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பரல ோகம் 

05- நம்முடைய உறவுகள் 

 

பரல ோகத்தில் நோம் ஒருவருக்ககோருவர் எவ்வோறு உறவு 

ககோள்லவோம்? 

 

தேவதூேர்களும் மீட்கப்பட்ட சமூகமும் பரத ோகத்தில் 

இருப்பதே தவேங்களிலிருந்து நோம் கோண்கித ோம்.  

 

i) Angels தூதர்கள். 

 

கிறிஸ்ேவமண்ட த்துக்கும் சதபக்கும் தசதவ சசய்வேற்கோக 

தேவனோல் பதடக்கப்பட்ட உடல் இல் ோே தூேர்கள் ஒரு 

ஆவிக்குரிய உயிரினம். 

 

தேவதூேர்கள் எப்தபோதும் தேவனின் பிரசன்னத்தில் 

க ந்துசகோள்கி ோர்கள். தேவன் பரத ோகத்தில் இருப்பேோல், 

தேவதூேர்களும் இருப்போர்கள். 

 

தேவன் தசதனகளின் கர்த்ேர் என்று அதைக்கப்படுகி ோர், 

இது அவருதடய பரிசுத்ே தேவதூேர்களோல் 

சூைப்பட்டிருப்பதேக் குறிக்கி து. தேவன் எப்தபோதும் 

பரிசுத்ே தேவதூேர்கதள ேம் பிரசன்னத்தில் தவத்திருக்கி ோர்.  

 

1 கதசல ோனிக்லகயர் 4:17, பின்பு, உயிலரோடிருக்கும் நோமும் 

கர்த்தருக்கு எதிர்ககோண்டுலபோக லேகங்கள்லேல், 
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அவர்கல ோலைகூை ஆகோயத்தில் எடுத்துக்ககோள் ப்பட்டு, 

இவ்விதேோய் எப்கபோழுதும் கர்த்தருைலேகூை இருப்லபோம்.  

 

நோம் எப்தபோதும் கர்த்ேரிடத்தில் இருப்தபோம், ஆகதவ நோமும் 

தேவதூேர்களுடன் இருப்தபோம்.  

 

ஆேோல் அவர்களுைன் நோம் எவ்வோறு கதோைர்புககோள்லவோம்? 

 

1. லதவதூதர்களுைன் உடரயோடுவது.  

 

எபிலரயர்  12:22,
 
நீங்கல ோ சீலயோன் ேட யினிைத்திற்கும், 

ஜீவனுள்  லதவனுடைய நகரேோகிய பரே 

எருசல மினிைத்திற்கும், ஆயிரம் பதிேோயிரேோே 

லதவதூதர்களினிைத்திற்கும்,  

 

"Myriads" refers to an innumerable number.  

 

நோம் பரத ோக எருசத முக்குள் நுதையும்தபோது, நோம் 

தேவதூேர்களின் கூட்டோளியோக இருப்தபோம். 

 

எபிலரயர்  12:23, பரல ோகத்தில் லபகரழுதியிருக்கிற 

முதற்லபறோேவர்களின் சர்வசங்கேோகிய சடபயினிைத்திற்கும், 

யோவருக்கும் நியோயோதிபதியோகிய லதவனிைத்திற்கும், 

பூரணரோக்கப்பட்ை நீதிேோன்களுடைய ஆவிகளினிைத்திற்கும், 

 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட தேவதூேர்களும் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட 

பரிசுத்ேர்களும் புதிய வோனங்களிலும் பூமியிலும் 

வசிப்பவர்களின் தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட குழுதவ   

உருவோக்குகி ோர்கள். 

 

தேவதூேர்கள் ஆவி உ கத்தே தசர்ந்ேவர்கள். 
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தேவன் விரும்பும் தபோது, அவர்கள்  மனிே வடிவத்தே எடுக்க 

முடியும் மற்றும் சசய்ய முடியும் என் ோலும் அவர்களுக்கு 

உடல்கள் இல்த . மகிதமப்படுத்ேப்பட்ட உடல்களில் நோம் 

ஆவி மனிேர்களுடன் எவ்வோறு சேோடர்பு சகோள்ள முடியும் 

என்பது சி ருக்கு புரியவில்த .  

 

நம்மோல்  போர்க்க முடியோேவர்களுடன் சேோத தபசியில் 

சேோடர்பு சகோள்கித ோம். பரத ோக உ கில் நோம் 

கண்ணுக்குத் சேரியோேதே உணர முடியும். 

 

2. லதவதூதர்களுைன் ேகிழ்ச்சி.  

 

பரத ோகத்தே பிரத்திதயகமோக அனுபவித்து, தேவனுதடய 

தவத தயச் சசய்ே தேவதூேர்கள், நோம் 

பரிபூரணரோகும்தபோது அவர்கள் சபோ ோதமப்படுவோர்களோ? 

 

மகிதமப்படுத்ேப்பட்ட பரிசுத்ேர்களும் 

தேர்ந்சேடுக்கப்பட்ட தேவதூேர்களுக்கும் இதடயில் ஒரு 

தபோர் இருக்க முடியோது, ஏசனனில் இருவரும் முற்றிலும் 

நித்தியமோக பரிசுத்ேமோக இருப்போர்கள். 

 

லூக்கோ 15 நமக்கு மூன்று சபரிய உவதமகள் உள்ளன. 

➢ சேோத ந்து தபோன ஆடு, 

➢ சேோத ந்து தபோன சவள்ளிக்கோசு, 

➢ சேோத ந்து தபோன மகன். 

 

மூன்று உவதமகளும் தேவனின் இருேயத்தே 

விளக்குகின் ன. 

 

அந்ே மனிேன் இைந்ே ஆடுகதளக் கண்டதும் அவன் என்ன 

சசய்ேோன்? 



4 
 

லூக்கோ  15:6, வீட்டுக்கு வந்து, சிலநகிதடரயும் 

அய கத்தோடரயும் கூை வரவடைத்து: கோணோேற்லபோே என் 

ஆட்டைக் கண்டுபிடித்லதன், என்லேோடுகூை 

சந்லதோஷப்படுங்கள் என்போன் அல் வோ?  

 

பின்னர் கிறிஸ்து கதேயின் தமய புள்ளிதயக் சகோடுத்ேோர். 

 

லூக்கோ  15:7, அதுலபோ , ேேந்திரும்ப அவசியமில் ோத 

கதோண்ணூற்கறோன்பது நீதிேோன்கட க்குறித்துச் சந்லதோஷம் 

உண்ைோகிறடதப் போர்க்கிலும் ேேந்திரும்புகிற ஒலர 

போவியினிமித்தம் பரல ோகத்தில் மிகுந்த சந்லதோஷம் 

உண்ைோயிருக்கும் என்று உங்களுக்குச் கசோல்லுகிலறன்.  

 

தேவனும் அவருதடய பரிசுத்ே தேவதூேர்களும் ஒரு 

போவியின் மனந்திரும்புேலில் மகிழ்ச்சியதடகி ோர்கள். 

அதேக் கண்டதும் ஒரு நோணயத்தே இைந்ே சபண் அவள் 

என்ன சசய்ேோள்? 

 

லூக்கோ  15:9, கண்டுபிடித்தபின்பு, தன் சிலநகிதிகட யும் 

அயல்வீட்டுக்கோரிகட யும் கூை வரவடைத்து: 

கோணோேற்லபோே கவள்ளிக்கோடசக் கண்டுபிடித்லதன், 

என்லேோடுகூை சந்லதோஷப்படுங்கள் என்போள் அல் வோ?  

 

பின்னர் கிறிஸ்து கதேயின் தமய புள்ளிதயக் சகோடுத்ேோர். 

 

லூக்கோ  15:10,
   

அதுலபோ  ேேந்திரும்புகிற ஒலர 

போவியினிமித்தம் லதவனுடைய தூதருக்கு முன்போகச் 

சந்லதோஷமுண்ைோயிருக்கிறது என்று உங்களுக்குச் 

கசோல்லுகிலறன் என்றோர்.  

 

தேவதூேர்கள் மகிழ்ச்சியதடவதே இங்தக கோண்கித ோம். 
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மீட்கப்பட்ட சதபதய பற்றி அவர்கள் 

சபோ ோதமப்படுவதில்த , மோ ோக அவர்கள் அதேப் பற்றி 

மகிழ்ச்சியதடகி ோர்கள். 

 

மகன் திரும்பி வரும்தபோது ேந்தே என்ன சசய்ேோர் என்று 

சகட்ட குமோரன் கதேயில் இருந்து போர்க்கித ோம்? 

 

லூக்கோ  15:32, உன் சலகோதரேோகிய இவலேோ ேரித்தோன், 

திரும்பவும் உயிர்த்தோன்; கோணோேற்லபோேோன், திரும்பவும் 

கோணப்பட்ைோன்; ஆேபடியிேோல , நோம் சந்லதோஷப்பட்டு 

ேகிழ்ச்சியோயிருக்க லவண்டுலே என்று கசோன்ேோன் என்றோர்.  

 

ேந்தேயின் ஊழியர்கள் அதனவரும் விருந்துக்கு 

அதைக்கப்பட்டு அவருடன் மகிழ்ந்ேோர்கள். 

 

போவிகளின் மோற் த்தில் தேவனும் தேவதூேர்களும் 

மகிழ்ச்சியதடகி ோர்கள் என்பதே அந்ே மூன்று உவதமகள் 

கோட்டுகின் ன. நம்முதடய மோற் த்தேப் பற்றி அவர்கள் 

மகிழ்ச்சியதடந்ேோல், நம்முதடய மீட்பில் தேவன் 

ஆரம்பித்ேவற்றின் சுருக்கமோக பரிபூரண ஆத்மோக்களிலும் 

சரீரத்திலும் நோம் இருக்கும்தபோது அவர்கள் நம்மீது இன்னும் 

எவ்வளவு மகிழ்ச்சி அதடவோர்கள் என்று சிந்தித்து போருங்கள். 

 

தேவதூேர்களுக்கு நோம் நித்திய மகிழ்ச்சியின் ஆேோரமோக 

இருப்தபோம். 

 

மீட்கப்பட்டவர்கதள அவர்கள் தநசிப்போர்கள். 

 

நம்தம பூரணப்படுத்ேவும், அவர்கள் ஆரோதிக்கும் மற்றும் 

சேோழுது சகோள்ளும் தேவனின் பரிசுத்ே பிரசன்னத்திற்கு 

எங்கதள அதைத்து வருவேற்கும் அவர்கள் 

மகிழ்ச்சியதடவோர்கள். 
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3. லதவதூதர்களுைன் லசர்ந்து ஆரோதிப்லபோம். 

 

தேவதன ஆரோதிப்பதில்  தேவதூேர்களுடன் இதனந்து 

தசருதவோம் என்று சவளிப்படுத்துேல் 4 விளக்குகி து.  

 

கவளி  4:4, அந்தச் சிங்கோசேத்டதச் சூை இருபத்துநோன்கு 

சிங்கோசேங்களிருந்தே; இருபத்துநோன்கு மூப்பர்கள் 

கவண்வஸ்திரந்தரித்து, தங்கள் சிரசுகளில் கபோன்முடி சூடி, 

அந்தச் சிங்கோசேங்களின்லேல் உட்கோர்ந்திருக்கக்கண்லைன். x 

 

இருபத்தி மூப்பர்கள் சதபதய  அதடயோளப் 

படுத்துகி ோர்கள். பன்னிரண்டு தபர் பதைய ஏற்போட்டு 

பரிசுத்ேர்கதள குறிக்கின் னர், ஒவ்சவோன்றும் சவவ்தவறு 

தகோத்திரத்தேச் தசர்ந்ேவர்கள், பன்னிரண்டு தபர் புதிய 

ஏற்போட்டு பரிசுத்ேர்கதள  குறிக்கும் அப்தபோஸ்ே ர்கள். 

மூப்பர்கள் மீட்கப்பட்ட பரிசுத்ேர்கதள  குறிப்பிடுகி ோர்கள். 

 

கவளி  4:6, அந்தச் சிங்கோசேத்திற்கு முன்போகப் 

பளிங்குக்ககோப்போே கண்ணோடிக்கைலிருந்தது; அந்தச் 

சிங்கோசேத்தின் ேத்தியிலும் அந்தச் சிங்கோசேத்டதச் சுற்றிலும் 

நோன்கு ஜீவன்களிருந்தே, அடவகள் முன்புறத்திலும் 

பின்புறத்திலும் கண்க ோல் நிடறந்திருந்தே. x 

 

அந்ே உயிரினங்கள், எதசக்கிதயல் 1-ல் உள்ளதேப் தபோ தவ, 

தேவதூேர்கள். அவர்கள், இருபத்து நோன்கு மூப்பர்களுடன் 

தசர்ந்து, மீட்கப்பட்ட மனிேர்களுடன் ஆரோதிப்போர்கள். 

 

கவளி  4:8-11, அந்த நோன்கு ஜீவன்களிலும் ஒவ்கவோன்று 

அவ்வோறு சிறகுகளுள் டவகளும், சுற்றிலும் உள்ல யும் 

கண்க ோல் நிடறந்தடவகளுேோயிருந்தே. அடவகள்: 

இருந்தவரும் இருக்கிறவரும் வருகிறவருேோகிய 



7 
 

சர்வவல் டேயுள்  லதவேோகிய கர்த்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் 

பரிசுத்தர் என்று இரவும் பகலும் ஓய்வில் ோேல் 

கசோல்லிக்ககோண்டிருந்தே. 9. லேலும், சிங்கோசேத்தின்லேல் 

வீற்றிருந்து, சதோகோ ங்களிலும் உயிலரோடிருக்கிறவருக்கு அந்த 

ஜீவன்கள், ேகிடேடயயும் கேத்டதயும் ஸ்லதோத்திரத்டதயும் 

கசலுத்தும்லபோது, 10. இருபத்துநோன்கு மூப்பர்களும் 

சிங்கோசேத்தின்லேல் வீற்றிருக்கிறவருக்கு முன்போக 

வணக்கேோய் விழுந்து, சதோகோ ங்களிலும் உயிலரோடிருக் 

கிறவடரத் கதோழுதுககோண்டு, தங்கள் கிரீைங்கட ச் 

சிங்கோசேத்திற்குமுன்போக டவத்து: 11. கர்த்தோலவ, லதவரீர், 

ேகிடேடயயும் கேத்டதயும் வல் டேடயயும் 

கபற்றுக்ககோள்ளுகிறதற்குப் போத்திரரோயிருக்கிறீர், நீலர 

சக த்டதயும் சிருஷ்டித்தீர், உம்முடைய சித்தத்திேோல  

அடவகள் உண்ைோயிருக்கிறடவகளும் சிருஷ்டிக்கப்பட்ைடவ 

களுேோயிருக்கிறது என்றோர்கள். 

 

கிட்டத்ேட்ட இதே தபோன் தே அடுத்ே அதிகோரத்திலும் 

கோண ோம். 

 

கவளி  5:8-14, அந்தப் புஸ்தகத்டத அவர் வோங்கிேலபோது, 

அந்த நோன்கு ஜீவன்களும், இருபத்துநோன்கு மூப்பர்களும் 

தங்கள் தங்கள் சுரேண்ை ங்கட யும், பரிசுத்தவோன்களுடைய 

கெபங்க ோகிய தூபவர்க்கத்தோல் நிடறந்த கபோற் 

க சங்கட யும் பிடித்துக்ககோண்டு, ஆட்டுக்குட்டியோே 

வருக்குமுன்போக வணக்கேோய் விழுந்து: 9. லதவரீர் 

புஸ்தகத்டத வோங்கவும் அதின் முத்திடரகட  உடைக்கவும் 

போத்திரரோயிருக்கிறீர்; ஏகேனில் நீர் அடிக்கப்பட்டு, சக  

லகோத்திரங்களிலும் போடஷக்கோரரிலும் ெேங்களிலும் 

ெோதிகளிலுமிருந்து எங்கட  லதவனுக்ககன்று உம்முடைய 

இரத்தத்திேோல  மீட்டுக்ககோண்டு, 10. எங்கள் 

லதவனுக்குமுன்போக எங்கட  ரோெோக்களும் 

ஆசோரியர்களுேோக்கினீர்; நோங்கள் பூமியில  அரசோளுலவோம் 
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என்று புதிய போட்டைப் போடிேோர்கள். 11. பின்னும் நோன் 

போர்த்தலபோது, சிங்கோசேத்டதயும் ஜீவன்கட யும் 

மூப்பர்கட யும் சூழ்ந்திருந்த அலநக தூதர்களுடைய 

சத்தத்டதக் லகட்லைன்; அவர்களுடைய இ க்கம் பதிேோயிரம் 

பதிேோயிரேோகவும், ஆயிரேோயிரேோகவுமிருந்தது. 12. 

அவர்களும் ேகோ சத்தமிட்டு: அடிக்கப்பட்ை 

ஆட்டுக்குட்டியோேவர் வல் டேடயயும் ஐசுவரியத்டதயும் 

ஞோேத்டதயும் கப த்டதயும் கேத்டதயும் ேகிடேடயயும் 

ஸ்லதோத்திரத்டதயும் கபற்றுக்ககோள் ப் 

போத்திரரோயிருக்கிறோர் என்று கசோன்ேோர்கள். 13. அப்கபோழுது, 

வோேத்திலும் பூமியிலும் பூமியின் கீழுமிருக்கிற சிருஷ்டிகள் 

யோவும், சமுத்திரத்திலுள் டவகளும், அவற்று ைங்கிய 

வஸ்துக்கள் யோவும்: சிங்கோசேத்தின்லேல் வீற்றிருக்கிற 

வருக்கும் ஆட்டுக்குட்டியோேவருக்கும் ஸ்லதோத்திரமும் 

கேமும் ேகிடேயும் வல் டேயும் சதோ கோ ங்களிலும் 

உண்ைோவதோக என்று கசோல் க்லகட்லைன். 14. அதற்கு நோன்கு 

ஜீவன்களும் ஆகேன் என்று கசோல்லிே. இருபத்து நோன்கு 

மூப்பர்களும் வணக்கேோய் விழுந்து சதோகோ ங்களிலும் 

உயிலரோடிருக்கிறவடரத் கதோழுதுககோண்ைோர்கள்.  

 

4. Angels serves us தூதர்கள் நேக்கு லசடவ 

கசய்வோர்கள். 

 

எபிலரயர்  1:14, இரட்சிப்டபச் சுதந்தரிக்கப்லபோகிறவர்களினி 

மித்தேோக ஊழியஞ்கசய்யும்படிக்கு அவர்கக ல் ோரும் 

அனுப்பப்படும் பணிவிடை ஆவிக ோயிருக்கிறோர்க ல் வோ?  

இரட்சிப்பின் வோரிசுகளுக்கு தசதவ சசய்வது கடதமயோக 

இருக்கும் தேவதூேர்கள் பணிவிதடயின் ஆவிகள் ,அவர்கள் 

ஊழியம் சசய்கி ோர்கள். 
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எபிசரயர் 1 ஆம் அதிகோரத்தில் அதவ கிறிஸ்துவுடன் 

முரண்படுகின் ன:  

✓ கிறிஸ்துவின் தநோக்கம்  ஆட்சி சசய்வது, 

✓ தூேர்கள் 'ஊழியம் சசய்ய உருவோக்கப்பட்டதவ.  

 

மீட்கப்பட்டவர்களுக்கு தநரத்திற்கு மட்டுமல் , 

நித்தியத்திற்கும் தசதவ சசய்வேற்கோக அதவ 

உருவோக்கப்பட்டன. நோம் கிறிஸ்துதவோடு ஆட்சி சசய்தவோம், 

கிறிஸ்துதவ தசவிப்பவர்கள் நமக்கு தசதவ சசய்வோர்கள். 

 

எபிலரயர்  2:7, அவடே லதவதூதரிலும் சற்றுச் 

சிறியவேோக்கினீர்; ேகிடேயிேோலும் கேத்திேோலும் 

அவனுக்கு முடிசூட்டி, உம்முடைய கரத்தின் கிரிடயகளின் 

லேல் அவடே அதிகோரியோக டவத்து, சக த்டதயும் 

அவனுடைய போதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தினீர் என்று 

கசோன்ேோன்.  

 

அவருதடய அவேோரத்தில், அவர் ேன்தனத் ேோழ்த்தி, 

சிலுதவயின் ேோழ்தமயோன மரணத்தே அதடந்ேதபோது அது 

நடந்ேது. 

 

ஆனோல் அது சிறிது கோ த்திற்கு மட்டுதம தேவதூேர்கதள 

விட ேோழ்ந்ேவரோக்கப்பட்டோர், பின்னர் உயர்ந்ேவரோகவும் 

மகிதமயுடனும் கனத்துடனும் முடிசூட்டப்பட்டோர்.  

 

இப்தபோது கிறிஸ்து ஆட்சி சசய்கி ோர்! 

அதேதபோல், நோம் சிறிது தநரம் மட்டுதம தேவதூேர்கதள 

விட ேோழ்ந்ேவர்கள். நோம் பரத ோகத்திற்குள் நுதையும்தபோது, 

இதயசு கிறிஸ்துதவோடு ஆட்சி சசய்தவோம்.  
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எலபசியர்  1:21, எல் ோத் துடரத்தேத்துக்கும், 

அதிகோரத்துக்கும், வல் டேக்கும், கர்த்தத்துவத்துக்கும், 

இம்டேயில்ேோத்திரேல்  ேறுடேயிலும் லபர்கபற்றிருக்கும் 

எல் ோ நோேத்துக்கும் லே ோய் அவர் உயர்ந்திருக்கத்தக்கதோக, 

21. அவடர உன்ேதங்களில் தம்முடைய வ துபோரிசத்தில் 

உட்கோரும்படி கசய்து,  

 

கவளி  3:21,
 
நோன் கெயங்ககோண்டு என் பிதோவினுடைய 

சிங்கோசேத்தில  அவலரோலைகூை உட்கோர்ந்ததுலபோ , 

கெயங்ககோள்ளுகிறவகேவலேோ அவனும் என்னுடைய 

சிங்கோசேத்தில் என்லேோலைகூை உட்கோரும்படிக்கு 

அருள்கசய்லவன்.  

 

தேவனின் வ து பு த்தில் கிறிஸ்துவுடன் சிங்கோசனத்தில் 

அமர்தவோம் என்று தேவன் வோக்குறுதி அளித்துள்ளோர்.  

நோம்  ஆட்சி கசய்லவோம்! 

லதவதூதர்கள் லசடவ கசய்வோர்கள்.  

 

எபிலரயர்  1:13, லேலும், நோன் உம்முடைய சத்துருக்கட  

உேக்குப் போதபடியோக்கிப்லபோடும்வடரக்கும் நீர் என்னுடைய 

வ துபோரிசத்தில் உட்கோரும் என்று தூதர்களில் யோருக்கோவது 

எப்லபோதோகிலும் அவர் கசோன்ேதுண்ைோ?  

 

நோம் தேவதூேர்களுடன் உதரயோடுதவோம், அவர்களுடன் 

சந்தேோஷப்படுதவோம், அவர்களுடன் தேவதன புகழ்தவோம், 

ஆனோல் நோம் அவர்கதள ஆளுதவோம். அவர்கள் 

பரத ோகத்தில் நமக்கு தசதவ சசய்வோர்கள். 

 

1 ககோரிந்தியர் 6:1, உங்களில் ஒருவனுக்கு 

லவகறோருவலேோலை வைக்குண்ைோேோல், வைக்கோடும்படி 

அவன் பரிசுத்தவோன்களிைத்தில் லபோகோேல், 

அநீதக்கோரரிைத்தில் லபோகத் துணிகிறகதன்ே?  
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மேச்சோர்பற்  நீதிமன் த்தில் மற்  விசுவோசிகள் மீது வைக்குத் 

சேோடர தவண்டோம் என்று பவுல் சகோரிந்தியர்களிடம் 

சசோல்லிக் சகோண்டிருந்ேோர்.  

 

1 ககோரிந்தியர் 6:2-3, பரிசுத்தவோன்கள் உ கத்டத 

நியோயந்தீர்ப்போர்கக ன்று அறியீர்க ோ? உ கம் உங்க ோல் 

நியோயந்தீர்க்கப்படுவதோயிருக்க, அற்ப வைக்குகட த் தீர்க்க 

நீங்கள் அபோத்திரரோ? 3. லதவதூதர்கட யும் 

நியோயந்தீர்ப்லபோகேன்று அறியீர்க ோ? அப்படியிருக்க, இந்த 

ஜீவனுக்லகற்றடவகட  நீங்கள் 

தீர்த்துக்ககோள் க்கூைோதிருக்கிறது எப்படி?  

 

கிறிஸ்து ேனது பூமிக்குரிய ரோஜ்யத்தே ஸ்ேோபிக்கும்தபோது, 

விசுவோசிகள் அவருதடய தூேர்கள், ஆட்சியோளர்கள், 

ரோஜோக்கள் மற்றும் இளவரசர்களோக இருப்போர்கள். 

கிறிஸ்துவின் தீர்ப்புகதள நோம் நித தவற்றுதவோம். 

 

நித்தியம் முழுவதும், நோம் கிறிஸ்துவுடன் ஆட்சி 

சசய்யும்தபோது தேவதூேர்கள் நமக்கு தசதவ சசய்வோர்கள். 

அவர்களின் தநோக்கம் குறித்ே மகிழ்ச்சியோன சவளிப்போட்டில் 

நோம் அதே சசய்யும்படி அவர்கதள தகட்டோல்  அவர்கள் 

சசய்வோர்கள். 

 

 

 

 

ii) Family குடும்பம். 

 

பிரப மோன தகள்விகள்! 
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பரத ோகத்தில் அதே சபண்தண நோன் திருமணம் சசய்து 

சகோள்தவனோ? 

 

நமக்கு குடும்ப அன்பும் ஐக்கியமும் இருக்குமோ? 

பரத ோகத்தில் நம்முதடய உ வுகள் இங்தக இருப்பதேப் 

தபோ  இருக்குமோ? 

 

என் துதணக்கு என்ன நடக்கும்? 

 

அந்ே தகள்விகதளக் கருத்தில் சகோள்ளும்தபோது, நோம் 

அதனவரும் பூரணமோக இருப்தபோம் என்பதே நிதனவில் 

சகோள்வது அவசியம். யோரும் ஒருதபோதும் ேவறு சசய்ய 

மோட்டோர்கள், அப்படி சசோல்  மோட்டோர்கள், நிதனக்க 

மோட்டோர்கள். 

 

1 ககோரிந்தியர் 7 

இந்ே அதிகோரத்தில்  குறிப்போக திருமணம் மற்றும் 

குடும்பத்தின் பிரச்சிதன விரிவோகக் கூ ப்பட்டது. 

 

1 ககோரிந்தியர் 7:29-31, லேலும், சலகோதரலர, நோன் 

கசோல்லுகிறகதன்ேகவனில், இனிவரும் கோ ம் 

குறுகிேதோேபடியோல், ேடேவிகளுள் வர்கள் ேடேவி 

களில் ோதவர்கள்லபோ வும், 30. அழுகிறவர்கள் அைோதவர்கள் 

லபோ வும், சந்லதோஷப்படுகிறவர்கள் சந்லதோஷப்பைோதவர்கள் 

லபோ வும், ககோள்ளுகிறவர்கள் ககோள் ோதவர்கள்லபோ வும், 

31. இவ்வு கத்டத அனுபவிக்கிறவர்கள் அடதத் 

தகோதவிதேோய் அனுபவியோதவர்கள்லபோ வும் இருக்க 

லவண்டும்; இவ்வு கத்தின் லவஷம் கைந்துலபோகிறலத.  

பின்ணணியில் பவுல் கடந்து சசல்லும் சி  விஷயங்கதள 

பட்டியலிடுகி ோர்:  
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➢ திருமணம், 

➢ அழுதக, 

➢ பூமிக்குரிய மகிழ்ச்சி, மற்றும் 

➢ உரிமம்.  

 

உ கில் இதவ அதனத்தும் கடந்து தபோகும்.  

 

‘Schema’ Greek word refers to fashion, manner of life, and a way of doing 

things. 

 

பவுல் சசோன்னோர், வோழ்க்தக சகோடுக்கும் கோரியங்களில்  

மூழ்கோமல் இருக்க தவண்டும், ஏசனன் ோல் அந்ே 

விஷயங்கள் அதனத்தும் ேற்கோலிகமோன ஒரு திட்டத்தின் ஒரு 

பகுதியோகும். 

 

திருமணத்தின் சபோறுப்புகள் அற்புேமோனதவ என் ோலும், 

தேவதன ஆரோதிக்க ேவறியேற்கு உங்கள் திருமணத்தே ஒரு 

கோரணம் ஆக்குவதே  ேவிர்க்கவும், பரத ோகத்தில்  சசோத்து 

தசர்த்து தவக்கவும் அல் து தமத  உள்ள விஷயங்களில் 

உங்கள் தநசத்தே அதமக்கவும் அனுமதிக்கோதீர்கள்.  

 

நோம் துக்கத்தேயும் மகிழ்ச்சிதயயும் அனுபவித்து வோங்க 

தவண்டியதே வோங்க தவண்டும், ஆனோல் நம் 

உணர்ச்சிகதளயும் உதடதமகதளயும் நம்தமக் 

கட்டுப்படுத்ே விடக்கூடோது, இேனோல் இந்ே கடந்து சசல்லும் 

உ கில் நோம் சிக்கிக் சகோள்கித ோம். 

 

1 ககோரிந்தியர் 7:32-33, நீங்கள் கவட யற்றவர்க ோயிருக்க 

விரும்புகிலறன். விவோகமில் ோதவன் கர்த்தருக்கு எப்படிப் 

பிரியேோயிருக்க ோகேன்று, கர்த்தருக்குரியடவகளுக்கோகக் 

கவட ப்படுகிறோன். 33. விவோகம்பண்ணிேவன் தன் 
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ேடேவிக்கு எப்படிப் பிரியேோயிருக்க ோகேன்று, 

உ கத்திற்குரியடவகளுக்கோகக் கவட ப்படுகிறோன்.   

 

நோம் திருமணங்களில் நோம் அ ட்சியமோக இருக்க தவண்டும் 

என்று அர்த்ேமல் . மோ ோக, ேற்தபோதேய விஷயங்களில் 

தேவன் நமக்கு ஒரு அற்புேமோன பரிதச அளித்துள்ளோர், அதே 

நோம் முழுதமயோக அனுபவிக்க தவண்டும். 

 

1 லபதுரு 3:7, அந்தப்படி புருஷர்கல , ேடேவியோேவள் 

கப வீே போண்ைேோயிருக்கிறபடியிேோல், உங்கள் 

கெபங்களுக்குத் தடைவரோதபடிக்கு, நீங்கள் விலவகத்லதோடு 

அவர்களுைலே வோழ்ந்து, உங்களுைலேகூை அவர்களும் 

நித்திய ஜீவேோகிய கிருடபடயச் சுதந்தரித்துக்ககோள்ளுகிற 

வர்க ோேபடியிேோல், அவர்களுக்குச் கசய்யலவண்டிய 

கேத்டதச் கசய்யுங்கள். 

 

இது வோழ்க்தகயின் கிருதப, ஆனோல் அது கடந்து சசல்கி து. 

 

ேத்லதயு  22 

 

ேத்லதயு  22:23,
 
உயிர்த்கதழுதல் இல்ட  என்று சோதிக்கிற 

சதுலசயர் அன்டறயதிேம் அவரிைத்தில் வந்து:  

 

உயிர்த்சேழுேலுக்குப் பி கு ஒவ்சவோரு நபருக்கும் அவர் 

இங்தக தவத்திருக்கும் அதே உ வுகள் இருக்கும் என்று 

பரிதசயர்கள் கற்பித்ேனர். அவர் ஒதர சபண்தண மணந்து, 

ஒதர குடும்பத்தே எப்தபோதும் தவத்திருப்போர். அடுத்ே 

வோழ்க்தக இது தபோ தவ இருக்கும் என்று அவர்கள் 

நம்பினர். 

 

ஆனோல் ஒரு உயிர்த்சேழுேல் இருக்கும் என்று கூட  

சதுதசயர்கள் நம்பவில்த , ஆகதவ அவர்கள் பரிதசயரின் 
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இத யியலின் அபத்ேமோன உருவப்படத்தே இதயசுவிடம் 

ஒரு தகள்விதயக் தகட்கும் விேத்தில் வதரவேற்கு 

முயன் னர்.. 

 

ேத்லதயு  22:24,
 
லபோதகலர, ஒருவன் சந்தோேம் இல் ோேல் 

இறந்துலபோேோல், அவனுடைய சலகோதரன் அவன் 

ேடேவிடய விவோகம்பண்ணி, தன் சலகோதரனுக்குச் சந்தோேம் 

உண்ைோக்கலவண்டும் என்று லேோலச கசோன்ேோலர.  

 

அது தமோதச உபோகமம் 25-ல் கற்பித்ே ஒரு சகோள்தக. 

 

அடுத்து சதுதசயர்கள் ேங்கள் கற்பதனயோன கோட்சிதய 

முன்தவத்ேனர். 

 

ேத்லதயு  22:25-30,
 
எங்களுக்குள்ல  சலகோதரர் ஏழுலபர் 

இருந்தோர்கள்; மூத்தவன் விவோகம்பண்ணி, ேரித்து, 

சந்தோேமில் ோததிேோல் தன் ேடேவிடயத் தன் சலகோதரனுக்கு 

விட்டுவிட்டுப்லபோேோன். 26. அப்படிலய இரண்ைோம் மூன்றோம் 

சலகோதரன்முதல் ஏைோம் சலகோதரன்வடரக்கும் கசய்தோர்கள். 27. 

எல் ோருக்கும் பின்பு அந்த ஸ்திரீயும் இறந்துலபோேோள். 28. 

ஆடகயோல், உயிர்த்கதழுதலில், அவ்லவழுலபரில் எவனுக்கு 

அவள் ேடேவியோயிருப்போள்? அவர்கள் எல் ோரும் அவட  

விவோகம்பண்ணியிருந்தோர்கல  என்று லகட்ைோர்கள். 29. 

இலயசு அவர்களுக்குப் பிரதியுத்தரேோக: நீங்கள் 

லவதவோக்கியங்கட யும், லதவனுடைய வல் டேடயயும் 

அறியோேல் தப்போே எண்ணங்ககோள்ளுகிறீர்கள். 30. 

உயிர்த்கதழுதலில் ககோள்வடேயும் ககோடுப்படேயும் 

இல்ட ; அவர்கள் பரல ோகத்தில  லதவதூதடரப்லபோல் 

இருப்போர்கள்;  
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எல் ோ தேவதூேர்களும் ஒதர தநரத்தில் 

பதடக்கப்பட்டோர்கள், தேவதூேர்கள் இனப்சபருக்கம் 

சசய்வதில்த .  

 

➢ இங்குள்ள ஆண்கள் நித்தியத்தில் ஆண்களோக 

இருப்போர்கள், மற்றும் 

➢ இங்குள்ள சபண்கள் நித்தியத்தில் சபண்களோக 
இருப்போர்கள். 

 

ஆனோல் பரத ோகத்தில் திருமணமோகதவோ அல் து 

திருமணம் சசய்விப்பதேோ  இருக்கோது. அதே வழியில் நோம் 

தேவதூேர்கதளப் தபோ  இருப்தபோம். 

 

பரல ோகத்தில் ஏன் திருேணம் இருக்கோது?  

ஏசனன் ோல் இங்தக திருமணம் இருப்பேற்கோன கோரணம்  

➢ மனிேனுக்கு ஒரு உேவியோளர் தேதவ, 

➢ சபண்ணுக்கு ஒரு போதுகோவ ர் தேதவ. 

 

ஆணும் சபண்ணும் இருவரும் திருமணத்தில் தசர்ந்து 

குைந்தேகதள உருவோக்க முடியும். தேவன் அவ்வோறு 

வடிவதமத்துள்ளோர். 

 

பரத ோகத்தில், 

மனிேனுக்கு ஒரு உேவியோளர் தேதவயில்த , ஏசனனில் 

அவர் பரிபூரணமோக இருப்போர். 

சபண்ணுக்கு ஒரு போதுகோவ ர் தேதவயில்த , ஏசனன் ோல் 

அவள் பரிபூரணமோக இருப்போர். 

மீட்கப்பட்டவர்கள் மட்டுதம அங்கு வோை முடியும் 

என்பேோல் யோரும் பரத ோகத்தில் பி க்க மோட்டோர்கள். 
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நோன் மகிழ்ச்சியுடன் திருமணம் சசய்து சகோண்தடன். நோன் 

என் மதனவிதய தநசிக்கித ன். அவள் என் சி ந்ே தேோழி 

மற்றும் வோழ்க்தகயின் ஒவ்சவோரு பகுதியிலும் எனக்கு 

மிகவும் பிடித்ே தேோைர்.  

 

பரத ோகத்தில் அவளுடன் அந்ே தேோைதமதய நீங்கள் 

என்ச ன்றும் அனுபவிப்பீர்கள் - பரத ோகத்திலுள்ள மற்  

ஒவ்சவோரு நபருடனும். 

 

இங்தக உங்கள் வோழ்க்தகத் துதணயுடன் இவ்வளவு 

ஆைமோன உ தவக் சகோண்டிருப்பது மிகவும் அருதமயோக 

இருந்ேோல், சி ந்ே மனிே உ வுகதள அனுபவிப்பது 

எவ்வளவு அற்புேமோனது என்று கற்பதன சசய்து போருங்கள், 

ஒவ்சவோரு மனிேர் உடனும் அந்ே  உ தவ நீங்கள் 

அனுபவிக்க முடியும். 

 

iii) Other saints ேற்ற பரிசுத்தவோன்கள் 

 

a) Unchanged identity ேோறோத அடையோ ம். 

 

நோம் இப்தபோது எப்படி இருக்கித ோதமோ அப்படிதய  

என்ச ன்றும் இருப்தபோம்.  

 

ஆதியோகேம்  25:8,
 
பிற்போடு ஆபிரகோம் நல்  நடரவயதிலும், 

முதிர்ந்த பூரண ஆயுசிலும் பிரோணன் லபோய் ேரித்து, தன் 

ெேத்தோலரோலை லசர்க்கப்பட்ைோன்.  

 

ஆதியோகேம்  35:29, பிரோணன்லபோய் ேரித்து, தன் 

ெேத்தோலரோலை லசர்க்கப்பட்ைோன். அவன் குேோரரோகிய 

ஏசோவும் யோக்லகோபும் அவடே அைக்கம்பண்ணிேோர்கள்.  
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ஆதியோகேம்  49:29, பின்னும் அவன் அவர்கட  லநோக்கி: நோன் 

என் ெேத்தோலரோலை லசர்க்கப்பைப்லபோகிலறன்; ஏத்தியேோே 

எப்கபலரோனின் நி த்திலுள்  குடகயில  என்டே என் 

பிதோக்க ண்டையில  அைக்கம்பண்ணுங்கள் என்று 

கட்ைட யிட்டு;  

 

எண்ணோகேம் 20:24, ஆலரோன் தன் ெேத்தோலரோலை 

லசர்க்கப்படுவோன். லேரிபோவின் தண்ணீடரப்பற்றிய 

கோரியத்தில் நீங்கள் என் வோக்குக்குக் 

கீழ்ப்படியோேற்லபோேபடியிேோல், நோன் இஸ்ரலவல் 

புத்திரருக்குக் ககோடுக்கிற லதசத்தில் அவன் 

பிரலவசிப்பதில்ட .  

 

நியோயோதிபதிகள் 2:10, அக்கோ த்தில் இருந்த அந்தச் சந்ததியோர் 

எல் ோரும் தங்கள் பிதோக்களுைன் லசர்க்கப்பட்ைபின்பு, 

கர்த்தடரயும், அவர் இஸ்ரலவலுக்கோகச் கசய்த கிரிடயடயயும் 

அறியோத லவகறோரு சந்ததி அவர்களுக்குப்பின் எழும்பிற்று.  

 

சபரும்போலும் ஒரு நபர் இ ந்ேதபோது, விவிலிய 

எழுத்ேோளர்கள் அவர் ேனது மக்களிடம் கூடிவந்ேேோகக் 

கூறினோர், இ ந்ேவர்கள் ேங்கள் அதடயோளங்கதளத் ேக்க 

தவத்துக் சகோண்டோர்கள் - அவர்கள் ேங்கள் மக்களிடம் 

சசன் ோர்கள். 

 

ேோவீதின் குைந்தே மரித்ேது. 

 

2 சோமுலவல் 12:23,
 
அது ேரித்திருக்கிற இப்லபோது நோன் 

உபவோசிக்கலவண்டியது என்ே? இனி நோன் அடதத் 

திரும்பிவரப்பண்ணக்கூடுலேோ? நோன் அதினிைத்துக்குப் 

லபோலவலே அல் ோேல், அது என்னிைத்துக்குத் திரும்பி 

வரப்லபோகிறது இல்ட  என்றோன்.  
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அவரும் அவரது குைந்தேயும் ேங்கள் அதடயோளங்கதளத் 

ேக்க தவத்துக் சகோள்வோர்கள் என்பதே ேோவீது 

அறிந்திருந்ேோர். பரத ோகத்தில் ஒவ்சவோருவரும் ேனது 

அதடயோளத்தே பரோமரிப்போர்கள். நோம் ேனிநபர்களின் 

மோறுபட்ட ஐக்கியதேோடு இருப்தபோம். 

 

நமது அதடயோளங்கள் மோ ோமல் இருக்கும் என்பதே புதிய 

ஏற்போடு விளக்குகி து. 

 

பஸ்கோ உணதவ ேம்முதடய சீஷர்களுடன் 

பகிர்ந்துசகோண்டதபோது கிறிஸ்து ேம்முதடய சீஷர்களிடம் 

கூறினோர். 

 

லூக்கோ  22:17-18, அவர் போத்திரத்டத எடுத்து, 

ஸ்லதோத்திரம்பண்ணி: நீங்கள் இடத வோங்கி, உங்களுக்குள்ல  

பங்கிட்டுக்ககோள்ளுங்கள்; 18. லதவனுடைய ரோஜ்யம் 

வருே வும் நோன் திரோட்சப்பைரசத்டதப் 

போேம்பண்ணுவதில்ட கயன்று உங்களுக்குச் 

கசோல்லுகிலறன் என்றோர்.  

 

அவரும் அவருதடய சீஷர்களும் திரோட்தசக் கனி ரசத்தே  

மீண்டும் ஒன் ோகக் குடிப்போர்கள் என்று கிறிஸ்து சசோல்லிக் 

சகோண்டிருந்ேோர். 

 

நமது ஆண்டவர், ஆயிர வருட அரசோங்கத்தே பற்றி 

தபசுகி ோர். 

ேத்லதயு  8:11, அலநகர் கிைக்கிலும் லேற்கிலுமிருந்து வந்து, 

பரல ோகரோஜ்யத்தில் ஆபிரகோம் ஈசோக்கு யோக்லகோபு 

என்பவர்கல ோலை பந்தியிருப்போர்கள்.  

 

ஆபிரகோம், ஈசோக்கு, யோக்தகோபு ஆகிதயோர் இருப்போர்கள், 

நோமும் இருப்தபோம். 
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கவளி 19:7-9, நோம் சந்லதோஷப்பட்டுக் களிகூர்ந்து அவருக்குத் 

துதிகசலுத்தக்கைலவோம். ஆட்டுக்குட்டியோேவருடைய 

கலியோணம் வந்தது, அவருடைய ேடேவி தன்டே 

ஆயத்தம்பண்ணிேோள் என்று கசோல் க்லகட்லைன். 8. சுத்தமும் 

பிரகோசமுேோே கேல்லிய வஸ்திரம் தரித்துக்ககோள்ளும்படி 

அவளுக்கு அளிக்கப்பட்ைது; அந்த கேல்லிய வஸ்திரம் 

பரிசுத்தவோன்களுடைய நீதிகல . 9. பின்னும், அவன் என்டே 

லநோக்கி: ஆட்டுக்குட்டியோேவரின் கலியோண விருந்துக்கு 

அடைக்கப்பட்ைவர்கள் போக்கியவோன்கள் என்கறழுது 

என்றோன். லேலும், இடவகள் லதவனுடைய சத்தியேோே 

வசேங்கள் என்று என்னுைலே கசோன்ேோன்.  

 

ஆட்டுக்குட்டி மற்றும் அவருதடய மணமகள் சதபயில் 

பரத ோகத்தில் ஒரு திருமண விருந்து இருக்கும். 

விருந்தினர்கள் பதைய ஏற்போடு மற்றும் உபத்திரவ 

பரிசுத்ேர்கள். 

 

மீட்கப்பட்ட அதனவருதம ேங்கள் அதடயோளத்தே 

என்ச ன்றும் பரோமரிப்போர்கள், ஒரு முழுதமயோன 

வடிவத்தில் மட்டுதம இருப்போர்கள். ஏதனோக்கு , தநோவோ, 

ஆபிரகோம், யோக்தகோபு, சோமுதவல், தமோதச, தயோசுவோ, எஸ்ேர், 

எலியோ, எலிசோ, ஏசோயோ, ேோனியல், எதசக்கிதயல், ேோவீது , 

தபதுரு , பர்னபோஸ், பவுல் அல் து நோம் தேர்ந்சேடுக்கும் 

தவறு யோருடனும் ஐக்கியம் சகோள்ள முடியும். அதனவரும் 

நோமோகதவ இருப்தபோம். 

 

உருமோற்  மத யில் தமோதச மற்றும் எலியோவின் தேோற் ம் 

ப  நூற் ோண்டுகளுக்கு முன்தப இ ந்திருந்ேோலும், அவர்கள் 

இன்னும் ேங்கள் அதடயோளத்தே ேக்க தவத்துக் 

சகோண்டனர் என்பதே நிரூபிக்கி து. 
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ேத்லதயு  17:3, அப்கபோழுது லேோலசயும், எலியோவும் 

அவலரோலை லபசுகிறவர்க ோக அவர்களுக்குக் 

கோணப்பட்ைோர்கள்.  

 

தபதுரு , யோக்தகோபு மற்றும் தயோவோன் அவர்கதள 

அங்கீகரித்ேோர்கள், இது நோம் இேற்கு முன்பு போர்த்திரோே 

நபர்கதள அதடயோளம் கோண முடியும் என்பதேக் 

குறிக்கி து. 

 

நோம்  அதனவதரயும் உடனடியோக அறிந்துசகோள்தவோம், 

அவர்களின் ஐக்கியத்தே அனுபவிப்தபோம், நோம் யோர் 

என்பதே ஒருதபோதும் கோண்பிக்க நிறுத்ே மோட்தடோம். 

 

இதயசு சிலுதவயில் இருந்ே திருடனிடம் சசோன்னோர். 

லூக்கோ  23:43, இலயசு அவடே லநோக்கி: இன்டறக்கு நீ 

என்னுைலேகூைப் பரதீசிலிருப்போய் என்று கேய்யோகலவ 

உேக்குச் கசோல்லுகிலறன் என்றோர்.  

 

அவர்கள் ேனித்துவமோன நபர்களோக ஒன் ோக பரத ோகத்தே 

அதடந்ேனர். 

 

சதுதசயர்கள் உயிர்த்சேழுேல் பற்றி இதயசுதவ சிக்க தவக்க 

முயன் னர். 

 

யோத்திரோகமம் புத்ேகத்திலிருந்து இதயசு தமற்தகோள் 

கோட்டினோர். 

 

யோத்திரோகேம்  3:6, பின்னும் அவர்: நோன் ஆபிரகோமின் 

லதவனும் ஈசோக்கின் லதவனும் யோக்லகோபின் லதவனுேோகிய 

உன் பிதோக்களுடைய லதவேோயிருக்கிலறன் என்றோர். லேோலச 

லதவடே லநோக்கிப்போர்க்கப் பயந்ததிேோல், தன் முகத்டத 

மூடிக்ககோண்ைோன்.  
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ேத்லதயு  22:31-32, லேலும் ேரித்லதோர் 

உயிர்த்கதழுதட ப்பற்றி: நோன் ஆபிரகோமின் லதவனும், 

ஈசோக்கின் லதவனும், யோக்லகோபின் லதவனுேோயிருக்கிலறன் 

என்று லதவேோல் உங்களுக்கு உடரக்கப்பட்டிருக்கிறடத 

நீங்கள் வோசிக்கவில்ட யோ? 32. லதவன் ேரித்லதோருக்கு 

லதவேோயிரோேல், ஜீவனுள்ல ோருக்கு லதவேோயிருக்கிறோர் 

என்றோர்.  

 

கிறிஸ்து என்பது ஆபிரகோம், ஈசோக்கு மற்றும் யோக்தகோபு 

இன்னும் வோழ்ந்து சகோண்டு இருக்கி ோர்கள் என்பதேயும், 

தேவன் அவர்கதள கடந்ே கோ ங்களில் மட்டுமல் , 

சேோடர்ந்து ஆளுவதேயும் குறிக்கி து. 

 

லூக்கோ  16 இல் ஐஸ்வர்யவோன் மரித்து நரகத்திற்குச் 

சசன் ோன். பிச்தசக்கோரன்  ோசரூ  இ ந்து பரத ோகம் 

சசன் ோர். இருவரும் ேங்கள் அதடயோளங்கதளத் ேக்க 

தவத்துக் சகோண்டனர், நோமும் அவ்வோறு சசய்தவோம். 

 

கவளி  2:17,
 
ஆவியோேவர் சடபகளுக்குச் கசோல்லுகிறடதக் 

கோதுள் வன் லகட்கக்கைவன்; கெயங்ககோள்ளுகிறவனுக்கு 

நோன் ேடறவோே ேன்ேோடவப் புசிக்கக்ககோடுத்து, அவனுக்கு 

கவண்டேயோே குறிக்கல்ட யும், அந்தக் கல்லின்லேல் 

எழுதப்பட்ைதும் அடதப் கபறுகிறவலேயன்றி 

லவகறோருவனும் அறியக்கூைோததுேோகிய புதிய நோேத்டதயும் 

ககோடுப்லபன் என்கறழுது.  

 

பரத ோகத்தில் நம் அதடயோளங்கள் மோ ோது, ஆனோல் நம் 

சபயர்கள் மோறும்.  

 

கவளி  3:5, கெயங்ககோள்ளுகிறவகேவலேோ அவனுக்கு 

கவண்வஸ்திரம் தரிப்பிக்கப்படும்; ஜீவபுஸ்தகத்திலிருந்து 
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அவனுடைய நோேத்டத நோன் கிறுக்கிப்லபோைோேல், என் பிதோ 

முன்போகவும் அவருடைய தூதர் முன்போகவும் அவன் நோேத்டத 

அறிக்டகயிடுலவன்.  

 

கிறிஸ்து நம்முதடய பரிபூரண, நித்திய நோமத்தே தேவனுக்கு 

முன்போக அறிக்தக சசய்வோர். 

 

கவளி  3:12, கெயங்ககோள்ளுகிறவகேவலேோ அவடே என் 

லதவனுடைய ஆ யத்தில  தூணோக்குலவன், அதினின்று 

அவன் ஒருக்கோலும் நீங்குவதில்ட ; என் லதவனுடைய 

நோேத்டதயும் என் லதவேோல் 

பரல ோகத்திலிருந்திறங்கிவருகிற புதிய எருசல ேோகிய என் 

லதவனுடைய நகரத்தின் நோேத்டதயும், என் புதிய நோேத்டதயும் 

அவன்லேல் எழுதுலவன். 

 

ஒவ்சவோரு விசுவோசியும் மீட்கப்பட்ட அதனவருடனும் 

இருப்போர்கள், தேவன் மற்றும் கிறிஸ்துவின் நோமத்தே  

உண்தமயோக சுமந்து இருக்கி ோர்கள். 

 

b) Loving reunion அன்போே மீண்டும் கூடி வருதல். 

 

பரத ோகத்திலுள்ள நமது குடும்பத்தினருடனும் 

நண்பர்களுடனும் நோம் மீண்டும் ஒன்றிதணதவோம். 

ஒவ்சவோரு நபரும் ேனது அதடயோளத்தேத் ேக்க தவத்துக் 

சகோள்வோர்கள் என்பது நோம் அவர்களுடன் மீண்டும் 

ஒன்றிதணதவோம் என்பதேக் குறிக்கி து. 

1 கதசல ோனிக்லகயர் 4:13-17 promises the rapture of the church. 

அன்றியும், சலகோதரலர, நித்திடரயடைந்தவர்களினிமித்தம் 

நீங்கள் நம்பிக்டகயற்றவர்க ோே ேற்றவர்கட ப்லபோ த் 

துக்கித்து, அறிவில் ோதிருக்க எேக்கு ேேதில்ட . 14. 

இலயசுவோேவர் ேரித்து பின்பு எழுந்திருந்தோகரன்று 

விசுவோசிக்கிலறோலே; அப்படிலய இலயசுவுக்குள் நித்திடர 



24 
 

யடைந்தவர்கட யும் லதவன் அவலரோலைகூைக் ககோண்டு 

வருவோர். 15. கர்த்தருடைய வோர்த்டதடய முன்னிட்டு நோங்கள் 

உங்களுக்குச் கசோல்லுகிறதோவது: கர்த்தருடைய வருடக 

ேட்டும் உயிலரோடிருக்கும் நோம் நித்திடரயடைந் தவர்களுக்கு 

முந்திக்ககோள்வதில்ட . 16. ஏகேனில், கர்த்தர் தோலே 

ஆரவோரத்லதோடும், பிரதோே தூதனுடைய சத்தத்லதோடும், லதவ 

எக்கோ த்லதோடும் வோேத்திலிருந்து இறங்கிவருவோர்; 

அப்கபோழுது கிறிஸ்துவுக்குள் ேரித்தவர்கள் முத ோவது 

எழுந்திருப்போர்கள். 17. பின்பு, உயிலரோடிருக்கும் நோமும் 

கர்த்தருக்கு எதிர்ககோண்டுலபோக லேகங்கள்லேல், 

அவர்கல ோலைகூை ஆகோயத்தில் எடுத்துக்ககோள் ப்பட்டு, 

இவ்விதேோய் எப்கபோழுதும் கர்த்தருைலேகூை இருப்லபோம். 

 

1 கதசல ோனிக்லகயர் 4:18, ஆடகயோல், இந்த 

வோர்த்டதகளிேோல  நீங்கள் ஒருவடரகயோருவர் லதற்றுங்கள்.  

 

அந்ே ஆறுேல் மீண்டும் இதணவேற்கோன வோய்ப்பிலிருந்து 

வருகி து. சி  சேசத ோனிக்க விசுவோசிகள் மறுத்ேவர்கள் 

எடுத்துக்சகோள்ளப்படுேத  இைக்க தநரிடும் என்று 

அஞ்சினர். பயந்ே அந்ே விசுவோசிகதள ஒருவருக்சகோருவர் 

ஆறுேல்படுத்தும்படி பவுல் ஊக்கப்படுத்தினோர், 

இ ந்ேவர்கள் அவருதடய வருதகதய இைக்க மோட்டோர்கள் 

என்று அவர்களுக்கு உறுதியளித்ேோர்.  

 

கிறிஸ்து வருவோர், ேன்னுடன் மரித்ே விசுவோசிகதளக் 

சகோண்டுவருவோர், அவர்களுக்கும் உயிதரோடு 

இருப்பவர்களுக்கும் மகிதமப்படுத்ேப்பட்ட சரீரத்தே  

சகோடுப்போர். அப்தபோதிருந்து நோம் அதனவரும் 

என்ச ன்றும் ஒன் ோக இருப்தபோம். நோம் அதனவதரயும் 

அறிதவோம் என்பேோல், நம்முதடய அன்புக்குரியவர்கதள 

நோம் அறிதவோம். 
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கவளி  21:1-4, பின்பு, நோன் புதிய வோேத்டதயும் புதிய 

பூமிடயயும் கண்லைன்; முந்திே வோேமும் முந்திே பூமியும் 

ஒழிந்துலபோயிே; சமுத்திரமும் இல் ோேற்லபோயிற்று. 2. 

லயோவோேோகிய நோன், புதிய எருசல ேோகிய பரிசுத்த நகரத்டத 

லதவனிைத்தினின்று பரல ோகத்டதவிட்டு இறங்கி 

வரக்கண்லைன்; அது தன் புருஷனுக்கோக அ ங்கரிக்கப்பட்ை 

ேணவோட்டிடயப்லபோ  ஆயத்தேோக்கப்பட்டிருந்தது. 3. 

லேலும், பரல ோகத்திலிருந்து உண்ைோே ஒரு 

கபருஞ்சத்தத்டதக் லகட்லைன்; அது: இலதோ, 

ேனுஷர்களிைத்தில  லதவனுடைய வோசஸ்த மிருக்கிறது, 

அவர்களிைத்தில  அவர் வோசேோயிருப்போர்; அவர்களும் 

அவருடைய ெேங்க ோயிருப்போர்கள், லதவன்தோலே 

அவர்கல ோலைகூை இருந்து அவர்களுடைய 

லதவேோயிருப்போர். 4. அவர்களுடைய கண்ணீர் யோடவயும் 

லதவன் துடைப்போர்; இனி ேரணமுமில்ட , துக்கமுமில்ட , 

அ றுதலுமில்ட , வருத்தமுமில்ட ; முந்திேடவகள் 

ஒழிந்துலபோயிே என்று வி ம்பிேது.  

 

கண்ணீர், பிரிவிதன , வலி, மரணம், துக்கம், கவத  

இல் ோமல் ஐக்கியம் இருக்கும். பூமியில் ஐக்கியம் 

கடினமோக்கும் விஷயங்கள் அதனத்தும் அகற் ப்படும். 

 

நோம் அனுபவிக்கோேது தபோன்  உ வுகள் நமக்கு இருக்கும். 

பரத ோகத்தில் அைகு இருக்கும். பரத ோகத்தில் சரியோன 

நதகச்சுதவயும் இருக்கும், ஏசனன் ோல் அதுவும் 

தேவனிடமிருந்து கிதடத்ே பரிசு. 

 

 நேக்கு என்ே நம்பிக்டக? 

புகழ்சபற்  உ வுகள் நமக்கு கோத்திருக்கின் ன! 

 

சங்கீதம்  116:15, கர்த்தருடைய பரிசுத்தவோன்களின் ேரணம் 

அவர் போர்டவக்கு அருடேயோேது.  
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1 ககோரிந்தியர் 2:9, எழுதியிருக்கிறபடி: லதவன் தம்மில் 

அன்புகூருகிறவர்களுக்கு ஆயத்தம்பண்ணிேடவகட க் கண் 

கோணவுமில்ட , கோதுலகட்கவுமில்ட , அடவகள் 

ேனுஷனுடைய இருதயத்தில் லதோன்றவுமில்ட ; 

 

 

 


