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பரல ோகம்  

01- பரல ோகம் எப்படி இருக்கும்? 

 

பரல ோகத்தின் பபோருள் பற்றிய விவிலிய அறிமுகம். 

 

பிலிப்பியர் லேத படிப்பில் நோம் படித்தலபோது, உடனடி 

மனநிறைவுடன் கூடிய சமூகத்தில் ேோழ்கிலைோம். பணம் 

பசலுத்துேறதத் தவிர லேறு எறதயும் தோமதப்படுத்தவும் 

ஒத்திறேக்கவும் விரும்பும் சமூகம். அேர்கள் நிச்சயமோக 

மனநிறைறே ஒத்திறேக்க விரும்பவில்ற . அதனுடன் 

பசல்லும் ேலிறய அேர்கள் ஒத்திறேக்க விரும்புகிைோர்கள்.   

 

எல்ல ோரும் இப்லபோது விரும்புேறத விரும்பும் லநரத்தில் 

கிறடக்க லேண்டும் என்ை எண்ணத்தில் ேோழ்கிலைோம், 

ேோங்குேதற்கு பணம் இல் ோதறத ேோங்க அனுமதிக்கும் 

கடன் அட்றடகள் credit cards நம்மிடம் உள்ளன. நம்மிடம் 

பணம் இல் ோத இடத்திற்குச் பசல் , பணம் இல் ோதறத 

அறிந்தும் அறத  பசய்ய விரும்புகிலைோம். 

  

நோன் விரும்புேறத நோன் விரும்புகிலைன், இப்லபோலத  அறத 

அறடய விரும்புகிலைன்! 

 

எதிர்கோ த்தில் கோரியங்கறள பபை நோம் ஆர்ேம் 

கோட்டவில்ற . உடனடி தியோகத்தோல் எதிர்கோ த்றத தியோகம் 

பசய்ேதில் மகிழ்ச்சியறடகிலைோம்! 
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எதற்கும் கோத்திருக்க விரும்பவில்ற . உடனடி மனநிறைவு, 

பபோருள்முதல்ேோத சமுதோயத்தில் ேோழ்ந்ததன் விறளேோக, 

சறப அதற்கு இறரயோகிவிட்டது, இனிலமல் நம் ஏக்கங்கறள 

விண்றண லநோக்கி நோம்  அறமக்கவில்ற . 

 

ககோல ோகெயர் 3:1-2, நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன்கூட 

எழுந்ததுண்டோனோல், கிறிஸ்து லதவனுடடய வ துபோரிெத்தில் 

வீற்றிருக்கும் இடத்திலுள்ள லே ோனடவகடளத் லதடுங்கள். 

2. பூமியிலுள்ளடவகடளயல் , லே ோனடவகடளலய 

நோடுங்கள்.   

 

இலயசு பசோன்னபடி நம்முறடய பசோத்துக்கறள 

பரல ோகத்தில் லசர்த்து றேப்பதில் நோம் உறுதியோக இல்ற , 

மோைோக நம் புறதயற  இங்லக லபோடுகிலைோம். 

 

பதோற க்கோட்சி லபோதகர்களும் ஊழியங்களும் இலயசு 

இப்லபோது அேர்கறள பணக்கோரர் ஆக்குகிைோர், 

ஆலரோக்கியமோனேர்கள் ஆக்குகிைோர், இப்லபோது 

பசல்ேந்தர்கள்ஆக்குகிைோர், இப்லபோது பேற்றிகரமோக 

ஆக்குகிைோர்என்று மக்களுக்கு ேோக்குறுதியளிப்பதன் மூ ம் 

பபரும் பேற்றிறயப் பபறுகிைோர்கள். இறத “பசழிப்பு 

நற்பசய்தி” என்று அறைக்கிலைோம், இது மிகவும் 

பிரப மோனது, ஏபனன்ைோல் மக்கள் இப்லபோது எல் ோ 

நன்றமகறளயும் விரும்புகிைோர்கள். 

 

சறப பபோதுேோக, அதன் மனதில் பரல ோக லநோக்கம் இல்ற . 

அதன் விறளேோக, அது மகிழ்ச்சியற்ைது, சுயந ம் மற்றும்  

ப வீனமோனது. 

 

சறப அதன் பசோந்த இன்பங்களுடன் ேோழ்கிைது. 

பரல ோகத்தின் எண்ணங்கறள தவிர்ப்பதோல்  
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 மட்டுலம  ேசதியோக இருக்க விரும்புகிைது. நமக்கு 

விற மதிப்பற்ை எல் ோேற்றையும் பரல ோகத்தில் 

றேத்திருக்கிைோர்கள் என்பதற்கு மோைோக பசயல்படுகிைது.  

 

ேத்லதயு  6:9, நீங்கள் கெபம்பண்ணலவண்டிய விதேோவது: 

பரேண்ட ங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிதோலவ, உம்முடடய 

நோேம் பரிசுத்தப்படுவதோக;  

 

முதலில், நேது தந்டத பரல ோகத்தில் இருக்கிறோர்! 

 

நமக்கு எல் ோேற்றிற்கும் ஆதோரமோக இருப்பேர், லதேன் , 

பரல ோகத்தில் இருக்கிைோர். 

 

இரண்டோேதோக, நம்முறடய பிதோ பரல ோகத்தில் 

மட்டுமல் , நம்முறடய இரட்சகரும் பரல ோகத்தில் 

இருக்கிைோர்.   

 

எபிலரயர்  9:24, அந்தப்படி, கேய்யோன பரிசுத்த ஸ்த த்துக்கு 

அடடயோளேோன டகயினோல் கெய்யப்பட்டதோயிருக்கிற 

பரிசுத்த ஸ்த த்தில  கிறிஸ்துவோனவர் பிரலவசியோேல், 

பரல ோகத்தில தோலன இப்கபோழுது நேக்கோக லதவனுடடய 

ெமுகத்தில் பிரத்தியட்ெேோகும்படி பிரலவசித்திருக்கிறோர்.  

 

மூன்ைோேதோக, நம்முறடய பிதோ பரல ோகத்தில் இருக்கிைோர், 

பரல ோகத்தில் நம்முறடய இரட்சகர் மட்டுமல் , 

விசுேோசத்தில் உள்ள நம் சலகோதர சலகோதரிகளும் 

பரல ோகத்தில் இருக்கிைோர்கள். பறைய ஏற்போடும் புதிய 

ஏற்போட்டு பரிசுத்தர்களும் இருக்கிைோர்கள், கிறிஸ்துறே 

விசுேோசித்தோல ோ அல் து பறைய ஏற்போட்டில் லதேன் மீது 

விசுேோசத்தினோல ோ மரித்த அறனேரும் பரல ோகத்தில் 

இருக்கிைோர்கள்.   
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எபிலரயர்  12:23, பரல ோகத்தில் லபகரழுதியிருக்கிற 

முதற்லபறோனவர்களின் ெர்வெங்கேோகிய ெடபயினிடத்திற்கும், 

யோவருக்கும் நியோயோதிபதியோகிய லதவனிடத்திற்கும், 

பூரணரோக்கப்பட்ட நீதிேோன்களுடடய ஆவிகளினிடத்திற்கும்,  

 

லூக்கோ  10:20, ஆகிலும், ஆவிகள் உங்களுக்குக் 

கீழ்ப்படிகிறதற்கோக நீங்கள் ெந்லதோஷப்படோேல், உங்கள் 

நோேங்கள் பரல ோகத்தில் எழுதியிருக்கிறதற்கோகச் 

ெந்லதோஷப்படுங்கள் என்றோர்.  

 

பிசோசுகறள விரட்டியடிக்கும் தம்முறடய சீஷர்களுக்கு 

இலயசு குறிப்பிடுறகயில், உங்கள் பபயர்கள் பரல ோகத்தில் 

பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளதோல் மகிழ்ச்சி அறடயுங்கள்  என்று 

பசோன்னோர். 

 

• அங்லக நமது பிதோ உள்ளோர்,  

• அங்லக நமது இரட்சகர் உள்ளோர், 

• அங்லக நமது சலகோதர சலகோதரிகள் உள்ளோர் கள் 

• நமது பபயர் அங்கு பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது.   

 

அதற்கு என்ன கபோருள்?   

நம்மிடம் சி  பசோத்துக்களுக்கு தற ப்பு பத்திரம் உள்ளது. 

நோம் அந்த இடத்தின் குடிமக்கள். 

 

நமக்கு பரம்பறர உள்ளது. 

 

1 லபதுரு 1:3-4, நம்முடடய கர்த்தரோகிய இலயசுகிறிஸ்துவின் 

பிதோவோகிய லதவனுக்கு ஸ்லதோத்திரம் உண்டோவதோக; 4. அவர், 

இலயசுகிறிஸ்து ேரித்லதோரிலிருந்து எழுந்ததினோல , 

அழியோததும் ேோெற்றதும் வோடோததுேோகிய 

சுதந்தரத்திற்லகதுவோக, ஜீவனுள்ள நம்பிக்டக உண்டோகும்படி, 
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தேது மிகுந்த இரக்கத்தின்படிலய நம்டே ேறுபடியும் 

கெநிப்பித்தோர்.  

 

உங்கள் நித்திய பரம்பறர பசோத்து பரல ோகத்தில் உள்ளது.  

 

அது உங்களுக்கு என்ன ககோடுக்கும்? 

லதேனின் மகிறம மற்றும் கிருறபயின் அறனத்து 

பசல்ேங்களும் உங்களுக்கும் எனக்கும் பரல ோகத்தில் 

ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன.   

 

✓ அங்லக நமது பிதோ உள்ளோர்,  

✓ அங்லக நமது இரட்சகர் உள்ளோர், 

✓ அங்லக நமது சலகோதர சலகோதரிகள் உள்ளோர் கள் 

✓ நமது பபயர் அங்கு பதிவு பசய்யப்பட்டுள்ளது. 

 

அந்த இடத்திற்கு நமக்கு தற ப்பு பகோடுக்கப்பட்டு உள்ளது, 

பரம்பறர பசோத்து அங்கு  இருக்கிைது. 

நோம் அறத பதோகுக்க முடியும். 

 

பிலிப்பியர் 3:20, நம்முடடய குடியிருப்லபோ பரல ோகத் 

திலிருக்கிறது, அங்லகயிருந்து கர்த்தரோயிருக்கிற இலயசு 

கிறிஸ்து என்னும் இரட்ெகர் வர எதிர்போர்த்துக்ககோண்டிருக் 

கிலறோம். 

 

நமது குடியுரிறம அங்லக உள்ளது. நோம் அந்த இடத்தின் 

குடிமக்கள், நோம் அங்லக லசர்ந்தேர்கள். 

 

ேத்லதயு  5:12, ெந்லதோஷப்பட்டு, களிகூருங்கள்; பரல ோகத்தில் 

உங்கள் ப ன் மிகுதியோயிருக்கும்; உங்களுக்கு முன்னிருந்த 

தீர்க்கதரிசிகடளயும் அப்படிலய துன்பப்படுத்தினோர்கலள.  

 



6 
 

உங்கள் நித்திய பேகுமதி இருக்கிைது.   

 

எலபசியர்  6:9, எெேோன்கலள, அப்படிலய நீங்களும், 

லவட க்கோரருக்குச் கெய்யலவண்டியடவகடளச் கெய்து, 

அவர்களுக்கும் உங்களுக்கும் எெேோனோனவர் பரல ோகத்தில் 

இருக்கிறோகரன்றும், அவரிடத்தில் பட்ெபோதம் 

இல்ட கயன்றும் அறிந்து, கடுஞ்கெோல்ட  விட்டுவிடுங்கள்.  

 

நமது எஜமோன் இருக்கிைோர். 

 

நீங்கள் நித்யத்திற்கும்  றேத்திருக்கும் ஒலர பபோக்கிஷம் கூட 

அங்லக இருக்கிைது என்று இலயசு கூறினோர்.  

 

ேத்லதயு  6:19-21, பூமியில  உங்களுக்குப் கபோக்கிஷங்கடளச் 

லெர்த்து டவக்கலவண்டோம்; இங்லக பூச்சியும் துருவும் 

அடவகடளக் ககடுக்கும்; இங்லக திருடரும் கன்னமிட்டுத் 

திருடுவோர்கள். 20. பரல ோகத்தில  உங்களுக்கு 

கபோக்கிஷங்கடளச் லெர்த்து டவயுங்கள்; அங்லக பூச்சியோவது 

துருவோவது ககடுக்கிறதும் இல்ட ; அங்லக திருடர் 

கன்னமிட்டுத் திருடுகிறதும் இல்ட . 21. உங்கள் கபோக்கிஷம் 

எங்லகயிருக்கிறலதோ அங்லக உங்கள் இருதயமும் இருக்கும்.  

 

எனலே, நோம் பரல ோகத்றத பற்றி சிந்திக்கும்லபோது, 

கீழ்க்கோணும் இடத்றத அறடயோளம் கோண்கிலைோம், 

✓ நமது பிதோ,  

✓ நமது இரட்சகர், 

✓ சலகோதர சலகோதரிகள், 

✓ நமது நோமங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன, 

✓ நமது பசோத்து, 

✓ நமது குடியுரிறம, 

✓ நமது பிரதிப ன், 
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✓ நமது எஜமோன் மற்றும் 

✓ நமது பபோக்கிஷம் இருக்கிைது. 

 

சுருக்கமோக: பரல ோகம் உங்கள் வீடு.   

➢ நோம் அந்நியர்கள்.   

➢ நோம் சுற்று ோ ேந்தேர்கள்.   

➢ நோம் உ கத்தில் அந்நியர்கள்.   

➢ நோம் விண்பேளி பயணிகறளப் லபோன்ைேர்கள், நோம் 

நம்முறடய கிரகத்தில் இல்ற . 

➢ நோம் இங்கு லசர்ந்தேர்கள் அல் .   

 

இந்த உ கில் யோரோேது ஒருேர் நம்றமச் சந்திக்கும் 

ஒவ்பேோரு முறையும், அேர்கள் அன்னிய மனிதர்கறளச் 

சந்திக்கிைோர்கள். 

 

நோம் இங்கு ேந்துவிட்லடோம், ஆனோல் நமது வீடு லேறு 

எங்லகோ உள்ளது.  

➢ நோம் விரும்பும் அறனத்தும் உள்ளன.   

➢ நோம் பகோண்டோடும் அறனத்தும் அங்லக உள்ளன.   

➢ மதிப்புமிக்க அறனத்தும் அங்லக உள்ளன.   

➢ நித்தியமோன அறனத்தும் அங்லக இருக்கிைது.  

 

ஆனோலும், இங்லக நோம் இந்த நூற்ைோண்டில் கிறிஸ்துவின் 

சறபயில் இருக்கிலைோம், இந்த அன்னிய லதசத்தில் நம்றம 

ஈடுபடுத்திக்பகோள்ள உறுதிபூண்டுள்லளோம். 

 

சுய இன்பமுள்ள கிறிஸ்தேம் என்பது கிறிஸ்தேத்தின் 

பரல ோக முன்லனோக்றக இைந்த ேோழ்க்றக ஆகும். 
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சறப இன்று பரல ோகத்றத நம்பவில்ற , அேர்கள் 

பரல ோகத்திற்கு பசல்  மோட்டோர்கள் என்று நம்புகிைோர்கள். 

பூமி அேர்களுக்கு ேைங்கக்கூடிய எல் ோேற்றையும் 

அேர்கள் பபறும் ேறர அேர்கள் பரல ோகம் பசல்  

விரும்பவில்ற .   

 

அது தீர்ந்துவிட்டோல், அேர்கள் அறத அனுபவிக்க மிகவும் 

ேயதோகிவிட்டோல்  அல் து அறத அனுபவிக்க மிகவும் 

உடல்நிற  சரியில் ோமல் இருக்கும்லபோது, அேற்றைப் 

பபறுேதற்கு பரல ோகம் பசல்லேோம் என்பதில் அேர்கள் 

மகிழ்ச்சியறடேோர்கள். 

இதற்கிறடயில், அேர்களின் பஜபம் என்னபேன்ைோல், 

“தயவுபசய்து லதேலன , என்றன இன்னும் பசோர்க்கத்திற்கு 

அனுப்ப லேண்டோம். எனக்கு பிடித்த விடுமுறை ேரவில்ற . 

நோன் இன்னும் எனது கனவு வீட்றடக் கட்டவில்ற . எனது 

புதிய கோறர நோன் பபைவில்ற . என் குைந்றதகளுக்கு 

திருமணமோக லேண்டும் என்று நோன் விரும்புகிலைன். நோன் 

ஒரு உயர்வு பபை விரும்புகிலைன். எனது பபரிய 

லபரக்குைந்றதகறளப் போர்க்க விரும்புகிலைன். லதேலன , 

தயவுபசய்து, லேண்டோம் , பரல ோகம் லேண்டோம் 

என்கின்ைனர்.”   

 

என்ன ஒரு பரிதோபமோன முன்லனோக்கு! 

 

1 லயோவோன் 2:15, உ கத்திலும் உ கத்திலுள்ளடவகளிலும் 

அன்புகூரோதிருங்கள்; ஒருவன் உ கத்தில் அன்புகூர்ந்தோல் 

அவனிடத்தில் பிதோவின் அன்பில்ட .  

 

கிறிஸ்துறே லநசிப்பதோகக் கூறும் ப ர் இருக்கிைோர்கள், 

ஆனோல் அேர்கள் உ றக மிகவும் லநசிக்கிைோர்கள் எனலே  

அேர்கள் பரல ோக குடிமக்கள் அல்  என்பதோகும். 
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பரல ோக பேளிச்சத்தில் ேோை நோம் கற்றுக்பகோள்ள 

லேண்டும். அந்த நம்பிக்றக நம் இதயங்கறள நிரப்ப 

லேண்டும், நம் ேோழ்க்றகறய மோற்ை லேண்டும், கடந்து 

பசல்லும் இந்த உ கத்திலிருந்து நம்றமத் தளர்த்தும் 

எதிர்போர்ப்பின் மகிழ்ச்சிறய நிரப்புகிைது. நோம் இந்த 

உ கத்துடன் பிறணக்கப்பட ோம். பரல ோகத்தில் புறதயல் 

பபறுேதற்கு பதி ோக அழிந்துலபோகும் விஷயங்கறள இந்த 

உ கில் நோம் உட்பகோள்கிலைோம். 

 

பரல ோகம் ஒரு கற்பறன இடம் என்று சி ர் 

நிறனக்கிைோர்கள். 

மற்ைேர்கள் பரல ோகம் உண்றம அைகு நிறைந்தது மற்றும் 

அழியோதது என்று நிறனக்கிைோர்கள். 

 

ஆனோல் பரல ோகம் ஒரு இடம் என்று லேதம் பசோல்கிைது. 

இது ஒரு இடம், லதேறன லநசிக்கும் மக்கள் அறனேரும் 

ஏற்கனலே அங்லகலய இருக்கிைோர்கள் அல் து அங்கு 

பசல்கிைோர்கள்.   

பரல ோகம் ஒரு இடம், லதேறன உண்றமயோக லநசிக்கும் 

மக்கள் அறனேரும் அங்லகலய இருக்கிைோர்கள் அல் து 

முழுறமயோன பரிபூரணத்திலும் மகிறமயிலும் என்பைன்றும் 

ேோை அங்லக பசல்கிைோர்கள். 

 

அப்லபோஸ்த ன் பவுல் மிகுந்த துன்புறுத்தலுக்கு ஆளோனோர்.   

 

2 ககோரிந்தியர் 4:8-12, நோங்கள் எப்பக்கத்திலும் கநருக்கப் 

பட்டும் ஒடுங்கிப்லபோகிறதில்ட ; க க்கேடடந்தும் 

ேனமுறிவடடகிறதில்ட ; 9. துன்பப்படுத்தப்பட்டும் 

டகவிடப்படுகிறதில்ட ; கீலே தள்ளப்பட்டும் ேடிந்து 

லபோகிறதில்ட . 10. கர்த்தரோகிய இலயசுவினுடடய ஜீவனும் 

எங்கள் ெரீரத்தில  விளங்கும்படிக்கு, இலயசுவின் ேரணத்டத 

எப்கபோழுதும் எங்கள் ெரீரத்தில் சுேந்து திரிகிலறோம். 11. 
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எப்படிகயனில், ெோவுக்கினேோன எங்கள் ேோம்ெத்தில  

இலயசுவினுடடய ஜீவனும் விளங்கும்படிக்கு 

உயிலரோடிருக்கிற நோங்கள் எப்கபோழுதும் இலயசுவினிமித்தம் 

ேரணத்திற்கு ஒப்புக்ககோடுக்கப்படுகிலறோம். 12. இப்படி 

ேரணேோனது எங்களிடத்திலும், ஜீவனோனது உங்களிடத்திலும் 

கப ன்கெய்கிறது.  

 

2 ககோரிந்தியர் 4:16-17, ஆனபடியினோல  நோங்கள் 

லெோர்ந்துலபோகிறதில்ட ; எங்கள் புறம்போன ேனுஷனோனது 

அழிந்தும், உள்ளோன ேனுஷனோனது நோளுக்குநோள் 

புதிதோக்கப்படுகிறது. 17. லேலும் கோணப்படுகிறடவ 

கடளயல் , கோணப்படோதடவகடள லநோக்கியிருக்கிற நேக்கு, 

அதிசீக்கிரத்தில் நீங்கும் இல ெோன நம்முடடய உபத்திரவம் 

மிகவும் அதிகேோன நித்திய கனேகிடேடய உண்டோக்குகிறது.  

 

இந்த ேோழ்க்றகயில் நோம் எறத அறடந்தோலும்  அது 

ேரவிருக்கும் ேோழ்க்றகயில் அது உருேோக்கும் மகிறமயுடன் 

ஒப்பிட முடியோது. 

 

நீங்கள் இங்கு எவ்ேளவு கஷ்டப்படுகிறீர்கலளோ, அவ்ேளவு 

மகிறமயும் இருக்கும்! 

 

எனலே, நீங்கள் இங்கு லபோகும் ேழியில் பசல்லும் போறத 

நித்தியமோக மோை உதவி பசய்யும். நித்திய மகிறமக்கு ஒரு 

சிறிய தற்கோலிக சிக்கல் தோன் இந்த ேோழ்க்றக. 

 

2 ககோரிந்தியர் 4:18, ஏகனனில், கோணப்படுகிறடவகள் 

அநித்தியேோனடவகள், கோணப்படோதடவகலளோ 

நித்தியேோனடவகள்.  

 

நமக்கு ஒரு நித்திய முன்லனோக்கு உள்ளது. 



11 
 

உ கம் பகோடுக்க லேண்டியறத நோம் சகித்துக்பகோள்கிலைோம், 

ஏபனன்ைோல் ேரவிருக்கும் நித்தியத்தில் நோம் அதிக 

மகிறமறயப் பபறுலேோம் என்று நமக்குத் பதரியும். 

 

நம்  கேனத்றத பரல ோகத்தின் லமல் றேத்திருக்கிலைோம். 

 

2 ககோரிந்தியர் 5:1, பூமிக்குரிய கூடோரேோகிய நம்முடடய வீடு 

அழிந்துலபோனோலும், லதவனோல் கட்டப்பட்ட 

டகலவட யல் ோத நித்திய வீடு பரல ோகத்தில  நேக்கு 

உண்கடன்று அறிந்திருக்கிலறோம்.  

 

நமக்கு இன்பனோரு ேோழ்க்றக இருக்கிைது. நமக்கு மற்பைோரு 

ேடிேம், மற்பைோரு வீடு உள்ளது. 

 

நம்முறடய  பூமிக்குரிய கூடோரம் கிழிக்கப்பட்டு ேருகிைது! 

 

நோம் பரல ோகத்றதப் போர்க்கிலைோம், அந்த நித்திய 

மகிறமயின் கோரியம் , லதேனிடமிருந்து ேரும் புதிய வீடு 

ஆகியேற்றை கோண்கிலைோம்.  

 

2 ககோரிந்தியர் 5:2, ஏகனனில், இந்தக் கூடோரத்தில  நோம் 

தவித்து, நம்முடடய பரே வோெஸ்த த்டதத் தரித்துக்ககோள்ள 

மிகவும் வோஞ்டெயுள்ளவர்களோயிருக்கிலறோம்;  

 

நோம் இந்த வீட்டில் கூக்குரலிடுகிலைோம். 

நோன் பசய்ேறத நோன் அறிலேன். நீங்கள் பசய்கிறீர்கள், நோன் 

பசய்கிலைன், நோம் அறனேரும் பசய்கிலைோம்! 

 

நம்முறடய உடல் நிற யின் ப வீனங்களோல் நோம் 

கதறுகிலைோம் . 

நம்முறடய மோம்சத்தில் ஆட்சி பசய்யும் போேத்தின் 

கோரணமோக நோம் கதறுகிலைோம். 
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நோம் கதறுகிலைோம், ஏபனன்ைோல் நோம் என்னேோக இருக்க 

விரும்புகிலைோலமோ, நோம் அறத  பசய்ய முடியோது.   

 

இந்த மனித ேடிேத்தில் நோம் பதோடர்ந்து இருக்கிலைோம், 

எனலே மற்ை எல் ோ பறடப்புகளுடனும் நோம் ஏங்கி 

தவிக்கிலைோம். 

 

லரோமர் 8 கூறுகிைது. "தவிக்கிலைோம்," லதேனுறடய 

குமோரர்களின் மகிறமயோன பேளிப்போட்டிற்கோகக் 

கோத்திருக்கிைது, பரல ோகத்திலிருந்து ேரும் நம் 

ேோசஸ்த த்றத அறடய ஏங்குகிைது. நோம் பரல ோக சரீரத்றத 

விரும்புகிலைோம். 

 

2 ககோரிந்தியர் 5:3-4, தரித்துக்ககோண்டவர்களோனோல், 

நிர்வோணிகளோய்க் கோணப்படேோட்லடோம். 4. இந்தக் 

கூடோரத்திலிருக்கிற நோம் போரஞ்சுேந்து தவிக்கிலறோம்; இந்தப் 

லபோர்டவடயக் கடளந்துலபோடலவண்டுகேன்று விரும்போேல், 

ேரணேோனது ஜீவனோல  விழுங்கப்படுவதற்கோகப் லபோர்டவ 

தரித்தவர்களோயிருக்கலவண்டுகேன்று விரும்புகிலறோம்.   

 

உங்கள் ஆடெ எங்லக? 

உங்கள் ஏக்கம் எங்லக?   

இன்று நீங்கள் சறபறய போர்த்தோல், மக்கள் பூமிக்குரிய 

விஷயங்களுக்கோக அழுேதில் உறுதியோக இருக்கிைோர்கள் 

என்பதற்கு நோம் சோட்சியோக இருப்லபோம். 

 

மிகச் சி லர பரல ோகத்தில் கர்த்தருடன் இருக்க லேண்டும் 

என்ை ஆறசகறள பகோண்டுள்ளனர். 

 

அது ேருத்தமோக இருக்கிைது! 
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• போேத்தோல் சுறம,  

• லநோயோல் சுறம,  

• மரணத்தோல் சுறம,  

• கண்ணீரினோல் சுறம,  

• துக்கம், 

• லசோகம், மற்றும் 

• ேலி. 

 

நம்முறடய ஆவிகள் லதேனின் பிரசன்னத்தில் பசல்ேது 

மட்டும் லபோதோது, நம் சரீரமும் பசல்  நோம் விரும்புகிலைோம்.   

 

ஆகலே, ஒரு மனிதன் தன் பரல ோக ேடிேத்திற்கோக 

உண்றமயில் ஏங்குகிைோர், அந்த நித்திய இடத்தில் இருக்க 

ஏங்குகிைோர்.   

 

2 ககோரிந்தியர் 5:5, இதற்கு நம்டே ஆயத்தப்படுத்துகிறவர் 

லதவலன; ஆவிகயன்னும் அச்ெோரத்டத நேக்குத் தந்தவரும் 

அவலர,”  

 

எலபசியர்  1:14, அவருக்குச் கெோந்தேோனவர்கள் அவருடடய 

ேகிடேக்குப் புகழ்ச்சியோக மீட்கப்படுவோர்கள் என்பதற்கு 

ஆவியோனவர் நம்முடடய சுதந்தரத்தின் அச்ெோரேோயிருக்கிறோர்.   

 

The Greek word is arrabon, means “an engagement ring.”   

 

லதேன் தம்முறடய பரிசுத்த ஆவியோனேறர உங்களுக்குக் 

பகோடுத்தலபோது, அது ஒரு நிச்சயதோர்த்த லமோதிரமோக 

இருந்தது, ஒருநோள் நீங்கள் அேருறடய மணமகளோகப் 

லபோகிறீர்கள், நீங்கள் பரல ோகத்திற்கு ேரும்லபோது அேறர 

திருமணம் பசய்து பகோள்ளப் லபோகிறீர்கள். 
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ஆகலே, பரிசுத்த ஆவியோனேர் நம்முறடய அழியோத 

உறுதிபமோழி, பரல ோகத்தின் மகிறமகளில் நம்முறடய 

புதிய ேடிேத்தின் உறுதிபமோழிறய பகோடுக்கிைோர்.   

 

2 ககோரிந்தியர் 5:6-8, நோம் தரிசித்து நடவோேல், விசுவோசித்து 

நடக்கிலறோம். 7. இந்தத் லதகத்தில் குடியிருக்டகயில் 

கர்த்தரிடத்தில் குடியிரோதவர்களோயிருக்கிலறோகேன்று 

அறிந்தும், எப்கபோழுதும் டதரியேோயிருக்கிலறோம். 8. நோம் 

டதரியேோகலவயிருந்து, இந்தத்லதகத்டத விட்டுக் 

குடிலபோகவும் கர்த்தரிடத்தில் குடியிருக்கவும் அதிகேோய் 

விரும்புகிலறோம்.  

 

நீங்கள் கெோல்  முடியுேோ? 

உங்கள் இருதயத்தின் ஆழ்ந்த ஆடெயோக ெரீரத்டத விட்டு   

வி கி கர்த்தரிடம் இருக்க லவண்டும் என்றுஆடெ உள்ளது 

என்று  கெோல்  முடியுேோ??  

 

இந்த ேோழ்க்றகறய நோம் மிகவும் இறுக்கமோக பிடித்து 

பகோண்டு இருப்பதோல் , அறதச் பசோல்ேது நமக்கு கடினம். 

 

அன்றபயும், ேோழ்க்றக நமக்குக் பகோண்டு ேரும் 

அர்த்தமுள்ள உைவுகறளயும் நோம் அனுபவிப்பதோல், இந்த 

ேோழ்க்றகக்கு நோம் சிறைபிடிக்கப்படுகிலைோம். ஆனோல் நோம் 

அறேகளில் இருந்து பிரிந்து இருக்க லேண்டும். 

 

அடுத்த சி  ேோரங்களில் நோம் பரல ோகத்றத பற்றி 

படிக்கும்லபோது, லதேனின் கிருறபயில், இந்த ேோழ்க்றகறய 

மிகவும் இறுக்கமோகப் பிடிப்பறதத் தடுக்க இது உதவும் என்று 

நோன் பஜபிக்கிலைன். 

Imagine saying, “I prefer rather to be absent from the body and to be at 

home with the Lord.”   
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இது கர்த்தருடனோன நமக்கோன வீடு, நோம் அறத 

லசர்ந்தேர்கள். 

பரல ோகத்தில், 

✓ நமது பிதோ,  

✓ நமது இரட்சகர், 

✓ சலகோதர சலகோதரிகள், 

✓ நமது நோமங்கள் எழுதப்பட்டுள்ளன, 

✓ நமது பசோத்து, 

✓ நமது குடியுரிறம, 

✓ நமது பிரதிப ன், 

✓ நமது எஜமோன் மற்றும் 

✓ நமது பபோக்கிஷம் இருக்கிைது. 

 

அதுதோன் நமது வீடு. 

நோம் அந்த வீட்டிற்கு பசல்  ஏங்குகிலைோம். 

 

லேதத்தில் 550 முறை பரல ோகம் பற்றி 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

 

நோம் பரல ோக எண்ணம் பகோண்டேர்களோக இருக்கப் 

லபோகிலைோம், அங்கு பசல்  ஏங்குகிலைோம் என்ைோல், அறதப் 

பற்றி நோம் பதரிந்து பகோள்ள லேண்டும். 

 

The Old Testament’s key word for heaven is ‘shamayim’.   

It means, it’s a plural, it means “the heights,”  

 

The New Testament key word is ‘ouranos’, from which the planet Uranus 

was named.   

It means “that which is raised up.”   
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எனலே, இது ஒரு உயர்ந்த பசோல் மற்றும் உயர்த்தப்பட்ட 

ஒன்று என்று பபோருள். 

 

இப்லபோது, நோம் ேோனத்தில் போர்க்கும்லபோது, இரவு 

ேோனத்றத அல் து பகல்லநர ேோனத்றதப் போர்க்கும்லபோது, 

நோம் பரல ோகத்றத போர்க்கிலைோம். 

 

எவ்ேோைோயினும், நம் கண்கள் இவ்ேளவு தூரம் மட்டுலம 

பசல்  முடியும்.   

 

2 ககோரிந்தியர் 12:2, கிறிஸ்துவுக்குள்ளோன ஒரு ேனுஷடன 

அறிலவன்; அவன் பதினோலு வருஷத்திற்கு முன்லன மூன்றோம் 

வோனம்வடரக்கும் எடுக்கப்பட்டோன்; அவன் 

ெரீரத்திலிருந்தோலனோ, ெரீரத்திற்குப் புறம்லபயிருந்தோலனோ, 

அடத அறிலயன்; லதவன் அறிவோர்.  

 

மூன்று ேோனங்கள் உள்ளன என்பறத இந்த ேசனம் மிகவும் 

பதளிவுபடுத்துகிைது.  

 

First Heaven முதல் வோனம்: 

 

முத ோேது உள்ள ேளிமண்ட  பகுதிறய முதல் ேோனம் 

என்று நோம் அறைக்க ோம். 

 

உடனடியோக பூமிக்கு லமல  உள்ள இடம். அதுதோன் நோம் 

சுேோசிக்கும் கோற்று. அது பபோதுேோக பேப்பமண்ட ம் என்று 

அறைக்கப்படுகிைது. சி  லநரங்களில் லேதம் பரல ோகத்றத 

பற்றி லபசும்லபோது, அது அந்த முதல் ேோனத்றத குறிக்கிைது. 
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பூமிறயச் சுற்றியுள்ள ேளிமண்ட ம், அது நோம் சுேோசிக்கும் 

கோற்று, அது நோம் ேோழும் சூைல் ஆகியேற்றை குறிக்கும்.  

 

ஏெோயோ  55:9, பூமிடயப்போர்க்கிலும் வோனங்கள் எப்படி 

உயர்ந்திருக்கிறலதோ, அப்படிலய உங்கள் 

வழிகடளப்போர்க்கிலும் என் வழிகளும், உங்கள் 

நிடனவுகடளப்போர்க்கிலும் என் நிடனவுகளும் 

உயர்ந்திருக்கிறது.  

 

முதல் ேோனம் ேளிமண்ட  பரல ோகம் , அங்கு மறையும் 

பனியும் ேரும். பூமிக்குத் தண்ணீர் ஊற்றி, அறதத் தோங்கி, 

முறளத்து, விறதப்பேருக்கு விறதகறளயும், புசிப்பேருக்கு 

ஆகோயத்றதயும்  அளிக்கோமல் அது திரும்போது  என்று அது 

கூறுகிைது. 

 

நீர் சுைற்சியோன நீர்நிற  சுைற்சி முதல் ேோனத்தில் நிகழ்கிைது. 

 

அந்த ேளிமண்ட த்றதப் பற்றியும் சங்கீதத்தில் ப  

குறிப்புகள் உள்ளன.   

 

ெங்கீதம்  147:8, அவர் வோனத்டத லேகங்களோல் மூடி, பூமிக்கு 

ேடேடய ஆயத்தப்படுத்தி, ேட களில் புல்ட  

முடளப்பிக்கிறோர்.  

 

Second Heaven இரண்டோம் வோனம்: 

 

இரண்டோேது ேோனம் கிரக பகுதி. 

நட்சத்திரங்கள் சந்திரன்கள் மற்றும் அறனத்து கிரகங்களும் 

நகரும் பகுதி. 

 

லேதம் இந்த ேோனத்றதயும் பற்றி பசோல்லுகிைது . 
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ஆதியோகேம்  1:3-5, லதவன் கவளிச்ெம் உண்டோகக்கடவது 

என்றோர், கவளிச்ெம் உண்டோயிற்று.  4. கவளிச்ெம் நல் து 

என்று லதவன் கண்டோர்; கவளிச்ெத்டதயும் இருடளயும் 

லதவன் கவவ்லவறோகப் பிரித்தோர்.  5. லதவன் 

கவளிச்ெத்துக்குப் பகல் என்று லபரிட்டோர், இருளுக்கு இரவு 

என்று லபரிட்டோர்; ெோயங்கோ மும் விடியற்கோ முேோகி 

முத ோம் நோள் ஆயிற்று.  

 

கிரகங்களின் பரல ோகம் இருக்கிைது. 

நட்சத்திரங்கள் மற்றும் சந்திரன்களின் பரல ோகம் . 

சங்கீதக்கோரர் அறத பரல ோகம் என்றும் குறிப்பிடுகிைோர்.   

 

Third Heaven மூன்றோவது வோனம்: 

 

இது லதேன் ேோழும் பதய்வீக பரல ோகம் . 

 

லதேன் தம்முறடய பரிசுத்த லதேதூதர்களுடன் ேசிப்பது 

இங்குதோன். 

மீட்கப்பட்ட எல் ோ கோ ோத்றத   லசர்ந்தேர்கள் அறனத்து 

பரிசுத்தர்களும் அங்லக லதேனுடன் ேசிக்கிைோர். 

 

இது நோம் கேனம் பசலுத்த விரும்பும் பரல ோகம். 

 

1 ரோெோக்கள் 8:27,
 
லதவன் கேய்யோக பூமியில  

வோெம்பண்ணுவோலரோ? இலதோ, வோனங்களும் வோனோதி 

வோனங்களும் உம்டேக் ககோள்ளோலத; நோன் கட்டின இந்த 

ஆ யம் எம்ேோத்திரம்?  
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இப்லபோது, இங்லக ஒருபுைம், மிக உயர்ந்த ேோனம், அல் து 

எபிலரய பமோழியில், “ேோனோதி ேோனங்களும்” கூட லதேறன 

பகோள்ள முடியோது என்று லேதம் கூறுகிைது. 

 

ஒருபுைம் ேோனோதி ேோனங்களும் லதேறன பகோண்டிருக்க 

முடியோது என்றும், மறுபுைம் ேோனம் அேருறடய தங்குமிடம் 

என்றும் நோம் எப்படி பசோல்  முடியும்?   

 

அறதத்தோன் லேதம் பசோல்கிைது. 

 

ஒரு எளிய மனித விளக்கத்திலிருந்து நீங்கள் அறதப் புரிந்து 

பகோள்ள ோம். 

 

நோன் ேசிக்கும் இடம் எனக்கு உள்ளது, ஆனோல் எனது வீடு 

என்றனக் பகோண்டிருக்க முடியோது என்ை உணர்வு 

இருக்கிைது.   

 

இது எப்லபோதும் என்றன உடல் ரீதியோகக் பகோண்டிருக்க 

முடியோது, லமலும் அது நிச்சயமோக என் ேோழ்க்றகயின் 

விறளறேயும், என் பசல்ேோக்கின் விறளறேயும் முன்னும் 

பின்னும் பகோண்டிருக்க முடியோது. 

 

எனலே, மிகவும் பபோதுேோன முறையில், லதேன் 

பரல ோகத்தில் ேோை முடியும் என்பறத நோம் புரிந்து 

பகோள்ள ோம். இன்னும் பரல ோகமமும் லதேறன பகோள்ள  

முடியோது. 

 

ஆனோல் லதேன் ேசிக்கும் ேோனங்களின் ேோனம் இருக்கிைது.   

✓ அது அேருறடய இடம்.   

✓ அது அேருறடய வீடு.   

✓ அது அேருறடய ேோசஸ்த ம்   .  
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ஏெோயோ  57:15, நித்தியவோசியும் பரிசுத்தர் என்கிற 

நோேமுள்ளவருேோகிய ேகத்துவமும் உன்னதமுேோனவர் 

கெோல்லுகிறோர்: உன்னதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்த த்திலும் 

வோெம்பண்ணுகிற நோன், பணிந்தவர்களின் ஆவிடய 

உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், கநோறுங்கினவர்களின் இருதயத்டத 

உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும், கநோறுங்குண்டு பணிந்த 

ஆவியுள்ளவர்களிடத்திலும் வோெம்பண்ணுகிலறன்.  

 

லதேன் ேோழும் இடம், உண்றமயோன இடம், ேசிக்கும் இடம் 

என்று ஒன்று உண்டு.   

 

ஏெோயோ  63:15, லதவரீர் பரல ோகத்திலிருந்து கண்லணோக்கி, 

பரிசுத்தமும் ேகிடேயுமுள்ள உம்முடடய 

வோெஸ்த த்திலிருந்து போரும், உம்முடடய டவரோக்கியமும், 

உம்முடடய வல் டேயும் எங்லக? உம்முடடய உள்ளத்தின் 

ககோதிப்டபயும், உம்முடடய ேன உருக்கத்டதயும் எனக்கு 

முன்போக அடக்கிக்ககோள்ளுகிறீலரோ?  

 

அந்த இடம் எங்கிருக்கிைது, அது பரல ோகத்தில் இருக்கிைது 

என்று அது நமக்குச் பசோல்கிைது. 

 

லதேனுக்கு ஒரு இடம் இருக்கிைது! லதேன் அறத பரல ோகம் 

என்று அறைக்கிைோர்! 

 

ெங்கீதம்  33:13-14, கர்த்தர் வோனத்திலிருந்து லநோக்கிப் போர்த்து, 

எல் ோ ேனுபுத்திரடரயும் கோண்கிறோர். 14. தோம் 

வோெேோயிருக்கிற ஸ்தோனத்திலிருந்து பூமியின் குடிகள் 

எல் ோர்லேலும் கண்லணோக்கேோயிருக்கிறோர்.  

 

இது ேோணோதி ேோனம் , மூன்ைோேது ேோனம்.  
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ெங்கீதம்  102:20, தம்முடடய உயர்ந்த பரிசுத்த ஸ்த த்திலிருந்து 

போர்த்து, வோனங்களிலிருந்து பூமியின்லேல் 

கண்லணோக்கேோனோர்.  

 

புதிய ஏற்போட்டில் நமக்கு குறிப்பு உள்ளது. 

 

கவளி  3:12, கெயங்ககோள்ளுகிறவகனவலனோ அவடன என் 

லதவனுடடய ஆ யத்தில  தூணோக்குலவன், அதினின்று 

அவன் ஒருக்கோலும் நீங்குவதில்ட ; என் லதவனுடடய 

நோேத்டதயும் என் லதவனோல் பரல ோகத்திலிருந்திறங்கி 

வருகிற புதிய எருெல ேோகிய என் லதவனுடடய நகரத்தின் 

நோேத்டதயும், என் புதிய நோேத்டதயும் அவன்லேல் 

எழுதுலவன்.  

 

லதேறன பரல ோகத்தில் இருப்பேரோக  புதிய ஏற்போடு 

அறடயோளம் கோட்டுகிைது. லதேன் பரல ோகத்தில் 

ேோழ்கிைோர். 

 

ேத்லதயு  5:16, இவ்விதேோய், ேனுஷர் உங்கள் நற்கிரிடயகடளக் 

கண்டு, பரல ோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதோடவ 

ேகிடேப்படுத்தும்படி, உங்கள் கவளிச்ெம் அவர்கள் 

முன்போகப் பிரகோசிக்கக்கடவது.  

 

ேத்லதயு  5:34, நோன் உங்களுக்குச் கெோல்லுகிலறன் பரிச்லெதம் 

ெத்தியம்பண்ணலவண்டோம்; வோனத்தின் லபரில் 

ெத்தியம்பண்ணலவண்டோம், அது லதவனுடடய சிங்கோெனம்.  

 

ேத்லதயு  5:45, இப்படிச் கெய்வதினோல் நீங்கள் 

பரல ோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதோவுக்கு 

புத்திரரோயிருப்பீர்கள்; அவர் தீலயோர் லேலும் நல்ல ோர் லேலும் 

தேது சூரியடன உதிக்கப்பண்ணி, நீதியுள்ளவர்கள் லேலும் 

அநீதியுள்ளவர்கள் லேலும் ேடேடயப் கபய்யப்பண்ணுகிறோர்.  
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ேத்லதயு  6:1, ேனுஷர் கோணலவண்டுகேன்று அவர்களுக்கு 

முன்போக உங்கள் தர்ேத்டதச் கெய்யோதபடிக்கு 

எச்ெரிக்டகயோயிருங்கள்; கெய்தோல், பரல ோகத்திலிருக்கிற 

உங்கள் பிதோவினிடத்தில் உங்களுக்குப் ப னில்ட .  

 

ேத்லதயு  6:9, நீங்கள் கெபம்பண்ணலவண்டிய விதேோவது: 

பரேண்ட ங்களிலிருக்கிற எங்கள் பிதோலவ, உம்முடடய 

நோேம் பரிசுத்தப்படுவதோக;  

 

ேத்லதயு  7:11, ஆடகயோல், கபோல் ோதவர்களோகிய நீங்கள் 

உங்கள் பிள்டளகளுக்கு நல்  ஈவுகடளக் ககோடுக்க 

அறிந்திருக்கும்லபோது, பரல ோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதோ 

தம்மிடத்தில் லவண்டிக்ககோள்ளுகிறவர்களுக்கு நன்டே 

யோனடவகடளக் ககோடுப்பது அதிக நிச்ெயம் அல் வோ?  

 

ேத்லதயு  7:21, பரல ோகத்திலிருக்கிற என் பிதோவின் 

சித்தத்தின்படி கெய்கிறவலன பரல ோகரோஜ்யத்தில் 

பிரலவசிப்போலனயல் ோேல், என்டன லநோக்கிக் கர்த்தோலவ! 

கர்த்தோலவ! என்று கெோல்லுகிறவன் அதில் 

பிரலவசிப்பதில்ட . 

இலயசு இறத மீண்டும் பசோல்கிைோர்.   

 

ேத்லதயு  10:32, ேனுஷர் முன்போக என்டன 

அறிக்டகபண்ணுகிறவன் எவலனோ, அவடன நோனும் 

பரல ோகத்திலிருக்கிற என் பிதோவின் முன்போக அறிக்டகப் 

பண்ணுலவன்.  

 

ேத்லதயு  12:50, பரல ோகத்திலிருக்கிற என் பிதோவின் 

சித்தத்தின்படி கெய்கிறவன் எவலனோ அவலன எனக்குச் 

ெலகோதரனும் ெலகோதரியும் தோயுேோய் இருக்கிறோன் என்றோர்.  
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ேத்லதயு  16:17, இலயசு அவடன லநோக்கி: லயோனோவின் 

குேோரனோகிய சீலேோலன, நீ போக்கியவோன்; ேோம்ெமும் 

இரத்தமும் இடத உனக்கு கவளிப்படுத்தவில்ட , 

பரல ோகத்திலிருக்கிற என் பிதோ இடத உனக்கு 

கவளிப்படுத்தினோர்.  

 

ேத்லதயு  18:10, இந்தச் சிறியரில் ஒருவடனயும் அற்பேோய் 

எண்ணோதபடிக்கு எச்ெரிக்டகயோயிருங்கள்; அவர்களுக்குரிய 

லதவதூதர்கள் பரல ோகத்தில  என் பரேபிதோவின் ெமுகத்டத 

எப்லபோதும் தரிசிக்கிறோர்கள் என்று உங்களுக்குச் 

கெோல்லுகிலறன்.  

 

ேத்லதயு  18:14, இவ்விதேோக, இந்தச் சிறியரில் ஒருவனோகிலும் 

ககட்டுப்லபோவது பரல ோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதோவின் 

சித்தேல் .  

 

ேத்லதயு  18:19, அல் ோேலும், உங்களில் இரண்டுலபர் தோங்கள் 

லவண்டிக்ககோள்ளப்லபோகிற எந்தக் கோரியத்டதக் 

குறித்தோகிலும் பூமியில  ஒருேனப்பட்டிருந்தோல், 

பரல ோகத்தில் இருக்கிற என் பிதோவினோல் அது அவர்களுக்கு 

உண்டோகும் என்று உங்களுக்குச் கெோல்லுகிலறன். 

 

ேத்லதயு  18:35, அல் ோேலும், உங்களில் இரண்டுலபர் தோங்கள் 

லவண்டிக்ககோள்ளப்லபோகிற எந்தக் கோரியத்டதக் 

குறித்தோகிலும் பூமியில  ஒருேனப்பட்டிருந்தோல், 

பரல ோகத்தில் இருக்கிற என் பிதோவினோல் அது அவர்களுக்கு 

உண்டோகும் என்று உங்களுக்குச் கெோல்லுகிலறன்.  

 

இப்லபோது, லதேன் பரல ோகத்தில் இருக்கிைோர் என்பறத நோம் 

புரிந்து பகோள்ள லேண்டும் என்று இலயசு விரும்புகிைோர்  
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மீண்டும் மீண்டும் அேர் அறத மீண்டும் மீண்டும் 

பசோல்கிைோர்.   

 

லயோவோன்  6:33, வோனத்திலிருந்திறங்கி, உ கத்துக்கு ஜீவடனக் 

ககோடுக்கிற அப்பலே லதவன் அருளிய அப்பம் என்றோர்.  

 

லயோவோன்  6:38,
 
என் சித்தத்தின்படியல் , என்டன 

அனுப்பினவருடடய சித்தத்தின்படி கெய்யலவ நோன் 

வோனத்திலிருந்திறங்கி வந்லதன்.  

 

லயோவோன்  6:41,
 
நோன் வோனத்திலிருந்து வந்த அப்பம் என்று 

அவர் கெோன்னதினிமித்தம் யூதர்கள் அவடரக்குறித்து 

முறுமுறுத்து:  

 

லயோவோன்  6:42, இவன் லயோலெப்பின் குேோரனோகிய இலயசு 

அல் வோ, இவனுடடய தகப்படனயும் தோடயயும் 

அறிந்திருக்கிலறோலே; அப்படியிருக்க, நோன் 

வோனத்திலிருந்திறங்கி வந்லதன் என்று இவன் எப்படிச் 

கெோல்லுகிறோன் என்றோர்கள்.  

 

லயோவோன்  6:50-51, இதில  புசிக்கிறவன் ேரியோேலிருக்கும்படி 

வோனத்திலிருந்திறங்கின அப்பம் இதுலவ. 51. நோலன 

வோனத்திலிருந்திறங்கின ஜீவ அப்பம்; இந்த அப்பத்டதப் 

புசிக்கிறவன் என்கறன்டறக்கும் பிடேப்போன்; நோன் 

ககோடுக்கும் அப்பம் உ கத்தின் ஜீவனுக்கோக நோன் 

ககோடுக்கும் என் ேோம்ெலே என்றோர்.   

 

லயோவோன்  6:58, வோனத்திலிருந்திறங்கின அப்பம் இதுலவ; இது 

உங்கள் பிதோக்கள் புசித்த ேன்னோடவப் லபோ ல் , அவர்கள் 

ேரித்தோர்கலள; இந்த அப்பத்டதப் புசிக்கிறவலனோ 

என்கறன்டறக்கும் பிடேப்போன் என்றோர்.  
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பரல ோகம் ஒரு இடம், லதேன் அங்லக ேோழ்கிைோர், கிறிஸ்து 

அங்கிருந்து ேந்தோர் என்பறத இப்லபோது புரிந்து 

பகோண்லடன். 

 

இது கற்பறனயின் உருேம் அல் , அது ஒரு உணர்வு அல் , 

அது ஒரு உணர்ச்சி அல் . அது ஒரு இடம். இது லதேனின் 

இடம். லதேன் ேோழும் இடம் அது. 

 

லதேனின் இடமோக பரல ோகம் அேருக்கு ஏற்ைதோக மோறியது. 

புதிய ஏற்போட்டில் நீங்கள் அறதக் கோண ோம். 

 

ேத்லதயு  23:22, வோனத்தின்லபரில் ெத்தியம் பண்ணுகிறவன் 

லதவனுடடய சிங்கோெனத்தின் லபரிலும் அதில் 

வீற்றிருக்கிறவர் லபரிலும் ெத்தியம் பண்ணுகிறோன்.  

அதுலபோ ,  

 

அங்குள்ள பரல ோகம் லதேனுக்கு ஏற்ைதோக இருக்கிைது. 

நீங்கள் ேோனத்தின் லபரில் சத்தியம் பசய்தோல் , லதேன் லமல் 

சத்தியம் பசய்கிறீர்கள் என்று அர்த்தம். 

 

அறே உண்றமயில் ஒன்றுதோன். லதேன் இருக்கும் இடம் 

பரல ோகம், அது அேருறடய இடமோக இருப்பதோல் நீங்கள் 

ஒன்று அல் து மற்பைோன்றைக் குறிப்பிட ோம், 

இரண்றடயும் குறிக்க ோம்.    

லூக்கோ  15:7, “I tell you in the same way there will be joy in heaven.”   

ேனந்திரும்ப அவசியமில் ோத கதோண்ணூற்கறோன்பது 

நீதிேோன்கடளக்குறித்துச் ெந்லதோஷம் உண்டோகிறடதப் 

போர்க்கிலும் ேனந்திரும்புகிற ஒலர போவியினிமித்தம் 

பரல ோகத்தில் மிகுந்த ெந்லதோஷம் உண்டோயிருக்கும் என்று 

உங்களுக்குச் கெோல்லுகிலறன்.  

 

அதற்கு என்ன கபோருள்?  
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லதேனின் தரப்பில் மகிழ்ச்சி.   

 

லூக்கோ  15:18,
 
நோன் எழுந்து, என் தகப்பனிடத்திற்குப் லபோய்: 

தகப்பலன, பரத்துக்கு விலரோதேோகவும் உேக்கு முன்போகவும் 

போவஞ்கெய்லதன்.  

 

லவதம் பரல ோக ரோஜ்யத்டதக் குறிக்கும் லபோகதல் ோம், அதன் 

அர்த்தம் என்ன??   

லதேனுறடய ரோஜ்யம். 

 

லதேறன பேளிப்படுத்த இது மற்பைோரு ேழி.   

 

அவர்கள் ஏன் 'பரல ோகம் ரோஜ்யம்’ என்ற வோர்த்டதடய 

ேோற்றினோர்கள்?”   

 

புதிய ஏற்போட்டு எழுத்தோளர்கள் அதற்கு கட்டுப்பட்டேர்கள் 

அல் . அறே லதேனுறடய ரோஜ்யத்றதயும் 

பரல ோகரோஜ்யத்றதயும் குறிக்கும். இலயசு லதேனுறடய 

ரோஜ்யத்றதயும் பரல ோகரோஜ்யத்றதயும் குறிப்பிடுகிைோர், 

ஆனோல் அறே ஒன்லை ஒன்றுதோன். 

 

பறைய மற்றும் புதிய ஏற்போட்டிற்கு இறடயி ோன 

கோ கட்டத்தில், இறடக்கோ  கோ ம் என்று அறைக்கப்படும் 

400 ஆண்டு இறடபேளி உள்ளது. அந்த கோ கட்டத்தில் 

யூதர்கள் ஒருலபோதும் லதேனின் பபயறரப் 

பயன்படுத்தக்கூடோது என்ை ேைக்கம் ேளர்த்தனர். பறைய 

கோ த்தின்  சகோப்தத்தின் முடிவில் கூட அந்த ேைக்கம் 

இருந்தது.   

 

லதேனின் உடன்படிக்றகப் பபயறரப் பயன்படுத்த அேர்கள் 

விரும்பவில்ற , ஏபனன்ைோல் அேர்கள் உதடுகளின் 
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ேழியோக ேரும் அந்த நோமம் மிகவும் பரிசுத்தமோனது என்று 

அேர்கள் நிறனத்தோர்கள். 

 

எனலே, அேர்கள் லதேனின் பபயருக்கு மோற்ைோக ஒரு 

பசயல்முறைறயத் பதோடங்கினர். லதேன் என்ை பபயருக்கு 

மோற்ைோக அேர்கள் இறடக்கோ  கோ த்தில் ேந்த 

விஷயங்களில் ஒன்று பரல ோகம்.  

 

 Instead of saying “I worship God,”  

they would say “I worship heaven.”   

Instead of saying “call upon the name of God,”  

they would say “call upon the name of heaven.”   

 

லதேனின் பபயர் மிகவும் பரிசுத்தமோனது என்று அேர்கள் 

நிறனத்ததோல், அேர்கள் “பரல ோகம்” என்ை ேோர்த்றதறய 

மோற்றினர். புதிய ஏற்போட்டின் யூத க ோச்சோரம் தீர்வு கோணும் 

லநரத்தில், அேர்களின் கோதுகளில் பரல ோகரோஜ்யத்றதப் 

பற்றிய எந்தபேோரு குறிப்பும் பேறுமலன லதேனுறடய 

ரோஜ்யத்றதக் குறிக்கும்.  

 

இது லதேன் ேசிக்கும் இடம், லதேன் ஆட்சி பசய்யும் இடம். 

எனலே, பரல ோகரோஜ்யத்திற்குள் நுறைேது லதேனுறடய 

ரோஜ்யத்தில் பிரலேசிப்பதோகும். 

பரல ோகம் ஒரு இடம். 

 

Sphere லகோளம்: 

 

இப்லபோது, ஒரு படி லமல  பசல்  ோம். அப்லபோஸ்த ன் 

பவுல் மிகவும் சுேோரஸ்யமோன ஒன்றை கூறுகிைோர் 

 

எலபசியர்  1:3, நம்முடடய கர்த்தரோகிய இலயசுகிறிஸ்துவின் 

பிதோவோகிய லதவனுக்கு ஸ்லதோத்திரம்; அவர் கிறிஸ்துவுக்குள் 
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உன்னதங்களில  ஆவிக்குரிய ெக  ஆசீர்வோதத்தினோலும் 

நம்டே ஆசீர்வதித்திருக்கிறோர்.  

  

எலபசியர்  2:6-7, கிறிஸ்து இலயசுவுக்குள் அவர் நம்மிடத்தில் 

டவத்த தயவினோல , தம்முடடய கிருடபயின் ேகோ 

லேன்டேயோன ஐசுவரியத்டத வருங்கோ ங்களில் 

விளங்கச்கெய்வதற்கோக, 7. கிறிஸ்து இலயசுவுக்குள் நம்டே 

அவலரோலடகூட எழுப்பி, உன்னதங்களில  அவலரோலடகூட 

உட்கோரவும் கெய்தோர்.  

 

எலபசியர்  2:5, அக்கிரேங்களில் ேரித்தவர்களோயிருந்த நம்டேக் 

கிறிஸ்துவுடலனகூட உயிர்ப்பித்தோர்; கிருடபயினோல  

இரட்சிக்கப்பட்டீர்கள்.  

 

நோம் இன்னும் பரல ோகத்திற்கு பசல் வில்ற . அது ஒரு 

இடம். 

 

நோம் பரல ோகத்தில் இல்ற  என்ைோலும், நோம் பரல ோகத்தில் 

இருக்கிலைோம். 

 

லதேன் இருக்கும் இடத்தில் பரல ோகம் இருக்கிைது. 

லதேன் ஆட்சி பசய்யும் இடம் பரல ோகம் . 

லதேன் ஆதிக்கம் பசலுத்தும் இடம் பரல ோகம்.   

 

நோம் பரல ோகம் என்று அறைக்கப்படும் இடத்தில் இல்ற , 

ஆனோல் தற்லபோது நோம் பரல ோக ரோஜோவின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் 

இருக்கிலைோம்.  நோம் பரல ோகத்தில் இல்ற , ஆனோல் அந்த 

அர்த்தத்தில் நோம் பரல ோகத்தில் இருக்கிலைோம். 

 

நோம் லதேனின் ஆட்சியின் கீழ் ேந்துள்லளோம். பரல ோக 

ரோஜ்யம் பநருங்கிவிட்டது என்று இலயசு பிரசங்கித்ததோக 
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லேதம் கூறும்லபோது, லதேனுறடய ரோஜ்யம் 

பநருங்கிவிட்டது என்று அேர் அர்த்தப்படுத்தினோர்.   

 

இலயசு மக்கறள ரோஜ்யத்திற்கு அறைத்தலபோது, அேர்கறள 

இரட்சிப்புக்கு அறைத்தோர். நீங்கள் இரட்சிக்கப்பட 

லேண்டும் என்று இலயசு பசோன்னலபோது, அேர் 

இரட்சிப்றபக் குறிக்கிைோர். நீங்கள் நித்திய ஜீேறனப் பபை 

லேண்டும் என்று அேர் பசோன்னலபோது, அலத லநரத்தில், 

அேர் இரட்சிப்றபக் குறிக்கிைோர். 

 

ஆகலே, நீங்கள் இரட்சிக்கப்பட்டு, நித்திய ஜீேறனப் பபற்று, 

கிறிஸ்துறே விசுேோசிக்கும்லபோது, நீங்கள் லதேனுறடய 

ரோஜ்யத்தில் நுறைகிறீர்கள். நீங்கள் அேருறடய ஆட்சியின் 

கீழ் இருக்கிறீர்கள், பரல ோகத்தில் அல் ,ஆனோல்  

பரல ோகத்தில்தோன்.  

 

எனலே, தற்லபோது நோம் பரல ோகத்தில் ேோைவில்ற , 

ஆனோல் நோம் பரல ோகத்தில்தோன் ேோழ்கிலைோம், 

அதனோல்தோன் பரல ோக விஷயங்களில் நோம் ஆர்ேம் கோட்ட 

லேண்டும். நமக்கு பரல ோக ேோழ்க்றக இருக்கிைது. 

கிறிஸ்துவில் நம்முறடய புதிய ேோழ்க்றக பரல ோக 

ேோழ்க்றக. 

 

ஒரு புதிய ேறகயோன ஜீேன் நோம், ஒரு புதிய ேறகயோன 

சமூகம், ஒரு புதிய ேறகயோன ஐக்கியம், ஒரு புதிய ேறகயோன 

குடும்பத்திற்குள் ேந்துள்லளோம். நோம் இருளின் 

ரோஜ்யத்திலிருந்து ஒளியின் ரோஜ்யத்திற்கு ேந்துள்லளோம். நோம் 

இனி சோத்தோனின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இல்ற , ஆனோல் 

கிறிஸ்துவில் லதேனின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் இருக்கிலைோம்.  
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2 ககோரிந்தியர் 5:17, இப்படியிருக்க, ஒருவன் 

கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தோல் புதுச்சிருஷ்டியோயிருக்கிறோன்; 

படேயடவகள் ஒழிந்துலபோயின, எல் ோம் புதிதோயின.  

 

நோம் புதிய பறடப்புகள். நோம் ஒரு புதிய குடும்பத்தின் 

உறுப்பினர்கள். நோம் ஒரு கோ த்தில் இருந்த குடும்பத்தில் 

இப்லபோது இல்ற . நோம் லதேனின் பிள்றளகள் . நோம் ஒரு 

புதிய இடத்தின் குைந்றதகள். க ோத்தியர் 4:26 கூறுகிைது, 

“எருசல ம் நமது தோய்.”  

 

முடிவுடர: 

 

பரல ோகம் ஒரு உண்றமயோன இடம், ஆனோல் இந்த உ கில் 

லதேன் ஆட்சி பசய்யும் ஒரு இடமும் இதுதோன். 

 

இங்லக நம்முறடய ஆவிக்குரிய அனுபேங்களில் சிைந்தது 

பரல ோகத்தின் சுறே மட்டுலம. 

 

நம்முறடய உயர்ந்த ஆவிக்குரிய ஆைமோன ஆைங்களும், 

மிகப் பபரிய ஆவிக்குரிய ஆசீர்ேோதங்களும் பரல ோகத்தில் 

சோதோரணமோக இருக்கும். நோம் இப்லபோது பரல ோக ேைக்றக  

ேோழும்லபோது, ேரவிருக்கும் ேோழ்க்றகயின் மகிறமகறள 

நோம் சுறேக்கிலைோம். நமக்கு பரல ோகம் இப்லபோது 

லதேனின் ஆட்சி மற்றும் அேருறடய ஆவியின் 

ஆசீர்ேோதத்தின் கீழ் நோம் ேோழும் ஒரு இடம் . ஒருநோள் இது 

நம் மகிறமப்படுத்தப்பட்ட சரீரத்தில் நடக்கும் ஒரு 

உண்றமயோன இடமோகவும் இருக்கும்.  

 

லயோவோன்  17:24, பிதோலவ, உ கத்லதோற்றத்துக்கு முன் நீர் 

என்னில் அன்போயிருந்தபடியினோல், நீர் எனக்குத் தந்த 

என்னுடடய ேகிடேடய நீர் எனக்குத் தந்தவர்கள் 
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கோணும்படியோக, நோன் எங்லக இருக்கிலறலனோ அங்லக 

அவர்களும் என்னுடலனகூட இருக்க விரும்புகிலறன்.  

 

லயோவோன்  14:1-3, உங்கள் இருதயம் க ங்கோதிருப்பதோக; 

லதவனிடத்தில் விசுவோெேோயிருங்கள், என்னிடத்திலும் 

விசுவோெேோயிருங்கள். 2. என் பிதோவின் வீட்டில் அலநக 

வோெஸ்த ங்கள் உண்டு; அப்படியில் ோதிருந்தோல், நோன் 

உங்களுக்குச் கெோல்லியிருப்லபன்; ஒரு ஸ்த த்டத 

உங்களுக்கோக ஆயத்தம்பண்ணப்லபோகிலறன். 3. நோன் லபோய் 

உங்களுக்கோக ஸ்த த்டத ஆயத்தம்பண்ணினபின்பு, நோன் 

இருக்கிற இடத்தில  நீங்களும் இருக்கும்படி, நோன் ேறுபடியும் 

வந்து உங்கடள என்னிடத்தில் லெர்த்துக்ககோள்ளுலவன்.  

 

கிறிஸ்துவின் உயிர்த்பதழுந்த சரீரத்றத லபோ லே 

மகிறமப்படுத்தப்பட்ட, சரீர ேடிேத்தில் நோம் ேோைக்கூடிய 

ஒரு இடத்றத இலயசு தயோர் பசய்கிைோர். அேர் நடந்து, 

சோப்பிட்டோர், போடினோர், ஆனோல் அேரும் ேோனத்தில் 

மூன்ைோேது நிற க்கு பரல ோகத்திற்கு ஏறினோர். 

 

பண்றடய கோ ங்களில் ஒரு நகரம் போதுகோப்பு மற்றும் 

அறடக்க மோக இருந்தது. அந்தக் கோ  நோலடோடி மக்கள் 

குறிப்போக பகோள்றளயர்கள், திருடர்கள் மற்றும் கயேர்களோல் 

போதிக்கப்படக்கூடியேர்கள். ப  ேோரங்கள் அல் து ப  

மோதங்கள் கழித்து ஒரு அற ந்து திரிந்த நகரத்தின் 

போதுகோப்பிற்குள் நுறைேது எவ்ேளவு புத்துணர்ச்சியோக 

இருந்தது என்று கற்பறன பசய்து போருங்கள்.  

 

எபிலரயர்  11:10,
 
ஏகனனில், லதவன் தோலே கட்டி உண்டோக்கின 

அஸ்திபோரங்களுள்ள நகரத்துக்கு அவன் கோத்திருந்தோன். 
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ஒவ்பேோரு கிறிஸ்தேரும் தன்றன ஒரு யோத்ரீகனோகப் போர்க்க 

லேண்டும், இந்த உ கில் அற ந்து திரிகிைோர், கடவுறளக் 

கட்டிபயழுப்பும் கட்டடம் கட்டும் நகரத்றதத் லதடுகிைோர். 

 

நோம் கிறிஸ்துவுடன் ேோழ்ேதற்கோன உண்றமயோன இடம் 

அது தோன். 

 

அேருறடய உயிர்த்பதழுதலுக்குப் பிைகு சீஷர்கள் அேலரோடு 

இருந்தறதப் லபோ லே நோமும் அேருடன் இருப்லபோம்.  

 

லதோமோறே  லபோ லே, அேறரத் பதோடுலேோம். நோம் 

அேருடன் உட்கோர்ந்து அேருடன் போடுலேோம். 

கிறிஸ்துலேோடு நடப்பதும், ஆவியோனேர் நமக்குள் 

ேோழ்கிைோர் என்பறதயும் அறிந்து பகோள்ேதில் நமக்கு 

இருக்கும் மகிழ்ச்சி, ஒருநோள் நோம் பரல ோகத்தில் ேோழ்லேோம் 

என்ை நம்பிக்றகயில் ேோழ்கிலைோம். 

 

There Is No Purgatory. 

 

If you are a Christian, the moment you leave this life you go to heaven. 

The Bible doesn't teach what the medieval theologians referred to as 

limbus patrum or limbo.  

 

There is no purgatory. Paul said he preferred "to be absent from the body 

and to be at home with the Lord" (2 ககோரிந்தியர் 5:8). He said he 

desired "to depart and be with Christ" (பிலிப்பியர் 1:23).  

 

அேறர அறிந்த அறனேரும் அேருடன் நித்தியத்றத 

பச விட லேண்டும் என்று கிறிஸ்து பஜபித்தோர் என்று நோம் 

கருதும் லபோது (லயோேோன் 17:24), நம்முறடய இருதயங்கள் 

நன்றியுடன் நிரம்பி ேழிகின்ைன. பவுலின் இருதயம் நமக்கு 

இருக்க லேண்டும் - நோம் பரல ோக சிந்றதறய 
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அணிந்துபகோண்டு, இந்த நிற யற்ை உ கத்றத நித்திய 

மகிழ்ச்சிக்கோக பரிமோறிக் பகோள்ள லேண்டும். 

 

 

 

 

 


