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Santification
Apostle Paul uses an imagery of a woman who is in labour until
a fully formed child emerges. And that’s how he feels about the
believers in his care, about all believers, for that matter. He has
birth pain until Christ is formed in them.
This is what sanctification is. It is becoming like Christ.
Christ is in you that is the reality of redemption or salvation.
Justification or new birth, being born again. Christ comes and
takes up residence in you almost in an undeveloped way, fully
present, but not fully manifest through the believer.
Sanctification then is the process by which the believer in
whom Christ dwells becomes more like Christ.
Christ begins to shape the believer’s life and a fully formed
Christ in the life of a believer is then a sanctified believer who
manifests,
➢ the character of Christ,
➢ thinks the way Christ thinks,
➢ speaks the way Christ speaks, and
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➢ acts the way Christ acts.
✓ Justification is by a righteousness without us,
✓ Sanctification is by a holiness formed in us.
❖ Justification is by Christ as Priest, and has regard to the
penalty of sin
❖ Sanctification is by Christ as King, and has regard to the
dominion of sin
➢ Justification cancels its damning power,
➢ Sanctification delivers from its reigning power.
✓ Justification removes the obligation unto punishment
✓ Sanctification cleanses from pollution.
o Justification is a judicial act, by which the sinner as
pronounced righteous
o Sanctification is a moral work, by which the sinner is
made holy

What sanctification?
It is not simply feeling closer to God or experiencing His
presence.
It’s not a collection of secret insight and personal
encouragement from Him to you.
It’s not a vague sense of subjective spirituality.
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It’s not measured, engaged, or informed by your emotions or
feelings at all.
True sanctification, according to Scripture, is the process of
God’s transforming work in your life.
The moment of your salvation, you are declared justified by the
Lord through the sacrifice of His Son and freed from the guilt of
sin.
Then from there, sanctification frees you from the pollution of
sin, helping you destroy sinful patterns and abandon your
former life of wickedness.
Sanctification is the fruit of salvation. It’s the transforming
process by which God’s people shed their past sinfulness and
grow to reflect His holiness. And if you truly belong to God,
you’re undergoing the process of sanctification right now.

Sanctification meaning:
The first and the root meaning of the word sanctify (and ‘holy’
and ‘saint’, for they all come from the same words in the
Hebrew and the Greek), is to set apart to and for a sacred
purpose.
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21:8,
அவன் தேவனுடைய அப்பத்டேச்
செலுத்துகிறபடியால்
நீ
அவடைப்
பரிசுத்ேப்படுத்ேதவண்டும்; உங்கடைப் பரிசுத்ேமாக்குகிற
கர்த்ேராகிய நான் பரிசுத்ேராயிருக்கிறபடியால், அவனும்
உைக்கு முன்பாகப் பரிசுத்ேைாயிருப்பாைாக.
Leviticus

Because He is unique in His person and alone qualified for the
whole work of redemption, Jesus sanctified Himself.
In the Old Testament we read of days, places and things being
sanctified that is, set apart for a holy and a sacred purpose.
Genesis 2:3, தேவன் ோம் சிருஷ்டித்து உண்டுபண்ணிை

ேம்முடைய கிரிடயகடைசயல்லாம் முடித்ேபின்பு அதிதல
ஓய்ந்திருந்ேபடியால், தேவன் ஏழாம் நாடை ஆசீர்வதித்து,
அடேப் பரிசுத்ேமாக்கிைார்.
Exodus 29:43, அங்தக இஸ்ரதவல் புத்திரடரச் ெந்திப்தபன்;

அந்ே
ஸ்ேலம்
பரிசுத்ேமாக்கப்படும்.

என்னுடைய

மகிடமயிைால்

ேகைபலிபீைத்டேயும் அதின் ெகல
பணிமுட்டுகடையும்
அபிதேகம்பண்ணி,
அடேப்
பரிசுத்ேப்படுத்துவாயாக;
அப்சபாழுது
அது
மகா
பரிசுத்ேமாை பலிபீைமாயிருக்கும். 11. சோட்டிடயயும் அதின்
பாேத்டேயும் அபிதேகம்பண்ணி, பரிசுத்ேப்படுத்துவாயாக.
Exodus

40:10-11,

But there is a further meaning in the use of the word sanctify.
Because of the presence of sin, of evil, in man and in the world,
the word also, when it refers to man,
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means not only separation TO a sacred and holy purpose,
but separation FROM that which is evil, sinful and unclean.
An illustration of this in the Old Testament is found in
2 Chronicles 29:5, அவர்கடை தநாக்கி: தலவியதர,

தகளுங்கள்; நீங்கள் இப்தபாது உங்கடைப்பரிசுத்ேம்
பண்ணிக்சகாண்டு,
உங்கள்
பிோக்களின்
தேவைாகிய கர்த்தருடைய ஆலயத்டேப் பரிசுத்ேம்பண்ணி
அசுத்ேமாைடேப் பரிசுத்ே ஸ்ேலத்திலிருந்து சவளிதய
சகாண்டுதபாங்கள்.
and in the New Testament in
2 Corinthians 7:1, இப்படிப்பட்ை வாக்குத்ேத்ேங்கள் நமக்கு

உண்ைாயிருக்கிறபடியிைால்,
பிரியமாைவர்கதை,
மாம்ெத்திலும் ஆவியிலும் உண்ைாை எல்லா அசுசியும் நீங்க,
நம்டமச்
சுத்திகரித்துக்சகாண்டு,
பரிசுத்ேமாகுேடல
தேவபயத்தோதை பூரணப்படுத்ேக்கைதவாம்.
The word sanctification therefore has in it a two-fold meaning.
➢ separation FROM sin and defilement, and
➢ dedication TO God
This brings us to the place where we must consider the use of
the word sanctification in relation to believers.
1 Thessalonians 5:23-24, ெமாோைத்தின் தேவன் ோதம

உங்கடை முற்றிலும் பரிசுத்ேமாக்குவாராக, உங்கள் ஆவி
ஆத்துமா
ெரீரம்முழுவதும்,
நம்முடைய கர்த்தராகிய இதயசுகிறிஸ்து
வரும்தபாது
குற்றமற்றோயிருக்கும்படி காக்கப்படுவோக. 24. உங்கடை
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அடழக்கிறவர்
செய்வார்.

உண்டமயுள்ைவர்,

அவர்

அப்படிதய

The word translated here as sanctify literally means to be set
apart—in its noun form it is usually translated as holiness. So, in
basic terms, sanctification is the Lord’s process of separating us
from sin and setting us apart for holiness. Paul’s prayer is that
the Lord would bring about that transformation in the lives of
the Thessalonian believers that their lives would reflect a
decreasing frequency of sin and an increasing frequency of
holiness.

The Stages of Phases of Sanctification
The Bible speaks of sanctification in three ways and it is
important you know the way it is being spoken of in which
passage?
Sin is any word, thought or action that that falls short of God's
perfect character (Romans 3:23; Matthew 5; Romans 14:23).
The three ways in which scripture uses the word in reference to
every believer is
Initial Sanctification
1. Every believer is already fully and eternally sanctified
because of his faith in and his union with the Lord Jesus
Christ.
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Hebrews 10:10 and 14
Progressive Sanctification
2. Every believer is to be sanctified.
1 Thessalonians 4:3,
1 Thessalonians 1-12
Ultimate Sanctification
3. End of Sanctification is Glorification
To put it another way: every believer is already positionally
sanctified, and nothing can be added to or taken away from this
glorious fact. As Christians, saints, we are sanctified.
But, experimentally we are not fully sanctified, this is a
progressive work of God in our lives which will, or should go on
changing us more and more into the likeness of Christ until we
see Him and are then (and only then) “conformed” to His image
(Romans 8:29); and “to present you before his glorious
presence without fault’ (Jude 24); “without stain or wrinkle, or
any other blemish” (Ephesians 5:27).

Sin Nature/Old Man
Christians are new creatures
2 Corinthians 5:21, நாம்

அவருக்குள் தேவனுடைய
நீதியாகும்படிக்கு, பாவம் அறியாே அவடர நமக்காகப்
பாவமாக்கிைார்.
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New creation has been freed from sin.
Romans
6:6-7,
நாம்
இனிப்

பாவத்துக்கு
ஊழியஞ்செய்யாேபடிக்கு,
பாவெரீரம்
ஒழிந்துதபாகும்சபாருட்ைாக, நம்முடைய படழய மனுேன்
அவதராதைகூைச் சிலுடவயில் அடறயப்பட்ைசேன்று
அறிந்திருக்கிதறாம். 7. மரித்ேவன் பாவத்துக்கு நீங்கி
விடுேடலயாக்கப்பட்டிருக்கிறாதை.
The old self put to death when a Christian is put into Christ.
Colossians
3:9-11,
ஒருவருக்சகாருவர்
சபாய்

சொல்லாதிருங்கள்;
படழய
மனுேடையும்
அவன்
செய்டககடையும்
கடைந்துதபாட்டு,
10.
ேன்டைச்
சிருஷ்டித்ேவருடைய
ொயலுக்சகாப்பாய்ப்
பூரண
அறிவடையும்படி புதிோக்கப்பட்ை புதிய மனுேடைத்
ேரித்துக்சகாண்டிருக்கிறீர்கதை. 11. அதிதல கிதரக்கசைன்றும்
யூேசைன்றுமில்டல,
விருத்ேதெேைமுள்ைவசைன்றும்
விருத்ேதெேைமில்லாேவசைன்றுமில்டல,
புறஜாதியாசைன்றும்
புறதேெத்ோசைன்றுமில்டல,
அடிடமசயன்றும் சுயாதீைசைன்றுமில்டல; கிறிஸ்துதவ
எல்லாரிலும் எல்லாமுமாயிருக்கிறார்.
But our habits and ways of thinking still present problems.
Ephesians 4:22-24, அந்ேப்படி, முந்திை நைக்டகக்குரிய

தமாெம்தபாக்கும் இச்டெகைாதல சகட்டுப்தபாகிற படழய
மனுேடை நீங்கள் கடைந்துதபாட்டு, 23. உங்கள்
உள்ைத்திதல புதிோை ஆவியுள்ைவர்கைாகி, 24. சமய்யாை
நீதியிலும்
பரிசுத்ேத்திலும்
தேவனுடைய
ொயலாக
சிருஷ்டிக்கப்பட்ை
புதிய
மனுேடைத்
ேரித்துக்சகாள்ளுங்கள்.
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We still have our body of sin to reckon with!
Galatians
5:16-17,
பின்னும்

நான்
சொல்லுகிறசேன்ைசவன்றால்,
ஆவிக்தகற்றபடி
நைந்துசகாள்ளுங்கள், அப்சபாழுது மாம்ெ இச்டெடய
நிடறதவற்றாதிருப்பீர்கள்.
17.
மாம்ெம்
ஆவிக்கு
விதராேமாகவும், ஆவி மாம்ெத்துக்கு விதராேமாகவும்
இச்சிக்கிறது;
நீங்கள்
செய்யதவண்டுசமன்றிருக்
கிறடவகடைச் செய்யாேபடிக்கு, இடவகள் ஒன்றுக்சகான்று
விதராேமாயிருக்கிறது.
As a result, the habits of the old self need to be put aside daily
as we learn to act consistently with our new identity in Christ.
No Christian is without sin!
1 John 2:2, நம்முடைய பாவங்கடை நிவிர்த்தி செய்கிற

கிருபாோரபலி அவதர; நம்முடைய பாவங்கடை மாத்திரம்
அல்ல, ெர்வதலாகத்தின் பாவங்கடையும் நிவிர்த்திசெய்கிற
பலியாயிருக்கிறார்.
நாம் எல்லாரும் அதநக விேயங்களில்
ேவறுகிதறாம்; ஒருவன் சொல்ேவறாேவைாைால் அவன்
பூரணபுருேனும், ேன் ெரீரமுழுவடேயும் கடிவாைத்திைாதல
அைக்கிக்சகாள்ைக்கூடியவனுமாயிருக்கிறான்.
James

3:2,

There is a struggle between the flesh and the Spirit inside every
Christian.
Galatians 5:17, மாம்ெம் ஆவிக்கு விதராேமாகவும், ஆவி

மாம்ெத்துக்கு விதராேமாகவும் இச்சிக்கிறது; நீங்கள்
செய்யதவண்டுசமன்றிருக் கிறடவகடைச் செய்யாேபடிக்கு,
இடவகள் ஒன்றுக்சகான்று விதராேமாயிருக்கிறது.
9

Sometimes Christians lose this struggle and fall into sin.
Galatians 6:1, ெதகாேரதர, ஒருவன் யாசோரு குற்றத்தில்

அகப்பட்ைால், ஆவிக்குரியவர்கைாகிய நீங்கள் ொந்ேமுள்ை
ஆவிதயாதை
அப்படிப்பட்ைவடைச்
சீர்சபாருந்ேப்
பண்ணுங்கள்;
நீயும்
தொதிக்கப்பைாேபடிக்கு
உன்டைக்குறித்து எச்ெரிக்டகயாயிரு.
If this occurs, other Christians should recognize their own
vulnerability to temptation and restore the fallen brother.
Galatians 6:2-3, ஒருவர் பாரத்டே ஒருவர் சுமந்து, இப்படிதய

கிறிஸ்துவினுடைய
பிரமாணத்டே
நிடறதவற்றுங்கள்.
3. ஒருவன், ோன் ஒன்றுமில்லாதிருந்தும், ேன்டை ஒரு
சபாருட்சைன்று
எண்ணிைால்,
ேன்டைத்ோதை
வஞ்சிக்கிறவைாவான்.
Christians should not lose heart in this process but continue
doing good.
Galatians 6:9-10, நன்டமசெய்கிறதில் தொர்ந்துதபாகாமல்

இருப்தபாமாக;
நாம்
ேைர்ந்துதபாகாதிருந்ோல்
ஏற்றகாலத்தில் அறுப்தபாம். 10. ஆடகயால் நமக்குக்
கிடைக்கும் ெமயத்திற்குத்ேக்கோக, யாவருக்கும், விதெேமாக
விசுவாெ குடும்பத்ோர்களுக்கும், நன்டமசெய்யக்கைதவாம்.
These phases have been described as past, present and future
sanctification; initial, progressive and ultimate sanctification.
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Perfection
Christians will never reach a sinless state on this side of the
grave.
Philippians 3:12-16, நான் அடைந்ோயிற்று, அல்லது

முற்றிலும் தேறிைவைாதைன் என்று எண்ணாமல், கிறிஸ்து
இதயசுவிைால் நான் எேற்காகப் பிடிக்கப்பட்தைதைா அடே
நான் பிடித்துக்சகாள்ளும்படி ஆடெயாய்த் சோைருகிதறன்.
13. ெதகாேரதர, அடேப் பிடித்துக்சகாண்தைசைன்று நான்
எண்ணுகிறதில்டல; ஒன்று செய்கிதறன், பின்ைாைடவகடை
மறந்து, முன்ைாைடவகடை நாடி, 14. கிறிஸ்து இதயசுவுக்குள்
தேவன் அடழத்ே பரம அடழப்பின் பந்ேயப்சபாருளுக்காக
இலக்டக தநாக்கித் சோைருகிதறன். 15. ஆடகயால், நம்மில்
தேறிைவர்கள் யாவரும் இந்ேச் சிந்டேயாயிருக்கக்கைதவாம்;
எந்ேக் காரியத்திலாவது நீங்கள் தவதற சிந்டேயாயிருந்ோல்,
அடேயும்
தேவன்
உங்களுக்கு
சவளிப்படுத்துவார்.
16. ஆகிலும் நாம் எதுவடரயில் தேறியிருக்கிதறாதமா,
அதுமுேல் ஒதர ஒழுங்காய் நைந்துசகாண்டு, ஒதர
சிந்டேயாயிருப்தபாமாக.
1 John 1:8-10, நமக்குப் பாவமில்டலசயன்தபாமாைால்

நம்டம நாதம வஞ்சிக்கிறவர்கைாயிருப்தபாம், ெத்தியம்
நமக்குள் இராது. 9. நம்முடைய பாவங்கடை நாம்
அறிக்டகயிட்ைால், பாவங்கடை நமக்கு மன்னித்து எல்லா
அநியாயத்டேயும் நீக்கி நம்டமச் சுத்திகரிப்பேற்கு அவர்
உண்டமயும் நீதியும் உள்ைவராயிருக்கிறார். 10. நாம்
பாவஞ்செய்யவில்டலசயன்தபாமாைால், நாம் அவடரப்
சபாய்யராக்குகிறவர்கைாயிருப்தபாம்,
அவருடைய
வார்த்டே நமக்குள் இராது.
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1. Sanctification has a definite beginning the
moment someone has been regenerated.
Hebrews 10:10, இதயசுகிறிஸ்துவினுடைய ெரீரம் ஒதரேரம்

பலியிைப்பட்ைதிைாதல, அந்ேச்
பரிசுத்ேமாக்கப்பட்டிருக்கிதறாம்.

சித்ேத்தின்படி

நாம்

Hebrews 10:14, ஏசைனில் பரிசுத்ேமாக்கப்படுகிறவர்கடை

ஒதர
பலியிைாதல
பூரணப்படுத்தியிருக்கிறார்.

இவர்

என்சறன்டறக்கும்

இப்சபாழுதும்
ெதகாேரதர,
நீங்கள்
பக்திவிருத்தியடையவும்,
பரிசுத்ேமாகப்பட்ை
அடைவருக்குள்ளும்
உங்களுக்குச்
சுேந்ேரத்டேக்
சகாடுக்கவும் வல்லவராயிருக்கிற தேவனுக்கும் அவருடைய
கிருடபயுள்ை
வெைத்துக்கும்
உங்கடை
ஒப்புக்சகாடுக்கிதறன்.
Acts

1

20:32,

Corinthians

6:11, உங்களில்

சிலர்

இப்படிப்பட்ைவர்கைாயிருந்தீர்கள்;
ஆயினும் கர்த்தராகிய இதயசுவின் நாமத்திைாலும், நமது
தேவனுடைய
ஆவியிைாலும்
கழுவப்பட்டீர்கள்,
பரிசுத்ேமாக்கப்பட்டீர்கள், நீதிமான்கைாக்கப்பட்டீர்கள்.
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2. Sanctification increases as we grow in our
Christian life.
Our task as Christians is "to grow more and more in
sanctification, just as [we] previously grew more and more in
sin."
Numerous passages teach that sanctification is an ongoing
process.
Galatians 3:3, ஆவியிைாதல ஆரம்பம்பண்ணிை நீங்கள்

இப்சபாழுது மாம்ெத்திைாதல முடிவுசபறப்தபாகிறீர்கதைா?
நீங்கள் இத்ேடை புத்தியீைரா?
Ephesians 4:15-16, அன்புைன் ெத்தியத்டேக் டகசகாண்டு

ேடலயாகிய கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாவற்றிதலயும், நாம்
வைருகிறவர்கைாயிருக்கும்படியாக அப்படிச் செய்ோர்.
16. அவராதல ெரீரம் முழுதும், அேற்கு உேவியாயிருக்கிற ெகல
கணுக்களிைாலும் இடெவாய்க் கட்டி இடணக்கப்பட்டு,
ஒவ்சவாரு அவயவமும் ேன்ேன் அைவுக்குத்ேக்கோய்க்
கிரிடயசெய்கிறபடிதய,
அது
அன்பிைாதல
ேைக்கு
பக்திவிருத்தி உண்ைாக்குகிறேற்தகதுவாகச் ெரீரவைர்ச்சிடய
உண்ைாக்குகிறது.
1 Thessalonians 4:1 &10, அன்றியும், ெதகாேரதர, நீங்கள்

இன்னின்ை
பிரகாரமாய்
நைக்கவும்,
தேவனுக்குப்
பிரியமாயிருக்கவும் தவண்டுசமன்று, நீங்கள் எங்கைால்
தகட்டு
ஏற்றுக்சகாண்ைபடிதய,
அதிகமதிகமாய்த்
தேறும்படிக்கு, கர்த்தராகிய இதயசுவுக்குள்
உங்கடை
தவண்டிக்சகாண்டு புத்திசொல்லுகிதறாம்.
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10. அந்ேப்படி நீங்கள் மக்சகதோனியா நாசைங்குமுள்ை
ெதகாேரசரல்லாருக்கும் செய்துவருகிறீர்கள். ெதகாேரதர,
அன்பிதல நீங்கள் இன்னும் அதிகமாய்ப் சபருகவும்;
Peter
1:3-8,
ேம்முடைய
மகிடமயிைாலும்
காருணியத்திைாலும் நம்டம அடழத்ேவடர அறிகிற
அறிவிைாதல ஜீவனுக்கும் தேவபக்திக்கும் தவண்டிய
யாவற்டறயும். அவருடைய திவ்விய வல்லடமயாைது
நமக்குத்
ேந்ேருளிைதுமன்றி,
4.
இச்டெயிைால்
உலகத்திலுண்ைாை
தகட்டுக்குத்
ேப்பி,
திவ்விய
சுபாவத்துக்குப்
பங்குள்ைவர்கைாகும்சபாருட்டு,
மகா
தமன்டமயும்
அருடமயுமாை
வாக்குத்ேத்ேங்களும்
அடவகளிைாதல
நமக்கு
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
5. இப்படியிருக்க, நீங்கள் அதிக ஜாக்கிரடேயுள்ைவர்கைாய்
உங்கள் விசுவாெத்தோதை டேரியத்டேயும், டேரியத்தோதை
ஞாைத்டேயும், 6. ஞாைத்தோதை இச்டெயைக்கத்டேயும்,
இச்டெயைக்கத்தோதை
சபாறுடமடயயும்,
சபாறுடமதயாதை தேவபக்திடயயும், 7. தேவபக்திதயாதை
ெதகாேர
சிதநகத்டேயும்,
ெதகாேர
சிதநகத்தோதை
அன்டபயும் கூட்டி வழங்குங்கள். 8. இடவகள் உங்களுக்கு
உண்ைாயிருந்து
சபருகிைால்,
உங்கடை
நம்முடைய கர்த்தராகிய இதயசுகிறிஸ்துடவ
அறிகிற
அறிவிதல வீணரும் கனியற்றவர்களுமாயிருக்கசவாட்ைாது.
2

பாவத்துக்கு
ஊழியஞ்செய்யாேபடிக்கு,
பாவெரீரம்
ஒழிந்துதபாகும்சபாருட்ைாக, நம்முடைய படழய மனுேன்
அவதராதைகூைச் சிலுடவயில் அடறயப்பட்ைசேன்று
அறிந்திருக்கிதறாம். 7. மரித்ேவன் பாவத்துக்கு நீங்கி
விடுேடலயாக்கப்பட்டிருக்கிறாதை.
Romans

6:6-7,

11-14,

நாம்

இனிப்
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11.
அப்படிதய
நீங்களும்,
உங்கடை
பாவத்திற்கு
மரித்ேவர்கைாகவும்,
நம்முடைய கர்த்தராகிய இதயசுகிறிஸ்துவுக்குள்
தேவனுக்சகன்று
பிடழத்திருக்கிறவர்கைாகவும்
எண்ணிக்சகாள்ளுங்கள். 12. ஆடகயால், நீங்கள் ெரீர
இச்டெகளின்படி
பாவத்திற்குக்
கீழ்ப்படியத்ேக்கோக,
ொவுக்தகதுவாை உங்கள் ெரீரத்தில் பாவம் ஆைாதிருப்போக.
13. நீங்கள் உங்கள் அவயவங்கடை அநீதியின் ஆயுேங்கைாகப்
பாவத்திற்கு ஒப்புக்சகாைாமல், உங்கடை மரித்தோரிலிருந்து
பிடழத்திருக்கிறவர்கைாக தேவனுக்கு ஒப்புக்சகாடுத்து,
உங்கள் அவயவங்கடை நீதிக்குரிய ஆயுேங்கைாக தேவனுக்கு
ஒப்புக்சகாடுங்கள். 14. நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்குக்
கீழ்ப்பட்டிராமல் கிருடபக்குக் கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால்,
பாவம் உங்கடை தமற்சகாள்ைமாட்ைாது.
John 17:17-19, உம்முடைய ெத்தியத்திைாதல அவர்கடைப்

பரிசுத்ேமாக்கும்; உம்முடைய வெைதம ெத்தியம். 18. நீர்
என்டை உலகத்தில் அனுப்பிைதுதபால, நானும் அவர்கடை
உலகத்தில் அனுப்புகிதறன். 19. அவர்களும் ெத்தியத்திைாதல
பரிசுத்ேமாக்கப்பட்ைவர்கைாகும்படி, அவர்களுக்காக நான்
என்டைத்ோதை பரிசுத்ேமாக்குகிதறன்.
1 Peter 1:13-16, ஆடகயால், நீங்கள் உங்கள் மைதின்

அடரடயக்
கட்டிக்சகாண்டு,
சேளிந்ேபுத்தியுள்ைவர்
கைாயிருந்து,
இதயசு
கிறிஸ்து
சவளிப்படும்தபாது
உங்களுக்கு அளிக்கப்படுங் கிருடபயின்தமல் பூரண
நம்பிக்டகயுள்ைவர்கைாயிருங்கள். 14. நீங்கள் முன்தை
உங்கள் அறியாடமயிைாதல சகாண்டிருந்ே இச்டெகளின்படி
இனி நைவாமல், கீழ்ப்படிகிற பிள்டைகைாயிருந்து,
15. உங்கடை அடழத்ேவர் பரிசுத்ேராயிருக்கிறதுதபால,
நீங்களும்
உங்கள்
நைக்டககசைல்லாவற்றிதலயும்
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பரிசுத்ேராயிருங்கள். 16. நான் பரிசுத்ேர், ஆடகயால் நீங்களும்
பரிசுத்ேராயிருங்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதே.
Crises that promote growth can and do occur in the life of a
Christian.
2 Corinthians 1:8-11, ஆடகயால் ெதகாேரதர, ஆசியாவில்

எங்களுக்கு தநரிட்ை உபத்திரவத்டே நீங்கள் அறியாதிருக்க
எங்களுக்கு மைதில்டல. என்ைசவனில், பிடழப்தபாம்
என்கிற நம்பிக்டக
அற்றுப்தபாகத்ேக்கோக, எங்கள்
பலத்திற்கு மிஞ்சிை அதிக பாரமாை வருத்ேம் எங்களுக்கு
உண்ைாயிற்று. 9. நாங்கள் எங்கள்தமல் நம்பிக்டகயாயிராமல்,
மரித்தோடர
எழுப்புகிற
தேவன்தமல்
நம்பிக்டகயாயிருக்கத்ேக்கோக, மரணம் வருசமன்று நாங்கள்
எங்களுக்குள்தை நிச்ெயித்திருந்தோம். 10. அப்படிப்பட்ை
மரணத்தினின்றும்
அவர்
எங்கடைத்
ேப்புவித்ோர்,
இப்சபாழுதும் ேப்புவிக்கிறார், இன்னும் ேப்புவிப்பார் என்று
அவடர நம்பியிருக்கிதறாம். 11. அதநகர்மூலமாய் எங்களுக்கு
உண்ைாை ேயவுக்காக அதநகரால் எங்கள் நிமித்ேம்
ஸ்தோத்திரங்கள் செலுத்ேப்படும்சபாருட்டு, நீங்களும்
விண்ணப்பத்திைால் எங்களுக்கு உேவிசெய்யுங்கள்.
2 Corinthians 12:1-10, தமன்டமபாராட்டுகிறது எைக்குத்

ேகுதியல்லதவ; ஆகிலும், கர்த்தர் அருளிய ேரிெைங்கடையும்
சவளிப்படுத்ேல்கடையும்
சொல்லுகிதறன்.
2.
கிறிஸ்துவுக்குள்ைாை ஒரு மனுேடை அறிதவன்; அவன்
பதிைாலு
வருேத்திற்கு
முன்தை
மூன்றாம்
வாைம்வடரக்கும்
எடுக்கப்பட்ைான்;
அவன்
ெரீரத்திலிருந்ோதைா, ெரீரத்திற்குப் புறம்தபயிருந்ோதைா,
அடே அறிதயன்; தேவன் அறிவார். 3. அந்ே மனுேன்
பரதீசுக்குள் எடுக்கப்பட்டு, மனுேர் தபெப்பைாேதும்
வாக்குக்சகட்ைாேதுமாகிய
வார்த்டேகடைக்
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தகட்ைாசைன்று
அறிந்திருக்கிதறன்.
4.
அவன்
ெரீரத்திலிருந்ோதைா, ெரீரத்திற்குப் புறம்தபயிருந்ோதைா,
அடே அறிதயன்; தேவன் அறிவார். 5. இப்படிப்பட்ை
வடைக்குறித்து
தமன்டமபாராட்டுதவன்;
ஆைாலும்
என்டைக்குறித்து
என்
பலவீைங்களிதலயன்றி,
தவசறான்றிலும்
தமன்டமபாராட்ைமாட்தைன்.
6.
ெத்தியமாைடே நான் தபசுகிதறன்; நான் தமன்டமபாராட்ை
மைோயிருந்ோலும், நான் புத்தியீைைல்ல, ஆைாலும்
ஒருவனும் என்னிைத்தில் காண்கிறேற்கும், என்ைாதல
தகட்கிறேற்கும் தமலாக என்டை எண்ணாேபடிக்கு அப்படிச்
செய்யாதிருப்தபன்.
7.
அன்றியும்,
எைக்கு
சவளிப்படுத்ேப்பட்ைடவகளுக்குரிய தமன்டமயினிமித்ேம்
நான் என்டை உயர்த்ோேபடிக்கு, என் மாம்ெத்திதல ஒரு முள்
சகாடுக்கப்பட்டிருக்கிறது; என்டை நான் உயர்த்ோேபடிக்கு,
அது என்டைக் குட்டும் ொத்ோனுடைய தூேைாயிருக்கிறது
8.
அது
என்டைவிட்டு
நீங்கும்படிக்கு
நான்
மூன்றுேரம் கர்த்தரிைத்தில் தவண்டிக்சகாண்தைன். 9. அேற்கு
அவர்: என் கிருடப உைக்குப்தபாதும்; பலவீைத்திதல என்
பலம் பூரணமாய் விைங்கும் என்றார். ஆடகயால்,
கிறிஸ்துவின் வல்லடம என்தமல் ேங்கும்படி, என்
பலவீைங்கடைக்குறித்து நான் மிகவும் ெந்தோேமாய்
தமன்டமபாராட்டுதவன்
10.
அந்ேப்படி
நான்
பலவீைைாயிருக்கும்தபாதே பலமுள்ைவைாயிருக்கிதறன்;
ஆடகயால்
கிறிஸ்துவினிமித்ேம்
எைக்குவரும்
பலவீைங்களிலும், நிந்டேகளிலும், சநருக்கங்களிலும்,
துன்பங்களிலும், இடுக்கண்களிலும் நான் பிரியப்படுகிதறன்.
The New Testament teaches nowhere, however, that crises
such as surrender (Keswick), entire sanctification (Wesley), or
the Baptism of the Holy Spirit are normative experiences that
should be sought by all Christians.
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Christians are never urged to seek life-defining post-conversion
crisis experiences. Instead we hear more about not losing heart,
not growing weary (Galatians 6:9-10) and pressing on with the
acknowledgment we have not become perfect (Philippians
3:12-16; Galatians 5:16-6:10).
During this process, the new man is transformed into Christ's
image.
2
Corinthians
3:
18,
நாசமல்லாரும்
திறந்ே

முகமாய்க் கர்த்தருடைய மகிடமடயக்
கண்ணாடியிதல
காண்கிறதுதபாலக்
கண்டு,
ஆவியாயிருக்கிற கர்த்தரால் அந்ேச்
ொயலாகத்ோதை
மகிடமயின்தமல் மகிடமயடைந்து மறுரூபப்படுகிதறாம்.
Ephesians

4:23,

உங்கள்

உள்ைத்திதல

புதிோை

ஆவியுள்ைவர்கைாகி,
ேன்டைச்
ொயலுக்சகாப்பாய்ப்
பூரண
புதிோக்கப்பட்ை
புதிய
ேரித்துக்சகாண்டிருக்கிறீர்கதை.
Colossians

3:10,

சிருஷ்டித்ேவருடைய
அறிவடையும்படி
மனுேடைத்

Resulting in increased victory is won over sin.
Ephesians 4:22-24, அந்ேப்படி, முந்திை நைக்டகக்குரிய

தமாெம்தபாக்கும் இச்டெகைாதல சகட்டுப்தபாகிற படழய
மனுேடை நீங்கள் கடைந்துதபாட்டு, 23. உங்கள்
உள்ைத்திதல புதிோை ஆவியுள்ைவர்கைாகி, 24. சமய்யாை
நீதியிலும்
பரிசுத்ேத்திலும்
தேவனுடைய
ொயலாக
சிருஷ்டிக்கப்பட்ை
புதிய
மனுேடைத்
ேரித்துக்சகாள்ளுங்கள்.
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Galatians 5:16-6:5,
1
Thessalonians

நீங்கள்
பரிசுத்ேமுள்ைவர்கைாகதவண்டுசமன்பதே தேவனுடைய
சித்ேமாயிருக்கிறது. அந்ேப்படி, நீங்கள் தவசிமார்க்கத்துக்கு
விலகியிருந்து,
4.
தேவடை
அறியாே
அஞ்ஞானிகடைப்தபால தமாக இச்டெக்குட்பைாமல், 5.
உங்களில்
அவைவன்
ேன்ேன்
ெரீரபாண்ைத்டேப்
பரிசுத்ேமாயும் கைமாயும் ஆண்டுசகாள்ளும்படி அறிந்து:
6. இந்ே விேயத்தில் ஒருவனும் மீறாமலும் ேன் ெதகாேரடை
வஞ்சியாமலும் இருக்கதவண்டும்; முன்ைதம நாங்கள்
உங்களுக்குச்
சொல்லி,
ொட்சியாக
எச்ெரித்ேபடிதய
இப்படிப்பட்ை
விேயங்கசைல்லாவற்டறயுங்
குறித்துக் கர்த்தர் நீதிடயச்
ெரிக்கட்டுகிறவராயிருக்கிறார்.
7. தேவன் நம்டம அசுத்ேத்திற்கல்ல பரிசுத்ேத்திற்தக
அடழத்திருக்கிறார்.
4:3-7

God's Role and Man's Role
God accomplishes our sanctification.
1
Thessalonians
5:24,
உங்கடை

அடழக்கிறவர்
உண்டமயுள்ைவர், அவர் அப்படிதய செய்வார்.
Philippians 1:5, உங்களில் நற்கிரிடயடயத் சோைங்கிைவர்

அடே
இதயசுகிறிஸ்துவின்
நைத்திவருவாசரன்று நம்பி,

நாள்பரியந்ேம்

முடிய

நித்திய
உைன்படிக்டகயின்
இரத்ேத்திைாதல ஆடுகளுடைய சபரிய தமய்ப்பராை
நம்முடைய கர்த்தராகிய இதயசுடவ
மரித்தோரிலிருந்து
Hebrews

13:20-21,
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ஏறிவரப்பண்ணிை ெமாோைத்தின் தேவன், 21. இதயசு
கிறிஸ்துடவக் சகாண்டு ேமக்குமுன்பாகப் பிரியமாைடே
உங்களில்
நைப்பித்து,
நீங்கள்
ேம்முடைய
சித்ேத்தின்படிசெய்ய உங்கடைச் ெகலவிே நற்கிரிடயயிலும்
சீர்சபாருந்திைவர்கைாக்குவாராக;
அவருக்கு
என்சறன்டறக்கும் மகிடம உண்ைாவோக. ஆசமன்.
Through the agency of the Holy Spirit.
1 Peter 1:2, பிோவாகிய தேவனுடைய முன்ைறிவின்படிதய,

ஆவியாைவரின்
பரிசுத்ேமாக்குேலிைாதல,
கீழ்ப்படிேலுக்கும்
இதயசுகிறிஸ்துவினுடைய
இரத்ேந்
சேளிக்கப்படுேலுக்கும்
சேரிந்துசகாள்ைப்பட்ை
பரதேசிகளுக்கு எழுதுகிறோவது: கிருடபயும் ெமாோைமும்
உங்களுக்குப் சபருகக்கைவது.
God causes us to grow and change, and we cooperate.
Philippians 2:12-13, ஆேலால், எைக்குப் பிரியமாைவர்கதை,

நீங்கள் எப்சபாழுதும் கீழ்ப்படிகிறபடிதய, நான் உங்களுக்குச்
ெமீபமாயிருக்கும்சபாழுது
மாத்திரமல்ல,
நான்
தூரமாயிருக்கிற இப்சபாழுதும், அதிக பயத்தோடும்
நடுக்கத்தோடும்
உங்கள்
இரட்சிப்பு
நிடறதவறப்
பிரயாெப்படுங்கள். 13. ஏசைனில் தேவதை ேம்முடைய
ேயவுள்ை சித்ேத்தின்படி விருப்பத்டேயும் செய்டகடயயும்
உங்களில் உண்ைாக்குகிறவராயிருக்கிறார்.
We pursue our sanctification!
1 Timothy 6:11, நீதயா, தேவனுடைய மனுேதை இடவகடை

விட்தைாடி, நீதிடயயும் தேவபக்திடயயும் விசுவாெத்டேயும்
அன்டபயும்
சபாறுடமடயயும்
ொந்ேகுணத்டேயும்
அடையும்படி நாடு.
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12:14, யாவதராடும்
பரிசுத்ேமுள்ைவர்கைாயிருக்கவும்
பரிசுத்ேமில்லாமல்
ேரிசிப்பதில்டலதய.
Hebrews

ெமாோைமாயிருக்கவும்,
நாடுங்கள்;
ஒருவனும் கர்த்தடரத்

We trust God that we are free from sin.
Romans 6:11, 11. அப்படிதய நீங்களும், உங்கடை பாவத்திற்கு

மரித்ேவர்கைாகவும்,
நம்முடைய கர்த்தராகிய இதயசுகிறிஸ்துவுக்குள்
தேவனுக்சகன்று
பிடழத்திருக்கிறவர்கைாகவும்
எண்ணிக்சகாள்ளுங்கள்.
When we are freed from sin God can renew us.
Colossians 3:1-11,
So that we can participate in the means of grace by learning the
Word of God (1 Peter 2:2), participating in fellowship (Ephesians
4:15-16), responding to God's discipline (Hebrews 12:11),
praying (Romans 8:26; James 5:16), and giving our lives away to
serve others (John 13:17).

Baptism of Holy Spirit
The Baptism of the Holy Spirit occurs at conversion and involves
the placement of a new convert into the body of Christ and the
receiving of the indwelling presence of the Spirit.
We did a complete study on indwelling in this Basic theology
lesson 6.
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Role of the Holy Spirit in Sanctification
The Spirit fills believers and empowers Christians for service.
Ephesians 5:18, துன்மார்க்கத்திற்கு ஏதுவாை மதுபாை

சவறிசகாள்ைாமல், ஆவியிைால் நிடறந்து;
Acts 4:8, அப்சபாழுது தபதுரு பரிசுத்ே ஆவியிதல நிடறந்து,

அவர்கடை தநாக்கி: ஜைத்தின் அதிகாரிகதை, இஸ்ரதவலின்
மூப்பர்கதை,
Acts 7:55, அவன் பரிசுத்ே ஆவியிதல நிடறந்ேேவைாய்,

வாைத்டே
அண்ணாந்துபார்த்து:
தேவனுடைய
மகிடமடயயும், தேவனுடைய வலதுபாரிெத்தில் இதயசு
நிற்கிறடேயும் கண்டு;
The Holy Spirit is responsible for transforming them into
conformity with Christ.
Romans 8:4 & 11, மாம்ெத்தின்படி நைவாமல் ஆவியின்படி

நைக்கிற
நம்மிைத்தில்
நியாயப்பிரமாணத்தின்
நீதி
நிடறதவறும்படிக்தக அப்படிச் செய்ோர்.
11.
அன்றியும்
இதயசுடவ
மரித்தோரிலிருந்து
எழுப்பிைவருடைய ஆவி உங்களில் வாெமாயிருந்ோல்,
கிறிஸ்துடவ மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பிைவர் உங்களில்
வாெமாயிருக்கிற ேம்முடைய ஆவியிைாதல ொவுக்தகதுவாை
உங்கள் ெரீரங்கடையும் உயிர்ப்பிப்பார்.
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The filling of the Holy Spirit is not a temporary experience that
Christians must repeatedly seek. Through this filling, the Holy
Spirit empowers Christians to serve God more effectively.
Acts 4:31, அவர்கள் சஜபம்பண்ணிைதபாது, அவர்கள்

கூடியிருந்ே இைம் அடெந்ேது. அவர்கசைல்லாரும் பரிசுத்ே
ஆவியிைால் நிரப்பப்பட்டு, தேவவெைத்டேத் டேரியமாய்ச்
சொன்ைார்கள்.
Acts 6:3, ஆேலால் ெதகாேரதர, பரிசுத்ே ஆவியும் ஞாைமும்

நிடறந்து, நற்ொட்சி சபற்றிருக்கிற ஏழுதபடர உங்களில்
சேரிந்துசகாள்ளுங்கள்; அவர்கடை இந்ே தவடலக்காக
ஏற்படுத்துதவாம்.
இந்ே தயாெடை ெடபயாசரல்லாருக்கும்
பிரியமாயிருந்ேது. அப்சபாழுது விசுவாெமும் பரிசுத்ே
ஆவியும் நிடறந்ேவைாகிய ஸ்தேவாடையும், பிலிப்டபயும்,
பிசராதகாடரயும்,
நிக்காதைாடரயும்,
தீதமாடையும்,
பர்சமைாடவயும்,
யூேமார்க்கத்ேடமந்ேவைாை
அந்திதயாகியா பட்ைணத்ோைாகிய நிக்சகாலாடவயும்
சேரிந்துசகாண்டு,
Acts

6:5,

Acts 9:17, அப்சபாழுது அைனியா தபாய், வீட்டுக்குள்

பிரதவசித்து, அவன்தமல் டகடய டவத்து ெதகாேரைாகிய
ெவுதல,
நீ
வந்ேவழியிதல
உைக்குத்
ேரிெைமாை
இதயசுவாகிய கர்த்ேர், நீ பார்டவயடையும்படிக்கும் பரிசுத்ே
ஆவியிைால் நிரப்பப்படும்படிக்கும் என்டை அனுப்பிைார்
என்றான்.
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Acts 11:24, அவன் நல்லவனும், பரிசுத்ே ஆவியிைாலும்

விசுவாெத்திைாலும் நிடறந்ேவனுமாயிருந்ோன்;
ஜைங்கள் கர்த்ேரிைமாய்ச் தெர்க்கப்பட்ைார்கள்.

அதநக

The Spirit also helps Christians to understand the meaning of
scripture.
1
Corinthians
2:12,
நாங்கதைா
உலகத்தின்

ஆவிடயப்சபறாமல்,
தேவைால்
அருைப்பட்ைடவகடை அறியும்படிக்கு
புறப்படுகிற ஆவிடயதய சபற்தறாம்.

எங்களுக்கு
தேவனிலிருந்து

I John 2:27, நீங்கள் அவராதல சபற்ற அபிதேகம் உங்களில்

நிடலத்திருக்கிறது,
ஒருவரும்
உங்களுக்குப்
தபாதிக்கதவண்டுவதில்டல;
அந்ே
அபிதேகம்
ெகலத்டேயுங்குறித்து உங்களுக்குப் தபாதிக்கிறது; அது
ெத்தியமாயிருக்கிறது, சபாய்யல்ல, அது உங்களுக்குப்
தபாதித்ேபடிதய அவரில் நிடலத்திருப்பீர்கைாக.
Holy Spirit assures believers they are God's children.
Romans
8:16, நாம்
தேவனுடைய

பிள்டைகைாயிருக்கிதறாசமன்று
ஆவியாைவர்ோதம
நம்முடைய ஆவியுைதைகூைச் ொட்சிசகாடுக்கிறார்.
Holy Spirit distributes gifts to help Christians serve more
effectively.
1
Corinthians
12:7,
ஆவியினுடைய அநுக்கிரகம்

அவைவனுடைய
அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

பிரதயாஜைத்திற்சகன்று
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1 Peter 4:10, அவைவன் சபற்ற வரத்தின்படிதய நீங்கள்

தேவனுடைய
பற்பல
கிருடபயுள்ை
ஈவுகடைப்
பகிர்ந்துசகாடுக்கும்
நல்ல
உக்கிராணக்காரர்தபால,
ஒருவருக்சகாருவர் உேவிசெய்யுங்கள்.

Maturity
The Bible does make distinctions between the maturity level of
different Christians.
Hebrews 5:11-14, இந்ே சமல்கிதெதேக்டகப்பற்றி நாம்

விஸ்ோரமாய்ப்
தபெலாம்;
நீங்கள்
தகள்வியில்
மந்ேமுள்ைவர்கைாைபடியால், அடே விைங்கப்பண்ணுகிறது
அரிோயிருக்கும்.
12.
காலத்டேப்
பார்த்ோல்,
தபாேகராயிருக்கதவண்டிய
உங்களுக்கு
தேவனுடைய
வாக்கியங்களின்
மூல
உபதேெங்கடை
மறுபடியும்
உபதேசிக்க தவண்டியோயிருக்கிறது; நீங்கள் பலமாை
ஆகாரத்டேயல்ல, பாடல உண்ணத்ேக்கவர்கைானீர்கள். 13.
பாலுண்கிறவன் குழந்டேயாயிருக்கிறபடியிைாதல நீதியின்
வெைத்தில் பழக்கமில்லாேவைாயிருக்கிறான். 14. பலமாை
ஆகாரமாைது நன்டம தீடமயின்ைசேன்று பயிற்சியிைால்
பகுத்ேறியத்ேக்கோக
முயற்சிசெய்யும்
ஞாதைந்திரியங்
கடையுடையவர்கைாகிய பூரண வயதுள்ைவர்களுக்தக ேகும்.
ெதகாேரதர, நீங்கள் சுயாதீைத்திற்கு
அடழக்கப்பட்டீர்கள்,
இந்ேச்
சுயாதீைத்டே
நீங்கள்
மாம்ெத்திற்தகதுவாக
அநுெரியாமல்,
அன்பிைாதல
ஒருவருக்சகாருவர் ஊழியஞ்செய்யுங்கள். 14. உன்னிைத்தில்
நீ அன்புகூருவதுதபாலப் பிறனிைத்திலும் அன்புகூருவாயாக,
என்கிற இந்ே ஒதர வார்த்டேயிதல நியாயப்பிரமாணம்
Galatians

5:13-15,
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முழுவதும் நிடறதவறும். 15. நீங்கள் ஒருவடரசயாருவர்
கடித்துப்
பட்சித்தீர்கைாைால்
அழிவீர்கள்.
அப்படி
ஒருவராசலாருவர்
அழிக்கப்பைாேபடிக்கு
எச்ெரிக்டகயாயிருங்கள்.
1 Corinthians 2:6, அப்படியிருந்தும், தேறிைவர்களுக்குள்தை

ஞாைத்டேப்
தபசுகிதறாம்;
இப்பிரபஞ்ெத்தின்
ஞாைத்டேயல்ல,
அழிந்துதபாகிறவர்கைாகிய
இப்பிரபஞ்ெத்தின் பிரபுக்களுடைய ஞாைத்டேயுமல்ல,
But this distinction is based on knowledge of the Word of God,
not on whether or not someone has had an experience such as
entire sanctification.

3. Sanctification is never complete in this life.
Sanctification of our souls is complete at death.
Sin stays with the Christian through life, the "hangover" of our
fallenness.
1 John 1:8, நமக்குப் பாவமில்டலசயன்தபாமாைால் நம்டம

நாதம வஞ்சிக்கிறவர்கைாயிருப்தபாம், ெத்தியம் நமக்குள்
இராது.
Yet, at death our souls are instantly in heaven with "the spirits
of the righteous [people] made perfect" (Hebrews 12:23).
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Our souls are fully sanctified in the presence of God since
nothing unclean (not even mostly clean) can ever stand before
Him (see Revelation 21:27).
Sanctification of our bodies takes place at the Lord's Return.

நம்முடைய
குடியிருப்தபா
பரதலாகத்திலிருக்கிறது, அங்தகயிருந்து கர்த்தராயிருக்கிற
இதயசுகிறிஸ்து
என்னும்
இரட்ெகர்
வர
எதிர்பார்த்துக்சகாண்டிருக்கிதறாம்.
21.
அவர்
எல்லாவற்டறயும் ேமக்குக் கீழ்ப்படுத்திக்சகாள்ைத்ேக்க
ேம்முடைய வல்லடமயாை செயலின்படிதய, நம்முடைய
அற்பமாை ெரீரத்டேத் ேம்முடைய மகிடமயாை ெரீரத்திற்கு
ஒப்பாக மறுரூபப்படுத்துவார்.
Philippians

3:20-21,

At His coming, every Christian will be given their resurrection
body that shall fully "bear the image of the man of heaven".
1 Corinthians 15:49, தமலும் மண்ணாைவனுடைய ொயடல

நாம் அணிந்திருக்கிறதுதபால, வாைவருடைய ொயடலயும்
அணிந்துசகாள்தவாம்.
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How we are progressively Sanctified?
1. He sanctifies us as we deliberately cleanse ourselves
from sinful and doubtful things. The ground of all
cleansing is the blood of Christ.
1 John 1:7,
In the matter of practical and experimental cleansing (or
sanctification) we are called upon to act.
Illustrated in 2 Chronicles 29:5,12,15-17;
2 Corinthians 6:14,15,17 & 7:1;
Colossians 3:5-10 and
2 Timothy 2:19-22.
2. He sanctifies us as we unreservedly yield ourselves to
Him.
Compare Romans 12:1 and Romans 6:13, our “bodies”
are made up of many “members”. 1 Corinthians 12:12.
3. He sanctifies us as we cultivate a life of communion with
God in prayer.
Luke 11:1,
Philippians 4:6,
1 Thessalonians 5:17 and
2 Peter 3:18,
He sanctifies us as we live in daily obedience to His Word
and to His Spirit.
John 15:3; 17:17;
Ephesians 5:18;
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Colossians 3:16;
1 Peter 1:22;
2 Corinthians 3:18.
4. He sanctifies us as we keep short accounts with God.
That is, as we confess all sin immediately we are
conscious of having committed it.
Proverbs 28:13
1 John 1:9.
5. He sanctifies us as we trust Him in life’s disciplines.
Hebrews 12:10,
Job 23:10;
James 1:2-4
1 Peter 1:7
Romans 8:28-29.
6. He sanctifies us as we live in the light of His coming.
James 5:7-9;
2 Peter 3:11-14;
1 John 2:28 and 3:1-3.
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Conclusion
You are already sanctified positionally due to your union with
the Lord Jesus as your Saviour – Hebrews 10:10 and 14.
You are to be sanctified experimentally and progressively, and
this gracious transformation will take place as you give heed to
the “means” mentioned above! 1 Thessalonians 5:23-24.
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