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தேவனுடைய இராஜ்யம் 

 

இராஜ்யம் என்பது “குறிப்பிட்ட பகுதியில் ராஜா தன்னுடடய 

ஆளுடையினால் தன்னுடடய சித்தம், ந ாக்கம், தரிசனத்டத 

நிடைநேற்றுேது ஆகும்.”  

 

நேதாகைத்தில் இநயசு கூறிய இராஜ்யம் என்பது  

✓ நதேனுடடய அரசாங்கம்,  

✓ நதேனுடடய ஆளுடை ைற்றும் 

✓ நதேன் பூமிடய கட்டுப்படுத்தி ஆட்சி சசய்ேது.  

 

நதேனுடடய இராஜ்யம் என்பது  

➢ நதேனுடடய சித்தநை நிடைநேற்ைப்படும்,  

➢ நதேநன அதிகாரம் சபற்ைேர்,  

➢ பரந ாகத்தின் சசல்ோக்கு,  

➢ நதேனின் நிர்ோகம் ைற்றும்  

➢ நதேனின் தாக்கம் ைற்றும் சசல்ோக்கு. 

 

நதேனின் இராஜ்யம் பூமியில் சசய்யப்படுேதன் ஒரு 

நதாற்ைம் என்பது   இந்த U.K ன் தூதரங்கம் பிை  ாட்டில் 

இருப்பது நபான்ைது. தூதரகம் பிரிட்டிஷின் ஒரு பகுதியாகக் 

கருதப்படுகிைது, இது நேறு  ாட்டில் U.K ஆல் கட்டுப்படுத்த 

படுகிைது.  

 

இப்சபாழுது நதேனுடடய ராஜ்யம் பூமியில் 

ஆவிக்குரியடேயாக உள்ளது! 

 

http://www.wcflondon.com/
http://www.wcflondon.com/
mailto:wcflondon@gmail.com
mailto:wcflondon@gmail.com
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கர்த்தராகிய இநயசு கிறிஸ்துடே இரட்சகராக 

ஏற்றுக்சகாண்டு அேருடடய ஆளுடைக்கு 

ஒப்புக்சகாடுத்தேர்களின் இருதயம் ைற்றும் ோழ்க்டகடய 

நதேன் ஆள்கிைார். 

 

கிறிஸ்தேர்களாகிய  ாம் U.K வின் தூதரகம் நபான்ைேர்கள்! 

காரிருளில் ோழும் அவிசுோச ைக்களின் இருதயம் ைற்றும் 

ோழ்க்டகடய கட்டுப்பாட்டில் டேத்திருக்கும் சாத்தானால் 

ஆளுடக சசய்யப்படும் உ கில்  ாம் ோழ்ந்து சகாண்டு 

இருக்கிநைாம் ஆனால்  ாம் நதேனால் கட்டுப்படுத்தப் 

படுபேர்கள்.  ற்சசய்தி என்பது சாத்தானின் பிடியிலிருந்து 

விடுதட  ஆக்கப்பட்டு நதேனின் ராஜ்யத்தில் நசர புதிதாய் 

பிைப்பது ஆகும்.  

 

ஒரு தூதரக பணியாளராக இந்த சசய்திடய தான்  ாம் உ க 

ைக்களுக்கு  ாம் எடுத்து சசால்  நேண்டும்.  

 

இநயசு பூமியில் இருக்கும் நபாது நதேராஜ்யத்தின் 

காரியங்களின் ைாதிரிடய காண்பித்தார், பிசாசுகடள 

துரத்துேது, வியாதிபட்டேர்கடள குணைாக்குேது, 

ைரித்நதாடர எழுப்புேது ைற்றும் நதே ராஜ்யத்தின் 

சுவிநசஷத்டத பரப்புேது. 

 

மேம் என்பது எப்தபாதும் தேவ ராஜ்யத்திற்கு எதிராக 

செயல்படும். 

 

ைதம் என்பது ைனிதன் ராஜ்யத்டத அடடய, ைனிதனின் 

சசயல்பாடுகடள சகாண்டது. 
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✓ ைதம் என்பது ைனிதன் உ கத்டத விட்டு சசல்  

ஆயத்தப்படுத்துகிைது  

✓ ராஜ்யம் உ கத்டத நைற்சகாள்ள ைனிதடன 

ேலுப்படுத்துகிைது. 

 

❖ ைதம் பரந ாகத்டத ந ாக்கைாக சகாண்டது  

❖ ராஜ்யம் பூமிடய ந ாக்கைாக சகாண்டது. 

 

o ைதம் நதேனிடம் சபாய் நசருேது  

o ராஜ்யம் என்பது நதேன்  ம்மிடம் ேந்து நசருேது. 

 

▪ ைதம் பூமிடய விட்டு சசல்  துரிதப்படுகிைது   

▪ ராஜ்யம் தாக்கத்டத ஏற்படுத்தி,உற்சாகப்படுத்தி, 

உ கத்டத ைாற்றுகிைது. 

 

✓ ைதம் உ கத்டத பரந ாகைாக ைற்ை முயற்சிக்கிைது  

✓ ராஜ்யம் பரந ாகத்டத பூமிக்கு சகாண்டு ேர 

முயற்சிக்கிைது. 

 

இநயசு அேர் கா ங்களில் இருந்த ைத தட ேர்கடள குறித்து 

ேன்டையாக கண்டிக்கிைார்   

 

மத்தேயு 23:13 &15, 13. மாயக்காரராகிய தவேபாரகதர! 

பரிதெயதர! உங்களுக்கு ஐதயா, மனுஷர் பிரதவசியாேபடி 

பரத ாகராஜ்யத்டேப் பூட்டிப்தபாடுகிறீர்கள்; நீங்கள் அதில் 

பிரதவசிக்கிறதுமில்ட  பிரதவசிக்கப் தபாகிறவர்கடைப் 

பிரதவசிக்கவிடுகிறதுமில்ட .“  

15. மாயக்காரராகிய தவேபாரகதர! பரிதெயதர! உங்களுக்கு 

ஐதயா, ஒருவடை உங்கள் மார்க்கத்ோைாக்கும்படி 
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ெமுத்திரத்டேயும் பூமிடயயும் சுற்றித்திரிகிறீர்கள்; அவன் 

உங்கள் மார்க்கத்ோைாைதபாது அவடை உங்களிலும் 

இரட்டிப்பாய் நரகத்தின் மகைாக்குகிறீர்கள். 

மத்தேயு 15:1-3, 1. அப்சபாழுது எருெத மிலிருந்து வந்ே 

தவேபாரகரும் பரிதெயரும் இதயசுவினிைத்தில் வந்து:2. 

உம்முடைய சீஷர்கள் முன்தைார்களின் பாரம்பரியத்டே ஏன் 

மீறி நைக்கிறார்கள்? டககழுவாமல் தபாஜைம் 

பண்ணுகிறார்கதை! என்றார்கள்.3. அவர்களுக்கு அவர் 

பிரதியுத்ேரமாக: நீங்கள் உங்கள் பாரம்பரியத்திைாத  

தேவனுடைய கற்படைடய ஏன் மீறி நைக்கிறீர்கள்? 

மத்தேயு 15:5, 5. நீங்கதைா, எவைாகிலும் ேகப்படையாவது 

ோடயயாவது தநாக்கி: உைக்கு நான் செய்யத்ேக்க உேவி எது 

உண்தைா, அடேக் காணிக்டகயாகக் சகாடுக்கிதறன் என்று 

சொல்லி, ேன் ேகப்படையாவது ோடயயாவது 

கைம்பண்ணாமற்தபாைாலும், அவனுடைய கைடம 

தீர்ந்ேசேன்று தபாதித்து. Eng V6, 

மத்தேயு 5:20, தவேபாரகர் பரிதெயர் என்பவர்களுடைய 

நீதியிலும் உங்கள் நீதி அதிகமாயிராவிட்ைால், 

பரத ாகராஜ்யத்தில் பிரதவசிக்கமாட்டீர்கள் என்று 

உங்களுக்குச் சொல்லுகிதறன் 

மத்தேயு 21:31, 31. இவ்விருவரில் எவன் ேன் ேகப்பனுடைய 

சித்ேத்தின்படி செய்ேவன் என்று தகட்ைார்; அேற்கு அவர்கள்: 

மூத்ேவன் ோன் என்றார்கள். அப்சபாழுது, இதயசு அவர்கடை 

தநாக்கி: ஆயக்காரரும் தவசிகளும் உங்களுக்கு முன்தை 

தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரதவசிக்கிறார்கள் என்று 

சமய்யாகதவ உங்களுக்குச் சொல்லுகிதறன். 

நதேனுடடய ராஜ்யத்டத அடடயாதோறு இருக்கும் சபரிய 

தடடகளில் ைதம் முக்கியைான ஒன்ைாகும்  



5 
 

இதயசுவின் ஊழியம்  

 

1. ராஜ்யம் பிரெங்கிக்கப்பட்ைது  

 

மத்தேயு 3:1-2, 1. அந்நாட்களில் தயாவான்ஸ்நாைன் 

யூதேயாவின் வைாந்ேரத்தில் வந்து: 2. மைந்திரும்புங்கள், 

பரத ாகராஜ்யம் ெமீபித்திருக்கிறது என்று பிரெங்கம் 

பண்ணிைான்”  

மத்தேயு 4:17, அதுமுேல் இதயசு: மைந்திரும்புங்கள், 

பரத ாகராஜ்யம் ெமீபித்திருக்கிறது என்று பிரெங்கிக்கத் 

சோைங்கிைார்.” 

 

2. பரத ாகராஜ்யம் ெமீபித்திருக்கிறது  

 

மத்தேயு 12:28, நான் தேவனுடைய ஆவியிைாத  பிொசுகடைத் 

துரத்துகிறபடியால், தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிைத்தில் 

வந்திருக்கிறதே. 

 

3. ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே  

 

லூக்கா 17:21, இதோ, இங்தக என்றும், அதோ, அங்தக என்றும் 

சொல் ப்படுகிறேற்கும் ஏதுவிராது, இதோ, தேவனுடைய 

ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே என்றார்.” 

 

4. தேவ ராஜ்யத்தின் ேன்டம  

 

தராமர் 14:17, தேவனுடைய ராஜ்யம் புசிப்பும் குடிப்புமல் , 

அது நீதியும் ெமாோைமும் பரிசுத்ே ஆவியிைாலுண்ைாகும் 

ெந்தோஷமுமாயிருக்கிறது.  
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5. ொத்ோனின் முடிவின் ஆரம்பம்  

 

தயாவான் 12:31, இப்சபாழுதே இந்ே உ கத்துக்கு 

நியாயத்தீர்ப்பு உண்ைாகிறது, இப்சபாழுதே இந்ே உ கத்தின் 

அதிபதி புறம்பாகத் ேள்ைப்படுவான். 

 

தயாவான் 16:11, இந்ே உ கத்தின் அதிபதி 

நியாயந்தீர்க்கப்பட்ைதிைாத  நியாயத்தீர்ப்டபக்குறித்தும், 

கண்டித்து உணர்த்துவார். 

 

6. தேவ ராஜ்யத்தின் இரகசியங்கள்  

 

மத்தேயு 13:11, அவர்களுக்கு அவர் பிரதியுத்ேரமாக: 

பரத ாகராஜ்யத்தின் ரகசியங்கடை அறியும்படி உங்களுக்கு 

அருைப்பட்ைது, அவர்களுக்தகா அருைப்பைவில்ட . 

 

நேதத்தில் ைடைக்கப்பட்ட இரகசியங்கசளல் ாம் இநயசு 

கிறிஸ்துவின் முத ாம் ேருடகயில் சதய்வீகைாக 

சேளிப்படுத்தப்பட்டது. 

 

a) பரந ாக ராஜ்யத்தினுடடய இரகசியம். (மத்தேயு 13:3-

50) 

b) இஸ்ரநேலின் குருட்டுத்தன்டையின் இரகசியம். 

(தராமர் அதி.11) 

c) சடபடய குறித்த இரகசியம்(அோவது ஒதர ெரீரம்), 

(எதபசியர் 3:1-12, 6:19 சகாத ாசெயர் 4:3) 

d) சடபடய குறித்த இரகசியம், கிறிஸ்துவின் மணவாட்டி. 

(எதபசியர் 5:21-32) 

e) இநயசுவின் சதய்வீகத்தன்டை குறித்த இரகசியம். 

(நயாோன் 1:1-3, ே.14) 
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f) சடபயின் எடுத்துக்சகாள்ளப்படுதல்/ைறுரூபைாகுதல் 

குறித்த இரகசியம். (1 சகாரிந்தியர் 15:51-52 &1 

சேெத ானிக்தகயர் 4:13-17) 

g) இநயசுவின் முத ாம் ேருடகடய குறித்த 

இரகசியம்(அேர் பாடுகடள பற்றி). (1 தபதுரு 1:11, 

மாற்கு 8:31&ஏொயா 53:3) 

h) The mystery of the 2
nd

 Coming of Christ. (சவளிப்படுத்ேல் 

1:7, 19:11, ே.12-16) 

 

1. ராஜா  

 

நதேன் ராஜா தாவீதுக்கு சகாடுத்த ோக்குத்தத்தத்தின் நிடைவு 

தான் இநயசு கிறிஸ்து. தாவீதின் சந்ததியிலிருந்து நதேன் ஒரு 

ராஜாடே எழுப்புோர் அேருடடய சிங்காசனம் ைற்றும் 

ராஜ்யம் என்டைக்கும் நிலைத்திருக்கும் (2 ொமுதவல் 7:8-17). 

 

இந்த ோக்குத்தத்தம் கர்த்தராகிய இநயசுவின் இரண்டாம் 

ேருடகயில் நிடைவு சபரும். ஒரு ராஜாவின் ராஜ்யம் 

ஸ்தாபிக்க படுேது மூன்று நிட களில் காண ாம். 

 

1. ராஜா ேந்தார் ராஜ்யம் அறிவிக்கப்பட்டது ஆனால் அது 

நிராகரிக்கப்பட்டது. (மத்தேயு 21:42-43)  

 

2.  ம்முடன் ோசைாய் இருப்பதன் பிரசன்னம் மூ ம் 

ராஜா ஆவிக்குரிய ராஜ்யத்டத சேளிப்படுத்துகிைார். 

(லூக்கா 17:21, தயாவான் 14:21-23)  

 

3. ராஜா இரண்டாம் ேருடகயில் தாவீதின் அரசாங்கத்டத 

நிட  ாட்டுோர், இஸ்ரநேட  மீண்டும் 

தன்னிட க்கு ேரச்சசய்து 1000 ேருடங்கள் பூமியில் 
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அரசாளுோர். (மத்தேயு 24:27-30, அப்தபாஸ்ே ர் 15:14-

17, சவளிப்படுத்ேல் 20:1-10)  

 

A. முன்ைறிவிக்கப்பட்ை ராஜா   

 

2 ொமுதவல் 7:12,
 
“உன் நாட்கள் நிடறதவறி, நீ உன் 

பிோக்கதைாதை நித்திடரபண்ணும்தபாது, நான் 

உைக்குப்பின்பு உன் கர்ப்பப்பிறப்பாகிய உன் ெந்ேதிடய 

எழும்பப்பண்ணி, அவன் ராஜ்யத்டே நிட ப்படுத்துதவன் 

ஏொயா 9:6-7, 6. நமக்கு ஒரு பா கன் பிறந்ோர்; நமக்கு ஒரு 

குமாரன் சகாடுக்கப்பட்ைார்; கர்த்ேத்துவம் அவர் 

தோளின்தமலிருக்கும்; அவர் நாமம் அதிெயமாைவர், 

ஆத ாெடைக் கர்த்ோ, வல் டமயுள்ை தேவன், நித்திய பிோ, 

ெமாோைப்பிரபு என்ைப்படும்.7. ோவீதின் சிங்காெைத்டேயும் 

அவனுடைய ராஜ்யத்டேயும் அவர் திைப்படுத்தி அடே 

இதுமுேற்சகாண்டு என்சறன்டறக்கும் நியாயத்திலும் 

நீதியிைாலும் நிட ப்படுத்தும்படிக்கு, அவருடைய 

கர்த்ேத்துவத்தின் சபருக்கத்துக்கும், அதின் ெமாோைத்துக்கும் 

முடிவில்ட ; தெடைகளின் கர்த்ேருடைய டவராக்கியம் 

இடேச் செய்யும். 

B. ராஜாவின் பிறப்பு முன்ைறிவிக்கப்பட்ைது   

 

லூக்கா 1:30-33, 30. தேவதூேன் அவடை தநாக்கி: மரியாதை, 

பயப்பைாதே, நீ தேவனிைத்தில் கிருடபசபற்றாய். 31. இதோ, நீ 

கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரடைப் சபறுவாய்; 

அவருக்கு இதயசு என்று தபரிடுவாயாக. 32. அவர் 

சபரியவராயிருப்பார், உன்ைேமாைவருடைய குமாரன் 

என்ைப்படுவார்; கர்த்ேராகிய தேவன் அவருடைய பிோவாகிய 

ோவீதின் சிங்காெைத்டே அவருக்குக் சகாடுப்பார். 

33. அவர் யாக்தகாபின் குடும்பத்ோடர என்சறன்டறக்கும் 
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அரொளுவார்; அவருடைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது 

என்றான்.” 

லூக்கா 2:8-11, 8. அப்சபாழுது அந்ே நாட்டித  தமய்ப்பர்கள் 

வயல்சவளியில் ேங்கி, இராத்திரியித  ேங்கள் மந்டேடயக் 

காத்துக்சகாண்டிருந்ோர்கள். 9. அவ்தவடையில் கர்த்ேருடைய 

தூேன் அவர்களிைத்தில் வந்து நின்றான், கர்த்ேருடைய மகிடம 

அவர்கடைச் சுற்றிலும் பிரகாசித்ேது; அவர்கள் மிகவும் 

பயந்ோர்கள். 10. தேவதூேன் அவர்கடை தநாக்கி: 

பயப்பைாதிருங்கள்; இதோ, எல் ா ஜைத்துக்கும் மிகுந்ே 

ெந்தோஷத்டே உண்ைாக்கும் நற்செய்திடய உங்களுக்கு 

அறிவிக்கிதறன். 11. இன்று கர்த்ேராகிய கிறிஸ்து என்னும் 

இரட்ெகர் உங்களுக்குத் ோவீதின் ஊரித  பிறந்திருக்கிறார் 

 

C. ராஜாவின் வம்ெ வர ாறு   

 

மத்தேயு 1:1, இதயசு கிறிஸ்துவின் வம்ெ வர ாறு அைங்கிய 

புத்ேகம்.ோவீதின் குமாரன் ,ஆபிரகாமின் குமாரன்: 

 

லூக்கா 3:32-38, 

 

D. தீர்க்கேரிெைங்கடை ராஜா நிடறதவற்றுேல்  

 

மீகா 5:2, எப்பிராத்ோ என்ைப்பட்ை சபத் தகதம, நீ 

யூதேயாவிலுள்ை ஆயிரங்களுக்குள்தை சிறியோயிருந்தும், 

இஸ்ரதவட  ஆைப்தபாகிறவர் உன்னிைத்திலிருந்து 

புறப்பட்டு என்னிைத்தில் வருவார்; அவருடைய புறப்படுேல் 

அநாதி நாட்கைாகிய பூர்வத்தினுடையது” 

ஏொயா 7:14, ஆே ால் ஆண்ைவர் ோதம உங்களுக்கு ஒரு 

அடையாைத்டேக் சகாடுப்பார்; இதோ, ஒரு கன்னிடக 
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கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரடைப் சபறுவாள், அவருக்கு 

இம்மானுதவல் என்று தபரிடுவாள். 

எதரமியா 31:15, ராமாவித  பு ம்பலும் கெப்பாை 

அழுடகயுமாகிய கூக்குரல் தகட்கப்பட்ைது; ராதகல் ேன் 

பிள்டைகளுக்காக அழுது, ேன் பிள்டைகள் இல் ாேபடியால் 

அடவகளினிமித்ேம் ஆறுேல் அடையாதிருக்கிறாள் 

என்று கர்த்ேர் சொல்லுகிறார்.” 

ெகரியா 9:9, “சீதயான் குமாரத்திதய, மிகவும் களிகூரு; 

எருெத ம் குமாரத்திதய, சகம்பீரி; இதோ, உன் ராஜா 

உன்னிைத்தில் வருகிறார்; அவர் நீதியுள்ைவரும் 

இரட்சிக்கிறவரும் ோழ்டமயுள்ைவரும், கழுடேயின்தமலும் 

கழுடேக்குட்டியாகிய மறியின்தமலும் 

ஏறிவருகிறவருமாயிருக்கிறார். 

உங்களுக்கு தநரம் இருக்கும்தபாது பின்வரும் வெைங்கடை 

ஒப்பிட்டு பாருங்கள்: 

 

ஆதியாகைம் 3:15 உடன் க ாத்தியர் 4:4,  

ஓசியா 11:1 உைன் மத்தேயு 2:14-15,  

மல்கியா 3:1 உைன் லூக்கா 7:24-27,  

ெங்கீேம் 2:7 உைன் மத்தேயு 3:17,  

ெங்கீேம் 41:9 உைன் லூக்கா 22:47-48,  

ெகரியா 11:12 உைன் மத்தேயு 26:15,  

ஏொயா 50:6 உைன் மத்தேயு 26:67,  

ெங்கீேம் 22:7 உைன் லூக்கா 23:35,  

ெங்கீேம் 22:17 உைன் மத்தேயு 27:35-36,  

ெங்கீேம் 69:21 உைன் மத்தேயு 27:34,  

ெங்கீேம் 34:20 உைன் தயாவான் 19: 32-36,  

ெங்கீேம் 16:10 மற்றும் 49:15 உைன் மாற்கு 16:6-7 

 

 


