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தேவனுடைய ராஜ்யம் 07 

 

ராஜ்யத்தின் மக்கள்  

 

பூமியில் உள்ள தேவனுடைய ராஜ்யம் என்பது அது 

உலகளாவிய சடபடய ககாண்ைது, அடே கிறிஸ்துவின் சரீரம் 

என்று அடைக்கப்படுகிறது. அது உலகம் முழுவதும் உள்ள 

மீண்டும் பிறந்ே விசுவாசிகளால் உருவாகிறது.  

 

நாம் தேவனுடைய குடும்பம்,கிறிஸ்துவின் தேலுள்ள 

விசுவாசத்ோல் அவருடைய பிள்டளகள் ,அவருடைய குோரர் 

ேற்றும் குோரத்திகள் ,கிறிஸ்துவுைன் கூட்டு வாரிசுகள் 

ஆதவாம். 

 

a) அவருடைய பிள்டைகள்   

 

நீங்கள் மீண்டும் பிறப்போல் நீங்களும் அவருடைய 

ராஜ்யத்தில் ராஜாக்களாகிறீர்கள்! 

 

நீங்கள் ஏதோ நன்டே கசய்ேவர்கள் என்போல் அல்ல, 

மீண்டும் பிறப்போல் அவருடைய குடும்பத்தில் 

இடைந்தீர்கள்! 

தராமர் 8:16, நாம் தேவனுடைய பிள்டை 

கைாயிருக்கித ாமென்று ஆவியானவர்ோதெ நம்முடைய 

ஆவியுைதனகூைச் சாட்சி மகாடுக்கி ார். 
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நாம் அவடர அப்பா என்று கூப்பிடும் ஆவிடய நேக்கு ேந்து 

இருக்கிறார்! 

 

கலாத்தியர் 4:6, தெலும் நீங்கள் புத்திரராயிருக்கி படியினால், 

அப்பா, பிோதவ! என்று கூப்பிைத்ேக்கோக தேவன் ேெது 

குொரனுடைய ஆவிடய உங்கள் இருேயங்களில் அனுப்பினார். 

 

ராஜ்யத்தின் பிள்டைகைாக நைந்து ககாள்ளுங்கள்! 

 

பிலிப்பியர் 2:15, தகாணலும் ொறுபாடுொன சந்ேதியின் 

நடுவிதே குற் ெற் வர்களும் கபைற் வர்களும், 

தேவனுடைய ொசற்  பிள்டைகளுொயிருக்கும்படிக்கு, 

 

1 தயாவான் 3:1-2, நாம் தேவனுடைய பிள்டைகமைன்று 

அடைக்கப்படுவதினாதே பிோவானவர் நெக்குப் பாராட்டின 

அன்பு எவ்வைவு மபரிமேன்று பாருங்கள்; உேகம் அவடர 

அறியாேபடியினாதே நம்டெயும் அறியவில்டே. 

2பிரியொனவர்கதை, இப்மபாழுது தேவனுடைய 

பிள்டைகைாயிருக்கித ாம், இனி எவ்விேொயிருப் 

தபாமென்று இன்னும் மவளிப்பைவில்டே; ஆகிலும் அவர் 

மவளிப்படும்தபாது அவர் இருக்கி வண்ணொகதவ நாம் 

அவடரத் ேரிசிப்பதினால், அவருக்கு ஒப்பாயிருப்தபாமென்று 

அறிந்திருக்கித ாம். 

 

உலகத்டே விட்டு பிரித்கேடுக்கப்பட்ை வாழ்க்டகடய 

வாழுங்கள்! 

 

2 ககாரிந்தியர் 6:17-18, ஆனபடியால், நீங்கள் அவர்கள் 

நடுவிலிருந்து பு ப்பட்டுப் பிரிந்துதபாய், அசுத்ேொனடேத் 

மோைாதிருங்கள் என்று கர்த்ேர் மசால்லுகி ார். 

18அப்மபாழுது, நான் உங்கடை ஏற்றுக்மகாண்டு, 

உங்களுக்குப் பிோவாயிருப்தபன், நீங்கள் எனக்குக் குொரரும் 
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குொரத்திகளுொயிருப்பீர்கமைன்றுசர்வவல்ேடெயுள்ை கர்த்

ேர் மசால்லுகி ார். 

 

b) தேவனுடைய வாரிசுகள்  

 

இந்ே ராஜ்யத்தின் கசல்வம் உங்களுக்குத் கேரியும். 

தேவனுக்கு ஒதர ேகன் இருந்ோர்! இப்கபாழுது நீங்கள் 

அவருடைய குடும்பத்தில் பிறந்து இருக்கிறீர்கள்! 

 

நீங்கள் இதயசு கிறிஸ்துவுைன் கூட்டு வாரிசு! எனதவ இந்ே 

ராஜ்யத்தின் விரிவாக்கத்திற்கு நேக்கு கிடைக்கக்கூடிய 

கசாத்துக்கடள கற்படன கசய்து பாருங்கள்! 

 

தராமர் 8:17, நாம் பிள்டைகைானால் சுேந்ேரருொதெ; 

தேவனுடைய சுேந்ேரரும், கிறிஸ்துவுக்கு உைன் 

சுேந்ேரருொதெ; கிறிஸ்துவுைதனகூை நாம் ெகிடெப் 

படும்படிக்கு அவருைதனகூைப் பாடுபட்ைால் அப்படியாகும். 

 

கலாத்தியர் 3:29, நீங்கள் கிறிஸ்துவினுடையவர்கைானால், 

ஆபிரகாமின் சந்ேதியாராயும், வாக்குத்ேத்ேத்தின்படிதய 

சுேந்ேரராயும் இருக்கிறீர்கள். 

 

தீத்து 3:7, அவர் நெது இரட்சகராகிய இதயசு கிறிஸ்து மூேொய், 

அந்ேப் பரிசுத்ே ஆவிடய நம்தெல் சம்பூரணொய்ப் 

மபாழிந்ேருளினார். 

 

1 தேதுரு 1:4, அவர், இதயசுகிறிஸ்து ெரித்தோரிலிருந்து 

எழுந்ேதினாதே, அழியாேதும் ொசற் தும் வாைாேதுொகிய 

சுேந்ேரத்திற்தகதுவாக, ஜீவனுள்ை நம்பிக்டக உண்ைாகும்படி, 

ேெது மிகுந்ே இரக்கத்தின்படிதய நம்டெ ெறுபடியும் 

மெநிப்பித்ோர். 
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c) ஆசீர்வதிக்கப்ேட்தைாம்  

 

எதேசியர் 1:3, நம்முடைய கர்த்ேராகிய இதயசுகிறிஸ்துவின் 

பிோவாகிய தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம்; அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் 

உன்னேங்களிதே ஆவிக்குரிய சகே ஆசீர்வாேத்தினாலும் 

நம்டெ ஆசீர்வதித்திருக்கி ார். 

 

தவேம் கசால்லுகிறது, முேலாவது தேவனுடைய 

ராஜ்யத்டேயும் அவருடைய நீதிடயயும் தேடுங்கள்; 

அப்கபாழுது இடவககளல்லாம் உங்களுக்குக் கூைக் 

ககாடுக்கப்படும் (மத்தேயு 6:33).  

 

தேவனுடைய காரியங்கள் ஒருவரின் வாழ்க்டகயில் 

முேலாவோக இருக்க தவண்டும்.ஆசீர்வாேங்கள் 

கிறிஸ்துவுக்குள் இருக்கிறது, இன்தனாரு வடகயில் 

கசால்லதவண்டுோனால் தேவன் கசய்ே எல்லாதே அல்லது 

கிறிஸ்துவுக்குள் கசய்ே எல்லாதே நம்முடைய லாபத்திற்காக 

ோன். 

 

எதேசியர் புத்ேகத்தில் உள்ை சில ஆசீர்வாேங்கள்  

 

1. பிள்டளகளாக ேத்கேடுக்கப்படுேல் 1:5 

2. அன்பில் ஏற்றுக்ககாள்ளப்படுேல் 1:6 

3. அவரின் ரத்ேத்தின் மூலம் மீட்கப்படுேல் 1:7 

4. பரிசுத்ே ஆவியானவரால் முத்ேரிக்கப்படுேல் 

1:13 

5. உன்னேங்களில் உட்காருேல் 2:6 

6. கிருடபயினால் விசுவாசத்டே ககாண்டு 

இரட்சிக்கப்பட்தைாம் 2:8-9 

7. இதயசு கிறிஸ்துவின் இரத்ேத்தினால் 

தேவனிைம் கநருங்குேல் 2:13 
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8. கிறிஸ்துவுக்குள் ஒதர குடும்பம் 2:15-19 

9. கிறிஸ்துவின் அளவிை முடியாே ஐஸ்வர்யம் 3:8 

10. தேவனின் பாதுகாப்பு 6:11-18 

 

மரண ேயத்திலிருந்து விடுேடல  

 

எபிதரயர் 2:14-15, ஆேோல், பிள்டைகள் ொம்சத்டேயும் 

இரத்ேத்டேயும் உடையவர்கைாயிருக்க, அவரும் 

அவர்கடைப்தபாே ொம்சத்டேயும் இரத்ேத்டேயும் 

உடையவரானார்; ெரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய 

பிசாசானவடனத் ேெது ெரணத்தினாதே அழிக்கும்படிக்கும், 

15ஜீவகாேமெல்ோம் ெரணபயத்தினாதே 

அடிடெத்ேனத்திற்குள்ைானவர்கள் யாவடரயும் 

விடுேடேபண்ணும்படிக்கும் அப்படியானார். 

 

 

மரணத்திற்கு பிறகு கிறிஸ்ேவர்கள் ேரதலாகத்திற்கு 

கெல்லுேல்  

 

1ககாரிந்தியர் 5:1-2, 6-8,1உங்களுக்குள்தை விபசாரம் 

உண்மைன்று பிரசித்ேொய்ச் மசால்ேப்படுகி தே; ஒருவன் ேன் 

ேகப்பனுடைய ெடனவிடய டவத்துக்மகாண்டிருக்கி ாதன; 

அது அஞ்ஞானிகளுக்குள்ளும் மசால்ேப்பைாே 

விபசாரொயிருக்கி தே. 2இப்படிப்பட்ை காரியஞ்மசய்ேவடன 

நீங்கள் உங்கடைவிட்டு நீக்காெலும் துக்கப்பைாெலும், 

இறுொப்படைந்திருக்கிறீர்கள். 

6நீங்கள் தென்டெபாராட்டுகி து நல்ேேல்ே; மகாஞ்சம் 

புளித்ேொ பிடசந்ேொ முழுவடேயும் புளிப்பாக்குமென்று 

அறியீர்கைா? 7ஆடகயால், நீங்கள் புளிப்பில்ோே 

வர்கைாயிருக்கி படிதய, புதிோய்ப் பிடசந்ேொ 

வாயிருக்கும்படிக்கு, படைய புளித்ேொடவப் பு ம்தப 
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கழித்துப்தபாடுங்கள். ஏமனனில் நம்முடைய பஸ்காவாகிய 

கிறிஸ்து நெக்காக பலியிைப்பட்டிருக்கி ாதர. 8ஆேோல் 

படைய புளித்ேொதவாதை அல்ே, துர்க்குணம் மபால்ோப்பு 

என்னும் புளித்ேொதவாடும் அல்ே, துப்புரவு உண்டெ என்னும் 

புளிப்பில்ோே அப்பத்தோதை பண்டிடகடய 

ஆசரிக்கக்கைதவாம். 

 

பிலிப்பியர் 1:21-22, கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு 

ஆோயம். 22ஆகிலும் சரீரத்தில் பிடைத்திருக்கி தினாதே என் 

கிரிடயக்குப் பேனுண்ைாயிருப்போல், நான் மேரிந்து 

மகாள்ைதவண்டியது இன்னமேன்று அறிதயன். 

 

லூக்கா 23:43, இதயசு அவடன தநாக்கி: இன்ட க்கு நீ 

என்னுதைதனகூைப் பரதீசிலிருப்பாய் என்று மெய்யாகதவ 

உனக்குச் மசால்லுகித ன் என் ார். 

 

நம்முடைய ெரீரம் மறுரூேம் ஆகுேல்  

 

1 ககாரிந்தியர் 15:51-53, இதோ, ஒரு இரகசியத்டே உங்களுக்கு 

அறிவிக்கித ன்; நாமெல்ோரும் நித்திடரயடைவதில்டே; 

ஆகிலும் கடைசி எக்காைம் மோனிக்கும்தபாது, ஒரு 

நிமிஷத்திதே, ஒரு இடெப்மபாழுதிதே, நாமெல்ோரும் 

ெறுரூபொக்கப்படுதவாம். 52எக்காைம் மோனிக்கும், 

அப்மபாழுது ெரித்தோர் அழிவில்ோேவர்கைாய் 

எழுந்திருப்பார்கள்; நாமும் ெறுரூபொக்கப்படுதவாம். 

53அழிவுள்ைோகிய இது அழியாடெடயயும், 

சாவுக்தகதுவாகிய இது சாவாடெடயயும் 

ேரித்துக்மகாள்ைதவண்டும். 

 

1 கேெதலானிக்தகயர் 4:16, ஏமனனில், கர்த்ேர் ோதெ 

ஆரவாரத்தோடும், பிரோனதூேனுடைய சத்ேத்தோடும், தேவ 

எக்காைத்தோடும் வானத்திலிருந்து இ ங்கிவருவார்; 
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அப்மபாழுது கிறிஸ்துவுக்குள் ெரித்ேவர்கள் முேோவது 

எழுந்திருப்பார்கள். 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


