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What happens when you die? 

Part 4 Purgatory 

Catholic Encyclopaedia, Purgatory is “a place or 

condition of temporal punishment for those who, 

departing this life in God's grace, are not entirely free 

from venial faults, or have not fully paid the satisfaction 

due to their transgressions.” 

To summarize, in Catholic theology Purgatory is a place 

that a Christian’s soul goes to after death to be cleansed 

of the sins that had not been fully satisfied during life. 

The doctrine of Purgatory is in the Bible? 

Absolutely not! 

How the Purgatory theology did come into 

existence? 

1 Corinthians 3:15, ஒருவன் கட்டினது 

வவந்துப ோனோல், அவன் நஷ்டமடடவோன்; 
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அவபனோ இரட்சிக்கப் டுவோன்; அதுவும் 

அக்கினியிலகப் ட்டுத் தப்பினதுப ோலிருக்கும். 

This is the primary Scriptural passage Catholics point to 

for evidence of Purgatory. 

But to understand this scripture better we need to look 

at the above in context. 

1 Corinthians 3:12-15,  ஒருவன் அந்த 

அஸ்தி ோரத்தின்பமல் வ ோன், வவள்ளி, 

விடலபேறப்வ ற்ற கல், மரம், புல், டவக்பகோல் 

ஆகிே இடவகடைக் கட்டினோல், 13. 

அவனவனுடடே பவடலப் ோடு வவளிேோகும்; 

நோைோனது அடத விைங்கப் ண்ணும். ஏவனனில் 

அது அக்கினியினோபல வவளிப் டுத்தப் டும்; 

அவனவனுடடே பவடலப் ோடு எத்தன்டமயுள்ை 

வதன்று அக்கினிேோனது  ரிப ோதிக்கும். 14. 

அதின்பமல் ஒருவன் கட்டினது நிடலத்தோல், 

அவன் கூலிடேப் வ றுவோன். 15. ஒருவன் 

கட்டினது வவந்துப ோனோல், அவன் நஷ்ட 

மடடவோன்; அவபனோ இரட்சிக்கப் டுவோன்; 

அதுவும் அக்கினியிலகப் ட்டுத் தப்பினது 

ப ோலிருக்கும். 

We can see clearly the above passage is talks about as 

an illustration of things going such as gold, silver, 

precious stones, wood, hay and straw, through fire of 

believers’ work being judged. 
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If the works of believers is of poor quality they will be 

consumed by fire, wood, hay and straw. Then they will 

have no reward. 

The passage does not say that believers pass through 

the fire, but rather that a believer’s works pass through 

the fire. 

Also the verse the Purgatory defenders use 1 

Corinthians 3:15 it says that “escaping through the 

flames,” not “being cleansed by the flames.” 

 

1. Christ sacrifice isn’t enough 

Secondly the Purgatory defenders, mainly the Catholics, 

use this since they fail to understand the nature of 

Christ Sacrifice. 

Hebrews 7:27, 
 
அவர் பிரதோன 

ஆ ோரிேர்கடைப்ப ோல முன்பு வ ோந்தப் 

 ோவங்களுக்கோகவும், பின்பு ஜனங்களுடடே 

 ோவங்களுக்கோகவும் நோபடோறும்  லியிட 

பவண்டுவதில்டல; ஏவனனில் தம்டமத்தோபம 

 லியிட்டதினோபல ஒபரதரம் வ ய்து முடித்தோர். 

Catholics view the Mass / Eucharist as a re-presentation 

of Christ’s sacrifice because they fail to understand that 
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Jesus’ once-for-all sacrifice was absolutely and perfectly 

sufficient. 

Our Salvation Is Based On Jesus: Paid it in Full 

Salvation of ours is purely based on Jesus’ work on the 

cross (His blood) purifies us from all sin. For this reason, 

there isn’t a lingering sin problem requiring the 

existence of a place like purgatory. 

Isaiah 53:5, நம்முடடே மீறுதல்களினிமித்தம் அவர் 

கோேப் ட்டு, நம்முடடே அக்கிரமங்களினிமித்தம் 

அவர் வநோறுக்கப் ட்டோர்; நமக்குச்  மோதோனத்டத 

உண்டு ண்ணும் ஆக்கிடன அவர்பமல் வந்தது; 

அவருடடே தழும்புகைோல் குணமோகிபறோம். 

Titus 2:13-14, நோம் நம்பியிருக்கிற ஆனந்த 

 ோக்கிேத்துக்கும், மகோ பதவனும் நமது 

இரட் கருமோகிே இபேசுகிறிஸ்துவினுடடே 

மகிடமயின் பிர ன்னமோகுதலுக்கும் எதிர் ோர்த்துக் 

வகோண்டிருக்கும் டி நமக்குப் ப ோதிக்கிறது. 14. 

அவர் நம்டமச்  கல அக்கிரமங்களினின்று 

மீட்டுக்வகோண்டு, தமக்குரிே வ ோந்த 

ஜனங்கைோகவும், நற்கிரிடேகடைச் வ ய்ே 

 க்திடவரோக்கிேமுள்ைவர்கைோகவும் நம்டமச் 

சுத்திகரிக்கும் டி, நமக்கோகத் தம்டமத்தோபம 

ஒப்புக்வகோடுத்தோர். 
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1 John 1:7 & 9, 

அவர் ஒளியிலிருக்கிறதுப ோல நோமும் ஒளியிபல 

நடந்தோல் ஒருவபரோவடோருவர் ஐக்கிேப் 

 ட்டிருப்ப ோம்; அவருடடே குமோரனோகிே 

இபேசுகிறிஸ்துவின் இரத்தம்  கல 

 ோவங்கடையும் நீக்கி, நம்டமச் சுத்திகரிக்கும். 

9 
நம்முடடே  ோவங்கடை நோம் அறிக்டகயிட்டோல், 

 ோவங்கடை நமக்கு மன்னித்து எல்லோ 

அநிேோேத்டதயும் நீக்கி நம்டமச் சுத்திகரிப் தற்கு 

அவர் உண்டமயும் நீதியும் உள்ைவரோயிருக்கிறோர். 

1 John 2:2, நம்முடடே  ோவங்கடை நிவிர்த்தி 

வ ய்கிற கிரு ோதோர லி அவபர; நம்முடடே 

 ோவங்கடை மோத்திரம் அல்ல,  ர்வபலோகத்தின் 

 ோவங்கடையும் நிவிர்த்திவ ய்கிற 

 லிேோயிருக்கிறோர். 

Hebrews 10:14,  
ஏவனனில்  ரிசுத்தமோக்கப் 

 டுகிறவர்கடை ஒபர  லியினோபல இவர் 

என்வறன்டறக்கும் பூரணப்  டுத்தியிருக்கிறோர். 
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2. Additional contribution to the 

Salvation. 

Catholics view meritorious works as contributing to 

salvation due to a failure to recognize that Jesus’ 

sacrificial payment has no need of additional 

“contribution”. 

Our Salvation Isn’t Based On Our Good Works 

Biblical doctrine of Salvation, forgiveness is not based on 

the good works of the believer. For this reason, deeds or 

works performed for those in purgatory are both 

unnecessary and ineffectual. 

Romans 3:21-24 & 27-28, 

இப் டியிருக்க, நிேோேப்பிரமோணமில்லோமல் 

பதவநீதி வவளிேோக்கப் ட்டிருக்கிறது; அடதக் 

குறித்து நிேோேப்பிரமோணமும் தீர்க்கதரி னங்களும் 

 ோட்சியிடுகிறது. 22. அது இபேசுகிறிஸ்துடவப் 

 ற்றும் விசுவோ த்தினோபல  லிக்கும் பதவநீதிபே; 

விசுவோசிக்கிற எவர்களுக்குள்ளும் எவர்கள்பமலும் 

அது  லிக்கும், வித்திேோ பம இல்டல. 23. 

எல்லோரும்  ோவஞ்வ ய்து, பதவமகிடம 

ேற்றவர்கைோகி, 24. இலவ மோய் அவருடடே 

கிருட யினோபல கிறிஸ்து இபேசுவிலுள்ை 

மீட்ட க்வகோண்டு நீதிமோன்கைோக்கப் டுகிறோர்கள் 
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27 
இப் டியிருக்க, பமன்டம ோரோட்டல் எங்பக? 

அது நீக்கப் ட்டபத. எந்தப் பிரமோணத்தினோபல? 

கிரிேோப் பிரமோணத்தினோபலேோ? அல்ல; 

விசுவோ ப்பிரமோணத்தினோபலபே. 28. ஆதலோல் 

மனுஷன் நிேோேப்பிரமோணத்தின் கிரிடே 

களில்லோமல் விசுவோ த்தினோபலபே நீதிமோனோக்கப் 

 டுகிறோன் என்று தீர்க்கிபறோம். 

Romans 8:1-2, ஆன டிேோல், கிறிஸ்து 

இபேசுவுக்குட் ட்டவர்கைோயிருந்து, மோம் த்தின் 

 டி நடவோமல் ஆவியின் டிபே 

நடக்கிறவர்களுக்கு ஆக்கிடனத்தீர்ப்பில்டல. 2. 

கிறிஸ்து இபேசுவினோபல ஜீவனுடடே ஆவியின் 

பிரமோணம் என்டனப்  ோவம் மரணம் 

என் டவகளின் பிரமோணத்தினின்று 

விடுதடலேோக்கிற்பற. 

Ephesians 2:8-9,   கிருட யினோபல 

விசுவோ த்டதக்வகோண்டு இரட்சிக்கப் ட்டீர்கள்; 

இது உங்கைோல் உண்டோனதல்ல, இது 

பதவனுடடே ஈவு; 9. ஒருவரும் 

வ ருடம ோரோட்டோத டிக்கு இது கிரிடேகளினோல் 

உண்டோனதல்ல; 
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Our Salvation Has Already Been Guaranteed 

Jesus has already purified and eliminated believers of sin 

based on our faith in Him. For this reason, there is no 

need for a place like Purgatory where additional purging 

must be performed: 

1 Corinthians 6:11, உங்களில் சிலர் 

இப் டிப் ட்டவர்கைோயிருந்தீர்கள்; 

ஆயினும் கர்த்தரோகிே இபேசுவின் நோமத்தினோலும், 

நமது பதவனுடடே ஆவியினோலும் 

கழுவப் ட்டீர்கள்,  ரிசுத்தமோக்கப் ட்டீர்கள், 

நீதிமோன்கைோக்கப் ட்டீர்கள். 

Hebrews 1:3, இவர் அவருடடே மகிடமயின் 

பிரகோ மும், அவருடடே தன்டமயின் 

வ ோரூ முமோயிருந்து,  ர்வத்டதயும் தம்முடடே 

வல்லடமயுள்ை வ னத்தினோபல தோங்குகிறவரோய், 

தம்மோபலதோபம நம்முடடே  ோவங்கடை நீக்கும் 

சுத்திகரிப்ட  உண்டு ண்ணி, உன்னதத்திலுள்ை 

மகத்துவமோனவருடடே வலது ோரி த்திபல 

உட்கோர்ந்தோர். 

Salvation clearly eliminates the need for purgatory. In 

addition to this, the Biblical doctrine of Heaven 

eliminates the possibility of purgatory. 
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3. We need to suffer for our sins and to 

be cleansed 

Purgatory and the doctrines that are often attached to it 

(prayer for the dead, indulgences, meritorious works on 

behalf of the dead, etc.) all fail to recognize that Jesus’ 

death was sufficient to pay the penalty for ALL of our 

sins.  

Jesus, who was God incarnate (John 1:1&14), paid an 

infinite price for our sin. Jesus died for our sins (1 

Corinthians 15:3). Jesus is the atoning sacrifice for our 

sins. Thus we are free from wrath of God. 

Being with God is free from wrath 

When we understand about Heaven as believers in 

Christ, we know we are not subjected to the continuing 

wrath of God. Believers are justified in spite of their 

sinfulness.  

Romans 5:9, இப் டி நோம் அவருடடே 

இரத்தத்தினோபல நீதிமோன்கைோக்கப் ட்டிருக்க, 

பகோ ோக்கிடனக்கு நீங்கலோக அவரோபல நோம் 

இரட்சிக்கப் டுவது அதிக நிச் ேமோபம. 

John 5:24, என் வ னத்டதக் பகட்டு, என்டன 

அனுப்பினவடர விசுவோசிக்கிறவனுக்கு 
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நித்திேஜீவன் உண்டு; அவன் ஆக்கிடனத் 

தீர்ப்புக்குட் டோமல், மரணத்டதவிட்டு நீங்கி, 

ஜீவனுக்குட் ட்டிருக்கிறோன் என்று வமய்ேோகபவ 

வமய்ேோகபவ உங்களுக்குச் வ ோல்லுகிபறன். 

Need cleansing before getting to Heaven 

Purgatory is understood by Catholics as a place of 

cleansing in preparation for heaven because they do not 

recognize that because of Jesus’ sacrifice; we are 

already cleansed, declared righteous, forgiven, 

redeemed, reconciled, and sanctified. 

We being together with God are Immediate: 

As believers in Christ we are united with God in Paradise 

the moment we die. Hence the existence of purgatory is 

simply inconsistent with the nature of Heaven as it is 

described in the Bible. 

2 Corinthians 5:6-8,  நோம் தரிசித்து நடவோமல், 

விசுவோசித்து நடக்கிபறோம். 7. இந்தத் பதகத்தில் 

குடியிருக்டகயில் கர்த்தரிடத்தில் குடியிரோதவர்க

ைோயிருக்கிபறோவமன்று அறிந்தும், எப்வ ோழுதும் 

டதரிேமோயிருக்கிபறோம். 8. நோம் டதரிேமோக 

பவயிருந்து, இந்தத்பதகத்டத விட்டுக் 

குடிப ோகவும் கர்த்தரிடத்தில் குடியிருக்கவும் 

அதிகமோய் விரும்புகிபறோம். 
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Philippians 1:20-23,  நோன் ஒன்றிலும் 

வவட்கப் ட்டுப்ப ோகோமல், எப்வ ோழுதும் ப ோல 

இப்வ ோழுதும், மிகுந்த டதரிேத்பதோபட 

ஜீவனோலோகிலும்,  ோவினோலோகிலும், கிறிஸ்து என் 

 ரீரத்தினோபல மகிடமப் டுவோவரன்று எனக்கு 

உண்டோயிருக்கிற வோஞ்ட க்கும் நம்பிக்டகக்கும் 

தக்கதோய், அப் டி முடியும். 21. கிறிஸ்து எனக்கு 

ஜீவன்,  ோவு எனக்கு ஆதோேம். 22. ஆகிலும் 

 ரீரத்தில் பிடைத்திருக்கிறதினோபல என் 

கிரிடேக்குப்  லனுண்டோயிருப் தோல், நோன் 

வதரிந்துவகோள்ைபவண்டிேது இன்னவதன்று 

அறிபேன். 23. ஏவனனில் இவ்விரண்டினோலும் 

நோன் வநருக்கப் டுகிபறன், பதகத்டத 

விட்டுப்பிரிந்து, கிறிஸ்துவுடபனகூட இருக்க 

எனக்கு ஆட யுண்டு, அது அதிக 

நன்டமேோயிருக்கும்; 

Luke 23:39-43, அன்றியும் சிலுடவயில் 

அடறேப் ட்டிருந்த குற்றவோளிகளில் ஒருவன்: நீ 

கிறிஸ்துவோனோல் உன்டனயும் எங்கடையும் 

இரட்சித்துக்வகோள் என்று அவடர இகழ்ந்தோன்.40. 

மற்றவன் அவடன பநோக்கி: நீ இந்த 

ஆக்கிடனக்குட் ட்டவனோயிருந்தும் பதவனுக்குப் 

 ேப் டுகிறதில்டலேோ? 41. நோபமோ நிேோேப் டி 

தண்டிக்கப் டுகிபறோம் நோம் நடப்பித் 

தடவகளுக்குத்தக்க  லடன அடடகிபறோம்; 

இவபரோ தகோதவதோன்டறயும் நடப்பிக்க 

வில்டலபே என்று அவடனக் கடிந்துவகோண்டு, 
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42. இபேசுடவ பநோக்கி: ஆண்டவபர, நீர் 

உம்முடடே ரோஜ்ேத்தில் வரும்ப ோது அடிபேடன 

நிடனத்தருளும் என்றோன். 43. இபேசு அவடன 

பநோக்கி: இன்டறக்கு நீ என்னுடபனகூடப் 

 ரதீசிலிருப் ோய் என்று வமய்ேோகபவ உனக்குச் 

வ ோல்லுகிபறன் என்றோர். 

Conclusion: 

To limit Jesus’ sacrifice to atoning for original sin, or sins 

committed before salvation, is an attack on the Person 

and Work of Jesus Christ. If we must in any sense pay 

for, atone for, or suffer because of our sins – that 

indicates Jesus’ death was not a perfect, complete, and 

sufficient sacrifice. 

The Bible tells us with certainty we cannot earn our 

salvation with good works because Jesus’ death on the 

cross paid for all our sin.  

Jesus purged us from our impurity, and He doesn’t need 

any additional help from us.  

When we are united with God, we will not suffer God’s 

wrath if we have accepted the free gift of Salvation 

through Christ; we will join God the moment we die, and 

the finishing work of Jesus will be more than sufficient 

to guarantee our place at the table. 


