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Soiscéal Ríocht Dé 
Is é an réiteach é! 

An dtuigeann tú nach ndúirt Íosa nach féidir deireadh a chur le 

Ríocht Dé mar fhinné? 

 
“Beidh an mac tíre ina chónaí leis an uan… Ní ghortóidh siad ná 

ní scriosfaidh siad i mo Shliabh naofa go léir. (Íseáia 11:6,9) 
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Cén fáth nach féidir leis an gcine daonna a chuid fadhbanna a réiteach? 

An bhfuil a fhios agat go dtaispeánann an chéad rud agus an rud 
deireanach a thaispeáin an Bíobla Íosa i dtaobh Soiscéal Ríocht Dé? 

An bhfuil a fhios agat gurbh í Ríocht Dé an bhéim a bhí ag na haspail 
agus na daoine a lean iad ar dtús? 

An é Ríocht Íosa duine Íosa? An gcónaíonn ríocht Dé Íosa ina shaol 
anois? An bhfuil Ríocht Dé éigin de ríocht iarbhír sa todhchaí? An 

gcreideann tú cad a mhúineann an Bíobla? 

Cad is ríocht ann? Cad é Ríocht Dé? Cad a mhúineann an Bíobla? Cad a 
mhúin an séipéal Críostaí luath? 

An dtuigeann tú nach féidir leis an deireadh teacht go dtí go dtugtar 
Ríocht Dé ar an domhan mar fhinné? 

Taispeánann an grianghraf ar an gclúdach tosaigh uan ina luí le mac tíre mar atá 
déanta ag Burdine Printing and Graphics. Tá an grianghraf ar chúlchlúdach mar 
chuid den bhunfhoirgneamh de chuid Eaglais Dé in Iarúsailéim a thóg an Dr. Bob 
Thiel in 2013.  

 

CLÁR 
 

1. An bhfuil na réitigh ag an gcine daonna?  

2. Cén Soiscéal a sheol Íosa?  
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3. An raibh Ríocht Dé aitheanta sa Sean-Tiomna?   

4. Ar mhúin na hAspal Soiscéal na Ríochta?    

5. Mhúin foinsí taobh amuigh den Tiomna Nua Ríocht Dé.  

6. Tá sé tábhachtach eaglaisí Greco-Roman a mhúineadh, ach ...   

7. Cén fáth a bhfuil Ríocht Dé?  

Eolas teagmhála  

 

Nóta: Is aistriúchán ón leagan Béarla é an leabhar seo ag duine nach 
bhfuil ina bhall d'Eagra Leanúnach Dé, agus dá bhrí sin ní féidir le roinnt 
abairtí an leagan bunaidh a chur in iúl go hiomlán, ach táthar ag súil go 
mbeidh siad gar. Tá an leagan Béarla ar fáil saor in aisce ar líne ag 
www.ccog.org   

 

1. An bhfuil na réitigh ag an gcine daonna? 

Tá go leor fadhbanna os comhair an domhain . 

Tá ocras ar a lán daoine. Tá go leor daoine faoi chois. Tá go leor daoine ag 
tabhairt aghaidh ar bhochtaineacht. Tá go leor náisiún i bhfiacha 
tromchúiseacha. Bíonn drochíde ar leanaí, lena n-áirítear leanaí 
neamhbheirthe. Baineann galair atá frithsheasmhach in aghaidh drugaí le 
go leor dochtúirí. Tá a lán truaillithe ag cathracha móra tionsclaíocha le 
bheith sláintiúil. Bíonn polaiteoirí éagsúla i mbaol cogaidh . Bíonn 
ionsaithe sceimhlitheoireachta ag tarlú i gcónaí . 

An féidir le ceannairí domhanda na fadhbanna atá os comhair na 
daonnachta a shocrú? 

Is iomaí sin a cheapann siad. 

Clár Oibre Uilíoch Nua 
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Ar 25 Meán Fómhair, 2015, tar éis óráid eochair-nóta ag na Vatacáine 
Pápa Francis, vótáil an 193 náisiúin na Náisiún Aontaithe (NA) chun an 
chur chun feidhme " 17 Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe " an méid 
a uaireanta bhí termed an gClár Oibre Uilíoch Nua . Seo 17 sprioc na NA:   

Sprioc 1. Bochtaineacht a fhoirceannadh ina foirmeacha go léir i 
ngach áit 

Sprioc 2. Deireadh a chur le hocras, slándáil bia a bhaint amach 
agus cothú feabhsaithe a chur chun cinn agus talmhaíocht 
inbhuanaithe a chur chun cinn 

Sprioc 3. Beatha shláintiúil a chinntiú agus folláine a chur chun 
cinn do chách 

Sprioc 4. Oideachas ardchaighdeáin cuimsitheach agus cothrom a 
chinntiú agus deiseanna foghlama ar feadh an tsaoil a chur chun 
cinn do chách 

Sprioc 5. Comhionannas inscne a bhaint amach agus gach bean 
agus cailín a chumhachtú 

Sprioc 6. Infhaighteacht agus bainistíocht inbhuanaithe uisce agus 
sláintíochta do chách a chinntiú 

Sprioc 7. Rochtain ar fhuinneamh inacmhainne, iontaofa, 
inbhuanaithe agus nua-aimseartha a chinntiú do chách 

Sprioc 8. Fás geilleagrach marthanach, cuimsitheach agus 
inbhuanaithe a chur chun cinn, fostaíocht iomlán agus táirgiúil 
agus obair mhaith do chách 

Sprioc 9. Bonneagar athléimneach a thógáil, tionsclaíocht 
chuimsitheach agus inbhuanaithe a chur chun cinn agus 
nuálaíocht a chothú 

Sprioc 10. Neamhionannas a laghdú laistigh de agus i measc 
tíortha 
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Sprioc 11. Cathracha agus lonnaíochtaí daonna a dhéanamh 
cuimsitheach, sábháilte, athléimneach agus inbhuanaithe 

Sprioc 12. A chinntiú go bhfuil patrúin tomhaltais agus táirgthe 
inbhuanaithe 

Sprioc 13. Gníomh práinneach a dhéanamh chun dul i ngleic le 
hathrú aeráide agus a thionchair 

Sprioc 14. Na haigéin, na farraigí agus na hacmhainní muirí a 
chaomhnú agus a úsáid go hinbhuanaithe d'fhorbairt 
inbhuanaithe 

Sprioc 15. Úsáid inbhuanaithe d'éiceachórais talún a chosaint, a 
athbhunú agus a chur chun cinn, foraoisí a bhainistiú go 
hinbhuanaithe, tréigean a chomhrac, agus díghrádú talún a 
stopadh agus a fhreaschur agus stop a chur le caillteanas 
bithéagsúlachta 

Sprioc 16. Sochaithe síochánta agus cuimsitheacha a chur chun 
cinn maidir le forbairt inbhuanaithe, rochtain ar cheartas a 
sholáthar do chách agus institiúidí éifeachtacha, cuntasacha agus 
uileghabhálacha a thógáil ag gach leibhéal 

Sprioc 17. Na modhanna cur chun feidhme a neartú agus a 
athbheochan 

Tá an clár oibre ceaptha le cur i bhfeidhm faoi 2030 agus tá sé ar a 
dtugtar freisin an Clár Oibre 2030 um Fhorbairt Inbhuanaithe . Tá sé mar 
aidhm chun an fhadhb ail tiomantas s daonnachta atá os comhair trí 
rialachán, oideachas, agus idirnáisiúnta agus idirchreidmheacha 
comhair.   Cé go bhfuil cuid mhaith dá chuspóirí go maith, tá cuid dá 
mhodhanna agus dá spriocanna olc (cf. Genesis 3: 5 ). Tá a chlár oibre , 
chomh maith, ag teacht le encyclical Laudato Si an Phápa Francis . 

An " Clár Oibre Nua Uilíoch " d'fhéadfadh a bheith ar a dtugtar an " Clár 
Oibre Nua Caitliceach " mar an 
focal " Cath Olic " ciallaíonn " uilíoch. “D' iarr Pápa Proinsias go nglacfaí é 
na an Uilíoch Chlár Oibre Nua " comhartha tábhachtach dóchais. ” 



6 
 

Mar obair leantach ar chomhaontú na NA, bhí cruinniú i bPáras i mí na 
Nollag 2015 (go hoifigiúil dar teideal 21 ú Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-
Choinbhinsiún na NA ar an Athrú Aeráide ). Mhol an Pápa Proinsias an 
comhaontú idirnáisiúnta sin agus mhol sé do náisiúin “ leanúint leis an 
mbóthar amach romhainn, agus le tuiscint dhlúthpháirtíochta a bhíonn ag 
síormhéadú. ” 
  
D'aontaigh beagnach an náisiún ar fad ar domhan le comhaontuithe 
Pháras, a raibh spriocanna comhshaoil agus tiomantais airgeadais ar leith 
acu. (Ansin shínigh Uachtarán na Stát Aontaithe, Barack Obama, 
doiciméad chun na Stáit Aontaithe a thiomnú dó in 2016, ach in 2017, 
dúirt Uachtarán na Stát Aontaithe Donald Trump nach nglacfadh na Stáit 
Aontaithe leis na comhaontuithe a comhaontaíodh i bPáras. as an Eoraip 
agus go leor áiteanna eile ar fud an domhain.) Luaigh an Pápa 
Proinsias “ rachaidh an chine daonna síos ” ina dhiaidh sin mura 
ndéanann sé a chuid athruithe maidir leis an aeráid. 
  
Cé mian le duine go anáil aer truaillithe, dul ocras, a bochtaithe, i 
mbaol , etc., beidh iarrachtaí daonna t spriocanna sé an Aontaithe 2030 
clár oibre na Náisiún 'agus / nó na accords bPáras solv e na fadhbanna atá 
os comhair na daonnachta? 
  
Taifead na Náisiún Aontaithe 

T Bunaíodh é Náisiúin Aontaithe agus a bunaíodh ar 24 Deireadh Fómhair, 
1945 , tar éis an Dara Cogadh Domhanda , d'fhonn cosc a coimhlint eile 
den sórt sin agus chun iarracht a dhéanamh an tsíocháin sa chruinne a 
chur chun cinn. Ag a bhunú, bhí 51 ballstát ag na NA; tá 193 ann anois. 

Tá na céadta, murab ionann agus na mílte, de choinbhleachtaí ar fud an 
domhain ó cruthaíodh na Náisiúin Aontaithe, ach ní raibh an tríú Cogadh 
Domhanda le feiceáil fós againn. 

Creideann cuid acu go dtabharfaidh comhar idirnáisiúnta cosúil leis na 
Náisiúin Aontaithe a chur chun cinn , in éineacht leis an gcineál clár oibre 
idirchreidimh agus éacúiméineach a bhfuil an Pápa Proinsias ag iarraidh a 
chur chun cinn , go dtabharfaidh sé síocháin agus rathúnas chun cinn . 
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Mar sin féin, níor éirigh go maith leis na Náisiúin Aontaithe é seo a 
dhéanamh . I dteannta na gcoinbhleachtaí armtha iomadúla ó bunaíodh 
na Náisiúin Aontaithe, tá ocras, dídeanaithe, agus / nó bocht ar na milliúin 
duine. 

Le deich mbliana ó shin, chuir na Náisiúin Aontaithe a Spriocanna 
Forbartha Mílaoise i bhfeidhm . Bhí ocht “ sprioc forbartha aige ” , ach 
níor éirigh leis seo, fiú de réir na NA féin. Mar sin, i 2015, ar a dtugtar " 17 
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe " Glacadh. Tá cuid acu 
dóchasach. Measann roinnt daoine gur fantaisíocht uafópach é. 

Chomh fada agus a théann utopia, ar an 6 Bealtaine, 2016, dúirt an Pápa 
Proinsias go raibh sé ag brionglóid de dhobóip daonnachtúil Eorpach a 
d'fhéadfadh a eaglais cabhrú leis an mór-roinn sin a bhaint amach. Ach, is 
é a bheidh i mbrionglóid an Phápa ná tromluí (cf. Revelation 18). 

D'fhéadfadh roinnt Comhoibriú agus Rath a bheith ann , Ach… 

Deir Foclóir Merriam Webster ’ gur “ samhail shamhlaíoch é an t-ionad ina 
bhfuil an rialtas, na dlíthe agus na dálaí sóisialta foirfe. “   Múineann an 
Bíobla nach féidir leis an gcine daonna a chuid fadhbanna a réiteach ina 
aonar: 

23 A Thiarna, is eol dom nach bhfuil bealach an duine ann féin; Ní 
fear a shiúlann chun a chéimeanna féin a stiúradh. (Jeremiah 
10:23, NKJV fad is a luaitear a mhalairt) 

Múineann an Bíobla go dteipeann ar chomhoibriú idirnáisiúnta: 

16 Tá díothú agus ainnise ina mbealaí; 17 Agus an tsíocháin nach bhfuil 
ar eolas acu. 18 Níl aon eagla Dé roimh a súile. (Rómhánaigh 3: 16-
18) 

Mar sin féin, tá go leor daoine ag obair i dtreo a dtuairim ar shochaí 
dhobópach agus uaireanta déanann siad iarracht reiligiún a thabhairt 
isteach. Ach tá beagnach aon duine toilteanach bealaí na Dia dílis a 
leanúint. Ní hé nach mbeidh aon dul chun cinn i dtreo aon cheann 
de spriocanna na Náisiún Aontaithe nó na Vatacáine . Beidh cuid 
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acu (agus tá go leor de na spriocanna go maith) , chomh maith le roinnt 
deacrachtaí. 

I ndáiríre, agus is dócha tar éis coimhlinte ollmhóra, comhaontófar agus 
daingneofar cineál plé síochána idirnáisiúnta (Daniel 9:27) . Nuair a 
bhíonn sé, is minic a bhíonn claonadh ag go leor daoine a chreidiúint go 
mbeidh sochaí níos síochánta agus níos uirbí á tabhairt ag an gcine 
daonna. 

Glacfar le go leor acu le dul chun cinn idirnáisiúnta dá leithéid (cf. Ezekiel 
13:10) chomh maith le comharthaí agus iontais éagsúla (2 Theasalónach 
2: 9-12). Ach deir an Bíobla nach mairfidh an tsíocháin sin (Daniel 9:27; 
11: 31-44), in ainneoin an méid is féidir le ceannairí a éileamh (1 
Theasalónaigh 5: 3; Íseáia 59: 8). 

Is é an smaoineamh gur féidir leis an gcine daonna , ach amháin Íosa (cf. 
Eoin 15: 5 ; Matha 24: 21-22 ) , an t-ollphóp a thabhairt san 'aois seo atá 
ann faoi láthair' (Soiscéal 1: 3-10 ) . 

Má tá an chine daonna amháin éagumasach go huile is go hiomlán faoi 
uchtopóip a thabhairt, an bhfuil aon chineál utopia indéanta? 

Is féidir. 

Déanfaidh Ríocht Dé an pláinéad seo agus, níos déanaí, an tsíoraíocht go 
léir, is fearr go mór. 

  

2. Cén Soiscéal a rinne Íosa Preach? 
Múineann an Bíobla go nglacfaidh sochaí dhobópach, ar a dtugtar Ríocht 
Dé, ionad rialtas an duine (Daniel 2:44; Revelation 11:15; 19: 1-21). 

Nuair a thosaigh Íosa a thriail phoiblí , thosaigh sé ag 
seanmóireacht Soiscéal Ríocht Dé . Seo an méid a thuairisc Mark: 

14 Anois nuair a cuireadh Seosamh i bpríosún, tháinig Íosa go dtí an 
Ghailíl, ag seanmóireacht ar Soiscéal Ríocht Dé , 15 agus ag 
rá, “ Comhlíontar an t-am, agus tá ríocht Dé ar láimh. Creidim, 
agus creidim sa soiscéal ” (Marc 1: 14-15). 
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Tagann an téarma soiscéal as an bhfocal Gréigise a thraslitrítear 
mar eangelion , agus ciallaíonn sé “ teachtaireacht mhaith ” nó “ dea-
scéala. “ Sa Tiomna N , luaitear an focal Béarla “ Kingdom , ”a bhaineann 
le ríocht Dé, thart ar 149 uair sa NKJV agus 151 sa Bhíobla Douay 
Rheims . Tagann sé ón bhfocal Gréigise a thraslitrítear mar basileia a 
léiríonn an riail nó an réimse ríchíosa. 

Tá rí (rochtadh 17:14) ag ríochtaí daonna, chomh maith le ríocht Dé , 
clúdaíonn siad limistéar geografach (Revelation 11:15) , tá rialacha 
acu (Íseáia 2: 3-4; 30: 9) , agus tá ábhair (Lúcás 13:29) . 

Seo an chéad theagasc poiblí ó Íosa a thaifeadann Matthew: 

23 Agus chuaigh Íosa faoi gach Ghailíl, ag múineadh ina sionagóga, 
ag soiscéal soiscéal na ríochta (Matha 4:23). 

Taifeadann Matthew freisin: 

35 Ansin chuaigh Íosa faoi na cathracha agus na sráidbhailte go léir, 
ag múineadh ina sionagóga, ag preasú soiscéal na ríochta 
(Matt hew 9:35). 

Taispeánann an Tiomna Nua go n- éireoidh Je sus go deo: 

33 Agus tiocfaidh sé i dtír ar theach Iacób go deo, agus ní bheidh 
deireadh lena ríocht (Lúcás 1:33). 

Taifeadann Lúcás gurbh é an cuspóir a cuireadh le hÍosa ná Ríocht Dé a 
fhógairt . Tabhair faoi deara an méid a mhúin Íosa: 

43 Dúirt sé leo: “ Ní mór dom ríocht Dé a fhógairt go dtí na 
cathracha eile freisin, mar gheall gur seoladh mé é ” (Lúcás 4:43). 

Ar chuala tú riamh go raibh seanmóir ann? Ar thuig tú riamh gurbh é 
cuspóir Íosa chun é a sheoladh ná seanmóir Dé a fhógairt? 

Taifeadann Lúcás freisin go ndeachaigh Íosa agus go raibh sé ag labhairt 
ar Choinne Dé: 

10 Agus dúirt na haspail, nuair a d'fhill siad, ar gach rud a rinne 
siad. Ansin thóg sé iad agus chuaigh sé ar leataobh go 
príobháideach go dtí áit thréigthe den chathair darb ainm 
Bethsaida. 11 Ach nuair a bhí a fhios ag na sluaite, lean siad é; agus 
fuair sé iad agus labhair siad leo faoi ríocht Dé (Lúcás 9: 10-11). 
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Mhúin Íosa gur chóir go mbeadh Ríocht Dé mar an phríomhthosaíocht do 
na daoine a leanfadh é : 

33 Iarr ar dtús ríocht Dé agus a fhírinne (Matha 6:33). 

31 Iarr ríocht Dé, agus cuirfear na rudaí seo go léir leat. 32 Ná bíodh 
eagla ort, tréad beag, mar is maith an rud é do Athair an ríocht a 
thabhairt duit (Lúcás 12: 31-32). 

Tá Críostaithe chun CEART CHÉAD Ríocht Dé. Déanann siad é seo tríd an 
tosaíocht is fearr a thabhairt dóibh trí chónaí a dhéanamh mar go 
mbeadh Críost ina gcónaí agus ag súil go mór lena fhilleadh agus lena 
ríocht. Ach, ní hamháin go lorgaíonn Críost Ríocht Chríost, ní hamháin go 
lorgaíonn sé Ríocht Dé, níl a fhios acu fiú céard atá ann. Creideann go leor 
daoine go bréagach freisin go bhfuil baint ag polaitíocht dhomhanda leis 
an rud a bhfuil Dia ag súil leis ó Chríostaithe. Trí gan tuiscint a fháil ar 
ríocht Dé, ní dhéanann siad 

beo anois mar ba chóir dóibh a thuiscint nó a thuiscint cén fáth a bhfuil an 
chine daonna chomh lochtach sin. 

Fógra freisin go ú r mbeidh ríocht a thabhairt do ealta beag (féach 
Rómhánaigh 11: 5). Tógann sé a bheith toilteanach a bheith toilteanach a 
bheith mar chuid den fhíod beag fíor. 

Níor bunaíodh Ríocht Dé fós ar an Domhan 

J esus múinte go sh a leanúna guí ould don ríocht atá le teacht, mar sin, 
nach bhfuil siad go mbeadh sé cheana: 

9 Ár n-Athair ar neamh, faoi bhur n-ainm. 10 Tiocfaidh do 
ríocht. Déanfar do thoil (Matha 6: 9-10). 

Chuir Íosa a dheisceabail amach chun Críost Dé a fhógairt: 

1 Ansin ghlaoigh sé ar a dhár dheisceabail le chéile agus thug sé 
cumhacht agus údarás dóibh ar gach deamhain, agus chun galair 
a leigheas. 2 Chuir sé iad chun ríocht Dé a phreastal (Lúcás 9: 1-2). 

Mhúin Íosa nach é an ríocht a bhí i láthair ina aonar, mar nach raibh an 
ríocht bunaithe ar an Domhan mar sin is é sin an fáth a ndearna sé an 
rud nár chaith sé na deamhain ina ainm ansin : 

28 Ach má chaithim na deamhain amach le Spiorad Dé, is cinnte 
gur tháinig ríocht Dé ort (Matha 12:28). 
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Is é an ríocht fíor sa todhchaí - ná go bhfuil sé anseo anois mar 
M thaispeáint Ark s : 

47 Agus má chuireann do shúil ort peaca a dhéanamh, leag amach 
é. Is fearr duit ríocht Dé a chur isteach le súil amháin, seachas dhá 
shúil a bheith agat, le caitheamh… (Marc 9:47). 

23 D'fhéach Íosa timpeall agus dúirt sé lena dheisceabail, “ Cé 
chomh deacair is atá sé dóibh siúd a bhfuil saibhreas acu dul 
isteach i ríocht Dé! " 24 Bhí iontas ar na deisceabail ag a chuid 
focal. Ach fhreagair Íosa arís agus dúirt sé leo: “ Leanaí, cé chomh 
deacair is atá sé dóibh siúd a bhfuil muinín acu as saibhreas dul 
isteach i ríocht Dé! 25 Tá sé níos éasca ag camel dul trí shúil na 
snáthaide ná do dhuine saibhir dul isteach i ríocht Dé ” (Marc 10: 
23-25). 

25 De réir a chéile , deirim libh, ní ólann mé a thuilleadh torthaí na fíniúna 
go dtí an lá sin nuair a ólann mé é nua i ríocht Dé ” (Marc 14:25). 

43 Joseph of Arimathea, ball feiceálach den chomhairle, a bhí ag 
fanacht le ríocht Dé, ag teacht agus ag glacadh misnigh … (Mark 
15:43). 

Mhúin Íosa nach bhfuil an ríocht anois mar chuid den domhan seo: 

36 D'fhreagair Íosa, “ Ní as an domhan seo mo ríocht. Dá mbeadh 
an ríocht seo ag mo Ríocht, thiocfadh mo shearbhóntaí le chéile, 
ionas nach mbeinn á seachadadh do na Giúdaigh; ach anois níl 
mo ríocht ó anseo ” (Eoin 18:36). 

Mhúin Íosa go dtiocfaidh an ríocht i ndiaidh dó filleadh mar Rí: 

31 “ Nuair a thagann Mac an Duine ina ghlóir, agus na haingil uile 
naofa leis, ansin suífidh sé ar ríchathaoir a ghlóir. 32 Baileofar na 
náisiúin uile os a comhair, agus scaoilfidh sé iad ó dhuine eile, 
mar roinneann aoire a chuid caorach ó na gabhair. 33 Agus 
leagfaidh sé na caoirigh ar a dheis, ach na gabhair ar chlé. 34 Ansin 
labhróidh an Rí leo siúd ar a lámh dheas, 'Tar, bheannaigh tú de 
mo Athair, faigh an ríocht a ullmhaíodh duit ó bhunadh an 
domhain (Matha 25: 31-34). 
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Ós rud é nach bhfuil Ríocht Dé anseo, ní fheicfimid fíor-utopia go dtí go 
mbeidh sé bunaithe. Toisc nach dtuigeann an chuid is mó acu ríocht Dé, ní 
thuigeann siad conas a oibríonn a rialtas grámhar. 

Ní thiocfaidh Ríocht Dé “ go dtí go dtiocfaidh lánántacht na gCeanntán 
isteach ” (Rómhánach 11:25) — agus níor tharla sé sin fós. 

Cad a rinne Íosa rá ríocht a bhí cosúil le? 

Sholáthair Íosa roinnt míniúcháin ar an dóigh a bhfuil Coil Dé mar seo a 
leanas: 

26 Agus dúirt sé, “ Is ionann ríocht Dé agus ba cheart go scaipfeadh 
fear síol ar an talamh, 27 agus gur chóir dó codladh san oíche agus 
ardú de lá, agus gur chóir don síol fás agus fás, níl a fhios aige féin 
conas. 28 Maidir leis an talamh táirgeann barra uaidh féin: an 
chéad lann, ansin an ceann, ina dhiaidh sin an grán iomlán sa 
cheann. 29 Ach nuair a sháraíonn an grán, láithreach cuireann sé an 
corrán, mar tá an fómhar tagtha ” (Marc 4: 26-29). 

18 Ansin dúirt sé, “ Cad é mar atá ríocht Dé? Agus cad a dhéanfaidh 
mé é a chur i gcomparáid? 19 Tá sé cosúil le síol mustaird, a thóg 
agus a chuir fear ina ghairdín; agus d'fhás sé agus tháinig sé chun 
bheith ina chrann mór, agus bhí éin an aeir neadaithe ina 
bhrainsí. ” 20 Agus arís dúirt sé, “ Cad a thaitneoidh liom ríocht 
Dé? 21 Tá sé cosúil le sceitheadh, a thóg bean agus a chuir i 
bhfolach i dtrí bheart béile go dtí go raibh sé go léir sceite ” (Lúcás 
13: 18-21). 

Tá na par le fios ABLES sin, ar dtús, an K Is ingdom Dé go leor beag, ach 
beidh a bheith mór. 

Thaifead Lúcás freisin: 

29 Tiocfaidh siad ón oirthear agus ón iarthar, ón tuaisceart agus ón 
deisceart, agus suífidh siad i ríocht Dé (Lúcás 13:29). 

Dá bhrí sin, beidh daoine ó gach cearn den domhan i nGnáth Dé. NÍ 
bheidh sé teoranta dóibh siúd a bhfuil sinsearacht Iosraelach nó grúpaí 
eitneacha sonracha acu . Suífidh daoine , as gach cearn, síos sa ríocht seo. 

Lúcás 17 agus an Ríocht 
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Buaileann Lúcás 17: 20-21 le cuid acu. Ach roimh dul go dtí sin, fógra 
go daoine a ithe i ndáiríre i K ingdom Dé : 

15 “Is beannaithe é an té a ithefaidh arán i ríocht Dé! ” (Lúcás 
14:15). 

Ós rud é go n- itheann daoine (sa saol ) i dTeagasc Dé , ní hamháin gur rud 
é atá curtha ar leataobh ina gcroíthe anois, in ainneoin na n-easaontas 
/ míthuiscintí ar Lúcás 17:21 a thugann le fios a mhalairt. 

An aistriúchán Moffatt Lúcáis 17: 20-21 fhéadfadh cabhrú le roinnt 
thuiscint: 

20 Nuair a d'iarr na Fairisínigh air nuair a bhí Réimeas Dé ag teacht, 
d'fhreagair sé iad: “ Níl teacht Dé le teacht mar a bheifeá ag súil le 
radharc a fháil air; 21 ní bheidh aon duine ag rá, 'Seo é atá ann' nó 
'Tá sé ann,' do Reign Dé anois i do lár. ” (Lúcás 17: 20-21, 
Moffatt ; féach freisin aistriúcháin NASB agus ESV ) 

Tabhair faoi deara go raibh Íosa ag labhairt leis 
na Fairisínigh neamhghéillte, 
collaí agus hypocritical . “ D'fhreagair Íosa iad, ” - ba iad na Fairisínigh a 
chuir an cheist in Íosa . Dhiúltaigh siad é a aithint. 

Againn sa CHURCH? Níl ! 

Íosa a bhí chomh maith nach bhfuil ag caint faoi séipéal go luath le 
socrú. Ní raibh sé ag caint faoi mhothúcháin san aigne ná sa chroí. 

Bhí Íosa ag caint faoi A RÍOMH ! Ní raibh na Fairisínigh ag iarraidh Eoin 
faoi eaglais. Ní raibh a fhios acu aon rud a bhí le tosú go luath in aon 
eaglais Nua-Tiomna. Ní raibh siad ag fiafraí faoi chineál meon deas. 

Má cheapann duine go bhfuil Ríocht Dé mar CHURCH - agus Ríocht 
Dé “ laistigh de ” na Fairisínigh - an raibh an tAthair laistigh de na 
Fairisínigh? Gan amhras ní! 

Níl a leithéid de chonclúid rófhada ? Cé go n-aistríonn cuid de na 
haistriúcháin Phrotastúnacha cuid de Lúcás 17:21 mar “go bhfuil Ríocht 
Dé “ laistigh daoibh ” (NKJV / KJV), aistríonn fiú an Bíobla Iarúsailéim 
Nua Caitliceach go bhfuil “ ríocht Dé ina measc. ” 

Bhí Íosa ar cheann de na Fairisínigh, i measc na ndaoine sin. Anois, shíl na 
Fairisínigh go raibh siad ag tnúth le Ríocht 
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Dé. Ach thuig siad é. Mhínigh Íosa nach Ríocht áitiúil, nó Ríocht theoranta 
do na Giúdaigh amháin é , mar a shíl siad go raibh siad ag smaoineamh 
(agus ní chreideann eaglais mar a chreideann cuid acu anois). Ríocht Dé ní 
bheadh ach ar cheann de Huma leor n agus ríochtaí infheicthe inar féidir 
le daoine co uld in iúl nó a fheiceáil, agus a rá, " Tá sé seo é, 
anseo " ; nó “ is é sin an Ríocht, ansin. ” 

Rugadh Íosa , é féin, mar KING na Ríochta sin, mar a dúirt sé go soiléir le 
Pilate (Eoin 18: 36-37). Tuigtear go n-úsáideann an Bíobla na 
téarmaí “ rí ” agus “ ríocht ” go hidirmhalartaithe ( m.sh. Daniel 7: 17-
18,23). Bhí an ríocht de Ríocht Dé amach anseo , ansin agus ansin, ina 
sheasamh in aice leis na Fairisínigh . Ach ní aithneodh siad é mar a rí (John 
19:21). Nuair a fhilleann sé, diúltóidh an domhan dó (Revelation 19:19). 

Chuaigh Íosa ar aghaidh, sna véarsaí seo a leanas i Lúcás 17 , chun cur síos 
a dhéanamh ar a dhara teacht, nuair a rialóidh Ríocht Dé GACH 
AN DOMHAIN (ag leanúint leis an Moffatt chun 
comhsheasmhacht sa chaibidil seo): 

22 Dúirt sé lena dheisceabail, “ Tiocfaidh laethanta nuair a bheidh 
tú fada agus fada go deo chun lá amháin de Mhac an duine a 
bheith agat. 23 Deir fir, 'Féach, anseo tá sé!' 'Féach, tá sé!' ach ná 
téigh amach ná rith amach as dóibh, 24 mar a bheadh tintreach 
cosúil le flashes ó thaobh amháin den spéir go ceann eile, mar sin 
beidh Mac an Duine ar a lá féin. 25 Ach caithfidh sé fulaingt mhór a 
bheith aige ar dtús agus diúltóidh an ghlúin reatha dó. (Lúcás 17: 
22-25, Moffatt) 

Tagraíonn Íosa dearg go tintreach ag splancadh, díreach mar atá i Matha 
24:27 -31 , agus é ag cur síos ar a dhara teacht ar an saol ar fad. Níl Íosa 
ag rá nach mbeidh a mhuintir in ann é a fheiceáil nuair a fhilleann sé. 

P Ní bheidh eople aithníonn é mar a KING (Revelation 11:15) agus beidh 
troid i gcoinne Eisean (Revelation 19:19)! Is iomaí duine a cheapfaidh gurb 
ionann Íosa agus an Antichrist. Ní raibh Íosa ag rá go raibh Ríocht Dé 
laistigh de na Fairisínigh sin — Dúirt sé leo in áiteanna eile nach rachaidís 
sa Ríocht mar gheall ar a bhfoclaíocht (Matha 23: 13-14). Ní raibh Íosa ag 
rá gurb í an Eaglais an Ríocht. 
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T Tá sé Ríocht Dé daoine rud éigin a bheidh lá amháin a bheith in ann 
a ENTER - mhaith ag an aiséirí na bhfíréan! Mar sin féin , níl Abrahám ná 
na pátrúin eile ann fós (c. Heb rews 11: 13-40). 

Bhí a fhios ag na deisceabail nach raibh cleachtadh Dé iontu go pearsanta 
ansin , agus go gcaithfí é a thaispeáint mar a thaispeánann na nithe seo a 
leanas , a tháinig i ndiaidh Lúcáis 17:21 : 

11 Agus iad ag éisteacht leis na rudaí seo, labhair sé parabal eile, 
toisc go raibh sé in aice le Iarúsailéim agus mar gur shíl siad go 
bhfeicfí ríocht Dé láithreach (Lúcás 19:11). 

An K Bhí ingdom soiléir sa todhchaí 

Conas is féidir leat a rá an bhfuil an choimhlint gar? Mar chuid den cheist 
sin, d'eagraigh Íosa imeachtaí prophetic (Lúcás 21: 8-28) agus múineadh 
ansin iad : 

29 Féach an crann fige, agus na crainn go léir. 30 Nuair a bhíonn siad 
ag teacht chun cinn cheana féin, feiceann tú agus tuigeann tú duit 
féin go bhfuil an samhradh gar anois. 31 Mar sin, nuair a fheiceann 
tú na rudaí seo ag tarlú, tá a fhios agat go bhfuil ríocht Dé 
gar (Lúcás 21: 29-31). 

Bhí Íosa a chuid daoine a leanúint ar imeachtaí prophetic go mbeadh a 
fhios nuair a bheidh an K bheadh ingdom teacht. D'inis Íosa in áit eile dá 
mhuintir go bhféachfaidís ar imeachtaí prophetic agus go dtabharfaidís 
aird orthu (Lúcás 21:36; Marcas 13: 33-37). In ainneoin focail Íosa, tá go 
leor lascaine ag faire ar imeachtaí domhanda atá nasctha le fáidh. 

I Luke 22 & 23, Íosa arís go raibh an K raibh ingdom Dé chomh mbeadh 
mething sin a chomhlíonadh amach anseo nuair a Mhúin sé: 

15 “ Tá fonn orm an Cháisc seo a ithe leat sula bhfulaingíonn 
mé; 16 mar a deirim libh, ní ithim a thuilleadh é go dtí go 
gcomhlíontar é i ríocht Dé. " 17 Ansin ghlac sé an cupán, agus thug 
sé buíochas, agus dúirt sé, " Tóg é seo agus roinn é i measc díbh 
féin; 18 mar a deirim libh, ní ólann mé torthaí na fíniúna go dtí go 
dtagann ríocht Dé ” (Lúcás 22: 15-18). 

39 Ach bhí duine de na daoine sin a chéasadh leis ag déadán air 
agus dúirt sé, “ Más tusa an Meisias, sábháil tú féin agus tabhair 
dúinn freisin. ” 40 Agus a chomhghleacaí ag frithchaitheamh air 
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agus a dúirt sé leis, “ Nach bhfuil eagla ort Dé? I gcás go bhfuil tú 
ag cáineadh leis freisin. 41 Agus mar sin is cóir dúinn, mar go 
bhfuilimid fiúntach, mar go n-aisíoctar muid de réir an méid atá 
déanta againn, ach ní dhearnadh aon olc leis an gceann 
seo. ” 42 Agus dúirt sé le Yeshua, “ Mo Thiarna, cuimhnigh orm 
nuair a thagann tú isteach i do Ríocht. ” 43 Ach dúirt sé 
leis: “ Amen, deirim libh go bhfuil sibh inniu i bParas. ” (Lúcás 23: 
39-43, Aramaic in Plain English) 

Níor éirigh le Dia Dé a luaithe a maraíodh Íosa de bhrí go dtaispeánann 
Mark agus Lúcás dúinn: 

43 Joseph of Arimathea, ball feiceálach den chomhairle, a bhí ag 
fanacht le ríocht Dé, ag teacht agus ag glacadh misnigh … (Mark 
15:43). 

51 Is as Arimathea, cathair de chuid na nGiúdach, a bhí sé féin agus 
bhí sé féin ag feitheamh freisin ar ríocht Dé (Lúcás 23:51). 

I go bhfuil an t ina fter an resurrection (1 Corinthians 15: 50-
55) go Críostaithe a rugadh arís chun dul isteach ar an K ingdom Dé , mar 
thaifid John: 

3 D'fhreagair Íosa agus dúirt sé leis, “ Go deimhin, deirim leatsa, 
murar rugadh é arís, ní féidir leis ríocht Dé a fheiceáil. “ 4 Dúirt 
Nicodemus leis, “ Conas is féidir fear a bhreith nuair a bhíonn sé 
sean? An féidir leis dul isteach an dara huair i mbroinn a mháthar 
agus é a rugadh? ” 5 D'fhreagair Íosa, “ Go deimhin, deirim libh, 
mura rugadh uisce agus an Spiorad, ní féidir leis dul isteach i 
ríocht Dé (Eoin 3: 3-5). 

Níl ach phobal Dé a fheiceáil ar an deireadh thiar thall, iar-
millennial K ingdom Dé . 

Anois, le do thoil, tuigtear arís gur athbheoigh Íosa , agus mhúin sé arís 
faoi Choinne Dé: 

3 Chuir sé féin i láthair é féin tar éis dó a bheith ag fulaingt go leor 
cruthúnais neamh-infhillte, agus iad á bhfaca acu le linn daichead 
lá agus ag labhairt faoi na rudaí a bhaineann le ríocht Dé (Na 
hAchtanna 1: 3). 
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Bhí an chéad agus na seanmóirí deiridh a thug Íosa faoi Choisc 
Dé ! Tháinig Íosa mar an teachtaire chun múineadh faoin Ríocht sin. 

Íosa a bhí an freisin Apostle John scríobh mar gheall ar an K 
millennial ingdom Dé bheadh ar an domhain. Tabhair faoi deara cad a 
scríobh sé Seán: 

4 Chonaic mé anamacha na ndaoine a bhí curtha chun bealaigh as 
a bhfinné ar Íosa agus as focal Dé, nár thug adhradh ar an 
mbeithíoch ná ar a íomhá, agus nach bhfuair sé a mharc ar a 
gcosán tosaigh nó ar a lámha. Agus mhair siad agus reigned le 
Críost ar feadh míle bliain (Revelation 20: 4). 

Mhúin na Críostaithe Luath go mbeadh Ríocht Mílaoise Dé ar an domhan 
agus go dtiocfadh sé in ionad rialtais an domhain de réir mar a 
mhúineann an Bíobla (cf. Revelation 5:10, 11:15). 

Cén fáth, más rud é go bhfuil tábhacht ag baint le Gné Dé , nár chuala 
an chuid is mó go mór faoi? 

I ngeall air seo, d'iarr Íosa é a bheith ina mhistéir: 

11 Agus dúirt sé leo: “ Tá aithne agat ar rúndacht ríocht Dé 
duitse; ach dóibh siúd atá taobh amuigh, tagann gach rud i bpailtí 
(Marcas 4:11). 

Fiú sa lá atá inniu ann is fíor-rúndiamhair í Ríocht fíor Dé mar atá cuid de 
phlean Dé (féach freisin ár leabhar saor in aisce, ar líne 
ag www.ccog.org dar teideal: MYSTERY of GOD PLAN Cén fáth ar 
chruthaigh Dia tú? ? ) . 

Smaoinigh, freisin, go ndúirt Íosa go dtiocfaidh deireadh ( go luath) le 
chéile (go luath) I ndiaidh do shoiscéal na ríochta a bheith preached ar fud 
an domhain mar FHIANÚ: 

14 Agus tabharfar an soiscéal seo den ríocht ar fud an domhain mar 
fhinné do na náisiúin uile, agus ansin tiocfaidh an deireadh 
(Matha 24:14). 

Tá sé tábhachtach Soiscéal Ríocht Dé a fhógairt agus tá sé le 
cur i gcrích sna hamanna deiridh seo . Is “ theachtaireacht mhaith ” í mar 
go bhfuil sé ag dúil go mór le hobair an chine dhaonna , in ainneoin an 
méid a d'fhéadfadh na ceannairí polaitiúla a mhúineadh. 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ga&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ga&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ga&u=https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf


18 
 

Má mheasann tú focail Íosa, ba chóir go mbeadh sé soiléir gur cheart go 
bhfógródh an fíor-eaglais Chríostaí an soiscéal sin den ríocht anois. Ba 
chóir go mbeadh sé seo mar phríomhthosaíocht ag an 
Eaglais . Agus chun é seo a dhéanamh i gceart, ba cheart go mbainfí úsáid 
as teangacha éagsúla. T a bhfuil an méid an Eaglais Leanúnach Dé dícheall 
a dhéanamh. Agus is é sin an fáth gur aistríodh go leor teangacha 
teangacha sa leabhrán seo. 

NÍ mhúin Íosa an chuid is mó de ná ghlacfadh sé lena bhealach: 

13 “ Cuir isteach sa gheata caol; is é an geata agus an t-leathan an 
bealach is cúis le díothú, agus tá go leor daoine ann.  14 Toisc go 
bhfuil caol an geata agus deacair an bealach a eascraíonn as an 
saol, agus is beag duine a fhaigheann é. ( Matha 7: 13-14 ) 

Tá Soiscéal Ríocht Dé ina saol! 

B'fhéidir go mbeadh sé spéisiúil a thabhairt faoi deara, cé gur cosúil nach 
bhfuil an chuid is mó de na Críostaithe in ann a thuiscint go raibh béim 
Chríost ar shearmanas Soiscéal Ríocht Dé , is minic a thuig diagánaigh 
agus staraithe saolta gurb é seo an rud a mhúineann an Bíobla i ndáiríre. 

Ach, bhí Íosa féin, ag súil lena dheisceabail chun Soiscéal Ríocht Dé a 
mhúineadh (Lúcás 9: 2,60). Toisc go mbeidh an ríocht amach anseo 
bunaithe ar dhlíthe Dé, tabharfaidh sé síocháin agus rathúnas — agus 
fíor-shíocháin a bheith mar thoradh ar na dlíthe sin a chomhlíonadh san 
aois seo (Salm 119: 165; Eifisigh 2:15). 

Agus tugadh an dea-scéala seo ar an ríocht sna scrioptúir Sean-Tiomna. 

3. An raibh an Ríocht aitheanta sa Sean-Tiomna? 

Bhí an chéad tseanmóir taifeadta agus deireanach ag Íosa ag 
fógairt Soiscéal Ríocht Dé (Marcáil 1: 14-15; Achtanna 1: 3). 

Is rud é ríocht Dé gur chóir go mbeadh rud éigin ar eolas ag Giúdaigh Íosa 
faoi mar a luadh é ina scrioptúir, a ghlaoimid anois ar an Sean-Tiomna. 

Daniel múinte faoin Ríocht 
T sé fáidh Daniel Scríobh : 

40 Agus beidh an ceathrú ríocht chomh láidir le hiarann, chomh 
maith le briseadh iarann i bpíosaí agus gach rud a bhriseadh; agus 



19 
 

cosúil le hiarann a bhrúnn, déanfaidh an ríocht sin píosaí a 
bhriseadh agus gach duine eile a bhrú. 41 De bhrí go bhfaca tú na 
cosa agus na cosa, cuid de chré potaire agus cuid d'iarann, 
roinnfear an ríocht; ach beidh neart an iarainn ann, mar a chonaic 
tú an t-iarann measctha le cré ceirmeach. 42 Agus mar gur iarann 
agus cuid de chré a bhí i mbarr na gcos, mar sin beidh an ríocht 
láidir go páirteach agus i bpáirt leochaileach. 43 De réir mar a 
chonaic tú iarann measctha le cré ceirmeach, caillfidh siad le síol 
na bhfear; ach ní chloífidh siad lena chéile, díreach mar nach 
measann iarann le cré. 44 Agus i laethanta na ríthe seo bunóidh Dia 
na bhflaitheas ríocht nach scriosfar riamh; agus ní fhágfar an 
ríocht do dhaoine eile; déanfaidh sé píosaí a bhriseadh agus na 
ríochtaí seo go léir a ithe, agus seasfaidh sé go deo (Daniel 2:40 -
44). 

18 Ach glacfaidh naoimh an Ard-Ardáin an ríocht, agus sealbhóidh 
siad an ríocht go deo, fiú go deo agus go deo. (Daniel 7:18). 

21 “ Bhí mé ag faire; agus bhí an adharc céanna ag déanamh 
cogaidh i gcoinne na naomh, agus a bhí i réim ina n-aghaidh, 22 go 
dtí gur tháinig Ársa na Laethanta, agus go ndearnadh breithiúnas i 
bhfabhar naomh na hArd-Airde, agus tháinig an t-am go mbeadh 
an ríocht ag na naoimh . ( Daniel 7: 21-22 ) 

Ó Daniel, foghlaimímid go dtiocfaidh an t-am nuair a scriosfaidh Coinne 
Dé ríochtaí an domhain seo agus go mairfidh sé go deo. Foghlaimímid 
freisin go mbeidh páirt ag na naoimh chun an ríocht seo a fháil . 

Tá go leor codanna de prophecies Daniel as ár gcuid ama sa 21 ú haois . 

Tabhair faoi deara roinnt pasanna ón Tiomna Nua: 

12 “ Is deich ríthe iad na deich adharca a chonaic tú, agus ní bhfuair 
siad aon ríocht go fóill, ach faigheann siad údarás ar feadh uair an 
chloig mar ríthe leis an mbeithíoch. 13 Is aigne amháin iad seo, 
agus tabharfaidh siad a gcumhacht agus a n-údarás don 
bhialann. 14 Déanfaidh siad cogadh leis an Uan, agus sáróidh an 
Uain iad, mar is é Tiarna na dTiarnaí agus Rí na Ríthe é; agus 
tugtar, roghnaithe, agus dílis orthu siúd a bhfuil Eisean. ” (Léiriú 
17: 12-14) 
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Mar sin , feicimid sa Sean-Tiomna agus sa Tiomna Nua an coincheap go 
mbeidh ríocht chriticiúil ag deireadh ama le deich gcodanna agus go 
scriosfaidh Dia í agus go mbunóidh sé a ríocht. 

Múinte Íseáia faoin Ríocht 
Spreag Dia Íseáia chun scríobh faoin gcéad chuid de Ríocht Dé, an réimeas 
míle bliain ar a dtugtar na mílaoise, ar an mbealach seo: 

1 Tiocfaidh slat as an ngas de Jesse, agus tiocfaidh Brainse as a 
fhréamhacha. 2 Beidh Spiorad an Tiarna ina luí air, Spiorad eagna 
agus tuisceana, Spiorad na nAbhcóide agus an 
fhéideartha, Spiorad an eolais agus eagla an Tiarna. 

3 Is é a aoibhneas ná eagla an Tiarna, agus ní dhéanfaidh sé 
breithiúnas ar radharc a shúile, Nár shocróidh sé ag éisteacht a 
chluasa; 4 Ach le fíréantacht Breithneoidh sé na bochtáin, agus 
socraigh le cothromas 

do mhilse an domhain; Scriosfaidh sé an talamh le slat a 
bhéil, Agus le haoigh a bheola, maraigh sé na droch-ghránna. 5 Is é 

a bheidh i bhfírinneacht ná crios a loiní, agus dílseacht crios a 
choim. 

6 “ Cónóidh an mac tíre leis an uan, Luífidh an Liopard síos leis an 
ngabhar óg, An lao agus an leon óg agus an tuirse le chéile; Agus 
déanfaidh páiste beag iad a threorú. 7 Beidh an bhó agus an béar 
ag féarach; Luífidh a ndaoine óga le chéile; Agus ithefaidh an leon 
tuí mar an damh. 8 Imreoidh an páiste altranais le poll an 
chobra, Agus cuirfidh an páiste scoite a lámh i ngéibheann an 
fhir. 9 Ní ghortóidh siad ná ní scriosfaidh siad i mo Shliabh naofa go 
léir, óir beidh an domhan lán d'eolas an Tiarna De réir mar a 
chlúdaíonn na huiscí an fharraige. 

10 " Agus sa lá ní bheidh ina Root de Jesse, Cé cuirfidh bheith ina 
banner leis na daoine; I gcás go lorgóidh na Gentiles é, agus beidh 
a áit scíthe glórmhar. ” (Íseáia 11: 1-10) 

Is é an chúis a luaigh mé leis seo mar an chéad ealaín p nó an chéad chéim 
de Thoil Dé , gur am é seo ina mbeidh sé fisiciúil (roimh an am nuair a 
bheidh an chathair naofa, Nua Iarúsailéim ag teacht anuas ó neamh, 
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Revelation 21) agus mairfidh sé míle bliain . Dheimhnigh Isaiah an ghné 
fhisiciúil den chéim seo nuair a lean sé ar aghaidh le: 

11 Tiocfaidh sé i rith an lae sin Go leagfaidh an Tiarna a lámh arís an 
dara huair Aisghabháil iarsmaí a mhuintir atá fágtha, Ó Assyria 
agus ón Éigipt, ó Pathros agus ó Chush, Ó Elam agus Shinar, ó 
Hamath agus ón oileáin na farraige. 

12 Cuirfidh sé meirge ar bun do na náisiúin, agus cuirfidh sé 
comhchruinnithe Iosrael le chéile , agus bailigh le chéile Iúdá ó 
cheithre choirnéal an domhain. 13 Fágfaidh éad Ephraim go n-
imeoidh sé, agus gearrfar asaithe Iúdá; Ní dhéanfaidh Éamraim 
éad ar Iúdá, agus ní dhéanfaidh Iúdá ciapadh ar Ephraim. 14 Ach 
eitiltfidh siad síos ar ghualainn na Philistíne i dtreo an iarthair; Le 
chéile déanfaidh siad muintir an Oirthir a chreachadh; Leagfaidh 
siad a lámh ar Edom agus Moab; Agus géill muintir Amóin 
dóibh. 15 scriosfaidh an Tiarna teanga Mhuir na hÉigipte go 
huile; Le chuid gaoithe mighty Beidh sé shake a dhorn thar 
Abhainn, Agus stailc sna seacht srutháin, Agus fir a dhéanamh 
tras os cionn tirim - shod. 16 Beidh bóthar mór ann do chuid 
iarsmaí a mhuintir a fhágfar as Assyria, Mar a bhí ann do 
Iosrael Sa lá a tháinig sé suas ó thalamh na hÉigipte. ( Íseáia 11: 
11-16 ) 

Bhí Íseáia spreagtha freisin chun scríobh: 

2 Anois, beidh sé dul chun pas a fháil sna laethanta deiridh sin an 
sliabh na teach an Tiarna Déanfar a bhunú ar bharr na 
sléibhte, Agus beidh exalted os cionn na cnoic; Agus tabharfaidh 
na náisiúin go léir air. 3 Tiocfaidh a lán daoine agus deir siad, “ Tar, 
agus rachainn suas go sliabh an Tiarna, Go teach Dé 
Iacóib; Múinfidh sé a bhealaí dúinn, agus siúilimid ina 
chosáin. “ Ón Siondán téid an dlí amach , Agus focal an Tiarna ó 
Iarúsailéim. 4 Breithneoidh sé idir na náisiúin, agus déanfaidh sé a 
lán daoine a chealú; Buailfidh siad a gcuid claimhte isteach i 
gcrann, agus a gcleá i gcrúcaí bearrtha; Nation 
bheidh n ardaitheoir es suas claíomh in aghaidh náisiúin, Ní 
bheidh a fhoghlaimíonn siad cogadh níos mó . ... 11 Díreofar uaisle 
ard an fhir , Is é an t-uaigneacht a bheidh na fir, agus díothófar an 
Tiarna ina n-aonar an lá sin. (Íseáia 2: 2-4 , 11 )   
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Dá bhrí sin , beidh sí ina huaireanta síochána ar domhan. I ndeireadh na 
dála, beidh sé seo go deo, le rialú Íosa. Bunaithe ar scrioptúir éagsúla 
(Salm 90: 4; 92: 1; Íseáia 2:11; Hosea 6: 2), múineann an Talmud Giúdach 
é seo 1,000 bliain ( Talmud Babylonian: Tractate Sanhedrin Folio 97a ). 

I saiah bhí á spreagadh chun freisin scríobh an méid seo a leanas: 

6 Chun sinn a rugadh Páiste, Tugaimid Mac dúinn; Agus beidh an 
rialtas ar a ghualainn. Agus tabharfar a ainm ar Wonderful, 
Counselor, Dia Mighty, Athair shíoraí, Prionsa na Síochána. 7 As an 
méadú a tháinig ar a rialtas agus a shíocháin Ní bheidh aon 
chríoch ann, Ar ríchathaoir Dhaibhidh agus os cionn a ríochta, A 
ordú agus é a bhunú le breithiúnas agus ceartas Ón am sin ar 
aghaidh, fiú go deo. Déanfaidh díograis Tiarna na n-óstach é 
seo. (Íseáia 9: 6-7) 

Tabhair faoi deara go ndúirt Íseáia go dtiocfadh Íosa agus go mbunófaí 
ríocht le rialtas. Cé go n-aithníonn go leor daoine a deir Críost an sliocht 
seo, go háirithe i mí na Nollag gach bliain, is minic a thuigeann siad go 
bhfuil sé ag fógairt níos mó ná mar a bheadh Íosa borrtha . Léiríonn an 
Bíobla go bhfuil rialtas ag dlí Dé le dlíthe ar ábhair, agus go mbeidh Íosa os 
a chionn. Rinne Íseáia, Daniel, agus daoine eile faitíos air. 

Is iad dlíthe Dé bealach an ghrá ( Matha 22: 37-40 ; Eoin 15:10) 
agus rialaítear Coinne Dé mar gheall ar na dlíthe sin. Dá bhrí sin, is é 
an grá atá ag Dia , in ainneoin cé mhéad duine ar domhan a fheictear é . 

Salm agus Níos mó 

Ní hamháin gurbh é Daniel agus Íseáia gur spreag Dia a scríobh faoi Ríocht 
Dé a bhí ag teacht. 

Spreagadh Ezekiel a scríobh go mbaileofaí le chéile sa treo 
milisiúil na treibheanna ar Iosrael (ní amháin na Giúdaigh) a bhí scaipthe 
le linn aimsir an Ghrá Mhóir: 

17 Dá bhrí sin, abair, 'Dá bhrí sin, a deir an Tiarna Dia: “ Baileoidh 
mé sibh ó na pobail, cuirim le chéile thú ó na tíortha ina bhfuil 
tú scaipthe, agus tabharfaidh mé talamh Iosrael duit. " ' 18 Agus 
beidh siad ag dul ann, agus beidh siad ar shiúl go léir a chuid 
rudaí detestable agus go léir a chuid abominations ó 
ann. 19 Ansin tabharfaidh mé croí amháin dóibh, agus cuirfidh mé 
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meon nua iontu, agus tógfaidh mé an croí cloch as a n-fheoil, 
agus tabharfaidh siad croí na feola dóibh, 20 go bhféadfaidís siúl i 
mo reachtanna agus Mo bhreithiúnais a choinneáil agus iad a 
dhéanamh; agus beidh siad i mo mhuintir, agus is mise a 
Dhia. 21 Ach do dhaoine a leanann a gcroí an dúil as a gcuid rudaí 
ionsaitheacha agus a n-ainmneachtaí, tabharfaidh mé 
aisíocaíocht dá ngníomhartha ar a gceann féin, ”a deir an Tiarna 
Dia. ( Ezekiel 11: 17-21 ) 

Ní bheidh sliocht threibheanna Iosrael scaipthe a thuilleadh, ach beidh 
siad ag cloí le reachtanna Dé agus ag stopadh ag ithe rudaí ab fhearr 
(Leviticus 11; Deotranaimí 14). 

Tabhair faoi deara na nithe seo a leanas sna Sailm faoin dea-scéala a 
bhaineann le ríocht Dé: 

27 Gach ceann de thíortha an domhain Cuimhin leis an Tiarna agus 
casadh air, agus tiocfaidh adhradh ar theaghlaigh uile na náisiún 
romhat . 28 Is í an ríocht an Tiarna, agus rialaíonn sé na 
náisiúin. ( Salm 22: 27-28 ) 

6 Tá do ríchathaoir, a Dhia, go deo agus go deo; Tá scepter de 
righteousness an scepter de Do Ríocht. ( Salm 45: 6 ) 

1 Ó, can amhrán nua leis an Tiarna! Can an Tiarna, an domhan ar 
fad. 2 Can an Tiarna, beannaigh a ainm; Fógair an dea-scéala 
faoina shlánú ó lá go lá. 3 Dearbhaigh a ghlóir i measc na náisiún, a 
iontais i measc na ndaoine uile. (Salm 96: 1-3 ; freisin cf. 1 
Cronicles 16: 23-24 ) 

10 Moladh do chuid saothar go léir duitse, a Thiarna, agus 
Beannaigh do naoimh thú. 11 Labhróidh siad faoi ghlóir do 
ríochta, agus labhraíonn siad do chumhacht, 12 A chur in iúl do 
mhic na bhfear a ghníomhartha láidre, Agus maorga glórmhar a 
ríochta. 13 Is ríocht shíoraí í do ríocht, Agus maireann do thír ar 
gach glúin.   ( Salm 145: 10-13 ) 

Scríobh scríbhneoirí éagsúla sa Sean-Tiomna freisin faoi ghnéithe den 
ríocht (eg Ezekiel 20:33; Obadiah 21; Micah 4: 7). 
Mar sin, nuair a thosaigh Íosa ag múineadh Soiscéal Ríocht Dé , bhí cur 
amach ag a lucht féachana láithreach ar an mbunchoincheap. 
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4. Ar mhúin na hAspal Soiscéal na Ríochta? 

Cé go bhfuil go leor gníomh cosúil leis an soiscéal ach an dea-scéal mar 
gheall ar an duine Íosa, is é fírinne an scéil go múinte leanúna Íosa 
' Soiscéal Riocht Dé . Is é sin an teachtaireacht a thug Íosa. 
Mhúin Paul Ríocht Dé 
Scríobh an Apostle P aul faoi Choinne Dé agus Íosa: 

8 Agus chuaigh sé isteach sa tsionagóg agus labhair sé go trom ar 
feadh trí mhí, ag réasúnú agus ag cur ina luí ar rudaí ríocht Dé (Na 
hAchtanna 19: 8). 

25 Agus go deimhin, tá a fhios agam anois go bhfuil sibh uilig, i 
measc a bhfuil mé imithe ag preasáil ríocht Dé (Na hAchtanna 
20:25). 

23 Mar sin, nuair a cheap siad é in aghaidh an lae, tháinig go leor 
dó chuige ag a lóistín, a mhínigh sé agus a thug fianaise shollúnta 
ar ríocht Dé, ag cur ina luí orthu Íosa ó Dhlí Mhaois agus na 
Fáithe, ó mhaidin go tráthnóna . … 31 ag preasáil ríocht Dé agus ag 
múineadh na rudaí a bhaineann leis an Tiarna Íosa Críost go 
muiníneach, gan aon duine a thoirmeasc air (Achtanna 28:23 , 
31). 

Tabhair faoi deara nach mbaineann Íosa Dé ach le hÍosa (cé go bhfuil sé 
ina chuid mhór de), mar a mhúin Pól faoi Íosa ar leithligh ón rud a mhúin 
sé faoi Choinne Dé. 

D'éiligh Pól é freisin mar shoiscéal Dé, ach bhí sé fós ag Soiscéal Ríocht 
Dé : 

9 … chuir muid soiscéal Dé in iúl daoibh … 12 go dtógfadh tú fiú Dia a 
ghlaonn ort isteach ina ríocht agus lena ghlóir féin . (1 
Theasalóinigh 2: 9,12) 

Thug Soiscéal Chríost air freisin (Rómhánaigh 1:16). An " teachtaireacht 
maith " Íosa, an teachtaireacht sin mhúin sé. 
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Smaoinigh nach soiscéal é ach faoi dhuine Íosa Críost nó faoi shlánú 
phearsanta. Dúirt Paul go raibh soiscéal Chríost ag déanamh de réir 
Íosa, a fhilleadh , agus breithiúnas Dé: 

6 … Dia a aisíoc le díbhoilsciú dóibh siúd a mbíonn trioblóid 
ort, 7 agus a thabhairt duit atá buartha linn nuair a nochtfar an 
Tiarna Íosa ó neamh lena aingil chumhacha, 8 i ndóiteán dóiteán a 
chur i gcion orthu siúd nach bhfuil aithne acu ar Dhia, agus ar na 
daoine nach gcomhlíonann soiscéal ár dTiarna Íosa 
Críost. 9 Déanfar iad seo a phionósú le scrios síoraí ó láithreacht an 
Tiarna agus ó ghlóir a chumhachta, 10 nuair a thiocfaidh sé, sa Lá 
sin, a ghlóir in a naoimh agus a bheith measta i measc gach duine 
a chreideann, mar gheall ar ár fianaise ina measc chreid tú (2 
Theasalónach 1: 6-10). 

Taispeánann an Tiomna Nua gur rud é go bhfaighimid an ríocht , ní go 
bhfuil muid go hiomlán anois : 

28 táimid ag fáil ríocht nach féidir a chroitheadh (Eabhraigh 12:28). 

Is féidir linn a thuiscint agus a bheith ag tnúth le bheith mar chuid 
de Thosaíocht Dé anois, ach níl sé curtha isteach againn go hiomlán. 

Dhearbhaigh Pól go sonrach nach dtéann duine i gcion go hiomlán mar 
dhaonna marfach, mar a tharlaíonn sé tar éis an aiséirí: 

50 Anois seo a deirim, a bhráithre, nach féidir le flesh ná le fuil 
ríocht Dé a fháil mar oidhreacht; ná ní héilliú an t-éilliú. 51 Féuch, 
deirim leat d’imistéir: Ní chodóimid go léir, ach athrófar go léir 
sinn - 52 i láthair na huaire, i bpreabadh ey e, ag an trumpa 
deireanach. I gcás go bhfuaimneoidh an trumpa, agus go n-
 ardófar na marbh , agus go n-athrófar muid (1 Corantaigh 15: 50-
52). 

1 Cuirim muirear ort, mar sin, os comhair Dé agus an Tiarna Íosa 
Críost, a bhreithneoidh na daoine beo agus na mairbh ag a 
láithriú agus a ríocht (2 Timothy 4: 1). 

Ní hamháin gur mhúin Pól é sin, go dtabharfadh Íosa an Tiarna do Dhia an 
tAthair : 

20 Ach anois tá Críost ardaithe ó na mairbh, agus tá sé anois ina 
bhuntorthaí dóibh siúd a thit ina gcodladh. 21 Ó tharla gur tháinig 
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an bás, de réir an duine, tháinig aiséirí na marbh. 22 Ó tharla go 
bhfaigheann gach duine bás in Ádhamh, fiú i gCríost, déanfar gach 
duine beo. 23 Ach gach duine ina ord féin: Críost na chéad-thorthaí, 
ina dhiaidh sin iad siúd atá Críost ag teacht. 24 Ansin tiocfaidh an 
deireadh, nuair a thugann sé an ríocht do Dhia an tAthair, nuair a 
chuireann sé deireadh le gach riail agus gach údarás agus 
cumhacht. 25 Ní foláir dó teacht i dtír go dtí go gcuireann sé na 
naimhde go léir faoi a chosa. (1 Corantaigh 15: 20-25). 

Mhúin Pól freisin nach bhfaigheadh duine éagóireach 
( scoradáin ordaithe) Coinneáil Dé: 

9 Nach bhfuil a fhios agat nach bhfaigheann na daoine éagtha 
ríocht Dé? Ná bí ag mealladh. Ní dhéanfaidh ruaigneoirí, ná 
idolaitheoirí, ná adhaltóirí , ná daoine homaighnéasacha, ná 
sodomites, 10 ná gadaithe, ná meallta, ná meisce, ná athbheochan, 
ná ciontóirí ríocht Dé a oidhreacht (1 Corantaigh 6: 9-10). 

19 Anois tá saothair an fheoil le feiceáil, is iad sin: adhaltranas, 
gínéilleadh, neamh-mháinliacht, lúbthacht, 20 idolachas, 
asarraingt, fuath, díospóidí, éad, uafáis, uaillmhianta s'againn, 
diospóidí, heresies, 21 éad, dúnmharuithe, meisce, revelries, agus a 
leithéidí; Mar a insím duit roimh ré, mar a dúirt mé libh i dtráth 
roimhe seo, nach bhfaigheann na daoine a chleachtann a leithéid 
de rudaí ríocht Dé (Galatóirí 5: 19-21). 

5 Mar sin tá a fhios agat nach bhfuil aon mhaor, duine 
neamhghlan, ná 

tá aon oidhreacht i ríocht Chríost agus Dé (Eifisigh 5: 5) ag fear 
suarach, atá ina idolainéir. 

Tá caighdeáin ag Dia agus éilíonn sé aithrí ó pheaca d'fhonn a bheith in 
ann dul isteach ina ríocht. Thug an tAspal 
Paul rabhadh nach múinfí gurbh é soiscéal Íosa an freagra, ach ceann eile 
ná : 

3 Grace duit agus le síocháin ó Dhia an tAthair agus ár dTiarna Íosa 
Críost, 4 a thug é féin ar son ár bpeacaí, go bhféadfadh sé sinn a 
sheachadadh ón aois olc seo, de réir uacht ár nDia agus ár 
nAthair, 5 a bhfuil glóir air go deo na ndeor. Amen. 6 Is dóigh liom 
go bhfuil tú ag casadh chomh luath uaidh ó dhuine a d'iarr tú i 
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ngrásta Chríost, ar soiscéal difriúil, 7 nach ceann eile; ach tá roinnt 
daoine ann a chuireann deacracht ort agus ba mhaith leat 
soiscéal Chríost a chlaonadh. 8 Ach fiú má dhéanaimid, nó aingeal 
ó neamh, seanmóir ar bith eile a shearradh duit ná an méid a 
sheol muid chugat, lig dó beacht. 9 Mar a dúirt muid roimhe seo, 
mar sin deirim arís arís, má chuireann duine ar bith soiscéal ar 
bith eile chugat ná an méid a fuair tú, lig dó é a chur 
amú. (Galatians 1: 3 -9)  

3 Ach tá faitíos orm, ar bhealach éigin, mar a d’imirt an t-abhaí go 
maith le nathair, mar sin is féidir truailliú a dhéanamh ar d'intinn 
as an simplíocht atá i gCríost. 4 Má tá an té a thagann i dtír ag Íosa 
eile nach bhfuil preached air, nó má fhaigheann tú biotáille 
dhifriúil nach bhfuair tú, nó soiscéal difriúil nár ghlac tú leis - 
d’fhéadfá é a chur ina luí air! (2 Corantaigh 11: 3- 4) 

Cad é an “ eile ” agus “ difriúil, ” a bhí bréagach i ndáiríre , an soiscéal? 

Tá codanna éagsúla ag an soiscéal bréagach. 

Go ginearálta, is é an soiscéal bréagach ná a chreidiúint nach gcaithfidh tú 
déanamh de réir Dia agus iarracht a dhéanamh maireachtáil go dílis ar a 
bhealach agus éileamh a dhéanamh ar Dhia (cf. Matha 7: 21-23) . Is 
iondúil go mbíonn sé dírithe ar dhaoine féin. 

Chuir an nathair bac ar Eve titim as soiscéal bréagach beagnach 6000 
bliain ó shin (Genesis 3) - agus chreid daoine go bhfuil a fhios acu níos 
fearr ná Dia agus gur chóir dóibh cinneadh a dhéanamh dul as a stuaim 
féin. Y es, tar éis a tháinig Íosa, a ainm a bhí ceangailte go minic le soiscéil 
bréagach éagsúla - agus sé seo tá sé leanúnachas áirítear agus leanfaidh 
sé ar aghaidh isteach an am a bhí an Antichrist deiridh. 

Anois ar ais in am an Apostle Paul, bhí an soiscéal bréagach ina mheascán 
Gnostic / Mystic den fhírinne agus den earráid go bunúsach . Chreid 
Gnostics go bunúsach gurbh é an t-eolas speisialta an rud ba ghá 
chun léargas spioradálta a bhaint amach , lena n-áirítear slánú. Bhí 
claonadh ag Gnostics a chreidiúint nach raibh iarmhairt ar leith ag baint 
leis an bhfear agus bhí siad i gcoinne géilleadh do Dhia i gcúrsaí cosúil leis 
an seachtú lá Sabbath . Ba é Simon Magus , ceannaire 
bréagach amháin , a thug an tAspal Peter rabhadh dó (Achtanna 8: 18-
21). 
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Ach níl sé i níl sé éasca 
Léiríonn an Tiomna Nua go múinte Philip K ingdom Dé: 

5 Ansin chuaigh Philip síos go cathair Samaria agus chuir sé Críost 
orthu . … 12 Chreid siad Philip agus é ag preas na rudaí a bhain le 
ríocht Dé … (hAchtanna 8: 5,12). 

Ach mhúin Íosa, Pól, agus na deisceabail nach bhfuil sé in ann dul isteach i 
Ríocht Dé: 

24 Agus nuair a chonaic Íosa go raibh sé an-bhrónach, dúirt sé, “ Cé 
chomh deacair is atá sé dóibh siúd a bhfuil saibhreas acu dul 
isteach i ríocht Dé!  25 Ó tharla go bhfuil sé níos éasca ag camel dul 
trí shúil snáthaid ná mar gheall ar fhear saibhir dul isteach i ríocht 
Dé. ” 

26 Agus dúirt na daoine a chuala é, “ Cé is féidir a shábháil ansin? ” 

27 Ach dúirt sé, “ Is féidir leis na Dia na rudaí atá dodhéanta le fir a 
dhéanamh. ” ( Lúcás 18: 24-27 ) 

22 “ Caithfimid dul trí ríocht Dé trí go leor triallacha ” (Achtanna 
14:22). 

3 Tá sé de cheangal orainn buíochas a ghabháil le Dia i gcónaí 
daoibhse, a bhráithre, mar atá sé feiliúnach, mar go bhfásann do 
chreideamh go mór, agus go bhfuil grá gach duine agaibh go léir i 
bhfolach i dtreo a chéile, 4 ionas go mbeimid féin ag magadh ortsa 
i measc eaglaisí Dia mar gheall ar do chuid foighne agus creidimh i 
ngach do ghéarleanúint agus do bhuairt a sheasann tú, 5 is fianaise 
shoiléir ar bhreithiúnas fírinneach Dé, go bhféadfá a áireamh mar 
ríocht Dé, a bhfuil tú ag fulaingt ina leith freisin; 6 ós rud é gur rud 
fírinneach le Dia é a aisíoc leis na daoine sin atá i dtrioblóid 
leat, 7 agus a thabhairt duit cé atá buartha linn nuair a nochtar an 
Tiarna Íosa ó neamh lena aingil láidre, (2 Theasalónach 1: 3-7 ). 

Mar gheall ar na deacrachtaí, níl ach cuid acu á n-iarraidh anois agus 
roghnaithe san aois seo le bheith mar chuid de (Matha 22: 1-14; Eoin 
6:44; Eabhraigh 6: 4-6). Glaofar ar dhaoine eile níos déanaí, mar a léiríonn 
an Bíobla go dtabharfaidh na daoine “ a chuir isteach ar thuiscint, tuiscint 
ar na daoine a rinne gearán teagasc ” (Íseáia 29:24). 
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Mhúin Peter an Ríocht 
Mhúin an tAspal Peadar go raibh an ríocht síoraí, agus go 
gcaithfear géilleadh go díograiseach do shoiscéal Dé nó go mbeadh 
breithiúnas ann: 

10 Dá bhrí sin, a bhráithre, a bheith níos díograisí chun do ghlaoch 
agus do thoghchán a dhéanamh cinnte, mar má dhéanann tú na 
rudaí seo ní thostóidh tú riamh; 11 mar sin soláthrófar bealach 
isteach duit go fairsing i ríocht shíoraí ár dTiarna agus ár 
Slánaitheora Íosa Críost (2 Peadar 1: 10-11). 

17 Ón uair a tháinig an t-am chun breithiúnas a thosú i dteach 
Dé; agus má thosaíonn sé linn ar dtús, cad é a bheidh i ndeireadh 
na ndaoine nach gcomhlíonann soiscéal Dé? (1 Peadar 4:17). 

An Leabhar Last s an Bhíobla agus an Ríocht 
Múineann an Bíobla go bhfuil “ Dia grá ” (1 Eoin 4: 8,16) agus is é Íosa Dia 
(Eoin 1: 1,1 4) —Beidh Rí na Dia ina ghrá agus tá a dhlíthe ag tacú le grá , 
ní gráin (cf. Revelation 22: 14-15) . 

Pléann leabhar deireanach an Bhíobla go sonrach Diagacht Dé. 

15 Ansin bhí an seachtú aingeal ag seinm: agus bhí guthanna arda 
ar neamh, ag rá: “ Is iad ríthe an domhain seo ríochtaí ár dTiarna 
agus a Chríost, agus tiocfaidh sé go deo agus go deo! ” (Léiriú 
11:15). 

Beidh Íosa i réimeas sa ríocht! Agus nochtann an Bíobla dhá cheann dá 
theidil: 

16 Agus tá a ainm scríofa aige ar a gúna agus ar a thigh: KING OF 
KINGS AGUS Tiarna NA Tiarna (Revelation 19:16). 

Ach an Íosa an t-aon duine amháin a thiocfaidh i réim? Tabhair faoi deara 
an sliocht seo: 

4 Agus chonaic mé ríchathaoir, agus shuigh siad orthu, agus 
tugadh breithiúnas dóibh. Ansin chonaic mé anamacha na 
ndaoine a bhí curtha chun bealaigh as a bhfinné ar Íosa agus as 
focal Dé, nár thug adhradh ar an mbeithíoch ná ar a íomhá, agus 
nach bhfuair sé a mharc ar a gcoischláir ná ar a lámha. Agus mhair 
siad agus reigned le Críost ar feadh míle bliain . . . 6 Is beannaithe 
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agus naofa an té a bhfuil páirt aige sa chéad aiséirí. Ar an gcaoi sin 
níl aon chumhacht ag an dara bás, ach beidh siad ina sagairt Dé 
agus Chríost, agus beidh siad ina réim míle bliain (Revelation 20: 
4,6). 

Athchromfar ar fhíorchríostaithe chun teacht le Críost ar feadh míle 
bliain! Toisc go mairfidh an ríocht go deo (Revelation 11:15), ní raibh ach 
an t-aon réimeas a luaitear ach míle bliain . T bhfuil a cén fáth thagair mé 
seo níos luaithe mar an chéad chéim an ríocht - an fisiciúil, an millennial , 
céim le hais an deiridh, níos spioradálta, céim .   

Tá roinnt imeachtaí liostáilte i Leabhar an Léitheoireachta mar a 
tharlaíonn idir na céimeanna mílaoise agus deiridh de Ríocht Dé : 

7 Anois nuair a bheidh na mílte bliain imithe in éag, scaoilfear 
Satan as a phríosún 8 agus rachaidh sé chun mheabhlaireachta na 
náisiún atá i gceithre choirnéal an domhain, Gog agus Magog, 
chun iad a bhailiú le chéile chun cath, a bhfuil a líon mar 
gaineamh na farraige. … 11 Ansin chonaic mé ríchathaoir mhór bán 
agus Eisean a shuigh air, a theith an domhan agus an spéir óna 
aghaidh. Agus níor aimsíodh aon áit dóibh. 12 Agus chonaic mé na 
marbh, beag agus mór, ag seasamh os comhair Dé, agus osclaíodh 
leabhair. Agus osclaíodh leabhar eile, is é sin Leabhar na 
Beatha. Agus breithníodh na mairbh de réir a gcuid saothair, leis 
na rudaí a scríobhadh sna leabhair. 13 Thug an fharraige suas na 
mairbh a bhí ann, agus thug Bás agus Hades na mairbh a bhí iontu 
suas. Agus breithníodh iad, gach duine de réir a chuid 
saothair. 14 Ansin caitheadh Bás agus Hades isteach sa loch 
dóiteáin. Is é seo an dara bás. 15 Agus caitheadh duine ar bith nach 
bhfuil scríofa i Leabhar na Beatha isteach sa loch tine (Revelation 
20: 7-8, 11-15). 

An Leabhar Léiríonn Revelation go mbeidh céim níos déanaí a thagann i 
ndiaidh réimeas míle bliain agus tar éis an dara bás: 

1 Chonaic mé spéir nua agus cré nua anois, don chéad neamh agus 
an chéad domhan imithe ar lár. Chomh maith leis sin ní raibh aon 
mhuir ann. 2 Ansin chonaic mé féin, John, an chathair naofa, 
Iarúsailéim Nua, ag teacht anuas ó neamh ó Dhia, a ullmhaíodh 
mar bhrídeog adorned dá fear céile. 3 Agus chuala mé glór ard ón 



31 
 

bhflaitheas ag rá, “ Féuch, tá tabernacle Dé le fir, agus beidh sé 
ina chónaí leo, agus is iad a mhuintir. Beidh Dia é féin leo agus 
beidh siad ina nDia. 4 Agus scriosfaidh Dia gach clib as a súile; ní 
bheidh aon bhás, ná brón ann, ná caoineadh. Ní bheidh aon phian 
níos mó ann, mar gur bhásaigh na sean-rudaí. ” (Revelation 21: 1-
4) 

1 Agus thaispeáin sé domsa abhann glan uisce, a bhí soiléir mar 
chriostal, ag dul ar aghaidh ó ríchathaoir Dé agus an Uain. 2 I lár a 
sráide, agus ar an dá thaobh den abhainn, bhí crann na beatha, a 
rug dhá thoradh déag air, gach toradh a thug gach crann gach 
mí. Bhí duilleoga an chrainn le haghaidh leighis na náisiún. 3 Agus 
ní bheidh aon mhallacht níos mó ann, ach beidh ríchathaoir Dé 
agus an Uain ann, agus beidh a sheirbhísigh ag freastal 
air. 4 Feicfidh siad a aghaidh, agus beidh a ainm ar a n-aghaidh. 5 Ní 
bheidh aon oíche ann: Ní theastaíonn aon lampa uathu ná solas 
na gréine, mar tugann an Tiarna Dia solas dóibh. Agus tiocfaidh 
siad i réim go deo. (Léiriú 22: 1-5) 

Tabhair faoi deara go gcuimsíonn an réimeas seo, atá tar éis na mílte 
bliain, seirbhísigh Dé agus go maireann sé go deo. Fágfaidh an Chathair 
Naofa, a ullmhaíodh ar neamh, neamh agus tiocfaidh sí síos go dtí an 
domhan. Is é seo tús na céime deiridh de Chothú Dé.   Tráth NÍL PÁIRT 
NÍOS MÓ NÓ AGHAIDH! 

Tabharfaidh an meek an talamh (Matha 5: 5) agus gach rud (Léiriú 21: 
7). Beidh an domhan, lena n-áirítear an Chathair Naofa a bheidh air, níos 
fearr mar go gcuirfear bealaí Dé i bhfeidhm. A thuiscint : 

7 Ó tharla go bhfuil a rialtas agus suaimhneas t anseo ní bheidh 
deireadh leis (Íseáia 9: 7). 

Is léir go mbeidh a fás i ndiaidh na céime deiridh den K Tá ingdom Dé tús 
curtha le gach a obey rialtas Dé . 

Is tréimhse iontach glórmhar a bheidh ann: 

9 Ach mar atá scríofa: “ Ní fhaca an tsúil, ná ní chuala an 
chluas, níor tháinig sé isteach i gcroílár an fhir Na rudaí a 
d'ullmhaigh Dia dóibh siúd a bhfuil grá aige dó. " 10 Tá Ach Dia fios 
iad a chur chugainn trí chuid Spiorad ( 1 Corantaigh 2: 9-10 ). 
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Is am grá, áthais, agus compord síoraí é. Beidh sé ina am 
iontach! Déanfaidh Ríocht Dé atreorú iontach níos fearr. Nach mian leat 
do chuid a bheith ann? 

5. Mhúin foinsí taobh amuigh den Tiomna Nua Ríocht Dé 
Ar shíl Ollúna Críost go raibh siad ceaptha soiscéal Ríocht liteartha Dé a 
seanmóireacht? 
Is féidir. 
Blianta ó shin, i léacht a thug an tOllamh Bart Ehrman de chuid Ollscoil 
Carolina Thuaidh , sé arís agus arís eile , agus i gceart, béim a chur murab 
ionann agus an chuid is mó professing Críostaithe lá atá inniu 
ann, Íosa agus a leanúna go luath proc laimed Ríocht Dé. Cé Dr Ehrman 
ar difriúil tuiscint iomlán na Críostaíochta go mór ó sin de na Eaglais 
Leanúnach Dé , ba mhaith linn aontú go bhfuil an soiscéal an ríocht a Íosa 
é féin proclaimed agus a leanúna chreid i . Aontaímid freisin gur mhaígh 
go leor Críostaithe inniu nach dtuigeann siad sin. 

An Scríbhneoireacht & Seanmóir Iar-Nua Iarchoimeádta is Sine 
Ba chuid shuntasach den rud a maítear mar “ an tseanmóir 
Chríostaíoch iomlán is sine a mhair ” ( Holmon MW Críostaí Ársa. Na 
hAithreacha Apostolic: Téacsanna na Gréige agus Aistriúcháin Bhéarla, 2ú 
eagrán. Baker Books, Grand Rapids, 2004 , lch 102 ). Seo Ársa Christian 
tSeanmóir Tá na ráitis mar gheall air : 

5: 5 Ina theannta sin, tá a fhios agat, deartháireacha, go bhfuil ár 
bhfanacht i saol an fheoil neamhshuntasach agus neamhbhuan, 
ach tá gealltanas Chríost go hiontach: iontach sa ríocht agus sa 
saol atá le teacht. 

Léiríonn an ráiteas thuas nach bhfuil an ríocht anois, ach go dtiocfaidh sí 
agus go mbeidh sí síoraí. Ina theannta sin, deir an seanmóir seo: 

6: 9 Anois, más rud é nach bhfuil fiú na bhfear fírinneach sin acu seo 
in ann a gcuid leanaí a shábháil, trína ngnímh fhíoracha féin, cad é 
an dearbhú atá againn maidir le teacht isteach i ríocht Dé má 
theipeann orainn ár bhaisteadh a choinneáil glan agus gan 
teip? Nó cé hé a bheidh mar abhcóide, mura bhfuarthas amach 
go bhfuil oibreacha naofa agus cearta againn? 9: 6 Dá bhrí sin grá 
dúinn dá chéile, go bhféadfaimis uile dul isteach i ríocht Dé. 11: 7 Dá 
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bhrí sin, má tá a fhios againn cad atá ceart i radharc Dé, rachaimid 
isteach ina ríocht agus gheobhaidh muid na gealltanais “ nár 
chuala an chluas ná an tsúil le feiceáil ná le croí an duine 
samhlaithe. ” 

12: 1 Fanfaidh muid, mar sin uair an chloig in aghaidh na huaire le 
haghaidh ríocht Dé i ngrá agus i bhfíréantacht, ós rud é nach eol 
dúinn lá Dé le feiceáil. 12: 6 a deir sé, tiocfaidh ríocht mo Athair. 

Taispeánann na ráitis thuas go bhfuil gá le grá trí mhaireachtáil chuí, nach 
bhfuil muid fós ag dul isteach i dTeagna Dé, agus go dtarlaíonn sé tar éis 
lá láithris Dé - is é sin tar éis do Íosa filleadh arís. Tá sé i s ríocht an Athar 
agus t nach bhfuil sé ríocht díreach Íosa. 

Is intere Sting go bhfuil an tseanmóir is sine cosúil Críostaí Múineann go 
bhfuil cead Dia go mairfidh an K céanna ingdom Dé go raibh an 
Nua Múineann Tiomna agus an Eaglais Leanúnach Dé Múineann anois (is 
féidir go bhféadfadh sé a bheith ó iarbhír C hurch de G od , ach cuireann 
m'eolas teoranta ar an nGréigis teorainn le mo chumas dearbhú níos 
daingne a dhéanamh) . 

Ceannairí Eaglais an Dara hAois agus Soiscéal na Ríochta 
Ba chóir a thabhairt faoi deara i dtús 2 ú haois go Papias , hearer 
de John agus cara de Polycarp agus a mheastar a bheith ina naomh 
ag Caitlicigh Rómhánacha , mhúin an millennial ríocht. Thaifead Eusebius 
gur mhúin Papias : 

... beidh mílaois ann tar éis an aiséirí ó na mairbh, nuair a 
bhunófar réimeas pearsanta Chríost ar an domhan seo . (Blianta 
de Phapias, VI. Féach freisin Eusebius, Stair na hEaglaise, Leabhar 
3, XXXIX, 12) 

Papias múinte go seo a bheadh a bheith ina am an raidhse mór: 

Ar an gcaoi chéanna, dúirt sé go dtabharfadh grán cruithneachta 
deich gcinn 

míle cluasa, agus go mbeadh deich míle grán ag gach cluas, agus 
go dtabharfadh gach grán deich bpunt de phlúr glan, glan, 
fíneáil; agus go dtáirgeodh úlla, agus síolta, agus féar i 
gcionmhaireachtaí comhchosúla; agus go mbeadh na hainmhithe 
go léir, a bheas ag beathú ach amháin ar léiriúcháin an domhain, 
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éirithe síochánta agus comhchuí, agus go mbeadh siad faoi réir ag 
an duine. “ [Is é Papias, fear ársa, a bhí mar fhear de John agus 
cara Polycarp, an ceathrú cuid dá leabhair; le haghaidh cúig 
leabhar a rinne sé ...] (Blianta de Phapias, IV) 

Deir an Litir Iar-Nua-Tiomna chuig na Corantaigh : 

42: 1-3 Fuair na hAspal an Soiscéal dúinn ón Tiarna Íosa 
Críost; Cuireadh Íosa Críost amach ó Dhia. Mar sin, is as Dia do 
Chríost, agus is as Críost iad na hAspal. Dá bhrí sin tháinig an dá 
cheann ar uacht Dé san ord ceaptha. Dá bhrí sin fuair siad 
muirear, agus tar éis a bheith cinnte go hiomlán trí aiséirí ár 
dTiarna Íosa Críost agus dearbhaithe i bhfocal Dé le dearbhú 
iomlán an Spioraid Naoimh, chuaigh siad amach leis an dtuairisc 
shoiléir gur chóir go dtiocfadh rím Dé. 

Bhí Polycarp Smyrna ina cheannaire luath-Chríostaí, a bhí ina dheisceabal 
de John, an ceann deireanach de na haspail bhunaidh go 
d . Polycarp c. 120-135 AD múinte : 

Is beannaithe iad na daoine bochta, agus iad siúd a ndéantar 
géarleanúint orthu ar mhaithe le fírinne, mar is é ríocht Dé 
iad . (Polycarp. Litir chuig na Filipigh, Caibidil II. Ó Aithreacha 
Ante-Nicene, Imleabhar 1 mar eagarthóireacht ag Alexander 
Roberts & James Don aldson. Eagrán Meiriceánach, 1885) 

Is eol dúinn, ansin, “ nach bhfuil Dia ag magadh, ” ba cheart dúinn 
siúl ar fiú a aithne agus a ghlóir ... Mar is maith gur chóir iad a 
ghearradh amach as na cnuasaigh atá ar domhan, ós rud 
é “go dtéann gach lust i gcoinne an spiorad; “ Agus “ ní 
dhéanfaidh gínéalaithe, ná ní dhéanfaidh siad mí-úsáid, ná daoine 
a dhéanann mí-úsáid astu féin le cine daonna ríocht Dé a 
oidhreacht, ” ná iad siúd a dhéanann rudaí neamhréireach agus 
neamhchlaonta . ( ibid , Caibidil V) 

Lig dúinn ansin freastal air i eagla, agus le gach urraim, fiú mar a 
d'ordaigh sé féin dúinn, agus mar na haspail a chuir an Soiscéal in 
iúl dúinn, agus na fáithe a d'fhógair teacht an Tiarna roimh 
ré . (ibid, Caibidil VI) 

Mar a chéile le daoine eile sa Tiomna Nua, mhúin Polycarp go 
bhfaigheadh na fírinne , ní na scoradóirí, Gné Dé. 
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Deineadh éileamh freisin go raibh an méid seo a leanas múinte ag 
Polycarp: 

Agus ar an sabóid seo a leanas a dúirt sé; 'Éist le mo mhisneach, le 
páistí dílse Dé. Ghlaoigh mé ort nuair a bhí na heaspaig i láthair, 
agus anois arís tugaim duit go léir siúl go diongbháilte agus go 
fiúntach ar bhealach an Tiarna ... Bí ag faire ort, agus arís Bí 
ullamh, Ná bí ag meabhrú do chroí, an ceann nua maidir le grá 
amháin i dtreo duine eile, is léir go bhfuil sé ag teacht go tobann 
le tintreach gasta, leis an mbreithiúnas mór le tine, leis an saol 
síoraí, a ríocht bháis. Agus is eol duit, nuair a lorgaíonn tú na 
Scrioptúir spreagtha, gach rud ar bith a mhúintear i nDia, agus tú 
ag greanadh le peann an Spioraid Naoimh ar bhur gcroí, go 
bhféadfadh na haithne a bheith dosháraithe ort. Life of Polycarp, 
Caibidil 24. JB Lightfoot, The Aithreacha 
Apostolic, Imleabhar 3.2, 1889, lgh. 488-506) 

Melito as Sardis , a bhí ina cheannaire ar Eaglais Dé , c. 170 AD, múinte: 

Go deimhin, eisíodh an dlí sa soiscéal - an sean sa nua, ag teacht 
amach le chéile ó Shion agus Iarúsailéim; agus an t-aithne a 
eisíodh i ngrásta, agus an cineál sa táirge críochnaithe, agus an t-
uan sa Mhac, agus na caoirigh i bhfear, agus an fear i nDia ... 

Ach rinneadh an soiscéal mar mhíniú ar an dlí agus ar an dlí 

comhlíonadh, agus tháinig an séipéal chun bheith ina stór fírinne 
... 

Is é seo an té a thug dúinn saoirse ó shaoirseacht, ón dorchadas 
go solas, ó bhás go saol, ó dhírigh isteach i ríocht shíoraí . (Melito 
aithisc Ar an Cháisc na nGiúdach Verses 7,40,.. 68. Aistriúchán ó 
Kerux: An Journal of Ar Líne Diagacht . Http: //www.kerux .com / 
doiciméid / KeruxV4N1A1.asp) 

Dá bhrí sin, is eol gurb í Ríocht Dé rud éigin síoraí, agus ní hamháin 
an Eaglais Chríostaí nó Chaitliceach atá ann faoi láthair agus áiríodh léi dlí 
Dé. 

Le scríbhneoireacht eile ó lár an dara haois déanach spreagtar daoine 
chun breathnú ar an ríocht: 
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Dá bhrí sin, ná scaoileann duine ar bith leat níos mó ná ní 
fhéachann tú siar, ach téigh go fonnmhar chuig Soiscéal Ríocht 
Dé . (Rómhán Rómhánach. Aitheantas, Leabhar X, Caibidil XLV. 
Sliocht as Aithreacha Ante-Nicene, Imleabhar 8. Curtha in eagar 
ag Alexander Roberts & James Do naldson. American Edition, 
1886 ) 

Ina theannta sin, cé gur léir nach raibh sé scríofa ag ceann amháin sa fíor-
eaglais, úsáideann an scríbhneoireacht lár an dara haois dar teideal The 
Shepherd of Hermas san aistriúchán le Roberts & Donaldson an 
abairt “ ríocht Dé ” ceithre huaire déag. 

Bhí a fhios ag Fíor- Chríostaithe , agus fiú amháin ag déanamh a gcreasa 
ar Chríost , go raibh rud éigin faoi Choinne Dé sa dara haois. 

Thuig fiú an naomhchreidmheach Caitliceach agus Oirthear Irenaeus go 
gcuirfeadh Críostaithe isteach i dTeagna Dé tar éis na haisirithe. Tabhair 
faoi deara cad a scríobh sé, c. 180 AD : 

I gcás mar sin tá staid na ndaoine a chreid, ós rud é go gcloíonn 
siad go leanúnach leis an Spiorad Naomh, a thug Eisean dó i 
mbaisteadh, agus go gcoinníonn an glacadóir é, má shiúlann sé i 
bhfírinne agus i bhfírinneacht agus i bhfíréantacht agus 
seasmhacht othar. Chun an anam seo tá aiséirí iontu a 
chreideann, an corp a fhaigheann an anam arís, agus leis, trí 
chumhacht an Spioraid Naoimh, á thógáil suas agus ag dul isteach 
i ríocht Dé . Irenaeus, St. CO, 1920). 

Theophilus of Antioch múinte: 

Luaigh mé a mhaitheas; má ghlaoim air, is é a ghlóir a lua ach… Dá 
ndéanfadh sé bás dó ón tús, dhéanfadh sé Dia dó. … Ní raibh, 
ansin, bás a fháil ná mar a rinne sé fós marfach, ach, mar atá ráite 
againn thuas, atá in ann an dá rud a dhéanamh; ionas gur chóir 
dó a fháil mar luach saothair ó neamhbhásmhaireachta dó, agus 
gur cheart dó a bheith ina Dhia, dá nglacfadh sé le rudaí 
neamhbhásmhaireachta, agus go gcoinneodh sé aithne 
Dé . (Theophilus, To Autolycus, 1: 3, 2:27) 

Scríobh an naomh Caitliceach, Hippolytus, go luath sa tríú haois: 
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Agus gheobhaidh tú ríocht na bhflaitheas, a raibh aithne agat ar 
an Rí Celestial, fad a bhí tú i do chónaí sa saol seo. Agus beidh tú i 
do chompánach de chuid an Deity, agus comh-oidhre le Críost, 
gan a bheith sclábhaithe le liúis ná le hainmhithe a thuilleadh , 
agus níor cailleadh arís tú le galair. Chun tú a bheith ina Dhia : 
mar a d'fhulaing tú agus tú i do fhear, thug sé duitse, toisc go 
raibh tú as múnla mortal, ach is cuma cad é atá ag teacht le Dia, 
gheall na Dia seo go gcuirfidh tú ort, mar gheall ort gur 
deimhníodh iad, agus go dtéann siad i doimhin le 
neamhbhásmhaireacht . ( Hippolytus. Bréagnú gach 
Heresies , Leabhar X, Caibidil ter 30 ) 

Is é an sprioc atá ann do dhaoine ná a dhealú i Ríocht Dé atá le teacht. 

Fadhbanna sa Dara agus sa Tríú haois 
In ainneoin a nglactha go forleathan, i rith an dara haois, 
d' ardaigh ceannaire apostate frith-dlí darb 
ainm Marcion . Mhúin Marcion i gcoinne dhlí Dé , an tSabóid, agus 
an cleachta liteartha Dé. Cé gur sháraigh Polycarp é agus daoine eile, bhí 
teagmháil aige le hEaglais na Róimhe le tamall fada agus ba chosúil go 
raibh tionchar aige air . 

Sa dara agus sa tríú haois, bhí allegorists ag éirí mar bhunaigh i Alexandria 
(an Éigipt). Man y allegorists i gcoinne an fhoirceadal an ríocht atá le 
teacht. Tabhair faoi deara an tuairisc faoi chuid de na daoine sin : 

Rugadh Dionysius ó theaghlach págánach uasal agus saibhir i 
Alexandria, agus fuair sé oideachas ina bhfealsúnacht. D’fhág sé 
na scoileanna págánacha chun bheith ina dhalta de Origen, ar 
éirigh leis i gceannas ar scoil chatagóireach Alexandria…  

Bhí Clement, Origen agus an scoil Gnostic ag déanamh truaillithe 
ar fhoirceadal na n-oraclacha naofa trína gcuid léirmhínithe 
gruama agus maorgacha… fuair siad ainm “ Allegorists orthu 
féin. "Rinne Nepos comhraic phoiblí leis na hAilcighigh, agus dúirt 
sé go mbeidh réimeas Chríost ar an talamh…  

Rinne Dionysius díospóid le lucht leanúna Nepos, agus leis an 
gcuntas a rinne sé… “an oiread sin rudaí mar atá anois i 
ríocht Dé. “ Is é seo an chéad lua ar ríocht Dé atá ann i staid 
reatha na n-eaglaisí… 
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Rinne Nepos aisíocaíocht ar a n-earráidí, ag taispeáint nach 
réalaíoch é ríocht na bhflaitheas, ach an bhfuil ríocht liteartha ár 
dTiarna sa aiséirí leis an saol síoraí ... 

Mar sin de, ceapadh agus tugadh an smaoineamh faoin ríocht i 
staid reatha na rudaí agus tugadh amach é i scoil Gnostic na 
nÉilitheoirí san Éigipt, AD 200 go 250, céad bliain sula bhféachfaí 
ar easpaig na himpireachta mar áititheoirí na ríchathaithe … 

Clement cumadh an smaoineamh ar ríocht Dé mar stát de eolas 
meabhrach fíor ar Dhia. Leagann Origen amach é mar bhrí 
spioradálta atá folaithe i ngnáthlitir na Scrioptúir . (Barda, Henry 
Dana. Soiscéal na Ríochta: Ríocht Ní hé seo an Domhain; Ní sa 
Domhan seo; Ach le Come in the Heavenly Country, an Aiséirí ó 
na Marbh agus Athshlánú All Things. Arna fhoilsiú ag Claxton, 
Remsen & Haffelfinger, 1870 , lgh. 124-125)  

Mar sin, cé gur mhúin an tEaspag Nepos Soiscéal Ríocht Dé , rinne na 
hailléalaithe iarracht tuiscint bhréagach, nach raibh chomh liteartha, a 
dhéanamh air. Rinne an tEaspag Apollinaris as 
Hierapolis iarracht freisin earráidí na n-ailltitheoirí a throid faoin am 
céanna. Sheas na daoine sin a bhí go fírinneach in Eaglais Dé le fírinne 
Ríocht liteartha Dé ar fud na staire. 

D'fhoghlaim Herbert W. Armstrong Soiscéal na Ríochta, Plus 
Sa 20 ú haois, an maireann Herbert W. Armstrong Scríobh: 

Toisc gur dhiúltaigh siad soiscéal Chríost . . . , b'éigean don 
domhan rud éigin eile a chur ina áit. Bhí orthu góchumadh a 
chumadh ! Mar sin chuala muid ríocht Dé a labhraítear go díreach 
mar ardchruinneas - meon deas i gcroíthe an duine - ag laghdú é 
go neamhfhoirmiúil, neamhrialta! Chuir daoine eile in iúl 
go mícheart gurb é an “ CHURCH ” an ríocht . . . Bhí a fhios ag an 
fáidh Daniel, a bhí ina chónaí 600 bliain roimh Chríost, go raibh 
ríocht Dé fíor-ríocht - rialú rialtais 

DAOINE liteartha ar an domhan . . . 

Anseo. . . Is é míniú Dé ar cad is RÍOCHT NA DÓ ann: “ Agus i 
laethanta na ríthe seo ... ” - tá tú ag labhairt anseo ar na deich 
mbarr, cuid d'iarann agus cuid de chré sobhriste. Tá sé seo, tríd 
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an tuar le Daniel 7, agus le Revelation 13 agus 17 a nascadh, ag 
tagairt do STÁIT AONTAITHE NA hEORPA atá anois ag 
teacht . . . os comhair do chuid súl! Déanann Revelation 17:12 
mionshonraí go mbeidh sé ina aontas ar TEN KINGS NÓ 
KINGDOMS a dhéanfaidh (Rev. 17: 8) an sean-EMPIRE 
Rómhánach a athmhúnlú . . . 

Nuair a thagann Críost, tá sé ag teacht mar KING na ríthe, ag rialú 
an domhain ar fad (Rev. 19: 11-16); agus A RÍOMHAIRE - RÍOCHT 
NA DÍ - a dúirt Daniel, is é atá i gceist leis na ríochtaí domhanda 
seo go léir a thapú. Deir Nochtadh 11:15 sna focail seo: “ Is iad 
ríthe an tsaoil seo ná RÍOCHT ÁR Tiarna, AGUS A CHRÍOSTAÍ: agus 
tiocfaidh sé i réim go deo ” ! Is é seo RÍOCHT Dé. Is é CRÍOCH na 
rialtas reatha - tá, agus fiú na Stáit Aontaithe agus náisiúin na 
Breataine. Beidh siad ansin ina ríochtaí - RIALACHÁIN - an Tiarna 
Íosa Críost, ansin KING ríthe ar fud an domhain ar fad. Fágann sé 
sin go bhfuil RÍOCHT litriúil i RÍOCHT NA DÍ. Fiú amháin mar a bhí 
Impireacht Chaldean ina RÍOCHT - fiú mar a bhí an Impireacht 
Rómhánach ina RÍOCHT - is rialtas é RÍOCHT NA DÓ. Tá sé chun 
RIALTAS NA NÁISIÚNTA ar fud an domhain a ghlacadh ar 
láimh. Ba é Íosa Críost an BORN a bheith ina KING - RULER! . . . 

Tá Íosa Críost, a shiúil thar chnoic agus ghleannta na Talamh 
Naofa agus shráideanna Iarúsailéim níos mó ná 1,900 bliain ó shin 
ag teacht arís. Dúirt sé go dtiocfadh sé arís. Tar éis é a chéasadh, 
d'ardaigh Dia é ó na mairbh tar éis trí lá agus trí oíche (Matt. 
12:40; Gníomhartha 2:32; I Cor. 15: 3-4). Chuaigh sé suas go dtí 
Throne Dé. Ceanncheathrú Rialtas na Cruinne (Achtanna 1: 9-11; 
Heb. 1: 3; 8: 1; 10:12; Rev. 3:21). 

Is é “ uasal ” an pharabal é, a chuaigh go dtí an Ríchathaoir 

Dia - an “ tír i bhfad ” - le bheith corónaithe mar Rí na ríthe thar 
na náisiúin go léir, agus ansin filleadh ar an talamh (Lúcás 19: 12-
27). 

Arís, tá sé ar neamh go dtí “ tráthanna aisíocaíochta gach 
rud ” (Achtanna 3: 19-21). Aiseag ciallaíonn athchóiriú do stát iar 
nó riocht. Sa chás seo, athbhunú rialtas Dé ar domhan, agus dá 
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bhrí sin, athbhunú na síochána domhanda, agus coinníollacha na 
hópópach. 

Beidh suaitheadh an domhain i láthair, cogaí agus conspóidí ag 
dul i méid, ag dul i léig i dtrioblóid dhomhanda chomh mór sin, 
mura ndéanfadh Dia idirghabháil, nach ndéanfaí aon flesh daonna 
a shábháil beo (Matt. 24:22). Ag deireadh an ama nuair a 
chuirfeadh moill an saol ar fad as an bpláinéad seo, tiocfaidh Íosa 
Críost ar ais. An uair seo tá sé ag teacht mar Dhia diaga. Tá sé ag 
teacht i gcumhacht agus ghlóir uile an Chruthaitheora 
rialúcháin. (Matt. 24:30; 25:31.) Tá sé ag teacht mar “ Rí na ríthe, 
agus Tiarna na dTiarnaí ” (Rev. 19:16), chun oll-rialtas domhanda 
a bhunú agus chun rialú a dhéanamh ar gach náisiún “ le slat 
iarainn ” (Rev. 19:15; 12: 5) . . . 

Críost gan fáilte rompu? 

Ach an dtreiseoidh an chine daonna an-áthas air, agus 
an gcuirfidh sé fáilte roimh éiginnteacht agus díograis - bíodh 
sé fiú eaglaisí na Críostaíochta traidisiúnta? 

Ní bheidh siad! Creideann siad, mar gur mheall airí bréagacha 
Satan (II Cor. 11: 13-15) iad, gurb é an Antichrist é. Beidh na 
heaglaisí agus na náisiúin feargach ag teacht dó (Rev. 11:15 le 
11:18), agus déanfaidh na fórsaí míleata iarracht i ndáiríre é a 
chomhrac chun é a scriosadh (Rev. 17:14)! 

Beidh na náisiúin ag gabháil do chath dhreapadóireachta an 
Chéad Chogadh Domhanda atá le teacht, agus an chath i 
Iarúsailéim (Sé. 14: 1-2) agus ansin tiocfaidh Críost ar ais. Go 
cumhacht osnádúrtha beidh sé " comhrac in aghaidh na 
náisiúin " go troid ina choinne (véarsa 3). Déanfaidh sé iad a 
defeat go hiomlán (Rev. 17:14)! “ Seasfaidh a chosa an lá sin ar 
shliabh na Olóige, ” achar an-ghearr soir ó Iarúsailéim (Zí. 14: 
4). (Armstrong HW. Mystery of the Ages, 1984) 

Dearbhaíonn an Bíobla go bhfillfidh Íosa agus go mbuafaidh sé, ach beidh 
go leor acu ag troid ina choinne (Revelation 19:19). M aon éileamh Beidh 
(bunaithe ar mis a thuiscint na tuar Bhíobla, ach go páirteach mar gheall 
ar prophets bréagach agus mystics) gur leis an ceann comhairimh é Íosa 
an Antichrist deiridh ! 
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Seo a leanas freisin ó Herbert Armstrong : 

Fíor-reiligiún - Fírinne Dé a bhfuil cumhacht aici le grá Dé a 
chuireann an Spiorad Naomh ar fáil ... JOY UNACEAKLE ó Dhia 
agus Íosa Críost a bheith ar eolas agat - a fhírinne a fhíorú - agus 
an teas a thugann Dia Dé! 

Is iad theagasc fíor-Eaglais Dé ach iad siúd a bhaineann 
le “ maireachtáil le gach focal ” den Bhíobla Naofa ... 

Beidh Fir cas as an mbealach ar " a fháil " chun an mbealach 
ar " thabhairt " ar bhealach --God ar an ghrá. 

Beidh SÍOCHAÍOCHT NUA ag greim ar an domhan anois! (ibid) 

Is é an Diabhaltas Nua Ríocht Dé. Is cuid mhór é an t-éileamh go bhfuil an 
sibhialtacht nua le teacht agus le bheith bunaithe ar ghrá, mar a bhfuil 
fíor-shoiscéal an ríocht a mhúin Íosa agus a chuid daoine . T Tá hata rud 
éigin go bhfuil muid sa Eaglais Leanúnach Dé seanmóir . 

Thuig Herbert Armstrong go raibh Íosa ag múineadh gur dhiúltaigh 
an tsochaí dhaonna, fiú nuair a mheasann sé gur mhaith leis, géilleadh 
don ' bhealach ' beatha, an bealach grá. Beagnach cosúil aon duine a 
thuiscint i gceart ar an signi fi cance ar an méid a bhí Íosa teagaisc. 

Is cuid den Soiscéal é an tslánaithe trí Íosa 

Anois roinnt a bhfuil a léamh an Wonder i bhfad is dócha mar gheall ar 
Íosa ' bás agus ról i slánú. Is é sin, cuid den soiscéal a scríobh an Tiomna 
Nua agus Herbert W. Armstrong faoi. 

An Taispeánann Tiomna Nua an soiscéal measc s salvation trí Íosa : 

16 Óir nach bhfuil náire orm as soiscéal Chríost, mar is í cumhacht 
Dé an tslánaithe do gach duine a chreideann, as an nGiúdach ar 
dtús agus as an nGréigis ar dtús (Rómhánaigh 1:16). 

4 Dá bhrí sin chuaigh na daoine a bhí scaipthe i ngach áit ag 
seanmóireacht 

an focal. 5 Ansin chuaigh Philip síos go cathair Samaria agus chuir 
sé Críost orthu. … 12 Ach nuair a chreid siad Philip agus é ag preas 
na rudaí a bhain le ríocht Dé agus ainm Íosa Críost, baisteadh fir 
agus mná araon. … 25 Mar sin nuair a thug siad fianaise agus preas 
focal an Tiarna, d'fhill siad ar Iarúsailéim, ag seanmóireacht ar an 
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soiscéal i go leor sráidbhailte de na Samáraigh. 26 Anois labhair 
aingeal an Tiarna le Philip … 40 Fuarthas Philip ag Azotus. Agus é ag 
dul tríd, bhí sé ag seanmóir sna cathracha go léir go dtáinig sé go 
Caesarea . (Na hAchtanna 8: 4,5,12,25,26 , 40) 

18 chuir sé Íosa agus an t-aiséirí i láthair dóibh . (Achtanna 17:18) 

30 Ansin chaith Pól dhá bhliain ar fad ina theach féin ar cíos, agus 
fuair sé gach duine a tháinig chuige, 31 ag preasáil ríocht Dé agus ag 
múineadh na rudaí a bhaineann leis an Tiarna Íosa Críost go 
muiníneach, gan aon duine a thoirmeasc air . (Na hAchtanna 28: 
30-31) 

Ú Fógra ag an preaching áireamh Íosa AGUS an ríocht. Faraor, is minic a 
bhíonn tuiscint cheart ar Soiscéal Ríocht Dé ag dul ó theagasc na n-
eaglaisí Greco-Roman . 

I ndáiríre, chun cabhrú linn a bheith mar chuid den ríocht sin, thug Dia grá 
don duine an oiread sin gur chuir sé Íosa chun báis dúinn (Eoin 3: 16-
17) agus sábhálann sé dúinn trína ghrásta (Eifisigh 2: 8) . Agus is cuid den 
dea-scéala é sin (hAchtanna 20:24). 

Is é Soiscéal na Ríochta Cad is Riachtanas an Domhain, Ach ... 
Is spriocanna fiúntacha iad obair ar son na síochána (Matha 5: 9) agus ag 
déanamh maith (cf. Galatiaid 6:10). Ye t , domhan go leor ceannairí, lena 
n-áirítear na cinn creidimh , creidim go mbeidh sé comhar daonna 
idirnáisiúnta a thabharfaidh pea ce agus rathúnas, agus ní ar an K ingdom 
Dé. Agus cé go mbeidh siad go bhfuil roinnt rath ama , tá siad ní hamháin 
nach n-éireoidh, cuid de go mbeidh a n-iarrachtaí an duine a thabhairt ar 
deireadh thiar Cruinne phláinéid go dtí an pointe go mbeadh sé a 
dhéanamh saol neamh-inbhuanaithe mura Íosa ar ais a bhunú a 
ríochta. Daoine ag socrú an domhain gan Dia Is vain agus soiscéal 
bréagach (Salm 127: 1) .   

Go leor ar fud an domhain ag iarraidh a chur le chéile plean leath-
creidimh idirnáisiúnta Babylonian a chur in ord ar domhan nua sa 
21 ú haois. Is rud é seo a shéan an Eaglais Leanúnach Dé ó bunaíodh í agus 
tá sé beartaithe aici leanúint ar aghaidh ag séanadh. Ós rud é gur chuir an 
Satan brú ar Eve titim ar leagan dá shoiscéal beagnach 6000 bliain ó shin 
(Genesis 3), chreid a lán daoine go bhfuil a fhios acu níos fearr ná Dia cad 
a dhéanfaidh iad agus an domhan níos fearr. 
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Dar leis an mBíobla, tógfaidh sé teaglaim de cheannaire míleata san 
Eoraip (ar a dtugtar Rí an Tuaiscirt , ar a dtugtar Beast an Nochtadh 13: 1-
10 ) chomh maith le ceannaire reiligiúnach (ar a dtugtar an fáidh 
bréagach, ar a dtugtar THE Antichrist deiridh agus Beast dhá adharc an 
Nochtadh 13: 11-17) ón gcathair seacht gcnoc (Revelation 17: 9,18) 
chun ordú domhanda ' Babylonian ' (Revelation 17 & 18) a thabhairt 
isteach . Cé go mór chine daonna an tuairisceán Chríost agus bunú a 
ríocht, ní bheidh go leor ar fud an domhain aird a thabhairt ar an 
teachtaireacht seo san 21 ú haois - leanfaidh siad ar aghaidh chun a 
chreidiúint leaganacha éagsúla de soiscéal bréagach Satan. Ach 
gheobhaidh an domhan finné. 

Athghairm gur mhúin Íosa: 

14 Agus tabharfar an soiscéal seo den ríocht ar fud an domhain mar 
fhinné do na náisiúin uile, agus ansin tiocfaidh an 
deireadh. (Matha 24:14) 

Tabhair faoi deara go sroichfidh soiscéal na ríochta an domhan mar 
fhinné, ansin tiocfaidh an deireadh. 

Tá roinnt cúiseanna leis seo. 

Ceann amháin is ea gur mian le Dia an domhan an fíor-shoiscéal a 
chloisteáil roimh thús an Ghlactha Mhóir (a thaispeántar le tosú i Matha 
24:21). Dá bhrí sin, is finné agus rabhadh é teachtaireacht an tsoiscéil (cf. 
Ezekiel 3; Amos 3: 7). Fágfaidh sé go mbeidh níos mó comhshó Gentile 
ann sula bhfillfidh Íosa (Rómhánaigh 11:25) agus go leor comhshó neamh-
Gentile (Rómhánaigh 9:27) sula dtagann Íosa ar ais. 

Is é ceann eile ná go mbeidh gist na teachtaireachta contrártha le tuairimí 
na Beast atá ag ardú , Rí na Tuaisceart , mar aon leis an Prophet Bréagach, 
an Antichrist deiridh . Gheall siad go bunúsach síocháin trí iarracht 
dhaonna, ach tiocfaidh deireadh léi (Matha 24:14) agus díothú (c. 1 
Teasalónach 5: 3). 

Mar gheall ar comharthaí agus wonders atá suite bhaineann leis leo (2 
Teasalónaigh 2: 9), an chuid is mó ar an domhan a bheidh cho o se chun a 
chreidiúint an bhréag (2 Teasalónaigh 2: 9-12) in ionad an teachtaireacht 
soiscéal. Mar gheall ar dhaoradh míchuí a dhéanamh ar Choinneáil 
Dheisceart na Dia ag na Caitlicigh Rómhánacha , ag Orthodox an Oirthir , 
ag Lutherans, agus ag daoine eile, maíonn go leor daoine gurb é an 
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soiscéal bréagach a bhaineann le Antichrist an teachtaireacht 
ó shoiscéal milis Dé. . 

Fógróidh an dílis Philadelphian Críostaí (Revelation 3: 7-13) soiscéal míle 
bliain na ríochta chomh maith le insint don domhan céard iad na 
ceannairí domhanda (lena n-áirítear an Beast and Propse Prophet). 

Tacóidh siad leis an domhan a rá leis an teachtaireacht 
go scriosfaidh an Beast , King of the North Power, in éineacht leis an False 
Prophet, an Antichrist deiridh , SAM (agus cuid dá gcomhghuaillithe) sa 
deireadh thiar , Ceanada, an Astráil, agus an Nua-Shéalainn (Daniel 
11:39) agus hata a mhilleadh go gairid ina dhiaidh sin scriosfaidh siad 
cónaidhm Araibis / Ioslamach (Daniel 11: 40-43), a fheidhmíonn mar 
ionstraimí deamhain (Revelation 16: 13-14) , agus ar deireadh thiar troid 
Íosa Críost ar a fhilleadh (Revelation 16:14; 19: 19-20). Beidh na dílis 
Philadelphians (Revelation 3: 7-13) ag fógairt go mbeidh an ríocht 
mhílaoise ag teacht go luath. Is dócha go gcruthódh sé seo go leor clúdach 
sna meáin agus go gcuideodh sé le comhlíonadh Mhatha 24:14. Tá muid 
i Eaglais Leanúnach Dé ag ullmhú litríochta (i dteangacha éagsúla), ag cur 
le láithreáin ghréasáin, agus ag glacadh céimeanna eile le hullmhú don 
'obair ghearr' (cf. Rómhánaigh 9:28) a thabharfaidh cinneadh Dé go 
Matha 24:14 curtha ar fáil go leordhóthanach mar fhinné don deireadh 
atá le teacht. 

T sé 'soiscéal bréagach' fógairt ceannairí domhanda (is dócha roinnt 
'nua' cineál ceannaire barr Eur ope chomh maith le 
gcontúirt pontiff a éileamh foirm de Catholicism ) ní mar sin - ní bheidh 
siad ag iarraidh an domhan a fhoghlaim cad iad a dhéanamh i ndáiríre 
(agus b'fhéidir nach gcreideann sé iad féin ar dtús, cf. Íseáia 10: 5-7). Is 
dócha go múinfidh siad féin agus / nó a lucht tacaíochta freisin go 
bréagach go mbeidh na dílis Philadelphians ag tabhairt 
faoi fhoirceadal antoisceach ( millenarianism ) a bhaineann le antichrist 
atá ag teacht. Cibé cáineadh a dhéanann siad féin agus / nó a lucht 
leanúna i leith dílseacht Philadelphian agus an Eaglais Leanúnach 
Dé spreagfaidh siad géarleanúint (Daniel 11: 29-35 ; Revelation 12: 13-
15). Tiocfaidh sé seo chun deiridh freisin - tús an Ghlactha Mhóir (Matha 
24:21; Daniel 11:39; cf. Matha 24: 14-15 ; Daniel 11:31) chomh maith le 
ham cosanta don dílis Philadelphia Críostaithe (Léiriú 3:10; 12: 14-16). 
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Déanfaidh an Beast agus Prophet Bréagach iarracht fórsa, dúmhál 
eacnamaíoch, comharthaí, iontais luí, dúnmharú, agus brúnna eile (Léiriú 
13: 10-17; 16:14; Daniel 7:25; 2 Theasalónach 2: 9-10) a bheith faoi 
smacht . Iarrfaidh Críostaithe: 

10 “ Cé chomh fada, a Thiarna, a naofa agus a fíor, go dtí go 
ndéanann tú breith ar ár bhfuil ar na daoine a chónaíonn ar an 
talamh? ” ( Léiriú 6:10 ) 

Ar fud na n-aoiseanna, smaoinigh muintir Dé, “ Cá fhad a bheidh sé go 
dtiocfaidh Íosa ar ais? ” 

Cé nach bhfuil a fhios againn an lá nó uair an chloig, táimid ag súil Íosa ar 
ais (agus Ríocht millennial Dé a bunaíodh ) sna 21 ú haois bunaithe ar go 
leor scrioptúir (eg Matthew 24: 4-34; Salm 90: 4; Hosea 6: 2: Lúcás 21: 7 -
36 ; Eabhraigh 1: 1-2; 4: 4,11; 2 Peter 3: 3-8; 1 Theasalónach 5: 4), cuid 
dár gcuid a fheicimid anois .  

Más rud é Íosa é nach idirghabháil a dhéanamh, ar fud an domhain 
w tinn a bheith annihilated ar fad saoil: 

21 Is ansin a bheidh an-bhrú, mar nár tharla ó thús an domhain go 
dtí an t-am seo, gan aon, ná riamh. 22 Agus murar ghiorraíodh na 
laethanta sin, ní shábháilfí aon fheoil; ach ar mhaithe leis na 
toghthóirí déanfar na laethanta sin a ghiorrú. (Matha 24: 21-22) 

29 Díreach tar éis dhoimhneacht na laethanta sin déanfar an ghrian 
a dhorchaigh, agus ní thabharfaidh an ghealach a solas; titeann na 
réaltaí as neamh, agus croithfear cumhachtaí na 
bhflaitheas. 30 Ansin taispeánfar comhartha Mhac an Duine ar 
neamh, agus ansin caoineoidh gach treo an domhain, agus 
feicfidh siad Mac an Duine ag teacht ar scamaill na bhflaitheas le 
cumhacht agus le glóir mór. 31 Agus cuirfidh sé a chuid aingeal le 
fuaim mhór trumpa, agus baileoidh sé a thoghadh ó na ceithre 
ghaoth le chéile, ó cheann ceann na bhflaitheas go ceann 
eile. (Matha 24: 29-31) 

Is é an rud atá ag teastáil ó dhomhan Dé. 

Ambasadóirí na Ríochta 
Cad é do ról sa Ríocht? 
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Ceart anois, má tá tú Críostaí fíor, tá tú a bheith ina ambasadóir chun 
é. Tabhair faoi deara cad a scríobh an tAspal Paul: 

20 Anois anois, is ambasadóirí sinn do Chríost, amhail is dá mba rud 
é go raibh Dia ag pléadáil trínd: go ndéanaimid impí ort ar son 
Chríost, go mbeimid réitithe le Dia. (2 Corantaigh 5:20) 

14 Seas dá bhrí sin, tar éis duit do choim a fhírinneáil le fírinne, tar 
éis duit cíchephláta na fírinne a chur, 15 agus do chosa a shodladh 
le hullmhú soiscéal na síochána; Thar aon rud eile, ag cur sciath an 
chreidimh a mbeidh tú ábalta gach dairtín tanaí a 
mhúchadh. 17 Agus glac clogad an tslánaithe, agus claíomh an 
Spioraid, is é sin focal Dé; 18 ag guí i gcónaí leis an urnaí agus an t-
ionadh go léir sa Spiorad, agus tú ag faire ar an gcríoch seo le 
gach buanseasmhacht agus le gach uile naomh - 19 agus domsa, go 
bhféadfainn an focal cainte sin a thabhairt dom, go bhféadfainn 
mo bhéal a oscailt go binn chun eolas a dhéanamh rúndiamhair 
an tsoiscéil, 20 is ambasadóir mé i slabhraí; gur féidir liom labhairt 
go dána ann, mar ba chóir dom labhairt. (Eifisigh 6: 14-20) 

Cad is ambasadóir ann? Tá an sainmhíniú seo a leanas ag Merriam-
Webster : 

1 : toscaire oifigiúil; go háirithe : gníomhaire taidhleoireachta den 
chéim is airde atá creidiúnaithe do rialtas eachtrach nó 
ceannasacht mar ionadaí cónaitheach a rialtais féin nó a rialtais 
féin nó ceannasachta nó a cheaptar do shannadh taidhleoireachta 
speisialta agus go minic go sealadach   

2 a : ionadaí údaraithe nó teachtaire   

Más Críostaí fíor thú, is toscaire oifigiúil thú, do Chríost! Tabhair faoi 
deara cad a scríobh an tAspal Peadar: 

9 Ach is glúin roghnaithe thú, sagart ríoga, náisiún naofa, a 
dhaoine speisialta féin, go bhféadfá moladh an fhir a d'iarr tú 
amach as an dorchadas a fhógairt ina solas iontach; 10 nach daoine 
iad uair amháin ach daoine Dé anois iad, nach bhfuair trócaire ach 
a bhfuil trócaire faighte acu anois. (1 Peadar 2: 9-10) 

Mar Chríostaithe, beidh muid le bheith mar chuid de náisiún naofa. 
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Cén náisiún atá naofa anois? 

Bhuel, is cinnte aon cheann de na kingdoms an domhain - ach tá siad go 
mbeidh sa deireadh thiar a bheith mar chuid de Chríost K ingdom 
(Revelation 11:15). Is náisiún Dé, a K ingdom atá naofa. 

Mar ambasadóirí, ní ghlacaimid de ghnáth le polaitíocht dhíreach náisiúin 
an domhain seo. Ach caithfimid saol beatha Dé a chaitheamh anois (féach 
freisin an leabhar saor in aisce atá ar fáil ag www.ccog.org dar 
teideal: Críostaithe: Ambasadóirí do Ríocht Dé, treoracha ón mBíobla ar 
chónaí mar Chríostaí ) . Trí sin a dhéanamh, foghlaimimid níos fearr cén 
fáth gur fearr bealaí Dé, ionas gur féidir linn ina ríocht a bheith ina ríthe 
agus sagairt agus a bheith i réim le Críost ar an talamh : 

5 Agus é a ghrá dúinn agus a nigh muid as ár bpeacaí ina fhuil 
féin, 6 agus a chuir ríthe agus sagairt orainn ar a Dhia agus ar a 
Athair, Eisean a bheith ina ghlóir agus ina tiarnas go deo agus go 
deo. Amen. (Nochtadh 1: 5-6) 

10 Agus rinne muid ríthe agus sagairt dár nDia; Agus tiocfaidh muid 
ar an talamh. (Nochtadh 5:10) 

Gné amháin eile den todhchaí a bheidh ann ná iad siúd atá marbhmhar a 
mhúineadh chun siúl ar bhealaí Dé: 

19 Oir tiocfaidh na daoine i Sion i Iarúsailéim; Ní chaithfeá níos 
mó. Beidh sé an-ghrámhar duit ag fuaim do chaoin; Nuair a 
chloiseann sé é, freagair sé duit. 20 Agus cé go dtugann an 
Tiarna duit Arán an chúlaithe agus uisce an chrá, Ach ní aistreofar 
do mhúinteoirí i gcúinne níos mó, Ach feicfidh do shúile do 
mhúinteoirí. 21 Cloisfidh do chluasa focal taobh thiar daoibh, ag 
rá, “ Is é seo an bealach, siúl isteach ann, ” Aon uair a chasann tú 
ar an lámh dheas Nó aon uair a chasann tú ar chlé. (Íseáia 30: 19-
21) 

W Hile go bhfuil tuar don ríocht millennial, san aois seo ní mór Críostaithe 
a bheith ullamh chun a mhúineadh: 

12 … faoin am seo ba chóir duit a bheith i do mhúinteoirí 
(Eabhraigh 5:12) 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ga&u=http://www.ccog.org
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ga&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=ga&u=https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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15 Ach beannaigh an Tiarna Dia i do chroí: agus bí ullamh i gcónaí 
freagra a thabhairt do gach duine a iarrann ort cúis an dóchais atá 
ort le mealltacht agus eagla (1 Peadar 3:15, KJV). 

Taispeánann an Bíobla go mbeidh go leor de na Críostaithe dílse, díreach 
roimh thús an Ghlactha Mhóir, ag teagasc go leor: 

33 Agus cuirfidh na daoine a thuigeann a lán teagasc (Daniel 11:33) 

Mar sin, is rud é gur chóir dúinn a bheith ag foghlaim , ag fás i ngrásta 
agus in eolas (2 Peter 3: 1 8). Cuid de do ról i dTeagasc Dé ná a bheith in 
ann múineadh. Agus don dílis, Philadelphian (Revelation 3: 7-
13) , Críostaithe , áireoidh sé seo freisin tacaíocht a thabhairt 
don fhinné tábhachtach sa soiscéal roimh thús na ríochta milmhíochaine 
(cf. Matha 24:14). 

Tar éis do Ríocht Dé a bheith bunaithe, bainfear úsáid as muintir Dé chun 
pláinéad damáistithe a athchóiriú: 

12 Iad siúd as measc tú a thógfaidh na sean-áiteanna dramhaíola; 
Ardóidh tú bunsraitheanna na nglún go leor; Agus beidh tú 
i gceannas ar an Deisiúchán ar an Sárú, ar Athchóiritheoir 
Sráideanna go Dwell In . (Íseáia 58:12) 

Dá bhrí sin, beidh muintir Dé a mhair ar bhealach Dé san aois seo níos 
éasca do dhaoine cónaí i gcathracha (agus in áiteanna eile) le linn an ama 
athchóirithe seo. Beidh an domhan ina áit níos fearr. Ba cheart dúinn a 
bheith ina n-ambasadóirí do Chríost anois, ionas gur féidir linn fónamh 
freisin ina Ríocht. 

Tá an Teachtaireacht True Gospel Transformative 

Dúirt Íosa, “ Má chloíonn tú i mo fhocal, is tusa mo dheisceabail go 
deimhin.  32 Agus is eol duit an fhírinne, agus cuirfidh an fhírinne saor in 
aisce duit ” ( Eoin 8: 31-32 ). Nuair a thuigimid an fhírinne faoi Soiscéal 
Ríocht Dé, ní féidir linn a bheith gafa i ndóchas bréagach an domhain 
seo. Is féidir linn tacú go dána le plean a oibríonn — plean Dé! Tá Satan ag 
mealladh an domhan ar fad (Revelation 12: 9) agus is é Ríocht Dé an 
réiteach ceart. Ní mór dúinn seasamh ar son na fírinne (cf. John 18:37). 

Tá níos mó i gceist le teachtaireacht an tsoiscéil ná slánú pearsanta. Ba 
chóir go n-athródh dea-scéal Ríocht Dé ceann amháin san aois seo: 
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2 Agus ná bí ag cloí leis an domhan seo, ach a chlaochlú trí 
athnuachan d'intinn, go bhféadfá a chruthú cad is toil mhaith 
agus inghlactha agus foirfe do Dhia ann. ( Rómhánaigh 12: 2 ) 

Claochlaítear Fíorchríostaithe chun freastal ar Dhia agus ar dhaoine eile: 

22 Féichiúnaí, géilleadh do gach máistreacht i ngach rud de réir na 
feola, ní de réir na súl, mar fhir-thaitneamhaithe, ach i 
ndáiríreacht an chroí, ag cur eagla ar Dhia. 23 Agus is cuma cad a 
dhéanann tú, déan é go croíúil, mar atá ag an Tiarna agus ní le 
fir, 24 a fhios agam go bhfaighidh tú luach saothair na hoidhreachta 
ón Tiarna; mar a sheirbheálann tú an Tiarna Críost. ( Colosaigh 3: 
22-24 ) 

28 Dá bhrí sin, ós rud é go bhfaighimid ríocht nach féidir a 
chroitheadh, déanaimis grásta, trínar féidir linn freastal ar Dhia go 
hoiriúnach le hómós agus le heagla eagla. ( Eabhraigh 12:28 ) 

Cónaíonn fíor-Chríostaithe difriúil ón domhan. Glacaimid le caighdeáin Dé 
os cionn an domhain maidir leis an rud atá ceart agus mícheart. Maireann 
an t-aon duine trí chreideamh (Eabhraigh 10:38), mar go dtógann sé 
creideamh chun slí Dé a chaitheamh san aois seo. Measadh go raibh 
Críostaithe chomh difriúil leis an domhan ina raibh siad ina gcónaí, go 
raibh “ an Bealach ” sa Tiomna Nua (Achtanna 9: 2; 19: 9; 24: 14,22) ar a 
modh maireachtála. Tá an domhan ina chónaí go santach, faoi smacht 
Satan, ar a dtugtar “ bealach na Cainí ” (Jude 11). 

Teachtaireacht righteness, áthas, agus síochána is ea Soiscéal Ríocht 
Dé (Rómhánaigh 14:17). Tá an focal prophetic, a thuigtear i gceart, ina 
chompord (cf. 1 Corantaigh 14: 3; 1 Theasalónaigh 4:18), go háirithe agus 
muid ag faire ar an crumble ar domhan (cf. Lúcás 21: 8-36). Eascraíonn 
raidhse spioradálta agus beannachtaí fisiciúla as fíorbhealach na 
Críostaíochta (Marcas 10: 29-30). Tá sé seo mar chuid de cén fáth a 
dtuigeann na daoine a chónaíonn ann go bhfuil Ríocht Dé ag teastáil ón 
domhan. Is ambasadóirí iad Ríocht na Críostaithe ar Ríocht Dé. 

Cuireann Críostaithe ár ndóchas sa spiorad spioradálta, ní i gcorp an 
duine, cé go mairimid i ndomhan fisiceach (Rómhánaigh 8: 5-
8). Tá “ dóchas an tsoiscéil againn ” (Colossians 1:23). Is rud é seo a thuig 
luathchríostaithe nach dtuigeann go leor daoine a thuigeann Íosa inniu. 
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6. Tá sé tábhachtach eaglaisí Greco-Roman a 
mhúineadh, ach ... 
Creideann na heaglaisí Ró-Rómhánacha go dteagascann siad gnéithe de 
Ríocht Dé, ach bíonn deacrachtaí acu tuiscint a fháil ar a bhfuil i 
ndáiríre.  Mar shampla, múineann The Catholic Encyclopedia seo faoin 
ríocht: 

Críost… Ag gach céim ina theagasc an ríocht seo, a ghnéithe 
éagsúla, a bhrí bheacht, an tslí a mbainfear amach í, is é a bheidh 
mar phríomhshuíomh a dhioscúrsaí, sa chaoi go dtugtar “ an 
soiscéal an ríocht ” ... thosaigh siad ag labhairt na hEaglaise 
mar “ ríocht Dé ” ; cf. Col., I, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., I, 6, 9; v, 10, 
etc. ... ciallaíonn sé an Eaglais mar an institiúid dhiaga seo… (Pápa 
H. Ríocht Dé. An Encyclopedia Caitliceach, Imleabhar VIII. 1910). 

Cé gur chuir an méid thuasluaite in iúl “ Col., I, 13; I Thess., Ii, 12; Apoc., I, 
6, 9; v, 10, ” má fhéachann tú orthu, feicfidh tú nach ndeir aon cheann de 
na véarsaí sin aon rud faoin Eaglais mar Ríocht Dé. Múineann siad go 
mbeidh creidimh mar chuid de Ríocht Dé nó gur ríocht Íosa í. Tugann an 
Bíobla rabhadh go n-athródh go leor daoine an soiscéal nó go n-athródh 
siad , ceann bréagach (Galatóirí 1: 3 -9). Faraor, tá sin déanta ag daoine 
éagsúla.  

Mhúin Íosa, “ Is mise an bealach, an fhírinne, agus an saol. Ní thagann aon 
duine as an Athair ach tríd Mise ” ( Eoin 14: 6 ). Mhúin Peadar, “ Níl aon 
slánú in aon cheann eile, mar ní thugtar aon ainm eile faoin bhflaitheas i 
measc na bhfear trína gcaithfí a shábháil ” ( Achtanna 4:12 ). Dúirt Peter 
leis na Giúdaigh go gcaithfidh gach duine an creideamh a bheith acu chun 
aithrí a ghlacadh agus glacadh le hÍosa a shábháil (Achtanna 2:38). 

I gcodarsnacht leis seo, mhúin an Pápa Proinsias gur féidir aindiachaí, gan 
Íosa, a shábháil trí dhea-oibreacha! Múineann sé freisin gur féidir na 
Giúdaigh a shábháil gan glacadh le hÍosa! Lena chois sin, is cosúil go 
measann sé féin agus roinnt Greco-Rómhánach go bhfuil leagan neamh-
bhíobalta de 'Mary' ina eochair don soiscéal chomh maith le bheith mar 
eochair do aontacht éacúiméineach agus idirchreidmheach. Faraor, ní 
thuigeann siad féin agus daoine eile an tábhacht a bhaineann le hÍosa 
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AGUS le fíor-shoiscéal Ríocht Dé. Tá go leor acu ag cur soiscéil bhréige 
chun cinn. 

Is mian le go leor daoine siúl tríd an radharc agus creideamh a bheith acu 
ar fud an domhain. Múineann an Tiomna Nua go mbeidh Críostaithe ag 
breathnú thuas: 

2 Cuir d'intinn ar rudaí thuas, ní ar rudaí ar an domhan. ( Colosaigh 
3: 2 ) 

7 Ón uair a shiúlann muid trí chreideamh, ní de réir radhairc. ( 2 
Corantaigh 5: 7 ) 

Mar sin féin, mhúin an Pápa Pius XI go bunúsach ag siúl óna radharc ar a 
eaglais: 

... an Eaglais Chaitliceach ... Is í ríocht Chríost ar domhan. ( Quas 
Primas, ciclipéad Pius ). 

An Catholi cBible 101 éilimh gréasáin, " Ríocht Dé Bunaíodh ar domhan ag 
Íosa Críost sa bhliain 33 AD, i bhfoirm a hEaglaise, faoi cheannas 
Peter .. . an Eaglais Chaitliceach. “Ní hí an Ríocht Rómhánach Dé anseo ná 
Séipéal na Róimhe, ach beidh sé ar domhan. Cé go bhfuil “ eochracha na 
ríochta ” ag fíor-Eaglais Dé (Matha 16: 1 9 ), is iad na daoine a mhaíonn 
eaglais ná an ríocht “ a chuir deireadh leis an eochair eolais ” (Lúcás 
11:52). 

Múineann Séipéal na Róimhe chomh láidir sin i gcoinne Ríocht Dé atá ag 
teacht chun cinn go luath sa tír go bunúsach gurb í an t-aon “ fhoirceadal 
Antichrist ” atá liostaithe i gCatacólacht oifigiúil na hEaglaise Caitlicí : 

676 Tosaíonn dallamullóg an Antichrist i gcruth cheana féin ar fud 
an domhain gach uair a dhéantar an t-éileamh go dtuigtear 
laistigh de stair go bhfuil dóchas messianic nach féidir a bhaint 
amach ach amháin tríd an stair tríd an mbreithiúnas 
eschatological. Dhiúltaigh an Eaglais foirmeacha fiú athraithe den 
fhalsú seo ar an ríocht atá le teacht faoi ainm an mhilleánachais… 
(Catechism an Eaglais Chaitliceach. Imprimatur Potest + Joseph 
Cardinal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, lch. 194) 

Faraor, beidh fadhbanna móra ag na daoine a aontaíonn leis an bhfógra 
a bhaineann le Soiscéal Ríocht Dé a fhógairt . Tógfaidh cuid acu 
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céimeanna uafásacha i gcoinne na ndaoine a fhógraíonn é (Daniel 7:25; 
11: 30-36). Ach, b'fhéidir go gceapann tú nach mbeidh gach duine a 
thuigeann Íosa mar Thiarna sa ríocht? Ní bheidh, ní bheidh siad. Tabhair 
faoi deara cad a dúirt Íosa: 

21 “ Níl gach duine a deir liomsa,“ A Thiarna, a Thiarna, ”ag dul 
isteach i ríocht na bhflaitheas, ach an té a dhéanann toil m'athair 
ar neamh.  22 Deir go leor le Mise an lá sin, 'A Thiarna, a Thiarna, 
an bhfuair muid gan bhur n-ainm, a chaith amach na deamhain i 
d'ainm, agus a rinne go leor iontais i d'ainm?'  23 Ansin 
dearbhaím dóibh, 'Ní raibh aithne agam ort riamh; imeacht ó 
Mise, tusa a chleachtann aindlí! ' ( Matha 7: 21-23 ) 

An Apostle Paul faoi deara an " rúndiamhair aindlí " WA s " cheana féin ag 
obair " ( 2 Teasalónaigh 2: 7 ) ré na linn. Baineann an t-aindlí seo freisin le 
rud a thugann an Bíobla rabhadh dó le linn na n-uaireanta deiridh ar a 
dtugtar “ Mystery, Babylon Great ” (Revelation 17: 3-5). 

Baineann “ rúndacht an aindlí ” le Críostaithe a chreidiúint nach 
gcreideann siad go gcaithfidh siad deich ndlí Dé a choinneáil, agus / nó go 
bhfuil go leor eisceachtaí inghlactha ann agus / nó go bhfuil foirmeacha 
aithrí inghlactha chun Dia a bhriseadh dlí, agus mar sin cé a cheapann 
siad go th ey bhfuil foirm de dhlí Dé, nach bhfuil siad a choinneáil foirm na 
Críostaíochta go mbeadh Íosa nó a haspail a aithint mar dlisteanach. 

Tá na Greco-Romans cosúil leis na Fairisínigh a sháraigh orduithe Dé, ach 
mhaígh siad go raibh a dtraidisiúin seo inghlactha — shéan Íosa an cur 
chuige sin (Matha 15: 3-9)! Thug Íseáia rabhadh freisin go n-éireodh le 
daoine a bhí ag maíomh go mbeadh siad Dé i gcoinne a dhlí (Íseáia 30: 
9). Is é an t-éirí amach dleathach seo rud a fheicimid, go brónach, go dtí 
an lá seo. 

Is cosúil gurb é “ rúndiamhair ” eile gur cosúil go gcreideann Séipéal na 
Róimhe go mbeidh síocháin agus leagan neamh-bhíobalta de Ríocht Dé ar 
an talamh mar thoradh ar a cláir oibre éacúiméineacha mhíleata agus 
idirchreidmheacha. Tugann an Scrioptúr rabhadh i gcoinne aontachta 
éacúiméineach a mhúineann sé a bheidh rathúil go ceann cúpla bliain 
(tabhair faoi deara: taispeántar an Bíobla Nua Iarúsailéim , aistriúchán 
Caitliceach-cheadaithe): 
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4 Bhris siad iad féin os comhair an dragan toisc gur thug sé údarás 
don bheast; agus rinne siad iad féin a bhlaiseadh os comhair an 
bhiatais, ag rá, 'Cé atá in ann comparáid a dhéanamh leis an 
mbeithíoch? Cé atá in ann troid ina choinne? ' 5 Bhí cead ag an 
mbiastár a chuid bród agus a bhlastaití a bhéal agus a bheith 
gníomhach ar feadh dhá mhí is daichead; 6 agus chuir sé a 
bhlastaitíní i gcoinne Dé, i gcoinne a ainm, a Phuball neamhaí 
agus iad siúd go léir atá faoi dhídean ann. 7 Ceadaíodh dó cogadh 
a dhéanamh in aghaidh na naomh agus iad a chreachadh, agus 
cumhacht a thabhairt thar gach cine, duine, teanga agus 
náisiún; 8 agus adhfaidh gach duine den domhan é, is é sin, gach duine 
nach bhfuil a ainm scríofa síos ó bunaíodh an domhan i leabhar 
beatha íobartach Uain. 9 Lig do dhuine ar bith is féidir a chloisteáil, 
éisteacht: 10 Iad siúd atá faoi bhraighdeanas go 
mbraighdeanas; iad siúd le haghaidh báis ag an claíomh chun báis 
ag an gclaíomh. Sin é an fáth nach mór buanseasmhacht agus 
creideamh a bheith ag na naoimh. (Nochtadh 13: 4-10, NJB) 

Tugann an Bíobla rabhadh i gcoinne aontacht Bhablóine ag deireadh an 
ama: 

1 Tháinig duine de na seacht n-aingeal a raibh na seacht mbabhlaí 
aige chun labhairt liom, agus dúirt sé, “Tar anseo agus 
taispeánfaidh mé duit pionós an mhór-striapaigh atá greanta in 
aice le huiscí iomadúla, 2 a bhfuil ríthe uile an domhain leo gur 
chuir sé iad féin i bpróistéis, agus cé a rinne gach duine den 
domhan ar meisce le fíon a adhaltra. ' 3 Thóg sé mé i mbiotáille i 
bhfásach, agus ansin chonaic mé bean ag marcaíocht ar Beast 
scarlet a raibh seacht gcinn agus deich n-adharca uirthi agus a 
scríobhadh teidil bhlastacha air. 4 Bhí an bhean cóirithe i gcorcra 
agus i gcraiceann agus bhí sí ag luí le hór agus le seoda agus le 
péarlaí, agus bhí sí ag coinneáil fíon-ór a bhí líonta le craobh na 
striapachais; Ainmodh 5 ar a héadan, ainm cripteach: 'Bablón Mór, 
máthair na bpriastach uile agus na cleachtais bhréagacha go léir 
ar an domhan .' 6 Chonaic mé go raibh sí ar meisce, go raibh sí ar 
meisce le fuil na naomh, agus le fuil mhairtrí Íosa; agus nuair a 
chonaic mé í, bhí mé go hiomlán suaitheanta. (Léiriú 17: 1-6, NJB) 
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9 'Éilíonn sé seo go bhfuil sé an-ghéar. Is iad na seacht gcinn na 
seacht gcinn , ar a bhfuil an bhean ina suí. . . 18 Is í an bhean a 
chonaic tú an chathair mhór a bhfuil údarás aici ar na rialóirí go 
léir ar domhan. ' (Léiriú 17: 9,18, NJB) 

1 Ina dhiaidh sin, chonaic mé aingeal eile ag teacht anuas ón spéir, 
agus thug údarás mór dó; dhúisigh an domhan lena ghlóir. 2 Ag 
barr a ghuth, scairt sé, 'Tá Babylon tar éis titim, tá Babylon 
Mór tar éis titim, agus tá sé anois ina haunt de dhroim agus lóistín 
do gach spiorad bréan agus éan salach, loomsome. 3 Tá fíon a 
striapachais ar meisce ag na náisiúin uile; Tá gach rí ar an talamh 
tar éis é féin a chur i bpríosún léi féin, agus tá gach ceannaí tar éis 
fás go saibhir trína dícheilg. 4 Labhair guth eile ó neamh; Chuala 
mé é ag rá, ' Teacht amach, mo mhuintir, ar shiúl uaithi, ionas 
nach gcomhroinnfidh tú a coireanna agus go mbeidh na plaí 
céanna agat . 5 Tá a peacaí sroichte suas go dtí an spéir, agus tá a 
coireanna i gcuimhne do Dhia: tabhair di mar a chaith sí le daoine 
eile. 6 Caithfidh sí an méid a d’imigh sí a íoc faoi dhó. Beidh cupán 
láidir láidir dá meascán féin aici. 7 Tá céasadh nó agóid ag teacht le 
gach ceann dá pomps agus orgies. Táim meáite ar an banríon, is 
dóigh léi; Ní baintreach mé agus ní bheidh aithne agam riamh ar 
mhéala. 8 Mar sin, in aon lá amháin, titfidh na plánaí uirthi: galar 
agus caoineadh agus gorta. Déanfar í a dhó go talamh. Is 
cumhachtach an Tiarna Dia a dhaoradh di. ' 9 'Beidh caoineadh 
agus caoineadh di ag ríthe an domhain a chuir isteach orthu féin 
agus a thionóil orgáin léi. Feiceann siad an deatach mar a dhónn 
sí, (Revelation 18: 1-9, NJB) 

I Zacairiá, warns an Bíobla i gcoinne Babylon ag teacht agus seónna nach 
mbeidh aontacht cuí ndáiríre go dtí tar éis an tuairisceáin Íosa: 

10 Bí ag faire amach! Bí ag faire amach! Teitheadh ó thír an 
tuaiscirt - dearbhaíonn an Tiarna go bhfuil scaipthe agam ar 
cheithre ghaoth na bhflaitheas - dearbhaíonn Yahweh. 11 Bí ag 
faire amach! Déan éalú, Zion, a chónaíonn anois le hiníon 
Babylon! 

12 Deir an Tiarna Sabaoth seo, ó choimisiúnaigh an Glóir 
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mise, faoi na náisiúin a rinne tú a chreachadh, “Téann an té a 
bhfuil baint agat leis le hall mo shúil. 13 Féach anois, tugaim mo 
lámh os a gcionn agus déanfaidh na daoine a bhfuil siad 
sclábhaithe iad a chreachadh. ' Ansin beidh a fhios agat gur chuir 
an Tiarna Sabaoth chugam é! 14 Can, lúcháir, iníon Sheion, mar 
anois táim ag teacht chun cónaí ortsa - dearbhaíonn 
Yahweh! 15 Agus ar an lá sin tiocfaidh go leor náisiún go dtí an 
Tiarna. Sea, beidh siad ina mhuintir, agus mairfidh siad ina 
measc. Ansin beidh a fhios agat gur chuir an Tiarna Sabaoth 
chugat é! 16 Glacfaidh an Tiarna seilbh ar Iúdá, a chuid sa Talamh 
Naofa, agus déanfaidh sé an rogha atá ag Iarúsailéim 
arís. (Zechariah 2: 10-16, NJB; nóta i leaganacha KJV / NKJV tá na 
véarsaí liostaithe mar Zechariah 2: 6-12) 

Tá na gluaiseachtaí éacúiméineacha agus idirchreidmheacha a chuireann 
na Náisiúin Aontaithe, an Vatacáin, a lán Protastúnach, agus ceannairí 
Orthodox an Oirthir chun cinn á gcáineadh go soiléir ag an mBíobla agus 
níor cheart iad a spreagadh. Thug Íosa rabhadh do na daoine 
a mhaíonn go leanfadh sé é a chuirfeadh " meall ar a lán " (Matha 24: 4-
5). Tá a lán éacúiméineachas bainteach le “ marcra bán ” Revelation 6: 1-2 
(NACH Íosa) agus le cruatan an tSaoránaigh 17. 

Cosúil le Sechariah, mhúin an tAspal Pól freisin nach dtarlódh aontacht 
chreidimh go dtí go bhfillfeadh Íosa: 

13 go dtí go sroicheann muid uile aontacht i gcreideamh agus eolas 
Mhac Dé agus go ndéanfaimid an Fear foirfe, go hiomlán aibí le 
iomláine Chríost é féin. (Eifisigh 4:13, NJB) 

Is earráidí iad siúd a chreideann go dtagann an aontacht seo roimh 
fhilleadh Íosa. I ndáiríre, nuair a fhilleann Íosa air, beidh air aontacht na 
náisiún a scriosfaidh é a mhilleadh: 

11: 15 Ansin shéid an seachtú aingeal a thrumpa, agus d’fhéadfaí 
éisteacht le guthanna ag scairteadh ar neamh, ag glaoch, 'Is é 
ríocht an domhain ná ríocht ár dTiarna agus a Chríost, agus 
tiocfaidh sé go deo. 16 Chuir na ceithre seanóir is fiche, a bhí i 
láthair Dé i láthair Dé, iad féin i bprópáil agus thaobhaigh siad leis 
an talamh lena n-adhlacthaí ag adhradh do Dhia 17 leis na focail 
seo, 'Tugaimid buíochas libh, A Thiarna Uilechumhachtach, a 
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bhfuil, Cé a bhí, as ag glacadh le do chumhacht mhór agus ag tosú 
ar do réimeas. 18 Bhí na náisiúin ag teacht i léig agus anois tá an t-
am tagtha chun do thriail, agus chun breith a thabhairt do na 
mairbh, agus do na seirbhísigh na fáithe, do na naoimh agus 
dóibh siúd a bhfuil eagla ort d'ainm, beag agus mór araon, le 
bronnadh. . Tá an t-am tagtha chun na daoine atá ag milleadh an 
domhain a mhilleadh. ' (Nochtadh 11: 15-18, NJB) 

19: 6 Agus chuala mé an rud ba chosúil gur guthanna slua ollmhór a 
bhí ann, cosúil le fuaim na farraige nó an roar mór de thunder, ag 
freagairt, 'Alleluia! Tá tús curtha le réimeas an Tiarna ár nDia Dia, 
Uilechumhachtach; . . . 19 Ansin chonaic mé an Beast, le ríthe uile 
an domhain agus a gcuid arm, bailithe le chéile chun an Rider 
agus a arm a chomhrac. 20 Ach tógadh an beithíoch mar 
phríosúnach, mar aon leis an bhfáidh bhréige a d'oibrigh míorúiltí 
thar ceann an ainmhí agus leo siúd a bhí ag mealladh iad siúd a 
ghlac le brandáil le marc an bhiatais agus iad siúd a bhí ag 
adhradh a dhealbh. Rinneadh an bheirt seo a iomáint go beo 
isteach sa loch fíochmhar a bhí ag dó sulfair. 21 Maraíodh an chuid 
eile go léir le claíomh an rothaí, a tháinig as a bhéal, agus chuir na 
héin uile iad féin i gclais ar a gcuid feola. . . 20: 4 Ansin chonaic mé 
caoirigh, áit ar ghlac siad a suíocháin, agus tugadh an chumhacht 
dóibh breithiúnas a thabhairt orthu. Chonaic mé anamacha gach 
duine a bhí díbeartha as a bheith ag féachaint d’Íosa agus as ucht 
focal Dé a phreastal, agus gan iad siúd a dhiúltaigh an beast nó a 
dhealbh a adhradh agus nach nglacfaidís leis an mbrandaí ar a 
gcoischleasa nó a lámha; tháinig siad ar an saol, agus tháinig siad 
le Críost ar feadh míle bliain. (Nochtadh 19: 6,19-21; 20: 4, NJB) 

Tabhair faoi deara go gcaithfidh Íosa airm an domhain atá aontaithe ina 
leith a mhilleadh. Ansin beidh sé féin agus na naoimh i réimeas. Is é sin 
nuair a bheidh aontacht cheart an chreidimh. Faraor, is iomaí duine a 
éistfidh le hairí bréagacha a bhfuil cuma mhaith orthu, ach nach bhfuil, 
mar a thug an tAspal Paul rabhadh (2 Corantaigh 11: 14-15). Dá 
dtuigfeadh níos mó an Bíobla agus go ndéanfadh Soiscéal Ríocht Dé níos 
lú comhrac i gcoinne Íosa. 

7. Cén fáth a bhfuil Ríocht Dé? 
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Cé gur mhaith le daoine smaoineamh go bhfuilimid chomh cliste, tá 
teorainneacha lenár dtuiscint, ach tá “ tuiscint gan teorainn ” ag Dia (Salm 
147: 5). 

Sin é an fáth go dtógfaidh sé idirghabháil Dé chun an pláinéad seo a 
shocrú. 

Cé go gcreideann go leor i Dia, tá an chuid is mó de na daoine toilteanach 
chun cónaí mar sé ordóidh fírinneach. Fógraigh an méid seo a leanas: 

8 Léirigh sé duitse, a fear, an rud atá go maith; Agus cad a 
theastaíonn ón Tiarna uaitse Ach a dhéanamh go cóir, A thrócaire 
trócaire, Agus siúl go humhal le do Dhia? ( Micah 6: 8 ) 

Ní rud é gur siúl go daonnachtúil le Dia rud éigin a bhí sásta a 
dhéanamh. Ó aimsir Ádhaimh agus Éabha (Genesis 3: 1-6), roghnaigh 
daoine a bheith ag brath orthu féin agus ar a gcuid tosaíochtaí, os cionn 
Dé, in ainneoin a fheictear (Eaxodus 20: 3-17).  

Múineann Leabhar na Seanfhocal: 

5 Iontaobhas sa Tiarna le do chroí go léir, agus ná lean ar do 
thuiscint féin; 6 I ngach slí a aithníonn tú, admhaigh sé, agus 
treoróidh sé do chosáin. 7 Ná bí ciallmhar i do shúile féin; Cuir 
eagla ar an Tiarna agus imeacht ón olc. ( Seanfhocal 3: 5-7 ) 

Ach, ní bheidh muinín ag an gcuid is mó de dhaoine go fírinneach i nDia 
lena gcroí go léir ná ní fhanfaidh siad air chun a gcéimeanna a stiúradh. Is 
iomaí duine a deir go ndéanfaidh siad an rud is mian le Dia, ach nach 
ndéanann siad é. Tá an Daonnacht meallta ag Satan (Revelation 12: 9) 
agus tá sé tar éis titim i leith lusts an domhain agus 'bród an tsaoil' (1 Eoin 
2:16).  

Dá bhrí sin, tá a gcuid traidisiún reiligiúnach agus a rialtas tuata féin 
tagtha chun cinn, mar go gceapann siad go bhfuil a fhios acu is fearr. Mar 
sin féin, níl siad (cf. Jeremiah 10:23) ná ní bheidh siad fíor-aithreachais. 

Sin an fáth go bhfuil Ríocht Dé ag teastáil ó chine daonna (cf. Matha 24: 
21-22). 

Smaoinigh ar na Beatitudes 

Ba é ceann de na sraitheanna ráiteas ba mhó a thug Íosa na meon, a thug 
sé ina Shearm ar Shliabh na Ológa. 
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Tabhair faoi deara cuid de na rudaí a dúirt sé: 

3 “Is beannaithe iad na bochtáin i mbiotáille, Is é ríocht na 
bhflaitheas iad. 4 Is beannaithe iad na daoine a bhrónann orthu. 5 

Is beannaithe iad na míonna, óir gheobhaidh siad an talamh mar 
oidhreacht. 6 Is beannaithe iad na daoine sin a bhfuil ocras agus tart 
orthu ar mhaithe le fírinne, mar go líonfar iad. 7 Is beannaithe iad 
an trócaireach, óir gheobhaidh siad trócaire. 8 Is beannaithe iad an 
t-íon i gcroí, óir feicfidh siad Dia. 9 Is beannaithe iad na lucht 
síochána, óir tugtar mic Dé orthu. 10 Is beannaithe iad na daoine a 
ndéantar géarleanúint orthu ar mhaithe le fírinneacht, Is é ríocht 
na bhflaitheas iad. ( Matha 5: 3-10 ) 

Tá mé i Ríocht Dé (cf. Marcas 4: 30-31) , ar a dtugtar Ríocht 
na bhflaitheas go minic ag Matthew ( cf. Matthew 13:31) , áit a 
gcomhlíonfar na gealltanais bheannaithe seo. Tá sé go bhfuil i Ríocht Dé 
go mbeidh gealltanas a chomhlíonadh f o r an meek a hoidhreacht an 
domhain agus an íon a fheiceáil Dia . L OOK ar aghaidh chuig an dea-scéal 
na blessings i Ríocht Dé! 

Bealaí Dé A bhaineann le Ceart 

Is í an fhírinne go bhfuil Dia grá (1 Eoin 4: 8,16) agus NÍL Dia 
santach. Léiríonn dlíthe Dé grá i leith Dé agus ár gcomharsa (Marc 12: 29-
31; Séamas 2: 8-11). Tá bealaí an domhain santach agus críochnaíonn siad 
bás (Rómhánaigh 8: 6). 

Tabhair faoi deara go dtaispeánann an Bíobla fíor-Chríostaithe ag 
breathnú ar na haitheanta: 

1 W Creideann hoever go bhfuil Íosa an Críost é a rugadh ar Dhia, 
agus gach duine a loves Eisean a begot breá freisin dó atá 
begotten de Eisean. 2 De réir seo a fhios againn go bhfuil grá 
againn ar na páistí Dé, nuair a grá againn Dia agus a choinneáil a 
fheictear anois. 3 Is é seo an Dia grá, go gcoinnímid a 
fheictear. Agus a fheictear 

níl siad trom. ( 1 Eoin 5: 1-3 ) 

Is fírinneacht iad “ ceannasanna Dé ” (Salm 119: 172). Tá a bhealaí íon 
(1 Tus tus 1:15). Faraor, tá go leor acu tar éis glacadh le cineálacha 
éagsúla “ aindlí ” agus ní thuigeann siad nár tháinig Íosa chun an dlí ná na 
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fáithe a scriosadh, ach chun iad a chomhlíonadh (Matha 5:17), trí mhíniú 
a dhéanamh ar a mbrí agus iad a leathnú níos faide smaoinimh (m.sh. 
Matha 5: 21-2 8 ). Mhúin Íosa “ go n- ainmneofar an té a dhéanann agus a 
mhúineann é, go mór i ríocht na bhflaitheas ” ( Matha 5:19 ) (tá na 
téarmaí 'Ríocht Dé' agus 'ríocht na bhflaitheas' 
inmhalartaithe).                      

Múineann an Bíobla go bhfuil an creideamh gan oibreacha marbh 
(Séamas 2:17). Is iomaí duine a mhaíonn go leanann siad Íosa, ach ní 
chreideann sé go fírinneach a theagasc (Matha 7: 21-23) agus ní 
dhéanfaidh sé aithris air mar ba chóir dóibh (c. 1 Corantaigh 11: 1). “ Is é 
Sin peacadh an dlí ” (1 Eoin 3: 4, KJV) agus pheaca go léir (Rómhánaigh 
3:23). Mar sin féin, taispeánann an Bíobla go ndéanfaidh trócaire buachan 
ar bhreithiúnas (Séamas 2:13) mar go bhfuil plean do chách ag Dia (c. Luc. 
3: 6). 

Ní oibreoidh réitigh daonna, seachas bealaí Dé,. Sa ríocht mhílaoise, 
rialóidh Íosa le “ slat iarainn ” (Revelation 19:15), agus beidh dea-mhéin i 
réim mar go mbeidh daoine ina gcónaí ar bhealach Dé. Tá fadhbanna 
GACH an domhain ann toisc go ndiúltaíonn cumainn an domhain 
seo géilleadh do Dhia agus dá dhlí . Seó Stair s nach bhfuil daonnachta in 
ann a réiteach ar na fadhbanna na sochaí: 

6 Is é an bás an duine a bheith ar intinn coirp, ach is é an saol agus 
an tsíocháin a bhíonn i gceist go spioradálta. 7 Toisc go bhfuil an 
aigne collaí in aghaidh Dé; mar níl sé faoi réir dhlí Dé, ná ní féidir 
leis a bheith. 8 Mar sin, ní féidir leo siúd atá sa fheoil Dia a chur in 
iúl. ( Rómhánaigh 8: 6-8 ) 

Tá Críostaithe le díriú ar an spioradálta, agus tugtar Spiorad Dé dóibh é sin 
a dhéanamh san aois seo (Rómhánaigh 8: 9), in ainneoin ár laigí 
pearsanta: 

26 Mar a fheiceann tú do ghlaoch, a bhráithre, nach bhfuil go leor 
ciallmhar de réir na feola, ní ghlaoitear ar go leor daoine uaisle, 
nach uaisle.  27 Ach roghnaigh Dia na rudaí gruama ar fud an 
domhain chun náire a chur ar na daoine críonna, agus roghnaigh 
Dia rudaí lag an domhain chun na rudaí atá cróga a chur ina 
náire; 28 agus na rudaí bonn ar fud an domhain agus na rudaí a 
bhfuil despised Dia roghnaigh, agus na rudaí nach iad, a thabhairt 
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chun aon rud na rudaí a bhfuil, 29 nach bhfuil aon flesh chóir glory 
ina láthair. 30 Ach is tú féin atá i gCríost Íosa, a tháinig orainn mar 
ghaois ó Dhia — agus fírinne agus séanadh agus fuascailt— 31 mar 
atá sé scríofa, “Is é an té a ghlóir, a ghlóir sa Tiarna. ” ( 1 
Corantaigh 1: 26-31 ) 

Tá Críostaithe ag glóir i bplean Dé! Siúlann muid trí chreideamh anois (2 
Corantaigh 5: 7), ag amharc thuas (Colosaigh 3: 2) sa chreideamh 
(Eabhraigh 11: 6). Beimid beannaithe as orduithe Dé a choinneáil 
(Revelation 22:14). 

Cén fáth Soiscéal Ríocht Dé ? 

Is gnách go mbraitheann Protastúnaigh go bhfuil Ríocht Dé á lorg acu 
nuair a ghlac siad le hÍosa mar shlánaitheoir . Creideann Caitlicigh gur 
tháinig na daoine baiste, fiú mar naíonáin, isteach ina eaglais mar an 
ríocht. Is gnách go gcreideann Caitlicigh agus Orthodox an Oirthir go 
bhfuil siad ag lorg ríocht Dé trí shacraimintí, etc. Cé go bhfuil Críostaithe 
le baisteadh, bíonn claonadh ag Greco-Roman-Protestants amharc ar an 
domhan chun fadhbanna na daonnachta a réiteach. Is iondúil go mbíonn 
fócas domhanda acu (cf. Rómhánaigh 8: 6-8 ). 

Is é a bheidh i gceist le Ríocht Dé a lorg ar dtús (Matha 6:33) a bheith ina 
sprioc ar feadh an tsaoil do Chríostaithe. A sprioc, gan féachaint ar an 
domhan le haghaidh réitigh, ach le Dia agus a bhealaí. Athraíonn dea-
scéal Ríocht Dé ár saol. 

Deir an Bíobla go mbeidh Críostaithe ag rialú le hÍosa, ach an dtuigeann tú 
go gciallaíonn sé sin go mbeidh Críostaithe fíor i gceannas ar 
chathracha? Mhúin Íosa: 

12 “ Chuaigh duine uasal áirithe isteach i dtír i bhfad chun ríocht a 
fháil dó féin agus filleadh. 13 Uime sin ghlaoigh sé ar dheichniúr a 
shearbhóntaí, thug sé deich gcinn díobh dóibh, agus dúirt sé leo: 
“Déan gnó go dtiocfaidh mé. 14 Ach bhí fuath ag a chuid saoránach 
air, agus chuir sé toscaireacht ina dhiaidh, ag rá, “Ní bheidh an 
fear seo ag teacht uainn.” 

15 “ Agus mar sin ba é sin nuair a d'fhill sé, tar éis dó an 

ríocht, d'ordaigh sé ansin do na seirbhísigh sin, ar thug sé an t-
airgead dóibh, a ghlaoch chuige, go mbeadh a fhios aige cé 
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mhéad a fuair gach duine trí thrádáil. 16 Ansin tháinig an chéad 
cheann, ag rá, “Máistir, tá deich míosa tuillte ag do mina.”  17 Agus 
dúirt sé leis: 'Maith thú, dea-sheirbhíseach; toisc go raibh tú dílis i 
mbeagán beag, tá údarás agat thar dheich gcathracha. ' 18 Agus 
tháinig an dara ceann, ag rá, 'Máistir, tá cúig mhias tuillte ag do 
mina.'  19 Mar an gcéanna dúirt sé leis: 'Tá tú thar chúig 
chathair.' ( Lúcás 19: 12-19 ) 

Bí dílis thar an beag atá agat anois. Beidh deis ag Críostaithe rialú a 
dhéanamh ar chathracha fíor, i ríocht fíor. Dúirt Íosa freisin, “Is é mo 
luach saothair liomsa, a thabhairt do gach duine de réir a chuid 
oibre ” ( Léiriú 22:12 ). Tá plean ag Dia (Job 14:15) agus áit (Eoin 14: 2) 
dóibh siúd a thabharfaidh freagra ceart dó (Eoin 6:44; Léiriú 17:14). Tá 
Ríocht Dé dáiríre agus is féidir leat a bheith mar chuid de! 

Ag tús 2016, bhí alt ag an iris Science dar teideal “ Cumhacht na sluaite ” a 
thug le fios go bhféadfadh faisnéis intleachtúil agus foinsiú sluaite 
na “ fadhbanna a raibh drochúsáid ag baint leo ” a réiteach . Mar sin féin, 
theip ar an alt tuiscint a fháil ar an drochrud, gan trácht ar conas é a 
réiteach. 

Comhar, seachas tar éis na bealaí fíor Dé é, mar a doomed a theipeann 
sna 21 ú haois mar a bhí sé ar ais tar éis an Tuilte Mór nuair Chomhoibrigh 
daonnachta a thógáil ar an Túr Babel theip (Geineasas 11: 1-9). 

Fadhbanna ar fud an domhain, in áiteanna mar an Meán-Oirthear (in 
ainneoin na ngnóthachan ama a bhfuiltear ag súil leo, m.sh. Daniel 9: 27a; 
1 Theasalónaigh 5: 3), ní réiteofar iad ag daoine — tá síocháin Ríocht Dé 
ag teastáil uainn (Rómhánaigh 14: 17). 

Ní réiteofar fadhbanna na sceimhlitheoireachta idirnáisiúnta, in ainneoin 
na ngnóthachan a bhfuiltear ag súil leis (cf. Ezekiel 21:12) ag na daoine 
atá faoi mheabhlaireacht sna Náisiúin Aontaithe (cf. Revelation 12: 9) —
Tá gá le suaimhneas agus compord Ríocht Dé. 

NÍ féidir fadhbanna an chomhshaoil a réiteach le comhar idirnáisiúnta, 
mar go gcabhróidh náisiúin an domhain leis an domhan a scriosadh 
(Revelation 11:18), ach réiteoidh Ríocht Dé iad. 

Ní réiteofar ceisteanna a bhaineann le mímhoráltacht ghnéasach, 
ginmhilleadh, agus díol codanna de chorp an duine sna Stáit Aontaithe (cf. 
Revelation 18:13) , ach le Ríocht Dé. 
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Ní réiteofar an fiachas ollmhór a bheidh ag SAM, an Ríocht Aontaithe agus 
go leor náisiún eile trí bhróicéireacht idirnáisiúnta, ach sa deireadh thiar 
(tar éis díothaithe in aghaidh Habakkuk 2: 6-8) ag Ríocht Dé. 

Ní réiteoidh na Náisiúin Aontaithe aineolas agus mí-oideachas — 
teastaíonn Ríocht Dé uainn. Ní réiteofar achrann reiligiúnach go 
fírinneach le haon ghluaiseacht eacúiméineach idirchreidmheach a 
aontaíonn le slánú seachas fíor-Íosa an Bhíobla. Is é Sin an FHADHB ar fud 
an domhain agus mar gheall air sin, ní mór dúinn íobairt Íosa agus a 
fhilleadh i Ríocht Dé a bheith uainn . Níl na freagraí uile ag an eolaíocht 
leighis nua-aimseartha ar shláinte an duine — tá Ríocht Dé ag teastáil 
uainn. 

Ní réiteofar saincheisteanna ocrais le horgánaigh ghéinmhodhnaithe atá 
ag cur codanna den domhan i mbaol gorta de bharr teipeanna barr 
féideartha — teastaíonn Ríocht Dé uainn. 

Ní réiteoidh an bhochtaineacht ollmhór i gcodanna den Afraic, san Áise, 
agus in áiteanna eile, agus í ag baint leasa as am ó dheireadh na tréimhse 
'Babylon' (cf. Revelation 18: 1-19), fadhb na bochtaineachta — teastaíonn 
Ríocht Dé uainn. Is soiscéal bréagach é an chine daonna, seachas Íosa, gur 
féidir leis an gcine daonna utopia a thabhairt sa 'aois olc seo faoi láthair' 
(Galatians 1: 3-10). 

Is ríocht liteartha a bheidh bunaithe ar an domhan é céim mhílaoise 
K ingne Dé. Beidh sé bunaithe ar dhlíthe grámhara Dé agus ar Dhia 
grámhar mar cheannaire. T beidh sé naoimh reign le Críost ar feadh míle 
bliain (Revelation 05:10; 20: 4-6). Áireoidh an ríocht seo iad siúd atá go 
fírinneach in Eaglais Dé, ach ní deir aon scrioptúr gurb í Coinne Dé an 
Eaglais (Caitliceach nó eile). Tá Eaglais na Róimhe i gcoinne theagasc na 
mílte bliain, agus ina dhiaidh sin cuirfidh sí i gcoinne teachtaireacht 
soiscéal an Bhíobla níos déine agus muid ag druidim níos gaire don 
deireadh. Is dócha go bhfaigheadh sé seo clúdach suntasach sna meáin a 
d'fhéadfadh cabhrú le Matha 24:14 a chomhlíonadh. 

Ina chéim dheiridh, áireoidh Ríocht Dé “ Iarúsailéim Nua, 

ag teacht anuas ó neamh ó Dhia ” (Revelation 21: 2) agus a mhéadú ní 
bheidh deireadh leis. Ní bheidh aon fhírinne eile ann, gan aon bhrón a 
bheith ann, agus gan níos mó báis. 
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Preaching agus tuiscint ar théama tábhachtach é an Soiscéal Ríocht 
Dé . Mhúin scríbhneoirí ón Sean-Tiomna faoi. Mhúin Íosa, Pól, 
agus Seán faoi. An duine is sine ' Críostaí ' seanmóir chun maireachtáil 
lasmuigh den Tiomna Nua múinte mar gheall air. Bhí ceannairí Críostaí ón 
dara haois déag, mar Polycarp agus Melito , ag múineadh faoi. Tá muid 
sa Eaglais Leanúnach Dé ag múineadh inniu. Meabhraigh gurb é Gné Dé 
an chéad ábhar a léiríonn an Bíobla a bhí Íosa ag preasadh air (Marc 1:13 . 
Is é an rud a chuir sé i láthair tar éis an aiséirí (Achtanna 1: 3) - agus is rud 
é gur cheart do Chríostaithe iarracht a dhéanamh ar dtús ( Matha 6:33) . 

Ní hamháin go mbaineann an soiscéal le saol agus le bás Íosa . T sé béim 
ar an soiscéal go Íosa agus a f ba ollowers mhúintear teacht K ingdom 
Dé. Áirítear ar an soiscéal an ríocht salvation trí Chríost, ach freisin san 
áireamh s teagasc dheireadh na rialtas daonna (Revelation 11: 1 5) . 

Cuimhnigh, mhúin Íosa nach dtiocfadh an deireadh go dtí go raibh 
soiscéal na ríochta preasáilte ar an domhan mar fhinné do na náisiúin uile 
(Matha 24:14) . Agus go bhfuil an seanmóireacht ag tarlú anois. 

Is é an dea-scéal ná go bhfuil Ríocht Dé mar réiteach ar na fadhbanna atá 
os comhair na daonnachta . Ach, níl NÍL ag iarraidh tacaíocht a thabhairt 
dó, ná é a chloisteáil , nó ag iarraidh an fhírinne a chreidiúint . Tá Ríocht 
Dé síoraí (Matha 6:13), agus “ tá an domhan seo ag dul thart ” ( 1 
Corantaigh 7:31 ) . 

Pro ag éileamh an fíor é soiscéal an ríocht Dé rud éigin go bhfuil muid 
sa Eaglais Leanúnach Dé dáiríre faoi . Déanaimid ár ndícheall gach rud a 
mhúineann an Bíobla a mhúineadh (Matha 28: 19-20), lena n-áirítear 
Ríocht Dé (Matha 24:14). Cé go bhfuilimid ag fanacht leis an ríocht sin, ní 
mór dúinn bealaí Dé a fhoghlaim agus a leanúint agus compord a chur ar 
dhaoine eile ar mian leo an fhírinne a chreidiúint. 

Nár chóir duit tacú le fógairt soiscéal Ríocht atá le teacht? An gcreideann 
tú Soiscéal Ríocht Dé ? 

 

Eaglais Leanúnach Dé 
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Tá oifig SAM de chuid Eaglais Leanúnach Dé lonnaithe ag: 1036 W. 
Grand Avenue, Grover Beach, California, 93433 Stáit Aontaithe 
Mheiriceá; láithreán gréasáin www.ccog.org. 
 

Suíomhanna Gréasáin Eaglais Leanúnach Dé (CCOG) 
 

CCOG.ASIA Díríonn an suíomh seo ar an Áise. 
CCOG.IN Tá an suíomh seo dírithe ar dhaoine ar oidhreacht Indiach iad.  
CCOG.EU Tá an láithreán seo dírithe ar an Eoraip.  
CCOG.NZ Tá an suíomh seo dírithe ar an Nua-Shéalainn agus ar dhaoine 
eile a bhfuil cúlra de shliocht na Breataine acu. 
CCOG.ORG Is é seo príomhláithreán na hEaglaise Leanúnach Dé. 
Freastalaíonn sé ar dhaoine ar gach mór-roinn. Tá ailt, naisc, agus físeáin 
ann. 
CCOGCANADA.CA Tá an láithreán seo dírithe orthu siúd i gCeanada. 
CCOGAfrica.ORG Tá an láithreán seo dírithe orthu siúd san Afraic. 
CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Is é seo an suíomh idirlín 
don Eaglais Leanúnach Dé. 
PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Is é seo suíomh gréasáin na 
hOileáin Fhilipíneacha an Eaglais Leanúnach Dé. Tá eolas aige i mBéarla 
agus i Tagálaigis. 
 

Láithreáin Ghréasáin Nuacht agus Stair 
 

COGWRITER.COM Is uirlis mhór forógra é an láithreán gréasáin seo agus 
tá nuacht, teagasc, ailt stairiúla, físeáin agus nuashonruithe fáidhiúla ann. 
CHURCHHISTORYBOOK.COM Is suíomh gréasáin éasca le cuimhneamh é 
seo le hailt agus faisnéis faoi stair na heaglaise. 
BIBLENEWSPROPHECY.NET Is láithreán gréasáin raidió ar líne é seo a 
chlúdaíonn nuacht agus topaicí bíobalta. 
 

Cainéil Físe YouTube & BitChute do Shearmóiní agus do Shearmonóistí 
 

BibleNewsProphecy cainéal. Físeáin sermonette CCOG. 
CCOGAfrica cainéal. Teachtaireachtaí CCOG i dteangacha na hAfraice. 
CCOG Animations bealach chun gnéithe de chreidimh Chríostaí a 
mhúineadh.  
CCOGSermones Tá teachtaireachtaí sa Spáinnis ag an gcainéal. 
ContinuingCOG cainéal. Físeáin físe CCOG.  
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Taispeánann an grianghraf thíos cuid den bheagán brící atá fágtha (móide roinnt 
díobh a rinneadh níos déanaí) d'fhoirgneamh in Iarúsailéim ar a dtugtar an 
Cenacle uaireanta, ach is fearr a thugtar air mar Eaglais Dé ar Chnoc Thiar 
Iarúsailéim (ar a dtugtar Mt. Zion faoi láthair): 
 

 
 
Ceaptar gurbh é seo suíomh an fhoirgnimh shéipéil Chríostaí a bhí ann. 
Foirgneamh a mbeadh preas déanta ar “soiscéal Ríocht Dé” Íosa. Ba fhoirgneamh 
é seo in Iarúsailéim a mhúin Soiscéal Ríocht Dé. 
 

 
Ar an gcúis seo, gabhaimid buíochas le Dia gan stad, mar ... tháinig 
sibhse, a bhráithre, chun bheith ina leantóirí ar eaglaisí Dé atá i gCríost 
Íosa i Iúdáia. (1 Theasalóinigh 2: 13-14) 
 
Dírigh go dícheallach ar an gcreideamh a bhí le seachadadh uair amháin 
do na naoimh. (Jude 3) 
 
Dúirt sé leo: “Ní mór dom ríocht Dé a fhógairt do na cathracha eile freisin, 
mar gheall gur cuireadh chugam é.” (Lúcás 4:43) 
 
Ach lorg ríocht Dé, agus cuirfear na rudaí seo go léir leat. Ná bíodh eagla 
ort, tréad beag, mar is mór an sásamh é do Athair an ríocht a thabhairt 
duit. (Lúcás 12: 31-32) 
 
Agus tabharfar an soiscéal seo den ríocht ar fud an domhain mar fhinné 
do na náisiúin uile, agus ansin tiocfaidh an deireadh. (Matha 24:14) 
 
     language edition. 
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