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தேவனுடைய ராஜ்யம் 06 

 

தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றால்   

 

➢ தேவனுடைய சித்ேம் ோன் செயல்படும்,  

➢ தேவனுடைய அதிகாரம் மட்டுதம,  

➢ பரத ாகத்தின் செல்வாக்கு,  

➢ தேவனுடைய நிர்வாகம் மற்றும்  

➢ தேவனுடைய ோக்கம் மற்றும் செல்வாக்கு. 

 

பிோவாகிய தேவனுடைய வ துபாரிெத்தில் இதயசு கிறிஸ்து 

அமர்ந்திருக்கிறார். வானத்திலும் பூமியிலும் அவருக்கு ெக  

அதிகாரமும்,வல் டமயும்  துடரத்ேனமும் 

சகாடுக்கப்பட்டுள்ளது.அவதர கர்த்ேர் மற்றும் ெடபக்கு 

ேட யானவர்.  

 

ஏற்கனதவ இருந்ேேற்கும் இப்சபாழுது இருப்பேற்கும் 

ராஜாவானவர் அதின் தமல் முழு அதிகாரமும் உள்ளவராய் 

இருக்கிறார். 

 

மத்தேயு 28:18, அப்பபொழுது இயேசு சமீபத்தில் வந்து, 

அவர்களை ய ொக்கி: வொனத்திலும் பூமியிலும் சகல 

அதிகொரமும் எனக்குக் பகொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

 

இந்ே ராஜா என்சறன்றும் வாழ்கிறார்! 

http://www.wcflondon.com/
http://www.wcflondon.com/
mailto:wcflondon@gmail.com
mailto:wcflondon@gmail.com
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வவளிப்படுத்ேல் 1:18,
 
மரித்யேன், ஆனொலும், இயேொ, 

சேொகொலங்களிலும் உயியரொடிருக்கியறன், ஆபமன்;  ொன் 

மரணத்திற்கும் பொேொைத்திற்குமுரிே திறவுயகொல்களை 

உளைேவரொயிருக்கியறன். 

 

இந்ே ராஜா நம்டம தபால ஆனார்! 

 

எபிதரயர் 2:14-15, ஆேலொல், பிள்ளைகள் மொம்சத்ளேயும் 

இரத்ேத்ளேயும் உளைேவர்கைொயிருக்க, அவரும் 

அவர்களைப்யபொல மொம்சத்ளேயும் இரத்ேத்ளேயும் 

உளைேவரொனொர்; மரணத்துக்கு அதிகொரிேொகிே 

பிசொசொனவளனத் ேமது மரணத்தினொயல அழிக்கும்படிக்கும், 

15ஜீவகொலபமல்லொம் மரணபேத்தினொயல 

அடிளமத்ேனத்திற்குள்ைொனவர்கள் ேொவளரயும் 

விடுேளலபண்ணும்படிக்கும் அப்படிேொனொர். 

 

இந்ே ராஜா இப்தபாது தேவனின் வ து பாரிெத்தில் 

அமர்ந்திருக்கிறார்! 

 

1 தபதுரு 3:22, அவர் பரயலொகத்திற்குப் யபொய், யேவனுளைே 

வலது பொரிசத்தில் இருக்கிறொர்; யேவதூேர்களும் 

அதிகொரங்களும் வல்லளமகளும் அவருக்குக் 

கீழ்ப்பட்டிருக்கிறது. 

 

இந்ே ராஜா ஒவ்சவாரு அதிகாரங்கடளயும் உரிந்து 

சகாண்ைார், சவன்றார் ! 

 

வ ாதலாவெயர் 2:15, துளரத்ேனங்களையும் 

அதிகொரங்களையும் உரிந்துபகொண்டு, பவளிேரங்கமொன 

யகொலமொக்கி, அளவகளின்யமல் சிலுளவயியல 

பவற்றிசிறந்ேொர். 
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எல் ாம் நம் ராஜாவுக்கு உட்பட்ைது. 

 

எதபசியர் 1:21-23, அவளர உன்னேங்களில் ேம்முளைே 

வலதுபொரிசத்தில் உட்கொரும்படி பசய்து, 22எல்லொவற்ளறயும் 

அவருளைே பொேங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தி, 23எல்லொவற்ளறயும் 

எல்லொவற்றொலும் நிரப்புகிறவருளைே நிளறவொகிே சரீரமொன 

சளபக்கு அவளர எல்லொவற்றிற்கும் யமலொன ேளலேொகத் 

ேந்ேருளினொர். 

 

எல்த ாரும் அவடர ராஜா என்று அறிவிப்பார்கள்! 

 

பிலிப்பியர் 2:9-11, ஆேலொல் யேவன் எல்லொவற்றிற்கும் யமலொக 

அவளர உேர்த்தி, 10.இயேசுவின்  ொமத்தில் வொயனொர் 

பூேலத்யேொர் பூமியின் கீழொயனொருளைே முழங்கொல் ேொவும் 

முைங்கும்படிக்கும், 11.பிேொவொகிே யேவனுக்கு மகிளமேொக 

இயேசுகிறிஸ்து கர்த்ேபரன்று  ொவுகள் ேொவும் அறிக்ளக 

பண்ணும்படிக்கும், எல்லொ  ொமத்திற்கும் யமலொன  ொமத்ளே 

அவருக்குத் ேந்ேருளினொர். 

 

ேற்தபாடேய இராஜ்யம் 

 

பூமியில் ேற்தபாதுள்ள தேவனுடைய ராஜ்யத்டேக் காணதவா 

உணரதவா முடியாது, ஏசனன்றால் அது ஆவிக்குரிய 

இராஜ்யம்.  தேவனுடைய ராஜ்யம் விசுவாசிகளின் 

இேயங்களிலும் வாழ்க்டகயிலும் இரகசியமாக உள்ளது.  

 

நாம் காணவும் உணரவும் கூடியது என்னசவன்றால், மக்கள் 

தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சகாள்டககடள பின்பற்றுவோல் 

ேனிப்பட்ை முடறயில் மற்றும் அவர்களின் வாழ்க்டகயில் 

ஏற்படும் மாற்றதம. 
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சேளிவான புரிேட ப் சபற பின்வருவனவற்டறப் 

கற்றுக்சகாள்தவாம். 

 

1. ராஜ்யத்திற்குள் நுடைேல்  

2. ராஜ்யத்தின் மக்கள்   

3. ராஜ்யத்தின் தகாட்பாடுகள்  

 

1. ராஜ்யத்திற்குள் நுடைேல்  

 

A. புதிோய் பிறப்பேன் மூலம்   

 

மீண்டும் பிறப்பேன் மூ ம் நீங்கள் இந்ே ராஜ்யத்தில் 

நுடைய ாம்!  

 

தயாவான் 3:3-5, இயேசு அவனுக்குப் பிரதியுத்ேரமொக: ஒருவன் 

மறுபடியும் பிறவொவிட்ைொல் யேவனுளைே ரொஜ்ேத்ளேக் 

கொணமொட்ைொன் என்று பமய்ேொகயவ பமய்ேொகயவ உனக்குச் 

பசொல்லுகியறன் என்றொர். 4அேற்கு நிக்பகொயேமு: ஒரு 

மனுஷன் முதிர்வேேொயிருக்ளகயில் எப்படிப் பிறப்பொன்? 

அவன் ேன் ேொயின் கர்ப்பத்தில் இரண்ைொந்ேரம் பிரயவசித்துப் 

பிறக்கக்கூடுயமொ என்றொன். 5இயேசு பிரதியுத்ேரமொக: ஒருவன் 

ஜலத்தினொலும் ஆவியினொலும் பிறவொவிட்ைொல் யேவனுளைே 

ரொஜ்ேத்தியல பிரயவசிக்கமொட்ைொன் என்று பமய்ேொகயவ 

பமய்ேொகயவ உனக்குச் பசொல்லுகியறன். 

 

தேவன் மனிேனின் இருேயத்தில் ஆளுடக செய்ய,அந்ே 

மனிேனின் இேயத்தில் ஒரு மாற்றம் உண்ைாக தவண்டும். 

அந்ே மாற்றம் அந்ே மனிேன் சுவிதெஷத்டே தகட்போல் 

உண்ைாகிறது, பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பி இதயசு 

கிறிஸ்துடவ இரட்ெகராக ஏற்க டவக்கிறது.  
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நாம் நல்  காரியங்கள் செய்வோத ா, ெடபக்கு 

தபாவோத ா அல் து மற்ற காரியங்களாத ா அல் , 

ஆனால் மனிேன் பாவத்ோல் சோட ந்து தபானான் ,அவன் 

இருேயம் (ஆவி) இயற்டகயாகதவ முற்றிலும் கடறபட்ைோக 

உள்ளது. எனதவ அவனால் ேன்னுடைய சுய கிரிடயகளினால் 

இரட்சிக்கப்பை முடியாது.  

 

இதில் நல்  செய்தி என்னசவன்றால் தேவன் ேம்முடைய 

குமரன் இதயசு கிறிஸ்துடவ நம்டம இரட்சிக்க அனுப்பினார்.  

 

எதெக்கிதயல் 36:26, உங்களுக்கு  வமொன இருேேத்ளேக் 

பகொடுத்து, உங்கள் உள்ைத்தியல புதிேொன ஆவிளேக் 

கட்ைளையிட்டு, கல்லொன இருேேத்ளே உங்கள் 

மொம்சத்திலிருந்து எடுத்துப்யபொட்டு, சளேேொன இருேேத்ளே 

உங்களுக்குக் பகொடுப்யபன். 

 

தீத்து 3:5,  ொம் பசய்ே நீதியின் கிரிளேகளினிமித்ேம் அவர் 

 ம்ளம இரட்சிேொமல், ேமது இரக்கத்தின்படியே, 

மறுபஜன்மமுழுக்கினொலும், பரிசுத்ே ஆவியினுளைே 

புதிேொக்குேலினொலும்  ம்ளம இரட்சித்ேொர். 

 

2வ ாரிந்தியர்5:17, இப்படியிருக்க, ஒருவன் 

கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்ேொல் புதுசிருஷ்டிேொயிருக்கிறொன்; 

பளழேளவகள் ஒழிந்து யபொயின, எல்லொம் புதிேொயின. 

 

B. உருமாற்றத்தின் மூலம்   

 

வ ாதலாவெயர் 1:13, இருளின் அதிகொரத்தினின்று  ம்ளம 

விடுேளலேொக்கி, ேமது அன்பின் குமொரனுளைே ரொஜ்ேத்திற்கு 

உட்படுத்தினவருமொயிருக்கிற பிேொளவ ஸ்யேொத்திரிக்கியறொம். 
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கிறிஸ்துடவ நம்முடைய இேயம் மற்றும் வாழ்வில் 

ஏற்றுக்சகாண்ை பிறகு, நாம் தேவனுடைய 

ராஜ்யத்திற்குட்பட்ைவர்களாக உருமாற்றப்படுகிதறாம்! 

 

இதயசு கிறிஸ்து ெடபயின் ேட வர் மற்றும் நாசமல்த ாரும் 

அவருடைய ராஜ்யத்தின் குடிமக்கள். 

 


