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         ஏழு சபைகள் 

அறிமுகம் 02 

 

கிறிஸ்து அவருடைய சடைகளுக்கு பைசினார். அவர் ஏழு 

சடைகளுக்கு பைசினார், ஆசியா டைனரில் உள்ள குறிப்பிட்ை 

நகரங்களில் குறிப்பிட்ை சடைகளுக்கு, இது நவீன துருக்கி. 

 

அவர் உடரயாற்றியது உண்டையான நிடைடைகடளக் 

ககாண்ை உண்டையான சடைகள் அடவ. இந்த சடைகளுக்கு 

அவர் எழுதிய கடிதங்களின் தனித்தன்டை என்னகவன்றால், 

அடவ அடனத்தும் ஒரு ைாராட்டுக்கு அல்ைது 

அச்சுறுத்தலுக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு ைதிப்பீட்டை 

உள்ளைக்கியது. 

 

 

http://www.wcflondon.com/
mailto:wcflondon@gmail.com
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எபைசு மற்றும் சிமிர்னா துபைமுக நகரங்களாக இருந்தன, இன்றும் 

சிமிர்னா  துருக்கியில் Izmir இஸ்மிர் என்று அபைக்கப்ைடும் மிகவும் 

பிரைலமான துபைமுகமாகும். 

 



3 
 

 
 

 

கவளிப்ைடுத்துதலில் குறிப்பிைப்ைட்டுள்ள ஏழு சடைகளின் 

நகரங்கள் நவீனகாை துருக்கியில் உள்ளன. 
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எபைசு  

நவீன துருக்கியில் அடைந்துள்ள எபைசு கிழக்கு ைத்தியதடரக் 

கைல் ைகுதியில் மிகப்கைரிய ைற்றும் ைணக்கார நகரங்களில் 

ஒன்றாகும். இதில் சுைார் 250,000 ைக்கள் வசிக்கின்றனர். 

கிபரக்க கதய்வைான Artemis ஆர்ட்கைமிஸின் பகாயில் அங்கு 

அடைந்துள்ளது. 

 

சிமிர்னா 

நவீன துருக்கியில் அடைந்துள்ள இது இப்பைாது இஸ்மிர் 

Izmir என்று அடழக்கப்ைடுகிறது. பராை ைாகாணைான 

ஆசியாவின் (நவீன துருக்கி) எபைசுக்கு வைக்பக Aegean கைல் 

கைற்கடரயில் சிமிர்னா ஒரு நகரம். இது அற்புதைான 

கட்டிைங்கடளக் ககாண்டிருந்தது ைற்றும் ஆசியா டைனரில் 

மிகவும் வளைான நகரங்களில் ஒன்றாகும். இது ஒரு கிபரக்க 

காைனியாகும், இது கிமு 7 ஆம் நூற்றாண்டில் லிடியர்களால் 

Lydians டகப்ைற்றப்ைட்டு அழிக்கப்ைட்ைது. இது கிமு 3 ஆம் 

நூற்றாண்டில் மீண்டும் கட்ைப்ைட்ைது, பின்னர் பராம் உைன் 

நட்பு நாைாக ைாறியது. நற்கசய்தி இறுதியில் 

எபைசுவிலிருந்து ைரவியது. 

 

பைர்கமு 

 

Pergamon கைர்கைான் அல்ைது Pergamum கைர்கைம் என்றும் 

அடழக்கப்ைடுகிறது. பைற்கு ஆசியா டைனரில் (நவீன 

துருக்கி), சிமிர்னாவின் வைக்பக, ஏஜியன் Aegean கைலில் 

இருந்து சுைார் 15 டைல் கதாடைவில் உள்ள நகரம். சிறிது 

காைத்திற்கு அது பராைானிய ைாகாணைான ஆசியாவின் 

தடைநகராக இருந்தது. 

 

1200 அடி உயரமும் அங்பக ஒரு ஆையமும் சாத்தானுக்கு 

அரியடணயும் இருந்தது. 
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தியத்தீரா 

நவீன துருக்கியில் அடைந்துள்ள இது இப்பைாது அகிசர் 

Akhisar என்று அடழக்கப்ைடுகிறது. தியத்தீரா டைகஸ் Lycus 

ஆற்றில் ஆசியா டைனரில் (நவீன துருக்கி) ஒரு நகரைாக 

இருந்தது. பிலிப்ைாயில் இருந்தபைாது, ைவுலும் அவரது 

பதாழர்களும் லீதியாவின் வீட்டில் தங்கும்ைடி 

அடழக்கப்ைட்ைனர் (அவளும் அவரது குடும்ைத்தினரும் 

ஞானஸ்நானம்  கைற்ற பிறகு). 

 

சர்பத 

சர்டத ஆசியா டைனரின் (துருக்கி) பைற்பக, சிமிர்னாவுக்கு 

கிழக்பக 50 டைல் கதாடைவிலும், தியத்தீராவுக்கு 

கதன்கிழக்கில் 30 டைல் கதாடைவிலும் உள்ள ஒரு நகரம். 

இது முன்னர் லிதியாவின் தடைநகராக இருந்தது, கிமு 129 

இல் பராைானியப் பைரரசின் ஒரு ைகுதியாக ைாறியது. 

சர்டதயில்  ைாகனிசம் Paganism கசழித்தது. கிறிஸ்தவ சமூகம் 

சிறியதாகவும் ைைவீனைாகவும் இருந்தது, அவர்களில் ைைர் 

தங்கள் அசல் ைதங்களுக்குத் திரும்பினர். 

 

பிலபதல்பியா 

நவீன துருக்கியில் அடைந்துள்ள இது இப்பைாது அலசீர் 

Alasehir என்று அடழக்கப்ைடுகிறது. பிைகதல்பியா ஆசியா 

டைனரில் சர்டதக்கு கதன்கிழக்பக 30 டைல் கதாடைவில் 

உள்ள ஒரு நகரைாகும். கிபரக்க கைாச்சாரத்திற்கான திறந்த 

கதவாக இது கைர்கபைாஸின் Attalus II Philadelphus அட்டலஸ் 

II பிலபதல்ைசால் நிறுவப்ைட்ைது. இது கி.பி 17 இல் ஏற்ைட்ை 

பூகம்ைத்தால் அழிக்கப்ைட்டு, Tiberius  திபைரியஸ் பைரரசரால் 

மீண்டும் கட்ைப்ைட்ைது. 
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லப ாதிக்பகயா 

நவீன துருக்கியில் அடைந்துள்ள இது இப்பைாது கைனிஸ்லி 

Denizli என்று அடழக்கப்ைடுகிறது. ைபவாதிக்பகயா 

பிைகதல்பியாவிற்கு கதன்கிழக்பக 40 டைல் கதாடைவிலும், 

பைற்கு ஆசியா டைனரில் (துருக்கி) எபைசுக்கு கிழக்பக 80 

டைல் கதாடைவிலும் உள்ள ஒரு நகரைாகும். இது ஒரு 

புகழ்கைற்ற ைருத்துவப் ைள்ளிடயக் ககாண்ை ஒரு ைணக்கார 

நகரம். இது சிறந்த கம்ைளி ஆடைகடள ஏற்றுைதி கசய்தது 

ைற்றும் கண் களிம்பு உற்ைத்திற்கு பிரைைைானது. 

 

அப்பைாஸ்தைன் ைவுல், பைதுரு, யாக்பகாபு, பயாவான்  

ைற்றும் யூதா ஆகிபயாரின் கடிதங்களுக்கு நாம் 

முக்கியத்துவம் ககாடுக்கிபறாம். ஆனால் இந்த கடிதங்கள் 

இபயசுவால் எழுதப்ைட்ைடவ. 

 

எனபவ, இந்த கடிதங்கடள நாம் மிகவும் கவனைாக ைடிக்க 

பவண்டும். 

 

ப ளிப்ைடுத்தல் 1:19, நீ கண்டப கபளயும், இருக்கிைப  

கபளயும், இப களுக்குப்பின்பு சம்ைவிப்ைப கபளயும் 

எழுது; 

 

ப ளிப்ைடுத்தல் Chapters 1-3 சடைகளின் தற்பைாடதய 

நிடைடை. 

 

ப ளிப்ைடுத்தல் chapters 4-5 ைரபைாகத்தில் 

 

இது இந்த விஷயங்கடளக் காட்டுகிறது: 

➢ பதவன் காரியங்கடள கட்டுப்ைடுத்துகிறார் 

➢ பதவன் சிங்காசனத்தில் இருக்கிறார் 
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➢ இபயசு எல்ைாவற்டறயும் தன் கட்டுப்ைாட்டில் 

டவத்துள்ளார் 

 

ப ளிப்ைடுத்தல் 6-18 உைத்திர க்காலம்  ருகிைது. 

உலகத்திற்கு: 

➢ பைார், 

➢ இரத்தம் சிந்துதல் , 

➢ ைஞ்சம், 

➢ பநாய்கள், 

➢ ைரணம், ைற்றும் 

➢ இயற்டக பைரழிவுகள் 

 

ப ளிப்ைடுத்தல் 19-22 கபடசி நியாயத்தீர்ப்பு 

➢ இபயசு கிறிஸ்து மீண்டும் வருதல்  

➢ ஆயிர வருை அரசாட்சி  

➢ நியாயத்தீர்ப்பு நாள் 

➢ கவள்டள சிங்காசன நியாயத்தீர்ப்பு  

➢ இரண்ைாவது ைரணம், 

➢ புதிய வானம்  ைற்றும் பூமி, ைற்றும் 

➢ புதிய எருசபைம் 

 

இபயசு மற்றும் சபை: 

 

ப ளிப்ைடுத்தல் 1:20, என்  லதுகரத்தில் நீ கண்ட 

ஏழுநட்சத்திரங்களின் இரகசியத்பதயும், ஏழுபைான் 

குத்துவிளக்குகளின் இரகசியத்பதயும் எழுது; அந்த ஏழு 

நட்சத்திரங்களும் ஏழு சபைகளின் தூதர்களாம்; நீ கண்ட ஏழு 

குத்துவிளக்குகளும் ஏழு சபைகளாம். 
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ஏழு குத்துவிளக்குகளும் ஏழு சடைகளாம். 

 

ப ளிப்ைடுத்தல் 1:13, அந்த ஏழு குத்துவிளக்குகளின் 

மத்தியிபல நிபலயங்கி தரித்து, மார்ைருபக பைாற்கச்பச 

கட்டியிருந்த மனுஷகுமாரனுக்பகாப்ைான பரயும் கண்படன். 

 

இபயசு தம்முடைய சடைக்குள் உைாவி ககாண்டிருந்தார். 

 

இந்த கடிதம் அடனத்து சடைகளுக்கும் எழுதப்ைட்ைது. 

 

ப ளிப்ைடுத்தல் 2:7, ஆவியான ர் சபைகளுக்குச் 

பசால்லுகிைபதக் காதுள்ள ன் பகட்கக்கட ன்; 

பெயங்பகாள்ளுகிை பன பனா அ னுக்கு பத னுபடய 

ைரதீசின் மத்தியிலிருக்கிை ஜீ விருட்சத்தின் கனிபயப் 

புசிக்கக்பகாடுப்பைன் என்பைழுது. 

 

ப ளிப்ைடுத்தல் 2:17, ஆவியான ர் சபைகளுக்குச் 

பசால்லுகிைபதக் காதுள்ள ன் பகட்கக்கட ன்; 

பெயங்பகாள்ளுகிை னுக்கு நான் மபை ான மன்னாப ப் 

புசிக்கக்பகாடுத்து, அ னுக்கு ப ண்பமயான 

குறிக்கல்பலயும், அந்தக் கல்லின்பமல் எழுதப்ைட்டதும் 

அபதப் பைறுகிை பனயன்றி ப பைாரு னும் 

அறியக்கூடாததுமாகிய புதிய நாமத்பதயும் பகாடுப்பைன் 

என்பைழுது. 

 

ப ளிப்ைடுத்தல் 2:29, ஆவியான ர் சபைகளுக்குச் 

பசால்லுகிைபதக் காதுள்ள ன் பகட்கக்கட ன் என்பைழுது. 

 

ப ளிப்ைடுத்தல் 3:6, ஆவியான ர் சபைகளுக்குச் 

பசால்லுகிைபதக் காதுள்ள ன் பகட்கக்கட ன் என்பைழுது. 
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ப ளிப்ைடுத்தல் 3:13, ஆவியான ர் சபைகளுக்குச் 

பசால்லுகிைபதக் காதுள்ள ன் பகட்கக்கட ன் என்பைழுது. 

 

ப ளிப்ைடுத்தல் 3:22, ஆவியான ர் சபைகளுக்குச் 

பசால்லுகிைபதக் காதுள்ள ன் பகட்கக்கட ன் என்பைழுது 

என்ைார். 

 

பராம சாம்ராஜ்யம் மற்றும் அதன்  ரலாறு: 

கி.பி 37. நீபராவின் பிறப்பு. 

50 கி.பி. Claudius கிளாடியஸ் பைரரசர், நீபராடவ தத்கதடுப்ைது 

. 

64 கி.பி. நீபராவின் காைத்தில் பராம் எரிகிறது. 

கி.பி 65. நீபராவின் குளியல் பராமில் கட்ைப்ைட்ைது . 

66 கி.பி. கவஸ்பைசியன் Vespasian நீபராவால் யூபதயாவுக்கு 

அனுப்ைப்ைட்ைார். 

68 கி.பி. நீபரா பைரரசரின் ைரணம். 

நீபராவுக்குப் பிறகு பைலும் நான்கு பைரரசர்கள் ஆட்சி 

கசய்தனர். 

கி.பி 81. கைாமீஷியன் Domitian பைரரசர் ஆனார் 

கி.பி 96. கைாமிஷியன் Domitian இறந்துவிடுகிறார். 

 

சீசர் இடறவன்- இடதத்தான் பராைானிய பைரரசரில் 

எல்பைாரும் அறிவிக்க பவண்டிய கட்ைாயம் ஏற்ைட்ைது. 

 

கி.பி 14 இல் இறந்த ஜூலியஸ் சீசர் அடனவடரயும் 

ஒப்புக்ககாள்ளும்ைடி கட்ைாயப்ைடுத்தினார். 

அகஸ்ைஸ் Augustus அவர்கடள இந்த சிடைக்கு வணங்கும்ைடி 

கட்ைாயப்ைடுத்தினார். 

கைாமிஷியன் Domitian அடனவடரயும் விை பைாசைானவர், 

ஒரு சிட்டிடக உப்டை எடுத்து ைலிபீைத்தில் எறிந்து 
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விசுவாசத்டதக் காட்டும்ைடி கசய்தார். நீங்கள் அவ்வாறு 

கசய்யத் தவறினால் நீங்கள் தண்டிக்கப்ைடுவீர்கள். 

 

அப்பைாஸ்தைன் பயாவான் இந்த காரணத்தால் ைத்பைாஸ் 

தீவில் இருக்கிறார். 

 

ப ளிப்ைடுத்தல் 1:9, உங்கள் சபகாதரனும் இபயசு 

கிறிஸ்துவினிமித்தம்  ருகிை உைத்திர த்திற்கும் அ ருபடய 

ராஜ்யத்திற்கும் அ ருபடய பைாறுபமக்கும் உங்கள் 

உடன்ைங்காளனுமாயிருக்கிை பயா ானாகிய நான் 

பத  சனத்தினிமித்தமும், இபயசுகிறிஸ்துப ப்ைற்றிய 

சாட்சியினிமித்தமும் ைத்மு என்னும் தீவிபல இருந்பதன். 

 

கி.பி 30 ஆம் ஆண்டில் அவர்கள் எதிர்ககாள்ளும் அழிவு 

ைற்றும் கஷ்ைங்கடளப் ைற்றி இபயசு தீர்க்கதரிசனம் 

உடரத்தார். 

 

எருசபைம் அழிக்கப்ைடுவடதக் காண பயாவான் வாழ்ந்தான். 

இது குடறந்தது 30 ஆண்டுகளாக அழிக்கப்ைட்ைது, 

 

எருசபைம் இடிந்து விழுந்தது. ைட்சக்கணக்கான யூதர்கள் 

ைடுககாடை கசய்யப்ைட்ைனர். கர்த்தர் ராஜ்யத்டதக் 

ககாண்டுவருவார் என்ற சீஷர்களிடைபய  இருந்த 

நம்பிக்டகயிலிருந்து இது கவகு கதாடைவில் இருந்தது. 

அவர்கள் அடனவரும் எருசபைமில் எதிர்ைார்த்த ராஜ்யத்டத 

ஸ்தாபிக்கப்ைடுவதற்கு  ைதிைாக, எருசபைம் முற்றிலும் 

அழிக்கப்ைட்ைது. 

 

பராைானியர்கள் இஸ்பரல் பதசத்தின் வழியாக அணிவகுத்துச் 

கசன்றார்கள், அவர்கள் 985 நகரங்கள் ைற்றும் கிராைங்களின் 

ைக்கடள  அகற்றினர். ைடுககாடை என்ைது ஒரு வடகயான 
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சாத்தானிய உந்துதல் இனப்ைடுககாடை, அபத பநரத்தில் 

பதவனிைமிருந்து வந்த தீர்ப்ைாகும்.  

 

➢ இஸ்ரபவல்  ஆளும் பதசைாக ஸ்தாபிக்கப்ைடும் என்ற 

நம்பிக்டக , 

➢ ராஜ்யத்டத ஸ்தாபிப்ைதற்கான நம்பிக்டக, ைற்றும் 

➢ பைசியாவின் ைகிடைடய ஸ்தாபிப்ைதற்கான 

நீண்ைகாை  நம்பிக்டக  காைைாகிவிட்ைது,  

பயாவான் தனது சக அப்பைாஸ்தைர்கடளக் கைந்திருக்கிறார். 

 

பயாவான், பயாவானின் நற்கசய்திடய எழுதினார் 

பின்னர் அவர் எபைசுவில் இருந்தார், அங்கு அவர் 3 

நிருைங்கடள எழுதினார். 

 

10 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர் இந்த கடிதத்டத இபயசுவால் 

எழுத பவண்டிய கட்ைாயம் ஏற்ைட்ைது. 

 

பயாவான்  எழுத கட்ைடளயிைப்ைட்ைார். 

ப ளிப்ைடுத்தல் 1:11, அது நான் அல்ைாவும் ஓபமகாவும், 

முந்தின ரும் பிந்தின ருமாயிருக்கிபைன். நீ காண்கிைபத ஒரு 

புஸ்தகத்தில் எழுதி, ஆசியாவிலிருக்கிை எபைசு, சிமிர்னா, 

பைர்கமு, தியத்தீரா, சர்பத, பிலபதல்பியா, லப ாதிக்பகயா 

என்னும் ைட்டணங்களிலுள்ள ஏழு சபைகளுக்கும் அனுப்பு 

என்று விளம்பினது. 

 

கவளிப்ைடுத்துதலில் 12 தரிசனங்கள் உள்ளன. 

ஒவ்கவாரு தரிசனத்திற்கு  பிறகு, ஒரு கட்ைடள உள்ளது: 

“இடத எழுது,” 

 

ஆனால் ஒரு விதிவிைக்கு உள்ளது. 
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ப ளிப்ைடுத்தல் 10:4, அவ்ப ழு இடிகளும் தங்கள் 

சத்தங்கபள முைங்கினபைாது, நான் 

எழுதப ண்டுபமன்றிருந்பதன். அப்பைாழுது: ஏழு 

இடிமுைக்கங்கள் பசான்னப கபள நீ எழுதாமல் 

முத்திபரபைாடு என்று  ானத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் உண்டாகக் 

பகட்படன். 

 

“எழுத பவண்ைாம்” மீதமுள்ள தரிசனங்கள். 

 

"அவற்டற எழுது என ஏழு முடற." 

ைத்பைாசில்  நகல் இயந்திரம் இல்டை. 

 

பயாவான் கவளிப்ைடுத்துதல் புத்தகத்டத ஏழு முடற 

எழுதினார். 

 

நீங்கள் நற்கசய்திடயயும் அவருடைய நிருைத்டதயும் 

ைடிக்கும் பைாது , அவர் கவளிப்ைடுத்துதல் புத்தகத்டத விை 

சிறந்த எழுத்தாளர் என்ைடத நாம் காண முடிந்தது. அவர் 

தரிசனத்டத  ைார்த்து அவற்டற எழுதுகிறார், எனபவ நகடை 

ஒழுங்கு கசய்ய  அவருக்கு பநரம் இல்டை. 

 

ஏன்? 

 

ப ளிப்ைடுத்தல்22:18-19, இந்தப் புஸ்தகத்திலுள்ள 

தீர்க்கதரிசன  சனங்கபளக் பகட்கிை யா ருக்கும் நான் 

சாட்சியாக எச்சரிக்கிைதா து: ஒரு ன் இப கபளாபட 

எபதயாகிலும் கூட்டினால், இந்தப் புஸ்தகத்தில் 

எழுதியிருக்கிை  ாபதகபள பத ன் அ ன்பமல் கூட்டு ார். 

19. ஒரு ன் இந்தத் தீர்க்கதரிசன புஸ்தகத்தின் 

 சனங்களிலிருந்து எபதயாகிலும் எடுத்துப்பைாட்டால், 

ஜீ புஸ்தகத்திலிருந்தும், ைரிசுத்த நகரத்திலிருந்தும் இந்தப் 
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புஸ்தகத்தில் எழுதப்ைட்டப களிலிருந்தும், அ னுபடய 

ைங்பக பத ன் எடுத்துப்பைாடு ார். 

 

ஏழு சபைகளின் குணாதிசயங்கள்: 

 

எபைசு: அன்பில்ைா சடை 

சிமிர்னா: ைாடுகடள அனுைவிக்கும் சடை 

கைர்கமு: விட்டுக்ககாடுக்கும் சடை 

தியத்தீரா: விைச்சாரம் நிடறந்த சடை 

சர்டத: ைரித்து பைான சடை 

பிைகதல்பியா: விசுவாசமுள்ள சடை 

ைபவாதிக்பகயா: ைந்த நிடையில் உள்ள சடை 

 

 

முடிவுபர: 

 

ப ளிப்ைடுத்தல் 1:20, என்  லதுகரத்தில் நீ கண்ட 

ஏழுநட்சத்திரங்களின் இரகசியத்பதயும், ஏழுபைான் 

குத்துவிளக்குகளின் இரகசியத்பதயும் எழுது; அந்த ஏழு 

நட்சத்திரங்களும் ஏழு சபைகளின் தூதர்களாம்; நீ கண்ட ஏழு 

குத்துவிளக்குகளும் ஏழு சபைகளாம். 

 

ஏழு கைான் குத்து விளக்குகள் ஏழு சடைகடள  குறிக்கின்றன. 

 

குத்து விளக்கு என்றால் என்ன? 

 

ைண்டைய உைகில் விளக்குகள் களிைண் அல்ைது 

உபைாகத்தால் கசய்யப்ைட்ைன. அவற்றில் எண்கணய் 

ஊற்றினார்கள் . மிதக்கும் விளக்கின் திரி இருந்தது.  

வீட்டிலுள்ள ஒளிடய உயர்த்த விரும்பினால், விளக்டக ஒரு 

நிடைப்ைாட்டில் தண்டின் பைல் டவப்ைார்கள். 
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நைது  விளக்குகடளப் பைாைபவ, நீங்கள் தடரயில் ஒளிடய 

டவக்க ைாட்டிர்கள், நீங்கள் ஒளிடய உயர்த்த, உயர்ந்த 

இைத்திை டவக்க  பவண்டும். 

 

கைாதுவாக ையன்ைடுத்தப்ைடும் எண்கணய் விளக்குகடள 

ககாண்டிருக்கும், சிறிய விளக்கு விளக்குகடள அவர் 

காண்கிறார். இந்த ஏழு கைான் குத்து விளக்குகள் ஏழு 

சடைகள். சடைகள் தான் உைகில் கவளிச்சம் என்ைடத நைக்கு 

நிடனவூட்டுவதற்காக இது. 

 

ைத்பதயு 5:14, “நீங்கள் உலகத்துக்கு 

ப ளிச்சமாயிருக்கிறீர்கள்,”  

 

சடைகள் அந்த ஒளிடயக் ககாண்டுள்ளது. பதவனின் ைக்கள் 

உள்ளூர் சடைகளில் உைகில் விளக்குகளாக 

கூடியிருக்கிறார்கள். 

 

ஒவ்கவாரு சடையும்  அதன் கசாந்த இைத்தில், அதன் கசாந்த 

ைகுதியில் , அதன் கசாந்த நகரத்தில் ஒரு ஒளி.  

 

அப கள் தங்க மயமானப .  

 

அதற்கு என்ன பைாருள்? 

 

விடை உயர்ந்த, விடைைதிப்ைற்ற, அழகான, அற்புதைான, 

கவர்ச்சியான , ைதிப்புமிக்க. 

உண்டையில், அடவ எந்த இைத்திலும், எந்த நகரத்திலும், 

எந்த நகரத்திலும், எந்த ைாவட்ைத்திலும், எந்தகவாரு 

சுற்றுப்புறத்திலும் மிகவும் ைதிப்புமிக்க யதார்த்தம். 

ஏன் ஏழு உள்ளன?  
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ஆசியா டைனரில் ஏழு சடைகள் நிறுவப்ைட்ைன. ஆனால் ஏழு 

என்ைது முழுடை, ஒரு ைரிபூரணத்டத   குறிக்க கைரும்ைாலும் 

ையன்ைடுத்தப்ைடுகிறது. 

 

சகரியாவும் யாத்திராகை புத்தகமும், பைாபச ைற்றும் சகரியா 

இருவருபை ஏழு விளக்குகடள ைற்றி கூறியுள்ளனர், ஏழு 

நாட்களில் ைடைப்பின் அடிப்ைடையில் முழுடைடய 

சித்தரிக்கிறார்கள். 

 

பதவனின் முழு ைக்களுக்கும், முழு சடைக்கும்  

அடையாளைாக கூறப்ைடுகிறது.  

 

எனபவ, பயாவான் திரும்பி சடைடய 

பிரதிநிதித்துவப்ைடுத்துவடதப் ைார்க்கிறார், பைலும் அவர் 

விளக்குகளின் நடுவில் ஒரு ைனுஷ குைாரடன  பைாைவும், 

ைனிதடனப் பைாைவும், ஆனால் ைனிதடனப் பைாைவும் 

ைார்க்கவில்டை. அவர் ைனுஷ குைாரடனப் ைார்த்ததாகச் 

கசால்ைவில்டை; அவர் ைனுஷகுைாரடனப் பைான்ற 

ஒருவடரக் கண்ைார். 

 

இது ைனுஷகுைாரன், ஆனால் அவர் 

எடுத்துக்ககாள்ளப்ைடுவதற்கு முன்பு பயாவான் கண்ை 

கிறிஸ்துடவப் பைான்றவர் அல்ை. அவர் அப்ைடி இல்டை. 

அவர் இப்பைாது முழு ைகிடையில் இருக்கிறார். 

 

ைகிடைப்ைடுத்தப்ைட்ை கிறிஸ்துடவ பயாவான் காண்கிறார், 

சடையின் ஆண்ைவர் தனது சடையில் உைாவுகிறார்.  

 

இது மிகவும் ஊக்கைளிக்கிறது. 

இது மிகவும் ஆறுதைளிக்கிறது. 
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அவர் எடுத்துக்ககாள்ளப்ைடுவதற்கு  முன்பு, பதவன் தனது 

இறுதி தருணத்தில் கசான்னார், “இபதா முடிவு ைரியந்தம் 

சகை நாட்களிலும் நான் உங்களுைபன கூை இருக்கிபறன்.”  

 

அன்றிரவு பைல் அடறயில் இபயசு அவர்கடள பநாக்கி, “நான் 

உங்கபள திக்கற்ை ர்களாக விபடன் " என்றார். 

✓ அவர் தம் ைக்கடள டகவிைைாட்ைார், ைற்றும் 

✓ அவர் தனது சடைடய டகவிை ைாட்ைார். 

 

 

 


