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ஏழு சபைகள்
வரலாறு
அப்பைாஸ்தல யுகம் (33-100 கிபி.)
34 அப்பேோஸ்தலன் பேதுரு அந்திபயோகியோ பேருகிறோர்.
35 கிறிஸ்தவர்கள் என்ற பேயர் முதலில் அந்திபயோகியோ வில்
ேயன்ேடுத்தப்ேடுகிறது.
37 அரிமத்தியோ பயோபேப்பு பிரிட்டனுக்கு பேன்று
கிளஸ்டண்ேரி பேருகிறோர் Glastonbury.
40 அப்பேோஸ்தலன் நம் ேர்னேோஸ் எருேபலமிலிருந்து
அந்திபயோக்கியோ விற்கு அனுப்ேப்ேடுகிறோர் உேத்திரவத்தோல்
ேபே தபலவர்கள் நகரத்பத விட்டு பவளிபயறியதோல்
ேபேபய திடப்ேடுத்த பேன்றோர்.
~46-48 அப்பேோஸ்தலன் ேர்னேோஸ் உடன், அப்பேோஸ்தலர்
ேவுலின் முதல் மிஷனரி ேயணம், (அப்பைாஸ்தலர் 13 - 14).
49 எருேபலமில் உள்ள அப்பேோஸ்தலர் குழு புற ஜோதிகள்
கிறிஸ்தவர்களோக மோறுவதற்கு முன்பு யூதர்களோக மோற
பவண்டிய அவசியம் இல்பல என்று ேட்டம் பகோண்டு
வருகிறது.
~49-52 அப்பேோஸ்தலன் சீலோவுடன், அப்பேோஸ்தலர் ேவுலின்
இரண்டோவது மிஷனரி ேயணம் (அப்பைாஸ்தலர் 15:39 - 18:22).
50 அரோபமக் பமோழியில் அப்பேோஸ்தலன் மத்பதயு, மத்பதயு
சுவிபேஷத்பத எழுதி முடிக்கிறோர்.
52 அப்பேோஸ்தலன் பதோமோ பகரளோவுக்கு வருகிறோர்,
இந்தியோவிற்கு கிறிஸ்தவத்பத அறிமுகப்ேடுத்துகிறோர்.
~53-57 அப்பேோஸ்தலர் ேவுலின் மூன்றோவது மிஷனரி ேயணம்
(அப்பைாஸ்தலர் 18:23 - 21:16).
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~59-62 அப்பேோஸ்தலர் ேவுலின் நோன்கோவது மிஷனரி
ேயணம், பரோம் நகருக்கு பேல்கிறோர் (அப்பைாஸ்தலர் 27 28:16).
62 அப்பேோஸ்தலன் யோக்பகோபு ரத்த ேோட்சியோக மரித்தல்;
ேட்ரஸ் patras ேட்டணத்தில் அப்பேோஸ்தலன் அந்திபரயோ,
சிலுபவயில் அபறயப் ேடுகிறோர்.
63 Aristobulus பிரிட்டனின் முதல் பிஷப்ேோக அரிஸ்படோபிளஸ்
நியமிக்கப்ேடுகிறோர்.
64-68 நீபரோ மன்னனின் கீழ் ஆரம்ேகோல ேபேயின் 10
உச்ேகட்ட ேோடுகள், Emperor Nero.
67 பரோம் நகரில் அப்பேோஸ்தலன் பேதுரு ரத்த ேோட்சியோக
மரிக்கிறோர்;
பரோம் நகரில் அப்பேோஸ்தலன் ேவுல் இரத்த ேோட்சியோக
மரிக்கிறோர்;
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68 நீபரோ மன்னன் தற்பகோபல பேய்து பகோள்ளுதல்;
69 Ignatius அந்திபயோகியோ வின் இக்பனசியஸ் பிஷப்ேோக
நிர்ணயம் பேய்யப் ேடுகிறோர்.
70 அப்பேோஸ்தலர் மோற்க்கு சுவிபேஷத்பத எழுதுகிறோர்;
எருேபலம் பதவோலயம் பரோமர்களோல் இடிக்கப்ேடுகிறது;
கிறிஸ்தவர்கபள
பஜே
ஆலயங்களிலிருந்து
பவளிபயற்றுவது;
71
அப்பேோஸ்தலன்
மோற்க்கு
எகிப்தியர்களுக்கு
கிறிஸ்தவத்பத அறிமுகப்ேடுத்துகிறோர்.
75 யூபதயோ கலிபலயோ மற்றும் ேமோரியோ பரோமர்களோல்
ேோலஸ்தீனம் என்று பேயர் மோற்றப்ேடுகிறது.
80 அப்பேோஸ்தலன் லூக்கோ, சுவிபேஷ புத்தகம் லூக்கோபவ
எழுதுகிறோர்;
85 அப்பேோஸ்தலர் நடேடிகள் புத்தகத்பத அப்பேோஸ்தலன்
லூக்கோ எழுதுகிறோர்.
90 Council of Jamnia (Javneh) ஜம்னியோ கவுன்சில் (ஜவ்பன) யூத
மற்றும் கிறிஸ்தவ ேமூகங்களுக்கிபடயில் இறுதிப் பிரிவிபன
மற்றும் பவறுேோட்படக் குறிக்கிறது.
யூத பவதோகம பதோகுப்பு முடிக்கப்ேட்டது ;
பயோவோன் சுவிபேஷ நூபல அப்பேோஸ்தலன் பயோவோன்
எழுதினோர்.
95 அப்பேோஸ்தலன் பயோவோன் பவளிப்ேடுத்தின விபேஷம்
புத்தகத்பத எழுதினோர்.
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~90-96 டோமிஷன் மன்னனின் கீழ் கிறிஸ்தவர்கள் உேத்திரவ
ேடுதல் Emperor Domitian.
100 அப்பேோஸ்தலரோன பயோவோன் மரிக்கிறோர்.

உயிர் பிபைக்க பைாராடுதல்( கிபி100- 313)
~117-138 Rylands Library Papyrus பரலோண்ட்ஸ் நூலகம்
ேோப்பிரஸ் பேோதுவோக ஒரு நியமன புதிய ஏற்ேோட்டு
உபரயின் ஆரம்ேகோல ேதிவோக ஏற்றுக்பகோள்ளப்ேடுகிறது,
இது கி.பி 117,கி.பி 138 க்கு இபடயில் .
120 Beginning of time of the Apologists மன்னிப்புக் கபலஞர்களின்
பநரத்தின் ஆரம்ேம்: Justin Martyr, Aristides, Tatian, Athenagoras of
Athens, Theophilus, Minucius Felix, Tertullian and Quadratus, உள்
மதங்களுக்கு
எதிரோன
பகோள்பககளுக்கு
எதிரோக
திருச்ேபேபய ேோதுகோக்கவும், யூதர்களுக்கு முன்ேோகவும்,
பேரிய பேகன் உலகிற்கு முன்ேோகவும், கிபரக்க தத்துவ
கருத்துகள்
மற்றும்
பேோற்கபளப்
ேயன்ேடுத்தி
விசுவோேத்பதப் ேோதுகோக்க எழுதுதல்.
128 Aquila's அகுய்லோவின், ேபைய ஏற்ேோட்டின் கிபரக்க
பமோழிபேயர்ப்பு
135
கிறிஸ்துமஸ்
விைோ
நோளோக
ரூமில்
அறிமுகப்ேடுத்தப்ேடுகிறது.
155 ஸ்மிர்னோவின் ேோலிகோர்பின் இரத்த ேோட்சியோக மரித்தல்
Polycarp of Smyrna.
Polycarp,
அப்பேோஸ்தலனோகிய
பயோவோனின்
சீடர்
எரிக்கப்ேடுகிறோர்.
180 Irenaeus, ேோலிகோர்பின் சீடர், மதங்களுக்கு எதிரோன
பகோள்பககபள எழுதுகிறோர்.
Irenaeus (c.130 – 202), ஞோனவோதத்தின் Gnosticism மதபவறிபய
அம்ேலப்ேடுத்த "மதங்களுக்கு எதிரோன மதங்களுக்கு
எதிரோக"
எழுதினோர்.
ஞோனவோதத்தின்
முக்கிய
பகோள்பககளில் இரட்படவோதம் Dualism ஒன்றோகும்.
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மனிதனோக வருவது பிேோசு என்றும், ஆவி நல்லது என்றும்
அவர்கள் நம்பினோர்கள். கர்த்தரோகிய இபயசு கிறிஸ்து
உண்பமயோன மனித மோம்ேத்தில் வந்திருக்க முடியோது என்று
அவர்கள் நம்புவதற்கு இது வழிவகுத்தது, ஏபனன்றோல்
மோம்ேம் அரசு தீயது. அப்பேோஸ்தலன் பயோவோன் தனது
நிருேங்களில் புத்திேோலித்தனமோன ஞோனவோதத்திற்கு எதிரோக
எழுதினோர்.
208 பிரிட்டனில் பரோமோனிய சுவரின் பவகு பதோபலவில்
கிறிஸ்துபவப்
பின்ேற்றுேவர்கள்
இருப்ேதோக
படர்டுல்லியன் Tertullian எழுதுகிறோர், அங்கு பரோமோனிய
ேபடகள் இன்னும் ஊடுருவவில்பல.
249-251 Decius டிசிஎஸ் மன்னன் கீழ் உேத்திரவ ேடுதல்.
255-256 கோர்பதஜின் Carthage மூன்று கவுன்சில்கள்.
284 Diocletian டிபயோக்லீடியன் பரோமோனிய பேரரேரோகி,
ேபேபயயும்,
ஒரு
மில்லியன்
கிறிஸ்தவர்கபள
துன்ேப்ேடுத்துகிறோர் ;
சிலிஸ்சியோவில் கோஸ்மோஸ் மற்றும் டோமியன், ஆண்ட்ரூ
ஸ்ட்ரோடபலட்ஸ் Cosmas and Damian, Andrew Stratelates ("தி
பஜனரல்") மற்றும் 2,593 வீரர்களின் இரத்த ேோட்சி மரணம் ;
300 கிறிஸ்தவ மக்கள் பதோபக சுமோர் 6,200,000 அல்லது
பரோமோனியப் பேரரசின் மக்கள் பதோபகயில் 10.5% (60
மில்லியன் மக்கள்பதோபகயின் அடிப்ேபடயில்)).
312 Constantine கோன்ஸ்டன்படன் தி கிபரட் தரிேனம் மற்றும்
மோற்றம்;
மில்வியன் ேோலம் பேோரில் மோக்பேன்டியஸின் Maxentius
பதோல்வி, பமற்கு ேகுதி
கோன்ஸ்டன்படன் பேரரேரோக
மோறியது;
அந்திபயோகியோவின்
லூசியனின்
மரணம்
,
அவர்
பேப்டுவஜின்ட் Septuagint மற்றும் நோன்கு நற்பேய்திகபள
கிபரக்க பமோழியில் முடித்து, அந்திபயோக்கியோ ேள்ளி மற்றும்
விவிலிய உபர ஆய்வின் வளர்ச்சிபய ஊக்குவித்தோர்.
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சபையின் வளர்ச்சி(AD313-590)
313
பரோமோனிய
பேரரசில்
மத
சுதந்திரத்பத
அதிகோரப்பூர்வமோக அறிவித்து, குறிப்ேோக கிறிஸ்தவத்திற்கு
மத ேகிப்புத்தன்பமபய பேயரிடும் கோன்ஸ்டன்படன் தி
கிபரட் மற்றும் இபண பேரரேர் பலசினியஸ் பவளியிட்ட
மிலனின் ஆபண Edict of Milan, கிறிஸ்தவ ேபேகளுக்கு
பேோத்துக்கபள மீட்டபமத்தல் மற்றும் ேட்டப்பூர்வ
அங்கீகோரம்.
321 உயிர்த்பதழுதலின் நிபனவோக கோன்ஸ்டன்படன்
ஞோயிற்றுக்கிைபம விடுமுபற என அறிவிக்கிறோர்.
323 கோன்ஸ்டன்படன் தி கிபரட் பரோமில் பேதுருவின் தியோகத்
தளத்தில் பதவோலயத்பத உருவோக்குகிறோர்.
324 கோன்ஸ்டன்படன் பலசினியபைத் பதோற்கடித்து ஒபர
பேரரேரோகிறோன்; "சி-பரோ" கிறிஸ்படோகிரோம் பகோண்ட
லோேரம் Labarum with the "Chi-Rho" Christogram பரோமோனிய
பேரரசின் அதிகோரப்பூர்வ தரமோக மோறியது.
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சி-பரோ, Chi-Rho, கிபரக்க பமோழியில் இபயசு கிறிஸ்துவின்
முதல் இரண்டு எழுத்துக்கள் , கோன்ஸ்டன்படன் ஒரு
தரிேனத்தில் "இந்த அபடயோளத்தில் நீங்கள் பஜயிப்பீர்கள்" ".
325 Council of Nicaea condemns Arianism
பநசியோ கவுன்சில் அரியனிேத்பத கண்டிக்கிறது
இதன் பேோது கண்டனம் பேய்யப்ேட்ட மதங்களுக்கு எதிரோன
பகோள்பககளும் அடுத்தடுத்த கவுன்சில்களும் அடங்கும்:
1. Arianism, கிறிஸ்துவின் பதய்வத்துவத்பத தோக்கிய
அரியனிேம்;
2. Apollinarianism, அப்பேோலிபனரியனிேம் கிறிஸ்துவின்
மனிதபநயத்பத தோக்கியது;
3. Nestorianism கிறிஸ்து இரண்டு தனி நேர்கள், ஒரு பதய்வீக
மற்றும் ஒரு மனிதர் என்று கற்பித்த பநஸ்படோரியனிேம்;
4. Pelagianism, ேோவம் மனிதனின் இயல்பே சிபதத்துவிட்டது
என்றும், மனிதனுக்கு இன்னும் நல்லது அல்லது தீபமபயத்
பதர்ந்பதடுக்கும்
திறன்
உள்ளது
என்றும்
மறுத்த
பேலஜியனிேம்;
5. Monophysitism, கிறிஸ்துவுக்கு ஒபர இயல்பு இருக்கிறது என்று
கற்பித்த பமோபனோபிசிடிேம்,
ஒரு மனித அல்லது பதய்வீக இயல்பு;; மற்றும்
6. Eutychianism, கிறிஸ்துவின் மனித மற்றும் பதய்வீக
இயல்புகள் ஒன்றோக இபணந்ததோகக் கூறிய யூடிச்சியனிேம்
341 அந்திபயோகியோ கூட்டம் நபடபேற்றது; பேரரேர்
கோன்ஸ்டன்ஸ்
பேகன்
தியோகங்கபளயும்
மந்திர
ேடங்குகபளயும் மரண தண்டபனயின் கீழ் தபட பேய்தோர்.
380 கிறிஸ்தவ மதம் பரோமோனியப் பேரரசின் உத்திபயோகபூர்வ
நம்பிக்பகயோக பேரரேர் திபயோபடோசியைோல் நிறுவப்ேட்டது
Emperor Theodosius the Great;
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381
கோன்ஸ்டோன்டிபனோப்பிளின்
முதல்
கவுன்சில்
அப்ேல்லிபனரியனிேத்பதயும்
Apollinarianism
பமோன்டோனியத்பதயும் Montanism கண்டிக்கிறது
பரோம் பிஷப், பதவோலயத்தில் தபலபம பேரும்ேோலும்
பகௌரவத்தின்
முதன்பமயோக இருந்தது, கிறிஸ்தவ
நோடுகளில் உயர்ந்த மற்றும் உலகளோவிய அதிகோரம்
இருப்ேதோகக் கூறி, பமற்கில் இந்த கூற்பற சிறப்ேோகச்
பேய்யத் பதோடங்கினோர், . Pope Gregory I, பேோப் முதலோம்
கிரிபகோரி (590-604) கோலப்ேகுதியில், பமற்குப் பேரரசின் ேரிவு
பரோமோனிய
பிஷப்பே
மத்திய
இத்தோலியின்
பேரும்ேகுதியின் உண்பமயோன ஆட்சியோளரோக மோறினோர்.
393 Council of Hippo ஹிப்பேோ கவுன்சில் விவிலிய புத்தகத்பத
பவளியிடுகிறது;
395 Augustine அகஸ்டின் வட ஆபிரிக்கோவில் ஹிப்பேோவின்
பிஷப் ஆகிறோர்;
397 Council of Carthage கவுன்சில் ஆஃப் கோர்பதஜ் விவிலிய
புத்தகத்பத பவளியிடுகிறது;
401 Augustine of Hippo ஹிப்பேோவின் அகஸ்டின் ஒப்புதல்
வோக்குமூலம் எழுதுகிறோர்;
476 பமற்கத்திய பரோம ேோம்ரோஜ்யத்தின் வீழ்ச்சி;
482 Byzantine emperor Zeno I பேேண்படன் பேரரேர் பஜபனோ I
கிறிஸ்படோலஜி Christology பதோடர்ேோன பவறுேோடுகபள
ேரிபேய்ய பெபனோட்டிகோபன பவளியிடுகிறோர்.

சபையின் பகாட்ைாடுகள் (கி. பி.590- 1517)
590 Gregory the Great கிரிபகோரி தி கிபரட் முதல் இபடக்கோல
பேோப் ஆனோர்
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கிரிபகோரி தி கிபரட் (சி. 540 - 604) பரோமோனிய பிஷப்பின்
ேக்திபய விரிவுேடுத்தினோர். இதற்கு முன்பு, பரோம்,
அந்திபயோகியோ மற்றும் அபலக்ைோண்ட்ரியோவில் Antioch and
Alexandria
உள்ள பிஷப்ரிக் அதிகோரத்பதப் ேகிர்ந்து
பகோண்டோர். பரோமில் உள்ள பிஷப்புக்கு bishopric ஆன்மீக
மற்றும் தற்கோலிக அதிகோரம் இரண்படயும் அவருக்கு
பகோடுத்தோர்.
680 – 692 கிைக்கு மற்றும் பமற்கு பதவோலயங்கள் விலகிச்
பேல்கின்றன
787 Second council of Nicaea சிபலகபள வணங்குவபத
பநசியோவின் இரண்டோவது கவுன்சில் கண்டிக்கிறது
800 பரோமில் முதல் புனித பரோமோனிய பேரரேருக்கு
ேோர்லபமன் Charlemagne முடிசூட்டினோர்
1097 – 1099 First Crusade to the Holy Land புனித பூமிக்கு முதல்
சிலுபவப்பேோர் 1175 Peter Waldo பீட்டர் வோல்படோ
பவதோகமத்பத
ேோதோரண
ேோதோரண
பமோழியில்
பமோழிபேயர்க்கிறோர்.
சீர்திருத்தத்திற்கு முந்பதய குழுவோன வோல்படன்சியர்களின்
Waldensians நிறுவனர் பீட்டர் வோல்படோ (சி. 1140 - சி. 1205), இது
பதவனுபடய
வோர்த்பதபய
பிரேங்கிப்ேதன்
முக்கியத்துவத்பத வலியுறுத்தினோர் .
1251 Doctrine of Transubstantiation பரோமோனிய திருச்ேபேயோல்
இடமோற்றக் பகோட்ேோட்டின் அறிமுகம்.
1309 – 1378 பிரோன்சின் அவிக்னனில் உள்ள ேோப்ேல்
அரண்மபன. பேோப்ேோண்டவருக்கும் பிபரஞ்சு அரேருக்கும்
இபடயிலோன பமோதல் கோரணமோக 70 ஆண்டுகளோக பேோப்
அவிக்னனில் வசித்து வந்தோர்.
1382 லத்தீன் வல்பகட் இலிருந்து Latin Vulgate ஆங்கிலத்தில்
பமோழிபேயர்க்கப்ேட்ட பவக்லிஃப் பவதோகமத்தின் Wycliffe
Bible நிபறவு
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1413 John Huss writes De Ecclesia ஜோன் ெஸ் டி எக்பலசியோ
எழுதுகிறோர்
1415 John Huss ஜோன் ெஸ் ஸ்படக்கில் எரிக்கப்ேட்டோர்
1450 Johann Gutenberg பஜோென் குட்டன்பேர்க் அச்ேகத்பத
கண்டுபிடித்தோர்

Europe, UK and the churches 1517 to till now ஐபராப்ைா ஐக்கிய
நாடுகள் மற்றும் சபைகள்1517 லிருந்து தற்பைாது வபர
1517 மோர்ட்டின் லூதர் தனது 95 thesis ஆய்வறிக்பககபள
பஜர்மனியின் விட்டன்பேர்க்கில் உள்ள castle church
பகோட்பட-பதவோலயத்தின் வோேலில் இடுகிறோர் Wittenberg,
Germany
1509, Jean Calvin, ஜீன் கோல்வின், ேோரிைுக்கு வடக்பக
பிறந்தோர், அவர் பிஷப்பின் பேயலோளரோக இருந்தோர். ேோரிஸில்
வைக்கறிஞரோகப் ேடித்தோர்.
1532, இருேதுகளின் ஆரம்ேத்தில், லூதரின் எழுத்துக்களின்
ஊக்கத்தோல் கீழ் அவர் ஒரு சுவிபேஷகரோனோர். அதன் முடிவு,
கத்பதோலிக்க திருச்ேபேக்கு எதிரோக கிளர்ச்சியோக இருந்த
விஷயங்கபள எழுதியதோக அவர் குற்றம் ேோட்டப்ேட்டதோல்
அவர் ேோரிைுக்கு தப்பிச் பேல்ல பவண்டியிருந்தது.
1536, அவர் கிறிஸ்தவ மதத்தின் பேரிய நிறுவனங்கபள
முடித்தோர், அவரது நிபனவுச்சின்ன கோல்வின் நிறுவனங்கள்
Calvin’s Institutes. அவர் முதலில் அவற்பற லத்தீன் பமோழியில்
எழுதி பின்னர் பிபரஞ்சு பமோழியில் பமோழிபேயர்த்தோர்.
பிரோன்சில் ஏற்ேட்ட கடுபமயோன
கோல்வின் பஜனீவோ பேன்றோர்.

துன்புறுத்தல்களோல்,
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1536, பஜனீவோ நகரம் தன்பன சீர்திருத்த நகரமோக அறிவித்து,
சீர்திருத்த இபறயியபல ஏற்றுக்பகோண்டு, மோைுக்கு
முற்றுப்புள்ளி பவத்தது.
பஜனீவோவில்
சீர்திருத்த
நிபனவுச்சின்னம்.
நோன்கு
முக்கியமோன சீர்திருத்தவோதிகள்: வில்லியம் ேபரல், ஜோன்
கோல்வின், திபயோடர் பேேோ, மற்றும் ஜோன் நோக்ஸ் William Farel,
John Calvin, Theodore Beza, and John Knox.

அவர் கத்பதோலிக்க கதீட்ரபல சீர்திருத்த கதீட்ரலோக
மோற்றினோர். அந்த கதீட்ரல் இன்னும் உள்ளது. பதவோலயத்தில்
அவர் 1536 முதல் 1564 வபரயிலோன ஆண்டுகளில்
பவதவேனங்கபள அம்ேலப்ேடுத்தினோர்.
அவர் அங்கு குடிபயற விரும்ேவில்பல, அங்கு வந்தோர்,
ஆனோல் அவபர ஒரு சிறந்த சீர்திருத்தவோதியோக இருந்த
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கபரலூம் ஃேபரல் என்ற ஃேபரல் Farel, Guillaume Farel என்ற
நேர் ஆறுதல் ேடுத்தினோர் .
பஜனீவோவில் தங்கி தனது ஊழியத்பத அங்பக பேய்ய
பவண்டும் என்று Calvin கோல்வினிடம் ஃேபரல் கூறினோர்.
1559, அவர் அகோடமிபய நிறுவினோர், இது இப்பேோது
பஜனீவோ ேல்கபலக்கைகம். சில தகவல்களின்ேடி, அவர்
அங்கு ஒரு பேமினரிபயயும் நிறுவினோர். பிரோன்சில்
ெுஜிபனோட்ஸ் Huguenots என்று அபைக்கப்ேடும் ேல
புரோட்டஸ்டன்ட்டுகள்
கத்பதோலிக்க
திருச்ேபேயின்
கடுபமயோன துன்புறுத்தலின் கீழ் பிரோன்பை விட்டு
பவளிபயறினர்.
அவர்கள் பஜனீவோவுக்கு வந்தபேோது, ஜோன் கோல்வின்,
துன்புறுத்தலிலிருந்து தப்பிபயோடியவர்களுக்கு பதவனுபடய
வோர்த்பதபய கற்பித்தோர். நற்பேய்தியின் உண்பமயோன
பேய்தி மற்றும் உண்பமயோன சீர்திருத்த நம்பிக்பகயுடன்
திரும்பிச் பேல்ல இரண்டோயிரம் பேோதகர்களுக்கு அவர்
ேயிற்சி அளித்தோர்.
அவரது பேமினரி,
மரணத்தின் பேமினரி என்று
அறியப்ேட்டது, ஏபனன்றோல் அவர் ேயிற்சியளித்த ேல
பேோதகர்கள் மீண்டும் பிரோன்சுக்குச் பேன்று இரத்த ேோட்சியோக
மரித்தனர் - மரணத்தின் பேமினரி seminary of death.
ஜோன் கோல்வின் வோழ்க்பக மற்றும் ஊழியத்தின் விபளவு
கிட்டத்தட்ட விவரிக்க முடியோதது. "கிறிஸ்தவ மதத்தின்
நிறுவனங்கள்" 1536 இல் நிபறவபடந்தது.
புத்தகம் ஒன்று பதவனின் ஞோனம் , பவளிப்ேோடு.
புத்தகம் இரண்டு ேோவம், வீழ்ச்சி, பதவனிடமிருந்து
மனிதபனப் பிரித்தல் மற்றும் பதவனின்
மீட்பின்
பேயல்ேோடு.
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விசுவோேத்பதப்
ேற்றி
மூன்று
புத்தகங்கபளயும்,
பதரிந்துபகோள்ளப்ேடுதல்
விசுவோேத்தினோல்
இரட்சிப்பேயும், இதன் மூலம் பதவன் நம் வோழ்க்பகபய
வழிநடத்துகிறோர்.
உண்பம மற்றும் பேோய்யோன ேபே மற்றும் ேபேயின்
கட்டபளகள் அல்லது ேடங்குகள் குறித்து நோன்கு புத்தகம்.
1536-1564 அவர் பதோடர்ந்து கற்பித்ததிலிருந்து பவதோகமத்தின்
ஒவ்பவோரு புத்தகத்திற்கும் விளக்கவுபரகபள எழுதினோர்.
அவர் பவளிப்ேடுத்துதல் தவிர பவதோகமத்தின் ஒவ்பவோரு
புத்தகத்திற்கும் ஒரு விளக்கவுபர
எழுதினோர். அவர்
பகடீசிேங்கபள catechisms. எழுதினோர். பவதோகமத்பத
பிபரஞ்சு
பமோழியில்
பமோழிபேயர்ப்ேதில்
அவர்
ஒத்துபைத்தோர்.
பமற்கு மற்றும் ஐபரோப்ேோவில் பேோதுக் கல்விபய
கட்டோயமோக்கியது அவர்தோன். அவர் ஏபை மற்றும்
கஷ்டப்ேடுேவர்கபள
பநோக்கிய பதோண்டு முபறபய
உருவோக்கினோர் charity.
கடன்கள் மற்றும் வட்டி மற்றும் பஜனீவோ நகரத்தின் ேட்ட
அலுவலகங்கள்
மற்றும்
நீதிமன்றங்களில்
நீதிபய
ஒழுங்குேடுத்துவதற்கோன
ஒரு
அபமப்பே
அவர்
உருவோக்கினோர்.
சீர்திருத்தத்பத ஏற்றுக்பகோண்ட நோடுகள் - சுவிட்ேர்லோந்து,
பஜர்மனி, ெோலந்து மற்றும் இங்கிலோந்து - ஐபரோப்ேோவில்
மிகவும் வளமோன நோடுகளோக மோறியது – Switzerland, Germany,
Holland, and England – became the most prosperous countries in Europe.

13

உலக வரலோற்பறப் ேோர்த்தோல், அபமரிக்கோ மற்றும் கனடோ
உள்ளிட்ட புரோட்டஸ்டன்ட் சீர்திருத்தத்தோல் மிகவும்
வலுவோக தோக்கங்கள் பகோண்ட நோடுகளோக நீங்கள் கோணலோம்
America and Canada.
1522 லூதர் புதிய ஏற்ேோட்பட பஜர்மன் பமோழியில்
பமோழிபேயர்க்கிறோர்
1526 William Tyndale வில்லியம் டின்படல் கிபரக்கத்திலிருந்து
ஆங்கிலத்திற்கு புதிய ஏற்ேோட்டின் பமோழிபேயர்ப்பேயும்
அச்சிடபலயும் முடிக்கிறோர்.
1535 The Coverdale Bible – கவர் படல் பவதோகமம் - முதல்
முழுபமயோன ஆங்கில பவதோகமம் அச்சிடப்ேட்டது
1505- 1572 John Knox ஜோன் நோக்ஸ் பஜனீவோவுக்குச் பேன்றோர்,
ஏபனன்றோல் இங்கிலோந்தில், கத்பதோலிக்க திருச்ேபேயின்
ேோர்ேோக பமரி டியூடரும் விசுவோசிகபள தூக்கிலிட்டோர்.
ஆகபவ, மரண அச்சுறுத்தலின் கீழ், ஜோன் நோக்ஸ்
இங்கிலோந்பத விட்டு பவளிபயறி, 1556 இல் பஜனீவோவுக்கு
வந்தோர். அவர் அங்கு இருந்தபேோது, ஜோன் நோக்ஸ் 1556 இல்
அேல் பமோழிகளிலிருந்து பவதோகமத்பத
ஆங்கிலத்தில்
பமோழிபேயர்த்தோர்.
1559, ஜோன் நோக்ஸ் அந்த பவதத்பத அச்சிடுவதற்கும்
சீர்திருத்தத்பத நிறுவுவதற்கும் மீண்டும் ஸ்கோட்லோந்து
பேன்றோர், இது Scottish Presbyterianism ஸ்கோட்டிஷ்
பிரஸ்பேடிரியனிேம் என்று அறியப்ேட்டது. ஸ்கோட்லோந்தில்
அச்சிடப்ேட்ட முதல் பவதோகமம் இதுவோகும்.
1560 இங்கிலோந்தில் பியூரிடனிேத்தின் ஆரம்ேம் Puritanism in
England.
1611 King James Version கிங் பஜம்ஸ் ேதிப்பு
பவளியிடப்ேட்டது.
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1618 – 1619 Dutch Reformed Synod of Dort convened டச்சு சீர்திருத்த
ஆயர் கூட்டம் கூட்டப்ேட்டது
1620 யோத்ரீகர்கள் பமஃப்ளவர் மீது அபமரிக்கோவுக்கு ேயணம்
பேய்தனர் Mayflower to America
1648
Westminster
Confession
of
Faith
பரோமன்
கத்பதோலிக்கர்களுக்கும்
புரோட்டஸ்டன்ட்டுகளுக்கும்
இபடயிலோன முப்ேது ஆண்டுகோல யுத்தத்தின் முடிவு
ஆங்கில ேோரோளுமன்றத்தோல் அங்கீகரிக்கப்ேட்ட மற்றும்
ஏற்றுக்பகோள்ளப்ேட்ட விசுவோேத்தின் பவஸ்ட்மின்ஸ்டர்
ஒப்புதல் வோக்குமூலம்.

மறுமலர்ச்சியின் காலம் (1648 – 1789)
1674 ஐேக் வோட்ஸ் பிறப்பு Isaac Watts
1678 John Bunyanஜோன் புன்யோன் பில்கிரோமின் முன்பனற்றத்பத
பவளியிடுகிறோர்.
ஜோன்
புன்யோனின்
யோத்திபர
முன்பனற்றம்Pilgrim’s Progress 200 க்கும் பமற்ேட்ட
பமோழிகளில் பமோழிபேயர்க்கப்ேட்டுள்ளது, பமலும் அவர்
சிபறயில் இருந்தபேோது எழுதப்ேட்டது. இணங்கோதவர்
என்ேதற்கோக 12 ஆண்டுகள் சிபறயில் அபடக்கப்ேட்டோர்.
1729 Jonathan Edwards பஜோனோதன் எட்வர்ட்ஸ் (1703-1758)
நோர்தோம்ப்டனில் பிரேங்கிக்கிறோர் Northampton
1741 இல் "ேோவிகள் பதவனின் பகோேோக்கிபனயின் பககளில்
இருக்கிறோர்கள் " என்று பிரேங்கித்தோர்.
1738 ஜோன் மற்றும் ேோர்லஸ் பவஸ்லியின் மோற்றம் John and
Charles Wesley
1739 ஜோர்ஜ் பவட்ஃபீல்ட் தபலபமயிலோன அபமரிக்கோவில்
பேரும் விழிப்புணர்வு George Whitefield

ையணங்களின் காலம் (1719-1914)
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1790 இரண்டோவது பேரிய விழிப்புணர்வு அபமரிக்கோவில்
பதோடங்குகிறது
1793 William Carey வில்லியம் பகரி இந்தியோவுக்கோன
மிஷனரியோக ேயணம் பேய்கிறோர்
1835 Robert Murray M’Cheyne ரோேர்ட் முர்பர எம்’பேய்ன்
ஸ்கோட்லோந்தில் ஒரு பிரஸ்பேடிரியன் பதவோலயத்பத நடத்த
துவங்குகிறோர்
1836 George Muller ஜோர்ஜ் முல்லர் இங்கிலோந்தில் அனோபத
இல்லத்பதத் திறக்கிறோர்
1847 William Chalmers Burns வில்லியம் ேோல்மர்ஸ் ேர்ன்ஸ்
சீனோவின் ேோண்படோவில் ேணிகள் பதோடங்குகிறோர்
1834-1892 Charles Spurgeon, பேோதகர்களின் இளவரேர் ேோர்லஸ்
ஸ்ேர்ஜன். அவர் தனது மோத இதைோன “The Sword and the Trowel”
பதவோலயத்தின் “கீழ் தரத்திற்கு down grade” எதிரோக
எச்ேரித்தோர்.”
1854 Hudson Taylor ெட்ேன் படய்லர் சீனோவில் ேணிகபளத்
பதோடங்குகிறோர்
1873 – 1875 D.L. Moody டி.எல். மூடி மறுமலர்ச்சி கூட்டங்கபள
நடத்துகிறோர்
1906 Azusa Street அைூேோ பதரு மறுமலர்ச்சி கவர்ந்திழுக்கும்
இயக்கத்தின் Charismatic movement எழுச்சிபயக் குறிக்கிறது

என்ன நடந்தது ?
இது மிகவும் பேோகமோனது .
1517 ஆம் ஆண்டில் மோர்ட்டின் லூதருடன் பதோடங்கும்
சீர்திருத்தம்Reformation, மற்றும் முழு பேோதபனபயயும் முழு
பவதத்திலும் கடந்து பேல்வபதோடு, சிறந்த இபறயியபல
எழுதுவதற்கும் ஒரு பேழிப்ேோன பவளிப்ேோடு கற்பித்தல்
ஊழியத்துடன் பேோதகர்கபளக் பகோண்டிருந்தது ..
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அச்ேகம் கண்டுபிடிக்கப்ேட்டது மற்றும் பேபிள்கள் 1545
அச்சிடப்ேட்டன.
சீர்திருத்தத்தின் இந்த அற்புதமோன தோக்கங்கள் அபனத்தும்
ேரவின . சீர்திருத்த சுவிபேஷத்பதப் பிரேங்கிக்கும்
பேோதகர்கள் எல்லோ இடங்களிலும் பேன்றோர்கள் .
ெோலந்தில் ஒரு மோநிலம் சீர்திருத்த பதவோலயம்,
சுவிட்ேர்லோந்தில் ஒரு மோநிலம் சீர்திருத்தப்ேட்ட பதவோலயம்,
பஜர்மனியில் ஒரு மோநிலம் சீர்திருத்தப்ேட்ட பதவோலயம்
நிறுவியது மற்றும் ஜோன் நோக்ைுடன் இங்கிலோந்துக்குச்
பேல்வது, பேரிய ஸ்கோட்டிஷ் சீர்திருத்தம், மற்றும் மீண்டும்
இங்கிலோந்திற்கு 1611 கிங் பஜம்ஸ் பவதத்தின் ேதிப்பேக்
பகோடுக்கும் பேரிய சீர்திருத்தம், இந்த மகத்தோன பேல்வோக்கு
பேோன்றவற்பற நோம் கோண முடியும் .
பவளிப்ேபடயோக, கத்பதோலிக்க திருச்ேபே ஸ்பேயின்,
பிரோன்ஸ் மற்றும் இத்தோலி ஆகிய ேல இடங்களில் தனது
அதிகோரத்பதத் தக்க பவத்துக் பகோண்டது. ஆனோல்
புரோட்டஸ்டன்ட் சீர்திருத்தம் இங்கிலோந்து மீது பேரிய
தோக்கத்பத ஏற்ேடுத்தியது.
ஆங்கிபலயர்கள்
எங்கு
பேன்றோலும்,
அவர்கள்
அடிப்ேபடயில் நற்பேய்திபய எடுத்துக் பகோண்டனர், அது
இந்தியோ அல்லது அபமரிக்கோ அல்லது கனடோ அல்லது
பதன்னோப்பிரிக்கோ உட்ேட அவர்களின் கோலனிகளில் பவறு
எதுவோக இருந்தோலும் ேரி.
ஆனோல் சீர்திருத்தத்திலிருந்து மிகப்பேரிய
இருந்தது. இது ஒரு சிறிய நிகழ்வு அல்ல.

பேல்வோக்கு

இது சிவில் ேட்டத்தின் அடிப்ேபடயில், ேமுதோயத்பதப்
பேோறுத்தவபர, மக்கள் தங்கள் வோழ்க்பகபய எவ்வோறு
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வோழ்ந்தோர்கள் என்ேதன் அடிப்ேபடயில் பேோருளோதோர
ரீதியோக ஐபரோப்ேோவின் முகத்பத மோற்றியது. இது
ஜனநோயகத்பதக் பகோண்டுவந்தது. இது முடியோட்சிகளின்
முதுபக உபடத்தது.
இன்றும் ேபே சிறியது, ேபே ேலவீனமோக உள்ளது, ேபே ேல
வழிகளில் பதோற்கடிக்கப்ேட்டுள்ளது.
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