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ஜெபம் – பாடம் 01
தேவனுடைய ராஜ்யத்தில், இடையியலில் ேவைாக புரிந்து
ககாள்ளப்பட்ை ஒரு முக்கியமான ேடைப்புகளில் ஒன்று.
கெபம் என்பது தேவதனாடு உடரயாடுவது அல்ைது
சம்பாஷடன பண்ணுவது. ேனிடமயில் தபசுவது அல்ை இது
ஒரு “உடரயாைல்”.
ஜீவனுள்ள தேவன் நமக்குள்தள வாசம் பண்ணி அதில் நாம்
வளருவேற்கு கெபம் ஒரு வழியாயிருக்கிைது. கெபத்டே
பற்றிய நம்முடைய கருத்துக்கள் புதிய ஏற்பாட்டில்
காணப்பைவில்டை. கபாருள் வழங்கும் இயந்திரம் தபாை
நம்முடைய தேடவகடள கபற்று ககாள்வேற்கு, கெபத்டே
ஒரு வழிமுடையாக மட்டுதம பார்க்கிதைாம், ஆனால்
இடையியல் வாயிைாக கெபத்தின் தநாக்கம் என்னகவன்ைால்,
தேவடனதய அறிந்துககாள்ளவும் மற்றும் அவடர கேரிந்து
ககாள்வதின் மூைம் அவதராடு நைந்து அவர் விருப்பத்டே
நிடைதவற்ை முடியும்.
“கெபம் என்பது தநாவா ேன் தபடழயிலிருந்து கவளிதய
விட்ை புைாடவப் தபாை. அது ஒரு ஒலிவமரத்தின் இடைடய
ககாத்திக்ககாண்டு திரும்ப வந்து அவடன ஆசீர்வதித்ேது
மாத்திரம் அல்ைாமல் அது அவனிைத்திற்குத் திரும்ப
வரவில்டை.”
கெபத்தின் முக்கியத்துவத்டேப் பற்றி தேவனுடைய
வார்த்டேயில் கெபத்தின் முக்கியத்துவத்டே ஒத்திடசவு
காட்டுகிைது. Variations of the word “pray” such as “prayer” and
“praying,” etc., occur 545 times in the KJV.
1

ஒரு சிைந்ே அறிஞரிைமிருந்து நன்கு அறியப்பட்ை
தமற்தகாடள
பின்வருமாறு
படித்ேது
எனக்கு
நிடனவிருக்கிைது, “நாம் வேலை ஜெய்யும் வபாது, நாம் வேலை
ஜெய்கிவ ாம், ஜெபிக்கும்வபாது, வேேன் ஜெயல்படுகி ார்,
“when we work, we work, when we pray, God works.”
தேவதன இடைவன்! தேவன் ோன் இடையாண்டம
ககாண்ைவர் என்ைால் நீங்களும் நானும் ஏன் கெபிக்க
தவண்டும்?
நீங்கள் கெபிப்போல் தேவன் மனடே மாற்ைப்தபாகிைாரா??
தேவனின்
சர்வ விஞ்ஞானம்: தேவன் நம்டமப் பற்றி
அடனத்டேயும் அறிவார் !! தேவன் நம்டம அறிந்திருந்ோர்,
நாம் பிைப்பேற்கு முன்தப நம் வாழ்க்டகக்கு ஒரு திட்ைத்டே
டவத்திருந்ோர். நாம் நம்டம அறிவடே விை அவர் நம்டம
நன்கு அறிவார், பிைகு நான் ஏன் கெபிக்க தவண்டும்?
இதயசுதவாடு வாழ்ந்து, அவர் கபரிய அற்புேங்கடளச்
கசய்வடேப் பார்ப்பேன் மூைம், சீஷர்கள் இதயசுவிைம்
கற்பிக்க ஒதர ஒரு விஷயத்டே மட்டுதம தகட்ைார்கள்,
அதுோன் கெபிப்பது?
லூக்கா 11:1, அேர் ஒரு இடத்தில் ஜெபம்பண்ணி முடித்ேபின்பு,
அேருலடய சீஷரில் ஒருேன் அேலை வநாக்கி: ஆண்டேவை,
வயாோன் ேன் சீஷருக்கு ஜெபம் பண்ணப் வபாதித்ேதுவபாை,
நீரும் எங்களுக்குப் வபாதிக்கவேண்டும் என் ான்.”
இதயசு எவ்வாறு கெபித்ோர்?
இந்ே தகள்விக்கு பதிைளிப்பேன் மூைம், நீங்கள் ஒரு
கிறிஸ்ேவராக எத்ேடன ஆண்டுகள் இருந்ேதபாதிலும் நீங்கள்
ஆச்சரியப்படுவீர்கள்.
இதயசு எப்தபாதும் ேனியாக கெபம் கசய்ோர்!!
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லூக்கா
5:16, அேவைா ேனாந்ேைத்தில் ேனித்துப் வபாய்,
ஜெபம்பண்ணிக்ஜகாண்டிருந்ோர்.
மத்வேயு
6:6, நீவயா ஜெபம்பண்ணும்வபாது, உன்
அல வீட்டுக்குள்
பிைவேசித்து,
உன்
கேலேப்பூட்டி,
அந்ேைங்கத்திலிருக்கி உன் பிோலே வநாக்கி ஜெபம்பண்ணு;
அப்ஜபாழுது,
அந்ேைங்கத்தில்
பார்க்கி
உன்
பிோ
ஜேளியைங்கமாய் உனக்குப் பைனளிப்பார்.
Find a quiet, secluded place so you won't be tempted to role-play before
God. Just be there as simply and honestly as you can manage. The focus
will shift from you to God, and you will begin to sense his grace.” (MSG)
ஆகதவ, ரகசியத்டேக் கண்டுபிடிக்க, இதயசு பூமியில்
வாழ்ந்ேதபாது கெபித்ே விேத்டேப் படிப்பேற்காக இந்ே
பாைத்டே அர்ப்பணிப்தபாம்.
1. இவயசு
ேனது
ஜகாண்டிருந்ோர்

ஞானஸ்நானத்தில்

ஜெபித்துக்

லூக்கா 3:21-22, ெனங்கஜெல்ைாரும் ஞானஸ்நானம்
ஜபற் வபாது, இவயசுவும் ஞானஸ்நானம் ஜபற்று,
ஜெபம்பண்ணுலகயில், ோனம் தி க்கப்பட்டது; 22.
பரிசுத்ே ஆவியானேர் ரூபங்ஜகாண்டு பு ாலேப்வபால்
அேர்வமல் இ ங்கினார். ோனத்திலிருந்து ஒரு ெத்ேமும்
உண்டாகி: நீர் என்னுலடய வநெகுமாைன், உம்மில்
பிரியமாயிருக்கிவ ன் என்று உலைத்ேது.”
2. கலிவையா ஜெல்ேேற்கு முன் காலையில் ேனியாக
ஜெபம் ஜெய்ேது
மாற்கு 1:35-36, அேர் அதிகாலையில், இருட்வடாவட எழுந்து
பு ப்பட்டு, ேனாந்ேைமான ஓரிடத்திற்குப்வபாய், அங்வக
ஜெபம்பண்ணினார்.
36.
சீவமானும்
அேவனாவட
இருந்ேேர்களும் அேலைப் பின் ஜோடர்ந்துவபாய்,
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3. 12 சீடர்கலெத் வேர்ந்ஜேடுப்பேற்கு முன்பு ‘இைவு
முழுேதும்’ ேனியாக ஜெபிக்க ஜேளிவய ஜென் ார்
லூக்கா 6:12-13, அந்நாட்களிவை, அேர் ஜெபம்பண்ணும்படி
ஒரு மலையின்வமல் ஏறி, இைாமுழுதும் வேேலன வநாக்கி
ஜெபம்பண்ணிக்ஜகாண்டிருந்ோர். 13. ஜபாழுது விடிந்ேவபாது,
அேர் ேம்முலடய சீஷர்கலெ ேைேலைத்து, அேர்களில்
பன்னிைண்டுவபலைத்
ஜேரிந்துஜகாண்டு,
அேர்களுக்கு
அப்வபாஸ்ேைர் என்று வபரிட்டார்.
4. வயாோன் ஸ்நானகன் ேலை துண்டிக்கப்பட்ட பி கு,
5000 வபருக்கு உணேளிக்கும் முன்.
மத்வேயு 14:23, அேர் ெனங்கலெ அனுப்பிவிட்டபின்பு, ேனித்து
ஜெபம்பண்ண ஒரு மலையின்வமல் ஏறி, ொயங்காைமானவபாது
அங்வக ேனிலமயாயிருந்ோர்
5. இவயசு வேேனுலடய குமாைன் என் ஜேளிப்பாட்லட
வபதுரு ஜபறுேேற்கு முன்பு.
லூக்கா 9:18, பின்பு அேர் ேமது சீஷவைாவட கூடத் ேனித்து
ஜெபம்பண்ணிக்ஜகாண்டிருக்லகயில், அேர்கலெ வநாக்கி:
ெனங்கள் என்லன யார் என்று ஜொல்லுகி ார்கள் என்று
வகட்டார்.?”
6. மறுரூபம் ஆகும் வபாது
லூக்கா
9:28-29, இந்ே ோர்த்லேகலெ அேர் ஜொல்லி
ஏ க்குல ய எட்டு நாொனபின்பு, அேர் வபதுருலேயும்
வயாோலனயும்
யாக்வகாலபயும்
கூட்டிக்ஜகாண்டு,
ஜெபம்பண்ணுகி ேற்கு ஒரு மலையின்வமல் ஏறினார். 29. அேர்
ஜெபம்பண்ணுலகயில், அேருலடய முகரூபம் மாறிற்று,
அேருலடய ேஸ்திைம் ஜேண்லமயாகிப் பிைகாசித்ேது.
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7. ஜகத்ெமவன வோட்டத்தில் ஜெபம்
மத்வேயு
26:36-46, அப்ஜபாழுது, இவயசு அேர்கவொவட
ஜகத்ஜெமவன என்னப்பட்ட இடத்திற்கு ேந்து, சீஷர்கலெ
வநாக்கி: நான் அங்வக வபாய் ஜெபம்பண்ணுமெவும் நீங்கள்
இங்வக உட்கார்ந்திருங்கள் என்று ஜொல்லி; 37. வபதுருலேயும்,
ஜெபவேயுவின் குமாைர் இருேலையும் கூட்டிக்ஜகாண்டுவபாய்,
துக்கமலடயவும், வியாகுைப்படவும் ஜோடங்கினார். 38.
அப்ஜபாழுது, அேர்: என் ஆத்துமா மைணத்துக்வகதுோன
துக்கங்ஜகாண்டிருக்கி து; நீங்கள் இங்வக ேங்கி, என்வனாவட
கூட விழித்திருங்கள் என்று ஜொல்லி; 39. ெற்று அப்பு ம்வபாய்,
முகங்குப்பு
விழுந்து: என் பிோவே, இந்ேப்பாத்திைம்
என்லனவிட்டு
நீங்கக்கூடுமானால்
நீங்கும்படிஜெய்யும்;
ஆகிலும்
என்
சித்ேத்தின்படியல்ை,
உம்முலடய
சித்ேத்தின்படிவய ஆகக்கடேது என்று ஜெபம்பண்ணினார். 40.
பின்பு,
அேர்
சீஷர்களிடத்தில்
ேந்து,
அேர்கள்
நித்திலைபண்ணுகி லேக்கண்டு, வபதுருலே வநாக்கி: நீங்கள்
ஒரு மணி வநைமாேது என்வனாவடகூட விழித்திருக்கக்கூடாோ?
41. நீங்கள் வொேலனக்குட்படாேபடிக்கு விழித்திருந்து
ஜெபம்பண்ணுங்கள்; ஆவி உற்ொகமுள்ெதுோன், மாம்ெவமா
பைவீனமுள்ெது என் ார்.4 2. அேர் மறுபடியும் இைண்டாந்ேைம்
வபாய்: என் பிோவே, இந்ேப் பாத்திைத்தில் நான்
பானம்பண்ணினாஜைாழிய
இது
என்லன
விட்டு
நீங்கக்கூடாோகில், உம்முலடய சித்ேத்தின்படி ஆகக்கடேது
என்று ஜெபம்பண்ணினார். 43. அேர் திரும்ப ேந்ேவபாது,
அேர்கள் மறுபடியும், நித்திலைபண்ணுகி லேக் கண்டார்;
அேர்களுலடய
கண்கள்
மிகுந்ே
நித்திலைமயக்கம்
அலடந்திருந்ேது. 44. அேர் மறுபடியும் அேர்கலெவிட்டுப்
வபாய், மூன் ாந்ேைமும் அந்ே ோர்த்லேகலெவய ஜொல்லி
ஜெபம்பண்ணினார்.
45.
பின்பு
அேர்
ேம்முலடய
சீஷர்களிடத்தில்
ேந்து:
இனி
நித்திலைபண்ணி
இலெப்பாறுங்கள்; இவோ, மனுஷகுமாைன் பாவிகளுலடய
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லககளில்
ஒப்புக்ஜகாடுக்கப்படுகி
வேலெேந்ேது.46.
என்லனக் காட்டிக்ஜகாடுக்கி ேன், இவோ, ேந்துவிட்டான்,
எழுந்திருங்கள் வபாவோம் என் ார்..”
(Also லூக்கா 22:39-46, மாற்கு 14:32-42)
8. சிலுலேயில் ஜெபம்
லூக்கா 23:34, அப்ஜபாழுது இவயசு: பிோவே இேர்களுக்கு
மன்னியும்,
ோங்கள்
ஜெய்கி து
இன்னஜேன்று
அறியாதிருக்கி ார்கவெ என் ார். அேருலடய ேஸ்திைங்கலெ
அேர்கள் பங்கிட்டுச் சீட்டுப்வபாட்டார்கள்.”
லூக்கா 23:46, இவயசு: பிோவே, உம்முலடய லககளில் என்
ஆவிலய
ஒப்புவிக்கிவ ன்
என்று
மகா
ெத்ேமாய்க்
கூப்பிட்டுச்ஜொன்னார்; இப்படிச் ஜொல்லி, ஜீேலனவிட்டார்.
தமற்கூறியவற்டைத் ேவிர, 5000 தபருக்கு உணவளிப்பேற்கு
சற்று முன்னும், மீண்டும் 4000 தபருக்கு உணவளிக்கும்
தபாதும் ஆசீர்வாே கெபத்டேயும் அவர் கெபித்ோர். கடைசி
விருந்தில் அப்பத்டே உடைப்பேற்கு முன்பு அவர் உணவுக்கு
நன்றி கேரிவித்ோர்.
John 17:1-26 பிரோன ஆசிரியரின் கெபத்டே கெபித்ோர்.
Adapted from D.A. Carson’s book
தேவன் குமாரடன ககாடுத்ோர் ...

John 17

நித்ய ஜீவடன அளிக்கும் அதிகாரம்

v. 2

உைகத்திற்கு அப்பாற்பட்ை மக்களுக்கு

vv. 2, 6, 9, 24

கிரிடயடய முடிக்க

v. 4

வார்த்டேகள்

v. 8

அவர் நாமம்

vv. 11, 12
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மகிடம

vv. 22, 24

விசுவாசிகளுக்கு
ககாடுக்கிைார் ...

மனுஷகுமாரன்

John 17

நித்திய ஜீவன்

v. 2

பிோவின் வார்த்டே

vv. 8, 14

பிோவின் நாமம் மகிடமப்படுேல்

vv. 6, 22

மகிடம

v. 22

குமாரன் பிோவிைம் தகட்பது ..

John 17

அவடர மகிடமப்படுத்துேல்

vv. 1, 5

பிோவின்
காப்பது

v. 11

நாமத்தில்

விசுவாசிகடள

கபால்ைாேடவகளில்
விசுவாசிகடள காப்பது
சாத்தியோல்
பரிசுத்ேப்படுத்துேல்

இருந்து v. 15
விசுவாசிகடள v. 17

விசுவாசிகடள ஒன்றிடணப்பது
இதயசுடவ
உைகம்

பின்பற்றுபவர்கள்

v. 21
மற்றும்

John 17

அவர்கள் உைகத்தில் அனுப்பப்பட்ைார்கள் v. 18
அவர்கள் உைகில் இருக்கிைார்கள்

v. 11

அவர்கள் உைகத்ோர் அல்ை

v. 16

உைகம் அவர்கடள படகத்ேது

v. 14

அவர்கள் ஒருவருக்ககாருவர் ஒற்றுடமயும்
தேவதனாடு
ஐக்கியமும் ககாண்டு
இருந்ோல், பிோ குமாரடன அனுப்பினார் v. 21
என்று உைகம் விசுவாசிக்க கூடும்
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இதயசுவின் கெபத்தின் மற்கைாரு கவர்ச்சிகரமான பகுதி,
"வாசம் பண்ணுேல் " என்ை கருப்கபாருள் ஒற்றுடமக்கான
பல்தவறு வழிகளில் உேவுகிைது. இதயசு அடேக் கற்பிக்கிைார்:
1.
2.
3.
4.

குமாரனுக்குள் பிோ (vv. 21, 23)
பிோவுக்குள் குமாரன் (v. 21)
விசுவாசிகள் பிோ மற்றும் குமாரனுக்குள் (v. 21)
விசுவாசிகளில் குமாரன் (vv. 23, 26)

அவதர (1-5)

அவர் சீஷர்கள் (6-19) எதிர்காை
விசுவாசிகள்
(20-26)
இதயசு சிலுடவயின் அவர்களின்
பிோவிலும்
மகிடமடய
அறிவுக்காக
குமாரனிலும்
உறுதிப்படுத்துகிைார் கெபிப்பது (6-9)
ஒற்றுடம
(V 1-2)
(20-22)
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நித்திய
ஜீவனின் விைாமுயற்சி (10-12)
சாரம் (3-4)
ேந்டேயின்
பகிரப்பட்ை
மகிடமயில்
மகிழ்ச்சியடையுங்க
ள் (5)

அவர்கள்
மகிழ்ச்சிக்காக (13)

கபால்ைாப்பிலிருந்
து பாதுகாப்பு (14-16)
பரிசுத்ேமாக்குேல்
(14-17)

சரியான
ஒற்றுடம
(23)
அவர்களுை
ன்
அவர்களின்
எதிர்காை
பிரசன்னம்
(24-25)
பரஸ்பர
அன்பு (26)

இதயசு இப்தபாது பரதைாகத்தில் இருந்ோலும், அவர் நம்
சார்பாக பரிந்து தபசுகிைார் என்படே நற்கசய்திகளுக்கு
கவளிதய தவே வசனங்கள் உள்ளன. (தராமர் 8:34, எபிதரயர்
7:25 & 9:24 மற்றும் 1 தயாவான் 2:1).

ோழ்வில் பயன்பாடு :
நீங்கள் ‘ேனியாக’ கெபிக்கிறீர்களா?
அவருைன் ேனியாக இருக்க உங்களுக்கு விருப்பமும் அன்பும்
இருக்கிைோ??
‘ேனிடம யில் இதயசு நீண்ை தநரம் ‘கெபம்’ கசய்ோர், ஆனால்
கபாதுவில் அவர் ஒரு அதிசயம் தேடவப்படும்தபாது சிை
வார்த்டேகடள மட்டுதம தபசினார். இது அந்ே நாட்களில்
மேத் ேடைவர்களுக்கு தநர்மாைானது. இன்று உங்களுக்கு
எப்படி?
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