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புதிய ஏற்பாை்டில் ராஜ்யமும் உைன்படிக்டகயும் 
பாைம் 2  

வதவனுசைய ராஜ்யம்  

-1- 

வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

அறிமுகம் 
ஒரு ைிக்கல் நிசறந்த கசதசயப் படிக்கும்வபாததல்லாம் அதில் உள்ள 

பல விவரங்கசள நாம் எளிதில் தவற விை்டு விடுவவாம். ஆனால் கசதயின் 
மிக முக்கியமான பகுதிகசளக் கண்ைறிந்து அவற்சற மீண்டும் மீண்டும் 
குறிப்பிடுவவத இந்த ைிக்கசலத் தவிர்ப்பதற்கான ஒரு வழி ஆகும். முக்கிய 
கூறுகசள மனதில் சவப்பதன் மூலம் அதிலுள்ள விவரங்கள் எவ்வாறு 
தபாருந்துகின்றன என்பசதக் காண முடியும். பல வழிகளில் பார்க்கும்வபாது 
புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியசலப் புரிந்து தகாள்வதிலும் இவத காரியம் 
உண்சமயாக இருக்கிறது. இந்த வவதவைனங்கசளத் வதாண்ைத் 
ததாைங்கும்வபாது, பல விவரங்கசள நாம் கண்ைறிவவாம். ஆனால் எளிதில் 
அதன் விவரங்கசள நாம் இழக்க வாய்ப்பு உண்டு. ஆசகயால் புதிய 
ஏற்பாை்டில் உள்ள முக்கிய காரியங்கசள அசையாளம் கண்டு அவற்சற 
மீண்டும் மீண்டும் குறிப்பிடுவதில் நாம் கவனமாக இருக்க வவண்டும். 

புதிய ஏற்பாை்டில் ராஜ்யமும் உைன்படிக்சகயும் என்கிற இந்தத் ததாைரில் 
இது இரண்ைாவது பாைம். "வதவனுசைய ராஜ்யம்" என்று இதற்கு தசலப்பு 
சவத்திருக்கிவறாம். இந்த பாைத்தில், புதிய ஏற்பாை்டின் மிக முக்கியமான 
வபாதசனகளில் ஒன்சற நாம் சுை்டிக்காை்ைப் வபாகிவறாம்: போடத்திை் வப ர் 
வதவனுசைய ராஜ்யம் எை்பதோகும். 

நாம் பார்க்கப்வபாவது வபால், புதிய ஏற்பாை்டில் வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் 
கருப்தபாருள் மிகவும் முக்கியமானதாகும். ைரியாக புரிந்து தகாள்ளப்பை்ைால், 
புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியல் என்பது ராஜ்யத்தின் இசறயியல் ஆகும். வவறு 
வார்த்சதகளில் கூறினால், புதிய ஏற்பாை்சை எழுதியவர்கள் எழுதிய 
அசனத்தும், ஓரளவிற்கு வதவனுசைய ராஜ்யத்சத விளக்குவவதாடு அசத 
வமம்படுத்தவும் தைய்கின்றன. 

புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியலில் வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் 
முக்கியத்துவத்சதக் குறித்து இரண்டு வகாணங்களில் ஆராயப் வபாகிவறாம். 
முதலில், புதிய ஏற்பாை்டின் எழுத்தாளர்கள் ராஜ்யத்தின் நற்தைய்தி அல்லது 
சுவிவைஷம் என்று அசழத்தசதக் குறித்து பார்க்கப் வபாகிவறாம். இரண்ைாவது, 
ராஜ்யத்தின் வருசக அவர்கள் எழுதிய அசனத்திலும் எவ்வோறு தோக்கத்யத 
ஏற்படுத்தி து என்பசதப் பற்றி சுை்டிக்காை்ைப் வபாகிவறாம். வதவனுசைய 
ராஜ்யத்சதக் குறித்த இந்த உபவதைம் புதிய ஏற்பாை்டின் ஒவ்தவாரு 
பரிமாணத்சதயும் நிசலநிறுத்துகிறது என்பசதக் காண இந்த இரண்டு 
தசலப்புகளும் நமக்கு உதவும். முதலில் ராஜ்யத்தின் நற்தைய்தியிலிருந்து 
ததாைங்குவவாம். 
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நற்செய்தி 
புதிய ஏற்பாை்சை நன்கு அறிந்த அசனவருக்கும் அதன் இசறயியல் 

மிகவும் ைிக்கலாக கை்ைசமக்கப்பை்டுள்ளது என்பது ததரியும். ஆனால் புதிய 
ஏற்பாை்டில் உள்ள உபவதைங்களில் எல்வலாரும் புரிந்துதகாண்டு 
வாழ்க்சகயில் தையல்படுத்த முயற்ைி தைய்யத் தகுந்த ஒரு உபவதைம் ஒன்று 
இருக்கும் என்றால் அது சுவிவைஷமாகத் தான் இருக்கும். உண்சமயில், 
கிறிஸ்துவின் நற்தைய்திசய நாம் புரிந்து தகாள்ளாவிை்ைால், புதிய ஏற்பாை்டு 
இசறயியலின் எந்ததவாரு அம்ைத்சதயும் புரிந்து தகாள்ளக் கூடிய திறன் 
நம்மில் மை்டுப்படுத்தப்படும் என்பசத நம்மில் பலரும் ஒப்புக்தகாள்வவாம். 
ஆனால் இது ஒரு தீவிரமான வகள்விசய எழுப்புகிறது. புதிய ஏற்பாை்டு 
இசறயியலில் சுவிவைஷம் அல்லது "நற்தைய்தி" ஏன் மிகவும் முக்கியமானது? 
புதி  ஏற்போட்டில் கோணப்படும் பல உபயதசங்களில் எல்லோவற்யற ும் விட இது 
ஏை் முக்கி மோைதோக உள்ளது?நாம் பார்க்கவிருக்சகயில், சுவிவைஷமானது 
வதவனுசைய ராஜ்யத்சதப் பற்றிய பரந்த வபாதசனயுைன் 
இயணக்கப்பட்டுள்ளதால் புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியலில் அது மிகவும் 
முக்கியமானதோகும். வதவனுசைய நற்தைய்திசயப் பற்றிய சுவிவைஷத்தின் 
இந்தக் வகாை்பாடு புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியலின் ஒவ்தவாரு பரிமாணத்சதயும் 
வடிவசமக்கிறது. 

ராஜ்யத்தின் நற்தைய்திசயக் குறித்து மூன்று படிகளில் 
பார்க்கப்வபாகிவறாம். முதலில் நற்தைய்தியின் அர்த்தம் என்ன என்பசதப் 
பார்ப்வபாம். இரண்ைாவது, வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் அடிப்பசைக் கருத்சதப் 
பற்றி ஆராய்ந்து பார்ப்வபாம். மூன்றாவது, வவதாகம வரலாற்றில் இந்த 
கருப்தபாருள் எப்படி வளர்ந்தது என்பதன் முக்கியத்துவத்சத நாம் 
கண்டுபிடிப்வபாம். வதவனுசைய ராஜ்யத்தினுசைய நற்தைய்தியின் 
அர்த்தத்திலிருந்து நாம் ததாைங்குவவாம். 

அர்த்தம் 
ராஜ்யத்தின் சுவிவைஷம் என்பது கர்த்தராகிய ராஜா நமக்காக 
அறிவிக்கப்பை்ை நற்தைய்திசயப் பற்றி வபசுவதற்கான ஒரு 
வழியாகும். குறிப்பாக, இவயசுசவப் பற்றிய புதிய ஏற்பாை்டு 
அறிவிப்புகசளப் பற்றி நாம் நிசனக்கும் வபாது, இது "ராஜா 
வந்துவிை்ைார்" என்ற அறிவிப்பாகும். ஆனால் "ராஜா 
வந்துவிை்ைார்" என்பது மை்டுமல்லாமல், அவருசைய 
மரணமும் உயிர்த்ததழுதலும் அவருசைய அரைாை்ைிசய 
உறுதிப்படுத்தியுள்ளன என்பதன் அடிப்பசையில் 
இவயசுவின் கர்த்தத்துவமும் ரோஜரகீமும் அறிவிக்கப்பை்ைது. 
எனவவ, நற்தைய்தி என்பது ஏற்கனவவ நைந்த ஒரு 
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விஷயத்தின் அறிவிப்பு என்கிற உணர்வு உள்ளது. நாம் 
எப்படி வாழ்கிவறாம் என்பதற்கான தாக்கங்கசள இது 
தகாண்டுள்ளது. ஆனால் நற்தைய்தி என்னதவன்றால், 
இவயசு வந்துவிை்ைார்; அவர் மரணத்தின் மூலம் மர்மமான 
முசறயில் மரணத்சதத் வதாற்கடித்தார்… ஆகவவ, இந்த 
நற்தைய்திசய ஏற்கனவவ நிகழ்ந்த ஒன்றாக வதவன் நமக்கு 
அறிவிக்கிறார் என்கிற உணர்வு இருக்கிறது. 
எப்படியிருந்தாலும், நற்தைய்தியில் இன்னும் நிசறவவற 
வவண்டிய வாக்குத்தத்தங்கள் நித்தியத்திற்கான 
தாக்கங்கசளக் தகாண்டிருக்கும். 

—Dr. ரிை்ைார்டு லின்ை்ஸ் 

லுூக்கா 4:43 இல் இவயசு தம்முசைய ஊழியத்தின் வநாக்கத்சத இவ்வாறு 
சுருக்கமாகக் கூறினார்: 

நான் வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் நற்தைய்திசய பிரைங்கிக்க 
வவண்டும் (லுூக்கா 4:43). 

“நற்தைய்தி” என்ற பதம் லுூக்கா 4:43 இல் ஒரு முசற மை்டுவம வந்தாலும், 
நற்தைய்திசயப் பற்றிய கருத்து இந்த வைனத்தில் இரண்டு முசற 
சுை்டிக்காை்ைப்பை்டுள்ளது. “நற்தைய்தி” என்ற பதம் கிவரக்க தபயர்ை்தைால்லான 
இவங்கலிவயான் என்பதிலிருந்து வருகிறது, இது புதிய ஏற்பாை்டில் 76 முசற 
வருகிறது. இவங்கலிவயான் என்கிற வார்த்சதயின் தைாற்பிறப்பியல் "நல்ல 
அறிவிப்பு" அல்லது "நல்ல தைய்தி" ஆகியவற்சறக் குறிக்கிறது. 

ஆனால் இந்த வைனத்தில் “நற்தைய்திசய அறிவிக்க வவண்டும்” என்று 
இவயசு தைான்னசதயும் கவனியுங்கள். "அறிவி" என்று அர்த்தம் தகாள்ளுகிற 
கிவரக்க விசனை்தைால் இவாங்கலிவைா ஆகும். இந்தை் தைால் இவங்கலிவயான் 
வபான்ற கிவரக்க தைாற்களின் ஒவர குடும்பத்திலிருந்து வருகிறது, வமலும் 
“நற்தைய்திசய அறிவி அல்லது நற்தைய்திசய பிரகைனப்படுத்து” என்பது இதன் 
அர்த்தமாகும். இது புதிய ஏற்பாை்டில் சுமார் 54 முசற வருகிறது. இந்தப் பதங்கள் 
அடிக்கடி வருவது புதிய ஏற்பாை்டு எழுத்தாளர்களுக்கு இந்த கருத்து எவ்வளவு 
முக்கியமானது என்பசத சுை்டிக்காை்டுகிறது. 

கிறிஸ்துவில் உள்ள இரை்ைிப்சப அறிந்துதகாள்ள ஒரு நபர் எடுக்க 
வவண்டிய நைவடிக்சககளின் விளக்கமாக இன்று பல சுவிவைஷ 
மார்க்கத்தார்கள் நற்தைய்திசய அல்லது சுவிவைஷத்சதப் பற்றி 
நிசனக்கிறார்கள். ஆனால் இவயசுவின் மனதில் இருந்தது இதுவல்ல. 
கிறிஸ்துவின் ைஷீர்களாக மாறுவது எப்படி என்பசதப் பிறரிைம் பகிர்ந்து 
தகாள்ள நாம் தயாராக இருக்க வவண்டும், வவதவைனங்களில் உள்ள 
நற்தைய்தி மிகவும் குறிப்பிைத்தக்கதாக இருக்கிறது. ஒரு தனிநபரின் அல்லது 
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ஒரு குறிப்பிை்ை பிரிவு மக்களின் இரை்ைிப்சபக் குறிப்பிடுவசத விை, சுவிவைஷம் 
என்பது வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் தவற்றியின் நற்தைய்தியாக இருக்கிறது 
என்பசதப் பார்ப்வபாம். 

இசதப் புரிந்துதகாள்ள வவண்டுதமன்றால், புதிய ஏற்பாை்டின் 
எழுத்தாளர்கள் பசழய ஏற்பாை்டின் கிவரக்க தமாழிப்தபயர்ப்பில் இருந்து 
“நற்தைய்திசய அறிவி” என்ற தைால் நசைசய பயன்படுத்தினார்கள் என்பசத 
நாம் உணர வவண்டும். பசழய ஏற்பாை்டின் கிவரக்க தமாழிப்தபயர்ப்பு நாம் 
முன்னர் குறிப்பிை்ை அவத விசனை்தைால்லான இவாங்கலிவைாசவ சுமார் 20 
முசற பயன்படுத்துகிறது. இந்த வார்த்சத எபிதரய விசனை்தைால் பைாசர 
தமாழிதபயர்த்தது, இதன் தபாருள் “நற்தைய்திசயக் தகாண்டுவருவது அல்லது 
அறிவிப்பது” என்பதாகும். ஆனால், ராஜாக்கசளயும் ராஜ்யங்கசளயும் குறிக்க 
இந்த வார்த்சதகள் பயன்படுத்தப்பை்ைவபாது, அசவ வபாரில் தவற்றி பற்றிய 
நற்தைய்திசயக் குறித்தன என்று 1 ைாமுவவல் 31:9 மற்றும் 2 ைாமுவவல் 18:19 
வபான்ற வவத பகுதிகள் கூறுகின்றன. இசதக் கூர்ந்து கவனித்தல் 
முக்கியமானது, ஏதனன்றால் புதிய ஏற்பாை்டில் உள்ள “நற்தைய்தி” 
தபரும்பாலும் வதவனுசைய ராஜ்யத்திற்கான தவற்றியுைன் ததாைர்புசையதாக 
இருக்கிறது. இதன் விசளவாக, லுூக்கா 4:43 இல் இவயசு இவ்வாறு கூறினார்: 

நான் வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் நற்தைய்திசய பிரைங்கிக்க 
வவண்டும் (லுூக்கா 4:43). 

உண்சமயில் இந்த வாக்கியத்சத இப்படி நாம் தமாழிப்தபயர்க்க முடியும்: 

நான் வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் [தவற்றியின்] நற்தைய்திசய 
பிரைங்கிக்க வவண்டும் (லுூக்கா 4:43). 

புதிய ஏற்பாடு வதவனுசைய ராஜ்யத்திற்கான தவற்றியின் 
நற்தைய்திசயப் பற்றி வபசும்வபாது, இது மிகவும் ைிறப்பு வாய்ந்த தவற்றிசயக் 
குறிக்கிறது, இசதக் குறித்து இந்த பாைத்தில் பின்னர் பார்ப்வபாம். முதலில் இது 
புதுசமயாக வதான்றினாலும், புதிய ஏற்பாை்டில் உள்ள நற்தைய்தி அல்லது 
சுவிவைஷத்தின் அடிப்பசைக் கருத்து வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் "[தவற்றியின் ]" 
நற்தைய்தி என்பசத நாம் ஏற்றுக்தகாள்ள வவண்டும். 

ராஜ்யத்தின் நற்தைய்தி என்பது வதவனுசைய ராஜ்யத்திற்கான 
தவற்றியின் நற்தைய்திசயக் குறிக்கிறது என்பசத அறிந்துதகாண்வைாம். 
இப்வபாது நாம் வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் அடிப்பசைக் கருத்சதப் பற்றி 
ஆராய்ந்து பார்க்கத் தயாராக இருக்கிவறாம். 

ததவனுடைய ராஜ்யம் 
புதிய ஏற்பாை்டில் குசறந்தது ஏழு முசறயாவது வதவனுசைய ராஜ்யம் 

சுவிவைஷத்துைன் ைம்பந்தப்பை்டுள்ளது. “ராஜ்யத்தின் நற்தைய்தி” என்ற 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

தைாற்தறாைர் பின்வரும் வவத பகுதிகளுைன் ைிறிய மாறுபாடுகசள மை்டுவம 
தகாண்டுள்ளது (மத்வதயு 4:23; 9:35 மற்றும்24:14; லுூக்கா 4:43; 8:1; மற்றும் 16:16; அப் 
8:12). இந்த வதோடர் நிகழ்வுகள் சுவிவைஷத்சத — அல்லது தவற்றியின் 
தைய்திசய — வதவனுசைய ராஜ்யத்துைன் இசணப்பதன் முக்கியத்துவத்சத 
சுை்டிக்காை்டுகிறது. ஆனால் இசதப் புரிந்துதகாள்ள, இவயசுவும் அவருசைய 
ைீஷர்களும் வதவனுசைய ராஜ்யத்சதப் பற்றிப் வபைியவபாது என்ன 
அர்த்தத்தில் வபைினார்கள் என்பசத நாம் முதலில் புரிந்து தகாள்ள வவண்டும். 

வதவனுசைய ராஜ்யம் என்பது வதவனின் இைத்தில் 
வதவனுசைய மக்கள் மீது வதவன் ஆை்ைி தைய்வது ஆகும். 
வவதாகமத்தின் ததாைக்கத்தில் ஆதியாகமம் 1 மற்றும் 2 இல் 
இசதக் காண முடியும். அங்வக வதவனுசைய மக்களாகிய 
ஆதாமும் ஏவாளும் வதவனுைன் உறவில் இருக்கிறார்கள், 
வதவன் ஆை்ைி தைய்கிறார். அவர்கள் வதவனின் இைமாகிய 
ஏவதன் வதாை்ைத்தில் இருக்கிறார்கள். பாவம் வந்த பிறகு, 
அங்வக குழப்பம் உண்ைாகிறது, ஆனால் வதவன் தனது 
ராஜ்யத்சத மறுகை்ைசமக்கிறார், முதலில் ஆபிரகாம் 
மூலமாகவும் பின்னர் ஆபிரகாமின் ைந்ததியினர் 
மூலமாகவும், கசைைியாக இஸ்ரவவல் வதைம் எகிப்திலிருந்து 
தவளிவயறிய பிறகு வமாவை மூலமாகவும் வதவன் இசதை் 
தைய்கிறார். இது வதவ ஜனமாகிய இஸ்ரவவல் மதீு வதவன் 
ஆை்ைி தைய்வதாகும், இது வதவனின் இைமாகிய கானான் 
வதைத்தில் நைக்கிறது. ஆனால், அந்தப் பாசத கிறிஸ்துவின் 
வருசகயில் இன்னும் முழுசமயாக நிசறவவறியசதக் 
காண்கிவறாம், வமலும் வதவன் கிறிஸ்துசவ தம்முசைய 
ராஜாவாக நியமித்து ஆை்ைி தைய்கிறார் என்பசதக் 
காண்கிவறாம். வதவனின் ஜனங்களாக யூதர்கள் மற்றும் 
புறஜாதியினர் உள்ளனர். அவர்கள் எல்லா 
வதைங்களிலிருந்தும், அசனத்து வகாத்திரத்திலிருந்தும் 
மற்றும் தமாழிகளிலிருந்துமாக இருக்கின்றனர். ஆனால் 
வதவனின் இருப்பிைம் பூமியில் இருக்கிற இைமாக அல்லாமல் 
புதிய எருைவலமாக இருக்கிறது, அதுவவ நமது பரவலாக வடீு… 
எனவவ, புதிய ஏற்பாை்டில், வதவனுசைய ராஜ்யம் ஒவ்தவாரு 
வகாத்திரத்திலிருந்தும், வதைத்திலிருந்தும், தமாழியிலிருந்தும், 
உலதகங்கும் ைிதறிக்கிைக்கிற மக்கள் மீது கிறிஸ்து ஆை்ைி 
தைய்வதில் இருக்கிறது இது ஒரு குறிப்பிை்ை புவியியல் 
இைத்தில் இல்சல, ஆனால் பரவலாகத்தில் 
அசமந்திருப்பசதக் காண்கிவறாம். அதுவவ நம் ஆவிக்குரிய 
வடீு. இவயசு திரும்பி வரும்வபாது வதவனுசைய ராஜ்யம் 
எப்படியிருக்கும் என்பதற்கான ஒரு கண வநர 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

கண்வணாை்ைத்சத புதிய ஏற்பாடு தருகிறது, வமலும் அந்த 
ராஜ்யம் இப்வபாது இந்த உலகில் மசறந்திருக்கிறது. கிறிஸ்து 
திரும்பி வரும்வபாது அது ததளிவாகக் காணப்படும்; எல்லோ 
முழங்கால்களும் பணிந்து, எல்லோ நாவும் இவயசு கிறிஸ்து 
ஆண்ைவர் என்று அறிக்யக வச ் ும், வமலும் வதவன் 
தம்முசைய ராஜாவாகிய கிறிஸ்துவின் மூலமாக அவசர 
அறிந்து, பிதா என்று அசழக்கும் மக்கசள 
பரவலாகத்திலுள்ள புதிய எருைவலமில் முழுசமயாக ஆை்ைி 
தைய்வார். 

— Dr. கான்ஸ்ைன்சைன் ஆர்.காம்ப்தபல் 

வதவனுசைய ராஜ்யத்சத வவதம் இரண்டு முதன்சம வழிகளில் 
குறிக்கிறது. ஒருபுறம், இது தபரும்பாலும் வதவனின் அசையாத 
ைர்வாதிகாரத்துவத்தின் அடிப்பசையில் அல்லது அசனத்து ைிருஷ்டிப்பின் 
வமல் அவர் நடத்தும் மாறாத ஆை்ைியின் அடிப்பசையில் வதவனுசைய 
ராஜ்யத்சதப் பற்றி வபசுகிறது. இது அவரின் விரிவசைந்து வரும் 
ராஜ்யத்சதயும், மனித வரலாறு முழுவதும் வதவன் தனது அரைாை்ைிசய 
தவளிப்படுத்திய விதத்சதயும் குறிக்கிறது. அவரது அசைக்க முடியாத 
ைர்வாதிகாரத்துவத்சத முதலில் பார்ப்வபாம். 

அடெக்க முடியாத ெர்வாதிகாரத்துவம் 
1 நாளாகமம் 29:11 மற்றும் 1 தீவமாத்வதயு 6:15 ஆகிய வவத பகுதிகள் முழு 

ைிருஷ்டிப்சபயும் வதவனுசைய ராஜ்யம் என்று வபசுகின்றன. ஏதனன்றால் 
வதவன் எப்தபாழுதும் ஆை்ைி தைய்திருக்கிறார், அவர் ைிருஷ்டித்த 
அசனத்சதயும் எப்வபாதும் ஆளுவார். வதவனின் ைர்வாதிகாரத்துவம் இரண்டு 
நிசலகளில் (பரவலாகத்திலும் பூமியிலும்) நைப்பதாக வவதம் வபசுகிறது 
என்பசத நாம் நிசனவில் தகாள்ள வவண்டும். 

பரவலாகத்சதப் தபாறுத்தவசர, 1 இராஜாக்கள் 8:27 வபான்ற இைங்களில் 
வதவனின் அரைாை்ைிசயப் பற்றி வவதம் வபசுகிறது. இந்த வசைத்தில், 
"வோைங்களும் வோைோதி வோைங்களும்" கூட "[யதவயை] வகோள்ளமுடி ோத"  
சிருஷ்டிக்கப்பட்ட இடம் எை்பயத சோவலோயமோை் வதளிவுபடுத்திைோர். ஆனால், 
வதவன் தம்முசைய ைிருஷ்டிப்புகளுக்கு முன்பாக தன்னிசலயிலிருந்து 
இறங்கி வந்து தன்சனத் தாவன தவளிப்படுத்துகிறார். 

ஏைாயா 6:1; 2 நாளாகமம் 18:18; வயாபு 1:6; ைங்கீதம் 82:1; தானிவயல் 7:9-10 
வபான்ற பகுதிகளும் லுூக்கா 22:30 மற்றும் தவளிப்படுத்தின விவைஷம் 4–6 
வபான்ற புதிய ஏற்பாை்டு பகுதிகளும் பரவலாகம் என்பது எல்லா வசகயான 
தையல்களும் நசைதபறும் இைமாகவும் நாம் காணும் இந்த உலகத்திற்கு வமவல 
இருக்கக்கூடிய வதவனின் அரண்மசன என்பசதக் குறிக்கின்றன. வதவன் 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

பரவலாகத்தில் இருக்கிற ைிங்காைனத்தில் இருந்துதகாண்டு, நம் 
அறிக்சககசளப் தபறுகிறார், தஜபங்கசளக் வகை்கிறார், நிசனத்தவாறு 
திை்ைமிடுகிறார், திை்ைங்கசள உருவாக்குகிறார் மற்றும் அரை ஆசணகசள 
தவளியிடுகிறார். அவர் பூமியில் தனது திை்ைத்சத நிசறவவற்ற ஆவிக்குரிய 
ைிருஷ்டிப்புகசள வழிநைத்துகிறார். சில சம ங்களில், அவர்  வியசஷமோகத் 
யதர்ந்வதடுத்த மைிதர்களுக்கு தரிசைங்கள் மூலம் தைது அரண்மயைக்கு 
வரும் கிருயபய  வழங்கி, தமது யசயவ ில் அவர்கயள நி மிக்கிறோர். அவர் 
தனது பரவலாக நீதிமன்றத்தில் குற்றம் தைய்தவர்கசளயும் 
குற்றமற்றவர்கசளயும் விைாரித்து தீர்ப்பளிக்கிறார், வமலும் அவருசைய நீதி 
மற்றும் இரக்கத்தின் அடிப்பசையில் ஆவிக்குரிய ைிருஷ்டிப்புகசளயும் தனி 
மனிதர்கசளயும் வதைங்கசளயும் தண்டிக்கிறார். ஆனால் வதவனின் பரவலாக 
நைவடிக்சககள் அவருசைய ராஜ்யத்சத பரவலாகத்தில் வழிநைத்துவதில்சல. 
அவர் தனது ைிருஷ்டிப்பின் கீழ் மண்ைலங்களில் — அதாவது பூமியிலும் 
ைர்வாதிகாரமுசையவராக இருக்கிறார். 

வானத்திலும் பூமியிலும் வதவனுக்கு இருக்கக்கூடிய அசைக்க முடியாத 
ைர்வாதிகாரத்துவவம வதவனுசைய ராஜ்யம் என்று வவதவைனங்கள் 
வபைினாலும், இவயசுவும் புதிய ஏற்பாை்டு எழுத்தாளர்கள் பூமியில் உள்ள 
வதவனுசைய ராஜ்யத்சதக் குறிப்பிடும்வபாது, வதவனின் விரிவசைந்த ராஜ்யம் 
என்று நாம் அசழத்தசத அவர்கள் மனதில் சவத்திருந்தார்கள். இந்த 
பூமிக்குரிய மண்டலத்தில் வதவன் தனது ராஜ்யத்சத மனித வரலாறு 
முழுவதும் எவ்வாறு தவளிப்படுத்துகிறார் என்பசதக் காண முடியும். 

விரிவடைந்த ராஜ்யம் 
இப்வபாது நாம் கூறியது வபால, வதவன் எப்வபாதும் ைிருஷ்டிப்சப தன் 

முழு கை்டுப்பாை்டில் சவத்திருக்கிறார், எப்வபாதும் சவத்திருப்பார். ஆனால் 
வதவனின் விரிவசைந்த ராஜ்யம் என்பது வரலாறு முழுவதும் ைிருஷ்டிப்பின் 
மீதான தனது ைர்வாதிகாரத்துவத்சத வதவன் தவளிப்படுத்தும், காை்டும் 
அல்லது நிரூபிக்கும் ஒரு குறிப்பிை்ை வழிசயக் குறிக்கிறது. வதவன் 
பரவலாகத்தில் தனது அரைாை்ைிசய எவ்வாறு தவளிப்படுத்தினார் என்பசத 
வவதம் உறுதிப்படுத்துகிறது, வமலும் வவதாகம எழுத்தாளர்கள் பூமியில் வதவன் 
தனது அரைாை்ைிசய எவ்வாறு விரிவு படுத்தினார் என்பசத விளக்குவதில் 
தங்கள் கவனத்சத தைலுத்துகிறார்கள். 

ததாைக்கத்தில் வதவன் ஏவதன் வதாை்ைத்தில் தனது அரைாை்ைிசய 
தவளிப்படுத்தினார். அவர் அந்த பரிசுத்தமான வதாை்ைத்தில் தாம் முதலில் 
ைிருஷ்டித்த மனிதர்கசள சவத்தார், பிறகு காணக்கூடிய தனது ராஜ்யத்சத 
உலகம் முழுவதும் விரிவுபடுத்தும்படி அவர்களுக்குக் கை்ைசளயிை்ைார். 
அவர்கள் வதவனுசைய அரை மற்றும் ஆைாரிய ைாயலாக பூமிசய நிரப்பி ஆள 
வவண்டும். ஆனால் ைாத்தான் ஆதாசமயும் ஏவாசளயும் தவறாக வழிநைத்தி 
ராஜ்யத்சத பின்னசைவுக்கு எடுத்துை் தைன்றான். அதற்கு பதிலளிக்கும் 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

விதமாக, வதவன் தனது ைிருஷ்டிப்சப ைபித்தார், வமலும் மனிதகுலம் தைய்ய 
வவண்டிய வவசலசய கடினமாக்கினார். அவர் மைிதகுலத்யத, யதவயைச் 
யசவித்தவர்கள் மற்றும் யதவனுக்கு எதிரோை சோத்தோைிை் கலகத்தில் 
இயணந்தவர்கள் எை்று  ஒை்றுக்வகோை்று யபோட்டி யபோடும் இரண்டு 
பிரிவுகளோகப் பிரித்தோர். 

இந்த கிளர்ச்சி வவதாகம வரலாறு முழுவதும் பல வடிவங்கசள எடுத்து 
வதவனுசைய ராஜ்யத்திற்கு பல ைவால்கசளக் தகாடுத்தது. ஆனால் வதவன் 
தன்சன எதிர்த்த அசனவருக்கும் எதிராக இறுதியில் தவற்றி தபறுவார் என்று 
வவதம் மண்ீடும் மீண்டும் கூறுகிறது. பூமிசய நிரப்புவதிலும் ஆள்வதிலும் 
அவரின் ைாயலாக உள்ளவர்கள் தவற்றி தபறுவார்கள், வமலும் வதவனுசைய 
ராஜ்யத்தின் அதிையங்கள் எல்லா இைங்களிலும் தவளிப்படும். அந்த வநரத்தில், 
எல்லா கலகங்களுக்கும் எதிரான வதவனின் தவற்றி மிகப் தபரியதாக 
இருக்கும், எல்லா ைிருஷ்டியும் அவசர ைிருஷ்டிப்பின் ராஜாவாக ஏற்றுக் 
தகாள்ளும். அப்வபாஸ்தலனாகிய பவுல் பிலிப்பியர் 2:10-11 இல் இவ்வாறு 
விவரிக்கிறார்: 

இவயசுவின் நாமத்தில் வாவனார் பூதலத்வதார் பூமியின் 
கீழாவனாருசைய முழங்கால் யாவும் முைங்கும்படிக்கும், 
பிதாவாகிய வதவனுக்கு மகிசமயாக இவயசுகிறிஸ்து 
கர்த்ததரன்று நாவுகள் யாவும் அறிக்சகபண்ணும் 
(பிலிப்பியர் 2:10-11). 

வரலோற்று குறிக்வகாளின் இந்த மகிசமயான தரிைனவம "வதவனுசைய 
ராஜ்யத்தின் நற்தைய்தி" என்று இவயசுவும் அவருசைய ைஷீர்களும் அறிவித்த 
தவற்றியாகும். 

நற்தைய்தி மற்றும் வதவனுசைய ராஜ்யம் இரண்சையும் பார்ப்பதன் மூலம் 
ராஜ்யத்தின் நற்தைய்தியின் அடிப்பசைக் கருத்சத இப்வபாது 
உருவாக்கியுள்வளாம், வதவனுசைய ராஜ்யத்தினுசைய தவற்றியின் இந்த 
பிரகைன தனித்துவத்சத வமம்படுத்துவதற்கு நாம் தயாராக வவண்டும். 

தனித்துவத்டத தமம்படுத்துதல் 
ராஜ்யத்திற்கான தவற்றியின் நற்தைய்தி புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியலுைன் 

முழுசமயாக பிசணக்கப்பை்டுள்ளது, இது புதிய ஏற்பாை்டில் எல்லா 
இைங்களிலும் தவளிப்பசையாகவவா அல்லது மசறமுகமாகவவா 
வதான்றுகிறது. புதிய ஏற்பாடு எழுதப்பை்ைதபாழுது, வதவனுசைய 
ராஜ்யத்திற்கான தவற்றியின் நம்பிக்சக மிகவும் தனித்துவம் வாய்ந்ததாக 
இருந்தது, அது புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியலின் ஒவ்தவாரு 
பரிமாணத்திற்குள்ளும் ஊடுருவியது. 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியலில் வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் தனித்துவம் 
வமம்படுவசத நாம் கண்டுபிடிக்க பல வழிகள் உள்ளன, ஆனால் அதில் 
இரண்டு அம்ைங்கசள மை்டும் நம் வநாக்கங்களுக்காகப் பார்ப்வபாம். முதலில் 
புதிய ஏற்பாை்டு நாை்கள் வசர இஸ்ரவவலின் வதால்விகசளப் பற்றி 
பார்ப்வபாம். இரண்ைாவது, கிறிஸ்துவின் வருசகக்கு முன்னர் ராஜ்யத்தின் மீது 
இஸ்ரவவல் தகாண்டிருந்த நம்பிக்சகசயக் குறித்து ஆராய்ந்து பார்ப்வபாம். 
முதலில் இஸ்ரவவலின் வதால்விகசளக் குறித்து ைிந்திப்வபாம். 

இஸ்ரதவலின் ததால்விகள் 
பாவம் ைிருஷ்டிப்சபயும் மனித இனத்சதயும் ஒரு ைாபத்தின் கீழ் 

தகாண்டுவந்த பிறகு, ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் முதலில் தகாடுத்த 
ராஜ்யத்தின் கை்ைசளசய நிசறவவற்ற வதவன் ஆபிரகாசமயும் அவனுசைய 
ைந்ததியினசரயும் வதர்ந்ததடுத்தார். ஆபிரகாமின் குடும்பத்சத தபருகப் 
பண்ணுவவன் என்று வதவன் வாக்குத்தத்தம் தகாடுத்தார். உலதகங்கிலும் 
வதவனின் ஆைீர்வாதங்கசள பரப்புவதற்கான ததாைக்க புள்ளியாக 
ஆபிரகாமின் ைந்ததியினருக்கு வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை வதைத்சதக் 
தகாடுத்தார். வமாவை மற்றும் வயாசுவாவின் நாை்களில், கானானியர்களுக்கு 
எதிராகவும், கானானியர்கள் வைசவ தைய்த பிைாைின் ஆவிகளுக்கு எதிராகவும் 
இஸ்ரவவலர்களுக்கு வதவன் தவற்றிசயக் தகாடுப்பதன் மூலம் அவர்களின் 
வாய்ப்புகசளயும் தபாறுப்புகசளயும் வதவன் தபருக்கினார். பிற்காலத்தில், 
தாவதீு, ைாதலாவமான் மற்றும் இஸ்ரவவல், யூதாவின் ைில ராஜாக்கள் 
வதவனுசைய ராஜ்யத்சத மற்ற வதைங்களுக்கும் விரிவுபடுத்துவதில் 
குறிப்பிைத்தக்க தவற்றிகசளப் தபற்றனர். உண்சமயில், ைாதலாவமானின் 
ஆை்ைியின் உை்ைத்தில், இஸ்ரவவல் வதைம் உலகின் மிகப் புகழ்தபற்ற 
வபரரசுகளில் ஒன்றாக மாறியது. 

இந்த வாய்ப்புகள் இருந்தவபாதிலும், ஆபிரகாமின் ைந்ததியினரின் 
ஒவ்தவாரு தசலமுசறயும் ஒரு விதத்தில் அல்லது வவறு விதத்தில் வதவனுக்கு 
கீழ்படியாமல் இருந்தனர். ஆனால் வதவன் அவர்களிைம் தபாறுசமயாக 
இருந்தார், அவர்கள் பாவம் தைய்த வபாதிலும் அவர்கள் முன்வனறிை் 
தைல்வதற்கு வதவன் அவர்களுக்கு உதவினார். வதவனின் ஜனங்கள் தங்கள் 
தைாந்த ராஜ்யமாக, ஒரு அரை வம்ைமாக மாறினார்கள், அவர்களின் 
தசலநகரில் ஒரு ஆலயமும் இருந்தது. வருத்தப்படும் விதமாக, இசவதயல்லாம் 
இருந்தவபாதிலும், இஸ்ரவவலின் வதால்விகள் மிகவும் தவளிப்பசையாக 
இருந்ததால், வதவன் அவர்களுக்கு எதிராக நியாயத் தீர்ப்சப அனுப்பினார். 
இஸ்ரவவசல வபாரில் சகப்பற்ற அைீரியா மற்றும் பாபிவலான் ஆகிய 
தபால்லாத ராஜ்யங்களுக்கு வதவன் அசழப்பு விடுத்தார். கசைைியில் 
இத்தசகய வமாைமான வதால்விகள் தாவதீின் வை்ீசை அகற்றி, ஆலயத்சத 
இடித்து, எருைவலசம அழித்து, தபரும்பாலான இஸ்ரவவலசர நாடுகைத்தின. 
வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை வதைம் அழிவுக்குள்ளானது. பசழய ஏற்பாை்டின் 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

முடிவில், வதவனுசைய ராஜ்யத்திற்காக தைய்து முடிக்கப்பை்ைசவகள் 
அசனத்தும் மசறந்துவிை்ைன. புதிய ஏற்பாை்டின் நாை்களில், இஸ்ரவவலில் 
வதவனுசைய ராஜ்யம் புறஜாதி வதைங்களின் தகாடுங்வகாலாை்ைியின் கீழும் 500 
ஆண்டுகளுக்கும் வமலாக அவர்கள் வைசவ தைய்த அந்நிய வதவர்களின் கீழும் 
பாதிக்கப்பை்ைது. 

துரதிர்ஷ்ைவைமாக, தற்கால கிறிஸ்தவர்கள் இந்த அனுபவங்களிலிருந்து 
துூரமாயிருக்கிறார்கள், பசழய ஏற்பாை்டில் வதவனுசைய ராஜ்யத்சதக் குறித்த 
காரியத்தின் வதால்வி புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியலில் எவ்வளவு தாக்கத்சத 
ஏற்படுத்தியது என்பது நம்மில் தபரும்பாவலாருக்குத் ததரிவதில்சல. ஆனால், 
புறஜாதி வதைங்களுக்கு இஸ்ரவவல் அடிபணிந்திருப்பது முதல் நூற்றாண்டில் 
வாழ்ந்த இவயசுவின் ைஷீர்கள் உை்பை யூதர்களின் மனதில் தபரிய விஷயமாக 
இருந்தது. ைிசறப்பிடிக்கப் பை்டு பிற நாடுகளுக்கு தகாண்டுதைல்லப்படுவது 
வதவனின் காணக்கூடிய ராஜ்யத்தின் முடிவா? என்று முதல் நூற்றாண்டு 
யூதர்கள் ஆை்ைரியப்பை்ைார்கள். வதவனுசைய ராஜ்யத்திற்கு ஏவதனும் 
நம்பிக்சக மிகுந்த நற்தைய்தி இருந்ததா? இந்த காலநிசல புதிய ஏற்பாை்டு 
எழுத்தாளர்கள் வதவனுசைய ராஜ்யம் முடிவுக்கு வரவில்சல என்பசத 
வலியுறுத்த வழிவகுத்தது. எல்லாம் இழக்கப்பைவில்சல. ைிசறப்பிடிக்கப்பை்டு 
பிற நாடுகளுக்கு தகாண்டுதைல்லப்படுவது முடிவசையும் என்ற நற்தைய்திசய 
நைவரனாகிய இவயசு அறிவித்தார். இஸ்ரயவலிை் யதோல்விகளிை் மத்தி ிலும், 
யதவனுயட  வவற்றிகரமோை ரோஜ் மோைது கிறிஸ்துவுக்குள்ளோக உலகம் 
முழுவதும் நிறுவப்படும்.. 

இஸ்ரவவலின் வதால்விகள் மூலம் ராஜ்யத்தின் தனித்துவம் 
வமம்படுத்தப்படுதசல இப்வபாது நாம் பார்த்வதாம், இஸ்ரவவலிை் 
சியற ிருப்பிற்குப் பின்னர் வதவனுசைய ராஜ்யத்திற்கான இஸ்ரவவலின் 
நம்பிக்சகசயப் பார்க்க நாம் தயாராக இருக்கிவறாம். 

இஸ்ரதவலின் நம்பிக்டககள் 
பசழய ஏற்பாை்டில், இஸ்ரவவலின் உண்சமயில்லாசம காரணமாக 

இஸ்ரவவல் ைந்திக்கவிருக்கும் வதால்வி மற்றும் ைிசறப்பிடிக்கப்படுதசல 
எை்ைரிக்க வதவன் தனது தீர்க்கதரிைிகள் மூலம் வபைினார். ஆைோல், அவர் தைது 
இரக்கத்தோல், ஒரு வபரி  வவற்றி ிை் நம்பிக்யகக்கு யநரோக அடியமத்தைத்தில் 
இருந்தவர்கயள மைந்திரும்ப அயழக்குமோறு தீர்க்கதரிசிகயள ும் 
துூண்டிைோர். இந்த தீர்க்கதரிைனங்கள் ைிக்கலானசவகளாக இருந்தன, 
ஆனால் தபாதுவாக, வதவன் தனது எதிரிகசளத் வதாற்கடித்து, தம்முசைய 
மகிசமயான, உலகளாவிய ராஜ்யத்தின் ஆைர்ீவாதங்கசள அனுபவிக்க தம் 
மக்கசள விடுவிப்பார் என்கிற நம்பிக்சக இஸ்ரவவலுக்கு இருந்தது. 

இந்த நம்பிக்சகசய பசழய ஏற்பாை்டு தீர்க்கதரிைனத்தில் பல 
இைங்களில் காண முடியும், ஆனால் வநரத்சத மனதில் தகாண்டு, ஏைாயா 52 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

இல் உள்ள ஒரு பிரபலமான தீர்க்கதரிைனத்திலிருந்து இரண்டு வைனங்கசள 
மை்டும் பார்ப்வபாம். முதலில், ஏைாயா 52:7 இல் நாம் இவ்வாறு வாைிக்கிவறாம்: 

ைமாதானத்சதக் கூறி, நற்காரியங்கசளை் சுவிவைஷமாய் 
அறிவித்து, இரை்ைிப்சபப் பிரைித்தப்படுத்தி: "உன் வதவன் 
ராஜரிகம் பண்ணுகிறார்!" என்று ைீவயானுக்குை் தைால்லுகிற 
சுவிவைஷகனுசைய பாதங்கள் மசலகளின்வமல் எவ்வளவு 
அழகாயிருக்கின்றன (ஏைாயா 52:7). 

இந்த வைனம் நமக்கு முக்கியமானது, ஏதனனில் இது வதவனுசைய 
ராஜ்யத்திற்கான தவற்றியின் நற்தைய்திசய தவளிப்பசையாகக் 
குறிப்பிடுகிறது. இது ஏைாயா 40:9 க்கு இசணயாக உள்ளது. இதற்கு ஒத்த ஒரு 
அறிக்சகசய ஏைாயாவும் உருவாக்கினார். இந்த இரண்டு வவத பகுதிகளின் 
தபரிய சூழல்களும், “நற்தைய்தி” என்பது இஸ்ரவவலர்களின் ைிசறயிருப்சபத் 
ததாைர்ந்து வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் முன் எப்வபாதும் இல்லாத ஒரு 
தவற்றிசயக் குறிக்கிறது என்பசதக் காை்டுகிறது. இந்த நம்பிக்சகயான 
கணிப்புகள் முதல் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த தபரும்பான்சமயான யூதர்களின் 
இசறயியல் பிரதிபலிப்புகளுக்குள் நசழந்தன. புதிய ஏற்பாை்டு 
இசறயியலுக்குள்ளும் அசவ நசழந்தன என்பதில் எந்த ஆை்ைரியமும் 
இல்சல. 

பசழய ஏற்பாை்டின் தமாத்த கசதயும் யூதர்களுசைய 
ைிசறயிருப்பின் கருப்தபாருளால் ஆதிக்கம் 
தைலுத்தப்பை்ைன. இது ஆதாம் மற்றும் ஏவாளுைன் மீண்டும் 
ஏவதன் வதாை்ைத்திற்குை் தைல்கிறது, அது இஸ்ரவவலின் 
தைாந்த வரலாற்றில் மறுபரிைலீசன தைய்யப்படுகிறது. 
எனவவ, பசழய ஏற்பாை்டின் கசதகளில் இவ்வளவு 
தபரியதாக இருக்கும் இந்த வசகயான துக்கமான 
நிகழ்வுகள் இயல்பாகவவ ைிசறயிருப்புக்கு அப்பாற்பை்ை ைில 
நம்பிக்சகயின் விருப்பத்சதக் காை்டுகின்றன. ஆகவவ, 
வதவன் தம் மக்கசள மை்ீதைடுப்பார் என்று ஏைாயாவில் 
ஏராளமான தீர்க்கதரிைனங்கள் நமக்கு உள்ளன, ஆனால் 
நீங்கள் அசத மண்ீடும் ைிருஷ்டிப்புைன் இசணக்கும்வபாது, 
நிலத்சத மை்டும் மீை்தைடுப்பது நமக்கு ஏற்கனவவ 
ஆரம்பத்தில் ஏற்பை்ை வைதம், அல்லது ஆரம்பத்தின் ைிறிது 
வநரத்திவல நைந்த வைதத்சத ஒருவபாதும் ைரிதைய்ய 
வபாதுமானதாக இருக்காது என்பசத நீங்கள் 
புரிந்துதகாள்கிறீர்கள்... எனவவ, பசழய ஏற்பாை்டு 
தீர்க்கதரிைிகளில் குறிப்பாக ஒரு திறசமயான ராஜாவின் 
சகயில் இஸ்ரவவலுக்கு தற்காலிக விடுதசலசயயும் 
அதுமை்டுமல்லாமல் வதவனுசைய மக்களின் அரை 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

பிரதிநிதியிைமிருந்து நிரந்தர விடுதசலசயயும் 
தபறுவதற்கான ஏக்கத்சதக் கண்டுபிடிப்பது மிகவும் 
இயல்பானது. 

— Dr. ைன்ீ மாக்வைானப் 

ஏைாயா 52:7 சய கூர்ந்து கவனித்தால், வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் 
தவற்றிக்கான இஸ்ரவவலின் நம்பிக்சககள் ததாைர்பான நான்கு 
அம்ைங்கசள காண முடியும். 

முதலாவது, சுவிவைஷகர்கள் ைீவயானுக்கு “நற்காரியங்கசளக் தகாண்டு 
வருவார்கள்” என்றும் “நற்தைய்திசயக் தகாண்டு வருவார்கள்” என்றும் ஏைாயா 
தைான்னார். இந்த இரண்டு தைாற்தறாைர்களும் எபிதரய விசனை்தைால்லோை 
பைாசர தமாழிப்தபயர்க்கின்றன, பசழய ஏற்பாை்டின் கிவரக்க 
தமாழிப்தபயர்ப்பு இசத இவங்கலிவைாவுைன் தமாழிப்தபயர்க்கிறது. நாம் 
முதலில் பார்த்தது வபால, இவத தைாற்கள் புதிய ஏற்பாை்டில் கிறிஸ்துவில் 
வதவனுசைய ராஜ்யத்திற்கான தவற்றியின் நற்தைய்திசயக் குறிக்க 
பயன்படுத்தப்படுகின்றன. 

இரண்ைாவது, வராமர் 10:15 இல் வமற்வகாள் காை்ைப்பை்டுள்ள ஏைாயா 52:7 
சயக் காண்கிவறாம். இஸ்ரவவலின் ைிசறயிருப்பின் முடிவில் சுவிவைஷகர்கள் 
நற்தைய்திசய அறிவிப்பார்கள் என்ற ஏைாயாவின் தீர்க்கதரிைனத்சத 
கிறிஸ்தவ பிரைங்கம் நிசறவவற்றியது என்பசத இங்வக பவுல் 
சுை்டிக்காை்டினார். 

மூன்றாவது, நற்தைய்தி என்பது "ைமாதானம்" மற்றும் "இரை்ைிப்பின்" 
பிரகைனமாக இருக்கும் என்று ஏைாயா கணித்தார். எவபைியர் 6:15 இல், 
கிறிஸ்தவ “ைமாதானத்திை் சுவியசஷம்” என்று பவுல் குறிப்பிை்ைார், எவபைியர் 
1:13 இல் “உங்கள் இரை்ைிப்பின் சுவியசஷம்” என்று குறிப்பிை்ைார். 

நான்காவது, இந்த வைனத்தின் கசைைி வரி நற்தைய்திசய "உன் வதவன் 
ராஜரிகம் பண்ணுகிறார்" என்று சுருக்கமாகக் கூறுகிறது. இந்த தைய்தி 
சுவிவைஷத்தின் அடித்தளத்சத உருவாக்குகிறது. அதாவது இவயசுவும் புதிய 
ஏற்பாை்டு எழுத்தாளர்களும் "ராஜ்யத்தின் நற்தைய்தி" — அல்லது "வதவனின்" — 
ஆை்ைி என்று மீண்டும் மீண்டும் குறிப்பிை்ைார்கள். 

ஏைாயா 52:7 இல் வரப்வபாகிற இஸ்ரவவலின் நம்பிக்சககள் பற்றி ஏைாயா 
எவ்வாறு தீர்க்கதரிைனம் உசரத்தார் என்பசத இப்வபாது பார்த்வதாம், அவத 
அதிகாரத்தின் 10 வது வைனத்சதப் பார்ப்வபாம். இங்வக, இஸ்ரவவல் பார்க்க 
விரும்பிய தவற்றியின் இரு பக்கங்கசளயும் ஏைாயா முன்னறிவித்தார். 
முதலாவது, வதவனுசைய எதிரிகளின் வதால்விசய அவர் எதிர்பார்த்தார். 

வதவனுசைய எதிரிகளின் வதால்வி ஏைாயா 52:10 இன் முதல் பாதியில் 
ததளிவாகக் கூறப்பை்டுள்ளது. ஏைாயா இவ்வாறு தைான்னார்: 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

எல்லா ஜாதிகளின் கண்களுக்கு முன்பாகவும் கர்த்தர் 
தம்முசைய பரிசுத்த புயத்சத தவளிப்படுத்துவார் (ஏைாயா 
52:10). 

கர்த்தர் "தம்முசைய பரிசுத்த புயத்சத தவளிப்படுத்துவார்" என்பசத 
இங்வக நாம் காண்கிவறாம். இது வபாரில் எதிரிகசளத் வதாற்கடிப்பதற்கான 
அவரது வலிசமசயக் குறிக்கிறது. 

பசழய ஏற்பாை்சை அறிந்த அசனவருக்கும் வதவன் எதிரிகசள 
பலமுசற வதாற்கடித்தார் என்பது நன்றாகத் ததரியும். வதவனுசைய 
தவற்றிசயப் பற்றிய இந்த கணிப்சப மிகவும் ைிறப்பானதாக்குவது எது? இந்த 
வைனத்தில், வதவன் தம்முசைய எதிரிகசள “எல்லா ஜாதிகளும் பார்க்கும் 
வண்ணம்” வதாற்கடிப்பார் என்று ஏைாயா தீர்க்கதரிைனம் உசரத்தார். வவறு 
விதத்தில் கூறினால், இஸ்ரவவலின் ைிசறயிருப்புக்குப் பிறகு, வதவன் எல்லா 
இைங்களிலும் தனது எதிரிகள் அசனவசரயும் முற்றிலுமாக வதாற்கடிப்பார் 
என்று ஏைாயா கணித்தார். அவர் அவர்கசள தபலனற்றுப் வபாகை் தைய்வார், 
அவர்கசள பூமியிலிருந்து அகற்றுவார், நித்திய தீர்ப்புக்கு அனுப்புவார். 

இரண்ைாவது, ஏைாயா 52:10 இன் கசைைி பாதி, வதவனின் தவற்றி 
வதவனுசைய ஜனங்கசள அவருசைய ராஜ்யத்தின் ஆைீர்வாதங்களுக்குள் 
தகாண்டு தைல்லும் என்று கூறுகிறது. ஏைாயா 52:10 இன் இந்த பகுதிசயக் 
கவனியுங்கள்: 

பூமியின் எல்சலகளில் உள்ளவர்கதளல்லாரும் நமது 
வதவனுசைய இரை்ைிப்சபக் காண்பார்கள் (ஏைாயா 52:10). 

பசழய ஏற்பாை்டில் வதவன் தம் மக்கசள மண்ீடும் மீண்டும் விடுவித்தார் 
என்பது நமக்குத் ததரியும். ஆனால் ஏைாயா இங்வக தீர்க்கதரிைனமாக உசரத்த 
மீை்பில், “பூமியின் எல்யலகளில் உள்ளவர்கவளல்லோம்” அசதக் கோண்போர்கள் 
என்று உள்ளது. வதவனுசைய எதிரிகளின் வதால்வி உலகளாவியதாக 
இருப்பசதப் வபாலவவ, அவருசைய மீை்பும் உலகளாவியதாகவும் 
இறுதியானதாகவும் இருக்கும். இறுதியில், வதவன் தம்முசைய ஜனங்கசள 
ைந்வதாஷமும், அன்பும், நீதியானதும், அசமதியும், தைழிப்பும் மற்றும் அவரது 
மகிசமயான பிரைன்னத்தில் முடிவில்லாத மகிழ்ை்ைியும் நிசறந்த தம்முசைய 
ராஜ்யத்தில் தகாண்டு வைர்ப்பார். 

வதவனுசைய தவற்றியின் இந்த இரண்டு அம்ைங்கசளயும் நாம் 
இன்னும் ததளிவாக நம் பாைத்தில் பின்னர் பார்ப்வபாம், ஆனால் இந்த 
வைனங்கள் விளக்குவது வபால், வரவிருக்கும் ராஜ்யத்சதக் குறித்ததான 
தீர்க்கதரிைனங்கள் பசழய ஏற்பாை்டில் காணப்படுகின்றன. 

2,000 ஆண்டுகளுக்கும் வமலாக, பாரம்பரிய கிறிஸ்தவ இசறயியல் புதிய 
ஏற்பாை்டில் ராஜ்யத்தின் முக்கியத்துவத்சத துரதிர்ஷ்ைவைமாக 
மசறத்துவிை்ைது. ைசப வரலாற்றில் தவவ்வவறு காலங்களில், கிறிஸ்தவர்கள் 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

பல்வவறு பிரை்ைிசனகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதமாக பல்வவறு இசறயியல் 
கண்வணாை்ைங்கசள ைரியாக வலியுறுத்தி வந்துள்ளனர். ஆனால் புதிய 
ஏற்பாடு எழுதப்பை்ைவபாது, வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் வதால்வி இவயசுவின் 
ைீஷர்கசளப் தபரிதும் கலங்க சவத்தது என்பசத நாம் எப்வபாதும் நமக்கு 
நிசனவூை்டிக் தகாள்ள வவண்டும். வதவனுசைய ராஜ்யமானது இவயசுவில் 
முன் எப்வபாதும் இல்லாத அளவுக்கு தவற்றி தபறும் என்ற நம்பிக்சகசய விை 
வவறு எதுவும் அவர்களுக்கு முக்கியமில்லாமல் இருந்தது. புதிய ஏற்பாை்டு 
இசறயியலோைது வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் நற்தைய்தி கை்ைசமப்பிற்குள் 
இந்த காரணத்திற்காகத் தான் சவக்கப்பை்டுள்ளது. 

வதவனுசைய ராஜ்யத்சதப் பற்றிய இந்த பாைத்தில் இதுவசர, புதிய 
ஏற்பாை்டு இசறயி ல் ராஜ்யத்தினுசைய நற்தைய்தியின் முக்கிய 
கருப்தபாருசள அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிவறாம். இப்யபோது, நம்முயட  
இரண்டோவது முக்கி  தயலப்போை, 'ரோஜ் த்திை் வருயக புதி  ஏற்போட்டிை் 
இயற ி யல எவ்வோறு வடிவயமத்தது' எை்பதற்கு யநரோக நோம் திரும்ப 
யவண்டும். 

வருடக 
ைில விஷயங்கள் நைக்கப்வபாகின்றன என்று நாம் நம்பிய வநரங்கள் நம் 

அசனவருக்கும் இருந்திருக்கும். ஆனால் வநரம் வந்தவபாது, உண்சமயில் 
நைந்தது நாம் நிசனத்ததிலிருந்து மிகவும் வித்தியாைமானதாக இருந்தது. பல 
வழிகளில் இது புதிய ஏற்பாை்டு எழுதத்தாளர்களுக்கும் தபாருந்தும். முதல் 
நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த தபரும்பான்சமயான யூதர்களுக்கு வதவனுசைய 
ராஜ்யத்தின் தவற்றி எவ்வாறு வரப்வபாகிறது என்பதில் உறுதியான 
எதிர்பார்ப்புகள் இருந்தது. ஆனால் இவயசுவின் ஆரம்பகால ைஷீர்களுக்கு 
தாங்கள் கற்பசன தைய்தபடி நைப்பதில்சல என்பது படிப்படியாக புரிந்தது. 
ஆசகயால், பல்வவறு வழிகளில், ராஜ்யத்தின் தவற்றி உண்சமயில் எவ்வாறு 
வரப்வபாகிறது என்பசத விளக்குவவத புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியலின் முக்கிய 
வநாக்கமாக இருந்தது. 

ராஜ்யத்தின் வருசக புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியலில் எவ்வாறு 
தாக்கத்சத ஏற்படுத்தியது என்பசதப் புரிந்துதகாள்ள, வதவனுசைய 
ராஜ்யத்தின் வருசகக்கான எதிர்பார்ப்புகசள முதலில் பார்ப்வபாம். 
ரோஜ் த்திை் மூை்று மடங்கு வவற்றி எை்று நோம் அயழப்பயதப் பற்றி  புதி  
ஏற்போட்டிை் கண்யணோட்டத்யதப் போர்ப்யபோம். வரப் வபாகும் ராஜ்யத்திற்கான 
எதிர்பார்ப்புகசள முதலில் பார்ப்வபாம். 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

எதிர்பார்ப்புகள் 
கி. பி. முதல் நூற்றாண்டில், அசனத்து யூதர்களும் தங்கள் 

மூதாசதயர்களின் நம்பிக்சகயில் ஒரு ைிறிய அளவிலான 
அர்ப்பணிப்சபயாவது தகாண்டிருந்தனர், வமலும் தவற்றிகரமான 
வதவனுசைய ராஜ்யம் வர வவண்டும் என்று எதிர்பார்த்து இருந்தார்கள். வதவன் 
தங்கள் எதிரிகசளத் வதாற்கடித்து, அவருசைய ராஜ்யத்தின் ஆைீர்வாதங்கசள 
அனுபவிக்க அவருசைய மக்கசள இரை்ைிப்பார் என்று அவர்கள் அசனவரும் 
நம்பினார்கள். இவயசுசவப் பின்பற்றினவர்களுக்கும் இது தபாருந்தும். 
ஆனால் வதவனுசைய தவற்றிகரமான ராஜ்யம் எப்படி வரும் மற்றும் எப்வபாது 
வரும் என்று அவர்கள் எதிர்பார்த்த விதத்தில் ைில வவறுபாடுகள் இருந்தன. 

ஒருபுறம், இஸ்ரவவலில் உள்ள மத குருமார்களும் பிற தசலவர்களும் 
வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் இறுதி தவற்றிசயப் பற்றி கற்பித்தவபாது, 
தங்களுக்குத் ததரிந்த பசழய ஏற்பாை்டு தைாற்களான “கசைைி நாை்கள்” மற்றும் 
“கர்த்தருசைய நாள்” வபான்றவற்சறக் குறிப்பிை்ைார்கள். ஆனால் அவர்கள் 
வரலாற்றின் இரண்டு தபரிய யுகங்கசளப் பற்றியும் வபைினார்கள். பாவம், 
துன்பம் மற்றும் மரணம் ஆகியசவ இருக்கிற தற்வபாசதய காலத்சத "இந்த 
யுகம்"— என்று மத குருமார்கள் அடிக்கடி குறிப்பிடுகிறார்கள் — எபிதரய 
தமாழியில் ஓலாம் ஹாைா என்று இதற்குப் தபயரோகும், வமலும் எதிர்காலத்தில் 
நீதியும், அன்பும், மகிழ்ை்ைியும், ைமாதானமும் இருக்கிற ைிசறயிருப்சபத் 
ததாைர்ந்து வரும்காலத்சத “வரவிருக்கும் யுகம்” என்று குறிப்பிடுகிறார்கள் — 
எபிதரய தமாழியில் இதற்கு ஓலாம் ஹபா' என்று தபயரோகும். 

வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை வதைத்திலிருந்து இஸ்ரவவல் ைிசறப்பை்டுப் 
வபான ைாபத்தில் “இந்த யுகம்” மிக வமாைமான நிசலசய அசைந்தது என்று 
அவர்கள் கற்பித்தார்கள். வதவன் இந்த யுகத்தின் வமல் ைர்வாதிகாரியாக 
இருந்தார், அவ்வப்வபாது அவர் தனது ராஜ்யத்சத குறிப்பிைத்தக்க வழிகளில் 
தவளிப்படுத்தினார். ஆனால் கி. பி முதல் நூற்றாண்டில் வதவனுசைய 
ஜனங்கள் ஒடுக்கப்பை்டு, நூற்றுக்கணக்கான ஆண்டுகளாக வதவனுசைய 
ராஜ்யத்தின் ஆைீர்வாதங்களிலிருந்து விலக்கி சவக்கப்பை்ைனர். “வரவிருக்கும் 
யுகத்தில்” வதவனுசைய விவராதிகள் முற்றிலுமாக வதாற்கடிக்கப்பை்டு 
பூமியிலிருந்து அகற்றப்படுவார்கள் என்பவத பரவலான எதிர்பார்ப்பாகும். 
வதவனுசைய ஜனங்கள் அவரின் உலகளாவிய ராஜ்யத்தின் அளவிை முடியாத 
ஆைீர்வாதங்கசள அனுபவிப்பதற்காக என்தறன்றுமாக மீை்கப்படுவார்கள். 

வவதாகம இலக்கியத்திலும், வவதத்சதப் பற்றிய 
கலந்துசரயாைலிலும், ைில ைமயங்களில் “இந்த யுகம்” மற்றும் 
“வரவிருக்கும் யுகம்” என்ற தைாற்கசளக் கோண்கிவறாம். இந்த 
பதங்களின் அர்த்தம் என்ன என்பசதப் பார்ப்வபாம்: “இந்த 
யுகம்” என்பது மனிதர்கள் வாழும் காலப்பகுதி, காலம், 
ைகாப்தம், மனிதன் பாவத்தில் விழுந்ததிலிருந்து இருக்கிற 



புதிய ஏற்பாை்டில் ராஜ்யமும் உைன்படிக்சகயும்  பாைம் 2 : வதவனுசைய ராஜ்யம்  

-16- 
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பார்சவயிைவும். 

யுகம் ஆகியவற்சறக் குறிக்கும். பாவத்தால் விழுந்து வபான 
உலகில் இருக்கிற வாழ்க்சக. “வரவிருக்கும் யுகம்” என்பது 
பசழய ஏற்பாை்டு தீர்க்கதரிைிகள் எதிர்பார்த்தபடி வதவன் 
பரதீசுசவ ஏவதாதவாரு வசகயில் மறுகை்ைசமக்கும் காலம் 
ஆகும்; ஒரு புதிய வானமும் புதிய பூமியும் இருக்கும், வமலும் 
கல்லால் ஆன மனித இருதயம் அகற்றப்படும், நாம் 
அசனவரும் வதவனுசைய ைித்தத்சத முழுசமயாகப் 
பின்பற்றுவவாம். மனிதர்களிசைவய வன்முசற இருக்காது; 
விலங்குகளின் ராஜ்யத்திலும் கூை வன்முசற இருக்காது. 

— Dr. எக்கார்ை் வஜ. ஸ்க்நாதபல் 

முதல் நூற்றாண்டில், வரலாறானது "இந்த யுகத்திலிருந்து" "வரவிருக்கும் 
யுகத்திற்கு" மாறுவதற்கு முன்பு என்னதவல்லாம் நைக்க வவண்டும் என்பதில் 
தவவ்வவறு யூத பிரிவுகள் தவவ்வவறு கண்வணாை்ைங்கசளக் 
தகாண்டிருந்தன. ஆனால் வதால்வியுற்ற இந்த யுகத்திலிருந்து வதவனுசைய 
தவற்றிகரமான ராஜ்யத்தின் யுகத்திற்கு மாறுவது ஒரு வபரழிசவ 
உண்டுபண்ணும் யுத்தத்தின் மூலம் நிகழும் என்று தபரும்பாலான பிரிவுகள் 
நம்பின. தாவதீின் ைிங்காைனத்தின் வாரிைான வமைியா பரவலாகத்தில் 
இருக்கிற வதவதுூதர்கசளயும் வதவனின் உண்சமயுள்ள ஜனங்கசளயும் 
வழிநைத்தி தன் மனித எதிரிகசளயும் ஆவிக்குரிய எதிரிகசளயும் தவற்றி 
தகாள்வார் என்று அவர்கள் நம்பினார்கள். 

வதவன் மனித எதிரிகசள மை்டுமல்ல, ஆவிக்குரிய எதிரிகசளயும் 
வதாற்கடிப்பார் என்கிற நம்பிக்சகக்கு பசழய ஏற்பாடு முழுவதும் வவத 
வைனங்கள் ஆதாரமாக இருக்கின்றன. யாத்திராகமம் 12:12 இல் வதவன் 
எகிப்தியர்கசள மை்டுமல்ல, எகிப்தியர்களின் வதவர்கசளயும் 
வதாற்கடிப்பசதப் பற்றி வபைினார் என்பசத உதாரணமாக கூறலாம். 1 
ைாமுவவல் 5:1-12 இல் வதவன் தபலிஸ்தர்களுைன் வபாரிை்ைார், அவர்களுசைய 
வதவனான தாவகாசனயும் வதாற்கடித்தார். இதனால்தான் ஏைாயா 21:9 
பாபிவலானின் வதால்விசய பாபிவலானில் உள்ள வதவர்களின் அழிவுைன் 
இசணத்தது. 

ஆகாய் 2:6-9; ைகரியா 9–12 மற்றும் எவைக்கிவயல் 38–39 ஆகிய வவத 
பகுதிகள் கசைைிகாலம் பற்றிய யூத இலக்கியத்தில் தீர்க்கதரிைனங்களாக 
விளக்கப்பை்ைன, அதில் ஒரு உலகளாவிய வபாரில் வமைியா வதவனுசைய 
வைசனகசள பயன்படுத்தி வதைங்கள் மற்றும் அவர்கள் மதீு ஆை்ைி தைய்த தீய 
ஆவிகசள முறியடித்து தவற்றி தபறுவார் என்று கூறப்பை்டுள்ளது. இந்த 
விதத்தில் வமைியா வதவனுசைய எதிரிகள் அசனவசரயும் வதாற்கடிப்பார், 
வமலும் வதவனுசைய ஜனங்கள் அசனவசரயும் அவருசைய புகழ்தபற்ற, 
உலகளாவிய ராஜ்யத்திற்கு தைல்ல விடுவிப்பார். 
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மறுபுறம், பரவலாக இருக்கும் இந்த யூதக் கண்வணாை்ைங்கசளப் 
வபாலவவ, இவயசுவின் ைீஷர்கள் வதவனுசைய ராஜ்யத்திற்கான தவற்றியின் 
வருசகசய வித்தியாைமாக எதிர்பார்க்கத் ததாைங்கினர். அவர்களின் 
ைமகாலத்தவர்களில் தபரும்பாலோயைோசரப் வபாலவவ, புதிய ஏற்பாை்டு 
எழுத்தாளர்களும் வரலாறு இரண்டு தபரிய யுகங்களாகப் பிரிக்கப்பை்ைதாக 
நம்பினர். வமைியா வதவனுசைய மனித மற்றும் ஆவிக்குரிய எதிரிகசள 
வதாற்கடித்து, வதவனின் மீை்கப்பை்ை ஜனங்கசள “இந்த யுகத்திலிருந்து” 
“வரவிருக்கும் யுகத்தின்” ஆைீர்வாதங்கசள அனுபவிப்பதற்கு மீை்தைடுப்பார் 
என்று அவர்களும் நம்பினர். ஆனால் இவயசுவின் ைஷீர்கள் இந்த 
யுகத்திலிருந்து வரவிருக்கும் யுகத்திற்கு மாறுவது அவர்களின் நாளில் 
தபரும்பாலான யூதர்கள் நம்பியதற்கு மாறான வழிகளில் நைக்கும் என்று 
நம்பினர். 

முதலில், தபரும்பாலான யூதர்கசளப் வபாலல்லாமல், புதிய ஏற்பாை்டு 
எழுத்தாளர்கள் இவயசுசவ வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பை்ை வமைியாவாகவும், 
வதர்ந்ததடுக்கப்பை்ை தாவதீின் குமாரன் என்றும், அவர் வதவனுசைய 
ராஜ்யத்திற்கான உலகளாவிய இறுதி தவற்றிசயக் தகாண்டு வருவார் என்றும் 
நம்பினார்கள். வமைியாவாக இவயசுசவ அவர்கள் ஏற்றுக்தகாண்ைதன் 
விசளவாக, அவர்கள் புதிய ஏற்பாை்டில் எழுதிய அசனத்சதயும் ஆழமாக 
வடிவசமத்தனர். 

இவயசுவின் வமைியா அரைாை்ைிக்குள் அவர்கள் தங்கசள 
அர்ப்பணித்தசத புதிய ஏற்பாடு அவருக்குக் தகாடுக்கும் அரை பை்ைங்களில் நாம் 
காண முடியும். உதாரணமாக, புதிய ஏற்பாடு இவயசுசவ “கிறிஸ்து” என்ற அரை 
பை்ைத்தால் 529 முசற குறிக்கிறது. கிறிஸ்வைாஸ் என்ற கிவரக்க வார்த்சத 
பசழய ஏற்பாை்டின் எபிதரய வார்த்சதயான வமஷியாசவ 
தமாழிப்தபயர்க்கிறது, அதில் இருந்து வமைியா என்ற வார்த்சதசய நமக்கு 
கிசைத்தது. உண்சமயில், இந்த தைாற்கள் தவறுமவன "அபிவஷகம் 
தைய்யப்பை்ை" என்ற அர்த்ததம் தகாண்ைசவ. பசழய ஏற்பாை்டு காலங்களில், 
தீர்க்கதரிைிகள், ஆைாரியர்கள் மற்றும் ராஜாக்கள் இஸ்ரவவலில் விவைஷமாக 
அபிவஷகம் தைய்யப்பை்ைவர்களாக இருந்தனர். ஆனால் புதிய ஏற்பாை்டின் 
காலத்தில், "அபிவஷகம் தைய்யப்பை்ைவர்" அல்லது "வமைியா" என்பது தாவதீின் 
வை்ீடில் இருந்து வரும் தபரிய ராஜாவுைன் கிை்ைத்தை்ை ஒத்ததாக இருந்தது, 
அவரின் மூலவம வரவிருக்கும் யுகத்திற்கான மாறுதல் வரும். 

புதிய ஏற்பாை்டில் இவயசுவுக்குக் வழங்கப்பை்ை இரண்ைாவது அரை பை்ைம் 
“வதவனுசைய குமாரன்” எை்பதோகும். இந்த பயன்பாடு, அல்லது இதிலிருந்து 
ைிறிது மாறுபடும் “குமாரன்” அல்லது “உன்னதமானவரின் குமாரன்” வபான்ற 
பயன்பாடுகள் புதிய ஏற்பாை்டில் சுமார் 118 முசற வருகின்றன. இந்த பதம் 
இவயசு இஸ்ரவவலின் உண்சமயான ராஜா என்பசதக் குறிக்கிறது. வயாவான் 
1:49 சயக் கவனியுங்கள், அங்கு நாத்தான்வவல் இவயசுசவ வநாக்கி இவ்வாறு 
தைான்னார்: 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

நீர் வதவனுசைய குமாரன், நீர் இஸ்ரவவலின் ராஜா 
என்றான் (வயாவான் 1:49). 

மத்வதயு 16:16 இல் வபதுரு இவயசுவில் விசுவாைம் சவத்தசத அறிக்சக 
தைய்த வபாது இவ்வாறு தைான்னார்: 

நீர் ஜவீனுள்ள வதவனுசைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து 
(மத்வதயு 16:16). 

இந்த ப ை்போடு இய சுவிை் மூை்றோவது அரச வப ரோை “தோவதீிை் 
குமோரனுக்கு” ஒத்ததோக இருந்தது. தாவதீின் ைிங்காைனத்தில் இருக்கப்வபாகும் 
உரிசமமிக்க, வதவனால் நியமிக்கப்பை்ை வாரிசு என்று இவயசுசவ மத்வதயு, 
மாற்கு மற்றும் லுூக்கா ஆகிவயாரின் சுவிவைஷ புத்தகங்கள் குசறந்தது 20 
முசற குறிப்பிடுவசதக் காண்கிவறாம். 

உதாரணமாக, லுூக்கா 1:32-33 இல், காபிரிவயல் துூதன் மரியாளிைம் 
இவ்வாறு அறிவித்தான்: 

[இவயசு] தபரியவர், உன்னதமானவரின் குமாரன் என்று 
அசழக்கப்படுவார். கர்த்தராகிய வதவன் அவருசைய 
பிதாவாகிய தாவதீின் ைிங்காைனத்சத அவருக்குக் 
தகாடுப்பார், அவர் யாக்வகாபின் குடும்பத்தாசர 
என்தறன்சறக்கும் அரைாளுவார்; அவருசைய ராஜ்யத்துக்கு 
முடிவிராது (லுூக்கா 1:32-33). 

இங்வக காபிரிவயல் இவயசுசவப் பற்றி "உன்னதமானவரின் குமாரன்" 
என்ற அரை பை்ைப் தபயருைன் வபைினார். இவயசு “தன் தகப்பனாகிய தாவதீின் 
ைிங்காைனத்தில்” அமர்ந்திருப்பார் என்று அவர் விளக்கினார். இவயசு 
“என்தறன்றும் அரைாளுவார்... [மற்றும்]அவருசைய ராஜ்யத்துக்கு முடிவிராது” 
என்று லுூக்கா பதிவு தைய்தார். உன்னதமானவரின் குமாரனாக, வதவனுசைய 
ராஜ்யத்தின் இறுதியான மற்றும் முடிவில்லாத தவற்றிசய இவயசு தான் 
தகாண்டுவருவார். 

இந்த யவத பகுதிகள் அயைத்தும், "இய சு தோை் யமசி ோ, அவர் 
யதவனுயட  ரோஜ் த்யத பூரணமோக இந்த பூமிக்குக் வகோண்டுவருவோர்" எை்று 
புதி  ஏற்போட்டு இயற ி லில் ஒரு முக்கி மோை யபோதயைய  
சுட்டிக்கோட்டுகிை்றை. 

இரண்ைாவதாக, இவயசுவின் ஆரம்பகால ைஷீர்கள், அவர்களும் 
மற்றவர்களும் எதிர்பார்க்காத வழிகளில் இந்த யுகத்திலிருந்து வரப்வபாகிற 
யுகத்திற்கான மாறுதசலக் தகாண்டு வருவார் என்று நம்பினர். 

மத்வதயு 13:31-32 இல் வதவனுசைய ராஜ்யத்திற்கான எதிர்பார்ப்புகளின் 
மாற்றத்சத இவயசு தவளிப்படுத்திய விதத்சதக் கவனியுங்கள்: 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

அவர் இங்கு கூடி ிருந்த [மக்களுக்கு] இவ்வாறு 
தைான்னார் ... "பரவலாகராஜ்யம் கடுகுவிசதக்கு 
ஒப்பாயிருக்கிறது; அசத ஒரு மனுஷன் எடுத்துத் தன் 
நிலத்தில் விசதத்தான். அது ைகல விசதகளிலும் 
ைிறிதாயிருந்தும், வளரும்வபாது, ைகல பூண்டுகளிலும் 
தபரிதாகி, ஆகாயத்துப் பறசவகள் அதின் கிசளகளில் 
வந்து அசையத்தக்க மரமாகும்" (மத்வதயு 13:31-32). 

இந்த உவசமயில், தவற்றிகரமான வதவனுசைய ராஜ்யமோைது 
ைிறியதாக, “கடுகு விசத வபால” ததாைங்கும். ஒரு குறிப்பிை்ை காலத்திற்கு 
வளர்ந்து, பின்னர் அதன் இறுதி உை்ைத்சத எை்டும் என்று இவயசு கற்பித்தார். 

தபரும்பாலும் நவனீ இசறயியலாளர்கள் வதவனுசைய வமைியா 
ராஜ்யத்தின் வருசகசயப் பற்றிய இவயசுவின் கண்வணாை்ைத்சத 
“ததாைங்கிய கசைைி கால இசறயியல்” என்று அசழக்கிறார்கள். இந்த 
தைாற்தறாைர் வமைியாவின் ஊழியம் என்னதவன்பது பூமியில் ஏற்கனவவ 
தவளிப்படுத்தப்பை்டுள்ளது என்ற கருத்சதக் குறிக்கிறது, ஆனால் இறுதி 
தவற்றி இனி தான் வர வவண்டும். அவர்கள் அசதக் குறித்து "ஏற்கனவவ, 
ஆனால் இன்னும் இல்சல" என்று வபசுகிறார்கள். வவறு விதத்தில் கூறினால், 
வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் தவற்றி ஏற்கனவவ வந்துவிை்ைது, ஆனால் இன்னும் 
முழுசமயாக வரவில்சல. வரவிருக்கும் வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் 
தவற்றிசயப் பற்றிய இந்த பார்சவ புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியல் பற்றிய 
எண்ணற்ற நண்ணறிவுகசள வழங்குகிறது. 

இது தற்வபாது யதார்த்தமாக நைக்கும் காரியமா? என்பது 
தான் வதவனுசைய ராஜ்யத்சத இவயசு அறிவிக்கும்வபாது 
வதவனுசைய ராஜ்யம் ததாைர்பாக வருகிற மிகப்தபரிய 
வகள்விகளில் ஒன்றாகும். இது அவரது வார்த்சதகளிலும் 
தையல்களிலும் வந்திருக்கிறதா, அல்லது அது எதிர்காலத்தில் 
நிகழப் வபாகும் ஒன்றாக இருக்குமா? வல்லுநர்கள் 
“ததாைங்கிய வதவனுசைய ராஜ்யம்” பற்றிப் வபசுகிறார்கள். 
"ததாைங்கிய" என்பது தற்வபாசதய ராஜ்யத்சதயும் எதிர்கால 
ராஜ்யத்சதயும் குறிக்கிறது. இவயசு ராஜ்யத்சத 
அறிவிக்கிறார். அவருசைய வார்த்சதகள் மற்றும் 
கிரிசயகளின் மூலம், குறிப்பாக ைிலுசவயில் அவர் 
மரித்ததன் மூலமும், உயிர்த்ததழுதலின் மூலமும் ராஜ்யம் 
வந்து தகாண்டிருக்கிறது. ஆகவவ, ராஜ்யம் ததாைங்கப்பை்டு 
விை்ைது, ஆனால் அது இன்னும் நிசறவசையவில்சல. அது 
முழுசமயாக நிசறவசையும் வபாது, அது பூரணமாக பூமிக்கு 
வரும், நம்முசைய மகிசமப்படுத்தப்பை்ை ைரரீங்கசளப் 
வபற்று, வதவனுைனான நித்திய உறவுக்குள் நசழவவாம். 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

ஆசகயால், நாம் இந்த நாளில், காலங்களுக்கு இசையிலும் 
ராஜ்யத்தின் ததாைக்கம் மற்றும் நிசறவுக்கு இசையிலும் 
வாழ்கிவறாம். நாம் இன்னும் இந்த ைரரீங்களில் வாழ்கிவறாம்; 
பாவத்தால் வழ்ீந்த இந்த உலகில் நாம் இன்னும் வாழ்கிவறாம், 
ஆனாலும் கிறிஸ்து பிதாவின் வலது பாரிைத்தில் ஆை்ைி 
தைய்கிறதால் ராஜ்யம் வந்துவிை்ைது. அவர் நம் இருதயத்திலும் 
ஆை்ைி தைய்கிறார். ராஜ்யம் வந்துவிை்ைது, அது "ஏற்கனவவ" 
வந்து விை்ைது, இருந்தாலும் அது இன்னும் எதிர்காலமாக 
இருக்கிறது. இது "இன்னும் முழுயம யட வில்சல". 

— Dr. மார்க் எல். ஸ்ை்ராஸ் 

தமாத்தத்தில், வதவனுசைய ராஜ்யம் வருவது பற்றிய புதிய ஏற்பாை்டின் 
பார்சவசய மூன்று மைங்கு தவற்றியாக நிசனக்க இது உதவுகிறது. 
முதலாவதாக, ததாைக்கத்தில், இவயசுவின் வாழ்க்சக, மரணம், உயிர்த்ததழுதல் 
மற்றும் பரம் ஏறுதல் ஆகியவற்றின் மூலமாகவும், முதல் நூற்றாண்டில் 
அவருசைய அப்வபாஸ்தலர்கள் மற்றும் தீர்க்கதரிைிகளின் அஸ்திபோர 
ஊழியங்கள் மூலமாகவும் வதவன் தன் ராஜ்யத்தின் தவற்றிசயத் 
ததாைங்கினார். இதற்குப் பிறகு, ததாைர்ை்ைியாக, இவயசு வதவனுசைய 
ராஜ்யத்தின் தவற்றிசய பரவலாகத்தில் உள்ள ைிங்காைனத்திலிருந்து 
ததாைர்ந்தார். ைசபயின் வரலாறு முழுவதும் இவயசு ததாைர்ந்து ராஜ்யத்சத 
முன்தனடுத்துை் தைல்வார். இறுதியாக, இவயசு மகிசமயில் திரும்ப வரும்வபாது 
ராஜ்யத்தின் நிசறசவக் தகாண்டு வருவார். எல்லா தீசமகளும் அழிக்கப்பை்டு, 
வதவனுசைய மகிசமயான ராஜ்யம் உலகில் எல்லா இைங்களிலும் 
விரிவசையும் வபாது, வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் இறுதி தவற்றி நிகழும். 

புதிய ஏற்பாை்டு எழுத்தாளர்கள் பல்வவறு வசகயான இசறயியல் 
விஷயங்கசள விளக்குவதற்கு தங்கசள அர்ப்பணித்ததால், இவயசுவின் 
வமைியா ஊழியத்தின் இந்த மூன்று நிசலகளின் அடிப்பசையில் அவர்கள் 
தபருமளவில் அவ்வாறு விளக்கினர். 

நாம் பார்த்தது வபால், ராஜ்யத்தின் வருசகயானது முதல் நூற்றாண்டில் 
இருந்த இவயசுவின் ைஷீர்களின் எதிர்பார்ப்புகசள மாற்றியது. புதிய ஏற்பாை்டு 
இசறயியலில் வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் மூன்று மைங்கு தவற்றியின் முக்கிய 
இைத்சதப் பற்றி இப்வபாது பார்ப்வபாம். 

மூன்று மைங்கு சவற்றி 
வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் தவற்றி இவயசுவின் வமைியா ஊழியத்தின் 

துவக்கம், ததாைர்ை்ைி மற்றும் நிசறவு ஆகியவற்றில் வருகிறது என்பது 
ஆரம்பகால ைசபயில் பல வசகயான வகள்விகசள எழுப்பியது. இவயசு 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

ஏற்கனவவ தைய்து முடித்தது என்ன? ைசப வரலாற்றில் அவர் என்ன தைய்து 
முடிப்பார்? அவருசைய வருசகயில் அவர் என்ன தைய்வார்? முதல் 
நூற்றாண்டில் இந்த வசகயான வகள்விகள் மிகவும் முக்கியமானசவகளாக 
இருந்தன. அசவ புதிய ஏற்பாை்டின் இசறயியசல ஆழமாக வடிவசமத்தன. 
புதிய ஏற்பாை்டு எழுத்தாளர்கள் வதவனுசைய எதிரிகளின் வதால்வி மற்றும் 
வதவனுசைய மக்கசள மீை்தைடுப்பது கிறிஸ்துவின் முதல் வருசகயில் 
ததாைங்கியது என்ற உண்சமயின் அடிப்பசையில் எழுதினர். இந்த 
ைம்பவங்கள் ைசப வரலாறு முழுவதும் ததாைரும், கசைைியில் கிறிஸ்துவின் 
இரண்ைாவது தவற்றிகரமான வருசகயில் நிசறவசையும். 

இந்த மூன்று மைங்கு தவற்றி புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியசல எவ்வாறு 
வடிவசமத்தது என்பதற்கான ைில வழிகசள சுை்டிக்காை்ை காலம் மை்டுவம 
நம்சம அனுமதிக்கும், ஆனால் அது இரண்டு திசைகளிலும் பார்ப்பதற்கு 
உதவும். ராஜ்யத்தின் மூன்று கை்ைங்ககளில் வதவனுசைய எதிரிகளின் 
வதால்விசய புதிய ஏற்பாடு எவ்வாறு விளக்குகிறது என்பசதக் குறித்து 
முதலில் பார்ப்வபாம். பின்னர், மூன்று கை்ைங்களிலும் வதவனுசைய மக்கசள 
மீை்தைடுத்தல் குறித்த புதிய ஏற்பாை்டு வபாதசனகசள ஆராய்ந்து பார்ப்வபாம். 
வதவனுசைய எதிரிகளின் வதால்விசயப் பற்றி முதலில் பார்ப்வபாம். 

ததால்வி 
வதவனுசைய மனித எதிரிகசளயும் ஆவிக்குரிய எதிரிகசளயும் 

வமைியா வதாற்கடிப்பார் என்று விசுவாைியாத யூதர்கள் நிசனத்தார்கள். புதிய 
ஏற்பாை்டு எழுத்தாளர்களும் இசத நம்பினர். அவத வநரத்தில், இவயசு 
தம்முசைய ராஜ்யத்தின் ஒவ்தவாரு கை்ைத்திற்கும் தபாருத்தமான வழிகளில் 
இசதை் தைய்வார் என்பசத அவர்கள் புரிந்துதகாண்ைார்கள். 

ராஜ்யத்தின் ததாைக்கத்தில் இவயசுவின் வியூகம் இரு மைங்காக இருந்தது 
என்பசத புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியல் வலியுறுத்துகிறது. ஒருபுறம், வதவனின் 
நியாத்தீர்ப்சப அவருசைய ஆவிக்குரிய எதிரிகளுக்கு அவர் அளித்தார். 
இவயசு தாம் ஊழியம் தைய்த வநரம் முழுவதும், அசுத்த ஆவிகசள தங்கள் 
அதிகார நிசலகளில் இருந்து துரத்துவதன் மூலம் அயவகசள பலம் இழக்கை் 
தைய்தார். ஆனால் மறுபுறத்தில், அவர் வதவனுசைய இரக்கத்சத அவரின் 
மனித எதிரிகளுக்கு அளித்தார். நிை்ையமாக, ஜனங்களுக்குக் கிசைத்த 
கிறிஸ்துவின் இரக்கம் அவர்களுக்கு பல ஆைீர்வாதங்கசளத் தந்தது, அயத 
யநரத்தில் அது அசுத்த ஆவிகளிடமிருந்து மைிதர்கயள இரட்சிப்பதை் மூலம் 
அந்த அசுத்த ஆவிகயளத் யதோற்கடித்தது. 

மத்வதயு 12:28-29 இல், இவயசுவவ இந்த வியூகத்சத விளக்கி இவ்வாறு 
தைான்னார்: 

நான் வதவனுசைய ஆவியினாவல பிைாசுகசளத் 
துரத்துகிறபடியால், வதவனுசைய ராஜ்யம் உங்களிைத்தில் 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

வந்திருக்கிறவத... பலவாசன முந்திக் கை்டினாதலாழியப் 
பலவானுசைய வை்ீடுக்குள் ஒருவன் புகுந்து, அவன் 
உசைசமகசள எப்படிக் தகாள்சளயிைக்கூடும்? 
கை்டினாவனயாகில், அவன் வை்ீசைக் தகாள்சளயிைலாம் 
(மத்வதயு 12:28-29). 

அவை் வட்ீயடக் வகோள்யள டிப்பதற்கோக,” இய சு வந்து பிசோசுகயளக் 
கட்டிைோர், அல்லது “பலவோயை முந்திக் கட்டிைோர்.” வவறு வார்த்சதகளில் 
கூறினால், இவயசு பிைாசுகசள துரத்தினார், அசவகளின் கை்டுப்பாை்டில் 
இருந்தவர்கசள விடுவித்தார். 

வயாவான் 12:31-32 வபான்ற இைங்களில் இந்த இரு மைங்கு வியூகத்சத 
நாம் காணலாம். அங்வக இவயசு இவ்வாறு கூறுகிறார்: 

இப்தபாழுவத இந்த உலகத்துக்கு நியாயத்தீர்ப்பு உண்ைாகிறது; 
இப்தபாழுவத இந்த உலகத்தின் அதிபதி புறம்பாகத் 
தள்ளப்படுவான். நான் பூமியிலிருந்து 
உயர்த்தப்பை்டிருக்கும்வபாதுஎல்லாசரயும் என்னிைத்தில் 
இழுத்துக்தகாள்ளுவவன் (வயாவான் 12:31-32). 

மீண்டும், ராஜ்யத்சதப் துவங்கும்வபாவத, இவயசு வநரடியாக தபால்லாத 
ஆவிகசள அல்லது "இந்த உலகத்தின் அதிபதி ோகி " ைாத்தாசனத் 
தாக்கினார். அவர் அவசன துரத்தி, அதிகாரமிழக்கை் தைய்தார். ைாத்தானுக்கு 
இத்தசகய தண்ைசனசயக் தகாடுத்ததல்லாமல், இவயசு மனிதகுலத்திற்கு 
இரை்ைிப்சபயும் வழங்கினார். 

தவற்றிகரமான கிறிஸ்து என்கிற கிறிஸ்துவின் இந்த 
இயல்பு, நம்முசைய பாவங்களுக்காக மரித்து, பரிகாரம் 
தைய்த கிறிஸ்து என்ற கருத்துைன் எவ்வாறு ஒத்துப்வபாகிறது 
அல்லது ததாைர்புசையது? என்பசதக் குறித்து ைில 
வநரங்களில் மக்கள் ஆை்ைரியப்படுகிறார்கள் … வயாவான் 
சுவிவைஷத்தில், வனாந்தரத்தில் ைர்ப்பம் உயர்த்தப்பை்ைது 
வபால, மனுஷகுமாரன் உயர்த்தப்பை்ைசதப் பற்றி இவயசு 
மூன்றாவது முசறயாக வபசுகிறார் — அது வயாவான் 12 இல் 
உள்ளது — அப்படி உயர்த்தப்படுதசல “இப்தபாழுவத இந்த 
உலகத்தின் அதிபதி புறம்பாகத் தள்ளப்படுவான்" என்கிற 
அறிக்சகயுைன் அவர் இசணக்கிறார். ஆகவவ, ைபிக்கப்பை்ை 
ைர்ப்பத்தின் இைத்சத இவயசு எடுத்துக்தகாள்கிறார், 
மரணத்சத உள்ளிருந்து அழிக்க அவர் மரணமயட ை் 
தைல்கிறார். ஆகவவ, ைிலுசவயில் உயர்த்தப்படுவதன் மூலம் 
மரணத்சத உள்ளிருந்து அழிப்பவத தவற்றிகரமான 
கிறிஸ்துவாக அவர் தைய்த முதல் தையல் ஆகும். 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

— Rev. சமக்வகல் வஜ. குவளாவைா 

வதவனுசைய ஆவிக்குரிய எதிரிகளின் வதால்வி கிறிஸ்துவின் ததாைக்க 
ஊழியத்துக்கு மிகவும் முக்கியமானது, ஆசகயால், எபிதரயர் 2:14-15 வபான்ற 
வவத பகுதிகளில், புதிய ஏற்பாை்டு எழுத்தாளர்கள் இவத இரு மைங்கு 
வியூகத்தின் அடிப்பசையில் ைிலுசவயில் கிறிஸ்துவின் பரிகார மரணத்சதப் 
பற்றி எழுதினார்கள். இவயசு தனது மரணத்தின் மூலம், ைாத்தான் மனிதர்கள் 
மீது சவத்திருந்த அதிகாரத்சத உசைத்தார் என்பசத அவர்கள் 
ததளிவுபடுத்தினார்கள். மனிதகுலத்தின் பாவங்களுக்கு பரிகாரம் தைய்ததன் 
மூலம், பாவத்திற்கும் மரணத்திற்கும் அடிசமகளாக இருந்த மக்கசள இவயசு 
விடுவித்தார். 

அப்வபாஸ்தலனாகிய பவுல் எழுதிய தகாவலாதையர் 2:15 இல் இந்த 
கருத்துக்கள் ததளிவாகக் காணப்படுகின்றன: 

துசரத்தனங்கசளயும் அதிகாரங்கசளயும் 
உரிந்துதகாண்டு, [கிறிஸ்து] தவளியரங்கமான வகாலமாக்கி, 
அசவகளின்வமல் ைிலுசவயிவல தவற்றிைிறந்தார் 
(தகாதலாதையர் 2:15). 

ைிலுசவயில் மரித்ததன் மூலம் இவயசு தம் ஜனங்கசள பாவத்தின் 
ஆளுசமயிலிருந்து விடுவித்தவபாது பிைாைின் துசரத்தனங்களும் 
அதிகாரங்களும் தங்கள் முக்கியத்துவங்கசள இழந்தன. 

இந்த தவளிை்ைத்தில் பார்க்கும்வபாது, எவபைியர் 4 : 8 இல், ைாத்தானின் 
ஊழியக்காரர்களாக இருந்த மனிதர்கள் அவனிைமிருந்து 
தகாள்சளயடிக்கப்படுவதாக கிறிஸ்துவின் உயிர்த்ததழுதல் மற்றும் பரம் 
ஏறுதல் விவரிக்கப்படுவதில் எந்த ஆை்ைரியமுமில்சல: 

அவர் உன்னதத்திற்கு ஏறி, ைிசறப்பை்ைவர்கசளை் 
ைிசறயாக்கி, மனுஷர்களுக்கு வரங்கசள அளித்தார் 
(எவபைியர் 4:8). 

இந்த வவத பகுதி குறிப்பிடுவது வபால, ஆண்களும் தபண்களும் 
கிறிஸ்துசவ விசுவாைிக்கும்வபாது, கிறிஸ்து அவர்கசள ைாத்தானின் 
ராஜ்யத்திலிருந்து தகாள்சளயடிப்பதாக இதன் அர்த்தம் உள்ளது. 

வதவனுசைய ஆவிக்குரிய எதிரிகசளத் வதாற்கடிப்பதற்கான இந்த 
வியூகம் அப்வபாஸ்தலருசைய நைபடிகள் புத்தகத்தில் கிறிஸ்துவினுசைய 
அப்வபாஸ்தலர்களின் ததாைக்க ஊழியத்திலும் காணப்படுகிறது. இவயசுவின் 
முன்மாதிரிசயப் பின்பற்றி, புறஜாதியார் வதைங்களில் சுவிவைஷத்சதப் 
பிரைங்கித்தவபாதும், பிைாசு பிடித்திருந்த பல மனித ஊழியர்களிைமிருந்து 
ைாத்தாசன துரத்தியவபாதும் அப்வபாஸ்தலர்கள் பலமுசற பிைாசுகசள 
துரத்தினார்கள். 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

ஆை்ைரியப்பைாத வசகயில், ைசப வரலாறு முழுவதும் 
கிறிஸ்துவினுசைய ராஜ்யத்தின் ததாைர்ை்ைிசயக் கருத்தில் தகாள்ளும்வபாது , 
ராஜ்யத்தின் ததாைக்கத்தில் இவயசு பயன்படுத்திய வியூகத்சத கிறிஸ்துவின் 
ைீஷர்கள் பின்பற்ற வவண்டி ிருக்கிறது என்பசத காணலாம். வதவனுசைய 
மனித எதிரிகளுக்கு எதிராக தவற்றிசயப் தபறுவதற்குப் பதிலாக, அவரின் 
வழிகசள எதிர்க்கும் தபால்லாத ஆவிகள் மதீு நம் கவனத்சத தைலுத்த 
வவண்டும். 

பல நவனீ கிறிஸ்தவர்கள் அசத உணரத் தவறிவிை்ைாலும், புதிய 
ஏற்பாை்டு ராஜ்ய இசறயியல் இவயசுவின் ைசப வபாரிை வவண்டியது 
மக்களுைன் இல்சல, மாறாக ைாத்தான் மற்றும் மற்ற தபால்லாத ஆவிகளுைன் 
என்பசத அடிக்கடி நமக்கு நிசனவூை்டுகிறது. வதவனுசைய இந்த ஆவிக்குரிய 
எதிரிகளுைன் வபாராை வவண்டியது நமது தபாறுப்பாகும். 

இதனால்தான், எவபைியர் 6:11-12 வபான்ற வவத பகுதிகளில், புதிய ஏற்பாடு 
நம்முசைய ைிரமங்கசளயும் வபாராை்ைங்கசளயும் தபால்லாத 
ஆவிகளுைனான வபாராை்ைங்கள் என்று வியாக்கியானம் தைய்கிறது. இங்வக 
நாம் வாைிக்கிவறாம்: 

நீங்கள் பிைாைின் தந்திரங்கவளாடு எதிர்த்துநிற்கத் 
திராணியுள்ளவர்களாகும்படிவதவனுசைய 
ைர்வாயுதவர்க்கத்சதயும் தரித்துக்தகாள்ளுங்கள். 
ஏதனனில், மாம்ைத்வதாடும் இரத்தத்வதாடுமல்ல, 
துசரத்தனங்கவளாடும், அதிகாரங்கவளாடும், 
இப்பிரபஞ்ைத்தின் அந்தகார வலாகாதிபதிகவளாடும், 
வானமண்ைலங்களிலுள்ள தபால்லாத ஆவிகளின் 
வைசனகவளாடும் நமக்குப் வபாராை்ைம் உண்டு (எவபைியர் 6:11-
12). 

இப்வபாதுள்ள கிறிஸ்தவர்கள் தங்கள் வாழ்க்சகயின் வபாராை்ைங்கசள 
தவறும் மனிதர்களுைனான வமாதலாகவவ கருதுகின்றனர். ஆனால் ைசப 
எதிர்தகாள்ளும் பிரை்ைசன உண்சமயில் “பிைாவைாடும்,” 
“துசரத்தனங்கவளாடும்,” “அதிகாரங்கவளாடும்,” “இப்பிரபஞ்ைத்தின் அந்தகார 
வலாகாதிபதிகவளாடும்," “வானமண்ைலங்களிலுள்ள தபால்லாத ஆவிகளின் 
வைசனகவளாடும்” இருப்பசத இங்வக காண்கிவறாம். வதவனுசைய 
ைர்வாயுதவர்க்கத்சதயும் தரித்துக்தகாள்வதன் மூலம், வதவனுசைய 
ராஜ்யத்சத எதிர்க்கும் இந்த ஆவிகசள வமற்தகாள்ள முடியும். 

கிறிஸ்தவ வரலாறு முழுவதும் ஆவிக்குரிய வபாராை்ைம் என்பது 
கிறிஸ்துவினுசைய ராஜ்யத்தின் பரிமாணம் என முக்கியத்துவம் 
தகாடுப்பதற்கு இந்த வவத பகுதி வழக்கத்திற்கு மாறான ஒன்றல்ல. எவபைியர் 
4:27; 1தீவமாத்வதயு 3:7; 2 தீவமாத்வதயு 2:26; யாக்வகாபு 4:7; 1 வபதுரு 5:8; 1 வயாவான் 3:8; 
மற்றும் யூதா 9 ஆகிய வவத பகுதிகளிலும் ைாத்தான் மற்றும் பிற தபால்லாத 
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பார்சவயிைவும். 

ஆவிகளுைன் நமக்கு உள்ள நிசலயான வபாராை்ைம் காணப்படுகிறது. ஆனால் 
அவத வநரத்தில், 2 தகாரிந்தியர் 5:20 இல் வாைிப்பது வபால, வதவனுசைய 
இரக்கத்சத நாம் அவருசைய மனித எதிரிகளுக்கும் காண்பிக்க வவண்டும். 

ஆனபடியினாவல, வதவனானவர் எங்கசளக்தகாண்டு 
புத்திதைால்லுகிறதுவபால, நாங்கள் கிறிஸ்துவுக்காக 
ஸ்தானாபதிகளாயிருந்து, வதவவனாவை ஒப்புரவாகுங்கள் 
என்று: கிறிஸ்துவினிமித்தம் உங்கசள 
வவண்டிக்தகாள்ளுகிவறாம் (2 தகாரிந்தியர் 5:20). 

பவுலின் முன்மாதிரிசயப் பின்பற்றி, "கிறிஸ்துவின் 
ஸ்தானாபதிகளாக", வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் பிரதிநிதிகளாக, வதவசனயும் 
அவருசைய மனித எதிரிகசளயும் ஒப்புரவாக்குவதன் மூலம் வதவனுசைய 
ஆவிக்குரிய எதிரிகசளத் ததாைர்ந்து வதாற்கடிப்வபாம். 

புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியல் வதவனுசைய எதிரிகளின் வதால்விசய 
கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தின் நிசறவு தபறுதலுைன் ததாைர்புபடுத்துகிறது. 
எப்படியிருந்தாலும், ராஜ்யத்தின் நிசறவில் இவயசுவின் வியூகத்தில் ஒரு 
வியத்தகு மாற்றம் நிகழும் என்பசத கவனத்தில் தகாள்ள வவண்டியது 
அவைியமாகும். கிறிஸ்து திரும்பி வரும்வபாது, வதவனுசைய மனித 
எதிரிகளுக்கு வமலும் இரக்கங்காை்ை மாை்ைார். அதற்கு பதிலாக, வதவனுசைய 
ஆவிக்குரிய எதிரிகளுக்கும் மனித எதிரிகளுக்கும் எதிராக வபாரிை்டு 
அவர்கசள முழுசமயாக வதாற்கடித்து, பூமியிலிருந்து அவர்கசள நீக்கி, 
நித்திய நியாத்தீர்ப்சபக் தகாண்டுவருவார். 

தவளிப்படுத்தின விவைஷம் 19:13-15 வதவனுசைய மனித எதிரிகளின் 
வதால்விசய விவரிக்கும் விதத்சதக் கவனியுங்கள்: 

அவருசைய நாமம் வதவனுசைய வார்த்சத ஆகும். 
பரவலாகத்திலுள்ள வைசனகள் அவசரப் பின்ததாைர்ந்தன ... 
புறஜாதிகசள தவை்டும்படிக்கு அவருசைய வாயிலிருந்து 
கூர்சமயான பை்ையம் புறப்படுகிறது (தவளிப்படுத்தின 
விவைஷம் 19:13-15). 

அதுவபாலவவ, தவளிப்படுத்தின விவைஷம் 20:10, கிறிஸ்துவின் 
மகிசமயான வருசகசய தபால்லாத ஆவிகளுக்கும் ைாத்தானுக்கும் எதிரான 
கசைைி நியாயத்தீர்ப்பின் வநரமாக ைித்தரிக்கிறது: 

வமலும் அவர்கசள வமாைம்வபாக்கின பிைாைானவன், 
மிருகமும் கள்ளத்தீர்க்கதரிைியுமிருக்கிற இைமாகிய 
அக்கினியும் கந்தகமுமான கைலிவல தள்ளப்பை்ைான். 
அவர்கள் இரவும் பகலும் ைதாகாலங்களிலும் 
வாதிக்கப்படுவார்கள். 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

நாம் இந்த விஷயங்கசள மிகவும் சுருக்கமாக மை்டுவம 
ததாகுத்துள்வளாம். ஆனால் இந்த உதாரணங்களிலிருந்து புதிய ஏற்பாை்டு 
எழுத்தாளர்கள் ராஜ்யத்தின் தவற்றியின் இந்த அம்ைத்சத மீண்டும் மீண்டும் 
ததளிவுபடுத்துவது அவைியம் என்று உணர்ந்தசத நாம் காண முடிகிறது. 
தபால்லாத ஆவிகளுக்கு எதிரான ஆக்கிரமிப்புக்கு முன்னுரிசம தரப்பை 
அவர்கள் வலியுறுத்தினர், வமலும் ராஜ்யத்தின் ததாைக்கம் மற்றும் 
ததாைர்ை்ைியின் வபாது வதவனால் மனித எதிரிகள் இரக்கம் காை்டுப்படுவசத 
அழுத்தமாகக் கூறினார்கள். ஆனால், கசைைியில், கிறிஸ்து திரும்பி 
வரும்வபாது, மனித எதிரிகளும் ஆவிக்குரிய எதிரிகளும் வதவனுசைய நித்திய 
நியாயத்தீர்ப்பின் கீழ் வருவார்கள் என்பசதயும் அவர்கள் சுை்டிக்காை்டினர். 
புதிய ஏற்பாை்டு ராஜ்ய இசறயியலில் வதவனுசைய எதிரிகளின் வதால்வி ஒரு 
முக்கிய அம்ைமாகும் என்பசத இந்த வலியுறுத்தல்கள் உறுதிப்படுத்துகின்றன. 

ராஜ்யம் ததாைங்கி விை்ைது, அது இங்வக இருக்கிறது, ஆனால் 
அது இன்னும் அதன் வழிசய வளர்த்துக் தகாண்டிருக்கிறது, 
இது நிசறவு தபறும் வசரயில் அதன் வழிசய 
உருவாக்குகிறது. ஆசகயால், எந்த வழிகளில், இவயசு 
ஏற்கனவவ தனது எதிரிகசள தவன்றிருக்கிறார்? என்கிற 
வகள்வி எழுகிறது, எல்லாவற்றுக்கும் முதலாக, மிக 
முக்கியமான தவற்றி ைிலுசவயிவலவய இருக்கிறது, 
அதனால் அவர் ைாத்தாசனத் வதாற்கடித்தார்… அந்த 
வசகயில், முக்கியமான வபார் வபாராடி தவல்லப்பை்டு 
விை்ைது. அதைோல்தோை், எடுத்துக்கோட்டோக, வவளிப்படுத்திை 
வியசஷம் 12 இல், ஆட்டுக்குட்டி ிை் இரத்தத்திைோலும் தங்கள் 
சோட்சி ிை் வசைத்திைோலும் அவயை வஜ ித்தோர்கள் எை்று 
சயகோதரர்கயள குற்றம் சோட்டுகிறவனுக்கு பரிசுத்தவோை்கள் 
பதிலளிக்கிறோர்கள். ஆசகயால் வபாரானது ஏற்கனவவ 
தவல்லப்பை்டு விை்ைது. ஆனால், இரண்ைாம் உலகப் வபாரின் 
முடிவில் ஹிை்லசரப் வபால, வபார் முடிந்து விை்ைது என்பசத 
கண்ை பிறகும் கூை, அவன் விலகவில்சல. அவனுசைய 
வநரம் குசறவு என்று ததரிந்ததால் அவன் வகாபத்தால் 
நிசறந்தவனாக மாறினான். ைாத்தாசனப் பற்றியும் 
அதுதான் கூறப்படுகிறது. ஆசகயால், ைாத்தான் இப்வபாது 
மிகவும் வரீியமானவனாக இருக்கிறான், ஒவ்தவாரு முசற 
சுவிவைஷம் பிரைங்கிக்கப்படும்வபாதும், அதிகமான மக்கள் 
மனந்திரும்பும்வபாதும், தனிப்பை்ை வாழ்க்சகயில், உள்ளூர் 
ைசபயில், எந்ததவாரு துசணக் கலாை்ைாரத்தில் நீதி 
நிசலநாை்ைப்படும்வபாதும், இது ைாத்தான் மற்றும் இருசள 
வநைிப்பவர்களின் ததாைர்ை்ைியான வதால்விசய காை்டுகிறது. 
இந்த உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நம் வதவன் மற்றும் 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

அவருசைய கிறிஸ்துவின் ராஜ்யங்களாக மாறுவது என்பது 
தான் இறுதி தவற்றிசய வநாக்கிய இறுதிப் பாசத ஆகும். 
வமலும் அவர் என்தறன்றும் அரைாளுவார். பிலிப்பியர் 2 
கூறுவது வபால, இந்த பாசத அசமக்கப்பை்டுள்ளது. 
முழங்கால் யாவும் முைங்கும், எல்லா நாவும் இவயசுயவ கர்த்தர் 
என்று அறிக்சக பண்ணும், அடிப்பசை தவற்றி கிசைத்து 
விை்ைது. அது இன்னும் ைில காரியங்களில் தையல்பை 
வவண்டியுள்ளது. ஆவியின் வல்லசமயால், முழங்காசல 
மைக்கி, மகிழ்ை்ைியுைன் பலருசைய வாழ்க்சகயில் இது 
நைந்துள்ளது. ஆனால் கசைைி நாளில் எல்வலாரும் 
முழங்காசல முைக்குவார்கள். 

— Dr. டி. ஏ. கார்ைன் 

வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் மூன்று மைங்கு தவற்றியில் வதவனுசைய 
எதிரிகளின் வதால்வி இருக்கிறது என்பசத இப்வபாது நாம் பார்த்வதாம், புதிய 
ஏற்பாை்டு இசறயியலில் வதவனுசைய ஜனங்களின் மீை்பும் எவ்வாறு முக்கிய 
பங்கு வகிக்கிறது என்பசத நாம் சுை்டிக்காை்ை வவண்டும். 

மீை்பு 
ராஜ்யத்தினுசைய ததாைக்கத்தின் ஒரு அம்ைமானது தபரும்பாலான 

வாைகர்களுக்குத் ததரிந்திருக்குமானால், அது வதவனுசைய ஜனங்கள் 
ராஜ்யத்தின் ஆைீர்வாதங்கசள அனுபவிப்பதற்கோக மீை்கப்படுவது தான். 
உதாரணமாகப் பார்த்தால், இந்த அற்புதங்கள் இவயசு பூமிக்கு தகாண்டு வந்த 
ராஜ்யத்தின் ஆைீர்வாதங்கசள பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவது தான், 
சுவிவைஷங்கள் இவயசுவின் அற்புதங்களில் அதிக கவனம் தைலுத்துவதற்கு 
ஒரு முக்கிய காரணம் ஆகும் . இவயசுவின் அற்புதங்கள் வதவனுசைய மக்கள் 
வரவிருக்கும் யுகத்தில் நிரந்தரமோக அனுபவிக்கப்யபோகும் ராஜ்ய 
ஆைீர்வாதங்களின் தற்காலிக முன்னறிவிப்புகளாக இருந்தன. இதற்கு 
அப்பால், ஏசழகள், வதசவயுள்ளவர்கள் மற்றும் பிறரின் சககளால் 
துன்பப்பை்ைவர்களுக்கு ைமூக நீதி குறித்த இவயசுவின் கவனமும் ராஜ்யத்தின் 
முக்கியமான ஆைீர்வாதங்கசள பிரதிநிதித்துவப்படுத்தின. 

இவயசு மற்றும் அவருசைய அப்வபாஸ்தலர்கள் மற்றும் தீர்க்கதரிைிகளின் 
அற்புதங்களும் ைமூக நீதியும் தனிை்ைிறப்புசைய ஆைீர்வாதங்களோகும், ஆைோல்,  
தை்யை விசுவோசித்த அயைவருக்கும் கிறிஸ்து அளித்த நித்தி  இரட்சிப்பிை் 
பரியச யதவனுயட  ரோஜ் த்திை் வதோடக்கத்தில் கியடத்த மிகப்வபரி  
ஆசீர்வோதம் ஆகும். 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

இதனால்தான் தகாவலாதையர் 1:13-14 இல் கிறிஸ்துவில் இரை்ைிப்சபப் 
தபறுவது என்பது ஒரு ராஜ்யத்திலிருந்து இன்தனாரு ராஜ்யத்திற்கு 
விடுதசலயசைதல் என்று பவுல் விவரித்தார். 

இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்சம விடுதசலயாக்கி, தமது 
அன்பின் குமாரனுசைய ராஜ்யத்திற்கு 
உை்படுத்தினவருமாயிருக்கிறார், அவருசைய 
இரத்தத்தினாவல, பாவமன்னிப்பாகிய மீை்பு நமக்கு 
உண்ைாயிருக்கிறது (தகாதலாதையர் 1:13-14). 

ரோஜ்  ஆசீர்வோதங்களுக்குள்ளோை மீட்பிை் கருப்வபோருளோைது, புதி  
ஏற்போடு பரிசுத்த ஆவி ோைவரிை் ஊழி த்யத ஏை் அதிகமோக 
வலி ுறுத்துகிறது எை்பயதப் புரிந்துவகோள்ள உதவுகிறது. அப்யபோஸ்தல 
ஊழி த்திை் முடிவில், கிறிஸ்துயவப் பிை்பற்றுபவர்கள் மதீு பரிசுத்த ஆவி 
வபோழிந்தருளப்படுதல், ஒவ்வவோரு விசுவோசிக்கும் வழங்கப்பட்ட வரவிருக்கும் 
உலகத்திை் ஒரு ஆசீர்வோதமோகும். 2 தகாரிந்தியர் 1:21-22 இல் நாம் வாைிப்பது 
வபால: 

நம்சம அபிவஷகம்பண்ணினவர் வதவவன. அவர் நம்சம 
முத்திரித்து, நம்முசைய இருதயங்களில் ஆவிதயன்னும் 
அை்ைாரத்சதயும் தகாடுத்திருக்கிறார் (2 தகாரிந்தியர் 1:21-22). 

இந்தப் பகுதி எயபசி ர் 1:14க்கு இயண ோக உள்ளது. இரண்டு 
பகுதிகளும் பரிசுத்த ஆவியானவர் "நாம் கிறிஸ்துவுக்குரியர்கள் 
என்பதற்கான முத்திசர" என்பசதக் குறிக்கின்றன. அவர் 
"வரவிருப்பசவகளுக்கு உத்தரவாதம் தரக்கூடிய ஒரு அை்ைாரம்" ஆவார். வவறு 
வார்த்சதகளில் கூறினால், இன்று நம் வாழ்வில் வதவனுசைய வல்லசமயாக 
இருக்கிற பரிசுத்த ஆவியானவர், கிறிஸ்து மகிசமயில் திரும்ப வரும்வபாது 
கிறிஸ்துவின் ைஷீர்கள் தபறப்வபாகிற மகத்தான சுதந்திரத்தின் முதல் 
தவசண ஆவார். 

கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தினுசைய ததாைர்ை்ைியின் வபாதும் வதவனுசைய 
ஜனங்கள் மீை்கப்படுவார்கள் என்பசத புதிய ஏற்பாடு கூறுகிறது. தற்யபோயத  
சயப வோழ்க்யக ில், யதவை் தம்முயட  ரோஜ் த்திை் 
ஆசீர்வோதங்களுக்குள்ளோக அவர்கயள எவ்வோறு ஏற்கையவ மீட்டோர் எை்பயத 
புதி  ஏற்போட்டு எழுத்தோளர்கள் கிறிஸ்துவிை் சஷீர்களுக்கு நியைவூட்டி 
ஊக்குவித்தோர்கள்.நிசனவூை்டி ஊக்குவித்தார்கள். நம்முசைய 
பாவங்களுக்கான நி ோ த்தீர்ப்பிலிருந்து வதவன் நம்சம இரட்சித்தது 
மை்டுமல்லாமல், பரிசுத்த ஆவியானவசர இலவைமாக அவருசைய ைசபக்கு 
தருகிறார் என்பசதயும் புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியல் வலியுறுத்துகிறது. 
உதாரணத்திற்காக, 1 தகாரிந்தியர் 4:20 சய கவனிக்கவும்: 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

வதவனுசைய ராஜ்யம் வபை்ைிவல அல்ல, தபலத்திவல 
உண்ைாயிருக்கிறது (1 தகாரிந்தியர் 4:20). 

பல இைங்கசளப் வபாலவவ, இங்வக பவுலின் மனதில் இருந்த “தபலம்” 
என்கிற வார்த்சத பரிசுத்த ஆவியின் தபலம் ஆகும். 

வதவனுசைய ஆவி என்பது அவருசைய மக்களுக்கு வதவன் தருகிற 
ஆைீர்வாதங்களின் அதிையமான யதார்த்தமாகும். அவர் நம்சம 
பரிசுத்தப்படுத்துகிறார், அவருசைய கனிசய நம் வாழ்வில் உருவாக்குகிறார், 
மகிழ்ை்ைியால் நிரப்புகிறார், நம்முசைய எதிரிகளுக்கு எதிராக அவருசைய 
தபலத்தால் நம்சம பலப்படுத்துகிறார். கிறிஸ்துவினுசைய ைசபயின் பல 
கிசளகள் இன்று விசுவாைிகளின் வாழ்க்சகயில் பரிசுத்த ஆவியின் பங்சக 
வலியுறுத்துவதில்சல என்ற வபாதிலும், கிறிஸ்துவினுசைய ராஜ்யத்தின் 
ததாைர்ை்ைியின் வபாது அவர் நம்முசைய மிகப்தபரிய ஆைீர்வாதமாக 
இருக்கிறார். 

வரவிருக்கும் ராஜ்யத்தில் இன்னும் தபரிய ஆைீர்வாதங்கசளப் 
தபறுவவாம் என்கிற நம்பிக்சகயில் தங்கசள நிசலநிறுத்த அவருசைய 
ராஜ்யத்தின் ததாைர்ை்ைியில் வாழும் கிறிஸ்துசவப் பின்பற்றுபவர்கசள புதிய 
ஏற்பாை்டு இசறயியல் ஊக்குவிக்கிறது. 

இன்னும் வரப்வபாகிற ராஜ்யத்தின் ஆைீர்வாதங்களின் தவளிை்ைத்தில் 
உண்சமயாக இருக்க வவண்டும் என கிறிஸ்துவின் ைஷீர்கசள எபிதரயர் 12:28 
அசழக்கிறது: 

ஆதலால், அசைவில்லாத ராஜ்யத்சதப் தபறுகிறவர்களாகிய 
நாம் பயத்வதாடும் பக்திவயாடும் வதவனுக்குப் பிரியமாய் 
ஆராதசன தைய்யும்படி கிருசபசயப் 
பற்றிக்தகாள்ளக்கைவவாம். (எபிதரயர் 12:28). 

யாக்வகாபு 2:5 இல் நாம் இவ்வாறு வாைிக்கிவறாம்: 

வதவன் இவ்வுலகத்தின் தரித்திரசர விசுவாைத்தில் 
ஐசுவரியவான்களாகவும், தம்மிைத்தில் 
அன்புகூருகிறவர்களுக்குத் தாம் வாக்குத்தத்தம்பண்ணின 
ராஜ்யத்சதை் சுதந்தரிக்கிறவர்களாகவும் ததரிந்து 
தகாள்ளவில்சலயா? (யாக்வகாபு 2:5). 

ஐசுவரியவான்கள் ராஜ்யத்சதப் தபறப்வபாவது அல்ல என்பதால் 
அவர்களுக்கு பாரபை்ைம் காை்டுவசத நிறுத்துமாறு ைசபசய யாக்வகாபு 
வகை்டுக்தகாண்ைார். மாறாக, “விசுவாைத்தில் ஐசுவரியமுள்ளவர்கள்” மற்றும் 
“அவசர வநைிப்பவர்கள்” “அவர் வாக்குத்தத்தம் தைய்த ராஜ்யத்சத 
சுதந்தரிப்பார்கள்.” 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

இவயசு ராஜ்யத்சதத் துவக்கியவபாது தம் ஜனங்கள் ராஜ்ய 
ஆைீர்வாதங்கசள அனுபவிக்கும் தபாருை்ைாக மீை்ைார். அவருசைய ராஜ்ய 
ஆைீர்வாதங்கள் வரலாறு முழுவதும் ைசபயின் வாழ்க்சகயில் 
ததாைர்ந்திருக்கின்றன. ஆனால் வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் 
ஆைீர்வாதங்களுக்குள்ளாக வதவனுசைய ஜனங்கள் முழுசமயாக 
மீை்கப்படுவது ராஜ்யத்தின் இறுதி நிசறவு வசர நிசறவவற்றப்பைாது என்று 
வவதம் வபாதிக்கிறது. ராஜ்யம் நிசறவவற்றப்படுசகயில், வதவனுசைய 
ஜனங்கள் ராஜ்யத்திற்காக வாக்குத்தத்தம் தைய்யப்பை்ை அசனத்து 
ஆைீர்வாதங்கசளயும் முழுசமயாக அனுபவிப்பார்கள். தவளிப்படுத்தின 
விவைஷம் 11:15 இல் நாம் வாைிப்பது வபால: 

உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நம்முசைய கர்த்தருக்கும், 
அவருசைய கிறிஸ்துவுக்குமுரிய ராஜ்யங்களாயின; அவர் 
ைதாகாலங்களிலும் ராஜ்யபாரம்பண்ணுவார் 
(தவளிப்படுத்தின விவைஷம் 11:15). 

கிறிஸ்து திரும்பி வரும்வபாது, உலக ராஜ்யம் அழிக்கப்பை்டு வதவனுசைய 
தவற்றிகரமான ராஜ்யம் முழுசமயாக நிறுவப்படும். 

தவளிப்படுத்தின விவைஷம் 5:9-10 சயக் கவனியுங்கள், அங்கு 
பரவலாகத்திலுள்ளசவகள் கிறிஸ்துசவத் துதித்துப் பாடுகின்றன: 

வதவரர்ீ புஸ்தகத்சத வாங்கவும் அதின் முத்திசரகசள 
உசைக்கவும் பாத்திரராயிருக்கிறீர்; ஏதனனில் நீர் 
அடிக்கப்பை்டு, ைகல வகாத்திரங்களிலும் பாசஷக்காரரிலும் 
ஜனங்களிலும் ஜாதிகளிலுமிருந்து எங்கசள 
வதவனுக்தகன்று உம்முசைய இரத்தத்தினாவல 
மீை்டுக்தகாண்டீர். எங்கள் வதவனுக்கு முன்பாக எங்கசள 
ராஜாக்களும் ஆைாரியர்களுமாக்கினர்ீ; நாங்கள் பூமியிவல 
அரைாளுவவாம் (தவளிப்படுத்தின விவைஷம் 5:9-10). 

ராஜ்யத்தின் நிசறவில், வதவனுசை  ஜனங்கள் "ஆைாரியர்க [ளின்] 
ராஜ்யமாக" மாற்றப்படுவார்கள், வமலும் "அவர்கள் பூமியில் ஆை்ைி 
தைய்வார்கள்." 

இவயசு மண்ீடும் வந்து, அவருசைய இறுதி தவற்றிசய 
அசைவசதப் பற்றி நாம் ைிந்திக்கும்வபாது, அதிகாரத்தால் 
தஜயித்தல் என்று பிதரஞ்சுக்காரர்கள் தைால்வசதப் வபால 
அதிகாரத்தின் மூலம் இவயசு தனது எதிரிகசள 
தவன்தறடுப்பசதப் பற்றி இங்வக கூறவில்சல . 
தவளிப்படுத்தின விவைஷத்தில் அது இவயசுவின் 
வாயிலிருந்து வரும் பை்ையத்சதப் பற்றி வபசுகிறது, அது 
நிை்ையமாக வார்த்சதயின் பை்ையமும், நீதியின் பை்ையமுமாய் 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

இருக்கிறது, அந்த கசைைி நியாயத்தீர்ப்பு எல்லாவற்சறயும் 
தவளியரங்கமாக்குவசதப் பற்றியதாய் இருக்கிறது. 
அவதவபால் பரிசுத்தவான்கசளப் தபாறுத்த வசர, குறிப்பாக 
புதிய ஏற்பாை்டு சூழலில், அவர்கள் நிரூபிக்கப்படுதல் முக்கிய 
கருப்தபாருளில் ஒன்றாக இருக்கிறது. அவர்கள் இய சுயவ 
வதோடர்ந்து விசுவோசித்து, மறு கை்ைத்யதத் திருப்பிக் கோட்டி, 
சத்துருக்கயள சியநகித்து, இயதவ ல்லோம் முழு 
முட்டோள்தைம் எை்று உலகம் வசோல்லும் யவயள ில் 
இயதவ ல்லோம் வச ்துவகோண்டிருக்கிறோர்கள். எனவவ, 
நியாயத்தீர்ப்பில், எல்லா காரியங்களும் 
ததளிவுபடுத்தப்படும், எல்லாம் தவளியரங்கமாக்கப்படும்; 
உண்சம தவளிவரும், அது பரிசுத்தவான்களுக்கு 
நற்தைய்தியாகவும், இவயசுசவயும் அவருசைய 
தைய்திசயயும் எதிர்ப்பதில் மும்முரம் காை்டிய 
துன்மார்க்கருக்கு தகை்ை தைய்தியாகவும் இருக்கும். 

— Dr. ைன்ீ மாக்வைானப் 

இவயசுவின் வமைியா ஊழியத்தின் ஒவ்தவாரு கை்ைத்திலும் வதவனுசைய 
எதிரிகளின் வதால்விசயயும் அவருசைய ஜனங்கள் ராஜ்ய ஆைீர்வாதங்கசள 
அனுபவிப்பதற்கு மீை்கப்படுதசலயும் குறித்து எழுதி புதிய ஏற்பாை்டு 
எழுத்தாளர்கள் நம் கவனத்சத ஈர்த்தனர். இந்த கூறுகள் முதலில் 
ததாைர்பில்லாதசவகளாகத் வதான்றினாலும், அசவ ஒன்றிசணந்து புதிய 
ஏற்பாை்டு இசறயியலில் அழுத்தமாக தைால்லப்படுகின்றன, ஏதனனில் அசவ 
கிறிஸ்துவில் வதவனுசைய ராஜ்யத்திற்கான தவற்றியின் வருசக என்கிற ஒரு 
முக்கியமான கருப்தபாருசளக் குறிக்கின்றன. 

முடிவுடர 
இந்த பாைத்தில், புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியலில் வதவனுசைய 

ராஜ்யத்தின் முக்கியத்துவம் என்ன என்பசதப் பார்த்வதாம். புதிய ஏற்பாை்டின் 
ஒரு ைிறிய உபவதைமாக இருப்பதற்குப் பதிலாக, வதவனுசைய ராஜ்யம் புதிய 
ஏற்பாை்டு எழுத்தாளர்கள் கற்பித்தவற்றின் சமயப்தபாருசள 
வடிவசமக்கிறது. ராஜ்யத்தின் நற்தைய்தியுைன் இது எவ்வாறு ைரியாக 
இருக்கிறது என்பசத நாம் ஆராய்ந்வதாம். கிறிஸ்துவின் ராஜ்யத்தின் 
ததாைக்கம், ததாைர்ை்ைி மற்றும் நிசறவு ஆகியவற்றில் புதிய ஏற்பாை்டு 
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வடீிவயாக்கள், வழிகாை்டிகள் மற்றும் வவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) சயப் 
பார்சவயிைவும். 

இசறயியல் எவ்வாறு ராஜ்யத்தின் வருசகசய சமயமாகக் தகாண்டுள்ளது 
என்பசதயும் நாம் பார்த்வதாம். 

நாம் பார்த்திருக்கிறபடி, புதிய ஏற்பாை்டு விசுவாைம் என்பது முழுவதுமாக 
வதவனுசைய ராஜ்யத்சதப் பற்றியது என்று தைான்னால் அது மிசகயாகாது. 
புதிய ஏற்பாை்டு இசறயியல் வதவனுசைய ராஜ்யத்திற்கான தவற்றியின் 
நற்தைய்திசயப் பற்றி வலியுறுத்துகிறது, வமலும் இந்த தவற்றி கிறிஸ்துவின் 
ராஜ்யத்தின் மூன்று நிசலகளில் எவ்வாறு வந்துள்ளது, வருகிறது மற்றும் 
வரும் ஆகியவற்சறயும் வலியுறுத்துகிறது. ராஜ்யத்சதக் குறித்த இந்த 
அடிப்பசை கருத்துக்கள் புதிய ஏற்பாை்டின் மிக முக்கியமான 
கருப்தபாருள்கசளக் குறிக்கின்றன. அவற்சற மனதில் சவத்திருப்பது புதிய 
ஏற்பாை்டு இசறயியல் பற்றிய நமது புரிதசல மிகவும் வமம்படுத்தும். புதிய 
ஏற்பாை்டிலுள்ள வபாதசனகளில் புதிய முக்கியத்துவத்சதக் காண்வபாம். 
கிறிஸ்துவில் வதவனுசைய ராஜ்யத்தின் கருப்தபாருள் புதிய ஏற்பாை்டு 
இசறயியலின் ஒவ்தவாரு அம்ைத்திற்குள்ளும் இருக்கிறது என்பதில் எந்த 
வகள்வியும் இல்சல. 
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