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தேவனுடைய இராஜ்யம் 

 

     ராஜா 

 

இயேசு பிறப்பதற்கு முன்பு யதவனால் ககாடுக்கப்பட்ட 

பழைே ஏற்பாட்ழட தவிர எதுவும் யபாதிக்கப்படவில்ழை, 

அவர் பிறப்பிற்கு பின்பு தான் யதவனுழடே ராஜ்ேம் பற்றி 

யபாதிக்கப்பட்டது.  

 

எகிப்தின் அடிழைத்தனத்திலிருந்து ஒடுக்கத்திலிருந்து 

இஸ்ரயவழை மீட்பது தான் யதவனின் ய ாக்கைாக இருந்தது. 

யாத்திராகமம் 19:5-6, 5. இப்ப ாழுது நீங்கள் என் வாக்டக 

உள்ள டி தகட்டு, என் உைன் டிக்டகடயக் டகக்பகாள்வீர் 

களானால், சகல ஜனங்களிலும் நீங்கதள எனக்குச் பசாந்ே 

சம் த்ோயிருப்பீர்கள்; பூமிபயல்லாம் என்னுடையது.6. நீங்கள் 

எனக்கு ஆசாரிய ராஜ்யமும்  ரிசுத்ே ஜாதியுமாய் இருப்பீர்கள் 

என்று நீ இஸ்ரதவல் புத்திரதராதை பசால்ல தவண்டிய 

வார்த்டேகள் என்றார்.” 

யைசிோழவ குறித்த தீர்க்கதரிசனத்தில் ஏசாோ மூைம் 

எப்படிப்பட்ட யதவனுழடே ராஜ்ேம்  ழடகபற யபாகிறது 

என்று கதளிவாக யதவன் விளக்கி உள்ளார். 

 

ஏசாயா 9:6-7, நமக்கு ஒரு  ாலகன் பிறந்ோர்; நமக்கு ஒரு 

குமாரன் பகாடுக்கப் ட்ைார்; கர்த்ேத்துவம் அவர் 

தோளின்தமலிருக்கும்; அவர் நாமம் அதிசயமானவர், 

ஆதலாசடனக் கர்த்ோ, வல்லடமயுள்ள தேவன், நித்திய பிோ, 

சமாோனப்பிரபு என்னப் டும்.7. ோவீதின் சிங்காசனத்டேயும் 
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அவனுடைய ராஜ்யத்டேயும் அவர் திைப் டுத்தி அடே 

இதுமுேற்பகாண்டு என்பறன்டறக்கும் நியாயத்திலும் 

நீதியினாலும் நிடலப் டுத்தும் டிக்கு, அவருடைய 

கர்த்ேத்துவத்தின் ப ருக்கத்துக்கும், அதின் சமாோனத்துக்கும் 

முடிவில்டல; தசடனகளின் கர்த்ேருடைய டவராக்கியம் 

இடேச் பசய்யும். 

 ம்முழடே கர்த்தராகிே இயேசு கிறிஸ்துவின் 

உபயதசங்கழள குறித்து 4 சுவியசஷ நூல்களில்  ாம் 

வாசிக்கும் யபாது, இயேசு "தேவனின் இராஜ்யத்திற்கு" 

ககாடுக்கும் முக்கிேத்துவம் ைற்றும் கவனம் பற்றி அறிந்து 

ககாள்ளைாம். 

 

மத்தேயு 4:17, அதுமுேல் இதயசு: மனந்திரும்புங்கள், 

 ரதலாகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது என்று பிரசங்கிக்கத் 

போைங்கினார்.” 

மத்தேயு 4:23,
 
பின்பு, இதயசு கலிதலயா எங்கும் சுற்றி நைந்து, 

அவர்களுடைய பஜ  ஆலயங்களில் உ தேசித்து, ராஜ்யத்தின் 

சுவிதசஷத்டேப் பிரசங்கித்து, ஜனங்களுக்கு உண்ைாயிருந்ே 

சகல வியாதிகடளயும் சகல தநாய்கடளயும் நீக்கிச் 

பசாஸ்ேமாக்கினார். 

மத்தேயு 5:3-4, “ஆவியில் எளிடமயுள்ளவர்கள் 

 ாக்கியவான்கள்;  ரதலாகராஜ்யம் அவர்களுடையது. 

4. துயரப் டுகிறவர்கள்  ாக்கியவான்கள்; அவர்கள் 

ஆறுேலடைவார்கள். 

மத்தேயு 5:20,
 
தவே ாரகர்  ரிதசயர் என் வர்களுடைய 

நீதியிலும் உங்கள் நீதி அதிகமாயிராவிட்ைால், 

 ரதலாகராஜ்யத்தில் பிரதவசிக்கமாட்டீர்கள் என்று 

உங்களுக்குச் பசால்லுகிதறன். 
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மத்தேயு 6:9-10, நீங்கள் பஜ ம் ண்ணதவண்டிய விேமாவது; 

 ரமண்ைலங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிோதவ, உம்முடைய 

நாமம்  ரிசுத்ேப் டுவோக;10. உம்முடைய ராஜ்யம் வருவோக; 

உம்முடைய சித்ேம்  ரமண்ைலத்திதல பசய்யப் டுகிறது 

த ால பூமியிதலயும் பசய்யப் டுவோக. 

மத்தேயு 6:33, முேலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்டேயும் 

அவருடைய நீதிடயயும் தேடுங்கள்; அப்ப ாழுது 

இடவகபளல்லாம் உங்களுக்குக் கூைக் பகாடுக்கப் டும். 

மத்தேயு 9:35, பின்பு, இதயசு சகல  ட்ைணங்கடளயும் 

கிராமங்கடளயும் சுற்றி நைந்து, பஜ  ஆலயங்களில் 

உ தேசித்து, ராஜ்யத்தின் சுவிதசஷத்டேப் பிரசங்கித்து, 

ஜனங்களுக்கு உண்ைாயிருந்ே சகல வியாதிகடளயும் சகல 

தநாய்கடளயும் நீக்கி, அவர்கடளச் பசாஸ்ேமாக்கினார். 

மத்தேயு 10:7, த ாடகயில்,  ரதலாகராஜ்யம் சமீபித்திருக்கிறது 

என்று பிரசங்கியுங்கள். 

மத்தேயு 12:28, நான் தேவனுடைய ஆவியினாதல பிசாசுகடளத் 

துரத்துகிற டியால், தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிைத்தில் 

வந்திருக்கிறதே. 

மத்தேயு 13:19, ஒருவன், ராஜ்யத்தின் வசனத்டேக் தகட்டும் 

உணராதிருக்கும்த ாது, ப ால்லாங்கன் வந்து, அவன் 

இருேயத்தில் விடேக்கப் ட்ைடேப்  றித்துக்பகாள்ளுகிறான்; 

அவதன வழியருதக விடேக்கப் ட்ைவன். 

மத்தேயு 13:24, தவபறாரு உவடமடய அவர்களுக்குச் 

பசான்னார்:  ரதலாகராஜ்யம் நல்ல நிலத்தில் விடேக்கப் ட்ை 

நல்ல விடேடய விடேத்ே மனுஷனுக்கு ஒப் ாயிருக்கிறது; 

மத்தேயு 13:31, தவபறாரு உவடமடய அவர்களுக்குச் 

பசான்னார்:  ரதலாகராஜ்யம் கடுகு விடேக்கு 
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ஒப் ாயிருக்கிறது; அடே ஒரு மனுஷன் எடுத்துத் ேன் நிலத்தில் 

விடேத்ோன்.  

மத்தேயு 13:33, தவபறாரு உவடமடய அவர்களுக்குச் 

பசான்னார்:  ரதலாகராஜ்யம் புளித்ே மாவுக்கு 

ஒப் ாயிருக்கிறது; அடே ஒரு ஸ்திரீ எடுத்து, முழுவதும் 

புளிக்கும் வடரக்கும், மூன்று டி மாவிதல அைக்கிடவத்ோள் 

என்றார்.” 

மத்தேயு 13:44, அன்றியும்,  ரதலாகராஜ்யம் நிலத்தில் 

புடேந்திருக்கிற ப ாக்கிஷத்துக்கு ஒப் ாயிருக்கிறது; அடே 

ஒரு மனுஷன் கண்டு, மடறத்து, அடேப்  ற்றிய 

சந்தோஷத்தினாதல த ாய், ேனக்கு உண்ைான 

எல்லாவற்டறயும் விற்று, அந்ே நிலத்டேக் பகாள்ளுகிறான். 

மத்தேயு 13:45-46 தமலும்,  ரதலாகராஜ்யம் நல்ல 

முத்துக்கடளத் தேடுகிற வியா ாரிக்கு ஒப் ாயிருக்கிறது. 

46. அவன் விடலயுயர்ந்ே ஒரு முத்டேக் கண்டு, த ாய், 

ேனக்குண்ைான எல்லாவற்டறயும் விற்று, அடேக் 

பகாள்ளுகிறான். 

மத்தேயு 13:47, அன்றியும்,  ரதலாகராஜ்யம் கைலிதல 

த ாைப் ட்டு, சகல விேமான மீன்கடளயும் தசர்த்து 

வாரிக்பகாள்ளும் வடலக்கு ஒப் ாயிருக்கிறது. 

மத்தேயு 16:19,  ரதலாகராஜ்யத்தின் திறவுதகால்கடள நான் 

உனக்குத் ேருதவன்; பூதலாகத்திதல நீ கட்டுகிறது எதுதவா 

அது  ரதலாகத்திலும் கட்ைப் ட்டிருக்கும், பூதலாகத்திதல நீ 

கட்ைவிழ்ப் து எதுதவா அது  ரதலாகத்திலும் 

கட்ைவிழ்க்கப் ட்டிருக்கும் என்றார்.” 

மத்தேயு 16:28, இங்தக நிற்கிறவர்களில் சிலர் மனுஷகுமாரன் 

ேம்முடைய ராஜ்யத்தில் வருவடேக் காணுமுன், மரணத்டே 
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ருசி ார்ப் தில்டல என்று, பமய்யாகதவ உங்களுக்குச் 

பசால்லுகிதறன் என்றார்.” 

மத்தேயு 18:3-4, நீங்கள் மனந்திரும்பிப் பிள்டளகடளப்த ால் 

ஆகாவிட்ைால்,  ரதலாகராஜ்யத்தில் பிரதவசிக்கமாட்டீர்கள் 

என்று பமய்யாகதவ உங்களுக்குச் பசால்லுகிதறன்.4. 

ஆடகயால் இந்ேப்பிள்டளடயப்த ாலத் ேன்டனத் 

ோழ்த்துகிறவன் எவதனா, அவதன  ரதலாகராஜ்யத்தில் 

ப ரியவனாயிருப் ான். 

 மத்தேயு 18:23, எப் டிபயனில்,  ரதலாகராஜ்யம் ேன் 

ஊழியக்காரரிைத்தில் கணக்குப் ார்க்க தவண்டுபமன்றிருந்ே 

ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப் ாயிருக்கிறது. 

மத்தேயு 20:1, “ ரதலாகராஜ்யம் வீட்பைஜமானாகிய ஒரு 

மனுஷனுக்கு ஒப் ாயிருக்கிறது; அவன் ேன் திராட்சத் 

தோட்ைத்துக்கு தவடலயாட்கடள அமர்த்ே அதிகாடலயிதல 

புறப் ட்ைான். 

மத்தேயு 21:31, இவ்விருவரில் எவன் ேன் ேகப் னுடைய 

சித்ேத்தின் டி பசய்ேவன் என்று தகட்ைார்; அேற்கு அவர்கள்: 

மூத்ேவன் ோன் என்றார்கள். அப்ப ாழுது, இதயசு அவர்கடள 

தநாக்கி: ஆயக்காரரும் தவசிகளும் உங்களுக்கு முன்தன 

தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரதவசிக்கிறார்கள் என்று 

பமய்யாகதவ உங்களுக்குச் பசால்லுகிதறன்.  

மத்தேயு 22:2-3, “ ரதலாகராஜ்யம் ேன் குமாரனுக்குக் 

கலியாணஞ்பசய்ே ஒரு ராஜாவுக்கு ஒப் ாயிருக்கிறது. 

3. அடைக்கப் ட்ைவர்கடளக் கலியாணத்திற்கு 

வரச்பசால்லும் டி அவன் ேன் ஊழியக்காரடர அனுப்பினான்; 

அவர்கதளா வர மனதில்லாதிருந்ோர்கள். 

மத்தேயு 23:13, “மாயக்காரராகிய தவே ாரகதர!  ரிதசயதர! 

உங்களுக்கு ஐதயா, மனுஷர் பிரதவசியாே டி  ரதலாக 
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ராஜ்யத்டேப் பூட்டிப்த ாடுகிறீர்கள்; நீங்கள் அதில் 

பிரதவசிக்கிறதுமில்டல பிரதவசிக்கப் த ாகிறவர்கடளப் 

பிரதவசிக்கவிடுகிறதுமில்டல. 

மத்தேயு 24:14, ராஜ்யத்தினுடைய இந்ேச் சுவிதசஷம் 

பூதலாகபமங்குமுள்ள சகல ஜாதிகளுக்கும் சாட்சியாகப் 

பிரசங்கிக்கப் டும், அப்த ாது முடிவு வரும். 

மத்தேயு 25:34, அப்ப ாழுது, ராஜா ேமது வலது  க்கத்தில் 

நிற் வர்கடளப்  ார்த்து: வாருங்கள் என் பிோவினால் 

ஆசீர்வதிக்கப் ட்ைவர்கதள, உலகம் உண்ைானதுமுேல் 

உங்களுக்காக ஆயத்ேம்  ண்ணப் ட்டிருக்கிற ராஜ்யத்டேச் 

சுேந்ேரித்துக்பகாள்ளுங்கள். 

லூக்கா 8:1, பின்பு, அவர்  ட்ைணங்கள்தோறும் கிராமங்கள் 

தோறும் பிரயாணம் ண்ணி, தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்குரிய 

நற்பசய்திடயக் கூறிப் பிரசங்கித்துவந்ோர்.  ன்னிருவரும் 

அவருைதனகூை இருந்ோர்கள். 

லூக்கா 9:2, தேவனுடைய ராஜ்யத்டேக்குறித்துப் 

பிரசங்கிக்கவும், பிணியாளிகடளச் பசாஸ்ேமாக்கவும் 

அவர்கடள அனுப்பினார்.  

லூக்கா 9:10-11, அப்த ாஸ்ேலர் திரும்பிவந்து, ோங்கள் பசய்ே 

யாடவயும் அவருக்கு விவரித்துச் பசான்னார்கள். 

அப்ப ாழுது அவர் அவர்கடளக் கூட்டிக்பகாண்டு, 

ேனித்திருக்கும் டி ப த்சாயிோ என்னும்  ட்ைணத்டேச் 

தசர்ந்ே வனாந்ேரமான ஒரு இைத்துக்குப் த ானார்.11. 

ஜனங்கள் அடே அறிந்து, அவர் பின்தன த ானார்கள், 

அவர்கடள அவர் ஏற்றுக்பகாண்டு, தேவனுடைய 

ராஜ்யத்டேக் குறித்து அவர்களுைதன த சி, பசாஸ்ேமடைய 

தவண்டுபமன்றிருந்ேவர்கடளச் பசாஸ்ேப் டுத்தினார். 
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லூக்கா 9:27, இங்தக நிற்கிறவர்களில் சிலர் தேவனுடைய 

ராஜ்யத்டேக் காணுமுன், மரணத்டே ருசி ார்ப் தில்டல 

பயன்று பமய்யாகதவ உங்களுக்குச் பசால்லுகிதறன் 

என்றார்.” 

லூக்கா 12:32, “ யப் ைாதே சிறுமந்டேதய, உங்களுக்கு 

ராஜ்யத்டேக் பகாடுக்க உங்கள்பிோ பிரியமாயிருக்கிறார்.  

தயாவான் 18:36, இதயசு பிரதியுத்ேரமாக: என் ராஜ்யம் 

இவ்வுலகத்திற்குரியேல்ல, என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற் 

குரியோனால் நான் யூேரிைத்தில் ஒப்புக்பகாடுக்கப் 

 ைாே டிக்கு என் ஊழியக்காரர் த ாராடியிருப் ார்கதள; 

இப் டியிருக்க என் ராஜ்யம் இவ்விைத்திற்குரியேல்ல 

என்றார்.” 

தயாவான் 18:37,
 
அப்ப ாழுது பிலாத்து அவடர தநாக்கி: 

அப் டியானால் நீ ராஜாதவா என்றான். இதயசு 

பிரதியுத்ேரமாக: நீர் பசால்லுகிற டி நான் ராஜாோன்; 

சத்தியத்டேக்குறித்துச் சாட்சிபகாடுக்க நான் பிறந்தேன், 

இேற்காகதவ இந்ே உலகத்தில் வந்தேன்; சத்தியவான் எவனும் 

என் சத்ேம் தகட்கிறான் என்றார்.” 

இயேசு தன்ழன ராஜாவாக பிரகடனம் கசய்கிறார், ஒரு 

பிரதைர் அல்ைது தழைவர், யைேர் என்கறல்ைாம் பிரகடனம் 

கசய்ேவில்ழை. யதவராஜ்ேத்தின் காரிேங்கழள அதன் 

உண்ழைத்துவழத யதடி புரிந்துககாள்ள விருப்பப்படும் 

யபாது இழவககளல்ைாம் மிக முக்கிேம் ைற்றும் 

யதழவோனது.  ைனித குைத்ழத குறித்த யதவ சித்தம் இதுயவ. 
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ராஜ்யம் என் து என்ன?  

 

ைற்றவர்கழள விட U.K வில் வாழும்  ாம் மிக  ன்றாக 

புரிந்துககாள்ள முடியும். 

 

ஒரு ராஜ்ேம் என்பது ஒரு ராஜாவின் அரசாங்கம்.  

ராஜ்ேம் என்பது ஒரு ராஜாவின் பிரயதசத்தின் இழறோண்ழை 

ைற்றும் ஆளும் கசல்வாக்கு, 

 

➢ அங்கு அவரின் சித்தம் தான்,  

➢ அங்கு அவரின் ய ாக்கம் தான் ைற்றும்   

➢ அவரின் முடிவு தான்,  

 

ஒரு கைாச்சாரம் ைற்றும் சமூகத்ழத உருவாக்குவது ராஜாவின் 

இேல்பு,ைதிப்பு ைற்றும் நீதி.  

 

ஒரு யதசத்தில் ஒரு பகுதியில் ராஜாவின் சித்தம் தாக்கத்ழத 

ஏற்படுத்தினால் அது ராஜ்ேம் எனப்படும், அவர் ைக்கழள தன் 

வழியில் வழி டத்துகிறார் ைற்றும் அங்கு அரசாங்கம் 

ராஜாவின் கட்டுப்பாட்டில் இேங்கும். 

 

இயேசு தன்ழன “ராஜா “என்று பிரகடனம் கசய்கிறார் 

யோவான் 18 ல் உள்ள வசனங்கழள ஆராய்ந்து பாப்யபாம் , 

இயேசுவின் சிலுழவக்கு ஒரு ைணி ய ரம் முன் 

பிைாத்துவுக்கும் இயேசுவுக்கும்  டந்த உழரோடல். 

 

தயாவான் 18:33 & 36-38, 

33. அப்ப ாழுது பிலாத்து மறு டியும் அரமடனக்குள் 

பிரதவசித்து, இதயசுடவ அடைத்து: நீ யூேருடைய ராஜாவா 

என்று தகட்ைான். 36. இதயசு பிரதியுத்ேரமாக: என் ராஜ்யம் 

இவ்வுலகத்திற்குரியேல்ல, என் ராஜ்யம் இவ்வுலகத்திற் 
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குரியோனால் நான் யூேரிைத்தில் ஒப்புக்பகாடுக்கப் 

 ைாே டிக்கு என் ஊழியக்காரர் த ாராடியிருப் ார்கதள; 

இப் டியிருக்க என் ராஜ்யம் இவ்விைத்திற்குரியேல்ல என்றார். 

37. அப்ப ாழுது பிலாத்து அவடர தநாக்கி: அப் டியானால் நீ 

ராஜாதவா என்றான். இதயசு பிரதியுத்ேரமாக: நீர் 

பசால்லுகிற டி நான் ராஜாோன்; சத்தியத்டேக்குறித்துச் 

சாட்சிபகாடுக்க நான் பிறந்தேன், இேற்காகதவ இந்ே 

உலகத்தில் வந்தேன்; சத்தியவான் எவனும் என் சத்ேம் 

தகட்கிறான் என்றார் .38. அேற்குப் பிலாத்து: சத்தியமாவது 

என்ன என்றான். மறு டியும் அவன் யூேர்களிைத்தில் பவளிதய 

வந்து: நான் அவனிைத்தில் ஒரு குற்றமும் காதணன். 

 

1. ராஜா என் வர் பிறப்பிதலதய ராஜா மற்றும் அவர் 

வாக்களிப் ன் மூலம் தேர்ந்பேடுக்கப் டு வர் 

அல்ல.  

 

இயேசுவுக்கு ராஜபட்டம் ைனிதனால் 

வைங்கப்பட்டது அல்ை யதவனால் வைங்கப்பட்டது. 

ைக்களாட்சியில் தழைவர்கள் ைக்களின் 

விருப்பத்திற்கு ஏற்ப யதர்ந்கதடுக்கப்பட்டு ஆட்சி 

கசய்வர்.  

சர்வாதிகாரிகள் பேம், அடக்குமுழற ைற்றும் 

கட்டாேப்படுத்தல் ஆட்சி கசய்வார்கள். 

ராஜா ஆட்சி கசய்கிறார் ஏகனன்றால் அவர் ராஜாவின் 

குடும்பத்தில் பிறந்தவர். 

இயேசு கிறிஸ்து ஒரு ராஜாவாக பிறந்தார்.  

 

 ாம் அவழர ராஜாவாக்குவதில்ழை! 

 

 ாம் கசய்ேக்கூடிேது எல்ைாம் அவழர ஒரு ராஜாவாக 

ஒப்புக்ககாள்வதுதான். அவரது வல்ைழை 

பிறப்பிலிருந்து ஒருங்கிழைந்ததாகும்.  
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✓ ஜன ாேக தழைவர்கள் ஆட்சிக்கு 

யதர்ந்கதடுக்கப்படுகிறார்கள் 

✓ சர்வாதிகாரிகள் / அழத சார்ந்தவர்கள் 

அதிகாரத்ழதக் ழகப்பற்றுகிறார்கள் 

✓ ராஜா வல்ைழையோடு பிறக்கிறார். 

 

2. ஒரு ராஜாடவ அதிகாரத்திலிருந்து நீக்கதவா/ 

வாக்களிப்பின் மூலம் பவளிதயற்றதவா முடியாது.  

 

ஏகனன்றால் ராஜ்ேம் அவருக்கு பிறப்பியை 

கிழடக்கிறது, ராஜா வாழ் ாள் முழுவதும் ஆட்சி 

கசய்கிறார்.  

 

ஒரு பிரதைர் அல்ைது தழைவர் பதவிக்கு கவளியே 

வாக்களிக்கப்படுகிறார், அல்ைது குறிப்பிட்ட 

வழரமுழறகளால் கவளியேறுகிறார்.  

ஒரு சர்வாதிகாரியின் ஆட்சிக்கவிழ்பு ைக்கள் 

எழுச்சிோல் ஏற்படும்.  

ராஜத்துவம் என்பது காைவழரேற்ற அலுவைகம்.  

பழடப்பின் இழறோண்ழைோல் பரயைாக ராஜா 

ஆட்சி கசய்கிறார். அவர் ஒருயபாதும் 

வாக்களிக்கப்பட்டு கவளியேற்றப்படைாட்டார். 

அல்ைது அவழர எப்யபாதும் சிங்காசனத்திலிருந்து 

இறக்க முடிோது.  

➢ லூசிபர் முேற்சி கசய்து யதால்விேழடந்தான்.  

➢ ைனித சாம்ராஜ்ேங்கள் முேற்சித்து 

யதால்வியுற்றன. 

➢ இந்த உைகத்திற்கு முன்யப அவர் ராஜாவாக 

இருந்தார், அது காைைான பிறகும் அவர் 

ராஜாவாக இருப்பார். 
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பவளி 11:15, அப்ப ாழுது உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் 

நம்முடைய கர்த்ேருக்கும், அவருடைய கிறிஸ்துவுக்கு 

முரிய ராஜ்யங்களாயின; அவர் சோகாலங்களிலும் 

ராஜ்ய ாரம்  ண்ணுவார் என்னும் பகம்பீர சத்ேங்கள் 

வானத்தில் உண்ைாயின. 

ைனித கசேல்களாயைா அல்ைது அந்தகார 

கிரிழேகளினாயைா பரயைாக ராஜாழவ அவரின் 

சிங்காசனத்திலிருந்து அகற்ற முடிோது. 

 

3. ஒரு ராஜாவின் அதிகாரம் முழுடமயானது, 

அவருடைய வார்த்டேகள் சட்ைம். 

 

✓ ஜனாதிபதிகள் காங்கிரஸ் ைற்றும் பிரதைர்கள் 

,பாராளுைன்றத்ழத கைந்தாயைாசிக்க 

யவண்டும்.  

✓ இன்யனாரு பக்கம் சர்வாதிகாரிகள் தங்கள் 

பேன்படுத்தும் முழு சக்திகழளயும், சட்டப்படி 

முழறோன அதிகாரங்களாக 

கபற்றிக்கவில்ழை, எனயவ அவர்கள் ஒரு 

உத்யவகம் அடக்குமுழற மூைம் அதிகாரத்ழத 

தக்க ழவத்துக்ககாள்ள யவண்டும்.  

✓ ராஜா தன்னுழடே பதவியுடன் இழைந்த ஒரு 

சரிோன அதிகாரத்யதாடு யபசுகிறார். 

 

ராஜாவின் அதிகாரம் என்பது கட்டுக்கு அடங்காதது, 

அவர் வார்த்ழத தான் சட்டம்.  

ோரும் அவரின் கட்டழளழே மாற்ற முடிோது, அவர் 

அறிக்ழகக்கு முரண்பாடானழத கூற முடிோது 

அல்ைது அவரின் சட்டத்ழத திருத்த முடிோது. 
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இஸ்ரயவலின் ராஜாவாகிே தாவீது, பரயைாக 

ராஜாழவ இருதேத்திலிருந்து ய சித்தவர், அவரின் 

ராஜாவின் கட்டழளழே குறித்து கசால்லும் யபாது. 

 

சங்கீேம் 19:7-9 &11, கர்த்ேருடைய தவேம் 

குடறவற்றதும், ஆத்துமாடவ உயிர்ப்பிக்கிறது 

மாயிருக்கிறது; கர்த்ேருடைய சாட்சி சத்தியமும், 

த டேடய ஞானியாக்குகிறதுமாயிருக்கிறது. 

8. கர்த்ேருடைய நியாயங்கள் பசம்டமயும், 

இருேயத்டேச் சந்தோஷிப்பிக்கிறதுமாயிருக்கி 

றது; கர்த்ேருடைய கற் டன தூய்டமயும், கண்கடளத் 

பேளிவிக்கிறதுமாயிருக்கிறது. 9. கர்த்ேருக்குப் 

 யப் டுகிற  யம் சுத்ேமும், என்டறக்கும் 

நிடலக்கிறதுமாயிருக்கிறது; கர்த்ேருடைய நியாயங்கள் 

உண்டமயும், அடவகள் அடனத்தும் 

நீதியுமாயிருக்கிறது. 

11. அன்றியும் அடவகளால் உமது அடிதயன் 

எச்சரிக்கப் டுகிதறன்; அடவகடளக் டகக்பகாள்ளு 

கிறதினால் மிகுந்ே  லன் உண்டு 

ராஜாவின் வார்த்ழத தான் சட்டம்.  

கபரிே கவகுைதி கீழ்ப்படிதழைப் பின்பற்றுகிறது. 

கீழ்படிோழை கடுழைோன தண்டழனகழளத் 

தருகிறது. 

 

4. ஒரு ராஜா ேன் ராஜ்யத்தில் உள்ள அடனத்திற்கும் 

பசாந்ேக்காரர். 

 

✓ யதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட தழைவர்கள் தங்கள் 

 ாட்டில் உள்ளவர்களுக்கு கசாந்தக்காரர் 
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அல்ை, அவர்களும் ைற்ற குடிைக்கள் 

யபாையவ.  

✓ சர்வாதிகாரிகள் எல்ைாம் தங்களுழடேது 

யபாை காட்டிக்ககாள்வார்கள், அவர்கள் 

என்னதான் கசான்னாலும் அவர்கள் 

அழடந்தகதல்ைாம் ககாள்ழள, திருட்டு தனம் 

ைற்றும் ஊைல் மூையை. 

 

✓ ஒரு ராஜா தனிப்பட்ட முழறயில் தன் 

ராஜ்ேத்தில் உள்ள எல்ைாவற்றிற்கும் 

கசாந்தகாரர். ராஜ்ேத்தின் ராஜா 

எல்ைாவற்றிக்கும், எல்ைாருக்கும் 

கசாந்தக்காரனானவர். 

 

எங்கள் பிரிட்டிஷ் பாஸ்யபார்ட்டில் உள்ளபடி  ாங்கள் 

ராணியின் குடிைக்கள். 

சங்கீேம் 24:1, பூமியும் அதின் நிடறவும், உலகமும் 

அதிலுள்ள குடிகளும் கர்த்ேருடையது. 

சங்கீேம் 50:10, சகல காட்டுஜீவன்களும்,  ர்வேங்களில் 

ஆயிரமாயிரமாய்த் திரிகிற மிருகங்களும் 

என்னுடையடவகள். 

ராஜாவிற்கு   

✓ ைக்கள், 

✓ மிருகங்கள்,  

✓ தாவரங்கள்,  

✓ நிைங்கள்   

✓ நிைத்திற்கு யைலுள்ள காற்று. பூமிக்கு 

அடியுள்ளளழவகள் — 

✓ தங்கம்,  
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✓ கவள்ளி,  

✓ பிளாட்டினம்,  

✓ ழவரங்கள் ைற்றும் எல்ைாம் கசாந்தம்.  

 

ஒரு ராஜா தனது பிரயதசத்தில் உள்ள அழனத்ழதயும் 

ழவத்திருக்கிறார்.  

 

5. ராஜாவின் ஆடணடய மாற்ற முடியாது 

 

ைக்களாட்சியில் ஆழைகள்  

❖ திருத்தப்படைாம்,  

❖ திருப்பி எடுத்துக்ககாள்ளப்படைாம் அல்ைது  

❖ ைாற்றப்படைாம்.  

 

சர்வாதிகாரிகள் அவர்களின் ஆழைகழள 

ைாற்றுவார்கள், அவர்களுக்கு ஏற்றார் யபால் 

ைாற்றிேழைத்து ககாள்வார்கள்.  

ராஜாவின் வார்த்ழத என்பது கட்டழள, ஒரு முழற 

ராஜா ஆழையிட்டுவிட்டால் அது 

ைாற்றப்பட்டது,ஏன் அவயர கூட ைற்ற முடிோது. 

 

தானியேல், புரயதசத்தில் வாழும் யதவனுக்கு 

பேப்படும் ைனுஷன், யையதா கபர்சிோவின் தரியு 

ராஜாவின் கீழ் உேர் நிழையில் இருப்பவர். 

தானியேலின் எதிரிகள் அவழர அழிக்க திட்டம் 

தீட்டிே யபாது, அவர்கள் தரியு ராஜாழவ இைங்க 

கசய்து 30 ாட்களுக்கு ோரும் ராஜாழவ தவிர யவயற 

கதய்வங்களுக்கு விண்ைப்பம்/ கஜபம் 

கசய்ேக்கூடாது என்று ஆழையிட ழவத்தார்கள். 

மீறுபவர்கள் சிங்க ககபியில் வீசப்படுவார்கள்.  
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ோனிதயல் 6:8, ஆேலால் இப்த ாதும் ராஜாதவ, 

தமதியருக்கும் ப ர்சியருக்கும் இருக்கிற மாறாே 

பிரமாணத்தின் டிதய, அந்ேத் ோக்கீது மாற்றப் 

 ைாே டி நீர் அடேக் கட்ைடளயிட்டு, அேற்குக் 

டகபயழுத்து டவக்கதவண்டும் என்றார்கள்.” 

ராஜாவின் ஆழைழே மீறிேதாக தானியேல் யதவழன 

ய ாக்கி கஜபம் கசய்யும் யபாது, அவழர ழகது 

கசய்தனர். தனியேழை அவரின் எதிரிகள் ராஜாவிடம் 

அழைத்து கசன்றனர். தரியு ராஜாவுக்கு அது ஒரு 

கண்ணி யபால் இருந்தது.  

ஏகனன்றால் அவர் தன்னுழடே அழைழே திரும்ப 

எடுத்கதால்ழை முடிோயத!  

 

தன்னுழடே  ம்பிக்ழகோன யவழைக்காரன் 

தானியேல் சிங்க ககபியில் இருக்கும்யபாது தரியு 

ராஜா தூக்கமில்ைாைல் துன்பப்பட்டுக்ககாண்டு 

இருந்தார். யதவன் தானியேழை பத்திரைாக 

மீட்டார்,அவரின் எதிரிகழள சிங்க ககபியில் 

யபாட்டார்கள். 

 

ராஜாவின் ஆழை ஒரு முழற கவளியிடப்பட்டால் 

அழத திரும்ப கபற முடிோது.  

பரயைாக ராஜாவின் ஆழைகள், அது எப்யபாதும் 

நிரந்தரைானழவகள்! 

ஏசாயா 40:8, புல் உலர்ந்து பூ உதிரும்; நமது 

தேவனுடைய வசனதமா என்பறன்டறக்கும் நிற்கும் 

என் டேதய பசால்பலன்று உடரத்ேது.” 

மத்தேயு 24:35, வானமும் பூமியும் ஒழிந்துத ாம், என் 

வார்த்டேகதளா ஒழிந்துத ாவதில்டல. 
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6. ஒரு ராஜா ேனது குடிமகடனத் தேர்ந்பேடுப் ார்.  

 

✓ ஜன ாேகம், குடிைக்கள் தங்கள் தழைவழர 

யதர்வு கசய்கிறார்கள்! 

✓ சர்வாதிகாரிகள் அதன் குடிைக்கழள அரசின் 

கருவிகழள விட சற்று அதிகைாகயவ 

கருதுகின்றனர்.  

✓ ராஜா குடிைக்கழளத் யதர்வு கசய்கிறார்.  

 

ஒரு ராஜாவின் அதிகாரம் முழுழைோனது, யைலும் 

அவர் தனது ராஜ்ேத்தில் குடியுரிழையின் தரத்ழத 

தீர்ைானிக்கிறார்.  

 

ைக்கள் ராஜாவுக்கு வாக்களிக்கவில்ழை, ஆனால் ராஜா 

அவர்களுக்கு வாக்களிக்கிறார்! 

 

இயேசு தம்முழடே சீஷர்கழளத் யதர்ந்கதடுத்தயபாது 

இழத ஒரு ராஜாவாக நிரூபித்தார். 

தயாவான் 15:16-19, 16. நீங்கள் என்டனத் பேரிந்து 

பகாள்ளவில்டல, நான் உங்கடளத் பேரிந்து 

பகாண்தைன்; நீங்கள் என் நாமத்தினாதல பிோடவக் 

தகட்டுக்பகாள்வது எதுதவா, அடே அவர் 

உங்களுக்குக் பகாடுக்கத்ேக்கோக நீங்கள் த ாய்க் 

கனிபகாடுக்கும் டிக்கும், உங்கள் கனி நிடலத் 

திருக்கும் டிக்கும், நான் உங்கடள ஏற் டுத்திதனன்.17. 

நீங்கள் ஒருவரிபலாருவர் அன் ாயிருக்கதவண்டு 

பமன்தற இடவகடள உங்களுக்குக் கற்பிக்கிதறன்.18. 

உலகம் உங்கடளப்  டகத்ோல், அது உங்கடளப் 

 டகக்கிறேற்குமுன்தன என்டனப்  டகத்ேபேன்று 

அறியுங்கள்.19. நீங்கள் உலகத்ோராயிருந்ோல், உலகம் 

ேன்னுடையடேச் சிதநகித்திருக்கும்; நீங்கள் 
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உலகத்ோராயிராே டியினாலும், நான் உங்கடள 

உலகத்திலிருந்து பேரிந்துபகாண்ை டியினாலும், 

உலகம் உங்கடளப்  டகக்கிறது. 

இயேசு அவர்கழள உைக குடியுரிழையிலிருந்து 

யதர்ந்கதடுத்து, அவர்கழள முழு  ன்ழையோடு 

தம்முழடே ராஜ்ேத்தின் குடிைக்களாக்கினார் 

குடியுரிழையோடு.  

 

அவர்கள் இனி உைக ராஜ்ேத்ழதச் யசர்ந்தவர்கள் 

அல்ை. இயேசு இப்யபாது அவர்கழளத் 

யதர்ந்கதடுத்ததால், அவர்களுழடே ராஜ்ேம் 

யவகறாரு இடத்ழத யசர்ந்தது இயேசுழவ யபாையவ. 

இது சீடர்களுக்கு ைட்டுைல்ை, அவழர விசுவாசிக்கிற 

அழனவருக்கும். 

 

7. ராஜா ேன்னுடைய ராஜ்யத்டே ேன்னுடைய 

பிரசன்னம் மூலம் உருவகப் டுத்துகிறார். 

 

✓ ஒரு ராஜா எங்கிருந்தாலும், அவருழடே முழு 

அரசாங்கமும் / ராஜ்ேமும் அங்கு தான் 

இருக்கும்.  

✓ ஒரு ராஜா யபசுகிறழத தான், அவருழடே முழு 

ராஜ்ேமும் / அரசாங்கமும் யபசுகிறது.  

✓ ஒரு ராஜா  கரும் யபாகதல்ைாம், ராஜ்ேம் / 

அரசாங்கம் அவருடன்  கர்கிறது, ஏகனனில் 

அவர் ராஜ்ேத்ழத உள்ளடக்கியுள்ளார். 

 

ராஜா தான் ராஜ்ேம் / அரசு. 
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ஜனாதிபதி / பிரதைர் கவளி ாடு கசல்லும்யபாது, 

அந்த அரசாங்கத்தின் அதிகாரம் அவருடன் 

பேணிக்கிறது, ஏகனனில் அங்யக அது 

அரசாங்கத்ழதயும் ைக்கழளயும் பிரதிபலிக்கிறது.  

இருப்பினும், அரசாங்கம் அவருடன் பேைம் 

கசய்ேவில்ழை என்றாலும், அது தன் 

தழைழைேகத்தில் கசேல்பட்டு தான் வருகிறது. 

 

ஒரு ராஜாழவயும் அவருழடே ராஜ்ேத்ழதயும் 

பிரிக்கமுடிோது.  

பரயைாக ராஜ்ேம் பூமியில் இருப்பழத  ாம் 

இப்படித்தான் அறிந்து ககாள்ள முடியும்! 

எப்யபாகதல்ைாம் ராஜா கவளிப்படுகிறாயரா, 

அவரின் முழு அதிகாரமும் கவளிப்படுகிறது.  

அவருழடே அதிகாரம் ஒரு இடத்தியைா அல்ைது 

அவரது முத்திழரயியைா இல்ழை! அது தனிப்பட்ட 

முழறயில் அவரிடம் வாழ்கிறது.  

 

மத்தேயு 18:18-20, 18. பூதலாகத்திதல நீங்கள் 

எடவகடளக் கட்டுவீர்கதளா அடவகள் 

 ரதலாகத்திலும் கட்ைப் ட்டிருக்கும்; பூதலாகத்திதல 

நீங்கள் எடவகடளக் கட்ைவிழ்ப்பீர்கதளா அடவகள் 

 ரதலாகத்திலும் கட்ைவிழ்க்கப் டும் என்று 

பமய்யாகதவ உங்களுக்குச் பசால்லுகிதறன்.19. 

அல்லாமலும், உங்களில் இரண்டுத ர் ோங்கள் 

தவண்டிக்பகாள்ளப்த ாகிற எந்ேக் காரியத்டேக் 

குறித்ோகிலும் பூமியிதல ஒருமனப் ட்டிருந்ோல், 

 ரதலாகத்திலிருக்கிற என் பிோவினால் அது 

அவர்களுக்கு உண்ைாகும் என்று உங்களுக்குச் 

பசால்லுகிதறன்.20. ஏபனனில், இரண்டு த ராவது 

மூன்று த ராவது என் நாமத்தினாதல எங்தக 
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கூடியிருக்கிறார்கதளா, அங்தக அவர்கள் நடுவிதல 

இருக்கிதறன் என்றார்.” 

ைற்றும்: 

 

மத்தேயு 28:18-20, 18. அப்ப ாழுது இதயசு சமீ த்தில் 

வந்து, அவர்கடள தநாக்கி: வானத்திலும் பூமியிலும் 

சகல அதிகாரமும் எனக்குக் பகாடுக்கப் ட்டிருக்கிறது. 

19. ஆடகயால், நீங்கள் புறப் ட்டுப்த ாய் சகல 

ஜாதிகடளயும் சீஷராக்கி, பிோ குமாரன்  ரிசுத்ே 

ஆவியின் நாமத்திதல அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானங் 

பகாடுத்து, 20. நான் உங்களுக்குக் கட்ைடளயிட்ை 

யாடவயும் அவர்கள் டகக்பகாள்ளும் டி 

அவர்களுக்கு உ தேசம்  ண்ணுங்கள்; இதோ, 

உலகத்தின் முடிவு ரியந்ேம் சகல நாட்களிலும் நான் 

உங்களுைதனகூை இருக்கிதறன் என்றார். ஆபமன். 

 

தயாவான் 14:13-14, 13. நீங்கள் என் நாமத்தினாதல 

எடேக் தகட்பீர்கதளா, குமாரனில் பிோ மகிடமப் 

 டும் டியாக, அடேச் பசய்தவன். 14. என் 

நாமத்தினாதல நீங்கள் எடேக்தகட்ைாலும் அடே நான் 

பசய்தவன். 

ராஜ்ே குடிைக்கள் எப்யபாதுயை அரச அதிகாரத்ழத 

கழடப்பிடிக்கைாம், ஏகனனில் ராஜா எப்யபாதும் 

அவர்களுடன் இருக்கிறார். 

 

8. ஒரு ராஜாவும் அவருடைய பசல்வமும்.  

 

ஜன ாேக ரீதிோக யதர்ந்கதடுக்கப்பட்ட தழைவர்கள் 

தனிப்பட்ட முழறயில் கசல்வந்தர்களாக இருக்கைாம் 
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அல்ைது இல்ைாைல் இருக்கைாம், ஆனால்  ாடு 

அவர்களுக்கு கசாந்தம் அல்ை. 

ைக்களிடமிருந்து திருடுவதன் மூைம் சர்வாதிகாரிகள் 

கசல்வந்தர்களாக ைாறுகிறார்கள். 

ராஜ்ேம் கபரிே ைற்றும் வளைான வளங்களால் 

அளவிடப்படுகிறது. ராஜ்ேம் கசழிப்பாக இருக்கும் 

யபாது ராஜாவும் அப்படித்தான் இருப்பார், 

ஏகனன்றால் அவருக்யக ராஜ்ேத்தில் உள்ள எல்ைாம் 

கசாந்தம். 

 

ராஜாக்கள் தங்கள் ராஜ்ேத்தில் உள்ள அழனத்ழதயும் 

பிறப்பு உரிழைோல் ழவத்திருக்கிறார்கள். 

 

ஒரு ராஜ்ேத்தில் கசல்வம் ஏன் மிகவும் 

முக்கிேைானது?  

எனயவ, ராஜா தனது குடிைக்கழள கவனித்துக் 

ககாள்ள முடியும். ஒரு நீதியுள்ள ைற்றும்  ற்பண்புள்ள 

ராஜா தனக்கு ஒரு கபரிே கசல்வத்ழத அல்ை, ைாறாக 

தனது குடிைக்களின்  ைனுக்காக கசேல்படுவார். ஒரு 

ராஜ்ேத்தில் தான்  ாம் உண்ழைோக கபாதுவான 

கசல்வாக்ழக காை முடியும், அந்த கசல்வம் 

எல்ைாருக்கும் கபாதுவானது. 

 

 ரதலாகராஜ்யத்டே விை எந்ே ராஜ்யமும் 

ப ரிோகதவா, பசல்வம் நிடறந்ேதோ இல்டல! 

 

எந்தகவாரு ராஜாவும் பரயைாக ராஜாழவ விட 

கசல்வந்தர் அல்ை, ஏகனன்றால் இேற்ழக ைற்றும் 

இேற்ழகக்கு அப்பாற்பட்ட எல்ைா இடங்களிலும் 

எல்ைாவற்ழறயும் அவர் ழவத்திருக்கிறார்.  
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அதன்பிறகு, எந்தகவாரு அரசாங்கத்தின் குடிைக்களும் 

பரயைாக ராஜ்ேத்தின் குடிைக்கழள விட அதிக 

வளைானவர்களாகயவா அல்ைது அதிக  ைன்கழளக் 

ககாண்டவர்களாகயவா இல்ழை, ஏகனனில் அந்த 

ராஜ்ேத்தின் எல்ழைேற்ற கசல்வங்கள் அழனத்தும் 

அவற்றின் கபாதுவான கசல்வம். 

 

9. ராஜாவின் ப யர் அவருடைய அதிகாரம்.  

 

ராஜா தனது கசேழை தனது கபேரால் அல்ைது அவர் 

சார்பாக கசேல்படுத்த எவழரயும் நிேமிக்க முடியும். 

தங்களுக்கு வைங்கப்பட்ட அதிகாரத்ழதக் காட்ட 

அவர்கள் முத்திழரழேயோ அல்ைது 

ராஜாவிடமிருந்து வந்த கடிதத்ழதயோ எடுத்துச் 

கசல்கிறார்கள். எனயவ, ஒவ்கவாருவரும் 

ராஜாவிடமிருந்து ய ரடிோக நிேமிக்கப்பட்ட 

 பரிடமிருந்து கபறப்பட்டழதப் ராஜாவிடமிருந்யத 

கபறப்பட்டது யபாை அவற்ழறப் கபற யவண்டும். 

 

பாரசீக ைன்னர் அர்த்தயசஷ்டாவுக்கு க யகமிோ 

பானபாத்திரக்காரனாய்    இருந்தார். எருசயைம் 

அழிக்கப்பட்டுவிட்டழதக் யகட்டு, க யகமிோ அங்கு 

கசன்று  கரத்ழத மீண்டும் கட்டிகேழுப்ப ஏங்கினார். 

க யகமிோவின் விருப்பத்ழத ராஜா அறிந்ததும், 

அவருக்கு கசல்ை அனுைதி வைங்கினார். அவர் 

க யகமிோவுக்கு யதழவோன அழனத்து 

கபாருட்கழளயும் ககாடுக்கும்படி ராஜாவின் 

வனப்பகுதிக்கு அறிவுறுத்திே கடிதங்கழளயும், 

பல்யவறு ைாகாைங்களின் ஆளு ர்களுக்கு 

பாதுகாப்பான பாழதழே வைங்குைாறு எழுதி 

அனுப்பினார். க யகமிோ ராஜாவின் கபேழர 
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சுைந்தார் ஆகயவ, அவருழடே அதிகாரத்ழதயும் 

சுைந்தார் (க யகமிோ அதிகாரங்கள் 1–2). 

 

பரயைாக ராஜ்ேத்தின் குடிைக்களுக்கும் அயத 

பாக்கிேம் உண்டு.  

 

இயேசு ராஜா தனது எல்ைா ைக்களுக்கும் ராஜாவின் 

கடிதங்கழள கவளியிட்டுள்ளார், அவருழடே 

அதிகாரத்ழத அவர்களுக்கு வைங்கினார்.  

 

ராஜ்ே குடிைக்கள் இயேசுவின் கபேரால் கஜபிக்க 

யவண்டும் என்று புதிே ஏற்பாடு கூறுகிறது. 

அவருழடே கபேரில் அவர்கள் யகட்ட எழதயும் 

கசய்வதாக அவர் உறுதிேளித்தார். இழதப் பற்றி ைத 

அல்ைது ைர்ைைான எதுவும் இல்ழை. இது கவறுையன 

கசேல்படும் ஒரு ராஜ்ேக் ககாள்ழகோகும்.  

 

ராஜாவின் கபேர் ராஜாழவப் யபாையவ அயத 

அதிகாரத்ழதயும் ககாண்டுள்ளது, யைலும் 

அவருழடே கபேழரக் ககாண்ட அழனவருயை 

அவருழடே அதிகாரத்தில் கசேல்பட முடியும். 

 

10. ராஜ்யத்தின் குடிமகன் ராஜாவின் மகிடமடய 

பவளிப் டுத்துகிறான். 

 

ஒவ்கவாரு ராஜாவும் தனது குடிைக்கள் 

ைகிழ்ச்சிோகவும், வளைாகவும், திருப்திோகவும் 

இருக்க விரும்புகிறார்கள், ஏகனனில் அவர்களின் 

அந்தஸ்தும் வாழ்க்ழகத் தரமும் அவழரப் 

பிரதிபலிக்கிறது. அவர்களின் கசழிப்பு ைற்றும் 

 ல்வாழ்வு எவ்வளவு அதிகைாக இருக்கிறயதா, 
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அவ்வளவு சிறப்பாக அவர்களுக்கு வைங்கும் 

ராஜாவுக்கு கபருழை ைற்றும் ைரிோழத.  

 

யதவனுழடே ராஜ்ேத்தின் குடிைக்கள் அவர்கள் 

வாழும் வாழ்க்ழகயில்  கசேல்படும் விதத்தில், உழட, 

 ழட, ைற்றும் யபசும் விதத்தில் தங்கள் ராஜா 

எப்படிப்பட்டவர்கள் என்பழதக் காட்ட யவண்டும்.  

ராஜ்ே குடிைக்கள் தங்கள் ராஜாவின் இேல்ழபயும் 

தன்ழைழேயும் பிரதிபலிக்க யவண்டும், அவர் 

நீதியுள்ளவர், நீதிோனவர், இரக்கமுள்ளவர், 

இரக்கமுள்ளவர், ைகிழை நிழறந்தவர்.  

 

பரயைாக ராஜா தனது குடிைக்கழள 

கவனித்துக்ககாள்கிறார். 

 

பரயைாக ராஜ்ேத்தின் கசல்வத்ழத ஏற்றுக்ககாள்வது 

என்பது எல்ைாவற்ழறயும் ராஜா கசாந்தைானது 

என்பழதப் புரிந்துககாள்வது, எங்களுக்கு எதுவும் 

கசாந்தமில்ழை. 

 

கடவுள் எப்யபாது யவண்டுைானாலும் எழத 

யவண்டுைானாலும் ககாடுக்க முடியும். 

 

ைத்யதயு 6:25-33 ல் இயேசுவின் வார்த்ழதகழள 

நிழனவில் ழவயுங்கள் 

அவருழடே ராஜ்ேத்ழதத் யதடுங்கள், எல்ைாயை 

உங்களுக்கு கூட ககாடுக்கப்படும்! 
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முடிவுடர: 

 

ஒரு ராஜ்ேம் என்பது ஒரு ராஜாவின் பிரயதசத்தின் 

இழறோண்ழை ைற்றும் ஆளும் கசல்வாக்கு, அங்கு அவரின் 

சித்தம்,ய ாக்கம் ைற்றும் அவரின் எதிர்பார்ப்பு நிழறவு 

கசய்ேப்படும். 

 

இயேசு பூமிக்கு வந்து ராஜ்ேத்ழத மீண்டும் ஸ்தாபித்தார். ஒரு 

ராஜாவால் ைட்டுயை ஒரு ராஜ்ேத்ழத ஸ்தாபிக்க முடியும், 

இந்த கசேல் ைட்டுயை இயேசு கிறிஸ்து ராஜா என்பழத 

கவளிப்படுத்துகிறது. 

 

தம்முழடே ராஜ்ேம் இந்த உைகத்ழதச் யசர்ந்ததல்ை என்று 

இயேசு கசான்னார்! 

 

 ம் ஒவ்கவாருவருக்கும் உள்யள ஒரு ைழறக்கப்பட்ட ராஜ்ே 

விழிப்புைர்வு உள்ளது. 

 

 ம்முழடே விஷேங்களின் மீதும் சூழ்நிழைகளின் மீதும்  ாம் 

ஒரு அதிகாரத்ழத எதிர்பார்க்கியறாம்,அழத தான் பரயைாக 

ராஜ்ேமும் உறுதிேளிக்கிறது. 

 

ஒரு ராஜா தனது ராஜ்ேத்தின் ழைே அங்கைாகும். 

 

ஒரு ராஜா தான் தனது ராஜ்ேத்தின் உச்சக்கட்டம் ைற்றும் 

அதிகாரத்தின் மூைக்கூறு. 

 

ஒரு ராஜாவின் இழறோண்ழை அவரது அரச அதிகாரத்தில் 

இேல்பாகயவ உள்ளது.  


