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ஏழு சபைகள் 

                      எபைசு சபையின் வரலாறு 

 

ர ோமோனிய எழுத்தோளர் எரேசு, தி லைட் ஆஃப் ஆசியோ என்று 

அலைத்தோர். 

 

எரேசு  ஆசியோவின் நுலைவோயில்.  அதன் ரவறுேோடுகளில் 

ஒன்று, சட்டத்தோல் வகுக்கப்ேட்டுள்ள விஷயம் 

என்னவவன்றோல், ர ோமோனிய ஆரைோசகர் ஆசியோவின் 

ஆளுந ோக ேதவிரயற்க வந்தரேோது, அவர் எரேசஸில் 

இறங்கி அங்கு தனது மோகோணத்திற்குள் நுலைய ரவண்டும்.  

 

அலனத்து ேயணிகளுக்கும் வர்த்தகத்திற்கும்,  

➢ கோய்ஸ்வடர் முதல்  Cayster and வமண்வடர் 

ேள்ளத்தோக்கு வல  the Maeander Valleys,  

➢ கைோதியோவிலிருந்து,  

➢ ஐப்பி ோத்து முதல் Euphrates and  

➢ வமசவேோத்ரதோமியோ, எரேசு தோன் ர ோமிற்கு வசல்லும் 

பி தோன வழி  Mesopotamia, Ephesus was the highway to 

Rome.  

 

பிற்கோைத்தில், கிறிஸ்தவர்கலள ஆசியோவிலிருந்து ர ோமில் 

அ ங்கில் சிங்கங்களுக்கு அலைத்துச் வசல்ை அலைத்து 

வந்தரேோது, இக்ரனஷியஸ் எரேசலை இ த்த சோட்சிகளின்  

வநடுஞ்சோலை என்று அலைத்தோர். 

 

http://www.wcflondon.com/
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புதிய ஏற்ேோட்டு சகோப்தத்தில், ர ோம், அவைக்ைோண்ட்ரியோ 

மற்றும் சிரியோவின் அந்திரயோகியோவுக்குப் பிறகு இது 

உைகின் நோன்கோவது வேரிய நக மோகும். 

 

வேர்கமு ஆசியோ மோகோணத்தின் உத்திரயோகபூர்வ தலைநக ோக 

இருந்தரேோதிலும், எரேசஸ் 300,000 மக்கள்வதோலக வகோண்ட 

மோகோணத்தின் மிகப்வேரிய மற்றும் மிகப்வேரிய நக மோக 

இருந்தது. 

 

இது தலைப்லேக் ரகோரியது,”  ஆசியோவின் முதல் மற்றும் 

மிகப்வேரிய வேருநக ம் ““The first and greatest metropolis of 

Asia.”  

 

எரேசு  இப்ரேோது ஏஜியன் கடலில் இருந்து caystor  ரகஸ்டர் 

நதி ேள்ளத்தோக்கில் ஐந்து முதல் ஏழு லமல் வதோலைவில் 

அலமந்துள்ளது. 

 

அடிக்கடி வமருகூட்டப்ேட்ட இந்த துலறமுகம், எரேசலை 

ஆசியோ மோகோணத்தில் மிகவும் சோதகமோன துலறமுகமோக 

மோற்றியது. 

 

மூன்று வேரிய சோலைகள் எரேசுவில்  ஒன்றிலணந்தன. 

1. கிைக்கு ேக்கமோக ஒன்று வகோரைோரச மற்றும் 

ைரவோதிக்ரகயோ ேட்டணத்திற்கு வர்த்தகத்திற்கு வழி 

வகுத்தது  Colosse and Laodicea. 

2. கைோதியோவிலிருந்து சர்லத வழியோக மற்றும்  Galatia 

came via Sardis and ஆசியோ லமனரின் வர்த்தகத்லத 

வகோண்டு வந்தது. 

3. மூன்றோவது முக்கியமோன சோலை வடக்கு ரநோக்கி 

இருந்தது. 
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விவிலிய கோைங்களில் இது நோட்டின் மிகப் வேரிய 

துலறமுகத்லதக் வகோண்டிருந்தது.  இது ரகஸ்டர் நதி மற்றும் 

ேள்ளத்தோக்கின் நுலைவோயிலில் அலமந்துள்ளது.  அலனத்து 

சோலைகளும் நக த்லத லமயமோகக் வகோண்டு சலேலய  

வகோண்ட ரவறு சிை நக ங்கள் வழியோகச் வசன்றன. இது 

சரியோக ஆசியோவின் நுலைவோயில் என்று அலைக்கப்ேட்டது.  

ர ோமோனிய தூதர் தனது அலுவைகத்லத எடுத்துக் வகோள்ள 

வந்தரேோது, அவர் எரேசஸில் ஏறி, எரேசஸ் வழியோக தனது 

மோகோணத்திற்குள் நுலைய ரவண்டும் என்று சட்டத்தோல் 

விதிக்கப்ேட்டது.  பின்னர் தூக்கிலிட கிறிஸ்தவர்கள் 

ர ோமுக்கு அனுப்ேப்ேட்டரேோது, ஆ ம்ேகோை சலே  

பிதோக்களில் ஒருவ ோன இக்ரனஷியஸ் இந்த பி தோன 

சோலைலய இ த்த சோட்சிகளின்  வநடுஞ்சோலை என்று 

அலைத்தோர். 

 

எரேசஸ் ஒரு இைவச நக ம் என்று அலைக்கப்ேட்டது .  இதன் 

எல்லைக்குள் அது சுய ோஜ்யம் என்று வேோருள்.  ர ோமோனிய 

வீ ர்கலள கோவலில் லவத்திருப்ேதில் இருந்து இது விைக்கு 

அளிக்கப்ேட்டது.  இது ஒரு அலசஸ் நக மோகவும் இருந்தது 

ர ோமோனிய ஆளுநர்கள் அங்கு நீதிமன்றத்லத நடத்தினர். 

 

 

எரேசஸ் மோகோணத்தின் பி தோன வணிக நக மோகவும், ரமற்கு 

ஆசியோவின் தோய் வதய்வ வழிேோட்டின் லமயமோகவும் 

இருந்தது. 

 

தியானாள்  பகாயில் (Artemis). 

 

ஆர்ட்வடமிஸ் ரகோயில் Artemis (or Diana, according to her Roman 

name) எரேசஸில் ேண்லடய உைகின் ஏழு அதிசயங்களில் 

ஒன்றோகும். அப்ேல்ரைோவின் இ ட்லட சரகோதரி மற்றும் 
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ஜீயஸின் zeus  மகள் என, ஆர்ட்வடமிஸ் ரவட்லடயோடும் 

வதய்வம்,  சந்தி ன் வதய்வம் என்று ேைவிதமோக 

அறியப்ேட்டது, மற்றும் இளம் வேண்களின் பு வைர்.  

எரேசஸில் உள்ள ரகோயில் ஆர்ட்வடமிஸின் ேை மோர்ேக 

வடிவம்  ஜீயஸிடமிருந்து ரந டியோக வந்ததோக புகழ் வேற்றது. 

 

அப்பைாஸ்தலர்  19:35, ைட்டணத்துச் சம்பிரதியானவன் 

ஜனங்கபை அமர்த்தி; எபைசியபர, எபைசியருபடய ைட்டணம் 

மகா பதவியாகிய தியானாளுக்கும் வானத்திலிருந்து விழுந்த 

சிபலக்கும் பகாவிற்ைரிசாரகியாயிருக்கிறபத அறியாதவன் 

உண்படா?  

 

ேவுலின் நோளில் ஆர்ட்வடமிஸ் ரகோவிலுக்கு 127 

வநடுவரிலசகள் துலணபுரிந்தன, அலவ ஒவ்வவோன்றும் 60 

மீட்டர் (197 அடி) உய ம்.  

 

இந்த பி மோண்டமோன மோளிலகயில் எரேசியர்கள் 

வேருமிதம் வகோண்டனர்.  ர ோமோனிய கோைத்தில், ‘எரேசஸின் 

டயோனோ’ என்ற கல்வவட்டுடன் நோணயங்கலள அச்சிட்டு 

ஆர்ட்வடமிஸின் வழிேோட்லட ஊக்குவித்தனர்.”  

 

கிமு 6 ஆம் நூற்றோண்டின் முதல் ேோதியில் கிரீட்டிலிருந்து 

வசர்சிபி ோன் Chersiphron from Crete மற்றும் அவ து மகன் 

வமட்டவெவனஸ் and his son Metagenes ஆகிரயோரின் 

திட்டங்களிலிருந்து முதலில் கட்டப்ேட்டது. 

 

The Lydian King Croesus, கிமு 560 முதல் ஆட்சி வசய்த லிடியன் 

மன்னர் குர ோசஸ்.  கிமு 547 வல ., எரேசஸில் உள்ள 

ஆர்ட்வடமிஸ் ரகோவிலின் புன லமப்புக்கு நிதியளிப்ேதில் 

மிகவும் பி ேைமோனது.  ஆர்ட்வடமிஸ் ரவட்லட, கற்பு, 

பி சவம், கோட்டு விைங்குகள் மற்றும் வனப்ேகுதியின் 

வதய்வமோக இருந்தோர். 
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In 356 BC., a crazed man named Herostratus கிமு 356 இல், 

வெர ோஸ்ட் ோடஸ் என்ற வவறிபிடித்த மனிதர் 

ஆர்ட்வடமிஸ் ரகோவிலை எரித்தோர்.  எரேசியர்கள் 

ஆையத்லத இன்னும் வேரியதோக மீண்டும் கட்டினோர்கள்.  

இது ேோர்த்தீனலன விட நோன்கு மடங்கு வேரியதோக 

மதிப்பிடப்ேட்டது மற்றும் உைகின் ஏழு அதிசயங்களில் 

ஒன்றோக அறியப்ேட்டது. 

 

Pliny the Elder இந்த ரகோயில் ேோர்த்தீனலன Parthenon விட 

நோன்கு மடங்கு வேரியதோக இருந்தது. பூகம்ேங்களிலிருந்து 

ேோதுகோக்க ரகோயில் சதுப்பு நிைத்தில் கட்டப்ேட்டதோக பிளினி 

தி எல்டர் (கி.பி. 23–79) கூறினோர். 
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“ஆயி ம் ஆண்டுகளுக்கும் ரமைோக இந்த வதய்வம் தனது 

ரகோவிலுடன் தனது வழிேோட்டோளர்களின் ேணக்கோ  மத, 

வேோருளோதோ  மற்றும் கைோச்சோ  வோழ்க்லகக்கு ஒரு லமய 

புள்ளிலய வைங்கியது.  உைகின் மிகப் பி ேைமோன 

கட்டிடங்களில் ஒன்றோன எரேசஸில் உள்ள ஆர்ட்வடமிஸ் 

ரகோவிலில் இப்ரேோது ஒரு கல்லை மட்டுரம கோண 

முடிகிறது.  ரகஸ்டர் நதியிலிருந்து வவகு வதோலைவில் உள்ள 

சதுப்பு நிைத்தில் கட்டப்ேட்ட இது, அவ்வப்ரேோது ேை 

ரகோயில்களோல் ஆக்கி மிக்கப்ேட்ட ஒரு தளத்தில் எழுந்தது, 

அவற்றில் குலறந்தது ஒரு கிர க்கத்திற்கு முந்லதய 

நோட்களில் இருந்து வந்தது.  அது ரமற்கு ரநோக்கி, கடல் 

ரநோக்கி, சூரியன் மலறயும் திலச ரநோக்கி கட்டப்ேட்டது. Pliny 

the Younger ரகோயிலுக்கு முன்னோல் உள்ள வநடுவரிலசகள் 

கிர க்கர்களின் வோழ்க்லகயில் குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகளோல் 

வசதுக்கப்ேட்டன என்றும், ஆர்ட்வடமிஸின் சிலை உள் 

ச ணோையத்தில் நின்றது என்றும் பிளினி தி யங்கர் 

வசோல்கிறோர்.  New Hofburg Museum in Vienna, இந்த 

ரகோயிலிலிருந்து சிை சிலைகள் வியன்னோவில் உள்ள நியூ 

ரெோஃப்ஸ்ேர்க் அருங்கோட்சியகத்தில் கோட்சிக்கு 

லவக்கப்ேட்டுள்ளன.  இந்த ரகோயில் உைகில் முதன்முதலில் 

ேளிங்குக்கல்ைோல் marbles  கட்டப்ேட்டது.”  

 

ரகோவில் தளத்திலிருந்து மீட்கப்ேட்ட வேோருட்களில் ஒன்று 

"drum" என்ற சிற்ேமோன ேளிங்கு வநடுவரிலச ஆகும், இது 

பிற்கோை ரகோயிலின் வதன்ரமற்கு மூலையில் கோணப்ேட்டது - 

இது இப்ரேோது பிரிட்டிஷ் அருங்கோட்சியகத்தில் உள்ளது. 

 

ேவுல் கண்ட வெைனிஸ்டிக் ரகோயில் கி.பி.  262 ல் 

தகர்க்கப்ேட்டது . 

 

சுமோர் இருநூறு ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு, Herostratos 

வெர ோஸ்ட் ோரடோஸ் என்ற மனநைம் ேோதிக்கப்ேட்டவர் 



7 
 

ரகோவிலை எரித்தோர், அதனோல் அவ து வேயல  வ ைோற்றில் 

ேதிவு வசய்ய முடியும் . அவைக்சோண்டர் தி கிர ட் பிறந்த 

இ வில் இது அழிக்கப்ேட்டது (கிமு 356).  புதிய ரகோயில் 

கட்டப்ேட்டு பி மோண்டமோக உருவோக்கப்ேட்டது . 

 

 இந்த ரகோவிலுக்கு அவைக்சோண்டர் வந்தோர்.  மோசிரடோனியன் 

தனது வேயல  127 தூண்களில் ஒன்றில் வசதுக்க விரும்பினோர்.  

அவர் தனது கிைக்கு பி ச்சோ த்தின் அலனத்து 

வசல்வங்கலளயும் சலுலகக்கோக வைங்கினோர். நக  பிதோக்கள் 

சலுலகலய நி ோகரித்தனர்.  ஆனோல் அவைக்ைோண்டல  

யோரும் மறுக்கவில்லை.  எரேசியர் வசய்தோர்.  'நோங்கள் 

ரவவறோரு கடவுளின் வேயல  அவளுலடய ரகோவிலில் 

லவத்தோல் அது அவலள வருத்தப்ேடுத்தும்' என்று கூறி 

அவர்கள் அவல  அலமதியோக ஏற்றுக்வகோண்டோர்கள். 

ஆகரவ, பூமியிலுள்ள மிகப் வேரிய மனிதர், அவருலடய 

வேயல  ஒரு தூணில் லவத்திருக்கும் ேோக்கியத்லத கூட 

வோங்க முடியவில்லை ஒரு கடவுளின் ரகோயில்லில்  
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கிர க்க வதய்வம் ஆர்ட்வடமிஸ், கிர க்க பு ோணங்களில், 

பி தோன வதய்வங்களில் ஒருவ ோன, ர ோமோனிய வதய்வம் 

டயோனோவின் எதி ணியோகும்.  

 

அவர் ஜீயஸ் god Zeus மற்றும் வைட்ரடோ Leto கடவுளின் மகள் 

மற்றும் அப்ேல்ரைோ கடவுளின் இ ட்லட சரகோதரி. 

 

 ரவட்லடயோடும் வதய்வங்கள் மற்றும் கோட்டு விைங்குகள், 

குறிப்ேோக க டிகள் ஆகியவற்றின் பி தோன ரவட்லடக்கோ ர்  .  

 

 



9 
 

ஆர்ட்வடமிஸ் பி சவம், இயற்லகயின் மற்றும் 

அறுவலடயின் வதய்வமோகவும் இருந்தோர்.  நிைவு 

வதய்வமோக, அவர் சிை ரந ங்களில் வசலீன் மற்றும் வெரகட் 

வதய்வங்களுடன் அலடயோளம் கோணப்ேட்டோர்  Selene and 

Hecate. ேோ ம்ேரியமோக இலளஞர்களின் நண்ேரும் 

ேோதுகோவைருமோன, குறிப்ேோக இளம் வேண்களோக 

இருந்தோலும், Trojan War ட்ர ோென் ரேோரின்ரேோது 

கிர க்கர்கள் டி ோய் ரநோக்கிப் ேயணிப்ேலத ஆர்ட்வடமிஸ் 

தடுத்தோர்.   

 

சிை கணக்குகளின்ேடி, தியோகத்திற்கு சற்று முன்பு, 

ேோதிக்கப்ேட்ட இபீஜீனியோலவ Iphigenia மீட்டோள்.  

அப்ேல்ரைோலவப் ரேோைரவ, ஆர்ட்வடமிைும் ஒரு வில் 

மற்றும் அம்புகளோல் ஆயுதம் ஏந்தியிருந்தோள், அவள் 

அடிக்கடி ரகோேப்ேடுத்தின  மனிதர்கலளத் தண்டிக்கப் 

ேயன்ேடுத்தினோள்,.  பிற பு ோணங்களில், பி சவத்தில் இறந்த 

இளம் வேண்களுக்கு வில வோன மற்றும் வலியற்ற 

ம ணத்லத வைங்கியதற்கோக அவர் ேோ ோட்டப்ேடுகிறோர்.  

ஆர்ட்வடமிஸின் வசயல்ேோடுகளில் ஒன்று தரிசு வேண்களுக்கு 

கருவுறுதலை வைங்குவதோகும்.  ஆர்ட்வடமிஸின் ேை 

சிலைகளில் ஒன்று எரேசஸில் உள்ள அருங்கோட்சியகம் 

ஒன்றில் கோணப்ேடுகிறது, அவற்றுடன் ஒன்று. 

 

மத நம்பிக்லகயின் ஆ ம்ேகோை வவளிப்ேோடுகளிலிருந்து, 

ஆசியோ லமனரிலிருந்து லசக்ரைட்ஸ் வல யிலும், ரமற்கு 

ரநோக்கி சிசிலியோ  வல யிலும் கோணப்ேடும் தோய்-வதய்வ 

உருவங்கள்.  வேண் வகோள்லகயின் உருவகம், அவர் 

கருவுறுதல் மட்டுமல்ை, புதிய பிறப்பின் வடிவத்தில் 

உயிர்த்வதழுதல், பூமிக்கு வோழ்வின் நித்திய மீள் மற்றும் ேை 

ஆ ம்ே சிற்ேங்களில் கோணப்ேட்டலதப் 

பி திநிதித்துவப்ேடுத்தினோர். 
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இ ண்டோம் நூற்றோண்டில் இந்த முலற ரகோயில் மீண்டும் 

பூகம்ேத்தோல் அழிக்கப்ேட்டது, ஆனோல் உள்ளூர் ேதிவுகள் 

கிறிஸ்தவத்தின் வசல்வோக்கு மிகப் வேரியதோக இருந்தலதக் 

கோட்டுகின்றன, இந்த ரகோயில் ஒரு இடிேோடோகரவ இருந்தது. 
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The Agora. அபகாரா. 

அரகோ ோ திறந்த சந்லத மற்றும் கிர க்க அல்ைது ர ோமோனிய 

நக த்திலும் முக்கியத்துவம் வோய்ந்தது. 

 

அரகோ ோவில் உள்ள சிை கலடகள் வவள்ளிப் 

ேணியோளர்களுக்கு வசோந்தமோனலவ என அலடயோளம் 

கோணப்ேட்டுள்ளன  அகஸ்டஸ் சீசல க் குறிக்கும் ஒரு 

வேோறிக்கப்ேட்ட லிண்டலும். 

 

The Theatre திபரயரங்கம். 

 

ேவுல் மற்றும் பிற ஆ ம்ேகோை கிறிஸ்தவர்களின் கோைத்தில் 

ேண்லடய எரேசுவின்  ரநர்த்திலயப் ேற்றி இது நமக்கு ஒரு 

ரதோற்றத்லத அளிக்கிறது. 

 

முதலில் வெைனிஸ்டிக் யுகத்தின் ரேோது கட்டப்ேட்டது, இது 

கிளோடியஸின் ஆட்சியில் (கி.பி. 41-54) விரிவோக்கப்ேட்டது 

மற்றும் டி ோெனின் Trajan ஆட்சியில் (கி.பி. 98–117) 

நிலறவலடந்தது.  (கி. பி . 98–117). 

 

இந்த பி ம்மோண்டமோன அலமப்பு 495 அடி விட்டம் 

வகோண்டது மற்றும் 25,000 ரேர் அமர்ந்திருக்கைோம்.  இது கி.பி. 

41 மற்றும் 98 இலடரய பிரயோன் Mount Pion மலையில் 

வவட்டப்ேட்டது.  

 

முழு நக மும் கிறிஸ்துவிடம் திரும்பி, அைலகயும் 

சின்னங்கலளயும் தூக்கி எறிந்து வகோண்டிருப்ேதோகத் 

ரதோன்றியதோல், வர்த்தகத்லத இைந்து வகோண்டிருந்த ஒரு 

வவள்ளி வதோழிைோளியோன வடவமட்ரியைோல் ஏற்ேட்ட 

கைவ ம் உறுதிவசய்யப்ேட்டரேோது ேவுல் அங்கு 

வசல்வலதத் தடுக்கப்ேட்டோர் .  (அப்ரேோஸ்தைர் 19). 
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துபறமுகம். 

 

 குப்லேகலள அகற்ற மத்தியதல க் கடலில் அலைகள் 

இல்ைோததோல், துலறமுகம் சோய்ந்து ரேோனது.  ஆர்ரகடியன் 

வழியின் முடிவில் இப்ேகுதிலயக் கண்டறிய முடியும். 

 

இந்த துலறமுகத்திலிருந்ரத கைவ த்திற்குப் பிறகு ேவுல் 

மோசிரடோனியோவுக்குப் ேயணம் வசய்தோர் (அப்ரேோஸ்தைர் 20: 

1), முதலில் ட்வ ோவோஸில் Troas நிறுத்தினோர் (2 வகோரிந்தியர் 

2:12).  
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Arcadian Way (Harbour Street) ஆர்பகடியன் பவ (ஹார்ைர் 

ஸ்ட்ரீட்). 

 

இது நகரின் பி தோன வீதியோக இருந்து துலறமுகத்திலிருந்து 

திரயட்டருக்கு வழிவகுத்தது.  இந்த வதரு 100 அடிக்கு ரமல் 

அகைமோகவும் ேளிங்கு அடுக்குகளோல் அலமக்கப்ேட்டது. 

 

இந்த வீதி வேரும்ேோலும் அணிவகுப்பு மற்றும் 

விைோக்களுக்குப் ேயன்ேடுத்தப்ேட்டது மற்றும் 50 அடி 

ஆைத்தில் வநடுவரிலசகளின் வரிலசகளோல் இருபுறமும் 

சுற்றப்ேட்டிருந்தது.  ஆர்கோடியஸ் (கி.பி. 383-408) ரே  சரின் 

நிலனவோக இந்த வதரு வேயரிடப்ேட்டது, அலத 

விரிவுேடுத்தி மீட்வடடுத்தோர். 

 

சிறிய கலடகளின் கோட்சியகங்கள் மற்றும் வரிலசகள் 

வீதியின் ஒவ்வவோரு ேக்கத்திலும் வரிலசயோக நிற்கின்றன.  

இ வில் வதரு விளக்குகளோல் எரிந்தது. 
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நூலகம்  
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இந்த கட்டிடம் மிகச் சிறந்த ேளிங்குகளோல் ஆனது மற்றும் 

ஈர ோஸ், லநக், வ ோவசட்டுகள் மற்றும் கோர்ைண்ட்ஸ் Eros, Nike, 

rosettes and garlands உருவங்களோல் அைங்கரிக்கப்ேட்டுள்ளது.  

இந்த கட்டிடம் ெட்ரியன் Hadrian ரே  சரின் வயது 

ேண்புகலள பி திேலிக்கிறது.  முகப்பில் இ ண்டு மோடி 

உள்ளது.  கீழ் மோடியில், வகோரிந்திய தலைநக ங்கலளக் 

வகோண்ட வநடுவரிலசகள் 21 மீட்டர் நீளமுள்ள ரமலடயில் 

ஒன்ேது ேடிகள் அலடயும். 

 

 வநடுவரிலசகள் ரெோடிகளோக அலமக்கப்ேட்டிருக்கின்றன, 

அவற்றுக்கிலடரய மூன்று கதவுகள் வசழிப்ேோக 

அைங்கரிக்கப்ேட்ட பிர ம்களுடன் உள்ளன.  நடுவில் உள்ள 

கதவு மற்ற இ ண்லடயும் விட அகைமோகவும் உய மோகவும் 

இருக்கிறது. 

 

கதவுகள் இலடரய உள்ள இடங்களில் கோணப்ேடும் 

சிலைகள், நூைகம் அகழ்வோ ோய்ச்சி வசய்யப்ேட்ட 

ஆண்டுகளில் வியன்னோவுக்கு எடுத்துச் வசல்ைப்ேட்ட 

மூைங்களின் நகல்கள். 

 

 தளங்களில் உள்ள கல்வவட்டுகள் குறிப்பிடுவது ரேோை, 

சிலைகள் அலடயோளப்ேடுத்தப்ேட்டன,  அலவ 

கீழ்கோண்ேலவலய வவளிக்கோட்டின  

 

WISDOM ஞோனம் (SOPHIA),  

KNOWLEDGE அறிவு  (EPISTEME),  

INTELLIGENCE புத்திசோலித்தனம்  (ENNOIA) மற்றும்   

VIRTUE (ARETE) of Celsus வசல்சுஸ் ன் உயர்நிலை . 
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எபைசுவின் பமற்ைார்பவ  

 

 
 

 

ேவுலின் முதல் வருலக எரேசுக்கு 

 

 ேவுல் தனது இ ண்டோவது சுற்றுப்ேயணத்திலிருந்து 

திரும்பியரேோது எரேசுக்குச் வசன்றோர், அவர் “வெே 

ஆையத்திற்குள் நுலைந்து யூதர்களுடன் வோக்குவோதத்தில் 

ஈடுேட்டு சரிவசய்தோர் ” 

 

அப்பைாஸ்தலர்  18:19–21, ைவுல் அபேகோள் அங்பக 

தரித்திருந்தபின்பு, சபகாதரரிடத்தில் உத்தரவு 

பைற்றுக்பகாண்டு, தனக்கு ஒரு பிரார்த்தபன 

உண்டாயிருந்தைடியினால் பகங்கிபரயா ைட்டணத்தில் 

தபலச்சவரம் ைண்ணிக்பகாண்டு, சீரியாபதசத்துக்குப் பைாகக் 
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கப்ைல் ஏறினான். பிரிஸ்கில்லாளும் ஆக்கில்லாவும் 

அவனுடபன கூடப்பைானார்கள். 19. அவன் எபைசு 

ைட்டணத்துக்கு வந்தபைாது, அங்பக அவர்கபை விட்டு நீங்கி, 

பஜைஆலயத்தில் பிரபவசித்து, யூதருடபன 

சம்ைாஷபணைண்ணினான். 20. அவன் இன்னுஞ் சிலகாலம் 

தங்களுடபன இருக்கபவண்டுபமன்று அவர்கள் 

பகட்டுக்பகாண்டபைாது, அவன் சம்மதியாமல், 21. வருகிற 

ைண்டிபகயிபல எப்ைடியாயினும் ோன் எருசபலமில் 

இருக்கபவண்டும், பதவனுக்குச் சித்தமானால் திரும்பி 

உங்களிடத்திற்கு வருபவபனன்று பசால்லி, அவர்களிடத்தில் 

உத்தரவு பைற்றுக்பகாண்டு, கப்ைல் ஏறி, எபைசுபவ விட்டுப் 

புறப்ைட்டு, 

 

ேவுலுடன் வகோரிந்துவிலிருந்து வந்து அக்கிைோவும், 

பிரிஸ்கில்ைோவும்   எரேசுவில் தங்கினோர்கள். 

அப்பைாஸ்தலர்  18:18–28, 

 

அப்ேல்ரைோ மற்றும் அவைக்ைோண்ட்ரியன் யூதர்கள் 

எரேசுவிடம் வந்து, “அக்கிைோவும், பிரிஸ்கில்ைோவும் 

அவல க் ரகட்டோர்கள், (அவர்கள்) அவல  வகோரிந்துக்குச் 

வசல்வதற்கு முன்பு அவல  ஒதுக்கி லவத்துவிட்டு, ரதவனின்  

வழிலய இன்னும் துல்லியமோக விளக்கினோர்கள்”. 

 

அப்பைாஸ்தலர்  19:1, அப்பைால்பலா என்ைவன் பகாரிந்து 

ைட்டணத்திபல இருக்பகயில், ைவுல் பமடான பதசங்கள் 

வழியாய்ப் பைாய் எபைசுவுக்கு வந்தான்; அங்பக சில சீஷபரக் 

கண்டு 


