்்தருமடய கரே் அமதசவ்ச-
ய்தது என்றுே், இஸ்ரமேலின் 
பரிசுத்தர் அமதப் பமடத்தார் 
என்றுே், யாேருே் கண்டு உண-
ர்ந்து சிந்தித்து அறிோரக்ள்.

ஏசாயா 10:17 இஸ்ரவேலின் ஒைி-
யானேர ்அக்கினியும், அதின் பரி-
சுத்தர ்அக்கினிஜுோலையுமாகி 
ஒவரநாைிவை அேனுலடய முடச்ெ-
டிகலையும் சநரிஞ்சிை்கலையும் 
தகித்துப் படச்ித்து,

ஏசாயா 10:20 அக்காைத்திவை 
இஸ்ரவேலிை் மீதியானேரக்ளும், 
யாக்வகாபின் ேம்ெத்திை் 
தப்பினேரக்ளும், 
பின்சனாருவபாதும் 
தங்கலை அடித்தேலனெ ்
ொரந்்துசகாை்ைாமை், 
இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தராகிய 
கரத்்தலரவய உை்லமயாய்ெ ்
ொரந்்துசகாை்ோரக்ை்.

ஏசாயா 43:15 நாவன உங்கை் 
பரிசுத்தராகிய கரத்்தரும், 
இஸ்ரவேலின் சிருே்டிகரும், 
உங்கை் ராஜாவுமானேர.்

ஏசாயா 47:4 எங்கை் மீடப்ருலடய 
நாமம் இஸ்ரவேலின் 
பரிசுத்தராகிய வெலனகளுலடய 
கரத்்தர ்என்பது.

ஏசாயா 49:7 இஸ்ரவேலின் 
மீடப்ரும் அதின் பரிசுத்தருமாகிய 
கரத்்தர,் மனுேராை் 
அெடல்டபை்ைப்படட்ேரும், 
ஜாதியாராை் 
அருேருக்கப்படட்ேரும், 
அதிகாரிகளுக்கு 
ஊழியக்காரனுமாயிருக்கிைேலர 
வநாக்கி, உை்லமயுை்ை 
கரத்்தர ்நிமித்தமும், உம்லமத் 
சதரிந்துசகாை்ட இஸ்ரவேலின் 
பரிசுத்தரந்ிமித்தமும், ராஜாக்கை் 
கை்டு எழுந்திருந்து, பிரபுக்கை் 
பைிந்துசகாை்ோரக்ை் என்று 
சொை்லுகிைார.்

ோற்கு 1:24 அேன்: ஐவயா! 
நெவரயனாகிய இவயசுவே, 
எங்களுக்கும் உமக்கும் என்ன? 
எங்கலைக் சகடுக்கோ ேந்தீர?் 
உம்லம இன்னார ்என்று அறிவேன், 
நீர ்வதேனுலடய பரிசுத்தர ்என்று 
ெத்தமிடட்ான்.

மயாோன் 4:14 நான் சகாடுக்கும் 
தை்ைீலரக் குடிக்கிைேனுக்வகா 
ஒருக்காலும் தாகமுை்டாகாது; 
நான் அேனுக்குக் சகாடுக்கும் 
தை்ைீர ்அேனுக்குை்வை 
நித்தியஜீேகாைமாய் ஊறுகிை 
நீரூை்ைாயிருக்கும் என்ைார.்

மயாோன் 6:35 இவயசு 
அேரக்லை வநாக்கி: ஜீே 
அப்பம் நாவன, என்னிடத்திை் 
ேருகிைேன் ஒருக்காலும் 
பசியலடயான், என்னிடத்திை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேன் 
ஒருக்காலும் தாகமலடயான்.
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வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
3:7 பிைசதை்பியா 
ெலபயின் தூதனுக்கு நீ 
எழுதவேை்டியது என்னசேனிை்: 
பரிசுத்தமுை்ைேரும், 
ெத்தியமுை்ைேரும், தாவீதின் 
திைவுவகாலை உலடயேரும், 
ஒருேரும் பூடட்க்கூடாதபடிக்குத் 
திைக்கிைேரும், ஒருேரும் 
திைக்கக்கூடாதபடிக்குப் 
பூடட்ுகிைேருமாயிருக்கிைேர ்
சொை்லுகிைதாேது;

வேளிப்படுத்தின 
விமசஷே் 7:16 இேரக்ை் 
இனி பசியலடேதுமிை்லை, 
இனி தாகமலடேதுமிை்லை; 
சேயிைாேது உே்ைமாேது 
இேரக்ை்வமை் படுேதுமிை்லை.

17 சிங்காெனத்தின் மத்தியிலிருக்கிை 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேவர 
இேரக்லைவமய்த்து, 
இேரக்லை ஜீேத்தை்ைீருை்ை 
ஊை்றுகைை்லடக்கு நடத்துோர;் 
வதேன்தாவம இேரக்ளுலடய 
கை்ைீர ்யாலேயும் துலடப்பார ்
என்ைான்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:1 பின்பு, பைிங்லகப்வபாை 
சதைிோன ஜீேத்தை்ைீருை்ை 
சுத்தமான நதி வதேனும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேரும் 
இருக்கிை சிங்காெனத்திலிருந்து 
புைப்படட்ுேருகிைலத எனக்குக் 
காை்பித்தான்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #5; ஏொயா 17:7,13; 
ஏொயா 21:10.

E02 மேசியா ஊழியத்தின் இடே்.

ஏசாயா 41:25 நான் 
ேடக்மகயிருந்து ஒருேமன 
எழுே்பப்பண்ணுமேன், 
அேன் ேருோன்; சூரிமயாதய 
திமசயிலிருந்து என் நாேத்மதத் 
வதாழுதுவகாள்ளுோன்; 
அேன் ேந்து அதிபதிகமளச ்
மசற்மறப்மபாலவுே், 
குயேன் களிேண்மண 
மிதிப்பதுமபாலவுே் மிதிப்பான்.

ஏசாயா 9:1 ஆகிலும் அேர ்
செபுவைான் நாடல்டயும், நப்தலி 
நாடல்டயும் இடுக்கமாய் 
ஈனப்படுத்தின முந்தின 
காைத்திலிருந்ததுவபாை அது 
இருை்டிருப்பதிை்லை; ஏசனன்ைாை் 
அேர ்கடை்கலரயருகிலும், 
வயாரத்ான் நதிவயாரத்திலுமுை்ை 
புைஜாதியாருலடய 
கலிவையாோகிய 
அத்வதெத்லதப் பிை்காைத்திவை 
மகிலமப்படுத்துோர.்

ேத்மதயு 4:13 நாெவரத்லத விடட்ு, 
செபுவைான் நப்தலி என்னும் 
நாடுகைின் எை்லைகைிலிருக்கும் 
கடை்கலரக்கு அருகான 
கப்பரந்கூமிவை ேந்து 
ோெம்பை்ைினார.்

14 கடை்கலரயருகிலும் 
வயாரத்ானுக்கு அப்புைத்திலுமுை்ை 
செபுவைான் நாடும் நப்தலி நாடும் 
ஆகிய புைஜாதியாருலடய 
கலிவையாவிவை,

15 இருைிை் இருக்கும் ஜனங்கை் 
சபரிய சேைிெெ்த்லதக் 
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கை்டாரக்ை்; மரை இருைின் 
திலெயிலிருக்கிைேரக்ளுக்கு 
சேைிெெ்ம் உதித்தது என்று,

E15 மேசியா ேகிை்சச்ியான 
வசய்திமயக் வகாண்டு 
ேருோர்.

ஏசாயா 41:26 நாே் அமத 
அறியுே்படியாக ஆதியில் 
வசான்னேன் யார?் நாே் 
அேமன யதாரத்்தோன் 
என்று வசால்லுே்படி 
பூரே்காலத்தில் அறிவித்தேன் 
யார?் அறிவிக்கிறேன் 
ஒருேனுே் இல்மலமய; 
உமரக்கிறேனுே் இல்மலமய; 
உங்கள் ோரத்்மதகமளக் 
மகட்டிருக்கிறேனுே் இல்மலமய.

27 முதல் முதல், நாமன, சீமயாமன 
மநாக்கி: இமதா, அமேகமளப் 
பாவரன்று வசால்லி 
எருசமலமுக்கு சுவிமசஷகமரக் 
வகாடுக்கிமறன்.

ஏசாயா 61:1 கரத்்தராகிய 
வதேனுலடய ஆவியானேர ்
என்வமை் இருக்கிைார;் 
சிறுலமப்படட்ேரக்ளுக்குெ ்
சுவிவெேத்லத அறிவிக்கக் 
கரத்்தர ்என்லன 
அபிவேகம்பை்ைினார;் இருதயம் 
சநாறுங்குை்டேரக்ளுக்குக் 
காயங்கடட்ுதலையும், 
சிலைப்படட்ேரக்ளுக்கு 
விடுதலைலயயும், 
கடட்ுை்டேரக்ளுக்குக் 
கடட்விை்த்தலையும் கூைவும்,

லுூக்கா 1:30 வதேதூதன் அேலை 
வநாக்கி: மரியாவை, பயப்படாவத, நீ 
வதேனிடத்திை் கிருலபசபை்ைாய்.

31 இவதா, நீ கரப்்பேதியாகி ஒரு 
குமாரலனப் சபறுோய்; அேருக்கு 
இவயசு என்று வபரிடுோயாக.

32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

லுூக்கா 2:10 வதேதூதன் அேரக்லை 
வநாக்கி: பயப்படாதிருங்கை்; 
இவதா, எை்ைா ஜனத்துக்கும் மிகுந்த 
ெந்வதாேத்லத உை்டாக்கும் 
நை்செய்திலய உங்களுக்கு 
அறிவிக்கிவைன்.

11 இன்று கரத்்தராகிய கிறிஸ்து 
என்னும் இரடெ்கர ்உங்களுக்குத் 
தாவீதின் ஊரிவை பிைந்திருக்கிைார.்

மராேர் 10:15 அனுப்பப்படாவிடட்ாை் 
எப்படிப் பிரெங்கிப்பாரக்ை் 
ெமாதானத்லதக்கூறி, 
நை்காரியங்கலைெ ்சுவிவெேமாய் 
அறிவிக்கிைேரக்ளுலடய 
பாதங்கை் எே்ேைவு 
அைகானலேகை் என்று 
எழுதியிருக்கிைவத.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 2:8 
சிமிரன்ா ெலபயின் தூதனுக்கு நீ 
எழுதவேை்டியது என்னசேனிை்: 
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முந்தினேரும் பிந்தினேரும், 
மரித்திருந்து பிலைத்தேருமானேர ்
சொை்லுகிைதாேது;

வமலும் காை்க: ஏொயா 40:9; ஏொயா 43:9,10; 
ஏொயா 44:6,7; ஏொயா 48:12; ஏொயா 52:9.

B05 மேசியா பரிசுத்த ஆவியால் 
நிரப்பப்பட்டுள்ளார்.

E13 மேசியாவின் 
ஊழியத்மதத் மதேன் 
உறுதிப்படுத்துகின்றார்.

ஏசாயா 42:1 இமதா, நான் 
ஆதரிக்கிற என் தாசன், நான் 
வதரிந்துவகாண்டேருே், 
என் ஆத்துோவுக்குப் 
பிரியோனேருே் இேமர; 
என் ஆவிமய அேர்மேல் 
அேரப்பண்ணிமனன்; அேர் 
புறஜாதிகளுக்கு நியாயத்மத 
வேளிப்படுத்துோர.்

ேத்மதயு 3:16 இவயசு ஞானஸ்நானம் 
சபை்று, ஜைத்திலிருந்து 
கலரவயறினவுடவன, இவதா ோனம் 
அேருக்குத் திைக்கப்படட்து; வதே 
ஆவி புைாலேப்வபாை இைங்கி, 
தம்வமை் ேருகிைலதக் கை்டார.்

17 அன்றியும், ோனத்திலிருந்து 
ஒரு ெத்தம் உை்டாகி, இேர ்
என்னுலடய வநெகுமாரன், இேரிை் 
பிரியமாயிருக்கிவைன் என்று 
உலரத்தது.

ேத்மதயு 12:16 தம்லமப் 
பிரசித்தம்பை்ைாதபடி 
அேரக்ளுக்குக் கை்டிப்பாய்க் 
கடட்லையிடட்ார.்

17 ஏொயா தீரக்்கதரிசியின் மூைமாய் 

உலரக்கப்படட்து நிலைவேறும்படி 
இப்படி நடந்தது. அேன் 
உலரத்ததாேது:

18 இவதா, நான் சதரிந்துசகாை்ட 
என்னுலடய தாென், என் 
ஆத்துமாவுக்குப் பிரியமாயிருக்கிை 
என்னுலடய வநென்; என் ஆவிலய 
அேரவ்மை் அமரப்பை்ணுவேன், 
அேர ்புைஜாதியாருக்கு 
நியாயத்லத அறிவிப்பார.்

ேத்மதயு 17:5 அேன் வபசுலகயிை், 
இவதா, ஒைியுை்ை ஒரு வமகம் 
அேரக்ை்வமை் நிைலிடட்து. இேர ்
என்னுலடய வநெ குமாரன், இேரிை் 
பிரியமாயிருக்கிவைன், இேருக்குெ ்
செவிசகாடுங்கை் என்று அந்த 
வமகத்திலிருந்து ஒரு ெத்தம் 
உை்டாயிை்று.

மயாோன் 3:34 வதேனாை் 
அனுப்பப்படட்ேர ்வதேனுலடய 
ோரத்்லதகலைப் வபசுகிைார,் 
வதேன் அேருக்குத் தமது 
ஆவிலய அைவிை்ைாமை் 
சகாடுத்திருக்கிைார.்

எமபசியர் 1:4 தமக்குமுன்பாக நாம் 
அன்பிை் பரிசுத்தமுை்ைேரக்ளும் 
குை்ைமிை்ைாதேரக்ளுமாயிருப்பத
ை்கு, அேர ்உைகத்வதாை்ைத்துக்கு 
முன்வன கிறிஸ்துவுக்குை் நம்லமத் 
சதரிந்துசகாை்டபடிவய,

பிலிப்பியர் 2:7 தம்லமத்தாவம 
சேறுலமயாக்கி, அடிலமயின் 
ரூபசமடுத்து, மனுேர ்
ொயைானார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 89:19,20; ஏொயா 
11:2-5; ஏொயா 43:10; ஏொயா 49:3-8; ஏொயா 
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50:4-9; ஏொயா 52:13; ஏொயா 61:1; மை்கியா 
1:11; மாை்கு 1:10,11; லுூக்கா 3:22; வயாோன் 

1:32-34; வயாோன் 6:27; அப்வபாஸ்தைருலடய 
நடபடிகை் 9:15; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 

10:38; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 11:18; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 26:17,18,28; 

வராமர ்15:8-16; எவபசியர ்3:8; சகாவைாசெயர ்1:13; 
2 வபதுரு 1:17.

B10 மேசியாவின் ேனத்தாை்மேயுே் 
ஏை்மேயுே்.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

E12 மேசியா மதேனுமடய 
சட்டத்மத நிமறமேற்றுோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 
42:2 அேர் கூக்குரலிடவுோட்டார,் 
தே்முமடய சத்தத்மத 
உயரத்்தவுே் அமத வீதியிமல 
மகட்கப்பண்ணவுோட்டார.்

3 அேர் வநரிந்த நாணமல 
முறியாேலுே், ேங்கிவயரிகிற 
திரிமய அமணயாேலுே், 
நியாயத்மத உண்மேயாக 
வேளிப்படுத்துோர.்

4 அேர் நியாயத்மதப் பூமியிமல 
நிமலப்படுத்துேட்டுே் 
இளக்கரிப்பதுமில்மல, 
பதறுேதுமில்மல; அேருமடய 
மேதத்துக்குத் தீவுகள் 
காத்திருக்குே்.

ேத்மதயு 11:28 ேருத்தப்படட்ுப் 
பாரஞ்சுமக்கிைேரக்வை நீங்கை் 
எை்ைாரும் என்னிடத்திை் 
ோருங்கை்; நான் உங்களுக்கு 
இலைப்பாருதை் தருவேன்.

29 நான் ொந்தமும் 

மனத்தாை்லமயுமாயிருக்கிவைன்; 
என் நுகத்லத உங்கை்வமை் 
ஏை்றுக்சகாை்டு, என்னிடத்திை் 
கை்றுக்சகாை்ளுங்கை். அப்சபாழுது, 
உங்கை் ஆத்துமாக்களுக்கு 
இலைப்பாறுதை் கிலடக்கும்.

30 என் நுகம் சமதுோயும் என் சுலம 
இைகுோயும் இருக்கிைது என்ைார.்

ேத்மதயு 12:19 ோக்குோதம் 
செய்யவுமாடட்ார,் 
கூக்குரலிடவுமாடட்ார;் அேருலடய 
ெத்தத்லத ஒருேனும் வீதிகைிை் 
வகடப்துமிை்லை.

20 அேர ்நியாயத்திை்கு சஜயங்கி
லடக்கப்பை்ணுகிைேலரக்கும், 
சநரிந்தநாைலை முறிக்காமலும், 
மங்கி எரிகிை திரிலய 
அலைக்காமலும் இருப்பார.்

21 அேருலடய நாமத்தின்வமை் 
புைஜாதியார ்
நம்பிக்லகயாயிருப்பாரக்ை் 
என்பவத.

மயாோன் 17:4 பூமியிவை நான் 
உம்லம மகிலமப்படுத்திவனன்; 
நான் செய்யும்படி நீர ்எனக்கு 
நியமித்த கிரிலயலயெ ்
செய்துமுடித்வதன்.

5 பிதாவே, உைகம் உை்டாகிைதை்கு 
முன்வன உம்மிடத்திை் எனக்கு 
உை்டாயிருந்த மகிலமயினாவை 
இப்சபாழுது நீர ்என்லன 
உம்மிடத்திவை மகிலமப்படுத்தும்.

எபிவரயர் 2:17 அன்றியும், அேர ்
ஜனத்தின் பாேங்கலை 
நிவிரத்்தி செய்ேதை்வகதுோக, 
வதேகாரியங்கலைக்குறித்து 
இரக்கமும் 
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உை்லமயுமுை்ை பிரதான 
ஆொரியாராயிருக்கும்படிக்கு 
எே்விதத்திலும் 
தம்முலடய ெவகாதரருக்கு 
ஒப்பாகவேை்டியதாயிருந்தது.

18 ஆதைாை், அேரத்ாவம 
வொதிக்கப்படட்ுப் 
பாடுபடட்தினாவை, அேர ்
வொதிக்கப்படுகிைேரக்ளுக்கு 
உதவிசெய்ய 
ேை்ைேராயிருக்கிைார.்

எபிவரயர் 
12:2 அேர ்தமக்குமுன் லேத்திருந்த 
ெந்வதாேத்தின்சபாருடட்ு, 
அேமானத்லத எை்ைாமை், 
சிலுலேலயெ ்ெகித்து, 
வதேனுலடய சிங்காெனத்தின் 
ேைதுபாரிெத்திை் வீை்றிருக்கிைார.்

3 ஆலகயாை் நீங்கை் 
இலைப்புை்ைேரக்ைாய் 
உங்கை் ஆத்துமாக்கைிை் 
வொரந்்துவபாகாதபடிக்கு, தமக்கு 
விவராதமாய்ப் பாவிகைாை் 
செய்யப்படட் இே்விதமான 
விபரீதங்கலைெ ்ெகித்த அேலரவய 
நிலனத்துக்சகாை்ளுங்கை்

1 மபதுரு 2:22 அேர ்
பாேஞ்செய்யவிை்லை, அேருலடய 
ோயிவை ேஞ்ெலன 
காைப்படவுமிை்லை;

23 அேர ்லேயப்படும்வபாது 
பதிை்லேயாமலும், 
பாடுபடும்வபாது 
பயமுறுத்தாமலும், நியாயமாய்த் 
தீரப்்புெச்ெய்கிைேருக்குத் தம்லம 
ஒப்புவித்தார.்

வமலும் காை்க: #1; #4; ெங்கீதம் 147:3; ஏொயா 
53:2-12; ஏொயா 57:15; ஏொயா 61:1-3; ஏொயா 66:2; 

எவரமியா 31:25; எவெக்கிவயை் 34:16; மத்வதயு 
18:11-14.

B21 மேசியா ஒளி.
E01 மேசியா ஊழியத்தின் ேமக.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.

ஏசாயா 42:6 நீர் குருடருமடய 
கண்கமளத் திறக்கவுே், 
கட்டுண்டேரக்மளக் 
காேலிலிருந்துே், இருளில் 
இருக்கிறேரக்மளக் 
சிமறசச்ாமலயிலிருந்துே் 
விடுவிக்கவுே்,

7 கரத்்தராகிய நான் நீதியின்படி 
உே்மே அமைத்து, உே்முமடய 
மகமயப்பிடித்து, உே்மேத் 
தற்காத்து, உே்மே ஜனத்திற்கு 
உடன்படிக்மகயாகவுே், 
ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவுே் 
மேக்கிமறன்.

16 குருடமர அேரக்ள் 
அறியாத ேழியிமல நடத்தி, 
அேரக்ளுக்குத் வதரியாத 
பாமதகளில் அேரக்மள 
அமைத்துக்வகாண்டு ேந்து, 
அேரக்ளுக்கு முன்பாக இருமள 
வேளிசச்முே், மகாணமலச ்
வசே்மேயுோக்குமேன்; 
இந்தக் காரியங்கமள 
நான் அேரக்ளுக்குச ்
வசய்து, அேரக்மளக் 
மகவிடாதிருப்மபன்.

ஏசாயா 29:18 அக்காைத்திவை 
செவிடர ்புஸ்தகத்தின் 
ேெனங்கலைக் வகடப்ாரக்ை்; 
குருடரின் கை்கை் இருளுக்கும் 
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அந்தகாரத்துக்கும் நீங்கைாகிப் 
பாரல்ேயலடயும்.

ேத்மதயு 11:5 குருடர ்
பாரல்ேயலடகிைாரக்ை், 
ெப்பாைிகை் நடக்கிைாரக்ை், 
குே்டவராகிகை் சுத்தமாகிைாரக்ை், 
செவிடர ்வகடக்ிைாரக்ை், 
மரித்வதார ்எழுந்திருக்கிைாரக்ை்; 
தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேம் 
பிரெங்கிக்கப்படுகிைது.

லுூக்கா 2:28 அேன் அேலரத் 
தன் லககைிை் ஏந்திக்சகாை்டு 
வதேலன ஸ்வதாத்திரித்து:

29 ஆை்டேவர, உமது 
ோரத்்லதயின்படி உமது 
அடிவயலன இப்சபாழுது 
ெமாதானத்வதாவட வபாகவிடுகிறீர;்

30 புைஜாதிகளுக்குப் பிரகாசிக்கிை 
ஒைியாகவும், உம்முலடய 
ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு 
மகிலமயாகவும்,

31 வதேரீர ்ெகை ஜனங்களுக்கும் 
முன்பாக ஆயத்தம்பை்ைின

32 உம்முலடய இரடெ்ைியத்லத என் 
கை்கை் கை்டது என்ைான்.

லுூக்கா 3:5 மாம்ெமான 
யாேரும் வதேனுலடய 
இரடச்ிப்லபக்காை்பாரக்ை் 
என்றும், ேனாந்தரத்திவை 
கூப்பிடுகிைேனுலடய ெத்தம் 
உை்டாகும் என்று ஏொயா 
தீரக்்கதரிசியின் ஆகமத்திை் 
எழுதியிருக்கிைபிரகாரம்,

லுூக்கா 4:17 அப்சபாழுது ஏொயா 
தீரக்்கதரிசியின் புஸ்தகம் 
அேரிடத்திை் சகாடுக்கப்படட்து. 

அேர ்புஸ்தகத்லத விரித்தவபாது:
18 கரத்்தருலடய ஆவியானேர ்

என்வமலிருக்கிைார;் தரித்திரருக்குெ ்
சுவிவெேத்லதப் பிரெங்கிக்கும்படி 
என்லன அபிவேகம்பை்ைினார;் 
இருதயம் நருங்குை்டேரக்லைக் 
குைமாக்கவும், 
சிலைப்படட்ேரக்ளுக்கு 
விடுதலைலயயும், 
குருடருக்குப் பாரல்ேலயயும் 
பிரசித்தப்படுத்தவும், 
சநாறுங்குை்டேரக்லை 
விடுதலையாக்கவும்,

19 கரத்்தருலடய அநுக்கிரக 
ேருேத்லதப் பிரசித்தப்படுத்தவும், 
என்லன அனுப்பினார,் என்று 
எழுதியிருக்கிை இடத்லத அேர ்
கை்டு,

20 ோசித்து, புஸ்தகத்லதெ ்சுருடட்ி, 
பைிவிலடக்காரனிடத்திை் 
சகாடுத்து, உடக்ாரந்்தார.் 
சஜபஆையத்திலுை்ை 
எை்ைாருலடய கை்களும் 
அேரவ்மை் வநாக்கமாயிருந்தது.

21 அப்சபாழுது அேர ்அேரக்வைாவட 
வபெத்சதாடங்கி: உங்கை் காதுகை் 
வகடக் இந்த வேதோக்கியம் 
இன்லையத்தினம் நிலைவேறிை்று 
என்ைார.்

லுூக்கா 24:45 அப்சபாழுது 
வேதோக்கியங்கலை 
அறிந்துசகாை்ளும்படி 
அேரக்ளுலடய மனலத அேர ்
திைந்து அேரக்லை வநாக்கி:

மயாோன் 9:39 அப்சபாழுது 
இவயசு: காைாதேரக்ை் 
காணும்படியாகவும், 
காை்கிைேரக்ை் 
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குருடராகும்படியாகவும் 
நியாயத்தீரப்்புக்கு நான் இந்த 
உைகத்திை் ேந்வதன் என்ைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:46 அப்சபாழுது பவுலும் 
பரன்பாவும் லதரியங்சகாை்டு 
அேரக்லை வநாக்கி: முதைாேது 
உங்களுக்வக வதேேெனத்லதெ ்
சொை்ைவேை்டியதாயிருந்தது; 
நீங்கவைா அலதத் தை்ைி, உங்கலை 
நித்தியஜீேனுக்கு அபாத்திரராகத் 
தீரத்்துக்சகாை்ளுகிைபடியினாை், 
இவதா, நாங்கை் 
புைஜாதியாரிடத்திை் வபாகிவைாம்.

47 நீர ்பூமியின் கலடசிபரியந்தமும் 
இரடச்ிப்பாயிருக்கும்படி உம்லம 
ஜாதிகளுக்கு ஒைியாக லேத்வதன் 
என்கிை வேதோக்கியத்தின்படி 
கரத்்தர ்எங்களுக்குக் 
கடட்லையிடட்ிருக்கிைபடியினாை் 
இப்படிெ ்செய்கிவைாம் என்ைாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
26:18 அேரக்ை் என்லனப் 
பை்றும் விசுோெத்தினாவை 
பாேமன்னிப்லபயும் பரி
சுத்தமாக்கப்படட்ேரக்ளு
க்குரிய சுதந்தரத்லதயும் 
சபை்றுக்சகாை்ளும்படியாக, 
அேரக்ை் இருலைவிடட்ு 
ஒைியினிடத்திை்கும், 
ொத்தானுலடய 
அதிகாரத்லதவிடட்ு 
வதேனிடத்திை்கும் திரும்பும்படிக்கு 
நீ அேரக்ளுலடய கை்கலைத் 
திைக்கும்சபாருடட்ு, இப்சபாழுது 
உன்லன அேரக்ைிடத்திை்கு 
அனுப்புகிவைன் என்ைார.்

2 வகாரிந்தியர் 
4:6 இருைிலிருந்து சேைிெெ்த்லதப் 
பிரகாசிக்கெச்ொன்ன வதேன் 
இவயசுவின் முகத்திலுை்ை தமது 
மகிலமயின் அறிோகிய ஒைிலயத் 
வதான்ைப்பை்ணும்சபாருடட்ாக, 
எங்கை் இருதயங்கைிவை 
பிரகாசித்தார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 3:18 
நான்: நீ ஐசுேரியோனாகும்படிக்கு 
சநருப்பிவை புடமிடப்படட் 
சபான்லனயும், உன் 
நிரே்ாைமாகிய அேைடெ்ைம் 
வதான்ைாதபடிக்கு நீ 
உடுத்திக்சகாை்ேதை்கு 
சேை்ேஸ்திரங்கலையும் 
என்னிடத்திவை 
ோங்கிக்சகாை்ைவும், நீ 
பாரல்ேயலடயும்படிக்கு உன் 
கை்களுக்குக் கலிக்கம்வபாடவும் 
வேை்டுசமன்று உனக்கு 
ஆவைாெலன சொை்லுகிவைன்.

வமலும் காை்க: #1; #2; ெங்கீதம் 107:10-16; 
ெங்கீதம் 146:7,8; ஏொயா 9:2; ஏொயா 29:18; 

ஏொயா 32:3; ஏொயா 35:5,8; ஏொயா 40:4; ஏொயா 
42:1; ஏொயா 45:13; ஏொயா 48:17; ஏொயா 49:6,8,9; 

ஏொயா 51:4,5; ஏொயா 60:1-3; ஏொயா 61:1; 
எவரமியா 31:8; எவரமியா 32:39,41; லுூக்கா 1:69-
72,78,79; வயாோன் 8:12; அப்வபாஸ்தைருலடய 
நடபடிகை் 26:23; வராமர ்3:25,26; வராமர ்15:8,9; 

கைாத்தியர ்3:15-17; எவபசியர ்1:17,18; எவபசியர ்
5:8; 2 தீவமாத்வதயு 2:26; எபிசரயர ்1:8,9; எபிசரயர ்

8:6; எபிசரயர ்9:15; எபிசரயர ்12:24; எபிசரயர ்
13:5,20; 1 வபதுரு 2:9.
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A05 பிதாவுடனான மேசியாவின் 
உறவுமுமற.

B18 மேசியாவின் பரிசுத்தே், அைகு 
ேற்றுே் ேகிமே.

ஏசாயா 42:21 கரத்்தர் தேது 
நீதியினிமித்தே் அேன்மேல் 
பிரியே் மேத்திருந்தார;் அேர் 
மேதத்மத முக்கியப்படுத்தி 
அமத ேகிமேயுள்ளதாக்குோர.்

ேத்மதயு 3:17 அன்றியும், 
ோனத்திலிருந்து ஒரு ெத்தம் 
உை்டாகி, இேர ்என்னுலடய 
வநெகுமாரன், இேரிை் 
பிரியமாயிருக்கிவைன் என்று 
உலரத்தது.

ேத்மதயு 5:17 
நியாயப்பிரமாைத்லதயானாலும் 
தீரக்்கதரிெனங்கலையானாலும் 
அழிக்கிைதை்கு ேந்வதன் என்று 
எை்ைிக்சகாை்ைாவதயுங்கை்; 
அழிக்கிைதை்கு அை்ை, 
நிலைவேை்றுகிைதை்வக ேந்வதன்.

மயாோன் 8:29 என்லன அனுப்பினேர ்
என்னுடவனகூட இருக்கிைார,் 
பிதாவுக்குப் பிரியமானலேகலை 
நான் எப்சபாழுதும் 
செய்கிைபடியாை் அேர ்என்லனத் 
தனிவய இருக்கவிடவிை்லை 
என்ைார.்

மயாோன் 13:31 அேன் 
புைப்படட்ுப்வபானபின்பு இவயசு: 
இப்சபாழுது மனுேகுமாரன் 
மகிலமப்படுகிைார,் வதேனும் 
அேரிை் மகிலமப்படுகிைார.்

மயாோன் 15:10 நான் என் 
பிதாவின் கை்பலனகலைக் 
லகக்சகாை்டு 
அேருலடய அன்பிவை 
நிலைத்திருக்கிைதுவபாை, 
நீங்களும் என் கை்பலனகலைக் 
லகக்சகாை்டிருந்தாை், 
என்னுலடய அன்பிவை 
நிலைத்திருப்பீரக்ை்.

மயாோன் 17:4 பூமியிவை நான் 
உம்லம மகிலமப்படுத்திவனன்; 
நான் செய்யும்படி நீர ்எனக்கு 
நியமித்த கிரிலயலயெ ்
செய்துமுடித்வதன்.

5 பிதாவே, உைகம் உை்டாகிைதை்கு 
முன்வன உம்மிடத்திை் எனக்கு 
உை்டாயிருந்த மகிலமயினாவை 
இப்சபாழுது நீர ்என்லன 
உம்மிடத்திவை மகிலமப்படுத்தும்.

மராேர் 
10:4 விசுோசிக்கிை எேனுக்கும் 
நீதி உை்டாகும்படியாகக் 
கிறிஸ்து நியாயப்பிரமாைத்தின் 
முடிோயிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 40:8; மத்வதயு 5:18-20; 
மத்வதயு 17:5; வராமர ்3:26,31; வராமர ்7:12; வராமர ்

8:3; கைாத்தியர ்3:13,21; கைாத்தியர ்5:22,23; 
பிலிப்பியர ்3:9; எபிசரயர ்8:10.

ஏொயா
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B01 மேசியா மதேனுமடய குோரன்.
D09 மேசியாமே இரட்சகர்.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.
H09 அேரது ஜனங்களின் 

எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

H11 மேசியா ேகிமேப் 
படுத்தப்படுோர்.

ஏசாயா 43:1 இப்மபாதுே் 
யாக்மகாமப, உன்மனச ்
சிருஷ்டித்தேருே் 
இஸ்ரமேமல உன்மன 
உருோக்கினேருோகிய கரத்்தர் 
வசால்லுகிறதாேது பயப்படாமத; 
உன்மன மீட்டுக்வகாண்மடன்; 
உன்மனப் மபரவ்சால்லி 
அமைத்மதன்; நீ என்னுமடயேன்.

2 நீ தண்ணரீக்மளக் 
கடக்குே்மபாது நான் உன்மனாடு 
இருப்மபன்; நீ ஆறுகமளக் 
கடக்குே்மபாது அமேகள் 
உன்மேல் புரளுேதில்மல; நீ 
அக்கினியில் நடக்குே்மபாது 
மேகாதிருப்பாய்; 
அக்கினிஜுோமல உன்மபரில் 
பற்றாது.

ஏசாயா 43:3-4
ஏசாயா 43:5 பயப்படாமத, நான் 

உன்மனாமட இருக்கிமறன்; 
நான் உன் சந்ததிமயக் 
கிைக்கிலிருந்து ேரப்பண்ணி, 
உன்மன மேற்கிலுே் இருந்து 
கூட்டிசம்சர்ப்மபன்.

6 நான் ேடக்மக மநாக்கி 
வகாடு என்றுே், வதற்மக 
மநாக்கி: மேத்திராமத என்றுே் 
வசால்லி, தூரத்திலிருந்து 
என் குோரமரயுே், பூமியின் 

கமடயாந்தரத்திலிருந்து என் 
குோரத்திகமளயுே்,

7 நான் என் ேகிமேக்வகன்று 
சிருஷ்டித்து உருோக்கிப் 
பமடத்து, என் நாேந்தரிக்கப்பட்ட 
யாேமரயுே் வகாண்டுோ 
என்மபன்.

ஏசாயா 43:8-9
ஏசாயா 43:10 நாமன அேவரன்று 

நீங்கள் உணர்ந்து, என்மன 
அறிந்து விசுோசிக்குே்படிக்கு 
நீங்களுே் நான் வதரிந்துவகாண்ட 
என் தாசனுே் எனக்குச ்
சாட்சிகளாயிருக்கிறீரக்ள் என்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார;் எனக்கு 
முன் ஏற்பட்ட மதேன் இல்மல, 
எனக்குப்பின் இருப்பதுே் 
இல்மல.

11 நான், நாமன கரத்்தர;் 
என்மனயல்லாேல் ரட்சகர் 
இல்மல.

12 நாமன அறிவித்து, இரட்சித்து, 
விளங்கப்பண்ணிமனன்; 
உங்களில் இப்படிச ்வசய்யத்தக்க 
அந்நிய மதேன் இல்மல; நாமன, 
மதேன் என்பதற்கு நீங்கள் 
எனக்குச ்சாட்சிகள் என்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

ஏசாயா 43:13-17
ஏசாயா 43:18 முந்தினமேகமள 

நிமனக்கமேண்டாே்; 
பூரே்ோனமேகமளச ்
சிந்திக்கமேண்டாே்.

19 இமதா, நான் புதிய காரியத்மதச ்
வசய்கிமறன்; இப்வபாழுமத 
அது மதான்றுே்; நீங்கள் 
அமத அறியீரக்ளா? நான் 
ேனாந்தரத்திமல ேழிமயயுே் 
அோந்தரவேளியிமல 
ஆறுகமளயுே் உண்டாக்குமேன்.
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20 நான் வதரிந்துவகாண்ட 
என் ஜனத்தின் தாகத்துக்கு 
ேனாந்தரத்திமல 
தண்ணரீக்மளயுே் 
அோந்தரவேளியிமல 
ஆறுகமளயுே் 
உண்டாக்குேதினால், 
காட்டுமிருகங்களுே், 
ேலுசர்ப்பங்களுே், மகாட்டான் 
குஞ்சுகளுே் என்மனக் 
கனே்பண்ணுே்.

21 இந்த ஜனத்மத எனக்வகன்று 
ஏற்படுத்திமனன்; இேரக்ள் என் 
துதிமய வசால்லிேருோரக்ள்.

ேத்மதயு 12:18 இவதா, நான் 
சதரிந்துசகாை்ட என்னுலடய 
தாென், என் ஆத்துமாவுக்குப் 
பிரியமாயிருக்கிை என்னுலடய 
வநென்; என் ஆவிலய அேரவ்மை் 
அமரப்பை்ணுவேன், அேர ்
புைஜாதியாருக்கு நியாயத்லத 
அறிவிப்பார.்

ேத்மதயு 16:16 சீவமான் வபதுரு 
பிரதியுத்தரமாக: நீர ்ஜீேனுை்ை 
வதேனுலடய குமாரனாகிய 
கிறிஸ்து என்ைான்.

லுூக்கா 1:47 என் ஆவி என் 
இரடெ்கராகிய வதேனிை் 
கைிகூருகிைது.

லுூக்கா 2:11 இன்று கரத்்தராகிய 
கிறிஸ்து என்னும் இரடெ்கர ்
உங்களுக்குத் தாவீதின் ஊரிவை 
பிைந்திருக்கிைார.்

மயாோன் 1:7 அேன் தன்னாை் 
எை்ைாரும் விசுோசிக்கும்படி 

அந்த ஒைிலயக் 
குறித்துெெ்ாடச்ிசகாடுக்க 
ொடச்ியாக ேந்தான்.

8 அேன் அந்த ஒைியை்ை, 
அந்த ஒைிலயக்குறித்துெ ்
ொடச்ிசகாடுக்க 
ேந்தேனாயிருந்தான்.

மயாோன் 6:69 நீர ்ஜீேனுை்ை 
வதேனுலடய குமாரனாகிய 
கிறிஸ்து என்று நாங்கை் 
விசுோசித்தும் அறிந்தும் 
இருக்கிவைாம் என்ைான்.

மயாோன் 15:27 நீங்களும் 
ஆதிமுதை் என்னுடவனகூட 
இருந்தபடியாை் எனக்குெ ்
ொடச்ிகைாயிருப்பீரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
1:8 பரிசுத்த ஆவி உங்கைிடத்திை் 
ேரும்வபாது நீங்கை் சபைனலடந்து, 
எருெவைமிலும், யூவதயா 
முழுேதிலும், ெமாரியாவிலும், 
பூமியின் கலடசிபரியந்தமும், 
எனக்குெ ்ொடச்ிகைாயிருப்பீரக்ை் 
என்ைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 4:12 
அேராவையன்றி வேசைாருேராலும் 
இரடச்ிப்பு இை்லை; நாம் 
இரடச்ிக்கப்படும்படிக்கு 
ோனத்தின் கீசைங்கும், 
மனுேரக்ளுக்குை்வை அேருலடய 
நாமவமயை்ைாமை் வேசைாரு 
நாமம் கடட்லையிடப்படவும் 
இை்லை என்ைான்.

1 மயாோன் 4:14 பிதாோனேர ்
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குமாரலன உைகரடெ்கராக 
அனுப்பினாசரன்று நாங்கை் 
கை்டு ொடச்ியிடுகிவைாம்.

வமலும் காை்க: #1; #2; ஏொயா 12:2; ஏொயா 
44:7,8; ஏொயா 45:21,22; ஏொயா 46:10; ஓசியா 13:4; 
லுூக்கா 4:41; வயாோன் 11:27; வயாோன் 16:14; 

தீத்து 3:4-6; 2 வபதுரு 3:18.

D05 மேசியாமே மீட்பராக 
இருப்பார்.

ஏசாயா 44:1 இப்மபாதுே், என் 
தாசனாகிய யாக்மகாமப, நான் 
வதரிந்துவகாண்ட இஸ்ரமேமல, 
மகள்.

2 உன்மன உண்டாக்கினேருே், 
தாயின் கர்ப்பத்தில் உன்மன 
உருோக்கினேருே், உனக்குத் 
துமணவசய்கிறேருோகிய 
கரத்்தர் வசால்லுகிறதாேது; என் 
தாசனாகிய யாக்மகாமப, நான் 
வதரிந்துவகாண்ட வயஷூரமன, 
பயப்படாமத.

சங்கீதே் 105:6 அேர ்செய்த 
அதிெயங்கலையும் அேருலடய 
அை்புதங்கலையும், அேர ்
ோக்கின் நியாயத்தீரப்்புகலையும் 
நிலனவுகூருங்கை்.

சங்கீதே் 105:43 தம்முலடய 
ஜனத்லதக் கைிப்வபாடும் தாம் 
சதரிந்துசகாை்டேரக்லைக் 
சகம்பீர ெத்தத்வதாடும் 
புைப்படப்பை்ைினார.்

ேத்மதயு 24:31 ேலுோய்த் 
சதானிக்கும் எக்காை ெத்தத்வதாவட 
அேர ்தமது தூதரக்லை 

அனுப்புோர;் அேரக்ை் அேராை் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்ேரக்லை 
ோனத்தின் ஒரு முலன 
முதை்சகாை்டு மறுமுலனமடட்ும் 
நாலு திலெகைிலுமிருந்து 
கூடட்ிெவ்ெரப்்பாரக்ை்.

மராேர் 2:28 ஆதைாை் புைம்பாக 
யூதனானேன் யூதனை்ை, 
புைம்பாக மாம்ெத்திை் 
செய்யப்படும் விருத்தவெதனமும் 
விருத்தவெதனமை்ை.

29 உை்ைத்திவை யூதனானேவன 
யூதன்; எழுத்தின்படி 
உை்டாகாமை், ஆவியின்படி 
இருதயத்திை் உை்டாகும் 
விருத்தவெதனவம விருத்தவெதனம்; 
இப்படிப்படட்ேனுக்குரிய புகை்ெச்ி 
மனுேராவை அை்ை, வதேனாவை 
உை்டாயிருக்கிைது.

மராேர் 11:7 அப்படியானாை் 
என்ன? இஸ்ரவேைர ்வதடுகிைலத 
அலடயாமலிருக்கிைாரக்ை், 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்ேரக்வைா 
அலத அலடந்திருக்கிைாரக்ை்; 
மை்ைேரக்ை் 
இன்லையத்தினம்ேலரக்கும் 
கடினப்படட்ிருக்கிைாரக்ை்.

மராேர் 11:28 
சுவிவெேத்லதக்குறித்து அேரக்ை் 
உங்கை்நிமித்தம் 
பலகஞராயிருக்கிைாரக்ை்; 
சதரிந்துசகாை்ளுதலைக்குறித்து 
அேரக்ை் பிதாக்கைினிமித்தம் அன்
புகூரப்படட்ேரக்ைாயிருக்கிைாரக்
ை்.

29 வதேனுலடய கிருலபேரங்களும், 
அேரக்லை அலைத்த அலைப்பும் 

ஏொயா



360

மாைாதலேகவை.

வகாமலாவசயர் 
3:12 ஆலகயாை், நீங்கை் 
வதேனாை் சதரிந்துசகாை்ைப்படட் 
பரிசுத்தரும் பிரியருமாய், 
உருக்கமான இரக்கத்லதயும், 
தயலேயும், மனத்தாை்லமலயயும், 
ொந்தத்லதயும், நீடிய 
சபாறுலமலயயும் 
தரித்துக்சகாை்டு;

1 வதசமலானிக்மகயர் 1:4 எங்கை் 
சஜபங்கைிை் இலடவிடாமை் 
உங்கலைக்குறித்து 
விை்ைப்பம்பை்ைி, 
உங்கசைை்ைாருக்காகவும் 
எப்சபாழுதும் வதேலன 
ஸ்வதாத்திரிக்கிவைாம்.

2 வதசமலானிக்மகயர் 
2:13 கரத்்தருக்குப் பிரியமான 
ெவகாதரவர, நீங்கை் ஆவியினாவை 
பரிசுத்தமாக்கப்படுகிைதினாலும், 
ெத்தியத்லத 
விசுோசிக்கிைதினாலும் 
இரடச்ிப்பலடயும்படிக்கு, 
ஆதிமுதை் வதேன் உங்கலைத் 
சதரிந்துசகாை்டபடியினாவை, 
நாங்கை் உங்கலைக்குறித்து 
எப்சபாழுதும் வதேலன 
ஸ்வதாத்திரிக்கக் 
கடனாைிகைாயிருக்கிவைாம்.

1 மபதுரு 2:9 நீங்கவைா, உங்கலை 
அந்தகாரத்தினின்று தம்முலடய 
ஆெெ்ரியமான ஒைியினிடத்திை்கு 
ேரேலைத்தேருலடய 
புை்ைியங்கலை 
அறிவிக்கும்படிக்குத் 

சதரிந்துசகாை்ைப்படட் 
ெந்ததியாயும், ராஜரீகமான 
ஆொரியக்கூடட்மாயும், பரிசுத்த 
ஜாதியாயும், அேருக்குெ ்
சொந்தமான ஜனமாயும் 
இருக்கிறீரக்ை்.

2 மபதுரு 1:10 ஆலகயாை், 
ெவகாதரவர, உங்கை் 
அலைப்லபயும் 
சதரிந்துசகாை்ளுதலையும் 
உறுதியாக்கும்படி 
ஜாக்கிரலதயாயிருங்கை்; 
இலேகலை செய்தாை் நீங்கை் 
ஒருக்காலும் இடறிவிழுேதிை்லை.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 106:5; ஏொயா 41:8,9; 
ஏொயா 45:4; எவரமியா 31:3; ஆவமாஸ் 3:1,2; மாை்கு 

13:27; வராமர ்8:33.

G04 மேசியா தனது ஆவிமய 
உங்கள் மீது  ஊற்றுோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 44:3 தாகமுள்ளேன்மேல் 
தண்ணமீரயுே், 
ேறண்ட நிலத்தின்மேல் 
ஆறுகமளயுே் ஊற்றுமேன்; 
உன் சந்ததியின்மேல் 
என் ஆவிமயயுே், உன் 
சந்தானத்தின்மேல் என் 
ஆசீரே்ாதத்மதயுே் ஊற்றுமேன்.

4 அதினால் அேரக்ள் 
புல்லின் நடுமே 
நீரக்்கால்களின் ஓரத்திலுள்ள 
அலரிசவ்சடிகமளப்மபால 
ேளருோரக்ள்.

5 ஒருேன், நான் கரத்்தருமடயேன் 
என்பான்; ஒருேன் 
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யாக்மகாபின்மபமரத் 
தரித்துக்வகாள்ோன்; ஒருேன், 
தான் கரத்்தருமடயேன் 
என்று மகவயழுத்துப்மபாட்டு, 
இஸ்ரமேலின் நாேத்மதத் 
தரித்துக்வகாள்ோன்.

6 நான் முந்தினேருே், நான் 
பிந்தினேருந்தாமன; 
என்மனத்தவிர மதேன் 
இல்மலவயன்று, இஸ்ரமேலின் 
ராஜாோகிய கரத்்தருே், 
மசமனகளின் கரத்்தராகிய 
அேனுமடய மீட்பருே் 
வசால்லுகிறார.்

ஏசாயா 44:7-8

ஏசாயா 41:4 அலதெ ்செய்து 
நிலைவேை்றி, ஆதிமுதை்சகாை்டு 
தலைமுலைகலை 
ேரேலைக்கிைேர ்யார?் 
முந்தினேராயிருக்கிை 
கரத்்தராகியநான்தாவன; 
பிந்தினேரக்வைாடும் 
இருப்பேராகிய நான்தாவன.

ஏசாயா 49:10 அேரக்ை் 
பசியாயிருப்பதுமிை்லை, 
தாகமாயிருப்பதுமிை்லை; 
உே்ைமாகிலும், சேயிைாகிலும் 
அேரக்ை்வமை் படுேதுமிை்லை; 
அேரக்ளுக்கு இரங்குகிைேர ்
அேரக்லை நடத்தி, அேரக்லை 
நீரூை்றுகைிடத்திை்குக் 
சகாை்டுவபாய்விடுோர.்

எமசக்கிமயல் 39:29 நான் 
இஸ்ரவேை் ேம்ெத்தாரவ்மை் என் 
ஆவிலய ஊை்றினபடியினாை் 
என் முகத்லத இனி அேரக்ளுக்கு 
மலைக்கமாடவ்டன் என்று 

கரத்்தராகிய ஆை்டேர ்
சொை்லுகிைார ்என்ைார.்

மயாோன் 7:37 பை்டிலகயின் 
கலடசிநாைாகிய பிரதான நாைிவை 
இவயசு நின்று, ெத்தமிடட்ு: ஒருேன் 
தாகமாயிருந்தாை் என்னிடத்திை் 
ேந்து, பானம்பை்ைக்கடேன்.

38 வேதோக்கியம் 
சொை்லுகிைபடி என்னிடத்திை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேசனேவனா 
அேன் உை்ைத்திலிருந்து 
ஜீேத்தை்ைீருை்ை நதிகை் ஓடும் 
என்ைார.்

39 தம்லம விசுோசிக்கிைேரக்ை் 
அலடயப்வபாகிை 
ஆவிலயக்குறித்து 
இப்படிெச்ொன்னார.் 
இவயசு இன்னும் 
மகிலமப்படாதிருந்தபடியினாை் 
பரிசுத்த ஆவி இன்னும் 
அருைப்படவிை்லை.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:17 கலடசிநாடக்ைிை் நான் 
மாம்ெமான யாேரவ்மலும் 
என் ஆவிலய ஊை்றுவேன், 
அப்சபாழுது உங்கை் குமாரரும் 
உங்கை் குமாரத்திகளும் 
தீரக்்கதரிெனஞ்சொை்லுோரக்ை்; 
உங்கை் ோலிபர ்தரிெனங்கலை 
அலடோரக்ை்; உங்கை் மூப்பர ்
சொப்பனங்கலைக் காை்பாரக்ை்;

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 2:33 அேர ்
வதேனுலடய ேைதுகரத்தினாவை 
உயரத்்தப்படட்ு, பிதா அருைிய 
ோக்குத்தத்தத்தின்படி பரிசுத்த 
ஆவிலயப் சபை்று, நீங்கை் 
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இப்சபாழுது காை்கிைதும் 
வகடக்ிைதுமாகிய இலதப் 
சபாழிந்தருைினார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 5:14 திரைான 
புருேரக்ளும் ஸ்திரீகளும் 
விசுோெமுை்ைேரக்ைாகிக் 
கரத்்தரிடத்திை் அதிகமதிகமாய்ெ ்
வெரக்்கப்படட்ாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:6 அன்றியும், அேர ்என்லன 
வநாக்கி: ஆயிை்று, நான் 
அை்பாவும் ஓசமகாவும், ஆதியும் 
அந்தமுமாயிருக்கிவைன். 
தாகமாயிருக்கிைேனுக்கு நான் 
ஜீேத்தை்ைீரூை்றிை் இைேெமாய்க் 
சகாடுப்வபன்.

வமலும் காை்க: #1; #2; ஏொயா 32:15; ஏொயா 
35:6,7; ஏொயா 41:17; ஏொயா 43:10,11,19,20; 

ஏொயா 48:12; ஏொயா 59:20,21; எவெக்கிவயை் 
34:26; வயாவேை் 2:28; வயாவேை் 3:18; மீகா 4:2; 
ெகரியா 8:20-23; ெகரியா 12:10; மத்வதயு 25:34; 

மத்வதயு 27:37; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 
2:41-47; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 

4:4; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 10:45; 1 
தீவமாத்வதயு 3:16; தீத்து 3:5,6; சேைிப்படுத்தின 
விவெேம் 1:8,11,17; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 

2:8; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 22:13,17.

A06 மேசியாமே சிருஷ்டி கர்த்தா.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.
H11 மேசியா ேகிமேப் 

படுத்தப்படுோர்.

ஏசாயா 44:21 யாக்மகாமப, 
இஸ்ரமேமல, இமேகமள நிமன; 
நீ என் தாசன்; நான் உன்மன 
உருோக்கிமனன்; நீ என் தாசன்; 
இஸ்ரமேமல, நீ என்னால் 

ேறக்கப்படுேதில்மல.
22 உன் மீறுதல்கமள 

மேகத்மதப்மபாலவுே், 
உன் பாேங்கமளக் 
கார்மேகத்மதப்மபாலவுே் 
அகற்றிவிட்மடன்; என்னிடத்தில் 
திருே்பு; உன்மன நான் 
மீட்டுக்வகாண்மடன்.

23 ோனங்கமள, களித்துப் 
பாடுங்கள்; கரத்்தர் இமதச ்
வசய்தார;் பூதலத்தின் 
தாை்விடங்கமள, ஆர்ப்பரியுங்கள்; 
பரே்தங்கமள, காடுகமள, 
காட்டிலுள்ள சகல ேரங்கமள, 
வகே்பீரோய் முைங்குங்கள்; 
கரத்்தர் யாக்மகாமப 
மீட்டு, இஸ்ரமேலிமல 
ேகிமேப்படுகிறார.்

24 உன் மீட்பருே், தாயின் 
கர்ப்பத்தில் உன்மன 
உருோக்கினேருோன கரத்்தர் 
வசால்லுகிறதாேது: நாமன 
எல்லாேற்மறயுே் வசய்கிற 
கரத்்தர,் நான் ஒருேராய் 
ோனங்கமள விரித்து, நாமன 
பூமிமயப் பரப்பினேர.்

25 நான் கட்டுக்கமதக்காரரின் 
குறிகமள அபத்தோக்கி, 
குறிவசால்லுகிறேரக்மள 
நிரம்ூடராக்கி, ஞானிகமள 
வேட்கப்படுத்தி, அேரக்ள் 
அறிமேப் மபத்தியோகப் 
பண்ணுகிறேர.்

26 நான் என் ஊழியக்காரரின் 
ோரத்்மதமய நிமலப்படுத்தி, 
என் ஸ்தானாபதிகளின் 
ஆமலாசமனமய 
நிமறமேற்றி: குடிமயறுோய் 
என்று எருசமலமுக்குே், 
கட்டப்படுவீரக்ள் என்று 
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யூதாவின் பட்டணங்களுக்குே் 
வசால்லி, அமேகளின் பாைான 
ஸ்தலங்கமள எடுப்பிப்பேர.்

ஆமோஸ் 9:14 என் ஜனமாகிய 
இஸ்ரவேலின் சிலையிருப்லபத் 
திருப்புவேன்; அேரக்ை் 
பாைான நகரங்கலைக் கடட்ி, 
அலேகைிை் குடியிருந்து, 
திராடெ்த்வதாடட்ங்கலை நாடட்ி, 
அலேகளுலடய பைரெத்லதக் 
குடித்து, வதாடட்ங்கலை 
உை்டாக்கி, அலேகைின் 
கனிகலைப் புசிப்பாரக்ை்.

மயாோன் 1:3 ெகைமும் அேர ்
மூைமாய் உை்டாயிை்று; 
உை்டானசதான்றும் 
அேராவையை்ைாமை் 
உை்டாகவிை்லை.

மராேர் 11:26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

1 வகாரிந்தியர் 8:6 பிதாோகிய 
ஒவர வதேன் நமக்குை்டு, 
அேராவை ெகைமும் 
உை்டாயிருக்கிைது; 
அேருக்சகன்று நாமும் 
உை்டாயிருக்கிவைாம். 
இவயசுகிறிஸ்து என்னும் 
ஒவர கரத்்தரும் நமக்குை்டு; 
அேரம்ூைமாய்ெ ்ெகைமும் 
உை்டாயிருக்கிைது, அேர ்மூைாய் 
நாமும் உை்டாயிருக்கிவைாம்.

எபிவரயர் 1:1 பூரே்காைங்கைிை் 
பங்குபங்காகவும் 
ேலகேலகயாகவும், 
தீரக்்கதரிசிகை் மூைமாய்ப் 
பிதாக்களுக்குத் திருவுைம்பை்றின 
வதேன்,

2 இந்தக் கலடசி நாடக்ைிை் 
குமாரன் மூைமாய் நமக்குத் 
திருவுைம்பை்றினார;் இேலரெ ்
ெரே்த்துக்கும் சுதந்தரோைியாக 
நியமித்தார,் இேலரக்சகாை்டு 
உைகங்கலையும் உை்டாக்கினார.்

1 மபதுரு 1:18 உங்கை் 
முன்வனாரக்ைாை் பாரம்பரியமாய் 
நீங்கை் அநுெரித்து ேந்த வீைான 
நடத்லதயினின்று அழிவுை்ை 
ேஸ்துக்கைாகிய சேை்ைியினாலும் 
சபான்னினாலும் மீடக்ப்படாமை்,

19 குை்ைமிை்ைாத மாெை்ை 
ஆடட்ுக்குடட்ியாகிய 
கிறிஸ்துவின் விலைவயைப்சபை்ை 
இரத்தத்தினாவை 
மீடக்ப்படட்ீரக்சைன்று 
அறிந்திருக்கிறீரக்வை.

1 மபதுரு 4:11 ஒருேன் வபாதித்தாை் 
வதேனுலடய ோக்கியங்கைின்படி 
வபாதிக்கக்கடேன்; ஒருேன் 
உதவிசெய்தாை் வதேன் தந்தருளும் 
சபைத்தின்படி செய்யக்கடேன்; 
எை்ைாேை்றிவையும் 
இவயசுகிறிஸ்துமூைமாய் 
வதேன் மகிலமப்படும்படிவய 
செய்வீரக்ைாக; அேருக்வக 
மகிலமயும் ேை்ைலமயும் 
ெதாகாைங்கைிலும் 
உை்டாயிருப்பதாக. ஆசமன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
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5:11 பின்னும் நான் பாரத்்தவபாது, 
சிங்காெனத்லதயும் 
ஜீேன்கலையும் மூப்பரக்லையும் 
சூை்ந்திருந்த அவநக 
தூதரக்ளுலடய ெத்தத்லதக் 
வகடவ்டன்; அேரக்ளுலடய இைக்கம் 
பதினாயிரம் பதினாயிரமாகவும், 
ஆயிரமாயிரமாகவுமிருந்தது.

12 அேரக்ளும் மகா 
ெத்தமிடட்ு: அடிக்கப்படட் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேர ்
ேை்ைலமலயயும் 
ஐசுேரியத்லதயும் 
ஞானத்லதயும் சபைத்லதயும் 
கனத்லதயும் மகிலமலயயும் 
ஸ்வதாத்திரத்லதயும் 
சபை்றுக்சகாை்ைப் 
பாத்திரராயிருக்கிைார ்என்று 
சொன்னாரக்ை்.

13 அப்சபாழுது, ோனத்திலும் 
பூமியிலும் பூமியின் கீழுமிருக்கிை 
சிருே்டிகை் யாவும், 
ெமுத்திரத்திலுை்ைலேகளும், 
அேை்றுைடங்கிய ேஸ்துக்கை் 
யாவும்: சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிைேருக்கும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கும் 
ஸ்வதாத்திரமும் கனமும் 
மகிலமயும் ேை்ைலமயும் ெதா 
காைங்கைிலும் உை்டாேதாக 
என்று சொை்ைக்வகடவ்டன்.

வமலும் காை்க: #1; #2; ெங்கீதம் 103:12; ஏொயா 
1:18; ஏொயா 40:22; ஏொயா 43:25; ஏொயா 45:12,13; 

ஏொயா 49:13; ஏொயா 51:13; ஏொயா 61:4; 
எவரமியா 3:12-14; எவரமியா 33:8; எவெக்கிவயை் 

36:10; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 3:19; 
வராமர ்11:28,29; எவபசியர ்3:9; சகாவைாசெயர ்

1:12-18; எபிசரயர ்1:10-12; சேைிப்படுத்தின 
விவெேம் 12:12; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 18:20; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 19:1-6.

D05 மேசியாமே மீட்பராக 
இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 45:17 இஸ்ரமேமலா 
கர்த்தராமல நித்திய இரட்சிப்பினால் 
இரட்சிக்கப்படுோன்; நீங்கள் 
என்வறன்மறக்குமுள்ள 
சதாகாலங்களிலுே் 
வேட்கப்படாேலுே் கலங்காேலுே் 
இருப்பீரக்ள்.

18 ோனங்கமளச ்
சிருஷ்டித்து பூமிமயயுே் 
வேறுமேயாயிருக்கச ்
சிருஷ்டியாேல் அமதக் 
குடியிருப்புக்காகசவ்சய்து 
பமடத்து, அமத 
உருமேற்படுத்தின மதேனாகிய, 
கரத்்தர் வசால்லுகிறதாேது: 
நாமன கரத்்தர,் மேவறாருேர் 
இல்மல.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:39 வமாவெயின் 
நியாயப்பிரமாைத்தினாவை 
நீங்கை் எலேகைினின்று 
விடுதலையாகி நீதிமான்
கைாக்கப்படக்கூடாதிருந்
தவதா, விசுோசிக்கிைேன் 
எேனும் அலேகைினின்று 
இேராவை விடுதலையாகி 
நீதிமானாக்கப்படுகிைான் 
என்றும் உங்களுக்குத் 
சதரிந்திருக்கக்கடேது.

மராேர் 2:28 ஆதைாை் புைம்பாக 
யூதனானேன் யூதனை்ை, 
புைம்பாக மாம்ெத்திை் 
செய்யப்படும் விருத்தவெதனமும் 
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விருத்தவெதனமை்ை.
29 உை்ைத்திவை யூதனானேவன 

யூதன்; எழுத்தின்படி 
உை்டாகாமை், ஆவியின்படி 
இருதயத்திை் உை்டாகும் 
விருத்தவெதனவம விருத்தவெதனம்; 
இப்படிப்படட்ேனுக்குரிய புகை்ெச்ி 
மனுேராவை அை்ை, வதேனாவை 
உை்டாயிருக்கிைது.

மராேர் 8:1 ஆனபடியாை், 
கிறிஸ்து இவயசுவுக்குடப்டட்ே
ரக்ைாயிருந்து, மாம்ெத்தின்படி 
நடோமை் ஆவியின்படிவய 
நடக்கிைேரக்ளுக்கு 
ஆக்கிலனத்தீரப்்பிை்லை.

மராேர் 11:25 வமலும், ெவகாதரவர, 
நீங்கை் உங்கலைவய 
புத்திமான்கசைன்று 
எை்ைாதபடிக்கு ஒரு 
இரகசியத்லத நீங்கை் 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கிவைன்; 
அசதன்னசேனிை், 
புைஜாதியாருலடய நிலைவு 
உை்டாகும்ேலரக்கும் 
இஸ்ரவேைரிசைாரு பங்குக்குக் 
கடினமான மனதுை்டாயிருக்கும்.

26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

2 வகாரிந்தியர் 
5:21 நாம் அேருக்குை் வதேனுலடய 
நீதியாகும்படிக்கு, பாேம் 
அறியாத அேலர நமக்காகப் 
பாேமாக்கினார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; ஏொயா 26:4; வராமர ்
3:24,25; வராமர ்5:1,18,19; 1 சகாரிந்தியர ்1:30,31; 1 

சகாரிந்தியர ்6:11; பிலிப்பியர ்3:8,9; வயாோன் 4:15.

D09 மேசியாமே இரட்சகர்.
E10 மேசியாமே 

புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 45:21 நீங்கள் 
வதரிவிக்குே்படி மசர்ந்து, 
ஏகோய் மயாசமனபண்ணுங்கள்; 
இமதப் பூரே்காலமுதற்வகாண்டு 
விளங்கப்பண்ணி 
அந்நாள்துேக்கி இமத 
அறிவித்தேர் யார?் 
கரத்்தராகிய நான் அல்லமோ? 
நீதிபரருே் இரட்சகருோகிய 
என்மனயல்லாேல் மேமற 
மதேன் இல்மல; என்மனத்தவிர 
மேவறாருேருே் இல்மல.

22 பூமியின் 
எல்மலவயங்குமுள்ளேரக்மள, 
என்மன மநாக்கிப்பாருங்கள்; 
அப்வபாழுது 
இரட்சிக்கப்படுவீரக்ள்; நாமன 
மதேன், மேவறாருேருே் இல்மல.

23 முைங்கால் யாவுே் எனக்கு 
முன்பாக முடங்குே், நாவு 
யாவுே் என்மன முன்னிட்டு 
ஆமணயிடுே் என்று நான் 
என்மனக்வகாண்மட 
ஆமணயிட்டிருக்கிமறன்; 
இந்த நீதியான ோரத்்மத என் 
ோயிலிருந்து புறப்பட்டது; இது 
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ோறுேது இல்மலவயன்கிறார.்
24 கரத்்தரிடத்தில்ோத்திரே் 

நீதியுே் ேல்லமேயுமுண்வடன்று 
அேனேன் வசால்லி 
அேரிடத்தில் ேந்து மசருோன்; 
அேருக்கு விமராதோய் 
எரிசச்ல்வகாண்டிருக்கிற 
யாேருே் வேட்கப்படுோரக்ள்.

25 இஸ்ரமேலின் சந்ததியாகிய 
யாேருே் கரத்்தருக்குள் 
நீதிோன்களாக்கப்பட்டு 
மேன்மேபாராட்டுோரக்ள்.

மயாோன் 3:16 வதேன், தம்முலடய 
ஒவரவபைான குமாரலன 
விசுோசிக்கிைேன் எேவனா 
அேன் சகடட்ுப்வபாகாமை் 
நித்தியஜீேலன அலடயும்படிக்கு, 
அேலரத் தந்தருைி, இே்ேைோய் 
உைகத்திை் அன்புகூரந்்தார.்

மயாோன் 6:40 குமாரலனக் 
கை்டு, அேரிடத்திை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேன் 
எேவனா அேன், நித்தியஜீேலன 
அலடேதும், நான் அேலனக் 
கலடசிநாைிை் எழுப்புேதும், 
என்லன அனுப்பினேருலடய 
சித்தமாயிருக்கிைது என்ைார.்

மராேர் 9:33 இவதா, இடறுதை்கான 
கை்லையும், தேறுதை்கான 
கன்மலைலயயும், சீவயானிை் 
லேக்கிவைன்; அேரிடத்திை் 
விசுோெமாயிருப்பேன் எேவனா 
அேன் சேடக்ப்படுேதிை்லை என்று 
எழுதியிருக்கிைபடியாயிை்று.

மராேர் 11:26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 

இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

மராேர் 14:10 இப்படியிருக்க, நீ உன் 
ெவகாதரலனக் குை்ைோைிசயன்று 
தீரக்்கிைசதன்ன? நீ உன் 
ெவகாதரலன அை்பமாய் 
எை்ணுகிைசதன்ன? 
நாசமை்ைாரும் கிறிஸ்துவினுலடய 
நியாயாெனத்திை்கு முன்பாக 
நிை்வபாவம.

11 அந்தப்படி: முைங்காை் யாவும் 
எனக்கு முன்பாக முடங்கும், 
நாவு யாவும் வதேலன 
அறிக்லகபை்ணும் என்று என் 
ஜீேலனக்சகாை்டு உலரக்கிவைன் 
என்பதாய்க் கரத்்தர ்சொை்லுகிைார ்
என்று எழுதியிருக்கிைது.

12 ஆதைாை் நம்மிை் ஒே்சோருேனும் 
தன்லனக்குறித்து வதேனுக்குக் 
கைக்சகாப்புவிப்பான்.

வமலும் காை்க: #1; #2; ஆதியாகமம் 22:15-18; 
ெங்கீதம் 65:5; ெகரியா 12:10; எபிசரயர ்12:2.

E08 மேசியாவின் நியாயே்.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.
H09 அேரது ஜனங்களின் 

எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 46:3 யாக்மகாபின் 
சந்ததியாமர இஸ்ரமேல் 
சந்ததியில் மீதியாகிய 
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சகல ஜனங்கமள, எனக்குச ்
வசவிவகாடுங்கள்; 
தாயின் ேயிற்றில் 
மதான்றினதுமுதல் உங்கமள 
ஏந்தி, தாயின் கர்ப்பத்தில் 
உற்பத்தியானதுமுதல் 
உங்கமளத் தாங்கிமனன்,

4 உங்கள் முதிரே்யதுேமரக்குே் 
நான் அப்படிச ்வசய்மேன்; 
நமரேயதுேட்டுே் நான் 
உங்கமளத் தாங்குமேன்; நான் 
அப்படிச ்வசய்துேந்மதன்; 
இனிமேலுே் நான் ஏந்துமேன், 
நான் சுேப்மபன், தப்புவிப்மபன்.

13 என் நீதிமயச ்
சமீபிக்கப்பண்ணுகிமறன், அது 
தூரோயிருப்பதில்மல; என் 
இரட்சிப்புத் தாேதிப்பதுமில்மல; 
நான் சீமயானில் 
இரட்சிப்மபயுே், இஸ்ரமேலுக்கு 
என் ேகிமேமயயுே் 
கட்டமளயிடுமேன்.

மராேர் 1:17 விசுோெத்தினாவை 
நீதிமான் பிலைப்பான் 
என்று எழுதியிருக்கிைபடி 
விசுோெத்தினாை் உை்டாகும் 
வதேநீதி விசுோெத்திை்சகன்று 
அந்தெ ்சுவிவெேத்தினாை் 
சேைிப்படுத்தப்படுகிைது.

மராேர் 3:21 இப்படியிருக்க, 
நியாயப்பிரமாைமிை்ைாமை் 
வதேநீதி 
சேைியாக்கப்படட்ிருக்கிைது; 
அலதக்குறித்து 
நியாயப்பிரமாைமும் 
தீரக்்கதரிெனங்களும் 
ொடச்ியிடுகிைது.

22 அது இவயசுகிறிஸ்துலேப்பை்றும் 
விசுோெத்தினாவை பலிக்கும் 
வதேநீதிவய; விசுோசிக்கிை 
எேரக்ளுக்குை்ளும் எேரக்ை்வமலும் 
அது பலிக்கும், வித்தியாெவம 
இை்லை.

மராேர் 10:3 எப்படிசயன்ைாை், 
அேரக்ை் வதேநீதிலய அறியாமை், 
தங்கை் சுயநீதிலய நிலைநிறுத்தத் 
வதடுகிைபடியாை் வதேநீதிக்குக் 
கீை்ப்படியாதிருக்கிைாரக்ை்.

4 விசுோசிக்கிை எேனுக்கும் நீதி 
உை்டாகும்படியாகக் கிறிஸ்து 
நியாயப்பிரமாைத்தின் 
முடிோயிருக்கிைார.்

5 வமாவெ 
நியாயப்பிரமாைத்தினாைாகும் 
நீதிலயக்குறித்து: இலேகலைெ ்
செய்கிை மனுேன் இலேகைாை் 
பிலைப்பான் என்று 
எழுதியிருக்கிைான்.

6 விசுோெத்தினாைாகும் 
நீதியானது: கிறிஸ்துலே 
இைங்கிேரப்பை்ணும்படி 
பரவைாகத்துக்கு ஏறுகிைேன் யார?்

மராேர் 11:26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

வமலும் காை்க: #1; #2.
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D05 மேசியாமே மீட்பராக 
இருப்பார்.

ஏசாயா 47:4 எங்கள் மீட்பருமடய 
நாேே் இஸ்ரமேலின் 
பரிசுத்தராகிய மசமனகளுமடய 
கரத்்தர் என்பது.

ஏசாயா 44:6 நான் முந்தினேரும், 
நான் பிந்தினேருந்தாவன; 
என்லனத்தவிர வதேன் 
இை்லைசயன்று, இஸ்ரவேலின் 
ராஜாோகிய கரத்்தரும், 
வெலனகைின் கரத்்தராகிய 
அேனுலடய மீடப்ரும் 
சொை்லுகிைார.்

மராேர் 11:26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:8 இருக்கிைேரும் இருந்தேரும் 
இனிேருகிைேருமாகிய 
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை கரத்்தர:் நான் 
அை்பாவும், ஓசமகாவும் ஆதியும் 
அந்தமுமாயிருக்கிவைன் என்று 
திருவுைம்பை்றுகிைார.்

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 32:24-31; 2 
ொமுவேை் 22:3; வயாபு 19:25; ெங்கீதம் 19:14; 

ெங்கீதம் 78:35; ஏொயா 41:14; ஏொயா 44:24; ஏொயா 
48:17; ஏொயா 49:7,26; ஏொயா 54:5,8; ஏொயா 59:20; 

ஏொயா 60:16; ஏொயா 63:16; சேைிப்படுத்தின 
விவெேம் 1:11; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 21:6; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 22:13.

E01 மேசியா ஊழியத்தின் ேமக.

ஏசாயா 48:15 நான், நாமன அமதச ்
வசான்மனன்; நான் அேமன 
அமைத்மதன்; நான் அேமன 
ேரப்பண்ணிமனன்; அேன் ேழி 
ோய்க்குே்.

16 நீங்கள் என் சமீபத்தில் ேந்து 
நான் வசால்ேமதக் மகளுங்கள்; 
நான் ஆதிமுதற்வகாண்டு 
அந்தரங்கத்தில் மபசவில்மல; 
அது உண்டான காலந்துேக்கி 
அங்மக நான் இருந்மதன்; 
இப்வபாழுமதா கரத்்தராகிய 
ஆண்டேருே், அேருமடய 
ஆவியுே் என்மன அனுப்புகிறார.்

17 இஸ்ரமேலின் 
பரிசுத்தராயிருக்கிற 
உன் மீட்பரான கரத்்தர் 
வசால்லுகிறதாேது: 
பிரமயாஜனோயிருக்கிறமத 
உனக்குப் மபாதித்து, நீ 
நடக்கமேண்டிய ேழியிமல 
உன்மன நடத்துகிற உன் 
மதேனாகிய கரத்்தர் நாமன.

லுூக்கா 4:18 கரத்்தருலடய 
ஆவியானேர ்என்வமலிருக்கிைார;் 
தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேத்லதப் 
பிரெங்கிக்கும்படி என்லன 
அபிவேகம்பை்ைினார;் 
இருதயம் நருங்குை்டேரக்லைக் 
குைமாக்கவும், 
சிலைப்படட்ேரக்ளுக்கு 
விடுதலைலயயும், 
குருடருக்குப் பாரல்ேலயயும் 
பிரசித்தப்படுத்தவும், 
சநாறுங்குை்டேரக்லை 
விடுதலையாக்கவும்,
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மயாோன் 3:34 வதேனாை் 
அனுப்பப்படட்ேர ்வதேனுலடய 
ோரத்்லதகலைப் வபசுகிைார,் 
வதேன் அேருக்குத் தமது 
ஆவிலய அைவிை்ைாமை் 
சகாடுத்திருக்கிைார.்

மயாோன் 6:45 எை்ைாரும் வதேனாவை 
வபாதிக்கப்படட்ிருப்பாரக்ை் என்று 
தீரக்்கதரிசிகைின் ஆகமத்திை் 
எழுதியிருக்கிைவத; ஆலகயாை் 
பிதாவினிடத்திை் வகடட்ுக் 
கை்றுக்சகாை்ளுகிைேன் எேனும் 
என்னிடத்திை் ேருகிைான்.

மயாோன் 18:20 இவயசு 
அேனுக்குப் பிரதியுத்தரமாக: 
நான் சேைியரங்கமாய் 
உைகத்துடவன வபசிவனன்; 
சஜபஆையங்கைிவையும் 
யூதரக்சைை்ைாரும் கூடிேருகிை 
வதோையத்திவையும் எப்சபாழுதும் 
உபவதசித்வதன்; அந்தரங்கத்திவை 
நான் ஒன்றும் வபெவிை்லை.

மயாோன் 20:21 இவயசு 
மறுபடியும் அேரக்லை 
வநாக்கி: உங்களுக்குெ ்
ெமாதானமுை்டாேதாக; பிதா 
என்லன அனுப்பினதுவபாை நானும் 
உங்கலை அனுப்புகிவைன் என்று 
சொை்லி,

22 அேரக்ை்வமை் ஊதி பரிசுத்த 
ஆவிலயப் சபை்றுக்சகாை்ளுங்கை்;

எமபசியர் 
4:21 இவயசுவினிடத்திலுை்ை 
ெத்தியத்தின்படிவய, நீங்கை் 
அேரிடத்திை் வகடட்றிந்து, அேராை் 
வபாதிக்கப்படட்ீரக்வை.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 32:8; ஏொயா 49:9,10.

C01 மேசியாவின் பிறப்பு 
தீர்க்கதரிசனோக 
உமரக்கப்படுகின்றது.

ஏசாயா 49:1 தீவுகமள, 
எனக்குச ்வசவிவகாடுங்கள்; 
தூரத்திலிருக்கிற ஜனங்கமள, 
கேனியுங்கள்; தாயின் 
கர்ப்பத்திலிருந்ததுமுதல் 
கரத்்தர் என்மன அமைத்து, 
நான் என் தாயின் ேயிற்றில் 
இருக்மகயில் என் நாேத்மதப் 
பிரஸ்தாபப்படுத்தினார.்

ேத்மதயு 1:20 அேன் இப்படிெ ்
சிந்தித்துக்சகாை்டிருக்லகயிை், 
கரத்்தருலடய தூதன் 
சொப்பனத்திை் அேனுக்குக் 
காைப்படட்ு: தாவீதின் 
குமாரனாகிய வயாவெப்வப, 
உன் மலனவியாகிய 
மரியாலை வெரத்்துக்சகாை்ை 
ஐயப்படாவத; அேைிடத்திை் 
உை்பத்தியாயிருக்கிைது பரிசுத்த 
ஆவியினாை் உை்டானது.

21 அேை் ஒரு குமாரலனப் சபறுோை், 
அேருக்கு இவயசு என்று 
வபரிடுோயாக; ஏசனனிை் அேர ்
தமது ஜனங்கைின் பாேங்கலை 
நீக்கி அேரக்லை இரடச்ிப்பார ்
என்ைான்.

மயாோன் 10:36 பிதாவினாை் 
பரிசுத்தமாக்கப்படட்ும், உைகத்திை் 
அனுப்பப்படட்ும் இருக்கிை 
நான் என்லன வதேனுலடய 
குமாரன் என்று சொன்னதினாவை 
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வதேதூேைஞ் சொன்னாய் என்று 
நீங்கை் சொை்ைைாமா?

எமபசியர் 2:17 அை்ைாமலும் அேர ்
ேந்து, தூரமாயிருந்த உங்களுக்கும், 
ெமீபமாயிருந்த அேரக்ளுக்கும், 
ெமாதானத்லதெ ்சுவிவெேமாக 
அறிவித்தார.்

எபிவரயர் 
12:25 வபசுகிைேருக்கு நீங்கை் 
செவிசகாடுக்கமாடவ்டாசமன்று 
விைகாதபடி 
எெெ்ரிக்லகயாயிருங்கை்; 
ஏசனனிை், பூமியிவை 
வபசினேருக்குெ ்
செவிசகாடுக்கமாடவ்டாசமன்று 
விைகினேரக்ை் 
தப்பிப்வபாகாமலிருக்க, 
பரவைாகத்திலிருந்து வபசுகிைேலர 
நாம் விடட்ுவிைகினாை் எப்படித் 
தப்பிப்வபாவோம்?

1 மபதுரு 1:19 குை்ைமிை்ைாத 
மாெை்ை ஆடட்ுக்குடட்ியாகிய 
கிறிஸ்துவின் விலைவயைப்சபை்ை 
இரத்தத்தினாவை 
மீடக்ப்படட்ீரக்சைன்று 
அறிந்திருக்கிறீரக்வை.

20 அேர ்உைகத்வதாை்ைத்திை்கு 
முன்வன குறிக்கப்படட்ேராயிருந்து, 
தமது மூைமாய் வதேன்வமை் 
விசுோெமாயிருக்கிை 
உங்களுக்காக இந்தக் 
கலடசிக்காைங்கைிை் 
சேைிப்படட்ார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 71:5,6; ஏொயா 42:1-4,12; 
ஏொயா 45:22; ஏொயா 49:5; ஏொயா 51:5; ஏொயா 
55:3; செப்பனியா 2:11; லுூக்கா 1:15,31; லுூக்கா 

2:10,11.

B16 மேசியாவின் ேல்லமேயுே் 
அதிகாரமுே்.

ஏசாயா 49:2 அேர் என் ோமயக் 
கூரம்ேயான பட்டயோக்கி, தேது 
கரத்தின் நிைலினால் என்மன 
ேமறத்து, என்மனத் துலக்கோன 
அே்பாக்கி, என்மனத் தேது 
அே்பறாத்தூணியிமல 
மூடிமேத்தார.்

சங்கீதே் 27:5 தீங்குநாைிை் அேர ்
என்லனத் தம்முலடய கூடாரத்திை் 
மலைத்து, என்லனத் தமது கூடார 
மலைவிவை ஒைித்துலேத்து, 
என்லனக் கன்மலையின்வமை் 
உயரத்்துோர.்

சங்கீதே் 45:5 உம்முலடய அம்புகை் 
கூரல்மயானலேகை், அலேகை் 
ராஜாவுலடய ெத்துருக்கைின் 
இருதயத்திை்குை் பாயும்; 
ஜனெதைங்கை் உமக்குக் கீவை 
விழுோரக்ை்.

சங்கீதே் 91:15 அேன் என்லன 
வநாக்கிக் கூப்பிடுோன், 
நான் அேனுக்கு மறுஉத்தரவு 
அருைிெச்ெய்வேன்; ஆபத்திை் 
நாவன அேவனாடிருந்து, 
அேலனத் தப்புவித்து, அேலனக் 
கனப்படுத்துவேன்.

எபிவரயர் 4:12 வதேனுலடய 
ோரத்்லதயானது ஜீேனும் 
ேை்ைலமயும் உை்ைதாயும், 
இருபுைமும் கருக்குை்ை எந்தப் 
படட்யத்திலும் கருக்கானதாயும், 
ஆத்துமாலேயும் ஆவிலயயும், 
கணுக்கலையும் ஊலனயும் 
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பிரிக்கத்தக்கதாக உருேக் 
குத்துகிைதாயும், இருதயத்தின் 
நிலனவுகலையும் 
வயாெலனகலையும் 
ேலகயறுக்கிைதாயும் இருக்கிைது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:16 தமது ேைதுகரத்திவை 
ஏழு நடெ்த்திரங்கலை 
ஏந்திக்சகாை்டிருந்தார;் அேர ்
ோயிலிருந்து இருபுைமும் 
கருக்குை்ை படட்யம் புைப்படட்து; 
அேருலடய முகம் ேை்ைலமயாய்ப் 
பிரகாசிக்கிை சூரியலனப் 
வபாலிருந்தது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 2:12 
சபரக்மு ெலபயின் தூதனுக்கு நீ 
எழுதவேை்டியது என்னசேனிை்: 
இருபுைமும் கருக்குை்ை 
படட்யத்லத உலடயேர ்
சொை்லுகிைதாேது;

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 19:15 
புைஜாதிகலை சேடட்ும்படிக்கு 
அேருலடய ோயிலிருந்து 
கூரல்மயான படட்யம் 
புைப்படுகிைது; இருப்புக்வகாைாை் 
அேரக்லை அரொளுோர;் அேர ்
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனுலடய 
உக்கிரவகாபமாகிய மதுவுை்ை 
ஆலைலய மிதிக்கிைார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 45:2-5; ெங்கீதம் 91:11; 
ஏொயா 50:4; ஏொயா 51:16; ஏொயா 61:1-3; ஏொயா 

66:19.

B14 மேசியா மதேனுமடய 
ேகிமேமய 
வேளிப்படுத்துகின்றார்.

H11 மேசியா ேகிமேப் 
படுத்தப்படுோர்.

ஏசாயா 49:3 அேர் என்மன 
மநாக்கி: நீ என்தாசன்; 
இஸ்ரமேமல, நான் உன்னில் 
ேகிமேப்படுமேன் என்றார.்

மயாோன் 12:28 பிதாவே, உமது 
நாமத்லத மகிலமப்படுத்தும் 
என்ைார.் அப்சபாழுது: 
மகிலமப்படுத்திவனன், இன்னமும் 
மகிலமப்படுத்துவேன் என்கிை 
ெத்தம் ோனத்திலிருந்து 
உை்டாயிை்று.

மயாோன் 17:1 இவயசு இலேகலைெ ்
சொன்ன பின்பு தம்முலடய 
கை்கலை ோனத்துக்கு ஏசைடுத்து:

மயாோன் 17:4 பூமியிவை நான் 
உம்லம மகிலமப்படுத்திவனன்; 
நான் செய்யும்படி நீர ்எனக்கு 
நியமித்த கிரிலயலயெ ்
செய்துமுடித்வதன்.

வமலும் காை்க: வயாோன் 13:31,32; பிலிப்பியர ்
2:6-11.

E22 மேசியாவின் ஊழியர்கள் 
ஆசீர்ேதிக்கப்படுோர்கள்.

F03 மேசியா நிராகரிக்கப்படுோர்.

ஏசாயா 49:4 அதற்கு நான்: 
விருதாோய் உமைக்கிமறன், 
வீணுே் வியரத்்தமுோய் என் 
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வபலமனச ்வசலேழிக்கிமறன்; 
ஆகிலுே் என் நியாயே் 
கரத்்தரிடத்திலுே், என் வபலன் 
என் மதேனிடத்திலுே் இருக்கிறது 
என்று வசான்மனன்.

ேத்மதயு 17:17 இவயசு 
பிரதியுத்தரமாக: விசுோெமிை்ைாத 
மாறுபாடுை்ை ெந்ததிவய, 
எதுேலரக்கும் நான் 
உங்கவைாடு இருப்வபன்? 
எதுேலரக்கும் உங்கைிடத்திை் 
சபாறுலமயாயிருப்வபன்? அேலன 
என்னிடத்திை் சகாை்டுோருங்கை் 
என்ைார.்

ேத்மதயு 23:37 எருெவைவம, 
எருெவைவம, தீரக்்கதரிசிகலைக் 
சகாலைசெய்து, உன்னிடத்திை் 
அனுப்பப்படட்ேரக்லைக் 
கை்சைறிகிைேவை! வகாழி 
தன் குஞ்சுகலைத் தன் 
சிைகுகைின்கீவை கூடட்ிெ ்
வெரத்்துக்சகாை்ளும்ேை்ைமாக 
நான் எத்தலனதரவமா 
உன் பிை்லைகலைக் 
கூடட்ிெவ்ெரத்்துக்சகாை்ை 
மனதாயிருந்வதன்; உங்களுக்வகா 
மனதிை்ைாமை்வபாயிை்று.

மயாோன் 1:11 அேர ்தமக்குெ ்
சொந்தமானதிவை ேந்தார,் 
அேருக்குெ ்சொந்தமானேரக்வைா 
அேலர ஏை்றுக்சகாை்ைவிை்லை.

மயாோன் 17:4 பூமியிவை நான் 
உம்லம மகிலமப்படுத்திவனன்; 
நான் செய்யும்படி நீர ்எனக்கு 
நியமித்த கிரிலயலயெ ்
செய்துமுடித்வதன்.

5 பிதாவே, உைகம் உை்டாகிைதை்கு 
முன்வன உம்மிடத்திை் எனக்கு 
உை்டாயிருந்த மகிலமயினாவை 
இப்சபாழுது நீர ்என்லன 
உம்மிடத்திவை மகிலமப்படுத்தும்.

மராேர் 10:21 இஸ்ரவேைலரக் 
குறித்வதா: கீை்ப்படியாதேரக்ளும் 
எதிரத்்துப் 
வபசுகிைேரக்ளுமாயிருக்கிை 
ஜனங்கைிடத்திை்கு நாை்முழுதும் 
என் லககலை நீடட்ிவனன் என்று 
அேன் சொை்லியிருக்கிைான்.

2 வகாரிந்தியர் 12:15 ஆதைாை், 
நான் உங்கைிை் எே்ேைவு 
அதிகமாய் அன்புகூருகிவைவனா 
அே்ேைவு குலைோய் உங்கைாை் 
அன்புகூரப்படட்ிருந்தாலும், 
மிகவும் ெந்வதாேமாய் நான் 
உங்கை் ஆத்துமாக்களுக்காகெ ்
செைவுபை்ைவும் 
செைவுபை்ைப்படவும் 
விரும்புகிவைன்

கலாத்தியர் 4:11 நான் 
உங்களுக்காகப் பிரயாெப்படட்து 
வீைாய்ப்வபாயிை்வைா என்று 
உங்கலைக்குறித்துப் 
பயந்திருக்கிவைன்.

பிலிப்பியர் 2:9 ஆதைாை் 
வதேன் எை்ைாேை்றிை்கும் வமைாக 
அேலர உயரத்்தி,

எபிவரயர் 
12:2 அேர ்தமக்குமுன் லேத்திருந்த 
ெந்வதாேத்தின்சபாருடட்ு, 
அேமானத்லத எை்ைாமை், 
சிலுலேலயெ ்ெகித்து, 
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வதேனுலடய சிங்காெனத்தின் 
ேைதுபாரிெத்திை் வீை்றிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 22:22-31; ஏொயா 40:10; 
ஏொயா 53:10-12; ஏொயா 62:11; ஏொயா 65:2.

A05 பிதாவுடனான மேசியாவின் 
உறவுமுமற.

F03 மேசியா நிராகரிக்கப்படுோர்.

ஏசாயா 49:5 யாக்மகாமபத் 
தே்மிடத்தில் திருப்புே்படி நான் 
தாயின் கர்ப்பத்திலிருந்ததுமுதல் 
கரத்்தர் தேக்குத்தாசனாக 
என்மன உருோக்கினார;் 
இஸ்ரமேமலா மசராமதமபாகிறது; 
ஆகிலுே் கரத்்தருமடய 
பாரம்ேயில் கனேமடமேன், என் 
மதேன் என் வபலனாயிருப்பார.்

ேத்மதயு 15:24 அதை்கு அேர:் 
காைாமை்வபான ஆடுகைாகிய 
இஸ்ரவேை் வீடட்ாரிடத்திை்கு 
அனுப்பப்படவ்டவனயன்றி, 
மை்ைப்படியை்ை என்ைார.்

ேத்மதயு 23:37 எருெவைவம, 
எருெவைவம, தீரக்்கதரிசிகலைக் 
சகாலைசெய்து, உன்னிடத்திை் 
அனுப்பப்படட்ேரக்லைக் 
கை்சைறிகிைேவை! வகாழி 
தன் குஞ்சுகலைத் தன் 
சிைகுகைின்கீவை கூடட்ிெ ்
வெரத்்துக்சகாை்ளும்ேை்ைமாக 
நான் எத்தலனதரவமா 
உன் பிை்லைகலைக் 
கூடட்ிெவ்ெரத்்துக்சகாை்ை 
மனதாயிருந்வதன்; உங்களுக்வகா 
மனதிை்ைாமை்வபாயிை்று.

மயாோன் 1:11 அேர ்தமக்குெ ்
சொந்தமானதிவை ேந்தார,் 
அேருக்குெ ்சொந்தமானேரக்வைா 
அேலர ஏை்றுக்சகாை்ைவிை்லை.

12 அேருலடய நாமத்தின்வமை் 
விசுோெமுை்ைேரக்ைாய் 
அேலர ஏை்றுக்சகாை்டேரக்ை் 
எத்தலனவபரக்வைா, அத்தலன 
வபரக்ளும் வதேனுலடய 
பிை்லைகைாகும்படி, அேரக்ளுக்கு 
அதிகாரங்சகாடுத்தார.்

மயாோன் 3:35 பிதாோனேர ்
குமாரனிை் அன்பாயிருந்து 
எை்ைாேை்லையும் அேர ்லகயிை் 
ஒப்புக்சகாடுத்திருக்கிைார.்

மயாோன் 13:31 அேன் 
புைப்படட்ுப்வபானபின்பு இவயசு: 
இப்சபாழுது மனுேகுமாரன் 
மகிலமப்படுகிைார,் வதேனும் 
அேரிை் மகிலமப்படுகிைார.்

32 வதேன் அேரிை் 
மகிலமப்படட்ிருந்தாை், 
வதேன் அேலரத் தம்மிை் 
மகிலமப்படுத்துோர,் சீக்கிரமாய் 
அேலர மகிலமப்படுத்துோர.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
10:36 எை்ைாருக்கும் 
கரத்்தராயிருக்கிை 
இவயசுகிறிஸ்துலேக்சகாை்டு 
அேர ்ெமாதானத்லதெ ்
சுவிவெேமாய்க் கூறி, 
இஸ்ரவேை் புத்திரருக்கு 
அனுப்பின ோரத்்லதலய 
அறிந்திருக்கிறீரக்வை.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:12 அேரக்ளும் மகா 
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ெத்தமிடட்ு: அடிக்கப்படட் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேர ்
ேை்ைலமலயயும் 
ஐசுேரியத்லதயும் 
ஞானத்லதயும் சபைத்லதயும் 
கனத்லதயும் மகிலமலயயும் 
ஸ்வதாத்திரத்லதயும் 
சபை்றுக்சகாை்ைப் 
பாத்திரராயிருக்கிைார ்என்று 
சொன்னாரக்ை்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 110:1-3; ஏொயா 49:1; 
மத்வதயு 3:17; மத்வதயு 11:27; மத்வதயு 17:5; மத்வதயு 
21:37-41; மத்வதயு 28:18; லுூக்கா 19:42; வராமர ்15:8; 

எவபசியர ்1:20-22; 1 சதெவைானிக்வகயர ்2:15,16; 
யாக்வகாபு 5:20-27; 1 வபதுரு 3:22.

A07 அேமர இஸ்ரமேலரின் 
மேசியா.

D09 மேசியாமே இரட்சகர்.
E10 மேசியாமே 

புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

E26 மேசியாோல் உண்டாகுே் 
இரட்சிப்பின் பணி.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 49:6 யாக்மகாபின் 
மகாத்திரங்கமள 
எழுப்பவுே், இஸ்ரமேலில் 
காக்கப்பட்டேரக்மளத் 
திருப்பவுே், நீர் எனக்குத் 
தாசனாயிருப்பது 
அற்பகாரியோயிருக்கிறது; 
நீர் பூமியின் 
கமடசிபரியந்தமுே் என்னுமடய 
இரட்சிப்பாயிருக்குே்படி, உே்மே 
ஜாதிகளுக்கு ஒளியாகவுே் 
மேப்மபன் என்கிறார.்

லுூக்கா 2:32 உம்முலடய 
இரடெ்ைியத்லத என் கை்கை் 
கை்டது என்ைான்.

லுூக்கா 24:46 எழுதியிருக்கிைபடி, 
கிறிஸ்து பாடுபடவும், 
மூன்ைாம்நாைிை் மரித்வதா
ரிலிருந்சதழுந்திருக்கவும் 
வேை்டியதாயிருந்தது;

47 அன்றியும் மனந்திரும்புதலும் 
பாேமன்னிப்பும் எருெவைம் 
சதாடங்கிெ ்ெகைவதெத்தாருக்கும் 
அேருலடய நாமத்தினாவை 
பிரெங்கிக்கப்படவும் வேை்டியது.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:46 அப்சபாழுது பவுலும் 
பரன்பாவும் லதரியங்சகாை்டு 
அேரக்லை வநாக்கி: முதைாேது 
உங்களுக்வக வதேேெனத்லதெ ்
சொை்ைவேை்டியதாயிருந்தது; 
நீங்கவைா அலதத் தை்ைி, உங்கலை 
நித்தியஜீேனுக்கு அபாத்திரராகத் 
தீரத்்துக்சகாை்ளுகிைபடியினாை், 
இவதா, நாங்கை் 
புைஜாதியாரிடத்திை் வபாகிவைாம்.

47 நீர ்பூமியின் கலடசிபரியந்தமும் 
இரடச்ிப்பாயிருக்கும்படி உம்லம 
ஜாதிகளுக்கு ஒைியாக லேத்வதன் 
என்கிை வேதோக்கியத்தின்படி 
கரத்்தர ்எங்களுக்குக் 
கடட்லையிடட்ிருக்கிைபடியினாை் 
இப்படிெ ்செய்கிவைாம் என்ைாரக்ை்.

48 புைஜாதியார ்அலதக் 
வகடட்ுெ ்ெந்வதாேப்படட்ு, 
கரத்்தருலடய ேெனத்லத 
மகிலமப்படுத்தினாரக்ை். நித்திய 
ஜீேனுக்கு நியமிக்கப்படட்ேரக்ை் 
எேரக்வைா அேரக்ை் 
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விசுோசித்தாரக்ை்.

எபிவரயர் 
8:10 அந்த நாடக்ளுக்குப்பின்பு 
நான் இஸ்ரவேை் 
குடும்பத்தாவராவட பை்ணும் 
உடன்படிக்லகயாேது: என்னுலடய 
பிரமாைங்கலை அேரக்ளுலடய 
மனதிவை லேத்து, அேரக்ளுலடய 
இருதயங்கைிை் அலேகலை 
எழுதுவேன்; நான் அேரக்ை் 
வதேனாயிருப்வபன், அேரக்ை் என் 
ஜனமாயிருப்பாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; ஏொயா 42:6; வயாோன் 1:4-
9; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 26:18,32.

B16 மேசியாவின் ேல்லமேயுே் 
அதிகாரமுே்.

F03 மேசியா நிராகரிக்கப்படுோர்.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.

ஏசாயா 49:7 இஸ்ரமேலின் மீட்ப-
ருே் அதின் பரிசுத்தருோகிய 
கரத்்தர,் ேனுஷரால் அசட்மட-
பண்ணப்பட்டேருே், ஜாதியா-
ரால் அருேருக்கப்பட்டேருே், 
அதிகாரிகளுக்கு ஊழியக்கா-
ரனுோயிருக்கிறேமர மநாக்கி, 
உண்மேயுள்ள கரத்்தர் நிமித்த-
முே், உே்மேத் வதரிந்துவகாண்ட 
இஸ்ரமேலின் பரிசுத்தர்நிமித்த-
முே், ராஜாக்கள் கண்டு எழுந்தி-
ருந்து, பிரபுக்கள் பணிந்துவகா-
ள்ோரக்ள் என்று வசால்லுகிறார.்

சங்கீதே் 35:19 வீைாய் எனக்குெ ்
ெத்துருக்கைானேரக்ை் 

என்னிமித்தம் ெந்வதாஷியாமலும், 
முகாந்தரமிை்ைாமை் என்லனப் 
பலகக்கிைேரக்ை் கை் 
சிமிடட்ாமலும் இருப்பாரக்ைாக.

ேத்மதயு 27:22 பிைாத்து அேரக்லை 
வநாக்கி: அப்படியானாை், கிறிஸ்து 
என்னப்படுகிை இவயசுலே நான் 
என்ன செய்யவேை்டும் என்று 
வகடட்ான். அேலனெ ்சிலுலேயிை் 
அலையவேை்டும் என்று எை்ைாரும் 
சொன்னாரக்ை்.

23 வதொதிபதிவயா: ஏன், என்ன 
சபாை்ைாப்புெ ்செய்தான் என்ைான். 
அதை்கு அேரக்ை்: அேலனெ ்
சிலுலேயிை் அலையவேை்டும் 
என்று அதிகமதிகமாய்க் 
கூக்குரலிடட்ுெ ்சொன்னாரக்ை்.

மயாோன் 7:47 அப்சபாழுது பரிவெயர ்
நீங்களும் ேஞ்சிக்கப்படட்ீரக்ைா?

48 அதிகாரிகைிைாேது 
பரிவெயரிைாேது யாதாசமாருேர ்
அேலன விசுோசித்ததுை்டா?

49 வேதத்லத அறியாதேரக்ைாகிலய 
இந்த ஜனங்கை் 
ெபிக்கப்படட்ேரக்ை் என்ைாரக்ை்.

மயாோன் 15:22 நான் ேந்து 
அேரக்ைிடத்திை் வபொதிருந்வதனானாை் 
அேரக்ளுக்குப் பாேமிராது; 
இப்சபாழுவதா தங்கை் 
பாேத்லதக்குறித்துப் 
வபாக்குெச்ொை்ை அேரக்ளுக்கு 
இடமிை்லை.

23 என்லனப் பலகக்கிைேன் என் 
பிதாலேயும் பலகக்கிைான்.

24 வேசைாருேரும் செய்யாத 
கிரிலயகலை நான் 
அேரக்ளுக்குை்வை 
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செய்யாதிருந்வதனானாை், 
அேரக்ளுக்குப் பாேமிராது; 
இப்சபாழுது அேரக்ை் என்லனயும் 
என் பிதாலேயும் கை்டும் 
பலகத்துமிருக்கிைாரக்ை்.

25 முகாந்தரமிை்ைாமை் 
என்லனப் பலகத்தாரக்ை் 
என்று அேரக்ளுலடய 
வேதத்திை் எழுதியிருக்கிை 
ோக்கியம் நிலைவேறும்படிக்கு 
இப்படியாயிை்று.

மராேர் 14:11 அந்தப்படி: முைங்காை் 
யாவும் எனக்கு முன்பாக 
முடங்கும், நாவு யாவும் வதேலன 
அறிக்லகபை்ணும் என்று என் 
ஜீேலனக்சகாை்டு உலரக்கிவைன் 
என்பதாய்க் கரத்்தர ்சொை்லுகிைார ்
என்று எழுதியிருக்கிைது.

பிலிப்பியர் 2:10 இவயசுவின் 
நாமத்திை் ோவனார ்பூதைத்வதார ்
பூமியின் கீைாவனாருலடய 
முைங்காை் யாவும் 
முடங்கும்படிக்கும்,

11 பிதாோகிய அேருக்கு 
மகிலமயாக இவயசுகிறிஸ்து 
கரத்்தசரன்று நாவுகை் யாவும் 
அறிக்லகபை்ணும்படிக்கும், 
எை்ைா நாமத்திை்கும் வமைான 
நாமத்லத அேருக்குத் 
தந்தருைினார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; #4; ெங்கீதம் 22:6-8; 
ெங்கீதம் 69:7-9; ெங்கீதம் 109:3; ஏொயா 42:1; 
ஏொயா 52:15; ஏொயா 53:13; மத்வதயு 20:28; 

மத்வதயு 26:67; மத்வதயு 27:38-44; லுூக்கா 22:27; 
லுூக்கா 23:18,23,35; வயாோன் 18:40; வயாோன் 

19:6,15; 1 வபதுரு 2:4.

E20 மேசியா ஒரு புதிய 
உடன்படிக்மகமய 
ஏற்படுத்துோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 49:8 பின்னுே் கரத்்தர:் 
அநுக்கிரக காலத்திமல நான் 
உேக்குச ்வசவிவகாடுத்து, 
இரட்சணியநாளிமல 
உேக்கு உதவிவசய்மதன்; 
நீர் பூமிமயச ்சீர்ப்படுத்தி, 
பாைாய்க்கிடக்கிற இடங்கமளச ்
சுதந்தரிக்கப்பண்ணவுே்;

9 கட்டுண்டேரக்மள மநாக்கி: 
புறப்பட்டுப்மபாங்கள் என்றுே்; 
இருளில் இருக்கிறேரக்மள 
மநாக்கி: வேளிப்படுங்கள் 
என்றுே் வசால்லவுே், நான் 
உே்மேக் காப்பாற்றி, 
உே்மே ஜனங்களுக்கு 
உடன்படிக்மகயாக 
ஏற்படுத்துமேன்; அேரக்ள் 
ேழிமயாரங்களிமல 
மேய்ோரக்ள்; சகல மேடுகளிலுே் 
அேரக்ளுக்கு மேய்சச்ல் 
உண்டாயிருக்குே்.

10 அேரக்ள் 
பசியாயிருப்பதுமில்மல, 
தாகோயிருப்பதுமில்மல; 
உஷ்ணோகிலுே், வேயிலாகிலுே் 
அேரக்ள்மேல் படுேதுமில்மல; 
அேரக்ளுக்கு இரங்குகிறேர் 
அேரக்மள நடத்தி, அேரக்மள 
நீரூற்றுகளிடத்திற்குக் 
வகாண்டுமபாய்விடுோர.்

11 என் ேமலகமளவயல்லாே் 
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ேழிகளாக்குமேன்; என் 
பாமதகள் உயரத்்தப்படுே்.

12 இமதா, இேரக்ள் தூரத்திலிருந்து 
ேருோரக்ள்; இமதா, அேரக்ள் 
ேடக்கிலுே் மேற்கிலுமிருந்து 
ேருோரக்ள், இேரக்ள் சீனே்ீ 
மதசத்திலுமிருந்து ேருோரக்ள் 
என்கிறார.்

13 ோனங்கமள, 
வகே்பீரித்துப்பாடுங்கள்; 
பூமிமய, களிகூரு; பரே்தங்கமள, 
வகே்பீரோய் முைங்குங்கள்; 
கரத்்தர் தே்முமடய 
ஜனத்துக்கு ஆறுதல் வசய்தார;் 
சிறுமேப்பட்டிருக்கிற 
தே்முமடயேரக்ள் மேல் 
இரக்கோயிருப்பார.்

ஏசாயா 49:14-15
ஏசாயா 49:16 இமதா, என் 

உள்ளங்மககளில் உன்மன 
ேமரந்திருக்கிமறன்; உன் 
ேதில்கள் எப்மபாதுே் என்முன் 
இருக்கிறது.

ஏசாயா 49:17-21
ஏசாயா 49:22 இமதா, ஜாதிகளுக்கு 

மநராக என் கரத்மத 
உயரத்்தி, ஜனங்களுக்கு 
மநராக என் வகாடிமய 
ஏற்றுமேன்; அப்வபாழுது உன் 
குோரமரக் வகாடுங்மககளில் 
ஏந்திக்வகாண்டு ேருோரக்ள்; 
உன் குோரத்திகள் 
மதாளின்மேல் எடுத்துக்வகாண்டு 
ேரப்படுோரக்ள் என்று 
கரத்்தராகிய ஆண்டேர் 
வசால்லுகிறார.்

ஏசாயா 49:23-26

மீகா 7:19 அேர ்திரும்ப 
நம்வமை் இரங்குோர;் நம்முலடய 

அக்கிரமங்கலை அடக்கி 
நம்முலடய பாேங்கலைசயை்ைாம் 
ெமுத்தித்தின் ஆைங்கைிை் 
வபாடட்ுவிடுோர.்

ேத்மதயு 5:6 நீதியின்வமை் 
பசிதாகமுை்ைேரக்ை் 
பாக்கியோன்கை்; அேரக்ை் 
திருப்தியலடோரக்ை்.

ேத்மதயு 12:18 இவதா, நான் 
சதரிந்துசகாை்ட என்னுலடய 
தாென், என் ஆத்துமாவுக்குப் 
பிரியமாயிருக்கிை என்னுலடய 
வநென்; என் ஆவிலய அேரவ்மை் 
அமரப்பை்ணுவேன், அேர ்
புைஜாதியாருக்கு நியாயத்லத 
அறிவிப்பார.்

லுூக்கா 2:13 அந்தைவம 
பரமவெலனயின் திரை் அந்தத் 
தூதனுடவன வதான்றி:

14 உன்னதத்திலிருக்கிை வதேனுக்கு 
மகிலமயும், பூமியிவை 
ெமாதானமும், மனுேரவ்மை் 
பிரியமும் உை்டாேதாக என்று 
சொை்லி, வதேலனத் துதித்தாரக்ை்.

லுூக்கா 4:18 கரத்்தருலடய 
ஆவியானேர ்என்வமலிருக்கிைார;் 
தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேத்லதப் 
பிரெங்கிக்கும்படி என்லன 
அபிவேகம்பை்ைினார;் 
இருதயம் நருங்குை்டேரக்லைக் 
குைமாக்கவும், 
சிலைப்படட்ேரக்ளுக்கு 
விடுதலைலயயும், 
குருடருக்குப் பாரல்ேலயயும் 
பிரசித்தப்படுத்தவும், 
சநாறுங்குை்டேரக்லை 
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விடுதலையாக்கவும்,

லுூக்கா 12:32 பயப்படாவத 
சிறுமந்லதவய, உங்களுக்கு 
ராஜ்யத்லதக் சகாடுக்க 
உங்கை்பிதா பிரியமாயிருக்கிைார.்

மயாோன் 6:35 இவயசு 
அேரக்லை வநாக்கி: ஜீே 
அப்பம் நாவன, என்னிடத்திை் 
ேருகிைேன் ஒருக்காலும் 
பசியலடயான், என்னிடத்திை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேன் 
ஒருக்காலும் தாகமலடயான்.

மயாோன் 10:14 நாவன 
நை்ை வமய்ப்பன்; பிதா என்லன 
அறிந்திருக்கிைதுவபாைவும், 
நான் பிதாலே 
அறிந்திருக்கிைதுவபாைவும்,

2 வகாரிந்தியர் 
6:2 அநுக்கிரக காைத்திவை 
நான் உனக்குெ ்செவிசகாடுத்து, 
இரடெ்ைியநாைிவை உமக்கு 
உதவிசெய்வதன் என்று 
சொை்லியிருக்கிைாவர; இவதா, 
இப்சபாழுவத அநுக்கிரககாைம், 
இப்சபாழுவத இரடெ்ைிய நாை்.

எபிவரயர் 5:7 அேர ்
மாம்ெத்திலிருந்த நாடக்ைிை், 
தம்லம மரைத்தினின்று 
இரடச்ிக்க ேை்ைலமயுை்ைேலர 
வநாக்கி, பைத்த ெத்தத்வதாடும் 
கை்ைீவராடும் 
விை்ைப்பம்பை்ைி, 
வேை்டுதை்செய்து, தமக்கு 
உை்டான பயபக்தியினிமித்தம் 
வகடக்ப்படட்ு,

8 அேர ்குமாரனாயிருந்தும் 
படட்பாடுகைினாவை 
கீை்ப்படிதலைக் கை்றுக்சகாை்டு,

9 தாம் பூரைரானபின்பு, தமக்குக் 
கீை்ப்படிகிை யாேரும் நித்திய 
இரடச்ிப்லப அலடேதை்குக் 
காரைராகி,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
7:15 ஆனபடியாை், இேரக்ை் 
வதேனுலடய சிங்காெனத்திை்கு 
முன்பாக இருந்து, இரவும் பகலும் 
அேருலடய ஆையத்திவை 
அேலரெ ்வெவிக்கிைாரக்ை்; 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிைேர ்இேரக்ளுக்குை்வை 
ோெமாயிருப்பார.்

16 இேரக்ை் இனி 
பசியலடேதுமிை்லை, இனி 
தாகமலடேதுமிை்லை; 
சேயிைாேது உே்ைமாேது 
இேரக்ை்வமை் படுேதுமிை்லை.

17 சிங்காெனத்தின் மத்தியிலிருக்கிை 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேவர 
இேரக்லைவமய்த்து, 
இேரக்லை ஜீேத்தை்ைீருை்ை 
ஊை்றுகைை்லடக்கு நடத்துோர;் 
வதேன்தாவம இேரக்ளுலடய 
கை்ைீர ்யாலேயும் துலடப்பார ்
என்ைான்

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; ெங்கீதம் 23:1-6; 
ெங்கீதம் 102:13; ெங்கீதம் 107:10-14; ெங்கீதம் 146:7; 

ஏொயா 42:7; வயாோன் 10:1-16; சகாவைாசெயர ்
1:13; 1 வபதுரு 2:9.

F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

ஏசாயா 50:3 நான் 
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ோனங்களுக்குக் காரிருமள 
உடுத்தி, இரட்மட அமேகளின் 
மூடுசீமலயாக்குகிமறன்.

ேத்மதயு 27:45 ஆைாம் மைி 
வநரமுதை் ஒன்பதாம் மைி 
வநரம் ேலரக்கும் பூமிசயங்கும் 
அந்தகாரம் உை்டாயிை்று.

வமலும் காை்க: லுூக்கா 23:44,45; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 6:12.

D02 தீரக்்கதரிசியாக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

ஏசாயா 50:4 இமளப்பமடந்தேனு-
க்கு சேயத்திற்மகற்ற ோரத்்மத 
வசால்ல நான் அறியுே்படிக்கு, 
கரத்்தராகிய ஆண்டேர் எனக்குக் 
கல்விோனின் நாமேத் தந்தரு-
ளினார;் காமலமதாறுே் என்மன 
எழுப்புகிறார;் கற்றுக்வகாள்ளுகி-
றேரக்மளப்மபால, நான் மகட்கு-
ே்படி என் வசவிமயக் கேனிக்க-
சவ்சய்கிறார.்

ேத்மதயு 11:28 ேருத்தப்படட்ுப் 
பாரஞ்சுமக்கிைேரக்வை நீங்கை் 
எை்ைாரும் என்னிடத்திை் 
ோருங்கை்; நான் உங்களுக்கு 
இலைப்பாருதை் தருவேன்.

ேத்மதயு 13:54 தாம் ேைரந்்த 
ஊரிவை ேந்து, அேரக்ளுலடய 
சஜப ஆையத்திவை 
உபவதெம்பை்ைினார.் அேரக்ை் 
ஆெெ்ரியப்படட்ு: இேனுக்கு இந்த 
ஞானமும் பைத்த செய்லககளும் 
எப்படி ேந்தது?

லுூக்கா 4:22 எை்ைாரும் அேருக்கு 
நை்ொடச்ி சகாடுத்து, அேருலடய 
ோயிலிருந்து புைப்படட் 
கிருலபயுை்ை ோரத்்லதகலைக் 
குறித்து ஆெெ்ரியப்படட்ு: இேன் 
வயாவெப்பின் குமாரன் அை்ைோ 
என்ைாரக்ை்.

லுூக்கா 21:15 உங்கலை 
விவராதிக்கிைேரக்ை் ஒருேரும் 
எதிரவ்பெவும் எதிரந்ிை்கவும் கூடாத 
ோக்லகயும் ஞானத்லதயும் நான் 
உங்களுக்குக் சகாடுப்வபன்.

மயாோன் 5:19 அப்சபாழுது 
இவயசு அேரக்லை வநாக்கி: 
சமய்யாகவே சமய்யாகவே நான் 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 
பிதாோனேர ்செய்யக் 
குமாரன் காை்கிைசததுவோ, 
அலதவயயன்றி, வேசைான்லையும் 
தாமாய்ெ ்செய்யமாடட்ார;் அேர ்
எலேகலைெ ்செய்கிைாவரா, 
அலேகலைக் குமாரனும் 
அந்தப்படிவய செய்கிைார.்

மயாோன் 7:15 அப்சபாழுது யூதரக்ை்: 
இேர ்கை்ைாதேராயிருந்தும் 
வேத எழுத்துக்கலை எப்படி 
அறிந்திருக்கிைார ்என்று 
ஆெெ்ரியப்படட்ாரக்ை்.

16 இவயசு அேரக்ளுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: என் உபவதெம் 
என்னுலடயதாயிராமை், என்லன 
அனுப்பினேருலடயதாயிருக்கிைது.

17 அேருலடய சித்தத்தின்படி செய்ய 
மனதுை்ைேசனேவனா அேன் 
இந்த உபவதெம் வதேனாை் 
உை்டாயிருக்கிைவதா நான் 
சுயமாய்ப் வபசுகிவைவனா என்று 
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அறிந்துசகாை்ளுோன்.

மயாோன் 7:46 வெேகர ்
பிரதியுத்தரமாக: அந்த மனுேன் 
வபசுகிைதுவபாை ஒருேனும் 
ஒருக்காலும் வபசினதிை்லை 
என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: யாத்திராகமம் 4:11,12; ெங்கீதம் 
45:2; எவரமியா 1:9.

F13 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள் குறித்த விேரங்கள்.

ஏசாயா 50:5 கரத்்தராகிய 
ஆண்டேர் என்வசவிமயத் 
திறந்தார;் நான் 
எதிரக்்கவுமில்மல, நான் 
பின்ோங்கவுமில்மல.

6 அடிக்கிறேரக்ளுக்கு என் 
முதுமகயுே், தாமடேயிமரப் 
பிடுங்குகிறேரக்ளுக்கு 
என் தாமடகமளயுே் 
ஒப்புக்வகாடுத்மதன்; 
அேோனத்துக்குே் 
உமிை்நீருக்குே் என் முகத்மத 
ேமறக்கவில்மல.

ேத்மதயு 26:39 ெை்று அப்புைம்வபாய், 
முகங்குப்புை விழுந்து: என் 
பிதாவே, இந்தப்பாத்திரம் 
என்லனவிடட்ு நீங்கக்கூடுமானாை் 
நீங்கும்படிசெய்யும்; ஆகிலும் என் 
சித்தத்தின்படியை்ை, உம்முலடய 
சித்தத்தின்படிவய ஆகக்கடேது 
என்று சஜபம்பை்ைினார.்

ோற்கு 14:65 அப்சபாழுது சிைர ்
அேரவ்மை் துப்பவும், அேருலடய 
முகத்லத மூடவும், அேலரக் 

குடட்வும், ஞானதிருே்டியினாவை 
பாரத்்துெ ்சொை் என்று 
சொை்ைவும் சதாடங்கினாரக்ை்; 
வேலைக்காரரும் அேலரக் 
கன்னத்திை் அலைந்தாரக்ை்.

மயாோன் 8:29 என்லன அனுப்பினேர ்
என்னுடவனகூட இருக்கிைார,் 
பிதாவுக்குப் பிரியமானலேகலை 
நான் எப்சபாழுதும் 
செய்கிைபடியாை் அேர ்என்லனத் 
தனிவய இருக்கவிடவிை்லை 
என்ைார.்

மயாோன் 14:31 நான் பிதாவிை் 
அன்பாயிருக்கிவைசனன்றும், பிதா 
எனக்கு, கடட்லையிடட்படிவய 
செய்கிவைன் என்றும், உைகம் 
அறியும்படிக்கு இப்படி நடக்கும். 
எழுந்திருங்கை், இே்விடம்விடட்ுப் 
வபாவோம் ோருங்கை் என்ைார.்

மயாோன் 19:1 அப்சபாழுது பிைாத்து 
இவயசுலேப்பிடித்து ோரினாை் 
அடிப்பித்தான்.

2 வபாரெ்வ்ெேகர ்முை்ளுகைினாை் 
ஒரு முடிலயப் பின்னி அேர ்
சிரசின்வமை் லேத்து, சிேப்பான 
ஒரு அங்கிலய அேருக்கு உடுத்தி:

3 யூதருலடய ராஜாவே, ோை்க என்று 
சொை்லி, அேலரக் லகயினாை் 
அடித்தாரக்ை்.

பிலிப்பியர் 2:7 தம்லமத்தாவம 
சேறுலமயாக்கி, அடிலமயின் 
ரூபசமடுத்து, மனுேர ்
ொயைானார.்

8 அேர ்மனுேரூபமாய்க் 
காைப்படட்ு, மரைபரியந்தம், 
அதாேது சிலுலேயின் 
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மரைபரியந்தமும் 
கீை்ப்படிந்தேராகி, தம்லமத்தாவம 
தாை்த்தினார.்

9 ஆதைாை் வதேன் எை்ைாேை்றிை்கும் 
வமைாக அேலர உயரத்்தி,

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 40:6-8; புைம்பை் 3:30; 
மீகா 5:1; மத்வதயு 5:39; மத்வதயு 26:67,68; மாை்கு 
15:19; லுூக்கா 22:63; எபிசரயர ்5:8; எபிசரயர ்

10:5-9.

F13 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள் குறித்த விேரங்கள்.

ஏசாயா 50:7 கரத்்தராகிய ஆண்ட-
ேர் எனக்குத் துமணவசய்கிறார;் 
ஆமகயால் நான் வேட்கப்பமடன்; 
நான் வேட்கப்பட்டுப்மபாேதி-
ல்மலவயன்று அறிந்திருக்கி-
மறன்; ஆதலால் என் முகத்மதக் 
கற்பாமறமயப்மபாலாக்கிமனன்.

8 என்மன நீதிோனாக்குகிறேர் 
சமீபோயிருக்கிறார;் என்மனாமட 
ேைக்காடுகிறேன் யார?் ஏகோய் 
நிற்மபாோக, யார் எனக்கு 
எதிராளி? அேன் என்னிடத்தில் 
ேரட்டுே்.

9 இமதா, கரத்்தராகிய ஆண்டேர் 
எனக்குத் துமணவசய்கிறார;் 
என்மன ஆக்கிமனக்குள்ளாகத் 
தீரக்்கிறேன் யார?் இமதா, 
அேரக்ள் எல்லாருே் ஒரு 
ேஸ்திரத்மதப்மபாலப் 
பைசாோரக்ள்; வபாட்டுப்பூசச்ி 
அேரக்மள அரிக்குே்.

ேத்மதயு 27:19 அேன் நியாயாெனத்திை் 
உடக்ாரந்்திருக்லகயிை், 
அேனுலடய மலனவி 
அேனிடத்திை் ஆைனுப்பி: 

நீர ்அந்த நீதிமாலன ஒன்றும் 
செய்யவேை்டாம்; அேர ்நிமித்தம் 
இன்லைக்குெ ்சொப்பனத்திை் சேகு 
பாடுபடவ்டன் என்று சொை்ைெ ்
சொன்னாை்.

லுூக்கா 9:51 பின்பு, அேர ்
எடுத்துக்சகாை்ைப்படும் 
நாடக்ை் ெமீபித்தவபாது, அேர ்
எருெவைமுக்குப் வபாகத் தமது 
முகத்லதத்திருப்பி,

லுூக்கா 23:4 அப்சபாழுது பிைாத்து 
பிரதான ஆொரியரக்லையும் 
ஜனங்கலையும் வநாக்கி: இந்த 
மனுேனிடத்திை் நான் ஒரு 
குை்ைத்லதயும் காைவிை்லை 
என்ைான்.

லுூக்கா 23:14 அேரக்லை வநாக்கி: 
ஜனங்கலைக் கைகத்துக்குத் 
தூை்டிவிடுகிைேனாக இந்த 
மனுேலன என்னிடத்திை் 
சகாை்டுேந்தீரக்ை். நான் 
உங்களுக்கு முன்பாக 
விொரித்தவபாது, இேன்வமை் 
நீங்கை் ொடட்ுகிை குை்ைங்கைிை் 
ஒன்லையும் நான் இேனிடத்திை் 
காைவிை்லை.

மயாோன் 8:46 என்னிடத்திை் பாேம் 
உை்சடன்று உங்கைிை் யார ்
என்லனக் குை்ைப்படுத்தக்கூடும்? 
நான் ெத்தியத்லதெ ்
சொை்லியிருக்க, நீங்கை் ஏன் 
என்லன விசுோசிக்கிைதிை்லை.

மராேர் 8:33 வதேன் 
சதரிந்துசகாை்டேரக்ை்வமை் 
குை்ைஞ்ொடட்ுகிைேன் 
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யார?் வதேவன அேரக்லை 
நீதிமான்கைாக்குகிைேர.்

எபிவரயர் 
1:11 அலேகை் அழிந்துவபாம்; நீவரா 
நிலைத்திருப்பீர;் அலேகசைை்ைாம் 
ேஸ்திரம்வபாைப் 
பலைலமயாய்ப்வபாம்;

12 ஒரு ொை்லேலயப்வபாை 
அலேகலைெ ்சுருடட்ுவீர,் 
அப்சபாழுது மாறிப்வபாம்; 
நீவரா மாைாதேராயிருக்கிறீர,் 
உம்முலடய ஆை்டுகை் 
முடிந்துவபாேதிை்லை என்றும் 
சொை்லியிருக்கிைது.

வமலும் காை்க: வயாபு 13:28; ெங்கீதம் 89:21-27; 
ெங்கீதம் 102:26; ஏொயா 41:1,21; ஏொயா 51:6-8; 
எவெக்கிவயை் 3:8,9; ெகரியா 3:1; மத்வதயு 5:25; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 12:10.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

E19 மேசியா இமளப்பாறுதல் 
தருோர்.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

      
ஏசாயா 51:1-2
ஏசாயா 51:3 கரத்்தர் சீமயானுக்கு 

ஆறுதல்வசய்ோர;் அேர் அதின் 
பாைான ஸ்தலங்கமளவயல்லாே் 
மதறுதலமடயச ்வசய்து, 
அதின் ேனாந்தரத்மத 
ஏமதமனப்மபாலவுே், அதின் 
அோந்தரவேளிமயக் கரத்்தரின் 

மதாட்டத்மதப்மபாலவுே் 
ஆக்குோர;் சந்மதாஷமுே் 
ேகிை்சச்ியுே் துதியுே் 
கீதசத்தமுே் அதில் 
உண்டாயிருக்குே்.

4 என் ஜனங்கமள எனக்குச ்
வசவிவகாடுங்கள்; என் 
ஜாதியாமர, என் ோக்மகக் 
கேனியுங்கள்; மேதே் 
என்னிலிருந்து வேளிப்படுே்; 
என் பிரோணத்மத ஜனங்களின் 
வேளிசச்ோக ஸ்தாபிப்மபன்.

5 என் நீதி சமீபோயிருக்கிறது; 
என் இரட்சிப்பு வேளிப்படுே்; 
என் புயங்கள் ஜனங்கமள 
நியாயந்தீரக்்குே்; தீவுகள் 
எனக்குக் காத்திருந்து, 
என் புயத்தின்மேல் 
நே்பிக்மகயாயிருக்குே்.

6 உங்கள் கண்கமள 
ோனத்துக்கு ஏவறடுங்கள், 
கீமை இருக்கிற பூமிமயயுே் 
மநாக்கிப்பாருங்கள்; ோனே் 
புமகமயப்மபால் ஒழிந்துமபாே், 
பூமி ேஸ்திரத்மதப்மபால் 
பைசாய்ப்மபாே், அதின் 
குடிகளுே் அப்படிமய 
ஒழிந்துமபாோரக்ள்; என் 
இரட்சிப்மபா என்வறன்மறக்குே் 
இருக்குே்; என் நீதி 
அற்றுப்மபாேதில்மல.

ஏசாயா 51:7-10
ஏசாயா 51:11 அப்படிமய 

கரத்்தரால் மீட்கப்பட்டேரக்ள் 
ஆனந்தக்களிப்புடன்பாடி 
சீமயானுக்குத் 
திருே்பிேருோரக்ள்; 
நித்திய ேகிை்சச்ி அேரக்ள் 
தமலயின்மேல் இருக்குே்; 
சந்மதாஷமுே் ேகிை்சச்ியுே் 
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அமடோரக்ள்; சஞ்சலமுே் 
தவிப்புே் ஓடிப்மபாே்.

ஏசாயா 51:12-23

ஏசாயா 2:3 திரைான ஜனங்கை் 
புைப்படட்ு ேந்து: நாம் கரத்்தரின் 
பரே்தத்துக்கும் யாக்வகாபின் 
வதேனுலடய ஆையத்துக்கும் 
வபாவோம் ோருங்கை்; அேர ்தமது 
ேழிகலை நமக்குப் வபாதிப்பார,் 
நாம் அேர ்பாலதகைிை் 
நடப்வபாம் என்பாரக்ை்; ஏசனனிை் 
சீவயானிலிருந்து வேதமும், 
எருெவைமிலிருந்து கரத்்தரின் 
ேெனமும் சேைிப்படும்.

ஏசாயா 34:4 ோனத்தின் 
ெரே்வெலனயும் கலரந்து, 
ோனங்கை் 
புஸ்தகெச்ுருலைப்வபாை் 
சுருடட்ப்படட்ு, அலேகைின் 
ெரே்வெலனயும் திராடெ்ெச்ெடியின் 
இலைகை் உதிருகிைதுவபாைவும், 
அத்திமரத்தின் காய்கை் 
உதிருகிைதுவபாைவும் உதிரந்்து 
விழும்.

ேத்மதயு 5:17 
நியாயப்பிரமாைத்லதயானாலும் 
தீரக்்கதரிெனங்கலையானாலும் 
அழிக்கிைதை்கு ேந்வதன் என்று 
எை்ைிக்சகாை்ைாவதயுங்கை்; 
அழிக்கிைதை்கு அை்ை, 
நிலைவேை்றுகிைதை்வக ேந்வதன்.

லுூக்கா 2:30 புைஜாதிகளுக்குப் 
பிரகாசிக்கிை ஒைியாகவும், 
உம்முலடய ஜனமாகிய 
இஸ்ரவேலுக்கு மகிலமயாகவும்,

31 வதேரீர ்ெகை ஜனங்களுக்கும் 

முன்பாக ஆயத்தம்பை்ைின
32 உம்முலடய இரடெ்ைியத்லத என் 

கை்கை் கை்டது என்ைான்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:47 நீர ்பூமியின் 
கலடசிபரியந்தமும் 
இரடச்ிப்பாயிருக்கும்படி உம்லம 
ஜாதிகளுக்கு ஒைியாக லேத்வதன் 
என்கிை வேதோக்கியத்தின்படி 
கரத்்தர ்எங்களுக்குக் 
கடட்லையிடட்ிருக்கிைபடியினாை் 
இப்படிெ ்செய்கிவைாம் என்ைாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
26:23 தீரக்்கதரிசிகளும் 
வமாவெயும் முன்னவம 
சொை்லியிருந்தபடிவய, கிறிஸ்து 
பாடுபடவேை்டியசதன்றும், 
மரித்வதார ்உயிரத்்சதழுதலிை் 
அேர ்முதை்ேராகி, 
சுயஜனங்களுக்கும் அந்நிய 
ஜனங்களுக்கும் ஒைிலய 
சேைிப்படுத்துகிைேசரன்றும் 
சொை்லுகிவைவனயன்றி, 
வேசைான்லையும் நான் 
சொை்லுகிைதிை்லை என்ைான்.

2 வகாரிந்தியர் 1:3 நமது 
கரத்்தராகிய இவயசுகிறிஸ்துவின் 
பிதாோகிய வதேனும், 
இரக்கங்கைின் பிதாவும், 
ெகைவிதமான ஆறுதலின் 
வதேனுமாயிருக்கிைேருக்கு 
ஸ்வதாத்திரம்.

4 வதேனாை் எங்களுக்கு 
அருைப்படுகிை ஆறுதலினாவை, 
எந்த உபத்திரேத்திைாகிலும் 
அகப்படுகிைேரக்ளுக்கு 
நாங்கை் ஆறுதை் செய்யத் 
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திராைியுை்ைேரக்ைாகும்படி, 
எங்களுக்கு ேரும் ெகை 
உபத்திரேங்கைிவையும் அேவர 
எங்களுக்கு ஆறுதை்செய்கிைேர.்

1 மபதுரு 2:9 நீங்கவைா, உங்கலை 
அந்தகாரத்தினின்று தம்முலடய 
ஆெெ்ரியமான ஒைியினிடத்திை்கு 
ேரேலைத்தேருலடய 
புை்ைியங்கலை 
அறிவிக்கும்படிக்குத் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட் 
ெந்ததியாயும், ராஜரீகமான 
ஆொரியக்கூடட்மாயும், பரிசுத்த 
ஜாதியாயும், அேருக்குெ ்
சொந்தமான ஜனமாயும் 
இருக்கிறீரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
6:12 அேர ்ஆைாம் முத்திலரலய 
உலடக்கக்கை்வடன்; இவதா, 
பூமி மிகவும் அதிரந்்தது; சூரியன் 
கறுப்புக் கம்பைிலயப்வபாைக் 
கறுத்தது; ெந்திரன் 
இரத்தம்வபாைாயிை்று.

13 அத்திமரமானது 
சபருங்காை்றினாை் 
அலெக்கப்படும்வபாது, அதின் 
காய்கை் உதிருகிைதுவபாை, 
ோனத்தின் நடெ்த்திரங்களும் 
பூமியிவை விழுந்தது.

14 ோனமும் சுருடட்ப்படட் 
புஸ்தகம்வபாைாகி 
விைகிப்வபாயிை்று; மலைகை் 
தீவுகை் யாவும் தங்கை் 
இடங்கலைவிடட்ு அகன்றுவபாயின.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3:#5; #6; #7.

D05 மேசியாமே மீட்பராக 
இருப்பார்.

E15 மேசியா ேகிை்சச்ியான 
வசய்திமயக் வகாண்டு 
ேருோர்.

E19 மேசியா இமளப்பாறுதல் 
தருோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 52:1-6
ஏசாயா 52:7 சோதானத்மதக் 

கூறி, நற்காரியங்கமளச ்
சுவிமசஷோய் அறிவித்து, 
இரட்சிப்மபப் பிரசித்தப்படுத்தி: 
உன் மதேன் ராஜரிகே் 
பண்ணுகிறாவரன்று 
சீமயானுக்குச ்வசால்லுகிற 
சுவிமசஷகனுமடய பாதங்கள் 
ேமலகளின்மேல் எே்ேளவு 
அைகாயிருக்கின்றன.

8 உன் ஜாேக்காரருமடய 
சத்தே் மகட்கப்படுே்; 
அேரக்ள் சத்தமிட்டு ஏகோய் 
வகே்பீரிப்பாரக்ள்; ஏவனன்றால், 
கரத்்தர் சீமயாமனத் 
திருே்பிேரப்பண்ணுே்மபாது, 
அமதக் 
கண்ணாரக்காண்பாரக்ள்.

9 எருசமலமின் பாைான 
ஸ்தலங்கமள, முைங்கி ஏகோய்க் 
வகே்பீரித்துப் பாடுங்கள்; கரத்்தர் 
தே்முமடய ஜனங்களுக்கு 
ஆறுதல்வசய்து எருசமலமே 
மீட்டுக்வகாண்டார.்

10 எல்லா ஜாதிகளின் 
கண்களுக்கு முன்பாகவுே் 
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கரத்்தர் தே்முமடய பரிசுத்த 
புயத்மத வேளிப்படுத்துோர;் 
பூமியின் எல்மலகளில் 
உள்ளேரக்வளல்லாருே் நேது 
மதேனுமடய இரட்சிப்மபக் 
காண்பாரக்ள்.

ஏசாயா 52:11-12

சங்கீதே் 22:27 பூமியின் 
எை்லைகசைை்ைாம் நிலனவுகூரந்்து 
கரத்்தரிடத்திை் திரும்பும்; 
ஜாதிகளுலடய ெந்ததிகசைை்ைாம் 
உமது ெமுகத்திை் 
சதாழுதுசகாை்ளும்.

சங்கீதே் 98:1 கரத்்தருக்குப் 
புதுப்பாடல்டப் பாடுங்கை்; அேர ்
அதிெயங்கலைெ ்செய்திருக்கிைார;் 
அேருலடய ேைதுகரமும், 
அேருலடய பரிசுத்த புயமும், 
இரடச்ிப்லப உை்டாக்கினது.

2 கரத்்தர ்தமது இரடச்ிப்லபப் 
பிரஸ்தாபமாக்கி, தமது நீதிலய 
ஜாதிகளுலடய கை்களுக்கு 
முன்பாக விைங்கப்பை்ைினார.்

3 அேர ்இஸ்ரவேை் 
குடும்பத்துக்காகத் தமது 
கிருலபலயயும் உை்லமலயயும் 
நிலனவுகூரந்்தார;் பூமியின் 
எை்லைகசைை்ைாம் நமது 
வதேனுலடய இரடச்ிப்லபக் 
கை்டது.

ஏசாயா 66:13 ஒருேலன அேன் தாய் 
வதை்றுேதுவபாை் நான் உங்கலைத் 
வதை்றுவேன்; நீங்கை் எருெவைமிவை 
வதை்ைப்படுவீரக்ை்.

ஏசாயா 66:18 நான் அேரக்ை் 
கிரிலயகலையும், 

அேரக்ை் நிலனவுகலையும் 
அறிந்திருக்கிவைன்; நான் 
ெகை ஜாதியாலரயும் 
பாலேக்காரலரயுங் 
கூடட்ிெவ்ெரக்்குங்காைம் ேரும்; 
அேரக்ை் ேந்து என் மகிலமலயக் 
காை்பாரக்ை்.

ேத்மதயு 5:4 துயரப்படுகிைேரக்ை் 
பாக்கியோன்கை்; அேரக்ை் 
ஆறுதைலடோரக்ை்.

லுூக்கா 1:74 தமது ஜனத்லதெ ்
ெந்தித்து மீடட்ுக்சகாை்டு, 
நம்முலடய ெத்துருக்கைினின்றும், 
நம்லமப்பலகக்கிை யாேருலடய 
லககைினின்றும், நம்லம 
இரடச்ிக்கும் படிக்கு,

லுூக்கா 2:38 அேளும் 
அந்வநரத்திவை ேந்து நின்று, 
கரத்்தலரப் புகை்ந்து, எருெவைமிவை 
மீடப்ுை்டாக காத்திருந்த 
யாேருக்கும் அேலரக்குறித்துப் 
வபசினாை்.

லுூக்கா 3:6 அேன் வயாரத்ான் 
நதிக்கு அருகான வதெசமங்கும் 
வபாய், பாேமன்னிப்புக்சகன்று 
மனந்திரும்புதலுக்வகை்ை 
ஞானஸ்நானத்லதக் குறித்துப் 
பிரெங்கித்தான்.

லுூக்கா 4:18 கரத்்தருலடய 
ஆவியானேர ்என்வமலிருக்கிைார;் 
தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேத்லதப் 
பிரெங்கிக்கும்படி என்லன 
அபிவேகம்பை்ைினார;் 
இருதயம் நருங்குை்டேரக்லைக் 
குைமாக்கவும், 
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சிலைப்படட்ேரக்ளுக்கு 
விடுதலைலயயும், 
குருடருக்குப் பாரல்ேலயயும் 
பிரசித்தப்படுத்தவும், 
சநாறுங்குை்டேரக்லை 
விடுதலையாக்கவும்,

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:47 நீர ்பூமியின் 
கலடசிபரியந்தமும் 
இரடச்ிப்பாயிருக்கும்படி உம்லம 
ஜாதிகளுக்கு ஒைியாக லேத்வதன் 
என்கிை வேதோக்கியத்தின்படி 
கரத்்தர ்எங்களுக்குக் 
கடட்லையிடட்ிருக்கிைபடியினாை் 
இப்படிெ ்செய்கிவைாம் என்ைாரக்ை்.

மராேர் 10:15 அனுப்பப்படாவிடட்ாை் 
எப்படிப் பிரெங்கிப்பாரக்ை் 
ெமாதானத்லதக்கூறி, 
நை்காரியங்கலைெ ்சுவிவெேமாய் 
அறிவிக்கிைேரக்ளுலடய 
பாதங்கை் எே்ேைவு 
அைகானலேகை் என்று 
எழுதியிருக்கிைவத.

2 வகாரிந்தியர் 1:10 அப்படிப்படட் 
மரைத்தினின்றும் அேர ்
எங்கலைத் தப்புவித்தார,் 
இப்சபாழுதும் தப்புவிக்கிைார,் 
இன்னும் தப்புவிப்பார ்என்று 
அேலர நம்பியிருக்கிவைாம்.

எபிவரயர் 2:3 முதைாேது கரத்்தர ்
மூைமாய் அறிவிக்கப்படட்ு, பின்பு 
அேரிடத்திை் வகடட்ேரக்ைாவை 
நமக்கு உறுதியாக்கப்படட்தும்,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 

எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 14:6 
பின்பு, வேசைாரு தூதன் ோனத்தின் 
மத்தியிவை பைக்கக்கை்வடன்; 
அேன் பூமியிை் ோெம்பை்ணுகிை 
ெகை ஜாதிகளுக்கும், 
வகாத்திரத்தாருக்கும், 
பாலேக்காரருக்கும், 
ஜனக்கூடட்த்தாருக்கும் 
அறிவிக்கத்தக்கதாக 
நித்திய சுவிவெேத்லத 
உலடயேனாயிருந்து,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:4 கரத்்தாவே, யார ்உமக்குப் 
பயப்படாமலும், உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்தாமலும் 
இருக்கைாம்? வதேரீர ்ஒருேவர 
பரிசுத்தர,் எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து உமக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்ை்; 
உம்முலடய நீதியான செயை்கை் 
சேைியரங்கமாயின என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; ஏொயா 42:10-13; 
ஏொயா 48:20; ஏொயா 49:6; ஏொயா 55:12; மத்வதயு 

24:30,31; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 2:5-
11; 2 சகாரிந்தியர ்1:3-5; சகாவைாசெயர ்2:2,3; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 1:7.
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G03 மேசியா மேன்மேயமடதல் 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

ஏசாயா 52:13 இமதா, என் தாசன் 
ஞானோய் நடப்பார,் அேர் 
உயரத்்தப்பட மேன்மேயுே் ேகா 
உன்னதமுோயிருப்பார.்

ஏசாயா 9:7 தாவீதின் 
சிங்காெனத்லதயும் அேனுலடய 
ராஜ்யத்லதயும் அேர ்திடப்படுத்தி 
அலத இதுமுதை்சகாை்டு 
என்சைன்லைக்கும் 
நியாயத்திலும் நீதியினாலும் 
நிலைப்படுத்தும்படிக்கு, 
அேருலடய கரத்்தத்துேத்தின் 
சபருக்கத்துக்கும், அதின் 
ெமாதானத்துக்கும் முடிவிை்லை; 
வெலனகைின் கரத்்தருலடய 
லேராக்கியம் இலதெ ்செய்யும்.

மயாோன் 5:22 அன்றியும் பிதாலேக் 
கனம்பை்ணுகிைதுவபாை 
எை்ைாரும் குமாரலனயும் 
கனம்பை்ணும்படிக்கு, 
பிதாோனேரத்ாவம 
ஒருேருக்கும் நியாயத்தீரப்்புெ ்
செய்யாமை், நியாயத்தீரப்்புெ ்
செய்யும் அதிகாரம் 
முழுேலதயும் குமாரனுக்கு 
ஒப்புக்சகாடுத்திருக்கிைார.்

23 குமாரலனக் கனம்பை்ைாதேன் 
அேலர அனுப்பின பிதாலேயும் 
கனம்பை்ைாதேனாயிருக்கிைா-
ன்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:31 அேன் கிறிஸ்துவினுலடய 
ஆத்துமா பாதாைத்திவை 
விடப்படுேதிை்லைசயன்றும், 

அேருலடய மாம்ெம் அழிலேக் 
காை்பதிை்லைசயன்றும் 
முன்னறிந்து, அேர ்
உயிரத்்சதழுதலைக்குறித்து 
இப்படிெ ்சொன்னான்.

33 அேர ்வதேனுலடய 
ேைதுகரத்தினாவை 
உயரத்்தப்படட்ு, பிதா அருைிய 
ோக்குத்தத்தத்தின்படி பரிசுத்த 
ஆவிலயப் சபை்று, நீங்கை் 
இப்சபாழுது காை்கிைதும் 
வகடக்ிைதுமாகிய இலதப் 
சபாழிந்தருைினார.்

34 தாவீது பரவைாகத்திை்கு 
எழுந்துவபாகவிை்லைவய. நான் 
உம்முலடய ெத்துருக்கலை 
உமக்குப் பாதபடியாக்கிப்வபாடும் 
ேலரக்கும்,

35 நீர ்என் ேைதுபாரிெத்திை் 
உடக்ாருசமன்று கரத்்தர ்என் 
ஆை்டேருடவன சொன்னார ்என்று 
அேவன சொை்லியிருக்கிைான்.

36 ஆலகயினாை், நீங்கை் சிலுலேயிை் 
அலைந்த இந்த இவயசுலேவய 
வதேன் ஆை்டேரும் 
கிறிஸ்துவுமாக்கினாசரன்று 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்தார ்யாேரும் 
நிெெ்யமாய் அறியக்கடேரக்ை் 
என்ைான்.

பிலிப்பியர் 2:9 ஆதைாை் 
வதேன் எை்ைாேை்றிை்கும் வமைாக 
அேலர உயரத்்தி,

10 இவயசுவின் நாமத்திை் 
ோவனார ்பூதைத்வதார ்பூமியின் 
கீைாவனாருலடய முைங்காை் 
யாவும் முடங்கும்படிக்கும்,

11 பிதாோகிய அேருக்கு 
மகிலமயாக இவயசுகிறிஸ்து 
கரத்்தசரன்று நாவுகை் யாவும் 
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அறிக்லகபை்ணும்படிக்கும், 
எை்ைா நாமத்திை்கும் வமைான 
நாமத்லத அேருக்குத் 
தந்தருைினார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:13 அப்சபாழுது, ோனத்திலும் 
பூமியிலும் பூமியின் கீழுமிருக்கிை 
சிருே்டிகை் யாவும், 
ெமுத்திரத்திலுை்ைலேகளும், 
அேை்றுைடங்கிய ேஸ்துக்கை் 
யாவும்: சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிைேருக்கும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கும் 
ஸ்வதாத்திரமும் கனமும் 
மகிலமயும் ேை்ைலமயும் ெதா 
காைங்கைிலும் உை்டாேதாக 
என்று சொை்ைக்வகடவ்டன்.

வமலும் காை்க: #1; ஏொயா 9:6; ஏொயா 49:6; 
மத்வதயு 28:18; எவபசியர ்1:20-23; எபிசரயர ்1:3; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 5:6-12.

F13 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள் குறித்த விேரங்கள்.

ஏசாயா 52:14 ேனுஷமனப்பார்க்கிலுே் 
அேருமடய முகப்பாரம்ேயுே், 
ேனுபுத்திரமரப்பாரக்்கிலுே் 
அேருமடய ரூபமுே், இே்ேளவு 
அந்தக்மகடு அமடந்தபடினாமல, 
அேமரக்கண்ட அமநகர் 
பிரமிப்பமடந்தாரக்ள்.

சங்கீதே் 22:6 நாவனா ஒரு புழு, 
மனுேனை்ை; மனுேராை் 
நிந்திக்கப்படட்ும் ஜனங்கைாை் 
அேமதிக்கப்படட்ும் இருக்கிவைன்.

ேத்மதயு 27:29 முை்ளுகைாை் 
ஒரு முடிலயப் பின்னி, 
அேர ்சிரசின்வமை் லேத்து, 
அேர ்ேைதுலகயிை் ஒரு 
வகாலைக்சகாடுத்து, அேர ்
முன்பாக முைங்காை்படியிடட்ு: 
யூதருலடய ராஜாவே, ோை்க என்று 
அேலரப் பரியாெம்பை்ைி,

30 அேரவ்மை் துப்பி, அந்தக் வகாலை 
எடுத்து, அேலரெ ்சிரசிை் 
அடித்தாரக்ை்.

பிலிப்பியர் 2:5 கிறிஸ்து 
இவயசுவிலிருந்த சிந்லதவய 
உங்கைிலும் இருக்கக்கடேது;

6 அேர ்வதேனுலடய 
ரூபமாயிருந்தும், வதேனுக்குெ ்
ெமமாயிருப்பலதக் 
சகாை்லையாடின சபாருைாக 
எை்ைாமை்,

7 தம்லமத்தாவம சேறுலமயாக்கி, 
அடிலமயின் ரூபசமடுத்து, மனுேர ்
ொயைானார.்

8 அேர ்மனுேரூபமாய்க் 
காைப்படட்ு, மரைபரியந்தம், 
அதாேது சிலுலேயின் 
மரைபரியந்தமும் 
கீை்ப்படிந்தேராகி, தம்லமத்தாவம 
தாை்த்தினார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 71:7; மத்வதயு 7:28; 
மத்வதயு 26:67; மாை்கு 5:42; மாை்கு 6:51; லுூக்கா 

2:47.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

ஏசாயா 52:15 அப்படிமய, அேர் 
அமநகே் ஜாதிகள்மேல் 
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வதளிப்பார;் அேர்நிமித்தே் 
ராஜாக்கள் தங்கள் 
ோமய மூடுோரக்ள்; 
ஏவனனில், தங்களுக்குத் 
வதரிவிக்கப்படாதிருந்தமத 
அேரக்ள் காண்பாரக்ள்; 
மகள்விப்படாதிருந்தமத 
அேரக்ள் அறிந்துவகாள்ோரக்ள்.

ேத்மதயு 11:28 ேருத்தப்படட்ுப் 
பாரஞ்சுமக்கிைேரக்வை நீங்கை் 
எை்ைாரும் என்னிடத்திை் 
ோருங்கை்; நான் உங்களுக்கு 
இலைப்பாருதை் தருவேன்.

ேத்மதயு 28:19 ஆலகயாை், 
நீங்கை் புைப்படட்ுப்வபாய் ெகை 
ஜாதிகலையும் சீேராக்கி, பிதா 
குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் 
நாமத்திவை அேரக்ளுக்கு 
ஞானஸ்நானங்சகாடுத்து,

லுூக்கா 24:47 அன்றியும் 
மனந்திரும்புதலும் பாேமன்னிப்பும் 
எருெவைம் சதாடங்கிெ ்
ெகைவதெத்தாருக்கும் 
அேருலடய நாமத்தினாவை 
பிரெங்கிக்கப்படவும் வேை்டியது.

மயாோன் 1:29 மறுநாைிவை வயாோன் 
இவயசுலேத் தன்னிடத்திை் 
ேரக்கை்டு: இவதா, உைகத்தின் 
பாேத்லதெ ்சுமந்துதீரக்்கிை வதே 
ஆடட்ுக்குடட்ி.

மயாோன் 3:16 வதேன், தம்முலடய 
ஒவரவபைான குமாரலன 
விசுோசிக்கிைேன் எேவனா 
அேன் சகடட்ுப்வபாகாமை் 
நித்தியஜீேலன அலடயும்படிக்கு, 

அேலரத் தந்தருைி, இே்ேைோய் 
உைகத்திை் அன்புகூரந்்தார.்

17 உைகத்லத ஆக்கிலனக்குை்ைாகத் 
தீரக்்கும்படி வதேன் தம்முலடய 
குமாரலன உைகத்திை் 
அனுப்பாமை், அேராவை உைகம் 
இரடச்ிக்கப்படுேதை்காகவே 
அேலர அனுப்பினார.்

மயாோன் 7:37 பை்டிலகயின் 
கலடசிநாைாகிய பிரதான நாைிவை 
இவயசு நின்று, ெத்தமிடட்ு: ஒருேன் 
தாகமாயிருந்தாை் என்னிடத்திை் 
ேந்து, பானம்பை்ைக்கடேன்.

மயாோன் 8:12 மறுபடியும் இவயசு 
ஜனங்கலை வநாக்கி: நான் 
உைகத்திை்கு ஒைியாயிருக்கிவைன், 
என்லனப் பின்பை்றுகிைேன் 
இருைிவை நடோமை் ஜீேஒைிலய 
அலடந்திருப்பான் என்ைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 2:21 அப்சபாழுது 
கரத்்தருலடய நாமத்லதத் 
சதாழுதுசகாை்ளுகிைேசனேவனா 
அேன் இரடச்ிக்கப்படுோன் என்று 
வதேன் உலரத்திருக்கிைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:47 நீர ்பூமியின் 
கலடசிபரியந்தமும் 
இரடச்ிப்பாயிருக்கும்படி உம்லம 
ஜாதிகளுக்கு ஒைியாக லேத்வதன் 
என்கிை வேதோக்கியத்தின்படி 
கரத்்தர ்எங்களுக்குக் 
கடட்லையிடட்ிருக்கிைபடியினாை் 
இப்படிெ ்செய்கிவைாம் என்ைாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
17:30 அறியாலமயுை்ை 
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காைங்கலை வதேன் 
காைாதேரவ்பாலிருந்தார;் 
இப்சபாழுவதா 
மனந்திரும்பவேை்டுசமன்று 
எங்குமுை்ை மனுேசரை்ைாருக்கும் 
கடட்லையிடுகிைார.்

31 வமலும் ஒரு நாலைக் 
குறித்திருக்கிைார;் அதிவை 
அேர ்தாம் நியமித்த 
மனுேலனக்சகாை்டு, 
பூவைாகத்லத நீதியாய் 
நியாயந்தீரப்்பார;் அந்த 
மனுேலன மரித்வதாரிலிருந்து 
எழுப்பினதினாவை அதின் 
நிெெ்யத்லத எை்ைாருக்கும் 
விைங்கப்பை்ைினார ்என்ைான்.

மராேர் 15:20 வமலும் அேருலடய 
செய்திலய அறியாதிருந்தேரக்ை், 
காை்பாரக்சைன்றும், 
வகை்விப்படாதிருந்தேரக்ை் 
உைரந்்துசகாை்ோரக்சைன்றும் 
எழுதியிருக்கிைபடிவய,

21 நான் மை்சைாருேனுலடய 
அஸ்திபாரத்தின்வமை் 
கடட்ாதபடிக்கு கிறிஸ்துவினுலடய 
நாமம் சொை்ைப்படட்ிராத 
இடங்கைிை் சுவிவெேத்லத 
அறிவிக்கும்படி நாடுகிவைன்.

மராேர் 16:25 ஆதிகாைமுதை் 
அடக்கமாயிருந்து, 
இப்சபாழுது தீரக்்கதரிென 
ஆகமங்கைினாவை அநாதி 
வதேனுலடய கடட்லையின்படி 
சேைியரங்கமாக்கப்படட்தும், 
ெகைஜாதிகளும் விசுோெத்திை்குக் 
கீை்ப்படியும்படிக்கு அேரக்ளுக்கு 
அறிவிக்கப்படட்துமாயிருக்கிை 
இரகசியத்லத 

சேைிப்படுத்துகிைதான,
26 இவயசுகிறிஸ்துலேப்பை்றிய 

பிரெங்கமாகிய என் 
சுவிவெேத்தின்படிவய உங்கலை 
ஸ்திரப்படுத்த ேை்ைேரும்,

2 வகாரிந்தியர் 
5:19 அசதன்னசேனிை், வதேன் 
உைகத்தாருலடய பாேங்கலை 
எை்ைாமை், கிறிஸ்துவுக்குை் 
அேரக்லைத் தமக்கு ஒப்புரோக்கி, 
ஒப்புரோக்குதலின் உபவதெத்லத 
எங்கைிடத்திை் ஒப்புவித்தார.்

எமபசியர் 
3:8 பரிசுத்தோன்கசைை்ைாரிலும் 
சிறியேனாகிய நான் 
கிறிஸ்துவினுலடய 
அைேை்ை ஐசுேரியத்லதப் 
புைஜாதிகைிடத்திை் சுவிவெேமாய் 
அறிவிக்கிைதை்காக இந்தக் கிருலப 
எனக்கு அைிக்கப்படட்ிருக்கிைது.

9 வதேன் நம்முலடய கரத்்தராகிய 
கிறிஸ்து இவயசுவுக்குை் 
சகாை்டிருந்த அநாதி 
தீரம்ானத்தின்படிவய,

1 தீமோத்மதயு 2:3 நம்முலடய 
இரடெ்கராகிய வதேனுக்குமுன்பாக 
அது நன்லமயும் 
பிரியமுமாயிருக்கிைது.

4 எை்ைா மனுேரும் 
இரடச்ிக்கப்படவும், ெத்தியத்லத 
அறிகிை அறிலே அலடயவும், 
அேர ்சித்தமுை்ைேராயிருக்கிைார.்

தீத்து 2:11 ஏசனனிை் எை்ைா 
மனுேருக்கும் இரடச்ிப்லப 
அைிக்கத்தக்க வதேகிருலபயானது 
பிரென்னமாகி,

ஏொயா



391

2 மபதுரு 3:9 தாமதிக்கிைார ்என்று 
சிைர ்எை்ணுகிைபடி கரத்்தர ்தமது 
ோக்குத்தத்தத்லதக்குறித்துத் 
தாமதமாயிராமை்; ஒருேரும் 
சகடட்ுப்வபாகாமை் எை்ைாரும் 
மனந்திரும்பவேை்டுசமன்று 
விரும்பி, நம்வமை் நீடிய 
சபாறுலமயுை்ைேராயிருக்கிைார.்

1 மயாோன் 2:2 நம்முலடய 
பாேங்கலை நிவிரத்்தி செய்கிை 
கிருபாதாரபலி அேவர; 
நம்முலடய பாேங்கலை 
மாத்திரம் அை்ை, ெரே்வைாகத்தின் 
பாேங்கலையும் நிவிரத்்திசெய்கிை 
பலியாயிருக்கிைார.்

1 மயாோன் 4:14 பிதாோனேர ்
குமாரலன உைகரடெ்கராக 
அனுப்பினாசரன்று நாங்கை் 
கை்டு ொடச்ியிடுகிவைாம்.

1 மயாோன் 5:11 வதேன் நமக்கு 
நித்திய ஜீேலனத் தந்திருக்கிைார,் 
அந்த ஜீேன் அேருலடய 
குமாரனிை் இருக்கிைசதன்பவத 
அந்தெெ்ாடச்ியாம்.

12 குமாரலன உலடயேன் ஜீேலன 
உலடயேன், வதேனுலடய குமாரன் 
இை்ைாதேன் ஜீேன் இை்ைாதேன்.

வமலும் காை்க: மத்வதயு 11:29; வயாோன் 4:42; 2 
சகாரிந்தியர ்5:14; 1 தீவமாத்வதயு 2:6; எபிசரயர ்

2:3,4,9; 1 வபதுரு 3:18; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 
22:17.

F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

F13 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள் குறித்த விேரங்கள்.

F14 மேசியா விசுோசிக்கப் 
படுேதில்மல.

     
ஏசாயா 53:1 எங்கள் 

மூலோய்க் மகள்விப்பட்டமத 
விசுோசித்தேன் யார?் 
கரத்்தருமடய புயே் யாருக்கு 
வேளிப்பட்டது?

2 இளங்கிமளமயப்மபாலவுே், 
ேறண்ட நிலத்திலிருந்து 
துளிரக்்கிற மேமரப்மபாலவுே் 
அேனுக்கு முன்பாக 
எழுே்புகிறார;் அேருக்கு 
அைகுமில்மல, வசௌந்தரியமுே் 
இல்மல; அேமரப் 
பாரக்்குே்மபாது, நாே் அேமர 
விருே்பத்தக்க ரூபே் அேருக்கு 
இல்லாதிருந்தது.

ோற்கு 6:3 இேன் தெெ்ன் 
அை்ைோ? மரியாளுலடய குமாரன் 
அை்ைோ? யாக்வகாபு வயாவெ 
யூதா சீவமான் என்பேரக்ளுக்குெ ்
ெவகாதரன் அை்ைோ? இேன் 
ெவகாதரிகளும், இங்வக 
நம்மிடத்திை் இருக்கிைாரக்ை் 
அை்ைோ? என்று சொை்லி, அேலரக் 
குறித்து இடைைலடந்தாரக்ை்.

மயாோன் 12:37 அேர ்
இத்தலன அை்புதங்கலை 
அேரக்ளுக்கு முன்பாகெ ்
செய்திருந்தும், அேரக்ை் அேலர 
விசுோசிக்கவிை்லை.

38 கரத்்தாவே, எங்கை் மூைமாய்க் 
வகை்விப்படட்லத விசுோசித்தேன் 
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யார?் கரத்்தருலடய புயம் யாருக்கு 
சேைிப்படட்து என்று ஏொயா 
தீரக்்கதரிசி சொன்ன ேெனம் 
நிலைவேறும்படி இப்படி நடந்தது.

39 ஆலகயாை் அேரக்ை் 
விசுோசிக்கமாடட்ாமை் 
வபானாரக்ை். ஏசனனிை் ஏொயா 
பின்னும்:

40 அேரக்ை் கை்கைினாை் 
காைாமலும், இருதயத்தினாை் 
உைராமலும், குைப்படாமலும் 
இருக்கும்படிக்கும், நான் 
அேரக்லை ஆவராக்கியமாக்காமை் 
இருக்கும்படிக்கும், அேரக்ளுலடய 
கை்கலை அேர ்குருடாக்கி, 
அேரக்ை் இருதயத்லதக் 
கடினமாக்கினார ்என்ைான்.

மராேர் 8:3 அசதப்படிசயனிை், 
மாம்ெத்தினாவை 
பைவீனமாயிருந்த 
நியாயப்பிரமாைம் 
செய்யக்கூடாதலத வதேவன 
செய்யும்படிக்கு, தம்முலடய 
குமாரலனப் பாேமாம்ெத்தின் 
ொயைாகவும், பாேத்லதப் 
வபாக்கும் பலியாகவும் அனுப்பி, 
மாம்ெத்திவை பாேத்லத 
ஆக்கிலனக்குை்ைாகத் தீரத்்தார.்

மராேர் 10:16 ஆனாலும் 
சுவிவெேத்துக்கு எை்ைாரும் 
கீை்ப்படியவிை்லை. அலதக்குறித்து 
ஏொயா: கரத்்தாவே, எங்கை் 
மூைமாய்க் வகை்விப்படட்லத 
விசுோசித்தேன் யார ்என்று 
சொை்லுகிைான்.

17 ஆதைாை் விசுோெம் 
வகை்வியினாவை ேரும், வகை்வி 
வதேனுலடய ேெனத்தினாவை 

ேரும்.

பிலிப்பியர் 2:6 அேர ்
வதேனுலடய ரூபமாயிருந்தும், 
வதேனுக்குெ ்ெமமாயிருப்பலதக் 
சகாை்லையாடின சபாருைாக 
எை்ைாமை்,

7 தம்லமத்தாவம சேறுலமயாக்கி, 
அடிலமயின் ரூபசமடுத்து, மனுேர ்
ொயைானார.்

வமலும் காை்க: ஏொயா 11:1,2; எவரமியா 23:5; 
எவெக்கிவயை் 17:22-24; ெகரியா 6:12; லுூக்கா 

2:7,40,52.

F03 மேசியா நிராகரிக்கப்படுோர்.
F13 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 

துன்பங்கள் குறித்த விேரங்கள்.

ஏசாயா 53:3 அேர் 
அசட்மடபண்ணப்பட்டேருே், 
ேனுஷரால் 
புறக்கணிக்கப்பட்டேருே், 
துக்கே் நிமறந்தேருே், பாடு 
அநுபவித்தேருோயிருந்தார;் 
அேமரவிட்டு, நே்முமடய 
முகங்கமள ேமறத்துக் 
வகாண்மடாே்; அேர் 
அசட்மடபண்ணப்பட்டிருந்தார;் 
அேமர எண்ணாேற்மபாமனாே்.

சங்கீதே் 22:7 என்லனப் 
பாரக்்கிைேரக்சைை்ைாரும் 
என்லனப் பரியாெம்பை்ைி, 
உதடல்டப் பிதுக்கி, தலைலயத் 
துலுக்கி;

8 கரத்்தரவ்மை் 
நம்பிக்லகயாயிருந்தாவன, 
அேர ்இேலன விடுவிக்கடட்ும்; 
இேன்வமை் பிரியமாயிருக்கிைாவர, 

ஏொயா
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இப்சபாழுது இேலன 
மீடட்ுவிடடட்ும் என்கிைாரக்ை்.

ேத்மதயு 26:65 அப்சபாழுது பிரதான 
ஆொரியன் தன் ேஸ்திரங்கலைக் 
கிழித்துக்சகாை்டு: இேன் 
வதேதூேைம் சொன்னான்; 
இனிெ ்ொடச்ிகை் நமக்கு 
வேை்டியசதன்ன? இவதா இேன் 
தூேைத்லத இப்சபாழுது 
வகடட்ீரக்வை.

66 உங்களுக்கு என்னமாய்த் 
வதான்றுகிைசதன்று வகடட்ான். 
அதை்கு அேரக்ை்: மரைத்துக்குப் 
பாத்திரனாயிருக்கிைான் 
என்ைாரக்ை்.

67 அப்சபாழுது, அேருலடய முகத்திை் 
துப்பி, அேலரக் குடட்ினாரக்ை்; 
சிைர ்அேலரக் கன்னத்திை் 
அலைந்து:

68 கிறிஸ்துவே, உம்லம அடித்தேன் 
யார?் அலத ஞானதிருே்டியினாை் 
எங்களுக்குெ ்சொை்லும் 
என்ைாரக்ை்.

ோற்கு 9:11 எலியா 
முந்திேரவேை்டும் என்று 
வேதபாரகர ்சொை்லுகிைாரக்வை, 
அசதப்படிசயன்று அேரிடத்திை் 
வகடட்ாரக்ை்.

12 அேர ்பிரதியுத்தரமாக: எலியா 
முந்தி ேந்து எை்ைாேை்லையும் 
சீரப்்படுத்துேது சமய்தான்; 
அை்ைாமலும் மனுேகுமாரன் 
பை பாடுகை் படட்ு, 
அேமதிக்கப்படுோசரன்று, 
அேலரக்குறித்து 
எழுதியிருக்கிைவத ΅து எப்படி 
என்ைார.்

13 ஆனாலும் எலியா ேந்தாயிை்று, 

அேலனக்குறித்து 
எழுதியிருக்கிைபிரகாரம் 
தங்களுக்கு இே்டமானபடி 
அேனுக்குெ ்செய்தாரக்சைன்று, 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 
என்ைார்

எபிவரயர் 
12:2 அேர ்தமக்குமுன் லேத்திருந்த 
ெந்வதாேத்தின்சபாருடட்ு, 
அேமானத்லத எை்ைாமை், 
சிலுலேலயெ ்ெகித்து, 
வதேனுலடய சிங்காெனத்தின் 
ேைதுபாரிெத்திை் வீை்றிருக்கிைார.்

3 ஆலகயாை் நீங்கை் 
இலைப்புை்ைேரக்ைாய் 
உங்கை் ஆத்துமாக்கைிை் 
வொரந்்துவபாகாதபடிக்கு, தமக்கு 
விவராதமாய்ப் பாவிகைாை் 
செய்யப்படட் இே்விதமான 
விபரீதங்கலைெ ்ெகித்த அேலரவய 
நிலனத்துக்சகாை்ளுங்கை்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 69:10-12,19,20; ஏொயா 
50:6; மீகா 5:1; ெகரியா 11:8-13; மத்வதயு 27:39-
44; மாை்கு 15:19; லுூக்கா 9:22; லுூக்கா 16:14; 

வயாோன் 8:48.

F09 மேசியாவின் பலியுே் 
பாேநிவிர்த்தியுே்.

F13 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள் குறித்த விேரங்கள்.

ஏசாயா 53:4 வேய்யாகமே 
அேர் நே்முமடய பாடுகமள 
ஏற்றுக்வகாண்டு, நே்முமடய 
துக்கங்கமளச ்சுேந்தார;் 
நாமோ, அேர் மதேனால் 
அடிபட்டு ோதிக்கப்பட்டு, 
சிறுமேப்பட்டேவரன்று 
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எண்ணிமனாே்.
5 நே்முமடய மீறுதல்களினிமித்தே் 

அேர் காயப்பட்டு, நே்முமடய 
அக்கிரேங்களினிமித்தே் அேர் 
வநாறுக்கப்பட்டார;் நேக்குச ்
சோதானத்மத உண்டுபண்ணுே் 
ஆக்கிமன அேர்மேல் ேந்தது; 
அேருமடய தழுே்புகளால் 
குணோகிமறாே்.

6 நாவேல்லாருே் 
ஆடுகமளப்மபால 
ேழிதப்பித்திரிந்து, அேனேன் 
தன்தன் ேழியிமல மபாமனாே்; 
கரத்்தமரா நே்வேல்லாருமடய 
அக்கிரேத்மதயுே் அேர்மேல் 
விைப்பண்ணினார.்

ேத்மதயு 8:16 அஸ்தமனமானவபாது, 
பிொசு பிடித்திருந்த அவநகலர 
அேரிடத்திை் சகாை்டு ேந்தாரக்ை்; 
அேர ்அந்த ஆவிகலைத் தமது 
ோரத்்லதயினாவை துரத்தி, 
பிைியாைிகசைை்ைாலரயும் 
சொஸ்தமாக்கினார:்

17 அேர ்தாவம நம்முலடய 
சபைவீனங்கலை ஏை்றுக்சகாை்டு, 
நம்முலடய வநாய்கலைெ ்சுமந்தார ்
என்று, ஏொயா தீரக்்கதரிசியினாை் 
உலரக்கப்படட்து நிலைவேறும்படி 
இப்படி நடந்தது.

மராேர் 4:24 நம்முலடய 
கரத்்தராகிய இவயசுலே 
மரித்வதாரிலிருந்து எழுப்பினேலர 
விசுோசிக்கிை நமக்கும் அப்படிவய 
எை்ைப்படும்.

25 அேர ்நம்முலடய பாேங்களுக்காக 
ஒப்புக்சகாடுக்கப்படட்ும், நாம் 
நீதிமான்கைாக்கப்படுேதை்காக 
எழுப்பப்படட்ும் இருக்கிைார.்

2 வகாரிந்தியர் 
5:21 நாம் அேருக்குை் வதேனுலடய 
நீதியாகும்படிக்கு, பாேம் 
அறியாத அேலர நமக்காகப் 
பாேமாக்கினார.்

கலாத்தியர் 
3:13 மரத்திவை தூக்கப்படட் 
எேனும் ெபிக்கப்படட்ேன் 
என்று எழுதியிருக்கிைபடி, 
கிறிஸ்து நமக்காகெ ்ொபமாகி, 
நியாயப்பிரமாைத்தின் 
ொபத்திை்கு நம்லம நீங்ைாக்கி 
மீடட்ுக்சகாை்டார.்

1 மபதுரு 2:21 இதை்காக நீங்கை் 
அலைக்கப்படட்ுமிருக்கிறீரக்ை்; 
ஏசனனிை், கிறிஸ்துவும் 
உங்களுக்காகப் பாடுபடட்ு, நீங்கை் 
தம்முலடய அடிெச்ுேடுகலைத் 
சதாடரந்்துேரும்படி 
உங்களுக்கு மாதிரிலயப் 
பின்லேத்துப்வபானார.்

22 அேர ்பாேஞ்செய்யவிை்லை, 
அேருலடய ோயிவை ேஞ்ெலன 
காைப்படவுமிை்லை;

23 அேர ்லேயப்படும்வபாது 
பதிை்லேயாமலும், 
பாடுபடும்வபாது 
பயமுறுத்தாமலும், நியாயமாய்த் 
தீரப்்புெச்ெய்கிைேருக்குத் தம்லம 
ஒப்புவித்தார.்

24 நாம் பாேங்களுக்குெ ்செத்து, 
நீதிக்குப் பிலைத்திருக்கும்படிக்கு, 
அேரத்ாவம தமது ெரீரத்திவை 
நம்முலடய பாேங்கலைெ ்
சிலுலேயின்வமை் சுமந்தார;் 
அேருலடய தழும்புகைாை் 
குைமானீரக்ை்.

25 சிதறுை்ட 
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ஆடுகலைப்வபாலிருந்தீரக்ை்; 
இப்சபாழுவதா உங்கை் 
ஆத்துமாக்களுக்கு வமய்ப்பரும் 
கை்காைியுமானேரிடத்திை் 
திருப்பப்படட்ிருக்கிறீரக்ை்.

1 மயாோன் 2:2 நம்முலடய 
பாேங்கலை நிவிரத்்தி செய்கிை 
கிருபாதாரபலி அேவர; 
நம்முலடய பாேங்கலை 
மாத்திரம் அை்ை, ெரே்வைாகத்தின் 
பாேங்கலையும் நிவிரத்்திசெய்கிை 
பலியாயிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: தானிவயை் 9:24; மத்வதயு 20:28; 
லுூக்கா 15:3-7; வராமர ்5:6-10; 1 சகாரிந்தியர ்15:3; 
எவபசியர ்5:2; எபிசரயர ்9:12-15,28; எபிசரயர ்10:14; 

1 வபதுரு 3:18.

B02 மேசியா மதே ஆட்டுக்குட்டி.
B11 மேசியாவின் கீை்ப்படியுே் 

தன்மே.
F13 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 

துன்பங்கள் குறித்த விேரங்கள்.
 
ஏசாயா 53:7 அேர் 

வநருக்கப்பட்டுே் ஒடுக்கப்பட்டுே் 
இருந்தார,் ஆனாலுே் தே்முமடய 
ோமய அேர் திறக்கவில்மல; 
அடிக்கப்படுே்படி 
வகாண்டுமபாகப்படுகிற 
ஒரு ஆட்டுக் 
குட்டிமயப்மபாலவுே், தன்மன 
ேயிரக்த்தரிக்கிறேனுக்கு 
முன்பாகச ்சத்தமிடாதிருக்கிற 
ஆட்மடப்மபாலவுே், அேர் 
தே்முமடய ோமயத் 
திறோதிருந்தார.்

8 இடுக்கணிலுே் 
நியாயத்தீர்ப்பிலுமிருந்து அேர் 

எடுக்கப்பட்டார;் அேருமடய 
ேே்சத்மத யாரால் வசால்லி 
முடியுே்; ஜீேனுள்மளாருமடய 
மதசத்திலிருந்து அறுப்புண்டு 
மபானார;் என் ஜனத்தின் 
மீறுதலினிமித்தே் அேர் 
ோதிக்கப்பட்டார.்

ேத்மதயு 26:62 அப்சபாழுது, 
பிரதான ஆொரியன் எழுந்திருந்து, 
அேலர வநாக்கி: இேரக்ை் 
உனக்கு விவராதமாய் ொடச்ி 
சொை்லுகிைலதக்குறித்து நீ 
ஒன்றும் சொை்லுகிைதிை்லையா 
என்ைான்.

63 இவயசுவோ வபொமலிருந்தார.் 
அப்சபாழுது, பிரதான ஆொரியன் 
அேலர வநாக்கி: நீ வதேனுலடய 
குமாரனாகிய கிறிஸ்துதானா? 
அலத எங்களுக்குெ ்சொை்லும்படி 
ஜீேனுை்ை வதேன்வபரிை் உன்லன 
ஆலையிடட்ுக் வகடக்ிவைன் 
என்ைான்.

64 அதை்கு இவயசு: நீர ்
சொன்னபடிதான்; அன்றியும் 
மனுேகுமாரன் ெரே் 
ேை்ைேருலடய ேைது பாரிெத்திை் 
வீை்றிருப்பலதயும் ோனத்தின் 
வமகங்கை்வமை் ேருேலதயும் 
இதுமுதை் காை்பீரக்சைன்று 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 
என்ைார.்

ேத்மதயு 27:12 பிரதான 
ஆொரியரும் மூப்பரும் 
அேரவ்மை் குை்ைஞ்ொடட்ுலகயிை், 
அேர ்மாறுத்தரம் ஒன்றும் 
சொை்ைவிை்லை.

13 அப்சபாழுது, பிைாத்து அேலர 
வநாக்கி: இேரக்ை் உன்வமை் 
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எத்தலனவயா குை்ைங்கலைெ ்
ொடட்ுகிைாரக்வை, நீ அலேகலைக் 
வகடக்விை்லையா என்ைான்.

14 அேவரா ஒரு ோரத்்லதயும் 
மாறுத்தரமாகெ ்சொை்ைவிை்லை; 
அதனாை் வதொதிபதி மிகவும் 
ஆெெ்ரியப்படட்ான்.

ோற்கு 15:3 பிரதான ஆொரியரக்ை் 
அேரவ்மை் அவநகங்குை்ைங்கலைெ ்
ொடட்ினாரக்ை். அேவரா 
மாறுத்தரம் ஒன்றும் 
சொை்ைவிை்லை.

4 அப்சபாழுது, பிைாத்து மறுபடியும் 
அேலர வநாக்கி: இவதா, 
இேரக்ை் உன்வமை் எத்தலனவயா 
குை்ைங்கலைெ ்ொடட்ுகிைாரக்வை, 
அதை்கு நீ உத்தரவு ஒன்றும் 
சொை்லுகிைதிை்லையா என்று 
வகடட்ான்.

5 இவயசுவோ அப்சபாழுதும் உத்தரவு 
ஒன்றும் சொை்ைவிை்லை; அதினாை் 
பிைாத்து ஆெெ்ரியப்படட்ான்.

லுூக்கா 
23:9 அவநக காரியங்கலைக்குறித்து 
அேரிடத்திை் வினாவினான். அேர ்
மறுசமாழியாக அேனுக்கு ஒன்றும் 
சொை்ைவிை்லை.

லுூக்கா 23:33 கபாைஸ்தைம் என்று 
சொை்ைப்படட் இடத்திை் அேரக்ை் 
வெரந்்தசபாழுது, அேலரயும், 
அேருலடய ேைதுபக்கத்திை் 
ஒரு குை்ைோைிலயயும், 
அேருலடய இடதுபக்கத்திை் ஒரு 
குை்ைோைிலயயும் சிலுலேகைிை் 
அலைந்தாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 

8:30 அப்சபாழுது பிலிப்பு 
ஓடிப்வபாய்ெவ்ெரந்்து, அேன் 
தீரக்்கதரிசியின் ஆகமத்லத 
ோசிக்கிைலதக் வகடட்ு நீர ்
ோசிக்கிைலேகைின் கருத்து 
உமக்குத் சதரியுமா என்ைான்.

31 அதை்கு அேன் ஒருேன் எனக்குத் 
சதரிவிக்காவிடட்ாை் அது 
எனக்கு எப்படித் சதரியும் என்று 
சொை்லி; பிலிப்பு ஏறி, தன்வனாவட 
உடக்ாரும்படி அேலன 
வேை்டிக்சகாை்டான்.

32 அேன் ோசித்த 
வேதோக்கியசமன்னசேன்ைாை்; 
அேர ்ஒரு ஆடல்டப்வபாை 
அடிக்கப்படுேதை்குக் 
சகாை்டு வபாகப்படட்ார;் 
மயிரக்்கத்தரிக்கிைேனுக்கு 
முன்பாகெ ்ெத்தமிடாதிருக்கிை 
ஆடட்ுக்குடட்ிலயப்வபாை அேர ்
தமது ோலயத் திைோதிருந்தார.்

33 அேர ்தம்லமத் தாை்த்தினவபாது 
அேருலடய நியாயம் 
எடுத்துப்வபாடப்படட்து; 
அேருலடய ஜீேன் பூமியிலிருந்து 
எடுபடட்ுப்வபாயிை்று; 
அேருலடய ேம்ெத்லத யாராவை 
சொை்லிமுடியும் என்பவத.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 22:12-21; ெங்கீதம் 69:12; 
மத்வதயு 26:66-68; வயாோன் 19:7-9; 1 வபதுரு 2:23.

B12 மேசியாவின் பரிபூரணத்துேே்.
F08 மேசியாவின் ேரணே் குறித்த 

விேரங்கள்.
     
ஏசாயா 53:9 துன்ோரக்்கமராமட 

அேருமடய பிமரதக்குழிமய 
நியமித்தாரக்ள்; ஆனாலுே் 
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அேர் ேரித்தமபாது 
ஐசுேரியோமனாமட இருந்தார;் 
அேர் வகாடுமே வசய்யவில்மல; 
அேர் ோயில் ேஞ்சமன 
இருந்ததுமில்மல.

ேத்மதயு 27:57 ொயங்காைமானவபாது, 
இவயசுவுக்குெ ்சீேனும் 
ஐசுேரியோனுமாயிருந்த 
வயாவெப்பு என்னும் வபர ்சகாை்ட 
அரிமத்தியா ஊரானாகிய ஒரு 
மனுேன் ேந்து,

58 பிைாத்துவினிடத்திை் வபாய், 
இவயசுவின் ெரீரத்லதக் 
வகடட்ான். அப்சபாழுது, 
ெரீரத்லதக்சகாடுக்கும்படி 
பிைாத்து கடட்லையிடட்ான்.

59 வயாவெப்பு அந்தெ ்ெரீரத்லத 
எடுத்து, துய்யதான சமை்லிய 
துப்படட்ியிவை சுை்றி,

60 தான் கன்மலையிை் சேடட்ியிருந்த 
தன்னுலடய புதிய கை்ைலையிவை 
அலத லேத்து, கை்ைலையின் 
ோெலிை் ஒரு சபரிய கை்லைப் 
புரடட்ிலேத்துப்வபானான்.

ோற்கு 15:27 அை்ைாமலும், 
அேருலடய ேைது பக்கத்திை் 
ஒருேனும் அேருலடய இடது 
பக்கத்திை் ஒருேனுமாக, இரை்டு 
கை்ைலர அேவராவடக்கூடெ ்
சிலுலேகைிை் அலைந்தாரக்ை்.

28 அக்கிரமக்காரரிை் ஒருேனாக 
எை்ைப்படட்ார ்என்கிை 
வேதோக்கியம் அதனாவை 
நிலைவேறிை்று.

எபிவரயர் 5:9 தாம் பூரைரானபின்பு, 
தமக்குக் கீை்ப்படிகிை 
யாேரும் நித்திய இரடச்ிப்லப 

அலடேதை்குக் காரைராகி,

எபிவரயர் 7:26 பரிசுத்தரும், 
குை்ைமை்ைேரும், மாசிை்ைாதேரும், 
பாவிகளுக்கு விைகினேரும், 
ோனங்கைிலும் 
உயரந்்தேருமாயிருக்கிை 
இே்விதமான பிரதான ஆொரியர ்
நமக்கு ஏை்ைேராயிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: மாை்கு 15:43-46; லுூக்கா 23:41,50-
53; வயாோன் 19:38-42; அப்வபாஸ்தைருலடய 

நடபடிகை் 13:28; 1 சகாரிந்தியர ்15:4; வயாோன் 
3:5.

E22 மேசியாவின் ஊழியர்கள் 
ஆசீர்ேதிக்கப்படுோர்கள்.

F09 மேசியாவின் பலியுே் 
பாேநிவிர்த்தியுே்.

G01 மேசியாவின் உயிர்த்வதழுதல் 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

     
ஏசாயா 53:10 கரத்்தமரா அேமர 

வநாறுக்கச ்சித்தோகி, அேமரப் 
பாடுகளுக்குட்படுத்தினார;் 
அேருமடய ஆத்துோ தன்மனக் 
குற்றநிோரணபலியாக 
ஒப்புக்வகாடுக்குே்மபாது, 
அேர் தேது சந்ததிமயக் 
கண்டு, நீடித்தநாளாயிருப்பார,் 
கரத்்தருக்குச ்சித்தோனது அேர் 
மகயினால் ோய்க்குே்.

11 அேர் தேது ஆத்துே 
ேருத்தத்தின் பலமனக் 
கண்டு திருப்தியாோர;் என் 
தாசனாகிய நீதிபரர் தே்மேப் 
பற்றுே் அறிவினால் அமநகமர 
நீதிோன்களாக்குோர;் 
அேரக்ளுமடய 
அக்கிரேங்கமளத் தாமே 
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சுேந்துவகாள்ோர.்

சங்கீதே் 110:3 உமது 
பராக்கிரமத்தின் நாைிவை 
உம்முலடய ஜனங்கை் 
மனப்பூரே்மும் 
பரிசுத்த அைங்காரமும் 
உை்ைேரக்ைாயிருப்பாரக்ை்; 
விடியை்காைத்துக் கரப்்பத்திை் 
பிைக்கும் பனிக்குெ ்ெமானமாய் 
உம்முலடய சயைேன ஜனம் 
உமக்குப் பிைக்கும்.

ேத்மதயு 28:18 அப்சபாழுது இவயசு 
ெமீபத்திை் ேந்து, அேரக்லை 
வநாக்கி: ோனத்திலும் பூமியிலும் 
ெகை அதிகாரமும் எனக்குக் 
சகாடுக்கப்படட்ிருக்கிைது.

19 ஆலகயாை், நீங்கை் 
புைப்படட்ுப்வபாய் ெகை 
ஜாதிகலையும் சீேராக்கி, பிதா 
குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் 
நாமத்திவை அேரக்ளுக்கு 
ஞானஸ்நானங்சகாடுத்து,

20 நான் உங்களுக்குக் கடட்லையிடட் 
யாலேயும் அேரக்ை் 
லகக்சகாை்ளும்படி அேரக்ளுக்கு 
உபவதெம் பை்ணுங்கை்; இவதா, 
உைகத்தின் முடிவுபரியந்தம் 
ெகை நாடக்ைிலும் நான் 
உங்களுடவனகூட இருக்கிவைன் 
என்ைார.் ஆசமன்.

லுூக்கா 22:44 அேர ்
மிகவும் வியாகுைப்படட்ு, 
அதிக ஊக்கத்வதாவட 
சஜபம்பை்ைினார.் அேருலடய 
வேரல்ே இரத்தத்தின் 
சபருந்துைிகைாய்த் தலரயிவை 
விழுந்தது.

மயாோன் 12:24 சமய்யாகவே 
சமய்யாகவே நான் உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன், வகாதுலம 
மைியானது நிைத்திை் விழுந்து 
ொகாவிடட்ாை் தனித்திருக்கும், 
செத்தவதயாகிை் மிகுந்த 
பைலனக்சகாடுக்கும்.

மராேர் 3:21 இப்படியிருக்க, 
நியாயப்பிரமாைமிை்ைாமை் 
வதேநீதி 
சேைியாக்கப்படட்ிருக்கிைது; 
அலதக்குறித்து 
நியாயப்பிரமாைமும் 
தீரக்்கதரிெனங்களும் 
ொடச்ியிடுகிைது.

22 அது இவயசுகிறிஸ்துலேப்பை்றும் 
விசுோெத்தினாவை பலிக்கும் 
வதேநீதிவய; விசுோசிக்கிை 
எேரக்ளுக்குை்ளும் எேரக்ை்வமலும் 
அது பலிக்கும், வித்தியாெவம 
இை்லை.

23 எை்ைாரும் பாேஞ்செய்து, 
வதேமகிலமயை்ைேரக்ைாகி,

24 இைேெமாய் அேருலடய 
கிருலபயினாவை கிறிஸ்து 
இவயசுவிலுை்ை மீடல்பக்சகாை்டு 
நீதிமான்கைாக்கப்படுகிைாரக்ை்;

1 வகாரிந்தியர் 6:11 உங்கைிை் 
சிைர ்இப்படிப்படட்ேரக்ைாயிரு
ந்தீரக்ை்; ஆயினும் கரத்்தராகிய 
இவயசுவின் நாமத்தினாலும், 
நமது வதேனுலடய 
ஆவியினாலும் கழுேப்படட்ீரக்ை், 
பரிசுத்தமாக்கப்படட்ீரக்ை், 
நீதிமான்கைாக்கப்படட்ீரக்ை்.

2 வகாரிந்தியர் 5:20 
ஆனபடியினாவை, வதேனானேர ்
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எங்கலைக்சகாை்டு 
புத்திசொை்லுகிைதுவபாை, 
நாங்கை் கிறிஸ்துவுக்காக 
ஸ்தானாபதிகைாயிருந்து, 
வதேவனாவட 
ஒப்புரோகுங்கை் என்று, 
கிறிஸ்துவினிமித்தம் உங்கலை 
வேை்டிக்சகாை்ளுகிவைாம்.

21 நாம் அேருக்குை் வதேனுலடய 
நீதியாகும்படிக்கு, பாேம் 
அறியாத அேலர நமக்காகப் 
பாேமாக்கினார.்

எமபசியர் 4:11 வமலும் நாம் 
அலனேரும் வதேனுலடய 
குமாரலனப் பை்றும் 
விசுோெத்திலும் அறிவிலும் 
ஒருலமப்படட்ேரக்ைாகி, 
கிறிஸ்துவினுலடய நிலைோன 
ேைரெ்ச்ியின் அைவுக்குத்தக்க 
பூரை புருேராகும்ேலரக்கும்,

12 பரிசுத்தோன்கை் 
சீரச்பாருந்தும்சபாருடட்ு, சுவிவெே 
ஊழியத்தின் வேலைக்காகவும், 
கிறிஸ்துவின் ெரீரமாகிய 
ெலபயானது பக்திவிருத்தி 
அலடேதை்காகவும்,

எபிவரயர் 
9:22 நியாயப்பிரமாைத்தின்படி 
சகாஞ்ெங்குலைய 
எை்ைாம் இரத்தத்தினாவை 
சுத்திகரிக்கப்படும்; 
இரத்தஞ்சிந்துதலிை்ைாமை் 
மன்னிப்பு உை்டாகாது.

எபிவரயர் 12:2 அேர ்தமக்குமுன் 
லேத்திருந்த ெந்வதாேத்தின்சபா-
ருடட்ு, அேமானத்லத எை்ைாமை், 
சிலுலேலயெ ்ெகித்து, வதேனு-

லடய சிங்காெனத்தின் ேைதுபாரி-
ெத்திை் வீை்றிருக்கிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:9 வதேரீர ்புஸ்தகத்லத 
ோங்கவும் அதின் முத்திலரகலை 
உலடக்கவும் பாத்திரராயிருக்கிறீர;் 
ஏசனனிை் நீர ்அடிக்கப்படட்ு, 
ெகை வகாத்திரங்கைிலும் 
பாலேக்காரரிலும் ஜனங்கைிலும் 
ஜாதிகைிலுமிருந்து எங்கலை 
வதேனுக்சகன்று உம்முலடய 
இரத்தத்தினாவை மீடட்ுக்சகாை்டு,

10 எங்கை் வதேனுக்குமுன்பாக 
எங்கலை ராஜாக்களும் 
ஆொரியரக்ளுமாக்கினீர;் நாங்கை் 
பூமியிவை அரொளுவோசமன்று 
புதிய பாடல்டப் பாடினாரக்ை்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 42:1; மத்வதயு 17:5; 
வயாோன் 12:27-32; வராமர ்5:1,9,18,19; கைாத்தியர ்

4:19; தீத்து 3:6,7; 1 வபதுரு 2:24; 1 வபதுரு 3:18; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 7:9-17.

E22 மேசியாவின் ஊழியர்கள் 
ஆசீர்ேதிக்கப்படுோர்கள்.

F09 மேசியாவின் பலியுே் 
பாேநிவிர்த்தியுே்.

H06 மேசியாவின் ேன்றாடல்.
  
ஏசாயா 53:12 அேர் தே்முமடய 

ஆத்துோமே ேரணத்திலூற்றி, 
அக்கிரேக்காரரில் ஒருேராக 
எண்ணப்பட்டு, அமநகருமடய 
பாேத்மதத் தாமே சுேந்து, 
அக்கிரேக்காரருக்காக 
மேண்டிக்வகாண்டதினிமித்தே் 
அமநகமர அேருக்குப் பங்காகக் 
வகாடுப்மபன்; பலோன்கமள 
அேர் தேக்குக் வகாள்மளயாகப் 
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பங்கிட்டுக்வகாள்ோர.்

ோற்கு 15:28 அக்கிரமக்காரரிை் 
ஒருேனாக எை்ைப்படட்ார ்
என்கிை வேதோக்கியம் அதனாவை 
நிலைவேறிை்று.

லுூக்கா 22:37 அக்கிரமக்காரரிை் 
ஒருேனாக எை்ைப்படட்ார ்
என்று எழுதியிருக்கிை 
ோக்கியம் என்னிடத்திை் 
நிலைவேைவேை்டியசதன்று 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன். 
என்லனப்பை்றிய காரியங்கை் 
முடிவுசபறுங்காைம் ேந்திருக்கிைது 
என்ைார.்

லுூக்கா 23:34 அப்சபாழுது இவயசு: 
பிதாவே இேரக்ளுக்கு மன்னியும், 
தாங்கை் செய்கிைது இன்னசதன்று 
அறியாதிருக்கிைாரக்வை என்ைார.் 
அேருலடய ேஸ்திரங்கலை 
அேரக்ை் பங்கிடட்ுெ ்
சீடட்ுப்வபாடட்ாரக்ை்.

பிலிப்பியர் 2:8 அேர ்
மனுேரூபமாய்க் காைப்படட்ு, 
மரைபரியந்தம், அதாேது 
சிலுலேயின் மரைபரியந்தமும் 
கீை்ப்படிந்தேராகி, தம்லமத்தாவம 
தாை்த்தினார.்

9 ஆதைாை் வதேன் எை்ைாேை்றிை்கும் 
வமைாக அேலர உயரத்்தி,

10 இவயசுவின் நாமத்திை் 
ோவனார ்பூதைத்வதார ்பூமியின் 
கீைாவனாருலடய முைங்காை் 
யாவும் முடங்கும்படிக்கும்,

11 பிதாோகிய அேருக்கு 
மகிலமயாக இவயசுகிறிஸ்து 
கரத்்தசரன்று நாவுகை் யாவும் 

அறிக்லகபை்ணும்படிக்கும், 
எை்ைா நாமத்திை்கும் வமைான 
நாமத்லத அேருக்குத் 
தந்தருைினார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 2:8; ஏொயா 49:24,25; 
ஏொயா 52:15; மத்வதயு 12:28,29; சகாவைாசெயர ்

2:15; எபிசரயர ்2:14,15.

E24 மேசியா சோதானத்மதக் 
வகாண்டு ேருோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 54:1-4
ஏசாயா 54:5 உன் சிருஷ்டிகமர 

உன் நாயகர;் மசமனகளின் 
கரத்்தர் என்பது அேருமடய 
நாேே்; இஸ்ரமேலின் பரிசுத்தர் 
உன் மீட்பர,் அேர் சரே்பூமியின் 
மதேன் என்னப்படுோர.்

ஏசாயா 54:6-9
ஏசாயா 54:10 ேமலகள் 

விலகினாலுே், பரே்தங்கள் 
நிமலவபயர்ந்தாலுே், என் 
கிருமப உன்மனவிட்டு 
விலகாேலுே், என் 
சோதானத்தின் உடன்படிக்மக 
நிமலவபயராேலுே் இருக்குே் 
என்று, உன்மேல் ேனதுருகுகிற 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

11 சிறுமேப்பட்டேமள, 
வபருங்காற்றில் அடிபட்டேமள, 
மதற்றரேற்றேமள, இமதா, 
நான் உன் கல்லுகமளப் 
பிரகாசிக்குே்படி மேத்து, 
நீலரத்தினங்கமள உன் 
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அஸ்திபாரோக்கி,
12 உன் பலகணிகமளப் 

பளிங்குே், உன் ோசல்கமள 
ோணிக்கக் கற்களுே், உன் 
ேதில்கமளவயல்லாே் 
உசச்ிதோன கற்களுோக்குமேன்.

13 உன் பிள்மளகவளல்லாருே் 
கரத்்தரால் 
மபாதிக்கப்பட்டிருப்பாரக்ள்; உன் 
பிள்மளகளுமடய சோதானே் 
வபரிதாயிருக்குே்.

ஏசாயா 54:14-17

லுூக்கா 10:21 அந்த வேலையிை் 
இவயசு ஆவியிவை கைிகூரந்்து: 
பிதாவே! ோனத்துக்கும் 
பூமிக்கும் ஆை்டேவர! 
இலேகலை நீர ்ஞானிகளுக்கும் 
கை்விமான்களுக்கும் 
மலைத்து, பாைகருக்கு 
சேைிப்படுத்தினபடியாை் 
உம்லம ஸ்வதாத்திரிக்கிவைன்; 
ஆம், பிதாவே! இப்படிெ ்செய்ேது 
உம்முலடய திருவுைத்துக்குப் 
பிரியமாயிருந்தது.

லுூக்கா 24:45 அப்சபாழுது 
வேதோக்கியங்கலை 
அறிந்துசகாை்ளும்படி 
அேரக்ளுலடய மனலத அேர ்
திைந்து அேரக்லை வநாக்கி:

மயாோன் 6:45 எை்ைாரும் வதேனாவை 
வபாதிக்கப்படட்ிருப்பாரக்ை் என்று 
தீரக்்கதரிசிகைின் ஆகமத்திை் 
எழுதியிருக்கிைவத; ஆலகயாை் 
பிதாவினிடத்திை் வகடட்ுக் 
கை்றுக்சகாை்ளுகிைேன் எேனும் 
என்னிடத்திை் ேருகிைான்.

மயாோன் 6:65 ஒருேன் என் பிதாவின் 
அருலைப் சபைாவிடட்ாை் 
என்னிடத்திை்கு ேரமாடட்ான் என்று 
இதினிமித்தவம உங்களுக்குெ ்
சொன்வனன் என்ைார.்

மயாோன் 
14:26 என் நாமத்தினாவை 
பிதா அனுப்பப்வபாகிை பரிசுத்த 
ஆவியாகிய வதை்ைரோைவன 
எை்ைாேை்லையும் உங்களுக்குப் 
வபாதித்து, நான் உங்களுக்குெ ்
சொன்ன எை்ைாேை்லையும் 
உங்களுக்கு நிலனப்பூடட்ுோர.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
14:22 சீேருலடய மனலதத் 
திடப்படுத்தி, விசுோெத்திவை 
நிலைத்திருக்கும்படி 
அேரக்ளுக்குப் புத்திசொை்லி, 
நாம் அவநக உபத்திரேங்கைின் 
ேழியாய் வதேனுலடய ராஜ்யத்திை் 
பிரவேசிக்கவேை்டுசமன்று 
சொன்னாரக்ை்.

எமபசியர் 
4:21 இவயசுவினிடத்திலுை்ை 
ெத்தியத்தின்படிவய, நீங்கை் 
அேரிடத்திை் வகடட்றிந்து, அேராை் 
வபாதிக்கப்படட்ீரக்வை.

1 வதசமலானிக்மகயர் 
4:9 ெவகாதர சிவநகத்லதக்குறித்து 
நான் உங்களுக்கு 
எழுதவேை்டுேதிை்லை; 
நீங்கை் ஒருேரிசைாருேர ்
அன்பாயிருக்கும்படிக்கு வதேனாை் 
வபாதிக்கப்படட்ேரக்ைாயிருக்கிறீர்
கவை.
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எபிவரயர் 
8:10 அந்த நாடக்ளுக்குப்பின்பு 
நான் இஸ்ரவேை் 
குடும்பத்தாவராவட பை்ணும் 
உடன்படிக்லகயாேது: என்னுலடய 
பிரமாைங்கலை அேரக்ளுலடய 
மனதிவை லேத்து, அேரக்ளுலடய 
இருதயங்கைிை் அலேகலை 
எழுதுவேன்; நான் அேரக்ை் 
வதேனாயிருப்வபன், அேரக்ை் என் 
ஜனமாயிருப்பாரக்ை்.

11 அப்சபாழுது சிறியேன் 
முதை்சகாை்டு 
சபரியேன்ேலரக்கும் எை்ைாரும் 
என்லன அறிோரக்ை்; ஆலகயாை், 
கரத்்தலர அறிந்துசகாை் என்று 
ஒருேன் தன் அயைானுககும், 
ஒருேன் தன் ெவகாதரனுக்கும் 
வபாதிக்கவேை்டுேதிை்லை.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 21:18 
அதின் மதிை் ேெச்ிரக்கை்ைாை் 
கடட்ப்படட்ிருந்தது; நகரம் 
சதைிந்தபைிங்குக்கு ஒப்பான 
சுத்தப்சபான்னாயிருந்தது.

19 நகரத்து மதிை்கைின் 
அஸ்திபாரங்கை் ெகைவித 
இரத்தினங்கைினாலும் 
அைங்கரிக்கப்படட்ிருந்தன; 
முதைாம் அஸ்திபாரம் ேெச்ிரக்கை், 
இரை்டாேது இந்திரநீைம், 
மூன்ைாேது ெந்திரகாந்தம், 
நான்காேது மரகதம்,

20 ஐந்தாேது வகாவமதகம், 
ஆைாேது பதுமராகம், ஏைாேது 
சுேரை்ரத்தினம், எடட்ாேது 
படிகப்பெல்ெ, ஒன்பதாேது 
புே்பராகம், பத்தாேது 
லேடூரியம், பதிவனாராேது 
சுநீரம், பன்னிரை்டாேது சுகந்தி 

இலேகவை.
21 பன்னிரை்டு ோெை்களும் 

பன்னிரை்டு 
முத்துக்கைாயிருந்தன; 
ஒே்சோரு ோெலும் ஒே்சோரு 
முத்தாயிருந்தது. நகரத்தின் வீதி 
சதைிவுை்ை பைிங்குவபாைெ ்
சுத்தப்சபான்னாயிருந்தது.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #5; ெங்கீதம் 25:8-12; 
ெங்கீதம் 34:19; ெங்கீதம் 71:17; ஏொயா 2:3; ஏொயா 
11:9; ஏொயா 51:6; எவரமியா 31:34; மத்வதயு 11:27; 

வராமர ்11:29; வயாோன் 2:20,27.

E07 மேசியாோல் ேைங்கப்படுே் 
இரட்சிப்பின் அமைப்பு.

ஏசாயா 55:1 ஓ, தாகோயிருக்கி-
றேரக்மள, நீங்கள் எல்லாருே் 
தண்ணரீக்ளண்மடக்கு ோருங்க-
ள்; பணமில்லாதேரக்மள, நீங்கள் 
ேந்து, ோங்கிச ்சாப்பிடுங்கள்; 
நீங்கள் ேந்து, பணமுமின்றி வி-
மலயுமின்றித் திராட்சரசமுே் 
பாலுே்வகாள்ளுங்கள்.

மயாோன் 4:13 இவயசு அேளுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: இந்தத் 
தை்ைீலரக் குடிக்கிைேனுக்கு 
மறுபடியும் தாகமுை்டாகும்.

மயாோன் 7:37 பை்டிலகயின் 
கலடசிநாைாகிய பிரதான நாைிவை 
இவயசு நின்று, ெத்தமிடட்ு: ஒருேன் 
தாகமாயிருந்தாை் என்னிடத்திை் 
ேந்து, பானம்பை்ைக்கடேன்.

38 வேதோக்கியம் 
சொை்லுகிைபடி என்னிடத்திை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேசனேவனா 
அேன் உை்ைத்திலிருந்து 
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ஜீேத்தை்ைீருை்ை நதிகை் ஓடும் 
என்ைார.்

1 மபதுரு 2:2 ெகை 
துரக்்குைத்லதயும், ெகைவித 
கபடத்லதயும், ேஞ்ெகங்கலையும், 
சபாைாலமகலையும், ெகைவித 
புைங்கூறுதலையும் ஒழித்துவிடட்ு,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:6 அன்றியும், அேர ்என்லன 
வநாக்கி: ஆயிை்று, நான் 
அை்பாவும் ஓசமகாவும், ஆதியும் 
அந்தமுமாயிருக்கிவைன். 
தாகமாயிருக்கிைேனுக்கு நான் 
ஜீேத்தை்ைீரூை்றிை் இைேெமாய்க் 
சகாடுப்வபன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:17 ஆவியும் 
மைோடட்ியும் ோ என்கிைாரக்ை்; 
வகடக்ிைேனும் ோ என்பானாக; 
தாகமாயிருக்கிைேன் 
ேரக்கடேன்; விருப்பமுை்ைேன் 
ஜீேத்தை்ைீலர இைேெமாய் 
ோங்கிக்சகாை்ைக்கடேன்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 41:18; ஏொயா 52:3; 
ஏொயா 63:1; வயாவேை் 3:18; மத்வதயு 13:44; 

மத்வதயு 26:29; வராமர ்3:24; 1 சகாரிந்தியர ்3:2; 
எவபசியர ்2:8.

E07 மேசியாோல் ேைங்கப்படுே் 
இரட்சிப்பின் அமைப்பு.

ஏசாயா 55:2 நீங்கள் அப்பேல்லா-
ததற்காகப் பணத்மதயுே், திரு-
ப்திவசய்யாத வபாருளுக்காக 
உங்கள் பிரயாசத்மதயுே் வசல-
ேழிப்பாமனன்? நீங்கள் எனக்குக் 

கேனோய்ச ்வசவிவகாடுத்து 
நலோனமதச ்சாப்பிடுங்கள்; 
அப்வபாழுது உங்கள் ஆத்துோ 
வகாழுப்பான பதாரத்்தத்தினால் 
ேகிை்சச்ியாகுே்.

ேத்மதயு 
15:9 மனுேருலடய கை்பலனகலை 
உபவதெங்கைாகப்வபாதித்து, 
வீைாய் எனக்கு ஆராதலன 
செய்கிைாரக்ை் என்று, ஏொயா 
தீரக்்கதரிசி நன்ைாய்ெ ்
சொை்லியிருக்கிைான் என்ைார.்

ேத்மதயு 22:4 அப்சபாழுது அேன் 
வேறு ஊழியக்காரலர அலைத்து: 
நீங்கை் வபாய், இவதா, என் 
விருந்லத ஆயத்தம்பை்ைிவனன், 
என் எருதுகளும் சகாழுத்த 
சஜந்துக்களும் அடிக்கப்படட்து, 
எை்ைாம் ஆயத்தமாயிருக்கிைது; 
கலியாைத்திை்கு ோருங்கை் 
என்று அலைக்கப்படட்ேரக்ளுக்குெ ்
சொை்லுங்கசைன்று அனுப்பினான்.

ோற்கு 7:14 பின்பு அேர ்
ஜனங்கசைை்ைாலரயும் 
ேரேலைத்து அேரக்லை வநாக்கி: 
நீங்கை் எை்ைாரும் எனக்குெ ்
செவிசகாடுத்து உைருங்கை்.

மராேர் 
10:2 வதேலனப்பை்றி அேரக்ளுக்கு 
லேராக்கியமுை்சடன்று 
அேரக்லைக் குறித்துெ ்
ொடச்ிசொை்லுகிவைன்; 
ஆகிலும் அது அறிவுக்வகை்ை 
லேராக்கியமை்ை.

3 எப்படிசயன்ைாை், அேரக்ை் 
வதேநீதிலய அறியாமை், தங்கை் 
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சுயநீதிலய நிலைநிறுத்தத் 
வதடுகிைபடியாை் வதேநீதிக்குக் 
கீை்ப்படியாதிருக்கிைாரக்ை்.

மராேர் 10:17 ஆதைாை் விசுோெம் 
வகை்வியினாவை ேரும், வகை்வி 
வதேனுலடய ேெனத்தினாவை 
ேரும்.

பிலிப்பியர் 
3:7 ஆகிலும், எனக்கு 
ைாபமாயிருந்தலேகசைலேகவைா 
அலேகலைக் கிறிஸ்துவுக்கு 
நே்டசமன்று எை்ைிவனன்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 34:11; நீதிசமாழிகை் 
8:32; ஏொயா 46:6; ஏொயா 51:1,4,7; எவரமியா 2:13; 

எவரமியா 31:14; ஆபகூக் 2:13; லுூக்கா 15:23; 
வயாோன் 6:48-58.

E11 மேசியா நித்திய ஜீேமனக் 
வகாடுப்பார்.

E20 மேசியா ஒரு புதிய 
உடன்படிக்மகமய 
ஏற்படுத்துோர்.

ஏசாயா 55:3 உங்கள் வசவிமயச ்
சாய்த்து, என்னிடத்தில் 
ோருங்கள்: மகளுங்கள், 
அப்வபாழுது உங்கள் ஆத்துோ 
பிமைக்குே்; தாவீதுக்கு 
அருளின நிசச்யோன 
கிருமபகமள உங்களுக்கு 
நித்திய உடன்படிக்மகயாக 
ஏற்படுத்துமேன்.

ேத்மதயு 13:16 உங்கை் கை்கை் 
காை்கிைதினாலும், உங்கை் 
காதுகை் வகடக்ிைதினாலும், 
அலேகை் பாக்கியமுை்ைலேகை்.

ேத்மதயு 17:5 அேன் வபசுலகயிை், 
இவதா, ஒைியுை்ை ஒரு வமகம் 
அேரக்ை்வமை் நிைலிடட்து. இேர ்
என்னுலடய வநெ குமாரன், இேரிை் 
பிரியமாயிருக்கிவைன், இேருக்குெ ்
செவிசகாடுங்கை் என்று அந்த 
வமகத்திலிருந்து ஒரு ெத்தம் 
உை்டாயிை்று.

மயாோன் 5:24 என் ேெனத்லதக் 
வகடட்ு, என்லன அனுப்பினேலர 
விசுோசிக்கிைேனுக்கு 
நித்தியஜீேன் உை்டு; அேன் 
ஆக்கிலனத்தீரப்்புக்குடப்டாமை், 
மரைத்லதவிடட்ு நீங்கி, 
ஜீேனுக்குடப்டட்ிருக்கிைான் என்று 
சமய்யாகவே சமய்யாகவே 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன்.

25 மரித்வதார ்வதேகுமாரனுலடய 
ெத்தத்லதக் வகடக்ுங்காைம் 
ேரும், அது இப்சபாழுவத 
ேந்திருக்கிைது; அலதக் 
வகடக்ிைேரக்ை் பிலைப்பாரக்ை் 
என்று சமய்யாகவே சமய்யாகவே 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன்.

மயாோன் 6:37 பிதாோனேர ்எனக்குக் 
சகாடுக்கிை யாவும் என்னிடத்திை் 
ேரும், என்னிடத்திை் ேருகிைேலன 
நான் புைம்வப தை்ளுேதிை்லை.

மயாோன் 6:44 என்லன 
அனுப்பின பிதா ஒருேலன 
இழுத்துக்சகாை்ைாவிடட்ாை் 
அேன் என்னிடத்திை் ேரமாடட்ான்; 
கலடசிநாைிை் நான் அேலன 
எழுப்புவேன்.

45 எை்ைாரும் வதேனாவை 
வபாதிக்கப்படட்ிருப்பாரக்ை் என்று 
தீரக்்கதரிசிகைின் ஆகமத்திை் 
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எழுதியிருக்கிைவத; ஆலகயாை் 
பிதாவினிடத்திை் வகடட்ுக் 
கை்றுக்சகாை்ளுகிைேன் எேனும் 
என்னிடத்திை் ேருகிைான்.

மயாோன் 7:37 பை்டிலகயின் 
கலடசிநாைாகிய பிரதான நாைிவை 
இவயசு நின்று, ெத்தமிடட்ு: ஒருேன் 
தாகமாயிருந்தாை் என்னிடத்திை் 
ேந்து, பானம்பை்ைக்கடேன்.

மயாோன் 8:47 வதேனாை் 
உை்டானேன் வதேனுலடய 
ேெனங்களுக்குெ ்
செவிசகாடுக்கிைான்; நீங்கை் ஏன் 
என்லன விசுோசிக்கிைதிை்லை. 
நீங்கை் வதேனாை் 
உை்டாயிராதபடியினாை் 
செவிசகாடாமலிருக்கிறீரக்ை் 
என்ைார.்

மயாோன் 10:27 என் 
ஆடுகை் என் ெத்தத்திை்குெ ்
செவிசகாடுக்கிைது; நான் 
அலேகலை அறிந்திருக்கிவைன், 
அலேகை் எனக்குப் 
பின்செை்லுகிைது.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:34 இனி அேர ்
அழிவுக்குடப்டாதபடிக்கு 
அேலர மரித்வதாரிலிருந்து 
எழுப்பினார ்என்பலதக்குறித்து: 
தாவீதுக்கு அருைின நிெெ்யமான 
கிருலபகலை உங்களுக்குக் 
கடட்லையிடுவேன் என்று 
திருவுைம்பை்றினார.்

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 17:7; ெங்கீதம் 78:1; 
ெங்கீதம் 89:35-37; நீதிசமாழிகை் 4:20; ஏொயா 

61:8; எவரமியா 32:40; எவரமியா 50:5; எவெக்கிவயை் 
37:24,25; மத்வதயு 11:28; எபிசரயர ்13:20.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

ஏசாயா 55:4 இமதா, அேமர 
ஜனக்கூட்டங்களுக்குச ்
சாட்சியாகவுே், ஜனங்களுக்குத் 
தமலேராகவுே் அதிபதியாகவுே் 
ஏற்படுத்திமனன்.

மயாோன் 10:3 ோெலைக் 
காக்கிைேன் அேனுக்குத் 
திைக்கிைான்; ஆடுகளும் அேன் 
ெத்தத்துக்குெ ்செவிசகாடுக்கிைது. 
அேன் தன்னுலடய ஆடுகலைப் 
வபரச்ொை்லிக் கூப்பிடட்ு, 
அலேகலை சேைிவய 
நடத்திக்சகாை்டுவபாகிைான்.

மயாோன் 10:27 என் 
ஆடுகை் என் ெத்தத்திை்குெ ்
செவிசகாடுக்கிைது; நான் 
அலேகலை அறிந்திருக்கிவைன், 
அலேகை் எனக்குப் 
பின்செை்லுகிைது.

மயாோன் 13:13 நீங்கை் 
என்லனப் வபாதகசரன்றும் 
ஆை்டேசரன்றும் 
சொை்லுகிறீரக்ை். நீங்கை் 
சொை்லுகிைது ெரிவய, நான் 
அேரத்ான்.

மயாோன் 18:37 அப்சபாழுது 
பிைாத்து அேலர வநாக்கி: 
அப்படியானாை் நீ ராஜாவோ 
என்ைான். இவயசு பிரதியுத்தரமாக: 
நீர ்சொை்லுகிைபடி நான் 
ராஜாதான்; ெத்தியத்லதக்குறித்துெ ்
ொடச்ிசகாடுக்க நான் பிைந்வதன், 
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இதை்காகவே இந்த உைகத்திை் 
ேந்வதன்; ெத்தியோன் எேனும் என் 
ெத்தம் வகடக்ிைான் என்ைார.்

1 தீமோத்மதயு 6:13 நம்முலடய 
கரத்்தராகிய இவயசுகிறிஸ்து 
பிரென்னமாகும்ேலரக்கும், 
நீ இந்தக் கை்பலனலய 
மாசிை்ைாமலும் குை்ைமிை்ைாமலும் 
லகக்சகாை்ளும்படிக்கு,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:5 உை்லமயுை்ை 
ொடச்ியும், மரித்வதாரிலிருந்து 
முதை்பிைந்தேரும், பூமியின் 
ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவினாலும் 
உங்களுக்குக் கிருலபயும் 
ெமாதானமும் உை்டாேதாக.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
3:14 ைவோதிக்வகயா ெலபயின் 
தூதனுக்கு நீ எழுதவேை்டியது 
என்னசேனிை்: உை்லமயும் 
ெத்தியமுமுை்ை ொடச்ியும், 
வதேனுலடய சிருே்டிக்கு 
ஆதியுமாயிருக்கிை ஆசமன் 
என்பேர ்சொை்லுகிைதாேது;

வமலும் காை்க: எவெக்கிவயை் 34:23,24; தானிவயை் 
9:25; ஓசியா 3:5; மீகா 5:2-4; மத்வதயு 2:6; வயாோன் 
3:16; வயாோன் 12:26; எபிசரயர ்2:10; எபிசரயர ்5:9.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

ஏசாயா 55:5 இமதா, நீ 
அறியாதிருந்த ஜாதிமய 
ேரேமைப்பாய்; உன்மன 

அறியாதிருந்த ஜாதி உன் 
மதேனாகிய கரத்்தரின் 
நிமித்தமுே், இஸ்ரமேலுமடய 
பரிசுத்தரின் நிமித்தமுே் 
உன்னிடத்திற்கு 
ஓடிேருே்; அேர் உன்மன 
மேன்மேபடுத்தியிருக்கிறார.்

மயாோன் 10:16 இந்தத் 
சதாழுேத்திலுை்ைலேகைை்ைாமை் 
வேவை ஆடுகளும் எனக்கு 
உை்டு; அலேகலையும் 
நான் சகாை்டுேரவேை்டும், 
அலேகை் என் ெத்தத்துக்குெ ்
செவிசகாடுக்கும். அப்சபாழுது 
ஒவர மந்லதயும் ஒவர 
வமய்ப்பனுமாகும்.

மயாோன் 13:31 அேன் 
புைப்படட்ுப்வபானபின்பு இவயசு: 
இப்சபாழுது மனுேகுமாரன் 
மகிலமப்படுகிைார,் வதேனும் 
அேரிை் மகிலமப்படுகிைார.்

32 வதேன் அேரிை் 
மகிலமப்படட்ிருந்தாை், 
வதேன் அேலரத் தம்மிை் 
மகிலமப்படுத்துோர,் சீக்கிரமாய் 
அேலர மகிலமப்படுத்துோர.்

மயாோன் 17:1 இவயசு இலேகலைெ ்
சொன்ன பின்பு தம்முலடய 
கை்கலை ோனத்துக்கு ஏசைடுத்து:

மராேர் 15:21 நான் மை்சைாருேனுலடய 
அஸ்திபாரத்தின்வமை் 
கடட்ாதபடிக்கு கிறிஸ்துவினுலடய 
நாமம் சொை்ைப்படட்ிராத 
இடங்கைிை் சுவிவெேத்லத 
அறிவிக்கும்படி நாடுகிவைன்.
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1 மபதுரு 1:11 தங்கைிலுை்ை 
கிறிஸ்துவின் ஆவியானேர ்
கிறிஸ்துவுக்கு உை்டாகும் 
பாடுகலையும், அலேகளுக்குப் 
பின்ேரும் மகிலமகலையும் 
முன்னறிவித்தவபாது, 
இன்னகாைத்லதக் 
குறித்தாசரன்பலதயும், 
அந்தக் காைத்தின் விவெேம் 
இன்னசதன்பலதயும் 
ஆராய்ந்தாரக்ை்.

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 49:10; ெங்கீதம் 
18:43; ெங்கீதம் 110:1-3; ஏொயா 11:10; ஏொயா 52:15; 
ஏொயா 60:5,9; ஓசியா 1:10; அப்வபாஸ்தைருலடய 
நடபடிகை் 3:13; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 

5:31; எபிசரயர ்5:5.

E07 மேசியாோல் ேைங்கப்படுே் 
இரட்சிப்பின் அமைப்பு.

ஏசாயா 55:6 கரத்்தமரக் 
கண்டமடயத்தக்க சேயத்தில் 
அேமரத் மதடுங்கள்; அேர் 
சமீபோயிருக்மகயில் அேமர 
மநாக்கிக் கூப்பிடுங்கள்.

ேத்மதயு 6:33 முதைாேது 
வதேனுலடய ராஜ்யத்லதயும் 
அேருலடய நீதிலயயும் வதடுங்கை்; 
அப்சபாழுது இலேகசைை்ைாம் 
உங்களுக்குக் கூடக் 
சகாடுக்கப்படும்.

ேத்மதயு 7:7 வகளுங்கை், 
அப்சபாழுது உங்களுக்குக் 
சகாடுக்கப்படும்; வதடுங்கை், 
அப்சபாழுது கை்டலடவீரக்ை்; 
தடட்ுங்கை் அப்சபாழுது 
உங்களுக்குத் திைக்கப்படும்.

8 ஏசனன்ைாை், வகடக்ிை எேனும் 

சபை்றுக்சகாை்ளுகிைான்; 
வதடுகிைேன் கை்டலடகிைான்; 
தடட்ுகிைேனுக்குத் திைக்கப்படும்.

லுூக்கா 11:9 வமலும் நான் 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிைதாேது: 
வகளுங்கை், அப்சபாழுது 
உங்களுக்குக் சகாடுக்கப்படும்; 
வதடுங்கை், அப்சபாழுது 
கை்டலடவீரக்ை்; தடட்ுங்கை், 
அப்சபாழுது உங்களுக்குத் 
திைக்கப்டும்.

10 ஏசனன்ைாை், வகடக்ிைேன் 
எேனும் சபை்றுக்சகாை்ளுகிைான்; 
வதடுகிைேன் கை்டலடகிைான்; 
தடட்ுகிைேனுக்குத் திைக்கப்படும்.

மயாோன் 12:35 அதை்கு 
இவயசு: இன்னும் சகாஞ்ெக்காைம் 
ஒைி உங்கைிடத்திை் இருக்கும்; 
இருைிை் நீங்கை் அகப்படாதபடிக்கு 
ஒைி உங்கவைாடிருக்லகயிை் 
நடவுங்கை்; இருைிை் நடக்கிைேன் 
தான் வபாகிை இடம் இன்னசதன்று 
அறியான்.

36 ஒைி உங்கவைாடிருக்லகயிை் 
நீங்கை் ஒைியின் 
பிை்லைகைாகும்படிக்கு, 
ஒைியினிடத்திை் 
விசுோெமாயிருங்கை் என்ைார.் 
இலேகலை இவயசு சொை்லி, 
அேரக்லை விடட்ு மலைந்தார.்

மராேர் 11:7 அப்படியானாை் 
என்ன? இஸ்ரவேைர ்வதடுகிைலத 
அலடயாமலிருக்கிைாரக்ை், 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்ேரக்வைா 
அலத அலடந்திருக்கிைாரக்ை்; 
மை்ைேரக்ை் 
இன்லையத்தினம்ேலரக்கும் 
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கடினப்படட்ிருக்கிைாரக்ை்.
எபிவரயர் 2:3 முதைாேது கரத்்தர ்

மூைமாய் அறிவிக்கப்படட்ு, பின்பு 
அேரிடத்திை் வகடட்ேரக்ைாவை 
நமக்கு உறுதியாக்கப்படட்தும்,

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 27:8; ெங்கீதம் 69:32; 
ெங்கீதம் 105:4; ெங்கீதம் 145:18; ெங்கீதம் 148:14; 

ஏொயா 12:6; ஏொயா 45:19; ஏொயா 46:13; எவரமியா 
29:12-14; புைம்பை் 3:25; ஆவமாஸ் 5:4; செப்பனியா 

2:3; மை்கியா 3:1; மத்வதயு 7:7,8; லுூக்கா 12:31; 
லுூக்கா 13:25; வயாோன் 6:26; வயாோன் 7:33,34; 2 

சகாரிந்தியர ்6:1,2.

E21 மேசியா பாேங்கமள 
ேன்னிப்பார்.

ஏசாயா 55:7 துன்ோரக்்கன் தன் 
ேழிமயயுே், அக்கிரேக்காரன் 
தன் நிமனவுகமளயுே்விட்டு, 
கரத்்தரிடத்தில் திருே்பக்கடேன்; 
அேர் அேன்மேல் ேனதுருகுோர;் 
நே்முமடய மதேனிடத்திற்மக 
திருே்பக்கடேன்; அேர் 
ேன்னிக்கிறதற்குத் தமய 
வபருத்திருக்கிறார.்

ேத்மதயு 7:21 பரவைாகத்திலிருக்கிை 
என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி 
செய்கிைேவன 
பரவைாகராஜ்யத்திை் 
பிரவேசிப்பாவனயை்ைாமை், 
என்லன வநாக்கிக் கரத்்தாவே! 
கரத்்தாவே! என்று சொை்லுகிைேன் 
அதிை் பிரவேசிப்பதிை்லை.

22 அந்நாைிை் அவநகர ்என்லன 
வநாக்கி: கரத்்தாவே! கரத்்தாவே! 
உமது நாமத்தினாவை 
தீரக்்கதரிெனம் உலரத்வதாம் 
அை்ைோ? உமது நாமத்தினாவை 
பிொசுகலைத் துரத்திவனாம் 
அை்ைோ? என்பாரக்ை்.

23 அப்சபாழுது, நான் ஒருக்காலும் 
உங்கலை அறியவிை்லை. 
அக்கிரமெ ்செய்லகக்காரவர, 
என்லனவிடட்ு அகன்று 
வபாங்கை் என்று அேரக்ளுக்குெ ்
சொை்லுவேன்.

ேத்மதயு 9:13 பலிலயயை்ை, 
இரக்கத்லதவய விரும்புகிவைன் 
என்பதின் கருத்து இன்னசதன்று 
வபாய்க் கை்றுசகாை்ளுங்கை்; 
நீதிமான்கலையை்ை, 
பாவிகலைவய 
மனந்திரும்புகிைதை்கு அலைக்க 
ேந்வதன் என்ைார.்

லுூக்கா 7:47 ஆதைாை் நான் 
உனக்குெ ்சொை்லுகிவைன்: 
இேை் செய்த அவநக பாேங்கை் 
மன்னிக்கப்படட்து; இேை் மிகவும் 
அன்புகூரந்்தாவை. எேனுக்குக் 
சகாஞ்ெம் மன்னிக்கப்படுகிைவதா, 
அேன் சகாஞ்ெமாய் அன்பு 
கூருோன் என்று சொை்லி;

லுூக்கா 15:10 அதுவபாை 
மனந்திரும்புகிை ஒவர 
பாவியினிமித்தம் வதேனுலடய 
தூதரக்ளுக்கு முன்பாகெ ்
ெந்வதாேமுை்டாயிருக்கிைது 
என்று உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன் என்ைார.்

லுூக்கா 15:24 என் குமாரனாகிய 
இேன் மரித்தான், திரும்பவும் 
உயிரத்்தான்; காைாமை்வபானான், 
திரும்பவும் காைப்படட்ான் 
என்ைான். அப்படிவய 
அேரக்ை் ெந்வதாேப்படத் 
சதாடங்கினாரக்ை்.
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அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 3:19 
ஆனபடியினாவை கரத்்தருலடய 
ெந்நிதானத்திலிருந்து 
இலைப்பாறுதலின் காைங்கை் 
ேரும்படிக்கும், முன்வன 
குறிக்கப்படட் இவயசுகிறிஸ்துலே 
அேர ்உங்கைிடத்திை் 
அனுப்பும்படிக்கும்,

1 தீமோத்மதயு 1:15 பாவிகலை 
இரடச்ிக்க கிறிஸ்து இவயசு 
உைகத்திை் ேந்தார ்என்கிை 
ோரத்்லத உை்லமயும் 
எை்ைா அங்கிகரிப்புக்கும் 
பாத்திரமுமானது; அேரக்ைிை் 
பிரதான பாவி நான்.

16 அப்படியிருந்தும், நித்திய 
ஜீேலன அலடயும்படி இனிவமை் 
இவயசுகிறிஸ்துவினிடத்திை் 
விசுோெமாயிருப்பேரக்ளுக்குத் 
திருே்டாந்தம் 
உை்டாகும்சபாருடட்ுப் பிரதான 
பாவியாகிய என்னிடத்திை் அேர ்
எை்ைா நீடிய சபாறுலமலயயும் 
காை்பிக்கும்படிக்கு 
இரக்கம்சபை்வைன்.

வமலும் காை்க: யாத்திராகமம் 34:6,7; ெங்கீதம் 
130:7; ஏொயா 1:16-18; ஏொயா 43:25; ஏொயா 44:22; 

எவரமியா 3:12; எவெக்கிவயை் 3:18,19; எவெக்கிவயை் 
18:21-23,27-32; எவெக்கிவயை் 33:11,14-16; ஓசியா 

13:16; ஓசியா 14:1; வயானா 3:10; மத்வதயு 23:25,26; 
வராமர ்5:16-21; 1 சகாரிந்தியர ்6:9-11; எவபசியர ்

1:6-8; யாக்வகாபு 4:8-10.

E22 மேசியாவின் ஊழியர்கள் 
ஆசீர்ேதிக்கப்படுோர்கள்.

ஏசாயா 55:10 ோரியுே் உமறந்த 
ேமையுே் ோனத்திலிருந்து 
இறங்கி, அே்விடத்துக்குத் 

திருே்பாேல் பூமிமய 
நமனத்து, அதில் முமள 
கிளே்பி விமளயுே்படிசவ்சய்து, 
விமதக்கிறேனுக்கு 
விமதமயயுே், புசிக்கிறேனுக்கு 
ஆகாரத்மதயுே் வகாடுக்கிறது 
எப்படிமயா,

11 அப்படிமய என் ோயிலிருந்து 
புறப்படுே் ேசனமுே் 
இருக்குே், அது வேறுமேயாய் 
என்னிடத்திற்குத் 
திருே்பாேல், அது நான் 
விருே்புகிறமதசவ்சய்து, 
நான் அமத அனுப்பின 
காரியோகுே்படி ோய்க்குே்.

ேத்மதயு 24:35 ோனமும் பூமியும் 
ஒழிந்துவபாம், என் ோரத்்லதகவைா 
ஒழிந்துவபாேதிை்லை.

மயாோன் 6:63 ஆவிவய 
உயிரப்்பிக்கிைது, மாம்ெமானது 
ஒன்றுக்கும் உதோது; நான் 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிை 
ேெனங்கை் ஆவியாயும் ஜீேனாயும் 
இருக்கிைது.

மராேர் 10:17 ஆதைாை் விசுோெம் 
வகை்வியினாவை ேரும், வகை்வி 
வதேனுலடய ேெனத்தினாவை 
ேரும்.

1 வதசமலானிக்மகயர் 2:13 
ஆலகயாை், நீங்கை் வதேேென-
த்லத எங்கைாவை வகை்விப்படட்ு 
ஏை்றுக்சகாை்டவபாது, அலத 
மனுேர ்ேெனமாக ஏை்றுக்சகா-
ை்ைாமை், வதேேெனமாகவே 
ஏை்றுக்சகாை்டதினாவை நாங்கை் 
இலடவிடாமை் வதேனுக்கு ஸ்வதா-
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த்திரஞ்செலுத்துகிவைாம்; அது சம-
ய்யாகவே வதேேெனந்தான், விசு-
ோசிக்கிை உங்களுக்குை்வை அது 
சபைனும் செய்கிைது.

எபிவரயர் 1:1 பூரே்காைங்கைிை் 
பங்குபங்காகவும் 
ேலகேலகயாகவும், 
தீரக்்கதரிசிகை் மூைமாய்ப் 
பிதாக்களுக்குத் திருவுைம்பை்றின 
வதேன்,

எபிவரயர் 2:3 முதைாேது கரத்்தர ்
மூைமாய் அறிவிக்கப்படட்ு, பின்பு 
அேரிடத்திை் வகடட்ேரக்ைாவை 
நமக்கு உறுதியாக்கப்படட்தும்,

யாக்மகாபு 1:18 அேர ்
சித்தங்சகாை்டு தம்முலடய 
சிருே்டிகைிை் நாம் 
முதை்பைன்கைாேதை்கு நம்லமெ ்
ெத்திய ேெனத்தினாவை 
சஜநிப்பித்தார.்

1 மபதுரு 
1:23 அழிவுை்ை வித்தினாவை 
அை்ை, என்சைன்லைக்கும் 
நிை்கிைதும் ஜீேனுை்ைதுமான 
வதேேெனமாகிய அழிவிை்ைாத 
வித்தினாவை மறுபடியும் சஜநிப்பி
க்கப்படட்ிருக்கிறீரக்வை.

வமலும் காை்க: ஏொயா 45:23; ஏொயா 46:10; 
லுூக்கா 8:11-16.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 55:12 நீங்கள் 
ேகிை்சச்ியாய்ப் புறப்பட்டு, 
சோதானோய்க் 
வகாண்டுமபாகப்படுவீரக்ள், 
பரே்தங்களுே் ேமலகளுே் 
உங்களுக்கு முன்பாகக் 
வகே்பீரோய் முைங்கி, வேளியின் 
ேரங்கவளல்லாே் மகவகாட்டுே்.

13 முட்வசடிக்குப் பதிலாகத் 
மதேதாரு விருட்சே் முமளக்குே், 
காஞ்வசாறிக்குப் பதிலாக 
மிருதுசவ்சடி எழுே்புே்; அது 
கரத்்தருக்குக் கீரத்்தியாகவுே், 
நிரம்ூலோகாத நித்திய 
அமடயாளோகவுே் இருக்குே்.

மராேர் 5:1 இே்விதமாக, நாம் 
விசுோெத்தினாவை நீதிமான்
கைாக்கப்படட்ிருக்கிைபடியா
ை், நம்முலடய கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துமூைமாய் 
வதேனிடத்திை் ெமாதானம் 
சபை்றிருக்கிவைாம்.

மராேர் 15:13 பரிசுத்த ஆவியின் 
பைத்தினாவை உங்களுக்கு 
நம்பிக்லக சபருகும்படிக்கு, 
நம்பிக்லகயின் வதேன் 
விசுோெத்தினாை் உை்டாகும் 
எை்ைாவித ெந்வதாேத்தினாலும் 
ெமாதானத்தினாலும் உங்கலை 
நிரப்புோராக.

1 வகாரிந்தியர் 
6:9 அநியாயக்காரர ்
வதேனுலடய ராஜ்யத்லதெ ்
சுதந்தரிப்பதிை்லைசயன்று 
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அறியீரக்ைா? 
ேஞ்சிக்கப்படாதிருங்கை்; 
வேசிமாரக்்கத்தாரும், 
விக்கிரகாராதலனக்காரரும், 
விபொரக்காரரும், 
சுயபுைரெ்ச்ிக்காரரும், 
ஆை்புைரெ்ச்ிக்காரரும்,

10 திருடரும், சபாருைாலெக்காரரும், 
சேறியரும், உதாசினரும், 
சகாை்லைக்கராரும் வதேனுலடய 
ராஜ்யத்லதெ ்சுதந்தரிப்பதிை்லை.

11 உங்கைிை் சிைர ்இப்படி
ப்படட்ேரக்ைாயிருந்தீரக்
ை்; ஆயினும் கரத்்தராகிய 
இவயசுவின் நாமத்தினாலும், 
நமது வதேனுலடய 
ஆவியினாலும் கழுேப்படட்ீரக்ை், 
பரிசுத்தமாக்கப்படட்ீரக்ை், 
நீதிமான்கைாக்கப்படட்ீரக்ை்.

2 வகாரிந்தியர் 5:17 இப்படியிருக்க, 
ஒருேன் கிறிஸ்துவுக்குை்ைிருந்தாை் 
புதுெச்ிருே்டியாயிருக்கிைான்; 
பலையலேகை் ஒழிந்துவபாயின, 
எை்ைாம் புதிதாயின.

கலாத்தியர் 5:22 ஆவியின் 
கனிவயா, அன்பு, ெந்வதாேம், 
ெமாதானம், நீடியசபாறுலம, தயவு, 
நை்குைம், விசுோெம்,

வகாமலாவசயர் 
1:11 ெந்வதாேத்வதாவட 
கூடிய எை்ைாப்சபாறுலமயும் 
நீடியொந்தமும் உை்டாேதை்கு, 
மகிலமயான அேருலடய 
ேை்ைலமயின்படி, 
எை்ைா ேை்ைலமயாலும் 
பைப்படுத்தப்படவும், 
உங்களுக்காக 

வேை்டுதை்செய்கிவைாம்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
2:7 ஆவியானேர ்
ெலபகளுக்குெ ்சொை்லுகிைலதக் 
காதுை்ைேன் வகடக்க்கடேன்; 
சஜயங்சகாை்ளுகிைேசனேவனா 
அேனுக்கு வதேனுலடய பரதீசின் 
மத்தியிலிருக்கிை ஜீேவிருடெ்த்தின் 
கனிலயப் புசிக்கக்சகாடுப்வபன் 
என்சைழுது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:2 நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும், 
நதியின் இருகலரயிலும், 
பன்னிரை்டுவிதமான 
கனிகலைத்தரும் ஜீேவிருடெ்ம் 
இருந்தது, அது மாதந்வதாறும் தன் 
கனிலயக் சகாடுக்கும்; அந்த 
விருடெ்த்தின் இலைகை் ஜனங்கை் 
ஆவராக்கியமலடகிைதை்கு 
ஏதுோனலேகை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

     
ஏசாயா 56:6 கரத்்தமரச ்

மசவிக்கவுே், கரத்்தருமடய 
நாேத்மத மநசிக்கவுே் அேருக்கு 
ஊழியக்காரராயிருக்கவுே், 
அேமரச ்மசர்ந்து, ஓய்வுநாமளப் 
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பரிசுத்தக்குமலசச்லாக்காதபடி 
ஆசரித்து என் 
உடன்படிக்மகமயப் 
பற்றிக்வகாண்டிருக்கிற 
அந்நியபுத்திரர் அமனேமரயுே்,

7 நான் என் பரிசுத்த 
பரே்தத்துக்குக் வகாண்டுேந்து: 
என் வஜபவீட்டிமல அேரக்மள 
ேகிைப்பண்ணுமேன்; 
அேரக்ளுமடய 
சரே்ாங்கதகனங்களுே், 
அேரக்ளுமடய பலிகளுே், 
என் பலிபீடத்தின்மேல் 
அங்கிகரிக்கப்பட்டிருக்குே்; 
என்னுமடய வீடு சகல 
ஜனங்களுக்குே் வஜபவீடு 
என்னப்படுே்.

8 இஸ்ரமேலில் 
தள்ளுண்டேரக்மளச ்
மசரக்்கிற கரத்்தராகிய 
ஆண்டேர:் அேனிடத்தில் 
மசரக்்கப்பட்டேரக்மளயல்லாேல் 
இன்னுே் அேனிடத்தில் 
மசர்ப்மபன் என்கிறார.்

ஏசாயா 43:6 நான் ேடக்லக வநாக்கி 
சகாடு என்றும், சதை்லக வநாக்கி: 
லேத்திராவத என்றும் சொை்லி, 
தூரத்திலிருந்து என் குமாரலரயும், 
பூமியின் கலடயாந்தரத்திலிருந்து 
என் குமாரத்திகலையும்,

ஏசாயா 49:22 இவதா, ஜாதிகளுக்கு 
வநராக என் கரத்லத உயரத்்தி, 
ஜனங்களுக்கு வநராக என் 
சகாடிலய ஏை்றுவேன்; 
அப்சபாழுது உன் குமாரலரக் 
சகாடுங்லககைிை் ஏந்திக்சகாை்டு 
ேருோரக்ை்; உன் குமாரத்திகை் 
வதாைின்வமை் எடுத்துக்சகாை்டு 

ேரப்படுோரக்ை் என்று 
கரத்்தராகிய ஆை்டேர ்
சொை்லுகிைார.்

ோற்கு 11:17 என்னுலடய 
வீடு எை்ைா ஜனங்களுக்கும் 
சஜபவீடு என்னப்படும் என்று 
எழுதியிருக்கவிை்லையா? 
நீங்கவைா அலதக் கை்ைர ்
குலகயாக்கினீரக்ை் என்று 
அேரக்ளுக்குெ ்சொை்லி 
உபவதசித்தார.்

மயாோன் 10:16 இந்தத் 
சதாழுேத்திலுை்ைலேகைை்ைாமை் 
வேவை ஆடுகளும் எனக்கு 
உை்டு; அலேகலையும் 
நான் சகாை்டுேரவேை்டும், 
அலேகை் என் ெத்தத்துக்குெ ்
செவிசகாடுக்கும். அப்சபாழுது 
ஒவர மந்லதயும் ஒவர 
வமய்ப்பனுமாகும்.

மயாோன் 11:51 இலத 
அேன் சுயமாய்ெ ்சொை்ைாமை், 
அந்த ேருேத்துப் பிரதான 
ஆொரியனானபடியினாவை 
இவயசு யூதஜனங்களுக்காக 
மரிக்கப்வபாகிைாசரன்றும்,

52 அந்த ஜனங்களுக்காகமாத்திரம-
ை்ை சிதறியிருக்கிை வதேனுலடய 
பிை்லைகலை ஒன்ைாகெ ்வெரக்்கி-
ைதை்காகவும் மரிக்கப்வபாகிைா-
சரன்றும், தீரக்்கதரிெனமாய்ெ ்
சொன்னான்.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 2:41 அேனுலடய 
ோரத்்லதலயெ ்ெந்வதாேமாய் 
ஏை்றுக்சகாை்டேரக்ை் 
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ஞானஸ்நானம் சபை்ைாரக்ை். 
அன்லையத்தினம் 
ஏைக்குலைய மூோயிரம்வபர ்
வெரத்்துக்சகாை்ைப்படட்ாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
10:34 அப்சபாழுது 
வபதுரு வபெத்சதாடங்கி: வதேன் 
படெ்பாதமுை்ைேரை்ை என்றும்,

35 எந்த ஜனத்திைாயினும் 
அேருக்குப் பயந்திருந்து நீதிலயெ ்
செய்கிைேன் எேவனா அேவன 
அேருக்கு உகந்தேன் என்றும் 
நிெெ்யமாய் அறிந்திருக்கிவைன்.

எமபசியர் 1:10 தமக்குை்வை 
தீரம்ானித்திருந்த தம்முலடய 
தயவுை்ை சித்தத்தின் 
இரகசியத்லத எனக்கு அறிவித்தார.்

எமபசியர் 2:11 ஆனபடியினாை் 
முன்வன மாம்ெத்தின்படி 
புைஜாதியாராயிருந்து, மாம்ெத்திை் 
லகயினாவை செய்யப்படுகிை 
விருத்தவெதனமுலடயேரக்ைாை் வி
ருத்தவெதனமிை்ைாதேரக்சைன்னப்
படட் நீங்கை்,

12 அக்காைத்திவை 
இவயசுகிறிஸ்துலேெ ்
வெராதேரக்ளும், இஸ்ரவேலுலடய 
காைியாடச்ிக்குப் 
புைம்பானேரக்ளும், 
ோக்குத்தத்தத்தின் 
உடன்படிக்லககளுக்கு அந்நியரும், 
நம்பிக்லகயிை்ைாதேரக்ளும், 
இே்வுைகத்திை் வதேனை்ைே
ரக்ளுமாயிருந்தீரக்சைன்று 
நிலனத்துக்சகாை்ளுங்கை்.

13 முன்வன தூரமாயிருந்த 

நீங்கை் இப்சபாழுது கிறிஸ்து 
இவயசுவுக்குை் கிறிஸ்துவின் 
இரத்தத்தினாவை ெமீபமானீரக்ை்.

எமபசியர் 2:18 அந்தப்படிவய நாம் 
இருதிைத்தாரும் ஒவர ஆவியினாவை 
பிதாவினிடத்திை் வெரும் 
சிைாக்கியத்லத அேரம்ூைமாய்ப் 
சபை்றிருக்கிவைாம்.

19 ஆலகயாை், நீங்கை் 
இனி அந்நியரும் 
பரவதசிகளுமாயிராமை், 
பரிசுத்தோன்கவைாவட ஒவர 
நகரத்தாரும் வதேனுலடய 
வீடட்ாருமாயிருந்து,

20 அப்வபாஸ்தைர ்
தீரக்்கதரிசிகசைன்பேரக்ளுலடய 
அஸ்திபாரத்தின்வமை் கடட்ப்
படட்ேரக்ளுமாயிருக்கிறீரக்ை்; 
அதை்கு இவயசுகிறிஸ்து தாவம 
மூலைக்கை்ைாயிருக்கிைார;்

21 அேரவ்மை் மாைிலக முழுேதும் 
இலெோய் இலைக்கப்படட்ு, 
கரத்்தருக்குை் பரிசுத்த ஆையமாக 
எழும்புகிைது;

எபிவரயர் 12:22 நீங்கவைா 
சீவயான் மலையினிடத்திை்கும், 
ஜீேனுை்ை வதேனுலடய 
நகரமாகிய பரம 
எருெவைமினிடத்திை்கும், 
ஆயிரம் பதினாயிரமான 
வதேதூதரக்ைினிடத்திை்கும்,

23 பரவைாகத்திை் வபசரழுதியிருக்கிை 
முதை்வபைானேரக்ைின் 
ெரே்ெங்கமாகிய 
ெலபயினிடத்திை்கும், 
யாேருக்கும் நியாயாதிபதியாகிய 
வதேனிடத்திை்கும், 
பூரைமாக்கப்படட் 
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நீதிமான்களுலடய 
ஆவிகைினிடத்திை்கும்,

24 புது உடன்படிக்லகயின் 
மத்தியஸ்தராகிய 
இவயசுவினிடத்திை்கும், 
ஆவபலினுலடய இரத்தம் 
வபசினலதப்பாரக்்கிலும் 
நன்லமயானலேகலைப் வபசுகிை 
இரத்தமாகிய சதைிக்கப்படும் 
இரத்தத்தினிடத்திை்கும் ேந்து 
வெரந்்தீரக்ை்.

எபிவரயர் 13:15 ஆலகயாை், 
அேருலடய நாமத்லதத் துதிக்கும் 
உதடுகைின் கனியாகிய 
ஸ்வதாத்திரபலிலய அேரம்ூைமாய் 
எப்வபாதும் வதேனுக்குெ ்
செலுத்தக்கடவோம்.

1 மபதுரு 2:5 ஜீேனுை்ை 
கை்கலைப்வபாை ஆவிக்வகை்ை 
மாைிலகயாகவும், இவயசுகிறிஸ்து 
மூைமாய் வதேனுக்குப் பிரியமான 
ஆவிக்வகை்ை பலிகலைெ ்
செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த 
ஆொரியக்கூடட்மாகவும் 
கடட்ப்படட்ுேருகிறீரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
14:1 பின்பு நான் பாரத்்தவபாது, 
இவதா, சீவயான் மலையின்வமை் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேலரயும், 
அேவராவடகூட அேருலடய 
பிதாவின் நாமம் தங்கை் 
சநை்றிகைிை் எழுதப்படட்ிருந்த 
இைடெ்த்து நாை்பத்து 
நாைாரயிரம்வபலரயும் 
நிை்கக்கை்வடன்.

வமலும் காை்க: #1; #3; #4; ஏொயா 56:3; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 11:23; 2 

சகாரிந்தியர ்8:5; எபிசரயர ்10:19-22; 1 வபதுரு 1:1,2.

E23 மேசியா தனது ஜனங்கமளத் 
திருப்புோர்.

G06 பரிசுத்த ஆவியின் 
ோசஸ்தலே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 57:15 நித்தியோசியுே் 
பரிசுத்தர் என்கிற 
நாேமுள்ளேருோகிய 
ேகத்துேமுே் உன்னதமுோனேர் 
வசால்லுகிறார:் உன்னதத்திலுே் 
பரிசுத்த ஸ்தலத்திலுே் 
ோசே்பண்ணுகிற நான், 
பணிந்தேரக்ளின் ஆவிமய 
உயிர்ப்பிக்கிறதற்குே், 
வநாறுங்கினேரக்ளின் 
இருதயத்மத 
உயிர்ப்பிக்கிறதற்குே், 
வநாறுங்குண்டு பணிந்த 
ஆவியுள்ளேரக்ளிடத்திலுே் 
ோசே்பண்ணுகிமறன்.

16 நான் எப்மபாதுே் 
ேைக்காடோட்மடன்; 
நான் என்மறக்குே் 
மகாபோயிருப்பதுமில்மல; 
ஏவனன்றால், ஆவியுே், 
நான் உண்டுபண்ணின 
ஆத்துோக்களுே், என் முகத்துக்கு 
முன்பாகச ்மசார்ந்துமபாகுமே.

17 நான் அேரக்ள் 
வபாருளாமசவயன்னுே் 
அக்கிரேத்தினிமித்தே் 
கடுங்மகாபோகி, அேரக்மள 
அடித்மதன்; நான் ேமறந்து, 
கடுங்மகாபோயிருந்மதன், 
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தங்கள் ேனே்மபானமபாக்கிமல 
ோறுபாடாய் நடந்தாரக்மள.

18 அேரக்ள் ேழிகமள நான் 
பாரத்்து, அேரக்மளக் 
குணோக்குமேன்; அேரக்மள 
நடத்தி, திருே்பவுே் 
அேரக்ளுக்குே் அேரக்ளிமல 
துக்கப்படுகிறேரக்ளுக்குே் 
ஆறுதல் அளிப்மபன்.

ேத்மதயு 19:28 அதை்கு இவயசு: 
மறுசஜன்மகாைத்திவை 
மனுேகுமாரன் 
தம்முலடய மகிலமயுை்ை 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கும்வபாது, நீங்களும், 
இஸ்ரவேலின் பன்னிரை்டு 
வகாத்திரங்கலையும் நியாயம் 
தீரக்்கிைேரக்ைாகப் பன்னிரை்டு 
சிங்காெனங்கைிை் வீை்றிருப்பீரக்ை் 
என்று, சமய்யாகவே உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன்.

லுூக்கா 4:18 கரத்்தருலடய 
ஆவியானேர ்என்வமலிருக்கிைார;் 
தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேத்லதப் 
பிரெங்கிக்கும்படி என்லன 
அபிவேகம்பை்ைினார;் 
இருதயம் நருங்குை்டேரக்லைக் 
குைமாக்கவும், 
சிலைப்படட்ேரக்ளுக்கு 
விடுதலைலயயும், 
குருடருக்குப் பாரல்ேலயயும் 
பிரசித்தப்படுத்தவும், 
சநாறுங்குை்டேரக்லை 
விடுதலையாக்கவும்,

மயாோன் 
1:12 அேருலடய நாமத்தின்வமை் 
விசுோெமுை்ைேரக்ைாய் 

அேலர ஏை்றுக்சகாை்டேரக்ை் 
எத்தலனவபரக்வைா, அத்தலன 
வபரக்ளும் வதேனுலடய 
பிை்லைகைாகும்படி, அேரக்ளுக்கு 
அதிகாரங்சகாடுத்தார.்

13 அேரக்ை், இரத்தத்தினாைாேது, 
மாம்ெ சித்தத்தினாைாேது 
புருேனுலடய சித்தத்தினாைாேது 
பிைோமை், வதேனாவை 
பிைந்தேரக்ை்.

மயாோன் 3:3 இவயசு அேனுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: ஒருேன் 
மறுபடியும் பிைோவிடட்ாை் 
வதேனுலடய ராஜ்யத்லதக் 
காைமாடட்ான் என்று 
சமய்யாகவே சமய்யாகவே 
உனக்குெ ்சொை்லுகிவைன் என்ைார.்

4 அதை்கு நிக்சகாவதமு: 
ஒரு மனுேன் 
முதிரே்யதாயிருக்லகயிை் எப்படிப் 
பிைப்பான்? அேன் தன் தாயின் 
கரப்்பத்திை் இரை்டாந்தரம் 
பிரவேசித்துப் பிைக்கக்கூடுவமா 
என்ைான்.

5 இவயசு பிரதியுத்தரமாக: ஒருேன் 
ஜைத்தினாலும் ஆவியினாலும் 
பிைோவிடட்ாை் வதேனுலடய 
ராஜ்யத்திை் பிரவேசிக்கமாடட்ான் 
என்று சமய்யாகவே சமய்யாகவே 
உனக்குெ ்சொை்லுகிவைன்.

6 மாம்ெத்தினாை் பிைப்பது 
மாம்ெமாயிருக்கும், ஆவியினாை் 
பிைப்பது ஆவியாயிருக்கும்.

7 நீங்கை் மறுபடியும் 
பிைக்கவேை்டுசமன்று நான் 
உனக்குெ ்சொன்னலதக் குறித்து 
அதிெயப்படவேை்டாம்.

8 காை்ைானது தனக்கு இே்டமான 
இடத்திவை வீசுகிைது, அதின் 
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ெத்தத்லதக் வகடக்ிைாய், ஆகிலும் 
அது இன்ன இடத்திலிருந்து 
ேருகிைசதன்றும், இன்ன 
இடத்துக்குப் வபாகிைசதன்றும் 
உனக்குத் சதரியாது; ஆவியினாை் 
பிைந்தேசனேவனா அேனும் 
அப்படிவய இருக்கிைான் என்ைார.்

கலாத்தியர் 6:15 கிறிஸ்து 
இவயசுவுக்குை் விருத்தவெதனமும் 
ஒன்றுமிை்லை, 
விருத்தவெதனமிை்ைாலமயும் 
ஒன்றுமிை்லை; புது சிருே்டிவய 
காரியம்.

எமபசியர் 2:1 அக்கிரமங்கைினாலும் 
பாேங்கைினாலும் 
மரித்தேரக்ைாயிருந்த உங்கலை 
உயிரப்்பித்தார.்

வகாமலாவசயர் 
3:9 ஒருேருக்சகாருேர ்
சபாய் சொை்ைாதிருங்கை்; 
பலைய மனுேலனயும் 
அேன் செய்லககலையும் 
கலைந்துவபாடட்ு,

10 தன்லனெ ்சிருே்டித்தேருலடய 
ொயலுக்சகாப்பாய்ப் பூரை 
அறிேலடயும்படி புதிதாக்கப்படட் 
புதிய மனுேலனத் 
தரித்துக்சகாை்டிருக்கிறீரக்வை.

தீத்து 3:5 நாம் செய்த 
நீதியின் கிரிலயகைினிமித்தம் 
அேர ்நம்லம இரடச்ியாமை், 
தமது இரக்கத்தின்படிவய, 
மறுசஜன்ம முழுக்கினாலும், 
பரிசுத்த ஆவியினுலடய 
புதிதாக்குதலினாலும் நம்லம 
இரடச்ித்தார.்

யாக்மகாபு 1:18 அேர ்
சித்தங்சகாை்டு தம்முலடய 
சிருே்டிகைிை் நாம் 
முதை்பைன்கைாேதை்கு நம்லமெ ்
ெத்திய ேெனத்தினாவை 
சஜநிப்பித்தார.்

1 மபதுரு 1:3 நம்முலடய 
கரத்்தராகிய இவயசுகிறிஸ்துவின் 
பிதாோகிய வதேனுக்கு 
ஸ்வதாத்திரம் உை்டாேதாக;

1 மபதுரு 
1:23 அழிவுை்ை வித்தினாவை 
அை்ை, என்சைன்லைக்கும் 
நிை்கிைதும் ஜீேனுை்ைதுமான 
வதேேெனமாகிய அழிவிை்ைாத 
வித்தினாவை மறுபடியும் சஜநிப்பி
க்கப்படட்ிருக்கிறீரக்வை.

1 மபதுரு 2:2 ெகை 
துரக்்குைத்லதயும், ெகைவித 
கபடத்லதயும், ேஞ்ெகங்கலையும், 
சபாைாலமகலையும், ெகைவித 
புைங்கூறுதலையும் ஒழித்துவிடட்ு,

1 மயாோன் 2:29 அேர ்
நீதியுை்ைேராயிருக்கிைாசரன்று 
உங்களுக்குத் 
சதரிந்திருப்பதினாை், 
நீதிலயெ ்செய்கிைேசனேனும் 
அேரிை் பிைந்தேசனன்று 
அறிந்திருக்கிறீரக்ை்.

1 மயாோன் 3:9 வதேனாை் 
பிைந்த எேனும் பாேஞ்செய்யான், 
ஏசனனிை் அேருலடய 
வித்து அேனுக்குை் 
தரித்திருக்கிைது; அேன் 
வதேனாை் பிைந்தபடியினாை் 
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பாேஞ்செய்யமாடட்ான்.

 1 மயாோன் 5:1 
இவயசுோனேவர கிறிஸ்து என்று 
விசுோசிக்கிை எேனும் 
வதேனாை் பிைந்திருக்கிைான்; 
பிைப்பித்தேரிடத்திை் 
அன்புகூருகிை எேனும் அேராை் 
பிைப்பிக்கப்படட்ேனிடத்திலும் 
அன்புகூருகிைான்.

1 மயாோன் 5:4 வதேனாை் 
பிைப்பசதை்ைாம் உைகத்லத 
சஜயிக்கும்; நம்முலடய 
விசுோெவம உைகத்லத சஜயிக்கிை 
சஜயம்.

1 மயாோன் 
5:18 வதேனாை் பிைந்த எேனும் 
பாேஞ்செய்யாசனன்று 
அறிந்திருக்கிவைாம்; வதேனாை் 
பிைந்தேன் தன்லனக் காக்கிைான், 
சபாை்ைாங்கன் அேலனத் 
சதாடான்.

வமலும் காை்க: #2; ெங்கீதம் 51:10; ெங்கீதம் 103:9-
16; ெங்கீதம் 138:6; ெங்கீதம் 147:3; ஏொயா 66:2; 
எவரமியா 31:33; எவரமியா 32:40; எவெக்கிவயை் 

11:19; எவெக்கிவயை் 18:31; எவெக்கிவயை் 36:26,27; 
மத்வதயு 5:3; லுூக்கா 15:20-24; வயாோன் 14:23; 

வராமர ்5:21; 2 சகாரிந்தியர ்5:17; எவபசியர ்
2:5,8,10; பிலிப்பியர ்2:13; சகாவைாசெயர ்1:13; 

சகாவைாசெயர ்2:13; யாக்வகாபு 4:6.

E24 மேசியா சோதானத்மதக் 
வகாண்டு ேருோர்.

ஏசாயா 57:19 
தூரோயிருக்கிறேரக்ளுக்குே் 
சமீபோயிருக்கிறேரக்ளுக்குே் 
சோதானே் சோதானே் என்று 
கூறுே் உதடுகளின் பலமனச ்

சிருஷ்டிக்கிமறன், அேரக்மளக் 
குணோக்குமேன் என்று கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

லுூக்கா 2:14 உன்னதத்திலிருக்கிை 
வதேனுக்கு மகிலமயும், பூமியிவை 
ெமாதானமும், மனுேரவ்மை் 
பிரியமும் உை்டாேதாக என்று 
சொை்லி, வதேலனத் துதித்தாரக்ை்.

எமபசியர் 2:14 எப்படிசயனிை், அேவர 
நம்முலடய ெமாதானகாரராகி, 
இருதிைத்தாலரயும் ஒன்ைாக்கி, 
பலகயாக நின்ை பிரிவிலனயாகிய 
நடுெச்ுேலரத் தகரத்்து,

15 ெடட்திடட்ங்கைாகிய 
நியாயப்பிரமாைத்லதத் 
தம்முலடய மாம்ெத்தினாவை 
ஒழித்து, இருதிைத்தாலரயும் 
தமக்குை்ைாக ஒவர புதிய 
மனுேனாகெ ்சிருே்டித்து, இப்படிெ ்
ெமாதானம்பை்ைி,

16 பலகலயெ ்சிலுலேயினாை் 
சகான்று, அதினாவை 
இருதிைத்தாலரயும் ஒவர ெரீரமாக 
வதேனுக்கு ஒப்புரோக்கினார.்

17 அை்ைாமலும் அேர ்ேந்து, 
தூரமாயிருந்த உங்களுக்கும், 
ெமீபமாயிருந்த அேரக்ளுக்கும், 
ெமாதானத்லதெ ்சுவிவெேமாக 
அறிவித்தார.்
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D06 மேசியாமே ஆமலாசகராக 
இருப்பார்.

D07 மேசியாமே நடுநிமலயாளராக 
இருப்பார்.

E08 மேசியாவின் நியாயே்.
H06 மேசியாவின் ேன்றாடல்.
     
ஏசாயா 59:16 ஒருேருே் 

இல்மலவயன்று கண்டு, 
விண்ணப்பே் பண்ணுகிறேன் 
இல்மலவயன்று 
ஆசச்ரியப்பட்டார;் ஆதலால் 
அேருமடய புயமே அேருக்கு 
இரட்சிப்பாகி, அேருமடய 
நீதிமய அேமரத் தாங்குகிறது.

சங்கீதே் 20:6 கரத்்தர ்தாம் 
அபிவேகம்பை்ைினேலர 
இரடச்ிக்கிைார ்என்பலத 
இப்சபாழுது அறிந்திருக்கிவைன்; 
தமது ேைதுகரம் செய்யும் 
இரடச்ிப்பின் ேை்ைலமகலைக் 
காை்பித்து, தமது பரிசுத்த 
ோனத்திலிருந்து அேருலடய 
சஜபத்லதக் வகடப்ார.்

சங்கீதே் 80:17 உமது கரம் உமது 
ேைதுபாரிெத்துப் புருேன்மீதிலும், 
உமக்கு நீர ்திடப்படுத்தின 
மனுேகுமாரன் மீதிலும் 
இருப்பதாக.

1 தீமோத்மதயு 
2:5 வதேன் ஒருேவர வதேனுக்கும் 
மனுேருக்கும் மத்தியஸ்தரும் 
ஒருேவர.

எபிவரயர் 9:15 ஆலகயாை் முதைாம் 
உடன்படிக்லகயின் காைத்திவை 
நடந்த அக்கிரமங்கலை 

நிவிரத்்திசெய்யும்சபாருடட்ு 
அேர ்மரைமலடந்து, 
அலைக்கப்படட்ேரக்ை் 
ோக்குத்தத்தம்பை்ைப்படட் 
நித்திய சுதந்தரத்லத 
அலடந்துசகாை்ேதை்காக, 
புது உடன்படிக்லகயின் 
மத்தியஸ்தராயிருக்கிைார.்

எபிவரயர் 10:7 அப்சபாழுது 
நான்: வதேவன, உம்முலடய 
சித்தத்தின்படி செய்ய, இவதா, 
ேருகிவைன், புஸ்தகெச்ுருைிை் 
என்லனக்குறித்து 
எழுதியிருக்கிைது என்று 
சொன்வனன் என்ைார.்

1 மயாோன் 
2:1 என் பிை்லைகவை, நீங்கை் 
பாேஞ்செய்யாதபடிக்கு 
இலேகலை உங்களுக்கு 
எழுதுகிவைன்; ஒருேன் 
பாேஞ்செய்ோனானாை் 
நீதிபரராயிருக்கிை இவயசுகிறிஸ்து 
நமக்காகப் பிதாவினிடத்திை் 
பரிந்து வபசுகிைேராயிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 18:23-32; ெங்கீதம் 
40:7; ெங்கீதம் 98:1,2; ெங்கீதம் 106:23; ெங்கீதம் 

108:6; ெங்கீதம் 138:7; ஏொயா 63:5; எவரமியா 5:1; 
எவெக்கிவயை் 22:30.

E08 மேசியாவின் நியாயே்.

ஏசாயா 59:17 அேர் நீதிமய 
ோரக்்கேசோக அணிந்து, 
இரட்சிப்வபன்னுே் சீராமேத் 
தேது சிரசில் தரித்து, 
நீதிசரிக்கட்டுதவலன்னுே் 
ேஸ்திரங்கமள உடுப்பாக 
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உடுத்து, மேராக்கியத்மதச ்
சால்மேயாகப் 
மபாரத்்துக்வகாண்டார.்

ஏசாயா 11:5 நீதி அேருக்கு 
அலரக்கடட்ும், ெத்தியம் அேருக்கு 
இலடக்கெல்ெயுமாயிருக்கும்.

மராேர் 13:12 இரவு சென்றுவபாயிை்று, 
பகை் ெமீபமாயிை்று; 
ஆலகயாை் அந்தகாரத்தின் 
கிரிலயகலை நாம் தை்ைிவிடட்ு, 
ஒைியின் ஆயுதங்கலைத் 
தரித்துக்சகாை்ைக்கடவோம்.

2 வகாரிந்தியர் 
6:7 ெத்தியேெனத்திலும், 
திே்விய பைத்திலும்; நீதியாகிய 
ேைதிடதுபக்கத்து ஆயுதங்கலைத் 
தரித்திருக்கிைதிலும்,

எமபசியர் 6:14 ெத்தியம் 
என்னும் கெல்ெலய உங்கை் 
அலரயிை் கடட்ினேரக்ைாயும் 
நீதிசயன்னும் மாரக்்கேெத்லதத் 
தரித்தேரக்ைாயும்;

15 ெமாதானத்தின் 
சுவிவெேத்திை்குரிய ஆயத்தம் 
என்னும் பாதரடல்ெலயக் 
காை்கைிவை சதாடுத்தேரக்ைாயும்,

16 சபாை்ைாங்கன் எய்யும் அக்கி-
னியாஸ்திரங்கலைசயை்ைாம் 
அவித்துப்வபாடத்தக்கதாய், எை்ைா-
ேை்றிை்கும் வமைாக விசுோெசம-
ன்னும் வகடகத்லதப் பிடித்துக்சகா-
ை்டேரக்ைாயும் நிை்லுங்கை்.

17 இரடெ்ைியசமன்னும் 
தலைெச்ீராலேயும், 
வதேேெனமாகிய 
ஆவியின் படட்யத்லதயும் 

எடுத்துக்சகாை்ளுங்கை்.

1 வதசமலானிக்மகயர் 5:8 
பகலுக்குரியேரக்ைாகிய நாவமா 
சதைிந்தேரக்ைாயிருந்து, 
விசுோெம் அன்பு என்னும் 
மாரக்்கேெத்லதயும், இரடச்ிப்பின் 
நம்பிக்லகசயன்னும் 
தலைெச்ீராலேயும் 
தரித்துக்சகாை்டிருக்கக்கடோம்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:11 பின்பு, பரவைாகம் 
திைந்திருக்கக்கை்வடன்; 
இவதா, ஒரு சேை்லைக்குதிலர 
காைப்படட்து, அதின்வமை் 
ஏறியிருந்தேர ்உை்லமயும் 
ெத்தியமுமுை்ைேசரன்னப்படட்ேர;் 
அேர ்நீதியாய் நியாயந்தீரத்்து 
யுத்தம்பை்ணுகிைார.்

வமலும் காை்க: ஏொயா 51:9.

D05 மேசியாமே மீட்பராக 
இருப்பார்.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 59:18 
கிரிமயகளுக்குத்தக்க பலமன 
அளிப்பார,் தே்முமடய 
சத்துருக்களிடத்தில் உக்கிரத்மத 
சரிக்கட்டி, தே்முமடய 
பமகஞருக்குத் தக்க பலமனயுே், 
தீவுகளுக்குத்தக்க பலமனயுே் 
சரிக்கட்டுோர.்

ஏொயா



420

19 அப்வபாழுது சூரியன் 
அஸ்தமிக்குந்திமசவதாடங்கி 
கரத்்தரின் 
நாேத்துக்குே், சூரியன் 
உதிக்குந்திமசவதாடங்கி 
அேருமடய ேகிமேக்குே் 
பயப்படுோரக்ள்; வேள்ளே்மபால் 
சத்துரு ேருே்மபாது, 
கரத்்தருமடய ஆவியானேர் 
அேனுக்கு விமராதோய்க் 
வகாடிமயற்றுோர.்

20 மீட்பர் சீமயானுக்குே், 
யாக்மகாபிமல மீறுதமலவிட்டுத் 
திருே்புகிறேரக்ளுக்குே், 
ேருோர் என்று கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

ஏசாயா 11:10 அக்காைத்திவை, 
ஜனங்களுக்குக் சகாடியாக 
நிை்கும் ஈொயின் வேருக்காக 
ஜாதிகை் விொரித்துக் வகடப்ாரக்ை்; 
அேருலடய தாபரஸ்தைம் 
மகிலமயாயிருக்கும்,

ேல்கியா 1:11 சூரியன் உதிக்கிை 
திலெசதாடங்கி, அது 
அஸ்தமிக்கிை திலெேலரக்கும், 
என் நாமம் ஜாதிகளுக்குை்வை 
மகத்துேமாயிருக்கும்; 
எை்ைா இடங்கைிலும் என் 
நாமத்துக்குத் தூபமும் சுத்தமான 
காைிக்லகயும் செலுத்தப்படும்; 
என் நாமம் ஜாதிகளுக்குை்வை 
மகத்துேமாயிருக்கும் என்று 
வெலனகைின் கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார.்

ேத்மதயு 16:27 மனுேகுமாரன் 
தம்முலடய பிதாவின் 
மகிலமசபாருந்தினேராய்த் 

தம்முலடய தூதவராடுங்கூட 
ேருோர;் அப்சபாழுது, அேனேன் 
கிரிலயக்குத்தக்கதாக 
அேனேனுக்குப் பைனைிப்பார.்

மராேர் 11:25 வமலும், ெவகாதரவர, 
நீங்கை் உங்கலைவய 
புத்திமான்கசைன்று 
எை்ைாதபடிக்கு ஒரு 
இரகசியத்லத நீங்கை் 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கிவைன்; 
அசதன்னசேனிை், 
புைஜாதியாருலடய நிலைவு 
உை்டாகும்ேலரக்கும் 
இஸ்ரவேைரிசைாரு பங்குக்குக் 
கடினமான மனதுை்டாயிருக்கும்.

26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

27 நான் அேரக்ளுலடய 
பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.
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வமலும் காை்க: #1; #2; #4; #5; வைவியராகமம் 
25:25,26; ரூத் 4:1-22; ஏொயா 41:14; ஏொயா 44:6,24; 

ஏொயா 48:17; ஏொயா 49:7; ஏொயா 54:5,8; ஏொயா 
60:16; ஏொயா 63:16; எவரமியா 14:8; 2 சகாரிந்தியர ்
1:10; கைாத்தியர ்4:5; 2 தீவமாத்வதயு 4:18; தீத்து 2:14; 

எபிசரயர ்2:15; 2 வபதுரு 2:9.

E20 மேசியா ஒரு புதிய 
உடன்படிக்மகமய 
ஏற்படுத்துோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 59:21 உன்மேலிருக்கிற 
என் ஆவியுே், நான் உன் ோயில் 
அருளிய என் ோரத்்மதகளுே், 
இதுமுதல் என்வறன்மறக்குே் 
உன் ோயிலிருந்துே், உன் 
சந்ததியின் ோயிலிருந்துே், 
உன் சந்ததியினுமடய 
சந்ததியின் ோயிலிருந்துே் 
நீங்குேதில்மலவயன்று கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார;் இது எனக்கு 
அேரக்மளாடிருக்குே் என் 
உடன்படிக்மகவயன்று கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

எமரமியா 31:31 இவதா 
நாடக்ை் ேருசமன்று கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார,் அப்சபாழுது 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்வதாடும் 
யூதா குடும்பத்வதாடும் புது 
உடன்படிக்லக பை்ணுவேன்.

32 நான் அேரக்ை் பிதாக்கலை 
எகிப்து வதெத்திலிருந்து 
அலைத்துேரக் லகப்பிடித்த 
நாைிவை, அேரக்வைாவட பை்ைின 
உடன்படிக்லகயின்படி அை்ை; 

ஏசனனிை் நான் அேரக்ளுக்கு 
நாயகராயிருந்தும், அந்த என் 
உடன்படிக்லகலய அேரக்ை் மீறி 
அேமாக்கிப்வபாடட்ாரக்வை என்று 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

33 அந்நாடக்ளுக்குப் பிை்பாடு, நான் 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்வதாவட 
பை்ைப்வபாகிை 
உடன்படிக்லகயாேது; நான் என் 
நியாயப்பிரமாைத்லத அேரக்ை் 
உை்ைத்திவை லேத்து, அலத 
அேரக்ை் இருதயத்திவை எழுதி, 
நான் அேரக்ை் வதேனாயிருப்வபன், 
அேரக்ை் என் ஜனமாயிருப்பாரக்ை் 
என்று கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

34 இனி ஒருேன் தன் அயைாலனயும், 
ஒருேன் தன் ெவகாதரலனயும் 
வநாக்கி கரத்்தலர அறிந்துசகாை் 
என்று வபாதிப்பதிை்லை; 
அேரக்ைிை் சிறியேன்முதை் 
சபரியேன்மடட்ும், எை்ைாரும் 
என்லன அறிந்துசகாை்ோரக்ை் 
என்று கரத்்தர ்சொை்லுகிைார;் 
நான் அேரக்ை் அக்கிரமத்லத 
மன்னித்து, அேரக்ை் பாேங்கலை 
இனி நிலனயாதிருப்வபன்.

லுூக்கா 11:13 சபாை்ைாதேரக்ைாகிய 
நீங்கை் உங்கை் பிை்லைகளுக்கு 
நை்ை ஈவுகலைக் சகாடுக்க 
அறிந்திருக்கும்வபாது, பரம 
பிதாோனேர ்தம்மிடத்திை் 
வேை்டிக்சகாை்ளுகிைேரக்ளுக்குப் 
பரிசுத்த ஆவிலயக் சகாடுப்பது 
அதிக நிெெ்யம் அை்ைோ என்ைார.்

மராேர் 9:6 வதேேெனம் 
அேமாய்ப் வபாயிை்சைன்று 
சொை்ைக்கூடாது; ஏசனன்ைாை், 
இஸ்ரவேை் ேம்ெத்தார ்எை்ைாரும் 
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இஸ்ரவேைரை்ைவே.
7 அேரக்ை் ஆபிரகாமின் 

ெந்ததியாரானாலும் 
எை்ைாரும் பிை்லைகைை்ைவே; 
ஈொக்கினிடத்திை் உன் 
ெந்ததி விைங்குசமன்று 
சொை்லியிருக்கிைவத.

8 அசதப்படிசயன்ைாை், 
மாம்ெத்தின்படி 
பிை்லைகைானேரக்ை் 
வதேனுலடய பிை்லைகைை்ை, 
ோக்குத்தத்தத்தின்படி 
பிை்லைகைானேரக்வை 
அந்தெ ்ெந்ததி 
என்சைை்ைப்படுகிைாரக்ை்.

எபிவரயர் 8:8 அேரக்லைக் 
குை்ைப்படுத்தி, அேரக்லை 
வநாக்கி: இவதா, கரத்்தர ்
சொை்லுகிைசதன்னசேனிை்: 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்வதாடும் 
யூதா குடும்பத்வதாடும் நான் 
புது உடன்படிக்லகலய 
ஏை்படுத்துங்காைம் ேருகிைது.

9 அேரக்ளுலடய பிதாக்கலை 
எகிப்துவதெத்திலிருந்து 
சகாை்டுேரும்படிக்கு 
நான் அேரக்ளுலடய 
லகலயப் பிடித்தநாைிவை 
அேரக்வைாடு பை்ைின 
உடன்படிக்லகலயப்வபாை 
இது இருப்பதிை்லை; அந்த 
உடன்படிக்லகயிவை அேரக்ை் 
நிலைநிை்கவிை்லைவய, நானும் 
அேரக்லைப் புைக்கைித்வதன் 
என்று கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

10 அந்த நாடக்ளுக்குப்பின்பு நான் 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்தாவராவட 
பை்ணும் உடன்படிக்லகயாேது: 

என்னுலடய பிரமாைங்கலை 
அேரக்ளுலடய மனதிவை லேத்து, 
அேரக்ளுலடய இருதயங்கைிை் 
அலேகலை எழுதுவேன்; நான் 
அேரக்ை் வதேனாயிருப்வபன், 
அேரக்ை் என் ஜனமாயிருப்பாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; மத்வதயு 26:26-29.

B14 மேசியா மதேனுமடய 
ேகிமேமய 
வேளிப்படுத்துகின்றார்.

C01 மேசியாவின் பிறப்பு 
தீர்க்கதரிசனோக 
உமரக்கப்படுகின்றது.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

     
ஏசாயா 60:1 எழுே்பிப் பிரகாசி; 

உன் ஒளிேந்தது, கரத்்தருமடய 
ேகிமே உன்மேல் உதித்தது.

2 இமதா, இருள் பூமிமயயுே், 
காரிருள் ோனங்கமளயுே் 
மூடுே்; ஆனாலுே் உன்மேல் 
கரத்்தர் உதிப்பார;் அேருமடய 
ேகிமே உன்மேல் காணப்படுே்.

3 உன் வேளிசச்த்தினிடத்துக்கு 
ஜாதிகளுே், உதிக்கிற உன் 
ஒளியினிடத்துக்கு ராஜாக்களுே் 
நடந்துேருோரக்ள்.

4 சுற்றிலுே் உன் கண்கமள 
ஏவறடுத்துப்பார;் அேரக்ள் 
எல்லாருே் ஏகோய்க்கூடி 
உன்னிடத்திற்கு ேருகிறாரக்ள்; 
உன் குோரர் தூரத்திலிருந்து 
ேந்து, உன் குோரத்திகள் 
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உன் பக்கத்திமல 
ேளரக்்கப்படுோரக்ள்.

5 அப்வபாழுது நீ அமதக் கண்டு 
ஓடிேருோய்; உன் இருதயே் 
அதிசயப்பட்டுப் பூரிக்குே்; 
கடற்கமரயின் திரளான 
கூட்டே் உன் ேசோக திருே்புே், 
ஜாதிகளின் பலத்த மசமன 
உன்னிடத்துக்கு ேருே்.

ேத்மதயு 28:19 ஆலகயாை், 
நீங்கை் புைப்படட்ுப்வபாய் ெகை 
ஜாதிகலையும் சீேராக்கி, பிதா 
குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் 
நாமத்திவை அேரக்ளுக்கு 
ஞானஸ்நானங்சகாடுத்து,

லுூக்கா 2:30 புைஜாதிகளுக்குப் 
பிரகாசிக்கிை ஒைியாகவும், 
உம்முலடய ஜனமாகிய 
இஸ்ரவேலுக்கு மகிலமயாகவும்,

31 வதேரீர ்ெகை ஜனங்களுக்கும் 
முன்பாக ஆயத்தம்பை்ைின

32 உம்முலடய இரடெ்ைியத்லத என் 
கை்கை் கை்டது என்ைான்.

லுூக்கா 24:47 அன்றியும் 
மனந்திரும்புதலும் பாேமன்னிப்பும் 
எருெவைம் சதாடங்கிெ ்
ெகைவதெத்தாருக்கும் 
அேருலடய நாமத்தினாவை 
பிரெங்கிக்கப்படவும் வேை்டியது.

மயாோன் 1:9 உைகத்திவை 
ேந்து எந்த மனுேலனயும் 
பிரகாசிப்பிக்கிை ஒைிவய அந்த 
சமய்யான ஒைி.

மயாோன் 8:12 மறுபடியும் இவயசு 
ஜனங்கலை வநாக்கி: நான் 

உைகத்திை்கு ஒைியாயிருக்கிவைன், 
என்லனப் பின்பை்றுகிைேன் 
இருைிவை நடோமை் ஜீேஒைிலய 
அலடந்திருப்பான் என்ைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:47 நீர ்பூமியின் 
கலடசிபரியந்தமும் 
இரடச்ிப்பாயிருக்கும்படி உம்லம 
ஜாதிகளுக்கு ஒைியாக லேத்வதன் 
என்கிை வேதோக்கியத்தின்படி 
கரத்்தர ்எங்களுக்குக் 
கடட்லையிடட்ிருக்கிைபடியினாை் 
இப்படிெ ்செய்கிவைாம் என்ைாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
26:18 அேரக்ை் என்லனப் 
பை்றும் விசுோெத்தினாவை 
பாேமன்னிப்லபயும் பரி
சுத்தமாக்கப்படட்ேரக்ளு
க்குரிய சுதந்தரத்லதயும் 
சபை்றுக்சகாை்ளும்படியாக, 
அேரக்ை் இருலைவிடட்ு 
ஒைியினிடத்திை்கும், 
ொத்தானுலடய 
அதிகாரத்லதவிடட்ு 
வதேனிடத்திை்கும் திரும்பும்படிக்கு 
நீ அேரக்ளுலடய கை்கலைத் 
திைக்கும்சபாருடட்ு, இப்சபாழுது 
உன்லன அேரக்ைிடத்திை்கு 
அனுப்புகிவைன் என்ைார.்

மராேர் 11:11 இப்படியிருக்க, 
விழுந்துவபாகும்படிக்கா 
இடறினாரக்ை் என்று வகடக்ிவைன், 
அப்படியை்ைவே; அேரக்ளுக்குை்வை 
லேராக்கியத்லத 
எழுப்பத்தக்கதாக அேரக்ளுலடய 
தேறுதலினாவை புைஜாதிகளுக்கு 
இரடச்ிப்பு கிலடத்தது.
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12 அேரக்ளுலடய தேறு உைகத்திை்கு 
ஐசுேரியமும், அேரக்ளுலடய 
குலைவு புைஜாதிகளுக்கு 
ஐசுேரியமுமாயிருக்க, 
அேரக்ளுலடய நிலைவு எே்ேைவு 
அதிகமாய் அப்படியிருக்கும்.

13 புைஜாதியாராகிய உங்களுடவன 
வபசுகிவைன்; புைஜாதிகளுக்கு நான் 
அப்வபாஸ்தைனாயிருக்கிைதினா-
வை என் இனத்தாருக்குை்வை நான் 
லேராக்கியத்லத எழுப்பி, அேரக்-
ைிை் சிைலர இரடச்ிக்கவேை்டு-
சமன்று,

14 என் ஊழியத்லத 
வமன்லமப்படுத்துகிவைன்.

15 அேரக்லைத் 
தை்ைிவிடுதை் உைகத்லத 
ஒப்புரோக்குதைாயிருக்க, 
அேரக்லை 
அங்கிகரித்துக்சகாை்ளுதை் 
என்னமாயிராது; 
மரித்வதாரிலிருந்து ஜீேன் 
உை்டானதுவபாலிருக்குமை்ைவோ?

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; மத்வதயு 15:14; 
மத்வதயு 23:19,24; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 

14:16; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 17:30,31; 
வராமர ்15:9-12; எவபசியர ்5:14.

B21 மேசியா ஒளி.
G05 மேசியா அதிகக் கனிகமளக் 

காண்பார்.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.
H05 மேசியாவிற்கு ேருே் 

ேகிமேயுே் ேல்லமேயுே்.
H09 அேரது ஜனங்களின் 

எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

H11 மேசியா ேகிமேப் 
படுத்தப்படுோர்.

ஏசாயா 60:6-7
ஏசாயா 

60:8 மேகத்மதப்மபாலவுே் தங்கள் 
பலகணித்துோரங்களுக்குத் 
தீவிரிக்கிற 
புறாக்கமளப்மபாலவுே் 
பறந்துேருகிற இேரக்ள் யார?்

9 தீவுகள் எனக்குக் 
காத்திருக்குே்; அேர் உன்மன 
ேகிமேப்படுத்தினார் என்று 
உன் பிள்மளகமளயுே், 
அேரக்மளாமடகூட அேரக்ள் 
வபான்மனயுே் அேரக்ள் 
வேள்ளிமயயுே் உன் 
மதேனாகிய கரத்்தரின் 
நாேத்துக்வகன்றுே் 
இஸ்ரமேலின் 
பரிசுத்தருக்வகன்றுே் 
தூரத்திலிருந்து வகாண்டுேர, 
தரஷ்ீசின் கப்பல்களுே் 
ஏற்கனமே எனக்குக் 
காத்திருக்குே்.

10 அந்நியரின் புத்திரர் 
உன் ேதில்கமளக் கட்டி, 
அேரக்ளுமடய ராஜாக்கள் 
உன்மனச ்மசவிப்பாரக்ள்; 
என் கடுங்மகாபத்தினால் 
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உன்மன அடித்மதன்; ஆனாலுே் 
என் கிருமபயினால் உனக்கு 
இரங்கிமனன்.

11 உன்னிடத்துக்கு ஜாதிகளின் 
பலத்த மசமனமயக் 
வகாண்டுேருே்படிக்குே், 
அேரக்ளுமடய ராஜாக்கமள 
அமைத்துேருே்படிக்குே் உன் 
ோசல்கள் இரவுே்பகலுே் 
பூட்டப்படாேல் எப்வபாழுதுே் 
திறந்திருக்குே்.

ஏசாயா 60:12-15
ஏசாயா 60:16 நீ ஜாதிகளின் 

பாமலக் குடித்து, ராஜாக்களின் 
முமலப்பாமலயுே் 
உண்டு, கரத்்தராகிய நான் 
இரட்சகவரன்றுே், யாக்மகாபின் 
ேல்லேர் உன் மீட்பவரன்றுே் 
அறிந்துவகாள்ோய்.

17 நான் வேண்கலத்துக்குப் 
பதிலாகப் வபான்மனயுே், 
இருே்புக்குப் பதிலாக 
வேள்ளிமயயுே், ேரங்களுக்குப் 
பதிலாக வேண்கலத்மதயுே், 
கற்களுக்குப் பதிலாக 
இருே்மபயுே், ேரப்பண்ணி, 
உன் கண்காணிகமளச ்
சோதானமுள்ளேரக்ளுே், 
உன் தண்டற்காரமர 
நீதியுள்ளேரக்ளுோக்குமேன்.

18 இனிக் வகாடுமே உன் 
மதசத்திலுே், அழிவுே் 
நாசமுே் உன் எல்மலகளிலுே் 
மகட்கப்படோட்டாது; உன் 
ேதில்கமள இரட்சிப்வபன்றுே் 
உன்ோசல்கமளத் துதிவயன்றுே் 
வசால்லுோய்.

19 இனிச ்சூரியன் உனக்குப் 
பகலிமல வேளிசச்ோயிராேலுே், 
சந்திரன் தன் வேளிசச்த்தால் 

உனக்குப் பிரகாசியாேலுே், 
கரத்்தர் உனக்கு நித்திய 
வேளிசச்முே், உன் மதேமன 
உனக்கு ேகிமேயுோயிருப்பார.்

20 உன் சூரியன் இனி 
அஸ்தமிப்பதுமில்மல, உன் 
சந்திரன் ேமறேதுமில்மல; 
கரத்்தமர உனக்கு நித்திய 
வேளிசச்ோயிருப்பார;் உன் 
துக்கநாட்கள் முடிந்துமபாே்.

21 உன் ஜனங்கள் யாேருே் 
நீதிோன்களுே், 
என்மறக்குே் பூமிமயச ்
சுதந்தரிக்குங் குடிகளுே், 
நான் நட்ட கிமளகளுே், 
நான் ேகிமேப்படுே்படி 
என் கரங்களின் 
கிரிமயகளுோயிருப்பாரக்ள்.

சங்கீதே் 37:29 நீதிமான்கை் 
பூமிலயெ ்சுதந்தரித்துக்சகாை்டு, 
என்லைக்கும் அதிவை 
ோெமாயிருப்பாரக்ை்.

சங்கீதே் 72:11 ெகை ராஜாக்களும் 
அேலரப்பைிந்து சகாை்ோரக்ை்; 
ெகை ஜாதிகளும் அேலரெ ்
வெவிப்பாரக்ை்.

ஏசாயா 26:1 அக்காைத்திவை 
யூதாவதெத்திை் பாடப்படும் 
பாடட்ாேது: சபைனான நகரம் 
நமக்கு உை்டு; இரடச்ிப்லபவய 
அதை்கு மதிலும் அரணுமாக 
ஏை்படுத்துோர.்

2 ெத்தியத்லதக் 
லகக்சகாை்டுேருகிை நீதியுை்ை 
ஜாதி உை்வை பிரவேசிப்பதை்காக 
ோெை்கலைத் திைவுங்கை்.
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ஏசாயா 49:23 ராஜாக்கை் உன்லன 
ேைரக்்கும் தந்லதகளும், 
அேரக்ளுலடய நாயகிகை் உன் 
லகத்தாய்களுமாயிருப்பாரக்ை்; 
தலரயிவை முகங்குப்புை 
விழுந்து உன்லனப் பைிந்து, 
உன் காை்கைின் தூலை 
நக்குோரக்ை்; நான் கரத்்தர,் 
எனக்குக் காத்திருக்கிைேரக்ை் 
சேடக்ப்படுேதிை்லை என்பலத 
அப்சபாழுது அறிந்துசகாை்ோய்;

மயாோன் 
9:5 நான் உைகத்திலிருக்லகயிை் 
உைகத்திை்கு ஒைியாயிருக்கிவைன் 
என்ைார.்

மயாோன் 12:28 பிதாவே, உமது 
நாமத்லத மகிலமப்படுத்தும் 
என்ைார.் அப்சபாழுது: 
மகிலமப்படுத்திவனன், இன்னமும் 
மகிலமப்படுத்துவேன் என்கிை 
ெத்தம் ோனத்திலிருந்து 
உை்டாயிை்று.

மயாோன் 15:1 நான் சமய்யான 
திராடெ்ெச்ெடி, என் பிதா திராடெ்த் 
வதாடட்க்காரர.்

2 என்னிை் கனிசகாடாதிருக்கிை 
சகாடி எதுவோ அலத அேர ்
அறுத்துப்வபாடுகிைார;் 
கனிசகாடுக்கிை சகாடி 
எதுவோ, அது அதிக கனிகலைக் 
சகாடுக்கும்படி, அலதெ ்
சுத்தம்பை்ணுகிைார.்

மயாோன் 15:8 நீங்கை் மிகுந்த 
கனிகலைக் சகாடுப்பதினாை் என் 
பிதா மகிலமப்படுோர,் எனக்கும் 

சீேராயிருப்பீரக்ை்.

மராேர் 1:17 விசுோெத்தினாவை 
நீதிமான் பிலைப்பான் 
என்று எழுதியிருக்கிைபடி 
விசுோெத்தினாை் உை்டாகும் 
வதேநீதி விசுோெத்திை்சகன்று 
அந்தெ ்சுவிவெேத்தினாை் 
சேைிப்படுத்தப்படுகிைது.

மராேர் 
5:19 அன்றியும் ஒவர மனுேனுலடய 
கீை்ப்படியாலமயினாவை அவநகர ்
பாவிகைாக்கப்படட்துவபாை, 
ஒருேருலடய 
கீை்ப்படிதலினாவை அவநகர ்
நீதிமான்கைாக்கப்படுோரக்ை்.

எமபசியர் 2:10 ஏசனனிை், 
நை்கிரிலயகலைெ ்செய்கிைதை்கு 
நாம் கிறிஸ்து இவயசுவுக்குை் 
சிருே்டிக்கப்படட்ு, வதேனுலடய 
செய்லகயாயிருக்கிவைாம்; 
அலேகைிை் நாம் நடக்கும்படி 
அேர ்முன்னதாக அலேகலை 
ஆயத்தம்பை்ைியிருக்கிைார.்

2 மபதுரு 3:13 அேருலடய 
ோக்குத்தத்தத்தின்படிவய 
நீதி ோெமாயிருக்கும் 
புதிய ோனங்களும் புதிய 
பூமியும் உை்டாகுசமன்று 
காத்திருக்கிவைாம்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:12 அதை்குப் சபரிதும் 
உயரமுமான மதிலும், கிைக்வக 
மூன்று ோெை்கை், ேடக்வக 
மூன்று ோெை்கை், சதை்வக 
மூன்று ோெை்கை், வமை்வக மூன்று 
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ோெை்கை் ஆகப் பன்னிரை்டு 
ோெை்களும் இருந்தன.

13 ோெை்கைின் அருவக பன்னிரை்டு 
தூதரக்ைிருந்தாரக்ை்; அந்த 
ோெை்கைின்வமை் இஸ்ரவேை் 
ெந்ததியாராகிய பன்னிரை்டு 
வகாத்திரத்தாருலடய நாமங்களும் 
எழுதப்படட்ிருந்தன.

14 நகரத்தின் மதிலுக்குப் 
பன்னிரை்டு அஸ்திபாரக் 
கை்கைிருந்தன; அலேகை்வமை் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
பன்னிரை்டு அப்வபாஸ்தைரின் 
பன்னிரை்டு நாமங்களும் 
பதிந்திருந்தன.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 21:23 
நகரத்திை்கு சேைிெெ்ங்சகாடுக்கெ ்
சூரியனும் ெந்திரனும் 
அதை்கு வேை்டுேதிை்லை; 
வதேனுலடய மகிலமவய 
அலதப் பிரகாசிப்பித்தது, 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேவர அதை்கு 
விைக்கு.

24 இரடச்ிக்கப்படுகிை ஜனங்கை் 
அதின் சேைிெெ்த்திவை 
நடப்பாரக்ை் பூமியின் ராஜாக்கை் 
தங்கை் மகிலமலயயும் 
கனத்லதயும் அதை்குை்வை 
சகாை்டுேருோரக்ை்

25 அங்வக இராக்காைம் 
இை்ைாதபடியாை், அதின் ோெை்கை் 
பகலிை் அலடக்கப்படுேவத 
இை்லை.

26 உைகத்தாருலடய மகிலமலயயும் 
கனத்லதயும் அதை்குை்வை 
சகாை்டுேருோரக்ை்.

27 தீடட்ுை்ைதும் அருேருப்லபயும் 

சபாய்லயயும் 
நடப்பிக்கிைதுமாகிய ஒன்றும் 
அதிை் பிரவேசிப்பதிை்லை; 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேரின் 
ஜீேபுஸ்தகத்திை் 
எழுதப்படட்ேரக்ை் மாத்திரம் அதிை் 
பிரவேசிப்பாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின 
விமசஷே் 22:5 அங்வக 
இராக்காைமிராது; விைக்கும் 
சூரியனுலடய சேைிெெ்மும் 
அேரக்ளுக்கு வேை்டுேதிை்லை; 
வதேனாகிய கரத்்தவர 
அேரக்ை்வமை் பிரகாசிப்பார.் 
அேரக்ை் ெதாகாைங்கைிலும் 
அரொளுோரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; ெங்கீதம் 1:5; 
ெங்கீதம் 112:1-6; ஏொயா 57:13.

D01 மேசியாவின் அபிமஷகே்.
E06 மேசியாவின் மநாக்கமுே் 

பணிகளுே்.
E15 மேசியா ேகிை்சச்ியான 

வசய்திமயக் வகாண்டு 
ேருோர்.

H11 மேசியா ேகிமேப் 
படுத்தப்படுோர்.

     
ஏசாயா 61:1 கரத்்தராகிய 

மதேனுமடய ஆவியானேர் 
என்மேல் இருக்கிறார;் 
சிறுமேப்பட்டேரக்ளுக்குச ்
சுவிமசஷத்மத அறிவிக்கக் 
கரத்்தர் என்மன 
அபிமஷகே்பண்ணினார;் 
இருதயே் 
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வநாறுங்குண்டேரக்ளுக்குக் 
காயங்கட்டுதமலயுே், 
சிமறப்பட்டேரக்ளுக்கு 
விடுதமலமயயுே், 
கட்டுண்டேரக்ளுக்குக் 
கட்டவிை்த்தமலயுே் கூறவுே்,

2 கரத்்தருமடய அநுக்கிரக 
ேருஷத்மதயுே், நே்முமடய 
மதேன் நீதிமயச ்சரிக்கட்டுே் 
நாமளயுே் கூறவுே், துயரப்பட்ட 
அமனேருக்குே் ஆறுதல் 
வசய்யவுே்,

3 சீமயானிமல 
துயரப்பட்டேரக்மளச ்
சீர்ப்படுத்தவுே் அேரக்ளுக்குச ்
சாே்பலுக்குப் பதிலாகச ்
சிங்காரத்மதயுே், துயரத்துக்குப் 
பதிலாக ஆனந்த மதலத்மதயுே், 
ஒடுங்கின ஆவிக்குப் பதிலாகத் 
துதியின் உமடமயயுே் 
வகாடுக்கவுே், அேர் என்மன 
அனுப்பினார;் அேரக்ள் கரத்்தர் 
தே்முமடய ேகிமேக்வகன்று 
நாட்டின நீதியின் 
விருட்சங்கவளன்னப்படுோரக்ள்.

ஏசாயா 57:15 நித்தியோசியும் 
பரிசுத்தர ்என்கிை 
நாமமுை்ைேருமாகிய மகத்துேமும் 
உன்னதமுமானேர ்சொை்லுகிைார:் 
உன்னதத்திலும் பரிசுத்த 
ஸ்தைத்திலும் ோெம்பை்ணுகிை 
நான், பைிந்தேரக்ைின் 
ஆவிலய உயிரப்்பிக்கிைதை்கும், 
சநாறுங்கினேரக்ைின் 
இருதயத்லத 
உயிரப்்பிக்கிைதை்கும், 
சநாறுங்குை்டு பைிந்த 
ஆவியுை்ைேரக்ைிடத்திலும் 

ோெம்பை்ணுகிவைன்.

ேத்மதயு 3:16 இவயசு ஞானஸ்நானம் 
சபை்று, ஜைத்திலிருந்து 
கலரவயறினவுடவன, இவதா ோனம் 
அேருக்குத் திைக்கப்படட்து; வதே 
ஆவி புைாலேப்வபாை இைங்கி, 
தம்வமை் ேருகிைலதக் கை்டார.்

17 அன்றியும், ோனத்திலிருந்து 
ஒரு ெத்தம் உை்டாகி, இேர ்
என்னுலடய வநெகுமாரன், இேரிை் 
பிரியமாயிருக்கிவைன் என்று 
உலரத்தது.

ேத்மதயு 5:4 துயரப்படுகிைேரக்ை் 
பாக்கியோன்கை்; அேரக்ை் 
ஆறுதைலடோரக்ை்.

5 ொந்தகுைமுை்ைேரக்ை் 
பாக்கியோன்கை்; 
அேரக்ை் பூமிலயெ ்
சுதந்தரித்துக்சகாை்ளுோரக்ை்.

லுூக்கா 4:17 அப்சபாழுது ஏொயா 
தீரக்்கதரிசியின் புஸ்தகம் 
அேரிடத்திை் சகாடுக்கப்படட்து. 
அேர ்புஸ்தகத்லத விரித்தவபாது:

18 கரத்்தருலடய ஆவியானேர ்
என்வமலிருக்கிைார;் தரித்திரருக்குெ ்
சுவிவெேத்லதப் பிரெங்கிக்கும்படி 
என்லன அபிவேகம்பை்ைினார;் 
இருதயம் நருங்குை்டேரக்லைக் 
குைமாக்கவும், 
சிலைப்படட்ேரக்ளுக்கு 
விடுதலைலயயும், 
குருடருக்குப் பாரல்ேலயயும் 
பிரசித்தப்படுத்தவும், 
சநாறுங்குை்டேரக்லை 
விடுதலையாக்கவும்,

19 கரத்்தருலடய அநுக்கிரக 

ஏொயா
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ேருேத்லதப் பிரசித்தப்படுத்தவும், 
என்லன அனுப்பினார,் என்று 
எழுதியிருக்கிை இடத்லத அேர ்
கை்டு,

20 ோசித்து, புஸ்தகத்லதெ ்சுருடட்ி, 
பைிவிலடக்காரனிடத்திை் 
சகாடுத்து, உடக்ாரந்்தார.் 
சஜபஆையத்திலுை்ை 
எை்ைாருலடய கை்களும் 
அேரவ்மை் வநாக்கமாயிருந்தது.

21 அப்சபாழுது அேர ்அேரக்வைாவட 
வபெத்சதாடங்கி: உங்கை் காதுகை் 
வகடக் இந்த வேதோக்கியம் 
இன்லையத்தினம் நிலைவேறிை்று 
என்ைார.்

மயாோன் 1:32 பின்னும் வயாோன் 
ொடச்ியாகெ ்சொன்னது: 
ஆவியானேர ்புைாலேப்வபாை 
ோனத்திலிருந்திைங்கி, இேரவ்மை் 
தங்கினலதக் கை்வடன்.

33 நானும் இேலர அறியாதிருந்வதன்; 
ஆனாலும் ஜைத்தினாை் ஞான-
ஸ்நானங்சகாடுக்கும்படி என்லன 
அனுப்பினேர;் ஆவியானேர ்
இைங்கி யாரவ்மை் தங்குேலத நீ 
காை்பாவயா, அேவர பரிசுத்த 
ஆவியினாை் ஞானஸ்நானங்சகா-
டுக்கிைேசரன்று எனக்குெ ்சொ-
ை்லியிருந்தார.்

34 அந்தப்படிவய நான் கை்டு, இேவர 
வதேனுலடய குமாரன் என்று 
ொடச்ி சகாடுத்து ேருகிவைன் 
என்ைான்.

மயாோன் 15:11 என்னுலடய 
ெந்வதாேம் உங்கைிை் 
நிலைத்திருக்கும்படிக்கும், 
உங்கை் ெந்வதாேம் 

நிலைோயிருக்கும்படிக்கும், 
இலேகலை உங்களுக்குெ ்
சொன்வனன்.

2 வகாரிந்தியர் 
6:2 அநுக்கிரக காைத்திவை 
நான் உனக்குெ ்செவிசகாடுத்து, 
இரடெ்ைியநாைிவை உமக்கு 
உதவிசெய்வதன் என்று 
சொை்லியிருக்கிைாவர; இவதா, 
இப்சபாழுவத அநுக்கிரககாைம், 
இப்சபாழுவத இரடெ்ைிய நாை்.

2 வகாரிந்தியர் 7:9 இப்சபாழுது 
ெந்வதாேப்படுகிவைன்; நீங்கை் 
துக்கப்படட்தை்காக அை்ை, 
மனந்திரும்புகிைதை்வகதுோகத் 
துக்கப்படட்தை்காகவே 
ெந்வதாேப்படுகிவைன்; 
நீங்கை் ஒன்றிலும் எங்கைாை் 
நே்டப்படாதபடிக்கு, 
வதேனுக்வகை்ை துக்கம் 
அலடந்தீரக்வை.

10 வதேனுக்வகை்ை துக்கம் பின்பு 
மனஸ்தாபப்படுகிைதை்கு 
இடமிை்ைாமை் 
இரடச்ிப்புக்வகதுோன 
மனந்திரும்புதலை 
உை்டாக்குகிைது; சைைகிக 
துக்கவமா மரைத்லத 
உை்டாக்குகிைது.

வமலும் காை்க: #1; ெங்கீதம் 30:11; ஏொயா 12:1; 
எவெக்கிவயை் 16:8-13; வயாோன் 14:14-26; தீத்து 

3:4-6.

ஏொயா
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E20 மேசியா ஒரு புதிய 
உடன்படிக்மகமய 
ஏற்படுத்துோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

   
ஏசாயா 

61:4 அேரக்ள் வநடுங்காலே் 
பாைாய்க்கிடந்தமேகமளக் 
கட்டி பூரே்த்தில் 
நிரம்ூலோனமேகமள 
எடுப்பித்து தமலமுமற 
தமலமுமறயாய் இடிந்துகிடந்த 
பாைான பட்டணங்கமளப் 
புதிதாய்க்கட்டுோரக்ள்.

5 ேறுஜாதியார் நின்றுவகாண்டு 
உங்கள் ேந்மதகமள மேய்த்து, 
அந்நிய புத்திரர் உங்கள் 
பண்மணயாட்களுே், உங்கள் தி
ராட்சத்மதாட்டக்காரருோயிருப்
பாரக்ள்.

6 நீங்கமளா கரத்்தரின் 
ஆசாரியவரன்று 
வசால்லப்படுவீரக்ள்; 
உங்கமள நேது மதேனுமடய 
பணிவிமடக்காரவரன்பாரக்ள்; 
நீங்கள் ஜாதிகளின் வசல்ேத்மத 
அநுபவித்து, அேரக்ள் 
ேகிமேமயக்வகாண்டு 
மேன்மேபாராட்டுவீரக்ள்.

7 உங்கள் வேட்கத்துக்குப் 
பதிலாக இரண்டத்தமனயாய்ப் 
பலன் ேருே்; இலசம்சக்குப் 
பதிலாகத் தங்கள் பாகத்தில் 
சந்மதாஷப்படுோரக்ள்; 
அதினிமித்தே் தங்கள் மதசத்தில் 

இரட்டிப்பான சுதந்தரே் 
அமடோரக்ள்; நித்திய ேகிை்சச்ி 
அேரக்ளுக்கு உண்டாகுே்.

8 கரத்்தராகிய நான் 
நியாயத்மத விருே்பி, 
வகாள்மளப்வபாருளினால் 
இடப்பட்ட தகனபலிமய 
வேறுக்கிமறன், நான் அேரக்ள் 
கிரிமயமய உண்மேயாக்கி, 
அேரக்மளாமட நித்திய 
உடன்படிக்மக பண்ணுமேன்.

9 அேரக்ள் சந்ததியானது 
ஜாதிகளின் நடுவிலுே், அேரக்ள் 
சந்தானோனது ஜனங்களின் 
நடுவிலுே் அறியப்பட்டிருக்குே்; 
அேரக்மளப் பாரக்்கிற யாேருே் 
அேரக்ள் கரத்்தரால் ஆசீரே்ாதே் 
வபற்ற சந்ததிவயன்று 
அறிந்துவகாள்ோரக்ள்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
20:28 ஆலகயாை், 
உங்கலைக்குறித்தும், வதேன் 
தம்முலடய சுயரத்தத்தினாவை 
ெம்பாதித்துக்சகாை்ட தமது 
ெலபலய வமய்ப்பதை்குப் 
பரிசுத்த ஆவி உங்கலைக் 
கை்காைிகைாக லேத்த 
மந்லத முழுேலதயுங்குறித்தும், 
எெெ்ரிக்லகயாயிருங்கை்.

எபிவரயர் 8:8 அேரக்லைக் 
குை்ைப்படுத்தி, அேரக்லை 
வநாக்கி: இவதா, கரத்்தர ்
சொை்லுகிைசதன்னசேனிை்: 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்வதாடும் 
யூதா குடும்பத்வதாடும் நான் 
புது உடன்படிக்லகலய 
ஏை்படுத்துங்காைம் ேருகிைது.

ஏொயா
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9 அேரக்ளுலடய பிதாக்கலை 
எகிப்துவதெத்திலிருந்து 
சகாை்டுேரும்படிக்கு 
நான் அேரக்ளுலடய 
லகலயப் பிடித்தநாைிவை 
அேரக்வைாடு பை்ைின 
உடன்படிக்லகலயப்வபாை 
இது இருப்பதிை்லை; அந்த 
உடன்படிக்லகயிவை அேரக்ை் 
நிலைநிை்கவிை்லைவய, நானும் 
அேரக்லைப் புைக்கைித்வதன் 
என்று கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

10 அந்த நாடக்ளுக்குப்பின்பு நான் 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்தாவராவட 
பை்ணும் உடன்படிக்லகயாேது: 
என்னுலடய பிரமாைங்கலை 
அேரக்ளுலடய மனதிவை லேத்து, 
அேரக்ளுலடய இருதயங்கைிை் 
அலேகலை எழுதுவேன்; நான் 
அேரக்ை் வதேனாயிருப்வபன், 
அேரக்ை் என் ஜனமாயிருப்பாரக்ை்.

11 அப்சபாழுது சிறியேன் 
முதை்சகாை்டு 
சபரியேன்ேலரக்கும் எை்ைாரும் 
என்லன அறிோரக்ை்; ஆலகயாை், 
கரத்்தலர அறிந்துசகாை் என்று 
ஒருேன் தன் அயைானுககும், 
ஒருேன் தன் ெவகாதரனுக்கும் 
வபாதிக்கவேை்டுேதிை்லை.

12 ஏசனனிை் நான் அேரக்ை் 
அநியாயங்கலைக் 
கிருலபயாய் மன்னித்து, 
அேரக்ை் பாேங்கலையும் 
அக்கிரமங்கலையும் இனி 
நிலனயாமலிருப்வபன் என்று 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

13 புது உடன்படிக்லக என்று 
அேர ்சொை்லுகிைதினாவை 
முந்தினலதப் பைலமயாக்கினார;் 

ஏொயா

பைலமயானதும் 
நாை்படட்துமாயிருக்கிைது 
உருேழிந்துவபாகக் காைம் 
ெமீபித்திருக்கிைது.

1 மபதுரு 2:9 நீங்கவைா, உங்கலை 
அந்தகாரத்தினின்று தம்முலடய 
ஆெெ்ரியமான ஒைியினிடத்திை்கு 
ேரேலைத்தேருலடய 
புை்ைியங்கலை 
அறிவிக்கும்படிக்குத் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட் 
ெந்ததியாயும், ராஜரீகமான 
ஆொரியக்கூடட்மாயும், பரிசுத்த 
ஜாதியாயும், அேருக்குெ ்
சொந்தமான ஜனமாயும் 
இருக்கிறீரக்ை்.

1 மபதுரு 5:1 உங்கைிலுை்ை மூப்ப-
ருக்கு உடன்மூப்பனும், கிறிஸ்துவி-
ன் பாடுகளுக்குெ ்ொடச்ியும், இனி 
சேைிப்படும் மகிலமக்குப் பங்கா-
ைியுமாயிருக்கிை நான் புத்திசொ-
ை்லுகிைசதன்னசேன்ைாை்:

2 உங்கைிடத்திலுை்ை 
வதேனுலடய மந்லதலய 
நீங்கை் வமய்த்து, கடட்ாயமாய் 
அை்ை, மனப்பூரே்மாயும், 
அேைடெ்ைமான ஆதாயத்திை்காக 
அை்ை, உை்ொக மனவதாடும்,

3 சுதந்தரத்லத இறுமாப்பாய் 
ஆளுகிைேரக்ைாக அை்ை, 
மந்லதக்கு மாதிரிகைாகவும், 
கை்காைிப்புெ ்செய்யுங்கை்.

4 அப்படிெ ்செய்தாை் பிரதான 
வமய்ப்பர ்சேைிப்படும்வபாது 
மகிலமயுை்ை ோடாத கிரீடத்லதப் 
சபறுவீரக்ை்.
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வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:6 நம்மிடத்திை் அன்புகூரந்்து 
தமது இரத்தத்தினாவை 
நம்முலடய பாேங்கைை 
நம்லமக் கழுவி, தம்முலடய 
பிதாோகிய வதேனுக்கு 
முன்பாக நம்லம ராஜாக்களும் 
ஆொரியரக்ளுமாக்கின 
அேருக்கு மகிலமயும் 
ேை்ைலமயும் என்சைன்லைக்கும் 
உை்டாயிருப்பதாக. ஆசமன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:10 எங்கை் வதேனுக்குமுன்பாக 
எங்கலை ராஜாக்களும் 
ஆொரியரக்ளுமாக்கினீர;் நாங்கை் 
பூமியிவை அரொளுவோசமன்று 
புதிய பாடல்டப் பாடினாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின 
விமசஷே் 20:6 முதைாம் 
உயிரத்்சதழுதலுக்குப் பங்குை்ைேன் 
பாக்கியோனும் 
பரிசுத்தோனுமாயிருக்கிைான்; 
இேரக்ை்வமை் இரை்டாம் 
மரைத்திை்கு அதிகாரமிை்லை. 
இேரக்ை் வதேனுக்கும் 
கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக, 
ஆொரியராயிருந்து, அேவராவடகூட 
ஆயிரம் ேருேம் அரொளுோரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

G05 மேசியா அதிகக் கனிகமளக் 
காண்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 61:10 கரத்்தருக்குள் பூரி-
ப்பாய் ேகிழுகிமறன்; என் மத-
ேனுக்குள் என் ஆத்துோ களி-
கூர்ந்திருக்கிறது; ேணோளன் 
ஆபரணங்களினால் தன்மன 
அலங்கரித்துக்வகாள்ளுகிறத-
ற்குே், ேணோட்டி நமககளி-
னால் தன்மனச ்சிங்காரித்து-
க்வகாள்ளுகிறதற்குே் ஒப்பாக, 
அேர் இரட்சிப்பின் ேஸ்திரங்க-
மள எனக்கு உடுத்தி, நீதியின் 
சால்மேமய எனக்குத் தரித்தார.்

11 பூமி தன் பூண்டுகமள விமள-
விப்பதுமபாலவுே் மதாட்டே் 
தன்னில் விமதக்கப்பட்டமே-
கமள முமளவிப்பதுமபாலவுே் 
கரத்்தராகிய ஆண்டேர் எல்லா 
ஜாதிகளுக்குே் முன்பாக நீதிமய-
யுே் துதிமயயுே் முமளக்கப்ப-
ண்ணுோர.்

ஆதியாகேே் 3:11 அப்சபாழுது 
அேர:் நீ நிரே்ாைி என்று 
உனக்கு அறிவித்தேன் யார?் 
புசிக்கவேை்டாம் என்று நான் 
உனக்கு விைக்கின விருடெ்த்தின் 
கனிலயப் புசித்தாவயா என்ைார.்

ஏொயா
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லுூக்கா 1:46 அப்சபாழுது 
மரியாை்: என் ஆத்துமா கரத்்தலர 
மகிலமப்படுத்துகிைது,

47 என் ஆவி என் இரடெ்கராகிய 
வதேனிை் கைிகூருகிைது.

2 வகாரிந்தியர் 5:2 ஏசனனிை், 
இந்தக் கூடாரத்திவை நாம் தவித்து, 
நம்முலடய பரம ோெஸ்தைத்லத-
த் தரித்துக்சகாை்ை மிகவும் ோ-
ஞ்லெயுை்ைேரக்ைாயிருக்கிவைாம்;

3 தரித்துக்சகாை்டேரக்ைானாை், 
நிரே்ாைிகைாய்க் 
காைப்படமாடவ்டாம்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 3:5 
சஜயங்சகாை்ளுகிைேசனேவனா 
அேனுக்கு சேை்ேஸ்திரம் 
தரிப்பிக்கப்படும்; 
ஜீேபுஸ்தகத்திலிருந்து 
அேனுலடய நாமத்லத நான் 
கிறுக்கிப்வபாடாமை், என் பிதா 
முன்பாகவும் அேருலடய தூதர ்
முன்பாகவும் அேன் நாமத்லத 
அறிக்லகயிடுவேன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 3:18 
நான்: நீ ஐசுேரியோனாகும்படிக்கு 
சநருப்பிவை புடமிடப்படட் 
சபான்லனயும், உன் 
நிரே்ாைமாகிய அேைடெ்ைம் 
வதான்ைாதபடிக்கு நீ 
உடுத்திக்சகாை்ேதை்கு 
சேை்ேஸ்திரங்கலையும் 
என்னிடத்திவை 
ோங்கிக்சகாை்ைவும், நீ 
பாரல்ேயலடயும்படிக்கு உன் 
கை்களுக்குக் கலிக்கம்வபாடவும் 
வேை்டுசமன்று உனக்கு 

ஆவைாெலன சொை்லுகிவைன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
7:14 அதை்கு நான் ஆை்டேவன, 
அது உமக்வக சதரியும் 
என்வைன். அப்சபாழுது 
அேன்: இேரக்ை் மிகுந்த 
உபத்திரேத்திலிருந்து ேந்தேரக்ை்; 
இேரக்ை் தங்கை் அங்கிகலை 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
இரத்தத்திவை வதாய்த்து 
சேளுத்தேரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:7 நாம் ெந்வதாேப்படட்ுக் 
கைிகூரந்்து அேருக்குத் 
துதிசெலுத்தக்கடவோம். 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
கலியாைம் ேந்தது, 
அேருலடய மலனவி தன்லன 
ஆயத்தம்பை்ைினாை் என்று 
சொை்ைக் வகடவ்டன்.

8 சுத்தமும் பிரகாெமுமான சமை்லிய 
ேஸ்திரம் தரித்துக்சகாை்ளும்படி 
அேளுக்கு அைிக்கப்படட்து; 
அந்த சமை்லியேஸ்திரம் 
பரிசுத்தோன்களுலடய நீதிகவை.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; ஆதியாகமம் 2:25; 
ஆதியாகமம் 3:7-15; பிலிப்பியர ்4:4; 1 வபதுரு 1:3-9; 

1 வபதுரு 2:9.

ஏொயா
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E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 62:1 சீமயானினிமித்தமுே் 
எருசமலமினிமித்தமுே் நான் 
ேவுனோயிராேலுே், அதின் 
நீதி பிரகாசத்மதப்மபாலவுே், 
அதின் இரட்சிப்பு எரிகிற 
தீேட்டிமயப்மபாலவுே் 
வேளிப்படுேட்டுே் அேராேலுே் 
இருப்மபன்.

2 ஜாதிகள் உன் நீதிமயயுே், 
சகல ராஜாக்களுே் உன் 
ேகிமேமயயுே் காண்பாரக்ள்; 
கரத்்தருமடய ோய் 
வசால்லுே் புது நாேத்தால் நீ 
அமைக்கப்படுோய்.

3 நீ கரத்்தருமடய மகயில் 
அலங்காரோன கிரடீமுே், 
உன் மதேனுமடய கரத்தில் 
ராஜமுடியுோயிருப்பாய்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
9:15 அதை்குக் கரத்்தர ்நீ வபா; 
அேன் புைஜாதிகளுக்கும் 
ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேை் 
புத்திரருக்கும் என்னுலடய 
நாமத்லத அறிவிக்கிைதை்காக 
நான் சதரிந்துசகாை்ட 
பாத்திரமாயிருக்கிைான்.

1 வகாரிந்தியர் 9:25 பந்தயத்திை்குப் 
வபாராடுகிை யாேரும் 

எை்ைாேை்றிவையும் 
இெல்ெயடக்கமாயிருப்பாரக்ை். 
அேரக்ை் அழிவுை்ை கிரீடத்லதப் 
சபறும்படிக்கு அப்படிெ ்
செய்கிைாரக்ை், நாவமா 
அழிவிை்ைாத கிரீடத்லதப் 
சபறும்படிக்கு அப்படிெ ்
செய்கிவைாம்.

பிலிப்பியர் 4:1 ஆதைாை், என-
க்குப் பிரியமும் ோஞ்லெயுமான 
ெவகாதரவர, எனக்குெ ்ெந்வதாேமும் 
கிரீடமுமானேரக்வை, பிரியமானே-
ரக்வை, இந்தப்படிவய கரத்்தருக்குை் 
நிலைத்திருங்கை்.

2 தீமோத்மதயு 4:8 இதுமுதை் 
நீதியின் கிரீடம் எனக்காக 
லேக்கப்படட்ிருக்கிைது, 
நீதியுை்ை நியாயாதிபதியாகிய 
கரத்்தர ்அந்நாைிவை அலத 
எனக்குத் தந்தருளுோர;் 
எனக்கு மாத்திரமை்ை, அேர ்
பிரென்னமாகுதலை விரும்பும் 
யாேருக்கும் அலதத் தந்தருளுோர.்

யாக்மகாபு 1:12 
வொதலனலயெ ்ெகிக்கிை மனுேன் 
பாக்கியோன்; அேன் 
உத்தமசனன்று விைங்கினபின்பு 
கரத்்தர ்தம்மிடத்திை் 
அன்புகூருகிைேரக்ளுக்கு 
ோக்குத்தத்தம் பை்ைின 
ஜீேகிரீடத்லதப் சபறுோன்.

1 மபதுரு 5:4 அப்படிெ ்
செய்தாை் பிரதான வமய்ப்பர ்
சேைிப்படும்வபாது மகிலமயுை்ை 
ோடாத கிரீடத்லதப் சபறுவீரக்ை்.
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வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
2:10 நீ படப்வபாகிை 
பாடுகலைக்குறித்து எே்ேைவும் 
பயப்படாவத; இவதா, நீங்கை் 
வொதிக்கப்படும்சபாருடட்ாகப் 
பிொொனேன் உங்கைிை் சிைலரக் 
காேலிை் வபாடுோன்; பத்துநாை் 
உபத்திரப்படுவீரக்ை். ஆகிலும் நீ 
மரைபரியந்தம் உை்லமயாயிரு, 
அப்சபாழுது ஜீேகிரீடத்லத 
உனக்குத் தருவேன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
2:17 ஆவியானேர ்
ெலபகளுக்குெ ்சொை்லுகிைலதக் 
காதுை்ைேன் வகடக்க்கடேன்; 
சஜயங்சகாை்ளுகிைேனுக்கு 
நான் மலைோன மன்னாலேப் 
புசிக்கக்சகாடுத்து, 
அேனுக்கு சேை்லமயான 
குறிக்கை்லையும், அந்தக் 
கை்லின்வமை் எழுதப்படட்தும் 
அலதப் சபறுகிைேவனயன்றி 
வேசைாருேனும் 
அறியக்கூடாததுமாகிய புதிய 
நாமத்லதயும் சகாடுப்வபன் 
என்சைழுது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
3:11 இவதா, சீக்கிரமாய் 
ேருகிவைன்; ஒருேனும் 
உன் கிரீடத்லத 
எடுத்துக்சகாை்ைாதபடிக்கு 
உனக்குை்ைலதப் 
பை்றிக்சகாை்டிரு.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
4:4 அந்தெ ்சிங்காெனத்லதெ ்
சூை இருபத்துநான்கு 

சிங்காெனங்கைிருந்தன; 
இருபத்துநான்கு மூப்பரக்ை் 
சேை்ேஸ்திரந்தரித்து, தங்கை் 
சிரசுகைிை் சபான்முடி சூடி 
அந்தெ ்சிங்காெனங்கைின்வமை் 
உடக்ாரந்்திருக்கக்கை்வடன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
4:10 இருபத்துநான்கு மூப்பரக்ளும் 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிைேருக்கு 
முன்பாக ேைக்கமாய் 
விழுந்து, ெதாகாைங்கைிலும் 
உயிவராடிருக்கிைேலரத் 
சதாழுதுசகாை்டு, 
தங்கை் கிரீடங்கலைெ ்
சிங்காெனத்திை்குமுன்பாக 
லேத்து:

11 கரத்்தாவே, வதேரீர,் 
மகிலமலயயும் கனத்லதயும் 
ேை்ைலமலயயும் 
சபை்றுக்சகாை்ளுகிைதை்குப் 
பாத்திரராயிருக்கிறீர,் 
நீவர ெகைத்லதயும் 
சிருே்டித்தீர,் உம்முலடய 
சித்தத்தினாவை அலேகை் 
உை்டாயிருக்கிைலேகளும் சிருே்
டிக்கப்படட்லேகளுமாயிருக்கிைது 
என்ைாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 12:1 
அன்றியும் ஒரு சபரிய அலடயாைம் 
ோனத்திவை காைப்படட்து; ஒரு 
ஸ்திரீ சூரியலன அைிந்திருந்தாை், 
அேை் பாதங்கைின் கீவை 
ெந்திரனும், அேை் சிரசின்வமை் 
பன்னிரை்டு நடெ்த்திரங்களுை்ை 
கிரீடமும் இருந்தன.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; மத்வதயு 27:29; 
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1 சதெவைானிக்வகயர ்2:19; சேைிப்படுத்தின 
விவெேம் 6:2; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 14:14.

B20 தன் ஜனங்கள் மீதான 
இராஜாவின் அன்பு.

B23 மதேன் ேற்றுே் மேசியாவின் 
கிருமப.

E20 மேசியா ஒரு புதிய 
உடன்படிக்மகமய 
ஏற்படுத்துோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 62:4 நீ இனிக் மகவிடப்ப-
ட்டேள் என்னப்படாேலுே், உன் 
மதசே் இனிப் பாைான மதசவே-
ன்னப்படாேலுே், நீ எப்சி என்றுே், 
உன் மதசே் பியூலா என்றுே் வசா-
ல்லப்படுே்; கரத்்தர் உன்மேல் 
பிரியோயிருக்கிறார;் உன் மதசே் 
ோை்க்மகப்படுே்.

5 ோலிபன் கன்னிமகமய 
விோகே்பண்ணுேதுமபால, 
உன் ேக்கள் உன்மன 
விோகே்பண்ணுோரக்ள்; 
ேணோளன் 
ேணோட்டியின்மேல் 
ேகிை்சச்ியாயிருப்பதுமபால, 
உன் மதேன் உன்மேல் 
ேகிை்சச்ியாயிருப்பார.்

6 எருசமலமே, உன் 
ேதில்களின்மேல் பகல்முழுதுே், 
இராமுழுதுே் ஒருக்காலுே் 
ேவுனோயிராத ஜாேக்காரமரக் 
கட்டமளயிடுகிமறன். கரத்்தமரப் 
பிரஸ்தாபே்பண்ணுகிறேரக்மள, 

நீங்கள் 
அேரிக்மகயாயிருக்கலாகாது.

7 அேர் எருசமலமே 
ஸ்திரப்படுத்தி, 
பூமியிமல அமதப் 
புகை்சச்ியாக்குே்ேமரக்குே் 
அேமர 
அேர்ந்திருக்கவிடாதிருங்கள்.

8 இனி நான் உன் தானியத்மத 
உன் சத்துருக்களுக்கு 
ஆகாரோகக்வகாமடன்; உன் 
பிரயாசத்தினாலாகிய உன் 
திராட்சரசத்மத அந்நிய புத்திரர் 
குடிப்பதுமில்மலவயன்று கரத்்தர் 
தேது ேலதுகரத்தின்மேலுே் 
தேது ேல்லமேயுள்ள 
புயத்தின்மேலுே் ஆமணயிட்டார.்

9 அமதச ்மசரத்்தேரக்மள 
அமதப் புசித்துக் கரத்்தமரத் 
துதிப்பாரக்ள்; அமதக் 
கூட்டிமேத்தேரக்மள 
என் பரிசுத்த ஸ்தலத்தின் 
பிராகாரங்களில் அமதக் 
குடிப்பாரக்ள்.

ஓசியா 2:20 உை்லமயாய் 
உன்லன எனக்கு 
நியமித்துக்சகாை்ளுவேன்; நீ 
கரத்்தலர அறிந்துசகாை்ளுோய்.

21 அக்காைத்திை் நான் 
மறுசமாழிசகாடுப்வபன் 
என்று கரத்்தர ்சொை்லுகிைார;் 
நான் ோனங்களுக்கு 
மறுசமாழிசகாடுப்வபன், அலேகை் 
பூமிக்கு மறுசமாழி சகாடுக்கும்.

ஏசாயா 54:6 லகவிடப்படட்ு 
மனம்சநாந்தேைான 
ஸ்திரீலயப்வபாைவும், 
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இைம் பிராயத்திை் 
விோகஞ்செய்து தை்ைப்படட் 
மலனவிலயப்வபாைவும் இருக்கிை 
உன்லனக் கரத்்தர ்அலைத்தார ்
என்று உன் வதேன் சொை்லுகிைார.்

7 இலமப்சபாழுது உன்லனக் 
லகவிடவ்டன்; ஆனாலும் 
உருக்கமான இரக்கங்கைாை், 
உன்லனெ ்வெரத்்துக்சகாை்வேன்.

வசப்பனியா 
3:17 உன் வதேனாகிய கரத்்தர ்
உன் நடுவிை் இருக்கிைார;் 
அேர ்ேை்ைலமயுை்ைேர,் அேர ்
இரடச்ிப்பார;் அேர ்உன்வபரிை் 
ெந்வதாேமாய் மகிை்ந்து 
தம்முலடய அன்பினிமித்தம் 
அமரந்்திருப்பார;் அேர ்உன்வபரிை் 
சகம்பீரமாய்க் கைிகூருோர.்

லுூக்கா 12:32 பயப்படாவத 
சிறுமந்லதவய, உங்களுக்கு 
ராஜ்யத்லதக் சகாடுக்க 
உங்கை்பிதா பிரியமாயிருக்கிைார.்

லுூக்கா 15:7 அதுவபாை, 
மனந்திரும்ப அேசியமிை்ைாத 
சதாை்ணூை்சைான்பது 
நீதிமான்கலைக்குறித்துெ ்
ெந்வதாேம் உை்டாகிைலதப் 
பாரக்்கிலும் மனந்திரும்புகிை 
ஒவர பாவியினிமித்தம் 
பரவைாகத்திை் மிகுந்த ெந்வதாேம் 
உை்டாயிருக்கும் என்று 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன்.

மயாோன் 3:29 மைோடட்ிலய 
உலடயேவன மைோைன்; 
மைோைனுலடய வதாைவனா 

அருவக நின்று, அேருலடய 
சொை்லைக் வகடக்ிைேனாய் 
மைோைனுலடய 
ெத்தத்லதக் குறித்து மிகவும் 
ெந்வதாேப்படுகிைான்; இந்தெ ்
ெந்வதாேம் இப்சபாழுது எனக்குெ ்
ெம்பூரைமாயிை்று.

மயாோன் 15:11 என்னுலடய 
ெந்வதாேம் உங்கைிை் 
நிலைத்திருக்கும்படிக்கும், 
உங்கை் ெந்வதாேம் 
நிலைோயிருக்கும்படிக்கும், 
இலேகலை உங்களுக்குெ ்
சொன்வனன்.

மராேர் 9:27 அை்ைாமலும் 
இஸ்ரவேை் புத்திரருலடய 
இைக்கம் ெமுத்திரத்தின் 
மைைத்தலனயாயிருந்தாலும், 
மீதியாயிருப்பேரக்ை் மாத்திரம் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்சைன்றும்;

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:7 நாம் ெந்வதாேப்படட்ுக் 
கைிகூரந்்து அேருக்குத் 
துதிசெலுத்தக்கடவோம். 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
கலியாைம் ேந்தது, 
அேருலடய மலனவி தன்லன 
ஆயத்தம்பை்ைினாை் என்று 
சொை்ைக் வகடவ்டன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:9 பின்பு, கலடசியான 
ஏழு ோலதகைாை் நிலைந்த 
ஏழு கைெங்கலையுலடய 
அந்த ஏழு தூதரிை் ஒருேன் 
என்னிடத்திை் ேந்து: நீ இங்வக 
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ோ, ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
மலனவியாகிய மைோடட்ிலய 
உனக்குக் காை்பிக்கிவைன் என்று 
சொை்லி,

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #5; உபாகமம் 4:31; 
உபாகமம் 30:9; உபாகமம் 31:6,8,16-18; வயாசுோ 

1:5; 1 ொமுவேை் 12:22; 1 இராஜாக்கை் 19:10; 1 
நாைாகமம் 16:31; ெங்கீதம் 16:11; ெங்கீதம் 94:14; 
ஏொயா 49:14-16; ஏொயா 53:10; ஏொயா 54:1,6,7; 

ஏொயா 60:10; ஏொயா 62:12; எவரமியா 32:41; 
எவெக்கிவயை் 20:41; ஓசியா 1:7-11; வயாோன் 17:13; 

வராமர ்14:17; பிலிப்பியர ்2:2; சேைிப்படுத்தின 
விவெேம் 21:2.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

E22 மேசியாவின் ஊழியர்கள் 
ஆசீர்ேதிக்கப்படுோர்கள்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

     
ஏசாயா 62:10 ோசல்கள் 

ேழியாய்ப் பிரமேசியுங்கள், 
பிரமேசியுங்கள்; 
ஜனத்துக்கு ேழிமயச ்
வசே்மேப்படுத்துங்கள், 
பாமதமய உயரத்்துங்கள், 
உயரத்்துங்கள்; 
அதிலுள்ள கற்கமளப் 
வபாறுக்கிப்மபாடுங்கள்; 
ஜனங்களுக்காகக் வகாடிமய 
ஏற்றுங்கள்.

11 நீங்கள் சீமயான் குோரத்திமய 
மநாக்கி: இமதா உன் இரட்சிப்பு 
ேருகிறது, இமதா, அேர் 
அருளுே் பலன் அேமராடுே், 

அேர் வசய்யுே் பிரதிபலன் 
அேர் முன்பாகவுே் ேருகிறது 
என்று வசால்லுங்கள் என்று, 
கரத்்தர் பூமியின் கமடயாந்தரே் 
ேமரக்குே் கூறுகிறார.்

12 அேரக்மளப் பரிசுத்த 
ஜனவேன்றுே், கரத்்தரால் 
மீட்கப்பபட்டேரக்வளன்றுே் 
வசால்லுோரக்ள்; நீ 
மதடிக்வகாள்ளப்பட்டவதன்றுே், 
மகவிடப்படாத நகரவேன்றுே் 
வபயரவ்பறுோய்.

யாத்திராகேே் 17:15 வமாவெ ஒரு 
பலிபீடத்லதக் கடட்ி, அதை்கு 
வயவகாோநிசி என்று வபரிடட்ு,

ஏசாயா 11:10 அக்காைத்திவை, 
ஜனங்களுக்குக் சகாடியாக 
நிை்கும் ஈொயின் வேருக்காக 
ஜாதிகை் விொரித்துக் வகடப்ாரக்ை்; 
அேருலடய தாபரஸ்தைம் 
மகிலமயாயிருக்கும்,

ேத்மதயு 1:21 அேை் ஒரு 
குமாரலனப் சபறுோை், அேருக்கு 
இவயசு என்று வபரிடுோயாக; 
ஏசனனிை் அேர ்தமது ஜனங்கைின் 
பாேங்கலை நீக்கி அேரக்லை 
இரடச்ிப்பார ்என்ைான்.

ேத்மதயு 3:3 கரத்்தருக்கு 
ேழிலய ஆயத்தப்படுத்துங்கை்; 
அேருக்குப் பாலதகலைெ ்
செே்லேபை்ணுங்கை் 
என்று ேனாந்தரத்திை் 
கூப்பிடுகிைேனுலடய 
ெத்தம் உை்சடன்று, 
ஏொயா தீரக்்கதரிசியினாை் 

ஏொயா



439

சொை்ைப்படட்ேன் இேவன.

ேத்மதயு 21:5 தீரக்்கதரிசியினாை் 
உலரக்கப்படட்து நிலைவேறும்படி 
இசதை்ைாம் நடந்தது.

லுூக்கா 1:17 பிதாக்களுலடய 
இருதயங்கலைப் 
பிை்லைகைிடத்திை்கும், 
கீை்ப்படியாதேரக்லை 
நீதிமான்களுலடய ஞானத்திை்கும் 
திருப்பி, உத்தமமான 
ஜனத்லதக் கரத்்தருக்கு 
ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக, அேன் 
எலியாவின் ஆவியும் பைமும் 
உலடயேனாய் அேருக்கு முன்வன 
நடப்பான் என்ைான்.

மயாோன் 3:14 ெரப்்பமானது 
வமாவெயினாை் ேனாந்தரத்திவை 
உயரத்்தப்படட்து வபாை 
மனுேகுமாரனும்,

மராேர் 10:18 இப்படியிருக்க, 
அேரக்ை் வகை்விப்படவிை்லையா 
என்று வகடக்ிவைன்; 
வகை்விப்படட்ாரக்ை், அலேகைின் 
ெத்தம் பூமிசயங்கும் அலேகைின் 
ேெனங்கை் பூெெ்க்கரத்துக் 
கலடசிேலரக்கும் செை்லுகிைவத.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 22:12 
இவதா, சீக்கிரமாய் ேருகிவைன்; 
அேனேனுலடய கிரிலயகைின்படி 
அேனேனுக்கு நான் அைிக்கும் 
பைன் என்வனாவடகூட ேருகிைது.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; உபாகமம் 7:6; 
உபாகமம் 26:19; உபாகமம் 28:9; ெங்கீதம் 98:1-3; 
உன்னதப்பாடட்ு 5:10; ஏொயா 18:3; ஏொயா 49:22; 
ஏொயா 57:14; ஏொயா 59:19; மாை்கு 16:15; வராமர ்

10:11-18.

D05 மேசியாமே மீட்பராக 
இருப்பார்.

D06 மேசியாமே ஆமலாசகராக 
இருப்பார்.

F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

ஏசாயா 63:1 ஏமதாமிலுே் 
அதிலுள்ள மபாஸ்றா 
பட்டணத்திலுமிருந்து, 
சாயந்தீர்ந்த 
ேஸ்திரங்களுமடயேராகவுே், 
ேகத்துேோய் 
உடுத்திருக்கிறேராகவுே், தேது 
ேகத்தான ேல்லமேயிமல 
எழுந்தருளினேராகவுே் ேருகிற 
இேர் யார?் நீதியாய்ப் மபசி 
இரட்சிக்க ேல்லேராகிய 
நான்தாமன.

2 உே்முமடய உடுப்புச ்
சிேப்பாகவுே், 
உே்முமடய ேஸ்திரங்கள் 
ஆமலமய மிதிக்கிறேன் 
ேஸ்திரங்கள்மபாலவுே் 
இருக்கிறவதன்ன?

3 நான் ஒருேனாய் 
ஆமலமய மிதித்மதன்; 
ஜனங்களில் ஒருேனுே் 
என்மனாடிருந்ததில்மல, நான் 
என் மகாபத்திமல அேரக்மள 
மிதித்து, என் உக்கிரத்திமல 
அேரக்மள நசுக்கிப்மபாட்மடன்; 
அதினால் அேரக்ள் இரத்தே் என் 
ேஸ்திரங்களின்மேல் வதறித்தது, 
என் உடுப்மபவயல்லாே் 
கமறப்படுத்திக்வகாண்மடன்.
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4 நீதிமயச ்சரிக்கட்டுே் 
நாள் என் ேனதிலிருந்தது; 
என்னுமடயேரக்மள மீட்குே் 
ேருஷே் ேந்தது.

5 நான் பாரத்்மதன், 
துமணவசய்ோர் 
ஒருேருமில்மல; தாங்குோர் 
ஒருேருமில்மல என்று 
ஆசச்ரியப்பட்மடன்; அப்வபாழுது 
என் புயமே எனக்கு இரட்சிப்பாகி, 
என் உக்கிரமே என்மனத் 
தாங்கிற்று.

6 நான் என் மகாபத்திமல 
ஜனங்கமள மிதித்து, என் 
உக்கிரத்திமல அேரக்மள 
வேறியாக்கி, அேரக்ள் 
சாரத்மதத் தமரயிமல 
இறங்கப்பண்ணிமனன்.

லுூக்கா 12:50 ஆகிலும் 
நான் முழுகவேை்டிய ஒரு 
ஸ்நானமுை்டு அது முடியுமைவும் 
எே்ேைவோ சநருக்கப்படுகிவைன்.

மயாோன் 16:32 இவதா, நீங்கை் 
சிதறுை்டு, அேனேன் தன்தன் 
இடத்துக்குப் வபாய், என்லனத் 
தனிவய விடட்ுவிடுங்காைம் ேரும்; 
அது இப்சபாழுது ேந்திருக்கிைது; 
ஆனாலும் நான் தனித்திவரன், பிதா 
என்னுடவனகூட இருக்கிைார.்

எபிவரயர் 1:3 இேர ்அேருலடய 
மகிலமயின் பிரகாெமும், 
அேருலடய தன்லமயின் 
சொரூபமுமாயிருந்து, 
ெரே்த்லதயும் தம்முலடய 
ேை்ைலமயுை்ை ேெனத்தினாவை 
தாங்குகிைேராய், தம்மாவைதாவம 

நம்முலடய பாேங்கலை 
நீக்கும் சுத்திகரிப்லப 
உை்டுபை்ைி, உன்னதத்திலுை்ை 
மகத்துேமானேருலடய 
ேைதுபாரிெத்திவை உடக்ாரந்்தார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 14:19 
அப்சபாழுது அந்தத் தூதன் தன் 
அரிோலைப் பூமியின் வமவை நீடட்ி, 
பூமியின் திராடெ்ப்பைங்கலை 
அறுத்து, வதேனுலடய 
வகாபாக்கிலனசயன்னும் சபரிய 
ஆலையிவை வபாடட்ான்.

20 நகரத்திை்குப் புைம்வபயுை்ை அந்த 
ஆலையிவை அது மிதிக்கப்படட்து; 
அந்த ஆலையிலிருந்து 
ஆயிரத்தறுநூறு ஸ்தாதி தூரத்திை்கு 
இரத்தம் புைப்படட்ுக் குதிலரகைின் 
கடிோைங்கை்மடட்ும் 
சபருகிேந்தது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:13 இரத்தத்திை் 
வதாய்க்கப்படட் ேஸ்திரத்லதத் 
தரித்திருந்தார;் அேருலடய நாமம் 
வதேனுலடய ோரத்்லத என்பவத.

14 பரவைாகத்திலுை்ை 
வெலனகை் சேை்லமயும் 
சுத்தமுமான சமை்லிய 
ேஸ்திரந்தரித்தேரக்ைாய், 
சேை்லைக்குதிலரகைின்வமை் ஏறி, 
அேருக்குப் பின்சென்ைாரக்ை்.

15 புைஜாதிகலை சேடட்ும்படிக்கு 
அேருலடய ோயிலிருந்து 
கூரல்மயான படட்யம் 
புைப்படுகிைது; இருப்புக்வகாைாை் 
அேரக்லை அரொளுோர;் அேர ்
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனுலடய 
உக்கிரவகாபமாகிய மதுவுை்ை 

ஏொயா
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ஆலைலய மிதிக்கிைார.்

வமலும் காை்க: #1; #5; ஏொயா 59:16,17; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 6:9-17; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 18:20.

E26 மேசியாோல் உண்டாகுே் 
இரட்சிப்பின் பணி.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஏசாயா 63:7 கரத்்தர் எங்களுக்குச ்
வசய்தருளின எல்லாேற்றிற்குே் 
தக்கதாகவுே் அேர் தே்முமடய 
இரக்கங்களின்படியுே் 
தே்முமடய திரளான 
தயவுகளின்படியுே், இஸ்ரமேல் 
ேே்சத்துக்குச ்வசய்த ேகா 
நன்மேக்குத்தக்கதாகவுே், 
கரத்்தருமடய கிரிமயகமளயுே், 
கரத்்தருமடய துதிகமளயுே் 
பிரஸ்தாபே்பண்ணுமேன்.

8 அேரக்ள் என் 
ஜனந்தாவனன்றுே், அேரக்ள் 
ேஞ்சமனவசய்யாதிருக்குே் 
பிள்மளகவளன்றுே் வசால்லி 
அேரக்ளுக்கு இரட்சகரானார.்

9 அேரக்ளுமடய எல்லா 
வநருக்கத்திலுே் அேர் 
வநருக்கப்பட்டார;் அேருமடய 
சமுகத்தின் தூதனானேர் 
அேரக்மள இரட்சித்தார;் அேர் 
தேது அன்பினிமித்தமுே், 
தேது பரிதாபத்தினிமித்தமுே் 
அேரக்மள மீட்டு, 
பூரே்நாட்களிவலல்லாே் 
அேரக்மளத் தூக்கிச ்
சுேந்துேந்தார.்

ேத்மதயு 14:14 இவயசு ேந்து, திரைான 
ஜனங்கலைக் கை்டு, அேரக்ை் 
வமை் மனதுருகி, அேரக்ைிை் வியா-
தியஸ்தரக்ைாயிருந்தேரக்லைெ ்
சொஸ்தமாக்கினார.்

மராேர் 11:1 இப்படியிருக்க, 
வதேன் தம்முலடய ஜனங்கலைத் 
தை்ைிவிடட்ாவரா என்று 
வகடக்ிவைன், தை்ைிவிடவிை்லைவய; 
நானும் ஆபிரகாமின் ெந்ததியிலும் 
சபன்யமீன் வகாத்திரத்திலும் 
பிைந்த இஸ்ரவேைன்.

2 வதேன் தாம் முன்னறிந்துசகாை்ட 
தம்முலடய ஜனங்கலைத் 
தை்ைிவிடவிை்லை. 
எலியாலேக்குறித்துெ ்சொை்லிய 
இடத்திை், வேதம் சொை்லுகிைலத 
அறியீரக்ைா? அேன் வதேலன 
வநாக்கி:

மராேர் 11:28 
சுவிவெேத்லதக்குறித்து அேரக்ை் 
உங்கை்நிமித்தம் 
பலகஞராயிருக்கிைாரக்ை்; 
சதரிந்துசகாை்ளுதலைக்குறித்து 
அேரக்ை் பிதாக்கைினிமித்தம் அன்
புகூரப்படட்ேரக்ைாயிருக்கிைாரக்
ை்.

தீத்து 3:4 நம்முலடய 
இரடெ்கராகிய வதேனுலடய 
தலயயும் மனுேரவ்மலுை்ை 
அன்பும் பிரென்னமானவபாது,

5 நாம் செய்த நீதியின் 
கிரிலயகைினிமித்தம் 
அேர ்நம்லம இரடச்ியாமை், 
தமது இரக்கத்தின்படிவய, 
மறுசஜன்ம முழுக்கினாலும், 
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பரிசுத்த ஆவியினுலடய 
புதிதாக்குதலினாலும் நம்லம 
இரடச்ித்தார.்

6 தமது கிருலபயினாவை நாம் 
நீதிமான்கைாக்கப்படட்ு, 
நித்திய ஜீேனுை்டாகும் 
என்கிை நம்பிக்லகயின்படி 
சுதந்தரமாகத்தக்கதாக,

7 அேர ்நமது இரடெ்கராகிய 
இவயசுகிறிஸ்து மூைமாய், 
அந்தப் பரிசுத்தாவிலய 
நம்வமை் ெம்பூரைமாய்ப் 
சபாழிந்தருைினார.்

எபிவரயர் 2:17 அன்றியும், அேர ்
ஜனத்தின் பாேங்கலை 
நிவிரத்்தி செய்ேதை்வகதுோக, 
வதேகாரியங்கலைக்குறித்து 
இரக்கமும் 
உை்லமயுமுை்ை பிரதான 
ஆொரியாராயிருக்கும்படிக்கு 
எே்விதத்திலும் 
தம்முலடய ெவகாதரருக்கு 
ஒப்பாகவேை்டியதாயிருந்தது.

18 ஆதைாை், அேரத்ாவம 
வொதிக்கப்படட்ுப் 
பாடுபடட்தினாவை, அேர ்
வொதிக்கப்படுகிைேரக்ளுக்கு 
உதவிசெய்ய 
ேை்ைேராயிருக்கிைார.்

எபிவரயர் 4:15 நம்முலடய 
பைவீனங்கலைக்குறித்துப் 
பரிதபிக்கக்கூடாத பிரதான 
ஆொரியர ்நமக்கிராமை், 
எை்ைாவிதத்திலும் நம்லமப்வபாை் 
வொதிக்கப்படட்ும், 
பாேமிை்ைாதேராயிருக்கிை 
பிரதான ஆொரியவர 

நமக்கிருக்கிைார.்

எபிவரயர் 
5:8 அேர ்குமாரனாயிருந்தும் 
படட்பாடுகைினாவை 
கீை்ப்படிதலைக் கை்றுக்சகாை்டு,

1 மயாோன் 4:9 தம்முலடய 
ஒவர வபைான குமாரனாவை நாம் 
பிலைக்கும்படிக்கு வதேன் அேலர 
இே்வுைகத்திவை அனுப்பினதினாை் 
வதேன் நம்வமை் லேத்த அன்பு 
சேைிப்படட்து.

10 நாம் வதேனிடத்திை் 
அன்புகூரந்்ததினாை் 
அை்ை, அேர ்நம்மிடத்திை் 
அன்புகூரந்்து, நம்முலடய 
பாேங்கலை நிவிரத்்திசெய்கிை 
கிருபாதாரபலியாகத் தம்முலடய 
குமாரலன அனுப்பினதினாவை 
அன்பு உை்டாயிருக்கிைது.

1 மயாோன் 4:14 பிதாோனேர ்
குமாரலன உைகரடெ்கராக 
அனுப்பினாசரன்று நாங்கை் 
கை்டு ொடச்ியிடுகிவைாம்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:5 உை்லமயுை்ை 
ொடச்ியும், மரித்வதாரிலிருந்து 
முதை்பிைந்தேரும், பூமியின் 
ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவினாலும் 
உங்களுக்குக் கிருலபயும் 
ெமாதானமும் உை்டாேதாக.

வமலும் காை்க: #1; #2; ஆதியாகமம் 22:11-
17; ஆதியாகமம் 48:16; ஏொயா 41:8; ஏொயா 

43:11; ஏொயா 46:3,4; எவரமியா 14:8; ஓசியா 13:4; 
மை்கியா 3:1.
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E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

F03 மேசியா நிராகரிக்கப்படுோர்.

ஏசாயா 65:1 என்மனக்குறித்து 
விசாரித்துக்மகளாதிருந்தேரக்-
ளாமல மதடப்பட்மடன்; என்மனத் 
மதடாதிருந்தேரக்ளாமல கண்ட-
றியப்பட்மடன்; என்னுமடய 
நாேே் விளங்காதிருந்த ஜாதிமய 
மநாக்கி: இமதா, இங்மக இருக்கி-
மறன் என்மறன்.

2 நலேல்லாத ேழியிமல தங்கள் 
நிமனவுகளின்படி நடக்கிற மு-
ரட்டாட்டோன ஜனத்தண்மடக்கு 
நான் முழுதுே் என் மககமள நீ-
ட்டிமனன்.

உபாகேே் 32:21 சதய்ேம் 
அை்ைாதலேகைிை் எனக்கு 
எரிெெ்லை மூடட்ி, தங்கை் 
மாலயகைினாை் என்லனக் 
வகாபப்படுத்தினாரக்ை்; 
ஆலகயாை் மதிக்கப்படாத 
ஜனங்கைினாை் அேரக்ளுக்கு 
எரிெெ்லை உை்டாக்கி, மதிசகடட் 
ஜாதியினாை் அேரக்லைக் 
வகாபப்படுத்துவேன்.

ேத்மதயு 23:37 எருெவைவம, 
எருெவைவம, தீரக்்கதரிசிகலைக் 
சகாலைசெய்து, உன்னிடத்திை் 
அனுப்பப்படட்ேரக்லைக் 
கை்சைறிகிைேவை! வகாழி 
தன் குஞ்சுகலைத் தன் 
சிைகுகைின்கீவை கூடட்ிெ ்
வெரத்்துக்சகாை்ளும்ேை்ைமாக 
நான் எத்தலனதரவமா 
உன் பிை்லைகலைக் 

கூடட்ிெவ்ெரத்்துக்சகாை்ை 
மனதாயிருந்வதன்; உங்களுக்வகா 
மனதிை்ைாமை்வபாயிை்று.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:40 அன்றியும், 
தீரக்்கதரிசிகைின் புஸ்தகத்திவை:

41 அெடல்டகாரவர, பாருங்கை், 
பிரமித்து அழிந்துவபாங்கை்! 
உங்கை் நாடக்ைிை் ஒரு 
கிரிலயலய நான் நடப்பிப்வபன், 
ஒருேன் அலத உங்களுக்கு 
விேரித்துெ ்சொன்னாலும் 
நீங்கை் விசுோசிக்கமாடட்ீரக்ை் 
என்று சொை்லியிருக்கிைபடி, 
உங்களுக்கு வநரிடாதபடிக்கு 
எெெ்ரிக்லகயாயிருங்கை் என்ைான்.

மராேர் 9:24 அேர ்
யூதரிலிருந்துமாத்திரமை்ை, 
புைஜாதிகைிலுமிருந்து நம்லம 
அலைத்திருக்கிைாவர.

25 அந்தப்படி: எனக்கு 
ஜனங்கைை்ைாதேரக்லை 
என்னுலடய ஜனங்கை் என்றும், 
சிவநகிக்கப்படாதிருந்தேலைெ ்
சிவநகக்கப்படட்ேை் என்றும் 
சொை்லி அலைப்வபன்.

26 நீங்கை் என்னுலடய 
ஜனங்கைை்ைசேன்று 
அேரக்ளுக்குெ ்சொை்ைப்படட் 
இடத்திவை அேரக்ை் ஜீேனுை்ை 
வதேனுலடய பிை்லைகை் 
என்னப்படுோரக்ை் என்று 
ஓசியாவின் தீரக்்கதரிெனத்திை் 
சொை்லியிருக்கிைது.

மராேர் 10:20 அை்ைாமலும் ஏொயா: 
என்லனத் வதடாதேரக்ைாவை 
கை்டறியப்படவ்டன். என்லன 
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விொரித்துக் வகைாதேரக்ளுக்கு 
சேைியரங்கமாவனன் 
என்று லதரியங்சகாை்டு 
சொை்லுகிைான்.

21 இஸ்ரவேைலரக் குறித்வதா: 
கீை்ப்படியாதேரக்ளும் எதிரத்்துப் 
வபசுகிைேரக்ளுமாயிருக்கிை 
ஜனங்கைிடத்திை்கு நாை்முழுதும் 
என் லககலை நீடட்ிவனன் என்று 
அேன் சொை்லியிருக்கிைான்.

வமலும் காை்க: நீதிசமாழிகை் 1:24; லுூக்கா 
13:34; லுூக்கா 19:41,42.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 65:8 கரத்்தர் 
வசால்லுகிறது என்னவேன்றால்: 
ஒரு திராட்சக்குமலயில் 
இரசே் காணப்படுே்மபாது 
அமத அழிக்காமத, அதிமல 
ஆசீரே்ாதே் உண்வடன்று 
வசால்லுகிறபடி, நான் என் 
ஊழியக்காரரினிமித்தே் 
அமனத்மதயுே் அழிக்காதபடி 
வசய்மேன்.

9 யாக்மகாபிலிருந்து ஒரு 
வித்மதயுே், யூதாவிலிருந்து 
என் ேமலகமளச ்
சுதந்தரிப்பேமரயுே் 
எழுே்பப்பண்ணுமேன்; நான் 
வதரிந்துவகாண்டேரக்ள் 
அமதச ்சுதந்தரித்துக்வகாண்டு, 
என் ஊழியக்காரர் அங்மக 
ோசே்பண்ணுோரக்ள்.

10 என்மனத் மதடுகிற என் 
ஜனத்துக்குச ்சாமரான் 

ஆட்டுத்வதாழுேோகவுே், 
ஆமகாரின் பள்ளத்தாக்கு 
ோட்டுக்கிமடயாகவுே் இருக்குே்.

ஆதியாகேே் 49:10 ெமாதான 
கரத்்தர ்ேருமைவும் செங்வகாை் 
யூதாலேவிடட்ு நீங்குேதும் 
இை்லை, நியாயப்பிரமாைிக்கன் 
அேன் பாதங்கலை விடட்ு 
ஒழிேதும் இை்லை; ஜனங்கை் 
அேரிடத்திை் வெருோரக்ை்.

ஏசாயா 35:2 அது மிகுதியாய்ெ ்
செழித்து பூரித்து 
ஆனந்தக்கைிப்புடன் பாடும்; 
லீபவனானின் மகிலமலயயும் 
கரவ்மை் ொவரான் என்பலேகைின் 
அைங்காரமும் அதை்கு 
அைிக்கப்படும்; அேரக்ை் 
கரத்்தருலடய மகிலமலயயும், 
நமது வதேனுலடய 
மகத்துேத்லதயும் காை்பாரக்ை்.

ஓசியா 2:16 அக்காைத்திை் நீ 
என்லன இனி பாகாலி என்று 
சொை்ைாமை், ஈஷி என்று 
சொை்லுோய் என்று கரத்்தர ்
உலரக்கிைார.்

மராேர் 9:27 அை்ைாமலும் 
இஸ்ரவேை் புத்திரருலடய 
இைக்கம் ெமுத்திரத்தின் 
மைைத்தலனயாயிருந்தாலும், 
மீதியாயிருப்பேரக்ை் மாத்திரம் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்சைன்றும்;

28 அேர ்நீதிவயாவட சீக்கிரமாய்த் 
தம்முலடய காரியத்லத 
நிலைவேை்றுோர;் கரத்்தர ்
பூமியிவை சீக்கிரமாகவே 
காரியத்லத நிலைவேை்றி 
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முடிப்பார ்என்றும் ஏொயா 
இஸ்ரவேைலரக்குறித்துெ ்
சொை்லுகிைான்.

29 அை்ைாமலும் ஏொயா முன்வன 
சொன்னபடி: வெலனகைின் கரத்்தர ்
நமக்குை்வை ஒரு ெந்ததிலய 
மீதியாக லேக்காதிருந்தாரானாை் 
நாம் வொவதாலமப்வபாைாகி 
சகாவமாராவுக்கு ஒத்திருப்வபாம்.

மராேர் 11:5 அப்படிப்வபாை 
இக்காைத்திவையும் 
கிருலபயினாவை உை்டாகும் 
சதரிந்துசகாை்ளுதலின்படி ஒரு 
பங்கு மீதியாயிருக்கிைது.

மராேர் 11:24 சுபாேத்தின்படி, 
காடச்டாலிேமரத்திலிருந்து நீ 
சேடட்ப்படட்ு, சுபாேத்திை்கு 
விவராதமாய் நை்ை ஒலிேமரத்திவை 
ஒடட்லேக்கப்படட்ிருந்தாை், 
சுபாேக்கிலைகைாகிய அேரக்ை் 
தங்கை் சுய ஒலிேமரத்திவை 
ஒடட்லேக்கப்படுேது அதிக 
நிெெ்யமை்ைோ?

25 வமலும், ெவகாதரவர, நீங்கை் 
உங்கலைவய புத்திமான்கசைன்று 
எை்ைாதபடிக்கு ஒரு 
இரகசியத்லத நீங்கை் 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கிவைன்; 
அசதன்னசேனிை், 
புைஜாதியாருலடய நிலைவு 
உை்டாகும்ேலரக்கும் 
இஸ்ரவேைரிசைாரு பங்குக்குக் 
கடினமான மனதுை்டாயிருக்கும்.

26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 

விைக்குோர ்என்றும்;

கலாத்தியர் 3:29 நீங்கை் 
கிறிஸ்துவினுலடயேரக்ைானாை், 
ஆபிரகாமின் ெந்ததியாராயும், 
ோக்குத்தத்தத்தின்படிவய 
சுதந்தரராயுமிருக்கிறீரக்ை்.

கலாத்தியர் 4:7 ஆலகயாை் 
இனி நீ அடிலமயாயிராமை் 
புத்திரனாயிருக்கிைாய்; 
நீ புத்திரவனயானாை், 
கிறிஸ்துமூைமாய் வதேனுலடய 
சுதந்தரனாயுமிருக்கிைாய்.

எபிவரயர் 1:1 பூரே்காைங்கைிை் 
பங்குபங்காகவும் 
ேலகேலகயாகவும், 
தீரக்்கதரிசிகை் மூைமாய்ப் 
பிதாக்களுக்குத் திருவுைம்பை்றின 
வதேன்,

2 இந்தக் கலடசி நாடக்ைிை் 
குமாரன் மூைமாய் நமக்குத் 
திருவுைம்பை்றினார;் இேலரெ ்
ெரே்த்துக்கும் சுதந்தரோைியாக 
நியமித்தார,் இேலரக்சகாை்டு 
உைகங்கலையும் உை்டாக்கினார.்

1 மபதுரு 2:9 நீங்கவைா, உங்கலை 
அந்தகாரத்தினின்று தம்முலடய 
ஆெெ்ரியமான ஒைியினிடத்திை்கு 
ேரேலைத்தேருலடய 
புை்ைியங்கலை 
அறிவிக்கும்படிக்குத் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட் 
ெந்ததியாயும், ராஜரீகமான 
ஆொரியக்கூடட்மாயும், பரிசுத்த 
ஜாதியாயும், அேருக்குெ ்
சொந்தமான ஜனமாயும் 
இருக்கிறீரக்ை்.
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வமலும் காை்க: #1; #2; #3; மத்வதயு 24:21; மாை்கு 
13:20; வராமர ்11.

H01 மேசியாவின் ேறுேருமக 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H05 மேசியாவிற்கு ேருே் 
ேகிமேயுே் ேல்லமேயுே்.

   
ஏசாயா 65:17 இமதா, நான் புதிய 

ோனத்மதயுே் புதிய பூமிமயயுே் 
சிருஷ்டிக்கிமறன்; முந்தினமே-
கள் இனி நிமனக்கப்படுேதுமி-
ல்மல, ேனதிமல மதான்றுேதுமி-
ல்மல.

18 நான் சிருஷ்டிக்கிறதினாமல 
நீங்கள் என்வறன்மறக்குே் ேகி-
ை்ந்து களிகூர்ந்திருங்கள்; இமதா, 
எருசமலமேக் களிகூருதலாகவுே், 
அதின் ஜனத்மத ேகிை்சச்ியாக-
வுே் சிருஷ்டிக்கிமறன்.

ஏசாயா 65:19-22
ஏசாயா 65:23 அேரக்ள் விருதாோக 

உமைப்பதில்மல, அேரக்ள் து-
ன்பமுண்டாகப் பிள்மளகமளப் 
வபறுேதுமில்மல; அேரக்ளுே், 
அேரக்மளாமடகூட அேரக்ள் 
சந்தானமுே் கரத்்தராமல ஆசீரே்-
திக்கப்பட்ட சந்ததியாயிருப்பா-
ரக்ள்.

24 அப்வபாழுது அேரக்ள் கூப்பிடு-
கிறதற்குமுன்மன நான் ேறுஉ-
த்தரவுவகாடுப்மபன்; அேரக்ள் 
மபசுே்மபாமத நான் மகட்மபன்.

25 ஓனாயுே் ஆட்டுக்குட்டியுே் 
ஒருமித்து மேயுே்; சிங்கே் ோ-
ட்மடப்மபால மேக்மகாமலத் 
தின்னுே்; புழுதி சர்ப்பத்துக்கு 
இமரயாகுே்; என் பரிசுத்த பரே்-

தவேங்குே் அமேகள் தீங்குவச-
ய்ேதுமில்மல, மகடுண்டாக்குே-
துமில்மலவயன்று கரத்்தர் வசா-
ல்லுகிறார.்

ஏசாயா 61:9 அேரக்ை் 
ெந்ததியானது ஜாதிகைின் 
நடுவிலும், அேரக்ை் 
ெந்தானமானது ஜனங்கைின் 
நடுவிலும் அறியப்படட்ிருக்கும்; 
அேரக்லைப் பாரக்்கிை 
யாேரும் அேரக்ை் கரத்்தராை் 
ஆசீரே்ாதம் சபை்ை ெந்ததிசயன்று 
அறிந்துசகாை்ோரக்ை்.

2 மபதுரு 3:12 வதேனுலடய நாை் 
சீக்கிரமாய் ேரும்படிக்கு மிகுந்த 
ஆேவைாவட காத்திருங்கை்; அந்த 
நாைிை் ோனங்கை் சேந்து அழிந்து, 
பூதங்கை் எரிந்து உருகிப்வபாம்.

13 அேருலடய 
ோக்குத்தத்தத்தின்படிவய 
நீதி ோெமாயிருக்கும் 
புதிய ோனங்களும் புதிய 
பூமியும் உை்டாகுசமன்று 
காத்திருக்கிவைாம்.

வேளிப்படுத்தின 
விமசஷே் 7:16 இேரக்ை் 
இனி பசியலடேதுமிை்லை, 
இனி தாகமலடேதுமிை்லை; 
சேயிைாேது உே்ைமாேது 
இேரக்ை்வமை் படுேதுமிை்லை.

17 சிங்காெனத்தின் மத்தியிலிருக்கிை 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேவர 
இேரக்லைவமய்த்து, 
இேரக்லை ஜீேத்தை்ைீருை்ை 
ஊை்றுகைை்லடக்கு நடத்துோர;் 
வதேன்தாவம இேரக்ளுலடய 
கை்ைீர ்யாலேயும் துலடப்பார ்
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என்ைான்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 21:1 
பின்பு, நான் புதிய ோனத்லதயும் 
புதிய பூமிலயயும் கை்வடன்; 
முந்தின ோனமும் முந்தின பூமியும் 
ஒழிந்துவபாயின; ெமுத்திரமும் 
இை்ைாமை்வபாயிை்று.

2 வயாோனாகிய நான், புதிய 
எருெவைமாகிய பரிசுத்த 
நகரத்லத வதேனிடத்தினின்று 
பரவைாகத்லதவிடட்ு 
இைங்கிேரக்கை்வடன்; அது தன் 
புருேனுக்காக அைங்கரிக்கப்படட் 
மைோடட்ிலயப்வபாை 
ஆயத்தமாக்கப்படட்ிருந்தது.

3 வமலும், பரவைாகத்திலிருந்து 
உை்டான ஒரு சபருஞ்ெத்தத்லதக் 
வகடவ்டன்; அது: இவதா, 
மனுேரக்ைிடத்திவை வதேனுலடய 
ோெஸ்தைமிருக்கிைது, 
அேரக்ைிடத்திவை அேர ்
ோெமாயிருப்பார;் 
அேரக்ளும் அேருலடய 
ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை், 
வதேன்தாவம அேரக்வைாவடகூட 
இருந்து அேரக்ளுலடய 
வதேனாயிருப்பார.்

4 அேரக்ளுலடய கை்ைீர ்
யாலேயும் வதேன் துலடப்பார;் 
இனி மரைமுமிை்லை, 
துக்கமுமிை்லை, அைறுதலுமிை்லை, 
ேருத்தமுமிை்லை; முந்தினலேகை் 
ஒழிந்துவபாயின என்று 
விைம்பினது.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #5.

E17 மேசியா மதேனுமடய 
ஆலயத்மதக் கட்டுோர்.

ஏசாயா 66:1 கரத்்தர் 
வசால்லுகிறது என்னவேன்றால், 
ோனே் எனக்குச ்சிங்காசனே், 
பூமி எனக்குப் பாதபடி; 
நீங்கள் எனக்குக் கட்டுே் 
ஆலயே் எப்படிப்பட்டது? 
நான் தங்கியிருக்குே் ஸ்தலே் 
எப்படிப்பட்டது?

ேத்மதயு 24:2 இவயசு அேரக்லை 
வநாக்கி: இலேகலைசயை்ைாம் 
பாரக்்கிறீரக்வை, இே்விடத்திை் ஒரு 
கை்லின்வமை் ஒரு கை்லிராதபடிக்கு 
எை்ைாம் இடிக்கப்படட்ுப்வபாகும் 
என்று சமய்யாகவே உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன் என்ைார.்

ோற்கு 14:58 அேருக்கு 
விவராதமாய்ப் சபாய்ெெ்ாடச்ி 
சொன்னாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
7:47 ொசைாவமாவனா அேருக்கு 
ஆையத்லதக் கடட்ினான்.

48 ஆகிலும் உன்னதமானேர ்
லககைினாை் செய்யப்படட் 
ஆையங்கைிை் ோெமாயிரார.்

49 ோனம் எனக்குெ ்
சிங்காெனமும் பூமி எனக்குப் 
பாதபடியுமாயிருக்கிைது; 
எனக்காக நீங்கை் எப்படிப்படட் 
வீடல்டக் கடட்ுவீரக்ை், நான் 
தங்கியிருக்கத்தக்க ஸ்தைம் எது;

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
17:24 உைகத்லதயும் 
அதிலுை்ை யாேை்லையும் 

ஏொயா



448

உை்டாக்கின வதேனானேர ்
ோனத்திை்கும் பூமிக்கும் 
ஆை்டேராயிருக்கிைபடியாை் 
லககைினாை் கடட்ப்படட் 
வகாவிை்கைிை் அேர ்
ோெம்பை்ணுகிைதிை்லை.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:22 அதிவை வதோையத்லத 
நான் காைவிை்லை; 
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை 
வதேனாகிய கரத்்தரும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருவம அதை்கு 
ஆையம்.

வமலும் காை்க: 1 சகாரிந்தியர ்3:16-
19; 2 சகாரிந்தியர ்6:16; எவபசியர ்2:21; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 15:5-8.

B15 மேசியா இரக்கே் 
நிமறந்தேராக இருப்பார்.

ஏசாயா 66:2 என்னுமடய 
கரே் இமேகமளவயல்லாே் 
சிருஷ்டித்ததினால் 
இமேகவளல்லாே் உண்டாயின 
என்று கரத்்தர் வசால்லுகிறார;் 
ஆனாலுே் சிறுமேப்பட்டு 
ஆவியில் வநாறுங்குண்டு 
என் ேசனத்துக்கு 
நடுங்குகிறேமனமய 
மநாக்கிப்பார்ப்மபன்.

ேத்மதயு 
5:3 ஆவியிை் எைிலமயுை்ைேரக்ை் 
பாக்கியோன்கை்; பரவைாக 
ராஜ்யம் அேரக்ளுலடயது.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
9:6 அேன் நடுங்கித் திலகத்து: 

ஆை்டேவர, நான் என்னசெய்யெ ்
சித்தமாயிருக்கிறீர ்என்ைான். 
அதை்குக் கரத்்தர:் நீ எழுந்து, 
படட்ைத்துக்குை்வை வபா, நீ 
செய்யவேை்டியது அங்வக 
உனக்குெ ்சொை்ைப்படும் என்ைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
16:29 அப்சபாழுது 
அேன் தீபங்கலைக் 
சகாை்டுேரெச்ொை்லி, உை்வை 
ஓடி, நடுநடுங்கி, பவுலுக்கும் 
சீைாவுக்கும் முன்பாக விழுந்து,

30 அேரக்லை சேைிவய 
அலைத்துேந்து: ஆை்டேன்மாவர, 
இரடச்ிக்கப்படுேதை்கு நான் என்ன 
செய்யவேை்டும் என்ைான்.

1 வகாரிந்தியர் 1:18 
சிலுலேலயப்பை்றிய உபவதெம் 
சகடட்ுப்வபாகிைேரக்ளுக்குப் 
லபத்தியமாயிருக்கிைது, 
இரடச்ிக்கப்படுகிை நமக்வகா அது 
வதேசபைனாயிருக்கிைது.

19 அந்தப்படி: ஞானிகளுலடய 
ஞானத்லத நான் அழித்து, 
புத்திொலிகளுலடய புத்திலய 
அேமாக்குவேசனன்று 
எழுதியிருக்கிைது.

பிலிப்பியர் 2:12 ஆதைாை், 
எனக்குப் பியமானேரக்வை, நீங்கை் 
எப்சபாழுதும் கீை்ப்படிகிைபடிவய, 
நான் உங்களுக்குெ ்
ெமீபமாயிருக்கும்சபாழுது 
மாத்திரமை்ை, நான் 
தூரமாயிருக்கிை இப்சபாழுதும், 
அதிக பயத்வதாடும் 
நடுக்கத்வதாடும் உங்கை் இரடச்ிப்பு 
நிலைவேைப் பிரயாெப்படுங்கை்.
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எபிவரயர் 1:2 இந்தக் கலடசி 
நாடக்ைிை் குமாரன் மூைமாய் 
நமக்குத் திருவுைம்பை்றினார;் 
இேலரெ ்ெரே்த்துக்கும் 
சுதந்தரோைியாக நியமித்தார,் 
இேலரக்சகாை்டு 
உைகங்கலையும் உை்டாக்கினார.்

1 மபதுரு 3:4 அழியாத 
அைங்கரிப்பாயிருக்கிை ொந்தமும் 
அலமதலுமுை்ை ஆவியாகிய 
இருதயத்திை் மலைந்திருக்கிை 
குைவம உங்களுக்கு 
அைங்காரமாயிருக்கக்கடேது; 
அதுவே வதேனுலடய பாரல்ேயிை் 
விலைவயைப்சபை்ைது.

வமலும் காை்க: ஏொயா 40:26; சகாவைாசெயர ்
1:17.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

E19 மேசியா இமளப்பாறுதல் 
தருோர்.

E24 மேசியா சோதானத்மதக் 
வகாண்டு ேருோர்.

     
ஏசாயா 66:10 எருசமலமே 

மநசிக்கிற நீங்கவளல்லாருே் 
அேமளாமடகூடச ்
சந்மதாஷப்பட்டு, 
அேமளக்குறித்துக் 
களிகூருங்கள்; அேள் நிமித்தே் 
துக்கித்திருந்த நீங்கவளல்லாருே் 
அேமளாமடகூட மிகவுே் 
ேகிழுங்கள்.

11 நீங்கள் அேளுமடய 
ஆறுதல்களின் முமலப்பாமல 

உண்டு திருப்தியாகி, நீங்கள் 
சூப்பிக்குடித்து, அேளுமடய 
ேகிமேயின் பிரயாசத்தினால் 
ேனேகிை்சச்ியாகுங்கள்;

12 கரத்்தர் வசால்லுகிறது 
என்னவேன்றால் இமதா, 
நான் சோதானத்மத ஒரு 
நதிமயப்மபாலவுே், ஜாதிகளின் 
ேகிமேமயப் புரண்டு 
ஓடுகிற ஆற்மறப்மபாலவுே் 
அேளிடோகப் பாயுே்படி 
வசய்கிமறன், அப்வபாழுது 
நீங்கள் முமலப்பால் 
குடிப்பீரக்ள்; இடுப்பில் மேத்துச ்
சுேக்கப்படுவீரக்ள்; முைங்காலில் 
மேத்துத் தாலாட்டப்படுவீரக்ள்.

13 ஒருேமன அேன் தாய் 
மதற்றுேதுமபால் நான் 
உங்கமளத் மதற்றுமேன்; நீங்கள் 
எருசமலமிமல மதற்றப்படுவீரக்ள்.

ஏசாயா 66:14-17

ஏசாயா 60:16 நீ ஜாதிகைின் 
பாலைக் குடித்து, ராஜாக்கைின் 
முலைப்பாலையும் 
உை்டு, கரத்்தராகிய நான் 
இரடெ்கசரன்றும், யாக்வகாபின் 
ேை்ைேர ்உன் மீடப்சரன்றும் 
அறிந்துசகாை்ோய்.

சகரியா 14:11 அதிவை ஜனங்கை் 
ோெம்பை்ணுோரக்ை்; இனிெ ்
ெங்கரிப்பிை்ைாமை் எருெவைம் 
சுகமாய்த் தங்கியிருக்கும்.

மயாோன் 14:27 ெமாதானத்லத 
உங்களுக்கு லேத்துப்வபாகிவைன், 
என்னுலடய ெமாதானத்லதவய 
உங்களுக்குக் சகாடுக்கிவைன்; 
உைகம் சகாடுக்கிைபிரகாரம் நான் 
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உங்களுக்குக் சகாடுக்கிைதிை்லை. 
உங்கை் இருதயம் கைங்காமலும் 
பயப்படாமலுமிருப்பதாக.

மராேர் 5:1 இே்விதமாக, நாம் 
விசுோெத்தினாவை நீதிமான்
கைாக்கப்படட்ிருக்கிைபடியா
ை், நம்முலடய கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துமூைமாய் 
வதேனிடத்திை் ெமாதானம் 
சபை்றிருக்கிவைாம்.

1 மபதுரு 2:2 ெகை 
துரக்்குைத்லதயும், ெகைவித 
கபடத்லதயும், ேஞ்ெகங்கலையும், 
சபாைாலமகலையும், ெகைவித 
புைங்கூறுதலையும் ஒழித்துவிடட்ு,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:24 இரடச்ிக்கப்படுகிை 
ஜனங்கை் அதின் சேைிெெ்த்திவை 
நடப்பாரக்ை் பூமியின் ராஜாக்கை் 
தங்கை் மகிலமலயயும் 
கனத்லதயும் அதை்குை்வை 
சகாை்டுேருோரக்ை்

25 அங்வக இராக்காைம் 
இை்ைாதபடியாை், அதின் ோெை்கை் 
பகலிை் அலடக்கப்படுேவத 
இை்லை.

26 உைகத்தாருலடய மகிலமலயயும் 
கனத்லதயும் அதை்குை்வை 
சகாை்டுேருோரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H01 மேசியாவின் ேறுேருமக 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஏசாயா 66:15 இமதா, தே்முமடய 
மகாபத்மத உக்கிரோகவுே், 
தே்முமடய கடிந்துவகாள்ளுத-
மல அக்கினிஜுோமலயாகவுே் 
வசலுத்தக் கரத்்தர் அக்கினிமயா-
டுே் ேருோர,் வபருங்காற்மற-
ப்மபான்ற தே்முமடய இரதங்க-
மளாடுே் ேருோர.்

ஏசாயா 66:16-17
ஏசாயா 66:18 நான் அேரக்ள் கிரி-

மயகமளயுே், அேரக்ள் நிமன-
வுகமளயுே் அறிந்திருக்கிமறன்; 
நான் சகல ஜாதியாமரயுே் பா-
மஷக்காரமரயுங் கூட்டிசம்ச-
ரக்்குங்காலே் ேருே்; அேரக்ள் 
ேந்து என் ேகிமேமயக் கா-
ண்பாரக்ள்.

19 நான் அேரக்ளில் ஒரு அமடயா-
ளத்மதக் கட்டமளயிடுமேன்; 
அேரக்ளில் தப்பினேரக்மள, 
என் கீரத்்திமயக் மகளாேலுே், 
என் ேகிமேமயக்காணாேலு-
மிருக்கிற ஜாதிகளின் மதசங்க-
ளாகிய தரஷ்ீசுக்குே் வில்வீரர் 
இருக்கிற பூலுக்குே், லூதுக்குே், 
தூபாலுக்குே், யாோனுக்குே், 
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தூரத்திலுள்ள தீவுகளுக்குே் 
அனுப்புமேன்; அேரக்ள் என் 
ேகிமேமய ஜாதிகளுக்குள்மள 
அறிவிப்பாரக்ள்.

ஏசாயா 66:20-21
ஏசாயா 66:22 நான் பமடக்க-

ப்மபாகிற புதியோனமுே் புதிய 
பூமியுே் எனக்கு முன்பாக நி-
ற்பதுமபால, உங்கள் சந்ததியுே் 
உங்கள் நாேமுே் நிற்குவேன்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

23 அப்வபாழுது ோதந்மதாறுே், 
ஓய்வுநாள்மதாறுே், ோே்சோன 
யாேருே் எனக்கு முன்பாகத் 
வதாழுதுவகாள்ோரக்வளன்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

24 அேரக்ள் வேளிமய மபாய் எனக்கு 
விமராதோய்ப் பாதகஞ்வசய்த 
ேனுஷருமடய பிமரதங்கமளப் 
பார்ப்பாரக்ள்; அேரக்ளுமடய 
பூசச்ி சாகாேலுே், அேரக்ளு-
மடய அக்கினி அவியாேலுே் 
இருக்குே்; அேரக்ள் ோே்சோன 
யாேருக்குே் அமராசிகோயிரு-
ப்பாரக்ள்.

ஏசாயா 2:2 கலடசிநாடக்ைிை் 
கரத்்தருலடய ஆையமாகிய 
பரே்தம் பரே்தங்கைின் 
சகாடுமுடியிை் ஸ்தாபிக்கப்படட்ு, 
மலைகளுக்கு வமைாய் 
உயரத்்தப்படும்; எை்ைா ஜாதிகளும் 
அதை்கு ஓடிேருோரக்ை்.

மயாோன் 17:2 பிதாவே, வேலை 
ேந்தது, நீர ்உம்முலடய 
குமாரனுக்குத் தந்தருைின 
யாேருக்கும் அேர ்
நித்தியஜீேலனக் 
சகாடுக்கும்சபாருடட்ு மாம்ெமான 

யாேரவ்மலும் நீர ்அேருக்கு 
அதிகாரங்சகாடுத்தபடிவய, 
உம்முலடய குமாரன் உம்லம 
மகிலமப்படுத்தும்படிக்கு 
நீர ்உம்முலடய குமாரலன 
மகிலமப்படுத்தும்.

3 ஒன்ைான சமய்த்வதேனாகிய 
உம்லமயும் நீர ்அனுப்பினேராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துலேயும் அறிேவத 
நித்தியஜீேன்.

4 பூமியிவை நான் உம்லம 
மகிலமப்படுத்திவனன்; நான் 
செய்யும்படி நீர ்எனக்கு நியமித்த 
கிரிலயலயெ ்செய்துமுடித்வதன்.

மராேர் 15:8 வமலும், 
பிதாக்களுக்குப் பை்ைப்படட் 
ோக்குத்தத்தங்கலை 
உறுதியாக்கும்படிக்கு, 
வதேனுலடய ெத்தியத்தினிமித்தம் 
இவயசுகிறிஸ்து 
விருத்தவெதனமுை்ைேரக்ளுக்கு 
ஊழியக்காரரானாசரன்றும்;

9 புைஜாதியாரும் 
இரக்கம்சபை்ைதினிமித்தம் 
வதேலன 
மகிலமப்படுத்துகிைாரக்சைன்றும் 
சொை்லுகிவைன். அந்தப்படி: 
இதினிமித்தம் நான் 
புைஜாதிகளுக்குை்வை உம்லம 
அறிக்லகபை்ைி, உம்முலடய 
நாமத்லதெ ்சொை்லி, ெங்கீதம் 
பாடுவேன் என்று எழுதியிருக்கிைது.

10 வமலும், புைஜாதிகவை, 
அேருலடய ஜனங்கவைாவடகூடக் 
கைிகூருங்கை் என்கிைார.்

11 வமலும், புைஜாதிகவை, எை்ைாரும் 
கரத்்தலரத் துதியுங்கை்; 
ஜனங்கவை, எை்ைாரும் அேலரப் 
புகழுங்கை் என்றும் சொை்லுகிைார.்
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12 வமலும், ஈொயின் வேரும் 
புைஜாதியாலர ஆளும்படிக்கு 
எழும்புகிைேருமாகிய ஒருேர ்
வதான்றுோர;் அேரிடத்திை் 
புைஜாதியார ்நம்பிக்லக 
லேப்பாரக்ை் என்று ஏொயா 
சொை்லுகிைான்.

2 வகாரிந்தியர் 5:17 இப்படியிருக்க, 
ஒருேன் கிறிஸ்துவுக்குை்ைிருந்தாை் 
புதுெச்ிருே்டியாயிருக்கிைான்; 
பலையலேகை் ஒழிந்துவபாயின, 
எை்ைாம் புதிதாயின.

2 வதசமலானிக்மகயர் 
1:6 உங்கலை 
உபத்திரேப்படுத்துகிைேரக்ளுக்கு 
உபத்திரேத்லதயும், 
உபத்திரேப்படுகிை 
உங்களுக்கு எங்கவைாவடகூட 
இலைப்பாறுதலையும் 
பிரதிபைனாகக்சகாடுப்பது 
வதேனுக்கு நீதியாயிருக்கிைவத.

7 வதேலன அறியாதேரக்ளுக்கும், 
நம்முலடய கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவின் 
சுவிவெேத்திை்குக் 
கீை்ப்படியாதேரக்ளுக்கும் 
நீதியுை்ை ஆக்கிலனலயெ ்
செலுத்தும்படிக்கு,

8 கரத்்தராகிய இவயசு தமது 
ேை்ைலமயின் தூதவராடும், 
ஜுோலித்து எரிகிை 
அக்கினிவயாடும், ோனத்திலிருந்து 
சேைிப்படும்வபாது அப்படியாகும்.

9 அந்நாைிவை தம்முலடய 
பரிசுத்தோன்கைிை் 
மகிலமப்படத்தக்கேராயும், 
நீங்கை் எங்களுலடய ொடச்ிலய 
விசுோசித்தபடியினாவை 

உங்கைிடத்திலும், விசுோசிக்
கிைேரக்சைை்ைாரிடத்திலும் 
ஆெெ்ரியப்படத்தக்கேராயும், அேர ்
ேரும்வபாது,

எபிவரயர் 8:13 புது உடன்படிக்லக 
என்று அேர ்சொை்லுகிைதினாவை 
முந்தினலதப் பைலமயாக்கினார;் 
பைலமயானதும் 
நாை்படட்துமாயிருக்கிைது 
உருேழிந்துவபாகக் காைம் 
ெமீபித்திருக்கிைது.

2 மபதுரு 3:10 கரத்்தருலடய 
நாை் இரவிவை திருடன் 
ேருகிைவிதமாய் ேரும்; 
அப்சபாழுது ோனங்கை் மடமட 
என்று அகன்றுவபாம், பூதங்கை் 
சேந்து உருகிப்வபாம், பூமியும் 
அதிலுை்ை கிரிலயகளுசமரிந்து 
அழிந்துவபாம்.

11 இப்படி இலேகசைை்ைாம் அழி-
ந்துவபாகிைதாயிருக்கிைபடியாை் 
நீங்கை் எப்படிப்படட் பரிசுத்த நட-
க்லகயும் வதேபக்தியும் உை்ைே-
ரக்ைாயிருக்கவேை்டும்!

12 வதேனுலடய நாை் சீக்கிரமாய் 
ேரும்படிக்கு மிகுந்த ஆேவைாவட 
காத்திருங்கை்; அந்த நாைிை் 
ோனங்கை் சேந்து அழிந்து, 
பூதங்கை் எரிந்து உருகிப்வபாம்.

13 அேருலடய 
ோக்குத்தத்தத்தின்படிவய 
நீதி ோெமாயிருக்கும் 
புதிய ோனங்களும் புதிய 
பூமியும் உை்டாகுசமன்று 
காத்திருக்கிவைாம்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 19:15 
புைஜாதிகலை சேடட்ும்படிக்கு 
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அேருலடய ோயிலிருந்து 
கூரல்மயான படட்யம் 
புைப்படுகிைது; இருப்புக்வகாைாை் 
அேரக்லை அரொளுோர;் அேர ்
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனுலடய 
உக்கிரவகாபமாகிய மதுவுை்ை 
ஆலைலய மிதிக்கிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 21:1 
பின்பு, நான் புதிய ோனத்லதயும் 
புதிய பூமிலயயும் கை்வடன்; 
முந்தின ோனமும் முந்தின பூமியும் 
ஒழிந்துவபாயின; ெமுத்திரமும் 
இை்ைாமை்வபாயிை்று.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 11:25,26.
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H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

எமரமியா 3:14 சீரவ்கட்ட 
பிள்மளகமள, திருே்புங்கள் என்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார;் நான் 
உங்கள் நாயகர;் நான் உங்கமள 
ஊரில் ஒருேனுே் ேே்சத்தில் 
இரண்டுமபருோகத் வதரிந்து, 
உங்கமளச ்சீமயானுக்கு 
அமைத்துக்வகாண்டுேந்து,

15 உங்களுக்கு என் இருதயத்துக்கு 
ஏற்ற மேய்ப்பரக்மளக் 
வகாடுப்மபன், அேரக்ள் 
உங்கமள அறிமோடுே் 
புத்திமயாடுே் மேய்ப்பாரக்ள்.

16 நீங்கள் மதசத்திமல வபருகிப் 
பலுகுகிற அந்நாட்களிமல, 
அேரக்ள் கரத்்தருமடய 
உடன்படிக்மகப் வபட்டிவயன்று 
இனிச ்வசால்ேதில்மல; அது 
அேரக்ள் ேனதில் எழுே்புேதுே் 
இல்மல; அது அேரக்ள் 
நிமனவில் ேருேதுே் இல்மல; 
அமதக்குறித்து விசாரிப்பதுே் 
இல்மல; அது இனிச ்
வசப்பனிடப்படுேதுே் இல்மல 
என்று கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

17 அக்காலத்திமல எருசமலமேக் 
கரத்்தருமடய சிங்காசனே் 
என்பாரக்ள்; சகல ஜாதியாருே் 
எருசமலமில் விளங்கிய 
கரத்்தருமடய நாேத்தினிமித்தே் 
அதினிடோகச ்மசரே்ாரக்ள்; 
அேரக்ள் இனித் தங்கள் 
வபால்லாத இருதயத்தின் 
இசம்சயின்படி நடோரக்ள்.

18 அந்நாட்களிமல யூதா ேே்சத்தார் 
இஸ்ரமேல் ேே்சத்தாமராமட 
மசர்ந்து, அேரக்ள் ஏகோய் 
ேடமதசத்திலிருந்து புறப்பட்டு, 
நான் தங்கள் பிதாக்களுக்குச ்
சுதந்தரோகக் வகாடுத்த 
மதசத்திற்கு ேருோரக்ள்,

19 நான் உன்மனப் பிள்மளகளின் 
ேரிமசயிமல மேத்து, 
ஜனக்கூட்டங்களுக்குள்மள 
நல்ல சுதந்தரோகிய மதசத்மத 
உனக்குக் வகாடுப்பது 
எப்படிவயன்று வசான்மனன்; 
ஆனாலுே் நீ என்மன 
மநாக்கி, என் பிதாமே என்று 
அமைப்பாய்; நீ என்மனவிட்டு 
விலகுேதில்மலவயன்று 
திருே்பவுே் வசான்மனன்.

ஏசாயா 17:6 ஆனாலும் 
ஒலிேமரத்லத உலுக்கும்வபாது 
நுனிக்சகாம்பிவை இரை்டுமூன்று 
காய்களும் காய்க்கிை அதின் 
கிலைகைிவை நாலைந்து 
காய்களும் மீதியாயிருப்பதுவபாை, 
அதிவை பின்பறிப்புக்குக் 
சகாஞ்ெம் மீதியாயிருக்குசமன்று 
இஸ்ரவேலின் வதேனாகிய கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார.்

எமசக்கிமயல் 34:11 கரத்்தராகிய 
ஆை்டேர ்சொை்லுகிைது 
என்னசேன்ைாை்: இவதா, நான் 
நாவன என் ஆடுகலை விொரித்து, 
அலேகலைத் வதடிப்பாரப்்வபன்.

12 ஒரு வமய்ப்பன் சிதறுை்ட தன் 
ஆடுகைின் நடுவே இருக்கிை 
நாைிை் தன் மந்லதலயத் 
வதடிக்சகாை்டிருக்கிைதுவபாை, 
நான் என் ஆடுகலைத் வதடி, 
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மப்பும் மந்தாரமுமான நாைிவை 
அலேகை் சிதறுை்டுவபான எை்ைா 
இடங்கைிலுமிருந்து அலேகலைத் 
தப்பி ேரப்பை்ைி,

சகரியா 13:7 படட்யவம, 
என் வமய்ப்பன்வமலும் என் 
வதாைனாகிய புருேன்வமலும் 
எழும்பு என்று வெலனகைின் 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார,் 
வமய்ப்பலன சேடட்ுவேன், 
அப்சபாழுது ஆடுகை் 
சிதறிப்வபாம்; ஆனாலும் என் 
கரத்லதெ ்சிறுேரவ்மை் திரும்ப 
லேப்வபன்.

மயாோன் 4:21 அதை்கு இவயசு: 
ஸ்திரீவய, நான் சொை்லுகிைலத 
நம்பு. நீங்கை் இந்த மலையிலும் 
எருெவைமிலும் மாத்திரமை்ை, 
எங்கும் பிதாலேத் 
சதாழுதுசகாை்ளுங்காைம் 
ேருகிைது.

22 நீங்கை் அறியாதலதத் 
சதாழுதுசகாை்ளுகிறீரக்ை்; 
நாங்கை் அறிந்திருக்கிைலதத் 
சதாழுதுசகாை்ளுகிவைாம்; 
ஏசனன்ைாை் இரடச்ிப்பு யூதரக்ை் 
ேழியாய் ேருகிைது.

23 உை்லமயாய்த் 
சதாழுதுசகாை்ளுகிைேரக்ை் 
பிதாலே ஆவிவயாடும் 
உை்லமவயாடும் 
சதாழுதுசகாை்ளுங்காைம் 
ேரும், அது இப்சபாழுவத 
ேந்திருக்கிைது; தம்லமத் 
சதாழுதுசகாை்ளுகிைேரக்ை் 
இப்படிப்படட்ேரக்ைாயிருக்கும்படி 
பிதாோனேர ்விரும்புகிைார.்

மயாோன் 10:1 சமய்யாகவே சம-
ய்யாகவே நான் உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன்; ஆடட்ுத்சதாழுே-
த்துக்குை் ோெை்ேழியாய் பிரவேசி-
யாமை், வேறுேழியாய் ஏறுகிைேன் 
கை்ைனும் சகாை்லைக்காரனுமா-
யிருக்கிைான்.

2 ோெை்ேழியாய்ப் 
பிரவேசிக்கிைேவனா ஆடுகைின் 
வமய்ப்பனாயிருக்கிைான்.

3 ோெலைக் காக்கிைேன் 
அேனுக்குத் திைக்கிைான்; 
ஆடுகளும் அேன் ெத்தத்துக்குெ ்
செவிசகாடுக்கிைது. அேன் 
தன்னுலடய ஆடுகலைப் 
வபரச்ொை்லிக் கூப்பிடட்ு, 
அலேகலை சேைிவய 
நடத்திக்சகாை்டுவபாகிைான்.

4 அேன் தன்னுலடய 
ஆடுகலை சேைிவய 
விடட்பின்பு, அலேகளுக்கு 
முன்பாக நடந்துவபாகிைான், 
ஆடுகை் அேன் ெத்தத்லத 
அறிந்திருக்கிைபடியினாை் 
அேனுக்குப் பின்செை்லுகிைது.

5 அந்நியருலடய ெத்தத்லத 
அறியாதபடியினாை் அலேகை் 
அந்நியனுக்குப் பின்செை்ைாமை், 
அேலன விடவ்டாடிப்வபாம் 
என்ைார.்

மயாோன் 21:15 அேரக்ை் 
வபாஜனம்பை்ைின பின்பு, இவயசு 
சீவமான் வபதுருலே வநாக்கி: 
வயானாவின் குமாரனாகிய 
சீவமாவன, இேரக்ைிலும் 
அதிகமாய் நீ என்னிடத்திை் 
அன்பாயிருக்கிைாயா என்ைார.் 
அதை்கு அேன்: ஆம் ஆை்டேவர, 
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உம்லம வநசிக்கிவைன் என்பலத 
நீர ்அறிவீர ்என்ைான். அேர:் என் 
ஆடட்ுக்குடட்ிகலை வமய்ப்பாயாக 
என்ைார.்

16 இரை்டாந்தரம் அேர ்
அேலன வநாக்கி: 
வயானாவின் குமாரனாகிய 
சீவமாவன, நீ என்னிடத்திை் 
அன்பாயிருக்கிைாயா என்ைார.் 
அதை்கு அேன்: ஆம் ஆை்டேவர, 
உம்லம வநசிக்கிவைன் என்பலத 
நீர ்அறிவீர ்என்ைான். அேர:்என் 
ஆடுகலை வமய்ப்பாயாக என்ைார.்

17 மூன்ைாந்தரம் அேர ்அேலன 
வநாக்கி: வயானாவின் 
குமாரனாகிய சீவமாவன, நீ 
என்லன வநசிக்கிைாயா என்ைார.் 
என்லன வநசிக்கிைாயா என்று 
அேர ்மூன்ைாந்தரம் தன்லனக் 
வகடட்படியினாவை வபதுரு 
துக்கப்படட்ு: ஆை்டேவர, நீர ்
எை்ைாேை்லையும் அறிந்திருக்கிறீர,் 
நான் உம்லம வநசிக்கிவைன் 
என்பலதயும் நீர ்அறிவீர ்
என்ைான். இவயசு: என் ஆடுகலை 
வமய்ப்பாயாக என்ைார.்

மராேர் 9:27 அை்ைாமலும் 
இஸ்ரவேை் புத்திரருலடய 
இைக்கம் ெமுத்திரத்தின் 
மைைத்தலனயாயிருந்தாலும், 
மீதியாயிருப்பேரக்ை் மாத்திரம் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்சைன்றும்;

மராேர் 11:26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 

விைக்குோர ்என்றும்;
27 நான் அேரக்ளுலடய 

பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

எபிவரயர் 9:11 கிறிஸ்துோனேர ்
ேரப்வபாகிை நன்லமகளுக்குரிய 
பிரதான ஆொரியராய் 
சேைிப்படட்ு, லகயினாை் 
செய்யப்படட்தாகிய இந்தெ ்
சிருே்டிெம்பந்தமான கூடாரத்தின் 
ேழியாக அை்ை, சபரிதும் 
உத்தமமுமான கூடாரத்தின் 
ேழியாகவும்,

12 சேை்ைாடட்ுக்கடா, இைங்காலை 
இலேகளுலடய இரத்தத்தினாவை 
அை்ை, தம்முலடய சொந்த 
இரத்தத்தினாலும் ஒவரதரம் 
மகா பரிசுத்த ஸ்தைத்திவை 
பிரவேசித்து, நித்திய மீடல்ப 
உை்டுபை்ைினார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #5; எவெக்கிவயை் 
34:13,14; ஓசியா 2:20,21; ெகரியா 13:8,9; லுூக்கா 
15:11-32; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 20:28; 
வராமர ்11:4-6; எவபசியர ்4:11,12; 1 வபதுரு 5:1-4.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

எமரமியா 4:1 இஸ்ரமேமல, 
நீ திருே்புகிறதற்கு 
ேனதாயிருந்தால் 
என்னிடத்தில் திருே்பு என்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார;் 
நீ உன் அருேருப்புகமள 
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என் பாரம்ேயினின்று 
அகற்றிவிட்டால், நீ இனி 
அமலந்து திரிேதில்மல.

2 நீ உண்மேமயாடுே், 
நியாயத்மதாடுே், நீதிமயாடுே், 
கரத்்தருமடய ஜீேமனக்வகாண்டு 
ஆமணயிடுோய்; 
புறஜாதிகளுே் அேருக்குள் 
ஆசீரே்திக்கப்பட்டு, அேருக்குள் 
மேன்மேபாராட்டுோரக்ள்.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 11:1 
புைஜாதியாரும் வதேேெனத்லத 
ஏை்றுக்சகாை்டாரக்சைன்று 
யூவதயாவிலிருக்கிை 
அப்வபாஸ்தைரும் ெவகாதரரும் 
வகை்விப்படட்ாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
11:18 இலேகலை அேரக்ை் 
வகடட்சபாழுது அமரந்்திருந்து: 
அப்படியானாை் ஜீேனுக்வகதுோன 
மனந்திரும்புதலை வதேன் 
புைஜாதியாருக்கும் 
அருைிெச்ெய்தார ்என்று 
சொை்லி, வதேலன 
மகிலமப்படுத்தினாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:46 அப்சபாழுது பவுலும் 
பரன்பாவும் லதரியங்சகாை்டு 
அேரக்லை வநாக்கி: முதைாேது 
உங்களுக்வக வதேேெனத்லதெ ்
சொை்ைவேை்டியதாயிருந்தது; 
நீங்கவைா அலதத் தை்ைி, உங்கலை 
நித்தியஜீேனுக்கு அபாத்திரராகத் 
தீரத்்துக்சகாை்ளுகிைபடியினாை், 
இவதா, நாங்கை் 
புைஜாதியாரிடத்திை் வபாகிவைாம்.

47 நீர ்பூமியின் கலடசிபரியந்தமும் 
இரடச்ிப்பாயிருக்கும்படி உம்லம 
ஜாதிகளுக்கு ஒைியாக லேத்வதன் 
என்கிை வேதோக்கியத்தின்படி 
கரத்்தர ்எங்களுக்குக் 
கடட்லையிடட்ிருக்கிைபடியினாை் 
இப்படிெ ்செய்கிவைாம் என்ைாரக்ை்.

48 புைஜாதியார ்அலதக் 
வகடட்ுெ ்ெந்வதாேப்படட்ு, 
கரத்்தருலடய ேெனத்லத 
மகிலமப்படுத்தினாரக்ை். நித்திய 
ஜீேனுக்கு நியமிக்கப்படட்ேரக்ை் 
எேரக்வைா அேரக்ை் 
விசுோசித்தாரக்ை்.

49 கரத்்தருலடய ேெனம் 
அத்வதெசமங்கும் 
பிரசித்தமாயிை்று.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
14:27 அேரக்ை் 
அங்வக வெரந்்தசபாழுது 
ெலபலயக் கூடிேரெச்ெய்து, 
வதேன் தங்கலைக்சகாை்டு 
செய்தலேகலையும், அேர ்
புைஜாதிகளுக்கு விசுோெத்தின் 
கதலேத்திைந்தலதயும் அறிவித்து,

கலாத்தியர் 3:8 வமலும் வதேன் 
விசுோெத்தினாவை புைஜாதிகலை 
நீதிமான்கைாக்குகிைாசரன்று 
வேதம் முன்னாகக் கை்டு: 
உனக்குை் ெகை ஜாதிகளும் 
ஆசீரே்திக்கப்படும் என்று 
ஆபிரகாமுக்குெ ்சுவிவெேமாய் 
முன்னறிவித்தது.

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 22:18; ெங்கீதம் 72:17.
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E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

எமரமியா 10:7 ஜாதிகளின் 
ராஜாமே, உேக்குப் 
பயப்படாதிருப்பேன் யார?் 
மதேரரீுக்மக பயப்படமேண்டிது; 
ஜாதிகளுமடய எல்லா 
ஞானிகளிலுே், அேரக்ளுமடய 
எல்லா ராஜ்யத்திலுே் உேக்கு 
ஒப்பானேன் இல்மல.

ேத்மதயு 28:18 அப்சபாழுது இவயசு 
ெமீபத்திை் ேந்து, அேரக்லை 
வநாக்கி: ோனத்திலும் பூமியிலும் 
ெகை அதிகாரமும் எனக்குக் 
சகாடுக்கப்படட்ிருக்கிைது.

லுூக்கா 12:5 நீங்கை் இன்னாருக்குப் 
பயப்படவேை்டுசமன்று 
உங்களுக்குக் காை்பிக்கிவைன்: 
சகாலைசெய்தபின்பு நரகத்திவை 
தை்ை ேை்ைலமயுை்ைேருக்குப் 
பயப்படுங்கை்; ஆம், அேருக்வக 
பயப்படுங்கசைன்று உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன்.

மயாோன் 17:1 இவயசு இலேகலைெ ்
சொன்ன பின்பு தம்முலடய 
கை்கலை ோனத்துக்கு ஏசைடுத்து:

2 பிதாவே, வேலை ேந்தது, நீர ்
உம்முலடய குமாரனுக்குத் 
தந்தருைின யாேருக்கும் 
அேர ்நித்தியஜீேலனக் 
சகாடுக்கும்சபாருடட்ு மாம்ெமான 
யாேரவ்மலும் நீர ்அேருக்கு 
அதிகாரங்சகாடுத்தபடிவய, 
உம்முலடய குமாரன் உம்லம 
மகிலமப்படுத்தும்படிக்கு 

நீர ்உம்முலடய குமாரலன 
மகிலமப்படுத்தும்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:4 கரத்்தாவே, யார ்உமக்குப் 
பயப்படாமலும், உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்தாமலும் 
இருக்கைாம்? வதேரீர ்ஒருேவர 
பரிசுத்தர,் எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து உமக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்ை்; 
உம்முலடய நீதியான செயை்கை் 
சேைியரங்கமாயின என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #4; ெங்கீதம் 22:28; ஏொயா 2:4; 
எவரமியா 10:6; 1 சகாரிந்தியர ்1:19,20.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

எமரமியா 12:15 அேரக்மள 
நான் பிடுங்கிப்மபாட்டபிற்பாடு, 
நான் திருே்பவுே் அேரக்ள்மேல் 
இரங்கி, அேரக்மளத் தங்கள் 
தங்கள் சுதந்தரத்துக்குே் 
தங்கள் தங்கள் பூமிக்குே் 
திருே்பப்பண்ணுமேன்.

எமரமியா 15:19 இதினிமித்தே் 
நீ திருே்பினால் நான் உன்மனத் 
திருே்பச ்சீர்ப்படுத்துமேன்; 
என் முகத்துக்குமுன்பாக 
நிமலத்துமிருப்பாய்; 
நீ தீை்ப்பானதினின்று 
விமலமயறப்வபற்றமதப் 
பிரித்வதடுத்தால், என் 
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ோய்மபாலிருப்பாய்; நீ 
அேரக்ளிடத்தில் திருே்பாேல், 
அேரக்ள் உன்னிடத்தில் 
திருே்புோரக்ளாக என்று கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

20 உன்மன இந்த ஜனத்துக்கு 
எதிமர அரணான வேண்கல 
அலங்கோக்குமேன்; அேரக்ள் 
உனக்கு விமராதோக 
யுத்தே்பண்ணுோரக்ள், 
ஆனாலுே் உன்மன 
மேற்வகாள்ளோட்டாரக்ள்; 
உன்மன இரட்சிப்பதற்காகவுே், 
உன்மனத் தப்புவிப்பதற்காகவுே் 
நான் உன்னுடமன இருக்கிமறன் 
என்று கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

21 நான் உன்மனப் 
வபால்லாதேரக்ளின் மகக்குத் 
தப்புவித்து, உன்மனப் 
பலேந்தரின் மகக்கு நீங்கலாக்கி 
விடுவிப்மபன் என்கிறார.்

எமரமியா 24:6 அேரக்ளுக்கு 
நன்மேயுண்டாக நான் என் 
கண்கமள அேரக்ள்மேல் 
மேத்து, அேரக்மள 
இந்த மதசத்துக்குத் 
திருே்பிேரப்பண்ணி, 
அேரக்மளக் கட்டுமேன், 
அேரக்மள இடிக்கோட்மடன், 
அேரக்மள நாட்டுமேன், 
அேரக்மளப் பிடுங்கோட்மடன்.

7 நான் கரத்்தர் என்று அறியுே் 
இருதயத்மத அேரக்ளுக்குக் 
வகாடுப்மபன்; அேரக்ள் என் 
ஜனோயிருப்பாரக்ள், நான் 
அேரக்ள் மதேனாயிருப்மபன்; 
அேரக்ள் தங்கள் முழு 
இருதயத்மதாடுே் 
என்னிடத்திற்குத் திருே்புோரக்ள் 

என்று இஸ்ரமேலின் மதேனாகிய 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

எமரமியா 29:14 நான் 
உங்களுக்குக் காணப்படுமேன் 
என்று கரத்்தர் வசால்லுகிறார;் 
நான் உங்கள் சிமறயிருப்மபத் 
திருப்பி நான் உங்கமளத் 
துரத்திவிட்ட எல்லா ஜாதிகளிலுே் 
எல்லா இடங்களிலுமிருந்து 
உங்கமளச ்மசரத்்து, நான் 
உங்கமள விலக்கியிருந்த 
ஸ்தலத்துக்மக உங்கமளத் 
திருே்பிேரப்பண்ணுமேன் என்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

மராேர் 11:26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

27 நான் அேரக்ளுலடய 
பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

எபிவரயர் 8:8 அேரக்லைக் 
குை்ைப்படுத்தி, அேரக்லை 
வநாக்கி: இவதா, கரத்்தர ்
சொை்லுகிைசதன்னசேனிை்: 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்வதாடும் 
யூதா குடும்பத்வதாடும் நான் 
புது உடன்படிக்லகலய 
ஏை்படுத்துங்காைம் ேருகிைது.

9 அேரக்ளுலடய பிதாக்கலை 
எகிப்துவதெத்திலிருந்து 
சகாை்டுேரும்படிக்கு 
நான் அேரக்ளுலடய 
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லகலயப் பிடித்தநாைிவை 
அேரக்வைாடு பை்ைின 
உடன்படிக்லகலயப்வபாை 
இது இருப்பதிை்லை; அந்த 
உடன்படிக்லகயிவை அேரக்ை் 
நிலைநிை்கவிை்லைவய, நானும் 
அேரக்லைப் புைக்கைித்வதன் 
என்று கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

10 அந்த நாடக்ளுக்குப்பின்பு நான் 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்தாவராவட 
பை்ணும் உடன்படிக்லகயாேது: 
என்னுலடய பிரமாைங்கலை 
அேரக்ளுலடய மனதிவை லேத்து, 
அேரக்ளுலடய இருதயங்கைிை் 
அலேகலை எழுதுவேன்; நான் 
அேரக்ை் வதேனாயிருப்வபன், 
அேரக்ை் என் ஜனமாயிருப்பாரக்ை்.

11 அப்சபாழுது சிறியேன் 
முதை்சகாை்டு 
சபரியேன்ேலரக்கும் எை்ைாரும் 
என்லன அறிோரக்ை்; ஆலகயாை், 
கரத்்தலர அறிந்துசகாை் என்று 
ஒருேன் தன் அயைானுககும், 
ஒருேன் தன் ெவகாதரனுக்கும் 
வபாதிக்கவேை்டுேதிை்லை.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

எமரமியா 16:14 ஆதலால், 
இமதா, நாட்கள்ேருே், 

அப்வபாழுது 
இஸ்ரமேல் புத்திரமர 
எகிப்துமதசத்திலிருந்து 
ேரப்பண்ணின கரத்்தருமடய 
ஜீேமனக்வகாண்டு இனிமேல் 
சத்தியே்பண்ணாேல்,

15 இஸ்ரமேல் புத்திரமர 
ேடமதசத்திலுே் தாே் 
அேரக்மளத் துரத்திவிட்ட 
எல்லா மதசங்களிலுமிருந்து 
ேரப்பண்ணின கரத்்தருமடய 
ஜீேமனக்வகாண்டு 
சத்தியே்பண்ணுோரக்ள்; 
நான் அேரக்ள் பிதாக்களுக்குக் 
வகாடுத்த அேரக்ளுமடய 
மதசத்துக்கு அேரக்மளத் 
திருே்பிேரப்பண்ணுமேன் என்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

19 என் வபலனுே், என் மகாட்மடயுே், 
வநருக்கப்படுகிற நாளில் 
என் அமடக்கலமுோகிய 
கரத்்தாமே, புறஜாதிகள் பூமியின் 
கமடயாந்தரங்களிலிருந்து 
உே்மிடத்தில் ேந்து: 
வேய்யாகமே, எங்கள் 
பிதாக்கள் பிரமயாஜனமில்லாத 
வபாய்மயயுே் ோமயமயயுே் 
மகப்பற்றினாரக்ள் என்பாரக்ள்.

சங்கீதே் 22:27 பூமியின் 
எை்லைகசைை்ைாம் நிலனவுகூரந்்து 
கரத்்தரிடத்திை் திரும்பும்; 
ஜாதிகளுலடய ெந்ததிகசைை்ைாம் 
உமது ெமுகத்திை் 
சதாழுதுசகாை்ளும்.

ேத்மதயு 28:19 ஆலகயாை், 
நீங்கை் புைப்படட்ுப்வபாய் ெகை 
ஜாதிகலையும் சீேராக்கி, பிதா 
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குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் 
நாமத்திவை அேரக்ளுக்கு 
ஞானஸ்நானங்சகாடுத்து,

லுூக்கா 24:47 அன்றியும் 
மனந்திரும்புதலும் பாேமன்னிப்பும் 
எருெவைம் சதாடங்கிெ ்
ெகைவதெத்தாருக்கும் 
அேருலடய நாமத்தினாவை 
பிரெங்கிக்கப்படவும் வேை்டியது.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
9:15 அதை்குக் கரத்்தர ்நீ வபா; 
அேன் புைஜாதிகளுக்கும் 
ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேை் 
புத்திரருக்கும் என்னுலடய 
நாமத்லத அறிவிக்கிைதை்காக 
நான் சதரிந்துசகாை்ட 
பாத்திரமாயிருக்கிைான்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
10:45 அேரக்ை் பை 
பாலேகலைப் வபசுகிைலதயும் 
வதேலனப் புகழுகிைலதயும்,

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:47 நீர ்பூமியின் 
கலடசிபரியந்தமும் 
இரடச்ிப்பாயிருக்கும்படி உம்லம 
ஜாதிகளுக்கு ஒைியாக லேத்வதன் 
என்கிை வேதோக்கியத்தின்படி 
கரத்்தர ்எங்களுக்குக் 
கடட்லையிடட்ிருக்கிைபடியினாை் 
இப்படிெ ்செய்கிவைாம் என்ைாரக்ை்.

கலாத்தியர் 3:14 ஆபிரகாமுக்கு 
உை்டான ஆசீரே்ாதம் 
கிறிஸ்து இவயசுவினாை் 
புைஜாதிகளுக்கு ேரும்படியாகவும், 
ஆவிலயக்குறித்துெ ்
சொை்ைப்படட் ோக்குத்தத்தத்லத 

நாம் விசுோெத்தினாவை 
சபறும்படியாகவும் 
இப்படியாயிை்று.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
7:9 இலேகளுக்குப்பின்பு, 
நான் பாரத்்தவபாது, 
இவதா, ெகை ஜாதிகைிலும் 
வகாத்திரங்கைிலும் ஜனங்கைிலும் 
பாலேகைிலிருமிருந்து ேந்ததும், 
ஒருேனும் எை்ைக்கூடாததுமான 
திரைான கூடட்மாகிய ஜனங்கை், 
சேை்லை அங்கிகலைத் 
தரித்து, தங்கை் லககைிை் 
குருத்வதாலைகலைப் பிடித்து, 
சிங்காெனத்திை்கு முன்பாகவும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கு 
முன்பாகவும் நிை்கக்கை்வடன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:4 கரத்்தாவே, யார ்உமக்குப் 
பயப்படாமலும், உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்தாமலும் 
இருக்கைாம்? வதேரீர ்ஒருேவர 
பரிசுத்தர,் எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து உமக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்ை்; 
உம்முலடய நீதியான செயை்கை் 
சேைியரங்கமாயின என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 14:27; 

அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 28:28; வராமர ்
10:18; 1 சதெவைானிக்வகயர ்2:16.

B08 மேசியாவின் சர்ேஞானே்.

எமரமியா 17:10 கரத்்தராகிய 
நாமன ஒே்வோருேனுக்குே், 
அேனேன் ேழிகளுக்குே் வச-
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ய்மககளின் பலன்களுக்குே் 
தக்கமதக் வகாடுக்குே்படிக்குே், 
இருதயத்மத ஆராய்கிறேருே் 
உள்ளிந்திரியங்கமளச ்மசாதி-
த்தறிகிறேருோயிருக்கிமறன்.

மயாோன் 2:25 மனுேருை்ைத்திலிரு-
ப்பலத அேர ்அறிந்திருந்தபடியாை், 
மனுேலரக் குறித்து ஒருேரும் அே-
ருக்குெ ்ொடச்ி சகாடுக்கவேை்டிய-
தாயிருக்கவிை்லை.

மராேர் 8:27 ஆவியானேர ்
வதேனுலடய சித்தத்தின்படிவய 
பரிசுத்தோன்களுக்காக 
வேை்டுதை் செய்கிைபடியாை், 
இருதயங்கலை 
ஆராய்ந்துபாரக்்கிைேர ்ஆவியின் 
சிந்தலன இன்னசதன்று அறிோர.்

எபிவரயர் 4:12 வதேனுலடய 
ோரத்்லதயானது ஜீேனும் 
ேை்ைலமயும் உை்ைதாயும், 
இருபுைமும் கருக்குை்ை எந்தப் 
படட்யத்திலும் கருக்கானதாயும், 
ஆத்துமாலேயும் ஆவிலயயும், 
கணுக்கலையும் ஊலனயும் 
பிரிக்கத்தக்கதாக உருேக் 
குத்துகிைதாயும், இருதயத்தின் 
நிலனவுகலையும் 
வயாெலனகலையும் 
ேலகயறுக்கிைதாயும் இருக்கிைது.

13 அேருலடய பாரல்ேக்கு 
மலைோன சிருே்டி ஒன்றுமிை்லை; 
ெகைமும் அேருலடய கை்களுக்கு 
முன்பாக நிரே்ாைமாயும் 
சேைியரங்கமாயுமிருக்கிைது, 
அேருக்வக நாம் கைக்கு 
ஒப்புவிக்கவேை்டும்.

வேளிப்படுத்தின 
விமசஷே் 2:23 அேளுலடய 
பிை்லைகலையும் சகாை்ைவே 
சகாை்லுவேன்; அப்சபாழுது 
நாவன உை்ைிந்திரியங்கலையும் 
இருதயங்கலையும் 
ஆராய்கிைேசரன்று எை்ைாெ ்
ெலபகளும் அறிந்துசகாை்ளும்; 
அன்றியும் உங்கைிை் 
ஒே்சோருேனுக்கும் உங்கை் 
கிரிலயகைின்படிவய 
பைனைிப்வபன்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 7:9; ெங்கீதம் 139:1,2,23,24; 
நீதிசமாழிகை் 17:3; எவரமியா 11:20; எவரமியா 

20:12; எவரமியா 32:19.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

எமரமியா 23:3 நான் என் ஆடுகளில் 
மீதியாயிருப்பமேகமளத் துர-
த்தியிருந்த எல்லா மதசங்களிலு-
மிருந்து மசரத்்து அமேகமளத் 
திருே்ப அமேகளின் வதாழுே-
ங்களுக்குக் வகாண்டுேருமேன்; 
அப்வபாழுது அமேகள் பலுகி-
ப்வபருகுே்.

4 அமேகமள மேய்க்கத்தக்க-
ேரக்மளயுே் அமேகள்மேல் 
ஏற்படுத்துமேன்; இனி அமேகள் 
பயப்படுேதுமில்மல, கலங்குே-
துமில்மல, காணாேற்மபாேதுமி-
ல்மலவயன்று கரத்்தர் வசால்லு-
கிறார.்

7 ஆதலால், இமதா, நாட்கள் ேருே், 
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அப்வபாழுது இஸ்ரமேல் பு-
த்திரமர எகிப்துமதசத்திலிரு-
ந்து அமைத்துக்வகாண்டுேந்த 
கரத்்தருமடய ஜீேமனக்வகா-
ண்டு சத்தியே்பண்ணாேல்,

8 இஸ்ரமேல் வீட்டின் சந்ததியா-
மரத் தங்கள் சுயமதசத்தில் குடி-
யிருக்குே்படிக்கு ேடமதசத்திலுே், 
நான் அேரக்மளத் துரத்தியிரு-
ந்த எல்லா மதசங்களிலுமிருந்து 
அமைத்து ேழிநடத்திக்வகாண்டு-
ேந்த கரத்்தருமடய ஜீேமன-
க்வகாண்டு சத்தியே்பண்ணுோ-
ரக்வளன்று கரத்்தர் வசால்லுகி-
றார.்

மயாோன் 6:39 அேர ்எனக்குத் 
தந்தலேகைிை் ஒன்லையும் நான் 
இைந்துவபாகாமை், கலடசிநாைிை் 
அலேகலை எழுப்புேவத 
என்லன அனுப்பின பிதாவின் 
சித்தமாயிருக்கிைது.

40 குமாரலனக் கை்டு, அேரிடத்திை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேன் 
எேவனா அேன், நித்தியஜீேலன 
அலடேதும், நான் அேலனக் 
கலடசிநாைிை் எழுப்புேதும், 
என்லன அனுப்பினேருலடய 
சித்தமாயிருக்கிைது என்ைார.்

மயாோன் 10:27 என் 
ஆடுகை் என் ெத்தத்திை்குெ ்
செவிசகாடுக்கிைது; நான் 
அலேகலை அறிந்திருக்கிவைன், 
அலேகை் எனக்குப் 
பின்செை்லுகிைது.

28 நான் அலேகளுக்கு 
நித்தியஜீேலனக் சகாடுக்கிவைன்; 
அலேகை் ஒருக்காலும் 
சகடட்ுப்வபாேதிை்லை, ஒருேனும் 

அலேகலை என் லகயிலிருந்து 
பறித்துக்சகாை்ேதுமிை்லை.

29 அலேகலை எனக்குத் தந்த 
என் பிதா எை்ைாரிலும் 
சபரியேராயிருக்கிைார;் 
அலேகலை என் பிதாவின் 
லகயிலிருந்து பறித்துக்சகாை்ை 
ஒருேனாலும் கூடாது.

30 நானும் பிதாவும் 
ஒன்ைாயிருக்கிவைாம் என்ைார.்

மயாோன் 
17:12 நான் அேரக்ளுடவனகூட 
உைகத்திலிருக்லகயிை் அேரக்லை 
உம்முலடய நாமத்தினாவை 
காத்துக்சகாை்வடன்; நீர ்
எனக்குத் தந்தேரக்லைக் 
காத்துக்சகாை்டுேந்வதன்; 
வேதோக்கியம் 
நிலைவேைத்தக்கதாக 
வகடட்ின் மகன் 
சகடட்ுப்வபானாவனயை்ைாமை், 
அேரக்ைிை் ஒருேனும் 
சகடட்ுப்வபாகவிை்லை.

மயாோன் 18:9 நீர ்எனக்குத் 
தந்தேரக்ைிை் ஒருேலனயும் நான் 
இைந்துவபாகவிை்லைசயன்று 
அேர ்சொை்லிய ேெனம் 
நிலைவேைத்தக்கதாக இப்படி 
நடந்தது.

1 மபதுரு 1:5 
கலடசிக்காைத்திவை சேைிப்பட 
ஆயத்தமாக்கப்படட்ிருக்கிை 
இரடச்ிப்புக்கு ஏதுோக 
விசுோெத்லதக் சகாை்டு 
வதேனுலடய பைத்தினாவை 
காக்கப்படட்ிருக்கிை உங்களுக்கு 
அந்தெ ்சுதந்தரம் பரவைாகத்திை் 
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லேக்கப்படட்ிருக்கிைது.
வமலும் காை்க: #1; #2; #3; மீகா 2:12,13; வயாோன் 
21:15-17; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 20:28,29; 

1 வபதுரு 5:1-5.

B04 மேசியாவின் வதய்வீகப் 
பண்புகள்.

C01 மேசியாவின் பிறப்பு 
தீர்க்கதரிசனோக 
உமரக்கப்படுகின்றது.

D09 மேசியாமே இரட்சகர்.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.

எமரமியா 23:5 இமதா, நாட்கள் 
ேருவேன்று கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார,் 
அப்வபாழுது தாவீதுக்கு 
ஒரு நீதியுள்ள கிமளமய 
எழுே்பப்பண்ணுமேன்; அேர் 
ராஜாோயிருந்து ஞானோய் 
ராஜரிகே்பண்ணி, பூமியிமல 
நியாயத்மதயுே் நீதிமயயுே் 
நடப்பிப்பார.்

6 அேர் நாட்களில் யூதா 
இரட்சிக்கப்படுே், இஸ்ரமேல் 
சுகோய் ோசே்பண்ணுே்; 
அேருக்கு இடுே் நாேே் நேது 
நீதியாயிருக்கிற கரத்்தர் 
என்பமத.

ேத்மதயு 1:1 ஆபிரகாமின் 
குமாரனாகிய தாவீதின் 
குமாரனான 
இவயசுகிறிஸ்துவினுலடய ேம்ெ 
ேரைாறு:

ேத்மதயு 1:21 அேை் ஒரு 
குமாரலனப் சபறுோை், அேருக்கு 

இவயசு என்று வபரிடுோயாக; 
ஏசனனிை் அேர ்தமது ஜனங்கைின் 
பாேங்கலை நீக்கி அேரக்லை 
இரடச்ிப்பார ்என்ைான்.

லுூக்கா 
1:32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

லுூக்கா 1:71 உங்கை் 
ெத்துருக்கைின் லககைினின்று 
நீங்கை் விடுதலையாக்கப்படட்ு, 
உயிவராடிருக்கும் நாசைை்ைாம் 
பயமிை்ைாமை் எனக்கு முன்பாகப் 
பரிசுத்தத்வதாடும் நீதிவயாடும் 
எனக்கு ஊழியஞ்செய்யக் 
கடட்லையிடுவேன் என்று,

72 அேர ்நம்முலடய பிதாோகிய 
ஆபிரகாமுக்கு இடட் ஆலைலய 
நிலைவேை்றுேதை்கும்;

73 ஆதிமுதை்சகாை்டிருந்த 
தம்முலடய பரிசுத்த 
தீரக்்கதரிசிகைின் ோக்கினாை் 
தாம் சொன்னபடிவய,

74 தமது ஜனத்லதெ ்ெந்தித்து 
மீடட்ுக்சகாை்டு, நம்முலடய 
ெத்துருக்கைினின்றும், 
நம்லமப்பலகக்கிை யாேருலடய 
லககைினின்றும், நம்லம 
இரடச்ிக்கும் படிக்கு,
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லுூக்கா 19:9 இவயசு அேலன 
வநாக்கி: இன்லைக்கு இந்த 
வீடட்ுக்கு இரடச்ிப்பு ேந்தது; 
இேனும் ஆபிரகாமுக்குக் 
குமாரனாயிருக்கிைாவன.

10 இைந்துவபானலதத் வதடவும் 
இரடச்ிக்கவுவம மனுேகுமாரன் 
ேந்திருக்கிைார ்என்ைார.்

மயாோன் 1:45 பிலிப்பு 
நாத்தான்வேலைக் கை்டு: 
நியாயப்பிரமாைத்திவை 
வமாவெயும் தீரக்்கதரிசிகளும் 
எழுதியிருக்கிைேலரக் கை்வடாம்; 
அேர ்வயாவெப்பின் குமாரனும் 
நாெவரத்தூரானுமாகிய இவயசுவே 
என்ைான்.

மராேர் 11:26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

27 நான் அேரக்ளுலடய 
பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

1 வகாரிந்தியர் 1:30 அந்தப்படி, 
நீங்கை் அேராவை கிறிஸ்து 
இவயசுவுக்குடப்டட்ிருக்கிறீ
ரக்ை். எழுதியிருக்கிைபடி, 
வமன்லமபாராடட்ுகிைேன் 
கரத்்தலரக்குறித்வத 
வமன்லமபாராடட்த்தக்கதாக,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 

19:11 பின்பு, பரவைாகம் 
திைந்திருக்கக்கை்வடன்; 
இவதா, ஒரு சேை்லைக்குதிலர 
காைப்படட்து, அதின்வமை் 
ஏறியிருந்தேர ்உை்லமயும் 
ெத்தியமுமுை்ைேசரன்னப்படட்ேர;் 
அேர ்நீதியாய் நியாயந்தீரத்்து 
யுத்தம்பை்ணுகிைார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; ெங்கீதம் 72:2; ஏொயா 
7:14; ஏொயா 53:10; எவரமியா 33:15; ெகரியா 3:8; 

வராமர ்3:22; 2 சகாரிந்தியர ்5:21; பிலிப்பியர ்3:9.

D02 தீர்க்கதரிசியாக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

E24 மேசியா சோதானத்மதக் 
வகாண்டு ேருோர்.

எமரமியா 28:9 சோதானே் 
ேருே் என்று தீரக்்கதரிசி 
தீரக்்கதரிசனே் வசால்லியிருக்க, 
அந்தத் தீரக்்கதரிசி வசான்ன 
ோரத்்மதயின்படிமய 
ேந்தால், அப்வபாழுது 
அேன் கரத்்தர் வேய்யாய் 
அனுப்பின தீரக்்கதரிசியாக 
விளங்குோவனன்று எமரமியா 
தீரக்்கதரிசி வசான்னான்.

ேத்மதயு 3:17 அன்றியும், 
ோனத்திலிருந்து ஒரு ெத்தம் 
உை்டாகி, இேர ்என்னுலடய 
வநெகுமாரன், இேரிை் 
பிரியமாயிருக்கிவைன் என்று 
உலரத்தது.

லுூக்கா 2:14 உன்னதத்திலிருக்கிை 
வதேனுக்கு மகிலமயும், பூமியிவை 
ெமாதானமும், மனுேரவ்மை் 
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பிரியமும் உை்டாேதாக என்று 
சொை்லி, வதேலனத் துதித்தாரக்ை்.

லுூக்கா 24:36 
இலேகலைக்குறித்து அேரக்ை் 
வபசிக்சகாை்டிருக்லகயிை், 
இவயசு தாவம அேரக்ை் நடுவிவை 
நின்று: உங்களுக்குெ ்ெமாதானம் 
என்ைார.்

மயாோன் 14:27 ெமாதானத்லத 
உங்களுக்கு லேத்துப்வபாகிவைன், 
என்னுலடய ெமாதானத்லதவய 
உங்களுக்குக் சகாடுக்கிவைன்; 
உைகம் சகாடுக்கிைபிரகாரம் நான் 
உங்களுக்குக் சகாடுக்கிைதிை்லை. 
உங்கை் இருதயம் கைங்காமலும் 
பயப்படாமலுமிருப்பதாக.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
10:36 எை்ைாருக்கும் 
கரத்்தராயிருக்கிை 
இவயசுகிறிஸ்துலேக்சகாை்டு 
அேர ்ெமாதானத்லதெ ்
சுவிவெேமாய்க் கூறி, 
இஸ்ரவேை் புத்திரருக்கு 
அனுப்பின ோரத்்லதலய 
அறிந்திருக்கிறீரக்வை.

மராேர் 10:15 அனுப்பப்படாவிடட்ாை் 
எப்படிப் பிரெங்கிப்பாரக்ை் 
ெமாதானத்லதக்கூறி, 
நை்காரியங்கலைெ ்சுவிவெேமாய் 
அறிவிக்கிைேரக்ளுலடய 
பாதங்கை் எே்ேைவு 
அைகானலேகை் என்று 
எழுதியிருக்கிைவத.

வமலும் காை்க: ஏொயா 52:7; எவரமியா 6:14; 
எவெக்கிவயை் 13:10-16; நாகூம் 1:15; ெகரியா 

9:10; மத்வதயு 17:5; லுூக்கா 7:50; லுூக்கா 19:42; 

வயாோன் 20:19,21; அப்வபாஸ்தைருலடய 
நடபடிகை் 9:31; வராமர ்5:1; வராமர ்8:6; வராமர ்
14:17; 1 சகாரிந்தியர ்14:33; எவபசியர ்2:14,15,17; 

சகாவைாசெயர ்3:15; 2 சதெவைானிக்வகயர ்3:16; 
எபிசரயர ்12:14; 2 வபதுரு 1:2,17; சேைிப்படுத்தின 

விவெேம் 1:4.

A03 மேசியா தாவீதிடமிருந்து 
இறங்கியேர்.

D05 மேசியாமே மீட்பராக 
இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

எமரமியா 30:3 இமதா, நாட்கள் ேரு-
வேன்று கரத்்தர் வசால்லுகிறார,் 
அப்வபாழுது நான் இஸ்ரமேலு-
ே் யூதாவுோகிய என் ஜனத்தி-
ன் சிமறயிருப்மபத் திருப்பி, 
நான் அேரக்ள் பிதாக்களுக்குக் 
வகாடுத்த மதசத்துக்கு அேரக்-
மளத் திருே்ப ேரப்பண்ணுமேன்; 
அமத அேரக்ள் சுதந்தரித்து-
க்வகாள்ளுோரக்ள் என்று கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

எமரமியா 30:4-8
எமரமியா 30:9 தங்கள் மதேனாகிய 

கரத்்தமரயுே், நான் தங்களுக்கு 
எழுப்பப்மபாகிற தங்கள் ராஜா-
ோகிய தாவீமதயுமே மசவிப்பா-
ரக்ள்.

10 ஆமகயால் என் தாசனாகிய 
யாக்மகாமப, நீ பயப்படாமத; 
இஸ்ரமேமல , கலங்காமத என்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார;் இமதா, 
நான் உன்மனத் தூரத்திலுே், 
உன் சந்ததிமயத் தங்கள் சிமற-
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யிருப்பின் மதசத்திலுே் இராதப-
டிக்கு இரட்சிப்மபன்; யாக்மகாபு 
திருே்பி ேந்து அேர்ந்து சுகித்தி-
ருப்பான்; அேமனத் தத்தளிக்க-
ப்பண்ணுகிறேனில்மல.

11 உன்மன இரட்சிப்பதற்காக 
நான் உன்மனாமட இருக்கிமறன் 
என்று கரத்்தர் வசால்லுகிறார;் 
உன்மனச ்சிதறடித்த எல்லா 
ஜாதிகமளயுே் நான் நிரம்ூல-
ோக்குமேன்; உன்மனமயா நான் 
நிரம்ூலோக்காேலுே், முற்றிலுே் 
தண்டியாேல் விடாேலுே், ேட்டா-
ய்த் தண்டிப்மபன்.

எமரமியா 30:12-15
எமரமியா 30:16 ஆதலால் 

உன்மனப் பட்சிக்கிறேரக்ள் 
யாேருே் பட்சிக்கப்படுோரக்-
ள்; உன் சத்துருக்கவளல்லாரு-
ே் சிமறப்பட்டுப்மபாோரக்ள்; 
உன்மனச ்சூமறயாடுகிறே-
ரக்ள் சூமறயாடப்படுோரக்ள்; 
உன்மனக்வகாள்மளயிடுகிற 
அமனேமரயுே் வகாள்மளக்கு 
ஒப்புக்வகாடுப்மபன்.

எமரமியா 30:17,18
எமரமியா 30:19 அமேகளிலி-

ருந்து ஸ்மதாத்திரமுே் ஆடல்பா-
டலின் சத்தமுே் புறப்படுே்; அே-
ரக்மள ேரத்்திக்கப்பண்ணுமேன், 
அேரக்ள் குறுகிப்மபாேதில்மல, 
அேரக்மள ேகிமேப்படுத்துமே-
ன், அேரக்ள் சிறுமேப்படுேதி-
ல்மல..

20 அேரக்ள் பிள்மளகள் முன்மபா-
லிருப்பாரக்ள்; அேரக்ள் சமப 
எனக்கு முன்பாகத் திடப்படுே்; 
அேரக்மள ஒடுக்கின யாேமர-
யுே் தண்டிப்மபன்.

எமரமியா 30:23,24

2 சாமுமேல் 22:51 தாம் 
ஏை்படுத்தின ராஜாவுக்கு மகத்தான 
ரடச்ிப்லப அைித்து, தாம் 
அபிவேகம்பை்ைின தாவீதுக்கும் 
அேன் ெந்ததிக்கும் ெதாகாைமும் 
கிருலப செய்கிைார.்

லுூக்கா 1:30 வதேதூதன் அேலை 
வநாக்கி: மரியாவை, பயப்படாவத, நீ 
வதேனிடத்திை் கிருலபசபை்ைாய்.

31 இவதா, நீ கரப்்பேதியாகி ஒரு 
குமாரலனப் சபறுோய்; அேருக்கு 
இவயசு என்று வபரிடுோயாக.

32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

லுூக்கா 1:69 அேர ்நம்முலடய 
பிதாக்களுக்கு ோக்குத்தத்தம் 
பை்ைின இரக்கத்லதெ ்
செய்ேதை்கும்;

மயாோன் 12:15 இவயசு ஒரு 
கழுலதக்குடட்ிலயக் கை்டு 
அதின்வமை் ஏறிப்வபானார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:30 அேர ்தீரக்்கதரிசியாயிருந்து: 
உன் சிங்காெனத்திை் 
வீை்றிருக்க மாம்ெத்தின்படி 
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உன் ெந்ததியிவை கிறிஸ்துலே 
எழும்பப்பை்ணுவேன் 
என்று வதேன் தனக்குெ ்
ெத்தியம்பை்ைினலத 
அறிந்தபடியினாை்,

மராேர் 11:25 வமலும், ெவகாதரவர, 
நீங்கை் உங்கலைவய 
புத்திமான்கசைன்று 
எை்ைாதபடிக்கு ஒரு 
இரகசியத்லத நீங்கை் 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கிவைன்; 
அசதன்னசேனிை், 
புைஜாதியாருலடய நிலைவு 
உை்டாகும்ேலரக்கும் 
இஸ்ரவேைரிசைாரு பங்குக்குக் 
கடினமான மனதுை்டாயிருக்கும்.

26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

27 நான் அேரக்ளுலடய 
பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

28 சுவிவெேத்லதக்குறித்து 
அேரக்ை் உங்கை்நிமித்தம் 
பலகஞராயிருக்கிைாரக்ை்; 
சதரிந்துசகாை்ளுதலைக்குறித்து 
அேரக்ை் பிதாக்கைினிமித்தம் அன்
புகூரப்படட்ேரக்ைாயிருக்கிைாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 19:15 
புைஜாதிகலை சேடட்ும்படிக்கு 
அேருலடய ோயிலிருந்து 
கூரல்மயான படட்யம் 

புைப்படுகிைது; இருப்புக்வகாைாை் 
அேரக்லை அரொளுோர;் அேர ்
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனுலடய 
உக்கிரவகாபமாகிய மதுவுை்ை 
ஆலைலய மிதிக்கிைார.்

16 ராஜாதி ராஜா, கரத்்தாதி 
கரத்்தா என்னும் நாமம் 
அேருலடய ேஸ்திரத்தின்வமலும் 
அேருலடய சதாலடயின்வமலும் 
எழுதப்படட்ிருந்தது.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5.

A05 பிதாவுடனான மேசியாவின் 
உறவுமுமற.

D08 மேசியாமே துமண நிற்பார.்
H09 அேரது ஜனங்களின் 

எதிரக்ாலே் குறித்த 
தீரக்்கதரிசனே்.

எமரமியா 30:21 
அேரக்ளுமடய பிரபு அேரக்ளில் 
ஒருேனாயிருக்க, அேரக்ளுமடய 
அதிபதி அேரக்ள் நடுவிலிருந்து 
மதான்றுோர;் அேமரச ்சமீபித்து 
ேரப்பண்ணுமேன், அேர் 
சமீபித்து ேருோர,் என்னிடத்தில் 
மசருே்படி தன் இருதயத்மதப் 
பிணப்படுத்துகிற இேர் யார?் 
என்று கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

22 நீங்கள் என் ஜனோயிருப்பீரக்ள், 
நான் உங்கள் மதேனாயிருப்மப-
ன்.

எமரமியா 24:7 நான் கரத்்தர ்
என்று அறியும் இருதயத்லத 
அேரக்ளுக்குக் சகாடுப்வபன்; 
அேரக்ை் என் ஜனமாயிருப்பாரக்ை், 
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நான் அேரக்ை் வதேனாயிருப்வபன்; 
அேரக்ை் தங்கை் முழு 
இருதயத்வதாடும் என்னிடத்திை்குத் 
திரும்புோரக்ை் என்று 
இஸ்ரவேலின் வதேனாகிய கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார.்

எபிவரயர் 4:15 நம்முலடய 
பைவீனங்கலைக்குறித்துப் 
பரிதபிக்கக்கூடாத பிரதான 
ஆொரியர ்நமக்கிராமை், 
எை்ைாவிதத்திலும் நம்லமப்வபாை் 
வொதிக்கப்படட்ும், 
பாேமிை்ைாதேராயிருக்கிை 
பிரதான ஆொரியவர 
நமக்கிருக்கிைார.்

16 ஆதைாை், நாம் இரக்கத்லதப் 
சபைவும், ஏை்ை ெமயத்திை் 
ெகாயஞ்செய்யுங்கிருலபலய 
அலடயவும், லதரியமாய்க் 
கிருபாெனத்தை்லடயிவை 
வெரக்கடவோம்.

எபிவரயர் 5:4 வமலும், 
ஆவராலனப்வபாை வதேனாை் 
அலைக்கப்படட்ாசைாழிய, 
ஒருேனும் இந்தக் கனமான 
ஊழியத்துக்குத் தானாய் 
ஏை்படுகிைதிை்லை.

5 அந்தப்படிவய கிறிஸ்துவும் 
பிரதான ஆொரியராகிைதை்குத் 
தம்லமத்தாவம உயரத்்தவிை்லை; 
நீர ்என்னுலடய குமாரன், இன்று 
நான் உம்லம சஜநிப்பித்வதன் 
என்று அேவராவட சொன்னேவர 
அேலர உயரத்்தினார.்

6 அப்படிவய வேசைாரு இடத்திலும்: 
நீர ்சமை்கிவெவதக்கின் 
முலைலமயின்படி, 

என்சைன்லைக்கும் 
ஆொரியராயிருக்கிறீர ்என்று 
சொை்லியிருக்கிைார.்

எபிவரயர் 7:22 அே்ேைவு 
விவெஷித்த உடன்படிக்லகக்குப் 
பிலையாைியானார.்

23 அன்றியும், அேரக்ை் 
மரைத்தினிமித்தம் நிலைத்திரு
க்கக்கூடாதேரக்ைானபடியாை், 
ஆொரியராக்கப்படுகிைேரக்ை் 
அவநகராயிருக்கிைாரக்ை்.

24 இேவரா என்சைன்லைக்கும் 
நிலைத்திருக்கிைபடியினாவை, 
மாறிப்வபாகாத ஆொரியத்துேமுை்
ைேராயிருக்கிைார.்

25 வமலும், தமது மூைமாய் 
வதேனிடத்திை் 
வெருகிைேரக்ளுக்காக 
வேை்டுதை்செய்யும்படிக்கு 
அேர ்எப்சபாழுதும் 
உயிவராடிருக்கிைேராலகயாை் 
அேரக்லை முை்றுமுடிய இரடச்ிக்க 
ேை்ைேராயுமிருக்கிைார.்

எபிவரயர் 
8:10 அந்த நாடக்ளுக்குப்பின்பு 
நான் இஸ்ரவேை் 
குடும்பத்தாவராவட பை்ணும் 
உடன்படிக்லகயாேது: என்னுலடய 
பிரமாைங்கலை அேரக்ளுலடய 
மனதிவை லேத்து, அேரக்ளுலடய 
இருதயங்கைிை் அலேகலை 
எழுதுவேன்; நான் அேரக்ை் 
வதேனாயிருப்வபன், அேரக்ை் என் 
ஜனமாயிருப்பாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:3 வமலும், பரவைாகத்திலிருந்து 
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உை்டான ஒரு சபருஞ்ெத்தத்லதக் 
வகடவ்டன்; அது: இவதா, 
மனுேரக்ைிடத்திவை வதேனுலடய 
ோெஸ்தைமிருக்கிைது, 
அேரக்ைிடத்திவை அேர ்
ோெமாயிருப்பார;் 
அேரக்ளும் அேருலடய 
ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை், 
வதேன்தாவம அேரக்வைாவடகூட 
இருந்து அேரக்ளுலடய 
வதேனாயிருப்பார.்

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 49:10; உபாகமம் 
26:17-19; எவரமியா 24:7; எவரமியா 31:1,33; 
எவெக்கிவயை் 11:20; எவெக்கிவயை் 36:28; 

எவெக்கிவயை் 37:27; ஓசியா 2:23; ெகரியா 13:9; 
எபிசரயர ்9:14,15,24.

B22 மதேன் ேற்றுே் மேசியாவின் 
நற்குணே்.

E17 மேசியா மதேனுமடய 
ஆலயத்மதக் கட்டுோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

எமரமியா 31:1 அக்காலத்திமல 
நான் இஸ்ரமேலின் 
ேே்சங்களுக்வகல்லாே் 
மதேனாயிருப்மபன், அேரக்ள் 
என் ஜனோயிருப்பாரக்ள் என்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

2 பட்டயத்திற்குத் தப்பி, மீந்த 
ஜனே் ேனாந்தரத்தில் இரக்கே் 
வபற்றது; இஸ்ரமேலுக்கு 
இமளப்பாறுதமலக் 
கட்டமளயிடப்மபாகிமறன் என்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

3 பூரே்காலமுதல் கரத்்தர் 
எங்களுக்குத் தரிசமனயானார் 
என்பாய்; ஆே் அநாதி 

சிமநகத்தால் உன்மனச ்
சிமநகித்மதன்; ஆதலால் 
காருணியத்தால் உன்மன 
இழுத்துக்வகாள்ளுகிமறன்.

4 இஸ்ரமேல் என்னுே் 
கன்னிமகமய, ேறுபடியுே் 
உன்மனக் கட்டுவிப்மபன், நீ 
கட்டப்படுோய்; ேறுபடியுே் 
நீ மேளோத்தியத்மதாடுே் 
ஆடல்பாடல் வசய்கிறேரக்ளின் 
களிப்புள்ள கூட்டத்மதாடுே் 
புறப்படுோய்.

5 ேறுபடியுே் சோரியாவின் 
ேமலகளிமல 
திராட்சத்மதாட்டங்கமள 
நாட்டுோய்; நாட்டுகிறேரக்ள் 
அமேகமள நாட்டி, அதின் 
பலமன அனுபவிப்பாரக்ள்.

6 எழுந்திருங்கள், சீமயானில் 
நே்முமடய மதேனாகிய 
கரத்்தரிடத்திற்குப் மபாமோே் 
ோருங்கள் என்று எப்பிராயீமின் 
ேமலகளிலுள்ள ஜாேக்காரர் 
கூறுங்காலே் ேருே்.

7 கரத்்தர் வசால்லுகிறது 
என்னவேன்றால்: 
யாக்மகாபினிமித்தே் 
ேகிை்சச்ியாய்க் 
வகே்பீரித்து, ஜாதிகளுமடய 
தமலேரினிமித்தே் 
ஆர்ப்பரியுங்கள்; சத்தத்மதக் 
மகட்கப்பண்ணி, துதித்து: 
கரத்்தாமே, இஸ்ரமேலில் 
மீதியான உேது ஜனத்மத 
இரட்சியுே் என்று வசால்லுங்கள்.

8 இமதா, நான் அேரக்மள 
ேடமதசத்திலிருந்து 
ேரப்பண்ணி, அேரக்மளப் 
பூமியின் எல்மலகளிலிருந்து 
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கூட்டிேருமேன்; குருடருே் 
சப்பாணிகளுே், கர்ப்பேதிகளுே், 
பிள்மளத் தாய்சச்ிகளுங்கூட 
அேரக்ளில் இருப்பாரக்ள்; ேகா 
கூட்டோய் இே்விடத்திற்குத் 
திருே்புோரக்ள்.

9 அழுமகமயாடுே் 
விண்ணப்பங்கமளாடுே் 
ேருோரக்ள்; அேரக்மள 
ேழிநடத்துமேன்; அேரக்மளத் 
தண்ணரீுள்ள நதிகளண்மடக்கு 
இடறாத வசே்மேயான 
ேழியிமல நடக்கப்பண்ணுமேன்; 
இஸ்ரமேலுக்கு நான் 
பிதாோயிருக்கிமறன், 
எப்பீராயீே் என் 
மசஷ்டபுத்திரனாயிருக்கிறான்.

ஆதியாகேே் 45:7 பூமியிவை 
உங்கை் ேம்ெம் ஒழியாமலிருக்க 
உங்கலை ஆதரிக்கிைதை்காகவும், 
சபரிய இரடச்ிப்பினாை் உங்கலை 
உயிவராவட காப்பதை்காகவும் 
வதேன் என்லன உங்களுக்கு 
முன்னவம அனுப்பினார.்

ஆமோஸ் 9:11 ஏவதாமிை் 
மீதியானேரக்லையும் என் நாமம் 
விைங்கிய ெகை ஜாதிகலையும் 
ேெமாக்கிக்சகாை்ளும்படிக்கு,

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
15:16 எப்படிசயனிை், 
மை்ை மனுேரும், என்னுலடய 
நாமந்தரிக்கப்படும் ெகை 
ஜாதிகளும், கரத்்தலரத் 
வதடும்படிக்கு,

மராேர் 9:27 அை்ைாமலும் 

இஸ்ரவேை் புத்திரருலடய 
இைக்கம் ெமுத்திரத்தின் 
மைைத்தலனயாயிருந்தாலும், 
மீதியாயிருப்பேரக்ை் மாத்திரம் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்சைன்றும்;

மராேர் 11:5 அப்படிப்வபாை 
இக்காைத்திவையும் 
கிருலபயினாவை உை்டாகும் 
சதரிந்துசகாை்ளுதலின்படி ஒரு 
பங்கு மீதியாயிருக்கிைது.

எமபசியர் 2:20 அப்வபாஸ்தைர ்
தீரக்்கதரிசிகசைன்பேரக்ளுலடய 
அஸ்திபாரத்தின்வமை் கடட்ப்
படட்ேரக்ளுமாயிருக்கிறீரக்ை்; 
அதை்கு இவயசுகிறிஸ்து தாவம 
மூலைக்கை்ைாயிருக்கிைார;்

21 அேரவ்மை் மாைிலக முழுேதும் 
இலெோய் இலைக்கப்படட்ு, 
கரத்்தருக்குை் பரிசுத்த ஆையமாக 
எழும்புகிைது;

22 அேரவ்மை் நீங்களும் ஆவியினாவை 
வதேனுலடய ோெஸ்தைமாகக் கூட்
டிக்கடட்ப்படட்ுேருகிறீரக்ை்.

1 மபதுரு 2:9 நீங்கவைா, உங்கலை 
அந்தகாரத்தினின்று தம்முலடய 
ஆெெ்ரியமான ஒைியினிடத்திை்கு 
ேரேலைத்தேருலடய 
புை்ைியங்கலை 
அறிவிக்கும்படிக்குத் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட் 
ெந்ததியாயும், ராஜரீகமான 
ஆொரியக்கூடட்மாயும், பரிசுத்த 
ஜாதியாயும், அேருக்குெ ்
சொந்தமான ஜனமாயும் 
இருக்கிறீரக்ை்.
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வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:10 எங்கை் வதேனுக்குமுன்பாக 
எங்கலை ராஜாக்களும் 
ஆொரியரக்ளுமாக்கினீர;் நாங்கை் 
பூமியிவை அரொளுவோசமன்று 
புதிய பாடல்டப் பாடினாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:10 சபரிதும் உயரமுமான 
ஒரு பரே்தத்தின்வமை் என்லன 
ஆவியிை் சகாை்டுவபாய், 
வதேனுலடய மகிலமலய அலடந்த 
எருெவைமாகிய பரிசுத்தநகரம் 
பரவைாகத்லதவிடட்ு 
வதேனிடத்திலிருந்து 
இைங்கிேருகிைலத எனக்குக் 
காை்பித்தான்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #5; எவரமியா 31:10-14,27-
30,38-40.

C05 வபத்லமகமில் வகால்லப்பட்ட 
குைந்மதகமளக் குறித்து 
உமரக்கப்பட்ட தீர்க்கதரிசனே்.

எமரமியா 31:15 ராோவிமல 
புலே்பலுே் கசப்பான 
அழுமகயுோகிய கூக்குரல் 
மகட்கப்பட்டது; ராமகல் தன் 
பிள்மளகளுக்காக அழுது, தன் 
பிள்மளகள் இல்லாதபடியால் 
அமேகளினிமித்தே் ஆறுதல் 
அமடயாதிருக்கிறாள் என்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

ஆதியாகேே் 35:16 பின்பு 
சபத்வதலை விடட்ுப் பிரயாைம் 
புைப்படட்ாரக்ை். எப்பிராத்தாவுக்கு 
ேர இன்னும் சகாஞ்ெம் தூரம் 

இருக்கும்வபாது, ராவகை் பிை்லை 
சபை்ைாை்; பிரெேத்திை் அேளுக்குக் 
கடும்வேதலன உை்டாயிை்று.

17 பிரெவிக்கும்வபாது, அேளுக்குக் 
கடும்வேதலனயாயிருக்லகயிை், 
மருத்துேெச்ி அேலைப் பாரத்்து: 
பயப்படாவத, இந்த முலையும் 
புத்திரலனப் சபறுோய் என்ைாை்.

18 மரை காைத்திை் அேை் ஆத்துமா 
பிரியும்வபாது, அேை் அேனுக்கு 
சபவனானி என்று வபரிடட்ாை்: 
அேன் தகப்பவனா, அேனுக்கு 
சபன்யமீன் என்று வபரிடட்ான்.

19 ராவகை் மரித்து, சபத்ைவகம் 
என்னும் எப்பிராத்தா 
ஊருக்குப் வபாகிை ேழியிவை 
அடக்கம்பை்ைப்படட்ாை்.

20 அேை் கை்ைலையின்வமை் 
யாக்வகாபு ஒரு தூலை 
நிறுத்தினான்; அதுவே 
இந்நாை்ேலரக்கும் இருக்கிை 
ராவகலுலடய கை்ைலையின் தூை்.

ேத்மதயு 2:16 அப்சபாழுது 
ஏவராது தான் ொஸ்திரிகைாை் 
ேஞ்சிக்கப்படட்லதக் கை்டு, 
மிகுந்த வகாபமலடந்து, ஆடக்லை 
அனுப்பி, தான் ொஸ்திரிகைிடத்திை் 
திடட்மாய் விொரித்த 
காைத்தின்படிவய, சபத்ைவகமிலும் 
அதின் ெகை எை்லைகைிலுமிருந்த 
இரை்டு ேயதுக்குடப்டட் 
எை்ைா ஆை்பிை்லைகலையும் 
சகாலைசெய்தான்.

17 புைம்பலும் அழுலகயும் மிகுந்த 
துக்கங்சகாை்டாடலுமாகிய 
கூக்குரை் ராமாவிவை 
வகடக்ப்படட்து; ராவகை் தன் 
பிை்லைகளுக்காக அழுது, 
அலேகை் இை்ைாதபடியாை் 
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ஆறுதைலடயாதிருக்கிைாை் என்று,
18 எவரமியா தீரக்்கதரிசியினாை் 

உலரக்கப்படட்து அப்சபாழுது 
நிலைவேறிை்று.

C01 மேசியாவின் பிறப்பு 
தீர்க்கதரிசனோக 
உமரக்கப்படுகின்றது.

எமரமியா 31:22 சீரவ்கட்டு-
ப்மபான குோரத்திமய, எந்தே-
ட்டுே் விலகித் திரிோய்? கரத்்தர் 
பூமியிமல ஒரு புதுமேமயச ்சிரு-
ஷ்டிப்பார,் ஸ்திரயீானேள் புரு-
ஷமனச ்சூை்ந்துவகாள்ளுோள்.

ேத்மதயு 1:18 இவயசு 
கிறிஸ்துவினுலடய சஜநநத்தின் 
விேரமாேது: அேருலடய 
தாயாராகிய மரியாை் 
வயாவெப்புக்கு 
நியமிக்கப்படட்ிருக்லகயிை், 
அேரக்ை் கூடி ேருமுன்வன, 
அேை் பரிசுத்த ஆவியாை் 
கரப்்பேதியானாை் என்று 
காைப்படட்து.

19 அேை் புருேனாகிய வயாவெப்பு 
நீதிமானாயிருந்து, அேலை 
அேமானப்படுத்த மனதிை்ைாமை், 
இரகசியமாய் அேலைத் தை்ைிவிட 
வயாெலனயாயிருந்தான்.

20 அேன் இப்படிெ ்
சிந்தித்துக்சகாை்டிருக்லகயிை், 
கரத்்தருலடய தூதன் 
சொப்பனத்திை் அேனுக்குக் 
காைப்படட்ு: தாவீதின் 
குமாரனாகிய வயாவெப்வப, 
உன் மலனவியாகிய 

மரியாலை வெரத்்துக்சகாை்ை 
ஐயப்படாவத; அேைிடத்திை் 
உை்பத்தியாயிருக்கிைது பரிசுத்த 
ஆவியினாை் உை்டானது.

21 அேை் ஒரு குமாரலனப் சபறுோை், 
அேருக்கு இவயசு என்று 
வபரிடுோயாக; ஏசனனிை் அேர ்
தமது ஜனங்கைின் பாேங்கலை 
நீக்கி அேரக்லை இரடச்ிப்பார ்
என்ைான்.

கலாத்தியர் 4:4 நாம் 
புத்திரசுவிகாரத்லதயலடயும்படி 
நியாயப்பிரமாைத்திை்குக் 
கீை்ப்படட்ேரக்லை 
மீடட்ுக்சகாை்ைத்தக்கதாக,

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 3:15; ெங்கீதம் 2:7,8; 
ஏொயா 7:14; லுூக்கா 1:34,35.

E20 மேசியா ஒரு புதிய 
உடன்படிக்மகமய 
ஏற்படுத்துோர்.

G06 பரிசுத்த ஆவியின் 
ோசஸ்தலே்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

எமரமியா 31:31 இமதா 
நாட்கள் ேருவேன்று கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார,் அப்வபாழுது 
இஸ்ரமேல் குடுே்பத்மதாடுே் 
யூதா குடுே்பத்மதாடுே் புது 
உடன்படிக்மக பண்ணுமேன்.

32 நான் அேரக்ள் பிதாக்கமள 
எகிப்து மதசத்திலிருந்து 
அமைத்துேரக் 
மகப்பிடித்த நாளிமல, 
அேரக்மளாமட பண்ணின 
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உடன்படிக்மகயின்படி அல்ல; 
ஏவனனில் நான் அேரக்ளுக்கு 
நாயகராயிருந்துே், அந்த என் 
உடன்படிக்மகமய அேரக்ள் 
மீறி அேோக்கிப்மபாட்டாரக்மள 
என்று கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

33 அந்நாட்களுக்குப் பிற்பாடு, நான் 
இஸ்ரமேல் குடுே்பத்மதாமட 
பண்ணப்மபாகிற 
உடன்படிக்மகயாேது; நான் 
என் நியாயப்பிரோணத்மத 
அேரக்ள் உள்ளத்திமல மேத்து, 
அமத அேரக்ள் இருதயத்திமல 
எழுதி, நான் அேரக்ள் 
மதேனாயிருப்மபன், அேரக்ள் 
என் ஜனோயிருப்பாரக்ள் என்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

34 இனி ஒருேன் தன் 
அயலாமனயுே், ஒருேன் தன் 
சமகாதரமனயுே் மநாக்கி 
கரத்்தமர அறிந்துவகாள் 
என்று மபாதிப்பதில்மல; 
அேரக்ளில் சிறியேன்முதல் 
வபரியேன்ேட்டுே், எல்லாருே் 
என்மன அறிந்துவகாள்ோரக்ள் 
என்று கரத்்தர் வசால்லுகிறார;் 
நான் அேரக்ள் அக்கிரேத்மத 
ேன்னித்து, அேரக்ள் 
பாேங்கமள இனி 
நிமனயாதிருப்மபன்.

ேத்மதயு 26:27 பின்பு, 
பாத்திரத்லதயும் எடுத்து 
ஸ்வதாத்திரம்பை்ைி, 
அேரக்ளுக்குக் சகாடுத்து: 
நீங்கை் எை்ைாரும் இதிவை 
பானம்பை்ணுங்கை்;

28 இது பாேமன்னிப்புை்டாகும்படி 
அவநகருக்காகெ ்சிந்தப்படுகிை புது 

உடன்படிக்லகக்குரிய என்னுலடய 
இரத்தமாயிருக்கிைது.

29 இது முதை் இந்தத் 
திராடெ்ப்பைரெத்லத நேமானதாய் 
உங்கவைாவடகூட என் பிதாவின் 
ராஜ்யத்திவை நான் பானம் 
பை்ணும் நாை் ேலரக்கும் இலதப் 
பானம் பை்ணுேதிை்லைசயன்று 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 
என்ைார.்

மயாோன் 1:15 வயாோன் அேலர-
க்குறித்துெ ்ொடச்ிசகாடுத்து: 
எனக்குப் பின்ேருகிைேர ்எனக்கு 
முன்னிருந்தேர,் ஆலகயாை் அேர ்
என்னிலும் வமன்லமயுை்ைேர ்
என்று நான் சொை்லியிருந்வதவன, 
அேர ்இேரத்ான் என்று ெத்தமிடட்ுக் 
கூறினான்.

16 அேருலடய பரிபூரைத்தினாை் 
நாசமை்ைாரும் கிருலபயின்வமை் 
கிருலப சபை்வைாம்.

17 எப்படிசயனிை் நியாயப்பிரமாைம் 
வமாவெயின் மூைமாய்க் 
சகாடுக்கப்படட்து, கிருலபயும் 
ெத்தியமும் இவயசுகிறிஸ்துவின் 
மூைமாய் உை்டாயின.

மயாோன் 6:45 எை்ைாரும் வதேனாவை 
வபாதிக்கப்படட்ிருப்பாரக்ை் என்று 
தீரக்்கதரிசிகைின் ஆகமத்திை் 
எழுதியிருக்கிைவத; ஆலகயாை் 
பிதாவினிடத்திை் வகடட்ுக் 
கை்றுக்சகாை்ளுகிைேன் எேனும் 
என்னிடத்திை் ேருகிைான்.

2 வகாரிந்தியர் 3:2 எங்கை் 
இருதயங்கைிை் எழுதப்படட்ும், 
ெகை மனுேராலும் அறிந்து 

எவரமியா
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ோசிக்கப்படட்ும் இருக்கிை எங்கை் 
நிருபம் நீங்கை்தாவன.

3 ஏசனனிை் நீங்கை் 
எங்கை் ஊழியத்தினாை் 
உை்டாகிய கிறிஸ்துவின் 
நிருபமாயிருக்கிறீரக்சைன்று 
சேைியரங்கமாயிருக்கிைது; 
அது லமயினாைை்ை, ஜீேனுை்ை 
வதேனுலடய ஆவியினாலும்; 
கை்பைலககைிைை்ை, 
இருதயங்கைாகிய ெலதயான 
பைலககைிவையும் 
எழுதப்படட்ிருக்கிைது.

4 நாங்கை் வதேனுக்கு முன்பாகக் 
கிறிஸ்துவின் மூைமாய் 
இப்படிப்படட் நம்பிக்லகலயக் 
சகாை்டிருக்கிவைாம்.

5 எங்கைாை் ஏதாகிலும் ஆகும் 
என்பதுவபாை ஒன்லை 
வயாசிக்கிைதை்கு நாங்கை் 
எங்கைாவை தகுதியானேரக்ை் 
அை்ை; எங்களுலடய தகுதி 
வதேனாை் உை்டாயிருக்கிைது.

6 புது உடன்படிக்லகயின் 
ஊழியக்காரராயிருக்கும்படி, 
அேவர எங்கலைத் 
தகுதியுை்ைேரக்ைாக்கினார;் 
அந்த உடன்படிக்லக 
எழுத்திை்குரியதாயிராமை், 
ஆவிக்குரியதாயிருக்கிைது; 
எழுத்து சகாை்லுகிைது, ஆவிவயா 
உயிரப்்பிக்கிைது.

கலாத்தியர் 3:17 ஆதைாை் 
நான் சொை்லுகிைசதன்னசேனிை், 
கிறிஸ்துலே முன்னிடட்ு வதேனாை் 
முன் உறுதிபை்ைப்படட் 
உடன்படிக்லகலய 
நானூை்றுமுப்பது 

ேருேத்திை்குப்பின்பு உை்டான 
நியாயப்பிரமாைமானது 
தை்ைி, ோக்குத்தத்தத்லத 
வியரத்்தமாக்கமாடட்ாது.

எபிவரயர் 8:6 இேவரா விவெஷித்த 
ோக்குத்தத்தங்கைின்வபரிை் 
ஸ்தாபிக்கப்படட் விவெஷித்த 
உடன்படிக்லகக்கு எப்படி 
மத்திஸ்தராயிருக்கிைாவரா, 
அப்படிவய முக்கியமான ஆொரிய 
ஊழியத்லதயும் சபை்றிருக்கிைார.்

7 அந்த முதைாம் உடன்படிக்லக 
பிலைத்திருந்ததானாை், இரை்டாம் 
உடன்படிக்லகக்கு இடம் 
வதடவேை்டுேதிை்லைவய.

8 அேரக்லைக் குை்ைப்படுத்தி, 
அேரக்லை வநாக்கி: இவதா, கரத்்தர ்
சொை்லுகிைசதன்னசேனிை்: 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்வதாடும் 
யூதா குடும்பத்வதாடும் நான் 
புது உடன்படிக்லகலய 
ஏை்படுத்துங்காைம் ேருகிைது.

9 அேரக்ளுலடய பிதாக்கலை 
எகிப்துவதெத்திலிருந்து 
சகாை்டுேரும்படிக்கு 
நான் அேரக்ளுலடய 
லகலயப் பிடித்தநாைிவை 
அேரக்வைாடு பை்ைின 
உடன்படிக்லகலயப்வபாை 
இது இருப்பதிை்லை; அந்த 
உடன்படிக்லகயிவை அேரக்ை் 
நிலைநிை்கவிை்லைவய, நானும் 
அேரக்லைப் புைக்கைித்வதன் 
என்று கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

10 அந்த நாடக்ளுக்குப்பின்பு நான் 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்தாவராவட 
பை்ணும் உடன்படிக்லகயாேது: 
என்னுலடய பிரமாைங்கலை 
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அேரக்ளுலடய மனதிவை லேத்து, 
அேரக்ளுலடய இருதயங்கைிை் 
அலேகலை எழுதுவேன்; நான் 
அேரக்ை் வதேனாயிருப்வபன், 
அேரக்ை் என் ஜனமாயிருப்பாரக்ை்.

11 அப்சபாழுது சிறியேன் 
முதை்சகாை்டு 
சபரியேன்ேலரக்கும் எை்ைாரும் 
என்லன அறிோரக்ை்; ஆலகயாை், 
கரத்்தலர அறிந்துசகாை் என்று 
ஒருேன் தன் அயைானுககும், 
ஒருேன் தன் ெவகாதரனுக்கும் 
வபாதிக்கவேை்டுேதிை்லை.

12 ஏசனனிை் நான் அேரக்ை் 
அநியாயங்கலைக் 
கிருலபயாய் மன்னித்து, 
அேரக்ை் பாேங்கலையும் 
அக்கிரமங்கலையும் இனி 
நிலனயாமலிருப்வபன் என்று 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

13 புது உடன்படிக்லக என்று 
அேர ்சொை்லுகிைதினாவை 
முந்தினலதப் பைலமயாக்கினார;் 
பைலமயானதும் 
நாை்படட்துமாயிருக்கிைது 
உருேழிந்துவபாகக் காைம் 
ெமீபித்திருக்கிைது.

1 மயாோன் 2:27 நீங்கை் 
அேராவை சபை்ை அபிவேகம் 
உங்கைிை் நிலைத்திருக்கிைது, 
ஒருேரும் உங்களுக்குப் 
வபாதிக்கவேை்டுேதிை்லை; அந்த 
அபிவேகம் ெகைத்லதயுங்குறித்து 
உங்களுக்குப் வபாதிக்கிைது; அது 
ெத்தியமாயிருக்கிைது, சபாய்யை்ை, 
அது உங்களுக்குப் வபாதித்தபடிவய 
அேரிை் நிலைத்திருப்பீரக்ைாக.

வமலும் காை்க: #1; #2; யாத்திராகமம் 19-20; 

அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 2:14-47.

E20 மேசியா ஒரு புதிய 
உடன்படிக்மகமய 
ஏற்படுத்துோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

எமரமியா 32:37 இமதா, என் 
சினத்திலுே், என் மகாபத்திலுே், 
என் ேகா உக்கிரத்திலுே், 
நான் அேரக்மளத் துரத்தின 
எல்லாத் மதசங்களிலுமிருந்து 
அேரக்மளச ்மசரத்்துக்வகாண்டு, 
அேரக்மள இந்த ஸ்தலத்துக்குத் 
திருே்பிேரவுே் இதிமல சுகோய்த் 
தங்கியிருக்கவுே் பண்ணுமேன்.

38 அேரக்ள் என் 
ஜனோயிருப்பாரக்ள், நான் 
அேரக்ள் மதேனாயிருப்மபன்.

39 அேரக்ள் தங்களுக்குே், 
தங்கள் பின்னடியாருக்குே், 
தங்கள் பிள்மளகளுக்குே் 
நன்மேயுண்டாகுே்படி 
சகல நாட்களிலுே் எனக்குப் 
பயப்படுே்படிக்கு, நான் 
அேரக்ளுக்கு ஒமர 
இருதயத்மதயுே் ஒமர 
ேழிமயயுே் கட்டமளயிட்டு,

40 அேரக்ளுக்கு 
நன்மேவசய்யுே்படி, 
நான் அேரக்மள விட்டுப் 
பின்ோங்குேதில்மலவயன்கிற 
நித்திய உடன்படிக்மகமய 
அேரக்மளாமட பண்ணி, 
அேரக்ள் என்மனவிட்டு 
அகன்றுமபாகாதபடிக்கு, 
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எனக்குப்பயப்படுே் பயத்மத 
அேரக்ள் இருதயத்திமல மேத்து,

41 அேரக்ளுக்கு நன்மே 
வசய்யுே்படி அேரக்ள்மேல் 
சந்மதாஷோயிருந்து, என் முழு 
இருதயத்மதாடுே் என் முழு 
ஆத்துோமோடுே் அேரக்மள 
இந்தத் மதசத்திமல நிசச்யோய் 
நாட்டுமேன்.

எமசக்கிமயல் 11:19 அேரக்ை் என் 
கடட்லைகைின்படி நடந்து, என் 
நியாயங்கலைக் லகக் சகாை்டு, 
அலேகைின்படி செய்ய நான் 
அேரக்ளுக்கு ஏக இருதயத்லத 
தந்து, அேரக்ை் உை்ைத்திை் 
புதிய ஆவிலயக்சகாடுத்து, 
கை்ைான இருதயத்லத அேரக்ை் 
மாம்ெத்திலிருந்து எடுத்துப்வபாடட்ு, 
ெலதயான் இருதயத்லத 
அேரக்ளுக்கு அருளுவேன்.

20 அேரக்ை் என் ஜனமாயிருப்பாரக்ை், 
நான் அேரக்ை் வதேனாயிருப்வபன்.

லுூக்கா 1:72 அேர ்நம்முலடய 
பிதாோகிய ஆபிரகாமுக்கு இடட் 
ஆலைலய நிலைவேை்றுேதை்கும்;

73 ஆதிமுதை்சகாை்டிருந்த 
தம்முலடய பரிசுத்த 
தீரக்்கதரிசிகைின் ோக்கினாை் 
தாம் சொன்னபடிவய,

74 தமது ஜனத்லதெ ்ெந்தித்து 
மீடட்ுக்சகாை்டு, நம்முலடய 
ெத்துருக்கைினின்றும், 
நம்லமப்பலகக்கிை யாேருலடய 
லககைினின்றும், நம்லம 
இரடச்ிக்கும் படிக்கு,

75 தம்முலடய தாெனாகிய 
தாவீதின் ேம்ெத்திவை நமக்கு 

இரடெ்ைியக்சகாம்லப 
ஏை்படுத்தினார.்

மயாோன் 17:21 அேரக்சை-
ை்ைாரும் ஒன்ைாயிருக்கவும், 
பிதாவே, நீர ்என்லன அனுப்பின-
லத உைகம் விசுோசிக்கிைதை்காக, 
நீர ்என்னிவையும் நான் உம்மிவை-
யும் இருக்கிைதுவபாை அேரக்சை-
ை்ைாரும் நம்மிை் ஒன்ைாயிருக்கவு-
ம் வேை்டிக்சகாை்ளுகிவைன்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
4:32 விசுோசிகைாகிய திரைான 
கூடட்த்தார ்ஒவர இருதயமும் ஒவர 
மனமுமுை்ைேரக்ைாயிருந்தாரக்ை். 
ஒருேனாகிலும் 
தனக்குை்ைலேகைிை் 
ஒன்லையும் தன்னுலடயசதன்று 
சொை்ைவிை்லை; ெகைமும் 
அேரக்ளுக்குப் சபாதுோயிருந்தது.

எபிவரயர் 7:22 அே்ேைவு 
விவெஷித்த உடன்படிக்லகக்குப் 
பிலையாைியானார.்

1 மயாோன் 
3:8 பாேஞ்செய்கிைேன் 
பிொசினாலுை்டாயிருக்கிைான்; 
ஏசனனிை் பிொொனேன் 
ஆதிமுதை் பாேஞ்செய்கிைான், 
பிொசினுலடய கிரிலயகலை 
அழிக்கும்படிக்வக வதேனுலடய 
குமாரன் சேைிப்படட்ார.்

9 வதேனாை் பிைந்த எேனும் 
பாேஞ்செய்யான், ஏசனனிை் 
அேருலடய வித்து அேனுக்குை் 
தரித்திருக்கிைது; அேன் 
வதேனாை் பிைந்தபடியினாை் 
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பாேஞ்செய்யமாடட்ான்.
10 இதினாவை வதேனுலடய 

பிை்லைகை் இன்னாசரன்றும், 
பிொசின் பிை்லைகை் 
இன்னாசரன்றும் சேைிப்படும்; 
நீதிலயெச்ெய்யாமலும் தன் 
ெவகாதரனிை் அன்புகூராமலும் 
இருக்கிை எேனும் 
வதேனாலுை்டானேனை்ை.

1 மயாோன் 
5:18 வதேனாை் பிைந்த எேனும் 
பாேஞ்செய்யாசனன்று 
அறிந்திருக்கிவைாம்; வதேனாை் 
பிைந்தேன் தன்லனக் காக்கிைான், 
சபாை்ைாங்கன் அேலனத் 
சதாடான்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #5; ஆதியாகமம் 17:7; 
உபாகமம் 26:17-19; ஏொயா 55:3; 2 சகாரிந்தியர ்

13:11; கைாத்தியர ்3:14-17; எபிசரயர ்6:13-18; 
எபிசரயர ்8:9-11.

E21 மேசியா பாேங்கமள 
ேன்னிப்பார்.

E24 மேசியா சோதானத்மதக் 
வகாண்டு ேருோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

எமரமியா 33:6 இமதா, நான் அேரக்-
ளுக்குச ்சவுக்கியமுே் ஆமராக்கி-
யமுே் ேரப்பண்ணி, அேரக்மள-
க் குணோக்கி, அேரக்ளுக்குப் 
பரிபூரண சோதானத்மதயுே் 
சத்தியத்மதயுே் வேளிப்படுத்து-

மேன்.
7 நான் யூதாவின் சிமறயிருப்மப-

யுே், இஸ்ரமேலின் சிமறயிரு-
ப்மபயுே் திருப்பி, முன்னிருந்த-
துமபால அேரக்மளக் கட்டுவி-
த்து,

8 அேரக்ள் எனக்கு விமராதோய்க் 
குற்றஞ்வசய்த அேரக்ளுமடய 
எல்லா அக்கிரேங்களுக்குே் 
அேரக்மள நீங்கலாக்கிச ்சுத்தி-
கரித்து, அேரக்ள் எனக்கு விமரா-
தோய்க் குற்றஞ்வசய்து, எனக்கு 
விமராதோய்த் துமராகே்ப-
ண்ணின அேரக்ளுமடய எல்லா 
அக்கிரேங்கமளயுே் ேன்னிப்மப-
ன்.

9 நான் அேரக்ளுக்குச ்வசய்யுே் 
நன்மேமயவயல்லாே் மகட்க-
ப்மபாகிற பூமியின் எல்லா ஜா-
திகளுக்கு முன்பாக அது எனக்கு 
ேகிை்சச்ியுள்ள கீரத்்தியாயுே் 
புகை்சச்ியாயுே் ேகிமேயாயுே் 
இருக்குே்; நான் அேரக்ளுக்கு 
அருளிசவ்சய்யுே் எல்லா நன்மே-
யினிமித்தமுே், எல்லாசச்ோ-
தானத்தினிமித்தமுே் இேரக்ள் 
பயந்து நடுங்குோரக்ள் என்று 
இஸ்ரமேலின் மதேனாகிய 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

எமரமியா 33:10-13

ேத்மதயு 28:18 அப்சபாழுது இவயசு 
ெமீபத்திை் ேந்து, அேரக்லை 
வநாக்கி: ோனத்திலும் பூமியிலும் 
ெகை அதிகாரமும் எனக்குக் 
சகாடுக்கப்படட்ிருக்கிைது.

19 ஆலகயாை், நீங்கை் 
புைப்படட்ுப்வபாய் ெகை 
ஜாதிகலையும் சீேராக்கி, பிதா 
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குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் 
நாமத்திவை அேரக்ளுக்கு 
ஞானஸ்நானங்சகாடுத்து,

20 நான் உங்களுக்குக் கடட்லையிடட் 
யாலேயும் அேரக்ை் 
லகக்சகாை்ளும்படி அேரக்ளுக்கு 
உபவதெம் பை்ணுங்கை்; இவதா, 
உைகத்தின் முடிவுபரியந்தம் 
ெகை நாடக்ைிலும் நான் 
உங்களுடவனகூட இருக்கிவைன் 
என்ைார.் ஆசமன்.

லுூக்கா 4:18 கரத்்தருலடய 
ஆவியானேர ்என்வமலிருக்கிைார;் 
தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேத்லதப் 
பிரெங்கிக்கும்படி என்லன 
அபிவேகம்பை்ைினார;் 
இருதயம் நருங்குை்டேரக்லைக் 
குைமாக்கவும், 
சிலைப்படட்ேரக்ளுக்கு 
விடுதலைலயயும், 
குருடருக்குப் பாரல்ேலயயும் 
பிரசித்தப்படுத்தவும், 
சநாறுங்குை்டேரக்லை 
விடுதலையாக்கவும்,

19 கரத்்தருலடய அநுக்கிரக 
ேருேத்லதப் பிரசித்தப்படுத்தவும், 
என்லன அனுப்பினார,் என்று 
எழுதியிருக்கிை இடத்லத அேர ்
கை்டு,

20 ோசித்து, புஸ்தகத்லதெ ்சுருடட்ி, 
பைிவிலடக்காரனிடத்திை் 
சகாடுத்து, உடக்ாரந்்தார.் 
சஜபஆையத்திலுை்ை 
எை்ைாருலடய கை்களும் 
அேரவ்மை் வநாக்கமாயிருந்தது.

21 அப்சபாழுது அேர ்அேரக்வைாவட 
வபெத்சதாடங்கி: உங்கை் காதுகை் 
வகடக் இந்த வேதோக்கியம் 

இன்லையத்தினம் நிலைவேறிை்று 
என்ைார.்

மயாோன் 1:17 எப்படிசயனிை் 
நியாயப்பிரமாைம் வமாவெயின் 
மூைமாய்க் சகாடுக்கப்படட்து, 
கிருலபயும் ெத்தியமும் 
இவயசுகிறிஸ்துவின் மூைமாய் 
உை்டாயின.

எபிவரயர் 
8:10 அந்த நாடக்ளுக்குப்பின்பு 
நான் இஸ்ரவேை் 
குடும்பத்தாவராவட பை்ணும் 
உடன்படிக்லகயாேது: என்னுலடய 
பிரமாைங்கலை அேரக்ளுலடய 
மனதிவை லேத்து, அேரக்ளுலடய 
இருதயங்கைிை் அலேகலை 
எழுதுவேன்; நான் அேரக்ை் 
வதேனாயிருப்வபன், அேரக்ை் என் 
ஜனமாயிருப்பாரக்ை்.

11 அப்சபாழுது சிறியேன் 
முதை்சகாை்டு 
சபரியேன்ேலரக்கும் எை்ைாரும் 
என்லன அறிோரக்ை்; ஆலகயாை், 
கரத்்தலர அறிந்துசகாை் என்று 
ஒருேன் தன் அயைானுககும், 
ஒருேன் தன் ெவகாதரனுக்கும் 
வபாதிக்கவேை்டுேதிை்லை.

12 ஏசனனிை் நான் அேரக்ை் 
அநியாயங்கலைக் 
கிருலபயாய் மன்னித்து, 
அேரக்ை் பாேங்கலையும் 
அக்கிரமங்கலையும் இனி 
நிலனயாமலிருப்வபன் என்று 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

1 மபதுரு 2:24 நாம் 
பாேங்களுக்குெ ்செத்து, நீதிக்குப் 
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பிலைத்திருக்கும்படிக்கு, 
அேரத்ாவம தமது ெரீரத்திவை 
நம்முலடய பாேங்கலைெ ்
சிலுலேயின்வமை் சுமந்தார;் 
அேருலடய தழும்புகைாை் 
குைமானீரக்ை்.

1 மயாோன் 1:7 அேர ்
ஒைியிலிருக்கிைதுவபாை நாமும் 
ஒைியிவை நடந்தாை் 
ஒருேவராசடாருேர ்
ஐக்கியப்படட்ிருப்வபாம்; 
அேருலடய குமாரனாகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவின் இரத்தம் ெகை 
பாேங்கலையும் நீக்கி, நம்லமெ ்
சுத்திகரிக்கும்.

8 நமக்குப் 
பாேமிை்லைசயன்வபாமானாை் 
நம்லம நாவம 
ேஞ்சிக்கிைேரக்ைாயிருப்வபாம், 
ெத்தியம் நமக்குை் இராது.

9 நம்முலடய பாேங்கலை நாம் 
அறிக்லகயிடட்ாை், பாேங்கலை 
நமக்கு மன்னித்து எை்ைா 
அநியாயத்லதயும் நீக்கி 
நம்லமெ ்சுத்திகரிப்பதை்கு 
அேர ்உை்லமயும் நீதியும் 
உை்ைேராயிருக்கிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:5 உை்லமயுை்ை 
ொடச்ியும், மரித்வதாரிலிருந்து 
முதை்பிைந்தேரும், பூமியின் 
ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவினாலும் 
உங்களுக்குக் கிருலபயும் 
ெமாதானமும் உை்டாேதாக.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #5; ெங்கீதம் 65:3; 
வயாோன் 18:37; எபிசரயர ்9:11-14.

C01 மேசியாவின் பிறப்பு 
தீர்க்கதரிசனோக 
உமரக்கப்படுகின்றது.

D03 ஆசச்ாரியனாக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

D05 மேசியாமே மீட்பராக 
இருப்பார்.

D09 மேசியாமே இரட்சகர்.
E08 மேசியாவின் நியாயே்.
H09 அேரது ஜனங்களின் 

எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

எமரமியா 33:14 இமதா, 
நாட்கள் ேருவேன்று கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார,் அப்வபாழுது 
நான் இஸ்ரமேலின் 
குடுே்பத்துக்குே், யூதாவின் 
குடுே்பத்துக்குே் வசான்ன 
நல்ோரத்்மதமய 
நிமறமேற்றுமேன்.

15 அந்நாட்களிலுே் அக்காலத்திலுே் 
தாவீதுக்கு நீதியின் கிமளமய 
முமளக்கப்பண்ணுமேன்; அேர் 
பூமியிமல நியாயத்மதயுே் 
நீதிமயயுே் நடப்பிப்பார.்

16 அந்நாட்களில் யூதா 
இரட்சிக்கப்பட்டு, எருசமலே் 
சுகோய்த் தங்குே்; அேர் எங்கள் 
நீதியாயிருக்கிற கரத்்தர் என்பது 
அேருமடய நாேே்.

17 இஸ்ரமேல் ேே்சத்தின் 
சிங்காசனத்தின்மேல் 
உட்காரத்தக்க 
புருஷன் தாவீதுக்கு 
இல்லாேற்மபாேதில்மல.

18 தகனபலியிட்டு, மபாஜனபலி-
வசலுத்தி, நாள்மதாறுே் பலியி-
டுே் புருஷன் எனக்கு முன்பாக 
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ஆசாரியருக்குே் மலவியருக்கு-
ே் இல்லாேற்மபாேதுமில்மல 
என்று கரத்்தர் வசால்லுகிறார் 
என்றார.்

22 ோனத்து நட்சத்திரங்கள் 
எண்ணப்படாததுே் கடற்கமர 
ேணல் அளக்கப்படாததுோயிரு-
க்கிறதுமபால, நான் என் தாசனா-
கிய தாவீதின் சந்ததிமயயுே் 
எனக்கு ஊழியஞ்வசய்கிற மலவி-
யமரயுே் ேரத்்திக்கப்பண்ணுமே-
ன் என்று கரத்்தர் வசால்லுகிறார் 
என்றார.்

லுூக்கா 1:32 அேர ்சபரியேராயி-
ருப்பார,் உன்னதமானேருலடய 
குமாரன் என்னப்படுோர;் கரத்்த-
ராகிய வதேன் அேருலடய பிதா-
ோகிய தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

மராேர் 11:26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

எபிவரயர் 7:17 நீர ்சமை்கிவெவதக்கின் 
முலைலமயின்படி 
என்சைன்லைக்கும் 
ஆொரியராயிருக்கிறீர ்என்று 
சொை்லிய ொடச்ிக்குத்தக்கதாக 
அழியாத ஜீேனுக்குரிய 
ேை்ைலமயின்படிவய 

ஆொரியரானார.்
18 முந்தின கடட்லை 

சபைவீனமுை்ைதும் 
பயனை்ைதுமாயிருந்ததினிமித்தம் 
மாை்ைப்படட்து.

19 நியாயப்பிரமாைமானது 
ஒன்லையும் 
பூரைப்படுத்தவிை்லை, அதிக 
நன்லமயான நம்பிக்லகலய 
ேருவிப்பவதா பூரைப்படுத்துகிைது; 
அந்த நம்பிக்லகயினாவை 
வதேனிடத்திை் வெருகிவைாம்.

20 அன்றியும், அேரக்ை் 
ஆலையிை்ைாமை் 
ஆொரியராக்கப்படுகிைாரக்ை்; 
இேவரா: நீர ்சமை்கிவெவதக்கின் 
முலைலமயின்படி 
என்சைன்லைக்கும் 
ஆொரியராயிருக்கிறீர ்என்று 
கரத்்தர ்ஆலையிடட்ார,் 
மனம்மாைாலும் இருப்பார ்என்று 
தம்முடவன சொன்னேராவை 
ஆலைவயாவட ஆொரியரானார.்

21 ஆனதாை், இவயசுோனேர ்
ஆலையின்படிவய 
ஆொரியராக்கப்படட்து எே்ேைவு 
விவெஷித்த காரியவமா,

22 அே்ேைவு விவெஷித்த 
உடன்படிக்லகக்குப் 
பிலையாைியானார.்

1 மபதுரு 2:5 ஜீேனுை்ை 
கை்கலைப்வபாை ஆவிக்வகை்ை 
மாைிலகயாகவும், இவயசுகிறிஸ்து 
மூைமாய் வதேனுக்குப் பிரியமான 
ஆவிக்வகை்ை பலிகலைெ ்
செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த 
ஆொரியக்கூடட்மாகவும் 
கடட்ப்படட்ுேருகிறீரக்ை்.
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வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:4 வயாோன் ஆசியாவிலுை்ை 
ஏழுெலபகளுக்கும் 
எழுதுகிைதாேது: 
இருக்கிைேரும் இருந்தேரும் 
ேருகிைேருமானேராலும், 
அேருலடய சிங்காெனத்திை்கு 
முன்பாக இருக்கிை ஏழு 
ஆவிகைாலும்,

5 உை்லமயுை்ை ொடச்ியும், 
மரித்வதாரிலிருந்து 
முதை்பிைந்தேரும், பூமியின் 
ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவினாலும் 
உங்களுக்குக் கிருலபயும் 
ெமாதானமும் உை்டாேதாக.

6 நம்மிடத்திை் அன்புகூரந்்து 
தமது இரத்தத்தினாவை 
நம்முலடய பாேங்கைை 
நம்லமக் கழுவி, தம்முலடய 
பிதாோகிய வதேனுக்கு 
முன்பாக நம்லம ராஜாக்களும் 
ஆொரியரக்ளுமாக்கின 
அேருக்கு மகிலமயும் 
ேை்ைலமயும் என்சைன்லைக்கும் 
உை்டாயிருப்பதாக. ஆசமன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:10 எங்கை் வதேனுக்குமுன்பாக 
எங்கலை ராஜாக்களும் 
ஆொரியரக்ளுமாக்கினீர;் நாங்கை் 
பூமியிவை அரொளுவோசமன்று 
புதிய பாடல்டப் பாடினாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; ஏொயா 4:2; ஏொயா 
11:1-5; ஏொயா 53:2; 2 சகாரிந்தியர ்1:20; 1 வபதுரு 

2:9.

E20 மேசியா ஒரு புதிய 
உடன்படிக்மகமய 
ஏற்படுத்துோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

எமரமியா 50:4 அந்நாட்களிலுே் 
அக்காலத்திலுே் இஸ்ரமேல் 
புத்திரர் ேருோரக்ள்; அேரக்ளுே் 
யூதா புத்திரருே் ஏகோய் 
அழுது, நடந்துேந்து, தங்கள் 
மதேனாகிய கரத்்தமரத் 
மதடுோரக்ள் என்று கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

5 ேறக்கப்படாத நித்திய 
உடன்படிக்மகயினால் நாே் 
கரத்்தமரச ்மசர்ந்துவகாள்மோே் 
ோருங்கள் என்று சீமயானுக்கு 
மநராய் முகங்கமளத் திருப்பி, 
சீமயானுக்குப் மபாகிற 
ேழி எதுவேன்று மகட்டு 
விசாரிப்பாரக்ள்.

6 என் ஜனங்கள் காணாேற்மபான 
ஆடுகள், அேரக்ளுமடய 
மேய்ப்பரக்ள் அேரக்மளச ்
சிதறப்பண்ணி, பரே்தங்களில் 
அமலயவிட்டாரக்ள்; ஒரு 
ேமலயிலிருந்து ேறுேமலக்குப் 
மபானாரக்ள்; தங்கள் 
வதாழுேத்மத ேறந்து 
விட்டாரக்ள்.

7 அேரக்மளக் 
கண்டுபிடித்தேரக்ள் 
எல்லாருே் அேரக்மளப் 
பட்சித்தாரக்ள்; அேரக்ளுமடய 
சத்துருக்கள்: எங்கள் மேல் 
குற்றமில்மல; அேரக்ள் 
நீதியின் ோசஸ்தலத்திமல 
கரத்்தருக்கு விமராதோக, 
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தங்கள் பிதாக்கள் நே்பின 
கரத்்தருக்கு விமராதோகமே 
பாேஞ்வசய்தாரக்ள் என்றாரக்ள்.

19 இஸ்ரமேமல அதின் 
ோசஸ்தலத்துக்குத் 
திருே்பிேரப்பண்ணுமேன்; 
அப்வபாழுது அது கர்மேலிலுே் 
பாசானிலுே் மேயுே்; 
எப்பிராயீமின் ேமலகளிலுே் 
கீமலயாத்திலுே் அதின் ஆத்துோ 
திருப்தியாகுே்.

20 அந்நாட்களிலுே் 
அக்காலத்திலுே் இஸ்ரமேலின் 
அக்கிரேே் மதடப்பட்டாலுே் 
அது காணாதிருக்குே்; 
யூதாவின் பாேங்கள் 
மதடப்பட்டாலுே் அமேகள் 
கிமடயாதிருக்குே்; நான் 
மீதியாக மேக்கிறேரக்ளுக்கு 
ேன்னிப்மபன் என்று கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

ஏசாயா 44:22 உன் மீறுதை்கலை 
வமகத்லதப்வபாைவும், 
உன் பாேங்கலைக் 
காரவ்மகத்லதப்வபாைவும் 
அகை்றிவிடவ்டன்; என்னிடத்திை் 
திரும்பு; உன்லன நான் 
மீடட்ுக்சகாை்வடன்.

மீகா 7:19 அேர ்திரும்ப 
நம்வமை் இரங்குோர;் நம்முலடய 
அக்கிரமங்கலை அடக்கி 
நம்முலடய பாேங்கலைசயை்ைாம் 
ெமுத்தித்தின் ஆைங்கைிை் 
வபாடட்ுவிடுோர.்

அப்மபாஸ்தலருமடய 

நடபடிகள் 3:19 
ஆனபடியினாவை கரத்்தருலடய 
ெந்நிதானத்திலிருந்து 
இலைப்பாறுதலின் காைங்கை் 
ேரும்படிக்கும், முன்வன 
குறிக்கப்படட் இவயசுகிறிஸ்துலே 
அேர ்உங்கைிடத்திை் 
அனுப்பும்படிக்கும்,

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 3:26 அேர ்
உங்கசைை்ைாலரயும் உங்கை் 
சபாை்ைாங்குகைிலிருந்து விைக்கி, 
உங்கலை ஆசீரே்திக்கும்படி 
வதேன் தம்முலடய பிை்லையாகிய 
இவயசுலே எழுப்பி, முதைாேது 
உங்கைிடத்திை்வக அேலர 
அனுப்பினார ்என்ைான்.

மராேர் 8:33 வதேன் 
சதரிந்துசகாை்டேரக்ை்வமை் 
குை்ைஞ்ொடட்ுகிைேன் 
யார?் வதேவன அேரக்லை 
நீதிமான்கைாக்குகிைேர.்

34 ஆக்கிலனக்குை்ைாகத் 
தீரக்்கிைேன் யார?் 
கிறிஸ்துவே மரித்தேர;் அேவர 
எழுந்துமிருக்கிைேர;் அேவர 
வதேனுலடய ேைதுபாரிெத்திலும் 
இருக்கிைேர,் நமக்காக வேை்டுதை் 
செய்கிைேரும் அேவர.

மராேர் 11:16 வமலும் 
முதை்பைனாகிய மாோனது 
பரிசுத்தமாயிருந்தாை், பிலெந்தமா 
முழுேதும் பரிசுத்தமாயிருக்கும்; 
வேரானது பரிசுத்தமாயிருந்தாை், 
கிலைகளும் பரிசுத்தமாயிருக்கும்
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மராேர் 11:26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

27 நான் அேரக்ளுலடய 
பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

எபிவரயர் 10:16 அந்த 
நாடக்ளுக்குப்பின்பு நான் 
அேரக்வைாவட பை்ணும் 
உடன்படிக்லகயாேது: நான் 
என்னுலடய பிரமாைங்கலை 
அேரக்ளுலடய இருதயங்கைிை் 
லேத்து, அலேகலை 
அேரக்ளுலடய மனதிை் 
எழுதுவேன் என்று கரத்்தர ்
சொை்லுகிைாசரன்பலத 
உலரத்தபின்பு,

17 அேரக்ளுலடய பாேங்கலையும் 
அேரக்ளுலடய 
அக்கிரமங்கலையும் நான் இனி 
நிலனப்பதிை்லை என்பலதெ ்
சொை்லுகிைார.்

18 இலேகை் 
மன்னிக்கப்படட்துை்டானாை், 
இனிப் பாேத்தினிமித்தம் பலி 
செலுத்தப்படுேதிை்லைவய.

வமலும் காை்க: #2; #3.
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B23 மதேன் ேற்றுே் மேசியாவின் 
கிருமப.

புலே்பல் 3:25 தேக்குக் 
காத்திருக்கிறேரக்ளுக்குே் 
தே்மேத் மதடுகிற 
ஆத்துோவுக்குே் கரத்்தர் 
நல்லேர.்

26 கரத்்தருமடய இரட்சிப்புக்கு 
நே்பிக்மகமயாடு 
காத்திருக்கிறது நல்லது.

ஏசாயா 25:9 அக்காைத்திவை: 
இவதா, இேவர நம்முலடய வதேன்; 
இேருக்காகக் காத்திருந்வதாம், 
இேர ்நம்லம இரடச்ிப்பார;் 
இேவர கரத்்தர,் இேருக்காகக் 
காத்திருந்வதாம்; இேருலடய 
ரடச்ிப்பினாை் கைிகூரந்்து 
மகிழுவோம் என்று சொை்ைப்படும்.

லுூக்கா 2:38 அேளும் 
அந்வநரத்திவை ேந்து நின்று, 
கரத்்தலரப் புகை்ந்து, எருெவைமிவை 
மீடப்ுை்டாக காத்திருந்த 
யாேருக்கும் அேலரக்குறித்துப் 
வபசினாை்.

1 வதசமலானிக்மகயர் 1:10 அேர ்
மரித்வதாரிலிருந்சதழுப்பினேரும், 
இனிேரும் 
வகாபாக்கிலனயினின்று 
நம்லம நீங்கைாக்கி 
இரடச்ிக்கிைேருமாயிருக்கிை 
அேருலடய குமாரனாகிய இவயசு 
பரவைாகத்திலிருந்து ேருேலத 
நீங்கை் எதிரப்ாரத்்துக்சகாை்டிருக்
கிைலதயும், அறிவிக்கிைாரக்வை.

எபிவரயர் 9:28 கிறிஸ்துவும் அவந-
கருலடய பாேங்கலைெ ்சுமந்து 
தீரக்்கும்படிக்கு ஒவரதரம் பலியிட-
ப்படட்ு, தமக்காகக் காத்துக்சகா-
ை்டிருக்கிைேரக்ளுக்கு இரடச்ி-
ப்லப அருளும்படி இரை்டாந்தரம் 
பாேமிை்ைாமை் தரிெனமாோர.்

எபிவரயர் 10:37 ேருகிைேர ்
இன்னுங் சகாஞ்ெக்காைத்திை் 
ேருோர,் தாமதம்பை்ைார.்

1 மபதுரு 1:13 ஆலகயாை், நீங்கை் 
உங்கை் மனதின் அலரலயக் 
கடட்ிக்சகாை்டு, சதைிந்தபுத்தி
யுை்ைேரக்ைாயிருந்து; இவயசு 
கிறிஸ்து சேைிப்படும்வபாது 
உங்களுக்கு அைிக்கப்படுங் 
கிருலபயின்வமை் பூரை 
நம்பிக்லகயுை்ைேரக்ைாயிருங்கை்.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 22:26; ெங்கீதம் 27:14; 
ெங்கீதம் 33:20; ெங்கீதம் 39:7; ெங்கீதம் 130:5; 

ஏொயா 8:17; ஏொயா 26:8; ஏொயா 33:2; ஏொயா 
64:4; மீகா 7:7; ஆபகூக் 2:3.

F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள்.

புலே்பல் 3:30 தன்மன 
அடிக்கிறேனுக்குத் தன் 
கன்னத்மதக் காட்டி, நிந்மதயால் 
நிமறந்திருப்பானாக.

ஏசாயா 50:6 அடிக்கிைேரக்ளுக்கு 
என் முதுலகயும், தாலடமயிலரப் 
பிடுங்குகிைேரக்ளுக்கு 
என் தாலடகலையும் 
ஒப்புக்சகாடுத்வதன்; 

புைம்பை்
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அேமானத்துக்கும் உமிை்நீருக்கும் 
என் முகத்லத மலைக்கவிை்லை.

மீகா 5:1 வெலனகலையுலடய 
நகரவம, இப்வபாது 
தை்டுதை்டாகக் கூடிக்சகாை்; 
நமக்கு விவராதமாக முை்றிக்லக 
வபாடப்படும்; இஸ்ரவேலுலடய 
நியாயாதிபதிலயக் வகாலினாை் 
கன்னத்திவை அடிப்பாரக்ை்.

ேத்மதயு 26:67 அப்சபாழுது, 
அேருலடய முகத்திை் துப்பி, 
அேலரக் குடட்ினாரக்ை்; சிைர ்
அேலரக் கன்னத்திை் அலைந்து:

புைம்பை்



487

B03 மேசியா ேனுஷ குோரன்.

எமசக்கிமயல் 1:26 அமேகளின் 
தமலகளுக்குமேலுள்ள 
ேண்டலத்தின்மீதில் 
நீலரத்தினே்மபால விளங்குே் 
ஒரு சிங்காசனத்தின் சாயலுே், 
அந்தச ்சிங்காசனத்தின் 
சாயலின்மேல் ேனுஷசாயலுக்கு 
ஒத்த ஒரு சாயலுே் இருந்தது.

தானிமயல் 7:13 இராத்தரிென-
ங்கைிவை நான் பாரத்்துக்சகா-
ை்டிருக்லகயிை், இவதா, மனுே-
குமாரனுலடய ொயைான ஒருேர ்
ோனத்து வமகங்களுடவன ேந்தார;் 
அேர ்நீை்ட ஆயுசுை்ைேர ்இடம-
டட்ும் ேந்து, அேர ்ெமீபத்திை் சகா-
ை்டுேரப்படட்ார.்

14 ெகை ஜனங்களும் ஜாதியாரும், 
பாலேக்காரரும் அேலரவய 
வெவிக்கும்படி அேருக்குக் 
கரத்்தத்துேமும் மகிலமயும் 
ராஜரிகமும் சகாடுக்கப்படட்து; 
அேருலடய கரத்்தத்துேம் 
நீங்காத நித்திய கரத்்தத்துேமும் 
அேருலடய ராஜ்யம் 
அழியாததுமாயிருக்கும்.

எபிவரயர் 1:8 குமாரலன வநாக்கி: 
வதேவன, உம்முலடய சிங்காெனம் 
என்சைன்லைக்குமுை்ைது, 
உம்முலடய ராஜ்யத்தின் 
செங்வகாை் நீதியுை்ை 
செங்வகாைாயிருக்கிைது.

எபிவரயர் 
8:1 வமை்சொை்லியலேகைின் 
முக்கியமான 
சபாருசைன்னசேனிை்; 

பரவைாகத்திலுை்ை மகத்துே 
ஆெனத்தின் ேைது பாரிெத்திவை 
உடக்ாரந்்திருக்கிைேருமாய்,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:13 அப்சபாழுது, ோனத்திலும் 
பூமியிலும் பூமியின் கீழுமிருக்கிை 
சிருே்டிகை் யாவும், 
ெமுத்திரத்திலுை்ைலேகளும், 
அேை்றுைடங்கிய ேஸ்துக்கை் 
யாவும்: சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிைேருக்கும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கும் 
ஸ்வதாத்திரமும் கனமும் 
மகிலமயும் ேை்ைலமயும் ெதா 
காைங்கைிலும் உை்டாேதாக 
என்று சொை்ைக்வகடவ்டன்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 6:1; தானிவயை் 7:9,10; 
ெகரியா 6:13; எபிசரயர ்12:2; சேைிப்படுத்தின 

விவெேம் 4:2,3; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 20:11.

E23 மேசியா தனது ஜனங்கமளத் 
திருப்புோர்.

E27 ஒரு புதிய இருதயத்மதயுே் ஒரு 
புதிய ஆவிமயயுே் அளிக்க. 

G06 பரிசுத்த ஆவியின் 
ோசஸ்தலே்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

எமசக்கிமயல் 11:17 ஆதலால் நான் 
உங்கமள ஜனங்களிடதிலிருந்து 
மசரத்்து, நீங்கள் சிதறடிக்கப்பட்ட 
மதசங்களிலிருந்து உங்கமளக் 
கூட்டிக்வகாண்டு, இஸ்ரமேல் 
மதசத்மத உங்களுக்குக் 
வகாடுப்மபன் என்று கரத்்தராகிய 
ஆண்டேர் உமரக்கிறார.் என்று 
வசால்லு.
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18 அேரக்ள் அங்மக ேந்து, அதில் 
சீவயன்றிகைப்படத்தக்கதுே் அரு
ேருக்கப்படத்தக்கதுோயிருக்
கிறமதவயல்லாே் அதிலிருந்து 
அகற்றுோரக்ள்.

19 அேரக்ள் என் கட்டமளகளின்படி 
நடந்து, என் நியாயங்கமளக் 
மகக் வகாண்டு, அமேகளின்படி 
வசய்ய நான் அேரக்ளுக்கு 
ஏக இருதயத்மத தந்து, 
அேரக்ள் உள்ளத்தில் புதிய 
ஆவிமயக்வகாடுத்து, 
கல்லான இருதயத்மத 
அேரக்ள் ோே்சத்திலிருந்து 
எடுத்துப்மபாட்டு, சமதயான் 
இருதயத்மத அேரக்ளுக்கு 
அருளுமேன்.

20 அேரக்ள் என் 
ஜனோயிருப்பாரக்ள், நான் 
அேரக்ள் மதேனாயிருப்மபன்.

எமசக்கிமயல் 36:25 அப்சபாழுது 
நான் உங்கை்வமை் சுத்தமான ஜைம் 
சதைிப்வபன்; நான் உங்களுலடய 
எை்ைா அசுத்தங்கலையும் 
உங்களுலடய எை்ைா நரகைான 
விக்கிரகங்கலையும் நீக்கி 
உங்கலைெ ்சுத்தமாக்குவேன், 
நீங்கை் சுத்தமாவீரக்ை்.

26 உங்களுக்கு நேமான 
இருதயத்லதக் சகாடுத்து, 
உங்கை் உை்ைத்திவை புதிதான 
ஆவிலயக் கடட்லையிடட்ு, 
கை்ைான இருதயத்லத உங்கை் 
மாம்ெத்திலிருந்து எடுத்துப்வபாடட்ு 
ெலதயான இருதயத்லத 
உங்களுக்குக் சகாடுப்வபன்.

27 உங்கை் உை்ைத்திவை என் 
ஆவிலய லேத்து, உங்கலை 
என் கடட்லைகைிை் நடக்கவும் 

என் நியாயங்கலைக் 
லகக்சகாை்ைவும் அலேகைின்படி 
செய்யவும்பை்ணுவேன்.

ேத்மதயு 3:11 மனந்திரும்புதலுக்சக-
ன்று நான் ஜைத்தினாை் உங்களு-
க்கு ஞானஸ்நானம் சகாடுக்கி-
வைன்; எனக்குப்பின் ேருகிைேர ்
என்னிலும் ேை்ைேராயிருக்கிைார,் 
அேருலடய பாதரடல்ெகலைெ ்
சுமக்கிைதை்கு நான் பாத்திரன் 
அை்ை; அேர ்பரிசுத்த ஆவியினாலு-
ம் அக்கினியினாலும் ஞானஸ்நான-
ம் சகாடுப்பார.்

மயாோன் 3:3 இவயசு அேனுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: ஒருேன் 
மறுபடியும் பிைோவிடட்ாை் 
வதேனுலடய ராஜ்யத்லதக் 
காைமாடட்ான் என்று 
சமய்யாகவே சமய்யாகவே 
உனக்குெ ்சொை்லுகிவைன் என்ைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 2:38 வபதுரு 
அேரக்லை வநாக்கி: நீங்கை் 
மனந்திரும்பி, ஒே்சோருேரும் 
பாேமன்னிப்புக்சகன்று 
இவயசுகிறிஸ்துவின் 
நாமத்தினாவை ஞானஸ்நானம் 
சபை்றுக்சகாை்ளுங்கை், 
அப்சபாழுது பரிசுத்த ஆவியின் 
ேரத்லதப் சபறுவீரக்ை்.

தீத்து 3:5 நாம் செய்த 
நீதியின் கிரிலயகைினிமித்தம் 
அேர ்நம்லம இரடச்ியாமை், 
தமது இரக்கத்தின்படிவய, 
மறுசஜன்ம முழுக்கினாலும், 
பரிசுத்த ஆவியினுலடய 
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புதிதாக்குதலினாலும் நம்லம 
இரடச்ித்தார.்

1 மபதுரு 1:3 நம்முலடய 
கரத்்தராகிய இவயசுகிறிஸ்துவின் 
பிதாோகிய வதேனுக்கு 
ஸ்வதாத்திரம் உை்டாேதாக;

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; வயாோன் 1:13; 1 வபதுரு 
1:23; 1 வபதுரு 2:2; வயாோன் 2:29; வயாோன் 3:9; 

வயாோன் 4:7; வயாோன் 5:1,4,18.

E20 மேசியா ஒரு புதிய 
உடன்படிக்மகமய 
ஏற்படுத்துோர்.

எமசக்கிமயல் 16:60 ஆகிலுே் 
உன் இளேயதில் உன்மனாமட 
பண்ணின என் 
உடன்படிக்மகமய நான் 
நிமனத்து, நித்திய 
உடன்படிக்மகமய உனக்கு 
ஏற்படுத்துமேன்.

61 அப்வபாழுது உன் 
தேக்மககமளயுே் உன் 
தங்மககமளயுே் நீ 
மசரத்்துக்வகாள்ளுமகயில், உன் 
ேழிகமள நிமனத்து நாணுோய்; 
அேரக்மள நான் உனக்கு 
குோரத்திகளாகக் வகாடுப்மபன்; 
உன்னுமடய உடன்படிக்மகமயப் 
பாரத்்துக் வகாடுப்பதில்மல.

62 உன்மனாமட என் 
உடன்படிக்மகமயப்பண்ணி 
ஏற்படுத்துமேன்; அப்வபாழுது 
நான் கரத்்தர் என்று அறிோய்.

63 நீ வசய்த எல்லாேற்மறயுே் 
நான் ேன்னித்தருளுே்மபாது, 
நீ நிமனத்து வேட்கி, உன் 
நாணத்தினால் உன் ோமய 

இனித் திறக்கோட்டாதிருப்பாய் 
என்று கரத்்தராகிய ஆண்டேர் 
உமரக்கிறார் என்று வசால் 
என்றார.்

ேத்மதயு 26:28 இது 
பாேமன்னிப்புை்டாகும்படி 
அவநகருக்காகெ ்சிந்தப்படுகிை புது 
உடன்படிக்லகக்குரிய என்னுலடய 
இரத்தமாயிருக்கிைது.

எபிவரயர் 8:6 இேவரா விவெஷித்த 
ோக்குத்தத்தங்கைின்வபரிை் 
ஸ்தாபிக்கப்படட் விவெஷித்த 
உடன்படிக்லகக்கு எப்படி 
மத்திஸ்தராயிருக்கிைாவரா, 
அப்படிவய முக்கியமான ஆொரிய 
ஊழியத்லதயும் சபை்றிருக்கிைார.்

7 அந்த முதைாம் உடன்படிக்லக 
பிலைத்திருந்ததானாை், இரை்டாம் 
உடன்படிக்லகக்கு இடம் 
வதடவேை்டுேதிை்லைவய.

8 அேரக்லைக் குை்ைப்படுத்தி, 
அேரக்லை வநாக்கி: இவதா, கரத்்தர ்
சொை்லுகிைசதன்னசேனிை்: 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்வதாடும் 
யூதா குடும்பத்வதாடும் நான் 
புது உடன்படிக்லகலய 
ஏை்படுத்துங்காைம் ேருகிைது.

9 அேரக்ளுலடய பிதாக்கலை 
எகிப்துவதெத்திலிருந்து 
சகாை்டுேரும்படிக்கு 
நான் அேரக்ளுலடய 
லகலயப் பிடித்தநாைிவை 
அேரக்வைாடு பை்ைின 
உடன்படிக்லகலயப்வபாை 
இது இருப்பதிை்லை; அந்த 
உடன்படிக்லகயிவை அேரக்ை் 
நிலைநிை்கவிை்லைவய, நானும் 
அேரக்லைப் புைக்கைித்வதன் 
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என்று கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்
10 அந்த நாடக்ளுக்குப்பின்பு நான் 

இஸ்ரவேை் குடும்பத்தாவராவட 
பை்ணும் உடன்படிக்லகயாேது: 
என்னுலடய பிரமாைங்கலை 
அேரக்ளுலடய மனதிவை லேத்து, 
அேரக்ளுலடய இருதயங்கைிை் 
அலேகலை எழுதுவேன்; நான் 
அேரக்ை் வதேனாயிருப்வபன், 
அேரக்ை் என் ஜனமாயிருப்பாரக்ை்.

11 அப்சபாழுது சிறியேன் 
முதை்சகாை்டு 
சபரியேன்ேலரக்கும் எை்ைாரும் 
என்லன அறிோரக்ை்; ஆலகயாை், 
கரத்்தலர அறிந்துசகாை் என்று 
ஒருேன் தன் அயைானுககும், 
ஒருேன் தன் ெவகாதரனுக்கும் 
வபாதிக்கவேை்டுேதிை்லை.

12 ஏசனனிை் நான் அேரக்ை் 
அநியாயங்கலைக் 
கிருலபயாய் மன்னித்து, 
அேரக்ை் பாேங்கலையும் 
அக்கிரமங்கலையும் இனி 
நிலனயாமலிருப்வபன் என்று 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

13 புது உடன்படிக்லக என்று 
அேர ்சொை்லுகிைதினாவை 
முந்தினலதப் பைலமயாக்கினார;் 
பைலமயானதும் 
நாை்படட்துமாயிருக்கிைது 
உருேழிந்துவபாகக் காைம் 
ெமீபித்திருக்கிைது.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; லுூக்கா 22:14-20; 
வயாோன் 6:45; 2 சகாரிந்தியர ்3:2-6,14-16; 

எபிசரயர ்10:15-17; எபிசரயர ்12:24; எபிசரயர ்
13:20.

E22 மேசியாவின் ஊழியர்கள் 
ஆசீர்ேதிக்கப்படுோர்கள்.

   
எமசக்கிமயல் 17:22 கரத்்தராகிய 

ஆண்டேர் வசால்லுகிறது 
என்னவேன்றால் நான் உயர்ந்த 
மகதுருவின் நுனிக்கிமளகளில் 
ஒன்மற எடுத்து நடுமேன்; 
அதின் இளங்கிமளயிலுள்ள 
வகாழுந்துகளில் இளசாயிருக்கிற 
ஒன்மறக் வகாய்து, அமத 
உயரமுே் உன்னதமுோன ஒரு 
பரே்தத்தின்மேல் நாட்டுமேன்.

23 இஸ்ரமேலின் உயரோன 
பரே்தத்திமல அமத நாட்டுமேன்; 
அது வகாப்புகமள விட்டு, 
கனிதந்து, ேகிமேயான 
மகதுருோகுே்; அதின் கீமை 
சகலவித பட்சிஜாதிகளுே் தங்கி, 
அதின் கிமளகளின் நிைலிமல 
தாபரிக்குே்.

24 அப்படிமய கரத்்தராகிய 
நான் உயர்ந்த விருட்சத்மதத் 
தாை்த்தி, தாை்ந்தவிருட்சத்மத 
உயரத்்திமனன் என்றுே், நான் 
பசம்சயான விருட்சத்மதப் 
பட்டுப்மபாகப்பண்ணி, 
பட்டுப்மபான விருட்சத்மதத் 
தமைக்கப்பண்ணிமனன் 
என்றுே் வேளியின் 
விருட்சங்களுக்கு எல்லாே் 
வதரியேருே்; கரத்்தராகிய 
நான் இமதச ்வசான்மனன்; 
இமத நிமறமேற்றிமனன் என்று 
உமரத்தாவரன்று வசால் என்றார.்

ேத்மதயு 7:17 அப்படிவய நை்ை 
மரசமை்ைாம் நை்ை கனிகலைக் 
சகாடுக்கும்; சகடட் மரவமா சகடட் 
கனிகலைக் சகாடுக்கும்.
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18 நை்ை மரம் சகடட் கனிகலைக் 
சகாடுக்கமாடட்ாது; சகடட் 
மரம் நை்ை கனிகலைக் 
சகாடுக்கமாடட்ாது.

19 நை்ை கனி சகாடாத மரசமை்ைாம் 
சேடட்ுை்டு அக்கினியிவை 
வபாடப்படும்.

20 ஆதைாை், அேரக்ளுலடய 
கனிகைினாவை அேரக்லை 
அறிவீரக்ை்.

மயாோன் 12:24 சமய்யாகவே 
சமய்யாகவே நான் உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன், வகாதுலம 
மைியானது நிைத்திை் விழுந்து 
ொகாவிடட்ாை் தனித்திருக்கும், 
செத்தவதயாகிை் மிகுந்த 
பைலனக்சகாடுக்கும்.

மயாோன் 15:4 என்னிை் 
நிலைத்திருங்கை், நானும் 
உங்கைிை் நிலைத்திருப்வபன்; 
சகாடியானது திராடெ்ெச்ெடியிை் 
நிலைத்திராவிடட்ாை் 
அது தானாய்க் 
கனிசகாடுக்கமாடட்ாததுவபாை, 
நீங்களும் என்னிை் 
நிலைத்திராவிடட்ாை், 
கனிசகாடுக்கமாடட்ீரக்ை்.

5 நாவன திராடெ்ெச்ெடி, 
நீங்கை் சகாடிகை். ஒருேன் 
என்னிலும் நான் அேனிலும் 
நிலைத்திருந்தாை், அேன் மிகுந்த 
கனிகலைக் சகாடுப்பான்; 
என்லனயை்ைாமை் உங்கைாை் 
ஒன்றும் செய்யக்கூடாது.

6 ஒருேன் என்னிை் 
நிலைத்திராவிடட்ாை், 
சேைிவய எறியுை்ட 
சகாடிலயப்வபாை அேன் 

எறியுை்டு உைரந்்து வபாோன்; 
அப்படிப்படட்லேகலைெ ்வெரத்்து, 
அக்கினியிவை வபாடுகிைாரக்ை்; 
அலேகை் எரிந்துவபாம்.

7 நீங்கை் என்னிலும், என் 
ோரத்்லதகை் உங்கைிலும் 
நிலைத்திருந்தாை், நீங்கை் 
வகடட்ுக்சகாை்ேசததுவோ அது 
உங்களுக்குெ ்செய்யப்படும்.

8 நீங்கை் மிகுந்த கனிகலைக் 
சகாடுப்பதினாை் என் பிதா 
மகிலமப்படுோர,் எனக்கும் 
சீேராயிருப்பீரக்ை்.

பிலிப்பியர் 2:9 ஆதைாை் 
வதேன் எை்ைாேை்றிை்கும் வமைாக 
அேலர உயரத்்தி,

10 இவயசுவின் நாமத்திை் 
ோவனார ்பூதைத்வதார ்பூமியின் 
கீைாவனாருலடய முைங்காை் 
யாவும் முடங்கும்படிக்கும்,

11 பிதாோகிய அேருக்கு 
மகிலமயாக இவயசுகிறிஸ்து 
கரத்்தசரன்று நாவுகை் யாவும் 
அறிக்லகபை்ணும்படிக்கும், 
எை்ைா நாமத்திை்கும் வமைான 
நாமத்லத அேருக்குத் 
தந்தருைினார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 80:15; ெங்கீதம் 92:12; 
ெங்கீதம் 96:11-13; ஏொயா 4:2; ஏொயா 11:1; ஏொயா 

27:6; ஏொயா 55:12,13; எவரமியா 23:5; எவரமியா 
33:15,16; ெகரியா 4:12-14; ெகரியா 6:12,13.
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H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

எமசக்கிமயல் 20:34 நீங்கள் 
ஜனங்களுக்குள் இராதபடிக்கு 
நான் உங்கமளப் 
புறப்படப்பண்ணி, நீங்கள் 
சிதறியிருக்கிற மதசங்களில் 
இராதபடிக்கு நான் உங்கமளப் 
பலத்தமகயினாலுே், ஓங்கிய 
புயத்தினாலுே், ஊற்றப்பட்ட 
உக்கிரத்திலுே் கூடிேரசவ்சய்து,

35 உங்கமள ஜனசதளங்களின் 
ேனாந்தரத்திமல 
வகாண்டுமபாய், அங்மக 
உங்கமளாமட முகமுகோய் 
ேைக்காடுமேன்.

எமசக்கிமயல் 20:36-39
எமசக்கிமயல் 20:40 இஸ்ரமேலின் 

உயரோன ேமலயாகிய 
என் பரிசுத்த ேமலயிமல 
இஸ்ரமேலுமடய எல்லா 
ேே்சத்தாருோகிய 
மதசத்திலுள்ள அமனேருே் 
என்மனச ்மசவிப்பாரக்வளன்று 
கரத்்தராகிய ஆண்டேர் 
வசால்லுகிறார;் அங்மக 
அேரக்ள்மேல் பிரியே் 
மேப்மபன்; அங்மக நீங்கள் 
பரிசுத்தே்பண்ணுகிற 
எல்லாேற்றிலுே் உங்கள் 
காணிக்மககமளயுே் 
உங்கள் முதற்பலன்கமளயுே் 
வசலுத்துே்படி மகட்மபன்.

41 நான் உங்கமள 
ஜனங்களிலிருந்து 
புறப்படப்பண்ணி, 

நீங்கள் சிதறுண்டிருக்கிற 
மதசங்களிலிருந்து உங்கமளச ்
மசரத்்துக்வகாள்ளுே்மபாது, 
சுகந்த ோசமனயினிமித்தே் 
நான் உங்கள்மபரில் 
பிரியோயிருப்மபன்; 
அப்வபாழுது புறஜாதிகளின் 
கண்களுக்கு முன்பாக உங்களால் 
பரிசுத்தே்பண்ணப்படுமேன்.

42 உங்கள் பிதாக்களுக்குக் 
வகாடுப்மபன் என்று ஆமணயிட்ட 
மதசோகிய இஸ்ரமேல் 
மதசத்திமல நான் உங்கமளத் 
திருே்பிேரப்பண்ணுே்மபாது, 
நான் கரத்்தர் என்று நீங்கள் 
அறிந்துவகாண்டு,

எமசக்கிமயல் 20:43-44

மராேர் 9:6 வதேேெனம் 
அேமாய்ப் வபாயிை்சைன்று 
சொை்ைக்கூடாது; ஏசனன்ைாை், 
இஸ்ரவேை் ேம்ெத்தார ்எை்ைாரும் 
இஸ்ரவேைரை்ைவே.

7 அேரக்ை் ஆபிரகாமின் 
ெந்ததியாரானாலும் 
எை்ைாரும் பிை்லைகைை்ைவே; 
ஈொக்கினிடத்திை் உன் 
ெந்ததி விைங்குசமன்று 
சொை்லியிருக்கிைவத.

8 அசதப்படிசயன்ைாை், 
மாம்ெத்தின்படி 
பிை்லைகைானேரக்ை் 
வதேனுலடய பிை்லைகைை்ை, 
ோக்குத்தத்தத்தின்படி 
பிை்லைகைானேரக்வை 
அந்தெ ்ெந்ததி 
என்சைை்ைப்படுகிைாரக்ை்.

மராேர் 11:26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
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இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

27 நான் அேரக்ளுலடய 
பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

கலாத்தியர் 6:15 கிறிஸ்து 
இவயசுவுக்குை் விருத்தவெதனமும் 
ஒன்றுமிை்லை, 
விருத்தவெதனமிை்ைாலமயும் 
ஒன்றுமிை்லை; புது சிருே்டிவய 
காரியம்.

16 இந்தப் பிரமாைத்தின்படி 
நடந்துேருகிைேரக்ை் எேரக்வைா, 
அேரக்ளுக்கும், வதேனுலடய 
இஸ்ரவேைருக்கும், ெமாதானமும் 
இரக்கமும் உை்டாயிருப்பதாக.

எமபசியர் 1:5 பிரியமானேருக்குை் 
தாம் நமக்குத் தந்தருைின 
தம்முலடய கிருலபயின் 
மகிலமக்குப் புகை்ெச்ியாக,

6 தம்முலடய தயவுை்ை 
சித்தத்தின்படிவய, நம்லம 
இவயசுகிறிஸ்துமூைமாய்த் 
தமக்குெ ்சுவிகாரபுத்திரராகும்படி 
முன் குறித்திருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; எவெக்கிவயை் 
28:24-26.

G03 மேசியா மேன்மேயமடதல் 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

எமசக்கிமயல் 21:26 

பாமகமயக் கைற்று, கிரடீத்மத 
எடுத்துப்மபாடு; அது இனி 
முன்மபாலிராது; தாை்ந்தேமன 
உயரத்்தி, உயர்ந்தேமனத் 
தாை்த்துமேன்.

27 அமதக் கவிை்ப்மபன், 
கவிை்ப்மபன், கவிை்ப்மபன்; 
உரிமேக்காரனானேர் 
ேருேட்டுே் அது இல்லாதிருக்குே்; 
அேருக்மக அமதக் வகாடுப்மபன் 
என்று கரத்்தராகிய ஆண்டேர் 
வசால்லுகிறார.்

எபிவரயர் 2:7 அேலன 
வதேதூதரிலும் ெை்றுெ ்
சிறியேனாக்கினீர;் 
மகிலமயினாலும் கனத்தினாலும் 
அேனுக்கு முடிசூடட்ி, உம்முலடய 
கரத்தின் கிரிலயகைின் வமை் 
அேலன அதிகாரியாக லேத்து, 
ெகைத்லதயும் அேனுலடய 
பாதங்களுக்குக் கீை்ப்படுத்தினீர ்
என்று சொன்னான்.

8 ெகைத்லதயும் அேனுக்குக் 
கீை்ப்படுத்தினார ்என்கிை 
விேயத்திை், அேர ்
அேனுக்குக் கீை்ப்படுத்தாத 
சபாருசைான்றுமிை்லை; 
அப்படியிருந்தும், இன்னும் 
அேனுக்குெ ்ெகைமும் 
கீை்ப்படட்ிருக்கக் காவைாம்.

9 என்ைாலும், வதேனுலடய 
கிருலபயினாை் 
ஒே்சோருேருக்காகவும், 
மரைத்லத ருசிபாரக்்கும்படிக்கு 
வதேதூதரிலும் ெை்றுெ ்
சிறியேராக்கப்படட்ிருந்த இவயசு 
மரைத்லத உத்தரித்ததினிமித்தம் 
மகிலமயினாலும் கனத்தினாலும் 
முடிசூடட்ப்படட்லதக் 
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காை்கிவைாம்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
4:4 அந்தெ ்சிங்காெனத்லதெ ்
சூை இருபத்துநான்கு 
சிங்காெனங்கைிருந்தன; 
இருபத்துநான்கு மூப்பரக்ை் 
சேை்ேஸ்திரந்தரித்து, தங்கை் 
சிரசுகைிை் சபான்முடி சூடி 
அந்தெ ்சிங்காெனங்கைின்வமை் 
உடக்ாரந்்திருக்கக்கை்வடன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
4:10 இருபத்துநான்கு மூப்பரக்ளும் 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிைேருக்கு 
முன்பாக ேைக்கமாய் 
விழுந்து, ெதாகாைங்கைிலும் 
உயிவராடிருக்கிைேலரத் 
சதாழுதுசகாை்டு, 
தங்கை் கிரீடங்கலைெ ்
சிங்காெனத்திை்குமுன்பாக 
லேத்து:

11 கரத்்தாவே, வதேரீர,் 
மகிலமலயயும் கனத்லதயும் 
ேை்ைலமலயயும் 
சபை்றுக்சகாை்ளுகிைதை்குப் 
பாத்திரராயிருக்கிறீர,் 
நீவர ெகைத்லதயும் 
சிருே்டித்தீர,் உம்முலடய 
சித்தத்தினாவை அலேகை் 
உை்டாயிருக்கிைலேகளும் சிருே்
டிக்கப்படட்லேகளுமாயிருக்கிைது 
என்ைாரக்ை்.

E15 மேசியா ேகிை்சச்ியான 
வசய்திமயக் வகாண்டு 
ேருோர்.

D02 தீர்க்கதரிசியாக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

எமசக்கிமயல் 33:32 இமதா நீ 
இனிய குரலுே் கீதோத்தியே் 
ோசிப்பதில் சாேரத்்தியமுமு-
மடயேன் பாடுே் இன்போன பா-
ட்டுக்குச ்சோனோயிருக்கிறாய்; 
அேரக்ள் உன் ோரத்்மதகமளக் 
மகட்கிறாரக்ள்; ஆனாலுே் அமே-
களின்படி வசய்யாேற்மபாகிறா-
ரக்ள்.

33 இமதா, அது ேருகிறது, அது 
ேருமகயில் தங்கள் நடுவிமல 
ஒரு தீரக்்கதரிசி இருந்தான் 
என்று அறிந்துவகாள்ோரக்ள் 
என்றார.்

ேத்மதயு 21:46 அேலரப் பிடிக்க 
ேலகவதடினாரக்ை்; ஆகிலும் 
ஜனங்கை் அேலரத் தீரக்்கதரிசி 
என்று எை்ைினபடியாை் 
அேரக்ளுக்குப் பயந்திருந்தாரக்ை்.

லுூக்கா 7:16 எை்ைாரும் பயமலட-
ந்து: மகா தீரக்்கதரிசியானேர ்
நமக்குை்வை வதான்றியிருக்கிைார ்
என்றும், வதேன் தமது ஜனங்க-
லைெ ்ெந்தித்தார ்என்றும் சொை்லி, 
வதேலன மகிலமப்படுத்தினாரக்-
ை்.

லுூக்கா 7:31 பின்னும் கரத்்தர ்
சொன்னது: இந்தெ ்ெந்ததிலய 
யாருக்கு ஒப்பிடுவேன்? இேரக்ை் 
யாருக்கு, ஒப்பாயிருக்கிைாரக்ை்?

32 ெந்லத சேைியிை் உடக்ாரந்்து, 
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ஒருேலரசயாருேர ்பாரத்்து: 
உங்களுக்காகக் குைை் ஊதிவனாம். 
நீங்கை் கூத்தாடவிை்லை; 
உங்களுக்காகப் புைம்பிவனாம் 
நீங்கை் அைவிை்லை என்று குலை 
சொை்லுகிை பிை்லைகளுக்கு 
ஒப்பாயிருக்கிைாரக்ை்.

33 எப்படிசயனிை், வயாோன்ஸ்நானன் 
அப்பம் புசியாதேனும் திராடெ்ரெம் 
குடியாதேனுமாய் ேந்தான்; 
அதை்கு நீங்கை்: அேன் பிொசு 
பிடித்திருக்கிைேன் என்கிறீரக்ை்.

34 மனுேகுமாரன் 
வபாஜனபானம்பை்ணுகிைேராய் 
ேந்தார;் அதை்கு நீங்கை்: 
இவதா, வபாஜனப்பிரியனும் 
மதுபானப்பிரியனுமான மனுேன், 
ஆயக்காரருக்கும் பாவிகளுக்கும் 
சிவநகிதன் என்கிறீரக்ை்

35 ஆனாலும் ஞானமானது அதன் 
பிை்லைகசைை்ைாராலும் 
நீதியுை்ைசதன்று 
ஒப்புக்சகாை்ைப்படும் என்ைார.்

மயாோன் 6:14 இவயசு செய்த 
அை்புதத்லத அந்த மனுேர ்கை்டு: 
சமய்யாகவே இேர ்உைகத்திை் 
ேருகிைேரான தீரக்்கதரிசி 
என்ைாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
3:22 வமாவெ பிதாக்கலை 
வநாக்கி: நீங்கை் வதேனாகிய 
கரத்்தர ்என்லனப்வபாை ஒரு 
தீரக்்கதரிசிலய உங்களுக்காக 
உங்கை் ெவகாதரரிலிருந்து 
எழும்பப்பை்ணுோர;் அேர ்
உங்களுக்குெச்ொை்லும் 
எை்ைாேை்றிலும் அேருக்குெ ்
செவிசகாடுப்பீரக்ைாக.

23 அந்தத் தீரக்்கதரிசியின் 
சொை்வகைாதேவனா, 
அேன் ஜனத்திலிராதபடிக்கு 
நிரம்ூைமாக்கப்படுோன்.

வமலும் காை்க: எவரமியா 28:9.

B06 மேசியா நல்ல மேய்ப்பர்.
E26 மேசியாோல் உண்டாகுே் 

இரட்சிப்பின் பணி.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.
H09 அேரது ஜனங்களின் 

எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

எமசக்கிமயல் 34:11 கரத்்தராகிய 
ஆண்டேர் வசால்லுகிறது 
என்னவேன்றால்: இமதா, 
நான் நாமன என் ஆடுகமள 
விசாரித்து, அமேகமளத் 
மதடிப்பார்ப்மபன்.

12 ஒரு மேய்ப்பன் சிதறுண்ட தன் 
ஆடுகளின் நடுமே இருக்கிற 
நாளில் தன் ேந்மதமயத் 
மதடிக்வகாண்டிருக்கிறதுமபால, 
நான் என் ஆடுகமளத் மதடி, 
ேப்புே் ேந்தாரமுோன நாளிமல 
அமேகள் சிதறுண்டுமபான 
எல்லா இடங்களிலுமிருந்து 
அமேகமளத் தப்பி 
ேரப்பண்ணி,

13 அமேகமள 
ஜனங்களிடத்திலிருந்து 
புறப்படவுே் மதசங்களிலிருந்து 
மசரவுே்பண்ணி, அமேகளுமடய 
சுயமதசத்திமல அமேகமளக் 
வகாண்டுேந்து, இஸ்ரமேல் 
ேமலகளின்மேலுே் ஆறுகள் 
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அண்மடயிலுே் மதசத்தின் 
சகல ோசஸ்தலங்களிலுே் 
அமேகமள மேய்ப்மபன்.

14 அமேகமள நல்ல 
மேய்சச்லிமல மேய்ப்மபன்; 
இஸ்ரமேலுமடய உயர்ந்த 
ேமலகளில் அேரக்ளுமடய 
வதாழுேே் இருக்குே்; அங்மக 
அமேகள் நல்ல வதாழுேத்தில் 
படுத்துக்வகாள்ளுே்; 
இஸ்ரமேலின் ேமலகளின்மேல் 
நல்ல மேய்சச்மல மேயுே்.

15 என் ஆடுகமள நான் மேய்த்து 
அமேகமள நான் ேடக்குமேன் 
என்று கரத்்தராகிய ஆண்டேர் 
வசால்லுகிறார.்

22 நான் என் ஆடுகமள இனிச ்சூ-
மறயாகாதபடிக்கு இரட்சித்து, 
ஆடுகளுக்குே் ஆடுகளுக்குே் நி-
யாயந்தீர்ப்மபன்.

23 அேரக்மள மேய்க்குே்படி என் 
தாசனாகிய தாவீது என்னுே் ஒமர 
மேய்ப்பேமன நான் அேரக்-
ள்மேல் விசாரிப்பாயிருக்க ஏற்ப-
டுத்துமேன்; இேர் அேரக்மள 
மேய்த்து, இேமரா அேரக்ளுக்கு 
மேய்ப்பனாயிருப்பார.்

24 கரத்்தராகிய நான் அேரக்ளு-
க்குத் மதேனாக இருப்மபன், என் 
தாசனாகிய தாவீது அேரக்ள் 
நடுவில் அதிபதியாயிருப்பா-
ர;் கரத்்தராகிய நான் இமதச ்
வசான்மனன்.

எமசக்கிமயல் 34:25-31

எமசக்கிமயல் 20:41 நான் 
உங்கலை ஜனங்கைிலிருந்து 
புைப்படப்பை்ைி, 
நீங்கை் சிதறுை்டிருக்கிை 

வதெங்கைிலிருந்து உங்கலைெ ்
வெரத்்துக்சகாை்ளும்வபாது, சுகந்த 
ோெலனயினிமித்தம் நான் 
உங்கை்வபரிை் பிரியமாயிருப்வபன்; 
அப்சபாழுது புைஜாதிகைின் 
கை்களுக்கு முன்பாக உங்கைாை் 
பரிசுத்தம்பை்ைப்படுவேன்.

எமசக்கிமயல் 28:25 கரத்்தராகிய 
ஆை்டேர ்சொை்லுகிைது 
என்னசேன்ைாை், நான் 
இஸ்ரவேை் ேம்ெத்தாலர 
அேரக்ை் சிதைடிக்கப்படட்ிருக்கிை 
ஜனங்கைிடத்திலிருந்து 
வெரத்்துக்சகாை்டுேந்து, 
அேரக்ைாை் ஜாதிகைின் 
கை்களுக்குமுன்பாகப் 
பரிசுத்தசரன்று விைங்கும்வபாது, 
அேரக்ை் என் தாெனாகிய 
யாக்வகாபுக்கு நான் சகாடுத்த 
தங்களுலடய வதெத்திவை 
குடியிருப்பாரக்ை்.

26 அேரக்ளுலடய சுை்றுப்புைத்தாரிை் 
அேரக்லை இகை்ந்த அலனேரிலும் 
நான் நியாயத்தீரப்்புகலைெ ்
செய்யும்வபாது, அேரக்ை் அதிவை 
சுகமாய்க் குடியிருந்து, வீடுகலைக் 
கடட்ி திராடெ்த்வதாடட்ங்கலை 
நாடட்ி, சுகமாய் ோை்ந்து நான் 
தங்கை் வதேனாகிய கரத்்தர ்என்று 
அறிந்துசகாை்ோரக்ை் என்கிைார ்
என்று சொை் என்ைார.்

எமசக்கிமயல் 
30:3 நாை் ெமீபமாயிருக்கிைது; 
ஆம், கரத்்தருலடய நாை் 
ெமீபமாயிருக்கிைது; அது 
மந்தாரமான நாை், அது 
புைஜாதிகளுக்கு ேரும் காைம்.
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லுூக்கா 15:4 உங்கைிை் ஒரு 
மனுேன் நூறு ஆடுகலை 
உலடயேனாயிருந்து, 
அலேககைிை் ஒன்று 
காைாமை்வபானாை், 
சதாை்ணூை்சைான்பது 
ஆடுகலையும் ேனாந்தரத்திவை 
விடட்ு, காைாமை்வபான 
ஆடல்டக் கை்டுபிடிக்குமைவும் 
வதடித்திரியாவனா?

5 கை்டுபிடித்தபின்பு, அேன் 
ெந்வதாேத்வதாவட அலதத் 
தன் வதாை்கைின் வமை் 
வபாடட்ுக்சகாை்டு,

6 வீடட்ுக்கு ேந்து, சிவநகிதலரயும் 
அயைகத்தாலரயும் கூட 
ேரேலைத்து: காைாமை்வபான 
என் ஆடல்டக் கை்டுபிடித்வதன், 
என்வனாடுகூட 
ெந்வதாேப்படுங்கை் என்பான் 
அை்ைோ?

மயாோன் 10:9 நாவன ோெை், 
என் ேழியாய் ஒருேன் 
உடப்ிரவேசித்தாை், அேன் 
இரடச்ிக்கப்படுோன், அேன் 
உை்ளும் புைம்பும்சென்று, 
வமய்ெெ்லைக் கை்டலடோன்.

10 திருடன் திருடவும் சகாை்ைவும் 
அழிக்கவும் ேருகிைாவனயன்றி 
வேசைான்றுக்கும் ேரான். 
நாவனா அலேகளுக்கு ஜீேன் 
உை்டாயிருக்கவும், அது 
பரிபூரைப்படவும் ேந்வதன்.

11 நாவன நை்ை வமய்ப்பன்: 
நை்ைவமய்ப்பன் 
ஆடுகளுக்குக்காகத் தன் ஜீேலனக் 
சகாடுக்கிைான்.

12 வமய்ப்பனாயிராதேனும், ஆடுகை் 
தனக்குெ ்சொந்தமை்ைாதேனுமான 

கூலியாை் ஓநாய் ேருகிைலதக் 
கை்டு ஆடுகலைவிடட்ு 
ஓடிப்வபாகிைான்; அப்சபாழுது 
ஓநாய் ஆடுகலைப்பீறி, 
அலேகலைெ ்சிதைடிக்கும்.

13 கூலியாை் கூலிக்காக 
வேலைசெய்கிைேனாலகயாை் 
ஓடிப்வபாகிைான், ஆடுகளுக்காக 
அேன் கேலைப்படான்.

14 நாவன நை்ை வமய்ப்பன்; 
பிதா என்லன 
அறிந்திருக்கிைதுவபாைவும், 
நான் பிதாலே 
அறிந்திருக்கிைதுவபாைவும்,

15 நான் என்னுலடயலேகலை 
அறிந்தும் என்னுலடயலேகைாை் 
அறியப்படட்ுமிருக்கிவைன்; 
ஆடுகளுக்காக என் ஜீேலனயும் 
சகாடுக்கிவைன்.

16 இந்தத் சதாழுேத்திலுை்ைலேகை-
ை்ைாமை் வேவை ஆடுகளும் எனக்கு 
உை்டு; அலேகலையும் நான் 
சகாை்டுேரவேை்டும், அலேகை் 
என் ெத்தத்துக்குெ ்செவிசகாடுக்கு-
ம். அப்சபாழுது ஒவர மந்லதயும் 
ஒவர வமய்ப்பனுமாகும்.

மயாோன் 21:15 அேரக்ை் 
வபாஜனம்பை்ைின பின்பு, இவயசு 
சீவமான் வபதுருலே வநாக்கி: 
வயானாவின் குமாரனாகிய 
சீவமாவன, இேரக்ைிலும் 
அதிகமாய் நீ என்னிடத்திை் 
அன்பாயிருக்கிைாயா என்ைார.் 
அதை்கு அேன்: ஆம் ஆை்டேவர, 
உம்லம வநசிக்கிவைன் என்பலத 
நீர ்அறிவீர ்என்ைான். அேர:் என் 
ஆடட்ுக்குடட்ிகலை வமய்ப்பாயாக 
என்ைார.்
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எபிவரயர் 13:20 நித்திய 
உடன்படிக்லகயின் இரத்தத்தினாவை 
ஆடுகளுலடய சபரிய 
வமய்ப்பரான நம்முலடய 
கரத்்தராகிய இவயசுலே 
மரித்வதாரிலிருந்து 
ஏறிேரப்பை்ைின ெமாதானத்தின் 
வதேன்,

21 இவயசு கிறிஸ்துலேக் 
சகாை்டு தமக்குமுன்பாகப் 
பிரியமானலத உங்கைிை் 
நடப்பித்து, உங்கைிை் தம்முலடய 
சித்தத்தின்படிசெய்ய உங்கலைெ ்
ெகைவித நை்கிரிலயயிலும் 
சீரச்பாருந்தினேரக்ைாக்குோராக; 
அேருக்கு என்சைன்லைக்கும் 
மகிலம உை்டாேதாக.

1 மபதுரு 2:25 சிதறுை்ட 
ஆடுகலைப்வபாலிருந்தீரக்ை்; 
இப்சபாழுவதா உங்கை் 
ஆத்துமாக்களுக்கு வமய்ப்பரும் 
கை்காைியுமானேரிடத்திை் 
திருப்பப்படட்ிருக்கிறீரக்ை்.

1 மபதுரு 5:4 அப்படிெ ்
செய்தாை் பிரதான வமய்ப்பர ்
சேைிப்படும்வபாது மகிலமயுை்ை 
ோடாத கிரீடத்லதப் சபறுவீரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின 
விமசஷே் 7:16 இேரக்ை் 
இனி பசியலடேதுமிை்லை, 
இனி தாகமலடேதுமிை்லை; 
சேயிைாேது உே்ைமாேது 
இேரக்ை்வமை் படுேதுமிை்லை.

17 சிங்காெனத்தின் மத்தியிலிருக்கிை 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேவர 
இேரக்லைவமய்த்து, 

இேரக்லை ஜீேத்தை்ைீருை்ை 
ஊை்றுகைை்லடக்கு நடத்துோர;் 
வதேன்தாவம இேரக்ளுலடய 
கை்ைீர ்யாலேயும் துலடப்பார ்
என்ைான்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:3 வமலும், பரவைாகத்திலிருந்து 
உை்டான ஒரு சபருஞ்ெத்தத்லதக் 
வகடவ்டன்; அது: இவதா, 
மனுேரக்ைிடத்திவை வதேனுலடய 
ோெஸ்தைமிருக்கிைது, 
அேரக்ைிடத்திவை அேர ்
ோெமாயிருப்பார;் 
அேரக்ளும் அேருலடய 
ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை், 
வதேன்தாவம அேரக்வைாவடகூட 
இருந்து அேரக்ளுலடய 
வதேனாயிருப்பார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #5; செப்பனியா 1:15.

E27 ஒரு புதிய இருதயத்மதயுே் ஒரு 
புதிய ஆவிமயயுே் அளிக்க. 

G04 மேசியா தனது ஆவிமய 
உங்கள் மீது  ஊற்றுோர்.

G06 பரிசுத்த ஆவியின் 
ோசஸ்தலே்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

எமசக்கிமயல் 36:8 இஸ்ரமேல் 
ேமலகமள, நீங்கள் உங்கள் வகா-
ப்புகமள விட்டு, என் ஜனோகிய 
இஸ்ரமேலுக்கு உங்கள் கனிக-
மளக் வகாடுப்பீரக்ள்; அேரக்ள் 
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சமீபோய் ேந்துவிட்டாரக்ள்.
எமசக்கிமயல் 36:9-14
எமசக்கிமயல் 36:15 நான் 

இனிமேல் புறஜாதிகள் வசய்யுே் 
அேோனத்மத உன்னிடத்திமல 
மகட்கப்பண்ணுேதுமில்மல. 
நீ ஜனங்களின் நிந்மதமய 
இனிமேல் சுேப்பதுமில்மல; நீ 
இனிமேல் உன் ஜாதிகமளச ்சா-
கக்வகாடுப்பதுமில்மலவயன்று 
கரத்்தராகிய ஆண்டேர் உமர-
க்கிறார் என்று வசால் என்றார்

எமசக்கிமயல் 36:24 நான் உங்க-
லைப் புைஜாதிகைிடத்திலிருந்து 
அலைத்து உங்கலைெ ்ெகை வதெ-
ங்கைிலுமிருந்து வெரத்்து, உங்கை் 
சுயவதெத்திை்கு உங்கலைக் சகா-
ை்டுேருவேன்.

25 அப்சபாழுது நான் உங்கை்வமை் 
சுத்தமான ஜைம் சதைிப்வபன்; 
நான் உங்களுலடய 
எை்ைா அசுத்தங்கலையும் 
உங்களுலடய எை்ைா நரகைான 
விக்கிரகங்கலையும் நீக்கி 
உங்கலைெ ்சுத்தமாக்குவேன், 
நீங்கை் சுத்தமாவீரக்ை்.

26 உங்களுக்கு நேமான 
இருதயத்லதக் சகாடுத்து, 
உங்கை் உை்ைத்திவை புதிதான 
ஆவிலயக் கடட்லையிடட்ு, 
கை்ைான இருதயத்லத உங்கை் 
மாம்ெத்திலிருந்து எடுத்துப்வபாடட்ு 
ெலதயான இருதயத்லத 
உங்களுக்குக் சகாடுப்வபன்.

27 உங்கை் உை்ைத்திவை என் 
ஆவிலய லேத்து, உங்கலை 
என் கடட்லைகைிை் நடக்கவும் 
என் நியாயங்கலைக் 
லகக்சகாை்ைவும் அலேகைின்படி 

செய்யவும்பை்ணுவேன்.
28 உங்கை் பிதாக்களுக்கு நான் 

சகாடுத்த வதெத்திவை நீங்கை் 
குடியிருப்பீரக்ை்; நீங்கை் என் 
ஜனமாயிருப்பீரக்ை், நான் உங்கை் 
வதேனாயிருந்து,

எமசக்கிமயல் 36:32- 38

எமசக்கிமயல் 11:19 அேரக்ை் என் 
கடட்லைகைின்படி நடந்து, என் 
நியாயங்கலைக் லகக் சகாை்டு, 
அலேகைின்படி செய்ய நான் 
அேரக்ளுக்கு ஏக இருதயத்லத 
தந்து, அேரக்ை் உை்ைத்திை் 
புதிய ஆவிலயக்சகாடுத்து, 
கை்ைான இருதயத்லத அேரக்ை் 
மாம்ெத்திலிருந்து எடுத்துப்வபாடட்ு, 
ெலதயான் இருதயத்லத 
அேரக்ளுக்கு அருளுவேன்.

எமசக்கிமயல் 36:31 அப்சபாழுது 
நீங்கை் உங்கை் சபாை்ைாத 
மாரக்்கங்கலையும் உங்கை் 
தகாத கிரிலயகலையும் 
நிலனத்து, உங்கை் 
அக்கிரமங்கைினிமித்தமும் 
உங்கை் 
அருேருப்புகைினிமித்தமும் 
உங்கலைவய அவராசிப்பீரக்ை்.

மராேர் 6:21 இப்சபாழுது 
உங்களுக்கு சேடக்மாகத் 
வதான்றுகிை காரியங்கைினாவை 
அக்காைத்திை் உங்களுக்கு என்ன 
பைன் கிலடத்தது? அலேகைின் 
முடிவு மரைவம.

22 இப்சபாழுது நீங்கை் 
பாேத்தினின்று 
விடுதலையாக்கப்படட்ு, 
வதேனுக்கு அடிலமகைானதினாை், 
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பரிசுத்தமாகுதை் உங்களுக்குக் 
கிலடக்கும் பைன், முடிவோ 
நித்தியஜீேன்.

மராேர் 8:14 வமலும் எேரக்ை் 
வதேனுலடய ஆவியினாவை 
நடத்தப்படுகிைாரக்வைா, 
அேரக்ை் வதேனுலடய 
புத்திரராயிருக்கிைாரக்ை்.

15 அந்தப்படி, திரும்பவும் 
பயப்படுகிைதை்கு நீங்கை் 
அடிலமத்தனத்தின் ஆவிலயப் 
சபைாமை், அப்பா பிதாவே, 
என்று கூப்பிடப்பை்ணுகிை 
புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவிலயப் 
சபை்றீரக்ை்.

16 நாம் வதேனுலடய 
பிை்லைகைாயிருக்கிவைாசமன்று 
ஆவியானேரத்ாவம 
நம்முலடய ஆவியுடவனகூடெ ்
ொடச்ிசகாடுக்கிைார.்

மராேர் 11:25 வமலும், ெவகாதரவர, 
நீங்கை் உங்கலைவய 
புத்திமான்கசைன்று 
எை்ைாதபடிக்கு ஒரு 
இரகசியத்லத நீங்கை் 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கிவைன்; 
அசதன்னசேனிை், 
புைஜாதியாருலடய நிலைவு 
உை்டாகும்ேலரக்கும் 
இஸ்ரவேைரிசைாரு பங்குக்குக் 
கடினமான மனதுை்டாயிருக்கும்.

26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

2 வகாரிந்தியர் 3:7 
எழுத்துக்கைினாை் எழுதப்படட்ுக் 
கை்கைிை் பதிந்திருந்த 
மரைத்துக்வகதுோன 
ஊழியத்லதெ ்செய்த 
வமாவெயினுலடய முகத்திவை 
மகிலமப்பிரகாெம் 
உை்டானபடியாை், இஸ்ரவேை் 
புத்திரர ்அேன் முகத்லத வநாக்கிப் 
பாரக்்கக்கூடாதிருந்தாரக்வை.

8 ஒழிந்துவபாகிை 
மகிலமலயயுலடய அந்த 
ஊழியம் அப்படிப்படட் 
மகிலமயுை்ைதாயிருந்தாை், 
ஆவிக்குரிய ஊழியம் எே்ேைவு 
அதிக மகிலமயுை்ைதாயிருக்கும்?

2 வகாரிந்தியர் 5:17 இப்படியிருக்க, 
ஒருேன் கிறிஸ்துவுக்குை்ைிருந்தாை் 
புதுெச்ிருே்டியாயிருக்கிைான்; 
பலையலேகை் ஒழிந்துவபாயின, 
எை்ைாம் புதிதாயின.

கலாத்தியர் 5:22 ஆவியின் 
கனிவயா, அன்பு, ெந்வதாேம், 
ெமாதானம், நீடியசபாறுலம, தயவு, 
நை்குைம், விசுோெம்,

கலாத்தியர் 6:15 கிறிஸ்து 
இவயசுவுக்குை் விருத்தவெதனமும் 
ஒன்றுமிை்லை, 
விருத்தவெதனமிை்ைாலமயும் 
ஒன்றுமிை்லை; புது சிருே்டிவய 
காரியம்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; யாத்திராகமம் 
19-20; லுூக்கா 11:13; அப்வபாஸ்தைருலடய 

நடபடிகை் 2:14-47; 1 சகாரிந்தியர ்3:16; எவபசியர ்
1:13,14; எவபசியர ்2:10; தீத்து 3:5,6; எபிசரயர ்10:22; 1 

வபதுரு 1:18,19,22; வயாோன் 3:24; வயாோன் 5:5.
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E11 மேசியா நித்திய ஜீேமனக் 
வகாடுப்பார்.

E27 ஒரு புதிய இருதயத்மதயுே் ஒரு 
புதிய ஆவிமயயுே் அளிக்க. 

G06 பரிசுத்த ஆவியின் 
ோசஸ்தலே்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

H10 சோதான நித்திய 
ராஜ்யத்மதக் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

எமசக்கிமயல் 37:1-8
எமசக்கிமயல் 37:9 அப்வபாழுது 

அேர் என்மனப்பாரத்்து: 
நீ ஆவிமய மநாக்கித் 
தீரக்்கதரிசனே் உமர; 
ேனுபுத்திரமன, நீ தீரக்்கதரிசனே் 
உமரத்து, ஆவிமய மநாக்கி: 
கரத்்தராகிய ஆண்டேர் 
உமரக்கிறது என்னவேன்றால், 
ஆவிமய, நீ காற்றுத்திமச 
நான்கிலுமிருந்து ேந்து, 
வகாமலயுண்ட இேரக்ள் 
உயிரமடயுே்படிக்கு 
இேரக்ள்மேல் ஊது என்கிறார் 
என்று வசால் என்றார.்

10 எனக்குக் கற்பிக்கப்பட்டபடி 
நான் தீரக்்கதரிசனே் 
உமரத்மதன்; அப்வபாழுது ஆவி 
அேரக்ளுக்குள் பிரமேசிக்க, 
அேரக்ள் உயிரமடந்து, 
காலுூன்றி, ேகா வபரிய 
மசமனயாய் நின்றாரக்ள்.

11 அப்வபாழுது அேர் என்மன 
மநாக்கி: ேனுபுத்திரமன, 
இந்த எலுே்புகள் இஸ்ரமேல் 

ேே்சத்தார் அமனேருமே; 
இமதா, அேரக்ள் எங்கள் 
எலுே்புகள் உலர்ந்துமபாயிற்று; 
எங்கள் நே்பிக்மக 
அற்றுப்மபாயிற்று; நாங்கள் 
அறுப்புண்டுமபாகிமறாே் 
என்கிறாரக்ள்.

12 ஆமகயால் நீ தீரக்்கதரிசனே் 
உமரத்து, அேரக்மளாமட 
வசால்லமேண்டியது 
என்னவேன்றால்: கரத்்தராகிய 
ஆண்டேர் உமரக்கிறார,் 
இமதா, என் ஜனங்கமள, நான் 
உங்கள் பிமரதக்குழிகமளத் 
திறந்து, உங்கமள உங்கள் 
பிமரதக்குழிகளிலிருந்து 
வேளிப்படவுே், 
உங்கமள இஸ்ரமேல் 
மதசத்துக்குேரவுே்பண்ணுமேன்.

13 என் ஜனங்கமள, நான் 
உங்கள் பிமரதக்குழிகமளத் 
திறந்து, உங்கமள உங்கள் 
பிமரதக்குழிகளிலிருந்து 
வேளிப்படப்பண்ணுே்மபாது, 
நான் கரத்்தர் என்று 
அறிந்துவகாள்வீரக்ள்.

14 என் ஆவிமய உங்களுக்குள் 
மேப்மபன்; நீங்கள் 
உயிரமடவீரக்ள்; நான் உங்கமள 
உங்கள் மதசத்தில் மேப்மபன்; 
அப்வபாழுது நான் கரத்்தர் என்று 
அறிந்துவகாள்வீரக்ள்; இமதச ்
வசான்மனன், இமதச ்வசய்மேன் 
என்று கரத்்தர் உமரக்கிறார் 
என்று வசால் என்றார.்

ஏசாயா 66:14 நீங்கை் அலதக் 
காணும்வபாது உங்கை் இருதயம் 
மகிை்ந்து, உங்கை் எலும்புகை் 
பசும்புை்லைப் வபாைெச்ெழிக்கும் 
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அப்சபாழுது கரத்்தருலடய 
ஊழியக்காரரிடத்திை் 
அேருலடய கரமும், அேருலடய 
ெத்துருக்கைிடத்திை் அேருலடய 
சினமும் அறியப்படும்.

எமசக்கிமயல் 28:25 கரத்்தராகிய 
ஆை்டேர ்சொை்லுகிைது 
என்னசேன்ைாை், நான் 
இஸ்ரவேை் ேம்ெத்தாலர 
அேரக்ை் சிதைடிக்கப்படட்ிருக்கிை 
ஜனங்கைிடத்திலிருந்து 
வெரத்்துக்சகாை்டுேந்து, 
அேரக்ைாை் ஜாதிகைின் 
கை்களுக்குமுன்பாகப் 
பரிசுத்தசரன்று விைங்கும்வபாது, 
அேரக்ை் என் தாெனாகிய 
யாக்வகாபுக்கு நான் சகாடுத்த 
தங்களுலடய வதெத்திவை 
குடியிருப்பாரக்ை்.

ஓசியா 6:2 இரை்டுநாளுக்குப்பி-
ன்பு அேர ்நம்லம உயிரப்்பிப்பார;் 
மூன்ைாம் நாைிை் நம்லம எழுப்பு-
ோர;் அப்சபாழுது நாம் அேருலடய 
ெமுகத்திை் பிலைத்திருப்வபாம்.

ஆமோஸ் 9:14 என் ஜனமாகிய 
இஸ்ரவேலின் சிலையிருப்லபத் 
திருப்புவேன்; அேரக்ை் 
பாைான நகரங்கலைக் கடட்ி, 
அலேகைிை் குடியிருந்து, 
திராடெ்த்வதாடட்ங்கலை நாடட்ி, 
அலேகளுலடய பைரெத்லதக் 
குடித்து, வதாடட்ங்கலை 
உை்டாக்கி, அலேகைின் 
கனிகலைப் புசிப்பாரக்ை்.

15 அேரக்லை அேரக்ை் 
வதெத்திவை நாடட்ுவேன்; நான் 
அேரக்ளுக்குக் சகாடுத்த 

வதெத்திலிருந்து அேரக்ை் இனிப் 
பிடுங்கப்படுேதிை்லைசயன்று 
உன் வதேனாகிய கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார ்என்ைார.்

மராேர் 8:11 அன்றியும் 
இவயசுலே மரித்வதாரிலிருந்து 
எழுப்பினேருலடய ஆவி உங்கைிை் 
ோெமாயிருந்தாை், கிறிஸ்துலே 
மரித்வதாரிலிருந்து எழுப்பினேர ்
உங்கைிை் ோெமாயிருக்கிை 
தம்முலடய ஆவியினாவை 
ொவுக்வகதுோன உங்கை் 
ெரீரங்கலையும் உயிரப்்பிப்பார.்

மராேர் 11:1 இப்படியிருக்க, 
வதேன் தம்முலடய ஜனங்கலைத் 
தை்ைிவிடட்ாவரா என்று 
வகடக்ிவைன், தை்ைிவிடவிை்லைவய; 
நானும் ஆபிரகாமின் ெந்ததியிலும் 
சபன்யமீன் வகாத்திரத்திலும் 
பிைந்த இஸ்ரவேைன்.

2 வதேன் தாம் முன்னறிந்துசகாை்ட 
தம்முலடய ஜனங்கலைத் 
தை்ைிவிடவிை்லை. 
எலியாலேக்குறித்துெ ்சொை்லிய 
இடத்திை், வேதம் சொை்லுகிைலத 
அறியீரக்ைா? அேன் வதேலன 
வநாக்கி:

3 கரத்்தாவே, உம்முலடய 
தீரக்்கதரிசிகலை 
அேரக்ை் சகாலைசெய்து, 
உம்முலடய பலிபீடங்கலை 
இடித்துப்வபாடட்ாரக்ை்; 
நான் ஒருேன்மாத்திரம் 
மீதியாயிருக்கிவைன், 
என் பிராைலனயும் 
ோங்கத்வதடுகிைாரக்வை என்று 
இஸ்ரவேைருக்கு விவராதமாய் 
விை்ைப்பம்பை்ைினவபாது,
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4 அேனுக்கு உை்டான 
வதேஉத்தரவு என்ன? பாகாலுக்கு 
முன்பாக முைங்காை்படியிடாத 
ஏைாயிரம்வபலர எனக்காக 
மீதியாக லேத்வதன் என்பவத.

5 அப்படிப்வபாை இக்காைத்திவையும் 
கிருலபயினாவை உை்டாகும் 
சதரிந்துசகாை்ளுதலின்படி ஒரு 
பங்கு மீதியாயிருக்கிைது.

மராேர் 11:24 சுபாேத்தின்படி, 
காடச்டாலிேமரத்திலிருந்து நீ 
சேடட்ப்படட்ு, சுபாேத்திை்கு 
விவராதமாய் நை்ை ஒலிேமரத்திவை 
ஒடட்லேக்கப்படட்ிருந்தாை், 
சுபாேக்கிலைகைாகிய அேரக்ை் 
தங்கை் சுய ஒலிேமரத்திவை 
ஒடட்லேக்கப்படுேது அதிக 
நிெெ்யமை்ைோ?

25 வமலும், ெவகாதரவர, நீங்கை் 
உங்கலைவய புத்திமான்கசைன்று 
எை்ைாதபடிக்கு ஒரு 
இரகசியத்லத நீங்கை் 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கிவைன்; 
அசதன்னசேனிை், 
புைஜாதியாருலடய நிலைவு 
உை்டாகும்ேலரக்கும் 
இஸ்ரவேைரிசைாரு பங்குக்குக் 
கடினமான மனதுை்டாயிருக்கும்.

26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

27 நான் அேரக்ளுலடய 
பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

மராேர் 11:32 எை்ைாரவ்மலும் 
இரக்கமாயிருக்கத்தக்கதாக, 
வதேன் எை்ைாலரயும் 
கீை்ப்படியாலமக்குை்வை 
அலடத்துப்வபாடட்ார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; ெங்கீதம் 126:2,3; 
ஏொயா 32:15; எவரமியா 33:24-26; எவெக்கிவயை் 
11:19; எவெக்கிவயை் 16:62,63; எவெக்கிவயை் 36:24-

31; எவெக்கிவயை் 37:21,25; எவெக்கிவயை் 39:29; 
வயாவேை் 2:28.

E17 மேசியா மதேனுமடய 
ஆலயத்மதக் கட்டுோர்.

E18 மேசியா ஜனங்களின் நடுவிமல 
ோசே் வசய்ோர்.

E20 மேசியா ஒரு புதிய 
உடன்படிக்மகமய 
ஏற்படுத்துோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H10 சோதான நித்திய 
ராஜ்யத்மதக் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

எமசக்கிமயல் 37:21 நீ அேரக்மள 
மநாக்கி: கரத்்தராகிய 
ஆண்டேர் உமரக்கிறது 
என்னவேன்றால், இமதா, நான் 
இஸ்ரமேல் ேே்சத்தாமர 
அேரக்ள் மபாயிருக்குே் 
ஜாதிகளிடத்திலிருந்து அமைத்து, 
சுற்றிலுமிருந்து அேரக்மளச ்
மசரத்்து, அேரக்மள அேரக்ள் 
சுயமதசத்திமல ேரப்பண்ணி,

22 அேரக்மள இஸ்ரமேலின் 
ேமலகளாகிய மதசத்திமல 
ஒமர ஜாதியாக்குமேன்; ஒமர 
ராஜா அேரக்ள் எல்லாருக்குே் 
ராஜாோக இருப்பார;் அேர் 
இனி இரண்டு ஜாதிகளாக 
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இருப்பதில்மல: அேரக்ள் 
இனி இரண்டு ராஜ்யங்களாகப் 
பிரிேதுமில்மல.

23 அேரக்ள் இனித் தங்கள் 
நரகலான விக்கிரகங்களினாலுே் 
தங்கள் அருேருப்புகளினாலுே் 
தங்களுமடய சகல 
மீறுதல்களினாலுே் தங்கமளத் 
தீட்டுப்படுத்துேதுமில்மல; 
அேரக்ள் குடியிருந்து 
பாேஞ்வசய்த எல்லா 
இடங்களிலிருந்துே் நான் 
அேரக்மள நீங்கலாக்கி 
இரட்சித்து, அேரக்மளச ்
சுத்தே்பண்ணுமேன்; 
அப்வபாழுது அேரக்ள் என் 
ஜனோயிருப்பாரக்ள், நான் 
அேரக்ள் மதேனாயிருப்மபன்.

24 என் தாசனாகிய தாவீது 
என்பேர் அேரக்ள்மேல் 
ராஜாோக இருப்பார;் அேரக்ள் 
எல்லாருக்குே் ஒமர மேய்ப்பர் 
இருப்பார;் அப்வபாழுது அேரக்ள் 
என் நியாயங்களில் நடந்து, என் 
கட்டமளகமளக் மகக்வகாண்டு, 
அமேகளின்படிமய வசய்து,

25 நான் என் தாசனாகிய 
யாக்மகாபுக்குக் 
வகாடுத்ததுே், உங்கள் 
பிதாக்கள் குடியிருந்ததுோன 
மதசத்திமல குடியிருப்பாரக்ள்; 
அேரக்ளுே் அேரக்ள் 
பிள்மளகளுே் அேரக்ளுமடய 
பிள்மளகளின் பிள்மளகளுே் 
அதிமல என்வறன்மறக்குே் 
குடியிருப்பாரக்ள்; என் 
தாசனாகிய தாவீது என்பேர் 
என்வறன்மறக்குே் அேரக்ளுக்கு 
அதிபதியாயிருப்பார.்

26 நான் அேரக்மளாமட சோதான 

உடன்படிக்மக வசய்மேன்; 
அது அேரக்ளுக்கு நித்திய 
உடன்படிக்மகயாயிருக்குே்; 
நான் அேரக்மள நிமலப்படுத்தி, 
அேரக்மள ேரத்்திக்கப்பண்ணி, 
அேரக்ள் நடுவிமல என் 
பரிசுத்தஸ்தலத்மத 
என்வறன்மறக்குே் 
ஸ்தாபிப்மபன்.

27 என் ோசஸ்தலே் 
அேரக்ளிடத்தில் 
இருக்குே், நான் அேரக்ள் 
மதேனாயிருப்மபன், அேரக்ள் 
என் ஜனோயிருப்பாரக்ள்.

28 அப்படிமய என் பரிசுத்த 
ஸ்தலே் அேரக்ள் நடுவிமல 
என்வறன்மறக்குே் 
இருக்குே்மபாது, 
நான் இஸ்ரமேமலப் 
பரிசுத்தே்பண்ணுகிற 
கரத்்தர் என்று ஜாதிகள் 
அறிந்துவகாள்ோரக்ள் என்கிறார் 
என்று வசால் என்றார.்

எமசக்கிமயல் 11:19 அேரக்ை் என் 
கடட்லைகைின்படி நடந்து, என் 
நியாயங்கலைக் லகக் சகாை்டு, 
அலேகைின்படி செய்ய நான் 
அேரக்ளுக்கு ஏக இருதயத்லத 
தந்து, அேரக்ை் உை்ைத்திை் 
புதிய ஆவிலயக்சகாடுத்து, 
கை்ைான இருதயத்லத அேரக்ை் 
மாம்ெத்திலிருந்து எடுத்துப்வபாடட்ு, 
ெலதயான் இருதயத்லத 
அேரக்ளுக்கு அருளுவேன்.

20 அேரக்ை் என் ஜனமாயிருப்பாரக்ை், 
நான் அேரக்ை் வதேனாயிருப்வபன்.

லுூக்கா 1:32 அேர ்சபரியேராயி-
ருப்பார,் உன்னதமானேருலடய 
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குமாரன் என்னப்படுோர;் கரத்்த-
ராகிய வதேன் அேருலடய பிதா-
ோகிய தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

மயாோன் 10:14 நாவன 
நை்ை வமய்ப்பன்; பிதா என்லன 
அறிந்திருக்கிைதுவபாைவும், 
நான் பிதாலே 
அறிந்திருக்கிைதுவபாைவும்,

15 நான் என்னுலடயலேகலை 
அறிந்தும் என்னுலடயலேகைாை் 
அறியப்படட்ுமிருக்கிவைன்; 
ஆடுகளுக்காக என் ஜீேலனயும் 
சகாடுக்கிவைன்.

16 இந்தத் 
சதாழுேத்திலுை்ைலேகைை்ைாமை் 
வேவை ஆடுகளும் எனக்கு 
உை்டு; அலேகலையும் 
நான் சகாை்டுேரவேை்டும், 
அலேகை் என் ெத்தத்துக்குெ ்
செவிசகாடுக்கும். அப்சபாழுது 
ஒவர மந்லதயும் ஒவர 
வமய்ப்பனுமாகும்.

17 நான் என் ஜீேலன மறுபடியும் 
அலடந்துசகாை்ளும்படிக்கு 
அலதக் சகாடுக்கிைபடியினாை் 
பிதா என்னிை் அன்பாயிருக்கிைார.்

மராேர் 11:15 அேரக்லைத் 
தை்ைிவிடுதை் உைகத்லத 
ஒப்புரோக்குதைாயிருக்க, 
அேரக்லை 
அங்கிகரித்துக்சகாை்ளுதை் 
என்னமாயிராது; 
மரித்வதாரிலிருந்து ஜீேன் 

உை்டானதுவபாலிருக்குமை்ைவோ?

மராேர் 11:25 வமலும், ெவகாதரவர, 
நீங்கை் உங்கலைவய 
புத்திமான்கசைன்று 
எை்ைாதபடிக்கு ஒரு 
இரகசியத்லத நீங்கை் 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கிவைன்; 
அசதன்னசேனிை், 
புைஜாதியாருலடய நிலைவு 
உை்டாகும்ேலரக்கும் 
இஸ்ரவேைரிசைாரு பங்குக்குக் 
கடினமான மனதுை்டாயிருக்கும்.

26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

2 வகாரிந்தியர் 
6:16 வதேனுலடய ஆையத்துக்கும் 
விக்கிரகங்களுக்கும் ெம்பந்தவமது? 
நான் அேரக்ளுக்குை்வை 
ோெம்பை்ைி, அேரக்ளுக்குை்வை 
உைாவி அேரக்ை் 
வதேனாயிருப்வபன், அேரக்ை் 
என் ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை் 
என்று, வதேன் சொன்னபடி, 
நீங்கை் ஜீேனுை்ை வதேனுலடய 
ஆையமாயிருக்கிறீரக்வை.

வகாமலாவசயர் 
2:9 ஏசனன்ைாை், வதேத்துேத்தின் 
பரிபூரைசமை்ைாம் 
ெரீரப்பிரகாரமாக, அேருக்குை் 
ோெமாயிருக்கிைது.

எபிவரயர் 12:22 நீங்கவைா 
சீவயான் மலையினிடத்திை்கும், 
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ஜீேனுை்ை வதேனுலடய 
நகரமாகிய பரம 
எருெவைமினிடத்திை்கும், 
ஆயிரம் பதினாயிரமான 
வதேதூதரக்ைினிடத்திை்கும்,

23 பரவைாகத்திை் வபசரழுதியிருக்கிை 
முதை்வபைானேரக்ைின் 
ெரே்ெங்கமாகிய 
ெலபயினிடத்திை்கும், 
யாேருக்கும் நியாயாதிபதியாகிய 
வதேனிடத்திை்கும், 
பூரைமாக்கப்படட் 
நீதிமான்களுலடய 
ஆவிகைினிடத்திை்கும்,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:3 வமலும், பரவைாகத்திலிருந்து 
உை்டான ஒரு சபருஞ்ெத்தத்லதக் 
வகடவ்டன்; அது: இவதா, 
மனுேரக்ைிடத்திவை வதேனுலடய 
ோெஸ்தைமிருக்கிைது, 
அேரக்ைிடத்திவை அேர ்
ோெமாயிருப்பார;் 
அேரக்ளும் அேருலடய 
ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை், 
வதேன்தாவம அேரக்வைாவடகூட 
இருந்து அேரக்ளுலடய 
வதேனாயிருப்பார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:22 அதிவை வதோையத்லத 
நான் காைவிை்லை; 
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை 
வதேனாகிய கரத்்தரும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருவம அதை்கு 
ஆையம்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; ஆதியாகமம் 
17:7; யாத்திராகமம் 31:13; உபாகமம் 30:1-10; 2 
ொமுவேை் 23:5; ெங்கீதம் 126:1-6; ஏொயா 9:6,7; 
ஏொயா 27:6,12,13; ஏொயா 40:11; ஏொயா 43:5,6; 
ஏொயா 49:8-26; ஏொயா 55:3,4; ஏொயா 59:20,21; 

ஏொயா 60:21,22; எவரமியா 16:14-17; எவரமியா 23:3-
8; எவரமியா 30:3,8-11,17-22; எவரமியா 31:8-10,27,32-
40; எவரமியா 32:37-44; எவரமியா 33:7-26; எவரமியா 
50:4,5; எவெக்கிவயை் 11:11-16; எவெக்கிவயை் 14:11; 

எவெக்கிவயை் 20:12,43; எவெக்கிவயை் 28:25,26; 
எவெக்கிவயை் 34:13,23-25; எவெக்கிவயை் 36:23-

31,36-38; எவெக்கிவயை் 38:23; எவெக்கிவயை் 39:7; 
எவெக்கிவயை் 43:7-9; தானிவயை் 2:44,45; ஓசியா 
1:11; ஓசியா 2:19-23; ஓசியா 3:4,5; ஓசியா 14:4-7; 

ஆவமாஸ் 9:14,15; ஒபதியா 1:17-21; மீகா 5:2-
4,8,12,13; வயாவேை் 3:20; ெகரியா 2:2-6; ெகரியா 
6:12,13; ெகரியா 8:4,5; ெகரியா 13:1,2; ெகரியா 

14:11,21; 1 சகாரிந்தியர ்1:30; 1 சதெவைானிக்வகயர ்
5:23; எவபசியர ்5:25,26.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

எமசக்கிமயல் 38:16 நீ மதசத்மதக் 
கார்மேகே்மபால் மூட, என் 
ஜனோகிய இஸ்ரமேலுக்கு 
விமராதோக எழுே்பிேருோய்; 
கமடசிநாட்களிமல இது 
சே்பவிக்குே்; மகாமக, 
ஜாதிகளின் கண்களுக்கு 
முன்பாக உன்மூலோய் 
நான் பரிசுத்தர் என்று 
விளங்கப்படுகிறதினால் 
அேரக்ள் என்மன அறியுே்படிக்கு 
உன்மன என்மதசத்துக்கு 
விமராதோக ேரப்பண்ணுமேன்.

சகரியா 12:9 அந்நாைிவை 
எருெவைமுக்கு விவராதமாய் 
ேருகிை எை்ைா ஜாதிகலையும் 
அழிக்கப் பாரப்்வபன்.

2 தீமோத்மதயு 
3:1 வமலும், கலடசிநாடக்ைிை் 
சகாடியகாைங்கை் ேருசமன்று 
அறிோயாக.

வமலும் காை்க: #1; #4; ஏொயா 2:2; எவெக்கிவயை் 
36:23; எவெக்கிவயை் 38:8,23; எவெக்கிவயை் 39:21; 

தானிவயை் 10:14; மீகா 4:1; 7:15-17.
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H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

எமசக்கிமயல் 38:18 இஸ்ரமேல் 
மதசத்துக்கு விமராதோக மகாகு 
ேருே்காலத்தில் என உக்கிரே் 
என் நாசியில் ஏறுவேன்று 
கரத்்தராகிய ஆண்டேர் 
வசால்லுகிறார.்

எபிவரயர் 12:29 
நம்முலடய வதேன் படச்ிக்கிை 
அக்கினியாயிருக்கிைாவர.

வமலும் காை்க: எவெக்கிவயை் 36:5,6; ெங்கீதம் 
18:7,8; ெங்கீதம் 89:46.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

எமசக்கிமயல் 38:19 அந்நாளிமல 
இஸ்ரமேல் மதசத்திமல வபரிய 
அதிரச்ச்ி உண்டாகி,

எபிவரயர் 12:26 அேருலடய 
ெத்தம் அப்சபாழுது பூமிலய 
அலெயப்பை்ைிை்று; இன்னும் 
ஒருதரம் நான் பூமிலய 
மாத்திரமை்ை, ோனத்லதயும் 
அலெயப்பை்ணுவேசனன்று 
இப்சபாழுது 
ோக்குத்தத்தஞ்செய்திருக்கிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:13 அந்வநரத்திவை பூமி 
மிகவும் அதிரந்்தது, உடவன அந்த 
நகரத்திை் பத்திசைாருபங்கு 

இடிந்து விழுந்தது; 
மனுேரிை் ஏைாயிரம்வபர ்
பூமியதிரெ்ச்ியினாை் அழிந்தாரக்ை்; 
மீதியானேரக்ை் பயமலடந்து 
பரவைாகத்தின் வதேலன 
மகிலமப்படுத்தினாரக்ை்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 42:13; எவெக்கிவயை் 39:25; 
வயாவேை் 2:18; வயாவேை் 3:16; ஆகாய் 2:6,7,21,22; 
ெகரியா 1:14; ெகரியா 14:3-5; சேைிப்படுத்தின 

விவெேம் 16:10.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

எமசக்கிமயல் 38:20 என் 
பிரசன்னத்தினால் சமுத்திரத்து 
ேசச்ங்களுே், 
ஆகாயத்துப்பறமேகளுே், 
வேளியின் மிருகங்களுே், 
தமரயில் ஊருகிற சகல 
பிராணிகளுே், மதசவேங்குமுள்ள 
சகல நரஜீேன்களுே் அதிருே்; 
பரே்தங்கள் இடியுே்; 
வசங்குத்தானமேகள் விழுே்; 
எல்லா ேதில்களுே் தமரயிமல 
விழுந்துமபாே் என்று என் 
எரிசச்லினாலுே் என் சினத்தின் 
அக்கினியினாலுே் நிசச்யோய்ச ்
வசால்லுகிமறன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
6:12 அேர ்ஆைாம் முத்திலரலய 
உலடக்கக்கை்வடன்; இவதா, 
பூமி மிகவும் அதிரந்்தது; சூரியன் 
கறுப்புக் கம்பைிலயப்வபாைக் 
கறுத்தது; ெந்திரன் 
இரத்தம்வபாைாயிை்று.

13 அத்திமரமானது 
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சபருங்காை்றினாை் 
அலெக்கப்படும்வபாது, அதின் 
காய்கை் உதிருகிைதுவபாை, 
ோனத்தின் நடெ்த்திரங்களும் 
பூமியிவை விழுந்தது.

வமலும் காை்க: #6; ஏொயா 30:25; எவரமியா 4:23-
26; ஓசியா 4:3; ெகரியா 14:3-5.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

எமசக்கிமயல் 38:21 என் எல்லா 
ேமலகளிலுே் பட்டயத்மத 
அேனுக்கு விமராதோக 
ேரேமைப்மபன் என்று 
கரத்்தராகிய ஆண்டேர் 
வசால்லுகிறார;் அேனேன் 
பட்டயே் அேன் சமகாதரனுக்கு 
விமராதோயிருக்குே்.

22 வகாள்மளமநாயினாலுே் 
இரத்தே் சிந்துதலினாலுே் 
நான் அேமனாமட ேைக்காடி, 
அேன்மேலுே் அேன் 
இராணுேங்களின்மேலுே் 
அேமனாடிருக்குே் திரளான 
ஜனங்களின்மேலுே் வேள்ளோய் 
அடிக்குே் ேமைமயயுே், 
வபருங்கல்ேமைமயயுே், 
அக்கினிமயயுே், கந்தகத்மதயுே் 
ேருஷிக்கப்பண்ணுமேன்.

ஆகாய் 2:22 ராஜ்யங்கைின் 
சிங்காெனத்லதக் கவிை்த்து, 
ஜாதிகளுலடய ராஜ்யங்கைின் 
சபைத்லத அழித்து, இரதத்லதயும் 
அதிை் ஏறியிருக்கிைேரக்லையும் 
கவிை்த்துப்வபாடுவேன்; 

குதிலரகவைாவட அலேகைின்வமை் 
ஏறியிருப்பேரக்ளும் அேரேர ்
தங்கை் தங்கை் ெவகாதரனின் 
படட்யத்தினாவை விழுோரக்ை்.

23 வெலனகைின் கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார:் செயை்த்திவயலின் 
குமாரனாகிய செருபாவபை் 
என்னும் என் ஊழியக்காரவன, 
உன்லன நான் அந்நாைிவை 
வெரத்்துக்சகாை்டு, உன்லன 
முத்திலர வமாதிரமாக லேப்வபன் 
என்று கரத்்தர ்சொை்லுகிைார;் நான் 
உன்லனத் சதரிந்துசகாை்வடன் 
என்று வெலனகைின் கரத்்தர ்
உலரக்கிைார ்என்று சொை்லுகிைார ்
என்ைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:19 அப்சபாழுது 
பரவைாகத்திை் வதேனுலடய 
ஆையம் திைக்கப்படட்து, 
அேருலடய ஆையத்திவை 
அேருலடய உடன்படிக்லகயின் 
சபடட்ி காைப்படட்து; 
அப்சபாழுது மின்னை்களும், 
ெத்தங்களும், இடிமுைக்கங்களும், 
பூமியதிரெ்ச்ியும், 
சபருங்கை்மலையும் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
16:21 தாைந்து நிலையான 
சபரிய கை்மலையும் 
ோனத்திலிருந்து மனுேரவ்மை் 
விழுந்தது; அந்தக் கை்மலையினாை் 
உை்டான ோலதயினிமித்தம் 
மனுேரக்ை் வதேலனத் 
தூஷித்தாரக்ை் அந்த ோலத மகா 
சகாடியதாயிருந்தது.

வமலும் காை்க: #6; ெங்கீதம் 11:6; ஏொயா 28:17; 
ஏொயா 29:6; ஏொயா 54:17; எவரமியா 25:31; 
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எவெக்கிவயை் 13:11; ெகரியா 12:2,9.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

எமசக்கிமயல் 38:23 இே்விதோய் 
நான் அமநக ஜாதிகளின் 
கண்களுக்கு முன்பாக 
என் ேகத்துேத்மதயுே் 
என் பரிசுத்தத்மதயுே் 
விளங்கப்பண்ணி, 
அறியப்படுமேன்; அப்வபாழுது 
நான் கரத்்தர் என்று 
அறிந்துவகாள்ோரக்ள்.

ேத்மதயு 24:35 ோனமும் பூமியும் 
ஒழிந்துவபாம், என் ோரத்்லதகவைா 
ஒழிந்துவபாேதிை்லை.

2 வதசமலானிக்மகயர் 1:7 
வதேலன அறியாதேரக்ளுக்கும், 
நம்முலடய கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவின் 
சுவிவெேத்திை்குக் 
கீை்ப்படியாதேரக்ளுக்கும் 
நீதியுை்ை ஆக்கிலனலயெ ்
செலுத்தும்படிக்கு,

8 கரத்்தராகிய இவயசு தமது 
ேை்ைலமயின் தூதவராடும், 
ஜுோலித்து எரிகிை 
அக்கினிவயாடும், ோனத்திலிருந்து 
சேைிப்படும்வபாது அப்படியாகும்.

எபிவரயர் 12:26 அேருலடய 
ெத்தம் அப்சபாழுது பூமிலய 
அலெயப்பை்ைிை்று; இன்னும் 

ஒருதரம் நான் பூமிலய 
மாத்திரமை்ை, ோனத்லதயும் 
அலெயப்பை்ணுவேசனன்று 
இப்சபாழுது 
ோக்குத்தத்தஞ்செய்திருக்கிைார.்

27 இன்னும் ஒருதரம் என்கிை 
சொை்ைானது அலெயாதலேகை் 
நிலைத்திருக்கத்தக்கதாக, 
அலெவுை்ைலேகை் 
உை்டாக்கப்படட்லேகை்வபாை் 
மாறிப்வபாம் என்பலதக் 
குறிக்கிைது.

28 ஆதைாை், அலெவிை்ைாத 
ராஜ்யத்லதப் சபறுகிைேரக்ைாகிய 
நாம் பயத்வதாடும் 
பக்திவயாடும் வதேனுக்குப் 
பிரியமாய் ஆராதலன 
செய்யும்படி கிருலபலயப் 
பை்றிக்சகாை்ைக்கடவோம்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:3 அேரக்ை் வதேனுலடய 
ஊழியக்காரனாகிய 
வமாவெயின் பாடல்டயும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
பாடல்டயும் பாடி: 
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனாகிய 
கரத்்தாவே, வதேரீருலடய 
கிரிலயகை் மகத்துேமும் 
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ஆெெ்ரியமுமானலேகை்; 
பரிசுத்தோன்கைின் ராஜாவே, 
வதேரீருலடய ேழிகை் நீதியும் 
ெத்தியமுமானலேகை்.

4 கரத்்தாவே, யார ்உமக்குப் 
பயப்படாமலும், உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்தாமலும் 
இருக்கைாம்? வதேரீர ்ஒருேவர 
பரிசுத்தர,் எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து உமக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்ை்; 
உம்முலடய நீதியான செயை்கை் 
சேைியரங்கமாயின என்ைாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:1 இலேகளுக்குப்பின்பு, 
பரவைாகத்திை் திரைான 
ஜனக்கூடட்ம் இடுகிை 
ஆரோரத்லதக் வகடவ்டன். 
அேரக்ை்: அை்வைலூயா, 
இரடெ்ைியமும் மகிலமயும் 
கனமும் ேை்ைலமயும் நம்முலடய 
வதேனாகிய கரத்்தருக்வக உரியது; 
அேருலடய நியாயத்தீரப்்புகை் 
ெத்தியமும் நீதியுமானலேகை்.

2 தன் வேசித்தனத்தினாை் 
பூமிலயக்சகடுத்த மகா வேசிக்கு 
அேர ்நியாயத்தீரப்்புக்சகாடுத்து, 
தம்முலடய ஊழியக்காரரின் 
இரத்தத்திை்காக அேைிடத்திை் 
பழிோங்கினாவர என்ைாரக்ை்.

3 மறுபடியும் அேரக்ை்: அை்வைலூயா 
என்று சொை்லி ஆரப்்பரித்தாரக்ை். 
அேளுலடய புலக 
என்சைன்லைக்கும் எழும்புகிைது 
என்ைாரக்ை்.

4 இருபத்துநான்கு மூப்பரக்ளும், 
நான்கு ஜீேன்களும் 
ேைக்கமாய் விழுந்து: 
ஆசமன், அை்வைலூயா, என்று 

சொை்லி, சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கும் வதேலனத் 
சதாழுதுசகாை்டாரக்ை்.

5 வமலும், நமது வதேனுலடய 
ஊழியக்காரவர, அேருக்குப் 
பயப்படுகிை சிறிவயாரும் 
சபரிவயாருமானேரக்வை, 
நீங்கை் யாேரும் அேலரத் 
துதியுங்கை் என்று ஒரு ெத்தம் 
சிங்காெனத்திலிருந்து பிைந்தது.

6 அப்சபாழுது திரைான ஜனங்கை் 
இடும் ஆரோரம்வபாைவும், 
சபருசேை்ை இலரெெ்ை்வபாைவும், 
பைத்த இடிமுைக்கம்வபாைவும், 
ஒரு ெத்தமுை்டாகி: அை்வைலூயா, 
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை வதேனாகிய 
கரத்்தர ்ராஜ்யபாரம்பை்ணுகிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 21:1 
பின்பு, நான் புதிய ோனத்லதயும் 
புதிய பூமிலயயும் கை்வடன்; 
முந்தின ோனமும் முந்தின பூமியும் 
ஒழிந்துவபாயின; ெமுத்திரமும் 
இை்ைாமை்வபாயிை்று.

வமலும் காை்க: #1; #5; #6; எவெக்கிவயை் 36:23; 
எவெக்கிவயை் 37:28; 2 வபதுரு 3:10,11.

E27 ஒரு புதிய இருதயத்மதயுே் ஒரு 
புதிய ஆவிமயயுே் அளிக்க. 

G04 மேசியா தனது ஆவிமய 
உங்கள் மீது  ஊற்றுோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

எமசக்கிமயல் 39:6 நான் ோமகா-
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கிடத்திலுே் தீவுகளில் நிரவ்ிசா-
ரோய்க் குடியிருக்கிறேரக்ளிட-
த்திலுே் அக்கினிமய அனுப்பு-
மேன்; அப்வபாழுது நான் கரத்்த-
வரன்று அறிந்துவகாள்ோரக்ள்.

7 இே்விதோய் நான் என் ஜனோ-
கிய இஸ்ரமேலின் நடுவிமல என் 
பரிசுத்த நாேத்மதத் வதரிவி-
ப்மபன்; என் பரிசுத்த நாேத்மத 
இனிப் பரிசுத்தக்குமலசச்லா-
க்கவோட்மடன்; அதினால் நான் 
இஸ்ரமேலில் பரிசுத்தராகிய 
கரத்்தர் என்று புறஜாதிகள் அறி-
ந்துவகாள்ோரக்ள்.

8 இமதா, அது ேந்து, அது சே்பவி-
த்தது என்று கரத்்தராகிய ஆண்ட-
ேர் வசால்லுகிறார;் நான் வசா-
ன்னநாள் இதுமே.

21 இே்விதோய் என் ேகிமேமய 
நான் புறஜாதிகளுக்குள்மள 
விளங்கப்பண்ணுமேன்; நான் 
வசய்த என் நியாயத்மதயுே், 
அேரக்ள்மேல்நான் மேத்த என் 
மகமயயுே் எல்லா ஜாதிகளுே் 
காண்பாரக்ள்.

22 அன்றுமுதல் என்றுே் நான் 
தங்கள் மதேனாகிய கரத்்தர் 
என்று இஸ்ரமேல் ேே்சத்தார் 
அறிந்துவகாள்ோரக்ள்.

23 இஸ்ரமேல் ேே்சத்தார் தங்கள் 
அக்கிரேத்தினிமித்தமே சிமற-
ப்பட்டுப்மபானாரக்ள் என்று 
அப்வபாழுது புறஜாதிகள் அறி-
ந்துவகாள்ோரக்ள்; அேரக்ள் 
எனக்கு விமராதோய்த் துமரா-
கே்பண்ணினபடியால், என் 
முகத்மத நான் அேரக்ளுக்கு 
ேமறத்து, அேரக்ள் சத்துருக்க-
ளின் மகயில் அேரக்மள ஒப்பு-

க்வகாடுத்மதன்; அேரக்ள் அமன-
ேருே் பட்டயத்தால் விழுந்தாரக்-
ள்.

24 அேரக்ளுமடய அசுத்தத்துக்குத் 
தக்கதாகவுே், அேரக்ளுமடய 
மீறுதல்களுக்குத்தக்கதாகவுே், 
நான் அேரக்ளுக்குச ்வசய்து, என் 
முகத்மத அேரக்ளுக்கு ேமற-
த்மதன்.

25 ஆதலால் கரத்்தராகிய ஆண்டேர் 
வசால்லுகிறது என்னவேன்றால்:

26 அேரக்ள் தங்கள் அேோனத்மத-
யுே், பயப்படுத்துோர் இல்லா-
ேல், தாங்கள் சுகோய்த் தங்கள் 
மதசத்தில் குடியிருக்குே்மபாது 
எனக்கு விமராதோய்த் தாங்கள் 
வசய்த எல்லாத் துமராகத்மதயுே் 
சுேந்து தீரத்்தபின்பு, நான் யா-
க்மகாபின் சிமறயிருப்மபத்தி-
ருப்பி, இஸ்ரமேல் ேே்சேமன-
த்துக்குே் இரங்கி, என் பரிசுத்த 
நாேத்துக்காக மேராக்கியோ-
யிருப்மபன்.

27 நான் அேரக்மள ஜனசதளங்க-
ளிலிருந்து திருே்பிேரப்பண்ணி, 
அேரக்ளுமடய பமகஞரின் மத-
சங்களிலிருந்து அேரக்மளக் 
கூட்டிக்வகாண்டுேந்து, திரளான 
ஜாதிகளுமடய கண்களுக்கு 
முன்பாக அேரக்ளுக்குள் நான் 
பரிசுத்தர் என்று விளங்குே்மபாது,

28 தங்கமளப் புறஜாதிகளிடத்தில் 
சிமறப்பட்டுப்மபாகப்பண்ணின 
நான் தங்களில் ஒருேமரயுே் 
அங்மக அப்புறே் மேக்காேல், 
தங்கமளத் தங்கள் சுயமதசத்தி-
மல திருே்பக்கூட்டிக்வகாண்டு-
ேந்மதன் என்பதினால், நான் 
தங்கள் மதேனாகிய கரத்்தர் 
என்று அறிந்துவகாள்ோரக்ள்.
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29 நான் இஸ்ரமேல் ேே்சத்தார்மேல் 
என் ஆவிமய ஊற்றினபடியினா-
ல் என் முகத்மத இனி அேரக்-
ளுக்கு ேமறக்கோட்மடன் என்று 
கரத்்தராகிய ஆண்டேர் வசா-
ல்லுகிறார் என்றார.்

மயாமேல் 2:28 அதை்குப் பின்பு நான் 
மாம்ெமான யாேரவ்மலும் என் 
ஆவிலய ஊை்றுவேன்; அப்சபாழுது 
உங்கை் குமாரரும் உங்கை் 
குமாரத்திகளும் தீரக்்கதரிெனஞ் 
சொை்லுோரக்ை்; உங்கை் மூப்பர ்
சொப்பனங்கலையும், உங்கை் 
ோலிபர ்தரிெனங்கலையும் 
காை்பாரக்ை்.

29 ஊழியக்காரரவ்மலும் 
ஊழியக்காரிகை்வமலும், 
அந்நாடக்ைிவை என் ஆவிலய 
ஊை்றுவேன்.

மயாோன் 17:3 ஒன்ைான 
சமய்த்வதேனாகிய உம்லமயும் 
நீர ்அனுப்பினேராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துலேயும் அறிேவத 
நித்தியஜீேன்.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 2:33 அேர ்
வதேனுலடய ேைதுகரத்தினாவை 
உயரத்்தப்படட்ு, பிதா அருைிய 
ோக்குத்தத்தத்தின்படி பரிசுத்த 
ஆவிலயப் சபை்று, நீங்கை் 
இப்சபாழுது காை்கிைதும் 
வகடக்ிைதுமாகிய இலதப் 
சபாழிந்தருைினார.்

மராேர் 9:6 வதேேெனம் 
அேமாய்ப் வபாயிை்சைன்று 

சொை்ைக்கூடாது; ஏசனன்ைாை், 
இஸ்ரவேை் ேம்ெத்தார ்எை்ைாரும் 
இஸ்ரவேைரை்ைவே.

7 அேரக்ை் ஆபிரகாமின் 
ெந்ததியாரானாலும் 
எை்ைாரும் பிை்லைகைை்ைவே; 
ஈொக்கினிடத்திை் உன் 
ெந்ததி விைங்குசமன்று 
சொை்லியிருக்கிைவத.

8 அசதப்படிசயன்ைாை், 
மாம்ெத்தின்படி 
பிை்லைகைானேரக்ை் 
வதேனுலடய பிை்லைகைை்ை, 
ோக்குத்தத்தத்தின்படி 
பிை்லைகைானேரக்வை 
அந்தெ ்ெந்ததி 
என்சைை்ைப்படுகிைாரக்ை்.

மராேர் 11:1 இப்படியிருக்க, 
வதேன் தம்முலடய ஜனங்கலைத் 
தை்ைிவிடட்ாவரா என்று 
வகடக்ிவைன், தை்ைிவிடவிை்லைவய; 
நானும் ஆபிரகாமின் ெந்ததியிலும் 
சபன்யமீன் வகாத்திரத்திலும் 
பிைந்த இஸ்ரவேைன்.

2 வதேன் தாம் முன்னறிந்துசகாை்ட 
தம்முலடய ஜனங்கலைத் 
தை்ைிவிடவிை்லை. 
எலியாலேக்குறித்துெ ்சொை்லிய 
இடத்திை், வேதம் சொை்லுகிைலத 
அறியீரக்ைா? அேன் வதேலன 
வநாக்கி:

3 கரத்்தாவே, உம்முலடய 
தீரக்்கதரிசிகலை 
அேரக்ை் சகாலைசெய்து, 
உம்முலடய பலிபீடங்கலை 
இடித்துப்வபாடட்ாரக்ை்; 
நான் ஒருேன்மாத்திரம் 
மீதியாயிருக்கிவைன், 
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என் பிராைலனயும் 
ோங்கத்வதடுகிைாரக்வை என்று 
இஸ்ரவேைருக்கு விவராதமாய் 
விை்ைப்பம்பை்ைினவபாது,

4 அேனுக்கு உை்டான 
வதேஉத்தரவு என்ன? பாகாலுக்கு 
முன்பாக முைங்காை்படியிடாத 
ஏைாயிரம்வபலர எனக்காக 
மீதியாக லேத்வதன் என்பவத.

5 அப்படிப்வபாை இக்காைத்திவையும் 
கிருலபயினாவை உை்டாகும் 
சதரிந்துசகாை்ளுதலின்படி ஒரு 
பங்கு மீதியாயிருக்கிைது.

6 அது கிருலபயினாவை 
உை்டாயிருந்தாை் 
கிரிலயகைினாவை உை்டாயிராது; 
அப்படியை்ைசேன்ைாை், 
கிருலபயானது கிருலபயை்ைவே. 
அன்றியும் அது கிரிலயகைினாவை 
உை்டாயிருந்தாை் 
அது கிருலபயாயிராது; 
அப்படியை்ைசேன்ைாை், 
கிரிலயயானது கிரிலயயை்ைவே.

7 அப்படியானாை் என்ன? 
இஸ்ரவேைர ்வதடுகிைலத 
அலடயாமலிருக்கிைாரக்ை், 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்ேரக்வைா 
அலத அலடந்திருக்கிைாரக்ை்; 
மை்ைேரக்ை் 
இன்லையத்தினம்ேலரக்கும் 
கடினப்படட்ிருக்கிைாரக்ை்.

மராேர் 11:26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

27 நான் அேரக்ளுலடய 

பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

28 சுவிவெேத்லதக்குறித்து 
அேரக்ை் உங்கை்நிமித்தம் 
பலகஞராயிருக்கிைாரக்ை்; 
சதரிந்துசகாை்ளுதலைக்குறித்து 
அேரக்ை் பிதாக்கைினிமித்தம் அன்
புகூரப்படட்ேரக்ைாயிருக்கிைாரக்
ை்.

29 வதேனுலடய கிருலபேரங்களும், 
அேரக்லை அலைத்த அலைப்பும் 
மாைாதலேகவை.

30 ஆதைாை், நீங்கை் முை்காைத்திவை 
வதேனுக்குக் கீை்ப்படியாதிருந்து, 
இப்சபாழுது அேரக்ளுலடய 
கீை்ப்படியாலமயினாவை 
இரக்கம்சபை்றிருக்கிைதுவபாை,

31 அேரக்ளும் இப்சபாழுது 
கீை்ப்படியாமலிருந்தும், 
பின்பு உங்களுக்குக்கிலடத்த 
இரக்கத்தினாவை இரக்கம் 
சபறுோரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #5; எவெக்கிவயை் 
40-48; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 2:14-18; 

வயாோன் 3:24.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

எமசக்கிமயல் 47:6 அேர் என்மன 
மநாக்கி: ேனுபுத்திரமன, இமதக் 
கண்டாயா என்று வசால்லி, 
என்மன நதிமயாரோய்த் திருே்ப 
நடத்திக்வகாண்டுமபானார.்

7 நான் நடந்துேருமகயில், இமதா, 
நதிமயாரத்தில் இக்கமரயிலுே் 
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அக்கமரயிலுே் வேகு திரளான 
விருட்சங்கள் இருந்தது.

8 அேர் என்மன மநாக்கி: 
இந்தத் தண்ணரீ் கிைக்கு 
மதசத்துக்குப் புறப்பட்டுப்மபாய், 
ேனாந்தரேழியாய் ஓடி கடலில் 
விழுே்; இது கடலில் பாய்ந்து, 
விழுந்தபின்பு, அதின் தண்ணரீ் 
ஆமராக்கியோகுே்.

9 சே்பவிப்பது என்னவேன்றால், 
இந்த நதி மபாகுமிடவேங்குே் 
சஞ்சரிக்குே் ஜீேபிராணிகள் 
யாவுே் பிமைக்குே்; 
இந்தத் தண்ணரீ் அங்மக 
ேந்தபடியினால் வேகு 
ஏராளோன ேசச்ங்களுே் 
உண்டாயிருக்குே்; இந்த 
நதிமபாகுமிடவேங்குமுள்ள 
யாவுே் ஆமராக்கியப்பட்டுப் 
பிமைக்குே்.

10 அப்வபாழுது என்மகதிதுேக்கி 
எவனக்லாயிே்ேட்டுே் 
மீன்பிடிக்கிறேரக்ள் அதின் 
கமரயிமல நிற்பாரக்ள்; 
அவதல்லாே் ேமலகமள 
விரிக்கிற ஸ்தலோயிருக்குே்; 
அதின் ேசச்ங்கள் 
வபரிய சமுத்திரத்தின் 
ேசச்ங்கமளப்மபாலப் 
பல ஜாதியுே் ேகா 
ஏராளமுோயிருக்குே்.

11 ஆனாலுே் அதினுமடய 
உமளயான பள்ளங்களுே் 
அதினுமடய ேடுக்களுே் 
ஆமராக்கியோகாேல், 
உப்பாகமே விட்டுவிடப்படுே்.

12 நதிமயாரோய் அதின் 
இக்கமரயிலுே் அக்கமரயிலுே் 
புசிப்புக்கான சகலவித 

விருட்சங்களுே் ேளருே்; 
அமேகளின் இமலகள் 
உதிரே்துமில்மல, அமேகளின் 
கனிகள் வகடுேதுமில்மல; 
அமேகளுக்குப் பாயுே் தண்ணரீ் 
பரிசுத்த ஸ்தலத்திலிருந்து 
பாய்கிறபடியில் ோதந்மதாறுே் 
புதுக்கனிகமளக் 
வகாடுத்துக்வகாண்மடயிருக்குே், 
அமேகளின் 
கனிகள் புசிப்புக்குே் 
அமேகளின் இமலகள் 
அவிை்தத்துக்குோனமேகள்.

எமசக்கிமயல் 47:13-23

ேத்மதயு 4:18 இவயசு கலிவையா 
கடவைாரமாய் நடந்து வபாலகயிை், 
மீன்பிடிக்கிைேரக்ைாயிருந்த 
இரை்டு ெவகாதரராகிய வபதுரு 
என்னப்படட் சீவமானும், அேன் 
ெவகாதரன் அந்திவரயாவும், கடலிை் 
ேலைவபாடட்ுக்சகாை்டிருக்கிை-
வபாது, அேரக்லைக் கை்டு:

19 என் பின்வன ோருங்கை், 
உங்கலை மனுேலரப் 
பிடிக்கிைேரக்ைாக்குவேன் என்ைார.்

20 உடவன அேரக்ை் ேலைகலை 
விடட்ு அேருக்குப் பின் 
சென்ைாரக்ை்.

ேத்மதயு 13:47 அன்றியும், 
பரவைாகராஜ்யம் கடலிவை 
வபாடப்படட்ு, ெகை விதமான 
மீன்கலையும் வெரத்்து 
ோரிக்சகாை்ளும் ேலைக்கு 
ஒப்பாயிருக்கிைது.

48 அது நிலைந்தவபாது, அலதக் 
கலரயிை் இழுத்து உடக்ாரந்்து, 
நை்ைலேகலைக் கூலடகைிை் 
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வெரத்்து, ஆகாதலேகலை 
எறிந்துவபாடுோரக்ை்.

49 இப்படிவய உைகத்தின் முடிவிவை 
நடக்கும். வதேதூதரக்ை் புைப்படட்ு, 
நீதிமான்கைின் நடுவிலிருந்து 
சபாை்ைாதேரக்லைப் பிரித்து,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:1 பின்பு, பைிங்லகப்வபாை 
சதைிோன ஜீேத்தை்ைீருை்ை 
சுத்தமான நதி வதேனும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேரும் 
இருக்கிை சிங்காெனத்திலிருந்து 
புைப்படட்ுேருகிைலத எனக்குக் 
காை்பித்தான்.

2 நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும், 
நதியின் இருகலரயிலும், 
பன்னிரை்டுவிதமான 
கனிகலைத்தரும் ஜீேவிருடெ்ம் 
இருந்தது, அது மாதந்வதாறும் தன் 
கனிலயக் சகாடுக்கும்; அந்த 
விருடெ்த்தின் இலைகை் ஜனங்கை் 
ஆவராக்கியமலடகிைதை்கு 
ஏதுோனலேகை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; ஆதியாகமம் 2:10; 
எை்ைாகமம் 34:1-12; ெங்கீதம் 65:9; ஏொயா 

43:19,20.

எவெக்கிவயை்



516

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H10 சோதான நித்திய 
ராஜ்யத்மதக் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

தானிமயல் 2:34 நீர் பாரத்்து-
க்வகாண்டிருக்குே்மபாமத, 
மககளால் வபயரக்்கப்படாத ஒரு 
கல் வபயர்ந்து உருண்டுேந்தது; 
அது அந்தச ்சிமலமய இருே்புே் 
களிேண்ணுோகிய அதின் பா-
தங்களில் மோதி அமேகமள 
வநாறுக்கிப்மபாட்டது.

35 அப்வபாழுது அந்த இருே்புே் 
களிேண்ணுே் வேண்கலமுே் 
வேள்ளியுே் வபான்னுே் ஏகோய் 
வநாறுங்குண்டு, மகாமடகால-
த்தில் மபாரடிக்கிற களத்திலிரு-
ந்து பறந்துமபாகிற பதமரப்மபா-
லாயிற்று; அமேகளுக்கு ஒரு 
இடமுே் கிமடயாதபடி காற்று 
அமேகமள அடித்துக்வகாண்டு-
மபாயிற்று; சிமலமய மோதின 
கல்மலாவேன்றால், ஒரு வபரிய 
பரே்தோகி பூமிமயவயல்லாே் 
நிரப்பிற்று.

44 அந்த ராஜாக்களின் நாட்களிமல, 
பரமலாகத்தின் மதேன் என்வற-
ன்மறக்குே் அழியாத ஒரு ரா-
ஜ்யத்மத எழுே்பப்பண்ணுோர;் 
அந்த ராஜ்யே் மேமற ஜனத்துக்கு 
விடப்படுேதில்மல; ஒரு கல் மக-
யால்வபயரக்்கப்படாேல் ேமல-
யிலிருந்து வபயர்ந்து, உருண்டு-
ேந்து, இருே்மபயுே் வேண்க-
லத்மதயுே் களிேண்மனயுே் 
வேள்ளிமயயுே் வபான்மனயுே் 

வநாறுக்கினமத நீர் கண்டீமர, 
அப்படிமய அது அந்த ராஜ்யங்க-
மளவயல்லாே் வநாறுக்கி, நிரம்ூ-
லோக்கி, தாமனா என்வறன்மற-
க்குே் நிற்குே்.

45 இனிமேல் சே்பவிக்கப்மபாகிற-
மத ேகா மதேன் ராஜாவுக்குத் 
வதரிவித்திருக்கிறார;் வசாப்பன-
ோனது நிசச்யே், அதின் அரத்்தே் 
சத்தியே் என்றான்.

2 சாமுமேல் 7:16 உன் வீடும், 
உன் ராஜ்யமும், என்சைன்லைக்கும் 
உனக்கு முன்பாக 
ஸ்திரப்படட்ிருக்கும்; உன் 
ராஜாெனம் என்சைன்லைக்கும் 
நிலைசபை்றிருக்கும் 
என்கிைாசரன்று 
சொை்ைெச்ொன்னார.்

ஏசாயா 9:6 நமக்கு ஒரு பாைகன் 
பிைந்தார;் நமக்கு ஒரு குமாரன் 
சகாடுக்கப்படட்ார;் கரத்்தத்துேம் 
அேர ்வதாைின்வமலிருக்கும்; 
அேர ்நாமம் அதிெயமானேர,் 
ஆவைாெலனக் கரத்்தா, 
ேை்ைலமயுை்ை வதேன், 
நித்திய பிதா, ெமாதானப்பிரபு 
என்னப்படும்.

7 தாவீதின் சிங்காெனத்லதயும் 
அேனுலடய ராஜ்யத்லதயும் 
அேர ்திடப்படுத்தி அலத 
இதுமுதை்சகாை்டு 
என்சைன்லைக்கும் 
நியாயத்திலும் நீதியினாலும் 
நிலைப்படுத்தும்படிக்கு, 
அேருலடய கரத்்தத்துேத்தின் 
சபருக்கத்துக்கும், அதின் 
ெமாதானத்துக்கும் முடிவிை்லை; 
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வெலனகைின் கரத்்தருலடய 
லேராக்கியம் இலதெ ்செய்யும்.

ேத்மதயு 26:29 இது முதை் இந்தத் 
திராடெ்ப்பைரெத்லத நேமானதாய் 
உங்கவைாவடகூட என் பிதாவின் 
ராஜ்யத்திவை நான் பானம் 
பை்ணும் நாை் ேலரக்கும் இலதப் 
பானம் பை்ணுேதிை்லைசயன்று 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 
என்ைார.்

லுூக்கா 
1:32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

மயாோன் 18:36 இவயசு 
பிரதியுத்தரமாக: என் ராஜ்யம் 
இே்வுைகத்திை்குரியதை்ை, 
என் ராஜ்யம் 
இே்வுைகத்திை்குரியதானாை் 
நான் யூதரிடத்திை் 
ஒப்புக்சகாடுக்கப்படாதபடிக்கு 
என் ஊழியக்காரர ்
வபாராடியிருப்பாரக்வை; 
இப்படியிருக்க என் ராஜ்யம் 
இே்விடத்திை்குரியதை்ை என்ைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 

உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
12:10 அப்சபாழுது 
ோனத்திவை ஒரு சபரிய 
ெத்தமுை்டாகி: இப்சபாழுது 
இரடச்ிப்பும் ேை்ைலமயும் 
நமது வதேனுலடய ராஜ்யமும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவின் 
அதிகாரமும் உை்டாயிருக்கிைது; 
இரவும் பகலும் நம்முலடய 
வதேனுக்குமுன்பாக நம்முலடய 
ெவகாதரரவ்மை் குை்ைஞ் 
சுமத்தும்சபாருடட்ு அேரக்ை் வமை் 
குை்ைஞ்ொடட்ுகிைேன் தாைத் 
தை்ைப்படட்ுப்வபானான்.

வமலும் காை்க: #1.

B03 மேசியா ேனுஷ குோரன்.
H01 மேசியாவின் ேறுேருமக 

முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.
H10 சோதான நித்திய 

ராஜ்யத்மதக் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

H11 மேசியா ேகிமேப் 
படுத்தப்படுோர்.

தானிமயல் 
7:13 இராத்தரிசனங்களிமல நான் 
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பாரத்்துக்வகாண்டிருக்மகயில், 
இமதா, ேனுஷகுோரனுமடய 
சாயலான ஒருேர் ோனத்து 
மேகங்களுடமன ேந்தார;் அேர் 
நீண்ட ஆயுசுள்ளேர் இடேட்டுே் 
ேந்து, அேர் சமீபத்தில் 
வகாண்டுேரப்பட்டார.்

14 சகல ஜனங்களுே் ஜாதியாருே், 
பாமஷக்காரருே் அேமரமய 
மசவிக்குே்படி அேருக்குக் 
கரத்்தத்துேமுே் ேகிமேயுே் 
ராஜரிகமுே் வகாடுக்கப்பட்டது; 
அேருமடய கரத்்தத்துேே் 
நீங்காத நித்திய கரத்்தத்துேமுே் 
அேருமடய ராஜ்யே் 
அழியாததுோயிருக்குே்.

18 ஆனாலுே் உன்னதோனேருமடய 
பரிசுத்தோன்கள் 
ராஜரிகத்மதப்வபற்று, 
என்வறன்மறக்குமுள்ள 
சதாகாலங்களிலுே் ராஜ்யத்மதச ்
சுதந்தரித்துக்வகாள்ோரக்ள் 
என்றான்.

22 இந்தக் வகாே்பு 
பரிசுத்தோன்கமளாமட 
யுத்தே்பண்ணி அேரக்மள 
மேற்வகாண்டது என்று கண்மடன்.

27 ோனத்தின் கீவைங்குமுள்ள 
ராஜ்யங்களின் ராஜரிகமுே் 
ஆளுமகயுே் ேகத்துேமுே் 
உன்னதோனேருமடய 
பரிசுத்தோன்களாகிய 
ஜனங்களுக்கு வகாடுக்கப்படுே்; 
அேருமடய ராஜ்யே் 
நித்திய ராஜ்யே்; சகல 
கரத்்தத்துேங்களுே் அேமரச ்

மசவித்து அேருக்குக் 
கீை்ப்பட்டிருக்குே் என்றான்.

ேத்மதயு 11:27 ெகைமும் 
என் பிதாவினாை் எனக்கு 
ஒப்புக்சகாடுக்கப்படட்ிருக்கிைது. 
பிதா தவிர வேசைாருேனும் 
குமாரலன அறியான்; 
குமாரனும், குமாரன் எேனுக்கு 
அேலர சேைிப்படுத்தெ ்
சித்தமாயிருக்கிைாவரா அேனும் 
தவிர வேசைாருேனும் பிதாலே 
அறியான்.

ேத்மதயு 24:30 அப்சபாழுது, 
மனுேகுமாரனுலடய 
அலடயாைம் ோனத்திை் 
காைப்படும். அப்சபாழுது 
மனுேகுமாரன் ேை்ைலமவயாடும் 
மிகுந்த மகிலமவயாடும் 
ோனத்தின் வமகங்கை்வமை் 
ேருகிைலத பூமியிலுை்ை ெகை 
வகாத்திரத்தாரும் கை்டு 
புைம்புோரக்ை்.

ேத்மதயு 25:31 அன்றியும் 
மனுேகுமாரன் தமது 
மகிலமசபாருந்தினேராய்ெ ்
ெகை பரிசுத்த தூதவராடுங்கூட 
ேரும்வபாது, தமது மகிலமயுை்ை 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருப்பார.்

ேத்மதயு 26:64 அதை்கு இவயசு: 
நீர ்சொன்னபடிதான்; 
அன்றியும் மனுேகுமாரன் ெரே் 
ேை்ைேருலடய ேைது பாரிெத்திை் 
வீை்றிருப்பலதயும் ோனத்தின் 
வமகங்கை்வமை் ேருேலதயும் 
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இதுமுதை் காை்பீரக்சைன்று 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 
என்ைார.்

ேத்மதயு 28:18 அப்சபாழுது இவயசு 
ெமீபத்திை் ேந்து, அேரக்லை 
வநாக்கி: ோனத்திலும் பூமியிலும் 
ெகை அதிகாரமும் எனக்குக் 
சகாடுக்கப்படட்ிருக்கிைது.

19 ஆலகயாை், நீங்கை் 
புைப்படட்ுப்வபாய் ெகை 
ஜாதிகலையும் சீேராக்கி, பிதா 
குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் 
நாமத்திவை அேரக்ளுக்கு 
ஞானஸ்நானங்சகாடுத்து,

20 நான் உங்களுக்குக் கடட்லையிடட் 
யாலேயும் அேரக்ை் 
லகக்சகாை்ளும்படி அேரக்ளுக்கு 
உபவதெம் பை்ணுங்கை்; இவதா, 
உைகத்தின் முடிவுபரியந்தம் 
ெகை நாடக்ைிலும் நான் 
உங்களுடவனகூட இருக்கிவைன் 
என்ைார.் ஆசமன்.

லுூக்கா 10:22 ெகைமும் 
என் பிதாவினாை் எனக்கு 
ஒப்புக்சகாடுக்கப்படட்ிருக்கிைது; 
பிதா தவிர வேசைாருேனும் 
குமாரன் இன்னாசரன்று அறியான், 
குமாரனும், குமாரன் அேலர 
எேனுக்கு சேைிப்படுத்தெ ்
சித்தமாயிருக்கிைாவரா 
அேனுந்தவிர, வேசைாருேனும் 
பிதா இன்னாசரன்று அறியான் 
என்ைார.்

லுூக்கா 21:27 அப்சபாழுது 
மனுேகுமாரன் மிகுந்த 
ேை்ைலமவயாடும் மகிலமவயாடும் 

வமகத்தின்வமை் ேருகிைலதக் 
காை்பாரக்ை்.

மயாோன் 3:35 பிதாோனேர ்
குமாரனிை் அன்பாயிருந்து 
எை்ைாேை்லையும் அேர ்லகயிை் 
ஒப்புக்சகாடுத்திருக்கிைார.்

மயாோன் 5:22 அன்றியும் பிதாலேக் 
கனம்பை்ணுகிைதுவபாை 
எை்ைாரும் குமாரலனயும் 
கனம்பை்ணும்படிக்கு, 
பிதாோனேரத்ாவம 
ஒருேருக்கும் நியாயத்தீரப்்புெ ்
செய்யாமை், நியாயத்தீரப்்புெ ்
செய்யும் அதிகாரம் 
முழுேலதயும் குமாரனுக்கு 
ஒப்புக்சகாடுத்திருக்கிைார.்

23 குமாரலனக் கனம்பை்ைாதேன் 
அேலர அனுப்பின பிதாலேயும் 
கனம்பை்ைாதேனாயிருக்கிைா-
ன்.

மயாோன் 5:27 அேர ்மனுேகுமா-
ரனாயிருக்கிைபடியாை், நியாயத்தீ-
ரப்்புெ ்செய்யும்படிக்கு அதிகார-
த்லதயும் அேருக்குக் சகாடுத்திரு-
க்கிைார.்

எமபசியர் 1:19 தாம் கிறிஸ்துலே 
மரித்வதாரிலிருந்து எழுப்பி, 
அேரிடத்திை் நடப்பித்த 
தமது பைத்த ெத்துேத்தின் 
ேை்ைலமப்படிவய 
விசுோசிக்கிைேரக்ைாகிய 
நம்மிடத்திவை காை்பிக்கும் 
தம்முலடய ேை்ைலமயின் 
மகா வமன்லமயான மகத்துேம் 
இன்னசதன்றும், நீங்கை் 
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அறியும்படிக்கு, அேர ்உங்களுக்குப் 
பிரகாெமுை்ை மனக்கை்கலைக் 
சகாடுக்கவேை்டுசமன்றும் 
வேை்டிக்சகாை்ளுகிவைன்.

20 எை்ைாத் துலரத்தனத்துக்கும், 
அதிகாரத்துக்கும், ேை்ைலமக்கும், 
கரத்்தத்துேத்துக்கும், 
இம்லமயிை்மாத்திரமை்ை 
மறுலமயிலும் வபரச்பை்றிருக்கும் 
எை்ைா நாமதத்ுக்கும் வமைாய் 
அேர ்உயரந்்திருக்கத்தக்கதாக,

21 அேலர உன்னதங்கைிை் 
தம்முலடய ேைதுபாரிெத்திை் 
உடக்ாரும்படி செய்து,

22 எை்ைாேை்லையும் அேருலடய 
பாதங்களுக்குக் கீை்ப்படுத்தி,

2 தீமோத்மதயு 2:12 நாம் உை்லம-
யிை்ைாதேரக்ைாயிருந்தாலும், 
அேர ்உை்லமயுை்ைேராயிருக்கி-
ைார;் அேர ்தம்லமத்தாம் மறுதலி-
க்கமாடட்ார.்

எபிவரயர் 12:28 ஆதைாை், 
அலெவிை்ைாத ராஜ்யத்லதப் 
சபறுகிைேரக்ைாகிய 
நாம் பயத்வதாடும் 
பக்திவயாடும் வதேனுக்குப் 
பிரியமாய் ஆராதலன 
செய்யும்படி கிருலபலயப் 
பை்றிக்சகாை்ைக்கடவோம்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 1:7 
இவதா, வமகங்களுடவன ேருகிைார;் 
கை்கை் யாவும் அேலரக் காணும், 
அேலரக் குத்தினேரக்ளும் 
அேலரக் காை்பாரக்ை்; பூமியின் 
வகாத்திரத்தாசரை்ைாரும் 
அேலரப் பாரத்்துப் புைம்புோரக்ை். 

அப்படிவய ஆகும் ஆசமன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 2:26 
சஜயங்சகாை்டு முடிவுபரியந்தம் 
என் கிரிலயகலைக் 
லகக்சகாை்ளுகிைேசனேவனா 
அேனுக்கு, நான் என் 
பிதாவினிடத்திை் அதிகாரம் 
சபை்ைதுவபாை, ஜாதிகை்வமை் 
அதிகாரம் சகாடுப்வபன்.

27 அேன் இருப்புக்வகாைாை் 
அேரக்லை ஆளுோன்; அேரக்ை் 
மை்பாை்டங்கலைப்வபாை 
சநாறுக்கப்படுோரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
5:9 வதேரீர ்புஸ்தகத்லத 
ோங்கவும் அதின் முத்திலரகலை 
உலடக்கவும் பாத்திரராயிருக்கிறீர;் 
ஏசனனிை் நீர ்அடிக்கப்படட்ு, 
ெகை வகாத்திரங்கைிலும் 
பாலேக்காரரிலும் ஜனங்கைிலும் 
ஜாதிகைிலுமிருந்து எங்கலை 
வதேனுக்சகன்று உம்முலடய 
இரத்தத்தினாவை மீடட்ுக்சகாை்டு,

10 எங்கை் வதேனுக்குமுன்பாக 
எங்கலை ராஜாக்களும் 
ஆொரியரக்ளுமாக்கினீர;் நாங்கை் 
பூமியிவை அரொளுவோசமன்று 
புதிய பாடல்டப் பாடினாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின 
விமசஷே் 20:6 முதைாம் 
உயிரத்்சதழுதலுக்குப் பங்குை்ைேன் 
பாக்கியோனும் 
பரிசுத்தோனுமாயிருக்கிைான்; 
இேரக்ை்வமை் இரை்டாம் 
மரைத்திை்கு அதிகாரமிை்லை. 
இேரக்ை் வதேனுக்கும் 
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கிறிஸ்துவுக்கும் முன்பாக, 
ஆொரியராயிருந்து, அேவராவடகூட 
ஆயிரம் ேருேம் அரொளுோரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின 
விமசஷே் 22:5 அங்வக 
இராக்காைமிராது; விைக்கும் 
சூரியனுலடய சேைிெெ்மும் 
அேரக்ளுக்கு வேை்டுேதிை்லை; 
வதேனாகிய கரத்்தவர 
அேரக்ை்வமை் பிரகாசிப்பார.் 
அேரக்ை் ெதாகாைங்கைிலும் 
அரொளுோரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #5; ெங்கீதம் 8:6; எவெக்கிவயை் 
1:26; மத்வதயு 13:41; மாை்கு 14:61,62; வயாோன் 3:13; 
வயாோன் 12:34; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 
2:33-36; 1 வபதுரு 3:22; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 

14:14.

E26 மேசியாோல் உண்டாகுே் 
இரட்சிப்பின் பணி.

தானிமயல் 9:24 மீறுதமலத் 
தவிரக்்கிறதற்குே், பாேங்கமளத் 
வதாமலக்கிறதற்குே், 
அக்கிரேத்மத 
நிவிரத்்திபண்ணுகிறதற்குே், 
நித்திய நீதிமய 
ேருவிக்கிறதற்குே், 
தரிசனத்மதயுே் 
தீரக்்கதரிசனத்மதயுே் 
முத்திரிக்கிறதற்குே், 
ேகா பரிசுத்தமுள்ளேமர 
அபிமஷகே்பண்ணுகிறதற்குே், 
உன் ஜனத்தின்மேலுே் உன் 
பரிசுத்த நகரத்தின்மேலுே் 
எழுபதுோரங்கள் வசல்லுே்படி 
குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ேத்மதயு 1:21 அேை் ஒரு 

குமாரலனப் சபறுோை், அேருக்கு 
இவயசு என்று வபரிடுோயாக; 
ஏசனனிை் அேர ்தமது ஜனங்கைின் 
பாேங்கலை நீக்கி அேரக்லை 
இரடச்ிப்பார ்என்ைான்.

ேத்மதயு 11:13 நியாயப்பிரமாைமும் 
தீரக்்கதரிசிகை் யாேரும் 
வயாோன்ேலரக்கும் 
தீரக்்கதரிெனம் உலரத்ததுை்டு.

லுூக்கா 4:18 கரத்்தருலடய 
ஆவியானேர ்என்வமலிருக்கிைார;் 
தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேத்லதப் 
பிரெங்கிக்கும்படி என்லன 
அபிவேகம்பை்ைினார;் 
இருதயம் நருங்குை்டேரக்லைக் 
குைமாக்கவும், 
சிலைப்படட்ேரக்ளுக்கு 
விடுதலைலயயும், 
குருடருக்குப் பாரல்ேலயயும் 
பிரசித்தப்படுத்தவும், 
சநாறுங்குை்டேரக்லை 
விடுதலையாக்கவும்,

19 கரத்்தருலடய அநுக்கிரக 
ேருேத்லதப் பிரசித்தப்படுத்தவும், 
என்லன அனுப்பினார,் என்று 
எழுதியிருக்கிை இடத்லத அேர ்
கை்டு,

20 ோசித்து, புஸ்தகத்லதெ ்சுருடட்ி, 
பைிவிலடக்காரனிடத்திை் 
சகாடுத்து, உடக்ாரந்்தார.் 
சஜபஆையத்திலுை்ை 
எை்ைாருலடய கை்களும் 
அேரவ்மை் வநாக்கமாயிருந்தது.

21 அப்சபாழுது அேர ்அேரக்வைாவட 
வபெத்சதாடங்கி: உங்கை் காதுகை் 
வகடக் இந்த வேதோக்கியம் 
இன்லையத்தினம் நிலைவேறிை்று 
என்ைார.்
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லுூக்கா 24:25 அப்சபாழுது 
அேர ்அேரக்லை வநாக்கி: 
தீரக்்கதரிசிகை் சொன்ன 
யாலேயும் விசுோசிக்கிைதை்குப் 
புத்தியிை்ைாத மந்த 
இருதயமுை்ைேரக்வை,

26 கிறிஸ்து இே்விதமாகப் 
பாடுபடவும், தமது 
மகிலமயிை் பிரவேசிக்கவும் 
வேை்டியதிை்லையா என்று 
சொை்லி,

27 வமாவெ முதலிய ெகை தீரக்்கதரிசி-
களும் எழுதின வேதோக்கியங்க-
சைை்ைாேை்றிலும் தம்லமக்குறி-
த்துெ ்சொை்லியலேகலை அேரக்-
ளுக்கு விேரித்துக் காை்பித்தார.்

மயாோன் 1:41 அேன் முதைாேது 
தன் ெவகாதரனாகிய சீவமாலனக் 
கை்டு: வமசியாலேக் கை்வடாம் 
என்று சொன்னான்; வமசியா 
என்பதை்குக் கிறிஸ்து என்று 
அரத்்தமாம்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
3:22 வமாவெ பிதாக்கலை 
வநாக்கி: நீங்கை் வதேனாகிய 
கரத்்தர ்என்லனப்வபாை ஒரு 
தீரக்்கதரிசிலய உங்களுக்காக 
உங்கை் ெவகாதரரிலிருந்து 
எழும்பப்பை்ணுோர;் அேர ்
உங்களுக்குெச்ொை்லும் 
எை்ைாேை்றிலும் அேருக்குெ ்
செவிசகாடுப்பீரக்ைாக.

மராேர் 5:10 நாம் வதேனுக்குெ ்
ெத்துருக்கைாயிருக்லகயிை், 
அேருலடய குமாரனின் 
மரைத்தினாவை அேருடவன 
ஒப்புரோக்கப்படவ்டாமானாை், 

ஒப்புரோக்கப்படட்பின் 
நாம் அேருலடய ஜீேனாவை 
இரடச்ிக்கப்படுேது அதிக 
நிெெ்யமாவம.

2 வகாரிந்தியர் 
5:18 இலேசயை்ைாம் வதேனாவை 
உை்டாயிருக்கிைது; அேர ்
இவயசுகிறிஸ்துலேக்சகாை்டு 
நம்லமத் தம்வமாவட ஒப்புரோக்கி, 
ஒப்புரோக்குதலின் ஊழியத்லத 
எங்களுக்கு ஒப்புக்சகாடுத்தார.்

19 அசதன்னசேனிை், வதேன் 
உைகத்தாருலடய பாேங்கலை 
எை்ைாமை், கிறிஸ்துவுக்குை் 
அேரக்லைத் தமக்கு ஒப்புரோக்கி, 
ஒப்புரோக்குதலின் உபவதெத்லத 
எங்கைிடத்திை் ஒப்புவித்தார.்

20 ஆனபடியினாவை, வதேனானேர ்
எங்கலைக்சகாை்டு 
புத்திசொை்லுகிைதுவபாை, 
நாங்கை் கிறிஸ்துவுக்காக 
ஸ்தானாபதிகைாயிருந்து, 
வதேவனாவட 
ஒப்புரோகுங்கை் என்று, 
கிறிஸ்துவினிமித்தம் உங்கலை 
வேை்டிக்சகாை்ளுகிவைாம்.

21 நாம் அேருக்குை் வதேனுலடய 
நீதியாகும்படிக்கு, பாேம் 
அறியாத அேலர நமக்காகப் 
பாேமாக்கினார.்

பிலிப்பியர் 
3:9 நான் கிறிஸ்துலே ஆதாய
ப்படுத்திக்சகாை்ளும்படிக்கும், 
நியாயப்பிரமாைத்தினாை் ேருகிை 
சுயநீதிலய உலடயேனாயிராமை், 
கிறிஸ்துலேப் பை்றும் 
விசுோெத்தினாை் ேருகிைதும் 
விசுோெமூைமாய் வதேனாை் 
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உை்டாயிருக்கிைதுமான 
நீதிலய உலடயேனாயிருந்து, 
கிறிஸ்துவுக்குை் 
இருக்கிவைசனன்று 
காைப்படும்படிக்கும்,

வகாமலாவசயர் 2:14 நமக்கு 
எதிரிலடயாகவும் கடட்லைகைாை் 
நமக்கு விவராதமாகவும் இருந்த 
லகசயழுத்லதக் குலைத்து, 
அலத நடுவிலிராதபடிக்கு எடுத்து, 
சிலுலேயின்வமை் ஆைியடித்து;

எபிவரயர் 1:8 குமாரலன வநாக்கி: 
வதேவன, உம்முலடய சிங்காெனம் 
என்சைன்லைக்குமுை்ைது, 
உம்முலடய ராஜ்யத்தின் 
செங்வகாை் நீதியுை்ை 
செங்வகாைாயிருக்கிைது.

எபிவரயர் 7:26 பரிசுத்தரும், 
குை்ைமை்ைேரும், மாசிை்ைாதேரும், 
பாவிகளுக்கு விைகினேரும், 
ோனங்கைிலும் 
உயரந்்தேருமாயிருக்கிை 
இே்விதமான பிரதான ஆொரியர ்
நமக்கு ஏை்ைேராயிருக்கிைார.்

எபிவரயர் 10:14 ஏசனனிை் 
பரிசுத்தமாக்கப்படுகிைேரக்லை 
ஒவர பலியினாவை இேர ்
என்சைன்லைக்கும் 
பூரைப்படுத்தியிருக்கிைார.்

1 மயாோன் 
3:8 பாேஞ்செய்கிைேன் 
பிொசினாலுை்டாயிருக்கிைான்; 
ஏசனனிை் பிொொனேன் 
ஆதிமுதை் பாேஞ்செய்கிைான், 
பிொசினுலடய கிரிலயகலை 

அழிக்கும்படிக்வக வதேனுலடய 
குமாரன் சேைிப்படட்ார.்

வமலும் காை்க: வைவியராகமம் 25:8; 
எை்ைாகமம் 14:35; ெங்கீதம் 45:7; ஏொயா 

53:10,11; ஏொயா 56:1; ஏொயா 61:1; எவரமியா 23:5,6; 
எவெக்கிவயை் 4:6; லுூக்கா 24:44,45; 1 சகாரிந்தியர ்

1:30; 2 சகாரிந்தியர ்5:21; சகாவைாசெயர ்
1:20; எபிசரயர ்2:17; எபிசரயர ்9:11-14,26; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 14:6.

A07 அேமர இஸ்ரமேலரின் 
மேசியா.

F01 மேசியாவின் ேரணே் முன்னமர 
உமரக்கப்பட்டது.

F04 மேசியாமே நிராகரிப்பதால் 
ஏற்படுே் விமளவுகள்.

தானிமயல் 9:25 இப்மபாதுே் 
நீ அறிந்து உணர்ந்துவகாள்ள-
மேண்டியது என்னவேன்றால்: 
எருசமலமேத் திருே்ப எடுப்பி-
த்துக்கட்டுகிறதற்கான கட்டமள 
வேளிப்படுேதுமுதல், பிரபு-
ோகிய மேசியா ேருேட்டுே் 
ஏழு ோரமுே், அறுபத்திரண்டு 
ோரமுே் வசல்லுே்; அமேகளில் 
வீதிகளுே் அலங்கங்களுே் ேறு-
படியுே் கட்டப்படுே்; ஆனாலுே் 
இடுக்கோன காலங்களில் இப்ப-
டியாகுே்.

ஏசாயா 55:4 இவதா, அேலர 
ஜனக்கூடட்ங்களுக்குெ ்
ொடச்ியாகவும், ஜனங்களுக்குத் 
தலைேராகவும் அதிபதியாகவும் 
ஏை்படுத்திவனன்.

ோற்கு 13:14 வமலும் பாைாக்குகிை 
அருேருப்லபக் குறித்துத் 
தானிவயை் தீரக்்கதரிசி 
சொை்லியிருக்கிைாவன; 
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ோசிக்கிைேன் சிந்திக்கக்கடேன்; 
அது நிை்கத் தகாத இடத்திவை 
நீங்கை் அலத நிை்கக் 
காணும்வபாது, யூவதயாவிை் 
இருக்கிைேரக்ை் மலைகளுக்கு 
ஓடிப்வபாகக்கடேரக்ை்.

மயாோன் 1:41 அேன் முதைாேது 
தன் ெவகாதரனாகிய சீவமாலனக் 
கை்டு: வமசியாலேக் கை்வடாம் 
என்று சொன்னான்; வமசியா 
என்பதை்குக் கிறிஸ்து என்று 
அரத்்தமாம்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
3:15 ஜீோதிபதிலயக் 
சகாலைசெய்தீரக்ை்; 
அேலர வதேன் 
மரித்வதாரிலிருந்சதழுப்பினார;் 
அதை்கு நாங்கை் 
ொடச்ிகைாயிருக்கிவைாம்.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 5:31 இஸ்ரவேலுக்கு 
மனந்திரும்புதலையும் 
பாேமன்னிப்லபயும் 
அருளுகிைதை்காக, அேலர 
அதிபதியாகவும் இரடெ்கராகவும் 
தமது ேைதுகரத்தினாவை 
உயரத்்தினார.்

வமலும் காை்க: ஏொயா 9:6; மீகா 5:2; மத்வதயு 
24:15; வயாோன் 4:25.

F01 மேசியாவின் ேரணே் முன்னமர 
உமரக்கப்பட்டது.

தானிமயல் 9:26 அந்த 
அறுபத்திரண்டு ோரங்களுக்குப் 

பின்பு மேசியா 
சங்கரிக்கப்படுோர;் ஆனாலுே் 
தேக்காக அல்ல; நகரத்மதயுே் 
பரிசுத்த ஸ்தலத்மதயுே் 
ேரப்மபாகிற பிரபுவின் ஜனங்கள் 
அழித்துப்மபாடுோரக்ள்; 
அதின்முடிவு 
ஜலப்பிரோகே்மபால 
இருக்குே்; முடிவுபரியந்தே் 
யுத்தமுே் நாசமுே் உண்டாக 
நியமிக்கப்பட்டது.

ஏசாயா 53:8 இடுக்கைிலும் 
நியாயத்தீரப்்பிலுமிருந்து அேர ்
எடுக்கப்படட்ார;் அேருலடய 
ேம்ெத்லத யாராை் சொை்லி 
முடியும்; ஜீேனுை்வைாருலடய 
வதெத்திலிருந்து அறுப்புை்டு 
வபானார;் என் ஜனத்தின் 
மீறுதலினிமித்தம் அேர ்
ோதிக்கப்படட்ார.்

ேத்மதயு 24:2 இவயசு அேரக்லை 
வநாக்கி: இலேகலைசயை்ைாம் 
பாரக்்கிறீரக்வை, இே்விடத்திை் ஒரு 
கை்லின்வமை் ஒரு கை்லிராதபடிக்கு 
எை்ைாம் இடிக்கப்படட்ுப்வபாகும் 
என்று சமய்யாகவே உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன் என்ைார.்

ோற்கு 9:12 அேர ்பிரதியுத்தரமாக: 
எலியா முந்தி ேந்து 
எை்ைாேை்லையும் சீரப்்படுத்துேது 
சமய்தான்; அை்ைாமலும் 
மனுேகுமாரன் பை பாடுகை் 
படட்ு, அேமதிக்கப்படுோசரன்று, 
அேலரக்குறித்து 
எழுதியிருக்கிைவத ΅து எப்படி 
என்ைார.்

ோற்கு 13:2 இவயசு அேனுக்குப் 
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பிரதியுத்தரமாக: இந்தப்சபரிய 
கடட்டங்கலைக் காை்கிைாவய, ஒரு 
கை்லின்வமை் ஒரு கை்லிராதபடிக்கு 
எை்ைாம் இடிக்கப்படட்ுப்வபாகும் 
என்ைார.்

லுூக்கா 21:24 படட்யக்கருக்கினாவை 
விழுோரக்ை், ெகை 
புைஜாதிகளுக்குை்ளும் 
சிலைப்படட்ுப்வபாோரக்ை்; 
புைஜாதியாரின் காைம் 
நிலைவேறும் ேலரக்கும் எருெவைம் 
புைஜாதியாராை் மிதிக்கப்படும்.

லுூக்கா 24:26 கிறிஸ்து 
இே்விதமாகப் பாடுபடவும், தமது 
மகிலமயிை் பிரவேசிக்கவும் 
வேை்டியதிை்லையா என்று 
சொை்லி,

லுூக்கா 24:46 எழுதியிருக்கிைபடி, 
கிறிஸ்து பாடுபடவும், 
மூன்ைாம்நாைிை் மரித்வதா
ரிலிருந்சதழுந்திருக்கவும் 
வேை்டியதாயிருந்தது;

மயாோன் 11:51 இலத 
அேன் சுயமாய்ெ ்சொை்ைாமை், 
அந்த ேருேத்துப் பிரதான 
ஆொரியனானபடியினாவை 
இவயசு யூதஜனங்களுக்காக 
மரிக்கப்வபாகிைாசரன்றும்,

52 அந்த ஜனங்களுக்காகமாத்திரம-
ை்ை சிதறியிருக்கிை வதேனுலடய 
பிை்லைகலை ஒன்ைாகெ ்வெரக்்கி-
ைதை்காகவும் மரிக்கப்வபாகிைா-
சரன்றும், தீரக்்கதரிெனமாய்ெ ்
சொன்னான்.

மயாோன் 12:32 நான் பூமியிலி-

ருந்து உயரத்்தப்படட்ிருக்கும்வபாது, 
எை்ைாலரயும் என்னிடத்திை் இழு-
த்துக்சகாை்ளுவேன் என்ைார.்

33 தாம் இன்னவிதமான மரைமாய் 
மரிக்கப்வபாகிைாசரன்பலதக் 
குறிக்கும்படி இப்படிெ ்சொன்னார.்

34 ஜனங்கை் அேலர வநாக்கி: 
கிறிஸ்து என்சைன்லைக்கும் 
இருக்கிைார ்என்று 
வேதத்திை் சொை்லியலத 
நாங்கை் வகடட்ிருக்கிவைாம், 
அப்படியிருக்க மனுேகுமாரன் 
உயரத்்தப்படவேை்டியசதன்று 
எப்படிெ ்சொை்லுகிறீர;் இந்த 
மனுேகுமாரன் யார ்என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: லுூக்கா 19:43,44; லுூக்கா 21:6; 1 
வபதுரு 2:24; 1 வபதுரு 3:18.

F04 மேசியாமே நிராகரிப்பதால் 
ஏற்படுே் விமளவுகள்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

தானிமயல் 9:27 அேர் ஒரு 
ோரேளவுே் அமநகருக்கு 
உடன்படிக்மகமய 
உறுதிப்படுத்தி, அந்த 
ோரே் பாதி வசன்றமபாது 
பலிமயயுே் காணிக்மகமயயுே் 
ஒழியப்பண்ணுோர;் 
அருேருப்பான வசட்மடகமளாமட 
பாைாக்குகிறேன் 
ேந்து இறங்குோன், 
நிரண்யிக்கப்பட்டிருக்கிற 
நிரம்ூலே் பாைாக்குகிறேன்மேல் 
தீருேட்டுே் வசாரியுே் என்றான்.
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ேத்மதயு 24:14 ராஜ்யத்தினுலடய 
இந்தெ ்சுவிவெேம் 
பூவைாகசமங்குமுை்ை ெகை 
ஜாதிகளுக்கும் ொடச்ியாகப் 
பிரெங்கிக்கப்படும், அப்வபாது 
முடிவு ேரும்.

15 வமலும், பாைாக்குகிை 
அருேருப்லபக் குறித்துத் 
தானிவயை் தீரக்்கதரிசி 
சொை்லியிருக்கிைாவன. 
ோசிக்கிைேன் சிந்திக்கக்கடேன். 
நீங்கை் அலதப் பரிசுத்த 
ஸ்தைத்திை் நிை்கக் காணும்வபாது,

ோற்கு 13:14 வமலும் பாைாக்குகிை 
அருேருப்லபக் குறித்துத் 
தானிவயை் தீரக்்கதரிசி 
சொை்லியிருக்கிைாவன; 
ோசிக்கிைேன் சிந்திக்கக்கடேன்; 
அது நிை்கத் தகாத இடத்திவை 
நீங்கை் அலத நிை்கக் 
காணும்வபாது, யூவதயாவிை் 
இருக்கிைேரக்ை் மலைகளுக்கு 
ஓடிப்வபாகக்கடேரக்ை்.

லுூக்கா 21:20 எருெவைம் 
வெலனகைாை் சூைப்படட்ிருப்பலத 
நீங்கை் காணும்வபாது, அதின் 
அழிவு ெமீபமாயிை்சைன்று 
அறியுங்கை்.

21 அப்சபாழுது 
யூவதயாவிலிருக்கிைேரக்ை் 
மலைகளுக்கு ஓடிப்வபாகவும், 
எருெவைமிலிருக்கிைேரக்ை் 
சேைிவய புைப்படவும், 
நாடட்ுப்புைங்கைிலிருக்கிைேரக்ை் 
நகரத்திை் பிரவேசியாமலிருக்கவும் 
கடேரக்ை்.

22 எழுதியிருக்கிை யாவும் 
நிலைவேறும்படி நீதிலயெ ்

ெரிக்கடட்ும் நாடக்ை் அலேகவை.
23 அந்நாடக்ைிை் கரப்்பேதிகளுக்கும் 

பாை்சகாடுக்கிைேரக்ளுக்கும் 
ஐவயா, பூமியின்வமை் மிகுந்த 
இடுக்கணும் இந்த ஜனத்தின்வமை் 
வகாபாக்கிலனயும் உை்டாகும்.

24 படட்யக்கருக்கினாவை 
விழுோரக்ை், ெகை 
புைஜாதிகளுக்குை்ளும் 
சிலைப்படட்ுப்வபாோரக்ை்; 
புைஜாதியாரின் காைம் 
நிலைவேறும் ேலரக்கும் எருெவைம் 
புைஜாதியாராை் மிதிக்கப்படும்.

வமலும் காை்க: உபாகமம் 4:26-28; உபாகமம் 
28:15; உபாகமம் 31:28,29; ஏொயா 10:22,23; ஏொயா 

28:22; தானிவயை் 8:13; தானிவயை் 11:36; தானிவயை் 
12:11; 1 சதெவைானிக்வகயர ்2:14-16.

B18 மேசியாவின் பரிசுத்தே், அைகு 
ேற்றுே் ேகிமே.

தானிமயல் 10:5 என் 
கண்கமள ஏவறடுக்மகயில், 
சணல் ேஸ்திரந்தரித்து, 
தேது அமரயில் ஊப்பாசின் 
தங்கக்கசம்சமயக் 
கட்டிக்வகாண்டிருக்கிற ஒரு 
புருஷமனக் கண்மடன்.

6 அேருமடய சரரீே் 
படிகப்பசம்சமயப்மபாலவுே் 
அேருமடய முகே் மின்னனலின் 
பிரகாசத்மதப்மபாலவுே், 
அேருமடய கண்கள் எரிகிற 
தீபங்கமளப்மபாலவுே் 
அேருமடய புயங்களுே் 
அேருமடய கால்களுே் 
துலக்கப்பட்ட வேண்கல 
நிறத்மதப்மபாலவுே், 
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அேருமடய ோரத்்மதகளின் 
சத்தே் ஜனக்கூட்டத்தின் 
ஆரோரத்மதப்மபாலவுே் 
இருந்தது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:13 அந்த ஏழு குத்துவிைக்குகைின் 
மத்தியிவை நிலையங்கி தரித்து, 
மாரப்ருவக சபாை்கெல்ெ கடட்ியிரு-
ந்த மனுேகுமாரனுக்சகாப்பானே-
லரயும் கை்வடன்.

14 அேருலடய சிரசும் மயிரும் 
சேை்பஞ்லெப்வபாைவும் 
உலைந்த மலைலயப்வபாைவும் 
சேை்லமயாயிருந்தது; 
அேருலடய கை்கை் 
அக்கினிஜுோலைலயப் 
வபாலிருந்தது;

15 அேருலடய பாதங்கை் 
உலைக்கைத்திை் 
காய்ந்த பிரகாெமான 
சேை்கைம்வபாலிருந்தது; 
அேருலடய ெத்தம் சபருசேை்ைத்து 
இலரெெ்லைப்வபாலிருந்தது.

16 தமது ேைதுகரத்திவை 
ஏழு நடெ்த்திரங்கலை 
ஏந்திக்சகாை்டிருந்தார;் அேர ்
ோயிலிருந்து இருபுைமும் 
கருக்குை்ை படட்யம் புைப்படட்து; 
அேருலடய முகம் ேை்ைலமயாய்ப் 
பிரகாசிக்கிை சூரியலனப் 
வபாலிருந்தது.

17 நான் அேலரக் கை்டவபாது 
செத்தேலனப்வபாை அேருலடய 
பாதத்திை் விழுந்வதன்; அப்சபாழுது 
அேர ்தம்முலடய ேைதுகரத்லத 
என்வமை்லேத்து, என்லன 
வநாக்கி: பயப்படாவத, நான் 
முந்தினேரும் பிந்தினேரும், 
உயிருை்ைேருமாயிருக்கிவைன்;

வமலும் காை்க: மத்வதயு 17:2; லுூக்கா 9:29; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 19:12.

H02 ேருங்காலத்தில் மேசியாோல் 
ேைங்க்கப்படுே் நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

தானிமயல் 12:1 உன் 
ஜனத்தின் புத்திரருக்காக 
நிற்கிற வபரிய அதிபதியாகிய 
மிகாமேல் அக்காலத்திமல 
எழுே்புோன். யாவதாரு 
ஜாதியாருே் மதான்றினதுமுதல் 
அக்காலேட்டுே் உண்டாயிராத 
ஆபத்துக்காலே் ேருே்; 
அக்காலத்திமல புஸ்தகத்தில் 
எழுதியிருக்கிறேரக்ளாகக் 
காணப்படுகிற உன் 
ஜனங்கள் அமனேருே் 
விடுவிக்கப்படுோரக்ள்.

ஏசாயா 4:3 அப்சபாழுது 
ஆை்டேர,் சீவயான் 
குமாரத்திகைின் அழுக்லகக் 
கழுவி, நியாயத்தின் 
ஆவியினாலும், சுடச்டரிப்பின் 
ஆவியினாலும், எருெவைமின் 
இரத்தப்பழிகலை அதின் 
நடுவிலிருந்து நீக்கிவிடும்வபாது,

ேத்மதயு 24:21 ஏசனனிை், 
உைகமுை்டானதுமுதை் 
இதுேலரக்கும் ெம்பவித்திராததும், 
இனிவமலும் ெம்பவியாததுமான 
மிகுந்த உபத்திரேம் அப்சபாழுது 
உை்டாயிருக்கும்.
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லுூக்கா 10:20 ஆகிலும், ஆவிகை் 
உங்களுக்குக் கீை்ப்படிகிைதை்காக 
நீங்கை் ெந்வதாேப்படாமை், 
உங்கை் நாமங்கை் பரவைாகத்திை் 
எழுதியிருக்கிைதை்காகெ ்
ெந்வதாேப்படுங்கை் என்ைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 3:5 
சஜயங்சகாை்ளுகிைேசனேவனா 
அேனுக்கு சேை்ேஸ்திரம் 
தரிப்பிக்கப்படும்; 
ஜீேபுஸ்தகத்திலிருந்து 
அேனுலடய நாமத்லத நான் 
கிறுக்கிப்வபாடாமை், என் பிதா 
முன்பாகவும் அேருலடய தூதர ்
முன்பாகவும் அேன் நாமத்லத 
அறிக்லகயிடுவேன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
17:14 இேரக்ை் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருடவன 
யுத்தம்பை்ணுோரக்ை், 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேர ்
கரத்்தாதி கரத்்தரும் ராஜாதி 
ராஜாவுமாயிருக்கிைபடியாை் 
அேரக்லை சஜயிப்பார;் 
அேவராடுகூட இருக்கிைேரக்ை் 
அலைக்கப்படட்ேரக்ளும் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்ேரக்ளும் 
உை்லமயுை்ைேரக்ளுமாயிருக்கி
ைாரக்ை் என்ைான்.

வமலும் காை்க: #2; ெங்கீதம் 69:28; ஏொயா 9:7; 
ஏொயா 26:20,21; எவரமியா 30:7; எவெக்கிவயை் 

34:24; தானிவயை் 9:25; தானிவயை் 10:21; 
மாை்கு 13:19; லுூக்கா 21:23,24; பிலிப்பியர ்

4:3; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 13:8; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 16:17-21; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 19:11-16.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

தானிமயல் 12:2 பூமியின் 
தூளிமல நித்திமரபண்ணுகிற-
ேரக்ளாகிய அமநகரில் சிலர் நி-
த்தியஜீேனுக்குே், சிலர் நித்திய 
நிந்மதக்குே் இகை்சச்ிக்குே் 
விழித்து எழுந்திருப்பாரக்ள்.

ேத்மதயு 25:31 அன்றியும் 
மனுேகுமாரன் தமது 
மகிலமசபாருந்தினேராய்ெ ்
ெகை பரிசுத்த தூதவராடுங்கூட 
ேரும்வபாது, தமது மகிலமயுை்ை 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருப்பார.்

32 அப்சபாழுது, ெகை ஜனங்களும் 
அேருக்கு முன்பாகெ ்
வெரக்்கப்படுோரக்ை். 
வமய்ப்பனானேன் 
செம்மறியாடுகலையும் 
சேை்ைாடுகலையும் சேே்வேைாக 
பிரிக்கிைது வபாை அேரக்லை 
அேர ்பிரித்து,

33 செம்மறியாடுகலைத் தமது ேைது 
பக்கத்திலும், சேை்ைாடுகலைத் 
தமது இடது பக்கத்திலும் 
நிறுத்துோர.்

34 அப்சபாழுது, ராஜா தமது ேைது 
பக்கத்திை் நிை்பேரக்லைப்பாரத்்து: 
ோருங்கை் என் பிதாவினாை் 
ஆசீரே்திக்கப்படட்ேரக்வை, உைகம் 
உை்டானதுமுதை் உங்களுக்காக 
ஆசீரே்ாதம் பை்ைப்படட்ிருக்கிை 
ராஜ்யத்லதெ ்
சுதந்தரித்துக்சகாை்ளுங்கை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
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17:31 வமலும் ஒரு 
நாலைக் குறித்திருக்கிைார;் 
அதிவை அேர ்தாம் நியமித்த 
மனுேலனக்சகாை்டு, 
பூவைாகத்லத நீதியாய் 
நியாயந்தீரப்்பார;் அந்த 
மனுேலன மரித்வதாரிலிருந்து 
எழுப்பினதினாவை அதின் 
நிெெ்யத்லத எை்ைாருக்கும் 
விைங்கப்பை்ைினார ்என்ைான்.

மராேர் 2:16 என் 
சுவிவெேத்தின்படிவய, வதேன் 
இவயசுகிறிஸ்துலேக்சகாை்டு 
மனுேருலடய 
அந்தரங்கங்கலைக்குறித்து 
நியாயத்தீரப்்புக்சகாடுக்கும் 
நாைிவை இது விைங்கும்.

1 வதசமலானிக்மகயர் 
4:14 இவயசுோனேர ்மரித்து 
பின்பு எழுந்திருந்தாசரன்று 
விசுோசிக்கிவைாவம; 
அப்படிவய இவயசுவுக்குை் 
நித்திலரயலடந்தேரக்லையும் 
வதேன் அேவராவடகூடக் 
சகாை்டுேருோர.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 20:12 
மரித்வதாராகிய சிறிவயாலரயும் 
சபரிவயாலரயும் வதேனுக்கு 
முன்பாக நிை்கக்கை்வடன்; 
அப்சபாழுது புஸ்தகங்கை் 
திைக்கப்படட்ன; ஜீேபுஸ்தகம் 
என்னும் வேசைாரு புஸ்தகமும் 
திைக்கப்படட்து; அப்சபாழுது 
அந்தப் புஸ்தகங்கைிை் 
எழுதப்படட்லேகைின்படிவய 
மரித்வதார ்தங்கை் தங்கை் 
கிரிலயகளுக்குத்தக்கதாக 

நியாயத்தீரப்்பலடந்தாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #5; #6; வயாபு 19:25-27; மத்வதயு 
22:32; வராமர ்9:21.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

தானிமயல் 12:3 ஞானோ-
ன்கள் ஆகாயேண்டலத்தின் 
ஒளிமயப்மபாலவுே், அமநகமர 
நீதிக்குட்படுத்துகிறேரக்ள் நட்ச-
த்திரங்கமளப்மபாலவுே் என்வற-
ன்மறக்குமுள்ள சதாகாலங்களி-
லுே் பிரகாசிப்பாரக்ள்.

ேத்மதயு 13:43 அப்சபாழுது 
நீதிமான்கை் தங்கை் பிதாவின் 
ராஜ்யத்திவை சூரியலனப்வபாைப் 
பிரகாசிப்பாரக்ை். வகடக்ிைதை்கு 
காதுை்ைேன் வகடக்க்கடேன்.

ேத்மதயு 19:28 அதை்கு இவயசு: 
மறுசஜன்மகாைத்திவை 
மனுேகுமாரன் 
தம்முலடய மகிலமயுை்ை 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கும்வபாது, நீங்களும், 
இஸ்ரவேலின் பன்னிரை்டு 
வகாத்திரங்கலையும் நியாயம் 
தீரக்்கிைேரக்ைாகப் பன்னிரை்டு 
சிங்காெனங்கைிை் வீை்றிருப்பீரக்ை் 
என்று, சமய்யாகவே உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன்.

பிலிப்பியர் 2:16 எை்ைாே-
ை்லையும் முறுமுறுப்பிை்ைாமலும் 
தரக்்கிப்பிை்ைாமலும் செய்யுங்கை்.

17 வலும், உங்கை் விசுோெமாகிய 
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பலியின்வமலும் 
ஊழியத்தின்வமலும் நான் 
ோரக்்கப்படட்ுப்வபானாலும், 
நான் மகிை்ந்து, 
உங்கைலனேவராடுங்கூடெ ்
ெந்வதாேப்படுவேன்.

1 வதசமலானிக்மகயர் 
2:19 எங்களுக்கு நம்பிக்லகயும் 
ெந்வதாேமும் மகிை்ெச்ியின் 
கிரீடமுமாயிருப்பேரக்ை் 
யார?் நம்முலடய கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்து ேரும்வபாது 
அேருலடய ெந்நிதானத்திவை 
நீங்கைை்ைோ அப்படியிருப்பீரக்ை்;

20 நீங்கவை எங்களுக்கு மகிலமயும் 
ெந்வதாேமுமாயிருக்கிறீரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; தானிவயை் 11:33,35; லுூக்கா 
1:16,17; 1 சகாரிந்தியர ்3:10; எவபசியர ்4:11.
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H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஓசியா 1:10 என்றாலுே், 
இஸ்ரமேல் புத்திரரின் 
வதாமக அளக்கவுே் 
எண்ணவுங் கூடாத கடற்கமர 
ேணமலப்மபாலிருக்குே்; 
நீங்கள் என் ஜனேல்ல என்று 
அேரக்ளுக்குச ்வசால்ேதற்குப் 
பதிலாக நீங்கள் ஜீேனுள்ள 
மதேனுமடய பிள்மளகள் என்று 
அேரக்ளுக்குச ்வசால்லப்படுே்.

11 அப்வபாழுது யூதா புத்திரருே் 
இஸ்ரமேல் புத்திரருே் ஏகோய்க் 
கூட்டப்பட்டு, தங்களுக்கு 
ஒமர அதிபதிமய ஏற்படுத்தி, 
மதசத்திலிருந்து புறப்பட்டு 
ேருோரக்ள்; வயஸ்ரமயலின் 
நாள் வபரிதாயிருக்குே்.

ஆதியாகேே் 
13:16 உன் ெந்ததிலயப் 
பூமியின் தூலைப்வபாைப் 
சபருகப்பை்ணுவேன்; 
ஒருேன் பூமியின் தூலை 
எை்ைக்கூடுமானாை், உன் 
ெந்ததியும் எை்ைப்படும்.

மயாோன் 11:52 அந்த 
ஜனங்களுக்காகமாத்திரமை்ை 
சிதறியிருக்கிை வதேனுலடய 
பிை்லைகலை ஒன்ைாகெ ்
வெரக்்கிைதை்காகவும் 
மரிக்கப்வபாகிைாசரன்றும், 
தீரக்்கதரிெனமாய்ெ ்சொன்னான்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:47 வதேலனத் துதித்து, 
ஜனங்கசைை்ைாரிடத்திலும் 
தயவுசபை்றிருந்தாரக்ை். 
இரடச்ிக்கப்படுகிைேரக்லைக் 
கரத்்தர ்அநுதினமும் ெலபயிவை 
வெரத்்துக்சகாை்டு ேந்தார.்

மராேர் 9:26 நீங்கை் என்னுலடய 
ஜனங்கைை்ைசேன்று 
அேரக்ளுக்குெ ்சொை்ைப்படட் 
இடத்திவை அேரக்ை் ஜீேனுை்ை 
வதேனுலடய பிை்லைகை் 
என்னப்படுோரக்ை் என்று 
ஓசியாவின் தீரக்்கதரிெனத்திை் 
சொை்லியிருக்கிைது.

27 அை்ைாமலும் இஸ்ரவேை் 
புத்திரருலடய இைக்கம் 
ெமுத்திரத்தின் 
மைைத்தலனயாயிருந்தாலும், 
மீதியாயிருப்பேரக்ை் மாத்திரம் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்சைன்றும்;

கலாத்தியர் 3:27 ஏசனனிை், 
உங்கைிை் கிறிஸ்துவுக்குை்ைாக, 
ஞானஸ்நானம் சபை்ைேரக்ை் 
எத்தலனவபவரா 
அத்தலனவபரும் கிறிஸ்துலேத் 
தரித்துக்சகாை்டீரக்வை.

28 யூதசனன்றும் 
கிவரக்கசனன்றுமிை்லை, 
அடிலமசயன்றும் 
சுயாதீனசனன்றுமிை்லை, 
ஆசைன்றும் 
சபை்சைன்றுமிை்லை; 
நீங்கசைை்ைாரும் 
கிறிஸ்து இவயசுவுக்குை் 
ஒன்ைாயிருக்கிறீரக்ை்.

29 நீங்கை் கிறிஸ்துவினுலடயேரக்-
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ைானாை், ஆபிரகாமின் ெந்ததியா-
ராயும், ோக்குத்தத்தத்தின்படிவய 
சுதந்தரராயுமிருக்கிறீரக்ை்.

கலாத்தியர் 6:15 கிறிஸ்து 
இவயசுவுக்குை் விருத்தவெதனமும் 
ஒன்றுமிை்லை, 
விருத்தவெதனமிை்ைாலமயும் 
ஒன்றுமிை்லை; புது சிருே்டிவய 
காரியம்.

16 இந்தப் பிரமாைத்தின்படி 
நடந்துேருகிைேரக்ை் எேரக்வைா, 
அேரக்ளுக்கும், வதேனுலடய 
இஸ்ரவேைருக்கும், ெமாதானமும் 
இரக்கமும் உை்டாயிருப்பதாக.

எமபசியர் 1:10 தமக்குை்வை 
தீரம்ானித்திருந்த தம்முலடய 
தயவுை்ை சித்தத்தின் 
இரகசியத்லத எனக்கு அறிவித்தார.்

எபிவரயர் 11:12 ஆனபடியாை், 
ெரீரஞ்செத்தேசனன்று 
எை்ைத்தகும் ஒருேனாவை, 
ோனத்திலுை்ை சபருக்கமான 
நடெ்த்திரங்கலைப்வபாைவும் 
கடை்கலரயிலுை்ை எை்ைிைந்த 
மைலைப்வபாைவும், மிகுந்த 
ஜனங்கை் பிைந்தாரக்ை்.

13 இேரக்சைை்ைாரும், ோக்குத்தத்த-
ம்பை்ைப்படட்லேகலை அலட-
யாமை், தூரத்திவை அலேகலைக் 
கை்டு, நம்பி அலைத்துக்சகா-
ை்டு, பூமியின்வமை் தங்கலை 
அந்நியரும் பரவதசிகளும் என்று 
அறிக்லகயிடட்ு, விசுோெத்வதாவட 
மரித்தாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 7:4 

முத்திலரவபாடப்படட்ேரக்ைின் 
சதாலகலயெ ்சொை்ைக்வகடவ்டன்; 
இஸ்ரவேை் புத்திரருலடய 
ெகை வகாத்திரங்கைிலும் 
முத்திலரவபாடப்படட்ேரக்ை் 
இைடெ்த்துநாை்பத்து 
நாைாயிரம்வபர.்

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; ஆதியாகமம் 32:12; 
ஏொயா 43:5,6; ஏொயா 49:17-26; ஏொயா 54:1-3; 
ஏொயா 60:4-22; ஏொயா 66:20-22; ஓசியா 2:23.

B20 தன் ஜனங்கள் மீதான 
இராஜாவின் அன்பு.

E20 மேசியா ஒரு புதிய 
உடன்படிக்மகமய 
ஏற்படுத்துோர்.

E23 மேசியா தனது ஜனங்கமளத் 
திருப்புோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

H10 சோதான நித்திய 
ராஜ்யத்மதக் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஓசியா 2:15 அே்விடத்திலிருந்து 
அேளுக்கு அேளுமடய 
திராட்சத்மதாட்டங்கமளயுே், 
நே்பிக்மகயின் ோசலாக 
ஆமகாரின் பள்ளத்தாக்மகயுே் 
வகாடுப்மபன்; அப்வபாழுது 
அேள் அங்மக, தன் 
இளேயதின் நாட்களிலுே் 
தான் எகிப்துமதசத்திலிருந்து 
ேந்த நாளிலுே் பாடினதுமபால் 
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பாடுோள்.
16 அக்காலத்தில் நீ என்மன இனி 

பாகாலி என்று வசால்லாேல், 
ஈஷி என்று வசால்லுோய் என்று 
கரத்்தர் உமரக்கிறார.்

17 பாகால்களுமடய நாேங்கமள 
அேள் ோயிலிருந்து 
அற்றுப்மபாகப்பண்ணுமேன்; 
இனி அமேகளின் 
மபமரசவ்சால்லி, அமேகமள 
நிமனக்கிற நிமனப்புே் 
இல்லாேற்மபாகுே்.

18 அக்காலத்தில் நான் 
அேரக்ளுக்காகக் காட்டு 
மிருகங்கமளாடுே், ஆகாயத்துப் 
பறமேகமளாடுே், பூமியிமல 
ஊருே் பிராணிகமளாடுே், 
ஒரு உடன்படிக்மகபண்ணி, 
வில்மலயுே் பட்டயத்மதயுே் 
யுத்தத்மதயுே் மதசத்திமல 
இராதபடிக்கு முறித்து, 
அேரக்மளச ்சுகோய்ப் படுத்துக்
வகாண்டிருக்கப்பண்ணுமேன்.

19 நித்திய விோகத்துக்வகன்று 
உன்மன எனக்கு 
நியமித்துக்வகாள்ளுமேன்; 
நீதியுே் நியாயமுே் 
கிருமபயுே் உருக்க 
இரக்கமுோய் உன்மன எனக்கு 
நியமித்துக்வகாள்ளுமேன்.

20 உண்மேயாய் உன்மன எனக்கு 
நியமித்துக்வகாள்ளுமேன்; நீ 
கரத்்தமர அறிந்துவகாள்ளுோய்.

21 அக்காலத்தில் நான் 
ேறுவோழிவகாடுப்மபன் 
என்று கரத்்தர் வசால்லுகிறார;் 
நான் ோனங்களுக்கு 
ேறுவோழிவகாடுப்மபன், 
அமேகள் பூமிக்கு ேறுவோழி 
வகாடுக்குே்.

22 பூமி தானியத்துக்குே் 
திராட்சரசத்துக்குே் 
எண்வணய்க்குே் ேறுவோழி 
வகாடுக்குே், இமேகள் 
வயஸ்ரமயலுக்குே் ேறுவோழி 
வகாடுக்குே்.

23 நான் அேமள எனக்வகன்று 
பூமியிமல விமதத்து, இரக்கே் 
வபறாதிருந்தேளுக்கு 
இரங்குமேன்; என் 
ஜனேல்லாதிருந்தேரக்மள 
மநாக்கி நீ என் ஜனவேன்று 
வசால்லுமேன்; அேரக்ள் என் 
மதேமன என்பாரக்ள் என்றார.்

ஏசாயா 11:6 அப்சபாழுது ஓனாய் 
ஆடட்ுக்குடட்ிவயாவட தங்கும், 
புலி சேை்ைாடட்ுக்குடட்ிவயாவட 
படுத்துக்சகாை்ளும்; 
கன்றுக்குடட்ியும், பாைசிங்கமும், 
காலையும், ஒருமித்திருக்கும்; 
ஒரு சிறு லபயன் அலேகலை 
நடத்துோன்.

7 பசுவும் கரடியும் கூடிவமயும், 
அலேகைின் குடட்ிகை் 
ஒருமித்துப்படுத்துக்சகாை்ளும்; 
சிங்கம் மாடல்டப்வபாை் 
லேக்வகாை் தின்னும்.

8 பாை் குடிக்குங்குைந்லத 
விரியன்பாம்பு ேலையின்வமை் 
விலையாடும், பாை் மைந்த பிை்லை 
கடட்ுவிரியன் புை்றிவை தன் 
லகலய லேக்கும்,

ஏசாயா 54:5 உன் சிருே்டிகவர உன் 
நாயகர;் வெலனகைின் கரத்்தர ்
என்பது அேருலடய நாமம்; 
இஸ்ரவேலின் பரிசுத்தர ்உன் 
மீடப்ர,் அேர ்ெரே்பூமியின் வதேன் 
என்னப்படுோர.்
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ஆபகூக் 2:4 இவதா 
அகங்காரியாயிருக்கிைாவன, 
அேனுலடய ஆத்துமா அேனுக்குை் 
செம்லமயானதை்ை; தன் 
விசுோெத்தினாவை நீதிமான் 
பிலைப்பான்.

ேத்மதயு 11:27 ெகைமும் 
என் பிதாவினாை் எனக்கு 
ஒப்புக்சகாடுக்கப்படட்ிருக்கிைது. 
பிதா தவிர வேசைாருேனும் 
குமாரலன அறியான்; 
குமாரனும், குமாரன் எேனுக்கு 
அேலர சேைிப்படுத்தெ ்
சித்தமாயிருக்கிைாவரா அேனும் 
தவிர வேசைாருேனும் பிதாலே 
அறியான்.

மயாோன் 17:3 ஒன்ைான 
சமய்த்வதேனாகிய உம்லமயும் 
நீர ்அனுப்பினேராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துலேயும் அறிேவத 
நித்தியஜீேன்.

மராேர் 1:17 விசுோெத்தினாவை 
நீதிமான் பிலைப்பான் 
என்று எழுதியிருக்கிைபடி 
விசுோெத்தினாை் உை்டாகும் 
வதேநீதி விசுோெத்திை்சகன்று 
அந்தெ ்சுவிவெேத்தினாை் 
சேைிப்படுத்தப்படுகிைது.

மராேர் 9:24 அேர ்
யூதரிலிருந்துமாத்திரமை்ை, 
புைஜாதிகைிலுமிருந்து நம்லம 
அலைத்திருக்கிைாவர.

25 அந்தப்படி: எனக்கு 
ஜனங்கைை்ைாதேரக்லை 
என்னுலடய ஜனங்கை் என்றும், 
சிவநகிக்கப்படாதிருந்தேலைெ ்

சிவநகக்கப்படட்ேை் என்றும் 
சொை்லி அலைப்வபன்.

26 நீங்கை் என்னுலடய 
ஜனங்கைை்ைசேன்று 
அேரக்ளுக்குெ ்சொை்ைப்படட் 
இடத்திவை அேரக்ை் ஜீேனுை்ை 
வதேனுலடய பிை்லைகை் 
என்னப்படுோரக்ை் என்று 
ஓசியாவின் தீரக்்கதரிெனத்திை் 
சொை்லியிருக்கிைது.

மராேர் 11:26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

27 நான் அேரக்ளுலடய 
பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

2 வகாரிந்தியர் 11:2 நான் 
உங்கலைக் கை்புை்ை கன்னியாகக் 
கிறிஸ்து என்னும் ஒவர 
புருேனுக்கு ஒப்புக்சகாடுக்க 
நியமித்தபடியாை், உங்களுக்காக 
வதேலேராக்கியமான 
லேராக்கியங்சகாை்டிருக்கிவைன்.

எபிவரயர் 8:11 அப்சபாழுது 
சிறியேன் முதை்சகாை்டு 
சபரியேன்ேலரக்கும் எை்ைாரும் 
என்லன அறிோரக்ை்; ஆலகயாை், 
கரத்்தலர அறிந்துசகாை் என்று 
ஒருேன் தன் அயைானுககும், 
ஒருேன் தன் ெவகாதரனுக்கும் 
வபாதிக்கவேை்டுேதிை்லை.
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1 மயாோன் 5:20 அன்றியும், 
நாம் ெத்தியமுை்ைேலர 
அறிந்துசகாை்ேதை்கு வதேனுலடய 
குமாரன் ேந்து நமக்குப் புத்திலயத் 
தந்திருக்கிைாசரன்றும் அறிவோம்; 
அேருலடய குமாரனாகிய 
இவயசுகிறிஸ்து என்னப்படட் 
ெத்தியமுை்ைேருக்குை்ளும் 
இருக்கிவைாம்; இேவர 
சமய்யான வதேனும் 
நித்தியஜீேனுமாயிருக்கிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 12:6 
ஸ்திரீயானேை் ேனாந்தரத்திை்கு 
ஓடிப்வபானாை்; அங்வக 
ஆயிரத்திருநூை்ைறுபது நாைைவும் 
அேலைப் வபாஷிப்பதை்காக 
வதேனாை் ஆயத்தமாக்கப்படட் 
இடம் அேளுக்கு உை்டாயிருந்தது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
12:14 ஸ்திரீயானேை் 
அந்தப் பாம்பின்முகத்திை்கு 
விைகி, ஒரு காைமும், 
காைங்களும், அலரக்காைமுமாகப் 
வபாஷிக்கப்படத்தக்கதாய் 
ேனாந்தரத்திலுை்ை தன் 
இடத்திை்குப் பைந்துவபாகும்படி 
சபருங்கழுகின் இரை்டு சிைகுகை் 
அேளுக்குக் சகாடுக்கப்படட்து.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:3 வமலும், பரவைாகத்திலிருந்து 
உை்டான ஒரு சபருஞ்ெத்தத்லதக் 
வகடவ்டன்; அது: இவதா, 
மனுேரக்ைிடத்திவை வதேனுலடய 
ோெஸ்தைமிருக்கிைது, 
அேரக்ைிடத்திவை அேர ்
ோெமாயிருப்பார;் 
அேரக்ளும் அேருலடய 

ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை், 
வதேன்தாவம அேரக்வைாவடகூட 
இருந்து அேரக்ளுலடய 
வதேனாயிருப்பார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; வைவியராகமம் 26:40-
45; உபாகமம் 26:17-19; உபாகமம் 30:3-5; ஏொயா 

49:13-26; ஏொயா 51:3; எவரமியா 2:2; எவரமியா 
3:12-24; எவரமியா 24:7; எவரமியா 30:18-22; 

எவரமியா 31:1-37; எவரமியா 32:36-41; எவரமியா 
33:6-26; எவெக்கிவயை் 34:22-31; எவெக்கிவயை் 
36:8-15; எவெக்கிவயை் 37:11-28; எவெக்கிவயை் 

39:25-29; ஓசியா 1:11; ஆவமாஸ் 9:11-15; மீகா 7:14-
20; செப்பனியா 3:12-20; ெகரியா 1:16,17; ெகரியா 

8:12-15; ெகரியா 10:9-12; ெகரியா 13:9.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஓசியா 3:4 இஸ்ரமேல் 
புத்திரர் அமநகநாள் ராஜா 
இல்லாேலுே், அதிபதி 
இல்லாேலுே், பலி இல்லாேலுே், 
சிமல இல்லாேலுே், ஏமபாத் 
ேஸ்திரே் இல்லாேலுே், மதராபீே் 
இல்லாேலுே் இருப்பாரக்ள்.

ேத்மதயு 24:1 இவயசு வதோையத்லத 
விடட்ுப் புைப்படட்ுப்வபாலகயிை், 
அேருலடய சீேரக்ை் 
வதோையத்தின் கடட்டங்கலை 
அேருக்குக் காை்பிக்க 
அேரிடத்திை் ேந்தாரக்ை்.

2 இவயசு அேரக்லை வநாக்கி: 
இலேகலைசயை்ைாம் 
பாரக்்கிறீரக்வை, இே்விடத்திை் ஒரு 
கை்லின்வமை் ஒரு கை்லிராதபடிக்கு 
எை்ைாம் இடிக்கப்படட்ுப்வபாகும் 
என்று சமய்யாகவே உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன் என்ைார.்

லுூக்கா 21:24 படட்யக்கருக்கினாவை 
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விழுோரக்ை், ெகை 
புைஜாதிகளுக்குை்ளும் 
சிலைப்படட்ுப்வபாோரக்ை்; 
புைஜாதியாரின் காைம் 
நிலைவேறும் ேலரக்கும் எருெவைம் 
புைஜாதியாராை் மிதிக்கப்படும்.

மயாோன் 19:15 அேரக்ை்: 
இேலன அகை்றும் அகை்றும், 
சிலுலேயிை் அலையும் 
என்று ெத்தமிடட்ாரக்ை். 
அதை்குப் பிைாத்து: உங்கை் 
ராஜாலே நான் சிலுலேயிை் 
அலையைாமா என்ைான். பிரதான 
ஆொரியர ்பிரதியுத்தரமாக: 
இராயவனயை்ைாமை் எங்களுக்கு 
வேவை ராஜா இை்லை என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 49:10; எவெக்கிவயை் 
34:23,24; தானிவயை் 8:11-13; தானிவயை் 9:27; 
தானிவயை் 12:11; மீகா 5:2-5; ெகரியா 13:2; 

எபிசரயர ்10:26.

E23 மேசியா தனது ஜனங்கமளத் 
திருப்புோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஓசியா 3:5 பின்பு இஸ்ரமேல் 
புத்திரர் திருே்பி, தங்கள் 
மதேனாகிய கரத்்தமரயுே், 
தங்கள் ராஜாோகிய 
தாவீமதயுே் மதடி, 
கமடசிநாட்களில் கரத்்தமரயுே், 
அேருமடய தயமேயுே் நாடி 
அஞ்சிக்மகயாய் ேருோரக்ள்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
15:16 எப்படிசயனிை், 
மை்ை மனுேரும், என்னுலடய 

நாமந்தரிக்கப்படும் ெகை 
ஜாதிகளும், கரத்்தலரத் 
வதடும்படிக்கு,

17 நான் இதை்குப்பின்பு திரும்பிேந்து, 
விழுந்துவபான தாவீதின் 
கூடாரத்லத மறுபடியும் எடுப்பித்து, 
அதிவை பழுதாய்ப்வபானலேகலை 
மறுபடியும் சீரப்்படுத்தி, அலதெ ்
செே்லேயாக நிறுத்துவேன் என்று 
இலேகலைசயை்ைாஞ் செய்கிை 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார ்என்று 
எழுதியிருக்கிைது.

18 உைகத்வதாை்ைமுதை் வதேனுக்குத் 
தம்முலடய கிரிலயகசைை்ைாம் 
சதரிந்திருக்கிைது.

மராேர் 11:25 வமலும், ெவகாதரவர, 
நீங்கை் உங்கலைவய 
புத்திமான்கசைன்று 
எை்ைாதபடிக்கு ஒரு 
இரகசியத்லத நீங்கை் 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கிவைன்; 
அசதன்னசேனிை், 
புைஜாதியாருலடய நிலைவு 
உை்டாகும்ேலரக்கும் 
இஸ்ரவேைரிசைாரு பங்குக்குக் 
கடினமான மனதுை்டாயிருக்கும்.

26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

எபிவரயர் 1:1 பூரே்காைங்கைிை் 
பங்குபங்காகவும் 
ேலகேலகயாகவும், 
தீரக்்கதரிசிகை் மூைமாய்ப் 
பிதாக்களுக்குத் திருவுைம்பை்றின 
வதேன்,
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2 இந்தக் கலடசி நாடக்ைிை் 
குமாரன் மூைமாய் நமக்குத் 
திருவுைம்பை்றினார;் இேலரெ ்
ெரே்த்துக்கும் சுதந்தரோைியாக 
நியமித்தார,் இேலரக்சகாை்டு 
உைகங்கலையும் உை்டாக்கினார.்

வமலும் காை்க: #2; எவரமியா 3:22,23; ஓசியா 5:15; 
ஓசியா 10:3.

E23 மேசியா தனது ஜனங்கமளத் 
திருப்புோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஓசியா 6:1 கரத்்தரிடத்தில் 
திருே்புமோே் ோருங்கள்; 
நே்மேப் பீறினார,் அேமர 
நே்மே குணோக்குோர;் நே்மே 
அடித்தார,் அேமர நே்முமடய 
காயங்கமளக் கட்டுோர.்

2 இரண்டுநாளுக்குப்பின்பு 
அேர் நே்மே உயிர்ப்பிப்பார;் 
மூன்றாே் நாளில் நே்மே 
எழுப்புோர;் அப்வபாழுது 
நாே் அேருமடய சமுகத்தில் 
பிமைத்திருப்மபாே்.

மராேர் 11:15 அேரக்லைத் 
தை்ைிவிடுதை் உைகத்லத 
ஒப்புரோக்குதைாயிருக்க, 
அேரக்லை 
அங்கிகரித்துக்சகாை்ளுதை் 
என்னமாயிராது; 
மரித்வதாரிலிருந்து ஜீேன் 
உை்டானதுவபாலிருக்குமை்ைவோ?

மராேர் 11:26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 

இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

1 வகாரிந்தியர் 
15:4 அடக்கம்பை்ைப்படட்ு, 
வேதோக்கியங்கைின்படி 
மூன்ைாம் நாைிை் உயிரத்்சதழுந்து,

வமலும் காை்க: #1; #2; ஆதியாகமம் 1:9-13; 
எை்ைாகமம் 17:8; ஏொயா 26:19; ஏொயா 55:7; 
எவரமியா 3:22; புைம்பை் 3:22,40,41; ஓசியா 5:15; 

ஓசியா 13:16; லுூக்கா 24:21; வயாோன் 2:1; வராமர ்
14:8; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 11:14,15.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஓசியா 6:3 அப்வபாழுது 
நாே் அறிேமடந்து, 
கரத்்தமர அறியுே்படி 
வதாடர்ந்து மபாமோே்; 
அேருமடய புறப்படுதல் 
அருமணாதயே்மபால 
ஆயத்தோயிருக்கிறது; 
அேர் ேமைமயப்மபாலவுே், 
பூமியின்மேல் வபய்யுே் முன்ோரி 
பின்ோரிமயப்மபாலவுே் 
நே்மிடத்தில் ேருோர.்

2 சாமுமேல் 23:3 இஸ்ரவேலின் 
வதேனும் இஸ்ரவேலின் 
கன்மலையுமானேர ்எனக்குெ ்
சொை்லி உலரத்ததாேது: 
நீதிபரராய் மனுேலர 
ஆை்டு, சதய்ேபயமாய்த் 
துலரத்தனம்பை்ணுகிைேர ்
இருப்பார.்

4 அேர ்காலையிை் 
மந்தாரமிை்ைாமை் உதித்து, 
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மலைக்குப்பிை்பாடு 
தன் காந்தியினாை் 
புை்லைப் பூமியிலிருந்து 
முலைக்கப்பை்ணுகிை 
சூரியனுலடய விடியை்காை 
சேைிெெ்த்லதப்வபாை இருப்பார ்
என்ைார.்

லுூக்கா 1:78 அந்தகாரத்திலும் 
மரை இருைிலும், 
உடக்ாரந்்திக்கிைேரக்ளுக்கு 
சேைிெெ்ம் தரவும்,

மயாோன் 17:3 ஒன்ைான 
சமய்த்வதேனாகிய உம்லமயும் 
நீர ்அனுப்பினேராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துலேயும் அறிேவத 
நித்தியஜீேன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:16 ெலபகைிை் 
இலேகலை உங்களுக்குெ ்
ொடச்ியாக அறிவிக்கும்படிக்கு 
இவயசுோகிய நான் என் 
தூதலன அனுப்பிவனன். நான் 
தாவீதின் வேரும் ெந்ததியும், 
பிரகாெமுை்ை விடிசேை்ைி 
நடெ்த்திரமுமாயிருக்கிவைன் 
என்ைார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; ஓசியா 10:12; 2 வபதுரு 1:19.

E02 மேசியா ஊழியத்தின் இடே்.

ஓசியா 11:1 இஸ்ரமேல் 
இமளஞனாயிருந்தமபாது 
நான் அேமன மநசித்மதன்; 
எகிப்திலிருந்து என்னுமடய 
குோரமன ேரேமைத்மதன்.

ேத்மதயு 2:13 அேரக்ை் 
வபானபின்பு, கரத்்தருலடய தூதன் 
சொப்பனத்திை் வயாவெப்புக்குக் 
காைப்படட்ு: ஏவராது 
பிை்லைலயக் சகாலைசெய்யத் 
வதடுோன்; ஆதைாை் நீ எழுந்து, 
பிை்லைலயயும் அதின் தாலயயும் 
கூடட்ிக்சகாை்டு எகிப்துக்கு 
ஓடிப்வபாய், நான் உனக்குெ ்
சொை்லும் ேலரக்கும் அங்வகவய 
இரு என்ைான்.

14 அேன் எழுந்து, இரவிவை 
பிை்லைலயயும் அதின் தாலயயும் 
கூடட்ிக்சகாை்டு, எகிப்துக்குப் 
புைப்படட்ுப் வபாய்,

15 ஏவராதின் மரைபரியந்தம் 
அங்வக இருந்தான். எகிப்திலிருந்து 
என்னுலடய குமாரலன 
ேரேலைத்வதன் என்று, 
தீரக்்கதரிசியின் மூைமாய்க் 
கரத்்தராை் உலரக்கப்படட்து 
நிலைவேறும்படி இப்படி நடந்தது.

E04 மேசியாோல் ேைங்கப்படுே் 
பாேத்தின் மீதான வேற்றி.

E மேசியாவின் மநாக்கமுே் 
ஊழியமுே்.

E14 மேசியா ேரணத்மதயுே் 
இருமளயுே் மகப்பற்றுோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஓசியா 13:14 அேரக்மள நான் 
பாதாளத்தின் ேல்லமேக்கு 
நீங்கலாக்கி மீட்மபன்; அேரக்மள 
ேரணத்துக்கு நீங்கலாக்கி 
விடுவிப்மபன்; ேரணமே, உன் 
ோமதகள் எங்மக? பாதாளமே 
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உன் சங்காரே் எங்மக? 
ேனோறுதல் என் கண்களுக்கு 
ேமறோனதாயிருக்குே்.

1 வகாரிந்தியர் 15:52 எக்காைம் 
சதானிக்கும், அப்சபாழுது 
மரித்வதார ்அழிவிை்ைாதேரக்ைாய் 
எழுந்திருப்பாரக்ை்; நாமும் 
மறுரூபமாக்கப்படுவோம்.

53 அழிவுை்ைதாகிய இது 
அழியாலமலயயும், 
ொவுக்வகதுோகிய 
இது ொோலமலயயும் 
தரித்துக்சகாை்ைவேை்டும்.

54 அழிவுை்ைதாகிய இது 
அழியாலமலயயும், 
ொவுக்வகதுோகிய 
இது ொோலமலயயும் 
தரித்துக்சகாை்ளும்வபாது, மரைம் 
சஜயமாக விழுங்கப்படட்து 
என்று எழுதியிருக்கிை ோரத்்லத 
நிலைவேறும்.

55 மரைவம! உன் கூர ்எங்வக? 
பாதாைவம! உன் சஜயம் எங்வக?

56 மரைத்தின் கூர ்பாேம், பாேத்தின் 
சபைன் நியாயப்பிரமாைம்.

57 நம்முலடய கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவினாவை நமக்கு 
சஜயங்சகாடுக்கிை வதேனுக்கு 
ஸ்வதாத்திரம்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 26:19; 1 சகாரிந்தியர ்
15:21,22; 2 சகாரிந்தியர ்5:4; சேைிப்படுத்தின 

விவெேம் 20:13; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 21:14.

G05 மேசியா அதிகக் கனிகமளக் 
காண்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஓசியா 14:4 நான் அேரக்ள் 
சீர்மகட்மடக் குணோக்குமேன்; 
அேரக்மள ேனப்பூரே்ோய்ச ்
சிமநகிப்மபன்; என் மகாபே் 
அேரக்மளவிட்டு நீங்கிற்று.

5 நான் இஸ்ரமேலுக்குப் 
பனிமயப்மபாலிருப்மபன்; 
அேன் லீலிப் புஷ்பத்மதப்மபால் 
ேலருோன்; லீபமனாமனப்மபால் 
மேரூன்றி நிற்பான்.

6 அேன் கிமளகள் ஓங்கிப் 
படருே், அேன் அலங்காரே் 
ஒலிேேரத்தினுமடய 
அலங்காரத்மதப்மபாலவுே், 
அேனுமடய ோசமன 
லீபமனானுமடய 
ோசமனமயப்மபாலவுே் 
இருக்குே்.

7 அேன் நிைலில் 
குடியிருக்கிறேரக்ள் 
திருே்புோரக்ள்; தானிய 
விமளசச்மலப்மபாலச ்வசழித்து, 
திராட்சசவ்சடிகமளப்மபாலப் 
படருோரக்ள்; அேன் 
ோசமன லீபமனானுமடய 
திராட்சரசத்தின் 
ோசமனமயப்மபால இருக்குே்.

8 இனி எனக்குே் 
விக்கிரகங்களுக்குே் 
என்ன என்று எப்பிராயீே் 
வசால்லுோன்; நான் அேனுக்குச ்
வசவிவகாடுத்து, அேன்மேல் 
மநாக்கோயிருந்மதன்; நான் 
பசம்சயான மதேதாரு 
விருட்சே்மபாலிருக்கிமறன்; 
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என்னாமல உன் 
கனியுண்டாயிற்று என்று 
எப்பிராயீே் வசால்லுோன்.

ஏசாயா 44:3 தாகமுை்ைேன்வமை் 
தை்ைீலரயும், ேைை்ட 
நிைத்தின்வமை் ஆறுகலையும் 
ஊை்றுவேன்; உன் ெந்ததியின்வமை் 
என் ஆவிலயயும், உன் 
ெந்தானத்தின்வமை் என் 
ஆசீரே்ாதத்லதயும் ஊை்றுவேன்.

4 அதினாை் அேரக்ை் புை்லின் நடுவே 
நீரக்்காை்கைின் ஓரத்திலுை்ை 
அைரிெச்ெடிகலைப்வபாை 
ேைருோரக்ை்.

உன்னதப்பாட்டு 
2:3 காடட்ுமரங்களுக்குை்வை 
கிெச்ிலிமரம் எப்படியிருக்கிைவதா, 
அப்படிவய குமாரருக்குை்வை என் 
வநெர ்இருக்கிைார;் அதின் நிைலிவை 
ோஞ்லெயாய் உடக்ாருகிவைன், 
அதின் கனி என் ோய்க்கு 
மதுரமாயிருக்கிைது.

மீகா 4:4 அேனேன் தன்தன் 
திராடெ்ெச்ெடியின் நிைலிலும், 
தன்தன் அத்திமரத்தின் நிைலிலும் 
பயப்படுத்துோர ்இை்ைாமை் 
உடக்ாருோன்; வெலனகளுலடய 
கரத்்தரின் ோய் இலதெ ்
சொை்லிை்று.

மீகா 5:7 யாக்வகாபிவை 
மீதியானேரக்ை் கரத்்தராவை 
ேருகிை பனிலயப்வபாைவும், 
மனுேனுக்குக் காத்திராமலும், 
மனுபுத்திரருக்குத் தாமதியாமலும், 
பூை்டுகை்வமை் ேருகிை 
மலைகலைப்வபாைவும், 

அவநக ஜனங்கைின் நடுவிவை 
இருப்பாரக்ை்.

சகரியா 3:10 அந்நாைிவை 
நீங்கை் ஒருேலரசயாருேர ்
திராடெ்ெச்ெடியின் கீழும் 
அத்திமரத்தின்கீழும் 
ேரேலைப்பீரக்ை் என்று 
வெலனகைின் கரத்்தர ்
சொை்லுகிைார ்என்ைார.்

லுூக்கா 3:8 மனந்திரும்புதலுக்கு 
ஏை்ை கனிகலைக் சகாடுங்கை்; 
ஆபிரகாம் எங்களுக்குத் 
தகப்பன் என்று உங்களுக்குை்வை 
சொை்ைத்சதாடங்காதிருங்கை்; 
வதேன் இந்தக் கை்லுகைினாவை 
ஆபிரகாமுக்குப் 
பிை்லைகலை உை்டுபை்ை 
ேை்ைேராயிருக்கிைார ்என்று 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன்.

9 இப்சபாழுவத வகாடரியானது 
மரங்கைின் வேர ்அருவக 
லேத்திருக்கிைது; ஆலகயாை் 
நை்ை கனிசகாடாத மரசமை்ைாம் 
சேடட்ுை்டு அக்கினியிவை 
வபாடப்படும் என்ைான்.

லுூக்கா 6:43 நை்ை மரமானது சகடட் 
கனி சகாடாது, சகடட் மரமானது 
நை்ை கனி சகாடாது.

44 அந்தந்த மரம் அதனதன் 
கனியினாை் அறியப்படும்; 
முடச்ெடிகைிை் 
அத்திப்பைங்கலைப் 
பறிக்கிைதுமிை்லை, 
சநருஞ்சிெச்ெடியிை் 
திராடெ்ப்பைங்கலைப் 
பறிக்கிைதுமிை்லை.
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மயாோன் 15:2 என்னிை் 
கனிசகாடாதிருக்கிை சகாடி 
எதுவோ அலத அேர ்
அறுத்துப்வபாடுகிைார;் 
கனிசகாடுக்கிை சகாடி 
எதுவோ, அது அதிக கனிகலைக் 
சகாடுக்கும்படி, அலதெ ்
சுத்தம்பை்ணுகிைார.்

3 நான் உங்களுக்குெ ்
சொன்ன உபவதெத்தினாவை 
நீங்கை் இப்சபாழுவத 
சுத்தமாயிருக்கிறீரக்ை்.

4 என்னிை் நிலைத்திருங்கை், நானும் 
உங்கைிை் நிலைத்திருப்வபன்; 
சகாடியானது திராடெ்ெச்ெடியிை் 
நிலைத்திராவிடட்ாை் 
அது தானாய்க் 
கனிசகாடுக்கமாடட்ாததுவபாை, 
நீங்களும் என்னிை் 
நிலைத்திராவிடட்ாை், 
கனிசகாடுக்கமாடட்ீரக்ை்.

5 நாவன திராடெ்ெச்ெடி, 
நீங்கை் சகாடிகை். ஒருேன் 
என்னிலும் நான் அேனிலும் 
நிலைத்திருந்தாை், அேன் மிகுந்த 
கனிகலைக் சகாடுப்பான்; 
என்லனயை்ைாமை் உங்கைாை் 
ஒன்றும் செய்யக்கூடாது.

6 ஒருேன் என்னிை் 
நிலைத்திராவிடட்ாை், 
சேைிவய எறியுை்ட 
சகாடிலயப்வபாை அேன் 
எறியுை்டு உைரந்்து வபாோன்; 
அப்படிப்படட்லேகலைெ ்வெரத்்து, 
அக்கினியிவை வபாடுகிைாரக்ை்; 
அலேகை் எரிந்துவபாம்.

7 நீங்கை் என்னிலும், என் 
ோரத்்லதகை் உங்கைிலும் 
நிலைத்திருந்தாை், நீங்கை் 
வகடட்ுக்சகாை்ேசததுவோ அது 

உங்களுக்குெ ்செய்யப்படும்.
8 நீங்கை் மிகுந்த கனிகலைக் 

சகாடுப்பதினாை் என் பிதா 
மகிலமப்படுோர,் எனக்கும் 
சீேராயிருப்பீரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; ெங்கீதம் 72:16; ஏொயா 
27:6; ஏொயா 35:2; ஏொயா 57:18; எவரமியா 2:21; 
எவரமியா 3:22; எவரமியா 33:6; எவெக்கிவயை் 

17:8,22-24; ஓசியா 2:12; ஓசியா 10:1; வயாவேை் 2:22; 
ஆபகூக் 3:17,18.
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H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

மயாமேல் 2:1 சீமயானிமல 
எக்காளே் ஊதுங்கள், என் 
பரிசுத்த பரே்தத்திமல 
எசச்ரிப்பின் சத்தமிடுங்கள்; 
மதசத்தின்குடிகள் எல்லாே் 
தத்தளிக்கக்கடேரக்ள்; ஏவனனில் 
கரத்்தருமடய நாள் ேருகிறது, 
அது சமீபோயிருக்கிறது.

மயாமேல் 2:2-12
மயாமேல் 2:13 நீங்கள் உங்கள் 

ேஸ்திரங்கமளயல்ல, உங்கள் 
இருதயங்கமளக் கிழித்து, 
உங்கள் மதேனாகிய கரத்்தர் 
இடத்தில் திருே்புங்கள்; அேர் 
இரக்கமுே், ேனஉருக்கமுே், 
நீடிய சாந்தமுே், மிகுந்த 
கிருமபயுமுள்ளேர;் அேர் 
தீங்குக்கு ேனஸ்தாபப்படுகிறே
ருோயிருக்கிறார.்

14 ஒருமேமள அேர் திருே்பி 
ேனஸ்தாபப்பட்டு, உங்கள் 
மதேனாகிய கரத்்தருக்குப் 
மபாஜனபலிகமளயுே் 
பானபலிகமளயுே் 
வசலுத்துகிறதற்கான 
ஆசீரே்ாதத்மதத் தந்தருளுோர.்

மயாமேல் 2:15-17

மராேர் 2:4 அை்ைது 
வதேதயவு நீ குைப்படும்படி 
உன்லன ஏவுகிைசதன்று 
அறியாமை், அேருலடய தயவு 
சபாறுலம நீடியொந்தம் 
இலேகைின் ஐசுேரியத்லத 
அெடல்டபை்ணுகிைாவயா?

1 வதசமலானிக்மகயர் 
5:2 இரவிவை திருடன் 
ேருகிைவிதமாய்க் கரத்்தருலடய 
நாை் ேருசமன்று நீங்கவை நன்ைாய் 
அறிந்திருக்கிறீரக்ை்.

1 மபதுரு 4:7 எை்ைாேை்றிை்கும் 
முடிவு ெமீபமாயிை்று; ஆலகயாை் 
சதைிந்த புத்தியுை்ைேரக்ைாயிரு-
ந்து, சஜபம்பை்ணுேதை்கு ஜாக்கி-
ரலதயுை்ைேரக்ைாயிருங்கை்.

வமலும் காை்க: #5; ெங்கீதம் 103:8; ஏொயா 57:15; 
66:2; ஆவமாஸ் 3:6; மீகா 7:18; செப்பனியா 2:3; 3:11; 

ெகரியா 8:3; மை்கியா 4:2.

E16 மேசியா தனது ஜனங்கமள 
ஆசீர்ேதிப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

மயாமேல் 2:18 அப்வபாழுது 
கரத்்தர் தேது மதசத்துக்காக 
மேராக்கியங்வகாண்டு, தேது 
ஜனத்மதக் கடாட்சிப்பார.்

19 கரத்்தர் ேறுவோழி வகாடுத்து, 
தேது ஜனத்மத மநாக்கி: 
இமதா, நான் உங்கமள 
இனிப் புறஜாதிகளுக்குள்மள 
நிந்மதயாக மேக்காேல், 
உங்களுக்குத் தானியத்மதயுே் 
திராட்சரசத்மதயுே் 
எண்வணமயயுே் வகாடுத்மதன், 
நீங்கள் அதில் திருப்தியாவீரக்ள்.

மயாமேல் 2:20-22
23 சீமயான் குோரமர, உங்கள் 

மதேனாகிய கரத்்தருக்குள் 
ேகிை்ந்து களிகூருங்கள்; 
அேர் தக்கபடி உங்களுக்கு 
முன்ோரிமயக் வகாடுத்து, 
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உங்களுக்கு முன்ோரிமயயுே் 
பின்ோரிமயயுே் ஏற்கனமே 
ேருஷிக்கப்பண்ணுோர.்

மயாமேல் 2:24-25
மயாமேல் 2:26 நீங்கள் 

சே்பூரணோகச ்சாப்பிட்டு, 
திருப்தியமடந்து, உங்கமள 
அதிசயோய் நடத்திேந்த உங்கள் 
மதேனாகிய கரத்்தருமடய 
நாேத்மதத் துதிப்பீரக்ள்; 
என் ஜனங்கள் ஒருமபாதுே் 
வேட்கப்பட்டுப்மபாேதில்மல.

27 நான் இஸ்ரமேலின் நடுவில் 
இருக்கிறேவரன்றுே், நாமன 
உங்கள் மதேனாகிய கரத்்தர,் 
மேவறாருேர் இல்மலவயன்றுே் 
அறிந்துவகாள்வீரக்ள்; என் 
ஜனங்கள் ஒருமபாதுே் 
வேட்கப்பட்டுப்மபாேதில்மல.

மராேர் 9:23 தாம் 
மகிலமக்காக எத்தனமாக்கின 
கிருபாபாத்திரங்கை்வமை் 
தம்முலடய மகிலமயின் 
ஐசுேரியத்லதத் 
சதரியப்படுத்தவும் சித்தமாய், 
அழிவுக்கு எத்தனமாக்கப்படட் 
வகாபாக்கிலனப் 
பாத்திரங்கை்வமை் மிகவும் 
நீடிய ொந்தத்வதாவட 
சபாறுலமயாயிருந்தாரானாை் 
உனக்சகன்ன?

யாக்மகாபு 5:11 இவதா, 
சபாறுலமயாயிருக்கிைேரக்லைப் 
பாக்கியோன்கசைன்கிவைாவம! 
வயாபின் சபாறுலமலயக்குறித்துக் 
வகை்விப்படட்ிருக்கிறீரக்ை்; 
கரத்்தருலடய செயலின் 
முடிலேயும் கை்டிருக்கிறீரக்ை்; 

கரத்்தர ்மிகுந்த உருக்கமும் 
இரக்கமுமுை்ைேராயிருக்கிைாவர.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:3 வமலும், பரவைாகத்திலிருந்து 
உை்டான ஒரு சபருஞ்ெத்தத்லதக் 
வகடவ்டன்; அது: இவதா, 
மனுேரக்ைிடத்திவை வதேனுலடய 
ோெஸ்தைமிருக்கிைது, 
அேரக்ைிடத்திவை அேர ்
ோெமாயிருப்பார;் 
அேரக்ளும் அேருலடய 
ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை், 
வதேன்தாவம அேரக்வைாவடகூட 
இருந்து அேரக்ளுலடய 
வதேனாயிருப்பார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; ெங்கீதம் 72:6,7.

E27 ஒரு புதிய இருதயத்மதயுே் ஒரு 
புதிய ஆவிமயயுே் அளிக்க. 

G04 மேசியா தனது ஆவிமய 
உங்கள் மீது  ஊற்றுோர்.

மயாமேல் 2:28 அதற்குப் 
பின்பு நான் ோே்சோன 
யாேர்மேலுே் என் ஆவிமய 
ஊற்றுமேன்; அப்வபாழுது 
உங்கள் குோரருே் உங்கள் 
குோரத்திகளுே் தீரக்்கதரிசனஞ் 
வசால்லுோரக்ள்; உங்கள் மூப்பர் 
வசாப்பனங்கமளயுே், உங்கள் 
ோலிபர் தரிசனங்கமளயுே் 
காண்பாரக்ள்.

29 ஊழியக்காரர்மேலுே் 
ஊழியக்காரிகள்மேலுே், 
அந்நாட்களிமல என் ஆவிமய 
ஊற்றுமேன்.
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ஏசாயா 44:3 தாகமுை்ைேன்வமை் 
தை்ைீலரயும், ேைை்ட 
நிைத்தின்வமை் ஆறுகலையும் 
ஊை்றுவேன்; உன் ெந்ததியின்வமை் 
என் ஆவிலயயும், உன் 
ெந்தானத்தின்வமை் என் 
ஆசீரே்ாதத்லதயும் ஊை்றுவேன்.

ேத்மதயு 28:19 ஆலகயாை், 
நீங்கை் புைப்படட்ுப்வபாய் ெகை 
ஜாதிகலையும் சீேராக்கி, பிதா 
குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் 
நாமத்திவை அேரக்ளுக்கு 
ஞானஸ்நானங்சகாடுத்து,

லுூக்கா 11:13 சபாை்ைாதேரக்ைாகிய 
நீங்கை் உங்கை் பிை்லைகளுக்கு 
நை்ை ஈவுகலைக் சகாடுக்க 
அறிந்திருக்கும்வபாது, பரம 
பிதாோனேர ்தம்மிடத்திை் 
வேை்டிக்சகாை்ளுகிைேரக்ளுக்குப் 
பரிசுத்த ஆவிலயக் சகாடுப்பது 
அதிக நிெெ்யம் அை்ைோ என்ைார.்

மயாோன் 3:5 இவயசு 
பிரதியுத்தரமாக: ஒருேன் 
ஜைத்தினாலும் ஆவியினாலும் 
பிைோவிடட்ாை் வதேனுலடய 
ராஜ்யத்திை் பிரவேசிக்கமாடட்ான் 
என்று சமய்யாகவே சமய்யாகவே 
உனக்குெ ்சொை்லுகிவைன்.

மயாோன் 7:38 வேதோக்கியம் 
சொை்லுகிைபடி என்னிடத்திை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேசனேவனா 
அேன் உை்ைத்திலிருந்து 
ஜீேத்தை்ைீருை்ை நதிகை் ஓடும் 
என்ைார.்

39 தம்லம விசுோசிக்கிைேரக்ை் 
அலடயப்வபாகிை 

ஆவிலயக்குறித்து 
இப்படிெச்ொன்னார.் 
இவயசு இன்னும் 
மகிலமப்படாதிருந்தபடியினாை் 
பரிசுத்த ஆவி இன்னும் 
அருைப்படவிை்லை.

மயாோன் 14:16 நான் 
பிதாலே வேை்டிக்சகாை்வேன், 
அசபாழுது என்சைன்லைக்கும் 
உங்களுடவனகூட 
இருக்கும்படிக்குெ ்ெத்திய 
ஆவியாகிய வேசைாரு 
வதை்ைரோைலன அேர ்
உங்களுக்குத் தந்தருளுோர.்

17 உைகம் அந்தெ ்ெத்திய 
ஆவியானேலரக் 
காைாமலும் அறியாமலும் 
இருக்கிைபடியாை் அேலரப் 
சபை்றுக்சகாை்ைமாடட்ாது; அேர ்
உங்களுடவன ோெம்பை்ைி 
உங்களுக்குை்வை இருப்பதாை், 
நீங்கை் அேலர அறிவீரக்ை்.

மயாோன்15:26 
பிதாவினிடத்திலிருந்து 
நான் உங்களுக்கு 
அனுப்பப்வபாகிைேரும், 
பிதாவினிடத்திலிருந்து 
புைப்படுகிைேருமாகிய 
ெத்திய ஆவியான 
வதை்ைரோைன் ேரும்வபாது, 
அேர ்என்லனக்குறித்துெ ்
ொடச்ிசகாடுப்பார.்

மயாோன் 16:7 நான் உங்களுக்கு 
உை்லமலயெ ்சொை்லுகிவைன்; 
நான் வபாகிைது உங்களுக்குப் 
பிரவயாஜனமாயிருக்கும்; நான் 
வபாகாதிருந்தாை், வதை்ைரோைன் 

வயாவேை்
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வயாவேை்

உங்கைிடத்திை் ேரார;் நான் 
வபாவேவனயாகிை் அேலர 
உங்கைிடத்திை்கு அனுப்புவேன்.

8 அேர ்ேந்து, பாேத்லதக்குறித்தும், 
நீதிலயக்குறித்தும், 
நியாயத்தீரப்்லபக்குறித்தும், 
உைகத்லதக் கை்டித்து 
உைரத்்துோர.்

9 அேரக்ை் என்லன 
விசுோசியாதபடியினாவை 
பாேத்லதக்குறித்தும்,

10 நீங்கை் இனி என்லனக் 
காைாதபடிக்கு நான் 
என் பிதாவினிடத்திை்குப் 
வபாகிைபடியினாவை 
நீதிலயக்குறித்தும்,

11 இந்த உைகத்தின் அதிபதி 
நியாயந்தீரக்்கப்படட்தினாவை 
நியாயத்தீரப்்லபக்குறித்தும், 
கை்டித்து உைரத்்துோர.்

12 இன்னும் அவநகங்காரியங்கலை 
நான் உங்களுக்குெ ்
சொை்ைவேை்டியதாயிருக்கிைது, 
அலேகலை நீங்கை் இப்சபாழுது 
தாங்கமாடட்ீரக்ை்.

13 ெத்திய ஆவியாகிய 
அேர ்ேரும்வபாது, ெகை 
ெத்தியத்திை்குை்ளும் உங்கலை 
நடத்துோர;் அேர ்தம்முலடய 
சுயமாய்ப் வபொமை், தாம் 
வகை்விப்படட்லேகை் 
யாலேயுஞ்சொை்லி, ேரப்வபாகிை 
காரியங்கலை உங்களுக்கு 
அறிவிப்பார.்

14 அேர ்என்னுலடயதிை் எடுத்து 
உங்களுக்கு அறிவிப்பதினாை் 
என்லன மகிலமப்படுத்துோர.்

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 2:16 
தீரக்்கதரிசியாகிய வயாவேலினாை் 
உலரக்கப்படட்படிவய இது 
நடந்வதறுகிைது.

17 கலடசிநாடக்ைிை் நான் 
மாம்ெமான யாேரவ்மலும் 
என் ஆவிலய ஊை்றுவேன், 
அப்சபாழுது உங்கை் குமாரரும் 
உங்கை் குமாரத்திகளும் 
தீரக்்கதரிெனஞ்சொை்லுோரக்ை்; 
உங்கை் ோலிபர ்தரிெனங்கலை 
அலடோரக்ை்; உங்கை் மூப்பர ்
சொப்பனங்கலைக் காை்பாரக்ை்;

18 என்னுலடய ஊழியக்காரரவ்மலும், 
என்னுலடய 
ஊழியக்காரிகை்வமலும் 
அந்நாடக்ைிை் என் ஆவிலய 
ஊை்றுவேன், அப்சபாழுது அேரக்ை் 
தீரக்்கதரிெனஞ் சொை்லுோரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
10:44 இந்த ோரத்்லதகலைப் 
வபதுரு வபசிசகாை்டிருக்லகயிை் 
ேெனத்லதக்வகடட்ேரக்ை் 
யாேரவ்மலும் பரிசுத்த 
ஆவியானேர ்இைங்கினார.்

45 அேரக்ை் பை பாலேகலைப் 
வபசுகிைலதயும் வதேலனப் 
புகழுகிைலதயும்,

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிக-
ள் 13:2 அேரக்ை் கரத்்தருக்கு 
ஆராதலன செய்து, உபோசித்து-
க்சகாை்டிருக்கிைவபாது: பரன்பா-
லேயும் ெவுலையும் நான் அலைத்த 
ஊழியத்துக்காக அேரக்லைப் பிரி-
த்துவிடுங்கை் என்று பரிசுத்த ஆவி-
யினேர ்திருவுைம்பை்றினார.்
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மராேர் 5:5 வமலும் நமக்கு 
அருைப்படட் பரிசுத்த 
ஆவியினாவை வதே அன்பு 
நம்முலடய இருதயங்கைிை் 
ஊை்ைப்படட்ிருக்கிைபடியாை், 
அந்த நம்பிக்லக நம்லம 
சேடக்ப்படுத்தாது.

மராேர் 8:13 மாம்ெத்தின்படி 
பிலைத்தாை் ொவீரக்ை்; 
ஆவியினாவை ெரீரத்தின் 
செய்லககலை அழித்தாை் 
பிலைப்பீரக்ை்.

14 வமலும் எேரக்ை் 
வதேனுலடய ஆவியினாவை 
நடத்தப்படுகிைாரக்வைா, 
அேரக்ை் வதேனுலடய 
புத்திரராயிருக்கிைாரக்ை்.

15 அந்தப்படி, திரும்பவும் 
பயப்படுகிைதை்கு நீங்கை் 
அடிலமத்தனத்தின் ஆவிலயப் 
சபைாமை், அப்பா பிதாவே, 
என்று கூப்பிடப்பை்ணுகிை 
புத்திர சுவிகாரத்தின் ஆவிலயப் 
சபை்றீரக்ை்.

16 நாம் வதேனுலடய 
பிை்லைகைாயிருக்கிவைாசமன்று 
ஆவியானேரத்ாவம 
நம்முலடய ஆவியுடவனகூடெ ்
ொடச்ிசகாடுக்கிைார.்

1 வகாரிந்தியர் 2:12 நாங்கவைா 
உைகத்தின் ஆவிலயப்சபைாமை், 
வதேனாை் எங்களுக்கு 
அருைப்படட்லேகலை 
அறியும்படிக்கு வதேனிலிருந்து 
புைப்படுகிை ஆவிலயவய 
சபை்வைாம்.

13 அலேகலை நாங்கை் 

மனுேஞானம் வபாதிக்கிை 
ோரத்்லதகைாவை வபொமை், 
பரிசுத்த ஆவி வபாதிக்கிை 
ோரத்்லதகைாவை வபசி, 
ஆவிக்குரியலேகலை 
ஆவிக்குரியலேகவைாவட ெம்பந்த
ப்படுத்திக்காை்பிக்கிவைாம்.

1 வகாரிந்தியர் 6:19 உங்கை் 
ெரீரமானது நீங்கை் வதேனாவை 
சபை்றும் உங்கைிை் தங்கியும் 
இருக்கிை பரிசுத்த ஆவியினுலடய 
ஆையமாயிருக்கிைசதன்றும், 
நீங்கை் 
உங்களுலடயேரக்ைை்ைசேன்றும் 
அறியீரக்ைா?

வமலும் காை்க: நீதிசமாழிகை் 1:23; மத்வதயு 
12:32; வராமர ்8:9-12; 1 சகாரிந்தியர ்12:4,8,11,13; 

1 சகாரிந்தியர ்15:45; 2 சகாரிந்தியர ்3:6; 
கைாத்தியர ்4:6; 2 சதெவைானிக்வகயர ்2:13; 1 

வபதுரு 1:11,12.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

மயாமேல் 2:30 ோனத்திலுே் 
பூமியிலுே் இரத்தே் அக்கினி 
புமகஸ்தே்பங்களாகிய 
அதிசயங்கமளக் காட்டுமேன்.

31 கரத்்தருமடய வபரிதுே் 
பயங்கரமுோன நாள் 
ேருமுன்மன சூரியன் 
இருளாகவுே், சந்திரன் 
இரத்தோகவுே் ோறுே்.

32 அப்வபாழுது 
கரத்்தருமடய நாேத்மதத் 
வதாழுதுவகாள்ளுகிறேவனேமனா 
அேன் இரட்சிக்கப்படுோன்; 

வயாவேை்
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கரத்்தர் வசான்னபடி, சீமயான் 
பரே்தத்திலுே் எருசமலமிலுே் 
கரத்்தர் ேரேமைக்குே் 
மீதியாயிருப்பேரக்ளிடத்திலுே் 
இரட்சிப்பு உண்டாயிருக்குே்.

ேத்மதயு 24:29 அந்நாடக்ைின் 
உபத்திரேம் முடிந்தவுடவன, 
சூரியன் அந்தகாரப்படும், ெந்திரன் 
ஒைிலயக்சகாடாதிருக்கும், 
நடெ்த்திரங்கை் ோனத்திலிருந்து 
விழும், ோனத்தின் ெத்துேங்கை் 
அலெக்கப்படும்.

30 அப்சபாழுது, மனுேகுமாரனுலடய 
அலடயாைம் ோனத்திை் 
காைப்படும். அப்சபாழுது 
மனுேகுமாரன் ேை்ைலமவயாடும் 
மிகுந்த மகிலமவயாடும் 
ோனத்தின் வமகங்கை்வமை் 
ேருகிைலத பூமியிலுை்ை ெகை 
வகாத்திரத்தாரும் கை்டு 
புைம்புோரக்ை்.

31 ேலுோய்த் சதானிக்கும் 
எக்காை ெத்தத்வதாவட 
அேர ்தமது தூதரக்லை 
அனுப்புோர;் அேரக்ை் அேராை் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்ேரக்லை 
ோனத்தின் ஒரு முலன 
முதை்சகாை்டு மறுமுலனமடட்ும் 
நாலு திலெகைிலுமிருந்து 
கூடட்ிெவ்ெரப்்பாரக்ை்.

ேத்மதயு 27:45 ஆைாம் மைி 
வநரமுதை் ஒன்பதாம் மைி 
வநரம் ேலரக்கும் பூமிசயங்கும் 
அந்தகாரம் உை்டாயிை்று.

ோற்கு 13:24 அந்நாடக்ைிவை, 
அந்த உபத்திரேத்திை்குப்பின்பு, 
சூரியன் அந்தகாரப்படும், ெந்திரன் 

ஒைிலயக்சகாடாதிருக்கும்;
25 ோனத்தின் நடெ்த்திரங்கை் விழும், 

ோனங்கைிலுை்ை ெத்துேங்களும் 
அலெக்கப்படும்.

லுூக்கா 21:11 பை இடங்கைிை் மகா 
பூமியதிரெ்ச்ிகளும், பஞ்ெங்களும், 
சகாை்லை வநாய்களும் 
உை்டாகும்; ோனத்திலிருந்து 
பயங்கரமான வதாை்ைங்களும் 
சபரிய அலடயாைங்களும் 
உை்டாகும்.

லுூக்கா 21:25 சூரியனிலும் 
ெந்திரனிலும் நடெ்த்திரங்கைிலும் 
அலடயாைங்கை் வதான்றும்; 
பூமியின்வமலுை்ை ஜனங்களுக்குத் 
தத்தைிப்பும் இடுக்கணும் 
உை்டாகும்; ெமுத்திரமும் 
அலைகளும் முைக்கமாயிருக்கும்.

26 ோனத்தின் ெத்துேங்கை் 
அலெக்கப்படும்; ஆதைாை் 
பூமியின்வமை் ேரும் 
ஆபத்துகளுக்குப் பயந்து 
எதிரப்ாரத்்திருக்கிைதினாை் 
மனுேருலடய இருதயம் 
வொரந்்துவபாம்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:19 அை்ைாமலும் உயர 
ோனத்திவை அை்புதங்கலையும், 
தாை பூமியிவை இரத்தம், 
அக்கினி, புலகக்காடாகிய 
அதிெயங்கலையும் காடட்ுவேன்.

20 கரத்்தருலடய சபரிதும் 
பிரகாெமுமான நாை் ேருமுன்வன 
சூரியன் இருைாகவும், ெந்திரன் 
இரத்தமாகவும் மாறும்.

21 அப்சபாழுது 
கரத்்தருலடய நாமத்லதத் 
சதாழுதுசகாை்ளுகிைேசனேவனா 
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அேன் இரடச்ிக்கப்படுோன் என்று 
வதேன் உலரத்திருக்கிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
6:12 அேர ்ஆைாம் முத்திலரலய 
உலடக்கக்கை்வடன்; இவதா, 
பூமி மிகவும் அதிரந்்தது; சூரியன் 
கறுப்புக் கம்பைிலயப்வபாைக் 
கறுத்தது; ெந்திரன் 
இரத்தம்வபாைாயிை்று.

13 அத்திமரமானது 
சபருங்காை்றினாை் 
அலெக்கப்படும்வபாது, அதின் 
காய்கை் உதிருகிைதுவபாை, 
ோனத்தின் நடெ்த்திரங்களும் 
பூமியிவை விழுந்தது.

வமலும் காை்க: #5; #6; #7; ெங்கீதம் 50:15; ஏொயா 
13:9,10; ஏொயா 34:4,5; வயாவேை் 2:10; வயாவேை் 

3:15; ெகரியா 13:9; வராமர ்10:11-14; 1 சகாரிந்தியர ்
1:2.

E21 மேசியா பாேங்கமள 
ேன்னிப்பார்.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H10 சோதான நித்திய 
ராஜ்யத்மதக் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

     
மயாமேல் 3:1 இமதா, 

யூதாவுக்குே் எருசமலமுக்குே் 
உண்டாயிருக்கிற 
சிமறயிருப்மப நான் 
திருப்புே் அந்நாட்களிலுே் 
அக்காலத்திலுே்,

மயாமேல் 3:2-16

மயாமேல் 3:17 என் பரிசுத்த 
பரே்தோகிய சீமயானிமல 
ோசோயிருக்கிற நான் 
உங்கள் மதேனாகிய 
கரத்்தர் என்று அப்வபாழுது 
அறிந்துவகாள்வீரக்ள்; 
அப்வபாழுது எருசமலே் 
பரிசுத்தோயிருக்குே்; 
அந்நியர் இனி 
அமதக்கடந்துமபாேதில்மல.

18 ஜனத்மதக் கூட்டுங்கள், 
சமபமயப் 
பரிசுத்தப்படுத்துங்கள்; 
முதிமயாமரச ்மசருங்கள், 
பிள்மளகமளயுே் பாலுண்கிற 
குைந்மதகமளயுே் கூட்டுங்கள்; 
ேணோளன் தன் அமறமயயுே், 
ேணோட்டி தன் ேமறமேயுே் 
விட்டுப்புறப்படுோரக்ளாக.

19 யூதா புத்திரரின் மதசத்திமல 
குற்றமில்லாத இரத்தத்மதச ்
சிந்தி, அேரக்ளுக்குச ்வசய்த 
வகாடுமேயினிமித்தே் எகிப்து 
பாைாய்ப்மபாகுே்; ஏமதாே் 
பாைான ேனாந்தரோகுே்.

20 ஆனால் யூதாமோ 
சதாகாலோகவுே், எருசமலே் 
தமலமுமற தமலமுமறயாகவுே் 
குடிமயற்றப்பட்டிருக்குே்.

21 நான் தண்டியாேல் விட்டிருந்த 
அேரக்ளுமடய இரத்தப்பழிமயத் 
தண்டியாேல் விமடன்; கரத்்தர் 
சீமயானிமல ோசோயிருக்கிறார.்

தானிமயல் 12:1 உன் ஜனத்தின் 
புத்திரருக்காக நிை்கிை சபரிய 
அதிபதியாகிய மிகாவேை் 
அக்காைத்திவை எழும்புோன். 
யாசதாரு ஜாதியாரும் 
வதான்றினதுமுதை் அக்காைமடட்ும் 
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உை்டாயிராத ஆபத்துக்காைம் 
ேரும்; அக்காைத்திவை புஸ்தகத்திை் 
எழுதியிருக்கிைேரக்ைாகக் 
காைப்படுகிை உன் 
ஜனங்கை் அலனேரும் 
விடுவிக்கப்படுோரக்ை்.

மீகா 4:7 சநாை்டியானேலை 
மீதியான ஜனமாகவும், தூரமாய்த் 
தை்ளுை்டுவபானேலைப் பைத்த 
ஜாதியாகவும் லேப்வபன்; 
அேரக்ை்வபரிை் கரத்்தர ்
சீவயான் பரே்தத்திவை இது 
முதை் என்சைன்லைக்கும் 
ராஜாோயிருப்பார.்

சகரியா 13:1 அந்நாைிவை 
பாேத்லதயும் அழுக்லகயும் நீக்க, 
தாவீதின் குடும்பத்தாருக்கும் 
எருெவைமின் குடிகளுக்கும் 
திைக்கப்படட் ஒரு ஊை்று 
உை்டாயிருக்கும்.

மயாோன் 4:13 இவயசு அேளுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: இந்தத் 
தை்ைீலரக் குடிக்கிைேனுக்கு 
மறுபடியும் தாகமுை்டாகும்.

14 நான் சகாடுக்கும் தை்ைீலரக் 
குடிக்கிைேனுக்வகா ஒருக்காலும் 
தாகமுை்டாகாது; நான் 
அேனுக்குக் சகாடுக்கும் 
தை்ைீர ்அேனுக்குை்வை 
நித்தியஜீேகாைமாய் ஊறுகிை 
நீரூை்ைாயிருக்கும் என்ைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:3 வமலும், பரவைாகத்திலிருந்து 
உை்டான ஒரு சபருஞ்ெத்தத்லதக் 
வகடவ்டன்; அது: இவதா, 
மனுேரக்ைிடத்திவை வதேனுலடய 

ோெஸ்தைமிருக்கிைது, 
அேரக்ைிடத்திவை அேர ்
ோெமாயிருப்பார;் 
அேரக்ளும் அேருலடய 
ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை், 
வதேன்தாவம அேரக்வைாவடகூட 
இருந்து அேரக்ளுலடய 
வதேனாயிருப்பார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:6 அன்றியும், அேர ்என்லன 
வநாக்கி: ஆயிை்று, நான் 
அை்பாவும் ஓசமகாவும், ஆதியும் 
அந்தமுமாயிருக்கிவைன். 
தாகமாயிருக்கிைேனுக்கு நான் 
ஜீேத்தை்ைீரூை்றிை் இைேெமாய்க் 
சகாடுப்வபன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:27 தீடட்ுை்ைதும் 
அருேருப்லபயும் சபாய்லயயும் 
நடப்பிக்கிைதுமாகிய ஒன்றும் 
அதிை் பிரவேசிப்பதிை்லை; 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேரின் 
ஜீேபுஸ்தகத்திை் 
எழுதப்படட்ேரக்ை் மாத்திரம் அதிை் 
பிரவேசிப்பாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:1 பின்பு, பைிங்லகப்வபாை 
சதைிோன ஜீேத்தை்ைீருை்ை 
சுத்தமான நதி வதேனும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேரும் 
இருக்கிை சிங்காெனத்திலிருந்து 
புைப்படட்ுேருகிைலத எனக்குக் 
காை்பித்தான்.

2 நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும், 
நதியின் இருகலரயிலும், 
பன்னிரை்டுவிதமான 
கனிகலைத்தரும் ஜீேவிருடெ்ம் 
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இருந்தது, அது மாதந்வதாறும் தன் 
கனிலயக் சகாடுக்கும்; அந்த 
விருடெ்த்தின் இலைகை் ஜனங்கை் 
ஆவராக்கியமலடகிைதை்கு 
ஏதுோனலேகை்.

3 இனி ஒரு ொபமுமிராது. வதேனும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேரும் இருக்கிை 
சிங்காெனம் அதிலிருக்கும்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #5; உபாகமம் 30:3; 2 
நாைாகமம் 6:36-39; ஏொயா 4:3-6; ஏொயா 11:11-16; 
ஏொயா 19:1-15; ஏொயா 33:20-22; ஏொயா 41:17-20; 
ஏொயா 52:1; ஏொயா 55:12,13; எவரமியா 16:15,16; 

எவரமியா 23:3-8; எவரமியா 30:3,18; எவரமியா 31:23-
25; எவரமியா 49:17; புைம்பை் 4:21,22; எவெக்கிவயை் 

35:1-15; எவெக்கிவயை் 36:25-38; எவெக்கிவயை் 
37:21-28; எவெக்கிவயை் 39:25-29; எவெக்கிவயை் 43:12; 

எவெக்கிவயை் 47:1-12; வயாவேை் 2:27; ஆவமாஸ் 
9:13-15; செப்பனியா 3:14-20; ெகரியா 8:3; ெகரியா 

10:10-12; ெகரியா 14:8,9,18-21; மை்கியா 1:3,4.

வயாவேை்



551

F08 மேசியாவின் ேரணே் குறித்த 
விேரங்கள்.

ஆமோஸ் 8:9 அந்நாளிமல நான் 
ேத்தியானத்திமல சூரியமன 
அஸ்தமிக்கப்பண்ணி 
பட்டப்பகலிமல மதசத்மத 
அந்தகாரப்படுத்தி,

ேத்மதயு 27:45 ஆைாம் மைி 
வநரமுதை் ஒன்பதாம் மைி 
வநரம் ேலரக்கும் பூமிசயங்கும் 
அந்தகாரம் உை்டாயிை்று.

வமலும் காை்க: ஆவமாஸ் 4:13; ஆவமாஸ் 5:8.

E22 மேசியாவின் ஊழியர்கள் 
ஆசீர்ேதிக்கப்படுோர்கள்.

ஆமோஸ் 8:11 இமதா, நான் 
மதசத்தின்மேல் பஞ்சத்மத 
அனுப்புே் நாட்கள் ேருே்; 
ஆகாரக் குமறவினால் 
உண்டாகிய பஞ்சேல்ல, 
ஜலக்குமறவினால் உண்டாகிய 
தாகமுேல்ல, கரத்்தருமடய 
ேசனே் மகட்கக் கிமடயாத 
பஞ்சத்மத அனுப்புமேன் 
என்று கரத்்தராகிய ஆண்டேர் 
வசால்லுகிறார.்

ேத்மதயு 4:25 கலிவையாவிலும், 
சதக்கப்வபாலியிலும், 
எருெவைமிலும், யூவதயாவிலும், 
வயாரத்ானுக்கு அப்புைத்திலும் 
இருந்த திரைான ஜனங்கை் ேந்து, 
அேருக்குப் பின்சென்ைாரக்ை்.

ேத்மதயு 7:28 இவயசு இந்த 

ோரத்்லதகலைெ ்சொை்லி 
முடித்தவபாது, அேர ்
வேதபாரகலரப்வபாை் 
வபாதியாமை், 
அதிகாரமுலடயேராய் 
அேரக்ளுக்குப் வபாதித்தபடியாை்,

ேத்மதயு 8:1 அேர ்மலையிலிருந்து 
இைங்கினவபாது, திரைான 
ஜனங்கை் அேருக்குப் பின் 
சென்ைாரக்ை்.

ேத்மதயு 9:36 அேர,் திரைான 
ஜனங்கலைக் கை்டசபாழுது, 
அேரக்ை் வமய்ப்பனிை்ைாத 
ஆடுகலைப்வபாைத் 
சதாய்ந்துவபானேரக்ளும் 
சிதைடிக்கப்படட்ேரக்ளுமாய் 
இருந்தபடியாை், அேரக்ை்வமை் 
மனதுருகி,

ேத்மதயு 12:23 ஜனங்கசைை்ைாரும் 
ஆெெ்ரியப்படட்ு: தாவீதின் குமாரன் 
இேரத்ாவனா? என்ைாரக்ை்.

ேத்மதயு 13:34 இலேகலைசயை்ைாம் 
இவயசு ஜனங்கவைாவட 
உேலமகைாகப் வபசினார.் 
உேலமகைினாவையன்றி, 
அேரக்வைாவட வபெவிை்லை.

ேத்மதயு 21:11 அதை்கு 
ஜனங்கை்: கலிவையாவிலுை்ை 
நாெவரத்திலிருந்து ேந்த 
தீரக்்கதரிசியாகிய இவயசு 
என்ைாரக்ை்.

ேத்மதயு 22:33 ஜனங்கை் 
இலதக் வகடட்ு, அேருலடய 
வபாதகத்லதக்குறித்து 
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ஆெெ்ரியப்படட்ாரக்ை்.

வமலும் காை்க: மத்வதயு 9:33; மத்வதயு 12:15; 
மத்வதயு 13:2; மத்வதயு 14:13; மத்வதயு 15:30,31; 

மாை்கு 10:1; லுூக்கா 4:42; லுூக்கா 5:15; லுூக்கா 
9:11.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

E20 மேசியா ஒரு புதிய 
உடன்படிக்மகமய 
ஏற்படுத்துோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஆமோஸ் 9:11 ஏமதாமில் 
மீதியானேரக்மளயுே் என் நாேே் 
விளங்கிய சகல ஜாதிகமளயுே் 
ேசோக்கிக்வகாள்ளுே்படிக்கு,

12 அந்நாளிமல விழுந்துமபான 
தாவீதின் கூடாரத்மத நான் 
திருே்ப எடுப்பித்து, அதின் 
திறப்புகமள அமடத்து, 
அதில் பழுதாய்ப்மபானமதச ்
சீர்ப்படுத்தி, 
பூரே்நாட்களிலிருந்ததுமபால 
அமத ஸ்தாபிப்மபவனன்று 
இமதச ்வசய்கிற கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

13 இமதா உழுகிறேன் 
அறுக்கிறேமனயுே், 
திராட்சப்பைங்கமள 
ஆமலயாடுகிறேன் 
விமதக்கிறேமனயுே் 
வதாடர்ந்துபிடித்து, 
பரே்தங்கள் திராட்சரசோய் 

ேடிகிறதுே், மேடுகவளல்லாே் 
கமரகிறதுோன நாட்கள்ேருே் 
என்று கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

14 என் ஜனோகிய இஸ்ரமேலின் 
சிமறயிருப்மபத் திருப்புமேன்; 
அேரக்ள் பாைான நகரங்கமளக் 
கட்டி, அமேகளில் குடியிருந்து, 
திராட்சத்மதாட்டங்கமள நாட்டி, 
அமேகளுமடய பைரசத்மதக் 
குடித்து, மதாட்டங்கமள 
உண்டாக்கி, அமேகளின் 
கனிகமளப் புசிப்பாரக்ள்.

15 அேரக்மள அேரக்ள் 
மதசத்திமல நாட்டுமேன்; நான் 
அேரக்ளுக்குக் வகாடுத்த 
மதசத்திலிருந்து அேரக்ள் இனிப் 
பிடுங்கப்படுேதில்மலவயன்று 
உன் மதேனாகிய கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார் என்றார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
15:14 வதேன் 
புைஜாதிகைினின்று தமது 
நாமத்திை்காக ஒரு ஜனத்லதத் 
சதரிந்துசகாை்ளும்படி முதை்முதை் 
அேரக்ளுக்குக் கடாடச்ித்தருைின 
விதத்லதெ ்சிமிவயான் விேரித்துெ ்
சொன்னாவர.

15 அதை்குத் தீரக்்கதரிசிகளுலடய 
ோக்கியங்களும் ஒத்திருக்கிைது.

16 எப்படிசயனிை், மை்ை மனுேரும், 
என்னுலடய நாமந்தரிக்கப்படும் 
ெகை ஜாதிகளும், கரத்்தலரத் 
வதடும்படிக்கு,

17 நான் இதை்குப்பின்பு திரும்பிேந்து, 
விழுந்துவபான தாவீதின் 
கூடாரத்லத மறுபடியும் எடுப்பித்து, 
அதிவை பழுதாய்ப்வபானலேகலை 
மறுபடியும் சீரப்்படுத்தி, அலதெ ்
செே்லேயாக நிறுத்துவேன் என்று 

ஆவமாஸ்



553

இலேகலைசயை்ைாஞ் செய்கிை 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார ்என்று 
எழுதியிருக்கிைது.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; ஏொயா 11:14; 
ஏொயா 14:1,2; ஒபதியா 1:8.
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H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஒபதியா 1:17 ஆனாலுே் 
சீமயான் பரே்தத்திமல 
தப்பியிருப்பார் உண்டு, அேரக்ள் 
பரிசுத்தோயிருப்பாரக்ள்; 
யாக்மகாபின் ேே்சத்தார் 
தங்களுமடய சுதந்தரங்கமளச ்
சுதந்தரித்துக்வகாள்ோரக்ள்.

18 யாக்மகாபு ேே்சத்தார் 
அக்கினியுே், மயாமசப்பு 
ேே்சத்தார் அக்கினி 
ஜுோமலயுோயிருப்பாரக்ள்; 
ஏசா ேே்சத்தாமரா மேக்மகால் 
துருே்பாயிருப்பாரக்ள்; 
அேரக்ள் இேரக்மளக் 
வகாளுத்தி, ஏசாவின் ேே்சத்தில் 
மீதியிராதபடி இேரக்மளப் 
பட்சிப்பாரக்ள்; கரத்்தர் இமதச ்
வசான்னார.்

19 வதன்மதசத்தார் 
ஏசாவின் ேமலமயயுே், 
சேனான மதசத்தார் 
வபலிஸ்தரின் மதசத்மதயுே் 
சுதந்தரித்துக்வகாள்ோரக்ள்; 
அேரக்ள் எப்பிராயீமின் 
நாட்மடயுே், 
சோரியாவின் நாட்மடயுே் 
சுதந்தரித்துக்வகாள்ோரக்ள்; 
வபன்யமீன் ேனுஷர் 
கீமலயாத்மதயுே் 
சுதந்தரித்துக்வகாள்ோரக்ள்.

20 சர்பாத்ேட்டுே் 
கானானியருக்குள்மள 
சிமறப்பட்டுப்மபான 
இஸ்ரமேல் புத்திரராகிய இந்தச ்

மசமனமயயுே் மசப்பாராத்தில் 
சிமறப்பட்டுப்மபான 
எருசமலே் நகரத்தாருே் 
வதன்திமசப் பட்டணங்கமளச ்
சுதந்தரித்துக்வகாள்ோரக்ள்.

21 ஏசாவின் பரே்தத்மத 
நியாயந்தீர்ப்பதற்காக 
இரட்சகரக்ள் 
சீமயான்பரே்தத்தில் 
ேந்மதறுோரக்ள்; அப்வபாழுது 
ராஜ்யே் கரத்்தருமடயதாய் 
இருக்குே்.

சங்கீதே் 2:6 நான் என்னுலடய 
பரிசுத்தபரே்தமாகிய 
சீவயான்மீதிை் என்னுலடய 
ராஜாலே அபிவேகம்பை்ைி 
லேத்வதன் என்ைார.்

சங்கீதே் 102:15 கரத்்தர ்
சீவயாலனக் கடட்ி தமது 
மகிலமயிை் சேைிப்படுோர.்

ஏசாயா 24:23 அப்சபாழுது 
வெலனகைின் கரத்்தர ்சீவயான் 
மலையிலும் எருெவைமிலும் 
ஆளுலகசெய்ேதாை், 
ெந்திரன் கைங்கும், சூரியன் 
நாைமலடயும்; அேருலடய 
மூப்பரக்ளுக்கு முன்பாக மகிலம 
உை்டாயிருக்கும்.

லுூக்கா 
1:32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
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என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

எபிவரயர் 12:22 நீங்கவைா 
சீவயான் மலையினிடத்திை்கும், 
ஜீேனுை்ை வதேனுலடய 
நகரமாகிய பரம 
எருெவைமினிடத்திை்கும், 
ஆயிரம் பதினாயிரமான 
வதேதூதரக்ைினிடத்திை்கும்,

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
14:1 பின்பு நான் பாரத்்தவபாது, 
இவதா, சீவயான் மலையின்வமை் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேலரயும், 
அேவராவடகூட அேருலடய 
பிதாவின் நாமம் தங்கை் 
சநை்றிகைிை் எழுதப்படட்ிருந்த 
இைடெ்த்து நாை்பத்து 
நாைாரயிரம்வபலரயும் 
நிை்கக்கை்வடன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:27 தீடட்ுை்ைதும் 
அருேருப்லபயும் சபாய்லயயும் 
நடப்பிக்கிைதுமாகிய ஒன்றும் 
அதிை் பிரவேசிப்பதிை்லை; 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேரின் 

ஜீேபுஸ்தகத்திை் 
எழுதப்படட்ேரக்ை் மாத்திரம் அதிை் 
பிரவேசிப்பாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5.

ஒபதியா
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G01 மேசியாவின் உயிர்த்வதழுதல் 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

மயானா 1:17 மயானாமே 
விழுங்குே்படி ஒரு 
வபரிய மீமனக் கரத்்தர் 
ஆயத்தப்படுத்தியிருந்தார;் 
அந்த மீன் ேயிற்றிமல மயானா 
இராப்பகல் மூன்றுநாள் 
இருந்தான்.

மயானா 2:2 என் வநருக்கத்தில் 
நான் கரத்்தமர மநாக்கிக் 
கூப்பிட்மடன்; அேர் எனக்கு 
உத்தரவு அருளினார;் நான் 
பாதாளத்தின் ேயிற்றிலிருந்து 
கூக்குரலிட்மடன், நீர் என் 
சத்தத்மதக் மகட்டீர.்

3 சமுத்திரத்தின் நடுமேயோகிய 
ஆைத்திமல நீர் என்மனத் 
தள்ளிவிட்டீர;் நீமராட்டே் 
என்மனச ்சூை்ந்துவகாண்டது; 
உே்முமடய வேள்ளங்களுே் 
அமலகளுே் எல்லாே் என்மேல் 
புரண்டது.

4 நான் உேது கண்களுக்கு எதிமர 
இராதபடிக்குத் தள்ளப்பட்மடன்; 
ஆகிலுே் இன்னமுே் உே்முமடய 
பரிசுத்த ஆலயத்மத 
மநாக்குமேன் என்மறன்.

5 தண்ணரீக்ள் பிராணபரியந்தே் 
என்மன வநருக்கினது; 
ஆழி என்மனசச்ூை்ந்தது; 
கடற்பாசி என் தமலமயச ்
சுற்றிக்வகாண்டது.

6 பரே்தங்களின் அடிோரங்கள் 
பரியந்தமுே் இறங்கிமனன்; 
பூமியின் தாை்ப்பாள்கள் 
என்வறன்மறக்குே் என்மன 
அமடக்கிறதாயிருந்தது; 

ஆனாலுே் என் மதேனாகிய 
கரத்்தாமே, நீர் என் பிராணமன 
அழிவுக்குத் தப்புவித்தீர.்

7 என் ஆத்துோ என்னில் 
வதாய்ந்துமபாமகயில் கரத்்தமர 
நிமனத்மதன்; அப்வபாழுது என் 
விண்ணப்பே் உேது பரிசுத்த 
ஆலயத்திமல உே்மிடத்தில் ேந்து 
மசர்ந்தது.

ேத்மதயு 12:39 அேரக்ளுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: இந்தப் 
சபாை்ைாத விபொரெ ்
ெந்ததியார ்அலடயாைத்லதத் 
வதடுகிைாரக்ை்; ஆனாலும் 
வயானா தீரக்்கத்தரிசியின் 
அலடயாைவமயன்றி வேவை 
அலடயாைம் இேரக்ளுக்குக் 
சகாடுக்கப்படுேதிை்லை.

40 வயானா இரவும் பகலும் 
மூன்றுநாை் ஒரு சபரிய மீனின் 
ேயிை்றிை் இருந்தது வபாை, 
மனுேகுமாரனும் இரவும் பகலும் 
மூன்றுநாை் பூமியின் இருதயத்திை் 
இருப்பார.்

41 வயானாவின் பிரெங்கத்லதக் 
வகடட்ு நினிவே படட்ைத்தார ்
மனந்திரும்பினாரக்ை். இவதா, 
வயானாவிலும் சபரியேர ்
இங்வக இருக்கிைார.் ஆதைாை் 
நியாயத்தீரப்்புநாைிவை 
நினிவே படட்ைத்தார ்இந்தெ ்
ெந்ததியாவராசடழுந்து 
நின்று இேரக்ை்வமை் 
குை்ைஞ்சுமத்துோரக்ை்.

ேத்மதயு 16:4 இந்தப் சபாை்ைாத 
விபொர ெந்ததியார ்
அலடயாைம் வதடுகிைாரக்ை்; 
வயானா தீரக்்கதரிசியின் 

வயானா
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அலடயாைவமயன்றி வேவை 
அலடயாைம் இேரக்ளுக்குக் 
சகாடுக்கப்படுேதிை்லை என்று 
சொை்லி, அேரக்லைவிடட்ுப் 
புைப்படட்ுப்வபானார.்

வமலும் காை்க: ஆதியாகமம் 22:4; 2 இராஜாக்கை் 
20:8; ெங்கீதம் 27:13; ெங்கீதம் 42:7; ெங்கீதம் 66:11,12; 

ெங்கீதம் 68:20; ெங்கீதம் 69:1,2.

வயானா
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B06 மேசியா நல்ல மேய்ப்பர்.
B16 மேசியாவின் ேல்லமேயுே் 

அதிகாரமுே்.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.
H09 அேரது ஜனங்களின் 

எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

மீகா 2:12 யாக்மகாபின் 
ஜனங்கமள, உங்கவளல்லாமரயுே் 
நான் நிசச்யோய்க் 
கூட்டுமேன், இஸ்ரமேலில் 
மீதியானேரக்மள நிசச்யோய்ச ்
மசர்ப்மபன்; மபாஸ்றாவின் 
ஆடுகமளப்மபால் அேரக்மள 
ஏகக்கூட்டோக்குமேன், தன் 
வதாழுேத்துக்குள்மள மசர்ந்த 
ேந்மதக்குச ்சோனோய் 
ஜனத்திரளினாமல இமரசச்ல் 
உண்டாகுே்.

13 தமடகமள நீக்கிப்மபாடுகிறேர் 
அேரக்ளுக்கு முன்பாக 
நடந்துமபாகிறார;் 
அேரக்ள் தமடகமள நீக்கி, 
ோசலால் உட்பிரமேசித்துக் 
கடந்துமபாோரக்ள்; அேரக்ள் 
ராஜா அேரக்ளுக்கு முன்பாகப் 
மபாோர,் கரத்்தர் அேரக்ள் 
முன்னணியில் நடந்துமபாோர.்

ஏசாயா 42:13 கரத்்தர ்
பராக்கிரமொலிலயப்வபாை் 
புைப்படட்ு, யுத்தவீரலனப்வபாை் 
லேராக்கியமூை்டு, முைங்கிக் 
சகரெ்ச்ித்து, தம்முலடய 
ெத்துருக்கலை வமை்சகாை்ளுோர.்

ஏசாயா 55:4 இவதா, அேலர 
ஜனக்கூடட்ங்களுக்குெ ்

ொடச்ியாகவும், ஜனங்களுக்குத் 
தலைேராகவும் அதிபதியாகவும் 
ஏை்படுத்திவனன்.

1 வகாரிந்தியர் 15:25 எை்ைாெ ்
ெத்துருக்கலையும் தமது பாதத்திை்குக் 
கீைாக்கிப்வபாடும்ேலரக்கும், அேர ்
ஆளுலகசெய்யவேை்டியது.

எபிவரயர் 2:9 என்ைாலும், 
வதேனுலடய கிருலபயினாை் 
ஒே்சோருேருக்காகவும், 
மரைத்லத ருசிபாரக்்கும்படிக்கு 
வதேதூதரிலும் ெை்றுெ ்
சிறியேராக்கப்படட்ிருந்த இவயசு 
மரைத்லத உத்தரித்ததினிமித்தம் 
மகிலமயினாலும் கனத்தினாலும் 
முடிசூடட்ப்படட்லதக் 
காை்கிவைாம்.

10 ஏசனன்ைாை் தமக்காகவும் 
தம்மாவையும் ெகைத்லதயும் 
உை்டாக்கினேர,் 
அவநகம் பிை்லைகலை 
மகிலமயிை் சகாை்டுேந்து 
வெரக்்லகயிை் அேரக்ளுலடய 
இரடச்ிப்பின் அதிபதிலய 
உபேத்திரேங்கைினாவை 
பூரைப்படுத்துகிைது 
அேருக்வகை்ைதாயிருந்தது.

எபிவரயர் 2:14 ஆதைாை், பிை்லைகை் 
மாம்ெத்லதயும் இரத்தத்லதயும் 
உலடயேரக்ைாயிருக்க, 
அேரும் அேரக்லைப்வபாை 
மாம்ெத்லதயும் இரத்தத்லதயும் 
உலடயேரானார;் மரைத்துக்கு 
அதிகாரியாகிய பிொொனேலனத் 
தமது மரைத்தினாவை 
அழிக்கும்படிக்கும்,

15 ஜீேகாைசமை்ைாம் 

மீகா
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மரைபயத்தினாவை 
அடிலமத்தனத்திை்குை்ைானேரக்ை் 
யாேலரயும் 
விடுதலைபை்ணும்படிக்கும் 
அப்படியானார.்

எபிவரயர் 6:20 நமக்கு 
முன்வனாடினேராகிய இவயசு 
சமை்கிவெவதக்கின் 
முலைலமயின்படி நித்திய பிரதான 
ஆொரியராய் நமக்காக அந்தத் 
திலரக்குை் பிரவேசித்திருக்கிைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
6:2 நான் பாரத்்தவபாது, இவதா, 
ஒரு சேை்லைக்குதிலரலயக் 
கை்வடன்; அதின்வமை் 
ஏறியிருந்தேன் விை்லைப் 
பிடித்திருந்தான்; அேனுக்கு 
ஒரு கிரீடங் சகாடுக்கப்படட்து; 
அேன் சஜயிக்கிைேனாகவும் 
சஜயிப்பேனாகவும் புைப்படட்ான்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 7:17 
சிங்காெனத்தின் மத்தியிலிருக்கிை 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேவர 
இேரக்லைவமய்த்து, 
இேரக்லை ஜீேத்தை்ைீருை்ை 
ஊை்றுகைை்லடக்கு நடத்துோர;் 
வதேன்தாவம இேரக்ளுலடய 
கை்ைீர ்யாலேயும் துலடப்பார ்
என்ைான்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
17:14 இேரக்ை் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருடவன 
யுத்தம்பை்ணுோரக்ை், 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேர ்
கரத்்தாதி கரத்்தரும் ராஜாதி 
ராஜாவுமாயிருக்கிைபடியாை் 

அேரக்லை சஜயிப்பார;் 
அேவராடுகூட இருக்கிைேரக்ை் 
அலைக்கப்படட்ேரக்ளும் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்ேரக்ளும் 
உை்லமயுை்ைேரக்ளுமாயிருக்கி
ைாரக்ை் என்ைான்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; வயாோன் 10:27-
30; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 19:13-17.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

மீகா 4:1 ஆனாலுே், கமடசி 
நாட்களில் கரத்்தருமடய 
ஆலயோகிய பரே்தே் 
பரே்தங்களின் வகாடுமுடியில் 
ஸ்தாபிக்கப்பட்டு, ேமலகளுக்கு 
மேலாய் உயரத்்தப்பட்டிருக்குே், 
எல்லா ஜாதிகளுே் 
அதினிடத்திற்கு ஓடிேருோரக்ள்.

2 திரளான ஜாதிகள் 
புறப்பட்டுேந்து: நாே் 
கரத்்தரின் பரே்தத்துக்குே், 
யாக்மகாபின் மதேனுமடய 
ஆலயத்துக்குே் மபாமோே் 
ோருங்கள்; அேர் தேது 
ேழிகமள நேக்குப் மபாதிப்பார,் 
நாே் அேர் பாமதகளில் 
நடப்மபாவேன்பாரக்ள்; 
ஏவனனில் சீமயானிலிருந்து 
மேதமுே், எருசமலமிலிருந்து 
கரத்்தரின் ேசனமுே் 
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வேளிப்படுே்.
3 அேர் திரளான ஜனங்களுக்குள் 

நியாயந்தீரத்்து, தூரத்திலுள்ள 
பலத்த ஜாதிகமளக் 
கடிந்துவகாள்ளுோர;் 
அப்வபாழுது அேரக்ள் 
தங்கள் பட்டயங்கமள 
ேண்வேட்டிகளாகவுே், தங்கள் 
ஈட்டிகமள அறிோள்களாகவுே் 
அடிப்பாரக்ள்; ஒரு ஜாதிக்கு 
விமராதோய் ேறுஜாதி பட்டயே் 
எடுப்பதில்மல; இனி அேரக்ள் 
யுத்தத்மதக் கற்பதுமில்மல.

4 அேனேன் தன்தன் 
திராட்சசவ்சடியின் நிைலிலுே், 
தன்தன் அத்திேரத்தின் 
நிைலிலுே் பயப்படுத்துோர் 
இல்லாேல் உட்காருோன்; 
மசமனகளுமடய கரத்்தரின் 
ோய் இமதச ்வசால்லிற்று.

7 வநாண்டியானேமள மீதியான 
ஜனோகவுே், தூரோய்த் 
தள்ளுண்டுமபானேமளப் பலத்த 
ஜாதியாகவுே் மேப்மபன்; 
அேரக்ள்மபரில் கரத்்தர் 
சீமயான் பரே்தத்திமல இது 
முதல் என்வறன்மறக்குே் 
ராஜாோயிருப்பார.்

ஏசாயா 2:2 கலடசிநாடக்ைிை் 
கரத்்தருலடய ஆையமாகிய 
பரே்தம் பரே்தங்கைின் 
சகாடுமுடியிை் ஸ்தாபிக்கப்படட்ு, 
மலைகளுக்கு வமைாய் 
உயரத்்தப்படும்; எை்ைா ஜாதிகளும் 
அதை்கு ஓடிேருோரக்ை்.

3 திரைான ஜனங்கை் புைப்படட்ு 
ேந்து: நாம் கரத்்தரின் 
பரே்தத்துக்கும் யாக்வகாபின் 

வதேனுலடய ஆையத்துக்கும் 
வபாவோம் ோருங்கை்; அேர ்தமது 
ேழிகலை நமக்குப் வபாதிப்பார,் 
நாம் அேர ்பாலதகைிை் 
நடப்வபாம் என்பாரக்ை்; ஏசனனிை் 
சீவயானிலிருந்து வேதமும், 
எருெவைமிலிருந்து கரத்்தரின் 
ேெனமும் சேைிப்படும்.

4 அேர ்ஜாதிகளுக்குை் நியாயம் 
தீரத்்து, திரைான ஜனங்கலைக் 
கடிந்துசகாை்ோர;் அப்சபாழுது 
அேரக்ை் தங்கை் படட்யங்கலை 
மை்சேடட்ிகைாகவும் 
தங்கை் ஈடட்ிகலை 
அரிோை்கைாகவும் அடிப்பாரக்ை்; 
ஜாதிக்குவிவராதமாய் ஜாதி 
படட்யம் எடுப்பதிை்லை, 
இனி அேரக்ை் யுத்தத்லதக் 
கை்பதுமிை்லை.

5 யாக்வகாபின் ேம்ெத்தாவர, 
கரத்்தரின் சேைிெெ்த்திவை 
நடப்வபாம் ோருங்கை்.

லுூக்கா 1:33 அேர ்யாக்வகாபின் 
குடும்பத்தாலர என்சைன்லைக்கும் 
அரொளுோர;் அேருலடய 
ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது என்ைான்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
17:31 வமலும் ஒரு 
நாலைக் குறித்திருக்கிைார;் 
அதிவை அேர ்தாம் நியமித்த 
மனுேலனக்சகாை்டு, 
பூவைாகத்லத நீதியாய் 
நியாயந்தீரப்்பார;் அந்த 
மனுேலன மரித்வதாரிலிருந்து 
எழுப்பினதினாவை அதின் 
நிெெ்யத்லத எை்ைாருக்கும் 
விைங்கப்பை்ைினார ்என்ைான்.
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மராேர் 11:5 அப்படிப்வபாை 
இக்காைத்திவையும் 
கிருலபயினாவை உை்டாகும் 
சதரிந்துசகாை்ளுதலின்படி ஒரு 
பங்கு மீதியாயிருக்கிைது.

6 அது கிருலபயினாவை 
உை்டாயிருந்தாை் 
கிரிலயகைினாவை உை்டாயிராது; 
அப்படியை்ைசேன்ைாை், 
கிருலபயானது கிருலபயை்ைவே. 
அன்றியும் அது கிரிலயகைினாவை 
உை்டாயிருந்தாை் 
அது கிருலபயாயிராது; 
அப்படியை்ைசேன்ைாை், 
கிரிலயயானது கிரிலயயை்ைவே.

மராேர் 11:25 வமலும், ெவகாதரவர, 
நீங்கை் உங்கலைவய 
புத்திமான்கசைன்று 
எை்ைாதபடிக்கு ஒரு 
இரகசியத்லத நீங்கை் 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கிவைன்; 
அசதன்னசேனிை், 
புைஜாதியாருலடய நிலைவு 
உை்டாகும்ேலரக்கும் 
இஸ்ரவேைரிசைாரு பங்குக்குக் 
கடினமான மனதுை்டாயிருக்கும்.

26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

27 நான் அேரக்ளுலடய 
பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; மத்வதயு 
25:31,32; வயாோன் 5:22-29; அப்வபாஸ்தைருலடய 

நடபடிகை் 4:32-35.

F13 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 
துன்பங்கள் குறித்த விேரங்கள்.

மீகா 5:1 மசமனகமளயுமடய 
நகரமே, இப்மபாது 
தண்டுதண்டாகக் கூடிக்வகாள்; 
நேக்கு விமராதோக முற்றிக்மக 
மபாடப்படுே்; இஸ்ரமேலுமடய 
நியாயாதிபதிமயக் மகாலினால் 
கன்னத்திமல அடிப்பாரக்ள்.

ேத்மதயு 26:67 அப்சபாழுது, 
அேருலடய முகத்திை் துப்பி, 
அேலரக் குடட்ினாரக்ை்; சிைர ்
அேலரக் கன்னத்திை் அலைந்து:

68 கிறிஸ்துவே, உம்லம அடித்தேன் 
யார?் அலத ஞானதிருே்டியினாை் 
எங்களுக்குெ ்சொை்லும் 
என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 33:22; புைம்பை் 3:30; 
மத்வதயு 27:30; வயாோன் 18:22; வயாோன் 19:3.
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A04 மேசியா நித்தியத்திலிருந்து 
இருக்கின்றேர்.

C03 மேசியாவின் பிறந்த இடே்.

மீகா 5:2 எப்பிராத்தா 
என்னப்பட்ட வபத்லமகமே, 
நீ யூமதயாவிலுள்ள 
ஆயிரங்களுக்குள்மள 
சிறியதாயிருந்துே், 
இஸ்ரமேமல ஆளப்மபாகிறேர் 
உன்னிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு 
என்னிடத்தில் ேருோர;் 
அேருமடய புறப்படுதல் அநாதி 
நாட்களாகிய பூரே்த்தினுமடயது.

ேத்மதயு 2:4 அேன் பிரதான 
ஆொரியர ்ஜனத்தின் வேதபாரகர ்
எை்ைாலரயும் கூடி ேரெச்ெய்து: 
கிறிஸ்துோனேர ்எங்வக 
பிைப்பார ்என்று அேரக்ைிடத்திை் 
விொரித்தான்.

5 அதை்கு அேரக்ை்: யூவதயாவிலுை்ை 
சபத்ைவகமிவை பிைப்பார;் 
அவதசனன்ைாை்:

6 யூவதயா வதெத்திலுை்ை 
சபத்ைவகவம, யூதாவின் 
பிரபுக்கைிை் நீ சிறியதை்ை; 
என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலை 
ஆளும் பிரபு உன்னிடத்திை் 
இருந்து புைப்படுோர ்
என்று, தீரக்்கதரிசியினாை் 
எழுதப்படட்ிருக்கிைது என்ைாரக்ை்.

லுூக்கா 1:31 இவதா, நீ 
கரப்்பேதியாகி ஒரு குமாரலனப் 
சபறுோய்; அேருக்கு இவயசு என்று 
வபரிடுோயாக.

32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 

வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

லுூக்கா 2:4 அப்சபாழுது 
வயாவெப்பும், தான் தாவீதின் 
ேம்ெத்தானும் குடும்பத்தானு
மாயிருந்தபடியினாவை, தனக்கு 
மலனவியாக நியமிக்கப்படட்ுக் 
கரப்்பேதியான மரியாளுடவன 
குடிமதிப்சபழுதப்படும்படி,

5 கலிவையா நாடட்ிலுை்ை 
நாெவரத்தூரிலிருந்து யூவதயா 
நாடட்ிலுை்ை சபத்ைவகம் என்னும் 
தாவீதின் ஊருக்குப்வபானான்.

6 அே்விடத்திவை அேரக்ை் 
இருக்லகயிை், அேளுக்குப் 
பிரெேகாைம் வநரிடட்து.

7 அேை் தன் முதை்வபைான 
குமாரலனப்சபை்று, 
ெத்திரத்திவை அேரக்ளுக்கு 
இடமிை்ைாதிருந்தபடியினாை், 
பிை்லைலயத் துைிகைிை் சுை்றி, 
முன்னலையிவை கிடத்தினாை்.

மயாோன் 1:1 ஆதியிவை ோரத்்லத 
இருந்தது, அந்த ோரத்்லத 
வதேனிடத்திலிருந்தது, அந்த 
ோரத்்லத வதேனாயிருந்தது.

மயாோன் 7:41 வேறுசிைர:் இேர ்
கிறிஸ்து என்ைாரக்ை். வேறுசிைர:் 
கிறிஸ்து கலிவையாவிவிருந்தா 
ேருோர?்

42 தாவீதின் ெந்ததியிலும், 
தாவீது இருந்த சபத்ைவகம் 
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ஊரிலுமிருந்து கிறிஸ்து 
ேருோர ்என்று வேதோக்கியம் 
சொை்ைவிை்லையா என்ைாரக்ை்.

1 மபதுரு 1:20 அேர ்
உைகத்வதாை்ைத்திை்கு முன்வன 
குறிக்கப்படட்ேராயிருந்து, 
தமது மூைமாய் வதேன்வமை் 
விசுோெமாயிருக்கிை 
உங்களுக்காக இந்தக் 
கலடசிக்காைங்கைிை் 
சேைிப்படட்ார.்

21 உங்கை் விசுோெமும் 
நம்பிக்லகயும் 
வதேன்வமலிருக்கும்படி, அேலர 
மரித்வதாரிலிருந்து எழுப்பி, 
அேருக்கு மகிலமலயக் 
சகாடுத்தார.்

வமலும் காை்க: ரூத் 4:11; 1 நாைாகமம் 4:4; 
ெங்கீதம் 102:25-27; ெங்கீதம் 132:6; நீதிசமாழிகை் 

8:22-31; ஏொயா 9:6,7; ஏொயா 11:1; ஏொயா 53:2; 
எவெக்கிவயை் 17:22-24; எவெக்கிவயை் 34:23,24; 

எவெக்கிவயை் 37:22-25; ஆவமாஸ் 9:11; ெகரியா 9:9; 
லுூக்கா 23:38; வயாோன் 1:1-3; வயாோன் 19:14-22; 

எபிசரயர ்13:8; வயாோன் 1:1; சேைிப்படுத்தின 
விவெேம் 1:11-18; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 

19:16; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 21:6.

B12 மேசியாவின் பரிபூரணத்துேே்.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.

மீகா 5:3 ஆனாலுே் பிரசவி-
க்கிறேள் பிரசவிக்கிறேட்டுே் 
அேரக்மள ஒப்புக்வகாடுப்பார;் 
அப்வபாழுது அேருமடய சமகாத-
ரரில் மீதியானேரக்ள் இஸ்ரமேல் 
புத்திரமராடுங்கூடத் திருே்புோ-
ரக்ள்.

4 அேர் நின்றுவகாண்டு, கரத்்தரு-
மடய பலத்மதாடுே் தே்முமடய 

மதேனாகிய கரத்்தருமடய நா-
ேத்தின் ேகத்துேத்மதாடுே் மே-
ய்ப்பார;் ஆமகயால் அேரக்ள் நி-
மலத்திருப்பாரக்ள்; அேர் இனிப் 
பூமியின் எல்மலகள் பரியந்தமுே் 
ேகிமேப்படுோர.்

ேத்மதயு 1:21 அேை் ஒரு 
குமாரலனப் சபறுோை், அேருக்கு 
இவயசு என்று வபரிடுோயாக; 
ஏசனனிை் அேர ்தமது ஜனங்கைின் 
பாேங்கலை நீக்கி அேரக்லை 
இரடச்ிப்பார ்என்ைான்.

லுூக்கா 
1:32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

மயாோன் 10:16 இந்தத் 
சதாழுேத்திலுை்ைலேகைை்ைாமை் 
வேவை ஆடுகளும் எனக்கு 
உை்டு; அலேகலையும் 
நான் சகாை்டுேரவேை்டும், 
அலேகை் என் ெத்தத்துக்குெ ்
செவிசகாடுக்கும். அப்சபாழுது 
ஒவர மந்லதயும் ஒவர 
வமய்ப்பனுமாகும்.

மயாோன் 10:27 என் 
ஆடுகை் என் ெத்தத்திை்குெ ்
செவிசகாடுக்கிைது; நான் 
அலேகலை அறிந்திருக்கிவைன், 
அலேகை் எனக்குப் 
பின்செை்லுகிைது.

28 நான் அலேகளுக்கு 
நித்தியஜீேலனக் சகாடுக்கிவைன்; 
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அலேகை் ஒருக்காலும் 
சகடட்ுப்வபாேதிை்லை, ஒருேனும் 
அலேகலை என் லகயிலிருந்து 
பறித்துக்சகாை்ேதுமிை்லை.

29 அலேகலை எனக்குத் தந்த 
என் பிதா எை்ைாரிலும் 
சபரியேராயிருக்கிைார;் 
அலேகலை என் பிதாவின் 
லகயிலிருந்து பறித்துக்சகாை்ை 
ஒருேனாலும் கூடாது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; மத்வதயு 25:31; 
வயாோன் 14:9-11; 2 சகாரிந்தியர ்6:16; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 1:13-18; 
சேைிப்படுத்தின விவெேம் 12:1,2.

B04 மேசியாவின் வதய்வீகப் 
பண்புகள்.

E24 மேசியா சோதானத்மதக் 
வகாண்டு ேருோர்.

மீகா 5:5 இேமர சோதான 
காரணர;் அசீரியன் நே்முமடய 
மதசத்திமல ேருே்மபாதுே், 
நே்முமடய அரண்ேமனகமள 
மிதிக்குே்மபாதுே், ஏழு 
மேய்ப்பமரயுே் ேனுஷரில் எட்டு 
அதிபதிகமளயுே் அேனுக்கு 
விமராதோக நிறுத்துமேன்.

மயாோன் 14:27 ெமாதானத்லத 
உங்களுக்கு லேத்துப்வபாகிவைன், 
என்னுலடய ெமாதானத்லதவய 
உங்களுக்குக் சகாடுக்கிவைன்; 
உைகம் சகாடுக்கிைபிரகாரம் நான் 
உங்களுக்குக் சகாடுக்கிைதிை்லை. 
உங்கை் இருதயம் கைங்காமலும் 
பயப்படாமலுமிருப்பதாக.

மராேர் 16:20 ெமாதானத்தின் 
வதேன் சீக்கிரமாய்ெ ்
ொத்தாலன உங்கை் காை்கைின் 
கீவை நசுக்கிப்வபாடுோர.் 
நம்முலடய கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவினுலடய கிருலப 
உங்களுடவனகூட இருப்பதாக. 
ஆசமன்.

எமபசியர் 2:14 எப்படிசயனிை், அேவர 
நம்முலடய ெமாதானகாரராகி, 
இருதிைத்தாலரயும் ஒன்ைாக்கி, 
பலகயாக நின்ை பிரிவிலனயாகிய 
நடுெச்ுேலரத் தகரத்்து,

வகாமலாவசயர் 
1:20 அேர ்சிலுலேயிை் 
சிந்தின இரத்தத்தினாவை 
ெமாதானத்லத உை்டாக்கி, 
பூவைாகத்திலுை்ைலேகை் 
பரவைாகத்திலுை்ைலேகை் 
யாலேயும் அேர ்மூைமாய்த் 
தமக்கு ஒப்புரோக்கிக்சகாை்ைவும் 
அேருக்குப் பிரியமாயிை்று.

எபிவரயர் 13:20 நித்திய 
உடன்படிக்லகயின் இரத்தத்தினாவை 
ஆடுகளுலடய சபரிய 
வமய்ப்பரான நம்முலடய 
கரத்்தராகிய இவயசுலே 
மரித்வதாரிலிருந்து 
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ஏறிேரப்பை்ைின ெமாதானத்தின் 
வதேன்,

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 72:7; ஏொயா 9:6,7; 
லுூக்கா 2:14; வயாோன் 14:27; வயாோன் 16:33; 

வராமர ்3:17; 2 சகாரிந்தியர ்13:11; எவபசியர ்2:14-
17; பிலிப்பியர ்4:9; 1 சதெவைானிக்வகயர ்5:23; 2 

சதெவைானிக்வகயர ்3:16; எபிசரயர ்7:2.

E21 மேசியா பாேங்கமள 
ேன்னிப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

மீகா 7:15 நீ எகிப்து 
மதசத்திலிருந்து புறப்பட்டநாளில் 
நடந்ததுமபாலமே 
உன்மன அதிசயங்கமளக் 
காணப்பண்ணுமேன்.

16 புறஜாதிகள் கண்டு 
தங்களுமடய எல்லாப் 
பராக்கிரேத்மதயுங்குறித்து 
வேட்கப்படுோரக்ள்; 
மகமய ோயின்மேல் 
மேத்துக்வகாள்ோரக்ள்; 
அேரக்ள் காதுகள் வசவிடாய்ப் 
மபாகுே்.

17 பாே்மபப்மபால ேண்மண 
நக்குோரக்ள்; பூமியின் 
ஊரே்னேற்மறப்மபாலத் 
தங்கள் ேமறவிடங்களிலிருந்து 
நடுநடுங்கிப் புறப்படுோரக்ள்; 
நேது மதேனாகிய 
கரத்்தரிடத்திற்குத் 
திகிமலாமட மசர்ந்து, உனக்குப் 
பயப்படுோரக்ள்.

18 தேது சுதந்தரத்தில் 
மீதியானேரக்ளுமடய 

அக்கிரேத்மதப் வபாறுத்து, 
மீறுதமல ேன்னிக்கிற 
மதேரரீுக்கு ஒப்பான மதேன் 
யார?் அேர் கிருமபவசய்ய 
விருே்புகிறபடியால் அேர் 
என்வறன்மறக்குே் மகாபே் 
மேயார.்

19 அேர் திருே்ப நே்மேல் 
இரங்குோர;் நே்முமடய 
அக்கிரேங்கமள 
அடக்கி நே்முமடய 
பாேங்கமளவயல்லாே் 
சமுத்தித்தின் ஆைங்களில் 
மபாட்டுவிடுோர.்

20 மதேரரீ் பூரே்நாட்கள்முதல் 
எங்கள் பிதாக்களுக்கு 
ஆமணயிட்ட சத்தியத்மத 
யாக்மகாபுக்குே் கிருமபமய 
ஆபிரகாமுக்குே் 
கட்டமளயிடுவீராக.

2 நாளாகேே் 7:14 என் நாமம் 
தரிக்கப்படட் என் ஜனங்கை் 
தங்கலைத் தாை்த்தி, 
சஜபம்பை்ைி, என் முகத்லதத் 
வதடி, தங்கை் சபாை்ைாத 
ேழிகலைவிடட்ுத் திரும்பினாை், 
அப்சபாழுது பரவைாகத்திலிருக்கிை 
நான் வகடட்ு, அேரக்ை் பாேத்லத 
மன்னித்து, அேரக்ை் வதெத்துக்கு 
வஷேமத்லதக் சகாடுப்வபன்.

ஏசாயா 55:7 துன்மாரக்்கன் தன் 
ேழிலயயும், அக்கிரமக்காரன் 
தன் நிலனவுகலையும்விடட்ு, 
கரத்்தரிடத்திை் திரும்பக்கடேன்; 
அேர ்அேன்வமை் மனதுருகுோர;் 
நம்முலடய வதேனிடத்திை்வக 
திரும்பக்கடேன்; அேர ்
மன்னிக்கிைதை்குத் தலய 
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சபருத்திருக்கிைார.்

புலே்பல் 3:32 அேர ்
ெஞ்ெைப்படுத்தினாலும் தமது 
மிகுந்த கிருலபயின்படி 
இரங்குோர.்

ஓசியா 3:5 பின்பு இஸ்ரவேை் 
புத்திரர ்திரும்பி, தங்கை் 
வதேனாகிய கரத்்தலரயும், தங்கை் 
ராஜாோகிய தாவீலதயும் வதடி, 
கலடசிநாடக்ைிை் கரத்்தலரயும், 
அேருலடய தயலேயும் நாடி 
அஞ்சிக்லகயாய் ேருோரக்ை்.

சகரியா 10:6 நான் யூதா 
ேம்ெத்தாலரப் பைப்பபடுத்தி 
வயாவெப்பு ேம்ெத்தாலர 
இரடச்ித்து, அேரக்லைத் திரும்ப 
நிலைக்கப்பை்ணுவேன்; நான் 
அேரக்ளுக்கு இரங்கிவனன்; 
அேரக்ை் என்னாை் ஒருக்காலும் 
தை்ைிவிடப்படாதேரக்லைப்வபாை் 
இருப்பாரக்ை்; நான் அேரக்ளுலடய 
வதேனாகிய கரத்்தர,் நான் 
அேரக்ளுக்குெ ்செவிசகாடுப்வபன்.

ேத்மதயு 18:21 அப்சபாழுது, வபதுரு 
அேரிடத்திை் ேந்து, ஆை்டேவர 
என் ெவகாதரன் எனக்கு 
விவராதமாய்க் குை்ைஞ்செய்து 
ேந்தாை், நான் எத்தலனதரம் 
மன்னிக்கவேை்டும்? 
ஏழுதரமடட்ுவமா என்று வகடட்ான்.

22 அதை்கு இவயசு: ஏழுதரமாத்திரம் 
அை்ை ஏசைழுபதுதரமடட்ும் என்று 
உனக்குெ ்சொை்லுகிவைன்.

லுூக்கா 7:49 அப்சபாழுது 
கூடப் பந்தியிருந்தேரக்ை்: 
பாேங்கலை மன்னிக்கிை இேன் 

யாசரன்று தங்களுக்குை்வை 
சொை்லிக்சகாை்டாரக்ை்.

எபிவரயர் 10:16 அந்த 
நாடக்ளுக்குப்பின்பு நான் 
அேரக்வைாவட பை்ணும் 
உடன்படிக்லகயாேது: நான் 
என்னுலடய பிரமாைங்கலை 
அேரக்ளுலடய இருதயங்கைிை் 
லேத்து, அலேகலை 
அேரக்ளுலடய மனதிை் 
எழுதுவேன் என்று கரத்்தர ்
சொை்லுகிைாசரன்பலத 
உலரத்தபின்பு,

17 அேரக்ளுலடய பாேங்கலையும் 
அேரக்ளுலடய 
அக்கிரமங்கலையும் நான் இனி 
நிலனப்பதிை்லை என்பலதெ ்
சொை்லுகிைார.்

1 மபதுரு 
2:10 முன்வன நீங்கை் வதேனுலடய 
ஜனங்கைாயிருக்கவிை்லை, 
இப்சபாழுவதா அேருலடய 
ஜனங்கைாயிருக்கிறீரக்ை்; 
முன்வன நீங்கை் இரக்கம் 
சபைாதேரக்ைாயிருந்தீரக்ை். 
இப்சபாழுவதா இரக்கம் 
சபை்ைேரக்ைாயிருக்கிறீரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #5; ெங்கீதம் 103:3.
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C01 மேசியாவின் பிறப்பு 
தீர்க்கதரிசனோக 
உமரக்கப்படுகின்றது.

H01 மேசியாவின் ேறுேருமக 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

ஆபகூக் 2:3 குறித்தகாலத்துக்குத் 
தரிசனே் இன்னுே் 
மேக்கப்பட்டிருக்கிறது; 
முடிவிமல அது விளங்குே், 
அது வபாய் வசால்லாது; அது 
தாேதித்தாலுே் அதற்குக் 
காத்திரு; அது நிசச்யோய் ேருே், 
அது தாேதிப்பதில்மல.

சங்கீதே் 130:5 கரத்்தருக்குக் 
காத்திருக்கிவைன்; என் ஆத்துமா 
காத்திருக்கிைது; அேருலடய 
ோரத்்லதலய நம்பியிருக்கிவைன்.

6 எப்சபாழுது விடியும் என்று 
விடியை்காைத்துக்குக் 
காத்திருக்கிை 
ஜாமக்காரலரப்பாரக்்கிலும் 
அதிகமாய் என் ஆத்துமா 
ஆை்டேருக்குக் காத்திருக்கிைது.

ஏசாயா 8:17 நாவனா யாக்வகாபின் 
குடும்பத்துக்குத் தமது முகத்லத 
மலைக்கிை கரத்்தருக்காகக் 
காத்திருந்து, அேருக்கு 
எதிரப்ாரத்்திருப்வபன்.

ஏசாயா 46:13 என் நீதிலயெ ்
ெமீபிக்கப்பை்ணுகிவைன், அது 
தூரமாயிருப்பதிை்லை; என் 
இரடச்ிப்புத் தாமதிப்பதுமிை்லை; 
நான் சீவயானிை் 
இரடச்ிப்லபயும், இஸ்ரவேலுக்கு 
என் மகிலமலயயும் 
கடட்லையிடுவேன்.

லுூக்கா 18:7 அந்தப்படிவய வதேன் 
தம்லம வநாக்கி இரவும் பகலும் 
கூப்பிடுகிைேரக்ைாகிய தம்மாை் 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்ேரக்ைின் 
விேயத்திை் நீடிய 
சபாறுலமயுை்ைேராயிருந்து 
அேரக்ளுக்கு 
நியாயஞ்செய்யாமலிருப்பாவரா?

8 சீக்கிரத்திவை அேரக்ளுக்கு 
நியாயஞ்செய்ோசரன்று 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன். 
ஆகிலும் மனுேகுமாரன் 
ேரும்வபாது பூமியிவை 
விசுோெத்லதக் காை்பாவரா 
என்ைார.்

எபிவரயர் 10:37 ேருகிைேர ்
இன்னுங் சகாஞ்ெக்காைத்திை் 
ேருோர,் தாமதம்பை்ைார.்

2 மபதுரு 3:9 தாமதிக்கிைார ்என்று 
சிைர ்எை்ணுகிைபடி கரத்்தர ்தமது 
ோக்குத்தத்தத்லதக்குறித்துத் 
தாமதமாயிராமை்; ஒருேரும் 
சகடட்ுப்வபாகாமை் எை்ைாரும் 
மனந்திரும்பவேை்டுசமன்று 
விரும்பி, நம்வமை் நீடிய 
சபாறுலமயுை்ைேராயிருக்கிைார.்

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 27:14; ஏொயா 30:18; 
புைம்பை் 3:25,26; மீகா 7:7; லுூக்கா 2:25; 2 

சதெவைானிக்வகயர ்2:6-8; யாக்வகாபு 5:7,8.

E25 மேசியா விசுோசிக்கப்பட்டு 
மபாற்றப் வபறுோர்.

ஆபகூக் 2:4 இமதா 
அகங்காரியாயிருக்கிறாமன, 
அேனுமடய ஆத்துோ 
அேனுக்குள் வசே்மேயானதல்ல; 
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தன் விசுோசத்தினாமல நீதிோன் 
பிமைப்பான்.

மராேர் 1:17 விசுோெத்தினாவை 
நீதிமான் பிலைப்பான் 
என்று எழுதியிருக்கிைபடி 
விசுோெத்தினாை் உை்டாகும் 
வதேநீதி விசுோெத்திை்சகன்று 
அந்தெ ்சுவிவெேத்தினாை் 
சேைிப்படுத்தப்படுகிைது.

கலாத்தியர் 
2:16 நியாயப்பிரமாைத்தின் 
கிரிலயகைினாவை 
எந்த மனுேனும் 
நீதிமானாக்கப்படுேதிை்லைவய.

கலாத்தியர் 
3:11 நியாயப்பிரமாைத்தினாவை 
ஒருேனும் வதேனிடத்திை் 
நீதிமானாகிைதிை்லைசயன்பது 
சேைியரங்கமாயிருக்கிைது. 
ஏசனனிை், விசுோெத்தினாவை 
நீதிமான் பிலைப்பான் என்று 
எழுதியிருக்கிைவத.

12 நியாயப்பிரமாைவமா 
விசுோெத்திை்குரியதை்ை; 
அலேகலைெ ்செய்கிை மனுேவன 
அலேகைாை் பிலைப்பான்.

எபிவரயர் 10:38 விசுோெத்தி-
னாவை நீதிமான் பிலைப்பான், 
பின்ோங்கிப்வபாோனானாை் 
அேன்வமை் என் ஆத்துமா பிரிய-
மாயிராது என்கிைார.்

வமலும் காை்க: ஏொயா 53:11; எவரமியா 23:5; 
மத்வதயு 27:19; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 

3:14; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 22:14; 
வயாோன் 2:1; வயாோன் 5:10-12.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ஆபகூக் 2:14 சமுத்திரே் ஜலத்தி-
னால் நிமறந்திருக்கிறதுமபால், 
பூமி கரத்்தருமடய ேகிமேமய 
அறிகிற அறிவினால் நிமறந்தி-
ருக்குே்.

ஏசாயா 
11:9 என் பரிசுத்த பரே்தசமங்கும் 
தீங்குசெய்ோருமிை்லை; 
வகடுசெய்ோருமிை்லை; ெமுத்திரம் 
ஜைத்திை் நிலைந்திருக்கிைதுவபாை், 
பூமி கரத்்தலர அறிகிை அறிவினாை் 
நிலைந்திருக்கும்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:4 கரத்்தாவே, யார ்உமக்குப் 
பயப்படாமலும், உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்தாமலும் 
இருக்கைாம்? வதேரீர ்ஒருேவர 
பரிசுத்தர,் எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து உமக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்ை்; 
உம்முலடய நீதியான செயை்கை் 
சேைியரங்கமாயின என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; ெங்கீதம் 67:1-7; ெங்கீதம் 72:19; 
ெங்கீதம் 86:9; ெங்கீதம் 98:1-8; ஏொயா 6:3.
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D05 மேசியாமே மீட்பராக 
இருப்பார்.

E18 மேசியா ஜனங்களின் நடுவிமல 
ோசே் வசய்ோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

வசப்பனியா 3:9 அப்வபாழுது 
ஜனங்கவளல்லாருே் 
கரத்்தருமடய நாேத்மதத் 
வதாழுதுவகாண்டு 
ஒருேனப்பட்டு அேருக்கு 
ஆராதமன வசய்யுே்படிக்கு நான் 
அேரக்ள் பாமஷமயச ்சுத்தோன 
பாமஷயாக ோறப்பண்ணுமேன்.

வசப்பனியா 3:10-11
வசப்பனியா 3:12 உன் நடுவில் 

சிறுமேயுே் எளிமேயுோன 
ஜனத்மத மீதியாக 
மேப்மபன்; அேரக்ள் 
கரத்்தருமடய நாேத்தின்மேல் 
நே்பிக்மகயாயிருப்பாரக்ள்.

13 இஸ்ரமேலில் மீதியானேரக்ள் 
அநியாயஞ்வசய்ேதில்மல; 
அேரக்ள் வபாய் 
மபசுேதுமில்மல; 
ேஞ்சகநாவு அேரக்ள் ோயில் 
கண்டுபிடிக்கப்படுேதுமில்மல; 
அேரக்ள் தங்கமளப் 
பயப்படுத்துோரில்லாேல் 
புசித்துப் படுத்துக்வகாள்ோரக்ள்.

14 சீமயான் குோரத்திமய, 
வகே்பீரித்துப்பாடு; 
இஸ்ரமேலமர, ஆர்ப்பரியுங்கள்; 
எருசமலே் குோரத்திமய, நீ 
முழுஇருதயத்மதாடுே் ேகிை்ந்து 
களிகூரு.

15 கரத்்தர் உன் ஆக்கிமனகமள 
அகற்றி, உன் சத்துருக்கமள 
விலக்கினார;் இஸ்ரமேலின் 
ராஜாோகிய கரத்்தர் உன் 
நடுவிமல இருக்கிறார;் இனித் 
தீங்மகக் காணாதிருப்பாய்.

16 அந்நாளிமல எருசமலமேப் 
பாரத்்து, பயப்படாமத என்றுே், 
சீமயாமனப் பாரத்்து உன் 
மககமளத் தளரவிடாமத என்றுே் 
வசால்லப்படுே்.

17 உன் மதேனாகிய கரத்்தர் உன் 
நடுவில் இருக்கிறார;் அேர் 
ேல்லமேயுள்ளேர,் அேர் 
இரட்சிப்பார;் அேர் உன்மபரில் 
சந்மதாஷோய் ேகிை்ந்து 
தே்முமடய அன்பினிமித்தே் 
அேர்ந்திருப்பார;் அேர் 
உன்மபரில் வகே்பீரோய்க் 
களிகூருோர.்

வசப்பனியா 3:18-19

வசப்பனியா 
3:20 அக்காைத்திவை உங்கலைக் 
கூடட்ிக்சகாை்டுேருவேன், 
அக்காைத்திவை உங்கலைெ ்
வெரத்்துக்சகாை்வேன்; 
உங்கை் கை்காை நான் 
உங்கை் சிலையிருப்லபத் 
திருப்பும்வபாது, பூமியிலுை்ை 
ெகை ஜனங்களுக்குை்ளும் 
நான் உங்கலைக் கீரத்்தியும் 
புகை்ெச்ியுமாக லேப்வபன் என்று 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

எமசக்கிமயல் 37:24 என் 
தாெனாகிய தாவீது என்பேர ்
அேரக்ை்வமை் ராஜாோக 
இருப்பார;் அேரக்ை் எை்ைாருக்கும் 
ஒவர வமய்ப்பர ்இருப்பார;் 
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அப்சபாழுது அேரக்ை் என் 
நியாயங்கைிை் நடந்து, என் 
கடட்லைகலைக் லகக்சகாை்டு, 
அலேகைின்படிவய செய்து,

25 நான் என் தாெனாகிய 
யாக்வகாபுக்குக் 
சகாடுத்ததும், உங்கை் 
பிதாக்கை் குடியிருந்ததுமான 
வதெத்திவை குடியிருப்பாரக்ை்; 
அேரக்ளும் அேரக்ை் 
பிை்லைகளும் அேரக்ளுலடய 
பிை்லைகைின் பிை்லைகளும் 
அதிவை என்சைன்லைக்கும் 
குடியிருப்பாரக்ை்; என் தாெனாகிய 
தாவீது என்பேர ்என்சைன்லைக்கும் 
அேரக்ளுக்கு அதிபதியாயிருப்பார.்

ேத்மதயு 21:9 முன்நடப்பாரும், 
பின்நடப்பாருமாகிய 
திரைான ஜனங்கை்: தாவீதின் 
குமாரனுக்கு ஓென்னா! கரத்்தரின் 
நாமத்தினாவை ேருகிைேர ்
ஸ்வதாத்திரிக்கப்படட்ேர,் 
உன்னதத்திவை ஓென்னா என்று 
சொை்லி ஆரப்்பரித்தாரக்ை்.

ேத்மதயு 26:61 வதேனுலடய 
ஆையத்லத இடித்துப்வபாடவும், 
மூன்று நாலைக்குை்வை அலதக் 
கடட்வும் என்னாவை ஆகும் 
என்ைான் என்று இேன் சொன்னான் 
என்ைாரக்ை்.

62 அப்சபாழுது, பிரதான ஆொரியன் 
எழுந்திருந்து, அேலர வநாக்கி: 
இேரக்ை் உனக்கு விவராதமாய் 
ொடச்ி சொை்லுகிைலதக்குறித்து 
நீ ஒன்றும் சொை்லுகிைதிை்லையா 
என்ைான்.

63 இவயசுவோ வபொமலிருந்தார.் 
அப்சபாழுது, பிரதான ஆொரியன் 

அேலர வநாக்கி: நீ வதேனுலடய 
குமாரனாகிய கிறிஸ்துதானா? 
அலத எங்களுக்குெ ்சொை்லும்படி 
ஜீேனுை்ை வதேன்வபரிை் உன்லன 
ஆலையிடட்ுக் வகடக்ிவைன் 
என்ைான்.

ேத்மதயு 27:12 பிரதான 
ஆொரியரும் மூப்பரும் 
அேரவ்மை் குை்ைஞ்ொடட்ுலகயிை், 
அேர ்மாறுத்தரம் ஒன்றும் 
சொை்ைவிை்லை.

13 அப்சபாழுது, பிைாத்து அேலர 
வநாக்கி: இேரக்ை் உன்வமை் 
எத்தலனவயா குை்ைங்கலைெ ்
ொடட்ுகிைாரக்வை, நீ அலேகலைக் 
வகடக்விை்லையா என்ைான்.

14 அேவரா ஒரு ோரத்்லதயும் 
மாறுத்தரமாகெ ்சொை்ைவிை்லை; 
அதனாை் வதொதிபதி மிகவும் 
ஆெெ்ரியப்படட்ான்.

லுூக்கா 4:18 கரத்்தருலடய 
ஆவியானேர ்என்வமலிருக்கிைார;் 
தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேத்லதப் 
பிரெங்கிக்கும்படி என்லன 
அபிவேகம்பை்ைினார;் 
இருதயம் நருங்குை்டேரக்லைக் 
குைமாக்கவும், 
சிலைப்படட்ேரக்ளுக்கு 
விடுதலைலயயும், 
குருடருக்குப் பாரல்ேலயயும் 
பிரசித்தப்படுத்தவும், 
சநாறுங்குை்டேரக்லை 
விடுதலையாக்கவும்,

19 கரத்்தருலடய அநுக்கிரக 
ேருேத்லதப் பிரசித்தப்படுத்தவும், 
என்லன அனுப்பினார,் என்று 
எழுதியிருக்கிை இடத்லத அேர ்
கை்டு,
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லுூக்கா 24:47 அன்றியும் 
மனந்திரும்புதலும் பாேமன்னிப்பும் 
எருெவைம் சதாடங்கிெ ்
ெகைவதெத்தாருக்கும் 
அேருலடய நாமத்தினாவை 
பிரெங்கிக்கப்படவும் வேை்டியது.

மயாோன் 13:1 பஸ்கா பை்டிலகக்கு 
முன்வன, இவயசு இே்வுைகத்லத 
விடட்ுப் பிதாவினிடத்திை்குப் 
வபாகும்படியான தம்முலடய 
வேலை ேந்தசதன்று அறிந்து, 
தாம் இே்வுைகத்திலிருக்கிை 
தம்முலடயேரக்ைிடத்திை் 
அன்புலேத்தபடிவய, 
முடிவுபரியந்தமும் 
அேரக்ைிடத்திை் அன்புலேத்தார.்

மயாோன் 15:11 என்னுலடய 
ெந்வதாேம் உங்கைிை் 
நிலைத்திருக்கும்படிக்கும், 
உங்கை் ெந்வதாேம் 
நிலைோயிருக்கும்படிக்கும், 
இலேகலை உங்களுக்குெ ்
சொன்வனன்.

12 நான் உங்கைிை் 
அன்பாயிருக்கிைதுவபாை 
நீங்களும் ஒருேரிசைாருேர ்
அன்பாயிருக்கவேை்டுசமன்பவத 
என்னுலடய 
கை்பலனயாயிருக்கிைது.

13 ஒருேன் தன் சிவநகிதருக்காகத் 
தன் ஜீேலனக் சகாடுக்கிை 
அன்பிலும் அதிகமான அன்பு 
ஒருேரிடத்திலுமிை்லை.

மராேர் 8:37 இலேசயை்ைாேை்றி-
வையும் நாம் நம்மிை் அன்புகூருகிை-
ேராவை முை்றும் சஜயங்சகாை்ளு-
கிைேரக்ைாயிருக்கிவைாவம.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:4 கரத்்தாவே, யார ்உமக்குப் 
பயப்படாமலும், உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்தாமலும் 
இருக்கைாம்? வதேரீர ்ஒருேவர 
பரிசுத்தர,் எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து உமக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்ை்; 
உம்முலடய நீதியான செயை்கை் 
சேைியரங்கமாயின என்ைாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
19:1 இலேகளுக்குப்பின்பு, 
பரவைாகத்திை் திரைான 
ஜனக்கூடட்ம் இடுகிை 
ஆரோரத்லதக் வகடவ்டன். 
அேரக்ை்: அை்வைலூயா, 
இரடெ்ைியமும் மகிலமயும் 
கனமும் ேை்ைலமயும் நம்முலடய 
வதேனாகிய கரத்்தருக்வக உரியது; 
அேருலடய நியாயத்தீரப்்புகை் 
ெத்தியமும் நீதியுமானலேகை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; ஏொயா 62:1-
7; ஏொயா 65:19; எவரமியா 32:41; மத்வதயு 
28:18,19; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 
6:7; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 9:15; 

சேைிப்படுத்தின விவெேம் 19:7.
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E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ஆகாய் 2:7 சகல ஜாதிகமளயுே் 
அமசயப்பண்ணுமேன், 
சகல ஜாதிகளாலுே் 
விருே்பப்பட்டேர் ேருோர;் இந்த 
ஆலயத்மத ேகிமேயினால் 
நிமறயப்பண்ணுமேன் 
என்று மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

8 வேள்ளியுே் என்னுமடயது, 
வபான்னுே் என்னுமடயது 
என்று மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

9 முந்தின ஆலயத்தின் 
ேகிமேமயப் பாரக்்கிலுே், 
இந்தப் பிந்தின ஆலயத்தின் 
ேகிமே வபரிதாயிருக்குே் 
என்று மசமனகளின் 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார;் 
இே்விடத்திமல சோதானத்மதக் 
கட்டமளயிடுமேன் என்று 
மசமனகளின் கரத்்தர் 
உமரக்கிறார் என்று வசால் 
என்றார.்

10 தரியுவின் இரண்டாே் 
ேருஷே் ஒன்பதாே் ோதே் 
இருபத்துநாலாந்மததியிமல 
ஆகாய் என்னுே் தீரக்்கதரிசியின் 
மூலோய்க் கரத்்தருமடய 
ோரத்்மத உண்டாயிற்று; அேர:்

ஆதியாகேே் 49:10 சோதான 

கரத்்தர் ேருேளவுே் வசங்மகால் 
யூதாமேவிட்டு நீங்குேதுே் 
இல்மல, நியாயப்பிரோணிக்கன் 
அேன் பாதங்கமள விட்டு 
ஒழிேதுே் இல்மல; ஜனங்கள் 
அேரிடத்தில் மசருோரக்ள்.

மயாோன் 1:14 அந்த ோரத்்லத 
மாம்ெமாகி, கிருலபயினாலும் 
ெத்தியத்தினாலும் நிலைந்தேராய், 
நமக்குை்வை ோெம்பை்ைினார;் 
அேருலடய மகிலமலயக் 
கை்வடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒவர 
வபைானேருலடய மகிலமக்கு ஏை்ை 
மகிலமயாகவே இருந்தது.

மராேர் 14:17 வதேனுலடய 
ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்புமை்ை, 
அது நீதியும் ெமாதானமும் 
பரிசுத்த ஆவியினாலுை்டாகும் 
ெந்வதாேமுமாயிருக்கிைது.

2 வகாரிந்தியர் 
3:9 ஆக்கிலனத்தீரப்்புக் 
சகாடுக்கும் ஊழியம் 
மகிலமயுை்ைதாயிருந்தாை், 
நீதிலயக் சகாடுக்கும் ஊழியம் 
அதிக மகிலமயுை்ைதாயிருக்குவம.

10 இப்படியாக, மகிலமப்படட்ிருந்த 
அந்த ஊழியம் இந்த 
ஊழியத்திை்கு உை்டாயிருக்கிை 
சிைந்த மகிலமக்குமுன்பாக 
மகிலமப்படட்தை்ை.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:2 வயாோனாகிய நான், 
புதிய எருெவைமாகிய பரிசுத்த 
நகரத்லத வதேனிடத்தினின்று 
பரவைாகத்லதவிடட்ு 
இைங்கிேரக்கை்வடன்; அது தன் 
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புருேனுக்காக அைங்கரிக்கப்படட் 
மைோடட்ிலயப்வபாை 
ஆயத்தமாக்கப்படட்ிருந்தது.

3 வமலும், பரவைாகத்திலிருந்து 
உை்டான ஒரு சபருஞ்ெத்தத்லதக் 
வகடவ்டன்; அது: இவதா, 
மனுேரக்ைிடத்திவை வதேனுலடய 
ோெஸ்தைமிருக்கிைது, 
அேரக்ைிடத்திவை அேர ்
ோெமாயிருப்பார;் 
அேரக்ளும் அேருலடய 
ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை், 
வதேன்தாவம அேரக்வைாவடகூட 
இருந்து அேரக்ளுலடய 
வதேனாயிருப்பார.்

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; லுூக்கா 21:10,11.

C01 மேசியாவின் பிறப்பு 
தீர்க்கதரிசனோக 
உமரக்கப்படுகின்றது.

ஆகாய் 2:23 மசமனகளின் 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார:் 
வசயல்த்திமயலின் குோரனாகிய 
வசருபாமபல் என்னுே் என் 
ஊழியக்காரமன, உன்மன நான் 
அந்நாளிமல மசரத்்துக்வகாண்டு, 
உன்மன முத்திமர மோதிரோக 
மேப்மபன் என்று கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார;் நான் உன்மனத் 
வதரிந்துவகாண்மடன் 
என்று மசமனகளின் 
கரத்்தர் உமரக்கிறார் என்று 
வசால்லுகிறார் என்றார.்

லுூக்கா 3:23 அப்சபாழுது 
இவயசு ஏைக்குலைய முப்பது 
ேயதுை்ைேரானார.் அேர ்

வயாவெப்பின் குமாரசனன்று 
எை்ைப்படட்ார.் அந்த வயாவெப்பு 
ஏலியின் குமாரன்.

24 ஏலி மாத்தாத்தின் குமாரன்; 
மாத்தாத் வைவியின் குமாரன்; 
வைவி சமை்கியின் குமாரன்; 
சமை்கி யன்னாவின் குமாரன்; 
யன்னா வயாவெப்பின் குமாரன்;

25 வயாவெப்பு மத்தத்தியாவின் 
குமாரன்; மத்தத்தியா ஆவமாசின் 
குமாரன்; ஆவமாஸ் நாகூமின் 
குமாரன்; நாகூம் எஸ்லியின் 
குமாரன்; எஸ்லி நங்காயின் 
குமாரன்.

26 நங்காய் மாகாத்தின் குமாரன்; 
மாகாத் மத்தத்தியாவின் குமாரன்; 
மத்தத்தியா வெவமயின் குமாரன்; 
வெவமய் வயாவெப்பின் குமாரன்; 
வயாவெப்பு யூதாவின் குமாரன்; 
யூதா வயாேன்னாவின் குமாரன்;

27 வயாேன்னா வரொவின் குமாரன்; 
வரொ சொசராபாவபலின் குமாரன்; 
சொசராபாவபை் ெைாத்திவயலின் 
குமாரன்; ெைாத்திவயை் வநரியின் 
குமாரன்.
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E17 மேசியா மதேனுமடய 
ஆலயத்மதக் கட்டுோர்.

E19 மேசியா இமளப்பாறுதல் 
தருோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

      .
சகரியா 1:16 ஆமகயால் 

ேனஉருக்கத்மதாமட 
எருசமலமினிடத்தில் 
திருே்பிமனன் என்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார;் 
என் ஆலயே் அதிமல 
கட்டப்படுே்; எருசமலமின்மேல் 
அளவுநூல் பிடிக்கப்படுே் 
என்று மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார் என்று கூறு 
என்றார.்

17 இன்னுே் என் பட்டணங்கள் 
நன்மேயினால் பரே்பியிருக்குே்; 
இன்னுே் கரத்்தர் சீமயாமனத் 
மதற்றரவு பண்ணுோர;் 
இன்னுே் எருசமலமேத் 
வதரிந்துவகாள்ளுோர் 
என்று மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார் என்று பின்னுே் 
கூறு என்றார.்

ஏசாயா 40:1 என் ஜனத்லத 
ஆை்றுங்கை், வதை்றுங்கை்;

2 எருெவைமுடன் படெ்மாய்ப்வபசி, 
அதின் வபாரம்ுடிந்தது 
என்றும், அதின் அக்கிரமம் 
நிவிரத்்தியாயிை்று என்றும், அது 
தன் ெகை பாேங்கைினிமித்தமும் 
கரத்்தரின் லகயிை் இரடட்ிப்பாய் 
அலடந்து தீரந்்தது என்றும், 

அதை்குக் கூறுங்கை் என்று உங்கை் 
வதேன் சொை்லுகிைார.்

ஏசாயா 40:9 சீவயான் என்னும் 
சுவிவெேகிவய, நீ உயரந்்த 
பரே்தத்திை் ஏறு; எருெவைம் 
என்னும் சுவிவெேகிவய, நீ 
உரத்தெத்தமிடட்ுக் கூப்பிடு, 
பயப்படாமை் ெத்தமிடட்ு, யூதா 
படட்ைங்கலை வநாக்கி: இவதா, 
உங்கை் வதேசனன்று கூறு.

ஏசாயா 66:13 ஒருேலன அேன் தாய் 
வதை்றுேதுவபாை் நான் உங்கலைத் 
வதை்றுவேன்; நீங்கை் எருெவைமிவை 
வதை்ைப்படுவீரக்ை்.

ேத்மதயு 9:35 பின்பு, இவயசு 
ெகை படட்ைங்கலையும் 
கிராமங்கலையும் சுை்றி 
நடந்து, சஜப ஆையங்கைிை் 
உபவதசித்து, ராஜ்யத்தின் 
சுவிவெேத்லதப் பிரெங்கித்து, 
ஜனங்களுக்கு உை்டாயிருந்த 
ெகை வியாதிகலையும் ெகை 
வநாய்கலையும் நீக்கி, அேரக்லைெ ்
சொஸ்தமாக்கினார.்

லுூக்கா 4:43 அேவரா அேரக்லை 
வநாக்கி: நான் மை்ை 
ஊரக்ைிலும் வதேனுலடய 
ராஜ்யத்லதக்குறித்துப் 
பிரெங்கிக்கவேை்டும், 
இதை்காகவே அனுப்பப்படவ்டன் 
என்ைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
1:8 பரிசுத்த ஆவி உங்கைிடத்திை் 
ேரும்வபாது நீங்கை் சபைனலடந்து, 
எருெவைமிலும், யூவதயா 
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முழுேதிலும், ெமாரியாவிலும், 
பூமியின் கலடசிபரியந்தமும், 
எனக்குெ ்ொடச்ிகைாயிருப்பீரக்ை் 
என்ைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
5:16 சுை்றுப்படட்ைங்கைிலுமிருந்து 
திரைான ஜனங்கை் 
பிைியாைிகலையும் 
அசுத்த ஆவிகைாை் 
ோதிக்கப்படட்ேரக்லையும் 
எருெவைமுக்குக் 
சகாை்டுேந்தாரக்ை்; 
அேரக்சைை்ைாரும் 
குைமாக்கப்படட்ாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

E18 மேசியா ஜனங்களின் நடுவிமல 
ோசே் வசய்ோர்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

       
சகரியா 2:1-2
சகரியா 2:3 இமதா, 

என்மனாமடமபசின தூதன் 
புறப்பட்டமபாது, மேவறாரு 
தூதன் அேமரச ்சந்திக்குே்படிப் 
புறப்பட்டுேந்தான்.

4 இேமன அேர் மநாக்கி: நீ 
ஓடி இந்த ோலிபனிடத்தில் 
வசால்லமேண்டியது 

என்னவேன்றால், எருசமலே் 
தன் நடுவிமல கூடுே் ேனுஷரின் 
திரளினாலுே் மிருகஜீேன்களின் 
திரளினாலுே் ேதிலில்லாத 
பட்டணங்கள்மபால் 
ோசஸ்தலோகுே்.

5 நான் அதற்குச ்சுற்றிலுே் 
அக்கினி ேதிலாயிருந்து, அதின் 
நடுவில் ேகிமேயாக இருப்மபன் 
என்று கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

சகரியா 2:6-9
சகரியா 2:10 சீமயான் 

குோரத்திமய, வகே்பீரித்துப்பாடு; 
இமதா, நான் ேந்து உன் நடுவில் 
ோசே்பண்ணுமேன் என்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

11 அந்நாளிமல அமநகே் ஜாதிகள் 
கரத்்தமரச ்மசர்ந்து என் 
ஜனோோரக்ள்; நான் உன் 
நடுவில் ோசோயிருப்மபன்; 
அப்வபாழுது மசமனகளின் 
கரத்்தர் என்மன உன்னிடத்தில் 
அனுப்பினாவரன்று அறிோய்.

12 கரத்்தர் பரிசுத்த மதசத்திமல 
யூதாோகிய தேது 
பங்மகச ்சுதந்தரித்து, 
திருே்பவுே் எருசமலமேத் 
வதரிந்துவகாள்ோர.்

13 ோே்சோன சகலோன 
மபரக்மள, கரத்்தருக்கு முன்பாக 
வேளனோயிருங்கள்; அேர் தேது 
பரிசுத்த ோசஸ்தலத்திலிருந்து 
எழுந்தருளினார் என்று வசால் 
என்றார.்

சங்கீதே் 40:7 அப்சபாழுது 
நான்: இவதா, ேருகிவைன், 
புஸ்தகெச்ுருைிை் என்லனக்குறித்து 
எழுதியிருக்கிைது;
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லுூக்கா 2:32 உம்முலடய 
இரடெ்ைியத்லத என் கை்கை் 
கை்டது என்ைான்.

மயாோன் 8:14 இவயசு அேரக்ளுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: என்லனக்குறித்து 
நாவன ொடச்ிசகாடுத்தாலும், என் 
ொடச்ி உை்லமயாயிருக்கிைது; 
ஏசனனிை் நான் எங்வகயிருந்து 
ேந்வதசனன்றும், எங்வக 
வபாகிவைசனன்றும் 
அறிந்திருக்கிவைன்; நீங்கவைா நான் 
எங்வகயிருந்து ேருகிவைசனன்றும், 
எங்வக வபாகிவைசனன்றும் 
அறியீரக்ை்.

மயாோன் 8:42 இவயசு அேரக்லை 
வநாக்கி: வதேன் உங்கை் 
பிதாோயிருந்தாை் என்னிடத்திை் 
அன்பாயிருப்பீரக்ை். ஏசனனிை் 
நான் வதேனிடத்திலிருந்து 
ேந்திருக்கிவைன்; நான் சுயமாய் 
ேரவிை்லை, அேவர என்லன 
அனுப்பினார.்

மயாோன் 14:28 நான் 
வபாவேன் என்றும், திரும்பி 
உங்கைிடத்திை் ேருவேன் என்றும் 
நான் உங்களுடவன சொன்னலதக் 
வகடட்ீரக்வை. நீங்கை் என்னிை் 
அன்புை்ைேரக்ைாயிருந்தாை் 
பிதாவினிடத்திை்குப் 
வபாகிவைசனன்று நான் 
சொன்னலதக் குறித்துெ ்
ெந்வதாேப்படுவீரக்ை், 
ஏசனனிை் என் பிதா என்னிலும் 
சபரியேராயிருக்கிைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
9:15 அதை்குக் கரத்்தர ்நீ வபா; 
அேன் புைஜாதிகளுக்கும் 
ராஜாக்களுக்கும் இஸ்ரவேை் 
புத்திரருக்கும் என்னுலடய 
நாமத்லத அறிவிக்கிைதை்காக 
நான் சதரிந்துசகாை்ட 
பாத்திரமாயிருக்கிைான்.

மராேர் 3:29 வதேன் 
யூதருக்குமாத்திரமா வதேன்? 
புைஜாதிகளுக்கும் வதேனை்ைோ? 
ஆம் புைஜாதிகளுக்கும் அேர ்
வதேன்தான்.

மராேர் 11:25 வமலும், ெவகாதரவர, 
நீங்கை் உங்கலைவய 
புத்திமான்கசைன்று 
எை்ைாதபடிக்கு ஒரு 
இரகசியத்லத நீங்கை் 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கிவைன்; 
அசதன்னசேனிை், 
புைஜாதியாருலடய நிலைவு 
உை்டாகும்ேலரக்கும் 
இஸ்ரவேைரிசைாரு பங்குக்குக் 
கடினமான மனதுை்டாயிருக்கும்.

மராேர் 15:8 வமலும், 
பிதாக்களுக்குப் பை்ைப்படட் 
ோக்குத்தத்தங்கலை 
உறுதியாக்கும்படிக்கு, 
வதேனுலடய ெத்தியத்தினிமித்தம் 
இவயசுகிறிஸ்து 
விருத்தவெதனமுை்ைேரக்ளுக்கு 
ஊழியக்காரரானாசரன்றும்;

9 புைஜாதியாரும் 
இரக்கம்சபை்ைதினிமித்தம் 
வதேலன 
மகிலமப்படுத்துகிைாரக்சைன்றும் 

ெகரியா
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சொை்லுகிவைன். அந்தப்படி: 
இதினிமித்தம் நான் 
புைஜாதிகளுக்குை்வை உம்லம 
அறிக்லகபை்ைி, உம்முலடய 
நாமத்லதெ ்சொை்லி, ெங்கீதம் 
பாடுவேன் என்று எழுதியிருக்கிைது.

10 வமலும், புைஜாதிகவை, 
அேருலடய ஜனங்கவைாவடகூடக் 
கைிகூருங்கை் என்கிைார.்

11 வமலும், புைஜாதிகவை, எை்ைாரும் 
கரத்்தலரத் துதியுங்கை்; 
ஜனங்கவை, எை்ைாரும் அேலரப் 
புகழுங்கை் என்றும் சொை்லுகிைார.்

12 வமலும், ஈொயின் வேரும் 
புைஜாதியாலர ஆளும்படிக்கு 
எழும்புகிைேருமாகிய ஒருேர ்
வதான்றுோர;் அேரிடத்திை் 
புைஜாதியார ்நம்பிக்லக 
லேப்பாரக்ை் என்று ஏொயா 
சொை்லுகிைான்.

எபிவரயர் 9:27 அன்றியும், 
ஒவரதரம் மரிப்பதும், பின்பு 
நியாயத்தீரப்்பலடேதும், 
மனுேருக்கு 
நியமிக்கப்படட்ிருக்கிைபடிவய,

28 கிறிஸ்துவும் அவநகருலடய பாே-
ங்கலைெ ்சுமந்து தீரக்்கும்படிக்கு 
ஒவரதரம் பலியிடப்படட்ு, தமக்கா-
கக் காத்துக்சகாை்டிருக்கிைேரக்-
ளுக்கு இரடச்ிப்லப அருளும்படி 
இரை்டாந்தரம் பாேமிை்ைாமை் 
தரிெனமாோர.்

எபிவரயர் 10:7 அப்சபாழுது 
நான்: வதேவன, உம்முலடய 
சித்தத்தின்படி செய்ய, இவதா, 
ேருகிவைன், புஸ்தகெச்ுருைிை் 
என்லனக்குறித்து 

எழுதியிருக்கிைது என்று 
சொன்வனன் என்ைார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
3:11 இவதா, சீக்கிரமாய் 
ேருகிவைன்; ஒருேனும் 
உன் கிரீடத்லத 
எடுத்துக்சகாை்ைாதபடிக்கு 
உனக்குை்ைலதப் 
பை்றிக்சகாை்டிரு.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
16:15 இவதா, 
திருடலனப்வபாை் ேருகிவைன். 
தன் மானம் காைப்படத்தக்கதாக 
நிரே்ாைமாய் நடோதபடிக்கு 
விழித்துக்சகாை்டு, 
தன் ேஸ்திரங்கலைக் 
காத்துக்சகாை்ளுகிைேன் 
பாக்கியோன்.

வேளிப்படுத்தின 
விமசஷே் 22:7 இவதா, 
சீக்கிரமாய் ேருகிவைன்; இந்தப் 
புஸ்தகத்திலுை்ை 
தீரக்்கதரிென ேெனங்கலைக் 
லகக்சகாை்ளுகிைேன் 
பாக்கியோன் என்ைார.்

ெகரியா
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வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 22:12 
இவதா, சீக்கிரமாய் ேருகிவைன்; 
அேனேனுலடய கிரிலயகைின்படி 
அேனேனுக்கு நான் அைிக்கும் 
பைன் என்வனாவடகூட ேருகிைது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:17 ஆவியும் 
மைோடட்ியும் ோ என்கிைாரக்ை்; 
வகடக்ிைேனும் ோ என்பானாக; 
தாகமாயிருக்கிைேன் 
ேரக்கடேன்; விருப்பமுை்ைேன் 
ஜீேத்தை்ைீலர இைேெமாய் 
ோங்கிக்சகாை்ைக்கடேன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:20 இலேகலைெ ்
ொடச்ியாக அறிவிக்கிைேர ்
சமய்யாகவே நான் சீக்கிரமாய் 
ேருகிவைன் என்கிைார.் ஆசமன், 
கரத்்தராகிய இவயசுவே, ோரும்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; வயாோன் 
17:13; அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 10:45; 

அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 11:1,18; 
எபிசரயர ்10:9; 1 வபதுரு 5:4.

C01 மேசியாவின் பிறப்பு 
தீர்க்கதரிசனோக 
உமரக்கப்படுகின்றது.

D05 மேசியாமே மீட்பராக 
இருப்பார்.

D10 மேசியாமே நியாதிபதியாக 
இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

சகரியா 3:1 அேர் பிரதான 
ஆசாரியனாகிய மயாசுோமே 
எனக்குக் காண்பித்தார;் அேன் 
கரத்்தருமடய தூதனுக்கு 
முன்பாக நின்றான்; சாத்தான் 
அேனுக்கு விமராதஞ்வசய்ய 
அேன் ேலதுபக்கத்திமல 
நின்றான்.

2 அப்வபாழுது கரத்்தர் சாத்தாமன 
மநாக்கி: கரத்்தர் உன்மனக் 
கடிந்துவகாள்ோராக; 
சாத்தாமன, எருசமலமேத் 
வதரிந்துவகாண்ட கரத்்தர் 
உன்மனக் கடிந்துவகாள்ோராக; 
இேன் அக்கினியினின்று 
தப்புவிக்கப்பட்ட வகாள்ளி 
அல்லோ என்றார.்

3 மயாசுோமோவேனில் அழுக்கு 
ேஸ்திரே் தரித்தேனாய்த் 
தூதனுக்கு முன்பாக 
நின்றிருந்தான்.

4 அேர் தேக்கு முன்பாக 
நிற்கிறேரக்மள மநாக்கி: 
இேன்மேல் இருக்கிற 
அழுக்கு ேஸ்திரங்கமளக் 
கமளந்துமபாடுங்கள் 

ெகரியா
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என்றார;் பின்பு அேமன 
மநாக்கி: பார் நான் உன் 
அக்கிரேத்மத உன்னிலிருந்து 
நீங்கசவ்சய்து, உனக்குச ்சிறந்த 
ேஸ்திரங்கமளத் தரிப்பித்மதன் 
என்றார.்

5 அேன் சிரசின்மேல் சுத்தோன 
பாமகமய மேப்பாரக்ளாக 
என்றார;் அப்வபாழுது 
சுத்தோன பாமகமய அேன் 
சிரசின்மேல் மேத்து, 
அேனுக்கு ேஸ்திரங்கமளத் 
தரிப்பித்தாரக்ள். கரத்்தருமடய 
தூதன் அங்மக நின்றார.்

சகரியா 3:6-7
சகரியா 3:8 இப்மபாதுே், 

பிரதான ஆசாரியனாகிய 
மயாசுோமே, நீ மகள்; உனக்கு 
முன்பாக உட்கார்ந்திருக்கிற 
உன் மதாைருே் மகட்கக்கடேரக்ள்; 
இேரக்ள் அமடயாளோயிருக்கிற 
புருஷர;் இமதா, கிமள 
என்னப்பட்டேராகிய 
என் தாசமன நான் 
ேரப்பண்ணுமேன்.

9 இமதா, நான் மயாசுோவுக்கு 
முன்பாக மேத்த கல்; இந்த ஒமர 
கல்லின்மேல் ஏழு கண்களுே் 
மேக்கப்பட்டிருக்கிறது; இமதா, 
நான் அதின் சித்திரமேமலமய 
நிமறமேற்றி இந்தமதசத்தில் 
அக்கிரேத்மத ஒமரநாளிமல 
நீக்கிப்மபாடுமேன் என்று 
மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

10 அந்நாளிமல நீங்கள் 
ஒருேமரவயாருேர் 
திராட்சசவ்சடியின் கீழுே் 
அத்திேரத்தின்கீழுே் 
ேரேமைப்பீரக்ள் என்று 

மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார் என்றார.்

ேத்மதயு 22:11 விருந்தாைிகலைப் 
பாரக்்கும்படி ராஜா உை்வை 
பிரவேசித்தவபாது, கலியாை 
ேஸ்திரம் தரித்திராத 
ஒருமனுேலன அங்வக கை்டு:

12 சிவநகிதவன, நீ கலியாை 
ேஸ்திரமிை்ைாதேனாய் இங்வக 
எப்படி ேந்தாய் என்று வகடட்ார.் 
அதை்கு அேன் வபொமலிருந்தான்.

லுூக்கா 1:32 அேர ்சபரியேராயி-
ருப்பார,் உன்னதமானேருலடய 
குமாரன் என்னப்படுோர;் கரத்்த-
ராகிய வதேன் அேருலடய பிதா-
ோகிய தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

மராேர் 16:20 ெமாதானத்தின் 
வதேன் சீக்கிரமாய்ெ ்
ொத்தாலன உங்கை் காை்கைின் 
கீவை நசுக்கிப்வபாடுோர.் 
நம்முலடய கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவினுலடய கிருலப 
உங்களுடவனகூட இருப்பதாக. 
ஆசமன்.

எமபசியர் 6:11 நீங்கை் பிொசின் 
தந்திரங்கவைாடு எதிரத்்துநிை்கத் 
திராைியுை்ைேரக்ைாகும்படி, 
வதேனுலடய 
ெரே்ாயுதேரக்்கத்லதயும் 
தரித்துக்சகாை்ளுங்கை்.

12 ஏசனனிை், மாம்ெத்வதாடும் 
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இரத்தத்வதாடுமை்ை, 
துலரத்தனங்கவைாடும், 
அதிகாரங்கவைாடும், 
இப்பிரபஞ்ெத்தின் அந்தகார 
வைாகாதிபதிகவைாடும், 
ோனமை்டைங்கைிலுை்ை 
சபாை்ைாத ஆவிகைின் 
வெலனகவைாடும் நமக்குப் 
வபாராடட்ம் உை்டு.

13 ஆலகயாை், தீங்குநாைிவை 
அலேகலை நீங்கை் 
எதிரக்்கவும், ெகைத்லதயும் 
செய்துமுடித்தேரக்ைாய் நிை்கவும் 
திராைியுை்ைேரக்ைாகும்படிக்கு, 
வதேனுலடய 
ெரே்ாயுதேரக்்கத்லதயும் 
எடுத்துக்சகாை்ளுங்கை்.

1 மயாோன் 
3:8 பாேஞ்செய்கிைேன் 
பிொசினாலுை்டாயிருக்கிைான்; 
ஏசனனிை் பிொொனேன் 
ஆதிமுதை் பாேஞ்செய்கிைான், 
பிொசினுலடய கிரிலயகலை 
அழிக்கும்படிக்வக வதேனுலடய 
குமாரன் சேைிப்படட்ார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
4:4 அந்தெ ்சிங்காெனத்லதெ ்
சூை இருபத்துநான்கு 
சிங்காெனங்கைிருந்தன; 
இருபத்துநான்கு மூப்பரக்ை் 
சேை்ேஸ்திரந்தரித்து, தங்கை் 
சிரசுகைிை் சபான்முடி சூடி 
அந்தெ ்சிங்காெனங்கைின்வமை் 
உடக்ாரந்்திருக்கக்கை்வடன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
4:10 இருபத்துநான்கு மூப்பரக்ளும் 
சிங்காெனத்தின்வமை் 

வீை்றிருக்கிைேருக்கு 
முன்பாக ேைக்கமாய் 
விழுந்து, ெதாகாைங்கைிலும் 
உயிவராடிருக்கிைேலரத் 
சதாழுதுசகாை்டு, 
தங்கை் கிரீடங்கலைெ ்
சிங்காெனத்திை்குமுன்பாக 
லேத்து:

11 கரத்்தாவே, வதேரீர,் 
மகிலமலயயும் கனத்லதயும் 
ேை்ைலமலயயும் 
சபை்றுக்சகாை்ளுகிைதை்குப் 
பாத்திரராயிருக்கிறீர,் 
நீவர ெகைத்லதயும் 
சிருே்டித்தீர,் உம்முலடய 
சித்தத்தினாவை அலேகை் 
உை்டாயிருக்கிைலேகளும் சிருே்
டிக்கப்படட்லேகளுமாயிருக்கிைது 
என்ைாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
7:9 இலேகளுக்குப்பின்பு, 
நான் பாரத்்தவபாது, 
இவதா, ெகை ஜாதிகைிலும் 
வகாத்திரங்கைிலும் ஜனங்கைிலும் 
பாலேகைிலிருமிருந்து ேந்ததும், 
ஒருேனும் எை்ைக்கூடாததுமான 
திரைான கூடட்மாகிய ஜனங்கை், 
சேை்லை அங்கிகலைத் 
தரித்து, தங்கை் லககைிை் 
குருத்வதாலைகலைப் பிடித்து, 
சிங்காெனத்திை்கு முன்பாகவும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கு 
முன்பாகவும் நிை்கக்கை்வடன்.

10 அேரக்ை் மகா ெத்தமிடட்ு: 
இரடச்ிப்பின் மகிலம 
சிங்காெனத்தின்வமை் 
வீை்றிருக்கிை எங்கை் வதேனுக்கும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருக்கும் 
உை்டாேதாக என்று 
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ஆரப்்பரித்தாரக்ை்.
11 தூதரக்ை் யாேரும் 

சிங்காெனத்லதயும் 
மூப்பரக்லையும் நான்கு 
ஜீேன்கலையும் சூைநின்று, 
சிங்காெனத்திை்குமுன்பாக 
முகங்குப்புை விழுந்து, வதேலனத் 
சதாழுதுசகாை்டு:

12 ஆசமன், எங்கை் வதேனுக்குத் 
துதியும் மகிலமயும் ஞானமும் 
ஸ்வதாத்திரமும் கனமும் 
ேை்ைலமயும் சபைனும் 
ெதாகாைங்கைிலும் உை்டாேதாக; 
ஆசமன், என்ைாரக்ை்.

13 அப்சபாழுது, மூப்பரக்ைிை் ஒருேன் 
என்லன வநாக்கி: சேை்லை 
அங்கிகலைத் தரித்திருக்கிை 
இேரக்ை் யார?் எங்வகயிருந்து 
ேந்தாரக்ை்? என்று வகடட்ான்.

14 அதை்கு நான் ஆை்டேவன, அது 
உமக்வக சதரியும் என்வைன். 
அப்சபாழுது அேன்: இேரக்ை் 
மிகுந்த உபத்திரேத்திலிருந்து 
ேந்தேரக்ை்; இேரக்ை் 
தங்கை் அங்கிகலை 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
இரத்தத்திவை வதாய்த்து 
சேளுத்தேரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 19:8 
சுத்தமும் பிரகாெமுமான சமை்லிய 
ேஸ்திரம் தரித்துக்சகாை்ளும்படி 
அேளுக்கு அைிக்கப்படட்து; 
அந்த சமை்லியேஸ்திரம் 
பரிசுத்தோன்களுலடய நீதிகவை.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; ஏொயா 6:2,3; 
ஏொயா 64:6; ெகரியா 6:11-13.

D03 ஆசச்ாரியனாக மேசியாவின் 

ஊழியே்.
E17 மேசியா மதேனுமடய 

ஆலயத்மதக் கட்டுோர்.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.
  
சகரியா 6:12 அேமனாமட 

வசால்லமேண்டியது: 
மசமனகளின் கரத்்தர் 
உமரக்கிறது என்னவேன்றால், 
இமதா, ஒரு புருஷன், அேருமடய 
நாேே் கிமள என்னப்படுே்; அேர் 
தே்முமடய ஸ்தானத்திலிருந்து 
முமளத்வதழுே்பிக் கரத்்தருமடய 
ஆலயத்மதக் கட்டுோர.்

13 அேமர கரத்்தருமடய 
ஆலயத்மதக் கட்டுோர;் அேர் 
ேகிமேவபாருந்தினேராய், 
தே்முமடய சிங்காசனத்தின்மேல் 
வீற்றிருந்து ஆளுமக வசய்ோர;் 
தே்முமடய சிங்காசனத்தின்மேல் 
ஆசாரியராயுே் இருப்பார;் 
இே்விரண்டின் நடுோகச ்
சோதானத்தின் ஆமலாசமன 
விளங்குே்.

15 தூரத்திலுள்ளேரக்ள் 
ேந்து கரத்்தருமடய 
ஆலயத்மதக்கூட இருந்து 
கட்டுோரக்ள்; அப்வபாழுது 
மசமனகளின் கரத்்தர் 
என்மன உங்களிடத்திற்கு 
அனுப்பினாவரன்று 
அறிந்துவகாள்வீரக்ள்; 
நீங்கள் உங்கள் மதேனாகிய 
கரத்்தரின் சத்தத்மதக்மகட்டு 
நடந்தீரக்ளானால் இது 
நிமறமேறுே் என்று வசால் 
என்றார.்

ேத்மதயு 12:6 வதோையத்திலும் 
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சபரியேர ்இங்வக இருக்கிைார ்
என்று உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன்.

ேத்மதயு 26:61 வதேனுலடய 
ஆையத்லத இடித்துப்வபாடவும், 
மூன்று நாலைக்குை்வை அலதக் 
கடட்வும் என்னாவை ஆகும் 
என்ைான் என்று இேன் சொன்னான் 
என்ைாரக்ை்.

லுூக்கா 1:31 இவதா, நீ 
கரப்்பேதியாகி ஒரு குமாரலனப் 
சபறுோய்; அேருக்கு இவயசு என்று 
வபரிடுோயாக.

32 அேர ்சபரியேராயிருப்பார,் 
உன்னதமானேருலடய குமாரன் 
என்னப்படுோர;் கரத்்தராகிய 
வதேன் அேருலடய பிதாோகிய 
தாவீதின் சிங்காெனத்லத 
அேருக்குக் சகாடுப்பார.்

33 அேர ்யாக்வகாபின் குடும்பத்தாலர 
என்சைன்லைக்கும் அரொளுோர;் 
அேருலடய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது என்ைான்.

மயாோன் 2:19 இவயசு அேரக்ளுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: இந்த ஆையத்லத 
இடித்துப்வபாடுங்கை், மூன்று 
நாலைக்குை்வை இலத எழுப்புவேன் 
என்ைார.்

20 அப்சபாழுது யூதரக்ை்: இந்த 
ஆையத்லதக் கடட் நாை்பத்தாறு 
ேருேம்சென்ைவத, நீர ்இலத 
மூன்று நாலைக்குை்வை எழுப்புவீவரா 
என்ைாரக்ை்.

21 அேவரா தம்முலடய ெரீரமாகிய 
ஆையத்லதக்குறித்துப் வபசினார.்

மயாோன் 17:1 இவயசு இலேகலைெ ்

சொன்ன பின்பு தம்முலடய 
கை்கலை ோனத்துக்கு ஏசைடுத்து:

2 பிதாவே, வேலை ேந்தது, நீர ்
உம்முலடய குமாரனுக்குத் 
தந்தருைின யாேருக்கும் 
அேர ்நித்தியஜீேலனக் 
சகாடுக்கும்சபாருடட்ு மாம்ெமான 
யாேரவ்மலும் நீர ்அேருக்கு 
அதிகாரங்சகாடுத்தபடிவய, 
உம்முலடய குமாரன் உம்லம 
மகிலமப்படுத்தும்படிக்கு 
நீர ்உம்முலடய குமாரலன 
மகிலமப்படுத்தும்.

3 ஒன்ைான சமய்த்வதேனாகிய 
உம்லமயும் நீர ்அனுப்பினேராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துலேயும் அறிேவத 
நித்தியஜீேன்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:39 ோக்குத்தத்தமானது 
உங்களுக்கும், உங்கை் 
பிை்லைகளுக்கும், நம்முலடய 
வதேனாகிய கரத்்தர ்
ேரேலைக்கும் தூரத்திலுை்ை 
யாேருக்கும் உை்டாயிருக்கிைது 
என்று சொை்லி;

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
15:14 வதேன் 
புைஜாதிகைினின்று தமது 
நாமத்திை்காக ஒரு ஜனத்லதத் 
சதரிந்துசகாை்ளும்படி முதை்முதை் 
அேரக்ளுக்குக் கடாடச்ித்தருைின 
விதத்லதெ ்சிமிவயான் விேரித்துெ ்
சொன்னாவர.

15 அதை்குத் தீரக்்கதரிசிகளுலடய 
ோக்கியங்களும் ஒத்திருக்கிைது.

16 எப்படிசயனிை், மை்ை மனுேரும், 
என்னுலடய நாமந்தரிக்கப்படும் 
ெகை ஜாதிகளும், கரத்்தலரத் 
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வதடும்படிக்கு,
17 நான் இதை்குப்பின்பு திரும்பிேந்து, 

விழுந்துவபான தாவீதின் 
கூடாரத்லத மறுபடியும் எடுப்பித்து, 
அதிவை பழுதாய்ப்வபானலேகலை 
மறுபடியும் சீரப்்படுத்தி, அலதெ ்
செே்லேயாக நிறுத்துவேன் என்று 
இலேகலைசயை்ைாஞ் செய்கிை 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார ்என்று 
எழுதியிருக்கிைது.

2 வகாரிந்தியர் 
6:16 வதேனுலடய ஆையத்துக்கும் 
விக்கிரகங்களுக்கும் ெம்பந்தவமது? 
நான் அேரக்ளுக்குை்வை 
ோெம்பை்ைி, அேரக்ளுக்குை்வை 
உைாவி அேரக்ை் 
வதேனாயிருப்வபன், அேரக்ை் 
என் ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை் 
என்று, வதேன் சொன்னபடி, 
நீங்கை் ஜீேனுை்ை வதேனுலடய 
ஆையமாயிருக்கிறீரக்வை.

எமபசியர் 2:19 ஆலகயாை், 
நீங்கை் இனி அந்நியரும் 
பரவதசிகளுமாயிராமை், 
பரிசுத்தோன்கவைாவட ஒவர 
நகரத்தாரும் வதேனுலடய 
வீடட்ாருமாயிருந்து,

20 அப்வபாஸ்தைர ்
தீரக்்கதரிசிகசைன்பேரக்ளுலடய 
அஸ்திபாரத்தின்வமை் கடட்ப்
படட்ேரக்ளுமாயிருக்கிறீரக்ை்; 
அதை்கு இவயசுகிறிஸ்து தாவம 
மூலைக்கை்ைாயிருக்கிைார;்

21 அேரவ்மை் மாைிலக முழுேதும் 
இலெோய் இலைக்கப்படட்ு, 
கரத்்தருக்குை் பரிசுத்த ஆையமாக 
எழும்புகிைது;

22 அேரவ்மை் நீங்களும் ஆவியினாவை 

வதேனுலடய ோெஸ்தைமாகக் கூட்
டிக்கடட்ப்படட்ுேருகிறீரக்ை்.

எபிவரயர் 3:3 வீடல்ட உை்டுப-
ை்ைினேன் வீடல்டப்பாரக்்கிலும் 
அதிக கனத்திை்குரியேனாயிரு-
க்கிைான்; அதுவபாை வமாவெலய-
ப்பாரக்்கிலும் இேர ்அதிக மகிலம-
க்குப் பாத்திராயிருக்கிைார.்

4 ஏசனனிை், எந்த வீடும் 
ஒருேனாை் உை்டாக்கப்படும்; 
எை்ைாேை்லையும் 
உை்டுபை்ைினேர ்வதேன்.

5 சொை்ைப்படப்வபாகிை 
காரியங்களுக்குெ ்ொடச்ியாக, 
வமாவெ பைிவிலடக்காரனாய், 
அேருலடய வீடட்ிை் எங்கும் 
உை்லமயுை்ைேனாயிருந்தான்.

6 கிறிஸ்துவோ அேருலடய வீடட்ிை்கு 
வமை்படட்ேரான குமாரனாக 
உை்லமயுை்ைேராயிருக்கிைார;் 
நம்பிக்லகயினாவை 
உை்டாகும் லதரியத்லதயும் 
வமன்லமபாராடட்லையும் 
முடிவுபரியந்தம் உறுதியாய்ப் 
பை்றிக்சகாை்டிருப்வபாமாகிை் 
நாவம அேருலடய 
வீடாயிருப்வபாம்.

எபிவரயர் 7:24 இேவரா என்சைன்லை-
க்கும் நிலைத்திருக்கிைபடியினா-
வை, மாறிப்வபாகாத ஆொரியத்து-
ேமுை்ைேராயிருக்கிைார.்

எபிவரயர் 10:12 இேவரா, 
பாேங்களுக்காக ஒவர பலிலயெ ்
செலுத்தி, என்சைன்லைக்கும் 
வதேனுலடய ேைதுபாரிெத்திை் 
உடக்ாரந்்து,
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1 மபதுரு3:22 அேர ்
பரவைாகத்திை்குப் வபாய், 
வதேனுலடய ேைதுபாரிெத்திை் 
இருக்கிைார;் வதேதூதரக்ளும் 
அதிகாரங்களும் ேை்ைலமகளும் 
அேருக்குக் கீை்ப்படட்ிருக்கிைது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:3 வமலும், பரவைாகத்திலிருந்து 
உை்டான ஒரு சபருஞ்ெத்தத்லதக் 
வகடவ்டன்; அது: இவதா, 
மனுேரக்ைிடத்திவை வதேனுலடய 
ோெஸ்தைமிருக்கிைது, 
அேரக்ைிடத்திவை அேர ்
ோெமாயிருப்பார;் 
அேரக்ளும் அேருலடய 
ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை், 
வதேன்தாவம அேரக்வைாவடகூட 
இருந்து அேரக்ளுலடய 
வதேனாயிருப்பார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:22 அதிவை வதோையத்லத 
நான் காைவிை்லை; 
ெரே்ேை்ைலமயுை்ை 
வதேனாகிய கரத்்தரும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருவம அதை்கு 
ஆையம்.

வமலும் காை்க: #1; #3; ஏொயா 9:7; ெகரியா 4:1-6; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 2:1-4,16-18,37-42; 
17:31; 19:4-6; எவபசியர ்1:20-23; பிலிப்பியர ்2:7-11; 

எபிசரயர ்2:7-9.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

சகரியா 8:1-2
சகரியா 8:3 நான் சீமயானிடத்தில் 

திருே்பி, எருசமலமின் நடுவிமல 
ோசே்பண்ணுமேன்; எருசமலே் 
சத்திய நகரே் என்றுே், 
மசமனகளுமடய கரத்்தரின் 
பரே்தே் பரிசுத்த பரே்தே் 
என்றுே் அமைக்கப்படுே் என்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

4 திருே்பவுே் எருசமலமின் 
வீதிகளில் முதிரே்யதினாமல 
தங்கள் மககளில் 
மகாமலப்பிடித்து நடக்கிற 
கிைேருே் கிைவிகளுே் 
குடியிருப்பாரக்ள்.

5 நகரத்தின் வதருக்களிமல 
விமளயாடுகிற 
ஆண்பிள்மளகளுே் 
வபண்பிள்மளகளுே் அதின் 
வீதிகளில் நிமறந்திருக்குே் 
என்று மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

6 மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்கிறது என்ன? அது இந்த 
ஜனத்தில் மீதியானேரக்ளின் 
பாரம்ேக்கு இந்நாட்களில் 
ஆசச்ரியோயிருந்தாலுே், 
என் பாரம்ேக்குே் 
ஆசச்ரியோயிருக்குமோ 
என்று மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்
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7 இமதா, கிைக்குமதசத்திலுே் 
ேற்ற மதசத்திலுமிருந்து என் 
ஜனங்கமள நான் இரட்சித்து,

8 அேரக்மள 
அமைத்துக்வகாண்டுேருமேன்; 
அேரக்ள் எருசமலமின் நடுவிமல 
குடியிருப்பாரக்ள்; அேரக்ள் 
எனக்கு உண்மேயுே் நீதியுோன 
ஜனோயிருப்பாரக்ள், நான் 
அேரக்ளுக்கு மதேனாயிருப்மபன் 
என்று மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

சகரியா 8:9-11
சகரியா 8:12 விமதப்புச ்

சோதானமுள்ளதாயிருக்குே்; 
திராட்சசவ்சடி தன் கனிமயத் 
தருே்; பூமி தன் பலமனத் தருே்; 
ோனே் தன் பனிமயத் தருே்; 
இந்த ஜனத்தில் மீதியானேரக்ள் 
இமதவயல்லாே் சுதந்தரிக்கக் 
கட்டமளயிடுமேன்.

13 சே்பவிப்பவதன்னவேன்றால்: 
யூதா ேே்சத்தாமர, 
இஸ்ரமேல் ேே்சத்தாமர, 
நீங்கள் புறஜாதிகளுக்குள் 
சாபோயிருந்ததுமபாலமே, 
ஆசீரே்ாதோயிருக்குே்படி 
நான் உங்கமள இரட்சிப்மபன்; 
பயப்படாமதயுங்கள், உங்கள் 
மககள் திடப்படக்கடேது.

சகரியா 8:14-19
சகரியா 8:20 இன்னுே் ஜனங்களுே் 

அமநகே் பட்டணங்களின் 
குடிகளுே் ேருோரக்ள் 
என்று மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

21 பட்டணத்தின் குடிகள் 
ேறுபட்டணத்தின் 
குடிகளிடத்தில்மபாய், நாே் 
கரத்்தருமடய சமுகத்தில் 

விண்ணப்பே்பண்ணவுே் 
மசமனகளின் கரத்்தமரத் 
மதடவுே் தீவிரித்து 
மபாமோே் ோருங்கள்; 
நாங்களுே் மபாமோே் என்று 
வசால்லுோரக்ள்.

22 அமநக ஜனங்களுே் 
பலத்த ஜாதிகளுே் 
எருசமலமிமல மசமனகளின் 
கரத்்தமரத் மதடவுே், 
கரத்்தருமடய சமுகத்தில் 
விண்ணப்பே்பண்ணவுே் 
ேருோரக்ள்.

23 அந்நாட்களில் பலவித 
பாமஷக்காரராகிய 
புறஜாதியாரில் பத்து 
ேனுஷர் ஒரு யூதனுமடய 
ேஸ்திரத்வதாங்கமலப் 
பிடித்துக்வகாண்டு: மதேன் 
உங்கமளாமட இருக்கிறார் 
என்று மகள்விப்பட்மடாே்: 
ஆமகயால் உங்கமளாமடகூடப் 
மபாமோே் என்று வசால்லி, 
அேமனப் பற்றிக்வகாள்ோரக்ள் 
என்று மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார் என்றார.்

லுூக்கா 24:45 அப்சபாழுது 
வேதோக்கியங்கலை 
அறிந்துசகாை்ளும்படி 
அேரக்ளுலடய மனலத அேர ்
திைந்து அேரக்லை வநாக்கி:

46 எழுதியிருக்கிைபடி, கிறிஸ்து 
பாடுபடவும், மூன்ைாம்நாைிை் மரி
த்வதாரிலிருந்சதழுந்திருக்கவும் 
வேை்டியதாயிருந்தது;

47 அன்றியும் மனந்திரும்புதலும் 
பாேமன்னிப்பும் எருெவைம் 
சதாடங்கிெ ்ெகைவதெத்தாருக்கும் 
அேருலடய நாமத்தினாவை 
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பிரெங்கிக்கப்படவும் வேை்டியது.

மராேர் 11:25 வமலும், ெவகாதரவர, 
நீங்கை் உங்கலைவய 
புத்திமான்கசைன்று 
எை்ைாதபடிக்கு ஒரு 
இரகசியத்லத நீங்கை் 
அறியவேை்டுசமன்றிருக்கிவைன்; 
அசதன்னசேனிை், 
புைஜாதியாருலடய நிலைவு 
உை்டாகும்ேலரக்கும் 
இஸ்ரவேைரிசைாரு பங்குக்குக் 
கடினமான மனதுை்டாயிருக்கும்.

26 இந்தப்பிரகாரம் 
இஸ்ரவேைசரை்ைாரும் 
இரடச்ிக்கப்படுோரக்ை். 
மீடக்ிைேர ்சீவயானிலிருந்து ேந்து, 
அேபக்திலய யாக்வகாலப விடட்ு 
விைக்குோர ்என்றும்;

27 நான் அேரக்ளுலடய 
பாேங்கலை நீக்கும்வபாது, 
இதுவே நான் அேரக்ளுடவன 
செய்யும் உடன்படிக்லக என்றும் 
எழுதியிருக்கிைது.

28 சுவிவெேத்லதக்குறித்து 
அேரக்ை் உங்கை்நிமித்தம் 
பலகஞராயிருக்கிைாரக்ை்; 
சதரிந்துசகாை்ளுதலைக்குறித்து 
அேரக்ை் பிதாக்கைினிமித்தம் அன்
புகூரப்படட்ேரக்ைாயிருக்கிைாரக்
ை்.

29 வதேனுலடய கிருலபேரங்களும், 
அேரக்லை அலைத்த அலைப்பும் 
மாைாதலேகவை.

30 ஆதைாை், நீங்கை் முை்காைத்திவை 
வதேனுக்குக் கீை்ப்படியாதிருந்து, 
இப்சபாழுது அேரக்ளுலடய 
கீை்ப்படியாலமயினாவை 
இரக்கம்சபை்றிருக்கிைதுவபாை,

31 அேரக்ளும் இப்சபாழுது 

கீை்ப்படியாமலிருந்தும், 
பின்பு உங்களுக்குக்கிலடத்த 
இரக்கத்தினாவை இரக்கம் 
சபறுோரக்ை்.

32 எை்ைாரவ்மலும் 
இரக்கமாயிருக்கத்தக்கதாக, 
வதேன் எை்ைாலரயும் 
கீை்ப்படியாலமக்குை்வை 
அலடத்துப்வபாடட்ார.்

மராேர் 15:8 வமலும், 
பிதாக்களுக்குப் பை்ைப்படட் 
ோக்குத்தத்தங்கலை 
உறுதியாக்கும்படிக்கு, 
வதேனுலடய ெத்தியத்தினிமித்தம் 
இவயசுகிறிஸ்து 
விருத்தவெதனமுை்ைேரக்ளுக்கு 
ஊழியக்காரரானாசரன்றும்;

9 புைஜாதியாரும் 
இரக்கம்சபை்ைதினிமித்தம் 
வதேலன 
மகிலமப்படுத்துகிைாரக்சைன்றும் 
சொை்லுகிவைன். அந்தப்படி: 
இதினிமித்தம் நான் 
புைஜாதிகளுக்குை்வை உம்லம 
அறிக்லகபை்ைி, உம்முலடய 
நாமத்லதெ ்சொை்லி, ெங்கீதம் 
பாடுவேன் என்று எழுதியிருக்கிைது.

10 வமலும், புைஜாதிகவை, 
அேருலடய ஜனங்கவைாவடகூடக் 
கைிகூருங்கை் என்கிைார.்

11 வமலும், புைஜாதிகவை, எை்ைாரும் 
கரத்்தலரத் துதியுங்கை்; 
ஜனங்கவை, எை்ைாரும் அேலரப் 
புகழுங்கை் என்றும் சொை்லுகிைார.்

12 வமலும், ஈொயின் வேரும் 
புைஜாதியாலர ஆளும்படிக்கு 
எழும்புகிைேருமாகிய ஒருேர ்
வதான்றுோர;் அேரிடத்திை் 
புைஜாதியார ்நம்பிக்லக 
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லேப்பாரக்ை் என்று ஏொயா 
சொை்லுகிைான்.

மராேர் 16:25 ஆதிகாைமுதை் 
அடக்கமாயிருந்து, 
இப்சபாழுது தீரக்்கதரிென 
ஆகமங்கைினாவை அநாதி 
வதேனுலடய கடட்லையின்படி 
சேைியரங்கமாக்கப்படட்தும், 
ெகைஜாதிகளும் விசுோெத்திை்குக் 
கீை்ப்படியும்படிக்கு அேரக்ளுக்கு 
அறிவிக்கப்படட்துமாயிருக்கிை 
இரகசியத்லத 
சேைிப்படுத்துகிைதான,

26 இவயசுகிறிஸ்துலேப்பை்றிய 
பிரெங்கமாகிய என் 
சுவிவெேத்தின்படிவய உங்கலை 
ஸ்திரப்படுத்த ேை்ைேரும்,

2 வகாரிந்தியர் 
6:16 வதேனுலடய ஆையத்துக்கும் 
விக்கிரகங்களுக்கும் ெம்பந்தவமது? 
நான் அேரக்ளுக்குை்வை 
ோெம்பை்ைி, அேரக்ளுக்குை்வை 
உைாவி அேரக்ை் 
வதேனாயிருப்வபன், அேரக்ை் 
என் ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை் 
என்று, வதேன் சொன்னபடி, 
நீங்கை் ஜீேனுை்ை வதேனுலடய 
ஆையமாயிருக்கிறீரக்வை.

கலாத்தியர் 3:8 வமலும் வதேன் 
விசுோெத்தினாவை புைஜாதிகலை 
நீதிமான்கைாக்குகிைாசரன்று 
வேதம் முன்னாகக் கை்டு: 
உனக்குை் ெகை ஜாதிகளும் 
ஆசீரே்திக்கப்படும் என்று 
ஆபிரகாமுக்குெ ்சுவிவெேமாய் 
முன்னறிவித்தது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:4 கரத்்தாவே, யார ்உமக்குப் 
பயப்படாமலும், உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்தாமலும் 
இருக்கைாம்? வதேரீர ்ஒருேவர 
பரிசுத்தர,் எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து உமக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்ை்; 
உம்முலடய நீதியான செயை்கை் 
சேைியரங்கமாயின என்ைாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:3 வமலும், பரவைாகத்திலிருந்து 
உை்டான ஒரு சபருஞ்ெத்தத்லதக் 
வகடவ்டன்; அது: இவதா, 
மனுேரக்ைிடத்திவை வதேனுலடய 
ோெஸ்தைமிருக்கிைது, 
அேரக்ைிடத்திவை அேர ்
ோெமாயிருப்பார;் 
அேரக்ளும் அேருலடய 
ஜனங்கைாயிருப்பாரக்ை், 
வதேன்தாவம அேரக்வைாவடகூட 
இருந்து அேரக்ளுலடய 
வதேனாயிருப்பார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
21:24 இரடச்ிக்கப்படுகிை 
ஜனங்கை் அதின் சேைிெெ்த்திவை 
நடப்பாரக்ை் பூமியின் ராஜாக்கை் 
தங்கை் மகிலமலயயும் 

ெகரியா



588

கனத்லதயும் அதை்குை்வை 
சகாை்டுேருோரக்ை்

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; லுூக்கா 8:43,44; 
வயாோன் 12:20,21; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 

7:9.

D04 இராஜாோக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

F02 எருசமலமுக்குள் மேசியா 
நுமைேது முன்னமர 
உமரக்கப்பட்டது.

சகரியா 9:9 சீமயான் 
குோரத்திமய, மிகவுே் களிகூரு; 
எருசமலே் குோரத்திமய, 
வகே்பீரி; இமதா, உன் ராஜா 
உன்னிடத்தில் ேருகிறார;் 
அேர் நீதியுள்ளேருே் 
இரட்சிக்கிறேருே் 
தாை்மேயுள்ளேருே், 
கழுமதயின்மேலுே் 
கழுமதக்குட்டியாகிய 
ேறியின்மேலுே் 
ஏறிேருகிறேருோயிருக்கிறார.்

ஆதியாகேே் 49:10 ெமாதான 
கரத்்தர ்ேருமைவும் செங்வகாை் 
யூதாலேவிடட்ு நீங்குேதும் 
இை்லை, நியாயப்பிரமாைிக்கன் 
அேன் பாதங்கலை விடட்ு 
ஒழிேதும் இை்லை; ஜனங்கை் 
அேரிடத்திை் வெருோரக்ை்.

11 அேன் தன் கழுலதக் குடட்ிலயத் 
திராடெ்ெச்ெடியிலும் தன் 
வகாைிலகக் கழுலதகைின் 
குடட்ிலய நை்குை திராடல்ெெ ்
செடியிலும் கடட்ுோன்; 
திராடெ்ரெத்திவை தன் 
ேஸ்திரத்லதயும், திராடெ்ப் 

பைங்கைின் இரத்தத்திவை தன் 
அங்கிலயயும் வதாய்ப்பான்.

ஏசாயா 62:11 நீங்கை் சீவயான் 
குமாரத்திலய வநாக்கி: இவதா 
உன் இரடச்ிப்பு ேருகிைது, இவதா, 
அேர ்அருளும் பைன் அேவராடும், 
அேர ்செய்யும் பிரதிபைன் 
அேர ்முன்பாகவும் ேருகிைது 
என்று சொை்லுங்கை் என்று, 
கரத்்தர ்பூமியின் கலடயாந்தரம் 
ேலரக்கும் கூறுகிைார.்

ேத்மதயு 21:4 இவதா, உன் ராஜா 
ொந்தகுைமுை்ைேராய், 
கழுலதயின் வமலும் 
கழுலதக்குடட்ியாகிய 
மறியின்வமலும் ஏறிக்சகாை்டு, 
உன்னிடத்திை் ேருகிைார ்
என்று சீவயான்குமாரத்திக்குெ ்
சொை்லுங்கை் என்று,

5 தீரக்்கதரிசியினாை் 
உலரக்கப்படட்து நிலைவேறும்படி 
இசதை்ைாம் நடந்தது.

மயாோன் 12:12 மறுநாைிவை 
இவயசு எருெவைமுக்கு 
ேருகிைாசரன்று பை்டிலகக்கு 
ேந்த திரைான ஜனங்கை் 
வகை்விப்படட்ு,

13 குருத்வதாலைகலைப் 
பிடித்துக்சகாை்டு, அேருக்கு 
எதிரச்காை்டுவபாகும்படி 
புைப்படட்ு: ஓென்னா, 
கரத்்தருலடய நாமத்தினாவை 
ேருகிை இஸ்ரவேலின் ராஜா 
ஸ்வதாத்திரிக்கப்படட்ேர ்என்று 
ஆரப்்பரித்தாரக்ை்.

14 அை்ைாமலும்: சீவயான் 
குமாரத்திவய, பயப்படாவத, உன் 

ெகரியா



589

ராஜா கழுலதக்குடட்ியின்வமை் 
ஏறிேருகிைார ்என்று 
எழுதியிருக்கிை பிரகாரமாக,

15 இவயசு ஒரு கழுலதக்குடட்ிலயக் 
கை்டு அதின்வமை் ஏறிப்வபானார.்

16 இலேகலை அேருலடய சீேரக்ை் 
துேக்கத்திவை அறியவிை்லை. 
இவயசு மகிலமயலடந்த பின்பு, 
இப்படி அேலரக் குறித்து 
எழுதியிருக்கிைலதயும், தாங்கை் 
இப்படி அேருக்குெ ்செய்தலதயும் 
நிலனவுகூரந்்தாரக்ை்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 12:6; ஏொயா 40:9; ஏொயா 
52:9,10; செப்பனியா 3:14,15; ெகரியா 2:10; மாை்கு 

11:7-10; லுூக்கா 19:29-38.

B13 மேசியாவின் அதிகாரே்.
E24 மேசியா சோதானத்மதக் 

வகாண்டு ேருோர்.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.
H09 அேரது ஜனங்களின் 

எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

சகரியா 9:10 எப்பிராயீமினின்று 
இரதங்கமளயுே் 
எருசமலமினின்று 
குதிமரகமளயுே் 
அற்றுப்மபாகப்பண்ணுமேன், 
யுத்தவில்லுே் இல்லாேற்மபாகுே், 
அேர் ஜாதிகளுக்குச ்சோதானே் 
கூறுோர;் அேருமடய ஆளுமக 
ஒரு சமுத்திரந்வதாடங்கி 
ேறுசமுத்திரே்ேமரக்குே், 
நதிவதாடங்கிப் பூமியின் 
எல்மலகள்பரியந்தமுே் 
வசல்லுே்.

சகரியா 9:11-12

சங்கீதே் 72:7 அேருலடய 
நாடக்ைிை் நீதிமான் செழிப்பான்; 
ெந்திரனுை்ைேலரக்கும் மிகுந்த 
ெமாதானம் இருக்கும்.

ஏசாயா 9:6 நமக்கு ஒரு பாைகன் 
பிைந்தார;் நமக்கு ஒரு குமாரன் 
சகாடுக்கப்படட்ார;் கரத்்தத்துேம் 
அேர ்வதாைின்வமலிருக்கும்; 
அேர ்நாமம் அதிெயமானேர,் 
ஆவைாெலனக் கரத்்தா, 
ேை்ைலமயுை்ை வதேன், 
நித்திய பிதா, ெமாதானப்பிரபு 
என்னப்படும்.

7 தாவீதின் சிங்காெனத்லதயும் 
அேனுலடய ராஜ்யத்லதயும் 
அேர ்திடப்படுத்தி அலத 
இதுமுதை்சகாை்டு 
என்சைன்லைக்கும் 
நியாயத்திலும் நீதியினாலும் 
நிலைப்படுத்தும்படிக்கு, 
அேருலடய கரத்்தத்துேத்தின் 
சபருக்கத்துக்கும், அதின் 
ெமாதானத்துக்கும் முடிவிை்லை; 
வெலனகைின் கரத்்தருலடய 
லேராக்கியம் இலதெ ்செய்யும்.

ேத்மதயு 8:27 அந்த மனுேரக்ை் 
ஆெெ்ரியப்படட்ு: இேர ்
எப்படிப்படட்ேவரா, காை்றும் 
கடலும் இேருக்குக் கீை்ப்படிகிைவத 
என்ைாரக்ை்.

ேத்மதயு 9:6 பூமியிவை பாேங்கலை 
மன்னிக்க மனுேகுமாரனுக்கு 
அதிகாரம் உை்சடன்பலத நீங்கை் 
அறியவேை்டும் என்று சொை்லி, 
திமிரே்ாதக்காரலன வநாக்கி: 
நீ எழுந்து உன் படுக்லகலய 
எடுத்துக்சகாை்டு, உன் வீடட்ுக்குப் 
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வபா என்ைார.்

ேத்மதயு 28:18 அப்சபாழுது இவயசு 
ெமீபத்திை் ேந்து, அேரக்லை 
வநாக்கி: ோனத்திலும் பூமியிலும் 
ெகை அதிகாரமும் எனக்குக் 
சகாடுக்கப்படட்ிருக்கிைது.

ோற்கு 1:27 எை்ைாரும் 
ஆெெ்ரியப்படட்ு: இது என்ன? இந்தப் 
புதிய உபவதெம் எப்படிப்படட்து? 
இேர ்அதிகாரத்வதாவட 
அசுத்த ஆவிகளுக்கும் 
கடட்லையிடுகிைார,் அலேகை் 
இேருக்குக் கீை்ப்படிகிைவத 
என்று தங்களுக்குை்வை 
ஒருேவராசடாருேர ்
சொை்லிக்சகாை்டாரக்ை்.

லுூக்கா 2:14 உன்னதத்திலிருக்கிை 
வதேனுக்கு மகிலமயும், பூமியிவை 
ெமாதானமும், மனுேரவ்மை் 
பிரியமும் உை்டாேதாக என்று 
சொை்லி, வதேலனத் துதித்தாரக்ை்.

லுூக்கா 4:32 அேருலடய ேெனம் 
அதிகாரமுை்ைதாயிருந்தபடியாை் 
அேருலடய வபாதகத்லதக் குறித்து 
அேரக்ை் ஆெெ்ரியப்படட்ாரக்ை்.

மயாோன் 5:22 அன்றியும் பிதாலேக் 
கனம்பை்ணுகிைதுவபாை 
எை்ைாரும் குமாரலனயும் 
கனம்பை்ணும்படிக்கு, 
பிதாோனேரத்ாவம 
ஒருேருக்கும் நியாயத்தீரப்்புெ ்
செய்யாமை், நியாயத்தீரப்்புெ ்
செய்யும் அதிகாரம் 
முழுேலதயும் குமாரனுக்கு 
ஒப்புக்சகாடுத்திருக்கிைார.்

மயாோன் 5:27 அேர ்
மனுேகுமாரனாயிருக்கிைபடியாை், 
நியாயத்தீரப்்புெ ்செய்யும்படிக்கு 
அதிகாரத்லதயும் அேருக்குக் 
சகாடுத்திருக்கிைார.்

மயாோன் 10:17 நான் 
என் ஜீேலன மறுபடியும் 
அலடந்துசகாை்ளும்படிக்கு 
அலதக் சகாடுக்கிைபடியினாை் 
பிதா என்னிை் அன்பாயிருக்கிைார.்

18 ஒருேனும் அலத 
என்னிடத்திலிருந்து 
எடுத்துக்சகாை்ைமாடட்ான்; 
நாவன அலதக் சகாடுக்கிவைன், 
அலதக் சகாடுக்கவும் எனக்கு 
அதிகாரம் உை்டு, அலத 
மறுபடியும் எடுத்துக்சகாை்ைவும் 
எனக்கு அதிகாரமுை்டு. இந்தக் 
கடட்லைலய என் பிதாவினிடத்திை் 
சபை்றுக்சகாை்வடன் என்ைார.்

மயாோன் 14:27 ெமாதானத்லத 
உங்களுக்கு லேத்துப்வபாகிவைன், 
என்னுலடய ெமாதானத்லதவய 
உங்களுக்குக் சகாடுக்கிவைன்; 
உைகம் சகாடுக்கிைபிரகாரம் நான் 
உங்களுக்குக் சகாடுக்கிைதிை்லை. 
உங்கை் இருதயம் கைங்காமலும் 
பயப்படாமலுமிருப்பதாக.

மயாோன் 16:33 என்னிடத்திை் 
உங்களுக்குெ ்ெமாதானம் 
உை்டாயிருக்கும் சபாருடட்ு 
இலேகலை உங்களுக்குெ ்
சொன்வனன். உைகத்திை் 
உங்களுக்கு உபத்திரேம் உை்டு, 
ஆனாலும் திடன்சகாை்ளுங்கை்; 
நான் உைகத்லத சஜயித்வதன் 
என்ைார.்
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மயாோன் 17:1 இவயசு இலேகலைெ ்
சொன்ன பின்பு தம்முலடய 
கை்கலை ோனத்துக்கு ஏசைடுத்து:

2 பிதாவே, வேலை ேந்தது, நீர ்
உம்முலடய குமாரனுக்குத் 
தந்தருைின யாேருக்கும் 
அேர ்நித்தியஜீேலனக் 
சகாடுக்கும்சபாருடட்ு மாம்ெமான 
யாேரவ்மலும் நீர ்அேருக்கு 
அதிகாரங்சகாடுத்தபடிவய, 
உம்முலடய குமாரன் உம்லம 
மகிலமப்படுத்தும்படிக்கு 
நீர ்உம்முலடய குமாரலன 
மகிலமப்படுத்தும்.

அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 9:31 
அப்சபாழுது யூவதயா கலிவையா 
ெமாரியா நாடுகைிசைங்கும் 
ெலபகை் ெமாதானம் சபை்று, 
பக்திவிருத்தியலடந்து, 
கரத்்தருக்குப் பயப்படுகிை 
பயத்வதாடும், பரிசுத்த ஆவியின் 
ஆறுதவைாடும் நடந்து சபருகின.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
10:36 எை்ைாருக்கும் 
கரத்்தராயிருக்கிை 
இவயசுகிறிஸ்துலேக்சகாை்டு 
அேர ்ெமாதானத்லதெ ்
சுவிவெேமாய்க் கூறி, 
இஸ்ரவேை் புத்திரருக்கு 
அனுப்பின ோரத்்லதலய 
அறிந்திருக்கிறீரக்வை.

மராேர் 5:1 இே்விதமாக, நாம் 
விசுோெத்தினாவை நீதிமான்
கைாக்கப்படட்ிருக்கிைபடியா
ை், நம்முலடய கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துமூைமாய் 

வதேனிடத்திை் ெமாதானம் 
சபை்றிருக்கிவைாம்.

எமபசியர் 2:17 அை்ைாமலும் அேர ்
ேந்து, தூரமாயிருந்த உங்களுக்கும், 
ெமீபமாயிருந்த அேரக்ளுக்கும், 
ெமாதானத்லதெ ்சுவிவெேமாக 
அறிவித்தார.்

2 வதசமலானிக்மகயர் 
3:16 ெமாதானத்தின் கரத்்தரத்ாவம 
எப்சபாழுதும் ெகைவிதத்திலும் 
உங்களுக்குெ ்ெமாதானத்லதத் 
தந்தருளுோராக. கரத்்தர ்
உங்கைலனேவராடுங்கூட 
இருப்பாராக.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; 1 ொமுவேை் 
2:10; ெங்கீதம் 2:8; ெங்கீதம் 22:27; ெங்கீதம் 37:11; 

ெங்கீதம் 67:7; ெங்கீதம் 72:8; ெங்கீதம் 85:8-
10; ெங்கீதம் 98:3; ெங்கீதம் 122:6-8; ெங்கீதம் 
147:14; ஏொயா 26:12; ஏொயா 45:22; ஏொயா 

48:18; ஏொயா 52:7; ஏொயா 53:5; ஏொயா 55:12; 
ஏொயா 57:19; ஏொயா 62:11; ஏொயா 66:12; 

எவரமியா 8:11; எவரமியா 16:19-21; எவரமியா 
28:9; எவரமியா 33:9; ஓசியா 1:7; ஓசியா 2:19; மீகா 
5:4,10,11; ஆகாய் 2:32; தானிவயை் 4:17; தானிவயை் 

7:13,14,27; மாை்கு 1:27; லுூக்கா 4:32; லுூக்கா 
10:19; லுூக்கா 11:31; லுூக்கா 12:15; வயாோன் 

10:17,18; வயாோன் 20:19,21,26; வராமர ்10:15,17,18; 
வராமர ்14:17; 1 சகாரிந்தியர ்15:24; 2 சகாரிந்தியர ்

10:4,5; எவபசியர ்2:14,15; சகாவைாசெயர ்1:20; 
சகாவைாசெயர ்3:15; 2 வபதுரு 3:14.

D05 மேசியாமே மீட்பராக 
இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

சகரியா 10:3-5 
சகரியா 10:6 நான் யூதா ேே்சத்தா-

மரப் பலப்பபடுத்தி மயாமசப்பு 
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ேே்சத்தாமர இரட்சித்து, அே-
ரக்மளத் திருே்ப நிமலக்கப்ப-
ண்ணுமேன்; நான் அேரக்ளுக்கு 
இரங்கிமனன்; அேரக்ள் என்னால் 
ஒருக்காலுே் தள்ளிவிடப்படாத-
ேரக்மளப்மபால் இருப்பாரக்ள்; 
நான் அேரக்ளுமடய மதேனா-
கிய கரத்்தர,் நான் அேரக்ளுக்குச ்
வசவிவகாடுப்மபன்.

7 எப்பிராயீேர் பராக்கிரேமர-
ப்மபால இருப்பாரக்ள்; ேதுபா-
னத்தால் களிப்பதுமபால, அே-
ரக்ளுமடய இருதயே் களிக்குே்; 
அேரக்ளுமடய பிள்மளகளுே் 
அமதக் கண்டு ேகிழுோரக்ள்; 
அேரக்ள் இருதயே் கரத்்தருக்குள் 
களிகூருே்.

8 நான் அேரக்மளப் பாரத்்துப் 
பயில்மபாட்டு அேரக்மளக் கூ-
ட்டிக்வகாள்ளுமேன்; அேரக்மள 
மீட்டுக்வகாண்மடன், அேரக்ள் 
வபருகியிருந்ததுமபால வபருகி-
ப்மபாோரக்ள்.

9 நான் அேரக்மள ஜனங்களுக்கு-
ள்மள இமறத்தபின்பு, அேரக்-
ள் தூரமதசங்களிமல என்மன 
நிமனத்து தங்கள் பிள்மளக-
மளாடுங்கூடப் பிமைத்துத் திரு-
ே்புோரக்ள்.

10 நான் அேரக்மள எகிப்துமத-
சத்திலிருந்து திருே்பிேரப்ப-
ண்ணி அேரக்மள அசீரியாவி-
லிருந்து கூட்டிக்வகாண்டு அே-
ரக்மளக் கீமலயாத் மதசத்துக்குே் 
லீபமனானுக்குே் ேரப்பண்ணு-
மேன்; அேரக்ளுக்கு இடே் மபா-
தாேற்மபாகுே்.

11 இடுக்கவேன்கிற சமுத்திரத்மதக் 
கடக்மகயில் அேர் சமுத்திர-
த்தின் அமலகமள அடிப்பார;் 

அப்வபாழுது நதியின் ஆைங்கள் 
எல்லாே் ேறண்டுமபாே்; அசீரி-
யாவின் கரே்ே் தாை்த்தப்படுே், 
எகிப்தின் வகாடுங்மகால் விலகி-
ப்மபாகுே்.

12 நான் அேரக்மளக் கரத்்தருக்கு-
ள் பலப்படுத்துமேன்; அேரக்ள் 
அேருமடய நாேத்திமல நடந்து-
வகாள்ளுோரக்ள் என்று கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

ேத்மதயு 24:14 ராஜ்யத்தினுலடய 
இந்தெ ்சுவிவெேம் 
பூவைாகசமங்குமுை்ை ெகை 
ஜாதிகளுக்கும் ொடச்ியாகப் 
பிரெங்கிக்கப்படும், அப்வபாது 
முடிவு ேரும்.

ேத்மதயு 28:19 ஆலகயாை், 
நீங்கை் புைப்படட்ுப்வபாய் ெகை 
ஜாதிகலையும் சீேராக்கி, பிதா 
குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் 
நாமத்திவை அேரக்ளுக்கு 
ஞானஸ்நானங்சகாடுத்து,

20 நான் உங்களுக்குக் கடட்லையிடட் 
யாலேயும் அேரக்ை் 
லகக்சகாை்ளும்படி அேரக்ளுக்கு 
உபவதெம் பை்ணுங்கை்; இவதா, 
உைகத்தின் முடிவுபரியந்தம் 
ெகை நாடக்ைிலும் நான் 
உங்களுடவனகூட இருக்கிவைன் 
என்ைார.் ஆசமன்.

லுூக்கா 21:24 படட்யக்கருக்கினாவை 
விழுோரக்ை், ெகை 
புைஜாதிகளுக்குை்ளும் 
சிலைப்படட்ுப்வபாோரக்ை்; 
புைஜாதியாரின் காைம் 
நிலைவேறும் ேலரக்கும் எருெவைம் 
புைஜாதியாராை் மிதிக்கப்படும்.
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மராேர் 11:11 இப்படியிருக்க, 
விழுந்துவபாகும்படிக்கா 
இடறினாரக்ை் என்று வகடக்ிவைன், 
அப்படியை்ைவே; அேரக்ளுக்குை்வை 
லேராக்கியத்லத 
எழுப்பத்தக்கதாக அேரக்ளுலடய 
தேறுதலினாவை புைஜாதிகளுக்கு 
இரடச்ிப்பு கிலடத்தது.

12 அேரக்ளுலடய தேறு உைகத்திை்கு 
ஐசுேரியமும், அேரக்ளுலடய 
குலைவு புைஜாதிகளுக்கு 
ஐசுேரியமுமாயிருக்க, 
அேரக்ளுலடய நிலைவு எே்ேைவு 
அதிகமாய் அப்படியிருக்கும்.

13 புைஜாதியாராகிய உங்களுடவன 
வபசுகிவைன்; புைஜாதிகளுக்கு நான் 
அப்வபாஸ்தைனாயிருக்கிைதினா-
வை என் இனத்தாருக்குை்வை நான் 
லேராக்கியத்லத எழுப்பி, அேரக்-
ைிை் சிைலர இரடச்ிக்கவேை்டு-
சமன்று,

14 என் ஊழியத்லத 
வமன்லமப்படுத்துகிவைன்.

15 அேரக்லைத் 
தை்ைிவிடுதை் உைகத்லத 
ஒப்புரோக்குதைாயிருக்க, 
அேரக்லை 
அங்கிகரித்துக்சகாை்ளுதை் 
என்னமாயிராது; 
மரித்வதாரிலிருந்து ஜீேன் 
உை்டானதுவபாலிருக்குமை்ைவோ?

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 2:5-11; 1 வபதுரு 

1:1,2; சேைிப்படுத்தின விவெேம் 8:7-11.

F04 மேசியாமே நிராகரிப்பதால் 
ஏற்படுே் விமளவுகள்.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

சகரியா 11:4 என் மதேனாகிய 
கரத்்தர் வசால்லுகிறது 
என்னவேன்றால், 
வகாமலயுண்கிற ஆடுகமள 
மேய்க்கக்கடோய்.

5 அமேகமள உமடயேரக்ள், 
அமேகமளக் 
வகான்றுமபாட்டுத் தங்களுக்குக் 
குற்றமில்மலவயன்று 
எண்ணுகிறாரக்ள். அமேகமள 
விற்கிறேரக்ள், கரத்்தருக்கு 
ஸ்மதாத்திரே், நாங்கள் 
ஐசுேரியமுள்ளேரக்ளாமனாே் 
என்கிறாரக்ள்; அமேகமள 
மேய்க்கிறேரக்ள், அமேகள்மேல் 
இரக்கே்மேக்கிறதில்மல.

6 நான் இனி மதசத்துக் 
குடிகளின்மேல் 
இரக்கே்மேயாேல் 
ேனுஷரில் யாேமரயுே் 
அேனேனுமடய அயலான் 
மகயிலுே் அேனேனுமடய 
ராஜாவின் மகயிலுே் 
அகப்படப்பண்ணுமேன்; 
அேரக்ள் மதசத்மத 
அழித்துே், நான் இேரக்மள 
அேரக்ள் மகக்குத் 
தப்புவிப்பதில்மலவயன்று 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார.்

எமசக்கிமயல் 34:23 
அேரக்லை வமய்க்கும்படி என் 
தாெனாகிய தாவீது என்னும் 
ஒவர வமய்ப்பேலன நான் 
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அேரக்ை்வமை் விொரிப்பாயிருக்க 
ஏை்படுத்துவேன்; இேர ்அேரக்லை 
வமய்த்து, இேவரா அேரக்ளுக்கு 
வமய்ப்பனாயிருப்பார.்

மீகா 5:4 அேர ்நின்றுசகாை்டு, 
கரத்்தருலடய பைத்வதாடும் 
தம்முலடய வதேனாகிய 
கரத்்தருலடய நாமத்தின் 
மகத்துேத்வதாடும் வமய்ப்பார;் 
ஆலகயாை் அேரக்ை் 
நிலைத்திருப்பாரக்ை்; அேர ்இனிப் 
பூமியின் எை்லைகை் பரியந்தமும் 
மகிலமப்படுோர.்

ேத்மதயு 15:24 அதை்கு அேர:் 
காைாமை்வபான ஆடுகைாகிய 
இஸ்ரவேை் வீடட்ாரிடத்திை்கு 
அனுப்பப்படவ்டவனயன்றி, 
மை்ைப்படியை்ை என்ைார.்

ேத்மதயு 23:1 பின்பு இவயசு 
ஜனங்கலையும் தம்முலடய 
சீேரக்லையும் வநாக்கி:

2 வேதபாரகரும், பரிவெயரும் 
வமாவெயினுலடய ஆெனத்திை் 
உடக்ாரந்்திருக்கிைாரக்ை்;

3 ஆலகயாை், நீங்கை் 
லகக்சகாை்ளும்படி அேரக்ை் 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிை 
யாலேயும் லகக்சகாை்டு 
செய்யுங்கை்; அேரக்ை் 
செய்லகயின்படிவயா 
செய்யாதிருங்கை்; 
ஏசனனிை், அேரக்ை் 
சொை்லுகிைாரக்ை், சொை்லியும் 
செய்யாதிருக்கிைாரக்ை்.

4 சுமப்பதை்கரிய பாரமான 
சுலமகலைக்கடட்ி 
மனுேர ்வதாை்கைின்வமை் 

சுமத்துகிைாரக்ை்; தாங்கவைா ஒரு 
விரலினாலும் அலேகலைத் 
சதாடமாடட்ாரக்ை்.

லுூக்கா 19:41 அேர ்ெமீபமாய் 
ேந்தவபாது நகரத்லதப்பாரத்்து, 
அதை்காகக் கை்ைீரவ்ிடட்ழுது,

42 உனக்குக் கிலடத்த இந்த 
நாைிைாகிலும் உன் 
ெமாதானத்துக்கு ஏை்ைலேகலை 
நீ அறிந்திருந்தாயானாை் 
நைமாயிருக்கும், இப்சபாழுவதா 
அலேகை் உன் கை்களுக்கு 
மலைோயிருக்கிைது.

43 உன்லனெ ்ெந்திக்குங்காைத்லத 
நீ அறியாமை்வபானபடியாை், 
உன் ெத்துருக்கை் உன்லனெ ்
சூை மதிை்வபாடட்ு, உன்லன 
ேலைந்துசகாை்டு, 
எப்பக்கத்திலும் உன்லன சநருக்கி,

44 உன்லனயும் உன்னிலுை்ை 
உன் பிை்லைகலையும் 
தலரயாக்கிப்வபாடட்ு, 
உன்னிடத்திை் ஒரு கை்லின்வமை் 
ஒரு கை்லிராதபடிக்குெ ்செய்யும் 
நாடக்ை் ேரும் என்ைார.்

மயாோன் 19:13 பிைாத்து 
இந்த ோரத்்லதலயக் 
வகடட்சபாழுது, இவயசுலே 
சேைிவய அலைத்துேந்து, 
தைேரிலெப்படுத்தின 
வமலடசயன்றும், எபிசரயு 
பாலேயிவை கபத்தா என்றும் 
சொை்ைப்படட் இடத்திவை, 
நியாயாெனத்தின்வமை் 
உடக்ாரந்்தான்.

14 அந்த நாை் பஸ்காவுக்கு 
ஆயத்தநாளும் ஏைக்குலைய 
ஆறுமைி வநரமுமாயிருந்தது; 
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அப்சபாழுது அேன் யூதரக்லை 
வநாக்கி: இவதா, உங்கை் ராஜா 
என்ைான்.

15 அேரக்ை்: இேலன அகை்றும் 
அகை்றும், சிலுலேயிை் 
அலையும் என்று ெத்தமிடட்ாரக்ை். 
அதை்குப் பிைாத்து: உங்கை் 
ராஜாலே நான் சிலுலேயிை் 
அலையைாமா என்ைான். பிரதான 
ஆொரியர ்பிரதியுத்தரமாக: 
இராயவனயை்ைாமை் எங்களுக்கு 
வேவை ராஜா இை்லை என்ைாரக்ை்.

மயாோன் 21:15 அேரக்ை் 
வபாஜனம்பை்ைின பின்பு, இவயசு 
சீவமான் வபதுருலே வநாக்கி: 
வயானாவின் குமாரனாகிய 
சீவமாவன, இேரக்ைிலும் 
அதிகமாய் நீ என்னிடத்திை் 
அன்பாயிருக்கிைாயா என்ைார.் 
அதை்கு அேன்: ஆம் ஆை்டேவர, 
உம்லம வநசிக்கிவைன் என்பலத 
நீர ்அறிவீர ்என்ைான். அேர:் என் 
ஆடட்ுக்குடட்ிகலை வமய்ப்பாயாக 
என்ைார.்

16 இரை்டாந்தரம் அேர ்
அேலன வநாக்கி: 
வயானாவின் குமாரனாகிய 
சீவமாவன, நீ என்னிடத்திை் 
அன்பாயிருக்கிைாயா என்ைார.் 
அதை்கு அேன்: ஆம் ஆை்டேவர, 
உம்லம வநசிக்கிவைன் என்பலத 
நீர ்அறிவீர ்என்ைான். அேர:்என் 
ஆடுகலை வமய்ப்பாயாக என்ைார.்

17 மூன்ைாந்தரம் அேர ்அேலன 
வநாக்கி: வயானாவின் 
குமாரனாகிய சீவமாவன, நீ 
என்லன வநசிக்கிைாயா என்ைார.் 
என்லன வநசிக்கிைாயா என்று 

அேர ்மூன்ைாந்தரம் தன்லனக் 
வகடட்படியினாவை வபதுரு 
துக்கப்படட்ு: ஆை்டேவர, நீர ்
எை்ைாேை்லையும் அறிந்திருக்கிறீர,் 
நான் உம்லம வநசிக்கிவைன் 
என்பலதயும் நீர ்அறிவீர ்
என்ைான். இவயசு: என் ஆடுகலை 
வமய்ப்பாயாக என்ைார.்

வமலும் காை்க: ஏொயா 40:9-11; மத்வதயு 23:14,37; 
மத்வதயு 24:10; லுூக்கா 12:52,53; லுூக்கா 21:16,17; 
வயாோன் 12:13; எபிசரயர ்2:3; எபிசரயர ்10:26,27.

B06 மேசியா நல்ல மேய்ப்பர்.
B15 மேசியா இரக்கே் 

நிமறந்தேராக இருப்பார்.

சகரியா 11:7 வகாமலயுண்கிற 
ேந்மதயாகிய சிறுமேப்பட்ட 
உங்கமள நான் மேய்ப்மபன்; 
நான் இரண்டு மகால்கமள 
எடுத்து, ஒன்றிற்கு அநுக்கிரகே் 
என்றுே், ஒன்றிற்கு நிக்கிரகே் 
என்றுே் மபரிட்டு ேந்மதமய 
மேய்த்து,

ேத்மதயு 9:35 பின்பு, இவயசு 
ெகை படட்ைங்கலையும் 
கிராமங்கலையும் சுை்றி 
நடந்து, சஜப ஆையங்கைிை் 
உபவதசித்து, ராஜ்யத்தின் 
சுவிவெேத்லதப் பிரெங்கித்து, 
ஜனங்களுக்கு உை்டாயிருந்த 
ெகை வியாதிகலையும் ெகை 
வநாய்கலையும் நீக்கி, அேரக்லைெ ்
சொஸ்தமாக்கினார.்

36 அேர,் திரைான ஜனங்கலைக் 
கை்டசபாழுது, அேரக்ை் 
வமய்ப்பனிை்ைாத 
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ஆடுகலைப்வபாைத் 
சதாய்ந்துவபானேரக்ளும் 
சிதைடிக்கப்படட்ேரக்ளுமாய் 
இருந்தபடியாை், அேரக்ை்வமை் 
மனதுருகி,

ேத்மதயு 11:5 குருடர ்
பாரல்ேயலடகிைாரக்ை், 
ெப்பாைிகை் நடக்கிைாரக்ை், 
குே்டவராகிகை் சுத்தமாகிைாரக்ை், 
செவிடர ்வகடக்ிைாரக்ை், 
மரித்வதார ்எழுந்திருக்கிைாரக்ை்; 
தரித்திரருக்குெ ்சுவிவெேம் 
பிரெங்கிக்கப்படுகிைது.

மயாோன் 10:16 இந்தத் 
சதாழுேத்திலுை்ைலேகைை்ைாமை் 
வேவை ஆடுகளும் எனக்கு 
உை்டு; அலேகலையும் 
நான் சகாை்டுேரவேை்டும், 
அலேகை் என் ெத்தத்துக்குெ ்
செவிசகாடுக்கும். அப்சபாழுது 
ஒவர மந்லதயும் ஒவர 
வமய்ப்பனுமாகும்.

மயாோன் 17:21 அேரக்சை-
ை்ைாரும் ஒன்ைாயிருக்கவும், 
பிதாவே, நீர ்என்லன அனுப்பின-
லத உைகம் விசுோசிக்கிைதை்காக, 
நீர ்என்னிவையும் நான் உம்மிவை-
யும் இருக்கிைதுவபாை அேரக்சை-
ை்ைாரும் நம்மிை் ஒன்ைாயிருக்கவு-
ம் வேை்டிக்சகாை்ளுகிவைன்.

22 நாம் ஒன்ைாயிருக்கிைதுவபாை: 
அேரக்ளும் ஒன்ைாயிருக்கும்படி 
நீர ்எனக்குத்தந்த மகிலமலய நான் 
அேரக்ளுக்குக் சகாடுத்வதன்.

23 ஒருலமப்பாடட்ிை் அேரக்ை் 
வதறினேரக்ைாயிருக்கும்படிக்கும், 

என்லன நீர ்அனுப்பினலதயும், நீர ்
என்னிை் அன்பாயிருக்கிைதுவபாை 
அேரக்ைிலும் 
அன்பாயிருக்கிைலதயும் 
உைகம் அறியும்படிக்கும், 
நான் அேரக்ைிலும் நீர ்
என்னிலும் இருக்கும்படி 
வேை்டிக்சகாை்ளுகிவைன்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 61:1; எவரமியா 5:4; 
எவெக்கிவயை் 37:16-23; செப்பனியா 3:12; ெகரியா 

11:4,10,11,14.

F03 மேசியா நிராகரிக்கப்படுோர்.
F11 மேசியாவிற்கு மநரிட்ட 

துன்பங்கள்.

சகரியா 11:8 ஒமரோதத்திமல 
மூன்று மேய்ப்பமரயுே் 
அதே்பண்ணிமனன்; என் 
ஆத்துோ அேரக்மள 
அமராசித்தது; அேரக்ள் ஆத்துோ 
என்மனயுே் வேறுத்தது.

ேத்மதயு 23:34 ஆலகயாை், 
இவதா, தீரக்்கதரிசிகலையும் 
ஞானிகலையும் வேதபாரகலரயும் 
உங்கைிடத்திவை அனுப்புகிவைன்; 
அேரக்ைிை் சிைலரக் சகான்று 
சிலுலேகைிை் அலைவீரக்ை், 
சிைலர உங்கை் ஆையங்கைின் 
ோரினாை் அடித்து, ஊருக்கு ஊர ்
துன்பபடுத்துவீரக்ை்.

35 நீதிமானாகிய ஆவபலின் இரத்தம் 
முதை் வதோையத்துக்கும் 
பலிபீடத்துக்கும் நடுவே நீங்கை் 
சகாலைசெய்த பரகியாவின் 
குமாரனாகிய ெகரியாவின் 
இரத்தம்ேலரக்கும், பூமியின்வமை் 
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சிந்தப்படட் நீதிமான்கைின் 
இரத்தப்பழிசயை்ைாம் 
உங்கை்வமை் ேரும்படியாக 
இப்படிெ ்செய்வீரக்ை்.

36 இலேகசைை்ைாம் இந்தெ ்
ெந்ததியாரவ்மை் ேருசமன்று 
சமய்யாகவே உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன்.

ேத்மதயு 27:20 பரபாலெ விடட்ுவிடக் 
வகடட்ுக்சகாை்ைவும், இவயசுலே 
சகாலைசெய்விக்கவும் பிரதான 
ஆொரியரும் மூப்பரும் ஜனங்கலை 
ஏவிவிடட்ாரக்ை்.

லுூக்கா 12:50 ஆகிலும் 
நான் முழுகவேை்டிய ஒரு 
ஸ்நானமுை்டு அது முடியுமைவும் 
எே்ேைவோ சநருக்கப்படுகிவைன்.

லுூக்கா 19:14 அேனுலடய ஊரார ்
அேலனப் பலகத்து, இேன் 
எங்கை் வமை் ராஜாோயிருக்கிைது 
எங்களுக்கு மனதிை்லைசயன்று 
சொை்லும்படி அேன் 
பின்வன ஸ்தானாபதிகலை 
அனுப்பினாரக்ை்.

மயாோன் 7:7 உைகம் உங்கலைப் 
பலகக்கமாடட்ாது; அதின் கிரிலய-
கை் சபாை்ைாதலேகைாயிருக்கி-
ைசதன்று நான் ொடச்ிசகாடுக்கிை-
படியினாவை அது என்லனப் பலக-
க்கிைது.

மயாோன் 15:18 உைகம் 
உங்கலைப் பலகத்தாை், 
அது உங்கலைப் 
பலகக்கிைதை்குமுன்வன என்லனப் 

பலகத்தசதன்று அறியுங்கை்.

மயாோன் 15:23 என்லனப் 
பலகக்கிைேன் என் பிதாலேயும் 
பலகக்கிைான்.

24 வேசைாருேரும் செய்யாத 
கிரிலயகலை நான் 
அேரக்ளுக்குை்வை 
செய்யாதிருந்வதனானாை், 
அேரக்ளுக்குப் பாேமிராது; 
இப்சபாழுது அேரக்ை் என்லனயும் 
என் பிதாலேயும் கை்டும் 
பலகத்துமிருக்கிைாரக்ை்.

25 முகாந்தரமிை்ைாமை் 
என்லனப் பலகத்தாரக்ை் 
என்று அேரக்ளுலடய 
வேதத்திை் எழுதியிருக்கிை 
ோக்கியம் நிலைவேறும்படிக்கு 
இப்படியாயிை்று.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 106:40; ஏொயா 49:7; 
எவரமியா 12:8; ஓசியா 9:15.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

சகரியா 11:9 இனி நான் 
உங்கமள மேய்ப்பதில்மல; 
சாகிறது சாகட்டுே், 
அதோகிறது அதோகட்டுே்; 
மீதியனமேகமளாவேன்றால், 
ஒன்றின் ோே்சத்மத ஒன்று 
தின்னக்கடேது என்று நான் 
வசால்லி,

எமரமியா 23:33 கரத்்தராவை 
சுமரும் பாரம் என்னசேன்று 
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இந்த ஜனமாகிலும் ஒரு 
தீரக்்கதரிசியாலும் ஒரு 
ஆொரியனாகிலும் உன்லனக் 
வகடட்ாை், உங்கலைத் 
தை்ைிவிடுவேன் என்பவத 
பாரம் என்று நீ அேரக்ளுடவன 
சொை்ைவேை்டும்.

எமரமியா 23:39 ஆதைாை், 
இவதா, நான் உங்கலை 
மைக்கவே மைந்து, உங்கலையும், 
நான் உங்களுக்கும் உங்கை் 
பிதாக்களுக்கும் சகாடுத்த 
நகரத்லதயும் எனக்கு முன்பாக 
இராதபடிக்குக் லகவிடட்ு,

ேத்மதயு 15:14 அேரக்லை 
விடட்ுவிடுங்கை், அேரக்ை் 
குருடருக்கு ேழிகாடட்ுகிை 
குருடராயிருக்கிைாரக்ை்; 
குருடனுக்குக் குருடன் 
ேழிகாடட்ினாை் இருேரும் 
குழியிவை விழுோரக்வை என்ைார.்

ேத்மதயு 21:19 அப்சபாழுது 
ேழியருவக ஒரு அத்திமரத்லதக் 
கை்டு, அதனிடத்திை் வபாய், 
அதிவை இலைகலையன்றி 
வேசைான்லையும் காைாமை்: 
இனி ஒருக்காலும் உன்னிடத்திை் 
கனி உை்டாகாதிருக்கக்கடேது 
என்ைார;் உடவன அத்திமரம் 
படட்ுப்வபாயிை்று.

ேத்மதயு 21:43 ஆலகயாை் 
வதேனுலடய ராஜ்யம் 
உங்கைிடத்திலிருந்து நீக்கப்படட்ு, 
அதை்வகை்ை கனிகலைத் தருகிை 
ஜனங்களுக்குக் சகாடுக்கப்படும்.

ேத்மதயு 23:38 இவதா, உங்கை் வீடு 
உங்களுக்குப் பாைாக்கிவிடப்படும்.

39 கரத்்தருலடய 
நாமத்தினாவை ேருகிைேர ்
ஸ்வதாத்திரிக்கப்படட்ேர ்என்று 
நீங்கை் சொை்லுமைவும் இதுமுதை் 
என்லனக் காைாதிருப்பீரக்ை் 
என்று உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன் என்ைார.்

மயாோன் 8:21 இவயசு மறுபடியும் 
அேரக்லை வநாக்கி: நான் 
வபாகிவைன், நீங்கை் என்லனத் வதடி 
உங்கை் பாேங்கைிவை ொவீரக்ை்; 
நான் வபாகிை இடத்துக்கு ேர 
உங்கைாை் கூடாது என்ைார.்

மயாோன் 8:24 ஆலகயாை் நீங்கை் 
உங்கை் பாேங்கைிை் ொவீரக்ை் 
என்று உங்களுக்குெ ்சொன்வனன்; 
நாவன அேர ்என்று நீங்கை் 
விசுோசியாவிடட்ாை் உங்கை் 
பாேங்கைிவை ொவீரக்ை் என்ைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:46 அப்சபாழுது பவுலும் 
பரன்பாவும் லதரியங்சகாை்டு 
அேரக்லை வநாக்கி: முதைாேது 
உங்களுக்வக வதேேெனத்லதெ ்
சொை்ைவேை்டியதாயிருந்தது; 
நீங்கவைா அலதத் தை்ைி, உங்கலை 
நித்தியஜீேனுக்கு அபாத்திரராகத் 
தீரத்்துக்சகாை்ளுகிைபடியினாை், 
இவதா, நாங்கை் 
புைஜாதியாரிடத்திை் வபாகிவைாம்.

47 நீர ்பூமியின் கலடசிபரியந்தமும் 
இரடச்ிப்பாயிருக்கும்படி உம்லம 
ஜாதிகளுக்கு ஒைியாக லேத்வதன் 
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என்கிை வேதோக்கியத்தின்படி 
கரத்்தர ்எங்களுக்குக் 
கடட்லையிடட்ிருக்கிைபடியினாை் 
இப்படிெ ்செய்கிவைாம் என்ைாரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
28:26 நீங்கை் காதாரக்வகடட்ும் 
உைராதிருப்பீரக்ை், 
கை்ைாரக்கை்டும் 
பாராதிருப்பீரக்ை்

27 இேரக்ை் கை்கைினாை் 
காைாமலும், காதுகைினாை் 
வகைாமலும், இருதயத்தினாை் 
உைரந்்து குைப்படாமலும், 
நான் இேரக்லை 
ஆவராக்கியமாக்காமலும் 
இருக்கும்படிக்கு, இந்த ஜனத்தின் 
இருதயம் சகாழுத்திருக்கிைது; 
காதுகைினாை் மந்தமாய்க் 
வகடட்ுத் தங்கை் கை்கலை 
மூடிக்சகாை்டாரக்ை் என்று 
இந்த ஜனத்தினிடத்திை் வபாய்ெ ்
சொை்லு என்பலதப் பரிசுத்த ஆவி 
ஏொயா தீரக்்கதரிசிலயக்சகாை்டு 
நம்முலடய பிதாக்களுடவன 
நன்ைாய்ெ ்சொை்லியிருக்கிைார.்

28 ஆதைாை் வதேனுலடய 
இரடச்ிப்பு புைஜாதியாருக்கு 
அனுப்பப்படட்ிருக்கிைசதன்றும், 
அேரக்ை் அதை்குெ ்
செவிசகாடுப்பாரக்சைன்றும் 
உங்களுக்குத் 
சதரிந்திருக்கக்கடேது என்ைான்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 22:11 
அநியாயஞ்செய்கிைேன் இன்னும் 
அநியாயஞ்செய்யடட்ும்; 
அசுத்தமாயிருக்கிைேன் 
இன்னும் அசுத்தமாயிருக்கடட்ும்; 
நீதியுை்ைேன் இன்னும் 

நீதிசெய்யடட்ும்; 
பரிசுத்தமுை்ைேன் இன்னும் 
பரிசுத்தமாகடட்ும்.

வமலும் காை்க: ஏொயா 9:20,21; எவரமியா 19:9; 
எவெக்கிவயை் 5:10.

E25 மேசியா விசுோசிக்கப்பட்டு 
மபாற்றப் வபறுோர்.

F04 மேசியாமே நிராகரிப்பதால் 
ஏற்படுே் விமளவுகள்.

சகரியா 11:10 அநுக்கிரகே் 
என்னப்பட்ட என் மகாமல 
எடுத்து, நான் அந்த 
ஜனங்கவளல்லாமராடுே் 
பண்ணியிருந்த 
என் உடன்படிக்மக 
அற்றுப்மபாகுே்படிக்கு அமத 
முறித்துப்மபாட்மடன்,

11 அந்நாளிமல அது 
அற்றுப்மபாயிற்று; அப்படிமய 
ேந்மதயில் எனக்குக் காத்திருந்த 
சிறுமேப்பட்டமேகள் அது 
கரத்்தருமடய ோரத்்மதவயன்று 
அறிந்துவகாண்டன.

லுூக்கா 2:25 அப்சபாழுது 
சிமிவயான் என்னும் வபரச்காை்ட 
ஒரு மனுேன் எருெவைமிை் 
இருந்தான்; அேன் நீதியும் 
வதேபக்தியும் உை்ைேனாயும், 
இஸ்ரவேலின் ஆறுதை் 
ேரக்காத்திருக்கிைேனாயும் 
இருந்தான்; அேன் வமை் பரிசுத்த 
ஆவி இருந்தார.்

லுூக்கா 2:38 அேளும் 
அந்வநரத்திவை ேந்து நின்று, 
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கரத்்தலரப் புகை்ந்து, எருெவைமிவை 
மீடப்ுை்டாக காத்திருந்த 
யாேருக்கும் அேலரக்குறித்துப் 
வபசினாை்.

லுூக்கா 
21:5 பின்பு, சிைந்த கை்கைினாலும் 
காைிக்லககைினாலும் 
வதோையம் 
அைங்கரிக்கப்படட்ிருக்கிைலதக் 
குறித்துெ ்சிைர ்சொன்னவபாது,

6 அேர:் நீங்கை் பாரக்்கிை 
இலேகைிை் ஒரு கை் மை்சைாரு 
கை்லின்வமலிராதபடிக்கு எை்ைாம் 
இடிக்கப்படும் நாடக்ை் ேரும் 
என்ைார.்

லுூக்கா 21:32 இலேசயை்ைாம் 
ெம்பவிக்கும் முன் இந்தெ ்
ெந்ததி ஒழிந்துவபாகாசதன்று 
சமய்யாகவே உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன்.

லுூக்கா 23:51 அேன் யூதருலடய 
படட்ைங்கைிசைான்ைாகிய 
அரிமத்தியாவிலிருந்து ேந்தேனும், 
வதேனுலடய ராஜ்யத்துக்குக் 
காத்திருந்தேனும், யூதரக்ளுலடய 
ஆவைாெலனக்கும் செய்லகக்கும் 
ெம்மதியாதேனுமாயிருந்தான்.

லுூக்கா 24:49 என் பிதா 
ோக்குத்தத்தம்பை்ைினலத, 
இவதா, நான் உங்களுக்கு 
அனுப்புகிவைன். நீங்கவைா 
உன்னத்ததிலிருந்து ேரும் 
சபைனாை் தரிப்பிக்கப்படும் 
ேலரக்கும் எருெவைம் நகரத்திை் 
இருங்கை் என்ைார.்

மராேர் 9:3 மாம்ெத்தின்படி என் 
இனத்தாராகிய என் ெவகாதரருக்கு-
ப் பதிைாக நாவன கிறிஸ்துலேவி-
டட்ுெ ்ெபிக்கப்படட்ேனாகவேை்டு-
சமன்று விரும்புவேவன.

4 அேரக்ை் இஸ்ரவேைவர; 
புத்திரசுவிகாரமும், மகிலமயும், 
உடன்படிக்லககளும், 
நியாயப்பிரமாைமும், 
வதோராதலனயும், 
ோக்குத்தத்தங்களும் 
அேரக்ளுலடயலேகவை;

5 பிதாக்கை் அேரக்ளுலடயேரக்வை; 
மாம்ெத்தின்படி கிறிஸ்துவும் 
அேரக்ைிை் பிைந்தாவர, 
இேர ்என்சைன்லைக்கும் 
ஸ்வதாத்திரிக்கப்படட் 
ெரே்த்திை்கும்வமைான வதேன். 
ஆசமன்.

மராேர் 11:7 அப்படியானாை் 
என்ன? இஸ்ரவேைர ்வதடுகிைலத 
அலடயாமலிருக்கிைாரக்ை், 
சதரிந்துசகாை்ைப்படட்ேரக்வைா 
அலத அலடந்திருக்கிைாரக்ை்; 
மை்ைேரக்ை் 
இன்லையத்தினம்ேலரக்கும் 
கடினப்படட்ிருக்கிைாரக்ை்.

8 கனநித்திலரயின் ஆவிலயயும், 
காைாதிருக்கிை கை்கலையும், 
வகைாதிருக்கிை காதுகலையும், 
வதேன் அேரக்ளுக்குக் 
சகாடுத்தார ்என்று 
எழுதியிருக்கிைபடியாயிை்று.

9 அன்றியும், அேரக்ளுலடய 
பந்தி அேரக்ளுக்குெ ்சுருக்கும் 
கை்ைியும் இடறுதை்கான 
கை்லும் பதிலுக்குப் 
பதிைைித்தலுமாகக்கடேது;

10 காைாதபடிக்கு அேரக்ளுலடய 
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கை்கை் அந்தகாரப்படக்கடேது; 
அேரக்ளுலடய முதுலக 
எப்வபாதும் குனியப்பை்ணும் 
என்று தாவீதும் 
சொை்லியிருக்கிைான்.

11 இப்படியிருக்க, 
விழுந்துவபாகும்படிக்கா 
இடறினாரக்ை் என்று வகடக்ிவைன், 
அப்படியை்ைவே; அேரக்ளுக்குை்வை 
லேராக்கியத்லத 
எழுப்பத்தக்கதாக அேரக்ளுலடய 
தேறுதலினாவை புைஜாதிகளுக்கு 
இரடச்ிப்பு கிலடத்தது.

12 அேரக்ளுலடய தேறு உைகத்திை்கு 
ஐசுேரியமும், அேரக்ளுலடய 
குலைவு புைஜாதிகளுக்கு 
ஐசுேரியமுமாயிருக்க, 
அேரக்ளுலடய நிலைவு எே்ேைவு 
அதிகமாய் அப்படியிருக்கும்.

கலாத்தியர் 
3:16 ஆபிரகாமுக்கும் அேனுலடய 
ெந்ததிக்கும் ோக்குத்தத்தங்கை் 
பை்ைப்படட்ன; ெந்ததிகளுக்கு 
என்று அவநகலரக்குறித்துெ ்
சொை்ைாமை், உன் ெந்ததிக்கு 
என்று ஒருேலனக்குறித்துெ ்
சொை்லியிருக்கிைார,் அந்தெ ்
ெந்ததி கிறிஸ்துவே.

17 ஆதைாை் நான் 
சொை்லுகிைசதன்னசேனிை், 
கிறிஸ்துலே முன்னிடட்ு வதேனாை் 
முன் உறுதிபை்ைப்படட் 
உடன்படிக்லகலய 
நானூை்றுமுப்பது 
ேருேத்திை்குப்பின்பு உை்டான 
நியாயப்பிரமாைமானது 
தை்ைி, ோக்குத்தத்தத்லத 
வியரத்்தமாக்கமாடட்ாது.

18 அன்றியும், சுதந்தரமானது 

நியாயப்பிரமாைத்தினாவை 
உை்டானாை் அது 
ோக்குத்தத்தத்தினாவை 
உை்டாயிராது; வதேன் 
அலத ஆபிரகாமுக்கு 
ோக்குத்தத்தத்தினாவை 
அருைிெச்ெய்தாவர.

எபிவரயர் 7:22 அே்ேைவு 
விவெஷித்த உடன்படிக்லகக்குப் 
பிலையாைியானார.்

எபிவரயர் 8:8 அேரக்லைக் 
குை்ைப்படுத்தி, அேரக்லை 
வநாக்கி: இவதா, கரத்்தர ்
சொை்லுகிைசதன்னசேனிை்: 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்வதாடும் 
யூதா குடும்பத்வதாடும் நான் 
புது உடன்படிக்லகலய 
ஏை்படுத்துங்காைம் ேருகிைது.

9 அேரக்ளுலடய பிதாக்கலை 
எகிப்துவதெத்திலிருந்து 
சகாை்டுேரும்படிக்கு 
நான் அேரக்ளுலடய 
லகலயப் பிடித்தநாைிவை 
அேரக்வைாடு பை்ைின 
உடன்படிக்லகலயப்வபாை 
இது இருப்பதிை்லை; அந்த 
உடன்படிக்லகயிவை அேரக்ை் 
நிலைநிை்கவிை்லைவய, நானும் 
அேரக்லைப் புைக்கைித்வதன் 
என்று கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

10 அந்த நாடக்ளுக்குப்பின்பு நான் 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்தாவராவட 
பை்ணும் உடன்படிக்லகயாேது: 
என்னுலடய பிரமாைங்கலை 
அேரக்ளுலடய மனதிவை லேத்து, 
அேரக்ளுலடய இருதயங்கைிை் 
அலேகலை எழுதுவேன்; நான் 
அேரக்ை் வதேனாயிருப்வபன், 
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அேரக்ை் என் ஜனமாயிருப்பாரக்ை்.
11 அப்சபாழுது சிறியேன் 

முதை்சகாை்டு 
சபரியேன்ேலரக்கும் எை்ைாரும் 
என்லன அறிோரக்ை்; ஆலகயாை், 
கரத்்தலர அறிந்துசகாை் என்று 
ஒருேன் தன் அயைானுககும், 
ஒருேன் தன் ெவகாதரனுக்கும் 
வபாதிக்கவேை்டுேதிை்லை.

12 ஏசனனிை் நான் அேரக்ை் 
அநியாயங்கலைக் 
கிருலபயாய் மன்னித்து, 
அேரக்ை் பாேங்கலையும் 
அக்கிரமங்கலையும் இனி 
நிலனயாமலிருப்வபன் என்று 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

13 புது உடன்படிக்லக என்று 
அேர ்சொை்லுகிைதினாவை 
முந்தினலதப் பைலமயாக்கினார;் 
பைலமயானதும் 
நாை்படட்துமாயிருக்கிைது 
உருேழிந்துவபாகக் காைம் 
ெமீபித்திருக்கிைது.

வமலும் காை்க: ெங்கீதம் 89:39; ஏொயா 8:17; 
ஏொயா 26:8,9; எவரமியா 14:21; எவரமியா 31:31,32; 

எவெக்கிவயை் 7:20-22; எவெக்கிவயை் 16:59-61; 
எவெக்கிவயை் 24:21; தானிவயை் 9:26; மீகா 7:7; 

லுூக்கா 24:49-53.

F05 மேசியா காட்டிக் வகாடுக்கப் 
படுோர்.

சகரியா 11:12 உங்கள் பாரம்ேக்கு 
நன்றாய்க்கண்டால், என் 
கூலிமயத் தாருங்கள்; 
இல்லாவிட்டால் இருக்கட்டுே் 
என்று அேரக்மளாமட 
வசான்மனன்; அப்வபாழுது 
எனக்குக் கூலியாக முப்பது 
வேள்ளிக்காமச நிறுத்தாரக்ள்.

13 கரத்்தர் என்மன மநாக்கி: 
அமதக் குயேனிடத்தில் 
எறிந்துவிடு என்றார;் இதுமே 
நான் அேரக்ளால் ேதிக்கப்பட்ட 
மேன்மேயான ேதிப்பு; நான் 
அந்த முப்பது வேள்ளிக்காமச 
எடுத்து அமேகமளக் 
குயேனுக்வகன்று கரத்்தருமடய 
ஆலயத்திமல எறிந்துவிட்மடன்.

ேத்மதயு 26:14 அப்சபாழுது, 
பன்னிருேரிை் ஒருேனாகிய 
யூதாஸ்காரிவயாத்து 
என்பேன் பிரதான 
ஆொரியரிடத்திை்குப்வபாய்:

15 நான் அேலர உங்களுக்குக் 
காடட்ிக்சகாடுக்கிவைன், நீங்கை் 
எனக்கு என்ன சகாடுக்கிறீரக்ை் 
என்ைான். அேரக்ை் அேனுக்கு 
முப்பது சேை்ைிக்காலெக் 
சகாடுக்க உடன்படட்ாரக்ை்.

16 அதுமுதை் அேன் அேலரக் 
காடட்ிக்ாடுப்பதை்குெ ்ெமயம் 
பரத்்துக்சகாை்டிருநதான்.

ேத்மதயு 27:3 அப்சபாழுது, அேலரக் 
காடட்ிக்சகாடுத்த யூதாஸ், அேர ்
மரைாக்கிலனக்குை்ைாகத் 
தீரக்்கப்படட்லதக் கை்டு, 
மனஸ்தாபப்படட்ு, அந்த 
முப்பது சேை்ைிக்காலெப் 
பிரதான ஆொரியத்திடத்திை்கும் 
மூப்பரிடத்திை்கும் திரும்பக் 
சகாை்டுேந்து:

4 குை்ைமிை்ைாத இரத்தத்லத 
நான் காடட்ிக்சகாடுத்ததினாை் 
பாேஞ்செய்வதன் என்ைான். அதை்கு 
அேரக்ை்: எங்களுக்சகன்ன, அது 
உன்பாடு என்ைாரக்ை்.

5 அப்சபாழுது, அேன் அந்த 
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சேை்ைிக்காலெ வதோையத்திவை 
எறிந்துவிடட்ு, புைப்படட்ுப்வபாய், 
நான்றுசகாை்டு செத்தான்.

6 பிரதான ஆொரியர ்அந்த 
சேை்ைிக்காலெ எடுத்து: 
இது இரத்தக்கிரயமானதாை், 
காைிக்லகப் சபடட்ியிவை 
இலதப்வபாடைாகாசதன்று 
சொை்லி,

7 ஆவைாெலனபை்ைின 
பின்பு, அந்நியலர 
அடக்கம்பை்ணுேதை்குக் 
குயேனுலடய நிைத்லத 
அதினாவை சகாை்டாரக்ை்.

8 இதினிமித்தம் அந்த நிைம் 
இந்நாை் ேலரக்கும் இரத்தநிைம் 
என்னப்படுகிைது.

9 இஸ்ரவேை் புத்திரராை் 
மதிக்கப்படட்ேருக்குக் கிரயமாகிய 
முப்பது சேை்ைிக்காலெ அேரக்ை் 
எடுத்து,1)

10 கரத்்தர ்எனக்குக் கை்பித்தபடி 
குயேனுலடய நிைத்திை்காக 
அலதக் சகாடுத்தாரக்ை் என்று 
எவரமியா தீரக்்கதரிசியினாை் 
உலரக்கப்படட்து அப்சபாழுது 
நிலைவேறிை்று.

1) இங்கு மேற்மகாள் காட்டப்பட்ட 
ேசனங்கள் எமரமியாவில் 
குறிப்பிடப்படவில்மல, 
ஆனால் அமே சகரியாவில் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன; இந்த 
முரண்பாட்மட ஒப்பிட்டு 
சரிவசய்யுே் வபாருட்டு பல்மேறு 
ஊகங்கள் அமேக்கப்பட்டுள்ளன.  
தீர்க்கதரிசியின் வபயரானது 
உண்மேயில் சுவிமஷசகரால் 
தவிர்க்கப்பட்டு, எமரமியாவின் 
வபயர் பிற்காலத்தில் வதாகுத்த 

மேறு சுவிமஷசகரால் 
மசர்க்கப்பட்டது என்பமத மிகவுே் 
சாத்தியோன கருத்தாகுே். 
“எமரமியாவின் ஆவி சகரியாவில் 
ோசோயிருக்க்கின்றது” 
என்று பைே்வபருே் அறிஞர்கள் 
கூறுகின்றனர்.

F03 மேசியா நிராகரிக்கப்படுோர்.
F08 மேசியாவின் ேரணே் குறித்த 

விேரங்கள்.
G04 மேசியா தனது ஆவிமய 

உங்கள் மீது  ஊற்றுோர்.
H01 மேசியாவின் ேறுேருமக 

முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.
H03 மேசியாவின் ேருங்கால 

இராஜ்யே்.
H09 அேரது ஜனங்களின் 

எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

சகரியா 12:1-2
சகரியா 12:3 அந்நாளிமல 

நான் எருசமலமேச ்சகல 
ஜனங்களுக்குே் பாரோன 
கல்லாக்குமேன்; அமதக் 
கிளப்புகிற யாேருே் 
சிமதக்கப்படுோரக்ள்; 
பூமியிலுள்ள ஜாதிகவளல்லாே் 
அதற்கு விமராதோய்க் 
கூடிக்வகாள்ோரக்ள்.

சகரியா 12:4-7
சகரியா 12:8 அந்நாளிமல கரத்்தர் 

எருசமலமின் குடிகமளக் 
காப்பாற்றுோர;் அேரக்ளில் 
தள்ளாடினேன் அந்நாளிமல 
தாவீமதப்மபால இருப்பான்; 
தாவீது குடுே்பத்தார் 
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அேரக்ளுக்கு முன்பாக 
மதேமனப்மபாலுே் கரத்்தருமடய 
தூதமனப்மபாலுே் இருப்பாரக்ள்.

9 அந்நாளிமல எருசமலமுக்கு 
விமராதோய் ேருகிற எல்லா 
ஜாதிகமளயுே் அழிக்கப் 
பார்ப்மபன்.

10 நான் தாவீது 
குடுே்பத்தாரின்மேலுே் 
எருசமலே் குடிகளின்மேலுே் 
கிருமபயின் ஆவிமயயுே் 
விண்ணப்பங்களின் 
ஆவிமயயுே் ஊற்றுமேன். 
அப்வபாழுது அேரக்ள் 
தாங்கள் குத்தின என்மன 
மநாக்கிப் பாரத்்து, ஒருேன் 
தன் ஒமர மபறானேனுக்காகப் 
புலே்புகிறதுமபால எனக்காகப் 
புலே்பி, ஒருேன் தன் 
தமலசச்ன் பிள்மளக்காகத் 
துக்கிக்கிறதுமபால எனக்காக 
ேனங்கசந்து துக்கிப்பாரக்ள்.

சகரியா 12:11-14

மயாோன் 19:34 ஆகிலும் 
வபாரெ்வ்ெேகரிை் ஒருேன் 
ஈடட்ியினாவை அேருலடய 
விைாவிை் குத்தினான்; உடவன 
இரத்தமும் தை்ைீரும் புைப்படட்து.

35 அலதக் கை்டேன் ொடச்ி 
சகாடுக்கிைான், அேனுலடய 
ொடச்ி சமய்யாயிருக்கிைது; 
நீங்கை் விசுோசிக்கும்படி, தான் 
சொை்லுகிைது சமய்சயன்று அேன் 
அறிந்திருக்கிைான்.

36 அேருலடய எலும்புகைிை் ஒன்றும் 
முறிக்கப்படுேதிை்லை என்கிை 
வேதோக்கியம் நிலைவேறும்படி 
இலேகை் நடந்தது.

37 அை்ைாமலும் தாங்கை் 

குத்தினேலர 
வநாக்கிப்பாரப்்பாரக்ை் என்று 
வேசைாரு வேதோக்கியம் 
சொை்லுகிைது.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:17 கலடசிநாடக்ைிை் நான் 
மாம்ெமான யாேரவ்மலும் 
என் ஆவிலய ஊை்றுவேன், 
அப்சபாழுது உங்கை் குமாரரும் 
உங்கை் குமாரத்திகளும் 
தீரக்்கதரிெனஞ்சொை்லுோரக்ை்; 
உங்கை் ோலிபர ்தரிெனங்கலை 
அலடோரக்ை்; உங்கை் மூப்பர ்
சொப்பனங்கலைக் காை்பாரக்ை்;

18 என்னுலடய ஊழியக்காரரவ்மலும், 
என்னுலடய 
ஊழியக்காரிகை்வமலும் 
அந்நாடக்ைிை் என் ஆவிலய 
ஊை்றுவேன், அப்சபாழுது அேரக்ை் 
தீரக்்கதரிெனஞ் சொை்லுோரக்ை்.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:23 அப்படியிருந்தும், 
வதேன் நிரை்யித்திருந்த 
ஆவைாெலனயின்படிவயயும், 
அேருலடய 
முன்னறிவின்படிவயயும் 
ஒப்புக்சகாடுக்கப்படட் அந்த 
இவயசுலே நீங்கை் பிடித்து, 
அக்கிரமக்காரருலடய 
லககைினாவை சிலுலேயிை் 
ஆைியடித்துக் 
சகாலைசெய்தீரக்ை்.

24 வதேன் அேருலடய மரை 
உபாதிகைின் கடல்ட அவிை்த்து, 
அேலர எழுப்பினார;் அேர ்
மரைத்தினாை் கடட்ப்படட்ிருக்கக்
கூடாதிருந்தது.
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அப்மபாஸ்தலருமடய 
நடபடிகள் 2:33 அேர ்
வதேனுலடய ேைதுகரத்தினாவை 
உயரத்்தப்படட்ு, பிதா அருைிய 
ோக்குத்தத்தத்தின்படி பரிசுத்த 
ஆவிலயப் சபை்று, நீங்கை் 
இப்சபாழுது காை்கிைதும் 
வகடக்ிைதுமாகிய இலதப் 
சபாழிந்தருைினார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
2:36 ஆலகயினாை், நீங்கை் 
சிலுலேயிை் அலைந்த 
இந்த இவயசுலேவய 
வதேன் ஆை்டேரும் 
கிறிஸ்துவுமாக்கினாசரன்று 
இஸ்ரவேை் குடும்பத்தார ்யாேரும் 
நிெெ்யமாய் அறியக்கடேரக்ை் 
என்ைான்.

37 இலத அேரக்ை் 
வகடட்சபாழுது, இருதயத்திவை 
குத்தப்படட்ேரக்ைாகி, 
வபதுருலேயும் மை்ை 
அப்வபாஸ்தைலரயும் பாரத்்து. 
ெவகாதரவர, நாங்கை் என்ன 
செய்யவேை்டும் என்ைாரக்ை்.

38 வபதுரு அேரக்லை வநாக்கி: நீங்கை் 
மனந்திரும்பி, ஒே்சோருேரும் 
பாேமன்னிப்புக்சகன்று 
இவயசுகிறிஸ்துவின் 
நாமத்தினாவை ஞானஸ்நானம் 
சபை்றுக்சகாை்ளுங்கை், 
அப்சபாழுது பரிசுத்த ஆவியின் 
ேரத்லதப் சபறுவீரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 1:7 
இவதா, வமகங்களுடவன ேருகிைார;் 
கை்கை் யாவும் அேலரக் காணும், 
அேலரக் குத்தினேரக்ளும் 
அேலரக் காை்பாரக்ை்; பூமியின் 

வகாத்திரத்தாசரை்ைாரும் 
அேலரப் பாரத்்துப் புைம்புோரக்ை். 
அப்படிவய ஆகும் ஆசமன்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; 
அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 10:45; 

அப்வபாஸ்தைருலடய நடபடிகை் 11:15; தீத்து 3:5,6.

E04 மேசியாோல் ேைங்கப்படுே் 
பாேத்தின் மீதான வேற்றி.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

சகரியா 13:1 அந்நாளிமல 
பாேத்மதயுே் அழுக்மகயுே் 
நீக்க, தாவீதின் 
குடுே்பத்தாருக்குே் எருசமலமின் 
குடிகளுக்குே் திறக்கப்பட்ட ஒரு 
ஊற்று உண்டாயிருக்குே்.

2 அந்நாளிமல நான் 
விக்கிரகங்களின்மபருே் 
மதசத்திலிராதபடிக்கு 
அழிப்மபன்; அமேகள் இனி 
நிமனக்கப்படுேதில்மல; 
தரிசனே் 
வசால்லுகிறேரக்மளயுே் அசுத்த 
ஆவிமயயுே் மதசத்திலிருந்து 
மபாய்விடவுே் பண்ணுமேன் 
என்று மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

எமசக்கிமயல் 36:25 அப்சபாழுது 
நான் உங்கை்வமை் சுத்தமான ஜைம் 
சதைிப்வபன்; நான் உங்களுலடய 
எை்ைா அசுத்தங்கலையும் 
உங்களுலடய எை்ைா நரகைான 
விக்கிரகங்கலையும் நீக்கி 
உங்கலைெ ்சுத்தமாக்குவேன், 
நீங்கை் சுத்தமாவீரக்ை்.
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மயாோன் 1:29 மறுநாைிவை வயாோன் 
இவயசுலேத் தன்னிடத்திை் 
ேரக்கை்டு: இவதா, உைகத்தின் 
பாேத்லதெ ்சுமந்துதீரக்்கிை வதே 
ஆடட்ுக்குடட்ி.

1 வகாரிந்தியர் 6:11 உங்கைிை் 
சிைர ்இப்படிப்படட்ேரக்ைாயிரு
ந்தீரக்ை்; ஆயினும் கரத்்தராகிய 
இவயசுவின் நாமத்தினாலும், 
நமது வதேனுலடய 
ஆவியினாலும் கழுேப்படட்ீரக்ை், 
பரிசுத்தமாக்கப்படட்ீரக்ை், 
நீதிமான்கைாக்கப்படட்ீரக்ை்.

தீத்து 3:5 நாம் செய்த 
நீதியின் கிரிலயகைினிமித்தம் 
அேர ்நம்லம இரடச்ியாமை், 
தமது இரக்கத்தின்படிவய, 
மறுசஜன்ம முழுக்கினாலும், 
பரிசுத்த ஆவியினுலடய 
புதிதாக்குதலினாலும் நம்லம 
இரடச்ித்தார.்

6 தமது கிருலபயினாவை நாம் 
நீதிமான்கைாக்கப்படட்ு, 
நித்திய ஜீேனுை்டாகும் 
என்கிை நம்பிக்லகயின்படி 
சுதந்தரமாகத்தக்கதாக,

1 மயாோன் 1:7 அேர ்
ஒைியிலிருக்கிைதுவபாை நாமும் 
ஒைியிவை நடந்தாை் 
ஒருேவராசடாருேர ்
ஐக்கியப்படட்ிருப்வபாம்; 
அேருலடய குமாரனாகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவின் இரத்தம் ெகை 
பாேங்கலையும் நீக்கி, நம்லமெ ்
சுத்திகரிக்கும்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 

1:5 உை்லமயுை்ை 
ொடச்ியும், மரித்வதாரிலிருந்து 
முதை்பிைந்தேரும், பூமியின் 
ராஜாக்களுக்கு அதிபதியுமாகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவினாலும் 
உங்களுக்குக் கிருலபயும் 
ெமாதானமும் உை்டாேதாக.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 7:13 
அப்சபாழுது, மூப்பரக்ைிை் ஒருேன் 
என்லன வநாக்கி: சேை்லை 
அங்கிகலைத் தரித்திருக்கிை 
இேரக்ை் யார?் எங்வகயிருந்து 
ேந்தாரக்ை்? என்று வகடட்ான்.

14 அதை்கு நான் ஆை்டேவன, அது 
உமக்வக சதரியும் என்வைன். 
அப்சபாழுது அேன்: இேரக்ை் 
மிகுந்த உபத்திரேத்திலிருந்து 
ேந்தேரக்ை்; இேரக்ை் 
தங்கை் அங்கிகலை 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேருலடய 
இரத்தத்திவை வதாய்த்து 
சேளுத்தேரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; எவெக்கிவயை் 37:23-
26; ஓசியா 2:18; ஓசியா 14:7; செப்பனியா 1:3,4; 

எவபசியர ்5:25-27; எபிசரயர ்9:13,14; வயாோன் 5:6.

 

F01 மேசியாவின் ேரணே் முன்னமர 
உமரக்கப்பட்டது.

F06 மேசியா தனித்து 
விடப்படுோர்.

சகரியா 13:7 பட்டயமே, என் 
மேய்ப்பன்மேலுே் என் 
மதாைனாகிய புருஷன்மேலுே் 
எழுே்பு என்று மசமனகளின் 
கரத்்தர் வசால்லுகிறார,் 
மேய்ப்பமன வேட்டுமேன், 
அப்வபாழுது ஆடுகள் 
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சிதறிப்மபாே்; ஆனாலுே் என் 
கரத்மதச ்சிறுேர்மேல் திருே்ப 
மேப்மபன்.

ேத்மதயு 26:31 அப்சபாழுது இவயசு 
அேரக்லை வநாக்கி: வமய்ப்பலன 
சேடட்ுவேன், மந்லதயின் 
ஆடுகை் சிதைடிக்கப்படும் 
என்று எழுதியிருக்கிைபடி, இந்த 
இராத்திரியிவை நீங்கை் எை்ைாரும் 
என்னிமித்தம் இடைைலடவீரக்ை்.

ேத்மதயு 26:56 ஆகிலும் 
தீரக்்கதரிசிகை் எழுதியிருக்கிை 
ேெனங்கை் நிலைவேறும்படி 
இலேகசைை்ைாம் ெம்பவிக்கிைது 
என்ைார.் அப்சபாழுது, 
சீேரக்சைை்ைாரும் அேலரவிடட்ு 
ஓடிப்வபானாரக்ை்.

ோற்கு 14:27 அப்சபாழுது 
இவயசு அேரக்லை வநாக்கி: 
வமய்ப்பலன சேடட்ுவேன், 
ஆடுகை் சிதைடிக்கப்படும் 
என்று எழுதியிருக்கிைபடி, இந்த 
இராத்திரியிவை நீங்கை் எை்ைாரும் 
என்னிமித்தம் இடைைலடவீரக்ை்.

ோற்கு 14:50 அப்சபாழுது 
எை்ைாரும் அேலரவிடட்ு 
ஓடிப்வபானாரக்ை்.

மயாோன் 16:32 இவதா, நீங்கை் 
சிதறுை்டு, அேனேன் தன்தன் 
இடத்துக்குப் வபாய், என்லனத் 
தனிவய விடட்ுவிடுங்காைம் ேரும்; 
அது இப்சபாழுது ேந்திருக்கிைது; 
ஆனாலும் நான் தனித்திவரன், பிதா 
என்னுடவனகூட இருக்கிைார.்

மயாோன் 17:12 நான் அேரக்-
ளுடவனகூட உைகத்திலிருக்லக-
யிை் அேரக்லை உம்முலடய நா-
மத்தினாவை காத்துக்சகாை்வடன்; 
நீர ்எனக்குத் தந்தேரக்லைக் கா-
த்துக்சகாை்டுேந்வதன்; வேத-
ோக்கியம் நிலைவேைத்தக்கதாக 
வகடட்ின் மகன் சகடட்ுப்வபானா-
வனயை்ைாமை், அேரக்ைிை் ஒரு-
ேனும் சகடட்ுப்வபாகவிை்லை.

மயாோன் 18:7 அேர ்மறுபடியும் 
அேரக்லை வநாக்கி: யாலரத் 
வதடுகிறீரக்ை் என்று வகடட்ார.் 
அேரக்ை்: நெவரயனாகிய 
இவயசுலேத் வதடுகிவைாம் 
என்ைாரக்ை்.

8 இவயசு பிரதியுத்தரமாக: 
நான்தாசனன்று உங்களுக்குெ ்
சொன்வனவன; என்லனத் 
வதடுகிைதுை்டானாை், 
இேரக்லைப் வபாகவிடுங்கை் 
என்ைார.்

9 நீர ்எனக்குத் தந்தேரக்ைிை் 
ஒருேலனயும் நான் 
இைந்துவபாகவிை்லைசயன்று 
அேர ்சொை்லிய ேெனம் 
நிலைவேைத்தக்கதாக இப்படி 
நடந்தது.

வமலும் காை்க: ஏொயா 5:1-5; ஏொயா 27:1,2; 
மத்வதயு 18:10-14; அப்வபாஸ்தைருலடய 

நடபடிகை் 2:23.
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H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

சகரியா 13:8 மதசவேங்குே் 
சே்பவிக்குே் காரியே் 
என்னவேன்றால், அதில் 
இருக்கிற இரண்டு பங்கு 
ேனுஷர் சங்கரிக்கப்பட்டு 
ோண்டுமபாோரக்ள்; மூன்றாே் 
பங்மகா அதில் மீதியாயிருக்குே்.

9 அந்த மூன்றாே் பங்மக நான் 
அக்கினிக்குட்படப்பண்ணி, 
வேள்ளிமய உருக்குகிறதுமபால 
அேரக்மள உருக்கி, 
வபான்மனப் புடமிடுகிறதுமபால 
அேரக்மளப் புடமிடுமேன்; 
அேரக்ள் என் நாேத்மதத் 
வதாழுதுவகாள்ோரக்ள்; நான் 
அேரக்ள் விண்ணப்பத்மதக் 
மகட்மபன்; இது என்ஜனவேன்று 
நான் வசால்லுமேன், கரத்்தர் 
என் மதேவனன்று அேரக்ள் 
வசால்லுோரக்ள்.

ேத்மதயு 21:43 ஆலகயாை் 
வதேனுலடய ராஜ்யம் 
உங்கைிடத்திலிருந்து நீக்கப்படட்ு, 
அதை்வகை்ை கனிகலைத் தருகிை 
ஜனங்களுக்குக் சகாடுக்கப்படும்.

44 இந்தக் கை்லின்வமை் விழுகிைேன் 
சநாறுங்கிப்வபாோன்; இது 
எேன் வமை் விழுவமா அேலன 
நசுக்கிப்வபாடும் என்று நான் 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 

என்ைார.்

ேத்மதயு 24:2 இவயசு அேரக்லை 
வநாக்கி: இலேகலைசயை்ைாம் 
பாரக்்கிறீரக்வை, இே்விடத்திை் ஒரு 
கை்லின்வமை் ஒரு கை்லிராதபடிக்கு 
எை்ைாம் இடிக்கப்படட்ுப்வபாகும் 
என்று சமய்யாகவே உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன் என்ைார.்

ேத்மதயு 24:21 ஏசனனிை், 
உைகமுை்டானதுமுதை் 
இதுேலரக்கும் ெம்பவித்திராததும், 
இனிவமலும் ெம்பவியாததுமான 
மிகுந்த உபத்திரேம் அப்சபாழுது 
உை்டாயிருக்கும்.

22 அந்நாடக்ை் 
குலைக்கப்படாதிருந்தாை், 
ஒருேனாகிலும் 
தப்பிப்வபாேதிை்லை; சதரிந்து
சகாை்ைப்படட்ேரக்ைினிமித்தவமா 
அந்த நாடக்ை் குலைக்கப்படும்.

லுூக்கா 21:24 படட்யக்கருக்கினாவை 
விழுோரக்ை், ெகை 
புைஜாதிகளுக்குை்ளும் 
சிலைப்படட்ுப்வபாோரக்ை்; 
புைஜாதியாரின் காைம் 
நிலைவேறும் ேலரக்கும் எருெவைம் 
புைஜாதியாராை் மிதிக்கப்படும்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
8:7 முதைாம் தூதன் எக்காைம் 
ஊதினான்; அப்சபாழுது 
இரத்தங்கைந்த கை்மலையும் 
அக்கினியும் உை்டாகி, பூமியிவை 
சகாடட்ப்படட்து; அதினாை் 
மரங்கைிை் மூன்றிசைாருபங்கு 
சேந்துவபாயிை்று, 
பசும்புை்சைை்ைாம் 
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எரிந்துவபாயிை்று.
8 இரை்டாம் தூதன் எக்காைம் 

ஊதினான்; அப்சபாழுது 
அக்கினியாை் எரிகிைசபரிய 
மலைவபான்ைசதான்று 
ெமுத்திரத்திவை வபாடப்படட்து. 
அதினாை் ெமுத்திரத்திை் 
மூன்றிசைாருபங்கு 
இரத்தமாயிை்று.

9 ெமுத்திரத்திலிருந்த ஜீேனுை்ை 
சிருே்டிகைிை் மூன்றிசைாருபங்கு 
செத்துப்வபாயிை்று; கப்பை்கைிை் 
மூன்றிசைாருபங்கு வெதமாயிை்று.

10 மூன்ைாம் தூதன் எக்காைம் 
ஊதினான்; அப்சபாழுது 
ஒரு சபரிய நடெ்த்திரம் 
தீேடட்ிலயப்வபாை 
எரிந்து, ோனத்திலிருந்து 
விழுந்தது; அது ஆறுகைிை் 
மூன்றிசைாருபங்கின்வமலும், 
நீருை்றுகைின்வமலும் விழுந்தது.

11 அந்த நடெ்த்திரத்திை்கு 
எடட்ிசயன்று சபயர;் அதினாை் 
தை்ைீரிை் மூன்றிசைாருபங்கு 
எடட்ிலயப்வபாைக் கெப்பாயிை்று; 
இப்படிக் கெப்பான தை்ைீரினாை் 
மனுேரிை் அவநகர ்செத்தாரக்ை்.

12 நான்காம் தூதன் எக்காைம் 
ஊதினான்; அப்சபாழுது 
சூரியனிை் மூன்றிசைாரு பங்கும், 
ெந்திரனிை் மூன்றிசைாருபங்கும், 
நடெ்த்திரங்கைிை் 
மூன்றிசைாருபங்கும் 
வெதப்படட்து, அேை்ைேை்றிை் 
மூன்றிசைாருபங்கு இருைலடந்தது; 
பகலிலும் மூன்றிசைாருபங்கு 
பிரகாெமிை்ைாமை்வபாயிை்று, 
இரவிலும் அப்படிவயயாயிை்று.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 16:19 

அப்சபாழுது மகா நகரம் மூன்று 
பங்காகப் பிரிக்கப்படட்து, 
புைஜாதிகளுலடய படட்ைங்கை் 
விழுந்தன. மகா பாபிவைானுக்கு 
வதேனுலடய உக்கிரமான 
வகாபாக்கிலனயாகிய மதுவுை்ை 
பாத்திரத்லதக் சகாடுக்கும்படி 
அது அேருக்கு முன்பாக 
நிலனப்பூடட்ப்படட்து.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; ெங்கீதம் 66:10-12; 
மத்வதயு 23:35-37; லுூக்கா 19:41-44; லுூக்கா 

21:20-24; லுூக்கா 23:28-30; 1 சகாரிந்தியர ்3:11-13; 
1 சதெவைானிக்வகயர ்2:15,16; 1 வபதுரு 1:6-8; 1 

வபதுரு 4:12,13.

E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H01 மேசியாவின் ேறுேருமக 
முன்னமர உமரக்கப்பட்டது.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

. 
சகரியா 14:1-2
சகரியா 14:3 கரத்்தர் புறப்பட்டு, 

யுத்தநாளிமல மபாராடுேதுமபால் 
அந்த ஜாதிகமளாமட 
மபாராடுோர.்

4 அந்நாளிமல அேருமடய 
பாதங்கள் கிைக்மக 
எருசமலமுக்கு எதிமர இருக்கிற 
ஒலிேேமலயின்மேல் நிற்குே்; 
அப்வபாழுது ேகா வபரிய 
பள்ளத்தாக்கு உண்டாகுே்படி 
ஒலிேேமல தன் நடுமேயத்திமல 
கிைக்கு மேற்காய் எதிராகப் 
பிளந்துமபாே்; அதினாமல, ஒரு 
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பாதி ேடபக்கத்திலுே் ஒரு பாதி 
வதன்பக்கத்திலுே் சாயுே்.

5 அப்வபாழுது என் ேமலகளின் 
பள்ளத்தாக்கு ேழியாய் 
ஓடிப்மபாவீரக்ள்; ேமலகளின் 
பள்ளத்தாக்கு ஆத்சால்ேட்டுே் 
மபாகுே்; நீங்கள் யூதாவின் 
ராஜாோகிய உசியாவின் 
நாட்களில் பூமியதிரச்ச்ிக்குத் 
தப்பி ஓடிப்மபானதுமபால் 
ஓடிப்மபாவீரக்ள்; என் 
மதேனாகிய கரத்்தர் 
ேருோர;் மதேரரீ் எல்லாப் 
பரிசுத்தோன்களுே் ேருோரக்ள்.

6 அந்நாளில் வேளிசச்ே் 
இல்லாேல், ஒருமேமள 
பிரகாசமுே் ஒருமேமள 
ேப்புோயிருக்குே்.

7 ஒருநாள் உண்டு, அது 
கரத்்தருக்குத் வதரிந்தது; 
அது பகலுேல்ல இரவுேல்ல; 
ஆனாலுே் சாயங்காலத்திமல 
வேளிசச்முண்டாகுே்.

8 அந்நாளிமல ஜீேத்தண்ணரீக்ள் 
எருசமலமிலிருந்து புறப்பட்டு, 
பாதி கிைக்குச ்சமுத்திரத்துக்குே், 
பாதி மேற்குச ்சமுத்திரத்துக்குே் 
மபாய், ோரிகாலத்துக்குே் 
மகாமடகாலத்துக்குே் இருக்குே்.

9 அப்வபாழுது கரத்்தர் 
பூமியின்மீவதங்குே் 
ராஜாோயிருப்பார;் அந்நாளில் 
ஒமர கரத்்தர் இருப்பார,் 
அேருமடய நாேமுே் 
ஒன்றாயிருக்குே்.

சகரியா 14:10-15
சகரியா 14:16 பின்பு, எருசமலமுக்கு 

விமராதோக ேந்திருந்த 
எல்லா ஜாதிகளிலுே் மீதியான 
யாேருே் மசமனகளின் 

கரத்்தராகிய ராஜாமேத் 
வதாழுதுவகாள்ளுே்படிக்குே், 
கூடாரப்பண்டிமகமய 
ஆசரிக்குே்படிக்குே், 
ேருஷாேருஷே் ேருோரக்ள்.

17 அப்வபாழுது பூமியின் 
ேே்சங்களில் மசமனகளின் 
கரத்்தராகிய ராஜாமேத் 
வதாழுதுவகாள்ள எருசமலமுக்கு 
ேராதேரக்ள் எேரக்மளா 
அேரக்ள்மேல் ேமை 
ேருஷிப்பதில்மல.

18 ேமை ேருஷிக்காத 
எகிப்தின் ேே்சே் ேராேலுே் 
மசராேலுே்மபானால், 
கூடாரப்பண்டிமகமய 
ஆசரிக்க ேராதஜாதிகமளக் 
கரத்்தர் ோதிக்குே் ோமதமய 
அேரக்ள்மேலுே் ேருே்.

19 இது எகிப்தியருமடய 
பாேத்துக்குே் 
கூடாரப்பண்டிமகமய ஆசரிக்க 
ேராத சகல ஜாதிகளுமடய 
பாேத்துக்குே் ேருே் ஆக்கிமன.

20 அந்நாளிமல குதிமரகளின் 
ேணிகளிமல கரத்்தருக்குப் 
பரிசுத்தே் என்னுே் விலாசே் 
எழுதியிருக்குே்; கரத்்தருமடய 
ஆலயத்திலுள்ள பாமனகள் 
பலிபீடத்துக்கு முன்பாக 
இருக்கிற பாத்திரங்கமளப் 
மபாலிருக்குே்.

21 அப்வபாழுது எருசமலமிலுே் 
யூதாவிலுமுள்ள 
எல்லாப் பாமனகளுே் 
மசமனகளின் கரத்்தருக்குப் 
பரிசுத்தோயிருக்குே்; 
பலியிடுகிற யாேருே் 
ேந்து அமேகளில் எடுத்து, 
அமேகளில் சமேப்பாரக்ள்; 
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அந்நாள்முதல் மசமனகளுமடய 
கரத்்தரின் ஆலயத்திமல 
யாவதாரு கானானியனுே் 
இருப்பதில்மல.

ஏசாயா 2:2 கலடசிநாடக்ைிை் 
கரத்்தருலடய ஆையமாகிய 
பரே்தம் பரே்தங்கைின் 
சகாடுமுடியிை் ஸ்தாபிக்கப்படட்ு, 
மலைகளுக்கு வமைாய் 
உயரத்்தப்படும்; எை்ைா ஜாதிகளும் 
அதை்கு ஓடிேருோரக்ை்.

3 திரைான ஜனங்கை் புைப்படட்ு 
ேந்து: நாம் கரத்்தரின் 
பரே்தத்துக்கும் யாக்வகாபின் 
வதேனுலடய ஆையத்துக்கும் 
வபாவோம் ோருங்கை்; அேர ்தமது 
ேழிகலை நமக்குப் வபாதிப்பார,் 
நாம் அேர ்பாலதகைிை் 
நடப்வபாம் என்பாரக்ை்; ஏசனனிை் 
சீவயானிலிருந்து வேதமும், 
எருெவைமிலிருந்து கரத்்தரின் 
ேெனமும் சேைிப்படும்.

4 அேர ்ஜாதிகளுக்குை் நியாயம் 
தீரத்்து, திரைான ஜனங்கலைக் 
கடிந்துசகாை்ோர;் அப்சபாழுது 
அேரக்ை் தங்கை் படட்யங்கலை 
மை்சேடட்ிகைாகவும் 
தங்கை் ஈடட்ிகலை 
அரிோை்கைாகவும் அடிப்பாரக்ை்; 
ஜாதிக்குவிவராதமாய் ஜாதி 
படட்யம் எடுப்பதிை்லை, 
இனி அேரக்ை் யுத்தத்லதக் 
கை்பதுமிை்லை.

ேத்மதயு 16:27 மனுேகுமாரன் 
தம்முலடய பிதாவின் 
மகிலமசபாருந்தினேராய்த் 
தம்முலடய தூதவராடுங்கூட 
ேருோர;் அப்சபாழுது, அேனேன் 

கிரிலயக்குத்தக்கதாக 
அேனேனுக்குப் பைனைிப்பார.்

ேத்மதயு 24:35 ோனமும் பூமியும் 
ஒழிந்துவபாம், என் ோரத்்லதகவைா 
ஒழிந்துவபாேதிை்லை.

36 அந்த நாலையும் அந்த 
நாழிலககலையும் என் பிதா 
ஒருேர ்தவிர மை்சைாருேனும் 
அறியான்; பரவைாகத்திலுை்ை 
தூதரக்ளும் அறியாரக்ை்.

37 வநாோவின் காைத்திை் 
எப்படி நடந்தவதா, அப்படிவய 
மனுேகுமாரன் ேரும் காைத்திலும் 
நடக்கும்.

ேத்மதயு 28:18 அப்சபாழுது இவயசு 
ெமீபத்திை் ேந்து, அேரக்லை 
வநாக்கி: ோனத்திலும் பூமியிலும் 
ெகை அதிகாரமும் எனக்குக் 
சகாடுக்கப்படட்ிருக்கிைது.

மயாோன் 4:10 இவயசு அேளுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: நீ வதேனுலடய 
ஈலேயும், தாகத்துக்குத்தா 
என்று உன்னிடத்திை் வகடக்ிைேர ்
இன்னார ்என்பலதயும் 
அறிந்திருந்தாயானாை், நீவய 
அேரிடத்திை் வகடட்ிருப்பாய், 
அேர ்உனக்கு ஜீேத்தை்ைீலரக் 
சகாடுத்திருப்பார ்என்ைார.்

மயாோன் 4:14 நான் சகாடுக்கும் 
தை்ைீலரக் குடிக்கிைேனுக்வகா 
ஒருக்காலும் தாகமுை்டாகாது; 
நான் அேனுக்குக் சகாடுக்கும் 
தை்ைீர ்அேனுக்குை்வை 
நித்தியஜீேகாைமாய் ஊறுகிை 
நீரூை்ைாயிருக்கும் என்ைார.்
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மயாோன் 7:37 பை்டிலகயின் 
கலடசிநாைாகிய பிரதான நாைிவை 
இவயசு நின்று, ெத்தமிடட்ு: ஒருேன் 
தாகமாயிருந்தாை் என்னிடத்திை் 
ேந்து, பானம்பை்ைக்கடேன்.

38 வேதோக்கியம் 
சொை்லுகிைபடி என்னிடத்திை் 
விசுோெமாயிருக்கிைேசனேவனா 
அேன் உை்ைத்திலிருந்து 
ஜீேத்தை்ைீருை்ை நதிகை் ஓடும் 
என்ைார.்

39 தம்லம விசுோசிக்கிைேரக்ை் 
அலடயப்வபாகிை 
ஆவிலயக்குறித்து 
இப்படிெச்ொன்னார.் 
இவயசு இன்னும் 
மகிலமப்படாதிருந்தபடியினாை் 
பரிசுத்த ஆவி இன்னும் 
அருைப்படவிை்லை.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
1:10 அேர ்வபாகிைவபாது 
அேரக்ை் ோனத்லத அை்ைாந்து 
பாரத்்துக்சகாை்டிருக்லகயிை், 
இவதா, சேை்லமயான 
ேஸ்திரந்தரித்தேரக்ை் இரை்டு 
வபர ்அேரக்ைருவக நின்று:

11 கலிவையராகிய மனுேவர, 
நீங்கை் ஏன் ோனத்லத 
அை்ைாந்துபாரத்்து நிை்கிறீரக்ை்? 
உங்கைிடத்தினின்று ோனத்துக்கு 
எடுத்துக்சகாை்ைப்படட் இந்த 
இவயசுோனேர ்எப்படி உங்கை் 
கை்களுக்கு முன்பாக ோனத்துக்கு 
எழுந்தருைிப்வபானாவரா 
அப்படிவய மறுபடியும் ேருோர ்
என்ைாரக்ை்.

12 அப்சபாழுது அேரக்ை் 
எருெவைமுக்குெ ்ெமீபாய் 
ஒரு ஓய்வுநாை் பிரயாை 

தூரத்திலிருக்கிை 
ஒலிேமலை என்னப்படட் 
மலையிலிருந்து எருெவைமுக்குத் 
திரும்பிப்வபானாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:13 அந்வநரத்திவை பூமி 
மிகவும் அதிரந்்தது, உடவன அந்த 
நகரத்திை் பத்திசைாருபங்கு 
இடிந்து விழுந்தது; 
மனுேரிை் ஏைாயிரம்வபர ்
பூமியதிரெ்ச்ியினாை் அழிந்தாரக்ை்; 
மீதியானேரக்ை் பயமலடந்து 
பரவைாகத்தின் வதேலன 
மகிலமப்படுத்தினாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 16:18 
ெத்தங்களும் இடிமுைக்கங்களும் 
மின்னை்களும் உை்டாயின; பூமி 
மிகவும் அதிரந்்தது, பூமியின்வமை் 
மனுேரக்ை் உை்டான 
நாை்முதை்சகாை்டு அப்படிப்படட் 
சபரிய அதிரெ்ச்ியுை்டானதிை்லை.

19 அப்சபாழுது மகா நகரம் மூன்று 
பங்காகப் பிரிக்கப்படட்து, 
புைஜாதிகளுலடய படட்ைங்கை் 
விழுந்தன. மகா பாபிவைானுக்கு 
வதேனுலடய உக்கிரமான 
வகாபாக்கிலனயாகிய மதுவுை்ை 
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பாத்திரத்லதக் சகாடுக்கும்படி 
அது அேருக்கு முன்பாக 
நிலனப்பூடட்ப்படட்து.

20 தீவுகை் யாவும் 
அகன்றுவபாயின, பரே்தங்கை் 
காைப்படாமை்வபாயின.

21 தாைந்து நிலையான சபரிய 
கை்மலையும் ோனத்திலிருந்து 
மனுேரவ்மை் விழுந்தது; அந்தக் 
கை்மலையினாை் உை்டான 
ோலதயினிமித்தம் மனுேரக்ை் 
வதேலனத் தூஷித்தாரக்ை் அந்த 
ோலத மகா சகாடியதாயிருந்தது.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 21:23 
நகரத்திை்கு சேைிெெ்ங்சகாடுக்கெ ்
சூரியனும் ெந்திரனும் 
அதை்கு வேை்டுேதிை்லை; 
வதேனுலடய மகிலமவய 
அலதப் பிரகாசிப்பித்தது, 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேவர அதை்கு 
விைக்கு.

24 இரடச்ிக்கப்படுகிை ஜனங்கை் 
அதின் சேைிெெ்த்திவை 
நடப்பாரக்ை் பூமியின் ராஜாக்கை் 
தங்கை் மகிலமலயயும் 
கனத்லதயும் அதை்குை்வை 
சகாை்டுேருோரக்ை்

25 அங்வக இராக்காைம் 
இை்ைாதபடியாை், அதின் ோெை்கை் 
பகலிை் அலடக்கப்படுேவத 
இை்லை.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:1 பின்பு, பைிங்லகப்வபாை 
சதைிோன ஜீேத்தை்ைீருை்ை 
சுத்தமான நதி வதேனும் 
ஆடட்ுக்குடட்ியானேரும் 
இருக்கிை சிங்காெனத்திலிருந்து 
புைப்படட்ுேருகிைலத எனக்குக் 

காை்பித்தான்.
2 நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும், 

நதியின் இருகலரயிலும், 
பன்னிரை்டுவிதமான 
கனிகலைத்தரும் ஜீேவிருடெ்ம் 
இருந்தது, அது மாதந்வதாறும் தன் 
கனிலயக் சகாடுக்கும்; அந்த 
விருடெ்த்தின் இலைகை் ஜனங்கை் 
ஆவராக்கியமலடகிைதை்கு 
ஏதுோனலேகை்.

வேளிப்படுத்தின 
விமசஷே் 22:5 அங்வக 
இராக்காைமிராது; விைக்கும் 
சூரியனுலடய சேைிெெ்மும் 
அேரக்ளுக்கு வேை்டுேதிை்லை; 
வதேனாகிய கரத்்தவர 
அேரக்ை்வமை் பிரகாசிப்பார.் 
அேரக்ை் ெதாகாைங்கைிலும் 
அரொளுோரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
22:17 ஆவியும் 
மைோடட்ியும் ோ என்கிைாரக்ை்; 
வகடக்ிைேனும் ோ என்பானாக; 
தாகமாயிருக்கிைேன் 
ேரக்கடேன்; விருப்பமுை்ைேன் 
ஜீேத்தை்ைீலர இைேெமாய் 
ோங்கிக்சகாை்ைக்கடேன்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #3; #4; #5; சேைிப்படுத்தின 
விவெேம் 21:1-3.
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E10 மேசியாமே 
புறஜாதியினருக்குோன 
மேசியாோக இருப்பார்.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ேல்கியா 1:11 சூரியன் உதிக்கிற 
திமசவதாடங்கி, அது 
அஸ்தமிக்கிற திமசேமரக்குே், 
என் நாேே் ஜாதிகளுக்குள்மள 
ேகத்துேோயிருக்குே்; 
எல்லா இடங்களிலுே் என் 
நாேத்துக்குத் தூபமுே் சுத்தோன 
காணிக்மகயுே் வசலுத்தப்படுே்; 
என் நாேே் ஜாதிகளுக்குள்மள 
ேகத்துேோயிருக்குே் 
என்று மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

ஏசாயா 66:20 இஸ்ரவேை் 
புத்திரர ்சுத்தமான 
பாத்திரத்திை் காைிக்லகலயக் 
கரத்்தருலடய ஆையத்துக்குக் 
சகாை்டுேருகிைதுவபாை, 
உங்கை் ெவகாதரசரை்ைாலரயும் 
அேரக்ை் குதிலரகைின்வமலும், 
இரதங்கைின்வமலும், 
குைாரிேை்டிை்கைின்வமலும், 
வகாவேறுகழுலதகைின்வமலும், 
வேகமான ஒடட்கங்கைின்வமலும், 
ெகை ஜாதிகைிடத்திலுமிருந்து 
எருெவைமிலுை்ை கரத்்தருக்குக் 
காைிக்லகயாக என் 
பரிசுத்த பரே்தத்துக்குக் 
சகாை்டுேருோரக்சைன்று 
கரத்்தர ்சொை்லுகிைார.்

மராேர் 14:11 அந்தப்படி: முைங்காை் 
யாவும் எனக்கு முன்பாக 
முடங்கும், நாவு யாவும் வதேலன 

அறிக்லகபை்ணும் என்று என் 
ஜீேலனக்சகாை்டு உலரக்கிவைன் 
என்பதாய்க் கரத்்தர ்சொை்லுகிைார ்
என்று எழுதியிருக்கிைது.

பிலிப்பியர் 2:10 இவயசுவின் 
நாமத்திை் ோவனார ்பூதைத்வதார ்
பூமியின் கீைாவனாருலடய 
முைங்காை் யாவும் 
முடங்கும்படிக்கும்,

எபிவரயர் 9:9 அந்தக் கூடாரம் 
இக்காைத்திை்கு உதவுகிை 
ஒப்பலனயாயிருக்கிைது; 
அதை்வகை்ைபடிவய 
செலுத்தப்படட்ுேருகிை 
காைிக்லககளும் பலிகளும் 
ஆராதலன செய்கிைேனுலடய 
மனெெ்ாடச்ிலயப் 
பூரைப்படுத்தக்கூடாதலேகைாம்.

10 இலேகை் சீரத்ிருந்தை் 
உை்டாகும் காைம்ேலரக்கும் 
நடந்வதறும்படி கடட்லையிடப்படட் 
வபாஜனபானங்களும், பைவித 
ஸ்நானங்களும், ெரீரத்திை்வகை்ை 
ெடங்குகளுவமயை்ைாமை் வேைை்ை.

11 கிறிஸ்துோனேர ்ேரப்வபாகிை 
நன்லமகளுக்குரிய பிரதான 
ஆொரியராய் சேைிப்படட்ு, 
லகயினாை் செய்யப்படட்தாகிய 
இந்தெ ்சிருே்டிெம்பந்தமான 
கூடாரத்தின் ேழியாக அை்ை, 
சபரிதும் உத்தமமுமான 
கூடாரத்தின் ேழியாகவும்,

12 சேை்ைாடட்ுக்கடா, இைங்காலை 
இலேகளுலடய இரத்தத்தினாவை 
அை்ை, தம்முலடய சொந்த 
இரத்தத்தினாலும் ஒவரதரம் 
மகா பரிசுத்த ஸ்தைத்திவை 
பிரவேசித்து, நித்திய மீடல்ப 
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உை்டுபை்ைினார.்

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
8:3 வேசைாரு தூதனும் 
ேந்து, தூபங்காடட்ும் 
சபாை்கைெத்லதப் பிடித்துப் 
பலிபீடத்தின் படியிவை நின்ைான்; 
சிங்காெனத்திை்குமுன்பாக 
இருந்த சபாை்பீடத்தின்வமை் 
ெகை பரிசுத்தோன்களுலடய 
சஜபங்கவைாடும் செலுத்தும்படி 
மிகுந்த தூபேரக்்கம் அேனுக்குக் 
சகாடுக்கப்படட்து.

4 அப்படிவய பரிசுத்தோன்களுலடய 
சஜபங்கவைாடும் செலுத்தப்படட் 
தூபேரக்்கத்தின் புலகயானது 
தூதனுலடய லகயிலிருந்து 
வதேனுக்குமுன்பாக எழும்பிை்று.

வமலும் காை்க: #1; #4; #5; ெங்கீதம் 113:3,4; ஏொயா 
45:6; ஏொயா 59:19.

C02 மேசியாவின் முன்மனாடி 
அறிவிக்கப்படுகின்றார்.

ேல்கியா 3:1 இமதா நான் என் 
தூதமன அனுப்புகிமறன், அேன் 
எனக்கு முன்பாகப் மபாய், 
ேழிமய ஆயத்தே்பண்ணுோன்; 
அப்வபாழுது நீங்கள் மதடுகிற 
ஆண்டேருே் நீங்கள் 
விருே்புகிற உடன்படிக்மகயின் 
தூதனுோனேர் தே்முமடய 
ஆலயத்துக்குத் தீவிரோய் 
ேருோர;் இமதா, ேருகிறார் 
என்று மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

ஏசாயா 40:3 கரத்்தருக்கு 

ேழிலய ஆயத்தப்படுத்துங்கை், 
அோந்தரசேைியிவை நம்முலடய 
வதேனுக்குப் பாலதலயெ ்
செே்லேபை்ணுங்கை் என்றும்,

ேத்மதயு 3:3 கரத்்தருக்கு 
ேழிலய ஆயத்தப்படுத்துங்கை்; 
அேருக்குப் பாலதகலைெ ்
செே்லேபை்ணுங்கை் 
என்று ேனாந்தரத்திை் 
கூப்பிடுகிைேனுலடய 
ெத்தம் உை்சடன்று, 
ஏொயா தீரக்்கதரிசியினாை் 
சொை்ைப்படட்ேன் இேவன.

ேத்மதயு 11:10 அசதப்படிசயனிை், 
இவதா, நான் என் தூதலன 
உமக்கு முன்பாக அனுப்புகிவைன்; 
அேன் உமக்கு முன்வன வபாய் 
ேழிலய ஆயத்தம் பை்ணுோன் 
என்று எழுதிய ோக்கியத்தாை் 
குறிக்கப்படட்ேன் இேன்தான்.

11 ஸ்திரீகைிடத்திை் பிைந்தேரக்ைிை் 
வயாோன்ஸ்நானலனப் 
பாரக்்கிலும் சபரியேன் 
ஒருேனும் எழும்பினதிை்லை; 
ஆகிலும் பரவைாகராஜ்யத்திை் 
சிறியேனாயிருக்கிைேன் 
அேனிலும் 
சபரியேனாயிருக்கிைாசனன்று 
உங்களுக்கு சமய்யாகவே 
சொை்லுகிவைன்.

ோற்கு 1:2 இவதா, நான் என் 
தூதலன உமக்கு முன்பாக 
அனுப்புகிவைன், அேன் உமக்கு 
முன்வன வபாய், உமக்கு ேழிலய 
ஆயத்தம்பை்ணுோன் என்றும்;

3 கரத்்தருக்கு ேழிலய 
ஆயத்தப்படுத்துங்கை், 
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அேருக்குப் பாலதகலைெ ்
செே்லேபை்ணுங்கை், 
என்று ேனாந்தரத்திவை 
கூப்பிடுகிைேனுலடய ெத்தம் 
உை்டாகும் என்றும், தீரக்்கதரிென 
ஆகமங்கைிை் எழுதியிருக்கிை 
பிரகாரமாய்;

4 வயாோன் ேனாந்தரத்திை் 
ஞானஸ்நானங்சகாடுத்து, 
பாேமன்னிப்புக்சகன்று 
மனந்திரும்புதலுக்வகை்ை 
ஞானஸ்நானத்லதக் 
குறித்துப் பிரெங்கம் 
பை்ைிக்சகாை்டிருந்தான்.

லுூக்கா 1:76 நீவயா பாைகவன, 
உன்னதமானேருலடய தீரக்்கதரிசி 
என்னப்படுோய்; நீ கரத்்தருக்கு 
ேழிகலை ஆயத்தம்பை்ைவும்,

77 நமது வதேனுலடய உருக்கமான 
இரக்கத்தினாவை அேருலடய 
ஜனத்துக்குப் பாேமன்னிப்பாகிய 
இரடச்ிப்லபத் சதரியப்படுத்தவும், 
அேருக்கு முன்னாக 
நடந்துவபாோய்.

78 அந்தகாரத்திலும் மரை இருைிலும், 
உடக்ாரந்்திக்கிைேரக்ளுக்கு 
சேைிெெ்ம் தரவும்,

79 நம்முலடய காை்கலைெ ்
ெமாதானத்தின் ேழியிவை 
நடத்தவும், அே்விரக்கத்தினாவை 
உன்னதத்திலிருந்து வதான்றிய 
அருவைாதயம் நம்லமெ ்
ெந்தித்திருக்கிைது என்ைான்.

லுூக்கா 7:26 அை்ைசேன்ைாை், 
எலதப்பாரக்்கப்வபானீரக்ை்? 
தீரக்்கதரிசிலயவயா? ஆம், 
தீரக்்கதரிசிலயப் பாரக்்கிலும் 
வமன்லமயுை்ைேலனவய என்று 

உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன்.
27 இவதா, நான் என் தூதலன உமக்கு 

முன்பாக அனுப்புகிவைன்; அேன் 
உமக்கு முன்வன வபாய், உமது 
ேழிலய ஆயத்தம் பை்ணுோன் 
என்று எழுதிய ோக்கியத்தாை் 
குறிக்கப்படட்ேன் இேன்தான்.

28 ஸ்திரீகைிடத்திவை பிைந்தேரக்ைிை் 
வயாோன்ஸ்நானலனப் 
பாரக்்கிலும் சபரியதீரக்்கதரிசி 
ஒருேனுமிை்லை; ஆகிலும், 
வதேனுலடய ராஜ்யத்திை் 
சிறியேனாயிருக்கிைேன் 
அேனிலும் 
சபரியேனாயிருக்கிைாசனன்று 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 
என்ைார.்

லுூக்கா 10:24 அவநக 
தீரக்்கதரிசிகளும் ராஜாக்களும் 
நீங்கை் காை்கிைலேகலைக் 
காைவும், நீங்கை் 
வகடக்ிைலேகலைக் வகடக்வும் 
விரும்பியும், காைாமலும் 
வகைாமலும் வபானாரக்ை் என்று 
உங்களுக்குெ ்சொை்லுகிவைன் 
என்ைார.்

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

ேல்கியா 3:2 ஆனாலுே் அேர் 
ேருே் நாமள சகிப்பேன் யார?் 
அேர் வேளிப்படுமகயில் 
நிமலநிற்பேன் யார?் 
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அேர் புடமிடுகிறேனுமடய 
அக்கினிமயப்மபாலவுே், 
ேண்ணாருமடய 
சவுக்காரத்மதப்மபாலவுே் 
இருப்பார.்

3 அேர் உட்கார்ந்து 
வேள்ளிமயப் புடமிட்டுச ்
சுத்திகரித்துக்வகாண்டிருப்பார;் 
அேர் மலவியின் புத்திரமரச ்
சுத்திகரித்து, அேரக்ள் கரத்்தரு
மடயேரக்ளாயிருக்குே்படிக்கு
ே், நீதியாய் காணிக்மகமயச ்
வசலுத்துே்படிக்குே், அேரக்மளப் 
வபான்மனப்மபாலவுே் 
வேள்ளிமயப்மபாலவுே் 
புடமிடுோர.்

4 அப்வபாழுது பூரே்நாட்களிலுே் 
முந்தின ேருஷங்களிலுே் 
இருந்ததுமபால, யூதாவின் 
காணிக்மகயுே் எருசமலமின் 
காணிக்மகயுே் கரத்்தருக்குப் 
பிரியோயிருக்குே்.

5 நான் நியாயத்தீர்ப்பு 
வசய்யுே்படி உங்களிடத்தில் 
ேந்து, சூனியக்காரருக்குே் 
விபசாரருக்குே் வபாய்யாமண 
இடுகிறேரக்ளுக்குே் எனக்குப் 
பயப்படாேல் விதமேகளுே் 
திக்கற்ற பிள்மளகளுோகிய 
கூலிக்காரரின் கூலிமய 
அபகரித்துக்வகாள்ளுகிற
ேரக்ளுக்குே், பரமதசிக்கு 
அநியாயஞ்வசய்கிறேரக்ளுக்குே் 
விமராதோய்த் தீவிரோன 
சாட்சியாயிருப்மபன் என்று 
மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

16 அப்வபாழுது கரத்்தருக்குப் 
பயந்தேரக்ள் ஒருேமராவடாருேர் 

மபசிக்வகாள்ோரக்ள்; 
கரத்்தர் கேனித்துக்மகட்பார;் 
கரத்்தருக்குப் 
பயந்தேரக்ளுக்காகவுே் 
அேருமடய நாேத்மதத் 
தியானிக்கிறேரக்ளுக்காகவுே் 
ஞாபகப்புஸ்தகே் ஒன்று 
அேருக்கு முன்பாக 
எழுதப்பட்டிருக்கிறது.

17 என் சே்பத்மத நான் மசரக்்குே் 
அந்நாளிமல அேரக்ள் என்னுமட-
யேரக்ளாயிருப்பாரக்ள் என்று 
மசமனகளின் கரத்்தர் வசால்லு-
கிறார;் ஒரு ேனுஷன் தனக்கு 
ஊழியஞ்வசய்கிற தன்னுமடய கு-
ோரமனக் கடாட்சிக்கிறதுமபால 
நான் அேரக்மளக் கடாட்சிப்மப-
ன்.

18 அப்வபாழுது நீங்கள் 
நீதிோனுக்குே் 
துன்ோரக்்கனுக்குே், 
மதேனுக்குே் 
ஊழியஞ்வசய்கிறேனுக்குே் 
அேருக்கு 
ஊழியஞ்வசய்யாதேனுக்குே் 
இருக்கிற வித்தியாசத்மதத் 
திருே்பவுே் காண்பீரக்ள்.

தானிமயல் 7:10 அக்கினி நதி 
அேர ்ெந்நிதியிலிருந்து புைப்படட்ு 
ஓடினது; ஆயிரமாயிரம்வபர ்
அேலரெ ்வெவித்தாரக்ை்; 
வகாடாவகாடிவபர ்அேருக்கு 
முன்பாக நின்ைாரக்ை்; 
நியாயெங்கம் உடக்ாரந்்தது; 
புஸ்தகங்கை் திைக்கப்படட்து.

ேத்மதயு 3:10 இப்சபாழுவத 
வகாடரியானது மரங்கைின் 
வேர ்அருவக லேத்திருக்கிைது. 
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ஆலகயாை் நை்ை கனிசகாடாத 
மரசமை்ைாம் சேடட்ுை்டு 
அக்கினியிவை வபாடப்படும்.

11 மனந்திரும்புதலுக்சகன்று 
நான் ஜைத்தினாை் உங்களுக்கு 
ஞானஸ்நானம் சகாடுக்கிவைன்; 
எனக்குப்பின் ேருகிைேர ்
என்னிலும் ேை்ைேராயிருக்கிைார,் 
அேருலடய பாதரடல்ெகலைெ ்
சுமக்கிைதை்கு நான் பாத்திரன் 
அை்ை; அேர ்பரிசுத்த 
ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் 
ஞானஸ்நானம் சகாடுப்பார.்

12 தூை்றுக்கூலட அேர ்லகயிை் 
இருக்கிைது; அேர ்தமது 
கைத்லத நன்ைாய் விைக்கி, தமது 
வகாதுலமலயக் கைஞ்சியத்திை் 
வெரப்்பார;் பதலரவயா அவியாத 
அக்கினியினாை் சுடச்டரிப்பார ்
என்ைான்.

ேத்மதயு 12:35 நை்ை மனுேன் 
இருதமாகிய நை்ை 
சபாக்கிேத்திலிருந்து 
நை்ைலேகலை 
எடுத்துக்காடட்ுகிைான், 
சபாை்ைாத மனுேன் சபாை்ைாத 
சபாக்கிேத்திலிருந்து 
சபாை்ைாதலேகலை 
எடுத்துக்காடட்ுகிைான்.

36 மனுேர ்வபசும் வீைான 
ோரத்்லதகை் யாலேயும் 
குறித்து நியாயதீரப்்புநாைிவை 
கைக்சகாப்புவிக்கவேை்டும் 
என்று உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன்.

37 ஏசனனிை், உன் 
ோரத்்லதகைினாவை நீதிமான் 
என்று தீரக்்கப்படுோய்; அை்ைது 
உன் ோரத்்லதகைினாவை 

குை்ைோைி என்று தீரக்ப்படுோய் 
என்ைார.்

மயாோன் 12:48 என்லனத் 
தை்ைி என் ோரத்்லதகலை 
ஏை்றுக்சகாை்ைாதேலன நியாயந்
தீரக்்கிைசதான்றிருக்கிைது; நான் 
சொன்ன ேெனவம அேலனக் 
கலடசிநாைிை் நியாயந்தீரக்்கும்.

மயாோன் 17:24 பிதாவே, 
உைகத்வதாை்ைத்துக்கு முன் நீர ்
என்னிை் அன்பாயிருந்தபடியினாை், 
நீர ்எனக்குத் தந்த என்னுலடய 
மகிலமலய நீர ்எனக்குத் 
தந்தேரக்ை் காணும்படியாக, நான் 
எங்வக இருக்கிவைவனா அங்வக 
அேரக்ளும் என்னுடவனகூட இருக்க 
விரும்புகிவைன்.

எமபசியர் 5:26 தாம் அலதத் 
திருேெனத்லதக்சகாை்டு 
தை்ைீர ்முழுக்கினாை் 
சுத்திகரித்து, 
பரிசுத்தமாக்குகிைதை்கும்,

2 வதசமலானிக்மகயர் 1:7 
வதேலன அறியாதேரக்ளுக்கும், 
நம்முலடய கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவின் 
சுவிவெேத்திை்குக் 
கீை்ப்படியாதேரக்ளுக்கும் 
நீதியுை்ை ஆக்கிலனலயெ ்
செலுத்தும்படிக்கு,

8 கரத்்தராகிய இவயசு தமது 
ேை்ைலமயின் தூதவராடும், 
ஜுோலித்து எரிகிை 
அக்கினிவயாடும், ோனத்திலிருந்து 
சேைிப்படும்வபாது அப்படியாகும்.
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தீத்து 2:14 அேர ்நம்லமெ ்ெகை 
அக்கிரமங்கைினின்று மீடட்ுக்சகா-
ை்டு, தமக்குரிய சொந்த ஜன-
ங்கைாகவும், நை்கிரிலயகலைெ ்
செய்ய பக்திலேராக்கியமுை்ைே-
ரக்ைாகவும் நம்லமெ ்சுத்திகரிக்கு-
ம்படி, நமக்காகத் தம்லமத்தாவம 
ஒப்புக்சகாடுத்தார.்

1 மபதுரு 2:5 ஜீேனுை்ை 
கை்கலைப்வபாை ஆவிக்வகை்ை 
மாைிலகயாகவும், இவயசுகிறிஸ்து 
மூைமாய் வதேனுக்குப் பிரியமான 
ஆவிக்வகை்ை பலிகலைெ ்
செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த 
ஆொரியக்கூடட்மாகவும் 
கடட்ப்படட்ுேருகிறீரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:6 நம்மிடத்திை் அன்புகூரந்்து 
தமது இரத்தத்தினாவை 
நம்முலடய பாேங்கைை 
நம்லமக் கழுவி, தம்முலடய 
பிதாோகிய வதேனுக்கு 
முன்பாக நம்லம ராஜாக்களும் 
ஆொரியரக்ளுமாக்கின 
அேருக்கு மகிலமயும் 
ேை்ைலமயும் என்சைன்லைக்கும் 
உை்டாயிருப்பதாக. ஆசமன்.

7 இவதா, வமகங்களுடவன ேருகிைார;் 
கை்கை் யாவும் அேலரக் காணும், 
அேலரக் குத்தினேரக்ளும் 
அேலரக் காை்பாரக்ை்; பூமியின் 
வகாத்திரத்தாசரை்ைாரும் 
அேலரப் பாரத்்துப் புைம்புோரக்ை். 
அப்படிவய ஆகும் ஆசமன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 6:17 
அேருலடய வகாபாக்கிலனயின் 
மகா நாை் ேந்துவிடட்து, யார ்

நிலைநிை்கக்கூடும் என்ைாரக்ை்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
15:4 கரத்்தாவே, யார ்உமக்குப் 
பயப்படாமலும், உமது நாமத்லத 
மகிலமப்படுத்தாமலும் 
இருக்கைாம்? வதேரீர ்ஒருேவர 
பரிசுத்தர,் எை்ைா ஜாதிகளும் 
ேந்து உமக்கு முன்பாகத் 
சதாழுதுசகாை்ோரக்ை்; 
உம்முலடய நீதியான செயை்கை் 
சேைியரங்கமாயின என்ைாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; மை்கியா 4:1; ஆவமாஸ் 
5:18-20; மத்வதயு 23:13-35; லுூக்கா 3:9,17; லுூக்கா 
12:49; வயாோன் 4:23,24; வராமர ்11:5-10; எபிசரயர ்

10:28-30; எபிசரயர ்12:25,26.

H02 ேருங்காலத்தில் 
மேசியாோல் ேைங்க்கப்படுே் 
நியாயத்தீர்ப்பு.

H03 மேசியாவின் ேருங்கால 
இராஜ்யே்.

H09 அேரது ஜனங்களின் 
எதிர்காலே் குறித்த 
தீர்க்கதரிசனே்.

ேல்கியா 4:1 இமதா, 
சூமளமயப்மபால எரிகிறநாள் 
ேருே்; அப்வபாழுது 
அகங்காரிகள் யாேருே் 
அக்கிரேஞ்வசய்கிற யாேருே் 
துருே்பாயிருப்பாரக்ள்; 
ேரப்மபாகிற அந்த நாள் 
அேரக்மளச ்சுட்வடரிக்குே்; 
அது அேரக்ளுக்கு 
மேமரயுே் வகாப்மபயுே் 
மேக்காேற்மபாகுே் என்று 
மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்
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2 ஆனாலுே் என் நாேத்துக்குப் 
பயந்திருக்கிற உங்கள்மேல் 
நீதியின் சூரியன் உதிக்குே்; 
அதின் வசட்மடகளின்கீை் 
ஆமராக்கியே் இருக்குே்; நீங்கள் 
வேளிமய புறப்பட்டுப்மபாய், 
வகாழுத்த கன்றுகமளப்மபால 
ேளருவீரக்ள்.

3 துன்ோரக்்கமர மிதிப்பீரக்ள்; 
நான் இமதச ்வசய்யுே்நாளிமல 
அேரக்ள் உங்கள் 
உள்ளங்கால்களின்கீை் 
சாே்பலாயிருப்பாரக்ள் 
என்று மசமனகளின் கரத்்தர் 
வசால்லுகிறார.்

4 ஓமரபிமல 
இஸ்ரமேலவரல்லாருக்காகவுே் 
என் தாசனாகிய 
மோமசக்கு நான் கற்பித்த 
நியாயப்பிரோணோகிய 
கட்டமளகமளயுே் 
நியாயங்கமளயுே் 
நிமனயுங்கள்.

ேத்மதயு 3:12 தூை்றுக்கூலட அேர ்
லகயிை் இருக்கிைது; அேர ்தமது 
கைத்லத நன்ைாய் விைக்கி, தமது 
வகாதுலமலயக் கைஞ்சியத்திை் 
வெரப்்பார;் பதலரவயா அவியாத 
அக்கினியினாை் சுடச்டரிப்பார ்
என்ைான்.

லுூக்கா 1:50 அேருலடய 
இரக்கம் அேருக்குப் 
பயந்திருக்கிைேரக்ளுக்குத் 
தலைமுலை 
தலைமுலைக்குமுை்ைது.

மயாோன் 1:4 அேருக்குை் ஜீேன் 
இருந்தது, அந்த ஜீேன் மனுேருக்கு 

ஒைியாயிருந்தது.
5 அந்த ஒைி இருைிவை 

பிரகாசிக்கிைது; இருைானது 
அலதப் பை்றிக்சகாை்ைவிை்லை.

மயாோன் 3:19 ஒைியானது உைகத்தி-
வை ேந்திருந்தும் மனுேருலடய 
கிரிலயகை் சபாை்ைாதலேகைா-
யிருக்கிைபடியினாை் அேரக்ை் 
ஒைிலயப்பாரக்்கிலும் இருலை வி-
ரும்புகிைவத அந்த ஆக்கிலனத்தீ-
ரப்்புக்குக் காரைமாயிருக்கிைது.

மயாோன் 8:12 மறுபடியும் இவயசு 
ஜனங்கலை வநாக்கி: நான் 
உைகத்திை்கு ஒைியாயிருக்கிவைன், 
என்லனப் பின்பை்றுகிைேன் 
இருைிவை நடோமை் ஜீேஒைிலய 
அலடந்திருப்பான் என்ைார.்

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
13:26 ெவகாதரவர, 
ஆபிரகாமின் ெந்ததியிை் 
பிைந்தேரக்வை, வதேனுக்குப் 
பயந்துநடக்கிைேரக்வை, இந்த 
இரடச்ிப்பின் ேெனம் உங்களுக்கு 
அனுப்பப்படட்ிருக்கிைது.

மராேர் 16:20 ெமாதானத்தின் 
வதேன் சீக்கிரமாய்ெ ்
ொத்தாலன உங்கை் காை்கைின் 
கீவை நசுக்கிப்வபாடுோர.் 
நம்முலடய கரத்்தராகிய 
இவயசுகிறிஸ்துவினுலடய கிருலப 
உங்களுடவனகூட இருப்பதாக. 
ஆசமன்.

2 வதசமலானிக்மகயர் 
1:8 கரத்்தராகிய இவயசு தமது 
ேை்ைலமயின் தூதவராடும், 
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ஜுோலித்து எரிகிை 
அக்கினிவயாடும், ோனத்திலிருந்து 
சேைிப்படும்வபாது அப்படியாகும்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:15 ஏைாம் தூதன் 
எக்காைம் ஊதினான்; அப்சபாழுது 
உைகத்தின் ராஜ்யங்கை் 
நம்முலடய கரத்்தருக்கும், 
அேருலடய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய 
ராஜ்யங்கைாயின; அேர ்
ெதாகாைங்கைிலும் ராஜ்யபாரம் 
பை்ணுோர ்என்னும் சகம்பீர 
ெத்தங்கை் ோனத்திை் உை்டாயின.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
11:18 ஜாதிகை் 
வகாபித்தாரக்ை், அப்சபாழுது 
உம்முலடய வகாபம் 
மூை்டது; மரித்வதார ்
நியாயத்தீரப்்பலடகிைதை்கும், 
தீரக்்கதரிசிகைாகிய 
உம்முலடய ஊழியக்காரருக்கும் 
பரிசுத்தோன்களுக்கும் உமது 
நாமத்தின்வமை் பயபக்தியாயிருந்த 
சிறிவயார ்சபரிவயாருக்கும் 
பைனைிக்கிைதை்கும், 
பூமிலயக் சகடுத்தேரக்லைக் 
சகடுக்கிைதை்கும், காைம்ேந்தது 
என்று சொை்லி, வதேலனத் 
சதாழுதுசகாை்டாரக்ை்.

வமலும் காை்க: #1; #2; #5; ஏொயா 50:10; ஏொயா 
66:1,2; 2 வபதுரு 3:7.

C02 மேசியாவின் முன்மனாடி 
அறிவிக்கப்படுகின்றார்.

D02 தீர்க்கதரிசியாக மேசியாவின் 
ஊழியே்.

E23 மேசியா தனது ஜனங்கமளத் 
திருப்புோர்.

ேல்கியா 4:5 இமதா, கரத்்தருமடய 
வபரிதுே் பயங்கரமுோன 
நாள் ேருகிறதற்குமுன்மன 
நான் உங்களிடத்திற்கு எலியா 
தீரக்்கதரிசிமய அனுப்புகிமறன்.

6 நான் ேந்து பூமிமயச ்
சங்காரத்தால் 
அடிக்காதபடிக்கு, அேன் 
பிதாக்களுமடய இருதயத்மதப் 
பிள்மளகளிடத்திற்குே், 
பிள்மளகளுமடய இருதயத்மத 
அேரக்ள் பிதாக்களிடத்திற்குே் 
திருப்புோன்.

ேத்மதயு 11:13 நியாயப்பிரமாைமும் 
தீரக்்கதரிசிகை் யாேரும் 
வயாோன்ேலரக்கும் 
தீரக்்கதரிெனம் உலரத்ததுை்டு.

14 நீங்கை் ஏை்றுக்சகாை்ை 
மனதாயிருந்தாை், 
ேருகிைேனாகிய எலியா 
இேன்தான்.

ேத்மதயு 17:11 இவயசு அேரக்ளுக்குப் 
பிரதியுத்தரமாக: எலியா 
முந்தி ேந்து எை்ைாேை்லையும் 
சீரப்்படுத்துேது சமய்தான்.

12 ஆனாலும், எலியா ேந்தாயிை்று 
என்று உங்களுக்குெ ்
சொை்லுகிவைன்; அேலன 
அறியாமை் தங்கை் இே்டப்படி 
அேனுக்குெ ்செய்தாரக்ை்; 
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இே்விதமாய் மனுேகுமாரனும் 
அேரக்ைாை் பாடுபடுோர ்என்ைார.்

13 அேர ்வயாோன் 
ஸ்நானலனக்குறித்துத் 
தங்களுக்குெ ்சொன்னார ்
என்று அப்சபாழுது அேரக்ை் 
அறிந்துசகாை்டாரக்ை்.

லுூக்கா 1:16 அேன் இஸ்ரவேை் 
ெந்ததியாரிை் அவநகலர அேரக்ை் 
வதேனாகிய கரத்்தரிடத்திை்குத் 
திருப்புோன்.

17 பிதாக்களுலடய இருதயங்கலைப் 
பிை்லைகைிடத்திை்கும், 
கீை்ப்படியாதேரக்லை 
நீதிமான்களுலடய ஞானத்திை்கும் 
திருப்பி, உத்தமமான 
ஜனத்லதக் கரத்்தருக்கு 
ஆயத்தப்படுத்தும்படியாக, அேன் 
எலியாவின் ஆவியும் பைமும் 
உலடயேனாய் அேருக்கு முன்வன 
நடப்பான் என்ைான்.

மயாோன் 1:14 அந்த ோரத்்லத 
மாம்ெமாகி, கிருலபயினாலும் 
ெத்தியத்தினாலும் நிலைந்தேராய், 
நமக்குை்வை ோெம்பை்ைினார;் 
அேருலடய மகிலமலயக் 
கை்வடாம்; அது பிதாவுக்கு ஒவர 
வபைானேருலடய மகிலமக்கு ஏை்ை 
மகிலமயாகவே இருந்தது.

15 வயாோன் அேலரக்குறித்துெ ்
ொடச்ிசகாடுத்து: எனக்குப் 
பின்ேருகிைேர ்எனக்கு 
முன்னிருந்தேர,் ஆலகயாை் அேர ்
என்னிலும் வமன்லமயுை்ைேர ்
என்று நான் சொை்லியிருந்வதவன, 
அேர ்இேரத்ான் என்று ெத்தமிடட்ுக் 
கூறினான்.

16 அேருலடய பரிபூரைத்தினாை் 
நாசமை்ைாரும் கிருலபயின்வமை் 
கிருலப சபை்வைாம்.

17 எப்படிசயனிை் நியாயப்பிரமாைம் 
வமாவெயின் மூைமாய்க் 
சகாடுக்கப்படட்து, கிருலபயும் 
ெத்தியமும் இவயசுகிறிஸ்துவின் 
மூைமாய் உை்டாயின.

அப்மபாஸ்தலருமடய நடபடிகள் 
3:22 வமாவெ பிதாக்கலை 
வநாக்கி: நீங்கை் வதேனாகிய 
கரத்்தர ்என்லனப்வபாை ஒரு 
தீரக்்கதரிசிலய உங்களுக்காக 
உங்கை் ெவகாதரரிலிருந்து 
எழும்பப்பை்ணுோர;் அேர ்
உங்களுக்குெச்ொை்லும் 
எை்ைாேை்றிலும் அேருக்குெ ்
செவிசகாடுப்பீரக்ைாக.

23 அந்தத் தீரக்்கதரிசியின் 
சொை்வகைாதேவனா, 
அேன் ஜனத்திலிராதபடிக்கு 
நிரம்ூைமாக்கப்படுோன்.

வேளிப்படுத்தின விமசஷே் 
1:16 தமது ேைதுகரத்திவை 
ஏழு நடெ்த்திரங்கலை 
ஏந்திக்சகாை்டிருந்தார;் அேர ்
ோயிலிருந்து இருபுைமும் 
கருக்குை்ை படட்யம் புைப்படட்து; 
அேருலடய முகம் ேை்ைலமயாய்ப் 
பிரகாசிக்கிை சூரியலனப் 
வபாலிருந்தது.

வமலும் காை்க: #5; ஏொயா 40:3; மை்கியா 3:1; 
மத்வதயு 13:14-26; மத்வதயு 23:35-38; மத்வதயு 24:27-
30; மத்வதயு 27:47-49; மாை்கு 9:11-13; லுூக்கா 1:76; 
லுூக்கா 7:26-28; லுூக்கா 19:41-44; லுூக்கா 21:22-

27; வயாோன் 1:21,25.

மை்கியா
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- சுவிவேெங்கைிலும் அப்வபாஸ்தைரு-
லடய நடபடிகைிலும் தனாக் ொன்று-
களும் அலடயாைங்களும்

ேத்மதயு
1:23 ஏொயா 7:14
2:6 மீகா 5:1
2:15 ஓசியா 11:1
2:18 எவரமியா 31:15
2:23 எை்ைாகமம் 6:13; 
 ெங்கீதம் 69:9,10;
 ஏொயா 53:2
3:3 ஏொயா 40:3
4:4       உபாகமம் 8:3
4:6 ெங்கீதம் 91:11,12
4:10         உபாகமம் 6:13,14;  
 உபாகமம் 10:20
4:15,16 ஏொயா 9:1,2
4:7 உபாகமம் 6:16
5:3 ஏொயா 57:15
5:4 ஏொயா 61:2,3
5:5 ஏொயா 29:19; ஏொயா 61:1
5:6 ஏொயா 41:17; ஏொயா 49:10; 
 ஏொயா 55:1-3
5:7 ெங்கீதம் 112:4; மீகா 6:8
5:8 ெங்கீதம் 73:1; 
 நீதிசமாழிகை் 22:11; 
 எவெக்கிவயை்  36:25
5:11 ஏொயா 66:5
5:12 ஏொயா 3:10
5:13 வைவியராகமம் 2:13; வயாபு 6:6; 
5:14 நீதிசமாழிகை் 4:18
5:15 யாத்திராகமம் 25:37
5:16 ஏொயா 60:1-3; ஏொயா 61:3
5:17 ெங்கீதம் 40:7-9; ஏொயா 42:21
5:18     ஏொயா 40:8; ஏொயா 51:6; 
 ெங்கீதம் 119:89
5:19    உபாகமம் 12:32;  

ேத்மதயு
 உபாகமம் 27:26; 
 தானிவயை் 12:3
5:21 ஆதியாகமம் 9:5,6; 
 யாத்திராகமம் 20:13;
 உபாகமம் 5:17
5:23-24   உபாகமம் 16:16,17; 
 ஏொயா 1:10-17
5:25 நீதிசமாழிகை் 25:8
5:27 யாத்திராகமம் 20:14; 
 உபாகமம் 5:18
5:31 உபாகமம் 24:1
5:33 வைவியராகமம் 19:12; 
 எை்ைாகமம் 30:2
5:34,35 ஓசியா 4:15; ெகரியா 5:3
5:38 யாத்திராகமம் 21:24
5:42 உபாகமம் 15:7-14
5:43 வைவியராகமம் 19:18; 
 ெங்கீதம் 139:21
5:44 யாத்திராகமம் 23:45
5:48 வைவியராகமம் 19:2; 
 வைவியராகமம் 20:26
6:2 ெங்கீதம் 37:21; 
 நீதிசமாழிகை் 20:6
6:4 ஏொயா 58:10-12
6:5,6 2 இராஜாக்கை் 4:33; 
 தானிவயை் 6:10
6:7 பிரெங்கி 5:2
6:8 ெங்கீதம் 38:10
6:9 ஏொயா 63:16; ஏொயா 64:8
6:10 தானிவயை் 2:44; 
 தானிவயை் 7:27
6:11 யாத்திராகமம் 16:16-35
6:12 யாத்திராகமம் 34:7; 
 ஏொயா 1:18
6:13 உபாகமம் 8:2
6:16 ஏொயா 58:3-5
6:17 பிரெங்கி 9:8; தானிவயை் 10:3
6:19 ெங்கீதம் 62:11; பிரெங்கி 5:10-14
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6:24 யாத்திராகமம் 20:39
6:25 ெங்கீதம் 55:23
6:26 ஆதியாகமம் 1:29-30
6:31 வைவியராகமம் 25:20-22; 
 ெங்கீதம் 55:23
6:33 1 இராஜாக்கை் 3:11-13; 
 நீதிசமாழிகை் 3:9,10
6:34 யாத்திராகமம் 16:18-20; 
 புைம்பை் 3:23
7:3 2 ொமுவேை் 12:5; 
 ெங்கீதம் 50:16-21
7:7 ஏொயா 55:6,7; 
 எவரமியா 29:12,13
7:11 ஆதியாகமம் 8:5; 
 ெங்கீதம் 103:11-13
7:12 ஆவமாஸ் 5:14,15; 
 ெகரியா 8:16,17
7:14 ஏொயா 35:8
7:15 உபாகமம் 13:1-3
7:17 ெங்கீதம் 92:14,15
7:18 எவரமியா 17:8
7:19 எவெக்கிவயை் 15:2-7
7:21 ஏொயா 29:13; ஓசியா 8:2,3
7:23 ெங்கீதம் 6:9
7:26,27 எவெக்கிவயை் 13:10-16
7:29 உபாகமம் 18:18,19
8:17 ஏொயா 53:4
9:13       நீதிசமாழிகை் 21:3; ஓசியா 6:6;
 மீகா 6:6-8
10:35,36 ஆதியாகமம் 3:15; 
 எவரமியா 12:6
10:37 உபாகமம் 33:9
10:41 ஆதியாகமம் 20:7
11:5         ஏொயா 29:18; ஏொயா 35:4-6; 
 ஏொயா 42:6-7
11:10 மை்கியா 3:1
11:14 மை்கியா 4:5
11:23 ஏொயா 14:13,15

ேத்மதயு
11:24 புைம்பை் 4:6
11:25 ெங்கீதம் 8:3; எவரமியா 1:5-8
11:26 ஏொயா 45:10
11:28       ஏொயா 11:10; ஏொயா 55:1-3; 
 எவரமியா 6:16
11:29 ஏொயா 42:1-4; ெகரியா 9:9; 
 எவரமியா 6:16
12:1 உபாகமம் 23:25
12:2 யாத்திராகமம் 23:12; 
 எை்ைாகமம் 15:32-36
12:3 1 ொமுவேை் 21:3-6
12:4 யாத்திராகமம் 25:30; 
 யாத்திராகமம் 29:33;
 வைவியராகமம் 24:8-9
12:5 எை்ைாகமம் 28:19,20; 
 சநவகமியா 13:17
12:6 மை்கியா 3:1
12:7        ஏொயா 1:11-17; ஓசியா 6:6; 
 மீகா 6:6-8
12:11 யாத்திராகமம் 23:4,5
12:17,21 ஏொயா 11:2,10; ஏொயா 42:14; 
 ஏொயா 49:6
12:35 ெங்கீதம் 37:30,31
12:36 பிரெங்கி 12:14
12:37 நீதிசமாழிகை் 13:3
12:40 வயானா 1:17
12:41,42 1 இராஜாக்கை் 10:110
13:3 எவெக்கிவயை் 17:2; 
 எவெக்கிவயை் 24:3
13:11 ெங்கீதம் 25:8,9,14; ஏொயா 29:10
13:13 ஏொயா 44:15; 
 எவெக்கிவயை் 12:2
13:14,15 ஏொயா 6:9,10; ஏொயா 29:10,12
13:35 ெங்கீதம் 78:2
13:43 தானிவயை் 12:3
15:4 யாத்திராகமம் 20:12; 
 வைவியராகமம் 20:9;  
 உபாகமம் 5:16
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15:8 ஏொயா 29:3
15:13 ெங்கீதம் 92:14; ஏொயா 60:21
15:14 ஏொயா 9:16
15:18 நீதிசமாழிகை் 10:32
15:19 ஆதியாகமம் 6:5; 
 எவரமியா 17:9
16:4 வயானா 1:17
16:27 ெங்கீதம் 62:13; தானிவயை் 7:10
17:11 மை்கியா 4:5,6
18:10 ெங்கீதம் 34:8; ெங்கீதம் 91:11; 
 ெகரியா 13:7
18:14 ஏொயா 40:11; ெகரியா 13:7
18:15 வைவியராகமம் 19:17
18:16 உபாகமம் 19:15
18:22 ஏொயா 55:7
19:4 ஆதியாகமம் 1:27
19:5,6 ஆதியாகமம் 2:24
19:7 உபாகமம் 24:1
19:9 எவரமியா 3:1
19:18 யாத்திராகமம் 20:12-17; 
 உபாகமம் 5:16-21
19:19 வைவியராகமம் 19:3
19:23 உபாகமம் 8:10-18
19:26 எவரமியா 32:27; ெகரியா 8:6
19:28 ஏொயா 66:22; தானிவயை் 7:22
21:4,5 ெகரியா 9:9
21:9 ெங்கீதம் 118:26
21:12 மை்கியா 3:1,2
21:13 ஏொயா 56:7
21:16 ெங்கீதம் 8:4
21:42 ெங்கீதம் 118:22,23
21:43 யாத்திராகமம் 32:10; 
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ேத்மதயு
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ோற்கு
1:11 ெங்கீதம் 2:7; ஏொயா 42:1
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 ஏொயா 53:1-12
9:13 மை்கியா 4:5,6 
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11:17 ஏொயா 56:7; எவரமியா 7:11
12:10,11 ெங்கீதம் 118:22,23
12:19 ஆதியாகமம் 38:8; 
 உபாகமம் 25:5-10
12:26 யாத்திராகமம் 3:6,16
12:29,30 உபாகமம் 6:4,5;  
 உபாகமம் 10:12;
 வைவியராகமம் 19:18
12:36 ெங்கீதம் 110:1
13:8 ஆகாய் 2:22; ெகரியா 14:13
13:14 தானிவயை் 11:31; தானிவயை் 
12:11
13:19 தானிவயை் 9:12; 
 தானிவயை் 12:1
13:24,25 ஏொயா 13:10; ஏொயா 24:20-23; 
 வயாவேை் 2:31
13:26 தானிவயை் 7:13-14 
13:27 உபாகமம் 30:4; தானிவயை் 7:13
13:31 ெங்கீதம் 102:26-28; 
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22:63 ஏொயா 50:6; மீகா 4:14
22:69 ெங்கீதம் 110:1; தானிவயை் 7:14
23:30 எவரமியா 2:19; ஓசியா 10:8
23:34 ெங்கீதம் 22:19
23:36 ெங்கீதம் 69:22
23:46 ெங்கீதம் 31:6
23:53 ஏொயா 53:9
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10:9 ெங்கீதம் 23:1-6; 
 எவெக்கிவயை் 34:12-16
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1:16   ெங்கீதம் 41:10; 
 ெங்கீதம் 55:13-15
1:20   ெங்கீதம் 69:26; ெங்கீதம் 109:8
2:17-21  வயாவேை் 2:28-32
2:25-28 ெங்கீதம் 16:8-11                     
2:31     ெங்கீதம் 16:10
2:34,35  ெங்கீதம் 110:1
2:39       வயாவேை் 2:28
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தனாக்கிை்கான குறிப்புகை் (பலைய ஏை்பாடு)



634

பவுலின் நிருபங்கைிை் தனாக் 
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6:18 2 ொமுவேை் 7:14
8:15 யாத்திராகமம் 16:18
9:7 உபாகமம் 15:4
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 வயாசுோ 6:22-25
11:32 நியாயாதிபதிகை் 4:6; 
 நியாயாதிபதிகை் 6:11;
 நியாயாதிபதிகை் 11:1; 
 நியாயாதிபதிகை் 12:7
11:33 ெங்கீதம் 44:3-7
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 2 ொமுவேை் 21:16,17;
 2 இராஜாக்கை் 6:16-18;
11:34 நியாயாதிபதிகை் 8:4-10; 
 நியாயாதிபதிகை் 15:14-20;
 வயாபு 42:10;
11:35 1 இராஜாக்கை் 17:22-24; 
 2 இராஜாக்கை் 4:27-37
11:36 நியாயாதிபதிகை் 16:25; 
 எவரமியா 20:7
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