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ஜெபம் – பாடம் 04
ஆரம்பகால திருச்சபபயின் ஜெபம்,
அப்பபாஸ்தலர் புத்தகத்தில் ஜெபம் என்ற விஷயத்பத
மிகவும் தீவிரமாக பார்ப்பபாம். ஆரம்பகால சபபயில்
ஜெபித்த
ஜெபங்கபை,
முந்பதய
பாடங்களில்
அப்பபாஸ்தலர்கள் ஜெபித்தபதயும் நாம்
பார்த்பதாம்.
ஆனால் ஜெப கூட்டங்கள் ஒரு சபபயாக நடந்ததாக
அப்பபாஸ்தலர் புத்தகம் பதிவு ஜசய்கிறது.
‘ஜெபம்பண்ணுதலிலும்
அப்பபாஸ்தலர் 2:42

உறுதியாய்த்

தரித்திருந்தார்கள்’

கிபரக்க வார்த்பத ‘proskartereo’ in prayers at 2.42.
இந்த வார்த்பதயின் ஜபாருள் என்னஜவன்றால், ‘ஆர்வத்துடன்
இருக்க பவண்டும், உறுதியுடன் கலந்து ஜகாள்ளுங்கள்,
உடனடியாக தயாராக இருங்கள்.
‘to be earnest towards, to attend assiduously, be instant in’
The words prayer, prayers, prayed, praying and pray are found 29 times in
Acts.
1.14,24; 2.42; 3.1; 4.31; 6.4,6; 8.15,22,24; 9.40; 10.2,4,9,30,31; 11.5;
12.5,12; 13.3; 14.23; 16.13,16,25; 20.36; 21.5; 22.17; 28.8.
The first reference of churches praying together is mentioned in Acts
1:14,
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These all continued with one accord in prayer and supplication, with the
women and Mary the mother of Jesus, and with His brothers. (NKJV).
அங்பக இவர்கஜெல்லாரும், ஸ்திரீகபொடும் இபயசுவின்
தாயாகிய மரியாபொடும், அவருடடய சபகாதரபராடுங்கூட
ஒருமனப்பட்டு,
ஜெபத்திலும்
பவண்டுதலிலும்
தரித்திருந்தார்கள்.
அப்பபாஸ்தலன்
லூக்கா
மூலம்
எழுதப்பட்ட
நிரூபத்திலிருந்து, ஆரம்பகால சபபகள்
ஜெபத்திற்காக
கூடிவந்தபதக் காணலாம்.
பிரார்த்தபன ஒரு சடங்கு
நடவடிக்பக அல்ல, மாறாக அது அவர்களுக்கு ஒரு வாழ்க்பக
முபற.
ஆரம்பகால சபப ஜெபித்த இரண்டு ஜெபங்கள் பவதத்தில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ைன.
அப்பபாஸ்தலர் 1:23-27, அப்ஜபாழுது அவர்கள் யுஸ்து என்னும்
மறுநாமமுள்ெ பர்சபா என்னப்பட்ட பயாபசப்பும், மத்தியாவும்
ஆகிய இவ்விரண்டுபபடரயும் நிறுத்தி: 24. எல்லாருடடய
இருதயங்கடெயும் அறிந்திருக்கிற கர்த்தாபவ, யூதாஸ்
என்பவன் தனக்குரிய இடத்துக்குப் பபாகும்படி இழந்துபபான
இந்த ஊழியத்திலும் இந்த அப்பபாஸ்தலப்பட்டத்திலும்
பங்குஜபறுவதற்காக, 25. இவ்விரண்டு பபரில் பதவரீர்
ஜதரிந்துஜகாண்டவடன எங்களுக்குக் காண்பித்தருளும் என்று
ஜெபம்பண்ணி;
26.
பின்பு,
அவர்கடெக்
குறித்துச்
சீட்டுப்பபாட்டார்கள்; சீட்டு மத்தியாவின் பபருக்கு விழுந்தது;
அப்ஜபாழுது அவன் பதிஜனாரு அப்பபாஸ்தலருடபன
பசர்த்துக்ஜகாள்ெப்பட்டான்.
யூதாக்களுக்கு
மாற்றாக
அவர்கள்
பதர்வு
ஜசய்ய
விரும்பியபபாது, அவர்கள் ஒன்றாக ஜெபித்து, தங்கள்
வழக்கப்படி
சீட்டு
குலுக்கினார்கள்,
இது
ஜபந்ஜதஜகாஸ்பதவுக்கு முன்பு இருந்பத நபடமுபறயில்
இருந்தது.
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அப்பபாஸ்தலர் 4:23-31, அவர்கள் விடுதடலயாக்கப்பட்டபின்பு,
தங்கடெச்
பசர்ந்தவர்களிடத்தில்
வந்து,
பிரதான
ஆசாரியர்களும் மூப்பர்களும் தங்களுக்குச் ஜசான்ன யாடவயும்
அறிவித்தார்கள். 24. அவர்கள் அடதக் பகட்டு, ஒருமனப்பட்டு
பதவடன பநாக்கிச் சத்தமிட்டு: கர்த்தாபவ, நீர் வானத்டதயும்
பூமிடயயும் சமுத்திரத்டதயும் அடவகளிலுள்ெ யாவற்டறயும்
உண்டாக்கின
பதவனாயிருக்கிறீர்.
25.
புறொதிகள்
ஜகாந்தளித்து,
ெனங்கள்
விருதா
காரியங்கடெச்
சிந்திப்பாபனன் என்றும், 26. கர்த்தருக்கு விபராதமாகவும்,
அவருடடய
கிறிஸ்துவுக்கு
விபராதமாகவும்
பூமியின்
ராொக்கள் எழும்பி
நின்று, அதிகாரிகள் ஏகமாய்க்
கூட்டங்கூடினார்கள் என்றும் பதவரீர் உம்முடடய தாசனாகிய
தாவீதின் வாக்கினால் உடரத்தீபர. 27. அந்தப்படி உம்முடடய
கரமும் உம்முடடய ஆபலாசடனயும் முன் குறித்தடவகள்
யாடவயும் ஜசய்யும்படி, 28. ஏபராதும் ஜபாந்தியுபிலாத்தும்,
புறொதிகபொடும் இஸ்ரபவல் ெனங்கபொடுங்கூட, நீர்
அபிபேகம்பண்ணின உம்முடடய பரிசுத்த பிள்டெயாகிய
இபயசுவுக்கு விபராதமாய், ஜமய்யாகபவ கூட்டங்கூடினார்கள்.
29. இப்ஜபாழுதும், கர்த்தாபவ அவர்கள் பயமுறுத்தல்கடெ
பதவரீர் கவனித்து, 30. உம்முடடய பரிசுத்த பிள்டெயாகிய
இபயசுவின் நாமத்தினாபல அடடயாெங்களும் அற்புதங்களும்
நடக்கும்படி ஜசய்து, பிணியாளிகடெக் குணமாக்கும்படி
உம்முடடய கரத்டத நீட்டி, உம்முடடய ஊழியக்காரர்
உம்முடடய வசனத்டத முழுடதரியத்பதாடும் ஜசால்லும்படி
அவர்களுக்கு அநுக்கிரகஞ்ஜசய்தருளும் என்றார்கள். 31.
அவர்கள் ஜெபம்பண்ணினபபாது, அவர்கள் கூடியிருந்த இடம்
அடசந்தது. அவர்கஜெல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினால்
நிரப்பப்பட்டு, பதவவசனத்டதத் டதரியமாய்ச் ஜசான்னார்கள்.
அவர்கள் எதற்காக ஜெபித்தார்கள் என்பபத ஆராய்பவாம்.
அப்பபாஸ்தலர்கள் தாக்கப்பட்டனர், அவர்கள் ஜதாடர்ந்து
அவ்வாறு ஜசய்தால் கடுபமயான துன்புறுத்தல்கபை
எதிர்ஜகாள்வார்கள் என்று எச்சரித்தனர்.
அவர்கள்
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துன்புறுத்தலிலிருந்து
அவர்கபைக்
காப்பாற்ற
பவண்டுஜமன்று ஜெபிப்பதற்குப் பதிலாக, அவர்கள் இன்னும்
பதரியத்திற்காக ஜெபித்தார்கள்.
இந்த ஜெபம் இன்றும் நம் சபப
ஜபாருத்தமானது.
1. யாருக்கு
ஜெபம்
ஜதாடர்புடடயது,

வாழ்க்பகயில் மிகவும்

ஜசய்யப்பட்டது

என்பதுடன்

V 24 ஆரம்பகால சபப பதவபன பற்றி ஜதளிவுபடுத்துகிறது.
அவர்கள் பதவபன பற்றி உபரயாற்றியபதயும், பதவன் மீது
அவர்கள் பவத்திருக்கும் விசுவாசத்பதயும் படியுங்கள்.

2. யார்
ஜெபிக்கிறார்கள்
ஜதாடர்புடடயது,

என்பதன்

காரணமாக

அப்பபாஸ்தலர்களுக்கு
சுவிபசஷத்பதப்
பிரசங்கிக்க
பதவனிடமிருந்து
ஒரு
ஜதளிவான
ஆபண
வழங்கப்பட்டுள்ைது.
கர்த்தருபடய பணிபய அவர்கள்
நிபறபவற்றிக் ஜகாண்டிருந்தார்கள், அவர் எப்பபாதும்
அவர்களுடன் இருப்பார் என்று உறுதியளித்தார்.
3. சூழ்நிடலகள் காரணமாக ஜதாடர்புடடயது,
கர்த்தராகிய இபயசு கிறிஸ்துவின் ஜபயரால் ஒரு முடவன்
நபபர அவர்கள் குணப்படுத்தியிருந்தார்கள்.
மதத்
தபலவர்கள் இவ்வைவு ஜபரிய அதிசயத்பதத் தழுவுவதற்குப்
பதிலாக அவர்கபை அடிக்கத் ஜதாடங்கினர், இபயசுவின்
ஜபயபரப் பிரசங்கிக்க பவண்டாம் என்று எச்சரித்தனர்.
4. என்ன
ஜெபம்
ஜதாடர்புடடயது,

ஜசய்தார்கள்

என்பதுடன்
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அவர்கள் பாதுகாப்பு பகட்கவில்பல.
துன்புறுத்தபல
நிறுத்தும்படி அவர்கள் பகட்கவில்பல. மாறாக அவர்கள்
தங்கள் வாழ்க்பகயில் தங்கைது பநாக்கத்பத முன் பவத்து
உள்ைனர். அவர்கள் பாதுகாப்பு அல்ல அதிக பதரியத்பத
பகட்டார்கள்.
5. ஜெபத்திற்கு பதில் கிடடத்ததால் ஜதாடர்புடடயது,
V31, அந்த இடம் அபசந்தது, பரிசுத்த ஆவியானவரால்
நிபறந்திருந்தது என்று கூறுகிறது. அவர்கள் இன்னும்
பதரியத்துடன் பபசினார்கள். ஆரம்பகால சபபயின் ஜெபம்,
என்ன ஒரு ஜபரிய பிரார்த்தபன!

ஆரம்பகால சடப என்ன ஜெபம் ஜசய்தது?
1. அவர்களின் தடலவர்களுக்காக,
அப்பபாஸ்தலர்
1:24-25,
எல்லாருடடய
இருதயங்கடெயும் அறிந்திருக்கிற கர்த்தாபவ, யூதாஸ்
என்பவன் தனக்குரிய இடத்துக்குப் பபாகும்படி
இழந்துபபான
இந்த
ஊழியத்திலும்
இந்த
அப்பபாஸ்தலப்பட்டத்திலும் பங்குஜபறுவதற்காக,25.
இவ்விரண்டு பபரில் பதவரீர் ஜதரிந்துஜகாண்டவடன
எங்களுக்குக் காண்பித்தருளும் என்று ஜெபம்பண்ணி,
அப்பபாஸ்தலர் 6:6, அவர்கடெ அப்பபாஸ்தலருக்கு
முன்பாக நிறுத்தினார்கள். இவர்கள் ஜெபம்பண்ணி,
அவர்கள்பமல் டககடெ டவத்தார்கள்.
அப்பபாஸ்தலர்
14:23,
அல்லாமலும்
அந்தந்தச்
சடபகளில்
அவர்களுக்கு
மூப்பர்கடெ
ஏற்படுத்திடவத்து,
உபவாசித்து
ஜெபம்பண்ணி,
அவர்கள் விசுவாசித்துப் பற்றிக்ஜகாண்ட கர்த்தருக்கு
அவர்கடெ ஒப்புவித்தார்கள்.
5

பமபல
இருந்து
நாம்
ஒரு
தபலவர்
பதர்ந்ஜதடுக்கப்பட்ட
அல்லது
நியமிக்கப்பட்ட
பபாஜதல்லாம் முழு சபபயும் ஒன்று கூடி ராஜ்யத்தில்
தங்கள் பணிக்காக ஜெபித்தார்கள் . அப்பபாஸ்தலர்கள்
தங்கள் பககபை அவர்கள்மீது பவத்து ஜெபம்
ஜசய்தார்கள்,
இதனால்
அவர்கள்
தங்கள்
ஊழியத்திற்காக
பரிசுத்த
ஆவியானவபரப்
ஜபறுவார்கள்.
2. பரிசுத்த ஆவிடய ஜபறுவதற்கு ,
அப்பபாஸ்தலர் 815, அவர்கள் பரிசுத்த ஆவிடயப்
ஜபற்றுக்ஜகாள்ளும்படி அவர்களுக்காக ஜெபம்பண்ணி,
பாவிகள் மனம் திரும்பும் படி
அப்பபாஸ்தலர் 8:22, ஆடகயால் நீ உன் துர்க்குணத்டத
விட்டு மனந்திரும்பி, பதவடன பநாக்கி பவண்டிக்ஜகாள்;
ஒருபவடெ உன் இருதயத்தின் எண்ணம் உனக்கு
மன்னிக்கப்படலாம்.
அப்பபாஸ்தலர் 8:24, அதற்குச் சீம ோன்: நீங்கள் ச ோன்ன
கோரியங்களில்
ஒன்றும்
எனக்கு
மேரிடோதபடிக்கு,
எனக்கோகக் கர்த்தரை மேண்டிக்சகோள்ளுங்கள் என்றோன்.
அப்பபாஸ்தலர் 8:29, அதற்குப் பவுல்: நீர் ோத்திை ல்ல,
இன்று
என்
ே னத்ரதக்
மகட்கிற
யோேரும்,
சகோஞ் ங்குரறய ோத்திைம் அல்ல, இந்தக் கட்டுகள் தவிை,
முழுேதும்
என்ரனப்மபோலோகும்படி
மதேரன
மேண்டிக்சகோள்ளுகிமறன் என்றோன்.
அப்பபாஸ்தலர்
13:3,
அப்சபோழுது
உபேோசித்து
செபம்பண்ணி, அேர்கள்ம ல் ரககரை ரேத்து,
அேர்கரை அனுப்பினோர்கள்.
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அப்பபாஸ்தலர் 20:36, இரேகரைச் ச ோன்னபின்பு, அேன்
முழங்கோற்படியிட்டு,
அேர்கசைல்லோமைோடுங்கூட
செபம்பண்ணினோன்.
In Acts 27:29, in some translation it’s been translated as prayed but it’s
only a wish. Only twice it’s been translated as prayed but in KJV as well as
Tamil Bible has got the word right. (Acts 27:29, Then, fearing lest we
should run aground on the rocks, they dropped four anchors from the stern,
and prayed for day to come. NKJV) போரறயிடங்களில்
விழுமேோச ன்று பயந்து, பின்னணியத்திலிருந்து ேோலு
ேங்கூைங்கரைப்மபோட்டு, சபோழுது எப்மபோது விடியும ோ
என்றிருந்தோர்கள்.
In Acts 28:8, Apostle Paul did pray but then He healed the father of Publius.
(Acts 28:8, And it happened that the father of Publius lay sick of a fever and
dysentery. Paul went in to him and prayed, and he laid his hands on him
and healed him. NKJV), புபிலியுவினுடைய தகப்பன்
ஜுரத்தினாலும்
இரத்தபபதியினாலும்
வருத்தப்பட்டுக்
கிைந்தான்; பவுல் அவனிைத்திற்குப் பபாய் ஜஜபம்பண்ணி,
அவன்பேல் டககடை டவத்து, அவடனக் குணோக்கினான்.

ஆைம்பகோல சடபயின் செபங்களின் விரைவு என்ன?
1. பூகம்பம் வந்தது மக்கள் இரட்சிக்கப்பட்டனர்.
அப்பபாஸ்தலர் 4:31, அவர்கள் ஜெபம்பண்ணினபபாது,
அவர்கள் கூடியிருந்த இடம் அடசந்தது. அவர்கஜெல்லாரும்
பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு, பதவவசனத்டதத்
டதரியமாய்ச் ஜசான்னார்கள்.
பிலிப்பியில் ஒரு குறி ஜசால்லும்
தீய ஜபண்ணின்
விடுதபலயின் அதிசயத்திற்குப் பிறகு. பவுலும் சீலாவும்
சிபறயில் அபடக்கப்பட்டனர், நள்ளிரவில் இது நடந்தது.
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அப்பபாஸ்தலர் 16:25, நடுராத்திரியிபல பவுலும் சீலாவும்
ஜெபம்பண்ணி, பதவடனத் துதித்துப் பாடினார்கள்; காவலில்
டவக்கப்பட்டவர்கள் அடதக் பகட்டுக்ஜகாண்டிருந்தார்கள்.
அவர்கள் விடுவிக்கப்பட பவண்டும் என்று ஜெபம்
ஜசய்யவில்பல என்ற முக்கியமான பாடத்பத தயவுஜசய்து
புரிந்து ஜகாள்ளுங்கள், அவர்கள் அவ்வாறு ஜசய்திருந்தால்,
பூமியதிர்ச்சி காரணமாக சிபற கதவுகள் திறக்கப்பட்டவுடன்
அவர்கள் ஓடிவிட்டிருப்பார்கள். சபப இப்படித்தான் பிறந்தது,
இன்று நம் பகயில் பிலிப்பியர் கடிதம் உள்ைது.
2. அற்புதமான விடுதடல.
அப்பபாஸ்தலர் 12:5, அப்படிபய பபதுரு சிடறச்சாடலயிபல
காக்கப்பட்டிருக்டகயில் சடபயார் அவனுக்காக பதவடன
பநாக்கி ஊக்கத்பதாபட ஜெபம்பண்ணினார்கள்.
சிபறயில் இருந்து பபதுரு
விடுவிக்கப்பட்டாலும்,
அதிசயத்பத மக்கைால் புரிந்து ஜகாள்ை முடியவில்பல.
எனபவ
அவர்கள்
பபதுருவின்
விடுதபலக்காக
ஜெபிக்கவில்பல என்பது ஜவளிப்பபடயானது.

முடிவுடர :
ஆரம்பகால சபபகளின்
ஜெபங்களிலிருந்து
எதற்காக ஜெபிக்கவில்பல என்பபதக் காணலாம்,
1.
2.
3.
4.
5.

அவர்கள்

பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களுக்காக,
உடல் சுகத்திற்காக,
ஜபாருைாதார ஆசீர்வாதங்களுக்கு,
எந்த வித பாதுகாப்பிற்கும்,
அவர்களுபடய பூமிக்குரிய வாழ்க்பகபய பதவன்
காக்க.
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மாறாக அவர்கள் எந்தவிதமான உபத்திரவங்கபை சந்திக்கத்
தயாராக இருந்தார்கள், பின்வருவனவற்றிற்காக மட்டுபம
ஜெபம் ஜசய்தனர்.
1. தங்கள் மூப்பர்கள், தபலவர்கள், புதிய விசுவாசிகள்
பபான்றவர்கள்
மீது
பரிசுத்த
ஆவியின்
அபிபஷகத்திற்காக ஜெபம்,
2. பாவிகள் மனம் திரும்ப,
3. ஊழியத்திற்காக,
4. சபபயாக
ஒன்றாக
உறுதியுடன்
எப்பபாதும்
ஜெபித்தனர்.
ஆரம்பகால சபபயில், பபதுரு, பவுல், ஸ்பதவான்,
ஜகார்பநலியு, யூத ஜபண்கள் பபான்றவர்கபை பபால ஜெபம்
ஜசய்யும் பழக்கம் கிட்டத்தட்ட அபனவருக்கும் இருக்கலாம்.
நாம் அவர்களிடமிருந்து கற்றுக்ஜகாண்டு,
பதவனின்
காரியங்களுக்காக ஜதாடர்ந்து மற்றும் ஆர்வத்துடன் ஜெபிக்க
முடியுமா??
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