தேவ ராஜ்யத்ேின் இரு பகுேிகள்
1. யேசுவும், அவருடைே உண்டை விசுவாச பக்தியுள்ள சடப வகுப்பாரும்
ஆேிர

வருையுகத்தில்

காணக்கூைாத

ராஜரீக

வகுப்பாராக

இருக்கிறார்கள் என்றும், காணக்கூைாத யதவராஜ்ேத்தின் காணக்கூடிே
பிரதிநிதிகளாக

மூப்பராகிே

பாத்திரவான்களும்,

வாலிபராகிே

பாத்திரவான்களும் இருப்பார்கள் என்றும், யதவ ராஜ்ேம் காணக்கூைாத
பரயலாக
இரு

பகுதிடேயும்,

பகுதிகடளக்

யேசுவும்

அவரது

காணக்கூடிே

ககாண்ைது
உண்டை

பூைிக்குரிே

என்றும்

நாம்

பகுதிடேயும்

கூறலாம்.

விசுவாச பக்தியுள்ள

ஆக

அதாவது

சடப வகுப்பாரும்,

அவர்களது உதவிோளர்களான திரள் கூட்ைத்தாரும், யதவராஜ்ேத்தின்
காணக்கூைாத பரயலாக பகுதிடேயும், மூப்பராகிே பாத்திரவான்களும்
அவர்களது

உதவிோளர்களான

வாலிபராகிே

பாத்திரவான்களும்

யதவராஜ்ேத்தின் பூைிக்குரிே பகுதிோயும் இருக்கிறார்கள்.
2. யதவ

ராஜ்ேத்தின்

கதளிவாகப்

இந்த

இருபகுதிகடளக்

பிரித்தும்,

குறித்தும்

யவதாகைத்தில்

கதானிப்பாகவும்

கதரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

கீ ழ்க்கண்ை

அடிக்கடி

பகுதிகள்

அதடன

கதரிவிக்கின்றன.
3. யவதபகுதிகள்
பகுதிகடள

சிலயவடளகளில்
‘சீயோன்’

குறிப்பிட்டிருக்கின்றன.
யுகத்து

பூைிேின்

இந்த

என்றும்

‘எருசயலம்’

ஏசா 2:3.

அயநக

யதவராஜ்ேத்தின்
என்றும்

இரு

முடறயே

‘திரளான ஜனங்கள் (ஆேிரவருை

யதச

ைக்கள்)

புறப்பட்டுவந்து

(பூைிேில்

ஆளுகிற கிறிஸ்துடவயும் சடபடேயும் – வச.2 – அறிந்து கபாதுவான
பிரகைனத்டத

அறிவிப்பார்கள்),

கர்த்தரின்

(கிறிஸ்துவும்

சடபயுைான)

பர்வதத்துக்கும் (ராஜ்ேத்துக்கும்), ோக்யகாபின் (ைாம்ச இஸ்ரயவலரின்)
யதவனுடைே

ஆலேத்துக்கும்

பிரதிநிதிப்படுத்தும்

தடலயும்

யபாயவாம் வாருங்கள்.
(அவரது

சரீரமும்

தீர்க்கதரிசனங்கடளயும்,

இஸ்ரயவலடர

யசர்ந்த

கிறிஸ்துவிைம்)

அவர் தைது வழிகடள நைக்குப் யபாதிப்பார்.

கற்படனகடளயும்,

வாக்குத்தத்தங்கடளயும்,

(ைாம்ச

சத்திேக்கருத்துக்கடளயும்,

அறிவு
சரீத்திரங்கடளயும்,
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யபாதடனகடளயும்,
நிழல்

நிஜங்கடளயும்,

அப்யபாது கற்பிப்பார்.)

நாம் அவர் பாடதகளில் நைப்யபாம் என்பார்கள்.

(அவர்கள் ஒருவடரகோருவர் அவர் என்ன வழிகாட்டுகிறாயரா அதில்
நைப்யபாம்

என்ற

ஏகனனில்

சிந்தடனடேக்

சீயோனிலிருந்து

காணக்கூைாத
ககாண்ை

கசேலாற்றும்

(கிறிஸ்துவும்,
யவதமும்

(மூப்பராகிே

பாத்திரவான்களும்

யசர்ந்த

உற்சாகப்படுத்துவார்கள்).

ராஜ்ேத்தின்

சீயோனிலிருந்து)

எருசயலைிலிருந்து

ககாண்டு

சடபயும்

ஆளும்
(Law

அதிகாரத்டதக்

–

பிரைாணமும்),

பாத்திரவான்களும்,

காணக்கூடிே

யசர்ந்த

வாலிபராகிே

பகுதிேிலிருந்து)

கர்த்தரின்

வசனமும் கவளிப்படும்’.
4.1 ஏசா

62:1,2

இந்த

இரு

கசால்லடைப்டபயும்

பேன்படுத்துகிறது.

‘சீயோனினிைித்தமும், எருசயலைினிைித்தமும் நான் ைவுனைேிராைலும்,
அதன்

நீதி

பிரகாசத்டதப்

யபாலவும்,

அதன்

ரட்சிப்பு

எரிகிற

தீவட்டிடேப் யபாலவும் கவளிப்படும் ைட்டும் அைராைலும் இருப்யபன்.
ஜாதிகள் (gentiles – புறஜாதிகள்) உன் நீதிடேயும், சகல ராஜாக்களும்
உன் ைகிடைடேயும் காண்பார்கள்.

கர்த்தருடைே வாய் கசால்லும்,

புது நாைத்தால் நீ அடழக்கப்படுவாய்’.
யதவனாகும்.

இங்கு கர்த்தர் என்பது ‘ோயவ’

அவயர இதடன கூறுகிறார்.

ோயவ யதவன், சீயோன்

என்ற வார்த்டதடேக் ககாண்டு, இயேசு கிறிஸ்துடவயும் சடபடேயும்,
இன்னும்

ஒரு

கூட்ைத்தாடரயும்

கருத்தில்,

அவர்களின்

யசர்த்து,

உதவிோளரான

காணக்கூைாத

திரள்

ராஜ்ேபகுதிோக

அடழக்கிறார்.
4.2 அவர்கள் நிைித்தம் யதவன் ைவுனைாய் கசேலற்றவராேிருக்கைாட்ைார்.
மூப்பராகிே

பாத்திரவான்களும்,

பாத்திரவான்களுங்ககாண்ை
எருசயலமுக்காக
ைாட்ைார்.

கசய்ே

கிறிஸ்துவும்

நாட்டுகிற

நீதிோனது,

திடசக்ககட்டுப்
ஆகும்வடர,
கசய்ோது

அவர்

காணக்கூடிே

ைனுக்குலம்

அடதக்குறித்து

(பிதாவாகிே)

இருக்கைாட்ைார்.

ோயவ

ராஜ்ே

தீர்ைானித்தடத

சடபயும்

யபாகாதபடிக்கு,

வாலிபராகிே
பகுதிோன
கசய்ோதிருக்க
ைத்திேில்

நிடல

ைனுபுத்திரர்

ஒருவராகிலும்

கவளிச்சைாகவும்,

கதளிவாகவும்

யதவன்

முற்றிலும்
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தாம்

தீர்ைானித்தடத

நிோேைாகவும்,

முற்றிலும்

கிரகித்து

ககாள்ளுகிறதாயும்,

முற்றிலும்

காரிேங்கள் இருக்கும்படி கசய்வார்.

புரிந்து

ககாள்ளுகிறதாயும்

எரிந்து பிரகாசிக்கிற விளக்காக

ரட்சிப்பு இருக்கும்.
4.3 இந்த விளக்கு யதவனுடைே வார்த்டதோகும்.
எழுதப்பட்டிருக்கிற
யைாயச

காரிேங்கள்,

முதலான

நட்சத்திர

குறிப்பாக

தீர்க்கதரிசிகளின்

அங்கத்தினர்கள்

யவதவாக்கிேங்களில்

படழே

ஏற்பாட்டின்படி,

எழுத்துக்கள்,

இடவகயளாடு,

அதடன

விளக்கிக்ககாடுக்க

எழுதின

எழுத்துக்கள் அந்த யவடளேில் பிரகாசிக்கிற விளக்காக இருக்கும்.
4.4 ‘ஜாதிகள்

உன்

நீதிடே......

தீர்க்கதரிசிகடளயும்
கிறிஸ்துடவயும்,
புறஜாதிோர்

காண்பார்கள்’.

விட்டுவிட்ைவர்களும்,

சடபடேயும்

ைனக்கண்களால் காண்பார்கள்.

யைாயசடேயும்

சுவியசஷயுகத்தில்

இயேசு

புறக்கணித்தவர்க்களுைாவர்.

கிறிஸ்துவினுடைேதும்

காண்பார்கள்”.

இவர்கள்,

சடபேினுைேதுைான

இந்த
நீதிடே

“சகல ராஜாக்களும் உன் ைகிடைடேக்

நித்திே ஜீவடன கவகுைதிோகப் கபற்றவர்கள், பூைிேில்

பாத்திரவான்களாகக்

காணப்பட்ைதினால்,

சடபேினுடைேதுைான

ைகிடைடேக்

காணக்கூடிே

யதவராஜ்ேப்

கிறிஸ்துவினுடைேதும்,

காண்பார்கள்.

பகுதிோன

அந்த

மூப்பராகிே

ைகிடை,

பாத்திரவான்கள்

யைலும், வாலிபராகிே பாத்திரவான்கள் யைலும் பிரதிபலிக்கிறடதயும்
காண்பார்கள்.

“கர்த்தருடைே

வாய்”

புத்திரர்கயளாடு

யபசும்

வாோகிே

வகுப்பார்

அதடன

படைப்புகளும்)

தைது

புரிவதற்காக
‘கசால்லும்’

(யதவன்

தம்முடைே

யவதாகமும்,

ககாடுத்திருக்கிற
(விவரிக்கிற)

நட்சத்திர

விளக்க
‘புது

ைனு

எழுத்துப்

நாைத்தால்’

(கிறிஸ்துவுக்கும், சடபக்கும் புதிதான யவடலயும், புது ஸ்தாபனமும்,
புது

அதிகார

வல்லடையும்,

புது

அலுவல்

யைலான

உரிடையும்

நிைித்தம், ககாடுக்கப்படும் புது நாைத்தால்) ‘நீ அடழக்கப்படுவாய்’.
5

யோயவல்

2:32,

யதவராஜ்ேம்

இரு

பகுதிகடளக்

நிரூபிக்க ைற்றுகைாரு யவத பகுதிோகும்.

ககாண்ைதாேிருப்படத

“அப்கபாழுது கர்த்தருடைே

நாைத்டத (திரள்கூட்ைத்தார் உதவியுைன் யதவ ராஜ்ேைாக ஆண்டு வருகிற
கிறிஸ்துவின்
கசய்து

மூலமும்,

ககாண்டு

சடபேின்

வருகிற,

மூலமும்

காணக்கூைாத
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ோயவ

ராஜ்ே

யதவன்

பகுதிடே)

கிரிடே
கதாழுது

ககாள்கிறவகனவயனா அவன் ரட்சிக்கப்படுவான்.

கர்த்தர் (LORD – ோயவ)

கசான்னபடி (யதவன், படழே ஏற்பாட்டில் யைாயசேின் மூலமும், நான்கு
கபருந்தடக தீர்க்கதரிசிகள் மூலமும், 12 குட்டி தீர்க்கதரிசிகள் மூலமும்,
யோசுவா, ரூத், 1 & 2 ராஜாக்கள், 1 & 2 நாளாகைம் ைற்றும் இதர யவத
வாக்கிேங்களான

தீர்க்கதரிசனங்கள்

கூறிேிருக்கிறதின்படி),
யதவராஜ்ேத்திலும்)
வாலிபராகிே

“சீயோன்

மூலமும்

பர்வதத்திலும்”

“எருசயலைிலும்”

பாத்திரவான்களுங்

யதவராஜ்ேத்திலும்

(ஆவிக்குரிே

(மூப்பராகிே
ககாண்ை

‘கர்த்தர்

தீர்க்கதரிசனைாக

(LORD

பகுதிோன

பாத்திரவான்களும்

பூைிக்குரிே
ோயவ)

பகுதிோன

வரவடழக்கும்

ைீ திோேிருப்பவர்களிைத்திலும்’ (அடிப்படைேில் காணக்கூைாத ராஜ்ேத்தின்
பகுதிோன கிறிஸ்துவும் சடபயும், இரண்ைாம் நிடலேில் காணப்படுகிற
ராஜ்ேத்தின்

பகுதிோன

மூப்பராகிே

பாத்திரவான்களும்

வாலிபராகிே

பாத்திரவான்களுங்க்ககாண்ை

யதவராஜ்ேத்திைம்)

‘ரட்சிப்பு

உண்ைாேிருக்கும்’ (ஆதாைின்

சாபத்திலிருந்து இவர்கள் மூலம்,

யதவன்,

கீ ழ்ப்படிகிற அடனவருக்கும் விடுதடலடேப் கபறுவதற்கான யவடலடே
கசய்வார்.
கீ ழ்ப்படிே

ஏகனனில்
யவண்டும்,

இந்த

விடுதடலடே

கீ ழ்ப்படிே

கபறுவதற்கு

ைறுக்கிறவர்கள்

அவர்கள்

விடுதடலடேப்

கபற்றுக்ககாள்வதில்டல.)
6.1 அவ்விதம்

இந்த

இருபகுதிகடள

மூன்று

சீயோன்

காட்ைப்படுகிறது.

யவதபகுதிகளிலும்,

என்றும்,

எருசயலம்

யதவராஜ்ேத்தின்
என்றும்

முடறயே

ைற்ற யவதபகுதிகளில் இந்த இரு பகுதிகளும் யவறு

முடறேில் காட்ைப்படுகிறது.

சங்கீ தம் 1௦7:32, அடவகளில் ஒன்றாகும்.

‘ஜனங்களின் சபபயிதே அவபர உயர்த்ேி மூப்பர்களின் சங்கத்ேிதே
அவபர தபாற்றுவார்களாக’.
வகுப்பாடர

அடிப்படைேில்

ஜனங்களின் சடப என்பது சிறு ைந்டத
அர்த்தப்படுகிறது.

இரண்ைாவதாக,

அவர்கயளாடு ஒத்துடழக்கும் பரயலாகத்துக்குரிே யதவராஜ்ே பகுதிோன
திரள்கூட்ைத்தாடரயும்
மூப்பராகிே

அர்த்தப்படுகிறது.

வாலிபராகிே

‘மூப்பர்களின்

பாத்திரவான்கடளப்

இவர்கள் பூைிக்குரிே யதவராஜ்ே பகுதிோகும்.
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சங்கம்’

என்பது

கபாருள்படுத்துகிறது.

6.2 பரயலாக பகுதிோன கிறிஸ்துவும் சடபயும், அழிோடையும்
சாவாடையும்

(incorruptibility)

கபற்றிருப்பதினாலும்,
அழிோடை

அவர்களது

அவர்கயளாடு

அல்லாது,

நித்திே

பங்காக

திரள்

கூட்ைத்தார்,

ஒத்துடழக்கும்

ஆனால்

சாகாடை

காணக்கூைாதவர்களாக இருக்கிறார்கள்.

(Immortality),

கபற்றிருப்பதாலும்

மூப்பராகிே பாத்திரவான்களும்,

வாலிபராகிே பாத்திரவான்களும் காணக்கூைாத யதவராஜ்ேப் பகுதியுைன்
ஒத்துடழக்கிற,

பூைிக்குரிே

பகுதிோேிருக்கிறார்கள்.
அந்தகாலத்தில்
ைகிடை,
அந்த

யதவனுக்கு
அவர்கள்,

இவர்கள்

அன்பு, கீ ழ்ப்படிதல்

பூரண

ஞானமும்,

நித்திேத்துக்கும்
அதடன

உண்டை

இவர்கள்,
அன்பும்,

கசலுத்தும்படி

திட்ைத்டத

ஸ்துதி,

ஆகிேடவகடள

நீதியும்,

விசுவாச

யதவராஜ்ே

யதவனுடைே

கசேல்படுத்துபவர்களாவர்.

ைகத்துவம்,

திட்ைம்

காணக்கூடிே

கனம்,

யதவனுடைே

வல்லடையுமுள்ள

கசேல்படுத்துவார்கள்.

பக்தியுள்ளவர்களில்

அதடன

நிடறயவற்றுவார்கள்.
7. ஏசா 32:1 இது நைது கருத்துக்குரிே ைற்கறாரு யவத பகுதிோகும்.
ஒரு

ராஜா

துபரத்ேனம்

நீ ேியாக

அரசாளுவார்,

பண்ணுவார்கள்’.

இங்கு

பிரப்புக்களும்
‘ராஜா’

அவரது சரீரைாகிே சடபடேயும் குறிக்கிறது.
பரயலாக

பகுதிோக

அடனத்தும்

நீதிோய்

நிோேத்யதாடும்

ஞானத்யதாடும்,

பூரண

இணக்கைாய்
நீதியோடும்,

துடரத்தனம்
வாலிபராகிே

கிறிஸ்துடவயும்,

அவர்கள்

கசய்கிற

இருக்கும்.

யதவ

அன்யபாடும்

பூரண

அடவகடள தங்களுடைே எல்லா கிரிடேகளிலும்,

கசேல்பாடுகளிலும் ைகிடைோக பிரதிபலிப்பார்கள்.
யபாதடனகளின்

நியாயமாகத்

அவர்கள் யதவ ராஜ்ேத்தின்

அரசாளுவார்கள்.

வல்லடையோடும்,

இணக்கைாய் இருக்கும்.

என்பது

‘இதோ

ககாள்டககளுக்கு
பண்ணுகிற

பிரபுக்கள்,

பாத்திரவான்களுைாவர்.

முழு

ைகாராஜா ககாடுக்கிற

இணக்கைாக,

மூப்பராகிே
இவர்கள்,

நிோேைாய்

பாத்திரவான்களும்,

கிறிஸ்துவும்

சடபயும்

அவர்களது உதவிோளரான திரள்கூட்ைதாரும் யசர்ந்த காணக்கூைாத ராஜ்ே
பகுதிக்கு,

காணக்கூடிே

பிரதிநிதிகளாக,

கசேல்படுத்துவார்கள்.
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ராஜ்ே

ஆளுடகடே

8. ஆதி 22:17,18 யதவராஜ்ேத்தின் இரு பகுதிகடள விளக்குகிற ைற்றுகைாரு
யவதபகுதிோகும்.

இங்கு நைக்கு யதவனுடைே ஆடணேினால் நிறுத்தப்பட்ை

உைன்படிக்டக இருக்கிறது.
(ஆபிரகாம்,

“நான் உன்பன ஆசீர்வேிக்கதவ ஆசீர்வேித்து,”

ஆபிரகாமுக்கான

உைன்படிக்டகேில்

Abrahamic

விசுவாசமுள்ளவர்களுக்கு தகப்பனாக இருக்கிறான்.
ஆபிரகாமுக்கான

உைன்படிக்டகடே

வாக்குத்தத்ததினால்

Covenant

அவ்விதம் ஆபிரகாம்,

ககாடுத்தவரும்,

ைட்டுைல்லாது

–

அவரது

அவரது

ஆடணேினாலும்

கட்ைப்பட்ைவருைான யதவனால், தம்முடைே பிரதிநிதிோக டவக்கப்பட்ைான்).
“உன் வித்பே (Seed – சந்ததி என்பது சரிோன கைாழிோக்கைல்ல) வானத்து
நட்சத்ேிரங்கபளப்

தபாேவும்,”

கபருகப்பண்ணப்படுகிறவர்கள்,
அடிப்படைேில்
இரண்ைாம்

யேசுடவ

படிேில்

(வானத்தின்

யதவராஜ்ேத்தின்

தடலோகக்

நட்சத்திரங்கடளப்
காணக்கூைாத

ககாண்ை

பகுதிோன,

சிறுைந்டத

அவர்களுடைே உதவிோளரான

யபால்

வகுப்பாரும்,

திரள்கூட்ைத்தாடரயும்

அர்த்தப்படுத்துகிறது.)
8.2

“கடற்கபர

(கைற்கடர

மணபேப்

ைணல்

தபாேவும்

பூைிக்குரிேதாய்

பபருகப்பண்ணுதவன்
இருப்பதால்

என்றும்,”

யதவராஜ்ேத்தின்

காணக்கூடிே பூைிக்குரிே பகுதிடே அர்த்தப்படுத்துகிறது.) “உன் சந்ேேியார்
(வித்து)

தங்கள்

சத்துருக்களின்

வாசல்கபளச்

சுேந்ேரித்துக்பகாள்ளுவார்கள் என்றும்,” (யேசுவும், சடபயும் யசர்ந்த ‘வித்து’
என்பவர்கள், சாத்தான், உலகம், ைாம்சம் ஆகிே எல்லா சத்துருக்கடளயும்
யைற்ககாள்ளுவார்கள்.

அவர்கள்

சுவியசஷ

யுகத்திலும்,

யூத

யுகத்திலும்

தங்களுக்கு வியராதைாக நின்றவர்கள் அடனவடரயும் யைற்ககாள்ளுவார்கள்.)
“நீ என் பசால்லுக்குக் கீ ழ்படிந்ேபடியினால், உன் சந்ேேிக்குள் (வித்துக்குள்)
பூமியிலுள்ள சகே ஜாேிகளும் ஆசீர்வேிக்கப்படும் என்றும், என் தபரில்
ஆபணயிட்தடன் என்று கர்த்ேர் பசால்லுகிறார் என்றார்”.
எல்லா

வம்சத்தாரும்

குறித்தகாலத்தில்,

கிறிஸ்துவும்

(பூைிேிலுள்ள

சடபயும்

யசர்ந்த

அவர்களால் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள்.)
9.

பூைிேிலுள்ள

சகல

இணங்குகிறார்கயளா

ஜாதிகளும்
அந்த

யதவராஜ்ேத்திற்கு

விகிதத்தில்

கீ ழ்ப்படிே

ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள்.

எவ்வளவு
சிலர்

உண்டை நன்றி விசுவாச பக்தியோடுள்ள கீ ழ்ப்படிதலுக்கு இணங்குவார்கள்.
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ைற்றவர்கள்

அவ்விதம்

ஆசீர்வாதங்கடளோவது

இணங்கைாட்ைார்கள்.
அவர்களால்

எனினும்

கபறுவார்கள்.

எல்யலாரும்

அதாவது

சில

ஆதாைின்

ைரணத்திலிருந்து எழுப்பப்படும் ஆசீர்வாதம், பிரகாசிக்கப்படுகிற ஆசீர்வாதம்,
நித்திே ஜீவடனப் கபறுவதற்குரிே வாய்ப்டபப் கபறுகிற ஆசீர்வாதம், நீதி
யநர்டைக்கு ஏற்ற சாதகைான நிடலடைேின் கீ ழ் டவக்கப்படுகிற ஆசீர்வாதம்,
அதன்பின்பு

அப்படிப்பட்ை

ஆசீர்வாதைான

நிடலடைகள்

அவர்கடள

சூழ்ந்திருக்க யதவனுக்கு ராஜவிசுவாசைாய் இருக்கிறார்களா என்படத கசேல்
முடறேில்

காட்டுவதற்கான

வாய்ப்டபக்ககாண்ை

ஆசீர்வாதம்

முதலிேனவாகும்.
1௦.

சிலர்

தங்கடள

வருையுகத்தின்

விழத்தள்ளுவதற்காக,

முடிவில்

சாத்தானாயலா,

கசாற்பகாலத்தில்

அல்லது

அவர்களுக்கு

1௦௦௦

வியராதைாக

எழும்புகிறவர்களாயலா, எடுக்கப்படும் ஒவ்கவாரு யசாதடனகள், முேற்சிகள்
ைத்திேிலும்
அப்படிப்பட்ை

கடைசி
உண்டை

அளவுவடர
நன்றி

ராஜவிசுவாசைாய்

விசுவாசபக்தியுள்ளவர்கள்,

இருப்பார்கள்

இழந்துயபானடத

திரும்பப்கபறுகிற ஆசீர்வாதத்டத (restitutional blessings) அனுபவித்துக் ககாண்டு
நித்திே

ஜீவனுக்குள்

யதவராஜ்ேத்தின்
கசய்ேப்படுகிற

பிரயவசிப்பார்கள்.

இருபகுதிகடள
பூைிேின்

எல்லா

அவ்விதம்

ைட்டுைல்லாது,

இந்த

யவதபகுதி,

ஆேிரவருையுகத்தில்

வம்சங்கடளயும்

ஆசீர்வதிக்கிற

யவடலடேப்பற்றியும் விவரிக்கிறது.
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