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பரிசுத்த ஆவிோனவர் 

-1- 

வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

முன்னுகர 
ஒவ்பவாரு கிறிஸ்தவ ைரபிற்குை் ஒரு முக்கிேத்துவை் இருக்கிறது. சில 

ைரபுகள் ஆராதமனமே வலிேுறுத்துகின்றன. சில ைரபுகள் யகாட்பாட்மடேுை் 
சத்திேத்மதேுை் வலிேுறுத்துகின்றன. சில ைரபுகள் சமூக ஈடுபாட்மடேுை் நல்ல 
பசேல்கமளேுை் வலிேுறுத்துகின்றன. சில ைரபுகள் விசுவாசிகள் ைத்திேில் 
ஒற்றுமைமே வலிேுறுத்துகின்றன. சில ைரபுகள் சுறுசுறுப்பான கிறிஸ்தவ 
வாழ்க்மகமே வலிேுறுத்துகின்றன. இமவ அமனத்துை் நல்ல 
வலிேுறுத்தல்கள் தான். 

ஆனால் பல கிறிஸ்தவர்களால் பபருை்பாலுை் கவனிக்கப்படாத 
அடிப்பமட ேதார்த்தை் ஒன்று இருக்கிறது, இது நை்முமடே எல்லா 
முக்கிேத்துவங்கமளேுை் ஒன்றிமணக்கிறது. கிறிஸ்துவின் சரரீைாகிே 
சமபேில் இந்த நல்ல விஷேங்கள் அமனத்துை் அவரிடைிருந்து தான் 
வருகின்றன. இந்த விஷேங்களிலுை் கிறிஸ்தவ விசுவாசத்தின் ைற்ற எல்லா 
பகுதிகளிலுை் நை்மை உற்சாகப்படுத்துபவருை் நைக்கு வல்லமை தருபவருை் 
அவர் தான். அவர் எப்பபாழுதுை் நை்முடன் இருக்கிறார், நைக்கு இரட்சிப்மப 
தருவதற்கு உமழக்கிறார். அவர் நைக்குள் இருக்குை் ஜவீன் ஆவார். அவர் யவறு 
ோருைல்ல, யதவனாகிே பரிசுத்த ஆவிோனவர் தான். 

அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்மக ோைது பற்றிே நை் பதாடரின் 
நான்காவது பாடை் இது. இந்த பாடத்திற்கு "பரிசுத்த ஆவிோனவர்" என்று 
தமலப்பு மவத்துள்யளாை், ஏபனன்றால் நை்முமடே திரியேக யதவனுமடே 
மூன்றாவது நபரான பரிசுத்த ஆவிோனவர் ைதீான நை்பிக்மகமே 
உறுதிப்படுத்துை் விசுவாச அறிக்மகேில் உள்ள விசுவாச கட்டுமரேில் கவனை் 
பசலுத்துயவாை். 

அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்மக பரிசுத்த ஆவிோனவமரக் 
குறித்து ஒயர வரிேில் யநரடிோகக் கூறுகிறது: 

நான் பரிசுத்த ஆவிோனவமர விசுவாசிக்கியறன். 

விசுவாச அறிக்மகேில் அவமரப் பற்றி காணப்படக்கூடிே யவபறாரு 
கூற்று என்னபவன்றால், பரிசுத்த ஆவிோனவர் ைரிோளின் வேிற்றில் 
இயேசுமவக் கருவுறச் பசே்தார் என்பதாகுை். நீங்கள் பார்க்கிறபடி, விசுவாச 
அறிக்மகோனது பரிசுத்த ஆவிோனவமரப் பற்றி குமறந்தபட்சை் 
பவளிப்பமடோக ைிகக் குமறவான தகவல்கமளயே தருகிறது. ஆனால் 
வரலாறு முழுவதுை் விசுவாசிகளுக்கு முக்கிேத்துவை் வாே்ந்த அவமரப் 
பற்றிே பல முக்கிேைான சத்திேங்கமள இது தருகிறது. 
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பரிசுத்த ஆவிோனவர் பற்றிே நைது விவாதை் மூன்று பகுதிகளாகப் 
பிரிக்கப்படுை். முதலில், அவருமடே பதே்வகீத்தன்மைமேப் பற்றிேுை், 
யதவத்துவத்தில் அவரது முழு அங்கத்துவை் பற்றிேுை் யபசுயவாை். 
இரண்டாவதாக, பரிசுத்த ஆவிோனவர் ஒரு உண்மைோன ைனிதர், 
பவறுையன ஒரு பதே்வகீ சக்தி அல்ல என்பமதக் குறிப்பிட்டு அவருமடே 
ஆள்த்துவை் பற்றி நாை் கருத்தில் பகாள்யவாை். மூன்றாவதாக, அவர் கடந்த 
காலத்தில் பசே்த யவமலமேேுை், இன்று அவர் பதாடர்ந்து பசே்து 
வருவமதேுை் பற்றி ஆராே்யவாை். பரிசுத்த ஆவிேின் 
பதே்வகீத்தன்மைேிலிருந்து நாை் ஆரை்பிக்கலாை். 

ததய்வீகம் 
பரிசுத்த ஆவிோனவரின் பதே்வகீத்மத ஆராே, நாை் இரண்டு 

திமசகளில் பார்ப்யபாை். ஒருபுறை், அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச 
அறிக்மக ோைது ஆவிோனவரின் பதே்வகீத்தன்மைேில் உள்ள 
நை்பிக்மகமே உறுதிப்படுத்துகிறது என்பமதக் காண்யபாை். ைறுபுறை், விசுவாச 
அறிக்மகேின் யபாதமன குறித்து யவதை் என்ன கூறுகிறது என்பமதப் 
பார்ப்யபாை். பரிசுத்த ஆவிோனவரின் பதே்வகீத்தன்மை அப்யபாஸ்தலர்களின் 
விசுவாச அறிக்மகேில் யபசப்பட்ட விதத்திலிருந்து நாை் ஆரை்பிக்கலாை். 

அப்பபோஸ்தலர்களின் விசுவோச அறிக்கக 
பரிசுத்த ஆவிோன நபமரப் பற்றி யபசுை்யபாது, ைக்கள் 
அடிக்கடி யகட்குை் யகள்விகளில் ஒன்று, சமப எப்யபாதுை் 
பரிசுத்த ஆவிோனவரின் பதே்வகீத்மத உறுதிப்படுத்தயவா 
அல்லது பவளிப்பமடோக கூறயவா பசே்ததா அல்லது 
இல்மலோ என்பதுதான். நிசிோ விசுவாச அறிக்மகேுை் 
நிசிோ ஆயலாசமன சங்கமுை் ஆவிோனவமரப் பற்றி 
முழுமைோக பதளிவுபடுத்தவில்மல என்பதற்கான 
வரலாற்று பதிவு நிச்சேைாக நை்ைிடை் உள்ளது, ஆமகோல் 
யவபறாரு ஆயலாசமன சங்கை் அமழக்கப்பட்டது. இது சிலர், 
“சமப எப்யபாதுை் பரிசுத்த ஆவிேின் பதே்வகீத்மத 
அறிக்மகேிடவில்மல” என்று பசால்ல காரணைாகிவிட்டது. 
அது தவறு என்று நான் நிமனக்கியறன். ஒரு புதிே 
யகாட்பாட்மட உருவாக்குவது ஆயலாசமனச் சங்கங்களின் 
யவமல இல்மல. கள்ள யபாதமனகமள 
எதிர்பகாள்ளுை்யபாது அமவகமளக் குறித்து சமபேின் 
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பார்மவேிடவுை். 

வரலாற்று ைற்றுை் பாரை்பரிே யபாதமனகளின் புரிதமல 
பதளிவுபடுத்துவயத ஆயலாசமனச் சங்கங்களின் 
யநாக்கைாகுை். அப்யபாஸ்தலர்களின் காலை் பதாடங்கி சமப 
பிதாக்களின் பிரகடனத்திலுை் சமபேின் ஆரை்ப கால 
இமறேிேலாளர்களின் யபாதமனேிலுை் பரிசுத்த ஆவிேின் 
பதே்வகீை் குறித்து யபாதிக்கப்பட்டது என்று நை்புவதற்கு 
நைக்கு நல்ல காரணை் இருக்கிறது என்று நீங்கள் கூறலாை். 

Dr. ஸ்டீவ் ப்ளாக்யைார் 

ஆரை்பத்தில் இருந்யத, அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்மகோனது 
பரிசுத்த ஆவிோனவர் பதே்வகீைானவர் என்பமத பவளிப்பமடோகக் 
கூறவில்மல என்பமத நாை் ஒப்புக் பகாள்ள யவண்டுை். ஆனால் அது 
குமறந்தபட்சை் இரண்டு வழிகளில் ஆவிேின் பதே்வகீத்தன்மைமே 
ைமறமுகைாக உறுதிப்படுத்துகிறது. முதலாவதாக, அதன் திரித்துவ அமைப்பு 
பரிசுத்த ஆவிோனவமர பிதாவுக்குை் குைாரனுக்குை் முக்கிேைான வழிகளில் 
சைப்படுத்துகிறது. இரண்டாவதாக, இயேசு கருவில் உருவானமதப் பற்றிே 
விசுவாச அறிக்மகேின் விளக்கை் பரிசுத்த ஆவிோனவர் பதே்வகீைானவர் 
என்பமதக் குறிக்கிறது. விசுவாச அறிக்மகேின் கட்டமைப்பிலிருந்து பதாடங்கி 
இந்த இரண்டு சிக்கலான காரிேங்கமளேுை் பார்ப்யபாை். 

கட்டகமப்பு 
முந்மதே பாடத்தில், யதவனின் யகாட்பாட்டினுமடே கண்யணாட்டத்தில் 

நாை் விசுவாச அறிக்மகமே அணுகிேயபாது, அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச 
அறிக்மகமே மூன்று முக்கிே பிரிவுகமளக் பகாண்டதாகக் கருதலாை் என்று 
குறிப்பிட்யடாை். அமவ ஒவ்பவான்றுை் “நான் விசுவாசிக்கியறன்” என்று 
முடிகின்றன. முதல் பகுதி பிதாவாகிே யதவமனக் குறித்த விசுவாசத்மதப் 
பற்றிப் யபசுகிறது. இரண்டாவது பகுதி, அவருமடே குைாரனுை், நை்முமடே 
கர்த்தருைான இயேசு கிறிஸ்துமவ குறித்த விசுவாசத்மதப் பற்றிேது. யைலுை் 
மூன்றாவது பகுதி, பரிசுத்த ஆவிோனவமரக் குறித்த விசுவாசத்மதச் 
சுருக்கைாகச் பசால்கிறது, ைற்றுை் அவர் பசே்த ஊழிேங்கமளேுை் 
பட்டிேலிடுகிறது. 

முந்மதே பாடத்தில் நாை் பார்த்தது யபால, அப்யபாஸ்தலர்களின் 
விசுவாச அறிக்மக காலப்யபாக்கில் யைை்பட்டது, அதன் ஆரை்ப பதிப்புகள் 
உள்ளூர் ஞானஸ்நான விசுவாச அறிக்மககளாக இருந்தன. இந்த ஆரை்பகால 
விசுவாச அறிக்மககளில் சில இயேசுமவப் பற்றிே கட்டுமரகளுக்கு முன் 
“நான் விசுவாசிக்கியறன்” என்ற பசாற்கமள உள்ளடக்கிேிருந்தன. ஆனால் 
ைற்றவர்கள் கி.பி. 700 இல், தரப்படுத்தப்பட்ட விசுவாச அறிக்மகேின் பதிப்மபப் 
யபால, "ைற்றுை்" என்ற வார்த்மதமேப் பேன்படுத்தினர். ஆனால் அவர்கள் 
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உபயோகித்த வார்த்மதகள் யவறுபட்டிருந்தாலுை், யதவனில் உள்ள மூன்று 
நபர்களின் படி விசுவாச அறிக்மக பிரிக்கப்பட்டது எை்ற கருத்து ஒை்று தோை். 
இந்த பிரிவு சமபோல் உலகளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திரித்துவ 
சூத்திரை் ஒயர யதவன் ைட்டுயை இருக்கிறார் என்ற நை்பிக்மகமே 
பவளிப்படுத்துகிறது, யைலுை் அவர் பிதா, குைாரன் ைற்றுை் பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் என்கிற மூன்று நபர்களாே் இருக்கிறார் என்பமதேுை் 
பவளிப்படுத்துகிறது. 

கி. பி.170 முதல் 236 வமர வாழ்ந்த ஆரை்பகால சமப பிதாவான 
ஹிப்யபாலிட்டஸ், தனது நாளில் பேன்பாட்டில் இருந்த ஞானஸ்நான விசுவாச 
அறிக்மக ோைது திரித்துவ கட்டமைப்மப ைிகவுை் பவளிப்பமடோக ஆக்கிேது 
என்று விளக்கினார். இந்த விசுவாச அறிக்மக அயநகைாக ஒரு உள்ளூர் 
விசுவாச அறிக்மகோகயவ பதாடங்கிேது, ஆனால் இது ைிகவுை் வளர்ந்து 
பரவலான பேன்பாட்டிற்கு வந்தது. அதன் பைாழிநமட நவனீ 
அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்மகேுடன் ைிகவுை் ஒத்திருக்கிறது, யைலுை் 
ஞானஸ்நான கூட்டங்களில் அது பேன்படுத்தப்பட்ட விதை் அதன் வலுவான 
திரித்துவ முக்கிேத்துவத்மத எடுத்துக்காட்டுகிறது. 

ஒரு நபமர மூன்று முமற நீரில் மூழ்க மவப்பதன் மூலை் ஞானஸ்நானை் 
பசே்ேப்பட்டது என்று ஹிப்யபாலிட்டஸ் விளக்கினார். ஒவ்பவாரு முமற நீரில் 
மூழ்குை்யபாதுை், ஞானஸ்நானை் பபறுகிற நபர், திரித்துவ நபர்களில் ஒருவர் 
பதாடர்பான ஞானஸ்நான விசுவாச அறிக்மகேின் பகுதிமே உறுதிப்படுத்த 
யவண்டுை். முதலில் அந்த நபர் பிதா பதாடர்பான விசுவாசக் கட்டுமரகளில் தன் 
விசுவாசத்மத அறிக்மகேிட்டார்; பின்னர் அந்த நபர் நீரில் மூழ்க 
மவக்கப்பட்டார். அதன் பிறகு குைாரமனப் பற்றிே விசுவாசக் கட்டுமரகளில் 
விசுவாசை் அறிக்மகேிடப்பட்டது, அமதத் பதாடர்ந்து இரண்டாவது மூழ்குதல் 
நிகழ்ந்தது. இறுதிோக, பரிசுத்த ஆவிோனவர் பதாடர்பான கட்டுமரகளில் 
விசுவாசை் அறிக்மகேிடப்பட்டது, அதன் பிறகு மூன்றாவது ைற்றுை் இறுதி 
மூழ்குதல் நிகழ்ந்தது. ஆரை்பகால சமபேில் இது ைற்றுை் இது யபான்ற 
நமடமுமறகள் மூலை், பரிசுத்த ஆவிோனவர் உட்பட திரித்துவத்தின் 
ஒவ்பவாரு நபரின் பதே்வகீத்தன்மைமேேுை் பணிமேேுை் 
முன்னிமலப்படுத்துை் யநாக்கில் விசுவாச அறிக்மகேின் கட்டமைப்பு 
யவண்டுபைன்யற வடிவமைக்கப்பட்டிருப்பமதக் காணலாை். 

இயேசு கருவில் உருவாகுதல் பற்றிே அதன் விளக்கை் 
அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்மக ோைது பரிசுத்த ஆவிேின் 
பதே்வகீத்தன்மைமே உறுதிப்படுத்துை் இரண்டாவது வழிோகுை். 

இபயசு கருவில் உருவோகுதல் 
யதவனுமடே குைாரனாகிே இயேசு கிறிஸ்து, 



அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்மக   பாடை் 4 : பரிசுத்த ஆவிோனவர் 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

பரிசுத்த ஆவிேினால் கருத்தரிக்கப்பட்டார் என்று 
அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்மக கூறுகிறது. 

இந்த அறிக்மக பரிசுத்த ஆவிோனவர் முழுமைோக பதே்வகீைானவர் 
என்று பவளிப்பமடோக அறிவிக்கவில்மல, ஆனால் அது இந்த நை்பிக்மகமே 
வலுவாக குறிக்கிறது. இயேசு கருவில் உருவானமதப் பற்றி யபசுை்யபாது, 
விசுவாச அறிக்மக லுூக்கா 1:35 மேக் குறிக்கிறது, அங்கு யதவதுூதன் இந்த 
வார்த்மதகமள ைரிோளிடை் யபசினான்: 

பரிசுத்த ஆவி உன்யைல் வருை்; உன்னதைானவருமடே பலை் 
உன்யைல் நிழலிடுை். ஆதலால் உன்னிடத்தில் பிறக்குை் 
பரிசுத்தமுள்ளது யதவனுமடே குைாரன் என்னப்படுை் 
(லுூக்கா 1:35). 

இந்த வசனத்தில், பரிசுத்த ஆவிோனவர் உன்னதைானவரின் 
வல்லமைேுடன் ஒப்பிடப்படுகிறார். யதவனால் ைட்டுயை உன்னதைானவரின் 
வல்லமைமே பபற முடிேுை் என்பமத இந்த பாடத்தில் நாை் பின்னர் 
பார்ப்யபாை். ஆமகோல் இந்த வசனை் பரிசுத்த ஆவிேினுமடே யவமலக்கு 
உதாரணைாக இருக்கிறது என்று குறிப்பிடுவதன் மூலை், அப்யபாஸ்தலர்களின் 
விசுவாச அறிக்மக ோைது ஆவிோனவரின் முழு பதே்வகீத்தன்மைமே 
உறுதிப்படுத்துகிறது. இந்த முடிமவ எபிபரேர் 10:5-7 உறுதிப்படுத்திேுள்ளது, இது 
இவ்வாறு கூறுகிறது: 

ஆமகோல் அவர் உலகத்தில் பிரயவசித்த யபாது, அவர் 
இவ்வாறு பசான்னார்: "பலிமேேுை் காணிக்மகமேேுை் நீர் 
விருை்பவில்மல, ஒரு சரரீத்மத எனக்கு 
ஆேத்தை்பண்ணினர்ீ; சர்வாங்க தகனபலிகளுை், 
பாவநிவாரணபலிகளுை் உைக்குப் பிரிேைானதல்ல எை்றீர். 
அப்பபாழுது நான்: 'யதவயன — உை்முமடே சித்தத்தின்படி 
பசே்ே, இயதா, வருகியறன் — புஸ்தகச்சுருளில் 
என்மனக்குறித்து எழுதிேிருக்கிறது"' எை்று வசோை்யைை் 
எை்றோர் (எபிபரேர் 10:5-7). 

இங்யக, இயேசுவின் ைனித சரரீத்மத உருவாக்குவது குறிப்பாக 
யதவனின் யவமல என்பதாக நைக்குக் கூறப்படுகிறது. இது யபான்ற 
வசனங்களின் பவளிச்சத்தில், அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்மக, 
இயேசு கருவில் உருவானது பரிசுத்த ஆவிோனவரின் மூலை் தான் என்று 
கூறுை்யபாது, ஆவிேின் பதே்வகீத்தன்மைமே உறுதிப்படுத்துவயத அதன் 
யநாக்கை் என்று நாை் நிச்சேைாக பசால்லலாை். 

அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்மக பரிசுத்த ஆவிேின் 
பதே்வகீத்தன்மைமே எவ்வாறு பவளிப்படுத்துகிறது என்பமத இப்யபாது 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

பார்த்யதாை், அது பசால்வமத அறிந்து பகாள்ள யவதாகை ஆதாரத்மதப் 
பார்ப்யபாை். 

பவதோகம ஆதோரம் 
இன்று நாை் உறுதிப்படுத்துை் நை்பிக்மக பல நூற்றாண்டுகளாக 

பதாடர்ந்து உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது என்பமத அங்கீகரிப்பதில் பபருை் ைதிப்பு 
இருக்கிறது. பரிசுத்த ஆவிேின் பதே்வகீத்தன்மைமேப் பற்றி 
அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்மக என்ன யபாதிக்கிறது என்பமதப் 
புரிந்துபகாள்ள ைிகவுை் உதவிோக இருப்பதற்கு இது ஒரு காரணை் ஆகுை். 
அப்படிேிருந்துை், நை்முமடே ைிகப் பபரிே நை்பிக்மக யவதத்திலிருந்யத 
வருகிறது. நாை் விசுவாச அறிக்மகமே யவதத்தின் சுருக்கைாக கருதுகியறாை், 
யவதத்திற்கு ைாற்றாக அமத கருதுவதில்மல. இந்த காரணத்திற்காக, விசுவாச 
அறிக்மக பசால்வது யவத ஆதோரைானது என்பமத உறுதிப்படுத்துவது நைக்கு 
எப்யபாதுை் முக்கிேைாகுை். 

பரிசுத்த ஆவிேின் பதே்வகீத்மத உறுதிப்படுத்த யவதை் 
சுட்டிக்காட்டுை் குமறந்தது நான்கு புலன்கமளோவது நாை் 
பார்க்கியறாை் என்று நிமனக்கியறன். முதலாவதாக, பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் சில யவத பகுதிகளில் யதவனுக்கு பதிலாக 
பேன்படுத்தப்படுகிறார் என்கிற உண்மைோகுை். பரிசுத்த 
ஆவிேின் பதே்வத்துவத்திற்கான இரண்டாவது ஆதாரை் 
என்னபவன்றால், யதவனிடை் ைட்டுயை இருக்குை் சில 
குணாதிசேங்கள் ஆவிக்குை் இருப்பதாக 
பசால்லப்பட்டுள்ளது. மூன்றாவதாக, யதவனால் ைட்டுயை 
பசே்ேக்கூடிே பசேல்கமளேுை் பரிசுத்த ஆவிோனவர் 
பசே்கிறார். இறுதிோக, பரிசுத்த ஆவிோனவர் — ைத்யதேு 28 
இல் — கிறிஸ்தவர்கள் ஞானஸ்நானை் பபறுவதில் பரிசுத்த 
ஆவி ோைவரிை் நோமமும் ஒை்றோக குறிப்பிடப்படுவமத நாை் 
கவனிக்கியறாை். 

Dr. பகே்த் ஜான்சன் 

பரிசுத்த ஆவிேின் பதே்வகீத்தன்மைமே விசுவாசிப்பதற்கான யவதாகை 
ஆதாரத்மத பல வழிகளில் நிரூபிக்க முடிேுை். ஆனால் நை் யநாக்கங்களுக்காக, 
அவர் அமழக்கப்படுை் பபேர்கள், அவரில் இருக்குை் குணாதிசேங்கள், அவர் 
பசே்ேுை் பணி ைற்றுை் அவமரக் குறிக்குை் திரித்துவ சூத்திரங்கள் 
ஆகிேவற்றில் கவனை் பசலுத்துயவாை். யவதாகைத்தில் பரிசுத்த 
ஆவிோனவமரக் குறிக்கிற பவவ்யவறு பபேர்களுடன் ஆரை்பிக்கலாை். 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

தபயர்கள் 
பரிசுத்த ஆவிோனவர் யவதாகைத்தில் பல பபேர்களால் 

அமழக்கப்படுகிறார். இந்த பபேர்களில் சில அவரது பதே்வகீத்தன்மைமே 
ைமறமுகைாகக் குறிக்கின்றன. ைற்றமவகள் அவமர பதே்வகீைானவர் என்று 
அமழப்பதில் ைிகவுை் பவளிப்பமடோக இருக்கின்றன. இன்னுை் சில இந்த 
இரண்டு உச்சநிமலகளுக்குை் இமடேிலான பதாடர்ச்சிோக இருக்கின்றன. 

அவருமடே பதே்வகீத்தன்மைமே ைிகவுை் ைமறமுகைாகக் குறிக்குை் 
பபேர் “பரிசுத்த ஆவிோனவர்” ஆகுை். "பரிசுத்த" என்ற வார்த்மத எந்த 
வமகேிலுை் பதே்வகீைாக இல்லாத சிருஷ்டிப்பின் அை்சங்கமளக் குறிக்க 
பேன்படுத்தப்பட முடிேுை். "பரிசுத்த" என்ற வார்த்மத பபாதுவாக அவற்றின் 
பபாதுவான சக வார்த்மதகள் குறிக்காத யவறுபட்ட விஷேங்கமளக் 
குறிக்கிறது, ஏபனன்றால் அமவ ஏயதாபவாரு விதத்தில் யதவனுக்கு 
வியசஷைாக இருக்கின்றன. ஆகயவ, "பரிசுத்த" என்ற வார்த்மத பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் பதே்வகீைானவர் என்பமதக் குறிக்கவில்மல. 

அப்படியே, பமழே ஏற்பாடு முழுவதுை், "பரிசுத்தர்" என்று ைீண்டுை் ைீண்டுை் 
குறிப்பிடப்படுவது யதவமனத் தான் என்பமத கவனத்தில் பகாள்ள யவண்டுை். 
2 இராஜா 19:22, ஏசாோ 30:11-15, ஓசிோ 11:9-12 யபான்ற எண்ணற்ற யவத 
பகுதிகளில் இமதக் காண்கியறாை். பரிசுத்த ஆவிோனவர் என்ற பபேரில் 
யதவமனக் குறிக்குை் ஏசாோ 63:10-11 யபான்ற ைற்ற யவத பகுதிகளுை் உள்ளன. 
ஞான புத்தகை், 9:17 யபான்ற பரிசுத்த ஆவிேின் அக்த்துூண்டுதலால் 
பகாடுக்கப்படாத பண்மடே யூத இலக்கிேங்களில் இந்த வமக 
பபேரிடுதமலேுை் நாை் காண்கியறாை். இந்த பமழே ஏற்பாட்டின் 
பின்னணிேில், "பரிசுத்த ஆவிோனவர்" என்ற பபேரில் பதே்வகீத்மதக் 
குறிக்கிற உட்பபாருமளக் காண்பது முமறோனதாகுை். 

இந்த ைமறமுகைான பபேர்கமள ைனதில் பகாண்டு, பரிசுத்த ஆவிேின் 
பதே்வகீத்தன்மைமேக் குறிக்குை் ைமறமுகைான பபேர்களுக்குை் 
பவளிப்பமடோன பபேர்களுக்குை் இமடப்பட்ட சில பபேர்கமளப் பார்ப்யபாை். 
இந்த பபேர்களில் "கர்த்தருமடே ஆவி", "யதவனின் ஆவி" ைற்றுை் "ஜவீனுள்ள 
யதவனுமடே ஆவி" ஆகிேமவ அடங்குை். யைலுை், “இயேசுவின் ஆவி,” 
“கிறிஸ்துவின் ஆவி,”ைற்றுை் “இயேசு கிறிஸ்துவின் ஆவி" ஆகிேன ஆகுை். 
யைலுை் “உங்கள் பிதாவின் ஆவி,” “அவருமடே குைாரனின் ஆவி”, “இயேசுமவ 
ைரித்யதாரிலிருந்து எழுப்பிேவரின் ஆவி” ஆகிேமவேுை் இதில் அடங்குை். 
இந்த பபேர்கள் அமனத்துை் பரிசுத்த ஆவிோனவர் பதே்வகீைானவர் 
என்பமதக் குறிப்பிடுவதன் மூலை் ஒரு ைனிதன் தனது பசாந்த ஆவிேுடன் 
ஐக்கிேப்பட்டிருக்கிறமதப் யபால, யதவன் பரிசுத்த ஆவிோனவருடன் 
ஐக்கிேப்பட்டிருப்பமதக் குறிக்கிறது. 1 பகாரிந்திேர் 2 : 11 இல் பவுல் இந்த 
பதாடர்மப பவளிப்பமடோக உருவாக்கினார், அங்கு அவர் இந்த 
வார்த்மதகமள எழுதினார்: 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

ைனுஷனிலுள்ள ஆவியேேன்றி ைனுஷரில் எவன் 
ைனுஷனுக்குரிேமவகமள அறிவான்? அப்படிப்யபால, 
யதவனுமடே ஆவியேேன்றி, ஒருவனுை் 
யதவனுக்குரிேமவகமள அறிேைாட்டான் (1 பகாரிந்திேர் 
2:11). 

நை்முமடே ஆவிகள் நை்மை ைனிதர்களாக இருக்க மவப்பதற்கான ஒரு 
பகுதிோகுை். அமவகளில் ைனிதனுக்கு பபாருந்தாதது எதுவுை் இல்மல. 
அமவகள் முழுக்க முழுக்க ைனிதத்தன்மைேுமடேமவகள் தான். அயதயபால், 
பரிசுத்த ஆவிோனவருை் முற்றிலுை் பதே்வகீைானவர் ஆவார். இதுதான் 
பிதாவின் ைனமத அறிே அவருக்கு உதவுகிறது. எனயவ, யதவனின் ைனமத 
கிறிஸ்தவர்களுக்கு பவளிப்படுத்துை் யவமலேின் மூலை், பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் தன்மன யதவன் என்று நிரூபிக்கிறார். 

இறுதிோக, பரிசுத்த ஆவிோனவமர “யதவன்” என்ற பபேரில் ைிகத் 
பதளிவாகக் குறிப்பிடுை் சில யவத பகுதிகளுை் உள்ளன. அப்யபாஸ்தலருமடே 
நடபடிகள் 5:3-4 இல் அனனிோவிடை் யபதுரு பசான்ன வார்த்மதகமளக் 
கவனிேுங்கள்: 

யபதுரு அவமன யநாக்கி: அனனிோயவ, நிலத்தின் 
கிரேத்தில் ஒரு பங்மக வஞ்சித்துமவத்து, 
பரிசுத்தஆவிேினிடத்தில் பபாே்பசால்லுை்படி, சாத்தான் உன் 
இருதேத்மத நிரப்பினபதன்ன? ... நீ ைனுஷரிடத்தில் அல்ல, 
யதவனிடத்தில் பபாே்பசான்னாே் (அப்யபாஸ்தலருமடே 
நடபடிகள் 5:3-4). 

இந்த யவத பகுதிேில், அனனிோ பரிசுத்த ஆவிோனவரிடை் பபாே் 
பசான்னான் என்று யபதுரு முதலில் கூறினார். அனனிோ யதவனிடை் பபாே் 
பசான்னதாகக் கூறி அவர் என்ன பசான்னார் என்பமத யபதுரு விளக்கினார். 
இங்யக அப்யபாஸ்தலனாகிே யபதுரு பரிசுத்த ஆவிோனவமர “யதவன்” என்று 
பதளிவாக அமழத்தார். 

ஆமகோல் பரிசுத்த ஆவிோனவர் யவதத்தில் அமழக்கப்படுை் 
பபேர்கமளக் கருத்தில் பகாள்ளுை்யபாது, அமவகளில் பல அவருமடே 
பதே்வகீத்தன்மைமே ைிகவுை் ைமறமுகைாகவுை் பவளிப்பமடோகவுை் 
குறிப்பமதக் காணலாை். 

பரிசுத்த ஆவிேின் பதே்வகீத்தன்மைமே யவதை் நிரூபிக்குை் 
இரண்டாவது வழி என்னபவன்றால், அவருமடே பதே்வகீ 
குணாதிசேங்கமள கூறுவதாகுை். 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

குணோதிசயங்கள் 
கிறிஸ்தவ இமறேிேலாளர்கள் பாரை்பரிேைாக யதவமனப் பற்றி 

பகிர்ந்து பகாள்ளக்கூடிே குணாதிசேங்கள் ைற்றுை் பகிர்ந்து பகாள்ள முடிோத 
குணாதிசேங்கள் என இரண்டு தனித்துவைான குணாதிசேங்கள் இருப்பதாக 
கூறுகின்றனர். ஒருபுறை், அவர் பகிர்ந்து பகாள்ளக்கூடிே குணாதிசேங்கமளக் 
பகாண்டுள்ளார், இது சிருஷ்டிகளுடன் ஒருவிதத்தில் “பகிர்ந்து பகாள்ளப்பட” 
முடிேுை். 

உதாரணைாக, யதவனிடை் பகுத்தறிேக்கூடிே குணாதிசேை் உள்ளது, 
அமத அவர் ைனிதர்களுடன் பகிர்ந்து பகாள்கிறார். எல்மலக்கு உட்பட்ட 
சிருஷ்டிகளாக, ைனிதர்கள் யதவனுமடே பகுத்தறிமவ முழுமைோக புரிந்து 
பகாள்வதில்மல. ஆனால் நிோேைான வழிகளில் சிந்திக்குை் திறன் நைக்கு 
இன்னுை் இருக்கிறது. நிச்சேைாக நாை் பதே்வத்தன்மை உமடேவர்கள் என்று 
இதற்கு அர்த்தைல்ல. ஒரு பகுத்தறிவுள்ள யதவனால் நாை் சிருஷ்டிக்கப்பட்யடாை் 
என்பமத இது நிரூபிக்கிறது, அவர் தனது பகுத்தறிேுை் குணாதிசேத்தின் ஒரு 
அளமவ நை்ைிடை் பகிர்ந்தார். நை்முமடே பகுத்தறிவு அவரிடைிருந்து 
வந்ததாகுை்; நாை் அவருமடே சிருஷ்டிகள் என்பதால் அவருமடே 
பகுத்தறிவின் குணாதிசேங்கமள பிரதிபலிக்கியறாை். 

யதவனுக்கு இருக்கக்கூடிே ைற்பறாரு குணாதிசேை் அவருமடே 
அன்பாகுை். ைற்றவர்களிடமுை் யதவனிடமுை் நாை் பசலுத்துை் அன்பு 
யதவனுமடே குணாதிசேைான அன்பிலிருந்து யநரடிோக உருவானது என்று 
யவதத்தில் பல இடங்கள் யபாதிக்கின்றன. கலாத்திேர் 5:22, எயபசிேர் 5:1, 2 
தீயைாத்யதேு 1:7, ைற்றுை் 1 யோவான் 4:7-21 யபான்ற இடங்களில் இமதக் 
காண்கியறாை். 

ஆனால் யதவன் பகிர்ந்து பகாள்ள முடிோத குணாதிசேங்கமளேுை் 
பகாண்டிருக்கிறார் — அவற்றின் இேல்பின் காரணைாக  அயவ அவருமடே 
சிருஷ்டிகளுடன் பகிர்ந்து பகாள்ள முடிோத குணாதிசேங்கள் ஆகுை். 
பின்வருபமவ யதவனுமடே ைிகவுை் பநருங்கிே குணாதிசேங்கள் ஆகுை். 
முதலில் அவருமடே சர்வ ஞானை் ஆகுை், இது அவருமடே வமரேமறேற்ற 
புத்திசாலித்தனத்மதேுை், அறிமவேுை், ஞானத்மதேுை் குறிக்கிறது; பிறகு 
அவருமடே சர்வ வல்லமை ஆகுை். இது அவருமடே எல்மலேற்ற 
வல்லமைமேக் குறிக்கிறது; பிறகு அவர் சர்வ இடங்களிலுை் 
விோபித்திருக்குை் தன்மைோகுை், இது அவர் எல்லா இடங்களிலுை் ஒயர 
யநரத்தில் இருக்குை் தன்மைமேக் குறிக்கிறது; பிறகு அவரது நித்திேை் ஆகுை், 
இது அவரது நித்திே ைற்றுை் உமடக்க முடிோத சுே-இருப்மபக் குறிக்கிறது. 
யதவனின் பகிர்ந்து பகாள்ள முடிோத குணாதிசேங்கள் அவருக்கு ைட்டுயை 
பசாந்தைானமவ என்பதால், இந்த குணாதிசேங்களில் ஒன்று அல்லது அதற்கு 
யைற்பட்டமவ அவரிடை் இருப்பமதக் காண்பிப்பதன் மூலை் பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் யதவன் என்பமத நாை் நிரூபிக்க முடிேுை். நாை் யவதத்மத ஆே்வு 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

பசே்ேுை்யபாது, உண்மைேில், இந்த எல்லா குணாதிசேங்களுை் அவரிடை் 
இருக்கின்றன. முதலில் பரிசுத்த ஆவிேின் சர்வ ஞானத்மதப் பற்றி 
கவனிேுங்கள். 

ஆவிோனவர் யதவனுமடே ைனமத நன்கு அறிவார் என்று யவதை் 
கூறுகிறது. இந்த கருத்மத எயபசிேர் 1:17 ைற்றுை் 1 பகாரிந்திேர் 2:10-11 
ஆகிேவற்றில் காண்கியறாை். நிச்சேைாக, யதவனுமடே ைனை் எல்மலேற்றது, 
அமதச் சரிோக அறிே அதற்குச் சைைான எல்மலேற்ற ைனை் 
யதமவப்படுகிறது. யதவனுமடே சர்வஞானமுள்ள ைனமதப் புரிந்துபகாள்ள 
பரிசுத்த ஆவிக்கு இருக்கிற வல்லமைோல், பரிசுத்த ஆவிோனவர் எல்லாை் 
அறிந்தவர் என்பது நிரூபிக்கப்படுகிறது. அவர் எல்லாை் அறிந்தவர் என்பதால், 
அவருை் யதவனாக இருக்க யவண்டுை். 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் அவருமடே சர்வ வல்லமைேினால் யதவன் 
என்று நிரூபிக்கப்படுகிறார். அவருமடே வல்லமை யதவனுமடே வரை்பற்ற 
வல்லமைோகுை். 1 சாமுயவல் 10:6, யராைர் 15:19, 1 பகாரிந்திேர் 12:11, 1 
பதசயலானிக்யகேர் 1:5 யபான்ற யவதத்தில் உள்ள பல பகுதிகள் பரிசுத்த 
ஆவிேின் வல்லமைமேப் பற்றி யபசுகின்றன. ஆதிோகைை் 1:1-3 இல் 
யதவனுமடே வல்லமைேுடன் பரிசுத்த ஆவிேின் பதாடர்மப கவனிேுங்கள்: 

ஆதிேியல யதவன் வானத்மதேுை் பூைிமேேுை் சிருஷ்டித்தார். 
பூைிோனது ஒழுங்கின்மைேுை் பவறுமைேுைாே் இருந்தது; 
ஆழத்தின்யைல் இருள் இருந்தது; யதவ ஆவிோனவர் 
ஜலத்தின்யைல் அமசவாடிக்பகாண்டிருந்தார். யதவன் 
"பவளிச்சை் உண்டாகக்கடவது" என்றார், பவளிச்சை் 
உண்டாேிற்று (ஆதிோகைை் 1:1-3). 

நாை் முன்யப குறிப்பிட்டபடி, யதவமனப் பற்றிே பமழே ஏற்பாட்டு 
குறிப்புகள் பபாதுவாக முழு திரித்துவத்மதேுை் குறிக்கின்றன. ஆனால் பைாழி 
ைற்றுை் சூழலுக்கு ஏற்ப ஒரு நபர் அல்லது இன்பனாரு நபருக்கு முக்கிேத்துவை் 
பகாடுப்பதுை் முமறோனதாகுை். இந்த விஷேத்தில், பரிசுத்த ஆவிோனவர் 
யதவனுமடே ஆவிோனவராக வலிேுறுத்தப்படுகிறார். ஆகயவ, வவளிச்சத்யத 
உண்டோக்கும் பணி பரிசுத்த ஆவிேினால் பசே்ேப்பட்டது. இந்த அதிகாரத்தில் 
யதவன் சிருஷ்டித்த எல்லாவற்றிலுை் இது தான் நடந்தது. ஆனால் பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் அத்தமகே சர்வ வல்லமைமேப் பபற்றிருக்கவுை் அவர் 
ஒன்றுைில்லாமைேிலிருந்து ஒன்மற சிருஷ்டிக்கவுை் அவர் முழுமைோக 
பதே்வகீைாக இருந்திருக்க யவண்டுை். 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் பகாண்டிருக்குை் ைற்பறாரு பகிர்ந்து பகாள்ள 
முடிோத குணாதிசேை் எங்குை் நிமறந்திருக்கும் தன்மைோகுை். சங்கீதை் 139:7-
10 யபான்ற பகுதிகள், வானத்தின் உேரத்திலிருந்து, கடலின் ஆழை் வமர 
சிருஷ்டிப்பின் ஒவ்பவாரு பகுதிேிலுை் ஆவிோனவர் இருப்பமத நைக்குக் 
யபாதிக்கின்றன. 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

பரிசுத்த ஆவிோனவருக்கு நித்திே குணாதிசேமுை் உண்டு. எபிபரேர் 9:14 
பரிசுத்த ஆவிோனவமர “நித்திே ஆவி” என்று குறிப்பிடுகிறது, அதாவது அவர் 
எப்யபாதுை் இருந்திருக்கிறார், என்பறன்றுை் நிமலத்திருப்பார் என்பயத இதன் 
அர்த்தைாகுை். 

இந்த பகிர்ந்து பகாள்ள முடிோத குணாதிசேங்களின் மூலைாகவுை், 
அமவகமளப் யபான்ற ைற்ற குணாதிசேங்களிலிருந்துை், பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் யதவன் என்பமத யவதை் பதளிவாகக் கூறுகிறது. 

பவகல 
பரிசுத்த ஆவிேின் பதே்வகீத்திற்கான யவதத்தில் காணப்படக்கூடிே 

மூன்றாவது ஆதோரம் அவர் பசே்ேுை் யவமல வயகோகுை். பிறகு இந்த 
பாடத்தில் பரிசுத்த ஆவிேின் யவமலமே ைிக ஆழைாக ஆராே்யவாை். இந்த 
கட்டத்தில், அவருமடே பதே்வகீத்தன்மைமே அவரது சில யவமலகள் 
எவ்வாறு நிரூபிக்கின்றன என்பமதக் காண அமவகமள விமரவாகப் பார்க்க 
விருை்புகியறாை். 

யவதத்தில் இருக்குை் சான்றுகளின் ஒரு பகுதி அவருமடே 
யவமலகமள ஆராே்வதாகுை். கிறிஸ்துமவக் குறித்து 
சாட்சிேை் அளிப்பவருை், கிறிஸ்துவிடை் நை்மைச் 
யசர்ப்பவருை், புதிே ஜவீமன பகாண்டுவருபவருை், 
உேிர்த்பதழுதமல நிகழ்த்துபவருை் ைற்றுை் சிருஷ்டிப்பில் 
ஈடுபடுபவருை் யதவனுமடே ஆவிோனவயர. இந்த 
யவமலகள் அமனத்துை் யதவனுமடே யவமலகமள விட 
குமறவானமவ அல்ல. அமவ ைனிதர்களுக்குப் 
பபாருந்தாது; அமவ யதவதுூதர்களுக்யகா அல்லது யவறு 
எந்த சிருஷ்டிக்கப்பட்டவற்றுக்யகா பபாருந்தாது. யதவனால் 
ைட்டுயை பசே்ே முடிந்த காரிேங்கள் அமவ. அந்த 
அடிப்பமடேில், பரிசுத்த ஆவிோனவர் யதவனின் 
கிரிமேகமளச் பசே்கிறார் என்பமதக் காண்கியறாை், 
ஆகயவ அவர் ஒரு தனிப்பட்ட நபர் ைட்டுைல்ல, 
பதே்வகீைானவருை் கூட. 

Dr. ஸ்டீபன் யஜ. பவல்லை் 

யதவன் ைட்டுயை பசே்ேப் பபாருத்தைான யவதை் குறிப்பிடுை் 
பசேல்கமளேுை் பதே்வகீ வல்லமை ைற்றுை் குணாதிசேங்கமள 
பவளிப்படுத்துகிற காரிேங்கமளேுை் பரிசுத்த ஆவிோனவர் பசே்கிறார். 
உதாரணைாக, யராைர் 8:11 இல் நாை் வாசிப்பது யபால, அவர் நை்முமடே 
ஆவிகமள ைறுபிறப்பு அமடேச் பசே்து புதிே ஜவீமன உருவாக்குகிறார். 
எயபசிேர் 2:18 இல் நாை் யபாதிக்கப்படுவது யபால, நாை் பிதாவிடை் யபாவதற்கான 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

சிலாக்கிேமுை் அவர் தான். யராைர் 5 - 8 இல் நாை் கற்றுக்பகாள்வமதப் யபால 
அவர் நை்ைதீு இரட்சிப்மப நமடமுமறப்படுத்துகிறார். யராைர் 15:4,19 யபான்ற 
பகுதிகளில் நாை் காண்கிறபடி, தீர்க்கதரிசிகளின் அற்புதங்களுக்குை், 
நை்முமடே கர்த்தராகிே இயேசுவின் அற்புதங்களுக்குை் பின்னால் உள்ள 
வல்லமை அவருமடேதாகுை். பரிசுத்த ஆவிேின் பதே்வகீ பசேல்களின் 
பட்டிேல் கிட்டத்தட்ட முடிவில்லாதது என்றாலுை், உதாரணத்துக்காக ஒரு சில 
முக்கிே எடுத்துக்காட்டுகளில் நை் கவனத்மத பசலுத்துயவாை். 

முதன்முதலில், பரிசுத்த ஆவிோனவர் யவதை் எழுதப்படுவதற்கு 
அகத்துூண்டினார், இது யதவனுமடே வார்த்மதோகுை். பரிசுத்த ஆவிேின் 
வார்த்மத யதவனுமடே வார்த்மத என்பமத அங்கீகரிப்பதில், பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் யதவன் தான் என்பமத ஒப்புக்பகாள்கியறாை். இந்த கருத்மத 
ைத்யதேு 10:20, யோவான் 3:34, அப்யபாஸ்தலர் 1 : 16 ைற்றுை் 4:31, எயபசிேர் 6:17 
ஆகிேவற்றில் காண்கியறாை். ஒரு உதாரணத்திற்கு, 2 யபதுரு 1:20-21 இல் உள்ள 
யபதுருவின் வார்த்மதகமளக் கவனிேுங்கள்: 

யவதத்திலுள்ள எந்தத் தீர்க்கதரிசனமுை் சுேயதாற்றைான 
பபாருமளேுமடேதாேிராது. தீர்க்கதரிசனைானது 
ஒருகாலத்திலுை் ைனுஷருமடே சித்தத்தினாயல 
உண்டாகவில்மல; யதவனுமடே பரிசுத்த ைனுஷர்கள் 
பரிசுத்த ஆவிேினாயல ஏவப்பட்டுப் யபசினார்கள் (2 யபதுரு 
1:20-21). 

இந்த யவத பகுதிேில், பரிசுத்த ஆவிேினால் ஏவப்படுவது என்பது 
யதவனிடைிருந்து யபசுவதாக அர்த்தை் என்று யபதுரு கற்பித்தார். யவதை் என்பது 
யதவனுமடே வார்த்மதோகுை், ஏபனனில் இது யதவனால் குறிப்பாக, 
யதவனின் மூன்றாவது நபராக இருக்கிற பரிசுத்த ஆவிோனாரால் 
அகத்துூண்டப்பட்டு யபசப்படுகிறது. 

ைற்பறாரு உதாரணைாக, பரிசுத்த ஆவிோனவர் யதற்றரவாளனாக 
பசேல்படுவது அவர் பதே்வகீைானவர் என்பமதக் காட்டுகிறது. யோவான் 14–16 
இல், சத்திேத்மத பவளிப்படுத்துதல், பாவத்மதக் குறித்து உலமக கண்டித்து 
உணர்த்துதல், இயேசுமவக் குறித்து சாட்சிேை் அளித்தல் யபான்ற 
பசேல்கமளச் பசே்ேுை் யதற்றரவாளன் என்று பரிசுத்த ஆவிோனவமர இயேசு 
குறிப்பிட்டார். முதலில் இது யதான்றுவது யபால இல்லாைல், இந்த ஊழிேை் 
பரிசுத்த ஆவிோனவமர இயேசுவின் பூைிக்குரிே பிரசன்னத்மதக் காட்டிலுை் 
ைிகவுை் ைதிப்புைிக்கதாக ஆக்குகிறது. யோவான் 16:7 இல் இயேசு பசான்னது 
யபால: 

நான் உங்களுக்கு உண்மைமேச் பசால்லுகியறன்: நான் 
யபாகிறது உங்களுக்குப் பிரயோஜனைாேிருக்குை். நான் 
யபாகாதிருந்தால், யதற்றரவாளன் உங்களிடத்தில் வரார்; 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

நான் யபாயவயனோகில் அவமர உங்களிடத்திற்கு 
அனுப்புயவன் (யோவான் 16:7) . 

இமதப் பற்றி ஒரு கணை் சிந்திேுங்கள். இயேசு கூறிேதன் படி, 
இயேசுவின் சரரீ பிரசன்னை் நை்முடன் இருப்பமத விட பரிசுத்த ஆவி 
சமபேுடன் இருப்பது சிறந்தது. ஆனால் ஒரு சிருஷ்டிக்கப்பட்ட, 
எல்மலக்குட்பட்ட ஒருவர் ஒருயபாதுை் கிறிஸ்துவின் பூைிக்குரிே 
பிரசன்னத்தின் ஆசீர்வாதத்மத விட அதிகைான ஆசீர்வாதைாக இருக்க 
முடிோது. இல்மல, குைாரனாகிே யதவமன விட பரிசுத்த ஆவிோனவர் நைக்கு 
அதிக பிரயோஜனை் உமடேவராக இருகயவண்டுபைன்றால், ஆவிோனவர் 
தாயை யதவனாக இருக்க யவண்டுை். 

சூத்திரங்கள் 
பரிசுத்த ஆவிேின் பதே்வகீத்தன்மைமே யவதை் உறுதிப்படுத்துை் 

நான்காவது வழி, திரித்துவ சூத்திரங்கள் மூலை், அவருமடே நாைத்மத பிதா 
ைற்றுை் குைாரனுடன் யசர்த்துக் பகாள்ளுவதாகுை். 

ஒரு திரித்துவ சூத்திரை் என்பது யவதத்தில் உள்ள ஒரு யவத பகுதிோகுை், 
இது திரித்துவத்தின் மூன்று நபர்கமளேுை் பபாதுவாக அவர்கள் 
ஒருவருக்பகாருவர் ஒத்துமழத்து பசேல்படுவமத காட்டுவதன் மூலை் 
ஒப்பட்ீடளவில் அவர்கள் சைை் என்கிறமத பவளிப்பமடோகக் குறிப்பிடுகிறது. 
பிதா, குைாரன் ைற்றுை் பரிசுத்த ஆவிோனவமர சைைானவர்கள் என்று 
குறிப்பிடுவதன் மூலை், பரிசுத்த ஆவிோனவர் பிதா ைற்றுை் குைாரமனப் 
யபாலயவ பதே்வகீைானவர் என்பமத யவதை் குறிக்கிறது. இந்த சூத்திரங்கமள 
யராைர் 15:30, 1 பகாரிந்திேர் 12:4-6, 2 பதசயலானிக்யகேர் 2:13-14 ைற்றுை் பல 
இடங்களில் காண்கியறாை். இந்த சூத்திரங்கமளக் குறித்து இரண்டு 
எடுத்துக்காட்டுகமளப் பார்ப்யபாை். 

இதில் முதலாவமத ைத்யதேு 28:19 இல் காணலாை், அங்கு இயேசு இந்த 
கட்டமளமே வழங்கினார்: 

ஆமகோல், நீங்கள் புறப்பட்டுப்யபாே், சகல ஜாதிகமளேுை் 
சீஷராக்கி, பிதா குைாரன் பரிசுத்த ஆவிேின் நாைத்தியல 
அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானங்பகாடுங்கள் (ைத்யதேு 28:19). 

இந்த சூத்திரத்தில், திரித்துவத்தின் மூன்று நபர்களின் நாைத்தியலா 
அல்லது அதிகாரத்தியலா ஞானஸ்நானை் பசே்ேப்பட யவண்டுை் என்று இயேசு 
சுட்டிக்காட்டினார். இந்த கட்டமள யதவத்துவத்தில் இருக்கிற நபர்களுமடே 
கனத்திற்கு இமடேில் ஒப்பட்ீடளவில் யவறுபாட்மடக் காட்டவில்மல. ைாறாக, 
இது மூவமரேுை் சைைாக காட்டுகிறது. 

இரண்டாவது பதளிவான உதாரணை் 2 பகாரிந்திேர் 13:14 இல் 
காணப்படுகிறது, அங்கு பவுல் இந்த வார்த்மதகமள எழுதினார்: 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

கர்த்தராகிே இயேசுகிறிஸ்துவினுமடே கிருமபேுை், 
யதவனுமடே அன்புை், பரிசுத்த ஆவிேினுமடே ஐக்கிேமுை், 
உங்கள் அமனவயராடுங்கூட இருப்பதாக (2 பகாரிந்திேர் 13:14). 

பவுல் தனது கடிதத்தின் இறுதி வாழ்த்துதலில், குைாரமன கர்த்தராகிே 
இயேசு கிறிஸ்து என்றுை் பிதாமவ யதவன் என்றுை் பவறுையன குறிப்பிட்டு; 
பரிசுத்த ஆவிோனவமரேுை் குறிப்பிடுகிறார். அவ்வாறு, அவர் இரட்சிப்பின் 
ஆசீர்வாதங்கமள வழங்குவதில் மூன்று நபர்கமளேுை் சை 
பங்காற்றுகிறவர்களாக முன்மவத்தார். 

இது யபான்ற சூத்திரங்கள் பரிசுத்த ஆவிோனவர் யதவத்துவத்தில் 
உள்ள ைற்ற நபர்களுடன் சைைாக இருக்கிறார் என்பமதக் குறிக்கின்றன. 
பதே்வகீ குணாதிசேங்கமள உள்ளடக்கிே காரிேங்களிலுை் பாவிகளுக்கு 
கிருமப ைற்றுை் இரட்சிப்மப வழங்குதல் ைற்றுை் யதவனாக கனை் ைற்றுை் 
ஆராதமனமே ஏற்றுக்பகாள்ளுதல் யபான்ற பசேல்பாடுகளிலுை் பிதா, 
குைாரன் ைற்றுை் பரிசுத்த ஆவி ஆகிே மூன்று நபர்களுை் ஒருவருக்பகாருவர் 
சைைானவர்கள் என்பமத பவளிப்படுத்துகின்றனர். 

திரித்துவத்தின் கிறிஸ்தவ யகாட்பாடு, ஒரு யதவன் 
நித்திேைாக மூன்று நபர்களாக ஒன்றாக இருப்பமதக் 
யபாதிக்கிறது. பரிசுத்த ஆவிோனவர் யதவன் என்பதால், நாை் 
அவரிடை் பஜபிப்பது ைட்டுைல்லாைல், அவமர யதவனாக 
கனை் பண்ணுவதுை் சரிோனதாகவுை் பபாருத்தைானதாகவுை் 
இருக்குை். 

Dr. பகே்த் ஜான்சன் 

இப்யபாது நாை் பரிசுத்த ஆவிேின் பதே்வகீத்தன்மைமேக் கருத்தில் 
பகாண்டுள்ளதால், நை்முமடே இரண்டாவது தமலப்போை அவருமடே 
ஆள்த்துவத்திற்கு திருை்பத் தோராக இருக்கியறாை். இந்தப் பிரிவில், பரிசுத்த 
ஆவிோனவமர நாை் ஒரு உண்மைோன நபராக நிமனக்க யவண்டுை், 
பவறுையன ஒரு பதே்வகீ சக்திோகயவா அல்லது வல்லமைோகயவா கருதக் 
கூடாது. 

ஆள்த்துவம் 
சமப வரலாறு முழுவதுை், பல பிரிவினர் பரிசுத்த ஆவிோனவர் ஒரு 

தனித்துவைான சுே விழிப்புணர்வுை் பதே்வகீ குணாதிசேங்கமளேுை் பகாண்ட 
ஒரு நபர் என்பமத ைறுத்துள்ளனர். அவர் பவறுையன யவபறாரு ரூபத்தில் 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

உள்ள பிதா என்று சிலர் நை்புகிறார்கள். "பரிசுத்த ஆவிோனவர்" என்பது 
யதவனின் வல்லமைமே விவரிக்க பண்மடே எழுத்தாளர்கள் பேன்படுத்திே 
ஒரு பபேர் என்று ைற்றவர்கள் வாதிட்டனர். ஆனால் அப்யபாஸ்தலர்களின் 
விசுவாச அறிக்மகேின் கட்டமைப்பிலிருந்து, பரிசுத்த ஆவிோனவர் 
யதவத்துவத்தில் உள்ள உண்மைோன ைற்றுை் தனித்துவைான நபர் என்ற 
யவதாகை நிமலப்பாட்மட இது உறுதிப்படுத்துகிறது என்பமதக் காணலாை். இது 
யவதத்தின் பதளிவான யபாதமனோகுை், யைலுை் இது கிறிஸ்தவ சமபேின் 
ஒவ்பவாரு கிமளேிலுை் பல ேுகங்களாக நியலப்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் புதிே ஏற்பாட்டில் தனி நபராக 
விவரிக்கப்படுகிறார், அவர் ஆள்த்துவைில்லாத சக்தி 
இல்மல. சமபேிலுள்ள ைற்றவர்கள் அந்த சாட்சிமேச் சுற்றி 
கூடி, நாங்கள் நை்புவதுை் இதுதான் என்று கூறினார்கள். 
பிற்கால விசுவாச அறிக்மகேில் இமத பவளிப்படுத்துை் 
வமகேில், இது பற்றி ஒரு உண்மைோன விவாதை் 
நமடபபறுவதற்கு முந்நூறு அல்லது நானுூறு ஆண்டுகள் 
ஆனது என்பது உண்மைதான். ஆனால் நான்காை் 
நூற்றாண்டில் பசசரிோவின் யபசில் அமதப் பற்றி 
விவாதிக்குை்யபாது, அவர் ஒரு புதிே யகாட்பாட்மட 
பவளிப்படுத்தவில்மல, முந்நூறு ஆண்டுகளாக ைக்கள் 
ஏற்கனயவ நை்பிேிருந்தமத அவர் அட்டவமணேில் 
பகாண்டு வருகிறார். 

Dr. பட்ீடர் வாக்கர் 

அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்மக இந்த விஷேங்கமள 
பவளிப்பமடோக யபசவில்மல என்பமத பதாடக்கத்திலிருந்யத நாை் ஒப்புக் 
பகாள்ள யவண்டுை். கிறிஸ்தவத்தின் முதல் சில நூற்றாண்டுகளில் பரிசுத்த 
ஆவிோனவமரப் பற்றிே முக்கிேைான இமறேிேல் விவாதங்கமள நாை் 
கருத்தில் பகாள்ளுை்யபாது, திரித்துவத்தின் ஒரு உறுப்பினராக பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் இருக்கிறார் என்கிற விசுவாச அறிக்மகேின் உறுதிப்பாடு 
அவருமடே ஆள்த்துவத்தின் உறுதிப்பாடு என்பமத நாை் காணலாை். 
ைீதமுள்ள யவதாகை கிறிஸ்தவத்துடன், அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச 
அறிக்மக யதவனுமடே ஆவிோனவமர பவறுை் சக்திோகயவா அல்லது 
பதே்வகீ வல்லமைோகயவா ைாற்றுவமத நிராகரிக்கிறது. 

பரிசுத்த ஆவிேின் ஆள்த்துவத்மதக் குறித்த விசுவாச அறிக்மகேின் 
உறுதிப்பாட்மட யவதத்தின் அடிப்பமடேில் நாை் கருத்தில் பகாள்ளுை்யபாது, 
நை் விவாதை் மூன்று பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்படுை். முதலில், பரிசுத்த 
ஆவிோனவரிடை் இருக்குை் தனிப்பட்ட குணாதிசேங்கமளப் பார்ப்யபாை். 
இரண்டாவதாக, பிதாவிடைிருந்துை் குைாரனிடைிருந்துை் அவர் தனிப்பட்ட 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

விதத்தில் யவறுபட்டிருப்பமத கருத்தில் பகாள்யவாை். மூன்றாவதாக, 
திரித்துவத்தின் ைற்ற உறுப்பினர்களுடனான அவரது தனிப்பட்ட உறமவ 
விவரிப்யபாை். பரிசுத்த ஆவிோனவர் ஒரு முழு நபர் என்பமத நிரூபிக்குை் 
குணாதிசேங்களுடன் பதாடங்குயவாை். 

குணோதிசயங்கள் 
பரிசுத்த ஆவிேின் தனிப்பட்ட குணாதிசேங்கமளப் பற்றி நாை் 

யபசுை்யபாது, நபர்களுக்கு ைட்டுயை இருக்குை் தனித்துவைான அந்த 
குணங்கமள நாை் நிமனக்கியறாை் — அவர் பவறுையன ஒரு சக்திோக 
இல்லாைல் ஒரு உண்மைோன ைனிதராக இருப்பதால் இது அவருக்கு ைட்டுயை 
பபாருந்துை். 

புதிே ஏற்பாடு பிதாவாகிே யதவனின் பபேர்கமளேுை், 
பட்டங்கமளேுை், அவருமடே கிரிமேகமளேுை், அவருமடே 
குணாதிசேங்கமளேுை், அவருமடே பசேல்கமளேுை் பற்றி 
ைட்டுை் யபசாைல் அது குைாரமனேுை் பரிசுத்த ஆவிமேேுை் 
பற்றி அயத காரிேங்கமள யபசுகிறது என்பது நாை் புதிே 
ஏற்பாட்டில் கற்றுக்பகாள்ள யவண்டிே ஒரு காரிேைாக 
இருக்கிறது. யவறு வார்த்மதகளில் கூறுவதானால், 
யவதத்தில் பிதாவாகிே யதவனுக்கு உள்ளதாக கூறப்படுை் 
அமனத்து தனிப்பட்ட பண்புகளுை் புதிே ஏற்பாட்டில் பரிசுத்த 
ஆவிோனவராகிே யதவனுக்குை் இருப்பதாக 
கூறப்படுகின்றன. பரிசுத்த ஆவிோனவர் ஒரு நபர் ஆவார், 
ஒரு சக்தியோ அல்லது வல்லமையோ அல்ல என்பமத இது 
ைீண்டுை் நைக்கு வலிேுறுத்துகிறது. 

Dr. யஜ. லியகான் டங்கன் III 

பரிசுத்த ஆவிோனவருக்கு பல தனிப்பட்ட குணாதிசேங்கள் இருப்பதால் 
அமவ எல்லாவற்மறேுை் இந்தப் பாடத்தில் பட்டிேலிட முடிோது, எனயவ 
அவருமடே ஆள்த்துவத்மத நிரூபிக்க நான்கு உதாரணங்கமள 
வழங்குயவாை். பரிசுத்த ஆவிோனவருக்கு ஒரு சித்தை் இருக்கிறது. இதிலிருந்து 
நாை் பதாடங்குயவாை். திட்டைிடவுை், விருை்பவுை், யதர்வு பசே்ேவுை் அவர் 
பேன்படுத்துை் ஒரு ைன ஆற்றல் இதுவோகுை். இந்தக் காரிேங்கமள பசே்ே 
முடிந்தவர் பவறுை் சக்திோகயவா வல்லமைோகயவா இருக்க முடிோது. 
அவருமடே சித்தத்மதக் குறிக்க ஒரு உதாரணைாக, 1 பகாரிந்திேர் 12:11 மேக் 
கவனிேுங்கள், அங்கு ஆவிக்குரிே வரங்ககள் பகிர்ந்து அளிக்கப்படுவயத 
பற்றி பவுல் யபசினார். அங்யக அவர் என்ன பசால்லிேிருக்கிறார் என்று 
கவனிக்கவுை்: 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

இமவகமளபேல்லாை் அந்த ஒயர ஆவிோனவர் நடப்பித்து, 
தைது சித்தத்தின்படியே அவனவனுக்குப் பகிர்ந்து 
பகாடுக்கிறார் (1 பகாரிந்திேர் 12:11). 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் சிலர் ஒரு குறிப்பிட்ட வரங்கமளேுை், ைற்றவர்கள் 
ைற்ற வரங்கமளேுை் பபற யவண்டுபைன விருை்புகிறார். ஆள்த்துவைில்லாத 
சக்திகளுக்கு திட்டங்களுை் விருப்பங்களுை் இல்மல. நபர்களுக்கு ைட்டுயை இது 
பபாருந்துை். ஆமகோல், பரிசுத்த ஆவிோனவர் ஒரு நபராக இருக்க யவண்டுை். 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் புத்திசாலித்தனத்தின் குணாதிசேங்கமளேுை் 
பகாண்டிருக்கிறார், இதன் மூலை் அவர் அறிமவேுை் ைற்றவர்களுக்கு 
கற்பிக்குை் ஆற்றமலேுை் பகாண்டிருக்கிறார். 1 பகாரிந்திேர் 2:10-12 இல் 
யதவனுமடே ஆழங்கமளேுை் ஆராே்ந்திருக்கிறார் என்று நாை் வாசிப்பது 
யபாலவுை், யராைர் 8:27 இல் தைது சிந்மத இன்னபதன்று அறிகிறார் என்று நாை் 
வாசிப்பது யபாலவுை் அவர் இந்த புத்திசாலித்தனத்மத பல வழிகளில் 
பவளிப்படுத்துகிறார். 1 பகாரிந்திேர் 12:8 இல் கூறப்படுவது யபால அவர் 
ஞானத்மதேுை் அறிமவேுை் தருகிறார். யைலுை் அவர் லுூக்கா 12 : 12 இல் 
யபாதிக்கிறார். 

யோவான் 14:26 இல் ஆவிேின் புத்திசாலித்தனத்மதப் பற்றி இயேசுயவ 
யபசினார். அங்கிருந்த அப்யபாஸ்தலர்களிடை் அவர் பசான்னமதக் 
கவனிேுங்கள்: 

என் நாைத்தினாயல பிதா அனுப்பப்யபாகிற பரிசுத்த 
ஆவிோகிே யதற்றரவாளயன எல்லாவற்மறேுை் 
உங்களுக்குப் யபாதித்து, நான் உங்களுக்குச் பசான்ன 
எல்லாவற்மறேுை் உங்களுக்கு நிமனப்பூட்டுவார் (யோவான் 
14:26). 

ஆள்த்துவை் இல்லாத சக்திகளோல் சிந்திக்கயவா அறிந்துபகாள்ளயவா 
அல்லது யபாதிக்கயவா முடிோது. ஆகயவ புத்திசாலித்தனத்தின் குணாதிசேை் 
ஆவி ஒரு நபர் என்பமத நிரூபிக்கிறது. 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் ைற்ற நபர்கள் ைற்றுை் நிகழ்வுகளுக்கு 
பதிலளிக்குை் விதைாக உணர்ச்சிகள், உள் உணர்வுகள் ைற்றுை் பாசங்கமள 
பவளிப்படுத்துகிறார். அவரது ைற்ற ஆள்த்துவ குணாதிசேங்கமளப் யபாலயவ, 
அவரது உணர்ச்சிகளுை் அவர் பவறுையன ஒரு சக்தி அல்ல, அவர் ஒரு நபர் 
என்பமத நிரூபிக்கின்றன. உதாரணைாக, பரிசுத்த ஆவிேின் அன்மபப் பற்றி 
யராைர் 15:30 இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவருமடே சந்யதாஷத்மதப் பற்றி 1 
பதசயலானிக்யகேர் 1:6 இல் யபசப்படுகிறது. எயபசிேர் 4:30 இல் அவருமடே 
துக்கத்மதப் பற்றி யபசப்படுகிற விதத்மதக் கவனிேுங்கள்: 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

அன்றிேுை், நீங்கள் ைீட்கப்படுை்நாளுக்பகன்று முத்திமரோகப் 
பபற்ற யதவனுமடே பரிசுத்தஆவிமேத் 
துக்கப்படுத்தாதிருங்கள் (எயபசிேர் 4:30). 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் துக்கை் யபான்ற உணர்ச்சிகமளக் 
பகாண்டிருக்கிறார் என்பது அவர் ஒரு உண்மைோன நபர் என்பமதக் 
காட்டுகிறது. 

யைலுை், சுேைாக முடிபவடுக்குை் திறன் என்று நாை் அமழப்பமத 
ஆவிோனவர் பகாண்டிருக்கிறார். அவருக்கு ஒரு சித்தை் உள்ளது, அதாவது 
காரிேங்கமள எண்ணுை் திறன் ைற்றுை் தனது பசாந்த விருப்பப்படி 
பசேல்படுை் திறன் அவருக்கு இருக்கிறது. நபர்களால் ைட்டுயை பசே்ேக்கூடிே 
பல பசேல்கமளச் பசே்ே இது அவருக்கு உதவுகிறது. உதாரணைாக, பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் யோவான் 15:26 ைற்றுை் யராைர் 8:16 ஆகிேவற்றில் சாட்சி 
பகாடுக்கிறார். பிலிப்பிேர் 2:1 இல் அவர் நை்யைாடு ஐக்கிேை் மவக்கிறார். 
அப்யபாஸ்தலருமடே நடபடிகள் 8:29 ைற்றுை் 13:2 இல் அவர் யபசுகிறார் ைற்றுை் 
கட்டமளேிடுகிறார். ஒரு உதாரணத்திற்கு, எபிபரேர் 8:26-27 இல் உள்ள 
வார்த்மதகமள கவனிக்கவுை்: 

ஆவிோனவர்தாயை வாக்குக்கடங்காத பபருமூச்சுகயளாடு 
நைக்காக யவண்டுதல்பசே்கிறார்.… ஆவிோனவர் 
யதவனுமடே சித்தத்தின்படியே பரிசுத்தவான்களுக்காக 
யவண்டுதல் பசே்கிறார் (யராைர் 8:26-27). 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் விசுவாசிகளுக்காக யவண்டுகிறார் என்பது 
அவருமடே ஆள்த்துவத்தின் ைற்பறாரு உதாரணைாகுை். நபர்களல்லாத 
சக்திகளாலுை் வல்லமைகளாலுை் யவண்டுதல் பசே்ேயவா பரிந்து 
வாக்குக்கடங்காத பபருமூச்சுகயளாடு யவண்டுதல் பசே்ேவுை் முடிோது. 
நபர்களோல் ைட்டுயை இமத பசே்ே முடிேுை். 

1834 முதல் 1892 வமர வாழ்ந்த சிறந்த பாப்டிஸ்ட் யபாதகரான சார்லஸ் 
ஸ்பர்ஜன், யராைர் 8:26-27 ஐ அடிப்பமடோகக் பகாண்ட தனது பரிசுத்த 
ஆவிோனவரின் பரிந்து யபசுதல் பற்றிே பிரசங்கத்தில் இவ்வாறு யபசினார். 
அங்யக அவர் என்ன பசால்லிேிருக்கிறார் என்று கவனிக்கவுை். 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் நை் சரரீை் ைற்றுை் ைனதின் 
பலவனீத்மதத் தாங்க உதவுகிறார்; உடல் வலிோக 
இருந்தாலுை், அல்லது ைனச்யசார்வுவாக இருந்தாலுை், 
அல்லது ஆவிக்குரிே யபாராட்டைாக இருந்தாலுை், அல்லது 
அவதுூறாக இருந்தாலுை், அல்லது வறுமைோக இருந்தாலுை், 
அல்லது துன்புறுத்தலாக இருந்தாலுை் அந்த சிலுமவமேத் 
தாங்க அவர் நைக்கு உதவுகிறார். அவர் நை் பலவனீத்தில் 
உதவுகிறார்; பதே்வகீைான பலமுள்ள ஒரு உதவிோளர் 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

நைக்கு இருக்மகேில் நாை் முடிவுக்காக பேப்படத் 
யதமவேில்மல. யதவனுமடே கிருமப நைக்கு 
யபாதுைானதாக இருக்குை்; அவருமடே பலை் பலவனீத்தில் 
பூரணைாே் விளங்குை். 

எனக்குள் ஏயதா கிரிமே நடக்கிறது, எனக்குள் ஒருவர் 
கிரிமே பசே்கிறார், அவர் என்மன விட ைிகவுை் பலை் 
வாே்ந்தவர் என்பமத அறிந்து பகாள்வது ஊக்கைளிக்கிறது. 
யைலுை் நான் சில சைேங்களில் உதவிேற்றவனாகவுை், 
அடிமைப்படுத்தப்பட்டவனாகவுை், அது ஏதுவோக இருந்தோலும் 
உணர்கியறன், ஆனால் அது யபசுை் உணர்வுகள் ைட்டுயை; அது 
உண்மை அல்ல. சர்வவல்லமைேுள்ள பரிசுத்த ஆவிோன 
யதவன் என்மன கிறிஸ்துவின் சாேலுக்கு ஒப்பாக 
இமடவிடாைல் ைாற்றுகிறார் — இது ஒரு பபருை் ஊக்கமோகும்! 
இது ைிகவுை் முக்கிேைான காரிேை், ஏபனன்றால் நான் 
எப்யபாதுை் ஒரு ஜவீனுள்ள யதவனின் முன்னிமலேில் 
இருக்கியறன், எப்யபாதுை் யதவனின் முகத்திற்கு முன்பாகயவ 
வாழ்கியறன். இது தான் இதன் அர்த்தை் ஆகுை். என் 
வழ்ீச்சிமே ைற்றவர்களிடைிருந்து நான் ைமறக்கக்கூடுை் 
என்றாலுை், இரகசிே பாவை் என்று எதுவுை் இல்மல, 
ஏபனன்றால் யதவன் முன்னிமலேில் நான் வாழ்கியறன். 
பரிசுத்த ஆவிோனவர் ஒரு பரிசுத்தமுள்ள ஆவிோவார்; 
யதவனுமடே ஆவி துூே்மைோனவர். பாவத்துடன் யபாராடுை் 
ைக்களுக்கு ஆயலாசமன வழங்குவதால் நான் ஒரு 
யபாதகராக நிச்சேைாக அந்த சைநிமலமே அமடே 
விருை்புகியறன். நை்பிக்மகேில்லாைல் இருக்க யவண்டாை். 
பரிசுத்த ஆவிோனவர் உங்கள் இருதேத்திலுை் உங்கள் 
வாழ்க்மகேிலுை் பசேல்படுகிறார், பாவத்துடனான உங்கள் 
யபாராட்டங்களில் உங்களுக்கு பவற்றிமேத் தருவதற்காக 
கிறிஸ்துமவ நை்பி இமளப்பாறுங்கள். அயத பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் எப்பபாழுதுை் கிரிமே பசே்கிறார் ைற்றுை் 
உங்களுடன் இருக்கிறார் என்பதால் கவனக்குமறவாக 
இல்லாதிருங்கள். 

Dr. படன்னிஸ் இ. ஜான்சன் 

பரிசுத்த ஆவிேின் தனிப்பட்ட குணாதிசேங்கள் அவருமடே 
ஆள்த்துவத்மத எவ்வாறு பவளிப்படுத்துகின்றன என்பமத இப்யபாது நாை் 
பார்த்திருக்கியறாை், பிதாவிடைிருந்துை் குைாரனிடைிருந்துை் அவர் யவறுபட்டு 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

திரித்துவத்திற்குள் ஒரு தனி நபராக இருக்கிறார் என்பமத கருத நாை் தோராக 
இருக்கியறாை். 

தனித்தன்கம 
ஆவி ோைவருக்குை் திரித்துவத்தின் ைற்ற நபர்களுக்குை் இமடேிலான 

யவறுபாடு முற்றிலுை் பதளிவாக இல்லாத பல யவத பகுதிகள் யவதாகைத்தில் 
இருப்பமத ஒப்புக்பகாள்வதன் மூலை் நாை் பதாடங்க யவண்டுை். உதாரணைாக, 
பரிசுத்த ஆவிோனவர் கலாத்திேர் 4:6 இல் யதவ குைாரனின் ஆவிோகவுை், 
ைத்யதேு 10:20 இல் பிதாவின் ஆவிோகவுை் அமடோளை் காணப்படுகிறார். பல 
பபேர்கள் அவருக்கு உள்ளன. அமவ திரித்துவத்தின் 
உறுப்பினர்களுக்கிமடயேேுள்ள தனித்துவத்மத முன்னிமலப்படுத்துவமதக் 
காட்டிலுை் அவர்களுக்கிமடேிலுள்ள பதாடர்புகமள உேர்த்திக் காட்டுகிறது. 

ஆரை்பகால சமபேில் இந்த வமகோன யவத பகுதிகள் அதிக 
விவாதத்திற்கு ஆதாரைாக இருந்தாலுை், இந்த பநருங்கிே பதாடர்புகள் நை்மை 
ஆச்சரிேப்படுத்தக்கூடாது. எல்லாவற்றிற்குை் யைலாக, திரித்துவத்தின் மூன்று 
நபர்களுை் ஒயர யதவனாகயவ இருக்கிறார்கள். ஆகயவ, பரிசுத்த 
ஆவிோனவமர பிதாவின் ஆவி என்றுை் குைாரனின் ஆவி என்றுை் 
நிமனப்பதுை் அர்த்தமுள்ளது தான், அயத யநரத்தில் அவர் அவர்களிடைிருந்து 
முற்றிலுை் ைாறுபட்ட நபர் என்று வலிேுறுத்துவதுை் சரிோனதாக இருக்கிறது. 

ஆவிக்குை் திரித்துவத்தின் ைற்ற நபர்களுக்குை் இமடேிலான 
யவறுபாடுகமள முன்னிமலப்படுத்தும் ஒரு வழி என்னபவன்றால், 
அவர்களுக்கிமடேிலான யவறுபாடுகமள வலிேுறுத்துை் வழிகளில் 
ஒருவருக்பகாருவர் பதாடர்புபகாள்வமதக் காட்டுை் யவதத்தில் உள்ள 
பகுதிகமளப் பார்ப்பது தான் ஆகும். இந்த யவறுபாடுகமளக் காட்டுை் பல யவத 
பகுதிகள் உள்ளன, ஆனால் ஆவிோனவர் குைாரனிடைிருந்துை் 
பிதாவிடைிருந்துை் யவறுபடுகிறார் என்பமதக் காட்ட இரண்டு யவத பகுதிகள் 
யபாதுைானதாக இருக்குை். முதலில், யோவான் 16:7 இல் உள்ள இயேசுவின் 
வார்த்மதகமளக் கவனிேுங்கள். 

நான் உங்களுக்கு உண்மைமேச் பசால்லுகியறன்: நான் 
யபாகிறது உங்களுக்குப் பிரயோஜனைாேிருக்குை். நான் 
யபாகாதிருந்தால், யதற்றரவாளன் உங்களிடத்தில் வரார்; 
நான் யபாயவயனோகில் அவமர உங்களிடத்திற்கு 
அனுப்புயவன் (யோவான் 16:7) . 

குைாரன் முதலில் யபாகாவிட்டால் பரிசுத்த ஆவிோனவர் வரைாட்டார் 
என்று இயேசு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பசான்னார். ஒருவர் வருவதற்கு முன்யப 
ஒருவர் பசல்கிறார் என்று கூறி ஆவிோனவரிலிருந்து தன்மன யவறுபடுத்திக் 
பகாண்டார் என்பது பதளிவாகிறது. ஒவ்பவாருவருக்குை் நிேைிக்கப்பட்ட 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

பணியநாக்கை் இருந்தது, குைாரன் தன் பூைிக்குரிே யவமலமே முடித்து 
பரயைறுை் வமர ஆவிோனவரின் பணியநாக்கை் பதாடங்கப்படாது. 
ஆவிோனவர் குைாரனிடைிருந்து யவறுபட்டவர் என்பமத இது 
பதளிவுபடுத்துகிறது. 

இயதயபால், பிதாவிடைிருந்து அவமர யவறுபடுத்துை் விஷேங்கமளேுை் 
ஆவிோனவர் பசே்கிறார். உதாரணைாக, நை் யதற்றரவாளனாக அவர் வகித்த 
பணியநாக்கத்தின் ஒரு பகுதிோக, பரிசுத்த ஆவிோனவர் நைக்காக பரிந்து 
யபசுபவராக இருக்கிறார், அதாவது யதவன் முன் வழக்மக வாதிடுவதன் மூலை் 
நை் பஜபங்களுக்கு உதவுகிறார். 

பபாதுவாக, ஆவி ோைவரின் யவமலோனது கிறிஸ்துவின் 
கிரிமேமே நைக்கு பேன்பட மவப்பதாகுை். கிறிஸ்து 
நைக்காக ஒரு திோகைாக தை் ஜவீமனக் பகாடுத்திருக்கிறார். 
அந்த கிரிமேமே எடுத்து அமத நை் இருதேங்களில் 
பேன்படுத்துவது ஆவிேின் யவமலோகுை், எனயவ இரண்டு 
யபருை் நைக்கு யதமவ. அதாவது, நை்முமடே இருதேங்களில் 
இயேசு பசே்த கிரிமேகமள பசேல்பட பசே்வதற்கு 
ஆவிோனவர் நை்ைிடை் இல்மலபேன்றால், நாை் நல்ல 
நிமலேில் இருக்க ைாட்யடாை், ஏபனன்றால் கிறிஸ்துவின் 
கிரிமே என்பது யதவன் நை்மை உள்யள இருந்து ைாற்ற 
விருை்புவதாகுை். ஆகயவ ஆவிோனவர் வந்து ைறுபடிேுை் 
நை்மை பிறக்க மவக்கிறார், நைக்கு புதிே பிறப்மபத் 
தருகிறார். ஆவிோனவர் நை்மை பரிசுத்தைாக்குகிறார் — 
பரிசுத்தைாகுதமல நை்ைில் நடப்பிக்கிறார் — ஆவிோனவர் 
பதாடர்ந்து நை் வாழ்வில் வரங்கமளேுை் 
ஆசீர்வாதங்கமளேுை் பலன்கமளேுை் தருகிறார், எனயவ 
ஆவி ோைவரின் யவமல ைிகவுை் இன்றிேமைோதது. 

Dr. ஜான் எை். ஃபியரை் 

ஒரு உதாரணத்திற்கு, பவுல் இந்த வார்த்மதகமள யராைர் 8:26-27 இல் 
எழுதினார்: 

அந்தப்படியே ஆவிோனவருை் நைது பலவனீங்களில் நைக்கு 
உதவிபசே்கிறார். நாை் ஏற்றபடி 
யவண்டிக்பகாள்ளயவண்டிேதின்னபதன்று 
அறிோைலிருக்கிறபடிோல், ஆவிோனவர்தாயை 
வாக்குக்கடங்காத பபருமூச்சுகயளாடு நைக்காக 
யவண்டுதல்பசே்கிறார். ஆவிோனவர் யதவனுமடே 
சித்தத்தின்படியே பரிசுத்தவான்களுக்காக யவண்டுதல் 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

பசே்கிறபடிோல், இருதேங்கமள ஆராே்ந்துபார்க்கிறவர் 
ஆவிேின் சிந்மத இன்னபதன்று அறிவார் (யராைர் 8:26-27). 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் பிதாவுடன் நைக்காக பரிந்து யபசுகிறார் என்று 
பவுல் யபாதித்தயபாது, அவர்கள் தனித்துவைான நபர்கள் என்பமத நிரூபித்தார் 
— ஒருவர் பரிந்து யபசுகிறார், ைற்றவர் பரிந்துமரமே யகட்கிறார். 

அவர் பிதாவிடை் பரிந்து யபசுகிறார். எதற்காக பஜபிக்க 
யவண்டுை் என்று நைக்குத் பதரிோதயபாது அவர் நை் 
இருதேத்திற்குள் யபசுகிறார், பவுல் பசால்வது யபால் அவர் 
வாக்குக்கடங்காத பபருமூச்சுகயளாடு யவண்டுதல் பசே்கிறார், 
ஆகயவ நாை் என்ன பசால்கியறாை் என்று பதரிோத 
விஷேங்கமள கூட யதவனிடை் பசால்கியறாை். 

Dr. ஜான் எை். ஃபியரை் 

குைாரனின் நாைத்திலுை், பரிசுத்த ஆவிேின் 
வல்லமைேிலுை் பிதாவிடை் பஜபிப்பயத பஜபத்திற்கான 
பநறிமுமற என்று நாை் கூறலாை். இருந்தாலுை், நாை் 
யதவனின் ஒருமைப்பாட்மட சைரசை் பசே்ோைலுை் நை் 
பிரார்த்தமனேின் பாமதமே நிராகரிக்காைலுை் பரிசுத்த 
ஆவிோனவரிடை் யநரடிோக உமரோடக்கூடிே கிருமப 
ைற்றுை் சுதந்திரை் பகாண்ட ைதத்தின் உறுப்பினர்களாக நாை் 
இருக்கியறாை். 

Dr. கிளன் ஜி. ஸ்யகார்கி 

பரிசுத்த ஆவிோனவரிடை் பஜபிப்பமத பபருை்பாலுை் பிரபலைாக்கிேவர் 
சமப பிதாவாகிே அகஸ்டின் ஆவார். அவர் கி. பி. 354 முதல் 430 வமர 
வாழ்ந்தார், நை்முமடே தனிப்பட்ட பஜபங்களுக்கு ஒரு அற்புதைான ைாதிரிமே 
அளிக்கிறார்: 

பரிசுத்த ஆவிோனவயர,  
என் எண்ணங்கள் அமனத்துை் பரிசுத்தைாக இருக்குை்படி 
என்னில் சுவாசத்மதத் தாருை்; 
பரிசுத்த ஆவிோனவயர, 
என் யவமலேுை் பரிசுத்தைாக இருக்க என்னில் பசேல்படுை்; 
பரிசுத்த ஆவிோனவயர, 
பரிசுத்தைானமதயே நான் யநசிக்க என் இருதேத்மத 
இேக்குை்; 
பரிசுத்த ஆவிோனவயர, 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

பரிசுத்தைான அமனத்மதேுை் பாதுகாக்க என்மன 
பலப்படுத்துை்; 
பரிசுத்த ஆவிோனவயர, 
நான் எப்யபாதுை் பரிசுத்தைாக இருக்குை்படி என்மனக் 
காத்துக்பகாள்ளுை். 

பரிசுத்த ஆவிேின் ஆள்த்துவத்மத அவரது தனிப்பட்ட 
குணாதிசேங்களின் அடிப்பமடேிலுை் பிதா ைற்றுை் குைாரனிடைிருந்து அவர் 
எவ்வாறு யவறுபடுகிறார் என்பதின் அடிப்பமடேிலுை் யபசிேிருக்கியறாை், 
இப்யபாது திரித்துவத்தின் ைற்ற நபர்களுடனான அவரது உறமவப் பார்ப்யபாை். 

உறவு 
இந்த பாடங்கள் முழுவதுை் நாை் குறிப்பிட்டுள்ளபடி, திரித்துவத்தில் 

உள்ள நபர்களுக்கிமடேிலான உறவுகள் பாரை்பரிேைாக இரண்டு பவவ்யவறு 
யகாணங்களில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. குறிப்பாக, இமறேிேலாளர்கள் 
இேக்கவிேல் திரித்துவை் ைற்றுை் பபாருளாதார திரித்துவத்மதப் பற்றி 
யபசிேுள்ளனர். இமவ இரண்டுை் ஒயர திரித்துவத்தின் பிதா, குைாரன் ைற்றுை் 
பரிசுத்த ஆவிோனவர் ஆகிே மூன்று நபர்களின் முன்யனாக்குகள் ஆகுை். 
ஆனால் இந்த மூன்று பதே்வகீ நபர்களுக்கிமடேிலான உறவுகளின் 
பவவ்யவறு அை்சங்கமள அமவ வலிேுறுத்துகின்றன. 

இேக்கவிேல் திரித்துவத்மதப் பற்றி நாை் யபசுை்யபாது, யதவன் ைற்றுை் 
அவரின் இருப்பு குறித்து கவனை் பசலுத்துகியறாை். இந்த கண்யணாட்டத்தில் 
பார்க்குை்யபாது, பரிசுத்த ஆவிோனவர் பிதாவுக்குை் குைாரனுக்குை் 
வல்லமைேிலுை் ைகிமைேிலுை் சைைாக இருக்கிறார். யதவனின் மூன்று 
நபர்களுை் எல்மலேற்றவர்களுை், நித்திேைானவர்களுை் ைற்றுை் 
ைாறாதவர்களாக இருக்கிறார்கள். ஒவ்பவாருவருை் ஞானை், வல்லமை, 
பரிசுத்தை், நீதி, நற்குணை் ைற்றுை் உண்மை யபான்ற அடிப்பமட பதே்வகீ 
குணாதிசேங்கமளக் பகாண்டுள்ளனர். 

பபாருளாதார திரித்துவத்மதப் பற்றி நாை் யபசுை்யபாது, யதவத்துவத்தில் 
இருக்கிற நபர்கள் ஒருவருக்பகாருவர் எவ்வாறு பதாடர்பு பகாள்கிறார்கள் 
என்பமதக் கருத்தில் பகாள்கியறாை். இந்த கண்யணாட்டத்தில், யதவத்துவத்தில் 
இருக்கிற ஒவ்பவாரு நபருக்குை் பவவ்யவறு பபாறுப்புகள், பவவ்யவறு 
அதிகாரை் ைற்றுை் யவறுபட்ட ஒதுக்கப்பட்ட பணியநாக்கை் உள்ளது. ஆவிேின் 
அதிகாரை் பிதா ைற்றுை் குைாரனின் உேர்ந்த அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டது. 
ஆவிேின் பணியநாக்கை் பபருை்பாலுை் அவர்களின் அறிவுறுத்தல்கமள 
நிமறயவற்றுவதுை் அவர்களுக்கு ைகிமைமேக் பகாடுப்பதுை் ஆகுை். 

யதவன் எங்பகங்கு இருக்கிறாயரா, அவருமடே ஆவி 
அங்பகல்லாை் இருக்கிறது. அவருமடே ஆவி அவருமடே 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

பிரசன்னத்மத ைட்டுைல்ல, அவருமடே பசேமலேுை் 
குறிக்கிறது. ஆகயவ, யதவன் தனது சிருஷ்டிப்புடன் 
பதாடர்புபடுத்துவமத நீங்கள் பின்பற்றுை்யபாது, பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் இல்லாைல் அமத விவரிக்க முடிோது. பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் இப்யபாது ைனித வரலாற்மற 
வழிநடத்துகிறார். பரிசுத்த ஆவிோனவர் உண்மைேில் 
யதவனுமடே ைிகுந்த பராைரிப்பு கவனை் ைற்றுை் அன்பின் 
முகவர் ஆவார். 

Dr. ஆர். ஆல்பர்ட் யைாஹ்லர், Jr. 

கிறிஸ்தவ இமறேிேலில், இேக்கவிேல் திரித்துவை் ைற்றுை் 
பபாருளாதார திரித்துவை் இரண்டிலுை், பரிசுத்த ஆவிோனவர் மூன்றாவது 
நபர் என்று அமழக்கப்படுகிறார். 

அவர் இேக்கவிேல் திரித்துவத்தின் மூன்றாவது நபர் ஆவார், 
ஏபனன்றால் அவர் முதல் நபராகிே பிதாவிலிருந்துை் இரண்டாை் நபராகிே 
குைாரனிலிருந்துை் வருகிறார். 

இப்யபாது, கிழக்கத்திே பாரை்பரிே சமபகள் பரிசுத்த ஆவிோனவர் 
பிதாவிலிருந்து ைட்டுயை வருகிறார், குைாரனிலிருந்து அல்ல என்று 
யபாதிக்கின்றன என்பமத இங்யக பசால்ல யவண்டுை். இந்த யபாதமனேில் 
இந்த யவறுபாடு வர காரணை், கி. பி. 1054 இல் பதாடங்கி இன்றுவமர பதாடர்கிற 
கிழக்கு ைற்றுை் யைற்கத்திே சமபகளுக்கிமடயேோன பிளவு ஆகுை். 
நிச்சேைாக, இந்த சர்ச்மச எழுவதற்கு முன்னர் அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச 
அறிக்மக உருவாக்கப்பட்டதால், கிழக்குக்குை் யைற்குக்குை் இமடேிலான இந்த 
கருத்து யவறுபாட்மட அது தீர்க்கவில்மல. சமபேின் இரு கிமளகளுை் 
அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்மகேின் அமனத்து அறிக்மககமளேுை் 
உறுதிப்படுத்துகின்றன. 

பபாருளாதார திரித்துவத்மதப் பபாறுத்தவமர, பரிசுத்த ஆவிோனவர் 
மூன்றாவது நபராக இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது, ஏபனனில் அவர் மூன்றாை் 
பதவிேில் இருக்கிறார், பிதாவுக்குை் குைாரனுக்குை் கீழ்பட்டு இருக்கிறார். 
யவதவாக்கிேங்கள் பல வழிகளில் அவருமடே கீழ்ப்படிதமலக் குறிக்கின்றன. 
உதாரணைாக, அவர் பிதாவாலுை் குைாரனாலுை் அனுப்பப்படுகிறார் அல்லது 
பகாடுக்கப்படுகிறார். லுூக்கா 11:13, யோவான் 14:26 ைற்றுை் 15:26, 
அப்யபாஸ்தலருமடே நடபடிகள் 2:33 யபான்ற பகுதிகளில் இமத யவதை் 
யபாதிக்கிறது. அவர் வருை்யபாது, பிதாவுை் குைாரனுை் அவருக்கு ஒப்புவித்த 
யவமலமேச் பசே்வதன் மூலை் ஆவிோனவர் கீழ்ப்படிகிறார். யோவான் 16:13, 
யராைர் 8:11, 1 யபதுரு 1:2 யபான்ற இடங்களில் இமதக் கற்றுக்பகாள்கியறாை். 

நிச்சேைாக, பபாருளாதார திரித்துவத்தின் கண்யணாட்டத்தில் பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் ைிகக் குமறந்த பதவிேில் இருக்கிறார் என்று நாை் கூறுை்யபாது 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

கூட, அவர் இன்னுை் முழுக்க முழுக்க யதவன் தான் என்பமதேுை், சிருஷ்டிப்பின் 
ஒவ்பவாரு அை்சத்திலுை் முற்றிலுை் சர்வ அதிகாரை் பகாண்டவர் என்பமதேுை் 
வலிேுறுத்துவது முக்கிேை். யைலுை், திரித்துவத்திற்குள், பரஸ்பர ைரிோமத 
உணர்வு உள்ளது, ஏபனனில் ஒரு நபர் பசே்கிற காரிேத்மத ைற்ற நபர்களுை் 
பசே்கிறார்கள். ஆகயவ, பரிசுத்த ஆவிோனவர் பிதாவுக்குை் குைாரனுக்குை் 
கீழ்ப்படிகிறார் என்பதால் அவர் அவர்கமள விட இேல்பாகயவ தாழ்ந்தவர் 
என்று அர்த்தைல்ல — அவர் அப்படி இல்மல. அவர்களின் அத்திோவசிே 
பதே்வகீத்தன்மைேில் அவர் அவர்களுக்கு முற்றிலுை் சைைானவர். 

பரிசுத்த ஆவிேின் ஆள்த்துவை் கிறிஸ்தவ இமறேிேலின் 
இன்றிேமைோத பகுதிோகுை். நாை் பார்த்தபடி, அமத உறுதிப்படுத்த பல 
காரணங்கள் உள்ளன. ஒரு தனித்துவைான, சுே உணர்வு பகாண்ட நபர் என்று 
பதளிவாகக் குறிக்குை் குணாதிசேங்கமள பரிசுத்த ஆவிோனவர் 
பகாண்டுள்ளார். பிதா ைற்றுை் குைாரனுடனான அவரது உறவுகள் ைற்றுை் 
பதாடர்புகள் அவர் ஒரு துடிப்பாக பசேல்படுை் நபர் என்பமதேுை் பவறுையன 
ஒரு புத்திேில்லாத சக்தியோ அல்லது வல்லமையோ அல்ல என்பமதேுை் 
சந்யதகைில்லாைல் காட்டுகின்றன. இந்த பாரை்பரிே யகாட்பாட்டில் நைக்கு 
ைிகுந்த நை்பிக்மக யவண்டுை். 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் பற்றிே இந்த பாடத்தில் இதுவமர, ஆவிேின் 
பதே்வகீத்தன்மைமே அப்யபாஸ்தலர்களின் ‘விசுவாச அறிக்மககள்’ 
உறுதிப்படுத்திேமதேுை், அவருமடே முழு ஆள்த்துவத்மதேுை் பார்த்யதாை். 
இந்த கட்டத்தில், நை்முமடே மூன்றாவது முக்கிே தமலப்போை பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் வரலாறு முழுவதுை் பசே்த ைற்றுை் இன்றுை் பதாடர்ந்து பசே்து 
வருை் யவமல எை்பயத உமரோற்ற நாை் தோராக இருக்கியறாை்:. 

பவகல 
ஆவிேின் யவமலமேப் பற்றி நன்கு புரிந்துபகாள்வதன் ஒரு 
நன்மை என்னபவன்றால், யதவன் நை்முடன் ைிகவுை் 
தனிப்பட்ட முமறேில் பசேல்படுகிறார் என்பமத 
அறிவதோகும். அவர் பபாத்தான்கமள அழுத்துவதில்மல. 
அவர் நை்ைிடை் வந்து ைிகவுை் தனிப்பட்ட முமறேில் நை்முடன் 
பதாடர்பு பகாள்கிறார். ஆகயவ ஆவிோனவர் உண்மைேில் 
நை் இருதேங்களில் வாழ்கிறார். அவர் நை்முடனுை் 
நைக்காகவுை் பஜபிக்கிறார். அவர் பரிசுத்த வரங்கமள 
நைக்குத் தருகிறார், ைற்றுை் அவர் நை்முடன் பல வழிகளில் 
ஈடுபடுகிறார். உண்மைேில், நை் வாழ்க்மகேின் ஒவ்பவாரு 
கட்டத்திலுை், பவுல் கலாத்திேரில் பசால்வது யபால், 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

கிறிஸ்தவ நற்பண்புகளின் பலன்கமள அவர் நைக்குத் 
தருகிறார். சமபேில் யசமவ பசே்வதற்காக அவர் நைக்கு பல 
வரங்கமளத் தருகிறார், இமவ அமனத்துை் ஆவிேின் மூலை் 
யதவன் நை்முடன் பசே்த கிரிமேோகுை். 

Dr. ஜான் எை். ஃபியரை் 

அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்மக ஆவிேின் யவமலமேப் பற்றி 
அதிகை் விவரிக்கவில்மல என்றாலுை், “நான் பரிசுத்த ஆவிோனவமர 
விசுவாசிக்கியறன்” என்று உறுதிப்படுத்துவதன் மூலை், இந்த விசுவாச அறிக்மக 
ஆவிேின் யவமலமேப் பற்றிே பல நை்பிக்மககமளக் குறித்தது. 

ஆவிேின் யவமலமே விவரிக்க பல வழிகள் உள்ளன, ஆனால் அதன் 
நான்கு அை்சங்கமள ஆராே்யவாை். முதலில், அவருமடே சிருஷ்டிப்பு 
வல்லமைமேப் பார்ப்யபாை். இரண்டாவதாக, அவருமடே பரிசுத்தைாக்குதலின் 
ஊழிேத்தில் கவனை் பசலுத்துயவாை். மூன்றாவதாக, அவருமடே கிருமபேின் 
ஊழிேத்மதப் பற்றி யபசுயவாை். நான்காவதாக, அவர் வழங்குை் 
பவளிப்பாட்மட விவரிப்யபாை். அவரது சிருஷ்டிப்பு வல்லமைேுடன் 
ஆரை்பிக்கலாை். 

சிருஷ்டிப்பு வல்லகம 
“சிருஷ்டிப்பு வல்லமை” என்ற பசாற்பறாடர் புதிே விஷேங்கமள 

உருவாக்குை் பரிசுத்த ஆவிேின் திறமனேுை், சிருஷ்டிக்கப்பட்டமத 
நிர்வகிக்குை் ைற்றுை் ைாற்றுவதற்கான திறமனேுை் குறிக்கிறது என்கிற 
அர்த்தத்மதத் தருகிறது. 

ஆதிோகைத்தின் ஆரை்ப அதிகாரைான ஆதிோகைை் 1 மே 
நீங்கள் வாசிக்குை்யபாது, ஆவிோனவர் ஜலத்தின் யையல 
அமசவாடிக்பகாண்டிருந்தார். நீங்கள் பகாயலாபசேர் 1 க்கு 
திருை்புை்யபாது, கிறிஸ்து தான் சிருஷ்டிகர் என்பமத நாை் 
வாசிக்கியறாை், அவர் பரிசுத்த ஆவிேின் மூலை் 
சிருஷ்டிக்கிறார். ைறுபடிேுை் பிறத்தலில் ஆவிோனவருை் 
ஈடுபடுகிறார். நாை் ைனைாற்றைமடேுை் யபாது நைக்கு நடக்குை் 
ைறு பிறப்மப இது குறிக்கிறது. ஆவிோனவர் தான் ைறுபிறப்பு 
அமடேச் பசே்கிறார். ஒருவன் ஆவிேினால் பிறவாவிட்டால், 
அவன் யதவனுமடே ராஜ்ேத்தில் பிரயவசிக்க முடிோது. 
ஆனால் ஆவிோனவர் நை்மை தனித்தனிோக ைறுபிறப்பு 
அமடேச் பசே்வதில் ைட்டுைல்ல, இந்த உலகத்மத ைறுபிறப்பு 
அமடேச் பசே்வதிலுை் ஈடுபடுகிறார். ஆகயவ, பரிசுத்த 
ஆவிேின் யவமலோல் எல்லாை் ைறுபிறப்பு அமடே 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

காத்திருந்து சர்வ சிருஷ்டிேுை் ஏகைாே்த் தவித்துப் 
பிரசவயவதமனப்படுகிறது என்று யராைர் 8 இல் பவுல் 
யபசுகிறார். 

Dr. படபரக் தாைஸ் 

பரிசுத்த ஆவிேின் சிருஷ்டிப்பு வல்லமை பற்றிே நை் கலந்துமரோடல் 
அவரது பசேல்பாட்டின் மூன்று பவவ்யவறு நிமலகளில் கவனை் பசலுத்துை். 
முதலில், இேற்மக உலகில் அவரது சிருஷ்டிப்பு யவமலகமளப் பற்றி 
யபசுயவாை். இரண்டாவதாக, அவர் சமபக்கு அருளுை் ஆவிக்குரிே வரங்களில் 
கவனை் பசலுத்துயவாை். மூன்றாவதாக, நைது ஆவிேிலுை் இருதேத்திலுை் 
இருக்கிற தனிப்பட்ட புதுப்பித்தலில் அவரது பணியநாக்மகக் கருத்தில் 
பகாள்யவாை். இேற்மகோன உலகில் அவரது சிருஷ்டிப்பு வல்லமை 
பவளிப்பட்ட விதத்தில் இருந்து ஆரை்பிக்கலாை். 

இயற்கக உலகம் 
இேற்மகோன உலகில் பரிசுத்த ஆவிேின் சிருஷ்டிப்பு வல்லமைோனது 

முதலில் யவதத்தின் பதாடக்க வசனங்களில் காணப்படுகிறது. முன்னதாக இந்த 
பாடத்தில், ஆதிோகைை் 1 இன் சிருஷ்டிப்புக் கணக்கில் ஆவிேின் 
பணியநாக்மகப் பார்த்யதாை், உலகத்மத ஒன்றுைில்லாமைேில் இருந்து 
சிருஷ்டிக்க அவர் பதே்வகீ சர்வ வல்லமைமேப் பேன்படுத்தினார் என்பமதக் 
குறிப்பிட்யடாை். சங்கீதை் 104:30 இல் இயதயபான்ற ஒரு கருத்மத நாை் 
காண்கியறாை், அங்கு பூைிமேேுை் அதன் அமனத்து உேிரினங்கமளேுை் 
சிருஷ்டிக்க தன்னுமடே ஆவிோனவமர அனுப்பிேதற்காக சங்கீதக்காரன் 
யதவமனத் துதித்தார். சிருஷ்டிக்கப்பட்ட வாரத்தில் ைட்டுைல்ல தினமுை் 
யதவமனத் துதித்தார். சங்கீதை் 33:6 இந்த கருத்மத எதிபராலிக்கிறது, யோபு 33:4 
இல் இது குறிப்பாக ைனிதர்கமளக் குறிக்கிறது. 

ஒரு உதாரணத்திற்கு, சங்கீதை் 104:30 இல் உள்ள வார்த்மதகமள 
கவனிக்கவுை்: 

நீர் உை்முமடே ஆவிமே அனுப்புை்யபாது, அமவகள் 
சிருஷ்டிக்கப்படுை்; நீர் பூைிேின் ரூபத்மதேுை் புதிதாக்குகிறீர் 
(சங்கீதை் 104:30). 

இந்த வசனத்தில், சிருஷ்டிப்பில் உள்ள அமனத்துை் இருக்குை் விதை் 
குறித்து சங்கீதக்காரன் தனது புரிதமல பவளிப்படுத்தினார். எல்லாவற்மறேுை் 
பசே்தவர் யதவனுமடே ஆவிோன பரிசுத்த ஆவிோனவயர என்று கூறினார். 

இேற்மக உலகில் பரிசுத்த ஆவிேின் சிருஷ்டிப்பு வல்லமைமே, 
யவதத்தில் அவர் வல்லமைோல் பசே்த பல அற்புதங்களில் காணலாை். 
உதாரணைாக, பமழே ஏற்பாட்டில், ோத்திராகைை் 17:6 இல் உள்ள ஒரு 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

பாமறேிலிருந்து தண்ணமீரப் பபற யைாயசக்கு உதவினார். அவர் 1 
இராஜாக்கள் 17 இல் விதமவேின் ைாவு ைற்றுை் எண்பணமேப் பபருக்கினார். 

புதிே ஏற்பாட்டில், ைத்யதேு 14 இல் ஐந்தாேிரை் யபருக்குை், ைத்யதேு 15 இல் 
நான்காேிரை் யபருக்குை் இயேசு உணவளிக்க உணமவப் பபருக்குவதில் 
உதவினார். யராைர் 8:11 ல் நாை் வாசிப்பது யபால அவர் இயேசுமவ 
ைரித்யதாரிலிருந்து எழுப்பினார். யராைர் 15:18-19 இல் நாை் கற்றுக்பகாண்டபடி, 
பவுலின் எல்லா அற்புதங்கமளேுை் ஊழிேத்மதேுை் தை் பலத்தினால் 
நடப்பித்தார். 

நிச்சேைாக, அவருமடே ைிகப் பபரிே அற்புதங்களில் ஒன்று கன்னி 
ைரிோமள கருவுறச் பசே்து இயேசுமவ ைனிதனாக பிறக்க மவத்தது ஆகுை். 
லுூக்கா 1:35 இல் கூறப்பட்டுள்ள இந்த குறிப்பிட்ட அற்புதை், அப்யபாஸ்தலர்களின் 
விசுவாச அறிக்மகேில் பவளிப்பமடோகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பரிசுத்த 
ஆவிேின் ஒயர யவமலோகுை். 

இன்றுை் கூட, சிருஷ்டிக்கவுை், புதுப்பிக்கவுை், ைற்றுை் சிருஷ்டிப்பு 
அமனத்மதேுை் யதவன் விருை்பிே இறுதி நிமலக்கு பகாண்டு வர பரிசுத்த 
ஆவிோனவருக்கு விேத்தகு வல்லமை உள்ளது. 

உண்மைேில், ைனிதன் பாவத்தில் விழுந்ததால் வந்த அமனத்து 
விமளவுகமளேுை் அவர் முழுமைோக ைாற்றிேமைக்குை் வமர அவர் 
உலகத்மதப் புதுப்பிப்பது முடிவமடோது. ஆதாமுை் ஏவாளுை் நன்மை தீமை 
அறிேத்தக்க விருட்சத்திலிருந்து தமடபசே்ேப்பட்ட பழத்மத சாப்பிட்டயபாது, 
யதவன் அவர்கமள சபித்தார் என்று ஆதிோகைை் 3 பசால்கிறது. முழு பூைிேின் 
ைீதுை் யதவனின் துமண ஆட்சிோளர்களாக அல்லது பிரதிநிதிகளாக 
ைனிதகுலத்திற்கு அதிகாரை் வழங்கப்பட்டதால், ஆதாை் ைற்றுை் ஏவாள் ைீதான 
யதவனின் சாபை் முழு சிருஷ்டிப்மபேுை் பாதித்தது. 

அந்த யநரத்திலிருந்யத, பரிசுத்த ஆவிோனவர் அமத ைீட்படடுப்பதற்குை் 
அதன் இறுதி நிமலக்கு பகாண்டு வருவதற்குை் உலகில் பசேல்பட்டு வருகிறார். 
இதன் விமளவாக ஏசாோ 65:17 ைற்றுை் 66:22, 2 யபதுரு 3:13, பவளிப்படுத்தின 
வியசஷை் 21:1 யபான்ற இடங்களில் நாை் வாசிக்கிற புதிே வானங்களுை் புதிே 
பூைிேுை் இருக்குை். 

இப்யபாது நாை் இேற்மகோன உலகில் பரிசுத்த ஆவிேின் சிருஷ்டிப்பு 
வல்லமைமேப் பார்த்திருக்கியறாை், சமபக்கு ஆவிக்குரிே வரங்கமள வழங்க 
அவர் தனது சிருஷ்டிப்பு வல்லமைமே எவ்வாறு பேன்படுத்துகிறார் 
என்பமதப் பார்க்க நாை் தோராக இருக்கியறாை். 

ஆவிக்குரிய வரங்கள் 
ஆவிக்குரிே வரங்கமளப் பற்றி யபசுை்யபாது நை் ைனதில் இது உள்ளது: 



அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்மக   பாடை் 4 : பரிசுத்த ஆவிோனவர் 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

சமபமே கட்டிபேழுப்புை் யநாக்கத்திற்காக பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் விசுவாசிகளுக்கு பகாடுக்குை் இேற்மகக்கு 
அப்பாற்பட்ட திறன்கள். 

முன்பு இது இல்லாதவர்களுக்கு புதிே திறன்கமள வழங்குவதன் 
மூலயைா அல்லது இேற்மகோன திறமைகள் அல்லது அவற்மறப் 
பபறுபவரின் அனுபவத்திற்கு அப்பால் இருக்குை் திறன்கமள அதிகரிப்பதன் 
மூலயைா ஆவிோனவர் இந்த வரங்கமள உருவாக்குகிறார். 

புதிே ஏற்பாட்டில் உள்ள ஆவிக்குரிே வரங்கள் வியசஷித்த, 
தனித்துவைான திறன்கள் ஆகுை், இமவ இேற்மகக்கு 
அப்பாற்பட்டமவோக பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. அமவகள் 
பவறுை் திறமைகள் என்பமத விட அதிகை் என்பமத 
வலிேுறுத்துவது முக்கிேை் என்று நிமனக்கியறன். அமவ 
ஒவ்பவாரு விசுவாசிக்குை் இேற்மகக்கு 
அப்பாற்பட்டமவோக அருளப்பட்டுள்ளன. ஒவ்பவாரு 
விசுவாசிக்குை் ஒரு ஆவிக்குரிே வரயைா அல்லது 
ஆவிக்குரிே வரங்கயளா இருக்குை். 

Dr. ைார்க் எல். ஸ்ட்ராஸ் 

ஆரை்பகால சமபக்கு பரிசுத்த ஆவிோனவர் அளித்த வரங்களின் 
பட்டிேல்கள் யராைர் 12, 1 பகாரிந்திேர் 12 ைற்றுை் எயபசிேர் 4 யபான்ற 
இடங்களில் காணப்படுகின்றன. இந்த வரங்களில் சில இேற்மகோன 
திறமைகள் அல்லது உலகளாவிே ைனித திறன்கமள ஒத்திருக்கின்றன. 
சமபக்கு பவளியே உள்ளவர்கள் கூட ஒருவிதத்தில் மவத்திருக்குை் திறன்கள் 
இமவ. ஏபனன்றால் யதவனின் சாேலில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருப்பதால் — 
ஞானை், அறிவு, யசமவ, கற்பித்தல், ஊக்குவித்தல், தாராள ைனப்பான்மை, 
தமலமைத்துவை் ைற்றுை் இரக்கை் யபான்ற காரிேங்கள் அவர்களுக்குை் 
உள்ளன. ஆனால் ைற்ற ஆவிக்குரிே வரங்களான குணப்படுத்துதல் ைற்றுை் 
அற்புதங்கமளச் பசே்தல் யபான்றமவ இேற்மகக்கு அப்பாற்பட்டமவகளாகுை். 
தீர்க்கதரிசனை் உமரத்தல், அந்நிேபாமஷகளில் யபசுவது, பாமஷகமள 
விோக்கிோனை் பசே்வது, ஆவிகமள பகுத்தறிதல் யபான்ற சில வரங்கள் 
இேற்மகோன திறன்களுக்குை் இேற்மகக்கு அப்பாற்பட்ட வரங்களுக்குை் 
இமடப்பட்டமவகளாக உள்ளன. 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் அவருமடே சமபக்கு இேற்க்மகக்கு அப்பாற்பட்ட 
வரங்கமள அளிக்கிறார் என்பமத இப்யபாது எல்லா கிறிஸ்தவர்களுை் 
ஒப்புக்பகாள்கிறார்கள். ஆனால் இந்த பபாதுவான ஒப்பந்தத்திற்குள், பல 
விதைான நணுக்கைான கண்யணாட்டங்கள் உள்ளன. நவனீ காலங்களில் 
பரிசுத்த ஆவிோனவர் இேற்மகோன திறமைகமள ஒத்த வரங்கமள ைட்டுயை 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

தருகிறார் என்று நை்பி சில சமபகள் இமடநிறுத்தப்பட்ட நிமலப்பாட்மடக் 
பகாண்டுள்ளன. அற்புதைான வரங்கள் அமனத்துை் அப்யபாஸ்தலர்களின் 
காலத்திற்குப் பிறகு அல்லது யவதாகைை் முழுவதுை் எழுதி முடிக்கப்பட்ட பிறகு 
இறந்துவிட்டதாக கருதப்படுகிறது. 

ைற்ற சமபகள் அமடோள அற்புத வரங்கள் இன்றுை் பதாடர்கின்றன 
என்று நை்புை் நிமலப்பாட்மடக் பகாண்டுள்ளன. புதிே ஏற்பாட்டில் நாை் 
காணுை் அமனத்து வரங்கமளேுை் ஆவிோனவர் இன்னுை் தருகிறார் என்று 
அவர்கள் நை்புகிறார்கள். இந்த நிமலபாட்டுக்குள்யளயே, ஒரு கிறிஸ்தவன் 
எந்த வரங்கமளப் பபற முடிேுை் என்று எதிர்பார்த்தல் குறித்து பல்யவறு 
கண்யணாட்டங்கள் உள்ளன. 

இந்த இரண்டு உச்சநிமலகளுக்கு இமடேில், பலவிதைான நடுத்தரைான 
கண்யணாட்டங்கள் உள்ளன. பரிசுத்த ஆவிோனவர் விருை்புை் யபாது 
இன்னுை் அற்புதைான வரங்கமள வழங்க முடிேுை் என்பது நடுத்தரைான 
சமபகளின் நை்பிக்மக. ஆனால் பரிசுத்த ஆவிோனவர் அவருமடே சமபக்கு 
எல்லா வமகோன வரங்கமளேுை் எப்யபாதுை் பகாடுக்க யவண்டுை் என்று 
அவர்கள் வலிேுறுத்தவில்மல. இந்த சமபகள் எந்த யநரத்திலுை் எந்த 
வமகேிலுை் பரிசுத்த ஆவிோனவர் சுதந்திரைாக பசேல்பட யவண்டுை் என்று 
வலிேுறுத்துகின்றன. 

ஆனால் இந்த நிமலப்பாடுகள் அமனத்திற்குை் பபாதுவான ஒரு 
விஷேை் என்னபவன்றால், பரிசுத்த ஆவிோனவர் தனது சமபேின் 
நலனுக்காக தனது ைக்களுக்கு குமறந்தபட்சை் சில வரங்கமள பதாடர்ந்து 
அளிக்கிறார் எை்பதோகும். ஆவிக்குரிே வரங்கள் யதவனுமடே 
வல்லமைோகுை், அமவ ஒட்டுபைாத்தைாக அவருமடே ைக்களுக்காக 
பேன்படுத்தப்பட யவண்டுை். அமவ தனிநபர்களின் விருப்பங்கமளத் 
துூண்டுவதற்காகயவா அல்லது தனிநபர்களின் ஆவிக்குரிே வாழ்க்மகமே 
யைை்படுத்துவதற்காகயவா வழங்கப்படவில்மல. ைாறாக, ஊழிேத்திற்காக 
சமபக்கு வல்லமை அளிக்கவுை், அது கிறிஸ்துவில் முதிர்ச்சிேமடேுை்படி 
வளரவுை் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. இமத யராைர் 12:4-5, 1 
பகாரிந்திேர் 12:7, எயபசிேர் 4:7-16 ஆகிே யவத பகுதிகளில் காண்கியறாை். 1 
பகாரிந்திேர் 12:7 இல் பவுல் எழுதிேமதக் கவனிேுங்கள்: 

ஆவிேினுமடே அநக்கிரகை் அவனவனுமடே 
பிரயோஜனத்திற்பகன்று அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது (1 
பகாரிந்திேர் 12:7). 

பவுல் இங்யக சுட்டிக்காட்டிேுள்ளபடி, சமபேின் நன்மைக்காகயவ 
ஆவிக்குரிே வரங்கள் வழங்கப்படுகின்றன. திறமைோன நபர்கள் தங்கள் 
பசாந்த வரங்களிலிருந்துை் பேனமடேலாை். ஆனால் வரங்களின் முதன்மை 
குறிக்யகாள் ைற்றுை் கவனை் சமபேின் நன்மை தான். அமவ பரிசுத்த 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

ஆவிோனவர் தனது சமபமே முழுவதுைாக கட்டமைக்க பேன்படுத்துை் 
வல்லமைேின் சிருஷ்டிப்பு யவமலகள் ஆகுை். 

ஆவிக்குரிே வரங்கமளப் பற்றி நாை் அறிந்த ைிக 
முக்கிேைான விஷேை் என்னபவன்றால், அமவ 
கிறிஸ்துவின் சரரீைான சமபக்குள் உருவாகி, 
கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, பேன்படுத்தப்பட யவண்டுை் எை்பதோகும். 
ஒருவன் அல்லது ஒருத்தி ைட்டுயை அவற்றிலிருந்து 
பிரயோஜனப்படுை்படிக்கு ஆவிக்குரிே வரங்கள் ஒருவருக்கு 
வழங்கப்படுவதில்மல. ைக்கள் குழுக்கமளேுை், 
விசுவாசிகளின் குழுக்கமளேுை், அதாவது இயேசு 
கிறிஸ்துவின் சமபமே கட்டுவதற்காக அமவ 
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 

Dr. ரிோட் காசிஸ், பைாழிப்பபேர்ப்பு 

ஆவிோல் நைக்குக் பகாடுக்கப்பட்ட ஆவிக்குரிே வரங்கள், 
சமபமே பக்திவிருத்திேமடேச் பசே்வதற்குை், சமபமே 
கட்டிபேழுப்புவதற்குை், கிறிஸ்தவ ஊழிேத்மத பசே்வதற்குை், 
ஒருவமரபோருவர் ஊக்கப்படுத்துவதற்குை், ைகா 
கட்டமளமே நிமறயவற்றுவதற்குை் ஆகுை். நை் நாளில் 
குறிப்பாக அந்நிே பாமஷகள் ைற்றுை் தீர்க்கதரிசனங்களில் 
உள்ள கவர்ச்சி உபயதச பிரச்சிமனகளில் நாை் பகாண்டுள்ள 
முதன்மை கவனைானது, உண்மைேில் நாை் யவதத்தில் 
காணுை் இரண்டாை் நிமல முக்கிேத்துவை் வாே்ந்த 
காரிேைாகுை். புதிே ஏற்பாட்டில் காணப்படுகிறபடி 
ஆவிக்குரிே வரங்களில் நாை் கவனை் பசலுத்த 
விருை்புகியறாை் — இது நைக்கு ஆறுதலளிக்கிறது, இது புதிே 
உடன்படிக்மகேின் ேுகை் வந்துவிட்டது என்பமதக் 
காட்டுகிறது, ஆவிோனவரின் தனிப்பட்ட கிரிமே தனிோக 
நைக்குள்ளுை், அதன் சமூகத்தினுள்ளுை் தனித்தனிோகவுை் 
பைாத்தைாகவுை் ஊழிேத்தின் பணிமே இந்த உலகில் 
நடப்பிக்கிறது. அந்த முக்கிேத்துவத்தில் தான் உண்மைேில் 
கவனை் பசலுத்த யவண்டுை், யைலுை் உலகில் நாை் 
வாழுை்யபாது நை்முமடே தனிப்பட்ட வாழ்க்மகேிலுை் 
சமபேின் கூட்டு வாழ்க்மகேிலுை் இது எப்படி 
நமடமுமறப்படுத்தப்படுகிறது என்று பார்க்க யவண்டுை். 

Dr. ஸ்டீபன் யஜ. பவல்லை் 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் இேற்மகோன உலகில் தனது சிருஷ்டிப்பு 
வல்லமைமே எவ்வாறு பேன்படுத்துகிறார் என்பமதேுை், சமபக்கு 
ஆவிக்குரிே வரங்கமள வழங்குவமதேுை் பற்றிே இந்த புரிதலுடன், 
ஒவ்பவாரு விசுவாசிேின் ஆவி ைற்றுை் இருதேத்தின் தனிப்பட்ட புதுப்பித்தலில் 
அவருமடே வல்லமை எவ்வாறு பவளிப்படுகிறது என்பமதப் பார்ப்யபாை். 

தனிப்பட்ட புதுப்பித்தல் 
ஆவிக்குரிே ைரண நிமலேில் ைனிதர்கள் பிறக்கிறார்கள் என்று யவதை் 

யபாதிக்கிறது. யராைர் 5:12-19 குறிப்பிடுவது யபால, ஆதாைின் பாவத்தினால் 
நாமுை் குற்றவாளிகளாக இருக்கியறாை், அதன் விமளவாக ைரணத்திற்கு 
உட்பட்டவர்களாேிருக்கியறாை். எனயவ, இந்த இக்கட்டான சூழ்நிமலேிலிருந்து 
நை்மை இரட்சிப்பதற்காக, யதவனுக்கு முன்பாக நை்முமடே ஆவிகமள 
உேிரமடே மவப்பதன் மூலை் பரிசுத்த ஆவிோனவர் நை்ைில் புதிே ஜவீமன 
உருவாக்குகிறார். இந்த புதிே ஜவீமனப் பற்றி யவதை் ஆவிேில் பிறத்தல் 
ைற்றுை் ைண்ீடுை் பிறத்தல் என்கிற அடிப்பமடேில் யபசுகிறது. இந்த 
ைறுபிறப்மபப் பற்றி யோவான் 3:3-8, தீத்து 3:5, 1 யோவான் 5:1-18 ைற்றுை் பல 
இடங்களில் வாசிக்கியறாை். ஒரு உதாரணத்திற்காக, தீத்து 3:5 இல் உள்ள 
பவுலின் வார்த்மதகமளக் கவனிேுங்கள்: 

ைறுபஜன்ை முழுக்கினாலுை், பரிசுத்த ஆவிேினுமடே 
புதிதாக்குதலினாலுை் நை்மை இரட்சித்தார் (தீத்து 3:5). 

நாை் ைறுபடிேுை் பிறந்த பின், கர்த்தமர யநசிக்கிற ைற்றுை் கர்த்தருக்கு 
கீழ்ப்படிந்த நபர்களாக நை்மை உருவாக்குவதற்காக, பரிசுத்த ஆவிோனவர் நை் 
எண்ணங்கமளேுை், உணர்வுகமளேுை், பசேல்கமளேுை் ைாற்ற பதாடர்ந்து 
பசேல்படுகிறார். புதிே ஏற்பாடு யராைர் 8:1-16, 1 பகாரிந்திேர் 12:3, கலாத்திேர் 5:16-
25, பிலிப்பிேர் 2:13 யபான்ற பகுதிகளில் இமதப் பற்றி யபசுகிறது. பரிசுத்த 
ஆவிேினுமடே ைாற்றத்மத உருவாக்குை் வல்லமைமேப் பற்றிே நைக்கு 
ைிகவுை் பதரிந்த விவாதை் விசுவாசிகளின் வாழ்க்மகேில் பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் உருவாக்குை் கனிமேப் பற்றிே பவுலின் விளக்கைாகுை். 
கலோத்தி ர் 5:22-23 இல் பவுல் எழுதிேமதக் கவனிேுங்கள்: 

ஆவிேின் கனியோ, அன்பு, சந்யதாஷை், சைாதானை், 
நீடிேபபாறுமை, தேவு, நற்குணை், விசுவாசை்,சாந்தை், 
இச்மசேடக்கை்; இப்படிப்பட்டமவகளுக்கு வியராதைான 
பிரைாணை் ஒன்றுைில்மல (கலாத்திேர் 5:22-23). 

அவர் இயேசு கிறிஸ்துவினுமடே ரூபத்திற்கு ஒத்த படி நை்மை 
ைாற்றுவதால், நை்முமடே குணத்தில் இந்த ைாற்றங்கள் அமனத்துை் பரிசுத்த 
ஆவிேின் பசேலினால், ஆக்கப்பூர்வைான வல்லமைோல் விமளகின்றன. 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

நிச்சேைாக, கமடசி நாளில், பரிசுத்த ஆவிோனவர் தனது சிருஷ்டிப்பு 
வல்லமைமேப் பேன்படுத்தி அமனத்து உண்மைேுள்ள கிறிஸ்தவர்களின் 
சரரீங்கமள உேிர்த்பதழச் பசே்வார், இயேசுவுக்கு இருந்த சரரீத்மதப் யபான்ற 
பரிபூரணைான, அழிோத சரரீங்கமள நைக்குத் தருவார். யராைர் 8:23 இல் பவுல் 
இமதப் பற்றி பசான்னமதக் கவனிேுங்கள்: 

அதுவுைல்லாைல், ஆவிேின் முதற்பலன்கமளப் பபற்ற 
நாமுங்கூட நை்முமடே சரரீ ைீட்பாகிே புத்திரசுவிகாரை் 
வருகிறதற்குக் காத்திருந்து, நைக்குள்யள தவிக்கியறாை் 
(யராைர் 8:23). 

கிறிஸ்துவின் சஷீர்கள் ஆவிேின் முதல் பலன்கமளக் 
பகாண்டிருக்கிறார்கள் என்று பவுல் பசான்னயபாது, அந்த வருஷத்தின் முழு 
அறுவமடேின் பிரதிநிதித்துவ அமடோளைாக முதல் அறுவமடேில் இருந்து 
காணிக்மககமளக் பகாண்டுவருை் பமழே ஏற்பாட்டு நமடமுமறேிலிருந்து 
அவர் தனது பைாழிநமடமே அமைக்கிறார். அயதயபால், விசுவாசிகளில் 
பரிசுத்த ஆவிேின் தற்யபாமதே யவமல என்னபவன்றால் வரவிருக்குை் ைிகப் 
பபரிே ஆசீர்வாதத்தின் முதல் பலன்களாக அவர்கமள ஆக்குவது ஆகுை். அவர் 
நை்மை முழுவதுைாக ைண்ீடுை் உருவாக்கி, நை் சாபத்மதேுை் அழிமவேுை் நீக்கி, 
நை்மை ஒரு பழமைோன, பாவைற்ற நிமலக்கு ைீட்படடுக்குை் வமர பரிசுத்த 
ஆவிேின் யவமல முடிவமடோது. இதுவமர, ஆவிோனவர் நை் ஆவிேின் 
புதிே ஜவீமன தந்துள்ளார். ஆனால் அவர் இறுதிேில் நை் சரரீங்கமளேுை் 
ைீண்டுை் உருவாக்குவார். 

இப்யபாது நாை் பரிசுத்த ஆவிேின் சிருஷ்டிப்பு வல்லமைேின் 
கிரிமேகமளப் பார்த்திருக்கியறாை், அவருமடே பரிசுத்தைாக்குதல் 
ஊழிேத்தில் நை் கவனத்மதத் திருப்ப யவண்டுை். 

பரிசுத்தமோகுதல் 
ஆவி ோைவரின் பரிசுத்தமோக்குதல்  ஊழிேத்மதப் பற்றி நாை் 

யபசுை்யபாது, ஜனங்கமளேுை் பபாருட்கமளேுை் பரிசுத்தைாக்குை் பசேமலப் 
பற்றி யபசுகியறாை். யதவனின் பேன்பாட்டிற்காக ஜனங்கமளேுை் 
பபாருட்கமளேுை் யவறுபடுத்துவதற்குை், அவர்கமளச் சுத்திகரிப்பதற்குை், 
அவருமடே பவளிப்படுத்தப்படாத ைகிமைக்கு அருகில் மவப்பதற்குை் 
ஆவிோனவர் பசே்ேுை் யவமல இது. பல வழிகளில், இந்த கருத்தானது இந்த 
பாடத்தின் கமடசி பகுதிேில் நாை் பார்த்த புதுப்பித்தல் கருத்துடன் பநருக்கைாக 
பதாடர்புமடேதாக இருக்கிறது. 

பரிசுத்த ஆவிேின் பிரசன்னை் ைற்றுை் ஊழிேத்தால் சமப பரிசுத்தைாக 
இருக்கிறது அல்லது பரிசுத்தைாக்கப்படுகிறது என்று யவதை் அடிக்கடி கூறுகிறது. 
இந்த கருத்மத யராைர் 15:16, 1 பகாரிந்திேர் 6:11, 2 பதசயலானிக்யகேர் 2:13 ைற்றுை் 1 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

யபதுரு 1:1-2 யபான்ற இடங்களில் காண்கியறாை். 1 பகாரிந்திேர் 3:16-17 இல் பவுல் 
பரிசுத்த ஆவிோனவமரப் பற்றி யபசிே விதத்மதக் கவனிேுங்கள். 

நீங்கள் யதவனுமடே ஆலேைாேிருக்கிறீர்கபளன்றுை், 
யதவனுமடே ஆவி உங்களில் வாசைாேிருக்கிறாபரன்றுை் 
அறிோதிருக்கிறீர்களா? ... யதவனுமடே ஆலேை் 
பரிசுத்தைாேிருக்கிறது; நீங்கயள அந்த ஆலேை் (1 
பகாரிந்திேர் 3:16-17). 

பமழே ஏற்பாட்டில், யூத ஆலேை் யதவனின் பூைிக்குரிே 
அரண்ைமனோக இருந்தது, அங்கு அவரது வியசஷித்த பிரசன்னை் இருந்தது. 
சாபலாயைான் 2 நாளாகைை் 6:1 இல் அறிவித்தபடி, அது பூைிேில் அவருமடே 
வடீாகுை். ஆனால் புதிே ஏற்பாட்டில், யதவன் ஆலேத்தில் வசிக்கவில்மல. 
ைாறாக, பரிசுத்த ஆவிோனவர் சமபமே புதிே ஆலேைாக 
பரிசுத்தப்படுத்தினார். இயத கருத்து எயபசிேர் 2:22 இல் பவளிப்பமடோகக் 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது, யைலுை் இது யவதத்தின் ைற்ற பகுதிகளிலுை் 
எதிபராலிக்கிறது. 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் தனிப்பட்ட விசுவாசிகளுக்குள் வாசை் பசே்வதன் 
மூலை் அவர்கமள பரிசுத்தப்படுத்துவதாகவுை் கூறப்படுகிறது. பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் உண்மைேில் விசுவாசிகளின் இருதேங்களுக்குள் வாழ்கிறார் 
என்ற கருத்து இதுதான். யராைர் 8:9-16, 1 பகாரிந்திேர் 6:19, 2 தீயைாத்யதேு 1:14, 
ோக்யகாபு 4:5 யபான்ற பல இடங்களில் இந்த வாசை் பசே்தல் பற்றி 
குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

பரிசுத்த ஆவி விசுவாசிேில் வாசை் பசே்வது என்பது ஒரு 
இன்றிேமைோத ேதார்த்தைாகுை். யதவன் இமடப்பட்டு 
கிறிஸ்தவர்கமள கிறிஸ்துவில் புதிே சிருஷ்டிகளாக 
ைாற்றுை்யபாது, பரிசுத்த ஆவிோனவர் அவர்களின் 
வாழ்க்மகமே தன் கட்டுப்பாட்டில் எடுத்துக் பகாள்கிறார். 
நாை் அவமரச் சார்ந்து இருப்பதுை் அவருமடே உள்ளார்ந்த 
வல்லமைமே விசுவாசிப்பதுை் அத்திோவசிே காரிேைாகுை், 
இல்மலபேனில் நாை் ைாை்சத்தில் வாழ்கியறாை் என்று 
அர்த்தை். ஆவிேில் வாழ்வதற்குை் ைாை்சத்தில் வாழ்வதற்குை் 
உள்ள வித்திோசத்மத நாை் பசால்ல முடிேுை், ஏபனன்றால் 
ஆவிேில் வாழ்வயத கிறிஸ்துமவ அவர் விருை்புை் விதத்தில் 
ைகிமைப்படுத்த நைக்கு உதவுகிறது. 

Dr. யக. எரிக் யதாயனஸ் 

இந்த வாசை் பசே்தல் பல பேன்கமளக் பகாண்டுள்ளது. சிலவற்மற 
பட்டிேலிடலாை், அது நை்மை பாவத்திலிருந்து பரிசுத்தப்படுத்துகிறது, அது 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

நை்மை யதவனுக்காக யவறுபடுத்துகிறது, யைலுை் நை்முமடே இருதேங்களிலுை் 
ைனதிலுை் ஆவிேின் பசல்வாக்மக அனுபவித்து பேனமடகியறாை். 1 
பகாரிந்திேர் 6:9-11 இல் பவுல் இவற்மறப் பற்றி யபசிே விதத்மதக் 
கவனிேுங்கள்: 

அநிோேக்காரர் யதவனுமடே ராஜ்ேத்மதச் 
சுதந்தரிப்பதில்மல .. உங்களில் சிலர் 
இப்படிப்பட்டவர்களாேிருந்தீர்கள். ஆேினுை் கர்த்தராகிே 
இயேசுவின் நாைத்தினாலுை், நைது யதவனுமடே 
ஆவிேினாலுை் கழுவப்பட்டீர்கள், பரிசுத்தைாக்கப்பட்டீர்கள், 
நீதிைான்களாக்கப்பட்டீர்கள் (1 பகாரிந்திேர் 6:9-11). 

பரிசுத்த ஆவிேின் பரிசுத்தைாக்குதல் யவமலேின் மூலை், விசுவாசிகள் 
சுத்திகரிக்கப்பட்டு யதவனுக்காக பிரித்பதடுக்கப்பட்டுள்ளனர், இதனால் 
அவர்கள் இனி துன்ைார்க்கர்களில் ஒருவராக கணக்கிடப்படுவதில்மல. 

யதவன் உங்களுக்குள் வாசை் பசே்வது எவ்வளவு வியசஷித்தைானது 
என்று நீங்கள் எப்யபாதாவது யோசிப்பமத நிறுத்திேிருக்கிறீர்களா? 
பிரபஞ்சத்மத உருவாக்கிேவர் உங்கமள ைிகவுை் யநசிக்கிறார், அவர் 
உங்கமள நித்திே காலத்திற்குைாே் அவருடன் ஒன்றிமணத்துள்ளார். 
அவருமடே ஒப்புதலின் விளிை்பில் நீங்கள் தள்ளாட யவண்டாை். நீங்கள் 
அவருமடே இருதேத்திற்குள் ஆழைாக ைமறந்திருக்கிறீர்கள். இந்த 
உறவானது பாவத்திற்கு எதிராக உங்கமள பலப்படுத்துகிறது. யசாதமனமே 
எதிர்ப்பதற்குை், யதவமனப் பிரிேப்படுத்துை் வழிகளில் வாழ்வதற்குை் இது 
உங்களுக்கு பலத்மதத் தருகிறது. நீங்கள் பாவை் பசே்ேுை்யபாது — அது 
எவ்வளவு யைாசைாக இருந்தாலுை் — யதவனின் பார்மவேில் நீங்கள் 
ஏற்றுக்பகாள்ளப்படுகிறீர்கள். அவருடன் ஐக்கிேை் பகாள்வதற்குை், அவமர 
ஆராதிப்பதற்குை், நிச்சேைாக, அவருமடே ைன்னிப்மபக் யகட்பதற்குை் 
பபற்றுபகாள்வதற்குை் அவருமடே பிரசன்னத்திற்குள் நமழே நீங்கள் 
இன்னுை் தகுதிோனவர்கள். 

இதுவமர, பரிசுத்த ஆவிேின் சிருஷ்டிப்பு வல்லமைமேேுை் அவருமடே 
பரிசுத்தைாக்குை் யவமலமேேுை் நாை் பார்த்யதாை். இந்த கட்டத்தில், அவர் 
பதே்வகீ கிருமபமே நிர்வகிக்குை் பல்யவறு வழிகமளப் பற்றி யபச நாை் 
தோராக இருக்கியறாை். 

கிருகப 
பரிசுத்த ஆவி நிர்வகிக்குை் மூன்று வமகோன கிருமபமேப் பற்றி 

யபசுயவாை்: அயவ ோவை: பபாதுவான கிருமப, உடன்படிக்மக கிருமப ைற்றுை் 
இரட்சிக்குை் கிருமப. பபாதுவான கிருமபமே முதலில் பார்ப்யபாை். 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

தபோதுவோன கிருகப 
ைனிதர்களின் விசுவாசத்மதப் பபாருட்படுத்தாைல், எல்லா 

ைனிதர்களுக்குை் அவர் காட்டுை் பபாறுமைேுை் அவர்களுக்கு அவர் நல்குை் 
நன்மைகள் தான் பபாதுவான கிருமப ஆகுை். பரிசுத்த ஆவிோனவர் எல்லா 
ைக்களுக்குை் சைைான கிருமபமே வழங்குவதில்மல. ைாறாக, அவர் தனது 
திட்டங்களுக்குை் விருப்பங்களுக்குை் ஏற்ப இங்யகேுை் அங்யகேுை் 
பசேல்படுகிறார். 

உதாரணைாக, பரிசுத்த ஆவிோனவர் உலகில் பாவத்மதத் தடுக்குை் 
விதத்தில் பபாதுவான கிருமப காணப்படுகிறது. யராைர் 8:1-8 இல் பவுல் 
யபாதித்தபடி, பாவத்தில் வழ்ீச்சிேமடந்த அவிசுவாசிகள் பாவத்தால் 
கட்டுப்படுத்தப்படுகிறார்கள். அவர்கள் இேற்மகோகயவ யதவனுக்கு 
வியராதைாக இருக்கிறார்கள், அவர்கள் பாவத்மத யநசிக்கிறார்கள். யராைர் 7–8 
முழுவதுை் பவுல் யபாதித்தபடி, பரிசுத்த ஆவிோனவர் உலகில் பாவத்மத 
எதிர்த்துப் யபாராடுகிறார். விசுவாசிகமள அவர் மறுபடி பிறக்கச் பசே்தபின் 
அவர் பசேல்படுை் விதத்திற்கு இது ஒத்ததாகுை். அவிசுவாசிகளுக்கு இந்த 
ஆசீர்வாதத்மத பபரிே அளவில் அவர் வழங்கவில்மல என்றாலுை், 
அவர்களால் முடிந்தவமர அவர்கள் பாவை் பசே்ோதபடி அவர் அவர்கமள 
அடிக்கடி கட்டுப்படுத்துகிறார் என்பது தான் உண்மை. 

அவிசுவாசிகளுக்கு யதமவப்படுை் அறிவு, அந்த அறிவால் அவர்கள் 
பசே்ேக்கூடிே நல்ல விஷேங்கள் ஆகிேமவ உலகில் சாதாரணைாக 
காணப்படுை் பபாதுவான கிருமபேின் ைற்பறாரு அை்சை் ஆகுை். 
ைனிதகுலத்தின் ைற்ற ஜனங்கயளாடு யசர்ந்து அவிசுவாசிகள் சமபக்குை் அதன் 
விசுவாசிகளுக்குை் பேனளிப்பதற்காகப் பேன்படுத்துை் பல ைதிப்புைிக்க 
சத்திேங்கமளக் கற்றுக் பகாள்ளலாை். ோராவது பேனுள்ள ஒன்மறக் 
கண்டுபிடிக்குை் யபாபதல்லாை், அந்த அறிவு பரிசுத்த ஆவிோனவரின் 
கிருமபோன வரைாகுை். 

கி. பி.1509 முதல் 1564 வமர வாழ்ந்த பிரபல புராட்டஸ்டன்ட் 
சீர்திருத்தவாதிோன ஜான் கால்வின், பரிசுத்த ஆவிேின் அறிமவக் குறித்த 
பபாதுவான வரங்கமள தனது பமடப்பான இன்ஸ்டிடூட்ஸ் ஓப் தி கிறிஸ்டிேன் 
ரிலிஜிேன் என்கிற புத்தகத்தில், புத்தகை் 2, அத்திோேை் 2, பிரிவுகள் 15 ைற்றுை் 16 
இல் விவரித்தார். அங்யக அவர் என்ன பசால்லிேிருக்கிறார் என்று 
கவனிக்கவுை்: 

ைதச்சார்பற்ற எழுத்தாளர்கள் இந்த காரிேங்கமளக் குறித்து 
எழுதுவது நை் கவனத்திற்கு வருை்யபாது, அவற்றில் 
பிரகாசிக்குை் சத்திேத்தின் ஒளிருை் பவளிச்சை், ைனிதனின் 
ைனை், அதன் முழுமைேிலிருந்து விழுந்து திமச 
திருப்பப்பட்டிருந்தாலுை், அது யதவனின் அருமைோன 
வரங்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது என்பமத நைக்குக் 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

யபாதிக்கட்டுை். யதவனுமடே ஆவிமே சத்திேத்தின் ஒயர 
நீரூற்று என்று நாை் கருதினால், நாை் சத்திேத்மத 
நிராகரிக்கயவா, எங்கு அது யதான்றினாலுை் அமத 
பவறுக்கயவா ைாட்யடாை். ஆனால் அவமர நாை் 
அவைதிக்காைல் இருக்க யவண்டுை்… ஆனால் கர்த்தர் 
விருை்பிேிருந்தால் இேற்பிேல், இேங்கிேல், கணிதை் ைற்றுை் 
பிற துமறகளில் உள்ள யதவபக்திேற்றவர்களின் யவமல 
ைற்றுை் ஊழிேத்தால் நைக்குக் கிமடக்குை் அவர்களின் 
உதவிமேப் பேன்படுத்துயவாை். 

உடன்படிக்கக கிருகப 
யவதத்தில் பல இடங்களில், பரிசுத்த ஆவிேினால் நிர்வகிக்கப்படுை் 

இரண்டாவது வமக கிருமபமே நாை் காணலாை், இது சில சைேங்களில் 
உடன்படிக்மக கிருமப என்று அமழக்கப்படுகிறது. 

உடன்படிக்மக கிருமபேில் யதவன் தனது உடன்படிக்மக ைக்களின் ஒரு 
பகுதிோக இருக்குை் அமனவருக்குை் அளிக்குை் சகிப்புத்தன்மை ைற்றுை் 
நன்மைகள் இருக்கின்றன. அவர்கள் உண்மைோன விசுவாசிகள் 
இல்மலபேன்றாலுை் கூட இது அவர்களுக்கு கிமடக்கிறது. பமழே ஏற்பாட்டில், 
இஸ்ரயவல் யதவனின் உடன்படிக்மக ஜனங்களாக இருந்தனர், ஏபனன்றால் 
முழு யதசமுை் ஆபிரகாை், யைாயச ைற்றுை் தாவதீு ஆகியோருடன் யதவன் பசே்த 
வியசஷித்த உடன்படிக்மககளின் கீழ் இருந்தது. புதிே ஏற்பாட்டில், 
யதவனுமடே உடன்படிக்மக ஜனங்கள் என்பவர்கள் காணக்கூடிே சமபோகுை் 
, இதில் உண்மைோன விசுவாசிகள் இல்மலபேன்றாலுை் சமபேுடன் 
பதாடர்புமடே நபர்கமள உள்ளடக்கிேதாக இருக்கிறது. யதவனின் 
உடன்படிக்மக கிருமப அவருமடே பபாதுவான கிருமபமே விட 
ைிகுதிோகவுை் சகிப்புத்தன்மைேுடனுை் உள்ளது. 

உதாரணைாக, இஸ்ரயவல் பபருை்பாலுை் அவருக்கு விசுவாசைற்றதாக 
இருந்த யபாதுை் அவருக்கு எதிராக பாவை் பசே்த யபாதுை், பண்மடே 
இஸ்ரயவலரிடை் யதவன் ைிகவுை் பபாறுமைேுடனுை் இரக்கத்துடனுை் இருந்தார். 
இஸ்ரயவலுடனான யதவன் பசே்த உடன்படிக்மகேின் காரணைாக, அவர் 
அவர்கமள ஒரு யதசைாக அழிக்கவில்மல, ஆனால் எப்யபாதுை் ஒரு 
விசுவாசமுள்ள ைீதிோனவர்கமள பாதுகாத்தார். பவுல் இமதப் பற்றி யராைர் 
11:1-5 இல் பவளிப்பமடோகப் யபசினார். யைலுை், யதவனின் உடன்படிக்மக 
காரணைாக, பண்மடே இஸ்ரயவலில் அவிசுவாசிகள் கூட அவருமடே 
ஆசீர்வாதங்கமளப் பபற்றனர். அயநகைாக இதற்கு ைிகப் பபரிே உதாரணை் 
எகிப்திலிருந்து இஸ்ரயவலர்கள் பவளியேறுை்யபாது நடந்த நிகழ்வாகுை். இந்த 
வசனங்களில் யைாயச எழுதிேமதக் கவனிேுங்கள்: 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

இஸ்ரயவல் புத்திரர் அடிமைத்தனத்தினால் தவித்து, 
முமறேிட்டுக்பகாண்டிருந்தார்கள்; அவர்கள் 
அடிமைத்தனத்திலிருந்து முமறேிடுை் சத்தை் யதவசந்நிதிேில் 
எட்டினது. யதவன் அவர்கள் அழுமகமேக் யகட்டு, தாை் 
ஆபிரகாயைாடுை் ஈசாக்யகாடுை் ோக்யகாயபாடுை் பசே்த 
உடன்படிக்மகமே நிமனவுகூர்ந்தார். யதவன் இஸ்ரயவல் 
புத்திரமரக் கண்யணாக்கினார்; யதவன் அவர்கமள 
நிமனத்தருளினார் (ோத்திராகைை் 2:23-25). 

யதவன் ஏன் இஸ்ரயவலின் ைதீு அக்கமற பகாண்டிருந்தார், அவர்கமள 
ைீட்டார் என்பமதக் கவனிேுங்கள். அவர்கள் அவருக்கு 
உண்மைேுள்ளவர்களாக இருந்ததால் அல்ல, ஆனால் அவர்கள் 
முன்யனார்களான ஆபிரகாை், ஈசாக்கு ைற்றுை் ோக்யகாபுடன் அவர் பசே்த 
உடன்படிக்மகேில் அவர்களுை் யசர்க்கப்பட்டிருந்ததால் அவர்களுை் 
ஆசீர்வதிக்கப்பட்டனர் . 

இயத காரிேை் சமபக்குை் உண்மைோகப் பபாருந்துை். உதாரணைாக, 
சமபேின் ஒரு பகுதிோக இருக்குை் அமனவருக்குை் பதாடர்ந்து சுவியசஷமுை் 
ைனந்திருை்பி இரட்சிக்கப்படுவதற்கான வாே்ப்புை் வழங்கப்படுகிறது. சமபக்கு 
யதவன் அளிக்குை் அந்த ஆசீர்வாதங்களில் அவர்களுை் பங்கு பகாள்கிறார்கள். 
உண்மைேில், எபிபரேர் 6:4-6 இல் நாை் கற்றுக்பகாள்வது யபால, சமபேில் 
உள்ள அவிசுவாசிகள் சமபேின் ஆவிக்குரிே வரங்களில் இருந்து கூட 
பேனமடகிறார்கள். இதனால்தான் சமபேில் இருக்கிற அவிசுவாசிகள் 
தங்கள் துயராகத்தின் மூலை் கிருமபேின் ஆவிமே அவைதிக்கிறார்கள் என்று 
எபிபரேர் 10:29 கூறுகிறது. 

நாை் சமபேில் கூடுை் யபாது, இரட்சிக்கப்பட்டவர்களுை் 
இரட்சிக்கப்படாதவர்களுை் இருக்கிறார்கள். 
கிறிஸ்தவர்களின் பிரசன்னத்தில் இருப்பயத 
இரட்சிக்கப்படாத ைக்களுக்கு இருக்கக்கூடிே பேன் என்று 
நான் பவறுையன பசால்லுயவன். அது ஒரு நல்ல காரிேை். 
அதன் மூலை் யதவன் பசே்வமத நை்ைால் எப்யபாதுை் பசால்ல 
முடிோது. ஆனால் அங்கு இருப்பது ஒரு நல்ல விஷேைாகுை். 
ஜான் கால்வின், பபாதுவான கிருமப பற்றி யபசினார்; ஜான் 
பவஸ்லி, யதவன் ைனிதமன தீர்ைானை் எடுக்க மவக்குை் 
கிருமபமேப் பற்றி யபசினார் — இயேசு கிறிஸ்துவில் ஒருவர் 
விசுவாசை் மவப்பதற்கு முன்பு ஒரு நபரின் வாழ்க்மகேில் 
கிருமப இப்படித்தான் பசேல்படுகிறது. ஆகயவ அந்த கிருமப 
கிரிமே பசே்கிறது, அயநகைாக இரண்டு முக்கிே வழிகளில் 
அது நடக்கிறது என்று நான் நிமனக்கியறன். ஒன்று, 
நை்முமடே பாவங்கமளக் குறித்து நாை் 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

உணர்த்தப்படுகியறாை். பாவை் உண்மைோனது, அது நை்ைில் 
யசதத்மத ஏற்படுத்துகிறது, அது ைட்டுைல்லாைல் யதவனுமடே 
இருதேத்மதேுை் அது உமடக்கிறது. அமதப் பார்க்க நீங்கள் 
கிருமபேின் இடத்தில் இருக்க யவண்டுை். பின்னர், 
பாவத்மதக் குறித்த அந்த உணர்த்துதல் நை்ைில் பசேல்படத் 
பதாடங்குை் யபாது, சில இமறேிேலாளர்கள் கூறிேது யபால், 
வாழ்வதற்கு ைற்பறாரு வழி இருக்கிறது, அதாவது 
வாழ்வதற்கு ஒரு சிறந்த வழி இருக்கிறது என்று நாை் 
உறுதிோக நை்ப ஆரை்பிக்கியறாை். குறிப்பாக இரட்சிக்கப்படாத 
நபர் கீழ்படிந்து வாழுை்யபாது தங்கள் வாழ்க்மகேில் யதவன் 
பசேல்பாடுவார் என்று நை்பலாை், இதனால் சாதகைான 
புள்ளிகளிலிருந்து வாழ்க்மகமே பார்க்குை் வாே்ப்புை் அந்த 
இரட்சிக்கப்படாத நபருக்கு கிமடக்கிறது. 

Dr. ஸ்டீவ் ஹார்ப்பர் 

அவர்கள் உண்மைேியலயே சுவியசஷத்மதக் யகட்கக்கூடிே 
சூழலில் யதவனுமடே ஏற்பாட்டின் மூலை் அவர்கமள அது 
மவக்கிறது, அதில் அவர்கள் சுவியசஷை் வாழ்வமத 
காணலாை், அதில் ஒரு குழுவான ைக்களின் ஐக்கிேத்தில் 
ஜவீயனாடு இருக்குை் இயேசு கிறிஸ்து எப்படி இருக்கிறார் 
என்பமத அவர்கள் காண முடிேுை். ஆமகோல், யதவனுமடே 
சர்வாதிகாரத்துவத்தில், ஒருவமர அவர் 
இரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பு சமப வாழ்க்மகக்குள்ளாக 
பகாண்டுவருவதற்கான யதவனுமடே வழிோக இருக்கலாை், 
இதனால் அவர்கள் சுவியசஷத்திற்கு பதிலளிக்க முடிகிறது. 

Dr. ஸ்டீவ் ப்ளாக்யைார் 

இரட்சிக்கிற கிருகப 
இறுதிோக, பரிசுத்த ஆவிேினால் நிர்வகிக்கப்படுை் மூன்றாவது வமக 

கிருமபமே பல இமறேிேலாளர்கள் இரட்சிக்கிற கிருமப என்று 
அமழக்கிறார்கள். 

இரட்சிக்கிற கிருமப என்பது கிறிஸ்துவின் பரிபூரண வாழ்க்மக, 
ைரணை், உேிர்த்பதழுதல், பரை் ஏறுதல் ைற்றுை் தன்மன கர்த்தராகவுை் 
இரட்சகராகவுை் ஏற்றுக்பகாள்பவர்களுக்கான அவருமடே ைகிமைோன 
இரண்டாை் வருமக ஆகிேவற்றின் நித்திே நன்மைகமள 
நமடமுமறப்படுத்துதலாகுை். ஒவ்பவாரு விசுவாசிேுை் பரிசுத்த ஆவிேிடைிருந்து 
இரட்சிக்கிற கிருமபமே பபறுகிறார்கள். 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் நைக்கு இரட்சிக்கிற கிருமபமே தருவதன் 
விமளவாக நாை் பபறுை் ஆசீர்வாதங்கள் இயேசு நைக்கு பசே்த கிரிமேேின் 
அடிப்பமடேில் ஏற்கனயவ நைக்கு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. ஆனால் பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் நைக்கு தருை் வமர அவற்றின் பலன்கமள நாை் பபறத் 
பதாடங்குவதில்மல. இந்த ஆசீர்வாதங்களில் ைிகவுை் பவளிப்பமடோனது 
நை்முமடே ைறுபிறப்பு ஆகுை், இதன் மூலை் பரிசுத்த ஆவிோனவர் நை் 
ஆவிகளுக்கு புதிே ஜவீமனக் பகாடுக்கிறார், இதனால் நாை் ைறுபடிேுை் 
பிறக்கியறாை். யோவான் 3:5-8, யராைர் 8:2-11, தீத்து 3:5 யபான்ற பகுதிகளில் இமத 
வாசிக்கியறாை். சகரிோ 2:10, 1 பகாரிந்திேர் 6:11, ைற்றுை் தீத்து 3:5-8 ஆகிேவற்றில் 
நாை் காண்கிறபடி ைனந்திருை்புதல், பாவ ைன்னிப்பு ைற்றுை் நீதிைானாக்குதல் 
ஆகிேமவ பரிசுத்த ஆவிோனவர் நைக்குத் தருகிற இரட்சிக்கிற 
கிருமபகளாகுை். 2 பதசயலானிக்யகேர் 2:13 ைற்றுை் தீத்து 3:5 யபான்ற 
இடங்களில் நாை் காண்பது யபால, பரிசுத்த ஆவிேினால் இரட்சிப்பு 
முழுவதுைாக நைக்கு கிமடக்கிறது என்று புதிே ஏற்பாடு யபசுகிறது. 

கிறிஸ்தவர்கள் தனிப்பட்ட இரட்சிப்மபப் பற்றி யபசுை்யபாது, நாை் இயேசு 
கிறிஸ்து ைற்றுை் அவருமடே கிரிமேேில் கவனை் பசலுத்துகியறாை். 
நிச்சேைாக இமதச் பசே்வது ஒரு நல்ல விஷேை். ஆனால் பரிசுத்த 
ஆவிோனவருக்கு அதில் இருக்குை் பங்மக அங்கீகரிப்பதுை் முக்கிேைாகுை். 

விசுவாசிேில் பரிசுத்த ஆவிோனவர் என்ன பசே்கிறார் 
என்பமதப் புரிந்துபகாள்வது கிறிஸ்தவ வாழ்க்மகமே 
முழுமைோக்குகிறது. பரிசுத்த ஆவிோனவர் நை்மை 
ஊக்குவிக்கிறார், கிறிஸ்துவுக்காக வாழ்வதற்கான 
விருப்பமுை் வல்லமைேுை் பரிசுத்த ஆவிேிலிருந்து வருகிறது 
என்பமத உணர்வது முக்கிே புரிதல் ஆகுை். இது பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் நைக்கு என்ன பசே்கிறார் என்பமதப் பற்றிே 
அந்த வளைான புரிதலின் ஒரு பகுதிோகுை், அவர் தான் 
நை்மை யதவனுமடே வார்த்மதமேப் புரிந்துபகாள்ள 
மவக்கிறார். நாை் யதவமன வாஞ்சிக்கவுை் யதவனின் 
காரிேங்கமள வாஞ்சிக்கவுை் யதவனுமடே ஜனங்கமள 
யநசிக்கவுை் ைற்றுை் யதவமன யசவிக்கவுை் யதமவோன 
ஆவிக்குரிே பசிமே அவயர தருகிறார். இது 
தனிநபரிடைிருந்து நிமறே அழுத்தங்கமள நீக்குகிறது. "இது 
எல்லாை் என் யதாள்களில் உள்ளது, என்ன பசே்ே யவண்டுை் 
என்று யதவன் என்னிடை் பசான்னார், இப்யபாது அமதச் 
பசே்ே யவண்டிேது என் பபாறுப்பாகுை், கீழ்ப்படிே 
யவண்டிேது என்னுமடேது" எை்று இப்படி சிந்திக்குை் 
நபரிடைிருந்து இது அதிக அழுத்தத்மத நீக்குகிறது.நைக்கு 
பபாறுப்பு இருக்கிறது. யதவன் நைக்கு பதிலாக கீழ்ப்படிே 
ைாட்டார், ஆனால் அவர் நைக்கு விருப்பத்மதேுை் 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

பலத்மதேுை், நண்ணறிமவேுை் தருகிறார் என்பமத நாை் 
ஒப்புக்பகாள்கியறாை். எல்லாை் அவரின் ைகிமைக்காகத் தான். 

Dr. படானால்ட் எஸ். விட்னி 

திரித்துவத்தின் யவறு எந்த நபமர விடவுை், பரிசுத்த ஆவிோனவர் நை் 
வாழ்வில் அதிகை் பசேல்படுகிறவராக இருக்கிறார், ைன்னிப்பு, சந்யதாஷை், 
நன்மை, பலை், சைாதானை் ைற்றுை் இரட்சிப்பின் ைற்ற எல்லா 
ஆசீர்வாதங்கமளேுை் நாை் பபறுவமத உறுதிபசே்கிறார். ஆகயவ, இவற்மற 
நாை் ஏராளைாகப் பபற விருை்பினால், அவருமடே இரட்சிக்கிற கிருமபக்காக 
நாை் அவரிடை் விண்ணப்பை் பசே்ே யவண்டுை். இதற்கு அப்பால், ஆவிேின் 
உண்மை ைற்றுை் இரக்கத்திற்காக நாை் அவமர கனப்படுத்த யவண்டுை். அவர் 
நைக்கு அளிக்குை் இரட்சிக்கிற கிருமப, நை்முமடே நன்றி, துதி, ஆராதமன 
ைற்றுை் நை்முமடே அன்பு ஆகிேவற்றிற்கு அவமர பாத்திரராக ஆக்குகிறது. 

இப்யபாது நாை் பரிசுத்த ஆவிேின் சிருஷ்டிப்பு வல்லமை, 
பரிசுத்தைாக்குதல் ைற்றுை் கிருமப யபான்றவற்மற ஆராே்ந்யதாை், அவருமடே 
பவளிப்பாடு சை்பந்தப்பட்ட பசேல்கமள பார்க்க நாை் தோராக இருக்கியறாை். 

தவளிப்போடு 
பவளிப்பாடு, சாட்சிேை் ைற்றுை் புரிதல் ஆகிேவற்றின் முகவராக 

பபாதுவாக அமடோளை் காணப்படுகிற திரித்துவத்தின் ஒரு நபராக பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் இருக்கிறார். இமத யோவான் 14:26, 1 பகாரிந்திேர் 2:4,10, எயபசிேர் 
3:5 ைற்றுை் பல இடங்களில் காண்கியறாை். உண்மைேில், ஆவிக்குை் 
பவளிப்பாட்டிற்குை் இமடேிலான பதாடர்பு ைிகவுை் பநருக்கைாக இருக்கிறது, 
ஆமகோல் தான் யோவான் 14:17, 15:26, ைற்றுை் 16:13 யபான்ற பகுதிகளில் பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் உண்மைேில் சத்திே ஆவிோனவர் என்று அமழக்கப்படுகிறார். 1 
யோவான் 5:6 இல், யோவான் இவ்வாறு பசான்னார்: 

ஆவிோனவர் சத்திேைாக இருக்கிறார் (1 யோவான் 5:6). 

இயதயபால், எயபசிேர் 1:17 இல் ஆவிேின் பணியநாக்மக பவுல் சுருக்கைாக 
இவ்வாறு அமழத்தார்: 

ஞானத்மதேுை் பதளிமவேுை் அளிக்கிற ஆவி (எயபசிேர் 1:17). 

ஆவிேினுமடே பவளிப்பாட்டுக் கிரிய  ின் மூன்று அை்சங்கமளப் 
பற்றி யபசுயவாை். முதலில் பபாதுவான பவளிப்பாட்மடக் குறித்து யபசுயவாை். 
இரண்டாவது, வியசஷித்த பவளிப்பாட்மடக் குறித்து யபசுயவாை். மூன்றாவதாக, 
ஒளியூட்டுதல் ைற்றுை் உள்யநாக்கி வழிநடத்துவதில் கவனை் பசலுத்துயவாை். 
முதலில் பபாதுவான பவளிப்பாட்மடக் குறித்துப் பார்ப்யபாை். 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

தபோதுவோன தவளிப்போடு 
பபாதுவான பவளிப்பாடு என்பது: யதவன் தனது பிரசன்னை், இேல்பு, 

இருப்பு, பசேல்கள் ைற்றுை் சித்தை் ஆகிேவற்மற அமனத்து ைனிதர்களுக்குை் 
பதரிந்திருக்குை்படி பசே்ே இேற்மக உலகத்மதேுை் அதன் 
பசேல்பாடுகமளேுை் யதவன் பேன்படுத்துகிற பசேல் ஆகுை். 

சங்கீதை் 8 ைற்றுை் 19, யராைர் 1–2 யபான்ற பல இடங்களில் பபாதுவான 
பவளிப்பாட்மடக் குறித்து யவதை் யபசுகிறது. உதாரணைாக, யராைர் 1:20 
பபாதுவான பவளிப்பாட்மடப் பற்றி இவ்வாறு யபசுகிறது: 

காணப்படாதமவகளாகிே அவருமடே — நித்திே வல்லமை 
யதவத்துவை் என்பமவகள், 
உண்டாக்கப்பட்டிருக்கிறமவகளினாயல, 
உலகமுண்டானதுமுதற்பகாண்டு — பதளிவாே்க் காணப்படுை்; 
ஆதலால் அவர்கள் யபாக்குச்பசால்ல இடைில்மல (யராைர் 
1:20). 

இேற்மகேில் பரிசுத்த ஆவிேினுமடே யவமலகளின் சிருஷ்டிப்பு 
வல்லமைேின் மூலைாகயவ பபாதுவான பவளிப்பாடு வழங்கப்படுகிறது என்று 
யவதை் பபருை்பாலுை் கூறுகிறது — அதாவது சிருஷ்டிப்பின் பசேலிலுை், 
சிருஷ்டிக்கப்பட்டமவகமள தக்கமவப்பதிலுை் இது வழங்கப்படுகிறது. இந்த 
யவமலகள் அமனத்துை் ஆவிேின் சித்தத்திலிருந்துை் குணத்திலிருந்துை் 
வருகின்றன. ஆகயவ, அவற்றில் அவருமடே கரத்மத நாை் அமடோளை் 
காணுை்யபாது, அவருமடே இேல்பு ைற்றுை் யநாக்கங்கமளப் பற்றி அமவ 
நைக்கு யபாதிக்கின்றன. 

பபாதுவான பவளிப்பாட்டில் பரிசுத்த ஆவிேின் பங்கு 
ைிகவுை் தனிச்சிறப்பு வாே்ந்ததாகவுை் முக்கிேைானதாகவுை் 
இருக்கிறது, ஏபனன்றால் அவர் சிருஷ்டிப்பின் முகவராக 
இருக்கிறார். யதவனின் பிரைாணங்கமள 
நிமலநிறுத்துவதில் அவர் இன்னுை் ஈடுபட்டுள்ளார் — நாை் 
சில சைேங்களில் இமத “இேற்மக சட்டங்கள்” என்று 
கூறுகியறாை். இது பரிசுத்த ஆவிோனவர் வித்திோசை் 
இல்லாைல் எல்லா ைக்களுக்குை் பகாடுக்குை் ஒரு 
பவளிப்பாடாகுை், நிச்சேைாக, நாை் சில சைேங்களில் 
“வியசஷித்த பவளிப்பாடு” என்று அமழப்பதிலிருந்து இது 
யவறுபட்டிருக்கிறது, இந்த வியசஷித்த பவளிப்பாட்டின் மூலை் 
தான் நாை் இயேசுமவ கர்த்தர் ைற்றுை் இரட்சகராக நை் 
இருதேத்தில் அவர் பசே்கிற உள்ளான யவமலேின் மூலை் 
அறிந்துபகாள்கியறாை். ஆனால் பபாதுவான பவளிப்பாடு 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

என்பது யதவனுமடே எல்லா சிருஷ்டிகளுக்குை் இருக்கிற 
ஒன்றாகுை். 

Rev. Dr. மசைன் மவபர்ட் 

வானங்கள் யதவனுமடே ைகிமைமே பவளிப்படுத்துகிறது 
என்று யதவன் கூறுகிறார். ஆகயவ நாை் கண் திருப்புகிற 
இடபைல்லாை், யதவனின் வல்லமை, அவருமடே ஞானை், 
மற்றும் நற்குணத்யத, நை்மைச் சுற்றிேுள்ள அமனத்து 
சிருஷ்டிப்பிலுை் காண முடிேுை். பரிசுத்த ஆவிோனவர் 
யதவனின் இந்த பவளிப்பாடுகமள வல்லமை வாே்ந்த 
வழிகளில் நை்ைிடை் பகாண்டு வருகிறார், ஆகயவ நை்முமடே 
சிருஷ்டிகருடன் நாை் இணங்கிேிருக்க யவண்டுை். 

Dr. யக. எரிக் யதாயனஸ் 

விபசஷித்த தவளிப்போடு 
உலகிற்கு பபாதுவான பவளிப்பாட்மட வழங்குவயதாடு ைட்டுைல்லாைல், 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் வியசஷித்த பவளிப்பாட்மட முதன்மைோக சமபக்கு 
அளிக்கிறார். 

வியசஷித்த பவளிப்பாடு என்பது: யதவனின் யநரடி ஈடுபாட்டின் மூலயைா 
அல்லது அவருமடே துூதர்கமள பேன்படுத்தியோ, அவரது இருப்பு, இேல்பு, 
பிரசன்னை், பசேல்கள் ைற்றுை் சித்தை் ஆகிேவற்மற ைனிதகுலத்தின் ஒரு 
குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு பதரிேப்படுத்துை் பசேலாகுை். 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் யவதை், தீர்க்கதரிசனங்கள், பசாப்பனங்கள், 
தரிசனங்கள், யதவதுூதர் வருமககள் ைற்றுை் பிற அசாதாரண ஊடகங்களின் 
வடிவத்தில் வியசஷித்த பவளிப்பாட்மட வழங்கிேுள்ளார். வியசஷித்த 
பவளிப்பாடு முதன்மைோக வியசஷித்த நபர்கள் அல்லது குழுக்களுக்கு 
வழங்கப்படுகிறது, குறிப்பாக யதவனின் இரட்சிப்பின் வாே்ப்மபப் 
பபறுபவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. பமழே ஏற்பாட்டில், ஆபிரகாமுக்குை் 
அவருமடே சந்ததிேினருக்குை் வியசஷித்த பவளிப்பாடு பபருை்பாலுை் 
வழங்கப்பட்டது. புதிே ஏற்பாட்டில், அது சமபக்கு வழங்கப்பட்டது. ஆவிக்குரிே 
வரங்கமளப் யபாலயவ, வியசஷித்த பவளிப்பாடு என்பது யதவனுமடே எல்லா 
ைக்களின் நலனுக்காகவுை், அமனவமரேுை் விசுவாசத்திற்குள் பகாண்டு 
வருவதற்குை் கட்டிபேழுப்புவதற்குை் வழங்கப்பட்டுள்ளது. 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் நைக்கு அளித்த ைிகப் பபரிே வியசஷித்த 
பவளிப்பாடு இயேசு கிறிஸ்துவின் அவதாரை் ஆகுை். யதவனுமடே எல்லா 
பவளிப்பாடுகளின் உச்சை் என்று எபிபரேர் 1 நை்முமடே கர்த்தமரப் புகழ்கிறது. 
இப்யபாது கூட, பரிசுத்த ஆவிோனவர் அவரால் அகத்துூண்டப்பட்டதுை் எல்லா 
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-44- 

வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

காலத்திலிருந்துை் கிறிஸ்துவின் வார்த்மதகமள உள்ளடக்கிேதுை், 
அவருமடே அதிகாரப்பூர்வ தீர்க்கதரிசிகள் ைற்றுை் அப்யபாஸ்தலர்கள் மூலை் 
நைக்கு அனுப்பப்பட்டதுைான யவதவசனங்களின் மூலை் நை்மை கிறிஸ்துவிடை் 
பதாடர்ந்து சுட்டிக்காட்டுகிறார். 

பரிசுத்த ஆவிோனவர் யவதத்மத எழுதிேது ைத்யதேு 22:43, ைாற்கு 12:36, 
அப்யபாஸ்தலருமடே நடபடிகள் 1:16, 4:25, ைற்றுை் 2 தீயைாத்யதேு 3:16-17 யபான்ற 
பகுதிகளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு உதாரணத்திற்காக, 2 யபதுரு 1:20-21 இல் 
யபதுரு எழுதிேமதக் கவனிேுங்கள்: 

யவதத்திலுள்ள எந்தத் தீர்க்கதரிசனமுை் சுேயதாற்றைான 
பபாருமளேுமடேதாேிராது. தீர்க்கதரிசனைானது 
ஒருகாலத்திலுை் ைனுஷருமடே சித்தத்தினாயல 
உண்டாகவில்மல; யதவனுமடே பரிசுத்த ைனுஷர்கள் 
பரிசுத்த ஆவிேினாயல ஏவப்பட்டுப் யபசினார்கள் (2 யபதுரு 
1:20-21). 

அப்யபாஸ்தலர்களின் காலத்திற்குப் பிறகு, ஆவிோனவர் புதிேதாக 
யவதை் எமதேுை் அகத்துூண்டுதலின் மூலை் இைி அருளுவதில்மல . ஆனால் 
பமழே ைற்றுை் புதிே ஏற்பாடுகளில் அவர் வழங்கிே வியசஷித்த பவளிப்பாடு 
ஒவ்பவாரு ேுகத்திலுை் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவருமடே சித்தத்மத பதாடர்ந்து 
பவளிப்படுத்துகிறது. 

மூன்றாவதாக, பபாதுவான பவளிப்பாடு ைற்றுை் வியசஷித்த 
பவளிப்பாட்மட வழங்குவயதாடு ைட்டுைல்லாைல், பரிசுத்த ஆவிோனவர் 
தனிநபர்களுக்கு யவத ஒளியூட்டுகிறார் ைற்றுை் உள்ளார்ந்த 
வழிநடத்துதலிலுை் ஈடுபடுகிறார். 

பவத ஒளியூட்டுதல் மற்றும் உள்ளோர்ந்த 
வழிநடத்துதல் 

2 யபதுரு 1:21 இல் பமழே ஏற்பாட்டு தீர்க்கதரிசிகள் பரிசுத்த 
ஆவிேினால் ஏவப்பட்டயபாது யதவனிடைிருந்து 
யபசினார்கள், இது சமபக்கு வழங்கப்பட்டிருக்குை் பரிசுத்த 
ஆவிோனவர் தீர்க்கதரிசிகள் மூலை் அருளிேமத 
புரிந்துபகாள்ள நைக்கு அறிவூட்டுவார் என்பமதக் 
குறிக்கிறது. புதிே பவளிப்பாடு எதுவுைில்மல, ஆனால் 
தற்யபாதுள்ள பவளிப்பாட்மட நாை் புரிந்து பகாள்ள 
யவண்டுைானால், யதவனுமடே ஆவிோல் நாை் யவத 
ஒளியூட்டப்படவுை் பலப்படுத்தப்படவுை் யவண்டுை். 

Dr. நாக்ஸ் சாை்ப்ளின் 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

யவத ஒளியூட்டுதல் என்பது அறிவு அல்லது புரிதலின் ஒரு பதே்வகீ 
வரைாகுை், இது முதன்மைோக அறிவாற்றமலக் குறிக்கிறது, அதாவது இயேசு 
யைசிோ என்ற அறிவு ஆகுை், இமதத் தான் யபதுரு ைத்யதேு 16:17 இல் பபற்றார். 

உள்ளார்ந்த வழிநடத்துதல் என்பது முதன்மைோக உணர்ச்சி அல்லது 
உள்ளுணர்வு சார்ந்த அறிவு அல்லது புரிதலின் பதே்வகீ வரைாகுை். அதில் நை் 
ைனசாட்சி யபான்ற விஷேங்களுை், ஒரு குறிப்பிட்ட நடவடிக்மகமே நாை் எடுக்க 
யவண்டுை் என்று யதவன் விருை்புகிற உணர்வுை் அடங்குை். 

யவத ஒளியூட்டுதலுக்குை் உள்ளார்ந்த வழிநடத்துதலுக்குை் எப்யபாதுை் 
யவதாகைத்தில் பதளிவான வித்திோசை் இல்மல. பபருை்பாலுை், யவதை் 
இரண்டிற்குை் சைைாக பபாருந்துை் வழிகளில் யபசுகிறது. 1 பகாரிந்திேர் 2:9-16, 
எயபசிேர் 1:17, பகாயலாபசேர் 1:9, 1 யோவான் 2:27 ஆகிேவற்றில் இது யபான்ற 
யவத பகுதிகமளக் காண்கியறாை். உதாரணைாக எயபசிேர் 1:17 இல் பவுல் 
இவ்வாறு யபசினார்: 

நை்முமடே கர்த்தராகிே இயேசுகிறிஸ்துவின் யதவனுை் 
ைகிமைேின் பிதாவுைானவர் தை்மை நீங்கள் 
அறிந்துபகாள்வதற்கான ஞானத்மதேுை் பதளிமவேுை் 
அளிக்கிற ஆவிமே உங்களுக்குத் தந்தருளயவண்டுபைன்று 
இமடவிடாைல் யவண்டுகியறன் (எயபசிேர் 1:17). 

இங்யக, பவுல் பரிசுத்த ஆவிோனவமர "ஞானத்தின் ஆவி ைற்றுை் 
பதளிவின் ஆவி" என்று அமழத்தார். யவத ஒளியூட்டுதல் ைற்றுை் உள்ளார்ந்த 
வழிநடத்துதலிை் வமககமளப் பபாறுத்தவமர, ஞானத்மத உள்ளார்ந்த 
வழிநடத்துதலாகவுை் பதளிமவ யவத ஒளியூட்டுதலாகவுை் பார்க்க நாை் 
யசாதிக்கப்படலாை். பவுலின் ைனதில் இது இருந்திருக்கலாை். ைறுபுறை், 
ஆவிேின் இரு யவமலகமளேுை் அவர் ஒரு பதளிவான யவறுபாட்மடக் 
காட்டாைல் கூட்டாகக் குறிப்பிட்டிருக்கலாை். 

நை் அமனவருக்குை் ஆவிேின் யவத ஒளியூட்டுதல் யதமவ, 
ஏபனன்றால் நாை் அமனவருை் ஆவிக்குரிே ரதீிேில் அது 
இல்லாைல் குருடர்களாக இருக்கியறாை். பவளவால்கள் 
உடல் ரதீிோக பார்மவேற்றமவகளாக இருப்பது யபால, நாை் 
ஆவிக்குரிே ரதீிேில் பார்மவேற்றவர்களாக இருக்கியறாை், 
அதாவது அமவகளால் சூரிேமனப் பார்க்க முடிோது. 
ஆகயவ, சூரிேன் பிரகாசிக்குை்யபாது, அமவகள் பகலில் 
தங்கமள ைமறத்து குமகேின் கூமரேிலிருந்து கால்களால் 
பதாங்குகின்றன. இரவில் பவளியே வருை்யபாதுதான் 
அமவகளால் பார்க்க முடிேுை். பகலில் பவளவால்களின் 
நிமல இருக்கிறபடி தான் நாமுை் இருக்கியறாை். யதவனின் 
ஒளி பிரகாசிக்கிறது, ஆனால் பாவை் நை் ஆவிக்குரிே 
பபலமன சிமதத்ததால், யதவனுமடே உண்மை ைற்றுை் 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

அவருமடே வார்த்மதமே நை்ைால் கண்டறிே 
முடிேவில்மல. யதவன் எப்படிேுை் இருக்கிறார் என்ற 
புத்திசாலித்தனைான விழிப்புணர்வு நைக்கு ஒருயவமள 
இருக்கலாை், ஆனால் யவதத்திலுள்ள கட்டமளகளுை் 
வாக்குத்தத்தங்களுை் நைக்கானமவ என்பமத நாை் 
ஏற்றுக்பகாள்கிறதில்மல. கர்த்தராகிே இயேசுவின் யவத 
விளக்கை் அவமர விசுவாசிப்பதற்குை் புதிே வாழ்க்மகேில் 
நமழவதற்குை் நைக்கு முன்பாக மவக்கப்படுகிறது. அந்த 
யநரத்தில் நாை் குருடர்களாகவுை் பசவிடர்களாகவுை் நை் 
இருதேங்கள் கடினைாகவுை் இருக்கின்றன, இதனால் 
யதவனுமடே வார்த்மத நை்ைீது எந்தவிதைான 
தாக்கத்மதேுை் ஏற்படுத்தாது என்று புதிே ஏற்பாடு அழகாக 
கூறுகிறது. பின்னர், புதிே ஏற்பாடு கீழ்கண்டவாறு 
உண்மைேில் சிருஷ்டிப்பில் நடந்த காரிேத்மத கூறுகிறது, 
நான் இப்யபாது 2 பகாரிந்திேர் 4 இல் இருந்து யைற்யகாள் 
காட்டுகியறன், “இருளிலிருந்து பவளிச்சத்மதப் 
பிரகாசிக்கச்பசான்ன யதவன்,” “இயேசு கிறிஸ்துவின் 
முகத்திலுள்ள தைது ைகிமைேின் அறிவாகிே ஒளிமேத் 
யதான்றப்பண்ணுை்பபாருட்டாக, எங்கள் இருதேங்களியல 
பிரகாசித்தார்.” அதுயவ ஆவிேினுமடே யவத ஒளியூட்டுதல் 
ஆகுை், அந்த ஒளியூட்டுதல் நைக்கு வழங்கப்படுை்யபாது, 
கிறிஸ்துமவ ஆவிக்குரிே ரதீிேில் காண்கியறாை், 
அவருமடே ேதார்த்தத்மத நாை் புரிந்துபகாள்கியறாை், 
அப்யபாது அவர் நை்மைத் தான் அமழக்கிறார் என்பமத நாை் 
யகட்டு உணர்கியறாை். 

Dr. யஜ. ஐ. யபக்கர் 

யவத ஒளியூட்டுதல் ைற்றுை் உள்ளார்ந்த வழிநடத்துதல் யபான்றவற்றின் 
மூலைாக பரிசுத்த ஆவிோனவர் தனது ைக்களுக்கு அவர் பவளிப்படுத்திே 
சத்திேங்கமள யபாதிக்க பேன்படுத்துகிறார். அதன்படி, இந்த 
ஊழிேத்திலிருந்து பேனமடே குமறந்தபட்சை் மூன்று காரிேங்கமள நை் 
வாழ்வில் பசே்ே முடிேுை். முதலாவதாக, யவதத்மதப் படிப்பதில் நாை் நை்மை 
ஈடுபடுத்திக் பகாள்ளலாை், நாை் அமதச் பசே்ேுை்யபாது, பரிசுத்த ஆவிோனவர் 
பபருை்பாலுை் நை்முமடே புரிதலுக்கு வழிகாட்டுவார் என்பமத அறிந்து 
பகாள்ளவுை் யவண்டுை். இரண்டாவதாக, பரிசுத்த ஆவிேின் வழிகாட்டுதல், 
ஞானை், புரிதல் ைற்றுை் கீழ்ப்படிவதற்கான சித்தத்திற்காக பதாடர்ந்து பஜபிக்க 
நை்மை நாை் அர்ப்பணிக்கலாை். மூன்றாவதாக, ஆவிோனவர் நைக்குக் 
யபாதிக்குை் சத்திேங்களின்படி வாழ்வதற்கான உறுதிேுடன், நீதிேுள்ள, பரிசுத்த 
வாழ்க்மகக்கு நை்மை அர்ப்பணிக்க முடிேுை். 
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வடீியோக்கள், வழிகாட்டிகள் ைற்றுை் யவறு பல ஆதாரங்களுக்கு Third Millennium Ministries (thirdmill.org) மேப் 
பார்மவேிடவுை். 

முடிவுகர 
அப்யபாஸ்தலர்களின் விசுவாச அறிக்மக பற்றிே இந்த பாடத்தில், 

பரிசுத்த ஆவிேின் உபயதசத்மதப் பார்த்யதாை். ஆவிேின் பதே்வகீத்மத 
விசுவாச அறிக்மகேின் அடிப்பமடேிலுை் அதன் யவதாகை அடிப்பமடேிலுை் 
நாை் பார்த்யதாை். அவருமடே குணாதிசேங்களின்படிேுை் பிதாவுடனுை் 
குைாரனுடனுை் அவர் பகாண்டிருந்த உறவின் பவளிச்சத்திலுை் அவருமடே 
ஆள்த்துவத்மத ஆராே்ந்யதாை். அவருமடே சிருஷ்டிப்பு வல்லமை, 
பரிசுத்தைாக்குதல், கிருமப ைற்றுை் பவளிப்பாடு யபான்ற யவமலகமளப் பற்றி 
நாை் யபசிேுள்யளாை். 

பரிசுத்த ஆவிமேக் குறித்த உபயதசை் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு வளைான 
ஊற்றாகுை். எல்லா யநரங்களிலுை் நை்முமடே பநருங்கிே உதவிோக இருக்கிற 
திரித்துவத்தின் மூன்றாவது நபமரப் பற்றி இது நைக்கு யபாதிக்கிறது. 
யதவமனப் பிரிேப்படுத்துை் வழிகளில் வாழ நை்மை ஊக்குவிக்கவுை் 
வல்லமை அளிக்கவுை் வாே்ந்த ைிகவுை் பபாறுப்பானவமர யநாக்கி இது நை்மை 
சுட்டிக்காட்டுகிறது. யதவன் எல்லா யநரங்களிலுை் உலகத்துடன் ஆழைாகவுை் 
தனிப்பட்ட முமறேிலுை் ஈடுபடுகிறார் என்பதற்குை், அவர்ைதீு விசுவாசை் 
மவக்குை் அமனவரின் நலனுக்காக எப்யபாதுை் பசேல்படுகிறார் என்பதற்குை் 
இது ைிகுந்த நை்பிக்மகமே அளிக்கிறது. 
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