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ஆவிக்குரிய வரங்கள் 

1 ககொரி 12:1 அன்றியும், சககொதரகர, ஆவிக்குரிய வரங்களைக்குறித்து நீங்கள் அறியொதிருக்க எனக்கு 
மனதில்ளை. 
வளரயளற: Definition 

தேவன், பரிசுத்ே ஆவியானவரின் செயல்பாட்டினால் விசுவாெிகளுக்கு சகாடுக்கிற ேிறமைகள் அல்லது 
குணாேிெயங்கள். 
 

பரிசுத்ே ஆவியானவரின் பிரென்னத்மேயும் வல்லமைமயயும் சவளிப்படுத்தும் ேிறமை. 
விசுவாெிகளின் ெமூகத்மே, ஆராேிப்மப, ஊழியத்மே உயர்த்ேி அேன் மூலைாக கிறிஸ்துவின் ெமபமய 
வளப்படுத்துவேற்காக, விசுவாெிகளுக்கு தேவனால் சகாடுக்கப்படும் வல்லமை. ( அகில உலக தவோகை 
கமலக்களஞ்ெியம் ). 
 

ெமபமய கட்டுவேற்காக, பரிசுத்ே ஆவியானவரால் விசுவாெிகளுக்கு சகாடுக்கப்படும் விதெஷித்ே 
வரங்கள். ( செல்ென் தவோகை அகராேி ). 
 

ேங்களுமைய ேகுேிகளின் அடிப்பமையில் அல்லாைல், விதெஷித்ே வரங்களாக ஒருவருக்கு 
சகாடுக்கப்படும் அொோரண வல்லமைகள். 
 

வரங்கள் என்ற வார்த்மேக்கான கிதரக்க வார்த்மே - “ககரிஸ்மொ”.                                                           
ஆவிக்குரிய  என்ற வார்த்மேக்கான் கிதரக்க வார்த்மே – “ப்னுமொடிகஸ்”.  இவ்விரண்டு வார்த்மேகளும் 
தெர்த்ே அர்த்ேம் “கதவன் ககொடுக்கிற கிருளையின் ஈவு”. 
 

ஒரு விசுவாெியின் வாழ்க்மகயில், பரிசுத்ே ஆவியானவமர சவளிப்படுத்ேிக்கா    கின்ற இரண்டு 
காரியங்கள்;  
1. ைரிசுத்த ஆவியின் கனி ( கைொ 5:22 )          2.  ைரிசுத்த ஆவியொனவரின் வரங்கள்.  
 

ேிருச்ெமபயின் சோைக்க காலத்ேில், சுவிதெஷம் பிரெங்கிப்பது என்பது எப்தபாதும் அமையாளங்களாலும் 
அற்புேங்களாலும் உறுேிப்படுத்ேப்பட்ைோகதவ இருந்ேது ( மொற்கு 16:20 ). இதயசுகிறிஸ்துதவ, ேன்னுமைய 
கற்பித்ேமலயும் அேிகாரத்மேயும்  உறுேிப்படுத்துவேற்காக, பரிசுத்ே ஆவியானவரின் அற்புே 
சவளிப்பாடுகமள பயன்படுத்ேினார் (        5:36 ; 10:37;    10:38; எைி 2:4 ). கிறிஸ்துவின் 
சுவிதெஷம் சவறும் வார்த்மேகளால் ைாத்ேிரம் பிரெங்கிக்கப்படுவது தேவனுமைய விருப்பம் அல்ல ( அப் 
4:30; 1 ககொரி 4:20 ). 
1 ககொரி 12:7 ஆவியினுமைய அநுக்கிரகம் அவனவனுமைய பிரதயாஜனத்ேிற்சகன்று 
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.    இவ்வெனத்ேில் இருக்கும் “அநுக்கிரகம்” என்ற வார்த்மேக்கான ஆங்கில 

வார்த்மே “manifestation”. இேன் கிதரக்க வார்த்மே “கைகனகரொஸிஸ்”. இவ்வார்த்மேயின் அர்த்ேம் 
“கண்காட்ெி, சவளிக்காட்ைப்படுேல், ஆோரம் சகாடுத்ேல். இேன் அர்த்ேம் “ ஒன்று இருக்கிறது, 
உண்ளமயொனது என்ைதற்கொன ஒரு அளையொைம்”. 
 

பரிசுத்ே ஆவியானவரின் ஒரு முக்கிய ஊழியம் “கண்ணுக்கு புைப்ைைொத கதவளனப்ைற்றிய 
சத்தியங்களை, விழுந்த உைகத்துக்கு கசயல்ைொடுகள் மூைம் கதைிவுைடுத்தி கொண்ைிப்ைது.” ைறுபடியும் 
பிறந்ே, பரிசுத்ே ஆவிக்குள் ஞானஸ்ொனம் சபற்ற ஒவ்சவாரு விசுவாெிக்கும் வரங்கள் சகாடுக்கப் 
பட்டிருக்கின்றன. அவர்கள் அமே உணர்ந்ேிருந்ோலும் அல்லது உணராைல் இருந்ோலும் இது உண்மை. 
தேவதன எனக்கு ஆவிக்குரிய வரங்கமளத்ோரும், ோரும் என்று         தகட்டுக்சகாண்தை இருப்பது 
முக்கியம் அல்ல. மொறொக நம்மிைத்தில் என்கனன்ன வரங்களை கதவன் ஏற்கனகவ தந்திருக்கிறொர் 
என்று கண்டு ைிடித்துக்ககொள்வ  ,                       முக்கியம்.  ைற்றவர்களுக்கு 
உபதயாகப்படுவேற்காக அமவகள் ெம்ைிைம் சகாடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இேில் இருந்து, பரிசுத்ே 
ஆவிக்குள் ஞானஸ்ொனம் சபற்றிருக்கும்  ( அப் 2:4 ) ஒவ்சவாரு விசுவாெிக்கும், பரிசுத்ே ஆவியானவரின் 
பிரென்னத்மேயும் வல்லமைமயயும் சவளிப் படுத்ேிக்காட்டுகிற ேிறமை - வரங்கள் 
சகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பமே ொம் சேளிவாக அறிந்து சகாள்ளலாம். இேற்கு ொம் முக்கியைாக 
செய்ய தவண்டியது “விசுவொசிப்ைது”.  
ஆவிக்குரிய வரங்கமள ஒரு விசுவாெி சபற்றுக்சகாள்வேற்கான ைற்சறாரு வழி கரொமர் 1:11ல் 
சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. “ெீங்கள் ஸ்ேிரப்படுவேற்காக ஆவிக்குரிய ெில வரங்கமள உங்களுக்குக் 
சகாடுக்கும்படிக்கும்,”. ஆவிக்குரிய வரங்கள் ஒரு விசுவாெியின் மூலைாக ைற்சறாரு விசுவாெிக்கு 
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சகாடுக்கப்பை, கைத்ேப்பை முடியும்.  மூப்பர்கள் ஒருவர் தைல் மககமள மவத்து அவமர 
ஊழியத்துக்காக ெைர்ப்பிப்பேன் முக்கிய ஒரு காரணம் இதுோன்.                                        1 
தகீமொ 4:14 மூப்பராகிய ெங்கத்ோர் உன்தைல் மககமள மவத்ேதபாது ேீர்க்கேரிெனத்ேினால் உனக்கு 
அளிக்கப்பட்ை வரத்மேப்பற்றி அெேியாயிராதே.  
 

1      12:7 ஆவியினுமைய அநுக்கிரகம் அவனவனுமைய பிரதயாஜனத்ேிற்சகன்று 
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.   இவ்வெனத்ேின் ஆங்கில சைாழியாக்கம் But the manifestation of the Spirit is 

given to every man to profit withal.  என்போகும். இேில் கமைெியாக குறிப்பிைப்பட்டிருக்கும்  “withal “ 
என்ற வார்த்மேயின் அர்த்ேம் “எல்கைொருக்கும் கைொதுவொன நன்ளம”. ஆவிக்குரிய வரங்கள் ஒரு 
விசுவாெிமய சபலப்படுத்ேி உறுேிப்படுத்துகின்றன. ஆனாலும் ஆவிக்குரிய வரங்களின் முக்கிய தொக்கம் “ 
ைற்றவர்களின் உபதயாகத்துக்கு, உேவி செய்வேற்கு”. அமவகள் ெைக்குத்ோதை ஊழியம் செய்வேற்கு 
அல்ல. ஆவிக்குரிய வரங்கள் ைற்றவர்களுக்கு உபதயாகப்படுவேன் மூலம், தேவன் ெம்மூலைாக கிரிமய 
செய்ய ொம் அனுைேிக்கிதறாம். 
 

ஆவிக்குரிய வரங்கைின் கசயல்ைொட்டில் திரித்துவம்.                                                                         
எல்லா வரங்களும் பரிசுத்ே ஆவியானவரிைம் இருந்து வருகின்றன ( 1 ககொரி 12:4 ).  
 

ஆவிக்குரிய வரங்கமள உபதயாகப்படுத்துவேில், ெிர்வகிப்பேில் பல வழிகள் உண்டு. இவ்வழிகள் 
அமனத்தும் இதயசுகிறிஸ்துவினால் உபதயாகப்படுத்ேப்படுகின்றன ( 1 ககொரி 12:5 ).                                                      
 

ஆவிக்குரிய வரங்களில் செயல்படுவேற்கு பல வழிகள் உண்டு. அமவயாவும் பிோவின் வழிகாட்டுேல் 
மூலம் ெைக்கின்றன ( 1 ககொரி 12:6 )  
 

வரங்கள் 
1 ககொரி 12:8-10  
8 எப்படிசயனில், ஒருவனுக்கு ஆவியினாதல ஞொனத்ளதப் கைொதிக்கும் வசனமும், தவசறாருவனுக்கு 
அந்ே ஆவியினாதலதய அறிளவ உணர்த்தும் வசனமும், 9 தவசறாருவனுக்கு அந்ே ஆவியினாதலதய 
விசுவொசமும், தவசறாருவனுக்கு அந்ே ஆவியினாதலதய குணமொக்கும் வரங்களும், 
10 தவசறாருவனுக்கு அற்புதங்களைச் கசய்யும் சக்தியும், தவசறாருவனுக்குத் தரீ்க்கதரிசனம் 
உளரத்தலும், தவசறாருவனுக்கு ஆவிகளைப் ைகுத்தறிதலும், தவசறாருவனுக்குப் ைற்ைை 
ைொளைகளைப் கைசுதலும், தவசறாருவனுக்குப் ைொளைகளை வியொக்கியொனம்ைண்ணுதலும் 
அளிக்கப்படுகிறது. 
 

கவைிப்ைொட்டு வரங்கள் 
ஞொனத்ளதப் கைொதிக்கும் வசனம். ஞானம் என்றாதல அேில் புரிந்து சகாள்ளுேலும் ெரியான 
ேீர்ைானம் எடுத்து செயல்படுவதும் அைங்கியிருக்கிறது. ஆகதவ ஞானத்மே தபாேிக்கும் வெனம் என்பது 
“ஒரு குறிப்பிட்ை ைனிேருக்கு அல்லது சூழ்ெிமலக்கு தேமவயான தேவனுமைய புரிந்து சகாள்ளுேமலயும் 
வழிகாட்டுேமலயும் அவர் இயற்மகக்கு ைாறுபட்ை விேத்ேில் சகாடுப்பது”. இது ெம்பந்ேப்பட்ை 
ைனிேருமைய ஞானதைா அல்லது சூழ்ெிமலமயப்பற்றிய அறிதவா அல்ல.  இதயசு கிறிஸ்து பல முமற 
இந்ே வரத்மே உபதயாகப்படுத்ேியிருக்கிறார். மொற்கு 1:44, கயொவொன் 5:14. 
ஒரு உோரணம்: அப் 27:21-25 22 ஆகிலும், ேிைைனோயிருங்கசளன்று இப்சபாழுது உங்களுக்குத் 
மேரியஞ்சொல்லுகிதறன்  .கப்பற்தெேதையல்லாைல் உங்களில் ஒருவனுக்கும் பிராணச்தெேம் வராது.  
25 ஆனபடியினால் ைனுஷதர, ேிைைனோயிருங்கள்  .எனக்குச் சொல்லப்பட்ை பிரகாரைாகதவ ெைக்கும் 
என்று தேவனிைத்ேில் ெம்பிக்மகயாயிருக்கிதறன்.  
26 ஆயினும் ொம் ஒரு ேீவிதல விழதவண்டியோயிருக்கும் என்றான். 
 ( 1 ரொஜொ 3:16-28; மத் 2:20; லூக்கொ 22:10-12; கயொவொன் 2:22-24; கயொவொன் 4:16-19; அப் 26:16; 1 ககொரி 5 )    
 

அறிளவ உணர்த்தும் வசனம். “ஒரு உண்மைமயப்பற்றிதயா அல்லது ஒரு ெிகழ்ச்ெிமயப்பற்றிதயா 
தேவனிைம் இருந்து சகாடுக்கப்படும் இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ை சவளிப்பாடு”. இது ஒரு 
ைனிேமரப்பற்றிதயா அல்லது ஒரு சூழ்ெிமலமயப்பற்றிதயா தேவன் சகாடுக்கும் அறிவு. இந்ே அறிவு 
இல்லாைல் ொோரணைான முமறயில் இந்ே ைனிேருக்கு இமேப்பற்றிய அறிவு ஒன்றும் கிமையாது.  
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அப் 9: 11              :                                     , 

                                                      ;     

                     ;  12                                         , 

                                                 .  ( ஆதி 1:1-2;25; 1 சொமு 
3:7-15; 2 ரொஜொ 6:8-12; மத் 16:16; கயொவொன் 1:1-3; அப் 5:3-4; 21;11; எகை 3; லூக்கொ 19:5; கயொவொன் 4:16-18; 
மொற்கு 14:13 ) 

ஆவிகளைப்ைகுத்தறிதல். ஆவிகளின் பிரென்னத்மேப்பற்றியும் அமவகளின் 
ெைவடிக்மககமளப்பற்றியும் தேவனிைம் இருந்து சகாடுக்கப்படும் இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ை ஒரு 
சவளிப்பாடு. அப் 16:16-18. 16 ொங்கள் சஜபம்பண்ணுகிற இைத்துக்குப் தபாமகயில் குறிசொல்ல ஏவுகிற 
ஆவிமயக்சகாண்டிருந்து, குறிசொல்லுகிறேினால் ேன் எஜைான்களுக்கு ைிகுந்ே ஆோயத்மே உண்ைாக்கின 
ஒரு சபண் எங்களுக்கு எேிர்ப்பட்ைாள். 
இந்ே “ஆவிகள்” என்பமே ெில தவே பண்டிேர்கள் “அசுத்ே ஆவிகள்” என்று குறிப்பிடுகின்றனர். ைற்றும் 
ெிலர் இந்ே ஆவிகள் என்பமே “ ஆவிக்குரிய உலகத்ேில் இருக்கும் காரியங்கள் என்றும், ஒரு குறிப்பிட்ை 
ைனப்பாங்கு” என்றும் குறிப்பிடுகின்றனர். உ.ம்; பண ஆவி, சபாறாமையின் ஆவி. 
( மத் 9:4; லூக்கொ 13:16; கயொவொன் 2:25; அப் 13:9-10; 1 தகீமொ 4:1-4; 1 கயொவொன் 4:1-6 ). 
 

ஞொனத்ளத கைொதிக்கும் வசனம், அறிளவ உணர்த்தும் வசனம், தரீ்க்க தரிசனம் உளரத்தல் ஆகிய 
மூன்று வரங்களும் சபரும்பாலும் தெர்ந்தே தவமல செய்யும். அோவது ஒருவர் இேில் ஏோவது ஒரு 
வரத்ேில் கிரிமய செய்யும்தபாது ைற்ற இரண்டு வரங்களும் கூை தெர்ந்து இருக்கும். உோரணத்துக்கு ஒரு 
பிரச்ெிமனயான சூழ்ெிமலமய எடுத்துக்சகாள்தவாம். அறிமவ உணர்த்தும் வெனம் இந்ே பிரச்ெிமனமய 
சவளிப்படுத்தும். ஞானத்மே தபாேிக்கும் வெனம் அந்ே பிரச்ெிமனயில் தேவனுமைய ஞானத்மே எப்படி 
உபதயாகிப்பது என்று சவளிப்படுத்தும், ேீர்க்க ேரிெனம் உமரத்ேல் அந்ே சூழ்ெிமலயில் கீழ்ப்படிேலுக்கான 
விமளவுகமள சவளிப்படுத்தும். இப்படியாக ஒன்றுக்சகான்று உேவும் விேத்ேில் இம்மூன்று வரங்களும் 
கிரிமய செய்யும். 
 

வல்ைளம வரங்கள் 

விசுவொசம். எவ்விே ெந்தேகதைா தகள்விதயா இல்லாைல் தேவமன விசுவாெிக்கும் இயற்மகக்கு 
அப்பாற்பட்ை வல்லமை. 
1 ககொரி 13:2 ொன் ேீர்க்கேரிென வரத்மே உமையவனாயிருந்து, ெகல இரகெியங்கமளயும், ெகல 
அறிமவயும் அறிந்ோலும், ைமலகமளப் தபர்க்கத்ேக்கோகச் ெகல விசுவாெமுள்ளவனாயிருந்ோலும் , அன்பு 
எனக்கிராவிட்ைால் ொன் ஒன்றுைில்மல. 
எல்லா விசுவாெிகளுக்கும் விசுவாெம் உண்டு. அேனால்ோன் அவர்கள் இரட்ெிக்கப்பட்ைார்கள் ( எகை 2:8 ). 
உண்மையில் அவர்களுக்கு இதயசுமவப்தபான்ற விசுவாெம் உண்டு ( கரொமர் 12:3 ).ஆனாலும் அந்ே 
விசுவாெத்ேில் செயல்பை தவண்டும் என்றால் அவர்கள் ேங்கள் ைனமே புேிோக்கி ேங்கள் ஆத்துைாமவ 
முேிர்ச்ெி ெிலமைக்கு  சகாண்டு செல்ல தவண்டும். இேனால்ோன் பல இைங்களிலும் தவோகைம் 
“இப்ைடிப்ைட்ை விசுவொசம்” ( மத் 8:10 ), அற்ை விசுவொசம் ( மத் 8:26 )” என்று குறிப்பிடுகிறது. ொம் 
தவறுபட்ை அளவிலான விசுவாெத்ே உபதயாகிக்க முடியும்.  

ஆனால், இங்தக பரிசுத்ே ஆவியானவரின் வரைாக குறிப்பிைப்பட்டிருக்கும்   “விசுவொசம்”, ொம் 
இரட்ெிக்கப்பட்ைதபாது சபற்றுக்சகாண்ை விசுவாெத்ேில் இருந்து தவறுபட்ட்து. இந்ே வரைாகிய விசுவாெம் 
பரிசுத்ே ஆவியானவரால் இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ை விேத்ேில்  சகாடுக்கப்படுவது. ொோரண முமறயில் 
ெைது ைனமே புேிோக்குவோல் கிமைக்கிற விசுவாெம் இது அல்ல. இவ்வரைாகிய விசுவாெம், 
விசுவாெிப்பேற்கு தேமவயான விசுவாெம் இல்லாைல் ேடுைாறுகிறவர்களுக்கு உேவி செய்வேற்கான 
பிரத்தயக விசுவாெம்.  

ெைக்கு தேமவயான பல காரியங்கள் தெரடியாக “நம் விசுவொசத்தின்ைடிகய” கிமைக்கும் ( மத் 9:29 ). 
ெம்முமைய விசுவாெம் இப்படிப்பட்ை சூழ்ெிமலகளில் சபலகீனைாக இருக்குைானால், அமே சபலப்படுத்ே 
தவண்டும் அல்லது ெைக்கு உேவி செய்யுைாறு விசுவாெ வரம் உள்ள ஒருவமர ொம் ொை தவண்டும். 
( கரொமர் 4:17; யொக் 1:5-8; மத் 17:20; 21:22; மொற்கு 9:23; 11:22-24; எைி 11:6; 12:1-3 ).  

 

குணமொக்கும் வரங்கள். இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ை முமறயில் ைனிே உேவிதயா, ைருந்துகளின் 
உேவிதயா இல்லாைல் தொமய குணப்படுத்தும் வல்லமை.  
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மொற்கு 16:18 ெர்ப்பங்கமள எடுப்பார்கள்; ொவுக்தகதுவான யாசோன்மறக் குடித்ோலும் அது 
அவர்கமளச் தெேப்படுத்ோது; வியாேிஸ்ேர்தைல் மககமள மவப்பார்கள், அப்சபாழுது அவர்கள் 
சொஸ்ேைாவார்கள் என்றார்.                                                                                                                                                     

இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ை முமறயில் தேவ வல்லமை ஒருவர் மூலைாக கைந்து சென்று ைற்றவர்களுக்கு 
குணைாக்குேமல சகாண்டு வருவது. இது பன்மையில் “வரங்கள்” என்று குறிப்பிைப்பட்டுள்ளது. 
எல்லா விசுவாெிகளாலும் தொயாளிகள் தைல் மககமள மவத்து அவர்கள் குணைாவமே காண முடியும்  

( மத் 16:17-18; கயொவொன் 14:12 ). ஆனால் ெிலர் தொயாளிகமள குணைாக்கும் ஊழியத்துக்கு 
அமழக்கப்பட்டிருப்பார்கள். இவர்கள் குணைாக்கும் வரங்கமள உமையவர்களாக இருப்பார்கள். இது 
அவர்களது இவ்வமக ஊழியத்மே எடுத்துக்காண்பிக்கும்.  

 

ெில தவமளகளில் ஒரு அற்புேத்துக்கும் ஒரு குணைாக்குேலுக்கும் இமையில் இருக்கும் தவறுபாட்மை 
வமரயறுத்துக்குறிப்பிடுவது எளிோனது அல்ல. குணைாக்குேல் என்பமே, ஒரு தொயாளியிைம் இருந்ே 
அசுத்ே ஆவி அல்லது தொய் விரட்ைப்படும்தபாது அவர்களது ெரீரம் பின்னர் இயற்மகயாகதவ ஒரு 
குறிப்பிட்ை ெையத்ேில் படிப்படியாக ொோரண ெிலமைக்கு ேிரும்புவது. ஆனால் ஒரு அற்புேம் என்பது 
இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ை ெிலமையில் ெமைசபறுவது. இேன் விமளவுகள் வழக்கைாக உைனடியாக 
இருக்கும். அற்புேத்துக்கு ஒரு உோரணைாக குஷ்ைதராகி மத் 8:3 ல் சுகைாக்கப்படுேமல குறிப்பிைலாம்.  
குணைாக்குேலுக்கு உோரணைாக, இதயசு தபதுருவின் ைாைியின் காய்ச்ெமலப்தபாக்கி அவர் 
சொஸ்ேைானமே குறிப்பிைலாம். மத் 8:15 ன் படி இேில் குணைாக்குேலும் அற்புேமும் தெர்ந்து 
ெம்பவித்ேிருக்கலாம். 
 

அற்புதங்களைச்கசய்யும் சக்தி. இயற்மக விேிகளுக்கு ைாறுபட்ை ேமலயீட்டினால் அற்புேங்கமள 
ெமைசபறச்செய்வது. 
எைி 1.3: அமையாளங்களினாலும் அற்புேங்களினாலும் பலவிேைான பலத்ே செய்மககளினாலும் , 
ேம்முமைய ெித்ேத்ேின்படி பகிர்ந்துசகாடுத்ே பரிசுத்ே ஆவியின் வரங்களினாலும் , தேவன் ோதை ொட்ெி 
சகாடுத்ேதுைாயிருக்கிற இவ்வளவு சபரிோன இரட்ெிப்மபக்குறித்து ொம் கவமலயற்றிருப்தபாைானால் 
ேண்ைமனக்கு எப்படித் ேப்பித்துக்சகாள்ளுதவாம். 

அற்புேம் என்பது “ இயற்ளக விதிகளுக்கு அப்ைொற்ைட்ை கதவனுளைய வல்ைளமயின் தளையீடு”. 
குணமொக்குதல் என்ைது இயற்ளக விதிகளுக்கு உட்ைட்டு நைப்ைது. ஆனால் அற்புேங்கள் இயற்மக 
விேிகளுக்கு உட்பட்ைமவ அல்ல. இதயசு கிறிஸ்து தவமலக்காரனுமைய சவட்ைப்பட்ை காமே ைீண்டும் 
ஒட்ை மவத்ேது அற்புேம் ( லூக்கொ 22: 51 ) . 5000 தபமர தபாஷித்து ( மத் 14:19-20 ), ேண்ணரீின் 
தைல் ெைந்த்து ( மத் 14:25 ), பைமகயும் பைகில் இருந்ேவர்கமளயும் கைலின் அக்கமரயில் சகாண்டு 
தெர்த்த்து ( கயொவொன் 6:21 ) தபான்ற அமனத்தும் அற்புேங்கள். அற்புேங்கள் எப்தபாதும் உைனடியாக 
ெைப்பமவ.  
( 1 ககொரி 15:10, 27-31; சங் 107; யொத் 7:10-14:21; 2 ரொஜொ 4:1-44; 6:1-7; மத் 17:20; மொற்கு 9:23; 11;22-24; 
கயொவொன் 14:12 ).  
 

அருைப்ைொடு அல்ைது குரல் வரங்கள் 

தரீ்க்க தரிசனம் உளரத்தல் தேவனால் அருளப்பட்டு தபசுபவருக்கு சேரிந்ே ஒரு சைாழியில் 
தபெப்படும் இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ை சொற்கள். 
1 ககொரி 14:3 ேீர்க்கேரிெனஞ் சொல்லுகிறவதனா ைனுஷருக்குப்பக்ேிவிருத்ேியும் , புத்ேியும், ஆறுேலும் 
உண்ைாகத்ேக்கோகப் தபசுகிறான். 
ேீர்க்க ேரிென வரம் என்பது, இரு ேீர்க்கேரிெியின் ஊழியத்ேில் இருந்து ( எகை 4:11 ) ைாறுபட்ைது. 1 ககொரி 
14:3 ன் படி இந்ே வரைானது ைனுஷருக்கு பக்ேி விருத்ேிக்கும், புத்ேியும், ஆறுேலும் உண்ைாக்குவேற் 
கானது. இது ெமப கூடி வரவில் உபதயாகப்படுத்ேப்படுவது. ஒருவர் ைற்சறாருவருக்கு ேனிப்பட்ை 
முமறயில் ேனிப்பட்ை வழி காட்டுேமல சொல்வாரானால் அது ேீர்க்க ேரிென ஊழியத்துக்கு 
உட்பட்ைோகும்.  
இங்தக குறிப்பிைப்பட்டிருக்கும் ேீர்க்க ேரிென வரம் என்பது ஒரு தபாதும் ஒரு ெீண்ை படிப்பித்ேலாகதவா, 
கண்டிப்பாகதவா, எச்ெரிக்மகயாகதவா இருக்காது. அமவ எல்லாம் ஒரு ேீர்க்க ேரிெியின் ஊழியத்துக்கு 
உட்பட்ைமவ. இது ைற்றவமர உற்ொகப்படுத்தும் விேத்ேில் எளிமையாக இருக்கும். “அருமை ைக்கதள 
ொன் உங்கமள தெெிக்கிதறன், உங்கள் துேிகமள ஏற்றுக்சகாண்தைன், ொன் உங்களுக்கு ஊழியம் 
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செய்வேற்காக இங்தக இருக்கிதறன், உங்கமள ஆெீர்வேிக்கிதறன்” என்பது தபான்று எளிமையாக 
இந்ே ேீர்க்க ேரிென வரம் கிரிமய செய்யும்.  
 

ைற்ைை ைொளைகளைப் கைசுதல் தேவனால் அருளப்பட்டு தபசுபவருக்கு சேரியாே சைாழியில் 
தபெப்படும் இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ை சொற்கள். அப் 2:4-11. பாமஷகமளப் தபசுவேில் பல விேங்கள் 
உண்டு ( மொற்கு 16:17 ). இந்ே வரைானது ெமபகளில் செயல்பை தவண்டிய ஒரு ஊழிய வரைாகும். இது 
ேனிப்பட்ை முமறயில் தபசும் அந்ெிய பாமஷயில் இருந்து தவறுபட்ைது. ேனிப்பட்ை முமறயில் தபசும் 
அந்ெிய பாமஷமய, பரிசுத்ே ஆவிக்குல் ஞானஸ்ொனம் சபற்ற எந்ே ஒரு விசுவாெியும் தபெ முடியும்     
( மொற்கு 16:17 ). ெமபயில் தபெப்படும் அந்ெிய பாமஷ வரம் ெிலருக்கு ைாத்ேிரதை சகாடுக்கப்படும் 
விதெஷித்ே வரைாகும் ( 1 ககொரி 12:30 ). இந்ே அந்ெிய பாமஷமய வியாக்யானம் செய்யும்தபாது அது 
ேீர்க்க ேரிெனத்துக்கு இமணயானோகும் ( 1 ககொரி 14:5 ).                     
            ,                                                      .  
 

ைொளைகளை வியொக்யொனம் ைண்ணுதல் தேவனால் அருளப்பட்டு, தபசுபவருக்கு சேரிந்ே 
சைாழியில் தபெப்படும் இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ை சொற்கள்  
1 ககொரி 14:13-13 அந்ேப்படி அந்ெியபாமஷயில் தபசுகிறவன் அேின் அர்த்ேத்மேயும் சொல்லத்ேக்கோக 
விண்ணப்பம்பண்ணக்கைவன். 14 என்னத்ேினாசலனில், ொன் அந்ெியபாமஷயிதல 
விண்ணப்பம்பண்ணினால், என் ஆவி விண்ணப்பம்பண்ணுதையன்றி, என் கருத்து பயனற்றோயிருக்கும். 
பாமஷகமள வியாக்யானம் பண்ணுேல் என்பது சைாழிசபயர்ப்பது அல்ல – அது வியொக்யொனிப்ைது. 
அோவது ைறுபாமஷயில் சொல்லப்பட்ை விஷயத்ேின் அர்த்ேத்மே தபசுபவருக்கு சேரிந்ே சைாழியில் 
சொல்வது. ஆகதவ வியாக்யானம் என்பது அந்ெிய பாமஷமய விை ெீளைானோகதவா சுருக்கைாகதவா 
இருக்கலாம். ஆனாலும் அது ெரியான வியாக்யானைாக இருக்க தவண்டும். அந்ெிய பாமஷகமளப்தபசும் 
வரமும், பாமஷகமள வியாக்யானம் பண்ணும் வரமும் தெர்ந்து கிரிமய செய்யும்தபாது அது ேீர்க்க 
ேரிெனத்துக்கு இமணயானோக இருக்கும் ( 1 ககொரி 14:5 ).  
 

அடிப்ைளை வரங்கள் அல்ைது ஊக்குவிக்கும் வரங்கள் 
கரொமர் 12: 6 ெைக்கு அருளப்பட்ை கிருமபயின் படிதய ொம் சவவ்தவறான 
வரங்களுள்ளவர்களானபடியினாதல, ெம்ைில் தரீ்க்கதரிசனஞ்கசொல்லுகிற வரத்ளதயுளையவன் 
விசுவாெப்பிரைாணத்துக்தகற்றோகச் சொல்லக்கைவன்.  7 ஊழியஞ்கசய்கிறவன் ஊழியத்ேிலும், 
கைொதிக்கிறவன் தபாேிக்கிறேிலும்,  8 புத்திகசொல்லுகிறவன் புத்ேிசொல்லுகிறேிலும் ேரித்ேிருக்கக்கைவன்; 
ைகிர்ந்துககொடுக்கிறவன் வஞ்ெமனயில்லாைல் சகாடுக்கக்கைவன்; முதைொைியொனவன் 
ஜாக்கிரமேயாயிருக்கக்கைவன்; இரக்கஞ்கசய்கிறவன் உற்ொகத்துைதன செய்யக்கைவன். 
 

எல்லா விசுவாெிகளும் இங்தக குறிப்பிைப்பட்டிருக்கும் வரங்களில் கிரிமய செய்ய முடியும். ஆனால் அது 
அவர்களுமைய ஊழியம் என்று இருக்க தவண்டியேில்மல. உோரணத்துக்கு  எல்லா விசுவாெிகளுக்கும் 
ைற்றவர்களுக்கு கற்பித்துக்சகாடுக்க சேரிந்ேிருக்க தவண்டு; ஆனால் அேனால் அவர்கள் தபாேகர்கள் 
என்று சொல்ல முடியாது. 1 ககொரி 14:31 ல் ெீங்கள் எல்தலாரும் ஒவ்சவாருவராக ேீர்க்கேரிெனம் சொல்ல 
தவண்டும் என்று பவுல் கூறுகிறார்; அதேெையம் எல்தலாரும் ேீர்க்கேரிெிகளாக அமழக்கப்பை வில்மல 
என்று 1 ககொரி 12:29 ல் பவுல் சேளிவாக கூறுகிறார். எல்லா விசுவாெிகளும் இரக்கம் செய்ய தவண்டும், 
ஆனாலும் ெிலருக்கு இரக்கம் செய்யும்படியாக இயற்மகக்கு அப்பாற்பட்ை வரங்கள் சகாடுக்கப்பட்டிருக்கும். 
அப்படிப்பட்ை வரங்கமளத்ோன் பவுல் இங்தக குறிப்பிடுகிறார்.  
 
தரீ்க்க தரிசனம். தேவனால் அருளப்பட்டு தபசுபவருக்கு சேரிந்ே சைாழியில் தபெப்படும் இயற்மகக்கு 
அப்பாற்பட்ை சொற்கள். 
இங்தக “தரீ்க்க தரிசனம்” என்று சைாழி சபயர்க்கப்பட்டிருக்கும் கிதரக்க வார்த்மே “ப்கரொகைற்றியொ” என்ப 
ோகும். இேன் அர்த்ேம் ”தேவனுமைய ைனமேயும் ஆதலாெமனமயயும் தபசுவமே குறிப்பது”.  பமழய 
ஏற்பாட்டில் இேற்கான வார்த்மே வருங்கால ெிகழ்வுகமள குறிப்பிட்டு சொல்லும் ேீர்க்கேரிெிகமள குறிப் 
பிடுவோக இருந்ேது. ஆனால் புேிய ஏற்பாட்டில் இவ்வார்த்மே தேவனுமைய அருளப்பாட்டினால் தபசும் 
செய்ேி சகாடுப்பவர்கள் எவமரயும் குறிப்பிடுவோக இருக்கிறது. அோவது இன்று, பரிசுத்ே ஆவியானவரின் 
அபிதஷகத்ேில் தபசும் எந்ே ஒருவமரயும் குறிக்க இவ்வார்த்மேமய உபதயாகப் படுத்ேலாம். இது  
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1 கைதுரு 4:11 ல் தபதுரு சொல்லும் கருத்துக்கு இமணயானது. ொம் இவ்வமக ேீர்க்க ேரிெனம் 
சொல்லும் தபாது தேவன் ெைக்கு ேந்ேிருக்கும் விசுவாெ அளவுக்கு ஏற்ப செயல்பை தவண்டும். (கரொமர் 
12:3)  
 

ஊழியம். ைற்றவர்களுக்கு உேவியாக தவமல செய்வது, ெமைமுமற ஊழியம்.           
         ,               ,      ,      ,                    
             .                                   ,            
                                                           
       .  
2 தகீமொ 4:11  லூக்காைாத்ேிரம் என்தனாதை இருக்கிறான். ைாற்குமவ உன்தனாதை கூட்டிக்சகாண்டுவா; 

ஊழியத்ேில் அவன் எனக்குப் பிரதயாஜனமுள்ளவன். இது ைற்றவர்களுக்கு உேவியாக ஊழிய செய்யும் 
தவமலமய குறிப்பிடுகிறது.  
1ககொரி 16:15 ெதகாேரதர, ஸ்தேவானுமைய வடீ்ைார் அகாயாொட்டிதல முேற்பலனானவர்கசளன்றும் , 
பரிசுத்ேவான்களுக்கு ஊழியஞ்செய்யும்படிக்குத் ேங்கமள ஒப்புவித்ேிருக்கிறார்கசளன்றும் 
அறிந்ேிருக்கிறரீ்கதள. 
 

கைொதித்தல் விரிவுமர செய்ேல், விவரைாய் விளக்குேல், அறிவுமர கூறுேல். 
அப் 13:1 அந்ேிதயாகியா பட்ைணத்ேிலுள்ள ெமபயிதல பர்னபாவும், ெீகர் என்னப்பட்ை ெிைிதயானும், 
ெிதரதன ஊரானாகிய லுகியும், காற்பங்கு தேொேிபேியாகிய ஏதராதுைதனகூை வளர்க்கப்பட்ை ைனாயீனும் , 
ெவுலும், தரீ் கதரிசிகைொயும் கைொதகர்கைொயும் இருந்ோர்கள். 
தபாேிக்கிறவருக்கும், பிரெங்கிக்கிக்கிறவருக்கும் இருக்கும் வித்யாெம் – ைிரசங்கிக்கிறவர் ைிரகைனம் 
கசய்கிறொர்; கைொதிக்கிறவர் விைக்குகிறொர். 

புத்தி கசொல்லுதல் தூண்டுேல், அறிவுமர சகாடுத்ேல், உற்ொகப்படுத்துேல், தவண்டுதகாள் விடுத்ேல், 
ஆறுேல் சொல்லுேல், ஜாக்கிரமேதயாடு இருக்க அறிவுறுத்ேல்.  

2 தகீமொ 4:2 ெையம் வாய்த்ோலும் வாய்க்காவிட்ைாலும் ஜாக்கிரமேயாய்த் ேிருவெனத்மேப் 
பிரெங்கம்பண்ணு; எல்லா ெீடிய ொந்ேத்தோடும் உபதேெத்தோடும் கண்ைனம்பண்ணி, கடிந்துசகாண்டு, 
புத்ேிசொல்லு. 
அப் 13:15 ெியாயப்பிரைாணமும் ேீர்கேரிெனஆகைமும் வாெித்துமுடிந்ேபின்பு  :ெதகாேரதர , ெீங்கள் 
ஜனங்களுக்குப் புத்திகசொல்ை விரும்பினால் சொல்லுங்கள் என்று சொல்லும்படி சஜபஆலயத்ேமலவர்கள் 
அவர்களிைத்ேில் ஆள் அனுப்பினார்கள்.  

ைகிர்ந்து ககொடுத்தல் ேனக்கு கிமைப்பமே தேவனுக்கும் ைற்றவர்களுக்கும் பகிர்ந்து சகாடுப்பது.  

       ,                                                 .   (     
6:38; 2      8:2: 9:11-13 )                                                                                                           
நீதி 22:9 கருமணக்கண்ணன் ஆெீர்வேிக்கப்படுவான்; அவன் ேன் ஆகாரத்ேில் ேரித்ேிரனுக்குக் 
சகாடுக்கிறான்.                                                                                                                                                                                                                    

பகிர்ந்து சகாடுக்கும் வரம் உள்ளவர்கள் வஞ்ெமனயில்லாைல் பகிர்ந்து சகாடுக்க தவண்டும் என்று பவுல் 
சொல்லுகிறார்.  

முதைொைி ஆளுகிறவர், ெிர்வகிக்கிறவர், ேமலமைப்சபாறுப்புகளில் இருக்கிறவர், கண்காணி.                           
அப் 20:28 ஆமகயால், உங்கமளக்குறித்தும், தேவன் ேம்முமைய சுயரத்ேத்ேினாதல ெம்பாேித்துக்சகாண்ை 
ேைது ெமபமய தைய்ப்பேற்குப் பரிசுத்ேஆவி உங்கமளக் கண்கொணிகைொக மவத்ே ைந்மே 
முழுவமேயுங்குறித்தும், எச்ெரிக்மகயாயிருங்கள். 

இரக்கம் ேவறு செய்ேவர்கள் தைலும், அல்லது ேவறிமழக்கப்பட்ைவர்கள் தைலும் இரக்கம் காண்பித்ேல் . 

                    ,                        ,             , 
                                            .  மத் 5:7 இரக்கமுள்ளவர்கள் 
பாக்கியவான்கள்; அவர்கள் இரக்கம் சபறுவார்கள். 
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ஊழிய வரங்கள் 
எகை 4; 11 தைலும் ொம் அமனவரும் தேவனுமைய குைாரமனப் பற்றும் விசுவாெத்ேிலும் அறிவிலும் 
ஒருமைப்பட்ைவர்களாகி, கிறிஸ்துவினுமைய ெிமறவான வளர்ச்ெியின் அளவுக்குத்ேக்க 
பூரணபுருஷராகும்வமரக்கும், 12 பரிசுத்ேவான்கள் ெீர்சபாருந்தும்சபாருட்டு, சுவிதெஷ ஊழியத்ேின் 
தவமலக்காகவும், கிறிஸ்துவின் ெரீரைாகிய ெமபயானது பக்ேிவிருத்ேி அமைவேற்காகவும் , 
13 அவர், ெிலமர அப்கைொஸ்தைரொகவும், ெிலமரத் தீர்க்கதரிசிகைொகவும், ெிலமரச் சுவிகசைகரொகவும், 
ெிலமர கமய்ப்ைரொகவும் கைொதகரொகவும் ஏற்படுத்ேினார். 
இதயசு கிறிஸ்து ைனிேர்களுக்கு சகாடுத்ே வரங்கள் – அப்தபாஸ்ேலர், ேீர்க்கேரிெிகள், சுவிதெஷகர், 
தைய்ப்பர் தபாேகர். தேவன் ெிலமர தேர்ந்சேடுத்து அவர்களுக்கு இந்ே அமழப்புகளாகிய 
வரங்கமளக்சகாடுத்து, பின் அவர்கமள இதயசுவின் ெமபக்கு வரங்களாக சகாடுத்ோர். 
 

அப்கைொஸ்தைர் கிகரக்: அப்தபாஸ்ேதலாஸ். இவ்வார்த்மேயின் அர்த்ேம் அனுப்பப்பட்ைவர். அோவது 
அனுப்பினவரின் பிரேிெிேியாக முழு உரிமையுைன் செயல்படுகிறவர். இங்தக இவ்வார்த்மேயின் அர்த்ேம் 
“கதவனொல் கதரிந்து ககொள்ைப்ைட்டு அவர் என்ன கசய்வொகரொ அளத கசய்யும்ைடிக்கு அனுப்ைப்ைட்ைவர்” 
உ.ம். 12 அப்கைொஸ்தைர்கள் ( மத் 10 ), அந்கரொனிகஸ், ஜுனியொ ( கரொமர் 16:7 ), சைீொ ( 1 கதச 2:6 ), 
ைவுல் (கைொ 1:1 ) 
 

தரீ்க்கதரிசிகள் தேவனுக்காக தபசுபவர்கள் ( எைி 1:1; அப் 3:21 ). அவர்கள் முேலாவது ெீேிமய 
பிரெங்கிப்பவர்கள் ( அப் 15:32; 1 ககொரி 14:3 ), ெில தவமளகளில் வருங்கால ெிகழ்வுகமள முன்னறிப்பு 
செய்ோர்கள் ( அப் 11:28; 21:10; லூக்கொ 24:44 ). ேீர்க்கேரிெனம் ஆவியின் வரங்களில் ஒன்று. 
ேீர்க்கேரிெிகள் இந்ே வரத்மே உமையவர்கள், அமே உபதயாகிப்பவர்கள். இமே ஊழியைாக செய்பவர்கள்   ( 
எகை 4:11; அப் 11:27; 13:1 ). 
 

சுவிகசைகர் ைக்கமள தேவனிைம் சகாண்டுவந்து இரட்ெிப்புக்குள் ெைத்தும்படியான விதெஷ வரம் 
சபற்றவர்கள். எல்லா விசுவாெிகளும் சுவிதெஷம் சொல்ல தவண்டும், பரிசுத்ே ஆவியின் வல்லமையில் 
ைக்கமள இரட்ெிப்புக்குள் ெைத்ே தவண்டும். ஆனால் ஒரு சுவிதெஷகர் என்பவர், அந்ே வரத்துைன் பரிசுத்ே 
ஆவியின் விதெஷித்ே அபிதஷகத்ேில் செயல்பட்டு இமே ேன் முேன்மை ஊழியைாக செய்கிறவர்.  
 

கமய்ப்ைர் கைொதகர் 

தைய்ப்பர் ( பாஸ்ைர் ) என்ற வார்த்மே முேல் நூற்றாண்டு ெமபயில் அேிகைாக உபதயாகிக்கப்பைவில்மல. 
கண்காணி – (பிஷப்) ( 1 தகீமொ 3:1-2, ததீ்து 1:7; 1 கைதுரு 2:25) என்ற வார்த்மேதய 
உபதயாகப்படுத்ேப்பட்டுள்ளது. ஆகதவ ஒரு தைய்ப்பர் ( பாஸ்ைர்) என்பவர் 1 தகீமொ 3 ல் 
குறிப்பிைப்பட்டுள்ள அமனத்து குணங்கமளயும் உமையவராக இருப்பார்.  

எகை 4: 13  அவர், ெிலமர அப்கைொஸ்தைரொகவும், ெிலமரத் தரீ்க்கதரிசிகைொகவும், ெிலமரச் 
சுவிகசைகரொகவும், ெிலமர கமய்ப்ைரொகவும் கைொதகரொகவும் ஏற்படுத்ேினார். 
இவ்வெனத்ேில் அப்தபாஸ்ேலர், ேீர்க்கேரிெிகள், சுவிதெஷகர் ஆகிதயாருக்கு முன்பாக ேனித்ேனியாக 
“சிைளர” என்ற வார்த்மே இருக்கிறது. ஆனால் “கமய்ப்ைரொகவும் கைொதகரொகவும்” என்ற 
வார்த்மேகளுக்கு இமையில் குறியீடு ஒன்றும் இல்மல. இரண்டு வார்த்மேகளுக்கும் தெர்த்து முன்பாக 
“ெிலமர” என்று ஒதரேரம் குறிப்பிைப்பட்டிருக்கிறது. இேன் அர்த்ேம் கமப்ைர், கைொதகர் ஆகிய இரண்டும் 
கசர்த்து ஓகர வரம்                                  .  அோவது தைய்ப்பர் 
தபாேகராகவும் இருக்க தவண்டும்.  

 

அப்கைொஸ்தைர் நைைடிகைில் ஆவிக்குரிய வரங்கைின் கசயல்ைொடுகள் 

1. அந்ெிய பாமஷகள் (அப் 2:4; 10:44-48; 19:1-7) 

2. குணைாக்குேல்  (2:43; 3:6; 5:12-16) 

3. அற்புேங்கள்  (2:43; 4:22; 5:12-16; 6:8) 

4. ேீர்க்க ேரிெனம் (2:17-21; 3:19-21; 13:1) 

5. அறிமவ உணர்த்தும் வெனம் (2:15-40; 5:3-11; 8:19-25) 

6. ஞானத்மே தபாேிக்கும் வெனம் (3:12-26; 4:5-22; 6:10) 

7. விசுவாெம்  (2:43; 3:6,16; 5:12-16) 

8. ஆவிகமளப்பகுத்ேறிேல்  (2:15; 3:4-6; 5:3-11) 
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ஆவிக்குரிய வரங்களைப்ைற்றிய     சத்தியங்களும், ககள்வி 
        

1. யொரொல் ககொடுக்கப்ைடுகின்றன ?  

பரிசுத்ே ஆவியானவரால் ( 1 ககொரி 12:4,8-11 ). 
8 எப்படிசயனில், ஒருவனுக்கு ஆவியினொகை ஞானத்மேப் தபாேிக்கும் வெனமும், தவசறாருவனுக்கு அந்ே 
ஆவியினொகைதய அறிமவ உணர்த்தும் வெனமும்,  

9 தவசறாருவனுக்கு அந்ே ஆவியினொகைதய விசுவாெமும், தவசறாருவனுக்கு அந்ே ஆவியினொகைதய 
குணைாக்கும் வரங்களும்,10 தவசறாருவனுக்கு அற்புேங்கமளச் செய்யும் ெக்ேியும், தவசறாருவனுக்குத் 
ேீர்க்கேரிெனம் உமரத்ேலும், தவசறாருவனுக்கு ஆவிகமளப் பகுத்ேறிேலும், தவசறாருவனுக்குப் பற்பல 
பாமஷகமளப் தபசுேலும், தவசறாருவனுக்குப் பாமஷகமள வியாக்கியானம்பண்ணுேலும் 
அைிக்கப்ைடுகிறது. 
 

2. யொரொல் நைப்ைிக்கப்ைடுகின்றன ?  

தேவனால் ( 1 ககொரி 12:4-6, 11 ). 
 

5 ஊழியங்களிதலயும் வித்ேியாெங்கள் உண்டு, கர்த்ேர் ஒருவதர.  

 

3. கநொக்கம்.  

தேவனுமைய வெனத்மே உறுேிப்படுத்துவேற்காக ( ைாற்கு  16: 17-20; தயாவான் 14:12; அப் 1:1-8; 
தராைர் 12:3-8; 15:18-19,29; 1 சகாரி 1:7; 12:11,28-31; 14:1-40; எபி 2:3-4 ). 
 

     16:20 அவர்கள் புறப்பட்டுப்தபாய், எங்கும் பிரெங்கம்பண்ணினார்கள். கர்த்ேர் அவர்களுைதனகூைக் 
கிரிமயமய ெைப்பித்து, அவர்களால் நைந்த அளையொைங்கைினொகை வசனத்ளத உறுதிப்ைடுத்தினொர். 
ஆசைன். 
    2: 4  அமையாளங்களினாலும் அற்புேங்களினாலும் பலவிேைான பலத்ே செய்மககளினாலும், 

ேம்முமைய ெித்ேத்ேின்படி பகிர்ந்துசகாடுத்ே பரிசுத்ே ஆவியின் வரங்களினாலும், கதவன் தொகம சொட்சி 
ககொடுத்ததுமொயிருக்கிற இவ்வைவு கைரிதொன இரட்சிப்ளைக்குறித்து ொம் கவமலயற்றிருப் தபாைானால் 
ேண்ைமனக்கு எப்படித் ேப்பித்துக்சகாள்ளுதவாம்.  

 

4. யொர் வரங்களைப்கைற்றுக்ககொள்ை முடியும் ?  

            ,                           ,                         
ஒவ்சவாரு விசுவாெியும்             ,                                ( 1 
ககொரி 12:8-11; 1:7; கரொமர் 1:11; 12:3-8; கயொவொன் 7:37-39; 14:12; மொற்கு 16:17-20 ). 
      12:4 ெைக்கு அருளப்பட்ை கிருமபயின் படிதய ொம் சவவ்தவறான வரங்களுள்ளவர்களானபடி 
யினாதல, ெம்ைில் ேீர்க்கேரிெனஞ்சொல்லுகிற வரத்மேயுமையவன் விசுவாெப்பிரைாணத்துக்தகற்றோகச் 
சொல்லக்கைவன்.  
 
5. ஒருவர் எல்ைொ வரங்களையும் கைற்றுக்ககொள்ை முடியுமொ ?  

முடியும். ( மத் 17:20; 21:22; மொற்கு 9:23; 11:22-24; கயொவொன் 14:12; 15:7,16; எகை 3:19; யொக் 1:5-8 ). 
   21:22 தைலும், ெீங்கள் விசுவாெமுள்ளவர்களாய் சஜபத்ேிதல எமவகமளக் தகட்பரீ்கதளா 
அமவகமளசயல்லாம் சபறுவரீ்கள் என்றார்.  

 

6. ஒருவர் எல்ைொ வரங்களையும் கைற்றுக்ககொண்டிருக்கிறொரொ ?  

ஆம்.  ( தயாவான் 3:34; தராைர் 15:29; அப் 14:9 ). 
அப் 5:12; அப்தபாஸ்ேலருமைய மககளினாதல அதெக அமையாளங்களும் அற்புேங்களும் 
ஜனங்களுக்குள்தள செய்யப்பட்ைது. எல்லாரும் ஒருைனப்பட்டுச் ொதலாதைானுமைய ைண்ைபத்ேில் 
இருந்ோர்கள். 
 

7. ைளழய ஏற்ைொட்டு கொைத்தில் வரங்கள் இருந்ததொ ?  

ஆம். ( அப் 1:5; 2:4; 1 ராஜா 3:12; 17:1 – 1 ராஜா 13:25; அப் 3:21; எபி 11 ). 
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8. வரங்களை தவறொன முளறயில் ையன்ைடுத்               ?  

ஆம்.                                      .                  
             .                             .                      
      .  ( பிரெங்கி 2:9; எண் 20:7-13; & உபா 32:48-52; 1 சகாரி 13:1-3; 14:1-40 ). 
1 ககொரி 13:1-3;  ொன் ைனுஷர் பாமஷகமளயும் தூேர் பாமஷகமளயும் தபெினாலும் , அன்பு 
எனக்கிராவிட்ைால், ெத்ேைிடுகிற சவண்கலம் தபாலவும், ஓமெயிடுகிற மகத்ோளம் தபாலவும் இருப்தபன். 

2 ொன் ேீர்க்கேரிென வரத்மே உமையவனாயிருந்து, ெகல இரகெியங்கமளயும், ெகல அறிமவயும் 
அறிந்ோலும், ைமலகமளப் தபர்க்கத்ேக்கோகச் ெகல விசுவாெமுள்ளவனாயிருந்ோலும் , அன்பு 
எனக்கிராவிட்ைால் ொன் ஒன்றுைில்மல. 3 எனக்கு உண்ைான யாவற்மறயும் ொன் 
அன்னோனம்பண்ணினாலும், என் ெரீரத்மேச் சுட்சைரிக்கப்படுவேற்குக் சகாடுத்ோலும் , அன்பு 
எனக்கிராவிட்ைால் எனக்குப் பிரதயாஜனம் ஒன்றுைில்மல.   
 

9. வரங்களை கைற்றுக்ககொள்ளும்கைொது ஒரு அசுத்த ஆவியின் கவைிப்ைொட்டில் கசயல் ைட்டு 
விடுகவொம் என்று ஒருவர் ையப்ைைகவண்டுமொ ?  

உண்மையான ஒரு விசுவாெி பயப்பை தவண்டியேில்மல.   

லூக்கா 11: 11 உங்களில் ேகப்பனாயிருக்கிற ஒருவனிைத்ேில் ைகன் அப்பங்தகட்ைால், அவனுக்குக் கல்மலக் 
சகாடுப்பானா? ைீமனக் தகட்ைால் ைீனுக்குப் பேிலாய்ப் பாம்மபக் சகாடுப்பானா? 12 அல்லது முட்மைமயக் 
தகட்ைால், அவனுக்குத் தேமளக் சகாடுப்பானா? 13 சபால்லாேவர்களாகிய ெீங்கள் உங்கள் பிள்மளகளுக்கு 
ெல்ல ஈவுகமளக் சகாடுக்க அறிந்ேிருக்கும்தபாது, பரைபிோவானவர் ேம்ைிைத்ேில் தவண்டிக் 
சகாள்ளுகிறவர்களுக்குப் பரிசுத்ே ஆவிமயக் சகாடுப்பது அேிக ெிச்ெயம் அல்லவா என்றார் .    

 

10. வரங்கள் நிரந்தரமொனளவயொ, அல்ைது தற்கொைிகமொனளவயொ ?  

ஆவிக்குரிய வரைா  சபற்றிருக்கும் எந்ே வரமும் ெிரந்ேரைானதே. அமவகள் ேற்காலிகைானமவகள் 
அல்ல. அமவகள் வந்து தபாய், வந்து தபாய் இருப்பேில்மல.               ெிரந்ேரைாக 

        இருக்கும்.                                                . ( 
       14:16 )  
கரொமர் 11:29  தேவனுமைய கிருமபவரங்களும், அவர்கமள அமழத்ே அமழப்பும் மொறொதளவககை. 
 

11. வரங்களை நமது சித்தப்ைடி உைகயொகப்ைடுத்த முடியுமொ ?  

முடியும்  ( 1 ககொரி 14:15, 23-32 ). 
1 ககொரி 14:15, இப்படியிருக்க, செய்யதவண்டுவசேன்ன? நொன் ஆவிதயாடும் விண்ணப்பம்பண்ணுதவன், 

கருத்தோடும் விண்ணப்ைம்ைண்ணுகவன்; நொன் ஆவிதயாடும் பாடுதவன், கருத்தோடும் பாடுதவன்.  

 2 தகீமொ 1:6 இேினிைித்ேைாக, நொன் உன்தைல் என் மககமள மவத்ேேினால் உனக்கு உண்ைான 
தேவவரத்மே நீ அனல்மூட்டி எழுப்பி விடும்படி உனக்கு நிளனப்பூட்டுகிகறன்.   

 

12. வரங்களை உைகயொகப்ைடுத்துவதில்      அசதியொய் இருக்க முடியுமொ ? 

முடியும்   (2தகீமொ1:6 ).  

1 தகீமொ 4:14; மூப்பராகிய ெங்கத்ோர் உன்தைல் மககமள மவத்ேதபாது ேீர்க்கேரிெனத்ேினால் உனக்கு 
அளிக்கப்பட்ை வரத்மேப்பற்றி அெேியாயிராதே. 
13. எப்கைொது வரங்கள் உைகயொகப்ைடுத்தப்ைை கவண்டும் ?  

எப்தபாசேல்லாம் தேமவதயா அப்தபாசேல்லாம் உபதயாகப்படுத்ேப்பை தவண்டும்.                 
          (1 ககொரி 12:7 )       ,                     ,                 
            ( 1       14:3-6, 12, 17, 26; கரொமர் 12:3-8 ). 
 

14. எங்கக வரங்கள் உைகயொகப்ைடுத்தப்ைை கவண்டும் ?  

எங்சகல்லாம் தேமவதயா அங்சகல்லாம் ( 1 ககொரி 12:7, 12-31; 14:1-40 ). 
 

15. வரங்களை எவ்வொறு கைற்றுக்ககொள்ை முடியும் ?  

1.            ,                             ,         , விசுவாெத்     
சஜபத்ேின் மூலம்                .  
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2.                           , மூப்பர்கள் மககமள மவத்து சஜபிப்பேன் மூலம்  

                 ( 1 ககொரி 12:31; 14:1; மத் 7:7-11; 1 தகீமொ 4:14 ). 
1 ககொரி 12:31; இப்படியிருக்க, முக்கியைான வரங்கமள ொடுங்கள்; இன்னும் அேிக தைன்மையான 
வழிமயயும் உங்களுக்குக் காண்பிக்கிதறன்.  

14.1. அன்மப ொடுங்கள்; ஞானவரங்கமளயும் விரும்புங்கள்; விதஷெைாய்த் ேீர்க்கேரிென வரத்மே 
விரும்புங்கள்.  

மத் 7: 7 தகளுங்கள், அப்சபாழுது உங்களுக்குக் சகாடுக்கப்படும்; தேடுங்கள், அப்சபாழுது கண்ைமைவரீ்கள்; 

ேட்டுங்கள், அப்சபாழுது உங்களுக்குத் ேிறக்கப்படும்; 8 ஏசனன்றால், தகட்கிறவன் எவனும் சபற்றுக் 

சகாள்ளுகிறான்; தேடுகிறவன் கண்ைமைகிறான்; ேட்டுகிறவனுக்குத் ேிறக்கப்படும்.  

1 தகீமொ 4:14 மூப்பராகிய ெங்கத்ோர் உன்தைல் மககமள மவத்ேதபாது ேீர்க்கேரிெனத்ேினால் உனக்கு 
அளிக்கப்பட்ை வரத்மேப்பற்றி அெேியாயிராதே.  
 
16. வரங்கள் இன்று அவசியமொ ?  

ஆம் ைிக ைிக அவெியம். முன்பு எவ்வாறு வரங்கள் அவெியைாக இருந்ேதோ, இப்தபாதும் அவ்வாதற 
அவெியைாக இருக்கிறது ( மொற்கு 16:15 – 20; கயொவொன் 10:10; அப் 1:8; 10:38; கரொமர் 1:11; 1 ககொரி 1:7; 
12:1-31 ). 
     16:20 அவர்கள் புறப்பட்டுப்தபாய், எங்கும் பிரெங்கம்பண்ணினார்கள். கர்த்ேர் அவர்களுைதனகூைக் 
கிரிமயமய ெைப்பித்து, அவர்களால் நைந்த அளையொைங்கைினொகை வசனத்ளத உறுதிப்ைடுத்தினொர். 
ஆசைன். 
 
 

17. நமக்கு,          ,             எந்த வரம் அவசியம் என்று       அளத கதரிந்கதடுத்து 
கைற்றுக்ககொள்ை முடியுமொ ?  

முடியும்             ( 1 ககொரி 12:31; 14:1,12 ). 
1      14:1. அன்மப ொடுங்கள்; ஞானவரங்கமளயும் விரும்புங்கள்; விதஷெைாய்த் ேீர்க்கேரிென வரத்மே 
விரும்புங்கள். 
12 ெீங்களும் ஆவிக்குரிய வரங்கமள ொடுகிறவர்களானபடியால், ெமபக்குப் பக்ேிவிருத்ேி 
உண்ைாகத்ேக்கோக அமவகளில் தேறும்படி ொடுங்கள்; 

 

18. நொம் வரங்களை கைற்றுக்ககொண்டிருக்கிகறொம் என்ைளத எவ்வொறு அறிந்து ககொள்வது ?  

தேவன் வரங்கமள உபதயாகப்படுத்ேி ெம் மூலைாக ைற்றவர்களுக்கு ஊழியம் செய்வமே  

                     , வரங்கள் அவற்றின் தொக்கத்மே ெிமறதவற்றுவமே 
காணும்தபாதும்   ( 1 ககொரி 12:4-11, 28-31; 14:1-40 ). 
 

19. இந்த      முழுவதும் வரங்கைின் கசயல்ைொடு இருக்குமொ ?  

இருக்கும்  (மத் 3:11; 28:20; மொற்கு 9:23; 11:22-24; 16:15-20; கயொவொன் 7:37-39; 14:12-17,26; 15 ;26; 16;13-
15; அப் 1:4-8; 2:38-39; 5:32 ). 
1     1:7 அப்படிதய ெீங்கள் யாசோரு வரத்ேிலும் குமறவில்லாேவர்களாய் , ெம்முமைய கர்த்ேராகிய 
இதயசுகிறிஸ்து சவளிப்படுவேற்குக் காத்ேிருக்கிறரீ்கள். 
 

                                              .                   
                          .                               
                                                             .      
                                                      ,         
                                          .                     
                   .                                                   
                                               .              
                           .               ,                
                                                           . 
                             .               ,            ,        
                           …..               .                     , 
                                                             . 
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                    .                                
           .     
1 ககொரி 12:31 இப்படியிருக்க, முக்கியைான வரங்கமள ொடுங்கள்; இன்னும் அேிக தைன்மையான 
வழிமயயும் உங்களுக்குக் காண்பிக்கிதறன். 
“நொடுங்கள்” என்ற வார்த்மேயின் அர்த்ேம் “ஆமெப்படுங்கள், விருப்பப்படுங்கள், தேடிப்சபற்றுக் 

சகாள்ளுங்கள்”. இேன் மூலைாக அமனத்து வரங்கமளயும் சபற்றுக்சகாள்ளுைாறு பவுல் கூறுகிறார். 
ஆனால் இது 1ககொரி12:11ல் குறிப்பிைப்பட்டிருப்பேற்கு எேிர்ைமறயாக இருப்பது தபால தோன்றும்.  
1 ககொரி 12:11 இமவகமளசயல்லாம் அந்ே ஒதர அவியானவர் ெைப்பித்து, ேைது ெித்ேத்ேின்படிதய 
அவனவனுக்குப் பகிர்ந்து சகாடுக்கிறார். 
ஆனால் இரண்டும் எேிர்ைமறயானது அல்ல. இவ்விரண்டு வெனங்கமளயும் தெர்த்து பார்க்கும்தபாது ொம் 
ைனேிலாக்கிக்சகாள்ளலாம் “ யொர் எல்ைொம் வரங்கைின் கமல் தொகத்கதொடு       நொடுகிறொர்ககைொ 
அவர்களுக்கு எல்ைொம் ைரிசுத்த ஆவியொனவர் தமது சித்தத்தின்ைடி ககொடுக்கிறொர்       ( மத் 5:6 ).  
 

                                                        .       
                      .                                  
        .                                                       
         .                                                     
                          .                                    , 
                                                      .       
        .      ,       ,           ,      ,      ,    ,               
                       .  

(      :                                                           
                   . 1      12:28               ,                  
                                           .                         
                                 ). 

Amen.  Be blessed.                                                                                                                       

Bro.D.Vergin Kumar.                                                                                                                                         
If you need any clarifications, if you have any doubts kindly contact me at deeveekumar@yahoo.com             

Ph: 968 25572195, 99663557.  Resources; Strong’s Concordance, The Bible Exposition commentary - 

New Testament, Dakes bible commentary, Andrew Wommack Bible commentary, Vine's Expository 

Dictionary of New Testament Words, Don krow’s Discipleship Evangelism Lessons, Wuest’s word 
studies from the Greek New Testament. International Standard Bible Encyclopedia, Nelson's Illustrated 

Bible Dictionary.  All Bible quotes are from King James Version. In Tamil Bible some verses may be 

above or below than the quoted reference.  
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