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பரல ோகம்  

04-நோம் பரல ோகத்தில் எப்படி இருப்லபோம்? 

 

விசுவாசிகள் நித்திய பரிபூரணத்தை அனுபவிப்பார்கள் என்று 

வவைம் கற்பிக்கிறது. முழு நபர், ஆவி, ஆத்மா மற்றும் சரீரம். 

  

பூரணப்படுத்ைப்பட்ட மக்களுக்கு பரவ ாகம் ஒரு சரியான 

இடம். 

 

இரட்சிப்பின் வநாக்கம் நம்தம பரிபூரணமாக்குவவையாகும், 

அைனால் நாம் எப்வபாதும் வைவனின் பிரசன்னத்தில் 

வாழ ாம். 

 

புது மனுஷன், 

 

2 ககோரிந்தியர் 5:17, இப்படியிருக்க, ஒருவன் 

கிறிஸ்துவுக்குள்ளிருந்தோல் புதுச்சிருஷ்டியோயிருக்கிறோன்; 

பழையழவகள் ஒழிந்துலபோயின, எல் ோம் புதிதோயின. 

 

Colossians 2:10, லமலும் சக  துழரத்தனங்களுக்கும் 

அதிகோரத்துக்கும் தழ வரோயிருக்கிற அவருக்குள் நீங்கள் 

பரிபூரணமுள்ளவர்களோயிருக்கிறீர்கள். 

 

2 Peter 1:3, தம்முழைய மகிழமயினோலும் கோருணியத்தினோலும் 

நம்ழம அழைத்தவழர அறிகிற அறிவினோல  ஜீவனுக்கும் 

லதவபக்திக்கும் லவண்டிய யோவற்ழறயும், அவருழைய 

திவ்விய வல் ழமயோனது நமக்குத் தந்தருளினதுமன்றி, 
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நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்ைவராக இருந்ைால், வைவனின் ஜீவன் 

உங்கள் ஆத்மாவில் வாழ்கிறது. 

 

நீங்கள் ஒரு புதிய நபர்.  

லரோமர் 6:18, போவத்தினின்று நீங்கள் விடுதழ யோக்கப்பட்டு, 

நீதிக்கு அடிழமகளோனீர்கள். 

 

பாவத்தின் அடிதமகளாக இருப்பைற்கு பதி ாக, நாம் 

நீதியின் அடிதம. 

 

பாவத்தின் கூலி மரணத்தை பபறுவைற்குப் பதி ாக, நித்திய 

ஜீவனுக்கான வைவனின் பரிதசப் பபற்றுள்வளாம். 

 

லரோமர் 6:23, போவத்தின் சம்பளம் மரணம்; லதவனுழைய 

கிருழபவரலமோ 

நம்முழைய கர்த்தரோகிய இலயசுகிறிஸ்துவினோல் உண்ைோன 

நித்தியஜீவன். 

 

The Problem பிரச்சழன. 

 

நமது புதிய உள்ளன மனுஷன்  மாம்சத்தில் 

அடிதமப்படுத்ைப்பட்டுள்ளது.  

 

லரோமர் 7:15-17, எப்படிகயனில், நோன் கசய்கிறது எனக்லக 

சம்மதியில்ழ ; நோன் விரும்புகிறழதச் கசய்யோமல், நோன் 

கவறுக்கிறழதலய கசய்கிலறன். 16. இப்படி நோன் 

விரும்போதழதச் கசய்கிறவனோயிருக்க, நியோயப்பிரமோணம் 

நல் கதன்று ஒத்துக்ககோள்ளுகிலறலன. 17. ஆத ோல் நோன் 

அல் , எனக்குள் வோசமோயிருக்கிற போவலம அப்படிச் 

கசய்கிறது. 
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பவுல் ஒரு மிக முக்கியமான பகாள்தகதய நிறுவிக் 

பகாண்டிருந்ைார். 

 

விசுவாசி ஒரு புதிய சிருஷ்டி மற்றும் ஒரு புதிய 

வாழ்க்தகதயக் பகாண்டிருந்ைாலும், பாவம் இருப்பைால் 

அந்ை புதிய வாழ்க்தக ைன்தன முழுதமயாக பவளிப்படுத்ை 

முடியாது. 

 

லரோமர் 7:18, அகதப்படிகயனில், என்னிைத்தில், அதோவது, என் 

மோம்சத்தில், நன்ழம வோசமோயிருக்கிறதில்ழ கயன்று நோன் 

அறிந்திருக்கிலறன்; நன்ழமகசய்யலவண்டுகமன்கிற 

விருப்பம் என்னிைத்திலிருக்கிறது, நன்ழமகசய்வலதோ 

என்னிைத்திலில்ழ . 

 

"மாம்சம்" பவுல் என்பது அவரது சரீரம் மட்டுமல் , வீழ்ந்ை 

மனிைனின் முழுதமயும் குறிக்கிறது. அவரது மனம், 

உணர்ச்சிகள் மற்றும் மனிைகு த்தின் வீழ்ச்சியின் 

விதளவுகதள இன்னும் அது பகாண்டு இருக்கும். 

 

லரோமர் 7:19-23, ஆத ோல் நோன் விரும்புகிற நன்ழமழயச் 

கசய்யோமல், விரும்போத தீழமழயலய கசய்கிலறன். 20. 

அந்தப்படி நோன் விரும்போதழத நோன் கசய்தோல், நோன் அல் , 

எனக்குள்லள வோசமோயிருக்கிற போவலம அப்படிச் கசய்கிறது. 

21. ஆனபடியோல் நன்ழமகசய்ய விரும்புகிற என்னிைத்தில் 

தீழமயுண்கைன்கிற ஒரு பிரமோணத்ழதக் கோண்கிலறன். 

22. உள்ளோன மனுஷனுக்லகற்றபடி லதவனுழைய 

நியோயப்பிரமோணத்தின்லமல் பிரியமோயிருக்கிலறன். 

23. ஆகிலும் என் மனதின் பிரமோணத்துக்கு விலரோதமோய்ப் 

லபோரோடுகிற லவகறோரு பிரமோணத்ழத என் அவயவங்களில் 

இருக்கக் கோண்கிலறன்; அது என் அவயவங்களில் 

உண்ைோயிருக்கிற போவப்பிரமோணத்துக்கு என்ழனச் 

சிழறயோக்கிக் ககோள்ளுகிறது. 
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பவுல் பிரச்சிதனயின் மூ த்தை ைனது மாம்சம், சரீரம் , சரீர 

அங்கங்கள்  என்று ப முதற அதடயாளம் காட்டுகிறார்.  

 

லரோமர் 7:24-25, நிர்ப்பந்தமோன மனுஷன் நோன்! இந்த 

மரணசரீரத்தினின்று யோர் என்ழன விடுதழ யோக்குவோர்? 25. 

நம்முழைய கர்த்தரோகிய இலயசுகிறிஸ்துமூ மோய் லதவழன 

ஸ்லதோத்திரிக்கிலறன். ஆத ோல் நோலன என் மனதினோல  

லதவனுழைய நியோயப்பிரமோணத்துக்கும், 

மோம்சத்தினோல லயோ போவப்பிரமோணத்துக்கும் 

ஊழியஞ்கசய்கிலறன். 

 

அந்ை பவளிப்பாடுகள் அதனத்தும் அவரது மீட்கப்படாை 

மனிை மாம்சத்தை குறிக்கின்றன. விசுவாசியின் 

வாழ்க்தகயில் பாவத்தின் அதிகாரமும் ஆதிக்கமும் 

உதடந்துவிட்டன, ஆனால் பாவம் இன்னும் இருக்கிறது. 

 

நித்திய ஜீவனின் அழியாை விதைதய வைவன் விசுவாசியின் 

ஆத்மாவில் ஆழமாக நட்டிருக்கிறார். 

 

மனிைனுக்கு சரியானதைச் பசய்ய வல் தம உள்ளது, 

ஏபனன்றால் அவனுக்கு ஒரு புதிய இையம் இருப்பைால், 

எதிர்கா த்தில் அவர் அனுபவிக்கும் பரிபூரணத்தின் 

அடிப்பதடயில், ஆவியின் வாசம் அவருக்குள் உள்ளது..  

 

ஒவ்பவாரு விசுவாசியும் அந்ை முழுதம நாளுக்காக 

ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்.  

 

லரோமர் 8:23,
 
அதுவுமல் ோமல், ஆவியின் முதற்ப ன்கழளப் 

கபற்ற நோமுங்கூை நம்முழைய சரீர மீட்போகிய புத்திரசுவிகோரம் 

வருகிறதற்குக் கோத்திருந்து, நமக்குள்லள தவிக்கிலறோம். 
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மீட்தபப் வபான்றது என்ன என்பதை நாம் சுதவத்துள்வளாம், 

எனவவ நாம் முழுதமயாக மீட்கப்பட விரும்புகிவறாம். 

 

1. Perfected Soul பரிபூரண ஆத்துமோ. 

 

பாவம் நம் ஆத்துமாக்கதள முடக்கியது, நம்முதடய 

ஆவிகதளக் கதறப்படுத்தியது. 

இது நம் எண்ணங்கதளயும், விருப்பங்கதளயும், 

உணர்ச்சிகதளயும் வசைப்படுத்தியுள்ளது. 

நமக்குள் நித்திய விதை முழுதமயாய் விதைக்கப்பட்டு, நாம் 

முழுதமயாக மீட்கப்படும் நாளுக்காக ஏங்குகிவறாம். 

 

a) Required லதழவயோனது: 

 

பரவ ாகத்தில் நம் ஆத்மாக்களும் சரீரமும் நித்தியமாக 

பூரணமாக இருக்கும். பரிபூரணமாக இல் ாை யாரும் 

பரவ ாகத்திற்குள் நுதழயவவா அல் து அங்கு வசிக்கவவா 

மாட்டார்கள். 

 

கவளி  6:11, அப்கபோழுது அவர்கள் ஒவ்கவோருவருக்கும் 

கவள்ழள அங்கிகள் ககோடுக்கப்பட்ைது; அன்றியும், அவர்கள் 

தங்கழளப்லபோ க் ககோழ கசய்யப்பைப்லபோகிறவர்களோகிய 

தங்கள் உைன்பணிவிழைக்கோரரும் தங்கள் 

சலகோதரருமோனவர்களின் கதோழக நிழறவோகுமளவும் 

இன்னுங்ககோஞ்சக்கோ ம் இழளப்போறலவண்டும் என்று 

அவர்களுக்குச் கசோல் ப்பட்ைது. 

 

பவள்தள அங்கிகள் பரிசுத்ைத்தை குறிக்கிறது, பரிசுத்ைம் 

மற்றும் முழுதமதய குறிக்கின்றன. 
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கவளி  7:14, அதற்கு நோன்: ஆண்ைவலன, அது உமக்லக 

கதரியும் என்லறன். அப்கபோழுது அவன்: இவர்கள் மிகுந்த 

உபத்திரவத்திலிருந்து வந்தவர்கள்; இவர்கள் தங்கள் 

அங்கிகழள ஆட்டுக்குட்டியோனவருழைய இரத்தத்தில  

லதோய்த்து கவளுத்தவர்கள். 

 

பரவ ாகத்திற்குள் நுதழவவாரின் பரிபூரணத்தை வவைம்  

வலியுறுத்துகிறது. 

 

விசுவாசிகளாகிய நம்முதடய ஆவிக்குள் பரிபூரணத்தின் 

விதை நமக்குள் இருக்கிறது. ஆனால் நம் ஆத்மாக்கள் 

இன்னும் முழுதமயதடயவில்த . 

 

நம் சரீரம் மட்டுமல் , நம் மனம், விருப்பம், உணர்ச்சிகள் 

அதனத்தும் பாவத்ைால் சிதைக்கப்படுகின்றன, ஏபனனில் 

நம் ஆத்மாக்கள் இன்னும் முழுதமயதடயவில்த .  

 

ஆனால் ஒரு விசுவாசி மரிக்கும் ைருணம், அவனுதடய 

ஆத்துமா உடனடியாக பூரணமதடந்து, வைவனின் 

பிரசன்னத்தில் நுதழகிறது. 

 

சரீரம் கல் தறக்குச் பசல்கிறது. 

ஆத்துமா உடனடியாக பரவ ாகத்திற்கு பசல்கிறது. 

 

2 ககோரிந்தியர் 5:8, நோம் ழதரியமோகலவயிருந்து, 

இந்தத்லதகத்ழத விட்டுக் 

குடிலபோகவும் கர்த்தரிைத்தில் குடியிருக்கவும் அதிகமோய் 

விரும்புகிலறோம். 

 

பிலிப்பியர் 1:23, ஏகனனில் இவ்விரண்டினோலும் நோன் 

கநருக்கப்படுகிலறன், லதகத்ழதவிட்டுப்பிரிந்து, 
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கிறிஸ்துவுைலன கூை இருக்க எனக்கு ஆழசயுண்டு, அது அதிக 

நன்ழமயோயிருக்கும்; 

 

இறந்ை அதனத்து பரிசுத்ைர்களும் இப்வபாது சரீரம் 

இல் ாமல் பரவ ாகத்தில் இருக்கிறார்கள். 

 

எபிகரயர் 12:22-23, நீங்கலளோ சீலயோன் மழ யினிைத்திற்கும், 

ஜீவனுள்ள லதவனுழைய நகரமோகிய பரம 

எருசல மினிைத்திற்கும், ஆயிரம் பதினோயிரமோன லதவதூதர் 

களினிைத்திற்கும், 23. பரல ோகத்தில் லபகரழுதியிருக்கிற 

முதற்லபறோனவர்களின் சர்வசங்கமோகிய சழபயினிைத்திற்கும், 

யோவருக்கும் நியோயோதிபதியோகிய லதவனிைத்திற்கும், 

பூரணரோக்கப்பட்ை நீதிமோன்களுழைய ஆவிகளினிைத்திற்கும், 

 

b) Described விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

பரிபூரண ஆத்மா எப்படி இருக்கும்? 

வைவன் அதை ஆராய்ந்து அதில், அபூரணத்தைவயா 

பாவத்தைவயா காணமுடியாது. 

 

1 ககோரிந்தியர் 2:11-13, மனுஷனிலுள்ள ஆவிலயயன்றி 

மனுஷரில் எவன் மனுஷனுக்குரியழவகழள அறிவோன்? 

அப்படிப்லபோ , லதவனுழைய ஆவிலயயன்றி, ஒருவனும் 

லதவனுக்குரியழவகழள அறியமோட்ைோன். 12. நோங்கலளோ 

உ கத்தின் ஆவிழயப்கபறோமல், லதவனோல் எங்களுக்கு 

அருளப்பட்ைழவகழள அறியும்படிக்கு லதவனிலிருந்து 

புறப்படுகிற ஆவிழயலய கபற்லறோம். 13. அழவகழள நோங்கள் 

மனுஷஞோனம் லபோதிக்கிற வோர்த்ழதகளோல  லபசோமல், 

பரிசுத்த ஆவி லபோதிக்கிற வோர்த்ழதகளோல  லபசி, 

ஆவிக்குரியழவகழள ஆவிக்குரியழவகலளோலை 

சம்பந்தப்படுத்திக்கோண்பிக்கிலறோம். 
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ஆவியின் வபாைதனதயத் ைவிர கிறிஸ்துவில் நாம் யார் 

என்பதைப் புரிந்து பகாள்ள முடியாது என்று பவுல் கூறுகிறார். 

 

ஆவியானவர் நமக்குக் கற்பிப்பதைத் ைவிர எதிர்கா த்தில் 

நாம் என்னவாக இருப்வபாம் என்பதையும் அறிய முடியாது.  

 

1 ககோரிந்தியர் 2:9, எழுதியிருக்கிறபடி: லதவன் தம்மில் 

அன்புகூருகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம்பண்ணினழவகழளக் கண் 

கோணவுமில்ழ , கோதுலகட்கவுமில்ழ , அழவகள் 

மனுஷனுழைய இருதயத்தில் லதோன்றவுமில்ழ ; 

 

தீதமயிலிருந்து சரியான சுைந்திரத்தை நாம் என்பறன்றும் 

அனுபவிப்வபாம். 

 

நாம் ஒருவபாதும் சுயந  சிந்ைதனவயா அல் து பயனற்ற 

வார்த்தைகதளவயா பகாண்டிருக்க மாட்வடாம். 

 

நாம் ஒருவபாதும் ஒரு பகாடூரமான பசயத  பசய்ய 

மாட்வடாம். 

 

பரவ ாகத்தில் அபூரணம் இருக்காது! 

 

• பாவம், துன்பம், துக்கம் அல் து வவைதன இருக்காது. 

• நாம் ஒருவபாதும் வைவதன சந்வைகிக்க மாட்வடாம் 
அல் து அவருதடய அதிருப்திக்கு அஞ்ச மாட்வடாம், 

ஏபனன்றால் அவதர ஒருவபாதும் பவறுக்க 

மாட்வடாம். 

• வசாைதனயும் இருக்காது, ஏபனன்றால் உ கம், 

மாம்சம், பிசாசு அதனத்தும் பவளிப்பதடயாக 

இல் ாமல் வபாகும்.  
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• துன்புறுத்ைல், பிரிவு, ஒற்றுதம அல் து பவறுப்பு 

இருக்காது. பரவ ாகத்தில் சண்தடகள் அல் து 

கருத்து வவறுபாடுகள் இருக்காது. 

• ஏமாற்றங்கள் இருக்காது. 

• அழுதக இருக்காது, ஏபனன்றால் நம்தம 

வசாகப்படுத்ை எதுவும் இருக்காது. 

• இனி கற்பித்ைல் அல் து சுவிவசஷம் இருக்காது. 

 

 

i) Perfect Pleasure பரிபூரண இன்பம். 

 

சங்கீதம்  16:11, ஜீவமோர்க்கத்ழத எனக்குத் கதரியப்படுத்துவீர்; 

உம்முழைய சமுகத்தில் பரிபூரண ஆனந்தமும், உம்முழைய 

வ துபோரிசத்தில் நித்திய லபரின்பமும் உண்டு. 

 

ii) Perfect knowledge பரிபூரண அறிவு. 

 

1 ககோரிந்தியர் 13:12, இப்கபோழுது கண்ணோடியில  

நிை ோட்ைமோய்ப் போர்க்கிலறோம், அப்கபோழுது முகமுகமோய்ப் 

போர்ப்லபோம்; இப்கபோழுது நோன் குழறந்த அறிவுள்ளவன், 

அப்கபோழுது நோன் அறியப்பட்டிருக்கிறபடிலய 

அறிந்துககோள்ளுலவன். 

 

iii) Perfect comfort பரிபூரண ஆறுதல். 

 

லூக்கோ 16:25, அதற்கு ஆபிரகோம்: மகலன, நீ பூமியில  

உயிலரோடிருக்குங் கோ த்தில் உன் நன்ழமகழள 

அனுபவித்தோய்,  ோசருவும் அப்படிலய தீழமகழள 

அநுபவித்தோன், அழத நிழனத்துக்ககோள்; இப்கபோழுது அவன் 

லதற்றப்படுகிறோன், நீலயோ லவதழனப்படுகிறோய். 
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iv) Perfect love பரிபூரண அன்பு. 

 

1 ககோரிந்தியர் 13:13, இப்கபோழுது விசுவோசம், நம்பிக்ழக, 

அன்பு இம்மூன்றும் நிழ த்திருக்கிறது; இழவகளில் அன்லப 

கபரியது. 

 

v) Perfect Joy பரிபூரண சந்லதோஷம். 

 

பரவ ாகம் என்பது க க்காை மற்றும் முடிவில் ாை 

மகிழ்ச்சியின் இடம். இந்ை வாழ்க்தகயில் மகிழ்ச்சி 

எப்வபாதும் துக்கம், ஊக்கம், ஏமாற்றம் அல் து 

கவத யுடன் க ந்திருக்கும். பாவம், துக்கம், துயரம் 

ஆகியதவ நம் எல் ா மகிழ்ச்சிதயயும் ைணிக்கின்றன. 

ஆனால் பரவ ாகம் அதவ க க்காை மகிழ்ச்சியின் இடமாக 

இருக்கும். 

 

 

2. Perfected Body பரிபூரண சரீரம். 

 

நமது உச்சகட்ட பரிபூரணம் சரீரம் மற்றும் ஆத்துமா 

இரண்தடயும் புதுப்பிக்க வவண்டும் என்று வகாருகிறது. ஒரு 

புதிய வானத்தையும் பூமிதயயும் உருவாக்குவது கூட 

நம்மிடம் உண்தமயான சரீரம் இருக்க வவண்டும் என்று 

வகாருகிறது. 

 

a) Promise of resurrection உயிர்த்கதழுதலின் 

வோக்குத்தத்தம்: 

 

மரணம் பிரிவிதனதயக் பகாண்டுவருகிறது. 
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நமது  சரீரம் கல் தறக்குச் பசல்கின்றன, நமது  ஆவிகள் 

கர்த்ைரிடம் பசல்கின்றன. 

அந்ை பிரிவிதன உயிர்த்பைழுைல் வதர பைாடர்கிறது. 

 

லயோவோன்  5:28-29, இழதக்குறித்து நீங்கள் 

ஆச்சரியப்பைலவண்ைோம்; ஏகனன்றோல் பிலரதக்குழி 

களிலுள்ள அழனவரும் அவருழைய சத்தத்ழதக் லகட்குங் 

கோ ம் வரும்; 29. அப்கபோழுது, நன்ழமகசய்தவர்கள் ஜீவழன 

அழையும்படி எழுந்திருக்கிறவர்களோகவும், தீழம 

கசய்தவர்கள் ஆக்கிழனழய அழையும்படி எழுந்திருக்கிற 

வர்களோகவும் புறப்படுவோர்கள். 

 

இன்று இறந்ை விசுவாசிகளின் ஆத்மாக்கள் பரவ ாகத்திலும், 

இறந்ை அவிசுவாசிகளின் ஆத்மாக்கள் நரகத்தில் உள்ளன. 

 

ஆனால் ஒருநாள் மீட்கப்பட்டவர்களின் சரீரங்கள் 

உயிர்த்பைழுப்பப்பட்டு அவற்றின் ஆவிகளுடன் வசரும், 

வமலும் அதவ உடல் மற்றும் ஆத்துமாவின் நித்திய 

பரிபூரணத்தை அனுபவிக்கும். 

 

வைவபக்தியற்றவர்களின் உடல்கள் கல் தறகளிலிருந்து 

எழுப்பப்பட்டு அவர்களின் ஆவிகளுடன் வசரும் , எனவவ 

அவர்களின் உடல்களும் ஆத்மாக்களும் நரகத்தின் 

வவைதனகதள என்பறன்றும் சகித்துக்பகாள்ளும். 

 

வைவபக்தியற்றவர்களின் உயிர்த்பைழுைல் விளக்கப்பட்டது. 

 

கவளி  20:11-15,
 
பின்பு, நோன் கபரிய கவள்ழளச் 

சிங்கோசனத்ழதயும் அதின்லமல் வீற்றிருக்கிறவழரயும் 

கண்லைன்; அவருழைய சமுகத்திலிருந்து பூமியும் வோனமும் 

அகன்றுலபோயின; அழவகளுக்கு இைங்கோணப்பைவில்ழ . 

12. மரித்லதோரோகிய சிறிலயோழரயும் கபரிலயோழரயும் 
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லதவனுக்குமுன்போக நிற்கக்கண்லைன்; அப்கபோழுது 

புஸ்தகங்கள் திறக்கப்பட்ைன; ஜீவபுஸ்தகம் என்னும் 

லவகறோரு புஸ்தகமும் திறக்கப்பட்ைது; அப்கபோழுது அந்தப் 

புஸ்தகங்களில் எழுதப்பட்ைழவகளின்படிலய மரித்லதோர் 

தங்கள் தங்கள் கிரிழயகளுக்குத்தக்கதோக நியோயத்தீர்ப் 

பழைந்தோர்கள். 13. சமுத்திரம் தன்னிலுள்ள மரித்லதோழர 

ஒப்புவித்தது; மரணமும் போதோளமும் தங்களிலுள்ள 

மரித்லதோழர ஒப்புவித்தன. யோவரும் தங்கள் தங்கள் 

கிரிழயகளின்படிலய நியோயத்தீர்ப்பழைந்தோர்கள். 14. 

அப்கபோழுது மரணமும் போதோளமும் அக்கினிக்கைலில  

தள்ளப்பட்ைன. இது இரண்ைோம் மரணம். 15. 

ஜீவபுஸ்தகத்தில  எழுதப்பட்ைவனோகக் 

கோணப்பைோதவகனவலனோ அவன் அக்கினிக்கைலில  

தள்ளப்பட்ைோன். 

 

ைண்டதன மற்றும் தீர்ப்புக்கு ஒரு உயிர்த்பைழுைல் இருக்கும். 

 

கிறிஸ்ைவர்களாகிய நாம் நம் சரீர மீட்தப ஆவலுடன் 

எதிர்பார்க்கிவறாம். 

 

2 ககோரிந்தியர் 5:1-2, பூமிக்குரிய கூைோரமோகிய நம்முழைய வீடு 

அழிந்துலபோனோலும், லதவனோல் கட்ைப்பட்ை 

ழகலவழ யல் ோத நித்திய வீடு பரல ோகத்தில  நமக்கு 

உண்கைன்று அறிந்திருக்கிலறோம். 2. ஏகனனில், இந்தக் 

கூைோரத்தில  நோம் தவித்து, நம்முழைய பரம வோசஸ்த த்ழதத் 

தரித்துக்ககோள்ள மிகவும் 

வோஞ்ழசயுள்ளவர்களோயிருக்கிலறோம்; 

 

விசுவாசிகள் உயிர்த்பைழுைல் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது. 

1 கதசல ோனிக்லகயர் 4:13-18, அன்றியும், சலகோதரலர, 

நித்திழரயழைந்தவர்களினிமித்தம் நீங்கள் நம்பிக்ழகயற்ற 

வர்களோன மற்றவர்கழளப்லபோ த் துக்கித்து, 
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அறிவில் ோதிருக்க எனக்கு மனதில்ழ . 14. இலயசுவோனவர் 

மரித்து பின்பு எழுந்திருந்தோகரன்று விசுவோசிக்கிலறோலம; 

அப்படிலய இலயசுவுக்குள் நித்திழரயழைந்தவர்கழளயும் 

லதவன் அவலரோலைகூைக் ககோண்டுவருவோர். 

15. கர்த்தருழைய வோர்த்ழதழய முன்னிட்டு நோங்கள் 

உங்களுக்குச் 

கசோல்லுகிறதோவது: கர்த்தருழைய வருழகமட்டும் 

உயிலரோடிருக்கும் நோம் நித்திழரயழைந்தவர்களுக்கு 

முந்திக்ககோள்வதில்ழ . 16. ஏகனனில், கர்த்தர் தோலம 

ஆரவோரத்லதோடும், பிரதோன தூதனுழைய சத்தத்லதோடும், லதவ 

எக்கோளத்லதோடும் வோனத்திலிருந்து இறங்கிவருவோர்; 

அப்கபோழுது கிறிஸ்துவுக்குள் மரித்தவர்கள் முத ோவது 

எழுந்திருப்போர்கள். 17. பின்பு, உயிலரோடிருக்கும் 

நோமும் கர்த்தருக்கு எதிர்ககோண்டுலபோக லமகங்கள்லமல், 

அவர்கலளோலைகூை ஆகோயத்தில் எடுத்துக்ககோள்ளப்பட்டு, 

இவ்விதமோய் எப்கபோழுதும் கர்த்தருைலனகூை இருப்லபோம். 

18. ஆழகயோல், இந்த வோர்த்ழதகளினோல  நீங்கள் 

ஒருவழரகயோருவர் லதற்றுங்கள். 

 

எடுத்துக்பகாள்ளப்படுைலில், முைலில் மரித்ை விசுவாசிகள் 

ைங்கள் பரிபூரண சரீரத்துடன் ஒன்றுபடுவார்கள், பின்னர் 

இன்னும் உயிருடன் இருப்பவர்கள் எடுத்துக்பகாள்ளப்பட்டு 

மாற்றப்படுவார்கள். 

 

ஆகவவ, கிறிஸ்து வரும்வபாது பூமியில் இன்னும் வாழும் 

ஒவ்பவாரு கிறிஸ்ைவரும் எடுத்துக்பகாள்ளப்படுைலில்  

பரிபூரணப்படுவார்கள். 

 

வைவனின் வாக்குத்ைத்ைதை நாம் எதிர்வநாக்க ாம்! 

➢ மகிதமப்படுத்ைப்பட்ட சரீரம்  

➢ மகிதமப்படுத்ைப்பட்ட ஆவி. 
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b) Resurrected Body உயிர்த்கதழுப்பப்பட்ை சரீரம். 

 

1 ககோரிந்தியர் 15:35-36, ஆகிலும், மரித்லதோர் எப்படி 

எழுந்திருப்போர்கள், எப்படிப்பட்ை சரீரத்லதோலை 

வருவோர்ககளன்று ஒருவன் கசோல்வோனோகில்,36. புத்தியீனலன, 

நீ விழதக்கிற விழத கசத்தோக ோழிய உயிர்க்கமோட்ைோலத. 

 

i) உயிர்த்கதழுந்த சரீரத்தின் தனித்துவ  

 

மூன்று விஷயங்களால் விளக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

a) Seed விழத. 

 

1 ககோரிந்தியர் 15:36-38, புத்தியீனலன, நீ விழதக்கிற விழத 

கசத்தோக ோழிய உயிர்க்கமோட்ைோலத. 37. நீ விழதக்கிறலபோது, 

இனி உண்ைோகும் லமனிழய விழதயோமல், லகோதுழம, அல் து 

மற்கறோரு தோனியத்தினுழைய கவறும் விழதழயலய 

விழதக்கிறோய். 38. அதற்கு லதவன் தமது சித்தத்தின்படிலய 

லமனிழயக் ககோடுக்கிறோர்; விழத வழககள் 

ஒவ்கவோன்றிற்கும் அததற்லகற்ற லமனிழயலய ககோடுக்கிறோர். 

 

நீங்கள் ஒரு விதை நடும் வபாது, அது எதை உருவாக்கும் 

என்பைற்கு எந்ை அறிகுறியும் இல்த . 

 

வாழ்க்தகக் பகாள்தக விதைகளில் உள்ளது, ஆனால் அது 

முன்னர் உற்பத்தி பசய்ை ைாவரத்தை நீங்கள் பார்த்ைதில்த  

என்றால், விதை எந்ை வதகயான ைாவரத்தை உருவாக்கும் 

என்று உங்களுக்குத் பைரியாது. 
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ஒரு விதை பசய்யும் முைல் விஷயம் இறப்பது. அது நி த்தில் 

பசன்று, சிதைந்து, பின்னர் ஜீவதன பகாடுக்கும்.  

 

இவைவபால், நமது சரீரங்கள்  இறந்துவிடும், ஒரு கல் தறயில் 

தவக்கப்படும், பின்னர் ஒரு விதை இறந்து விதைக்குள் 

நீங்கள் பார்த்திராை ஒரு ைாவரத்தை உற்பத்தி பசய்வது வபா . 

 

நமது உயிர்த்பைழுைல் உடல்கள் புதைக்கப்பட்டதைப் 

வபா வவ இருக்கும், ஆனால் வவறுபட்டதவ. நாம் 

நாமாகவவ இருப்வபாம், ஆனால் நாம் பரிபூரணமாக 

இருப்வபாம். உடலின் சிதைவு உயிர்த்பைழுைலுக்கு ஒரு 

ைதடயல் . ஒரு விதை சிதைந்து உயிதரக் பகாண்டுவருவது 

வபா , உயிர்த்பைழுைல் உண்தமயான சரீரத்தில் இருந்து  

வரும். 

 

b) Differing animal bodies வி ங்குகளின் சரீரங்கள் 

லவறுபடுகின்றன. 

 

1 ககோரிந்தியர் 15:39, எல் ோ மோம்சமும் ஒலரவிதமோன 

மோம்சமல் ; மனுஷருழைய மோம்சம் லவலற, மிருகங்களுழைய 

மோம்சம் லவலற, மச்சங்களுழைய மோம்சம் லவலற, 

பறழவகளுழைய மோம்சம் லவலற. 

   

வி ங்குகளின் மாமிசம் அமிவனா அமி ங்களால் 

தீர்மானிக்கப்படுகிறது, அவற்றில் எண்ணற்ற வசர்க்தககள் 

உள்ளன. அமிவனா அமி ங்களின் ஒவ்பவாரு க தவயும் 

ஒரு குறிப்பிட்ட வதகயான சதைகதள உருவாக்குகிறது. நாம் 

எதைச் சாப்பிட்டாலும் எப்வபாதும் நம் மாம்சத்தை உற்பத்தி 

பசய்கிவறாம். நான் பைாடர்ந்து வகாழிதய சாப்பிட்டால், நான் 

இறகுகதள வளர்க்க மாட்வடன், ஏபனன்றால் என் உடலில் 

உள்ள அமிவனா அமி ங்கள் என் பசாந்ை சதைகதள 
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மட்டுவம இனப்பபருக்கம் பசய்யும். வைவன் மாம்சத்தில் 

தவக்கும் அமிவனா-அமி  அதமப்பு அதை ைனித்துவமாக 

தவத்திருக்கிறது.  

 

சிருஷ்டியில் வைவன் ஒரு வதகயான மாம்சத்திற்கு மட்டும் 

கட்டுப்படுத்ைவில்த , ஆகவவ, உயிர்த்பைழுைலில் அவர் 

ஏன் ஒரு வதகயான மாம்சத்திற்கு கட்டுப்படுத்ைப்பட 

வவண்டும்? 

பறதவகளின் மாமிசத்தை மட்டுவம அறிந்ைவர்கள் 

குதிதரகதள முழுதமயாக புரிந்து பகாள்ள முடியாைது 

வபா , உயிர்த்பைழுந்ை சரீரம் எப்படி இருக்கும் என்பதை 

நாம் முழுதமயாக புரிந்து பகாள்ள முடியாது. 

 

c) Differing Celestial bodies லவறுபட்ை வோன 

லமனிகள். 

 

1 ககோரிந்தியர் 15:40, வோனத்துக்குரிய லமனிகளுமுண்டு, 

பூமிக்குரிய லமனிகளுமுண்டு; வோனத்துக்குரிய 

லமனிகளுழைய மகிழமயும் லவலற, பூமிக்குரிய 

லமனிகளுழைய மகிழமயும் லவலற; 

 

வைவன் ஒரு சிறிய, ஊர்ந்து பசல்லும் பூச்சி முைல் ஒரு பபரிய 

சூரியன் வதர அதனத்தையும் உருவாக்கியைால், அவர் 

விரும்பும் எந்ை சரீரத்தையும் அவர் உருவாக்க முடியும்.  

 

1 ககோரிந்தியர் 15:41, சூரியனுழைய மகிழமயும் லவலற, 

சந்திரனுழைய மகிழமயும் லவலற, நட்சத்திரங்களுழைய 

மகிழமயும் லவலற, மகிழமயில  நட்சத்திரத்துக்கு நட்சத்திரம் 

விலசஷித்திருக்கிறது. 

பூ 
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மியில் இரண்டு மரங்களும் விதைகளும் ஒவர மாதிரியாக 

இல்த . 

 

இரண்டு வி ங்குகளும் ஒவர மாதிரியாக இல்த . 

ஒவர மாதிரியாக இரண்டு வபர் இல்த . 

இரண்டு வான வமனிகளும் ஒவர மாதிரியாக இல்த . 

 

ஆயினும்கூட, சி ர் உயிர்த்பைழுைல் சரீரத்தை உருவாக்கும் 

வைவனின் திறதன இன்னும் வகள்விக்குள்ளாக்குகிறார்கள்.  

 

1 ககோரிந்தியர் 15:42, மரித்லதோரின் உயிர்த்கதழுதலும் 

அப்படிலய இருக்கும். அழிவுள்ளதோய் விழதக்கப்படும், 

அழிவில் ோததோய் எழுந்திருக்கும்; 

 

இயற்தகயும் வானவியலும் வைவனின் விரும்பும் எந்ை 

சரீரத்தையும் அவர் உருவாக்க முடியும் என்பதை 

விளக்குகிறது. 

 

ஒரு சரீரம் மற்பறான்றிலிருந்து வவறுபடுவைால், 

உயிர்த்பைழுைல் சரீரம் இப்வபாது நமக்குத் 

பைரிந்ைவற்றிலிருந்து வவறுபட ாம். 

 

நம்முதடய ஆளுதம வவறுபாடுகதள நித்திய பரிபூரண 

நித யில் பாதுகாக்கும் ஒரு ைனித்துவமான சரீரத்தை வைவன் 

உருவாக்க ாம். மனிைர்களின் கல் தறகள் 

உயிர்த்பைழுைலின் விதை அடுக்குகளாகும். 

 

 

ii) Characteristics of resurrected Boy உயிர்த்கதழுந்த 

சரீரத்தின் தன்ழம. 
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1 ககோரிந்தியர் 15:42-44,
 
42. மரித்லதோரின் உயிர்த்கதழுதலும் 

அப்படிலய இருக்கும். அழிவுள்ளதோய் விழதக்கப்படும், 

அழிவில் ோததோய் எழுந்திருக்கும்; 

43. கனவீனமுள்ளதோய் விழதக்கப்படும், மகிழமயுள்ளதோய் 

எழுந்திருக்கும்; ப வீனமுள்ளதோய் விழதக்கப்படும், 

ப முள்ளதோய் எழுந்திருக்கும். 

44. கென்ம சரீரம் விழதக்கப்படும், ஆவிக்குரிய சரீரம் 

எழுந்திருக்கும்; கென்ம சரீரமுமுண்டு, ஆவிக்குரிய 

சரீரமுமுண்டு. 

 

அழியோதது: 

 

நமது பரவ ாக சரீரம் அழியாது, அதவ ஒருவபாதும் 

சிதைவதடயாது. 

 

நிரந்ைரமாக மற்றும் நித்தியமாக முழுயாக அங்வக 

இருப்பார்கள். நீங்கள் ஒருவபாதும் உங்கள் தகதயப் பார்க்க 

மாட்டீர்கள், இைற்கு முன்பு நீங்கள் பார்க்காை ஒன்தற பார்க்க 

மாட்டீர்கள். வைாலுக்கு அடியில் வளரும் ஒரு கட்டிதய 

நீங்கள் ஒருவபாதும் பார்க்க மாட்டீர்கள். பர வகாணத்தில் 

புற்றுவநாய் எக்ஸ்-கதிர்கள் இருக்காது. அங்கு யாரும் 

எதையும் உருவாக்க மாட்டார்கள். முழுதமயான, அழியாை 

முழுதம இருக்கும். 

 

மகிழம நிழறந்தது: 

 

நம்முதடய உடல்களும் வைவனின் மகிதமதய 

பிரதிபலிக்கும் வதகயில் மகிதமயாக இருக்கும். 

வல் ழம வோய்ந்த: 

 

நம் சரீரங்கள் வல் தமயால்  எழுப்பப்படும் என்று பவுல் 

கூறுகிறார். அவர்கள் கற்பதனக்கு அப்பாற்பட்ட 
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திறன்கதளக் பகாண்டிருப்பார்கள் - பறக்கும் சக்தி, அது 

விரும்பும் அதனத்தையும் நிதறவவற்றுவது. 

 

ஆவிக்குரியது: 

 

அதவ ஒரு முழுதமயான ஆவியாக  பவளிப்பாட்தடக் 

பகாடுக்கும் பபாருளில் ஆவிக்குறிய  சரீரங்களாக இருக்கும். 

அந்ை சரீரங்கள் பரவ ாகத்தில் வாழ்வைற்கு ஏற்றைாக 

இருக்கும், இது நமக்கு பைரியாது. 

 

கிறிஸ்துழவ லபோ : 

1 ககோரிந்தியர் 15:45, அந்தப்படிலய முந்தின மனுஷனோகிய 

ஆதோம் ஜீவோத்துமோவோனோன் என்கறழுதியிருக்கிறது; பிந்தின 

ஆதோம் உயிர்ப்பிக்கிற ஆவியோனோர். 

 

பவுல் இரண்டு குடும்பங்களின் ைத வர்கதள 

வவறுபடுத்துகிறார். 

 

ஆைாம் பாவம் பசய்து மனிை இனத்தின் மீது மரணத்தைக் 

பகாண்டுவந்ைார்! 

 

இவயசு கிறிஸ்து ஜீவதன பகாண்டுவந்ைார்.  

 

1 ககோரிந்தியர் 15:46-49, ஆகிலும் ஆவிக்குரிய சரீரம் 

முந்தினதல் , கென்மசரீரலம முந்தினது; ஆவிக்குரிய சரீரம் 

பிந்தினது. 47. முந்தின மனுஷன் பூமியிலிருந்துண்ைோன 

மண்ணோனவன்; இரண்ைோம் மனுஷன் வோனத்திலிருந்து 

வந்த கர்த்தர். 48. மண்ணோனவன் எப்படிப்பட்ைவலனோ 

மண்ணோனவர்களும் அப்படிப்பட்ைவர்கலள; வோனத்துக் 

குரியவர் எப்படிப்பட்ைவலரோ, வோனத்துக்குரியவர்களும் 

அப்படிப்பட்ைவர்கலள.49. லமலும் மண்ணோனவனுழைய 
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சோயழ  நோம் அணிந்திருக்கிறதுலபோ , வோனவருழைய 

சோயழ யும் அணிந்துககோள்லவோம். 

 

நாம் இப்வபாது ஆைாதமப் வபா வவ, பரவ ாகத்திலும் நாம் 

அழியாை, நித்தியமான, மகிதமப்படுத்ைப்பட்ட, வல் தம 

வாய்ந்ை, அஆவிக்குரிய இவயசு கிறிஸ்துதவப் வபா  

இருப்வபாம் - அவருதடய பரிபூரண ஆவி அவருதடய 

மகிதமப்படுத்ைப்பட்ட சரீரம் மூ ம் ைன்தன 

பவளிப்படுத்துகிறது.  

 

பிலிப்பியர் 3:21, அவர் எல் ோவற்ழறயும் தமக்குக் 

கீழ்ப்படுத்திக்ககோள்ளத்தக்க தம்முழைய வல் ழமயோன 

கசயலின்படிலய, நம்முழைய அற்பமோன சரீரத்ழதத் 

தம்முழைய மகிழமயோன சரீரத்திற்கு ஒப்போக 

மறுரூபப்படுத்துவோர். 

 

லரோமர் 8:29, தம்முழைய குமோரன் அலநக சலகோதரருக்குள்லள 

முதற்லபறோனவரோயிருக்கும்கபோருட்டு, லதவன் எவர்கழள 

முன்னறிந்தோலரோ அவர்கழளத் தமது குமோரனுழைய சோயலுக்கு 

ஒப்போயிருப்பதற்கு முன்குறித்திருக்கிறோர்; 

  

1 லயோவோன் 3:2, பிரியமோனவர்கலள, இப்கபோழுது 

லதவனுழைய பிள்ழளகளோயிருக்கிலறோம், இனி 

எவ்விதமோயிருப்லபோகமன்று இன்னும் கவளிப்பைவில்ழ ; 

ஆகிலும் அவர் கவளிப்படும்லபோது அவர் 

இருக்கிறவண்ணமோகலவ நோம் அவழரத் தரிசிப்பதினோல், 

அவருக்கு ஒப்போயிருப்லபோகமன்று அறிந்திருக்கிலறோம். 

 

நாம் பரவ ாகத்தில் எப்படி இருப்வபாம் என்பைற்கான சிறந்ை 

படம் இவயசு கிறிஸ்து உயிர்த்பைழுந்ை பிறகு. 

இவயசு கிறிஸ்து ைம்முதடய மகிதமப்படுத்ைப்பட்ட 

சரீரத்துடன் பரவ ாகத்திற்கு ஏறினார். 
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அப்லபோஸ்த ர்  1:9, இழவகழள அவர் கசோன்னபின்பு, 

அவர்கள் போர்த்துக்ககோண்டிருக்ழகயில், உயர 

எடுத்துக்ககோள்ளப்பட்ைோர்; அவர்கள் கண்களுக்கு மழறவோக 

ஒரு லமகம் அவழர எடுத்துக்ககோண்ைது. 

 

இவயசு உயிர்த்பைழுந்ை பிறகு திடீபரன்று எல் ா கைவுகளும் 

மூடப்பட்ட அதறகளில் வைான்றினார். 

 

லயோவோன்  20:19, வோரத்தின் முதல்நோளோகிய அன்ழறயத்தினம் 

சோயங்கோ லவழளயில , சீஷர்கள் கூடியிருந்த இைத்தில், 

யூதர்களுக்குப் பயந்ததினோல் கதவுகள் பூட்டியிருக்ழகயில், 

இலயசு வந்து நடுலவ நின்று: உங்களுக்குச் சமோதோனம் என்றோர். 

 

லயோவோன்  20:26, மறுபடியும் எட்டுநோழளக்குப்பின்பு 

அவருழைய சீஷர்கள் வீட்டுக்குள்லள இருந்தோர்கள்; 

லதோமோவும் அவர்களுைலனகூை இருந்தோன்; கதவுகள் 

பூட்ைப்பட்டிருந்தது. அப்கபோழுது இலயசு வந்து நடுலவ 

நின்று: உங்களுக்குச் சமோதோனம் என்றோர். 

 

அவர் சீஷர்களுடன் ப  சந்ைர்ப்பங்களில் சாப்பிட்டார். 

லூக்கோ 24:42-43, அப்கபோழுது கபோரித்த மீன்கண்ைத்ழதயும் 

லதன்கூட்டுத் துணிக்ழகழயயும் அவருக்குக் ககோடுத்தோர்கள். 

43. அழவகழள அவர் வோங்கி அவர்களுக்கு முன்போகப் 

புசித்து, 

 

லயோவோன்  21:12-14, இலயசு அவர்கழள லநோக்கி: வோருங்கள், 

லபோெனம்பண்ணுங்கள் என்றோர். அவழரக் கர்த்தகரன்று 

சீஷர்கள் அறிந்தபடியினோல் அவர்களில் ஒருவனும்: நீர் யோர் 

என்று லகட்கத் துணியவில்ழ . 13. அப்கபோழுது இலயசு வந்து, 

அப்பத்ழதயும் மீழனயும் எடுத்து, அவர்களுக்குக் ககோடுத்தோர். 
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14. இலயசு மரித்லதோரிலிருந்கதழுந்தபின்பு தம்முழைய 

சீஷருக்கு அருளின தரிசனங்களில் இது மூன்றோவது தரிசனம். 

 

பரவ ாகத்தில் கனி பகாடுக்கும் மரங்கள் இருக்கும். 

 

கவளி  22:2, நகரத்து வீதியின் மத்தியிலும், நதியின் 

இருகழரயிலும், பன்னிரண்டுவிதமோன கனிகழளத்தரும் 

ஜீவவிருட்சம் இருந்தது, அது மோதந்லதோறும் தன் கனிழயக் 

ககோடுக்கும்; அந்த விருட்சத்தின் இழ கள் ெனங்கள் 

ஆலரோக்கியமழைகிறதற்கு ஏதுவோனழவகள். 

 

We will have a body fit for the full life of God to indwell and express itself 

forever.  

➢ இது சாப்பிட ாம் ஆனால் வைதவயில்த . 

➢ இது விண்பவளி மற்றும் பபாருளின் வழியாக 
வவகமாக நகரக்கூடிய ஒரு சரீரமாக இருக்கும். 

➢ இங்கு வயைாகாது, வலி, கண்ணீர், துக்கம், வநாய் 

அல் து மரணம் இருக்காது. 

➢ இது ஒரு அற்புைமான சரீரமாக இருக்கும். 

 

கிறிஸ்துவின் மகிதமப்படுத்ைப்பட்ட சரீரம் அைன் 

வல் தமயில் சூரியதனப் வபா  பிரகாசிப்பைாக 

விவரிக்கப்படுகிறது. 

 

கவளி  1:16, தமது வ துகரத்தில  ஏழு நட்சத்திரங்கழள 

ஏந்திக்ககோண்டிருந்தோர்; அவர் வோயிலிருந்து இருபுறமும் 

கருக்குள்ள பட்ையம் புறப்பட்ைது; அவருழைய முகம் 

வல் ழமயோய்ப் பிரகோசிக்கிற சூரியழனப் லபோலிருந்தது. 

 

முடிவுழர: 
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பரவ ாகத்திற்கான நமது ஏக்கம் தீவிரமாக இருக்க 

வவண்டும். இந்ை வாழ்க்தகயில் நம் மகிழ்ச்சிதயயும் 

ஆறுைத யும் கண்டறிவது அர்த்ைமற்றது. 

இந்ை உ கத்தில்  அைன் வசதிகதளயும் ஒட்டிக்பகாண்டு, 

இங்வக நம் புதையத க் குவிக்க விரும்பினால், நாம் 

பகுத்ைறிவற்றவர்கள், பாவமுள்ளவர்கள். வமலும், 

ஒருவபாதும் திருப்தி அதடயாைதைத் வைடுவைன் மூ ம், நாம் 

நமது நித தமதய வமாசமாக்குகிவறாம். 

 

வலி, துன்பம் மற்றும் மரணத்திற்கு அஞ்சுவது நியாயமானது, 

வைவன் அந்ை எதிர்விதனதய நமக்குள் தவத்துள்ளார். 

ஆனால் மரணத்தின் முடிவுக்கு அஞ்சுவது நியாயமற்றது 

மற்றும் பாவம் கூட. 

 

நான் இறக்க ஏங்கவில்த , ஆனால் மரணம் எதைக் 

பகாண்டுவருகிறது என்பதை பற்றி நான் ஏங்குகிவறன்! 

 

நாம் பரவ ாகத்தை காண விரும்புகிவறாம், 

✓ ஒரு தகதி சுைந்திரத்திற்காக ஏங்குகிறார், 

✓ ஒரு வநாய்வாய்ப்பட்ட மனிைன் ஆவராக்கியத்திற்காக 
ஏங்குகிறான், 

✓ பசியுள்ள மனிைன் உணவுக்காக ஏங்குகிறான், 

✓ ைாகமுள்ள மனிைன் ைண்ணீருக்காக ஏங்குகிறான். 

 

If we don't, something is wrong. We should be saying with the apostle 

John, "Come, Lord Jesus"  

 

கவளி  22:20, இழவகழளச் சோட்சியோக அறிவிக்கிறவர்: 

கமய்யோகலவ நோன் சீக்கிரமோய் வருகிலறன் என்கிறோர். 

ஆகமன், கர்த்தரோகிய இலயசுலவ, வோரும். 
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நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்ைவர் இல்த பயன்றால், 

கிறிஸ்ைவர்களுக்கு பரிைாபப்பட வவண்டாம். நாம் 

வாழ்க்தகயில் மிகச் சிறந்ைதை அனுபவித்து, வைவவனாடு 

நித்தியமாக வாழ்வவாம், அவை வநரத்தில் நாம் வபாகாை ஒரு 

சி  பார்ட்டிகளுக்கு அவர்கள் நம்தம இழிவாக 

நிதனக்க ாம் ஆனால் அவர்கள் ைங்கள் நித்தியத்தை வைவன் 

இல் ாமல் பச விடுவார்கள். மகிதம நிதறந்ை, 

உன்னைமான, ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட அதனத்தும் பரவ ாகத்தில் 

நமக்குக் காத்திருக்கின்றன.  


