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ஜெபம் – பாடம் 02
இந்த பாடத்தில், இயேசு தம்முடடே சீஷர்களுக்காக எவ்வாறு
ஜெபித்தார்
என்படதயும்,
ஆரம்பகால
சடப,
அப்யபாஸ்தலர்கள்
அவர்களுக்காக
ஜெபித்தடதயும்
பார்ப்யபாம்.
முதலில் இயேசுடவப் பார்ப்யபாம்.
அப்யபாஸ்தலன் யபதுருக்காக இயேசு எவ்வாறு ஜெபித்தார்
என்படத நாம் நிடைவில் ஜகாள்கிய ாம்.
லூக்கா 22:31-32, பின்னும் கர்த்தர்: சீம ாமே, சீம ாமே, இமதா,
மகாதும மைச் சுளகிோல் புமடக்கிறதுமபாலச் சாத்தான்
உங்கமளப் புமடக்கிறதற்கு உத்தரவு மகட்டுக்ஜகாண்டான். 32.
நாமோ உன் விசுவாசம் ஒழிந்துமபாகாதபடிக்கு உேக்காக
மவண்டிக்ஜகாண்மடன்: நீ குணப்பட்டபின்பு உன் சமகாதரமர
ஸ்திரப்படுத்து என்றார்.,
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And the Lord said, “Simon, Simon! Indeed, Satan has asked for you,
that he may sift you as wheat. 32 But I have prayed for you, that your faith
should not fail; and when you have returned to Me, strengthen your
brethren.”(NKJV)
யபதுரு யசாதடைகடை சந்திக்க கூடாது என்று இயேசு
ஜெபிக்கவில்டல,
ஆைால்
அவருடடே
விசுவாசம்
யதால்விேடடே கூடாது என்று ஜெபித்தார்.
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இயேசு எப்யபாதும் ஜெபம் ஜசய்தார், ஆைால் அவர் எந்த
மனித
யதடவக்காகவும்
ஜெபிக்கவில்டல,
மா ாக
அவருடடே மனித யதடவகள் பூர்த்தி ஜசய்ேப்பட்டது .
தம்டமச்
சுற்றியுள்ைவர்களுக்கு
ஒவ்ஜவாரு
கட்டாே
யதடவக்கும் இயேசு பதிலளித்தார், ஆைால் ஜெபத்தில் தம்
பிதாவிடம் திரும்பவில்டல!
இயேசு குஷ்டயராகிடே குணமாக்குகி ார், இயேசு பிசாடச
விரட்டுகி ார். இந்த அவசர யதடவகடை பூர்த்தி ஜசய்ே
இயேசு யதவனிடம் யகட்கவில்டல, ஏஜைன் ால் இந்த
யதடவகடை பூர்த்தி ஜசய்வதற்காை வல்லடமடே யதவன்
ஏற்கையவ அவருக்கு அளித்துள்ைார் என்படத அவர் அறிவார்
யதவன் தம் முன் டவத்த ஜசய்ே யவண்டிே யவடலடேச்
ஜசய்ே இயேசு ஒருயபாதும் யதவனிடம் யகட்கவில்டல
என்படத புரிந்து ஜகாள்ளுங்கள். நீங்களும் கூடாது.
அப்யபாஸ்தலன் பவுல் தைது நிருபங்களில் யவதத்தில் பதிவு
ஜசய்துள்ை ஜெபங்கடைப் பார்ப்யபாம்.
1. அவர் வந்து அவர்களுக்கு நற்ஜசய்திமைப் பிரசங்கிக்க
ஒரு வாய்ப்பு கிமடக்க ஜெபம் ஜசய்தார்.
மரா ர்
1:8-12,
உங்கள்
விசுவாசம்
உலகஜ ங்கும்
பிரசித்த ாகிறபடியிோமல, முதலாவது நான் உங்கஜளல்லாருக்
காகவும் இமைசு கிறிஸ்து மூல ாய் என் மதவமே
ஸ்மதாத்திரிக்கிமறன். 9. நான் ஜெபம்பண்ணும் மபாஜதல்லாம்
இமடவிடா ல் உங்கமள நிமேத்துக் ஜகாண்டிருக்கிறமதக்
குறித்துத் த து கு ாரனுமடை சுவிமசஷத்திோமல என்
ஆவிமைாடு
நான்
மசவிக்கிற
மதவன்
எேக்குச்
சாட்சிைாயிருக்கிறார்.
10. நீங்கள் ஸ்திரப்படுவதற்காக
ஆவிக்குரிை சில வரங்கமள உங்களுக்குக் ஜகாடுக்கும்படிக்கும்,
11.
உங்களிலும்
என்னிலுமுள்ள
விசுவாசத்திோல்
உங்கமளாமடகூட நானும் ஆறுதலமடயும்படிக்கும், உங்கமளக்
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காண வாஞ்மசைாயிருக்கிறபடியிோமல, 12. எவ்விதத்திலாவது
நான்
உங்களிடத்தில்
வருகிறதற்குத்
மதவனுமடை
சித்தத்திோமல எேக்கு நல்ல பிரைாணம் சீக்கிரத்தில்
கிமடக்கமவண்டுஜ ன்று மவண்டிக்ஜகாள்ளுகிமறன்.
2. தேது நாட்டு க்கமள இரட்சிக்க முடிந்தால் அவர் தாம்
சபிக்கபடவும் தைாராக இருக்கிறார்.
மரா ர் 10:1, மகாதரமர, இஸ்ரமவலர் இரட்சிக்கப்படமவண்டும்
என்பமத என் இருதைத்தின் விருப்பமும் நான் மதவமே
மநாக்கிச்ஜசய்யும் விண்ணப்பமு ாயிருக்கிறது.
3. மராமில் சமப
ஒன்றுபட மவண்டும் என்று
ஜெபிக்கிறார், அவர்கள் மதவமே கிம ப்படுத்தலாம்.
மரா ர் 15:5-6, நீங்கள் ஒரு ேப்பட்டு நம்முமடை கர்த்தராகிை
இமைசுகிறிஸ்துவின் பிதாவாகிை மதவமே ஒமர வாயிோல்
கிம ப்படுத்தும்படிக்கு,6. ஜபாறும மையும் ஆறுதமலயும்
அளிக்கும்
மதவன்,
கிறிஸ்து
இமைசுவினுமடை
ாதிரியின்படிமை, நீங்கள் ஏகசிந்மதயுள்ளவர்களாயிருக்கும்
படி உங்களுக்கு அநுக்கிரகஞ்ஜசய்வாராக.

4. ஊழிேத்திற்காை ஒவ்ஜவாரு அம்சத்திலும்
முழுடமேடடே யவண்டும் என்று ஜெபம் .

சடப

1
ஜகாரிந்திைர்
1:4-9,
கிறிஸ்துமவப்பற்றிை
சாட்சி
உங்களுக்குள்மள ஸ்திரப்படுத்தப்பட்டபடிமை, 5. நீங்கள்
இமைசுகிறிஸ்துவுக்குள்ளாய் எல்லா உபமதசத்திலும் எல்லா
அறிவிலும்,
ற்ஜறல்லாவற்றிலும்,
சம்பூரணமுள்ளவர்க
ளாக்கப்பட்டிருக்கிறபடிைால், 6. அவர் மூல ாய் உங்களுக்கு
அளிக்கப்பட்ட மதவகிருமபக்காக, நான் உங்கமளக்குறித்து
எப்ஜபாழுதும் என் மதவமே ஸ்மதாத்திரிக்கிமறன். 7.
அப்படிமை
நீங்கள்
ைாஜதாரு
வரத்திலும்
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குமறவில்லாதவர்களாய்,
நம்முமடை
கர்த்தராகிை
இமைசுகிறிஸ்து ஜவளிப்படுவதற்குக் காத்திருக்கிறீர்கள். 8.
நம்முமடை கர்த்தராகிை இமைசு கிறிஸ்துவின் நாளிமல நீங்கள்
குற்றஞ்சாட்டப்படாதவர்களாயிருக்கும்படி முடிவுபரிைந்தம்
அவர் உங்கமள ஸ்திரப்படுத்துவார். 9. தம்முமடை கு ாரனும்
நம்முமடை
கர்த்தரு ாயிருக்கிற
இமைசுகிறிஸ்துவுடமே
ஐக்கிை ாயிருப்பதற்கு
உங்கமள
அமைத்த
மதவன்
உண்ம யுள்ளவர்.
2 ஜகாரிந்திைர் 13:7-9, ம லும் நீங்கள் ஒரு ஜபால்லாங்கும்
ஜசய்ைாதிருக்கும்படிைாக, மதவமே மநாக்கி விண்ணப்பம்
பண்ணுகிமறன். நாங்கள் பரீட்மசக்கு நின்றவர்கஜளன்று
காணப்படும்ஜபாருட்டல்ல,
நாங்கள்
பரீட்மசக்கு
நில்லாதவர்கள்மபாலிருந்தாலும்,
நீங்கள்
நல ாேமதச்
ஜசய்யும்ஜபாருட்மட விண்ணப்பம் பண்ணுகிமறன்.
8.
சத்திைத்திற்கு விமராத ாக நாங்கள் ஒன்றுஞ்ஜசய்ைக்கூடா ல்,
சத்திைத்திற்கு அநுகூல ாகமவ ஜசய்ைக்கூடும். 9. நாங்கள்
பலவீேரும்
நீங்கள்
பலமுள்ளவர்களு ாயிருக்மகயில்,
சந்மதாஷப்படுகிமறாம்; நீங்கள் நற்சீர்ஜபாருந்தும்படிக்கும்
விண்ணப்பம்பண்ணுகிமறாம்.
5. எமபசுவில் உள்ள சமபக்காக ஜெபிப்பது, கர்த்தர்
அவர்கமள ஆவிக்குரிை ரீதியில் ஆசீர்வதித்திருப்பமத
அறிந்துஜகாள்வதற்காக,, அதோல் சமப முழும ைாய்
நடக்க.
எமபசிைர்
1:15-23,
ஆேபடியிோமல,
கர்த்தராகிை
இமைசுவின்ம லுள்ள
உங்கள்
விசுவாசத்மதயும்,
பரிசுத்தவான்கஜளல்லார்ம லுள்ள உங்கள் அன்மபயுங்குறித்து
நான் மகள்விப்பட்டு, 16. இமடவிடா ல் உங்களுக்காக
ஸ்மதாத்திரம்பண்ணி, என் ஜெபங்களில் உங்கமள நிமேத்து,
17. நம்முமடை கர்த்தராகிை இமைசுகிறிஸ்துவின் மதவனும்
கிம யின்
பிதாவு ாேவர்
தம்ம
நீங்கள்
அறிந்துஜகாள்வதற்காே
ஞாேத்மதயும்
ஜதளிமவயும்
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அளிக்கிற ஆவிமை உங்களுக்குத் தந்தருளமவண்டுஜ ன்றும்,
18. தாம் நம்ம அமைத்ததிோமல ந க்கு உண்டாயிருக்கிற
நம்பிக்மக இன்ேஜதன்றும், பரிசுத்தவான்களிடத்தில் த க்கு
உண்டாயிருக்கிற சுதந்தரத்தினுமடை கிம யின் ஐசுவரிைம்
இன்ேஜதன்றும்; 19. தாம் கிறிஸ்துமவ ரித்மதாரிலிருந்து
எழுப்பி, அவரிடத்தில் நடப்பித்த த து பலத்த சத்துவத்தின்
வல்லம ப்படிமை விசுவாசிக்கிறவர்களாகிை நம்மிடத்திமல
காண்பிக்கும் தம்முமடை வல்லம யின் கா ம ன்ம ைாே
கத்துவம் இன்ேஜதன்றும், நீங்கள் அறியும்படிக்கு, அவர்
உங்களுக்குப் பிரகாசமுள்ள
ேக்கண்கமளக் ஜகாடுக்க
மவண்டுஜ ன்றும் மவண்டிக்ஜகாள்ளுகிமறன். 20. எல்லாத்
துமரத்தேத்துக்கும்,
அதிகாரத்துக்கும்,
வல்லம க்கும்,
கர்த்தத்துவத்துக்கும், இம்ம யில் ாத்திர ல்ல றும யிலும்
மபர்ஜபற்றிருக்கும் எல்லா நா த்துக்கும் ம லாய் அவர்
உைர்ந்திருக்கத்தக்கதாக,
21.
அவமர
உன்ேதங்களில்
தம்முமடை வலதுபாரிசத்தில் உட்காரும்படி ஜசய்து,22.
எல்லாவற்மறயும் அவருமடை பாதங்களுக்குக் கீழ்ப்படுத்தி,23.
எல்லாவற்மறயும்
எல்லாவற்றாலும்
நிரப்புகிறவருமடை
நிமறவாகிை சரீர ாே சமபக்கு அவமர எல்லாவற்றிற்கும்
ம லாே தமலைாகத் தந்தருளிோர்..
6. எமபசுவில் உள்ள சமபக்காக ஜெபித்தார் , மதவன் ைார்,
அவர் அவர்கமள எவ்வளவு மநசிக்கிறார் என்பமதப்
பற்றிை அறிமவ அவர்கள் புரிந்துஜகாள்வார்கள்,
இதோல் அவர்கள் ஊழிைத்தில் திறம்பட இருப்பார்கள்.
எமபசிைர் 3:14-21, இதினிமித்தம் நான் பரமலாகத்திலும்
பூமலாகத்திலுமுள்ள முழுக்குடும்பத்துக்கும் நா காரணராகிை,
15. நம்முமடை கர்த்தராயிருக்கிற இமைசுகிறிஸ்துவினுமடை
பிதாமவ மநாக்கி முைங்கால்படியிட்டு, 16. நீங்கள் அவருமடை
ஆவியிோமல
உள்ளாே
னுஷனில்
வல்லம ைாய்ப்
பலப்படவும், 17. விசுவாசத்திோமல கிறிஸ்து உங்கள்
இருதைங்களில் வாச ாயிருக்கவும், நீங்கள் அன்பிமல
மவரூன்றி,
நிமலஜபற்றவர்களாகி,
18.
சகல
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பரிசுத்தவான்கமளாடுங்கூடக் கிறிஸ்துவினுமடை அன்பின்
அகலமும், நீளமும், ஆைமும், உைரமும் இன்ேஜதன்று
உணர்ந்து; 19. அறிவுக்ஜகட்டாத அந்த அன்மப அறிந்து
ஜகாள்ள
வல்லவர்களாகவும்,
மதவனுமடை
சகல
பரிபூரணத்தாலும்
நிமறைப்படவும்,
அவர்
த து
கிம யினுமடை
ஐசுவரிைத்தின்படிமை,
உங்களுக்கு
அநுக்கிரகம்
பண்ணமவண்டுஜ ன்று
மவண்டிக்
ஜகாள்ளுகிமறன். 20. நாம் மவண்டிக்ஜகாள்ளுகிறதற்கும்
நிமேக்கிறதற்கும்
மிகவும்
அதிக ாய்
ந க்குள்மள
கிரிமைஜசய்கிற வல்லம யின்படிமை, ந க்குச் ஜசய்ை
வல்லவராகிை அவருக்கு,2 1. சமபயிமல கிறிஸ்து இமைசுவின்
மூல ாய்த் தமலமுமற தமலமுமறக்கும் சதாகாலங்களிலும்
கிம உண்டாவதாக. ஆஜ ன்.
7. பிலிப்பியில் உள்ள சமபயில் அன்பு நிமறந்திருக்க
மவண்டுஜ ன்று ஜெபிப்பது, ஒவ்ஜவாரு நல்ல
ஜசைலிலும் அவர்களின் அன்பு ஜபருகக்கூடும் என்று
ஜெபிக்கிறார்.
பிலிப்பிைர் 1:3-6 & 9-11, 3. சுவிமசஷம் உங்களுக்கு
அறிவிக்கப்பட்ட நாள்முதல் இதுவமரக்கும் நீங்கள் அதற்கு
உடன்பட்டவர்களாேபடிைால், 4. நான் பண்ணுகிற ஒவ்ஜவாரு
விண்ணப்பத்திலும் உங்கள் அமேவருக்காகவும் எப்மபாதும்
சந்மதாஷத்மதாமட விண்ணப்பம்பண்ணி, 5. உங்களில்
நற்கிரிமைமைத் ஜதாடங்கிேவர் அமத இமைசுகிறிஸ்துவின்
நாள்பரிைந்தம் முடிை நடத்திவருவாஜரன்று நம்பி, 6. நான்
உங்கமள
நிமேக்கிறஜபாழுது
என்
மதவமே
ஸ்மதாத்திரிக்கிமறன்.
9.
ம லும்,
உத்த ாேமவகமள
நீங்கள்
ஒப்புக்ஜகாள்ளத்தக்கதாக உங்கள் அன்பாேது அறிவிலும்
எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிக திக ாய்ப் ஜபருகவும், 10.
மதவனுக்கு
கிம யும்
துதியுமுண்டாகும்படி
இமைசுகிறிஸ்துவிோல்
வருகிற
நீதியின்
கனிகளால்
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நிமறந்தவர்களாகி, 11. நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாளுக்ஜகன்று
துப்புரவாேவர்களும்
இடறலற்றவர்களு ாயிருக்கவும்
மவண்டுதல் ஜசய்கிமறன்.
8. மதவன்
ைார்
என்ற
அறிவில்
அவர்கள்
நிரப்பப்படுவார்கள் என்றும் அவர்கள் அவமரப் பற்றிை
அறிவில்
அவர்கள்
வளருவார்கள்
என்றும்
ஜகாமலாஜசயில் உள்ள சமபக்காக ஜெபிப்பது.
ஜகாமலாஜசைர் 1:3-14, கிறிஸ்து இமைசுவின்ம லுள்ள உங்கள்
விசுவாசத்மதயும்,
பரிசுத்தவான்கஜளல்லார்ம லுமுள்ள
உங்கள் அன்மபயுங்குறித்து நாங்கள் மகள்விப்பட்டு, 4.
பரமலாகத்தில் உங்களுக்காக மவத்திருக்கிற நம்பிக்மகயினி
மித்தம், 5. நம்முமடை கர்த்தராகிை இமைசுகிறிஸ்துவின்
பிதாவாகிை மதவனுக்கு ஸ்மதாத்திரஞ்ஜசலுத்தி, எப்ஜபாழுதும்
உங்களுக்காக
மவண்டுதல்
ஜசய்கிமறாம்
.6.
அந்த
நம்பிக்மகமைக்குறித்து, நீங்கள் முன்ேம சத்திைவசே ாகிை
சுவிமசஷத்திோமல மகள்விப்பட்டீர்கள்; அந்தச் சுவிமசஷம்
உலகஜ ங்கும்
பரம்பிப்
பலன்தருகிறதுமபால,
உங்களிடத்திலும்
வந்து,
நீங்கள்
அமதக்
மகட்டு,
மதவகிருமபமைச்
சத்திைத்தின்படி
அறிந்துஜகாண்ட
நாள்முதல், அது உங்களுக்குள்ளும் பலன்தருகிறதாயிருக்கிறது;
7. அமத எங்களுக்குப் பிரிை ாே உடன்மவமலைாளும்,
உங்களுக்காகக்
கிறிஸ்துவின்
உண்ம ைாே
ஊழிைக்காரனு ாயிருக்கிற எப்பாப்பிராவினிடத்தில் நீங்கள்
கற்றறிந்திருக்கிறீர்கள்; 8. ஆவிக்குள்ளாே உங்கள் அன்மபயும்
அவமே எங்களுக்குத் ஜதரிைப்படுத்திோன். 9. இதினிமித்தம்,
நாங்கள்
அமதக்மகட்ட
நாள்முதல்
உங்களுக்காக
இமடவிடா ல் ஜெபம்பண்ணுகிமறாம்; நீங்கள் எல்லா
ஞாேத்மதாடும், ஆவிக்குரிை விமவகத்மதாடும் அவருமடை
சித்தத்மத அறிகிற அறிவிோமல நிரப்பப்படவும், 10. சகலவித
நற்கிரிமைகளு ாகிை கனிகமளத் தந்து, மதவமே அறிகிற
அறிவில் விருத்திைமடந்து, கர்த்தருக்குப் பிரிைமுண்டாக
அவருக்குப்
பாத்திரராய்
நடந்துஜகாள்ளவும்,
11.
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சந்மதாஷத்மதாமட
கூடிை
எல்லாப்ஜபாறும யும்
நீடிைசாந்தமும் உண்டாவதற்கு,
கிம ைாே அவருமடை
வல்லம யின்படி, எல்லா வல்லம ைாலும் பலப்படுத்தப்
படவும்,
உங்களுக்காக
மவண்டுதல்ஜசய்கிமறாம்.
12.
ஒளியிலுள்ள
பரிசுத்தவான்களுமடை
சுதந்தரத்தில்
பங்கமடவதற்கு, நம்ம த் தகுதியுள்ளவர்களாக்கிேவரும், 13.
இருளின் அதிகாரத்தினின்று நம்ம விடுதமலைாக்கி, த து
அன்பின்
கு ாரனுமடை
ராஜ்ைத்திற்கு
உட்படுத்திேவரு ாயிருக்கிற பிதாமவ ஸ்மதாத்திரிக்கிமறாம்.
14. [கு ாரோகிை] அவருக்குள், அவருமடை இரத்தத்திோமல,
பாவ ன்னிப்பாகிை மீட்பு ந க்கு உண்டாயிருக்கிறது.
எப்பாப்பிராவும் சடபக்காக ஜெபம் ஜசய்கி ார்.
ஜகாமலாஜசைர் 4:12, எப்பாப்பிராவும் உங்களுக்கு வாழ்த்துதல்
ஜசால்லுகிறான்; உங்கமளச் மசர்ந்தவனும் கிறிஸ்துவின்
ஊழிைக்காரனு ாகிை
இவன்,
நீங்கள்
மதவனுக்குச்
சித்த ாேமவகஜளல்லாவற்றிலும் மதறிேவர்களாயும் பூரண
நிச்சைமுள்ளவர்களாயும் நிமலநிற்கமவண்டுஜ ன்று, தன்
ஜெபங்களில் உங்களுக்காக எப்ஜபாழுதும் மபாராடுகிறான்..
9. ஜதசமலானிக்மகயில் உள்ள சமப மதவனின் அன்பு,
விசுவாசம்
ற்றும் கிரிமையில் பலப்படுத்தப்பட
மவண்டும் என்று ஜெபம்.
1 ஜதசமலானிக்மகைர் 1:2-5, மதவனுக்குப் பிரிை ாே
சமகாதரமர, உங்கள் விசுவாசத்தின் கிரிமைமையும், உங்கள்
அன்பின்
பிரைாசத்மதயும்,
நம்முமடை
கர்த்தராகிை
இமைசுகிறிஸ்துவின்ம லுள்ள
உங்கள்
நம்பிக்மகயின்
ஜபாறும மையும்,
நம்முமடை
பிதாவாகிை
மதவனுக்குமுன்பாக நாங்கள் இமடவிடா ல் நிமேவுகூர்ந்து, 3.
நீங்கள் ஜதரிந்துஜகாள்ளப்பட்டவர்கஜளன்று நாங்கள் அறிந்து,
4. எங்கள் ஜெபங்களில் இமடவிடா ல் உங்கமளக்குறித்து
விண்ணப்பம்பண்ணி,
உங்கஜளல்லாருக்காகவும்
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எப்ஜபாழுதும் மதவமே ஸ்மதாத்திரிக்கிமறாம். 5. எங்கள்
சுவிமசஷம்
உங்களிடத்தில்
வசேத்மதாமட ாத்திர ல்ல,
வல்லம மைாடும், பரிசுத்த ஆவிமைாடும், முழுநிச்சைத்மதாடும்
வந்தது;
நாங்களும்
உங்களுக்குள்மள
இருந்தமபாது
உங்கள்நிமித்தம்
எப்படிப்பட்டவர்களாயிருந்மதாஜ ன்று
அறிந்திருக்கிறீர்கமள.
1 ஜதசமலானிக்மகைர் 3:9-13, ம லும், நம்முமடை மதவனுக்கு
முன்பாக நாங்கள் உங்கமளக்குறித்து அமடந்திருக்கிற மிகுந்த
சந்மதாஷத்திற்காக, நாங்கள் மதவனுக்கு எவ்வித ாய்
ஸ்மதாத்திரம் ஜசலுத்துமவாம்? 10. உங்கள் முகத்மதக் கண்டு,
உங்கள் விசுவாசத்தின் குமறவுகமள நிமறவாக்கும்ஜபாருட்டு,
இரவும் பகலும் மிகவும் மவண்டிக்ஜகாள்கிமறாம . 11.
நம்முமடை பிதாவாகிை மதவனும் நம்முமடை கர்த்தராகிை
இமைசுகிறிஸ்துவும் உங்களிடத்திற்கு எங்கமள மநராக
வழிநடத்துவாராக. 12. நாங்கள் உங்களிடத்தில் மவத்திருக்கிற
அன்புக்ஜகாப்பாய், நீங்களும் ஒருவரிடத்தில் ஒருவர் மவக்கும்
அன்பிலும் ற்ஜறல்லா னுஷரிடத்தில் மவக்கும் அன்பிலும்
கர்த்தர் உங்கமளப் ஜபருகவும் நிமலத்மதாங்கவும் ஜசய்து, 13.
இவ்வித ாய் நம்முமடை கர்த்தராகிை இமைசுகிறிஸ்து த து
பரிசுத்தவான்கள் அமேவமராடுங்கூட வரும்மபாது, நீங்கள்
நம்முமடை பிதாவாகிை மதவனுக்கு முன்பாகப் பிமைைற்ற
பரிசுத்தமுள்ளவர்களாயிருக்கும்படி உங்கள் இருதைங்கமள
ஸ்திரப்படுத்துவாராக..
1 ஜதசமலானிக்மகைர் 5:23-24, ச ாதாேத்தின் மதவன் தாம
உங்கமள முற்றிலும் பரிசுத்த ாக்குவாராக, உங்கள் ஆவி
ஆத்து ா
சரீரம்முழுவதும்,
நம்முமடை
கர்த்தராகிை
இமைசுகிறிஸ்து
வரும்மபாது
குற்ற ற்றதாயிருக்கும்படி
காக்கப்படுவதாக.
24.
உங்கமள
அமைக்கிறவர்
உண்ம யுள்ளவர், அவர் அப்படிமை ஜசய்வார்.
2 ஜதசமலானிக்மகைர் 1:11-12, ஆமகைால், நம்முமடை மதவனும்
கர்த்தராகிை இமைசுகிறிஸ்துவும் அளிக்கும் கிருமபயின்படிமை,
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நம்முமடை
கர்த்தராகிை
இமைசுகிறிஸ்துவின்
நா ம்
உங்களிடத்திலும்,
நீங்கள்
அவரிடத்திலும்
கிம ப்படும்ஜபாருட்டாக; 12. நம்முமடை மதவன் உங்கமளத்
த து அமைப்புக்குப் பாத்திரராக்கவும், த து தமையுள்ள சித்தம்
முழுவமதயும் விசுவாசத்தின் கிரிமைமையும் பல ாய்
உங்களிடத்தில்
நிமறமவற்றவும்
மவண்டுஜ ன்று,
எப்ஜபாழுதும் உங்களுக்காக மவண்டிக்ஜகாள்ளுகிமறாம்..
10. எமபசுவில் உள்ள சமபமை மகைாளும் தன் ஆவிக்குரிை
கன்
தீம ாத்மதயுவிடம்
அவரிடத்தில்
உள்ள
ஆவிக்குரிை வரங்கமள தூண்டிவிட ஜெபம்.
2 தீம ாத்மதயு 1:3-7, நான் இரவும் பகலும் இமடவிடா ல் என்
ஜெபங்களில்
உன்மே
நிமேத்து,
உன்
கண்ணீமர
ஞாபகம்பண்ணி,
சந்மதாஷத்தால்
நிமறைப்படும்படிக்கு
உன்மேக் காண வாஞ்மசைாயிருந்து,4. உன்னிலுள்ள ாை ற்ற
விசுவாசத்மத நிமேவுகூருகிறதிோல், என் முன்மோர்கள்
முதற்ஜகாண்டு சுத்த
ேச்சாட்சிமைாமட ஆராதித்துவரும்
மதவமே நான் ஸ்மதாத்திரிக்கிமறன். 5. அந்த விசுவாசம் முந்தி
உன் பாட்டிைாகிை மலாவிசாளுக்குள்ளும் உன் தாைாகிை
ஐனிக்மகைாளுக்குள்ளும் நிமலத்திருந்தது; அது உேக்குள்ளும்
நிமலத்திருக்கிறஜதன்று
நிச்சயித்திருக்கிமறன்.
6.
இதினிமித்த ாக, நான் உன்ம ல் என் மகமள மவத்ததிோல்
உேக்கு
உண்டாே
மதவவரத்மத
நீ
அேல்மூட்டி
எழுப்பிவிடும்படி உேக்கு நிமேப்பூட்டுகிமறன். 7. மதவன்
ந க்குப் பைமுள்ள ஆவிமைக் ஜகாடா ல், பலமும் அன்பும்
ஜதளிந்த புத்தியுமுள்ள ஆவிமைமை ஜகாடுத்திருக்கிறார்.

11. பிமலம ானுக்காக ஜெபம்.
பிமலம ான் 4-7, கர்த்தராகிை இமைசுவினிடத்திலும், எல்லாப்
பரிசுத்தவான்களிடத்திலும்
உம்முமடை
அன்மபயும்
உம்முமடை விசுவாசத்மதயும் நான் மகள்விப்பட்டு.என்
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ஜெபங்களில் உம்ம
நிமேத்து, எப்ஜபாழுதும் என்
மதவனுக்கு
ஸ்மதாத்திரஞ்ஜசய்து,உங்களிலுள்ள
சகல
நன்ம களும்
ஜதரிைப்படுகிறதிோமல
உம்முமடை
விசுவாசத்தின் அந்நிமைாந்நிைம் கிறிஸ்து இமைசுவுக்காகப்
பைன்படமவண்டுஜ ன்று
மவண்டுதல்
ஜசய்கிமறன்.
சமகாதரமே, பரிசுத்தவான்களுமடை உள்ளங்கள் உம் ாமல
இமளப்பாறிேபடிைால், உம்முமடை அன்பிோமல மிகுந்த
சந்மதாஷமும் ஆறுதலும் அமடந்திருக்கிமறாம்.
யமற்ஜசான்ைவற்றிலிருந்து நாம் கற்றுக்ஜகாள்ைக்கூடிே
விஷேம் என்ைஜவன் ால், ஆரம்பகால திருச்சடபயின் எந்த
சீடரின் உடல் யதடவகளுக்காக, இயேசுயவா அவருடடே
சீடர்கயைா ஜெபிக்கவில்டல. இப்யபாது நாம் ஏன் அந்த
யதடவகளுக்காக அதிகமாக ஜெபிக்கிய ாம்?
யதவடை அறியும் அறிவு வைர அதிகரிக்க அறிவு யகட்கும்படி
நீங்கள் பிரசங்கத்திலிருந்து ஒரு பிரார்த்தடைடே கடடசிோக
எப்யபாது யகட்டீர்கள்? அல்லது உங்களிடத்தில் உங்கள்
ஆவிக்குரிே
வரங்கடை எழுப்ப, இதன் மூலம் நீங்கள்
சுவியசஷத்டதப் பிரசங்கிப்பதில் யதவனின் தி டமோை
ஊழிேராக இருப்பீர்கள் அல்லவா ?
நாம் நமது வாழ்க்டகடே யவதங்களின் கண்ணாடியினூடாக
பார்க்க யவண்டும், இது நமது அனுபவத்தால் அல்ல அல்லது
உங்கள் யபாதகர் அல்லது ஆசிரிேரிடமிருந்து நீங்கள்
கற்றுக்ஜகாண்டவற் ால் அல்ல.
யவதம் கூறுகி து in 1 ஜகாரிந்திைர் 15:19, And if our hope in Christ
is only for this life, we are more to be pitied than anyone in the world.
(NLT)
இம்ம க்காக ாத்திரம்
நாம்
கிறிஸ்துவின்ம ல்
நம்பிக்மகயுள்ளவர்களாயிருந்தால்,
எல்லா
னுஷமரப்
பார்க்கிலும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவர்களாயிருப்மபாம்.
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உங்கள் ஜசாந்த வாழ்க்டகடே சரிபார்க்கவும்.
பூமிக்குரிே ஆசீர்வாதங்களுக்காக அல்லது ஆவிக்குரிே
ஆசீர்வாதங்களுக்காக ஜெபிக்க ோடரோவது யகட்கிறீர்கைா?
உங்கள் ஆவிக்குரிே வாழ்க்டகடே எழுப்ப நீங்கள்
கடடசிோக ஒருவரிடம் ஜெபிக்கச் ஜசன் து எப்யபாது??
அப்யபாஸ்தலன் நம்டம ஜெபிக்கச் ஜசான்ைார் என்று நீங்கள்
நிடைக்கலாம்,
அப்யபாஸ்தலன்
பவுல்
நம்டம
இடடவிடாமல்
ஜெபிக்கும்படி
கட்டடையிட்ட
வார்த்டதகடை நீங்கள் நிடைவில் டவத்திருக்கலாம்.
ஜெபிக்கும்படி அவர்கள் நம்மிடம்
யகட்டடதயும்,
ஜெபிக்கும்படி இயேசு நமக்குக் கட்டடையிட்டடதயும்
அடுத்த பாடத்தில் விரிவாகப் பார்ப்யபாம்.
ஜெபத்தின் சூழலில் இயேசு தைது இரண்டாவது
வருடகடேப் பற்றி
யபசிேயபாது அவர் ஜசான்ை
வார்த்டதகடை எதிஜராலிப்படதத் தவிர என்ைால் யவறு
எதுவும் உதவ முடிோது.
லூக்கா 18:8, 8 I tell you, he will grant justice to them quickly! But when
the Son of Man returns, how many will he find on the earth who have
faith?” (NLT)
சீக்கிரத்திமல
அவர்களுக்கு
நிைாைஞ்ஜசய்வாஜரன்று
உங்களுக்குச் ஜசால்லுகிமறன். ஆகிலும்
னுஷகு ாரன்
வரும்மபாது பூமியிமல விசுவாசத்மதக் காண்பாமரா என்றார்.
லூக்கா 18:8, I tell you, God will help his people quickly. But when the
Son of Man comes again, will he find those on earth who believe in him?”
(NCV)
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