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பரல ோகம்  

03- புதிய எருசல ம் 

 

அவர் மிகவும் பரல ோக எண்ணம் ககோண்டவர், அவர் 

பூமிக்குரிய எண்ணம் ககோண்டவர்அல் . 

அவர் மிகவும் பூமிக்குரிய எண்ணம் ககோண்டவர், அவர் 

பரல ோக எண்ணம் ககோண்டவர் இல்ல .  

 

நோம் சற்று நம்முலடய சிந்தலைகலை பரல ோகத்தின் உன்ைத 

நகரத்திற்கு லநரோக கசலுத்துலவோம் , அங்கு தோன் நோம் கசல்  

லபோகில ோம். 

 

பரல ோகம் என்றோல் என்ன?   

பரல ோகம் ஒரு இடம் என்பலத நோம் ஏற்கைலவ 

கற்றுக்ககோண்லடோம். 

பரல ோகம் என்பது, 

✓ நமது பிதோ,  

✓ நமது இரட்சகர், 

✓ சலகோதர சலகோதரிகள், 

✓ நமது நோமங்கள் எழுதப்பட்டுள்ைை, 

✓ நமது கசோத்து, 

✓ நமது குடியுரிலம, 

✓ நமது பிரதிப ன், 

✓ நமது எஜமோன் மற்றும் 

✓ நமது கபோக்கிஷம் இருக்கி து. 

 

http://www.wcflondon.com/
mailto:wcflondon@gmail.com
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பரல ோகம் எங்லக? 

பரல ோகம் ஒரு இடம். 

இது  ண்டன் லபோன்  இடம். 

இது இந்தியோ, ஐலரோப்போ அல் து அகமரிக்கோ லபோன்  இடம் 

அல் து உங்களுக்குத் கதரிந்த லவறு எந்த இடம் 

லபோ த்தோன். அது ஒரு இடம். 

 

அது எங்லக உள்ளது? 

அது லமல  உள்ைது! 

பரல ோகம் லமல  உள்ைது! 

இருப்பினும் நோம் விலரவோக அங்கு லசர முடியும். 

 

பரல ோகம் எப்படி இருக்கும்?   

எலசக்கிலயல் தைது தீர்க்கதரிசை புத்தகம் முதல் 

அதிகோரரத்தில் அலத விவரிக்க முயன் ோர். இது மைலதக் 

கவரும். 

 

அப்லபோஸ்த ன் லயோவோனிடமிருந்து வந்த 

கவளிப்படுத்துதலிலிருந்து பதிப்லபயும் போர்த்லதோம். 

 

இன்று நோம் புதிய வோனத்தையும் புதிய  பூமிதயயும் போர்க்கப் 

லபோகிலறோம். 

 

புதிய வோனமும் பூமியும்: 

 

புதிய வோைத்லதயும் பூமிலயயும் விவரிப்பதன் மூ ம் 

பரல ோகம் எப்படி இருக்கி து என்பலத கவளிப்படுத்துதல் 

21 இன்னும் விரிவோக போர்க்க முடியும். 

 

பிரபஞ்சத்தில் உள்ை நட்சத்திர கூட்டங்கள், நி வுகள் மற்றும் 

கிரகங்கள் தற்லபோலதய பரல ோகத்லத பிரதிபலிக்கின் ை , 

லமலும் நோம் பூமிலய ஆக்கிரமிக்கில ோம். ஒருநோள் லதவன் 
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பிரபஞ்சத்லத புதுப்பித்து புதிய வோைத்லதயும் பூமிலயயும் 

உருவோக்குவோர். 

 

புதிய வோனமும் புதிய பூமியும் நித்தியமோக இருக்கும் என்று 

லவைம் அதைப்பதைப் பற்றி வவளிப்படுத்துைல் 21 மற்றும் 22 

வசோல்கிறது.   

 

1. Prophesied தீர்க்கைரிசனமோக வசோல் ப்பட்டது: 

 

பலைய ஏற்போட்டு தீர்க்கதரிசிகள் அந்த சீரலமப்பு நித்திய 

நில லயப் பற்றி லபசிைர்.  

 

ஏசோயோ  65:17-18, இலைோ, நோன் புதிய வோனத்தையும் புதிய 

பூமிதயயும் சிருஷ்டிக்கிலறன்; முந்தினதவகள் இனி 

நிதனக்கப்படுவதுமில்த , மனதில  லைோன்றுவதுமில்த . 

18. நோன் சிருஷ்டிக்கிறதினோல  நீங்கள் என்வறன்தறக்கும் 

மகிழ்ந்து களிகூர்ந்திருங்கள்; இலைோ, எருசல தமக் 

களிகூருை ோகவும், அதின் ஜனத்தை மகிழ்ச்சியோகவும் 

சிருஷ்டிக்கிலறன்.  

  

நோம் புதிய வோைங்களிலும் புதிய பூமியிலும் இருக்கும் லபோது, 

அந்த மகிலம கபற்  புதிய பரல ோகத்தில் ,பலையது எப்படி 

இருந்தது என்பலத நோம் ஒருலபோதும் நிலைவில் ககோள்ை 

மோட்லடோம்.   

 

ஏசோயோ  66:22, நோன் பதடக்கப்லபோகிற புதிய வோனமும் புதிய 

பூமியும் எனக்கு முன்போக நிற்பதுலபோ , உங்கள் சந்ைதியும், 

உங்கள் நோமமும் நிற்குவமன்று கர்த்ைர் வசோல்லுகிறோர்.  

 

சங்கீைம்  102:25-27, நீர் ஆதியில  பூமிதய அஸ்திபோரப் 

படுத்தினீர்; வோனங்கள் உம்முதடய கரத்தின் கிரிதயயோயிருக் 

கிறது. 26. அதவகள் அழிந்துலபோம், நீலரோ நித த்திருப்பீர்; 
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அதவகவளல் ோம் வஸ்திரம்லபோல் பைதமயோய்ப்லபோம்; 

அதவகதள ஒரு சோல்தவதயப்லபோல் மோற்றுவீர், 

அப்வபோழுது மோறிப்லபோம். 27. நீலரோ மோறோைவரோயிருக்கிறீர்; 

உமது ஆண்டுகள் முடிந்துலபோவதில்த .  

 

எபிலரயர்  1:10-12, கர்த்ைோலவ, நீர் ஆதியில  பூமிதய 

அஸ்திபோரப்படுத்தினீர்; வோனங்கள் உம்முதடய கரத்தின் 

கிரிதயகளோயிருக்கிறது; 11. அதவகள் அழிந்துலபோம்; நீலரோ 

நித த்திருப்பீர்; அதவகவளல் ோம் வஸ்திரம்லபோ ப் 

பதைதமயோய்ப்லபோம்; 12. ஒரு சோல்தவதயப்லபோ  

அதவகதளச் சுருட்டுவீர், அப்வபோழுது மோறிப்லபோம்; நீலரோ 

மோறோைவரோயிருக்கிறீர், உம்முதடய ஆண்டுகள் 

முடிந்துலபோவதில்த  என்றும் வசோல்லியிருக்கிறது.  

 

ஒருநோள் லதவன் தற்லபோலதய வோைத்லதயும் பூமிலயயும் 

மோற்றுவோர். 

 

அந்த தற்லபோலதய உ கம் நமக்குத் கதரிந்தபடி உள்ைது, 

அலைத்து விண்மீன் கூட்டம், நட்சத்திரங்கள், சந்திரன்கள், 

கிரகங்கள் மற்றும் ப . அதுதோன் தற்லபோலதய பரல ோகம். 

 

கீலை தற்லபோலதய பூமி உள்ைது. 

 

நமது விரிவலடந்துவரும் உ கத்தின் லகோைத்லதச் சுற்றிலும் 

எல்ல யற்  லதவனின் எல்ல யற்  வோசஸ்த ம் உள்ைது, 

லதவலை லபோ லவ அவற்றிற்கும் எல்ல யில்ல . ஒருநோள், 

லதவன் முழு உ கத்லதயும் உண்லமயில் மூழ்கடித்து இறுதி 

பரல ோகமோக மோற் ப் லபோகி ோர்.   

 

அதைோல்தோன் இது புதிய வோைம் மற்றும் புதிய பூமி என்று 

அலைக்கப்படுகி து. 
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இப்லபோது, நமக்கு பலைய பூமியும் பலைய வோைமும் 

உள்ைை. அலவ போவத்தோல் கதோடப்பட்டுள்ைது. அலவ 

வீழ்ச்சியோல் சிலதக்கப்பட்டுள்ைது. 

 

உண்லமயில், பூமி என்பது சோத்தோனின் ஆதிக்கத்தின் கீழ் 

உள்ைது. விழுந்த மனிதர்கைோல் பூமி நில ந்துள்ைது. விழுந்த 

பிசோசுகளின் இடம் உள்ைது. மூன் ோவது பரல ோகம் மட்டுலம 

அைகிய பரிசுத்தமோை குல போடற் து ஆக உள்ைது.  

 

ஆைோல் புது ஸ்ரிஷ்டிப்பில், ஒரு புதிய வோைமும் புதிய 

பூமியும் இருக்கும். 

 

மூன் ோவது வோைம் முதல் மற்றும் இரண்டோவது 

வோைத்லதயும் பூமிலயயும் இறுதி நித்திய நில க்கு 

உட்படுத்தும், பூமியிலிருந்து முடிவிலி வலர அலைத்தும் 

வோைமண்ட மும் பரல ோகமோக இருக்கும்.   

 

நரகம் என்று ஒரு சிறிய இடம் எங்லகோ ஓர் இடத்தி  

இருக்கும். ஆைோல் அது தவிர, எல் ோலம புதிய வோைங்களும் 

புதிய பூமியும் எைப்படும் இறுதி நில யில் கசல்லும். 

 

நித்திய பூமி இருக்கும். 

நித்திய உ கம் இருக்கும். 

நித்திய பரல ோகம் இருக்கும். 

 

அவர்கள் அலைவரும் ஒலர மோதிரியோக இருப்போர்கள்.   

 

நமக்குத் கதரிந்த பூமிலயப் லபோ  இல் ோத பூமி இருக்கும், 

நமக்குத் கதரிந்த விண்கவளிலயப் லபோ ல் ோமல் லவறு 

விண்கவளி இருக்கும். 

 

2. Created பதடக்கப்பட்டது. 
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நோம் கவளிப்படுத்துதல் 21 ஐ போர்க்கும் லநரத்தில், 

• பூமியின் வர ோறு முடிந்துவிட்டது. 

• பூமியில் இறுதி கபரும் படுககோல  நில ந்துள்ைது. 

• அர்மககலதோன் லபோர் முடிந்தது. 

• சோத்தோன் சில பிடிக்கப்பட்டு நரகத்திற்கு 

அனுப்பப்படுகி ோன். 

• இலயசு கிறிஸ்துவின் 1,000 வருட அரசோட்சி  

முடிந்துவிட்டை எை கோண்கில ோம்.   

 

நரகத்லதத் தவிர முழு பிரபஞ்சமும் கலரந்து, லதவன் ஒரு 

புதிய வோைத்லதயும் புதிய பூமிலயயும் உருவோக்குவோர், அது 

மிகவும் அற்புதமோைது.. 

 

2 லபதுரு 3:13, அவருதடய வோக்குத்ைத்ைத்தின்படிலய நீதி 

வோசமோயிருக்கும் புதிய வோனங்களும் புதிய பூமியும் 

உண்டோகுவமன்று கோத்திருக்கிலறோம்.  

 

[சங்கீைம் 102; ஏசோயோ 65-66] நோம் புதிய வோைங்கலையும் புதிய 

பூமிலயயும் லநோக்கி உள்லைோம், அதில் நீதிலய வோழ்கி து. 

 

சோத்தோன் விழுந்ததிலிருந்து, பூமியும் முதல் இரண்டு 

வோைங்களும் லதவனின் சோபத்தின் கீழ் உள்ைது .  

 

ஆதியோகமம்  3:17,
 
பின்பு அவர் ஆைோதம லநோக்கி: நீ உன் 

மதனவியின் வோர்த்தைக்குச் வசவிவகோடுத்து, புசிக்க 

லவண்டோம் என்று நோன் உனக்கு வி க்கின விருட்சத்தின் 

கனிதயப் புசித்ைபடியினோல , பூமி உன் நிமித்ைம் 

சபிக்கப்பட்டிருக்கும்; நீ உயிலரோடிருக்கும் நோவளல் ோம் 

வருத்ைத்லைோலட அதின் ப தனப் புசிப்போய்.  
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லயோபு  15:15, இலைோ, ைம்முதடய பரிசுத்ைவோன்கதளயும் அவர் 

நம்புகிறதில்த ; வோனங்களும் அவர் போர்தவக்குச் 

சுத்ைமோனதவகள் அல் .  

 

ஏசோயோ  24:5, லைசம் ைன் குடிகளின் மூ மோய் தீட்டுப்பட்டது; 

அவர்கள் நியோயப்பிரமோணங்கதள மீறி, கட்டதளதய 

மோறுபோடோக்கி, நித்திய உடன்படிக்தகதய முறித்ைோர்கள். 

 

நோம் ஒரு மோசுபட்ட உ கில் வோழ்கில ோம், ஆைோல் லதவன் 

அலத ரீலமக் கசய்யப் லபோகி ோர். 

எல் ோ கோ த்திலும் லதவபக்தியற் வர்கள் நரகத்திற்குள் 

தள்ைப்படுகி ோர்கள்.  

 

Revelation 20:14, அப்வபோழுது மரணமும் போைோளமும் 

அக்கினிக்கடலில  ைள்ளப்பட்டன. இது இரண்டோம் மரணம். 

 

இது இரண்டோவது மரணம், அக்கினி கடல். ஜீவோ புத்தகத்தில் 

யோருலடய கபயர்  எழுதப்படவில்ல லயோ  , அவர் அக்கினி 

கடலில்  வீசப்பட்டோர். 

 

சோத்தோலையும், அலநக லதவபக்தியற் வர்கலையும் நரகம் 

என்று அலைக்கப்படும் இந்த இடத்திற்கு அனுப்புவது, புதிய 

வோைத்லதயும் புதிய பூமிலயயும் உருவோக்குவலதத் தவிர 

லவறு எதுவும் இல்ல . 

 

போவத்தின் மீதோை தீர்ப்பு இறுதியோைது, நித்திய நில க்கு 

வருவலத நோம் அறிலவோம். 

 

கிறிஸ்துவின் ஆயிர வருட அரசோட்சி  முடிந்து அது நடக்கும்! 
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அநீதியோைவர்கலையும் சோத்தோலையும் நித்திய நரகத்திற்கு 

லதவன் அனுப்பி தண்டித்ததோல் கவள்லை சிங்கோசைம் அதன் 

லநோக்கத்லத நில லவற்றியுள்ைது. 

 

அப்லபோது உ கம் முழுவதும், நரகத்லதத் தவிர, 

எங்கிருந்தோலும், புதிய வோைத்திலும் புதிய பூமியிலும் 

ஒன்றும் இல் ோதபடி கலரக்கப்படுகி து. 

 

லதவன் , நோம் போர்த்தலதப் லபோ , ஒரு புதிய வோைத்லதயும் 

புதிய பூமிலயயும் உருவோக்குவோர், அது மிகவும் 

அற்புதமோைது, பலையலத யோரும் நிலைவில் ககோள்ை 

மோட்டோர்கள். ஆதியின் அலைத்து நிலைவுகளும் 

மல ந்துவிடும். 

 

3. Illustrated விளக்கப்பட்டுள்ளது: 

 

இப்லபோது, லதவன் இதற்கு ஒரு எடுத்துக்கோட்டு ககோடுத்தோர். 

 

புதிய வோைத்லதயும், அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை புதிய 

பூமிலயயும் போர்ப்பதற்கு முன்  

 

Revelation 21:1, பின்பு, நோன் புதிய வோனத்தையும் புதிய 

பூமிதயயும் கண்லடன்; முந்தின வோனமும் முந்தின பூமியும் 

ஒழிந்துலபோயின; சமுத்திரமும் இல் ோமற்லபோயிற்று. 

 

லபதுரு  நோம் கதரிந்து ககோள்ை லவண்டும் என் ோர். 

 

2 லபதுரு 3:3-4, முை ோவது நீங்கள் அறியலவண்டியது 

என்னவவனில்: கதடசிநோட்களில் பரியோசக்கோரர் வந்து, 

ைங்கள் சுயஇச்தசகளின்படிலய நடந்து, 4. அவர் வருவோர் 

என்று வசோல்லுகிற வோக்குத்ைத்ைம் எங்லக? பிைோக்கள் 
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நித்திதரயதடந்ைபின்பு சக மும் சிருஷ்டிப்பின் லைோற்றமுைல் 

இருந்ைவிைமோயிருக்கிறலை என்று வசோல்லுவோர்கள்.  

 

பூமியில் ஒருலபோதும் தீர்ப்பு வைங்கப்படவில்த , இப்லபோது 

ஏன் ஒன்று இருக்கும் என்று நம்புகிலறோம்? 

லைவன் ஏைோவது வசய்யப் லபோகிறோர் என்று நோம் ஏன் நம்ப 

லவண்டும்?   

 

அவர் இதுவலர எதுவும் கசய்யவில்ல . 

 

பூமியில் ஒருலபோதும் ஒரு லபரழிவு தீர்ப்பு இல்ல  அதற்கு 

மனிதர்கள் தோன்  கோரணம், எைலவ அவர்கள் இப்லபோது ஏன் 

ஒன்ல  எதிர்போர்க்க லவண்டும் - இது தர்க்கரீதியோைது, "நோன் 

எப்லபோதும் மரிக்க  மோட்லடன், ஏகைன் ோல் நோன் இன்னும் 

இ க்கவில்ல " என்கி ோன்." 

 

2 லபதுரு 3:5-6, பூர்வகோ த்தில் லைவனுதடய 

வோர்த்தையினோல  வோனங்களும், ஜ த்தினின்று லைோன்றி 

ஜ த்தினோல  நித வகோண்டிருக்கிற பூமியும் 

உண்டோயினவவன்பதையும், 6. அப்வபோழுது இருந்ை உ கம் 

ஜ ப்பிரளயத்தினோல  அழிந்ைவைன்பதையும் மனைோர 

அறியோமலிருக்கிறோர்கள்.  

 

ஆதியோகமத்தின் ஆ ோவது அதிகோரத்தில் பதிவுகசய்யப்பட்ட 

கவள்ைத்திற்கு முன்ைர், பூமிலய மூடிய ஒரு மூடு திலர 

இருந்தது, வோைம் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் ககோண்டு 

இருந்தது. ஒரு பட ம் இருந்தது. மலை இல்ல . பட ம் 

இப்லபோது பூமிக்குள் ஊடுருவி வரும் தீவிர பு  ஊதோ 

கதிர்கலை வடிகட்டியது. மக்கள் நீண்ட கோ ம் வோழ்ந்தைர். 

வி ங்குகள் நீண்ட கோ ம் வோழ்ந்தை.   
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அவர்கள் கதோள்ைோயிரம் ஆண்டு வலர வோழ்ந்தைர், 

ஏகைன் ோல் பூமிலயச் சுற்றியுள்ை பட ம் பு  ஊதோ 

கதிர்கலை உள்லை விடவில்ல . இன்று நோம் 

புரிந்துககோள்ைக்கூடிய எலதயும் லபோ ல் ோமல் பூமி 

தோவரங்கைோல் கசழித்தது. 

 

ஆைோல் லதவன், போவத்தின் கோரணமோக, பலைய 

வோைங்கலை உலடத்து, பலைய பூமிலய உலடத்தோர். நீர் 

வோைத்திலிருந்து கவளிலய வந்து, ஆைத்திலிருந்து கவடித்து, 

மனித இைம் அலைத்லதயும் மூழ்கடித்தது.   

 

வோைங்கலையும் பூமிலயயும் புதுப்பிப்பதன் மூ ம் லதவன் 

எவ்வோறு தீர்ப்லபக் ககோண்டு வர முடியும்.   

2 லபதுரு 3:6-7, அப்வபோழுது இருந்ை உ கம் 

ஜ ப்பிரளயத்தினோல  அழிந்ைவைன்பதையும் மனைோர 

அறியோமலிருக்கிறோர்கள். 7. இப்வபோழுது இருக்கிற 

வோனங்களும் பூமியும் அந்ை வோர்த்தையினோல லய 

அக்கினிக்கு இதரயோக தவக்கப்பட்டு, லைவபக்தியில் ோை 

வர்கள் நியோயந்தீர்க்கப்பட்டு அழிந்துலபோகும் நோள்வதரக்கும் 

கோக்கப்பட்டிருக்கிறது.  

 

2 லபதுரு 3:10, கர்த்ைருதடய நோள் இரவில  திருடன் 

வருகிறவிைமோய் வரும்; அப்வபோழுது வோனங்கள் மடமட 

என்று அகன்றுலபோம், பூைங்கள் வவந்து உருகிப்லபோம், பூமியும் 

அதிலுள்ள கிரிதயகளும் எரிந்து அழிந்துலபோம்.  

 

அத்தலகய அழிவு ஏற்படக்கூடும் என்பலத அணு அறிவியல் 

நமக்கு நிரூபித்துள்ைது. அணுலவப் பிரிப்பதன் மூ ம் 

மனிதன் நம்பமுடியோத அழிவுக்கோை தி லைக் 

கட்டவிழ்த்துவிட்டோன். அணு கவடிப்புகளின் சங்கிலி 

எதிர்விலை இந்த பூமிலய உண்லமயில் சிலதக்கக்கூடும். 
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பூமி, நோம் ஒரு ஃபயர்போலின் fireball லமல் 

அமர்ந்திருக்கில ோம். பூமிலயச் சுற்றியுள்ை 25,000 லமல் 

சுற் ைவு, 8,000 லமல் விட்டம் கபரும்போலும் உருகிய சுடர்.  

அணுவுக்கு கவளிப்பு த்லதயும் பிரபஞ்சத்லதயும் அழிக்கும் 

தி ன் உள்ைது, கட்டவிழ்த்துவிட்டோல் உள்லை இருக்கும் 

கநருப்பு நிச்சயமோக பூமிலய அழித்து நரகத்தில் லசரக்கூடும். 

 

லதவன் ஒரு முல  வோைத்லத உலடத்து தண்ணீலர ககோட்டி, 

பின்ைர் பூமியிலிருந்து தண்ணீலர லமல  ககோண்டு 

வந்தலதப் லபோ லவ, அவர் கநருப்லபக் கீலை ககோண்டு 

வந்து தீலயயும் லபோட முடியும். 

 

பூமியின் உள்லை கநருப்பு ககோதிக்கும் திரவ அக்கினி கடல் 

உள்ைது. அது பூமியின் லமல ோட்டத்திற்கு மிக அருகில் 

வரும்லபோது, பூமியின் லமல ோடு மிகவும் கமல்லியதோக 

இருக்கும்லபோது, அது லமற்பரப்பு வழியோக கவடிக்கும், 

அழுத்தத்தோல் லமல ோட்டத்தின் ஒரு பகுதிலய வீசுகி து. 

 

அலத எரிமல  என்று அலைக்கில ோம். பூமி ஒரு கபரிய 

ஃபயர்போம்ப் firebomb, நீங்கள் எந்த வழியில் போர்த்தோலும். 

லதவன் அந்த கநருப்பு சக்திலய உள்லையும் கவளிலயயும் 

அணுசக்தி மூ ம் கட்டவிழ்த்து பிரபஞ்சம் முழுவலதயும் 

அழிப்போர்.   

 

லதவன் ஒரு புதிய வோைத்லதயும் புதிய பூமிலயயும் 

உருவோக்குவோர். 

 

4. Described விவரிக்கப்பட்டது: 

 

Revelation 21:1, பின்பு, நோன் புதிய வோனத்தையும் புதிய 

பூமிதயயும் கண்லடன்; முந்தின வோனமும் முந்தின பூமியும் 

ஒழிந்துலபோயின; சமுத்திரமும் இல் ோமற்லபோயிற்று.  
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The Greek word ‘kainos’ translated "new" stresses that the earth God will 

create will not just be new as opposed to old, but also that it will be 

different.  

 

பவுல் அலத கிலரக்க வோர்த்லதலயப் பயன்படுத்துகி ோர். 

2 வகோரிந்தியர்    5:17, இப்படியிருக்க, ஒருவன் 

கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்ைோல் புதுச்சிருஷ்டியோயிருக்கிறோன்; 

பதையதவகள் ஒழிந்துலபோயின, எல் ோம் புதிைோயின.  

 

தரம் மோறிவிட்டது. 

 

புதிய வோைங்களும் பூமியும், கிறிஸ்துவில் நம்முலடய புதிய 

சரீரத்லத  லபோ லவ, மகிலமப்படுத்தப்படும், போவத்தின் 

சோபத்திலிருந்து விடுபட்டு, நித்தியமோக இருக்கும். 

 

புதிய வோைம் எப்படி இருக்கும் என்பலத நோம் விவரிக்க 

முடியோது, ஆைோல் இனி லசோதலைகள், இடி, அல் து 

பிசோசுகள் இருக்கோது என்பலத நோம் அறிலவோம். 

 

இன்று நம் பூமியில் அைகுக்கோை இடங்கள் உள்ைை, புல், 

பூக்கள், பயிர்கள் மற்றும் நிைல் தரும் மரங்கைோல் 

தலரவிரிப்புகள், பனி மூடிய மல கைோல் பரவியுள்ைை, 

மற்றும் நீலரோலடகளும்  போய்கின் ை.  

 

ஆயினும்கூட, இது லநோய், மரணம், மோசுபோடு மற்றும் கதய்வ 

தன்லம இல் ோமல்  துயரங்கைோல் சிலதந்துள்ைது. 

 

நமது தற்லபோலதய வோைம் கநருப்பு மூ ம் அழிக்கப்படும், 

லமலும் அதன் உறுப்புகள் அதிக கவப்பத்துடன் எல் ோம் 

உருகி லபோகும். 
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2 லபதுரு 3:12, லைவனுதடய நோள் சீக்கிரமோய் வரும்படிக்கு 

மிகுந்ை ஆவல ோலட கோத்திருங்கள்; அந்ை நோளில் வோனங்கள் 

வவந்து அழிந்து, பூைங்கள் எரிந்து உருகிப்லபோம்.  

 

லதவன் புதிய வோைங்கலையும் புதிய பூமிலயயும் 

உருவோக்குவோர், அதில் நீதியும் வோழ்கி து. 

 

2 லபதுரு 3:13, அவருதடய வோக்குத்ைத்ைத்தின்படிலய நீதி 

வோசமோயிருக்கும் புதிய வோனங்களும் புதிய பூமியும் 

உண்டோகுவமன்று கோத்திருக்கிலறோம்.  

 

அப்லபோதுதோன் உ கம்  போவத்தின் சோபத்தின் கீழ் 

கஷ்டப்படுவலத நிறுத்தும். 

 

ஒவ்கவோரு விசுவோசியும் அந்த புதிய பூமியில் வோழ்வோர்கள்.  

 

மத்லையு  5:5, சோந்ைகுணமுள்ளவர்கள் போக்கியவோன்கள்; 

அவர்கள் பூமிதயச் சுைந்ைரித்துக்வகோள்ளுவோர்கள்.  

 

லதவனுலடய சித்தம் பரல ோகத்தில் கசய்யப்படுவலத 

லபோ லவ பூமியிலும் கசய்யப்பட லவண்டும் என்று 

அப்லபோது கஜபிப்பது லதலவயற் து, ஏகைனில் அவர் 

பூமியில் ஆட்சி கசய்வோர். 

 

Revelation 21:1, சமுத்திரமும் இல் ோமற்லபோயிற்று.  

 

இது ஒரு புதிரோை கூற்று, இது பல்லவறு வழிகளில் 

விைக்கப்பட ோம்.  

 

o சி  லவத அறிஞர்கள் லதசிய எல்ல கள் இருக்கோது 
என்று அர்த்தம் என்று நிலைக்கி ோர்கள். 
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o மற் வர்கள் கடல் முன்லைோர்களுக்கு பயத்லத 

குறிக்கி து என்று சுட்டிக்கோட்டுகின் ைர், எைலவ 

கடல் இல் ோதது என்பது பயம் இல் ோதலத 

குறிக்கி து என்று அவர்கள் நம்புகி ோர்கள். 

 

இரண்டும் உண்லம! 

 

புதிய வோைத்திலும் பூமியிலும் எதுவும் நம்லமப் 

பயன்படுத்தோது, மற் வர்களிடமிருந்து எதுவும் நம்லமப் 

பிரிக்கோது.  

 

Revelation 22:1-2, பின்பு, நோன் புதிய வோனத்தையும் புதிய 

பூமிதயயும் கண்லடன்; முந்தின வோனமும் முந்தின பூமியும் 

ஒழிந்துலபோயின; சமுத்திரமும் இல் ோமற்லபோயிற்று. 2. 

லயோவோனோகிய நோன், புதிய எருசல மோகிய பரிசுத்ை நகரத்தை 

லைவனிடத்தினின்று பரல ோகத்தைவிட்டு இறங்கிவரக் 

கண்லடன்; அது ைன் புருஷனுக்கோக அ ங்கரிக்கப்பட்ட 

மணவோட்டிதயப்லபோ  ஆயத்ைமோக்கப்பட்டிருந்ைது. 

 

லதவனின் சிம்மோசைத்திலிருந்து கவளிலய வந்து 

பரல ோகத்தின் பிரதோை வீதியில் போர்த்தோல் ஒரு கதளிவோை 

நதி உள்ைது. இனி எல்ல கள், பிரிப்பு அல் து இரகசியம் , 

கடல் சீற் ங்கள்  இருக்கோது. 
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The New Jerusalem புதிய எருசல ம் 

 

1. ையோர் படுைல்: 

 

Revelation 21:2, லயோவோனோகிய நோன், புதிய எருசல மோகிய 

பரிசுத்ை நகரத்தை லைவனிடத்தினின்று பரல ோகத்தைவிட்டு 

இறங்கிவரக்கண்லடன்; அது ைன் புருஷனுக்கோக அ ங்கரிக் 

கப்பட்ட மணவோட்டிதயப்லபோ  ஆயத்ைமோக்கப்பட்டிருந்ைது.  

 

"Made ready" seems to imply that the new Jerusalem had already been 

completed.  

 

This verse doesn't say that he saw it being created but "coming down out 

of heaven from God." 

 

லதவன்  மூன் ோவது வோைத்தில் வசிப்பதோல், இறுதியில் இந்த 

நகரத்லத கலடசி மோநி த்தின் தல நகரோக மோற்  அவர் 

தயோரோகிவிட்டோர் என்று நோம் முடிவு கசய்ய ோம். 

 

புதிய வோைமும் பூமியும் உருவோகி முடிந்ததும், புதிய 

எருசல ம் மூன் ோவது வோைத்திலிருந்து கவளிலய வரும், 

அது ஏற்கைலவ முடிந்துவிட்டது. 

 

கிறிஸ்து தம்முலடய சீஷர்களிடம் "அவர்களுக்கு ஒரு 

இடத்லத ஆயத்தம் பண்ண " லபோவதோகக் கூறிைோர். 

 

லயோவோன்  14:3, நோன் லபோய் உங்களுக்கோக ஸ்ை த்தை 

ஆயத்ைம்பண்ணினபின்பு, நோன் இருக்கிற இடத்தில  

நீங்களும் இருக்கும்படி, நோன் மறுபடியும் வந்து உங்கதள 

என்னிடத்தில் லசர்த்துக்வகோள்ளுலவன்.  
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அந்த நம்பமுடியோத நகரத்லத இலயசு குறிப்பிட்டிருக்க ோம். 

 

2. Identification அதடயோளம் 

 

a) The capital of Heaven பரல ோகத்தின் ைத  நகரம். 

 

இப்லபோது, மூன்று எருசல ம் இருக்கின் ை:  

 

1. வர ோற்று எருசல ம் 

2.  ஆயிர வருட ஆட்சி கோ  எருசல ம், மற்றும் 

3.  நித்திய எருசல ம். 

 

இது பரல ோகத்தின் தல நகரம். 

இது பரல ோகம் அல் , ஆைோல் அது பரல ோகத்தின் 

தல நகரம். 

 

இது நகரத்லத உருவோக்குபவரும், உருவோக்கியவருமோக 

இருப்பவர் லதவன் தோன் . ஆபிரகோம் உண்லமயில லய ஏங்கி 

போர்த்த நகரம் இது.   

 

எபிலரயர்  11:9-10, விசுவோசத்தினோல  அவன் வோக்குத்ைத்ைம் 

பண்ணப்பட்ட லைசத்தில  பரலைசிதயப்லபோ ச் சஞ்சரித்து, 

அந்ை வோக்குத்ைத்ைத்திற்கு உடன் சுைந்ைரரோகிய ஈசோக்லகோடும் 

யோக்லகோலபோடும் கூடோரங்களில  குடியிருந்ைோன்; 10. 

ஏவனனில், லைவன் ைோலம கட்டி உண்டோக்கின 

அஸ்திபோரங்களுள்ள நகரத்துக்கு அவன் கோத்திருந்ைோன்.  

 

எபிலரயர்  12:22-24, நீங்கலளோ சீலயோன் மத யினிடத்திற்கும், 

ஜீவனுள்ள லைவனுதடய நகரமோகிய பரம எருசல மினிடத் 

திற்கும், ஆயிரம் பதினோயிரமோன லைவதூைர்களினிடத்திற்கும், 

23. பரல ோகத்தில் லபவரழுதியிருக்கிற முைற்லபறோன 



17 
 

வர்களின் சர்வசங்கமோகிய சதபயினிடத்திற்கும், யோவருக்கும் 

நியோயோதிபதியோகிய லைவனிடத்திற்கும், பூரணரோக்கப்பட்ட 

நீதிமோன்களுதடய ஆவிகளினிடத்திற்கும், 24. புது 

உடன்படிக்தகயின் மத்தியஸ்ைரோகிய இலயசுவினிடத்திற்கும், 

ஆலபலினுதடய இரத்ைம் லபசினதைப்போர்க்கிலும் 

நன்தமயோனதவகதளப் லபசுகிற இரத்ைமோகிய 

வைளிக்கப்படும் இரத்ைத்தினிடத்திற்கும் வந்துலசர்ந்தீர்கள்.   

 

எல் ோ பரிசுத்தர்களும் வசிக்கும் இடம் இது.  

 

b) கிறிஸ்துவின்  மணவோட்டி வசிக்கும் இடம். 

 

The New Jerusalem is described "as a bride adorned for her husband" 

அைலக கவளிப்படுத்த ஒரு சி ந்த வழி, மணமகளின் 

அைகுடன் எலதயோவது ஒப்பிடுவது. கிறிஸ்துவின் மணமகள் 

என்  சலப அங்லக குடியிருக்கும் என்பலத அத்தலகய பதவி 

நமக்கு நிலைவூட்டுகி து.  

 

Revelation 19:9, பின்னும், அவன் என்தன லநோக்கி: 

ஆட்டுக்குட்டியோனவரின் கலியோண விருந்துக்கு 

அதைக்கப்பட்டவர்கள் போக்கியவோன்கள் என்வறழுது 

என்றோன். லமலும், இதவகள் லைவனுதடய சத்தியமோன 

வசனங்கள் என்று என்னுடலன வசோன்னோன்.  

 

கர்த்தருலடய சந்நிதியில் பரிசுத்தர்கள் ஒன்றுகூடும்லபோது, 

அவர்கள் ஒரு திருமண விருந்தில் க ந்துககோள்வோர்கள்.  

 

Revelation 21:9- 10, பின்பு, கதடசியோன ஏழு வோதைகளோல் 

நிதறந்ை ஏழு க சங்கதளயுதடய அந்ை ஏழு தூைரில் ஒருவன் 

என்னிடத்தில் வந்து: நீ இங்லக வோ, ஆட்டுக் 

குட்டியோனவருதடய மதனவியோகிய மணவோட்டிதய 

உனக்குக் கோண்பிக்கிலறன் என்று வசோல்லி, 10. வபரிதும் 
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உயரமுமோன ஒரு பர்வைத்தின்லமல் என்தன ஆவியில் 

வகோண்டுலபோய், லைவனுதடய மகிதமதய அதடந்ை 

எருசல மோகிய பரிசுத்ை நகரம் பரல ோகத்தைவிட்டு 

லைவனிடத்திலிருந்து இறங்கிவருகிறதை எனக்குக் 

கோண்பித்ைோன். 

 

புதிய கஜருசல ம் சலப என்  மணமகளின் நகரமோக 

தனித்துவமோக அலடயோைம் கோணப்பட்டோலும், எல் ோ 

கோ த்திலும் வோழ்ந்த பரிசுத்தர்கள் இருப்போர்கள் என்று நோன் 

நம்புகில ன். 

 

o பலைய ஏற்போட்டு பரிசுத்தர்கள், 

o சலப, மற்றும் 

o உபத்திரவ கோ  பரிசுத்தர்கள்.  

 

ஆனோல் அது உண்தமயோக இருந்ைோல், அது ஏன் மணமகளின் 

நகரமோக ைனித்துவமோக அதடயோளம் கோணப்பட்டது?  

 

உபத்திரவத்திற்குள் கசன்  சலபலய  

ஆறுதல்படுத்துவதற்கோக கவளிப்படுத்துதல் புத்தகம் 

எழுதப்பட்டது. முதல் நூற் ோண்டில் உபத்திரவத்திற்குள் 

கசன்  கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுக்குச் கசோந்தமோை ஒரு 

நகரத்லதப் பற்றி படித்தோர்கள், அவர்களுக்கு ஆறுதலும் 

நம்பிக்லகயும் அளிக்கப்பட்டது. 

 

3. Description விளக்கம். 

 

Revelation 21:9-10, பின்பு, கதடசியோன ஏழு வோதைகளோல் 

நிதறந்ை ஏழு க சங்கதளயுதடய அந்ை ஏழு தூைரில் ஒருவன் 

என்னிடத்தில் வந்து: நீ இங்லக வோ, 

ஆட்டுக்குட்டியோனவருதடய மதனவியோகிய மணவோட்டிதய 
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உனக்குக் கோண்பிக்கிலறன் என்று வசோல்லி, 10. வபரிதும் 

உயரமுமோன ஒரு பர்வைத்தின்லமல் என்தன ஆவியில் 

வகோண்டுலபோய், லைவனுதடய மகிதமதய அதடந்ை 

எருசல மோகிய பரிசுத்ை நகரம் பரல ோகத்தைவிட்டு 

லைவனிடத்திலிருந்து இறங்கிவருகிறதை எனக்குக் 

கோண்பித்ைோன். 

 

ஒரு லதவதூதர் புதிய பூமியில் உள்ை ஒரு மல க்கு ஒரு 

தரிசைத்தில் லயோவோலை அலைத்துச் கசன் ோர், அதில் 

இருந்து லதவனின் தல சி ந்த பலடப்போை எல்ல யற்  

வோைத்தின் தல நகரோை எருசல ம் லதவனிடமிருந்து 

வோைத்திலிருந்து இ ங்குவலதக் கோண முடிந்தது. 

 

a) The glory of the city நகரத்தின் மகிதம. 

 

John described the city as having the "glory of God" 

 

Revelation 21:11, அதின் பிரகோசம் மிகவும் வித யுயர்ந்ை 

இரத்தினக்கல்த ப்லபோ வும், பளிங்கிவனோளியுள்ள வச்சிரக் 

கல்த ப்லபோ வும் இருந்ைது.  

 

நித்திய பரல ோகத்தின் சோரோம்சம் என்ைகவன் ோல், 

லதவனின் மகிலம அதில் கவளிப்படுகி து.  

 

ஏசோயோ  60:19, இனிச் சூரியன் உனக்குப் பகலில  

வவளிச்சமோயிரோமலும், சந்திரன் ைன் வவளிச்சத்ைோல் உனக்குப் 

பிரகோசியோமலும், கர்த்ைர் உனக்கு நித்திய வவளிச்சமும், உன் 

லைவலன உனக்கு மகிதமயுமோயிருப்போர். 

 

Revelation 21:23, நகரத்திற்கு வவளிச்சங்வகோடுக்கச் சூரியனும் 

சந்திரனும் அைற்கு லவண்டுவதில்த ; லைவனுதடய 
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மகிதமலய அதைப் பிரகோசிப்பித்ைது, ஆட்டுக்குட்டியோனவலர 

அைற்கு விளக்கு.  

 

லதவலை எல்ல யற்  பரல ோகத்லத , குறிப்போக புதிய 

எருசல ம் என்று அலைக்கப்படும் இடத்திற்கு கவளிச்சமோக 

இருப்போர். 

 

Revelation 21:11, அலத விவரிக்க லயோவோன் முற்பட்டோர்: 

"இரத்தினக்கல்த ப்லபோ வும், பளிங்கிவனோளியுள்ள 

வச்சிரக் கல்த ப்லபோ வும் இருந்ைது." 

 

கதோடர்பு ககோள்ை முயற்சித்தலத சித்தரிக்கும் ஒரு சோதோரண 

வழி: 

 

நித்திய நகரம் வோைத்திலிருந்து இ ங்குவலதக் கண்டோர், அது 

ஒரு பிரகோசமோை, படிக, லவர லபோன்  கல் லதவனின் 

இயல்பின் மகிலமயுடன் ஒளிர்கி து. லதவனின் மகிலமயின் 

வீசும் ஒளி எல்ல யற்  உ கத்லத மூச்சுத் திணறும் அைகில் 

மூழ்கடிக்கும். 

 

b) The design of the city நகரத்தின் வடிவதமப்பு. 

 

Revelation 21:12--22:5 லயோவோன் விவரிக்க முடியோதலத 

விவரிக்க முயற்சிக்கி ோர். 

 

i)  Walls சுவர்கள். 

 

Revelation 21:12, அைற்குப் வபரிதும் உயரமுமோன மதிலும், 

கிைக்லக மூன்று வோசல்கள், வடக்லக மூன்று வோசல்கள், 

வைற்லக மூன்று வோசல்கள், லமற்லக மூன்று வோசல்கள் ஆகப் 

பன்னிரண்டு வோசல்களும் இருந்ைன.   
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சுவர் அலநகமோக போதுகோப்பு மற்றும் பத்திரத்லத குறிக்கி து. 

பண்லடய கோ ங்களில் நகரங்கள் போதுகோப்போகவும் 

பத்திரமோகவும் இருக்கும். 

 

Revelation 22:14-15, நகரத்தின் மதிலுக்குப் பன்னிரண்டு 

அஸ்திபோரக் கற்களிருந்ைன; அதவகள்லமல் ஆட்டுக் 

குட்டியோனவருதடய பன்னிரண்டு அப்லபோஸ்ை ரின் 

பன்னிரண்டு நோமங்களும் பதிந்திருந்ைன. 15. என்னுடலன 

லபசினவன், நகரத்தையும் அதின் வோசல்கதளயும் அதின் 

மதித யும் அளக்கிறைற்கு ஒரு வபோற்லகோத ப் 

பிடித்திருந்ைோன். 

 

எைலவ, சுவர்கள் மற்றும் வோயில்கள், சி ருக்கு நுலைய ோம், 

மற் வர்கள் முடியோது என்று சோட்சியமளிக்கின் ை.  

 

Revelation 21:17, அவன் அதின் மதித  அளந்ைலபோது, அது 

தூைனுதடய அளவோகிய மனுஷ அளவின்படிலய 

நூற்றுநோற்பத்துநோன்கு முைமோயிருந்ைது.  

 

ii) Gates வோசல்கள்: 

Revelation 21:12, அைற்குப் வபரிதும் உயரமுமோன மதிலும், 

கிைக்லக மூன்று வோசல்கள், வடக்லக மூன்று வோசல்கள், 

வைற்லக மூன்று வோசல்கள், லமற்லக மூன்று வோசல்கள் ஆகப் 

பன்னிரண்டு வோசல்களும் இருந்ைன. 

 

மணமகளின் நகரத்தின் வோசல்கள் இஸ்ரலவலின் 

பைங்குடியிைரின் கபயரிடப்பட்டிருப்பதோல், 

இஸ்ரலவலுடைோை லதவனின் நித்திய உடன்படிக்லக 

உ லவ கவளிப்படுத்துகின் ை, இது பலைய ஏற்போட்டு 

பரிசுத்தர்கள் அங்கு வோழ்வோர்கள் என்  முடிவுக்கு நம்லம 

இட்டுச் கசல்கி து. 
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கவளிப்பலடயோக பன்னிரண்டு என்பது சரியோை 

எண்ணிக்லக:  

✓ பன்னிரண்டு வோசல்கள், பன்னிரண்டு தூதர்கள், 

மற்றும் பன்னிரண்டு லகோத்திரங்கள் (வச. 12), 

✓ பன்னிரண்டு அஸ்திபோரங்கள், பன்னிரண்டு 

அப்லபோஸ்த ர்கள் (வச. 14), 

✓ பன்னிரண்டு முத்துக்கள் (வச. 21), மற்றும் 

✓ பன்னிரண்டு வலகயோை கனிகள் (22: 2).  

 

Revelation 21:13, வோசல்களின் அருலக பன்னிரண்டு 

தூைர்களிருந்ைோர்கள்; அந்ை வோசல்களின்லமல் இஸ்ரலவல் 

சந்ைதியோரோகிய பன்னிரண்டு லகோத்திரத்ைோருதடய 

நோமங்களும் எழுைப்பட்டிருந்ைன.  

 

மக்கள் கவளிலய கசல் வும் உள்லை  நகரத்திற்குள் 

நுலைவலத வோசல்கள் குறிக்கி து. அந்த நகரம் நம்லம 

எப்லபோதும் ககோண்டுள்ைது என்று நிலைக்க லவண்டோம். 

பயணிக்க எல்ல யற்  பிரபஞ்சம் நம்மிடம் உள்ைது, நோம் 

அவ்வோறு கசய்யும்லபோது, அந்த வோசல்கள் வழியோக 

உள்லையும் கவளிலயயும் கசல்லவோம். 

 

Revelation 22:14, நகரத்தின் மதிலுக்குப் பன்னிரண்டு 

அஸ்திபோரக் கற்களிருந்ைன; அதவகள்லமல் 

ஆட்டுக்குட்டியோனவருதடய பன்னிரண்டு அப்லபோஸ்ை ரின் 

பன்னிரண்டு நோமங்களும் பதிந்திருந்ைன.  

 

லதவன் தம்முலடய புதிய உடன்படிக்லக மக்களுடன் 

தன்லை அலடயோைம் கோட்டுகி ோர். 

 

இலயசு கிறிஸ்து "ஆட்டுக்குட்டி" என்று குறிப்பிடப்படுகி ோர் 

அவர் தியோகப் கபயரோல் என்க ன்றும் அறியப்படுவோர்! 
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iii) Measurements அளவுகள். 

 

Revelation 21:15-16, என்னுடலன லபசினவன், நகரத்தையும் 

அதின் வோசல்கதளயும் அதின் மதித யும் அளக்கிறைற்கு ஒரு 

வபோற்லகோத ப் பிடித்திருந்ைோன். 16. அந்ை நகரம் 

சதுரமோயிருந்ைது, அதின் அக மும் நீளமும் சமமோயிருந்ைது. 

அவன் அந்ைக் லகோலினோல் நகரத்தை அளந்ைோன்; அது 

பன்னீரோயிரம் ஸ்ைோதி அளவோயிருந்ைது; அதின் நீளமும் 

அக மும் உயரமும் சமமோயிருந்ைது.  

 

1,500 லமல் கைசதுரமோக நகரம் ஒரு சமச்சீர் ககோண்டது. 

கிலரட்டர்  ண்டன் 621 சதுர லமல்கள்.  ண்டன் நகரம் ஒரு 

சதுர லமல் மற்றும் சுமோர் 5,000 மக்கள் கதோலகலயக் 

ககோண்டுள்ைது. அந்த அடிப்பலடயில், புதிய எருசல மில் 

100 பில்லியனுக்கும் அதிகமோை மக்கள் வசிக்க முடியும்! 

 

சோக ோலமோனின் ஆ யம் பரிசுத்த இருபது முை கை சதுரம் 

அைவு ககோண்டது. 

 

1 Kings 6:20, சந்நிதி ஸ்ைோனம் முன்புறமட்டும் இருபது முை 

நீளமும், இருபது முை அக மும், இருபது முை 

உயரமுமோயிருந்ைது; அதைப் பசும்வபோன்ைகட்டோல் மூடினோன்; 

லகதுருமரப் பலிபீடத்தையும் அப்படிலய மூடினோன்.  

 

புதிய எருசல ம் நித்தியத்திற்கோை பரிசுத்தர்களின் 

இடமோகும். 

 

அந்த குறுகிய வழிலயக் கண்டுபிடிக்கும் சி ருக்கு இது 

லபோதுமோைது! 

 

 

iv) Materials கபோருட்கள். 
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Revelation 21:18, அதின் மதில் வச்சிரக்கல் ோல் 

கட்டப்பட்டிருந்ைது; நகரம் வைளிந்ை பளிங்குக்கு ஒப்போன 

சுத்ைப்வபோன்னோயிருந்ைது. 

 

கஜோலிக்கும் கல் நகரத்தின் லமயத்தில் இருந்து பிரகோசிக்கும் 

லதவனின் மகிலம உள்ைது. 

 

நமக்கு நன்கு கதரிந்த தங்கம் நிச்சயமோக கதளிவோக 

இருக்கோது. லயோவோன் போர்த்தது ஒரு பிரகோசமோை கஜோலிக்கும் 

கபோருைோக இருக்க  லவண்டும், அது ஒரு தங்க போணிலய 

ககோண்டிருந்தது, ஆைோல் இன்னும் கதளிவோக இருந்தது. 

கூடுத ோக, நமது மகிலமப்படுத்தப்பட்ட சரீரங்களில் நமது 

உணர்வுகள் வித்தியோசமோக இருக்கும். அவருலடய 

மகிலமப்படுத்தப்பட்ட சரீரத்தில் கிறிஸ்து ஒரு சுவர் வழியோக 

ஊடுருவி நடந்து கசன் ோர். 

 

எலசக்கிலயல் மற்றும் லயோவோன் இருவரும் பரல ோகத்தின் 

கபரும்பகுதி கவளிப்பலடயோைலவ transparent என்று 

விவரிக்கி ோர்கள். லதவனின் மகிலமயின் பிரகோசம் 

ஒவ்கவோரு லவர முகத்தின் மூ மும் அவருலடய 

பிரசன்ைத்தின் அைலக பிரதிபலிக்கி து. 

 

Revelation 21:19-20, நகரத்து மதிலின் அஸ்திபோரங்கள் சக விை 

இரத்தினங்களினோலும் அ ங்கரிக்கப்பட்டிருந்ைன; முை ோம் 

அஸ்திபோரம் வச்சிரக்கல், இரண்டோவது இந்திரநீ ம், 

மூன்றோவது சந்திரகோந்ைம், நோன்கோவது மரகைம், 20. ஐந்ைோவது 

லகோலமைகம், ஆறோவது பதுமரோகம், ஏைோவது சுவர்ணரத்தினம், 

எட்டோவது படிகப்பச்தச, ஒன்பைோவது புஷ்பரோகம், பத்ைோவது 

தவடூரியம், பதிலனோரோவது சுநீரம், பன்னிரண்டோவது சுகந்தி 

இதவகலள. பன்னிரண்டு வோசல்களும்  
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அந்த வண்ண நலககள், கவளிப்பலடயோை கண்ணோடி, 

லவரங்கள் மற்றும் தங்க நி த்துடன் லசர்ந்து நம்பமுடியோத 

மற்றும் விவரிக்க முடியோத அைகின் படத்லத 

உருவோக்குகின் ை. 

 

லதவன் நமக்குள் அைகோை அன்லப நட்டிருக்கி ோர்! 

பரல ோகத்லத மிஞ்சும் அைகு அந்த அன்லப என்க ன்றும் 

பூர்த்தி கசய்யும்!! 

 

Revelation 21:21, பன்னிரண்டு முத்துக்களோயிருந்ைன; 

ஒவ்வவோரு வோசலும் ஒவ்வவோரு முத்ைோயிருந்ைது. நகரத்தின் 

வீதி வைளிவுள்ள பளிங்குலபோ ச் சுத்ைப்வபோன்னோயிருந்ைது.  

 

வோயில்கள் எவ்வைவு கபரியலவ என்று லயோவோன் நமக்கு 

கசோல் வில்ல , ஆைோல் ஒவ்கவோன்றும் ஒரு முத்து லபோல் 

உள்ைது. 

 

4. Distinctions of the city நகரத்தின் லவறுபோடுகள். 

 

i) Temple லைவோ யம். 

 

Revelation 21:22, அதில  லைவோ யத்தை நோன் கோணவில்த ; 

சர்வவல் தமயுள்ள லைவனோகிய கர்த்ைரும் 

ஆட்டுக்குட்டியோனவருலம அைற்கு ஆ யம்.  

 

பரல ோக ஆ யம் லதவனின் பிரசன்ைம். 

 

ii) Light வவளிச்சம். 

 

Revelation 21:23, நகரத்திற்கு வவளிச்சங்வகோடுக்கச் சூரியனும் 

சந்திரனும் அைற்கு லவண்டுவதில்த ; லைவனுதடய 
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மகிதமலய அதைப் பிரகோசிப்பித்ைது, ஆட்டுக்குட்டியோனவலர 

அைற்கு விளக்கு.  

 

லதவன் மற்றும் ஆட்டுக்குட்டியின் பிரசன்ைம் முழு 

நகரத்லதயும் ஒளிரச் கசய்யும்.  

 

ஏசோயோ  24:23, அப்வபோழுது லசதனகளின் கர்த்ைர் சீலயோன் 

மத யிலும் எருசல மிலும் ஆளுதகவசய்வைோல், சந்திரன் 

க ங்கும், சூரியன் நோணமதடயும்; அவருதடய மூப்பர்களுக்கு 

முன்போக மகிதம உண்டோயிருக்கும்.  

 

Revelation 21:24, இரட்சிக்கப்படுகிற ஜனங்கள் அதின் 

வவளிச்சத்தில  நடப்போர்கள். பூமியின் ரோஜோக்கள் ைங்கள் 

மகிதமதயயும் கனத்தையும் அைற்குள்லள 

வகோண்டுவருவோர்கள்  

 

பூமியின் ரோஜோக்கள் கூட பரல ோக மகிலமக்கோக தங்கள் 

மகிலமலயக் லகவிடுவோர்கள் என்று லயோவோன் கசோல்கி ோர். 

எல் ோ லதசங்களும் லதவனின் பிரசன்ைத்தின் கவளிச்சத்தில் 

நடப்போர்கள், எல் ோ மனிதர்களும், தங்கள் நில லயப் 

கபோருட்படுத்தோமல், அவருலடய மகிலமக்கு 

தல வணங்குவோர்கள். 

 

iii) Security போதுகோப்பு. 

 

Revelation 21:25, அங்லக இரோக்கோ ம் இல் ோைபடியோல், அதின் 

வோசல்கள் பகலில் அதடக்கப்படுவலை இல்த .  

 

ஒரு பண்லடய நகரத்தில் ககோள்லையர்கள், திருடர்கள் 

மற்றும் பலடகயடுக்கும் பலடயிைரிடமிருந்து மக்கலைப் 

போதுகோக்க இரவில் கதவுகள் மூடப்பட்டை. எப்லபோதும் 
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தி ந்திருக்கும் வோயில்கள் சரியோை போதுகோப்பு 

ககோண்டிருந்தை.  

 

Revelation 21:26, உ கத்ைோருதடய மகிதமதயயும் கனத்தையும் 

அைற்குள்லள வகோண்டுவருவோர்கள்.  

 

லதவனின் மகிலமக்கு எந்த லபோட்டியோைரும் இல்ல . 

 

iv) Citizens குடிமக்கள். 

 

Revelation 21:27, தீட்டுள்ளதும் அருவருப்தபயும் வபோய்தயயும் 

நடப்பிக்கிறதுமோகிய ஒன்றும் அதில் பிரலவசிப்பதில்த ; 

ஆட்டுக்குட்டியோனவரின் ஜீவபுஸ்ைகத்தில் 

எழுைப்பட்டவர்கள் மோத்திரம் அதில் பிரலவசிப்போர்கள்.  

 

கிறிஸ்துலவ நம்புகி வர்கள் மட்டுலம அந்த சி ந்த 

நகரத்திற்குள் நுலைவோர்கள். 

 

v) Refreshments புத்துணர்ச்சி. 

 

Revelation 22:1-2, பின்பு, பளிங்தகப்லபோல் வைளிவோன 

ஜீவத்ைண்ணீருள்ள சுத்ைமோன நதி லைவனும் 

ஆட்டுக்குட்டியோனவரும் இருக்கிற சிங்கோசனத்திலிருந்து 

புறப்பட்டுவருகிறதை எனக்குக் கோண்பித்ைோன். 2. நகரத்து 

வீதியின் மத்தியிலும், நதியின் இருகதரயிலும், 

பன்னிரண்டுவிைமோன கனிகதளத்ைரும் ஜீவவிருட்சம் 

இருந்ைது, அது மோைந்லைோறும் ைன் கனிதயக் வகோடுக்கும்; 

அந்ை விருட்சத்தின் இத கள் ஜனங்கள் 

ஆலரோக்கியமதடகிறைற்கு ஏதுவோனதவகள்.  
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ஏலதனில் லதோட்டத்திற்கு தண்ணீர் போயும் ஒரு அைகோை நதி 

இருந்தது, புதிய எருசல மில் ஒரு கதளிவோை, பரல ோக நதி 

சிங்கோசைத்திலிருந்து கவளிலயறி நகரின் நடுவில் போய்கி து. 

 

சங்கீைம்  46:4, ஒரு நதியுண்டு, அதின் நீர்க்கோல்கள் 

லைவனுதடய நகரத்தையும், உன்னைமோனவர் வோசம்பண்ணும் 

பரிசுத்ை ஸ்ை த்தையும் சந்லைோஷிப்பிக்கும்.  

 

போ ஸ்தீைம் லபோன்  தரிசு இடத்தில் வசிக்கும் ஒருவருக்கு 

ஒரு நதி என் ோல் என்ை அர்த்தம் என்று கதரியும். இது 

ஆறுதல் மற்றும் ஓய்வு, புத்துணர்ச்சி மற்றும் 

வோழ்வோதோரத்தின் வரலவற்கத்தக்க இடமோக இருந்தது. 

 

ஒரு நதி என்பது போல வை கவப்பத்தோல் வ ண்டு லபோை 

வோய்க்கு குளிர்ந்த நீலரக் ககோடுப்பலத குறிக்கி து. புதிய 

எருசல ம் வில மதிப்பற்  எல் ோவற்றின் உயரமோக 

இருக்கும் - ஒரு நகரம், ஒரு நதி மற்றும் மரங்கள். 

 

கனியுடன் ஒரு மரத்லதக் கண்டுபிடித்த போல வைத்தில் 

வோழ்ந்த ஒருவரின் மகிழ்ச்சிலய கற்பலை கசய்து போருங்கள்! 

பரல ோகத்தில் நோம் இன்பத்திற்கோக சோப்பிடுலவோம், 

உணவுக்கோக அல் . 

 

The Greek word ‘therapeia’, translated "healing" is which we get the 

English word therapeutic. ஜீவ விருட்சத்தின் இல கள் 

வோழ்க்லகயின் கசறிவூட்டல  ஊக்குவிப்பதோகவும் அலவ 

உண்ணும்லபோது  மகிழ்ச்சிக்கோக சோப்பிடுலவோம் என்றும் 

லயோவோன் கூறுகி ோர். 

 

ஜீவ தண்ணீர் குடிப்பது  மகிழ்ச்சிக்கோைது. 

பரல ோகத்தில் எந்த உணவும் லதலவயில்ல , ஆைோல் 

அலைத்தும் அனுபவிக்கப்படும். 
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vi) Fellowship ஐக்கியம். 

 

Revelation 22:3-5, இனி ஒரு சோபமுமிரோது. லைவனும் 

ஆட்டுக்குட்டியோனவரும் இருக்கிற சிங்கோசனம் 

அதிலிருக்கும். 4. அவருதடய ஊழியக்கோரர் அவதரச் 

லசவித்து, அவருதடய சமுகத்தைத் ைரிசிப்போர்கள்; 

அவருதடய நோமம் அவர்களுதடய வநற்றிகளில் இருக்கும். 

5. அங்லக இரோக்கோ மிரோது; விளக்கும் சூரியனுதடய 

வவளிச்சமும் அவர்களுக்கு லவண்டுவதில்த ; லைவனோகிய 

கர்த்ைலர அவர்கள்லமல் பிரகோசிப்போர். அவர்கள் 

சைோகோ ங்களிலும் அரசோளுவோர்கள்.  

 

1 வைசல ோனிக்லகயர் 4:17, பின்பு, உயிலரோடிருக்கும் நோமும் 

கர்த்ைருக்கு எதிர்வகோண்டுலபோக லமகங்கள்லமல், 

அவர்கலளோலடகூட ஆகோயத்தில் எடுத்துக்வகோள்ளப்பட்டு, 

இவ்விைமோய் எப்வபோழுதும் கர்த்ைருடலனகூட இருப்லபோம். 

 

அவருலடய முகத்லதப் போர்ப்பது கநருக்கம், ஒற்றுலம 

மற்றும் ஐக்கியம் ஆகியவற்ல க் குறிக்கி து. அவருலடய 

நோமம் நம் கநற்றியில் லவத்திருப்பது அவருலடய 

உரிலமலயப் பற்றி லபசுகி து. 

 

போவிகள் ஒரு பரிசுத்த லதவனின் முன்னில யில் 

என்க ன்றும் ஐக்கியம் ககோள்வோர்கள். கிறிஸ்தவர்கள் நித்திய 

லதவலைோடு இருப்பது, கிறிஸ்துவுடன் கநருங்கிய ஐக்கியம் 

ககோள்வது, கிறிஸ்துவுடன் ககோண்டு அவர் உடன் வோரிசுகள் 

என்று லபர்ககோள்கில ோம். 

 

அவர்கள் உ கத்லத நியோயந்தீர்ப்போர்கள் என்றும் 

கிறிஸ்துலவோடு ஆட்சி கசய்வோர்கள் என்றும் 

அறிவிக்கி ோர்கள். லதவன் நமக்கு வோக்குறுதி 
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அளிக்கோவிட்டோல் அந்த அறிக்லககள் அலைத்தும் 

அவதூ ோக இருக்கும். 

 

 


