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பரல ோகம்  

02- பரல ோகம் எங்லக உள்ளது? 

 

தேவன் வசிக்கும் இடம் பரத ோகம். பரத ோகம் தேவனின் 

வீடு. 

பரத ோகம் என்பது, 

✓ நமது பிேோ,  

✓ நமது இரட்சகர், 

✓ சதகோேர சதகோேரிகள், 

✓ நமது நோமங்கள் எழுேப்பட்டுள்ளன, 

✓ நமது சசோத்து, 

✓ நமது குடியுரிமம, 

✓ நமது பிரதிப ன், 

✓ நமது எஜமோன் மற்றும் 

✓ நமது சபோக்கிஷம் இருக்கும் இடம்  . 
 

பரல ோகம் எங்லக? 

பரத ோகம் ஒரு இடம். 

இது  ண்டன் தபோன்ற இடம். 

இது இந்தியோ, ஐதரோப்போ அல் து அசமரிக்கோ தபோன்ற இடம் 

அல் து உங்களுக்குத் சேரிந்ே தவறு எந்ே இடம் 

தபோ த்ேோன். அது ஒரு இடம். 

 

வமரபடங்கள் இல் ோேேோல் ேயவுசசய்து வமரபடத்மேத் 

தேட தவண்டோம். 

http://www.wcflondon.com/
mailto:wcflondon@gmail.com
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மகிமமப்படுத்ேப்பட்ட சரீரத்மே சகோண்டவர்கள் 

(கிறிஸ்துவின் உயிர்த்சேழுேல் சரீரம் தபோன்று) உண்மமயில் 

சுற்றிக் சகோண்டு வோழவும் சசயல்படவும் சசய்யும் இடம் 

இது. 

 

இதயசு, அவர் கல் மறயிலிருந்து சவளிதய வந்ேதபோது, 

சோப்பிட, நடக்க, தபச, மற்றும் அவர் ேம்முமடய 

சீஷர்களுடன் அவர் மரிக்கும் முன்பு சசய்ேது தபோ தவ 

சசய்ய முடியும். 

 

அவருமடய மகிமமப்படுத்ேப்பட்ட வடிவத்தில் அவமர 

அமடயோளம் கோணக்கூடிய சவளிப்போட்மட அவர் 

மக்களுக்கு வழங்கியதபோது அவமரத் சேோட்டு உணர 

முடிந்ேது. 

 

ஆகதவ, பரத ோகம் என்பது மகிமமப்படுத்ேப்பட்ட 

மக்களுக்கு சசோந்ேமோனது உண்மமயோனது  - கற்பமன அல் , 

ஆனோல் உண்மமயோனது. இது ஒரு இடம். 

 

1. Direction செல்லும் வழி. 

 

அது எங்லக உள்ளது? 

அது தமத  உள்ளது! 

பரத ோகம் தமத  உள்ளது. 

 

அவர் மூன்றோவது வோனத்தில் சசன்றேோக பவுல் கூறுகிறோர். 

2 சகோரிந்தியர் 12:2, கிறிஸ்துவுக்குள்ளோன ஒரு மனுஷனன 

அறிலவன்; அவன் பதினோலு வருஷத்திற்கு முன்லன மூன்றோம் 

வோனம்வனரக்கும் எடுக்கப்பட்டோன்; அவன் 

ெரீரத்திலிருந்தோலனோ, ெரீரத்திற்குப் புறம்லபயிருந்தோலனோ, 

அனத அறிலயன்; லதவன் அறிவோர். 
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அவர் பூமிக்கு வந்ேதபோது, அவர் இறங்கினோர், அவர் மீண்டும் 

பரத ோகத்திற்கு சசல்லும்தபோது, அவர் ஏறினோர் என்பமே 

இதயசு நமக்கு நிமனவூட்டினோர். 

 

எலபசியர் 4:8-10, 8. ஆத ோல், அவர் உன்னதத்திற்கு ஏறி, 

சினறப்பட்டவர்கனளச் சினறயோக்கி, மனுஷர்களுக்கு 

வரங்கனள அளித்தோர் என்று செோல்லியிருக்கிறோர். 

9. ஏறினோர் என்பதினோல  அவர் அதற்குமுன்லன பூமியின் 

தோழ்விடங்களில் இறங்கினோர் என்று விளங்குகிறதல் வோ? 

10. இறங்கினவலர எல் ோவற்னறயும் நிரப்பத்தக்கதோக, எல் ோ 

வோனங்களுக்கும் லம ோக உன்னதத்திற்கு 

ஏறினவருமோயிருக்கிறோர். 

 

தமத யிருக்கிறது. அவர் கீதழ வந்து மீண்டும் தமத  

சசன்றோர். 

 

உங்களிடமிருந்து எடுக்கப்பட்ட அதே இதயசு அவமர 

போர்க்கும் தபோது சசன்றது  தபோ தவ மீண்டும் வருவோர் 

என்று தேவதூேர்கள் ஆதி சீஷர்களிடம் சசோன்னோர்கள்.  

 

அப்லபோஸ்த ர் 1:11 கலில யரோகிய மனுஷலர, நீங்கள் ஏன் 

வோனத்னத அண்ணோந்துபோர்த்து நிற்கிறீர்கள்? 

உங்களிடத்தினின்று வோனத்துக்கு எடுத்துக்சகோள்ளப்பட்ட 

இந்த இலயசுவோனவர் எப்படி உங்கள் கண்களுக்கு முன்போக 

வோனத்துக்கு எழுந்தருளிப்லபோனோலரோ, அப்படிலய மறுபடியும் 

வருவோர் என்றோர்கள். 

 

கர்த்ேர் திரும்பி வரும்தபோது, அவர் வோனத்திலிருந்து இறங்கி 

வருவோர், நோம் பூமியிலிருந்து பரத ோகத்திற்கு ஏறி 

சசல்தவோம். 
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1 சதெல ோனிக்லகயர் 4:16-17, ஏசனனில், கர்த்தர் தோலம 

ஆரவோரத்லதோடும், பிரதோன தூதனுனடய ெத்தத்லதோடும், லதவ 

எக்கோளத்லதோடும் வோனத்திலிருந்து இறங்கிவருவோர்; 

அப்சபோழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முத ோவது 

எழுந்திருப்போர்கள். 17. பின்பு, உயிலரோடிருக்கும் 

நோமும் கர்த்தருக்கு எதிர்சகோண்டுலபோக லமகங்கள்லமல், 

அவர்கலளோலடகூட ஆகோயத்தில் எடுத்துக்சகோள்ளப்பட்டு, 

இவ்விதமோய் எப்சபோழுதும் கர்த்தருடலனகூட இருப்லபோம். 

 

தேவன் ேனது பமடப்புகமளப் பற்றி சிந்திக்கும்தபோது, அவர் 

கீதழ போர்க்கிறோர்.  

 

ெங்கீதம் 53:2, லதவனனத் லதடுகிற உணர்வுள்ளவன் உண்லடோ 

என்று போர்க்க, லதவன் பரல ோகத்திலிருந்து மனுபுத்திரனரக் 

கண்லணோக்கினோர். 

 

மனிேன் தேவமன பற்றி சிந்திக்கும்தபோது, அவன் தமத  

போர்க்கிறோன்! 

 

ெங்கீதம் 121:1-2, 1. எனக்கு ஒத்தோனெ வரும் பர்வதங்களுக்கு 

லநரோக என் கண்கனள ஏசறடுக்கிலறன். 2. வோனத்னதயும் 

பூமினயயும் உண்டோக்கின கர்த்தரிடத்திலிருந்து எனக்கு 

ஒத்தோனெ வரும். 

 

சவளிப்படுத்துேலில் தயோவோனுக்கு பரத ோகத்மே பற்றிய 

ேரிசனம் வழங்கப்பட்டதபோது. 

 

சவளி 4:1, இனவகளுக்குப்பின்பு, இலதோ, பரல ோகத்தில் 

திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வோென க் கண்லடன். முன்லன 

எக்கோளெத்தம்லபோ  என்னுடலன லபெ நோன் லகட்டிருந்த 

ெத்தமோனது: இங்லக ஏறிவோ, இனவகளுக்குப்பின்பு 



5 
 

ெம்பவிக்கலவண்டியனவகனள உனக்குக் கோண்பிப்லபன் 

என்று விளம்பினது. 

 

பரிசுத்ேர்களின் நித்திய வோசஸ்ே மோக இருக்கும் புதிய 

எருசத ம் வோனத்திலிருந்து சவளிதய இறங்கி வருவமேக் 

கோண ோம். 

 

எனதவ சேளிவோக இந்ே மற்றும் பிற தவேவசனங்கள் அது 

முடிந்துவிட்டேோக நமக்கு சேரிவிக்கின்றன. 

அது தமத யிருக்கிறது.  

 

2. Distance தூரம். 

 

எங்லக லமல ? 

மூன்றோவது வோனத்தில், மற்றும் விண்சவளிக்கு அப்போல் 

மூன்றோவது வோனம்.  

 

அது எவ்வளவு தூரம்? 

 

சிறிய அறிவியல் போடம். 

சந்திரன் 211,463 மமல் உயரத்தில் உள்ளது. 

தகோட்போட்டில் நீங்கள் ஒரு நோமளக்கு 24 மமல்கள் பயணம்  

சசய்ேோல் 27 ஆண்டுகளில் அமே தசர முடியும்! 

 

ஆனோல் நீங்கள் சந்திரனுக்கு வரும்தபோது நீங்கள் 

பரத ோகத்தில்  இருக்க மோட்டீர்கள். ஒளியின் கதிர் 1.5 

வினோடிகளில் சந்திரமன அமடகிறது, ஏசனனில் இது ஒரு 

வினோடிக்கு 186,000 மமல்கள் சசல்லும்.  

 

If we could go that fast, we had been in Mercury in 4.5 minutes. It’s only 

50 million miles.  
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If we were going at the speed of light, 186,000 miles a second, we had 

been in Mars in 4 minutes and 21 seconds.  

It’s only 34 million miles.  

 

If we were going at the speed of light, 186,000 miles a second, we had 

been in Jupiter, 35 minutes and 11 seconds. 

It’s 367 million miles.  

 

If we are going at the speed of light, we had been in Saturn in about an 

hour and ten seconds.  

It’s 790 million miles. 

 

Uranus (that’s from the Greek word ouranos, which means heaven) is 1.5 

billion miles.  

 

That’ll take a little longer.  

Neptune is about three billion miles and Pluto, billions more, and we could 

just, we will just keep going.  

 

When we got past Pluto and we are way out there, we are still not in 

heaven.  

 

நோம் இன்னும் அங்கு வரவில்ம . 

 

இப்தபோது அமே தவறு தகோணத்தில் உங்களுக்குக் 

சகோடுக்கிதறன். 

 

சூரியமனச் சுற்றியுள்ள ஒன்பது கிரகங்களில் நமது பூமி 

ஒன்றோகும். 

 

நமது பூமியின் விட்டம் 8,000 மமல்கள். இேன் நிமற ஆறு 

septillion, அறுநூறு sextillion டன் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.  
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So, we are in this massive, heavy thing, spinning around about 211,000 

miles to the moon and about 93 million miles to the sun.  

 

The sun, by the way, has a diameter of 866,500 miles and a mass 330,000 

times larger than the earth. 

 

இத்ேமகய மகத்ேோன தூரத்திலும் சவகுஜனத்திலும் சூரியன் 

ஒதர ஒரு நட்சத்திரம் மட்டுதம. சுமோர் 100 பில்லியன் பிற 

நட்சத்திரங்களின் விண்மீன் மண்ட த்தில் உள்ள சூரியன் ஒரு 

நட்சத்திரம் - அமனத்தும் ஒதர விண்மீன் மண்ட த்தில். 

 

நோம் இன்னும் பிரபஞ்சத்தின் சிறிய பகுதியில் ேோன் 

இருக்கிதறோம். தூரங்கள், மீண்டும், மமல்களின் 

அடிப்பமடயில் அளவிட முடியோே அளவுக்கு 

சபரிேோகின்றன. அமவ வினோடிக்கு 186,000 மமல் 

சேோம வில் உள்ள ஒளி ஆண்டுகள் அளவிடப்பட 

தவண்டும். அல் து அது சரியோக பதிவு சசய்யோவிட்டோல், 

நிமிடத்திற்கு 11,160,000 மமல்கள். சூரியன் எட்டு ஒளி 

நிமிடங்கள் சேோம வில் உள்ளது. 

 

நீங்கள் உங்கள் மனமே விரிவுபடுத்ேத் சேோடங்குங்கள்.  

 

எடுத்துக்கோட்டோக, நமது சூரிய மண்ட த்தின் விட்டம் 660 

ஒளி நிமிடங்கள் சகோண்டது, ஆனோல் இது மிகச் சிறிய 

பகுதியோன விண்மீன் 100,000 ஒளி ஆண்டுகள் விட்டம் 

சகோண்டது. இது நமது விண்மீன் ேோன். 

 

பில்லியன் கணக்கோன விண்மீன் திரள்கள் உள்ளன. 

 

பரத ோகம் சவகு சேோம வில் உள்ளது. 
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இதயசு சிலுமவயில் இருந்ே திருடமன தநோக்கி “இன்று, 

நீங்கள் என்னுடன் பரதீஸியில் இருப்போய்” என்றோர்.  

 

அது சூப்பர் அதிதவகமோனது! 

 

அது எப்படி அவ்வோறு இருக்க முடியும்? 

எனக்கு சேரியோது. 

 

பவுல் சசன்றோர் , என்ன நடக்கிறது என்று சேரியவில்ம .  

 

2 சகோரிந்தியர் 12:2-3, நோன் உங்கனளத் துக்கப்படுத்தினோல், 

என்னோல  துக்கமனடந்தவலனயல் ோமல், எவன் என்னனச் 

ெந்லதோஷப்படுத்துவோன்? 3. என்னுனடய ெந்லதோஷம் 

உங்கசளல் ோருக்கும் ெந்லதோஷமோயிருக்குசமன்று, நோன் 

உங்கசளல் ோனரயும்பற்றி நம்பிக்னகயுள்ளவனோயிருந்து, 

நோன் வரும்லபோது, என்னனச் ெந்லதோஷப்படுத்த 

லவண்டியவர்களோல் நோன் துக்கமனடயோதபடிக்கு, அனத 

உங்களுக்கு எழுதிலனன். 

  

இது மிக விமரவோனது என்று தவேம் கூறுகிறது, நீங்கள் ஒரு 

கண் இமமக்கும் தநரத்தில் மோற்றப்படுவீர்கள். 

இது ஒரு இமம சபோழுதுக்கும் குமறவோன தநரம், அேோவது 

உங்கள் கண் இமம சிமிட்ட ஒளிரச் சசய்ய ஒளி எடுக்கும் 

தநரம் என்று சபோருள். அது தவகமோக. 

 

மிக தவகமோக நகருதவோம், அது நிமனத்துப் போர்க்க 

முடியோேது. 

 

பரத ோகம் தமத  உள்ளது, பரத ோகம் சவகு சேோம வில் 

உள்ளது, ஆனோல் பரத ோகம் அருகில் உள்ளது.  
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நமது பிரபஞ்சம் எங்கு முடிவமடந்ேோலும் அது எல்ம யற்ற, 

நித்திய வோனத்ேோல் சூழப்பட்டுள்ளது. எனதவ, பரத ோகம் 

அங்கு இல்ம , - இது கிட்டத்ேட்ட முடிவில் ோே 

பிரபஞ்சத்மேச் சுற்றியுள்ள தேவனின் பிரசன்னத்தின் 

முடிவிலி. 

 

இது நம்பமுடியோேது. இது நம் பிரபஞ்சத்மே சுற்றி அேற்கும் 

தம ோனது மற்றும் நம் தேவன் எவ்வளவு சபரியவர் 

என்பமே குறிக்கிறது. 

 

பரத ோகம் தமத  உள்ளது. சபோருள் பிரபஞ்சத்தில் நோம் 

அறிந்ே எல் ோவற்றிற்கும் அப்போற்பட்டது. இது தேவமன 

தபோ தவ சபரியது. நமக்குத் சேரிந்ேபடி சபோருள் 

பிரபஞ்சத்மே அதில் மூடி இருப்பது இதுேோன், இது 

பில்லியன்கள் ,பில்லியன்கள் மற்றும் பில்லியன் கணக்கோன 

ஒளி ஆண்டுகள் ேோண்டியது.   

 

தேவன் எல்ம யற்றவர், எனதவ பரத ோகமும் 

எல்ம யற்றது. ஒரு தநர  மனநிம க்கு நோம் 

சிமறபிடிக்கப்பட்டிருப்பேோல் அமே நம்மோல் புரிந்து 

சகோள்ள முடியோது. முடிவற்ற, நித்திய பரத ோகத்மே நோம் 

சித்ேரிக்க முடியோது. ஆனோல் அதுேோன் தவேம் கற்பிக்கிறது. 

புதிய வோனமும் புதிய பூமியும், இறுதியில், நோம் 

வோழ்கிறமேத் ேோண்டிய பரத ோகம் , நோம் இந்ே வோழ்மவ 

முடித்து, அமனத்தும் பரத ோகமோக  மோறும், அங்தக 

பரத ோகத்மே ேவிர தவறு எதுவும் இருக்கோது. இது எனது 

ேனிப்பட்ட போர்மவ! 

 

நமக்குத் சேரிந்ே இந்ே பிரபஞ்சம் அழிக்கப்படும். 

நட்சத்திரங்கள் எவ்வோறு விழப் தபோகின்றன, சந்திரன் 

எவ்வோறு இரத்ேமோக மோறும், வோனம் ஒரு சுருள் தபோ  

எப்படி சுருண்டு தபோகும், என்ன நடக்கப் தபோகிறது என்பமே 
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நிமனவில் சகோள்ளுங்கள். தேவன் , இறுதியில், பரத ோகம் 

ேோன் எல் ோதம என்று தேவன் மோற்ற தபோகிறோர். 

 

பூமி ஏன் ஒரு னமய புள்ளியோக இருக்கும்? 

 

ஏசனனில் பூமி மீட்பின் திதயட்டர் தபோ  உள்ளது. மனிே 

ரூபம் எடுத்ே தேவனோல் இந்ே பூமி சேோடப்பட்டது, 

இங்குேோன் அவர் ேம் இரத்ேத்மே சிந்தி, அவருமடய நித்திய 

மக்கமள மீட்டுக்சகோண்டோர். எனதவ, ப  வழிகளில் மமய 

புள்ளியோக பூமியோக இருக்கும். புதிய எருசத ம்  ஒரு சிறிய 

மூம யில் பூமிமயத் சேோடக்கூடும். 

 

ஆனோல் பரத ோகத்தின் முக்கிய நகரம் புதிய எருசத ம்  

என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

 

இது பரத ோகத்தின் முக்கிய நகரம்.  

 

இது ஒரு சபரிய, ேன்னிமறவோன, கிரகம் தபோன்ற விஷயம், 

புதிய எருசத ம். சவளிப்படுத்துேல் 21-ல், புதிய எருசத ம் 

வோனத்திலிருந்து இறங்குவேோக விவரிக்கிறது. 

 

புதிய வோனத்திலும் புதிய பூமியிலும் ஒரு இடத்மே 

சகோண்டிருக்க அது வோனத்திலிருந்து சவளிதய வருவேோக 

இருந்ேோல் , அது முன்தப தமத  இருந்திருக்க தவண்டும். 

 

தேவன் அமே எப்தபோது பமடத்ேோர் என்பது நமக்கு 

சேரியோது.  

 

புதிய வோனமும் புதிய பூமியும் எப்தபோது கட்டப்பட்டது 

என்பது சேரியோது. 
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இது நீண்ட கோ த்திற்கு முன்தப கட்டப்பட்டிருக்க ோம், 

ஆனோல் அது நமக்கு சேரியோது. ஆனோல் அந்ே அற்புேமோன 

நகரம் உள்ளது. 

 

இது ஒதர நகரம், இது ஒரு சிறப்பு நகரம் என்று தவேத்தில் 

உள்ளது தவறு எந்ே அறிகுறியும் இல்ம . இது முக்கிய நகரம். 

இது ேம நகரம். இது அளவிடக்கூடிய இடம்.  

 

பரல ோகம் எப்படி இருக்கும்?  

 

கண்லணோட்டம்: 

 

a) Ezekiel எலெக்கிலயல். 

 

பரத ோகத்மே பற்றிய முேல் நல்  ேரிசனம் எதசக்கிதயல் 

எழுதிய பமழய ஏற்போட்டு தீர்க்கேரிசனத்திலிருந்து வந்ேது. 

இது எதசக்கிதயலின் பரத ோகத்மே பற்றிய போர்மவ. 

 

இது சவகு சேோம வில் உள்ளது, ஆனோல் அது மிக அருகில் 

உள்ளது. பில்லியன்கள், பில்லியன்கள், பில்லியன்கள் மற்றும் 

பில்லியன் கணக்கோன ஒளி ஆண்டுகள் சசல்லும் நீங்கள் 

அங்கு சசல்  முடியோது, ஆனோல் தேவன் உங்கமள 

அமழத்துச் சசன்றோல் நீங்கள் இன்று அங்கு இருக்க 

முடியும்.இது  நம்பமுடியோேது. 

 

எலெக்கிலயல் 1:4-28, 4. இலதோ, வடக்லகயிருந்து புெல்கோற்றும் 

சபரிய லமகமும், அத்லதோலட க ந்த அக்கினியும் 

வரக்கண்லடன்; அனதச் சுற்றிலும் பிரகோெமும், அதின் நடுவில் 

அக்கினிக்குள்ளிருந்து விளங்கிய செோகுெோவின் நிறமும் 

உண்டோயிருந்தது.5. அதின் நடுவிலிருந்து நோலு ஜீவன்கள் 

லதோன்றின; அனவகளின் ெோயல் மனுஷ ெோய ோயிருந்தது. 
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6. அனவகளில் ஒவ்சவோன்றுக்கும் நந்நோன்கு முகங்களும், 

ஒவ்சவோன்றுக்கும் நந்நோன்கு செட்னடகளும் இருந்தன. 

7. அனவகளுனடய கோல்கள் நிமிர்ந்த கோல்களோயிருந்தன; 

அனவகளுனடய உள்ளங்கோல்கள் கன்றுக்குட்டியின் உள்ளங் 

கோல்களுக்கு ஒப்போயிருந்தன; அனவகள் து க்கப்பட்ட 

சவண்க த்தின் வருணமோய் மின்னிக் சகோண்டிருந்தன. 8. 

அனவகளுனடய செட்னடகளின்கீழ் அனவகளின் நோலு 

பக்கங்களிலும் மனுஷ னககள் இருந்தன; அந்த நோலுக்கும் 

அதினதின் முகங்களும் அதினதின் செட்னடகளும் 

உண்டோயிருந்தன.9. அனவகள் ஒவ்சவோன்றின் செட்னடகளும் 

மற்றதின் செட்னடகலளோலட லெர்ந்திருந்தன; அனவகள் 

செல்லுனகயில் திரும்போமல் ஒவ்சவோன்றும் தன்தன் தினெக்கு 

லநர்முகமோய்ச் சென்றன. 10. அனவகளுனடய முகங்களின் 

ெோய ோவது, வ துபக்கத்தில் நோலும் மனுஷமுகமும் 

சிங்கமுகமும், இடதுபக்கத்தில் நோலும் எருது முகமும் கழுகு 

முகமுமோயிருந்தன. 

11. அனவகளுனடய முகங்கள் இப்படியிருக்க, 

அனவகளுனடய செட்னடகள் லமல  பிரிந்திருந்தன, 

ஒவ்சவோன்றுக்குமுள்ள இரண்டிரண்டு செட்னடகள் 

ஒன்லறோசடோன்று லெர்ந்திருந்தன; மற்ற இரண்டிரண்டு 

செட்னடகள் அனவகளுனடய உடல்கனள மூடின.12. 

அனவகள் ஒவ்சவோன்றும் தன்தன் தினெக்கு லநர்முகமோய்ச் 

சென்றது; ஆவி லபோகலவண்டுசமன்றிருந்த எவ்விடத்துக்கும் 

அனவகள் லபோயின; லபோனகயில் அனவகள் 

திரும்பிப்போர்க்கவில்ன .13. ஜீவன்களுனடய ெோயல் 

எப்படியிருந்தசதன்றோல், அனவகள் எரிகிற அக்கினித்தழலின் 

லதோற்றமும் தீவர்த்திகளின் லதோற்றமுமோயிருந்தது; அந்த 

அக்கினி ஜீவன்களுக்குள்லள உ ோவிப் பிரகோெமோயிருந்தது; 

அக்கினியிலிருந்து மின்னல் புறப்பட்டது. 14. அந்த ஜீவன்கள் 

மின்னலின் லதோற்றம்லபோ  ஓடித்திரிந்தன. 15. நோன் அந்த 

ஜீவன்கனளப் போர்த்துக்சகோண்டிருக்னகயில், இலதோ, பூமியில் 

ஜீவன்களண்னடயில  நோலு முகங்கனளயுனடய ஒரு 
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ெக்கரத்னதக் கண்லடன். 16. ெக்கரங்களின் ரூபமும் 

அனவகளின் லவன யும் படிகப்பச்னெ வருணமோயிருந்தது; 

அனவகள் நோலுக்கும் ஒலரவித ெோயல் இருந்தது; அனவகளின் 

ரூபமும் அனவகளின் லவன யும் ெக்கரத்துக்குள் ெக்கரம் 

இருக்குமோப்லபோல் இருந்தது. 17. அனவகள் ஓடுனகயில் 

தங்கள் நோலு பக்கங்களிலும் ஓடும், ஓடுனகயில் அனவகள் 

திரும்புகிறதில்ன . 18. அனவகளின் வட்டங்கள் 

பயங்கரப்படத்தக்க உயரமோயிருந்தன; அந்த நோலு 

வட்டங்களும் சுற்றிலும் கண்களோல் நினறந்திருந்தன. 19. அந்த 

ஜீவன்கள் செல்லும்லபோது, அந்தச் ெக்கரங்கள் அனவகள் 

அருலக ஓடின; அந்த ஜீவன்கள் பூமியிலிருந்து எழும்பும்லபோது 

ெக்கரங்களும் எழும்பின. 20. ஆவி லபோகலவண்டுசமன்றிருந்த 

எவ்விடத்துக்கும் அனவகள் லபோயின; அவ்விடத்துக்கு 

அனவகளின் ஆவியும் லபோகலவண்டுசமன்றிருந்தது; 

ெக்கரங்களும் அனவகளின் அருலக எழும்பின; ஜீவனுனடய 

ஆவி ெக்கரங்களில் இருந்தது. 21. அனவகள் செல்லும்லபோது 

இனவகளும் சென்றன; அனவகள் நிற்கும்லபோது இனவகளும் 

நின்றன; அனவகள் பூமியிலிருந்து எழும்பும்லபோது, 

ெக்கரங்களும் அனவகள் அருலக எழும்பின; ஜீவனுனடய ஆவி 

ெக்கரங்களில் இருந்தது. 22. ஜீவனுனடய தன களின்லமல் 

பிரமிக்கத்தக்க வச்சிரப்பிரகோெமோன ஒரு மண்ட ம் இருந்தது; 

அது அனவகளுனடய தன களின்லமல் உயர விரிந்திருந்தது. 

23. மண்ட த்தின்கீழ் அனவகளுனடய செட்னடகள் 

ஒன்றுக்சகோன்று எதிர் லநரோய் விரிந்திருந்தன; தங்கள்தங்கள் 

உடல்கனள மூடிக்சகோள்ளுகிற இரண்டிரண்டு செட்னடகள் 

இருபக்கத்திலும் இருக்கிற ஒவ்சவோன்றுக்கும் இருந்தன. 

24. அனவகள் செல்லும்லபோது அனவகளுனடய 

செட்னடகளின் இனரச்ென க் லகட்லடன்; அது 

சபருசவள்ளத்தின் இனரச்ெல்லபோ வும், ெர்வவல் வருனடய 

ெத்தம் லபோ வும், ஒரு இரோணுவத்தின் இனரச்ெலுக்கு ஒத்த 

ஆரவோரத்தின் ெத்தம்லபோ வுமிருந்தது; அனவகள் 

நிற்கும்லபோது தங்கள் செட்னடகனளத் தளரவிட்டிருந்தன. 25. 
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அனவகள் நின்று தங்கள் செட்னடகனளத் 

தளரவிட்டிருக்னகயில், அனவகளுனடய தன களுக்கு 

லம ோன மண்ட த்தின்லமலிருந்து ஒரு ெத்தம் பிறந்தது. 26. 

அனவகளின் தன களுக்குலமலுள்ள மண்ட த்தின்மீதில் 

நீ ரத்தினம்லபோ  விளங்கும் ஒரு சிங்கோெனத்தின் ெோயலும், 

அந்தச் சிங்கோெனத்தின் ெோயலின்லமல் மனுஷெோயலுக்கு ஒத்த 

ஒரு ெோயலும் இருந்தது. 27. அவருனடய இடுப்போகக் 

கோணப்பட்டதுமுதல் லமச ல் ோம் உட்புறம் சுற்றிலும் 

அக்கினிமயமோன செோகுெோவின் நிறமோயிருக்கக்கண்லடன்; 

அவருனடய இடுப்போகக் கோணப்பட்டதுமுதல் கீசழல் ோம் 

அக்கினிமயமோகவும், அனதச் சுற்றிலும் பிரகோெமோகவும் 

இருக்கக்கண்லடன். 28. மனழசபய்யும் நோளில் லமகத்தில் 

வோனவில் எப்படிக் கோணப்படுகிறலதோ, அப்படிலய 

சுற்றிலுமுள்ள அந்தப் பிரகோெம் கோணப்பட்டது; 

இதுலவ கர்த்தருனடய மகினமயின் ெோயலுக்குரிய 

தரிெனமோயிருந்தது; அனத நோன் கண்டலபோது முகங்குப்புற 

விழுந்லதன்; அப்சபோழுது லபசுகிற ஒருவருனடய ெத்தத்னதக் 

லகட்லடன். 

 

இது என்ன?  

பரத ோகத்தில் தேவனின் சிங்கோசனம் பற்றிய அவரது 

விளக்கம் இது.  

 

இதற்கு என்ன சபோருள்? 

எனக்குத் சேரியோது, எதசக்கிதயலுக்கும் சேரியோது! 

 

ஆனோல் பரிசுத்ே ஆவியின் தூண்டுேலின் கீழ், அற்புேமோன 

மற்றும் குழப்பமோன படத்மேப் பற்றி நமக்கு சி  

புரிேல்கமளக் சகோடுக்க அவர் ேனது சிறந்ே முயற்சிமய 

தமற்சகோண்டோர் , 

➢ blazing light splashing off,  
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➢ polished jewels, 

➢ coloured wheels of light, 

➢ rainbows,  

➢ mingled with angelic beings,  

➢ living beings. 

 

நித்திய மற்றும் மகிமம நிமறந்ே தேவனின் சிங்கோசனத்மே 

சுற்றிலும், நகரும், ஒளிரும், பிரகோசிக்கும், சுழலும், 

பிரகோசத்தின் வோனவில். இமே விட தவறு எதுவும் சசல்  

முடியோது. 

 

சிங்கம் கம்பீரத்மேயும் வல் மமமயயும் குறிக்கிறது, மற்றும் 

மனிேன், புத்திசோலித்ேனம் மற்றும் சித்ேமேயும் குறிக்கிறது  

மற்றும் எருது, சபோறுமம நிமறந்ே தசமவமய குறிக்கிறது  

மற்றும் கழுகு, விமரவோன தீர்ப்பு, விதவகம் அமேசயல் ோம் 

குறிக்கிறது, தமலும் சி  யேோர்த்ேங்கமளக் கண்டறிய சி  

இடங்கள் இருக்க ோம். 

 

ஆனோல் நோம் உண்மமயில் போர்ப்பது தேவன் ஐஸ்வர்யம் , 

அவருமடய மகத்துவம் , அவருமடய மகிமம, அவருமடய 

வோனத்தின் அற்புேமோன அழகு. ஒழுங்கு, சமச்சீர்மம, அேன் 

முழுமம, இமவ அமனத்தும் வரிமசயில் சரியோக  

படம்பிடிக்கப்பட்டுள்ளன. ஏறக்குமறய ஒன்றுக்சகோன்று 

இமச நிகழ்ச்சியில் உள்ளது தபோல் , இடி ஓமச, பிரகோசிக்கும் 

ேங்கம், ஒளி, இமவ அமனத்தும் தேவனின் மகிமமமயக் 

கோட்டுகின்றன. அதுேோன் பரத ோகத்தின் படம். 

 

அமேப் புரிந்துசகோள்ளும் திறனுக்கு அப்போற்பட்டது. 

இது நோம் நிமனத்துப் போர்க்க முடியோேது, மகத்துவம், 

அதிசயம், சமச்சீர்நிம , பரத ோகத்தின் ஒழுங்கு முமற. 
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b) Apostle John அப்லபோஸ்த ன் லயோவோன். 

 

The Greek word translated "heaven" occurs over fifty times in the book. 

Twice God is called "the God of heaven" (சவளி 11:13; 16:11). 

 

சவளி 4:1, இனவகளுக்குப்பின்பு, இலதோ, பரல ோகத்தில் 

திறக்கப்பட்டிருந்த ஒரு வோென க் கண்லடன். முன்லன 

எக்கோளெத்தம்லபோ  என்னுடலன லபெ நோன் லகட்டிருந்த 

ெத்தமோனது: இங்லக ஏறிவோ, இனவகளுக்குப்பின்பு 

ெம்பவிக்கலவண்டியனவகனள உனக்குக் கோண்பிப்லபன் 

என்று விளம்பினது. 

 

1. Occupant அங்கு இருந்தவர்: 

 

சவளி 4:2-3, உடலன ஆவிக்குள்ளோலனன்; அப்சபோழுது, 

இலதோ, வோனத்தில் ஒரு சிங்கோெனம் னவக்கப்பட்டிருந்தது, 

அந்தச் சிங்கோெனத்தின்லமல் ஒருவர் வீற்றிருந்தோர். 3. 

வீற்றிருந்தவர், போர்னவக்கு வச்சிரக்கல்லுக்கும் 

பதுமரோகத்துக்கும் ஒப்போயிருந்தோர்; அந்தச் 

சிங்கோெனத்னதச்சுற்றி ஒரு வோனவில்லிருந்தது; அது 

போர்னவக்கு மரகதம்லபோ  லதோன்றிற்று. 

 

சிவப்பு வச்சிரக்கல் தேவனோகிய மீட்பர், இரத்ே தியோகம் 

சசய்ேவர் என்று குறிக்கிறது. அது அேன் முக்கியத்துவம் 

என்றோல், அது தேவனின் மீட்பின் ேன்மமயின் மகிமமமய 

எடுத்துக்கோட்டுகிறது. 

 

பிரேோன ஆசோரியரின் மோர்பில் உள்ள பன்னிரண்டு கற்களில் 

முேல் மற்றும் கமடசி கல் சகோண்ட பதுமரோகத்துக்கும் 

ஒப்போகும் (யோத்திரோகமம் 28:17, 20). 
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அது யோக்தகோபின் மூத்ே மகன் ரூபன் மற்றும் அவனது 

இமளயவனோன சபஞ்யமின் ஆகிதயோமரக் குறிக்கிறது.  

 

ஆகதவ, ஒரு அர்த்ேத்தில் தேவன் ேன்மன இஸ்ரதவல் தபோ   

கோட்டுகிறோர். 

 

2. Surrounding சூழ நிற்பவர்கள்; 

 

சவளி 4:4-5, அந்தச் சிங்கோெனத்னதச் சூழ இருபத்துநோன்கு 

சிங்கோெனங்களிருந்தன; இருபத்துநோன்கு மூப்பர்கள் 

சவண்வஸ்திரந்தரித்து, தங்கள் சிரசுகளில் சபோன்முடி சூடி, 

அந்தச் சிங்கோெனங்களின்லமல் உட்கோர்ந்திருக்கக்கண்லடன். 5. 

அந்தச் சிங்கோெனத்திலிருந்து மின்னல்களும் 

இடிமுழக்கங்களும் ெத்தங்களும் புறப்பட்டன; லதவனுனடய 

ஏழு ஆவிகளோகிய ஏழு அக்கினி தீபங்கள் சிங்கோெனத்திற்கு 

முன்போக எரிந்துசகோண்டிருந்தன. 

 

சினோய் மம யில், தேவன் நியோயப்பிரமோணத்மேக் சகோடுக்க 

வந்ேதபோது இடி மின்னலும் ஆக இருந்ேது (யோத்திரோகமம் 

19:16). 

 

தவேத்மே எழுதுபவர்கள், விவரிக்க முடியோேமே விவரிக்க 

முற்படுகிறோர்கள், தேவனின் பிரசன்னத்மே  இடி மற்றும் 

மின்னல், அளவிடமுடியோே ஒளி, மற்றும் வண்ணமயமோன 

மற்றும் திமகப்பூட்டும் சஜோலிக்கும் மற்றும் வோனவில் 

தபோன்று இருந்ேது என்று சித்ேரிக்கிறோர்கள்.  

 

சிங்கோசனத்திற்கு முன்போக ஏழு குத்து விளக்குகள்  எரியும், 

அமவ தேவனின் ஏழு ஆவிகள் "(வச. 5). 
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ஏழு பரிசுத்ே ஆவிகள் உள்ளன என்று அது கற்பிக்கவில்ம . 

ஏசோயோ 11: 2 ல் விவரிக்கப்பட்டுள்ள ஏழு விேமோன ஆவியின் 

சசயல்போடு பற்றி கூறுகிறது, 

 

1. the Spirit of the Lord கர்த்தருனடய ஆவியோனவர், 

2. the Spirit of wisdom ஞோனத்தின் ஆவி, 

3. the Spirit of understanding உணர்வின் ஆவி,  

4. the Spirit of counsel ஆத ோசமனமய அருளும் ஆவி,  

5. the Spirit of strength சப மன அருளும் ஆவி,  

6. the Spirit of knowledge, and அறிமவஅருளும் ஆவி 

7. the Spirit of the fear of the Lord கர்த்தருக்குப் பயப்படுகிற 

பயத்மேயும் அருளும் ஆவி. 

 

சவளி 4:6, அந்தச் சிங்கோெனத்திற்கு முன்போகப் 

பளிங்குக்சகோப்போன கண்ணோடிக்கடலிருந்தது; அந்தச் 

சிங்கோெனத்தின் மத்தியிலும் அந்தச் சிங்கோெனத்னதச் சுற்றிலும் 

நோன்கு ஜீவன்களிருந்தன, அனவகள் முன்புறத்திலும் 

பின்புறத்திலும் கண்களோல் நினறந்திருந்தன. 

 

தேவனின் சிங்கோசனத்தின் சிறப்மபயும் மகத்துவத்மேயும் 

பிரதிபலிக்க தவேம் வண்ணம், பிரகோசம் மற்றும் படிகத்மேப் 

பயன்படுத்துகிறது. 

 

யோத்திரோகமம் 24:9-10, ஆலரோனுக்கும் அவன் குமோரருக்கும் 

இனடக்கச்னெகனளக் கட்டி, அவன் குமோரருக்குக் 

குல் ோக்கனளயும் தரித்து, இப்படிலய ஆலரோனனயும் அவன் 

குமோரனரயும் பிரதிஷ்னடபண்ணுவோயோக. 

10. கோனளனய ஆெரிப்புக் கூடோரத்துக்கு முன்போகக் 

சகோண்டுவருவோயோக; அப்சபோழுது ஆலரோனும் அவன் 

குமோரரும் தங்கள் னககனளக் கோனளயினுனடய 

தன யின்லமல் னவக்கக்கடவர்கள். 
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அது பரத ோகத்தின் விளக்கம். 

இது தேவன் வசிக்கும் ஒரு உண்மமயோன இடம். 

 

பரத ோகத்தில் ஒரு சிங்கோசனம் உள்ளது, அதில் இருந்து 

ஒளிரும் மற்றும் பிரகோசமோன ஒளி வருகிறது, அேன் கீதழ ஒரு 

சேளிவோன, கண்ணோடி கடல்உள்ளது என்று கூறுகிறது.  

 

இது ஒரு வசனத்தில் சமபமய குறிக்கிறது என்று 

விவரிக்கப்படுகிறது, ஏசனனில் அது பிரதிபலிக்கும் 

வண்ணம் மற்றும் மற்சறோன்றில் சேளிவோக உள்ளது 

என்பேோல் அவ்வோறு சசோல் ப்படுகிறது, ஏசனனில் இது 

சிங்கோசனத்மே ஆக்கிரமிப்பவரின் பிரசன்னத்தில் இருந்து 

பிரகோசிக்கும் வண்ணத்மே பிரதிபலிக்கும். எதசக்கிதயல் 

அமே வோனம் முழுவதும் பரவிய திமகப்பூட்டும் படிகத்தின் 

நிறம் என்று விவரித்ேோர். 

 

3. Heaven’s Temple பரல ோக லதவோ யம்: 

 

அங்தக ஒரு தேவோ யம் இருக்கிறது. 

 

ஒரு பழங்கோ  நகரத்தில், நகரின் நடுவில், இரண்டு சபரிய 

கட்டிடங்கள் இருந்ேன.  

 

➢ ஒன்று ரோஜோவுக்கு அரண்மமன மற்றும்  

➢ மற்சறோன்று சேய்வத்திற்கோன ஆ யம்.  

ஒரு நகரத்தின் நடுவில், அரண்மமன தேவோ யத்திற்கு 

எதிரோக இருக்கும். ரோஜோ ஒரு இடத்தில் இருக்கிறோர், தேவன் 

இன்சனோரு இடத்தில் இருக்கிறோர். எனதவ, நீங்கள் சேய்வீக 

ஆட்சிமயயும் மனிே ஆட்சிமயயும் போர்க்க முடியும். 
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பரத ோகத்தில், தேவனின் சிங்கோசனம் இருக்கிறது, தேவன் 

மகத்துவமோன ஐஸ்வர்யத்தில் இருக்கிறோர், பின்னர் தேவமன 

ஆரோதிக்கும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஆ யம் உள்ளது. 

 

அவர் ேோன் இரண்டின் கருப்சபோருள்! 

 

சவளி 3:12, செயங்சகோள்ளுகிறவசனவலனோ அவனன என் 

லதவனுனடய ஆ யத்தில  தூணோக்குலவன், அதினின்று 

அவன் ஒருக்கோலும் நீங்குவதில்ன ; என் லதவனுனடய 

நோமத்னதயும் என் லதவனோல் 

பரல ோகத்திலிருந்திறங்கிவருகிற புதிய எருெல மோகிய என் 

லதவனுனடய நகரத்தின் நோமத்னதயும், என் புதிய நோமத்னதயும் 

அவன்லமல் எழுதுலவன். 

 

அங்தக ஒரு தேவோ யம் இருக்கிறது, அந்ே தேவோ யத்தில் 

நோம்  ஒரு தூணோக இருப்தபோம், அவர் கூறுகிறோர், 

சஜயிப்பவர்கள் அவ்வோறு இருப்போர்கள் என்று தவேம் 

கூறுகிறது. 

 

சவளி 7:15-17, ஆனபடியோல், இவர்கள் லதவனுனடய 

சிங்கோெனத்திற்கு முன்போக இருந்து, இரவும் பகலும் 

அவருனடய ஆ யத்தில  அவனரச் லெவிக்கிறோர்கள்; 

சிங்கோெனத்தின்லமல் வீற்றிருக்கிறவர் இவர்களுக்குள்லள 

வோெமோயிருப்போர். 16. இவர்கள் இனி பசியனடவதுமில்ன , 

இனி தோகமனடவதுமில்ன ; சவயி ோவது உஷ்ணமோவது 

இவர்கள்லமல் படுவதுமில்ன .17. சிங்கோெனத்தின் 

மத்தியிலிருக்கிற ஆட்டுக்குட்டியோனவலர இவர்கனள 

லமய்த்து, இவர்கனள ஜீவத்தண்ணீருள்ள ஊற்றுகளண்னடக்கு 

நடத்துவோர்; லதவன்தோலம இவர்களுனடய கண்ணீர் யோனவயும் 

துனடப்போர் என்றோன். 
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அவர்கள் தேவனின் சிங்கோசனத்திற்கு முன்போக 

இருக்கிறோர்கள், அவர்கள் அவருமடய ஆ யத்தில் இரவும் 

பகலும் அவருக்கு தசமவ சசய்கிறோர்கள். 

 

அங்தக ஒரு தேவோ யம் உள்ளது. தேவன் அங்தக 

இருக்கிறோர். 

 

நோம் அவருக்கு தசமவ சசய்யப் தபோகிற அந்ே ஆ யத்தில் 

இருக்கப் தபோகிதறோம். 

 

சவளி 11:19,
 
அப்சபோழுது பரல ோகத்தில் லதவனுனடய 

ஆ யம் திறக்கப்பட்டது, அவருனடய ஆ யத்தில  

அவருனடய உடன்படிக்னகயின் சபட்டி கோணப்பட்டது; 

அப்சபோழுது மின்னல்களும், ெத்தங்களும், 

இடிமுழக்கங்களும், பூமியதிர்ச்சியும், சபருங்கல்மனழயும் 

உண்டோயின. 

 

சவளி 15:5, இனவகளுக்குப்பின்பு, நோன் போர்த்தலபோது, இலதோ, 

பரல ோகத்தில  ெோட்சியின் கூடோரமோகிய ஆ யம் 

திறக்கப்பட்டது; 

 

சவளி 21:22, அதில  லதவோ யத்னத நோன் கோணவில்ன ; 

ெர்வவல் னமயுள்ள 

லதவனோகிய கர்த்தரும் ஆட்டுக்குட்டியோனவருலம அதற்கு 

ஆ யம். 

 

நீங்கள் தேவோ யத்மேயும் தேவமனயும் பிரிக்க முடியோது. 

தேவோ யம் தேவன்  வசிக்கும் இடம் அல் , தேவதன அந்ே 

ஆ யம். 

 

தேவதன அந்ே ஆ யம். பரிசுத்ே நகரத்தில் தேவமன ேவிர 

தவறு எந்ே ஆ யமும் இல்ம . தேவதன அந்ே ஆ யம். 
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சிங்கோசனம் தேவோ யம் தேவன் ேோன் அமவ எல் ோதம. 

 

ஒரு தேவோ யம் உள்ளது, ஆனோல் ஒரு தேவோ யம் இல்ம . 

ஒரு சிங்கோசம் உள்ளது,ஆனோல்  சிங்கோசம் இல்ம . 

தேவதன சிங்கோசனம் தேவதன ஆ யம். 

 

ஆனோல் அது பரத ோகத்தின் இரகசியங்களில் ஒரு 

பகுதியோகும். 

 

புதிய வோனத்மேயும் இன்னும் முழுமமயோக கட்டப்படோே 

புதிய பூமிமயயும் இது விவரிக்கிறது என்று சி ர் 

உணர்கிறோர்கள், அது உண்மமயோக இருக்க ோம். ேற்தபோது, 

ஒரு ஆ யம் உள்ளது, ஆனோல் புதிய வோனமும் புதிய பூமியும் 

தேவனோல் கட்டப்படும்தபோது, ஒரு தேவோ யம் இருக்கோது. 

 

தேவோ யம், இது ஒரு கட்டிடம் அல் , ஆனோல் அது கர்த்ேர் 

ேோதன அது. விசுவோசிகள் அந்ே ஆ யத்தில் தூண்களோக 

இருப்போர்கள் என்று சசோல்வேன் மூ ம், கிறிஸ்து நமக்கு 

தேவனின் பிரசன்னத்தில் என்சறன்றும் ஒரு இடத்மே 

வோக்களித்துள்ளோர். 

 

 


