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கிறிி்ஸ்துவுக்குள் அன்பான சககாதர சககாதரிகளுக்கு!  இரட்சகர் இகேசு            நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். 

கவதாகம ஆட்சி முறறக்காலங்க                         இதற்கு முன்பாக, சபை எடுத்துக்க ொள்ளப்ைடுதல்,   

அந்திக்  ிறிஸ்து,   உைத்திரவக் ொல சம்ைவங் ள்,   இயேசு  ிறிஸ்துவின் இரண்டொம் வருப ,  அர்மக யதொன் 

யுத்தம்  கபான்ற கவத பாடங்கறை படித்கதாம். இவற்றுக்கு அடுத்த படிோக கவதாகம சரித்திரத்தில் நறடபபறப்கபாகும் சம்பவம் 

“                            ”.   இந்த கவதபாடத்தில் இந்த             ப்பற்றி படிப்கபாம். 
 

   25:31-46  31 அன்றியும் மனுஷகுமாரன் தமது மகிறமபபாருந்தினவராய்ச் சகல பரிசுத்த தூதகராடுங்கூட வரும்கபாது, 

தமது மகிறமயுள்ை சிங்காசனத்தின் கமல் வறீ்றிருப்பார்.  
32 அப்பபாழுது, சகல ஜனங்களும் அவருக்கு முன்பாகச் கசர்க்கப்படுவார்கள். கமய்ப்பனானவன் பசம்மறிோடுகறையும் 
பவள்ைாடுகறையும் பவவ்கவறாகப் பிரிக்கிறதுகபால அவர்கறை அவர் பிரித்து,   33 பசம்மறிோடுகறைத் தமது 
வலதுபக்கத்திலும், பவள்ைாடுகறைத் தமது இடதுபக்கத்திலும் நிறுத்துவார். 
34 அப்பபாழுது, ராஜா தமது வலதுபக்கத்தில் நிற்பவர்கறைப் பார்த்து: வாருங்கள் என் பிதாவினால் 
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்ககை, உலகம் உண்டானது முதல் உங்களுக்காக ஆேத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்ேத்றதச் 
சுதந்தரித்துக்பகாள்ளுங்கள். 
40 அதற்கு ராஜா பிரதியுத்தரமாக: மிகவும் சிறிேவராகிே என் சககாதரரான இவர்கைில் ஒருவனுக்கு நீங்கள் எறதச் 
பசய்தீர்ககைா, அறத எனக்கக பசய்தீர்கள் என்று பமய்ோககவ உங்களுக்குச் பசால்லுகிகறன் என்பார்.   41 அப்பபாழுது, 

இடதுபக்கத்தில் நிற்பவர்கறைப் பார்த்து அவர்: சபிக்கப்பட்டவர்ககை, என்றனவிட்டு, பிசாசுக்காகவும் அவன் 
தூதர்களுக்காகவும் ஆேத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்திே அக்கினிேிகல கபாங்கள். 
2     1: 9 அந்நாைிகல தம்முறடே பரிசுத்தவான்கைில் மகிறமப்படத்தக்கவராயும், நீங்கள் எங்களுறடே சாட்சிறே 
விசுவாசித்தபடிேினாகல உங்கைிடத்திலும், விசுவாசிக்கிறவர்கபைல்லாரிடத்திலும் ஆச்சரிேப்படத்தக்கவராயும், அவர் 
வரும்கபாது, 
10 அவர்கள் கர்த்தருறடே சந்நிதானத்திலிருந்தும், அவருறடே வல்லறம பபாருந்திே மகிறமேிலிருந்தும் நீங்கலாகி, 
நித்திே அழிவாகிே தண்டறனறே அறடவார்கள். 
       50   1     6                                                                
         .  
   16:27 மனுஷகுமாரன் தம்முறடே பிதாவின் மகிறமபபாருந்தினவராய்த் தம்முறடே தூதகராடுங்கூட வருவார்; 

அப்பபாழுது, அவனவன் கிரிறேக்குத்தக்கதாக அவனவனுக்குப் பலனைிப்பார். 
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      25: 31 அன்றியும் மனுஷகுமாரன் தமது மகிறமபபாருந்தினவராய்ச் 
சகல பரிசுத்த தூதகராடுங்கூட வரும்கபாது, தமது மகிறமயுள்ை 
சிங்காசனத்தின் கமல் வறீ்றிருப்பார். 
32 அப்பபாழுது, சகல ஜனங்களும் அவருக்கு முன்பாகச் 
கசர்க்கப்படுவார்கள்……….. 
      25: 32                 ‘         ’            
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                       . 
   25: 31 அன்றியும் மனுஷகுமாரன் தமது மகிறமபபாருந்தினவராய்ச் சகல 
பரிசுத்த தூதகராடுங்கூட வரும்கபாது, தமது மகிறமயுள்ை சிங்காசனத்தின் 
கமல் வறீ்றிருப்பார். 
                                                  
                                                
                                               .  
              12:10 – 13:1;       11:25-29                  
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     1: 32 அவர் பபரிேவராேிருப்பார், உன்னதமானவருறடே குமாரன் 
என்னப்படுவார்; கர்த்தராகிே கதவன் அவருறடே பிதாவாகிே தாவதீின் 
சிங்காசனத்றத அவருக்குக் பகாடுப்பார். 
33 அவர் ோக்ககாபின் குடும்பத்தாறர என்பறன்றறக்கும் அரசாளுவார்; 

அவருறடே ராஜ்ேத்துக்கு முடிவிராது என்றான்.             2:2-4 ) 
 

                         
                                                
                                             
                                                   
          .  
   25: 34 அப்பபாழுது, ராஜா தமது வலதுபக்கத்தில் நிற்பவர்கறைப் பார்த்து: 
வாருங்கள் என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்ககை, உலகம் உண்டானது 
முதல் உங்களுக்காக ஆேத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்ேத்றதச் 
சுதந்தரித்துக்பகாள்ளுங்கள்.  
41 அப்பபாழுது, இடதுபக்கத்தில் நிற்பவர்கறைப் பார்த்து அவர்: 
சபிக்கப்பட்டவர்ககை, என்றனவிட்டு, பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் 
ஆேத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்திே அக்கினிேிகல கபாங்கள். 
(      11:15;    37:11     5:5 ). 
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   25:34 அப்பபாழுது, ராஜா தமது வலதுபக்கத்தில் நிற்பவர்கறைப் பார்த்து: 
வாருங்கள் என் பிதாவினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்ககை, உலகம் உண்டானது  
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முதல் உங்களுக்காக ஆேத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்கிற ராஜ்ேத்றதச் 
சுதந்தரித்துக்பகாள்ளுங்கள். 
                                                     . 
                                               .  
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   25:41 அப்பபாழுது, இடதுபக்கத்தில் நிற்பவர்கறைப் பார்த்து அவர்: 
சபிக்கப்பட்டவர்ககை, என்றனவிட்டு, பிசாசுக்காகவும் அவன் தூதர்களுக்காகவும் 
ஆேத்தம்பண்ணப்பட்டிருக்கிற நித்திே அக்கினிேிகல கபாங்கள்.        
                                                       
          –                                             
(    25:46;      14:9-11 ).                          
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ஆேத்தமொேிருப்யைொம், 
மற்றவர் பளயும் ஆேத்தப்ைடுத்துயவொம். 

ஆகமன். 
 

குறிப்பு: இதன் பதாடர்ச்சிோக – ஆேிர வருட அரசாட்சி, ககாக் மககாக் யுத்தம், பவள்றை சிங்காசன நிோேத்தீர்ப்பு – 
கபான்ற கவதபாடங்கள் பவைிேிடப்படும். தேவு பசய்து பதாடர்ந்து படித்து பேனறடயுங்கள். 
இதற்கு முன்பு பதாடர்ச்சிோக கவதாகம ஆட்சி முறறக்காலங்கள், சறப எடுத்துக்பகாள்ைப் படுதல், அந்திக்கிறிஸ்து, 
உபத்திரவக்கால சம்பவங்கள், இகேசு கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருறக,                ஆகிே கவதபாடங்கள் 
பவைிேிடப்பட்டுள்ைன. படித்து பேனறடயுங்கள். 
 

நீங் ள் ஆசரீ்வதிக் ப்ைட்டவர் ள்.  ஆசரீ்வொதமொ  இருங் ள். 
Bro D.Vergin Kumar. 

If you need any clarifications, if you have any doubts kindly contact me at deeveekumar@yahoo.com               
Ph: 968 25572195, 99663557.   

Resources; International Standard Bible Encyclopedia, The Bible Exposition commentary - New Testament, 

Dakes bible commentary, Andrew Wommack Bible commentary, Vine's Expository Dictionary of Old 

Testament Words, Vine's Expository Dictionary of New Testament Words, Strong's Bible Concordance, 

Vincent's Word Studies in the New Testament, Scofield's Bible Dispensational Plan.  Wuest’s word studies 

from the Greek New Testament. The Biblical Illustrator (New Testament) etc.  All Bible quotes are from King 

James Version. In Tamil Bible, some verses may be above or below than the mentioned English Bible verse. 
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