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தேவனுடைய இராஜ்யம்
ராஜாவின் குணாதிசயங்கள்
A. முன்னறிவிக்கப்பட்ை ராஜா
B. ராஜாவின் பிறப்பு முன்னறிவிக்கப்பட்ைது
C. ராஜாவின் வம்ச வரலாறு
D. தீர்க்கேரிசனங்கடை ராஜா நிடறதவற்றுேல்
E. ராஜாவின் ஊழியம்
லூக்கா 19:10, இழந்துதபானடேத் தேைவும் இரட்சிக்கவுதே
ேனுஷகுோரன் வந்திருக்கிறார் என்றார்.”
ேத்தேயு 1:21, அவள் ஒரு குோரடனப் பபறுவாள், அவருக்கு
இதயசு என்று தபரிடுவாயாக; ஏபனனில் அவர் ேேது
ஜனங்களின் பாவங்கடை நீக்கி அவர்கடை இரட்சிப்பார்
என்றான்.”
ோற்கு
10:45,
அப்படிதய,
ேனுஷகுோரனும்
ஊழியங்பகாள்ளும்படி
வராேல்,
ஊழியஞ்பசய்யவும்,
அதேகடர மீட்கும்பபாருைாகத் ேம்முடைய ஜீவடனக்
பகாடுக்கவும் வந்ோர் என்றார்.”
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லூக்கா
4:18-19,
18.
கர்த்ேருடைய
ஆவியானவர்
என்தேலிருக்கிறார்;
ேரித்திரருக்குச்
சுவிதசஷத்டேப்
பிரசங்கிக்கும்படி என்டன அபிதஷகம்பண்ணினார்; இருேயம்
ேருங்குண்ைவர்கடைக்
குணோக்கவும்,
சிடறப்பட்ை
வர்களுக்கு விடுேடலடயயும், குருைருக்குப் பார்டவடயயும்
பிரசித்ேப்படுத்ேவும், போறுங்குண்ைவர்கடை விடுேடல
யாக்கவும் 19. கர்த்ேருடைய அநுக்கிரக வருஷத்டேப்
பிரசித்ேப்படுத்ேவும்,
என்டன
அனுப்பினார்,
என்று
எழுதியிருக்கிற இைத்டே அவர் கண்டு,
அப்தபாஸ்ேலர் 10:38, ேசதரயனாகிய இதயசுடவத் தேவன்
பரிசுத்ே ஆவியினாலும் வல்லடேயினாலும் அபிதஷகம்
பண்ணினார்; தேவன் அவருைதனகூை இருந்ேபடியினாதல
அவர் ேன்டேபசய்கிறவராயும் பிசாசின் வல்லடேயில்
அகப்பட்ை
யாவடரயும்
குணோக்குகிறவராயும்
சுற்றித்திரிந்ோர்.
எபிதரயர் 2:14-15, 14. ஆேலால், பிள்டைகள் ோம்சத்டேயும்
இரத்ேத்டேயும் உடையவர்கைாயிருக்க, அவரும் அவர்கடைப்
தபால ோம்சத்டேயும் இரத்ேத்டேயும் உடையவரானார்;
ேரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவடனத் ேேது
ேரணத்தினாதல அழிக்கும்படிக்கும், 15. ஜீவகாலபேல்லாம்
ேரணபயத்தினாதல
அடிடேத்ேனத்திற்குள்ைானவர்கள்
யாவடரயும் விடுேடலபண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார்.

F. ராஜா நிராகரிக்கப்படுேல்
1. அவர் பசாந்ே ஊரிதல
ோற்கு 6:3, இவன் ேச்சன் அல்லவா? ேரியாளுடைய குோரன்
அல்லவா? யாக்தகாபு தயாதச யூோ சீதோன் என்பவர்களுக்குச்
சதகாேரன் அல்லவா? இவன் சதகாேரிகளும், இங்தக
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ேம்மிைத்தில் இருக்கிறார்கள் அல்லவா? என்று பசால்லி,
அவடரக் குறித்து இைறலடைந்ோர்கள்
லூக்கா 4:28-29, 28. பஜபஆலயத்திலிருந்ே எல்லாரும்
இடவகடைக்
தகட்ைபபாழுது,
தகாபமூண்டு,
29.
எழுந்திருந்து, அவடர ஊருக்குப் புறம்தப ேள்ளி, ேங்கள் ஊர்
கட்ைப்பட்டிருந்ே பசங்குத்ோன ேடலயின் சிகரத்திலிருந்து
அவடரத் ேடலகீழாய்த் ேள்ளிவிடும்படிக்கு அவ்விைத்திற்குக்
பகாண்டுதபானார்கள்.

2. பரிதசயர்கள் ேற்றும் பிரோனிகளும்
லூக்கா 23:18, ஜனங்கபைல்லாரும் அடேக் தகட்டு: இவடன
அகற்றும், பரபாடச எங்களுக்கு விடுேடலயாக்கும் என்று
சத்ேமிட்டுக் தகட்ைார்கள்.”—

3. யூே தேசம்
தயாவான் 1:11, அவர் ேேக்குச் பசாந்ேோனதிதல வந்ோர்,
அவருக்குச்
பசாந்ேோனவர்கதைா
பகாள்ைவில்டல.

அவடர

ஏற்றுக்

G. ராஜாவின் ேரணம்
ோற்கு 15:24-26, 24. அப்பபாழுது அவடரச் சிலுடவயில்
அடறந்ோர்கள். அேன்பின்பு, அவருடைய வஸ்திரங்கடைப்
பங்கிட்டு,
ஒவ்பவாருவன்
ஒவ்பவாரு
பங்டக
எடுத்துக்பகாள்ளும்படி
அடவகடைக்குறித்துச்
சீட்டுப்
தபாட்ைார்கள். 25. அவடரச் சிலுடவயில் அடறந்ேதபாது
மூன்றாம் ேணிதவடையாயிருந்ேது. 26. அவர் அடைந்ே
ஆக்கிடனயின் முகாந்ேரத்டேக் காண்பிக்கும் பபாருட்டு,
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யூேருடைய ராஜா என்று
கட்டினார்கள்.

எழுதி,

சிலுடவயின்

தேல்

ோற்கு 15:45-46, 45. நூற்றுக்கு அதிபதியினாதல அடே
அறிந்துபகாண்ைபின்பு,
சரீரத்டே
தயாதசப்பினிைத்தில்
பகாடுத்ோன். 46. அவன் தபாய், பேல்லிய துப்பட்டிடய
வாங்கிக்பகாண்டுவந்து,
அவடர
இறக்கி,
அந்ேத்
துப்பட்டியிதல
சுற்றி,
கன்ேடலயில்
பவட்டியிருந்ே
கல்லடறயிதல அவடர டவத்து, கல்லடறயின் வாசலில் ஒரு
கல்டலப் புரட்டிடவத்ோன்.

H. ராஜாவின் உயிர்த்பேழுேல்
ேத்தேயு 16:21, அதுமுேல் இதயசு, ோம் எருசதலமுக்குப்தபாய்,
மூப்பராலும் பிரோன ஆசாரியராலும் தவேபாரகராலும் பல
பாடுகள் பட்டு, பகாடலயுண்டு, மூன்றாம் ோளில் எழுந்திருக்க
தவண்டும் என்படேத் ேம்முடைய சீஷர்களுக்குச் பசால்லத்
போைங்கினார்.
அப்தபாஸ்ேலர் 3:15, ஜீவாதிபதிடயக் பகாடலபசய்தீர்கள்;
அவடர தேவன் ேரித்தோரிலிருந்பேழுப்பினார்; அேற்கு
ோங்கள் சாட்சிகைாயிருக்கிதறாம்.
அப்தபாஸ்ேலர்
4:33,
கர்த்ேராகிய
இதயசுவின்
உயிர்த்பேழுேடலக்குறித்து அப்தபாஸ்ேலர் மிகுந்ே பலோய்ச்
சாட்சிபகாடுத்ோர்கள்;
அவர்கபைல்லார்தேலும்
பூரண
கிருடப உண்ைாயிருந்ேது.
சங்கீேம் 16:10, என் ஆத்துோடவப் பாோைத்தில் விடீர்;
உம்முடைய பரிசுத்ேவாடன அழிடவக் காணபவாட்டீர்.
1 பகாரிந்தியர் 15:4, அைக்கம்பண்ணப்பட்டு, தவேவாக்கியங்
களின்படி மூன்றாம் ோளில் உயிர்த்பேழுந்து,
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I. ராஜா எடுத்துக்பகாள்ைப்படுேல்
ோற்கு 16:19, இவ்விேோய்க் கர்த்ேர் அவர்களுைதன
தபசினபின்பு, பரதலாகத்துக்கு எடுத்துக்பகாள்ைப்பட்டு,
தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் உட்கார்ந்ோர்.
அப்தபாஸ்ேலர் 1:9, இடவகடை அவர் பசான்னபின்பு,
அவர்கள் பார்த்துக்பகாண்டிருக்டகயில், உயர எடுத்துக்
பகாள்ைப்பட்ைார்; அவர்கள் கண்களுக்கு ேடறவாக ஒரு
தேகம் அவடர எடுத்துக்பகாண்ைது.
எபிதரயர் 9:2, எப்படிபயனில், ஒரு கூைாரம் உண்ைாக்கப்
பட்டிருந்ேது; அதின் முந்தின பாகத்தில் குத்துவிைக்கும்,
தேடஜயும், தேவசமுகத்ேப்பங்களும் இருந்ேன; அது பரிசுத்ே
ஸ்ேலபேன்னப்படும்.

J. ராஜா மீண்டும் வருேல்
அப்தபாஸ்ேலர் 1:11, கலிதலயராகிய ேனுஷதர, நீங்கள் ஏன்
வானத்டே
அண்ணாந்துபார்த்து
நிற்கிறீர்கள்?
உங்களிைத்தினின்று வானத்துக்கு எடுத்துக்பகாள்ைப்பட்ை
இந்ே இதயசுவானவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக
வானத்துக்கு எழுந்ேருளிப்தபானாதரா அப்படிதய ேறுபடியும்
வருவார் என்றார்கள்.”
லூக்கா 21:27, அப்பபாழுது ேனுஷகுோரன் மிகுந்ே
வல்லடேதயாடும்
ேகிடேதயாடும்
தேகத்தின்தேல்
வருகிறடேக் காண்பார்கள்.
ேத்தேயு 24:36, அந்ே ோடையும் அந்ே ோழிடககடையும் என்
பிோ
ஒருவர்
ேவிர
ேற்பறாருவனும்
அறியான்;
பரதலாகத்திலுள்ை தூேர்களும் அறியார்கள்.

5

1 பேசதலானிக்தகயர் 4:16-17, 16. ஏபனனில், கர்த்ேர் ோதே
ஆரவாரத்தோடும், பிரோன தூேனுடைய சத்ேத்தோடும், தேவ
எக்காைத்தோடும்
வானத்திலிருந்து
இறங்கிவருவார்;
அப்பபாழுது கிறிஸ்துவுக்குள் ேரித்ேவர்கள் முேலாவது
எழுந்திருப்பார்கள்.17.
பின்பு
உயிதராடிருக்கும்
ோமும் கர்த்ேருக்கு எதிர்பகாண்டுதபாக
தேகங்கள்தேல்,
அவர்கதைாதைகூை ஆகாயத்தில் எடுத்துக்பகாள்ைப்பட்டு,
இவ்விேோய் எப்பபாழுதும் கர்த்ேருைதனகூை இருப்தபாம்.
பவளிப்படுத்ேல் 1:7, இதோ, தேகங்களுைதன வருகிறார்;
கண்கள் யாவும் அவடரக் காணும், அவடரக் குத்தினவர்களும்
அவடரக் காண்பார்கள்; பூமியின் தகாத்திரத்ோபரல்லாரும்
அவடரப் பார்த்துப் புலம்புவார்கள். அப்படிதய ஆகும்
ஆபேன்.
பவளிப்படுத்ேல்
19:11-14,
11.
பின்பு,
பரதலாகம்
திறந்திருக்கக்கண்தைன்; இதோ, ஒரு பவள்டைக்குதிடர
காணப்பட்ைது, அதின்தேல் ஏறியிருந்ேவர் உண்டேயும்
சத்தியமுமுள்ைவபரன்னப்பட்ைவர்;
அவர்
நீதியாய்
நியாயந்தீர்த்து யுத்ேம்பண்ணுகிறார். 12. அவருடைய கண்கள்
அக்கினி
ஜுவாடலடயப்தபாலிருந்ேன,
அவருடைய
சிரசின்தேல் அதேக கிரீைங்கள் இருந்ேன; அவருக்தகயன்றி
தவபறாருவருக்குந் பேரியாே ஒரு ோேமும் எழுதியிருந்ேது.
13. இரத்ேத்தில் தோய்க்கப்பட்ை வஸ்திரத்டேத் ேரித்திருந்ோர்;
அவருடைய ோேம் தேவனுடைய வார்த்டே என்பதே. 14.
பரதலாகத்திலுள்ை தசடனகள் பவண்டேயும் சுத்ேமுோன
பேல்லிய
வஸ்திரந்
ேரித்ேவர்கைாய்,
பவள்டைக்
குதிடரகளின்தேல் ஏறி, அவருக்குப் பின்பசன்றார்கள்.
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