
கடவுள் இராச்சியம் 
நற்சசய்தி 

அது தீர்வு! 

நீங்கள் ததவனுடடய ராஜ்யம் ஒரு சாட்சியாக உலக த ாதித்தார் 
வடர இறுதியில் வர முடியாது என்று இதயசு கூறியடத 

உங்களுக்கு சதரியுமா? 

 
"ஓநாய் கூட ஆட்டுக்குட்டி வாசம் ண்ணுவார்கள் ... 9 அவர்கள் காயம் 

அல்லது பூமி கர்த்தடர அறிகிற அறிவினால் நிடறந்திருக்கும்; 

சமுத்திரம் ஜலத்தினால் என, என்  ரிசுத்த  ர்வதசமங்கும்" 
(ஏசாயா 11: 6-9) 

 
 ாப் தீயில், டி 
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அது தீர்வு! 

  

 ாப் தீயில், டி 

 திப்புரிடம © 2016 நசதரன் புத்தகங்கள் மூலம்.  திப்பு 1.01. டகதயட்டட 
கடவுள் மற்றும் அடுத்த ஒரு நிறுவனம் ஒதர சதாடர்ந்து சர்ச் 
தயாரிக்கப் ட்டது. 1036 ட ிள்யூ கிராண்ட் அசவன்யூ, குதராவர் ச ஞ்ச், 

கலித ார்னியா, 93433, ஐக்கிய அசமரிக்கா ஐஎஸ் ிஎன்: 978-1-940482-09-5. 

ஏன் அதன்  ிரச்சிடனகள் இல்டல தீர்க்க தகடுகடை முடியும்? 

நீங்கள் முதல் மற்றும் கடடசி விஷயங்கடை ட  ிள் காட்டுகிறது இதயசு 
ததவனுடடய ராஜ்யத்தின் சுவிதசஷத்டதப் கவடல  ற்றி த ாதித்தார் என்று 

சதரியுமா? 

நீங்கள் ததவனுடடய ராஜ்யம் அப்த ாஸ்தலருடடய முக்கியத்துவம் மற்றும் 
அவர்கடை சதாடர்ந்து அந்த முதல் என்று சதரியுமா? 

ததவனுடடய ராஜ்யம் இதயசுவின் ஆைா? எங்களுக்கு உள்ை அவரது 
வாழ்க்டக இப்த ாது கடவுள் இதயசுவின் உலகமா? ததவனுடடய ராஜ்யம் 
எதிர்காலத்தில் உண்டமயான ராஜ்யத்தின் சில வடக உள்ைது? நீங்கள் 

ட  ிள் கற் ிப் டத நம்புவரீ்கைா? 

ஒரு அரசாங்கம் என்றால் என்ன? சவறும் ததவனுடடய ராஜ்யம் என்றால் 
என்ன? ட  ிள் என்ன கற் ிக்கிறது? ஆரம்  கிரிஸ்துவர் ததவாலயத்தில் 

என்ன த ாதித்தார்? 

நீங்கள் ததவனுடடய ராஜ்யம் ஒரு சாட்சியாக உலக த ாதித்தார் வடர 
இறுதியில் வர முடியாது என்று உங்களுக்கு சதரியுமா? 

முன் அட்டடயில் புடகப் டம் புரடிதன அச்சிடுதல் மற்றும் கிரா ிக்ஸ் இயற்றிய 
ஒரு ஓநாய்  டுத்து ஒரு ஆட்டுக்குட்டி காட்டுகிறது. உடறயில் புடகப் டத்டத 



எருசதலமில் அசல் சர்ச் ததவனுடடய கட்டிடம் டாக்டர்  ாப் தீயில் 2013 ல் 
எடுக்கப் ட்ட ஒரு  குதியாக உள்ைது.  

 

ச ாருைடக்கம் 

 

1. மனித தீர்வுகள் உள்ைதா? 

2. இதயசு  நற்சசய்தி  ிரசங்கித்தார்? 

3. ததவனுடடய ராஜ்யம்  டைய ஏற் ாட்டில் அறியப் ட்டது? 

4. அப்த ாஸ்தலர்கள் ராஜ்யத்தின் சுவிதசஷத்டதப் 
கூறினாரா? 

5. புதிய ஏற் ாட்டில் சவைிதய ஆதாரங்கள் ததவனுடடய 
ராஜ்யம் கற்றுக்சகாடுத்தார். 

6. கிதரக்க-தராம ததவாலயங்கைில் ராஜ்யம் முக்கியமானது 
கற்று, ஆனால் ... 

7. ததவனுடடய ராஜ்யம்? 

சதாடர்பு தகவல் 

 

 

1. மனித தீர்வுகள் உள்ளதா? 

உலக அநேக பிரச்சினனகளுக்கு முகம். 

பல மக்கள் பசி. பல மக்கள் ஒடுக்கப்பட்டவர்கள். பல மக்கள் வறுனமனை 
எதிர்ககாள்கின்றனர். பல ோடுகள் கடுனமைான கடனில் 



உள்ளனர்.குழந்னதகள், பிறக்காத உட்பட, ககாடுனமகளுக்கும் 
உள்ளாகின்றனர். மருந்து எதிர்ப்பு நோய்கள் பல மருத்துவர்கள் 
கதாடர்புள்ள. முக்கிை கதாழில்துனற ேகரங்களில் ஆநராக்கிைமான 
இருக்க மிகவும் மாசுபட்ட காற்று நவண்டும். பல்நவறு அரசிைல்வாதிகள் 
யுத்த அச்சுறுத்தல்.பைங்கரவாதத் தாக்குதல்கள் ேடந்து ககாண்நட. 

உலக தனலவர்கள் மனித எதிர்ககாள்ளும் பிரச்சினனகனள சரிகசய்ை 
முடியும்? 

பல அப்படி ேினனக்கவில்னல. 

புதிை யுனிவர்சல் ேிகழ்ச்சி ேிரல் 

கசப்டம்பர் 25, 2015 அன்று, வத்திக்கானின் திருத்தந்னத பிரான்சிஸ் ஒரு 
முக்கிை குறிப்பு உனரைில் பின்னர், ஐக்கிை ோடுகள் (ஐ.ோ.) 193 ோடுகள் 
முதலில்புதிய யுனிவர்சல் நிகழ்ச்சி நிரல் அனழக்கப்பட்டது என்ன "17 

நபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகனள" கசைல்படுத்த நவண்டும் என்று 
வாக்களித்தனர்.இங்நக ஐ.ோ.வின் 17 இலக்குகனள: 

நகால் 1. எல்லா இடங்களிலும் அதன் அனனத்து வடிவங்களிலும் 
முடிவு வறுனம 

நகால் 2. பசி, உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் நமம்படுத்தப்பட்ட 
ஊட்டச்சத்து அனடை மற்றும் ேீடித்த விவசாைம் ஊக்குவிக்க 

நகால் 3. ஆநராக்கிைமான வாழ்க்னகனை உறுதி மற்றும் அனனத்து 
வைது அனனத்து ேல்வாழ்னவ ஊக்குவிக்க 

நகால் 4. உள்ளடக்கிை மற்றும் சமத்துவமான தரமான கல்வி உறுதி 
மற்றும் அனனத்து வாழ்ோள் கற்றல் வாய்ப்புகனள ஊக்குவிக்க 

நகால் 5. ஆண், கபண் சமத்துவம் அனடை அனனத்து கபண்கள் 
மற்றும் கபண்கள் அதிகாரம் 

நகால் 6. அனனத்து கினடப்பது மற்றும் ேீர் ேினலைான நமலாண்னம 
மற்றும் சுகாதார வசதிகள் உறுதி 

நகால் 7. அனனத்து, மலிவு ேம்பகமான, கதாடர்ச்சிைான மற்றும் 
ேவனீ ஆற்றல் கபறுவது உறுதி 



நகால் 8. உறுதிகசய்த ஊக்குவிக்க, பைன்கபறத்தக்க ேினலைான 
கபாருளாதார வளர்ச்சி, முழு மற்றும் உற்பத்தி நவனலவாய்ப்னபயும் 
கண்ணிைமான நவனல 

நகால் 9. கட்ட கேகிழ்திறன் உள்கட்டனமப்பு, பைன்கபறத்தக்க 
ேினலைான கதாழில்மைமாக்கல் மற்றும் வளர்ப்பு கண்டுபிடிப்பு 
ஊக்குவிக்க 

நகால் 10. உள்ள மற்றும் ோடுகள் மத்திைில் சமத்துவமின்னம 
குனறக்க 

நகால் 11. கசய்ை ேகரங்கள் மற்றும் மனித குடிநைற்றங்கள், 

உள்ளடக்கிை பாதுகாப்பான, கேகிழ்திறன் மற்றும் ேினலைான 

நகால் 12. ேினலைான நுகர்வு மற்றும் உற்பத்தி வடிவங்கள் உறுதி 

நகால் 13. காலேினல மாற்றம் மற்றும் அதன் தாக்கங்கள் எதிர்த்து 
அவசர ேடவடிக்னக எடுத்து 

நகால் 14. பாதுகாப்பதற்காக மற்றும் ேினலைாக சமுத்திரங்கள், 

கடல்கள் மற்றும் ேினலைான வளர்ச்சி கடல் வளங்கனள 
பைன்படுத்த 

நகால் 15., பாதுகாக்கவும் மீட்க மற்றும் பிராந்திை சுற்றுச்சூழல் 
ேினலைான பைன்பாடு ஊக்குவிக்க, ேினலைாக காடுகள், நபார் 
பானலவனமாக்கல் மற்றும் ேிர்வகிக்க மற்றும் ேில மாசுபடுவனதத் 
பல்லுைிர் இழப்பு ேிறுத்த 

நகால் 16. ேினலைான வளர்ச்சி அனமதிைான மற்றும் உள்ளடக்கிை 
சமூகங்கள் ஊக்குவிக்க, அனனவருக்கும் ேீதி வழங்கும் அணுகனல 
மற்றும் அனனத்து மட்டங்களிலும், பைனுள்ள கபாறுப்பு மற்றும் 
உள்ளடக்கிை ேிறுவனங்கள் உருவாக்க 

நகால் 17. கசைல்படுத்தல் பலப்படுத்திக்ககாள்ள மற்றும் ேினலைான 
வளர்ச்சி பூநகாள கூட்டினன புத்துைிர் 

இந்த ேிகழ்ச்சி ேிரனல முழுனமைாக 2030 கசைல்படுத்தப்படும் நவண்டும் 
நமலும் வைர்ச்சித்துடற 2030 நிகழ்ச்சி நிரல் என்று அனழக்கப்படுகிறது. அது 
கட்டுப்பாடு, கல்வி, மற்றும் சர்வநதச மற்றும் மதேல்லிணக்க ஒத்துனழப்பு 
மூலம் மனித இனம் முகம் விைாதிகளுக்கு தரீ்க்க முைற்சிக்கிறது. அதன் 



நோக்கங்கள் பல ேல்ல ேினலைில் உள்ளன, அதன் முனறகள் மற்றும் 
இலக்குகனள சில தைீ உள்ளன (காண் ஆதிைாகமம் 3: 4). இந்த ேிகழ்ச்சி 
ேிரனல, நமலும், நபாப் பிரான்சிஸ்  எஸ்ஐ சுற்றறிக்னகைில் இனசவானதாக 
உள்ளது. 

வார்த்னத "கத்நதாலிக்க" கபாருள் "புதிை யுனிவர்சல் அகெண்டா" "புதிை 
கத்நதாலிக்க அகெண்டா" என்று முடியும் "உலகளாவிை." நபாப் 
பிரான்சிஸ்புதிய யுனிவர்சல் சசயற்திட்டம் தத்கதடுப்பு என்று "ேம்பிக்னக 
ஒரு முக்கிை அனடைாளம்." 

நபாப் பிரான்சிஸ் டிசம்பர் 2015 இல் (அதிகாரப்பூர்வமாக ஐ.நா.வின் 
கட்டடமப்பு மாநாட்டு கட்சிகள் 21 மாநாடு என்ற தனலப்பில்), மற்றும் 
கவனமாக சானல பின்பற்ற ோடுகள் அறிவுனர 21 சர்வநதச 
உடன்படிக்னகனை பாராட்டியுள்ளனர், மற்றும் ஒற்றுனம கபருகிவரும் 
உணர்வு . " 

, எந்த ஒரு மூச்சு மாசுபட்ட காற்று விரும்புகிறார் நபாது, பட்டினி, 
வறுனமைில் வாட, முதலிைன, ஆபத்து ஏற்படலாம் நவண்டும் இந்த 
சர்வநதச ஒற்றுனம மனித எதிர்நோக்கியுள்ள பிரச்சினனகள் 
தரீ்க்கப்படும்? 

ஐக்கிை ோடுகள் சனபைின் வரலாறு 

ஐக்கிை ோடுகள் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் 24 அக்நடாபர் 1945 இல் 
ேிறுவப்பட்டது, இரண்டாம் உலகப் நபாருக்குப் பின், மற்கறாரு நபான்ற 
நமாதல் தடுக்க மற்றும் உலக ோடுகளில் அனமதினை பரப்புவதற்கு 
முைற்சி கபாருட்டு. அதன் ேிறுவன, ஐ.ோ. 51 உறுப்பு ோடுகள் இருந்தன; 193 

இப்நபாது உள்ளன. 

அங்கு நூற்றுக்கணக்கான, அனமக்கப்பட்ட ஐக்கிை ோடுகள் சனபைின் 
முதல் உலகம் முழுவதும் நமாதல்கள், ஆைிரக்கணக்கான இருந்திருக்கும், 

ஆனால் ோம் இன்னும் மூன்றாவது உலகப் நபார் என வர்ணிக்க முடியும் 
அவர் நமற்ககாண்டார் நவண்டும். 

ஐக்கிை ோடுகள் சனப சர்வநதச ஒத்துனழப்பு நபாப் பிரான்சிஸ் மற்றும் 
பிற பல மதத் தனலவர்கள் சமாதானத்னதயும் சுபீட்சத்னதயும் ககாண்டு 
வரும், ஊக்குவிக்க முைற்சி என்று மதேல்லிணக்க மற்றும் மத ரீதிைான 



ேிகழ்ச்சி ேிரலின் வனக இனணந்து, ஊக்குவிக்க கூறிக்ககாள்ளும் சிலர் 
ேம்பிக்னக. 

எனினும், இனத கசய்ை ஐக்கிை ோடுகள் வரலாறான ேல்ல 
இல்னல. ஐக்கிை ோடுகள் என்பதால் ஏராளமான ஆயுத நமாதல்கள் 
உருவாகின்றன கூடுதலாக, பல மில்லிைன் கணக்கான, பசி அகதிகள், 

மற்றும் / அல்லது நமாசமான ஏனழ உள்ளன. 

பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னர், ஐக்கிை ோடுகள் புத்தாயிரம் ஆண்டு வைர்ச்சி 
இலக்குகடை கசைல்படுத்த முன்னவத்தார். அது கூட ஐ.ோ. தன்னன படி, ", 

வளர்ச்சி இலக்குகனள" எட்டு இருந்தது ஆனால் இந்த கவற்றி 
கபறவில்னல. "17 நபண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகனள" எனநவ, 2015 ல், 

அதன் அனழக்கப்படும் ஏற்றுக்ககாள்ளப்பட்டன. சில ேம்பிக்னக 
இருக்கிறது. சில இது ஒரு கற்பனாவாத கற்பனன கருதுகின்றனர். 

இதுவனர கற்பனயுலகு கசல்லும் என, நம 6, 2016 அன்று, நபாப் பிரான்சிஸ் 
அவர் அவருனடை திருச்சனப என்று கண்டத்தில் அனடை உதவ முடியும் 
என்று ஒரு மனிதாபிமான ஐநராப்பிை கற்பனாவாத கனவு 
கூறினார். ஆைினும், நபாப் கனவு ஒரு கனவு (காண் கவளிப்படுத்துதல் 18) 

மாறிவிடும் நவண்டும். 

சில ஒத்துனழப்பு மற்றும் கவற்றி, ஆனால் இருக்கலாம் ... 

சமரியம் சவப்ஸ்டர் அகராதி கற்பனனதான் என்று கூறுகிறது "அரசாங்கம் 
பல சட்டங்கள், மற்றும் சமூக ேினலனமகள் இருக்கிறது ஒரு கற்பனன 
இடத்தில்." 

னபபிள் மனித அதன் கசாந்த அதன் பிரச்சினனகனள தரீ்க்க முடிைாது 
என்று நபாதிக்கிறது: 

23 கர்த்தாநவ, மனுஷனுனடை வழி தன்னன இல்னல என்று எனக்கு 
கதரியும்; அது தனது கசாந்த ேனடகனள ேடப்பவர் மனிதன் 
அல்ல. (எநரமிைா 10:23, NKJV முழுவதும் குறிப்பிடப்பட்டால் தவிர) 

னபபிள் சர்வநதச ஒத்துனழப்பு நதால்விைனடயும் என்று நபாதிக்கிறது: 

16 ோசமும் ேிர்ப்பந்தமும் அவர்கள் வழிகளிலிருக்கிறது; 17 சமாதான 
வழினை அவர்கள் அறிைாதிருக்கிறார்கள் 18 அவர்கள் கண்களுக்கு 
முன்பாகத் எந்த அச்சமும் இல்னல.. (நராமர் 3: 16-18) 



ஆைினும், பல மனிதர்கள் ஒரு கற்பனன சமூகத்தில் அவர்களின் 
பார்னவைில் நோக்கி நவனல மற்றும் சில நேரங்களில் மதம் ஈடுபடுத்த 
முைற்சி.ஆனால் கிட்டத்தட்ட ைாரும் ஒரு உண்னமைான கடவுள் 
வழிகளில் பின்பற்ற தைாராக உள்ளன. 

அது ஐக்கிை ோடுகள் சனபைின் அல்லது வத்திக்கானின் இலக்குகனள 
எந்த முன்நனற்றம் ஏதும் ஏற்படவில்னல இருக்கும் என்று அல்ல. சில, 

அத்துடன் சில பின்னனடவு இருக்கும். 

உண்னமைில், மற்றும் அநேகமாக பாரிை நமாதலின் பின்னர், சர்வநதச 
சமாதான ஒப்பந்தம் ஒரு வனக (தானிநைல் 9:27) ஒப்பு நவண்டும் மற்றும் 
உறுதி.அது இருக்கும் நபாது, பல நபாலிைாக மனித மிகவும் அனமதிைான 
மற்றும் கற்பனாவாத சமூகம் பற்றிை ககாண்டு வருகிறார் என்று ேம்ப 
நவண்டும். 

(: 9-12 2 கதசநலானிக்நகைர் 2) இது நபான்ற பல சர்வநதச 'கற்பனாவாத 
முன்நனற்றம்' (காண் எநசக்கிநைல் 13:10) அநத மூலம் நபான்ற பல்நவறு 
அனடைாளங்கள், அருஞ்கசைல்கள் எடுக்கப்படும். ஆனால் னபபிள் 
கசால்கிறது அத்தனகை சமாதானம் ேீடிக்கும் இல்னல (தானிநைல் 9:27; 11: 

31-44) தனலவர்கள் நகாரலாம் என்ன இருந்தாலும், (1 கதசநலானிக்நகைர் 5: 

3; ஏசாைா 59: 8). 

மனித உண்னமைிநலநை கற்பனயுலகு பற்றி ககாண்டு முற்றிலும் 
இைலாததாகும் என்றால், கற்பனன உலனக எந்த வனக சாத்திைம்? 

ஆம். 

2. என்ன ேற்கசய்தி இநைசு பிரசங்கித்தார்? 
ஒரு கற் டன சமூகத்தில், ததவனுடடய ராஜ்யம் என்று ட  ிள் அப் டிச் 
மனித அரசாங்கங்கள் (தானிதயல் 2:44; சவைிப் டுத்துதல் 11:15; 19: 1-21)  திலாக 
இருக்கும். 

இதயசு தனது  கிரங்கமான ஊைியத்டத சதாடங்கிய த ாது, அவர் கடவுள் 
இராச்சிைம் ேற்கசய்தி  ற்றி  ிரசங்கம் மூலம் சதாடங்கியது. இங்தக மார்க் 
தகவல் என்ன: 

14 தயாவான் காவலில் டவக்கப் ட்ட  ின்பு, இதயசு கலிதலயாவிதல, 

கடவுள், 15 ராஜ்யத்தின் சுவிதசஷத்டதப்  ிரசங்கித்து மற்றும், என்று 



சசால்லி "காலம் நிடறதவறிற்று, ததவனுடடய ராஜ்யம் சமீ மாயிற்று. 
மனந்திரும் ி, சுவிதசஷத்டத விசுவாசியுங்கள்" (மாற்கு 1: 14-15). 

கால நற்சசய்தி,  என சமாைிப்ச யர்க்கப் ட்ட கிதரக்கம் வார்த்டத வருகிறது, 

மற்றும் "நல்ல சசய்தி" அல்லது "நல்ல சசய்தி." புதிய ஏற் ாட்டில், ஆங்கிலம் 
வார்த்டத, 'ராஜ்யம், "ததவனுடடய ராஜ்யத்டதச் சதாடர் ான, NKJV சுமார் 149 

முடற குறிப் ிடப் ட்டுள்ைது ச ாருள் மற்றும் டூதவ 
உணர்ச்சியற்ற ட  ிைில் 151. அது விதி அல்லது ராயல்டி உலகினில் 
குறிக்கிறது இது  என சமாைிப்ச யர்க்கப் ட்ட கிதரக்கம் வார்த்டத வருகிறது. 

மனித அரசாட்சி, அத்துடன் கடவுைின் ராஜ்யத்டத, ஒரு ராஜா 
(சவைிப் டுத்துதல் 17:14), அவர்கள் ஒரு புவியியல்  குதியில் மடறப் தற்கு 
(சவைிப் டுத்துதல் 11:15), அவர்கள் விதிகடை (: 3-4; 30: ஏசாயா 2 9) தவண்டும் 
தவண்டும், மற்றும் அவர்கள் தவண்டும்  ாடங்கைில் (லூக்கா 13:29). 

இங்தக மத்ததயு  திவு சசய்யும் இதயசு இருந்து முதல் ச ாது த ாதடன: 
23  ின்பு, இதயசு ராஜ்யத்தின் சுவிதசஷத்டதப் (மத்ததயு 4:23)  ிரசங்கித்து, 

அவர்களுடடய சஜ  ஆலயங்கைில் உ ததசித்து, அடனத்து  ற்றி 
கலிதலயா சசன்றார். 

மத்ததயு  திவு சசய்துள்ைார் 
35 அப்ச ாழுது இதயசு ராஜ்யம் (மத்ததயு 9:35) சுவிதசஷத்டதப் 
 ிரசங்கித்து, அவர்களுடடய சஜ  ஆலயங்கைில் உ ததசித்து, சகல 
 ட்டணங்கடையும் கிராமங்கடையும் சுற்றி நடந்து. 

புதிய ஏற் ாட்டில் இதயசு என்சறன்றும் அரசாளுவார் என்று காட்டுகிறது: 
33 அவர் யாக்தகா ின் குடும் த்தாடர என்சறன்டறக்கும் அரசாளுவார், 

மற்றும் அவரது ஆட்சிக்கு முடிதவ (லூக்கா 1:33) இருக்கும். 

லூக்கா இநைசு அனுப்பப்படும் என்று நோக்கம் நதவனுனடை ராஜ்ைம் 
பிரசங்கிக்க நவண்டும் என்று பதிவு இதயசு கற்றுக்சகாடுத்தகவனியுங்கள்.: 

43 அவர் அவர்கடை தநாக்கி, "நான் இந்த தநாக்கத்திற்காக நான் அனுப் ி 
வருகின்றன ஏசனனில், மற்ற ஊர்கைிலும் இடறயாட்சிடயப் தவண்டும்" 
(லூக்கா 4:43) கூறினார். 

நீங்கள் எப்த ாதும் த ாதித்தார் என்று தகள்விப் ட்டு இருக்கிறரீ்கைா? நீங்கள் 
எப்த ாதும் அனுப் ி டவக்கப் ட்டதன் இதயசுவின் தநாக்கம் ததவனுடடய 
ராஜ்யம்  ிரசங்கிக்க தவண்டும் என்று உணர? 



லூக்கா இதயசு த ாய், ததவனுடடய 
ராஜ்யம்  ிரசங்கம் ண்ணிக்சகாண்டிருந்தான் என்று  திவு: 

10 அப்த ாஸ்தலர் அவர்கள் திரும் ி வந்தத ாது, அவடர அவர்கள் சசய்த 
எல்லாவற்டறயும் கூறினார். . அப்ச ாழுது அவர் அவர்கடை எடுத்து 
ச த்சாயிதா என்று  ட்டணத்டதச் தசர்ந்த வனாந்தரமான ஒரு 
இடத்துக்குப் ஒரு தனிப் ட்ட ஒதுக்கி சசன்றார் 11 ஜனங்கள் அடத 
அறிந்து, அவர்  ின்தன த ானார்கள்; அவர்கடை அவர் ஏற்றுக்சகாண்டு, 

ததவனுடடய ராஜ்யம்  ற்றி அவர்கதைாடு த சி (லூக்கா 9: 10-11). 

ததவனுடடய ராஜ்யத்தில் அவடர  ின் ற்ற என்று அந்த முன்னுரிடம 
இருக்க தவண்டும் என்று கற்று: 

33 ஆனால் கடவுள் மற்றும் அவரது நீதியின் (மத்ததயு 6:33) ராஜ்யம் 
முதல் முயல்கின்றன. 

. உங்களுக்கு ராஜ்யத்டதக் (: 31-32 லூக்கா 12) சகாடுக்க உங்கள்  ிதா 
 ிரியமாயிருக்கிறார் 31 ஆனால் ததவனுடடய ராஜ்யத்டததய ததடுங்கள், 

அப்ச ாழுது இடவகசைல்லாம் உங்களுக்குக் கூடக் சகாடுக்கப் டும் 
என்றார் 32,  யப் டாதத, சிறு மந்டத தவண்டாம். 

கிரிஸ்துவர் முதலாவதாக ததடினால் ததவனுடடய ராஜ்யம் 
உள்ைன. அவர்கள் கிறிஸ்துவின் வாழும் அவர்கடை வாை தவண்டும் மற்றும் 
அவடர திரும்  ராஜ்யத்துக்கு எதிர் ார்த்து இந்த இவற்றின் முன்னுரிடம 
மூலம் இதடனத் தாங்கள். அப் டியிருந்தும், கிறிஸ்துவின் கூறிக்சகாள்ளும் 
மிகவும், மட்டும் ததவனுடடய ராஜ்யத்டத முதலாவது, அவர்கள் கூட அது 
என்ன என்று எனக்கு சதரியாது ச ற தவண்டாம்.  ல ச ாய்புகார் உலக 
அரசியலில் ஈடு ட இருப் து கடவுள் கிரிஸ்துவர் இருந்து எதிர் ார்க்கிறது 
என்று நம்புகிதறன். கடவுைின் ராஜ்யத்டத புரிந்து மூலம், அவர்கள் இப்த ாது 
அவர்கள் தவண்டும் அல்லது மனித எனதவ குடற ாடுகடை ஏன் புரிந்து 
வாை தவண்டாம். 

ராஜ்யம் ஒரு சிறு மந்டத சகாடுக்கப் டும் என்று அறிவிப்பு (காண் தராமர் 11: 

5). அது உண்டம சிறு மந்டத  குதியாக இருக்க தயாராக இருக்க 
மனத்தாழ்டம தவண்டும். 
நதவனுனடை ராஜ்ைம் இன்னும் பூமிைில் ேிறுவப்பட்டுள்ளன 

இதயசு தனது சீடர்கடை எனதவ அவர்கள் ஏற்கனதவ இல்டல 
சுதந்தரிக்கப்த ாகிற, ராஜ்யம் வர சஜ ம் சசய்ய தவண்டும் என்று கற்று: 



9  ரதலாகத்தில் எங்கள்  ிதாதவ, உம்முடடய நாமம் இருக்கும். 10 

உம்முடடய ராஜ்யம் வருவதாக. உங்கள் சசய்யப் டுகிறது (மத்ததயு 6: 

9-10) தவண்டும். 

ததவனுடடய ராஜ்யத்தில் த ாதிக்க அவரது சீடர்கள் சவைிதய அனுப் ி: 
1 அவர் தம்முடடய  ன்னிரண்டு சீஷர்கடையும் தம்மிடத்தில் 
வரவடைத்து, சகல  ிசாசுகடையும் அவர்களுக்கு வல்லடமயும் 
அதிகாரமும் சகாடுத்து, மற்றும் தநாய்கள் குணப் டுத்த 2 ததவனுடடய 
ராஜ்யம் (லூக்கா 9: 1-2) த ாதிக்க அவர்கடை அனுப் ினார்.. 

இதயசு அவரது முன்னிடலயில் தனியாக இல்டல ராஜ்யம்  ின்னர் பூமியில் 
நிடல சகாண்டிராத  டியால், ராஜ்யம் என்று கற்று: 

28 நான் ததவனுடடய ஆவியினாதல  ிசாசுகடைத் துரத்தினால், 

நிச்சயமாக ததவனுடடய ராஜ்யம் உங்கைிடத்தில் வந்திருக்கிறதத 
(மத்ததயு 12:28). 

உண்டம ராஜ்யம் எதிர்காலத்தில் இருக்கிறது. அது மார்க் நிகழ்ச்சி இந்த 
வசனங்கள் என இப்த ாது இங்தக இல்டல; 

47 உங்கள் கண் உங்கடைப்  ாவத்தில் விைச் சசய்தால், அடதப் 
 ிடுங்கி. நீங்கள்  திலாக இரண்டு கண்கள், நடிக்க தவண்டும் ... (மாற்கு 
9:47) இருப் டதவிட, ஒற்டறக் கண்ணனாய் ததவனுடடய ராஜ்யத்தில் 
 ிரதவசிப் து உனக்கு நலமாயிருக்கும். 
23 இதயசு சுற்றிப் ார்த்து, தம்முடடய சீஷர்கடை தநாக்கி: "ததவனுடடய 
ராஜ்யத்தின் நுடைய சசல்வங்கடை இல்லாதவர்களுக்கு எவ்வைவு 
கடினமாக!" 24 சீஷர்கள் அவருடடய வார்த்டதகடை 
ஆச்சரியப் ட்டார்கள். ஆனால் இதயசு மீண்டும் அவர்கடை தநாக்கி, 
"குைந்டதகள், ஐசுவரியத்தின்தமல் நம் ிக்டகயாயிருக்கிறவர்கள் 
ததவனுடடய ராஜ்யத்தில்  ிரதவசிப் து! 25 ஒட்டகத்டத  ணக்காரன் 
ஒருவன் விட ஒரு ஊசி கண் வைியாக சசல்ல எைிதாக இருக்கும் 
எவ்வைவு கடினமாக ததவனுடடய ராஜ்யத்தில்  ிரதவசிப் து "(மாற்கு 
10: 23-25). 
25 நிச்சயமாக, நான் உங்களுக்கு, நான் இனி திராட்டசப்  ை அந்த நாள் 
வடர நான் ததவனுடடய ராஜ்யத்தில் புதிய குடிக்க த ாது குடிக்க 
"(மாற்கு 14:25) என்று. 



43 அரிமத்தியா ஊடரச், ஒரு முக்கிய சட  உறுப் ினரான, ததவனுடடய 
ராஜ்யம் தன்டன காத்திருந்த வரும் டதரியம் ... எடுத்து தஜாசப் 
(மாற்கு 15:43). 

இதயசு ராஜ்யம் இப்த ாது இந்த தற்த ாடதய உலக  குதியாக இல்டல 
என்று கற்று: 

36 இதயசு மறுசமாைியாக, "எனது ஆட்சி இவ்வுலக அல்ல என் ராஜ்யம் 
நான் யூதர்கள் வைங்கப் டும் கூடாது என்று, என் ஊைியக்காரர் 
த ாராடியிருப் ார்கதை இந்த உலகின் இருந்தால்; இப் டியிருக்க என் 
ராஜ்யம் இங்கிருந்து அல்ல." (தயாவான் 18: 36). 

இதயசு அவர் மீண்டும் வந்த  ிறகு ராஜ்யம் வருவதாக அவர் தனது கிங் 
இருக்கும் என்று என்று கற் ித்தார்: 

31 "மனுஷகுமாரன் தம்முடடய மகிடம வரும், மற்றும் அவடர சகல 
 ரிசுத்த தூததராடுங்கூட த ாது,  ின்னர் அவர் தம்முடடய 
மகிடமயுள்ை சிங்காசனத்தின்தமல் வறீ்றிருப் ார். 32 சகல ஜாதிகளும் 
அவருக்கு முன் ாக கூடினர், அவர்களுக்கு மற்சறாரு இருந்து ஒரு 
 ிரிக்க தவண்டும், சவள்ைாடுகடையும் தமய்ப் ன் தன் ஆடுகடை 
 ிரிக்கிறது. 33 தமலும் அவர் தனது வலது டகயில் சசம்மறி, ஆனால் 
இடது ஆடுகள். 34 அப்ச ாழுது,ராஜா தமது வலது  க்கத்தில் நிற் வர்கடைப் 
என, 'நீங்கள் என்  ிதா  ாக்கியம் வாருங்கள் , உலக (: 31-34 மத்ததயு 25) 

உண்டானது முதல் உங்களுக்காக ஆயத்தம் ண்ணப் ட்டிருக்கிற 
ராஜ்யத்டதச் சுதந்தரித்துக்சகாள்ளுங்கள். 

ததவனுடடய ராஜ்யம் இங்தக இல்டல என் தால், நாம் அது நிறுவப் ட்டது 
வடரயில் ஒரு உண்டமயான கற் னயுலகு  ார்க்க முடியாது. மிகவும் 
கடவுைின் ராஜ்யத்டத புரியவில்டல, ஏசனனில், அவர்கள் அவருடடய 
அன் ான அரசாங்கம் எவ்வாறு புரிந்து சகாள்ை தவறிவிடுகிறார்கள். 

இநைசு இராச்சிைம் நபான்ற என்ன கசான்னாய்? 

இதயசு என்ன கடவுள் இராச்சியம் த ால சில விைக்கங்கள் வைங்கப் டும்: 
26 அதற்கு அவர் கூறினார், "ஒரு மனிதன், தடரயில் விடத சிதறடித்து 
த ால் தவண்டும் 27 இரவில் தூங்க மற்றும் நாள் அதிகரிக்கும் தவண்டும், 

மற்றும் விடத முடைத்து வைர தவண்டும், அவர் தன்டன எப் டி 
சதரியாது ததவனுடடய ராஜ்யம். 28 தன்டன பூமியில் விடைச்சல் 
 யிர்கள்: முதலில் தைிர்,  ின்பு தடலடய,  ின்னர் அந்த தடலயில் 



முழு தானிய 29 தானிய  ழுக்க த ாது, உடனடியாக அவர் அரிவாள், 

ஏசனனில் அறுவடட வந்துவிட்டது டவக்கிறது "(மாற். 4: 26- 29). 

? 18 அப்ச ாழுது அவன்: நான் அடத ஒப் ிட்டு இன்னசதன்று என்ன 
கடவுள் த ான்ற, ராஜ்யமும் மற்றும் ", என்றார் 19 அது ஒரு மனுஷன் 
எடுத்துத் தன் ததாட்டத்திதல டவத்து ஒரு கடுகு விடத, த ால் 
உள்ைது;? அது வைர்ந்து ஒரு ச ரிய மரத்தின் மாறியது, மற்றும் அதன் 
கிடைகைில் காக்கப் ட்ட காற்று  றடவகள். ததவனுடடய ராஜ்யத்டத 
நான் எதற்கு ஒப் ிடுதவன் என்ன சசய்ய "20 தமலும் அவர்,"? 21 அது ஒரு 
ஸ்திரீ எடுத்து, முழுவதும் புைிக்கும்வடரக்கும் வடர உணவு மூன்று 
மரக்கால் மடறத்து புைிக்கும்வடரக்கும், த ால் உள்ைது "(லூக்கா 13: 18-

21). 
இந்த உவடமகடைச் முதலில், ததவனுடடய ராஜ்யம் மிகவும் சிறியதாக 
உள்ைது, என்று, ஆனால் ச ரிய மாறும் சதரிவிக்கின்றன. 

லூக்கா  திவு: 
29 அவர்கள் வடக்கு மற்றும் சதற்கு இருந்து, கிைக்கு மற்றும் தமற்கு 
இருந்து வந்து, மற்றும் கடவுள் (லூக்கா 13:29) ராஜ்யத்தில் வறீ்றிருப் ார். 

இவ்வாறு, ததவனுடடய ராஜ்யம் உலகம் முழுவதும் இருந்து மக்கள் 
தவண்டும். அது இஸ்ரதவலன் வம்சாவைிடய உடடயவர்களுக்கு மட்டுதம 
முடியாது. மக்கள் ராஜ்ஜியத்தில் வறீ்றிருப் ார். 

லூக்கா 17 ராஜ்ை 

லூக்கா 17: 20-21 சில. ஆனால் அந்த வருவதற்கு முன், மக்கள் உண்டமயில் 
கடவுள் இராச்சியம் சாப் ிட தவண்டும் என்று கவனிக்க: 

15 "ஆசிர்வதிக்கப் ட்ட ததவனுடடய ராஜ்யத்தில் அப் ங்கடை 
உண் ரீ்கள், அவன் யார்!" (லூக்கா 14:15). 

மக்கள் (எதிர்காலத்தில்) கடவுள் இராச்சியம் சாப் ிட என் தால், அதில் 
ஏதாவது இப்த ாது தங்கள் இருதயங்கைில் ஒதுக்கி இல்டலசயனில் 
சதரிவிக்கின்றன இது / லூக்கா 17:21 புரிந்துசகாள்ைாடமக்கு இருந்தத ாதும், 

அல்ல. 

லூக்கா 17 சமாஃப் ாட் சமாைிச யர்ப்பு: 20-21 சில புரிந்து உதவ தவண்டும்: 

அங்கு, 21 என்று யாரும் கூற மாட்டார்கள் 'இந்தாருங்கள்' அல்லது 
'; 20 ததவனுடடய ராஜ்யம் வரும் த ாது  ரிதசயர்  ற்றி தகட்டதற்கு, 

அவர், "ததவனுடடய ராஜ்யம் நீங்கள்  ார்க்காமல்  ிடிக்க நம்புகிதறன் 



என வருகிறான்' அவர்களுக்குப்  ிரதியுத்தரமாக அது ததவனுடடய 
ராஜ்யம் உங்கள் மத்தியில் இப்த ாது உள்ைது 'என் து. " (லூக்கா 17: 20-

21, சமாஃப் ாட்) 

இதயசு  ாவியாகிய, சரீர, மற்றும் தவடமணிந்த  ரிதசயரும் சசான்னார் 
என்று கவனியுங்கள். இதயசு அவர்கைிடம், " தில்" - இது இதயசு தகள்வி 
தகட்ட  ரிதசயர் இருந்தது. அவர்கள் அவடர ஏற்றுக்சகாள்ை 
மறுத்துவிட்டனர். 

அவர்கள் ததவாலயத்தில் இருந்தீர்கைா? இல்டல! 

விடரவில் ஏற் ாடு சசய்யப் ட தவண்டும் என்று ஒரு ததவாலயத்தில்  ற்றி 
இதயசு கூட த சவில்டல. அன்றியும் மனதில் அல்லது இதயத்தில் 
உணர்வுகடை  ற்றி த சி சகாண்டிருந்தார். 

இதயசு அவரது ஆட்சியின்  ற்றிப் த சிக்சகாண்டிருந்தார்!  ரிதசயரும் 
ததவாலயத்தில்  ற்றி அவடர தகட்கிதறன் இல்டல. அவர்கள் எந்த புதிய 
ஏற் ாட்டில் ததவாலயத்தில் விடரவில் சதாடங்கப் ட தவண்டும் எதுவும் 
சதரியும். அவர்கள் அைகாக உணர்வு ஒரு வடக  ற்றி தகட்டு இல்டல. 

மற்றும் கடவுள் இராச்சியம்  ரிதசயரும் "உள்ை" இருந்தது - -  ரிதசயரும் 
உள்ை ததவாலயத்தில் இருந்தது ஒரு கடவுள் இராச்சியம் திருச்சட  
எண்ணினால்? சவைிப் டடயாக இல்டல! 

அத்தடகய முடிவு மாறாக அ த்தமானது இல்டலயா? சில புரட்டாஸ்டாண்டு 
சமாைிச யர்ப்பு லூக்கா 17:21  குதியாக சமாைிச யர்க்க த ாது நீங்கள் உள்ை 
"ததவனுடடய ராஜ்யம்" ததவனுடடய ராஜ்யத்டத உங்களுக்குள்தை 
இருக்கிறார் "(NKJV / தமிழ்), கூட கத்ததாலிக்க நியூ சஜருசதலம் ட  ிள்சரியாக 
என்று சமாைிச யர்க்கலாம்". " 

இதயசு  ரிதசயர் நடுவிதல,, ஒருவர். இப்த ாது,  ரிதசயர் ததவனுடடய 
ராஜ்யம் முன்தனாக்கி  ார்த்து நிடனத்ததன். ஆனால், அவர்கள் அடத தவறாக 
புரிந்து சகாள்ைப் ட்டு. அவர்கள் என்று ததான்றியது (அல்லது சில ஒரு 
ததவாலயத்தில் இப்த ாது நம்புகிதறன்) அது, யூதர்கள் மட்டுதம ஒரு உள்ளூர், 

அல்லது வடரயறுக்கப் ட்ட இராச்சியம் இருக்க முடியாது என்று இதயசு 
விைக்கினார். கடவுளுடடய ராஜ்யம் மக்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் இது 
முடியும் அல்லது  ார்க்க, மற்றும், "இது இங்தக, அது"  ல மனித மற்றும் 
புலப் டும் அரசாட்சி என் து சவறுமதன ஒரு இருக்கமாட்டார்கள் அல்லது 
"என்று அங்கு, இராச்சியம் தான்." 



இதயசுதவ அவர் சதைிவற்று  ிலாத்து (: 36-37 தயாவான் 18) கூறினார் என, 

அந்த ராஜ்யத்தின் அரசர் இருக்க  ிறந்தார். ட  ிள் மாறி மாறி (: 17-18,23 எ.கா. 
தானிதயல் 7) அடிப் டடயில் "ராஜா," "ராஜ்யம்" தவறு தவகமாக சரி என்று 
புரிந்து சகாள்ளுங்கள். ததவனுடடய எதிர்கால ராஜ்யத்தின் அரசர்  ரிதசயரும் 
அடுத்த நின்று,  ிறகு அங்கு இருந்தது. ஆனால், அவர்கள் தங்கள் ராஜா 
(தயாவான் 19:21) அவடர அங்கீகரிக்க முடியாது. அவர் திரும்பும் த ாது, 

உலகம் அவடர நிராகரிக்க தவண்டும் (சவைிப் டுத்துதல் 19:19). 

இதயசு மீது, சதாடர்ந்து வசனங்கள் லூக்கா 17 ல், விவரிக்க சசன்றார் அவரது 
இரண்டாவது வரும், ததவனுடடய ராஜ்யம் பூமிசயங்கும் (இந்த அத்தியாயம் 
சீரான சமாஃப் ாட் சதாடர்வதற்கு) ஆட்சி தவண்டும் த ாது: 

22 சீடர்கதைாடு, "நீங்கள் நீண்ட மற்றும் நீண்ட வணீ் மனுஷகுமாரன் கூட 
ஒரு நாள் தவண்டும் த ாது நாட்கள் அங்கு வரும் 23 ஆண்கள், சசால்ல 
தவண்டும் என்றார். ',  ார்க்க இங்தக அவர்!' 'அங்கு அவர் இல்டல 
 ார்க்கவும்,!' ஆனால் சவைிதய சசன்று அல்லது வானத்தின் ஒரு 
 க்கத்தில் இருந்து சசல்கிறது என்று மின்னல் த ால், அவர்கடைத் 
துரத்தியடித்து 24, அப் டிதய மனுஷகுமாரன் தனது சசாந்த நாைில் 
இருக்கும். 25 அதற்குஅவன்: முதல் ச ரும் துன் ம் தாங்க தவண்டும் மற்றும் 
நிராகரிக்கப் ட தவண்டும் இன்டறய தடலமுடற (லூக்கா 17: 22-25, 

சமாஃப் ாட்). 

, 27-31 முழு உலக ஆட்சி வரும் அவரது இரண்டாவது விவரிக்கும்: இதயசு 
மத்ததயு 24 என, மின்னல் மிைிரும் குறிப் ிடப் டுகிறது. இதயசு அவரது மக்கள் 
அவர் திரும்பும் த ாது அவடர  ார்க்க முடியாது என்று 
சசால்லவில்டல. மக்கள் தங்கள் அரசன் அங்கீகரிக்க முடியாது, அவருக்கு 
எதிராக த ாராட தவண்டும் (சவைிப் டுத்துதல் 19:19)!  ல இதயசு 
ஆண்டிகிறிஸ்ட்  ிரதி லிக்கிறது என்று நான் நிடனக்கிதறன் என்றார். 

ததவனுடடய ராஜ்யத்தில் அந்த இருந்தது என்ற கூறவில்டல.இல்டல 
 ரிதசயரும்-அவர் அவர்கள் தங்கள்  ாசாங்குத்தனம் (: 13-14 மத்ததயு 23) 

இராச்சியம் இருக்க த ாவதில்டல என்று, அவற்டற தவறு இடத்தில் 
கூறினார். அததத ால் இதயசு சர்ச் இராச்சியம் என்று கூறி இருந்தது. 

நீதிமான்கைின் உயிர்த்சதழுதலில் த ான்ற - கடவுள் இராச்சியம் ஒரு நாள் 
ஏததா மனிதர்கள் நுடைய முடியும் மாட்டார்கள்! இருந்தாலும், இதுவடர 
ஆ ிரகாம் மற்றும்  ிற தகாத்திரப் ிதாக்கடையும் இல்டல இன்னும் (: 13-40 

காண் எ ிசரயர் 11) உள்ைன. 



சீடர்கள் ததவனுடடய ராஜ்யம் அவர்களுக்கு உள்ை இல்டல என்று 
தனிப் ட்ட முடறயில்  ின் சதரியும், அது லூக்கா 17:21 உண்டான  ின்வரும், 

என ததான்றும் என்று, காட்டுகிறது: 
11 அவர்கள் இடவகடைக் தகட்டுக், அவர் தவசறாரு உவடமடயக், 

ஏசனனில் அவர் சஜருசதலம் அருகில் இருந்தது த சினார் அவர்கள் 
நிடனத்ததன் ஏசனனில், ததவனுடடய ராஜ்யம் சீக்கிரமாய் ததான்றும் 
(லூக்கா 19:11) என்று. 

ராஜ்ைம் எதிர்காலத்தில் கதளிவாக இருந்தது 

ராஜ்யம் அருதக உள்ைது என்றால் எப் டி சசால்ல முடியும்?  ின்னர் கற்று: 
இந்தக் தகள்விக்கு ஒரு  குதியாக, இதயசு தீர்க்கதரிசன நிகழ்வுகள் (8-28 

லூக்கா 21)  ட்டியலிடப் ட்ட: 

அத்திமரம் 29  ார், மற்றும் அடனத்து மரங்கள். 30 அவர்கள் ஏற்கனதவ 
அரும் ி த ாது, நீங்கள்  ார்க்க மற்றும் அந்த தகாடட உங்கடை 
சதரியும் இப்த ாது அருகில். 31 எனதவ நீங்கள், ேீங்கள் இனவ 
ேிகழ்வனதக் காணும்நபாது, நதவனுனடை ராஜ்ைம் என்று எனக்கு 
கதரியும் அருநக(லூக்கா 21: 29-31). 

இதயசு அவரது மக்கள் ராஜ்யம் வருவதாக என்று சதரிய தீர்க்கதரிசன 
நிகழ்வுகள்  ின் ற்ற தவண்டும். இதயசு தவறு இடங்கைில்  ார்க்க மற்றும் 
தீர்க்கதரிசன நிகழ்வுகள் கவனம் சசலுத்த (;: 33-37 மாற்கு 13 லூக்கா 21:36) 

அவரது மக்கள் கூறினார். இதயசுவின் வார்த்டதகள் த ாதிலும்,  ல தள்ளு டி 
தீர்க்கதரிசனமாக-இடணக்கப் ட்ட உலக நிகழ்வுகள்  ார்த்து. 

லூக்கா 22 & 23 ல், இதயசு மீண்டும் ததவனுடடய ராஜ்யம் அவர் கற்று த ாது 
எதிர்காலத்தில் நிடறதவறும் என்று ஒன்று இருந்தது என்று காட்டியது: 

15;, "நான் முன்பு உங்களுடதனகூட இந்தப்  ஸ்காடவப் புசிக்க மிகவும் 
ஆடசயாயிருந்ததன் ஆர்வமுடன் விருப் த்திற்கு இணங்க 16 நான், அது 
ததவனுடடய ராஜ்யத்தில் நிடறதவறும் வடர நான் இனி அடத 
சாப் ிட தவண்டும் உங்களுக்குச் சசால்லுகிதறன்." 17 அப்ச ாழுது அவர் 
 ாத்திரத்டத எடுத்து ஸ்ததாத்திரம் ண்ணி, மற்றும், "இடத வாங்கி, 
உங்களுக்குள்தை  ங்கிட்டுக் 18 நான் உங்களுக்குச் சசால்லுகிதறன், நான் 
ததவனுடடய ராஜ்யத்தில் வரும் வடர திராட்டசப்  ை குடிக்க 
மாட்தடன்" என்று கூறினார் (லூக்கா 22: 15-18). 
39 அவடர நிந்தடன சசய்தார் சிலுடவயில் சசய்தவர்கைின் தீடம ஒரு 
அவர் "நீங்கள் கிறிஸ்துவானால், உங்கடை காப் ாற்ற தமலும் 



எங்களுக்கு காப் ாற்ற" என்று கூறினார். 40 அவருடடய ததாைரான 
அவடனப் அவர், அவடர தநாக்கி, "நீங்கள் இல்டல கூட கடவுள் 
 யம்? "அவர் இதயசு தநாக்கி, 42" நீங்கள் கண்டனத்டத அவடர. 41 நாம் 
நியாயமாக எனதவ, நாங்கள்  ிரதயாஜனமில்டல இருப் தால், நாங்கள் 
நாம் என்ன சசய்ய தவண்டும், ஆனால் எதுவும் தீய இந்த ஒரு முடிவு 
சசய்யப் ட்டது  டி திருப் ி உள்ைன மற்றும். எைிய ஆங்கிலத்தில் 39-

43, அராடமக்: என் ஆண்டவதர, நீர் உம்முடடய ராஜ்யத்தில் 
வரும்த ாது என்டன நிடனவிற்சகாள்ளும் "43 ஆனால் இதயசு அவடன 
தநாக்கி," ஆசமன், நான் உங்களுக்கு இன்று நீங்கள் என்தனாடு 
பூஞ்தசாடலயில் என்று உங்களுக்குச் சசால்லுகிதறன் "(லூக்கா 23.. ) 

ததவனுடடய ராஜ்யம் விடரவில் இதயசு சகால்லப் ட்டார் என மாற்கு, 

லூக்கா இருவரும் நமக்கு காட்ட ஒன்று வரவில்டல: 
43 அரிமத்தியா ஊடரச், ஒரு முக்கிய சட  உறுப் ினரான, ததவனுடடய 
ராஜ்யம் தன்டன காத்திருந்த வரும் டதரியம் ... எடுத்து தஜாசப் 
(மாற்கு 15:43). 
51 தானும் ததவனுடடய ராஜ்யம் காத்திருந்த அரிமத்தியா ஊடரச், 

யூதர்கள் ஒரு நகரம், (லூக்கா 23:51) ஆக இருந்தது. 

அது ஒரு ஜான்  திவுகள் கடவுளுடடய ராஜ்யம் மறு டியும்  ிறக்க 
தவண்டும் என்று உயிர்த்சதழுந்த  ிறகு என் டத நீங்கள் கவனிக்க: 

3 இதயசு?, "மிக நிச்சயமாக, நான் உங்களுக்கு ஒருவன் மறு டியும் 
 ிறவாவிட்டால் ததவனுடடய ராஜ்யத்டதக்  ார்க்க முடியாது 
என்று." 4 அதற்கு நிக்சகாததமு அவடர தநாக்கி, "அவர்  டைய த ாது 
எப் டி ஒரு மனிதன்  ிறப் ான் அவடன தநாக்கி 3: அவன் தன் தாயின் 
கர்ப் த்தில் இரண்டாம் முடறயும் உள்ைிட முடியும் ", இதயசு 
 ிரதியுத்தரமாக 5"  ிறக்க மிக நிச்சயமாக, நான் ஒருவன் ஜலத்தினாலும் 
ஆவியினாலும்  ிறவாவிட்டால், உங்களுக்குச் சசால்லுகிதறன், அவர் 
கடவுள் (தயாவான் 3 ராஜ்ஜியத்தில்  ிரதவசிக்க முடியாது -5). 

இதயசு உயிர்த்சதழுப் ப் ட்ட  ிறகு, அவர் மீண்டும் ததவனுடடய ராஜ்யம் 
 ற்றி கற்று என்று சிந்தித்துப்  ாருங்கள்: 

3 அவர் தமலும்  ல மூலம் அவரது துன் த்டத  ின்னர் தன்டன 
உயிருடன் நிறுத்தினார் 

தவறிடைக்காத சான்றுகடை, நாற் து நாள்கைாக கண்ட ததவனுடடய 
ராஜ்யம் இடமுண்டு த சும் (அப்த ாஸ்தலர் 1: 3) என்ற. 



இநைசு கசான்ன முதல் மற்றும் கனடசி கசாற்கபாழிவுகளில் 
நதவனுனடை ராஜ்ைம் பற்றி இருந்தன! இநைசு அந்த ராஜ்ைம் பற்றி 
கற்பிக்க தூதர் வந்தது. 

இதயசு கூட தூதர் ஜான் பூமியில் இருக்கும் என்று ததவனுடடய ஆயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு இராச்சியம்  ற்றி எழுத தவண்டியிருந்தது. அவர் ஜான் எழுத 
இருந்தது கவனியுங்கள்: 

4 நான் இதயசு அவர்கள் சாட்சி மற்றும் விலங்கு அல்லது அவரது 
 டத்டத வைி ாடு இல்டல என்று ததவனுடடய வார்த்டதடய 
சவட்டினார் வந்த, அவர்கைது தடலயில் அல்லது தங்கள் டககடை 
தனது அடடயாைத்டத ச ற்றது அந்த ஆத்மா  ார்த்ததன். அவர்கள் 
வாழ்ந்த ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் கிறிஸ்து அரசாண்டார்கள் (சவைி 20: 

4). 
ஆரம் கால கிரிஸ்துவர் கடவுள் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இராச்சியம் பூமியில் 
இருக்க மற்றும் ட  ிள் கற்றுக்சகாடுக்கிறது என உலக (காண் 
சவைிப் டுத்துதல் 5:10, 11:15) அரசாங்கங்கள்  திலாக என்று கற் ித்தார். 

ஏன், ததவனுடடய ராஜ்யம் மிகவும் முக்கியமானது என்றால், ச ரும் ாலான 
அது  ற்றி மிகவும் தகட்டது இல்டல? 

இதயசு ஒரு மர்மம்  குதி ஏசனனில்: 
11 அப்ச ாழுது அவர், "நீங்கள் ததவனுடடய ராஜ்யத்தின் இரகசியத்டத 
அறியும் டி உங்களுக்கு அருைப் ட்டது கூறினார்; ஆனால் சவைிதய 
உள்ைவர்கள், அடனத்து விதசஷங்கடை உவடமகைாக (மாற்கு 4:11) 

வந்து. 

இன்று கூட கடவுள் உண்டமயான இராச்சியம் மிகவும் ஒரு புதிராகதவ 
உள்ைது. 

தமலும் ராஜ்யத்தின் சுவிதசஷத்டதப் ஒரு சாட்சியாக அடனத்து உலக 
த ாதித்தார் உள்ைது  ிறகு (வயது) இறுதியில் (விடரவில்) வரும் என்று 
இதயசு என்று சிந்தித்துப்  ாருங்கள்: 

14 ராஜ்யத்தினுடடய இந்த சுவிதசஷத்டத அடனத்து நாடுகள் ஒரு 
சாட்சியாக அடனத்து உலக த ாதித்தார்,  ின்னர் முடிவு வரும் 
(மத்ததயு 24:14). 

நதவனுனடை ராஜ்ைத்தின் சுவிநசஷத்னதப் பிரசங்கித்து முக்கிைம் மற்றும் 
இந்த முடிவுக்கு மடங்கு ேினறநவற்றப்படலாம் உள்ளது. அது மனிதநேைம் 



நோய்கனள உண்னமைான ேம்பிக்னக, அரசிைல் தனலவர்கள் கற்றுக் 
என்ன இருந்தாலும் வழங்குகிறது அது ஒரு "ேல்ல கசய்தி" உள்ளது. 

ேீங்கள் இநைசுவின் வார்த்னதகள் ேினனத்தால், அது உண்னமைான 
கிரிஸ்துவர் நதவாலைத்தில் இப்நபாது நபரரசின் என்று சுவிநசஷத்னதப் 
பிரசங்கித்து நவண்டும் கதளிவாக இருக்க நவண்டும். இந்த சர்ச் அதன் 
முன்னுரினம இருக்க நவண்டும். ஒழுங்காக இடத சசய்ய ச ாருட்டு,  ல 
சமாைிகைில்  யன் டுத்தப் ட தவண்டும். 

இந்த சதாடர் சர்ச் ததவனுடடய சசய்ய  ாடு டுகிறது என்ன. இந்த 
டகதயட்டட சமாைிகடை மதிப்ச ண்கடை சமாைிச யர்க்கப் ட்டுள்ைது ஏன் 
என்று. 

இநைசு மிகவும் கற்று அவரது வழிைில் ஏற்க முடிைாது: 

 

 ரந்த வாயில் மற்றும்  ரந்த அைிவுக்கு வைிவகுக்கும் என்று வைி, 
மற்றும் அது த ாக  ல உள்ைன 14 குறுகிய வாயில் ஏசனனில் மற்றும் 
கடினமான வாழ்க்டக வைிவகுக்கும் வைி, மற்றும் 13 "இடுக்கமான 
வாசல் மூலம் உள்ைிடவும். அடத கண்டு ிடிக்க சில உள்ைன (மத்ததயு 
7: 13-14). 

ததவனுடடய ராஜ்ய நற்சசய்திடய வாழ்க்டக வைிவகுக்கிறது! 

இது மிகவும் கிரிஸ்துவர் கிறிஸ்துவின் முக்கியத்துவம் ததவனுடடய 
ராஜ்யத்தின் சுவிதசஷத்டதப்  ிரசங்கித்து இருந்தது என்று கருத்து 
கவடலயும் சதரியவில்டல என்றாலும், மதச்சார் ற்ற இடறயியல் மற்றும் 
வரலாற்றாசிரியர்கள் ச ரும் ாலும் இந்த ட  ிள் உண்டமயில் என்ன 
கற் ிக்கிறது இல்டல மக்கள் புரிந்து சகாண்டுள்ைனர் என்று குறிப் ிடுவது 
வட்டி இருக்கலாம். 

இருந்தாலும், இதயசு தாதம, ததவனுடடய ராஜ்யம் (: 2,60 லூக்கா 9) 

சுவிதசஷத்டத கற் ிக்க அவருடடய சீஷர்கள் எதிர் ார்க்கப் டுகிறது. 

எதிர்கால ராஜ்யம் கடவுைின் சட்டங்கடை அடிப் டடயாகக் சகாண்டதாக 
இருக்கும், ஏசனனில், அது அடமதி மற்றும் சகாண்டுவரும் சசைிப்ட யும் 
மற்றும் இந்த வயதில் அந்த விதிகளுக்கு கீழ் டிந்து (:; எத சியர் 2:15 165 

சங்கீதம் 119) சமய்யான சமாதானத்டத வைிவகுக்கிறது. 

ராஜ்யத்தினுடடய இந்தச் நல்ல சசய்தி தவதாகமத்தில் அறியப் ட்டது. 

3. ராஜ்ை பனழை ஏற்பாட்டில் அறிைப்பட்டது? 



இதயசுவின் முதல் மற்றும் கடடசி  திவு  ிரசங்கம் ததவனுடடய 
ராஜ்யத்தின் சுவிதசஷத்டதப்  ிரசங்கித்து சதாடர்பு (மாற்கு 1: 14-15; 

அப்த ாஸ்தலர் 1: 3). 

கடவுைின் ராஜ்யத்டத இதயசுவின் காலத்தில் வாழ்ந்த யூதர்களுக்கு அது 
அவர்கைின் தவதங்கடை, நாம் இப்த ாது  டைய ஏற் ாட்டில் அடைப்பு இது 
குறிப் ிடப் ட்டுள்ைது என  ற்றி ஏதாவது சதரிந்திருக்க தவண்டும் என்று 
ஒன்று உள்ைது. 

நடனிைல் இராச்சிைம் பற்றி கற்று 
தானிதயல் தீர்க்கதரிசி இவ்வாறு எழுதினார்: 

40 துண்டுகைாக இரும்பு இடடதவடையின் எல்லாம் ஆட்டி அதுத ால 
நாலாவது ராஜ்யம், இரும்பு த ான்ற வலுவான இருக்க 
தவண்டும்; மற்றும்  குதி குயவன் கைிமண், சநாறுக்கிப்த ாடலாம் அந்த 
ராஜ்யம் சநாறுக்கி மற்றும் நீங்கள் அடி மற்றும் கால் விரல்கைில் 
கண்ணுற்றாலும் அடனத்து மற்றவர்கள் நசுக்க 41, மற்றும்  ாதி இரும்பும், 

அந்த ராஜ்யம்  ிரிக்கப் டும் என்றார் இரும்பு த ான்ற. இன்னும் இரும்பு 
வலிடம நீங்கள்  ஙீ்கான் கைிமண். 42 கலந்து இரும்பு  ார்த்ததன் என்று 
தான் மற்றும் கால் கட்டடவிரல்கைில்  ாதி இரும்பும் மற்றும்  குதி 
கைிமண் இருந்தது என, அந்த ராஜ்யம் ஓரைவு வலுவான மற்றும்  குதி 
உடடயக்கூடிய இருக்க தவண்டும், அது இருக்க தவண்டும். 43 நீங்கள் 
 ஙீ்கான் கைிமண் கலந்த இரும்பு  ார்த்த, அவர்கள் ஆண்கள் விடத 
சங்கமமாகும்.என்னுடன்; . ஆனால் அவர்கள் இரும்பு கைிமண் 44 அந்த 
ராஜாக்கைின்  ரதலாகத்தில் எந்த அைியாத ஒரு ராஜ்யத்டத 
எழும் ப் ண்ணுவார்; நாட்கைில் கலந்து இல்டல த ால், 

ஒருவருக்சகாருவர் கடட ிடிக்கின்றன மாட்தடன்;ராஜ்யத்துக்கு மற்ற 
மக்கள் விட்டு டவக்க தவண்டாம்; அது சநாறுக்கி என்றார் 
ராஜ்யங்கடைசயல்லாம் நுகர்வு, என்சறன்றும் நிடலத்திருக்கும் என்றார் 
(தானிதயல் 2: 40-44). 
18 ஆனாலும் உன்னதமானவருடடய  ரிசுத்தவான்கள் எப்ச ாழுதும் 
என்சறன்டறக்கும், ராஜ்யம் ச றுவான், ராஜ்யத்துக்கு எப்த ாதும் 
என்னிடம் உள்ைது. ' (தானிதயல் 7:18). 
21 "நான்  ார்த்து சகாண்டிருந்ததன்; அதத சகாம்பு துறவிகள் எதிரான 
த ார் ஈட்டும் இருந்தது;  ண்டடய வடர அவர்களுக்கு எதிராக 
நிலவும், 22வந்து, ஒரு தீர்ப்பு உன்னதமானவருடடய  ரிசுத்தவான்கள் 



ஆதரவாக சசய்யப் ட்டது, மற்றும் தநரம் வந்து . சகாம்பு 
 ரிசுத்தவான்கதைாதட சுதந்தரிக்கப்த ாகிற (தானிதயல் 7: 21-22) 

தடனியல் இருந்து, நாம் ததவனுடடய ராஜ்யம் இந்த உலகத்தின் 
ராஜ்யங்கடை அைிப்த ன் காலம் வரும் மற்றும் எப்த ாதும் நீடிக்கும் என்று 
அறிய.நாங்கள் ஞானிகள் இந்த ராஜ்யத்டத ச றும் தங்கள்  குதியில் 
இருக்கும் என்று அறிய. 

தடனியல் தீர்க்கதரிசனங்கள்  ல  குதிகள் 21-ஆம் நூற்றாண்டில் முடறயாக 
உள்ைன. 

புதிய ஏற் ாட்டில் இருந்து சில  த்திகடைப் அறிவிப்பு: 
12 ' த்துக் சகாம்புகள் நீங்கள்  ார்த்த  த்து அரசர்கள் இன்னும் ராஜ்யம் 
ச ற்ற, ஆனால் அவர்கள் மிருகம் அரசர்கைாக ஒரு மணி தநரம் 
அதிகாரம் ச றும். 13 இவர்கள் ஒதர மன, மற்றும் அவர்கள் விலங்கு 
தங்கள் வல்லடமடயயும் அதிகாரத்டதயும் சகாடுக்கும் . 14 இந்த லாம்ப் 
த ார் சசய்ய, அவர்  ிரபுக்கள் மற்றும் அரசர்கைின் கிங் இடறவன் யார் 
லாம்ப், அவற்டற சமாைிக்க, மற்றும்; அவருடன் இருப் வர்கள், என்று 
ததர்வு, மற்றும் நம் ிக்டக இருக்கும் ". (சவைிப் டுத்துதல் 17: 12-14) 

எனதவ, நாம்  த்து  ாகங்கள் மற்றும் கடவுள் அடத அைிக்க மற்றும் அவரது 
த ரரடச உருவாக்க தவண்டும் என்று ஒரு இறுதி தநரம் பூமிக்குரிய 
அரசாங்கத்தின் இருக்கும் என்று கருத்து  டைய மற்றும் புதிய ஏற் ாடுகைில் 
இருவரும்  ார்க்க. 

ஏசாைா இராச்சிைம் பற்றி கற்று 
கடவுள், ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சி புத்தாயிரம் என அடைக்கப் டும், இந்த 
வைியில் இராச்சியம் முதல்  குதி  ற்றி எழுத ஏசாயா ஈர்க்கப் ட்டு: 

1 ஈசாயின் தண்டு இருந்து ஒரு ராட் புறப் ட்டுவந்து, தமலும் அவன் 
தவர்கைிலிருந்து ஒரு கிடை எழும் ிச் சசைிக்கும். 2 கர்த்தருடடய ஆவி 
அவன்தமல் ஓய்வு ஞானத்டதயும் புத்திடயயும், ஆதலாசடன ஆவி 
ஆவி என்றார் வல்லடமயும், ஆவி அறிவு மற்றும் இடறவனின்  யம். 
3 அவருக்குப்  ிரியம் கடவுள்  யம் உள்ைது, அவன் தன் கண்கடை 
 ார்டவ மூலம் நீதி தி கூடாது, அல்லது அவரது காது தகட்ட டி 
தீர்ப்புச்சசய்யாமலும் 4 

நீதியின் டி, ஏடைகடை நியாயம் விசாரித்து, ததசத்திலுள்ை 
சிறுடமயானவர்கைிடம் சமநிடலடய சகாண்டு முடிவு 



தவண்டும்; அவர் தம்முடடய வாடயத் தகாடல பூமிடயத் தாக்கி, தன் 
உதடுகைின் மூச்சு அவர் தீதயார் சகால்லும். 5 நீதி அவருக்கு இடுப்பு 
ச ல்ட் இருக்க தவண்டும், இடுப் ில் ச ல்ட், சத்தியம். 

மாடு மற்றும் ஒரு சிறிய ட யன் அடவகடை நடத்துவான் 7 மற்றும் 
கரடி தமய் தவண்டும்; 6 "என்றார் ஆட்டுக்குட்டி வாசம் ண்ணுகிற ஓநாய், 

சிறுத்டத கீதை இைம் ஆடு, கன்று மற்றும்  ாலசிங்கம் மற்றும் 
ஒன்றாக சகாழுத்த ஆட்டுக்கடாக்கடையும் சயனிப் ான். 
அவர்களுடடய இைம் தான் ஒன்றாக கிடப் ரீ்கள்; சிங்கம் 
மாட்டடப்த ால் டவக்தகால் தின்னும் 8 குைந்டதடயயும் நாகப் ாம்பு 
தான் துடை மூலம் விடையாட தவண்டும்,  ால் மறந்த  ிள்டை 
கட்டுவிரியன் குடகயில் தன் டகடய டவக்கும் 9 அவர்கள் காயம் 
அல்லது அடனத்து அைிக்க கூடாது.. என்  ரிசுத்த  ர்வதத்டத 
சமுத்திரம் ஜலத்தினால் பூமி கர்த்தடர அறிகிற அறிவினால் 
நிடறந்திருக்கும்;. 
10 "அந்நாைில் மக்கள் ஒரு த னர் என நிடலநிற்கும் யார் சஜஸ்ஸி, 
ஒரு ரூட் உண்டாயிருக்கும்;. அவரிடத்தில் புறஜாதியார் ததடுவார்கள்; 

அதின் இடைப் ாறும் இடம் மகிடமயாயிருக்கும்" (ஏசாயா 11: 1-10) 

நான் முதல்  குதி அல்லது ததவனுடடய ராஜ்யம் முதல் கட்ட இந்த 
குறிப் ிடப் டுகிறது காரணம், இந்த எங்தக அது உடல் இருக்கும் ஒரு தநரம் 
உள்ைது (புனித நகரம், புதிய சஜருசதலம் வானத்திலிருந்து கீதை வரும் த ாது 
முன் தநரம், சவைிப் டுத்துதல் 21) ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் நீடிக்கும். ஏசாயா 
இந்த கட்டத்தில் அவர் சதாடர்ந்தது த ாது உடல் அம்சம் உறுதி: 

11 அது இடறவன் ஆமாத் இருந்து,,, அசீரியா, எகிப்தில் இருந்து, இடது 
யார் மற்றும் எத்திதயாப் ியா இருந்து ஏலாமின் சிசநயாரின் இருந்து 
அவரது ஜனங்கடையும் மீட்க இரண்டாவது முடறயாக மீண்டும் தமது 
டகடய அடமக்க தவண்டும் என்று, அந்த நாள் நிடறதவறும் என்றான் 
தீவுகைிலும். 
12 அவர் எப் ிராயமீின் ச ாறாடம நீங்கும் ஜாதிகளுக்கு ஒரு சகாடிடய 
ஏற் டுத்துதவன், அப்ச ாழுது இஸ்ரதவல் ஒதுக்கி ஒன்று தசர்ப் ன், 

ஒன்றாக தசகரிக்க, பூமியின் நான்கு திடசகைிலும் இருந்து யூதா 
கடலத்தனர். 13, யூதாவின் சத்துருக்கள் இருக்க தவண்டும் 
துண்டித்து; எப் ிராயமீ் யூதாவின்தமல் ச ாறாடமயாயிரான், யூதா 
சதால்டல கூடாது எப் ிராயமீ் 14 அவர்கள் தமற்கு தநாக்கி ச லிஸ்தரின் 
ததாள்தமல் கீதை  றக்க கூடாது. அவர்கள் ஒன்றாக இடணந்து கிைக்கு 



மாகாண மக்கடை சகாள்டையிட்டு; ஏததாமின்தமலும் 
தமாவா ின்தமலும் தங்கள் டகடய அதின்;அம்தமான் மக்கள் 
அவர்களுக்கு கீழ்ப் டிய தவண்டும் 15 கர்த்தர் முற்றிலும் எகிப்து கடல் 
அைித்து. அவரது  லத்த காற்று உடன் அவர், ஆற்றின் மீது அவருடடய 
டகப் ிடிக்குள் குலுக்கல், ஏழு நீதராடடகள் அது நிறுத்தம், ஆண்கள் 
உலர்ந்த கடந்து சசய்ய. 16 அசீரியா இருந்து விட்டு யார் அவரது மக்கள் 
சிதறியதாகவும்  ாடதடயச் இருக்கும் அது அவர் எகிப்து 
ததசத்திலிருந்து வந்து அந்த நாைில் இஸ்தரல் இருந்தது. (ஏசாயா 11: 11-

16) 
ஏசாயா எழுத தூண்டிய: 

2 இப்த ாது அது கர்த்தருடடய ஆலயத்தின் மடல, மடலகைின் 
உச்சியில் நிடலவரப் டும் என்றும் மடலகள் தமதல உயர்த்தப் டும் 
கடடசி நாட்கைில் சம் விக்கும் காரியம்; எல்லா ஜாதிகளும் அதற்கு 
ஓடிவருவார்கள் 3  ல மக்கள் வந்து, "வா சசால்ல, யாக்தகா ின் 
ததவனுடடய ஆலயத்துக்கும், இடறவனின் மடல வடர சசல்லலாம் 
கூடாது. அவர் சநீைானிலிருந்து சட்டம், எருசதலமிலிருந்து கர்த்தரின் 
வார்த்டதகவளிப்படும்; எங்களுக்கு அவரது வைிகடை த ாதிப் ார், நாம் 
அவர்  ாடதகைில் நடப்த ாம் "4 அவர் ஜாதிகளுக்குள் நியாயந்தீர்த்து 
என்றார், திரைான ஜனங்கடைக் கடிந்து.. அவர்கள் கத்தரித்து சகாக்கிகள் 
ஒரு தங்கள்  ட்டயங்கடை, தங்கள் ஈட்டிகடை 
த ாராடிக்சகாண்தட இருப்த ாம்.ொதிக்கு விநராதமாய் ொதி பட்டைம் 
எடுப்பதில்னல; இனி அவர்கள் யுத்தத்னதக் கற்பதுமில்னல ... 
மனிதன் 11 உயர்ந்த ததாற்றம் என்றார் தாழ்த்தி, ஆண்கள் 
தமட்டிடமடயயும் இருக்க தவண்டும் குனிந்து இடறவன் ஒருவதர 
அந்நாைில் உயர்த்தப் டும். (ஏசாயா 2: 2-4,11) 

இதனால், இது பூமியில் சமாதானத்டத ஒரு கற் னாவாத முடறயாக 
இருக்கும். இறுதியில், இந்த இதயசு தீர்ப் ின் மூலம், எப்த ாதும் 
இருக்கும். ல்தவறு தவதங்கைின் அடிப் டடயில் (சங்கீதம் 90: 4; 92: 1; ஏசாயா 
2:11; ஓசியா 6: 2), யூத டால்மட் இந்த 1,000 ஆண்டுகளுக்கு (: டிராக்தடட் 
தடலடமச் சங்கத்தில் ஃத ாலிதயா 97  ா ிதலானிய டால்முட்) நீடிக்கும் 
கற்றுக்சகாடுக்கிறது. 

 ின்வரும் எழுத ஏசாயா எழுதினார்: 
6 நமக்கு ஒரு  ாலகன்  ிறந்தார்; நமக்கு ஒரு குமாரன் 
சகாடுக்கப் ட்டார்; அரசாங்கம் அவர் ததாள் மீது இருக்கும். அவருடடய 



நாமம் அதிசயமானவர், ஆதலாசடனக் என்று இருக்க தவண்டும், அவரது 
அரசாங்கம் சமாதான ச ருக்கத்துக்கும் இல்டல இறுதியில், தாவதீின் 
சிங்காசனத்தில் அவருடடய ராஜ்யத்டதயும் மீது, இருக்கும் 
வல்லடமயுள்ை ததவன், நித்திய  ிதா, சமாதான  ிரபு. 7 அடத ஒழுங்கு 
நிறுவ அது நியாயமும் அதுமுதல் நீதி, என்சறன்டறக்கும் 
சகாண்டு. தசடனகளுடடய கர்த்தரின் டவராக்கியம் இடதச் 
சசய்யும். (ஏசாயா 9: 6-7) 

ஏசாயா இதயசு வந்து ஒரு அரசாங்கத்துடன் ஒரு த ரரடச உருவாக்க 
தவண்டும் என்று கூறினார் என் டத கவனியுங்கள். கிறிஸ்து 
சசால்லிக்சகாள்ளும் அதநகர் ஒவ்சவாரு ஆண்டும் குறிப் ாக டிசம் ர், இந்த 
 குதிடய தமற்தகாள் த ாது, அவர்கள் அடத இதயசு  ிறப் ார் என்று 
உண்டமயில் விட தீர்க்கதரிசனஞ் என்று சமாைிக்க முடனகின்றன. ட  ிள் 
ததவனுடடய ராஜ்யம்  ாடங்கைில் தமற் ட்ட சட்டங்கள் ஒரு அரசு உள்ைது 
என்று காட்டுகிறது, மற்றும் இதயசு அடத முடிந்து விடும் என்று. ஏசாயா, 

தானிதயல், மற்றும் மற்றவர்கள் அடத தீர்க்கதரிசனமாக. 

மற்றும் கடவுள் இராச்சியம் அந்த சட்டங்கடை அடிப் டடயாகக் சகாண்டு 
ஆட்சி தவண்டும்; ததவனுடடய கட்டடைகளுக்கு காதல் (தயாவான் 15:10 37-40 

மத்ததயு 22) வைி. எனதவ உலகில் அடத  ார்க்க எத்தடன த ாதிலும் 
ததவனுடடய ராஜ்யம்,, காதல் மீது அடிப் டடயில் இருக்க தவண்டும். 

சங்கீதம் மற்றும் நமலும் 

இது கடவுள் வரும் இராச்சியம்  ற்றி எழுத கடவுள் ஈர்க்கப் ட்டு என்று 
தடனியல் மற்றும் ஏசாயா மட்டும் நிகைவில்டல. 

எநசக்கிநைல் இஸ்நரல் (மட்டும் யூதர்கள்) ஆைிரம் ஆண்டுகளுக்கு 
இராச்சிைம் ஒன்றுநசர நவண்டும் கிநரட் ககாடுந்துன்பங்கநள காலத்தில் 
சிதறி ககாண்டிருந்த நகாத்திரங்களில் அந்த எழுத தூண்டிை: 

17 எனநவ, கசால்ல 'தனலவராகிை ஆண்டவர் இவ்வாறு கூறுகிறார்: 
"ோன், ெனங்கனள விட்டுப் நசகரிக்க ேீங்கள் சிதறுண்டுநபான 
ோடுகளில் இருந்து உங்கனள ஒன்று, மற்றும் ோன் உன்னன 
இஸ்ரநவல் நதசத்னதக் ககாடுப்நபன்."' 18 அவர்கள் அங்நக நபாக 
நவண்டும், மற்றும் அவர்கள் அங்கு இருந்து அதன் சகல 
அருவருப்புகளினிமித்தமும் மற்றும் அதன் அனனத்து 
அருவருப்புகனள எடுக்கும். 19அப்கபாழுது ோன் அவர்கனள ஒரு 
இதைம் தருநவன், மற்றும் ோன் ஒரு புதிை ஆவினை னவத்து, 



தங்கள் சனத கவளிநை கல்லான இதைத்னத எடுத்து, அவர்கனள 
ஒரு இதைம் ககாடுக்க சனத, 20 அவர்கள் என் கட்டனளகளின்படி 
ேடந்து இருக்கலாம் என்று என் ேிைாைங்கனளயும் னகக்ககாண்டு, 

அனவகளின்படி கசய்வரீ்களானால் ம்; அவர்கள் என் 
ெனமாைிருப்பார்கள், ோன் அவர்கள் நதவனாைிருப்நபன். 21 எனினும் 
எவர்களுனடை உள்ளங்களில் தங்கள் அருவருப்புகனள 
அவர்களுனடை அருவருப்புகனள ஆனச பின்பற்ற அந்த என, ோன் 
அவர்களின் தனலைின்நமல் அவர்களுனடை கசைல்கனள கூலிைாக 
ககாடுப்நபாம், " 
கர்த்தராகிை ஆண்டவர் கசால்லுகிறார். (எநசக்கிநைல் 11: 17-21) 

இஸ்ரதவல் தகாத்திரங்கள் வம்சாவைிகள் இனி சிதறிவிடும், ஆனால் 
கடவுைின் கட்டடைகடையும் கீழ்ப் டிய அருவருப் ானடவகைின் 
(தலவியராகமம் 11; உ ாகமம் 14) சாப் ிடுவடத நிறுத்த தவண்டும். 

கடவுைின் ராஜ்யத்டத  ற்றி சங்கீதம்  ின்வரும் அறிவிப்பு: 

உலகின் 27 எல்டலகசைல்லாம் நிடனவுகூர்ந்து, கர்த்தருக்குப் திரும் , 

ஜாதிகள் அடனத்து குடும் ங்கள் நீங்கள் முன் வைி ட 
தவண்டும். 28ராஜ்யம் கர்த்தருடடயது; அவர் ஜாதிகடை 
ஆளுகிறவர். (சங்கீதம் 22: 27-28) 
6 உமது சிங்காசனம், ததவதன, என்சறன்றும்; நீதியின் ஒரு சசங்தகால் 
உங்கள் ராஜ்யத்தின் சசங்தகால் உள்ைது. (சங்கீதம் 45: 6) 
10 உங்கள்  டடப்புகடை நீங்கள் இடறவதன துதிக்கும், உங்கள் 
ஞானிகள் நீங்கள் ஆசீர்வதிப் ார். 11 அவர்கள் உம்முடடய ராஜ்யம் 
மகிடமடய த ச, உன் என்ற த ச்சு, 12 மனுபுத்திரருக்கு அவரது வரீதீர 
சசயல்கள் அறியப் டுகிறது சசய்ய, அவருடடய ராஜ்யம் மகிடமயான 
மாட்சிடம. 13உம்முடடய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யம், உம்முடடய 
ஆளுடக தடலமுடற தடலமுடறயாக அனு வித்தத. (சங்கீதம் 145: 10-

13) 
பனழை ஏற்பாட்டில் பல எழுத்தாளர்கள் கூட ராஜ்ைத்தின் அம்சங்கள் 
பற்றி எழுதினார் (எ.கா. எநசக்கிநைல் 20:33; ஒபதிைா 21; மீகா 4: 7). 
எனநவ, இநைசு கடவுள் இராச்சிைம் சுவிநசஷ கதாடங்கிை நபாது, அவரது 
உடனடி பார்னவைாளர்கனள அடிப்பனட கருத்து சில பரிச்சைம் இருந்தது. 



4. அப்நபாஸ்தலர்கள் ராஜ்ைத்தின் சுவிநசஷத்னதப் 
கூறினாரா? 

ஸ்நதாத்திர நபான்ற பல கசைல் இநைசுவின் ேபர் பற்றி ேல்ல கசய்தி 
நபாது, உண்னமைில் இநைசுவின் சஷீர்கள் நதவனுனடை ராஜ்ைத்தின் 
சுவிநசஷத்னதப் கற்று என்று. என்று இநைசு ககாண்டுவந்த கசய்தி ஆகும். 
பால் கடவுள் இராச்சிைம் கற்றுக் 
 வுல் கடவுள் மற்றும் இதயசுவின் அரசாங்கத்டதப்  ற்றி எழுதினார்: 

8 அப்ச ாழுது அவர் சஜ  ஆலயத்தில்  ிரதவசித்து, மூன்று 
மாதங்களுக்கு,  குத்தறிதலுக்கு டதரியமாகப் த சினார் மற்றும் 
இணங்க டவப் தற்கு ததவனுடடய ராஜ்யத்தின் காரியங்கடைக்குறித்து 
(அப்த ாஸ்தலர் 19: 8). 
25 தமலும், நிச்சயமாக இப்த ாது நான் உங்களுக்கு அடனத்து யாடர 
மத்தியில் நான் கடவுள் (அப்த ாஸ்தலர் 20:25) ராஜ்யத்டதக் குறித்துப் 
 ிரசங்கித்து த ாயிருக்கிறார்கள் என்று சதரியும். 
23 எனதவ அவர்கள் அவடர ஒரு நாடைக்குறித்து, அதநகர் அவரிடத்தில் 
அவன் தங்கியிருந்த வடீ்டிற்கு வந்து அவர் யாருக்கு விைக்கினார் 
மற்றும், ததவனுடடய ராஜ்யத்தின் வலியுறுத்தி சாட்சியம் அவர்கள் 
காடலயில் இருந்து மாடல வடர, தமாதசயின் 
நியாயப் ிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசிகைின் இரு இருந்து இதயசு 
விதசஷங்கடை அவர்களுக்குப் த ாதித்து. ... 31 நதவனுனடை ராஜ்ைம் 
பிரசங்கித்து, எல்லா நம் ிக்டகயுடன் கர்த்தராகிை இநைசு 
கிறிஸ்துனவப் பற்றிை உ ததசித்து, இவருக்குத் தடட யாரும் 
(அப்த ாஸ்தலர் 28: 23,31). 

 ால் கூட தனித்தனியாக அவர் ததவனுடடய ராஜ்யம்  ற்றி கற்று என்ன 
இதயசு  ற்றி கற்று கடவுளுடடய ராஜ்யம் தான் இதயசு அல்ல என்று (அவர் 
அடத ஒரு முக்கிய  குதியாக என்றாலும்), கவனியுங்கள். 

 ால் கூட அது ததவனுடடய சுவிதசஷ, ஆனால் இன்னும் ததவனுடடய 
ராஜ்யத்தின் சுவிதசஷத்டதப் இருந்தது: 

9 ... நாங்கள் நீங்கள் அவரது சசாந்த நாட்டிற்கு மகிடமடயயும் ஒரு 
நீங்கள் யார் கடவுள்  ிரதயாஜனமில்டல நடக்க தவண்டும் என்று 
கடவுள் ... 12சுவிதசஷத்டத உங்களுக்குப்  ிரசங்கித்த. (1 

சதசதலானிக்தகயர் 2: 9,12) 



 ால் கூட அது கிறிஸ்து (தராமர் 1:16) என்ற சுவிதசஷ. இதயசுவின் "நல்ல 
சசய்தி", கற் ித்தார் சசய்தி. 

அது சவறுமதன இதயசு கிறிஸ்து, ந ர்  ற்றி அல்லது தனிப் ட்ட இரட்சிப் ின் 
 ற்றி ஒரு நற்சசய்தி இல்டல என்று கருதுகின்றனர்.  ால் கிறிஸ்துவின் 
சுவிதசஷத்டத இதயசு, திரும் ிய, மற்றும் கடவுைின் தீர்ப்பு  ணியவில்டல 
தசர்க்கப் டவில்டல என்றார்: 

6 ... கடவுள் உன்டன யார்  ிரச்சடனயில் உ த்திரவம் 
கூலியாகக், 7 கர்த்தராகிய இதயசு கடவுடை அறியாதவர்கைின் 
சசய்தவர்கடை  ைிவாங்கும் எடுத்து தீ தைல் தமது வல்லடமயின் 
ததவடதகள், 8, வானத்திலிருந்து சவைிப் டும்த ாது த ாது எங்களுடன் 
 தற்றமான ஓய்வு யார் நீங்கள் சகாடுக்க தவண்டும், நம்முடடய 
கர்த்தராகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் சுவிதசஷத்டத கீழ் டிய தவண்டாம் 
யார் மீது. 9 இந்த நித்திய அைிடவ சகாண்டு இடறவன் முன்னிடலயில் 
இருந்து அவரது சக்தியின் மகிடமடய இருந்து 
தண்டிக்கப் டுவார்கள், 10 அவர் வரும்த ாது, அந்த நாள், மகிடமப் டுவார் 
தவண்டும் உங்கைில் எங்கள் சாட்சிடய (: 6-10 2 சதசதலானிக்தகயர் 1) 

நம் ப் டுகிறது ஏசனனில் அவரது துறவிகள் மற்றும், நம் ிக்டக 
அடனவருக்கும் மத்தியில்  ாராட்டப் ட தவண்டிய. 

புதிய ஏற் ாட்டில் ராஜ்யத்டத, அடடதவாம் என்று நாம் இப்த ாது 
முழுடமயாக அடத உடடயவர்கள் இல்டல என்று ஒன்று உள்ைது என்று 
காட்டுகிறது: 

28 நாங்கள் அடசக்கமுடியாத முடியாது, இது ஒரு ராஜ்யம் (எ ிசரயர் 
12:28) ச றுகின்றனர். 

நாம் புரிந்து சகாள்ை முடியும், இப்த ாது ததவனுடடய ராஜ்யம்  குதியாக 
இருப் து எதிர்தநாக்குகிதறாம், ஆனால் அடத முழுடமயாக நுடையவில்டல. 

 ால் குறிப் ாக ஒரு முழுடமயாக ததவனுடடய ராஜ்யம் அது 
உயிர்த்சதழுந்த  ிறகு நடக்கும் என, ஒரு மரண மனித என நுடைய முடியாது 
என்று உறுதி: 

50 இப்த ாது இந்த நான் சதகாதரதர, மாம்சமும் இரத்தமும் 
ததவனுடடய இராஜ்யத்தில் முடியாது என்று சசால்ல; கடடசி 
எக்காைம் சதானிக்கும்த ாது, ஒரு இடமப்ச ாழுதிதல நாம் அடனத்து 
தூக்கம் கூடாது, ஆனால் நாம் அடனவரும் ஒரு கணம் - 52 இருக்க 
தவண்டும், அன்றியும் அைிவுள்ைது அைியாடமடயச் 



சுதந்தரிப் துமில்டல 51 இததா, ஒரு இரகசியத்டத உங்களுக்கு 
அறிவிக்கிதறன்.. எக்காைம் ஒலி, மற்றும் இறந்த அைிவில்லாத 
எழுப் ப் டும், நாம் மாறும் (1 சகாரிந்தியர் 15: 50-52). 
1 நான் யார் வாழ்க்டக மற்றும் அவருடடய  ிரசன்னமாகுதடலயும் 
அவருடடய ராஜ்யத்டதயும் சாட்சியாக டவத்துக் கடவுள் மற்றும் 
கர்த்தராகிய இதயசு கிறிஸ்துவின், முன் எனதவ நீங்கள் வசூலிக்க (2 

தீதமாத்ததயு 4: 1). 

 ால் மட்டுதம என்று கற்று, ஆனால் இதயசு  ிதாவாகிய ததவடன 
இராச்சியம் வைங்க தவண்டும் என்று: 

நாயகன், 20 இப்ச ாழுது கிறிஸ்து மனுஷனால் மரித்ததாரிலிருந்து 
எழுந்தார், மற்றும் மாறிவிட்டது தூங்கினார் முதற் லனானார். 21 வந்து 
இறந்த அடனவரும் ஆதாம் மரிக்கிறதுத ால மரித்ததாரின் 
உயிர்த்சதழுதல். 22 வந்து, அப் டிதய  ின்பு முதற் லன்கடையும் 
வரும்த ாது அவருடடய கிறிஸ்துவின் யார் அந்த 
கிறிஸ்து 24 அப்ச ாழுது அவர் ஒரு டவக்கும் த ாது அவர்  ிதாவாகிய 
ததவன், ராஜ்யத்டத  ிரசவிக்கும் த ாது முடிவு வரும்: கிறிஸ்து 
எல்லாரும் உயிர்ப் ிக்கப் டுவார்கள்; அவன் 23 ஆனால் அவரது சசாந்த 
ச ாருட்டு ஒவ்சவாரு ஒரு.. அடனத்து ஆட்சி மற்றும் சகல 
அதிகாரத்டதயும் வல்லடமடயயும். 25 அவன்தான் தன் கால்கடை கீழ் 
எல்லா எதிரிகடையும் வடர அவர் ஆட்சி சசய்தாக தவண்டும் 
முடிவுகட்ட தவண்டும். (1 சகாரிந்தியர் 15: 20-25). 

 ால் கூட அநீதியான (கட்டடை  ிதரக்கர்ஸ்) ததவனுடடய இராஜ்யத்தில் 
மாட்தடன் என்று கற்று: 

9 அநியாயக்காரர் ததவனுடடய ராஜ்யத்டதச் சுதந்தரித்துக்சகாள்ளுங்கள் 
மாட்தடன் என்று உங்களுக்கு சதரியாதா? சசய்ய 
ஏமாந்துவிடாதீர்கள்.தவசிமார்க்கத்தாரும், அல்லது 
விக்கிரகாராதடனக்காரரும், அல்லது வி ச்சார, அல்லது 
ஓரினச்தசர்க்டகயாைர்கள், அல்லது, 10திருடர்கள், அசுத்தனாவது, அல்லது 
சவறியரும், அல்லது ச ித்துப், அல்லது  ணம்  றிக்க கடவுள் (: 9-10 1 

சகாரிந்தியர் 6) ராஜ்யத்டதச் சுதந்தரிப் தில்டல. 
19 மாம்சத்தின் கிரிடயகள், சதைிவாக இருக்கிறது என் டத: வி ச்சாரம், 

வி சாரம், அசுத்தம், முடறதகட்டடயும், 20 உருவ வைி ாடு, சூனியம், 

சவறுப்பு, வாக்குவாதம், ச ாறாடமகளும், தகா ம் சவைி ாடு, சுயநலமான 



லட்சியங்கடை, கருத்துதவறு ாடுகள், ராஜத்துதராகம், 21 ச ாறாடம, 

சகாடலசசய்தல், குடித்தல், சவறிகள் மற்றும் த ான்ற; இதில் நான் 
நீங்கள் நான் கூட நீங்கள் அத்தடகய கடடப் ிடிப்த ாருக்கு கடவுள் (: 
19-21 கலாத்தியர் 5) இராஜ்யத்தில் இருக்கமுடியாது என்று, தநரம் கடந்த 
காலத்தில் சசான்ன டிதய, முன்னதாகதவ சசால்ல. 
5 இந்த நீங்கள் அறிந்திருக்கிதறன், ஒரு அவதூடற யார் எந்த வி சாரன், 

அசுத்த ந ர், அசுத்தனாவது, என்று, சுதந்தரமடடவதில்டல 

கிறிஸ்து ததவனுடடய ராஜ்யம் (எத சியர் 5: 5). 

கடவுள் தரத்டத சகாண்டுள்ைது மற்றும் அவருடடய ராஜ்யம் நுடைய 
முடியும் ச ாருட்டு  ாவம் இருந்து மனம் தகாருகிறது. சில என்று கற் ிக்க 
முடியாது என்று அப்த ாஸ்தலனாகிய  வுல் எச்சரித்தார் 

6 நான் உன்டன இவ்வைவு சீக்கிரம் ஒரு சவவ்தவறு 
நற்சசய்தி, 7 தவசறாரு இது, கிறிஸ்துவின் கிருட யினாதல நீங்கள் 
அடைத்தவடர இருந்து திரும்புகிதறாம் என்று 
ஆச்சரியப் டுகிதறன்; ஆனால் சில யார்  ிரச்சடனயில் நீங்கள் உள்ைன 
கிறிஸ்துவின் சுவிதசஷத்தில் புரட்ட தவண்டும். 8ஆனால் நாம், அல்லது 
வானத்திலிருந்து ஒரு தூதன், நாங்கள் உங்களுக்குப்  ிரசங்கித்த என்ன 
விட உங்களுக்கு தவறு எந்த ஸ்ததாத்திர த ாதிக்க கூட, அவன் 
ச ிக்கப் ட்டவனாயிருக்கக்கடவன். 9 நாங்கள் அதனால் இப்த ாது நான் 
மீண்டும் சசால்ல யாருக்கும் நீங்கள் ச ற்ற என்ன விட உங்களுக்கு 
தவறு எந்த ஸ்ததாத்திர உ ததசிக்கிறது என்றால் முன்னர் 
கூறியதுத ால, அவன் ச ிக்கப் ட்டவனாயிருக்கக்கடவன். (கலாத்தியர் 1: 

6-9) 
3 ஆகிலும், எப் டிதயா த ாகின்றரீ், அவரது மூலம் ஈவ் துதராகம்  ாம்பு 
என, உங்கள் மனதும் கிறிஸ்து என்று எைிடம இருந்து அைிக்கப் டலாம் 
வரு வர் அவர் நாங்கள்  ிரசங்கியாத தவசறாரு இதயசுடவப் 
 ிரசங்கித்தானானால் நீங்கள் ச றும் என்றால் அஞ்சுகின்றனர். 4,அல்லது 
நீங்கள் ச ற்றிராத தவசறாரு ஆவிடயயும், அல்லது நீங்கள் ஏற்று 
இல்டல இது தவறு ஒரு நற்சசய்தி - நீங்கள் நன்கு இடத டவக்க 
கூடும்! (2 சகாரிந்தியர் 11: 3-4) 

"மற்ற" மற்றும் "சவவ்தவறு," உண்டமயில் தவறான, நற்சசய்தி என்ன? 

தவறான சுவிதசஷத்டத  ல்தவறு  குதிகைில் உள்ைது. 



ச ாதுவாக, தவறான சுவிதசஷத்டத உங்களுக்குச் கடவுள் ஏற்க மற்றும் 
உண்டமயில் எனக்கு கடவுள் (: 21-23 மத்ததயு 7) என்றும் அதத தநரத்தில் 
அவரது வைியில் உண்டமயாக வாை முயற்சி இல்டல என்று நம் ிக்டக 
உள்ைது. அது இருக்க சுயநலமாக சார்ந்த முடனகிறது. 

ஏமாற்றி ஈவ்  ாம்பு கிட்டத்தட்ட 6000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு தவறான 
சுவிதசஷத்டத விை (ஆதியாகமம் 3) ஆகிய மனிதர்களுக்கு அவர்கள் கடவுள் 
விட நன்றாக சதரியும் மற்றும் தங்கடை நல்ல மற்றும் தீய முடிவு சசய்ய 
தவண்டும் என்று நம் ப் டுகிறது. ஆம், இதயசு வந்து, அவரது ச யர் அடிக்கடி 
 ல்தவறு தவறான இடணக்கப் ட்ட சுவிதசஷங்கள் மற்றும் இந்த 
சதாடர்கிறது மற்றும் இறுதி ஆண்டிகிறிஸ்ட் தநரம் சதாடரும் வருகிறது. 

இப்த ாது மீண்டும்  வுல் காலத்தில், தவறான சுவிதசஷத்டத அடிப் டடயில் 
உண்டம மற்றும்  ிடை ஒரு நாஸ்டிக் / மிஸ்டிக் கலடவ 
இருந்தது.நாஸ்டிஸவாதிகள் அடிப் டடயில் சிறப்பு அறிவு இரட்சிப் ின் 
உட் ட ஆன்மீக நுண்ணறிவு, அடடய என்ன ததடவ ஏற் ட்டது என்று 
நம் ப் டுகிறது.நாஸ்டிஸவாதிகள் எந்த குறிப் ிட்ட விடைவு என்ன சடத 
சசய்த இவர்கள் ஏைாவது நாள் சப் ாத்தின் த ான்ற விஷயங்கைில் 
 ணியவில்டல கடவுள் எதிர்க்கின்றனர் என நம்புகிதறன் 
எண்ணப் ட்டன. இத்தடகய ச ாய்யான தடலவர் ஒரு தூதர்  டீ்டர் 
எச்சரித்துள்ைனர் (: 18-21 அப்த ாஸ்தலர் 8) சீதமான், இருந்தது. 

ஆனால் அது எளிதானது அல்ல 
புதிய ஏற் ாட்டில்  ிலிப் கடவுள் இராச்சியம் கற்று என்று காட்டுகிறது: 

5 அப்ச ாழுது  ிலிப்பு சமாரியா  ட்டணம் த ாய், அவர்களுக்கு கிறிஸ்து 
அறிவிக்கப் டுகிறார். அவர் ததவனுடடய ராஜ்யத்டதக் குறித்துச் 
விஷயங்கடை த ாதித்தார் ... 12 அவர்கள்  ிலிப் நம் ப் டுகிறது ... 
(அப்த ாஸ்தலர் 8: 5,12). 

ஆனால் அது இடறயாட்சிக்கு எைிதானது அல்ல என்று இதயசு,  வுல், 

சீடர்கள் கற்று: 
24 அவன் மிகுந்த துக்கமடடந்தடத இதயசு ஆனார் என்று  ார்த்த த ாது, 

அவர், "அது ஒரு ஒட்டகம் ஒரு விட ஒரு ஊசி கண் வைியாக சசல்ல 
எைிதாக இருக்கும் ததவன்! 25 ராஜ்யத்தில்  ிரதவசிப் து சசல்வங்கடை 
இல்லாதவர்களுக்கு எவ்வைவு கடினமாக  ணக்காரன் ததவனுடடய 
ராஜ்யத்தில்  ிரதவசிப் து. " 
26 அடதக் தகட்டவர்கள் யார் அந்த " ின்னர் தசமிக்க முடியும் யார்?" 



27 ஆனால் அவர், "ஆண்கள் கூடாதடவகள் ததவனால் கூடும்" என்று 
கூறினார். (லூக்கா 18: 24-27) 

 ல துயரம் 22 "நாம் வைியாய்த் ராஜ்ஜியத்தில்  ிரதவசிக்க 

கடவுள் "(அப் 14:22). 
3 நாம், நீங்கள் எப்த ாதும் கடவுளுக்கு நன்றி, சதகாதரதர உங்கள் 
விசுவாசம் மிகவும் வைரும் ஏசனனில் அது, ச ாருத்தி உள்ைது என 
சசய் வர்கள், மற்றும் நீங்கள் அடனத்து ஒவ்சவாரு ஒரு காதல் 
ஒருவருக்சகாருவர் தநாக்கி ச ருகுகிறது, 4 எனதவ நாம் நம்டம 
சர்ச்சுகளுக்குள் நீங்கள் தற்ச ருடம என்று நீங்கள் சகிக்கிற சகல 
துன் ங்கைிலும் உ த்திரவங்கைிலும் ச ாறுடமடயயும் 
விசுவாசத்டதயும், 5 கடவுள் இது நீங்கள் கூட  ாதிக்கப் டுகின்றனர் இது 
ததவனுடடய ராஜ்யத்தில்,  ாத்திரசரன்சறண்ணப் டும் டிக்கு 
இருக்கலாம் என்று ததவன் நியாயமான தீர்ப்புச் சதைிவான 
ஆதாரங்கள், உள்ைது; 6 அது என் தால் கடவுள் நீதியாயிருக்கிறதத 
உ த்திரவம் கர்த்தராகிய இதயசு தமது வல்லடமயின் ததவடதகள் 
வானத்திலிருந்து சவைிப் டும்த ாது த ாது எங்களுடன்  தற்றமான 
ஓய்வு யார் யார்  ிரச்சடனயில் நீங்கள், 7 மற்றும் நீங்கள் சகாடுக்க 
அந்த, (: 3-7 2 சதசதலானிக்தகயர் 1) சகாண்டு திருப் ி சசலுத்த. 

சிரமத்தின் காரணமாக, ஒரு சிலர் மட்டுதம இப்த ாது இந்த வயதில், அது ஒரு 
 குதியாக இருக்க தவண்டும் (4-6:; தயாவான் 6:44 எ ிசரயர் 6 1-14 மத்ததயு 22) 

அடைத்து ததர்வு வருகின்றன. அந்த ட  ிள் காட்டுகிறது என மற்றவர்கள், 

 ின்னர் என்று இருக்க தவண்டும் "ஆவி தவறு சசய்த புரிதல் வரும், மற்றும் 
புகார் யார் தகாட் ாட்டட கற்று சகாள்கிதறன் அந்த" (ஏசாயா 29:24). 

பீட்டர் இராச்சிைம் கற்றுக் 
தூதர்  டீ்டர் ராஜ்யம் நித்திய இருந்தது, மற்றும் ததவனுடடய சுவிதசஷத்டத 
விடாமுயற்சியுடன் கீழ்ப் டிந்து அல்லது தீர்ப்பு இருக்க தவண்டும் தவண்டும் 
என்று என்று கற்று: 

11 எனதவ ஒரு நுடைவு எக்கச்சக்கமாக நம்முடடய கர்த்தரும் 
இரட்சகருமாகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் நித்திய ராஜ்யம் நீங்கள் 
வைங்கப் டும் தகட் ார்; 10 ஆடகயால், சதகாதரதர, இன்னும் 
விடாமுயற்சி உங்கள் அடைப்பு மற்றும் ததர்தல் உறுதி சசய்ய, நீங்கள் 
இடவகடைச் சசய்தால் நீங்கள் ஒருக்காலும் இடறிவிழுவதில்டல 
இருக்கும் (2 த துரு 1: 10-11). 



17 முடறயாக கடவுைின் ஆலயத்தில் சதாடங்கும் தீர்ப்பு வந்து 
விட்டது; அது முதல் எங்களுக்கு சதாடங்குகிறது என்றால், என்ன, 

ததவனுடடய சுவிதசஷத்டத கீழ்ப் டியாத அந்த முடிவில் இருக்கும்? (1 

த துரு 4:17). 

னபபிள் மற்றும் இராச்சிைம் கனடசி புத்தகங்கனள 
ட  ிள் "ததவன் அன் ாகதவ இருக்கிறார்" என்று கற்றுக்சகாடுக்கிறது (1 

தயாவான் 4: 8,16) இதயசு, ததவனின் (தயாவான் 1: 1,14) காதல் யார் ஒரு கிங் 
மற்றும் யாருடடய சட்டங்கள் ஆதரவு சாப் ிடுதவாமுன்னு கடவுள் -
இதுதான் இராச்சியம், சவறுப்பு இல்டல (காண் சவைிப் டுத்துதல் 22: 14-15). 

ட  ிைின் கடடசி புத்தகம் குறிப் ாக கடவுள் இராச்சியம் விவாதிக்கிறது. 
15 அப்ச ாழுது ஏைாவது ததவடத இனிக்கும்: அப்ச ாழுது, வானத்திலும் 
உரத்த குரல்கள், "இது உலகின் அரசாட்சி எங்கள் இடறவன் 
அவருடடய கிறிஸ்துவின் அரசாட்சி ஆக, அவர் சதாகாலங்கைிலும் 
அரசாளுவார்கள்!" (சவைிப் டுத்துதல் 11:15). 

இதயசு ராஜ்யம் ஆள்வாள்! ட  ிள், அவரது தடலப்புகைில் இரண்டு 
சவைிப் டுத்துகிறது: 

16 அவர் அவருடடய வஸ்திரம் மற்றும் அவரது சதாடடயில் ஒரு 
ச யர் உண்டு எழுதப் ட்ட: ராஜாதி கர்த்தர் (சவைிப் டுத்துதல் 19:16) 

ராஜா. 

ஆனால் இதயசு ஆள்வாள் ஒருவர் மட்டுதம? சவைிப் டுத்துதல் இருந்து இந்த 
 த்தியில் அறிவிப்பு: 

4 நான் சிம்மாசனத்தில்  ார்த்ததன், மற்றும் அவர்கள் மீது அமர்ந்து, 

மற்றும் தீர்ப்பு அவர்களுக்கு உறுதி சசய்யப் ட்டது.  ின்னர் நான் 
இதயசு அவர்கள் சாட்சி மற்றும் விலங்கு அல்லது அவரது  டத்டத 
வைி ாடு இல்டல என்று ததவனுடடய வார்த்டதடய சவட்டினார் 
வந்த, அவர்கைது தடலயில் அல்லது தங்கள் டககடை தனது 
அடடயாைத்டத ச ற்றது அந்த ஆத்மா  ார்த்ததன். அவர்கள் வாழ்ந்த 
ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் கிறிஸ்து 
அரசாண்டார்கள். . . 6 ஆசிர்வதிக்கப் ட்ட மற்றும் புனித முதல் 
உயிர்த்சதழுதல் கலந்து சகாண்ட அவர். இரண்டாவது மரணம் மீது 
எந்த அதிகாரமும் இல்டல (: 4,6 சவைிப் டுத்துதல் 20) உள்ைன, ஆனால் 
அவர்கள் கடவுள் மற்றும் கிறிஸ்துவின் பூசாரிகள் இருப் ார்கள், ஒரு 
ஆயிரம் ஆண்டுகள் அவடர அரசாளுவார்கள். 



உண்டம கிரிஸ்துவர் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கிறிஸ்துவுடன் ஆட்சி 
உயிர்த்சதழுப் ப் டுவார்கள்! ராஜ்யம் என்சறன்றும் நிடலத்திருக்கும் 
ஏசனன்றால் (சவைிப் டுத்துதல் 11:15), ஆனால் குறிப் ிட்ட அந்த ஆட்சி ஒதர 
ஒரு ஆயிரம் ஆண்டுகள் இருந்தது. நான் ராஜ்யம்-, உடல் ஆயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு, இறுதி, தமலும் ஆன்மீக, கட்ட எதிராக கட்ட முதல் கட்ட இந்த 
முன்னர் குறிப் ிட்டது ஏன் இந்த. 

ஒரு சில நிகழ்வுகள் ததவனுடடய ராஜ்யத்தின் ஆயிர மற்றும் இறுதிக் 
கட்டத்தில் இடடதய நிகழும் என சவைிப் டுத்தல் புத்தகத்டத 
 ட்டியலிடப் ட்டுள்ைது: 

7 இப்த ாது ஆயிரம் வருஷம் த ாது, அவரது சிடற 8 சாத்தான் 
சவைியிடப் ட்டது மற்றும் பூமியின் நான்கு மூடலகைிலும் இது 
நாடுகள் ஏமாற்ற சவைிதய த ாகலாம் தவண்டும், யஃஜூஜும், அவற்டற 
ஒன்றாக த ாரில் யாருடடய எண் என தசகரிக்க, கடற்கடர 
மணல். ... 11 அப்ச ாழுது, நான் ச ரிய சவள்டைச் சிங்காசனத்டதயும் 
அவடர, இது அமர்ந்து யார் யாருடடய முகத்டத விண்ணுலக இருந்து 
விட்டு தப் ி  ார்த்ததன். அங்தக அவர்கள். 12 எந்த இடத்தில் 
காணப் டவில்டல மற்றும் நான் இறந்த, சிறிய மற்றும் ச ரிய, கடவுள் 
முன் நின்று, மற்றும் புத்தகங்கள் திறக்கப் ட்ட  ார்த்ததன். மற்சறாரு 
புத்தகம், திறக்கப் ட்டது வாழ்க்டக புத்தகத்தில் இது. மற்றும் இறந்த 
புத்தகங்கைில் எழுதப் ட்ட விஷயங்கள் மூலம், தங்கள்  டடப்புகடை 
 டி தீர்மானித்தனர். 13 கடல் அதில் இருந்தன யார் இறந்த டகவிட்டார், 

மரணமும்  ாதாைமும் அவர்கள் இருந்த இறந்த 
ஒப்புக்சகாடுத்தார். அப்ச ாழுது அவர்கள் அவருடடய  டடப்புகடை  டி 
ஒவ்சவாரு ஒரு தீர்மானித்தனர். 14 அப்ச ாழுது மரணமும்  ாதாைமும் 
அக்கினிக் த ாடப் ட்டார்கள். இந்த இரண்டாவது மரணம் 15 யாடரயும் 
வாழ்க்டக புத்தகத்தில் எழுதப் ட்ட இல்டல தீ ஏரி மீது நடித்தார் 
(சவைிப் டுத்துதல் 20: 7-8, 11-15).. 

சவைிப் டுத்தல் புத்தகத்டத ஆயிரம் ஆண்டு ஆட்சி  ிறகு இரண்டாவது 
மரணம்  ிறகு வரும் ஒரு  ின்னர் கட்டத்தில் இருக்கும் என்று காட்டுகிறது: 

1 இப்த ாது நான் முதல் சசார்க்கம், ஒரு புதிய வானத்டதயும் புதிய 
பூமிடயயும் கண்தடன் மற்றும் முதல் பூமிடய விட்டு சசன்று 
விட்டனர்.தமலும் இன்னும் கடல் இருந்தது. 2 அப்ச ாழுது நான், ஜான், 

புனித நகரம், புதிய சஜருசதலம், அவரது கணவர். 3 அலங்கரிக்கப் ட்ட 
மணமகள் தயார் நான் என்று வானத்திலிருந்து ஒரு உரத்த குரல் 



 ார்த்ததன் கடவுள் இருந்து சசார்க்கம் இறங்கி வருவடதயும், " 

உண்டாயிருக்கும்; இததா, ததவனுடடய வாசஸ்தலமிருக்கிறது ஆண்கள், 

மற்றும் அவர் அவர்கடை வாசம் ண்ணி, அவர்கள் அவரது மக்கள் 
இருப் ார்கள் ததவன் தாதம அவர்களுடன் இருக்க மற்றும் 
அவர்களுக்குத் ததவனாயிருப்த ன் 4 அவர்களுடடய கண்ணரீ் 
யாடவயும் துடடத்துவிடுவார்.. இன்னும் மரணம், அல்லது துன் ம், 

அல்லது அழுவடத. அங்கு முன்னாள் ஒைிந்துவிடும் ஐந்து, இன்னும் 
வலி இருக்க தவண்டும். " (சவைிப் டுத்துதல் 21: 1-4) 

1 பின்பு அவர் என்னன ெவீத்தண்ணரீுள்ள சுத்தமான ேதி, படிக என 
கதளிவாக, நதவனுனடை சிங்காசனம் மற்றும் ஆட்டுக்குட்டிைானவரின் 
கதாடர்வதற்கு அதன் கதருவின் ேடுவில் காட்டிைது. 2, ேதிைின் 
இருபுறங்களிலும், வாழ்க்னக மரம் இருந்தது, இது, பன்னிரண்டு பழங்கள் 
கபற்றாள் ஒவ்கவாரு மாதமும் அந்தந்த மரம் அதனதன் கனினைக் 
ககாடுக்கும். அந்த விருட்சத்தின் இனலகள் ெனங்கள் 
குணப்படுத்தும். 3 இருந்தது மற்றும் அங்கு இல்னல சாபம் இருக்க 
நவண்டும், ஆனால் லாம்ப் கடவுள் மற்றும் சிம்மாசனத்தில் அது இருக்க 
நவண்டும், மற்றும் அவரது ஊழிைர்கள் அவனர பணிைாற்ற 
நவண்டும். 4 அவர்கள் தனது முகத்னத பார்க்க நவண்டும், மற்றும் 
அவருனடை ோமம் அவர்களுனடை கேற்றிகளில் இருக்கும்; 5 எந்த இரவு 
இருக்க நவண்டும்:. கடவுள் கடவுள் அவர்களுக்கு ஒளி ககாடுக்கிறது 
அவர்கள், சூரிைன் எந்த விளக்கு அல்லது ஒளி நவண்டும். அவர்கள் 
சதாகாலங்களிலும் அரசாளுவார்கள். (கவளிப்படுத்துதல் 22: 1-5) 

இந்த ஆட்சி, ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு  ிறகு இது, கடவுைின் ஊைியர்கள் 
அடங்கும் மற்றும் எப்த ாதும் நீடிக்கும் என்று கவனியுங்கள். இது 
 ரதலாகத்தில் தயாராக இருந்தது புனித நகரம், சசார்க்கம் விட்டு, கீதை 
பூமிக்கு வரும். இந்த கடவுள் இராச்சியம் இறுதி கட்டத்தில் ஆரம் ம். இனி 
துன் ம் அல்லது துயரத்டத ஒரு முடற! 

சாந்தகுணமுள்ைவர்கள் பூமியில் (மத்ததயு 5: 5) மரபுரிடமயாக மற்றும் 
அடனத்து விஷயங்கள் (சவைிப் டுத்துதல் 21: 7). கடவுைின் வைிகைில் 
சசயல் டுத்தப் டுகிறது தவண்டும், ஏசனனில், அது இருக்க இது புனித நகரம் 
உட் ட பூமியில், நன்றாக இருக்கும். என்று உணர: 

7 அவரது அரசாங்கம், சமாதான முடிதவ இருக்காது (ஏசாயா 9: 7). 



ததவனுடடய ராஜ்யம் இறுதி கட்டத்தில் அடனத்து கடவுளுடடய 
அரசாங்கம்  ின் ற்றி நடப்த ாம் என்று சதாடங்கிய  ிறகு சதைிவாக 
வைர்ச்சி இருக்கும். 

இந்த ஒரு மிக மகத்தான காலமாக இருக்கும்: 
9 ஆனால் அது எழுதப் ட்டுள்ைது: ". கண்  ார்க்கவில்டல, அல்லது காது 
தகட்டது, அன்றியும், கடவுள் அவடர தநசிக்கிதறன் அந்த தயார் சசய்து 
மனிதன் விஷயங்கடை இதயம் உள்ைிட்ட" 10 ஆனால் கடவுள் அவரது 
ஆவி மூலம் நமக்கு அவர்கடை சவைிப்  டுத்தினார் ( 1 சகாரிந்தியர் 2: 

9-10). 
அது அன்பு, சந்ததாஷம், மற்றும் நித்திய ஆறுதல் ஒரு தநரம். அது ஒரு 
அற்புதமான தநரம் இருக்கும்! 

நீங்கள் உங்கள்  குதியில் தவண்டும் இல்டலயா? 

5. புதிை ஏற்பாட்டில் கவளிநை ஆதாரங்கள் கற்று  
நதவனுனடை ராஜ்ைம் 
கிறிஸ்துவின் ஆரம்பகால நபராசிரிைர்கள் அவர்கள் கடவுள் ஒரு நேரடி 
இராச்சிைம் ேற்கசய்தி நபாதிக்க நவண்டும் என்று ேினனத்தார்களா? 
ஆம். 
 ல வருடங்களுக்கு முன்பு, வடக்கு கதராலினா  ல்கடலக்கைக த ராசிரியர் 
 ார்ட் விசாரடணக் ஒரு விரிவுடர, அவர் மீண்டும் மீண்டும், மற்றும் சரியாக, 

மிக இன்று கிரிஸ்துவர் கூறுவதிலும் த ாலல்லாமல், இதயசு மற்றும் அவரது 
ஆரம் கால சீடர்கள் கடவுளுடடய ராஜ்யம் அறிவித்தார் என்று 
வலியுறுத்தினார். கிறித்துவம் டாக்டர் விசாரடணக் ஒட்டுசமாத்த புரிதல் 
ததவனுடடய சதாடர்ந்து திருச்சட  என்று இருந்து முற்றிலும் 
மாறு ட்டுள்ைது என்றாலும், நாம் இதயசு தாதம  ிரகடனம் என்ன மற்றும் 
அவரது ஆதரவாைர்கள் மீது நம் ிக்டக ராஜ்யத்தின் சுவிதசஷத்டதப் 
ஒத்துக்சகாள்கிதறன் என்று. நாங்கள் தவண்டாம் இன்று கிரிஸ்துவர்  ல 
கூறினார் என்று ஒப்புக்சகாள்ைலாம் என்று புரிந்து சகாள்ை. 

பாதுகாக்கப்பட்ட மிகப் பழனமைான பிந்னதை புதிை ஏற்பாட்டில் எழுதுதல் 
மற்றும் கசாற்கபாழிவு 
, கிதரக்கம் நூல்கள் மற்றும் ஆங்கில சமாைிச யர்ப்புகள், 2 வது  திப்பு த க்கர் 
புத்தகங்கள், கிரன்ட் ர்யா ிட்ஸ்:.. ததவனுடடய ராஜ்யம் (த ாம்ஸ் 
சமகாவாட்  ண்டடய கிரிஸ்துவர் சசாற்ச ாைிவு அப்த ாஸ்தலப் "உயிர் 



தப் ியிருக்கலாம் என்று மிகப்  ைடமயான, முழு கிரிஸ்துவர்  ிரசங்கம்" 
என்று கூறப் ட்டாலும் என்ன ஒரு கணிசமான  குதி இருந்தது 2004,  . 
102). இந்த  ண்டடய கிரிஸ்துவர் சசாற்ச ாைிவு  ற்றி இந்த அறிக்டககடை 
சகாண்டுள்ைது: 

5: 5 தமலும் நீங்கள் சடத உலக எங்கள் தங்கிய முக்கியமற்ற 
நிடலயற்றதுமான என்று, சதகாதரர்கள் சதரியும், ஆனால் கிறிஸ்து 
வாக்குறுதி ச ரிய மற்றும் அைகான இருக்கிறது: ராஜ்யம் மற்றும் 
வாழ்க்டக நித்திய ஓய்வு. 

தமதல அறிக்டக ராஜ்யம் இப்த ாது இல்டல என் டத காட்டுகிறது, ஆனால் 
வந்து நித்திய இருக்கும். தமலும், இந்த  ண்டடய  ிரசங்கம் கூறுகிறது: 

6: 9 இப்த ாது இந்த த ான்றடவ கூட நீதிமான்கள் தங்கள் 
குைந்டதகடை காப் ாற்ற தங்கள் சசாந்த ஸாலி ான 
நற்சசயல்கடைச் வடகயிலும், இல்டல முடியும் என்றால், என்ன 
உறுதிடய நாம் நமது ஞானஸ்நானம் தூய, மாசில்லாத டவக்க 
தவறினால் ததவனுடடய ராஜ்யம் நுடையும் தவண்டும்? அல்லது யார் 
எங்கள் வைக்கறிஞர், நாங்கள்  ரிசுத்தமும் நீதியானதுமான  டடப்புகள் 
உள்ைது கண்டறியப் ட்டுள்ைது இல்டல என்றால் இருக்கும் 9: 

6 ஆடகயால், ஒருவர் மற்றவரிடம் அன்பு நாம் அடனவரும் 
ததவனுடடய ராஜ்யத்தில்  ிரதவசிப் து நாம் சசய்தவாம். 11:எனதவ, நாம் 
சதரிந்தால் 7 என்ன கடவுைின்  ார்டவயில் சரியானடத, நாம் 
அவருடடய அரசாங்கத்டதயும் நுடைய மற்றும் எந்த வாக்குறுதிகடை 
ச றும் "காது தகட்டு அன்றி கண்  ார்த்ததும் இல்டல கண்  ார்த்ததும் 
இல்டல மனிதனின் இதயம் கற் டன." 
12: என்  ிதாவின் ராஜ்யத்திதல வரும்; 6 அவர் கூறுகிறார்: 1 நாம் கடவுைின் 
ததான்றும் நாள் மட்டும் சதரியும் என் தால், காதல் மற்றும் நீதியின் 
ததவனுடடய ராஜ்யம், காத்திருக்க மணி மூலம் எனதவ மணி நாம் 12.. 

தமதல அறிக்டககள் நாம் இன்னும் கடவுள் இராச்சியம் நுடையவில்டல 
என்று, சரியான வாழ்க்டக மூலம் அந்த அன்ட  ததடவ காட்ட, மற்றும் அது 
நாளுக்குப்  ிறகு வரும் கடவுைின் ததான்றும், அதாவது இதயசு மீண்டும் 
திரும்புகிறார் உள்ைது. அது  ிதாவின் ராஜ்யத்திதல மற்றும் ராஜ்யம் தான் 
இதயசு அல்ல. 

அது கடவுள் தப் ிப் ிடைத்திருக்கின்றன என்று  ைடமயான 
சவைிப் டடயாக கிரிஸ்துவர்  ிரசங்கம் ததவனுடடய அதத இராச்சியம் 



கற்றுக்சகாடுக்கிறது என்று சிறப் ாக உள்ைது என்று புதிய ஏற் ாட்டில் 
கற்றுக்சகாடுக்கிறது மற்றும் சதாடர்ந்து சர்ச் ததவனுடடய இப்த ாது (அது 
கடவுள் ஒரு உண்டமயான சர்ச் இருந்து இருக்க முடியும் என்று சாத்தியம் 
கற்றுக்சகாடுக்கிறது ஆனால் கிதரக்கம் என் மட்டுப் டுத்தப் ட்ட அறிவு ஒரு 
உறுதியான அறிக்டக சசய்யும் டி) என் கட்டுப் டுத்தாது. 

இரண்டாம் நூற்றாண்டில் திருச்சனப தனலவர்கள் ராஜ்ைத்தின் 
சுவிநசஷத்னதப் 
இது ஆரம்  2-ம் நூற்றாண்டு  ா ிங்ஸ், தயாவான் சசவிதயற்கக் ச ாலிஸாரப் 

ஒரு நண் ர் மற்றும் தராமன் கத்ததாலிக்கர்கள் ஒரு துறவி என 
கருதப் டுகிறது, ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இராச்சியம் கற்று என்று 
குறிப் ிட்டார் தவண்டும். யூஸி ியஸும்  ா ிங்ஸ் கற்று என்று  திவு: 

... கிறிஸ்துவின் தனிப் ட்ட ஆட்சி இந்த பூமியில் அடமக்கப் டும் 
த ாது, மரித்ததாரிலிருந்து  ிறகு ஒரு புத்தாயிரம் இருக்கும். ( ா ிங்ஸ், 

ஆறாம் துண்டுகைால். தமலும் காண்க யூஸி ியஸும், சர்ச் வரலாறு 
புக்: 3 XXXIX, 12) 

 ா ிங்ஸ் இந்த மிகுதியான ஒரு காலமாக இருக்கும் என்று கற்று: 

அதத முடறயில், [அவர் கூறினார்] தகாதுடம மணியானது உற் த்தி 
என்று  த்து 

ஆயிரம் காதுகள் ஒவ்சவாரு காது  த்தாயிரம் தானியங்கள் தவண்டும் 
என்று, அந்த, மற்றும் ஒவ்சவாரு தானிய சதைிவான, தூய, சமல்லிய 
மாடவயும்  த்து  வுண்டுகள் விடைவிக்கும் என்று; மற்றும் 
ஆப் ிள்கள், மற்றும் விடதகள், மற்றும் புல் ஒத்த விகிதாச்சாரத்தில் 
உற் த்தி என்று;மற்றும் மனிதன் சரியான கீழ்ப் டியுங்கள். "அடனத்து 
விலங்குகள், மட்டும் பூமியின் தயாரிப்புகைில்  ின்னர் உணவு, 

சமாதானமும் கைிப்த ாடு ஆக தவண்டும் என்று, மற்றும் [சாட்சி 
சசவிதயற்கக் இருந்த  ா ிங்ஸ், ஒரு  ண்டடய மனிதன், 

எழுத்துப்பூர்வமாக இந்த விஷயங்கடை ஏற்கும் ஜான் மற்றும் 
ச ாலிஸாரப் ஒரு நண் ர், அவரது புத்தகங்கடை நான்காவது ம்; ஐந்து 
புத்தகங்கள் அவடர இடசயடமப் ில் ...] ( ா ிங்ஸ் துண்டுகைால், V) 

சகாரிந்தியர்  ிந்டதய புதிய ஏற் ாட்டில் கடிதத்தில் கூறப் ட்டுள்ைதாவது: 
42: 1-3 அப்த ாஸ்தலர்கள் கர்த்தராகிய இதயசு கிறிஸ்துவின் இருந்து 
எங்களுக்கு நற்சசய்தி ச ற்றார்; இதயசு கிறிஸ்து ததவனிடத்திலிருந்து 
அனுப் ப் ட்டது. எனதவ கிறிஸ்து கடவுள் இருந்து, மற்றும் 



அப்த ாஸ்தலர்கள் கிறிஸ்துவின் இருந்து உள்ைன. இருவரும் எனதவ 
நியமிக்கப் ட்ட ச ாருட்டு ததவனுடடய சித்தத்தின் டி 
வந்தது. கட்டடைடயப் ச ற்று ஆடகயால், நம்முடடய கர்த்தராகிய 
இதயசு கிறிஸ்துவின் உயிர்த்சதழுதல் மூலம் முழுடமயாக உறுதி 
 ரிசுத்த ஆவியின் முழு உத்திரவாதம் அைிக்க ததவனுடடய வார்த்டத 
உறுதி நிடலயில், அவர்கள் ததவனுடடய ராஜ்யத்டத வர தவண்டும் 
என்று நன்மாராயங் புறப் ட்டுப்த ானான். 

சிமிர்னாவில் என்ற ச ாலிஸாரப் ஜான் ஒரு சீடர் யார் ஒரு ஆரம்  
கிரிஸ்துவர் தடலவர், இருந்தது, அசல் அப்த ாஸ்தலருடடய கடந்த 
இறக்க. ச ாலிஸாரப் தகட்ச்.120-135 கி. ி. கற்றுக்சகாடுத்தார்: 

ஆசிர்வதிக்கப் ட்ட ஏடை, மற்றும் அவர்கைது ஐந்து நீதியினிமித்தம் 
துன் ப் டுகிறவர்கள் என்று அந்த, ததவனுடடய ராஜ்யம். (ச ாலிஸாரப். 

 ிலிப் ியர், அத்தியாயம் II கடிதம். ஆண்டி-  ிதாக்கள், சதாகுதி 
1 அசலக்சாண்டர் ரா ர்ட்ஸ் மற்றும் தஜம்ஸ் சடானால்ட்சன் சதாகுத்த. 
அசமரிக்க  திப்பு, 1885) 

 ின்னர், சதரிந்தும், "எதிராக ஒவ்சவாரு காமம் இருப் தால், அவருடடய 
கட்டடைடய மகிடமடயயும் ... அது சரி, அவர்கள் உலகில் உள்ைன 
என்று இச்டசகடை விட்டு துண்டித்து தவண்டும் என்று உள்ைது 
 ிரதயாஜனமில்டல நடக்க தவண்டும்" கடவுள் ஏைனம் இல்டல "என்று 
ஆவி "மற்றும்" தவசிமார்க்கத்தாரும், அல்லது ஆண் தன்டம அற்ற, 

அல்லது மனித சகாண்டு தங்கடை  ிடி ட்டால், ததவனுடடய 
ராஜ்யத்டதச் சுதந்தரிப் தில்டல "அல்லது விஷயங்கடை சீரற்ற 
மற்றும் தகுதிக்கு ஏற்றதாக சசய்தவாருக்கு. (அதத நூல்,  ாடம் V) 

அவர் தாதம கற் ித்த கூட, எங்களுக்கு  ின்னர்  யம் அவடனதய 
வணங்குங்கள், மற்றும் அடனத்து மரியாடதயுடன் நாம் நம்மிடத்தில் 
நற்சசய்தி த ாதித்தார் அப்த ாஸ்தலரும், கர்த்தருடடய வரும் முன்த  
அறிவித்த தீர்க்கதரிசிகள். (அதத நூல், அதிகாரம் VI) 

புதிய ஏற் ாட்டில் மற்றவர்கடை த ால், ச ாலிஸாரப் நீதியான, கட்டடையாகச் 
 ிதரக்கர்ஸ், ததவனுடடய ராஜ்யம் சுதந்தரித்துக்சகாள்ளுவார்கள் என்று 
கற் ித்தார். 

சதாடர்ந்து, ச ாலிஸாரப் மூலம் கற்று வருகின்றனர் கூறியது: 

அதற்கு அடுத்த ஓய்வுநாைில் அவர் கூறினார்; 'நீங்கள் என் புத்தியும், 

ததவனுடடய காதலிடய குைந்டதகள் தகளுங்கள். ஆயர்கள் கலந்து 



சகாண்டனர் த ாது நான் நீங்கள், இப்த ாது மீண்டும் நான் உங்களுக்கு 
அடனத்து மற்றும் கண்ணியத்டதக் இடறவன் ...கண்காணிப் கம் 
நீங்கள் வைியில் உங்கடையும் உங்கள் இதயங்கடை கீதை எடடயும் 
முடியாது, மீண்டும் நடக்க, மற்றும் நீங்கள் தயாராக 
இருங்கள் புத்திசயன்னசவனில், புதிய கட்டடைடய அவரது வருடகக்கு 
திடீசரன்று விடரவான மின்னல், தீ ச ரும் தீர்ப்பு, நித்திய ஜீவன், 

அவரது நிடலத்து ராஜ்யத்தின் சவைிப் டுகிறது காதல் மற்சறாரு 
தநாக்கி ஒன்று  ற்றிய. மற்றும் கடவுள் உங்களுக்கு கற்று யாடவயும், 

நீங்கள் ஏவப் ட்ட தவத எழுத்துக்கைில் ததட த ாது, கற் டனகடை 
நீங்கள் அைிக்கமுடியாத நிடலத்திருந்தால் என்று, உங்கள் 
இருதயங்கைின் மீது  ரிசுத்த ஆவியின் த னா சகாண்டு சசதுக்கு 
சதரியும். ' (ச ாலிஸாரப் வாழ்க்டக,  ாடம் 24. தஜ. ி, அப்த ாஸ்தலப், 

சதாகுதி. 3.2, 1889,  க். 488-506) 

கடவுள் தடலவர், தகட்ச் ஒரு சர்ச் இருந்த சர்டத என்ற தமலிட்ட. 170 கி. ி., 
கற்று: 

புதிய ஸ்ததாத்திர  ைடமயான சவைியிட்டது உண்டமயில் சட்டம், 

இரண்டு சீதயான் எருசதலமிலிருந்து ஒன்றாக 
புறப் டுகிற; கற் டனக்கும் கருடண ல் சவைியிடப் ட்ட மற்றும் 
முடிக்கப் ட்ட உற் த்தியில் வடக, மற்றும் மகன் ஆட்டுக்குட்டி, மற்றும் 
ஒரு மனிதன் ஆடுகடை, மற்றும் கடவுள் மனிதன் ... 

சுவிதசஷத்டத சட்டம் மற்றும் அதன் விைக்கம் ஆனார் 

பூர்த்தி, ததவாலயத்தில் சத்திய கைஞ்சியத்தில் மாறியது த ாது ... 

இது எங்களுக்கு அடிடமத்தனத்திலிருந்து சுதந்திரம் ஒரு, இருைில் 
இருந்து ஒைிடய ஒரு மரணத்திலிருந்து வாழ்வில், 

சகாடுங்தகான்டமக்கு ஒரு நிரந்தரமான ராஜ்யம் ஒப்புக்சகாடுத்தார் 
என்று ஒன்று உள்ைது. (. தமலிட்ட அருதைாடச  ஸ்கா வசனங்கள் 7,40, 

இருந்து 68 சமாைிச யர்ப்பு:.. ஆன்டலன் இடறயியல் ஜர்னல் 
http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

இவ்வாறு, ததவனுடடய ராஜ்யம் நித்திய ஏதாவது, மற்றும் சவறுமதன 
தற்த ாடதய கிரிஸ்துவர் அல்லது கத்ததாலிக்க திருச்சட  இருக்க 
தவண்டும் என்று கடவுளுடடய சட்டத்டத தசர்க்கப் ட்டுள்ைது. 

மற்சறாரு மத்திய  ிற் குதியில் இரண்டாம் நூற்றாண்டு எழுத்து ராஜ்யம் 
தநாக்குமாறு மக்கடைத் அறிவுடர கூறுகிறார்: 



ஆடகயால், நீங்கள் இனி அல்லது  ின்தனாக்கி இருக்கும், ஆனால் 
விருப் த்துடன் ததவனுடடய ராஜ்யத்தின் சுவிதசஷத்டதப் 
அணுகுமுடற எவனும். (தராமன் கிைசமண்ட். அங்கீகாரங்களும், புத்தக 
எக்ஸ், அத்தியாயம் XLV. ஆண்டி- தந்டதயர் எடுக்கப் ட்டது, சதாகுதி 8. 

அசலக்சாண்டர் ரா ர்ட்ஸ் மற்றும் தஜம்ஸ் சடானால்ட்சன் எடிட் 
சசய்யப் ட்டது. அசமரிக்க  திப்பு, 1886) 

தமலும், அடத சவைிப் டடயாக உண்டம ததவாலயத்தில் ஒருவரால் 
எழுதப் ட்ட இல்டல என்றும், மத்திய இரண்டாவது நூற்றாண்டில் எழுத்து 

சஷப் ர்ட் தரா ர்ட்ஸின் & சடானால்ட்சன் சவைிப் ாடு "ததவனுடடய ராஜ்யம்" 
 தினான்கு முடற  யன் டுத்துகிறது மூலம் சமாைிச யர்ப்புஎன்ற தடலப் ில். 

உண்டம கிரிஸ்துவர், மற்றும் கூட  ல மட்டும் கூறுவதிலும் கிறிஸ்து, 

இரண்டாம் நூற்றாண்டில் ததவனுடடய ராஜ்யம்  ற்றி ஓரைவு 
சதரிந்திருந்தது. 

கத்ததாலிக்க மற்றும் கிைக்கு மரபுவைி துறவி இதரனியஸ் உயிர்த்சதழுந்த 
 ிறகு, கிரிஸ்துவர் இடறயாட்சிக்கு என்று புரிந்து. அவர் எழுதிய, தகட்ச் 
கவனியுங்கள். 180 கி. ி.: 

அத்தடகய அவர்கடை சதாடர்ந்து ஞானஸ்நானம் அவடர 
வைங்கப் ட்டது யார்  ரிசுத்த ஆவியானவர், நிடலத்திருக்கிறார் இருந்து, 

நம் ப் டுகிறது, தமலும் அவர் உண்டம மற்றும்  ரிசுத்தம், நீதி மற்றும் 
ச ாறுடமயாய் நடந்து இருந்தால், ரிசீவர் தக்கடவத்துக்சகாள்ைப் டும் 
அந்த மாநில உள்ைது. இந்த ஆத்துமா உடல் ஆன்மா மீண்டும்,  ரிசுத்த 
ஆவியின் ஆற்றல் மூலம், வருவது ச ற்று, மற்றும் அடத இடணந்து 
ததவனுடடய ராஜ்யம்  ிரதவசித்து, நம் ிக்டக என்று அவர்கள் ஒரு 
உயிர்த்சதழுதல் உள்ைது. ... தமக்மில்லன்: (இதரனியஸ், சசயின்ட், 

லிதயான்  ிஷப் ஆர்தமனியன் இருந்து ஆர்மிதடஜ் ரா ின்சன் 
அப்த ாஸ்தலிக்க அறிவிக்கும் ஆர்ப் ாட்டம், அத்தியாயம் 42. சவல்ஸ், 

தசாமர்சசட், அக் 1879 கிறிஸ்தவ அறிவு ஊக்குவித்து நியூயார்க் 
சமுதாயத்தில் சவைியிடப் ட்ட சமாைி ச யர்க்கப் ட்டது தகா, 1920). 

இரண்டாம், மூன்றாம் நூற்றாண்டுகளில் உள்ள சிக்கல்கள் 
அதன் ஏற்பு த ாதிலும், இரண்டாம் நூற்றாண்டில், மார்சிதயான் என்ற ஒரு 
எதிர்ப்பு சட்டம் விசுவாச துதராக தடலவர் வடர உயர்ந்தது. மார்சிதயான் 
கடவுள் சட்டம், ஓய்வு மற்றும் கடவுள் தநரடி இராச்சியம் எதிராக கற்று. அவர் 
ச ாலிஸாரப் மற்றும்  லர் கண்டனம் சசய்யப் ட்டது என்றாலும், அவர் சில 



தநரம் தராமாபுரி திருச்சட  சதாடர்பு இருந்தது மற்றும் அங்கு சசல்வாக்கு 
தவண்டும் த ால் ததான்றியது. 

இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாம் நூற்றாண்டுகைில், அல்தலதகாரிஸ்ட்ஸ் 

அசலக்சாண்டிரியா (எகிப்து) இல் நிறுவப் ட்ட வருகிறது.  ல 
அல்தலதகாரிஸ்ட்ஸ் ராஜ்யம் தகாட் ாட்டட எதிர்த்தார். அந்த 
அல்தலதகாரிஸ்ட்ஸ் சில  ற்றி அறிக்டக அறிவிப்பு: 

டடதயாடனசியஸ் அசலக்ஸாண்டிரியா ஒரு உன்னத மற்றும் 
 ணக்கார த கன் குடும் த்தின்  ிறப்பு, மற்றும் அவர்கைின் 
தத்துவங்கடைக் இருந்தது. அவர் அசலக்ஸாண்டிரியா மடறக்கல்வி 
 ள்ைி ச ாறுப் ான சவற்றி யாருக்கு ஆரிசகன், ஒரு மாணவர் ஆக 
த கன்  ள்ைிகள் விட்டு ... 

கிைசமண்ட், ஆரிசகன், மற்றும் நாஸ்டிக்  ள்ைி தங்கள் அைகுமிக்க 
மற்றும் மடறகுறியடீான விைக்கங்கள் புனித முன்கணிப்புகைிலிருந்து 
தகாட் ாடுகடைக் சகடுப் தற்கு ... அவர்கள் ச யர் தங்கடை ச ற்று 
"அல்தலதகாரிஸ்ட்ஸ்." நித ாஸ்  கிரங்கமாக அல்தலதகாரிஸ்ட்ஸ் 

த ாரிட்டது, மற்றும் கிறிஸ்து ஒரு ஆட்சி இருக்கும் என்று 
 ராமரிக்கப் டுகிறது பூமியில் ... 

டடதயாடனசியஸ் நித ாஸ்  ின் ற்று வர்கள் தர்க்கம், மற்றும் அவரது 
கணக்கு மூலம் ... "த ான்ற விஷயங்கடை அது ஒரு அரசு இப்த ாது 
ததவனுடடய ராஜ்யத்தில் உள்ைது." இந்த ததவாலயங்கைில் 
தற்த ாடதய நிடலயில் இருக்கும் ததவனுடடய ராஜ்யத்தின் முதல் 
குறிப்பும் இல்டல ... 

நித ாஸ்  ரதலாகராஜ்யம் என் து உவமானமானது அல்ல, ஆனால் 
நித்தியஜீவனுக்தகதுவாக உயிர்த்சதழுதல் நம்முடடய கர்த்தராகிய 
தநரடி ராஜ்யம் என்று காண் ித்து, அவர்கைின்  ிடை அதட்டினார் ... 

எனதவ தற்த ாடதய நிடலகள் வந்து ராஜ்யத்தின் தயாசடன 
கர்ப் வதியாகி எகிப்தில் அல்தலதகாரிஸ்ட்ஸ் என்ற நாஸ்டிக்  ள்ைி 
உருவாதனன், கி. ி. 200 முதல் 250, த ரரசின் ஆயர்கள் முன் ஒரு முழு 
நூற்றாண்டு அரியடண வசிப் வர்கைின் கருதப் ட்டு வந்தது ... 

கிைசமண்ட் இடறவனின் உண்டமயான மன அறிவு ஒரு மாநில 
ததவனுடடய ராஜ்யத்டத தயாசடன கர்ப் வதியாகி. ஆரஜன் 
ஆவிக்குரிய அர்த்தத்டத தவதாகமத்தின் சவற்று கடிதம் ஒைிந்து அது 
முன்னும்  ின்னுமாக அடமக்க. (வார்டு, ச ன்றி டானா ராஜ்யத்தின் 



சுவிதசஷத்டதப்:.. இந்த உலக ஒரு ராஜ்யம்; இந்த உலகத்தில் இல்டல; 

ஆனால்,  ரதலாக நாடு, கியாம சடட் இருந்து சகலத்டதயும் 
கிைாக்ஸ்டனால் மூலம் சதான்னிடலமீட்புக்காகப், வா 1870,  க். 124-125) 

இவ்வாறு,  ிஷப் நித ாஸ் ததவனுடடய ராஜ்ய நற்சசய்திடய கற்று த ாது, 

அல்தலதகாரிஸ்ட்ஸ் அது ஒரு தவறான, குடறவான எழுத்தியல், புரிந்து 
சகாண்டு வர முயற்சித்தது. எராப்த ாலியாவிலும்  ிஷப் அப்ச ாலினாரிசுநீர் 
அதத தநரம்  ற்றி அல்தலதகாரிஸ்ட்ஸ்  ிடைகள் த ாராட 
முயன்றார். உண்டமயிதலதய கடவுைின் சர்ச் இருப் வர்கள் வரலாறு 
முழுவதும் கடவுள் என்ற சசால்லின் ராஜ்ய சத்தியத்டத நின்றார். 

கெர்பர்ட் டபிள்யூ ஆம்ஸ்ட்ராங், ராஜ்ைத்தின் சுவிநசஷத்னதப் கற்றுக் 
பிளஸ் 
20 ஆம் நூற்றாண்டின்  ிற் குதியில் ச ர் ர்ட் ட ிள்யூ ஆம்ஸ்ட்ராங் எழுதினார்: 

அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சுவிதசஷத்டதப் தள்ைிவிட்டதால். . . , உலக 
அதன் இடத்தில் தவறு ஏதாவது  திலாக இருந்தது. மனித இதயங்கைில் 
ஒரு நல்ல உணர்டவ - - அவர்கள் ஒரு கள்ை கண்டு ிடித்தல் 
இருந்தது எனதவ நாம் சவறுமதன ஒரு அைகான மிகச் 
சாதாரணமானது த சப் டும் ததவனுடடய 
ராஜ்யம் தகட்தடன்! ஐம்புலன்கடையும், உண்டமயற்ற எதுவும் அடத 
குடறக்கும்! மற்றவர்கள் "சர்ச்" ராஜ்யம் என்று தவறாக  ிரதிநிதித்துவம் 
தவண்டும். . . கிறிஸ்துவுக்கு முன் 600 ஆண்டுகள் வாழ்ந்த தானிதயல் 
தீர்க்கதரிசி, ததவனுடடய ராஜ்யம் ஒரு உண்டமயான இராச்சியம் 
என்று சதரியும், - ஒரு அரசாங்கம் பூமியில் எழுத்தியல் மக்கள் மீது 
ஆளும். . . 

இங்தக. . . ராஜ்யதம என்னசவனில் கடவுைின் விைக்கம் இது: "அந்த 
ராஜாக்கைின் ... நாட்கைில்" - அடத இங்தக,  த்து கால்விரல்கள் த சும் 
இரும்பு மற்றும் உடடயக்கூடிய கைிமண் ஒரு  குதியாக 
உள்ைது. இந்த, தானிதயல் 7, மற்றும் சவைிப் டுத்துதல் 13 மற்றும் 17 

தீர்க்கதரிசனம் இடணப் தன் மூலம், ஐதராப் ா புதிய அசமரிக்கா 
இப்ச ாழுது உருவாக்கும் என்று குறிப் ிடுகிறார். . . உங்கள் கண்கள் 
முன்!  டைய தராமானிய த ரரசின் உயிர்த்சதை தவண்டும்: 
சவைிப் டுத்துதல் 17:12 அது (8 சவைி 17)  த்து அரசர்கள் அல்லது 
அரசாட்சி சதாைிற்சங்க இருக்க தவண்டும் என்று சவற்று விவரம் 
உள்ைது. . . 



கிறிஸ்து வரும் த ாது, அவர், ராஜாக்கைின் வருகிற ராஜா ஆளும் முழு 
பூமியில் (சவைி 19: 11-16) உள்ைது; மற்றும் அவரது -- இராச்சியம் 
கடவுள் தடனியல் --, இந்த உலக அரசாட்சி சாப் ிட 
தவண்டும். சவைிப் டுத்துதல் 11:15 இந்த வார்த்டதகடை அது கூறுகிறது: 
"இந்த உலகின் அரசாட்சி எங்கள் இடறவன் அரசாட்சி ஆக, அவருடடய 
கிறிஸ்துவின்: மற்றும் அவர் சதாகாலங்கைிலும் அரசாளுவார்கள்"! இந்த 
ததவனுடடய ராஜ்யம். ஆம், மற்றும் கூட அசமரிக்கா மற்றும் 
 ிரிட்டிஷ் நாடுகள் - இது நடப்பு அரசாங்கங்கள் இறுதியில் 
உள்ைது. பூமி முழுவடதயும் கர்த்தராகிய இதயசு கிறிஸ்து,  ின்னர் 
ராஜாக்கைின் ராஜாவின் - அரசாங்கங்கள் -  ின்னர் அவர்கள் 
ராஜ்யங்கள் என்றார். இந்த ராஜ்யதம ஒரு தநரடி அரசாங்கம் என் டத 
முற்றிலும் சவற்று உண்டமடய. கூட கல்ததயன் த ரரசு ஒரு ராஜ்ய 
இருந்தது - தராமானிய த ரரசின் ஒரு ராஜ்ய த ாலதவ - எனதவ 
இராச்சியம் கடவுள் அரசாங்கம் ஆகும். இது உலகின் நாடுகைின் 
அரசாங்கப் எடுத்துக் சகாள்கிறார். ஒரு ஆட்சியாைர் - இதயசு கிறிஸ்து 
ஒரு ராஜா என  ிறந்தார்! . . . 

அதத இதயசு கிறிஸ்து 1,900 க்கும் அதிகமான ஆண்டுகளுக்கு முன்பு 
மடலகள் மற்றும் புனித மடன  ள்ைத்தாக்குகள் எருசதலமின் 
வதீிகைிலும் மீது நடந்து திரும்  வருகிறது. அவர் மீண்டும் வருவார்கள் 
என்று கூறப் டுகிறது. அவர் சிலுடவயில் அடறயப் ட்ட  ின்னர், 

கடவுள் மூன்று நாட்கள் மூன்று இரவுகள்  ின்னர் அவடர 
மரித்ததாரிலிருந்து எழுப் ினார் (. மாட் 12:40; அப்த ாஸ்தலர் 2:32; நான் 
சகாரி 15: 3-4.). அவர் எனக்கு கடவுள் அரியடண ஏறினார். அரசு 
அண்டத்தின் தடலடமயகம் (:; எ ி 1: 9-11. அப்த ாஸ்தலர் 1 3; 8: 1; 10:12; 

சவைி 3:21). 

"நாட்டின்" - - அவர் எனக்கு கடவுள் அரியடண சசன்ற கடத, 

" ிரபுவின்" ஆகும் அடனத்து நாடுகள் மீது அரசர்கைின் கிங் த ான்ற 
தவண்டும்,  ின்னர் பூமிக்கு திரும்  (லூக்கா 19: 12-27 ). 

மீண்டும், அவர் "எல்லாவற்டறயும் சதான்னிடலமீட்புக்காகப் முடற" 
வடர  ரதலாகத்திலிருக்கிற (அப்த ாஸ்தலர் 3: 19-

21). சீரடமத்தல்முன்னாள் நிடல அல்லது நிடலடம 
மீட்டடமக்கப் டுகின்றன அர்த்தம். இந்த வைக்கில், பூமியில் 
கடவுளுடடய அரசாங்கத்தின் நிடலக்கு, இதனால், உலக அடமதி, 
மற்றும் கற் னாவாத நிடலடமகள் மீட்கலாம். 



இன்டறய உலக சகாந்தைிப்பு, ச ருகும் த ார்கள் மற்றும் சண்டடகள் 
உலக  ிரச்சடனயில் கடவுள் தடலயடீு சசய்தால் ஒைிய, எந்த மனித 
சடத உயிதராதட தவண்டும், என்று ச ரிய (மத். 24:22) உச்சக்கட்டம் 
தவண்டும். தாமதம் இந்த தகாைிடன இருந்து அடனத்து வாழ்க்டக 
சவடித்தல் விடைவிக்கும் த ாது அதன் மிக உச்சக்கட்டத்தில் இதயசு 
கிறிஸ்து திரும்  தவண்டும். இந்த தநரத்தில் அவர் சதய்வகீ கடவுள் 
என வரும். அவர் அடனத்து சக்தி மற்றும்  ிர ஞ்சம்-ஆளும் 
 டடப் ாைர் மகிடம வருகிறது. (மத் 24:30;.. 25:31) அவர் "ராஜாதி ராஜா, 

மற்றும்  ிரபுக்கைின் இடறவன்" என வரும் (சவைி 19:16), சூப் ர் 
அரசாங்கம் உலக நிறுவ மற்றும் இரும்பு ஒரு தடி அடனத்து 
நாடுகைின் "ஆட்சி சசய்ய "(சவைி 19:15; 12: 5). . . 

கிறிஸ்து வரநவற்கப்படாத? 

ஆனால் சந்ததாஷத்ததாதட மனித கத்தி, மற்றும் சவறிசகாண்ட 
எக்ஸ்டஸி மற்றும் உற்சாகம் அவடர வரதவற்க -  ாரம் ரிய 
கிறித்துவம் என்ற கூட ததவாலயங்கைில்? 

அவர்கள் சசய்ய மாட்டார்கள்! அவர் ஆண்டிகிறிஸ்ட் என்று அவர்கள் 
ஏமாற்றி விட்டாய்,: சாத்தானின் ச ாய்யான ஊைியர்கள் (13-15. 

இரண்டாம் சகா 11) ஏசனனில், அவர்கள் நம்புவார்கள். அவர் வருடகயில் 
(11:18 சகாண்டு சவைி 11:15) ததவாலயங்கள் மற்றும் நாடுகள் தகா ம் 
இருக்கும், மற்றும் இராணுவ  டடகள் உண்டமயில் அவடர அைிக்க 
த ாராட (சவைி 17:14) முயற்சிக்கும்! 

ஜாதிகளும் எருசதலமிதல (. சகரியா 14: 1-2) மணிக்கு த ார்முடனக்கு 
சகாண்டு, வரும் மூன்றாம் உலக த ார் கைமாகவும் த ாரில் ஈடு ட்டு 
வரும்  ின்னர் கிறிஸ்து திரும்  தவண்டும். இயற்டகக்கு சக்தி 
அவருக்கு எதிராக த ாராட தவண்டும் என்று (வச 3) "அந்த ஜாதிகடை 
எதிரான த ார்" என்று. அவர் அவர்கடை முற்றிலும் ததாற்கடிக்க 
தவண்டும் (சவைி 17:14)! சஜருசதலம் கிைக்தக "அவன் கால்கடை 
அந்நாைில், ஒலிவமடலயின்தமல் நிடலநிற்கும்" ஒரு மிக குறுகிய 
தூரத்தில் (சகரியா 14: 4).. (ஆம்ஸ்ட்ராங் எச்.ட ிள்யூ. காலங்கைின் மர்ம, 

1984) 
ட  ிள் இதயசு திரும்  தவண்டும் என்று, அவர் சவற்றி ச றுவார், இன்னும் 
 ல த ாராட தவண்டும் அறிவிக்கிறது 

அவனுக்கு எதிராக (சவைிப் டுத்துதல் 19:19).  ல கூறும் (ட  ிள் 
தீர்க்கதரிசனம் என்ற தவறான அடிப் டடயில், ஆனால், ஏசனனில் தவறான 



தீர்க்கதரிசிகள் மற்றும் உள்ளுணர்வு,  குதியைவு) இதயசு மீண்டும் திரும்  
இறுதி ஆண்டிகிறிஸ்ட் என்று! 

 ின்வரும் ச ர் ர்ட் ஆம்ஸ்ட்ராங் இருந்து, தமலும்: 

உண்டம மதம் - கடவுைின் உண்டம கடவுைின் அன்ட   ரிசுத்த 
ஆவியானவர் மூலம் அைித்தன சகாண்டு அதிகாரம் ... ததவன், இதயசு 
கிறிஸ்து சதரிந்தும் சந்ததாஷத்டத சசால்சலாணா - உண்டம 
சதரிந்தும் -! மற்றும் கடவுைின் சதய்வகீ அன்புக்கு ... 

கடவுைின் உண்டம திருச்சட யின் த ாதடனகள் சவறுமதன  ரிசுத்த 
ட  ிள் "ஒவ்சவாரு வார்த்டதயும் வாழ்க்டக" அந்த உள்ைன ... 

காதல் கடவுைின் வைி - ஆண்கள் "சகாடுக்க" வைி "கிடடக்கும்" 
 ாடதடய விட்டு திரும் ிவரும். 

ஒரு புதிய நாகரிகம் இப்த ாது த சலாம்  ிடியில் பூமி! (அதத நூல்) 

புதிய நாகரிகம் ததவனுடடய ராஜ்யம். புதிய நாகரிகம் வந்து காதல் 
அடிப் டடயாகக் என்று அறிவித்துக் என்ன ராஜ்யம் இதயசுவும் அவரது 
சீஷர்களும் கற் ித்த உண்டம சுவிதசஷத்டத அடனத்து  ற்றி ஒரு முக்கிய 
 குதியாக உள்ைது. என்று நாம் ததவனுடடய சதாடர்ந்து திருச்சட  த ாதிக்க 
என்று அதத விஷயம். 

ச ர் ர்ட் ஆம்ஸ்ட்ராங், இதயசு என் து மனித சமுதாயத்தில் த ாதிக்கிறார் 
என் டத உணர்ந்து 

அது கீழ்ப் டிய தவண்டும் நிடனக்கிறார்கள் கூட, வாழ்க்டக 'வைி சகாடுக்க', 

அன் ின் வைி நிராகரித்து விட்டது. ச ரும் ாலும் யாருதம ஒழுங்காக இதயசு 
கற் ித்தல் என்ன முக்கியத்துவம் புரிந்து சதரிகிறது. 
இநைசு மூலம் இரட்சிப்பின் ேற்கசய்தி பகுதிைாக உள்ளது 

இப்த ாது இந்த  டிக்க தவண்டும் என்று சில தீவிர ஒருதவடை 
இரட்சிப் ினால் இதயசுவின் மரணம் மற்றும்  ங்கு  ற்றி 
சதரியவில்டல. ஆமாம், அந்த புதிய ஏற் ாடு மற்றும் ச ர் ர்ட் ட ிள்யூ 
ஆம்ஸ்ட்ராங் இருவரும்  ற்றி எழுதியது என்று நற்சசய்தி  குதியாக 
உள்ைது. 

புதிய ஏற் ாட்டில் நற்சசய்தி இதயசு மூலம் இரட்சிப் ின் அடங்கும் 
காட்டுகிறது: 



16 நான் முதலில் கிதரக்கம் (தராமர் 1:16) க்கான யூதர் அடத 
விசுவாசிக்கிறவன் எவதனா இரட்சிப் ின் கடவுள் சக்தி, உள்ைது, 

கிறிஸ்துவின் சுவிதசஷத்டத சவட்கமாக இல்டல. 
4 ஆடகயால் அந்த சிதறி சகாண்டிருந்த  ிரசங்க எல்லா இடங்கைிலும் 
சசன்றார். 5 அப்ச ாழுது  ிலிப்ச ன் வன் சமாரியா  ட்டணம் சசன்று 
அவர்கடை கிறிஸ்து அறிவிக்கப் டுகிறார். ... 12 அதற்கு அவர்: 
ததவனுடடய ராஜ்யம் மற்றும் இதயசு கிறிஸ்துவின் ச யரால் 
சசய்திகடைசயல்லாம் த ாதித்தார் அவர்கள்  ிலிப் நம் ிக்டக சகாண்ட 
த ாது, இரண்டு ஆண்கள் மற்றும் ச ண்கள் ஞானஸ்நானம் 
ச ற்றார்கள்.... 25 அவர்கள் சாட்சியம் கர்த்தருடடய வசனத்டத 
த ாதித்தார் த ாது, அவர்கள் எருசதலமுக்கு, சமாரியருடடய அதநக 
கிராமங்கைில் சுவிதசஷத்டதப்  ிரசங்கித்து இப்த ாது கர்த்தருடடய 
தூதன் திரும் ினார். 26  ிலிப்ட  தநாக்கி ... 40  ிலிப் 
கண்டறியப் ட்டது. மற்றும் வைியாக, அவர் சசசரியா  ட்டணத்தில் 
வடர அடனத்து நகரங்கைிலும் த ாதித்தார். (அப்த ாஸ்தலர் 8: 

4,5,12,25,26,40) 
18 அவன் இதயசுடவயும் உயிர்சதழுதடலயும் அவர்களுக்கு 
 ிரசங்கம். (அப்த ாஸ்தலர் 17:18) 
30 அப்ச ாழுது  வுல் தனக்காக வாடடகக்கு வாங்கியிருந்த வடீ்டிதல 
இரண்டு வருஷமுழுதும் தங்கி, மற்றும் தன்டனப்  ார்க்க வந்த 
அடனத்து,31 நதவனுனடை ராஜ்ைம் பிரசங்கித்து, எல்லா நம் ிக்டக, 

யாரும் அவருக்கு ஒன்றின் மூலம் கர்த்தராகிை இநைசு கிறிஸ்துனவப் 
பற்றிை விஷைங்கனள கற்பித்தல் ச ற்றார். (அப்த ாஸ்தலர் 28: 30-31) 

 ிரசங்க இதயசு மற்றும் இராச்சியம் தசர்க்கப் ட்டுள்ைது என் டத 
கவனியுங்கள். துரதிர்ஷ்டவசமாக, ததவனுடடய ராஜ்ய நற்சசய்திடய ஒரு 
சரியான புரிதல் கிதரக்க-தராம திருச்சட கைின் த ாதடனகைில் இருந்து 
விடு ட்ட சகாள்ை முடனகிறது. 

உண்டமயில், எங்களுக்கு என்று த ரரசின் ஒரு அங்கமாக ஆக உதவ, கடவுள் 
மனிதர்கள் தநசித்ததன் 

அவர் நமக்காக உயிடரக் (: 16-17 தயாவான் 3) இதயசு அனுப் ப் டும் என்று 
மிகவும். 
ராஜ்ைத்தின் சுவிநசஷத்னதப் நவார்ல்ட் ேீட்ஸ் என்ன, ஆனால் ... 



ஆனால்  ல உலக தடலவர்கள், மத உட் ட, அது சமாதானத்டதயும் 
சு டீ்சத்டதயும் சகாண்டு வரும் என்று, மற்றும் ததவனுடடய ராஜ்யம் 
சர்வததச மனித ஒத்துடைப்பு இருக்கும் என்று நம்புகிதறன். அவர்கள் சில 
உலகியல் சவற்றிகள் தவண்டும், அதத தநரத்தில், அவர்கள் மட்டும் சவற்றி 
ச ற முடியாது, அவர்கைின் மனித முயற்சிகள் இறுதியில் இதயசு 
தம்முடடய ராஜ்யத்டத ஸ்தா ிக்கப் திரும்  வில்டல என்றால் அது 
வாழ்க்டக இயலாததாக்கி என்று புள்ைி பூமிடய சகாண்டுவரும். இந்த ஒரு 
தவறான நற்சசய்தி இருக்கிறது. 

உலகின்  ல ஒன்றாக 21-ஆம் நூற்றாண்டில் ஒரு புதிய உலக ஒழுங்டக டவத்து 
ஒரு அடர மத  ா ிதலானிய சர்வததச திட்டம் த ாட 
முயற்சி. இந்தசதாடர் சர்ச் ததவனுடடய அதன் சதாடக்கத்திலிருந்து 
கண்டனம் கண்டித்து சதாடர்ந்து திட்டமிட்டுள்ைது என்று ஒன்று 
உள்ைது. கிட்டத்தட்ட 6000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு (ஆதியாகமம் 3) தன்னுடடய 
நற்சசய்தியின் ஒரு  திப்பு விை ஏவாடை சாத்தான் ஏமாற்றி என் தால், 

மனிதர்களுக்கு அவர்கள் மற்றும் உலக சிறப் ாக சசய்யும் என்ன 
கடவுடைவிட அதிகம் சதரியும் என்று நம் ப் டுகிறது. 

ஒரு மத தடலவர் (ச ாய்யான தீர்க்கதரிசி என்று அடைக்கப் டும் இடணந்து, 

என்று அடைக்கப் டும்: ட  ிள்  டி, ஐதராப் ாவில் இது இராணுவ தடலவர் 
கலடவடய (1-10 வட கிங் என்று அடைக்கப் டும், தமலும் சவைிப் டுத்துதல் 
13  ஸீ்ட் என்று அடைக்கப் டுகிறது) எடுக்கும் இறுதி ஆண்டிகிறிஸ்ட் இரண்டு 
சகாம்புகள் சவைிப் டுத்துதல் 13  ஸீ்ட்: ஏழு மடலகள் நகரம் இருந்து 11-17) 

(சவைிப் டுத்துதல் 17: ஒரு ' ா ிதலானிய சகாண்டு வர தவண்டும் 9,18) 

(சவைிப் டுத்துதல் 17 & 18) உலக ஒழுங்கு. மனித குலத்தின் கிறிஸ்து திரும்  
மற்றும் அவருடடய ராஜ்யம் நிறுவுதல் ததடவ என்றாலும், உலகின்  ல 
இந்த சசய்திக்கு கவனம் சசலுத்த மாட்தடன், 21 ம் நூற்றாண்டு-அவர்கள் சதாடர்ந்து 
சாத்தானின் ச ாய்க் சுவிதசஷத்டத  ல்தவறு  திப்புகள் நம்  
தவண்டும். ஆனால், உலகம் சாட்சி ச றுவரீ்கள். 

இதயசு த ாதித்த நிடனவு: 
14 ராஜ்யத்தினுடடய இந்த சுவிதசஷத்டத அடனத்து நாடுகள் ஒரு 
சாட்சியாக அடனத்து உலக த ாதித்தார்,  ின்னர் முடிவு 
வரும். (மத்ததயு 24:14) 

ராஜ்யத்தின் சுவிதசஷத்டதப் ஒரு சாட்சியாக உலக சசன்றடடயும் என்று 
 ாருங்கள், அப்த ாது முடிவு வரும். 



இதற்குப்  ல காரணங்கள் உள்ைன. 

ஒதர கடவுள் (மத்ததயு 24:21 ல் சதாடங்க காட்டப் ட்டுள்ைது இது) மிகுந்த 
உ த்திரவம் சதாடங்கும்த ாது முன் உண்டம சுவிதசஷத்டத தகட்க உலக 
விரும்புகிறார். எனதவ ஸ்ததாத்திர சசய்தி ஒரு சாட்சி மற்றும் ஒரு 
எச்சரிக்டக ஆகும் (காண் எதசக்கிதயல் 3; ஆதமாஸ் 3: 7). 

மற்சறாரு சசய்தி சாராம்சம் தவறு ந ி, இறுதி ஆண்டிகிறிஸ்ட் தசர்த்து, 

உயரும்  ஸீ்ட், வட சக்தி கிங் காட்சிகள் மாறாக இருக்க தவண்டும் என்று 
ஆகிறது. அவர்கள் அடிப் டடயில் மனித முயற்சி மூலம் சமாதானத்டத 
சத்தியம், ஆனால் அது இறுதியில் (மத்ததயு 24:14) மற்றும் அைிவு 
வைிவகுக்கும் (காண் 1 சதசதலானிக்தகயர் 5: 3). 

அறிகுறிகள் மற்றும் அவற்றுடன் சதாடர்புடடய ச ாய் அதிசயங்கள், 

ஏசனனில் அதற்கு  திலாக சுவிதசஷத்டத சசய்தி (2 சதசதலானிக்தகயர் 2: 9), 

உலகின் மிக ச ாய் (9-12 2 சதசதலானிக்தகயர் 2) நம் ிக்டக ததர்வு 
சசய்யும். ஏசனனில் தராமன் கத்ததாலிக்கர்கள், கிைக்கு மரபுவைி, லூத்தரன்கள், 

மற்றவர்கள் ததவனுடடய ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இராச்சியம் முடறயற்ற 
கண்டனங்கடை,  ல தவறாக ததவனுடடய ராஜ்யத்தின் ஆயிர ஸ்ததாத்திர 
சசய்திடய ஆண்டிகிறிஸ்ட் சதாடர்புடடய தவறான நற்சசய்தி இருக்கிறது 
என்று கூறும். 

உண்டமயும்  ிலசடலி ின் கிரிஸ்துவர் (சவைிப் டுத்துதல் 3: 7-13) ராஜ்யத்தின் 
ஆயிர சுவிதசஷத்டதப்  ிரசங்கித்து அதத த ான்ற சில உலக தடலவர்கள் 
(விலங்கு மற்றும் தவறான தீர்க்கதரிசி உட் ட) வடர இருக்கும் என்ன உலக 
சசால்லி இருக்கும். 

அவர்கள் உலக சசய்தி சசால்லி  ஸீ்ட், வட சக்தி கிங், தவறு ந ி தசர்த்து, 

இறுதி ஆண்டிகிறிஸ்ட், இறுதியில் (தங்கள் கூட்டாைிகள் சிலடரக் தசர்த்து) 
அைித்து விடும் என்று ஆதரிக்க தவண்டும் அசமரிக்கா மற்றும் ஐக்கிய 
ராஜ்யம் ஆங்கிதலா-நாடுகள் , கனடா, ஆஸ்திதரலியா மற்றும் நியூசிலாந்து 
ஆகிய (தானிதயல் 11:39) அவர்கள் அதன்  ின்னர் விடரவில் ஒரு அரபு / 
இஸ்லாமிய கூட்டடமப்பு (தானிதயல் 11: 40-43) அைித்து விடும் என்று, த ய்கள் 
கருவிகைாக சசயல் ாடு (சவைிப் டுத்துதல் 16: 13-14), மற்றும் இறுதியில் 
திரும் ியதும் இதயசு கிறிஸ்து த ாராட தவண்டும் (சவைிப் டுத்துதல் 16:14; 

19: 19-20). உண்டமயும்  ிலசடலி ின்s (சவைிப் டுத்துதல் 3: 7-13) ஆயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு இராச்சியம் விடரவில் இருக்கும் என்று அறிவிக்கும் 
தவண்டும். இந்த வாய்ப்பு நிடறய ஊடக உருவாக்க மற்றும் மத்ததயு 24:14 

நிடறதவற்றம்  ங்கைிக்க முடியும். 



'ச ாய் சுவிதசஷத்டத  ிரகடனம் உலக தடலவர்கள் (கத்ததாலிக்க 
வடிவம் கூறும் ஒரு சமரசம் த ாப் ாண்டவர் இடணந்து ஐதராப் ாவில் தமல் 
தடலவர் அதநகமாக சில' புதிய 'வடக) த ான்ற என்று-அவர்கள் உலக என்ன 
கற்று சகாள்ை தவண்டும் மாட்தடன் அவர்கள் உண்டமயில் சாப் ிடுதவன் 
சசய்ய (மற்றும் கூட முதலில் அடத தங்கடை நம் வில்டல, காண் ஏசாயா 
10: 5-7). அவர்கள் மற்றும் / அல்லது அவர்கைது ஆதரவாைர்கள் கூட வாய்ப்பு 
த ாலியாக உண்டமயும்  ிலசடலி ின்s ஒரு வரும் கிறிஸ்துவுக்கு ஒரு 
தகாட் ாட்டட (மில்சலண்சணரியனிசம்)  ின் ற்றப் ட்டு என்று கற் ிக்க 
தவண்டும். (சவைிப் டுத்துதல் 12 29-35: 13-15 தானிதயல் 11) அடத அவர்கள், 

மற்றும் / அல்லது அவர்கைின் ஆதரவாைர்கடையும்  ிலசடலி ின் 

உண்டமயும்ததவனுடடய சதாடர்ந்து சர்ச் தநாக்கி என்று துன்புறுத்தல் 
தூண்டும் கண்டனங்கைாலுதம. அத்துடன் உண்டமயும்  ிலசடல் ியா 
 ாதுகாப் ிற்கு ஒரு தநரம்: (; 14-15 தடனியல் 11:31; தடனியல் 11:39 மத்ததயு 24 

மத்ததயு 24:21) இது இறுதியில்-மிகுந்த உ த்திரவம் சதாடங்கும்த ாது 
வைிவகுக்கும் கிரிஸ்துவர் (சவைிப் டுத்துதல் 3:10; 12: 14-16). 

கட்டுப் ாடு தவண்டும் விலங்கு மற்றும் தவறான தீர்க்கதரிசி  டட, 

ச ாருைாதார அச்சுறுத்தல், அறிகுறிகள், அதிசயங்கள், சகாடல, மற்றும்  ிற 
அழுத்தங்கள் (9-10:;:: 2 சதசதலானிக்தகயர் 2 14; தானிதயல் 7:25 16 10-17 

சவைிப் டுத்தல் 13) ச ாய் முயற்சி . கிரிஸ்துவர் தகட்க தவண்டும்: 
10 "எவ்வைவு காலம், ஆண்டவதர,  ரிசுத்த மற்றும் நீங்கள் தீர்ப்பு மற்றும் 
பூமியில் வாழ்கிறது அந்த மீது நம் இரத்த  ைிவாங்க வடர 
உண்டம?"(சவைிப் டுத்துதல் 6:10) 

காலம் முழுவதும், கடவுைின் மக்கள் "எவ்வைவு காலம் இதயசு திரும் ி 
வடர இருக்கும்?", ஆச்சரியப் ட்டனர் 

நாம் நாள் அல்லது ஒரு மணி தநரத்திற்கு சதரியாது த ாது, நாம் இதயசு  ல 
தவத அடிப் டடயாக சகாண்டு 21-ஆம் நூற்றாண்டில் திரும்  (ததவனுடடய 
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு நிறுவப் ட்டது இராச்சியம்) எதிர் ார்க்க (எ.கா. 
மத்ததயு 24: 4-34; சங்கீதம் 90: 4; ஓசியா 6: 2; லூக்கா 21: 7-36; எ ிசரயர் 1: 1-2; 4: 4,11; 

2 த துரு 3: 3-8; 1 சதசதலானிக்தகயர் 5: 4), நாம் இப்த ாது  ார்க்க இது சில 
 குதிகைில் நிடறதவறி வருகின்றன. 

இதயசு தடலயிட முடியாது என்றால், உலக அடனத்து வாழ்க்டக 
அைித்ததாம் தவண்டும்: 



 ின்னர் த ான்ற இந்த தநரத்தில் வடர உலக சதாடக்கத்தில் இருந்து 
இல்டல ச ரும் இன்னல்கள், அங்கு இருக்கும் 21, இல்டல, அல்லது 
எப்த ாதும் இருக்கும் 22 அந்த நாட்கைில் சுருக்கப் ட்டது என்று ஒைிய, 

எந்த தப் ிப்த ாவதில்டல. ஆனால் ததர்வு த ரால் அந்த நாட்கைில் 
சுருக்கப் ட்டது தவண்டும். (மத்ததயு 24: 21-22) 
29 அந்நாட்கைின் உ த்திரவம் முடிந்தவுடதன, சூரியன் அந்தகாரப் டும், 

சந்திரன் ஒைி சகாடுக்க மாட்தடன்; நட்சத்திரங்கள் வானத்திலிருந்து 
விழும், வானத்தின் சத்துவங்கள் அடசக்கப் டும். 30 அப்ச ாழுது 
மனுஷகுமாரன் அடடயாைம் வானத்தில் ததான்றும்,  ின்னர் பூமியின் 
அடனத்து  ைங்குடியினர் துக்கம் அனுஷ்டிக்க, மற்றும் அவர்கள் தமன் 
மகன்  ார்ப் ரீ்கள் சக்தி, ச ரும் ச ருடம. 31 வானத்தின் தமகங்கள் தமல் 
வருவடதயும் அவன் எக்காைம் ஒரு சிறந்த ஒலி தமது தூதர்கடை 
அனுப் ி,, வானத்தின் ஒரு முடன முதற்சகாண்டு மறுமுடனமட்டும் 
நாலு திடசகைிலுமிருந்து அவர்கள் ஒன்றாக அவரது ததர்வு 
தசர்ப்த ன். (மத்ததயு 24: 29-31) 

ததவனுடடய ராஜ்யம் உலக ததடவ என்ன இருக்கிறது. 

இராச்சிைம் தூதுவர்கள் 
ல் உங்கள்  ங்கு என்ன? 

இப்த ாது, நீங்கள் ஒரு உண்டமயான கிரிஸ்துவர் இருந்தால், நீங்கள் அடத 
ஒரு தூதராக இருக்க தவண்டும். அப்த ாஸ்தலன்  வுல் எழுதினார் 
கவனியுங்கள்: 

20 ஆன டியினாதல, நாம் கிறிஸ்துவின் தூதுவர்கைாய், கடவுதை எங்கள் 
மூலம் மன்றாடிதனன் தவண்டியிருக்கும்: நாங்கள் கடவுள் ஒப்புரவாகி, 
கிறிஸ்துவின் சார் ில் நாங்கள் மன்றாடுகிதறாம். (2 சகாரிந்தியர் 5:20) 
14, எனதவ ஸ்டாண்ட், உண்டமடய உங்கள் இடுப்பு கட்டிக்சகாண்டு 
நிடலயில் நீதி, 15 என்னும் மார்க்கவசத்டதயும் டவத்துப் மற்றும் 
உங்கள் சமாதானத்தின் நற்சசய்தி தயாரித்தல் நிடலயில்; நீங்கள் 
முடியும் எந்த நம் ிக்டக கவசம் எடுத்து, எல்லாவற்றிற்கும் 
தமலாக 16 இந்த முடிவுக்கு சகாண்டு கூர்டமயான இருப் து ஆவியில் 
அடனத்து சஜ த்திலும் எப்த ாதும்  ிரார்த்தடன 18; துன்மார்க்கர் 
அடனத்து உமிழும் ஈட்டிகள் தணிக்க 17 இரட்சிப் ின் ச ல்சமட், 

ததவனுடடய வார்த்டத இது ஆவி,  ட்டயத்டதயும் 
எடுத்துக்சகாள்ளுங்கள். அடனத்து - 19மற்றும் என்டன அடனத்து 



விடாமுயற்சி மற்றும் இரந்து, என்னசவன்றால் சவைிப் ாட்டு நான் என் 
வாடயத் திறந்து, எனக்கு சகாடுக்கப் டும் டதரியமாக நான் சங்கிலிகள் 
ஒரு தூதர் இருக்கிதறன், இதில் 20 நற்சசய்தி, மர்மம் அறியப் டுகிறது 
சசய்ய; என்று அது நான் த ச தவண்டும் என, டதரியமாக 
த சலாம். (எத சியர் 6: 14-20) 

என்ன தூதுவராக இருக்கிறார் சமரியம் சவப்ஸ்டர்  ின்வரும் வடரயடற 
உள்ைது?: 

1: ஒரு அதிகாரி தூதர்; குறிப்பாக: உயர்ந்த அந்தஸ்தில் தூதரக முகவர் 
ஒரு சிறப்பு மற்றும் ச ரும் ாலும் தற்காலிக தூதரக அலுவலர் தனது 
அல்லது தனது சசாந்த அரசாங்கம் அல்லது இடறயாண்டம வதிவிடப் 
 ிரதிநிதி என ஒரு சவைிநாட்டு அரசாங்கத்தின் அல்லது 
இடறயாண்டம அங்கீகாரம் அல்லது நியமிக்கப் ட்ட 

2 ஒரு: ஒரு அங்கீகரிக்கப் ட்ட  ிரதிநிதியாக அல்லது தூதர் 

நீங்கள் ஒரு உண்டமயான கிரிஸ்துவர் இருந்தால், நீங்கள் ஒரு அதிகாரி 
தூதர், கிறிஸ்து தான் இருக்கும்! அப்த ாஸ்தலன் த துரு எழுதினார் 
கவனியுங்கள்: 

9 ஆனால் ஒரு ததர்வு தடலமுடற, அரச குருக்கைின்,  ரிசுத்த 
ததசமாகவும், அவரது சசாந்த சிறப்பு மக்கள், நீங்கள் அவரது அற்புத 
சவைிச்சத்திற்கு இருைிலிருந்து நீங்கள் அடைத்தவடர புகடைக் 
சகாண்டு மிடகக்கும் உள்ைன; ஒரு முடற மட்டும் ஒரு மக்கள் 
யாவர் 10 ஆனால் இப்த ாது இப்த ாது, இரக்கம் ச றாதிருந்தவளுக்கு யார் 
ஆனால் ததவனுடடய மக்கள், இரக்கம் ச ற்றிருக்கிறதுத ால. (1 த துரு 
2: 9-10) 

கிரிஸ்துவர் என, நாம் ஒரு  ரிசுத்த ததசத்தின்  குதியாக இருக்க தவண்டும். 

எந்த ததசிய இப்த ாது  ரிசுத்தமானது? 

சரி, இந்த ராஜ்யங்கைின் நிச்சயமாக யாரும் உலக ஆனால் அவர்கள் 
இறுதியில் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் (சவைிப் டுத்துதல் 11:15) ஒரு  குதியாக 
இருக்க தவண்டும். இது கடவுைின் ததசம், புனித என்று அவருடடய ராஜ்யம். 

தூதுவர்கள் என, நாம் சாதாரணமாக இந்த உலக ததசங்கைின் தநரடி 
அரசியலில் ஈடு ட தவண்டாம். ஆனால் நாம் இப்த ாது வாழ்க்டக கடவுைின் 
வைியில் வாை உள்ைன. அவ்வாறு சசய்வதன் மூலம், நாம் நன்றாக ஏன் 
கடவுைின் வைிகடை தம்முடடய ராஜ்யத்தில் நாங்கள் அரசர்கள் மற்றும் 



பூசாரிகள் மற்றும் பூமியில் கிறிஸ்துவுடன் ஆட்சி முடியும் என்று, சிறந்த 
அறிய: 

5 அவரிடம் நம்டம தநசித்தார், தனது சசாந்த எங்கள்  ாவங்கடை 
நம்டம கழுவி யார் 

இரத்த, 6, அசமரிக்கா அவடர என்சறன்டறக்கும் மகிடம மற்றும் 
அரசாட்சி இருக்க, அவரது  ிதாவாகிய அரசர்கள் மற்றும் பூசாரிகள் 
சசய்துள்ைது. ஆசமன். (சவைிப் டுத்துதல் 1: 5-6) 
10 எங்களுக்கு அரசர்கள் மற்றும் பூசாரிகள் எங்கள் கடவுள் 
சசய்ததாம்; நாம் பூமியில் தமதலாங்கி நிற்கும். (சவைிப் டுத்துதல் 5:10) 

என்று ஒன்று எதிர்காலத்தில் அம்சம் கடவுைின் வைிகைில் நடந்து  ின்னர் 
சாவுக்தகதுவாகிய யார் அந்த கற் ித்தல் இருக்கும்: 

19 ஜனங்கள் எருசதலமிலுள்ை சீதயான் குடியிருக்கிற வரும்; நீ இனி 
அழுகிறார்கள். அவர் உன் கூக்குரலால் சத்தத்தால் நீங்கள் மிகவும் 
இரங்குவார்; அவர் அடத தகட்கும்த ாது, அதடன நீங்கள்  திலைிக்க 
தவண்டும். 20 கர்த்தர் இனி உங்களுக்குத் துன் த்தின் அப் த்டதயும், 

உ த்திரவத்தின் தண்ணடீரயும், சகாடுக்கிறது ஆயினும் உங்கள் 
ஆசிரியர்கள் ஒரு மூடலயில் சசன்றார் முடியாது என்றாலும், ஆனால் 
உங்கள் கண்கள், உங்கள் ஆசிரியர்கள் காண் ார்கள். 21 உங்கள் காதுகள் 
நீங்கள் வலது டக அல்லது த ாசதல்லாம் நீங்கள் இடது  க்கம் 
திரும்  திரும்  த ாசதல்லாம், உங்களுக்குப்  ின்னாதல சசால்லும் 
வார்த்டதடய தகட்க தவண்டும், என்று கூறி "வைி இதுதவ, இதிதல 
நடவுங்கள்,". (ஏசாயா 30: 19-21) 

என்று ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இராச்சியம் ஒரு தீர்க்கதரிசனம், இந்த வயதில் 
கிரிஸ்துவர் கற் ிக்க தயாராக தவண்டும் இருக்கும் த ாது: 

12 ... இந்த தநரத்தில் நீங்கள் ஆசிரியர்கள் இருக்க தவண்டும் (எ ிசரயர் 
5:12) மூலம் 
15 உங்கள் இருதயங்கைில் ததவனாகிய கர்த்தர்  ரிசுத்தப் டுத்தி: நீங்கள் 
சாந்தம் மற்றும்  யம் (1 த துரு 3:15, அப்ச ாழுது) உங்களுக்கு 
இருக்கிறது என்று நம் ிக்டக ஒரு காரணம் தகட்கிற எவனுக்கும் ஒரு 
 தில் சகாடுக்க எப்த ாதும் தயாராக இருக்க தவண்டும். 

ட  ிள் இன்னும் நம் ிக்டக கிரிஸ்துவர்  ல, சவறும் மிகுந்த உ த்திரவம் 
சதாடங்குவதற்கு முன் ாக,  ல அறிவுறுத்த தவண்டும் என்று காட்டுகிறது: 



33 புரிந்து சகாள்ளும்  ல அறிவுறுத்த தவண்டும் மக்கள் அந்த 
(தானிதயல் 11:33) 

எனதவ, கற்றல், கருடண மற்றும் அறிவு (2 த துரு 3:18) வைர்ந்து, நாம் 
இப்த ாது சசய்ய தவண்டும் ஒன்று உள்ைது. கடவுள் இராச்சியம் உங்கள் 
 ாத்திரம் ஒரு  குதியாக கற் ிக்க முடியும் என்று. தமலும் உண்டமயும், 

 ிலசடலி ின் (சவைிப் டுத்துதல் 3: 7-13) க்கான, கிரிஸ்துவர், இந்த ஆயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு இராச்சியம் (மத்ததயு 24:14) ஆரம் ிக்கப் டுவதற்கு முன்னர் 
முக்கியமான நற்சசய்தி சாட்சி ஆதரவு அடங்கும். 

ததவனுடடய ராஜ்யம் ஏற் டுத்திய  ிறகு, ததவனுடடய மக்கள் ஒரு 
தசதமடடந்த கிரகத்தில் மீட்க உதவும்  யன் டுத்தப் டும்: 

12 நீங்கள்  டைய  ாைான இடங்கைில் கட்டுவாதயா மத்தியில் இருந்து 
அந்த;  

நீங்கள்  ல தடலமுடறகைாக அடித்தைம் எழுப்புவார்; நீங்கள் என்று 
மீறி என்னப் டும், திருத்துகிறவன் குடியிருக்க தவண்டும். (ஏசாயா 58:12) 

இவ்வாறு, இந்த வயதில் கடவுைின் வைி வாழ்ந்த கடவுைின் மக்கள் மக்கள் 
நகரங்கைில் (மற்றும்  ிற இடங்கைில்) மீட்சியின் இந்த தநரத்தில் 
வாசமாயிருக்கத்தக்க அடத எைிதாக சசய்யும். உலக உண்டமயிதலதய ஒரு 
நல்ல இடத்தில் இருக்கும். நாம் இப்த ாது கிறிஸ்துவின் தூதுவர்கைாய் 
இருக்க தவண்டும், எனதவ நாங்கள் அவரது கிங்டம்  ணியாற்ற முடியும். 

உண்னம ேற்கசய்தி கசய்தி ட்ரான்ஸநபார்மடிநவ ஆகும் 

. இதயசு "நீங்கள் என் உ ததசத்தில் நிடலத்திருந்தால், நீங்கள் உண்டமயில் 
என் சீடர்கள் உள்ைனர் 32 நீங்கள் உண்டம சதரியும், மற்றும் உண்டமடய 
நீங்கள் இலவசமாக சசய்ய தவண்டும்" என்று கூறினார். (தயாவான் 8: 31-32) 

சுவிதசஷத்டத  ற்றிய உண்டமடய நீங்கள் அறிய .! மற்றும் கடவுள் 
இராச்சியம் உண்டம தீர்வு: ததவனுடடய ராஜ்யம் இந்த உலகத்தின் 
தவறான நம் ிக்டக சிக்கி நம்டம விடுவிக்கிறது நாம் டதரியமாக தவடல-
கடவுள் என்று திட்டம் ஒரு திட்டத்டத ஆதரிக்க முடியும் சாத்தான் தான் 
உலகின் (9 சவைிப் டுத்துதல் 12) ஏமாற்றிவிட்டாள். நாம் நிற்க மற்றும் 
உண்டம (காண் தயாவா 18:37) வக்காலத்து தவண்டும். 

ஸ்ததாத்திர சசய்தி தனிப் ட்ட இரட்சிப் ின்  ற்றி அதிகமாக 
உள்ைது. ததவனுடடய ராஜ்யத்தின் நற்சசய்திடய இந்த வயதில் ஒரு 
மாற்றியடமக்க தவண்டும்: 



2 இந்த உலகம் உறுதிப் டுத்தியுள்ைார் இல்டல, ஆனால் 
மறுரூ மாகுங்கள் 

உங்கள் மனதில் புதுப் ிக்கும், நீங்கள் கடவுள் என்று நல்ல மற்றும் 
ஏற்கத்தக்க மற்றும் சரியான சித்தம் இன்னசதன்று நிரூ ிக்க 
என்று. (தராமர் 12: 2) 

உண்டம கிரிஸ்துவர் கடவுள் மற்றும் மற்றவர்களுக்கு தசடவ சசய்ய 
மாற்றினார்: 

22 அடிடமகைாயிருந்ததாம், எல்லாவற்டறயும் உங்களுக்கு 
தடலடமகடை, மனுஷருக்குப்  ிரியமாயிருக்க விரும்புகிறவர்கைாகப் 
 ார்டவக்கு,, ததவனுக்குப்  யந்து கீழ்ப் டிய மாம்சத்தின் டி ஆண்கள் 
 ிரியமாயிருக்க என, ஆனால் இதயம் தநர்டமயும். 23 நீங்கள், அடத 
முழு மனதுடன், இடறவனிடமிருந்து உங்களுக்கு சுதந்தரத்தின்  ரிசு 
ச றும் என்று சதரிந்தும், 24 மனிதரிடம் அல்ல, கர்த்தருக்குக் மற்றும் 
என்ன சசய்தாலும்;நீங்கள் கர்த்தராகிய கிறிஸ்து 
 ரிமாறவும். (சகாதலாசசயர் 3: 22-24) 

28 எனதவ, நாம் அடசக்கமுடியாத முடியாது, இது ஒரு ராஜ்யத்டத 
ச றும் என் தால், எங்களுக்கு நாங்கள் மரியாடத மற்றும் ததவ  யம் 
 ிரியமாய் கடவுள்  ணியாற்ற கூடிய கருடண, சாப் ிடலாம். (எ ிசரயர் 
12:28) 

உண்டம கிரிஸ்துவர் உலக இருந்து வித்தியாசமாக வாை. நாம் உலகின் சரி 
எது தவறு என்ன தமதல கடவுளுடடய தராதரங்களுக்கு ஏற்க. அடத இந்த 
வயதில் கடவுைின் வைியில் வாை நம் ிக்டக எடுக்கும் என, நம் ிக்டக 
(எ ிசரயர் 10:38) வாை. (அப்த ாஸ்தலர் 9: 2; 19: 9, 24: 14,22) கிரிஸ்துவர் வாழ்க்டக 
அவர்கைின் முடறயில் புதிய ஏற் ாட்டில் "தவ" என்று குறிப் ிடப் டுகிறது 
என்று, அவர்கள் வசிக்கும் உலகம் மிகவும் வித்தியாசமாக 
கருதப் ட்டன.உலக சுயநலமாக, "சகய்ன் வைி" (யூதா 11) என்று வருகிறது 
என்ன சாத்தான் தான் ஸ்தவ கீழ் வாழ்கிறார். 

கடவுள் இராச்சியம் நற்சசய்தி நீதியின், மகிழ்ச்சி, மற்றும் அடமதி (தராமர் 
14:17) ஒரு சசய்தி உள்ைது. தீர்க்கதரிசன வார்த்டத, சரியாக புரிந்து, 

அரவடணக்கும் (மத் 1 சகாரிந்தியர் 14: 3; 1 சதசதலானிக்தகயர் 4:18), நாங்கள் 
உலக கடரக்கும்  ார்க்கலாம் குறிப் ாக (காண் லூக் 21: 8-36). வாழ்வில் 
உண்டமயான கிரிஸ்துவர் வைி ஆன்மீக மிகுதியாக மற்றும் உடல் 
ஆசீர்வாதம் (: 29-30 மாற்கு 10) வைிவகுக்கிறது. இது வாழும் அந்த உலக 



கடவுள் இராச்சியம் ததடவ என்று புரிந்து சகாள்ை ஏன் ஒரு  குதியாக 
உள்ைது. கிரிஸ்துவர் கடவுள் இராச்சியம் தூதுவர்கைாய் இருக்கிதறாம். 

கிரிஸ்துவர் நாம் ஒரு உடல் உலகின் (: 5-8 தராமர் 8) வாழ்கின்றனர், 

ஆன்மீகம், உடல் எங்கள் நம் ிக்டக டவத்து. நாம் "நற்சசய்தி நம் ிக்டக" 
தவண்டும் (சகாதலாசசயர் 1:23). இந்த ஆரம்  கிரிஸ்துவர் இன்று இதயசு 
சசால்லிக்சகாள்ளும் அதநகர் உண்டமயிதலதய புரிந்து சகாள்ைவில்டல 
என்று புரிந்து என்று ஒன்று உள்ைது. 

6. கிநரக்க-நராம நதவாலைங்களில் ராஜ்ைம் 
முக்கிைமானது கற்று, ஆனால் ... 
. கிநரக்க-நராம நதவாலைங்களில் அவர்கள் நதவனுனடை ராஜ்ைத்தின் 
அம்சங்கனள கற்று என்று, ஆனால் பிரச்சனனைில் அது 
உண்னமைில்உதாரணமாக, கத்ததாலிக்க கடலக்கைஞ்சியம் இந்த ராஜ்யம் 
 ற்றி கற்று என்ன உண்னமைிநலநை புரிந்து ககாள்வதில் நம் ிக்டக: 

கிறிஸ்துவின் ... அவரது த ாதடன இந்த ராஜ்யத்டத வருடகயுடன், 

 ல்தவறு தகாணங்கைில், அதன் சரியான அர்த்தம் என்ன, அது எட்ட 
தவண்டுமானால் வைி ஒவ்சவாரு கட்டத்திலும், அவரது 
சசாற்ச ாைிவுகடை  ிரதான அடமக்க, மிகவும் சசாற்ச ாைிவின் 
"சுவிதசஷ அதனால் ராஜ்யத்தின் ததவனுடடய ராஜ்யம் ' "... அவர்கள் 
திருச்சட யின் த ச சதாடங்கினார்"; காண் தகணல், நான், 13; நான் 
சதசதலானிக்தகயர், II, 12.எத ாக்காக, நான், 6, 9. வி, 10, முதலியன ... அது 
சர்ச் என்று சதய்வகீ நிறுவனமாக ... ச ாருள் (கடவுள் த ாப் எச் 
இராச்சியம். கத்ததாலிக்க கடலக்கைஞ்சியம், சதாகுதி எட்டாம். 1910). 

தமதல "தகணல் சுட்டிக்காட்டினார் என்றாலும், நான், 13; நான் 
சதசதலானிக்தகயர், II, 12. எத ாக்காக, நான், 6, 9. வி, 10, "நீங்கள் அவர்கடை 
 ார்க்க தவண்டும் என்றால், அந்த வசனங்கடை நீங்கள் இல்டல 
ஒரு சர்ச் கடவுள் இராச்சியம் இருப் து  ற்றி எதுவும் 
சசால்ல முடியாது என்று  ார்ப்த ாம்.அவர்கள் விசுவாசிகள் ததவனுடடய 
ராஜ்யம்  குதியாக இருக்க அல்லது அது இதயசுவின் ராஜ்யம் என்று 
தவண்டும் கற்று. ட  ிள்  ல ஒரு ச ாய் ஒரு (: 6-9 கலாத்தியர் 1) நற்சசய்தி 
மாற்ற அல்லது மற்சறாரு திரும்  தவண்டும் என்று 
எச்சரிக்கிறது. துரதிர்ஷ்டவசமாக,  ல்தவறு தான் சசய்யவில்டல என்று. 

இதயசு ", கற்று நாதன வைியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிதறன். யாரும் 
என்டன மூலம் தவிர தந்டதயின் வரும் "(தயாவான் 14: 6).  டீ்டர், கற்று 



"அததத ால் இரட்சிப் ின் தவறு எந்த, நாம் இரட்சிக்கப் டும் டிக்கு வானத்தின் 
கீசைங்கும், மனுஷர்களுக்குள்தை மத்தியில் சகாடுக்கப் ட்ட கீழ் தவசறாரு 
நாமம் கட்டடையிடப் டவும் இல்டல இருக்கிறான்" (அப்த ாஸ்தலர் 
4:12).  டீ்டர் யூதர்களுக்கு அறிவித்தான் காப் ாற்ற தவண்டும் (அப் 2:38) 

எல்லாரும் மனந்திரும் ி இதயசு ஏற்க நம் ிக்டக டவக்க முடியாது. 

இந்த மாறாக, த ாப்  ிரான்சிஸ் நாத்திகர்கள், இதயசு இல்லாமல், நல்ல 
 டடப்புகள் மூலம் தசமிக்க முடியும் என்று கற்று சகாடுத்த! அவர் யூதர்கள் 
இதயசு ஏற்று இல்லாமல் தசமிக்க முடியும் என்று த ாதிக்கிறது! தமலும், 

அவர் மற்றும் சில கிதரக்க-தராமன் 'தமரி' ஒரு அல்லாத விவிலிய  திப்பு 
ஸ்ததாத்திர ஒரு முக்கிய அத்துடன் மத ரீதியான மற்றும் மதநல்லிணக்க 
ஒற்றுடம ஒரு முக்கிய உள்ைது என்று கருதுகின்றனர் 
சதரிகிறது.துரதிர்ஷ்டவசமாக, அவர்கள் மற்றும்  லர் இதயசு ததவனுடடய 
ராஜ்யத்தின் உண்டமயான நற்சசய்தி முக்கியத்துவம் புரியவில்டல.  ல 
த ாலி ஆகமங்கள், வைர்க்கின்றன. 

 ல  ார்டவ மூலம் நடக்க மற்றும் உலக நம் ிக்டக தவண்டும் 
விரும்புகிதறன். புதிய ஏற் ாட்டில் கிரிஸ்துவர் தமதல  ார்க்க என்று 
கற்றுக்சகாடுக்கிறது: 

2 உங்கள் மனதில் ச ாருைினில் பூமியில் விஷயங்கடை, தமதல 
அடமக்கவும். (சகாதலாசசயர் 3: 2) 

7 நாம் தரிசித்து நடவாமல் விசுவாசித்து நடடக்கு. (2 சகாரிந்தியர் 5: 7) 

ஆயினும், த ாப்  யஸ் சலவன் அடிப் டடயில் அவரது ததவாலயத்தில் 
அவரது  ார்டவ மூலம் நடக்க கற்று: 

... கத்ததாலிக்க திருச்சட  ... பூமியில் கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம். ( யஸ் 
தான் சுற்றறிக்டகயில் கிராமர்  ி தி சடவில் 'இறுதி த ார் தமற்தகாள் 
காட்டி, த ான்ற. நல்ல ஆதலாசடனடய  ப்ைிதகஷன்ஸ், 2002,  . 73). 

காசதாலிசட  ிதை101 வடலத்தைம் தகாருகிறது "ததவனுடடய ராஜ்யம், 

ஆண்டு 33 கி. ி. இதயசு கிறிஸ்து பூமியில் நிறுவப் ட்டது அவருடடய 
திருச்சட யின் வடிவம்,  டீ்டர் ... கத்ததாலிக்க திருச்சட  தடலடமயில்." 
ஆனால் ததவனுடடய ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு ராஜ்யம் இன்னும் இங்தக 
அல்லது அடத தராம் சர்ச் உள்ைது, ஆனால் அது பூமியில் இருக்கும். 

சர்ச் தராம் ததவனுடடய ஒரு விடரவில் வரும் மண்ணுலக ஆயிரம் 
ஆண்டுகளுக்கு இராச்சியம் அது அடிப் டடயில் மட்டுதம "அந்திக்கிறிஸ்து 
சகாள்டக" கத்ததாலிக்க 



திருச்சட யின் அதிகாரபூர்வ மடறக்கல்வி  ட்டியலிடப் ட்டுள்ைது என்று 
எதிராக மிகவும் வலுவாக த ாதிக்கிறது: 

676 ஆண்டிகிறிஸ்ட் தமாசடி ஏற்கனதவ உலகில் சரித்திரத்டத உள்ை 
உணரடவக்கதவ ஒவ்சவாரு முடறயும் வடிவம் எடுக்க 
சதாடங்குகிறது காலயியலில் தீர்ப்பு மூலம் வரலாற்றில் தாண்டி தான் 
எட்டப் ட முடியும் இது சமடஸயா நம் ிக்டக என்று. சர்ச் என்ற 
ச யரில் வர ராஜ்யத்தின் இந்தத் தவடற கூட மாற்றம் வடிவங்கள் ... 
நிராகரித்து விட்டது (மடறக்கல்வி கத்ததாலிக்க திருச்சட . 
அங்கீகாரத்துடனும் முடியும் + தஜாசப் கார்டினல் ராட்சிங்கர். டபுள்தட, 

நியூயார்க் 1995,  . 194) 

துரதிர்ஷ்டவசமாக, அந்த உடன் டும் அடனவரும் இறுதியில் கடவுள் 
இராச்சியம் நற்சசய்தி அறிவிப் தில் முக்கிய  ிரச்சிடனகள் தவண்டும். சில 
அறிவிக்கிறார்கள் அந்த எதிரான சகாடூரமான நடவடிக்டக எடுக்க தவண்டும் 
(தானிதயல் 7:25; 11: 30-36). 

ஆனால், நீங்கள் இடறவன் இதயசு ராஜ்யம் இருக்க நடி அடனத்து இல்டல 
யார், நிடனப் ார்கள்? இல்டல, அவர்கள் இருக்க முடியாது. இதயசு என்ன 
சசான்னார் என் டத கவனியுங்கள்: 

21 "என்டன தநாக்கி, அடனவருக்கும், 'ஆண்டவதர, ஆண்டவதர,'  ரதலாக 
இராஜ்யத்தில் நுடைய தவண்டும், ஆனால், அவர் யார், 

 ரதலாகத்திலிருக்கிற என்  ிதாவின் சித்தத்தின் டி. 22 அந்நாைில் 
அதநகர், 'ஆண்டவதர, ஆண்டவதர உள்ை என்டன தநாக்கி, தவண்டும் 
நாங்கள், உங்கள் ச யரில் தீர்க்கதரிசனமாக இல்டல உங்கள் ச யரில் 
 ிசாசுகடையும் துரத்திவிட்டார், மற்றும் உங்கள் ச யரில் எத்தடனதயா 
அதிசயங்கள் சசய்யப் டுகிறது '23 அப்ச ாழுது நான் அவர்கடை 
அறிவிப் ார்' நான் ஒருக்காலும் உங்கடை அறியவில்டல;?!, 

அக்கிரமத்டத நடடமுடறயில் யார் என்டன விலகிச்சசல்ல ' (மத்ததயு 
7: 21-23) 

அவரது காலத்தில்:  வுல் " ாவத்தின் இரகசிய" குறிப் ிட்டார் "ஏற்கனதவ 
தவடல" இருந்தது (7 2 சதசதலானிக்தகயர் 2). இந்த ஆக கூட முடிவுக்கு 
முடற "மர்ம, மகா  ா ிதலான்" (: 3-5 சவைிப் டுத்துதல் 17) என்று 
அடைக்கப் டுகிறது என்று ட  ிள் எச்சரிக்கிறது என்று ஒன்று சதாடர் ான. 

" ாவத்தின் இரகசிய" அவர்கள் மற்றும் / அல்லது அது  ல ஏற்று 
விதிவிலக்குகள் உள்ைன மற்றும் / அல்லது உடடக்க தவம் ஏற்று 
வடிவங்கள் உள்ைன கடவுைின் கடவுைின்  த்து கட்டடை சட்டம், முதலியன 



டவக்க ததடவயில்டல என்று நம்பும் கிரிஸ்துவர் சதாடர் ான உள்ைது 
சட்டம், அவர்கள் ததவனுடடய சட்டத்டத ஒரு வடிவம் தவண்டும் என்று 
தயாசிக்கும் த ாது, அவர்கள் இதயசு அல்லது அவருடடய சீடர்களும் 
முடறயான அங்கீகரிக்காது என்று கிறித்துவம் ஒரு வடிவம் சரியில்டல 
எனதவ. 

கிதரக்க-தராமர் கடவுளுடடய கட்டடைகடை மீறிய  ரிதசயரும் த ான்ற, 

ஆனால் தங்கள் மரபுகள் சசய்த கூறியது இந்த ஏற்கத்தக்க-இதயசு கண்டனம் 
என்று அணுகுமுடற (மத்ததயு 15: 3-9)! அவரது சட்ட எதிரான கடவுைின் 
மூட்டி இருக்கும் கூறி மக்கள் என்று ஏசாயா எச்சரித்துள்ைார் (ஏசாயா 30: 

9). இந்த சட்டமீறல் கிைர்ச்சி ஒன்று நாம், துரதிர்ஷ்டவசமாக, இந்த நாள் இந்த 
 ார்க்க உள்ைது. 

மற்சறாரு "மர்ம" சர்ச் தராம் அதன் இராணுவவாத மத ரீதியான மற்றும் 
மதநல்லிணக்க நிகழ்ச்சிநிரலுக்கு அடமதி மற்றும் பூமியில் கடவுள் 
இராச்சியம் ஒரு அல்லாத விவிலிய  திப்பு வைிவகுக்கும் என்று சதரிகிறது 
என்று ததான்றுகிறது. தவதம், விருப் ம்த ால் கற்றுக்சகாடுக்கிறது இது ஒரு 
வரும் மத ரீதியான ஒற்றுடம எதிராக எச்சரிக்டக ஒரு சில ஆண்டுகளுக்கு, 

சவற்றிகரமாக இருக்க (குறிப்பு: புதிய சஜருசதலம் ட  ிள், ஒரு கத்ததாலிக்க 
அங்கீகரித்த சமாைிச யர்ப்பு, காட்டப் ட்டுள்ைது): 

4 அவர்கள் அவர் விலங்கு தனது அதிகாரம் சகாடுத்தது ஏசனனில் 
டிராகன் முன் வணங்கினார்கள்; அவர்கள் தங்கடை என்று, விலங்கு 
முன், 'மிருகம் யார் ஒப் ிட முடியும்? மிருகம் வாய் அதன் 
தற்புகழ்ச்சியுடன் அவதூறுகள் நாற் து இரண்டு மாதங்களுக்கு 
சுறுசுறுப் ாக இருக்க அனுமதிக்கப் ட தவண்டும் என்று 5 யார் அடத 
எதிர்த்து த ாராட முடியும் '; 6 அது அவரது ச யர், அவரது  ரதலாக 
கூடாரம் எதிராக, கடவுளுக்கு எதிரான அதன் அவதூறுகள் வாயிலிருந்து 
மற்றும் அடனத்து அந்த அடடக்கலம் யார் . அங்கு 7 அடத ஞானிகள் 
எதிராக த ார் சசய்ய மற்றும் அவர்களுக்கு டகப் ற்ற அனுமதி, மற்றும் 
ஒவ்சவாரு இனம் மீது அதிகாரம் வைங்கப் ட்டது, மக்கள், சமாைி, 
ததசம்; 8 மற்றும் உலகின் அடனத்து மக்கள் அடத, என்று, அதன் ச யர் 
எல்தலாருக்கும் எழுதப் ட்ட இல்டல  ணிதவாம் கீதை வாழ்க்டக 
தியாக லாம்ப் புத்தகம் உலகம் உண்டானது முதல், 9 நாம் தகட்க 
முடியும் எவருக்கும், தகட்க:. 10 கூண்டில் கூண்டில் சசய் வர்கள்; வாள் 
மூலம் மரண  ட்டயத்தால் மரணம் அந்த. இந்த ஞானிகள் 



விடாமுயற்சி மற்றும் விசுவாசம் இருக்க தவண்டும் ஏன் 
உள்ைது. (சவைிப் டுத்தல் 13: 4-10, NJB) 

ஒரு இறுதி தநரம்  ா ிதலான் ஒற்றுடம ட  ிள் எச்சரிக்கிறது: 

ஏழு கிண்ணங்கள் என்று ஏழு ததவடதகள் 1 ஒருவர் என்டன த ச 
வந்து, இங்தக வா ', என்று சசால்லி, நான் நீங்கள் முடிசூட்டப் ட்ட 
அருகில் ஏராைமான கடல், பூமியின் 2 யாருடன் சகல ராஜாக்களும் யார் 
சிறந்த வி ச்சாரி தண்டடன காண் ிக்கும் தங்கடை வி ச்சாரத்தில், 

அவள் வி ச்சாரம் மது குடித்துவிட்டு உலகின் அடனத்து மக்கள் சசய்த 
'என்றார். 3 அவர் ஒரு  ாடலவன ஆவி என்டன எடுத்து, அங்தக நான் 
எந்த ஏழு தடலகளும்  த்துக் சகாம்புகள் இருந்தது ஒரு கருஞ்சிவப்பு 
விலங்கு சவாரி ஒரு ச ண்டணக் கண்டு மற்றும் அடனத்து 
எழுதப் ட்ட இைிவு டுத்துவதும்  ட்டங்கள் 
இருந்தன 4 இரத்தாம் ரநூலாலும் ச ண் உடடயணிந்து மற்றும் தங்கம் 
மற்றும் நடககள் மற்றும் முத்துக்கள், அவள் வி ச்சாரம் சவறுப்பூட்டும் 
சாக்கடடயிலும் நிரப் ப் ட்ட ஒரு தங்க நடத்திக்சகாண்டிருந்த. அவள் 
கேற்றிைில் 5 ஒரு எழுதப்பட்டது கபைனர, ஒரு ரகசிை கபைர்: '. மகா 
பாபிநலான், அனனத்து வினலமாதர்கள் பூமிைிலும் சகல இழிந்த 
ேனடமுனறகனளஅம்மா' 6 நான் அவள் புனிதர்கைின் இரத்தம் குடித்து, 

குடித்துவிட்டு என்று  ார்த்ததன், மற்றும் சாட்சிகைின் இரத்தத்தினாலும் 
கிறிஸ்தவ சமயத்டத ததாற்றுவித்தவர்; நான் அவடை  ார்த்த த ாது, 

நான் முற்றிலும் புதிராக இருந்தது. (சவைிப் டுத்துதல் 17: 1-6, NJB) 
9 'இந்த புத்தி கூர்டமயும் அடைப்பு விடுக்கின்றது. ஏழு 
தனலகளும் எந்த ச ண் உட்கார்ந்து ஏழு மனலகள் உள்ளன. . . 18 நீ 
கண்ட ச ண் பூமியில் எல்லா ஆட்சியாைர்களுக்கும் மீது அதிகாரம் 
சகாண்ட கபரிை பட்டணம். ' (சவைிப் டுத்துதல் 17: 9,18, NJB) 
1 இந்த  ிறகு, தவசறாரு தூதன் அவருக்கு சகாடுக்கப் ட்ட ச ரும் 
அதிகாரம் சகாண்ட, விண்ணுலகிலிருந்து வந்து  ார்த்ததன்; பூமியில் 
அவர் கூச்சலிட்டார் அவரது குரல் தமல் அவருடடய மகிடமயால் 
 ிரகாசித்தது. 2, ' ா ிதலான் அடனத்து குடறந்து 
விட்டது, மகா  ா ிதலான்,குடறந்து விட்டது  ிசாசுகைின் ஜ ீ மற்றும் 
ஒவ்சவாரு அசுத்த ஆவிடய மற்றும் அழுக்கு, அருவருக்கத்தக்க 
 றடவ ஒரு உடறவிடம் மாறிவிட்டது. 3 நாடுகள் தனது வி ச்சாரம் மது 
ஆைமான குடித்தார்கள்; பூமியில் ஒவ்சவாரு ராஜா அவடை தன்டன 
வி ச்சாரத்தில், மற்றும் ஒவ்சவாரு வணிகர் அவரது தீசயாழுக்கம் 



மூலம்  ணக்கார வைர்ந்து 'மற்சறாரு குரல் 
வானத்திலிருந்து 4. நான் அவளுடடய  ாவங்களுக்கு வானம் வடர 
அடடந்துவிட்தடாம் அது, 'என்று, அதனால் ேீங்கள் அவளுக்கு 
குற்றங்களில் பகிர்ந்து மற்றும் தாங்க அநத வானதகள் இல்னல, 

அவனள கவளிநை விட்டு, என் மக்கள் 
வந்து, சசால்ல தகட்டிருக்கிதறன். 5, மற்றும் கடவுள் மனதில் தனது 
குற்றங்களுக்கு: அவர் மற்றவர்களுக்கு சிகிச்டச த ால 
நடத்துகிறார் 6 அவள் தீர்த்ததாம் இரட்டிப்பு  ணம் தவண்டும்.. அவள் 
சசாந்த கலடவடய ஒரு இரட்டட வலுவான கப் தவண்டும் 
என் து. 7 அவள் மற்றும் சகாடூரங்கள் ஒவ்சவாரு ஒரு சித்திரவடத 
அல்லது தவதடனயில் ச ாருத்தப் ட்ட உள்ைது. நான் ராணியாக அவர் 
நிடனப் து முடிசூட்டப் ட்ட இருக்கிதறன்; நான் விதடவ மற்றும் ஒரு 
நாள், வாடதகள் அவள் மீது விழும், டகயறு 8 என்று சதரியும்: தநாய் 
துக்கமும்  ஞ்சமும்.. அவள் தடரயில் எரித்தனர் தவண்டும். அவடை 
கண்டனம் சகாடுக்கும் ததவனாகிய கர்த்தர் அங்கு இரங்கல் மற்றும் 
தங்கடை அவளுடன் விடலமாது அவளுடன் சகாடூரங்கள் 
டவத்திருந்த பூமியின் ராஜாக்களுக்கு அவள் அழுகிறாள் 
தவண்டும் '9' வல்லவர்.. அவர்கள் அவர் எரிகிறது த ான்ற புடக, (: 1-9, NJB 

சவைிப் டுத்துதல் 18)  ார்க்க 

சகரியா, ட  ிள் ஒரு வரும்  ா ிதலான் எதிராக எச்சரிக்டக மற்றும் 
முடறயான ஒற்றுடம இதயசு திரும்புகிறார் வடர நடக்காது என்று 
காட்டுகிறது: 

10  ாருங்கள்! கவனிக்க! வடததசத்திலிருந்து ஓடுங்கள் - கர்த்தர்- 

வானத்தின் நாலு திடசகைிலும் நீங்கள் சிதறப் ண்ணிதனன் என்று - 
கர்த்தர் சசால்லுகிறார் 11  ாருங்கள்.! உங்கள் தப் ிக்கும் சநீைான், 

பாபிநலான் மகள் வாழ்ந்து சசய்ய! 
12 கர்த்தர் முன்தன சசான்ன டி: தசடனகைின் இந்த, நான் அவர்கள் மீது 
என் டகடய அடசப் து, அவர்கள் எவர்கடை சூடறயாடிச் தவண்டும், 

குதைாரி நீங்கள் சகாள்டையடித்த, 'யார் நீங்கள் சதாட்டு என் கண்ணின் 
சதாட்டு நாடுகள்  ற்றி, என்டன நியமித்தது முதல் 
கூறுகிறார். 13இப்ச ாழுது  ார் அவர்கள் அடிடமப் டுத்தப் ட்ட 
தவண்டும். ' நீ கர்த்தரின் முன்தன சசான்ன டி: தசடனகைின் என்டன 
அனுப் ினார் என்று, சீதயான் குமாரத்தி, இப்த ாது நான் - 
அறிவிக்கிறது! 15 அந்நாைில்  ல நாடுகள் கர்த்தர் மாற்றப் டும் நீங்கள் 



மத்தியில் வாை வருகிதறன் சதரியும்! 14  ாடுங்கள், 

சந்ததாஷப் டுங்கள். ஆம், அவருடடய மக்கள் மாறும், மற்றும் அவர்கள் 
நீங்கள் மத்தியில் வாை தவண்டும். நீ கர்த்தரின் முன்தன சசான்ன டி: 
தசடனகைின் நீங்கள் என்டன அனுப் ினார் என்று 
சதரியும்! 16 எருசதலமுக்கு அவரது ததர்வு சசய்ய மீண்டும் யூதா, புனித 
மடன அவரது  குதிடய டகயகப் டுத்தி, மற்றும். (சகரியா 2: 10-16, NJB; 

அப்ச ாழுது / NKJV  திப்புகள் வசனங்கள் சகரியா 2 என 
 ட்டியலிடப் ட்டுள்ைது கவனிக்க: 6-12) 

ஐக்கிய நாடுகள் சட , வத்திக்கான்,  ல சீர்திருத்த, மற்றும் கிைக்கு மரபுவைி 
தடலவர்கள் ஊக்குவித்து என்று மத ரீதியான மற்றும் மதநல்லிணக்க 
இயக்கங்கள் சதைிவாக ட  ிள் கண்டனம் மற்றும் ஊக்கம் கூடாது. இதயசு 
அவடர  ின் ற்ற " ல ஏமாற்ற" (: 4-5 மத்ததயு 24) என்று கூறி ஒருவர் 
எச்சரித்தார். (இதயசு அல்ல) 1-2 மற்றும் சவைிப் டுத்தல் 17 தவசி: மிகவும் 
கிறிஸ்தவ சவைிப் டுத்தல் 6 ன் "சவள்டை குதிடர" சதாடர் ான. 

சகரியா த ால்,  வுல் நம் ிக்டக உண்டமயான ஒற்றுடம 
இதயசு திரும்புகிறார் வடர நடக்காது என்று கற்று: 

13 நாம் அடனவரும் ததவனுடடய குமாரனாகிய விசுவாசத்திலும் 
அறிவிலும் ஒற்றுடம அடடய மற்றும் சரியான நாயகன், கிறிஸ்து 
தன்டன முற்றாக முழுடமயாக முதிர்ந்த வடிவம் வடர. (எத சியர் 
4:13, NJB) 

இந்த ஒற்றுடம வரும் ஈமான் இதயசு திரும்  முன் அந்த வைிதகட்டிதலதய 
இருக்கின்றார்கள். உண்டமயில், இதயசு திரும்பும் த ாது, அவருக்கு எதிராக 
அணிதிரை தவண்டும் என்று நாடுகைின் ஒற்றுடம அைிக்க தவண்டும்: 

11:15  ிறகு ஏைாம் தூதன், அடைப்பு, அவரது எக்காைம் ஊதி குரல்கள் 
 ரதலாகத்தில் கத்தி தகட்டது முடியும் 'உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் 
நம்முடடய கர்த்தராகிய அவருடடய கிறிஸ்துவின் ராஜ்யம் 
மாறிவிட்டது, மற்றும் அவர் சதாகாலங்கைிலும் 
அரசாளுவார்கள்.' 16 இரு த்துநான்கு மூப் ர்களும், கடவுள் 
முன்னிடலயில் வணங்குகிறான், ஸுஜூது மற்றும், இந்த 
வார்த்டதகடை கடவுள் 17 வணங்கி தங்கள் சநற்றிகைில் தடரயில் 
சதாட்டு 'நாம் உம்டமத், எல்லாம் வல்ல இடறவனின் கடவுள், அவர் 
யார், அவர் அனுமானம், யார் இருந்தது உம்முடடய மகா 
 லத்தினாலும், உங்கள் ஆட்சி சதாடங்கி. 18 நாடுகைில் சகாந்தைிப்பு 
என்றும், இப்த ாது தநரம் உங்களுக்குத் தண்டடனடய வந்துவிட்டது, 



மற்றும் இறந்த தீர்மானிக்கப் ட தவண்டும், உங்கள் அடியார்களுக்கு 
தவதம் வைங்கப் ட்டவர்கள், மகான்கள், உங்கள் ச யர் அஞ்சுகின்றனர் 
அந்த, சிறிய மற்றும் ச ரிய தவறு ாடு இல்லாமல், சவகுமதி. தநரம் 
பூமியின் அைிக்கின்றனர் அைிப் தற்கும் வந்துவிட்டது. 
' (சவைிப் டுத்துதல் 11: 15-18, NJB) 
19: 6 நான்,  தில் 'அல்தலலூயா, கடல் ஒலி அல்லது இடி ச ரும் கர்ஜடன 
த ான்ற ஒரு ச ரிய கூட்டத்டத குரல்கள், ததான்றியது 
தகட்தடன்!இடறவன் நம் கடவுள் எல்லாம் வல்ல ஆட்சி 
சதாடங்கியுள்ைது; . . . 19 அப்ச ாழுது நான், பூமியிலுள்ை சகல 
ராஜாக்களும் அவர்கைது தசடனகளும் சகாண்டு மிருகம்,  ார்த்ததன் 
டரடர் மற்றும் அவரது இராணுவம். 20 த ாராட ஒன்றாக கூடி ஆனால் 
மிருகம் மிருகம் சார் ாக அற்புதங்கடை தவடல சசய்த ச ாய் 
தீர்க்கதரிசி தசர்ந்து, டகதியாக எடுத்துச்சசல்லப் ட்டார் மற்றும் 
அவர்கள் விலங்கின் மார்க் மற்றும் அவரது சிடல வைி ாடு 
சசய்துள்ைனர் யார் அந்த வர்த்தக ஏற்றுக் சகாண்டிருந்த அந்த 
ஏமாற்றிவிட்டாள். இந்த இரண்டு எரியும் சல் ர் உமிழும் ஏரி மீது 
உயிதராடு தள்ைப் ட்டனர். 21 அடனத்து மீதமுள்ை அவர் வாயிலிருந்து 
வந்த டரடர்,  ட்டயம் சகால்லப் ட்டனர், மற்றும் அடனத்து  றடவகள் 
அவர்கைின் சடத தங்கடை திகட்டிவிட்டன. . . 20: 4 அப்ச ாழுது நான் 
அவர்கள் தங்கள் இடங்கடை எடுத்து, அங்கு, மற்றும் அவர்கள் மீது 
தீர்ப்பு சகாடுக்க அதிகாரம் வைங்கப் ட்டது சிம்மாசனங்கைில், 

 ார்த்ததன். நான் இதயசு கடவுளுடடய வார்த்டத உ ததசித்த ின் 
க்கான கண்டது தடலயற்ற வந்த அடனத்து ஆத்மா  ார்த்ததன், மற்றும் 
விலங்கு அல்லது அவரது சிடல வணங்க மறுத்தார்கள் அவர்கள் 
சநற்றிக்கு அல்லது டககைில் ஏற்க முடியாது அந்த; அவர்கள் 
வாழ்க்டக வந்தது, மற்றும் ஒரு கிறிஸ்துவுடதனகூட ஆயிரம் வருஷம் 
அரசாண்டார்கள்.(சவைிப் டுத்துதல் 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 

இதயசு அவனுக்கு எதிராக ஒன்று ட்ட உலகின்  டடகள் அைிக்க தவண்டும் 
என் டத கவனியுங்கள்.  ின்னர் அவர் மற்றும் புனிதர்கைின் 
ஆள்வாள்.நம் ிக்டக முடறயான ஒற்றுடம இருக்கும் த ாது தான். 

துரதிர்ஷ்டவசமாக,  ல  வுல் எச்சரித்தார் என (: 14-15 2 சகாரிந்தியர் 11), நல்ல 
ததான்றும் என்று, ஆனால் இல்டல ச ாய்யான ஊைியர்கள் தகட்க தவண்டும். 



இதயசு எதிராக தமலும் உண்டமயிதலதய ட  ிள் ததவனுடடய ராஜ்ய 
நற்சசய்திடய புரிந்து சகாள்ை தவண்டும் என்றால் குடறந்த த ாராட 
தவண்டும். 

7. நதவனுனடை ராஜ்ைம்? 
மனிதர்கள் நாம் புத்திசாலி உள்ைன என்று விரும்புகிதறன் என்றாலும், நமது 
புரிதலில் வரம்புகள் உள்ைன, இன்னும் ததவன் "அறிவு அைவில்லாதது" 
(சங்கீதம் 147: 5). 

அது இந்த கிரகத்தில் சரி சசய்ய கடவுைின் தடலயடீு எடுக்கும் ஏன் இது. 

 ல கடவுள் நம் ிக்டக, அததசமயத்தில் மனிதர்கள் 
ச ரும் ாலான அவர் உண்டமயிதலதய வைிநடத்துகிறது வாை 
விரும் வில்டல.  ின்வரும் அறிவிப்பு: 

8 அவர், நீங்கள் காட்டியுள்ைது மனுஷதன, நன்டம 
இன்னசதன்று; அப்ச ாழுது கர்த்தர் உனக்கு என்ன ததடவ, ஆனால் 
நியாயமாக சசய்ய இரக்கத்டதச் சிதநகித்து, உன் ததவனுக்கு முன் ாக 
தாழ்டமயுடன் நடக்க தவண்டும்? (மீகா 6: 8) 

கடவுள் தாழ்டமயுடன் நடக்க இல்டல ஏதாவது தகடுகடை உண்டமயிதலதய 
சசய்ய தயாராக உள்ைது. ஆதாம் ஏவாள் (ஆதியாகமம் 3: 1-6) முதற்சகாண்தட, 

மனிதர்கள் அவருடடய கற் டனகடை (: 3-17 யாத்திராகமம் 20) த ாதிலும், 

தங்கடை தங்கள் முன்னுரிடமகள், கடவுைின் தமதல தங்கியிருக்க 
சதரிந்துசகாண்தடன் என்றார். 

 ைசமாைிகள் புத்தகத்தில் த ாதிக்கிறது: 
5 உன் முழு இருதயத்ததாடும் கடவுள் நம் ிக்டக, மற்றும் உங்கள் 
சசாந்த புரிதல் மீது சாய்ந்து சகாள்தவன். 6 உன் வைிகைிசலல்லாம் 
அவடர நிடனத்துக்சகாள்; அப்ச ாழுது அவர் உன்  ாடதகடைச் 
சசம்டமப் டுத்தும் 7 உங்கள் ஞானிசயன்று இருக்க 
தவண்டாம்; கர்த்தருக்குப்  யந்து, தீடமடய விட்டு 
விலகு. (நீதிசமாைிகள் 3: 5-7) 

ஆயினும், ச ரும் ாலான மக்கள் உண்டமயிதலதய கடவுள் தங்கள் முழு 
இருதயத்ததாடும் அல்லது நம் வில்டல தங்கள் நடடகடை அவடர 
காத்திருக்க தவண்டும்.  ல அவர்கள் கடவுள் என்ன சசய்ய தவண்டும் என்று, 

ஆனால் அடத சசய்ய தவண்டாம். மனித தநயம், சாத்தானின் 
ஏமாற்றப் ட்டிருக்கிறார்கள் (சவைிப் டுத்துதல் 12: 9) மற்றும் உலக 



இச்டசகைின் டி மற்றும் 'வாழ்க்டக ச ருடம' (1 தயாவான் 2:16) 

வழீ்ச்சியடடந்துள்ைது. 

எனதவ,  ல வடர, தங்கள் சசாந்த மத மரபுகள் மற்றும் அரசாங்கங்கள் 
சகாண்டு, அவர்கள் சிறந்த சதரியும் என்று நிடனக்கிதறன், ஏசனனில் 
வந்திருக்கிதறன். எனினும், அவர்கள் (காண் எதரமியா 10:23) இல்டல அல்லது 
மிக உண்டமயிதலதய மனம் மாறுதவன். 

மனித ததவனுடடய ராஜ்யம் (: 21-22 மத்ததயு 24) ததடவ ஏன் என்று. 

கடவுளின் வழிககளல்லாம் வலது 

மற்றும் கடவுள் சுயநல அல்ல: உண்டமடய ததவன் அன் ாகதவ (8,16 1 

தயாவான் 4) உள்ைது. (: யாக்தகாபு 2: 29-31 8-11 மாற்கு 12) கடவுளுடடய 
சட்டங்கடை நமது அண்டட அன்பு காட்ட. உலக வைிகைில் மரணம் சுயநல 
மற்றும் இறுதியில் (தராமர் 8: 6). 

ட  ிள் உண்டமயான கிரிஸ்துவர் கற் டனகடைக் டகக்சகாள்வதத 
காட்டுகிறது என் டத கவனியுங்கள்: 

1 யாசரல்லாம் இதயசு கிறிஸ்துடவ கடவுள்  ிறந்த என்று நம்புகிறார், 

தமலும் ச ற்றான் அவடர தநசிக்கும் அடனவருக்கும் நாம் 
ததவனிடத்தில் அன்புகூர்ந்து அவருடடய கற் டனகடைக் டகக்சகாள் 
த ாது, அவடர  ிறந்த யார். 2 இந்த நாங்கள், நாம் கடவுைின் குைந்டதகள் 
தநசிக்கிதறன் என்று அவடன காதலிக்கிறாள் . 3 நாம் ததவனுடடய 
கற் டனகடைக் டகக்சகாள்வதத, கடவுள் அன்பு 
அடங்கியுள்ைது. மற்றும் அவரது கற் டனகடை கடுடமயாக 
இல்டல. (1 தயாவான் 5: 1-3) 

கடவுைின் அடனத்து (: 172 சங்கீதம் 119) "கற் டனகசைல்லாம் 
நீதியுள்ைடவகள்". அவன் வைிகள் தூய (1 தீதமாத்ததயு 1:15) 

உள்ைன. துரதிர்ஷ்டவசமாக,  ல தங்கள் உண்டமயான அர்த்தத்டத விைக்கி, 
தமலும்  லரும் அப்புறத்தில் விரிவாக்குவதன் மூலம், 'அக்கிரமம் " ல்தவறு 
வடிவங்கைில் ஏற்றுக்சகாண்டு, இதயசுவின் சட்டம் அல்லது தீர்க்கதரிசிகள் 
அைிக்க வந்து விட்டார், ஆனால் அவர்கள் (மத்ததயு 5:17) நிடறதவற்ற 
உணரவில்டல நிடனத்ததன் (எ.கா. மத்ததயு 5: 21-27). இதயசு "எவர் மற்றும் 
கற் ிக்கிறார், அவர்  ரதலாகராஜ்யம் ச ரும் என்று கர்த்தர் சசால்லுகிறார்" 
(மத்ததயு 5:19) கற்று (சசாற்கள் 'ததவனுடடய ராஜ்யம்' மற்றும் 
' ரதலாகராஜ்யம்'  ரஸ் ரம்). 



ட  ிள் தவடல இல்லாமல் நம் ிக்டக இறந்துவிட்டாள் என்று (யாக்தகாபு 
2:17) கற்றுக்சகாடுக்கிறது. இதயசு  ின் ற்ற  ல தகாரிக்டகயால், ஆனால் 
உண்டமயிதலதய அவரது த ாதடனகள் (மத்ததயு 7: 21-23) நம்  மாட்தடன் 
மற்றும் அவடரப்  ின் ற்ற தவண்டும் என அவர்கள் தவண்டும் (காண் 1 

சகாரிந்தியர் 11: 1). " ாவம் சட்டத்டத மீறுவதாகும் உள்ைது" (1 தயாவான் 3: 4, 

அப்ச ாழுது) மற்றும் எல்தலாரும்  ாவம் (தராமர் 3:23). எனினும், ட  ிள் 
இரக்கம் உண்டமயில் அடனத்து ஒரு திட்டம் உள்ைது என தீர்ப்பு சவல்லும் 
என்று (யாக்தகாபு 2:13) காட்டுகிறது (காண் லூக் 3: 6). 

மனித தீர்வுகள், தவிர கடவுைின் வைிகைில் இருந்து, இயங்காது. இந்த உலக 
சமூகங்களின் கடவுள் மற்றும் அவரது சட்டத்திற்கு கீழ்ப்படிந்து 
மறுக்கும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு த ரரசில், இதயசு "இரும்பு ஒரு தடி" 
(சவைிப் டுத்துதல் 19:15) ஆட்சி சசய்யப் த ாகிறார்கள், மற்றும் மக்கள் 
கடவுைின் வைியில் வாை தவண்டும் என நல்ல நிலவும். உலகத்தின் 
பிரச்சினனகள் அனனத்னதயும் உள்ளன . வரலாறு நிகழ்ச்சி மனித 
சமூகத்தின்  ிரச்சிடனகடை தீர்க்கும் திறன் அல்ல: 

மாம்சசிந்டத ததவனுக்கு விதராதமான  டக; 6 மாம்சசிந்டத மரணம், 

ஆனால் ஆன்மீக எண்ணம் இருக்க தவண்டும் ஜீவனும் 
சமாதானமும் 7.அடத மட்டும் ததவனுடடய சட்டத்திற்கு உட் ட்டு, 

எனதவ, கடவுள் தயவு சசய்து முடியாது யார் அந்த உள்ைது அல்லது 
உண்டமயில் இருக்க முடியும். 8. (தராமர் 8: 6-8) 

கிரிஸ்துவர் ஆன்மீக கவனம் சசலுத்த, மற்றும் இந்த வயதில் (தராமர் 8: 9) 

அவ்வாறு சசய்ய ததவனுடடய ஆவி வைங்கப் டும் எங்கள் தனிப் ட்ட 
 லவனீங்கள் இருந்தத ாதிலும்,: 

26 நீங்கள்  ல மாம்சத்தின் டி வாரியாக இல்டல,  ல, வலிடமமிக்க  ல 
உன்னத, அடைக்கின்றனர், ஆனால் என்று, உங்கள் அடைப்பு, சதகாதரதர 
 ார்க்கவும். 27 ஆனால் கடவுள் அவமானம் ஞானிகளுக்கும் டவத்து 
உலக ட த்தியமானடவகடைத் சதரிந்துசகாண்டார், மற்றும் கடவுள் 
உண்டு எதுவும் என்று விஷயங்கடை சகாண்டு, உலகின் 28 மற்றும் 
அடிப் டட விஷயங்கடை மற்றும், அடவ, சவறுக்கப் டும் ததவன் 
சதரிந்துசகாண்ட விஷயங்கள், மற்றும் இல்லாத விஷயங்கடை; 

அவமானம் வலிடமமிக்க விஷயங்கடை டவத்து உலகத்தில் 
 லவனீமானடவகடை ததர்வு , 29என்று சரீரத்திற்கு தவண்டும் அவரது 
முன்னிடலயில் மகிடம. 30 ஆனால் அவடர நீங்கள் கடவுள்-நீதியும் 
 ரிசுத்தமும் இருந்து எங்களுக்கு ஆனார் மற்றும் 31  - என்று, அதனால் 



அது எழுதப் ட்ட, "அவர் யார் புகடை, நாம் ஞானம் கிறிஸ்து இதயசு, 

உள்ைன அவடர ஆண்டவர் மகிடம. " (1 சகாரிந்தியர் 1: 26-31) 

கிரிஸ்துவர் கடவுைின் திட்டம் மகிடம உள்ைன! நாம் இப்த ாது விசுவாசித்து 
நடக்க (2 சகாரிந்தியர் 5: 7), தமதல  ார்த்து (சகாதலாசசயர் 3: 2) விசுவாசத்தில் 
(எ ிசரயர் 11: 6). நாம் கடவுளுடடய கட்டடைகடைக் (சவைிப் டுத்துதல் 22:14) 

டவத்து ஆசீர்வதிக்கப் ட்டிருப் ார்கள். 

ட  ிள் கிரிஸ்துவர் இதயசுதவாடு ஆட்சி என்று, ஆனால் நீங்கள் அந்த 
உண்டமயான கிரிஸ்துவர் உண்டமயில் நகரங்கைில் ஆட்சி சசய்தவன் 
என்று அர்த்தம் உணர என்கிறார்? இதயசு கற்றுக்சகாடுத்தார்: 

12 " ிரபுவாகிய ஒருவன் ஒரு ராஜ்யத்டதப் ச ற்றுக்சகாண்டு திரும் ி 
வரும் டி புறத்ததசத்துக்குப் த ாயிருந்தான். 13 அவர்  த்துராத்தல் 
அவர்களுக்கு வைங்கப் டும் தன் அடியார்கடை  த்துப்த டர அடைத்து, 

அவர்கடை தநாக்கி 'நான் வரும் வடர வணிகம் சசய்ய.' 14 ஆனால் 
அவனுடடய ஊரார் அவடனப்  டகத்து, மற்றும், சசால்லும் டி அவன் 
 ின்தன ஸ்தானாதி திகடை அனுப் ினார்கள் ராஜாவாயிருக்கிறது 
எங்களுக்கு இந்த மனிதனுக்கு இல்டல. ' 

அவர் திரும் ி வந்து  ார்த்த த ாது, ராஜ்யம் ச ற்று 15 "அதனால் அது 
இருந்தது, அவர்  ின்னர், அவர் யாருக்கு அவடர அடைத்து தவண்டும், 

 ணம் சகாடுத்த இந்த அடியார், கட்டடையிட்ட அவர் அறிந்து 
சகாள்வதுடன், எப் டி 

மிகவும் அவனவன் வியா ாரம் ண்ணிச் ச ற்றது 16 அப்ச ாழுது, கூறி, 
முதலில் வந்தது 17 அப்ச ாழுது அவன்: 'நல்லது தவடலக்காரன் அவடன 
தநாக்கி.' மாஸ்டர், உங்கள் ராத்தல்  த்துராத்தல் ச ற்றார். '; நீங்கள் ஒரு 
மிக சிறிய உண்டமயாயிருக்கவில்டல  த்துப்  ட்டணங்களுக்கு மீது 
அதிகாரம் தவண்டும். மாஸ்டர், உங்கள் ராத்தல் ஐந்து இராத்தல் 
ச ற்றார் '18 அப் டிதய இரண்டாம் ஊைியக்காரன் வந்து'. நீங்கள் ஐந்து 
 ட்டணங்களுக்கு அதிகாரியாயிரு '19 அததத ால் அவர் அவடன 
தநாக்கி:'. ' (லூக்கா 19: 12-19) 

சிறிய நீங்கள் இப்த ாது மீது விசுவாசமாக. கிரிஸ்துவர் ஒரு உண்டமயான 
இராச்சியம் ல், உண்டமயான நகரங்கைில் ஆட்சி சசய்ய வாய்ப்பு 
தவண்டும்.இதயசு "என் சவகுமதி அவரது தவடல  டி ஒவ்சவாரு ஒரு 
சகாடுக்க, எனக்கு உள்ைது" (சவைிப் டுத்துதல் 22:12), 

கூறினார். (சவைிப் டுத்தல் 17:14 தயாவான் 6:44) உண்டமயில் அவடர 



 திலைிக்க தவண்டும் அந்த: கடவுள் ஒரு திட்டம் (தயாபு 14:15) மற்றும் ஒரு 
இடத்தில் (2 தயாவான் 14) உள்ைது.ததவனுடடய ராஜ்யம் உண்டமயான 
மற்றும் நீங்கள் அடத ஒரு  குதியாக இருக்க முடியும்! 

2016 சதாடக்கத்தில், டசன்ஸ் சசயற்டக நுண்ணறிவு மற்றும் கூட்ட 
"ச ால்லாத  ிரச்சிடனகள் 'எதிர்சகாள்ளும் மனித தீர்க்க முடியும் என்று 
குறிப் ிட்டார் என்று" கூட்டத்டத சக்தி "என்ற தடலப் ில் ஒரு கட்டுடர 
இருந்தது. ஆயினும், கட்டுடர, அடத எப் டி தீர்ப் து ஒருபுறம் அக்கிரமம் 
என்ன புரிந்து சகாள்ை முடியவில்டல. 

ஒத்துடைப்பு, தவிர கடவுள் உண்டமயான வைிகைில் சதாடர்ந்து இருந்து, 

மனித  ாத ல் ததால்வி தகாபுரம் (: 1-9 ஆதியாகமம் 11) உருவாக்க 
ஒத்துடைத்தனர் த ாது அது மீண்டும் ச ரும் சவள்ைத்திற்குப்  ின்னர் 
இருந்தது 21-ஆம் நூற்றாண்டில் ததாற்றுவிடும் என உள்ைது. 

மத்திய கிைக்கு த ான்ற இடங்கைில் உலகில்  ிரச்சிடனகள், 

(எதிர் ார்க்கப் டுகிறது உலகியல் அடடந்திருந்த த ாதிலும், எ.கா. தானிதயல் 
9: 27; 1 சதசதலானிக்தகயர் 5: 3), மூலம் தீர்க்க முடியாது, மனிதடர நாங்கள் 
ததவனுடடய ராஜ்யம் (தராமர் 14 அடமதி தவண்டும்: 17). 

சர்வததச  யங்கரவாதம்  ிரச்சிடனகள், எதிர் ார்க்கப் டும் அடடந்திருந்த 
த ாதிலும், ஐக்கிய நாடுகள் ஏமாற்றி மூலம் தீர்க்க முடியாது (காண் 
எதசக்கிதயல் 21:12) (காண் சவைிப் டுத்துதல் 12: 9) நம்மால் கடவுள் இராச்சியம் 
மகிழ்ச்சிடயயும் ஆறுதடலயும் தவண்டும். 

உலக நாடுகைில் பூமிடய அைிக்க உதவும் என சூைல்  ிரச்சிடனகள், 

சர்வததச ஒத்துடைப்பு மூலம் தீர்க்கப் ட இருக்கும் (சவைிப் டுத்துதல் 11:18), 

ஆனால் அவர்கள் ததவனுடடய ராஜ்யம் மூலம் தீர்க்கப் ட தவண்டும். 

 ாலியல் அைியா, கருக்கடலப்பு, மற்றும் மனித உடலில் விற்கும் 
 ிரச்சிடனகள் 

 ாகங்கள் அசமரிக்கா மூலம் தீர்க்கப் ட முடியாது, ஆனால் ததவனுடடய 
ராஜ்யம் மூலம். 

ததவனுடடய ராஜ்யம் மூலம்: அசமரிக்கா,  ிரிட்டன், மற்றும்  ல நாடுகள் 
என்று மிகப் ச ரிய கடன் (6-8 ஆ கூக் 2 ஒன்றுக்கு அைிவுக்கு  ின்னர்) 
சர்வததச இடடத்தரகு மூலம் தீர்க்கப் ட முடியாது, ஆனால் இறுதியில். 

அறியாடம மற்றும் தவறான கல்வி ஐக்கிய மூலம் தீர்க்க முடியாது 
நாடுகள்-நாம் ததவனுடடய ராஜ்யம் தவண்டும். மத கலவரத்டத 
உண்டமயிதலதய எந்த மத ரீதியான-மதநல்லிணக்க இயக்கம் ட  ிள் 



உண்டம இதயசு தவிர இரட்சிப் ின் ஏற்றுக் சகாள்வதன் மூலம் தீர்க்க 
முடியாது. சின் உலகில்  ிரச்சடன என்று, இதயசுவின்  லியின் மற்றும் 
கடவுள் இராச்சியம் திரும் ிய தவண்டும். 

 சி  ிரச்சிடனகள் காரணமாக சாத்தியமான  யிர் சசய்ய  ஞ்சம் ஆ த்து 
உலகின்  ல  குதிகைில் த ாடுகிறாய் இது மர ணு-திருத்தம் உயிரினங்கள் 
மூலம் தீர்க்க முடியாது ததால்விகள்-நாம் ததவனுடடய ராஜ்யம் தவண்டும். 

நவனீ மருத்துவ அறிவியல் அடனத்து  தில்கள் மனித சுகாதார-நாம் 
ததவனுடடய ராஜ்யம் தவண்டும் இல்டல. 

ஆப் ிரிக்கா, ஆசியா, மற்றும்  ிற இடங்கைில்  குதிகைில்  ாரிய வறுடம, 

இறுதி தநரம் ' ா ிதலான்' (காண் சவைிப் டுத்துதல் 18: 1-19) இருந்து ஒரு 
முடற  யனடடயும் த ாது,  ிரச்சிடனடய தீர்க்க முடியாது வறிய நாம் 
ததவனுடடய ராஜ்யம் தவண்டும். 

ததவனுடடய ராஜ்யத்தின் ஆயிர கட்ட பூமியில் அடமக்கப் டும் என்று ஒரு 
தநரடி ராஜ்யம் உள்ைது. அது தடலவராக ஒரு அன் ான கடவுள் 
ததவனுடடய அன் ான சட்டங்கள் மற்றும் அடிப் டடயில் இருக்க 
தவண்டும். ஞானிகள் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கிறிஸ்துதவாடு ஆள்வாள் 
(சவைிப் டுத்துதல் 5:10; 20: 4-6). இந்த ராஜ்யம் உண்டமயிதலதய கடவுைின் 
சர்ச் அந்த அடங்கும், ஆனால் எந்த இலக்கியத்தில் கடவுள் இராச்சியம் 
உண்டமயில் சர்ச் (கத்ததாலிக்க அல்லது) என்று கூறுகிறது. சர்ச் தராம் 
ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு த ாதடன எதிர்த்து வந்துள்ைது, நாம் முடிவில் 
சநருங்கி என  ின்னர் அது அதிக சக்தியுடன் ட  ிள் ஸ்ததாத்திர சசய்தி 
எதிர்க்கும். இந்த வாய்ப்பு மத்ததயு 24:14 நிடறதவற்ற உதவும் இது 
குறிப் ிடத்தக்க ஊடக கவதரஜ் கிடடக்கும். 

அதன் இறுதிப்  குதியில், ததவனுடடய ராஜ்யம் "கீதை கடவுள் இருந்து 
சசார்க்கம் சவைிதய வரும், புதிய எருசதலம்" அடங்கும் (சவைிப் டுத்துதல் 21: 

2) மற்றும் அதன் முடிதவ இருக்காது. இனி, இனி அநியாயத்டதயும் இருக்கும் 

துக்கம், இல்டல மரணம். 

 ிரசங்கம் மற்றும் கடவுள் இராச்சியம் நற்சசய்தி புரிந்து ட  ிள் ஒரு 
முக்கிய தீம் உள்ைது.  டைய ஏற் ாட்டில் எழுத்தாைர்கள் அடத  ற்றி 
கற்று.இதயசு,  வுல், ஜான் அடத  ற்றி கற்று. 

 ைடமயான 'கிரிஸ்துவர்'  ிரசங்கம் புதிய ஏற் ாட்டில் அது  ற்றி கற்று 
சவைிதய வாை. இரண்டாம் நூற்றாண்டு ஆரம்  கிரிஸ்துவர் தடலவர்கள், 



மற்றும் தமலிட்ட த ான்ற, அடத  ற்றி கற்று. நாம் சதாடர்ந்து கடவுைின் சர்ச் 
இன்று அடத கற்று. 

ததவனுடடய ராஜ்யம் இதயசுடவக் குறித்து த ாதித்தார் காட்டுகிறது என்று 
முதல் ச ாருள் என்று நிடனவு. அது அவர்  ின்னர் குறித்து இதயசு 
த ாதித்தார் என்ன இருந்தது உயிர்த்சதழுதல்-அது ஏதாவது கிரிஸ்துவர் 
முதல் நாட தவண்டும் உள்ைது. 

சுவிதசஷத்தில் வாழ்க்டக மற்றும் இறப்பு  ற்றி மட்டுதம உள்ைது. இதயசுவும் 
அவரது சீஷர்களும் கற்று என்று நற்சசய்தி முக்கியத்துவம் ததவனுடடய 
வரும் இராச்சியம் இருந்தது. ராஜ்யத்தின் சுவிதசஷத்டதப் கிறிஸ்துவின் 
மூலம் இரட்சிப் ின் அடங்கும், ஆனால் மனித அரசாங்கங்கள் இறுதியில் 
கற் ித்தல் அடங்கும் (சவைிப் டுத்துதல் 11: 5). 

இதயசு இறுதியில் ராஜ்யத்தின் சுவிதசஷத்டத அடனத்து நாடுகள் (மத்ததயு 
24:14) ஒரு சாட்சியாக உலக த ாதித்தார் சசய்யப் டும் வடர வர முடியாது 
என்று கற்று, நிடனவில் சகாள்ளுங்கள். அந்த  ிரசங்க இப்த ாது நடக்கிறது. 

நல்ல சசய்தி என்று நதவனுனடை ராஜ்ைம் மனித எதிர்ககாள்ளும் 
பிரச்சினனகளுக்கு தரீ்வு . ஆயினும், மிகவும் அடத ஆதரிக்க, அல்லது அடத 
தகட்க, அல்லது அடத உண்டமடய நம்  தவண்டும் விரும் வில்டல. "இந்த 
உலகம் அைிந்து த ாகிறது" த ாது கடவுளுடடய ராஜ்யம், நித்திய (மத்ததயு 
6:13) (1 சகாரிந்தியர் 7:31). 

ததவனுடடய ராஜ்யத்தின் உண்டமயான நற்சசய்தி அறிவிப் தில் நாங்கள் 
என்று ஒன்று உள்ைது சதாடர்ந்து கடவுைின் சர்ச்  ற்றி தீவிர. ததவனுடடய 
ராஜ்யம் (மத்ததயு 24:14) உட் ட,: நாம் ட  ிள் த ாதிக்கிறது என்று அடனத்து 
விஷயங்கள் (19-20 மத்ததயு 28) கற் ிக்க முயற்சி. நாங்கள் அந்த ராஜ்யம் 
காத்திருக்டகயில், நாம் கற்று மற்றும் கடவுளுடடய வைிகளுக்கும் 
உண்டமடய நம்  விரும்பும் ஆறுதல் மற்றவர்கள்  ின் ற்ற தவண்டும். 

நீங்கள் ததவனுடடய வரும் ராஜ்ய நற்சசய்திடய அறிவிப் தில் ஆதரிக்க 
கூடாது? நீங்கள் ததவனுடடய ராஜ்யத்தின் சுவிதசஷத்டதப் நம்புவரீ்கைா 

கடவுைின் சர்ச் சதாடர்ந்து 
 



ததவனுடடய சதாடர்ந்து திருச்சட யின் அசமரிக்கா 
அலுவலகத்தில் அடமந்துள்ை: 1036 ட ிள்யூ கிராண்ட் 
அசவன்யூ, குதராவர் ச ஞ்ச், கலித ார்னியா, 93433 அசமரிக்கா. 
 

கடவுள் (CCOG) இடணயதைங்கள் சதாடர்ந்து சர்ச் 
 

CCOG.ASIA இத்தைம் ஆசியாவின் மீது கவனம் உள்ைது மற்றும் 
 ல ஆசிய சமாைிகைில்  ல்தவறு கட்டுடரகள், அதத த ால் 
ஆங்கிலத்தில் சில ச ாருட்கள் உள்ைன. 
CCOG.IN இந்த இந்திய  ாரம் ரியத்டத அந்த இலக்காக ஒரு 
இடணயதைம் இருக்கிறது. அது ஆங்கில சமாைி மற்றும் 
 ல்தவறு இந்திய சமாைிகைில் ச ாருட்கள் உள்ைது. 
CCOG.EU இந்த ஐதராப் ா தநாக்கி இலக்கு ஒரு இடணயதைம் 
இருக்கிறது. இது  ல ஐதராப் ிய சமாைிகைில் ச ாருட்கள் 
உள்ைது. 
CCOG.NZ இந்த ஒரு  ிரிட்டிஷ் இறங்கி  ின்னணி சகாண்ட 
நியூசிலாந்து மற்றும்  லர் இலக்காக ஒரு இடணயதைம் 
உள்ைது. 
CCOG.ORG இது ததவனுடடய சதாடர்ந்து திருச்சட யின் 
முக்கிய இடணயதைம் உள்ைது. அது அடனத்து 
கண்டங்கைிலும் மக்கள் உதவுகிறது. அது கட்டுடரகள், 

இடணப்புகள், மற்றும் வடீிதயாக்கள் உள்ைன. 
CCOGCANADA.CA கனடாவில் அந்த இலக்காக ஒரு 
இடணயதைம் இருக்கிறது. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. இது ததவனுடடய 
சதாடர்ந்து சர்ச் ஸ் ானிய சமாைி இடணயதைம் உள்ைது. 



PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. இது ததவனுடடய சதாடர்ந்து 
சர்ச்  ிலிப்ட ன்ஸ் இடணயதைம் உள்ைது. அது ஆங்கிலம் 
மற்றும் தகலாக் தகவல் உள்ைது. 
 

சசய்திகள் மற்றும் வரலாறு இடணயதைங்கள் 
 

COGWRITER.COM இந்த வடலத்தைத்தில் ஒரு முக்கிய 
 ிரகடனத்டத கருவி மற்றும் சசய்தி, சகாள்டக, வரலாற்று 
கட்டுடரகள், வடீிதயாக்கள், மற்றும் தீர்க்கதரிசன 
தமம் டுத்தல்கள் உள்ைன. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM இந்த ததவாலயத்தில் வரலாறு  ற்றிய 
கட்டுடரகள் மற்றும் தகவல்கடை வடலத்தைத்தில் 
நிடனவில் எைிதானது. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET இந்த சசய்தி மற்றும் விவிலிய 
தடலப்புகள் உள்ைடக்கியது இது ஒரு ஆன்டலன் வாசனாலி 
இடணயதைம் உள்ைது. 
 

சசாற்ச ாைிவுகைில் அந்த சசர்தமாதனட்டஸ், யூடுத  

வடீிதயா தசனல்கள் 
 

BibleNewsProphecy தசனல். CCOG தசர்சமாசனட்தட வடீிதயாக்கள். 
CCOGAfrica தசனல். ஆப் ிரிக்க சமாைியில் CCOG சசய்திகடை. 
CDLIDDSermones தசனல். ஸ் ானிஷ் சமாைியில் CCOG 

சசய்திகடை. 
ContinuingCOG தசனல். CCOG வடீிதயா சசாற்ச ாைிவுகைில்.  
 
 
 

புடகப் டம் சில மீதமுள்ை சசங்கற்கள் சில கீதை காட்டுகிறது ( ிைஸ் 
சில  ின்னர் தசர்க்கப் ட்டது), சில தநரங்கைில் என அடைக்கப் டும் 
எருசதலமில் ஒரு கட்டிடத்தின் ஆனால் நல்ல எருசதலம் தமற்கத்திய 



 ில்லில் கடவுைின் சர்ச் (தற்த ாது மவுண்ட் சீதயான் 
என்றடைக்கப் டும்) விவரித்தார்: 
 

 
 
இந்த ஒருதவடை முந்டதய உண்டமயான கிரிஸ்துவர் ததவாலய 
கட்டிடம் தைத்தில் இருந்ததாக நம் ப் டுகிறது. இதயசு '' கடவுைின் 
ராஜ்ய நற்சசய்திடய ' ிரசங்கிக்கப் டும் வருகின்றன என்று ஒரு 
கட்டிடம். இது ததவனுடடய ராஜ்யத்தின் சுவிதசஷத்டதப் கற்று என்று 
எருசதலமில் ஒரு கட்டிடம் இருந்தது. 
 
 
இந்த காரணத்திற்காக ோங்கள் இனடவிடாமல் கடவுளுக்கு 
ேன்றி, ஏகனனில் ..., சநகாதரநர, 

நதவனுனடை சனபகனள யூநதைா நதசத்தில் கிறிஸ்து இநைசு 
உள்ளன பின்பற்றினவர்களான. 
(1 கதசநலானிக்நகைர் 2: 13-14) 
 
அனனத்து புனிதர்களின் ககாடுத்தநபாது முனற 
விசுவாசத்திற்காக ஆர்வத்நதாடும் தர்க்கம். 
(யூதா 3) 
 
அவர் (இநைசு) ", அவர்கனள நோக்கி: ோன் மற்ற ஊர்களிலும் 
இனறைாட்சினைப் நவண்டும் 

நமலும், இந்த நோக்கத்திற்காக ோன் அனுப்பி வருகின்றன 
"என்றார். (லூக்கா 4:43) 
 



ஆனால் நதவனுனடை ராஜ்ைத்னதநை நதடுங்கள், அப்கபாழுது 
இனவககளல்லாம் [சி] ேீங்கள் நசர்க்க நவண்டும். உங்களுக்கு 
ராஜ்ைத்னதக் ககாடுக்க உங்கள் பிதா பிரிைமாைிருக்கிறார் 
பைப்படாநத, சிறு குழுவினநர நவண்டாம். (லூக்கா 12: 31-32) 
 
மற்றும் ராஜ்ைத்தினுனடை இந்தச் சுவிநசஷம் ஒரு சாட்சிைாக 
அனனத்து உலக நபாதித்தார் நவண்டும் 

அனனத்து ோடுகள், மற்றும், அப்நபாது முடிவு வரும். (மத்நதயு 
24:14) 
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	கோல் 2. பசி, உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் மேம்படுத்தப்பட்ட ஊட்டச்சத்து அடைய மற்றும் நீடித்த விவசாயம் ஊக்குவிக்க
	கோல் 3. ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை உறுதி மற்றும் அனைத்து வயது அனைத்து நல்வாழ்வை ஊக்குவிக்க
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	கோல் 14. பாதுகாப்பதற்காக மற்றும் நிலையாக சமுத்திரங்கள், கடல்கள் மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி கடல் வளங்களை பயன்படுத்த
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	கோல் 16. நிலையான வளர்ச்சி அமைதியான மற்றும் உள்ளடக்கிய சமூகங்கள் ஊக்குவிக்க, அனைவருக்கும் நீதி வழங்கும் அணுகலை மற்றும் அனைத்து மட்டங்களிலும், பயனுள்ள பொறுப்பு மற்றும் உள்ளடக்கிய நிறுவனங்கள் உருவாக்க
	கோல் 17. செயல்படுத்தல் பலப்படுத்திக்கொள்ள மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி பூகோள கூட்டினை புத்துயிர்
	இந்த நிகழ்ச்சி நிரலை முழுமையாக 2030 செயல்படுத்தப்படும் வேண்டும் மேலும் வளர்ச்சித்துறை 2030 நிகழ்ச்சி நிரல் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அது கட்டுப்பாடு, கல்வி, மற்றும் சர்வதேச மற்றும் மதநல்லிணக்க ஒத்துழைப்பு மூலம் மனித இனம் முகம் வியாதிகளுக்கு தீர்க்க முயற...
	வார்த்தை "கத்தோலிக்க" பொருள் "புதிய யுனிவர்சல் அஜெண்டா" "புதிய கத்தோலிக்க அஜெண்டா" என்று முடியும் "உலகளாவிய." போப் பிரான்சிஸ்புதிய யுனிவர்சல் செயற்திட்டம் தத்தெடுப்பு என்று "நம்பிக்கை ஒரு முக்கிய அடையாளம்."
	போப் பிரான்சிஸ் டிசம்பர் 2015 இல் (அதிகாரப்பூர்வமாக ஐ.நா.வின் கட்டமைப்பு மாநாட்டு கட்சிகள் 21 மாநாடு என்ற தலைப்பில்), மற்றும் கவனமாக சாலை பின்பற்ற நாடுகள் அறிவுரை 21 சர்வதேச உடன்படிக்கையை பாராட்டியுள்ளனர், மற்றும் ஒற்றுமை பெருகிவரும் உணர்வு . "
	, எந்த ஒரு மூச்சு மாசுபட்ட காற்று விரும்புகிறார் போது, பட்டினி, வறுமையில் வாட, முதலியன, ஆபத்து ஏற்படலாம் வேண்டும் இந்த சர்வதேச ஒற்றுமை மனித எதிர்நோக்கியுள்ள பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும்?
	ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் வரலாறு
	ஐக்கிய நாடுகள் உருவாக்கப்பட்டது மற்றும் 24 அக்டோபர் 1945 இல் நிறுவப்பட்டது, இரண்டாம் உலகப் போருக்குப் பின், மற்றொரு போன்ற மோதல் தடுக்க மற்றும் உலக நாடுகளில் அமைதியை பரப்புவதற்கு முயற்சி பொருட்டு. அதன் நிறுவன, ஐ.நா. 51 உறுப்பு நாடுகள் இருந்தன; 19...
	அங்கு நூற்றுக்கணக்கான, அமைக்கப்பட்ட ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் முதல் உலகம் முழுவதும் மோதல்கள், ஆயிரக்கணக்கான இருந்திருக்கும், ஆனால் நாம் இன்னும் மூன்றாவது உலகப் போர் என வர்ணிக்க முடியும் அவர் மேற்கொண்டார் வேண்டும்.
	ஐக்கிய நாடுகள் சபை சர்வதேச ஒத்துழைப்பு போப் பிரான்சிஸ் மற்றும் பிற பல மதத் தலைவர்கள் சமாதானத்தையும் சுபீட்சத்தையும் கொண்டு வரும், ஊக்குவிக்க முயற்சி என்று மதநல்லிணக்க மற்றும் மத ரீதியான நிகழ்ச்சி நிரலின் வகை இணைந்து, ஊக்குவிக்க கூறிக்கொள்ளும் சிலர்...
	எனினும், இதை செய்ய ஐக்கிய நாடுகள் வரலாறான நல்ல இல்லை. ஐக்கிய நாடுகள் என்பதால் ஏராளமான ஆயுத மோதல்கள் உருவாகின்றன கூடுதலாக, பல மில்லியன் கணக்கான, பசி அகதிகள், மற்றும் / அல்லது மோசமான ஏழை உள்ளன.
	பத்தாண்டுகளுக்கு முன்னர், ஐக்கிய நாடுகள் புத்தாயிரம் ஆண்டு வளர்ச்சி இலக்குகளை செயல்படுத்த முன்வைத்தார். அது கூட ஐ.நா. தன்னை படி, ", வளர்ச்சி இலக்குகளை" எட்டு இருந்தது ஆனால் இந்த வெற்றி பெறவில்லை. "17 பேண்தகு அபிவிருத்தி இலக்குகளை" எனவே, 2015 ல், அதன் ...
	இதுவரை கற்பனயுலகு செல்லும் என, மே 6, 2016 அன்று, போப் பிரான்சிஸ் அவர் அவருடைய திருச்சபை என்று கண்டத்தில் அடைய உதவ முடியும் என்று ஒரு மனிதாபிமான ஐரோப்பிய கற்பனாவாத கனவு கூறினார். ஆயினும், போப் கனவு ஒரு கனவு (காண் வெளிப்படுத்துதல் 18) மாறிவிடும் வேண்...
	சில ஒத்துழைப்பு மற்றும் வெற்றி, ஆனால் இருக்கலாம் ...
	மெரியம் வெப்ஸ்டர் அகராதி கற்பனைதான் என்று கூறுகிறது "அரசாங்கம் பல சட்டங்கள், மற்றும் சமூக நிலைமைகள் இருக்கிறது ஒரு கற்பனை இடத்தில்."
	பைபிள் மனித அதன் சொந்த அதன் பிரச்சினைகளை தீர்க்க முடியாது என்று போதிக்கிறது:
	23 கர்த்தாவே, மனுஷனுடைய வழி தன்னை இல்லை என்று எனக்கு தெரியும்; அது தனது சொந்த நடைகளை நடப்பவர் மனிதன் அல்ல. (எரேமியா 10:23, NKJV முழுவதும் குறிப்பிடப்பட்டால் தவிர)
	பைபிள் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு தோல்வியடையும் என்று போதிக்கிறது:
	16 நாசமும் நிர்ப்பந்தமும் அவர்கள் வழிகளிலிருக்கிறது; 17 சமாதான வழியை அவர்கள் அறியாதிருக்கிறார்கள் 18 அவர்கள் கண்களுக்கு முன்பாகத் எந்த அச்சமும் இல்லை.. (ரோமர் 3: 16-18)
	ஆயினும், பல மனிதர்கள் ஒரு கற்பனை சமூகத்தில் அவர்களின் பார்வையில் நோக்கி வேலை மற்றும் சில நேரங்களில் மதம் ஈடுபடுத்த முயற்சி.ஆனால் கிட்டத்தட்ட யாரும் ஒரு உண்மையான கடவுள் வழிகளில் பின்பற்ற தயாராக உள்ளன.
	அது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் அல்லது வத்திக்கானின் இலக்குகளை எந்த முன்னேற்றம் ஏதும் ஏற்படவில்லை இருக்கும் என்று அல்ல. சில, அத்துடன் சில பின்னடைவு இருக்கும்.
	உண்மையில், மற்றும் அநேகமாக பாரிய மோதலின் பின்னர், சர்வதேச சமாதான ஒப்பந்தம் ஒரு வகை (தானியேல் 9:27) ஒப்பு வேண்டும் மற்றும் உறுதி.அது இருக்கும் போது, பல போலியாக மனித மிகவும் அமைதியான மற்றும் கற்பனாவாத சமூகம் பற்றிய கொண்டு வருகிறார் என்று நம்ப வேண்டும்.
	(: 9-12 2 தெசலோனிக்கேயர் 2) இது போன்ற பல சர்வதேச 'கற்பனாவாத முன்னேற்றம்' (காண் எசேக்கியேல் 13:10) அதே மூலம் போன்ற பல்வேறு அடையாளங்கள், அருஞ்செயல்கள் எடுக்கப்படும். ஆனால் பைபிள் சொல்கிறது அத்தகைய சமாதானம் நீடிக்கும் இல்லை (தானியேல் 9:27; 11: 31-44)...
	மனித உண்மையிலேயே கற்பனயுலகு பற்றி கொண்டு முற்றிலும் இயலாததாகும் என்றால், கற்பனை உலகை எந்த வகை சாத்தியம்?
	ஆம்.
	2. என்ன நற்செய்தி இயேசு பிரசங்கித்தார்?
	இயேசு மிகவும் கற்று அவரது வழியில் ஏற்க முடியாது:
	3. ராஜ்ய பழைய ஏற்பாட்டில் அறியப்பட்டது?
	டேனியல் இராச்சியம் பற்றி கற்று
	ஏசாயா இராச்சியம் பற்றி கற்று
	எசேக்கியேல் இஸ்ரேல் (மட்டும் யூதர்கள்) ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு இராச்சியம் ஒன்றுசேர வேண்டும் கிரேட் கொடுந்துன்பங்களே காலத்தில் சிதறி கொண்டிருந்த கோத்திரங்களில் அந்த எழுத தூண்டிய:
	17 எனவே, சொல்ல 'தலைவராகிய ஆண்டவர் இவ்வாறு கூறுகிறார்: "நான், ஜனங்களை விட்டுப் சேகரிக்க நீங்கள் சிதறுண்டுபோன நாடுகளில் இருந்து உங்களை ஒன்று, மற்றும் நான் உன்னை இஸ்ரவேல் தேசத்தைக் கொடுப்பேன்."' 18 அவர்கள் அங்கே போக வேண்டும், மற்றும் அவர்கள் அங்கு இர...
	கர்த்தராகிய ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். (எசேக்கியேல் 11: 17-21)
	பழைய ஏற்பாட்டில் பல எழுத்தாளர்கள் கூட ராஜ்யத்தின் அம்சங்கள் பற்றி எழுதினார் (எ.கா. எசேக்கியேல் 20:33; ஒபதியா 21; மீகா 4: 7).
	எனவே, இயேசு கடவுள் இராச்சியம் சுவிசேஷ தொடங்கிய போது, அவரது உடனடி பார்வையாளர்களை அடிப்படை கருத்து சில பரிச்சயம் இருந்தது.
	4. அப்போஸ்தலர்கள் ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தைப் கூறினாரா?
	ஸ்தோத்திர போன்ற பல செயல் இயேசுவின் நபர் பற்றி நல்ல செய்தி போது, உண்மையில் இயேசுவின் சீஷர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சுவிசேஷத்தைப் கற்று என்று. என்று இயேசு கொண்டுவந்த செய்தி ஆகும்.
	பால் கடவுள் இராச்சியம் கற்றுக்
	ஆனால் அது எளிதானது அல்ல
	பீட்டர் இராச்சியம் கற்றுக்
	பைபிள் மற்றும் இராச்சியம் கடைசி புத்தகங்களை
	1 பின்பு அவர் என்னை ஜீவத்தண்ணீருள்ள சுத்தமான நதி, படிக என தெளிவாக, தேவனுடைய சிங்காசனம் மற்றும் ஆட்டுக்குட்டியானவரின் தொடர்வதற்கு அதன் தெருவின் நடுவில் காட்டியது. 2, நதியின் இருபுறங்களிலும், வாழ்க்கை மரம் இருந்தது, இது, பன்னிரண்டு பழங்கள் பெற்றாள் ஒவ்...
	5. புதிய ஏற்பாட்டில் வெளியே ஆதாரங்கள் கற்று  தேவனுடைய ராஜ்யம்
	கிறிஸ்துவின் ஆரம்பகால பேராசிரியர்கள் அவர்கள் கடவுள் ஒரு நேரடி இராச்சியம் நற்செய்தி போதிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார்களா?
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