
இயேசு கடவுள் 

 

உபாகமம் 6:4-5 இஸ்ரயேயே, யகள்: நம்முடடே யேேனாகிே கர்த்ேர் ஒருேயர 
கர்த்ேர். நீ உன் யேேனாகிே கர்த்ேரிடத்ேில் உன் முழு இருேேத்யோடும், உன் 
முழு ஆத்துமாயோடும், உன் முழுப் பேத்யோடும் அன்புகூருோோக.  

ஏசாோ 9:6 நமக்கு ஒரு பாேகன் பிறந்ோர்; நமக்கு ஒரு குமாரன் 
ககாடுக்கப்பட்டார்; கர்த்ேத்துேம் அேர் யோளின்யமேிருக்கும்; அேர் நாமம் 
அேிசேமானேர், ஆயோசடனக் கர்த்ோ, ேல்ேடமயுள்ள யேேன், நித்ேிே பிோ, 

சமாோனப்பிரபு என்னப்படும்.  

ஏசாோ 43:10-11 நாயன அேகரன்று நீங்கள் உணர்ந்து, என்டன அறிந்து 
ேிசுோசிக்கும்படிக்கு நீங்களும் நான் கேரிந்துககாண்ட என் ோசனும் எனக்குச் 
சாட்சிகளாேிருக்கிறரீ்கள் என்று கர்த்ேர் கசால்லுகிறார்; எனக்கு முன் ஏற்பட்ட 
யேேன் இல்டே, எனக்குப்பின் இருப்பதும் இல்டே. நான், நாயன கர்த்ேர்; 

என்டனேல்ோமல் ரட்சகர் இல்டே.  

மத்யேயு 1:23 அேன்: இயோ, ஒரு கன்னிடக கர்ப்பேேிோகி ஒரு குமாரடனப் 
கபறுோள்; அேருக்கு இம்மானுயேல் என்று யபரிடுோர்கள் என்று 
கசான்னான். இம்மானுயேல் என்பேற்கு யேேன் நம்யமாடு இருக்கிறார் என்று 
அர்த்ேமாம்.  

மத்யேயு 28:18 அப்கபாழுது இயேசு சமீபத்ேில் ேந்து, அேர்கடள யநாக்கி: 
ோனத்ேிலும் பூமிேிலும் சகே அேிகாரமும் எனக்குக் 
ககாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

யோோன் 1:1-3 + 14 ஆேிேியே ோர்த்டே இருந்ேது, அந்ே ோர்த்டே 
யேேனிடத்ேிேிருந்ேது, அந்ே ோர்த்டே யேேனாேிருந்ேது. அேர் ஆேிேியே 
யேேயனாடிருந்ோர். சகேமும் அேர் மூேமாய் உண்டாேிற்று; 

உண்டானகோன்றும் அேராயேேல்ோமல் உண்டாகேில்டே. அந்ே ோர்த்டே 
மாம்சமாகி, கிருடபேினாலும் சத்ேிேத்ேினாலும் நிடறந்ேேராய், நமக்குள்யள 
ோசம்பண்ணினார்; அேருடடே மகிடமடேக் கண்யடாம்; அது பிோவுக்கு ஒயர 
யபறானேருடடே மகிடமக்கு ஏற்ற மகிடமோகயே இருந்ேது. 

யோோன் 9:35-38 அேடன அேர்கள் புறம்யப ேள்ளிேிட்டடே இயேசு 
யகள்ேிப்பட்டு, அேடனக் கண்டயபாது நீ யேேனுடடே குமாரனிடத்ேில் 
ேிசுோசமாேிருக்கிறாோ என்றார். அேற்கு அேன்: ஆண்டேயர, அேரிடத்ேில் 
நான் ேிசுோசமாேிருக்கும்படிக்கு அேர் ோர் என்றான் இயேசு அேடன 
யநாக்கி. நீ அேடரக் கண்டிருக்கிறாய், உன்னுடயன யபசுகிறேர் அேர்ோன் 
என்றார். உடயன அேன்: ஆண்டேயர ேிசுோசிக்கியறன் என்று கசால்ேி, 
அேடரப் பணிந்துககாண்டான். 



யோோன் 10:30-33 நானும் பிோவும் ஒன்றாேிருக்கியறாம் என்றார். 
அப்கபாழுது யூேர்கள் மறுபடியும் அேர்யமல் கல்கேறியும்படி, கல்லுகடள 
எடுத்துக்ககாண்டார்கள். இயேசு அேர்கடள யநாக்கி: நான் என் பிோேினாயே 
அயநக நற்கிரிடேகடள உங்களுக்குக் காண்பித்யேன், அடேகளில் எந்ேக் 
கிரிடேேினிமித்ேம் என்யமல் கல்கேறிகிறரீ்கள் என்றார். யூேர்கள் அேருக்குப் 
பிரேியுத்ேரமாக: நற்கிரிடேேினிமித்ேம் நாங்கள் உன்யமல் 
கல்கேறிகிறேில்டே; நீ மனுஷனாேிருக்க, உன்டன யேேன் என்று கசால்ேி 
இவ்ேிேமாக யேேதூஷணஞ் கசால்லுகிறபடிேினால் உன்யமல் 
கல்கேறிகியறாம் என்றார்கள்.  

யோோன் 20:28 யோமா அேருக்குப் பிரேியுத்ேரமாக என் ஆண்டேயர! என் 
யேேயன! என்றான்.  

ககாயோகசேர் 1:16 ஏகனன்றால் அேருக்குள் சகேமும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டது; 

பரயோகத்ேிலுள்ளடேகளும் பூயோகத்ேிலுள்ளடேகளுமாகிே 
காணப்படுகிறடேகளும் காணப்படாேடேகளுமான சகே ேஸ்துக்களும், 

சிங்காசனங்களானாலும், கர்த்ேத்துேங்களானாலும், துடரத்ேனங்களானாலும், 

அேிகாரங்களானாலும், சகேமும் அேடரக்ககாண்டும் அேருக்ககன்றும் 
சிருஷ்டிக்கப்பட்டது.  

ககாயோகசேர் 2:9 ஏகனன்றால், யேேத்துேத்ேின் பரிபூரணகமல்ோம் 
சரீரப்பிரகாரமாக, அேருக்குள் ோசமாேிருக்கிறது.  

பிேிப்பிேர் 2:5-7 கிறிஸ்து இயேசுேிேிருந்ே சிந்டேயே உங்களிலும் 
இருக்கக்கடேது; அேர் யேேனுடடே ரூபமாேிருந்தும், யேேனுக்குச் 
சமமாேிருப்படேக் ககாள்டளோடின கபாருளாக எண்ணாமல், ேம்டமத்ோயம 
கேறுடமோக்கி, அடிடமேின் ரூபகமடுத்து, மனுஷர் சாேோனார்.  

1 ேீயமாத்யேயு 3:16 அன்றியும், யேேபக்ேிக்குரிே இரகசிேமானது ோேரும் 
ஒப்புக்ககாள்ளுகிறபடியே மகா யமன்டமயுள்ளது. யேேன் மாம்சத்ேியே 
கேளிப்பட்டார், ஆேிேியே நீேியுள்ளேகரன்று ேிளங்கப்பட்டார், 

யேேதூேர்களால் காணப்பட்டார், புறஜாேிகளிடத்ேில் பிரசங்கிக்கப்பட்டார், 

உேகத்ேியே ேிசுோசிக்கப்பட்டார், மகிடமேியே ஏகறடுத்துக்ககாள்ளப்பட்டார்.  

1 ேீயமாத்யேயு 6:14-16 எல்ோேற்டறயும் உேியராடிருக்கச் கசய்கிற 
யேேனுடடே சந்நிோனத்ேியேயும், கபாந்ேியுபிோத்துேின் முன்னின்று நல்ே 
அறிக்டகடேச் சாட்சிோக ேிளங்கப்பண்ணின கிறிஸ்து இயேசுேினுடடே 
சந்நிோனத்ேியேயும் உனக்குக் கட்டடளேிடுகியறன். அந்ேப் 
பிரசன்னமாகுேடே யேேன் ேம்முடடே காேங்களில் கேளிப்படுத்துோர், 

அேயர நித்ேிோனந்ேமுள்ள ஏக சக்கராேிபேியும், ராஜாேி ராஜாவும், கர்த்ோேி 
கர்த்ோவும், ஒருேராய், சாோடமயுள்ளேரும், யசரக்கூடாே ஒளிேில் 
ோசம்பண்ணுகிறேரும், மனுஷரில் ஒருேரும் கண்டிராேேரும், 



காணக்கூடாேேருமாேிருக்கிறேர்; அேருக்யக கனமும் நித்ேிே ேல்ேடமயும் 
உண்டாேிருப்போக. ஆகமன்.  

2 யோோன் 1:7 மாம்சத்ேில் ேந்ே இயேசுகிறிஸ்துடே அறிக்டகபண்ணாே 
அயநக ேஞ்சகர் உேகத்ேியே யோன்றிேிருக்கிறார்கள்; இப்படிப்பட்டேயன 
ேஞ்சகனும் அந்ேிக்கிறிஸ்துவுமாேிருக்கிறான்.  

கேளிப்படுத்ேின ேியசஷம் 1:8 இருக்கிறேரும் இருந்ேேரும் 
இனிேருகிறேருமாகிே சர்ேேல்ேடமயுள்ள கர்த்ேர்: நான் அல்பாவும், 

ஓகமகாவும் ஆேியும் அந்ேமுமாேிருக்கியறன் என்று ேிருவுளம்பற்றுகிறார். 
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