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ஏழு சபைகள்  

எபைசு சபை – ஆரம்ைம் மற்றும் எழுப்புதல்  

 

எபேசு சபே  ஆவிக்குரிய  ரீதியில் வலுவான சபேயாகும் , 

இது அப்போஸ்தலன் ேவுல் மற்றும் அவபைப் பின்ேற்றிய 

பிற அப்போஸ்தலர்களால் நிறுவப்ேட்டது மற்றும் 

போதிக்கப்ேட்ட சபே , இது தனித்துவமான நகைமான 

எபேசுவில்  அபமந்துள்ளது.  

 

ேவுல் சபேக்கு  வடிவம் ககாடுப்ேதற்கான அடிப்ேபட 

பவபலகபளச் கசய்வதற்கு முன்பே, ேவுலால் அங்பகபய 

விடப்ேட்ட Aquila and Priscilla ஆக்கிலாவும்  பிரிஸ்கில்லாவும் 

சில ஆைம்ே அடித்தள பவபலகபளச் கசய்தார்கள் என்ேது 

உண்பமதான்,   

 

அப்பைோஸ்தலர்  18:19, அவன் எபைசு ைட்டணத்துக்கு 

வந்தபைோது, அங்பக அவர்கபை விட்டு நீங்கி, ஜெைஆலயத்தில் 

பிரபவசித்து, யூதருடபே சம்ைோஷபணைண்ணிேோன். 

 

அப்பைோஸ்தலர்  18:21, வருகிற ைண்டிபகயிபல 

எப்ைடியோயினும் நோன் எருசபலமில் இருக்கபவண்டும், 

பதவனுக்குச் சித்தமோேோல் திரும்பி உங்களிடத்திற்கு 

வருபவஜேன்று ஜசோல்லி, அவர்களிடத்தில் உத்தரவு 

ஜைற்றுக்ஜகோண்டு, கப்ைல் ஏறி, எபைசுபவ விட்டுப் 

புறப்ைட்டு,  
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எனபவ, அவர்கள் ஆைம்ேத்தில் அக்கிலா  மற்றும் 

பிரிஸ்கில்லா ஆகிபயாரின் கசல்வாக்கின் கீழ் இருந்தனர், 

அகலக்சாந்திரியாவிலிருந்து  எபேசுக்கு  வந்த அப்கோல்பலா 

என்ற கேயரில் அந்த வல்லபமவாய்ந்த  ேபைய ஏற்ோட்டு 

போதகைால் போதிக்க  ேட்டார்கள். 

 

அப்கோல்பலா  பின்னர் அவர் கற்றுக்ககாண்ட 

சுவிபசஷத்தின் கவளிச்சத்தில் ேபைய ஏற்ோட்டு சத்தியத்தின் 

அர்த்தத்பத தனது கேரிய வைங்களுடன்  

கவளிப்ேடுத்தியிருக்க பவண்டும்.  

 

அப்பைோஸ்தலர்  18:24, அப்ஜைோழுது அஜலக்சந்திரியோ 

ைட்டணத்தில் பிறந்தவனும் சோதுரியவோனும் பவதோகமங்களில் 

வல்லவனுமோே அப்ஜைோல்பலோ என்னும் பைர்ஜகோண்ட ஒரு 

யூதன் எபைசு ைட்டணத்துக்கு வந்தோன். 

 

அவர் அங்கு கசன்றபோது, பயாவானின் ஞானஸ்நானம் – 

பயாவான் ஸ்நானகபன மட்டுபம என்று அவருக்குத் 

கதரியும். 

 

பமசியா கிறிஸ்துபவப் ேற்றி அவருக்கு இன்னும் கதரியாது, 

ஆகபவ ஆக்கிலாவும்  பிரிஸ்கில்லாவும் அவருக்கு 

நற்கசய்திபய இன்னும் சிறப்ோகக் கற்பித்தனர்.  

 

அப்பைோஸ்தலர்  18:25-26, அவன் கர்த்தருபடய மோர்க்கத்திபல 

உைபதசிக்கப்ைட்டு, பயோவோன் ஜகோடுத்த ஸ்நோேத்பத 

மோத்திரம் அறிந்தவேோயிருந்து, ஆவியில் அேலுள்ைவேோய்க் 

கர்த்தருக்கு அடுத்தபவகபைத் திட்டமோய்ப் பைோதகம் 

ைண்ணிக்ஜகோண்டுவந்தோன். 26. அவன் ஜெைஆலயத்தில் 

பதரியமோய்ப் பைசத்ஜதோடங்கிேபைோது, ஆக்கில்லோவும் 

பிரிஸ்கில்லோளும் அவன் பைசுகிறபதக் பகட்டு, அவபேச் 
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பசர்த்துக்ஜகோண்டு, பதவனுபடய மோர்க்கத்பத அதிக 

திட்டமோய் அவனுக்கு விவரித்துக்கோண்பித்தோர்கள். 

 

ஆகபவ, ேவுல் உண்பமயிபலபய அந்த பவபலபயச் 

கசய்வதற்கு முன்பே, ஆக்கில்லா , பிரிஸ்கில்லா மற்றும் 

அப்கோல்பலா  ஆகிபயார் அந்த சபேயில்  சிறிது கசல்வாக்கு 

கேற்றிருந்தனர். 

 

ேவுல், முதலில், எபேசுவிலிருந்து வந்தவர்கபளச் சந்தித்தார்.  

பயாவானின்   ஞானஸ்நானத்பத மட்டுபம அறிந்த பயாவான் 

ஸ்நானகனின்  விசுவாசிகள்  குழுபவ தனது மூன்றாவது 

ேயணத்தில் சந்தித்தபோது உங்களுக்கு நிபனவிருக்கிறதா?  

 

அப்பைோஸ்தலர்  19:1-5, அப்ஜைோல்பலோ என்ைவன் ஜகோரிந்து 

ைட்டணத்திபல இருக்பகயில், ைவுல் பமடோே பதசங்கள் 

வழியோய்ப் பைோய் எபைசுவுக்கு வந்தோன்; அங்பக சில சீஷபரக் 

கண்டு: 2. நீங்கள் விசுவோசிகைோேபைோது, ைரிசுத்த ஆவிபயப் 

ஜைற்றீர்கைோ என்று பகட்டோன். அதற்கு அவர்கள்: ைரிசுத்த 

ஆவி உண்ஜடன்ைபத நோங்கள் பகள்விப்ைடபவ இல்பல 

என்றோர்கள். 3. அப்ஜைோழுது அவன்: அப்ைடியோேோல் நீங்கள் 

எந்த ஞோேஸ்நோேம் ஜைற்றீர்கள் என்றோன். அதற்கு அவர்கள்: 

பயோவோன் ஜகோடுத்த ஞோேஸ்நோேம் ஜைற்பறோம் என்றோர்கள். 4. 

அப்ஜைோழுது ைவுல்: பயோவோன் தேக்குப்பின் வருகிறவரோகிய 

கிறிஸ்து இபயசுவில் விசுவோசிகைோயிருக்கபவண்டும் என்று 

ெேங்களுக்குச் ஜசோல்லி, மேந்திரும்புதலுக்கு ஏற்ற 

ஞோேஸ்நோேத்பதக் ஜகோடுத்தோபே என்றோன். 5. அபதக் 

பகட்டபைோது அவர்கள்: கர்த்தரோகிய இபயசுவின் 

நோமத்திேோபல ஞோேஸ்நோேம் ஜைற்றோர்கள். 

  

ேவுல் அவர்களுக்கு நற்கசய்திபயக் ககாடுத்தார், கர்த்தைாகிய 

இபயசு கிறிஸ்துவின் கேயைால் ஞானஸ்நானம் ககாடுத்தார்.  
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எபேசிய பதவாலயத்பதக் கட்டுவதில் ேவுலின் பநைடிப் 

ேணியின் ஆைம்ேம் இது. 

 

 ேவுல் மூன்று ஆண்டுகள் அங்பக இருந்தார். 

 

அப்பைோஸ்தலர்  20:31, ஆேைடியோல், நோன் 

மூன்றுவருஷகோலமோய் இரவும் ைகலும் கண்ணீபரோபட 

இபடவிடோமல் அவேவனுக்குப் புத்திஜசோல்லிக்ஜகோண்டு 

வந்தபத நிபேத்து விழித்திருங்கள். 

 

எபைசுவில்  ைவுலின் பவபல,  

அப்பைோஸ்தலர்  19:8-10, பின்பு ைவுல் ஜெைஆலயத்தில் 

பிரபவசித்து, பதரியமோய்ப் பிரசங்கித்து, மூன்று மோதமைவும் 

பதவனுபடய ரோஜ்யத்துக்கடுத்தபவகபைக்குறித்துச் 

சம்ைோஷபணைண்ணி, புத்திஜசோல்லிக்ஜகோண்டுவந்தோன். 9. 

சிலர் கடிேப்ைட்டு அவிசுவோசிகைோகிக் கூட்டத்திற்கு முன்ைோக 

இந்த மோர்க்கத்பத நிந்தித்தபைோது, அவன் அவர்கபை விட்டு 

விலகி, சீஷபர அவர்களிலிருந்து பிரித்துக்ஜகோண்டு, திறன்னு 

என்னும் ஒருவனுபடய வித்தியோசோபலயிபல அநுதிேமும் 

சம்ைோஷித்துக்ஜகோண்டுவந்தோன் 10. இரண்டு வருஷகோலம் 

இப்ைடி நடந்ததிேோபல ஆசியோவில் குடியிருந்த யூதரும் 

கிபரக்கருமோகிய எல்லோரும் கர்த்தரோகிய இபயசுவின் 

வசேத்பதக் பகட்டோர்கள். 

 

ேவுலின் பிைசங்கம் மிகவும் ேயனுள்ளதாக இருந்தது, அது 

எபேசுவிலிருந்து  ேைவி, அந்த இைண்டு ஆண்டுகளில் ஆசியா 

முழுவதும் ேைவியது, இதன் விபளவாக ஆசியா பமனரின் 

மற்ற சபேகள்  நிறுவப்ேட்டன, கவளிப்ேடுத்துதல் 2 மற்றும் 

3 இல் உள்ள கடிதங்களும் அவற்றிற்கு 

உபையாற்றப்ேடுகின்றன. 
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அப்பைோஸ்தலர்  19:11-12, ைவுலின் பககளிேோபல பதவன் 

விபசஷித்த அற்புதங்கபைச் ஜசய்தருளிேோர். 12. அவனுபடய 

சரீரத்திலிருந்து உறுமோல்கபையும் கச்பசகபையும் 

ஜகோண்டுவந்து, வியோதிக்கோரர்பமல் பைோட வியோதிகள் 

அவர்கபைவிட்டு நீங்கிப்பைோயிே; ஜைோல்லோத ஆவிகளும் 

அவர்கபைவிட்டுப் புறப்ைட்டே. 

 

அற்புதமான அதிசயங்களும்  பதவனின்  அசாதாைண 

ஆச்சரியமான  கிரிபயகளும்  அப்போஸ்தலன் ேவுலின் 

ஊழியத்தின் மூலம் காட்சிப்ேடுத்தப்ேட்டன. 

 

அப்பைோஸ்தலர்  19:13-15, அப்ஜைோழுது பதசோந்தரிகைோய்த் 

திரிகிற மந்திரவோதிகைோகிய யூதரில் சிலர் ஜைோல்லோத ஆவிகள் 

பிடித்திருந்தவர்கள்பமல் கர்த்தரோகிய இபயசுவின் நோமத்பதச் 

ஜசோல்லத் துணிந்து: ைவுல் பிரசங்கிக்கிற இபயசுவின்பைரில் 

ஆபணயிட்டு உங்களுக்குக் கட்டபையிடுகிபறோம் என்றோர்கள். 

14. பிரதோே ஆசோரியேோகிய ஸ்பகவோ என்னும் ஓர் யூதனுபடய 

குமோரர் ஏழுபைர் இப்ைடிச் ஜசய்தோர்கள். 15. ஜைோல்லோத ஆவி 

அவர்கபை பநோக்கி: இபயசுபவ அறிபவன், ைவுபலயும் 

அறிபவன், நீங்கள் யோர் என்று ஜசோல்லி, 

 

பவறு வார்த்பதகளில் கூறுவதானால், இபயசுவின் கேயபைப் 

ேயன்ேடுத்தி நீங்கள் என்ன கசய்கிறீர்கள்?  ைாஜ்யத்தில் யார், 

யார் இல்பல என்ேது பிசாசுகளுக்கு  கூட கதரியும்.  எனபவ, 

எபேசிய சபேயின்  இந்த ஆைம்ே காலத்தில் சில வியத்தகு 

விஷயங்கள் நிகழ்ந்தன. 

 

அப்பைோஸ்தலர்  19:18-19,
 
விசுவோசித்தவர்களில் அபநகர் வந்து, 

தங்கள் ஜசய்பககபை ஜவளிப்ைடுத்தி அறிக்பகயிட்டோர்கள். 

19. மோயவித்பதக்கோரரோயிருந்தவர்களில் அபநகர் தங்கள் 

புஸ்தகங்கபைக் ஜகோண்டுவந்து, எல்லோருக்கு முன்ைோகச் 
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சுட்ஜடரித்தோர்கள்; அபவகளின் கிரயத்பதத் ஜதோபகைோர்த்து, 

ஐம்ைதிேோயிரம் ஜவள்ளிக்கோசோகக் கண்டோர்கள். 

 

நூலகத்தின் ைடத்பத நோம்   கபடசி ைோடத்தில் ைோர்த்பதோம்  

நிபேவிருக்கிறதோ? 

 

அவற்றின் விபலபய எண்ணி, 50,000 கவள்ளி துண்டுகள், 

புத்தகங்கள், அவற்றின் அபனத்து மந்திை கபலகளும் 

எரிந்தன என்ேபதக் கண்டார்கள்.  அபனத்து சுருள்களும், 

அபனத்து ைகசிய சூத்திைங்களும், அவர்கள்  எரித்தன. 

 

அவர்கள் எரித்து ககாண்பட இருந்தார்கள். 

 

50,000 ஜவள்ளி துண்டுகள் எவ்வைவு? 

ேணவீக்கம் மற்றும் அபதகயல்லாம் ககாண்டு, Drachmas 

டிைாச்மாஸ்.  ஏறக்குபறய  $250,000.00 மற்றும்  $500,000.00 

வபை இருக்கலாம். 

 

சிபல வழிோட்டில் நகைம் ஆழ்ந்த ஈடுோடு 

ககாண்டிருந்ததால், இது முழு நகைத்பதயும் குைப்ேத்தில் 

ஆழ்த்தியது. 

 

அப்பைோஸ்தலர்  19:23,
 

அக்கோலத்திபல இந்த 

மோர்க்கத்பதக்குறித்துப் ஜைரிய கலகம் உண்டோயிற்று. 

 

ஏன்? 

ஏகனன்றால் அது சிபல தயாரிப்ோளர்களின் வியாோைத்பத 

ோதிக்கிறது. 

 

அப்பைோஸ்தலர்  19:24-25, எப்ைடிஜயன்றோல், ஜதபமத்திரியு 

என்னும் பைர்ஜகோண்ட ஒரு தட்டோன் தியோேோளின் 

பகோவிபலப்பைோல ஜவள்ளியிேோல் சிறிய பகோவில்கபைச் 
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ஜசய்து, ஜதோழிலோளிகளுக்கு மிகுந்த ஆதோயம் வருவித்துக் 

ஜகோண்டிருந்தோன். 25. இவர்கபையும் இப்ைடிப்ைட்ட 

ஜதோழில்ஜசய்கிற மற்ற பவபலயோட்கபையும் அவன் 

கூடிவரச்ஜசய்து: மனுஷர்கபை, இந்தத் ஜதோழிலிேோல் நமக்கு 

நல்ல பிபைப்பு உண்டோயிருக்கிறஜதன்று அறிவீர்கள். 

 

உலக வைலாறு அல்லது ேண்படய வைலாற்பற நீங்கள் 

ேடித்தால், ஐபைாப்ோவில் கில்ட்ஸ் போன்றபவ இருந்தன 

என்ேபத நீங்கள் அறிவீர்கள்.  இன்பறய 

கதாழிற்சங்கங்கபளப் போலபவ, ஒபை பகவிபனக் 

கபலஞர்களாக இருந்தவர்கள் ஒன்றாகத் 

தபடகசய்யப்ேட்டார்கள். ஒருபவபள குபறவான 

அதிநவீன, ஆனால் அவர்கள் இருந்த சமூகத்தில் 

சக்திவாய்ந்தவர்கள்.  எனபவ, இந்த மக்கள் அபனவரும் 

கோதுவான லாேத்திற்காக ஒன்றாக தபட கசய்வார்கள். 

 

தியானாள்(Diana) பகாயில் கேரிய வணிகமாக இருந்தது, ஒரு 

ேயங்கைமான இடம், 420 அடி 250 அடி, ஒரு கேரிய இடம்.  

நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் மந்திரிகள், பகாயில் 

வழிோட்டாளர்கள், திருநங்பககள், விேச்சாரிகள், முழு 

காரியங்களும் , அபனவரும் அங்பக வழிேடுகிறார்கள். இந்த 

பகாயில் தங்கம் மற்றும் கவள்ளிக்கான புபதயல் 

இல்லமாகவும் இருந்தது. 

 

எனபவ, அது மிகவும் ேணக்காை இடம், மிகவும் பிைேலமான 

இடம்.  உலகம் முழுவதிலுமிருந்து மக்கள் அங்கு வந்தனர். 

 

பம மாதத்தில் ஆர்கடபமசியன் விபளயாட்டு the Artemesian 

games என்று அபைக்கப்ேடும் விபளயாட்டு  ஒரு 

காலகட்டத்தில் எபேசுவில்   இருந்தது , அங்கு அறியப்ேட்ட 

உலகம் முழுவதிலுமிருந்து மக்கள் எபேசு  நகரில் 

கூடியிருந்தனர். 
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தியானாவின் வழிோடு கவளிப்ேபடயாக நிபனத்ததற்கு 

அப்ோற்ேட்ட வபகயில்  இருந்தது , அறியப்ேட்ட உலகம் 

முழுவதிலுமிருந்து மக்கள் எபேசுவில்   கூடியிருந்தனர். 

 

தியானாவின் வழிோடு கவளிப்ேபடயாக விளக்கத்திற்கு 

அப்ோற்ேட்டது.  சிபல ஒரு கேரிய அளவில்  அசிங்கமாக 

இருந்தது. ஆனால் வழிோடு  விளக்கத்திற்கு அப்ோற்ேட்டது.  

இந்த கடவுளுக்கு அல்லது கதய்வத்திற்கு பசபவ 

கசய்வதற்கான பநாக்கங்களுக்காக விபதயடிக்கப்ேட்ட  

ஏைாளமான திருநங்பககள்  இருந்தனர். ோலியல் orgies 

அவர்கள் வழிோட்டாளபை கதய்வங்களின் முன்னிபலயில் 

போய் பசை  முடியும் என்று நம்பிய விேச்சாரிகபளத் தவிை  

ஆயிைக்கணக்கான பூசாரிகள்  இருந்தனர்.  அறிவிக்கப்ேடாத 

எண்ணிக்பகயிலான கெைால்டுகள் இருந்தனர்.  ோடகர்கள், 

புல்லாங்குைல் கபலஞர்கள் மற்றும் நடனக் கபலஞர்கள் 

இருந்தனர்.  

 

வங்கி கசய்யும் நேர்கள், புகலிடம் பதட முயற்சிக்கும் 

குற்றவாளிகள், அருங்காட்சியகத் தூண்கபள  ோர்க்க 

முயற்சிக்கும் மக்கள், வழிோடு நடக்கிறது, விேச்சாைம், இபச, 

விருந்துகள், திருவிைாக்கள் மற்றும் முழு கவறியும் 

கவட்கமில்லாத ோலியல் இன் உச்சக்கட்டம்  கவறித்தனமாக 

மாறியது.  

 

1 ஜகோரிந்தியர் 16:8, ஆேோலும் ஜைந்ஜதஜகோஸ்பத 

ைண்டிபகவபரக்கும் எபைசு ைட்டணத்தில் இருப்பைன். 

 

ேவுல் எபேசுபவ  விட்டு கவளிபயற விரும்ேவில்பல - இது 

ஒரு சிறந்த கதவு, திறம்ேட திறந்த மற்றும் அற்புதமான 

வாய்ப்பு.  ேவுல் எபேசுவில் தங்கப் போகிறார் - பம 

மாதத்திற்காக அவர் காத்திருந்ததால் இருக்கலாம்.  
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பம மாதத்தில் எபேசிய விபளயாட்டுக்கள் நடந்தன, 

ேண்படய உலகம் முழுவதிலுமிருந்து வந்த யாத்ரீகர்கள் 

எபேசுவுக்கு  இறங்குவர், இது ஆண்டின் மிகப் கேரிய 

சுவிபசஷக வாய்ப்ோகும். அந்த வாய்ப்பின் காைணமாக தான் 

அங்பக தங்க விரும்புவதாக அவர் கசான்னதற்கு அதுவும் 

காைணமாக இருக்கலாம்.  அவைால் எவ்வளவு  காலம் இருக்க 

முடிந்தது என்ேதற்கான அறிகுறி எதுவும் நம்மிடம்  இல்பல 

என்றாலும். 

 

அப்பைோஸ்தலர்  19:25, எப்ைடிஜயன்றோல், ஜதபமத்திரியு 

என்னும் பைர்ஜகோண்ட ஒரு தட்டோன் தியோேோளின் 

பகோவிபலப்பைோல ஜவள்ளியிேோல் சிறிய பகோவில்கபைச் 

ஜசய்து, ஜதோழிலோளிகளுக்கு மிகுந்த ஆதோயம் வருவித்துக் 

ஜகோண்டிருந்தோன். 

 

எபேசு  வழிோட்டாளர்களால் நிைப்ேப்ேட்டது, இந்த 

வணிகருக்கு இது கேரிய ேணம் சம்ோதிக்கும் பநைம்.  

நடந்தது என்னகவன்றால், நற்கசய்தி அவர்களின்  ேணப் 

பேயில் குபறச்சபல தந்தது. மக்கள் கிறிஸ்துவின் 

சத்தியத்பத ஏற்றுக்ககாண்டு சிபலகளிலிருந்துவிக்ைக 

ஆைாதபனகளில் இருந்து மனம்  திரும்பி வருவதால் 

நற்கசய்தி அவர்களின்  வியாோைத்தில் சரிவு ஏற்ேடுத்தியது. 

 

அப்பைோஸ்தலர்  19:26-29, இப்ைடியிருக்க, பககளிேோல் 

ஜசய்யப்ைட்ட பதவர்கள் பதவர்கைல்லஜவன்று இந்தப் ைவுல் 

என்ைவன் ஜசோல்லி, எபைசுவிபலமோத்திரமல்ல, 

ஜகோஞ்சங்குபறய ஆசியோ எங்கும் அபநக ெேங்களுக்குப் 

பைோதித்து, அவர்கபை வசப்ைடுத்திக்ஜகோண்டோன் என்று 

நீங்கள் கண்டும் பகட்டும் இருக்கிறீர்கள். 27. இதேோல் 

நம்முபடய ஜதோழில் அற்றுப்பைோகும்ைடியோே அைோயம் 

பநரிட்டிருக்கிறது மல்லோமல், மகோ பதவியோகிய 

தியோேோளுபடய பகோவில் எண்ணமற்றுப்பைோகிறதற்கும், 
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ஆசியோ முழுபமயும் பூச்சக்கரமும் பசவிக்கிற அவளுபடய 

மகத்துவம் அழிந்து பைோகிறதற்கும் ஏதுவோயிருக்கிறது 

என்றோன். 28. அவர்கள் இபதக் பகட்டு, பகோைத்தோல் நிபறந்து: 

எபைசியருபடய தியோேோபை ஜைரியவள் என்று 

சத்தமிட்டோர்கள். 29. ைட்டணம் முழுவதும் கலகத்திேோல் 

நிபறந்தது. ைவுலுக்கு வழித்துபணயோய் வந்த 

மக்ஜகபதோனியரோகிய கோயுபவயும் அரிஸ்தர்க்குபவயும் 

அவர்கள் இழுத்துக்ஜகோண்டு, ஒருமேப்ைட்டு 

அரங்கசோபலக்குப் ைோய்ந்பதோடிேோர்கள். 

 

முதல் சிக்கல், இது அவர்கள்  வணிகம், வருமானத்பத 

ோதிக்கிறது. 

 

 இைண்டாவதாக, அது அவர்களின் சிபலபய, அவர்களின் 

ேக்திபய ோதிக்கிறது. 

 

அவர்களின் பகாயில் அதிசயங்களில் ஒன்றாகும், இது 

கட்டுவதற்கு கிட்டத்தட்ட 222 ஆண்டுகள் ஆனது. 

 

மூன்றாவதாக, கதய்வம், தியானா, உலகத்தால் 

அங்கீகரிக்கப்ேட்டது.  முழு நாகரிக உலகமும், சில 

நியாயமான எல்பலகளுக்குள், ஆர்ட்கடமிபைப் ேற்றி 

அறிந்திருந்தது. 

 

கிறிஸ்தவ மதம் அவர்கபள கோருளாதாை ரீதியாகவும், மத 

ரீதியாகவும், அைசியல் ரீதியாகவும் தாக்கியது. 

 

அப்பைோஸ்தலர்  19:31-34,
 

ஆசியோநோட்டுத் தபலவரில் 

அவனுக்குச் சிபநகிதரோயிருந்த சிலரும் அவனிடத்திற்கு ஆள் 

அனுப்பி, அரங்கசோபலக்குள் பைோகபவண்டோம் என்று 

எச்சரித்தோர்கள். 32. கூட்டத்தில் அமளியுண்டோகி, சிலர் 

இப்ைடியும் சிலர் அப்ைடியுமோகப் பைசிேோர்கள்; தோங்கள் 
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கூடிவந்த கோரியம் இன்ேஜதன்று அபநகருக்குத் 

ஜதரியோதிருந்தது. 33. அப்ஜைோழுது யூதர்கள் அஜலக்சந்தர் 

என்ைவபே முன்னிற்கத் தள்ளுபகயில், கூட்டத்திபல சிலர் 

அவபே முன்பே இழுத்துவிட்டோர்கள். அஜலக்சந்தர் 

பகயமர்த்தி, ெேங்களுக்கு உத்தரவுஜசோல்ல மேதோயிருந்தோன். 

34. அவன் யூதஜேன்று அவர்கள் அறிந்தபைோது, 

எபைசியருபடய தியோேோபை ஜைரியவள் என்று இரண்டுமணி 

பநரமைவும் எல்லோரும் ஏகமோய்ச் சத்தமிட்டுக் 

ஜகோண்டிருந்தோர்கள். 

 

எனபவ, ஆத்திைமபடந்த கும்ேல் திபையைங்பக  நிைப்புகிறது, 

அவர்கள் இருவருக்கும் நடுவில் நிற்கிறார்கள். 

 

ைண்படய உலகின் 7 அதிசயங்கள்,  

1. ோர்பவானின்  கலங்கபை விளக்கம், 

அகலக்ைாண்ட்ரியா    Pharos Lighthouse, Alexandria 

2. பிைமிடுகள், ககய்பைா. Pyramids, Cairo. 

3. கதாங்கும் பதாட்டங்கள், ோபிபலான் Hanging Gardens, 

Babylon. 

4.  மன்னர் மவுபசாலஸின் கல்லபற Tomb of King Mausolus. 

5. ககாபலாசஸ், பைாட்ஸ், Colossus, Rhodes 

6. ஜீயஸ் சிபல, ஒலிம்ேஸ்.Statue of Zeus, Olympus 

7. தீயினாள், டயானா பகாயில், எபேசு  Temple of Diana, 

Ephesus. 

 

ேவுலின் பதரியத்பத கற்ேபன கசய்து ோருங்கள்! 

30,000 பேர் கத்துகிறார்கள், அவர் தனது இைண்டு 

பதாைர்களுடன் நிற்கிறார்!  நான் இந்த காட்சிபய ோர்த்து 

திபகக்கிபறன். 

 

அப்பைோஸ்தலர்  19:35-41, ைட்டணத்துச் சம்பிரதியோேவன் 

ெேங்கபை அமர்த்தி: எபைசியபர, எபைசியருபடய ைட்டணம் 
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மகோ பதவியோகிய தியோேோளுக்கும் வோேத்திலிருந்து விழுந்த 

சிபலக்கும் பகோவிற்ைரிசோரகியோயிருக்கிறபத அறியோதவன் 

உண்படோ? 36. இது எதிர்பைசப்ைடோத கோரியமோபகயோல், நீங்கள் 

ஒன்றும் ைதறிச்ஜசய்யோமல் அமர்ந்திருக்கபவண்டும். 37. இந்த 

மனுஷபர இங்பக ஜகோண்டுவந்தீர்கள்; இவர்கள் 

பகோவிற்ஜகோள்பைக்கோரருமல்ல, உங்கள் பதவிபயத் 

தூஷிக்கிறவர்களுமல்ல. 38. ஜதமத்திரியுக்கும் அவபேச் 

பசர்ந்த ஜதோழிலோளிகளுக்கும் ஒருவன்பமல் ஒருகோரியம் 

உண்டோயிருந்தோல், நியோயம் விசோரிக்கிற நோட்களுண்டு, 

பதசோதிைதிகளும் இருக்கிறோர்கள்; ஒருவர்பைரிஜலோருவர் 

வைக்கோடிக்ஜகோள்ைட்டும். 39. நீங்கள் பவபற யோஜதோரு 

கோரியத்பதக்குறித்து விசோரிக்கபவண்டியதோேோல், அது 

நியோயசங்கத்திபல தீர்க்கப்ைடும். 40. இன்பறக்கு உண்டோே 

கலகத்பதக்குறித்து நோம் உத்தரவுஜசோல்லுகிறதற்கு 

ஏதுவில்லோதைடியோல், இந்தக் கலகத்பதக்குறித்து நோங்கள் 

விசோரிக்கப்ைடும்பைோது, குற்றவோளிகைோகிறதற்கு 

ஏதுவோயிருப்பைோம் என்று ஜசோல்லி, 41. பின்பு கூட்டத்பத 

அனுப்பிவிட்டோன். 

 

அவர் பமயபைப் போன்றவர். 

இந்த நகைத்தில் கசார்க்கத்திலிருந்து வந்த கேரிய கதய்வமான 

தியானாவின் வழிோடு உள்ளது என்ேபத நீங்கள் 

உணைவில்பலயா??  

 

அவர் ஒரு புத்திசாலி மனிதர்.  அவர் நகைத்தின் 

கோறுப்ோளைாக இருப்ேதால் எல்லா பிைச்சபனகளுக்கும் 

பைாமானியர்கள் அவபைப் கோறுப்பேற்கப் போகிறார்கள் 

என்ேது அவருக்குத் கதரியும்.  

 

நகை clerk, பமயர், கலவைத்பத  தடுக்க  எபேசியர்களுக்கு 

கேரும் உதவி கசய்தார். 
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எனபவ, அவர்கள் சில மிக அற்புதமான மற்றும் கதய்வீக 

மற்றும் சக்திவாய்ந்த மனிதர்களுடன் மிகவும் வலுவான 

உறவு  ககாண்டிருந்தனர்.  

 

ேவுல் மூன்று வருட காலத்திற்கு அங்பக இருந்தபதாடு 

மட்டுமல்லாமல், பிற்காலத்தில் திரும்பி வந்து, 

எருசபலமுக்குச் கசல்லும் வழியில் அங்கு தங்கியதில்  

முக்கிய ேங்கு வகித்தார், ேதிவு கசய்யப்ேட்ட 

மூத்தவர்களுக்கு  பதவாலய நிர்வாகத்தில் இறுதிப் 

ஆபலாசபன  வைங்குவதற்காக அங்பக கசன்றார் அது  

அப்போஸ்தலர்  அதிகாைம்  20 ல் எழுதப்ேட்டுள்ளது.  

 


