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ஜெபம் – பாடம் 03
நம்முடைய முதல் பாைத்தில், இயயசு எவ்வாறு ஜெபம்
ஜெய்ய தனியாக ஜவளியய ஜென்றார் என்படதயும், ஒவ்ஜவாரு
கணமும் யதவய ாடு ஜதாைர்புஜகாண்டு நம் வாழ்க்டகடய
எவ்வாறு வாழ யவண்டும் என்படதயும் பார்த்யதாம்.
இரண்ைாவதாக, அப்யபாஸ்தலர்கள் ெடபக்காக
எப்படி
ஜெபம் ஜெய்தார்கள் என்படத நாம் பார்த்யதாம், அவர்கள்
யதவட பற்றிய அறிவுைன் நிரப்பப்படுவார்கள், அவருக்காக
மட்டுயம வாழ்வார்கள். அவர்கள் எந்த உைல் யதடவக்காக
எப்யபாதும் ஜெபம் ஜெய்தது இல்டல.
ொெடபர்பாக
ஜெய்யப்பட்ை ஒவ்ஜவாரு ஜெப யகாரிக்டக அவர்களின்
ஆவிக்குரிய வாழ்க்டகயுைன் ஜதாைர்புடையது.
இந்த பாைத்தில், ஆரம்பகால ெடபயும் அப்யபாஸ்தலர்களும்
ஜெபிக்கும்படி நமக்கு கட்ைடையிட்ைடதப் பார்ப்யபாம்.
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ஜெசல ானிக்லேயர்
ஜெபம்பண்ணுங்ேள்.

5:17,

இடடவிடாமல்

பின்வருவ வற்டற ஆராய்யவாம்:
ல ாமர் 15:30–32, Brothers and sisters, I beg you to help me in my work
by praying to God for me. Do this because of our Lord Jesus and the love
that the Holy Spirit gives us. Pray that I will be saved from the
nonbelievers in Judea and that this help I bring to Jerusalem will please
God’s people there. Then, if God wants me to, I will come to you with joy,
and together you and I will have a time of rest. The God who gives peace
be with you all. Amen. (NCV)
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30. லமலும் சலோெ ல , லெவசித்ெத்தினால
நான்
சந்லொஷத்துடலன உங்ேளிடத்தில் வந்து உங்ேல ாடு
இட ப்பாறும்படியாே,
31.
யூலெயாவிலிருக்கிற
அவிசுவாசிேளுக்கு நான் ெப்புவிக்ேப்படும்படிக்கும், நான்
எருசல மிலுள்
பரிசுத்ெவான்ேளுக்குச் ஜசய்யப்லபாகிற
ெர்மசோயம் அவர்ே ால் அங்கிேரிக்ேப்படும்படிக்கும், 32.
நீங்ேள் லெவடன லநாக்கிச் ஜசய்யும் ஜெபங்ேளில், நான்
லபா ாடுவதுலபா
நீங்ேளும்
என்லனாடுகூடப்
லபா ாடலவண்டுஜமன்று
நம்முடடய
ேர்த்ெ ாகிய
இலயசுகிறிஸ்துவினிமித்ெமும்,
ஆவியானவருடடய
அன்பினிமித்ெமும், உங்ேட லவண்டிக்ஜோள்ளுகிலறன்.
முதலாவதாக, கர்த்தர் தம்முடைய இருதயத்தில் டவத்துள்ை
யவடலடய தன் ால் நிடறயவற்ற முடிக்க ஜெபிக்கும்படி
இங்யக பவுல் யகட்கிறார்.
இரண்ைாவதாக, விசுவாசிகள் அல்லாதவர்களிைமிருந்து,
யதவனின்
யவடலடய எதிர்ப்பவர்களிைமிருந்து அவர்
காப்பாற்றப்பை யவண்டும் என்று ஜெபிக்க யவண்டும்,
இத ால் அப்யபாஸ்தலன் பவுல் த து ஊழியத்டதத் ஜதாைர
முடியும்.
மூன்றாவதாக, மக்கயதானியா ெடபயால் ஜகாடுக்கப்பட்ை
பரிடெ எருெயலமில் உள்ை கிறிஸ்தவர்கள் ஏற்றுக்ஜகாள்ை
யவண்டும்.
யபாதகர்கள்/ஜைலி
சுவியெஷகர்கள்
என்று
அடழக்கப்படுபவர்கைால் பிரெங்கிக்கப்படுவடதப் பற்றி
இப்யபாது ஒரு கணம் சிந்தியுங்கள். யதவன் உங்களுக்காக
த து பலகணிகடை திறக்க விரும்புகிறார் என்றும், நீங்கள்
ஜெய்ய யவண்டியஜதல்லாம் உங்கள் ‘விடத’ விடதக்க
யவண்டும் என்றும் அவர்கள் கூறுகிறார்கள். இப்யபாது
எல்லாம் எங்யக தவறு நைந்தது?
ஜகாரிந்தியர்க்கு எழுதிய கடிதத்டதப் பாருங்கள்.
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2 ஜோரிந்தியர் 1:8-1, For we do not want you to be ignorant, brethren,
of our trouble which came to us in Asia: that we were burdened beyond
measure, above strength, so that we despaired even of life. Yes, we had
the sentence of death in ourselves, that we should not trust in ourselves
but in God who raises the dead, who delivered us from so great a death,
and does deliver us; in whom we trust that He will still deliver us, you also
helping together in prayer for us, that thanks may be given by many
persons on our behalf for the gift granted to us through many.(NKJV)
8. ஆடேயால் சலோெ ல , ஆசியாவில் எங்ேளுக்கு லநரிட்ட
உபத்தி வத்டெ நீங்ேள் அறியாதிருக்ே எங்ேளுக்கு மனதில்ட .
என்னஜவனில்,
பிடைப்லபாம்
என்கிற
நம்பிக்டே
அற்றுப்லபாேத்ெக்ேொே, எங்ேள் ப த்திற்கு மிஞ்சின அதிே
பா மான வருத்ெம் எங்ேளுக்கு உண்டாயிற்று. 9. நாங்ேள்
எங்ேள்லமல் நம்பிக்டேயாயி ாமல், மரித்லொட எழுப்புகிற
லெவன்லமல்
நம்பிக்டேயாயிருக்ேத்ெக்ேொே,
ம ணம்
வருஜமன்று நாங்ேள் எங்ேளுக்குள்ல நிச்சயித்திருந்லொம். 10.
அப்படிப்பட்ட
ம ணத்தினின்றும்
அவர்
எங்ேட த்
ெப்புவித்ொர், இப்ஜபாழுதும் ெப்புவிக்கிறார், இன்னும்
ெப்புவிப்பார் என்று அவட
நம்பியிருக்கிலறாம். 11.
அலநேர்மூ மாய் எங்ேளுக்கு உண்டான ெயவுக்ோே அலநே ால்
எங்ேள் நிமித்ெம் ஸ்லொத்தி ங்ேள் ஜசலுத்ெப்படும்ஜபாருட்டு,
நீங்ேளும் விண்ணப்பத்தினால் எங்ேளுக்கு உெவிஜசய்யுங்ேள்.
பவுல் அவர்கள் மத்தியில் உள்ை கஷ்ைங்கடையும், ஜெப உதவி
மூலம் அடத ெமாளிக்க யதவன் அவர்களுக்கு எவ்வாறு
உதவி ார் என்படதயும் இங்யக விவரிக்கிறார்!
2 ஜோரிந்தியர் 9:12-15, So two good things will result from this ministry
of giving—the needs of the believers in Jerusalem will be met, and they
will joyfully express their thanks to God. As a result of your ministry, they
will give glory to God. For your generosity to them and to all believers
will prove that you are obedient to the Good News of Christ. And they will
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pray for you with deep affection because of the overflowing grace God
has given to you. Thank God for this gift too wonderful for words! (NLT)
12.
இந்ெத்
ெர்மசோயமாகிய
பணிவிடட
பரிசுத்ெவான்ேளுடடய குடறவுேட
நீக்குகிறதுமல் ாமல்,
அலநேர்
லெவடன
ஸ்லொத்திரிப்பதினால
சம்பூ ணப னுள் ொயும் இருக்கும். 13. அவர்ேள் இந்ெத்
ெர்மசோயத்தினா ாகிய நன்டமடய அநுபவித்து, நீங்ேள்
கிறிஸ்துவின்
சுவிலசஷத்டெக்
கீழ்ப்படிெல ாலட
அறிக்டேயிட்டிருக்கிறதினிமித்ெமும், ெங்ேளுக்கும் மற்ற
அடனவருக்கும்
நீங்ேள்
உொ த்துவமாய்த்
ெர்மஞ்ஜசய்கிறதினிமித்ெமும்,
அவர்ேள்
லெவடன
மகிடமப்படுத்தி; 14. உங்ேளுக்ோே லவண்டுெல்ஜசய்து, லெவன்
உங்ேளுக்கு அளித்ெ மிேவும் விலசஷித்ெ கிருடபயினிமித்ெம்
உங்ேள்லமல் வாஞ்டசயாயிருக்கிறார்ேள். 15. லெவன் அருளிய
ஜசால்லிமுடியாெ ஈவுக்ோே அவருக்கு ஸ்லொத்தி ம்.
ஜகாரிந்திய ெடப எருெயலமில் உள்ை ெடபக்கு ஜகாடுப்பதன்
மூலம் யதவன் மகிடமப்படுவார் என்று அப்யபாஸ்தலன்
பவுல் இங்யக குறிப்பிடுகிறார். எருெயலமில் ஏற்பட்ை ஜபரிய
பஞ்ெத்தின் காரணமாகயவ இந்த காணிக்டக எடுக்கப்பட்ைது,
இதற்காக அப்யபாஸ்தலன் பவுல் மக்கயதானியாவில் உள்ை
யதவாலயங்களிலிருந்து பணம் யெகரித்தார், இத ால்
யபாராடும்
விசுவாசிகடைக்
கவனிக்க
முடியும்.
அப்யபாஸ்தலன் பவுல் த க்காகயவா அல்லது தன்
ஊழியத்திற்காகயவா ஒருயபாதும் பணம் திரட்ைவில்டல.
எலபசியர் 6:18-20, Pray in the Spirit at all times and on every occasion.
Stay alert and be persistent in your prayers for all believers everywhere.
And pray for me, too. Ask God to give me the right words so I can boldly
explain God’s mysterious plan that the Good News is for Jews and
Gentiles alike. I am in chains now, still preaching this message as God’s
ambassador. So pray that I will keep on speaking boldly for him, as I
should. (NLT)
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18. எந்ெச் சமயத்திலும் சே விெமான லவண்டுெல ாடும்
விண்ணப்பத்லொடும்
ஆவியினால
ஜெபம்பண்ணி,
அென்ஜபாருட்டு
மிகுந்ெ
மனஉறுதிலயாடும்
சே
பரிசுத்ெவான்ேளுக்ோேவும் பண்ணும் லவண்டுெல ாடும்
விழித்துக்ஜோண்டிருங்ேள்.
19.
சுவிலசஷத்திற்ோேச்
சங்கிலியால் ேட்டப்பட்டிருக்கிற ஸ்ொனாபதியாகிய நான்
அடெப்பற்றிப்
லபசலவண்டியபடி
டெரியமாய்ப்
லபசத்ெக்ேொே, 20. நான் டெரியமாய் என் வாடயத்திறந்து
சுவிலசஷத்தின் இ ேசியத்டெ அறிவிக்கிறெற்கு வாக்கு எனக்கு
ஜோடுக்ேப்படும்படி எனக்ோேவும் விண்ணப்பம்பண்ணுங்ேள்.
அப்யபாஸ்தலன் பவுல் த து பிரெங்கத்தில் டதரியமாக
இருக்க என்று ஜெப உதவி யகட்படத இங்யக மீண்டும்
காண்கியறாம். அந்த ெமயத்தில், அவர் வீட்டுக் காவலில்
இருந்தயபாதிலும், அவர் விடுதடலடயப் ஜபற ஜெபிக்கும்படி
அவர்களிைம் யகட்கவில்டல, மாறாக அவர் த து
ெங்கிலிகளில் இருக்கும்யபாயத டதரியமாக யதவனுடைய
ஜெய்திடயப் பிரெங்கிக்கிறார்.
ஆவிக்குரிய அட த்து விசுவாசிகளுக்காகவும் ஜெபிக்கும்படி
அவர் அவர்களுக்குக் கட்ைடையிடுகிறார் !!
பிலிப்பியில் உள்ை யதவாலயத்திற்கு:
பிலிப்பியர் 4: 6-7, Be anxious for nothing, but in everything by prayer
and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to
God; and the peace of God, which surpasses all understanding, will
guard your hearts and minds through Christ Jesus.(NKJV)
6. நீங்ேள் ஒன்றுக்குங் ேவட ப்படாமல், எல் ாவற்டறயுங்
குறித்து உங்ேள் விண்ணப்பங்ேட ஸ்லொத்தி த்லொலட கூடிய
ஜெபத்தினாலும்
லவண்டுெலினாலும்
லெவனுக்குத்
ஜெரியப்படுத்துங்ேள்.
7.
அப்ஜபாழுது,
எல் ாப்
புத்திக்கும்லம ான லெவசமாொனம் உங்ேள் இருெயங்ேட யும்
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உங்ேள் சிந்டெேட யும்
ோத்துக்ஜோள்ளும்.

கிறிஸ்து

இலயசுவுக்குள் ாேக்

ஜகாயலாயெ இல் உள்ை ெடபக்கு :
ஜோல ாஜசயர் 4:2-4, Continue earnestly in prayer, being vigilant in
it with thanksgiving; meanwhile praying also for us, that God would open
to us a door for the word, to speak the mystery of Christ, for which I am
also in chains, that I may make it manifest, as I ought to speak. (NKJV)
2. இடடவிடாமல் ஜெபம்பண்ணுங்ேள், ஸ்லொத்தி த்துடன்
ஜெபத்தில்
விழித்திருங்ேள்.
3.
கிறிஸ்துவினுடடய
இ ேசியத்தினிமித்ெம் ேட்டப்பட்டிருக்கிற நான் அந்ெ
இ ேசியத்டெக்குறித்துப் லபசலவண்டியபி ோ மாய்ப் லபசி,
அடெ ஜவளிப்படுத்துவெற்கு, 4. திருவசனம் ஜசல்லும்படியான
வாசட
லெவன்
திறந்ெருளும்படி
எங்ேளுக்ோேவும்
லவண்டிக்ஜோள்ளுங்ேள்.

1 ஜெசல ானிக்லேயர் 5:23-25, சமாொனத்தின் லெவன் ொலம
உங்ேட
முற்றிலும் பரிசுத்ெமாக்குவா ாே, உங்ேள் ஆவி
ஆத்துமா
சரீ ம்முழுவதும்,
நம்முடடய
ேர்த்ெ ாகிய
இலயசுகிறிஸ்து
வரும்லபாது
குற்றமற்றொயிருக்கும்படி
ோக்ேப்படுவொே.
24.
உங்ேட
அடைக்கிறவர்
உண்டமயுள் வர், அவர் அப்படிலய ஜசய்வார். 25. சலோெ ல ,
எங்ேளுக்ோே லவண்டிக்ஜோள்ளுங்ேள்.
2 ஜெசல ானிக்லேயர் 3:1-5, My last words to you, Christian brothers,
are that you pray for us. Pray that the Word of the Lord will go out over
all the land and prove its power just as it did with you. Pray that we will
be kept from sinful men, because not all men are Christians. But the Lord
is faithful. He will give you strength and keep you safe from the devil. We
have faith in the Lord for you. We believe you are doing and will keep on
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doing the things we told you. May the Lord lead your hearts into the love
of God. May He help you as you wait for Christ. (NLV)
1. ஆடேயால், நாங்ேள் இனிப் ஜபாறுத்திருக்ேக்கூடாமல்,
அத்லெலன
பட்டணத்தில்
ெனித்துவிடப்படுகிறது
நன்டமஜயன்று நிடனத்து, 2. இந்ெ உபத்தி வங்ேளினால
ஒருவனும்
அடசக்ேப்படாெபடிக்கு
உங்ேட த்
திடப்படுத்ெவும், உங்ேள் விசுவாசத்டெப்பற்றி உங்ேளுக்குப்
புத்திஜசால் வும்,
நம்முடடய
சலோெ னும்
லெவ
ஊழியக்ோ னும் கிறிஸ்துவின் சுவிலசஷத்தில் எங்ேள்
உடன்லவட யாளுமாகிய தீலமாத்லெயுடவ அனுப்பிலனாம். 3.
இப்படிப்பட்ட உபத்தி வங்ேட ச் சகிக்ே நாம் நியமிக்ேப்
பட்டிருக்கிலறாஜமன்று நீங்ேள் அறிந்திருக்கிறீர்ேல . 4. நமக்கு
உபத்தி வம் வருஜமன்று நாங்ேள் உங்ேளிடத்திலிருந்ெலபாது,
உங்ேளுக்கு
முன்னறிவித்லொம்;
அப்படிலய
வந்து
லநரிட்டஜென்றும் அறிந்திருக்கிறீர்ேள் .5. ஆடேயால், நான்
இனிப் ஜபாறுத்திருக்ேக்கூடாமல், எங்ேள் லவட வீணாய்ப்
லபாேத்ெக்ேொேச்
லசாெடனக்ோ ன்
உங்ேட ச்
லசாெடனக்குட்படுத்தினதுண்லடாஜவன்று,
உங்ேள்
விசுவாசத்டெ அறியும்படிக்கு, அவடன அனுப்பிலனன்.
1 Timothy 2:1-5, First of all, I ask you to pray much for all men and to
give thanks for them. Pray for kings and all others who are in power over
us so we might live quiet God-like lives in peace. It is good when you pray
like this. It pleases God Who is the One Who saves. He wants all people
to be saved from the punishment of sin. He wants them to come to know
the truth. There is one God. There is one Man standing between God and
men. That Man is Christ Jesus. He gave His life for all men so they could
go free and not be held by the power of sin. God made this known to the
world at the right time. This is why I was chosen to be a teacher and a
missionary. I am to teach faith and truth to the people who do not know
God. I am not lying but telling the truth. (NLV)
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1. நான் பி ொனமாய்ச் ஜசால்லுகிற புத்திஜயன்னஜவனில்,
எல் ா
மனுஷருக்ோேவும்
விண்ணப்பங்ேட யும்
ஜெபங்ேட யும் லவண்டுெல்ேட யும் ஸ்லொத்தி ங்ேட யும்
பண்ணலவண்டும்;2
.
நாம்
எல் ாப்
பக்திலயாடும்
நல்ஜ ாழுக்ேத்லொடும்
ே ேமில் ாமல்
அடமெலுள்
ஜீவனம்பண்ணும்படிக்கு, ாொக்ேளுக்ோேவும், அதிோ முள்
யாவருக்ோேவும் அப்படிலய ஜசய்யலவண்டும். 3. நம்முடடய
இ ட்சே ாகிய
லெவனுக்குமுன்பாே
அது
நன்டமயும்
பிரியமுமாயிருக்கிறது.
4.
எல் ா
மனுஷரும்
இ ட்சிக்ேப்படவும், சத்தியத்டெ அறிகிற அறிடவ அடடயவும்,
அவர் சித்ெமுள் வ ாயிருக்கிறார். 5. லெவன் ஒருவல ,
லெவனுக்கும் மனுஷருக்கும் மத்தியஸ்ெரும் ஒருவல
எபில யர் 13:18-19, எங்ேளுக்ோே லவண்டிக்ஜோள்ளுங்ேள்;
நாங்ேள் நல்மனச்சாட்சியுள் வர்ே ாய் எல் ாவற்றிலும்
லயாக்கியமாய்
நடக்ே
விரும்புகிலறாஜமன்று
நிச்சயித்திருக்கிலறாம்.19. நான் அதிசீக்கி மாய் உங்ேளிடத்தில்
வரும்படிக்கு நீங்ேள் இப்படி லவண்டிக்ஜோள்ளும்படி
அதிேமாய்க் லேட்டுக்ஜோள்ளுகிலறன்.
அப்யபாஸ்தலன்
பவுல்
விசுவாசிகளிைம்
த க்காக
ஜெபிக்கும்படி யகட்பதற்கு முன்பு, அவர்களுக்காக ஜெபம்
ஜெய்கிறார். ஜெபத்டத ஒரு வாழ்க்டக முடறயாக மாற்றும்படி
அவர் அவர்கடை வலியுறுத்துகிறார். பின் ர், அவருக்காக
ஜெபிக்கும்படி அவர் யகட்கிறார், முக்கியமாக யதவனின்
ஜெய்திடயப்
பிரெங்கிப்பதில்
டதரியம்
மற்றும்
இரண்ைாவதாக மக்களுக்கு சிறந்தது கிடைக்க .
ல ாமர்
15:30-32 – அவருக்காக ஜெபிக்கும்படி அவர்
யகட்கும்யபாது,
மற்றவர்களுக்கு
பய ளிக்கும்
விஷயங்களுக்கா யகாரிக்டககடை அவர் குறிப்பிடுகிறார்.
பவுல் முதலில் அவர்களுக்காக ஜெபித்தார் (ல ாமர் 1:9-12),
பின் ர் இரட்சிக்கப்பைாதவர்களுக்காக
அவர் ஜெய்த
ஜெபத்டதக் குறிப்பிட்ைார் (ல ாமர் 10:1).
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எலபசியர் 6:18-20 – பவுல் அவருக்காக ஜெபிக்கும்படி
யகட்கிறார், அவர் நற்ஜெய்திடய அறிவிப்பதில் ஒரு
குறிப்பிட்ை
முக்கியத்துவத்துைன்,
மற்றவர்களுக்கு
பய ளிக்கும். பவுல் முதலில் அவர்களுக்காக ஜெபித்தார் (1:
15–19 மற்றும் 3: 14-19); பின் ர், எல்லா இைங்களிலும் உள்ை
கிறிஸ்தவர்களுக்காக ஜெபிக்கும்படி அவர் யகட்ைார்.
ஜோல ாஜசயர் 4:2-4 – இங்யக மீண்டும், பவுல் அவருக்காக
ஜெபிக்கும்படி யகட்கிறார், அவர் நற்ஜெய்திடய அறிவிப்பதில்
ஒரு குறிப்பிட்ை முக்கியத்துவத்துைன், மற்றவர்களுக்கு
பய ளிக்கும். பவுல் முதலில் அவர்களுக்காக ஜெபித்தார் (1:9–
12).
2 ஜெசல ானிக்லேயர் 3:1-2 – பவுல் அவர்களுக்காகவும்
அவருைன்
இருப்பவர்களுக்காகவும்
ஜெபிக்கும்படி
யகட்கிறார், அவர் நற்ஜெய்திடய அறிவிப்பதில் கவ ம்
ஜெலுத்தவும்,
மக்கள்
அடத
ஏற்றுக்ஜகாள்வதாகவும்.
நற்ஜெய்திடய
ஏற்றுக்ஜகாள்ைாதவர்கள்,
அவர்கள்
விடுவிக்கப்பை யவண்டும் என்றும் அவர் ஜெபத்டதக்
யகட்கிறார். பவுல் அவர்களுக்காக முதலில் ஜெபம் ஜெய்தார்
(1:11–12).
அப்யபாஸ்தலன் யபதுரு கிறிஸ்தவர்கடையும் ஜெபிக்கும்படி
யகட்டுள்ைார்.
1 லபதுரு 4:7-11, எல் ாவற்றிற்கும் முடிவு சமீபமாயிற்று;
ஆடேயால்
ஜெளிந்ெ
புத்தியுள் வர்ே ாயிருந்து,
ஜெபம்பண்ணுவெற்கு ொக்கி டெயுள் வர்ே ாயிருங்ேள். 8.
எல் ாவற்றிற்கும் லம ாே ஒருவரிஜ ாருவர் ஊக்ேமான
அன்புள் வர்ே ாயிருங்ேள்; அன்பு தி ான பாவங்ேட
மூடும்.
9.
முறுமுறுப்பில் ாமல்
ஒருவட ஜயாருவர்
உபசரியுங்ேள். 10. அவனவன் ஜபற்ற வ த்தின்படிலய நீங்ேள்
லெவனுடடய
பற்ப
கிருடபயுள்
ஈவுேட ப்
பகிர்ந்துஜோடுக்கும்
நல்
உக்கி ாணக்ோ ர்லபா ,
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ஒருவருக்ஜோருவர்
உெவிஜசய்யுங்ேள்.
11.
ஒருவன்
லபாதித்ொல்
லெவனுடடய
வாக்கியங்ேளின்படி
லபாதிக்ேக்ேடவன்;
ஒருவன்
உெவிஜசய்ொல்
லெவன்
ெந்ெருளும்
ஜப த்தின்படி
ஜசய்யக்ேடவன்;
எல் ாவற்றில யும்
இலயசுகிறிஸ்துமூ மாய்
லெவன்
மகிடமப்படும்படிலய ஜசய்வீர்ே ாே; அவருக்லே மகிடமயும்
வல் டமயும் சொோ ங்ேளிலும் உண்டாயிருப்பொே. ஆஜமன்.

முடிவுட :
யமயல உள்ை எல்லாவற்றிலிருந்தும் பின்வரும் முடிடவ
காண்யபாம்:
1. ஜெப
லெடவேளுக்ோே ெம்மிடம் வரும்படி
அப்லபாஸ்ெ ர்ேள் ஒருலபாதும் கிறிஸ்ெவர்ேளிடம்
ஜசான்னதில்ட .
நாம் இப்யபாது படித்துள்ை யவதவாக்கியங்களில் இருந்து,
ஒருமுடற அப்யபாஸ்தலர்கள் யாராவது ஜெபத்திற்கு
தம்மிைம் வர யாராவது யகட்ைார்கைா? . அப்படியா ால்,
இந்த யபாதகர்கள்
என்று அடழக்கப்படுகிறவர்கள்,
விசுவாசிகடை
அவர்கைது
ஜெபங்களுக்கு
ஏன்
அடழக்கிறார்கள்?
மக்கடை தவறாக வழிநைத்தும் பாடத ெரியா து என்று நீங்கள்
நிட க்கிறீர்கைா?
அவர்கள் பிரார்த்தட
எண்ஜணய், பிரார்த்தட
துணி,
பிரார்த்தட புத்தகம் முதலிய விற்க முயற்சித்து , இடத
டவத்து
ஒரு மார்க்ஜகட்டிங் கருவிடய ஜெய்துள்ை ர்.
யவதத்தில் உள்ை அப்யபாஸ்தலர்களில் யாரும் த க்காக
அல்லது தங்களுடைய ஊழியத்திற்காக பணம் யகட்கவில்டல.
பின் ர், இந்த யபாதகர்கள் என்று அடழக்கப்படுகிறார்கள்,
ஏன்
மக்களுக்கு பங்குதாரர் திட்ைங்கடை விற்பட
ஜெய்கிறார்கள்?
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2. அப்லபாஸ்ெ ர்ேள் கிறிஸ்ெவர்ேட
ஜெபிக்கும்படி லேட்டார்ேள்.

அவர்ேளுக்ோே

யவதவாக்கியங்களில்
இருந்து,
ஜெபத்திற்காக
விசுவாசிகடைக் யகட்டு அப்யபாஸ்தலர்கள் யகட்கிறார்கள்
என்று நாம் பார்க்கியறாம். பின் ர், இந்த யபாதகர்கள் ஏன்
உங்கடை ஜெபிக்கும்படி யகட்கவில்டல?
கடைசியாக நீங்கள் ஒரு தடலவர், ஒரு யபாதகர் அல்லது ஒரு
சுவியெஷகன், அவர்/அவள் மக்களுக்கு முன்பாக ஒரு
ஜதளிவா
ம ொட்சிடயக் ஜகாண்டு ஒரு ஜகௌரவமா
வாழ்க்டகடய வாழ ஜெபிக்கும்படி எப்யபாது யகட்ைார் ?

3. கிறிஸ்ெவர்ேளுக்கு அப்லபாஸ்ெ ன் பவுலின் ஜெப
விண்ணப்பம் என்ன?
➢ யதவன் அவருக்கு மற்றவர்களுக்கு சுவியெஷம்
பிரெங்கிக்கவும் அடத மக்கள் யகட்கவும் வாய்ப்பு
வழங்க யவண்டும் எ
ஜெபிக்க ஜொன் ார்
!
ஜகாயலாஜெயர் 4:3.
➢ எடத யபசுவது என்படத அறிய ! Ephesians 6:19–.
➢ யெதிடய ஜதளிவாக யபெவும் ! ஜகாயலாஜெயர் 4:4.
➢ ஜெய்திடய பிரெங்கிக்க டதரியம், பயமில்லாடம உைன்
இருக்க! எயபசியர் 6:19–20.
➢ ஜெய்தி
பலரால்
ஏற்றுக்ஜகாள்ைப்படுவது
மட்டுமல்லாமல், அது பரவி க ப்படுத்த பை
யவண்டும் என்பதும்! 2 ஜதெயலானிக்யகயர் 3:1.
ஆ ால் இந்த ஊழியக்காரரிைமிருந்து இப்யபாது நாம் என்
யகட்கியறாம்?!
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➢ பயண கிருடபக்காக (though we travel a thousand times
comfortable than during Biblical times)
➢ ஜபாருைாதார யதடவகள் ெந்திக்கப்பை !
➢ நல்லா சுகம் !
➢ யதவ பாதுகாப்பு !
➢ யதவனுடைய ஊழியக்காரன் என்று அடையாைம்
காட்டிக்ஜகாள்ை யதவ ஆவியின் உதவி .
➢ அவர்கள் எந்த யவதாகமத்டத படிக்கிறார்கள் அல்லது
இங்யக யதவனுடைய வார்த்டதடயப் பற்றி தவறாகப்
புரிந்துஜகாள்கிறார்கைா??
மனிெர்ேளின் ம புேட ப் பின்பற்றுவடெ விட, லெவனுடடய
வார்த்டெயின்படி நடக்ே ெயவுஜசய்து ஒரு தீர்மானத்டெ எடுக்ே
முடியுமா??
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