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Najprovokatívnejším obvinením 

niektorí presvedčení 
Že všetci kresťa! 

Pochádza z latinského jazyka a znamená herec predstierač roto slovo sa 

vyskytuje aj v tarom aj v atovom zákone a znamená to isté? 

 
“Termín v nasledovnom kontexte napríklad … význame modlitby, pôstu a 

dávania almužny pre ľudí v nebeskom kráľovstve, poukázal na točo nemáme 

robiť a tých ktorí tak robia nazval pokrytcami.” (Işaýa 11:6, 9) 

 
Vun 

Dr. Bob Thiel, Ph. D. 
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Näme üçin adamzat öz kynçylyklaryny çözüp bilmeýär? 

Ị̀ ma na ihe mbụ na nke ikpeazụ Baịbụl gosiri na Jizọs kwusara gbasara ya 

najprovokatívnejším obvinením niektorí presvedčení? 

Wësst dir Datt D ' Räich Vu Gott De Schwéierpunkt vun Den Apostelen 

war an Déi déi hinnen als éischt gefollegt hunn? 

Hudaýyň Patyşalygy Isanyňkymy? Hudaýyň Patyşalygy Isa häzirden 

ýaşaýarmy? Hudaýyň Patyşalygy gelejekde berkidermi? Sen Mukaddes 

Ýazgylaryň taglymatyna ynanýarmysyň? 

Gịnị bụ alaeze? Gịnị bụ Alaeze Chineke? Gịnị ka Baịbụl na-akụzi? Gịnị ka 

chọọchị Ndị Kraịst oge mbụ kụziri? 

A wat fir D ' bezéiung op Lügen opgebaut kënne ginn? 

Öňki daşky sahypadaky suratda Burdine Print and Graphics tarapyndan düzülen möjek 

bilen ýatan guzusy görkezilýär. Arka daşky sahypadaky surat 2013-nji ýylda Dr. Bob 

Tiýel iň soňky Iýerusalimde çekilen Hudaýyň buthanasynyň binasynyň bir bölegi bolup 

durýar. 
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OPRAVDIVÁZBOŽN 
 

1. Nanazval svojich učeníkov pokrytcami akpomenoval 

ibausy? 

2. Existuje aj výstraha v zákone pred hriechom 

pokrytectva? 

3. Všetkých ľudíbol obvinený z tohože viedol 

skupinuy? 

4. Zákona môžeme prísťk dvom uzáveromo prvétci? 

5. Začiatkua nazáklade podobenstva okúkolia 

pšenicibudú  

6. Mohol byť obvinený zpokrytectva nemáme dôvod 

si myslieť že obyčajný... 

7. Voči pokrytectvu erusímesi 

Ktoosebe hovorí žejekresťan 
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1. Nanazval svojich učeníkov pokrytcami 

akpomenoval ibausy? 

Tá go leor fadhbanna os comhair an domhain. 

Tá ocras ar go leor daoine. Tá go leor daoine faoi chois. Tá go 

leor daoine ag tabhairt aghaidh ar bhochtaineacht. Tá go leor 

náisiún i bhfiacha móra. Tugann leanaí, lena n-áirítear leanaí gan 

bhreith, aghaidh ar mhí-úsáid. Baineann go leor dochtúirí le 

galair atá frithsheasmhach in aghaidh drugaí. Tá aer ró-

thruaillithe ag cathracha móra tionsclaíocha le bheith sláintiúil. 

Tá polaiteoirí éagsúla ag bagairt cogaidh. Coinníonn ionsaithe 

sceimhlitheoireachta ar siúl. 

An féidir le ceannairí domhanda na fadhbanna atá roimh an gcine 

daonna a réiteach? 

Ceapann go leor amhlaidh. 

Clár Oibre Uilíoch Nua 

Ar an 25 Meán Fómhair, 2015, tar éis príomhóráid ón bPápa 

Proinsias na Vatacáine, vótáil 193 náisiún na Náisiún Aontaithe 

(NA) chun “17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe” a chur i 

bhfeidhm ar a dtugtar uaireanta an Ag enda Nua Uilíoch . Seo 

iad 17 sprioc na NA: 

Sprioc 1. Cuir deireadh le bochtaineacht de gach cineál i 

ngach áit 

Sprioc 2. Deireadh a chur leis an ocras, slándáil bia agus 

cothú feabhsaithe a bhaint amach agus talmhaíocht 

inbhuanaithe a chur chun cinn 
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Sprioc 3. Saol sláintiúil a chinntiú agus folláine a chur 

chun cinn do gach aoisghrúpa 

Sprioc 4. Oideachas cuimsitheach agus cothrom 

cáilíochta 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 

Aidhm 6. Infhaighteacht agus bainistíocht inbhuanaithe 

uisce agus sláintíocht a chinntiú do chách 

Aidhm 7. Rochtain ar fhuinneamh inacmhainne, iontaofa, 

inbhuanaithe agus nua-aimseartha a chinntiú do chách 

Aidhm 8. Fás geilleagrach marthanach, uilechuimsitheach 

agus inbhuanaithe, fostaíocht iomlán agus táirgiúil agus 

obair mhaith do chách a chur chun cinn 

 Aidhm 9. Bonneagar athléimneach a thógáil, 

tionsclaíochta cuimsitheach agus inbhuanaithe a chur 

chun cinn agus nuálaíocht a chothú 

Sprioc 10. Éagothroime a laghdú laistigh de thíortha agus 

ina measc 

Aidhm 11. Cathracha agus lonnaíochtaí daonna a dhéanamh 

cuimsitheach, sábháilte, athléimneach agus inbhuanaithe 

Aidhm 12. Patrúin tomhaltais agus táirgthe inbhuanaithe 

a chinntiú 

Sprioc 13. Gníomh práinneach a ghlacadh chun dul i ngleic 

le hathrú aeráide agus a thionchair 
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Aidhm 14. Na haigéin, na farraigí agus acmhainní muirí a 

chaomhnú agus a úsáid go hinbhuanaithe ar mhaithe le 

forbairt inbhuanaithe 

Sprioc 15. Úsáid inbhuanaithe na n-éiceachóras talún a 

chosaint, a athchóiriú agus a chur chun cinn, foraoisí a 

bhainistiú go hinbhuanaithe, fásaigh a chomhrac, agus 

díghrádú talún a stopadh agus a aisiompú agus stop a chur 

le caillteanas bithéagsúlachta. 

Aidhm 16. Sochaithe síochánta agus cuimsitheacha a chur 

chun cinn don fhorbairt inbhuanaithe, rochtain ar 

cheartas a sholáthar do chách agus institiúidí 

éifeachtacha, cuntasacha agus cuimsitheacha a thógáil ar 

gach leibhéal. 

Sprioc 17. Na modhanna forfheidhmithe a neartú agus an 

chomhpháirtíocht dhomhanda um fhorbairt inbhuanaithe 

a athbheochan 

Tá an clár oibre seo ceaptha a bheith curtha i bhfeidhm go 

hiomlán faoi 2030 agus tugtar Clár Oibre 2030 don Fhorbairt 

Inbhuanaithe air freisin . Tá sé mar aidhm aige tinnis atá roimh 

an gcine daonna a réiteach trí rialáil, oideachas, agus comhar 

idirnáisiúnta agus idirchreidmheach. Cé go bhfuil go leor dá 

cuspóirí go maith, tá cuid dá mhodhanna agus dá spriocanna olc 

(cf. Geineasas 3:5). Tá an clár oibre seo, freisin, ag teacht le 

clár faisnéise an Phápa Proinsias Laudato Si . 

D’ fhéadfaí an “Clár Oibre Nua Caitliceach” a thabhairt ar an 

“Clár Oibre Uilíoch Nua” mar ciallaíonn an focal “Caitliceach” 

“uilíoch.” Pápa Francis ar a dtugtar an uchtáil 

den Chlár Oibre Uilíoch Nua “comhartha tábhachtach dóchais.” 
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Mar obair leantach ar chomhaontú na NA, bhí cruinniú i bPáras i 

mí na Nollag 2015 (dar teideal oifigiúil an 21ú Comhdháil de 
Pháirtithe Chreat-Choinbhinsiún na NA ar Athrú Aeráide ). Mhol an 

Pápa Proinsias an comhaontú idirnáisiúnta sin freisin agus 

chomhairligh sé do na náisiúin “an bóthar amach romhainn a 

leanúint go cúramach, agus le tuiscint na dlúthpháirtíochta atá 

ag méadú i gcónaí.” 

 

D’aontaigh beagnach gach náisiún ar domhan le comhaontuithe 

Pháras, a raibh spriocanna comhshaoil sonracha agus gealltanais 

airgeadais acu. (Ansin shínigh Uachtarán na Stát Aontaithe 

Barack Obama doiciméad chun na Stáit Aontaithe a ghealladh 

ina leith seo in 2016, ach in 2017, dúirt Uachtarán SAM, Donald 

Trump, NACH nglacfadh na Stáit Aontaithe leis na 

comhaontuithe a comhaontaíodh i bPáras. Bhí fearg idirnáisiúnta 

mar thoradh air seo agus chuidigh sé leis na Stáit Aontaithe a 

leithlisiú. ón Eoraip agus go leor áiteanna eile ar fud an domhain.) 

Dúirt an Pápa Proinsias níos déanaí go mbeidh an daonnacht 

“titim síos” mura ndéanann sé a chuid athruithe a bhaineann leis 

an aeráid. 

 

Cé nach dteastaíonn ó aon duine aer truaillithe a análú, dul 

ocrach, a bheith bochtaithe, a bheith i mbaol, etc., an réiteoidh 

iarrachtaí daonna spriocanna clár oibre 2030 na Náisiún 

Aontaithe agus/nó chomhaontaithe Pháras na fadhbanna atá 

roimh an gcine daonna? 

 

Teist na Náisiúin Aontaithe 

Bunaíodh agus bunaíodh na Náisiúin Aontaithe ar 24 Deireadh 

Fómhair 1945, tar éis an Dara Cogadh Domhanda, chun 

coinbhleacht eile dá leithéid a chosc agus chun iarracht a 
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dhéanamh an tsíocháin a chur chun cinn ar fud an domhain. Ar a 

bhunú, bhí 51 ballstát ag na NA; tá 193 ann anois. 

Tá na céadta, nó na mílte, coinbhleachtaí ar fud an domhain ó 

bunaíodh na Náisiúin Aontaithe, ach níl aon rud a d'fhéadfaí a rá 

mar an tríú Cogadh Domhanda againn go fóill. 

Creideann cuid acu go dtabharfaidh comhar idirnáisiúnta cosúil 

leis na Náisiúin Aontaithe chun cinn, in éineacht leis an gcineál 

clár oibre idirchreidimh agus éacúiméineach a bhfuil an Pápa 

Proinsias agus go leor ceannairí reiligiúnacha eile ag iarraidh a 

chur chun cinn , síocháin agus rathúnas a thabhairt. 

Mar sin féin, ní raibh an cuntas teiste ag na Náisiúin Aontaithe 

maidir leis seo a dhéanamh go maith. Chomh maith leis na 

coinbhleachtaí armtha iomadúla ó bunaíodh na Náisiúin 

Aontaithe, tá na milliúin iolracha ocrach, ina ndídeanaithe, 

agus/nó fíor-bhocht. 

Breis is deich mbliana ó shin, leag na Náisiúin Aontaithe amach a 

Spriocanna Forbartha Mílaoise a chur i bhfeidhm . Bhí ocht 

“sprioc forbartha” aige, ach níor éirigh leis sin, fiú de réir na NA 

féin. Mar sin, in 2015, glacadh lena “17 Sprioc Forbartha 

Inbhuanaithe” mar a thugtar orthu. Tá cuid acu dóchasach. 

Measann cuid acu gur fantaisíocht utopian é. 

Chomh fada agus a théann utopia, ar an 6 Bealtaine, 2016, dúirt 

an Pápa Proinsias gur shamhlaigh sé utopia Eorpach daonnachtúil 

a bhféadfadh a eaglais cuidiú leis an mór-roinn sin a bhaint 

amach. Mar sin féin, iompóidh aisling an Phápa ina tromluí (cf. 

Nochtadh 18). 

B’fhéidir go mbeadh Roinnt Comhar agus Rath ann, ach… 
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Foclóir Merriam Webster gur “áit shamhailteach í an utopia ina 

bhfuil an rialtas, na dlíthe agus na coinníollacha sóisialta foirfe.” 

Múineann an Bíobla nach féidir leis an gcine daonna a chuid 

fadhbanna a réiteach leis féin: 

23 A Thiarna, tá a fhios agam nach bhfuil bealach an duine 

ann féin; Ní hé an fear a shiúlann chun a chéimeanna féin 

a stiúradh. (Jeremiah 10:23, NKJV ar fud mura gcuirtear 

a mhalairt in iúl) 

Múineann an Bíobla go dteipfidh ar chomhar idirnáisiúnta: 

16 Tá scrios agus ainnis ina slite; 17 Agus bealach na 

síochána nach bhfuil ar eolas acu. 18 Níl eagla Dé ar bith 

os comhair a súl. (Rómhánaigh 3:16-18) 

Mar sin féin, tá go leor daoine ag obair i dtreo a ndearcadh ar 

shochaí Utopian agus fiú uaireanta déanann siad iarracht 

reiligiún a thabhairt isteach. Ach níl beagnach aon duine sásta 

bealaí an aon fhíor-Dhia a leanúint. Ní hé nach mbeidh aon dul 

chun cinn i dtreo aon cheann de spriocanna na Náisiún Aontaithe 

nó na Vatacáine. Beidh roinnt (agus go leor de na spriocanna go 

maith), chomh maith le roinnt setbacks. 

I ndáiríre, agus is dócha tar éis coinbhleachta ollmhóra, 

aontófar agus deimhneofar cineál comhaontú síochána 

idirnáisiúnta (Dainéil 9:27). Nuair a bheidh, beidh claonadh 

bréagach ag go leor a chreidiúint go mbeidh an chine daonna ag 

cruthú sochaí níos síochánta agus utopian. 

Glacfar isteach go leor ag a leithéid de ‘dul chun cinn útópach’ 

idirnáisiúnta (cf. Eseciel 13:10) chomh maith le comharthaí agus 

iontais éagsúla (2 Teasalónaigh 2:9-12). Ach deir an Bíobla nach 

mairfidh an tsíocháin sin (Dainéil 9:27; 11:31-44), in ainneoin a 
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d’fhéadfadh ceannairí a éileamh (1 Teasalónaigh 5:3; Isaiah 

59:8). 

 

Is soiscéal bréagach é an smaoineamh, seachas Íosa (cf. Eoin 

15:5; Matha 24:21-22), gur féidir leis an gcine daonna utopia a 

thabhairt san ‘ollaois láithreach’ seo (Galataigh 1:3-10). 

Mura bhfuil an chine daonna amháin in ann utopia a thabhairt 

chun críche i ndáiríre, an bhfuil aon chineál utopia indéanta? 

Tá. 

Déanfaidh Ríocht Dé an pláinéad seo agus, ina dhiaidh sin, an 

tsíoraíocht ar fad, iontach níos fearr. 
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2.  Existuje aj výstraha v zákone pred 

hriechom pokrytectva? 

Múineann an Bíobla go dtiocfaidh sochaí Utopianach, ar a 

dtugtar Ríocht Dé, in áit rialtais dhaonna (Dainéil 2:44; 

Apacailipsis 11:15; 19:1-21). 

Nuair a thosaigh Íosa ar a mhinistreacht phoiblí, thosaigh sé ag 

seanmóireacht shoiscéal Ríocht Dé . Seo an méid a thuairiscigh 

Mark: 

14 Tar éis Eoin a chur i bpríosún, tháinig Íosa go dtí an 

Ghailíl, ag seanmóireacht shoiscéal ríocht Dé, 15 agus ag 

rá, “Tá an t-am comhlíonta, agus tá ríocht Dé ar láimh. 

Déan aithrí, agus creid sa soiscéal” (Marc 1:14-15). 

Tagann an téarma soiscéal, ón bhfocal Gréigise a thraslitrítear 

mar euangelion , agus ciallaíonn sé “dea-theachtaireacht” nó 

“dea-scéal.” Sa Tiomna Nua, luaitear an focal Béarla “ríocht,” a 

bhaineann le ríocht Dé, tuairim is 149 uair sa NKJV agus 151 i 

mBíobla Douay Rheims . Tagann sé ón bhfocal Gréigise 

traslitrithe mar basileia a chiallaíonn riail nó réimse an ríchíosa. 

Tá rí ag ríochtaí daonna, chomh maith le ríocht Dé (Apacailipsis 

17:14), clúdaíonn siad limistéar geografach (Apacailipsis 11:15), 

tá rialacha acu (Isaiah 2:3-4; 30:9), agus tá ábhair (Lúcás 

13:29). 

Seo é an chéad teagasc poiblí ó Íosa a thaifeadann Matha: 
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23 Agus chuaigh Íosa timpeall na Gailíle go léir, ag teagasc 

ina sinagóga, ag seanmóir soiscéal na ríochta (Matha 

4:23). 

Taifeadann Matthew freisin: 

35 Ansin chuaigh Íosa timpeall na gcathracha agus na 

sráidbhailte go léir, ag teagasc ina sinagóga, ag seanmóir 

soiscéal na ríochta (Matha 9:35). 

Léiríonn an Tiomna Nua go mbeidh Íosa i réim go deo: 

33 Agus beidh sé i gceannas ar theach Iacób go deo, agus 

ní bheidh deireadh ar a ríocht (Lúcás 1:33). 

Taifeadann Lúcás gurbh é an cuspóir a cuireadh chuig Íosa 

ná Ríocht Dé a sheanmóir. Tabhair faoi deara a mhúin Íosa: 

43 Dúirt sé leo, “Caithfidh mé ríocht Dé a sheanmóir do na 

cathracha eile freisin, mar is chuige seo a cuireadh mé” 

(Lúcás 4:43). 

Ar chuala tú riamh go seanmóir? Ar thuig tú riamh gurbh é 

cuspóir Íosa é a sheoladh ná Ríocht Dé a sheanmóir? 

Tuairiscíonn Lúcás freisin go ndeachaigh Íosa chun Ríocht Dé a 

sheanmóir: 

10 Agus na haspail, nuair a bhí siad tar éis filleadh, d'inis 

sé dó go léir a bhí déanta acu. Ansin thóg sé iad agus 

chuaigh i leataobh go príobháideach go áit thréigthe de 

chuid na cathrach ar a dtugtar Bethsaida. 11 Ach nuair a 
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bhí a fhios ag an tslua é, lean siad é; agus fuair sé iad 

agus labhair leo faoi ríocht Dé (Lúcás 9:10-11). 

Mhúin Íosa gur cheart go mbeadh Ríocht Dé mar 

phríomhthosaíocht dóibh siúd a leanfadh é: 

33 Ach lorg ar dtús ríocht Dé agus a fhíréantacht (Matha 

6:33). 

31 Ach iarraigí ríocht Dé, agus cuirfear na nithe seo go 

léir libh. 32 Ná bíodh eagla oraibh, a threud bhig, mar is é 

toil bhur nAthair an ríocht a thabhairt daoibh (Lúcás 

12:31-32). 

Tá Críostaithe le Ríocht Dé a FHÁIL AR CHÉAD. Déanann siad é 

seo trí é seo a dhéanamh ina n-ardthosaíocht trí bheith ag 

maireachtáil mar a d'fhágfadh Críost iad agus ag tnúth lena 

fhilleadh agus lena ríocht. Ach, an chuid is mó a ollamhaíonn 

Críost, ní hamháin nach lorgaíonn Ríocht Dé ar dtús, níl a fhios 

acu fiú cad é. Creideann go leor freisin go bréagach go bhfuil 

baint ag Dia le polaitíocht dhomhanda ó Chríostaithe. De bharr 

nach dtuigeann siad ríocht Dé, ní dhéanann siad 

maireachtáil anois mar ba chóir nó tuigeann siad cén fáth go 

bhfuil an daonnacht chomh lochtach sin. 

Tabhair faoi deara freisin go dtabharfar an ríocht do thréad 

beag (cf. Rómhánaigh 11:5). Ní mór uirísle a bheith toilteanach a 

bheith mar chuid den tréad beag fíor. 

Níl Ríocht Dé bunaithe ar an Domhan fós 
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Mhúin Íosa gur chóir dá lucht leanúna guí ar son na ríochta atá le 

teacht, mar sin níl sé acu cheana féin: 

9 Ár nAthair atá ar neamh, Go naomhófar d’ ainm . 10 Thig 

do ríocht. Déanfar do thoil (Matha 6:9-10). 

Chuir Íosa a dheisceabail amach chun Ríocht Dé a shearmonú: 

1 Ansin ghlaoigh sé a dháréag deisceabal le chéile agus 

thug sé cumhacht agus údarás dóibh ar na deamhain go 

léir, agus chun galair a leigheas. 2 Sheol sé iad chun ríocht 

Dé a sheanmóir (Lúcás 9:1-2). 

Mhúin Íosa nach raibh ina láithreacht féin an ríocht, mar níor 

bunaíodh an ríocht ar an Domhan an uair sin mar sin an fáth a 

ndearna Sé an rud nár chaith sé amach deamhain ina ainm an uair 

sin: 

28 Ach má chaithim na deamhain amach trí Spiorad Dé, is 

cinnte go bhfuil ríocht Dé tagtha oraibh (Matha 12:28). 

Tá an fíor-ríocht sa todhchaí—ná anseo anois mar a léiríonn 

Marcas: 

47 Agus má dhéanann do shúil peaca ort, spíon amach í. Is 

fearr duit dul isteach i ríocht Dé d’aon tsúil, seachas dhá 

shúil a bheith agat, agus tú a chaitheamh … (Marcas 

9:47). 

23 D’fhéach Íosa timpeall agus dúirt lena dheisceabail: 

“Cén deacair dóibh siúd a bhfuil saibhreas acu dul isteach 

i ríocht Dé!” 24 Agus do ghabh na deisceabail ionadh as a 

bhriathra. Ach d’fhreagair Íosa arís agus dúirt sé leo: “A 
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pháistí, nach deacair dóibh siúd a chuireann muinín sa 

saibhreas dul isteach i ríocht Dé! 25 Is fusa do chamall dul 

trí shúil snáthaide ná do dhuine saibhir dul isteach i 

ríocht Dé.” (Marc 10:23-25). 

25 Go deimhin, deirim libh, ní ólfaidh mé a thuilleadh de 

thoradh na fíniúna go dtí an lá sin nuair a ólaim nua é i 

ríocht Dé.” (Marc 14:25). 

43 Iósaef Arimatéa, ball mór le rá den chomhairle, a bhí é 

féin ag feitheamh le ríocht Dé, ag teacht agus ag glacadh 

misnigh … (Marcas 15:43). 

Mhúin Íosa nach bhfuil an ríocht ina cuid den saol seo anois: 

36 D’fhreagair Íosa, “Ní den saol seo mo ríocht. Dá mba 

den saol seo mo ríocht, throidfeadh mo sheirbhísigh, 

ionas nach ndéanfaí mé a sheachadadh do na Giúdaigh; 

ach anois níl mo ríocht as seo” (Eoin 18:36). 

Mhúin Íosa go dtiocfaidh an ríocht tar éis dó filleadh mar Rí: 

31 “Nuair a thiocfaidh Mac an Duine ina ghlóir, agus na 

haingil naofa go léir in éineacht leis, ansin suífidh sé ar 

ríchathaoir a ghlóire. 32 Cruinneofar na náisiúin go léir 

roimhe, agus scarfaidh sé óna chéile iad, mar a scarann 

aoire a chaoirigh ó na gabhair. 33 Agus leagfaidh sé na 

caoirigh ar a láimh dheis, ach na gabhair ar chlé. 34 Ansin 

déarfaidh an Rí leo siúd ar a dheis: ‘Tar, a dhaoine 

beannaithe m’Athar, faigh mar oidhreacht an ríocht a 

ullmhaíodh daoibh ó bhunú an domhain (Matha 25:31-34). 
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Ós rud é nach bhfuil Ríocht Dé anseo, ní fheicfimid utopia fíor 

go dtí go mbeidh sé bunaithe. Toisc nach dtuigeann a bhformhór 

ríocht Dé, ní thuigeann siad conas a oibríonn a rialtas grámhar. 

Ní thiocfaidh Ríocht Dé “go dtí go mbeidh iomláine na nGintlithe 

tagtha isteach” (Rómhánaigh 11:25)—agus níor tharla sin go fóill. 

Cad a dúirt Íosa a bhí cosúil leis an ríocht? 

Thug Íosa roinnt mínithe ar an gcuma atá ar Ríocht Dé: 

26 Agus dúirt sé, “Tá ríocht Dé amhail is dá scaipfeadh 

duine síolta ar an talamh, 27 agus go gcodladh sé san oíche 

agus go n-éireodh sé sa lá, agus go bhfásfadh an síol agus 

go bhfásfadh sé, níl a fhios aige conas. 28 Oir leis féin a 

tháirgeann an talamh barra: ar dtús an lann, ansin an 

ceann, ina dhiaidh sin an grán iomlán sa cheann. 29 Ach 

nuair a aibíonn an grán, cuireann sé an corran isteach 

láithreach, mar tá an fómhar tagtha.” (Marcas 4:26-29). 

18 Dúirt sé ansin: “Cad é mar atá ríocht Dé? Agus cad leis 

a dhéanfaidh mé é a chur i gcomparáid? 19 Tá sé cosúil le 

síol mustaird, a ghlac duine agus a chuir ina ghairdín; agus 

d’fhás sé agus rinneadh crann mór de, agus neadaigh 

éanlaith an aeir ina chraobhacha.” 20 Agus dúirt sé arís, 

“Cad é a shamhlaigh mé ríocht Dé? 21 Tá sé cosúil le 

taoisigh, a ghlac bean agus a d'fholaigh sé i dtrí thomhas 

mine go raibh sé go léir leite.” (Lúcás 13:18-21). 

Tugann na parabail seo le tuiscint go bhfuil, ar dtús, Ríocht Dé 

beag go leor, ach go n-éireoidh sí mór. 

Thaifead Lúcás freisin: 
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29 Tiocfaidh siad ón oirthear agus ón iarthar, ó thuaidh 

agus ó dheas, agus suífidh siad síos i ríocht Dé (Luke 

13:29). 

Mar sin, beidh daoine ó gach cearn den domhan ag Ríocht Dé. NÍ 

bheidh sé teoranta dóibh siúd a bhfuil sinsearacht Iosraelach nó 

grúpaí eitneacha ar leith acu. Suífidh daoine, ó gach cearn, síos 

sa ríocht seo. 

Lúcás 17 agus an Ríocht 

Cuireann Lúcás 17:20-21 perplexes ar roinnt. Ach sula 

sroicheann tú é sin, tabhair faoi deara go n-íosfaidh daoine i 

Ríocht Dé: 

15 “Is beannaithe an té a itheann arán i ríocht Dé!” (Lúcás 

14:15). 

Ós rud é go n-íosfaidh daoine (sa todhchaí) i Ríocht Dé, ní hé 

amháin go bhfuil sé curtha ar leataobh ina gcroí anois, in 

ainneoin mí-aistrithe/míthuiscintí Lúcáis 17:21 a thugann a 

mhalairt le fios. 

B’fhéidir go gcuideoidh aistriúchán Moffatt ar Lúcás 17:20-21 le 

daoine tuiscint a fháil ar: 

20 Nuair a d’fhiafraigh na Fairisínigh dó cén uair a bhí 

réimeas Dé ag teacht, d’fhreagair sé iad: “Níl Ríocht Dé 

ag teacht mar tá súil agaibh í a fheiceáil; 21 ní déarfaidh 

éinne, ‘Seo é’ nó ‘Seo é,’ óir tá Ríoghacht Dé in bhur 

measc anois.” (Lúcás 17:20-21, Moffatt; féach freisin 

aistriúcháin NASB agus ESV) 
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Tabhair faoi deara go raibh Íosa ag labhairt leis na Fairisínigh 

neamhthiontaithe, collaí, agus hypocritical. “D’fhreagair Íosa 

iad,” — ba iad na Fairisínigh a chuir an cheist ar Íosa. Dhiúltaigh 

siad é a aithint. 

An raibh siad san CHURCH? Níl! 

Ní raibh Íosa ag caint ach oiread faoi eaglais a bheadh le heagrú 

go luath. Ní raibh Sé ag caint ach oiread faoi mhothúcháin san 

intinn nó sa chroí. 

Íosa ag caint faoina RÉIGN! Ní raibh na Fairisínigh ag cur ceiste 

air faoi eaglais. Bhí a fhios acu rud ar bith ar aon eaglais Tiomna 

Nua le tosú go luath. Ní raibh siad ag fiafraí faoi chineál meon 

deas. 

Má cheapann duine gurb í Ríocht Dé an eaglais – agus go raibh 

Ríocht Dé “laistigh” de na Fairisínigh – arbh í AN Eaglais laistigh 

de na Fairisínigh? Is léir nach bhfuil! 

Tá a leithéid de chonclúid sách ridiciúil nach bhfuil? Cé go n-

aistríonn roinnt aistriúcháin Phrotastúnacha cuid de Lúcás 17:21 

mar “tá Ríocht Dé “laistigh díot” (NKJV/KJV), aistríonn fiú an 

Bíobla Caitliceach Nua-Iarúsailéim go cruinn gur “tá ríocht Dé in 

bhur measc.” 

Ba é Íosa an té a bhí i measc na bhFairisíneach i measc na 

ndaoine. Anois, cheap na Fairisínigh go raibh siad ag tnúth le 

Ríocht Dé. Ach níor thuig siad é. Mhínigh Íosa nach Ríocht 

áitiúil, nó teoranta a bheadh ann do na Giúdaigh amháin, mar a 

shíl siad (ná séipéal mar a chreideann daoine áirithe anois ). Ní 

bheadh i Ríocht Dé ach ceann amháin den iliomad ríochtaí daonna 
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agus sofheicthe a d’fhéadfadh daoine a chur in iúl nó a fheiceáil, 

agus a rá, “Seo é, anseo”; nó “sin í an Ríocht, thall ansin.” 

Rugadh Íosa é féin le bheith ina Rí ar an Ríocht sin, mar a dúirt 

sé go soiléir le Píoláit (Eoin 18:36-37). A thuiscint go n-

úsáideann an Bíobla na téarmaí “rí” agus “ríocht” go 

hidirmhalartaithe (m.sh. Daniel 7:17-18,23 ) . Bhí Rí Ríocht Dé 

amach anseo, an uair sin agus ansiúd, ina sheasamh in aice leis na 

Fairisínigh. Ach ní aithneoidís é mar a rí (Eoin 19:21). Nuair a 

fhilleann Sé, diúltóidh an domhan dó (Apacailipsis 19:19). 

Lean Íosa ar aghaidh, sna véarsaí seo a leanas i Lúcás 17, ag cur 

síos ar a dhara teacht, nuair a rialóidh Ríocht Dé AN DOMHAIN 

UILE (ag leanúint leis an Moffatt ar mhaithe le 

comhsheasmhacht sa chaibidil seo): 

22 Dúirt sé lena dheisceabail: “Tiocfaidh laethanta nuair a 

bheidh tú fada agus go neamhbhalbh chun lá amháin de 

Mhac an Duine a bheith agat. 23 Déarfaidh fir, 'Féach, 

seo é!' 'Féach, tá sé!' ach ná téigh amach agus ná rith ina 

ndiaidh, 24 óir mar dhealanach a shéideann ó thaobh na 

spéire go dtí an taobh eile, mar sin beidh Mac an duine 

ina lá féin. 25 Ach ní foláir dó ar dtús fulaingt mhór a 

fhulaingt agus a bheith diúltaithe ag an nglúin atá i 

láthair. (Lúcás 17:22-25, Moffatt) 

Íosa tagairt do ghealadh tintreach , díreach mar atá i Matha 

24:27-31, ag cur síos ar a dhara teacht chun RIALACHÁIN an 

domhain ar fad. Níl Íosa ag rá nach mbeidh a mhuintir in ann é a 

fheiceáil nuair a fhilleann Sé. 

Ní aithneoidh daoine Eisean mar a Rí (Revelation 11:15) agus 

troidfidh siad ina choinne (Apacailipsis 19:19)! Beidh go leor a 
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cheapann Íosa ionann an Antichrist. Ní raibh Íosa ag rá go raibh 

Ríocht Dé laistigh de na Fairisínigh sin—dúirt sé leo in áit eile 

nach raibh siad chun a bheith sa Ríocht mar gheall ar a gcuid 

hipiteirme (Matha 23:13-14). Ná ní raibh Íosa ag rá go mbeadh 

an Eaglais mar an Ríocht. 

Is rud é Ríocht Dé gur féidir le daoine ISTEACH lá amháin - 

mar a bhí ag aiséirí na gceart! Mar sin féin, níl Abrahám fiú agus 

na patriarchs eile ann go fóill (cf. Eabhraigh 11:13-40). 

Bhí a fhios ag na deisceabail nach raibh Ríocht Dé laistigh díobh 

go pearsanta an uair sin, agus go gcaithfeadh sé a bheith le 

feiceáil mar a léiríonn an méid seo a leanas, a tháinig tar éis 

Lúcás 17:21: 

11 Agus iad ag éisteacht leis na nithe seo, labhair sé 

parabal eile, mar go raibh sé in aice le Iarúsailéim agus 

gur shíl siad go mbeadh ríocht Dé le feiceáil láithreach 

(Lúcás 19:11). 

Bhí an Ríocht go soiléir amach anseo 

Conas is féidir leat a rá an bhfuil an Ríocht in aice? Mar chuid de 

dhul i ngleic leis an gceist sin, liostaigh Íosa imeachtaí fáidhiúla 

(Lúcás 21:8-28) agus ansin mhúin sé: 

29 Féach ar an gcrann fige, agus ar na crainn go léir. 30 

Nuair a bhíonn siad ag fás, feiceann sibh agus tá a fhios 

agaibh féin go bhfuil an samhradh gar anois. 31 Mar sin 

freisin, nuair a fheiceann tú na rudaí seo ag tarlú, 

beidh a fhios agat go bhfuil ríocht Dé i gcóngar (Lúcás 

21:29-31). 
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Theastaigh ó Íosa go leanfadh a mhuintir imeachtaí fáidhiúla le 

go mbeadh a fhios acu cathain a thiocfadh an Ríocht. Dúirt Íosa 

in áit eile lena mhuintir féachaint agus aird a thabhairt ar 

imeachtaí fáidhiúla (Lúcás 21:36; Marcas 13:33-37). In ainneoin 

focail Íosa, go leor lascaine ag breathnú ar imeachtaí an domhain 

prophetically-nasctha. 

I Lúcás 22 & 23, thaispeáin Íosa arís gur rud í Ríocht Dé a 

bheadh le comhlíonadh amach anseo nuair a mhúin Sé: 

15 “Le dian-mhian ba mhian liom an Cháisc seo a ithe leat 

sula gclisfidh mé; 16 Oir deirim libh, ní íosfaidh mé dhith a 

thuilleadh go dtí go gcomhlíonfar é i ríocht Dé.” 17 Ansin 

ghlac sé an cupán, agus ghabh sé buíochas, agus dúirt: 

“Tóg é seo agus roinn idir tú féin; 18 Oir deirim libh, ní 

ólfaidh mé de thoradh na fíniúna go dtiocfaidh ríocht 

Dé.” (Lúcás 22:15-18). 

39 Ach bhí duine de na daoine uilc sin a céasadh in 

éineacht leis ag déanamh blaspheile air agus dúirt sé, 

“Más tusa an Meisias, saor tú féin agus sábháil sinn 

freisin.” 40 Agus chrom a chompánach air agus dúirt sé 

leis: “Nach fiú eagla Dé ort? Mar tá sibhse freisin i 

gcáineadh leis. 41 Agus is cóir dúinn mar is cóir, óir is 

fiúntach sinn, óir is de réir an mhéid a rinneamar a 

aisíocadh sinn, ach ní dhearna an duine seo aon olc.” 42 

Agus dúirt sé le hÍosa , “A Thiarna, cuimhnigh orm nuair a 

thagann tú isteach i do Ríocht.” 43 Ach dúirt Íosa leis: 

“Amen, a deirim leat go mbeidh tú in éineacht liom inniu i 

bPáras.” (Lúcás 23:39-43, Aramaic i mBéarla Soiléir) 

Níor tháinig Ríocht Dé chomh luath agus a maraíodh Íosa ach an 

oiread mar a léiríonn Marcas agus Lúcás araon : 
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43 Iósaef Arimatéa, ball mór le rá den chomhairle, a bhí é 

féin ag feitheamh le ríocht Dé, ag teacht agus ag glacadh 

misnigh … (Marcas 15:43). 

51 Ba ó Arimathea, cathair de chuid na nGiúdach, é féin ag 

fanacht le ríocht Dé freisin (Lúcás 23:51). 

Is tar éis an aiséirí (1 Corantaigh 15:50-55) a rugadh Críostaithe 

arís chun dul isteach i Ríocht Dé, mar a thaifead Eoin: 

3 D’fhreagair Íosa agus dúirt leis, “Go deimhin deimhin, a 

deirim leat, mura mbeirtear duine arís, ní féidir leis 

ríocht Dé a fheiceáil.” 4 Dúirt Nicodemus leis, “Conas is 

féidir duine a bhreith nuair a bheidh sé aosta? An 

bhféadfaidh sé dul isteach i mbroinn a mháthar an dara 

huair agus é a bhreith?” 5 D’fhreagair Íosa: “Go deimhin, 

deirim libh, mura mbeirtear duine ón uisce agus ón 

Spiorad, ní féidir leis dul isteach i ríocht Dé (Eoin 3:3-5). 

Is iad daoine Dé amháin a fheicfidh an Ríocht iar-mhílaoise 

deiridh Dé. 

Anois, le do thoil a thuiscint a thuilleadh, tar éis aiséirí Íosa, gur 

theagasc sé arís faoi Ríocht Dé: 

3 Chuir sé é féin i láthair beo freisin tar éis a fhulaingt 

trí go leor cruthúnais dothuigthe, á fheiceáil acu i rith 

daichead lá agus ag labhairt ar na nithe a bhaineann le 

ríocht Dé (Gníomhartha 1:3). 

Ba faoi Ríocht Dé a bhí an chéad agus an seanmóir 

dheireanach a thug Íosa! Tháinig Íosa mar theachtaire chun 

múineadh faoin Ríocht sin. 
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D’iarr Íosa freisin ar an Apostle John scríobh faoi Ríocht 

millennial Dé a bheadh ar an domhan. Tabhair faoi deara cad a 

scríobh Seán: 

4 Chonaic mé anamacha na ndaoine a dícheannaíodh mar 

fhinné d’Íosa agus do bhriathar Dé, nár adhradh an 

beithíoch ná a íomhá, agus nach bhfuair a mharc ar a n-

éadan ná ar a lámha. Agus bhí cónaí orthu agus reigned le 

Críost ar feadh míle bliain (Apacailipsis 20:4). 

Mhúin na Luath-Chríostaithe go mbeadh Ríocht mhílaoise Dé ar 

an talamh agus go gcuirfí in ionad rialtais an domhain mar a 

mhúineann an Bíobla (cf. Apacailipsis 5:10, 11:15). 

Cén fáth, má tá Ríocht Dé chomh tábhachtach sin, nár chuala an 

chuid is mó mórán faoi? 

Go páirteach toisc gur thug Íosa rúndiamhair air: 

11 Agus dúirt sé leo, “Tá sé tugtha daoibh eolas ar an 

rúndiamhair ríocht Dé; ach dóibh siúd atá amuigh, tagann 

gach ní i ndabhachtaí (Marcas 4:11). 

Fiú sa lá atá inniu ann is rúndiamhra don mhórchuid í fíor-Ríocht 

Dé agus cuid mhór de phlean Dé (féach freisin ar ár leabhar 

saor in aisce, ar líne ag www.ccog.org dar teideal: Rúndiamhra 

PLEAN Dé Cén Fáth ar Chruthaigh Dia Rud ar bith? Cén fáth ar 

chruthaigh Dia thú ? ). 

Smaoinigh, freisin, go ndúirt Íosa go dtiocfaidh deireadh (na 

haoise) (go luath) TAR ÉIS soiscéal na ríochta a shearmonú ar 

fud an domhain go léir mar Fhinné: 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
https://www.cogwriter.com/mystery-gods-plan-why-did-god-create-anything.pdf
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14 Agus beidh an soiscéal seo an ríocht a preached ar fud 

an domhain go léir mar fhinné do na náisiúin go léir, agus 

ansin beidh an deireadh teacht (Matha 24:14). 

Tá sé tábhachtach soiscéal Ríocht Dé a fhógairt agus tá sé 

le cur i gcrích sna hamanna deiridh seo. Is “teachtaireacht 

mhaith” é toisc go dtugann sé fíordhóchas do thinnis na 

daonnachta, in ainneoin a d’fhéadfadh ceannairí polaitiúla a 

theagasc. 

Má mheasann tú focail Íosa, ba chóir go mbeadh sé soiléir 

gur cheart go mbeadh an fíor-eaglais Chríostaí ag fógairt 

shoiscéal na ríochta anois. Ba cheart go mbeadh sé seo mar 

phríomhthosaíocht aici don Eaglais. Agus chun é seo a 

dhéanamh i gceart, ba cheart go n-úsáidfí teangacha iolracha. 

Seo a dhéanann Eaglais Leantach Dé a dícheall a dhéanamh. Agus 

is chuige sin atá an leabhrán so aistrithe go scóir teangacha. 

Mhúin Íosa NACH nglacfadh an chuid is mó dá bhealach: 

13 “Isteach ag an ngeata cúng; óir is leathan an geata agus 

is leathan an t-slighe go dtí an scrios, agus tá go leor a 

théann isteach ann. 14 Toisc gur cúng an geata agus gur 

deacair an bealach a thugann chun na beatha, agus is beag 

duine a fhaigheann é. (Matha 7:13-14) 

An soiscéal an Ríocht Dé mar thoradh ar an saol! 

B’fhéidir gur díol spéise é a thabhairt faoi deara, cé go 

ndealraíonn sé nach bhfuil formhór na gCríostaithe ollamh leis 

an nóisean go raibh an bhéim ag Críost ar sheanmóireacht 

shoiscéal Ríocht Dé, is minic a thuig diagóirí agus staraithe 

tuata gurb é seo a mhúineann an Bíobla i ndáiríre. 
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Ach, bhí Íosa féin ag súil go dteagascfadh a dheisceabail 

soiscéal Ríocht Dé (Lúcás 9: 2,60 ). Toisc go mbeidh an ríocht 

amach anseo bunaithe ar dhlíthe Dé, tabharfaidh sí síocháin 

agus rathúnas – agus má ghéilleann sé do na dlíthe sin san aois 

seo beidh fíorshíocháin ann (Salm 119:165; Eifisigh 2:15). 

Agus bhí dea-scéal seo na ríochta ar eolas i scrioptúr an tSean-

Tiomna. 
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3. Všetkých ľudíbol obvinený z tohože 

viedol skupinuy? 



28 
 

Ba é a bhí i gceist leis an gcéad agus an tseanmóir dheireanach a 

taifeadadh Íosa ná soiscéal Ríocht Dé a fhógairt (Marcas 1:14-

15; Gníomhartha 1:3). 

Ba cheart go mbeadh eolas ag Giúdaigh aimsir Íosa ar rud éigin 

faoi ríocht Dé mar a luadh ina scrioptúr, ar a dtugaimid anois an 

Sean-Tiomna. 

Mhúin Daniel Faoin Ríocht 

Scríobh an fáidh Daniel: 

40 Agus beidh an ceathrú ríocht chomh láidir le hiarann , 

sa mhéid go briseann iarann ina phíosaí agus go mbrisfidh 

sé gach rud ; agus mar iarann a bhrúlann, brisfidh an 

ríocht sin ina phíosaí agus déanfaidh sí na cinn eile go léir 

a threascairt. 41 De bharr an méid a chonaic tú na cosa 

agus na toes, cuid de chré an photaire agus cuid d’iarann, 

roinnfear an ríocht; gidheadh beidh neart an iarainn 

innte, mar do chonnairc tú an t-iarann arna mheasgadh le 

cré ceirmeach. 42 Agus mar bhí toes na gcos cuid d'iarann 

agus cuid de chré, mar sin beidh an ríocht láidir go 

páirteach agus go páirteach sobhriste. 43 Mar a chonaic 

tú iarann measctha le cré ceirmeach, meascfaidh siad le 

síol na bhfear; ach ní chloífidh siad lena chéile, díreach 

mar nach meascann iarann le cré. 44 Agus in aimsir na 

ríthe seo socróidh Dia na bhflaitheas ríocht nach 

scriosfar choíche; agus ní bheidh an ríocht a fhágáil do 

dhaoine eile; brisfidh sé ina phíosaí agus ídeoidh sé na 

ríochtaí seo go léir, agus seasfaidh sé go deo (Dainéil 

2:40-44). 
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18 Ach gheobhaidh naoimh an Té is Airde an ríocht, agus 

sealbhóidh siad an ríocht go deo, go deo agus go brách.' 

(Dainéil 7:18). 

21 “Bhí mé ag faire; agus bhí an adharc chéanna ag cogadh 

in aghaidh na naomh, agus i réim ina n-aghaidh, 22 go dtí 

gur tháinig Ársa na Laethanta, agus go ndearnadh 

breithiúnas i bhfabhar naomh an Té is Airde, agus tháinig 

an t-am do na naoimh an ríocht a shealbhú. . (Dainéil 7:21-

22) 

A Dhainéil, foghlaimímid go dtiocfaidh an t-am nuair a 

scriosfaidh Ríocht Dé ríochtaí an domhain seo agus go mairfidh 

sí go deo. Foghlaimímid freisin go mbeidh a bpáirt ag na naoimh 

chun an ríocht seo a fháil. 

Tá go leor codanna de tairngreachtaí Daniel le haghaidh ár gcuid 

ama sa 21ú haois . 

Tabhair faoi deara roinnt sleachta as an Tiomna Nua: 

12 “Na deich n-adharc a chonaic tú, is deich rí iad nach 

bhfuil aon ríocht faighte acu go fóill, ach faigheann siad 

údarás ar feadh uaire an chloig mar ríthe leis an ainmhí. 13 

Tá siad seo ar aon intinn, agus tabharfaidh siad a 

gcumhacht agus a n-údarás don beithíoch. 14 Déanfaidh 

siad seo cogadh leis an Uain, agus sáróidh an tUan iad, óir 

is Tiarna na dTiarnaí agus Rí na ríthe é; agus go bhfuil na 

daoine atá in éineacht leis glaoite, tofa agus dílis.” 

(Apacailipsis 17:12-14) 
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Mar sin, feicimid sa Sean-Tiomna agus sa Tiomna Nua araon an 

coincheap go mbeidh am deiridh ann ríocht earthly le deich 

gcuid agus go mbeidh Dia scriosadh é agus a bhunú a ríocht. 

Mhúin Isaiah Mar gheall ar an Ríocht 

Spreag Dia Íseáia chun scríobh faoin gcéad chuid de Ríocht Dé, 

an réimeas míle bliain ar a dtugtar an mhílaois, mar seo: 

1 Tiocfaidh slat ó ghas Iása, Agus fásfaidh craobh as a 

fhréamhacha. 2 Luífidh Spiorad an Tiarna air, Spiorad na 

heagna agus na tuisceana, Spiorad na comhairle agus na 

cumhachta, Spiorad an eolais agus eagla an Tiarna. 

3 Is aoibhinn leis in eagla an Tiarna, agus ní bhreithneoidh 

sé de radharc a shúl, agus ní chinnfidh sé d'éisteacht a 

chluas; 4 Ach le fíréantacht tabharfaidh sé breithiúnas ar 

na boicht, agus cinnfidh sé le cothromas 

ar son mhacánta an domhain; Buailfidh sé an talamh le 

slat a bhéil, 'S le h-anáil a bheola maróidh sé na h-

aingidh. 5 Beidh an fhíréantacht mar chrios a leasa, agus 

an dílseacht mar chrios a chom. 

6 “Beidh an mac tíre ina chónaí freisin leis an uan, Luífidh 

an liopard síos leis an ngabhar óg, An lao is an leon óg is 

an t-uan le chéile; Agus beidh leanbh beag i gceannas 

orthu. 7 Rachaidh an bhó agus an béar ar féarach; 

Luighfidh a n -óglach síos le chéile; Agus íosfaidh an leon 

tuí mar an damh. 8 Imreoidh an leanbh banaltrach ar pholl 

an chobra, ' S cuirfidh an leanbh scoite a lámh i nead an 

nathair. 9 Ní dhéanfaidh siad dochar ná scrios i mo 
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shliabh naofa go léir, óir beidh an talamh lán d'eolas an 

Tiarna Mar a chlúdaíonn na huiscí an fharraige. 

10 “Agus an lá sin beidh Fréamh Iása ann, a sheasfaidh 

mar bhratach don phobal; Oir iarrfaidh na Gintligh é, 

agus beidh a shuaimhneas glórmhar.” (Íseáia 11:1-10) 

Is é an fáth ar thagair mé dó seo mar an chéad chuid nó an 

chéad chéim de Ríocht Dé, ná gur tráth é seo ina mbeidh sé 

fisiciúil (roimh am a dtiocfaidh an chathair naofa, Iarúsailéim 

Nua anuas ó neamh, Nochtadh 21) agus mairfidh sé míle bliain. 

Dheimhnigh Isaiah gné fhisiciúil na céime seo nuair a lean sé ar 

aghaidh le: 

11 Tarlóidh an lá sin go socróidh an Tiarna a lámh arís an dara 

huair, Chun iarsma a mhuintire a d’fhág, a ghnóthú ón 

Asiria agus ón Éigipt, ó Phatros agus ó Chuis, ó Éalam 

agus ó Shinar, ó Hamat agus ó Shasana. oileáin na 

farraige. 

12 Cuirfidh sé bratach ar bun do na náisiúin , agus 

cruinneoidh sé sluaite Iosrael , agus baileoidh sé scaipthe 

Iúdá ó cheithre choirnéal an domhain . 13 Imeoidh éad 

Ephraim freisin, agus gearrfar naimhde Iúdá; Ní bheidh 

éad ar Ephraim Iúdá, agus ní bheidh Iúdá chiapadh 

Ephraim. 14 Ach eitleoidh siad síos ar ghualainn na 

bhFilistíneach i dtreo an iarthair; Le chéile creachfaidh 

siad muintir an Oirthir; leagfaidh siad a lámh ar Eadóm 

agus ar Mhóáb; Agus géillfidh muintir Amón dóibh. 15 

Scriosfaidh an Tiarna teanga Mhuir na hÉigipte go 

hiomlán; Le gaoith thréan croithfidh sé a dhorn ar an 

abhainn, Buailfidh sé é sna seacht sruthanna, Is cuirfidh 

sé trasna ar shoda tirim. 16 Beidh bóthar mór d’iarsma a 
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mhuintire a fhágfar ón Asiria, Mar a tharla d’Iosrael sa lá 

a tháinig sé aníos ó thír na hÉigipte. (Íseáia 11:11-16) 

Spreagadh Isaiah freisin chun scríobh: 

2 Tarlóidh anois sna laethanta deiridh Go socrófar sliabh 

tí an Tiarna ar bharr na sléibhte, Agus ardófar os cionn 

na gcnoc; Agus sruthóidh na náisiúin uile chuige. 3 

Tiocfaidh go leor daoine agus déarfaidh siad: “Tigí, agus 

rachaimid suas go sliabh an Tiarna, go teach Dé Iacóib; 

Múinfidh sé dúinn a shlite, agus siúlfaimid ina chosáin.” Le 

haghaidh amach as Zion rachaidh an dlí amach , Agus 

an focal an Tiarna ó Iarúsailéim . 4 Déanfaidh sé 

breitheamh idir na náisiúin , Agus rebuke daoine go leor ; 

Buailfidh siad a gclaidheamh go céachta, 'S a sleá ina 

gcrúcaí bearrtha; Ní thógfaidh náisiún claíomh i gcoinne 

náisiúin, ní fhoghlaimeoidh siad cogadh níos mó. ... 11 

Beidh an cuma ard an duine a humbled, Beidh an 

haughtiness na bhfear a bowed síos, Agus beidh an 

Tiarna amháin a ardaíodh sa lá sin. (Íseáia 2: 2-4,11 ) 

Mar sin, beidh sé ina am utopian síochána ar domhan. I 

ndeireadh na dála, beidh sé seo go deo, le Íosa i gceannas. 

Bunaithe ar scrioptúr éagsúla (Salm 90:4; 92:1; Íseáia 2:11; 

Hosea 6:2), múineann an Talmud Giúdach é seo a mhaireann 

1,000 bliain (Talmud Babylonian: Tractate Sanhedrin Fóilió 97a). 

I Saiah freisin chun na nithe seo a leanas a scríobh: 

6Oir rugadh dúinne Leanbh, dúinne tugtar Mac; Agus beidh 

an rialtas a bheith ar a ghualainn. Agus tabharfar 

Iontach, Comhairleoir, A Dhia chumhachtach, Athair 

Síoraí, Prionsa na Síochána, mar ainm air. 7 Ar mhéadú a 
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rialtais 's a shíocháin Ní bheidh críoch ar bith, Ar 

ríchathaoir Dháiví 's ar a ríocht, Chun é a ordú is a bhunú 

le breithiúnas is ceart Ón am sin ar aghaidh, fiú go deo. 

Déanfaidh díograis Tiarna na slua é seo. (Íseáia 9:6-7) 

Fógra go ndúirt Íseáia go dtiocfadh Íosa agus go mbunódh sé 

ríocht le rialtas. Cé go luann go leor a adhmhaíonn Críost an 

sliocht seo, go háirithe i mí na Nollag gach bliain, is gnách dóibh 

a ligean thar ceal go bhfuil sé ag tuar níos mó ná an bhfíric go 

mbeadh Íosa a rugadh. Léiríonn an Bíobla go bhfuil rialtas ag 

Ríocht Dé le dlíthe ar ábhair, agus go mbeidh Íosa os a chionn. 

Rinne Isaiah, Daniel, agus daoine eile é a prophesied. 

Is iad dlíthe Dé slí an ghrá (Matha 22:37-40; Eoin 15:10) agus 

rialófar Ríocht Dé bunaithe ar na dlíthe sin. Mar sin, beidh 

Ríocht Dé, in ainneoin an méid daoine ar domhan a bhreathnaíonn 

uirthi, bunaithe ar ghrá. 

Sailm agus Tuilleadh 

Ní hé Daniel agus Íseáia amháin a spreag Dia chun scríobh faoi 

Ríocht Dé atá le teacht. 

Spreagadh Ezekiel a scríobh go mbaileofaí le chéile iad siúd de 

threibheanna Iosrael (ní amháin na Giúdaigh) a bhí scaipthe le 

linn aimsir na Tribóide Móire sa ríocht mhílaoise: 

17 Dá bhrí sin abair, ‘ Mar seo a deir an Tiarna Dia: 

“Cruinneoidh mé thú as na pobail, cruinneoidh mé thú ó na 

tíortha ina raibh tú scaipthe, agus tabharfaidh mé duit 

tír Iosrael.”’ 18 Agus rachaidh siad ann, agus tógfaidh siad 

uaidh sin a nithe go léir suaracha agus a ghràineanna go 

léir. 19 Ansin tabharfaidh mé croí amháin dóibh, agus 
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cuirfidh mé spiorad nua laistigh díobh, agus bainfidh mé 

an croí cloiche as a bhfeoil, agus tabharfaidh mé croí 

feola dóibh, 20 le go n-imeoidh siad i mo reachtanna agus 

go gcoimeádfaidh siad mo bhreithiúnais agus déan iad; 

agus beidh siad ina bpobal agamsa, agus beidh mise i mo 

Dhia dóibh. 21 Ach maidir leo siúd a bhfuil a gcroí ag 

leanúint dúil lena n-opravdivázbožn suaimhneach agus a n-

aindiachas, íocfaidh mé a ngníomhartha ar a gceann féin,” 

a deir an Tiarna Dia. (Eseciel 11:17-21) 

Ní bheidh sliocht threibheanna Iosrael scaipthe a thuilleadh, 

ach cloífidh siad le reachtanna Dé agus stopfaidh siad ag ithe 

rudaí abominable (Leviticus 11; Deotranaimí 14). 

Tabhair faoi deara iad seo a leanas sna Sailm faoi dhea-scéal 

ríocht Dé: 

27 Cuimhneoidh críocha an domhain go léir agus fillfidh 

siad ar an Tiarna, agus déanfaidh clanna na náisiún go léir 

adhradh romhat. 28 Oir is leis an Tiarna an ríocht, agus 

rialaíonn sé ar na náisiúin. (Salm 22:27-28) 

6 Tá do ríchathaoir, a Dhia, go brách; Is í scepter na 

bhfíréantacld scepter do ríocht. (Salm 45:6) 

1 Ó, can don Tiarna amhrán nua! Can don Tiarna, an talamh 

go léir. 2 Can don Tiarna, beannaigh a ainm; Fogair dea-

scéala a shlánaithe ó lá go lá. 3 Cuir in iúl a ghlóir i measc 

na náisiún, a iontais i measc na bpobal go léir. (Salm 96:1-

3; cf. 1 Chronicles 16:23-24 freisin) 

10 Molfaidh do oibreacha go léir thú, a Thiarna, agus 

beannóidh do naoimh thú. 11 Labhróidh siad ar ghlóir do 
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ríochta, Agus labhróidh siad ar do chumhacht, 12 Chun a 

ghníomhartha cumhachtacha a chur in iúl do chlann mhac, 

Agus móráltacht ghlórmhar a ríochta. 13Is ríocht shíoraí do 

ríocht, Agus mairfidh do thiarnas ar feadh na nglún go 

léir. (Salm 145:10-13) 

Scríobh scríbhneoirí éagsúla sa Sean-Tiomna freisin faoi 

ghnéithe den ríocht (m.sh. Ezekiel 20:33; Obadiah 21; Micah 

4:7). 

Mar sin, nuair a thosaigh Íosa ag teagasc shoiscéal Ríocht Dé, 

bhí cur amach éigin ag a lucht éisteachta láithreach ar an 

mbunchoincheap. 
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4. Zákona môžeme prísťk dvom 

uzáveromo prvétci? 

Cé nach bhfuil sa soiscéal ach an dea-scéal faoi phearsa Íosa, is 

é fírinne an scéil gur mhúin lucht leanúna Íosa soiscéal Ríocht 

Dé. Sin í an teachtaireacht a thug Íosa. 

Scríobh an Apostle Paul faoi Ríocht Dé agus Íosa: 

8 Chuaigh sé isteach sa tsionagóg agus labhair sé go dána 

ar feadh trí mhí, ag réasúnú agus ag áitiú ar rudaí ríocht 

Dé (Gníomhartha 19:8). 

25 Agus go deimhin , anois tá a fhios agam go bhfuil sibh 

go léir , i measc a bhfuil mé imithe preaching an ríocht Dé 

( Na hAchtanna um 20:25 ) . 

23 Mar sin nuair a bhí lá ceaptha acu dó, tháinig go leor 

chuige ina lóistín, ar mhínigh sé dóibh agus ar thug sé 

fianaise go sollúnta ar ríocht Dé, á gcur ina luí orthu i 

leith Íosa ó dhlí Mhaois agus ó na Fáithe, ó mhaidin go 

tráthnóna. … 31 ag seanmóireacht ríocht Dé agus ag 

teagasc na nithe a bhaineann leis an Tiarna Íosa 

Críost le gach muinín, gan aon duine a thoirmeasc air 

(Gníomhartha 28:23 ,31 ). 

Tabhair faoi deara nach mbaineann Ríocht Dé le hÍosa amháin 

(cé gur cuid mhór di é), mar gur mhúin Pól freisin faoi Íosa ar 

leithligh ón méid a mhúin sé faoi Ríocht Dé. 

Thug Pól soiscéal Dé air freisin, ach ba é sin fós soiscéal Ríocht 

Dé: 
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9 … shearmonaíomar soiscéal Dé daoibh … 12 go siúil sibh 

fiúntach ar Dhia a ghlaonn isteach ina ríocht agus ina 

ghlóir féin thú. (1 Teasalónaigh 2: 9,12 ) 

Thug Pól soiscéal Chríost air freisin (Rómhánaigh 1:16). 

“Teachtaireacht mhaith” Íosa, an teachtaireacht a mhúin Sé.  

Smaoinigh nach raibh ann ach soiscéal faoi phearsa Íosa Críost 

nó faoi shlánú pearsanta amháin. Dúirt Pól gur chuimsigh soiscéal 

Chríost géilleadh d’Íosa, A fhilleadh, agus breithiúnas Dé: 

6 … go n-íocfadh Dia le trua na daoine sin a chuireann 

trioblóid oraibh, 7 agus go dtuga sé suaimhneas dúinne atá 

buailte linn nuair a nochtfar an Tiarna Íosa ó neamh lena 

aingil chumhachtacha, 8 i dtine lasrach ag déanamh 

dioghaltais ar na daoine nach bhfuil aithne acu ar Dhia, 

agus orthu siúd nach ngéilleann do shoiscéal ár dTiarna 

Íosa Críost. 9 Pionósófar iad seo le léirscrios síoraí ó 

láthair an Tiarna agus ó ghlóir a chumhacht, 10 nuair a 

thiocfaidh sé, an lá sin, chun go mbeidh sé glóire ina 

naoimh agus go mbeidh meas air i measc gach duine a 

chreideann, mar gheall ar ár bhfianaise. creideadh in 

bhur measc (2 Teasalónaigh 1:6-10). 

Léiríonn an Tiomna Nua gur rud í an ríocht a gheobhaidh muid, ní 

go bhfuil go hiomlán againn anois: 

28 Tá ríocht á fáil againn nach féidir a chroitheadh 

(Eabhraigh 12:28). 

Is féidir linn a thuiscint agus a bheith ag tnúth le bheith mar 

chuid de Ríocht Dé anois, ach nílimid tar éis dul isteach inti go 

hiomlán. 
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Dhearbhaigh Pól go sonrach nach dtéann duine isteach go 

hiomlán i Ríocht Dé mar dhuine marfach, mar a tharlaíonn tar éis 

an aiséirí: 

50 Anois seo a deirim, a bhráithre, nach féidir le feoil 

agus fuil ríocht Dé mar oidhreacht; agus ní dhéanann 

éilliú oidhreacht éilliú. 51 Féuch, deirim rúndiamhair ribh: 

Ní chodlaimíd go léir, ach athrófar sinn go léir— 52 Ar ball, 

i n-amharc súl, ar an trumpa deiridh. Mar beidh an 

trumpa fuaime, agus beidh na mairbh a ardú do-

truaillithe, agus beidh muid a athrú (1 Corantaigh 15:50-

52). 

1 Iarraim oraibh mar sin os comhair Dé agus an Tiarna 

Íosa Críost, a thabharfaidh breithiúnas ar bheo agus ar 

mhairbh ar a láithriú agus ar a ríocht. 

(2 Tiomóid 4:1). 

Ní hamháin gur mhúin Pól é sin, ach go seachadfadh Íosa an 

Ríocht do Dhia an tAthair: 

20 Ach anois tá Críost éirithe ó mhairbh, agus tá sé ina 

chéadtorthaí acu siúd atá ina gcodladh. 21 Óir ó tháinig an 

bás trí dhuine, is trí Dhuine freisin a tháinig aiséirí na 

marbh. 22Oir mar a fhaigheann gach duine bás in Ádhamh, 

is mar sin a dhéanfar gach duine beo i gCríost. 23 Ach 

gach duine ina ord féin: Críost na céadtorthaí , ina 

dhiaidh sin iad siúd ar le Críost a theacht. 24 Ansin tagann 

an deireadh, nuair a sheachadann Sé an ríocht do Dhia an 

tAthair, nuair a chuireann Sé deireadh le gach riail agus 

le gach údarás agus cumhacht. 25Oir ní foláir dó bheith i 
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réim go dtí go gcuirfidh sé na naimhde go léir faoina 

chosa. (1 Corantaigh 15:20-25). 

Mhúin Pól freisin nach bhfaighidh na héagóraigh (braitheoirí 

ordú) Ríocht Dé le hoidhreacht: 

9 Nach bhfuil a fhios agaibh nach bhfaighidh na héagóraí 

ríocht Dé le hoidhreacht? Ná a bheith deceived. Ní 

bhfaighidh striapaigh, ná iodhaltóirí, ná adhaltranas, ná 

homaighnéasaigh, ná sodomites, 10 ná gadaithe, ná 

sanntach, ná meisceoirí , ná creachadóirí, ríocht Dé mar 

oidhreacht (1 Corantaigh 6:9-10). 

19 Is léir anois oibreacha na feola, mar atá: adhaltranas, 

striapachas, neamhghlaine, geanmnaíocht, 20 iodhal-

adhradh, draoidheacht, fuath, conspóid, éad, spréachadh 

feirge, uaillmhianta uatha, easaontais, éiricigh, 21 éad, 

dúnmharuithe, meisce, revelries, agus a leithéidí; mar a 

deirim libh roimh ré, díreach mar a dúirt mé libh san 

aimsir a chuaigh thart, nach bhfaighidh na daoine a 

chleachtann a leithéid ríocht Dé mar oidhreacht 

(Galatians 5:19-21). 

5 Mar sin is eol daoibh nach bhfuil aon oidhreacht i ríocht 

Chríost agus Dé ag aon striapach, ná duine neamhghlan, 

ná sanntach, atá ina idolatóir, i ríocht Chríost agus Dé 

(Eifisigh 5:5). 

Tá caighdeáin ag Dia agus éilíonn sé aithrí ón bpeaca ionas go 

mbeidh sé in ann dul isteach ina ríocht. Thug an Apostle Paul 

foláireamh nach múinfeadh daoine áirithe gurb é soiscéal Íosa 

an freagra, ach is é freagra eile: 
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3 Grásta chugaibh agus sith ó Dhía an tAthair, agus ó'n 

dTiarna Iósa Críosd, 4 A thug é féin ar son ár bpeacaí, 

ionnus go saoradh sé sinn ó'n drochaimsir atá i láthair, do 

réir toil Dé agus ár n-Athar, 5 dá gcuir sé glóire. go deo 

na ndeor. Amen. 6 Is ionadh liom go bhfuil sibh ag iompú 

chomh luath sin uaidh an té a ghlaoigh sibh i ngrásta 

Chríost, chuig soiscéal eile, 7 nach soiscéal eile é; ach tá 

daoine ann a chuireann trioblóid ort agus ar mian leo 

soiscéal Chríost a shaobhadh. 8 Ach fiú má 

shearmónaimid, nó aingeal ó neamh, aon soiscéal eile 

daoibh seachas an méid a seanmóireamar daoibh, bíodh sé 

mallaithe. 9 Mar a dúirt muid cheana, mar sin anois a 

deirim arís, má dhéanann duine ar bith seanmóir aon 

soiscéal eile seachas an méid a fuair tú, go mbeadh sé 

mallachta. (Galataigh 1:3-9) 

3 Ach is eagal liom, ar chuma éigin, mar a mheall an 

nathair Oíche Shamhna trína cheardaíocht, go mbeidh 

bhur n-intinn truaillithe ón simplíocht atá i gCríost. 4Oir má 

dhéanann an té a thagann seanmóir Íosa eile nach bhfuil 

seanmóir againn, nó má fhaigheann sibh spioraid eile nach 

bhfuair sibh, nó soiscéal eile nár ghlac sibh leis – is maith 

a d’fhéadfadh sibh cur suas leis! (2 Corantaigh 11:3-4) 

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

Tá codanna éagsúla ag an soiscéal bréagach. 

Go ginearálta, is é an soiscéal bréagach ná a chreidiúint nach gá 

duit géilleadh do Dhia agus iarracht a dhéanamh i ndáiríre a 

bheith dílis dá shlí agus tú ag éileamh go bhfuil aithne agat ar 

Dhia (cf. Matha 7:21-23). Is gnách go mbíonn sé féin-dhírithe. 
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D’impigh an nathair ar Éabha titim le haghaidh soiscéal bréagach 

beagnach 6000 bliain ó shin (Geineasas 3)—agus chreid daoine 

go bhfuil aithne níos fearr acu ar Dhia agus gur cheart dóibh an 

mhaith agus an t-olc a chinneadh dóibh féin. Sea, tar éis Íosa 

teacht, bhí a ainm ceangailte go minic le soiscéalaí bréagach 

éagsúla-agus tá sé seo ag leanúint ar aghaidh agus leanfaidh sé 

ar aghaidh isteach in am an Antichrist deiridh. 

Anois siar in aimsir na nAspal Pól, ba mheascán Gnostic/Mystic 

d’fhírinne agus d’earráid go bunúsach an soiscéal bréagach. 

Chreid Gnostics go bunúsach gurbh é eolas speisialta a bhí ag 

teastáil chun léargas spioradálta a bhaint amach, an slánú san 

áireamh. Bhí an claonadh ag Gnostics a chreidiúint nach raibh 

aon iarmhairt ar leith ag baint leis an méid a rinne an fheoil agus 

bhí siad i gcoinne géilleadh do Dhia i gcúrsaí ar nós an seachtú lá 

Sabbath. Ceannaire bréagach amháin den sórt sin a bhí Simon 

Magus, a thug an Apostle Peadar foláireamh (Gníomhartha 8:18-

21). 

Ach nach bhfuil sé Éasca 

Léiríonn an Tiomna Nua gur mhúin Pilib Ríocht Dé: 

5 Ansin chuaigh Pilib síos go cathair na Samáire agus 

sheanmóir sé Críost dóibh. … 12 chreid siad Pilib agus é ag 

seanmóir na nithe a bhain le ríocht Dé … ( Gníomhartha 

8:5 ,12 ). 

Ach mhúin Íosa, Pól, agus na deisceabail nach bhfuil sé éasca dul 

isteach i Ríocht Dé: 

24 Agus nuair a chonaic Íosa go raibh an-bhrón air, dúirt 

sé, “Cén deacair dóibh siúd a bhfuil saibhreas acu dul 
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isteach i ríocht Dé! 25Oir is fusa do chamall dul trí shúil 

snáthaide ná do dhuine saibhir dul isteach i ríocht Dé.” 

26 Agus dúirt na daoine a chuala é, “Cé mar sin is féidir a 

shábháil?” 

27 Ach dúirt sé, “Na rudaí atá dodhéanta ag daoine, is 

féidir le Dia iad.” (Lúcás 18:24-27) 

22 “Ní mór dúinn trí go leor trioblóidí dul isteach i ríocht 

Dé ” ( Gníomhartha 14:22). 

3 Tá sé de cheangal orainn buíochas a ghabháil le Dia i 

gcónaí ar do shon, a bhráithre, mar atá sé 

oiriúnach, mar go bhfásann bhur gcreideamh go han-

mhór, agus go bhfuil grá gach duine agaibh go flúirseach i 

leith a chéile, 4 Ionas go ndéanfaimid féin bród daoibh i 

measc eaglaisí Dé as bhur bhfoighne agus bhur 

gcreideamh i bhur ngéarleanúintí agus bhur gcruachás go 

léir, 5 atá ina fhianaise fhollasach ar bhreithiúnas ceart 

Dé, chun go n-áireofar gur fiú ríocht Dé sibh, as a bhfuil 

sibh ag fulaingt freisin; 6 Ós rud é gur cóir le Dia na 

daoine a chuireann trioblóid oraibh a aisíoc le hamhras, 7 

agus suaimhneas a thabhairt daoibh atá faoi thrioblóid 

linn nuair a nochtfar an Tiarna Íosa ó neamh lena aingil 

chumhachtacha, (2 Teasalónaigh 1:3-7). ). 

Mar gheall ar na deacrachtaí, níl ach cuid acu á nglao agus á 

roghnú anois 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 go léiríonn an Bíobla go dtiocfaidh tuiscint orthu siúd “a 
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rinne earráidí de mheon, agus foghlaimeoidh siad siúd a rinne an 

gearán teagasc” (Íseáia 29:24). 

Mhúin an t-Aspal Peadar go raibh an ríocht shíoraí, agus go 

gcaithfí cloí go dúthrachtach le soiscéal Dé nó go mbeadh 

breithiúnas ann: 

10 Dá bhrí sin, a bhráithre, bígí níos dícheallaí chun bhur 

nglao agus bhur dtoghcháin a dhéanamh cinnte, óir má 

dhéanann sibh na nithe seo ní bheidh aon dul as daoibh; 11 

mar sin cuirfear bealach isteach chugat go flúirseach 

isteach i ríocht shíoraí ár dTiarna agus ár Slánaitheora 

Íosa Críost (2 Peadar 1:10-11). 

17 Oir tá an t-am tagtha chun tús a chur le breithiúnas ag 

teach Dé; agus má thosaíonn sé linn ar dtús, cad é an 

deireadh a bheidh acu siúd nach gcloíonn le soiscéal Dé? 

(1 Peadar 4:17). 

Leabhair Dheireanacha an Bhíobla agus na Ríochta 

Múineann an Bíobla gur “grá é Dia” (1 Eoin 4:8,16) agus gur Dia é 

Íosa (Eoin 1:1,14)—Beidh Rí ag Ríocht Dé ar grá é agus a 

thacaíonn lena dhlíthe grá, ní fuath. (cf. Apacailipsis 22:14-15). 

Léiríonn an Bíobla freisin go seolfaidh Dia aingeal a fhógairt 

soiscéal shíoraí ríocht Dé (Apacailipsis 14:6-7) agus ansin aingeal 

eile ag cur in iúl go dtiteann an Bhablóin in ainneoin go bhfuil 

cuma iontach uirthi (Apacailipsis 14:8-9). Beidh na 

teachtaireachtaí seo ina ndeimhnithe osnádúrtha ar an soiscéal a 

bheidh faighte ag an domhan roimhe seo mar fhinné agus 

féachfaidh siad le bheith ina dtosca don “slua mór” a thagann 

chuig Dia ag an deireadh (Apacailipsis 7:9-14). Murab ionann 
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agus cumhacht deiridh na Bablóine a éireoidh agus a thitfidh (cf. 

Apacailipsis 18:1-18), maireann an chéim dheiridh de ríocht Dé 

go deo: 

15 Ansin ghlaoigh an seachtú aingeal: Agus bhí guthanna 

arda ar neamh, ag rá, “Déantar ríochtaí an domhain seo 

ríochtaí ár dTiarna agus a Chríost, agus beidh sé i 

gceannas go brách.” (Apacailipsis 11:15). 

Beidh Íosa reign sa ríocht! Agus nochtann an Bíobla dhá cheann 

dá theideal: 

16 Agus tá ainm scríofa ar a chulaith agus ar a shliasaid: 

RÍ NA RINNE AGUS TIGHEARNA NA dTIGHEARNA 

(Apacailipsis 19:16). 

Ach an é Íosa an t-aon duine a bheidh i réim? Tabhair faoi deara 

an sliocht seo: 

4 Agus chonaic mé ríchathaoireacha , agus shuigh siad 

orthu , agus rinneadh breithiúnas orthu . Ansin chonaic 

mé anamacha na ndaoine a díríodh mar fhinné ar Íosa 

agus ar bhriathar Dé, nár adhradh an beithíoch ná a 

íomhá, agus nach bhfuair a mharc ar a mhullach nó ar a 

lámha. Agus mhaireadar agus ríoghacht le Críost míle 

bliadhan. . . 6 Is beannaithe agus naofa an té a bhfuil páirt 

aige sa chéad aiséirí. Thar den sórt sin nach bhfuil an 

dara bás aon chumhacht, ach beidh siad sagairt Dé agus 

Chríost, agus beidh reign leis míle bliain ( Revelation 20:4 

,6 ). 

Beidh Críostaithe fíor a resurrected a reign le Críost ar feadh 

míle bliain! Toisc go mairfidh an ríocht go deo (Revelation 11:15), 
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ach ní raibh an réimeas sin a luadh ach míle bliain. Sin an fáth ar 

thagair mé dó seo níos luaithe mar an chéad chéim den ríocht - 

an chéim fhisiceach, an mhílaoise, seachas an chéim dheireanach, 

níos spioradálta. 

Tá roinnt imeachtaí liostaithe i Leabhar na Revelation mar a 

tharla idir na céimeanna millennial agus deiridh de Ríocht Dé: 

7 Nuair a bheidh an míle bliain caite, scaoilfear Sátan as a 

phríosún 8 agus rachaidh sé amach chun na náisiúin atá i 

gceithre choirnéal an domhain, Gog agus Magog, a 

mhealladh chun iad a bhailiú le chéile chun catha, arb 

ionann a líon. gaineamh na farraige. … 11 Ansin chonaic mé 

ríchathaoir mhór bhán agus an té a shuigh uirthi, ar 

theith an talamh agus an neamh óna aghaidh. Agus ní 

bhfuarthas aon áit dóibh. 12 Agus chonaic mé na mairbh, 

idir bheag agus mhór, ina seasamh os comhair Dé, agus 

osclaíodh leabhair. Agus osclaíodh leabhar eile, mar atá 

Leabhar na Beatha. Agus tugadh breith ar na mairbh de 

réir a n-oibreacha, de réir na nithe a bhí scríofa sna 

leabhair. 13 Thug an fharraige suas na mairbh a bhí inti, 

agus thug an Bás agus Háidéas suas na mairbh a bhí iontu. 

Agus tugadh breithiúnas orthu, gach duine de réir a 

oibreacha. 14 Ansin caitheadh Bás agus Hádéas isteach sa 

loch tine. Seo é an dara bás. 15 Agus caitheadh aon duine 

nach bhfuarthas scríofa i Leabhar na Beatha é isteach sa 

loch tine (Apacailipsis 20:7-8, 11-15). 

Léiríonn Leabhar na Revelation go mbeidh céim níos déanaí ann a 

thagann tar éis an fhlaitheas míle bliain agus tar éis an dara bás: 

1 Anois chonaic mé neamh nua agus talamh nua, mar go 

raibh an chéad neamh agus an chéad talamh imithe. 
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Chomh maith leis sin ní raibh níos mó farraige. 2 Ansin 

chonaic mé, Eoin, an chathair naofa, Iarúsailéim Nua, ag 

teacht anuas ó neamh ó Dhia, ullmhaithe mar bhrídeog 

maisithe dá fear céile. 3 Agus chuala mé guth ard ó neamh 

á rá, “Féach, tá tabernacle Dé le fir, agus beidh sé ina 

gcónaí leo, agus beidh siad a mhuintir. Beidh Dia Féin leo 

agus beidh sé ina Dhia acu. 4 Agus déanfaidh Dia gach 

deoir a scriosadh as a gcuid súl; ní bheidh bás, ná brón, ná 

caoineadh níos mó. Ní bheidh pian ann níos mó, mar tá na 

nithe a bhí ann roimhe sin imithe i léig.” (Apacailipsis 

21:1-4) 

1 Agus thaispeáin sé dom abhainn ghlan d’uisce na beatha, 

soiléir mar chriostal, ag imeacht ó ríchathaoir Dé agus an 

Uain. 2 I lár a sráide, agus ar gach taobh den abhainn, bhí 

crann na beatha, a ghin dhá thoradh déag, gach crann ag 

tabhairt a thorthaí gach mí. Bhí duilleoga an chrainn chun 

leighis na náisiún. 3 Agus ní bheidh mallacht ar bith níos 

mó , ach beidh an ríchathaoir Dé agus an Uain a bheith 

ann , agus a sheirbhísigh freastal air . 4 Feicfidh siad a 

aghaidh, agus beidh a ainm ar a gcuid foreheads. 5 Ní 

bheidh aon oíche ann: Níl gá acu le lampa ná solas na 

gréine, mar an Tiarna Dia a thugann solas dóibh. Agus 

beidh siad i réim go deo na ndeor. (Apacailipsis 22:1-5) 

Tabhair faoi deara go n-áirítear sa réimeas seo, atá tar éis na 

mílte bliain, seirbhísigh Dé agus go mairfidh sé go deo. Fágfaidh 

an Chathair Naofa, a ullmhaíodh ar neamh, neamh agus tiocfaidh 

sí anuas ar an talamh. Seo tús na céime deiridh de Ríocht Dé. 

Tréimhse NACH BHFUIL TUILLEADH PIAN NÓ ISTEACH! 

Beidh an talamh mar oidhreacht ag na daoine macánta (Matha 

5:5) agus gach ní (Apacailipsis 21:7). Beidh an talamh, lena n-
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áirítear an Chathair Naofa a bheidh air, níos fearr mar go 

gcuirfear bealaí Dé i bhfeidhm. A thuiscint go: 

7 Ar mhéadú a rialtais agus a shíocháin ní bheidh aon 

deireadh (Isaiah 9:7). 

Is léir go mbeidh fás ann tar éis don chéim dheireanach de 

Ríocht Dé tosú mar go gcloífidh gach duine le rialtas Dé. 

Am iontach a bheidh anseo: 

9 Ach de réir mar atá scríofa: “ Ní fhaca súil, agus ní chuala cluas, ná 

níor tháinig isteach i gcroí an duine Na nithe a 

d'ullmhaigh Dia dóibh siúd a thugann grá dó.” 10 Ach tá 

Dia tar éis iad a nochtadh dúinn trína Spiorad (1 

Corantaigh 2:9-10). Am iontach a bheidh ann! Déanfaidh 

Ríocht Dé síoraíocht iontach níos fearr. Nár mhaith leat 

do pháirt a bheith agat ann? 
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5. Začiatkua nazáklade podobenstva 

okúkolia pšenicibudú 



50 
 

Ar shíl luath-ollamh Chríost go raibh siad ceaptha chun soiscéal 

Ríocht litriúil Dé a shearmonú? 

Tá. 

Blianta ó shin, i léacht a thug an tOllamh Bart Ehrman ó Ollscoil 

Carolina Thuaidh, d’aibhsigh sé arís agus arís eile, agus i gceart, 

gur fhógair Íosa agus a lucht leanúna Ríocht Dé murab ionann 

agus an chuid is mó de na Críostaithe ollamhacha sa lá atá inniu 

ann. Cé go bhfuil difríocht mhór idir tuiscint iomlán an Dr. 

Ehrman ar an gCríostaíocht agus an tuiscint atá ag Eaglais 

Leantach Dé, d’aontódh muid gurb é soiscéal na ríochta a 

d’fhógair Íosa Féin agus a lucht leanúna ann. Aontaímid freisin 

nach bhfuil go leor Críostaithe a mhaígh inniu ann. a thuiscint go. 

Scríbhneoireacht & Seanmóir Iar-Nua-Tiomna is Sine 

Caomhnaithe 

Bhí Ríocht Dé ina cuid shuntasach den rud a deirtear a bheith 

“ar an seanmóir Críostaí iomlán is sine a tháinig slán” (Holmes 

MW Seanmóir Chríostaí Ársa. Na hAithreacha Aspalda: 

Téacsanna Gréagacha agus Aistriúcháin Bhéarla, 2ú eagrán. 

Baker Books, Grand Rapids, 2004, lch 102). Tá na ráitis mar 

gheall air sa tSean-Chríostaíocht seo: 

5:5 Thairis sin tá a fhios agat, deartháireacha, go bhfuil ár 

fanacht i saol na feola neamhshuntasach agus 

neamhshuntasach, ach tá an gealltanas Chríost iontach 

agus iontach: chuid eile sa ríocht atá le teacht agus an 

bheatha shíoraí. 
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Léiríonn an ráiteas thuas nach bhfuil an ríocht anois, ach beidh 

teacht agus a bheith síoraí. Ina theannta sin, deir an seanmóir 

ársa seo: 

6:9 Anois mura bhfuil fiú na cearta cearta seo in ann, trína 

ngníomhartha cearta féin, a leanaí a shábháil, cén 

ráthaíocht atá againn dul isteach i ríocht Dé má 

theipeann orainn ár baisteadh a choinneáil glan agus 

neamhthruaillithe? Nó cé a bheidh ina abhcóide againn, 

mura bhfuarthas go bhfuil oibreacha naofa agus cearta 

againn? 9:6 Dá bhrí sin grá dúinn a chéile, chun go rachaidh 

muid go léir isteach i ríocht Dé. 11:7 Dá bhrí sin, má tá a 

fhios againn cad atá ceart i radharc Dé, beidh muid ag 

dul isteach ina ríocht agus a fháil ar na gealltanais a “nár 

chuala cluas ná súl le feiceáil ná an croí an duine a 

shamhlú.” 

12:1 Fanfaimid , mar sin, uair an chloig in aghaidh na huaire 

le haghaidh ríocht Dé i ngrá agus i bhfíréantacht, mar níl 

a fhios againn lá láithriú Dé. 12:6 a deir sé, Beidh an ríocht 

mo Athair teacht. 

Léiríonn na ráitis thuas go bhfuil gá le grá trí mhaireachtáil 

cheart, nach bhfuilimid fós tagtha isteach i Ríocht Dé, agus go 

dtarlaíonn sé tar éis lá láithriú Dé—is é sin tar éis d’Íosa 

filleadh arís. Tá sé an Athar ríocht agus nach bhfuil an ríocht 

ach Íosa. 

Tá sé suimiúil go múineann an seanmóir dealraitheach Críostaí is 

sine a cheadaigh Dia maireachtáil an Ríocht chéanna Dé a 

mhúineann an Tiomna Nua agus an Eaglais Leantach Dé anois (is 

féidir go bhféadfadh sé a bheith ó Eaglais Dé iarbhír, ach 
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cuireann m'eolas teoranta ar an nGréigis teorainn le mo chumas 

dearbhú níos daingne a dhéanamh). 

Ceannairí Eaglaise an Dara hAois agus Soiscéal na Ríochta 

Ba chóir a thabhairt faoi deara go luath sa 2ú haois gur mhúin 

Papias , ar éisteoir Eoin agus cara le Polycarp é agus ar measadh 

gur naomh é ag Caitlicigh Rómhánacha, an ríocht mhílaoise. 

Thaifead Eusebius gur mhúin Papias : 

... beidh mílaoise ann tar éis aiséirí ó mhairbh, nuair a 

bhunófar réimeas pearsanta Chríost ar an domhan seo. 

(Píosaí de Papias , VI. Féach freisin Eusebius, Stair na 

hEaglaise, Leabhar 3, XXXIX, 12) 

Papias go mbeadh sé seo ina am an-mhór flúirseach: 

Mar an gcéanna, [Dúirt sé] go dtáirgfeadh grán 

cruithneachtan deich 

míle cluas, agus go mbéadh deich míle grán ar gach cluas, 

agus go dtugaidís deich bpúint de phlúr glan glan mín ar 

gach arbhar; agus go mbeadh úlla, agus síolta, agus féar a 

tháirgeadh i gcomhréireanna comhchosúla; agus go n-

éireodh na hainmhithe go léir, ag beathú an tráth sin 

amháin ar tháirgeacht an domhain, síochánta agus 

comhchuí, agus go mbeidís faoi réir foirfe don duine. ” 

[Tá fianaise tugtha i scríbhinn ar na nithe seo ag Papias , 

seanfhear, d'éisteacht le Eoin agus cara le Polycarp, sa 

cheathrú leabhar dá chuid; do chum sé cúig leabhar...] ( 

Fragments of Papias , IV) 

Deir an Litir iar-Tiomna Nua chuig na Corantaigh : 
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42:1-3 Fuair na hAspail an Soiscéal ar ár son ón Tiarna Íosa 

Críost; Cuireadh Íosa Críost amach ó Dhia. Mar sin tá 

Críost ó Dhia, agus na hAspail ó Chríost. Tháinig an bheirt 

mar sin de thoil Dé san ord ceaptha. Ar a nadhbharsin ar 

bhfagháil cúise, agus ar lán-chinnteadh tré aiseirigh ár 

dTiarna Iósa Críosd, agus daingniughadh i bhfocal Dé le 

lán-chinnte an Spioraid Naoimh, d'imthigheadar leis an 

sgéala go bráth go dtiocfadh ríocht Dé. 

Ceannaire luath-Chríostaí ab ea Polacarp Smirna, a bhí ina 

dheisceabal ag Eoin, an duine deiridh de na haspail bhunaidh a 

fuair bás. Polacarp c. Mhúin 120-135 AD : 

Is beannaithe na boicht, agus na daoine a ndéantar 

géarleanúint orthu ar son na bhfíréantacht, mar is leo 

féin ríocht Dé. (Polycarp. Litir chuig na Filipigh, Caibidil 

II. From Ante-Nicene Fathers, Imleabhar 1 arna chur in 

eagar ag Alexander Roberts & James Donaldson. Eagrán 

Meiriceánach, 1885) 

Bíodh a fhios againn, mar sin, nach “déantar magadh ar 

Dhia,” is cóir dúinn siúl ar fiú a aitheanta agus a ghlóir 

…Oir is maith iad a bheith scoite amach ó na h- ana-

mianna atá sa domhan, óir “go mbíonn cogadh in aghaidh 

gach ana-mhian an spiorad; “ agus “ ní gheobhfaidh 

striapach , ná striapach , ná mí-úsáideoirí iad féin leis an 

gcine daonna, ríocht Dé mar oidhreacht, ” ná iad siúd a 

dhéanann rudaí neamh-chomhsheasmhach agus 

neamhbheo. (ibid, Caibidil V) 

Déanaimis mar sin seirbhís dó in eagla, agus le gach 

urraim, fiú mar a d'ordaigh sé Féin dúinn, agus mar na 

haspail a shearmonaigh an Soiscéal dúinn, agus na fáithe a 
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d'fhógair roimh theacht an Tiarna roimh ré. (ibid, Caibidil 

VI) 

Cosúil le cinn eile sa Tiomna Nua, mhúin Polycarp gurb iad na 

fíréanacha, ní na briseoirí aithne, a gheobhaidh Ríocht Dé le 

hoidhreacht. 

Maíodh freisin gur mhúin Polycarp an méid seo a leanas: 

Agus ar an tsabóid 'na dhiaidh sin adubhairt sé; ‘Éistigí 

mo earail, a chlann ionúin Dé. Do mhionnaigh mé thú nuair 

a bhí na heaspaig i láthair, agus anois arís iarraim oraibh 

go léir siúl go maisiúil agus go fiúntach ar shlí an Tiarna. 

maidir le grá dá chéile, a theacht go tobann le feiceáil 

mar an tintreach gasta, an breithiúnas mór trí thine, an 

bheatha shíoraí, a ríocht neamhbhásmhar. Agus is eol 

daoibh gach ní atá á theagasc ag Dia, agus sibh ag 

cuardach na Scrioptúr spreagtha, greanta le peann an 

Spioraid Naoimh ar bhur gcroí, ionas go bhfanfaidh na 

haitheanta ionaibh doscriosta.' (Saol Polycarp, Caibidil 

24. JB Lightfoot, The Apostolic Fathers, imleabhar 3.2, 

1889, lgh. 488-506) 

Melito de Sardis, a bhí ina cheannaire ar Eaglais Dé, c. 170 AD, 

mhúin: 

Óir go deimhin an dlí a eisítear sa soiscéal – an sean sa 

nua, an dá theacht amach le chéile ó Shion agus ó 

Iarúsailéim; agus an t-ordú a eisíodh i ngrásta, agus an 

cineál sa táirge críochnaithe, agus an t-uan sa Mhac, agus 

na caoirigh i nduine, agus an fear i nDia ... 

Ach tháinig an soiscéal mar mhíniú ar an dlí agus ar a 
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comhlíonadh , agus rinneadh stór na fírinne den eaglais ... 

Seo é an té a shaor sinn ón sclábhaíocht go dtí an 

tsaoirse, ón dorchadas go dtí an solas, ón mbás go dtí an 

bheatha, ón tíorántacht go dtí an ríocht shíoraí. ( Melito . 

Homily ar Cháisc na nGiúdach. véarsaí 7 ,40 , 68. 

Aistriúchán ó Kerux : The Journal of Online Theology. 

http://www.kerux.com/documents/KeruxV4N1A1.asp) 

Mar sin, bhí a fhios go raibh Ríocht Dé rud síoraí, agus ní 

hamháin an Eaglais Chríostaí nó Caitliceach reatha agus bhí dlí 

Dé san áireamh. 

eile ó lár na dara haoise daoine breathnú ar an ríocht: 

Ar an opravdivázbožn sin, ná scarfadh aon duine agaibh a 

thuilleadh ná breathnú siar, ach teacht go toilteanach ar 

Shoiscéal ríocht Dé. (Roman Clement. Recognis, Leabhar 

X, Caibidil XLV. Sliocht as Ante-Nicene Fathers, 

Imleabhar 8 . In eagar ag Alexander Roberts & James 

Donaldson. Eagrán Meiriceánach, 1886) 

Ina theannta sin, cé gur dealraitheach nár scríobh duine san 

fhíoreaglais é, úsáideann an scríbhneoireacht lár an dara haois 

dar teideal The Shepherd of Hermas san aistriúchán le Roberts 

& Donaldson an nath “ríocht Dé” ceithre huaire déag. 

fíor -Chríostaithe, agus fiú ag go leor nach raibh ach Críost á 

ghairm acu, faoi Ríocht Dé sa dara haois. 

Thuig fiú an naomh Caitliceach agus Cheartchreidmheach an 

Oirthir Irenaeus go rachadh Críostaithe isteach i Ríocht Dé tar 

éis an aiséirí. Tabhair faoi deara a scríobh sé, c. 180 AD: 
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Óir is é sin staid na ndaoine a chreid, ós rud é go gcloíonn 

siad go leanúnach leis an Spiorad Naomh, a thug Eisean sa 

bhaisteadh, agus atá á choinneáil ag an nglacadóir, má 

shiúil sé i bhfírinne agus i naomhthacht agus i 

bhfíréantacht agus seasmhacht foighneach. Óir tá aiséirí 

ag an anam seo iontu siúd a chreideann, an corp ag 

glacadh an anama arís, agus mar aon leis, trí chumhacht 

an Spioraid Naoimh, á ardú suas agus ag dul isteach i 

ríocht Dé . (Irenaeus, St., Easpag Lyon. Aistrithe ón 

Airméinis ag Armitage Robinson. Léiriú na Seanmóir 

Aspalda, Caibidil 42. Wells, Somerset, Deireadh Fómhair, 

1879. Mar a foillsíodh é in Sociéty FOR PROMOTING 

CHRISTIAN KNOWLEDGE. NUA-EABHRACH: CO 

MHACILLEAN, 1920). 

Theophilus ó Antioch: 

Ní dhéanaim ach a mhaitheas a lua; má thugaim an Ríocht 

air, ní dhéanaim ach a ghlóir a lua … Óir dá ndéanfadh Sé 

bás ó thús deireadh, dhéanfadh sé Dia de. … Ní dhearna 

Sé, mar sin, bás ná marbhthach é, ach, mar adubhramar 

thuas, ábalta ar an dá rud; ionnus dá n-aoirfeadh sé chun 

nithe na neamhbhásmhaireachta, ag coinneáil aithne Dé, 

go bhfaigheadh sé mar luaíocht uaidh 

neamhbhásmhaireacht, agus go ndéanfaí Dia de. ( 

Theophilus , Chuig Autolycus , 1:3, 2:27) 

Scríobh an naomh Caitliceach, Hippolytus, go luath sa tríú haois: 

Agus gheobhaidh sibh ríocht na bhflaitheas, sibhse, le 

linn sibh a bheith ar chuairt sa bheatha seo, aithne ar an 

Rí Neamhaí. Agus beidh tú i do chompánach leis an Dia, 

agus i do chomhoidhrí le Críost, gan a bheith faoi dhaor 
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ana-mhianta nó paisin níos mó, agus nach mbeidh tú tar 

éis dul amú arís ag galair. Óir is Dia atá ionat féin: óir pé 

fulaingthe do rinne tú le linn bheith i d'fhearaibh, iad so 

thug sé daoibh, do bhrígh go raibh sibh marbhthach , ach 

pé ní is cómhairle do Dhía a thabhairt, gheall Dia iad so 

do thabhairt daoibh, do bhrígh gurab íad. deified, agus 

begotten chun neamhbhásmhaireachta. (Hippolytus. 

Refutation of All Heresies, Leabhar X, Caibidil 30) 

Is é an sprioc do dhaoine a bheith deified i Ríocht Dé atá le 

teacht. 

Fadhbanna sa Dara agus sa Tríú hAois 

In ainneoin gur glacadh leis go forleathan, sa dara haois, d' 

ardaigh ceannaire apostate frith-dlí darb ainm Marcion suas. 

Mhúin Marcion in aghaidh dhlí Dé, na Sabóide, agus Ríocht litriúil 

Dé. Cé gur shéan Polycarp agus daoine eile é, bhí teagmháil aige 

le hEaglais na Róimhe le tamall maith agus ba chosúil go raibh 

tionchar aige ansin. 

Sa dara agus sa tríú haois, bhí allegorists ag bunú in Alexandria 

(an Éigipt). Chuir go leor alegorists i gcoinne fhoirceadal na 

ríochta atá le teacht. Tabhair faoi deara an tuarascáil faoi chuid 

de na allegóirí sin: 

Rugadh Dionysius de theaghlach págánach uasal saibhir in 

Alexandria, agus cuireadh oideachas air ina fhealsúnacht. 

D’fhág sé na scoileanna págánacha le bheith ina dhalta ag 

Origen, ar éirigh leis a bheith i bhfeighil scoil 

catechetical Alexandria… 
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Bhí Clement, Origen, agus an scoil Gnostic ag truailliú 

teagasc na n-oracles naofa trína léirmhínithe bréagacha 

agus alegorical ... fuair siad dóibh féin an t-ainm 

"Allegorists." Chuaigh Nepos i ngleic go poiblí leis na 

Allegorists, agus mhaígh sé go mbeidh réimeas Chríost ar 

an talamh… 

Bhí aighneas ag Dionysius le lucht leanúna Nepos, agus ar 

a chuntas … “ a leithéid de staid atá anois i ríocht Dé.” 

Seo é an chéad tagairt do ríocht Dé mar atá i staid 

reatha na n-eaglaisí… 

Cháin Nepos a n-earráid, ag taispeáint nach bhfuil ríocht 

na bhflaitheas alegorical, ach go litriúil ag teacht ríocht 

ár dTiarna san aiséirí chun na beatha síoraí ... 

Mar sin ceapadh agus tugadh amach an smaoineamh go 

dtiocfaí ar an ríocht sa riocht ina bhfuil rudaí faoi láthair 

i Scoil Ghnostic na n-Allegorists san Éigipt, AD 200 go 

250, céad bliain iomlán sular tháinig easpaig na 

hImpireachta le meas mar áititheoirí na ríchathaoireach. 

… 

Cheap Clement an smaoineamh ar ríocht Dé mar staid ina 

raibh fíor-eolas meabhrach ar Dhia. Do chuir Origen 

amach é mar chiall spioradálta atá i bhfolach i leitir 

shimplí na Scrioptúr . (Ward, Henry Dana. Soiscéal na 

Ríochta: Ríocht Nach den Domhan Seo; Níl sa Saol seo; 

Ach Teacht i dTír Neamh, Aiséirí Ó Marbh agus Aiséirí 

Gach Ruda. Arna fhoilsiú ag Claxton, Remsen & 

Haffelfinger , 1870, lgh. 124-125) 
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Mar sin, cé gur mhúin an tEaspag Nepos soiscéal Ríocht Dé, 

rinne na héilitheoirí iarracht teacht ar thuiscint bhréagach nach 

raibh chomh litriúil air. Rinne an tEaspag Apollinaris ó Hierapolis 

iarracht freisin dul i ngleic le hearráidí na n-ailléireoirí thart ar 

an am céanna. Sheas iad siúd go fírinneach in Eaglais Dé ar son 

fhírinne liteartha Ríocht Dé ar feadh na staire. 

Mhúin Herbert W. Armstrong Soiscéal na Ríochta, Plus 

Sa 20 ú haois, scríobh Herbert W. Armstrong, nach maireann: 

Toisc gur dhiúltaigh siad soiscéal Chríost . . . , bhí ar an 

domhan rud éigin eile a chur ina áit. Bhí orthu góchumtha 

a chumadh ! Mar sin tá ríocht Dé le cloisteáil á rá mar 

nach bhfuil ann ach sladmhargadh deas – meon deas i 

gcroí an duine – ag laghdú í go dtí rud ar bith neamhfhíor, 

neamhréalaíoch! Tá mífhaisnéis ag daoine eile gurb í an 

“CHURCH” an ríocht . . . Bhí a fhios ag an bhfáidh Daniel, 

a mhair 600 bliain roimh Chríost, gur fíor-ríocht í ríocht 

Dé -- rialtas a bhí i gceannas 

litriúil ar an domhan . . . 

Anseo . . . Is é míniú Dé ar cad é RÍOCHT Dé: “Agus i 

laethanta na ríthe seo...”—tá sé anseo ag labhairt ar na 

deich ladhar, cuid d’iarann agus cuid de chré briosc. Tá sé 

seo, tríd an tuar a nascadh le Daniel 7, agus Revelation 13 

agus 17, ag tagairt do STÁIT AONTAITHE NA hEORPA 

atá á fhoirmiú anois. . . roimh do shúile féin! Déanann 

Nochtadh 17:12 soiléir ar na sonraí gur aontas de DEICH 

RÍ NÓ RÍOCHTAÍ a bheidh ann (Ath. 17:8) a dhéanfaidh 

an sean-Impireacht RÓMHACH a aiséirí . . . 



60 
 

Nuair a thagann Críost, tá sé ag teacht mar RÍ na ríthe, 

ag rialú an domhain go léir (Ath. 19:11-16); agus tá a 

RÍOCHT - RÍOCHT Dé -- arsa Daniel, chun na ríochtaí 

saolta seo go léir a chaitheamh. Deir Nochtadh 11:15 leis 

na focail seo: “Déantar ríochtaí an tsaoil seo RÍOCHTAÍ 

ÁR dTiarna, AGUS A CHRÍOST: agus beidh sé i réim go 

brách agus go brách”! Seo í RÍOCHT Dé. Is é CRÍOCH na 

rialtais láithreacha - sea, agus fiú na Stáit Aontaithe 

agus náisiúin na Breataine. Déanfaidh siad ansin ríochtaí - 

na RIALACHA - - an Tiarna Íosa Críost, Rí na Ríthe ar an 

domhan uile. Fágann sé seo go hiomlán PLAIN an bhfíric 

gur RIALTAIS litriúil í RÍOCHT Dé. Fiú mar bhí 

Impireacht na gCaildeach ina RÍOCHT - fiú mar a bhí 

Impireacht na Róimhe ina RÍOCHT - mar sin is rialtas é 

RÍOCHT Dé. Tá sé chun dul i gceannas ar an RIALTAS 

NA NÁISIÚN an domhain. Rugadh Íosa Críost le bheith 

ina RÍ - ina rialóir! . . . 

Tá an Íosa Críost céanna a shiúil thar chnoic agus 

gleannta na Talún Naofa agus ar shráideanna Iarúsailéim 

níos mó ná 1,900 bliain ó shin ag teacht arís. Dubhairt sé 

go dtiocfadh sé arís. Tar éis é a chéasadh, d’ardaigh Dia 

ó mhairbh é tar éis trí lá agus trí oíche (Matha 12:40; 

Gníomhartha 2:32; 1 Cor. 15:3-4). Chuaigh sé suas go 

ríchathaoir Dé. Ceanncheathrú Rialtas na Cruinne 

(Gníomhartha 1:9-11; Eabh. 1:3; 8:1; 10:12; Ath. 3:21).  

Is é “duine uasal” na parabal é, a chuaigh go dtí an 

Ríchathaoir 

Dia - an “tír i bhfad” - a chorónú mar Rí na ríthe ar na 

náisiúin go léir, agus ansin chun filleadh ar an talamh 

(Lúcás 19:12-27).  
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Arís, tá sé ar neamh go dtí an "tréimhsí aisíocaíocht de 

gach rud" (Gníomhartha 3:19-21). Is éard is brí le haisíoc 

ná filleadh ar iar-stát nó riocht. Sa chás seo, athbhunú 

rialtas Dé ar domhan, agus dá bhrí sin, síocháin an 

domhain, agus coinníollacha utopian a athbhunú.  

Tiocfaidh buaic an tsuaite dhomhanda faoi láthair, cogaí 

agus aimhreas ag dul i méid i dtrioblóid an domhain chomh 

mór sin, mura n-idirghabháil Dia, ní shábhálfaí feoil 

dhaonna ar bith beo (Matha 24:22). Ag a bhuaicphointe 

nuair a bheadh moill ar an saol go léir a phléascadh as an 

bpláinéad seo, fillfidh Íosa Críost. An uair seo tá sé ag 

teacht mar Dhia dhiaga. Tá sé ag teacht i gcumhacht 

agus glóir uile an Chruthaitheora atá i gceannas na 

cruinne. (Matha 24:30; 25:31.) Tá sé ag teacht mar “Rí na 

ríthe, agus Tiarna na dTiarnaí” (Rev. 19:16), chun sár-

rialtas domhanda a bhunú agus chun na náisiúin uile a rialú 

“le slat iarainn. ” (Ath. 19:15; 12:5). . . 

Críost Gan fáilte? 

Ach an nglaoidh an daonnacht le lúcháir, agus fáilteoidh 

sé roimhe san eacstais agus le díograis - an mbeidh fiú 

eaglaisí na Críostaíochta traidisiúnta? 

Ní bheidh siad! Beidh siad a chreidiúint, toisc go bhfuil na 

hairí bréagach Satan (II Cor. 11:13-15) deceived iad, go 

bhfuil sé an Antichrist. Beidh fearg ar na heaglaisí agus 

ar na náisiúin faoina theacht (Rev. 11:15 le 11:18), agus 

déanfaidh na fórsaí míleata iarracht i ndáiríre é a throid 

chun é a mhilleadh (Rev. 17:14)! 
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Beidh na náisiúin ag gabháil do chath aeráide an Dara 

Cogadh Domhanda atá le teacht, leis an gcath in 

Iarúsailéim (Zech. 14:1-2) agus ansin fillfidh Críost. I 

gcumhacht osnádúrtha déanfaidh sé “troid in aghaidh na 

náisiún sin” a throideann ina choinne (véarsa 3). Buailfidh 

sé go hiomlán iad (Rev. 17:14)! “Seasfaidh a chosa an lá 

sin ar Shliabh na nOllóga,” achar an-ghearr soir ó 

Iarúsailéim (Seic. 14:4). (Armstrong HW. Mystery of the 

Ages, 1984) 

Dearbhaíonn an Bíobla go mbeidh Íosa ar ais agus beidh sé bua, 

ach beidh go leor troid ina choinne (Apacailipsis 19:19). Beidh go 

leor éileamh (bunaithe ar tuiscint mis ar Bhíobla tuar, ach go 

páirteach mar gheall ar prophets bréagach agus mystics) go 

bhfuil an Íosa filleadh ar an Antichrist deiridh! 

Seo a leanas freisin ó Herbert Armstrong: 

Fíor-chreideamh - Fírinne Dé cumasaithe le grá Dé arna 

bronnadh ag an Spiorad Naomh...Joy do-labhairt as 

aithne a chur ar Dhia agus ar Íosa Críost -- d'fhios na 

Fírinne - agus teas grá diaga Dé!... 

Níl i dteagasc fíor-Eaglais Dé ach teagasc “beo ar gach 

focal” den Bhíobla Naofa... 

Tiontóidh fir ó shlí “fháil” go bealach “tabhair” --slí an 

ghrá Dé. 

Rachaidh SÁBHÁILTEACHT NUA greim ar an domhan 

anois! (ibid) 
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Is é an SHIBHIALTACHT NUA Ríocht Dé. Is cuid mhór de 

shoiscéal fíor na ríochta a mhúin Íosa agus a lucht leanúna é a 

fhógairt go bhfuil sibhialtacht nua le teacht agus le bheith 

bunaithe ar an ngrá. Is é sin rud a seanmóir againn san Eaglais 

Leantach Dé. 

Thuig Herbert Armstrong go raibh Íosa ag múineadh go bhfuil 

an tsochaí dhaonna, fiú nuair a cheapann sé gur mian leis 

géilleadh, tar éis ‘bealach a thabhairt’ den saol, bealach an ghrá, 

a dhiúltú. Is cosúil nach dtuigeann aon duine i gceart tábhacht a 

raibh á theagasc ag Íosa. 

Is cuid den Soiscéal é slánú trí Íosa 

Anois is dócha go bhfuil iontas ar dhaoine a léigh chomh fada 

seo faoi bhás Íosa agus ról an tslánaithe. Sea, is é sin cuid den 

soiscéal a scríobh an Tiomna Nua agus Herbert W. Armstrong 

araon faoi. 

Léiríonn an Tiomna Nua go gcuimsíonn an soiscéal slánú trí Íosa: 

16 Mar níl náire orm faoi shoiscéal Chríost, mar is é 

cumhacht Dé é chun slánaithe do gach duine a 

chreideann, don Ghiúdach ar dtús agus don Ghréagach 

freisin (Rómhánaigh 1:16). 

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

ag seanmóireacht 

an focal. 5 Ansin chuaigh Pilib síos go cathair na Samáire 

agus sheanmóir sé Críost dóibh. … 12 Ach nuair a chreid 

siad Pilib agus é ag seanmóir na nithe a bhain le ríocht Dé 

agus ainm Íosa Críost, baisteadh fir agus mná araon. … 25 
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Mar sin nuair a rinne siad fianaise agus seanmóir briathar 

an Tiarna, d'fhill siad go Iarúsailéim, ag seanmóireacht an 

tsoiscéil i go leor sráidbhailte de na Samáraigh. 26 Labhair 

aingeal an Tiarna le Pilib … 40 Fuarthas Pilib in Azotus . 

Agus ag triall air, do sheanmóir sé sna cathracha go léir 

go dtáinig sé go Caesarea. (Na hAchtanna 8: 

4,5,12,25,26,40 ) 

18 seanmóir sé Íosa dóibh agus an aiséirí. (Gníomhartha 

17:18) 

30 Ansin mhair Pól dhá bhliain ar fad ina theach ar cíos 

aige féin, agus fuair sé gach a tháinig chuige, 31 ag 

seanmóireacht ríocht Dé agus ag teagasc na nithe a 

bhaineann leis an Tiarna Íosa Críost le gach muinín, gan 

aon duine a thoirmeasc air. (Gníomhartha 28:30-31) 

Fógra go raibh Íosa AGUS an ríocht san áireamh sa 

seanmóireacht. Faraor, bíonn tuiscint cheart ar shoiscéal Ríocht 

Dé in easnamh ó theagasc na n-eaglaisí Gréagacha-Rómhánacha. 

I ndáiríre, chun cabhrú linn a bheith mar chuid den ríocht sin, 

grá Dia daoine chomh mór sin gur sheol sé Íosa chun bás ar ár 

son (Eoin 3:16-17) agus a shábháil dúinn trína ghrásta (Eifisigh 

2:8). Agus is cuid den dea-scéal é sin (Gníomhartha 20:24). 

Is é Soiscéal na Ríochta a Theastaíonn an Domhan, Ach ... 

oibriú ar son na síochána (Matha 5:9) agus déanamh maithe (cf. 

Galataigh 6:10). Mar sin féin, creideann go leor ceannairí 

domhanda, lena n-áirítear ceannairí reiligiúnacha, gurb é comhar 

idirnáisiúnta daonna a thabharfaidh síocháin agus rathúnas, agus 

ní Ríocht Dé. Agus cé go mbeidh roinnt rathúlachta ama acu, ní 
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hamháin nach n-éireoidh leo, tabharfaidh cuid dá n-iarrachtaí 

daonna ar an Domhan go dtí an pointe go ndéanfadh sé an saol 

neamh-inbhuanaithe mura bhfillfeadh Íosa chun a Ríocht a 

bhunú. Is soiscéal neamhghlan agus bréagach é daoine ag socrú 

an domhain gan Dia (Salm 127:1). 

Tá go leor ar fud an domhain ag iarraidh plean leath-reiligiúnach 

Babylonian idirnáisiúnta a chur le chéile chun ord domhanda nua 

a chur i bhfeidhm san 21ú haois . Is rud é seo atá cáinte ag Eaglais 

Leantach Dé ó bunaíodh í agus tá sé beartaithe acu leanúint ar 

aghaidh á shéanadh. Ós rud é gur mheall an Sátan Oíche roimh 

titim le haghaidh leagan dá shoiscéal beagnach 6000 bliain ó shin 

(Geineasas 3), chreid go leor daoine go bhfuil a fhios acu níos 

fearr ná Dia cad a dhéanfaidh iad agus an domhan níos fearr. 

De réir an Bhíobla, tógfaidh sé meascán de cheannaire míleata 

san Eoraip (ar a dtugtar an Rí an Tuaiscirt, ar a dtugtar freisin 

an Beast na Revelation 13:1-10) in éineacht le ceannaire 

reiligiúnach (ar a dtugtar an fáidh bréagach, ar a dtugtar freisin 

THE An Antichrist deiridh agus an Beast dhá-horned de 

Revelation 13:11-17) ó chathair na seacht cnoic ( Revelation 17:9 

,18 ) a thabhairt i 'Babylonian' (Revelation 17 & 18) ord 

domhanda. Cé go dteastaíonn filleadh Chríost agus bunú a 

ríochta ón gcine daonna, ní thabharfaidh go leor ar fud an 

domhain aird ar an teachtaireacht seo sa 21ú haois - leanfaidh siad 

ag creidiúint i leaganacha éagsúla de shoiscéal bréagach Satan. 

Ach gheobhaidh an domhan finné. 

Tabhair chun cuimhne gur mhúin Íosa: 

14 Agus déanfar soiscéal seo na ríochta a shearmonú ar 

fud an domhain go léir mar fhinné do na náisiúin uile, agus 

ansin tiocfaidh an deireadh. (Matha 24:14) 
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Fógra go dtiocfaidh soiscéal na ríochta ar an domhan mar fhinné, 

ansin tiocfaidh an deireadh. 

Tá roinnt cúiseanna leis seo. 

Is é ceann amháin gur mian le Dia go gcloisfeadh an domhan an 

fíor-soiscéal roimh thús na Tribulation Mór (a léirítear a thosú i 

Matthew 24:21). Mar sin, finné agus rabhadh is ea 

teachtaireacht an tsoiscéil (cf. Eseciel 3; Amos 3:7). Beidh sé 

mar thoradh ar níos mó tiontuithe Gentile roimh tuairisceáin 

Íosa (Rómhánaigh 11:25) agus go leor tiontuithe neamh-Gintil 

(Rómhánaigh 9:27) roimh tuairisceáin Íosa. 

Eile is ea go mbeidh an gist an teachtaireacht a bheith 

contrártha le tuairimí an Beast ardú, Rí na cumhachta Thuaidh, 

in éineacht leis an Prophet Bréagach, an Antichrist deiridh. 

Geallfaidh siad síocháin go bunúsach trí iarracht dhaonna, ach 

tiocfaidh deireadh leis (Matha 24:14) agus scrios (cf. 1 

Teasalónaigh 5:3). 

De bharr comharthaí agus iontais bhréagacha a bhaineann leo (2 

Teasalónaigh 2:9), roghnóidh formhór an domhain bréag a 

chreidiúint (2 Teasalónaigh 2:9-12) in ionad theachtaireacht an 

tsoiscéil. Mar gheall ar dhaoradh míchuí ar an Ríocht millennial 

Dé ag na Caitlicigh Rómhánacha, Cheartchreidmheach an Oirthir, 

Lutherans, agus daoine eile, beidh go leor a éileamh go mícheart 

go bhfuil an teachtaireacht an soiscéal millennial an Ríocht Dé an 

soiscéal bréagach a bhaineann leis an Antichrist. 

Beidh Críostaithe dílis Philadelphia (Apacailipsis 3:7-13) ag 

fógairt soiscéal mílaoise na ríochta chomh maith le hinsint don 

domhan cad a bheidh le déanamh ag ceannairí saolta áirithe (an 

Beast agus Bréagach san áireamh). 
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Beidh siad ag tacú ag insint an domhain ar an teachtaireacht go 

bhfuil an Beast, Rí na cumhachta ó Thuaidh, chomh maith leis an 

Prophet Bréagach, an Antichrist deiridh, beidh scrios ar 

deireadh thiar (mar aon le cuid dá gcomhghuaillithe) na Stáit 

Aontaithe Mheiriceá agus an Angla-náisiúin na Ríochta 

Aontaithe. , Ceanada, an Astráil, agus an Nua-Shéalainn (Daniel 

11:39) agus go scriosfaidh siad go luath ina dhiaidh sin Cónaidhm 

Araibis/Ioslamach (Daniel 11:40-43), feidhmiú mar ionstraimí na 

deamhain (Apacailipsis 16:13-14), agus sa deireadh beidh sé ag 

troid le Íosa Críost ar fhilleadh dó (Apacailipsis 16:14; 19:19-

20). Beidh na Philadelphians dílis (Apacailipsis 3:7-13) ag fógairt 

go mbeidh an ríocht millennial ag teacht go luath. Is dócha go 

gcruthódh sé seo go leor clúdach sna meáin agus go gcuirfeadh 

sé le comhlíonadh Matha 24:14. Táimidne in Eaglais Leantach Dé 

ag ullmhú litríochta (i dteangacha iolracha), ag cur le suíomhanna 

gréasáin, agus ag glacadh céimeanna eile le hullmhú don 

‘shaothar gairid’ (cf. Rómhánaigh 9:28) as a dtiocfaidh 

diongbháilteacht Dé go bhfuil Matha 24: 14 curtha ar fáil mar 

fhinné don deireadh atá le teacht. 

an ‘soiscéal bréagach’ a fhógraíonn ceannairí domhanda (is dócha 

go bhfuil cineál ‘nua’ de cheannaire uachtarach na hEorpa mar 

aon le pontiff comhréiteach a mhaíonn cineál den Chaitliceachas) 

– ní bheidh siad ag iarraidh go bhfoghlaimeodh an domhan cad a 

bheidh uathu i ndáiríre. déan (agus b'fhéidir nach gcreideann 

siad iad féin ar dtús, cf. Isaiah 10:5-7). Is dóichí go múinfidh 

siadsan agus/nó a lucht tacaíochta go bréagach go mbeidh na 

Philadelphians dílis ag gabháil do theagasc antoisceach 

(millenarianism) ar fhrithchríost atá le teacht. Cibé cáineadh a 

dhéanfaidh siadsan agus/nó a lucht leanúna i leith na dílis 

Philadelphia agus Eaglais Leantach Dé spreagfaidh géarleanúint 

(Daniel 11:29-35; Revelation 12:13-15). Tiocfaidh deireadh leis 

seo freisin—tosú na Trioblóide Móire (Matha 24:21; Daniel 
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11:39; cf. Matha 24:14-15; Daniel 11:31) chomh maith le tráth 

cosanta do Philadelphia dílis. Críostaithe (Apacailipsis 3:10; 

12:14-16). 

Déanfaidh an Beast agus Prophet Bréagach iarracht fórsa, 

dúmhál eacnamaíoch, comharthaí, iontais bhréagacha, dúnmharú, 

agus brúnna eile (Apacailipsis 13:10-17; 16:14; Daniel 7:25; 2 

Teasalónaigh 2:9-10) smacht a fháil . Fiafróidh Críostaithe: 

10 “Cé chomh fada, a Thiarna, naofa agus fíor, go dtí go 

ndéanfaidh tú breithiúnas agus díoltas ar ár gcuid fola ar 

na daoine atá ina gcónaí ar an talamh?” (Apacailipsis 6:10) 

Ar feadh na n-aoiseanna, ba é tuairim mhuintir Dé, “Cá fhad a 

bheidh sé go bhfillfidh Íosa?” 

Cé nach bhfuil an lá nó an uair ar eolas againn, táimid ag súil go 

bhfillfidh Íosa (agus Ríocht na Mílaoise Dé bunaithe) sa 21ú 

haois bunaithe ar go leor scrioptúr (m.sh. Matha 24:4-34; Salm 

90:4; Hosea 6 : 2; Lúcás 21:7-36; Eabhraigh 1:1-2; 4:4,11; 2 

Peadar 3:3-8; 1 Teasalónaigh 5:4), cuid díobh a bhfeicimid anois 

á gcomhlíonadh. 

Mura ndéanann Íosa idirghabháil, beidh an saol go léir scriosta: 

21 Mar sin beidh àmhghar mór ann, nach bhfuil ann ó thús 

an domhain go dtí an tráth seo, ná ní bheidh riamh. 22 

Agus mura mbeadh na laethanta sin giorraithe, ní bheadh 

aon fheoil a shábháil; ach ar son na dtoghthóirí giorrófar 

na laethanta sin. (Matha 24:21-22) 

29 Díreach tar éis àmhghair na laethanta sin dorchaófar 

an ghrian, agus ní thabharfaidh an ghealach a solas; 
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tuitfidh na réalta ó neamh, agus croithfear cumhachtaí 

na bhflaitheas. 30 Ansin beidh comhartha Mhac an Duine 

le feiceáil ar neamh, agus ansin beidh gach treibheanna 

an domhain ag caoineadh, agus feicfidh siad Mac an Duine 

ag teacht ar scamaill na bhflaitheas le cumhacht agus 

glóir mhór. 31 Agus seolfaidh sé a chuid aingeal le fuaim 

mhór trumpa , agus cruinneoidh siad le chéile a chuid 

daoine tofa ó na ceithre gaotha , ó cheann ceann na 

bhflaitheas go dtí an taobh eile . (Matha 24:29-31) 

Is í Ríocht Dé a theastaíonn ón domhan. 

Ambasadóirí don Ríocht 

Cad é do ról sa Ríocht? 

Faoi láthair, más fíor-Chríostaí thú, beidh tú i d’ambasadóir ar a 

shon. Tabhair faoi deara cad a scríobh an Apostle Paul: 

20 Anois, mar sin, is ambasadóirí sinn do Chríost, amhail is 

dá mbeadh Dia á phlé tríom: guímis oraibh ar son Chríost, 

déanaimis réitithe le Dia. (2 Corantaigh 5:20) 

14 Seas, dá bhrí sin, agus do chom criosaithe leis an 

bhfírinne, agus uchd na fíréantachta curtha ort, 15 agus 

do chosa a chroitheadh le hullmhú shoiscéal na síochána; 
16 Thar aon ní eile, ag glacadh sciath an chreidimh lena 

mbeidh tú in ann a mhúchadh go léir saigheada tinte an 

duine aingidh. 17 Agus glacaigí clogad an tslánaithe, agus 

claíomh an Spioraid, atá briathar Dé; 18 Ag guí i gcónaí 

leis an uile urnaí agus uirísle sa Spiorad, ag faire chuige 

seo le gach buanseasmhacht agus uirísle ar son na naomh 

go léir— 19 agus ar mo shonsa, go dtabharfar dom 
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labhairt, chun go n-osclóidh mé mo bhéal go dána lena 

chur in iúl. rúndiamhair an tsoiscéil, 20 a bhfuilim i 

m'ambasadóir i slabhraí; go labharfainn ann go dána, mar 

is cóir 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 ceannasach mar ionadaí cónaitheach 

a rialtais nó a rialtais féin nó a cheannasach féin nó 

ceaptha le haghaidh sannadh taidhleoireachta speisialta 

agus sealadach go minic 

2 a : ionadaí údaraithe nó teachtaire 

Más fíor-Chríostaí thú, is toscaire oifigiúil tú, ar son Chríost! 

Tabhair faoi deara cad a scríobh an Apostle Peadar: 

9 Ach is glúin tofa sibhse, sagartacht ríoga, náisiún naofa, 

a mhuintir speisialta féin, chun moladh an té a ghlaoigh as 

an dorchadas sibh a fhógairt ina sholas iontach; 10 nach 

raibh aon uair ina bpobal ach atá anois ina bpobal Dé, 

nach bhfuair trócaire ach a fuair trócaire anois. (1 

Peadar 2:9-10) 

Mar Chríostaithe, táimid le bheith mar chuid de náisiún naofa. 

Cén náisiún atá naofa anois? 
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Bhuel, is cinnte nach bhfuil aon cheann de ríochtaí an domhain 

seo - ach beidh siad mar chuid de Ríocht Chríost ar deireadh 

(Apacailipsis 11:15). Is náisiún Dé é, a Ríocht atá naofa. 

Mar ambasadóirí, ní gnách dúinn dul i ngleic le polaitíocht 

dhíreach náisiúin an domhain seo. Ach táimid chun slí 

mhaireachtála Dé a chaitheamh anois (féach freisin an leabhar 

saor in aisce atá ar fáil ag www.ccog.org dar teideal: Críostaithe: 

Ambassadors do Ríocht Dé, treoracha ón mBíobla maidir le 

maireachtáil mar Chríostaí ). Trí é sin a dhéanamh, foghlaimímid 

níos fearr cén fáth ar fearr bealaí Dé, ionas gur féidir linn a 

bheith ina ríthe agus ina sagairt agus inár ríocht in éineacht le 

Críost ar domhan: 

5 Dósan a thug grá dúinn agus a nigh sinn ónár bpeacaí ina 

fhuil féin, 6 agus a rinne ríthe agus sagairt sinn dá Dhia 

agus dá Athair, dó go raibh an ghlóir agus an tiarnas go 

deo na ndeor. Amen. (Apacailipsis 1:5-6) 

10 Agus go ndearnamar ríthe agus sagairt dhúinn dár nDia; 

Agus beidh muid i reign ar an talamh. (Apacailipsis 5:10) 

Gné amháin de sin amach anseo a bheidh ag múineadh dóibh siúd 

atá marfach ansin siúl ar bhealaí Dé: 

19 Oir beidh na daoine ina gcónaí i Zion ag Iarúsailéim; Ní 

caoineadh tú níos mó. Beidh sé an-thrócaireach duit ag 

fuaim do chaoin; Nuair a chloiseann Sé é, tabharfaidh Sé 

freagra ort. 20 Agus cé go dtugann an Tiarna daoibh Arán 

na géarchúise agus uisce an aimhréidh, Ní bhogfar do 

mhúinteoirí i gcúinne níos mó, Ach feicfidh do shúile do 

mhúinteoirí. 21 Cloisfidh do chluasa focal taobh thiar díot, 

á rá, “Seo é an bealach, siúil inti,” Gach uair a chasann tú 

http://www.ccog.org/
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
https://www.cogwriter.com/ChristianAmbassadors.pdf
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ar dheis nó gach uair a chasann tú ar chlé. (Íseáia 30:19-

21) 

Cé gur tuar é sin don ríocht mhílaoise, san aois seo ní mór do 

Chríostaithe a bheith ullamh chun múineadh: 

12 … faoin am seo ba chóir go mbeifeá i do mhúinteoirí 

(Eabhraigh 5:12) 

15 Ach naomhaigh an Tiarna Dia i bhur gcroíthe: agus bígí 

réidh i gcónaí chun freagra a thabhairt do gach duine a 

fhiafraíonn díot cúis an dóchais atá ionaibh le macántacht 

agus eagla (1 Peadar 3:15, KJV). 

Léiríonn an Bíobla go dtabharfaidh go leor de na Críostaithe is 

dílse, díreach roimh thús na hAthréine Móire, treoir do go leor: 

33 Agus tabharfaidh na daoine a thuigeann teagasc do go 

leor (Dainéil 11:33) 

Mar sin, ba cheart dúinn a bheith ag déanamh anois an 

fhoghlaim, ag fás i ngrásta agus in eolas (2 Peadar 3:18). Cuid de 

do ról i Ríocht Dé is ea a bheith in ann múineadh. Agus do na 

Críostaithe atá níos dílis, Philadelphian (Apacailipsis 3:7-13), 

cuimseoidh sé seo freisin tacú leis an bhfinné tábhachtach 

soiscéal roimh thús na ríochta millennial (cf. Matha 24:14). 

Tar éis Ríocht Dé a bhunú, úsáidfear muintir Dé chun cabhrú le 

pláinéad damáistithe a athbhunú: 

12 Iad siúd as bhur measc, tógfaidh siad na seanáiteanna 

díomhaoin ;  

Déanfaidh tú bunús na nglún go leor a ardú; Agus 
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tabharfar deisitheoir an tsáraithe ort, Aiséireoir na 

Sráideanna le Comhnuí Inti. (Íseáia 58:12) 

Mar sin, déanfaidh muintir Dé a mhair ar shlí Dé san aois seo 

níos fusa do dhaoine cónaí i gcathracha (agus in áiteanna eile) le 

linn an ama athchóirithe seo. Beidh an domhan ina áit níos fearr i 

ndáiríre. Ba cheart dúinn a bheith mar ambasadóirí do Chríost 

anois, ionas gur féidir linn fónamh ina Ríocht freisin. 

Tá Teachtaireacht Fhíor-Soiscéalta Claochlaitheach 

Dúirt Íosa, “Má chloíonn sibh i m’fhocalsa, is deisceabail mo 

chroí sibh . 32 Agus beidh a fhios agaibh an fhírinne, agus 

déanfaidh an fhírinne saor in aisce sibh.” (Eoin 8:31-32). Má 

bhíonn an fhírinne faoi shoiscéal Ríocht Dé ar eolas againn 

saortar sinn ó bheith gafa i ndóchas bréige an tsaoil seo. Is 

féidir linn tacú go dána le plean a oibríonn - plean Dé! Tá an 

domhan ar fad meallta ag Sátan (Apacailipsis 12:9) agus is í 

Ríocht Dé an réiteach ceart. Caithfimid seasamh ar son na 

fírinne agus í a mholadh (cf. Eoin 18:37). 

Baineann níos mó le teachtaireacht an tsoiscéil ná le slánú 

pearsanta. Ba cheart go gclaochlódh dea-scéal Ríocht Dé ceann 

san aois seo: 

2 Agus ná bí i gcomhréir leis an saol seo, ach bígí 

claochlaithe le hathnuachan bhur n-intinne, chun go 

gcruthóidh sibh cad é an dea-thoil, atá inghlactha agus 

foirfe sin Dé. (Rómhánaigh 12:2) 

Athraítear fíor-Chríostaithe chun freastal ar Dhia agus ar 

dhaoine eile: 



74 
 

22 A sheirbhísigh, géilligí i ngach ní d'á máistrí de réir na 

feola, ní le seirbheáil súl , mar dhaoine taitneamhach, ach 

le fírinneacht croí, eagla Dé. 23 Agus cibé rud a dhéanann 

tú, déan go croíúil é, mar don Tiarna agus ní ar dhaoine, 24 

ar an eolas gur ón Tiarna a gheobhaidh tú luach saothair na 

hoidhreachta; óir déanann tú seirbhís don Tiarna Críost. 

(Colosaigh 3:22-24) 

28 Mar sin, ós rud é go bhfuil ríocht á fáil againn nach 

féidir a chroitheadh, bíodh grásta againn, trína 

ndéanfaimis freastal go hinghlactha ar Dhia le hurraim 

agus eagla dhiaga. (Eabhraigh 12:28) 

Maireann fíor-Chríostaithe ar bhealach difriúil ón domhan. 

Glacaimid le caighdeáin Dé os cionn caighdeáin an domhain maidir 

le cad atá ceart agus mícheart. Maireann na daoine cóir trí 

chreideamh (Eabhraigh 10:38), mar go dtógann sé creideamh ar 

shlí Dé san aois seo. Measadh go raibh Críostaithe chomh difriúil 

sin ón domhan ina raibh siad ina gcónaí, gur tugadh “an Bealach” 

ar a modh maireachtála sa Tiomna Nua (Gníomhartha 9:2; 19:9; 

24:14,22 ) . Maireann an domhan go féiniúil, faoi smacht Sátan, 

ar a dtugtar “Slí Cháin” (Júdas 11). 

Is é atá i Soiscéal Ríocht Dé ná teachtaireacht na fíréantachta, 

an lúcháir, agus na síochána (Rómhánaigh 14:17). Tá an briathar 

fáidhiúil, a thuigtear i gceart, ina shuaimhneas (cf. 1 Corantaigh 

14:3; 1 Teasalónaigh 4:18), go háirithe agus muid ag faire ar an 

domhan ag titim amach (cf. Lúcás 21:8-36). Tá flúirse 

spioradálta agus beannachtaí fisiceacha mar thoradh ar shlí 

bheatha na Críostaíochta fíor (Marcas 10:29-30). Seo cuid den 

fáth a dtuigeann na daoine a bhfuil cónaí orthu ann go bhfuil 

Ríocht Dé de dhíth ar an domhan. Is ambasadóirí ar Ríocht Dé 

iad Críostaithe. 
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Cuireann Críostaithe ár ndóchas sa spioradáltacht, ní sa 

fhisiciúil, cé go mairimid i ndomhan fisiceach (Rómhánaigh 8:5-

8). Tá “dóchas an tsoiscéil” againn (Colosaigh 1:23). Is rud é seo 

a thuig na luath-Chríostaithe nach dtuigeann go leor daoine a 

aithníonn Íosa inniu. 
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6. Mohol byť obvinený zpokrytectva 

nemáme dôvod si myslieť že obyčajný... 

Creideann na heaglaisí Greco-Rómhánacha go múineann siad 

gnéithe de Ríocht Dé, ach bíonn deacracht acu a thuiscint cad é 

i ndáiríre. Mar shampla, múineann The Catholic Encyclopedia é 

seo faoin ríocht: 

Críost ... Ag gach céim dá theagasc tá teacht na ríochta 

seo, a gnéithe éagsúla, a brí beacht, an bealach ina 

mbainfear amach í, mar stáplacha a dhioscúrsaí, chomh 

mór sin go dtugtar “an soiscéal ar a dhioscúrsa na 

ríochta”...thosaigh siad ar an Eaglais a labhairt mar 

“ríocht Dé”; cf. Col., mé, 13; I Teas., ii, 12 ; Apoc., mé, 6, 

9; v, 10, etc. …ciallaíonn sé an Eaglais mar an institiúid 
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Dhiaga sin … (An Pápa H. Ríocht Dé. An Encyclopedia 

Caitliceach, Imleabhar VIII. 1910). 

Cé gur luaigh an méid thuas “Col., I, 13; I Teas., ii, 12 ; Apoc., mé, 

6, 9; v, 10,” má bhreathnaíonn tú suas iad, gheobhaidh tú amach 

nach bhfuil aon cheann de na véarsaí sin ag rá rud ar bith faoin 

Eaglais mar Ríocht Dé. Múineann siad go mbeidh creidmhigh mar 

chuid de Ríocht Dé nó gur ríocht Íosa í. Tugann an Bíobla 

foláireamh go n-athródh go leor an soiscéal nó go n-iompódh siad 

ar shoiscéal eile, rud nach bhfuil fíor (Galataigh 1:3-9). Faraor, 

tá sé sin déanta ag dreamanna éagsúla. 

Mhúin Íosa, “Is mise an bealach, an fhírinne, agus an bheatha. Ní 

thagann aon duine go dtí an Athair ach tríomsa ” (Eoin 14:6). 

Mhúin Peadar , “Níl slánú ag duine ar bith eile, mar níl aon ainm 

eile faoi neamh tugtha i measc na bhfear trína gcaithfimid a 

bheith sábháilte” (Gníomhartha 4:12). Peter dúirt Giúdaigh Ní 

mór go léir a bhfuil an creideamh aithrí agus glacadh le Íosa a 

shábháil (Na hAchtanna 2:38). 

I gcodarsnacht leis seo, tá an Pápa Proinsias múinte gur féidir 

atheists, gan Íosa, a shábháil trí oibreacha maith! Múineann sé 

freisin gur féidir Giúdaigh a shábháil gan glacadh Íosa! Ina 

theannta sin, is cosúil go measann sé féin agus roinnt Greco-

Rómhánaigh freisin go bhfuil leagan neamh-Bhíobla de 'Máire' 

lárnach don soiscéal chomh maith le eochair don aontacht 

éacúiméineach agus idirchreidmheach. Faraor, ní thuigeann 

siadsan ná daoine eile an tábhacht a bhaineann le hÍosa AGUS le 

fíor-Soiscéal Ríocht Dé. Tá go leor ag cur soiscéil bhréagacha 

chun cinn. 
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Is mian le go leor siúl de réir radharc agus creideamh an 

domhain a bheith acu. Múineann an Tiomna Nua go gcaithfidh 

Críostaithe breathnú thuas: 

2 Cuir d’intinn ar na rudaí thuas, ní ar rudaí ar domhan. 

(Colosaigh 3:2) 

7Oir siúilimid de réir chreidimh, ní de réir radharc. (2 

Corantaigh 5:7) 

Mar sin féin, mhúin an Pápa Pius XI go bunúsach siúl de réir a 

radharc ar a eaglais: 

...is í an Eaglais Chaitliceach ... ríocht Chríost ar domhan. ( 

Leabhar faisnéise Pius Quas Primas ). 

Maíonn an suíomh Gréasáin CatholicBible101 , “bunaigh Íosa 

Críost Ríocht Dé ar domhan sa bhliain 33 AD, i bhfoirm a 

Eaglaise, faoi stiúir Pheadair...an Eaglais Chaitliceach.” Ach níl 

Ríocht mhílaoise Dé anseo ná Eaglais na Róimhe, ach is ar 

domhan a bheidh sí. Cé go bhfuil na “eochracha don ríocht” ag 

fíor-Eaglais Dé (Matha 16:19), is iad na daoine a mhaíonn gurb í 

an eaglais an ríocht “a bhain amach eochair an eolais” (Lúcás 

11:52). 

Múineann Eaglais na Róimhe chomh láidir sin in aghaidh Ríocht 

mhílaoise Dé atá le teacht go luath, gurb í go bunúsach an t-aon 

“theagasc an Antichrist” atá liostaithe i gCaiticeas oifigiúil na 

hEaglaise Caitlicí : 

676 Tosaíonn mheabhlaireacht an Antichrist cheana féin 

a mhúnlú ar fud an domhain gach uair a dhéantar an t-

éileamh a bhaint amach laistigh den stair go bhfuil 
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dóchas messianic nach féidir a bhaint amach ach amháin 

thar stair tríd an breithiúnas eschatological. Dhiúltaigh 

an Eaglais d’fhoirmeacha fiú modhnaithe den fhalsú seo 

ar an ríocht teacht faoin ainm millenarianism… (Catecism 

na hEaglaise Caitlicí. Imprimatur Potest + Joseph 

Cairdinéal Ratzinger. Doubleday, NY 1995, lch. 194) 

Faraor, beidh fadhbanna móra acu siúd a aontaíonn leis sin le 

Soiscéal Ríocht Dé a fhógairt sa deireadh. Tógfaidh cuid acu 

uafásacha i gcoinne na ndaoine a fhógraíonn é (Daniel 7:25; 

11:30-36). Ach, b’fhéidir go gceapfá, nach sa ríocht a bheidh 

gach a n-ollamhaíonn Íosa ina Thiarna ? Ní hea, ní bheidh siad. 

Tabhair faoi deara cad a dúirt Íosa: 

21 “Ní gach duine a deir liomsa , ‘A Thiarna, a Thiarna’, a 

rachaidh isteach i ríocht na bhflaitheas, ach an té a 

dhéanann toil m’Athar atá ar neamh. 22 Déarfaidh go leor 

liomsa an lá sin: ‘A Thiarna, a Thiarna, nach ndearnamar 

fáidh i d’ainm, gur chaitheamar amach deamhain i d’ainm, 

agus nach ndearnamar a lán iontais i d’ainm?’ 23 Agus ansin 

déarfaidh mé leo, ‘Ní raibh aithne agam oraibh riamh; 

imigh uaim , sibhse a chleachtann aindlí!' (Matha 7:21-23) 

Thug an Apostle Paul faoi deara go raibh “rúnda an aindlí” “ag 

obair cheana féin” (2 Teasalónaigh 2:7) ina chuid ama. Tá baint 

ag an aindlí seo freisin le rud éigin a dtugann an Bíobla 

foláireamh ina choinne sna hamanna deiridh ar a dtugtar 

“Riomhaireacht na Bablóine Mhór” (Apacailipsis 17:3-5). 

Tá baint ag “rúnda an aindlí” le Críostaithe ollamh a chreideann 

nach gá dóibh dlí Deich nAitheanta Dé a choinneáil, etc. agus/nó 

go bhfuil an oiread sin eisceachtaí inghlactha ann agus/nó go 
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bhfuil cineálacha aithrí inghlactha ann chun dlí Dé a bhriseadh. 

dlí, mar sin cé go gceapann siad go bhfuil foirm de dhlí Dé acu, 

níl siad ag coinneáil foirm na Críostaíochta a d’aithneodh Íosa nó 

a haspail a bheith dlisteanach. 

Tá na Greco-Rómhánaigh cosúil leis na Fairisínigh a sháraigh 

orduithe Dé, ach a mhaígh go raibh sé seo inghlactha ag a 

dtraidisiúin—cháin Íosa an cur chuige sin (Matha 15:3-9)! Thug 

Íseáia foláireamh freisin go ndéanfadh daoine a mhaíonn gur le 

Dia iad éirí in aghaidh a dhlí (Íseáia 30:9). Is é an éirí amach 

aindlí seo rud a fheicimid, faraor, é seo go dtí an lá inniu. 

Is cosúil gur “rúndiamhair” eile ná go gcreideann Eaglais na 

Róimhe go gcreideann a cláir oibre míleata éacúiméineacha agus 

idirchreidimh go dtiocfaidh síocháin agus leagan neamh-Bhíobla 

de Ríocht Dé ar an domhan. Tugann an Scrioptúr foláireamh i 

gcoinne aontacht éacúiméineach atá le teacht a mhúineann sé a 

éireoidh, go ceann cúpla bliain, (nóta: taispeántar an Bíobla 

Iarúsailéim Nua , aistriúchán atá ceadaithe ag Caitliceach): 

4 Bhris siad iad féin os comhair an dragain mar go raibh a 

údarás tugtha aige don ainmhí; agus chrom siad iad féin 

os comhair an ainmhí, ag rá, 'Cé is féidir a chur i 

gcomparáid leis an beithíoch? Cé atá in ann troid ina 

choinne?' 5 Bhí cead ag an beithíoch a chuid bród agus 

blasphemies a bhéal agus a bheith gníomhach ar feadh 

dhá mhí is daichead; 6 Agus chuir sé a chuid blasphemies 

in aghaidh Dé, i gcoinne a ainm, a Phuball neamhaí agus 

gach duine atá ar foscadh ann. 7 Ceadaíodh dó cogadh a 

dhéanamh in aghaidh na naomh agus iad a conquer, agus 

tugadh cumhacht dó ar gach cine, pobal, teanga agus 

náisiún; 8 Agus adhróidh daoine uile an domhain é, is é sin, 

gach duine nach bhfuil a ainm scríofa síos ó bunaíodh an 
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domhan i leabhar beatha an Uain íobartach. 9 Lig d’aon 

duine atá in ann éisteacht, éisteacht: 10 Iad siúd atá i 

mbraighdeanas go mbraighdeanas; iad siúd chun báis leis 

an gclaíomh chun báis leis an gclaíomh. Sin é an fáth go 

gcaithfidh na naoimh buanseasmhacht agus creideamh a 

bheith acu. (Apacailipsis 13:4-10, NJB) 

Tugann an Bíobla rabhadh in aghaidh aontacht na Bablóine am 

deiridh: 

1 Tháinig duine de na seacht n-aingeal a raibh na seacht 

mbabhla acu chun labhairt liom, agus dúirt sé, ‘Tar anseo, 

agus taispeánfaidh mé duit pionós an striapachais mhóir 

atá á chumhdach in aice le huiscí flúirseacha, 2 lena bhfuil 

ríthe an domhain go léir. a rinne striapach dóibh féin, 

agus a chuir ar ól go léir de shluagh an domhain le fíon a 

adhaltranais.' 3 Thug sé leis an spiorad mé go fásach, agus 

chonaic mé ann bean ag marcaíocht ar beithíoch scarlet a 

raibh seacht cloigeann agus deich n-adharc air agus a 

raibh teidil diamhasla scríofa air. 4 Bhí an bhean gléasta 

le corcra agus scarlaid agus glioscarnach le hór agus le 

seodaí agus le péarlaí, agus bhí cupán fíona óir á coinneáil 

aici agus í lán le salachar náireach a striapachais; 5 ar a 

mhullach scríobhadh ainm, ainm cripteach: 'Babylon 

Mhór, máthair na striapach go léir agus na cleachtais 

salach go léir ar an domhan .' 6 Chonaic mé go raibh sí 

ar meisce, ar meisce le fuil na naomh, agus fuil na 

martyrs Íosa; agus nuair a chonaic mé í, bhí mé mystified 

go hiomlán. (Apacailipsis 17:1-6, NJB) 

9 'Is gá stuamacht dá bharr. Is iad na seacht gcinn na 

seacht gcnoc , ar a bhfuil an bhean ina suí . . . 18 Is í an 



82 
 

bhean a chonaic tú an chathair mhór a bhfuil údarás aici 

ar gach rialóir ar domhan.' (Apacailipsis 17: 9,18 , NJB) 

1 Ina dhiaidh seo chonaic mé aingeal eile ag teacht anuas ó 

neamh, a bhfuil údarás mór tugtha dó; shoillsigh an 

talamh lena ghlóir. 2 Ar bharr a ghlór adeir sé: ‘Tá Babilon 

tar éis titim, tá an Bhablóin Mhór tar éis titim, agus 

d’éirigh sí ina haer na ndeamhan agus ina lóistín do gach 

spioraid bhréagach agus éan salach, loathsome. 3 D’ól na 

náisiúin go léir go domhain d’fhíon a striapachais; rinne 

gach rí ar an domhan é féin a striapach léi, agus d'fhás 

gach ceannaí saibhir trína braighdeanas.' 4 Labhair guth 

eile ó neamh; Chuala mé é á rá, ‘ Imigh amach, a 

mhuintir, amach uaithi, ionas nach mbeidh páirt agat 

ina coireanna agus nach mbeidh na péisteanna céanna 

agat . 5 Tá a peacaí sroichte suas go dtí an spéir, agus tá 

a coireanna i gcuimhne ag Dia: caith léi mar a chaith sí le 

daoine eile. 6 Caithfear dhá oiread an méid a d’íoc sí a íoc 

léi. Tá cupán dá meascán féin le bheith láidir faoi dhó 

aici. 7 Ní mór do gach duine dá móramh agus dá héagmais 

a bheith ar aon dul le céasadh nó le crá. Tá mé enthroned 

mar banríon, dar léi; Ní baintreach ar bith mé agus ní 

aithneoidh mé méala choíche. 8 Ar an opravdivázbožn sin, 

in aon lá amháin, beidh an plagues titim uirthi: galar agus 

caoineadh agus gorta. Beidh sí dóite go talamh. Is mór an 

Tiarna Dia a dhaoradh í.' 9 “Beidh caoineadh agus gul ar a 

son ag ríthe na cruinne a rinne striapach léi agus a 

shealbhaigh orgáin léi. Feiceann siad an deatach agus í ag 

dó, (Apacailipsis 18:1-9, NJB) 

I Zechariah, tugann an Bíobla rabhadh in aghaidh na Bablóine atá 

le teacht agus léiríonn sé nach dtarlóidh aontacht cheart go dtí 

go dtiocfaidh Íosa ar ais: 
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10 Féach amach! Féach amach! Teith ó thalamh an 

tuaiscirt, a deir an Tiarna, óir scaip mé thú go ceithre 

ghaotha na bhflaitheas, a deir an Tiarna. 11 Féach amach! 

Déan do éalú, a Shion, ag maireachtáil anois le hiníon 

na Bablóine! 

12 Mar seo a deir an Tiarna Sabaoth , ó choimisiúnaigh an 

Glóir 

mise , ar na náisiúin a chreach thú, 'An té a bhainfidh 

leat, bainfidh sé le húll mo shúl. 13 Féach anois, déanfaidh 

mé mo lámh a chromadh os a gcionn agus creachfar iad ag 

na daoine sin a bhfuil siad faoi smacht acu.' Ansin beidh a 

fhios agat gur sheol an Tiarna Sabaoth mé! 14 Canaigí, a 

iníon Shioin, déanaigí gliondar anois, óir táim ag teacht 

chun cónaí in bhur measc – a deir an Tiarna! 15 Agus an lá 

sin iompófar na náisiúin go leor chun an Tiarna. Sea, beidh 

siad ina bpobal aige, agus beidh siad ina gcónaí in bhur 

measc. Ansin beidh a fhios agat gur sheol an Tiarna 

Sabaoth chugat mé! 16 Gabhfaidh an Tiarna seilbh ar 

Iúdá, a chuid sa Talamh Naofa, agus déanfaidh sé 

Iarúsailéim ina rogha féin arís. (Sechariá 2:10-16, NJB; 

nóta sna leaganacha KJV /NKJV liostaítear na véarsaí 

mar Zechariah 2:6-12) 

Cáineann an Bíobla go soiléir na gluaiseachtaí éacúiméineacha 

agus idirchreidimh atá á gcur chun cinn ag na Náisiúin Aontaithe, 

na Vatacáine, go leor Protastúnaigh agus ceannairí 

Cheartchreidmheacha an Oirthir agus níor cheart iad a 

spreagadh. Thug Íosa foláireamh dóibh siúd a bhí ag éileamh é a 

leanúint a “mheallfadh go leor” (Matha 24:4-5). Baineann go leor 

éacúiméineachais leis an “marcach bán” de Revelation 6:1-2 

(NACH Íosa é) agus le harlot Revelation 17. 
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Cosúil le Zechariah, mhúin an Apostle Paul freisin nach dtarlódh 

fíor-aontacht chreidimh go dtí go bhfillfeadh Íosa: 

13 go dtí go sroichfimid aontacht i gcreideamh agus in 

eolas ar Mhac Dé agus go ndéanaimid an Fear foirfe, 

lánaibí le hiomláine Chríost féin. (Eifisigh 4:13, NJB) 

Is earráid iad na daoine a chreideann go dtagann an aontacht 

seo roimh fhilleadh Íosa. I ndáiríre, nuair a fhilleann Íosa, beidh 

sé a scrios an aontacht na náisiún a rally ina choinne: 

11:15 Ansin shéid an seachtú aingeal a trumpa, agus 

d'fhéadfaí guthanna a éisteacht shouting ar neamh, ag 

glaoch, 'Tá an ríocht an domhain a bheith ar an ríocht ár 

dTiarna agus a Chríost, agus beidh sé reign go deo agus 

go deo.' 16 Rinne na ceithre seanóirí fichead, agus iad ina 

n-ucht i láthair Dé, striapachas orthu féin agus cheangail 

siad leis an talamh lena n-éadan, ag adhradh Dé 17 leis na 

focail seo: ‘Bímís buíoch díot, a Thiarna Dia 

Uilechumhachtach, an té atá, an té a bhí ann, ag glacadh 

le do chumhacht mhór agus ag cur tús le do réimeas. 18 

Bhí na náisiúin in aimhréidh agus anois tá an t-am tagtha 

chun tú a chúiteamh, agus chun breith a thabhairt ar na 

mairbh, agus do shearbhóntaí na bhfáithe, do na naoimh 

agus dóibh siúd ar eagla d’ainm, idir bheag agus mhór, 

chun luach saothair a fháil. . Tá an t-am tagtha chun iad 

siúd atá ag scrios an domhain a scriosadh.' (Apacailipsis 

11:15-18, NJB) 

19:6 Agus chuala mé an chuma a bheith ar an guthanna na 

slua ollmhór, cosúil le fuaim na farraige nó an roar mór na 

toirneach, ag freagairt, 'Alleluia! Tá tús curtha le 

réimeas an Tiarna ár nDia Uilechumhachtach; . . . 19 Ansin 
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chonaic mé an Beast, agus na ríthe go léir an domhain 

agus a n-arm, bailithe le chéile chun troid leis an Marcach 

agus a arm. 20 Ach gabhadh an beithíoch mar aon leis an 

bhfáidh bréige a rinne míorúiltí ar son an ainmhí agus a 

mheall iad siúd a ghlac le marc an beithíoch agus iad siúd 

a rinne adhradh dá dhealbh. Iománaíodh an bheirt seo 

beo isteach sa loch fiery dóite sulfair . 21 Maraíodh an 

chuid eile go léir le claíomh an Mharcaigh, a tháinig amach 

as a bhéal, agus na héin go léir glutted iad féin lena n-

fheoil . . . 20:4 Ansin chonaic mé thrones, áit ar ghlac siad 

a suíocháin, agus orthu tugadh an chumhacht chun 

breithiúnas a thabhairt. Chonaic mé anamacha na ndaoine 

go léir a díbríodh as a bhfinnéithe ar Íosa agus as 

briathar Dé a shearmonú, agus iad siúd a dhiúltaigh an 

beithíoch nó a dhealbh a adhradh agus nach nglacfadh 

leis an mbranda ar a mhullach nó ar a lámha; tháinig siad 

ar an saol, agus reigned le Críost ar feadh míle bliain. 

(Apacailipsis 19: 6,19 -21; 20:4, NJB) 

Fógra go mbeidh Íosa a scrios an domhain arm aontaithe ina 

choinne. Ansin beidh sé féin agus na naoimh i réim. Sin é an uair 

a bheidh aontacht cheart an chreidimh. Faraor, éistfidh go leor 

le hairí bréagacha a bhfuil cuma mhaith orthu, ach nach bhfuil, 

mar a thug an Apostle Paul rabhadh (2 Corantaigh 11:14-15). Dá 

dtuigfeadh níos mó an Bíobla agus soiscéal Ríocht Dé ní ba lú a 

throidfeadh Íosa.  
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7. Voči pokrytectvu erusímesi 

Cé gur maith le daoine a bheith ag ceapadh go bhfuilimid chomh 

cliste sin, tá teorainneacha lenár dtuiscint, ach tá “tuiscint Dé 

gan teorainn” (Salm 147:5). 

Sin é an fáth go dtógfaidh sé idirghabháil Dé chun an phláinéid 

seo a shocrú. 

Cé go gcreideann go leor i nDia, tá formhór mór na ndaoine 

toilteanach maireachtáil mar a ordaíonn Sé go fírinneach. 

Tabhair faoi deara iad seo a leanas: 

8 Thaispeáin sé duit, a dhuine, cad is maith; Agus cad a 

éilíonn an Tiarna uait Ach cóir a dhéanamh, Trócaire a 

ghrá, Agus siúl go humhal le do Dhia? (Micha 6:8) 

Ní rud é go raibh an cine daonna i ndáiríre sásta a dhéanamh siúl 

go humhal le Dia. Ó aimsir Ádhaimh agus Éabha (Geineasas 3:1-

6), roghnaigh daoine brath orthu féin agus ar a gcuid 

tosaíochtaí, os cionn tosaíochtaí Dé, in ainneoin a chuid 

aitheanta (Eaxodus 20:3-17). 
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Múineann Leabhar na Seanfhocal: 

5 Cuir muinín sa Tiarna le do chroí go léir, agus ná lean ar 

do thuiscint féin; 6 Admhuigh Eisean i do shlite go léir, 

agus stiúróidh Sé do chosáin. 7 Ná bí ciallmhar i do shúile 

féin; Eagla an Tiarna agus imigh ón olc. (Seanfhocal 3:5-

7) 

Mar sin féin, ní bheidh muinín ag formhór na ndaoine as Dia lena 

gcroí uile ná ag fanacht air lena gcéimeanna a stiúradh. Deir go 

leor go ndéanfaidh siad cad is mian le Dia, ach ní dhéanfaidh siad 

é. Tá an chine daonna á mealladh ag Sátan (Apacailipsis 12:9) 

agus thit sé mar gheall ar lusts an domhain agus 'bród an tsaoil' 

(1 Eoin 2:16). 

Dá bhrí sin, tá go leor tar éis teacht suas lena dtraidisiúin 

reiligiúnacha féin agus a rialtais tuata, mar is dóigh leo is fearr a 

bhfuil a fhios acu. Mar sin féin, ní dhéanann siad (cf. Jeremiah 

10:23) agus is fíor aithrí. 

Sin an fáth a bhfuil Ríocht Dé ag teastáil ón gcine daonna (cf. 

Matha 24:21-22). 

Smaoinigh ar na Betitudes 

Ar cheann de na sraitheanna ráiteas ba cháiliúla a thug Íosa bhí 

na báille, a thug Sé ina Shearmón ar Shliabh na nOllóga. 

Tabhair faoi deara cuid de na rudaí a dúirt Sé: 

3 “Is beannaithe na boicht ina spiorad, óir is leo féin 

ríocht na bhflaitheas. 4 Is beannaithe iad siúd a dhéanann 

caoineadh, óir tabharfar sólás dóibh. 5 Is beannaithe na 
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daoine macanta, óir gheobhaidh siad an talamh mar 

oidhreacht. 6 Is beannaithe iad siúd a ocras agus tart 

chun bhfíréantacld , óir beidh siad a líonadh . 7 Is 

beannaithe na daoine trócaireach, óir gheobhaidh siad 

trócaire. 8 Is beannaithe iad siúd atá glan ó chroí, óir 

feicfidh siad Dia. 9Is beannaithe na síochánaithe, óir go 

dtabharfar clann Dé díobh. 10 Is beannaithe iad na daoine 

a ndéantar géarleanúint orthu ar son na bhfíréantacht, 

óir is leosan ríocht na bhflaitheas. (Matha 5:3-10) 

Is i Ríocht Dé (cf. Marcas 4:30-31), ar a dtugtar go minic Ríocht 

na bhflaitheas ag Matha (cf. Matha 13:31), a chomhlíonfar na 

gealltanais bheannaithe seo. Is i Ríocht Dé a chomhlíonfar an 

gealltanas go bhfaigheadh na daoine ba chirteacha an talamh le 

hoidhreacht agus go bhfeicfidh daoine íona Dia. Bígí ag súil le 

dea-scéal na mbeannachtaí i Ríocht Dé! 

Tá Bealaí Dé Ceart 

Is í an fhírinne ná gur grá é Dia (1 Eoin 4: 8,16 ) agus NACH 

bhfuil Dia santach. Léiríonn dlíthe Dé grá do Dhia agus dár 

gcomharsan (Marcas 12:29-31; Séamas 2:8-11). Tá bealaí an 

domhain santach agus críochnaíonn siad le bás (Rómhánaigh 8:6). 

Tabhair faoi deara go léiríonn an Bíobla fíor-Chríostaithe na 

horduithe a urramú: 

1 An té a chreideann gurb é Íosa an Críost a rugadh ó 

Dhia é, agus gach duine a thugann grá don té a ghin, 

tugann sé grá don té a ghin é. 2 Leis seo is eol dúinn go 

bhfuil grá againn do leanaí Dé, nuair a thugann muid grá 

do Dhia agus a aitheanta a choinneáil. 3Oir is é seo an grá 

Dé, go gcoimeádaimid a aitheanta. Agus A nAitheanta 
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bhfuil trom. (1 Eoin 5:1-3) 

Gach ceann de "orduithe Dé is fíréantachta" (Salm 119:172). Tá 

a slite glan (1 Títeas 1:15). Faraor, tá glactha ag go leor le 

cineálacha éagsúla “aindlí” agus ní thuigeann siad nár tháinig Íosa 

chun an dlí nó na fáithe a scriosadh, ach chun iad a chomhlíonadh 

(Matha 5:17), trína bhfíor-bhrí a mhíniú agus a leathnú thar a 

lán. smaoineamh (m.sh. Matha 5:21-28). Mhúin Íosa go “ 

déanfaidh agus a mhúineann iad, go dtabharfar mór-ainm air i 

ríocht na bhflaitheas” (Matha 5:19) (tá na téarmaí ‘Ríocht Dé’ 

agus ‘ríocht na bhflaitheas’ idirmhalartaithe). 

Múineann an Bíobla go bhfuil creideamh gan oibreacha marbh 

(Séamas 2:17). Maíonn go leor go leanann siad Íosa, ach ní 

chreidfidh siad go fírinneach a theagasc (Matha 7:21-23) agus 

ní dhéanfaidh siad aithris air mar ba chóir dóibh (cf. 1 

Corantaigh 11:1). “Is é an peaca sárú an dlí” (1 Eoin 3:4, KJV) 

agus pheacaigh gach duine (Rómhánaigh 3:23). Léiríonn an Bíobla, 

áfach, go rachaidh an trócaire i bhfeidhm ar bhreithiúnas 

(Séamas 2:13) mar go bhfuil fíorphlean ag Dia do chách (cf. 

Lúcás 3:6). 

Ní oibreoidh réitigh dhaonna, seachas bealaí Dé. Sa ríocht 

mhílaoise, rialóidh Íosa le “slat iarainn” (Apacailipsis 19:15), agus 

beidh an mhaith i réim mar a mhairfidh daoine ar shlí Dé. Tá 

fadhbanna an domhain UILE ann toisc go ndiúltaíonn 

sochaithe an tsaoil seo géilleadh do Dhia agus dá dhlí . 

Léiríonn an stair nach bhfuil an chine daonna in ann fadhbanna na 

sochaí a réiteach: 

fheólach é an bás, ach bheith ar aigne spioradálta is beatha 

agus síocháin é. 7 Toisc gur naimhdeas in aghaidh Dé í an 

intinn fheoil; óir níl sé faoi réir dhlí Dé, agus ní féidir go 
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deimhin a bheith. 8 Mar sin, ní féidir leo siúd atá san 

fheoil Dia a shásamh. (Rómhánaigh 8:6-8) 

Díreoidh Críostaithe ar an spioradáltacht, agus bronntar 

Spiorad Dé orthu san aois seo (Rómhánaigh 8:9), in ainneoin ár 

laigí pearsanta: 

26 Oir feiceann sibh bhur nglaoch, a bhráithre, nach 

móran daoine críonna de réir na feola, nach móran 

chumhachtach, nach móran uasal. 27 Ach roghnaigh Dia 

rudaí amaideach an domhain chun náire a chur ar na 

ciallmhar, agus roghnaigh Dia na rudaí laga an domhain 

chun náire a chur ar na nithe cumhachtacha; 28 agus 

bunrudaí an domhain, agus na nithe atá díspeagadh , a 

roghnaigh Dia, agus na nithe nach bhfuil, chun na nithe 

atá ann a thabhairt chun neamhní, 29 nár chóir d'aon 

fheoil glóire ina láthair. 30 Ach uaidh atá sibhse i gCríost 

Íosa, a tháinig inár n-eagna ó Dhia – agus fíréantacht, 

agus naomhú agus fuascailt – 31 Mar atá scríofa, “An té a 

thugann glóir, déanadh glóire dó sa Tiarna.” (1 Corantaigh 

1:26-31) 

Tá Críostaithe chun glóire i bplean Dé! Siúlaimid de réir an 

chreidimh anois (2 Corantaigh 5:7), ag féachaint thuas 

(Colosaigh 3:2) sa chreideamh (Eabhraigh 11:6). Beimid 

beannaithe as orduithe Dé a choinneáil (Apacailipsis 22:14). 

Cén fáth Soiscéal Ríocht Dé? 

Is gnách go mothaíonn Protastúnaigh nuair a ghlac siad le hÍosa 

mar Shlánaitheoir, gur lorg siad Ríocht Dé. Creideann Caitlicigh 

iad siúd a baisteadh, fiú amháin mar naíonáin, tar éis dul isteach 

ina n-eaglais mar an ríocht. Is gnách go gceapann Caitlicigh agus 
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Cheartchreidmheach an Oirthir gur trí shacraimintí, etc., atá 

siad ag iarraidh ríocht Dé. Cé go bhfuil Críostaithe le baisteadh, 

bíonn claonadh ag na Gréagaigh-Rómhánacha-Protastúnaigh 

breathnú ar an domhan chun fadhbanna na daonnachta a 

réiteach. Is gnách go mbíonn fócas domhanda acu (cf. 

Rómhánaigh 8:6-8). 

Is sprioc ar feadh an tsaoil do Chríostaithe é Ríocht Dé a lorg ar 

dtús (Matha 6:33). A sprioc, gan breathnú ar an domhan le 

haghaidh réitigh, ach chun Dé agus a bhealaí. Athraíonn dea-

scéala Ríocht Dé ár saolta. 

Deir an Bíobla go rialóidh Críostaithe le hÍosa, ach an dtuigeann 

tú go gciallaíonn sé sin go rialóidh fíor-Chríostaithe cathracha? 

Mhúin Íosa: 

12 “Chuaigh duine uasal áirithe isteach i dtír i bhfad chun 

ríocht a fháil dó féin agus chun filleadh ar ais. 13 Mar sin 

ghlaoigh sé deichniúr dá sheirbhíseach, agus thug sé 

deich mina dóibh, agus dúirt sé leo, ‘Déanaigí gnó go 

dtiocfaidh mé.’ 14 Ach bhí fuath ag a shaoránaigh dó, agus 

chuir siad toscaireacht ina dhiaidh, ag rá, 'Ní bheidh an 

fear seo againn i gceannas orainn.' 

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

ríocht , d'ordaigh sé ansin do na seirbhísigh seo, dá dtug 

sé an t-airgead, a ghairm chuige, go mbeadh a fhios aige 

cá mhéad a ghnóthaigh gach duine trí thrádáil. 16 Ansin 

tháinig an chéad duine, ag rá, 'A mháighistir, tá deich 

mina tuillte agat.' 17 Agus a dubhairt seision ris, ‘Maith 

thú, a sheirbhíseach mhaith; de bhrí go raibh sibh dílis ar 

bheagán, bíodh údarás agaibh ar dheich gcathracha.' 18 
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Agus tháinig an dara duine, ag rá, 'A mháighistir, tá cúig 

mina tuillte agat.' 19 Mar an gcéanna dúirt sé leis: 'Tá tú 

freisin os cionn cúig cathracha.' (Lúcás 19:12-19) 

Bí dílis thar an mbeagán atá agat anois. Beidh deis ag Críostaithe 

smacht a fháil ar chathracha fíor, i bhfíor-ríocht. Dúirt Íosa 

freisin, “Is liomsa mo luach saothair , a thabhairt do gach duine 

de réir a chuid oibre” (Apacailipsis 22:12). Tá plean ag Dia (Job 

14:15) agus áit (Eoin 14:2) dóibh siúd a fhreagróidh go fírinneach 

dó (Eoin 6:44; Revelation 17:14). Tá Ríocht Dé fíor agus is féidir 

leat a bheith mar chuid de! 

Ag tús na bliana 2016, bhí alt ag an iris Science dar teideal 

“Cumhacht na sluaite” a thug le fios go bhféadfadh intleacht 

shaorga agus sluafhoinsiú na “fadhbanna olc” atá roimh an chine 

daonna a réiteach. Mar sin féin, theip ar an alt a thuiscint cad a 

bhí i wickedness, gan trácht ar conas é a réiteach. 

Seachas fíorbhealaí Dé a leanúint, tá sé chomh doomed le teip 

sa 21ú haois agus a bhí sé ar ais tar éis na Tuile Móire nuair a 

chomhoibrigh an chine daonna chun Túr Babel ar theip air a 

thógáil (Geineasas 11:1-9). 

Ní réiteoidh daoine fadhbanna an domhain, in áiteanna mar an 

Meánoirthear (in ainneoin na ngnóthachan ama a bhfuiltear ag 

súil leo, m.sh. Daniel 9:27a; 1 Teasalónaigh 5:3),—ní mór dúinn 

síocháin Ríocht Dé (Rómhánaigh 14: 17). 

Ní réiteofar fadhbanna na sceimhlitheoireachta idirnáisiúnta, in 

ainneoin na ngnóthachan a bhfuiltear ag súil leo, (cf. Ezekiel 

21:12) ag na daoine meallta sna Náisiúin Aontaithe (cf. 

Revelation 12:9)—ní mór dúinn áthas agus compord Ríocht Dé. 
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NÍ réiteofar fadhbanna an chomhshaoil trí chomhar 

idirnáisiúnta, mar go gcabhróidh náisiúin an domhain le scrios an 

domhain (Apacailipsis 11:18), ach réiteofar iad ag Ríocht Dé. 

Ní i Stáit Aontaithe Mheiriceá a réiteoidh saincheisteanna a 

bhaineann le mímhoráltacht ghnéis, ginmhilleadh, agus díol 

codanna den chorp daonna (cf. Revelation 18:13), ach ag Ríocht 

Dé. 

Ní dhéanfar an fiachas ollmhór atá ag SAM, an RA, agus go leor 

náisiún eile a réiteach trí bhróicéireacht idirnáisiúnta, ach sa 

deireadh thiar (tar éis scrios de réir Habacuc 2:6-8) ag Ríocht 

Dé. 

Ní dhéanfaidh na Náisiúin Aontaithe aon réiteach ar aineolas 

agus ar mhí-oideachas—tá Ríocht Dé ag teastáil uainn. Ní 

dhéanfar achrann reiligiúnach a réiteach go fírinneach trí 

ghluaiseacht éacúiméineach-idirchreidimh a aontaíonn le slánú 

seachas Íosa fíor an Bhíobla. Is é an peaca AN FADHBHAR ar 

domhan agus chuige sin, teastaíonn íobairt Íosa uainn agus a 

fhilleadh ar Ríocht Dé. Níl na freagraí go léir ag eolaíocht leighis 

nua-aimseartha maidir le sláinte an duine - tá Ríocht Dé ag 

teastáil uainn. 

Ní réiteoidh orgánaigh ghéinmhodhnaithe ceisteanna ocrais atá 

ag cur codanna den domhan i mbaol gorta mar gheall ar 

theipeanna féideartha barr—ní mór dúinn Ríocht Dé. 

Ní réiteoidh an bhochtaineacht ollmhór in áiteanna san Afraic, 

san Áise agus in áiteanna eile, cé go mbaintear tairbhe as am 

deiridh ‘Babylon’ (cf. Apacailipsis 18:1-19), le fadhb na 

bochtaineachta—tá Ríocht Dé de dhíth orainn. Is soiscéal 

bréagach é an smaoineamh, seachas Íosa, gur féidir leis an gcine 
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daonna utopia a thabhairt san ‘ollaois láithreach’ seo (Galataigh 

1:3-10). 

Is ríocht litriúil í an chéim mhílaoise de Ríocht Dé a bhunófar ar 

an domhan. Beidh sé bunaithe ar dhlíthe grámhara Dé agus ar 

Dhia grámhar mar cheannaire. Beidh na naoimh i gceannas le 

Críost ar feadh míle bliain (Apacailipsis 5:10; 20:4-6). Áireofar 

sa ríocht seo iad siúd atá fíor in Eaglais Dé, ach ní deir aon 

scrioptúr gurb í Ríocht Dé an Eaglais (Caitliceach nó eile). Chuir 

Eaglais na Róimhe i gcoinne theagasc na mílaoise, agus ina 

dhiaidh sin beidh sé níos cumhachtaí i gcoinne teachtaireacht 

soiscéal an Bhíobla agus muid ag druidim níos gaire don deireadh. 

Is dócha go bhfaighidh sé seo clúdach suntasach sna meáin a 

d'fhéadfadh cabhrú le Matthew 24:14 a chomhlíonadh. 

Ina chéim dheireanach, áireoidh Ríocht Dé an “Iarúsailéim Nua, 

ag teacht anuas ó neamh ó Dhia” (Apacailipsis 21:2) agus ní 

bheidh deireadh lena méadú. Ní bheidh níos mó éagóracha, ná 

brón níos mó, agus ní bheidh bás níos mó. 

Is téama tábhachtach den Bhíobla é soiscéal Ríocht Dé a 

sheanmóireacht agus a thuiscint. Mhúin scríbhneoirí an Sean-

Tiomna faoi. Mhúin Íosa, Pól, agus Eoin faoi. Mhúin an seanmóir 

‘Críostaí’ is sine le maireachtáil taobh amuigh den Tiomna Nua 

faoi. Mhúin ceannairí Críostaí ón dara haois luath, cosúil le 

Polycarp agus Melito , faoi. Múinimidne in Eaglais Leantach Dé é 

inniu. Tabhair chun cuimhne gurb í Ríocht Dé an chéad 

opravdivázbožn a thaispeánann an Bíobla go raibh Íosa ag 

seanmóireacht faoi (Marcas 1:13. Ba é sin freisin a rinne sé 

seanmóireacht faoi tar éis an aiséirí (Gníomhartha 1:3)—agus is 

rud é ba chóir do Chríostaithe a lorg ar dtús (Matha 1:3). 6:33). 
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Ní bhaineann an soiscéal ach le beatha agus bás Íosa. Ba í an 

bhéim sa soiscéal a mhúin Íosa agus a lucht leanúna ná Ríocht Dé 

ag teacht. Cuimsíonn soiscéal na ríochta slánú trí Chríost, ach 

folaíonn sé freisin teagasc deireadh rialtais daonna (Apacailipsis 

11:15). 

Cuimhnigh, mhúin Íosa nach dtiocfadh an deireadh go dtí go 

ndéanfaí soiscéal na ríochta a shearmonú don domhan mar fhinné 

do na náisiúin go léir (Matha 24:14). Agus tá an seanmóireacht 

sin ag tarlú anois. 

Is é an dea-scéal ná gurb í Ríocht Dé an réiteach ar na 

fadhbanna atá roimh an chine daonna . Mar sin féin, NÍ mian 

leis an gcuid is mó tacú leis, ná é a chloisteáil, agus ní mian leo an 

fhírinne a chreidiúint. Tá Ríocht Dé síoraí (Matha 6:13), agus “tá 

an domhan seo ag dul i léig” (1 Corantaigh 7:31). 

Is rud é fíor-soiscéal Ríocht Dé a fhógairt a bhfuilimidne in 

Eaglais Leantach 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). Agus muid ag fanacht leis an 

ríocht sin, ní mór dúinn bealaí Dé a fhoghlaim agus a leanúint 

agus daoine eile atá ag iarraidh an fhírinne a chreidiúint a 

chompord a chur ar a suaimhneas. 

Nár cheart duit tacú le foilsiú shoiscéal Ríocht Dé atá le 

teacht? An gcreidfidh tú soiscéal Ríocht Dé? 
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Duchovnom srdcakde opravdivá 
 
Ụlọ ọrụ US nke Duchovnom srdcakde opravdivá läit an: 1036 W. Grand 

Avenue, Grover Beach, Kalifornien, Usa, 93433 USA; websahypasy 

www.ccog.org. 
 

Duchovnom srdcakde opravdivá (CCOG) Weebụsaịtị 
 

CCOG.ASIA Dëse Site Huet De Fokus op Asien. 

CCOG.IN Bu saýt hindi mirasynyňky üçin nyşana alynýar.  

CCOG.EU A na-eche saịtị a na Europe.  

CCOG.NZ Dës Säit riicht Sech Un Neuseeland an anerer Mat engem 

briteschen Hannergrond. 

CCOG.ORG Bu esasy web sahypasy Duchovnom srdcakde opravdivá. Ọ na-ejere 

ndị mmadụ ozi na kọntinent niile. O nwere akụkọ, njikọ na vidiyo. 

CCOGCANADA.CA Dës Säit riicht Sech U Leit A Kanada. 

CCOGAfrica.ORG Bu saýt Afrikada ýaşaýanlara hüjüm edilýär. 

CDLIDD.ES La Continuación de la Iglesia de Dios. Nke a bụ weebụsaịtị maka 

asụsụ Spanish Duchovnom srdcakde opravdivá. 

PNIND.PH Patuloy na Iglesya ng Diyos. Dëst ass déi philippinesch Websäit vun 

der Duchovnom srdcakde opravdivá. Iňlis we Tagalog dilinde maglumat bar. 
 

Weebụsaịtị akụkọ na akụkọ ihe mere eme 
 

COGWRITER.COM Dës Websäit ass e wichtegt Annunciatiounsinstrument an 

Enthält Neiegkeeten, Léier, historesch Artikelen, Videoen a prophetesch 

Updates. 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Bu buthananyň taryhy barada makalalar we 

maglumatlar bilen web-saýty ýatda saklamak aňsatdyr. 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Nke a bụ webụsaịtị redio dị n'ịntanetị nke na-

ekpuchi akụkọ na isiokwu Akwụkwọ Nsọ. 
 

YouTube A BitChute Videokanäl fir Priedegt a Priedegt 
 

BibleNewsProphecy kanal. Vidiyo okwuchukwu CCOG. 

CCOGAfrica kanal. CCOG Messagen an afrikanesche Sproochen. 

CCOG Animations kanal iji kụzie akụkụ nke nkwenkwe Ndị Kraịst.  

CCOGSermones kanal habarlary bar. Ispan dilinde. 

ContinuingCOG kanal. CCOG Videopriedegten.  

 
Suratda Iýerusalimdäki jaýyň galan birnäçe kerpiçleriniň (şeýle-de käbirleri soň goşulýar) aşagynda 

görkezilýär. Olar käte "Senacle" diýlip atlandyrylýar, emma Iýerusalimiň Günbatar Baýyrlygynda 

(häzirki wagtda Sion dagy diýip atlandyrylýar) Hudaýyň buthanasy diýlip atlandyrylsa gowy bolar: 



98 
 

 

 
 

Et gëtt ugeholl datt vläicht dat fréist richtegt chrëschtlecht Kierchegebai hei stoung. E Gebai an 

Deem Dem Jesus Säi Evangelium vum Räich Vu Gott 'gepriedegt gi wier. Dëst war E Gebai zu 

Jerusalem dat geléiert huet najprovokatívnejším obvinením niektorí presvedčení. 
 

 

N'ihi nka ayi nēkele kwa Chineke nēwepughi-agha, n'ihi na...unu, umu-nna-ayi, 

ghọrọ ndi nēso uzọ nzukọ Chineke nke di na Judia nime Kraist Jisus. (1 Ndị 

Tesalonaịka 2:13-14) 

Na-agbasi mbọ ike maka okwukwe ahụ nke enyere ndị nsọ otu ugboro otu mgbe. 

(Jud 3) 

Ọ (Jizọs) sịrị ha: “Aghaghịkwa m izisara obodo ndị ọzọ ozi ọma alaeze Chineke, n’ihi 

na ọ bụ ya mere e ji zite m.” (Luk 4:43) 

Ma chọ ala-eze Chineke, agātukwasi-kwa-ra unu ihe ndia nile. Atụla egwu, ìgwè 

atụrụ nta, n'ihi na ọ dị Nna unu ụtọ inye unu alaeze ahụ. (Luk 12:31-32) 

Agēkwusa kwa ozi ọma nke a nke ala-eze elu-uwa dum madu bi, ka ọ buru àmà nye 

mba nile; mb͕e ahu ka ọgwugwu ihe nile gēru kwa. (Matiu 24:14) 


