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ಅಧ್ಾಯಯ 1 

ಅನಯಜನರ ವರ್ಿನ  

ಮುನುುಡಿ (1:1-7) 
ಸಮರಜದಿಿಂದ ಸಮರಜಕೆೆ ಪತ್ಾ ಬರೆಯುವ ವಿಧ್ಗಳಳ ವಾತ್ರಾಸವರಗಿರುತ್ತವೆ. 

ನರನು ಒಿಂದು ಪತ್ಾವನುು ಬರೆಯುವರಗ, ಮೊದಲು ನರನು ಯರರಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ರತದ ದೆನೆ ೋ 
ಆ ವಾಕ್ರತಯ ಹೆಸರನುು ಹರಕುತ್ ತೆೋನೆ ಮತ್ುತ ನನು ಹೆಸರನುು ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ೆತೋನೆ. 
ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಕರಲದಲ್ಲಿ, ಪತ್ಾಗಳಳ ಸರಮರನಾವರಗಿ ಒಿಂದು ಉದದವರದ ಸುರುಳಿ 
ಸುತ್ರತದ ಹರಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲರಗುತ್ರತತ್ುತ. ಬರಹಗರರನು ಪತ್ಾದ ಮೊದಲಲ್ಲಿಯೋ ತ್ನು 
ಹೆಸರನುು ಬರೆಯುತ್ರತದದನು, ಹೋಗೆ ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸುವವರು ನೆ ೋಡಿದ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಯರರು 
ಕಳಳಹಸ್ತ್ದರದರೆಿಂಬದನುು ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳಳುತ್ರತದದರು. ಆ ಕರಲದಲ್ಲಿ, ಪತ್ಾಗಳಳ 
ಸರಿಂಪಾದರಯಿಕವರಗಿ ಬರಹಗರರನ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪರಾರಿಂಭಿಸ್ತ್, ನಿಂತ್ರ ಅದು ಯರರಿಗೆ 
ಕಳಳಹಸಲಪಡುತ್ರತತ್ೆ ತೋ ಅವರ ಬ್ರರುದು, ಮತ್ುತ ಒಿಂದು ವಿಂದನೆಯಿಂದಿಗೆ 
ಆರಿಂಭವರಗುತ್ರತತ್ುತ. ಪೌಲನು ಆತ್ನ ವರಚ್ಕರಿಗೆ ಪರಿಚತ್ವಿದದ ವಿಧರನವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದನು, ಅದು ದೆೈನಿಂದಿನ ಪತ್ಾ ವಾವಹರರದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗುತ್ರತದದ 
ವಿಧರನವರಗಿತ್ುತ.  

ಪೌಲನು ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಂಭದ ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ 
ಮ ರು ಸರಮರನಾ ಅಿಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ:  

 
ಬರಹಗರರನ ಹೆಸರು: “ಪೌಲನು” (1:1). 
ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸುವವರ ಬ್ರರುದು: “ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಎಲರಿ . . .” (1:7a). 
ವಿಂದನೆ: “ಕೃಪೆ . . . ಮತ್ುತ ಸಮರಧರನ” (1:7b). 
 

ಹೆೋಗ , ಪೌಲನು, ತ್ನು ಉದ ದೆೋಶಗಳಿಗರಗಿ ಪರಿಚತ್ವರದ ವಿಧರನವನುು ಅನುಸರಿಸ್ತ್ದನು, 
ಪಾತ್ರ ವಿಭರಗದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ರತದ ಸತ್ಾಗಳನುು ತ್ುಿಂಬ್ರದದನು. ಆದುದರಿಿಂದ, ನರವು 
ಪಾತ್ರಯಿಂದು ವರಕಾದ ಸರಲನುು ಗಮನಸುವದು ಅಗತ್ಾವರಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬರಹಗಾರನು, ಪೌಲನು (1:1-6) 
1ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನ ದಾಸನ  ಅಪೊಸುಲನಾಗುವದಕ ಾ ಕರ ಯಲಪಟ್ಟವನ  ದ ೇವರ 
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ಸುವಾರ್ ಿಯನುು ಸ್ಾರುವದಕ ಾ ನ ೇಮಸಲಪಟ್ಟವನ  ಆಗಿರುವ ಪೌಲನು ರ  ೇಮಾಪುರದಲ್ಲಿ 
ದ ೇವರಿಗ  ಪ್ರೇಯರ  ದ ೇವಜನರಾಗುವದಕ ಾ ಕರ ಯಲಪಟ್ಟವರ  ಆಗಿರುವವರ ಲಿರಿಗ  
ಬರ ಯುವದ ೇನ ಾಂದರ  ನಮಮ ತ್ಾಂದ ಯಾಗಿರುವ ದ ೇವರಿಾಂದಲ  ಕತ್ಿನಾದ ಯೆೇಸು 
ಕ್ರರಸುನಾಂದಲ  ನಮಗ  ಕೃಪ ಯ  ಶಾಾಂತಿಯ  ಆಗಲ್ಲ. 2ಸುವಾರ್ ಿಯನುು ಸ್ಾರಿ 
ಹ ೇಳಿಸುರ್ ುೇನ ಾಂದು ದ ೇವರು ಮುಾಂರ್ಚತ್ವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಶಾಸರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನು ಪರವಾದಿಗಳ 
ಮ ಲಕ ಮಾತ್ು ಕ  ಟ್ಟನು. 3ಈ ಸುವಾರ್ ಿಯು ದ ೇವರ ಮಗನ  ನಮಮ ಕತ್ಿನ  
ಆಗಿರುವ ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನ ವಿಷಯವಾದದುದ. ಆತ್ನು ವಾಂಶಕರಮದಿಾಂದ ದಾವಿೇದನ 
ಸಾಂರ್ಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟದವನ , 4ಪವಿತ್ರವಾದ ಆತ್ಮವುಳಳವನಾಗಿದುದ ಸತ್ು ಮೇಲ  
ಜೇವಿತ್ನಾಗಿ ಎದುದ ಬಾಂದ ಮಹಾರ್ಾಾಯಿದಿಾಂದ ದ ೇವಕುಮಾರನ ಾಂದು 
ನರ್ಿಯಿಸಲಪಟ್ಟವನ  ಆಗಿದಾದನ . 5ಆತ್ನ ಹ ಸರಿನ ಪರಸ್ದಿಧಗಾಗಿ ಎಲಾಿ ಅನಯಜನಗಳಲ್ಲಿ 
ನಾಂಬಿಕ ಯೆಾಂಬ ವಿಧ್ ೇಯತ್ವ ಉಾಂಟಾಗುವದಕ  ಾೇಸಾರ ನಾವು ಆತ್ನ ಮ ಲಕವಾಗಿ 
ಕೃಪ ಯನ ು ಅಪೊಸುಲತ್ನವನ ು ಹ  ಾಂದಿದ ವು. 6ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನವರಾಗುವದಕ ಾ 
ಕರ ಯಲಪಟ್ಟ ನೇವು ಸಹ ಆ ಅನಯಜನರ  ಳಗಿ ನವರಾದದರಿಾಂದ ನಮಗ  ಬರ ಯುರ್ ುೇನ .  

ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಪರಾರಿಂಭಿಕ ವಚ್ನಗಳಳ ಪೌಲನ ಪತ್ರಾಕೆಯ 
ಗುಣಸವಭರವಗಳನುು ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಒಿಂದು ವಿಚರರ ಅವನನುು ಒಿಂದು ವಿಷ್ಯದ 
ಚ್ಚೆೆಗೆ ನಡಿಸುವದು, ಅದು ಮುಿಂದೆ ಅವನನುು ಮತ್ೆ ತಿಂದು ವಿಷ್ಯದ ಚ್ಚೆೆಗೆ 
ನಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಬಳಿಕ ಅವನನುು ಮತ್ೆ ತಿಂದರವದೆ ೋ ವಿಷ್ಯದ ಚ್ಚೆೆಗೆ 
ಕರೆದೆ ಯುಾವದು. ಆತ್ನು ಒಿಂದು ಪರಿಕಲಪನೆಯಿಿಂದ ಮತ್ೆ ತಿಂದು ಪರಿಕಲಪನೆಗೆ 
ಸರಗುತ್ರತನೆ, ಅನೆೋಕ ವೆೋಳ  ೆಅದು ಒಿಂದು ದಿೋರ್ೆವರದ ಸರಲರಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯ 
ಮೊದಲ ಏಳಳ ವಚ್ನಗಳಳ ಒಿಂದೆೋ ವರಕಾದ ಸರಲರಗಿರುತ್ತವೆ—ಗಿಾೋರ್ಕ ಪಾತ್ರಯಲ್ಲಿ 93 
ಮತ್ುತ NASB ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲಿ 127 ಪದಗಳಳ.1 ಪೌಲನ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಯ ಸರಮರಲೆಯನುು 
ಹಿಂಬರಲ್ಲಸುವದು ಬಹಳ ಸವರಲ್ಲನಿಂದ ಕ ಡಿರಬಲಿದು! 

ವಚನ 1. ಪೌಲನು ಮುಿಂಚೆ ಯರವತ್ ತ ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ ಭೆೋಟಕೆ ಟಟರಲ್ಲಲಿ 
ವರದದರಿಿಂದ (1:13), ಆತ್ನ ಆರಿಂಭಿಕ ಮರತ್ುಗಳಳ ಒಿಂದು ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಪರಿಚ್ಯದಿಂತ್ರ 
ರುತ್ತವೆ. ಅದು ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರ ಅಪೊಸತಲನು ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆೈಸತರ ಮುಿಂದೆ 
ನಿಂತ್ರದರದನೆ, ತ್ನು ಬರಹುಗಳನುು ಅಗಲವರಗಿ ತ್ೆರೆದು “ನನುನುು ನಮಗೆ ಪರಿಚ್ಯ 
ಮರಡಿಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋನೆ!” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದಿಂತ್ರರುತ್ತದೆ. 

ತ್ರನು “ಪೌಲನು” ಎಿಂದು ಪರಿಚ್ಯಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡ ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು ಮೊದಲು ತ್ನು 
ಸರಥನವನುು ಕುರಿತ್ು ಮರತ್ರಡುತ್ರತನೆ: ಆತ್ನು ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನ ದಾಸನು ಆಗಿದದನು. 
“ದರಸನು” ಎಿಂಬುದು ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವರದ “ಗುಲರಮ” (δοῦλος, doulos) ನ 
ಅನುವರದವರಗಿರುತ್ತದೆ. ರೆ ೋಮಿನ ಪಾಜೆಗಳಿಗೆ “ಗುಲರಮ” ಎಿಂಬ ಪದದ ಪರಿಚ್ಯವಿತ್ುತ 
ಮತ್ುತ ಆದರ ಅಥೆ ತ್ರಳಿದಿತ್ುತ. ರೆ ೋಮಿನ ಜನಸಿಂಖ್ೆಾಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ೆದಷ್ುಟ ಜನರು 
ಗುಲರಮರರಗಿದದರೆಿಂದು (ಬಹುಶಃ 600,000) ಅಿಂದರಜಸಲರಗಿದೆ. ರೆ ೋಮಿನ ಸರಧರರಣ 
ಪಾಜೆಗೆ ಗುಲರಮ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪಡುವದು ಅವಮರನದ ಸಿಂಗತ್ರಯರಗಿರುತ್ರತತ್ುತ. ಒಬಬ 
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ಗುಲರಮನು ಮತ್ೆ ತಬಬರಿಗೆ ಸವಿಂತ್ವನರಗಿರುತ್ರತನೆ; ಆತ್ನು ಒಿಂದು ಸವತ್ುತ ಹರಗ  
ಆತ್ನಗೆ ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಹಕುೆಗಳಿರಲ್ಲಲಿ. ಆತ್ನು ಅಸ್ತ್ತತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೆೈಕ ಉದ ದೆೋಶವು ಆತ್ನ 
ಯಜಮರನನಗರಗಿಯೋ. ಹೋಗಿದದರ , ಪೌಲನು ತ್ನುನುು ಒಬಬ ಗುಲರಮನು—“ಯೋಸು 
ಕ್ರಾಸತನ ದರಸನು” ಎಿಂದು ಗುರುತ್ರಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ರತನೆ. ಅಪೊಸತಲನು ಇಚರೆಪೂವೆಕ 
ದರಸನರಗಿದದನು. ಆತ್ನು ತ್ನಗರಗಿ ಚಿಂತ್ರಸಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ತ್ನು ಯಜಮರನನಗೆ 
ವಿಧೆೋಯನರಗಲು ಜೋವಿಸ್ತ್ದನು (ಗಲರತ್ಾ 2:20). 

ಪಾತ್ರಯಬಬ ಕೆೈಸತನು ಯೋಸುವಿನ ದರಸನರಗಿದರದನೆ. ಆತ್ನು ಯೋಸುವಿನ ರಕತದಿಿಂದ 
ಕೆ ಿಂಡುಕೆ ಳುಲಪಟಟದರದನೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 6:19, 20; 7:22, 23; 9:19); ಅವನು 
ಆತ್ನಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ರುವವನರಗಿದರದನೆ. ಅನಿಂತ್ರ ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ 
ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ಜನರು ಕ್ರಾಸತನಲ್ಲಿ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ 
ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರಗ (6:3-6), ಅವರು “ನೋತ್ರಗೆ ದರಸರರಗುತ್ರತರೆ” (6:17, 18) ಎಿಂಬದರಗಿ. 
ಆದದರಿಿಂದ ಕೆೈಸತರು ತ್ರವು ಮರಡುವ ಎಲರಿದರಲ್ಲಿಯ  ತ್ಮಮ ಯಜಮರನನನುು 
(ಕತ್ೆನನುು) ಮಹಮೆಪಡಿಸುವದಕೆೆ ತ್ರೋಮರೆನಸಬೆೋಕು. 

ತ್ರನು ಒಬಬ ದರಸನೆಿಂದು ಹೆೋಳಿದ ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು ತ್ನು ಶೆಾೋಷ್ಟತ್ವವನುು 
ಪಾಸರತಪ್ಪಸುತ್ರತನೆ: ಆತ್ನು ಒಬಬ ಅಪೊಸುಲನಾಗಿ ಕರ ಯಲಪಟಿಟದದನು. ಪರಾಥಮಿಕವರಗಿ, 
ಆತ್ನು ಯೋಸುವಿನ ದರಸನರಗಿದದನು; ಎರಡನೆಯದರಗಿ, ಆತ್ನು ಒಬಬ 
ಅಪೊಸತಲನರಗಿದದನು. ರರಜಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯರವ ಪರತ್ಾವಿದದರ , ನರವು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು 
ದರಸರರಗಿರತ್ಕೆದುದ.  

“ಅಪೊಸತಲ” ಒಿಂದು ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವರಗಿದೆ (ἀπόστολος, apostolos) ಇದು 
ತ್ದ ಾಪವರಗಿ ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ. ಇದು “ಇಿಂದ” ದ ಉಪಸಗೆ (ἀπό, apo) ಜೆ ತ್ೆಗೆ 
“ಕಳಳಹಸು” ಎಿಂಬ ಕ್ರಾಯರಪದವರದ (στέλλω, stellō) ಎಿಂಬ ಎರಡು 
ಪದಗಳನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ. “ಅಪೊಸತಲ” ಎಿಂಬುದರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥೆವು “ಕಳಳಹಸಲಪ 
ಟ್ಟವನು.”2 ಈ ಪದವು ಕೆಲವು ಸರರಿ ಸರಮರನಾ ಅಥೆದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುತ್ತದೆ. 
ಯೋಹರನ 13:16 ರಲ್ಲಿ ಇದು “ಕಳಳಹಸಲಪಟರಟತ್ನು” ಮತ್ುತ ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಪಯವರಿಗೆ 2:25 ರಲ್ಲಿ 
“ಸಿಂದೆೋಶಕನು” ಎಿಂದು ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ. ಬರನೆಬನು ಒಬಬ “ಅಪೊಸತಲ” ಎಿಂದು 
ಕರೆಯಲಪಟ್ಟನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 14:14), ಯರಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು 
ಅಿಂತ್ರಯೋಕಾದಲ್ಲಿನ ಸಭೆಯಿಿಂದ ಕಳಳಹಸಲಪಟಟದದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 13:1-3). 
ಸರಮರನಾವರಗಿ, “ಅಪೊಸತಲರು” ಎಿಂಬ ಪದವು ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಸು 
ಕ್ರಾಸತನಿಂದ ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲಪಟ್ುಟ ಕಳಳಹಸಲಪಟ್ಟವರನುು ಸ ಚಸುವದಕೆೆ ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ: ಹನೆುರಡು ಮಿಂದಿ (ಲ ಕ 6:13; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 1:26) 
ಮತ್ುತ ಪೌಲನು. ಪೌಲನು ಅನಾಜನರಿಗೆ ಅಪೊಸತಲನರಗಿರುವದಕರೆಗಿ ಕ್ರಾಸತನಿಂದ 
ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲಪಟಟದದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 9:15). 

ಪೌಲನ ಟೋಕೆಕರರರು ಅವನು ತ್ನುನುು ತ್ರನೆೋ ಅಪೊಸತಲನರಗಿ 
ನೆೋಮಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡವನು ಎಿಂದು ಆರೆ ೋಪ್ಪಸುತ್ರತರೆ, ಆದದರಿಿಂದ ಆತ್ನು “ತ್ರನು 
ಅಪೊಸತಲನರಗಿರುವದಕೆೆ ಕರೆಯಲಪಟ್ಟವನು” ಎಿಂಬದನುು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ. ಅವನು 
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“ದೆೋವರ ಚತ್ರತನುಸರರವರಗಿ” ಕರೆಯಲಪಟ್ಟವನು (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 1:1; ನೆ ೋಡಿರಿ ಗಲರತ್ಾ 1:1; 
ಎಫೆಸ 1:1; ಕೆ ಲೆ ಸೆೆ 1:1; 1 ತ್ರಮೊಥೆ 1:1; 2 ತ್ರಮೊಥೆ 1:1). ಈ ದೆೈವಿಕ ಕರೆಯುವಿಕೆಯು 
ದಮಸೆದ ಮರಗೆದಲ್ಲಿ ಸಿಂಭವಿಸ್ತ್ತ್ುತ, ಆಗ ಆತ್ನು “ಕೃಪೆ ಮತ್ುತ ಅಪೊಸತಲತ್ವ” 
ಎರಡನ ು ಪಡೆದುಕೆ ಿಂಡಿದದನು (1:5). 

ಆತ್ನ ಸರಥನ ಮತ್ುತ ಶೆಾೋಷ್ಟತ್ವಗಳನುು ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದ ಮೆೋಲೆ, ಪೌಲನು ತ್ನು ಉದ ದೆೋಶವನುು 
ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ: ಆತ್ನು ದ ೇವರ ಸುವಾರ್ ಿಯನುು ಸ್ಾರುವದಕ ಾ 
ನ ೇಮಸಲಪಟ್ಟವನಾಗಿದದನು. Goodspeed ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲಿ “ದೆೋವರ ಶುಭವರತ್ೆೆಯನುು 
ಸರರುವದಕರೆಗಿ ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ರಸಲಪಟ್ಟವನು” ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ವಚ್ನ 15 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ತ್ನು 
ವರಚ್ಕರಿಗೆ “ನಮಗೆ ಸುವರತ್ೆೆ ಸರರಲು ನರನು ಸ್ತ್ದಧನರಗಿದ ದೆೋನೆ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು. 
ಎಲರಿ ಜನರಿಗ  ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರುವದು ಆತ್ನ ಜೋವಿತ್ ಉದೆದೋಶವರಗಿತ್ುತ. 

ಪೌಲನು ಒಬಬ ಸಮಪ್ಪೆತ್ ಫರಿಸರಯನರಗಿದದರಿಿಂದ (ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಪಯ 3:5, 6), ಆತ್ನು 
ಪದಗಳನುು ಇಲ್ಲಿ ಜರಣೆಮಯಿಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ರಬಹುದು. ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ 
“ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ರಸಲಪಟ್ಟವನು” ಎಿಂಬದರ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವು (ἀφωρισμένος, aphōrismenos) 
“ಫರಿಸರಯ” (Φαρισαῖος, Pharisaios)3 ಎಿಂಬ ಅದೆೋ ಮ ಲ ಅಥೆವನೆುೋ ಹೆ ಿಂದಿದೆ. 
Anders Nygren ಈ ಏಕರಥೆದ ವಿಚರರದೆಡೆಗೆ ಗಮನವನುು ಸೆಳೆಯುತ್ರತನೆ: “ಒಬಬ 
ಫರಿಸರಯನರಗಿ ತ್ನುನುು ಧ್ಮೆಶರಸರಕರೆಗಿ ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ರಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿ ದದನು, ಆದರೆ ಈಗ 
ದೆೋವರು ಆತ್ನನುು ಒಿಂದು ಸಿಂಪೂಣೆ ಬೆೋರೆಯೋ ಆದ ಕರಯೆಕರೆಗಿ, ‘ದೆೋವರ 
ಸುವರತ್ೆೆ’ ಗರಗಿ ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ರಸ್ತ್ಟಟದದನು.”4 

ಪೌಲನು ತ್ನು ಕುರಿತ್ು ಪರಿಚ್ಯವನುು ಮರಡಿಕೆ ಳಳುತ್ರತದದನರದರ , ಆತ್ನು 
ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಗಮನವನುು ಸುವರತ್ೆೆ ಕಡೆಗೆ ತ್ರರುಗಿಸ್ತ್ ಈ ಮರತ್ುಗಳನುು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ: 
“ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರುವದಕೆ ೆೋಸೆರ ನೆೋಮಿಸಲಪಟ್ಟವನ .” ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ ಗಿಾೋರ್ಕ 
ಪದವರದ “ಸುವರತ್ೆೆ” (εὐαγγέλιον, euangelion) ಎಿಂಬ ಪದವು “ಶುಭ” (εὖ, eu) 
ಮತ್ುತ “ವರತ್ೆೆ” (ἀγγελία, angelia) ಎಿಂಬ ಎರಡು ಶಬದಗಳ ಸಮಿೀಲನವರಗಿದೆ.  

ವರತ್ೆೆ ಎಿಂಬುದು ನಜವರಗಿಯ  ಸಿಂಭವಿಸ್ತ್ದ ಒಿಂದು ಸಿಂಗತ್ರಯ ಕುರಿತ್ 
ವರದಿಯರಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಅದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಹೆಚುನದರದಗಿದೆ. ಈ ಮುಿಂಜರನೆ ನರನು ನನು 
ತ್ಲೆಯನುು ಬರಚಕೆ ಿಂಡೆನು, ಆದರೆ ಅದೆ ಿಂದು ಸುದಿಧಯೋ ಅಲಿ. ಸುದಿಧಯು 
ನಜವರಗಿಯ  ಸಿಂಭವಿಸ್ತ್ದ ಒಿಂದು ಮಹತ್ವವರದ ವಿಷ್ಯವರಗಿರಬೆೋಕು. ಸುವರತ್ೆೆಯು 
ಒಿಂದು “ವರತ್ೆೆ” ಆಗಿದೆ ಎಿಂಬುದು ಅದು ನಜವರಗಿಯ  ಸಿಂಭವಿಸ್ತ್ತ್ೆಿಂಬದನುು 
ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ತದೆ—ಅದೆ ಿಂದು ಕಟ್ುಟಕಥೆಯಲಿ—ಮತ್ುತ ಅದು ಪರಾಮುಖಾವರದದದುದ! ಹೆೋಗ , 
ಸುವರತ್ೆೆಯು ಒಿಂದು ವರತ್ೆೆ ಎಿಂಬುದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಹೆಚುನದರಗಿದೆ; ಅದು 
ಶುಭವರತ್ೆೆಯರಗಿದೆ. ನರನು ನನು ಉದೆ ಾೋಗ ಕಳೆದುಕೆ ಿಂಡರೆ, ಅದು 
ಮಹತ್ವದರದಗಿರುವದು ಆದರೆ ನನು ಹೆಿಂಡತ್ರಯು ಅದನುು ಶುಭವರತ್ೆೆಯರಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸುವದಿಲಿ. ಯರರೆ ೋ ಒಬಬರು ನನಗೆ ದೆ ಡಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನುು ಕೆ ಟ್ಟರೆ, ಆಕೆ 
ಅದನುು “ವರತ್ೆೆ” ಮತ್ುತ “ಶುಭ” ಎಿಂದ  ಕರೆಯುವಳಳ! ಸುವರತ್ೆೆಯ “ಶುಭಸಿಂದೆೋಶ” 
ಏನೆಿಂದರೆ ನರವು ಪರಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೆ ೋಗಿ ನಮಮನುು ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು 
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ಆಗದವರರಗಿದರದಗ ಾ, ದೆೋವರು ನಮಮನುು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸ್ತ್ದನು ಮತ್ುತ ನರವು 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವಿಂತ್ರಗಲು ತ್ನು ಮಗನನುು ನಮಗರಗಿ ಮರಣಿಸುವದಕೆೆ ಕಳಳಹಸ್ತ್ದನು 
(ಯೋಹರನ 3:16). ಸುವರತ್ೆೆಯ ಹೃದಯ ಭರಗವೆಿಂದರೆ ಕ್ರಾಸತನ ಮರಣ, 
ಹ ಣಲಪಡುವಿಕೆ, ಮತ್ುತ ಪುನರುತ್ರಥನ ಆಗಿರುತ್ತದೆ (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:1-4). 

ಈ ಸುವರತ್ೆೆಯ ವಿಷ್ಯವರಗಿ, ಪೌಲನು ಮೊದಲು ಇದು ದೆೋವರಿಿಂದ 
ಕೆ ಡಲಪಟಟತ್ೆಿಂಬದನುು ತ್ರಳಿಸುತ್ರತನೆ. ಆತ್ನು ಇದನುು “ದೆೋವರ ಸುವರತ್ೆೆ” ಎಿಂದು 
ಕರೆದನು. ಸುವರತ್ೆೆಯು ಪೌಲನ ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ರತಯರಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಅದು ಮನುಷ್ಾ 
ಜ್ಞರನದಿಿಂದರಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಅದು ಸವತ್ಃ ದೆೋವರಿಿಂದಲೆೋ ಬಿಂದದರದಗಿತ್ುತ. AB ಇದನುು “ದೆೋವರ 
ಮತ್ುತ ದೆೋವರಿಿಂದ ಬಿಂದ ಸುವರತ್ೆೆ” ಎಿಂದು ಕರೆಯಿತ್ು.  

ವಚನ 2. ಇದರ ಜೆ ತ್ೆಗೆ, ಸುವರತ್ೆೆಯು ಪಾವರದಿಗಳಿಿಂದ ವರಗರದನ 
ಮರಡಲಪಟಟತ್ ತೆಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ: ಸುವಾರ್ ಿಯನುು ಸ್ಾರಿ ಹ ೇಳುರ್ ುೇನ ಾಂದು ದ ೇವರು 
ಮುಾಂರ್ಚತ್ವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಶಾಸರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನು ಪರವಾದಿಗಳ ಮ ಲಕ ಮಾತ್ು ಕ  ಟ್ಟನು. 
“ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನ ಕುರಿತ್ ಸುವರತ್ೆೆಯು ದೃಢವರಗಿ ಹಳ  ೆಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ನೆಲದಲ್ಲಿಯೋ 
ಬೆೋರ ರಿದೆ” 5 ಎಿಂಬದನುು ಪಾತ್ರಯಬಬರ  ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಿಂದು ಆತ್ನ ಇಚೆುಯರಗಿತ್ುತ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ 1:17). ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯು ಇಬ್ರಾಯ ವರಕಾಭರಗಗಳಿರುವ 
ಎಪಪತ್ುತನರಲುೆ ಉಲೆಿೋಖಗಳನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ.6 

ವಚನ 3. ಅತ್ಾಿಂತ್ ಪರಾಮುಖಾವರಗಿ, ಸುವರತ್ೆೆಯು ಯೋಸುವಿನೆಡೆಗೆ ಬೆರಳಳ 
ತ್ೆ ೋರಿಸುವುದರಗಿದೆ ಎಿಂಬುದನುು ತ್ನು ವರಚ್ಕರು ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಿಂಬುದು 
ಪೌಲನ ಇಚೆುಯರಗಿತ್ುತ. ಅದು ತ್ನು ಮಗನ ವಿಷಯವಾಗಿ ದೆೋವರಿಿಂದ ಬಿಂದ 
ಸುವರತ್ೆೆಯರಗಿತ್ುತ. Phillips ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲಿ ಇದು “ಸುವರತ್ೆೆಯು ದೆೋವರ ಮಗನಲ್ಲಿ 
ಕೆೋಿಂದಿಾಕೃತ್ವರಗಿದೆ.” ಈ ಸಿಂದೆೋಶಕೆೆ ಒಿಂದೆೋ ಕೆೋಿಂದಾ ಬ್ರಿಂದುವಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ುತ ಆ ಕೆೋಿಂದಾ 
ಬ್ರಿಂದು ಕ್ರಾಸತನೆೋ.7 

ಈ ಸಿಂದಭೆದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನ ಗಮನವು ಬೆೋರೆಡೆ ಹೆ ೋಗುತ್ತದೆ—ಈ ಸರರಿ ಯೋಸುವಿನ 
ಕಡೆಗೆ. ವಚ್ನ 3 ಮತ್ುತ 4 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸತನ ಕುರಿತ್ ಅತ್ಾಿಂತ್ ಶೆಾೋಷ್ಠ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳಲೆ ಿಿಂದನುು 
ಕರಣುತ್ ತೆೋವೆ. ಮೊದಲು, ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ ಯೋಸು ಶಾರಿೇರಿಕ ವಾಗಿ 
ವಾಂಶಕರಮದಿಾಂದ ದಾವಿೇದನ ಸಾಂರ್ಾನದಲ್ಲಿ ಹುಟಿಟದಾತ್ನು. ಕ್ರಾಸತನ ಮರನವ ಭರಗದ ಬಗೆೆ 
ನೆ ೋಡುವದರದರೆ, ಆತ್ನು ದರವಿೋದನ ಸಿಂತ್ತ್ರಯರಗಿದರದನೆ (ಮತ್ರತಯ 1:1), 
ಮರಿಯಳಲ್ಲಿ ಹುಟಟದವನು, ನೆೋರವರಗಿ ದರವಿೋದನ ಸಿಂತ್ರನದವನು (ಲ ಕ 1:27). 
ಹರಗರದರೆ, ಯೋಸು ಪೂಣೆ ಮನುಷ್ಾನರಗಿದದನು. 

ವಚನ 4. ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯೋಸು ಪೂಣೆ ದೆೋವರು ಸಹ ಆಗಿದರದನೆ. 
ಪವಿತ್ರವಾದ ಆತ್ಮವುಳಳವನಾಗಿದುದ ಸತ್ು ಮೇಲ  ಜೇವಿತ್ನಾಗಿ ಎದುದ ಬಾಂದ 
ಮಹರ್ಾಾಯಿದಿಾಂದ ದ ೇವಕುಮಾರನ ಾಂದು ನರ್ಿಯಿಸಲಪಟ್ಟವನ  ಆಗಿದಾದನ . 3 ಮತ್ುತ 4 
ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ವೆೈವಿದಾತ್ೆಯು ಸಪಷ್ಟವರಗಿ ತ್ೆ ೋರುತ್ತದಷ್ೆಟ: ಆತ್ನ ಶರರಿೋರ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ದಲ್ಲ,ಿ ಯೋಸು ದರವಿೋದನ ಸಿಂತ್ತ್ರಯರಗಿದದನು; ಆದರೆ ಆತ್ಮದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, 
ಆತ್ನು ದೆೋವರ ಕುಮರರನರಗಿದದನು. ಯೋಸುವಿನ ಪುನರುತ್ರಥನವು ಆತ್ನು 
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ದೆೋವಕುಮರರನೆಿಂಬುದಕೆೆ ಅಲಿಗಳೆಯಲು ಸರಧ್ಾವರಗದಿಂಥ ಪುರರವೆಯನುು 
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. Goodspeed ಆವೃತ್ರತಯು ಈ ವಚ್ನದ ತ್ರರುಳನುು ಹೋಗೆ ಅನುವರದಿಸ್ತ್ದೆ 
“ಆತ್ನು ಶರರಿೋರಕವರಗಿ ದರವಿೋದನ ಸಿಂತ್ರನವರಗಿದದನು . . . ಸತ್ತವರೆ ಳಗಿಿಂದ 
ಎಬ್ರಬಸಲಪಡುವ ಮ ಲಕ ದೆೋವರ ಮಗನೆಿಂದು ನಣರೆಯಕವರಗಿ ಘ ೋಷ್ಠಸಲಪಟ್ಟನು.” 
ಹರಗರದರೆ ಪರಾಥಮಿಕ ಅಥೆವು ಸಪಷ್ಟವರಗಿದೆ—ಆದರೆ ಈ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ುಟ 
ಮರಹತ್ರಯಿರುವದರಿಿಂದ ಇದನುು ಜರಗರ ಕತ್ೆಯಿಿಂದ ವಿಶೆಿೋಷ್ಠಸಬೆೋಕು. 

ಯೋಸು “ದೆೋವಕುಮರರನೆಿಂದು ಘ ೋಷ್ಠಸಲಪಟ್ಟನು.” ಪುನರುತ್ರಥನವು ಯೋಸುವನುು 
ದೆೋವಕುಮರರನರಗಿ ಮರಡಲ್ಲಲಿ; ಆತ್ನು ಯರವರಗಲ  ದೆೈವಿೋಕನರಗಿದದನು. ಬದಲರಗಿ 
ಪುನರುತ್ರಥನವು “ಈತ್ನು ನನಗೆ ಪ್ಪಾಯನರಗಿರುವ ಮಗನು; ಈತ್ನನುು ನರನು 
ಮೆಚುದೆದೋನೆ” (ಮತ್ರತಯ 17:5; ನೆ ೋಡಿರಿ 3:17) ಎಿಂದು ಘ ೋಷ್ಠಸುವದನುು 
ಮುಿಂದುವರೆಸುವದಕೆೆ ದೆೋವರು ಅನುಸರಿಸ್ತ್ದ ಒಿಂದು ದರರಿಯರಗಿತ್ುತ. ಯೋಸು 
ದೆೋವಕುಮರರನಲಿ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳವದಕೆೆ ಲೆ ೋಕವು ಶಲುಬೆಯನುು ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿತ್ುತ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ ಮತ್ರತಯ 27:40), ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ “ಹೌದು, ಆತ್ನು ದೆೋವಕುಮರರನೆೋ!” 
ಎಿಂದು ಘ ೋಷ್ಠಸುವದಕೆೆ ದೆೋವರು ಪುನರುತ್ರಥನವನುು ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡನು. 

ಯೋಸು “ದೆೋವರ ಮಹತ್ರೆಯೆದಿಿಂದ (ಶಕ್ರತಯಿಿಂದ) ದೆೋವಕುಮರರನೆಿಂದು 
ಘ ೋಷ್ಠಸಲಪಟ್ಟನು.” ರೆ ೋಮನುರಿಗೆ ಶಕ್ರತಯ ಬಗೆೆ ಗೆ ತ್ರತತ್ುತ: ಅವರು ಶಕ್ರತಯನುು 
ಪಾದಶೆಸ್ತ್ದರು; ಅವರು ಶಕ್ರತಯನುು ಪೂಜಸ್ತ್ದರು. ನೋವು “ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ರತ ಯರರಲ್ಲಿದೆ?” 
ಎಿಂದು ಕೆೋಳಿದರೆ ಅವರು “ಚ್ಕಾವತ್ರೆಯ ಬಳಿಯಿದೆ, ಅವನಗೆ ಸೆೈನಾಬಲವಿದೆ. ಅದೆೋ ಶಕ್ರತ” 
ಎಿಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ರತದದರು. ಅವರ ಅಭಿಪರಾಯಕೆೆ ತ್ದಿವರುದಧವರಗಿ, ನಜವರಗಿಯ  ಶಕ್ರತ 
ಇದದದುದ ದೆೋವರಲ್ಲಿಯೋ, ಮತ್ುತ ಆತ್ನು ತ್ನು ಮಹರಶಕ್ರತಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ ತ್ನು 
ಮಗನನುು ಸತ್ತವರೆ ಳಗಿಿಂದ ಎಬ್ರಬಸ್ತ್ದನೆಿಂಬುದರಗಿದೆ.  

ಯೋಸು “ಸತ್ತವರೆ ಳಗಿಿಂದ ಜೋವಿತ್ನರಗಿ ಎದುದ ಬಿಂದು . . . ದೆೋವಕುಮರರನೆಿಂದು 
ನಣೆಯಿಸಲಪಟ್ಟವನು.”8 ದೆೋವರ ರಕ್ಷಣರ ಸಿಂಕಲಪದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ರಥನದ ಪರಾಮುಖಾತ್ೆ 
ಯನುು ಎಷ್ುಟ ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದರ  ಸರಲದು (ನೆ ೋಡಿರಿ 6:4, 5, 9; 7:4; 8:11, 34; 10:9). 
ಕ್ರಾಸತನ ದೆೋಹವು ಸಮರಧಿಯಲ್ಲಿಯೋ ಉಳಿದಿದದರೆ, ಆತ್ನ ಪರಪ ಪರಿಹರರಕ ಯಜ್ಞವು 
ದೆೋವರಿಿಂದ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ೆ ೋ ಎಿಂಬ ಪಾಶೆುಯು ಹರಗೆಯೋ ಉಳಿದು ಹೆ ೋಗುತ್ರತತ್ುತ. 
ದೆೋವರು ಆತ್ನನುು ಸತ್ತವರೆ ಳಗಿಿಂದ ಎಬ್ರಬಸ್ತ್ದನೆಿಂಬ ಸತ್ಾವು ಯಜ್ಞ ಅಿಂಗಿೋಕರರ 
ವರಯಿತ್ು ಮತ್ುತ ಪರಪದ ವಿರುದಧ ದೆೋವರ ಪರಿಶುದಧ ಕೆ ೋಪರಗಿುಯು (1:18) 
ಶಮನಗೆ ಳಿಸಲಪಟಟತ್ು ಎಿಂಬದನುು ಘ ೋಷ್ಠಸುವದರಗಿತ್ುತ (3:25)! ಯೋಸುವಿನ 
ಪುನರುತ್ರಥನವು ವಿಭಿನುವರಗಿತ್ುತ; ಇತ್ರರು ಪುನರುತ್ರಥನಗೆ ಳಿಸಲಪಟಟದದರು ಆದರೆ 
ಯೋಸು ಮರತ್ಾವೆೋ “ಇನುು ಮುಿಂದೆ ಸರಯದವನರಗಿ” ಎಬ್ರಬಸಲಪಟಟದದನು (6:9). ಈ ಏಕೆೈಕ 
ಪುನರುತ್ರಥನವು ಯೋಸು ಏನೆಲರಿ ಆಗಿದದನೆ ೋ ಮತ್ುತ ಮರಡಿದನೆ ೋ ಅದಕೆೆಲರಿ ದೆೋವರ 
ಅನುಮೊೋದನೆಯ ಮುದೆಾಯರಗಿತ್ುತ. 

ಪುನರುತ್ರಥನದ ಮ ಲಕ ಯೋಸು “ಪವಿತ್ಾವರದ ಆತ್ಮನ” ಪಾಕರರ ದೆೋವರ 
ಕುಮರರನೆಿಂದು ಘ ೋಷ್ಠಸಲಪಟ್ಟನು. ಆಿಂಗಿದ ಸತ್ಾವೆೋದದ ಕೆಲವು ಆವೃತ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ಮನು 
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(spirit) ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳವರಗ ಚಕೆ “s” ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗಿದೆ, ಅದು ಯೋಸುವಿನ ಸವಿಂತ್ 
ಆತ್ಮವನುು ಅಥವರ ಆತ್ನ ಆತ್ರೀಕ ಸವಭರವವನುು ಸ ಚಸುವದಕೆೆ ಇರಬಹುದು (KJV; 

NRSV; Goodspeed). ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ುಟ ಇತ್ರ ಆವೃತ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದರಧತ್ಮನನುು 
ಸ ಚಸಲು ದೆ ಡಡ “S” ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗಿರುತ್ತದೆ. ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಅನೆೋಕ ವೆೋಳ  ೆಶರಿೋರಭರವವು (ಪರಿಶುದಧ) ಆತ್ಮಕೆೆ ವಿರುದಧವೆಿಂದು ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸಲಪಟಟದೆ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ 8:4-6, 9, 13). F. F. Bruce ಪಾಕರರ, “ಪವಿತ್ಾವರದ ಆತ್ಮ ಎಿಂಬುದು 
ಸರಧರರಣವರಗಿ ಪರಿಶುದರಧತ್ಮನನುು ಕರೆಯುವ ಇಬ್ರಾಯರ ವಿಧರನವರಗಿದೆ.”9 “ಪರಿಶುದಧ 
ಆತ್ಮನ ಪಾಕರರ” ಎಿಂಬ ಪದಗುಚ್ೆವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಪುನರುತ್ರಥನದ ಕಥೆಯನುು 
ಪಾಕಟ್ಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದನೆಿಂದು ಸ ಚಸುತ್ರತರ ಬಹುದು, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಯೋಸು ಆತ್ಮನ 
ಬಲದಿಿಂದ ಎಬ್ರಬಸಲಪಟ್ಟನೆಿಂಬದನುು ಸ ಚಸುವದರಗಿತ್ುತ (ನೆ ೋಡಿರಿ 8:11). 

ರೆ ೋಮರಪುರ 1:3, 4 ನಮಮ ಕತ್ಿನಾದ ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನು ಎಿಂಬ ಬ್ರರುದಿನೆ ುಿಂದಿಗೆ 
ಉತ್ುತಿಂಗಕೆೆೋರುತ್ತದೆ. ಆ ಮರತ್ುಗಳಳ 3ನೆೋ ವಚ್ನದ ಆರಿಂಭದ ಮರತ್ುಗಳೂೆಿಂದಿಗೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಹೆ ಿಂದಿವೆ. ಅವೆರಡನುು ಒಿಂದ ಗ ಡಿಸುವದರದರೆ, ಈ ಸಿಂಗತ್ರಯನುು 
ಕರಣುತ್ ತೆೋವೆ: “ಆತ್ನ ಕುಮರರನ ವಿಷ್ಯವರಗಿ, . . . ನಮಮ ಕತ್ೆನರದ ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನು.” 
“ನಮಮ ಕತ್ೆನರದ ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನು” ಎಿಂಬ ಈ ನರಲುೆ ಪದಗಳಳ ಯೋಸು 
ಯರರೆಿಂಬದನುು ಸಿಂಪೂಣೆವರಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ, ಮತ್ುತ ಪಾತ್ರ ಪದವೂ ಮಹತ್ವದಿಿಂದ 
ತ್ುಿಂಬ್ರದೆ. “ಯೋಸು” (Ἰησοῦς, Iēsous) ಆತ್ನನುು ರಕ್ಷಣೆಯ ಮ ಲರಧರರ ಎಿಂದು 
ಘ ೋಷ್ಠಸುತ್ತದೆ (ಮತ್ರತಯ 1:21). “ಕ್ರಾಸತನು” (Χριστός, Christos) ಎಿಂಬುದು ಗಿಾೋರ್ಕ 
ಪದವರಗಿದುದ ಇದು ಇಬ್ರಾಯ “ಮೆಸ್ತ್ೆೋಯ”—ಅಭಿಷ್ಠೋಕತನು, ಅರಸನು, ಶತ್ಮರನ ಗಳಿಿಂದ 
ಯಹ ದಾರು ಕರಯುತ್ರತದರದತ್ನು—ಎಿಂಬುದರಿಿಂದ ಬಿಂದಿದೆ. “ಕತ್ೆನು” (Kύριος, 

Kurios) ಅಿಂದರೆ “ಒಡೆಯನು” ಅಥವರ “ಆಳಳವರತ್ನು” ಎಿಂದಥೆ. ಈ ಮ ರು ವಿಧ್ದ 
ಮತ್ುತ ಸಮಗಾ ಬ್ರರುದು ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಅತ್ಾಿಂಥ ಮಹತ್ವವರದ (“ಮೆಸ್ತ್ೆೋಯ”) ಪದ ಹರಗ  
ಅನಾಜನರಿಗೆ ಅತ್ಾಿಂಥ ಅಥೆವುಳು (“ಕತ್ೆನು”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳೆರಡರ 
ಸಮಿೀಲನದೆ ಿಂದಿಗೆ ಬಿಂದದರದಗಿದೆ. ಪತ್ರಾಕೆಯುದದಕ ೆ, ಪೌಲನು ಯಹ ದಾರು ಮತ್ುತ 
ಅನಾಜನರು ಇಬಬರಿಗ  ಉದೆದೋಶಸ್ತ್ ಬರೆಯಲು ಶಾಮಿಸುತ್ರತನೆ. 

ವಚನ 5. ಯೋಸು ಎಿಂಬ ವಿಷ್ಯ ಪೌಲನನುು ಪುನಃ ಒಿಂದು ಸುತ್ುತ ಹೆ ೋಗಿ 
ಆತ್ನೆಡೆಗೆ ಕರೆತ್ಿಂದಿತ್ು: ಆತ್ನ ಮ ಲಕವಾಗಿ ಕೃಪ ಯನ ು ಅಪೊಸುಲತ್ನವನ ು 
ಹ  ಾಂದಿದ ವು. “ನರವು” ಎಿಂಬ ಬಹುವಚ್ನವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಎಲರಿ 
ಅಪೊಸತಲರನ ು ಸ ಚಸುತ್ರತರುವ ಸರಧ್ಾತ್ೆಯಿದೆ. ಹೆೋಗ , ನಮಮ “ಸಿಂಪರದಕ್ರೋಯ 
ನರವು” ಎಿಂಬ ಪಾಕರರವೆೋ ಆತ್ನು ಈ ಬಹುವಚ್ನವನುು ತ್ನುನುು ಸ ಚಸುವದಕೆೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ರುವ ಸರಧ್ಾತ್ೆ ಬಹಳಷ್ಠಟರುತ್ತದೆ.  

“ಕೃಪೆ [χάρις, charis] ಪೌಲನ ನೆಚುನ ಪದಗಳಲೆ ಿಿಂದರಗಿತ್ುತ, ಮತ್ುತ . . . ಆತ್ನು 
ಇದನುು ವಿವಿಧ್ ರಿೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದನು ಆದರೆ ಯರವರಗಲ  ಅದು 
ಅಯೋಗಾರರದ ಜನರಿಗೆ ದೆೋವರ ವರ ಎಿಂಬ ಅಥೆದಲ್ಲಿಯೋ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದನು.”10 
ಪೌಲನು ಯೋಸುವಿನ ಮ ಲಕ “ಕೃಪೆಯನುು ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸ್ತ್ದೆನು” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದರಗ, ಆತ್ನ 
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ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ವಿಚರರ ಇದಿದರಬೆೋಕು (ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ತ್ರಮೊಥೆ 1:15, 16). ಇಲ್ಲಿಯ 
ಸರಧ್ಾತ್ೆಯೋನೆಿಂದರೆ, ತ್ರನು ಬಹಳ ಅಯೋಗಾನರಗಿದರದಗ ಾ ಯೋಸು ಆತ್ನನುು 
ಅಪೊಸತಲನರಗಿ ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡನೆಿಂಬ ಅದುುತ್ವರದ ಸಿಂಗತ್ರಯನುು ಕುರಿತ್ು ಈ ಮರತ್ನುು 
ಹೆೋಳಿರಬಹುದರಗಿದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 15:15, 16; 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:9, 10; ಎಫೆಸ 3:7, 8; 
1 ತ್ರಮೊಥೆ 1:12-14). ಪೌಲನ ದೃಷ್ಠಟಯಲಿಿಂತ್ , ಪಾತ್ರ ಕೆೈಸತರಿಗೆ ತ್ಲರಿಂತ್ು ಮತ್ುತ ಸೆೋವೆ 
ದೆೋವರಿಿಂದ ಕೆ ಡಲಪಟ್ಟದುದ, ಅದು ಕತ್ೆನ ಅದುುತ್ವರದ ಕೃಪೆಯ ಕರಯೆವರಗಿತ್ುತ (12:6-
8). 

ಪೌಲನು ಕೆಲವು ವಷ್ೆಗಳ ಹಿಂದೆ ದಮಸೆದಲ್ಲಿ “ಕೃಪೆ ಮತ್ುತ ಅಪೊಸತಲತ್ವ” ವನುು 
ಪಡೆದುಕೆ ಿಂಡಿದದನು. ಯೋಸು ಆ ಪಟ್ಟಣದ ಮರಗೆದಲ್ಲಿ ಆತ್ನಗೆ ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದನು 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 9:3-5), ಅವನನುು ಅಪೊಸತಲನರಗಿ ಅಹೆಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದದನು 
(ನೆ ೋಡಿರಿ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 1:22; 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:8-10). ಇದರದ ಬಳಿಕ, ಪೌಲನಗೆ 
ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮರಡಿಸುವದಕೆೆ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 9:18; 22:16) ಕತ್ೆನು ಅನನೋಯ 
ಎಿಂಬ ಒಬಬ ಶಷ್ಾನನುು ಕಳಳಹಸ್ತ್ದದನು ಮತ್ುತ ದೆೋವರು ಆತ್ನಗೆ ನೆೋಮಿಸ್ತ್ದ ಸೆೋವೆ ಬಗೆೆ 
ಆತ್ನು ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದನು: “ಆ ಮನುಷ್ಾನು ಅನಾಜನರಿಗ  ಅರಸುಗಳಿಗ  ಇಸರಾಯೋಲಾರಿಗ  
ನನು ಹೆಸರನುು ತ್ರಳಿಸುವದಕರೆಗಿ ನರನು ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡ ಸರಧ್ನವರದರದನೆ” (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳಳ 9:15). 

ಅನಾಜನರಿಗೆ ಒಬಬ ಅಪೊಸತಲನರಗಿ, ಪೌಲನು ಏನು ಮರಡಬೆೋಕರಗಿತ್ುತ? ಪೌಲನು 
ಪರಿಚ್ಯದ ಮರತ್ುಗಳನುು ಹೆೋಳಳತ್ರತ ಪೌಲನು ತ್ನು ಅಪೊಸತಲತ್ವದ ಕೆಲಸ ಏನೆಿಂದು 
ವಿವರಿಸ್ತ್ದನು: ಎಲಾಿ ಅನಯಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಂಬಿಕ ಯೆಾಂಬ ವಿಧ್ ೇಯತ್ವ ಉಾಂಟಾಗುವ 
ದಕ  ಾೇಸಾರ. “ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ವಿಧೆೋಯತ್ವ” ಎಿಂಬುದು ಗಿಾೋರ್ಕ ವರಕಾದ ಅಕ್ಷರಶಃ 
ಅನುವರದವರಗಿದೆ. ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಥಮವರಗಿ “ನಿಂಬ್ರಕೆ” ಯನುು (πίστις, pistis) 
ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದುದ ಇದರಗಿದೆ, ಇದು ತ್ನು ಪಾಬಿಂಧ್ವನುು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸುತ್ರತ ಸರಗಿದಿಂತ್ೆ 
ಪೌಲನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದ ಮುಖಾ ಪದವರಗಿದೆ. ಜನರು ನಿಂಬ್ರಕೆ ಆಧರರದಿಿಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುತ್ರತರೆ ಎಿಂಬದನುು ಆತ್ನು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದನು. ಹೆೋಗ , ಆತ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ತ, 
ನಜೋೆವ ನಿಂಬ್ರಕೆ ಅಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಯರಕೆ ೋಬ 2:17, 26), ಆದರೆ ಸಜೋವ ಹರಗ  
ಕ್ರಾಯರಶೋಲವರದ ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುತ್ರತನೆ. ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ವಿಧೆೋಯತ್ೆ” 
(ὑπακοή, hupakoē) ಎಿಂಬ ಪದವು “ಆಲ್ಲಸು” (ἀκούω, akouō) ಮತ್ುತ ಉಪಸಗೆ 
ಪದವರದ “ಅಡಿ” (ὑπό, hupo) ಎಿಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳ ಸಮಿೀಲನವರಗಿದೆ. ಇದು 
ಒಳಪಡುವಿಕೆ ಎಿಂಬ ಭರವನೆ ಅಥವರ ಅಥೆವನುು ನೋಡುತ್ತದೆ.11 

“ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ವಿಧೆೋಯತ್ೆ” ಎಿಂಬ ಪದಸಮುಚ್ುಯವನುು ಹಲವು ಆವೃತ್ರತಗಳಳ ಹೆೋಗೆ 
ಅನುವರದಿಸುತ್ತವೆಿಂಬದನುು ನೆ ೋಡಿರಿ: 

 
“ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ಬರುವ ವಿಧೆೋಯತ್ೆ” (NIV)  
“ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯುಿಂಟ್ುಮರಡುವ ನಿಂಬ್ರಕೆ” (Phillips) 
“ನಿಂಬ್ರಕೆ ಮತ್ುತ ವಿಧೆೋಯತ್ೆ” (NEB) 
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“ನಿಂಬು ಮತ್ುತ ವಿಧೆೋಯನರಗು” (NCV) 
“ನಿಂಬ್ರಗಸಥ ವಿಧೆೋಯತ್ೆ” (Barclay) 
 

Douglas J. Moo ರವರ ಮರತ್ುಗಳನುು ನೆ ೋಡುವದರದರೆ: “ನಿಂಬ್ರಕೆ, 
ನೆೈಜವರಗಿದದರೆ, ಅದರ ಫಲ ಯರವರಗಲ  ವಿಧೆೋಯತ್ೆ ಆಗಿರುವದು; ವಿಧೆೋಯತ್ೆ, 
ದೆೋವರನುು ಮೆಚುಸುವಿಂತ್ದರದಗಿರಬೆೋಕೆಿಂದರೆ, ಅದು ಯರವರಗಲ  ನಿಂಬ್ರಕೆಯನೆ ುಳ 
ಗೆ ಿಂಡಿರಬೆೋಕು.”12 ಅದರ ಜೆ ತ್ೆಗೆ, D. Stuart Briscoe ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಅಥೆವನುು 
ವಿಸರತರವರಗಿ ತ್ರಳಿಸುತ್ರತರೆ:  

ಪೌಲನ ದೃಷ್ಠಟಯಲ್ಲಿ, ನಿಂಬ್ರಕೆ ಎಿಂಬುದು ಕೆೋವಲ ಬುದಿಧಗೆ ಸಿಂಬಿಂದಿಸ್ತ್ದರದಗಲ್ಲ ಅಥವರ 
ವಿಶರವಸ ಮನೆ ೋಭರವ ಸಹ ಆಗಿರಲ್ಲಲ ಿ ಎಿಂಬದನುು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಳಳುವದು 
ಪರಾಮುಖಾ. ಆತ್ನ ಬೆ ೋಧ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆ ಎಿಂಬುದು ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯ 
ಜೋವನಶೆೈಲ್ಲಯನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿತ್ುತ, ಅದದರಿಿಂದ ಆತ್ನು ಹೆ ೋಗುವಲೆಿಲರಿ ಜನರು 
ಒಪುಪವಿಂತ್ ಸತ್ಾವನುು ಸರರಿ, ನಿಂಬುವಿಂತ್ ವರಗರದನಗಳನುು ಹೆೋಳಿ ಮತ್ುತ ಅವರು 
ವಿಧೆೋಯರರಗಬೆೋಕೆಿಂದು ಆಜ್ಞರಪ್ಪಸುತ್ರತದದನು.13 

ಪೌಲನ ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ, ನಜ ನಿಂಬ್ರಕೆ ಮತ್ುತ ನೆೈಜ ವಿಧೆೋಯತ್ೆಗಳೆರಡು 
ಬೆೋಪೆಡಿಸಲರರದವುಗಳರಗಿದದವು. ಕೆಲವು ಸಿಂದಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆತ್ನು ಈ ಎರಡು 
ಪದಗಳನುು ಪಯರೆಯವರಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತನೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 10:16; KJV). ರಕ್ಷಣೆ 
ತ್ರುವ ನಿಂಬ್ರಕೆ ಮತ್ುತ ದೆೋವರ-ಅನುಮೊೋದನೆಯ ವಿಧೆೋಯತ್ೆ ಇವೆರಡು ಒಿಂದೆ ನರಣಾದ 
ಎರಡು ಮುಖಗಳಳ. ಅವುಗಳನುು ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆಯರಗಿ ಚ್ಚೆಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವೆರಡನುು 
ಬೆೋಪೆಡಿಸಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿ.14 

ಅಿಂತ್ರಮವರಗಿ, ಯೋಸು ಪೌಲನನುು ಅನಾಜನರಿಗೆ ಅಪೊಸತಲನರಗಿ ನೆೋಮಿಸ್ತ್ದನು, 
ಹೋಗೆ ಅವರು ಆತ್ನ ನಾಮದ ನಮತ್ು ನಿಂಬ್ರಕೆಯುಳು ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯನುು 
ತ್ೆ ೋರಿಸುವವರರಗಬೆೋಕೆಿಂದು ಆಗಿತ್ುತ. NLT ಯಲ್ಲಿ ಇದನುು “ಆತ್ನ ನರಮಕೆೆ ಮಹಮೆ 
ತ್ರುವವರರಗುವಿಂತ್ೆ” ಎಿಂದು ಅನುವರದಿಸಲರಗಿದೆ. ಅನಾಜನರಿಗೆ ಬೆ ೋಧಿಸುವದಕೆೆ 
ಪೌಲನಗೆ ಸಮತ್ಲವರದ ಕರರಣವಿತ್ುತ: ಆತ್ನು ದೆೋವರಿಿಂದ ದ ರವರಗಿದದ ಮತ್ುತ ಕಳೆದು 
ಹೆ ೋಗಿದದ ಜಗತ್ತನುು ಆತ್ನು ಸಿಂಧಿಸಬೆೋಕರಗಿತ್ುತ. ಅಲಿದೆ ಆತ್ನಗೆ ಿಂದು ಮೆೋಲುಮಖವರದ 
ಕರರಣವೂ ಇತ್ುತ: ಆತ್ನು ಮರಡಿದೆದೋಲಿವೂ ಪರಲೆ ೋಕದಲ್ಲಿರುವ ತ್ನು ಯಜಮರನನಗೆ 
ಮಹಮೆ ತ್ರುವಿಂತ್ದ ದೆೋ ಆಗಿತ್ುತ.  

ವಚನ 6. ಪೌಲನು ತ್ನು ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಪರಿಚ್ಯದ ಮರತ್ುಗಳ ಮುಕರತಯಕೆೆ 
ಬಿಂದರಗ, ಆತ್ನು ಸರಮರನಾ ಅನಾಜನರಿಿಂದ (1:5) ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿದದ ಅನಾಜನರೆಡೆಗೆ 
ಸರಗುತ್ರತನೆ: ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನವರಾಗುವದಕ ಾ ಕರ ಯಲಪಟ್ಟ ನೇವು ಸಹ ಆ 
ಅನಯಜನರ  ಳಗಿನವರಾಗಿದದರಿಾಂದ ಕ್ರರಸುನವರಾಗಿರುವದಕಾಾಗಿ ಕರ ಯಲಪಟಿಟದಿದೇರಿ. ಇಲ್ಲ ಿ
“ಕರೆಯಲಪಟಟದಿದೋರಿ” ಎಿಂಬ ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವು (κλητός, klētos) ಪೌಲನು 
ವಚ್ನ 1ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದ ಅದೆೋ ಪದವರಗಿದೆ; ಅದು “ದೆೈವಿಕವರಗಿ ಕರೆಯಲಪಡುವ” 
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ಅಥೆವನುು ಕೆ ಡುತ್ತದೆ. ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿನ ವಿಶರವಸ್ತ್ಗಳಳ ಪೌಲನ ಹರಗೆ 
ಪರಲೆ ೋಕದಿಿಂದ ದಶೆನ ಹೆ ಿಂದಿ ಕರೆಯಲಪಟಟರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಅವರು ಸುವರತ್ೆೆಯ 
ಮ ಲಕ ಕರೆಯಲಪಟಟದದರು (ನೆ ೋಡಿರಿ 2 ಥೆಸಲೆ ೋನಕ 2:14). ಅವರು ಪೌಲನಿಂತ್ೆ 
ಅಪೊಸತಲರರಗಿರುವದಕೆೆ ಕರೆಯಲಪಟಟರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಅವರು “ಯೋಸು 
ಕ್ರಾಸತನವರರಗಿರುವದಕೆೆ” (NRSV) ಕರೆಯಲಪಟಟದದರು. ಈ ದೆೈವಿಕ ಕರೆಯುವಿಕೆ ಅವರಿಗೆ 
ಗೌರವ ಮತ್ುತ ಯೋಗಾತ್ೆಗಳೆರಡನ ು ಒದಗಿಸ್ತ್ತ್ುತ.  

ರ  ೇಮಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶುದಧರಿಗ  ವಾಂದನ ಗಳು (1:7) 
7ರ  ೇಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ದ ೇವರಿಗ  ಪ್ರಯರ  ದ ೇವಜನರಾಗುವದಕ ಾ ಕರ ಯಲಪಟ್ಟವರ  

ಆಗಿರುವವರ ಲಿರಿಗ  ಬರ ಯುವದ ೇನ ಾಂದರ  – ನಮಮ ತ್ಾಂದ ಯಾಗಿರುವ ದ ೇವರಿಾಂದಲ  
ಕತ್ಿನಾದ ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನಾಂದಲ  ನಮಗ  ಕೃಪ ಯ  ಶಾಾಂತಿಯ  ಆಗಲ್ಲ.  

ವಚನ 7. ಪೌಲನು ಈಗ ತ್ರನು ಯರರಿಗೆ ಬರೆಯುತ್ರತದರದನೆ ೋ ಅವರನುುದ ದೆೋಶಸ್ತ್ 
ಮರತ್ರಡಲು ಸ್ತ್ದಧನರದನು. ಆತ್ನು ಸುಮಮನೆ “ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಗೆ (ಅಥವರ 
ಸಥಳಿಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ)” ಅಥವರ “ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆೈಸತರಿಗೆ” ಎಿಂದಷ್ೆಟೋ 
ಹೆೋಳಿರಬಹುದಿತ್ುತ. ಬದಲರಗಿ, ಆತ್ನು ತ್ನು ವಿಂದನರಪೆಣೆಗೆ ಅಥೆಪೂಣೆ ಸತ್ಾಗಳನುು 
ಸೆೋರಿಸ್ತ್ದನು. ಆತ್ನು ತ್ನು ಮರತ್ುಗಳನುು ರ  ೇಮಾಪುರದಲ್ಲಿ ದ ೇವರಿಗ  ಪ್ರಯರ  
ದ ೇವಜನರಾಗುವದಕ ಾ ಕರ ಯಲಪಟ್ಟವರ  ಆಗಿರುವವರ ಲಿರಿಗ  ಬರ ಯುವದ ೇನ ಾಂದರ  
ಎಿಂದು ಸಿಂಭೆ ೋದಿಸ್ತ್ದನು. 

ಒಿಂದು ವಿಶೆೋಷ್ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ, ಕೆೈಸತರು “ದೆೋವರಿಗೆ ಪ್ಪಾಯ” ಜನವರಗಿದರದರೆ. ಖಿಂಡಿತ್, 
ದೆೋವರು ಎಲಿರನ ು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸುತ್ರತನೆ (ಯೋಹರನ 3:16)—ಆದರೆ ತ್ನು ಕರೆಗೆ 
ಓಗೆ ಟ್ಟವರೆಡೆಗೆ ಆತ್ನು ಒಿಂದು ಅದಿವೋತ್ರಯವರದ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯನುು ಇಟಟದರದನೆ. 
ಯೋಹರನನು ಹೋಗೆ ಬರೆದನು, “ದೆೋವರ ಮಕೆಳೆಿಂಬ ಹೆಸರನುು ನಮಗೆ ಕೆ ಡುವುದರಲ್ಲಿ 
ತ್ಿಂದೆಯು ಎಿಂಥರ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯನುು ನಮಮ ಮೆೋಲೆ ಇಟಟದರದನೆ ನೆ ೋಡಿರಿ; ನರವು ಆತ್ನ 
ಮಕೆಳರಗಿದೆದೋವೆ” (1 ಯೋಹರನ 3:1). ಯೋಸುವನುು ಹಿಂಬರಲ್ಲಸುವವರು “ದೆೋವರ 
ಪ್ಪಾೋತ್ರಯ ಆಪತಜನರೆ ಿಂದಿಗೆ ಸೆೋರಿಸಲಪಟ್ಟವರು.”15 

ಅಷ್ುಟಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ಕೆೈಸತರು “ದೆೋವಜನರು” ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪಟಟದರದರೆ. 
ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ದೆೋವಜನರು” (ἅγιος, hagios) ಎಿಂಬ ಪದವು ನಜವರಗಿಯ  
ವಿಶೆೋಷ್ಣವರಗಿದುದ “ಪರಿಶುದಧರು” ಅಥವರ “ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ರಸಲಪಟ್ಟವರು” ಎಿಂಬ ಅಥೆವನುು 
ಕೆ ಡುತ್ತದೆ. ಮ ಲಭ ತ್ವರಗಿ ಕೆಲವು ಸರರಿ ಈ ಪದವು ಒಿಂದು ನರಮಪದವರಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ, ಅದು “ಪರಿಶುದಧನು” ಅಥವರ “ದೆೋವ ಜನ” ಎಿಂಬದನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಅದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂದಿಸ್ತ್ ಕ್ರಾಯರಪದ ರ ಪವು “ಪರಿಶುದಧಗೆ ಳಿಸು” ಎಿಂಬ 
ಅಥೆವನುು ಕೆ ಡುತ್ತದೆ. ಒಬಬನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಿಂದಿದರಗ ಅವನು ದೆೋವರಿಿಂದ 
“ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ರಸಲಪಡುವನು” (“ಶುದಿಧೋಕರಣಗೆ ಿಂಡವನು”) (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 6:11; ಇಬ್ರಾಯರಿಗೆ 2:11; 
13:12). ಅವನು ಬಳಿಕ ಒಿಂದು “ಶುದಿಧೋಕರಣಗೆ ಿಂಡ” ಜೋವಿತ್ವನುು ನಡಿಸುವದಕೆೆ 
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ಕರೆಯಲಪಟ್ಟನು (ಇಬ್ರಾಯರಿಗೆ 12:14; ನೆ ೋಡಿರಿ ರೆ ೋಮರಪುರ 6:19, 22; 1 ಥೆಸಲೆ ೋನಕ 
4:3). ಹೆ ಸ ಕೆೈಸತನು, ದೆೋವರ ಸಹರಯದಿಿಂದ, ಕೆೈಸತನರಗುವರಗ ಇರುವ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯು 
(ವೆೈಯಕ್ರತಕ) ಶುದಿಧೋಕರಣಗೆ ಳಳುವಿಕೆ ಮತ್ುತ “ಅನುಭವರತ್ಮಕವರಗಿ” 
ಶುದಿಧೋಕರಣಗೆ ಳಳುವಿಕೆಯಿಿಂದ ಹೆಚ್ುು ದೆೈವಭಕತನು ಮತ್ುತ ಕ್ರಾಸತನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುು 
ಪರಿಪಕವಗೆ ಳಳುವನು ಎಿಂದು ಹಲವು ಬರಹಗರರರು ಶುದಿಧೋಕರಣದ ಕುರಿತ್ು ಹೆೋಳಿದರು. 

“Saint” (ಪರಿಶುದಧರು-ದೆೋವಜನರು) ಎಿಂಬ ಪದವು ಶೆ್ ೋಷ್ಣೆಗೆ ಮತ್ುತ 
ದುರುಪಯೋಗಕೆೆ ಗುರಿಯರಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಿಂದು ಪಾಮುಖ ಧ್ಮೆದಲ್ಲಿ, ಇದನುು 
ಪರಾಥಮಿಕವರಗಿ ಮರಣದನಿಂತ್ರ “ಪರಿಶುದಧರೆಿಂದು” ಘ ೋಷ್ಠಸಲಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ಆಯದವರನುು 
ಸ ಚಸುವದಕೆೆ ಮರತ್ಾವೆೋ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ. ಲೆ ೋಕದಲ್ಲಿ, ಸರಮರನಾವರಗಿ 
ಪರಿಪೂಣೆ ಅಥವರ ಪರಿಪೂಣೆದ ಹತ್ರತರವಿರುವವರನುು ಸ ಚಸುವದಕೆೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗುತ್ತದೆ. ಇದಕೆೆ ತ್ದಿವರುದಧವರಗಿ, ಪಾತ್ರಯಬಬ ಕೆೈಸತನು 
ಪರಿಶುದಧನರಗಿದರದನೆಿಂದು ಸತ್ಾವೆೋದವು ಕಲ್ಲಸುತ್ತದೆ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, “ದೆೋವಜನರು” 
ಎಿಂಬುದು 2 ಥೆಸಲೆ ೋನಕ 1:10 ರಲ್ಲಿ “ನಿಂಬ್ರದ ಎಲಿರನುು” ಸ ಚಸುವದಕೆೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ. ಪಾತ್ರಯಬಬ ಕೆೈಸತನು ಪರಿಶುದಧನೆಿಂಬ ಬ್ರರುದು ಇಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು 
ಕರೆಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬೆೋಕು ಅಥವರ ಇತ್ರರನುು ಹರಗೆ ಮರಡುವಿಂತ್ೆ ಪೊಾೋತ್ರೆಹಸಬೆೋಕೆಿಂದು 
ಪೌಲನ ಮರತ್ರನ ಅಥೆವಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಮತ್ರತಯ 23:8-10). ಕೆೈಸತನರಗಿರುವ 
ಪಾತ್ರಯಬಬನ  ದೆೋವರಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ವರದವನರಗಿದರದನೆ ಎಿಂಬದನುು ಪೌಲನು 
ದೃಢಪಡಿಸುತ್ರತದರದನೆ. 

ಪೌಲನು ದಿೋರ್ೆವರದ ವರಕಾವನುು ಒಿಂದು ವಿಂದನರಪೆಣೆಯಿಂದಿಗೆ 1:1-7 
ಮುಕರತಯಗೆ ಳಿಸುತ್ರತನೆ: ನಮಮ ತ್ಾಂದ ಯಾಗಿರುವ ದ ೇವರಿಾಂದಲ  ಕತ್ಿನಾದ ಯೆೇಸು 
ಕ್ರರಸುನಾಂದಲ  ನಮಗ  ಕೃಪ ಯ  ಶಾಾಂತಿಯ  ಆಗಲ್ಲ. “ಕೃಪೆ” (χάρις, charis) ಎಿಂಬುದು 
ಪಾಮರಣಿತ್ವರಗಿ ರ ಢಿಯಲ್ಲಿದದ ಗಿಾೋರ್ಕ ಶೆೈಲ್ಲಯ ವಿಂದನರಪೆಣೆಯರಗಿತ್ುತ, ಅದೆೋ ವೆೋಳೆ 
“ಶರಿಂತ್ರ” (εἰρήνη, eirēnē) ಎಿಂಬುದು ಒಿಂದು ಸಹಜವರದ ಯಹ ದಿ ವಿಂದನರಪೆಣೆಯ 
ವಿಧ್ವರಗಿತ್ುತ (ಅದು ಇಬ್ರಾಯದ לֹום  shalom ಎಿಂಬದರ ಗಿಾೋರ್ಕ ರ ಪವರಗಿತ್ುತ). ಈ ,שָׁ
ಎರಡು ಪದಗಳ ಸಿಂಯೋಜನೆಯಿಿಂದ ಪೌಲನು ಯಹ ದಾರು ಮತ್ುತ ಅನಾಜನರು 
ಇಬಬರನುು ಸಪಶೆಸಲು ಪಾಯತ್ರುಸ್ತ್ದನೆಿಂಬುದರ ಸುಳಿವು ನೋಡುತ್ತದೆ. ಆತ್ನು ತ್ನು 
ವರಚ್ಕರಿಗೆ “ಕೃಪೆ” ಮತ್ುತ “ಶರಿಂತ್ರ” ಗಳಳ “ನಮಮ ತ್ಿಂದೆಯರದ ದೆೋವರಿಿಂದಲ  ಮತ್ುತ 
ಕತ್ೆನರದ ಯೋಸುವಿನಿಂದಲ ” ಬರಬೆೋಕೆಿಂದು ಹರರೆೈಸ್ತ್ದನು. ಕೃಪೆಯ ಅಿಂತ್ರಮ 
ಮ ಲರಧರರವು ದೆೋವರೆೋ, ಮತ್ುತ ಅದರ ನಿಂತ್ರ ಬರುವ ಸಮರಧರನ, ಸದರಕರಲವೂ 
ಉಳಿಯುವ ಏಕೆೈಕ ಸಮರಧರನವು ಕ್ರಾಸತ ಯೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ಮರತ್ಾವೆೋ ಸ್ತ್ಕುೆತ್ತದೆ.  

ಬರ ಯುವದಕ ಾ ಕಾರರ್ (1:8-15) 
ಪರಾರಿಂಭಿಕ ವಿಂದನೆಗಳ ಅಪೆಣೆಯ ಜೆ ತ್ೆಗೆ (1:1-7), ರೆ ೋಮದಲ್ಲಿರುವವ ರಿಗರಗಿ 

ಒಿಂದು ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ರಪೆಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಲರಗುತ್ತದೆ. ಅಿಂಥ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ರ ಪರಾಥೆನೆಯು 
ಸರಮರನಾವರಗಿ ಪರಾಚೋನ ಪತ್ರಾಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಡಲರಗುತ್ರತತ್ುತ. ಪೌಲನು ತ್ನು 
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ವರಚ್ಕರಿಗೆ ೋಸೆರ ದೆೋವರಿಗೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ರತನೆ. ಆತ್ನು ಅವರನುು ಎಷ್ುಟ 
ಕರತ್ರದಿಿಂದ ಭೆೋಟಯರಗುವದಕೆೆ ಮತ್ುತ ಇದುವರೆಗ  ಏಕೆ ಭೆೋಟಕೆ ಟಟಲಿ ಎಿಂಬದನುು 
ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸುವದಕರೆಗಿ ಕರಯುತ್ರತದರದನೆಿಂಬದು ಅವರಿಗೆ ಗೆ ತ್ರತಗಬೆೋಕೆಿಂದು 
ಬಯಸ್ತ್ದನು.  

ಕೃತ್ಜ್ಞರ್ಾಪಿಣ  (1:8) 
8ಮೊದಲನ ೇದು, ನಮಮ ನಾಂಬಿಕ ಯು ಲ  ೇಕದಲ ಿಲಾಿ ಪರಸ್ದಿಧಗ  ಬಾಂದದದರಿಾಂದ 

ನಮಮಲಿರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನ ಮ ಲಕ ನನು ದ ೇವರಿಗ  ಸ್  ುೇತ್ರ ಮಾಡುರ್ ುೇನ .  

ವಚನ 8. ಮೊದಲನ ೇದು, ... ನಮಮಲರಿ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನ ಮ ಲಕ ನನು 
ದ ೇವರಿಗ  ಸ್  ುೇತ್ರ ಮಾಡುರ್ ುೇನ . “ಮೊದಲನೆೋದು” ಎಿಂಬ ಪದದ ಅಥೆವು ಮುಿಂದೆ 
“ಎರಡನೆಯದರಗಿ” ಮತ್ುತ “ಮ ರನೆಯದರಗಿ” ಎಿಂದು ಬರಲ್ಲದೆ ಎಿಂದರಗಿರುವದಿಲಿ. 
ಬದಲ್ಲಗೆ, ಆತ್ನು ಮೊದಲು ಮರಡಬೆೋಕೆಿಂದು ಬಯಸ್ತ್ದುದ ಅವರಿಗರಗಿ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆಯನುು 
ಸಲ್ಲಿಸುವದು ಎಿಂಬದನುು ಸ ಚಸುತ್ತದಷ್ೆಟೋ. ಪೌಲನು ಅನೆೋಕ ವೆೋಳ  ೆ ಒಿಂದು 
ಪರಾಮರಣಿಕವರದ ಪಾಶಿಂಸೆಯಿಂದಿಗೆ ಆರಿಂಭಿಸುತ್ರತದದನು (ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 1:4-7). 
ಆತ್ನ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ರಪೆಣೆಯು ತ್ಿಂದೆಯರದ “ದೆೋವರ” ಕಡೆಗೆ ಆಗಿತ್ುತ. “ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನ 
ಮ ಲಕವರಗಿ” ಎಿಂಬುದು ಕ್ರಾಸತನ ಮಧ್ಾಸ್ತ್ಥಕೆಯ ಪರತ್ಾವನುು ಎತ್ರತ ತ್ೆ ೋರಿಸುವದರಗಿತ್ುತ 
(1 ತ್ರಮೊಥೆ 2:5; ನೆ ೋಡಿರಿ ಎಫೆಸ 5:20; ಕೆ ಲೆ ಸೆೆ 3:17; ಇಬ್ರಾಯ 13:15; 1 ಪೆೋತ್ಾ 2:5). 

ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಗರಗಿ ಆತ್ನು ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆಗಳನುು ಸಲ್ಲಿಸ್ತ್ದದರ ವಿಷ್ಯಕೆೆ 
ಬಿಂದರೆ, ಪೌಲನು ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಗರತ್ಾ ಅಥವರ ಅದರ ಸತ್ರೆರೋಯಗಳ ಬಗೆೆಯರಗಲ್ಲ 
ಪಾಸರತಪ್ಪಸುವದಿಲಿ. ಬದಲರಗಿ, ಆತ್ನು ಸದಸಾರ ನಿಂಬ್ರಕೆಗರಗಿ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆಯುಳುವನರ 
ಗಿದದನು: ನಮಮ ನಾಂಬಿಕ ಯು ಲ  ೇಕದಲ ಿಲಾಿ ಪರಸ್ದಿಧಗ  ಬಾಂದದದರಿಾಂದ. “ಲೆ ೋಕದಲೆಿಲರಿ” 
ಎಿಂಬುದು ಬಹುಶಃ “ರೆ ೋಮ್ ಸರಮರಾಜಾದಲೆಿಲರಿ” ಎಿಂಬ ಅಥೆವರಗಿರಬಹುದು. ಕೆೈಸತರು 
ಎಲ್ಲಿಯೋ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ುತ ಯರವಗಲರದರ  ಆಗಲ್ಲ ಕ ಡಿಬಿಂದ ವೆೋಳೆಯಲೆಿಲರಿ ಅವರು 
ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ದೃಢನಿಂಬ್ರಕೆಯ ನಮಿತ್ತ ಸಿಂತ್ೆ ೋಷ್ಠಸ್ತ್ದರು. 
“ರೆ ೋಮರಪುರವು-ಅನಾರ ಪುಜರವಿಧರನ, ವಿಗಾಹರರರಧ್ನೆ, ಹಣದರಸೆ, ಮತ್ುತ 
ಕೆೈಸತತ್ವದೆಡೆಗೆ ದೆವೋಷ್ ಹೆಚರುಗುತ್ರತದದ ಸಥಳ-ಕ್ರಾಸತನ ಬೆಳಕು ಇಡಿೋ ಸರಮರಾಜಾಕೆೆ 
ಕರಣಿಸುವಷ್ುಟ ಪಾಕರಶಮರನವರಗಿ ಬೆಳಗುತ್ರತತ್ುತ.”16 

ರ  ೇಮನಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶುದಧರನುು ನ  ೇಡಬ ೇಕ ಾಂಬ ಹಾಂಬಲ (1:9-15) 
9ನಾನು ಪಾರಥಿನ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಿ ತ್ಪಪದ  ನಮಗ  ೇಸಾರ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಮಾಡಿ ಇನುು 

ಮೇಲ ಯಾದರ  ನಮಮ ಬಳಿಗ  ಬರುವದಕ ಾ ದ ೇವರ ರ್ಚತ್ುದಿಾಂದ ನನಗ  ಹ ೇಗ  
ಅನುಕ ಲವಾಗಬ ೇಕ ಾಂದು ಬ ೇಡಿಕ  ಳುಳರ್ ುೇನ ; ಇದಕ ಾ ದ ೇವರ ೇ ನನು ಸ್ಾಕ್ಷಿ; 10ಆತ್ನ 
ಮಗನ ಸುವಾರ್ ಿಯನುು ಸ್ಾರುರ್ಾು ಆತ್ನನ ುೇ ನನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವವನಾಗಿದ ದೇನ . 
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11-12ನನು ಮುಖಾಾಂತ್ರವಾಗಿ ನಮಗ  ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ ವರವ ೇನಾದರ  ದ  ರಕ್ರ ನೇವು 
ದೃಢವಾಗುವದಕ  ಾಸಾರ ಅಾಂದರ  ನಾನು ನಮಮ ನಾಂಬಿಕ ಯಿಾಂದ ನೇವು ನನು 
ನಾಂಬಿಕ ಯಿಾಂದ ಸಹಾಯಹ  ಾಂದಿ ಈ ಪರಕಾರ ನಮೊಮಾಂದಿಗ  ನಾನು 
ಧ್ ೈಯಿಗ  ಳುಳವದಕ  ಾೇಸಾರ ನಮಮನುು ನ  ೇಡಬ ೇಕ ಾಂದು ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸುರ್ ುೇನ . 
13ಸಹ  ೇದರರ ೇ, ನನು ಕ ಲಸವು ಇತ್ರ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾದಾಂರ್  ನಮಮಲ್ಲಿಯ  
ಸಫಲವಾದಿೇರ್ ಾಂದು ನಮಮ ಬಳಿಗ  ಬರುವದಕ ಾ ಅನ ೇಕಾವತಿಿ 
ಮನಸುುಮಾಡಿಕ  ಾಂಡಿದಾದಗ ಯ ಇಾಂದಿನವರ ಗ  ಅಡಿಿಯಾಯಿರ್ ಾಂದು ನಮಗ  
ತಿಳಿದಿರಬ ೇಕ ಾಂಬದು ನನು ಅಪ ೇಕ್ಷ . 14ಗಿರೇಕರಿಗ  ಇತ್ರ ಜನಗಳಿಗ  ಜ್ಞಾನಗಳಿಗ  
ಮ ಢರಿಗ  ತಿೇರಿಸಬ ೇಕಾದ ಒಾಂದು ಋರ್ ನನು ಮೇಲ  ಅದ . 15ಹಿೇಗಿರುವದರಿಾಂದ 
ರ  ೇಮಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗ  ಸಹ ಸುವಾರ್ ಿಯನುು ಸ್ಾರುವದಕ ಾ ನಾನಾಂತ್  
ಸ್ದಧವಾಗಿದ ದೇನ .  

ವಚನ 9. ಪೌಲನು ತ್ನು ಮತ್ುತ ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿದದ ಕೆೈಸತರ ನಡುವೆ 
ಸೆೋತ್ುವೆಯನುು ಕಟ್ುಟತ್ರತ ಸರಗಿದಿಂತ್ೆ, ಆತ್ನು ಅವರಿಗರಗಿ ಎಡಬ್ರಡದೆ ಸೆ ತೋತ್ಾ ಮರಡುವ 
ಸವಭರವವನುು ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ರತನೆ: ತ್ಪಪದ  ನಮಗ  ೇಸಾರ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಮಾಡಿ . . . 
ಬ ೇಡಿಕ  ಳುಳರ್ ುೇನ ; ಇದಕ ಾ ದ ೇವರ ೇ ನನು ಸ್ಾಕ್ಷಿ; ಆತ್ನ ಮಗನ ಸುವಾರ್ ಿಯನುು 
ಸ್ಾರುರ್ಾು ಆತ್ನನ ುೇ ನನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವವನಾಗಿದ ದೇನ . ಆತ್ನು ತ್ನು ವರಚ್ಕರು 
ತ್ನಗೆ ಎಷ್ುಟ ಪರಾಮುಖಾರೆಿಂಬದನುು ದೃಢಿೋಕರಿಸಲು ಬಹಳ ಪೂಜಾನೋಯ ಮರತ್ುಗಳನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತನೆ (“. . . ದೆೋವರೆೋ ನನು ಸರಕ್ಷಿ”). ಅಷ್ುಟಮರತ್ಾವಲಿದೆ, 
“ಯರವರತ್ನನುು ನನು ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಆರರಧಿಸುವವನರಗಿದ ದೆೋನೆ ೋ” ಎಿಂಬದನುು ಸೆೋರಿಸುವ 
ಮ ಲಕ ದೆೋವರ ಕಡೆಗಿರುವ ಆತ್ನ ಭಕ್ರತಯು ಕೆೋವಲ ಬಹರಿಂಗದದಲಿ, ಆದರೆ 
ಅಿಂತ್ಃರಿಂಗದ ದ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಎಿಂಬದನುು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದನು. NCV ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲಿ ಅದು 
“ಯರವರತ್ನನುು ನನು ಸಿಂಪೂಣೆ ಹೃದಯದಿಿಂದ ಸೆೋವಿಸುತ್ ತೆೋನೆ ೋ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಅಪೊಸತಲನು ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿನ ಕೆೈಸತರಿಗರಗಿ “ಎಡೆಬ್ರಡದೆ” ಪರಾಥೆನೆಯಲ್ಲಿ 
ತ್ೆ ಡಗಿದದನು. Goodspeed ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೆ ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ, “ನರನು 
ಪರಾರ್ಥೆಸುವರಗ ನಮಮನುು ನೆನಪು ಮರಡಿಕೆ ಳುಲು ಮರೆಯುವದಿಲಿ.” William 

Barclay ಇಲ್ಲ ಿಉದುವಿಸುವ ಭರವನೆಯನುು ಕುರಿತ್ು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ, “ಹತ್ೆ ತಿಂಬತ್ುತ 
(ಅಧಿಕ) ವಷ್ೆಗಳ ಬಳಿಕವೂ ಈ ವರಕಾಭರಗದಲ್ಲಿನ ಬೆಚ್ುನೆಯ ಮಮತ್ೆಯು ಈಗಲ  
ಅದರ ಮ ಲಕ ಉಸ್ತ್ರರಡುತ್ತದೆ.”17 ಪೌಲನು ತ್ರನು ಸೆೋವೆಯ ಮರಡಿ ಶಾಮಿಸ್ತ್ದ 
ಸಥಳಗಳಿಗೆ ಮರತ್ಾವೆೋ ತ್ನು ಪರಾಥೆನೆಯನುು ಸ್ತ್ಮಿೋತ್ಗೆ ಳಿಸ್ತ್ರಲ್ಲಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಎಫೆಸ 
1:15, 16; ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಪ 1:3, 4; 1 ಥೆಸಲೆ ೋನಕ 1:2, 3). ಆತ್ನು ಎಿಂದಿಗ  ಭೆೋಟ ನೋಡಿರದ 
ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿನ ಸಭೆಗಳಿಗರಗಿ ಸಹ ಆತ್ನು ಪರಾರ್ಥೆಸ್ತ್ದನು—ಉದರಹರಣೆಗೆ 
ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿನ ಸಭೆಗರಗಿ. ಆತ್ನ ಹೃದಯಪೂವೆಕ ಮರತ್ುಗಳಳ ಬಹುಶಃ ಆತ್ನ 
ವರಚ್ಕರಿಗೆ ಆತ್ನ ಪತ್ರಾಕೆಯನ ು ಆತ್ನನ ು ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ ಭರವನೆಯನುು 
ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿತ್ುತ. 
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ವಚನ 10. ಪೌಲನು ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆೈಸತರಿಗರಗಿ ಪರಾರ್ಥೆಸ್ತ್ದರಗ, ಆತ್ನು 
ಯಾವಾಗಲ  ಒಿಂದು ವಿಶೆೋಷ್ ನರಿಂತ್ರ ಮನವಿಯನುು ಸೆೋರಿಸ್ತ್ದನು: ಇನುು 
ಮೇಲ ಯಾದರ  ನಮಮ ಬಳಿಗ  ಬರುವದಕ ಾ ದ ೇವರ ರ್ಚತ್ುದಿಾಂದ ನನಗ  ಹ ೇಗ  
ಅನ ಕ ಲವಾಗಬ ೇಕ ಾಂದು ಬ ೇಡಿಕ  ಳುಳರ್ ುೇನ . “ನನಗೆ ಹೆೋಗ  
ಅನ ಕ ಲವರಗಬೆೋಕೆಿಂದು” ಎಿಂಬದರ ಅನುವರದಿತ್ ಪದವು (εὐοδόω, euodoō) 
ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಳವರಗಿ ಸ್ತ್ಕುೆತ್ತದೆ, ಇದು ಎರಡು ಪದಗಳ 
ಸಮಿೀಲನವರಗಿದೆ “ಒಳ ುೆಯ” (εὖ, eu) ಮತ್ುತ “ದರರಿ” ಅಥವರ “ಪಾಯರಣ” (ὁδός, 

hodos). ಅದರ ಮ ಲ ಅಥೆವು “ಒಳ ುೆ ದರರಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಯರಣಿಸು” (ಅಥವರ ಬಹುಶಃ, 
“ಪಾಯರಣವು ಸಫಲವರಗಲ್ಲ”; KJV) ಎಿಂದರಗಿರುತ್ರತತ್ುತ, ಆದರೆ ಆ ಪದವು ಕಾಮೆೋಣದಲ್ಲಿ 
ಹೆಚ್ುು ಸರಮರನಾವರದ “ಯಶಸ್ತ್ವಯರಗು” ಅಥವರ “ಸಫಲವರಗಲ್ಲ” ಎಿಂದು ಚರಲ್ಲತಯಲ್ಲಿ 
ಬಿಂತ್ು (ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 16:2; 3 ಯೋಹರನ 2).18 

ಅಪೊಸತಲನು ಗಾಹಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ತ್ನು ಪಾಯರಣವು ರೆ ೋಮರಪುರವನುು 
ತ್ಲುಪ್ಪ ಯಶಸ್ತ್ವಯರಗುವದು “ದೆೋವರ ಚತ್ತದ” ಮೆೋಲೆ ಆಧರರವರಗಿದೆ ಎಿಂಬದರಗಿ 
(15:32; ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 4:19; 16:7). ಆತ್ನು ತ್ರತ್ರೆಲ್ಲಕವರಗಿ ಯೋಜನೆ 
ಹರಕ್ರಕೆ ಿಂಡನು (15:22-32), ಆದರೆ ಆತ್ನ ಯೋಜನೆಗಳಳ ದೆೋವರ ಮರಗೆದಶೆನದ 
ಪಾಕರರವರಗಿ ಯರವರಗಲ  ಬದಲರವಣೆಗೆ ಒಳಪಡಬಹುದರಗಿದದವು. John R. W. Stott 
ಪಾಕರರ, ಪೌಲನು “ದೆೋವರ ಮೆೋಲೆ ತ್ನು ಚತ್ತವನುು ಹೆೋರುವದರಗಲ್ಲ ಅಥವರ ತ್ನಗೆ 
ದೆೋವರ ಚತ್ತ ಗೆ ತ್ರತದೆಯಿಂದು ಹೆೋಳಳವ ಭರವನೆಯನರುಗಲ್ಲ ಹೆ ಿಂದಿದವನರಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಬದಲರಗಿ, ಆತ್ನು ದೆೋವರ ಚತ್ತಕೆೆ ತ್ನು ಚತ್ತವನುು ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಟ್ಟನು.”19 

ವಚನ 11. ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ ಹೆ ೋಗಬೆೋಕೆಿಂಬ ಬಯಕೆಯು ಪೌಲನಲ್ಲಿದದ ಅತ್ಾಿಂತ್ 
ಆಳವರದ ಆಕರಿಂಕ್ಷೆಯರಗಿತ್ುತ. ನಮಮನುು ನ  ೇಡಬ ೇಕ ಾಂದು ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸುರ್ ುೇನ  ಎಿಂದು 
ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದನು. ಪತ್ರಾಕೆಯ ಅಿಂತ್ಾದ ಹತ್ರತರದಲ್ಲಿ, ಆತ್ನು ತ್ನು ವರಚ್ಕರಿಗೆ ಹೆೋಳಿದನು, 
“ನಮಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬೆೋಕೆಿಂದು ಅನೆೋಕ ವರುಷ್ಗಳಿಿಂದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಭಿಲರಷ್ೆಯಿತ್ುತ” 
(15:23). “ಹಿಂಬಲ” ಮತ್ುತ “ಅಭಿಲರಷ್ೆ” ಎಿಂಬ ಎರಡ  ಪದಗಳಳ (ἐπιποθέω, 

epipotheō) ಬಿಂದ ಮ ಲ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದದ ಅಥೆವು “ಬಹಳವರಗಿ ಅಭಿಲರಷ್ಠಸುತ್ ತೆೋನೆ” 
ಎಿಂಬದರಗಿದೆ.20 MSG ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲಿ 1:11ನುು ಹೋಗೆ ಅನುವರದಿಸಲರಗಿದೆ: “ಈ 
ಕರಯುವಿಕೆಯು ಎಷ್ುಟ ದಿೋರ್ೆವರಗುತ್ರತ ಸರಗುತ್ತದೆ ೋ ನೆ ೋವು ಅಷ್ೆಟೋ ಆಳವರಗುತ್ತದೆ.” 

ಪೌಲನು ಏಕೆ ಅವರನುು ನೆ ೋಡಬೆೋಕೆಿಂದು ಹಿಂಬಲ್ಲಸ್ತ್ದನು? ನಮಗ  ಪಾರಮಾರ್ಥಿಕ 
ವರವ ೇನಾದರ  ದೆ ರಕಲ್ಲ ಎಿಂದು ಆತ್ನು ತ್ನು ವರಚ್ಕರಿಗೆ ಹಿಂಚಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಿಂದಿದದ 
ಪರರಮರರ್ಥೆಕ ದರನ ಅಥವರ ವರಗಳ ನಖರವರದ ಸವರ ಪ ಎಿಂಥದ ದೆಿಂಬುದು 
ಖಚತ್ವರಗಿ ತ್ರಳಿಯದು. “ಪರರಮರರ್ಥೆಕ” ಎಿಂಬದರ ಗಿಾೋರ್ಕ ಅನುವರದ (πνευματικός, 

pneumatikos) ಪದದ ಅಥೆವು ಹೋಗಿರಬಲಿದು, “ಪರಿಶುದರಧತ್ಮನಿಂದ 
ಅನುಗಾಹಸಲಪಟ್ಟದುದ”21 ಅಥವರ ಅದು “ಕೆೈಸತರ ಆತ್ರೀಕ ಜೋವಿತ್ಕೆೆ ಭಕ್ರತವೃದಿಧ ಮರಡುವ”22 
ಒಿಂದು ಸಿಂಗತ್ರಯಿರಬಹುದು. “ವರ” (ದರನ) ಎಿಂಬ ಗಿಾೋರ್ಕ ಅನುವರದಿತ್ (χάρισμα, 

charisma) ಎಿಂಬ ಪದವು ಗಿಾೋರ್ಕ “ಕೃಪೆ” (χάρις, charis) ಎಿಂಬದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ದುದ 
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ಮತ್ುತ ಅದು ವರ ಎಿಂಬದನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ, ಅಿಂದರೆ ಸಿಂಪರದನೆ ಮರಡದ ಒಿಂದು ವಸುತ 
ಎಿಂಬದರಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಇದನುು “ಅಿಂತ್ರಮವರಗಿ ದೆೋವರಿಿಂದ 
ಮರತ್ಾವೆೋ ಬರುವಿಂಥ ವರ” ವನುು ಸ ಚಸುವದಕರೆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ.23 

ಪೌಲನು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಅದುುತ್ವರದ ವರ-ಹಳೆಯ ವರಾಖ್ರಾನಗಾಿಂಥಗಳಳ 
ಅದನುು ಒಿಂದು “ವಿಶೆೋಷ್ ವರ” ಅಥವರ “ಅಸವಭರವಿಕ ವರ” ಎಿಂದು ಕರೆದಿರುತ್ತವೆ-
ಎಿಂಬದನುು ಇಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡಿರಲ್ಲಕೆೆ ಸರಧ್ಾವಿಲಿ ಎಿಂದು ಕೆಲವರು ಮನವರಿಕೆಗೆ ಿಂಡಿ 
ರುತ್ರತರೆ. ಅವರು ಈ ತ್ರೋಮರೆನಕೆೆ ಬರಲು ಕರರಣವೆೋನೆಿಂದರೆ (ಅವರು ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ) 
“ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮರತ್ಾವೆೋ ಒಿಂದು ಅದುುತ್ವರದ ವರವನುು” ಕೆ ಡಬಲಿನು. ಇವರಿಗೆ ಈ 
ಸಿಂಗತ್ರ ತ್ರಳಿಯದೆಿಂದು ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ, ಏನೆಿಂದರೆ “ಅಪೊಸತಲರು ಕೆೈಗಳನುಡುವ ಮ ಲಕ 
ಅಸವಭರವಿಕ ವರಗಳಳ ಕೆ ಡಲಪಡುತ್ತವೆ” ಎಿಂಬುದು.24 ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 8:18 ರಲ್ಲಿ, 
“ಅಪೊಸತಲರು ಕೆೈಗಳನುಡುವದರ ಮ ಲಕವರಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದರನವರಯಿತ್ು.” ಕೆೈಸತರಿಗೆ 
ಅದುುತ್ವರದ ಆತ್ರೀಕ ವರಗಳನುು ಕೆ ಡುವದರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಜವರಬರದರನರಗಿದದನು 
ಆದರೆ ಆತ್ನು ಅದನುು ಅಪೊಸತಲರ ಮ ಲಕ ಮರಡಿದನು. ಪೌಲನು ತ್ನು ಕೆೈಗಳನುು 
ಎಫೆಸದಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಶಷ್ಾರ ಮೆೋಲೆ ಇಟರಟಗ, ಅವರು ಪಾವರದನೆ ಮತ್ುತ 
ಅನಾಭರಷ್ೆಗಳನರುಡುವ ವಿಶೆೋಷ್ ವರಗಳನುು ಪಡೆದುಕೆ ಿಂಡರು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 
19:6). “ಭರಷ್ೆಗಳಳ” ಎಿಂಬುದು ಮರತ್ರಡುವವನಗೆ ಕಲ್ಲತ್ರರದ ವಿವಿಧ್ 
ಭರಷ್ೆಗಳನರುಡುವದೆಿಂದು ಅಥೆ ಎಿಂದು ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2 ರಿಿಂದ ಸಪಷ್ಟವರಗಿ 
ತ್ೆ ೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ರೆ ೋಮರಪುದಲ್ಲಿನ ಕೆೈಸತರ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಬಿಂದರೆ, ಅವರು ಈಗರಗಲೆೋ 
ಹೆ ಿಂದಿದದ ವರಗಳಿಗೆ ಇನುಷ್ುಟ ಅದುುತ್ ವರಗಳನುು ಕ ಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಡು ವದಕೆೆ ಪೌಲನು 
ಹರರೆೈಸ್ತ್ದನೆಿಂಬ ಸರಧ್ಾತ್ೆಯಿದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 12:6-8). 

ಇನುು ಕೆಲವರು, ಪೌಲನು ಒಿಂದು ಅದುುತ್ವರದ ವರದ ಬಗೆ ೆಮರತ್ಾವೆೋ 1:11 ರಲ್ಲಿ 
ಉಲೆಿೋಖಿಸ್ತ್ರಲು ಸರಧ್ಾ, ಯರಕೆಿಂದರೆ charisma ಎಿಂಬ ಪದವು 1 ಕೆ ರಿಿಂಥದವರಿಗೆ 12:4 
ರಲ್ಲಿ (ಬಹು ವಚ್ನದಲ್ಲಿ) ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ, ಈ ವರಕಾಭರಗವು ಕೆ ರಿಿಂಥದಲ್ಲಿನ 
ಸಭೆಯಳಗೆ ಅದುುತ್ ವರಗಳಿರುವ ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುತ್ತದೆ ಎಿಂದು ವರದಿಸುತ್ರತರೆ. ಹೋಗೆ 
ಹೆೋಳಳವವರು charisma ಎಿಂಬ ಪದದ ಸರವೆತ್ರಾಕ ಸವಭರವದ ಕುರಿತ್ು 
ಅರಿಯದವರರಗಿರಬಹುದು. ಇದು ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ರಿೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ. ರೆ ೋಮರಪುರ 6:23 ರಲ್ಲಿ, ಇದು ರಕ್ಷಣೆಯ ವರವನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. 12:6-8 ರಲ್ಲಿ, ಇದು ಅದುುತ್ವರದ ಮತ್ುತ ಅದುುತ್ವಲಿದ ಎರಡ  
ವರಗಳನುು ಸ ಚಸುವದಕೆೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ. John Murray ಹೋಗೆ 
ವರದಿಸುತ್ರತರೆ, “ಅನದಿೆಷ್ಟವರದ ವಾಕತಪಡಿಸುವಿಕೆಯ ಗುಣವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗಿದೆ, 
‘ಕೆಲವು ಆತ್ರೀಕ ವರಗಳಳ’ ಕೆೋವಲ ಒಿಂದು ವಿಶೆೋಷ್ ಅಥವರ ಆತ್ಮನ ಅದುುತ್ವರದ ವರಕೆೆ 
ಮರತ್ಾ ಸ್ತ್ಮಿೋತ್ಗೆ ಳಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತ್ರಸುವದಿಲಿ.”25 

Moo ರವರ ಪಾಕರರ, “ಪೌಲನು ಎಿಂದಿಗ  . . . ‘ಆತ್ರೀಕ’ ಮತ್ುತ ‘ವರ’ ಎಿಂಬ 
ಸಿಂಯೋಜನೆಯ ಪದವನುು ಈ ಅಥೆದೆ ಿಂದಿಗೆ [ಒಿಂದು ಅದುುತ್ವರದ ವರ] 
ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲಲಿ.”26 John MacArthur, Jr., ತ್ರೋಮರೆನಕೆೆ ಬಿಂದದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, 1:11 
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ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ, “ತ್ರನು ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕೆೈಸತರಿಗೆ ಬೆ ೋಧ್ನೆ, 
ಉಪದೆೋಶ, ಪಾಬೆ ೋಧ್ನೆ, ಆದರಣೆ, ಪರಾಥೆನೆ, ಮರಗೆದಶೆನ ಮತ್ುತ ಶಸುತಗೆ ಳಿಸುವ 
ಮ ಲಕ ಅವರಿಗೆ ಒಿಂದು ಆತ್ರೀಕ ಲರಭವನುು ತ್ಿಂದುಕೆ ಡಬಹುದು” ಎಿಂಬದಿತ್ುತ.27 
ಪೌಲನ ಹೆೋಳಿಕೆಯು ಉದೆದೋಶಪೂವೆಕವರಗಿ ಅಸಪಷ್ಟವೆಿಂದು ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ ಎಿಂದು Stott 
ಹೆೋಳಿದ ವಿಷ್ಯ ಬಹುಶಃ ಸರಿಯರಗಿದೆ “ಯರಕೆಿಂದರೆ ಈ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲ ಿಆತ್ನಗೆ ಅವರ 
ಮುಖಾ ಆತ್ರೀಕ ಅಗತ್ಾತ್ೆ ಏನತ್ ತೆಿಂಬದು ಗೆ ತ್ರತರಲ್ಲಲಿ.”28 ಅಪೊಸತಲನು ಅವರಿಗೆ ತ್ನಗೆ 
ಸರಧ್ಾವರದ ಯರವದರದರ  ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹರಯ ಮರಡಬೆೋಕೆಿಂಬ ಇಚೆೆ 
ಹೆ ಿಂದಿದದನು. 

ಪೌಲನು ತ್ನು ಈ ಭೆೋಟಯ ಅಿಂತ್ರಮ ಗುರಿ ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ವರದಿಿಂದರಗುವ ಫಲ್ಲತ್ವು 
“ದೃಢಗೆ ಳಳುವದು” ಎಿಂಬದು ಅವನ ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿತ್ುತ: ನೇವು ದೃಢವಾಗುವದ ಕ  ಾೇಸಾರ. 
“ದೃಢವರಗುವದು” ಎಿಂಬದರ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವು (στηρίζω, stērizō) “ಗಟಟಗೆ ಳಿಸು, 
ಸರಿಮರಡು” ಎಿಂಬ ಅಥೆವರಗಿದೆ.29 ಇದು NIV ಯಲ್ಲಿ “ನಮಮನುು ಬಲ್ಲಷ್ಠಗೆ ಳಿಸಲು” 
ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೆೋ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವು ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 18:23 ರಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ, ಅಲ್ಲ ಿಪೌಲನು “ತ್ರುವರಯ . . . ಹೆ ರಟ್ು ಕಾಮವರಗಿ ಗಲರತ್ಾ 
ಸ್ತ್ೋಮೆಯಲ್ಲಿಯ  ಫ್ರಾಗಾದಲ್ಲಿಯ  ಸಿಂಚರರ ಮರಡುತ್ರತ ಶಷ್ಾರೆಲಿರನುು ಬಲಪಡಿಸ್ತ್ದನು” 
(ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿನ ಕೆೈಸತರನುು “ತ್ರರುಗಿ ವಿಗಾಹರರರಧ್ನೆಗೆ 
ಕೆ ಿಂಡೆ ಯಾಲು ಬಯಸ್ತ್ದ ಅನಾಜನರ ವಿರುದಧ ಮತ್ುತ ಅವರನುು ಧ್ಮೆಶರಸರಕೆೆ 
ಅಧಿೋನಗೆ ಳಿಸಲು ಇಚುಸುತ್ರತದದ ಯಹ ದಾರ ವಿರುದಧವರಗಿ ಬಲಪಡಿಸುವದು ಪೌಲನ 
ಇಚೆುಯರಗಿತ್ುತ”30 ಎಿಂದು James Macknight ಅಭಿಪರಾಯಪಡುತ್ರತರೆ. 

 ವಚನ 12. ತ್ರನು ವಚ್ನ 11 ರಲ್ಲಿ ಮರಡಿದ ಹೆೋಳಿಕೆಯು 
ಅಪರಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಲಪಡಬಹುದು ಎಿಂಬದು ಪೌಲನಗೆ ಗೆ ತ್ರತತ್ುತ, ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿನ 
ಕೆೈಸತರಿಗೆ ತ್ರನೆ ಬಬನೆೋ ಪಾಯೋಜನವುಿಂಟ್ು ಮರಡುವವನರಗಿಯ  ರೆ ೋಮರಪುರದ 
ಲ್ಲಿನ ಕೆೈಸತರು ಕೆೋವಲ ಪಾಯೋಜನ ಪಡೆಯುವವರರಗಿಯ  ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬಹುದು 
ಎಿಂಬದು ಗೆ ತ್ರತತ್ುತ. ಆದುದರಿಿಂದ, ಆತ್ನು ಶೋರ್ಾವೆೋ ಅದಕೆೆ ಸೆೋರಿಸ್ತ್ ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ, 
ನಾನು ನಮಮ ನಾಂಬಿಕ ಯಿಾಂದ ನೇವು ನನು ನಾಂಬಿಕ ಯಿಾಂದ ಸಹಾಯ ಹ  ಾಂದಿ ಈ ಪರಕಾರ 
ನಮೊಮಾಂದಿಗ  ನಾನು ಧ್ ೈಯಿಗ  ಳುಳವದಕ  ಾೇಸಾರ ನಮಮನುು ನ  ೇಡಬ ೇಕ ಾಂದು 
ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸುರ್ ುೇನ . ಅಿಂದರೆ ಆತ್ನು ಇಲ್ಲ,ಿ “ನರನು ನಮಮನುು ನೆ ೋಡಬೆೋಕೆಿಂದು 
ಹಿಂಬಲ್ಲಸುತ್ ತೆೋನೆ ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅದು ನಮಗೆ ಪಾಯೋಜನವನುುಿಂಟ್ು ಮರಡುವದು 
ಮರತ್ಾವಲಿ, ನನಗ  ಸಹರಯವರಗುವದು” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ರತದರದನೆ. ಆತ್ನು 
ಅನಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಸಿಂಗಡದಲ್ಲಿ ತ್ರನು “ಆನಿಂದವುಳುವನರಗಿ ನಮಮ ಸಿಂಗಡ 
ವಿಶರಾಿಂತ್ರ ಹೆ ಿಂದುವಿಂತ್ೆ” ಅಪೆೋಕ್ಷಿಸುತ್ ತೆೋನೆಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು (15:32). ಪೌಲನು 
ಎದುರುನೆ ೋಡಿದ ಅನೆ ಾೋನಾತ್ೆಯ ಪರಸಪರತ್ೆಯ ಕೆ ೋನವನುು ಕುರಿತ್ು Stott ಒತ್ರತ 
ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ,  

[ಪೌಲನಗೆ] ಕೆೈಸತ ಅನೆ ಾೋನಾತ್ೆಯ ಪರಸಪರತ್ೆಯಿಿಂದರಗುವ ಆಶೋವರೆದದ ಬಗೆೆ 
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ಗೆ ತ್ರತತ್ುತ ಮತ್ುತ, ಆತ್ನೆ ಬಬ ಅಪೊಸತಲನರಗಿದರದಗ ಾ ಆತ್ನು ಗವೆವಿಲಿದೆ 
ದಿೋನತ್ೆಯಿಿಂದ ತ್ನಗೆ ಅದರ ಅಗತ್ಾತ್ೆ ಇದೆಯಿಂದು ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳಳುತ್ರತನೆ. ಇಿಂದಿನ 
ಆಧ್ುನಕ ಸುವರತ್ೆ ಸೆೋವಕನು ಅದೆೋ ಅಿಂಗಿೋಕರರ ಮನಸ್ತ್ೆನೆ ಿಂದಿಗೆ, 
ಕೆ ಡಬೆೋಕೆನುುವದರ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಪಡೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಿಂಬ ಕರತ್ರದೆ ಿಂದಿಗೆ, 
ಪೊಾೋತ್ರೆಹಸುವದಕ ೆ ಪೊಾೋತ್ರೆಹ ಹೆ ಿಂದುವದಕ ೆ ಮನಸುೆಳುವನರಗಿ ಬೆೋರೆ ಿಂದು 
ದೆೋಶಕೆೆ ಮತ್ುತ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಹೆ ೋಗುವದರದರೆ ಅವನು ಸಿಂತ್ೆ ೋಷ್ ಹೆ ಿಂದಿದವನು! 
ಮತ್ುತ ಅಿಂಥ ದಿೋನ ಮನಸ್ತ್ೆನ [ನರಯಕರನುು] ಹೆ ಿಂದಿರುವ ಸಭೆಯು 
ಸಿಂತ್ೆ ೋಷ್ವರದದುದ!31 

ವಚನ 13. ಪೌಲನು ಒಿಂದು ಆಕ್ಷೆೋಪವನುು ನರಿೋಕ್ಷಿಸ್ತ್ದನು. ಯರರರದರೆ ಬಬರು 
ಆಕ್ಷೆೋಪವೆತ್ರತ, “ನೋನು ನಮಮನುು ಭೆೋಟ ಮರಡಬೆೋಕೆಿಂದು ಇಷ್ೆ ಟೋಿಂದು 
ಹಿಂಬಲ್ಲಸುವವನರಗಿದದರೆ, ಯರಕೆ ಭೆೋಟ ನೋಡಲ್ಲಲಿ? ನೋನು ಅನೆೋಕ ಸರರಿ ಮೆಕದೆ ೋನಾಕೆೆ 
ಬಿಂದು ಹೆ ೋಗಿರುವಿ, ಅದು ಅಡೆಾೋಯರಟರ್ಕ ಸಮುದಾ ದರಟ ಇಟ್ಲ್ಲಯ ಮರಗೆದಿಿಂದ 
ನಮಮ ಸಥಳಕೆೆ ಬಹಳ ಹತ್ರತರದ ದರರಿಯರಗಿತ್ತಲರಿ” ಎಿಂದು ಪಾಶುಸಬಹುದಿತ್ುತ. ಪೌಲನು 
ಅಿಂಥವರಿಗೆ ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದನು: ಸಹ  ೇದರರ ೇ, . . . ನಮಮ ಬಳಿಗ  ಬರುವದಕ ಾ 
ಅನ ೇಕಾವತಿಿ ಮನಸುುಮಾಡಿಕ  ಾಂಡಿದಾದಗ ಯ (ಇಾಂದಿನವರ ಗ  ಅಡಿಿಯಾಯಿರ್ ಾಂದು) 
ನಮಗ  ತಿಳಿದಿರಬ ೇಕ ಾಂಬದು ನನು ಆಪ ೇಕ್ಷ . ಅಧರಾಯ 15 ರಲ್ಲಿ, ರೆ ೋಮ್ ಸರಮರಾಜಾದ 
ಪೂವೆಭರಗದಲ್ಲಿ ದೆೋವರು ಆತ್ನಗೆ ಕೆ ಟ್ಟ ಸೆೋವೆಯು ಅಧಿಕವರಗಿದದದರಿಿಂದ ಅವರ ಬಳಿಗೆ 
ಬರುವದಕೆೆ “ಅಡಿಡಯರಯಿತ್ು” ಎಿಂಬದರಗಿ ಪೌಲನು ವಿವರಿಸುತ್ರತನೆ: 

. . . ಯರ ಸಲೆೋಮ್ ಮೊದಲುಗೆ ಿಂಡು ಇಲುಿರಿಕ ಸ್ತ್ೋಮೆಯ ಪಯೆಿಂತ್ರಕ ೆ 
ಸುತ್ರತ ಕ್ರಾಸತನ ಸುವರತ್ೆೆಯ ಸರರೆ ೋಣವನುು ನೆರವೆೋರಿಸ್ತ್ದೆದೋನೆ. . . .  

ಈ ಕರರಣದಿಿಂದ ನಮಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವದಕೆೆ ನನಗೆ ಅನೆೋಕರವತ್ರೆ 
ಅಭಾಿಂತ್ರವರಯಿತ್ು. ಆದರೆ ಇನುು ಮೆೋಲೆ ಈ ಪರಾಿಂತ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ 
ಅನುಕ ಲವಿಲಿದದರಿಿಂದಲ  ನಮಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವದಕೆೆ ಅನೆೋಕ ವರುಷ್ಗಳಿಿಂದ 
ಅಭಿಲರಷ್ೆ ಇರುವದರಿಿಂದಲ  ನರನು ಸೆಪೋನ್ ದೆೋಶಕೆೆ ಹೆ ೋಗುವರಗ . . . ನಮಮ 
ದಶೆನವನುು ಮರಡಬೆೋಕೆಿಂಬ ಅಭಿಪರಾಯ ಉಿಂಟ್ು . . . (15:19-24; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ 
ನನುದು).  

ಪೌಲನು ತ್ರನು ಏಕೆ ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ ಹೆ ೋಗಬೆೋಕೆಿಂದು ಬಯಸ್ತ್ದನೆಿಂಬದಕೆೆ 
ಇನೆ ುಿಂದು ಕರರಣ ತ್ರಳಿಸುತ್ರತನೆ: ನನು ಕ ಲಸವು ಇತ್ರ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಸಫಲವಾದಾಂರ್  
ನಮಮಲ್ಲಿಯ  ಸಫಲವಾದಿೇರ್ ಾಂದು. ಇಲ್ಲ ಿ “ಫಲ” (καρπός, karpos) ಎಿಂಬ ಪದವನುು 
“ಆತ್ಮನ ಫಲ” ಎಿಂಬಥೆದಲ್ಲಿ ವರಾಖ್ರಾನಸುತ್ರತರೆ (ಗಲರತ್ಾ 5:22, 23). ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ 
ಪುನಃ ಆ ಕೆೈಸತರಿಗೆ ಆತ್ರೀಕವರಗಿ ಬೆಳೆಯುವದಕೆೆ ಸಹರಯ ಮರಡಲ್ಲಚುಸುತ್ ತೆೋನೆಿಂದು 
ಹೆೋಳಳತ್ರತದರದನೆ ಎಿಂಬದರಗಿ ಇವರು ಭರವಿಸುತ್ರತರೆ. ಹೆೋಗ , ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ “ಹೆ ಸ 
ಕೆೈಸತರು” ಎಿಂಬಥೆದಲ್ಲಿ “ಫಲ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ರಲು ಸರಧ್ಾತ್ೆ 
ಬಹಳಷ್ಠಟದೆ. ಆತ್ನು “ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆ ಸ ಜನರನುು ಕ್ರಾಸತನಗರಗಿ ಗೆಲುಿವ” 
ನರಿೋಕ್ಷೆಯನುು ಹೆ ಿಂದಿದದನು.32 CEV ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, “ನರನು ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿ 
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ಕ್ರಾಸತನಗರಗಿ ಹಿಂಬರಲಕರನುು ಗೆದುದಕೆ ಳುಲು ಬಯಸ್ತ್ದ ದೆನು.”  
ವಚನ 14. ಪೌಲನು ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ ಹೆ ೋಗಲ್ಲಚುಸ್ತ್ದದಕೆೆ ನೋಡಿದ ಕೆ ನೆಯ 

ಕರರಣವೆಿಂದರೆ ಆತ್ನಗೆ ತ್ರೋರಿಸಬೆೋಕರದ ಒಿಂದು ಋಣವಿತ್ುತ: ಗಿರೇಕರಿಗ  ಇತ್ರ 
ಜನಗಳಿಗ  ಜ್ಞಾನಗಳಿಗ  ಮ ಢರಿಗ  ತಿೇರಿಸಬ ೇಕಾದ ಒಾಂದು ಋರ್ ನನು ಮೇಲ  ಅದ . 
“ಗಿಾೋಕರು ಮತ್ುತ . . . ಅನಾಜನಗಳಳ” ಮತ್ುತ “ಜ್ಞರನಗಳಳ ಮತ್ುತ . . . ಮ ಢರು” ಎಿಂದು 
ವಗೆಗಳನುು ಹೆಸರಿಸುವ ಮ ಲಕ, ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ “ನರನು ಸವೆರಿಗ  
ಋಣಸಥನರಗಿದ ದೆೋನೆ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ರತದರದನೆ. ಅನೆೋಕ ಸಮರಜಗಳಲ್ಲಿ “ನರವು” ಮತ್ುತ 
“ನರವು-ಅವರಲಿ” (ಅವರು) ಎಿಂಬದರಗಿ ವಾತ್ರಾಸಗೆ ಳಿಸುವ ಗುರುತ್ು ಪಟಟಗಳನುು 
ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ತವೆ. ಯಹ ದಾರು “ಯಹ ದಾರು ಮತ್ುತ ಅನಾಜನರು” ಎಿಂಬ ಪದಗಳನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತದದರು. ರೆ ೋಮನುರು “ರೆ ೋಮರಪುರದವರು ಮತ್ುತ ಅನಾರು” ಎಿಂದು 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತದದರು. ಗಿಾೋಕರಿಗರದರೆ ೋ, ಅದು “ಗಿಾೋಕರು ಮತ್ುತ ಆನರಗರಿಕರು 
(ಬರಬೆೆರಿಯನುರು)” ಆಗಿತ್ುತ. 

ಪೌಲನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಗಿಾೋಕರು ಅವರ ಸಿಂಸೃತ್ರ ಮತ್ುತ ಪರಿಷ್ೆರಣೆಗಳ 
ವಿಷ್ಯವರಗಿ ವಿಶವವಿಖ್ರಾತ್ರರಗಿದದರು. ಅನರಗರಿಕರು (ಬರಬೆೆರಿಯನುರು) ಅದಕೆೆ 
ತ್ದಿವರುದದವರಗಿ, ಅವರ ಅನರಗರಿಕತ್ೆಯಿಿಂದ ಕುಖ್ರಾತ್ರರಗಿದದರು. “ಬರಬೆೆರಿಯನ್” 
ಎಿಂಬುದು ಒಿಂದು ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವರಗಿದುದ (Βάρβαρος, Barbaros) ಆಿಂಗಿದಲ್ಲಿ 
ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ. ಈ ಪದವು ಗಿಾೋಕರ ಕ್ರವಿಗಳಿಗೆ ಒಿಂದು ಒರಟ್ು, 
ಬುದಿಧಯಿಲಿದಿರುವಿಕೆಯನುು ಪಾತ್ರಬ್ರಿಂಭಿಸುವ ಅಪರಿಚತ್ ಭರಷ್ೆಯ ಶಬದವೆನಸುತ್ರತತ್ುತ.33 
“ಗಿಾೋಕರಿಗ  ಮತ್ುತ . . . ಅನಾಜನಗಳಿಗ ,” “ಜ್ಞರನಗಳಿಗ  ಮತ್ುತ . . . ಮ ಢರಿಗ ” 
ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮ ಲಕ, ಪೌಲನು ನರಗರಿಕರಿಗ  
ಅನರಗರಿಕರಿಗ , ವಿದರಾವಿಂತ್ರಿಗ  ಅವಿದರಾವಿಂತ್ರಿಗ -ಸವೆ ಜನರಿಗ -
ತ್ನಗೆ ಿಂದು ಋಣವಿದೆ ಎಿಂಬದರಗಿ ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳತ್ರತದರದನೆ. 

ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ಋಣ” (ὀφειλέτης, opheiletēs) ಎಿಂಬ ಪದವು 
ಮತ್ೆ ತಬಬರಿಗೆ ಯರವುದೆ ೋ ಒಿಂದು ತ್ರಹದ ಸರಲಗರರನರಗಿರುವದನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆ.34 ಅದೆ ಿಂದು ತ್ರೋರಿಸದೆ ಬ್ರಟಟರುವಿಂಥ ಸರಲ ಎಿಂದು ಅಥೆವರಗಿದೆ; 
KJVಯು ಇದನುು “ಸರಲಗರರ” ಎಿಂದು ಅನುವರದಿಸ್ತ್ರುತ್ತದೆ. AB ಆವೃತ್ರತಯು “ನರನು 
ಋಣಸಥನರಗಿದ ದೆೋನೆ” ಎಿಂಬದನುು ಇನುಷ್ುಟ ವಿಸತರಿಸುತ್ತದೆ, “ನರನು ತ್ರೋರಿಸಬೆೋಕರದ 
ಒಿಂದು ಋಣ ಮತ್ುತ ಮರಡಬೆೋಕರದ ಒಿಂದು ಕತ್ೆವಾ ಹರಗ  ತ್ರೋರಿಸಬೆೋಕರದ ಒಿಂದು 
ಸರಲ ಇರುತ್ತದೆ.” 

ಪೌಲನು ಹೆೋಗೆ ಈ ಸರಲಕೆೆ ಸ್ತ್ಲುಕ್ರದದನು? ಪರಾಥಮಿಕವರಗಿ ಅವನ ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ 
ಒಬಬನು ಏನೆ ೋ ಒಿಂದು ವಸುತವನುು ಮತ್ೆ ತಬಬನಗೆ ಸರಲವರಗಿ ಕೆ ಟಟದರದನೆ, ಆದದರಿಿಂದ 
ಈಗ ಮೊದಲ್ಲನ ವಾಕ್ರತಯು ಸರಲವನುು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ವರೆಗ  ಸರಲಗರರ 
ನರಗಿರುವನು ಎಿಂಬ ಈ ವಿಧ್ವರದ ಸರಲದ ವಿಚರರವು ಇರಲ್ಲಲಿ. ಬದಲರಗಿ, ಇವನ 
ಸರಲ ಹೆೋಗಿತ್ ತೆಿಂದರೆ 1ನೆೋ ವಾಕ್ರತಯು 3ನೆೋ ವಾಕ್ರತಗೆ ಕೆ ಡುವಿಂತ್ೆ ಏನನೆ ುೋ 2ನೆೋ ವಾಕ್ರತಯ 
ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಟಟರುವದಕೆೆ ಸಮನರಗಿ ಪೌಲನ ಸರಲವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, 3ನೆೋ 
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ವಾಕ್ರತಗೆ ಸೆೋರಬೆೋಕರದದದನುು ತ್ಲುಪ್ಪಸುವ ತ್ನಕ 2ನೆೋ ವಾಕ್ರತಯು “ಸರಲದಲ್ಲಿ” 
ರುವವನರಗಿದರದನೆ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಒಬಬನು ನನಗೆ ಮತ್ೆ ತಬಬನಗೆ ತ್ಲುಪ್ಪಸುವಿಂತ್ೆ 
ಹೆೋಳಿ ನನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದಿಷ್ುಟ ಹಣವನುು ಕೆ ಟ್ಟರೆ, ನರನು ಆ ಹಣವನುು ನನಗರಗಿ 
ಇಟ್ುಟಕೆ ಳುಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿ. ನರನು ಆ ಹಣವನುು ಆ ವಾಕ್ರತಗೆ ಕೆ ಡುವದಕೆೆ-ನೆೈತ್ರಕವರಗಿ, 
ನರಾಯವರಗಿ ಮತ್ುತ ಕರನ ನರತ್ಮಕವರಗಿ-ಋಣಸಥನರಗಿರುತ್ ತೆೋನೆ. 

ಪೌಲನು ಒಿಂದು ವೆೋಳ  ೆ ತ್ನು ಗತ್ಕರಲವನುು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ದರೆ, ಆತ್ನು ಅನೆೋಕ 
ಋಣಗಳ ಬಗೆ ೆ ಯೋಚಸಬಹುದಿತ್ುತ. ದೆೋವರ ಅನುಗಾಹಗಳಲ್ಲಿ, ಆತ್ನು ಒಿಂದು 
ಯಹ ದಿ ಪರರಿಂಪಯೆ ಹೆ ಿಂದಿದದನು, ಒಿಂದು ಗಿಾೋರ್ಕ ಶಕ್ಷಣ, ಮತ್ುತ ರೆ ೋಮರಪುರದ 
ನರಗರಿಕ ಹಕೆನುು ಹೆ ಿಂದಿದದನು. ಎಲಿಕ್ರೆಿಂತ್ ಮೆೋಲರಗಿ ಆತ್ನು ಕತ್ೆನಗೆ ತ್ರನು 
ಎಷ್ೆ ಟಿಂದು ಋಣಸಥನರಗಿದರದನೆಿಂಬದನುು ಗುರುತ್ರಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡನು. ಪೌಲನ 
ಋಣಗರರಿಕೆಯನುು ತ್ರಳಿಯಪಡಿಸಲು ರೆ ೋಮರಪುರ 5 ರಲ್ಲಿನ ಮರತ್ುಗಳನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು: 

ನರವು ಅಶಕತರರಗಿದರದಗಲೆೋ ಕ್ರಾಸತನು ನೆೋಮಿತ್ ಕರಲದಲ್ಲ ಿ ಭಕ್ರತಹೋನರಿಗೆ ೋಸೆರ 
ಪರಾಣಕೆ ಟ್ಟನು. ನೋತ್ರ ವಿಂತ್ನಗೆ ೋಸೆರ ಯರರರದರ  ಪರಾಣ ಕೆ ಡುವದು 
ಅಪರ ಪ, ಉಪಕರರಿಗೆ ೋಸೆರ ಪರಾಣಕೆ ಡುವದಕೆೆ ಯರವನರದರ  ಧೆೈಯೆಮರಡಿ 
ದರ  ಮರಡರನು. ಆದರೆ ನರವು ಪರಪ್ಪಗಳರಗಿದರದಗಲ  ಕ್ರಾಸತನು ನಮಗೆ ೋಸೆರ 
ಪರಾಣಕೆ ಟ್ಟದದರಲ್ಲಿ ದೆೋವರು ನಮಮ ಮೆೋಲೆ ತ್ನಗಿರುವ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯನುು 
ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ಡಿಸ್ತ್ದರದನೆ. ಈಗ ನರವು ಆತ್ನ ರಕತದಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರರಗಿರಲರಗಿ ಆತ್ನ 
ಮ ಲಕ ಬರುವ ಕೆ ೋಪಕೆೆ ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು ಮತ್ ತ ನಶುಯವಲಿವೆೋ. ದೆೋವರಿಗೆ 
ವೆೈರಿಗಳರಗಿದದ ನರವು ಆತ್ನ ಮಗನ ಮರಣದ ಮ ಲಕ ಆತ್ನೆ ಿಂದಿಗೆ 
ಸಮರಧರನವರಗಿರಲರಗಿ ಆತ್ನ ಕ ಡ ಸಮರಧರನವರದ ನಮಗೆ ಆ ಮಗನಗಿರುವ 
ಜೋವದಿಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯರಗುವದು ಮತ್ ತ ನಶುಯವಲಿವೆೋ (ನೆ ೋಡಿರಿ 5:6-10). 

ಎಲಿಕ್ರೆಿಂತ್ ಮೆೋಲರಗಿ, ಪೌಲನ ಮೆೋಲೆ ಪಾಭರವ ಬ್ರೋರಿದ ಅದುುತ್ವರದ 
ಸಿಂಗತ್ರಯೋನೆಿಂದರೆ, ಯೋಸು ಆತ್ನನುು ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ದುದ ಮರತ್ಾವಲಿದೆ ಅವನಗೆ 
ರಕ್ಷಿಸುವದಕೆೆ ದೆೋವರ ಶಕ್ರತಯರಗಿರುವ ಸುವರತ್ೆೆಯ ಸರರೆ ೋಣವನುು ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ದದನು 
(1:16). ಸುವರತ್ೆೆಯು ಸರರಲಪಟ್ುಟ ಇತ್ರರು ಕತ್ೆನ ಬಳಿಗೆ ಬಿಂದು ಆತ್ನಿಂತ್ೆಯೋ 
ಆಶೋವರೆದಗಳನುು ಪಡೆಯಬೆೋಕೆಿಂದು ಕ್ರಾಸತನು ಅವನಗೆ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಕೆ ಟಟದದನು. 

ಕ್ರಾಸತನು ಪೌಲನ ಆತ್ಮವನುು ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ ಅವನಗೆ ಅಪೊಸತಲತ್ವವನುು 
ಅನುಗಾಹಸ್ತ್ದದರಿಿಂದ, ಪಾತ್ರಯರಗಿ ಪೌಲನಗೆ, ಕಳೆದು ಹೆ ೋಗಿರುವವರಿಗೆ ಮತ್ುತ 
“ಸುವರತ್ೆೆ-ಇಲಿದ” ಜಗತ್ರತಗೆ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರುವ ಋಣವಿತ್ುತ. 

ಈ ಋಣವು ಪೌಲನ ಜೋವಿತ್ದ ಬಹು ಮುಖಾವರದ ಸ ೂತ್ರೆಯರಗಿತ್ುತ. ಅದು 
ಆತ್ನ ಜೋವಿತ್ದ ಗುರಿಯರಯಿತ್ು, ಅವನ ಜೋವಿಸುವದಕೆೆ ಮುಖಾ ಕರರಣವರಯಿತ್ು. 
ಆತ್ನು ಕೆ ರಿಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದನು: “ನರನು ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರಿದರ  
ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳು ವದಕೆೆ ನನಗೆೋನ  ಆಸಪದವಿಲಿ; ಸರರಲೆೋಬೆೋಕೆಿಂಬ ನಬೆಿಂಧ್ 
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ನನಗುಿಂಟ್ು. ಸರರದಿದದರೆ ನನು ಗತ್ರಯನುು ಏನು ಹೆೋಳಲ್ಲ . . . ಮನೆ ವರತ್ೆೆಯು ನನು 
ವಶಕೆೆ ಕೆ ಡಲಪಟಟದೆ” (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 9:16, 17). 

ಈ ಮಹರ ಅಪೊಸತಲನಗೆ ತ್ರನು ಎಲರಿ ಜನರಿಗೆ, ಅವರು ಯರವ ದೆೋಶಕೆೆ 
ಸೆೋರಿದದರ -ಯರವದೆೋ ಸಮರಜಕ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯಿರಲ್ಲ, ಅವರ ಆರ್ಥೆಕ ಸ್ತ್ಥತ್ರ, 
ವಿದರಾಭರಾಸದಮಟ್ಟ, ಜನರಿಂಗ, ವಯಸುೆ ಅಥವರ ಹೆಣಿಣರಲ್ಲ, ಗಿಂಡಿರಲ್ಲ-ಅವರಿಗೆ 
ತ್ರನು ಋಣಸಥನರಗಿದೆದೋನೆಿಂಬದು ಬಹಳ ಆಳವರಗಿ ಮನವರಿಕೆಯಿತ್ುತ. ಆತ್ನು 
ಅರಸರಿಗ  ರರಜಪರಲರಿಗ  ಬೆ ೋಧಿಸ್ತ್ದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 24-26), ಆದರೆ 
ಆತ್ನು “ದಿೋನರಿಗೆ” ಸಹ ಬೆ ೋಧಿಸ್ತ್ದನು (12:16; ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 1:18-31). ಆತ್ನು 
“ಯರವ ವಿಧ್ದಲ್ಲಿಯರದರ  ಕೆಲವರನುು ರಕ್ಷಿಸಬೆೋಕೆಿಂದು ಯರರರರಿಗೆ 
ಎಿಂಥೆಿಂಥವನರಗಬೆೋಕೆ ೋ [ಆತ್ನು ಒಿಂದು ವೆೋಳ ]ೆ ಅಿಂಥಿಂಥವನರಗಿದ ದೆೋನೆ” (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 
9:22). 

ವಚನ 15. ಪೌಲನು ಕೃತ್ಜ್ಞರಪೆಣೆಯನುು ಈ ಮರತ್ುಗಳೂೆಿಂದಿಗೆ ಮುಗಿಸುತ್ರತನೆ 
(1:8-15): ಹಿೇಗಿರುವದರಿಾಂದ ರ  ೇಮಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗ  ಸಹ ಸುವಾರ್ ಿಯನುು 
ಸ್ಾರುವದಕ ಾ ನಾನಾಂತ್  ಸ್ದಧವಾಗಿದ ದೇನ . “ಹೋಗಿರುವದರಿಿಂದ” ಎಿಂಬ ಪದವು ಪೌಲನು 
ಮುಿಂಚೆ ಹೆೋಳಿದದ ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು ಪಾತ್ರಬ್ರಿಂಭಿಸುತ್ತದೆ. NIV ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, 
“ಅದದರಿಿಂದಲೆೋ ನರನು ಸರರುವದಕೆೆ ಅಷ್ೆ ಟಿಂದು ಹಿಂಬಲ್ಲಸುತ್ೆತೋನೆ” (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ 
ನನುದು). ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವು (πρόθυμος, prothumos) ಇಚೆೆಯನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆ.35 Briscoe ಇದನುು ಹೋಗೆ ಬಣಿಣಸುತ್ರತರೆ: 

ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಬರೆಯುವ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು 
ಹೆಚ್ುುಕಡಿಮೆ ಮ ವತ್ುತ ವಷ್ೆಗಳ ಕರಲ ಶಕ್ರತಮಿೋರಿ ಹೆ ೋಗುವಷ್ುಟ ಎಡೆಬ್ರಡದೆ 
ಸೆೋವೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೆ ಡಗಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದನು. ಆತ್ನು ಸರಕಷ್ುಟ ಶಾಮೆಗಳನುು ಅನುಭವಿಸ್ತ್ದದನು 
ಮತ್ುತ ಬಹಳ ವೆೋದನೆ, ಮರನಸ್ತ್ಕ ನೆ ೋವುಗಳನುು, ಜನರಿಿಂದ ತ್ರರಸರೆರಗಳನೆುಲರಿ 
ಅನುಭವಿಸ್ತ್ದದನು . . . ಹೋಗಿದದರ  ಆತ್ನು ಯರವ ಕರರಣಕ ೆ ಸವಲಪವೂ 
ಉತ್ರೆಹವನುು ಕಳಕೆ ಿಂಡಿರಲ್ಲಲಿ.36 

ಪೌಲನ ಕರಲದಲ್ಲಿ ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ ಹೆ ೋಗಬೆೋಕೆಿಂದು ಬಯಸ್ತ್ದದವರಲ್ಲಿ 
ಆತ್ನೆ ಬಬನೆೋ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಸರಮರಾಜಾದ ಹೃದಯ ಭರಗಕೆೆ ಭೆೋಟಕೆ ಡಬೆೋಕೆಿಂಬುದು 
ಅನೆೋಕ ಪಾಜೆಗಳ ಕನಸರಗಿತ್ುತ. ವಾತ್ರಾಸವೆೋನೆಿಂದರೆ ಬೆೋರೆಯವರು ಪಾವರಸ್ತ್ಗಳರಗಿ 
ಹೆ ೋಗಿ ಬರಲು ಬಯಸ್ತ್ದರು ಆದರೆ ಪೌಲನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಬಬ ದೆೋವರ ಸಿಂದೆೋಶಕನರಗಿ 
ಹೆ ೋಗಬೆೋಕೆಿಂದು ಹಿಂಬಲ್ಲಸ್ತ್ದನು.37 ಆತ್ಮಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸುವದು ಪೌಲನ ಬೆ ೋಧ್ನೆಯ 
ಪರಾಥಮಿಕ ಗುರಿಯರಗಿತ್ುತ. “ಸುವರತ್ೆೆ ಸರರು” ಎಿಂಬದರ ಅನುವರದಿತ್ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದ 
(εὐαγγελίζω, euangelizō) ದಿಿಂದಲೆೋ “Evangelize–ಸುವರತ್ೆೆ ಸರರು” ಎಿಂಬುದು 
ಬಿಂದಿರುತ್ತದೆ; ಪೌಲನು ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ ಹೆ ೋಗಲು ಸುವರತ್ರೆ ಸೆೋವೆಯ ಉದೆದೋಶ 
ಹೆ ಿಂದಿದದನು. ಆತ್ನು ರೆ ೋಮನ್ ಸರಮರಾಜಾದ ಪೂವೆಭರಗದ ಪಾದೆೋಶಗಳಲೆಿಲರಿ 
ಆತ್ಮಗಳ ಸುಗಿೆಯನುು ಕರಣುವಿಂತ್ೆ ಆಶವೆದಿಸಲಪಟಟದದನು; ಈಗ ಆತ್ನು ಅದೆೋ 
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ರಿೋತ್ರಯ ಫಲವನುು ಸವತ್ಃ ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿಯೋ ಕರಣಬೆೋಕೆಿಂದು ಅಪೆೋಕ್ಷಿಸ್ತ್ದನು. 

ಪರಬಾಂಧ ಹ ೇಳಿಕ : ಸುವಾರ್ ಿಯು ಯೆಹ ದಯರನ ು ಅನಯಜನರನ ು 
ರಕ್ಷಿಸುವದು (1:16, 17) 

ರೆ ೋಮರಪುರ 1:16, 17 ವಚ್ನಗಳಳ ಪೌಲನ ಪರಿಚ್ಯ ಭರಗದ ಅಿಂತ್ರಮ 
ವಿಭರಗವನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ. ಆ ಕರಲದಲ್ಲಿ ಪತ್ಾ ವಾವಹರರಕೆೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗುತ್ರತದದ 
ವಿಧರನವನೆು ಅನುಸರಿಸುತ್ರತ, ಪತ್ಾವು (1) ಲೆೋಖಕನ ಹೆಸರಿನೆ ಿಂದಿಗೆ 
ಪರಾರಿಂಭವರಯಿತ್ು (1:1), ನಿಂತ್ರ (2) ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸುವವರ ಸರಥನ (1:7a), (3) ಒಿಂದು 
ವಿಂದನರಪೆಣೆ (1:7b), ಮತ್ುತ (4) ಒಿಂದು ಕೃತ್ಜ್ಞರಪೆಣೆಯ ಸಲ್ಲಿಸುವಿಕೆ (1:8). ಪೌಲನು 
ತ್ನು ಪತ್ರಾಕೆಯ ದೆೋಹಭರಗವನುು ಪರಾರಿಂಭಿಸುವ ಮುಿಂಚೆ, ಇನೆ ುಿಂದು ಕರಯೆವನುು 
ಮರಡುವದಕ್ರೆದದನು: ಒಿಂದು ಪಾಬಿಂಧ್ ಹೆೋಳಿಕೆಯನುು ಬರೆಯುವದು. 

16ಸುವಾರ್ ಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾರ್ಚಕ  ಳುಳವವನಲಿ. ಆ ಸುವಾರ್ ಿಯು 
ದ ೇವರ ಬಲಸವರ ಪವಾಗಿದುದ ಮೊದಲು ಯೆಹ ದಯರಿಗ  ಆ ಮೇಲ  ಗಿರೇಕರಿಗ  ಅಾಂತ್  
ನಾಂಬುವವರ ಲಿರಿಗ  ರಕ್ಷಣ  ಉಾಂಟ್ುಮಾಡುವಾಂಥದಾಗಿದ . 17ಹ ೇಗಾಂದರ  ದ ೇವರಿಾಂದ 
ದ  ರಕುವ ನೇತಿಯು ಅದರಲ್ಲಿ ರ್  ೇರಿಬರುತ್ುದ . ನೇತಿವಾಂತ್ನು ನಾಂಬಿಕ ಯಿಾಂದಲ ೇ 
ಬದುಕುವನ ಾಂಬ ಶಾಸ್  ರೇಕ್ರುಯ ಪರಕಾರ ಆ ನೇತಿಯು ನಾಂಬಿಕ ಯ ಫಲವಾಗಿದುದ 
ನಾಂಬಿಕ ಯನುು ಪರಕಟಿಸುವಾಂಥದಾಗಿದ . 

ವಚನ 16. ಈ ಪಾಬಿಂಧ್ ಹೆೋಳಿಕೆಯು ಪತ್ರಾಕೆಯ ಆರಿಂಭ ಮತ್ುತ ಮುಖಾಭರಗದ 
ನಡುವೆ ಒಿಂದು ಸೆೋತ್ುವೆಯಿಂತ್ರರುತ್ತದೆ. ಆರಿಂಭದ ಕುರಿತ್ರಗಿ ನೆ ೋಡುವದರದರೆ, 
ಗಿಾೋರ್ಕ.ನ ಅನುವರದಿತ್ “for” (γάρ, gar) ಎಿಂಬ ಪದವು 16ನೆೋ ವಚ್ನವನುು ಹಿಂದಿನ 
ವಚ್ನದೆ ಿಂದಿಗೆ ಬೆೋಸೆಯುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು ತ್ನು ವರಚ್ಕರಿಗೆ ತ್ರನು ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ 
ಹೆ ೋಗಬೆೋಕೆಿಂದು ಬಯಸ್ತ್ದನೆಿಂಬುದರಗಿ ಈ ಮುಿಂಚೆ ಹೆೋಳಿದದನು; ಈಗ ತ್ರನು ಏಕೆ 
ಅಲ್ಲಿ ಸುವರತ್ೆೆ ಸರರುವದು ಪರಾಮುಖಾವೆಿಂಬುದರ ಕರರಣವನುು ವಿವರಿಸುತ್ರತನೆ. 
ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮುಖಾಭರಗದ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ಹೆೋಳಳವದರದರೆ, ಈ ವಚ್ನಗಳಳ ಪೌಲನು 
ಮುಿಂದೆ ಹೆೋಳಲ್ಲಕ್ರೆರುವದೆಲಿಕ ೆ ಒಿಂದು ವೆೋದಿಕೆಯನುು ಹರಕ್ರಕೆ ಡುತ್ತದೆ. 

ವಚ್ನ 14, 15 ಮತ್ುತ 16 ಮ ರು “ನರನು” ಹೆೋಳಿಕೆಗಳನುು ಮುಿಂದಿಡುತ್ತವೆ. ವಚ್ನ 
14 ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದನು, “ನರನು ಋಣಸಥನರಗಿದ ದೆೋನೆ.” ವಚ್ನ 15 ರಲ್ಲಿ ಆತ್ನು 
ಹೆೋಳಿದನು, “ನರನು ಹಿಂಬಲ್ಲಸುತ್ೆತೋನೆ.” ಈಗ, ವಚ್ನ 16 ರಲ್ಲಿ, ಆತ್ನು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ, 
ಸುವಾರ್ ಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಾರ್ಚಕ  ಳುಳವವನಲಿ. ಕೆೈಸತರು ಶಲುಬೆಗೆ ಹರಕಲಪಟಟದದ 
ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯನುು ಆರರಧಿಸುತ್ರತರೆಿಂಬ ಕರರಣಕರೆಗಿ ಅವರನುು ಹರಸಾಮರಡಲರಗುತ್ರತತ್ುತ. 
ತ್ರನು ಸುವರತ್ೆೆಯಿಿಂದ ಸಿಂಧಿಸುವದಕೆೆ ಪಾಯತ್ರುಸ್ತ್ದ ಅನೆೋಕರಿಗೆ ಶಲುಬೆಯ ವಿಷ್ಯ 
ಅಥೆವರಗಲ್ಲಲಿವಲರಿ ಎಿಂದು ದುಃಖಪಟ್ಟನು. ಆತ್ನು ಹೋಗೆ ಬರೆದನು, “ನರವರದರೆ ೋ 
ಶಲುಬೆಗೆ ಹರಕಲಪಟ್ಟವನರದ ಕ್ರಾಸತನನುು ಪಾಚ್ುರಪಡಿಸುತ್ ತೆೋವೆ. ಇಿಂಥ ಕ್ರಾಸತನ ಸಿಂಗತ್ರಯು 
ಯಹ ದಾರಿಗೆ ವಿರ್ುವೂ ಅನಾ ಜನರಿಗೆ ಹುಚ್ುು ಮರತ್  ಆಗಿದೆ” (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 1:23). 
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ಅನಾಜನರು ಕ್ರಾಸತನನುು ಈ ರಿೋತ್ರಯರಗಿ ತ್ರರಸೆರಿಸ್ತ್ದದನುು Everett Ferguson ಹೋಗೆ 
ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸುತ್ರತರೆ: 

ಕೆೈಸತತ್ವದ ಕುರಿತ್ ಹೆಚ್ುು ಪರಿಚತ್ ಕುಚೆ ೋದಾವೆಿಂದರೆ . . . ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿನ 
ಬೆಟ್ಟದ ಬೆೈಲು ಪಾದೆೋಶದ ಒಿಂದು ಸ್ತ್ಬಬಿಂದಿಕೆ ಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೆೋಲ್ಲರುವ 
ಗಿೋಚ್ು ಬರಹ. ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲೆ ಕತ್ೆತಯ ಮುಖವುಳು ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯು ತ್ ಗುತ್ರತರುವ 
ಚತ್ಾ. ಹತ್ರತರದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನು ಆರರಧಿಸುವ ಭಿಂಗಿಯಲ್ಲ ಿ ಕೆೈಗಳನೆುತ್ರತ 
ನಿಂತ್ರದರದನೆ, ಮತ್ುತ ಒಿಂದು ಬರಹ ಹೋಗಿದೆ, “Alexamenos ತ್ನು ದೆೋವರನುು 
ಆರರಧಿಸುತ್ರತನೆ.” ಯಹ ದಾರು ಒಿಂದು ಕತ್ೆತಯನುು ಆರರಧಿಸುತ್ರತರೆಿಂದು 
ಆರೆ ೋಪ್ಪಸಲಪಟಟದದರು; ಈ ಸುಳಳು ಆಪರದನೆಯನುು [ಸುಳಳು ಆರೆ ೋಪ] ಇಲಿ್ಲ 
ಯೋಸುವಿನ ಮೆೋಲೆ ಹೆ ರಿಸಲರಗಿತ್ುತ. ಈ ಚತ್ಾವು ಈಗ ಕೆೈಸತರಿಗೆ 
ಅಸಹಾಕರವರಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಶಲುಬೆಗೆ ಹರಕಲಪಟ್ಟ ಕತ್ೆನ ಬಗೆೆ ಅನಾಜನರ 
ಯೋಚ್ನೆ ಏನರಗಿತ್ೆತಿಂಬುದನುು ಇದು ಬಲವರಗಿ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಡುತ್ತದೆ.38 

ಈ ರಿೋತ್ರಯ ಆರೆ ೋಪವು ಕೆಲವು ಕೆೈಸತರಿಗೆ ಅವಮರನದಿಿಂದ ತ್ಲೆತ್ಗಿೆಸುವಿಂತ್ೆ 
ಮರಡಿರಬಹುದೆೋನೆ ೋ ಆದರೆ ಪೌಲನಗೆ ಹರಗೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆತ್ನು ಧೆೈಯೆವರಗಿ 
“ಸುವರತ್ೆೆ” ಯನುು-ಶಲುಬೆಯ ಕಥೆಯನುು-ಎಲರಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸರರಿದನು.  

ಈ ಮುಿಂಚೆ ಹೆೋಳಿದ ಹರಗೆ, “ಸುವರತ್ೆೆ” ಎಿಂಬುದರ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವು (euangelion) 
“ಶುಭವರತ್ೆೆ” ಅಥವರ “ಸಿಂತ್ೆ ೋಷ್ದ ಸುದಿಧಗಳಳ” ಎಿಂದು ಅಥೆವರಗಿದೆ (1:1ರ ಮೆೋಲ್ಲನ 
ವರಾಖ್ರಾನಗಳನುು ನೆ ೋಡಿರಿ). ವಷ್ೆಗಳಿಿಂದಲ , euangelion ಎಿಂಬ ಪದವು ವಿವಿಧ್ 
ರಿೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟತ್ುತ,39 ಆದರೆ ಪೌಲನ ಕರಲದ ವೆೋಳೆಗೆ, ಅದಕೆೆ 
“ಶುಭವರತ್ೆೆ” ಎಿಂಬ ಸರಮರನಾ ಅಥೆವಿತ್ುತ. ಅದು ಅನುದಿನದ ಜೋವಿತ್ದಲ್ಲಿ 
ಯರವದರದರ  ಒಳ ುೆೋ ಸುದಿಧಯನುು ಸ ಚಸುವದಕರೆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುತ್ರತತ್ುತ, 
ಆದರೆ ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅದು ಪಾತ್ೆಾೋಕವರಗಿ ದೆೋವರಿಿಂದ ಬಿಂದ 
ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸ ಚಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ. ನರಲುೆ ಸುವರತ್ೆೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೆಸ್ತ್ೆೋಯನ ಬರೆ ೋಣವನುು “ಸುವರತ್ೆೆ” ಅಥವರ “ಶುಭಸಿಂದೆೋಶ” ಎಿಂದು 
ಕರೆಯಲರಗಿದೆ (ಮರಕೆ 1:1). ಯೋಸು ಮತ್ುತ ಇತ್ರರು “ರರಜಾದ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು 
ಸರರಿದರು” (ಮತ್ರತಯ 4:23; 9:35): ಮೆಸ್ತ್ೆೋಯನು ತ್ನು ರರಜಾವನುು (ಸಭೆ) 
ಸರಥಪ್ಪಸುವದಕ್ರೆದದನು ಎಿಂಬ ಶುಭವರತ್ೆೆ. ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಸಮಸೆಾಗಳ ಕುರಿತ್ರಗಿ 
ಒಿಂದು “ಶುಭವರತ್ೆೆ” ಯಿರುತ್ತದೆ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಲರಯಿತ್ು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಲ ಕ 4:18). 

ಪತ್ರಾಕೆಗಳಲ್ಲಿ, “ಸುವರತ್ೆೆಯು” ನಮಮ ಪರಪಗಳಿಗರಗಿ ಕ್ರಾಸತನು ಸತ್ತನು ಎಿಂಬದು 
ಶುಭಸಿಂದೆೋಶ ಆಗಿತ್ುತ. Robert Mounce ಅದನುು ಹೋಗೆ ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ರತರೆ: 
ಸುವರತ್ೆೆಯು “ಪರಪದ ದರಸತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮರನವನ ಸರಥನದಲ್ಲಿ ಯೋಸುಕ್ರಾಸತನನುು 
ಕಳಳಹಸ್ತ್ ದೆೋವರು ಮರಡಿರುವ ರಕ್ಷಣರ ಕ್ರಾಯಗಳನುು ಸಿಂಭಾಮದಿಿಂದ ಸರರುವದೆೋ 
ಆಗಿದೆ.”40 ಈ “ಸುವರತ್ೆೆ” ಎರಡು ಕೆ ೋನಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿದೆ. ಒಿಂದು “ಐತ್ರಹರಸ್ತ್ಕ 
ಕೆ ೋನ” ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸತನ ಮರಣ, ಹ ಣಲಪಡುವಿಕೆ ಮತ್ುತ ಪುನರುತ್ರಥನದ ಶರರಿೋರಿಕ 
ಸತ್ಾಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪೌಲನು ಕೆ ರಿಿಂಥದವರಿಗೆ ಹೋಗೆ ಬರೆದನು, 
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ಸಹೆ ೋದರರೆೋ, ನರನು ನಮಗೆ ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ನಮಮ ನೆನಪ್ಪಗೆ 
ತ್ರುತ್ೆತೋನೆ . . . ನರನು ನಮಗೆ ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದ . . . ಅದು ನರನು ಸಹ ಕಲ್ಲತ್ುಕೆ ಡಿಂದೆದೋ. 
ಅದೆೋನೆಿಂದರೆ ಶರಸರದಲಿ್ಲ ಮುಿಂತ್ರಳಿಸ್ತ್ರುವ ಪಾಕರರ ಕ್ರಾಸತನು ನಮಮ ಪರಪಗಳ 
ನವರರಣೆಗರಗಿ ಸತ್ತನು; ಹ ಣಲಪಟ್ಟನು; ಶರಸರದ ಪಾಕರರವೆೋ ಮ ರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ 
ಎಬ್ರಬಸಲಪಟ್ಟನು (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:1-4). 

ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಿಂದುವದಕರೆಗಿ ಮನುಷ್ಾರು ಮರಡಬೆೋಕರದ ಸಿಂಗತ್ರಗಳರವವೆಿಂದು ನರವು 
ಸರರಿಬ್ರಟ್ುಟ, ಯೋಸುವಿನ ಮರಣ, ಹ ಣಲಪಡುವಿಕೆ ಮತ್ುತ ಪುನರುತ್ರಥನಗಳನುು 
ನಲೆಕ್ಷಿಸುವದರದರೆ, ನರವು ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರಿಯೋ ಇಲಿ ಎಿಂದಥೆ. 

ಸುವರತ್ೆೆಯು ಒಿಂದು “ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ದ ಕೆ ೋನ” ವನುು ಸಹ ಹೆ ಿಂದಿದೆ. 
ಸುವರತ್ೆೆಯು ಕೆೋವಲ ಶಲುಬೆಯ ಕಥೆಯನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ ಅಷ್ೆಟ ಎಿಂದು ಕೆಲವರು 
ಭರವಿಸುತ್ರತರೆ, ಆದರೆ ಹಲವರರು ಸರರಿ ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು ಸುವರತ್ೆೆಗೆ 
ವಿಧೆೋಯವರಗಬೆೋಕು ಎಿಂಬುದರ ಬಗೆ ೆಮರತ್ರಡುತ್ತದೆ (2 ಥೆಸಲೆ ೋನಕ 1:8; 1 ಪೆೋತ್ಾ 
4:17; ನೆ ೋಡಿರಿ ರೆ ೋಮರಪುರ 19:17; KJV)—ಅಿಂದರೆ ಸುವರತ್ೆೆಯು ಆಜ್ಞೆಗಳನುು 
ಸಹ ಹೆ ಿಂದಿದೆ ಎಿಂಬದನುು ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸುವರತ್ೆೆಯ ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ದ ಕೆ ೋನವು ಶುಭವರತ್ೆೆಯ ಆತ್ರೀಕ ಮಹತ್ವದ ಸುತ್ತ 
ಕೆೋಿಂದಿಾಕೃತ್ವರಗಿದೆ. ದೆೋವರು ನಮಗರಗಿ ಮರಡಿರುವ ಕರಯೆದಿಿಂದ ನರವು ಹೆೋಗೆ 
ಪಾಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದೆಿಂಬದರ ಬಗೆೆ ಸುವರತ್ೆೆಯು ನಮಗೆ ತ್ರಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲಿದೆ 
ಅದು ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳ ಮೆೋಲೆ ಬ್ರೋರಬೆೋಕರದ ಪಾಭರವದ ಕುರಿತ್ು ಸಹ ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಪ 1:27). ಆದಾಪಾವತ್ೆಕರು ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಈ ಕೆೋಳಗಿನಿಂತ್ೆ 
ಸರರರಿಂಶಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದರು:  

 
ನಿಂಬಬೆೋಕರದ ಸತ್ಾಗಳಳ: ನದಿೆಷ್ಟವರಗಿ, ಯೋಸುವಿನ ಮರಣ, 

ಹ ಣಲಪಡುವಿಕೆ, ಮತ್ುತಪುನರುತ್ರಥನ (ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:1-4).  
ವಿಧೆೋಯವರಗಬೆೋಕರದ ಆಜ್ಞೆಗಳಳ: ನಿಂಬ್ರಕೆ, ಪಶರುತ್ರಪ ಮತ್ುತ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ 

ಸೆೋರಿರುತ್ತವೆ (6:3-6, 17, 18). 
ಆನಿಂದಿಸಬೆೋಕರದ ವರಗರದನಗಳಳ: ಇವುಗಳೂೆ ಳಗೆ ಸೆೋರಿದವುಗಳೆಿಂದರೆ, 

ಪರಪಗಳ ಪರಿಹರರ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರ, ಮತ್ುತ ಪರಲೆ ೋಕದ 
ವರಗರದನ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:38; ಕೆ ಲೆ ಸೆೆ 1:21-23; 
ತ್ರೋತ್ನು 1:2). 

 
ಪೌಲನು ಸುವರತ್ೆೆಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನರಚಕೆಯುಳುವನರಗಿರಲ್ಲಲಿ ಯರಕೆಿಂದರೆ 

ಅದು ದ ೇವರ ಶಕ್ರುಯಾಗಿತ್ುು. ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವರದ “ಶಕ್ರತ” (δύναμις, 

dunamis) ಎಿಂಬುದು ಆಿಂಗಿದ “dynamo” (ಡೆೈನೆ ಮೊ), “dynamic” (ಡೆೈನರಮಿರ್ಕ), 
ಮತ್ುತ “dynamite” (ಡೆೈನರಮೆೈಟ್) ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ. 

ರೆ ೋಮನ್ ಸರಮರಾಜಾವನುು ಪಾತ್ರನಧಿಸುವ ಒಿಂದು ಪದವಿದದರೆ ಅದು ಶಕ್ರತ. ಬಲ್ಲಷ್ಠ 
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ರೆ ೋಮನ್ ಸರಮರಾಜಾವು ನರಿಂತ್ರವರಗಿ ವಿಸತರಿಸುವಿಂತ್ೆಯ  ಅದರ ಸೆೈನಾಬಲವು 
ಯರರಿಿಂದಲ  ಸೆ ೋಲ್ಲಸಲರಗದಿಂತ್ೆಯ  ತ್ೆ ೋರುತ್ರತತ್ುತ. ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿ 
ಜೋವಿಸ್ತ್ದವರಿಗೆ ರೆ ೋಮನುರ ಶಕ್ರತಯ ಬಗೆೆ ಯರವರಗಲ  ನೆನಪ್ಪನಲಿ್ಲರುತ್ರತತ್ುತ, 
ಯರಕೆಿಂದರೆ ಸೆೋನರಧಿಪತ್ರಗಳಳ ರಸೆತಗಳಲೆಿಲರಿ ವಿಜಯಯರತ್ೆಾಗಳನುು ಮರಡುತ್ರತ 
ಇರುತ್ರತದದರು, ತ್ರವು ಗೆದುದಕೆ ಿಂಡ ದೆೋಶದ ಸರವಿರರರು ಪುರುಷ್ರನುು, ಸ್ತ್ರೋಯರನುು 
ತ್ಮಮ ಗುಲರಮರರಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಮರಡಿಸುತ್ರತದದರು, ಮತ್ುತ ಚ್ಕಾವತ್ರೆಗಳಳ 
ತ್ಮಮನುು ಆರರಧಿಸಬೆೋಕೆಿಂದು ಆಜ್ಞರಪ್ಪಸುತ್ರತದದರು. ಈ ನಟಟನಲಿ್ಲ [ಹನುಲೆಯಲ್ಲಿ], 
ಪೌಲನು ದೆೋವರ ಸರವೆಭೌಮತ್ೆಯ ಸಿಂದೆೋಶವನುು ಕಳಳಹಸುತ್ರತನೆ.41 

ರೆ ೋಮನುರು ತ್ಮಗಿದದ ಶಕ್ರತಯಲ್ಲಿ ಗವೆಪಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ 
ಸರಮರಾಜಾವನುು ಹರಳಳ ಮರಡುತ್ತಲ್ಲದದ ನೆೈತ್ರಕ ಕೆ ಳಕನುು ನರಶಮರಡಲು ಅವರಿಗೆ 
ಯರವ ಶಕ್ರತಯ  ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಿಂದು ಕುಟ್ುಿಂಬದಲ್ಲಿ ಶೆ್ ೋಷ್ಣೆ ಮರಡುತ್ರತ 
ನೆಮಮದಿ ಹರಳಳಮರಡುತ್ರತದದ ಪುರುಷ್ನನುು ಒಬಬ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯುಳು ಗಿಂಡ ಮತ್ುತ 
ತ್ಿಂದೆಯರಗಿರುವಿಂತ್ೆ ಮರಪೆಡಿಸುವದಕೆೆ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ರತಯಿರಲ್ಲಲಿ.42 ಅಿಂಥ ಶಕ್ರತ 
ದೆೋವರಿಗೆ ಮರತ್ಾವೆೋ ಇತ್ುತ. 

ಸುವರತ್ೆೆಯು ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ದೆೋವರ ಶಕ್ರತಯರಗಿತ್ುತ. “ರಕ್ಷಣೆ” (σωτηρία, sōtēria) 
ಎಿಂಬ ಪದದ ಮ ಲ ಅಥೆವು “ಬ್ರಡುಗಡೆ” ಎಿಂಬುದು. ಅದು ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ವಿಜಯ ಅಥವರ 
ವರಾಧಿಯ ಗುಣವರಗುವಿಕೆಯನುು ಸ ಚಸುವದಕರೆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗುತ್ರತತ್ುತ. 
ಪೌಲನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದ ಪಾಕರರ, ಅದು ಪರಪದ ಅಪರರಧ್, ಪರಪ ಕೃತ್ಾ, ಮತ್ುತ 
ಪರಪದ ನತ್ಾವರದ ಪರಿಣರಮಗಳಿಿಂದ ಸ್ತ್ಕುೆವ ಬ್ರಡುಗಡೆಯನುು ಸ ಚಸುವದರಗಿತ್ುತ.  

ಈ ಶಕ್ರತಯು ನಾಂಬುವಾಂಥ ಎಲಿರಿಗ  ದೆ ರಕಬೆೋಕೆಿಂಬುದು ದೆೋವರ 
ಉದೆದೋಶವರಗಿತ್ುತ. ಪೌಲನು ಅದು ಮೊದಲು ಯೆಹ ದಯರಿಗ  ತ್ರುವಾಯ ಗಿರೇಕರಿಗ  
ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳವ ಮ ಲಕ ಸುವರತ್ೆೆಯ ಸರವೆತ್ರಾಕತ್ೆಯನುು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ. 
“ಗಿಾೋರ್ಕ” (Ἑλλην, Hellēn) ಎಿಂಬುದು ಇಲ್ಲಿಗಿಾೋರ್ಕ ಭರಷ್ೆಯನರುಡುತ್ರತದದ ಅನಾಜನರ 
ಜಗತ್ತನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಯಹ ದಾರು ಮತ್ುತ ಅನಾಜನರು ಅಿಂದರೆ ಅದು ಎಲಿರಿಗ  
ಎಿಂದರಗುತ್ತದೆ. ನಜವರಗಿಯ , ಸುವರತ್ೆೆಯು ಪಾತ್ರಯಬಬರಿಗರಗಿಯ  ಇರುತ್ತದೆ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ ಮತ್ರತಯ 28:18-20; ಮರಕೆ 16:15, 16; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 1:8). 

ಯಹ ದಾರು “ಮೊದಲು” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳವ ಮ ಲಕ, ಪೌಲನು ಯಹ ದಾರನುು 
ಉತ್ತಮರು ಅಥವರ ಅನಾಜನರಿಗಿಿಂತ್ಲ  ಹೆಚ್ುು ಪರಾಮುಖಾರು ಎಿಂಬುದರಗಿ ಇಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳಳತ್ರತಲಿ. ಮುಿಂದಿನ ಅಧರಾಯದಲ್ಲಿ ಆತ್ನು ಇದೆೋ ಪದವಿನರಾಸವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತನೆ (2:9, 10), ಮತ್ುತ ನಿಂತ್ರ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ “ದೆೋವರಿಗೆ ಪಕ್ಷಪರತ್ವಿಲಿ” 
ಎಿಂಬದನುು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ (2:11). ಆತ್ನು 10:12 ರಲ್ಲಿ, ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ “ಈ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಹ ದಾನಗ  ಗಿಾೋಕನಗ  ಹೆಚ್ುು ಕಡಿಮೆ ಏನ  ಇಲಿ; ಎಲಿರಿಗ  ಒಬಬನೆೋ 
ಕತ್ೆ.”  

ಪೌಲನ ಹೆೋಳಿಕೆಯು ಹಲವರರು ಐತ್ರಹರಸ್ತ್ಕ ಸತ್ಾಗಳನುು ಪಾತ್ರಬ್ರಿಂಭಿಸುತ್ತದೆ. 
ಯಹ ದಾರು ಒಿಂದು ವಿಶೆೋಷ್ ಜನರಿಂಗವರಗಿದುದ ಅವರ ಮ ಲಕವರಗಿ ದೆೋವರು 
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ಲೆ ೋಕಕೆೆ ಮೆಸ್ತ್ೆೋಯನನುು ತ್ರುವದಕೆೆ ಕ್ರಾಯಮರಡಿದನು. ಮೆಸ್ತ್ೆೋಯನು (ಕ್ರಾಸತನು) ಒಬಬ 
ಯಹ ದಾನರಗಿದದನು, ಮತ್ುತ ಆತ್ನು ಯಹ ದಿ ಪರಾಿಂತ್ವರದ ಪರಾಲೆಸ್ತ್ತೋನ್.ನಲ್ಲಿಯೋ 
ಜೋವಿಸ್ತ್ದನು ಹರಗ  ಮರಣಿಸ್ತ್ದನು. ದೆೋವರು ಮತ್ುತ ಯಹ ದಾರ ನಡುವಿದದ 
ಶತ್ಮರನಗಳಷ್ುಟ ದಿೋರ್ೆವರದ ಸಿಂಬಿಂಧ್ದ ಕರರಣದಿಿಂದ, ಮೆಸ್ತ್ೆೋಯನನುು ಮತ್ುತ 
ಆತ್ನ ರರಜಾವನುು ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸುವ ಅಥವರ ತ್ರರಸೆರಿಸುವ ಮೊದಲ ಅವಕರಶವನುು 
ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಅನುಗಾಹಸಲರಯಿತ್ು. ಆತ್ನ ರರಜಾವು (ಸಭೆಯು) ಯಹ ದಾ ಜಗತ್ರತನ 
ರರಜಧರನಯರದ–ಯರ ಸಲೆೋಮಿನಲ್ಲಿ—ಸರಥಪ್ಪಸಲಪಟಟತ್ು ಮತ್ುತ ಪಾಥಮ ಸುವರತ್ೆೆಯ 
ಸಿಂದೆೋಶವು ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಸರರಲಪಟಟತ್ು. ಸುವರತ್ೆೆಯು ಪರಾಲೆಸ್ತ್ತೋನ್.ನಿಂದ 
ಅನಾಜನರ ಜಗತ್ರತಗೆ ಹರಡಿದ ಮೆೋಲೆ ಸಹ, ಸುವರತ್ೆೆಯು ಸರಮರನಾವರಗಿ ಒಿಂದು 
ನದಿೆಷ್ಟ ಕ್ಷೆೋತ್ಾದಲ್ಲಿ ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಬೆ ೋಧಿಸಲಪಡುತ್ರತತ್ುತ, ಮತ್ುತ ನಿಂತ್ರ ಅನಾಜನರಿಗೆ 
ಹೆ ೋಯಿತ್ು. ಪೌಲನು ಪ್ಪಸ್ತ್ದಾದ ಅಿಂತ್ರಯೋಕಾದಲ್ಲಿದದ ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದನು, 
“ದೆೋವರ ವರಕಾವನುು ಮೊದಲು ನಮಗೆೋ ಹೆೋಳಳವದು ಅವಶಾವರಗಿತ್ುತ; ಆದರೆ ನೋವು 
ಅದನುು ತ್ಳಿುಬ್ರಟ್ುಟ . . . ಇಗೆ ೋ, ನರವು ನಮಮನುು ಬ್ರಟ್ುಟ ಅನಾಜನರ ಕಡೆಗೆ 
ಹೆ ೋಗುತ್ೆತೋವೆ” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 13:46). 

 “ಮೊದಲು ಯಹ ದಾರಿಗ  ತ್ರುವರಯ ಗಿಾೋಕರಿಗ ” ಎಿಂಬ ಮರತ್ುಗಳಳ (ಮತ್ುತ 
ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆೋರೆ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಕುೆವ ಇದೆೋ ರಿೋತ್ರಯ ಮರತ್ುಗಳಳ) 
ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ರೆ ೋಮರಪುರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದದ ಆ ಎರಡು ಜನರಿಂಗದ 
ನಡುವಿನ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನುು ರರಜಮರಡುವದು ಪೌಲನ ಬಯಕೆಯರಗಿತ್ುತ. 
ಚ್ಕಾವತ್ರೆಯರದ ಔಗುಸತನ ಮ ಲಕ (ಕ್ರಾ.ಶ. 49) ದೆೋಶದಿಿಂದ ಹೆ ರಹರಕಲಪಟ್ಟ ಮೆೋಲೆ, 
ಯಹ ದಾರು—ಯಹ ದಿ ಕೆೈಸತರ  ಸೆೋರಿದಿಂತ್ೆ — ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಿಂದರು 
(ಕ್ರಾ.ಶ. 54). ಅವರು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವ ರ್ಟ್ನೆಯು ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಪೌಲನು 
ಬರೆಯುವದಕೆೆ ಸವಲಪ ವಷ್ೆಗಳ ಮುಿಂಚೆಯಷ್ೆಟೋ ಸಿಂಭವಿಸ್ತ್ತ್ುತ (ಕ್ರಾ.ಶ. 57 ಅಥವರ 58). 
ಯಹ ದಾ ಕೆೈಸತರು ಅನಾಜನರಿಂಗದ ಕೆೈಸತರೆ ಿಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ 
ಬರಿಂಧ್ವಾವಿಟ್ುಟಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಕಷ್ಟವಿದದಿಂತ್ೆ ತ್ೆ ೋರುತ್ರತತ್ುತ. 

Coy Roper ಎರಡು ಪದಗಳನುು ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆ ಮರಡುತ್ರತರೆ: ‘“ಮೊದಲು 
ಯಹ ದಾರಿಗ ’: ಯಹ ದಾರಿಗೆ ದೆೋವರ ಸಿಂಕಲಪದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ವಿಶೆೋಷ್ 
ಸರಥನವಿತ್ ತೆಿಂಬದನುು ಅನಾಜನರು ತ್ರಳಿಯಬೆೋಕೆಿಂಬದು ಪೌಲನ ಇಚೆೆಯರಗಿತ್ುತ. ‘ಮತ್ುತ 
ತ್ರುವರಯ ಗಿಾೋಕರಿಗ ’: ದೆೋವರು ಮರನವರ ರಕ್ಷಣೆಗರಗಿ ತ್ನು ಸಿಂಕಲಪದಲ್ಲಿ 
ಗಿಾೋಕರನ ು ಅನಾಜನರನ ು ಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದರದನೆಿಂಬದನುು ಯಹ ದಾರು 
ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳು ಬೆೋಕೆಿಂಬುದು ಪೌಲನ ಇಚೆೆಯರಗಿತ್ುತ.”43 ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ಜರತ್ರ, ಕುಲ, 
ಜನರಿಂಗದ ಹನುಲೆಯನುಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳುಲು ಅಥವರ ನರನು 
ಬೆೋರೆಯವರಿಗಿಿಂತ್ ಶೆಾೋಷ್ಠನು ಎಿಂದು ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಅವಕರಶವಿಲಿ (2:1, 17; 3:9, 27, 
29; 11:13, 18, 25; 14:10). ಬದಲರಗಿ, ಪಾತ್ರಯಬಬರ  ಮತ್ೆ ತಬಬರನುು ಪ್ಪಾೋತ್ರಯಿಿಂದ 
ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬೆೋಕ್ರತ್ುತ (12:3-5, 10, 16; 14:1, 13; 15:7). 

ವಚನ 17. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಆಧರರವನುು ಕುರಿತ್ು ಒತ್ರತಹೆೋಳಳವ ಮ ಲಕವರಗಿ 
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ಪೌಲನು ಯಹ ದಾ ಮತ್ುತ ಅನಾಜನರ ಕೆೈಸತರ ನಡುವಿನ ತ್ಡೆಗಳನುು ಮುರಿಯುವ 
ಕರಯೆವನುು ಮುಿಂದುವರೆಸ್ತ್ದನು: ನೇತಿವಾಂತ್ನು ನಾಂಬಿಕ ಯಿಾಂದಲ ೇ ಬದುಕುವನ ಾಂಬ 
ಶಾಸ್  ರೇಕ್ರುಯ ಪರಕಾರ ಆ [ಸುವರತ್ೆೆ] ನೇತಿಯು ನಾಂಬಿಕ ಯ ಫಲವಾಗಿದುದ ನಾಂಬಿಕ ಯನುು 
ಪರಕಟಿಸುವಾಂಥದಾಗಿದ . ಎರಡ  ಗುಿಂಪ್ಪನವರು ಸಹ ಕ್ರಾಸತನಲ್ಲಿಟ್ಟ ಅವರ ನಿಂಬ್ರಕೆಯ 
ನಮಿತ್ತದಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟದದರೆೋ ಹೆ ರತ್ು ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು 
ಪರಲ್ಲಸುವದರಿಿಂದರಗಲ್ಲ ಅಥವರ ತ್ಮಮ ಸವಿಂತ್ ನೆೈತ್ರಕ ಪರಿಪೂಣೆತ್ೆಯಿಿಂದರಗಲ್ಲ ಅಲಿ.  

ಈ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ “ನೋತ್ರ” ಎಿಂಬುದು ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟವರನುು ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಪಡುವಿಂತ್ೆ ದೆೋವರು ಏಪೆಡಿಸ್ತ್ದ ದರರಿಯನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಈ “ನೋತ್ರಯು” 
“ದೆೋವರ ನೋತ್ರ” ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪಟಟದೆ, ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅದು ಆತ್ನಿಂದಲೆೋ 
ಬರುವದರಗಿದೆ. ಈ ವರಕಾಭರಗವು “ಸುವರತ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಟ್ವರಯಿತ್ು” ಎಿಂಬದನುು ಒತ್ರತ 
ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ: ನರವು ಈ ನೋತ್ರಯ ಬಗೆೆ ಕಲ್ಲಯುವ ಏಕೆೈಕ ದರರಿಯಿಂದರೆ 
ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರುವ ಮ ಲಕವೆೋ. 

ಶುಭವರತ್ೆೆಯನುು ಆಲ್ಲಸುವ ಫಲವರಗಿ, ಮನುಷ್ಾರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯುಿಂಟರಗುತ್ತದೆ (10:17). ಈ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ: “ವಿಶರವಸದಿಿಂದ ವಿಶರವಸಕೆೆ” ದೆೋವರ 
ನೋತ್ರಯು ಪಾಕಟ್ಗೆ ಳಿಸಲಪಡುತ್ತದೆ. ಗಿಾೋರ್ಕ ವರಕಾವು ಹೋಗೆ ಅನುವರದಿಸಲಪಡಬಹುದು, 
“ಅದರೆ ಳಗಿಿಂದ [ἐκ, ek] ನಿಂಬ್ರಕೆಯಳಗೆ ನಿಂಬ್ರಕೆ [εἰς, eis].” ಪುಟ್ಗಳಳ ಈ 
ವರಕಾಭರಗದ ಕುರಿತ್ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬ್ರರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಆ ವಿವಿಧ್ ಪದಗಳನುು 
ವಗಿೋೆಕರಿಸುವದರಿಿಂದ ಅಷ್ೆಟೋನು ಅಥೆವಿರುವದಿಲಿ. ಪೌಲನು ಮುಖಾವರದ ಭರವಗಳನುು 
ನೆೋರವರಗಿ ಮರತ್ರಡುವಿಂತ್ೆ ಕರಣಿಸುತ್ತದೆ. ನರವು ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟದ ದೆೋವೆ. ಹರಗರದರೆ “ದೆೋವರೆ ಿಂದಿಗೆ ಸರಿಯರಗುವಿಕೆಯನುು” ನಿಂಬ್ರಕೆಯ 
(ಫಲ್ಲತ್ವೆಿಂದು) ಹೆೋಳಬಹುದು. ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬಬನು ಕೆೈಸತನರಗಿ ಬ್ರಟ್ಟರೆ ಆ ಮೆೋಲೆ 
ಅವನಗೆ ಇನುು ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಅಗತ್ಾವಿಲಿ ಎಿಂಬದರಗಿ ತ್ನು ವರಚ್ಕರು ಭರವಿಸಬೆೋಕೆಿಂದು 
ಪೌಲನ ಇಚೆೆಯರಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯನುು ರಕ್ಷಿಸುವ ನಿಂಬ್ರಕೆಯು ಆತ್ನನುು 
“ನಿಂಬ್ರಕೆಯಳಗೆ” ನಡಿಸತ್ಕೆದುದ, ಅಿಂದರೆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಆಧರರಿತ್ ಮತ್ುತ ಫಲ್ಲತ್ವರದ 
ಜೋವನ ಶೆೈಲ್ಲಗೆ ಆತ್ನನುು ನಡಿಸಬೆೋಕು (ನೆ ೋಡಿರಿ 2 ಕೆ ರಿಿಂಥ 5:7). NIV ಈ 
ವಿಚರರವನುು ಹೋಗೆ ತ್ರಳಿಸುತ್ತದೆ: “ಮೊದಲ್ಲನಿಂದ ಕಡೆಯವರೆಗಿನ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ಬರುವ 
ನೋತ್ರ” (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). 

ಪೌಲನು ತ್ನು ಚಿಂತ್ನೆಯನುು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಹಳ  ೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಒಿಂದು 
ವರಕಾವನುು ಉಲೆಿೋಖಿಸುತ್ರತನೆ: “ನೋತ್ರವಿಂತ್ನು ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದಲೆೋ ಬದುಕುವನು ಎಿಂದು 
ಬರೆದಿರುವ ಪಾಕರರ,” ಈ ಮರತ್ುಗಳಳ ಹಬಕ ೆಕ 2:4 ರಿಿಂದ ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲಪಟ್ಟದುದ. 
ಪುನಃ, ಪೌಲನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದ ಈ ಉಲೆಿೋಖದ ಕುರಿತ್ು ವೆೋದರಿಂತ್ರಗಳಳ 
ಭಿನರುಭಿಪರಾಯಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿದರದರೆ. ಈ ಪದಗಳಳ (ಆತ್ರೀಕ) ಜೋವಿತ್ವನುು 
ಹೆ ಿಂದಿರುವ ವಿಶರವಸ್ತ್ ಎಿಂದು ಅಥೆವೋ ಅಥವರ ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ನಿಂಬ್ರಕೆಯ 
ಜೋವಿತ್ವನುು ನಡಿಸಬೆೋಕು ಎಿಂದು ಅಥೆವೋ? ಈ ಪಾಶೆುಯ ಗೆ ಿಂದಲವು RSV ಮತ್ುತ 
NRSV ಆವೃತ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ರೋಕರಿಸಲಪಟಟದೆ. RSVಯ ಅನುವರದಕರು 17ನೆೋ 
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ವಚ್ನದ ಕಡೆೋ ಭರಗವನುು ಹೋಗೆ ವಾಕತಪಡಿಸ್ತ್ದರದರೆ: “ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಮುಖ್ರಿಂತ್ರ 
ನೋತ್ರವಿಂತ್ನರಗಿರುವವನು ಬದುಕುವನು.” ಅನಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆ ಸ ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲಿ 
ಅನುವರದಕರು ಈ ವರಕಾಭರಗವನುು ಬದಲರಯಿಸ್ತ್ ಹೋಗೆ ಬರೆದರು, 
“ನೋತ್ರವಿಂತ್ನರಗಿರುವವನು ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ಬದುಕುವನು.”  

“ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ಬದುಕುವನು” ಎಿಂಬ ಪದಗಳನುು ನರವು ಸರಮರನಾವರಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರಿೋತ್ರಯು ಪೌಲನ ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆಯರಧ್ರಿತ್ ಜೋವನ ಶೆೈಲ್ಲಯ 
ವಿಚರರವನುು ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುತ್ತದೆ. ಹೆೋಗ , ಹಬಕ ೆಕ ಮತ್ುತ ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ 
ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ುತ ಕೆ ಡಲರದ ಎರಡ  ವರಕಾಗಳಳ ಸಹ, ಪೌಲನು ನಿಂಬುವವನು 
ಜೋವವನುು—ಆತ್ರೀಕ ಮತ್ುತ ನತ್ಾಜೋವವನುು—ಹೆ ಿಂದುವನೆಿಂಬ ವಿಚರರವನುು ಎತ್ರತ 
ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ರತದರದನೆಿಂಬದನುು ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುತ್ತವೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 6:23).  

ಹಬಕ ೆಕದಲ್ಲಿನ ವರಕಾಭರಗವು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ಇಗೆ ೋ, ಆ ದುಷ್ಟನ 
ಅಿಂತ್ರರತ್ಮವು ಉಬ್ರಬಕೆ ಿಂಡಿದೆ, ಯಥರಥೆವಲಿ; ನೋತ್ರವಿಂತ್ನೆ ೋ ತ್ನು 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದಲೆೋ ಬದುಕುವನು” (ಹಬಕ ೆಕ 2:4). ಹಬಕ ೆಕ ಪುಸತಕದ ಪಾಸರತಪವು 
ಕಸ್ತ್ದೋಯರ (ಬರಬ್ರಲೆ ೋನಯರ) ನರಶನದ ಕುರಿತ್ರಗಿದೆ. ದೆೋವರು ಹಬಕ ೆಕನಗೆ ತ್ರನು 
ಯಹ ದವನುು ದಿಂಡಿಸುವದಕೆೆ ಕಸ್ತ್ದೋಯರನುು ಎಬ್ರಬಸುತ್ ತೆೋನೆಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು. ಆದರೆ 
ಕಸ್ತ್ದೋಯರು ಇಸರಾಯೋಲಾರಿಗಿಿಂತ್ಲ  ಹೆಚ್ುು ಕೆಟ್ಟವರರಗಿರುವರಗ ಏಕೆ ಹೋಗೆ ಎಿಂಬುದು 
ಹಬಕ ೆಕನಗೆ ತ್ೆ ೋಚ್ಲ್ಲಲಿ. ಆದದರಿಿಂದ ದೆೋವರು ಹಬಕ ೆಕನಗೆ ಖಚತ್ಪಡಿಸ್ತ್ 
ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, ಕಸ್ತ್ದೋಯರನುು ನರಶಗೆ ಳಿಸುವೆನು ಮತ್ುತ ಅದರ ಪರಿಣರಮವರಗಿ, 
“ಅದರ ಬಗೆೆ ಚಿಂತ್ೆಮರಡಬೆೋಡ. ನನುಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಡು!” ಎಿಂದು ಪಾವರದಿಗೆ ಹೆೋಳಿದನು. 
ಈ ಹನುಲೆಯಲ್ಲಿ 2:4ರ ಕಡೆೋ ಭರಗವು ಈ ಅಥೆವನುು ನೋಡುತ್ತದೆ, “ಸಿಂಗತ್ರಗಳಳ 
ಕೆಟ್ಟದರದಗಿ ಕಿಂಡರ  (ಕಸ್ತ್ದೋಯನುರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ) ನೋತ್ರವಿಂತ್ನು ನನುನುು ವಿಶರವಸ್ತ್ಸುವನು 
ಮತ್ುತ ಅವನನುು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವರಗಿಡುವದರ ಮ ಲಕ ಅವನಗೆ ಪಾತ್ರಫಲ ಕೆ ಡುವೆನು.” 
W. J. Deane ಇದನುು ಬೆೋರೆ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ: “ಅಹಿಂಕರರದ, ದುರರಶೆಯ 
ಸರಮರಾಜಾವು ನರಶನದಲ್ಲಿ ಮುಳಳಗಿ ಹೆ ೋದರಗ, ನಿಂಬ್ರಕೆಯುಳು ಜನರು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವರಗಿ 
ಬರಳಳವರು.”44 ಪೌಲನಗೆ ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿಯ  ಈ ವಚ್ನದ ಮ ಲ ಒತ್ುತ ತ್ರಳಿದಿತ್ುತ; 
ಆದರೆ ಆತ್ಮನ ನಡಿಸುವಿಕೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ನು “ಅದನುು ಆಳವರದ ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಹ 
ಕಿಂಡನು.”45 ಹಬಕ ೆಕನ ಕರಲದಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆಯು ಶರರಿೋರಿಕ ಜೋವವನುು ಒದಗಿಸ್ತ್ತ್ುತ, 
ಮತ್ುತ ಪೌಲನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆತ್ರೀಕ ಜೋವಿತ್ವನುು ಒದಗಿಸುವದರಗಿತ್ುತ. 

“ನೋತ್ರವಿಂತ್ನು ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದಲೆೋ ಬದುಕುವನು” ಎಿಂಬದರ ಎರಡು ಸಿಂಭರವಾ 
ಅಥೆಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ದ ಮೆೋಲೆ, ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಒಿಂದನುು ಬ್ರಟ್ುಟ ಮತ್ೆ ತಿಂದರ ಅಥೆದ 
ಮೆೋಲೆ ನಮಮ ಗಮನವನುು ಕೆೋಿಂದಿಾಕರಿಸುವದು ಅವಶಾಕವೋ? ಬಹುಶಃ ಇಲಿ. ಕೆೈಸತ 
ಜೋವಿತ್ವು ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ಪರಾರಿಂಭವರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಂದಿಗೆ 
ಮುಿಂದುವರೆಯುತ್ತದೆಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದನರದದರಿಿಂದ, ಈ ಎರಡ  ಆಲೆ ೋಚ್ನೆ ಗಳನುು 
ಪುಷ್ಠಠಗೆ ಳಿಸುವದಕರೆಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ವರಕಾವನುು ಉಲೆಿೋಖಿಸ್ತ್ರಬಹುದು. ನರವು 
ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳುಬೆೋಕರದ ಪರಾಮುಖಾವರದ ಸಿಂಗತ್ರಯೋನೆಿಂದರೆ, “ನೋತ್ರಯನುು ನಮಗೆ 
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ಅನುಗಾಹಸುವ ಸಿಂಕಲಪವು (ನಮಮ) ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ಪರಾರಿಂಬವರಗುವ ಮತ್ುತ 
ಮುಿಂದುವರೆಯುವ ಪಾಕ್ರಾಯಯರಗಿದೆ” (1:17; Phillips ಆವೃತ್ರತ); “ಅದು ಆರಿಂಭದಿಿಂದ 
ಅಿಂತ್ಾದ ವರೆಗ  ವಿಶರವಸದ ಮ ಲಕವರಗಿದೆ” (1:17; CJB ಆವೃತ್ರತ). 

ಅನಯಜನರು ದ ೇವರ ಕ  ೇಪಾಗಿುಗ  ಅಹಿರು (1:18-32) 
ರಕ್ಷಣೆಯ ಶುಭವರತ್ೆೆಯ ಮೆೋಲೆ ಒತ್ುತ ಕೆ ಡುವ ಪೌಲನ ಪಾಬಿಂಧ್ ಹೆೋಳಿಕೆಯ 

ನಿಂತ್ರ (1:16, 17), ಈಗ ಪೌಲನು ದೆೋವರ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯ ಕುರಿತ್ು ಹೆೋಳಳವನೆಿಂದು ಒಬಬನು 
ಎದುರುನೆ ೋಡಬಹುದು. ಬದಲರಗಿ, ಆತ್ನು ತ್ನು ಗಮನವನುು ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪರಗಿುಯ 
ಕಡೆಗೆ ತ್ರರುಗಿಸುತ್ರತನೆ (1:18-32). ವಚ್ನ 16 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ದೆೋವರ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯ 
ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯ ಸರವೆತ್ರಾಕ ಸವಭರವದ (“ಪಾತ್ರಯಬಬರಿಗ ”) ಬಗೆೆ ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದ ಮೆೋಲೆ; 
ಈಗ ಆತ್ನು ಆ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಗೆ ಸರವೆತ್ರಾಕ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯನುು ನರ ಪ್ಪಸಬೆೋಕ್ರತ್ುತ. 
ಅಷ್ುಟಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ರಕ್ಷಣೆಯು ಯಹ ದಾರಿಗ  ಅನಾಜನರಿಗ  ಇರುತ್ತದೆಿಂದು ಪೌಲನು 
ಘ ೋಷ್ಠಸ್ತ್ದದನು. ಈಗ, ಆತ್ನು “ಯಹ ದಾರೆೋ ಆಗಲ್ಲ ಗಿಾೋಕರೆೋ ಆಗಲ್ಲ ಎಲಿರ  ಪರಪಕೆೆ 
ಒಳಬ್ರದದವರು” (3:9) ಎಿಂಬದನುು ಸಪಷ್ಟಗೆ ಳಿಸುವನು. ಪೌಲನು ಪರಾಥಮಿಕವರಗಿ 1:18-32 
ರಲ್ಲಿ ಅನಾಜನರನ ು, 2:1-3:8 ರಲ್ಲಿ ಯಹ ದಾರನ ು, ಮತ್ುತ 3:9-20 ರಲ್ಲಿ ಎಲರಿ 
ಮರನವ ಜನರಿಂಗವನ ು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡಿದದನು. 

ವಿಗರಹಾರಾಧನ  ಮ ಲಕ ದ ೇವರನುು ತಿರಸಾರಿಸುವದು (1:18-25) 
18ದುಷಟತ್ನವನುು ನಡಿಸ್ ಸತ್ಯವನುು ಅರ್ಗಿಸುವವರಾದ ಮನುಷಯರ ಎಲಾಿ 

ವಿಧವಾದ ಭಕ್ರುಹಿೇನರ್ ಯ ಮೇಲ ಯ  ದುಷಟತ್ನದ ಮೇಲ ಯ  ದ ೇವರ ಕ  ೇಪವು 
ಪರಲ  ೇಕದಿಾಂದ ರ್  ೇರಿಬರುತ್ುದ . 19ಯಾಕಾಂದರ  ದ ೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ 
ತಿಳಿಯಬಹುದಾದದುದ ಅವರ ಮನಸ್ುಗ  ಸಪಷಟವಾಗಿ ತಿಳಿದದ ; ಅದನುು ಅವರಿಗ  ದ ೇವರ ೇ 
ಸಪಷಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ದನು. 20ಹ ೇಗಾಂದರ  ಕಣಿಿಗ  ಕಾರ್ದಿರುವ ಆತ್ನ ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಅಾಂದರ  
ಆತ್ನ ನತ್ಯಶಕ್ರುಯ  ದ ೇವತ್ವವೂ ಜಗದುತ್ಪತಿು ಮೊದಲುಗ  ಾಂಡು ಅತ್ನು ಮಾಡಿದ 
ಸೃಷ್ಟಟಗಳ ಮ ಲಕ ಬುದಿಧಗ  ಗ  ರ್ಾುಗಿ ಕಾರ್ಬರುತ್ುವ ; ಹಿೇಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಅವರು 
ಉತ್ುರವಿಲಿದವರಾಗಿದಾದರ . 21ಯಾಕಾಂದರ  ದ ೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗ  
ತಿಳುವಳಿಕ ಯಿದದರ  ಅವರು ಆತ್ನನುು ದ ೇವರ ಾಂದು ಘನಪಡಿಸಲ್ಲಲಿ; ಆತ್ನ 
ಉಪಕಾರಗಳನುು ನ ನಸ್ ಆತ್ನನುು ಸುುತಿಸಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ವಿರ್ಾರ ಮಾಡಿಮಾಡಿ 
ಫಲಕಾರ್ಲ್ಲಲಿ; ವಿವ ೇಕವಿಲಿದ ಅವರ ಮನಸುು ಕತ್ುಲಾಯಿತ್ು. 22ರ್ಾವು ಜ್ಞಾನಗಳ ಾಂದು 
ಹ ೇಳಿಕ  ಾಂಡು ಹುಚಚರಾದರು. 23ಲಯವಿಲಿದ ದ ೇವರ ಮಹಿಮಯನುು ಬಿಟ್ುಟ ಅದಕ ಾ 
ಬದಲಾಗಿ ಲಯವಾಗುವ ಮನುಷಯ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಸಪಾಿದಿಗಳ ಮ ತಿಿಯನುು 
ಮಾಡಿಕ  ಾಂಡರು. 

24ಆದಕಾರರ್ ಅವರು ಮನಸ್ುನ ದುರಾಶ ಗಳಾಂರ್  ನಡ ದು ತ್ಮಮ ದ ೇಹಗಳನುು 
ಮಾನಹಿೇನಮಾಡಿಕ  ಳಳಲ್ಲ ಎಾಂದು ದ ೇವರು ಅವರನುು ಹ  ಲಸ್ಾದ ನಡರ್ ಗ  ಒಪ್ಪಸ್ದನು. 
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25ಅವರು ಸತ್ಯದ ೇವರನುು ಬಿಟ್ುಟ ಅಸತ್ಯವಾದದದನುು ಹಿಡಿದುಕ  ಾಂಡು ಸೃಷ್ಟಟಕತ್೯ನನುು 
ಪೂಜಸದ  ಸೃಷ್ಟಟವಸುುಗಳನ ುೇ ಪೂಜಸ್ ಸ್ ೇವಿಸುವವರಾದರು. ಸೃಷ್ಟಟ ಕತ್೯ನ  ಬಬನ ೇ 
ನರಾಂತ್ರ ಸುುತಿ ಹ  ಾಂದತ್ಕಾವನು. ಆಮನ್. 

“ಕರರಣ” ಮತ್ುತ “ಯರಕೆಿಂದರೆ” ಎಿಂಬ ಜೆ ೋಡನೆ ಪದಗಳಳ ಈ ವಿಭರಗದುದದಕ ೆ 
ಅಲಿಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟವೆ. ಕೆಲವು ಅನುವರದಕರು ಈ ವರಕಾಭರಗದುದದಕ ೆ ಈ 
“ಜೆ ೋಡನೆಗಳ” ಪದಗಳಿಲಿದೆ ಮೃದುವರಗಿ ಸರಗುತ್ರತರೆ ಮತ್ುತ ಕೆಲವಿಂದನುು 
ಕೆೈಬ್ರಟಟದರದರೆ, ಆದರೆ ಪಾತ್ರಯಿಂದು ಸಹ ಪರಾಮುಖಾವರದದುದ. ಈ ಜೆ ೋಡನೆಗಳಿಗೆ ಒತ್ುತ 
ಕೆ ಡುತ್ರತ, Stott ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಪೌಲನು ಮರಡುವ ಪಾತ್ರಯಿಂದು 
ಹೆೋಳಿಕೆಯನುು ಹಿಂದಿನದಕೆೆ ಗಿಾೋರ್ಕ ಸಿಂಯೋಗ ಪದವರದ gar [γάρ] ಮತ್ುತ dioti 

[διότι], ಅಿಂದರೆ ‘ಕರರಣ’ ಅಥವರ ‘ಯರಕೆಿಂದರೆ’ ಎಿಂದು ಅಥೆವರಗಿರುತ್ತದೆ.”46 
ಅಪೊಸತಲನು ಅನಾಜನರ ವಿರುದಧವರಗಿ ಕಾಮಬದಧವರಗಿ ವಿಷ್ಯವನುು, ಅಿಂಶದಿಿಂದ 
ಅಿಂಶಕೆೆ ಹೆಣೆಯುತ್ರತನೆ. ಆತ್ನು ನರಾಯರಲಯದ ಕೆ ಠಡಿಯಲ್ಲಿರುವನೆ ೋ ಎಿಂಬಿಂತ್ೆ 
ವಿಷ್ಯವನುು (ಮೊಕದದಮೆ) ಬ್ರಡಿಸ್ತ್ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ. ಪಾತ್ರ ಸರರಿ ಆತ್ನು gar ಮತ್ುತ dioti 
ಪದಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವರಗಲೆಲರಿ ಒಬಬ ಪಾತ್ರವರದಿಯಿಿಂದ ಕೆೋಳಲಪಡಬಹುದರದ 
ವಿರೆ ೋಧ್ಕೆೆ ಉತ್ತರ ಕೆ ಡುವ ಪಾಯತ್ು ಮರಡಿದದನು. ಅಿಂಥ ದೃಶಾವನುು 
ಕಲ್ಲಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದರಿಿಂದ ಪೌಲನು ಹೆೋಗೆ ವಿಷ್ಯವನುು ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಳಿಸುತ್ರತನೆಿಂಬದನುು 
ಗಮನಸುವಿಂತ್ೆ ಸಹರಯವರಗುವದು. 

ವಚನ18a. ಅಿಂಥ ಮೊದಲ ದೃಶಾವು ದೆೋವರಿಿಂದ ಆರೆ ೋಪ್ಪಸಲಪಟ್ಟ ನೋತ್ರಯ 
ಅಗತ್ಾತ್ೆ ಏನೆಿಂದು ಪಾಶುಸುತ್ತದೆ, ಅದು ವಚ್ನ 17 ರಲ್ಲಿ ಚ್ಚೆಸ್ತ್ದ ನೋತ್ರಯರಗಿದೆ. 

ಎದುರರಳಿ: “ಮನುಷ್ಾರನುು ನೋತ್ರವಿಂತ್ರರಗಿ ಎಣಿಸುವಿಂತ್ೆ ದೆೋವರು ಏಪೆಡಿಸ್ತ್ರುವ 
ದರರಿಯು ಸುವರತ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಟ್ವರಯಿತ್ೆಿಂದು ನೋನು ಹೆೋಳಿದಿ. ದೆೋವರು 
ಪ್ಪಾೋತ್ರಸವರ ಪ್ಪ ಮತ್ುತ ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿಯ  ಯರರನ ು ತ್ರೋಪ್ಪೆಗೆ 
ಗುರಿಮರಡುವದಿಲಿವರದದರಿಿಂದ, ಅಿಂಥ ಒಿಂದು ವಾವಸೆಥಯನುು ಮರಡುವ ನಜವರದ 
ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಿತ್ೆ ತೋ?”  
 
ಪೌಲನು: “ಹೌದು, ಅಗತ್ಾವಿದೆ, ಯರಕೆಿಂದರೆ ದೆೋವರು ಒಬಬ ಕೆ ೋಪವುಳು ದೆೋವರು 
ಸಹ ಆಗಿದರದನೆ. ಎಲಿರ  ಪರಪ ಮರಡಿದರದರೆ, ಮತ್ುತ ಪರಪಕೆೆ 
ದಿಂಡನೆಯರಗಬೆೋಕೆಿಂದು ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪರಗಿುಯು ಕೆೋಳಳತ್ತದೆ!” 

ವರಕಾಭರಗವು ಇದರಿಿಂದ ಅರಿಂಭವರಗುತ್ತದೆ, ಮನುಷಯರ ಎಲಾಿ ವಿಧವಾದ 
ಭಕ್ರುಹಿೇನರ್ ಯ ಮೇಲ ಯ  ದುಷಟತ್ನದ ಮೇಲ ಯ  ದ ೇವರ ಕ  ೇಪವು ಪರಲ  ೇಕದಿಾಂದ 
ರ್  ೇರಿಬರುತ್ುದ . ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯು ಪಾಕಟ್ವರದ ಹರಗೆಯೋ ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪರಗಿುಯು 
ಸಹ ಪಾಕಟ್ವರಗಿದೆ. ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯು ಸುವರತ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಟ್ಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತದೆ (1:16, 17). 
ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪರಗಿುಯು ಬೆೈಬಲಲ್ಲಿ, ಇತ್ರಹರಸದಲ್ಲಿ, ಮತ್ುತ ಅನುದಿನದ ಜೋವಿತ್ದಲ್ಲಿ ಸಹ 
ಪಾಕಟ್ಗೆ ಿಂಡಿದೆ. ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪರಗಿುಯು ಸುವರತ್ೆೆಯಲ್ಲಿಯ  ಪಾಕಟ್ಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತ 
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ದೆಿಂದು ಯೋಚಸ್ತ್ದರೆ ತ್ಪೆಪೋನಲಿ—ಯರಕೆಿಂದರೆ ದೆೋವರ ನರಾಯ ಎಿಂಬ 
ಪರಿಕಲಪನೆಯನುು ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಥೆಯಿಿಂದ ತ್ೆಗೆದುಹರಕಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿ. ಈ ಪಾಕಟ್ಣೆಯು 
“ಪರಲೆ ೋಕದಿಿಂದ” ತ್ೆ ೋರಿ ಬಿಂತ್ು ಎಿಂಬದರ ಮೆೋಲೆ ಪೌಲನು ಒತ್ುತ ಕೆ ಡುತ್ರತದರದನೆ. 
ದೆೋವರು ಪರಪಕೆೆ ದಿಂಡನೆಯರಗಲೆೋಬೆೋಕು ಎಿಂಬ ಉಪದೆೋಶವನುು ತ್ೆ ೋರಿಸುವದು 
ಪೌಲನ ಮನಸ್ತ್ೆನ ಕಲಪನೆಯರಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಅದು ಸವತ್ಃ ದೆೋವರಿಿಂದಲೆೋ ಬಿಂದದರದಗಿತ್ುತ. 

ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪರಗಿುಯು “ಮನುಷ್ಾರ ಎಲರಿ ವಿಧ್ವರದ ಭಕ್ರತಹೋನತ್ೆಯ ಮೆೋಲೆಯ  
ದುಷ್ಟತ್ನದ ಮೆೋಲೆಯ ” ತ್ೆ ೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ಭಕ್ರತಹೋನತ್ೆ” (ἀσέβεια, 

asebeia) ಎಿಂಬ ಪದವು “ದೆೋವರ ವಾಕ್ರತತ್ವವನುು ಕಡೆಗಣಿಸುವದು” ಎಿಂಬ ಅಥೆವನುು 
ಕೆ ಡುತ್ತದೆ.47 “ದುಷ್ಟತ್ನ” (ἀδικία, adikia) ಎಿಂಬುದು “ತ್ಪುಪ ಅಥವರ ಇಬಬರು 
ವಾಕ್ರತಗಳ ನಡುವೆ ಮರಡಿದ ಅನರಾಯ ಸ ಚಸುವ ಸಮಗಾ ಪದವರಗಿದೆ.”48 ಈ ಎರಡು 
ಪದಗಳಳ ಒಟರಟಗಿ ಎಲರಿ ಪರಪವನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿವೆ, ಅದು ದೆೋವರ 
ವಿರುದಧವರಗಿರಬಹುದು ಅಥವರ ಮನುಷ್ಾನ ವಿರುದಧವರಗಿರಬಹುದು. ಪರಪದ 
ವಿಷ್ಯವರಗಿ ದೆೋವರು ನಷ್ಠೆರೋಯವರಗಿ ಇರುವವನಲಿ. ಯರವದೆೋ ಪರಪವು ಆತ್ನ 
ಕೆ ೋಪರಗಿುಯನುು ಎಬ್ರಬಸುವದರಗಿದೆ. 

ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪರಗಿುಯ ವಿಷ್ಯವು ನಲೆಕ್ಷಿಸಲಪಟಟದೆ. ಅದಕೆೆ ಒಿಂದು 
ಕರರಣವೆಿಂದರೆ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯುಳು ದೆೋವರು ಎಿಂಬ ಪರಿಕಲಪನೆಯನುು ಕೆ ೋಪರಗಿುಯುಳು 
ದೆೋವರೆಿಂಬದರೆ ಿಂದಿಗೆ ಹೆ ಿಂದರಣಿಕೆ ಮರಡುವದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವರಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಅವರು ದೆೋವರ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯನುು ಅಪರಥೆಮರಡಿಕೆ ಿಂಡು ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ, 
“ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿಯ , ಪ್ಪಾೋತ್ರಸವರ ಪ್ಪ ದೆೋವರು ನಮೊಮಿಂದಿಗೆ ಎಿಂದಿಗ  
ಕೆ ೋಪಗೆ ಳುಲರರನು! ನರವು ಬಲಹೋನರೆಿಂದು ಆತ್ನಗೆ ತ್ರಳಿದದೆ, ಆದದರಿಿಂದ 
ನಸೆಿಂಶಯವರಗಿ ಆತ್ನು ನಮಮ ತ್ಪುಪಗಳನೆುಲರಿ ಲೆಕೆಕೆೆ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಳುವದಿಲಿ.”  

ಇದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ದ ಇನೆ ುಿಂದು ಸಮಸೆಾಯಿಂದರೆ ಕೆಲವರು “ಕೆ ೋಪರಗಿು” 
ಯನುು ಮನುಷ್ಾರ ಕೆ ೋಪಕೆೆ ಸಮರನಗೆ ಳಿಸುತ್ರತರೆ. ನರವು ಕೆ ೋಪದಿಿಂದ 
ಸ್ತ್ಡಿದೆಳಳವದು ಅನೆೋಕ ಸರರಿ ಚಕೆಚಕೆ ಮತ್ುತ ಸರವಥೆದ ಹರಗ  ಸೆೋಡಿನ 
ಕರರಣಗಳಿಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ.49 ಬೆೈಬಲು ನಮಗೆ ಕೆ ೋಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪರಯಗಳ 
ಕುರಿತ್ು ಎಚ್ುರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಈ ಸಹಜವರದ ವಿನರಶಕರರಿ ಭರವನೆಯಿಿಂದ 
ದ ರವಿರುವ ಬಗೆೆ ಸಲಹೆ ಮರಡುತ್ತದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಮತ್ರತಯ 5:22; ಗಲರತ್ಾ 5:19-21; 
ಎಫೆಸ 4:31; ಕೆ ಲೆ ಸೆೆ 3:8; ಯರಕೆ ೋಬ 1:19, 20). ಹೋಗಿದದರ , ಸತ್ಾವೆೋದವು “ದೆೋವರ 
ಕೆ ೋಪದ” ವಿಷ್ಯವರಗಿ ಮರತ್ರಡುತ್ತದೆ. ಸಹಜವರಗಿ, ಈ ಪದವನುು ದೆೈವ 
ಪೆಾೋರಿತ್ವರದ ಬರಹಗರರರು ಯರವ ಅಥೆದಿಿಂದ ಬರೆದರು ಎಿಂಬದನುು ನರವು 
ಅರಿತ್ುಕೆ ಳುಬೆೋಕ್ರದೆ. 

ದೆೋವರಿಗೆ ಅನವಯಿಸ್ತ್ದಿಂತ್ೆ, “ಕೆ ೋಪರಗಿು” (ὀργή, orgē) ಎಿಂಬ ಪದವು 
ಅನುವರದಿಸಲಪಟರಟಗ ಅದು “ಕೆಟ್ಟದದರ ಕಡೆಗೆ ದೆೋವರ ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಯನುು” ಸ ಚಸುತ್ತದೆ; 
ಅದು “ನರಾಯರಧಿಪತ್ರಯ ಕಡೆಯಿಿಂದ ಬರುವ ಒಿಂದು ನರಾಯಸಮಮತ್ವರದ 
ಭರವನೆಯರಗಿದೆ.”50 Dave Miller ಇದನುು “ದೆೋವರ ಕರನ ನುಬದಧ ಕೆ ೋಪರಗಿು” ಎಿಂದು 
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ಕರೆದರು.51 Leon Morris ಈ ಪದವನುು ಹೋಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ರತರೆ, “ಕೆಟ್ಟದರದಗಿರುವ ಎಲಿದರ 
ಕಡೆಗೆ ಇದು ದೆೋವರ ಪರಿಶುದಧ ಸವಭರವಕೆೆ ಸರಥಪ್ಪತ್ವರದ ಮತ್ುತ ಕ್ರಾಯರತ್ಮಕವರದ 
ವಿರೆ ೋಧಿಸುವಿಕೆಯರಗಿರುತ್ತದೆ.” 52  

ದೆೋವರ ಪರಿಶುದಧ ಸವಭರವವು ಆತ್ನು ಪರಪವನುು ದಿಂಡಿಸಬೆೋಕೆಿಂದು 
ಬೆೋಡಿಕೆಯಿಡುತ್ತದೆ. Briscoe ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪರಗಿುಯನುು “ಅಪರಿಶುದಧತ್ೆಗೆ ಒಿಂದು 
ಪರಿಶುದಧ ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯ, ಅನೋತ್ರಯಡೆಗೆ ಒಿಂದು ನೋತ್ರಯ ಪಾತ್ುಾತ್ತರ, ನಮೆಲವು 
ಹೆ ಲಸನುು ತ್ರರಸೆರಿಸುವದು ಆಗಿರುತ್ತದೆ.”53 Stott ಪಾಕರರ, “ಕೆಟ್ಟದದನುು ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸ್ತ್ 
ಇನರುವದ  ದೆೋವರಿಗೆ ಕೆ ೋಪರಗಿುಯನೆುಬ್ರಬಸಲ್ಲಲಿ, ಮತ್ುತ ಕೆಟ್ಟದುದ ಯರವರಗಲ  
ಆತ್ನಗೆ ಕೆ ೋಪ ತ್ರುತ್ತದೆ.”54 

ದೆೋವರ ಪರಿಶುದಧ ಕೆ ೋಪರಗಿುಯು ಮರನವರ ಸರವಥೆದ ಕೆ ೋಪದಿಂತ್ರರುವದಿಲಿ, 
“ಕೆ ೋಪರಗಿು” ಎಿಂಬುದು ದೆೋವರಿಗೆ ಅನವಯಿಸುವರಗ, ಅದು ಸಿಂಪೂಣೆ ಪಕ್ಷಪರತ್ವಿಲಿದುದ 
ಎಿಂದು ಮನವರಿಕೆ ಮರಡುವದಕೆೆ ಕೆಲವು ವರಾಖ್ರಾನಕರರರು ಬಹಳ ಪಾಯರಸಪಟ್ಟರು. 
ಹೆೋಗ , ದೆೋವರ ವಿಧಿಗಳಳ, ಆತ್ನು ಯರರೆಿಂಬುದನುು ವಾಕತಪಡಿಸುವವುಗಳರಗಿವೆ. 
ಒಬಬನು ದೆೋವರ ವಿಧಿಗಳಲೆ ಿಿಂದನುು ಉಲಿಿಂಘಿಸುವರಗ, ಆತ್ನು ಸವತ್ಃ ದೆೋವರ 
ವಿರುದಧವೆೋ ಪರಪ ಮರಡುವವನರಗಿರುತ್ರತನೆ. ಪರಪವು ವೆೈಯಕ್ರತಕವರದದುದ, ಮತ್ುತ 
ದೆೋವರ ಪಾತ್ುಾತ್ತರವು ಸಹ ವೆೈಯಕ್ರತಕವರದದುದ. ಅದು ಆಕಸ್ತ್ಮಕ ಪೆಾೋರಣೆಯಿಿಂದ 
ಬರುವದಲಿ, ಆದರೆ ಅದು ವೆೈಯಕ್ರತಕ. 

ನರವು “ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪರಗಿು” ಎಿಂಬ ಮರತ್ುಗಳನುು ಆಲ್ಲಸುವರಗ, ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ 
ದಿನದಿಂದು “ಬರಲ್ಲರುವ ಕೆ ೋಪರಗಿು” ಎಿಂದು ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋವೆ (1 ಥೆಸಲೆ ೋನಕ 1:10). 
ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ “ಕೆ ೋಪರಗಿು” ಎಿಂಬುದು ಆ ಅಥೆದಲ್ಲ ಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ (2:5 ರಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕರರ), ಆದರೆ ಅದು ಬೆೋರೆ ರಿೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಅದು ನರಗರಿಕ ಕರನ ನುಗಳನುು 
ಉಲಿಿಂಘಿಸುವವರಿಗೆ ಸ್ತ್ಕುೆವ ದಿಂಡಣೆ ಎಿಂಬ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ (13:4). 
1:18 ರಲ್ಲಿ, ವತ್ೆಮರನ ಕರಲವು ಉಪಯೋಗಿಸಲಪ ಟಟದೆ ಎಿಂಬುದು ಮಹತ್ವವರದದುದ: 
“ಎಲರಿ ವಿಧ್ವರದ ಭಕ್ರತಹೋನತ್ೆಯ ಮೆೋಲೆಯ  . . . ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪವು ಪರಲೆ ೋಕದಿಿಂದ 
ತ್ೆ ೋರಿಬರುತ್ತದೆ” (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). NIV ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, “ಪಾಕಟ್ಗೆ ಳುಲಪಡುತ್ರತದೆ” 
(ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). 1:18 ರಲ್ಲಿನ “ಕೆ ೋಪರಗಿುಯು” ಗತ್ಕರಲದಲ್ಲಿ ಅಥವರ 
ಭವಿಷ್ಾಕರಲದಲ್ಲಿ ಅಲಿ ಆದರೆ ವತ್ೆಮರನ ಕರಲದಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. 

ದೆೋವರ ಈ ಕರಲದ ಕೆ ೋಪರಗಿುಯು ದ ಷ್ಠಸುವ ಮನಸರಕ್ಷಿಯನುು (ನೆ ೋಡಿರಿ 2:15) 
ಮತ್ುತ ದೆೋವರಿಿಂದ ಬೆೋಪೆಟಟರುವದರ ವಿವಿಧ್ ಪರಿಣರಮಗಳನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತದೆ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ ಯಶರಯ 59:1, 2; ರೆ ೋಮರಪುರ 9:3). ಹೆೋಗ , 1:18ರ ತ್ಕ್ಷಣದ 
ಸಿಂದಭೆದಲ್ಲಿ, ಪರಪದ ಫಲ್ಲತ್ವರದ ಪರಿಣರಮಗಳನುು ಅನುಭವಿಸುವದಕೆೆ 
ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಡಲಪಡುವ ದೆೈವಿಕ ದಿಂಡಣೆಯನುು ಪೌಲನು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು 
ಬರೆಯುತ್ರತನೆ. “ದೆೋವರು ಅವರನುು ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಟ್ಟನು” ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಈ ಅಧರಾಯದಲ್ಲಿ 
ಮ ರು ಸರರಿ ಪಾಕಟಸ್ತ್ದರದನೆ (1:24, 26, 28). 
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ವಚನಗಳು 18b, 19. ಮುಿಂದಿನ ಕರಲಪನಕ ವರದ ಪಾತ್ರವರದದಲ್ಲಿ ಅನಾಜನರು 
ತ್ಮಗಿದದ ಅಜ್ಞರನವನುು ಪರಪಕೆೆ ನೆಪವರಗಿ ಮುಿಂದಿಟ್ುಟ ಮನವಿ ಮರಡುವದನುು 
ಕರಣುತ್ ತೆೋವೆ. 

ಎದುರರಳಿ: “ದೆೋವರು ನಮಮ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ಕೆ ೋಪಗೆ ಿಂಡಿದರದನೆಿಂದು ನೋನು ಏಕೆ 
ಹೆೋಳಳತ್ರತ? ನಮಗೆೋನು ಯಹ ದಾರಿಂತ್ೆ ಲ್ಲಖಿತ್ ಧ್ಮೆಶರಸರ ಇರಲ್ಲಲಿ. ನಮಗೆ 
ಯರವದೆೋ ತ್ರಳಳವಳಿಕೆಯಿಲಿದೆ ಇರುವರಗ, ದೆೋವರು ಏಕೆ ನಮಮ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ 
ಕೆ ೋಪಗೆ ಳುಬೆೋಕು?”  
 
ಪೌಲನು: “ಆದರೆ ಅನಾಜನರರದ ನಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞರನವಿತ್ುತ. ನಮಗೆ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಧ್ಮೆಶರಸರ ಇಲಿದೆ ಇದಿದರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮಮ ಬಳಿ ಪಾಕಟ್ಣೆಯಿಂತ್  ಇದೆದೋ ಇತ್ುತ. 
ದೆೋವರು ನಮಗೆ ಅನುಗಾಹಸ್ತ್ದದ ಜ್ಞರನವನುು ನೋವು ದಮನಮರಡಿದಿರಿ. ನಮಗೆ ಒಿಂದು 
ಕ್ಷಣವೂ ಇದರ ಸಿಂಶಯವಿರದಿರಲ್ಲ: ನಮಮ ಪರಪಗಳಿಗೆ ನೋವೆೋ ಜವರಬರದರರು!”  

“ಮನುಷ್ಾರ ಎಲರಿ ವಿಧ್ವರದ ಭಕ್ರತಹೋನತ್ೆಯ ಮೆೋಲೆಯ  ದುಷ್ಟತ್ನದ ಮೆೋಲೆಯ  
ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪವು ಪರಲೆ ೋಕದಿಿಂದ ತ್ೆ ೋರಿಬರುತ್ತದೆ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದ ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು 
ಇನುಷ್ುಟ ಸೆೋರಿಸ್ತ್ದನು, ದುಷಟತ್ನವನುು ನಡಿಸ್ ಸತ್ಯವನುು ಅರ್ಗಿಸುವವರಾದ ... 
ಯಾಕ ಾಂದರ  ದ ೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದುದ ಅವರ ಮನಸ್ುಗ  ಸಪಷಟವಾಗಿ 
ತಿಳಿದದ ; ಅದನುು ಅವರಿಗ  ದ ೇವರ ೇ ಸಪಷಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ದನು.55 ವಚ್ನ 18 ರಲ್ಲಿರುವ “ಸತ್ಾ” 
ಎಿಂಬುದು “ಎಲರಿ ಸತ್ಾ” ವನುು ಸ ಚಸುವದಿಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಯೋಹರನ 16:13), ಆದರೆ 
ಅದು ಅನಾಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ದೆೋವರು ಅನುಗಾಹಸ್ತ್ದದ ಸತ್ಾದ ಕುರಿತ್ರಗಿರುತ್ತದೆ. 
25ನೆೋ ವಚ್ನವು ಅದನುು “ದೆೋವರ ವಿಷ್ಯವರದ ಸತ್ಾ” ಎಿಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ (RSV). 
“ದೆೋವರ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಳಳವಳಿಕೆ” ಇತ್ುತ ಎಿಂದು ವಚ್ನ 21 ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, ಅದೆೋ 
ವೆೋಳ  ೆ32ನೆೋ ವಚ್ನವು ಅವರಿಗೆ ತ್ಪುಪ ಮರಡಿದರೆ ದಿಂಡನೆಯಿದೆ ಎಿಂಬುದು ತ್ರಳಿದಿತ್ುತ 
ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ. 

ಅಧರಾಯ 1 ಮತ್ುತ 2 ದೆೋವರು ತ್ನುನುು ಮತ್ುತ ತ್ನು ಚತ್ತವನುು ಅನಾಜನರಿಗೆ 
ಎರಡು ನದಿೆಷ್ಟವರದ ರಿೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಟಸ್ತ್ದದನೆಿಂಬದನುು ತ್ರಳಿಸುತ್ತವೆ: ಸೃಷ್ಠಟ (1:20) 
ಮತ್ುತ ಮನಸರೆಕ್ಷಿ (2:15). ದೆೋವರು ಅನಾಜನರಿಂಗಕೆೆ ನೋಡಿದ ವಿಶೆೋಷ್ ಮತ್ುತ ವೆೈಯಕ್ರತಕ 
ಪಾಕಟ್ಣೆಗಳನುು ಪಟಟಯಲ್ಲಿ ಸೆೋರಿಸಬಹುದು. ಕತ್ೆನು ಯಹ ದಾ ಜನರಿಂಗವನುು 
ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ರಸ್ತ್ ಅವರಿಗೆ ಒಿಂದು ಲ್ಲಖಿತ್ ಪಾಕಟ್ಣೆಯನುು ಕೆ ಟ್ಟನರದದರಿಿಂದ (ನೆ ೋಡಿರಿ 3:1, 
2), ದೆೋವರಿಗೆ ಅನಾಜನರಲ್ಲಿ ಯರವದೆೋ ಆಸಕ್ರತಯಿರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ುತ ಅವರಿಗೆ ಯರವ ಆತ್ರೀಕ 
“ಬೆಳಕನುು” ಕೆ ಡಲ್ಲಲಿವೆಿಂಬ ಭರವನೆಯನುುಿಂಟ್ು ಮರಡಬಹುದು. ಹೆೋಗಿದದರ , ಇದು 
ಸತ್ಾವಲಿವೆಿಂಬದಕೆೆ ವರಕಾದಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕ ಸುಳಿವುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ದೆೋವರು ಕೆೋವಲ 
ಯಹ ದಾರ ಬಗೆೆ ಮರತ್ಾ ಕರಳಜ ಹೆ ಿಂದಿರಲ್ಲಲಿ, ಬದಲರಗಿ ಎಲರಿ ಮರನವರ ಕುರಿತ್ು 
ಚಿಂತ್ೆಯುಳುವನರಗಿದದನು ಎಿಂಬದಕೆೆ James Burton Coffman ಹಲವರರು ಪುಟ್ಗಳ 
ಬೆೈಬಲ್.ನ ಪುರರವೆಗಳನುು ಒದಗಿಸುತ್ರತರೆ.56 ಕೆಲವಿಂದು ಉದರಹರಣೆಗಳನುು 
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ಅವಲೆ ೋಕ್ರಸ್ತ್ರಿ: 
 

ಮೆೋಲೆೆಚೆೋದೆಕನು “ಮಹೆ ೋನುತ್ ದೆೋವರ ಯರಜಕನರಗಿದದನು” (ಆದಿಕರಿಂಡ 
14:18), ಆದರೆ ಆತ್ನು ಅಬಾಹರಮನ ಸಿಂತ್ರನದಿಿಂದ 
ಬಿಂದವನರಗಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಬರಳರಮನು “ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡಿಸಲಪಟ್ಟನು” (ಅರಣಾಕರಿಂಡ 24:2), ಆದರೆ 
ಆತ್ನು ಒಬಬ ಇಸರಾಯೋಲನರಗಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಯೋನನು ನನೆವೆಗೆ ಕಳಳಹಸಲಪಟ್ಟನು (ಯೋನ 1:2), ಅದೆ ಿಂದು 
ಅನಾಜನರಿಂಗದ ಪಟ್ಟಣ. 

ಎಲ್ಲೋಷ್ನು ನರಮರನನನುು ಸವಸಥಮರಡಿದನು (2 ಅರಸುಗಳಳ 5), ಅವನೆ ಬಬ 
ಅನಾಜನರಿಂಗದ ಸೆೈನಕ. 

ಅನಾಜನರಿಂಗದ ಒಬಬ ಪಿಂಡಿತ್ನು, ಹೆೋಗೆ ೋ ಯಹ ದಿ ಮೆಸ್ತ್ೆೋಯನ ಬಗೆೆ 
ತ್ರಳಿದುಕೆ ಿಂಡಿದದನು (ಮತ್ರತಯ 2).  

 
ದೆೋವರು ಹೆೋಗೆ, ಯರವರಗ, ಅಥವರ ಎಲ್ಲ ಿ ತ್ನುನುು ಅನಾಜನರಿಗೆ 

ಪಾಕಟ್ಪಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡನು, ಅಥವರ ನಖರವರಗಿ ಯರವ ಪಾಕಟ್ಣೆಗಳನುು ನೋಡಿದನು 
ಎಿಂಬ ಹಠಮರರಿತ್ನವನುು ಪಾದಶೆಸಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿ. ಹೆೋಗ , ನರವು ಖಚತ್ವರಗಿ 
ತ್ರಳಿಯಬಹುದರದ ಎರಡು ಸಿಂಗತ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಿಂದು, ದೆೋವರ ಪಾಕಟ್ಣೆಯು ಎಿಂದಿಗ  
ಅಥೆಹೋನ ಅಥವರ ಅನಶುತ್ತ್ೆಯದರದಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಅದು ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುತ್ಕೆದರದಗಿತ್ುತ. 
ಪೌಲನು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದನು, “ದೆೋವರ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ತ್ರಳಿಯಬಹುದರದದುದ ಅವರ 
ಮನಸ್ತ್ೆಗೆ ತ್ರಳಿದದೆ; ಅದನುು ಅವರಿಗೆ ದೆೋವರೆೋ ಸಪಷ್ಟವರಗಿ ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದನು.” REB ಹೋಗೆ 
ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ದೆೋವರ ಬಗೆ ೆ ತ್ರಳಿಯಬಹುದರದ ಎಲಿವೂ ಅವರ ಕಣುಣಗಳ ಮುಿಂದೆ 
ಸಪಷ್ಟವರಗಿ ಇಡಲಪಟಟತ್ುತ.” Knox ಅನುವರದ ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ದೆೋವರು ತ್ರನೆೋ ಅವರಿಗೆ 
ಸಪಷ್ಟಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದನು.”  

ಎರಡನೆಯದು, ಅವರಿಗೆ ದೆ ರೆತ್ ದೆೋವರ ಪಾಕಟ್ಣೆಯನುು ಅಮ ಲಾವೆಿಂದೆಣಿಸ್ತ್ 
ಇಟ್ುಟಕೆ ಳಳುವ ಬದಲರಗಿ, ಅನಾಜನರು ಅದನುು ಹತ್ರತಕ್ರೆದರು. ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ 
“ಅಣಗಿಸು” (κατέχω, katechō) ಎಿಂಬದು ಸಿಂಯುಕತ ಪದವರಗಿದುದ, “ಕೆಳಗೆ” (κατά, 

kata) ಮತ್ುತ “ಹಡಿದಿಡು” (ἔχω, echō) ಎಿಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳಿಿಂದರಗಿದೆ. Katecho 
ಎಿಂಬದನುು ಒಿಂದು ಸಕರರರತ್ಮಕ ಅಥೆದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು (“ದೃಢವರಗಿ ಹಡಿ” 
ಎಿಂಬುದರಲ್ಲಿ; 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 11:2), ಆದರೆ ಇದನುು 1:18 ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದ 
ರಿೋತ್ರಯನುು ಒಬಬ ಕುಸ್ತ್ತಯರಡುವವನಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸಬಹುದು, ತ್ನು ಎದುರರಳಿಯು 
ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳುದ ಹರಗೆ “ಅದುಮಿ ಹಡಿಯುವದು.”57 CEV ಆವೃತ್ರತಯು 
ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ ಅನಾಜನರು “ಸತ್ಾವನುು ತ್ುಳಿದುಬ್ರಟಟದದರು.”  

ಅನಾಜನರು ಯಹ ದಾರಷ್ುಟ ಆತ್ರೀಕ ಬೆಳಕನುು ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸದೆೋ ಇದಿದರಬಹುದು, 
ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸವಲಪವರದರ  ಬೆಳಕು ಕೆ ಡಲಪಟಟತ್ುತ. ದುಃಖಕರವೆಿಂದರೆ, ಅವರು 



  

61 
 

ಬಹಳಷ್ುಟ ಕರಲ ದೆೋವರು ಅನುಗಾಹಸ್ತ್ದದ ಬೆಳಕನುು ನಿಂದಿಸುತ್ತಲೆೋ ಬಿಂದರು. ಅವರನುು 
ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತ್ನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿರುವ ಏಕೆೈಕ ದಿೋಪವನುಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು ಮಿಂದ ಬೆಳಕ್ರನಲ್ಲಿ 
ಕಷ್ಟಪಟ್ುಟ ಸರಗುತ್ರತರುವ ಒಬಬನು, ತ್ನು ಆ ದಿೋಪವನುು ನಿಂದಿಸ್ತ್ಬ್ರಡುವವನಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆ 
ಮರಡಬಹುದು. “ವಿವೆೋಕವಿಲಿದ ಅವರ ಮನಸುೆ ಕತ್ತಲರಯಿತ್ು” (1:21)- ಆದರೆ ಅವರ 
ಕತ್ತಲೆಗೆ ಜವರಬರದರರು ಅವರೆೋ ಆಗಿದರದರೆ.  

ಅನಾಜನರು ಏಕೆ ಅಷ್ೆ ಟಿಂದು ವಿವೆೋಕವಿಲಿದೆ ನಡೆದುಕೆ ಿಂಡರು? “ಅವರು 
ದುಷ್ಟತ್ನ ನಡಿಸ್ತ್” ಸತ್ಾವನುು ಅದುಮಿಟಟದದರು ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ. ಇಲ್ಲಿ 
“ದುಷ್ಟತ್ನ” ಎಿಂಬುದು ಸರಮರನಾ ಅಥೆದಲ್ಲಿ ಪರಪವನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 
1 ಯೋಹರನ 5:17). ಒಬಬನ ಜೋವಿತ್ದಲ್ಲಿ ಪರಪವು ಪರಾಭಲಾ ಹೆ ಿಂದಿರುವರಗ, ಸತ್ಾವು 
ಅವನಗೆ ಮುಜುಗರ, ಬೆೋಸರ, ಅಸಿಂತ್ೆ ೋಷ್ ತ್ರಬಲಿದು. ಆ ರಿೋತ್ರ ಆಗುವರಗ, ಅವನು 
ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ದಿಕ್ರೆನೆಡೆಗೆ ಹೆ ೋಗಬಲಿನು: ಆತ್ನು ತ್ನು ಪರಪವನುು ತ್ೆ ಲಗಿಸ್ತ್ 
ಬ್ರಡಬಹುದು—ಅಥವರ ಆತ್ನು ಸತ್ಾವನುು ತ್ೆ ಲಗಿಸ್ತ್ ಬ್ರಡಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ುಟ 
ಅನಾಜನರಿಂಗವು ಎರಡನೆಯದನುು ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದವು. ಪೌಲನು ವತ್ೆಮರನ 
ಕರಲವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವದು (“ಸತ್ಾವನುು ಅಣಗಿಸುವವರು”), ಇದು ಗತ್ಕರಲದಲ್ಲಿ 
ಮರಡಿದುದ ಮರತ್ಾವಲಿದೆ ಇದನುು ಅವರು ನರಿಂತ್ರವರಗಿ ಮರಡುತ್ರತದರದರೆ ಎಿಂಬದನುು 
ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

ವಚನ 20. ಈ ಹೆ ತ್ರತಗರಗಲೆೋ, ಪೌಲನು ಇದನುು ಸಪಷ್ಟಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದನು, ಏನೆಿಂದರೆ 
ಅನಾಜನರೆಲರಿ ದೆೈವಿಕ ಪಾಕಟ್ಣೆ ಹೆ ಿಂದಿದದರು ಮತ್ುತ ಈ ಕರರಣದಿಿಂದ ಅವರು 
ತ್ಪ್ಪಪಗಸಥರರಗಿದರದರೆ. 

ಎದುರರಳಿ: “ದೆೋವರು ಬಹುಶಃ ಅನಾಜನರಿಗೆ ಕೆಲವಿಂದು ವಿಶೆೋಷ್ ಸಿಂದಭೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರತ್ಾ ತ್ನುನುು ಪಾಕಟಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿರಬೆೋಕು; ಆದರೆ ದೆೋವರು ಅನಾಜನರಿಗೆ ಯರವ 
ಪಾಕಟ್ಣೆ ಅಥವರ ಪಾಕಟ್ಣೆಗಳನುು ಕೆ ಟಟದದನೆಿಂಬದು ನಖರವರಗಿ ನಮಗೆ 
ತ್ರಳಿಯದರದದರಿಿಂದ, ಅನಾಜನರನೆುಲರಿ ಅಪರರಧಿಗಳೆಿಂದು ತ್ರೋಪುೆ ಮರಡುವದು 
ನರಾಯವಲಿ. ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿ ಬಹುಪರಲು ಅನಾಜನರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಸ್ತ್ಕೆಬಹುದು!”  
 
ಪೌಲನು: “ಇಲಿ, ಎಲಿರ  ಉತ್ತರವಿಲಿದವರರಗಿದರದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬೆೋರೆ ಯರವ ಪಾಕಟ್ಣೆ 
ಕೆ ಡಲಪಟಟದದರ  ಸಹ ಅವರೆಲಿರಿಗ  ಸೃಷ್ಠಟಯ ಮ ಲಕ ಸವತ್ಃ ದೆೋವರ ಕುರಿತ್ 
ಪಾಕಟ್ಣೆಯೋ ಸ್ತ್ಕ್ರೆತ್ುತ. ಅವರ ಸುತ್ತಲ  ದೆೋವರು ಮರಡಿರುವ ಸೃಷ್ಠಟಯಿತ್ುತ. ಅವರು 
ಸ ಯೆ, ಚ್ಿಂದಾ ಮತ್ುತ ನಕ್ಷತ್ಾಗಳನುು ಆಕರಶದಲ್ಲಿ ಕರಣಬಹುದಿತ್ುತ. ಪುನಃ, ನರನು 
ದೃಢವರಗಿ ಹೆೋಳಳತ್ೆತೋನೆ, ಅವರಿಗೆ ಯರವ ಉತ್ತರವೂ (ನೆವವೂ) ಇಲಿ!” 

19ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ದೆೋವರ ಕುರಿತ್ರದ ಕೆಲವು ಸತ್ಾಗಳಳ ಸವೆರಿಗ  
“ಸಪಷ್ಟವರಗಿ” ತ್ರಳಿದದೆ ಎಿಂದು ಎರಡು ಸರರಿ ಹೆೋಳಿದರದನೆ. ಇದು ಸತ್ಾವೆಿಂಬದಕೆೆ ಆತ್ನು 
20ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲ,ಿ ಒಿಂದು ಕರರಣವನುು ಕೆ ಡುತ್ರತನೆ: ಕಣಿಿಗ  ಕಾರ್ದಿರುವ ಆತ್ನ 
ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳು ಅಾಂದರ  ಆತ್ನ ನತ್ಯ ಶಕ್ರುಯು ದ ೇವತ್ವವು ಜಗದುತ್ಪತಿು ಮೊದಲುಗ  ಾಂಡು 
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ಆತ್ನು ಮಾಡಿದ ಸೃಷ್ಟಟಗಳ ಮ ಲಕ ಬುದಿಧಗ  ಗ  ರ್ಾುಗಿ ಕಾರ್ಬರುತ್ುವ ; ಹಿೇಗಿರುವದರಿಾಂದ 
ಅವರು ಉತ್ುರವಿಲಿದವರಾಗಿದಾದರ . 

ದೆೋವರು ತ್ನು ಕುರಿತ್ ಎರಡು “ಪಾಕಟ್ಣೆಗಳನುು” ಅನುಗಾಹಸ್ತ್ದರದನೆಿಂದು ಈ 
ಮುಿಂಚೆ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋವೆ: ಆತ್ನು ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದ ಲೆ ೋಕದಲ್ಲಿನ “ನೆೈಸಗಿೆಕ” ಪಾಕಟ್ಣೆ 
ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ವರಕಾದಲ್ಲಿ “ಅಸವಭರವಿಕ (ಅನೆೈಸಗಿೆಕ)” ಪಾಕಟ್ಣೆ. ದರವಿೋದನು ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 
19 ರಲ್ಲಿ ಇವೆರಡರ ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುತ್ರತನೆ. ಕ್ರೋತ್ೆನೆಯ ಮೊದಲ ಅಧ್ೆ ಭರಗದಲ್ಲಿ, 
ದರವಿೋದನು ನೆೈಸಗಿೆಕ ಪಾಕಟ್ಣೆಯ ಕುರಿತ್ು ಬರೆಯುತ್ರತನೆ: “ಆಕರಶವು ದೆೋವರ 
ಪಾಭರವವನುು ಪಾಚ್ುರಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಗಗನವು ಆತ್ನ ಕೆೈಕೆಲಸವನುು ಪಾಕಟಸುತ್ತದೆ” 
(ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 19:1). ಕ್ರೋತ್ೆನೆಯ ಕೆ ನೆಯ ಅಧ್ೆಭರಗವು ಅನೆೈಸಗಿೆಕ ಪಾಕಟ್ಣೆಯ 
ಕುರಿತ್ು ತ್ರಳಿಸುತ್ತದೆ: “ಯಹೆ ೋವನ ಧ್ಮೆಶರಸರವು ಲೆ ೋಪವಿಲಿದುದ; ಅದು ಪರಾಣವನುು 
ಉಜೆೋವಿಸಮರಡುವಿಂಥದುದ, ಕತ್ೆನ ಕಟ್ಟಳ  ೆನಿಂಬ್ರಕೆಗೆ ಯೋಗಾವರದದುದ; ಬುದಿಧಹೋನರಿಗೆ 
ವಿವೆೋಕಪಾದವರಗಿದೆ” (ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 19:7).  

ಪೌಲನು ಲುಸರದಲ್ಲಿರುವರಗ, ಆತ್ನು ದೆೋವರ ನೆೈಸಗಿೆಕ ಪಾಕಟ್ಣೆಯ ಬಗೆೆ 
ಮರತ್ರಡಿದನು. ಆತ್ನು ತ್ನು ಶೆ್ ಾೋತ್ೃಗಳಿಗೆ ದೆೋವರ ಕುರಿತ್ು ಈ ರಿೋತ್ರ ವಣಿೆಸ್ತ್ದನು: 

. . . ಭ ಮರಾಕರಶಗಳನ ು ಸಮುದಾವನ ು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸತವನ ು 
ನಮರೆಣಮರಡಿದ ಜೋವ ಸವರ ಪನರದ ದೆೋವರ . . . ಗತ್ರಸ್ತ್ ಹೆ ೋದ ಕರಲದಲ್ಲಿ . . . 
ಆತ್ನು ತ್ನು ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ ಸರಕ್ಷಿಕೆ ಡದೆ ಇರಲ್ಲಲಿ; ನಮಗೆ ಆಕರಶದಿಿಂದ ಮಳೆಯನ ು 
ಸುಗಿೆೋಕರಲಗಳನ ು ದಯರಪರಲ್ಲಸ್ತ್ ಆಹರರಕೆ ಟ್ುಟ ನಮಮ ಮನಸುೆಗಳನುು 
ಆನಿಂದದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬ್ರಸ್ತ್ ಉಪಕರರ ಮರಡುತ್ರತ ಬಿಂದವನು ಆತ್ನೆೋ (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳಳ 14:15-17). 

ರೆ ೋಮರಪುರ 1:20ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲ,ಿ ಪೌಲನು “ಜಗತ್ರತನ ಸೃಷ್ಠಟಯ” ಕುರಿತ್ು ಮತ್ುತ 
“ಆತ್ನು ಮರಡಿದ ಸೃಷ್ಠಟ” ಕುರಿತ್ು ಮರತ್ರಡಿದನು. ಇಿಂದು, “ಮೆೋಧರವಿಗಳಳ” ಯರವ 
ವಿಶೆೋಷ್ ಸೃಷ್ಠಟಯಿಂಬುದಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಜಗತ್ರತನಲ್ಲಿರುವದೆಲಿವೂ ವಿಕರಸದಿಿಂದ 
ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಿಂದು ವರದಿಸುತ್ರತರೆ. ಪೌಲನು ಮೆೋಧರವಿ ಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ದೆೋವರಿಿಂದ 
ಪೆಾೋರಿಸಲಪಟ್ಟವನು ಸಹ ಆಗಿದುದ, ಸೃಷ್ಠಟಯ ಕರಯೆದಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರದದನು; ಎಲಿವೂ 
ಸೃಷ್ಠಟಸಲಪಟಟತ್ು ಎಿಂದು ಆತ್ನು ಕಲ್ಲಸ್ತ್ದನು.  

ದೆೋವರು ಸೃಷ್ಠಟಸ್ತ್ರುವ ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು ನೆ ೋಡುವ ಮ ಲಕ ನರವು ಆತ್ನ ಬಗೆೆ 
ಸವಲಪ—ಎಲಿವನುು ಅಲಿ ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು—ಕಲ್ಲಯಬಹುದು ಎಿಂದು 
ಪೌಲನು ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿ ಹೆೋಳಿದನು. ಜಗತ್ತನುು ದೃಷ್ಠಟಸುವ ಮ ಲಕ, ಆತ್ನು 
ಇದರದನೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ನರವು ತ್ಕ್ರೆಸಬಹುದು ಎಿಂಬದರಗಿ ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿರಬಹುದಿತ್ುತ. ಇಲ್ಲಿ 
ಕರಣುವ ನಯಮವು ಒಿಂದು ಚಕೆ ಮಗು ಸಹ ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಬಹುದರದದುದ: 
ಮರಡಲಪಟಟದ ದೆಲಿಕ ೆ ಒಬಬ ಮರಡಿದವನು ಇದರದನೆ. ನರವು ಒಿಂದು ಗಡಿಯರರದ 
ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ವನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದೆದೋವೆ: ಒಿಂದು ಗಡಿಯರರವು ಇದೆೋ ಅಿಂದರೆ ಅದರ 
ನಮರೆಣಿಕನು ಸಹ ಇರಲೆೋಬೆೋಕು ಎಿಂಬದನುು ಅದು ಪಾಕಟಸುತ್ತದೆ. ಇಬ್ರಾಯ 
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ಬರಹಗರರನು ಒಿಂದು ಬೆೋರೆ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತನೆ: “ಪಾತ್ರ ಮನೆಯನುು 
ಯರರೆ ೋ ಒಬಬನು ಕಟಟರುವನು; ಸಮಸತವನುು ಕಟಟದರತ್ನು ದೆೋವರೆೋ” (ಇಬ್ರಾಯ 3:4). 

ಹೆೋಗ , ಪೌಲನ ಉದೆದೋಶವು, ದೆೋವರು ಇದರದನೆ ಎಿಂಬದನುು 
ಸರಭಿತ್ುಪಡಿಸುವದರಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಿಂದು ಉನುತ್ ಶಕ್ರತಯು ಇದೆ ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ ಹೆಚ್ುುಕಮಿಮ 
ಸರವೆತ್ರಾೋಕವರಗಿ ಒಪ್ಪಪಕೆ ಿಂಡಿದದ ಸಿಂಗತ್ರಯರಗಿತ್ುತ. ಬದಲರಗಿ, ಅಪೊಸತಲನ ಒತ್ುತ 
ಇದದದುದ ದೆೋವರು ಯರರು ಎಿಂಬದರ ಮೆೋಲರಗಿತ್ುತ—ಪೌಲನು ಅದನುು “ಕಣಿಣಗೆ 
ಕರಣದಿರುವ ಆತ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಳ” ಎಿಂದು ಕರೆದನು. ಗಿಾೋರ್ಕ ಮ ಲ ಪಾತ್ರಯಲ್ಲಿ 
“ಆತ್ನ ಕುರಿತ್ ಅದೃಶಾವರದ ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು” ಎಿಂದಷ್ೆಟ ಇರುತ್ತದೆ (KJV ನೆ ೋಡಿರಿ). 
NIV ಯಲ್ಲಿ “ದೆೋವರ ಕಣಿಣಗೆ ಕರಣದ ಗುಣಗಳಳ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ.  

“ಕಣಿಣಗೆ ಕರಣದಿರುವ ಆತ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಳ . . . ಬುದಿಧಗೆ ಗೆ ತ್ರತಗಿ ಬರುತ್ತವೆ” 
ಎಿಂಬ ಈ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಅಲಿದೆಿಂದು ತ್ೆ ೋರುವ ಮರತ್ು ಕರಣುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ 
“ಕರಣಬರುತ್ತದೆ” ಎಿಂಬದರ ಮ ಲ ಪದ (καθοράω, kathoraō) ಎಿಂಬುದು ಒಿಂದು 
(κατά, kata) ಉಪಸಗೆ ಮತ್ುತ “ನೆ ೋಡು” (ὁράω, horaō) ಎಿಂಬ ಪದಗಳ 
ಸಮಿೀಲನವರಗಿದೆ. ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, kathoraō ಅಿಂದರೆ “ಗಾಹಸು, 
ವಿವೆೋಚಸು”58 ಎಿಂದಥೆವರಗಿರುತ್ತದೆ—ಬರಿೋ ಕಣಿಣನಿಂದ ನೆ ೋಡುವದಷ್ೆಟ ಅಲಿ, ಆದರೆ 
“ಬುದಿಧಯಿಿಂದ (ಮನಸ್ತ್ೆನಿಂದ) ಗಾಹಸು, ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ” ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ.59 

ದೆೋವರ ಯರವ “ಕಣಿಣಗೆ ಕರಣದಿರುವ ಆತ್ನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಳ” ಆತ್ನ ಸೃಷ್ಠಟಯಲ್ಲಿ 
“ಕರಣಬಹುದರಗಿದೆ?” ಪೌಲನು ಎರಡು ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು ಹೆಸರಿಸ್ತ್ದನು. ಮೊದಲನೆ 
ಯದರಗಿ, “ಆತ್ನ ನತ್ಾಶಕ್ರತ [δύναμις, dunamis].” ದೆೋವರು ಶಕ್ರತಯುಳುವನು 
ಆದದರಿಿಂದ ಆತ್ನು “ಬೆಳಕರಗಲ್ಲ” ಅಿಂದರಗ “ಬೆಳಕರಯಿತ್ು” (ಆದಿಕರಿಂಡ 1:3). ಕತ್ೆನ ಆ 
ಒಿಂದು ಮರತ್ರನಿಂದ ಉಿಂಟರದ ಶಕ್ರತಯು ಊಹಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲರಗದದಷ್ರಟಗಿದೆ! 

ಎರಡನೆಯದರಗಿ ಕರಣಬರುವಿಂಥ ದೆೋವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣವೆೋನೆಿಂದರೆ ಆತ್ನ 
ಸೃಷ್ಠಟಯಲ್ಲಿ “ಕರಣುವ” ಆತ್ನ “ದೆೋವತ್ವವು”. “ದೆೋವತ್ವವು” θειότης (theiotēs) 
ಎಿಂಬುದರ ಯಥರರಿೋತ್ರಯ ಅನುವರದವರಗಿದೆ, ಅದು “ದೆೋವರು” (θεός, theos) ಎಿಂಬ 
ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿರುತ್ತದೆ. Theiotēs ಎಿಂಬುದು ದೆೋವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆ.60 NCV ಆವೃತ್ರತಯು theiotēs ಎಿಂಬ ಪದವನುು “ಆತ್ನನುು 
ದೆೋವರನರುಗಿ ಮರಡುವ ಎಲರಿ ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು” ಎಿಂದು ಅನುವರದಿಸ್ತ್ರುತ್ತದೆ.  

ದೆೋವರ ದೆೈವಿಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಆತ್ನು “ಆತ್ನು ಮರಡಿದ ಸೃಷ್ಠಟಗಳ ಮ ಲಕ 
ಬುದಿಧಗೆ ಗೆ ತ್ರತಗಿ ಕರಣಬರುತ್ತವೆ” ಎಿಂಬದರಗಿ ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದನು. ನರವು ನಮಮ 
ಸುತ್ತಲ್ಲನ ಜಗತ್ತನುು ಗಮನಸುವರಗ, ಅದನುು ಮರಡಿದವನ ಗುಣಗಳನುು ವಿವೆೋಚಸ್ತ್ 
ತ್ರಳಿಯುತ್ೆತೋವೆ. ಸ್ತ್ಥೋರವರದ ನಧ್ೆರಿತ್ ನೆೈಸಗಿೆಕ “ನಯಮಗಳ” ಪಾಕರರವರಗಿ 
ಕರಯೆಮರಡುವ ಒಿಂದು ಜಗತ್ುತ ತ್ನು ನಮರೆಣಿಕನು ಕಾಮಬದಧನರದವನು 
ಎಿಂಬದನುು ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ನು ನಸಗೆದಲ್ಲಿ “ನಯಮಗಳನುು” ಇಟಟರುವದರದರೆ 
(ಉದರಹರಣೆ “ಗುರುತ್ರವಕಷ್ೆಣ ನಯಮ”), ಆತ್ನು ನೆೈತ್ರಕ ಮತ್ುತ ಆತ್ರೀಕ 
ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಯಮಗಳನುಟಟದರದನೆಿಂದು ಊಹಸುವದು ಸಹಜವರದದುದ. ನರವು 
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ಪರಾಕೃತ್ರಕ ನಯಮಗಳನುು ಉಲಿಿಂಘಿಸ್ತ್ದರಗ, ಅದರ ಪರಿಣರಮಗಳನುು 
ಎದುರಿಸುತ್ ತೆೋವೆಿಂಬ ಸತ್ಾವು ನಮಗೆ ಆತ್ರೀಕ ಮತ್ುತ ನೆೈತ್ರೋಕ ನಯಮಗಳನುು 
ಉಲಿಿಂಘಿಸ್ತ್ದರೆ ದಿಂಡನೆಗಳಳ ಕರದಿರುತ್ತವೆಿಂದು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಧ್ವರದ 
ವರದವನುು ವಿಸತರಿಸುತ್ರತ ಹೆ ೋಗಬಹುದು. ದೆೋವರ ಸಮೃದಿಧಯರದ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯು 
ದೆೋವರ ಉದರರತ್ೆಯನುು ಕುರಿತ್ು ಸರಕ್ಷಿ ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ರತನಲ್ಲಿರುವ 
ಸೌಿಂದಯೆತ್ೆಯು ದೆೋವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ಸುಿಂದರತ್ೆಯನುು ಕುರಿತ್ು ಹೆೋಳಳವದರಗಿದೆ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 27:4)—ಮತ್ುತ ಮುಿಂತ್ರದವುಗಳನುು. 

ಅನಾಜನರು ತ್ಮಮ ಮ ಲಪ್ಪತ್ೃಗಳಿಿಂದ ಕಲ್ಲತ್ ಅನೆೋಕ ಸತ್ಾಗಳನುು ನೆನಪ್ಪನಿಂದ 
ಅಳಿದುಹೆ ೋಗುವದಕೆೆ ಬ್ರಟಟದದರು. ಅವರು ಉಳಿದಿದದ ಅಲಪಸವಲಪ ಸತ್ಾವನುು ಸಹ ತ್ರರುಚ, 
ಕೆೋಡಿಸ್ತ್ ಹರಕ್ರದದರು. ಹೋಗಿದದರ , ನದಿಯು ಈಗಲ  ಹರಿಯುತ್ರತತ್ುತ . . . ಹ ಗಳಳ ಈಗಲ  
ಅರಳಳತ್ರತದದವು . . . ಸ ಯೆನು ಪಾಕರಶಸುತ್ರತದದನು . . . ಮುಗಿಲುಬ್ರಲುಿ ಬ್ರರುಗರಳಿಯ 
ನಿಂತ್ರ ಈಗಲ  ಆಕರಶದಲ್ಲಿ ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ರತತ್ುತ . . . ಮತ್ುತ ರರತ್ರಾಯಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ಾಗಳಳ 
ಈಗಲ  ಮಿನುಗುತ್ರತದದವು. ದೆೋವರು ತ್ನು ಯರವ ಸರಕ್ಷಿಗಳೂ ಇಲಿದಿಂತ್ೆ ಬ್ರಟಟರಲ್ಲಲಿ. 
ಅನಾಜನರಿಗೆ ಸವಲಪ ಆತ್ರೀಕ ಬೆಳಕು ಇತ್ುತ—ಆದರೆ ಅವರು ಬೆಳಕನುು ನಲೆಕ್ಷಿಸ್ತ್ದದರು. 
ಅವರು ತ್ಮಗೆ ದೆ ರೆತ್ ಸತ್ಾಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆಿಂತ್ೆ ಜೋವಿಸುವದಕೆೆ ಅವರು ವಿಫಲವರಗಿದದರು. 

ಆದದರಿಿಂದ ಪೌಲನು ಈ ಮುಕರತಯಕೆೆ ಬಿಂದನು, ಹಿೇಗಿರುವದರಿಾಂದ ಅವರು ಯಾವ 
ಉತ್ುರವಿಲಿದವರಾಗಿದಾದರ . ಅಧರಾಯ 2 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಯಹ ದಾರ ವಿಷ್ಯವರಗಿಯ  
ಇದೆೋ ಆರೆ ೋಪವನುು ಮರಡಿದನು (2:1). ದೆೋವರ ಚತ್ತವನುು ಮರಡದಿರುವದಕರೆಗಿ 
ಮನುಷ್ಾರಲ್ಲಿ ಯರವ “ಉತತ್ರಗಳೂ” (ನೆಪಗಳೂ) ಇರುವದಿಲಿ ಎಿಂದು ಇದರ ಅಥೆವಲಿ. 
ಹೋಗೆ ಿಂದು ಮರತ್ರದೆ, ಏನೆಿಂದರೆ ತ್ನು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಡನ ಪಸ್ೆ ಇಲಿದಿರುವ ವಾಕ್ರತಯನುು 
ನೋವು ಕರಣಬಹುದು, ಆದರೆ ನೆವಗಳಿಲಿದ ಮನುಷ್ಾನಿಂತ್  ನಮಗೆ ಕರಣಸ್ತ್ಕುೆವದಿಲಿ. 
“ಅವರು ಉತ್ತರವಿಲಿದವರರಗಿದರದರೆ” ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದರಗ, ಆತ್ನು ದೆೋವರನುು 
ತ್ರಳಿಯದಿರುವದಕರೆಗಿ ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ಚತ್ತವನುು ಮರಡದಿರುವ ದಕರೆಗಿ ಯರರ ಬಳಿಯ  
ತ್ಕೆದರದ ನೆವವಿಲಿ ಎಿಂಬುದು ಆತ್ನ ತ್ರತ್ಪಯೆವರಗಿತ್ುತ. NEBಯು ಇದನುು “ಅವರ 
ನಡವಳಿಕೆಯನುು ಸಮರ್ಥೆಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಅವರಿಗೆ ಸರಧ್ಾವರದ ಯರವ ಉತ್ತರವೂ ಇಲಿ 
. . .” 

ವಚನಗಳು 21, 22. ಮುಿಂದಿನ ಕರಲಪನಕ ವರದ ಪಾತ್ರವರದದಲ್ಲಿನ ಅಿಂಶವೆೋನೆಿಂದರೆ, 
ದೆೋವರನುು ತ್ರಳಿಯುವ ಸರಧ್ಾತ್ೆಗೆ ಮತ್ುತ ದೆೋವರನುು ತ್ರಳಿಯಲು ಮನುಷ್ಾನ ಬಯಕೆಯ 
ನಡುವಿನ ವರದವಿವರದ.  

ಎದುರರಳಿ: “ನೋನು ಬಹಳ ಕಠೆ ೋರ ಎಿಂದು ನನಗನುಸುತ್ತದೆ! ದೆೋವರನುು ತ್ರಳಿಯುವದು 
ಮರನವರಿಗೆ ಯರವರಗಲ  ಸರಧ್ಾವರಗಿ ಇರಲ್ಲಲಿ.” 
 
ಪೌಲನು: “ಮರನವನು ದೆೋವರನುು ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳುಲು ಸರಧ್ಾವರಗಲ್ಲಲಿ ಎಿಂಬುದು ಇಲಿ್ಲ 
ಸಮಸೆಾಯಲಿ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ನನುು ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಮನಸ್ತ್ೆರಲ್ಲಲಿ. 
'ಇನೆುಿಂದಿಗ  ದೆೋವರ ಜ್ಞರನವು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲಿದದರಿಿಂದ' (1:28)!” 
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ವರಕಾವು ಮುಿಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ, ಯಾಕಾಂದರ  ದ ೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವರಿಗ  
ತಿಳುವಳಿಕ ಯಿದದರ  ಅವರು ಆತ್ನನುು ದ ೇವರ ಾಂದು ಘನಪಡಿಸಲ್ಲಲಿ. “ದೆೋವರ . . . 
ವಿಷ್ಯವರಗಿ ಅವರಿಗೆ ತ್ರಳಳವಳಿಕೆಯಿದದರ ” ಎಿಂಬ ಮರತ್ು ಸವಲಪ ವಿವರಣೆಗೆ 
ಯೋಗಾವರಗಿದೆ, ಯರಕೆಿಂದರೆ ಮತ್ೆ ತಿಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು “ಅನಾಜನರು ದೆೋವರನುು 
ತ್ರಳಿದಿರಲ್ಲಲಿ” ಎಿಂಬದರಗಿ ಹೆೋಳಿದದನು (ಗಲರತ್ಾ 4:8; ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 1:21; 
1 ಥೆಸಲೆ ೋನಕ 4:5). ಇಲ್ಲ,ಿ ಪೌಲನು ಅನಾಜನರಿಗೆ ಗತ್ಕರಲದಲ್ಲಿ ದೆೋವರ ಜ್ಞರನವಿತ್ುತ 
ಎಿಂಬದನುು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳತ್ರತದರದನೆ. ಹೆೋಗ , ಅವರು ತ್ಮಗೆ ದೆೋವರು ದಯಪರಲ್ಲಸ್ತ್ದ 
ಜ್ಞರನವನುು ಅಣಗಿಸ್ತ್ದದರಿಿಂದ (1:18), ಅವರು ಈಗ ದೆೋವರ ಕುರಿತ್ು ಅಜ್ಞರನಗಳರಗಿದರದರೆ.  

ಅವರು ಆ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯನುು ಹೆೋಗೆ ತ್ಲುಪ್ಪದದರು? ಪೌಲನು ದೆೋವರಿಿಂದ ದ ರಕೆೆ ಸರಗುವ 
ದರರಿಯ ಕುರಿತ್ು ವಿವರವರಗಿ ಬಣಿಣಸುತ್ರತ ಆರಿಂಭಿಸುತ್ರತನೆ. ಮೊದಲನೆಯದರಗಿ, 
ಅನಾಜನರು “ಆತ್ನನುು ರ್ನಪಡಿಸಲು” ವಿಫಲರರಗಿದದರು. “ರ್ನಪಡಿಸು” ಎಿಂಬುದರ 
ಅನುವರದಿತ್ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವು (δοξάζω, doxazō) “ಮಹಮೆ” (δόξα, doxa) ಎಿಂಬುದಕೆೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಪಟಟರುತ್ತದೆ, ಮತ್ುತ ಅಕ್ಷರಶಃ “ಮಹಮೆಪಡಿಸು” ಎಿಂಬ ಅಥೆವನುು ಹೆ ಿಂದಿದೆ. 
ಮಹಮೆಕರವರದ ಸ ಯರೆಸತಮರನವುಳು ಜಗತ್ತನುು ಒಬಬ ಮಹಮೆಕರನರದ ದೆೋವರಿಿಂದ 
ಸೃಷ್ಠಟಸಲಪಟಟದೆ ಎಿಂಬದನುು ಜನರು ಗಾಹಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿ ರಬೆೋಕ್ರತ್ುತ. ರ್ನಗರಿಂಭಿೋಯೆವುಳು 
ಗಿಡಮರಗಳನುು ಮತ್ುತ ಪವೆತ್ಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿರುವ ಜಗತ್ತನುು ಒಬಬ 
ರ್ನಗರಿಂಭಿಯೆವುಳು ದೆೋವರೆೋ ಸೃಷ್ಠಟಸ್ತ್ರುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾ. ಅದುುತ್ವರದ, 
ಆಶುಯೆಗಳಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬ್ರರುವ ಜಗತ್ತನುು ಅದುುತ್ ಮತ್ುತ ಆಶುಯೆವರದ ದೆೋವರಿಿಂದ 
ಮರತ್ಾವೆೋ ರ ಪ್ಪಸಲಪಟಟರಲು ಸರಧ್ಾ. ಹೋಗಿದದರ , ಅನಾಜನರು ದೆೋವರ ಅದಿವತ್ರೋಯ 
ಮಹಮೆಯನುು ಗುರುತ್ರಸುವದಕೆೆ ನರರಕರಿಸ್ತ್ದರು ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ.  

ಎರಡನೆಯದರಗಿ, ಅವರು ಆತ್ನನುು ಸುುತಿಸಲ್ಲಲಿ. ಅವರ ನರನರಡಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಚ್ಲ್ಲಸುತ್ರತದದ ಜೋವವನುು ಅವರು ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸ್ತ್ದದರು ಮತ್ುತ ಆತ್ನು ಒದಗಿಸ್ತ್ದ ಗರಳಿಯನುು 
ಉಸ್ತ್ರರಡುತ್ರತದದರು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 17:25). ಅವರು ಆತ್ನ ಸ ಯೆಬೆಳಕನುು 
ಆನಿಂದಿಸ್ತ್ದರು ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ಮಳೆಯಿಿಂದ ಪಾಯೋಜನ ಪಡೆದರು (ಮತ್ರತಯ 5:45). 
ಆತ್ನು ಸರಧ್ಾವರಗಿಸುವ ಆಹರರವನುು ತ್ರಿಂದರು ಮತ್ುತ ಕರಲಕರಲಕೆೆ ಬರುವ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಿಂತ್ೆ ೋಷ್ಠಸ್ತ್ದರು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 14:17). ಅವರು ಇವುಗಳನುು ಮತ್ುತ ಬೆೋರೆ 
ವರ ದರನಗಳನುು ಆತ್ನಿಂದ ಪಡೆದು ಆನಿಂದಿಸ್ತ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಎಿಂದಿಗ  ತ್ಮಮ 
ಮುಖಗಳನುು ಆಕರಶದೆಡೆಗೆ ಎತ್ರತ ಆತ್ನನಗೆ “ಸೆ ತೋತ್ಾ, ದೆೋವರೆೋ!” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳವದಕೆೆ 
ಸಮಯ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಲ್ಲಲಿ. 

ಅನಾಜನರ ಜಗತ್ುತ ದೆೋವರನುು ನಲೆಕ್ಷಿಸುತ್ತಲೆೋ ಬಿಂದಿತ್ುತ. ಅದರ ಫಲ್ಲತ್ 
ಏನರಗಿತ್ುತ? ದೆೋವರನುು ತ್ಕೆಡಿಯಿಿಂದ ತ್ೆಗೆದುಬ್ರಟ್ಟರೆ, ಈ ಲೆ ೋಕ ಬೆಲೆ ಕಳಕೆ ಳಳುತ್ತದೆ; 
ಅದು ಅಥೆಹೋನವರಗುತ್ತದೆ. ಸವೆಕರಲಗಳ ಈ ದೆ ಡಡ ಪಾಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸ್ತ್ಗದೆ 
ಹೆ ೋಗುತ್ತವೆ. “ನರವು ಎಲ್ಲಿಿಂದ ಬಿಂದಿದ ದೆೋವೆ?” ; “ನರವು ಇಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಇದ ದೆೋವೆ?” ; “ನರವು 
ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆ ೋಗುತ್ರತದೆದೋವೆ?” “ನರವು ದೆೋವರನುು ಬ್ರಟ್ುಟಬ್ರಡುವರಗ, ನರವು ಎಲ್ಲಿಿಂದ 
ಕೆಲಸಮರಡಬೆೋಕೆ ೋ ಆ ಮರನದಿಂಡವನುು ಅಥವರ ಸ ಚ್ಕಸರಥನವನುು 
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ಕಳೆದುಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋವೆ.”61 
ಅನಾಜನರು ದೆೋವರನುು ನಲೆಕ್ಷಿಸ್ತ್ದರಗ, ಅವರು ವಿರ್ಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಫಲ 

ಕಾರ್ಲ್ಲಲಿ; ವಿವ ೇಕವಿಲಿದ ಅವರ ಮನಸುು ಕತ್ುಲಾಯಿತ್ು. ಗಿಾೋರ್ಕ ಮ ಲ ವರಕಾದಲ್ಲಿ 
ಸ್ತ್ಕುೆವ ಅಸಡ ಡೆಯನುು ಸವಿಸರತರವರಗಿ ವಿವರಿಸುವದು ಕಷ್ಟಕರವರಗಿರುತ್ತದೆ. 
“ಫಲಕರಣಲ್ಲಲಿ” ಎಿಂಬುದು ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವರಗಿದುದ (ματαιόω, mataioō) ಅದರಥೆವು 
“ನಷ್ೂಲ, ವಾಥೆ (ವರಯಿತ್ು)” ಎಿಂಬದರಗಿ.62 ಅನುವರದಿತ್ ಪದವರದ “ವಿಚರರ ಮರಡಿ 
ಮರಡಿ” (διαλογισμός, dialogismos) ಎಿಂಬದರ ಅಥೆವು “ತ್ಕೆಗಳಳ” ಎಿಂಬುದು 
(ASV), ಅದರ ಕರರಣದಿಿಂದ, ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ ಅವರ ತ್ಕೆವು ಯರವ 
ತ್ಕೆವೆೋ ಇಲಿದರದಗಿತ್ುತ. TEV ಆವೃತ್ರತಯು ಅವರ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಗಳಳ “ಸಿಂಪೂಣೆ 
ಅಥೆಹೋನ” ಆಗಿದದವು ಎಿಂದು ಅನುವರದಿಸುತ್ತದೆ. 

“ವಿವೆೋಕವಿಲಿದ” ಎಿಂಬ ಅನುವರದಿತ್ ಪದವು (ἀσύνετος, asunetos) 
“ವಿವೆೋಚ್ನೆಯಿಲಿದೆ” ಅಥವರ “ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳಳುವ ಬುದಿಧಯಿಲಿದ” ಎಿಂಬಥೆ ವರಗಿದೆ.63 
RSVಯು ಇದನುು “ಬುದಿಧಹೋನವರದ” ಎಿಂದು, CEVಯು “ಮ ಖೆ” ಎಿಂದು 
ಅನುವರದಿಸುತ್ತದೆ. ದೆೋವರು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗಾಹಸ್ತ್ದ ಸತ್ಾವನುು ಅನಾಜನರು 
ತ್ರರಸೆರಿಸ್ತ್ದರಗ, ಅವರ ಹೃದಯಗಳಳ ಬುದಿಧಹೋನಗೆ ಿಂಡವು, ವಿವೆೋಚ್ನೆ, ಗಾಹಕೆ 
ಇಲಿದವುಗಳಳ ಮತ್ುತ ಮ ಖೆಗೆ ಿಂಡವು. ಅವರ ಹೃದಯಗಳಳ ಕತ್ತಲೆಯಿಿಂದ 
ತ್ುಿಂಬ್ರದವು. ಅವರ ಮ ಖೆ ತ್ಕೆದ ಮ ಲಕ, ಅವರು ತ್ಮಗೆ ದೆೋವರಿಿಂದ ಕೆ ಡಲಪಟಟದದ 
ಬೆಳಕನುು ನಿಂದಿಸ್ತ್ಬ್ರಟಟದದರು. 

ವಚ್ನ 22 ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ತ್ರೋಕ್ಷ್ಣ ವಿಮಶೆೆಯು ಉತ್ುತಿಂಗವನುು ತ್ಲುಪುತ್ತದೆ: ರ್ಾವು 
ಜ್ಞಾನಗಳ ಾಂದು ಹ ೇಳಿಕ  ಾಂಡು ಹುಚಚರಾದರು. ರೆ ೋಮ್ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಪಾಮುಖ 
ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ುಟ ಪಾಚ್ಿಂಡ ಭರಷ್ಣಕರರರು, ತ್ತ್ವಜ್ಞರನಗಳಳ, ಮೆೋಧರವಿಗಳಳ, 
ಮುತ್ೆದಿದಗಳಳ ಮತ್ುತ ಲೆೋಖಕರು ಇದದರು, ಅವರು ತ್ಮಮನುು ಜ್ಞರನಗಳಳ ಎಿಂದು 
“ಹೆೋಳಿಕೆ ಿಂಡರು” ಮರತ್ಾವಲಿದೆ ಅವರ “ಪರಿಂಡಿತ್ಾವು” ವಿಶವವಿಖ್ರಾತ್ವರಗಿತ್ುತ. 
ಹೋಗಿದದರ , ಪೌಲನು ಅವರೆಲಿರನ ು “ಹುಚ್ುರು” ಎಿಂದು ತ್ಳಿುಹರಕ್ರದನು. 

“ಹುಚ್ುರು” ಎಿಂಬ ಪದವು ವಿದರಾಭರಾಸ ಅಥವರ ಬುದಿಧಯಿಂದಿಗೆ ಯರವ ಸಿಂಬಿಂಧ್ 
ಹೆ ಿಂದಿಲಿ. ಬದಲರಗಿ, ಈ ಲೆ ೋಕವು ಮತ್ುತ ಅದರಲ್ಲಿನ ಸಮಸತವನುು ದೆೋವರ ಪಾಕಟ್ಣೆ 
ಮತ್ುತ ದೆೋವರ ಚತ್ತ ಇವುಗಳಿಿಂದ ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸ್ತ್ ವಿವರಿಸುವದಕೆೆ ಪಾಯತ್ರುಸುವದೆೋ 
ಮ ಖೆತ್ನ. “ಹುಚ್ುರರದರು” ಎಿಂಬ ಕ್ರಾಯರಪದವು μωραίνω (mōrainō) 

ಎಿಂಬದರಿಿಂದ ಬಿಂದಿದೆ. ಇದು μωρός (mōros) ಎಿಂಬ ಪದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪಟಟದೆ, 
ಇದರಿಿಂದಲೆೋ ಆಿಂಗಿ ಭರಷ್ೆಯ “moron” (ಮ ಖೆ) ಹುಟಟರುತ್ತದೆ. ಪೌಲನ ಪಾಕರರವರಗಿ, 
ಒಬಬ ಕಲ್ಲತ್ರರುವ ವಾಕ್ರತಯು ದೆೋವರ ಪಾಕಟ್ಣೆಯನುು ಅಲಕ್ಷಿಸ್ತ್ ತ್ನು ಅಭಿಪರಾಯ 
ತ್ರಳಿಸುವದರದರೆ ಆತ್ನು ಒಬಬ “ವಿದರಾವಿಂತ್ ಮ ಖೆನು.” Coffman ಇದನುು ಹೋಗೆ 
ಬರೆದರು: ಒಬಬನು ದೆೋವರನುು ತ್ರರಸೆರಿಸ್ತ್ದರಗ, ಅವನು “Homo sapiens” 
(“ಬುದಿಧವಿಂತ್ನು”)64 ಆಗಿರುವದರ ಬದಲ್ಲಗೆ ಆತ್ನು “Homo ignoramus” (“ಅಜ್ಞರನ”) 
ಆಗುತ್ರತನೆ!65 ಬಹಳ ವಷ್ೆದ ಹಿಂದೆ ಯರೆಮಿೋಯನು ಬರೆದ ಹರಗೆ, “ಮರನವನ 
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ಮರಗೆವು ಅವನ ಸರವಧಿೋನದಲ್ಲಿಲವಿೆಿಂದು ನನಗೆ ಗೆ ತ್ುತ; ಮನುಷ್ಾನು ನಡೆದರಡುತ್ರತ 
ಸರಿಯರದ ಕಡೆಗೆ ತ್ನು ಹೆಜೆೆಯನುಡಲರರನು” (ಯರೆಮಿೋಯ 10:23). ಒಟರಟರೆಯರಗಿ, 
ಪೌಲನು ಹೆೋಳಲ್ಲಚುಸ್ತ್ದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ದೆೋವರಿಲಿದೆ, ಮರನವರು ತ್ಕೆಮರಡುವದು 
ಹುಚ್ುುತ್ನ—ತ್ರಳಳವಳಿಕೆಯಿಲಿದೆ, ಅದು ಕೆೋವಲ ಅಜ್ಞರನ ವನುು 
ಕ ಡಿಸ್ತ್ಟ್ುಟಕೆ ಳಳುವದರಗಿದೆ ಅಷ್ೆಟೋ!” 

ವಚನ 23. ಮುಿಂದಿನ ಕರಲಪನಕ ವರದವಿವರದದಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಾನ ಅಜ್ಞರನವು 
ವಿಗಾಹರರರಧ್ನೆ ಮರಡುವದರಿಿಂದ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ಗೆ ಳಳುತ್ತದೆ. 

ಎದುರರಳಿ: “ಹುಚ್ುುತ್ನವರ? ತ್ರಳಳವಳಿಕೆಯಿಲಿದೆಯರ? ಅಜ್ಞರನವನುು 
ಕ ಡಿಸ್ತ್ಟ್ುಟಕೆ ಳಳುವದರ? ಖಿಂಡಿತ್ ನೋವು ನಮಮ ನಲುವನುು ಸವಲಪ ಅಧಿೋಕವರಗಿಯೋ 
ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ರತೋರುವಿರಿ!”  
 
ಪೌಲನು: “ನರನೆೋನರದರು ಅಥೆ ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡಿದದರೆ. ಮರನವರು ಎಷ್ುಟ 
ಹುಚ್ುರರಗಿದರದರೆಿಂಬದಕೆೆ ನನಗೆ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ ಬೆೋಕೆ ೋ? ಒಿಂದು ಉದರಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ: 
ಮನುಷ್ಾರು ಕಟಟಗೆ, ಕಲು,ಿ ಮಣುಣ, ಮತ್ುತ ಕಬ್ರಬಣಗಳ ವಿಗಾಹಗಳನುು ಮರಡುತ್ರತರೆ—
ಮತ್ುತ ನಿಂತ್ರ ತ್ರವೆೋ ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದವುಗಳನುು ಆರರಧಿಸುತ್ರತರೆ !”  

“ತ್ರವು ಜ್ಞರನಗಳೆಿಂದು ಹೆೋಳಿಕೆ ಿಂಡು ಹುಚ್ುರರದರು” (1:22) ಎಿಂಬ ಮರತ್ುಗಳಳ 
ಕೆೋವಲ ಪರಾರಿಂಭದ ಮರತ್ುಗಳಷ್ೆಟೋ ಆಗಿದದವು. ಅವರು ಎಷ್ುಟ ಹುಚ್ುರರಗಿ 
ಮರಪೆಟಟದರದರೆಿಂಬದಕೆೆ ಆಧರರ ಕೆ ಡುತ್ರತ ಪೌಲನು ತ್ನು ಮರತ್ುಗಳನುು 
ಮುಿಂದುವರೆಸುತ್ರತನೆ: ಅವರು ಲಯವಿಲಿದ ದ ೇವರ ಮಹಿಮಯನುು ಬಿಟ್ುಟ ಅದಕ ಾ 
ಬದಲಾಗಿ ಲಯವಾಗುವ ಮನುಷಯ, ಪಶು, ಪಕ್ಷಿ, ಸಪಾಿದಿಗಳ ಮ ತಿಿಗಳನುು 
ಮಾಡಿಕ  ಾಂಡರು. 

ದೆೋವರು ಮನುಷ್ಾರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರರಧಿಸಬೆೋಕೆಿಂಬ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯನುಟ್ಟನು. 
ಒಬಬನು ವಿಶವದ ಯರವ ಮ ಲೆಗೆ ಹೆ ೋದರ  ಒಿಂದು ಉನುತ್ವರದ ಶಕ್ರತಯನುು 
ಪೂಜಸಬೆೋಕೆಿಂಬ ಸರವೆತ್ರಾಕ ಹಿಂಬಲವು ಇರುವದಕೆೆ ಸರಕ್ಷಿಯನುು ಕರಣುತ್ರತನೆ. 
ಮರನವ ಜನರಿಂಗವು ಸತ್ಾದೆೋವರನುು ತ್ರರಸೆರಿಸ್ತ್ದರಗ, ಆರರಧಿಸಬೆೋಕೆಿಂಬ ಬಯಕೆಯು 
ಈಗಲ  ಮನುಷ್ಾರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಉರಿಯುತ್ತಲ್ಲತ್ುತ. ಈ ಬಯಕೆಯನುು 
ನೆರವೆೋರಿಸುವದಕರೆಗಿ, ಅವರು ಸುಳಳು ದೆೋವರುಗಳನುು ಕಿಂಡುಹಡಿದರು, ಅವುಗಳನುು 
ಪಾತ್ರನಧಿಸುವದಕೆೆ ರ ಪಗಳನುು ಕಲ್ಲಪಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರು, ಮತ್ುತ ಬಳಿಕ ಆ ಮ ತ್ರೆಗಳನುು 
ಆರರಧಿಸ್ತ್ದರು.  

ಯಹ ದಾರು ಸವತ್ಃ ದೆೋವರೆ ಿಂದಿಗಿನ ಅವರ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಪರಾರಿಂಭದಿಿಂದ 
(ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 32) ಹಡಿದು ರರಜಾಗಳಳ ವಿಭರಗಿಸಲಪಟ್ಟ ಕರಲದ (1 ಅರಸುಗಳಳ 12) 
ವರೆಗೆ ವಿಗಾಹರರರಧ್ನೆ ಸಮಸೆಾಯಿಿಂದ ಬಳಲುತ್ರತದದರು. ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ 1:23 
ರಲ್ಲಿನ ಭರಷ್ೆಯನೆುೋ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತ ಕ್ರೋತ್ೆನೆಗರರನು ಹೋಗೆ ಬರೆದನು “ತ್ಮಮ 
ದಿವಾಮಹಮೆಯನುು ಬ್ರಟ್ುಟ ಹುಲುಿ ತ್ರನುುವ ಎತ್ರತನ ಜಡಮ ತ್ರೆಯನುು ಹಡಿದುಕೆ ಿಂಡರು” 
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(ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 106:20).  
ವಿಗಾಹರರರಧ್ನೆಯ ವಿರುದಧ ಮರಡಲರಗಿರುವ ಅತ್ಾಿಂಥ ತ್ರೋಕ್ಷ್ಣವರದ 

ದರಳಿಗಳಲೆ ಿಿಂದೆಿಂದರೆ ಅದು ಯರೆಮಿೋಯ 10 ರಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪಾವರದಿಯು ಬಹಳ 
ಗಟಟಯರಗಿ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ವಿಗಾಹರರರಧ್ಕರು “ಅವರೆಲಿರ  ಪಶುಪರಾಯರು, 
ಮಿಂದರು” ಮತ್ುತ ಎಲಿರ  ತ್ರಳಳವಳಿೋಕೆಯಿಲಿದೆ ಪಶುಪರಾಯರರಗಿದರದರೆ (ಯರೆಮಿೋಯ 
10:8, 14). ಆತ್ನು ಮರದಿಿಂದ ಮರಡಿದ ವಿಗಾಹಗಳ ಬಗೆ ೆಮರತ್ರಡಿದನು, “ಅರಣಾದ 
ಮರವನುು ಕತ್ತರಿಸುವರು, ಬಡಗಿಯು ಅದನುು ಕೆೈಯಿಿಂದ ಬರಚಯಿಿಂದ ರ ಪ್ಪಸುವನು” 
(ಯರೆಮಿೋಯ 10:3). ಆತ್ನು ಒತ್ರತ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಅದನುು ಬೆಳಿುಬಿಂಗರರಗಳಿಿಂದ 
ಭ ಷ್ಠಸುತ್ರತರೆ, ಅಲುಗದ ಹರಗೆ ಮೊಳೆಗಳಿಿಂದ ಸುತ್ರತಗೆಯಿಿಂದ ಭದಾಪಡಿಸುತ್ರತರೆ” (10:4). 
ಆತ್ನು ಈ ಮ ತ್ರೆಗಳನುು “. . . ತ್ೆ ೋಟ್ದ ಬೆದರುಗಿಂಬ” ಕೆೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸ್ತ್ದನು 
ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅವುಗಳಳ “ಮರತ್ರಡಲರರವು” (10:5a). ವಿಗಾಹಗಳನುು “ಹೆ ತ್ುತಕೆ ಿಂಡು 
ಹೆ ೋಗಬೆೋಕು, ನಡೆಯಲರರವು!” (10:5b). ಆತ್ನು ಬರೆದದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ “ತ್ರನು ಕೆತ್ರತದ 
ವಿಗಾಹದ ನಮಿತ್ತ ಪಾತ್ರಯಬಬ ಅಕೆಸರಲ್ಲಗನ  ಅವಮರನಕೆೆ ಗುರಿಯರಗುವನು,” 
ಯರಕೆಿಂದರೆ “ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಶರವಸವೆೋ ಇಲ”ಿ (10:14).  

ಮರನವರು ದೆೋವರ ಮಹಮೆಗೆ (ἀλλάσσω, allassō) “ಬದಲರಗಿ” ವಿಗಾಹಗಳನುು 
ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡಿದದರು. NCVಯು ಇದನುು “ಅವರು ಆ ಮಹಮೆಯ ಬದಲ್ಲಗೆ ವಿಗಾಹಗಳನುು 
ಆರರಧಿಸುವದಕೆೆ ಮರರಿಕೆ ಿಂಡರು” (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ಒಬಬನು ತ್ನುಲ್ಲಿರುವ 
ವಸುತವಿನ ಬೆಲೆಯನುು ತ್ರಳಿದಿಲಿವರದರೆ, ಅದನುು ಕೆ ಟ್ುಟ ಬದಲ್ಲಗೆ ಅಲಪ ಮೌಲಾದ 
ಮತ್ೆ ತಿಂದನುು ಪಡೆದುಕೆ ಳಳುವನು. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಒಿಂದು ಚಕೆ ಬರಲಕನು ತ್ನುಲ್ಲಿರುವ 
ಅಮ ಲಾವರದ ವಜಾವನುು ಕೆ ಟ್ುಟ ಹೆ ಳೆಯುವ ನಕಲ್ಲ ಆಭರಣವನುು ಪಡೆಯಬಹುದು. 
ಅನಾಜನರು ಇದೆಲರಿದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಕೆಟ್ಟದರದ ವಿನಮಯ ಮರಡಿದದರು: ಅವರು ದೆೋವರ 
ಸತ್ಾಗಳಿಗೆ ಬದಲರಗಿ ಸುಳಳುಗಳನುು ಕೆ ಿಂಡುಕೆ ಿಂಡಿದದರು. ತ್ತ್ಪರಿಣರಮವರಗಿ, ಅವರು 
ಸತ್ಾವರದ, ಮಹಮೆಯುಳು, ಲಯವರಗದ ದೆೋವರ ಬದಲ್ಲಗೆ ಸುಳರುದ, ಲಯವರಗುವ, 
ಬೆಲೆಯಿಲಿದ ವಿಗಾಹಗಳನುು ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡಿದದರು. 

ನೆನಪ್ಪನಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ಅವರು ದೆೋವರನುು ತ್ರರಸೆರಿಸ್ತ್ದರಗ, ಅವರ ಮನಸುೆಗಳಳ 
ಕತ್ತಲರದವು. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಣುಕುತ್ರತರುವ ಒಬಬ ಚಕೆ ಬರಲಕನು, ಎಲರಿ ವಿಧ್ವರದ 
ಕರಲಪನಕ, ಭಯವುಳು ಆಕರರಗಳನುು ಕಲ್ಲಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವನು. ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರ ಕತ್ತಲೆಯಿಿಂದ 
ತ್ುಿಂಬ್ರದ ತ್ಮಮ ಬುದಿಧಗಳಿಿಂದ ಸವೆಶಕತನರದ ದೆೋವರನುು ದಶೆಸಲು ಪಾಯತ್ರುಸ್ತ್ದರಗ 
ಇದೆೋ ಸಿಂಭವಿಸ್ತ್ತ್ು. ಅವರು ತ್ಮಮ ಮ ತ್ರೆಗಳನುು “ಲಯವರಗುವ ಮನುಷ್ಾ, ಪಶು, 
ಪಕ್ಷಿ, ಸಪರೆದಿಗಳ” ರ ಪದಲ್ಲಿ ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡರು. ಪೌಲನ ಹೆೋಳಿಕೆಯ ಉದರಹರಣೆಗಳಳ 
ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲಿರ ಕಣುಣ ಮುಿಂದೆಯೋ ಇತ್ುತ: 

 
“ಮನುಷ್ಾ” : ರೆ ೋಮನುರು ಕೆೈಸರನನುು ಆರರಧಿಸುತ್ರತದದರು; ಗಿಾೋಕರು ತ್ಮಮ 

ಅನೆೋಕ ದೆೋವರುಗಳನುು ಮನುಷ್ಾರ ಪದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡರು. 
“ಪಕ್ಷಿಗಳಳ” : ಐಗುಪಯರು ವಿವಿಧ್ ರಿೋತ್ರಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನುು, IBIS ಎಿಂಬ ಪಕ್ಷಿಯನುು 
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ಸಹ ಆರರಧಿಸುತ್ರತದದರು. 
“ನರಲುೆ—ಕರಲುಗಳ ಪರಾಣಿಗಳಳ” : ಐಗುಪಯರು ಹೆ ೋರಿಯನುು ಆರರಧಿಸ್ತ್ದದರು; 

ಯಹ ದಾರು ತ್ಮಮ ಬಿಂಗರರದ ಹಸುಗಳ ಮುಿಂದೆ ಅಡಡಬ್ರದದರು. 
“ಹರಿದರಡುವ ಪರಾಣಿಗಳಳ” : ಅಶ್ಾರಿಯನುರು ಕ್ರಾೋಮಿಗಳನುು; 

ಸಪರೆದಿಗಳನುು ಆರರಧಿಸುತ್ರತದದರು; ಐಗುಪಯರು ಏಡಿಯನುು 
ಆರರಧಿಸುತ್ರತದದರು. 

 
ಅವರ ದರರಿ ಬಹಳ ಕ್ರೋಳಳಮಟ್ಟದರದಗಿತ್ುತ. Chester Warren Quimby ಇದನುು 

ಹೋಗೆ ಕಿಂಡರು: “ಅವರು ದೆೋವರನುು ಎರಡು ಕರಲುಗಳ ಮೆೋಲೆ ಇಳಿಸ್ತ್ದರು, ನಿಂತ್ರ ಎಲರಿ 
ನರಲುೆ ಕರಲುಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸ್ತ್ದರು, ಮತ್ುತ ಅನಿಂತ್ರ ಅವರು ಹೆ ಟೆಟಯ ಮೆೋಲೆ 
ನಲ್ಲಿಸ್ತ್ದರು!”66 ಅವರ ಮನಸುೆ ಎಷ್ೆ ಟಿಂದು ಕರಗೆತ್ತಲರದವೆಿಂದರೆ ಅವರು ಕೆ ನೆಗೆ 
ತ್ರಗಣಿಗಳನುು ಸಹ ಆರರಧಿಸುವದಕೆೆ ತ್ೆ ಡಗಿದರು!  

ವಚನ 24. ವಚ್ನ 22 ಮತ್ುತ 23 ರಲ್ಲಿ ವಿಗಾಹಗಳ ಬಗೆೆ ಚ್ಚೆಸ್ತ್ದ ನಿಂತ್ರ, ಪೌಲನು 
ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ ಆದಕಾರರ್ ಅವರು ಮನಸ್ುನ ದುರಾಶ ಗಳಾಂರ್  ನಡ ದು ತ್ಮಮ 
ದ ೇಹಗಳನುು ಮಾನಹಿೇನಮಾಡಿಕ  ಳಳಲ್ಲ ಎಾಂದು ದ ೇವರು ಅವರನುು ಹ  ಲಸ್ಾದ ನಡರ್ ಗ  
ಒಪ್ಪಸ್ದನು. “ದೆೋವರು ಅವರನುು . . . ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ದನು” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದರಗ, ಪೌಲನ 
ಅಥೆವೆೋನರಗಿತ್ುತ? ದೆೋವರು “ಅವರನುು ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಡುವರಗ” ಏನು ಮರಡಿದನು? 
“ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಟ್ಟನು” ಎಿಂಬದರ ಅನುವರದಿತ್ ಗಿಾೋರ್ಕ ಶಬಧವು παραδίδωμι (paradidōmi) 
ಎಿಂದರಗಿದೆ, ಇದು παρά (para) ಉಪಸಗೆ ಮತ್ುತ δίδωμι (didōmi) (“ಕೆ ಡು”)67 
ಎಿಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳಿಿಂದ ಬಿಂದಿರುತ್ತದೆ. Paradidomi ಅಿಂದರೆ “ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಡು, ಕೆೈಗೆ 
ಒಪ್ಪಪಸು ಬ್ರಡು”68 ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದವು ಯೋಸುವನುು ವಿಚರರಣೆಗರಗಿ ಪ್ಪಲರತ್ನಗೆ 
ಮತ್ುತ ಮರಣದಿಂಡನೆ ವಿಧಿಸುವದಕರೆಗಿ ಸ್ತ್ಪರಯಿಗಳ ಕೆೈಗೆ ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಡುವ ಶಲುಬೆಯ 
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ (ಮರಕೆ 15:1, 15).  

ಹಲವರರು ಅನುವರದಗಳಲ್ಲಿ ರೆ ೋಮರಪುರ 1ರ ಈ ಪದವು “ಬ್ರಟ್ುಟಬ್ರಟ್ಟನು” 
ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೆಲವರ ಮನಸುೆಗಳಲ್ಲಿ “ಬ್ರಟ್ುಟಬ್ರಟ್ಟನು” ಎಿಂಬುದು “ಇನುು ಮೆೋಲೆ 
ಆಸಕ್ರತಯಿಲಿ” ಅಥವರ “ಇನುು ಅವರ ಬಗೆೆ ಚಿಂತ್ೆ ಬ್ರಟ್ಟನು” ಎಿಂಬದರಗಿರುತ್ತದೆ. ದೆೋವರು 
ಪರಪ್ಪಗಳನುು ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ ಕೆ ಟರಟಗ, ಆತ್ನಗೆ ಆಗಲ  ಅವರ ಬಗೆೆ ಕರಳಜಯಿತ್ುತ (2 ಪೆೋತ್ಾ 
3:9); ಅವರು ಪುನಃ ತ್ನು ಬಳಿಗೆ ಬರುವರೆಿಂದು ಆತ್ನು ಆಗಲ  ನರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್ರತದದನು. 
ವಿಷ್ಯವು ಹೋಗಿರುವದರಿಿಂದ, ಬಹುಪರಲು ಭರಷ್ರಿಂತ್ರಗಳಳ paradidomiಯ 
ಅಥೆವನುು ವಾಕತಗೆ ಳಿಸುವದಕೆೆ ವಿವಿಧ್ ಇತ್ರ ಪದಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತವೆ. LB 
ಭರಷ್ರಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು “ದೆೋವರು ಅವರನುು ಕೆೈ ಬ್ರಟ್ುಟಬ್ರಟ್ಟನು” ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ (1:26). 

ಹರಗರದರೆ, “ದೆೋವರು ಅವರನುು ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ ಕೆ ಟ್ಟನು” – ಅಿಂದರೆ “ಅವರನುು . . . ಕೆೈಗೆ 
ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ದನು,” “ವಶಕೆೆ ಕೆ ಟ್ುಟಬ್ರಟ್ಟನು” ಅಥವರ “ಅವರನುು ಹೆ ೋಗಲು ಬ್ರಟ್ುಟಬ್ರಟ್ಟನು” —
ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದರಗ ಆತ್ನ ತ್ರತ್ಪಯೆ ಏನರಗಿತ್ುತ? ಪೌಲನ ಈ ಮರತ್ುಗಳನುು 
ವರಾಖ್ರಾನಕರರರು ವಿವಿಧ್ ರಿೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವರಾಖ್ರಾನಸುತ್ರತರೆ,69 ಆದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ 
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ಬಹುಪರಲು ಒಿಂದೆೋ (ಅಥವರ ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಯ) ಮುಕರತಯಕೆೆ ಬರುತ್ರತರೆ. ಮರನವರನುು 
ಪರಪದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕೆೆ ಹೆ ೋಗುತ್ತಲ್ಲರುವದರಿಿಂದ ಅವರನುು ತ್ಡೆಯದೆ, ದೆೋವರು ಅವರನುು 
ಅವರಿಷ್ಟದಿಂತ್ೆ ನಡೆಯುವದಕೆೆ ಬ್ರಟ್ಟನು (ಹೆ ೋಲ್ಲಸ್ತ್ರಿ ಆದಿಕರಿಂಡ 6:3). ಇದು NLT ಯಲ್ಲಿ 
ಹೋಗಿದೆ “ದೆೋವರು ಅವರನುು ಹೆ ೋಗಲು ಮತ್ುತ ಅವರ ಹೃದಯವಿಚುಸುವ ಯರವದೆೋ 
ನರಚಕೆಗೆಟ್ಟ ಕರಯೆಗಳನುು ಮರಡುವದಕೆೆ ಬ್ರಟ್ಟನು.” ಅಲಿದೆ, ಜನರನುು ಅವರ ಪರಪಗಳ 
ಪರಿಣರಮಗಳಿಿಂದ ಕರಪರಡುವದಕೆೆ ಬದಲ್ಲಗೆ, ಅವರು ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡ ಜೋವನ ಶೆೈಲ್ಲಯ 
ಪೂಣೆ ಪರಿಣರಮಗಳನುು ಅನುಭವಿಸುವ ಹರಗೆ ದೆೋವರು ಅವರನುು ಬ್ರಟ್ುಟಬ್ರಟ್ಟನು 
(ನೆ ೋಡಿರಿ ಗಲರತ್ಾ 6:7). Briscoe ಅವರ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ: 

ಮರನವರ ಕ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ದೆೋವರ ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯ ಏನರಗಿತ್ೆತಿಂದರೆ ಅವರ ಮೆೋಲೆ ಅಗಿು ಮತ್ುತ 
ಗಿಂಧ್ಕಗಳನುು ಕಳಳಹಸುವದಲಿ . . . ಅನಾಜನರಿಂಗದ ವಿಗಾಹರರರಧ್ಕರ ಮುಖಾಸಥರನುು 
ನರಶಗೆ ಳಿಸಲ್ಲಲಿ, ಆತ್ನು ಈ ದಿನಗಳಲ ಿ ಹರಗೆ ಮರಡುತ್ರತಲ.ಿ ಆತ್ನು ಅತ್ಾಿಂಥ 
ಸ ಕ್ಷಮವರದ ಮತ್ುತ ಅತ್ರ ಭಯಹುಟಟಸುವ ಕರಯೆವನುು ಮರಡಿದನು—ಆತ್ನು 
ಮರನವನಗೆ ತ್ನು ಕ್ರಾಯಗಳನುು ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ ಸಿಂಪೂಣೆ ಆಯೆಯನುು ಮತ್ುತ 
ನಿಂತ್ರ ಅದರ ಪರಿಣರಮಗಳನುು ಅನುಭವಿಸುತ್ರತ ಜೋವಿಸುವ ಪರಿಪೂಣೆ 
ಸರವತ್ಿಂತ್ಾಯವನುು ಅನುಗಾಹಸ್ತ್ದನು.70 

J. D. Thomas ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ, “ನೋನು ದೆೋವರಿಿಂದ ಬೆೋಪೆಡುವದಕೆೆ 
ತ್ರೋಮರೆನಸುವದರದರೆ, ನನುನುು ತ್ಡೆಯುವದಕರೆಗಿ ಆತ್ನು ದೆೋವದ ತ್ರ ದಿಂಡನುು 
ಕಳಿಹಸುವದಿಲಿ. ಅದು ಆತ್ನ ಹೃದಯಕೆೆ ಬಹಳ ವೆೋದನೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವದು, ಆದರೆ 
ಆತ್ನು ನನುನುು ಹೆ ೋಗಲು ಬ್ರಡುವನು.”71 Richard Rogers ಇದನುು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ: 
“ನೋನು ನನುನುು ಒಿಂದು ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಒಳಪಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರೆ, ದೆೋವರು ನನುನುು ಆ ವಿಷ್ಯಕೆೆ 
ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ ಕೆ ಡುವನು. ಆತ್ನು [ಕೆ ೋಪ]ಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ರತನೆಿಂಬದು ಇದಕೆೆ ಕರರಣವಲಿ, 
ಆದರಗ ಾ ಆತ್ನಗೆ ಕೆ ೋಪವಿದಿದರಬಹುದು. ಅದಕೆೆ ಕರರಣ ಆತ್ನು ಪ್ಪಾೋತ್ರ ಸವರ ಪ್ಪ 
ಎಿಂಬುದು, ಅದು ಆತ್ನರಗಿರಲೆೋಬೆೋಕು.”72 ಮ ವರು ಲೆೋಖಕರು ಸಲಹೆಮರಡಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ 
ಪೌಲನು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ “ನಮಮ ಸುತ್ತಲ  ನೆ ೋಡಿರಿ! ದೆೋವರು ತ್ನು 
ಕೆ ೋಪರಗಿುಯಲ್ಲಿ ಪರಪಸವಭರವವು ತ್ನು ದರರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕತವರಗಿ ಸರಗುವಿಂತ್ೆ 
ಅನುಮತ್ರಸುತ್ರತರುವದಕೆೆ ಸರಕ್ಷಿಗಳಳ ಎಲೆಿಡೆಯ  ಲಭಾವಿರುತ್ತವೆ. ಮರನವ ಜನರಿಂಗವು 
ದೆ ಡಡ ಇಕೆಟಟನಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ!”73 ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ರತದರದನೆ.  

ರೆ ೋಮರಪುರ 1:24ರ ಸಿಂದೆೋಶವನುು Eugene Peterson ಹೋಗೆ ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ರತರೆ: 
“ಅದಕೆೆ ದೆೋವರು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ‘ನಮಗೆ ಅದೆೋ ಇಷ್ಟವರಗಿದದರೆ, ನಮಗೆ ಅದೆೋ 
ಸ್ತ್ಕುೆತ್ತದೆ.’ ಅದರದ ಮೆೋಲೆ ಅವರು ಹಿಂದಿಯ ಗ ಡಿನಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸುದಕೆೆ ಬಹಳ ಕರಲ 
ಹಡಿಯಲ್ಲಲಿ . . .” (MSG). Petersonರ ಕಲಪನೆಯು ತ್ಪ್ಪಪಹೆ ೋದ ಕುಮರರನ ಸರಮಾದ 
ಮೆೋಲೆ ಆಧರರಿತ್ವರಗಿದೆ (ಲ ಕ 15:11-32). ತ್ಿಂದೆಗೆ ತ್ನು ಕ್ರರಿಯ ಮಗನು ಮನೆಯನುು 
ತ್ೆ ರೆದುಹೆ ೋಗುವದು ಇಷ್ಟವಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದರ , ಅವನು ಆತ್ನನುು ಹೆ ೋಗುವದಕೆೆ 
ಬ್ರಟ್ಟನು, ಹುಡುಗನು ದುರಿಂತ್ಸ್ತ್ಥತ್ರಯಡೆಗೆ ಸರಗಲ್ಲರುವನೆಿಂದು ಗೆ ತ್ರತದದರ  ಹೆ ೋಗಲು 
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ಬ್ರಟ್ಟನು. ಪೌಲನ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಳವದರದರೆ, ತ್ಿಂದೆಯು ಮಗನ ಸರವಥೆ ಇಚೆೆಗಳಿಗೆ 
“ಅವನನುು ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಟ್ಟನು” ಮತ್ುತ ಹಿಂದಿಗಳ ಗ ಡಿನೆಡೆಗೆ ತ್ಲುಪ್ಪಸುವ ಮರಗೆದಲ್ಲಿ 
ಹೆ ೋಗುವದಕೆೆ ಬ್ರಟ್ಟನು. ಈ ಮಧ್ಾದಲೆಿಲರಿ ತ್ಿಂದೆಯು ತ್ನು ಮಗನಗೆ ಬುದಿಧ ಬಿಂದು 
ಮನೆಗೆ ತ್ರರುಗಿ ಬರುವನೆಿಂದು ನರಿೋಕ್ಷೆಯಿಿಂದ ಕರಯುತ್ತಲೆೋ ಇದದನು. 

ಮರನವ ಜನರಿಂಗವು “ದೆೋವರನುು ತ್ೆ ರೆದುಬ್ರಟಟರಬಹುದು” (ABಯಲ್ಲಿ 
ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟರುವ ಹರಗೆ), ಆದರೆ ಜನರು “ದೆೋವರಿಿಂದ ಕೆೈಬ್ರಡಲಪಟ್ಟವರಲಿ.” ಪರಪವು 
ಮನುಷ್ಾನನುು ದೆೋವರಿಿಂದ ಬೆೋಪೆಡಿಸುತ್ರತದರ  (ಯಶರಯ 59:1, 2), ಈ ಜೋವಿತ್ದಲ್ಲಿ 
ಪರಪ್ಪಯು ದೆೋವರಿಿಂದ ಎಿಂದಿಗ  ಸಿಂಪೂಣೆ ಕೆೈಬ್ರಡಲಪಟಟರುವದಿಲಿ. ಈ ಪರಪ ತ್ುಿಂಬ್ರದ 
ಜಗತ್ುತ ಅನುದಿನವೂ ಹೆೋಗೆ ದೆೋವರ ಕೃಪೆ ಮತ್ುತ ಕರುಣೆಗಳ ಮೆೋಲೆ 
ಅವಲಿಂಭಿತ್ವರಗಿರುತ್ತದೆಿಂಬದನುು ಗಾಹಸುವದಿಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ 5:45). ಹೆೋಗ , ಒಿಂದು 
ವೆೋಳ ,ೆ ಒಬಬನು ಮರಣದ ತ್ನಕವೂ ಪಶರುತ್ರಪ ಪಡದೆ ಉಳಿದುಬ್ರಟ್ಟರೆ, ಆಗ ಅವನು 
ನತ್ಾಕರಲಕ ೆ “ದೆೋವರಿಿಂದ ಕೆೈಬ್ರಡಲಪಟ್ಟ” ವನರಗುವನು (ನೆ ೋಡಿರಿ 2 ಥೆಸಲೆ ೋನಕ 1:9). 
C. S. Lewis ರವರು ಹೆೋಳಿದುದ ಸರಿಯರಗಿಯೋ ಇದೆ, ಏನೆಿಂದರೆ ಕಳೆದುಹೆ ೋದವರು 
“ತ್ರವು ಕೆೋಳಿಕೆ ಿಂಡ ಭಯಿಂಕರವರದ ಸರವತ್ಿಂತ್ಾವನುು ಸದರಕರಲವೂ 
ಆನಿಂದಿಸುವರು.”74 

ಅನಾಜನರು ಅವರ “ದುರರಶೆಗಳಿಗೆ” (ἐπιθυμία, epithumia) ಒಪ್ಪಪಸಲಪಟಟದದರು. 
ಈ ಪದವು ಯರವದೆೋ ರಿೋತ್ರಯ ಬಲವರದ ಬಯಕೆಗಳನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಿಂದು 
ನಮೆಲ ಬಯಕೆಯನುು ಸಹ ಸ ಚಸಬಹುದು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಲ ಕ 22:15), ಆದರೆ ಅದು 
ಸರಮರನಾವರಗಿ ದುರಿಚೆೆಗಳನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ.75 ರೆ ೋಮರಪುರ 1:24 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು 
“ಹೆ ಲಸುತ್ನ” ಕರೆಗಿ ಬಲವರದ ದುರರಶೆ ಎಿಂಬದರ ಬಗೆ ೆಮರತ್ರಡುತ್ರತದರದನೆ. 

“ಹೆ ಲಸರದ” (ಅಶುದಧತ್ೆ) ಎಿಂಬದರ ಅನುವರದಿತ್ ಪದ (ἀκαθαρσία, 

akatharsia) “ಶುದಧತ್ೆ” ಎಿಂಬುದರ ಮುಿಂದೆ ಒಿಂದು ನಕರರರತ್ಮಕ ಉಪಸಗೆವನುು (α, 
a) ಸೆೋರಿಸುತ್ತದೆ (καθαρός, katharos), ಆದದರಿಿಂದ ಆ ಪದದ ಪರಾಥಮಿಕ ಅಥೆವು 
“ಅಶುಚತ್ವ” (ನೆ ೋಡಿರಿ KJV) ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ “ಅಶುಚತ್ವ” ಎಿಂಬುದು ಶರರಿೋರಿಕ, 
ಅಚರರಗಳಳ, ಅಥವರ ನೆೈತ್ರೋಕ ವಿಷ್ಯಗಳಲರಿಗಿರಬಲಿದು.76 ವಚ್ನ 24ರ ಸನುವೆೋಶ 
ಸ ಚಸುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಪೌಲನು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ ನದಿೆಷ್ಟ ರಿೋತ್ರಯ ನೆೈತ್ರಕ ಹೆ ಲಸುತ್ನದ 
ಬಗೆೆ ಇತ್ುತ. NIVಯು ಇದನುು “ಕರಮರಭಿಲರಷ್ೆ” ಎಿಂದು ಅನುವರದಿಸ್ತ್ದೆ. 

ಮನುಷ್ಾರು ದೆೋವರಿಿಂದ ಬೆೋಪೆಟರಟಗ, ಅವರು ನೆೈತ್ರೋಕ ಮಿೋತ್ರಗಳನುು 
ಎಸೆದುಬ್ರಟ್ಟರು. ಅದೆ ೋಗತ್ರಗೆ ಇಳಿಯುತ್ರತರುವ ಸಮರಜದ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಿಂದನುು 
ಹೆಸರಿಸುವದರದರೆ, (1) ವರಾಪಕವರದ ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಸೆವೋಚರೆಫರತ್ೆ ಮತ್ುತ (2) “ಲೆೈಿಂಗಿಕ 
ಸರವತ್ಿಂತ್ಾ” ವನುು ಅಪೆೋಕ್ಷಿಸುವದು, (3) ಅದರದ ಮೆೋಲೆ ವರಾಪಕವರಗಿ ಹರಡಿದ 
ಲೆೈಿಂಗಿಕವರಗಿ ಸವಚ್ೆಿಂದ ಕರಮಕ್ರಾೋಡೆ. ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿ ವೆೈಯಕ್ರತಕವರಗಿ ಕರಮಿಚೆೆಗಳನುು 
ನೆರವೆೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ ಮಹದರಸೆಯು ಅರಸನಿಂತ್ೆ ಆಳಳತ್ರತತ್ುತ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಲರಗುತ್ತದೆ.  

24ನೆೋ ವಚ್ನವು ವಿಗಾಹಗಳನುು ಮರಡಿಕೆ ಳಳುವದರ ಕುರಿತ್ ವರಕಾಭರಗದ ನಿಂತ್ರ 
(1:23) ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಈಗ ಅದರ ಮುಿಂದಿನ ವರಕಾವು ವಿಗಾಹಗಳನುು ಆರರಧಿಸುವದರ 
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ಕುರಿತ್ರಗಿರುತ್ತದೆ (1:25). ಈ ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಅನೆೈತ್ರೋಕತ್ೆಯ ಕುರಿತ್ರದ ವಚ್ನವು 
ವಿಗಾಹರರರಧ್ನೆಯ ಕುರಿತ್ ಎರಡು ವಚ್ನಗಳ ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿರುವದರಲ್ಲಿ ಆಶುಯೆವೆೋನಲಿ. 
ಅನಾಜನರಿಂಗಗಳ ದೆೋವರಲಯಗಳಳ ದೆೋವದರಸ್ತ್ ಅಥವರ ದೆೋವರಲಯದಲ್ಲಿ 
ವೆೋಶರಾವರಟಕೆಗೆ ಕುಖ್ರಾತ್ರ ಹೆ ಿಂದಿದದವು—ಪುರುಷ್ ಮತ್ುತ ಸ್ತ್ರೋಯರಿಬಬರ  ದುಡಿಡಗರಗಿ 
ಯರವ ರಿೋತ್ರಯ ತ್ುಚ್ೆ ಕರಮಕೃತ್ಾಕ ೆ ಸ್ತ್ದಧರಿರುತ್ರತದದರು. ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಅನೆೈತ್ರೋಕತ್ೆಯು 
ವಿಗಾಹರರರಧ್ಕರೆ ಳಗೆ ಅತ್ಾಿಂಥ ಪಾಭಲವರಗಿತ್ುತ, ಅವರ ದೆೋವರಲಯ “ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ” 
ಮರತ್ಾವಲಿದೆ ಅವರು ದೆೈನಿಂದಿನ ಜೋವಿತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಸಹಜವರಗಿತ್ುತ.  

ಅನಾಜನರ ಈ ಆಚರರಗಳಳ ದೆೋವರ ಚತ್ತಕೆೆ ತ್ದಿವರುದಧವರಗಿದದವು. 
ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 20 ರಲ್ಲಿ, ದೆೋವರು ದಶರಜ್ಞೆಗಳನುು ದಯಪರಲ್ಲಸ್ತ್ದರಗ, ಏಳನೆಯ 
ಆಜ್ಞೆಯು “ನೋನು ವಾಭಿಚರರ ಮರಡಬರರದು” ಎಿಂದರಗಿತ್ುತ (ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 20:14; 
ನೆ ೋಡಿರಿ 13:9). ನಿಂತ್ರದ ಅದರಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಾಥಮಿಕ ಆಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸರಮರನಾ ಲೆೈಿಂಗಿಕ 
ಪರಪಗಳನುು ಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಳಿಸಲರಯಿತ್ು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಯರಜಕಕರಿಂಡ 18:6-23). ಹಳ  ೆ
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದೆೋವರಿಿಂದ ಮರನಾಮರಡಲಪಟ್ಟ ಮದುವೆಯ77 ಹೆ ರಗಡೆಯಲ್ಲಿ 
ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಗಳನುಟ್ುಟಕೆ ಳಳುವದನುು ಖಿಂಡಿಸಲರಗಿತ್ುತ ಮತ್ುತ ಶಕ್ಷೆಗೆ 
ಅಹೆವರಗಿದದವು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಧ್ಮೊೋೆಪದೆೋಶಕರಿಂಡ 22:22). 

ಅನೆೋಕ ಅನುವರದಗಳಲ್ಲಿ “ಕರಮ” ಎಿಂಬ ಪದವು ವಿರಳವರಗಿ ಕರಣಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ 
ಆ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆೈಬಲು ಬಹಳಷ್ಟನುು ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ (ಉದರಹರಣೆಗೆ, ನೆ ೋಡಿರಿ ಜ್ಞರನೆ ೋಕ್ರತ 
5:1-6; 7:6-27; ಮತ್ುತ ಪರಮಗಿೋತ್ ಪೂತ್ರೆ ಪುಸತಕ). ಬಹಳಷ್ುಟ ಸಮಯ, ವರಕಾವು 
ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಕ್ರಾಯಯನುು ಸ ಚಸುವದಕೆೆ ಹೆಚ್ುು ಸಭಾವರದ ಅಥವರ ಸೌಮಾವರದ 
ಪದಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ (ನರವು ಸಹ ಹರಗೆಯೋ ಮರಡುತ್ ತೆೋವೆ). ಬಹಳ 
ಸರಮರನಾ ಪದಗಳಲೆ ಿಿಂದೆಿಂದರೆ “ಕ ಡಿದರು” —ಉದರಹರಣೆ “ಆ ಪುರುಷ್ನು ತ್ನು 
ಹೆಿಂಡತ್ರಯರದ ಹವವಳನುು ಕ ಡಲು ಆಕೆ ಗಭಿೆಣಿಯರದಳಳ” (ಆದಿಕರಿಂಡ 4:1 KJV; 
ನೆ ೋಡಿರಿ ಮತ್ರತಯ 1:25; ಲ ಕ 1:34; KJV). ಬೆೋರೆ ಪದಗಳೆಿಂದರೆ “ಸೆೋರಿಕೆ ಳಳುವನು” 
ಮತ್ುತ “ಒಿಂದೆೋ ಶರಿೋರವರದರು”78 (ಆದಿಕರಿಂಡ 2:24; ಮತ್ರತಯ 19:5; ಎಫೆಸ 5:31). 

ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವರಕರಾಧರರಿತ್, ದೆೋವರಿಿಂದ ಮನುಣೆ ಮರಡಲಪಟ್ಟ ಮತ್ುತ 
ಪೊಾೋತ್ರೆಹಸಲಪಟ್ಟ ದರರಿಯಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯರದ ಗಿಂಡ ಮತ್ುತ ಹೆಿಂಡತ್ರಯರ ನಡುವೆ 
ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂಪಕೆಕೆೆ ಅನುಮತ್ರಯಿದೆ (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 7:2-5; ಇಬ್ರಾಯ 13:4). ಆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ದ 
ಹೆ ರಗೆ ನಡೆದರೆ, ಅದು ದೆೋವರು ಏಪೆಡಿಸ್ತ್ರುವ ವಿವರಹ ಮತ್ುತ ಕುಟ್ುಿಂಬ ವಾವಸ ಥೆಯನುು 
ಕೆೋಡಿಸ್ತ್ದಿಂತ್ೆ ಎಿಂದು ತ್ರೋಪುೆಮರಡಲರಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವರಹವರಗದ ಇಬಬರ ನಡುವಿನ 
ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಕ್ರಾಯಯನುು ಸರಮರನಾವರಗಿ “ಹರದರ” ಎನುುತ್ರತರೆ. ವಿವರಹವರಗಿರುವ ಹೆಣುಣ 
ಅಥವರ ಗಿಂಡು ತ್ನು ಸಿಂಗರತ್ರಯಲಿದ ಮತ್ೆ ತಬಬರ ಸಿಂಗಡ ಲೆೈಿಂಗಿಕ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನುಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡರೆ, ಅದನುು “ವಾಭಿಚರರ” ಎನುುತ್ರತರೆ79 (ನೆ ೋಡಿರಿ 7:3). 
ಇವುಗಳನುು ಮತ್ುತ ಇದೆೋ ರಿೋತ್ರಯ ಇತ್ರ ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಪರಪಗಳನುು ಪೆಾೋರಿತ್ ಲೆೋಖಕರಲ್ಲಿ 
ಅನೆೋಕರು ಕಠಿಣವರಗಿ ಖಿಂಡಿಸ್ತ್ರುತ್ರತರೆ (ಲ ಕ 16:18; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 15:20; 
ಗಲರತ್ಾ 5:19, 21; 1 ಥೆಸ ಲೆ ೋನಕ 4:2-5).  
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ವಚನ 25. ಪೌಲನು ಅನೆೈತ್ರಕತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಚ್ಚೆಸ್ತ್ದ ನಿಂತ್ರ, ಪುನಃ ವಿಗಾಹರರರಧ್ನೆ 
ಕುರಿತ್ು ಮರತ್ರಡುತ್ರತನೆ: ಸತ್ಯದ ೇವರನುು ಬಿಟ್ುಟ ಅಸತ್ಯವಾದದದನುು ಹಿಡಿದುಕ  ಾಂಡರು. 
ಇಲ್ಲಿ “ಹಡಿದುಕೆ ಿಂಡರು ಅಥವರ (ಬದಲರಯಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರು)” ಎಿಂಬ ಪದವು 
(μεταλλάσσω, metallassō) ಪುನಃ 23ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಪದದ ಕಡೆಗೆ 
ನಡಿಸುತ್ತದೆ. NEB ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ, “ಅವರು ಸತ್ಾ ದೆೋವರನುು ವಿನಮಯ 
ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡರು.” NASB ಯಲ್ಲಿ ಅವರು “ಒಿಂದು ಸುಳಿು” ಗರಗಿ ದೆೋವರನುು 
ಮರರಿಕೆ ಿಂಡರು ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪಾತ್ರಯ ಅಕ್ಷರಶಃ ಭರಷ್ರಿಂತ್ರವು “ಆ 
ಸುಳಿುಗೆ” ಎಿಂದು ಅಥೆವನುು ಕೆ ಡುತ್ತದೆ, ಪೌಲನ ಮಟಟಗರದರೆ ೋ ದೆೋವರ 
ಪಾಕಟ್ಣೆಯನುು ತ್ರರಸೆರಿಸುವದು ವಿಗಾಹರರರಧ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಫಲ್ಲತ್ವರಗುವದು ಜನರು “ಆ 
ಸುಳಳುಗಳನುು” ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ತ್ದರಗ, ಅವರು ಸೃಷ್ಟಟಕತ್ಿನನುು ಪೂಜಸದ  ಸೃಷ್ಟಟವಸುು 
ಗಳನ ುೇ ಪೂಜಸ್ ಸ್ ೇವಿಸುವವರಾದರು. ಅವರು ಸೃಷ್ಠಟಸಲಪಟ್ಟ ಒಿಂದನುು ಅದರ ಸೃಷ್ಠಟ 
ಕತ್ೆನಗಿಿಂತ್ ಉನುತ್ಕೆೆೋರಿಸ್ತ್ದರು. 

ಮರನವರು ಹೆೋಗೆ ದೆೋವರನುು ನಲೆಕ್ಷಿಸ್ತ್ ಆತ್ನನುು ರ್ನಪಡಿಸುವದಕೆೆ 
ವಿಫಲರರಗಿದರದರೆಿಂಬದನುು ಪೌಲನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ದರಗ, ಆತ್ನಗೆ ತ್ನುನುು 
ನಭೆಿಂದಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲರಗಲ್ಲಲಿ. ಆತ್ನು ಸೃಷ್ಠಟಕತ್ೆನನುು ಬಣಿಣಸುತ್ರತ 25ನೆೋ ವಚ್ನವನುು 
ಮುಕರತಯಗೆ ಳಿಸುತ್ರತನೆ: ಸೃಷ್ಠಟಕತ್ೆನೆ ಬಬನೆೋ ನರಿಂತ್ರ ಸುತತ್ರ ಹೆ ಿಂದತ್ಕೆವನು. 
ಆಮೆನ್. ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ಸುತತ್ರಹೆ ಿಂದತ್ಕೆವನು” (εὐλογητός, eulogētos) ಎಿಂಬ 
ಪದವು “eulogy” (“ಪಾಶಿಂಸೆಯ ನುಡಿ”) ಎಿಂಬ ಅಥೆ ಬರುವ ಪದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ದುದ. 
ಇದರಥೆ “ಸೆ ತೋತ್ಾಕೆೆ ಯೋಗಾನು”80 ಎಿಂಬದು. ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇದು ದೆೋವರಿಗೆ 
ಮರತ್ಾವೆೋ ಅನವಯವರಗುತ್ತದೆ. Phillips ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, “ಆತ್ನೆ ಬಬನೆೋ 
ಯುಗಯುಗರಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯ  ಆರರಧ್ನೆಗೆ ಯೋಗಾನು, ಆಮೆನ್.”  

ಅನ ೈತಿಕರ್ ಯ ಮ ಲಕ ದ ೇವರನುು ತಿರಸಾರಿಸುವದು (1:26, 27) 
26ಅವರು ಇಾಂಥದನುು ಮಾಡಿದದರಿಾಂದ ದ ೇವರು ಅವರನುು ಕ ೇವಲ ತ್ುಚಛವಾದ 

ಕಾಮಾಭಿಲಾಷ ಗ  ಒಪ್ಪಸ್ದನು. ಹ ೇಗ ಾಂದರ  ಅವರ ಹ ಾಂಗಸರು ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾದ 
ಭ  ೇಗವನುು ಬಿಟ್ುಟ ಸವಭಾವಕ ಾ ವಿರುದಧವಾದ ಭ  ೇಗವನುು ಅನುಸರಿಸ್ದರು. 27ಅದರಾಂರ್  
ಗಾಂಡಸರು ಸಹ ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾದ ಸ್ರೇಭ  ೇಗವನುು ಬಿಟ್ುಟ ಒಬಬರ ಮೇಲ  ಬಬರು ತ್ಮಮ 
ಕಾಮಾತ್ುರದಿಾಂದ ರ್ಾಪಪಡುರ್ಾು ಗಾಂಡಸರ ಸಾಂಗಡ ಗಾಂಡಸರು ಕ ೇವಲ 
ಅವಲಕ್ಷರ್ವಾದದದನುು ನಡಿಸ್ ತ್ಮಮ ಭಾರಾಂತಿಗ  ತ್ಕಾ ಫಲವನುು ತ್ಮಮಲ್ಲಿ 
ಹ  ಾಂದುವವರಾದರು.  

ವಚನಗಳು 26, 27. ಈ ಸಿಂದಭೆದಲ್ಲಿ, ಸಮರಜವು ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಪರಪಗಳಲ್ಲಿ 
ಎಷ್ೆ ಟಿಂದು ಅದೆ ೋಗತ್ರಗೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಿಂಬದನುು ತ್ೆ ೋರಿಸಲು ಪೌಲನು ಒಿಂದು 
ನದಿೆಷ್ಟವರದ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ವನುು ಕೆ ಡುತ್ರತನೆ. ಇಲ್ಲ ಿ ವಿವರಿಸಲರಗಿರುವ ಪರಪವನುು 
ಗುರುತ್ರಸಲು ಬಹುಪರಲು ವರಚ್ಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವರಗಿರುವದಿಲಿ. ಇದು ಸಲ್ಲಿಂಗ ಕರಮದ 
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ಬಗೆೆ ಬೆೈಬಲ್.ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಪಷ್ಟವರದ ಮತ್ುತ ಬಲವರದ ಅಭಿಪರಾಯವನುು ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದ 
ವರಕಾವರಗಿದೆ (ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ದ ವರಕಾಭರಗಗಳಿಗರಗಿ, ನೆ ೋಡಿರಿ ಆದಿಕರಿಂಡ 19:1-28; 
ಯರಜಕಕರಿಂಡ 18:22; 20:13; ಧ್ಮೊೋೆಪದೆೋಶಕರಿಂಡ 23:17, 18; 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 6:9, 10; 
1 ತ್ರಮೊಥೆ 1:8-10.) 

“ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮ” ದಲ್ಲಿರುವ “ಸಲ್ಲಿಂಗ” ಎಿಂಬುದು ಗಿಾೋರ್ಕ ὁμός (homos) ಎಿಂಬ 
ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ. ಅದರ ಅಥೆವು “ಒಿಂದೆೋ ರಿೋತ್ರ” ಅಥವರ “ಅಿಂತ್ಹ.” ಹೋಗೆ 
“ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮ” ವು ಒಿಂದೆೋ ರಿೋತ್ರಯ ಲ್ಲಿಂಗದ ಇಬಬರು ವಾಕ್ರತಗಳ (ಇಬಬರು ಪುರುಷ್ರು 
ಅಥವರ ಇಬಬರು ಹೆಿಂಗಸರು) ನಡುವಿನ ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಕ್ರಾಯಯರಗಿದೆ. ಇದು “ಭಿನುಲ್ಲಿಂಗಕರಮ” 
(ವಿರುದಧ ಲ್ಲಿಂಗದವರ ನಡುವಿನ) ಎಿಂಬ ಪದಕೆೆ ವಿರುದಧವರಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಪುರುಷ್ ಮತ್ುತ 
ಸ್ತ್ರೋ ನಡುವಿನ ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಕ್ರಾಯಯರಗಿದೆ; ἕτερος (heteros) ಎಿಂಬುದು ಗಿಾೋರ್ಕ 
ಪದವರಗಿದುದ “ಬೆೋರೆ” ಎಿಂಬ ಅಥೆ ಹೆ ಿಂದಿದೆ. ಇಿಂದು ಪುರುಷ್ ಸಲ್ಲಿಂಗ ಕರಮಿಗಳಳ “gay” 
ಎಿಂಬ ಹೆಸರನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ರತರೆ, ಮತ್ುತ ಸ್ತ್ರೋ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳಳ ತ್ಮಮನುು 
“lesbians” ಎಿಂದು ಕರೆದುಕೆ ಳಳುತ್ರತರೆ. ಈ ಕಡೆಯ ಪದವು Lesbos ಎಿಂಬ Aegean 
(ಆಯಿಜನ) ದಿವೋಪದಿಿಂದ ಬಿಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಪಾಸ್ತ್ದಧ ಕವಿತ್ರಾಯರಗಿದದ ಸಪೊೂೋ ಎಿಂಬವಳ 
ನವರಸವರಗಿತ್ುತ, ಆಕೆಯು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ಬಗೆೆ ಬಹಳವರಗಿ ಬರೆಯುತ್ರತದದರಿಿಂದ ಈ 
ದಿವೋಪವು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದಿಿಂದ ಗುರುತ್ರಸಲಪಡ ಲರರಿಂಬ್ರಸ್ತ್ತ್ುತ. 

ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ 1:26, 27 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ಬಗೆೆ 
ಮರತ್ರಡುತ್ರತದರದನೆಿಂಬದನುು ಕೆಲವರು ನರರಕರಿಸುತ್ರತರೆ, ಆದರೆ ಆತ್ನು ಹೆೋಗೆ 
ಇಷ್ೆ ಟಿಂದು ಸಪಷ್ಟತ್ೆಯನುು ಹೆ ಿಂದಿರಲು ಸರಧ್ಾ ಎಿಂಬದನುು ತ್ರಳಿಯುವದು ಕಷ್ಟಕರ. . . 
ಹ ಾಂಗಸರು ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾದ ಭ  ೇಗವನುು ಬಿಟ್ುಟ ಸವಭಾವಕ ಾ ವಿರುದಧವಾದ ಭ  ೇಗವನುು 
ಅನುಸರಿಸ್ದರು . . . ಗಾಂಡಸರು ಸಹ ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾದ ಸ್ರೇಭ  ೇಗವನುು ಬಿಟ್ುಟ ಒಬಬರ 
ಮೇಲ  ಬಬರು ತ್ಮಮ ಕಾಮಾತ್ುರದಿಾಂದ ರ್ಾಪಪಡುರ್ಾು ಗಾಂಡಸರ ಸಾಂಗಡ ಗಾಂಡಸರು 
ಕ ೇವಲ ಅವಲಕ್ಷರ್ವಾದದದನುು ನಡಿಸ್ದರು. . . . CEV ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, “ಸ್ತ್ರೋಯರಿಗೆ 
ಸರವಭರವಿಕವರದ ಲೆೈಿಂಗಿಕತ್ೆ ನಡಿಸಲು ಇಚೆುಯಿರಲ್ಲಲಿ . . . ಗಿಂಡಸರು ಸಹ ಅದೆೋ 
ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೆ ಿಂಡರು. ಅವರು ಸ್ತ್ರೋಯರೆ ಿಂದಿಗೆ ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂಪಕೆ 
ಹೆ ಿಂದುವದಕೆೆ ಇಚೆೆಯನುು ನಲ್ಲಿಸ್ತ್ದರು ಮತ್ುತ ಬೆೋರೆ ಗಿಂಡಸರ ಸಿಂಗಡ ಕರಮಕರೆಗಿ 
ಬಲವರದ ವಿರಹವನುು ಅನುಭವಿಸಲರರಿಂಭಿಸ್ತ್ದದರು.”  

ರೆ ೋಮರಪುರ 1:26, 27 ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ಬಗೆೆ ಚ್ಚೆಸುತ್ರತದೆಯಿಂಬದು ಸಪಷ್ಟವರಗಿ 
ತ್ೆ ೋರುವದು ಮರತ್ಾವಲಿ, ಅಿಂಥ ಸಿಂಗತ್ರಯು ದೆೋವರ ಚತ್ತಕೆೆ ವಿರುದಧವರದದುದ ಎಿಂಬುದು 
ಸಹ ಬಹಳ ಸಪಷ್ಟತ್ೆಯಿಿಂದ ಕರಣುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದರಗಿ, ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ 
ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವು ತ್ುಚಛವಾದ (ಕಾಮಾ)ಭಿಲಾಷ ಯ ಫಲ್ಲತ್ವರಗಿದೆ. “ಅಭಿಲರಷ್ೆ” (πάθος, 

pathos) ಎಿಂಬದು ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯರವರಗಲ  ಕೆಟ್ಟ ಅಥೆದಲ್ಲ ಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ.81 ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ತ್ುಚ್ೆವರದ” (ἀτιμία, atimia) ಎಿಂಬ 
ಪದದ ಅಥೆವು “ಅಗೌರವವರದ” ಅಥವರ “ಅವಮರನಕರ” ಎಿಂಬುದು.82 Phillips 
ಭರಷ್ರಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು “ಅವಮರನಕೆೆ ಯೋಗಾವರದ ಅಭಿಲರಷ್ೆಗಳಳ.”  
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ನಿಂತ್ರ ಪೌಲನು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವನುು “ಅಸರವಭರವಿಕ” ಎಿಂದು ಕರೆದನು. ಇದು “ಒಬಬ 
ಸಿಂಕುಚತ್ ಮನಸ್ತ್ೆನ ಬೆ ೋಧ್ಕನೆ ಬಬನು” ತ್ರೋಪುೆಮರಡುವದಲಿ, ಆದರೆ ಪೆಾೋರಿಸಲಪಟ್ುಟ 
ಕತ್ೆನ ಒಬಬ ಅಪೊಸತಲನು ಘ ೋಷ್ಠಸ್ತ್ದ ಮರತ್ುಗಳರಗಿವೆ. “ಆಸರವಭರವಿಕ” ಎಿಂಬುದು 
ಗಿಾೋರ್ಕ ನ ಎರಡು ಪದಗಳ ಅನುವರದವರಗಿದೆ: “ವಿರುದಧವರದ” ಎಿಂಬ ಅಥೆಬರುವ ಒಿಂದು 
ಉಪಸಗೆ (παρά, para) ಮತ್ುತ “ಸವಭರವ (ಪಾಕೃತ್ರ)” (φύσις, phusis) ಎಿಂಬ ಪದ. ಈ 
ಪದವು ಅಕ್ಷರಶಃ “ಸವಭರವಕೆೆ ವಿರುದಧವರದ” ಎಿಂಬ ಅಥೆಕೆ ಡುವದರಗಿದೆ. ABಯು 
ಇದನುು “ಅಸರವಭರವಿಕ ಮತ್ುತ ಅಸಹಜವರದ” ಎಿಂದು ಅನುವರದಿಸ್ತ್ರುತ್ತದೆ. ಮರನವನ 
ದೆೋಹರಚ್ನೆಯ ಬಗೆೆ ತ್ರಳಿದಿರುವ ಯರರಿಗೆೋ ಆಗಲ್ಲ ಗಿಂಡಸರು ಬೆೋರೆ ಗಿಂಡಸರ ಸಿಂಗಡ 
ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಕ್ರಾಯ ನಡಿಸುವದು “ಅಸರವಭರವಿಕ” ವರದದುದ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಬಲಿರು.  

ಸ್ತ್ರೋ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳಳ ಸರವಭರವಿಕ ಭೆ ೋಗವನುು ಬ್ರಟ್ುಟ ಸವಭರವಕೆೆ ವಿರುದಧವರದ 
ಭೆ ೋಗವನುು “ಅನುಸರಿಸುವವ ರರದರು” (ವಿನಮಯ ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡರು). 
“ಅನುಸರಿಸ್ತ್ದರು” ಎಿಂಬದು 23ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಬರುವ ಪದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪಟಟದೆ, 
ಅಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಲಪಟಟದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ “ಲಯವಿಲಿದ ದೆೋವರ ಮಹಮೆಗೆ ಬದಲರಗಿ ಲಯವರಗುವ 
ಮ ತ್ರೆಗಳನುು ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡರು” (ವಿನಮಯ ಮರಡಿದರು). ಮನುಷ್ಾರು 
ವಿಗಾಹಗಳಿಗರಗಿ ದೆೋವರನುು ಬ್ರಟ್ುಟಬ್ರಡುವ ಮ ಲಕ ಕೆಟ್ಟ ವಾವಹರರ ಮರಡಿದದರು ಮತ್ುತ 
ಸ್ತ್ರೋಯರು ಪುರುಷ್ರೆ ಿಂದಿಗಿನ ಸವಭರವಿಕ ಭೆ ೋಗದ ಬದಲ್ಲಗೆ ಇತ್ರ ಸ್ತ್ರೋಯರೆ ಿಂದಿಗೆ 
ಅಸರವಭರವಿಕ ಭೆ ೋಗವನುು ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ ಮ ಲಕ ಕೆಟ್ಟ ವಾವಹರರ ಮರಡಿದದರು.  

ಪುರುಷ್ ಸಲ್ಲಿಂಗಗಳ ವಿಷ್ಯವರಗಿ, ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಗಿಂಡಸರು ಸಹ 
ಸರವಭರವಿಕವರದ ಸ್ತ್ರೋಭೆ ೋಗವನುು ಬ್ರಟ್ಟರು”83 “ಬ್ರಟ್ಟರು” ಎಿಂಬುದರ ಅನುವರದಿತ್ ಪದ 
(ἀφίημι, aphiēmi) ಯು “ಇಿಂದ” (ἀπό, apo) ಮತ್ುತ “ಕಳಳಹಸು”84 (ἵημι, hiēmi) 
ಎಿಂಬ ಪದಗಳ ಸಮಿೀಲನವರಗಿದೆ. ಅದರಥೆವು “ತ್ೆ ಲಗಿಸ್ತ್ಬ್ರಡು, ತ್ಳಿುಹರಕು.”85 
ಪುರುಷ್ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳಳ ಇಚರೆಪೂವೆಕವರಗಿಯೋ ಸ್ತ್ರೋಯರ ಸಿಂಗಡದ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ಗಳನುು ತ್ರರಸೆರಿಸ್ತ್ದದರು. 

ಅವರು ಹೋಗೆ ಏಕೆ ಮರಡಿದರು? ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅವರು “ಒಬಬರ ಮೆೋಲೆ ಬಬರು 
ಕರಮರತ್ುರದಿಿಂದ ತ್ರಪಪಡುತ್ರತದದರು.” “ತ್ರಪಪಡುತ್ರತದದರು” ಎಿಂಬುದು ἐκκαίω 

(ekkaiō) ಎಿಂಬದರಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದರಥೆವು “ಉರಿ” (καίω, kaiō) ಎಿಂಬದನುು 
ತ್ರೋವಾಗೆ ಳಿಸುವ ಪದವರಗಿದೆ, ಅದಕೆೆ ἐκ (ek) ಎಿಂಬ ಉಪಸಗೆವಿರುತ್ತದೆ. 
ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ಬಯಕೆ” (ὄρεξις, orexis) ಪದವು “ದುರರಶೆ” ಎಿಂಬ ಅಥೆವನುು 
ಕೆ ಡಬಲಿದು (KJV ನೆ ೋಡಿರಿ). AB ತ್ಜುೆಮೆಯಲ್ಲಿ ಇದು “ಗಿಂಡಸರು 
ಕರಮರತ್ುರದಿಿಂದ ಉರಿಯುತ್ರತದದರು (ವಿರಹ ಪಡುತ್ರತದದರು, ತ್ರಪಪಡುತ್ರತದದರು).” ತ್ಮಮ 
ದುರರಶೆಗಳನುು ಹತ್ೆ ೋಟಯಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಳಳುವ ಬದಲರಗಿ, ಈ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳಳ ಅದನುು 
ಹತ್ೆ ೋಟಮಿೋರಿ ಹೆ ತ್ರತ ಉರಿಯುವಿಂತ್ೆ ಬ್ರಟ್ಟರು. 

ಪುನಃ, ಪೌಲನು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳ ಮೆೋಲೆ ಅವರು “ಅವಲಕ್ಷಣವರದದದನುು 
ನಡಿಸ್ತ್ದರು” ಎಿಂದು ಆರೆ ೋಪ್ಪಸುತ್ರತನೆ. “ಅವಲಕ್ಷಣ” (ἀσχημοσύνη, aschēmosunē) 
ಪದವು “ಸಭಾ ಮರನವ ನಡತ್ೆ86 ಎಿಂಬ ಅಥೆಕೆ ಡುವ ಪದದ ನಕರರರತ್ಮಕ 
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ರ ಪವರಗಿದೆ. ಪೌಲನು ಏಕವಚ್ನದ ರ ಪವನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದನು, ಅದನುು 
NASBಯ ಕೆಲವಿಂದು ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲಿನ ಟಪಪಣಿಯು ಹೋಗೆ ಅನುವರದಿಸುತ್ತದೆ 
“ಅವಲಕ್ಷಣವರದ ಕ್ರಾಯ.” ಹೆಮೆಮಪಡುವದರ ಬದಲರಗಿ, ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳಳ 
ನರಚಕೆಪಡಬೆೋಕ್ರತ್ುತ. 

ಆಿಂಗಿದಲ್ಲಿ 27ನೆೋ ವಚ್ನದ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವನುು 
ಸ ಚಸುವದಕೆೆ “ತ್ಪುಪ” (“error”) ಎಿಂಬ ಮರತ್ನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತನೆ. 
ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ತ್ಪುಪ” (πλάνη, planē) ಎಿಂಬ ಪದದ ಅಥೆವು “ಸರಿದರರಿಯನುು 
ತ್ೆ ರೆದುಬ್ರಟ್ುಟ . . . ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವರ ನೆೈತ್ರಕತ್ೆಯಲ್ಲಿ ದರರಿತ್ಪುಪ . . .”87 
ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳಳ ಸರಿಯರದ ದರರಿಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ತ್ಪರಪದ ದರರಿಯಲ್ಲಿದದರು.  

ಪೌಲನ ಇಿಂಥ ವಿನರಶಕರರಿ ಖಿಂಡನೆಯ ಹೆ ರತ್ರಗಿಯ , ತ್ಮಮ 
ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವನುು ಈಗಲ  ಸಮರ್ಥೆಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ ಜನರಿದರದರೆ. ಕೆಲವರು 
ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ 1:26, 27 ರಲ್ಲಿರುವ “ಸರವಭರವಿಕ” ಮತ್ುತ “ಅಸರವಭರವಿಕ” ಎಿಂಬ 
ಪದಗಳನುು ಹಡಿದುಕೆ ಿಂಡಿದರದರೆ. ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವು ಯರರಿಗೆ “ಸರವಭರವಿಕ” ವರಗಿತ್ೆ ತೋ 
ಅವರನುು ಪೌಲನು ಖಿಂಡಿಸಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಕೆೋವಲ ಯರರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವು 
“ಅಸರವಭರವಿಕ” ಆಗಿತ್ೆ ತೋ ಅವರನುು ಕುರಿತ್ು ಹೆೋಳಳತ್ರತದರದನೆ ಎಿಂದು ವರದಿಸುತ್ರತರೆ. ಬೆೋರೆ 
ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ (ಅವರು ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ), ಪೌಲನು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದಲ್ಲಿ 
ತ್ೆ ಡಗಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ ಸರವಭರವಿಕ ಕರಮಿಗಳನುು (ವಿರುದಧಲ್ಲಿಂಗ ಕರಮಿ) ಖಿಂಡಿಸುತ್ರತದರದನೆ. 
Moo ಈ ಆರೆ ೋಪಕೆೆ ತ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೆ ಡುತ್ರತರೆ: 

ಈ ಅಭಿಪರಾಯದಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸೆಾಯೋನೆಿಂದರೆ ಪೌಲನ “ಸರವಭರವಿಕ” ಭರಷ್ೆಯನುು 
ಅದರ ಸರಿಯರದ ಹನುಲೆಯಿಂದಿಗೆ ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಲು ವಿಫಲವರಗಿರುವದೆೋ 
ಆಗಿದೆ. ದೆೋವರಿಿಂದ ನಷ್ೆಷ್ಠೆಸಲಪಟಟರುವ ಕರಯೆಗಳ ಸರವಭರವಿಕ ಕಾಮವನುು 
ಸ ಚಸುವದಕೆೆ ಇತ್ರ ಯಹ ದಿ ಲೆೋಖಕರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದಿಂತ್ೆಯೋ ಪೌಲನು ಈ 
ಪದವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತದರದನೆ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಇತ್ರಹರಸಕರರನರದ ಜೆ ೋಸೆಫಸ್ 
ಬರೆಯುವದೆೋನೆಿಂದರೆ “ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರದಲಿ್ಲ ಹೆಿಂಡತ್ರಯಿಂದಿಗೆ ಲೆೈಿಂಗಿಕ 
ಸಿಂಪಕೆ ಬ್ರಟ್ುಟ ಬೆೋರರವ ಸಿಂಪಕೆದ ಬಗೆೆ ತ್ರಳಿದಿಲಿ” (Against Apion 2.24). 
ವರಕಾಸರಲ್ಲನಲ್ಲಿರುವ “ಸರವಭರವಿಕ” ಎಿಂಬುದು ಯರವದೆೋ ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನ ಮರನವ 
ಸವಭರವ ಅಥವರ ಹುಟ್ುಟಗುಣದ ಬಗೆೆ ಸ ಚಸುವದಿಲಿ, ಆದರೆ ದೆೋವರು ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದ 
ಲೆ ೋಕವನುು ಸ ಚಸುವದಕೆೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ. ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ಕ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ 
ತ್ೆ ಡಗಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದೆಿಂದರೆ ಮರನವರನುು ಪುರುಷ್ ಮತ್ುತ ಸ್ತ್ರೋಯರನರುಗಿ 
ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದ ಆತ್ನ ಉದೆದೋಶವನುು ಉಲಿಿಂಘಿಸ್ತ್ದಿಂತ್ರಗುವದು.88 

Moo ಇನುಷ್ುಟ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಪೌಲನು ‘ಸ್ತ್ರೋ’ (thelys) ಎಿಂಬದಕೆೆ ಮತ್ುತ 
‘ಗಿಂಡಸು’ (arsen) ಎಿಂಬದಕೆೆ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತನೆ, ಇದರಿಿಂದ 
ದೆೋವರು ಮರನವ ಜೋವಿಗಳನುು ಎರಡು ವಿಭರಗಗಳರಗಿ ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದರದನೆ ಎಿಂಬದನುು 
ಮತ್ುತ ಆ ವಿಭಿನುತ್ೆಯಳಗಿಿಂದ ಹರಿಯುವ ಸಮಪೆಕವರದ ಲೆೈಿಂಗಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯ 
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ಪರಿಣರಮಗಳನುು ತ್ರಳಿಸುವವನರಗಿದರದನೆ.89 
Stott ಸಹ “ಸರವಭರವಿಕ” ಮತ್ುತ “ಅಸರವಭರವಿಕ” ಕುರಿತ್ರದ ಈ ಪಾಶೆುಗೆ ತ್ಕೆದರಗಿ 

ಉತ್ತರಿಸುತ್ರತರೆ:  

. . . ನರಮಪದವರಗಿರುವ “ಸರವಭರವಿಕ” ಎಿಂಬದನುು “ನನು” ಸವಭರವ ಎಿಂದು 
ಅಥೆಬರುವಿಂತ್ೆಯರಗಲ್ಲ, ಅಥವರ ಗುಣವರಚ್ಕ “ಸವಭರವಿಕ” ಎಿಂಬದನುು “ನನಗೆ 
ಯರವದು ಸರವಭರವಿಕವರಗಿ ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ ೋ” ಎಿಂಬ ಅಥೆಬರುವಿಂತ್ೆ ಅನುವರದಿಸುವ 
ಸರವತ್ಿಂತ್ಾಯ ನಮಗಿರುವದಿಲಿ. ಅದಕೆೆ ತ್ದಿವರುದಧವರಗಿ, physis ([ಅಥವರ ಫೂಸ್ತ್ಸ್] 
“ಸರವಭರವಿಕ”) ಎಿಂಬುದು ದೆೋವರ ಸೃಷ್ಠಟಯ ಕಾಮವೆಿಂದು ಅಥೆಕೆ ಡುತ್ತದೆ. 
“ಸರವಭರವಕೆೆ ವಿರುದಧ ನಡೆಯುವದು” ಎಿಂದರೆ ದೆೋವರು ಸರಥಪ್ಪಸ್ತ್ರುವಿಂಥ ಕಾಮವನುು 
ಉಲಿಿಂಘಿಸುವದರಗಿದೆ, ಅದರೆ ಇನೆ ುಿಂದೆಡೆ “ಸರವಭರವಕೆನುಗುಣವರಗಿ ನಡೆಯುವದು” 
ಎಿಂದರೆ “ಸೃಷ್ಠಟಕತ್ೆನ ಉದೆದೋಶಗಳ ಪಾಕರರವರಗಿ” ವತ್ರೆಸುವದು ಎಿಂಬ ಅಥೆವರಗಿದೆ. 
. . . ಇದು ಏನರಗಿತ್ುತ, ಆದಿಕರಿಂಡ ನಮಗೆ ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಯೋಸು 
ದೃಢಪಡಿಸುತ್ರತನೆ: “ಆದಿಯಲ್ಲ ಿಸೃಷ್ಠಟಕತ್ೆನು ‘ಅವರನುು ಪುರುಷ್ ಮತ್ುತ ಸ್ತ್ರೋಯರಗಿ 
ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದನು’, ಮತ್ುತ ಹೆೋಳಿದನು ‘ಆದದರಿಿಂದ ಮನುಷ್ಾನು ತ್ನು 
ತ್ಿಂದೆತ್ರಯಿಗಳನುು ಬ್ರಟ್ುಟ ತ್ನು ಹೆಿಂಡತ್ರಯನುು ಸೆೋರಿಕೆ ಳಳುವನು; ಅವರು ಒಿಂದೆೋ 
ಶರಿೋರವರಗಿರುವರು.’ ಹರಗರದರೆ ಅವರು ಇನುು ಮೆೋಲೆ ಇಬಬರಲಿ, ಆದರೆ ಒಬಬರು. 
. . .” ದೆೋವರ ಈ . . . ಕರಯೆವು ಸ್ತ್ಥರಪಡಿಸುವದೆೋನೆಿಂದರೆ “ಒಿಂದೆೋ ಶರಿೋರವರಗುವ” 
ಈ ಅನುಭವವು ಏಕಸಿಂಗರತ್ರಯುಳು ವಿರುದಧಲ್ಲಿಂಗದ ದಿಂಪತ್ರಗಳಿಗರಗಿಯೋ ಆಗಿದೆ 
ಎಿಂಬುದು ಮತ್ುತ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವು (ಅವರು ಎಷ್ೆಟೋ ಪ್ಪಾೋತ್ರ ಮತ್ುತ 
ಸಮಪೆಣೆಯಿಿಂದಿದದರ  ಸಹ) “ಸರವಭರವಕೆೆ ವಿರುದಧ” ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಅದು 
ಎಿಂದಿಗ  ನರಾಯಸಮಮತ್ವರದ ವಿವರಹಕೆೆ ಪಯರೆಯವರಗಲು ಸರಧ್ಾವೆೋ ಇಲಿ.90 

ಸತ್ಾವೆೋನೆಿಂದರೆ ಪೌಲನು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ಕೃತ್ಾಗಳನುು ಖಿಂಡಿಸ್ತ್ದುದ ನಜ—ಅದು 
“ವಿರುದಧಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳಿಿಂದ” ನಡೆಯಲ್ಲ ಅಥವರ “ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳಿಿಂದ” ನಡೆಯಲ್ಲ. 
ಅಪೊಸತಲನು ಏಕೆ ಅಷ್ೆ ಟಿಂದು ಕಠೆ ೋರವರಗಿ ಮತ್ುತ ಸಪಷ್ಟವರಗಿ ಮರತ್ರಡಿದನು? 
ಯರಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನ ಕರಲದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಪರಪಕೃತ್ಾಗಳಳ 
ಅನಾಜನರೆ ಳಗೆ ಸರಮರನಾವರಗಿದದವು. Barclay ಪಾಕರರವರಗಿ, ಹದಿನೆೈದು ರೆ ೋಮನ್ 
ಚ್ಕಾವತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹದಿನರಲುೆ ಚ್ಕಾವತ್ರೆಗಳಳ ತ್ರವೆೋ ಹೆೋಳಿಕೆ ಿಂಡಿಂತ್ೆ 
ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳರಗಿದದರು.91 ಗಿಾೋರ್ಕ ತ್ತ್ವಜ್ಞರನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕರು ಲೆೈಿಂಗಿಕವರಗಿ 
ದರರಿತ್ಪ್ಪಪದದರು. 

ದೆೋವರು ಜನರನುು ಅವರ ದುರಿಚೆೆಗಳನುು ತ್ೃಪ್ಪತಪಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವಿಂತ್ೆ “ಅವರನುು 
ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಡುವರಗ” ಉಿಂಟರಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣರಮಗಳನುು ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸುವದಕೆೆ 
ಪೌಲನು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ಕುರಿತ್ು ಹೆೋಳಳವದು ಸ ಕತವೆಿಂದು ಭರವಿಸ್ತ್ದನು. “ಗಿಂಡಸರು 
ಗಿಂಡಸರೆ ಿಂದಿಗೆ ಅಸಭಾಕ್ರಾಯಗಳನುು ನಡಿಸುವ” ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡಿದ ಮೆೋಲೆ, ಆತ್ನು 
ಇನ ು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ತ್ಮಮ ಭಾರಾಂತಿಗ  ತ್ಕಾ ಫಲವನುು ತ್ಮಮಲ್ಲಿ ಹ  ಾಂದುವವರಾದರು. 
“ತ್ಮಮಲ್ಲಿ” ಎಿಂಬದು ಅಕ್ಷರಶಃ “ತ್ಮೊಮಳಗೆ” ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ (KJV ನೆ ೋಡಿರಿ). 
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ಪೌಲನು “ಅವರ ಭರಾಿಂತ್ರಗೆ ತ್ಕೆ ಫಲ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದರಗ, ಆತ್ನು ಸರಮರನಾ 
ಜನರಿಗಿಿಂತ್ಲ  ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳೂೆಳಗೆ ಅಧಿಕವರಗಿರುವ ಲೆೈಿಂಗಿಕಕ್ರಾಯಯ ಮ ಲಕ 
ಹರಡುವ ವರಾಧಿಗಳ ಬಗೆೆ ಸುಳಳವು ಕೆ ಟ್ಟನೆ ೋ? ನರವು 27ನೆೋ ವಚ್ನದ ಕೆ ನೆಯ 
ಭರಗವನುು ಓದುವದರದರೆ, ಹೋಗೆ ಯೋಚಸದಿರುವದಕೆೆ ಆಗುವದಿಲಿ, ಯರಕೆಿಂದರೆ ಏಡ್ಸೆ 
ಮಹರಮರರಿಯು, ಕೆೋವಲ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳಿಗೆ ಮರತ್ಾ ಸ್ತ್ಮಿೋತ್ವರಗಿಲಿವರದರ , ಅದು 
ಅವರ ಸಮುದರಯದಲ್ಲಿ ವಿನರಶಕರರಿ ಪರಿಣರಮವನುು ಬ್ರೋರಿರುವದಿಂತ್  ಸತ್ಾ.  

ಪೌಲನು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವನುು ಆಚ್ರಿಸುತ್ರತರುವ ವಾಕ್ರತಯ ಮೆೋಲೆ ಅದು ಬ್ರೋರುವ 
ದುಷ್ಪರಿಣರಮದ ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುತ್ರತದರದನೆಿಂದು ಅನೆೋಕ ಲೆೋಖಕರು ಭರವಿಸುತ್ರತರೆ 
(Phillips ಆವೃತ್ರತಯನುು ನೆ ೋಡಿರಿ). ಅಪೊಸತಲನ ಮರತ್ುಗಳಳ “ಒಿಂದು ಗುರುತ್ರನ 
ವಿನರಶಕರ, ದುರಿಂತ್ಕರ ನಷ್ಠದ ಬಗೆ ೆ. . . ಜೋವಿತ್ದಲ್ಲಿ ಒಬಬನ ಪರತ್ಾವೆೋನು ಎಿಂಬದರ 
ಬಗೆೆ ಅನಶುತ್ತ್ೆಯ” ಕುರಿತ್ು ತ್ರಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಿಂದು Charles Swindoll ರವರು 
ಮುಕರತಯಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದರು.92 ನೋನು ಯರರು ಎಿಂಬದನುು ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಲು 
ಬಹುಮುಖಾವೆಿಂದರೆ ನೋನು “ನರನೆ ಬಬ ಪುರುಷ್ನು” ಅಥವರ “ನರನೆ ಬಬ ಸ್ತ್ರೋ” ಎಿಂದು 
ಹೆೋಳಳವದಕೆೆ ಶಕತನರಗಿರಬೆೋಕು. ಜನರು ದೆೋವರ ವಾವಸೆಥಯಿಿಂದ ದ ರವರಗುವರಗ, ಆ 
ವಿಭಿನುತ್ೆಯು ಮರಯಯರಗುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಮಿಂದವರಗುತ್ತದೆ. ಹೋಗೆ ಕೆಲವರು “ನರನು 
ಯರರೆಿಂದೆೋ ನನಗೆ ತ್ರಳಿಯದರಗಿದೆ!” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿಕೆ ಳಳುವಿಂಥ ಮರತ್ುಗಳನುು 
ಕೆೋಳಬೆೋಕರಗುತ್ತದೆ. F. LaGard Smith ಇದಕೆೆ ಸೆೋರಿಸ್ತ್ ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ 
ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದಿಿಂದ “ಸಹಜವರಗಿ ಭಯ, ಏಕರಿಂಗಿತ್ನ, ತ್ರರಸರೆರ, ಮತ್ುತ 
ಅಪರರಧ್ಭರವನೆ ಕ ಡಿಬರುತ್ತವೆ.”93 

ಬಹುಶಃ ಪೌಲನು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳಳ ಅನುಭವಿಸುವ ಯರವದೆೋ ಮತ್ುತ ಎಲರಿ 
“ದಿಂಡನೆ” ಯನುು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು ಬರೆಯುತ್ರತದರದನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಜೋವಿತ್ಶೆೈಲ್ಲಯು ದೆೋವರಿಗೆ ಅಸಹಾಕರವರದದುದ ಎಿಂಬದು ಸಹ ಸೆೋರಿರುತ್ತದೆ. ABಯು 
27ನೆೋ ವಚ್ನದ ಕಡೆೋ ಭರಗವನುು ಹೋಗೆ ವಿಸತರಿಸುತ್ತದೆ: ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮ ಕ್ರಾಯಗಳನುು 
ನಡಿಸುವವರು “ತ್ಮಮ ದೆೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ವಾಕ್ರತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ತ್ಪುಪ ಕ್ರಾಯಗಳ 
ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲರಗದ ಪರಿಣರಮಗಳನುು, ಫಲ್ಲತ್ವನುು ಅನುಭವಿಸುತ್ರತದರದರೆ.” ಒಬಬರು 
ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದರದರೆ, “ಪರಪದ ನಖರವರದ ದುಷ್ಪರಿಣರಮಗಳಳ (ಯರವರಗಲ ) 
ಊಹಸುವದಕರೆಗುವದಿಲಿ ಆದರೆ ಅವುಗಳಳ ಸಿಂಭವಿಸುವದು ಅನವರಯೆವರ 
ಗಿರುತ್ತವೆ.”94 

ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳಳ ಏನೆೋ ಅನುಭವಿಸುತ್ರತದದರ  ಅದೆಲಿವೂ ಅವರಿಗೆ “ತ್ಕೆ 
ಫಲ(ದಿಂಡನೆ)” ಆಗಿತ್ುತ ಎಿಂಬದನುು ವರಚ್ಕರು ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಿಂಬದು ಪೌಲನ 
ಬಯಕೆಯರಗಿತ್ುತ. ಅದು ಸವತ್ಃ ಅವರೆೋ ಸಿಂಪರದಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡದರದಗಿತ್ುತ (ನೆ ೋಡಿರಿ 6:23), 
ಅವರ ವಿಕೃತ್ಕೆೆ “ತ್ಕೆದರದ ಸಿಂಬಳ” ಆದರಗಿತ್ುತ (1:27; NEB), ಅವರಿಗೆ ಯೋಗಾವರದ 
“ಶಕ್ಷೆ” (TEV). 

 
 



  

79 
 

ವಿವಿಧ ಪಾಪಗಳ ಮ ಲಕ ದ ೇವರನುು ತಿರಸಾರಿಸುವದು (1:28-32) 
28ಇದಲಿದ  ದ ೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಅವರಿಗ  ಇಷಟವಿಲಿದರಿಾಂದ ಅಲಿದ ಕೃತ್ಯಗಳನುು 

ನಡಿಸುವವರಾಗುವಾಂರ್  ದ ೇವರು ಅವರನುು ಅನಷಟಭಾವಕ ಾ ಒಪ್ಪಸ್ದನು. 29ಹ ೇಗಾಂದರ  
ಅವರು ಸಕಲವಿಧವಾದ ಅನಾಯಯ ದುಮಾಿಗಿತ್ನ ಲ  ೇಲುಪ್ು ದುಷಟತ್ವಗಳಿಾಂದಲ  
ಹ  ಟ ಟ ಕ್ರಚುಚ ಕ  ಲ  ಜಗಳ ಮೊೇಸ ಹಗ ತ್ನಗಳಿಾಂದಲ  ತ್ುಾಂಬಿದವರಾದರು. 30ಅವರು ಕ್ರವಿ 
ಊದುವವರ  ರ್ಾಡಿಹ ೇಳುವವರ  ದ ೇವರನುು ದ ವೇಷ್ಟಸುವವರ  ಸ್  ಕ್ರಾನವರ  
ಅಹಾಂಕಾರಿಗಳೂ ಬಡಾಯಿಕ  ಚುಚವವರ  ಕ ೇಡನುು ಕಲ್ಲಪಸುವವರ  31ತ್ಾಂದ ರ್ಾಯಿಗಳ 
ಮಾತ್ನುು ಕ ೇಳದವರ  ವಿವ ೇಕವಿಲಿದವರ  ಮಾತಿಗ  ತ್ಪುಪವವರ  
ಮಮರ್ ಯಿಲಿದವರ  ಕರುಣ ಯಿಲಿದವರ  ಆದರು. 32ಇಾಂಥವುಗಳನುು ನಡಿಸುವವರು 
ಮರರ್ಕ ಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದಾದರ ಾಂಬ ದ ೇವವಿಧಿಯು ಅವರಿಗ  ತಿಳಿದಿದದರ  ಅವರು ರ್ಾವ ೇ 
ಅವುಗಳನುು ಮಾಡುವದಲಿದ  ಮಾಡುವವರನ ು ಅನುಮೊೇದಿಸುರ್ಾುರ . 

1:28-32 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಅನಾಜನರ ಮೆೋಲ್ಲನ ಆರೆ ೋಪವನುು ಮುಿಂದುವರೆಸ್ತ್ದನು, 
ಅವರ ವಿಗಾಹರರರಧ್ನೆ ಮತ್ುತ ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಅನೆೈತ್ರಕತ್ೆಯ ಪರಪಗಳ (ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವೂ 
ಸೆೋರಿದಿಂತ್ೆ) ಪಟಟಗೆ ಸೆೋರಿಸುತ್ರತ ಹೆ ೋಗುತ್ರತನೆ. ಈ ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ Donald Barnhouse 
ಕರೆಯುವಿಂತ್ೆ “ದೆೋವರ ವರಕಾದಲ್ಲಿಯೋ ಅತ್ಾಿಂಥ ಆಗರಧ್ವರದ ಪರಪಗಳ ಪಟಟ” 
ಇರುತ್ತದೆ.95 ಈ ವರಕಾಭರಗವು “ಹರಳರಗುತ್ರತರುವ ನರಗರಿಕತ್ೆಯ ಕುರುಹುಗಳ” ಒಿಂದು 
ವಿವರಣಪಟಟ (ತ್ಪಶೋಲುಪಟಟ) ಎಿಂದು ಹೆೋಳಲರಗುತ್ತದೆ.96 ದುಃಖಕರವೆಿಂದರೆ, ಇದು 
ನರವು ಜೋವಿಸುತ್ರತರುವ ಜಗತ್ತನುು ಸಹ ಚತ್ರಾಸುವದರಗಿದೆ. 

ವಚನ 28. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಪಟಟಯನುು ಪರಿಚ್ಯಗೆ ಳಿಸುವದಕೆೆ ಮತ್ೆ ತಮೆಮ 
“ದೆೋವರು ಅವರನುು ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಟ್ಟನು” ಎಿಂಬ ಮರತ್ನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತನೆ: ಇದಲಿದ  
ದ ೇವರ ಜ್ಞಾನವು ಅವರಿಗ  ಇಷಟವಿಲಿದರಿಾಂದ ಅಲಿದ ಕೃತ್ಯಗಳನುು ನಡಿಸುವವರಾಗುವಾಂರ್  
ದ ೇವರು ಅವರನುು ಅನಷಟಭಾವಕ ಾ ಒಪ್ಪಸ್ದನು. ಈ ಹೆೋಳಿಕೆ ಪಾಧರನವರದದುದ, ಆದದರಿಿಂದ 
ಪಾತ್ರವರಕಾವನುು ಜರಗರ ಕತ್ೆಯಿಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸತ್ಕೆದುದ. 

“ಅವರಿಗೆ ಇನುು ಮೆೋಲೆ ದೆೋವರ ಜ್ಞರನವು ಇಷ್ಟವಿರಲ್ಲಲಿ.” ಅವರು ನಿಂಬದಿರುವದು 
ಇಚರೆಪೂವೆಕವರಗಿತ್ುತ ಮತ್ುತ ಯೋಚಸ್ತ್ಮರಡಿದ ತ್ರೋಮರೆನವರಗಿತ್ುತ. “ಮರನವರು 
ತ್ಮಿಮಷ್ಟದಿಂತ್ೆ ದೆೋವರ ಅಹೆತ್ೆಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿದರದನೆ ೋ ಎಿಂದು ವಿಚರರಿಸುವದಕೆೆ 
ಕುಳಿತ್ುಕೆ ಿಂಡರು; ಮತ್ುತ ಆತ್ನು ಆ ಅಹೆತ್ೆಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿಲಿವೆಿಂದು ತ್ರೋಮರೆನಸ್ತ್ 
ಆತ್ನನುು ತ್ಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳೂೆಳಗಿಿಂದ ತ್ಳಿು ಹರಕ್ರದರು.”97 Jim McGuiggan ಇದನುು 
ಹೋಗೆ ವಾಕತಪಡಿಸ್ತ್ದರು: “ಅವರು ಈ ದೆೋವರನುು ತ್ಮಮ ನಯವರದ ತ್ಕೆಡಿಯಲ್ಲಿ 
ತ್ ಗಿದರು. ಅವರು ತ್ಮಮ ಜ್ಞರನವುಳು ಬುದಿಧಗಳಿಿಂದ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ತ್ದರು; ಅವರು ಅವನನುು 
ರುಚ ನೆ ೋಡಿದರು, ವರಸನೆ ನೆ ೋಡಿದರು, ಚವುಟದರು, ಆತ್ನನುು ಅಧ್ಾಯನ 
ಮರಡಿದರು ಮತ್ುತ ಆತ್ನನುು ತ್ಮಗೆ ತ್ಕೆವನಲಿ ಎಿಂಬದರಗಿ ಪಕೆಕೆೆ ಎಸೆದುಬ್ರಟ್ಟರು!”98 
ಎಷ್ುಟ ಮ ಖೆತ್ನ; ಎಷ್ುಟ ದುರಿಂತ್ಕರ! ಜನರು ದೆೋವರನುು ತ್ರರಸೆರಿಸ್ತ್ದರಗ, ಆತ್ನು 
“ಅವರನುು ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಟ್ಟನು.”  
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ದೆೋವರು ಅವರನುು “ಅನಷ್ಟಭರವಕೆೆ ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ದನು.” ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ಅನಷ್ಟಭರವ” 
ಎಿಂಬದರ ಮ ಲಪದವು (ἀδόκιμος, adokimos) “ಅನುಮೊೋದನೆ” (ἀδόκιμος, 

dokimos) ಎಿಂಬದಕೆೆ ಒಿಂದು ನಕರರರತ್ಮಕ (α, a) ಪದ ಸೆೋರಿಸಲಪಟ್ುಟ ಬಿಂದದರದಗಿದೆ. 
ಅದು ಅನುಮೊೋದಿಸಲಪಡದ, ಪರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವರದ ಸಿಂಗತ್ರಗೆ ಎಿಂಬದನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆ.99 ಗಿಾೋರ್ಕ ಪಾತ್ರಯಲ್ಲಿ ಪದಗಳಳ ಚರಣಕ್ಷಯದಿಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟವೆ: 
adokimos (“ಅನಷ್ಟಭರವ”) ಎಿಂಬುದು ಮೊದಲ ವಚ್ನದಲ್ಲಿರುವ “ಇಷ್ಟವಿಲಿದರಿಿಂದ . . .” 
(ἐδοκίμασαν, edokimasan) ಎಿಂಬುದರ ನಕರರರತ್ಮ (ನಷ್ೆೋಧರತ್ಮಕ) 
ರ ಪಪದವರಗಿದೆ. Stott ಈ ಅನುವರದವನುು ನೋಡುತ್ರತರೆ: “ಅವರು ದೆೋವರ ಜ್ಞರನವನುು 
ಉಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ತ್ಕೆದೆಿಂದು ಭರವಿಸ್ತ್ದದರಿಿಂದ, ಆತ್ನು ಅವರನುು ತ್ಕೆದಲಿದ ಭರವಕೆೆ 
(ಮನಸ್ತ್ೆಗೆ) ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ದನು.”100 Morris ಹೋಗೆ ಪಾಸರತಪ್ಪಸ್ತ್ದರು, “ಅವರು ದೆೋವರನುು 
ತ್ರಳಿಯಲು ‘ಅನುಮೊೋದಿಸಲ್ಲಲಿ’ ಮತ್ುತ [ಆದದರಿಿಂದ] ಅವರು ‘ಅನುಮತ್ರಸದ’ ಮನಸೆನುು 
ಹೆ ಿಂದಿದರು.”101 

ದೆೋವರನುು ತ್ರರಸೆರಿಸ್ತ್ದ ಅವರ ಮನಸುೆಗಳಳ (ಬುದಿಧಗಳಳ) ವಿಶರವಸರಹೆ ನೆೈತ್ರಕ 
ತ್ರೋಮರೆನಗಳನುು ಮರಡುವದಕೆೆ ಅಸಮಥೆಗೆ ಿಂಡವು;102 ಅವರಿಗೆ ಇನುು ಮೆೋಲೆ 
ಯರವದು ಸರಿ ಮತ್ುತ ತ್ಪುಪ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಲರಗಲ್ಲಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಶುಯೆವೆೋನಲಿ, 
ಏನೆಿಂದರೆ ನರವು ಸಮರಜದಲರಿಗುತ್ರತರುವ ನೆೈತ್ರಕ ಮರನದಿಂಡಗಳ ಕುಸ್ತ್ತ್ಗಳ ಬಗೆೆ 
ಚಿಂತ್ೆವಾಕತಪಡಿಸ್ತ್ದರೆ ಅವರು ನಮಮನುು “ಹುಚ್ುರು” ಎನುುತ್ರತರೆ. ಪೌಲನ ಪಾಕರರವರಗಿ, 
ಅವರ ಮನಸುೆಗಳಳ ಗೆ ಿಂದಲದ ಗ ಡರಗಿದದವು! 

Fyodor Dostoevsky (1821-1881) ಒಮೆಮ ಹೋಗೆ ಬರೆದರು, “ದೆೋವರು ಇಲಿವರದರೆ, 
ಇನರುವದ  ಸಹ ನೆೈತ್ರಕವರಗಿ ತ್ಪುಪ ಆಗಿರಲರರದು.”103 ಮರನವ ಜನರಿಂಗವು “ದೆೋವರ 
ಜ್ಞರನವನುು ತ್ಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲಿದುದ” ಎಿಂದು ಕಿಂಡರಗ, ಅವರ ಭಕ್ರತಹೋನತ್ೆಯು ಎಲೆಿಮಿೋರಿತ್ುತ, 
ಅದರ ವಿಕೃತ್ರಗೆ ಮಿೋತ್ರಯಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಒಿಂದು ತ್ಪುಪ ತ್ರೋಮರೆನ (“ಇನುು ದೆೋವರ ಜ್ಞರನವನುು ತ್ಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲಿದುದ”) 
ತ್ಪರಪದ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಗೆ (“ಅನಷ್ಟಭರವ”) ನಡಿಸ್ತ್ತ್ು. ತ್ಪರಪದ ಜೋವನಶೆೈಲ್ಲಗೆ ನಡಿಸ್ತ್ತ್ು: 
ಅವರು “ಅಲಿದ ಕರಯೆಗಳನುು ನಡಿಸುವವರರದರು.” “ಅಲಿದ ಕರಯೆಗಳಳ” ಎಿಂಬುದು 
ಒಿಂದು ಜೆ ೋಡುಪದವರಗಿದುದ (καθήκω, kathēkō) ಅದರಥೆವು “ತ್ಕೆ.”104 “ತ್ಕೆ” 
ಎಿಂಬುದು ನಖರವರದ ಅನುವರದ, ಆದರೆ ಒಿಂದು ಬಲವರದ ಪದವಿದದರೆ 
ಸ ಕತವರಗಿರುವದು. ಯರಕೆಿಂದರೆ “ತ್ಕೆ” ಎಿಂಬುದು ಯರವರಗಲ  ನೋತ್ರಗಳ ಬದಲ್ಲಗೆ 
ರಿೋತ್ರಗಳ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂದಿಸ್ತ್ ಹೆೋಳಲಪಡುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಿ ಚಿಂತ್ೆಯು ನೆೈತ್ರಕತ್ೆಯ 
ಕುರಿತ್ರಗಿರುತ್ತದೆ—ದೆೋವರ ದೃಷ್ಠಟಯಲ್ಲಿ “ತ್ಕೆ” ಅಥವರ “ಸರಿ” ಆಗಿರುವಿಂಥದುದ. “ಅಲಿದ 
ಅಥವರ ತ್ಕೆದಲಿದ ಸಿಂಗತ್ರಗಳಳ” ದೆೋವರಿಗೆ “ಅಸಹಾಕರ ಅಥವರ ಹೆೋಸ್ತ್ಗೆಕರ” 
ಆಗಿರುತ್ತವೆ.105 ಪೌಲನು ಹೆೋಳಲ್ಲಚುಸ್ತ್ದ “ಅಸಹಾಕರ” ಮತ್ುತ “ಹೆೋಸ್ತ್ಗೆಕರ” ಸಿಂಗತ್ರಗಳ 
ಪಟಟಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 

ವಚನ 29. ಪೌಲನು ಮನುಷ್ಾನ ವಿಕೃತ್ರಯನುು ಇಪಪತ್ುತ ಪರಪಗಳ ಪಟಟಯನುು 
ಮುಿಂದಿಡುವ ಮ ಲಕ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ಪಡಿಸುತ್ರತನೆ (1:29-31). ಆತ್ನು ತ್ನು ದಿನಗಳಲ್ಲಿದದ 
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ಪಾತ್ರಯಿಂದು ಪರಪವನುು ಪಟಟಮರಡಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ವಿಶಷ್ಟವರದವುಗಳನುು 
ಪಟಟಮರಡಿದರದನೆ. ಪೌಲನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಿರ  ಈ ಪರಪಗಳನುು ಮರಡಿದವರರಗಿರಲ್ಲಲಿ, 
ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಅಥವರ ಹೆಚ್ುು ಪರಪಗಳನುಿಂತ್  ಮರಡಿದ 
ದೆ ೋಷ್ಠಯರಗಿದದರು. 

ಪೌಲನ ಈ ಪಟಟಯನುು ಒಿಂದು ತ್ರಕ್ರೆಕ ಕಾಮರನುಸರರದಲ್ಲಿ ಜೆ ೋಡಿಸುವದಕೆೆ 
ಅನೆೋಕರು ಪಾಯತ್ರುಸ್ತ್ದರದರೆ, ಆದರೆ ಆತ್ನ ಗುರಿಯು ಪರಪಗಳನುು ನೋಟರದ ಪಟಟ ಮರಡಿ 
ಜೆ ೋಡಿಸುವದರಗಿರಲ್ಲಲಿ. ದೆೋವರು ಅವರನುು “ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಟ್ಟ” ಬಳಿಕ ಮರನವರು 
ಎಷ್ೆ ಟಿಂದು ಅದೆ ೋಗತ್ರಗೆ ಸರಗಿದರದರೆಿಂಬದನುು ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸುವದು ಆತ್ನ 
ಉದೆದೋಶವರಗಿತ್ುತ. ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡಿಸಲಪಟ್ಟವನರಗಿ, ಪೌಲನು ಪರಪಗಳನುು ವರಕರಿಕೆ 
ಬರುವಿಂಥ ಒಿಂದು ಗುಡೆಡಯರಗಿ ಮುಿಂದಿಡುತ್ರತನೆ. 

ಪೌಲನು ತ್ನು ಪಟಟಯನುು ಅನಾಜನರು ಅನರಾಯ ತ್ುಿಂಬ್ರದವರರದರು ಎಿಂದು 
ಹೆೋಳಳವ ಮ ಲಕ ಪರಾರಿಂಭಿಸುತ್ರತನೆ. “ಅನರಾಯ” (ἀδικία, adikia) ಎಿಂಬುದು “ನೋತ್ರ” 
ಎಿಂಬದರ ನಕರರರತ್ಮಕ ರ ಪವರಗಿದೆ. “ನೋತ್ರ” ಯ ಅಥೆಗಳಲೆ ಿಿಂದೆಿಂದರೆ “ಸರಿ—
ಜೋವನ.” ಇಲ್ಲ ಿ “ಅನರಾಯ” ಎಿಂಬುದು “ತ್ಪರಪದ ಜೋವನ”—ಯರವದೆೋ ರಿೋತ್ರಯ—
ಎಿಂಬದನುು ಸ ಚಸುವದಕೆೆ ಸರವೆತ್ರಾಕ ಪದವರಗಿದೆ. “ಸಕಲ ವಿಧ್ವರದ ಅನೋತ್ರ” 
ಎಿಂಬುದು ಈ ವರಕಾಭರಗದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ಎಲರಿ ಪರಪಗಳನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡು 
ಸ ಚಸುವ ಒಿಂದು ಸಮಗಾ ಪದವರಗಿದೆ. “ಅವರು ಸಕಲ ವಿಧ್ವರದ ಅನರಾಯ 
ತ್ುಿಂಬ್ರದವರರದರು” ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದನು (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ಅವರ 
ಜೋವಿತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ಪರಪವನುು ಹೆ ಿಂದಿರಲ್ಲಲಿ; ಅವರಲ್ಲಿ ಅದು ಉಕ್ರೆಹರಿಯುತ್ರತತ್ುತ. AB 
ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, “ಅವರು ಪಾತ್ರಯಿಂದು ವಿಧ್ವರದ ಅನೋತ್ರಯಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬ್ರದದರು 
(ವರಾಪ್ಪಸಲಪಟಟದದರು ಮತ್ುತ ನೆನದು ಹೆ ೋಗಿದದರು).”  

“ಅನರಾಯ”ದ ಬಳಿಕ ಪೌಲನು ದುಮಾಿಗಿತ್ನವನುು ಪಟಟಯಲ್ಲಿ ಸೆೋರಿಸುತ್ರತನೆ.106 
“ದುಮರೆಗೆತ್ನ” (πονηρία, ponēria) ಎಿಂಬುದು ಮತ್ೆ ತಿಂದು ಸರವೆತ್ರಾಕ 
ಪದವರಗಿದುದ ಅದು ಎಲರಿ ಕೆಟ್ಟದರದ ಮತ್ುತ ಹರನಕರರಕವರದ ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆ.107  

ಪೌಲನು ನಿಂತ್ರ ಲ  ೇಲುಪ್ು (πλεονεξία, pleonexia) ಯನುು ಉಲೆಿೋಖಿಸುತ್ರತನೆ, 
ಅದು ಇನುಷ್ುಟ ಬೆೋಕು . . . ಇನುಷ್ುಟ ಬೆೋಕು ಎನುುವ ವಿಪರಿೋತ್ವರದ ಬಯಕೆಯರಗಿರುತ್ತದೆ. 
J. W. McGarvey ಲೆ ೋಲುಪ್ಪತಯನುು “ಇತ್ರ ಹಕುೆಗಳನುು ಧಿಕೆರಿಸ್ತ್ ವಿಪರಿೋತ್ವರದ 
ಪಾಮರಣದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತ್ತಯನುು ಕ ಡಿಸ್ತ್ಟ್ುಟಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಿಂಬ ಇಚೆ”ೆ ಎಿಂದು ಕರೆದರು. ಆತ್ನು 
ಗಮನಕೆೆ ತ್ಿಂದದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ದುರರಶೆಯನುು ಯರವ ದೆೋಶದ ಕರನ ನು ಸಹ 
ಖಿಂಡಿಸುವದಿಲಿ, ಆದರೆ ಎಲರಿ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಸರವೆತ್ರಾಕವರಗಿ ಅಶರಿಂತ್ರಗೆ 
ಮ ಲರಧರರವರಗಿರುತ್ತದೆ.108 

ದುಷಟತ್ವ ಎಿಂಬ ಅನುವರದಿತ್ ಪದ (κακία, kakia) ವು ಬಹುಶಃ ಕೆಟ್ಟತ್ನ, 
ದುಷ್ಟತ್ನ, ವಿಕೃತ್ರಯನುು ಸ ಚಸುವ ಗಿಾೋರ್ಕ.ನ ಅತ್ಾಿಂಥ ಸರಮರನಾ ಪದವರಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಈ ಪದವು ಹೃದಯದ ಕುರಿತ್ರಗಿರುತ್ತದೆ.109 ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ದುಷ್ಟತ್ವವು ಅನೋತ್ರ ಮತ್ುತ 
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ಕೆಟ್ಟತ್ನಕೆೆ ದರರಿ ಮರಡಿಕೆ ಡುತ್ತದೆ. 
ಇದನುು ಅನುಸರಿಸ್ತ್, ಪೌಲನು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ಅನಾಜನರು 

ಹ  ಟ ಟೇಕ್ರರ್ಚಚನಾಂದ… ತ್ುಾಂಬಿದವರಾಗಿದದರು ಎಿಂಬುದರಗಿ. W. J. Conybeare ಈ 
ಅನುವರದವನುು ನೋಡಿದರು: “ಅವರು ಹೆ ಟೆಟೋಕ್ರಚುನಿಂದ ತ್ುಿಂಬ್ರತ್ುಳಳಕುತ್ರತದದರು.”110 
“ಹೆ ಟೆಟೋಕ್ರಚ್ುು” (φθόνος, phthonos) ಎಿಂಬುದು ಇತ್ರರಿಗೆ ಒಳ ುೆೋದರಗುವದನುು ಕಿಂಡು 
ಉಿಂಟರಗುವ ಅಸ ಯಯ ಭರವನೆಯರಗಿದೆ. Morrris ಪಾಕರರ, “ಹೆ ಟೆಟೋಕ್ರಚ್ುು” ಎಿಂಬ 
ಪದವು ದುಷ್ಟತ್ನ ನಡೆಸುವವರು ಒಿಂದು ಸಿಂತ್ೆ ೋಷ್ವುಳು ಸಹೆ ೋದರರ ಕ ಟ್ವರಗಿರಲು 
ಸರಧ್ಾವಿಲಿದವರು ಎಿಂಬದನುು ನಮಗೆ ಜ್ಞರಪ್ಪಸುತ್ತದೆ. “ಜನರನುು ಪರಸಪರರಿಿಂದ 
ಪಾತ್ೆಾೋಕಗೆ ಳಿಸುವ ಕೆಟ್ಟತ್ನದ ಕುರಿತ್ು ಒಿಂದು ಭೆೋದಭರವ ನೆಯಿರುತ್ತದೆ.”111 Divine 

Comedy ಎಿಂಬ ತ್ನು ಸರಿಂಕೆೋತ್ರಕ ಪದಾದಲ್ಲಿ, Dante (c.1265-1321) ಹೆ ಟೆಟೋಕ್ರಚ್ುನುು 
ಅವರ ಕಣುಣಗಳಳ ಹೆ ಲೆದು ಮುಚ್ುಲಪಟಟರುವಿಂತ್ೆ ಚತ್ರಾಸಲರಗಿದೆ. ಹೆ ಟೆಟಕ್ರಚ್ುು ಸುಿಂದರ 
ಮತ್ುತ ಉಪಯುಕತವರದ ಎಲಿವನ ು ನೆ ೋಡದಿಂತ್ೆ ಒಬಬನ ಕಣುಣಗಳನುು 
ಮುಚುಬ್ರಡುವದರಗಿದೆ ಎಿಂಬದರಗಿ ಆತ್ನು ಹೆೋಳಳತ್ರತದರದನೆ.112 Halford E. Luccock 
ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ “ಹೆ ಟೆಟೋಕ್ರಚುನ ಕಣುಣಗಳಿಿಂದ ಲೆ ೋಕವನುು ನೆ ೋಡುವವನು 
ಎಿಂಥವನೆಿಂದರೆ ಒಿಂದು ಸುಿಂದರ ಪಾಕೃತ್ರ ದೃಶಾವನುು ನೆ ೋಡುತ್ರತರುವ ಆದರೆ ಅದೆೋ 
ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ವಿಪರಿೋತ್ವರದ ಹಲುಿನೆ ೋವಿರುವ ವಾಕ್ರತಯಿಂತ್ೆ ಇರುತ್ರತನೆ.”113 

ಈ ಜನರು ತ್ರವು ಬಯಸ್ತ್ದದನುು ಪಡೆದುಕೆ ಳುಲು ಯರವ ಮಟ್ಟಕೆೆ ಹೆ ೋಗಲು 
ಸ್ತ್ದಧರಿದದರು? ಕ  ಲ  (φόνος, phonos) ಮರಡುವಷ್ಟರ ಮಟಟಗೆ ಹೆ ೋಗಬಲಿವರರಗಿದದರು! 
ಅವರು ತ್ಮಮ ನಡುವೆ ಯರವದನುು ಅಡಿಡಯರಗಿ ನಲುಿವದಕೆೆ ಬ್ರಡದವರರಗಿದದರು! 

ಅಲಿದೆ ಪೌಲನು ಅನಾಜನರ ಮೆೋಲೆ ಜಗಳಕ ಾ (ἔρις, eris) ಇಳಿಯುವ 
ಆರೆ ೋಪವನುು ಸಹ ಮರಡಿದನು. “ಜಗಳ” ಎಿಂಬುದಕ್ರೆರುವ ಇನೆ ುಿಂದು ಪದವು 
“ಕ್ರತ್ರತಟ್,” ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಹ, ವರಗರವದ (CEV), “ವರಾಜಾ” (NCV), “ವರದವಿವರದ” (KJV) 
ಸೆೋರಿರುತ್ತವೆ.  

ಅನುವರದಿತ್ ಮೊೇಸ (δόλος, dolos) ಎಿಂಬುದರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥೆವು “ಗರಳ” 
ಎಿಂಬುದು.114 ಮಿೋನುಗಳನುು ಅಥವರ ಪರಾಣಿಗಳನುು ಬೆೋಟೆಯರಡುವದಕೆೆ ಅಹರರ ಸ್ತ್ಕ್ರೆಸ್ತ್ 
ಇಡುವ ಗರಳದ ಹರಗೆ. ಇದು ಇತ್ರರನುು ಬಲೆಗೆ ಬ್ರೋಳಿಸುವದಕೆೆ ಅಥವರ ವಿಂಚಸುವದಕೆೆ 
ಅನುಸರಿಸುವ “ಯರವದೆೋ ಕುತ್ಿಂತ್ಾ ಯುಕ್ರತಗಳ” ನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ.115 ಪೌಲನು ಅವರನುು 
ಬಣಿಣಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದ ಪದಗಳ ೋೆನಿಂದರೆ ಸುಳಳುಗರರರು, ಮೊೋಸಗರರರು ಮತ್ುತ 
ವಿಂಚ್ಕರು. 

ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ ಹಗ ತ್ನ (κακοήθεια, kakoētheia) ಎಿಂಬುದು “ಕೆಟ್ಟ” 
(κακός, kakos) ಮತ್ುತ “ನಡತ್ೆ” ಅಥವರ “ಗುಣಸವಭರವ” (ἔθος, ethos)116 ಎಿಂಬ 
ಪದಗಳಳ ಸಮಿೀಲನದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ. Macknightನು kakoētheia ಎಿಂಬುದನುು 
“ರ ಢಿಯರಗಿ ದುನೆಡತ್ೆಯನುು ಪಾವೃತ್ರತ ತ್ೆ ೋರುವದು” ಎಿಂದು ಕರೆಯುತ್ರತನೆ.117 Vine ಈ 
ಪದವನುು ಹೋಗೆ ವರಾಖ್ರಾನಸ್ತ್ದೆ, ಯರವದೆೋ ವಿಷ್ಯವನುು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದರದಗಿ ಬ್ರಿಂಭಿಸುವ 
“ಒಿಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪಾವೃತ್ರತ.”118 
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ಅನುವರದಿತ್ ಪದವರದ ಕ್ರವಿ ಊದುವವರು (ψιθυριστής, psithuristēs 
ಎಿಂಬದರ ಬಹುವಚ್ನ) ಎಿಂಬದರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥೆವು “ಪ್ಪಸುಗುಟ್ುಟವವರು” (KJV 
ನೆ ೋಡಿರಿ). Moses E. Lard ಅವರ ಹೆೋಸ್ತ್ಗೆಕರವರದ ಕೃತ್ಾಗಳನುು ಈ ರಿೋತ್ರಯರಗಿ 
ಬಣಿಣಸ್ತ್ದರದರೆ: 

ಪ್ಪಸುಗುಟ್ುಟವವರು . . . ಯರವರಗಲ  ತ್ಮಮನುು ಬಹಳವರಗಿ ಮುಗಧರಿಂತ್ೆ 
ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ರತರೆ ಮತ್ುತ ತ್ಮಮ ನೆ ೋವಿನ ಕಥೆಗಳನುು ವಿಷ್ರಧ್ಕರವರಗಿ 
ಹೆೋಳಿಕೆ ಳಳುತ್ರತರೆ. ಅವರು ಹೆೋಳಿ ಮುಗಿಸ್ತ್ದ ಬಳಿಕ, ಇದನುು ಯರರಿಗ  ಹೆೋಳಬೆೋಡಿರಿ, 
ಇದರಿಿಂದ ಹರನಯರಗಬಹುದೆಿಂದು ಬೆೋರೆಯರ ಮೆೋಲೆ ಆದೆೋಶ ಹೆೋರುವದಕೆೆ 
ಮರೆಯುವದಿಲ.ಿ119 

ವಚನ 30. “ಕ್ರವಿ ಊದುವವರು” ಮತ್ುತ ರ್ಾಡಿಹ ೇಳುವವರ  (κατάλαλος, 

katalalos ಎಿಂಬುದರ ಬಹುವಚ್ನ) ಇವೆರಡ  ಮತ್ೆ ತಬಬರ ಗುಣಶೋಲತ್ೆಯನುು 
ನರಶಮರಡುವವರರಗಿದರದರೆ; ಆದರೆ ಕ್ರವಿ ಊದುವವರು ಇದನುು ಮುಚುದ ಬರಗಲ್ಲನ 
ಹಿಂದೆ ಮರಡಿದರೆ, ಚರಡಿಹೆೋಳಳವವರು ಇದನುು ಬಯಲಲ್ಲಿ (ಮುಕತವರಗಿ) ಮರಡುವರು. ಈ 
ಪರಪದ ಕುರಿತ್ರಗಿ, Lardರವರು ಇನ ು ಬರೆದಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, 

ಚರಡಿಹೆೋಳಳವವರು . . . ತ್ರವು ಮರಡಬರರದೆಿಂಬ ಎಲಿವನ ು ಅರಿತ್ವರರಗಿರುತ್ರತರೆ, 
ಮತ್ುತ ಅವರು ಹೆೋಳಬರರದ ಎಲಿವನುು ಹೆೋಳಿಬ್ರಡುತ್ರತರೆ . . . ಅವರು ಎಿಂದಿಗ  
ಗುಟ್ುಟಗಳನುು ಹೆೋಳಳವದಿಲಿ, ಆದರೆ ಅಪಖ್ರಾತ್ರಯನುುಿಂಟ್ು ಮರಡುವ ಸತ್ಾಗಳನುಷ್ೆಟೋ 
ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ! ಹೋಗೆ ಅವರು ಯರವರಗಲ  ತ್ಮಮ ಸುಳುನುು ಸರಿಯೋ ತ್ಪೊಪೋ ಎಿಂದು 
ಪರಿೋಕ್ಷಿಸುವಿಂತ್ೆ ಗುಿಂಪ್ಪನಲೆ ಿಬಬರಿಗೆ ಹೆೋಳಳವರು.120 

ಅನಾಜನರು ದ ೇವರನುು ದ ವೇಷ್ಟಸುವವರು ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದನು, ಆತ್ನು ಇಲ್ಲಿ 
ಜೆ ೋಡುಪದವನುು (θεοστυγής, theostugēs) ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತನೆ, ಅದು “ದೆೋವರು” 
(θεός, theos) ಮತ್ುತ “ದೆವೋಷ್” (στυγέω, stugeō) ಎರಡು ಪದಗಳಿಿಂದರಗಿದೆ. ಅದು 
“ದೆೋವ-ದೆವೋಷ್ಠತ್” (“ದೆೋವರಿಿಂದ ದ ಷ್ಠಸಲಪಟ್ಟವರು”) ಅಥವರ “ದೆೋವರ ದೆವೋಷ್ಕರು” 
(“ದೆೋವರನುು ದೆವೋಷ್ಠಸುವವರು”) ಎಿಂಬ ಅಥೆವನುು ಕೆ ಡಬಲಿದು.121 ಈ ವರಕಾದ 
ಸನುವೆೋಶದ ಪಾಕರರ, “ಎಲರಿ ಪದಗಳಳ ಸಹ ದೆೋವರ ಕ್ರಾಯಗಳ ಬದಲ್ಲಗೆ ಮರನವರ 
ಕೃತ್ಾಗಳನುು ಸ ಚಸ್ತ್ ಮರತ್ರಡುವದರಿಿಂದ”122 ಪೌಲನು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ “ದೆೋವರ 
ದೆವೋಷ್ಕರು” ಎಿಂಬದನುು ಇಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡಿದದನೆಿಂದು ಬಹುಜನರು ಒಪುಪತ್ರತರೆ. ಅವರು 
ದೆೋವರನುು ದೆವೋಷ್ಠಸ್ತ್ದರು ಯರಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು ನಮೆಲ ಮತ್ುತ ಇವರು ಹೆ ಲಸು 
ಆಗಿದದರು. ಅವರು ದೆೋವರನುು ದೆವೋಷ್ಠಸ್ತ್ದರು ಯರಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು ಪರಿಶುದಧನು ಮತ್ುತ 
ಇವರು ಅಪರಿಶುದಧರರಗಿದದರು. ಅವರು ದೆೋವರನುು ದೆವೋಷ್ಠಸ್ತ್ದರು ಯರಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು 
ಒಳ ುೆೋವನು ಮತ್ುತ ಇವರು ಕೆಟ್ಟವರರಗಿದದರು. ದೆೋವರು ಅವರ ಮತ್ುತ ಅವರ ಭೆ ೋಗಗಳ 
ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ತ್ಡೆಯರಗಿದದನು, ಅವರಿಷ್ಟ ಪಟ್ಟದದನುು ಮರಡದಿಂತ್ೆ ತ್ಡೆಯುವ 
ಸರಪಣಿಯರಗಿದದನು.123 ಆದದರಿಿಂದ ಅವರು ಆತ್ನನುು ದೆವೋಷ್ಠಸ್ತ್ದರು.  
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ಅನುವರದಿತ್ ಪದ ಸ್  ಕ್ರಾನವರು (ὑβριστής, hubristēs) ಎಿಂಬುದು ನದಿೆಷ್ಟವರಗಿ 
ಎದುರಿಸುವಿಕೆಯರಗಿದೆ. ಇದು “ದಪ್ಪೆಷ್ಠ” ಮತ್ುತ “ಬೆೋಜವರಬರದರಿ ಹಿಂಸರತ್ಮಕ” ನರದ 
ವಾಕ್ರತಯನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ.124 Barclay ಬರೆದದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “hubris (ಹುಬ್ರಾಸ್) . . . 
ಕೌಾಯೆಪಾವೃತ್ರತ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಮತ್ೆ ತಬಬರಿಗೆ ಕೆೋವಲ ನೆ ೋವುಿಂಟ್ುಮರಡಬೆೋಕೆಿಂದು 
ನೆ ೋವು ಕೆ ಟ್ುಟ ಸಿಂತ್ೆ ೋಷ್ಪಡುವದರಗಿದೆ.”125 

ಅಹಾಂಕಾರಿಗಳು (ὑπερήφανος, huperēphanos) ಎಿಂಬುದು “ಮೆೋಲೆಡೆ” (ὑπέρ, 

huper) ಎಿಂಬದರ ಉಪಸಗೆ ಮತ್ುತ “ತ್ೆ ೋರು” (φαίνομαι, phainomai) ಎಿಂಬ 
ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿದೆ. ಅದರಥೆವು “ಒಬಬನು ತ್ನುನುು ಮತ್ೆ ತಬಬರಿಗಿಿಂತ್ ಮೆೋಲೆಡೆ 
ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು.” ಒಬಬ ಪುರರತ್ನ ಗಿಾೋರ್ಕ ಲೆೋಖಕನು ಈ ಪದವನುು “ತ್ನೆ ುಬಬನನುು 
ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸ್ತ್ ಬೆೋರೆ ಎಲಿರ ಬಗೆೆಯ  ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರ ತ್ರರಸರೆರ ಹೆ ಿಂದಿರುವರು” 
ಎಿಂಬದರಗಿ ವರಾಖ್ರಾನಸ್ತ್ದನು.”126 

ಅಹಿಂಕರರದ ಒಿಂದು ಗುರುತ್ು ಎಿಂದರೆ ಬಡರಯಿಕೆ ಚುಕೆ ಳಳುವದು. ಅನುವರದಿತ್ 
ಪದ ಬಡಾಯಿಕ  ರ್ಚಚಕ  ಳುಳವದು (ἀλαζών, alazōn) ಎಿಂಬುದು “ಸುತ್ರತಡುವವನು” 
(ἄλη, alē) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ127 ಮತ್ುತ ಅದಕೆ ೆಿಂದು ಆಸಕ್ರತಕರವರದ 
ಇತ್ರಹರಸವಿದೆ.128 ಅದು “ಪವರಡಕರವರದ” ರೆ ೋಗನವರರಣೆ ಅಥವರ ಸಿಂಶಯರಸಪದ 
ಮೌಲಾದ ಉತ್ಪನುಗಳನುು ಮರರುತ್ರತದದ ವರಾಪರರಿಗಳನುು ಸ ಚಸುವದಕೆೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುತ್ರತತ್ುತ. ಅವರು ತ್ಮಮ ಉತ್ಪನುಗಳ ಬಗೆೆ ಬಹಳ ಬಣಣ ಬಣಣದ, 
ಆಧರರಹೋನ ಮತ್ುತ ಅನೆೋಕ ವೆೋಳೆ ಮಿತ್ಾವರದ ಮರತ್ುಗಳನರುಡುತ್ರತದದರು. Alazōn 
ಎಿಂಬ ಪದವು ಮುಿಂದೆ ಅಹಿಂಕರರ ಮತ್ುತ ತ್ನು ಬಗೆೆ ಅತ್ರಶಯೋಕ್ರತಯಿಿಂದ 
ಮರತ್ರಡುವದು ಎಿಂಬ ಅಥೆವನುು ಪಡೆದುಕೆ ಿಂಡಿತ್ು. ಈ ದಿನವೂ “ಗವೆದಿಿಂದ ಭಿಂಗ; 
ಉಬ್ರಬನಿಂದ ದೆ ಬುಬ” ಎಿಂಬುದು ಅಷ್ೆಟೋ ನಜವರಗಿರುತ್ತದೆ (ಜ್ಞರನೆ ೋಕ್ರತ 16:18). 

ಅವರು ಕ ೇಡನುು ಕಲ್ಲಪಸುವವರು ಆಗಿದದರು. “ಕಲ್ಲಪಸುವವರು” ಎಿಂಬುದು ಗಿಾೋರ್ಕ 
(ἐφευρετής, epheuretēs) ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿದೆ. “ಕೆೋಡು” (κακός, kakos) ಎಿಂಬುದು 
29ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿನ “ಕೆಟ್ಟ” ಎಿಂಬದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಪದವರಗಿದೆ. ಅಿಂಥ ಜನರು ಕೆೋವಲ 
ಕೆಟ್ಟವರರಗಿರುವದರಲ್ಲಿ ಮರತ್ಾ ತ್ೃಪತರರಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರರಗಿರುವದಕೆೆ ಹೆ ಸ 
ಹೆ ಸ ದರರಿಗಳನುು ಕಲ್ಲಪಸುವವರರಗಿದದರು! ಅವರು ತ್ಮಮ ದುರರಶೆಯನುು 
ತ್ೃಪ್ಪತಗೆ ಳಿಸಲು ಹೆ ಸ ದರರಿಗಳನುು ಕಲ್ಲಪಸ್ತ್ದರು, ತ್ಮಮ ಅಭಿಲರಷ್ೆಗಳನುು 
ಪೂರೆೈಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು, ತ್ಮಮ ಭಕ್ರತಹೋನತ್ೆಯನುು “ಸಮರ್ಥೆಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು” ಹೆ ಸ ದರರಿಗಳನುು 
ಕಲ್ಲಪಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರು. Jim Townsend ರವರು, ಅವರಿಗೆ “ಕೆೋಡಿನ ಎಡಿಸನ್ ಗಳಳ” 
(ಕೆಟ್ಟತ್ನದ ಆವಿಷ್ರೆರರು) ಎಿಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟನು.129  

ಈ ಪಟಟಯು ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ಪಡಿಸುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಪರಪವು ಬಹಳಷ್ಟನುು ವರಗರದನ 
ಮರಡುತ್ರತದರ , ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ತ್ನು ವರಗರದನವನುು ನೆರವೆೋರಿಸುವದಿಲಿ; ಅದು 
ಕೆೋವಲ ಅತ್ೃಪ್ಪತಯನುಷ್ೆಟೋ ತ್ರುತ್ತದೆ. ಪರಪಮರಡುವದರಿಿಂದ ಅದೆೋ “ರೆ ೋಮರಿಂಚ್ನ” 
ವನುು ಪಡೆಯುವದಕರೆಗಿ ಪರಪ್ಪಯು ಹೆಚ್ುು ಹೆಚ್ುು ಪರಪಮಯಿಯರಗಬೆೋಕು. ಆತ್ನು 
ಅದಕರೆಗಿ ಪರಪಮರಡುವದಕೆೆ ಹೆ ಸ ಹೆ ಸ ದರರಿಗಳನುು ಸಹ 
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ಕಿಂಡುಹಡಿಯಬೆೋಕರಗುತ್ತದೆ! 
ಈ ಅಪರರಧ್ ಪಟಟಯಲ್ಲಿ ಮುಿಂದೆ ಬರುವ ಸಿಂಗತ್ರಯು ಬಹಳ 

ಸಹಜವರಗಿರುವದರಿಿಂದ ಕೆಲವರು ಇಿಂಥ ಭಯಿಂಕರ ಪರಪಗಳ ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿ ಇದು 
ಸರಿಹೆ ಿಂದದು ಎಿಂದುಕೆ ಳುಬಹುದು: ಪೌಲನು ತ್ಾಂದ ರ್ಾಯಿಗಳ ಮಾತ್ನುು ಕ ೇಳದವರು 
ಎಿಂಬದನುು ಉಲೆಿೋಖಿಸ್ತ್ದನು. ಅನುವರದಿತ್ ಪದ “ಮರತ್ನುು ಕೆೋಳದವರು” (ἀπειθής, 

apeithēs) ಎಿಂಬುದು “ಮನವೋಲ್ಲಸು” (πείθω, peithō) ಎಿಂಬ ಪದದ ಮುಿಂದೆ (α a) 
ಎಿಂಬ ನಕರರರತ್ಮಕವನುು ಸೆೋರಿಸುವದರಗಿದೆ. ಇದರಥೆವು “ಮನವೋಲ್ಲಸುವದಕೆೆ 
ಮನಸ್ತ್ೆಲಿದವರು . . . ಅವಿಧೆೋಯತ್ೆ.”130 ನರವು ನಮಮ ತ್ಿಂದೆತ್ರಯಿಗಳನುು 
ಗೌರವಿಸಬೆೋಕು, ರ್ನಪಡಿಸಬೆೋಕು ಮತ್ುತ ವಿಧೆೋಯರರಗಬೆೋಕು (ಎಫೆಸ 6:1-3), ಮತ್ುತ 
ಅವರು ಮುಪ್ಪಪನವರರದರಗ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕು (1 ತ್ರಮೊಥೆ 5:4, 8) ಎಿಂದು ಬೆೈಬಲು 
ಕಲ್ಲಸುತ್ತದೆ. ಹಳ  ೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬಬ ತ್ರರುಗಿ ಬ್ರೋಳಳವ, ಮೊಿಂಡ ಮಗನನುು 
ಕಲೆಿೋಸೆದು ಕೆ ಲಿಬೆೋಕೆಿಂದು ವಿಧಿಯಿತ್ುತ (ಧ್ಮೊೋೆಪದೆೋಶಕರಿಂಡ 21:18-21).  

ಮಕೆಳಳ ತ್ಿಂದೆತ್ರಯಿಗಳಿಗೆ ವಿಧೆೋಯರರಗಬೆೋಕು ಮತ್ುತ ಗೌರವಿಸಬೆೋಕು ಎಿಂಬದಕೆೆ 
ಅಷ್ೆ ಟಿಂದು ಮಹತ್ವವನುು ಬೆೈಬಲು ಏಕೆ ಕೆ ಡುತ್ತದೆ? ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅವಿಧೆೋಯರರಗುವದು 
ಏಕೆ ಪೌಲನ ಪಟಟಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ? ಯರಕೆಿಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ುತ 
ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯನುು ಕಲ್ಲಯದವನು ಮುಿಂದೆ ಶರಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಭಯೋತ್ರಪಧ್ಕನರಗುವ, 
ಉದೆ ಾೋಗಸಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶರವಸಹೆತ್ೆಯಿಲಿದವನು, ಸಿಂಬಿಂಧ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸರವಥೆವನೆುೋ 
ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳಳುವವನು. ಮತ್ುತ (ಇದು ಸಮಸೆಾಯ ಹೃದಯಭರಗಕೆೆ ನರಟ್ುತ್ತದೆ) ಕತ್ೆನಗೆ 
ಒಳಪಡಲು ಮನಸ್ತ್ೆಲಿದವನರಗುವ ಸರಧ್ಾತ್ೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು ಯರರನುು ಉದೆದೋಶಸ್ತ್ 
ಮರತ್ರಡುತ್ರತದರದನೆ ೋ ಅವರು ಬಹುಶಃ ದೆೋವರನುು ಗೌರವಿಸುವದನುು “ಯೋಗಾವೆಿಂದು” 
ಎಣಿಸಲ್ಲಲಿ, ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ತ್ಮಮ ತ್ಿಂದೆತ್ರಯಿಗಳನುು 
ಗೌರವಿಸುವದನುು “ಯೋಗಾವೆಿಂದು” ಕಿಂಡಿರಲ್ಲಕ್ರೆಲಿ.  

ವಚನ 31. ಪೌಲನು ಮುಿಂದೆ 21ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿರುವ “ವಿವೆೋಕವಿಲಿದ” (ἀσύνετος, 

asunetos) ಅನುವರದಿತ್ ಅದೆೋ ಪದವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತ ಅವರು 
ವಿವ ೇಕವಿಲಿದವರು ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ. ಇದು “ವಿವೆೋಚ್ನೆಯಿಲಿದ”131 ಎಿಂದಥೆವರಗಿದೆ. 
ಈ ವರಕಾದ ಸನುವೆೋಶದಲ್ಲಿ, ಇದು ಬುದಿಧ ಅಥವರ ವಿಧೆಾಯನುು ಸ ಚಸುತ್ರತಲಿ. ಬದಲರಗಿ, 
ದೆೋವರು ನಮಗೆ ಬೆ ಬಬಬರಿಗ  ಅನುಗಾಹಸ್ತ್ರುವ ಮೆದುಳನುು ಸರಿಯರಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸದಿರುವದನುು ಇದು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ದೆೋವರಿಿಂದ ಒಬಬನು ತ್ನುನುು 
ಬೆೋಪೆಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು ಕೆಟ್ಟದುದ ಮರತ್ಾವಲಿದೆ; ಅದು ಮ ಖೆತ್ನ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ 
(CEV ನೆ ೋಡಿರಿ). 

ಅನುವರದಿತ್ ಪದ ಮರತ್ರಗೆ ತ್ಪುಪವವರು (ἀσύνθετος, asunthetos) ಎಿಂಬುದು 
“ಅದಕೆೆ ಒಪುಪ” ಅಥವರ “ಒಿಂದು ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ ಮರಡು” (σύν, sun [“ಒಿಂದಿಗೆ” ಅಥವರ 
“ಒಟಟಗೆ” ] ಎಿಂಬ ಸಮಿೀಲನ, ಜೆ ತ್ೆಗೆ τίθημι, tithēmi [“ಇಡು”]) ಎಿಂಬ ಕ್ರಾಯರಪದಕೆೆ 
ಒಿಂದು ನಕರರರತ್ಮಕವನುು (α, a) ಸೆೋರಿಸುವದರಗಿದೆ).132 ಇದು “ಒಿಂದು ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ 
ಅಥವರ ಒಪಪಿಂದವನುು ಮುರಿಯುವವನನುು” ಸ ಚಸುತ್ತದೆ (KJV ನೆ ೋಡಿರಿ). ಬೆೋರೆ 
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ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಳವದರದರೆ, ಅದು ತ್ನು ಮರತ್ನುು ಉಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುದವನನುು, ತ್ರನು 
ಮರಡುತ್ ತೆೋನೆಿಂದು ಹೆೋಳಿ ಅದನುು ಮರಡದಿರುವವನನುು ಬಣಿಣಸುತ್ತದೆ. ಹೋಗೆ NASB 
ಇದನುು “ಮರತ್ರಗೆ ತ್ಪುಪವವನು” ಎಿಂದು ಅನುವರದಿಸ್ತ್ದೆ, ಮತ್ುತ CEVಯು ಅದನುು 
“ನಿಂಬ್ರಕೆಗೆ ಯೋಗಾವಲಿದವನು” ಎನುುತ್ತದೆ.  

ಮಮರ್ ಯಿಲಿದವರು (ἄστοργος, astorgos) ಎಿಂಬುದು ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ ಬೆೋಸರದ 
ಪದವರಗಿದೆ. Astorgos “ಪ್ಪಾೋತ್ರ” ಎಿಂಬುದರ ವಿಶೆೋಷ್ ಶಬದದ ಒಿಂದು ನಕರರರತ್ಮಕ 
ರ ಪವರಗಿದೆ: στοργή (storgē). Storgē “ಕುಟ್ುಿಂಬ ಪ್ಪಾೋತ್ರ” ಯನುು ಸ ಚಸು 
ವದರಗಿದೆ, “ಅದು ಜನರನುು ಒಿಂದರಗಿ ಬೆಸೆಯುವ ಪ್ಪಾೋತ್ರ.”133 ಇದು “ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ 
ಹೆತ್ತವರು ಮಕೆಳಿಗೆ ಮತ್ುತ ಮಕೆಳಳ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ” ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ.134 ಈ ವಿಧ್ವರದ 
ಪ್ಪಾೋತ್ರಯು ಸಹಜವರಗಿರಬೆೋಕು; KJV ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ “ಸಹಜವರದ ಮಮತ್ೆಯಿಲಿದವರು.” 
ಯರರರದರ  ಈ “ಸಹಜವರದ ಮಮತ್ೆ” ಯನುು ಕಳಕೆ ಳಳುವದು ಸರದಾವೋ? 
ಇತ್ರಹರಸವು ಹೌದು ಎನುುತ್ತದೆ. Barclay ಇತ್ರಹರಸ್ತ್ಕ ವಿಷ್ಯವನುು ಮುಿಂದಿಡುತ್ರತರೆ: 

. . . ಇದು ಕುಟ್ುಿಂಬ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯು ಕ್ಷಿೋಣಿಸುತ್ರತರುವಿಂಥ ಕರಲವರಗಿತ್ುತ. ಈ 
ಕರಲದಲ್ಲಿರುವಿಂತ್ೆಯೋ ಆಗ ಮಗುವಿನ ಜೋವನವು ಬಹಳ ಅಸ್ತ್ಥರವರಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಮಕೆಳನುು ದೌಭರೆಗಾವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲರಗುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿಂದು ಜನಸ್ತ್ದರಗ, 
ಅದನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡು ಹೆ ೋಗಿ ತ್ಿಂದೆಯ ಪರದದ ಹತ್ರತರವಿಡುತ್ರತರೆ. ತ್ಿಂದೆ ಆ 
ಮಗುವನುು ಎತ್ರತಕೆ ಿಂಡರೆ, ಆತ್ನು ಅದನುು ಒಪ್ಪಪಕೆ ಿಂಡಿದರದನೆಿಂದು ಅಥೆವರಗುತ್ತದೆ. 
ಆತ್ನು ತ್ರರುಗಿಕೆ ಿಂಡು ಅದನುು ಬ್ರಟ್ುಟಬ್ರಟ್ಟರೆ, ಮಗುವನುು ಅಕ್ಷರಶಃ ಹೆ ರಗೆ 
ಎಸೆಯಲಪಡುವದು. ರೆ ೋಮರಪುರದ ವೆೋದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ರರತ್ರಾಯಲ್ಲಿಯ  
ಮ ವತ್ತರಿಿಂದ ನರಲವತ್ುತ ಕೆೈಬ್ರಡಲಪಟ್ಟ ಕ ಸುಗಳಿರುತ್ರತದದವು. . . .135 

ಪಟಟಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆ ನೆಯ ಪದವು ಕರುಣೆಯಿಲಿದವರು ಎಿಂಬದು.136 
“ಕರುಣೆಯಿಲಿದವರು” (ἀνελεήμων, aneleēmōn) ಪದವು “ಕನಕರವುಳು” (ἐλεήμων, 
eleēmōn) ಎಿಂಬದರ ಪದವರಗಿದುದ ಅದಕೆೆ (α[ν], a[n]), ಎಿಂಬ ನಕರರರತ್ಮಕ 
ಸೆೋರಿಸಲಪಟಟರುತ್ತದೆ. Weymouth ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ಅವರು “ಮರುಕವಿಲಿದವರು” 
ಆಗಿದದರು. RSV ಯಲ್ಲಿ “ನದೆಯಿಗಳಳ” ಆಗಿದದರು ಎಿಂದಿದೆ. Barclay ಹೋಗೆ 
ಬಣಿಣಸುತ್ರತರೆ:  

ಈ ಕರಲದಲ್ಲಿ ಮರನವ ಜೋವ ಅಷ್ೆ ಟಿಂದು ಅಗೆವರಗಿತ್ುತ. ಒಬಬ ಗುಲರಮನನುು ಆತ್ನ 
ಯಜಮರನನು ಕೆ ಲಿಬಹುದಿತ್ುತ ಅಥವರ ಹಿಂಸ್ತ್ಸಬಹುದಿತ್ುತ, ಯರಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು 
ಒಿಂದು ವಸುತವಿನ ಸಮರನವರಗಿದದನು ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ಮೆೋಲೆ ಯಜಮರನನಗೆ 
ಮಿೋತ್ರಯಿಲಿದ ಅಧಿಕರರವನುು ಕರನ ನು ಕೆ ಟಟತ್ುತ. . . . ನಧ್ೆಯತ್ೆಯು 
ಉಚ್ೆರ್ಟ್ಟದಲಿ್ಲತ್ುತ, ಅದು ಸುಖಭೆ ೋಗವರಗಿತ್ುತ, ಯರಕೆಿಂದರೆ ಆಗ ಗರಿಯಡಿಯಟ್ಗೆಳಳ 
ಒಬಬರನೆ ುಬಬರು ಹೆ ಡೆದುಕೆ ಿಂಡು ಕೆ ಲುಿತ್ರತದದ ಕ್ರಾೋಡೆಯನುು ನೆ ೋಡಿ ಜನರೆಲರಿ 
ಮನೆ ೋರಿಂಜನೆ ಪಡುತ್ರತದದರು137 
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ಗಿಾೋರ್ಕ ಪಾತ್ರಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನ ಪಟಟಯಲ್ಲಿನ ಕೆ ನೆಯ ನರಲುೆ ಪದಗಳಳ α, a 
(ಯಿಲಿದವರು) ಎಿಂಬ ನಕರರರತ್ಮಕ ಪೂವೆಪಾತ್ಾಯಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿದವುಗಳರಗಿವೆ. 
NASBಯು ಈ ಮ ರು ಪದಗಳನುು “ಯಿಲಿದವರು” ಎಿಂದು ಪರಾರಿಂಭಿಸುವದರ ಮ ಲಕ 
ವಾಕತಪಡಿಸ್ತ್ರುತ್ತದೆ: “ಮರತ್ರಗೆ ತ್ಪುಪವವರು (ವಿಶರವಹೆತ್ೆಯಿಲಿದವರು), 
ಪ್ಪಾೋತ್ರಯಿಲಿದವರು, ಕರುಣೆಯಿಲಿದವರು.” NIV ಇದನುು “ಇಲಿದ” ಎಿಂದು ಎಲರಿ ನರಲುೆ 
ಪದಗಳನುು ವಾಕತಗೆ ಳಿಸ್ತ್ರುತ್ತದೆ: ವಿವೆೋಕ ಇಲಿದ, ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಲಿದ, ಹೃದಯ ಇಲಿದ, 
ಕನಕರ ಇಲಿದ.”  

ಪೌಲನು ಹೋಗೆ ತ್ನು ಕರಲದಲ್ಲಿನ ಪರಪದ ಪಟಟಯನುು ನಮಮ ಮುಿಂದಿಡುತ್ರತನೆ. 
ಇದೆ ಿಂದು ಹೃದಯಕೆೆ ವೆೋದನೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವ ಪಟಟಯರಗಿದೆ, ಅದು “ಮರನದಿಂಡ 
ಕರಣೆಯರದಿಂತ್ೆ ಮತ್ುತ ಸಮರಜ ಒಡೆದು ಹೆ ೋದಿಂತ್ೆ ಮರನವ ಸಮುದರಯ ಕುಸ್ತ್ತ್ 
ಕರಣುವದನುು” ಬಣಿಣಸುತ್ತದೆ.138 ಪೌಲನು ಕೆ ರಿಿಂಥದಿಿಂದ ಬರೆಯುತ್ರತದರದನೆಿಂದು 
ಊಹಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರೆ, ಎಲರಿ ದುನೆಡತ್ೆಗಳ ಉದರಹರಣೆ ನೆ ೋಡುವದಕೆೆ ಆತ್ನಗೆ ಕೆೋವಲ 
ಒಿಂದು ಕ್ರಟ್ಕ್ರಯು ಇತ್ತಷ್ೆಟೋ. Charles Hodge ನಮಗೆ ನೆನಪ್ಪಸುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಇಲ್ಲಿ 
ಬ್ರಡಿಸ್ತ್ರುವ ಚತ್ಾಣ ಬಹಳ ಕತ್ತಲೆಯಿಿಂದ ಕ ಡಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಸವಿಂತ್ ದೆೋಶದ ಪಾಸ್ತ್ದಧ 
ಗಿಾೋರ್ಕ ಮತ್ುತ ಲರಾಟನ್ ಲೆೋಖಕರೆೋ ಬಣಿಣಸ್ತ್ರುವಷ್ುಟ ಕತ್ತಲೆಯರಗೆೋನ  ಇಲಿ.”139 

ವಚನ 32. ಪಟಟಯು ಮುಗಿದಿತ್ುತ, ಆದರೆ ಪೌಲನು ಪತ್ರಾಕೆಯ ಈ ವಿಭರಗವನುು 
ಮುಗಿಸುವದಕೆೆ ಮುಿಂಚೆ ಇನೆುರಡು ಮರತ್ುಗಳನುು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ. ಮೊದಲನೆೋಯದರಗಿ, 
ಆತ್ನು ಈ ಆಶುಯೆತ್ರುವ ಮರತ್ುಗಳನುು ಬರೆಯುತ್ರತನೆ: ಇಾಂಥವುಗಳನುು 
ನಡಿಸುವವರು ಮರರ್ಕ ಾ ಪಾತ್ರರಾಗಿದಾದರ ಾಂಬ ದ ೇವವಿಧಿಯು ಅವರಿಗ  ತಿಳಿದದ . “ವಿಧಿ” 
δικαίωμα (dikaiōma) ಯು “ನೋತ್ರಯುಕತ” (ಸದರಚರರ) ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದರಗಿದೆ; 
“ದೆೋವರು ಸರಿ ಎಿಂಬದರಗಿ ಪಾಕಟಸ್ತ್ದದನುು” ತ್ೆ ೋರಿಸಲು ಇದನುು “ವಿಧಿ ಬದಧವರದ”140 
ಪದವರಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ. ಜನರು ಈ ಕೃತ್ಾಗಳನುು ಅಜ್ಞರನದಿಿಂದ ಮರಡಿಲಿ ಎಿಂಬ 
ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಯ ಕಡೆಗೆ ಪೌಲನು ಹಿಂದಿರುಗುತ್ರತನೆ. ದುಷ್ೃತ್ಾ ನಡಿಸುವವರು ತ್ರವು 
ಮರಡುತ್ರತರುವ ತ್ಪ್ಪಪನ ದುಷ್ಪರಿಣರಮಗಳನೆುಲರಿ ತ್ರಳಿಯದೆೋ ಇದಿದರಬಹುದು; ಆದರೆ 
ಅಿಂತ್ರರಳದಲ್ಲಿ, ತ್ರವು ಮರಡುವ ಕೃತ್ಾಗಳಳ ತ್ಪುಪ ಎಿಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ತ್ರಳಿದಿತ್ುತ.141 

“ಇಿಂಥವುಗಳನುು ನಡಿಸುವವರು ಮರಣಕೆೆ ಪರತ್ಾರರಗಿದರದರೆಿಂಬದು . . . ಅವರಿಗೆ 
ತ್ರಳಿದಿದದರ ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳವ ವಚ್ನದ ಅಥೆವೆೋನು? ತ್ರವು ಮರಡಿದ ಪರಪಗಳ 
ದೆಸೆಯಿಿಂದ (ಉದರಹರಣೆಗೆ ಕೆ ಲೆ), ಅವರು ಮರಣ ದಿಂಡನೆಗೆ ಅಹೆರು (13:4 ರಲ್ಲಿ 
ಸ ಚಸಲಪಟಟರುವ ಹರಗೆ) ಎಿಂಬ ಅಥೆವೋ? ಅವರ ಪರಪಗಳಳ ಅವರನುು ದೆೋವರಿಿಂದ 
ಬೆೋಪೆಡಿಸುತ್ತವೆ (6:23 ರಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕರರ ಆತ್ರೀಕ “ಮರಣ”)? ಎಿಂಬುದು ಅವರಿಗೆ 
ತ್ರಳಿದಿತ್ೆ ತೋ? Hodge ಬಹುಶಃ ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿರುವದು ಸರಿಯಿಂದು ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ, “ಇಲ್ಲಿ 
ಮರಣ, ಎಿಂಬುದು ಯರವರಗಲ  ಇರುವ ಹರಗೆಯೋ, ದಿಂಡನೆಯನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ, 
ಇದು ಆ ಪದದ ಸರಮರನಾ ಅಥೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.”142 ಬೆೋರೆ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಳವದರದರೆ, 
ತ್ರವು ಮರಡುವದು ತ್ಪುಪ ಮತ್ುತ ದಿಂಡನೆಗೆ ಪರತ್ಾರು—ತ್ರತ್ೆಲ್ಲಕ ಅಥವರ ನರಿಂತ್ರ—
ಎಿಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೆ ತ್ರತತ್ುತ. 
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ಅವರ ಬಿಂಡರಯದ ಪರರಕರಷ್ ಠೆ ಅದರಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮುಕರತಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು 
ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ, ತ್ರಳಿದಿದದರ  ಅವರು ತ್ರವೆೋ ಅವುಗಳನುು ಮರಡುವದಲಿದೆ 
ಮರಡುವವರನ ು ಅನುಮೊೋದಿಸುತ್ರತರೆ. “ಹೃದಯ ಪೂವೆಕವರಗಿ ಅನುಮೊೋದಿ 
ಸುತ್ರತರೆ” ಎಿಂಬುದು συνευδοκέω (suneudokeō) ಎಿಂಬ ಪದದ ಅನುವರದ ವರಗಿದೆ, 
ಇದು σύν (sun, “ಯಿಂದಿಗೆ”), ಉಪಸಗೆ εὖ (eu, “ಉತ್ತಮ”) ಮತ್ುತ δοκέω (dokeō, 
“ಯೋಚಸು”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳ ಒಟ್ುಟ ಸಮಿೀಲನವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಒಟರಟರೆ ಪದವು 
“ಯಿಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವೆಿಂದು ಯೋಚಸು” ಎಿಂಬ ಅಥೆವನುು ಕೆ ಡುತ್ತದೆ (ಅಿಂದರೆ 
“ಅನುಮೊೋದಿಸು”), ಆದರೆ ಅದು ಒಿಂದು ಬಲವರದ ಸ ಚರಾಥೆವನುು ಹೆ ಿಂದಿದೆ. 
NASBಯು ಇದನುು “ಒಿಂದು ಕರಯೆಕೆೆ ಹೃತ್ ಪವೆಕ ಅನುಮೊೋದನೆ ಕೆ ಡು” ಎಿಂದ , 
AB ಯು ಇದನುು “ಅನುಮೊೋದಿಸು ಮತ್ುತ ಶರಿಘಿಸು” ಎಿಂದ  ಅನುವರದಿಸ್ತ್ವೆ. 

ಅವರ ಅದೆ ೋಗತ್ರ ಕಡೆಗಿನ ಪಾಯರಣವು ಪೂಣೆವರಗಿತ್ುತ. ಮೊದಲನೆಯದರಗಿ, 
ಅವರಿಗೆ ದೆೋವರನುು ತ್ರಳಿಯಲು ಇಷ್ಟವಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಕರರಣದಿಿಂದ ಅವರ ಮನಸುೆಗಳಳ 
ಭಾಷ್ಟಗೆ ಿಂಡವು, ಮತ್ುತ ಅವರ ಜೋವಿತ್ಗಳಳ ಸಕಲವಿಧ್ವರದ ಅನೋತ್ರಗಳಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬ್ರದವು. 
ಅವರು ಬಹಳವರಗಿ ಕಠಿಣ ಹೃದಯಿಗಳರಗಿ ದೆೋವರ ಎಚ್ುರಿಕೆಗಳನುು ಲೆಕೆಕೆೆ 
ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಲ್ಲಲಿ. ಅಿಂತ್ರಮವರಗಿ, ಎಲಿದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಅತ್ರ ದುಃಖಕರವೆಿಂದರೆ, ಅವರು 
ಸವತ್ಃ ಪರಪ ಮರಡಿದದಲಿದೆ, ಬೆೋರೆಯವರನುು ಪರಪ ಮರಡುವಿಂತ್ೆ ಪೊಾೋತ್ರೆಹಸ್ತ್ದರು. 
Briscoe ಇದನುು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದರದರೆ:  

ಅವರಲಿ್ಲ ಪಶರುತ್ರಪವಿಲಿದಿರುವ ಮರತ್ಾವೆೋ ಅಲಿ, ಆದರೆ ಪರಪವನುು 
ಕೆ ಿಂಡರಡುವದು ಸಹ ಅಪೊಸತಲನ ಹೃದಯಕೆೆ ವೆೋದನೆಯುಿಂಟ್ುಮರಡುತ್ರತದೆ. ವಿಫಲತ್ೆ 
ಮತ್ುತ ಜವರಬರದರಿಯಿಿಂದ ಚಿಂತ್ರತ್ರರಗುವದಿಂತ್  ಬಹಳ ದ ರವರಯಿತ್ು, ಅವರು 
ಯರವ ಚಿಂತ್ೆಯಿಲಿದೆ ಹಬಬ ಆಚ್ರಿಸುವದು ಪಾಭಲವರಗಿತ್ುತ. . . . ಪರಸಪರರ 
ಆತ್ಮಗಳನುು ಕರಯುವವರರಗಿ ನಡೆದುಕೆ ಳಳುವ ಬದಲರಗಿ, ಜನರು ಪರಸಪರರ 
ನರಶನವನುು ಪೊಾೋತ್ರೆಹಸುವವರರಗಿ ವತ್ರೆಸುತ್ರತದದರು. ಗೆ ೋಳರಟ್ ಇರಬೆೋಕೆಿಂದು 
ನರಿೋಕ್ಷಿಸುವ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, ಸಿಂಭಾಮ ಕರಣಬರುತ್ರತತ್ುತ; ಪರಪವನುು ಒಟರಟರೆಯರಗಿ 
ಅಸಮಮತ್ರಸುವ ಬದಲ್ಲಗೆ, ಅನೋತ್ರಯ ಬಗೆೆ ಸರಮ ಹಕವರದ ಅನುಮೊೋದನೆ ಇತ್ುತ.143 

ಅನಾಜನರಿಂಗವನುು ಕುರಿತ್ ಪೌಲನ ದೆ ೋಷ್ರರೆ ೋಪಣೆಯು ವಿನರಶಕರವರಗಿದೆ. 
R. C. Bell ಗಮನಕೆೆ ತ್ರುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಎಲರಿ ಧ್ಮೆಗಳಲ್ಲಿ, ಕೆೈಸತತ್ವವು ಮರತ್ಾವೆೋ 
ಪರಪವನುು ಕುಗಿೆಸುವದಿಲಿ ,ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅದು ಮರತ್ಾವೆೋ ಪರಪಕೆೆ ನದಿೆಷ್ಟವರದ 
(ಪರಿಹರರ) ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ತದೆ.”144 ನರಾಯವರಗಿ ಯೋಚಸುವ ಯರರೆೋ ಆಗಲ್ಲ, ಪೌಲನು 
ತ್ನು ವರದವನುು ನರ ಪ್ಪಸ್ತ್ದದನೆಿಂಬದನುು ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳಳುವನು: ಎಲರಿ ಅನಾಜನರು ಪರಪ 
ಮರಡಿದರದರೆ; ಎಲಿರಿಗ  ದೆೋವರಿಿಂದ ದೆ ರಕುವ ನೋತ್ರಯ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ.  

ಹ ರ್ಚಚನ ಅಧಯಯನಕಾಾಗಿ: “ನಾಂಬಿಕ /ವಿಶಾವಸ” ಎಾಂಬ ಪದದ ಮೇಲ್ಲನ 
ಅಧಯಯನ (PISTIS) 

 ಅನುವರದಿತ್ ಪದ “ನಿಂಬುವವನು” ಎಿಂಬುದು πιστεύω (pisteuō) ಎಿಂದರಗಿದೆ. 
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17ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿನ ಅನುವರದಿತ್ ಪದ “ವಿಶರವಸ” ಎಿಂಬದು πίστις (pistis) 
ಎಿಂದರಗಿದೆ.145 ಆಿಂಗಿ ವರಕಾದಲ್ಲಿ “ನಿಂಬ್ರಕೆ” ಎಿಂಬದರ ಬದಲರಗಿ “ವಿಶರವಸ” ಎಿಂದು 
ಇದಿದದದರೆ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ನಡುವಿನ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವು ಹೆಚ್ುು ಸಪಷ್ಟವರಗಿ ತ್ರಳಿಯುತ್ರತತ್ುತ. 
(ಆಗರಗ, ಒಬಬನು “ವಿಶರವಸ” ಮತ್ುತ “ನಿಂಬ್ರಕೆ” ನಡುವೆ ವಾತ್ರಾಸವನುು ಮರಡುವದಕೆೆ 
ಪಾಯತ್ರುಸುತ್ರತರೆ, ಆದರೆ ಎರಡ  ಸಹ pistis ನಿಂದ ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟವೆ). ಏಕೆ ಕೆಲವು 
ಅನುವರದಕರು pistis ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಅನುವರದಿಸಲು “ವಿಶರವಸ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು 
ಮತ್ುತ “ಅಪನಿಂಬ್ರಕೆ” ಯನುು ಅನುವರದಿಸಲು ಅದೆೋ ಪದದ ಒಿಂದು ನಕರರರತ್ಮಕ ರ ಪದ 
ಪದವನುು (ἀπιστία, apistia) ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದರದರೆ ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಕರರಣಗಳಳ ಅವರಿಗೆ 
ಮರತ್ಾ ಗೆ ತ್ುತ (ನೆ ೋಡಿರಿ 3:3; 4:20; 11:20, 23).146 

ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವ ನಿಂಬ್ರಕೆಯು ಮನಸುೆ, ಹೃದಯ ಮತ್ುತ 
ಚತ್ತವನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತದೆ.147 ಮೊದಲನೆಯದರಗಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮನಸುೆ 
ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅದು ಸರಕ್ಷಿಯ ಮ ಲಕವರಗಿ ತ್ರಳಳವಳಿಕೆಯನುು 
ಪಡೆಯುವದರ ಮೆೋಲೆ ಆಧರರವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು, ತ್ರನು ಸರರುತ್ರತದದ “ವಿಶರವಸ 
ವರಕಾದ” ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುತ್ರತನೆ (10:8), ಮತ್ುತ ಬಳಿಕ ಹೆೋಳಿದನು, “ಆದಕರರಣ ಸರರಿದ 
ಸುವರತ್ೆೆಯು ನಿಂಬ್ರಕೆಗೆ ಆಧರರ, ಆ ಸುವರತ್ೆೆಗೆ ಕ್ರಾಸತನ ವರಕಾವೆೋ ಆಧರರ” (10:17). 
ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಶರವಸವು ಯೋಸುವಿನ ಕುರಿತ್ು ಕಲ್ಲತ್ುಕೆ ಳಳುವ ಮ ಲಕ ಬರುತ್ತದೆ.  

ಎರಡನೆಯದರಗಿ, ವಿಶರವಸದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಪರತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ ಯರಕೆಿಂದರೆ 
ವಿಶರವಸ್ತ್ಯು ತ್ರನು ಕೆೋಳಿದದನುು ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು ಅದರ ಅವಲಿಂಭಿತ್ನರಗುವದಕೆೆ 
ಸ್ತ್ದಧನರಗುತ್ರತನೆ. W. E. Vine ಗಮನಕೆೆ ತ್ಿಂದದೆದೋನೆಿಂದರೆ, ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, 
“ನಿಂಬುವದು” ಎಿಂದರೆ “ಭರವಸವಿಡುವದು, ವಿಶರವಸವಿಡುವದು [ಮತ್ುತ] 
ಅವಲಿಂಬ್ರಸುವದನುು . . . ಸ ಚಸುತ್ತದೆ”148 ABಯು 1:16 ರಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ 
“ಒಿಂದು ವೆೈಯಕ್ರತಕ ವಿಶರವಸದಿಿಂದ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಡುವ ಮತ್ುತ ಒಿಂದು ದೃಢವರದ ಶರಣರಗತ್ರ 
ಹರಗ  ದೃಢವರಗಿ ಅವಲಿಂಬ್ರತ್ನರಗುವ ಪಾತ್ರಯಬಬರಿಗ ” ಸುವರತ್ೆೆಯು 
ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟ್ುಮರಡುವ ದೆೋವರ ಶಕ್ರತಯರಗಿದೆ. ನರವು ನಜವರಗಿಯ  ಯೋಸುವಿನಲ್ಲ ಿ
ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಡುವರಗ, ನರವು ಮರಡಿರುವ ಯರವದೆೋ ಕರಯೆದ ಮೆೋಲೆ 
ಅವಲಿಂಭಿತ್ರರಗದೆ ಆತ್ನು ನಮಗರಗಿ ಮರಡಿರುವ ಕರಯೆದ ಮೆೋಲೆ 
ಅವಲಿಂಭಿತ್ರರಗುತ್ ತೆೋವೆ. ನಮಮಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಟ್ುಟಕೆ ಳಳುವ ಬದಲರಗಿ ನರವು ಆತ್ನಲ್ಲಿ 
ಭರವಸವಿಡುತ್ ತೆೋವೆ.  

ಅಿಂತ್ರಮವರಗಿ, ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಲ್ಲಿ ಚತ್ತದ ಪರತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ. 
ಸವಿಂತ್ದ ಬದಲರಗಿ ಯೋಸುವನುು ಅವಲಿಂಭಿಸುವದರಲ್ಲಿನ ಪಾಮುಖ ಅಿಂಶವೆಿಂದರೆ 
ಒಬಬನು ತ್ನು ಸವಿಂತ್ ಚತ್ತಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಯೋಸುವಿನ ಚತ್ತವನುು ಮುಿಂದೆ ಇಡುವ 
ತ್ರೋಮರೆನಮರಡುವದು. ಪೌಲನ ಪರಿಭರಷ್ೆಯನೆುೋ ಉಪಯೋಗಿಸುವದರದರೆ, 
ವಿಶರವಸ್ತ್ಗಳಳ “ದೆೋವರ ನೋತ್ರಗೆ ಅಧಿೋನರರಗಲ್ಲಲಿ” (10:3). ಸರಳವರಗಿ ಹೆೋಳಳವದರದರೆ, 
ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವ ವಿಶರವಸವು ಹೃದಯದಿಿಂದ ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯನುು 
ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 6:17). ವರಸತವವೆೋನೆಿಂದರೆ, ವಿಶರವಸ್ತ್ಯು 
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ವಿಧೆೋಯನರಗುವದಕೆೆ ಸ್ತ್ದಧವಿಲಿದಿದದರೆ ಅದು ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟ್ುಮರಡುವ ನಿಂಬ್ರಕೆಯೋ 
ಆಗಿರುವದಿಲಿ. ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಮುಖಾ ಒತ್ುತ 
ವಿಶರವಸದ ಮೆೋಲರಗಿದದರ , ಆತ್ನು ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯ ವಿಷ್ಯವನುು ನಲೆಕ್ಷಿಸಲ್ಲಲಿ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ 1:5; 2:8; 5:19; 6:16, 17; 15:18; 16:19, 26). 

ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ದೆೈವಶರಸರದ ನರ್ಿಂಟನಲ್ಲಿ, Rudolf Bultmann ಒತ್ರತ 
ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ pisteuō “ವಿಧೆೋಯವರಗು” ಎಿಂದರಗಿದೆ. ಈ ಸತ್ಾದ ಕುರಿತ್ು ವಿವರಿ 
ಸುತ್ರತ ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಹಳ  ೆಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಿಂತ್ೆಯೋ ಇಬ್ರಾಯ 11 ನೆೋ 
ಅಧರಾಯವು, ನಿಂಬುವದೆಿಂದರೆ ವಿಧೆೋಯವರಗುವದು ಎಿಂದು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ. ಪೌಲನು 
. . . ಸಹ ನರ ಪ್ಪಸುತ್ರತನೆ, ಏನೆಿಂದರೆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಡುವದೆಿಂದರೆ ವಿಧೆೋಯರರಗುವದು.” 
Bultmann ಪಾಕರರ, pistis “ನಿಂಬುವದು, ವಿಧೆೋಯವರಗುವದು, ವಿಶರವಸ್ತ್ಸುವದು, 
ನರಿೋಕ್ಷಿಸುವದು, ಮತ್ುತ ನಿಂಬ್ರಗಸತರರಗಿರುವದು” ಇವುಗಳನೆ ುಳ ಗೆ ಿಂಡಿದೆ, ಮತ್ುತ 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯು “ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲ್ಲನ ದೆೋವರ ಕೃಪೆ ಮತ್ುತ ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ಕ್ರಾಯಯನುು 
ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ತ್ದ ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯನುು ಒಳಪಡಿಸುತ್ತದೆ.”149 

“ನಿಂಬು” ಮತ್ುತ “ವಿಧೆೋಯವರಗು” ಎಿಂಬ ಪದಗಳ ನಕಟ್ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನುು 
ನೆ ೋಡುವದರದರೆ, ಅವುಗಳಳ ಕೆಲವು ಸರರಿ ಪಯರೆಯವರಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟ 
ರುತ್ತವೆ. ಹಲವರರು ಉದರಹರಣೆಗಳನುು ಕೆ ಡಬಹುದು,150 ಆದರೆ ರೆ ೋಮರಪುರದ 
ವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯಿಿಂದ ಎರಡು ಉದರಹರಣೆಗಳಳ ಸರಕರಗುತ್ತದೆ. 1:8 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು 
ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿದದ ಕೆೈಸತರ ವಿಶರವಸವು ಲೆ ೋಕದಲೆಿಲರಿ ಪಾಸ್ತ್ದಿಧಯರಗಿತ್ುತ ಎಿಂದು 
ಬರೆಯುತ್ರತನೆ, ಅದೆೋ ವೆೋಳ  ೆ 16:19 ರಲ್ಲಿ, ಆತ್ನು ಅವರ ವಿಧೆೋಯತ್ವವು ಪಾಸ್ತ್ದಧವರಗಿತ್ುತ 
ಎನುುತ್ರತನೆ. 10:16 ರಲ್ಲಿ, ಎಲಿರ  ಸಹ ಸುವರತ್ೆೆಗೆ ವಿಧೆೋಯರರಗಲ್ಲಲಿ ಎಿಂಬ ಸುಳಳವು 
ಕೆ ಟಟರುತ್ರತನೆ. NASB ಯಲ್ಲಿ “ಕ್ರವಿಗೆ ಡು” ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ὑπακούω 

(hupakouō) ಎಿಂಬದರ ಅನುವರದವರಗಿದೆ, ಅದರಥೆವು “ವಿಧೆೋಯವರಗು” (ನೆ ೋಡಿರಿ 
KJV). ಇದು ಯಶರಯನು ಅವರು ನಿಂಬುವದಿಲಿ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದ ಮರತ್ುಗಳ 
ನೆರವೆೋರಿಕೆಯರಗಿದೆ ಎಿಂಬದರಗಿ ಪೌಲನು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದನು. 

ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವ ವಿಶರವಸದಲ್ಲಿ ಮನಸುೆ, ಹೃದಯ, ಮತ್ುತ ಚತ್ತದ 
ಪರತ್ಾಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಯರವದೆೋ ವರಕಾವನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡರ , ಒಿಂದು ಅಥವರ ಮ ರು 
ಸಿಂಗತ್ರಗಳ ಮೆೋಲೆ ಹೆಚ್ುು ಒತ್ುತ ಕೆ ಡಲರಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ನದಿೆಷ್ಟವರದ ವರಕಾಭರಗದಲ್ಲಿ 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಯರವ ಆಯರಮದ ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡಲರಗುತ್ರತದೆಯಿಂಬುದು ಆಯರ 
ಸಿಂದಭೆದ ತ್ಕೆಿಂತ್ರರುತ್ತದೆ.151 

ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವ ವಿಶರವಸದ ಮ ರು ಆಯರಮಗಳ ಬಗೆೆ ರ ಪರೆೋಖ್ೆ 
ಮರಡಿದ ಬಳಿಕ, ಕೆಲವು ಹೆಚ್ುುವರಿ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಗಳನುು ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುತ್ಕೆದುದ. (1) 
“ವಿಶರವಸ” ಎಿಂಬದನುು ಸವಲಪ ಹೆಚ್ುು ಮತ್ುತ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ುತ ಕೆ ಟ್ುಟ ವಿವಿಧ್ ವರಕಾಭರಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದರದರ , ಮೊದಲು, ಕಡೆಗೆ ಮತ್ುತ ಯರವರಗಲ  ವಿಶರವಸವೆ 
ಆಗಿದೆ. Pistis “ನಿಂಬುವದು, ವಿಧೆೋಯವರಗುವದು, ವಿಶರವಸ್ತ್ಸುವದು, ನರಿೋಕ್ಷಿಸುವದು, 
ಮತ್ುತ ನಿಂಬ್ರಗಸತರರಗಿರುವದು” ಇವುಗಳನೆ ುಳ ಗೆ ಿಂಡಿದೆ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದ ಬಳಿಕ, 
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Bultmann ಇನುು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ “ಆದರೆ ಕ್ರಾಸತನಲ್ಲಿ ವಿಶರವಸವಿಡುವದೆೋ ಪರಾಥಮಿಕ.”152 
(2) ಆದುದರಿಿಂದ, ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವ ವಿಶರವಸ ಮುಖಾ ಗಮನವು ಅದನುು 
ಹೆ ಿಂದಿರುವ ವಾಕ್ರತಯ ಮೆೋಲರಗಲ್ಲ, ಅಥವರ ಅದರಿಿಂದ ಉಿಂಟರದ ಸರಕ್ಷಿಯ ಮೆೋಲರಗಲ್ಲ 
ಇರುವದಿಲಿ. ಬದಲರಗಿ, ಮುಖಾ ಗಮನವು ಯೋಸುವಿನ ಮೆೋಲೆಯೋ. ವಿಶರವಸವು 
“ಸಿಂದೆೋಶದ ಮೆೋಲ್ಲರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಿಂದೆೋಶದಲ್ಲಿನ ವಿಶರವಸವು ಹರಗೆಯೋ ಸಿಂದೆೋಶ 
ಯರರಿಗೆ ಮಧ್ಾಸ್ತ್ಥಕೆ ವಹಸುತ್ತದೆ ೋ ಆ ವಾಕ್ರತಯಲ್ಲಿನ ವಿಶರವಸ ಇದರಗಿದೆ.”153 

ಹ ರ್ಚಚನ ಅಧಯಯನಕಾಾಗಿ: “ನೇತಿ” ಎಾಂಬ ಪದದ ಮೇಲ್ಲನ ಅಧಯಯನ 
(DIKAIOSUNE) 

“ದೆೋವರ ನೋತ್ರ” ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದದರ ಅಥೆವೆೋನರಗಿತ್ುತ? ಪೌಲನು “ನೋತ್ರ” 
ಎಿಂದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದದರಿಿಂದ ಮತ್ುತ ಅದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಪದಗಳಳ ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಎಪಪತ್ತರಷ್ುಟ ಇರುವದರಿಿಂದ, ಈ ಪದಗಳನುು ವರಾಖ್ರಾನಸುವದು 
ಪರಾಮುಖಾವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಪದದ ಕುಟ್ುಿಂಬದಲ್ಲಿ, ಬಹಳಷ್ುಟ ಸರರಿ ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ 
ನರಮಪದ ಇರುತ್ತದೆ (δικαιούνη, dikaiosunē) , ಅಲಿದೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ನರಮಪದದ 
ರ ಪ (δικαίωμα, dikaiōma) ಇರುತ್ತದೆ; ಎರಡ  ಸಹ “ನೋತ್ರ” ಎಿಂಬ ಅಥೆವನುು 
ಕೆ ಡುತ್ತವೆ. ಒಿಂದು ಕ್ರಾಯರ ಪದರ ಪ (δικαιόω, dikaioō) ಇರುತ್ತದೆ, ಅದು 
“ನೋತ್ರವಿಂತ್ನೆಿಂದು ನಣೆಯಿಸು” ಎಿಂಬ ಅಥೆವನುು ಕೆ ಡಬಲಿದು. ನಿಂತ್ರ ಇನೆ ುಿಂದು 
ರ ಪವಿದುದ ಅದು ಒಿಂದು ವಿಶೆೋಷ್ಣ (δικαίος, dikaios) ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವರ ಕ್ರಾಯರ 
ವಿಶೆೋಷ್ಣ (δικαίως, dikaiōs) ಆಗಿರಬಲಿದು, ಇದು “ನೋತ್ರ” ಅಥವರ “ನೋತ್ರಯಿಿಂದ” 
ಎಿಂಬ ಅಥೆವನುು ಕೆ ಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ರ ರ ಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ನಕರರರತ್ಮಕ ರ ಪ (ἀδικία, 
adikia) ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅದು “ಅನೋತ್ರ” ಎಿಂದಥೆವರಗಿದೆ. ಈ ಎಲರಿ ರ ಪಗಳಳ ಸಹ 
δίκη (dikē) ಎಿಂಬುದರಿಿಂದ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಲಪಟಟವೆ, “ಸರಿ” ಎಿಂಬುದು ಅದರ ಒಿಂದು 
ಅಥೆವರಗಿದೆ.154 

ಈ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದಗಳಳ ಅನೆೋಕ ಸರರಿ “ನರಾಯವರದ,” “ನೋತ್ರಗೆ ಳಿಸು,” 
“ನರಾಯವರಗಿ,” ಅಥವರ “ನರಾಯ” ಎಿಂಬ ಅಥೆಗಳನುು ಕೆ ಡುತ್ತವೆ. A. W. Tozer ಈ 
ಪದಗಳನುು ಅನುವರದಿಸುವದಕ್ರೆರುವ ಕಠಿಣತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ, 
“ಮ ಲಪಾತ್ರಯಲ್ಲಿನ ಅದೆೋ ಪದವು ಆಿಂಗಿದಲ್ಲಿ ನರಾಯ ಅಥವರ ನೋತ್ರ ಎಿಂದರಗುತ್ತದೆ,” 
ಮತ್ುತ ಆತ್ನು ಇನ ು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ಇದು “ಒಬಬನು ಸಿಂಶಯಿಸುವ ಹರಗೆ, 
ಅನುವರದಕನ ಚತ್ತದಿಂತ್ೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.”155 ಉದರಹರಣೆಗೆ, KJVಯು “ದೆೋವರ ನೋತ್ರ” 
ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದ ಬಳಿಕ, “ನೋತ್ರವಿಂತ್ನು ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದಲೆೋ ಬದುಕುವನು” ಎನುುತ್ತದೆ 
(ರೆ ೋಮರಪುರ 1:17; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ಉದರಹರಣೆಗೆ, NASB ರೆ ೋಮರಪುರ 3 
ರಲ್ಲಿ, “ನೋತ್ರವಿಂತ್” ಎಿಂದು ಆರು ಸರರಿ, “ಅನೋತ್ರವಿಂತ್” ಎಿಂದು ಒಿಂದು ಸರರಿ, “ನರಾಯ” 
ಒಿಂದು ಸರರಿ, “ನೋತ್ರವಿಂತ್ನರಗಿಸು” ಒಿಂದು ಸರರಿ, “ನೋತ್ರನಣೆಯ” ನರಲುೆ ಸರರಿ, 
ಮತ್ುತ “ನೋತ್ರವಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸುವವನು” ಒಿಂದು ಸರರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲರಿ ಪದಗಳಳ ಒಿಂದೆೋ 
ಗಿಾೋರ್ಕ ಮ ಲ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿರುತ್ತವೆ. 
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“ಸರಿ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಜ್ಞರಪಕದಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡರೆ ಸಹರಯವರಗಬಹುದು. 
“ನೋತ್ರವಿಂತ್ರಕೆ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಕೆಲವು ಸರರಿ ದೆೋವರ ಗುಣಸವಭರವವನುು ಕುರಿತ್ು 
ಮರತ್ರಡುವರಗ ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗಿದೆ (3:25, 26). ದೆೋವರಿಗೆ ಅನವಯಿಸ್ತ್ದರಗ, 
“ನೋತ್ರವಿಂತ್ರಕೆ” ಎಿಂಬುದು ಸರಿ—ಇರುವದು ಎಿಂಬದನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಇದೆ ಿಂದು 
ಸಿಂಪೂಣೆವರದ ನೋತ್ರ. ದೆೋವರು ತ್ರನು ಮರಡುವದರಲೆಿಲರಿ ಸಿಂಪೂಣೆವರಗಿ ಮತ್ುತ 
ಪರಿಪೂಣೆನರಗಿರುತ್ರತನೆ. ಆತ್ನ ನೋತ್ರಯು ಆತ್ನ ಪರಿಶುದಧತ್ೆಯ ಸಿಂಕೆೋತ್ವರಗಿದೆ. 
ಆತ್ನು ಪರಿಶುದಧನರದದರಿಿಂದ, ಆತ್ನು ಪರಪವನುು ನಲೆಕ್ಷಿಸಲರರನು ಅಥವರ ಅದನುು 
ಹಗುರವರಗಿ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿ.156 ಆತ್ನ ನೋತ್ರಯ ಸವಭರವವು ಪರಪಕೆೆ 
ದಿಂಡನೆಯರಗಬೆೋಕೆಿಂದು ಕೆ ೋರುತ್ತದೆ. 

“ನೋತ್ರ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯರವ ಅಥೆದಲರಿದರ  ಮರನವರಿಗೆ ಸಹ 
ಅನವಯಿಸಬಹುದರಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದರಗಿ, ಸರಿಯರದ—ಜೋವನ ನಡಿಸುವ ಅಥೆದಲ್ಲಿ 
ಈ ಪದವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ಯೋಹರನ 2:29 ಮತ್ುತ 3:7, 10 
ವಚ್ನಗಳಳ ನೋತ್ರಯನುು ಆಚ್ರಿಸುವ ಕುರಿತ್ು ಮರತ್ರಡುತ್ತವೆ, ಅದೆೋ ವೆೋಳೆ ಪಾಕಟ್ಣೆ 19:8 
“ದೆೋವಜನರ ಸತ್ರೆಯೆ (ನೋತ್ರಕರಯೆ)ಗಳಳ” ಎಿಂದು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಹರಗರದರೆ, ಒಿಂದು 
ಅಥೆದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯರಗಿ ಜೋವಿಸಬೆೋಕೆಿಂದು ಹಿಂಬ್ರಸುವದನುು “ನೋತ್ರ” ಎಿಂದು 
ಕರೆಯಬಹುದು.157 ಹೆೋಗ , ಒಬಬನ  ಪರಿಪೂಣೆವರಗಿ ಜೋವಿಸಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿವರದದರಿಿಂದ, 
ಈ “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರಕೆಯು” ಒಿಂದು ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಸರಿತ್ನ (ಸದರಚರರ) ಆಗಿದೆ. ನರವು ನಮಮ 
ಶಕ್ರತಮಿೋರಿ ಸದರಚರರದಿಿಂದ ಜೋವಿಸಲು ಪಾಯತ್ರುಸ್ತ್ದರಗ ಾ ನರವು ಪರಪಮರಡುತ್ ತೆೋವೆ 
ಮತ್ುತ “ದೆೋವರ ಮಹಮೆಯನುು ಕಳಕೆ ಳಳುತ್ೆತೋವೆ” (3:23). ಪೌಲನ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ, 
“ನೋತ್ರವಿಂತ್ನು ಇಲಿ (ಪರಿಪೂಣೆವೆಿಂಬ ಅಥೆದಲ್ಲಿ), ಒಬಬನ  ಇಲಿ” (3:10). 

ದೆೋವರ ನೋತ್ರ ಮತ್ುತ ಮರನವರ ಅನೋತ್ರ ನಡುವಿನ ವಿರುದಧತ್ೆಯು 
ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಪರಾಥಮಿಕ ಸಿಂದೆೋಶಕೆೆ ಉದೆವೋಗವನುು 
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಉದೆವೋಗವನುು 3:26ರ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕತಪಡಿಸಬಹುದರಗಿದೆ: 
ದೆೋವರು ಹೆೋಗೆ “ನೋತ್ರ” (ಸರಿ) ಆಗಿದುದ ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಿಲಿದವರನುು 
“ನೋತ್ರವಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸುವವನು” ಆಗಿರಲು (ಅಿಂದರೆ, ಅವರನುು ಸರಿ ಆಗಿದದರೆೋನೆ ೋ 
ಎಿಂಬಿಂತ್ೆ ನಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು) ಸರದಾ? 

ಈ ಸಮಸೆಾಯ ಪರಿಹರರವು “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರಕೆ” ಎಿಂಬದನುು ಮರನವರಿಗೆ 
ಅನವಯಿಸಬಹುದರದ ಎರಡನೆಯ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಬ್ರಿಂಭಗೆ ಿಂಡಿದೆ. ಇದು 
ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದ ಅತ್ಾಿಂಥ ಪರಾಮುಖಾವರದ 
ಸಿಂದಭೆವರಗಿದೆ. ಈ ಅಥೆದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದರಗ, ಈ ಪದವು ಕತ್ೆನ ಸಿಂಗಡ 
ಸರಿಯರದ ಸಿಂಬಿಂಧ್ದಲ್ಲರಿುವದು ಎಿಂಬದನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅಥೆವು 1:17 ರಲ್ಲಿ 
ವಾಕತಪಡಿಸಲರಗಿರುವ ಪರಿಕಲಪನೆಯರಗಿದೆ. 

ಒಬಬನು ಸರಿಯಲಿದವನರಗಿದರದಗ ಾ, ಆತ್ನು ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಡುವರಗ ದೆೋವರು 
ಅವನನುು ಸರಿ ಎಿಂಬಿಂತ್ೆ ಪರಿಗಣಿಸುವನು. ಇದರ ಪಾಧರನ ಉದರಹರಣೆಯು 4:3 ರಲ್ಲಿ 
ಸ್ತ್ಕುೆತ್ತದೆ: “ಅಬಾಹರಮನು ದೆೋವರನುು ನಿಂಬ್ರದನು ಮತ್ುತ ಆ ನಿಂಬ್ರಕೆ ಅವನ ಲೆಕೆಕೆೆ 
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ನೋತ್ರಯಿಂದು ಎಣಿಸಲಪಟಟತ್ು” (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ಅಬಾಹರಮನು ದೆೋವರನುು 
ನಿಂಬ್ರದರಗ, ಆತ್ನು ನಜತ್ವದಲ್ಲಿ ನೋತ್ರವಿಂತ್ನರಗಿದಿದಲಿವರದರ , ದೆೋವರು ಆ ನಿಂತ್ರ 
ಆತ್ನನುು ನೋತ್ರವಿಂತ್ನೆ ೋ ಎಿಂಬಿಂತ್ೆ ಕಿಂಡನು. NASB ಯಲ್ಲಿ “ಲೆಕೆಕೆೆ ಸೆೋರಿಸು” ಅಥವರ 
“ಲೆಕೆಕೆೆ ಪರಿಗಣಿಸು” ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ (4:4-6, 9, 10, 22-24), KJV ಯಲ್ಲಿ “ಎಣಿಸಲಪಟ್ಟನು” 
(4:3, 5), “ಪರಿಗಣಿಸಲಪಟ್ಟನು” (4:9, 10), ಮತ್ುತ “ಆರೆ ೋಪ್ಪಸು” (4:6, 22-24) ಎಿಂದಿದೆ. 
ಈ “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರಕೆ” ಯನುು ಅನೆೋಕ ವೆೋಳ  ೆ ಲೆೋಖಕರು ಆರೆ ೋಪ್ಪಸಲಪಟ್ಟ ನೋತ್ರ ಎಿಂದು 
ಹೆಸರಿಸಲಪಟಟದೆ.  

ಅನವಯಿಸುವಿಕ  

ಉನುತ್ಕ ಾೇರಿಸಲಪಟ್ಟ ಕ್ರರಸುನು (1:1-7) 
ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಪರಾರಿಂಭಿಕ ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ನಮಗೆ 

ಕ್ರಾಸತನ ಕುರಿತ್ ಬಲವರದ ವಣೆನೆಯನುು ನೋಡುತ್ರತನೆ. ಯೋಸು ಯರರೆಿಂದರೆ: 
 

ವರಕಾಗಳ ನೆರವೆೋರಿಕೆ (1:1, 2). 
ದೆೋವರ ಕುಮರರನು (1:3, 4). 
ದರವಿೋದನ ಸಿಂತ್ತ್ರಯವನು (1:3). 
ಪುನರುತ್ರಥನಗೆ ಿಂಡ ಕತ್ೆನು (1:4). 
ಕೃಪೆಯನುು ತ್ನು ಜನರಿಗೆ ತ್ಲುಪ್ಪಸುವರತ್ನು (1:5-7). 

ಯೆೇಸುವಿನ ಪುನರುರ್ಾಥನದ ದ ೇಹ(1:4) 
ಪುನರುತ್ರಥನದ ಸುತ್ತ ಅನೆೋಕ ರಹಸಾಗಳಳ ಇರುತ್ತವೆ. ಅಿಂಥ 

ರಹಸಾಗಳಲೆ ಿಿಂದೆಿಂದರೆ ಯೋಸುವಿನ ಪುನರುತ್ರಥನಗೆ ಿಂಡ ದೆೋಹದ ಸವಭರವ. 
ಮೊದಲನೆಯದರಗಿ, ನರವು ಅದೆ ಿಂದು ದೆೋಹವರಗಿತ್ುತ ಎಿಂಬದನುು 

ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕು. ಪುನರುತ್ರಥನಗೆ ಿಂಡ ಕತ್ೆನು ಅವರ ಊಹರಪೊೋಹಗಳ 
ಕಲಪನೆಯಲಿ ಎಿಂಬದನುು ಪಾತ್ರಯಬಬರು ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಿಂಬುದು ಅಪೊಸತಲನ 
ಇಚೆೆಯರಗಿತ್ುತ. ಅವರು ಕನಸು ಕರಣಲ್ಲಲಿ ಅಥವರ ಅದರ ದಶೆನ ಹೆ ಿಂದಲ್ಲಲಿ. ಅವರು 
ಒಿಂದು ಆತ್ಮ ಅಥವರ ಭ ತ್ವನುು ನೆ ೋಡಲ್ಲಲಿ. ಪುನರುತ್ರಥನದ ನಿಂತ್ರ, ಯೋಸು 
ಎಲಿರಿಗೆ ಕರಣಬಹುದರದ ದೆೋಹವನುು ಹೆ ಿಂದಿದದನು (ಯೋಹರನ 20:14, 20; ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳಳ 10:40). ಆತ್ನಗೆ “ಮರಿಂಸ ಮತ್ುತ ಎಲುಬುಗಳಳಳು” ಒಿಂದು ದೆೋಹವಿತ್ುತ (ಲ ಕ 
24:39). ಆತ್ನಗೆ ಭ ಮಿಯ ಮೆೋಲೆ ನಡೆದರಡಿದಿಂಥ ದೆೋಹವಿತ್ುತ (ಲ ಕ 24:15) ಮತ್ುತ 
ಅದನುು ಮುಟ್ಟಬಹುದರದಗಿತ್ುತ (ಮತ್ರತಯ 28:9; ಲ ಕ 24:39). ಆತ್ನಗೆ ಮರತ್ರಡಬಲಿ 
ದೆೋಹವಿತ್ುತ (ಲ ಕ 24:17) ಮತ್ುತ ಆಹರರವನುು ಸೆೋವಿಸಬಲಿದರಗಿತ್ುತ (ಲ ಕ 24:41-43; 
ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 10:41). ಆತ್ನು ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲೆ ಅನುಭವಿಸ್ತ್ದ ಗರಯಗಳ 
ಗುರುತ್ುಗಳನುು ಉಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿರಬಲಿ ದೆೋಹವಿತ್ುತ (ಯೋಹರನ 20:20, 25, 27). 
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ಈ ಸಿಂದಭೆದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಿಂದು ಅಸಹಜವರದ ದೆೋಹವರಗಿತ್ುತ. ಶಷ್ಾರು ಒಿಂದು 
ಮುಚುದ, ಬ್ರೋಗ ಹರಕಲಪಟ್ಟ ಮನೆಯಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ವೆೋಳ ,ೆ ಯೋಸು ಒಮೆೀಲೆ “ಅವರ 
ನಡುವೆ ನಿಂತ್ನು” (ಯೋಹರನ 20:19, 26). ಇಲ್ಲ ಿ ಕಿಂಡುಬರುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು 
ದೆೋಹವು ಗಟಟಯರದ ಕಟಟಗೆಯನುು ನುಸುಳಿ ನಡೆದುಬರಬಲಿದರದಗಿತ್ುತ!158 ಯೋಹರನ 
20:19, 26 ರಲ್ಲಿ “ಬರಗಲುಗಳನುು” ಬಣಿಣಸುವ “ಮುಚುದ” (κλείω, kleiō) ಎಿಂಬ ಪದದ 
ಅಥೆವು “ಸಿಂಧಿಗಳಿಲಿದಿಂತ್ೆ ಮರಡಲು” “ಮುಚ್ುು,” “ಭದಾಪಡಿಸು,” ಅಥವರ “ಪಾತ್ರಬಿಂಧ್ 
ಹರಕು” ಎಿಂಬದರಗಿದೆ.159 ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನುು ಮುಚುದ ಮತ್ುತ 
ತ್ೆರೆಯಲಪಡಲ್ಲಕರೆಗದ ಒಿಂದನುು ಸ ಚಸುವದಕೆೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ (ಮತ್ರತಯ 
25:10; ಲ ಕ 11:7; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 21:30; ಪಾಕಟ್ಣೆ 3:7, 8; 20:3; 21:25). 
Homer Hailey ಈ ಅನಸ್ತ್ಕೆ ವಾಕತಪಡಿಸ್ತ್ದರದರೆ, “ಇಲ್ಲ ಿಹೆೋಳಲಪಟ್ಟ ವಿವರಣೆಯು ಯೋಸು 
ಕೆ ೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಫಕೆನೆೋ ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡನೆಿಂಬದನುು ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರ  ಆತ್ನು 
ಯರವದೆೋ ಬರಗಲುಗಳ ಮ ಲಕ ಬಿಂದಿರಲ್ಲಲಿ.”160 

Cleopas ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ಸೆುೋಹತ್ನು ಯೋಸುವನುು ಗುರುತ್ು ಹಡಿದ ತ್ಕ್ಷಣ “ಆತ್ನು 
ಅವರ ಕಣಿಣಗೆ ಮರಯವರದನು” (ಲ ಕ 24:31). John Franklin Carter ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದುದ 
ಸರಿಯರಗಿಯೋ ಇದಿದರಬಹುದು: “ಆತ್ನ ಪುನರುತ್ರಥನದ ಬಳಿಕ, ಆತ್ನ ದೆೋಹವು ಆತ್ನು 
ಮರಣಿಸುವ ಮುಿಂಚೆ ಹೆ ಿಂದಿರದ ಅಥವರ ಚ್ಲರಯಿಸದೆ ಇದದ ಕೆಲವು 
ಗುಣವಿಶೆೋಷ್ಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿತ್ುತ ಮತ್ುತ ಚ್ಲರಯಿಸಲಪಟ್ಟವು.”161 ಈ ಎಲರಿ 
ಉದರಹರಣೆಗಳ ಜೆ ತ್ೆಯಲ್ಲಿ, Carter ಸೆೋರಿಸ್ತ್ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಆತ್ನು ವಾಕ್ರತಗಳಿಗೆ 
ಅಥವರ ಗುಿಂಪುಗಳಿಗೆ ಸವಲಪ ಸಮಯಕೆೆ ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ರತದದ ಮತ್ುತ ಆತ್ನು ಮತ್ೆ ತಬಬರಿಗೆ 
ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಮುಿಂಚೆ ಹಲವರರು ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಅದೃಶಾನರಗಿ 
ಉಳಿಯುತ್ರತದದನು.”162 

ಅಲಿದೆ ಯೋಸುವಿನ ದೆೋಹವು ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರ ವಾತ್ರಾಸವರದ ತ್ೆ ೋರಿಕೆ ಹೆ ಿಂದಿತ್ುತ 
ಅಥವರ ಅದು ಆತ್ನ ಉದೆದೋಶವನುು ಮರಡಿಮುಗಿಸ್ತ್ದ ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು ಅದರ 
ತ್ೆ ೋರಿಕೆಯನುು ಬದಲರಯಿಸುತ್ರತದದನು ಎಿಂದು ಹೆೋಳಬಹುದು. ಮರಕೆ 16:12ರ ಪಾಕರರ, 
ಎಮರಮಹುವಿನ ಮರಗೆದಲ್ಲಿ ಹೆ ೋಗುತ್ರತದದ ಇಬಬರು ಮನುಷ್ಾರಿಗೆ “ಆತ್ನು ಅವರಿಗೆ 
ರ ಪರಿಂತ್ರದಿಿಂದ (ಬೆೋರೆ ರ ಪದಲ್ಲಿ) ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡನು.” ಕೆಲವು ಭರಷ್ರಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಇದನುು “ಬೆೋರೆ ರ ಪದಲ್ಲಿ” ಎಿಂದಿದೆ (RSV). NCVಯಲ್ಲಿ “ಯೋಸು ಮುಿಂಚನ ರ ಪದಲ್ಲ ಿ
ಕರಣಿಸಲ್ಲಲಿ” ಎಿಂದಿದೆ. ಯರವ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯರದರ , ಯೋಸುವನುು ಆತ್ನ ಮರಣದ 
ಮುಿಂಚೆ ಬಲಿವರು ಆತ್ನು ಪುನರುತ್ರಥನಗೆ ಿಂಡ ಅನಿಂತ್ರ ನೆ ೋಡಿದ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ 
ಆತ್ನನುು ಗುರುತ್ರಸದೆ ಹೆ ೋದರು (ಲ ಕ 24:16; ಯೋಹರನ 20:14).  

ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ Carter ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಪುನರುತ್ರಥನ ದೆೋಹವನುು ಹೆ ಿಂದಿಕೆ ಿಂಡ 
ಬಳಿಕ ಕ್ರಾಸತನು “ಈ ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ್ ಮತ್ುತ ಸ್ತ್ರೋಯರಿಗಿರುವಿಂತ್ೆ—ಮರಣದ ಮುಿಂಚೆ 
ಆತ್ನು ಸಹ ಹರಗೆಯೋ ಇದದನು—ಇತ್ರಮಿೋತ್ರಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟಟರಲ್ಲಲಿ.”163 Robert Duncan 

Culver ವರದಿಸ್ತ್ದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ “ಆತ್ನ ದೆೋಹವು eschatological (ಅಿಂತ್ರಮಗತ್ರ 
ಶರಸರದಲ್ಲಿನ)164 ರ ಪವನುು ಅಿಂದರೆ ಮಹಮೆಗೆ ಿಂಡ ಶರಿೋರವನುು ಹೆ ಿಂದಿತ್ುತ.”165 
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Culver ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದ ಪದವು ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಪ 3:21 ರಿಿಂದ ಬಿಂದಿರಬಹುದು, “ಆತ್ನ 
ಪಾಭರವವುಳು ದೆೋಹ.” Carter ಮನವರಿಕೆಯಿಿಂದ ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, “ಆ (ಕ್ರಾಸತನ 
ಪುನರುತ್ರಥನಗೆ ಿಂಡ ದೆೋಹದ) ಗುಣವಿಶೆೋಷ್ಣಗಳಳ ಮತ್ುತ ಶಕ್ರತಗಳಳ ಪೌಲನು 
ಕರೆಯುವಿಂಥ ಆತ್ರೀಕ ದೆೋಹದ ಗುರುತ್ುಗಳಳ ಎಿಂಬದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಶಯವಿಲಿ” (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 
15:44).166 

ಯೋಸುವಿನ ಪುನರುತ್ರಥನಗೆ ಿಂಡ ದೆೋಹ ಮತ್ುತ ನಮಮ ಪುನರುತ್ರಥನದ ಬಳಿಕ 
ನಮಗೆ ಸ್ತ್ಕುೆವ ಆತ್ರೀಕ ದೆೋಹಗಳ ನಡುವೆ ಒಿಂದು ನಕಟ್ವರದ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವಿರುತ್ತದೆ. 
ಪೌಲನು ಆತ್ರೀಕ ದೆೋಹದ ಕುರಿತ್ು ನೆ ೋಡುವ ಉಪದೆೋಶದ ಒಿಂದು ಚಕೆ ಸರರರಿಂಶ 
ಇಲ್ಲಿದೆ: ನರವು ಮರಣದಿಿಂದ ಎಬ್ರಬಸಲಪಡುವರಗ, ನರವು ದೆೋಹತ್ೆ ರೆದ 
ಆತ್ಮಗಳರಗಿರುವದಿಲಿ, ಆದರೆ ನ ತ್ನ ದೆೋಹಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ೆತೋವೆ (2 ಕೆ ರಿಿಂಥ 
4:16-5:4).167 ಪೌಲನು ಪುನರುತ್ರಥನ ದೆೋಹದ ಬಗೆೆ 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15 ರಲ್ಲಿ ಬಣಿಣಸುತ್ರತನೆ. 
ನ ತ್ನ “ಆತ್ರೀಕ” ದೆೋಹವು ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ “ಪರಾಕೃತ್ರಕ” ದೆೋಹದೆ ಿಂದಿಗೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ತದೆ (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:38-41). ಬ್ರೋಜವನುು ಬ್ರತ್ುತವ ಸರದೃಶಾವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತ ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ,  

ಸತ್ತವರಿಗರಗುವ ಪುನರುತ್ರಥನವು ಅದೆೋ ಪಾಕರರವರಗಿರುವದು. ದೆೋಹವು 
ಲಯರವಸೆಥಯಲ್ಲಿ ಬ್ರತ್ತಲಪಡುತ್ತದೆ, ನಲೆಯರವಸೆಥಯಲ್ಲಿ ಎದುದ ಬರುವದು; 
ಹೋನರವಸೆಥಯಲ್ಲ ಿಬ್ರತ್ತಲಪಡುತ್ತದೆ, ಮಹಮೆಯಲ್ಲಿ ಎದುದ ಬರುವದು; ನಬೆಲರವಸೆಥಯಲ್ಲ ಿ
ಬ್ರತ್ತಲಪಡುತ್ತದೆ, ಬಲರವಸೆಥಯಲ್ಲಿ ಎದುದಬರುವದು; ಪರಾಕೃತ್ದೆೋಹವರಗಿ ಬ್ರತ್ತಲಪಡುತ್ತದೆ, 
ಆತ್ರೀಕದೆೋಹವರಗಿ ಎದುದ ಬರುವದು. ಪರಾಕೃತ್ದೆೋಹವಿರುವದರದರೆ ಆತ್ರೀಕ ದೆೋಹವೂ 
ಇರುವದು (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:42-44). 

ಕ್ರಾಸತನು ತ್ರರುಗಿ ಬರುವರಗ, ನಮಮ ದೆೋಹಗಳಳ “ಮರಪೆಡುವವು,” ನರವು 
ಜೋವಿಂತ್ವರಗಿದದರ  ಸರಿಯೋ, ಅಥವರ ಸತ್ರತದದರ  ಸರಿಯೋ (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:51-54). ಆ 
ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿಯೋ ನರವು ನಮಮ ಪುನರುತ್ರಥನದ ದೆೋಹಗಳನುು ಪಡೆಯುತ್ ತೆೋವೆ. 

ನರವು ಪಡೆಯಲ್ಲರುವ ಆತ್ರೀಕ ದೆೋಹ ಮತ್ುತ ಯೋಸುವಿನ ಪುನರುತ್ರಥನಗೆ ಿಂಡ 
ದೆೋಹಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮರನತ್ೆಗಳನುು ಗುರುತ್ರಸುವುದು ಕಷ್ಟವಲಿ—ಆದರೆ ಒಿಂದು ಸಪಷ್ಟ 
ವಾತ್ರಾಸವನುು ಗಮನಕೆೆ ತ್ಿಂದುಕೆ ಳುಲೆೋ ಬೆೋಕು. ಯೋಸು ತ್ನು ದೆೋಹವು “ಮರಿಂಸ 
ಮತ್ುತ ಎಲುಬುಗಳನುು” ಹೆ ಿಂದಿದೆಯಿಂಬುದನುು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದನು (ಲ ಕ 24:39), ಅದೆೋ 
ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, “ರಕತಮರಿಂಸಗಳಳ ದೆೋವರರರಜಾಕೆೆ ಬರಧ್ಾವರಗುವದಿಲಿ” (ಅಿಂದರೆ 
ಪರಲೆ ೋಕದೆ ಳಗೆ ಪಾವೆೋಶಸುವದಿಲಿ) ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದನು (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:50). 
ಯೋಸು “ಮರಿಂಸ ಮತ್ುತ ಎಲುಬುಗಳಳ” ಎಿಂಬ ಮರತ್ುಗಳನುು “ದೆೋಹ” ಎಿಂದು 
ಸ ಚಸುವದಕರೆಗಿ ಹೆ ಿಂದರಣಿಕೆಯ ಅಥೆದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿರುವ ಸರಧ್ಾತ್ೆ ಯಿರುತ್ತದೆ.168 
ಅಲಿದೆ ನರಲವತ್ುತ ದಿನಗಳ ವರೆಗೆ ಯೋಸು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದ ದೆೋಹವು ಆತ್ನ ಅಿಂತ್ರಮ 
ಪಾಭರವಗೆ ಿಂಡ ದೆೋಹ—ಒಿಂದು ಹೆ ಿಂದರಣಿಕೆಯಿಂತ್ೆ ಮರಪೆಡಿಸ್ತ್ ಕೆ ಿಂಡು 
ರ ಪರಿಂತ್ರವರಗಿರುವ ಸರಧ್ಾತ್ೆಯಿದೆ—ತ್ನು ಶಷ್ಾರನುು ತ್ರನು ಪರಲೆ ೋಕಕೆೆ 
ಆರೆ ೋಹನಗೆ ಳಳುವ ದಿನಕರೆಗಿ ಸ್ತ್ದಧಗೆ ಳಿಸುತ್ರತ ಅವರೆ ಿಂದಿಗೆ ಸಿಂವರಹನ ನಡಿಸಲು 
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ಶಕತವರಗುವ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ದೆೋಹವನುು ಹೆ ಿಂದರಣಿಕೆ ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡಿರಬೆೋಕು. ಅದು 
ನಜವರಗಿದದರೆ, ಆತ್ನು ತ್ನು ತ್ಿಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಏರಿಹೆ ೋಗುತ್ರತರುವ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ನ 
ದೆೋಹಕೆೆ ಅಿಂತ್ರಮ ಮತ್ುತ ಸಿಂಪೂಣೆವರದ ಮರಪರೆಡುಗಳಳ ಬಿಂದಿರಬೆೋಕು. 

ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದ ಮೆೋಲೆ, ಯೋಸುವಿನ ಪುನರುತ್ರಥನಗೆ ಿಂಡ ದೆೋಹದ ಕುರಿತ್ು ನರವು 
ಏನು ತ್ರಳಳಕೆ ಳುಬಹುದು? ಅದೆ ಿಂದು ಅಸಹಜವರದ ದೆೋಹವರಗಿತ್ುತ ಆದರೆ ಅದೆ ಿಂದು 
ನಜವರದ ದೆೋಹವರಗಿತ್ುತ. ಆತ್ನು ನಜವರಗಿಯ  ಸತ್ತವರಿಿಂದ ಎಬ್ರಬಸಲಪಟ್ಟನೆಿಂದು ನರವು 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ಬಲೆಿವು. ಅದಷ್ೆಟೋ ಮಹತ್ವವರದದುದ. 

ಪುನರುರ್ಾಥನವು ಏನನುು ಘ ೇಷ್ಟಸುತ್ುದ  (1:4) 
ಯೋಸುವಿನ ಮರಣ, ಹ ಣಲಪಡುವಿಕೆ ಮತ್ುತ ಪುನರುತ್ರಥನಗಳಳ ನಮಮ ನಿಂಬ್ರಕೆಗೆ 

ಮತ್ುತ ದೆೋವರೆ ಿಂದಿಗಿನ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಕೆೆ ಹೃದಯಭರಗವರಗಿರುತ್ತದೆ (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:1-4). 
ವರರದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದು ನರವು ಕತ್ೆನ ಭೆ ೋಜನವನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಲು 
ಕ ಡಿಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋವೆ,169 ಆಗ ನರವು ಕ್ರಾಸತನ ಮರಣ, ಹ ಣಲಪಡುವಿಕೆ ಮತ್ುತ 
ಪುನರುತ್ರಥನಗಳನುು ಜ್ಞರಪಕಮರಡಿಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋವೆ. ಈಗ ಸಧ್ಾಕೆೆ, ನರವು ನಮಮ 
ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಗಳನುು ಪುನರುತ್ರಥನದ ಸುತ್ತ ಕೆೋಿಂದಿಾೋಕರಿಸೆ ೋಣ. ನರವು “ಪುನರುತ್ರಥನದ 
ಮಹತ್ವವರದರ  ಏನು?” ಮತ್ುತ “ಈ ಮಹತ್ವದ ರ್ಟ್ನೆಯು ಏನನುು ಘ ೋಷ್ಠಸುತ್ತದೆ?” 
ಎಿಂಬ ಪಾಶೆುಗಳಿಗೆ ನರವು ಉತ್ತರಿಸುವದಕೆೆ ಬಯಸುತ್ ತೆೋವೆ. ಅದರ ಕೆಲವಿಂದು 
ಪರಾಥಮಿಕ ಸಿಂದೆೋಶಗಳಳ ಇಿಂತ್ರವೆ. 

1. ಯೋಸು ದೆೋವರ ಕುಮರರನು. ಪುನರುತ್ರಥನವು ಯೋಸುವಿನ ದೆೈವತ್ವವನುು 
ಪಾಕಟ್ಗೆ ಳಿಸುತ್ತದೆ. ರೆ ೋಮರಪುರ 1:3, 4 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಆತ್ನ ಕುರಿತ್ು ಹೋಗೆ 
ಹೆೋಳಿದನು “ನಮಮಕತ್ೆನ  ಆಗಿರುವ ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನ…ಪವಿತ್ಾವರದ ಆತ್ಮವುಳುವನರಗಿದುದ 
ಸತ್ತ ಮೆೋಲೆ ಜೋವಿತ್ನರಗಿ ಎದುದ ಬಿಂದ ಮಹರತ್ರೆಯೆದಿಿಂದ ದೆೋವಕುಮರರನೆಿಂದು 
ನಣೆಯಿಸಲಪಟ್ಟವನು.” ಪುನರುತ್ರಥನವು ಯೋಸು ದೆೋವಕುಮರರ ನೆಿಂಬದನುು 
ಖಚತ್ಗೆ ಳಿಸುತ್ತದೆ.  

ಮುಿಂಜರನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮರಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೆ ೋದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ಲಗರರದ ಸ್ತ್ರೋಯರು 
ಕ್ರಾಸತನ ಅಭಿಷ್ೆೋಕ್ರಸಲಪಟ್ಟ ದೆೋಹಕೆೆ ಸಿಂಸರೆರ ಮರಡಲು ಬಿಂದರು. ಮಗದಲದ ಮರಿಯಳಳ 
ಮಿಕೆವರನುು ಅಲ್ಲಿಯೋ ಬ್ರಟ್ುಟ ಹೆ ೋಗಿ ಪೆೋತ್ಾ ಮತ್ುತ ಯೋಹರನರನುು ಸಿಂಧಿಸ್ತ್ದಳೆಿಂದು 
ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ. ಮರಿಯಳ ಕಳವಳವನುು ಕೆೋಳಿದ ಕ ಡಲೆೋ ವಿಷ್ಯವೆೋನೆಿಂದು 
ವಿಚರರಿಸುವದಕೆೆ ಸಮರಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿಹೆ ೋದರು. ಯೋಹರನನು ನಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ, 
ತ್ರನು ಸಮರಧಿಯಳಗೆ ನೆ ೋಡಿದರಗ ನಿಂಬ್ರದನು ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿಕೆ ಿಂಡನು. ಆತ್ನು 
ಏನು ನಿಂಬಬೆೋಕೆಿಂಬುದನುು ತ್ರಳಿಯದವನರಗಿ ಪೆೋತ್ಾನ ಸಿಂಗಡ ಸಮರಧಿಯಳಗೆ 
ಪಾವೆೋಶಸ್ತ್ದನು. ನಿಂತ್ರ ಸಮರಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನತ್ೆ ತೋ ಅದನುು ನೆ ೋಡಿದನು. ಯೋಹರನನ 
ಸರಕ್ಷಿಯು ಹೋಗಿದೆ:  

ಸ್ತ್ಮೊೋನ ಪೆೋತ್ಾನು ಅವನ ಹಿಂದೆ ಬಿಂದು ಸಮರಧಿಯಳಕೆೆ ಹೆ ೋಗಿ ಆ ನರರು 
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ಬಟೆಟಗಳಳ ಬ್ರದಿದರುವದನ ು ಆತ್ನ ತ್ಲೆಯ ಮೆೋಲ್ಲದದ ಕೆೈಪರವುಡವು ಆ ನರರುಬಟೆಟಗಳ 
ಕ ಡ ಇರದೆ ಸುತ್ರತ ಒಿಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲ ಿ ಬೆೋರೆೋ ಇರುವದನ ು ನೆ ೋಡಿದನು. ಆಗ 
ಸಮರಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಮೊದಲು ಬಿಂದಿದದ ಆ ಮತ್ೆ ತಬಬ ಶಷ್ಾನು [ಅದು, ಯೋಹರನನು170] 
ಸಹ ಒಳಕೆೆ ಹೆ ೋಗಿ ನೆ ೋಡಿ171 ನಿಂಬ್ರದನು (ಯೋಹರನ 20:6-8). 

ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದಿಂಥ ಯರವ ಸಿಂಗತ್ರಯನುು ಯೋಹರನನು 
ನೆ ೋಡಿದನು? ಆತ್ನು ಅಲ್ಲ ಿ “ನರರು ಬಟೆಟಗಳಳ ಬ್ರದಿದರುವದನುು ಕಿಂಡನು, . . . ಮತ್ುತ 
ತ್ಲೆಯ ಮೆೋಲ್ಲದದ ಪರವುಡವು . . . ಸುತ್ರತ ಒಿಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಬೆೋರೆೋ ಇರುವದನ ು 
ನೆ ೋಡಿದನು.” ಒಿಂದು ವೆೋಳ  ೆ ಅವಸರವರಗಿ ಮನುಷ್ಾರು ಯೋಸುವಿನ ದೆೋಹವನುು 
ಎತ್ರತಕೆ ಿಂಡು ಹೆ ೋಗಿದದರೆ,172 ಅವರು ಸಮಯ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡು ಸುತ್ರತರುವ ಬಟೆಟಗಳನುು 
ತ್ೆಗೆಯುತ್ರತರಲ್ಲಲಿ ಮತ್ುತ ತ್ಲೆಯ ಪರವುಡವನುು ಸುತ್ರತ ನೋಟರಗಿ ಇಡುತ್ರತರಲ್ಲಲಿ. 
ಯೋಹರನನು ನೆ ೋಡಿದ ಕರಯೆಗಳಳ ಮರನವ ಶಾಮದಿಿಂದ ಅಸರದಾವರಗಿಯ  ಆದರೆ 
ದೆೋವರಿಿಂದ ಮರತ್ಾ ಮರಡುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾವೆಿಂದ  ಕಿಂಡಿದದವು. ಅಲಿದೆ ಯೋಸು ಮುಿಂಚೆ 
ಅನೆೋಕ ಸರರಿ ಹೆೋಳಿದ ಮುಿಂತ್ರಳಿಸ್ತ್ದದ ಪುನರುತ್ರಥನವನುು ಅದು ಪುಷ್ಠಠಮರಡುವಿಂತ್ರತ್ುತ 
(ಮತ್ರತಯ 16:21; 17:23; 20:19; ಮರಕೆ 8:31; 9:31; 10:34; ಲ ಕ 9:22; ಯೋಹರನ 
2:19).  

ನರವು ಸವಲಪ ಸಮಯ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡು ಆಧರರವನುು ಜರಗರ ಕತ್ೆಯಿಿಂದ 
ಅವಲೆ ೋಕ್ರಸ್ತ್ದರೆ, ಯೋಹರನನಲ್ಲಿ ಉಿಂಟರದಿಂತ್ೆಯೋ ನಮೊಮಳಗೆ ಸಹ ನಿಂಬ್ರಕೆ 
ಉಿಂಟರಗುತ್ತದೆ. ಯೋಸು ಸತ್ತವರೆ ಳಗಿಿಂದ ಎಬ್ರಬಸಲಪಟ್ಟನು ಎಿಂಬದನುು ನಿಂಬುವದಕೆೆ 
ಸರಕಷ್ುಟ ಕರರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಆತ್ನನುು ಪುನರುತ್ರಥನದ ಬಳಿಕ ಕಣರಣರೆ 
ಕಿಂಡಿಂಥ ನ ರರರು ವಿಶರವಸರಹೆ ಸರಕ್ಷಿಗಳಳ ನಮಗಿದರದರೆ (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:4-8). 

ಒಿಂದು ಪುರರವೆಯಿಂದರೆ ಯೋಸುವಿನ ಶಷ್ಾರಲರಿದ ಬದಲರವಣೆ. ಕ್ರಾಸತನ ಬಿಂಧ್ನ 
ಮತ್ುತ ವಿಚರರಣೆ ನಡೆಯುವ ಸಿಂದಭೆದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸತನ ಶಷ್ಾರು ನಡೆದುಕೆ ಿಂಡ ರಿೋತ್ರಗಳಳ 
ಯರರಿಗ  ಇಷ್ಟವರಗುತ್ರತರಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ಬರಿೋ ಹೆದರಿಕೆಯಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬ್ರದದರು. ಅವರು 
ತ್ಮಮ ಪರಾಣಗಳನುು ಉಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಪಲರಯನ ಮರಡಿದದರು, ಅಥವರ ಅವರು 
ಅಪರಯದಿಿಂದ ಆದಷ್ುಟ ದ ರವಿರಲು ಪಾಯತ್ರುಸ್ತ್ದದರು. ಪೆೋತ್ಾನು ತ್ನಗೆ ಯೋಸುವು 
ಗೆ ತ್ರತಲಿ ಎಿಂದು ಸಹ ಹೆೋಳಿದದನು. ಹೋಗಿದದರ , ಪುನರುತ್ರಥನದ ಬಳಿಕ, ಅದೆೋ ವಾಕ್ರತಗಳಳ 
ಯೋಸುವಿನ ಕುರಿತ್ು ಜನರೆಲಿರ ಎದುರು ಧೆೈಯೆದಿಿಂದ ಸರರಿದರು. ಅವರಿಗರದ 
ಮನವರಿಕೆ ಎಿಂಥದ ದೆಿಂಬದು ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಪುಟ್ಗಳಲೆಿಲರಿ ರ್ಣರ್ಣಿಸುತ್ತದೆ.  

ಅವರಿಗೆ ಯರವದರ ಬಗೆೆ ಖಚತ್ವಿತ್ುತ? ಯೋಸು ಜೋವಿಂತ್ವರಗಿದರದನೆ ಎಿಂಬದರ 
ಬಗೆೆ. ಈ ಖಚತ್ತ್ೆಯು ಅಪೊಸತಲರ ಜೋವಿತ್ಗಳನೆುೋ ಮರಪೆಡಿಸ್ತ್ತ್ು. ಅವರ ನಿಂಬ್ರಕೆ 
ಅಚ್ಲವರಗಿತ್ುತ—ಅವರನುು ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹರಕ್ರದರ , ಹೆ ಡೆದರ , ಕಲೆಿಸೆಯಲಪಟ್ಟರ  
ಮತ್ುತ ಕೆ ಲಿಲಪಟ್ಟರ  ಸಹ ಅಚ್ಲವರಗಿದದರು. ಬಲವಿಲಿದ, ಅಿಂಜುಬುರುಕ, ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಲಿದ 
ವಾಕ್ರತಗಳಳ ಲೆ ೋಕವು ಎಿಂದೆಿಂದ  ಕಿಂಡಿರದಿಂಥ ಅತ್ರ ಬಲರಡಾ ವಾಕ್ರತಗಳರದರು. ಅವರ 
ಉಪದೆೋಶಗಳಳ ರೆ ೋಮ್ ಸರಮರಾಜಾವನೆುೋ ಅಲುಗರಡಿಸ್ತ್ದವು, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಿಂದರೆ 
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ಅದು ಕೆ ನೆಗೆ ಬ್ರದುದ ಹೆ ೋಗುವವರೆಗ  ಅಲುಗರಡಿಸ್ತ್ದವು. ಈ ವಾಕ್ರತಗಳಲರಿದ 
ಬದಲರವಣೆಗೆ ಪುನರುತ್ರಥನವಲಿದೆ ಬೆೋರರವ ಕರರಣವನ ು ಕರಣುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾವಿಲಿ. 
ಅವರು ಪುನರುತ್ರಥನಗೆ ಿಂಡ ಕತ್ೆನನುು ನೆ ೋಡಿದರು ಮತ್ುತ ಅದು ಅವರ ಜೋವಿತ್ವನೆುೋ 
ಎಿಂದೆಿಂದಿಗ  ಮರಪೆಡಿಸ್ತ್ತ್ು.  

ಪುನರುತ್ರಥನವು ದಿೋರ್ೆಕರಲದ ಹಿಂದೆಯೋ ಯೋಸು ದೆೋವಕುಮರರನೆಿಂಬದನುು 
ಸರಬ್ರೋತ್ುಪಡಿಸ್ತ್ತ್ು, ಮತ್ುತ ಈಗಲ  ಆ ಸತ್ಾವನುು ಪಾಕಟಸುವದರಗಿದೆ.  

2. ಯೋಸುವಿನ ಯಜ್ಞವು ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ು. ದೆೋವರು ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲ್ಲನ 
ಯೋಸುವಿನ ಯಜ್ಞವನುು ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ತ್ದರದನೆ ಎಿಂಬದನುು ಪುನರುತ್ರಥನವು ಸರರಿಹೆೋಳಿತ್ು. 
ಕೆೈಸತತ್ವವು ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲೆ ಕೆೋಿಂದಿಾಕೃತ್ವರಗಿದೆ. ನರವು “ಶಲುಬೆಯ ಮ ಲಕವರಗಿ 
ದೆೋವರೆ ಿಂದಿಗೆ” ಸಮರಧರನಗೆ ಳಿಸಲಪಟಟದ ದೆೋವೆ (ಎಫೆಸ 2:16). ಯೋಸುವಿನ ಯಜ್ಞದ 
ಮ ಲಕವರಗಿ, ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯು ತ್ೃಪ್ಪತಗೆ ಳಿಸಲಪಟಟತ್ು,173 ಮತ್ುತ ನಮಗೆ ನತ್ಾವರದ 
ಜೋವಿತ್ದ ನರಿೋಕ್ಷೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಿಂದ ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ನರನು ಶಲುಬೆಗೆ 
ಹರಕಲಪಟ್ಟವನರದ ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನನೆುೋ ಹೆ ರತ್ು ಬೆೋರೆ ಯರವದನ ು ತ್ರಳಿಯದವನರಗಿ 
. . . ಇರುವೆನೆಿಂದು ತ್ರೋಮರೆನಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡೆನು” (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 2:2). ನರವು ವರರದ 
ಪಾತ್ರಯಿಂದು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದು ಕತ್ೆನ ಭೆ ೋಜನಕೆೆ ಕ ಡಿಬರುವರಗ, ಅದು “ಕತ್ೆನ 
ಮರಣವನುು ಸರರಿಹೆೋಳಳವದಕರೆಗಿಯೋ” ಆಗಿರುತ್ತದೆ (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 11:26).  

ಹೆೋಗ , ಯೋಸು ಸತ್ತವರೆ ಳಗಿಿಂದ ಎಬ್ರಬಸಲಪಟಟಲಿವರಗಿದದರೆ, ಶಲುಬೆಯು ತ್ನು 
ಉದೆದೋಶವನುು ನೆರವೆೋರಿಸ್ತ್ತ್ೆ ೋ ಇಲಿವೋ ಎಿಂಬದು ನಮಗೆ ಖಚತ್ವರಗಿ 
ತ್ರಳಿಯುತ್ರತರಲ್ಲಲಿ. ಪುನರುತ್ರಥನವು ನಮಗೆ ದೆೋವರು ನಮಮ ಪರಪಗಳಿಗರಗಿ ಯೋಸುವಿನ 
ಯಜ್ಞವನುು ಖಿಂಡಿತ್ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ತ್ದರದನೆ ಎಿಂದು ಸರರಿ ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ. ಈ ಅಥೆದಲ್ಲಿ, ನರವು 
ಯೋಸುವಿನ ಮರಣದಿಿಂದ ಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ಆತ್ನ ಪುನರುತ್ರಥನದ ಮ ಲಕ ಸಹ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟದ ದೆೋವೆ. ಹೋಗೆ, ಪೌಲನು ಯೋಸುವನುುದ ದೆೋಶಸ್ತ್ ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, “ದೆೋವರು 
ಆತ್ನನುು ನಮಮ ಅಪರರಧ್ಗಳ ನಮಿತ್ತ ಮರಣಕೆೆ ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಟ್ುಟ ನಮಗೆ 
ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯವು ಉಿಂಟರಗುವ ನಮಿತ್ತ ಜೋವದಿಿಂದ ಎಬ್ರಬಸ್ತ್ದನು” (4:25; 
ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು).  

3. ನರವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಿಂದಬಹುದು. ಯೋಸುವಿನ ಯಜ್ಞವನುು ದೆೋವರು ಅಿಂಗಿೋಕರರ 
ಮರಡಿದದರ ಒಿಂದು ಉತ್ರೆಹಕರ ಫಲ್ಲತ್ರಿಂಶವೆಿಂದರೆ ನರವು ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬಹುದು! ನರವು 
ಪರಪದಲ್ಲಿ ಸತ್ತ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯಿಿಂದ ಹೆ ಸ ಜೋವಿತ್ಕೆೆ ಎಬ್ರಬಸಲಪಡಬಲೆಿವು ಎಿಂಬದನುು 
ಪುನರುತ್ರಥನ ಸರರಿಹೆೋಳಳತ್ತದೆ. 

ಯೋಸು ಒಮೆಮ ತ್ನಗೆ ಆತ್ರೀಕವರಗಿ ಸವಸಥಪಡಿಸಲು ಶಕ್ರತಯಿದೆ ಎಿಂಬದನುು 
ಸರಭಿತ್ುಗೆ ಳಿಸುವದಕೆೆ ಶರರಿೋರಿಕ ಸವಸಥತ್ೆಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದನು (ನೆ ೋಡಿರಿ 
ಮತ್ರತಯ 9:6). ಹರಗಿದದರ , ಬೆೈಬಲು ಯೋಸುವಿನ ಶರರಿೋರಿಕ ಪುನರುತ್ರಥನ ಮತ್ುತ 
ಹೆ ಸ ಜೋವಿತ್ಕರೆಗಿ ಆಗುವ ನಮಮ ಆತ್ರೀಕ ಪುನರುತ್ರಥನ ನಡುವಿನ ಸಿಂಬಿಂಧ್ದ ಬಗೆೆ 
ಒತ್ುತ ಕೆ ಡುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿದದ ಕೆೈಸತರಿಗೆ ಬರೆದದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, 
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ಹೋಗಿರಲರಗಿ ನರವು ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರಗ ಆತ್ನ ಮರಣದಲಿ್ಲ 
ಪರಲುಗರರರರಗಿ ಆತ್ನೆ ಿಂದಿಗೆ ಹ ಣಲಪಟೆಟವು. ಆದದರಿಿಂದ ಕ್ರಾಸತನು ಸತ್ುತ ತ್ಿಂದೆಯ 
ಮಹಮೆಯಿಿಂದ ಜೋವಿತ್ನರಗಿ ಎಬ್ರಬಸಲಪಟ್ಟಿಂತ್ೆಯೋ ನರವು ಕ ಡರ ಜೋವದಿಿಂದೆದುದ 
ಹೆ ಸಬರರಗಿ ನಡಕೆ ಳುಬೆೋಕು. ಹೆೋಗಿಂದರೆ ನರವು ಆತ್ನ ಮರಣಕೆೆ ಸದೃಶಾವರದ 
ಮರಣವನುು ಹೆ ಿಂದಿ ಆತ್ನಲ್ಲ ಿಐಕಾವರಗಿದದರೆ ಆತ್ನ ಪುನರುತ್ರಥನಕೆೆ ಸದೃಶಾವರದ 
ಪುನರುತ್ರಥನವನ ು ಹೆ ಿಂದಿ ಆತ್ನಲಿ್ಲ ಐಕಾವರಗುವೆವು. ಪರಪರಧಿೋನಸವಭರವವು 
ನರಶವರಗಿ ನರವು ಇನ ು ಪರಪದ ವಶದಲಿ್ಲರದಿಂತ್ೆ ನಮಮ ಪೂವೆಸವಭರವವು ಕ್ರಾಸತನ 
ಕ ಡ ಶಲುಬೆಗೆ ಹರಕಲಪಟಟತ್ೆಿಂದು ತ್ರಳಿದಿದೆದೋವೆ. ಸತ್ತವನು ಪರಪದ ವಶದಿಿಂದ ಬ್ರಡುಗಡೆ 
ಹೆ ಿಂದಿದರದನಷ್ೆಟ (6:4-6). 

ಪೌಲನು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆಯುವರಗ, ಅವರ ಮರನಸರಿಂತ್ರದ ಅನುಭವವನುು 
ಹೋಗೆ ಸರರರಿಂಶಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದನು: “ಅಪರರಧ್ಗಳ ದೆಸೆಯಿಿಂದ ಸತ್ತವರರಗಿದದ ನಮಮನುು 
(ದೆೋವರು) ಕ್ರಾಸತನೆ ಿಂದಿಗೆ ಬದುಕ್ರಸ್ತ್ದನು” (ಎಫೆಸ 2:5; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ದೆೋವರ 
ಆಶೋವರೆದಗಳಳ “ಆತ್ನು ಸರಧಿಸುವ ಪರರಕಾಮವು ಎಷ್ುಟ ಅತ್ರಶಯವರದದ ದೆಿಂಬುದನ ು 
ನೋವು ತ್ರಳಳಕೆ ಳಳು ವಿಂತ್ೆ ಅನುಗಾಹಸಲ್ಲ. ಆತ್ನ ಬಲರತ್ರಶಯವು ಎಷ್ುಟ 
ಮಹತ್ರತದದ ದೆಿಂದು ಕ್ರಾಸತನಲ್ಲಿ ತ್ೆ ೋರಿಬಿಂದಿದೆ. ಹೆೋಗಿಂದರೆ ಆತ್ನು ಸತ್ರತದದ ಕ್ರಾಸತನನುು 
ಬದುಕ್ರಸ್ತ್ ...” (ಎಫೆಸ 1:19, 20).  

4. ನಮಗೆ ಬಬ ಜೋವಿಸುವ ರಕ್ಷಕನದರದನೆ. ಒಮೆಮ ನರವು ನಮಮ ಪರಪಗಳಿಿಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟ ಮೆೋಲೆ, ನಮಗೆ ಕೆೈಸತಜೋವಿತ್ವನುು ನಡಿಸುವದಕೆೆ ಸಹರಯದ 
ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬಬ ರಕ್ಷಕನದುದ ನಮಗೆ ೋಸೆರ “ವಿಜ್ಞರಪನೆಮರಡುವದಕೆೆ 
ಯರವರಗಲ  ಬದುಕವವನರಗಿದರದನೆ” ಎಿಂಬದರಗಿ ಪುನರುತ್ರಥನವು ಘ ೋಷ್ಠಸುತ್ತದೆ 
(ಇಬ್ರಾಯ 7:25). ನಮಮ ಭಕ್ರತಯು ಸತ್ತ ಉಪದೆೋಶವಿಂದರಲ್ಲಿ ಅಲಿ, ಆದರೆ ಒಬಬ 
ಜೋವಿಸುವ ವಾಕ್ರತಯಲ್ಲಿಯೋ.  

ಯೋಸು ಸದರಕರಲವೂ ನಮಮ ಸಿಂಗಡ ಇರುತ್ ತೆೋನೆಿಂದು ವರಗರದನ ಮರಡಿದರದನೆ 
(ಮತ್ರತಯ 28:20). ನರವು ಒಟರಟಗಿ ಕ ಡಿಬರುವ ವೆೋಳ  ೆ ಆತ್ನು ನಮಮ ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಇರುತ್ೆತೋನೆಿಂದು ಮರತ್ುಕೆ ಟಟದರದನೆ (ಮತ್ರತಯ 18:20). ಇಬ್ರಾಯ ಪುಸತಕವು ಆತ್ನು 
ನಮಮ “ಕರುಣೆಯ  ನಿಂಬ್ರಕೆಯ  ಉಳು ಮಹರಯರಜಕ”ನರಗಿದುದ “ತ್ರನೆೋ 
ಶೆ್ ೋಧಿಸಲಪಟ್ುಟ ಬರಧೆಯನುು ಅನುಭವಿಸ್ತ್ರುವದರಿಿಂದ” ನಮಗೆ ಶೆ್ ೋದನೆಯರದರಗ 
ನಮಮ ಸಹರಯಕೆೆ ಬರುತ್ರತನೆಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ (ಇಬ್ರಾಯ 2:17; 4:15; 2:18). ಆತ್ನ 
ಮ ಲಕವರಗಿ, ನರವು “ಕರುಣೆಯನ ು ಆತ್ನ ದಯಯಿಿಂದ ಸಮಯೋಚತ್ವರದ 
ಸಹರಯವನ ು” ಪಡೆಯುತ್ ತೆೋವೆ (ಇಬ್ರಾಯ 4:16). 

ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಪಾಕರರವರಗಿ, ನರವು ಯೋಸುವಿನ 
“ಮರಣದ ಮ ಲಕವರಗಿ ದೆೋವರೆ ಿಂದಿಗೆ ಸಮರಧರನ ಮರಡಲಪಟಟರುವದು” 
ಮರತ್ಾವಲಿದೆ ನಮಗೆ “ಆತ್ನ ಜೋವದಿಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯರಯಿತ್ು” (5:10). ಜೋವಿಸುವ ಮತ್ುತ 
ನಮಗರಗಿ ಕರಳಜ ಹೆ ಿಂದಿರುವ ರಕ್ಷಕನಗರಗಿ ದೆೋವರಿಗೆ ಸೆ ತೋತ್ಾವರಗಲ್ಲ! 

5. ಒಿಂದು ದಿನವು ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ರಸ್ತ್ಡಲಪಟಟದೆ. ಒಿಂದು ವಿಶೆೋಷ್ ಉದೆದೋಶಕರೆಗಿ ಒಿಂದು 



  

100 
 

ದಿನವನುು ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ರಸ್ತ್ಡಲರಗಿದೆ ಎಿಂದು ಪುನರುತ್ರಥನವು ಘ ೋಷ್ಠಸುತ್ತದೆ. ನರನು “ಒಿಂದು 
ದಿನವು ವಿಶೆೋಷ್ ಉದೆದೋಶಕರೆಗಿ ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ರಸ್ತ್ಡಲಪಟಟದೆ” ಎಿಂದು ನರನು ಹೆೋಳಿದರಗ, ನನು 
ತ್ರತ್ಪಯೆವು ವಿಭಿನುವರದ ಕೆೈಸತ ಹಬಬಕರೆಗಿ ವಷ್ೆದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಅಥವರ ಎರಡು 
ದಿನಗಳನುು ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ರಸ್ತ್ ಇಡಲರಗಿದೆ ಎಿಂಬುದಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಗಲರತ್ಾ 4:10). ಅಲಿದೆ ಹಳ  ೆ
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ರಸ್ತ್ಡಲಪಟ್ಟ ವರರದ ಏಳನೆಯ ದಿನವನುು (ಸಬಬತ್ ದಿನವನುು) 
ಸಹ ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು ಈ ಮರತ್ುಗಳನುು ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ (ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 20:8-11; 
ಧ್ಮೊೋೆಪದೆೋಶಕರಿಂಡ 5:12-15).  

ಬದಲರಗಿ, ನರನು ವರರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನವನುು ಸ ಚಸ್ತ್ ಹೆೋಳಿದೆನು, ಆ 
ದಿನವನುು ಭರನುವರರ ಎನುುತ್ೆತೋವೆ. ವರರದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದು, ಆದಿ ಸಭೆಯು 
ಆರರಧ್ನೆಗರಗಿ—ಕತ್ೆನ ಭೆ ೋಜನವನುು ಆಚ್ರಿಸುವದಕರೆಗಿ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 
20:7) ಮತ್ುತ ತ್ಮಮ ಕರಣಿಕೆಗಳನುು ಕೆ ಡುವದಕೆೆ (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 16:2) ಕ ಡಿಬರುತ್ರತದದರು. 
ಅಪೊಸತಲನರದ ಯೋಹರನನು ಮೊದಲ ದಿನವನುು “ಕತ್ೆನ ದಿನ” ಎಿಂದು ಕರೆದನು 
(ಪಾಕಟ್ಣೆ 1:10). 

ವರರದ ಮೊದಲ ದಿನವು ಕೆೈಸತರಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿತ್ುತ (ಮತ್ುತ ಆಗಿದೆ)? ಯರಕೆಿಂದರೆ 
ಕತ್ೆನು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದು ಎದುದ ಬಿಂದನು.174 ಮರಕೆನು ನಮಗೆ ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ, 
“ವರರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದ ಬೆಳಿಗೆೆ ಹೆ ತ್ುತ ಮ ಡುವರಗ ಅವರು [ಸ್ತ್ರೋಯರು] 
ಸಮರಧಿಯ ಬಳಿಗೆ ಬಿಂದರು” (ಮರಕೆ 16:2; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ಅಲ್ಲಿದದ ಒಬಬ 
ದೆೋವದ ತ್ನು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದನು, “ಬೆರಗರಗಬೆೋಡಿರಿ. ಶಲುಬೆಗೆ ಹರಕಲಪಟ್ಟ ನಜರೆೋತ್ರನ 
ಯೋಸುವನುು ಹುಡುಕುತ್ರತರಲಿವೆೋ. ಆತ್ನು ಜೋವಿತ್ನರಗಿ ಎದಿದದರದನೆ; ಇಲ್ಲಿ ಇಲಿ. ಆತ್ನನುು 
ಇಟಟದದ ಸಥಳವು ಇದೆೋ, ನೆ ೋಡಿರಿ” (ಮರಕೆ 16:6). ಕೆೈಸತರಿಗೆ, ಪಾತ್ರಯಿಂದು 
ಸ ಯೋೆದಯವು “ಪುನರುತ್ರಥನದ ಮುಿಂಜರನೆ” ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

6. ನರವು ಸಹ ಎಬ್ರಬಸಲಪಡುವೆವು. ನರವು ಈಗ ಮುಿಂದೆ ಪುನರುತ್ರಥನ 
ಸಿಂದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಅತ್ಾಿಂತ್ ರೆ ೋಮರಿಂಚ್ನಕರರಿಯರದ ಒಿಂದು ಸಿಂದೆೋಶಕೆೆ 
ಬರುತ್ೆತೋವೆ: ಅದು ಮುಿಂದೆ ಿಂದು ದಿನ ನಮಮ ದೆೋಹಗಳಳ ಸಹ ಸತ್ತವರೆ ಳಗಿಿಂದ 
ಎಬ್ರಬಸಲಪಡುತ್ತವೆ! ಬಹಳ ಕರಲದ ಹಿಂದೆ, ಯೋಬನು ಹೋಗೆ ಕೆೋಳಿದದನು, “ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನು 
ಸತ್ುತ ಪುನಃ ಬದುಕರನೆೋ?” (ಯೋಬ 14:14). ದೆೋವರ ಉತ್ತರವು “ಹೌದು, ಯರಕೆಿಂದರೆ 
ಯೋಸು ಎಬ್ರಬಸಲಪಟ್ಟನು!” ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸತ್ಾವು 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:20-26 ರಲ್ಲಿ 
ಖಚತ್ಪಡಿಸಲಪಡುತ್ತದೆ: 

ಆದರೆ ಕ್ರಾಸತನು ಸತ್ತವರೆ ಳಗಿಿಂದ ಎದುದ ಬಿಂದೆೋ ಇದರದನೆ; ನದೆಾಹೆ ೋದವರಲಿ್ಲ 
ಪಾಥಮಫಲವರದನು. ಮನುಷ್ಾನ ಮ ಲಕ ಮರಣವು ಉಿಂಟರದ ಕರರಣ ಮನುಷ್ಾನ 
ಮ ಲಕ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರುತ್ರಥನವುಿಂಟರಗುವದು. ಯರವ ಪಾಕರರ ಆದರಮನ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ದಿಿಂದ ಎಲಿರ  ಸರಯುವವವರರದರೆ ೋ ಅದೆೋ ಪಾಕರರ ಕ್ರಾಸತನ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ದಿಿಂದ ಎಲಿರ  ಜೋವಿತ್ರರಗುವರು. ಆದರೆ ಪಾತ್ರಯಬಬನು ತ್ನು 
ತ್ರಗತ್ರಯಲ್ಲಿರುವನು. ಕ್ರಾಸತನು ಪಾಥಮಫಲ; ತ್ರುವರಯ ಕ್ರಾಸತನ ಪಾತ್ಾಕ್ಷತ್ೆಯಲ್ಲ ಿ
ಆತ್ನವರು ಎದುದ ಬರುವರು . . . . ಮರಣವು ಕಡೆೋ ಶತ್ುಾವರಗಿ ನವೃತ್ರತಯರಗುವದು 
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ನರವು “ಒಳ ುೆೋದನುು” ಮರಡಿದದರೆ “ಜೋವಕರೆಗಿ ಪುನರುತ್ರಥನವರಗುವದು” ; 
“ಕೆಟ್ಟದದನುು” ನಡಿಸ್ತ್ದವರಿಗೆ “ತ್ರೋಪ್ಪೆಗರಗಿ ಪುನರುತ್ರಥನವರಗುವದು” (ಯೋಹರನ 5:29)—
ಆದರೆ ನರವೆಲಿರ  ಎಬ್ರಬಸಲಪಡುವೆವು. ಮರಣವು ಇನುು ಮೆೋಲೆ ಒಿಂದು 
ಗೆ ೋಡೆಯರಗಿರುವದಿಲಿ, ಆದರೆ ಒಿಂದು ಬರಗಲು ಆಗಿರುವದು. ಇದು ನಜ ಎಿಂಬದನುು 
ಪುನರುತ್ರಥನವು ನಮಗೆ ನಶುಯಗೆ ಳಿಸುವದು! 

7. ದೆೋವರು ತ್ನು ಮರತ್ರನಿಂತ್ೆ ನಡೆದುಕೆ ಳಳುತ್ರತನೆ. ಗಮನಸತ್ಕೆ ಇನೆ ುಿಂದು 
ಸಿಂದೆೋಶವೆಿಂದರೆ, ಎಲರಿ ಮನುಷ್ಾರು ಸಹ ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳುಬೆೋಕರದ ಸರಮರನಾ ಸತ್ಾ: 
ದೆೋವರು ತ್ನು ಮರತ್ರನಿಂತ್ೆ ನಡೆದುಕೆ ಳಳುತ್ರತನೆಿಂಬದನುು ಪುನರುತ್ರಥನವು 
ಘ ೋಷ್ಠಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಬೆ ೋಧ್ಕರು ಹೆೋಳಳವಿಂತ್ೆ, “ದೆೋವರು ನುಡಿದಿಂತ್ೆ ನಡೆಯುತ್ರತನೆ 
ಮತ್ುತ ನಡೆದಿಂತ್ೆಯೋ ನುಡಿಯುತ್ರತನೆ!”  

ಯೋಸು ತ್ನು ಪುನರುತ್ರಥನದ ಕುರಿತ್ು ಮುಿಂಚೆಯೋ ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದುದ ಆತ್ನನುು 
ಕೆೋಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವವರ ಮೆೋಲೆ ಪಾಭರವಬ್ರೋರಿತ್ು, ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ ದೆೋವರಲಯದ ಕುರಿತ್ು 
ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದ ಅಿಂತ್ರರಥೆದ ಮರತ್ುಗಳಳ: “ಯೋಸು—ಈ ದೆೋವರಲಯವನುು ಕೆಡವಿರಿ; 
ನರನು ಮ ರು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅದನುು ಎಬ್ರಬಸುವೆನು ಅಿಂದನು” ; “ಆದರೆ ಆತ್ನು ತ್ನು 
ದೆೋಹವೆಿಂಬ ದೆೋವರಲಯದ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ಈ ಮರತ್ನುು ಹೆೋಳಿದದನು” (ಯೋಹರನ 2:19, 
21). ಯೋಸು ಕರಯಫನ ಮುಿಂದೆ ವಿಚರರಣೆಯಲ್ಲಿರುವರಗ, ಒಬಬ ಸುಳಳು ಸರಕ್ಷಿಗರರನು ಆ 
ಭವಿಷ್ಾವನುು ಉಲೆಿೋಖಿಸ್ತ್ದದನು (ಮತ್ರತಯ 26:61). ಯೋಸು ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲ್ಲದರದಗ, 
ಭಕ್ರತಹೋನರು ಕ ಗಿದರು, “ದೆೋವರಲಯವನುು ಕೆಡವಿ ಮ ರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ುಟವವನೆೋ, 
ನನುನುು ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ಕೆ ೋ; ನೋನು ದೆೋವರ ಮಗನು ಆಗಿದದರೆ ಶಲುಬೆಯಿಿಂದ ಇಳಿದು ಬರ!” 
(ಮತ್ರತಯ 27:40; ನೆ ೋಡಿರಿ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 6:14). 

ಯಸುವಿನ ವೆೈರಿಗಳಳ ಆತ್ನು ಮುಿಂತ್ರಳಿಸ್ತ್ದದನುು ನಿಂಬಲ್ಲಲ;ಿ ಹರಗಿದದರ , ಅದು 
ನೆರವೆೋರಿತ್ು. ಆತ್ನ ದೆೋಹವು—ಆತ್ನ ಶರರಿೋರಿಕ ದೆೋವರಲಯ—ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲೆ 
ಸತ್ರತತ್ು, ಮತ್ುತ ಮ ರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಆ ದೆೋಹವು ಸತ್ತವರೆ ಳಗಿಿಂದ ಎಬ್ರಬಸಲಪಟಟತ್ು. 
ಕತ್ೆನು ಒಿಂದು ಸಿಂಗತ್ರಯು ಹೋಗೆಿಂದು ಹೆೋಳಿದರೆ, ಅದು ಹರಗೆಯೋ. ನೋನು ಅದನುು 
ನಿಂಬಬಹುದು! 

ಮುಕರತಯ. ಕೆಲವರು ತ್ರವು ಪುನರುತ್ರಥನದಲ್ಲಿ ನಿಂಬುತ್ ತೆೋವೆ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ—
ಮತ್ುತ ಅದರ ಮೆೋಲೆ ಹೆಚುನ ಮಹತ್ವವನುು ವಷ್ೆಕೆ ೆಿಂದು ಬರರಿ ನೋಡುತ್ರತರೆ. ಅದೆೋ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುನರುತ್ರಥನದಿಿಂದ ಘ ೋಷ್ಠಸಲಪಟ್ಟ ಮಹತ್ವದ ಸತ್ಾಗಳನುು 
ಅಲಿಗಳೆಯುತ್ರತರೆ: 

 
ಪುನರುತ್ರಥನವು ಯೋಸುವನುು ದೆೋವಕುಮರರನೆಿಂದು ಘ ೋಷ್ಠಸುತ್ತದೆ—ಆದರೆ 

ಅನೆೋಕರು ಆತ್ನ ದೆೈವತ್ವವನುು ಅಲಿಗಳೆಯುತ್ರತರೆ. 
ಪುನರುತ್ರಥನವು ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪರಗಿುಯನುು ಶಲುಬೆಯು ಸಿಂತ್ೃಪತಗೆ ಳಿಸ್ತ್ತ್ು 

ಎಿಂದು ಘ ೋಷ್ಠಸುತ್ತದೆ—ಆದರೆ ಅನೆೋಕರು ಪರಪದ ವರಸತವಿಕತ್ೆಯನುು 
ಮತ್ುತ ದೆೋವರು ಪರಪವನುು ದಿಂಡಿಸಲೆೋಬೆೋಕು ಎಿಂಬ ಸತ್ಾವನುು 
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ಅಲಿಗಳೆಯುತ್ರತರೆ.  
ಪುನರುತ್ರಥನದ ಮ ಲಕ ನರವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಿಂದಬಲೆಿವು, ನಮಮ ನಿಂಬ್ರಕೆಯು 

ಕ್ರಾಸತನ ಮರಣ, ಹ ಣಲಪಡುವಿಕೆ ಮತ್ುತ ಪುನರುತ್ರಥನಗಳಲ್ಲಿ ಭರಗಿಯರಗು 
ವಿಂತ್ೆ ನಮಮನುು ದಿೋಕ್ಷರಸರುನದಲ್ಲಿ ನಡಿಸುತ್ತದೆಿಂದು ಘ ೋಷ್ಠಸುತ್ತದೆ 
(6:3, 4; ಗಲರತ್ಾ 3:26, 27)—ಆದರೆ ಕೆಲವರು ದಿೋಕ್ಷರಸರುನದ 
ಅವಶಾಕತ್ೆಯನುು ಅಲಿಗಳೆಯುತ್ರತರೆ, ಇನುು ಕೆಲವರು ದಿೋಕ್ಷರಸರುನದಲ್ಲಿ 
ಯೋಸುವನುು ಧ್ರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ನರರಕರಿಸುತ್ರತರೆ.  

ಪುನರುತ್ರಥನವು ನಮಗೆ ಬಬ ಜೋವಿಸುವ ರಕ್ಷಕನದರದನೆ, ಆತ್ನು ನಮಗರಗಿ 
ವಿಜ್ಞರಪನೆ ಮರಡುತ್ರತನೆ ಎಿಂದು ಘ ೋಷ್ಠಸುತ್ತದೆ—ಆದರೆ ದೆೋವರು 
ಜೋವಿತ್ಕರೆಗಿ ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಬಲಕೆ ಡುತ್ರತನೆಿಂಬ ವಿಚರರವನುು ಅನೆೋಕರು 
ಅಲಿಗಳೆಯುತ್ರತರೆ.  

ಪುನರುತ್ರಥನವು ಆರರಧ್ನೆಗರಗಿ ಒಿಂದು ವಿಶೆೋಷ್ ದಿನ, ವರರದ ಮೊದಲ 
ದಿನವನುು ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ರಸಡಲರಗಿದೆ ಎಿಂದು ಘ ೋಷ್ಠಸುತ್ತದೆ-ಆದರೆ ಅನೆೋಕರು 
ವಷ್ೆದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೆೋ ದಿನಗಳಿಗೆ ಮರತ್ಾ ಹರಜರರಗುತ್ರತರೆ.  

ಪುನರುತ್ರಥನವು ಒಿಂದು ದಿನ ನರವು ಎಬ್ರಬಸಲಪಡುವೆವು ಎಿಂದು 
ಘ ೋಷ್ಠಸುತ್ತದೆ— ಆದರೆ ಅನೆೋಕರು ದೆೋಹದ ಪುನರುತ್ರಥನವನುು 
ಅಲಿಗಳೆಯುತ್ರತರೆ. 

ಪುನರುತ್ರಥನವು ದೆೋವರು ತ್ನು ಮರತ್ನುು ಕರಪರಡಿಕೆ ಳಳುತ್ರತನೆಿಂದು 
ಘ ೋಷ್ಠಸುತ್ತದೆ—ಆದರೆ ದೆೋವರ ವರಕಾದ ಉಪದೆೋಶವನುು 
ಅಣಕ್ರಸುತ್ರತರೆ. 

 
ವಷ್ೆಗಳ ಹಿಂದೆ, ಬ್ರಾಟ್ನ್.ನಲ್ಲಿರುವ 760 ವಷ್ೆಗಳಷ್ುಟ ಹಳೆದರದ ಅತ್ಾಿಂಥ ಬೃಹತ್ 

wing of York Minster ಎಿಂಬ Gothic cathedral ಬೆಿಂಕ್ರ ಬ್ರದುದ ನರಶಮರಡಿದುದ ಇಡಿೋ 
ಇಿಂಗೆಿಿಂಡ್ಸ.ನುು ಶೆ್ ೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳಳಗಿಸ್ತ್ತ್ುತ. ಈ ಪರಾಚೋನ ಕರಾಥಡೆಾಲ್ ಪಾತ್ರ ವಷ್ೆವೂ 
ಅಸಿಂಖ್ರಾತ್ ಪಾವರಸ್ತ್ಗರನುು ಆಕಷ್ಠೆಸುತ್ರತತ್ುತ. ಈ ಬೆಿಂಕ್ರ ಬ್ರದದದುದ ದುರಿಂತ್ವರಗಿತ್ ತೆಿಂಬುದು 
ನಜವೆೋ, ಆದರೆ ಅದಕೆೆ ಸವಲಪ ದಿನಗಳ ಮುಿಂಚೆ ಏನು ಸಿಂಭವಿಸ್ತ್ತ್ೆಿಂಬುದು ಇನ ು 
ದುರಿಂತ್ಕರವರಗಿತ್ುತ: ಆ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ, ಆಡಿಂಭರದ ಬ್ರರುದುಳು “Rev. David Jenkins” 
ಎಿಂಬವನು ಪಾತ್ರಷ್ಠಠಸಲಪಟಟದದ “Bishop of Durham” ಆಗಿದದನು—ಆತ್ನು 
ಸರವೆಜನಕವರಗಿಯೋ ತ್ರನು ಯೋಸು ಕನೆಾಯಲ್ಲಿ ಹುಟಟದನೆಿಂಬದನುು ಮತ್ುತ ಆತ್ನು 
ನಜವರಗಿಯ  ಸತ್ತವರೆ ಳಗಿಿಂದ ಎದದನು ಎಿಂಬದನುು ನಿಂಬುವದಿಲಿ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದ 
ಬಳಿಕವೂ ಈ ಸರಥನದಲ್ಲಿದದನು!175 

ನೋವು ಪುನರುತ್ರಥನದಲ್ಲಿ ನಿಂಬುತ್ರತೋರರ? ಹರಗರದರೆ ಅದನುು ಸರರಿರಿ! ನಿಂತ್ರ 
ಅದರಿಂತ್ೆಯೋ ಜೋವಿಸ್ತ್ರಿ!  

ನೋವು ಪುನರುತ್ರಥನದಲ್ಲಿ ನಿಂಬುವದರದರೆ ಮತ್ುತ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ 
ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬೆೋಕರಗಿದದಲ್ಲಿ, ಸಿಂಕೆ ೋಚ್ಪಡಬೆೋಡಿರಿ. ದೆೋವರ ಶಕ್ರತಯು ಹೆ ೋಗಿ ತ್ನು 
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ಮಗನ ಜೋವವಿಲಿದ ದೆೋಹದಲ್ಲಿ ಜೋವವನುು ತ್ುಿಂಬ್ರ ಆತ್ನನುು ಸತ್ತವರೆ ಳಗಿಿಂದ ಎಬ್ರಬಸ್ತ್ದ 
ಹರಗೆಯೋ, ದೆೋವರ ಶಕ್ರತ ಮತ್ುತ ಪ್ಪಾೋತ್ರ ನಮಗೆ ಹೆ ಸ ಜೋವವನುು ಕೆ ಡಬಲಿದು—ಒಿಂದು 
ವೆೋಳ  ೆನೋನು ಆತ್ನ ಚತ್ತಕೆೆ ಒಳಗರಗುವದಕೆೆ ಸ್ತ್ದಧನರುವದರದರೆ.  

“ಸುವಾರ್ ಿಯನುು ಸ್ಾರುವದಕ ಾ ನಾನಾಂತ್  ಸ್ದಧನಾಗಿದ ದೇನ ” (1:8-15) 
ವರಚ್ಕರಿಗರಗಿ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆ ಅಪ್ಪೆಸ್ತ್ದ ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ನು ಈ ಬಲವರದ 

ಹೆೋಳಿಕೆಯನುು ನೋಡಿದನು: “ಹೋಗಿರುವದರಿಿಂದ ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿರುವ ನಮಗೆ ಸಹ 
ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರುವದಕೆೆ ನರನಿಂತ್  ಸ್ತ್ದಧವರಗಿದ ದೆೋನೆ” (1:15). 
ವರಕಾಭರಗವನೆ ುಮೆಮ ನೆನಪ್ಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದರದರೆ, ಪೌಲನು ಏಕೆ ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ 
ಹೆ ೋಗಬೆೋಕೆಿಂದು ಬಯಸ್ತ್ದನೆಿಂಬದಕೆೆ ಹಲವರರು ಪಾಮುಖ ಕರರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ.176 

ಯರಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು ಪಾಶಿಂಸ್ತ್ಸ್ತ್ದ ನಿಂಬ್ರಕೆ ನಮಿತ್ತ (1:8-10). 
ಯರಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದರಗಿದದ ದೃಢತ್ೆಯ ನಮಿತ್ತ (1:11). 
ಯರಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನಗೆ ಅಗತ್ಾವಿದದ ಅನೆ ಾೋನಾತ್ೆಯ ನಮಿತ್ತ (1:12). 
ಯರಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು ಇಚೆಸ್ತ್ದ ಫಲದ ನಮಿತ್ತ (1:13). 
ಯರಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನಗಿದದ ಗುರಿಯ ನಮಿತ್ತ (1:14). 

ಇವುಗಳಳ ಸರಮರಾಜಾದ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರಬೆೋಕೆಿಂದು ಆತ್ನಗೆ 
ದೃಢಸಿಂಕಲಪವನುು ನೋಡಿದದವು. 

ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ ಹೆ ೋಗಬೆೋಕೆಿಂಬ ಪೌಲನ ಬಲವರದ ಹಿಂಬಲದ ಬಗೆ ೆ ನರವು 
ಓದುವರಗ, ನರವು ನಮಮನುು ಕೆೋಳಿಕೆ ಳುತ್ಕೆದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಆತ್ನಗಿದದ ಹರಗೆಯೋ 
ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರಬೆೋಕೆಿಂಬ ಹಿಂಬಲ ನಮಗೆ ಇರುತ್ತದೆ ೋ?” ಇತ್ರರಿಗೆ 
ಉಪದೆೋಶಸುವದನುು ಪೌಲನು ತ್ನು ಕತ್ೆವಾವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ದದನೆಿಂದು 
ಹೆೋಳಲರಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಮಮಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕರಿಗೆ ಅದು ಆಯೆಯ ವಿಷ್ಯವರಗಿದೆ. 

ನಮಗಿರುವ ಋಣದ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ ಗೆ ತ್ರತದೆಯೋ? ನರವು ಸಹ ಕಳೆದು 
ಹೆ ೋಗಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಋಣವನುು ಹೆ ಿಂದಿದ ದೆೋವೆಿಂಬದನುು ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕ್ರದೆ. 
ಪೌಲನ ಹರಗೆ, ನರವು ಬಹಳಷ್ುಟ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ುಟ ಸರಲಗರರರರಗಿದ ದೆೋವೆ: ನಮಗೆ 
ಉಪದೆೋಶಸ್ತ್ದ ಮತ್ುತ ನಮಮನುು ಈ ಸ್ತ್ಥತ್ರಗೆ ತ್ಿಂದಿರುವವರೆಲಿರಿಗೆ ಸರಲಗರರರು! 
ಎಲಿಕ್ರೆಿಂತ್ ಮೆೋಲರಗಿ, “[ನಮಮನುು] ಪ್ಪಾೋತ್ರಸ್ತ್ ನಮೆಮಲಿರಿಗೆ ೋಸೆರ ತ್ನುನೆುೋ 
ಸಮಪ್ಪೆಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರತ್ನಗೆ” ನರವು ನತ್ಾಕರಲಕ ೆ ಋಣಸಥರರಗಿದ ದೆೋವೆ (ಎಫೆಸ 5:2). 
ಆತ್ನೆೋ ನಮಮ ವಶದಲ್ಲಿ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ರುತ್ರತನೆ—ಲೆ ೋಕಕೆೆಲರಿ ಅದನುು 
ಸರರಬೆೋಕೆಿಂಬುದಕರೆಗಿ (ಮತ್ರತಯ 28:18-20; ಮರಕೆ 16:15, 16). ನಮಮ ನೆರೆಯವನು 
ಹಸ್ತ್ವೆಯಿಿಂದ ಬಳಲುತ್ರತದದರೆ ಮತ್ುತ ನಮಮಲ್ಲಿ ಆಹರರವಿದದರೆ, ಆತ್ನೆ ಿಂದಿಗೆ 
ಹಿಂಚಕೆ ಳಳುವದು ನಮಮ ಕತ್ೆವಾವಲಿವೋ? ನಮಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಭಯಿಂಕರವರದ 
ವರಾಧಿಗೆ ಪರಿಹರರದ ಮದುದ ಇರುವದರದರೆ, ಬರಧೆಪಡುತ್ರತರುವ ಜಗತ್ರತಗೆ ಅದನುು 
ಕೆ ಡುವ ಜವರಬರದರಿ ನಮಗಿರುವದಿಲಿವೋ? ಮನುಷ್ಾರ ಆತ್ಮಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸಬಲಿಿಂಥದದನುು 
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ಅವರಿಗೆ ಸರರುವ ಹೆ ಣೆಗರರಿಕೆ ಇನುು ಎಷ್ೆ ಟೋ ಅಧಿಕವರಗಿರಬೆೋಕಲಿವೆೋ! 
ನನು ಮೊದಲ ಪೂಣರೆವದಿ ಪಾಸಿಂಗ ಸೆೋವೆಯು Oklahoma Cityಯ ಒಿಂದು 

ಗರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ುತ. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡ ಇಬಬರಲ್ಲಿ ಒಬಬನು 
ಡರಕಟರ್ ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ಹೆಿಂಡತ್ರ, ಅವರ ಹೆಸರು Bakers. ಅವರ ಸವರಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಶುಯೆವುಳುವರರಗಿ ನನಗೆ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ನಮಗೆ ಬಹಳ ಆಶುಯೆವುಿಂಟ್ು 
ಮರಡುವ ಸಿಂಗತ್ರಯಿಂದರೆ ಸತ್ಾವನುು ತ್ರಳಿಯುವ ಅವಕರಶವನೆುೋ ಕರಣದ ಎಷ್ೆ ಟೋ 
ಜನರಿರುವರಗ, ನಮಗೆ ಈ ಅವಕರಶ ಸ್ತ್ಕ್ರೆರುತ್ತದೆ.” ಆವರು ಇನ ು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, 
“ನರವು ಇಷ್ೆ ಟಿಂದು ಆಶೋವೆದಿಸಲಪಟಟದದರಿಿಂದ, ನಮಗೆ ಸರದಾವರದಷ್ುಟ ಇತ್ರ ಜನರಿಗೆ 
ಇದನುು ಸರರುವ ದೆ ಡಡ ಜವರಬರದರಿ ಇರುತ್ತದೆ.”  

ನಮಮ ಋಣವು ಎಲರಿ ಜನರಡೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆಿಂಬದನುು ನರವು 
ನೆನಪ್ಪಟ್ುಟಕೆ ಳುತ್ಕೆದುದ. ನರವು ಸಹಜವರಗಿ “ನಮಮ ಹರಗೆ ಇರುವವರ” ಸುತ್ತಲು 
ಇರುವದಕೆೆ ಹೆಚ್ುು ಆರರಮದರಯಕತ್ೆ ಕರಣುತ್ೆತೋವೆ, ಆದರೆ ನಮಮ ಕರಳಜ ಅಷ್ಟಕೆೆ 
ಮರತ್ಾವೆೋ ನಲಿಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿ—ನಲಿಕ ಡದು. ನರವು “ಗಿಾೋಕರಿಗ  ಇತ್ರ ಜನಗಳಿಗ  
ಜ್ಞರನಗಳಿಗ  ಮ ಢರಿಗ  ತ್ರೋರಿಸಬೆೋಕರದ ಒಿಂದು ಋಣ” ನಮಮ ಮೆೋಲೆ ಇದೆ ಎಿಂಬುದರ 
ದೃಷ್ಠಟಯನುು ಕಳೆದುಕೆ ಳುಬರರದು (1:14). 

ಸರಲ ತ್ರೋರಿಸಲಪಡತ್ಕೆದುದ ಎಿಂಬದಕೆೆ ಜರಗತ್ರಕ ಒಪಪಿಂದವಿರುತ್ತದೆ. USAಯಲ್ಲಿ, 
ತ್ಮಮ ಸರಲವನುು ತ್ರೋರಿಸುವದರಿಿಂದ ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವವರಿಗರಗಿ ಮರನ ಕಳೆಯುವಿಂಥ 
ಹೆಸರುಗಳಿರುತ್ತವೆ—ಉದರಹರಣೆ, “deadbeats.” Ian MacLaren ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, 
“ನಮಮ ಸರಲಗಳನುು ತ್ರೋರಿಸುವದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ರ್ನ ತ್ರುವ ಗುಣವಲಿ. ನರವು 
ಅದಕರೆಗಿ ಸುತತ್ರಯನುು ಎದುರು ನೆ ೋಡಬರರದು. ಮತ್ುತ ಸರಲ ತ್ರೋರಿಸುತ್ ತೆೋವೋ 
ಇಲಿವೋ ಎಿಂಬದನುು ತ್ರೋಮರೆನಸುವ ಸರವತ್ಿಂತ್ಾಯವೂ ನಮಗಿಲಿ. ನರವು ತ್ರೋರಿಸದಿದದರೆ 
ಅಪರಾಮರಣಿಕರರಗಿದ ದೆೋವೆಿಂದು ಅಥೆವಷ್ೆಟ.”177 ಕಳೆದುಹೆ ೋಗಿರುವ ವರಿಗೆ ನರವು 
ಋಣಸಥರರಗಿದ ದೆೋವೆಿಂದು ಭರವಿಸುತ್ ತೆೋವೋ? ಆ ಸರಲವನುು ತ್ರೋರಿಸುವದಕೆೆ ನರವು 
ಶಾಮಿಸುತ್ರತದ ದೆೋವೋ? 

ನರವು ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರುವುದಕೆೆ ಸ್ತ್ದಧರರಗಿದ ದೆೋವೋ? ನರವು 
ಋಣಸಥರರಗಿದ ದೆೋವೆಿಂದು ಅರಿತ್ವರರಗಿರಬಹುದು; ನರವು ಇತ್ರರಿಗೆ ಉಪದೆೋಶಸುವದಕೆೆ 
ಜವರಬರದರರೆಿಂದು ಭರವಿಸಬಹುದು. ಹೆೋಗ , ಪೌಲನ ಹರಗೆ, ಅದನುು ಮರಡುವದಕೆೆ 
ನರವು ಸ್ತ್ದಧರಿದೆದೋವೋ? ಅನೆೋಕ ವೆೋಳ  ೆ ಹೆಚ್ುು ಜವರಬರದರಿರುವವರೆೋ ಕಡಿಮೆ 
ಹಿಂಬಲವುಳುವರರಗಿ ಕರಣುತ್ರತರೆ. ನರವು ಸಿಂಕೆ ೋಚ್, ಅಿಂಜಕೆ ಇರಬಹುದು, ಅಥವರ 
ನಲೆಕ್ಷದಿಿಂದ ಇರಬಹುದು—ಹಿಂಬಲವಿಂದನುು ಬ್ರಟ್ುಟ ಬೆೋರೆಲರಿ ಆಗಿರುತ್ ತೆೋವೆ. 

ನರವು ಅನೆೋಕ ಕರರಣಗಳಿಗರಗಿ ಇತ್ರರಿಗೆ ಕಲ್ಲಸಲು ಹಿಂಬಲವುಳುವರರಗಿರಬೆೋಕು. 
ಸುವರತ್ೆೆಯು ಬೆೋರೆಯವರಿಗೆ ಏನು ಮರಡಬಲಿದು ಎಿಂಬದಕೆ ೆೋಸೆರ ಅದನುು ಸರರುವ 
ಹಿಂಬಲ ನಮಗಿರಬೆೋಕು. ಅದು ಅವರ ಆತ್ಮಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸುವದು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಈ 
ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಶಕ್ರತಯನುು ಕೆ ಡುವದು. ಮತ್ುತ ಅವರನುು ಮುಿಂಬರುವ ಜೋವಿತ್ಕೆೆ 
ಸ್ತ್ದಧಗೆ ಳಿಸುವದು. 
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ಒಬಬ ಬೆ ೋಧ್ಕನು ಒಿಂದು ಆಸಪತ್ೆಾಗೆ ಭೆೋಟ ಕೆ ಟಟದದನು. ಆಗ ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯು 
ರೆ ೋಗಿಯ ಹರಸ್ತ್ಗೆ ಬಳಿಯಿಿಂದ ಚಕ್ರತ್ೆೆಯ ಚರಟ್ೆ ಹಡಿದುಕೆ ಿಂಡು ಆಸಪತ್ೆಾಯ 
ಆವರಣದೆ ಳಗೆ ಓಡಿ ಬಿಂದನು. ಆತ್ನು ಬೆ ೋಧ್ಕನ ಕೆೈಯನುು ಎಳೆದು ಅವನಗೆ ಚರಟ್ೆ 
ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದನು, “ನೆ ೋಡಿಲ್ಲಿ! ಆಕೆಯ ಜವರವು ಕಡಿಮೆಯರಗುತ್ರತದೆ!” ಆ 
ಮನುಷ್ಾನು ಯರರು ಅಥವರ ರೆ ೋಗಿಯು ಯರರೆಿಂಬುದು ಈ ಬೆ ೋಧ್ಕನಗೆ ಗೆ ತ್ ತೆೋ 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆತ್ನು ಪುನಃ ಎಿಂದ  ಆ ಮನುಷ್ಾನನುು ನೆ ೋಡಲೆೋ ಇಲಿ ಆದರೆ ಆ 
ಮನುಷ್ಾನು ಎಷ್ೆ ಟಿಂದು ಮೆೈಮರೆತ್ವನರಗಿ, ದರರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಕೆ ಮೊದಲ ವಾಕ್ರತಯು 
ಯರರೆಿಂಬ ಪರಿಚ್ಯವೆೋ ಇಲಿದಿದದರ  ಆ ಶುಭವರತ್ೆೆಯನುು ತ್ರಳಿಸುವ ಆತ್ುರದ ಆ 
ದೃಶಾವಿಂತ್  ಬೆ ೋಧ್ಕನ ಮನಸ್ತ್ೆನಿಂದ ಮರೆಯುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾವರಗಲ್ಲಲಿ.178  

ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರ ನರವು ಸಹ ಸುವರತ್ೆೆಯು ನಮಗೆ ಮರಡುವ ಕರಯೆವು 
ಎಿಂತ್ಹದ ದೆಿಂಬುದರಗಿ ಬೆೋರೆಯವರಿಗೆ ಅದನುು ಹಿಂಚಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಅಷ್ೆಟೋ 
ಹಿಂಬಲ್ಲಸಬೆೋಕು. ನಮಮಲ್ಲಿ ಉಿಂಟರಗುವ ಸಿಂಗತ್ರಗಳೆಿಂದರೆ . . .  

 . . . ಕತ್ೆನು ಮರಡಿರುವ ಕರಯೆಕರೆಗಿ ಹೆಚ್ುು ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆಯುಳುವರರಗುತ್ೆತೋವೆ. 
 
. . . ಆತ್ಮಗಳಳ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವದನುು ಮತ್ುತ ಬಲಗೆ ಳಳುವದನುು ಕಿಂಡು 
ಆನಿಂದವರಗುತ್ತದೆ. 
 
. . . ಕತ್ೆನು ನಮಗೆ ಆಜ್ಞರಪ್ಪಸ್ತ್ದದನುು ಮರಡುತ್ರತದೆದೋವೆಿಂಬ ದೆ ಡಡ ತ್ೃಪ್ಪತ 
ನಮಮಲುಿಿಂಟರಗುವದು. 
 
. . . ಪೌಲನು ಮತ್ುತ ಇತ್ರರ ಹೃದಯಗಳಳ ಕಳೆದುಹೆ ೋದವರಿಗರಗಿ ವೆೈರರಗಾದಿಿಂದ 
ಉರಿದವು.  

ಒಾಂದು ಕಾರಾಂತಿಕಾರಿ ಪುಸುಕ (1:8-15) 
ಇಬಬರು ಚಕೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಬೆೈಬಲ್.ನಲ್ಲಿ ಯರವದು ಕಡೆೋ ಪುಸತಕ ಎಿಂಬದರಗಿ 

ವರಗರವದ ಮರಡುತ್ರತದದರು. ಒಬಬಳಳ ಹೆೋಳಿದಳಳ, “ತ್ರಮೊಥೆ ಪುಸತಕವು ಕೆ ನೆಯದ ದೆಿಂದು 
ಅನುಸುತ್ತದೆ.” ಮತ್ೆ ತಬಬ ಹುಡುಗಿ ತ್ನು ತ್ಲೆಯನುು ಅಲರಿಡಿಸ್ತ್, “ಅದು ತ್ರಮೊಥೆ 
ಪುಸತಕದೆ ಿಂದಿಗೆ ಅಿಂತ್ಾಗೆ ಳಳುವದಿಲಿ. Revolutions (ಕರಾಿಂತ್ರಗಳಳ) ಪುಸತಕದೆ ಿಂದಿಗೆ 
ಅಿಂತ್ಾವರಗುತ್ತದೆ”179 ಅಿಂದಳಳ. ಬೆೈಬಲ್. Revolutions (ಕರಾಿಂತ್ರಗಳಳ) ಪುಸತಕದಿಿಂದ 
ಅಿಂತ್ಾವರಗದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದೆ ಿಂದು ಕರಾಿಂತ್ರಕರರಿ ಪುಸತಕವಿಂತ್  ಹೌದು! 
ರೆ ೋಮರಪುರ ಪುಸತಕವು ಸಹ ಒಿಂದು ಕರಾಿಂತ್ರಕರರಿ ಪುಸತಕ. ಒಮೆಮ ನರವು ಅದರ 
ಸಿಂದೆೋಶವೆೋನೆಿಂದು ಗಾಹಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು ಅದನುು ನಮಮ ಹೃದಯಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರೆ, 
ನರವು ಸಹ, ಇತ್ರರಿಗೆ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಕಲ್ಲಸಬೆೋಕೆಿಂಬ ಹಿಂಗಿನವರರಗಿದ ದೆೋವೆಿಂದು 
ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವೆವು ಮತ್ುತ ನರವು ಆ ಕೆಲಸವನುು ಉತ್ರೆಹದಿಿಂದ ಮರಡುವವ 
ರರಗುತ್ೆತೋವೆ! 
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ಸುವಾರ್ ಿಯನುು ಸ್ಾರುವದು (1:8-15) 
ಈ ವರಕಾಭರಗವು ಸವತ್ಃ ವಿವಿಧ್ ಅನವಯಿಕೆಗಳನುು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನರನು ಅನೆೋಕ 

ಸಿಂದಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುವರತ್ರೆಕ ಸೆೋವರಕರಯೆಗಳನುು ಪೊಾೋತ್ರೆಹಸುವದಕರೆಗಿ ಈ 
ವರಕಾಭರಗವನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದೆದೋನೆ. ಅಲಿದೆ ಒಿಂದು ಹೆ ಸ ಸಭೆಗೆ ಸೆೋವೆಗರಗಿ 
ಹೆ ೋಗುವ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದು ಪರಿಚ್ಯ ಸಿಂದೆೋಶವನುು ನೋಡುವದಕೆೆ ಉತ್ತಮ 
ಆಧರರವರಗಿರುತ್ತದೆ. 

ರೆ ೋಮರಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ಪಾಖ್ರಾತ್ವರದ ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುವರಗ, 
ನರನು ಸಭೆಯ ಇತ್ರಹರಸವನುು ಪುನರರವಲೆ ೋಕ್ರಸಬಲೆಿನು. ನರವು ಒಟರಟಗಿ ಕಳೆಯುವ 
ಸಮಯ ಅವರಿಗೆ ಆಶೋವರೆದವನುುಿಂಟ್ು ಮರಡಬಲಿದು ಮತ್ುತ ಅದು ನನಗೆ ಸಹ 
ಆಶೋವರೆದ ತ್ರುವದೆಿಂಬ ನನು ನರಿೋಕ್ಷೆಯನುು ವಾಕತಗೆ ಳಿಸಬಹುದು. ನರನು ಸಭಿಕರಿಗೆ 
ಸಹರಯವರಗುವಿಂತ್ೆ ಯರವದನರುದರ  ಮರಡುವೆನೆಿಂಬ ವರಗರದನವನುು 
ಮರಡಬಲೆಿನು, ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ನನು ಮೊದಲ ಬದಧತ್ೆಯು ಸುವರತ್ೆೆಯನುು 
ಸರರುವದೆೋ ಎಿಂಬುದನುು ಅವರ ಗಮನಕೆೆ ತ್ರುವದನುು ಮರೆಯುವದಿಲಿ. ನರನು 
ಕೆ ನೆಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನಗೆ ಅವನ ಮುಿಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಖಚತ್ತ್ೆ 
ಇರಲ್ಲಲಿವೆಿಂಬುದನುು ತ್ರಳಿಸ್ತ್ ಮುಕರತಯಗೆ ಳಿಸುವೆನು: ಆತ್ನು ವಿಷ್ಯವನುು ದೆೋವರ 
ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಪಸಬೆೋಕರಯಿತ್ು. “ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರ, ಮುಿಂದೆ ಈ ಸಭೆಯ ಭವಿಷ್ಾ 
ಹೆೋಗಿರುತ್ತದೆಿಂದು ನಮಗೆ ಗೆ ತ್ರತಲಿವರದರ  ನಮಮ ಭವಿಷ್ಾ ಯರರ ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತ 
ದೆಿಂಬುದು ಮರತ್ಾ ನಮಗೆ ಗೆ ತ್ರತದೆ. ಆತ್ನ ಚತ್ತವನುು ಮರಡುವದಕೆೆ ನಮಮನುು 
ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳೂೆ ುೋಣ.”  

ಸಭಿಕರಿಗೆ ನಮಮ ಬಯಕೆಗಳ ೋೆನೆಿಂಬದನುು ತ್ರಳಿಸುವದಕೆೆ ಸಹರಯವರಗಲು 
ಪೌಲನಗಿದದ ಬಯಕೆಗಳಳ ನಮಗೆ ಿಂದು ಉತ್ತಮ ವರಕಾಭರಗವನುು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. 

ಉತ್ುರ ಸ್ಕಾದ ಪಾರಥಿನ ಗಳು? (1:8-10, 13) 
ದೆೋವರು “ಇಲಿ” ಎಿಂದು ಉತ್ತರಿಸುವಿಂತ್ೆ ತ್ೆ ೋರಿದರಗ ಾ ಪೌಲನು ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ 

ಭೆೋಟಕೆ ಡಬೆೋಕೆಿಂದು ದೆೋವರನುು ಪರಾರ್ಥೆಸುತ್ತಲೆೋ ಇದದನು. ನರವು ದೆೋವರಿಗೆ 
ಏನನರುದರ  ಕೆೋಳಿಕೆ ಿಂಡರಗ ಮತ್ುತ ಅದು ತ್ಕ್ಷಣ ಸ್ತ್ಕೆದಿದದಲ್ಲಿ, ನರವು ಪರಾರ್ಥೆಸುವದನುು 
ನಲ್ಲಿಸಬರರದು. ಅಲಿದೆ ದೆೋವರು ನಮಮ ಪರಾಥೆನೆಗಳನುು ಕೆೋಳಲ್ಲಲಿವೆಿಂದಿಂತ್  ನರವು 
ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿಯ  ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬರರದು. “ಇಲ”ಿ ಅಥವರ “ಇಗೆ ೋ, ಅದಕ್ರೆಿಂತ್ 
ಉತ್ತಮವರದದದನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆ ” ಅಥವರ “ಸವಲಪ ತ್ರಳಳ” ಎಿಂಬ ಉತ್ತರಗಳಳ ಸಹ “ಹೌದು” 
ಎಿಂಬ ಉತ್ತರದಷ್ೆಟೋ ಖಚತ್ವರದವುಗಳಳ. ಪೌಲನ ವಿಷ್ಯದಲರಿದರೆ ೋ, ದೆೋವರ 
ಉತ್ತರವು “ಸವಲಪ ತ್ರಳಳ” ಎಿಂದರಗಿತ್ುತ. 

ಪರಸಪರ ಪೊರೇರ್ಾುಹ (1:11, 12) 
ಕೆೈಸತರರಗಿ ನಮಗೆ ಒಬಬರಿಗೆ ಬಬರ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಿದೆ. ನರವು ಒಟರಟಗಿ ಆರರಧಿಸುವ 

ಅಗತ್ಾವಿದೆ, ಕೆಲಸ ಮರಡುವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ, ಒಟರಟಗಿ ಒಡನರಟ್ವಿಟ್ುಟಕೆ ಳುಬೆೋಕರಗಿದೆ. 
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ಇದರಿಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆೋರೆಯವರ ಸಿಂಗಡ ನಮಮ ಸೆ ತೋತ್ಾ ಸವರಗಳನುು ಎತ್ುತವದಕೆೆ 
ಸಹರಯವರಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಬೆೋರೆಯವರು ನಿಂಬ್ರಗಸತರರಗಿ ಕತ್ೆನ ಸೆೋವೆ 
ಮರಡುವದನುು ನೆ ೋಡಲು ಸಹರಯ ಮರಡುತ್ತದೆ. ಇತ್ರರು ದೆೋವರ ಸಹರಯದೆ ಿಂದಿಗೆ 
ಹೆೋಗೆ ಸಿಂಕಟ್ಗಳನುು ಸಿಂಧಿಸುತ್ರತದರದರೆಿಂಬುದನುು ಆಲ್ಲಸುವರಗ ಅದು ನಮಮನುು 
ಬಲಗೆ ಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ನೋವು ಎಿಂದರದರ  ದಹಸುವ ಬೆಿಂಕ್ರಯ ಮುಿಂದೆ ನಿಂತ್ರರುವಿರರ? ನೋವು 
ಉರಿಯುವ ಕೆಿಂಡವನುು ಬೆಿಂಕ್ರಯಿಿಂದ ತ್ೆಗೆದರೆ ಏನರಗುತ್ತದೆ? ಆ ಕೆಿಂಡವು ಶೋರ್ಾವೆೋ 
ಕಪಪಗರಗಿ, ತ್ಣಣಗರಗುವದು. ಒಬಬನು ತ್ನುನುು ಜೆ ತ್ೆ ಕೆೈಸತರ ಸಹವರಸದಿಿಂದ 
ದ ರಮರಡಿಕೆ ಳಳುವರಗ ಅವನ ಜೋವಿತ್ಕೆೆ ಇದೆೋ ರಿೋತ್ರಯರಗುತ್ತದೆ. ದೆೋವರು 
ಸಭೆಯನುು ಸರಥಪ್ಪಸ್ತ್ದದಕೆೆ ಒಿಂದು ಕರರಣವೆೋನೆಿಂದರೆ ,ನಮಮ ಕೆೈಸತ ಜೋವಿತ್ವನುು 
ನಡಿಸುವದಕರೆಗಿ ನಮಗೆ ಇತ್ರರ ಬೆಿಂಬಲ ಎಷ್ೆ ಟಿಂದು ಅಗತ್ಾವಿದೆಯಿಂದು ಆತ್ನಗೆ 
ಗೆ ತ್ರತತ್ುತ.  

ಪೌಲನ, “ನಾನು” ಹ ೇಳಿಕ ಗಳು (1:14-16) 
1:14-16 ರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಕುೆವ “ನರನು” ಅಥವರ “ನನು” ಎಿಂಬ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳಿಿಂದ 

“ಬೆ ೋಧಿಸಬಹುದರದ” ಮತ್ುತ “ಉಪದೆೋಶಸಬಹು ದರದ” ಅಿಂಶಗಳನುು ನೆ ೋಡಿರಿ. 
ಪೌಲನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳನುು ನೋಡಿದನು: 

“ತ್ರೋರಿಸಬೆೋಕರದ [ಎಲರಿ ಮರನವರಿಗ ] ಒಿಂದು ಋಣ ನನು ಮೆೋಲೆ ಇದೆ” (1:14). 
“ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರುವದಕೆೆ ನರನಿಂತ್  ಸ್ತ್ದಧವರಗಿದೆದೋನೆ” (1:15).  
“ಸುವರತ್ೆೆಯ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ ನರನು ನರಚಕೆ ಳಳುವವನಲಿ” (1:16). 

ಸುವಾರ್ ಿ (1:16, 17) 
ಈ ವಚ್ನಗಳಿಗರಗಿ Warren W. Wiersbe ಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಿಂಕ್ಷಿೋಪತ 

ವಿವರಣೆಗಳನುು ಸ ಚಸುತ್ರತರೆ: 

ಸುವರತ್ೆೆಯ ಮ ಲ: ಅದು ಕ್ರಾಸತನ ಸುವರತ್ೆೆ (1:16a). 
ಸುವರತ್ೆೆಯ ಕರಯೆ: ಅದು ದೆೋವರ ಶಕ್ರತ (1:16b). 
ಸುವರತ್ೆೆಯ ಫಲ: ಅದು ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟ್ುಮರಡುವ ದೆೋವರ ಶಕ್ರತ (1:16c). 
ಸುವರತ್ೆೆಯ ಸಿಂಧಿಸುವಿಕೆ: ಅದು ನಿಂಬುವ ಪಾತ್ರಯಬಬನಗರಗಿಯ  (1:16d,17).180 

ಒಾಂದು ಅನವಾಯಿವಾದ ಸುವಾರ್ ಿ (1:16, 17) 
ಈ ಪುಸತಕದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಯರವ ರಿೋತ್ರಯ ಸಿಂದೆೋಶವನುು ಮುಿಂದಿಡುತ್ರತದರದನೆ. ಇದು 

ಶರಿಂತ್ವರದ, ಧೆೈಯೆತ್ುಿಂಬುವ ಬುಧ್ವರರ ರರತ್ರಾ ಸಿಂಭರಷ್ಣೆಯೋ ಅಥವರ ಜೋವ 
ಅಥವ ಮರಣಗಳ ಚ್ಚೆೆಯೋ? ಮೆೋಲೆಡೆ ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ ದೆ ಡಡ ಪದ ಮತ್ುತ 
ಗಮನವನುು ಸೆಳೆಯುವ ಪದವೆಿಂದರೆ “ಅನವರಯೆತ್ೆ.”  
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ಅನವರಯೆವರದ ಪರಿಹರರ: ಸುವರತ್ೆೆ (1:16, 17). 
ಅನವರಯೆವರದ ಬೆೋಡಿಕೆ: ನಿಂಬ್ರಕೆ (1:16b, 17). 
ಅನವರಯೆವರದ ಫಲ: ನೋತ್ರ (1:17). 

ಸುವಾರ್ ಿಯ ಶಕ್ರು (1:16) 
ರೆ ೋಮರಯರ ಸರಮರಾಜಾವು ಅಧಿಕರರದ (ಶಕ್ರತಯ) ಹುಚುನಿಂದ ತ್ುಿಂಬ್ರತ್ುತ, ಅದೆೋ 

ರಿೋತ್ರ ಇಿಂದಿನ ಜಗತ್ುತ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ನರವು ಬಲ್ಲಷ್ಠರರಗಿರಲು, ವೆೋಗವರಗಿ ಸರಗಲು 
ಮತ್ುತ ದೆ ಡಡದರಗಿ ಕಟ್ಟಲು ಇಚುಸುತ್ ತೆೋವೆ—ಆದರೆ ಸುಮರರು ಹೆಚ್ುುಕಡಿಮೆ ಎರಡು 
ಸರವಿರ ವಷ್ೆಗಳ ನಿಂತ್ರವೂ, ಸುವರತ್ೆೆಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಮರಡಬಹುದರದ ಇನರಾವ 
ಶಕ್ರತಯ  ಇರುವದಿಲಿ. ಶಲುಬೆಯ ಕಥೆಯು ಇಿಂದಿಗ  “ದೆೋವರ ಶಕ್ರತಯ  ಮತ್ುತ ದೆೋವರ 
ಜ್ಞರನವೂ” ಆಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 1:24). James Meadows ಇದನುು ಹೋಗೆ 
ಕರೆದನು, “ಪರಪ, ಸಿಂಪಾದರಯ, ವಿಗಾಹರರರಧ್ಕ ನಿಂಬ್ರಕೆಗಳನುು ಮತ್ುತ ಮನುಷ್ಾರ 
ಹೃದಯಗಳೂೆಳಗಿಿಂದ ಅಸಹರಯಕತ್ೆಯನುು ಸೆ ೂೋಟಸ್ತ್ ಹರಕುವ (dynamite) 
ಡೆೈನರಮೆೈಟ್ ಆಗಿದೆ.”181  

ಸುವರತ್ೆೆಯು ಕ್ಷಮರಪಣೆಯನುುಿಂಟ್ು ಮರಡುವದಕೆೆ ದೆೋವರ ಶಕ್ರತಯರಗಿರುವದು 
ಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ಅದು ಕಡರಡಯಗೆ ಳಿಸುವ ಶಕ್ರತ ಸಹ ಆಗಿದೆ. ಯೋಸು ಹೆೋಳಿದನು, “ನರನು 
ಭ ಮಿಯಲ್ಲಿಿಂದ (ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲೆ) ಮೆೋಲಕೆೆ ಎತ್ತಲಪಟರಟಗ ಎಲಿರನ ು ನನು ಬಳಿಗೆ 
ಎಳಕೆ ಳಳುವೆನು” (ಯೋಹರನ 12:32). ಅಲಿದೆ ಸುವರತ್ೆೆಯು ದೆೋವರ ಮರು—
ರ ಪ್ಪಸುವ ಶಕ್ರತಯರಗಿದೆ. ಪುರುಷ್ ಮತ್ುತ ಸ್ತ್ರೋಯರು ದೆೋವರ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯ ಕಥೆಗೆ ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯ 
ತ್ೆ ೋರುವದರ ಮ ಲಕ ಲಕ್ಷರನುಗಟ್ಟಲೆ ಜೋವಿತ್ಗಳಳ ಮರಪೆಟಟರುತ್ತವೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 
2 ಕೆ ರಿಿಂಥ 5:17). ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯ ಕಥೆಯು ಹೆೋಳಲಪಡುತ್ತದೆ, ಆತ್ನ ಜೋವಿತ್ವು ಎಷ್ೆ ಟಿಂದು 
ಬದಲರಗಿತ್ ತೆಿಂದರೆ ಅವನ ಮರಲ್ಲೋಕನು ಒಮೆಮ ಅವನಗೆ, “ಆತ್ನು ಮುಿಂಚನ 
ಮನುಷ್ಾನರಗಿಯೋ ಇಲಿ! ಅದೆೋ ಚ್ಮೆ, ಆದರೆ ಅವನೆ ಳಗೆ ಹೆ ಸ ಮನುಷ್ಾನದರದನೆ!” 
ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು.182 

ಸುವರತ್ೆೆಯು ಅತ್ಾಿಂಥ ಪರಾಮುಖಾವರಗಿರುವದರಿಿಂದ ನರವು ಅದನುು 
“ನಲೆಕ್ಷಿಸುವದಕೆೆ, ಅಲಕ್ಷಯ ಮರಡುವದಕೆೆ, ಕೆೋಡಿಸುವದಕರೆಗಲ್ಲ . . . ಅಥವರ ಅದನುು 
ಆಲ್ಲಸುವದಕೆೆ ತ್ರರಸರೆರ ಮರಡುವದಕರೆಗಲ್ಲ ಧೆೈಯೆಮರಡಬರರದು.” ಎಲಿಕ್ರೆಿಂತ್ 
ಮೆೋಲರಗಿ, ಕೆೈಸತರರಗಿರುವ ನರವು, ಅದನುು “ಸರರುವದಕೆೆ ವಿಫಲರರಗಲು” ಧೆೈಯೆ 
ಮರಡಬರರದು.183 ಅದು ಈಗಲ  ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವದಕೆೆ ದೆೋವರ ಶಕ್ರತಯರಗಿದೆ—
ಆತ್ನ ಏಕೆೈಕ ಶಕ್ರತ. ಇಿಂದು, ಕೆಲವರು ತ್ಮಮ “ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಜನರನುು ಆಕಷ್ಠೆಸುವದಕೆೆ” 
ಹೆ ಸ ಹೆ ಸ ಉಪರಯ ಕಿಂಡುಹಡಿಯುವದರಲ್ಲಿ ತ್ಲ್ಲಿೋನರರಗಿದರದರೆ. Coy Roper ಹೋಗೆ 
ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ, “ಜನರನುು ಸಭೆಗೆ ಏನೆಲರಿ ಅಕಷ್ಠೆಸ್ತ್ದರ , ನರವು ಎಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ 
ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರುವದಿಲಿವೋ, ಎಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಅವರು ಅದಕೆೆ 
ವಿಧೆೋಯರರಗುವದಿಲಿವೋ ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಯರರೆ ಬಬರ  ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೆ ಿಂದುವದಕರೆಗುವದಿಲಿ.”184 ಪರಪದಿಿಂದ ರೆ ೋಗಗಾಸಥರರಗಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸುವರತ್ೆೆಯು 
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ಈಗಲ  ದೆೋವರಿಿಂದ ದೆ ರಕುವ ಪರಿಹರರವರಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಗೆ ತ್ರತರುವವರಿಗೆಲರಿ ಇದನುು 
ಸರರದಿದದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಕಳೆದು ಹೆ ೋಗುವರು! 

ಪೌಲನಿಂತ್ರರದೆ, ನರವು ಸುವರತ್ೆೆಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನರಚಕೆ ಳಳುವ 
ಸರಧ್ಾತ್ೆಯಿದೆಯೋ? ನಮಮಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಿಂದಿ ಅದರ ಬಗೆ ೆನರಚಕೆ ಿಂಡಿದ ದೆೋವೆಿಂಬದನುು 
ಎಿಂದಿಗ  ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳಳುವದಿಲಿ, ಆದರೆ ನರವು ಯೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ಇಟಟರುವ ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಕುರಿತ್ು 
ನಮಮ ಮಿತ್ಾರಿಗೆ ಹೆೋಳಿಕೆ ಳುಲು ಸಿಂಕೆ ೋಚ್ಪಡುತ್ ತೆೋವೋ? ಅವರ ಸೆುೋಹವನುು 
ಕಳಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋವೆಿಂದು ಹೆದರಿ ಅವರಿಗೆ ಸರರುವದಕೆೆ ಅಿಂಜುತ್ ತೆೋವೋ? CEV ಆವೃತ್ರತಯು 
ರೆ ೋಮರ 1:16 ವಚ್ನವನುು ಹೋಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ: “ನರನು ಸುವರತ್ೆೆಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಹೆಮೆಮ ಪಡುತ್ ತೆೋನೆ!” (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ನರವು ಸುವರತ್ೆೆಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ
ಯರವರಗಲ  ಹೆಮೆಮ ಪಡುವಿಂತ್ೆ— ಮತ್ುತ ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರ ನಡೆದುಕೆ ಳಳುವಿಂತ್ೆ ದೆೋವರು 
ನಮಗೆ ಸಹರಯ ಮರಡಲ್ಲ! 

ದ ೇವರ Dynamite (ಸ್  ಫೇಟ್ಕ ಶಕ್ರು) (1:16)  
Richard C. Halverson ಹೋಗೆ ಬರೆಯುತ್ರತನೆ, 

ಶಕ್ರತ. 
ಇದು ಈ ದಿನಕೆೆ ಪಾಸುತತ್ವರಗಿರುವ ಪದ! 
ಅದು ನಮಮ ಸಿಂಸೃತ್ರಯು ಗಿಂಭಿೋರವರಗಿ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಳುವಿಂತ್ಹ ಎಲಿದರಲಿ್ಲಯ  
ರರರರಜಸುತ್ತದೆ. 
ಶಕ್ರತಯು ತ್ಿಂತ್ಾಜ್ಞರನವರಗಿರಬಹುದು, ಸರಮರಜಕ, ರರಜಕ್ರೋಯ, ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ, ಆರ್ಥೆಕ, 
ಆಡಳಿತ್ರತ್ಮಕ, ಧರಮಿೆಕ ಅಥವರ ವೆೈಯಕ್ರತವರಗಿರಬಹುದು. ಮರನವ ಗಮಾತ್ೆಯನುು 
(ಧೆಾೋಯವನುು) . . . ಸರಧಿಸುವದಕೆೆ, ನೆರವೆೋರಿಸುವದಕೆೆ ಅದೆೋ ಮುಖಾ ಎಿಂದು 
ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲರಗುತ್ತದೆ.185 

ದುರದೃಷ್ಟಕರವರಗಿ, ಮನುಷ್ಾನು ತ್ನು ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಡಲರದ ಶಕ್ರತಯನುು ಇಷ್ುಟ 
ವಷ್ೆಗಳ ಕರಲ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿರುತ್ರತನೆ. 

ಮನುಷ್ಾನು ಉಪರಯ ಹ ಡಬಹುದರದ ಯರವದೆೋ ಸರಧ್ನಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಹೆಚ್ುು 
ಶಕ್ರತಶರಲ್ಲ ಸಿಂಗತ್ರಯಿಂದು ಇರುತ್ತದೆಿಂಬದಕರೆಗಿ ದೆೋವರಿಗೆ ಸೆ ತೋತ್ಾ, ಅದನುು ಪೌಲನು 
ದೆೋವರ “dynamite (ಶಕ್ರತ)” ಎನುುತ್ರತನೆ: “ಸುವರತ್ೆೆಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನರನು 
ನರಚಕೆ ಳಳುವವನಲಿ. ಆ ಸುವರತ್ೆೆಯು ದೆೋವರ ಬಲಸವರ ಪವರಗಿದುದ ಮೊದಲು 
ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಆಮೆೋಲೆ ಗಿಾೋಕರಿಗೆ ಅಿಂತ್  ನಿಂಬುವವರೆಲಿರಿಗ  ರಕ್ಷಣೆ ಉಿಂಟ್ು 
ಮರಡುವಿಂಥದರಗಿದೆ” (1:16). “ಶಕ್ರತ” ಎಿಂದು ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವರದ 
δύναμις (dunamis), ಈ ಪದದಿಿಂದಲೆೋ “dynamic, ಶಕ್ರತಯುತ್,” “dynamo, 
ಕ್ರಾಯರಶರಲ್ಲ,” ಮತ್ುತ “dynamite, ಸೆ ೂೋಟ್ಕ ಶಕ್ರತ” ಎಿಂಬ ಪದ ಬಿಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಸುವರತ್ೆೆಯು ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವದಕೆೆ ದೆೋವರ (dynamite  ( ಸೆ ೂೋಟ್ಕ ಶಕ್ರತ 
ಆಗಿದೆ! 
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ಮ ಲಪಾತ್ರಯಲ್ಲಿ “power” ಎಿಂಬ ಪದದ ಮುಿಂಚೆ “the” ಎಿಂಬ ನಖರರತ್ಮಕ 
ಅನುಚೆೆೋದವು ಇರುವದಿಲಿವೆಿಂಬದನುು ಗಮನಸತ್ಕೆದುದ.186 ಪೌಲನು ಅಕ್ಷರಶಃ 
ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ ಸುವರತ್ೆೆಯು “ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವದಕೆೆ ದೆೋವರ ಶಕ್ರತಯರಗಿದೆ” 
ಎಿಂಬದರಗಿ. ಪಾಕೃತ್ರಯಲ್ಲಿ ದೆೋವರ ಶಕ್ರತಯು ತ್ೆ ೋಪೆಡುತ್ತದೆ; ಅಮೊೋರ್ವರದ 
ಸ್ತ್ಡಿಲುಗುಡುಗು ಮತ್ುತ ಶಕ್ರತಶರಲ್ಲ ಬ್ರರುಗರಳಿಯನುು ಕರಣುತ್ೆತೋವೆ. ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
ಕರಲದಲ್ಲಿ, ಆತ್ನ ಶಕ್ರತಯು ಅದುುತ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೆ ೋರಿಬಿಂದಿತ್ು. ಹರಗೆಯೋ, ರಕ್ಷಣೆಯ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡುವದರದರೆ, ದೆೋವರ ಶಕ್ರತಯು ಸುವರತ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ಕರಣಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸುವರತ್ೆೆ: ಸಿಂಕಲಪ. ಯೋಸು ಮಹರ ಆಜ್ಞೆಯನುು ಕೆ ಡುವ ವೆೋಳ  ೆ ಆತ್ನು 
ಸುವರತ್ೆೆಯು ಸವೆರಿಗರಗಿಯ  ಇರುತ್ತದೆ ಎಿಂಬದನುು ಒತ್ರತಹೆೋಳಿದನು: “ನೋವು 
ಲೆ ೋಕದ ಎಲರಿ ಕಡೆಗೆ ಹೆ ೋಗಿ ಜಗತ್ರತಗೆಲರಿ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರಿರಿ” (ಮರಕೆ 16:15). 
ಪುನಃ, ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದನು, “ಆದದರಿಿಂದ ನೋವು ಹೆ ರಟ್ು ಹೆ ೋಗಿ ಎಲರಿ ದೆೋಶಗಳ 
ಜನರನುು ಶಷ್ಾರನರುಗಿ ಮರಡಿರಿ” (ಮತ್ರತಯ 28:19). ಆತ್ನ ಈ ಮರತ್ುಗಳ 
ತ್ರತ್ಪಯೆವೆೋನೆಿಂದರೆ, “ನೋವು ಇದದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಇರದಿರಿ, ಆದರೆ ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, 
ಪೂವೆ ಮತ್ುತ ಪಶುಮ ದಿಕುೆಗಳಿಗೆಲರಿ ಹೆ ೋಗಿ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಪಾಸರಿಸ್ತ್ರಿ.”  

ಯೋಸು ಪರಲೆ ೋಕರರೆ ೋಹಣ ಆಗುವದಕೆೆ ಮುಿಂಚೆ, ಆತ್ನು ತ್ನು ಶಷ್ಾರಿಗೆ, “ನೋವು 
. . . ಯರ ಸಲೆೋಮಿನಲ್ಲಿಯ  ಎಲರಿ ಯ ದರಯ ಸಮರಯೆ ಸ್ತ್ೋಮೆಗಳಲ್ಲಿಯ  
ಭ ಲೆ ೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವರೆಗ  ನನಗೆ ಸರಕ್ಷಿಗಳರಗಿರಬೆೋಕು” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 1:8). ಅವರು ಯರ ಸಲೆೋಮಿನಲ್ಲಿ ಆರಿಂಭಿಸ್ತ್ ಅಲ್ಲಿಿಂದ ಎಲರಿ 
ದಿಕುೆಗಳಿಗೆ ಹರಡಬೆೋಕ್ರತ್ುತ. ರರಜಾವನುು/ಸಭೆಯನುು ಸರಥಪ್ಪಸ್ತ್ದ ಬಳಿಕ, ಕ್ರಾಸತನ 
ಹಿಂಬರಲಕರು ಆತ್ನ ಉಪದೆೋಶಗಳನುು ಮುಿಂದುವರೆಸ್ತ್ದರು: ಶಷ್ಾರು “ಎಲರಿ ಕಡೆಗಳಿಗೆ 
ಹೆ ೋಗಿ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರುತ್ರತದದರು” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 8:4; KJV). 
ಐರ್ಥಯೋಪಾದ ಕಿಂಚ್ುಕ್ರಯು ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಆಲ್ಲಸ್ತ್ ಅದಕೆೆ ವಿಧೆೋಯನರದ ಮೆೋಲೆ 
ದಕ್ಷಿಣದ ಕಡೆಗೆ ಪಾಯರಣಿಸ್ತ್ದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 8). ಪೌಲನು ಉತ್ತರಕೆೆ ಸರಗಿ 
ಗಲರತ್ಾ ಮತ್ುತ ಪಶುಮದಲ್ಲಿ ಗಿಾೋಸ್.ಗೆ ಹರಗ  ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ (ಮತ್ುತ ಬಹುಶಃ 
ಸೆಪೋನ್.ಗೆ ಸಹ) ಪಾಯರಣಿಸ್ತ್ದನು. 

ಶಷ್ಾರು ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂವೆ ಮತ್ುತ ಪಶುಮ ದಿಕುೆಗಳೆಡೆಗೆ ಹೆ ೋದ ಹರಗೆ, 
ಅವರು ವಿರೆ ೋಧ್ವನುು ಎದುರಿಸ್ತ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂದೆೋಶವನುು ಕೆೋಳಲು 
ಆಸಕ್ರತಯುಳು ಸರಕಷ್ುಟ ಜನಸಮ ಹವು ಸಹ ಸ್ತ್ಕ್ರೆತ್ು, ಪುರುಷ್ರು ಮತ್ುತ ಸ್ತ್ರೋಯರು 
ಸುವರತ್ೆೆ ಸರರಲಪಡುವದನುು ಆಲ್ಲಸ್ತ್ ಆನಿಂದಿಸ್ತ್ದರು. ಏಕೆ? ಸುವರತ್ೆೆಯರದರ  
ಏನರಗಿದೆ? 

“ಸುವರತ್ೆೆ” ಎಿಂಬುದು ಗಿಾೋರ್ಕ.ನ εὐαγγέλιον (euangelion) ಎಿಂಬದರ 
ಅನುವರದವರಗಿದೆ, ಅದು “ಶುಭ” (εὖ, eu) ಎಿಂಬ ಉಪಸಗೆವನುು ಮತ್ುತ “ಸಿಂದೆೋಶ” ಕೆೆ 
(αγγελία, angelia) ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದದ ಅಕ್ಷರಶಃ 
ಅಥೆವು “ಶುಭವರತ್ೆೆ” ಎಿಂಬುದರಗಿದೆ. 

ಆಿಂಗ ಿಭರಷ್ೆಯ “gospel” (ಗರಸೆಪಲ್) ಎಿಂಬದು ಎರಡು ಪದಗಳಿಿಂದ ಬಿಂದಿರುತ್ತದೆ, 
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“ದೆೋವರು” ಮತ್ುತ “ವರತ್ೆೆ,” ಹರಗ  ಅದರ ಪರಾಥಮಿಕ ಅಥೆವು euangelion ಎಿಂಬ 
ಅದೆೋ ಪದದ ಅಥೆವನೆುೋ ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ತದೆ: ಇದು ದೆೋವರಿಿಂದಲೆೋ ಉಚ್ುರಿಸಲಪಟ್ಟ 
ಶುಭವರತ್ೆೆಯರಗಿದೆ! 

ಲೆ ೋಕವು ಶುಭವರತ್ೆೆಗರಗಿ ಹಸ್ತ್ದಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವರರು ವಷ್ೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಬಬರು 
ಕೆೋವಲ ಶುಭವರತ್ೆೆಗಳಷ್ೆಟ ಇರುವಿಂತ್ ಒಿಂದು ಸುದಿಧಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಮುದಿಾಸಲು 
ನಧ್ೆರಿಸ್ತ್ದರು. ಆದರೆ ಅತ್ರ ಕುಿಪತಕರಲದಲ್ಲಿಯೋ ಇತ್ರ ಸುದಿಧಪತ್ರಾಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದು 
ಪಾಕಟ್ಣೆಯು ಮರಡಲಪಟಟತ್ು: “ಕರಾಲ್ಲಪೊನೆಯರದಲ್ಲಿನ ‘ಶುಭವರತ್ೆೆ’ ಪತ್ರಾಕೆಯು 
ಇತ್ರತಚಗೆ ಮುಚುಹೆ ೋಯಿತ್ು ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಿಅವರಿಗೆ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಟಸಲು ಸರಕಷ್ುಟ 
ಶುಭಸುದಿಧಗಳ ೋೆ ಸ್ತ್ಕೆದಿಂತ್ರಗಿದದವು. ಆ ಪತ್ರಾಕೆಯು ತ್ನು ಸವಿಂತ್ ಮರಣಸುದಿಧಯನುು 
ಪಾಕಟಸಲು ಸಹ ಇಚುಸಲ್ಲಲಿ ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅದೆ ಿಂದು ಕೆಟ್ಟವರತ್ೆೆಯಲಿವೆ.”  

William Taylor ಎಿಂಬ ಬೆ ೋಧ್ಕನು ಶುಭವರತ್ೆೆಗರಗಿ ಲೆ ೋಕಕ್ರೆರುವ 
ಹಸ್ತ್ವೆಯನುು ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಿಂಡಿದದನು. California (ಕರಾಲ್ಲಪೊನೆಯರ) ದಲ್ಲಿ 
ಬಿಂಗರರವನುು ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಜನಜಿಂಗುಳಿ ಅಧಿಕವರಗಿ ದೌಡರಯಿಸುತ್ರತದದ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, 
ಆತ್ನು San Francisco (ಸರಾನ್.ಪರಾನೆಸೆ ೆ) ಎಿಂಬ ಗುಡರರ ನಗರಕೆೆ ಬಿಂದು 
ತ್ಲುಪ್ಪದನು. ಅಲ್ಲಿ ಯರವದೆೋ ಸಭರಕಟ್ಟಡವಿರಲ್ಲಲಿವರದದರಿಿಂದ, ಚನುದ ಬೆ ಕೆಸ 
ಸ್ತ್ಕುೆತ್ತದೆಿಂಬ ಅದೃಷ್ಟಶೆ್ ೋಧ್ನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೆ ಡಗಿದದ ಗುಿಂಪುಗಳ ೋೆ ತ್ನು ಸಭಿಕರೆಿಂದು 
ತ್ರೋಮರೆನಸ್ತ್ದನು. ಪಾತ್ರ ಭರನುವರರ ಆತ್ನು ಜನಜಿಂಗುಳಿಯಿಿಂದ ಕ ಡಿದ ಬ್ರೋದಿಯಲ್ಲಿ 
ಒಿಂದು ಪ್ಪಪರಯಿಯ ಮೆೋಲೆ ನಿಂತ್ು “ಏನು ಸಮರಚರರ?” ಎಿಂದು ಕ ಗುತ್ರತದದನು. ಜನರು 
ಸೆೋರಿಬಿಂದರಗ ಆತ್ನು, “ಸಹೆ ೋದರರೆೋ, ದೆೋವರಿಗೆ ಸೆ ತೋತ್ಾ, ಈ ಬೆಳಿಗೆೆ ನಮಗರಗಿ 
ನನುಲೆ ಿಿಂದು ಶುಭವರತ್ೆೆಯಿದೆ!” ಎನುುತ್ರತದದನು. 

ಯೋಸುವಿನ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಮುಿಂದರಗಿ ಕರಣುವವನರಗಿ ಯಶರಯನು ಹೋಗೆ 
ಬರೆದನು, “ಪವೆತ್ಗಳ ಮೆೋಲೆ ತ್ವರೆಪಡುತ್ರತ ಶುಭಸಮರಚರರವನುು ತ್ಿಂದು 
ಸಮರಧರನವನುು ಸರರುವ ದ ತ್ನ ಪರದಗಳಳ ಎಷ್ೆ ಟೋ ಅಿಂದವರಗಿವೆ! ಒಳ ುೆಯ 
ಶುಭವರತ್ೆಮರನವನುು, ಶುಭದ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ತ್ಿಂದು ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಪಾಕಟಸುತ್ರತ— 
ನನು ದೆೋವರು ರರಜಾಭರರವನುು ವಹಸ್ತ್ದರದನೆಿಂದು ಚೋಯೋನಗೆ ತ್ರಳಿಸುವವನರ ಗಿದರದನೆ!” 
(ಯಶರಯ 52:7; NKJV). ರಕ್ಷಣೆಯ ಕಥೆಯು ಪಾಮುಖ ಶೋಷ್ಠೆಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೆೋಕರದ 
ಸಿಂಗತ್ರಯರಗಿದೆ. ನಮಮ ಮಹರನಗರದ ಸುದಿಧಪತ್ರಾಕೆಗಳ ಮುಖಪುಟ್ದಲ್ಲಿ 
ಪಾಕಟಸಲರಗುವ ಕಳರಹೋನ ಸುದಿಧಯ ಶರೆ ೋನರಮೆಗೆ ತ್ದಿವರುದಧವರಗಿ, ಸುವರತ್ೆೆಯ— 
ಶುಭವರತ್ೆೆಯ—ಕಥೆಯು ಹೆೋಗೆ ಹೆೋಳಲಪಡಬಹುದೆಿಂದು ಊಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ. 

ಪಾಥಮ ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲಿ ಮರನವ ಜನರಿಂಗದ ದುಃಖಕರವರದ ದುರವಸ ಥೆಯನುು 
ತ್ರಳಿಸಬಹುದು: “ಮರನವನು ಪರಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೆ ೋಗಿದರದನೆ—ಚೆೋತ್ರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಯರವ 
ನರಿೋಕ್ಷೆಯ  ಇರುವದಿಲಿ.” ಕ್ರೋತ್ೆನೆಗರರನು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದನು, “ಒಳ ುೆಯದನುು 
ಮರಡುವವನು ಇಲಿ, ಒಬಬನರದರ  ಇಲ.ಿ ಪಾತ್ರಯಬಬನು ದರರಿತ್ಪ್ಪಪದವನು, ಎಲಿರ  
ಕೆಟ್ುಟಹೆ ೋದವರೆೋ” (ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 14:3). ಯಹೆಜೆೆೋಲನು ದುಃಖಕರ ದುಷ್ಪರಿಣರಮದ ಬಗೆೆ 
ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದನು: “ಪರಪಮರಡುವವನು ಸರಯುವನು” (ಯಹೆಜೆೆೋಲ 18:20). 



  

112 
 

ಅಪರಯದಲ್ಲಿರುವ ಜೋವಗಳ ಕುರಿತ್ ಕಥೆಗೆ ಒಿಂದು ದೆೋಶದ ಹೃದಯವನುು ಸಪಶೆಸುವ 
ಶಕ್ರತಯಿರುತ್ತದೆ: ಬರವಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ರದಿದರುವ ಒಿಂದು ಮಗು, ಗಣಿ ಕೆಲಸಗರರರು ಸುರಿಂಗದಲ್ಲಿ 
ಸ್ತ್ಕ್ರೆಕೆ ಿಂಡಿರುವದು, ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ುತವವರು ಕರಡಿನ ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಕ್ರೆಕೆ ಿಂಡಿರುವದು. 
ಹರಗೆಯೋ, ಚೆೋತ್ರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಯರವ ನರಿೋಕ್ಷೆಯ  ಇಲಿದೆ ಪರಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದು 
ಹೆ ೋಗಿರುವ ಲೆ ೋಕದ ವಿಚರರವು ನಮಮ ಹೃದಯವನುು ಇನ ು ಹೆಚರುಗಿ 
ಸಪಶೆಸಬೆೋಕಲಿವೆ! 

ಈ ದುಃಖದ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯಳಗೆ ಒಿಂದು ನರಿೋಕ್ಷೆಯ ಕ್ರರಣವು ಮ ಡಿತ್ು: ಒಬಬ 
ಮೆಸ್ತ್ೆೋಯನು—ಒಬಬ ರಕ್ಷಕನು—ವರಗರದನಮರಡಲಪಟ್ಟನು. ಎರಡನೆಯ ಆವೃತ್ರತಯು 
ಮುಖಪುಟ್ದ ಲೆೋಖನವು ಹೋಗಿರಬಹುದರಗಿದೆ: “ಮೆಸ್ತ್ೆೋಯನು ಬಿಂದಿದರದನೆ—ರಕ್ಷಣೆಯು 
ಸರಧ್ಾವಿದೆ.” ದೆೋವರು ದುರಿಂತ್ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯಲ್ಲಿರುವ ಮನುಷ್ಾನನುು ಕಿಂಡು ಆತ್ನನುು 
ಬಹಳವರಗಿ ಪ್ಪಾೋತ್ರಸ್ತ್ ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಿಂದುವಿಂತ್ರಗಲು ತ್ನು ಒಬಬನೆೋ ಮಗನನುು 
ಕೆ ಟ್ಟನು (ಯೋಹರನ 3:16). ಇದು ಏಕೆ ಶುಭವರತ್ೆೆ ಎಿಂಬದು ಈಗ ನಮಗೆ 
ಅಥೆವರಗಲರರಿಂಭಿಸ್ತ್ದೆಯರ, ಹಸ್ತ್ವೆಯಿಿಂದಿದದ ಆತ್ಮಗಳಿಿಂದ ಇದು ಏಕೆ ಆಸಕ್ರತಯಿಿಂದ 
ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸಲಪಟಟತ್ೆಿಂಬದು ನಮಗೆ ತ್ರಳಿಯಲರರಿಂಭಿಸ್ತ್ದೆಯರ? ಆದಿ ಕೆೈಸತರು ಎಲೆಿಡೆಯ  
ಹೆ ೋಗಿ, “ನೆ ೋಡಿರಿ, ಲೆ ೋಕವು ಎಿಂಥರ ಸ್ತ್ಥತ್ರಗೆ ಬರುತ್ರತದೆ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ, ಬದಲರಗಿ, 
“ನೆ ೋಡಿರಿ, ಯರರು ಲೆ ೋಕಕೆೆ ಬಿಂದಿದರದರೆ” ಎಿಂದು ಸರರಿದರು! 

ಕೆ ನೆಗ , ಮೆಸ್ತ್ೆೋಯನು—ಯೋಸುಕ್ರಾಸತನು—ಇಡಿೋ ಲೆ ೋಕದ ಪರಪಗಳಿಗರಗಿ ಕಲರವರಿ 
ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲೆ ಸತ್ತನು (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:1-4). ಯೋಸು ತ್ನು ಪುನರುತ್ರಥನದ ಬಳಿಕ, 
ಮನುಷ್ಾರಿಗೆ ಆತ್ನ ಯಜ್ಞದ ಬಗೆೆ ಅಥೆವರಗುವ ಹರಗೆ ಸರಳ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತ್ದನು 
(ಮತ್ರತಯ 28:18-20; ಮರಕೆ 16:15, 16). ಆದುದರಿಿಂದ ಕಡೆೋ ಆವೃತ್ರತಯ ಮುಖಪುಟ್ದ 
ಶರೆ ೋನರಮೆಯು ಹೋಗಿರಬಹುದರಗಿದೆ: “ಎಲಿರ  ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬಹುದು! ಸರಳ ಕರರರುಗಳಳ 
ಪಾಕಟಸಲಪಟಟದೆ.” ಯೋಸು ನಮೊಮಬೆ ಬಬಬರಿಗರಗಿಯ  ಸತ್ತನು ಮತ್ುತ ನರವೆಲಿರ  ಆತ್ನ 
ಮರಣದಿಿಂದ ಪಾಯೋಜನವನುು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಲೆ ೋಕದಲೆಿಲರಿ 
ಪಾತ್ರಧ್ವನಸಬೆೋಕರದಿಂಥ ಸುದಿಧಯರಗಿರುತ್ತದೆ! 

ಸುವರತ್ೆೆ: ಭರಗಗಳಳ. ಬೆೈಬಲ್.ನಲ್ಲ ಿ ಕೆಲವು ಸರರಿ “ಸುವರತ್ೆೆ” ಎಿಂಬ ಪದವು 
ಸರಮರನಾ ಅಥೆದಲ್ಲಿ, ಕತ್ೆನಿಂದ ಬರುವ ಯರವದೆೋ ಶುಭವರತ್ೆೆಯನುು 
ಸ ಚಸುವದಕರೆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ.187 ಈ ಪದವನುು ಹೆಚ್ುು ನದಿೆಷ್ಟವರದ 
ಅಥೆದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟರಟಗ, ಅದು ಮುಖಾವರಗಿ ಯೋಸುವಿನ ಮರಣ, 
ಹ ಣಲಪಡುವಿಕೆ ಮತ್ುತ ಪುನರುತ್ರಥನಗಳ ಸುತ್ತ ಕೆೋಿಂದಿಾಕೃತ್ವರಗಿರುತ್ತದೆ (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 
15:1-4)—ಮತ್ುತ ಅದನುು ವಿವಿಧ್ ಭರಗಗಳರಗಿ ವಿಭರಗಿಸಬಹುದು. ವಷ್ೆಗಳ ಹಿಂದೆ, 
ಒಿಂದು ಸರಳ ಸರರರಿಂಶವನುು ಒದಗಿಸುವ ಕಥೆಯಿಂದನುು ಕೆೋಳಿದೆನು: 

ಒಬಬ ಬೆ ೋಧ್ಕನು ಪಟ್ಟಣದಿಿಂದ ಪಟ್ಟಣಕೆೆ ಹೆ ೋಗಿ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರುತ್ರತದದನು. 
ಆತ್ನು ಒಿಂದು ಶರಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗಿಸುವದಕೆೆ ಅನುಮತ್ರಯನುು ಪಡೆದ ಮೆೋಲೆ 
ಪಟ್ಟಣದಲೆಿಲರಿ ಸುತ್ರತಡಿ ಈ ರರತ್ರಾ ತ್ರನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆ ೋಧಿಸಲ್ಲದರದನೆಿಂದು ಜನರಿಗೆಲರಿ 
ಹೆೋಳಳತ್ರತ ಬರುತ್ರತದದನು. ಒಿಂದು ದಿನ ಆತ್ನು ದರರಿಯಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಬರಲಕನನುು 
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ಭೆೋಟಯರದನು. 
ಆ ಹುಡುಗನು, “ಹಲೆ ೋ, ನೋವು ಯರರು?” ಎಿಂದು ಆತ್ನನುು ಕೆೋಳಿದನು. 
“ನರನು ಸುವರತ್ೆೆಯ ಬೆ ೋಧ್ಕನು” ಎಿಂದನು ಈ ವಾಕ್ರತ. “ಮನೆಗೆ ಹೆ ೋಗಿ ಈ ರರತ್ರಾ 

ಶರಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರಲರಗುತ್ತದೆಿಂದು ನನು ತ್ರಯಿಗೆ ತ್ರಳಿಸು.”  
ಬರಲಕನು ಗೆ ಿಂದಲಕೆ ೆಳಗರದವನಿಂತ್ೆ ತ್ೆ ೋರಿದನು, “ಸುವರತ್ೆೆ ಸರರುವದರ? 

ಸುವರತ್ೆೆ ಅಿಂದರೆೋನು?” ಎಿಂದು ಕೆೋಳಿದನು. 
ಅದಕೆೆ ಬೆ ೋಧ್ಕನು ಮ ರು ಬೆರಳಳಗಳನುು ಎತ್ರತ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ದನು. “ಸುವರತ್ೆೆಯು 

ಮ ರು ಭರಗಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿದೆ.” ಆತ್ನು ತ್ನು ಮ ರು ಬೆರಳಳಗಳನುು ಗುರುತ್ರಸ್ತ್ 
ಮುಿಂದುವರಿಸ್ತ್ ಹೆೋಳಿದನು: “ನಿಂಬಬೆೋಕರದ ವರಸತವರಿಂಶಗಳಳ, ವಿಧೆೋಯರರಗಬೆೋಕರದ 
ಆಜ್ಞೆಗಳಳ, ಮತ್ುತ ಅನುಭವಿಸಬೆೋಕರದ ವರಗರದನಗಳಳ.” ಆತ್ನು ಇನುು ತ್ರಳಿಸ್ತ್ 
ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, “ನಿಂಬಬೆೋಕರದ ಮ ರು ವರಸತವರಿಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆ:” -ಪುನಃ ಆತ್ನು 
ತ್ನು ಬೆರಳಳಗಳನುು ತ್ಟ್ುಟತ್ರತ ಹೆೋಳಿದನು—“ಯೋಸುವಿನ ಮರಣ, ಹ ಣಲಪಡುವಿಕೆ 
ಹರಗ  ಪುನರುತ್ರಥನ.” ಆತ್ನು ಮರತ್ರಡುತ್ರತ ಸರಗಿದಿಂತ್ೆ ತ್ನು ಮ ರು ಬೆರಳಳಗಳನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಲೆೋ ಇದದನು: “ವಿಧೆೋಯವರಗಬೆೋಕರದ ಮ ರು ಆಜ್ಞೆಗಳಿರುತ್ತವೆ: ನಿಂಬು, 
ಪಶರುತ್ರತಪಪಡು, ಮತ್ುತ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನಹೆ ಿಂದು. ಮತ್ುತ ಅನುಭವಿಸುವದಕೆೆ ಮ ರು 
ವರಗರದನಗಳಿರುತ್ತವೆ: ಪರಪಗಳ ಪರಿಹರರ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ವರ ಮತ್ುತ ಪರಲೆ ೋಕದ 
ವರಗರದನ.”  

ಉತ್ರೆಹಗೆ ಿಂಡ ಬರಲಕನು ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಹೆ ೋದನು. “ಅಮರಮ, ನರನು ಈಗಷ್ೆಟೋ 
ಒಬಬ ಸುವರತ್ರೆಬೆ ೋಧ್ಕನನುು ಸಿಂಧಿಸ್ತ್ದೆನು, ಮತ್ುತ ಆತ್ನು ಈ ರರತ್ರಾ ಶರಲೆಯ 
ಕೆ ೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರಲ್ಲದರದನೆಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು!” ಎಿಂಬದರಗಿ ತ್ರಯಿಗೆ 
ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದನು. 

ತ್ರಯಿಗೆ ಏನೆಿಂದು ತ್ೆ ೋಚ್ದೆ, “ಯರವ ಸುವರತ್ರೆ ಬೆ ೋಧ್ಕ?” ಎಿಂದಳಳ.  
“ಅಯಾೋ ಅಮರಮ” ಎಿಂದು ಬರಲಕನು ತ್ನು ಮ ರು ಬೆರಳಳಗಳನುು ಎತ್ರತ ಹಡಿದು 

ಮರತ್ರಗಿಳಿದನು, ಆತ್ನು ಮ ರು ಬೆರಳನುು ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ರತ, “ಸುವರತ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ಮ ರು 
ಭರಗಗಳಿವೆ . . . ಮತ್ುತ ಮ ರು . . . ಮತ್ುತ ಮ ರು. . . .” ಎಿಂದು ಕಥೆಯನುು 
ಆರಿಂಭಿಸ್ತ್ದನು. ಅಿಂತ್ರಮವರಗಿ, ಆತ್ನಗೆ ಏನು ಹೆೋಳಬೆೋಕೆಿಂದು ತ್ೆ ೋಚ್ದೆ ಹೋಗೆ 
ಹೆೋಳಿದನು, “ಆ ಸುವರತ್ೆೆ ಬೆ ೋಧ್ಕನು ತ್ನು ಬೆರಳಳಗಳಲೆಿೋ ಮರತ್ರಡುತ್ರತನೆಿಂದು 
ನನಗನುಸುತ್ತದೆ,” ಎಿಂದನು. 

ಬೆ ೋಧ್ಕನಿಂದ ಕೆ ಡಲಪಟ್ಟ ಸರರರಿಂಶವು ಸುವರತ್ೆೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಿಂಶಗಳ ಒಿಂದು 
ಅತ್ಾಿಂಥ ಸರಳವರದ ವಿವರಣೆಯರಗಿರುವದು, ಆದರೆ ಯುಗಯುಗಳಿಿಂದಲ  ಜನರ 
ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ರೆ ೋಮರಿಂಚ್ನವನುುಿಂಟ್ು ಮರಡುತ್ರತ ಬಿಂದಿರುವ ಈ 
ಶುಭವರತ್ೆಮರನವನುು ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಲು ಅದು ನಮಗೆ ಸಹರಯ 
ಮರಡಬಹುದರಗಿದೆ. 

1. ನಿಂಬಬೆೋಕರದ ವರಸತವರಿಂಶಗಳಳ. 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:1-4 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಮ ರು 
ಪರಾಥಮಿಕ ಸತ್ರಾಿಂಶಗಳ ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುತ್ರತನೆ: 
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ಸಹೆ ೋದರರೆೋ, ನರನು ನಮಗೆ ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ನಮಮ ನೆನಪ್ಪಗೆ ತ್ರುತ್ೆತೋನೆ; 
ನೋವು ಅದನುು ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸ್ತ್ದಿರಿ, ಅದರಲಿ್ಲ ನಿಂತ್ರದಿದೋರಿ. ನರನು ಯರವ ಸಿಂಗತ್ರಯನುು 
ಹೆೋಳಿ ನಮಗೆ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದೆನೆ ೋ ನೋವು ಅದನುು ರ್ಟಟಯರಗಿ 
ಹಡುಕೆ ಿಂಡರೆ ಮತ್ುತ ನಮಮ ನಿಂಬ್ರಕೆಯು ನರರಧರರವರಗದ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಆ 
ಸುವರತ್ೆೆಯಿಿಂದ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯರಗುತ್ತದೆ. ನರನು ನಮಗೆ ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದ ಮೊದಲನೆಯ 
ಸಿಂಗತ್ರಗಳೂೆಳಗೆ ಒಿಂದು ಸಿಂಗತ್ರಯನುು ನಮಗೆ ತ್ರಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಟೆಟನು. ಅದು ನರನು ಸಹ 
ಕಲ್ಲತ್ುಕೆ ಿಂಡದೆದೋ. ಅದೆೋನೆಿಂದರೆ ಶರಸರದಲಿ್ಲ ತ್ರಳಿಸ್ತ್ರುವ ಪಾಕರರ ಕ್ರಾಸತನು ನಮಮ 
ಪರಪಗಳ ನವರರಣೆಗರಗಿ ಸತ್ತನು; ಹ ಣಲಪಟ್ಟನು; ಶರಸರದ ಪಾಕರರವೆೋ ಮ ರನೆಯ 
ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬ್ರಬಸಲಪಟ್ಟನು.  

ಸುವರತ್ೆೆಯು ಯೋಸುವಿನ ಮರಣ, ಹ ಣಲಪಡುವಿಕೆ ಹರಗ  ಪುನರುತ್ರಥನಗಳ 
ಸುತ್ತ ಕೆೋಿಂದಿಾಕೃತ್ವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೆೋ ನಮಮ ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಕೆೋಿಂದಾ ಮತ್ುತ ಹೆ ಸ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಇತ್ರ ಬೆ ೋಧ್ನೆಗಳೆಲಿವು ನಿಂತ್ರರುವಿಂಥ ಅಸ್ತ್ತವರರವರಗಿರುತ್ತದೆ.  

2. ವಿಧೆೋಯರರಗಬೆೋಕರದ ಆಜ್ಞೆಗಳಳ. ಸುವರತ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬಬೆೋಕರಗಿರುವ 
ವರಸತವರಿಂಶಗಳಿರುತ್ತವೆಿಂದು ಅನೆೋಕರಿಗೆ ಗೆ ತ್ರತದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 
ವಿಧೆೋಯರರಗಬೆೋಕರದ ಆಜ್ಞೆಗಳಿರುತ್ತವೆಿಂಬುದು ಅನೆೋಕರಿಗೆ ತ್ರಳಿಯದು. ಸುವರತ್ೆೆಗೆ 
ವಿಧೆೋಯರರಗುವ ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುವಿಂಥ ಈ ವಚ್ನಗಳನೆ ುಮೆಮ ಗಮನಸ್ತ್ರಿ: 

. . . ಯೋಸು ಕತ್ೆನು ತ್ನು ಶಕ್ರತಯನುು ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸುವ ದೆೋವದ ತ್ರಿಿಂದ 
ಕ ಡಿದವನರಗಿ ಉರಿಯುವ ಬೆಿಂಕ್ರಯಲ್ಲಿ ಆಕರಶದಿಿಂದ ಪಾತ್ಾಕ್ಷನರಗುವ ಕರಲದಲ್ಲಿ 
ಅದನುು ಕೆ ಡುವನು. ಆಗ ನಮಮ ಕತ್ೆನರದ ಯೋಸುವು ದೆೋವರನುರಿಯದವರಿಗ  
ತ್ನು ಸುವರತ್ೆೆಗೆ ಒಳಪಡದವರಿಗ  (ವಿಧೆೋಯರರಗದವರಿಗ ) ಪಾತ್ರೋಕರರವನುು 
ಸಲಿ್ಲಸುವನು (2 ಥೆಸಲೆ ೋನಕ 1:7,8; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). 
 
ನರಾಯವಿಚರರಣೆಯ ಸಮಯ ಬಿಂದದೆ; ಆ ವಿಚರರಣೆಯು ದೆೋವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೋ 
ಪರಾರಿಂಭವರಯಿತ್ಲರಿ. ಅದು ನಮಮಲಿ್ಲ ಪರಾರಿಂಭವರಗಲು ದೆೋವರ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು 
ನಿಂಬಲೆ ಲಿದವರ ಗತ್ರ ಏನರಗಬಹುದು? (1 ಪೆೋತ್ಾ 4:17). 

ವರಸತವರಿಂಶಗಳಿಗೆ ವಿಧೆೋಯರರಗಲು ಆಗದು ಆದದರಿಿಂದ, ಸಹಜವರಗಿಯೋ 
ಸುವರತ್ೆೆಯು ಆಜ್ಞೆಗಳನುು ಸಹ ಹೆ ಿಂದಿದೆ. ಹರಗರದರೆ ಒಿಂದು ಪಾಶೆುಯು 
ಉದುವವರಗುತ್ತದೆ: ಸುವರತ್ೆೆಯು ಪರಾಥಮಿಕವರಗಿ ಯೋಸುವಿನ ಮರಣ, 
ಹ ಣಲಪಡುವಿಕೆ ಹರಗ  ಪುನರುತ್ರಥನಗಳ ಕುರಿತ್ರಗಿದದಲ್ಲಿ, ಒಬಬನು ಹೆೋಗೆ ಅದಕೆೆ 
ವಿಧೆೋಯನರಗಲು ಸರಧ್ಾ? ರೆ ೋಮರಪುರ 6:17, 18 ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “. . . ಆದರೆ ನೋವು 
ಮುಿಂಚೆ ಪರಪಕೆೆ ದರಸರರಗಿದದರ  ನಮಗೆ ಕಲ್ಲಸಲಪಟ್ಟ ಬೆ ೋಧ್ನೆಗೆ ನೋವು 
ಮನಃಪೂವೆಕವರಗಿ ಅಧಿೋನ (ವಿಧೆೋಯ)ರರದದರಿಿಂದಲ  ಪರಪದಿಿಂದ ಬ್ರಡುಗಡೆಹೆ ಿಂದಿ 
ನೋತ್ರಗೆ ದರಸರರದದರಿಿಂದಲ  . . .” (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿನ 
ಕೆೈಸತರು ಅಕ್ಷರಶಃ ಯೋಸುವಿನ ಮರಣ, ಹ ಣಲಪಡುವಿಕೆ ಹರಗ  ಪುನರುತ್ರಥನಗಳಲ್ಲಿ 
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ಭರಗಿಯರಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಅದರ “ಕಲ್ಲಸಲಪಟ್ಟ ಬೆ ೋಧ್ನೆ” ಗೆ (ನಮ ನೆಗೆ) 
ವಿಧೆೋಯರರಗಿದದರು. ಅವರು ಅದನುು ಹೆೋಗೆ ಮರಡಿದರು? ಆ ಅಧರಾಯದಲ್ಲಿನ ಮುಿಂಚನ 
ವಚ್ನಗಳಳ ಅದನುು ನಮಗೆ ತ್ರಳಿಸುತ್ತವೆ: 

ಕ್ರಾಸತ ಯೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸೆೋರುವದಕೆೆ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡವರರದ ನರವೆಲಿರು 
ಆತ್ನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಪರಲುಗರರರರಗುವದಕೆೆ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡೆವೆಿಂದು 
ನಮಗೆ ತ್ರಳಿಯದೆ ೋ? ಹೋಗಿರಲರಗಿ ನರವು ದಿೋಕ್ಷರಸರುನಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರಗ ಆತ್ನ 
ಮರಣದಲಿ್ಲ ಪರಲುಗರರರರಗಿ ಆತ್ನೆ ಿಂದಿಗೆ ಹ ಣಲಪಟೆಟವು. ಆದದರಿಿಂದ ಕ್ರಾಸತನು ಸತ್ುತ 
ತ್ಿಂದೆಯ ಮಹಮೆಯಿಿಂದ ಜೋವಿತ್ನರಗಿ ಎಬ್ರಬಸಲಪಟ್ಟಿಂತ್ೆಯೋ ನರವು ಕ ಡ 
ಜೋವದಿಿಂದೆದುದ ಹೆ ಸಬರರಗಿ ನಡಕೆ ಳುಬೆೋಕು (6:3, 4; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). 

ಆ ಕೆೈಸತರು ಪರಾಯಶುತ್ತಗೆ ಿಂಡ ವಿಶರವಸ್ತ್ಗಳರಗಿ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ ಮ ಲಕ 
(ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಳಗಿ) ಸುವರತ್ೆೆಯ ಒಿಂದು “ಕಲ್ಲಸಲಪಟ್ಟ ಬೆ ೋಧ್ನೆ” ಗೆ (ನಮ ನೆಗೆ) 
ವಿಧೆೋಯರರಗಿದದರು. 

ನರವು ಸುವರತ್ೆೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಳನುು ಈ ತ್ಲೆಬರಹದಲ್ಲಿ ಸರರರಿಂಶಗೆ ಳಿಸಬಹುದು: 
(1) ನರವು ಸುವರತ್ೆೆಯ ಸತ್ಾವನುು ನಿಂಬಬೆೋಕು ಮತ್ುತ ಆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು 
ಅರಿಕೆಮರಡಲು ಮನಸುೆಳುವರರಗಿರಬೆೋಕು (10:9, 10). (2) ನರವು ನಮಮ ಪರಪಗಳಿಗರಗಿ 
ಪಶರುತ್ರತಪ ಪಡಬೆೋಕು, ಮತ್ುತ ಹೋಗೆ ನಮಮ ಪರಪದ “ಪೂವೆಸವಭರವ” ವನುು ಶಲುಬೆಗೆ 
ಹರಕಬೆೋಕು (ಲ ಕ 13:3). (3) ನಮಮ ಪರಪಗಳಳ ತ್ೆ ಳೆದುಹರಕಲಪಡುವಿಂತ್ೆ ನರವು 
ದಿೋಕ್ಷರಸರುನದಲ್ಲಿ ಹ ಣಲಪಡಬೆೋಕು (ಮರಕೆ 16:16; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:38; 
22:16). ನೋರಿನ ಸಮರಧಿಯಿಿಂದ ಎದುದ ಬರುವವರರಗಿ, ನರವು ಇನುು ಮೆೋಲೆ ದೆೋವರ 
ವರಕಾ ಉಪದೆೋಶಗಳ ಪಾಕರರ ಹೆ ಸ ಜೋವನವನುು ನಡಿಸಬೆೋಕು. 

3. ಅನುಭವಿಸುವದಕೆೆ ವರಗರದನಗಳಳ. ಅಿಂತ್ರಮವರಗಿ, ಸುವರತ್ೆೆಯು 
ಶುಭಸುದಿಧಯರಗಿದೆ ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅದರೆ ಳಗೆ ನಮಗರಗಿ ಅನುಭವಿಸಲು ವರಗರದನಗಳಳ 
ತ್ುಿಂಬ್ರರುತ್ತವೆ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಪೌಲನು ಸುವರತ್ೆೆಯನುು “ಸಮರಧರನ ಸುವರತ್ೆೆ” 
ಎಿಂದು ಕರೆದನು (ಎಫೆಸ 6:15). 

ಸುವರತ್ೆೆಯ ಎರಡು ವಿಶೆೋಷ್ ವರಗರದನಗಳಳ “ವಿಧೆೋಯವರಗಬೆೋಕರದ 
ಅಜ್ಞೆಗಳೂೆಿಂದಿಗೆ” ನೆೋರವರಗಿ ಜೆ ೋಡಣೆಯರಗಿರುತ್ತವೆ. ಪೆೋತ್ಾನು ಯೋಸುವಿನ ಬಗೆೆ 
ಬೆ ೋಧಿಸ್ತ್ದದನುು ಕೆೋಳಿ “ಹೃದಯಕೆೆ ಅಲಗು ನೆಟ್ಟಿಂತ್ರದ ಜನರು” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 
2:36, 37), “ಸಹೆ ೋದರರೆೋ, ನರವೆೋನು ಮರಡಬೆೋಕು?” ಎಿಂದು ಕ ಗಿಕೆೋಳಿದರು 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:37). ಪೆೋತ್ಾನು ಹೆೋಳಿದನು, “ನಮಮ ಪರಪಗಳಳ 
ಪರಿಹರರವರಗುವದಕರೆಗಿ ನಮಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಯಬಬರು ದೆೋವರ ಕಡೆಗೆ ತ್ರರುಗಿಕೆ ಿಂಡು 
ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನ ಹೆಸರಿನ ಮೆೋಲೆ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ, ಆಗ ನೋವು 
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದರನವನುು ಹೆ ಿಂದುವಿರಿ” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:38). ನಮಮ ಹಿಂದಿನ 
ಪರಪಗಳಳ ಕ್ಷಮಿಸಲಪಡುವವು, ಮತ್ುತ ದೆೋವರ ಆತ್ಮನು ನಮಗೆ ಕೆೈಸತ ಜೋವನವನುು 
ನಡಿಸುವದಕೆೆ ಸಹರಯ ಮರಡುವನು—ಎಿಂಥರ ಅದುುತ್ವರದ ವರಗರದನಗಳಳ! 
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ಸುವರತ್ೆೆಯ ಅತ್ಾಿಂತ್ ಅದುುತ್ವರದ ವರಗರದನಗಳಲೆ ಿಿಂದು 1 ಯೋಹರನ 2:25 
ರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಕುೆತ್ತದೆ: “ಕ್ರಾಸತನು ತ್ರನು ಕೆ ಡುತ್ ತೆೋನೆಿಂದು ನಮಗೆ ವರಗರದನಮರಡಿದುದ 
ನತ್ಾಜೋವವು” (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ನರವು “ಜೋವದಿಿಂದೆದುದ ಹೆ ಸಬರರಗಿ” 
ನಡಕೆ ಳಳುವದನುು ಮುಿಂದುವರೆಸುವದರದರೆ, ಕೆ ನೆಗೆ ನರವು ದೆೋವರ ಸಿಂಗಡ 
ಪರಲೆ ೋಕದಲ್ಲಿರುವೆವು! 

ಇದು ಎಿಂದೆಿಂದ  ಹೆೋಳಲಪಟ್ಟ ಅತ್ಾಿಂಥ ಅದುುತ್ವರದ ಕಥೆ ಮತ್ುತ ಪಾಕಟ್ಗೆ ಿಂಡ 
ಅತ್ಾಿಂಥ ಶಕ್ರತಶರಲ್ಲ ಸತ್ಾಗಳಲೆ ಿಿಂದರಗಿದೆ. ರ ಪರೆೋಖ್ೆಯು ಸರಳವರಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ 
ಅದರಲ್ಲಿನ ಪರಿಕಲಪನೆಗಳಳ ಭ ಮಿಯನುು ಅಲುಗರಡಿಸುವಿಂಥವುಗಳರಗಿವೆ, ಯರಕೆಿಂದರೆ 
ಇದರಲ್ಲಿಯೋ ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವದಕೆೆ ದೆೋವರ ಶಕ್ರತಯು ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ! 

ಸುವರತ್ೆೆ: ಶಕ್ರತ. ಬಲ್ಲೆನ್ ಗೆ ೋಡೆಯು ಇನುು ನಿಂತ್ರರುವ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, 
ಬೆೈಬಲ್.ಗಳನುು ತ್ುಿಂಬ್ರಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡ ಒಿಂದು ಲರರಿಯು East Berlin (ಪೂವೆ ಬಲ್ಲೆನ್ )
ಕಡೆಗೆ ಹೆ ರಟತ್ುತ ,ಅದನುು ಗಡಿರೆೋಖ್ೆಯಲ್ಲಿಯೋ ತ್ಡೆದು ನಲ್ಲಿಸ್ತ್ ಮುಿಂದಕೆೆ ದರಟ್ಲು 
ಅನುಮತ್ರಸಲ್ಲಲ.ಿ ಸತ್ಾವೆೋದದ ವರಕಾಗಳಳ “ವಿದವಿಂಸಕತ್ೆಯನುು ಉಿಂಟ್ುಮರಡುವಿಂಥ 
ವುಗಳಳ” ಎಿಂದು ಅಧಿಕರರಿಗಳಳ ವರದಿಸ್ತ್ದರು. ಅವುಗಳಳ ಆ ಉದೆದೋಶಕರೆಗಿ 
ಆಗಿರಲ್ಲಲಿವರದರ , ಅವರು ಸುವರತ್ೆೆಯ ಶಕ್ರತಗೆ ಸರಕ್ಷಿ ಹೆೋಳಿದದರು. 

ಕತ್ೆನು ನುಡಿದ ಮರತ್ುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ರತಯಿದೆ ಎಿಂದು ನಮಮಲ್ಲಿ ಬಹುಮಿಂದಿಗೆ ತ್ರಳಿದದೆ. 
ಆದಿಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ನು ಮರತ್ರನಿಂದ ಲೆ ೋಕಗಳನುು ಅಸ್ತ್ತತ್ವಕೆೆ ತ್ಿಂದನು. “ಆತ್ನು ನುಡಿದ 
ಮರತ್ಾಕೆೆ ಸಮಸತವೂ ಉಿಂಟರಯಿತ್ು; ಆತ್ನು ಆಜ್ಞರಪ್ಪಸುತ್ತಲೆೋ ಸವೆವೂ 
ಸರಥಪನೆಯರಯಿತ್ು” (ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 33:9). ಯೋಸು ಭ ಮಿಯ ಮೆೋಲ್ಲರುವ ವೆೋಳ ,ೆ ಆತ್ನ 
ನುಡಿದ ಮರತ್ುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ರತಯಿತ್ುತ: “ಆತ್ನು ಎದುದ ಗರಳಿಯನುು ಗದರಿಸ್ತ್ ಸಮುದಾಕೆೆ 
‘ಸುಮಮನರು, ಮೊರೆಯಬೆೋಡ’ ಎಿಂದು ಅಪಪಣೆ ಕೆ ಟ್ಟನು. ಅಪಪಣೆ ಕೆ ಡುತ್ತಲೆೋ ಗರಳಿ 
ನಿಂತ್ುಹೆ ೋಗಿ ಎಲಿವೂ ಶರಿಂತ್ವರಯಿತ್ು” (ಮರಕೆ 4:39). “ಅದನುು ಹೆೋಳಿದ ಮೆೋಲೆ 
ದೆ ಡಡ ಶಬದದಿಿಂದ ಲರಜರನೆೋ, ಹೆ ರಗೆ ಬರ ಎಿಂದು ಕ ಗಿದನು” (ಯೋಹರನ 11:43), 
ಮತ್ುತ ಲರಜರನು ಸಮರಧಿಯಿಿಂದ ಹೆ ರಗೆ ಬಿಂದನು. ದೆೋವರ ಲ್ಲಖಿತ್ ವರಕಾವು, 
ಉದೆದೋಶಗಳಿಗರಗಿ, ಆತ್ನ ನುಡಿದ ವರಕಾಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಅಲಪ ಬಲವುಳುದ ದೆೋನಲಿ .ಇಿಂದು ಒಬಬ 
ವಾಕ್ರತಯು ಬರೆದ ಮರತ್ುಗಳನುು—ಒಿಂದು ಸಹ ಹರಕ್ರದ ದಸರತವೆೋಜು—ನುಡಿದ 
ಮರತ್ುಗಳಿಗಿಿಂತ್ಲ  ಹೆಚ್ುು ಕರರರುಬದಧವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ ತೆೋವೆ. ಅದೆೋ ಪಾಕರರದಲ್ಲಿ, 
ಸುವರತ್ೆೆಯ ಲ್ಲಖಿತ್ ದರಖಲೆಯು ನುಡಿದ ಸುವರತ್ೆೆಯ ಮ ಲ ಸವರ ಪದ ಶಕ್ರತಯನೆುೋ 
ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತದೆ.  

1. ಪಾಕಟಸುವ ಶಕ್ರತ. ಸುವರತ್ೆೆಗೆ ಯರವ ಶಕ್ರತಯಿದೆ? ಅದಕೆೆ ಪಾಕಟ್ಗೆ ಳಿಸುವ 
ಶಕ್ರತಯಿದೆ. ಪೌಲನು ಸುವರತ್ೆೆಯನುು “ದೆೋವರ ಶಕ್ರತ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದ ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು 
ಮುಿಂದುವರೆದು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ದೆೋವರಿಿಂದ ದೆ ರಕುವ ನೋತ್ರಯು ಅದರಲ್ಲಿ 
ತ್ೆ ೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ನೋತ್ರವಿಂತ್ನು ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದಲೆೋ ಬದುಕುವನೆಿಂಬ ಶರಸೆ ರೋಕ್ರತಯ 
ಪಾಕರರ ಆ ನೋತ್ರಯು ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಫಲ್ಲತ್ವರಗಿದುದ ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು ಪಾಕಟಸುವಿಂಥ ದರಗಿದೆ” 
(1:16, 17). ನಮಮನುು ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ಎಣಿಸುವ ದೆೋವರ ಸಿಂಕಲಪದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, 
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ಆತ್ನು ತ್ನು ಚತ್ತವನುು ಬೆೋರೆ ಯರವದೆೋ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಟಸ್ತ್ರುವದಿಲಿ.  
2. ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ರತ. ಸುವರತ್ೆೆಗೆ ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ರತಯಿದೆ ಎಿಂಬದನುು ನರವು ಈಗರಗಲೆೋ 

ಒತ್ರತಹೆೋಳಿದ ದೆೋವೆ: “ಆ ಸುವರತ್ೆೆಯು ದೆೋವರ ಬಲಸವರ ಪವರಗಿದುದ ಮೊದಲು 
ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಆ ಮೆೋಲೆ ಗಿಾೋಕರಿಗೆ, ಅಿಂತ್  ನಿಂಬುವವರೆಲಿರಿಗ  ರಕ್ಷಣೆ ಉಿಂಟ್ುಮರಡು 
ವಿಂಥದರಗಿದೆ” (1:16). ಪೌಲನು ಕೆ ರಿಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದರಗ, ಆತ್ನು “. . . ನರನು ನಮಗೆ 
ಸರರಿದ ಸುವರತ್ೆೆಯು. . . ಅದರ ಮ ಲಕ ನೋವು ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟೋರಿ. . .” ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ 
ಮರತ್ರಡುತ್ರತನೆ (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:1, 2). 

3. ರ ಪರಿಂತ್ರಗೆ ಳಿಸುವ ಶಕ್ರತ. ಸುವರತ್ೆೆಗೆ ರ ಪರಿಂತ್ರಗೆ ಳಿಸು ಶಕ್ರತ ಸಹ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಪಿಂಚರಶತ್ತಮ ದಿನದಿಂದು ದೆೈವಿಕ ಶಕ್ರತಯು188 ಅತ್ಾಿಂಥ ದೆ ಡಡದರಗಿ 
ತ್ೆ ೋರಿಬಿಂದಿದುದ “ಬ್ರರುಗರಳಿ ಬ್ರೋಸುತ್ತದೆ ೋ ಎಿಂಬಿಂತ್ಹ ಮಹರಶಬಧ” ದಲ್ಲಿಯರಗಲ್ಲ 
ಅಥವರ “ಅಗಿು ನರಲ್ಲಗೆಗಳಳ” ಆಗಲ್ಲ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:2, 3), ಆದರೆ 
ಸುವರತ್ೆೆಯು ಸರರಲಪಟರಟಗ ಸರವಿರರರು ಜನರ ಜೋವಿತ್ಗಳಲರಿದ 
ಬದಲರವಣೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಅದು ತ್ೆ ೋರಿಬಿಂದಿತ್ು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:6-47). 
ಸುವರತ್ೆೆಯ ಸಿಂದೆೋಶವನುು ಆಲ್ಲಸ್ತ್ದ ಬಳಿಕ ಯರವ ವಾಕ್ರತಯು ಸಹ ಮುಿಂಚನಿಂತ್ೆ 
ಇರುವದಕೆೆ ಆಗುವದಿಲಿ. ಪೌಲನು ನಮಗೆಲರಿ ಸವರಲುಗೆ ಸುತ್ರತನೆ: “ಕ್ರಾಸತನ 
ಸುವರತ್ೆೆಗೆ ಯೋಗಾರರಗಿ ನಡೆದುಕೆ ಳಿುರಿ” (ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಪ 1:27). 

4. ಬೆಳೆಯುವ ಶಕ್ರತ. ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಕೆೋಳಿದ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಅದು ನಮಮನುು 
ಬದಲರಯಿಸುವ ಶಕ್ರತಯನುು ಹೆ ಿಂದಿರುವದು ಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ನರವು ನರಿಂತ್ರವರಗಿ 
ಬದಲರಗುವಿಂತ್ೆ ಮರಡುವ ಶಕ್ರತಯನುು ಸಹ ಹೆ ಿಂದಿದೆ. ಕಾಮೆೋಣವರಗಿ, ಅದು ನಮಮನುು 
“ಮಹಮೆಯಿಿಂದ ಮಹಮೆಗೆ” ಬದಲರಯಿಸುತ್ರತ ಕತ್ೆನ ಸರವರ ಪಾವುಳುವರರಗುವಿಂತ್ೆ 
ಮರಪೆಡಿಸುವದು (2 ಕೆ ರಿಿಂಥ 3:18). ಸುವರತ್ೆೆಯು ನಮಮ ಭಕ್ರತವೃದಿಧಗೆ ಳಿಸಲು 
ಶಕತವರದ ವರಕಾದ ಹೃದಯಭರಗವರಗಿದೆ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 20:32). [ನರವು] 
ವರಕಾದಿಿಂದ  “ ಬೆಳೆಯುತ್ರತ” ಸರಗುವ ಹರಗೆ ಆ ವರಕಾಕರೆಗಿ ಹಿಂಬಲ್ಲಸಬೆೋಕು (1 ಪೆೋತ್ಾ 2:2; 
ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). 

5. ಸಿಂತ್ೆೈಸುವ (ಸಿಂರಕ್ಷಿಸುವ) ಶಕ್ರತ. ಸುವರತ್ೆೆ-ಕೆೋಿಂದಿಾಕೃತ್ ವರಕಾಕೆೆ ನಮಮನುು 
ಸಿಂತ್ೆೈಸುವ ಶಕ್ರತ ಸಹ ಇದೆ (1 ಥೆಸಲೆ ೋನಕ 4:18) ಮತ್ುತ ನಮಮನುು ಸಿಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. 
ಪೌಲನು ಕೆ ರಿಿಂಥದವರಿಗೆ, “ನರನು ನಮಗೆ ಸರರಿದ ಸುವರತ್ೆೆ. . . ನೋವು ಅದನುು 
ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ತ್ದಿರಿ ಮತ್ುತ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರದಿದೋರಿ” ಎಿಂದು ಜ್ಞರಪ್ಪಸ್ತ್ದನು (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:1). 
“ಸುವರತ್ೆೆಯಿಿಂದುಿಂಟರದ ನರಿೋಕ್ಷೆ” ಯು (ಕೆ ಲೆ ಸೆೆ 1:23) ನಮಗೆ ಕಠಿಣ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಸೆೈರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಸಹರಯಮರಡುತ್ತದೆ. 

6. ತ್ರೋಪುೆಮರಡುವ ಶಕ್ರತ. ಕ್ರಾಸತನ ಸುವರತ್ೆೆಗೆ ತ್ರೋಪುೆಮರಡುವ ಶಕ್ರತ ಸಹ ಇದೆ 
ಎಿಂಬದನುು ಅಥೆಮರಡಿ ಕೆ ಳುಬೆೋಕು. ಯೋಸು ಹೆೋಳಿದನು, “ನನುನುು ಲಕ್ಷಯಮರಡದೆ ನನು 
ಮರತ್ುಗಳನುು ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸದೆ ಇರುವವನಗೆ ತ್ರೋಪುೆ ಮರಡುವಿಂಥದು ಒಿಂದು ಇದೆ, 
ಅದು ಯರವದಿಂದರೆ, ನರನು ಆಡಿದ ಮರತ್ು; ಅದೆೋ ಅವನಗೆ ಕಡೆೋ ದಿನದಲ್ಲಿ 
ತ್ರೋಪುೆಮರಡುವದು” (ಯೋಹರನ 12:48). ಬೆೈಬಲ್ಲನ ಕುರಿತ್ರಗಿ Napoleon ಹೋಗೆ 
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ಹೆೋಳಿದನು, “ಅದೆ ಿಂದು ಬರಿೋ ಪುಸತಕವಲಿ, ಆದರೆ ಜೋವವುಳು ಪರಾಣಿ, ತ್ನುನುು 
ವಿರೆ ೋಧಿಸುವದನೆುಲರಿ ಜಯಿಸುವಿಂಥ ಶಕ್ರತಯುಳುದುದ.” ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಆಲ್ಲಸ್ತ್, ಆಮೆೋಲೆ 
ಅದನುು ತ್ರರಸೆರಿಸುವದೆಿಂದರೆ ಆತ್ರೀಕವರಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ೆಾಮರಡಿಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಸಮ! 

ಮುಕರತಯ: ನಮಮ ಜೋವಿತ್ವನುು ಮರಪೆಡಿಸುವದಕೆೆ ಸುವರತ್ೆೆಯ ಶಕ್ರತಗೆ 
ನೋವಿಂದು ಅವಕರಶ ಕೆ ಡುವಿರೆಿಂದು ನರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್ ತೆೋನೆ. ನೋವು ವರಸತವರಿಂಶಗಳನುು 
ನಿಂಬಬೆೋಕು, ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೆೋಯರರಗಬೆೋಕು, ಮತ್ುತ ಹೋಗೆ ವರಗರದನಗಳನುು 
ಅನುಭವಿಸುವದಕೆೆ ಶಕತರರಗುವಿಂತ್ರಗಬೆೋಕೆಿಂದು ಪರಾರ್ಥೆಸುತ್ ತೆೋನೆ. 

ನೋವು ಅನೆೋಕ ಕರರಣಗಳಿಗರಗಿ ಕತ್ೆನಗೆ ವಿಧೆೋಯರರಗುವದಕೆೆ 
ಸ ೂತ್ರೆಗೆ ಳಿಸಲಪಡಬೆೋಕು. ನಶುಯವರಗಿ, ನೋವು ಆತ್ನಿಂದ ವರಗರದನ ಮರಡಲಪಟ್ಟ 
ಆಶವರೆದಗಳನುು ಪಡೆದುಕೆ ಳುಲು ಬಯಸುವಿರಿ. ನೋವು ವಿಧೆೋಯವರಗಬೆೋಕೆಿಂದು 
ಕೆೋಳಲರಗಿರುವ ಆಜ್ಞೆಗಳಳ ಎಷ್ುಟ ಸರಳವರಗಿವೆಯಿಂಬದು ನಮಮನುು 
ಪಾಭರವಿತ್ಗೆ ಳಿಸ್ತ್ರುತ್ತದೆಿಂಬದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಶಯವಿಲಿ. ಎಲಿಕ್ರೆಿಂತ್ ಮೆೋಲರಗಿ, ನಮಗರಗಿ 
ಮರಣಿಸ್ತ್, ಹ ಣಲಪಟ್ುಟ, ಪುನರುತ್ರಥನಗೆ ಿಂಡವನ ಮೆೋಲೆ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯಿಿಂದ 
ಸಪಿಂದಿಸುವಿರೆಿಂದು ನರನು ನರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್ ತೆೋನೆ!  

ನರವು ಮುಕರತಯದಲ್ಲಿ ಸುವರತ್ೆೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ದ ಎರಡು ವರಕಾಭರಗಗಳನುು 
ನೆ ೋಡೆ ೋಣ: ಒಿಂದು ಪೆಾೋರಿತ್ ಪಾಶೆು ಮತ್ುತ ಪೆಾೋರಿತ್ ಉತ್ತರ. ಪಾಶೆು ಹೋಗಿದೆ: “ದೆೋವರ 
ಸುವರತ್ೆೆಗೆ ವಿಧೆೋಯರರಗದವರಿಗೆ ಏನರಗುವದು?” (1 ಪೆೋತ್ಾ 4:17). ಇದಕೆೆ ಉತ್ತರವು 
2 ಥೆಸಲೆ ೋನಕ 1:7, 8 ರಲ್ಲಿ ಕೆ ಡಲಪಟಟದೆ: ಯೋಸು “ದೆೋವರನುರಿಯದವರಿಗ  ಕತ್ೆನರದ 
ಯೋಸುವಿನ ಸುವರತ್ೆೆಗೆ ಒಳಪಡದವರಿಗ  (ವಿಧೆೋಯರರಗದವರಿಗ ) ಪಾತ್ರೋಕರರವನುು 
ಸಲ್ಲಿಸುವನು.” ನೋವು ಸುವರತ್ೆೆಗೆ ವಿಧೆೋಯರರಗಬೆೋಕರದ ಅಗತ್ಾವಿದದಲ್ಲಿ, ಮತ್ೆ ತಿಂದು 
ದಿನಕರೆಗಿ ಕರಯದಿರಿ! 

ಮೊದಲು ಕ ಟ್ಟ ಸುದಿದ (1:18-3:20) 
ಒಿಂದು ಸಿಂದಭೆದಲ್ಲಿ, ಒಬಬರು ನನಗೆ ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದರು, “ನನುಲ್ಲಿ ಶುಭವರತ್ೆೆ 

ಹರಗ  ಕೆಟ್ಟವರತ್ೆೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಮೊದಲು ಯರವ ಸುದಿಧ ಬೆೋಕು?” ಪೌಲನು ತ್ನು 
ವರಚ್ಕರಿಗರಗಿ “ಶುಭವರತ್ೆೆ” ಹರಗ  “ಕೆಟ್ಟ ವರತ್ೆೆ” ಹೆ ಿಂದಿದದನು. ಶುಭವರತ್ೆೆ 
ಏನೆಿಂದರೆ ಅವರು ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಮ ಲಕ ಕೃಪೆಯಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬಹುದು. ಹೆೋಗ , 
ಮೊದಲು, ಆತ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ವರತ್ೆೆಯನುು ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದನು: ದೆೋವರಿಲಿದೆ ಅವರು ಇನುು 
ಹೆಚೆುಚರುಗಿ ಬ್ರಡುಗಡೆಯ ಯರವ ನರಿೋಕ್ಷೆಯೋ ಇಲಿದೆ ಪರಪದೆ ಳಗೆ ಆಳವರಗಿ 
ಮುಳಳಗಿಹೆ ೋಗುವದಕೆೆ ನೆೋಮಿಸಲಪಟಟದದರು. ಈ ಸತ್ಾವು ಅತ್ಾಿಂಥ 
ಮಹತ್ವದರದಗಿದದದರಿಿಂದ ಇದನುು ವಿವರಿಸುವದಕೆೆ ಆತ್ನು ಎರಡು ಅಧರಾಯಗಳನುು 
ಬರೆದನು (1:18-3:20).  

ಪೌಲನು ಏಕೆ ಸುಮಮನೆ, “ನರವೆಲಿರ  ಪರಪ್ಪಗಳರಗಿದ ದೆೋವೆ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿಬ್ರಟ್ುಟ 
ಸುವರತ್ೆೆಗೆ ಸರಗಲ್ಲಲಿ? ಯರಕೆಿಂದರೆ ತ್ರವು ಪರಪ್ಪಗಳೆಿಂಬದು ಬಹಳಷ್ುಟ ಜನರಿಗೆ 
ಗೆ ತ್ ತೆೋ ಇರುವದಿಲಿ.  
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ಬಹಳಷ್ುಟ ಜನರು ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ತ್ರವು ಒಟರಟರೆಯರಗಿ ಸಭಾ ಜನರು. 
ತ್ರವು ದೆ ೋಷ್ವಿಲಿ ದವರರಗಿರದೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಯರವದೆೋ ದೆ ಡಡ ತ್ಪುಪ 
ಮರಡದವರರಗಿದೆದೋವೆ. ಅವರು ಯರರನ ು ಕೆ ಿಂದಿಲಿ ಅಥವರ ಬರಾಿಂರ್ಕ ದರೆ ೋಡೆ 
ಮರಡಿಲಿ. ಅವರು ಮರಲ್ಲೋಕರಿಗೆ ಮೊೋಸಮರಡಿಲಿ ಅಥವರ ಮಕೆಳನುು ಶೆ್ ೋಷ್ಣೆ 
ಮರಡಿಲಿ. ಅವರು ಪರಾಮರಣಿಕ ಮತ್ುತ ಶಾಮ ಜೋವಿಗಳಳ, ಮತ್ುತ ಅವರು 
ನೆರೆಯವರೆ ಿಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮರರಗಿರಲು ಪಾಯತ್ರುಸ್ತ್ದರದರೆ. ಅವರಿಗೆ ಯರವದೆೋ 
ವಿನರಶಕರರಿ ಪರಪ ಮರಡಿರುವ ಜ್ಞರಪಕವಿಲಿ ವರದದರಿಿಂದ ತ್ರವು ದೆೋವರೆ ಿಂದಿಗೆ ಸರಿ 
ಇದೆದೋವೆಿಂದು ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ರತರೆ. ಅವರು ತ್ಮಮ ಸವಿಂತ್ ಮರನದಿಂಡಗಳ ಪಾಕರರ 
ಸರಿಯರಗಿ ಇದರದರೆ ಹೆ ರತ್ು ದೆೋವರ ಮರನದಿಂಡಗಳ ಪಾಕರರ ಅಲಿ ಎಿಂಬದನುು 
ಗಾಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದಿಲಿ.189 

ಊಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ, ಒಬಬನು ತ್ನು ತ್ಲೆನೆ ೋವಿಗರಗಿ ವೆೈದಾರ ಬಳಿಗೆ ಹೆ ೋಗಿ 
ತ್ನಗೆ ಿಂದು ಮರತ್ೆಾ ಕೆ ಡಲಪಡುತ್ತದೆಿಂಬ ನರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುತ್ರತನೆ. ಅದಕೆೆ ಬದಲರಗಿ, 
ವೆೈದಾನು ಅವನಗೆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಶಸರಚಕ್ರತ್ೆೆಯ ಅಗತ್ಾವಿದೆ ಎನುುತ್ರತನೆ. ಆ ಮನುಷ್ಾನು 
ಆಘಾತ್ದಿಿಂದ ಎಚ್ುರಗೆ ಿಂಡ ಬಳಿಕ, ಬಹುಶಃ ಆತ್ನು ತ್ನಗೆ ಏಕೆ ಶಸರಚಕ್ರತ್ೆೆಯ 
ಅಗತ್ಾವಿದೆ ಎಿಂದು ವೆೈದಾರಿಿಂದ ವಿವರಣೆಯನುು ಬಯಸಬಹುದು. ಪೌಲನು ತ್ನು 
ವರಚ್ಕರಿಗೆ ಒಿಂದು ಸಿಂಗತ್ರ ಅಥೆವರಗಬೆೋಕೆಿಂದು ಇಚುಸ್ತ್ದನು, ಏನೆಿಂದರೆ ಮರನವ 
ಜನರಿಂಗವು ಒಿಂದು ಭಯಿಂಕರವರದ ಆತ್ರೀಕ “ವರಾಧಿ” ಗೆ ತ್ುತ್ರತಗಿದುದ ಅದು ಅಿಂತ್ರಮ 
ಹಿಂತ್ವನುು ತ್ಲುಪ್ಪದುದ ಅದನುು ಯರವದೆೋ “ನೆೈತ್ರಕ” ಮದುದ ಸಹ (ಉದರಹರಣೆಗೆ: “ಒಳ ುೆ 
ಜೋವನ ನಡಿಸುವದು” ಅಥವರ “ಹೆಚ್ುು ಒಳ ುೆ ಕ್ರಾಯಗಳನುು ಮರಡುವದು”) 
ಗುಣಪಡಿಸಲರರದು. “ತ್ರೋವಾವರದ ಆತ್ರೀಕ ಶಸರಚಕ್ರತ್ೆೆ” (ಯೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ತ್ೆ ೋರಿ ಬಿಂದ 
ದೆೋವರ ಕೃಪೆ) ಯನುು ಮರಡುವ ಹೆ ರತ್ು ಮರನವರು ನರಶನಕೆೆ ನೆೋಮಿಸಲಪಟಟದದರು. 

ಆರ  ೇಪ್ಸಲಪಟ್ಟ ಅಪರಾಧಿ (1:18-32)  
ಚಕರಗೆ ೋದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಬೆೋಸ್ತ್ಗೆ ದಿನದಿಂದು, ಒಬಬ ಕಠಿಣ ಮುಖದ ವಾಕ್ರತಯು 

ಜನಜಿಂಗುಳಿಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ರದದನು. ಪರದಚರರಿಗಳಳ ಅವಸರದಿಿಂದ ಹರದು 
ಹೆ ೋಗುತ್ರತರುವರಗ, ಆತ್ನು ಪಾತ್ರಯಬಬರ ಕಡೆಗೆ ಬೆರಳಳ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ ಗಟಟಯರದ 
ಧ್ವನಯಲ್ಲಿ “ಅಪರರಧಿ!” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ರತದದನು. ಅನೆೋಕರು ನಿಂತ್ು ದಿಟಟಸ್ತ್ ನೆ ೋಡುತ್ರತದದರು. 
ಆ ಮೆೋಲೆ ಅವರು ಬೆೋರೆಡೆ ನೆ ೋಡುತ್ರತ ತ್ಮಮ ದರರಿಯಲ್ಲಿ ಅವಸರದಿಿಂದ ಸರಗುತ್ರತದದರು. 
ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯು ತ್ನು ಜೆ ತ್ೆಗರರನಗೆ “ಅವನಗೆ ಈ ವಿಷ್ಯ ಹೆೋಗೆ ಗೆ ತ್ರತಯಿತ್ು?” ಎಿಂದು 
ಪಾಶುಸ್ತ್ದುದ ಕೆೋಳಿಸ್ತ್ತ್ು.190 

ನಮಗೆ ಒಬಬ ಕಠಿಣ ಮುಖದ ವಾಕ್ರತಯು ಬೆರಳಳ ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ರತ ನೋನು ಅಪರರಧಿ 
ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳವ ಸಿಂದಭೆ ಬರರದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ನರವು ಸವತ್ಃ ರೆ ೋಮರ 1:18-32ನುು 
ಅಧ್ಾಯನ ಮರಡುತ್ರತ ಪಾಮರಣಿಕವರಗಿ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರೆ ನರವು ಸಹ 
ಅಪರರಧಿಗಳೆಿಂದು ಗಾಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವೆವು. ದೆೋವರು ನಮಗೆ ಕೆ ಟಟರುವ ಸತ್ಾಗಳಿಗೆ ನರವು 
ಯರವರಗಲ  ವಿಧೆೋಯರರಗಿಲಿ. ನರವು ಕೆಲವು ಸರರಿ ದೆೋವರನುು ನಮಮ 
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ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಗಳಿಿಂದಲ  ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಿಿಂದಲ  ಹೆ ರಕೆೆ ಇಟಟರುತ್ೆತೋವೆ. ನರವು ನಮಮ 
ಸೃಷ್ಠಟಕತ್ೆನಗಿಿಂತ್ ಹೆಚರುಗಿ ನಮಮ ಸರವಥೆಕೆೆ ಆಧ್ಾತ್ೆ ನೋಡಿದ ದೆೋವೆ. ನರವು ಸಹ 
“ಆರೆ ೋಪ್ಪಸಲಪಟ್ಟ ಅಪರರಧಿಗಳಳ” ಆಗಿದ ದೆೋವೆ! 

ಇದು ಹತ್ೆ ತಿಂಬತ್ುತ ನ ರು ವಷ್ೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದದಿಂತ್ೆಯೋ ಈಗಲ  ಸಹ ಅಷ್ೆಟೋ 
ಸತ್ಾವರಗಿದೆ, ಏನೆಿಂದರೆ, “ಮನುಷ್ಾರ ಎಲರಿ ವಿಧ್ವರದ ಭಕ್ರತಹೋನತ್ೆಯ ಮೆೋಲೆಯ  
ದುಷ್ಟತ್ನದ ಮೆೋಲೆಯ  ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪವು ಪರಲೆ ೋಕದಿಿಂದ ತ್ೆ ೋರಿಬರುತ್ತದೆ” (1:18). 
ಅಲಿದೆ ಈಗಲ  ಸಹ “ಜೋವಸವರ ಪನರದ ದೆೋವರ ಕೆೈಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಕ್ರೆಬ್ರೋಳಳವದು 
ಭಯಿಂಕರವರದದುದ” ಎಿಂಬುದು ಸತ್ಾ (ಇಬ್ರಾಯ 10:31). ನಮಗೆ ದೆೋವರ ಕೃಪೆಯ 
ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಿದೆ ಎಿಂದು ಗಾಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದರದರೆ, ಈ ದಿನವೆೋ ಪ್ಪಾೋತ್ರ, ವಿಶರವಸ ಮತ್ುತ 
ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯುಳು ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಂದಿಗೆ ಆತ್ನ ಕಡೆಗೆ ತ್ರರುಗಿಕೆ ಳಿುರಿ (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:36-38). 

ನ ೈಸಗಿಿಕ ದ ೈವಶಾಸರ (1:20) 
ಕೆಲವರು ರೆ ೋಮರ 1:20 ಮತ್ುತ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ವರಕಾಭರಗಗಳನುು 

ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು ಒಿಂದು “ನೆೈಸಗಿೆಕ ದೆೈವಶರಸರ” ದ ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ವನುು 
ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಳಿಸಲು ಪಾಯತ್ರುಸುತ್ರತರೆ. ನಮಗೆ ದೆೋವರ ಬಗೆೆಯ  ಆತ್ನ ಚತ್ತದ 
ಬಗೆೆಯ  ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳುಬೆೋಕರದ ಎಲಿವೂ ಪಾಕೃತ್ರಯಲ್ಲಿಯೋ ಸ್ತ್ಕುೆತ್ತದೆ ಎಿಂದು 
ವರದಿಸುತ್ರತರೆ. ಅಿಂಥ ನಧರೆರಕೆೆ ಬರುವದು ಪೌಲನ ಬೆ ೋಧ್ನೆಗೆ ಒಿಂದು 
ನಿಂದನೆಯರಗುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ನರವು ದೆೋವರ ಸೃಷ್ಠಟಯನುು ನೆ ೋಡುವ 
ಮ ಲಕ ಆತ್ನ ಬಗೆೆ ಸವಲಪ ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳುಬಹುದೆೋ ಹೆ ರತ್ು ಎಲಿವನ ು 
ಅಲಿ. ಆಫಿಾಕರದ ಒಬಬ ಯುವಕನು ತ್ರನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಿಂದಿದ ಕಥೆಯನುು ಹಿಂಚಕೆ ಿಂಡನು: 

ನರನು ಚಕೆ ಬರಲಕನರಗಿದರದಗ, ನೆೈಜೆೋರಿಯರದ ಕುಗರಾಮದಲಿ್ಲ ಓಡರಡಿಕೆ ಿಂಡಿದೆದನು, 
ಆಗ ನನಗೆ ದೆೋವರು ಎಲಿ್ಲದರದನೆಿಂದು ಗೆ ತ್ರತತ್ುತ. ನರನು ಮರಗಳ ಮಧ್ಾದಲಿ್ಲ ನಿಂತ್ು 
ರರತ್ರಾಯ ವೆೋಳೆ ಆಕರಶವನುು ದೃಷ್ಠಟಸುತ್ರತ ಈ ಲೆ ೋಕವನುು ಯರರೆ ೋ 
ನಮಿೆಸ್ತ್ದರದರೆಿಂದು ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳಳುತ್ರತದೆದನು ಆದರೆ ಆತ್ನನುು ಏನೆಿಂದು 
ಕರೆಯಬೆೋಕೆಿಂಬದರಗಿ ಅರಿಯದವನರಗಿದೆದನು. ಒಿಂದು ದಿನ ಒಬಬ ಮಿಶನರಿಯು 
ಮಕೆಳಿಗೆ ಓದು ಕಲ್ಲಸ್ತ್ಕೆ ಡಲು ನಮಮ ಗರಾಮಕೆೆ ಬಿಂದರು. ಆಕೆಯು ನಮಗೆ ಬೆೈಬಲ್ 
ಓದುವದನುು ಕಲ್ಲಸ್ತ್ದಳಳ. ಆಗ ನನಗೆ ಮರಗಳಳ ಮತ್ುತ ನಕ್ಷತ್ಾಗಳ ಮ ಲಕ ತ್ನುನುು 
ಪಾಕಟಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡ ದೆೋವರ ಹೆಸರು ಏನೆಿಂದು ಗೆ ತ್ರತಯಿತ್ು.191 

ಅನೆೋಕ ದೆೈವಿಕ ಸತ್ಾಗಳನುು ಪಾಕೃತ್ರಯಿಿಂದ ಮರತ್ಾವೆೋ ಅಥೆೈೆಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು 
ಸರಧ್ಾವಿಲಿ.192 ಇವುಗಳೂೆಳಗೆ ಅತ್ಾಿಂಥ ಅದುುತ್ವರದ ಸತ್ಾವು ಯರವದೆಿಂದರೆ “ದೆೋವರು 
ಲೆ ೋಕದ ಮೆೋಲೆ ಎಷ್ೆ ಟೋ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯನುಟ್ುಟ ತ್ನು ಒಬಬನೆೋ ಮಗನನುು ಕೆ ಟ್ಟನು” 
(ಯೋಹರನ 3:16a). ಒಬಬರು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದರದರೆ, “ಪಾಕೃತ್ರಯಲ್ಲಿ ನರವು ದೆೋವರ 
ಬೆರಳಚ್ುುಗಳನುು ಕರಣುತ್ ತೆೋವೆ . . . ಆದರೆ ಪರಪ್ಪಗಳರದ ನರವು 
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ಕರಣಬೆೋಕರಗಿರುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ಕ್ರಾಸತನ ಮೊಳೆಯ ಗುರುತ್ುಗಳನರುಗಿದೆ.”193 ಒಬಬನು 
ಪಾಕೃತ್ರಯಿಿಂದ ತ್ರನು ಪರಪ್ಪ ಎಿಂಬದರಗಿ ಮನವರಿಕೆಯರಗುವಷ್ಟರ ಮಟಟಗೆ 
ಕಲ್ಲತ್ುಕೆ ಳುಬಹುದೆೋ ಹೆ ರತ್ು ಪರಪದಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವಷ್ಟರ ಮಟಟಗೆ ಅಲಿ. 

ಪೌಲನು ಅಥೆೋನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಡಿದ ವರದದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು “ಪರಾಕೃತ್ರಕ ಪಾಕಟ್ಣೆ” ಯನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದ ವೆೋಳ ,ೆ ಆತ್ನು ಅಲ್ಲಿ “ಜಗತ್ತನ ು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲರಿ ವಸುತಗಳನ ು 
ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದ ದೆೋವರು” ಅವರು “ಒಿಂದು ವೆೋಳೆ ತ್ಡವರಡಿ ಕಿಂಡುಕೆ ಿಂಡರರೆೋನೆ ೋ 
ಎಿಂದು ತ್ನುನುು ಹುಡುಕುವವರನರುಗಿ ಮರಡಿದನು” ಎಿಂಬದರಗಿ ಹೆೋಳಿದನು (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳಳ 17:24, 27). ಜನರು ಪಾಕೃತ್ರಯ ಮ ಲಕ ದೆೋವರ ಕುರಿತ್ು ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳಳುವ 
ಸಿಂಗತ್ರಗಳಳ ಅವರನುು ಮತ್ತಷ್ುಟ ಸ ೂತ್ರೆಗೆ ಳಿಸ್ತ್ ಆತ್ನನುು ಹೆಚರುಗಿ 
ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳಳುವಿಂತ್ೆ ನಡಿಸತ್ಕೆದುದ. ಅಿಂಥ ಬಯಕೆಯು ಅವರನುು ಅಿಂತ್ರಮವರಗಿ ದೆೋವರ 
ಸವಭರವಿಕ ಪಾಕಟ್ಣೆಯರದ, ಬೆೈಬಲ್.ನ ಕಡೆಗೆ ನಡಿಸುವದರಗಿರಬೆೋಕು. ಇಬ್ರಾಯ ಪುಸತಕದ 
ಬರಹಗರರನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, ದೆೋವರು “ತ್ನುನುು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಪಾತ್ರಫಲ 
ಕೆ ಡುವರತ್ನು” (ಇಬ್ರಾಯ 11:6). ಯೋಸು ಹೆೋಳಿದನು, “ಹುಡುಕ್ರರಿ, ಆಗ ನಮಗೆ 
ಸ್ತ್ಕುೆವದು” (ಮತ್ರತಯ 7:7). 

ವಿಶಾವಸ್ಸುವಾಂರ್  ಸವಾಲು (1:20) 
ಲ ಕ 18:8 ರಲ್ಲಿ, ಯೋಸು ಈ ಯೋಚ್ನೆಮರಡಬೆೋಕರದ ಪಾಶೆುಯನುು ಕೆೋಳಿದನು: 

“ಮನುಷ್ಾಕುಮರರನು ಬಿಂದರಗ ಭ ಮಿಯ ಮೆೋಲೆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು ಕರಣುವನೆ ೋ?”  
ಇದೆ ಿಂದು ಅಶರಿಂತ್ರ, ಗಲಭೆಗಳ ದಿನವರಗಿರುತ್ತದೆ. ನರವು ಸುದಿಧಪತ್ರಾಕೆ ಓದಿದರ , 

ರೆಡಿಯೋ ಆಲ್ಲಸ್ತ್ದರ  ಅಥವರ ಟವಿ ನೆ ೋಡಿದರ  ಈ ಸಿಂಗತ್ರ ನಮಗೆ 
ಮನದಟರಟಗುತ್ತದೆ. ಜಗತ್ರತನಲೆಿಲರಿ ಕರಾಿಂತ್ರಗಳಳ, ಗಲಭೆಗಳಳ ಸಿಂಭವಿಸುತ್ತಲೆೋ ಇವೆ. 
ಎಲಿರಲ್ಲಿಯ  ಪಾಶೆುಗಳಿರುವಿಂತ್ೆ ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮರತ್ಾವೆ ಉತ್ತರ 
ತ್ರಳಿದದೆ. ಅನೆೋಕ ವೆೋಳ  ೆ “ಹಳೆಯ” ದನುು ಬದಿಗಿಡಲರಗುತ್ರತದೆ ಮತ್ುತ ಅದರ ಸಥಳವನುು 
ತ್ುಿಂಬುವದಕೆೆ ಯರವ ಶರಶವತ್ವರದದ ದ ಬರುತ್ರತಲಿ, ಈ ಕರರಣದಿಿಂದ ಅಸತವಾಸತವರದ 
ಶ್ನಾತ್ೆಯುಿಂಟರಗುತ್ರತದೆ. 

ಇಿಂಥ ಒಿಂದು ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಜನರು ತ್ಮಗೆ ಯರವದು ಅಮ ಲಾ ಮತ್ುತ 
ನೆಚುನದೆಿಂದು ನಿಂಬ್ರದದರೆ ೋ ಅದೆಲಿವೂ—ಅವರ ಧರಮಿೆಕ ನಿಂಬ್ರಕೆ ಸಹ—ದರಳಿಗೆ 
ತ್ುತ್ರತಗುವದು ಅನವರಯೆವರಗುತ್ತದೆ. ದೆೋವರಲ್ಲಿನ ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಮೆೋಲೆ ನೆೋರವರದ 
ದರಳಿಯರಗುತ್ರತರುವದನುು ಕರಣುತ್ರತದ ದೆೋವೆ. ಅನೆೋಕರಿಗೆ ಇನುು ಮೆೋಲೆ ದೆೋವರ ದೆ ಡಡ 
ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಿಲಿ ಎಿಂಬ ನಧರೆರಕೆೆ ಮರನವರು ಬಿಂದಿರುವಿಂತ್ೆ ತ್ೆ ೋರುತ್ರತದೆ. 
ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಒಿಂದು ಸಮಿೋಕ್ಷೆಯ ಪಾಕರರ, ನರಸ್ತ್ತಕತ್ೆಯು “ಅಸೆರೋಲ್ಲಯರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಾಿಂಥ 
ವೆೋಗವರಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ರತರುವ ಧ್ಮೆ” ಎಿಂದು ವರದಿಯರಗಿದೆ.  

ಬೆೈಬಲ್ಲನ ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಮೆೋಲೆ ನರಿಂತ್ರವರಗಿ ದರಳಿಯರಗುತ್ರತದೆ. ಆಧ್ುನಕ 
ಟೋಕೆಕರರರು ಬೆೈಬಲ್.ನ ಬಗೆೆ ಇನೆುೋನ  ಉಳಿದಿಲಿ ಎನುುವವರೆಗ  ದರಳಿ ಮರಡುತ್ರತ 
ಸರಗುತ್ರತರೆ. ಅವರು ನಸಗರೆತ್ರೋತ್ ಪೆಾೋರಣೆಯ ಬಗೆ ೆ ಕುಚೆ ೋದಾ ಮರಡುತ್ರತರೆ. 
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ಯೋಸುವಿನ ದೆೈವತ್ವದ ಕುರಿತ್ು ಸಹ ದರಳಿ ಮುಿಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮರತ್ುಗಳಳ 
ಬಹಳ ಮರಮಿೆಕವರಗಿರುತ್ತವೆ ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕರು ಬರಯಿ ಮರತ್ರನಿಂದ 
ಯೋಸುವಿನ ಕುರಿತ್ು ಅತ್ನೆ ಬಬ ಜ್ಞರನ, ದೆ ಡಡ ಪಾವರದಿ, ಅಥವರ ಜ್ಞರನೆ ೋದಯವರದ 
ಉಪದೆೋಶಕ ಎಿಂಬದರಗಿ ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ. ಎಲಿವನ ು ಹೆೋಳಿ ಮುಗಿಸ್ತ್ದ ಬಳಿಕ, ಆ ರಿೋತ್ರ 
ಭರವಿಸುವವರು ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನು ಕತ್ೆನರಗಿದುದ ಆತ್ನ ಪರದಗಳ ಮುಿಂದೆ ಎಲರಿ 
ಮೊಣಕರಲುಗಳಳ ಬರಗಬೆೋಕು ಎಿಂಬದನುು ಗುರುತ್ರಸದವರರಗಿದರದರೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಪ 
2:9-11). 

ಈ ರಿೋತ್ರಯ ಸಿಂದೆೋಹವರದದ ಒಿಂದು ಕರಯೆರ ಪದ ಫಲ್ಲತ್ವೆೋನೆಿಂದರೆ ಒಳ ುೆೋದು 
ಮತ್ುತ ಕೆಟ್ಟದದರ ಯರವದೆೋ ಮರನದಿಂಡವನುು ಕುಚೆ ೋದಾಮರಡುವದು. ಜನರು 
“ಪರಿಸ್ತ್ಥತ್ರಗೆ ತ್ಕೆ ನೆೈತ್ರಕತ್ೆಗಳನುು” ಆವಿಷ್ೆರಿಸ್ತ್ದರದರೆ. ಸರಿ ಅಥವರ ತ್ಪುಪ ಯರವದೆಿಂಬ 
ವಿಚರರ ಬಿಂದರಗ, ಈಗೆಲರಿ ನರವು ದೆೋವರಿಿಂದ ನುಡಿಯಲಪಟ್ಟ ಮರತ್ುಗಳಳ, ಬೆೈಬಲ್ 
ಅಥವರ ಕ್ರಾಸತನ ಮೆೋಲೆ ಆಧರರಗೆ ಳಳುವದಿಲಿ. ಮನುಷ್ಾನು ತ್ನುನೆುೋ 
ನರಾಯರಧಿಪತ್ರಯರಗಿ ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡಿದರದನೆ, ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ಏಕೆೈಕ “ಕರನ ನು” ಅಿಂದರೆ 
“ಪ್ಪಾೋತ್ರಯ ಕರನ ನು.” 

ಹರಗರದರೆ, ನಮಮ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸತನ ಮರತ್ುಗಳಳ ಎಷ್ುಟ ಸ ಕತವರಗಿರುತ್ತವೆ! 
“ಮನುಷ್ಾಕುಮರರನು ಬಿಂದರಗ ಭ ಮಿಯ ಮೆೋಲೆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು ಕರಣುವನೆ ೋ” 
ಅಿಂದನು (ಲ ಕ 18:8). ಇದು ನಮಮನುು ಒಿಂದು ಪಾಶೆು ಕೆೋಳಳವಿಂತ್ೆ ಮರಡುತ್ತದೆ: “ಒಬಬನು 
ಈ ಇಪಪತ್ೆ ತಿಂದನೆಯ ಶತ್ಮರನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸತನು, ದೆೋವರು ಮತ್ುತ ಬೆೈಬಲ್.ನುು 
ನಿಂಬಬಹುದೆ ೋ?” ನನು ಉದೆದೋಶದ ಪಾಕರರ, ನಿಂಬ್ರಕೆಯು ಕರಲ ಮಿೋತ್ರಯಿಲಿದುದ ಮತ್ುತ 
ಒಬಬನು ಇಪಪತ್ೆ ತಿಂದನೆಯ ಶತ್ಮರನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಬೆೈಬಲ್.ನ ಉಪದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಡಬಹುದು ಎಿಂಬದನುು ದೃಢಪಡಿಸುವದರಗಿದೆ!  

ಇದನುು ಅನೆೋಕ ರಿೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಡಬಹುದು, ಆದರೆ ನರನು ನಮಮನುು 
ಒಿಂದು ವಿಚರರಧರರೆಯಡೆಗೆ ನಡಿಸಲ್ಲಚುಸುತ್ ತೆೋನೆ. ಇಪಪತ್ೆ ತಿಂದನೆಯ ಶತ್ಮರನದಲ್ಲಿ 
ನಿಂಬಕೆಯಿಡುವದು ತ್ರಕ್ರೆಕವರದದುದ. ಸತ್ಾವು ಎಿಂದಿಗ  ಕೆೋವಲ ತ್ಕೆದಿಿಂದ ಮರತ್ಾವೆೋ 
ಕಿಂಡುಕೆ ಳುಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿ; ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬಬನು ಕೆೈಸತನರದರಗ, ಆತ್ನು 
ತ್ರಕ್ರೆಕವರಗಿ ಮತ್ುತ ಬುದಿಧಯಿಿಂದ ಆಲೆ ೋಚಸುವದನುು ನಲ್ಲಿಸಬೆೋಕೆಿಂದು ದೆೋವರು 
ನರಿೋಕ್ಷಿಸುವದಿಲಿ. 

ನಮಮ ಅಧ್ಾಯನವು ಒಿಂದು ಸರಪಣಿಯಿಂತ್ೆ, ಒಿಂದು ಸರಣಿಯರಗಿ ಒಿಂದಕೆ ೆಿಂದು 
ಜೆ ೋಡಿಸಲಪಟ್ುಟ ಸರಗುವದು. ಮುಕರತಯದಲ್ಲಿ, ನೋವು ಆ ಸವಷ್ಟವರಗಿ ಬಣಿಣಸಲಪಟ್ಟ 
ಜೆ ೋಡಣೆಗಳನುು ಒಮೆಮ ಆಲೆ ೋಚಸ್ತ್ ನೆ ೋಡಿ ನಮಮ ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು 
ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬಹುದು.  

ಮೊದಲನೆಯದರಗಿ, ದೆೋವರು ಇದರದನೆಿಂದು ನಿಂಬುವದು ತ್ರಕ್ರೆಕವರದದುದ. 
ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 14:1 ಮತ್ುತ 53:1 ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಮ ಖೆನು ‘ದೆೋವರು ಇಲಿವೆಿಂದು’ ತ್ನು 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಿಂದುಕೆ ಿಂಡಿದರದನೆ” (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ಕ್ರೋತ್ೆನೆಗರರನು ಇಲ್ಲಿ 
ಬುದಿಧಯಿಲಿದಿರುವಿಕೆ ಬಗೆೆ ಅಲ,ಿ ಆದರೆ ತ್ನು ಸುತ್ತಲ್ಲರುವ ಸರಕ್ಷಿಗಳನುು ನೆ ೋಡುವದಕೆೆ 
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ತ್ನು ಕಣುಣಗಳನುು ತ್ೆರೆಯದಿರುವಿಂಥ ಮನುಷ್ಾನ ಮ ಖೆತ್ನದ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಳತ್ರತದರದನೆ. 
ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 19:1 ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ಆಕರಶವು ದೆೋವರ ಪಾಭರವವನುು ಪಾಚ್ುರಪಡಿಸುತ್ತದೆ; 
ಗಗನವು ಆತ್ನ ಕೆೈಕೆಲಸವನುು ತ್ರಳಿಸುತ್ತದೆ.” ರೆ ೋಮ 1:20 ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ ಹೆೋಗೆಿಂದರೆ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಅಿಂದರೆ ಆತ್ನ ನತ್ಾಶಕ್ರತಯ  ದೆೋವತ್ವವೂ ಜಗದುತ್ಪತ್ರತ 
ಮೊದಲೆ ೆಿಂಡು ಆತ್ನು ಮರಡಿದ ಸೃಷ್ಠಟಗಳ ಮ ಲಕ ಬುದಿಧಗೆ ಗೆ ತ್ರತಗಿ ಕರಣಬರುತ್ತದೆ .
ಹೋಗಿರುವದರಿಿಂದ ಅವರು ಉತ್ತರವಿಲಿದವರರಗಿದರದರೆ.”  

ನರನು ಬರಲಕನರಗಿದರದಗ, ಬೆ ೋಧ್ಕರು ಯರವರಗಲ  ಒಿಂದು ಸರಳ 
ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತದದರು. ಅವರು ತ್ಮಮ ಕೆೈಗಡಿಯರರಗಳನುು ತ್ೆಗೆದು 
ಅವುಗಳನುು ಎಲಿರಿಗೆ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್, ಈ ಗಡಿಯರರವು ತ್ನುನುು ಮರಡಿದವನೆ ಬಬನದರದನೆ 
ಎಿಂಬದನುು ತ್ರಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದದರಿಿಂದ ಈ ಜಗತ್ುತ ಒಬಬ ಸೃಷ್ಠಟಕತ್ೆನದರದನೆಿಂಬದನುು 
ಸರರುತ್ತದೆ. ಈ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ವು ಹಳೆಯದು ಎಿಂದು ತ್ೆ ೋರುವಷ್ಟರ ಮಟಟಗೆ ವಿಪರಿೋತ್ವರಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟರಬಹುದು—ಆದರೆ ಇದು ಜನರು ಗಾಹಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬಹುದರದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  
ಹೆಚ್ುು ಗರಢವರದ ಅಥೆ ಹೆ ಿಂದಿದೆ. ನರನು ದೆೋವರ ಅಸ್ತ್ತತ್ವದ ಕುರಿತ್ರಗಿ ಒಿಂದು 
ವಿಸರತರವರದ ವರದವನುು ಬೆಳೆಸಬೆೋಕರದಲ್ಲಿ, ನರನು ಮ ರು ಹಿಂತ್ಗಳಳಳು ವರದವನುು 
ಕಟ್ುಟತ್ ತೆೋನೆ. ನರನು ಈ ಹಿಂತ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಹೆಸರುಗಳನುು ಕೆ ಡುವೆನು (1) ಅಸ್ತ್ತತ್ವ. ಇದರ 
ಮೆೋಲ್ಲನ ಹಿಂತ್ವು (2) ಕಾಮ, ಮತ್ುತ ಅದರ ಮೆೋಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ (3) ವಿನರಾಸ ಅಥವರ ಉದೆದೋಶ. 
ನರನು ಗಡಿಯರರದ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ವನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ ಈ ಪಾತ್ರಯಿಂದು ಹಿಂತ್ವನುು 
ಕುಿಪತವರಗಿ ವಿವರಿಸುವೆನು. 

ಅಸ್ತ್ತತ್ವ: ಗಡಿಯರರ ಅಸ್ತ್ತತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಕಣುಣಗಳ ಮುಿಂದಿರುವದು ನಜವರಗಿದೆ. 
ಅದು ಎಲ್ಲಿಿಂದಲೆ ೋ ಬಿಂದದರದಗಿದೆ.  

ಕಾಮ: ಗಡಿಯರರವು ಅಸ್ತ್ತತ್ವದಲ್ಲಿರುವದು ಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ಅದು ಕಾಮವರದ 
ರ ಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಯಮರಡುತ್ತದೆ. ಅದು ವಿವಿಧ್ ಬ್ರಡಿ ಭರಗಗಳಿಿಂದ ರ ಪ್ಪಸಲಪಟ್ುಟ ಒಿಂದೆೋ 
ಸರಧ್ನವರಗಿ ಕ್ರಾಯಮರಡುತ್ರತದೆ. ಎಲರಿ ಭರಗಗಳಳ ಸಮಿಂಜಸವರಗಿ ಕೆಲಸ 
ಮರಡುವವರೆಗ  ಅದು ಕಾಮಬದಧವರಗಿ ಲೆಕರೆಚರರದಿಂತ್ೆ ಕ್ರಾಯ ಮರಡುತ್ತಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 

ವಿನರಾಸ: ಗಡಿಯರರವು ಕಾಮಬದಧವರದ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮರಡುವದು 
ಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ಅದು ಹರಗೆ ಮರಡುವ ಮ ಲಕ ಅದು ತ್ನುನುು ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದ 
ಉದೆದೋಶವನುು ನೆರವೆೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದನುು ಮರಡಿದವನು ಯರರೆೋ ಆಗಿದದರ  ಆತ್ನು 
ಒಿಂದು ನಖರವರದ ಕ್ರಾಯಯನುು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟ ರ ಪ್ಪಸ್ತ್ರುತ್ರತನೆ ಮತ್ುತ ಅದು 
ಸರಮರನಾವರಗಿ ಆತ್ನ ಈ ಉದೆದೋಶವನುು ನೆರವೆೋರಿಸುತ್ತದೆ: ಅದು ಸಮಯವನುು 
ತ್ರಳಿಸುತ್ತದೆ.  

ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ, ನರವು ಈ ವಿಶವವನೆ ುಮೆಮ ನೆ ೋಡುವರಗ, ಅದರ ಸೃಷ್ಠಟಕತ್ೆನಲ್ಲ ಿ
ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಡಲು ಈ ಮ ರು ವರದಗಳನೆುೋ ಅನುಸರಿಸಬಹುದು: (1) ವಿಶವವು 
ಅಸ್ತ್ತತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. (2) ಅಷ್ುಟ ಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ಅದು ಒಿಂದು ಕಾಮಬದಧ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ 
ಕೆಲಸಮರಡುತ್ತದೆ; ನರವು ನಮಮ ಗಡಿಯರರದ ಸಮಯಗಳನುು ದೆೋವರು ಉಿಂಟ್ು 
ಮರಡಿರುವ ಮಹರ ಆಕರಶದ ಗಡಿಯರರದ ಪಾಕರರವರಗಿ ನಗದಿ ಪಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋವೆ. 
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(3) ಪಾತ್ರಯಿಂದು ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ, ಮರದಲ್ಲಿ ಈ ವಿನರಾಸವು (ಉದೆದೋಶವು) ಕಿಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 
ದೆೋವರ ಅಸ್ತ್ತತ್ವದ ವಿರುದಧವರಗಿ ಅತ್ಾಿಂಥ ಸರಮರನಾವರದ ವರಗರವದವು ವರಸತವದಲ್ಲ ಿ

ಮೆೋಲ್ಲನ ಎರಡು ಹಿಂತ್ಗಳ ವಿಷ್ಯದಲರಿಗಿದೆ: ವಿನರಾಸ ಮತ್ುತ ಉದ ದೆೋಶ. ಕೆಲವರು 
ಪಾವರಹ, ಬ್ರರುಗರಳಿ, ಭ ಕಿಂಪಗಳಳ, ಅಥವರ ಬಹುಶಃ ಒಬಬನ ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಜೋವನದಲರಿದ 
ಯರವದರದರ  ದುರಿಂತ್ವನುು ಎತ್ರತ ತ್ೆ ೋರಿಸಬಹುದು. ಇವೆಲರಿ ನಡೆಯುತ್ರತರುವದರಿಿಂದ 
ದೆೋವರೆೋ ಇಲ ಿಎಿಂಬ ನಧರೆರಕೆೆ ಆ ವಾಕ್ರತಯು ಬರಬಹುದು. ಹೆೋಗ , ಇದು ಹೋಗೆಯೋ 
ನಡೆಯುತ್ರತರಬೆೋಕರದ ಅವಶಾಕತ್ೆಯಿಲಿ.194 

ಈ ಪಾತ್ರಯಿಂದು ಸರಲುಗಳನುು ಸವಿಸರತರವರಗಿ ಅಧ್ಾಯನಮರಡಲು ನಮಗೆ 
ಸಮಯವಿರುವದಿಲಿ. ಆದದರಿಿಂದ, ನರವು ಮುಖಾವರಗಿ ತ್ರಾಕೆ ೋನ ಅಸ್ತ್ತವರರದ (pyramid)—
ಅಸ್ತ್ತತ್ವ—ಮೆೋಲೆ ಗಮನವನುು ಹರಿಸೆ ೋಣ. ನರವು ಪುನಃ ಗಡಿಯರರದ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ಕೆೆ 
ಬರೆ ೋಣ. ನಮಗೆ ದರರಿ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಕೆಟ್ುಟಹೆ ೋಗಿರುವ ಗಡಿಯರರ ಸ್ತ್ಕೆರೆ 
ಹೆೋಗಿರುತ್ತದೆ? ಅದು ಬ್ರದುದ ಹೆ ೋಗಿದೆ—ಬಹುಶಃ ತ್ುಳಿದರಡಲಪಟಟದೆ ಸಹ ಎಿಂದು 
ಊಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ. ಈಗ ಅದು ಪರಿಪೂಣೆ ಸಮಯವನುು ತ್ೆ ೋರಿಸುವ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯಲ್ಲಿಲಿ; ಅದು 
ಚ್ಲ್ಲಸದೆೋ ಸಹ ಇರಬಹುದು. ಹರಗರದರೆ ಈಗ ಒಬಬ ಗಡಿಯರರ ನಮರೆಣಿಕನು ಇಲಿವೆೋ 
ಇಲಿವೆಿಂದು ಅಥೆವರಗುತ್ತದೆ ೋ? ಇಲಿ, ಈಗಲ  ಆ ಮುರಿದು ಹೆ ೋದ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯಲ್ಲಿಯ  
ಸಹ ಸರಕ್ಷಿಯಿರುತ್ತದೆ—ಸಪಷ್ಟ ಹರಗ  ಅಪರಥೆಕೆೆ ಅವಕರಶವಿಲಿದ ಹರಗೆ. ಗಡಿಯರರ 
ಈಗಲ  ಅಸ್ತ್ತತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಅಸ್ತ್ತತ್ವದಲ್ಲಿರುವದರದರೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಿಂದ ಬಿಂದಿತ್ು? 

ಅಸ್ತ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ ಎರಡು ರಿೋತ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆಿಂದು ಹೆೋಳಲರಗುತ್ತದೆ: ಮನಸುೆ ಮತ್ುತ 
ವಸುತ. ಯರವದ  ಶ್ನಾದಿಿಂದ ಬರಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿವರದದರಿಿಂದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಿಂದು 
ನತ್ಾಕರಲದಿಿಂದಿದರಬೆೋಕು ಮತ್ುತ ಮತ್ೆ ತಿಂದನುು ಉಿಂಟ್ು ಮರಡಿರಬೆೋಕು. ಮನಸುೆ 
ಸದರಕರಲದಿಿಂದಲ  ಇದದದರದಗಿ ವಸುತವನುು ಉಿಂಟ್ು ಮರಡಿರಬಹುದು, ಅಥವರ ವಸುತ 
ಸದರಕರಲದಿಿಂದ ಇದದದರದಗಿ ಮನಸೆನುು ಉಿಂಟ್ು ಮರಡಿರಬಹುದರಗಿದೆ. ಜೋವವಿಲಿದ, 
ಯೋಚ್ನೆ ಮರಡಲರಗದ, ನೋತ್ರ ಪಾಜ್ಞೆಯಿಲಿದ ಒಿಂದು ಸಿಂಗತ್ರಯು ನೋತ್ರಯ 
ಮನಃಸರಕ್ಷಿಯಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬ್ರರುವ ಒಿಂದು ಜೋವಿಸುವಿಂಥ, ಭರವನೆಯುಳುಿಂಥ ಮನಸೆನುು 
ಉಿಂಟ್ು ಮರಡಲು ಸರಧ್ಾವೆಿಂಬದನುು ಯೋಚಸಲ  ಅಸರಧ್ಾವರದದುದ, ಈ ಕರರಣದಿಿಂದ 
ಅದು ತ್ದಿವರುದಧವರಗಿರುವ ಸರದಾತ್ೆಯಿದೆ: ನತ್ಾವರದ ಮನಸುೆ ವಸುತವನುು ಉಿಂಟ್ು 
ಮರಡಿರುವ ಸರಧ್ಾತ್ೆಯಿದೆ. 

ನನು ಸೆುೋಹತ್ನರದ, Jim Waldron ಈ ಪರಿಕಲಪನೆಯನುು 
ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದನು. ಆತ್ನು ಪರಕ್ರಸರತನಕೆೆ ಹೆ ೋಗುವ ವಿಮರನದಲ್ಲಿ 
ಪಾಯರಣಿಸುತ್ರತದದನು ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ಪಕೆದ ಆಸನದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ರಷ್ರಾ ದೆೋಶದವನದದನು. 
ಅವರು ಮರತ್ರಡಲರರಿಂಭಿಸ್ತ್ದ ಸಿಂಭರಷ್ಣೆಯು ಶೋರ್ಾದಲ್ಲಯಿೋ ಧರಮಿೆಕ 
ಸಿಂಗತ್ರಯಡೆಗೆ ತ್ರರುಗಿತ್ು. ದೆೋವರು ಈ ಜಗತ್ತನುು ಉಿಂಟ್ು ಮರಡಿದರದನೆಿಂಬುದನುು ರಷ್ರಾ 
ದೆೋಶದವನಗೆ ನಿಂಬುವದಕೆೆ ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಅಿಂತ್ರಮವರಗಿ, ಜಮ್ ಆತ್ನಗೆ ಕೆೋಳಿದನು, “ರಷ್ರಾ 
ದೆೋಶದಲ್ಲಿ ಮಕೆಳಳ ಆಟ್ವರಡುವರಗ ಮಣಿಣನ ಹೆ ೋಳಿಗೆಗಳನುು ಮರಡುತ್ರತರರ?” ಆ 
ವಾಕ್ರತಯು ಮುಗುಳುಕುೆ, ಹೌದು ರಷ್ರಾದಲ್ಲಿ ಚಕೆ ಮಕೆಳಳ ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ಹೆ ೋಳಿಗೆ ಮರಡಿ 



  

125 
 

ಆಟ್ವರಡುತ್ರತರೆ ಎಿಂದು ಒಪ್ಪಪಕೆ ಿಂಡನು. 
Jim ಹೆೋಳಿದನು, “ಇದು ನಜಕ ೆ ಆಸಕ್ರತಕರವರದದುದ. ನನು ಸವಿಂತ್ ದೆೋಶದಲ ಿ ಸಹ 

ಮಕೆಳಳ ಮಣಿಣನಿಂದ ಹೆ ೋಳಿಗೆಗಳನುು ಮರಡುತ್ರತರೆ. ನರನು ಜಗತ್ರತನಲ್ಲಿ ಹೆ ೋದ ಎಲರ ಿ
ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿಯ  ಮಕೆಳಳ ಮಣಿಣನಿಂದ ಹೆ ೋಳಿಗೆಗಳನುು ಮರಡುತ್ರತರೆ ಆದರೆ ನರನಿಂತ್  
ಒಿಂದು ಸಿಂಗತ್ರಯನುು ಎಲ್ಲಿಯ  ನೆ ೋಡಿಲಿ: ಒಿಂದು ಮಣಿಣನ ಹೆ ೋಳಿಗೆಯು ಒಬಬ ಚಕೆ 
ಮಗುವನುು ಉಿಂಟ್ು ಮರಡುವದನುು ಎಲ್ಲಿಯ  ನರನು ಕಿಂಡಿಲಿ.” 

ಆಗ ಶೋರ್ಾವೆೋ “ಮನಸುೆ” ಮತ್ುತ “ವಸುತ” ಗಳ ಕುರಿತ್ು ಒಿಂದು ಅಿಂಶವು 
ಸಪಷ್ಟಗೆ ಿಂಡಿತ್ು. ಮನಸ್ತ್ೆಗೆ ವಸುತವನುು ತ್ನುಚೆುಯಿಂತ್ೆ ನಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು ಬಳಸುವ 
ಸರಮಥಾೆವಿದೆ ಆದರೆ ತ್ದಿವರುದಧವರಗಿ ನಡೆಯುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾವಿಲಿ. Jim 
ನಸುನಗೆಯಿಂದಿಗೆ ಮುಕರತಯಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದನು :“ವೆೈಯಕ್ರತಕವರಗಿ, ನನಗೆ ಮಣಿಣನ 
ಹೆ ೋಳಿಗೆಯು ಮಕೆಳನುು ಮರಡುತ್ತದೆಿಂಬದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಮಕೆಳಳ ಮಣಿಣನ ಹೆ ೋಳಿಗೆಯನುು 
ಮರಡುತ್ರತರೆಿಂಬುದನುು ನಿಂಬುವದು ಅತ್ಾಿಂಥ ಸುಲಭವರಗಿ ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ.”  

ಏನೆ ೋ ಒಿಂದು ಇರುವದರಿಿಂದ, ಯರವದೆ ೋ ಒಿಂದು ಯರವರಗಲ  
ಇದಿದರಲೆೋಬೆೋಕು—ಏಕೆಿಂದರೆ ಇರುವದು ಎಿಂದಿಗ  ಶ್ನಾದಿಿಂದ ಬರುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾವಿಲಿ. 
ಈ ಜಗತ್ುತ ಯರವರಗಲ  ಇತ್ೆ ತೋ ಅಥವರ ಯರವದೆ ೋ ಒಿಂದು ಸಿಂದಭೆದಲ್ಲ ಿ
ಸೃಷ್ಠಟಸಲಪಟಟತ್ೆ ೋ? 

ಕೆಲವು ವಷ್ೆಗಳ ಹಿಂದೆ, ನರನು The Evidence of God in an Expanding 

Universe ಎಿಂಬ ಪುಸತಕವನುು ಓದಿ ಆನಿಂದಿಸ್ತ್ದೆನು, ಅದು ವಿವಿಧ್ ಕ್ಷೆೋತ್ಾಗಳಿಗೆ ಸೆೋರಿದ 
ನರಲವತ್ುತ ವಿಜ್ಞರನಗಳಿಿಂದ ಬರೆಯಲಪಟ್ಟ ಪುಸತಕ. ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕರು “ವಿಶವವು 
ಕ್ಷಿೋಣಿಸುತ್ರತದೆ” ಎಿಂಬ ಅಿಂಶವನುು ನರ ಪ್ಪಸುವದಕೆೆ ಮತ್ೆ ತಬಬರ ಸಿಂಶೆ್ ೋಧ್ನೆಯ 
ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದುದ ನನುಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ರತ ಕೆೋರಳಿಸ್ತ್ತ್ುತ. ಅದನುು ವಿವಿಧ್ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲ ಿ
ಉರಿಯುವ ಬೆಿಂಕ್ರಯು ಆರುತ್ರತ ಹೆ ೋಗುವದಕೆೆ, ತ್ುದಿಯು ಕ್ಷಿಣಿಸುವದಕೆೆ 
ಹೆ ೋಲ್ಲಸಲರಗಿದೆ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ಗಳನುು ನೋಡಲರಗಿತ್ುತ. ನೋವು ಅದನುು ಯರವ 
ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿಯರದರ  ವಿವರಿಸ್ತ್ರಿ, ಎರಡು ಸತ್ಾಗಳಿಂತ್  ಖಚತ್ವರದವುಗಳಳ (1) ವಿಶವವು 
ಎಿಂದಿಗ  ಶರಶವತ್ವರಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಮತ್ುತ (2) ಅದು ಯರವದೆ ೋ ಒಿಂದು ಸಿಂದಭೆದಲ್ಲ ಿ
ಆರಿಂಭವನುು ಹೆ ಿಂದಿತ್ುತ.195  

ಯರವದ  ಶ್ನಾದಿಿಂದ ಬರಲರರದರದದರಿಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಮಗೆ ಒಿಂದು 
ವಿಶವವನುು ರ ಪ್ಪಸುವದಕೆೆ ಸರಕರಗುವಿಂಥ ಒಿಂದು ಶಕ್ರತಯು ಇದೆ ಎಿಂಬದನುು 
ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರಯ ನತ್ಾವರದ ಮನಸುೆ—ಅಿಂದರೆ ದೆೋವರು 
ಎಿಂದರಗಿರಲೆೋಬೆೋಕು. 

ನಮಮ ಸುತ್ತಲ  ನೆ ೋಡಿರಿ. ನೋವು ಜೋವಿಸುವ ಮನೆಯು ಹರಗೆ ಸುಮಮನೆ 
ಉಿಂಟರಯಿತ್ೆ ೋ? ಇಬ್ರಾಯ 3:4 ಈ ಅಿಂಶವನುು ಉತ್ತಮವರಗಿ ಸರರರಿಂಶಸುತ್ತದೆ: “ ಪಾತ್ರ 
ಮನೆಯನುು ಯರರೆ ೋ ಒಬಬನು ಕಟಟರುವನು; ಆದರೆ ಸಮಸತವನುು ಕಟಟದರತ್ನು 
ದೆೋವರೆೋ.”196 

ಎರಡನೆಯದರಗಿ, ದೆೋವರು ಸಮಸತವನ ು ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದನೆಿಂಬದನುು ನಿಂಬುವದು 
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ಸಮಿಂಜಸವರದದುದ. ಒಬಬ ನಮರೆಣಿಕನು ಇದರದನೆಿಂಬುದನುು ನಿಂಬುವದು 
ಸಮಿಂಜಸವರದದುದ ಎಿಂಬದನುು ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಡುವದಕರೆಗಿಯೋ ಈ ವಿಶವವು 
ರ ಪ್ಪಸಲಪಟಟದೆ ಎಿಂಬ ನಖರವರದ ಸ ಚ್ನೆಗಳನುು ನರವು ಗಮನಕೆೆ 
ತ್ಿಂದುಕೆ ಳಳುತ್ತಲ್ಲದ ದೆೋವೆ. ಸರಿ, ಈಗ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಯನುು ತ್ರರುಗಿಸ್ತ್ ಅದನುು ಇನೆ ುಿಂದು 
ದಿಕ್ರೆನಿಂದ ನೆ ೋಡೆ ೋಣ: ಈ ನಮರೆಣಿಕನು ವರಸತವದಲ್ಲಿ ವಿಶವವನುು 
ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದನು. ಅದು ತ್ನುಿಂದ ತ್ರನೆೋ ಆಕಸ್ತ್ಮಕವರಗಿ ಉಿಂಟರಗಲ್ಲಲಿ. ಅದು 
ಸೃಷ್ಠಟಸಲಪಟಟತ್ು; ಅದು ಕಾಮಗೆ ಳಿಸಲಪಟಟತ್ು; ಅದು ರ ಪ್ಪಸಲಪಟಟತ್ು. 

ಈಗ ನರವು ವಿಷ್ಯದ ಹೃದಯಭರಗಕೆೆ ಬರೆ ೋಣ. ದೆೋವರು ಸಮಸತವನುು ಉಿಂಟ್ು 
ಮರಡಿದನೆಿಂದು ನಿಂಬುವದು ಸಮಿಂಜಸವರಗಿದೆಯರದದರಿಿಂದ, ದೆೋವರು ಮನುಷ್ಾನನುು 
ಉಿಂಟ್ು ಮರಡಿದನೆಿಂಬದನುು ನಿಂಬುವದು ಸಹ ಸಮಿಂಜಸವರದದುದ—ಅಿಂದರೆ ದೆೋವರು 
ನಮಮನುು ಮತ್ುತ ನನುನುು ಸೃಷ್ಠಟಸ್ತ್ದನು. ನರನು ಈ ಮುಿಂಚೆ pyramid (ಮ ರು 
ಅಿಂಶಗಳನುು) ಪರಿಚ್ಯಿಸ್ತ್ದರಗ, ನರನು “ಸರಕ್ಷರಯಧರರಗಳನುು” ಮನುಷ್ಾನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ
ಅನವಯಿಸುವದಕೆೆ ಮುಿಂದರಗಲ್ಲಲಿ. ಹೆೋಗ , ನರನು ಏನು ಮರತ್ರಡುತ್ರತದ ದೆೋನೆ ೋ ಅದನುು 
ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ಪಡಿಸುವದಕೆೆ ಮರನವನು ಒಿಂದು ಉತ್ತಮ ಉದರಹರಣೆಯಿಂದು ನರನು 
ಪರಿಗಣಿಸುತ್ ತೆೋನೆ. ಕೆಲವು ಕ್ಷಣಗಳನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡು ನಮಮನುು ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳಿುರಿ. 
ಮರನವ ಶರಿೋರದಿಂಥ ಯಿಂತ್ಾವು ಮತ್ೆ ತಿಂದಿಲಿ. ಮರನವನ ಕೆೈಗಳಿಂತ್ಹ 
ಯರಿಂತ್ರಾಕವರದ ಸರಧ್ನ ಬೆೋರೆ ಿಂದಿಲಿ.197 ಮನುಷ್ಾನ ಕಣುಣಗಳಿಂಥ (camera) 
ಕರಾಮರರ ಮತ್ೆ ತಿಂದಿಲಿ. ಮರನವನ ಹೃದಯದಿಂತ್ (pump) ಪಿಂಪ್ ಮತ್ೆ ತಿಂದಿಲಿ. 
ಸವಯಿಂ-ತ್ಿಂಪುಗೆ ಳಳುವ, ಸವಯಿಂ-ಶಮನಗೆ ಳಳುವ ಮರನವ ಚ್ಮೆದಿಂತ್ೆ 
ಬೆೋರೆ ಿಂದಿಲಿ. ಮರನವ ಶರಿೋರದೆ ಳಗಿನ ಅಿಂಗರಿಂಗಗಳ ರಿೋತ್ರಯ ಕರಖ್ರೆನೆ 
ಮತ್ೆ ತಿಂದಿಲಿ. ದರವಿೋದನ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡುವದರದರೆ, “ನೋನು ನನುನುು 
ಅದುುತ್ವರಗಿಯ  ವಿಚತ್ಾವರಗಿಯ  ರಚಸ್ತ್ದದರಿಿಂದ” (ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 139:14). 

ಮರನವ ಬುದಿಧಯನುು ಉದರಹರಣೆಗೆ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಿುರಿ. ನರವು ವಿಸಮಯಕರವರದ 
ಗಣಕಯಿಂತ್ಾಗಳ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸುತ್ರತದ ದೆೋವೆ; ಆದರೆ ನೋವು New York 
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಾಿಂಥ ಮುಗಿಲೆತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳನುು ತ್ುಿಂಬುವಷ್ಟರ ಮಟಟಗೆ ದೆ ಡಡ 
ಒಿಂದು ಗಣಕಯಿಂತ್ಾವನುು ನಮಿೆಸ್ತ್ದರ  ಅದು ಒಬಬ ಚಕೆ ಬರಲಕನ ಮೆದುಳಿನ 
ಸರಮಥಾೆಕೆೆ, ಚರತ್ುಯೆತ್ೆಗೆ, ಅಥವರ ಸೃಜನಶೋಲತ್ೆಗೆ ಸಹ ಸಮವರಗಲರರದು! 
ನರವು ಕ್ರೋಳಳ ಜೋವಿಯಿಿಂದ ಅಥವರ ಅತ್ರಚಕೆ ಕೆ ೋಶಗಳಿಿಂದ ವಿಕರಸವರಗುತ್ರತ 
ಬಿಂದಿದ ದೆೋವೆಿಂದು ವಿಕರಸವರದ ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ. ಆ ಸ್ತ್ದರದಿಂತ್ದ ಪಾಕರರ, ನರವು ಈಗಷ್ೆಟೋ ಬುದಿದ 
ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಿಂಡಿದ ದೆೋವೆ ಯರಕೆಿಂದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಇತ್ರ ಪರಾಣಿಗಳೂೆಿಂದಿಗೆ 
ಪೆೈಪೊೋಟ ನಡಿಸುವಷ್ುಟ ಬಲ ಅಥವರ ವೆೋಗ ಅಥವರ ದೆ ಡಡ ಗರತ್ಾ ಇರುವದಿಲಿ—
ಹೋಗಿದದರ , ಸತ್ಾವೆೋನೆಿಂದರೆ ನಮಮ ಮೆದುಳಿಗಿರುವ ಸರಮಥಾೆದಲ್ಲಿ ಅತ್ರ ಚಕೆ 
ಪಾಮರಣದಷ್ೆಟೋ ನರವು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಿಂಡಿದ ದೆೋವೆ. ಮರನವನ ಅಭಿವೃದಿದಯನುು ಯರವದೆೋ 
ಒಿಂದು “ಬದುಕುಳಿಯುವ” ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ದಿಿಂದ ವಿವರಿಸುವದಕರೆಗುವದಿಲಿ. ಸರಳ 
ವರಸತವರಿಂಶವೆೋನಿಂದರೆ ದೆೋವರು ನಮಗೆ ನಮಮ ಮನಸುೆಗಳನುು ನೋಡಿದರದನೆ; ಒಬಬ 
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ಯೋಚಸುವ ಜೋವಿಯು ನಮಮನುು ಯೋಚಸಲು ಶಕತರರದ ಜೋವಿಗಳನರುಗಿ 
ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದರದನೆ. ನರನು ಪುನಃ ಹೆೋಳಳತ್ ತೆೋನೆ: ದೆೋವರು ಮನುಷ್ಾನನುು 
ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದರದನೆಿಂಬುದು ತ್ರಕ್ರೆಕ (ಸಮಿಂಜಸ)ವರದದುದ. ನರವು ಪೂವೆಜ ಮಿಂಗನ 
ರಿೋತ್ರಯ ಪರಾಣಿಯಿಂದರ ಸವರ ಪದಿಿಂದ ಬಿಂದವರೆನುುವದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ದೆೋವರ 
ಸವರ ಪದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಠಟಸಲಪಟಟದ ದೆೋವೆಿಂದು ನಿಂಬುವದು ಇನುು ಎಷ್ೆ ಟೋ ಸಮಿಂಜಸವರಗಿದೆ 
(ಆದಿಕರಿಂಡ 1:26)! 

ಮ ರನೆಯದರಗಿ, ದೆೋವರು ಮನುಷ್ಾನಗೆ ಒಿಂದು ಪಾಕಟ್ಣೆಯನುು ಕೆ ಟ್ಟನು 
ಎಿಂಬದನುು ನಿಂಬುವದು ಸಮಿಂಜಸವರದದುದ. ಈ ಜಗತ್ತನುು ದೆೋವರು ಮರಡಿದನು, 
ದೆೋವರು ಮರನವನಗೆ ಆತ್ನು ಹೆೋಗೆ ಬಿಂದನು, ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿದರದನೆ ಮತ್ುತ ಜೋವನ 
ಏನರಗಿರುತ್ತದೆ ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ ಮರಹತ್ರಯನುು ಆತ್ನಗೆ ಕೆ ಡುವದು ಸಮಿಂಜಸವೆೋ ಆಗಿದೆ. 

ನೋವು ಒಿಂದು ದಿನ ಮನೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದರಗ, ನಮಮ ಮನೆ ಎದುರಿನ 
ಹುಲುಿಹರಸ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ದೆ ಡಡ ಯಿಂತ್ಾವಿಂದು ಇದೆ ಎಿಂದು ಊಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ. ಅದು 
ಕ್ರಿೋಷ್ಠಕರ, ಸುಿಂದರ ರ ಪ್ಪತ್, ಅತ್ಾಿಂಥ ಆದುನಕ ಆವಿಷ್ರೆರಗಳಿಿಂದ ಕ ಡಿದುದ; ಅದು 
ಒಿಂದು ಬಹಳ ಪರಾಮುಖಾವರದ ಕೆಲಸಕರೆಗಿ ನಮಿೆಸಲಪಟಟದೆಯಿಂದು ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ. 
ಹೆೋಗ , ಅದರ ಉದೆದೋಶದ ಬಗೆ ೆಮರಹತ್ರಯಿಲಿ, ಅದನುು ಹೆೋಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೆೋಕೆಿಂದು 
ತ್ರಳಿಸುವ ಮರಹತ್ರ ಪುಸತಕ ಇಲ,ಿ ಯಿಂತ್ಾದ ಮೆೋಲೆ ಸಹ ಯರವದೆೋ ಮರಹತ್ರ ಮುದಿಾಸ್ತ್ಲಿ. 
ಅದು ಯರವ ಚ್ಟ್ುವಟಕೆಗರಗಿ ನಮಿೆಸಲಪಟಟದೆ ಎಿಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೆ ತ್ೆತೋ 
ಆಗಲ್ಲಲಿವೆಿಂದಿಟ್ುಟಕೆ ಳಿುರಿ. ನೋವು ಬಹುಶಃ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ತ್ರೋಮರೆನಕೆೆ ಬರುವಿರಿ: 
(1) ಅದನುು ನಮಿೆಸ್ತ್ದವನು ತ್ನು ಉದೆದೋಶವನುು ಪಾಕಟಸುವ ಮೊದಲೆೋ ಸತ್ುತ 
ಹೆ ೋಗಿರಬೆೋಕು, ಅಥವರ (2) ಅದನುು ಮರಡಿದವನಗೆ ಹುಚ್ುು ಇರಬೆೋಕೆನೆ ೋ 
ಎಿಂದುಕೆ ಳಳುವಿರಿ. 

ನರವು ನಮಮ ಸುತ್ತಲ್ಲನ ಈ ಜಗತ್ತನುು ನೆ ೋಡುವರಗ—ಮರನವನಿಂದ ಇದುವರೆಗ  
ನಮಿೆಸಲಪಟ್ಟ ಯರವದೆೋ ಯಿಂತ್ಾಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಹೆಚ್ುು ಸಿಂಕ್ರೋಣೆ ಮತ್ುತ ಜಟಲವರದ 
ಜಗತ್ುತ—ಸೃಷ್ಠಟಕತ್ೆನು ನಮಗೆ ಜೋವನ ಏನರಗಿದೆ ಎಿಂಬದನುು ತ್ರಳಿಸದೆ ಇದಿದದದರೆ ಆತ್ನು 
ಸತ್ರತರಬೆೋಕು ಅಥವರ ಹುಚ್ುನರಬೆೋಕು ಎಿಂದು ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ರತದ ದೆೋವೆನೆ ೋ. ದೆೋವರು 
ಅವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯರವದ  ಆಗಿಲಿ! ಆದುದರಿಿಂದ, ಆತ್ನು ನಮೊಮಿಂದಿಗೆ ಮರತ್ರಡಿದರದನೆ 
ಎಿಂಬ ತ್ರೋಮರೆನಕೆೆ ಬರುತ್ೆತೋವೆ, ಇಬ್ರಾಯ 1:1, 2ರಲ್ಲಿನ ಮರತ್ುಗಳಳ ಸಿಂಪೂಣೆ 
ಸಮಿಂಜಸವರಗಿವೆ: “ದೆೋವರು . . . ನಮೊಮಿಂದಿಗೆ ಮರತ್ರಡಿದರದನೆ.”  

ದೆೋವರು ನಮೊಮಿಂದಿಗೆ ಮರತ್ರಡಿದದಲ್ಲಿ, ಅದರಥೆವು ನಮಮ ಮುಿಂದೆ ಕೆಲವು 
ಮರನದಿಂಡಗಳಿವೆ, ಸರಿ ಅಥವರ ತ್ಪುಪ ಎಿಂಬ ಕೆಲವು ಸಿಂಗತ್ರಗಳಳ ಇವೆ 
ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ. ಸವತ್ಃ ಮನುಷ್ಾನೆೋ ಒಿಂದು ಮರನದಿಂಡ ಆಗಿರುವದಿಲಿ. ಬೆೈಬಲ್ 
ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ ಮರನವನ ಮರಗೆವು ಅವನ ಸರವಧಿೋನದಲ್ಲಿಲಿವೆಿಂದು ನನಗೆ ಗೆ ತ್ುತ; 
ಮನುಷ್ಾನು ನಡೆದರಡುತ್ರತ ಸರಿಯರದ ಕಡೆಗೆ ತ್ನು ಹೆಜೆೆಯನುಡಲರರನು” (ಯರೆಮಿೋಯ 
10:23). 

ಆ ಸಿಂವಹನ ಸರಧ್ನ ಯರವದು? ವಿವಿಧ್ ಪುಸತಕಗಳಳ ತ್ಮಗೆ ಒಿಂದು ಉನುತ್ 
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ಶಕ್ರತಯಿಿಂದ ಪೆಾೋರಣೆ ಆಯಿತ್ೆಿಂದು ಹೆೋಳಿಕೆ ಳಳುತ್ತವೆ—ಅವುಗಳಳ ಒಿಂದಿಲರಿ ಒಿಂದು 
ಹಿಂತ್ದಲ್ಲ ಿ ಪರಸಪರ ವಾತ್ರೋರಿಕತಗೆ ಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಇಿಂರ್ಥಿಂಥದ ದೆೋ ಎಿಂದು 
ನಖರವರಗಿ ತ್ರಳಿಸುವ ದೆೋವರ ಪಾಕಟ್ಣೆಯ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ಈ ವಿಚರರವನುು ಇನೆ ುಿಂದು 
ಹೆಜೆೆ ಮುಿಂದಕೆೆ ಕೆ ಿಂಡೆ ಯಾೋಣ: ದೆೋವರು ಮನುಷ್ಾನಗೆ ಕೆ ಟ್ಟ ಪಾಕಟ್ಣೆಯು ಬೆೈಬಲ್ 
ಎಿಂದು ನಿಂಬುವದು ಸಮಿಂಜಸವರದದುದ.  

ಬೆೈಬಲ್ ಪೆಾೋರಣೆಗೆ ಿಂಡು ಬರೆಯಲಪಟಟದೆ ಎಿಂಬದಕೆೆ ಅಸಿಂಖ್ರಾತ್ 
ಸರಕ್ಷರಯಧರರಗಳಿವೆ: ಐಕಾತ್ೆ, ಪರಾಚೋನತ್ೆ. ಆಧ್ುನಕತ್ೆ, ಐತ್ರಹರಸ್ತ್ಕತ್ೆ ಮತ್ುತ 
ಭೌಗೆ ೋಳಿಕ ನಖರತ್ೆಗಳಳ, ಸೆ ಗಸುತ್ನ, ಪಾಭರವ, ಅವಿನರಶತ್ವ (ಅಳಿಸಲು 
ಸರಧ್ಾವಿಲಿದ), ನೆರವೆೋರಿದ ಪಾವರದನೆ, ಮತ್ುತ ಇತ್ರೆ. ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಅನೆವೋಷ್ಠಸುವ 
ಬದಲ್ಲಗೆ, ನರವು ಈಗರಗಲೆೋ ಆರಿಂಭಿಸ್ತ್ರುವ ವಿಚರರಧರರೆಯಲ್ಲಿಯೋ 
ಮುಿಂದುವರೆಯೋಣ. ಇದನುು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ರಿ: ದೆೋವರು ಲೆ ೋಕವನುು ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದದರೆ, 
ಮನುಷ್ಾನನುು ಅದರೆ ಳಗೆ ಇಟಟರುವದೆೋ ಆದಲ್ಲಿ, ಮತ್ುತ ಆ ಮೆೋಲೆ ಮನುಷ್ಾನಗೆ ಪಾಕಟ್ಣೆ 
ಕೆ ಟಟರುವದರದರೆ, ಆ ಕೆ ಡಲಪಟ್ಟ ಪಾಕಟ್ಣೆಯು ದೆೋವರ ಜಗತ್ರತನಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸುವದಕೆೆ 
ಮನುಷ್ಾನಗೆ ಉತ್ತಮವರಗಿ ಸರಿಹೆ ಿಂದುವಿಂತ್ೆ ಇರುವದು ಸಮಿಂಜಸವರಗಿರು 
ವದಲಿವೆೋ?198 

ಒಟರಟರೆಯರಗಿ ಲೆ ೋಕವನುು ನೆ ೋಡಿರಿ. ಮನುಷ್ಾನು ಅತ್ರ ಹೆಚ್ುು 
ಅಭಿವೃದಿಧಗೆ ಿಂಡಿರುವ, ಮನುಷ್ಾನ ಅಗತ್ಾತ್ೆಗಳಳ ಹೆಚ್ುು ಸಿಂತ್ೃಪ್ಪತಕರವರಗಿ 
ಸಿಂಧಿಸಲಪಟಟರುವ, ಮನುಷ್ಾ ಜೋವಿತ್ಗಳಳ ಹೆಚರುಗಿ ಗೌರವ ಹರಗ  ರಕ್ಷಣೆ 
ಮರಡಲಪಟಟರುವ ದೆೋಶಗಳನೆ ುಮೆಮ ನೆ ೋಡಿರಿ. ನಮಗೆ ತ್ರಳಿದು ಬರುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಆ 
ದೆೋಶಗಳ ಮೆೋಲೆ ಅತ್ಾಿಂಥ ಹೆಚುನ ಪಾಭರವವನುು ಬೆೈಬಲ್ ಬ್ರೋರಿರುವದು—ಕನಷ್ಠ, 
ಗತ್ಕರಲದಲ್ಲಿ—ಕರಣುತ್ತದೆ.199 

ಪೌಲನ ಮರತ್ುಗಳಳ ಲೆ ೋಕದುದದಕ ೆ ಸತ್ಾವೆಿಂದು ಸರಭಿತ್ರಗಿರುತ್ತವೆ: 
“ದೆೈವಪೆಾೋರಿತ್ವರದ ಪಾತ್ರಯಿಂದು ಶರಸರವು ಉಪದೆೋಶಕ ೆ ಖಿಂಡನೆಗ  ತ್ರದುದಪರಟಗ  
ನೋತ್ರಶಕ್ಷೆಗ  ಉಪಯುಕತವರಗಿವೆ. ಅದರಿಿಂದ ದೆೋವರ ಮನುಷ್ಾನು ಪಾವಿೋಣನರಗಿ 
ಸಕಲಸತ್ರೆಯೆಕೆೆ ಸನುದಧನರಗುವನು” (2 ತ್ರಮೊಥೆ 3:16, 17; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). 

ಬೆೈಬಲ್ ತ್ನೆ ುಳಗೆಯೋ ಒಿಂದು ಪೆಾೋರಣೆಯ ಸರಕ್ಷಯವನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ. ಬೆೈಬಲ್ 
ನಜವರಗಿಯ  ದೆೋವರಿಿಂದ ಬಿಂದದೆ ದೋ ಎಿಂದು ನಮಗೆ ನಿಂಬುವದಕೆೆ ಕಷ್ಟವರದಲ್ಲಿ, ನೋವು 
ಸವತ್ಃ ಆ ಪುಸತಕವನೆುೋ ತ್ೆರೆದು ಓದಿ ಅದನುು ಪರಿಚ್ಯ ಮರಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಿಂದು ನಮಗೆ 
ಸಲಹೆ ಮರಡುವೆನು. ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ, 
“ಕೆೋಳಳವದರಿಿಂದ ನಿಂಬ್ರಕೆಯುಿಂಟರಗುತ್ತದೆ. ದೆೋವರ ವರಕಾವನುು ಕೆೋಳಳವದರಿಿಂದಲೆೋ” 
(10:17). 

ಇದನುು ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ಪಡಿಸುವದಕೆೆ, ನನಗೆ ದರೆ ೋಡೆಯ ಭಯವಿದುದ ನನು 
ತ್ಲೆದಿಿಂಬ್ರನ ಕೆಳಗೆ ಒಿಂದು ಗನ್ ಇಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡಿದ ದೆೋನೆಿಂದು ಊಹಸ್ತ್ಕೆ ಳೂೆ ುೋಣ. ಸರಿ, 
ಮುಿಂದೆ ಒಿಂದು ರರತ್ರಾ ನನಗೆ ಎಚ್ುರವರದರಗ ಯರವನೆ ೋ ಅತ್ರಕಾಮದಿಿಂದ 
ಮನೆಯಳಗೆ ಬಿಂದಿರುತ್ರತನೆಿಂದು ಊಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ .ಅವನಗೆ ನರನು ನನುಲ್ಲಿರುವ 
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ಬಿಂದ ಕು ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ ಹೆದರಿಸುವದಕೆೆ ಬಯಸುತ್ ತೆೋನೆ. ಹರಗರದರೆ ನರನು ಏನು 
ಮರಡಬೆೋಕು? 

ನರನು ಕನಷ್ಠ, ಎರಡು ದರರಿಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ನರನು ಲೆೈಟ್ಗಳನುು 
ಹೆ ತ್ರತಸಬಲೆಿ, ಆತ್ನಗೆ ಬಿಂದ ಕು ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್, “ನೆ ೋಡಿಲ್ಲಿ, gun ಕರಣಿಸುತ್ತದರ? ಇದರಲ್ಲಿ 
ಟೆ ಳರುದ ಪೆೈಪ್ ಇದೆ. ಈ ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಗುಿಂಡು ಇದೆ. ಆ ಗುಿಂಡಿನ ಮೆೋಲೆ 
ಒಿಂದು ಸ್ತ್ಡಿಯುವ ಮುಚ್ುಳವಿದೆ ಮತ್ುತ gun ಪೌಡರ್ ಇದೆ, ಅಿಂತ್ಾದಲ್ಲಿ ಚ್ ಪರದ ಗುಿಂಡು 
ಇದೆ. ನರನು ಈ ಬಟ್ನ್ ಒತ್ರತದರೆ, ಅದು ಹಿಂದೆ ಸುತ್ರತಗೆಯನುು ಸಕ್ರಾಯಗೆ ಳಿಸುವದು, 
ಅದು ತ್ರರಿಗಿ ಗುಿಂಡಿನ ಮೆೋಲೆ ದೆ ಡಡ ಶಕ್ರತಯಿಿಂದ ಬಡಿಯುವದು, gun ಪೌಡರ್ ಸ್ತ್ಡಿದು 
ಪೆೈಪ್ಪನ ಮ ಲಕ ಗುಿಂಡು ಹೆ ರಸ್ತ್ಡಿಯುವದು. ಆಗ ಅದು ಅತ್ಾಿಂಥ ವೆೋಗವರಗಿ ಹರರಿ 
ಬಿಂದು, ನರನು ಅದನುು ನನು ಕಡೆಗೆ ತ್ರರುಗಿಸ್ತ್ದರೆ ಅದು ನನೆ ುಳಗೆ ಒಿಂದು ರಿಂದಾವನುು 
ಮರಡಿಬ್ರಡುವದು.”  

ಇನೆ ುಿಂದೆಡೆ, ನರನು ಗರಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸುತ್ುತ ಗುಿಂಡುಗಳನುು ಹರರಿಸಬಹುದು! 
ಅದು ಅತ್ಾಿಂಥ ಹೆಚ್ುು ಪರಿಣರಮಕರರಿ ಆಗಿರಬಹುದರದ ಸರಧ್ಾತ್ೆಯಿರುತ್ತದೆ! 

ನರವು ಬೆೈಬಲ್.ನ ಕುರಿತ್ು ಬಹಳಷ್ಟನುು ಮರತ್ರಡಬಲೆಿವು, ಆದರೆ ಬೆೈಬಲ್ 
ಶಕ್ರತಯುಳುದುದ ಎಿಂಬದನುು ನರವು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಳುಬೆೋಕರಗಿದೆ. ಅದು 
“ಸಜೋವವರದದುದ, ಶಕ್ರತಯುಳುದುದ, ಯರವ ಇಬರಬಯಿ ಕತ್ರತಗಿಿಂತ್ಲ  ಹದವರದದುದ” 
(ಇಬ್ರಾಯ 4:12). ಅದು ವಾಕ್ರತಪರರ ಜೋವಿತ್ಗಳನುು, ದೆೋಶಗಳನುು ಮತ್ುತ ಇತ್ರಹರಸದ 
ಗತ್ರಯನೆುೋ ಬದಲರಯಿಸ್ತ್ರುತ್ತದೆ. 

ನೋವು ನಜವರಗಿಯ  ಬೆೈಬಲ್ ದೆೋವರಿಿಂದಲೆೋ ಬಿಂದದುದ ಎಿಂಬದಕೆೆ ಅಿಂತ್ರಮ 
ಸರಕ್ಷರಯಧರರ ಎಿಂದು ಇಚುಸುವದರದರೆ, ಅದಕೆೆ ನಮಮ ಜೋವಿತ್ದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು 
ಅವಕರಶವನುು ನೋಡಿರಿ. ಅದನುು ಓದಿರಿ. ಅದನುು ಅಧ್ಾಯನ ಮರಡಿರಿ. (ಅಿಂದರೆ, ಅದನುು 
ನಜವರಗಿಯ  ಅಧ್ಾಯನ ಮರಡಿರಿ.) ಅದನುು ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಕೆೆ ಅನವಯಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ. ಆಗ 
ನಮಗೆ, J. B. Phillips ಹೆೋಳಳವ ಪಾಕರರ, ಅದರೆ ಳಗೆ “ಸತ್ಾದ ಸುರುಳಿ” ಇದೆಯಿಂದು 
ಗೆ ತ್ರತಗುವದು!  

ನರಲೆನೆಯದರಗಿ, ದೆೋವರು ಮರನವನುು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸುತ್ರತನೆ ಮತ್ುತ ಆತ್ನಗೆ ಸಹರಯ 
ಮರಡಲ್ಲಚುಸುತ್ರತನೆ ಎಿಂಬುದನುು ನಿಂಬುವದು ಸಮಿಂಜಸವರದದುದ. ನರವು ಸುತ್ತಲು 
ಲೆ ೋಕದಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡುವರಗ, ದೆೋವರು ಒಬಬ ವೆೈಯಕ್ರತಕ ದೆೋವರರಗಿದುದ ಆತ್ನಗೆ ನಮಮ 
ಪಾತ್ರಯಿಂದು ಅಗತ್ಾತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಹೆಚುನ ಕರಳಜ ಇರುತ್ತದೆಿಂಬ ಸತ್ಾವನುು ಕರಣುವರಗ 
ನರವು ನಜಕ ೆ ಪಾಭರವಿತ್ರರಗುತ್ೆತೋವೆ. ನನಗೆ ಇದು ಸಿಂಪೂಣೆ 
ಅಥೆವರಗುವದಿಲಿವರದರ  ದೆೋವರು ನಮಮನುು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸುತ್ರತನೆಿಂಬದು ಸಪಷ್ಟವರಗಿ 
ಕಿಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ದೆೋವರು ಈ ಲೆ ೋಕವನುು ಕಟ್ುಟನಟರಟಗಿ ಕ್ರಾಯಮರಡುವಿಂತ್ೆ—ಶರಿೋರದ 
ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಿಂದನೆುೋ ತ್ೃಪ್ಪತಗೆ ಳಿಸುವಿಂತ್ೆ— ನಮಿೆಸ್ತ್ರಬಹುದಿತ್ುತ, ಆದರೆ ಆತ್ನು ಹರಗೆ 
ಮರಡಲ್ಲಲಿ. ಆತ್ನು ಅದನುು ಸುಿಂದರವರಗಿ ನಮಿೆಸ್ತ್ದನು. ಆತ್ನು ಹ ಗಳನುು 
ಸೃಷ್ಠಟಸ್ತ್ದನು. ಆತ್ನು ವಣೆರಿಂಜತ್ ಪಕ್ಷಿಗಳನುು ರ ಪ್ಪಸ್ತ್ದನು. ಆತ್ನು 
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ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದೆದೋಲಿವೂ “ಒಳ ುೆದರಗಿತ್ುತ” (ಆದಿಕರಿಂಡ 1:31). ಏದೆನ್ ತ್ೆ ೋಟ್ದಲ್ಲಿ, ದೆೋವರು 
(1) “ನೆ ೋಡುವದಕೆೆ ಸುಿಂದರವರದ,” (2) “ಊಟ್ಕೆೆ ಒಳ ುೆದರದ,” ಎಲರಿ ಮರಗಳನುು 
ಇಟ್ಟನು (ಆದಿಕರಿಂಡ 2:9). ಆತ್ನು ಮನುಷ್ಾನಗೆ “ತ್ಕೆದರದ ಸಿಂಗರತ್ರಯನುು” ಮರಡುವ 
ವೆೋಳ ,ೆ ಆತ್ನು ಕೆೋವಲ ಮಕೆಳನುು ಹೆರುವದಕೆೆ ಸಮಥೆವರದ ಒಿಂದು ಶರಿೋರದ 
ಮುದೆದಯನುು ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿರಬಹುದಿತ್ುತ. ಬದಲರಗಿ, ಆತ್ನು ಪುರುಷ್ನ ಜೋವಿತ್ವನುು 
ಬೆಡಗುಗೆ ಳಿಸಲು ಒಬಬ ಸೌಿಂದಯೆವುಳು ಜೋವಿಯನುು ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದನು.  

ನರವು ಮನುಷ್ಾನ ಅಗತ್ಾತ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ ಯೋಚಸುವರಗ, ನರವು ಅಿಂತ್ರಮವರಗಿ 
ಆತ್ರೀಕ ಹರಗ  ನೆೈತ್ರಕ ಅಗತ್ಾತ್ೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ೆತೋವೆ. ಪಾತ್ರಯಬಬ ವಾಕ್ರತಯು ಸಹ ಒಿಂದಲರಿ 
ಒಿಂದು ಸಿಂದಭೆದಲ್ಲಿ ಆತ್ರೀಕ ಹಿಂಬಲ್ಲಕೆಗಳನುು ಅನುಭವಿಸ್ತ್ರುವದಿಲಿವೋ? ಯರವ 
ಮನುಷ್ಾನೆೋ ಆಗಲ್ಲ ತ್ರನು ದೆೋವರ ಮರನದಿಂಡವನುು ಮಿೋರಿಯೋ ಇಲಿವೆಿಂದು 
ಹೆೋಳಬಲಿನೆ ೋ? ಪಾತ್ರಯಬಬ ವಾಕ್ರತಯು ಒಿಂದಲರಿ ಒಿಂದು ಸಮಯದಲ್ಲ ಿ
ಅಸಹರಯಕತ್ೆಯು ಕರಡಿದರಗ ತ್ನಗೆ ತ್ನಗಿಿಂತ್ಲ  ದೆ ಡಡವನೆ ಬಬನ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಿದೆ 
ಎಿಂಬ ಭರವನೆಯನುು ಅನುಭವಿಸ್ತ್ರುವದಿಲಿವೋ? ಬೆೈಬಲ್ ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ಎಲಿರ  ಪರಪ 
ಮರಡಿ ದೆೋವರ ಮಹಮೆಯನುು ಹೆ ಿಂದದೆ ಹೆ ೋಗಿದರದರೆ” (3:23). 

ಹರಗರದರೆ, ದೆೋವರ ಪ್ಪಾೋತ್ರ ಮತ್ುತ ಕರಳಜ ಬಗೆೆ ತ್ರಳಿದವರರಗಿ, ದೆೋವರು ನಮಗರಗಿ 
ಮರಡಿರುವ ಆತ್ರೀಕ ಅನುಕ ಲತ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ ಓದುವರಗ ನಮಗೆ ಆಶುಯೆವರಗುವದಿಲಿ. 
ಆತ್ನು ತ್ನು ಮಗನ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಪರಪದ ದಿಂಡನೆಯನುು ತ್ನು ಮೆೋಲೆ ಹೆ ತ್ುತಕೆ ಿಂಡನು, 
ಮತ್ುತ ಯೋಸುವಿನ ಮುಖ್ರಿಂತ್ರ ನರಿಂತ್ರವರದ ಆತ್ರೀಕ ಸಹರಯವನುು ನಮಗೆ 
ಒದಗಿಸ್ತ್ದರದನೆ. ನರನು ಇಷ್ಟನೆುೋ ಹೆೋಳಲ್ಲಚುಸುತ್ ತೆೋನೆ, ದೆೋವರ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯ ಬೆಳಕ್ರನಲ್ಲಿ, ಈ 
ರಿೋತ್ರಯ ವರಕಾ ಭರಗಗಳಳ ಪರಾಮುಖಾವರಗಿರುತ್ತವೆ: 

“ದೆೋವರು ಲೆ ೋಕದ ಮೆೋಲೆ ಎಷ್ೆ ಟೋ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯನುಟ್ುಟ ತ್ನು ಒಬಬನೆೋ ಮಗನನುು 
ಕೆ ಟ್ಟನು. ಆತ್ನನುು ನಿಂಬುವ ಒಬಬನರದರ  ನರಶವರಗದೆ ಎಲಿರ  
ನತ್ಾಜೋವವನುು ಪಡೆಯಬೆೋಕೆಿಂದು ಆತ್ನನುು ಕೆ ಟ್ಟನು” (ಯೋಹರನ 3:16).  
  
“. . . ಅದೆೋನಿಂದರೆ, ಶರಸರದಲಿ್ಲ ಮುಿಂತ್ರಳಿಸ್ತ್ದ ಪಾಕರರ ಕ್ರಾಸತನು ನಮಮ ಪರಪಗಳ 
ನವರರಣೆಗರಗಿ ಸತ್ತನು; ಹ ಣಲಪಟ್ಟನು; ಶರಸರದ ಪಾಕರರವೆೋ ಮ ರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ 
ಎಬ್ರಬಸಲಪಟ್ಟನು” (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:3, 4). 
 
ಆಕರಶಮಿಂಡಲಗಳನುು ದರಟಹೆ ೋದ ದೆೋವಕುಮರರನರದ ಯೋಸುವೆಿಂಬ ಶೆಾೋಷ್ಠ 
ಮಹರಯರಜಕನು ನಮಗಿರುವದರಿಿಂದ ನರವು ಮರಡಿರುವ ಪಾತ್ರಜ್ಞೆಯನುು ಬ್ರಡದೆ 
ಹಡಿಯೋಣ. . . . ಆದದರಿಿಂದ ನರವು ಕರುಣೆಯನುು ಹೆ ಿಂದುವಿಂತ್ೆಯ  ಆತ್ನ 
ದಯಯಿಿಂದ ಸಮಯೋಚತ್ವರದ ಸಹರಯವು ನಮಗೆ ದೆ ರೆಯುವಿಂತ್ೆಯ  
ಧೆೈಯೆದಿಿಂದ ಕೃಪರಸನದ ಮುಿಂದೆ ಬರೆ ೋಣ (ಇಬ್ರಾಯ 4:14-16). 

ಐದನೆಯದರಗಿ, ದೆೋವರು ನಮಿಮಿಂದ ಒಿಂದು ಪಾತ್ುಾತ್ತರವನುು ನರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್ರತನೆಿಂದು 
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ನಿಂಬುವದು ಸಮಿಂಜಸವರದದುದ. ದೆೋವರು ನಮಮ ಆತ್ರೀಕ ಹತ್ಕರೆಗಿ ಎಲಿವನುು 
ಒದಗಿಸ್ತ್ದರದನರದರ , ಆತ್ನು ನಮಮನುು ಯಿಂತ್ಾಮರನವರನರುಗಿ ಮರಡಲ್ಲಲಿ. ಆತ್ನು 
ನಮಗೆ ವಿಧೆೋಯವರಗುವದಕೆೆ ವಿಧಿಗಳನುು ಕೆ ಟಟದರದನೆ, ಆದರೆ ಆತ್ನು ನಮಗೆ 
ಸೆವೋಚರೆಚತ್ತವನುು ಸಹ ಕೆ ಟಟದರದನೆ. ಆತ್ನು ನಮಮನುು ಸವತ್ಿಂತ್ಾ ನೆೈತ್ರಕ 
ಪಾತ್ರನಧಿಗಳರಗಿ ಮರಡಿದನು; ನಮಗೆ ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ ಹಕುೆ ಇದೆ. ನರವು ನಿಂಬಬಲೆಿವು, 
ಅಥವರ ನರವು ನಿಂಬದೆ ಇರಬಲೆಿವು .ನರವು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸಬಲೆಿವು ಅಥವರ ದೆವೋಷ್ಠಸ್ತ್ಬಲೆಿವು. 
ಯರಿಂತ್ರಾಕ ಬೆ ಿಂಬೆಗಳ ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಯು ಯರಿಂತ್ರಾಕವರಗಿರುತ್ತದೆ, 
ಸವಯಿಂಚರಲ್ಲತ್ವರಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಥೆಹೋನವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕೆೆ ತ್ದಿವರುದಧವರಗಿ, 
ಸೆವೋಚರೆಚತ್ತದ ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಯು ಅಥೆವುಳುದರದಗಿರುತ್ತದೆ. 

ದೆೋವರು ನಮಗೆ ಯರವದರ ಮೆೋಲೆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುಡಬೆೋಕೆಿಂಬುದಕೆೆ 
ಪುರರವೆಯನುು ಕೆ ಟಟದರದನೆ. ಆತ್ನು ತ್ನು ಪ್ಪಾೋತ್ರಯನುು ಅಸಿಂಖ್ರಾತ್ ರಿೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾಕತಪಡಿಸ್ತ್ದರದನೆ. ಆತ್ನು ನಮಿಮಿಂದ ನಿಂಬ್ರಕೆ, ವಿಧೆೋಯತ್ೆ ಮತ್ುತ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯ 
ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಯನುು ಬಯಸುವದು ಸಮಿಂಜಸವರದದೆ ದೋ?  

 
ನಿಂಬ್ರಕೆ: ಇಬ್ರಾಯ 11:6 ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ಆದರೆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಲಿದೆ ದೆೋವರನುು 

ಮೆಚುಸುವದು ಅಸರಧ್ಾ; ದೆೋವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು ದೆೋವರು ಇದರದನೆ, 
ಮತ್ುತ ತ್ನುನುು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಪಾತ್ರಫಲವನುು ಕೆ ಡುತ್ರತನೆ ಎಿಂದು 
ನಿಂಬುವದು ಅವಶಾ.”  

ವಿಧೆೋಯತ್ೆ: ಇಬ್ರಾಯ 5:9 ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “. . . ತ್ನಗೆ ವಿಧೆೋಯರರಗಿರು 
ವವರೆಲಿರಿಗ  ನರಿಂತ್ರವರದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕರರಣನರದನು.”  

ಪ್ಪಾೋತ್ರ: 1 ಯೋಹರನ 4:8 ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ಪ್ಪಾೋತ್ರಯಿಲಿದವನು ದೆೋವರನುು 
ಬಲಿವನಲಿ; ಯರಕಿಂದರೆ ದೆೋವರು ಪ್ಪಾೋತ್ರ ಸವರ ಪ್ಪಯು.”   

 
ದೆೋವರು ನಮಗರಗಿ ಮರಡಿರುವದೆಲಿವನುು ನರವು ಪರಿಗಣಿಸುವರಗ, ಆತ್ನು 

ನಮಿಮಿಂದ ಗಲರತ್ಾ 5:6 ರಲ್ಲಿ ಸರರರಿಂಶಸಲರಗಿರುವ “ಪ್ಪಾೋತ್ರಯಿಿಂದ ಕೆಲಸನಡಿಸುವ 
ನಿಂಬ್ರಕೆ” ಯ ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಯನುು ಬಯಸುವದು—ಮತ್ುತ ನರಿೋಕ್ಷಿಸುವದು— ಸಮಿಂಜಸವರಗಿ 
ರುತ್ತದೆ.  

ಈ ಚ್ಚೆೆಯನುು ಬಹಳವರಗಿ ವಿಸತರಿಸಬಹುದರಗಿದೆ, ಯರಕೆಿಂದರೆ ದೆೋವರು 
ಇಚುಸುವ ಮತ್ುತ ಬೆೋಡುವ ನದಿೆಷ್ಟವರದ ಮರಹತ್ರಯು ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಬಹಳಷ್ುಟ ತ್ುಿಂಬ್ರರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಸದಾಕೆೆ, ನಮಮ ವಿಚರರಧರರೆಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಕೆ ನೆಯ 
“ಜೆ ೋಡಣೆ” ಯನುು ಸೆೋರಿಸುವ ಮ ಲಕ ಈ ಅಧ್ಾಯನವನುು ಮುಕರತಯಗೆ ಳಿಸೆ ೋಣ. 

ಆರನೆಯದರಗಿ, ದೆೋವರು ಒಿಂದು ದಿನ ಲೆಕೆ ಒಪ್ಪಪಸುವಿಂತ್ೆ ಮನುಷ್ಾನನುು 
ಕರೆಯುವನೆಿಂದು ನಿಂಬುವದು ಸಮಿಂಜಸವರಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮಮ ಸುತ್ತಲ  ಎಲೆಿಡೆ, ಈ 
ಜೋವಿತ್ವಿಂದೆೋ ನಮಗೆ ಶರಶವತ್ವಲಿ ಎಿಂಬದಕೆೆ ಸರಕಷ್ುಟ ಸ ಚ್ನೆಗಳಳ ಕರಣಿಸುತ್ತವೆ. 
ಪಾತ್ರ ಜನರಿಂಗವು ಸಹ ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರಯ ಅಮರತ್ವದ ಭರವನೆಯನುು ಹುಟಟನಿಂದಲೆೋ 
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ಹೆ ಿಂದಿರುವದು ಕಿಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಾ ದೆೋವರಿಿಂದ ಬಹಳಷ್ುಟ ದ ರದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು 
ಸಹ ಈ ಜೋವನವನುು ದರಟಯ  ಇನೆ ುಿಂದು ಜೋವನವಿರುತ್ತದೆಿಂಬ ಪರಿಕಲಪನೆಯನುು 
ಉಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿರುತ್ರತರೆ.200  

ಬರಲ್ಲರುವ ಆ ಜೋವಿತ್ದ ಕುರಿತ್ಿಂತ್ೆ, ದೆೋವರು ನಮಗೆ ಈ ಜೋವನದಲ್ಲಿ 
ಅನುಗಾಹಸ್ತ್ದ ಆಶವರೆದಗಳಳ, ಅವಕರಶಗಳಳ, ಸವರಲುಗಳಳ ಹೆೋಗೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದೆದೋವೆಿಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಲೆಕೆ ಕೆೋಳಳವದಕೆೆ ನಮಮನುು ಕರೆಯುವನೆಿಂದು 
ನಿಂಬುವದು ಸಮಿಂಜಸವರದದುದ. ನಮಗೆ ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಲಪಟಟದೆ, “ಹೋಗಿರಲು 
ಮನೆವರತ್ೆೆಯವನು ನಿಂಬ್ರಗಸತನರಗಿ ಕಿಂಡುಬರುವದು ಅವಶಾವಲಿವೆೋ” (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 
4:2). 

ಆ ಲೆಕೆ ಕೆ ಡುವ ದಿನವನುು ಬೆೈಬಲ್ “ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ದಿನ” ಎಿಂದು 
ಕರೆಯುತ್ತದೆ (ಮತ್ರತಯ 10:15; 11:22, 24; 12:36). ಇಬ್ರಾಯ 9:27 ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ಒಿಂದೆೋ 
ಸರರಿ ಸರಯುವದ  ಆ ಮೆೋಲೆ ನರಾಯತ್ರೋಪೂೆ ಮನುಷ್ಾರಿಗೆ ನೆೋಮಕವರಗಿದೆ.” 
ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ಪರಿಕಲಪನೆಯು ಸಮಿಂಜಸವರದದ ದೆಿಂದು ನನು ನಿಂಬ್ರಕೆಯರಗಿದೆ. 
ಬಹಳಷ್ುಟ ಸರರಿ, ಈ ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಲೆಕೆದ ಪುಸತಕ “ಸಮತ್ೆ ೋಲನದಿಿಂದಿರುವದಿಲಿ.” 
ಕೆಟ್ಟವರು ಅಭಿವೃದಿಧಯರಗುತ್ತಲ್ಲರುತ್ರತರೆ, ಒಳ ುೆಯವರು ಅನೆೋಕ ವೆೋಳೆ ಶೆ್ ೋಷ್ಣೆಗೆ 
ಗುರಿಯರಗುತ್ರತರೆ. ಅಪರರಧಿಗಳಳ ಅನೆೋಕ ಸರರಿ ಶಕ್ಷೆ ಹೆ ಿಂದದೆ ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ರತರೆ, 
ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ನರಪರರಧಿಗಳಳ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ರತರೆ. ನಶುಯವರಗಿ, ಒಬಬ ದೆೋವರಿದದರೆ, 
ಒಿಂದು ದಿನ ತ್ಪುಪಗಳಳ ಸರಿಪಡಿಸಲಪಟ್ುಟ, ತ್ಪುಪಗಳಿಗೆ ನೋತ್ರಯಿಿಂದ 
ಶಕ್ಷೆಯರಗುವದೆಿಂಬುದು ಸಮಿಂಜಸವರಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಇದರಥೆವೆೋನೆಿಂದರೆ ಒಿಂದು ದಿನ ನೋವು ದೆೋವರ ಮುಿಂದೆ ನಲಿಬೆೋಕರಗುವದು, ಆಗ 
“ನಮಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಯಬಬನು ತ್ನು ತ್ನು ವಿಷ್ಯವರಗಿ ದೆೋವರ ಮುಿಂದೆ ಉತ್ತರ ಕೆ ಡಬೆೋಕು” 
(14:12). 

ಮುಕರತಯ. ನಮಮ ವಿಚರರಧರರೆಯಲ್ಲಿನ “ಜೆ ೋಡನೆಗಳಳ” ಇಲ್ಲಿವೆ: ಈ 
ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುು ನಿಂಬುವದು ಸಮಿಂಜಸವರದದುದ: 

 
ಒಬಬ ದೆೋವರಿದರದನೆ. 
ಆತ್ನು ಸಮಸತವನುು—ಮತ್ುತ ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ ಆತ್ನು ಮರನವನನುು 

ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದನು. 
ಆತ್ನು ಮನುಷ್ಾನಗೆ ಒಿಂದು ಪಾಕಟ್ಣೆಯನುು ಅನುಗಾಹಸ್ತ್ದನು—ಮತ್ುತ ಆತ್ನ 

ಪಾಕಟ್ಣೆಯು ಬೆೈಬಲ್ ಆಗಿದೆ. 
ಆತ್ನು ಮನುಷ್ಾನನುು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸುತ್ರತನೆ ಮತ್ುತ ಸಹರಯ ಮರಡುತ್ರತನೆ—

ಆತ್ನಗೆ ಯೋಸುವಿನ ಮ ಲಕ ಆತ್ರೀಕ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಸಹರಯ 
ಮರಡುವನು. 

ಆತ್ನು ಒಿಂದು ಪಾತ್ುಾತ್ತರವನುು ಬಯಸುತ್ರತನೆ—ನರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್ರತನೆ.  
ಮನುಷ್ಾನು ಅಿಂತ್ರಮವರಗಿ ತ್ನು ಶರರಿೋರಿಕ ಮತ್ುತ ಆತ್ರೀಕ 
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ಆಶೋವರೆದಗಳನುು ಹರಗ  ಅವಕರಶಗಳನ ು ಹೆೋಗೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದರದನೆಿಂಬುದರ ಕುರಿತ್ು ದೆೋವರ ಮುಿಂದೆ ಲೆಕೆ 
ಒಪ್ಪಪಸುವದಕೆೆ ಕರೆಯಲಪಡುವನು.  

 
ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ದಿನಕರೆಗಿ ಸ್ತ್ದಧಗೆ ಳಳುವ ನಟಟನಲ್ಲಿ ನೋವು ಸಮಿೋಪದಲ್ಲಿ ಏನು 
ಮರಡಿರುವಿರಿ? 

ನರವು ಪರಠವನುು ಮುಕರತಯಗೆ ಳಿಸುತ್ರತರುವ ಹರಗೆ, ಯೋಸುವಿನ ಪಾಶೆುಗೆ ಪುನಃ 
ಬರೆ ೋಣ: “ಮನುಷ್ಾಕುಮರರನು ಬರುವರಗ, ಭ ಮಿಯ ಮೆೋಲೆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು 
ಕರಣುವನೆ ೋ?” ಹೆೋಗ , ನರವು ಈ ಪಾಶೆುಯನುು ಹೆಚ್ುು ವೆೈಯಕ್ರತಕಗೆ ಳಿಸೆ ೋಣ: 
“ಮನುಷ್ಾಕುಮರರನು ಬಿಂದರಗ, ಆತ್ನು ನನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು 
ಕರಣುವನೆ ೋ?” ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಹರಕಲರಗುವ ಪಾಶೆುಯ ಅತ್ಾಿಂಥ 
ಪರಾಮುಖಾವರದ ಆಯರಮವರಗಿದೆ. 

ನೋವು ಒಿಂದು ವೆೋಳ  ೆ “ನರನು ನಿಂಬುತ್ ತೆೋನೆ, ನನಗೆ ನಿಂಬ್ರಕೆ ಕಡಿಮೆಯರಗಿದದರ  
ಸಹರಯಮರಡು” ಎಿಂದು ಕ ಗಿದ ಆ ವಾಕ್ರತಯ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು (ಮರಕೆ 9:24). 
ನಮಮಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆ ಕಡಿಮೆಯರಗಿದದರೆ, ಅದು ಬರಿ ಕಲ್ಲಕೆಯರಗಿದದರೆ, ಅಥವರ ಕತ್ೆನಗೆ 
ನಮಮ ಜೋವಿತ್ವನುು ಸಿಂಪೂಣೆವರಗಿ ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಡುವದಕೆೆ ಸರಕರಗುವಷ್ುಟ ಇಲಿವರದರೆ, 
ಬೆೈಬಲ್.ನುು ಓದಿರಿ, ಅಧ್ಾಯನ ಮರಡಿರಿ ಮತ್ುತ ವಿಧೆೋಯರರಗಿರಿ ಎಿಂದು ನಮಮನುು 
ಬೆೋಡಿಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋನೆ—ಹೋಗೆ ಕತ್ೆನು ಬಿಂದರಗ ನಮಮಲ್ಲಿ ಆತ್ನು ಪ್ಪಾೋತ್ರಯಿಿಂದ ಕೆಲಸ 
ಮರಡುವ ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು ಕರಣುವಿಂತ್ರಗುವದು! 

ಕೃತ್ಜ್ಞರ್ ಯ ಹೃದಯಗಳು (1:21) 
ನರವು ಈಗಲ  ದೆೋವರನುು ಮಹಮೆಪಡಿಸಲು ವಿಫಲವರಗುವ ಮತ್ುತ ಆತ್ನ 

ಆಶುಯೆವರದ ಆಶೋವರೆದಗಳಿಗರಗಿ ಆತ್ನಗೆ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿಂಥ ಲೆ ೋಕದಲ್ಲಿಯೋ 
ಇದ ದೆೋವೆ. ರೆ ೋಮರ 1:21 ನೆೋ ವಚ್ನವು ಸರಮರನಾ ಜಗತ್ತನುು ಈ ನಟಟನಲ್ಲ ಿ
ದೆ ೋಷ್ಠಯಿಂದು ಹೆೋಳಳವದರ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ನಮಮನುು ಸಹ ದೆ ೋಷ್ಠಯಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ. ನರವು 
ಅನೆೋಕ ವೆೋಳೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮ ಆಶೋವರೆದಗಳನುು ಎಣಿಸಲು ಹರಗ  ದೆೋವರಿಗೆ ನಮಮ 
ಕೃತ್ಜ್ಞಭರವವನುು ವಾಕತಪಡಿಸಲು ವಿಫಲರರಗುತ್ ತೆೋವೆ, ಆತ್ನು “ನಮಮ 
ಅನುಭೆ ೋಗಕೆ ೆೋಸೆರ ನಮಗೆ ಎಲಿವನ ು ಹೆೋರಳವರಗಿ ದಯಪರಲ್ಲಸುವರತ್ನು” (1 
ತ್ರಮೊಥೆ 6:17; ನೆ ೋಡಿರಿ ಯರಕೆ ೋಬ 1:17). ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆಯಿಲಿದಿರುವಿಕೆಯು ಜೋವವುಳು 
ದೆೋವರಿಿಂದ ಬೆೋಪೆಡುವಿಂತ್ೆ ನಡಿಸುವ ಹೆಜೆೆಗಳಲೆ ಿಿಂದೆಿಂಬುದನುು ನರವು 
ಮರೆಯದಿರೆ ೋಣ. 

ಈ ಯುಗದ ಜ್ಞಾನ (1:22) 
ರೆ ೋಮರ 1:22 ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ಅವರು ತ್ಮಮನುು ಜ್ಞರನಗಳೆಿಂದು ಹೆೋಳಿಕೆ ಿಂಡು 

ಹುಚ್ುರರದರು.” ಪೌಲನ ಮರತ್ುಗಳಳ ಈ ಜಗತ್ುತ ಹೆೋಗೆಿಂದು ಬಣಿಣಸ್ತ್ದುದ ಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ಆ 
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ಮರತ್ುಗಳಳ ನಮಮನುು ಸಹ ಬಣಿಣಸುತ್ತವೆ. ನಮಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೆಲರಿ ತ್ಮಮ ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ 
ಹರಗ  ವಿಚರರಗಳಲ್ಲಿ ದೆೋವರನುು ಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಳಿಸದಿಂಥ ತ್ತ್ವಜ್ಞರನಗಳಳ, ವಿಜ್ಞರನಗಳಳ 
ಹರಗ  ಶಕ್ಷಣತ್ಜ್ಞರು ತ್ುಿಂಬ್ರರುತ್ರತರೆ. ನರವು ದೆೋವರಿಲಿದ ತ್ಕೆ, ನರಸ್ತ್ತಕತ್ವದ ಆಭೆಟ್, 
ಅತ್ರೋಿಂದಿಾಯ ಕಸವನುು ಮತ್ುತ ಮರದಾಮದವರ ಕುಚೆ ೋದಾಗಳ “ಮ ಖೆತ್ನ” ದ 
ಬರಧೆಯನುು ಅನುಭವಿಸಬೆೋಕರಗಿರುತ್ತದೆ. ಲೆ ೋಕವು Glen Pace ಹೆೋಳಿದ ಹರಗೆ 
“ಜೆ ೋರು—ಧ್ವನಯ ಹುಚ್ುುತ್ನ” ದಲ್ಲ ಿಮುಳಳಗಿಹೆ ೋಗುತ್ರತದೆ.201 

ವಿಗರಹಾರಾಧನ  (1:23, 25)  
ಪೌಲನು ವಿಗಾಹರರರಧ್ನೆಯನುು ಖಿಂಡಿಸುವದನುು ನರವು ಓದುವರಗ, ನರವು ಕೆಲವು 

ಅಪರಯಗಳಿಿಂದ ದ ರವಿರಬೆೋಕು. ಒಿಂದು ಅಪರಯವೆೋನೆಿಂದರೆ, ನರವು ನಮಮ 
ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಗಳನುು ಮೊದಲ ಶತ್ಮರನಕೆೆ ಸ್ತ್ಮಿೋತ್ಗೆ ಳಿಸುತ್ ತೆೋವೆ. ಪಾತ್ರಮೆಗಳನುು 
ಪೂಜಸುವದು ಈಗಲ  ಸವೆಸರಮರನಾವರಗಿದೆ. ಕೆಲವು ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ಇನುತ್ರ 
ದೆೋಶಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಹೆಚ್ುು ಗೆ ೋಚ್ರವರಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಎಲೆಿಲ್ಲಿಯ  ಇರುತ್ತದೆ. 
ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಮ ತ್ೆವರಗಿ (ಕಣುಣ ಮುಿಂದೆ ಏನ  ಇಲಿದೆ) ಯೋಚಸುವದಕೆೆ 
ಕಷ್ಟವರಗಿರುತ್ತದೆ; ಅವರು ನೆ ೋಡಬಹುದರದ ದೆೋವರು ಅಥವರ ದೆೋವತ್ೆಗಳನುು 
ಬಯಸುತ್ರತರೆ. ಅದೃಶಾನರದ ದೆೋವರನುು ಆರರಧಿಸಬೆೋಕೆಿಂದರೆ ಅದಕೆೆ ಒಿಂದು 
ಬಲ್ಲಷ್ಠವರದ, ದೃಢವರದ ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು ಈಗಲ  
ನಮಗೆ, “ವಿಗಾಹಗಳಿಗೆ ದ ರವರಗಿರುವಿಂತ್ೆ ನಮಮನುು ಕರಪರಡಿಕೆ ಳಿುರಿ” ಎಿಂದು 
ಕಲ್ಲಸುತ್ತದೆ (1 ಯೋಹರನ 5:21). 

ಇನೆ ುಿಂದು ಅಪರಯವೆೋನೆಿಂದರೆ, ಸುಳಳು ದೆೋವರುಗಳಿಗೆ ೋಸೆರ ಸತ್ಾದೆೋವರನುು 
ತ್ರರಸೆರಿಸುವ ಕುರಿತ್ು ಯೋಚಸುವರಗ, ನರವು ನಮಮ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಗಳನುು ಪಾತ್ರಮೆಗಳ 
ಪೂಜೆಗೆ ಮರತ್ಾ ಸ್ತ್ಮಿೋತ್ಗೆ ಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋವೆ. 

ಒಬಬರು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದರದರೆ, “ನನು ಕೆೈ ಯರವದನುು ಹಡಿದುಕೆ ಳಳುತ್ತದೆ ೋ ಮತ್ುತ 
ಅವಲಿಂಭಿಸುತ್ತದೆ ೋ ಅದೆೋ ನನು ದೆೋವರು.” ನೋವು ನಮಮ ಜೋವಿತ್ದಲ್ಲಿ ಯರವದಕೆೆ 
ಪಾಥಮ ಆದಾತ್ೆಯನುು ಕೆ ಡುವಿರೆ ೋ ಅದು ನಮಮ ದೆೋವರು. ನರವು ಕೆತ್ರತದ ಕಲ್ಲಿನ 
ಬೃಹತ್ ಪಕ್ಷಿಯ ಪಾತ್ರಮೆಯ ಅಥವರ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮರಡಲಪಟ್ಟ ಕಣುಣಗಳಳಳು ಕಟಟಗೆ 
ಮ ತ್ರೆಯ ಮುಿಂದೆ ತ್ಲೆಬರಗದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಯಹೆ ೋವನಗೆ ಪೆೈಪೊೋಟ 
ನೋಡುತ್ರತರುವ ಇತ್ರೆ ದೆೋವರುಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ೆತೋವೆ. ನರವು ಒಿಂದು ಬಸವನ 
ವಿಗಾಹದ ಮುಿಂದೆ ಶರಭರಗದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆಗಲ  ನರವು ಚನುವನುು 
ಪೂಜಸುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾ. ನರವು ಕೆತ್ರತದ ಬರಳ್.ನ ಮುಿಂದೆ ಮೊಣಕರಲ ರದೆ 
ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ನಮಮ ಹಣದಲ್ಲ ಿಸಹ ಕೆತ್ರತದ ಪಾತ್ರಮೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನರವು ಎಿಂದಿಗ  
ದೆೋವರಿಗಿಿಂತ್ ಮುಖಾಸರಥನದಲ್ಲಿ ಆಕರಿಂಕ್ಷೆಗೆ, ವಾಥೆತ್ವಕೆೆ, ಅಥವರ ಸರವಥೆಕೆೆ ಅವಕರಶ 
ಕೆ ಟಟಲಿ ಎಿಂದು ಯರರರದರ  ಹೆೋಳಲು ಸರಧ್ಾವೋ? ಈ ಜೋವಿತ್ದಲ್ಲಿನ ಅನೆೋಕ 
ಸಿಂಗತ್ರಗಳಳ ಒಳ ುೆಯವುಗಳಳ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ೋೆ ದೆೋವರಲಿ.202  

ಅನೆೋಕರು “ಸೃಷ್ಠಟಕತ್ೆನಗೆ ಬದಲರಗಿ ಸೃಷ್ಠಟಜೋವಿಯನುು” ಆರರಧಿಸುವಿಂಥ ಅತ್ಾಿಂತ್ 
ಸರಮರನಾ ರಿೋತ್ರಯಿಂದರೆ ಸರವಥೆ ಸೆೋವೆ ಮತ್ುತ ದೆೋವರ ಚತ್ತವನುು ಕೆೋಳಳವ ಬದಲರಗಿ 
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ಮತ್ುತ ಆತ್ನನುು ಮೆಚುಸುವದಕೆೆ ಪಾಯರಸ ಪಡುವ ಬದಲರಗಿ ತ್ಮಮ ಸವಿಂತ್ ಇಚೆೆಗಳನೆುೋ 
ನೆರವೆೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಪಾಯರಸ ಪಡುವದು. ಅನೆೋಕರು ತ್ಮಮನುು ಹೆಚುಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು 
ದೆೋವರನುು ತ್ಗಿೆಸುತ್ರತರೆ. ಅವರ ಮನೆ ೋಭರವವು “ದೆೋವರು ಸಣಣವನು, ನರವು 
ದೆ ಡಡವರು” ಎಿಂಬಿಂತ್ರಗುತ್ತದೆ. 

ದ ೇವರನುು ತಿರಸಾರಿಸುವದರ ದುರಾಂತ್ (1:24-32) 
ದೆೋವರನುು ತ್ರರಸೆರಿಸ್ತ್ದದರ ಫಲವರಗಿ (1:18-23), ಅನಾಜನರ ಸ್ತ್ಥತ್ರ 

ದುರಿಂತ್ಮಯವರಗಿತ್ುತ (1:24-32). ಒಬಬನು ಯಹ ದಾನರಗಿರಲ್ಲ ಅಥವರ 
ಅನಾಜನರಿಂಗದವನರಗಿರಲ್ಲ ಸೃಷ್ಠಟಕತ್ೆನನುು ತ್ರರಸೆರಿಸ್ತ್ ಕಠಿಣವರದ 
ದುಷ್ಪರಿಣರಮಗಳನುು ಅನುಭವಿಸದೆ ಇರುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾವಿಲಿ. ದೆೋವರನುು ತ್ರರಸೆರಿಸ್ತ್ದದರ 
ಫಲವರಗಿ ಎಿಂಥ ದುರಿಂತ್ದ ಸ್ತ್ಥತ್ರ ಬರುತ್ತದೆಿಂಬುದನುು ಪೌಲನು ನೋಡುವ ಅನಾ ಜನರ 
ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿರುವ ಪರಪಗಳ ಪಟಟಯು ನಮಗೆ ನೆನಪ್ಪಸತ್ಕೆದುದ: 

ದುರಿಂತ್ಕರ ವರಸತವಿಕತ್ೆ: ಸೆವೋಚರೆಮಯವರದ ಜೋವಿತ್ಗಳಳ (1:24, 26, 28). 
ದುರಿಂತ್ಕರ ಫಲ್ಲತ್: ಸವಭರವಕೆೆ ವಿರುದಧವರದ ಭೆ ೋಗಗಳಳ (1:24-27). 
ದುರಿಂತ್ಕರ ದರಖಲೆ: ಹೆೋಸ್ತ್ಗೆತ್ರುವ ಪಟಟ (1:28-32). 

ಲ ೈಾಂಗಿಕ ಅನ ೈತಿಕರ್  (1:24) 
ಪೌಲನ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಒಿಂದು ಸಮರಜವು ದೆೋವರಿಿಂದ ದ ರವರಗಿದೆ ಎಿಂಬದಕೆೆ ಒಿಂದು 

ಸಿಂಕೆೋತ್ವೆಿಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಬರುತ್ರತದದ ಕರಮಿಚೆೆಗಳಿಗೆ ಪೊಾೋತ್ರೆಹ ಮತ್ುತ ಸವಚ್ೆಿಂಧ್ವರದ 
ಕರಮ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೊೋದನೆ. ಇಿಂದು ನರವು ಜೋವಿಸುವ ಜಗತ್ರತನ ಕುರಿತ್ು ಇದು 
ಏನು ತ್ರಳಿಸುತ್ತದೆ? 

ಪುಸತಕಗಳಳ, ಸ್ತ್ನಮರಗಳಳ, ಟವಿ, ಮತ್ುತ ಹರಡುಗಳಳ ಸಹ ಕರಮದ ಅಿಂಶಗಳ 
ಸುರಿಮಳೆಯನುು ಸುರಿಯುತ್ತವೆ. ವಿವರಹದ ಹೆ ರಗಿನ ಲೆೈಿಂಗಿಕತ್ೆಯನುು ಸಹಜ, 
ಸರವಭರವಿಕ, ನರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ುತ ಬಹಳ ಅಪೆೋಕ್ಷೆಣಿಯ ಎಿಂಬಿಂತ್ೆ ಬ್ರಿಂಬ್ರಸಲರಗುತ್ರತದೆ. 
ವಿವರಹಕೆೆ ಮುಿಂಚೆ ಲೆೈಿಂಗಿಕವರಗಿ ಪರಲೆ ೆಳುದ ಯುವಜನರನುು ಕೆಲವು ಸರರಿ 
ಅಸಹಜವರದವರೆನೆ ೋ ಎಿಂಬಿಂತ್ೆ ನೆ ೋಡಲರಗುತ್ತದೆ. ಲೆ ೋಕದ ಮನಸ್ತ್ೆನವರಿಗೆ, 
“ವಿವರಹವರಗದೆ ಒಟಟಗೆ ಜೋವಿಸುವದು (living together)” ಎಿಂಬದು ಪಾಣಯದ 
ಪಾಕ್ರಾಯಯಲ್ಲಿನ ಇನೆ ುಿಂದು ಹೆಜೆೆಯರಗಿ ಮರಪೆಟಟದೆ, ಅದು ಮುಿಂದೆ ವಿವರಹದ 
“ಆಳವರದ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಕೆೆ” ಹೆ ೋಗುತ್ತದೆಿಂಬುದಕೆೆ ನಶುಯವಿರುವದಿಲಿ. ಪೆೋತ್ಾ ಹರಗ  
ಯ ದನ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಳವದರದರೆ, ಅಿಂಥ ಜನರು “ವಿವೆೋಕಶ್ನಾ ಮೃಗಗಳಿಂತ್ೆ” 
ಬದುಕುವವರು (2 ಪೆೋತ್ಾ 2:12; ಯ ದನು 10). ಅಜೆಯು ಇಿಂಥ ಜೋವನ ಶೆೈಲ್ಲ ಕುರಿತ್ು 
ಇನುಷ್ುಟ ವಣೆಮಯವರಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ರತಳ ,ೆ ಆಕೆಯು ಹೆೋಳಳವಳಳ, “ಅವರು ಓಣಿಯ 
ಬೆಕ್ರೆನ ನೋತ್ರಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿದರದರೆ.”  

ಅನೆೈತ್ರಕವರದ ಜೋವಿತ್ವನುು ಜೋವಿಸುತ್ರತರುವವರಿಗೆ ಮತ್ೆ ತಬಬರು ಏಕೆ ನಮಮನುು 
ಟೋಕ್ರಸುತ್ರತಲಿವೆಿಂಬುದು ಅಥೆವರಗದಿರಬಹುದು. ಅಿಂಥ ಜನರು ತ್ಮಮ ನಡವಳಿಕೆಯಿಿಂದ 
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ಮತ್ೆ ತಬಬರಿಗೆ ದಕೆೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುತ್ರತದ ದೆೋವೆಿಂಬುದರಗಿ ಅನೆೋಕ ವೆೋಳ  ೆ ಗಾಹಸುವದಿಲಿ. 
ಹೆೋಗ , ಅವರ ಬಗೆೆ ಕರಳಜ ಹೆ ಿಂದಿರುವಿಂಥ ತ್ಮಮ ಕುಟ್ುಿಂಬ ಮತ್ುತ ಇತ್ರರಿಗೆ 
ಹರನಗೆ ಳಿಸುತ್ರತರೆ. ಅಷ್ುಟಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ನರವು ಜೋವಿಸುತ್ರತರುವ ಈ ಜಗತ್ರತಗೆ ಸಹ 
ಅವರು ಹರನಯನುುಿಂಟ್ು ಮರಡುತ್ರತದರದರೆ. ದೆೈವಿೋಕ ಮರನದಿಂಡಗಳಳ 
ಕರಣೆಯರಗುವರಗ, ನರಗರಿಕತ್ೆಯ ಚೌಕಟ್ುಟ ಛಿದಾಗೆ ಳಳುತ್ತದೆ. ವಿವರಹದ ಹೆ ರಗಿನ 
ಲೆೈಿಂಗಿಕತ್ೆಯು ಸಮರಜದ ಮ ಲೆಗಲುಿಗಳರದ ದರಿಂಪತ್ಾವನುು ಹರಗ  ಕುಟ್ುಿಂಬವನುು 
ಬಲಹೋನಗೆ ಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅಲಿದೆ, ಅವರು ಅದನುು ಗಾಹಸುತ್ರತರೆ ೋ ಇಲಿವೋ, ಅವರು ತ್ಮಗೆ ತ್ರವೆೋ 
ಹರನಮರಡಿಕೆ ಳಳುತ್ರತದರದರೆ. ದೆೋವರು ಅವರನುು “ತ್ಮಮ ಹೃದಯಗಳ ದುರರಶೆಗಳಿಂತ್ೆ 
. . . ಹೆ ಲಸರದ ನಡತ್ೆಗೆ ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ದರಗ,” ಸಿಂಭವಿಸ್ತ್ದ ಒಿಂದು ಫಲವೆಿಂದರೆ, “ಅವರ 
ದೆೋಹಗಳಳ ಮರನಹೋನ” ಗೆ ಿಂಡವು (1:24).203 ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯ ನಿಂತ್ರ 
ಭರಗದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ತ್ನು ವರಚ್ಕರಿಗೆ “[ಅವರ] ದೆೋಹಗಳನುು ದೆೋವರಿಗೆ ಮಿೋಸಲರಗಿಯ  
ಮೆಚುಕೆಯರಗಿಯ  ಇರುವ ಸಜೋವಯಜ್ಞವರಗಿ ಅಪ್ಪೆಸ್ತ್ರಿ” ಎಿಂದು ಪೊಾೋತ್ರೆಹಸ್ತ್ದನು 
(12:1). ಇನೆ ುಿಂದೆಡೆ ಪೌಲನು, ನಮಮ ದೆೋಹಗಳಳ “ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಗೆ ಗಭೆಗುಡಿಯರಗಿವೆ” 
ಮತ್ುತ “ನಮಮ ದೆೋಹಗಳಿಿಂದ ದೆೋವರನುು ಮಹಮೆಪಡಿಸಬೆೋಕು” ಎಿಂಬದನುು ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ 
ಕೆ ಡುತ್ರತನೆ (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 6:19, 20). ಒಬಬನು ವಿವರಹಕೆೆ ಮುನು ಅಥವರ ವಿವರಹದ 
ಹೆ ರಗೆ ಲೆೈಿಂಗಿಕತ್ೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೆ ಡಗಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವರಗ, ಆತ್ನು ತ್ನು ದೆೋಹವನುು ಪ್ಪಾೋತ್ರಗೆ 
ಸಮಪ್ಪೆತ್ಗೆ ಿಂಡು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನಗೆ ಗಭೆಗುಡಿಯರಗಿ ಅಪ್ಪೆಸುವ ಬದಲ್ಲಗೆ, ಕರಮಿಚೆೆಗೆ 
ಸಮಪ್ಪೆಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು ಅದನುು ಪ್ಪಶರಚ್ನಗೆ ಗಭೆಗುಡಿಯರಗಿ ಮರಡುತ್ರತನೆ. ಪೌಲನು 
ಬರೆದದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ “ದೆೋಹವು ಹರದರಕೆ ೆೋಸೆರ ಇರುವಿಂಥದಲಿ, 
ಕತ್ೆನಗೆ ೋಸೆರವರಗಿದೆ” ; “ಜರರತ್ವಕೆೆ ದ ರವರಗಿ ಓಡಿಹೆ ೋಗಿರಿ. ಮನುಷ್ಾರು 
ಮರಡುವ ಇತ್ರ ಪರಪಕೃತ್ಾಗಳಳ ದೆೋಹಕೆೆ ಹೆ ರಗರಗಿವೆ, ಆದರೆ ಜರರತ್ವ ಮರಡುವವನು 
ತ್ನು ದೆೋಹಕೆೆ ಹರನಕರವರದ ಪರಪವನುು ಮರಡುತ್ರತನೆ” (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 6:13, 18). 

 

ಸಲ್ಲಾಂಗಕಾಮದ ವಿಷಯವ ೇನು? (1:26, 27) 
ನಮಮ ಆಧ್ುನಕ ಸಿಂಸೃತ್ರ. ಪೌಲನು ಮರತ್ುಗಳಳ ಅಿಂದು ಆತ್ನು ಬರೆದ 

ಕರಲದಷ್ೆಟೋ ಈಗಲ  ಪಾಸುತತ್ವರಗಿವೆ. ಕೆೋಲವೆೋ ವಷ್ೆಗಳ ಹಿಂದಷ್ೆಟೋ, ಅನೆೋಕ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವು (ಆಗ ಇದನುು “sodomy,” ಎಿಂದು ಕರೆಯಲರಗುತ್ರತತ್ುತ), ಪಾಕೃತ್ರಯ, 
ಮರನವ ಜನರಿಂಗದ ಮತ್ುತ ನರಗರಿಕತ್ೆಯ ವಿರುದಧದ ಅಪರರಧ್ ಎಿಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಪಡುತ್ರತತ್ುತ. ಇತ್ರತೋಚನ ವಷ್ೆಗಳಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡಿದರ  
ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ಪರವರಗಿ ಬೆಿಂಬಲದ ಪಾಚರರ ಕರಣಿಸುತ್ರತದೆ. ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳಳ 
ಮೊದಲು ಸಹಷ್ುಣತ್ೆಯನುು ಕೆೋಳಿದರು, ನಿಂತ್ರ ಕರುಣೆಯನುು ಕೆೋಳಿದರು, ಮತ್ುತ ಈಗ 
ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪೂಣೆ ಅಿಂಗಿೋಕರರ ಹರಗ  ಅವರ “ಪಯರೆಯ ಜೋವನಶೆೈಲ್ಲ” (“alternate 
lifestyle”) ಎಿಂಬದಕೆೆ ಅನುಮೊೋದನೆ ಸ್ತ್ಕುೆವವರೆಗ  ವಿಶಾಮಿಸದಿರು ವದಕೆೆ 
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ನಧ್ೆಸ್ತ್ರುತ್ರತರೆ.204 ಅವರು ಈಗಲ  ಒಟ್ುಟ ಜನಸಿಂಖ್ೆಾಯಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ಜನರನುು ಮರತ್ಾವೆೋ 
ಪಾತ್ರನಧಿಸುತ್ರತರೆ, ಆದರೆ ಒಬಬನು ಇದನುು ಸ್ತ್ನಮರ ಹರಗ  ಟವಿಯಿಿಂದ ತ್ರಳಿಯುವದಕೆೆ 
ಸರಧ್ಾವೆೋ ಇಲ—ಿಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ುಟ ಪಾಮರಣದಲ್ಲಿ “ಸಲ್ಲಿಂಗ” ಪರತ್ಾ ಹರಗ  “ಸಲ್ಲಿಂಗ” 
ಕಥೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. 

ರರಜಕ್ರೋಯ ವಾಕ್ರತಗಳಳ, ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆಿಂಬಲ ನೋಡುವದಕೆೆ ತ್ುದಿಕರಲಲ್ಲ ಿ
ನಿಂತ್ರರುತ್ರತರೆ, ಅವರ ಚ್ಳಳವಳಿಗೆ ಬೆಿಂಬಲ ನೋಡುತ್ರತದರದರೆ. Liberal denominations 
(ಪಾಗತ್ರಪರ ಸಿಂಸ ಥೆಗಳಳ) ತ್ಮಮನುು “ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿಕೆ ಿಂಡಿ ರುವ ಧರಮಿೆಕ 
ನರಯಕರನುು “ಪಾತ್ರಷ್ ಠೆಗೆ ಳಿಸ್ತ್ರುತ್ತವೆ.” ದೆೋವರ ವರಕಾದಲ್ಲಿನ ಬೆ ೋಧ್ನೆಯನುು ಈ ರಿೋತ್ರ 
ನೆೋರವರಗಿ ದಿಕೆರಿಸುವದನುು ಯರರರದರ  ಖಿಂಡಿಸ್ತ್ದರೆ, ಅವರನುು ಪ್ಪಾೋತ್ರಯಿಲಿದವರು, 
ಪೂವೆಗಾಹಪ್ಪೋಡಿತ್ ಮತ್ುತ ಮುಚುದ ಮನಸ್ತ್ೆನವರು ಎಿಂಬದರಗಿ ಬ್ರಿಂಬ್ರಸುತ್ರತರೆ. ಅಲಿದೆ, 
ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳ “ಹಕುೆಗಳ” ಬಗೆೆ ಪಾಶೆು ಮರಡುವವರಿಗೆ ಒಿಂದು ಹೆಸರನುು 
ಕಿಂಡುಹಡಿದಿರುತ್ರತರೆ: “homophobic” (ಸಲ್ಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ದಿಗಿಲುಪಡುವವನು). ಈ 
ಪದವನುು ಹಿಂದೆ ಿಂದು ಕರಲದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಂಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರುತ್ರತದದವರಿಗೆ 
ಅನವಯಿಸಲರಗುತ್ರತತ್ುತ; ಈಗ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ಜೋವನಶೆೈಲ್ಲಯನುು ಖಿಂಡಿಸುವವರಿಗೆ ಆ 
ಹೆಸರಿನಿಂದ ಕರೆಯಲರಗುತ್ರತದೆ.205 

ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ವಿರುದಧ ಮರತ್ರಡುವದು ಜನಪ್ಪಾಯ ಅಥವರ “ರರಜಕ್ರೋಯವರಗಿ 
ಅನುಕ ಲಕರ” ಆಗಿರದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ವರಕಾವು ಎಿಂದೆಿಂದ  ವಿರೆ ೋಧಿಸ್ತ್ 
ದಿಂತ್ೆಯೋ ಈಗಲ  ಸಹ ವಿರೆ ೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವು ತ್ಪುಪ. ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮ 
ಕ್ರಾಯಗಳಳ ಪರಪ.  

ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ಕುರಿತ್ು ಒಿಂದು “ಪಾಕರಣ” ? ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ಜೋವನ ಶೆೈಲ್ಲಯನುು 
ನಡಿಸುವ ಬಹಳಷ್ುಟ ಜನರು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ಬಗೆೆ ಬೆೈಬಲ್ ಹೆೋಳಳವದನುು 
ಅಸಡ ಡೆಮರಡುತ್ರತರೆ; “ಅಿಂಥ ಉಪದೆೋಶವು ಈಗಿನ ಕರಲಕೆೆ ಅಸಮಿಂಜಸವರದದುದ” ಎಿಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸುತ್ರತರೆ. ಹೆೋಗ , ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅವರ ಬರಲಾದಲ್ಲಿ ದೆೋವರನುು ಹರಗ  
ಬೆೈಬಲ್.ನುು ಗೌರವಿಸಬೆೋಕೆಿಂದು ಕಲ್ಲಸಲಪಟ್ಟವರರಗಿರುತ್ರತರೆ. ಆದುದರಿಿಂದ, ಅವರಿಗೆ 
ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ಕುರಿತ್ ವರಕಾಗಳೂೆಿಂದಿಗೆ ಹೆ ೋರರಟ್ವಿರುತ್ತದೆ. ರೆ ೋಮರ 1:26, 27 
ವಚ್ನಗಳನುು ಅದು ಹರಗಲರಿ ಎಿಂಬದರಗಿ “ವಿವರಿಸ್ತ್ ಅಲಿಗಳೆಯುವ” ಪಾಯತ್ುಗಳಳ 
ನಡೆದಿರುತ್ತವೆ. ಇತ್ರ ಕೆಲವು ವರದಗಳಳ ಹರಗ  ಬೆೈಬಲ್.ನ ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಗಳ ಒಿಂದು 
ಮರದರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ವರದ 1: “ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವನುು ಅನೆೋಕ ಸರರಿ ‘sodomy’ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲರಗಿದೆ, 
ಆದರೆ ಸೆ ದೆ ಮಿನ ಪುರುಷ್ರ ಪರಪವು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಬದಲರಗಿ, ಅವರು 
ಅರ್ಥತ್ರಸತ್ರೆರ ಮರಡದಿರುವ—ಅಥವರ, ಬಹುಶಃ ಗರಾಿಂಗ್ ರೆೋಪ್ ಮರಡಿದ 
ಅಪರರಧ್ಕೆ ೆಳಗರಗಿದದರು.” ಉತ್ತರ: “ಯಹೆಜೆೆೋಲನು ಸರದೃಶಾರ ಪದಲ್ಲಿ ಮರತ್ರಡುವ 
ವೆೋಳ  ೆ ಆತ್ನು ಸೆ ದೆ ಮಿನ ಹಲವರರು ಪರಪಗಳ ಪಟಟಯನುು ಮರಡುತ್ರತನೆ 
(ಯಹೆಜೆೆೋಲ 16:49, 50), ಆದರೆ ಸೆ ದೆ ಮ್ ಕುಖ್ರಾತ್ಗೆ ಿಂಡಿದದ ಪರಪ ಯರವದೆಿಂದರೆ 
ಪುರುಷ್ರು ಇತ್ರ ಪುರುಷ್ರ ಸಿಂಗಡ ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಗಳನುು ಇಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡದರದಗಿದೆ 
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(ನೆ ೋಡಿರಿ ಆದಿಕರಿಂಡ 19:5).”  
ವರದ 2: “ಬೆೈಬಲ್.ನಲ್ಲಿರುವ ಪರಾಮುಖಾವರದ ಪರತ್ಾಧರರಿಗಳಳ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿ 

ಗಳರಗಿದದರು. ಉದರಹರಣೆಗೆ, 1 ಸಮುವೆೋಲ 18:1ರ ಪಾಕರರ ದರವಿೋದನು ಮತ್ುತ 
ಯೋನರತ್ರನರು ಪರಸಪರ ಪ್ಪಾೋತ್ರಸುತ್ರತದದರು.” ಉತ್ತರ: “ಬೆೈಬಲ್ಲನಲ್ಲಿನ ವಾಕ್ರತಗಳಳ ಪರಪ 
ಮರಡಿದರೆಿಂಬ ಕರರಣಕೆೆ ಅದು ಸರಿ ಎಿಂದರಗುವದಿಲಿ, ಆದರೆ ಇದೆ ಿಂದು 
ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ಪಾಕರಣ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ದರವಿೋದನು ವಿರುದಧಲ್ಲಿಂಗ ಕರಮಿಯರಗಿದದನು, 
ಆತ್ನು ಸ್ತ್ರೋಯರೆಡೆಗೆ ಅಧಿಕ ಮೊೋಹತ್ನರಗಿದದನು (2 ಸಮುವೆೋಲ 11:2). ಯೋನರತ್ರನನ 
ಕಡೆಗಿದದ ಆತ್ನ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯು ಒಬಬ ಮಿತ್ಾನೆಡೆಗಿನ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯರಗಿತ್ುತ. ಇದನುು ಓದುವ 
ಪಾತ್ರಯಬಬರನ ು ನರನು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸುತ್ ತೆೋನೆ (ಯೋಹರನ 13:34), ಆದರೆ ಹರಗೆಿಂದ 
ಮರತ್ಾಕೆೆ ನರನೆ ಬಬ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿ ಆಗುವದಿಲಿ.”  

ವರದ 3: “ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವು ಕೆಟ್ಟದರದಗಿದದಲ್ಲಿ ಯೋಸು ಅದನುು ಖಿಂಡಿಸ್ತ್ರುತ್ರತದದನು, 
ಆದರೆ ಆತ್ನು ಹರಗೆ ಮರಡಲ್ಲಲಿ.” ಉತ್ತರ: “ಯೋಸು ಸರವೆತ್ರಾಕವರಗಿ ಅನುಮೊೋದನೆ 
ಮರಡದಿರುವ ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಪರಪಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ಪರಪವು ಸೆೋರಿರುತ್ತದೆ (ಮತ್ರತಯ 
5:27, 32; ಮರಕೆ 7:20-23). ಅಲಿದೆ, ಯೋಸು ಒತ್ರತಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ಒಬಬ ಪುರುಷ್ ಮತ್ುತ 
ಒಬಬ ಸ್ತ್ರೋಯು ಒಿಂದೆೋ ಶರಿೋರವರಗುವದೆೋ ದೆೋವರ ಸಿಂಕಲಪವರಗಿದೆ (ಮತ್ರತಯ 19:4). 
ಅಷ್ುಟಮರತ್ಾವಲಿ, ಯೋಸುವಿನ ಅಪೊಸತಲರ ಉಪದೆೋಶಗಳಳ ವರಸತವದಲ್ಲಿ ಸವತ್ಃ 
ಯೋಸುವಿನ ಉಪದೆೋಶಗಳ ೋೆ ಆಗಿವೆ (ಲ ಕ 10:16; ನೆ ೋಡಿರಿ ರೆ ೋಮರ 1:26, 27).”  

ವರದ 4: “ರೆ ೋಮರ 1:26, 27ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಉದೆದೋಶವು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವನುು 
ಖಿಂಡಿಸುವದರಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಮರನವರಿಗೆ ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಿರುತ್ತ 
ದೆಿಂಬುದನುು ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಡುವದರಗಿತ್ುತ.” ಉತ್ತರ: “ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯನುು 
ಸರಥಪ್ಪಸ್ತ್ ತ್ೆ ೋರಿಸುವದಕೆೆ ಪೌಲನು ಮರನವರು ಎಷ್ೆ ಟಿಂದು ಪರಪಮಯವರಗಿದರದರೆಿಂದು 
ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಟ್ಟನು. ಈ ಪರಪಮಯತ್ೆಯ ಒಿಂದು ಪಾಮುಖ ಉದರಹರಣೆಯೋ 
ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವರಗಿತ್ುತ.”  

ವರದ 5: “ರೆ ೋಮರ 1:26, 27 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದ ಮರತ್ರನ ಅಥೆವು 
ಮತ್ೆ ತಬಬರ ಮೆೋಲೆ ಒತ್ರತಯದಿಿಂದ ಸಿಂಭೆ ೋಗಕೆೆ ಹೆ ೋಗುವದರ ಕುರಿತ್ರಗಿದೆ (ಉದರ: 
ಮನಸ್ತ್ೆಲಿದ ಒಿಂದು ಮಗುವಿನೆ ಿಂದಿಗೆ). ಆತ್ನು ‘ಸಮಮತ್ರಯಿಿಂದ ಸಿಂಭೆ ೋಗಕೆೆ 
ಇಳಿಯುವ ಇಬಬರು ಪರಾಯಸಥರ’ ಬಗೆೆ ಖಿಂಡನೆ ಮರಡುತ್ರತಲಿ.” ಉತ್ತರ: “’ಗಿಂಡಸರು ಒಬಬರ 
ಮೆೋಲೆ ಬಬರು ತ್ಮಮ ಕರಮರತ್ುರದಿಿಂದ ತ್ರಪಪಡುತ್ರತದದರು’ ಎಿಂದು ಪೌಲನು 
ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ (1:27). ಇದು ಸಮಮತ್ರಯಿಿಂದ ನಡೆದ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವರಗಿತ್ುತ. ವಚ್ನ 27 ಈ 
ಮರತ್ುಗಳಿಿಂದ ಆರಿಂಭವರಗುತ್ತದೆ, ‘ಅದರಿಂತ್ೆ ಗಿಂಡಸರು’ ಎಿಂದು, ಇದು ಸ್ತ್ರೋಯರ 
ಮತ್ುತ ಗಿಂಡಸರ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವನುು ಒಿಂದರಗಿ ಜೆ ೋಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು ಪರಸಪರ 
ಸಮಮತ್ರಯ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವನುು ಖಿಂಡಿಸ್ತ್ದನು, ಅದು ಹೆಿಂಗಸರ ನಡುವೆ ಇರಲ್ಲ ಅಥವರ 
ಗಿಂಡಸರ ನಡುವೆಯೋ ಇರಲ್ಲ.”  

ವರದ 6: “ಅನೆೋಕ ಪಾಭರವಿ ವಾಕ್ರತಗಳಳ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳರಗಿದರದರೆ, ಅವರಲ್ಲ ಿ
ರೆ ೋಮನ್ ಚ್ಕಾವತ್ರೆಗಳಳ ಮತ್ುತ ಮಹರ ತ್ತ್ವಜ್ಞರನಗಳಳ ಸಹ ಸೆೋರಿದರದರೆ.” ಉತ್ತರ: 
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“ಹೌದು, ಮತ್ುತ ಅದನುು ಸಹ ಪೌಲನು ಖಿಂಡಿಸ್ತ್ದನು. ಅವರವರ ಸಮರಜಗಳಲ್ಲಿನ 
ನರಗರಿಕತ್ೆಯ ನೆೈತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ುಟ ನರಶವರಗಿ ಹೆ ೋಗುವದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಆ ವಕಾ 
ನಡವಳಿಕೆಯೋ ಒಿಂದು ಕರರಣವರಗಿತ್ುತ.”  

ಹೃತ್ ಪವೆಕವರದ ಕಳಕಳಿ. ಬೆೈಬಲ್. ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವನುು ಖಿಂಡಿಸುತ್ತದೆಿಂದ 
ಮರತ್ಾಕೆೆ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳಳ ಸಿಂಕಟ್ ಅನುಭವಿಸುವರಗ ನರವು ಸಿಂಭಾಮಿಸಬೆೋಕೆ ೋ? 
ಸೆ ದೆ ಮ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳಳ ಶೋರ್ಾದಲ್ಲಿ ನರಶಗೆ ಳಿಸಲಪಡಲ್ಲದರದರೆ 
ಎಿಂದು ಅಬಾಹರಮನಗೆ ಹೆೋಳಲಪಟರಟಗ, ಆತ್ನು ಸಿಂಭಾಮಿಸಲ್ಲಲಿ; ಬದಲ್ಲಗೆ, ಆತ್ನು 
ಅವರಿಗರಗಿ ಪರಾರ್ಥೆಸ್ತ್ದನು (ಆದಿಕರಿಂಡ 18). ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರ, ಎಲರಿ ಪರಪ್ಪಗಳ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕರರವೆೋ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ಪರಪ ಮರಡುವವರ ಕಡೆಗೆ ಸಹ ನಮಗೆ 
ಅದೆೋ ಕಳಕಳಿ, ಪ್ಪಾೋತ್ರಯಿರಬೆೋಕು. ಪೌಲನು ತ್ರಮೊಥೆಗೆ ನೋಡಿದ ಉಪದೆೋಶಗಳಳ 
ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ ಸ ಕತವೆೋನಸುತ್ತವೆ: 

ಕತ್ೆನ ದರಸನು ಜಗಳವರಡದೆ ಎಲಿರ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ ಸರಧ್ುವೂ ಬೆ ೋಧಿಸುವದರಲಿ್ಲ 
ಪಾವಿೋಣನ  ಕೆೋಡನುು ಸಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವವನ  ಎದುರಿಸುವವರನುು ನಧರನದಿಿಂದ 
ತ್ರದುದವವನ  ಆಗಿರಬೆೋಕು. ಒಿಂದು ವೆೋಳ  ೆದೆೋವರು ಆ ಎದುರಿಸುವವರ ಮನಸೆನುು 
ತ್ನು ಕಡೆಗೆ ತ್ರರುಗಿಸ್ತ್ ಸತ್ಾದ ಜ್ಞರನವನುು ಅವರಿಗೆ ಕೆ ಟರಟನು. ಸೆೈತ್ರನನ ಉಲ್ಲೆಗೆ 
ಬ್ರದದವರರದ ಇವರು ಒಿಂದು ವೆೋಳ  ೆ ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು ದೆೋವರ ಚತ್ತವನುು 
ಅನುಸರಿಸುವದಕೆೆ ಸವಸಥಚತ್ತರರದರರು (2 ತ್ರಮೊಥೆ 2:24-26). 

ಹರಗರದರೆ, ಅವರು ಪಶರುತ್ರತಪ ಪಡುವದರದಲ್ಲಿ, ಅವರನುು ಸಿಂತ್ೆ ೋಷ್ದಿಿಂದ ಪುನಃ 
ಸೆೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಸ್ತ್ದಧರಿರಬೆೋಕು. 

ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳಿಗೆ ಬೆೈಬಲ್ಲನ ಉಪದೆೋಶಗಳಳ ಚೆನರುಗಿ ಗೆ ತ್ರತವೆ 
ಆದರೆ ಆ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತ್ಮಗೆ ಬೆೋರೆ ಆಯೆಯೋ ಇಲಿವೆಿಂಬ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಲ್ಲಿದರದರೆಿಂದು 
ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ. ಯರರೆ ೋ ಅವರಿಗೆ “ದೆೋವರು ನಮಮನುು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗಳರಗಿಯೋ 
ಉಿಂಟ್ು ಮರಡಿದನು; ನೋವು ಅದೆೋ ಆಗಿರುವಿರಿ ಮತ್ುತ ಎಿಂದೆಿಂದ  ಹರಗೆಯೋ 
ಉಳಿಯುವಿರಿ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದರದರೆ. ಈ ರಿೋತ್ರಯ ಉಪದೆೋಶವು ವರಕಾದ ಸರಳ 
ಬೆ ೋಧ್ನೆಗೆ ವಿರುದಧವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು ಕೆ ರಿಿಂಥದವರಿಗೆ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ 
“ಪುರುಷ್ಗರಮಿಗಳಳ” ಮತ್ುತ ಅನೋತ್ರಯುಳು ಮನುಷ್ಾರು “ದೆೋವರ ರರಜಾಕೆೆ 
ಬರಧ್ಾರರಗುವದಿಲಿ” (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 6:9, 10). ಬಳಿಕ ಆತ್ನು ಮುಿಂದುವರೆದು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ, 
“ನಮಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅಿಂಥವರರಗಿದಿದರಿ; ಆದರ  ಕತ್ೆನರದ ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿಯ  ನಮಮ ದೆೋವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯ  ತ್ೆ ಳೆದುಕೆ ಿಂಡಿರಿ, ದೆೋವಜನರರದಿರಿ, 
ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯವನುು ಹೆ ಿಂದಿದಿರಿ” (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 6:11; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ 
ನನುದು). ದೆೋವರ ಸಹರಯದೆ ಿಂದಿಗೆ, ಕೆಲವು ಜನರು ತ್ಮಮ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ಜೋವನ 
ಶೆೈಲ್ಲಯನುು ಬ್ರಟ್ುಟಬ್ರಟಟರುತ್ರತರೆ.  

ಬಹುಶಃ, ಒಬಬನು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಕೆ ೆಳಗರಗುವ ಮನೆ ೋವೃತ್ರತ ಹೆ ಿಂದಿರಬಹುದು. 
ಇನುು ಕೆಲವರಿಗೆ ಸೆವೋಚರೆಪರವರದ ಕರಮರಭಿಲರಷ್ೆಗಳಿಗೆ ಅಥವರ ಕುಡಿಕತ್ನ 



  

140 
 

ಕೆ ೆಳಗರಗುವ ಮನೆ ೋವೃತ್ರತ ಇರಬಹುದು. ಬಹಳಷ್ುಟ ಜನರು ಯರವದೆ ೋ ಒಿಂದು 
ಪರಪಕೆ ೆಳಗರಗುವ ಮನೆ ೋವೃತ್ರತ ಹೆ ಿಂದಿದರದರೆ; ಇಲಿವರದಲ್ಲಿ ಪ್ಪಶರಚ್ನು ನಮಮನುು 
ಶೆ್ ೋಧಿಸುವದಕರೆಗುತ್ರತರಲ್ಲಲಿ. ಅಿಂಥ ಒಳಪಡುವ ಮನೆ ೋವೃತ್ರತಗಳಳ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮ, 
ಸೆವೋಚರೆಮಯ ಕರಮರಭಿಲರಷ್ೆ, ಕುಡಿಕತ್ನ ಅಥವರ ಬೆೋರೆ ಯರವದೆೋ ಪರಪವನುು ಸರಿ 
ಎಿಂದು ಮರಡುವದಿಲಿ. ಅವುಗಳಳ ನಮಗಿರುವ ಬಲಹೋನತ್ೆಗಳ ಬಗೆೆ ಜರಗಾತ್ರರಗಿ 
ಬಲಕೆ ೆೋಸೆರ ಕತ್ೆನ ಮೆೋಲೆ ಅವಲಿಂಭಿಸಬೆೋಕೆಿಂಬದನುು ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಡುತ್ತವಷ್ೆಟೋ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 10:13). 

ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವನುು ಜಯಿಸಬೆೋಕರದರೆ ಮೊದಲ ಹೆಜೆೆಯು ಯರವದೆಿಂದರೆ ಅದನುು 
ಒಿಂದು ಪರಪ ಎಿಂಬದರಗಿ ಕರಣುವದು.206 ಒಬಬ ಅನರಮಿಕ ಆಪತಸಲಹೆಗರರನು ಹೋಗೆ 
ಬರೆದನು, “ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವನುು ಒಿಂದು ರೆ ೋಗ ಎಿಂದು ಕರೆಯುವದರಿಿಂದ ಕಕ್ಷಿದರರನ 
ನರಿೋಕ್ಷೆಯನುು ಹೆಚುಸುವದಿಲಿ. ಆದರೆ ಬೆೈಬಲ್ ಕರೆಯುವ ಪಾಕರರ ಅದನುು ಪರಪ 
ಎಿಂದು ಕರೆಯುವದರದರೆ, ಒಿಂದು ನರಿೋಕ್ಷೆಯು ದೆ ರಕುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ, ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ 
ಪರಪ್ಪಗೆ ಸಹರಯ ಮರಡುವ ವೆೋಳ  ೆ ,ಅವರಲ್ಲಿ ನರಿೋಕ್ಷೆ ಉಿಂಟ್ುಮರಡುವದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  
ಪರಾಮುಖಾವರದ ಸಿಂಗತ್ರ ಮತ್ೆ ತಿಂದಿಲಿ.”207 

ಒಬಬ ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಿಗೆ ಏಕೆ ಒಿಂದು ನರಿೋಕ್ಷೆ ದೆ ರಕಬಹುದರಗಿದೆ? ಯರಕೆಿಂದರೆ, 
ಆತ್ನು ತ್ನು ಪರಪಕರೆಗಿ ಪಶರುತ್ರತಪ ಪಡುವದಕೆೆ ಮನಸುೆಳುವನರಗಿದದರೆ ದೆೋವರು 
ಆತ್ನನುು ಪುನಃ ಸೆೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವನೆಿಂಬುದನುು ಆತ್ನು ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳುಬಲಿನು. ಅಷ್ುಟ 
ಮರತ್ಾವಲಿ, ಆತ್ನ ಬಲಹೋನತ್ೆಯನುು ಜಯಿಸುವದಕೆೆ ಮರಡುವ ಆತ್ನ ಹೆ ೋರರಟ್ದಲ್ಲಿ 
ದೆೋವರು ಅವನ ಸಿಂಗಡ ಇರುವನೆಿಂಬ ನಶುಯತ್ೆಯು ದೆೋವರಿಿಂದ ಸ್ತ್ಕುೆತ್ತದೆ. ಕತ್ೆನು 
“ಶೆ್ ೋಧಿಸಲಪಡುವವರಿಗೆ ಸಹರಯಮರಡುವದಕೆೆ” ಶಕತನರಗಿದರದನೆ (ಇಬ್ರಾಯ 2:18). 

ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮವನುು ಜಯಿಸುವದು ಅಷ್ೆ ಟಿಂದು ಸುಲಭವರಗಿರುವದೆ ೋ? ಇಲಿ. 
ಒಬಬನು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮದ ಚ್ಟ್ುವಟಕೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಳವರಗಿ ತ್ೆ ಡಗಿಸ್ತ್ 
ಕೆ ಿಂಡಿರುವದರದರೆ, ಆತ್ನು ಒಬಬ ವಿಶರವಸರಹೆ, ವೃತ್ರತಪರ, ಪೊೋಷ್ಣೆಭರವವುಳು ಕೆೈಸತ 
ಆಪತ ಸಲಹೆಗರರನೆ ಬಬನ ಸಹರಯವನುು ಹುಡುಕಬೆೋಕರಗಿರುತ್ತದೆ.208 ಒಬಬನು ಏನೆೋ 
ಮರಡಿದರ , ಆತ್ನು, “ದೆೋವರಿಗೆ ಎಲಿವೂ ಸರಧ್ಾವೆೋ” ಎಿಂಬ ಸತ್ಾವನುು ದೃಢವರಗಿ 
ಹಡಿದುಕೆ ಿಂಡಿರತ್ಕೆದುದ (ಮತ್ರತಯ 19:26). ಅವನು ಪೌಲನ ಮರತ್ುಗಳನುು ತ್ನು 
ಧೆಾೋಯವರಕಾವನರುಗಿ ಮರಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕು: “ನನುನುು ಬಲಪಡಿಸುವರತ್ನಲ್ಲಿದುದಕೆ ಿಂಡು 
ಎಲಿಕ ೆ ಶಕತನರಗಿದೆದೋನೆ” (ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಪ 4:13)! 

ಪೌಲನ “ವಿಶವದ ಸ್ಥತಿ” ಯ ಕುರಿತ್ ಭಾಷರ್ (1:28-32) 
ಪಾತ್ರ ವಷ್ೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಾಕ್ಷನು “State of the Union” (ಒಕ ೆಟ್ದ ಸ್ತ್ಥತ್ರ) 

ಭರಷ್ಣವನುು ಮರಡುತ್ರತನೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರ ರರಜಾಪರಲಕರು ಸಹ ವರಷ್ಠೆಕವರಗಿ “State 

of the State” (ರರಜಾದ ಸ್ತ್ಥತ್ರ )ಬಗೆೆ ಭರಷ್ಣ ಮರಡುವದು ಸವೆಸರಮರನಾವರಗಿ ರುತ್ತದೆ. 
ಈ ವರಕಾಭರಗದಲ್ಲಿ ನರವು “ವಿಶವದ ಸ್ತ್ಥತ್ರ” ಯ ಕುರಿತ್ು ಪೌಲನು ಮರಡಿದ ಮೊದಲ 
ಶತ್ಮರನದ ಭರಷ್ಣವನುು ನೆ ೋಡುತ್ ತೆೋವೆ.  
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ಪೌಲನು ತ್ನು ಈ ಸಿಂದೆೋಶದಲ್ಲಿ ದೆೋವರನುು ತ್ರರಸೆರಿಸ್ತ್ ಪರಪಕೆೆ ಒಪ್ಪಪಸಲಪಟಟದದ 
ಅನಾಜನರಿಂಗದ ಕುರಿತ್ರಗಿ ಒಿಂದು ಕರರಳ ಚತ್ಾಣವನುು ಮುಿಂದಿಡುತ್ರತನೆ (1:28). 
ಅನಾಜನರಿಗೆ ದೆೋವರಿಿಂದ ದೆ ರಕುವ ನೋತ್ರಯ ಅಗತ್ಾತ್ೆ ಬಹಳವರಗಿರುತ್ತದೆ ಎಿಂಬದನುು 
ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳವದಕರೆಗಿ ಆತ್ನು ದುಗುೆಣಗಳ ಮೆೋಲೆ ದುಗುೆಣಗಳ ಪಟಟಯನುು 
ಮರಡುತ್ರತನೆ (1:29-31). ಆತ್ನು ತ್ನು ಮನಸ್ತ್ೆಗೆ ತ್ೆ ೋಚದ ಹರಗೆಲರಿ ಈ ಪರಪಗಳನುು 
ವಾವಸ್ತ್ಥತ್ವರಗಿ ಪಟಟಮರಡುತ್ರತ ಸರಗಿದನೆಿಂಬದರಗಿ ಆಧ್ುನಕ ವರಚ್ಕರಿಗೆ 
ತ್ೆ ೋಚ್ಬಹುದು. ಅನುಕ ಲಕೆ ೆೋಸೆರವರಗಿ, ಆ ಪರಪಗಳನುು ಆರು ಗುಿಂಪುಗಳರಗಿ 
ವಿಿಂಗಡಿಸಬಹುದು: 

 
ಸಮಗಾ ಪದಗಳಳ—“ಅನೋತ್ರ,” “ದುಮರೆಗೆತ್ನ,” “ದುಷ್ಟತ್ವ,” ಮತ್ುತ 

“ದೆೋವರನುು ದೆವೋಷ್ಠಸುವವರು.”  
ಸರವಥೆ ಮನೆ ೋಭರವಗಳಳ ಹರಗ  ಕ್ರಾಯಗಳಳ—“ದುರರಶೆ,” “ಹೆ ಟೆಟೋಕ್ರಚ್ುು,” 

“ಕೆ ಲೆ,” “ಜಗಳ,” ಮತ್ುತ “ಮೊೋಸ.”  
ಸಿಂಬಿಂಧ್ಗಳ ನರಶನ—“ಹಗೆತ್ನ,” “ಕ್ರವಿ ಊದುವವರು,” ಮತ್ುತ 

“ಚರಡಿಹೆೋಳಳವವರು.”  
ಸರವಥೆ-ಚಿಂತ್ನೆ ನಡವಳಿಕೆ—“ದೆವೋಷ್ಠಸುವವರು,” “ಸೆ ಕ್ರೆನವರು,” ಮತ್ುತ 

“ಬಡರಯಿಕೆ ಚ್ುುವವರು.”  
ಒಿಂದು ಮರರಕ ಜೆ ೋಡಿ— “ಕೆೋಡನುು ಕಲ್ಲಪಸುವವರು,” ಮತ್ುತ “ತ್ಿಂದೆತ್ರಯಿಗೆ 

ಅವಿಧೆೋಯರು.”  
ಅಿಂತ್ರಮ ನರಲವರು- “ವಿವೆೋಕವಿಲಿದವರು,” “ಮರತ್ರಗೆ ತ್ಪುಪವವರು,” 

“ಮಮತ್ೆಯಿಲಿದವರು,” ಮತ್ುತ “ಕರುಣೆಯಿಲಿ ದವರು.”  
 
ದುರರದೃಷ್ಟಕರವರಗಿ, ಜಗತ್ತನುು ಬಣಿಣಸುವದಕೆೆ ಸಹ ಈ ಎಲರಿ ಭರಷ್ೆಯನುು 

ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದರಗಿದೆ. ಈಗಲ  ಸಹ ದೆೋವರನುು ದೆವೋಷ್ಠಸುವಿಂಥ ದುಷ್ಟಜನರು 
ಇದರದರೆ; ಕೆಲವರು ಆತ್ನ ಇರುವಿಕೆಯನೆುೋ ನರರಕರಿಸುತ್ರತರೆ. ಸರವಥೆಕರೆಗಿ 
ಜೋವಿಸುವವರು, ಸುಳಳುಹೆೋಳಳವವರು; ವಿಂಚ್ನೆ, ಕಳುತ್ನ ಮತ್ುತ ತ್ಮಮ ಉದೆದೋಶಗಳನುು 
ನೆರವೆೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಕೆ ಲೆಗಳನುು ಸಹ ಮರಡುವವರು ಇದರದರೆ. ಕೆಲವರು ಹೆ ಲಸು 
ಬುದಿದಯುಳುವರು; ಮತ್ೆ ತಬಬರ ಬಗೆ ೆ ವದಿಂತ್ರಗಳನುು ಹರಡಿಸುತ್ರತರೆ ಮತ್ುತ ತ್ಮಮ 
ವೆೈರಿಗಳ ಬಗೆೆ ಚರಡಿ ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ. ಇನುು ಕೆಲವರು ಅಹಿಂ ತ್ುಿಂಬ್ರದವರರಗಿರುತ್ರತರೆ, 
ತ್ಮಮ ಸರಧ್ನೆಗಳನುಷ್ೆಟೋ ಬಡರಯಿ ಕೆ ಚುಕೆ ಳಳುವವರು ಆಗಿದರದರೆ. ತ್ಮಗೆ ದೆೋವರಿಿಂದ 
ಕೆ ಡಲಪಟ್ಟ ಶಕ್ರತ ಮತ್ುತ ತ್ಲರಿಂತ್ುಗಳನುು ಉದರತ್ತ ಉದ ದೆೋಶಗಳಿಗರಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸುವದನುು ಬ್ರಟ್ುಟ, ತ್ಮಮ ಸಮಯವನೆುಲರಿ ಕೆೋಡು ಕಲ್ಲಪಸುವದರಲ್ಲಿಯೋ 
ಕಳೆಯುವವರು ಸಹ ಇದರದರೆ. ಎದುರುನೆ ೋಡದಿದದರ , ನರವು ಜೋವಿಸುವ ಈ ಕರಲದಲ್ಲ ಿ
ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಅವಿಧೆೋಯರರಗುವದು ಸವೆಸರಮರನಾವರಗಿರುವದು. 

ವರಾಪಕವರಗಿ ಹರಡಿರುವ ವಿಂಚ್ನೆಯ ನಮಿತ್ತವರಗಿ, ನರವು ಅನೆೋಕ ಸರರಿ 
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ಯರರನುು ವಿಶರವಸ್ತ್ಸಬೆೋಕೆಿಂಬ ಗೆ ಿಂದಲಕೆೆ ಗುರಿಯರಗುತ್ ತೆೋವೆ. ವರಾಪರರಿಗಳಳ ಹರಗ  
ಉದಾಮಿಗಳಳ ತ್ಮಮ ವಹವರಟ್ು ಹರಗ  ಸೆೋವೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಪುಪ ಲೆಕೆಚರರಗಳನುು 
ಸೆೋರಿಸುತ್ರತರೆ; ವಿವರಹತ್ ದಿಂಪತ್ರಗಳಳ ತ್ರವು ವಿವರಹದಲ್ಲಿ ಮರಡಿದ ಪಾತ್ರಜ್ಞೆಗಳನುು 
ಕರಪರಡಿಕೆ ಳಳುವದಿಲಿ; ಇನುು ಕೆಲವರು ವರಗರದನಗಳನುು ಮರಡುತ್ರತರೆ ಹೆ ರತ್ು 
ಒಿಂದನುು ಕರಪರಡಿಕೆ ಳಳುವದಿಲಿ. ಹಿಂದಿನ ಕರಲದಲ್ಲಿ, ಒಬಬನು ಮರತ್ು ಕೆ ಟ್ಟರೆ ಹರಗು 
ಕೆೈಕುಲುಕ್ರದರೆ ಒಪಪಿಂದವು ಏಪೆಡುತ್ರತತ್ುತ; ಈಗ ನಮಗೆ ಒಿಂದು ಒಪಪಿಂದ 
ಮರಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಿಂದರೆ ಹನೆುರಡು ವಕ್ರೋಲರು ಮತ್ುತ ಮ ರು ರರಶ ಕರಗದಗಳ 
ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ.  

ಅಲಿದೆ ನರವು ಈ ಜೋವಿಸುವ ಈ ಕರಲದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯಿಂಬುದು ಗೆ ತ್ರತಲಿ, 
ಅವರಿಗೆ ಸಹಜ ಮಮತ್ೆಯ ಅರಿವು ಇರುವದಿಲಿ. ಗಭೆಪರತ್, ಕ ಸುಗಳನುು 
ತ್ೆ ರೆದುಬ್ರಡುವದು, ಮತ್ುತ ಮಕೆಳ ಶೆ್ ೋಷ್ಣೆಗಳಳ ನಮಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವರಗಿ 
ರುತ್ತವೆ. ಅಲಿದೆ, ಕೆಲವರು ತ್ಮಮ “ಮನರಿಂಜನೆಯ ಕರಯೆಕಾಮಗಳಲ್ಲಿ” ಹೆಚೆುಚರುಗಿ 
ಹಿಂಸೆಯನೆುೋ ಇಷ್ಟಪಡುವದನುು ನೆ ೋಡುವರಗ ಕರುಣೆಯ ಕೆ ರತ್ೆ ಎದುದಕರಣುತ್ತದೆ. 
ಅಲಿದೆ ನರವು ಅಲಿಲ್ಲಿ “ಹಿಂಸರಕೃತ್ಾಗಳಳ” ನಡೆಯುವ ಬಗೆ ೆ ಓದುತ್ತಲೆೋ ಇರುತ್ ತೆೋವೆ. 
ಬಹುಶಃ, ನರವು ಪೌಲನ ಕರಲದ ಜಗತ್ರತಗಿಿಂಥ ಅಷ್ೆಟೋನ  ಹಿಂದಿರುವದಿಲಿವೆಿಂದು 
ಅನುಸುತ್ತದೆ.  

ಪೌಲನು ತ್ನು ಸಿಂದೆೋಶವನುು ಮುಕರತಯಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದ ಹರಗೆ, ಆತ್ನು “ಇಿಂಥ 
ಕೃತ್ಾಗಳನುು ನಡಿಸುವವರ” ಅಪರರಧ್ ಹರಗ  ದಿಂಡನೆಯ ಬಗೆೆ ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ (1:32). 
ಪೌಲನ “ವಿಶವದ ಸ್ತ್ಥತ್ರ” ಯ ಭರಷ್ಣವನುು ಓದುವದು ಮತ್ುತ ಮತ್ೆ ತಬಬರ ಮೆೋಲೆ ಬೆರಳಳ 
ತ್ೆ ೋರಿಸುವದು ಸುಲಭ. ಹೆೋಗ , ನರವು ನಮಮ ಸವಿಂತ್ ಜೋವಿತ್ಗಳನುು ಸಹ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬೆೋಕು. ನರವು ನಮಮನುು “ಕೆಟ್ಟವರೆಿಂದು” ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುದಿರಬಹುದು 
ಆದರೆ ನರವು ಮತ್ೆ ತಬಬರ ಮೆೋಲೆ ಹೆ ಟೆಟೋಕ್ರಚ್ುು ಪಟಟಲಿವೋ? ನರವು ಜಗಳವನುು 
ಮರಡದೆ ದ ರವಿರಲು ಪಾಯತ್ರುಸ್ತ್ರಬಹುದು, ಆದರೆ ನರವು ನಮಮ ಅಹಿಂಕರರದ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆ ೋರರಟ್ ಪಟಟದ ದೆೋವರ? ಬಹುಶಃ ನರವು ಎಿಂದ  ಯರರನ ು ಕೆ ಲೆ 
ಮರಡದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನರವು ಚರಡಿಹೆೋಳಳವ ತ್ಪಪನುು ಮರಡಿಲಿವೋ? 

ಅಲಿದೆ ಪೌಲನು ಅಿಂಥ ದುಷ್ೃತ್ಾಗಳಿಗೆ “ಅನುಮೊೋದನೆ” ಮರಡುವವರನುು ಸಹ 
ದೆ ೋಷ್ಠಗಳೆಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ (1:32). ನರವು ಕೆಟ್ಟದದಕೆೆ ಪೊಾೋತ್ರೆಹ ಮರಡಿದ 
ಅಪರರಧಿಯರಗಿರುವ ಸರಧ್ಾತ್ೆಯಿದೆಯರ? ನರವು ಪರಪಕೃತ್ಾಗಳನುು ವೆೈಭವಿೋಕರಿಸು 
ವಿಂಥ ಪುಸತಕಗಳನುು ಓದುತ್ ತೆೋವರ, ಸ್ತ್ನಮರಗಳನುು ಮತ್ುತ ಟವಿ ಕರಯೆಕಾಮಗಳನುು 
ವಿಕ್ಷಿಸುತ್ ತೆೋವರ, ಮತ್ುತ ಹರಡುಗಳನುು ಕೆೋಳಳತ್ ತೆೋವೋ? ಪರಪಮಯ ಜೋವನ ಶೆೈಲ್ಲಯನುು 
ನಡಿಸುವವರನುು ನಮಮ ವಿಗಾಹಗಳರಗಿ ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡಿದ ದೆೋವೋ? ಬೆೋರೆ ಯರವದ 
ಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಹುರಿದುಿಂಬ್ರಸುವಿಂತ್ದ ದೆೋ ಪರಪದ ಬೆಿಂಕ್ರಯನುು ಮತ್ತಷ್ುಟ ಹೆ ತ್ರತ 
ಉರಿಯುವಿಂತ್ೆ ಮರಡುತ್ತದೆ.  

ನೋವು ಯೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಟ್ುಟ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯಿಿಂದ ಕ ಡಿದ ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯಲ್ಲಿ ನಮಮ 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು ವಾಕತಪಡಿಸುವ ಮ ಲಕ ದೆೋವರ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ುಕೆ ಿಂಡಿದಿದೋರೆ ೋ 
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(ಯೋಹರನ 14:15; ಮತ್ರತಯ 7:21; ಮರಕೆ 16:16)? ನಮಗೆ ಿಂದು ಆಯೆ ಇದೆ. ನೋವು 
ನಮಮನುು “ಪರಪಕೆೆ ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದರದರೆ,” ದೆೋವರು “ನಮಮನುು ನಮಮ ಪರಪದ 
ದುಷ್ಪರಿಣರಮಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಡುವನು.” ಆದರೆ, ನೋವು ನಮಮನುು ದೆೋವರಿಗೆ 
ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದರದರೆ, ಆತ್ನು ನಮಗೆ ತ್ನು ಪ್ಪಾೋತ್ರಯ ವರದರನವನುು 
ಅನುಗಾಹಸುವನು (6:23). 
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ನೋಡುವದರಗಿತ್ುತ .  63Ibid., 246. 64ಲರಾಟನ್ ಭರಷ್ೆಯಲ್ಲಿ, homo ಎಿಂಬುದು “ಪುರುಷ್” 
ಎಿಂಬಥೆವರಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ sapiens ಎಿಂಬುದರ ಅಥೆವು “ಜ್ಞರನ.” 65Coffman, 41. 66Chester Warren 
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Lexicon, 302. 69ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಹಲವು ಬರಹಗರರರು ಅವರನುು “ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ ಕೆ ಡುವ ಮ ಲಕ” 
ನಷ್ಠೆರೋಯನರಗಿರದೆ ಸಕ್ರಾಯಯರಗಿದದನು ಎಿಂದು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ. 70Briscoe, 48. 

71J. D. Thomas, Class Notes, Romans, Abilene Christian College (1955). 72Richard 

Rogers, Paid in Full: A Commentary on Romans (Lubbock, Tex.: Sunset Institute Press, 

2002), 33. 73Barton, Veerman, and Wilson, 31. 74C. S. Lewis, The Problem of Pain 

(Oxford: N.p., 1940; reprint, New York: Macmillan Co., 1962), 127–28. 75Vine, 384. 
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Dictionary of the New Testament, 381–82. 77“ದೆೋವರಿಿಂದ ಅನುಮೊೋದಿತ್ ಮದುವೆಗಳಳ” ಮತ್ುತ 
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ಒತ್ುತ ಕೆ ಡಲು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಮರಕೆ 10:11). 78NASB ಯಲ್ಲಿ “ಸಿಂಬಧ್ವಿತ್ುತ” ಆದರೆ “ತ್ರಳಿದಿತ್ುತ” 
ಎಿಂಬುದು ಅಕ್ಷರಶಃ ನರ ಪ್ಪಸಲು. 79”ಹರದರ” ಮತ್ುತ “ವಾಭಿಚರರ” ಎರಡ  ಎಲರಿ ಲೆೈಗಿಕ ಪರಪಗಳನುು 
ಸ ಚಸುವದಕೆೆ ಸಿಂಕ್ಷಿೋಪತ ಪದವರಗಿ ಕೆಲವು ಸರರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಪಡುತ್ತವೆ. ಅದೆೋ ಸನುವೆೋಶದಲ್ಲ ಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟರಟಗ “ಹರದರ” ಎಿಂಬುದು ಸರಮರನಾ ಅವಿವರಹತ್ರ ನಡುವಿನ ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನುು 
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Greek Lexicon, 62. 86J. Schneider, “schḗma,” in Theological Dictionary of the New 

Testament, 1129. 87Vine, 205. 88Moo, Romans, 66–67. 89Ibid., 62. 90Stott, 78. 
91Barclay, 25. 92Charles Swindoll, “Sinnerama in Panorama” (Part 2) (Anaheim, 

Calif.: Insight for Living, 1976), cassette. 93F. LaGard Smith, “The Gay-is-Good Sales 
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101Morris, 94. 102Ibid. 103Fyodor Dostoevsky, The Brothers Karamazov; as quoted in 
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ಅನೆೈತ್ರಕತ್ೆ) ದಿಿಂದ ಆರಿಂಭವರಗುತ್ತವೆ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ನೆ ೋಡಿರಿ ಗಲರತ್ಾ 5:19-21. ಹೆೋಗ , ಈ ವಚ್ನಗಳಲ್ಲ ಿ
ಪೌಲನು ಮುಿಂಚೆಯೋ ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಅನೆೈತ್ರಕತ್ೆಯ ಕುರಿತ್ು ಹೆೋಳಿ ಮುಗಿಸ್ತ್ದದನು (1:24-27). 107Vine, 675; 

G. Harder “ponērós,” in Theological Dictionary of the New Testament, 913. 
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115Morris, 96. 116Vine, 388. 117Macknight, 60. 118Vine, 388. 119Moses E. Lard, Commentary 

on Paul’s Letter to Romans (Lexington, Ky.: N.p., 1875; reprint, Delight, Ark.: Gospel 
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Greek Lexicon, 412. 125Barclay, 37. 126Theophrastus; quoted in Barclay, 37. 127Vine, 71. 
128Morris, 98; Barclay, 38. 129Townsend, 17. Thomas Alva Edison (1847–1931) 
ಇತ್ರಹರಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಾಿಂತ್ ಶೆಾೋಷ್ಠ ಆವಿಷ್ರೆರಕ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪಟಟದರದನೆ. ಆತ್ನು 60 ವಷ್ೆಗಳಲ್ಲಿ 1,100 
ಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಹೆಚ್ುು ವಿಶಷ್ರಟಧಿಕರರಗಳನುು (Patent) ಹೆ ಿಂದಿದದನು. 130Vine, 173. 

131Ibid., 246. 132The Analytical Greek Lexicon, 57, 404. 133Morris, 99, n. 313. 134Vine, 

16. 135Barclay, 39. 136ವರಕಾಭರಗಗಳಲ್ಲನಿ ವಾತ್ರಾಸಗಳ ನಮಿತ್ತವರಗಿ NKJV ಯು “ಪ್ಪಾೋತ್ರಯಿಲದಿವರು” 
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ಅದನುು ಸೆೋರಿಸಲರಗಿದೆ. 137Barclay, 39. 138Stott, 78. 139Hodge, 41. 140Morris, 99.  

141Ibid. 142Hodge, 42. 143Briscoe, 52. 144R. C. Bell, Studies in Romans (Austin, Tex.: 

Firm Foundation Publishing House, 1957), 16. 145Pistis ನರಮಪದ, pisteuō ಒಿಂದು 
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ಪದವನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ವಿಷ್ಯ ಇದರಗಿರುದರದರೆ, pistis ಅನೆೋಕ ವೆೋಳ  ೆ ಮುಿಂದೆ ಒಿಂದು ನಯಮಿತ್ 
ಉಪಪದ (“the”) ವನುು ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗಿರುವ ಉದರಹರಣೆ ಕರಣುವದಿಲಿ. 147ಅವರು ಒಿಂದೆೋ ರಿೋತ್ರ ಪದಗಳನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸುವದಿಲವಿರದರ , ಇತ್ರ ಲೆೋಖಕರು ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವ ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಮ ರು ವಿಧ್ವರದ 
ಸವಭರವವನುು ಒಪುಪತ್ರತರೆ. ನೆ ೋಡಿರಿ Vine, 222; Swindoll, Coming to Terms with Sin, xiii. 
148Vine, 61. 149Rudolf Bultmann, “pisteuō,” in Theological Dictionary of the New 

Testament, 854–55. 150ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಯೋಹರನ 3:36 ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ಮಗನನುು ನಿಂಬುವವನಗೆ 
ನತ್ಾಜೋವ ಉಿಂಟ್ು; ಮಗನಗೆ ಒಳಗರಗದವನು (ವಿಧೆೋಯನರಗದವನು) ಜೋವವನುು ಕರಣುವದೆೋ ಇಲಿ; ದೆೋವರ 
ಕೆ ೋಪವು ಅವನ ಮೆೋಲೆ ನೆಲೆಗೆ ಿಂಡಿದೆ” (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ಅಲದಿೆ ಇಬ್ರಾಯ 3:19 ಮತ್ುತ 4:6ನುು 
ಹೆ ೋಲ್ಲಸ್ತ್ ನೆ ೋಡಿರಿ. 

151Vine, 222. 152Bultmann, 854. 153Ibid. 154The Analytical Greek Lexicon, 102.  
155A. W. Tozer, The Knowledge of the Holy (San Francisco: Harper & Row, 1961), 86. 
156Vine, 535. 157ಈ ವರಕಾಸರಲುಗಳಳ ದೆೋವರ ಸಿಂಗಡ ಸರಿಯರದ ಸಿಂಬಿಂಧ್ದಲ್ಲರಿುವ ವಾಕ್ರತಯನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಸತ್ಾವೆೋದ ಒಬಬ ಅವಿಶರವಸ್ತ್ಯನುು ಎಿಂದಿಗ  “ನೋತ್ರವಿಂತ್” ಎಿಂದು ಕರೆಯುವದಿಲಿ, ಆತ್ನು ಎಷ್ೆಟೋ 
ಉನುತ್ವರದ ನೆೈತ್ರೋಕ ಮರನದಿಂಡದಲ್ಲ ಿಜೋವಿಸುತ್ರತದದರ  ಸರಿಯೋ. 158ಯೋಸು ಬರಗಲು ತ್ಟಟದನು ಮತ್ುತ 
ಯರರೆ ೋ ಬರಗಲು ತ್ೆರೆದು ಒಳಗೆ ಬ್ರಟ್ಟರು ಎಿಂದು ಕೆಲವರು ನಿಂಬುತ್ರತರೆ. ಅಿಂಥ ಸಹಜ ಹರಗ  
ಸರಧರರಣವರದ ಪಾವೆೋಶವರಗಿದದರೆ ಲ ಕ 24:36, 37 ರಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಪಟಟರುವ ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಗಳಳ 
ಬರುತ್ರತರಲ್ಲಲವಿೆೋನೆ ೋ. 159Bauer, 546. 160Homer Hailey, That You May Believe: Studies in the 

Gospel of John (Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1973), 145. 
161John Franklin Carter, A Layman’s Harmony of the Gospels (Nashville: Broadman 

Press, 1961), 341. 162Ibid. 163Ibid. 164“ಅಿಂತ್ಾಕರಲ ಶರಸರವು” “ಕಡೆೋ ಸಿಂಗತ್ರಗಳ ಕುರಿತ್ 
ಅಧ್ಾಯನವರಗಿದೆ” -ಅಿಂದರೆ, ಲೆ ೋಕರಿಂತ್ಾದ, ನರಾಯತ್ರೋಪುೆ, ಪರಲೆ ೋಕ ಮತ್ುತ ನರಕ, ಮತ್ುತ ಇತ್ರಾದಿ 
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ಸಿಂಗತ್ರಗಳ ಅಧ್ಾಯನ. ಒಿಂದು “ಅಿಂತ್ಾಕರಲ್ಲಕ” ದೆೋಹವು ನರವು “ಕಡೆೋಕರಲದಲ್ಲಿ” ಪಡೆದುಕೆ ಳಳುವ ದೆೋಹದ 
ವಿಧ್ವರಗಿದೆ, ಆಗ ಕ್ರಾಸತನು ತ್ರರುಗಿ ಬರುವವನರಗಿದರದನೆ. 165Robert Duncan Culver, The Life of Christ 

(Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1976), 267. 166Carter, 341. 167ಸಹಜವರಗಿ 
ಕರಣುವಿಂತ್ೆ, ನಮಮ ಆತ್ಮಗಳಳ ಪೂಣೆವರಗಿ ಕರಯೆಮರಡುವದಕ ೆ ತ್ಮಮ ನತ್ಾತ್ವದ ಗಮಾತ್ೆಯನುು 
ನೆರವೆೋರಿಸುವದಕ ೆ ಆತ್ರೀಕ ದೆೋಹಗಳನುು “ಧ್ರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು” ಅಗತ್ಾವರಗಿರುತ್ತದೆ. 168ಲ ಕ 24:39 LB 
ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಲಪಡುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ನನುನುು ಮುಟಟನೆ ೋಡಿ ನರನು ಭ ತ್ವಲವಿೆಿಂದು 
ಖಚತ್ಮರಡಿಕೆ ಳಿುರಿ! ಯರಕೆಿಂದರೆ ಭ ತ್ಗಳಿಗೆ ದೆೋಹಗಳಿರುವದಿಲಿ, ನನಗೆ ಇರುವದನುು ನೋವು 
ಕರಣುತ್ರತೋರಲರಿ!” 169ಯೋಸು ಕತ್ೆನ ಭೆ ೋಜನ ಸಿಂಸರೆರವನುು ಸರಥಪ್ಪಸುವ ವೆೋಳ ,ೆ ಅದು ಆತ್ನ ಮರಣವನುು 
ಸರರುತ್ತದೆಿಂಬದನುು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದನು (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 11:23-26); ಆದರೆ ಕತ್ೆನ ಭೆ ೋಜನ ಮತ್ುತ ಪುನರುತ್ರಥನಗಳ 
ನಡುವೆ ಒಿಂದು ನಕಟ್ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಯೋಸು ವರರದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದು ಎದುದ ಬಿಂದದದರಿಿಂದ 
(ಮತ್ರತಯ 28:1-6), ಸಭೆಯು ಆ ದಿನದಿಂದು ಕ ಡಿಬರುತ್ತದೆ-ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ ಕತ್ೆನ ಭೆ ೋಜನವನುು 
ಅನುಸರಿಸುವದಕರೆಗಿಯೋ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 20:7; ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 16:1, 2). 170ಪೆೋತ್ಾನ 
ಜೆ ತ್ೆಯಲ್ಲದಿದವನು “ಯೋಸುವಿಗೆ ಪ್ಪಾಯನರದ ಶಷ್ಾನು” ಎಿಂದು ಗುರುತ್ರಸಲಪಟಟದರದನೆ (ಯೋಹರನ 20:2), ಅದು 
ಯೋಹರನನು ತ್ನುನುು ಸ ಚಸುವದಕೆೆ ಅನುಸರಿಸುವ ರಿೋತ್ರ ಎಿಂದು ಬಹಳ ಜನರು ನಿಂಬುತ್ರತರೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 
ಯೋಹರನ 13:23; 19:26; 21:7, 20).  

171“ನೆ ೋಡಿ” ಎಿಂಬದು ಗಿಾೋರ್ಕ.ನ ὁράω (horaō) ಎಿಂಬ ಪದದ ಅನುವರದ ರ ಪವರಗಿದೆ. ಈ ಗಿಾೋರ್ಕ 
ಪದವು ಸುಮಮನೆ ನೆ ೋಡುವದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಹೆಚರುದ ಅಥೆವನುು ಕೆ ಡುತ್ತದೆ; ಇದು ಗರಢವರಗಿ 
ಗಾಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. 172ಕೆಲವರು ಈ ರಿೋತ್ರ ಹೆೋಳಿಕೆ ಿಂಡಿದರದರೆ (ಮತ್ರತಯ 28:11-15; ಯೋಹರನ 
20:2). 173ವರಕಾವು ಇದನುು ತ್ರಳಿಸುವ ಒಿಂದು ವಿಧ್ವೆಿಂದರೆ ಅದು ಅನೆೋಕರಿಗೆ ಪರಿಚ್ಯವಿಲಿದ ಪದ: 
“ಸಮರಧರನಪಡಿಸು” (1 ಯೋಹರನ 2:2; 4:10). ಈ ಪದದ ಅಥೆವು “ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯನುು ಸಿಂತ್ೃಪ್ಪತಗೆ ಳಿ 
ಸುವಿಂತ್ದುದ.” 174ಸಬಬತ್ ಮತ್ುತ ಮೊದಲ ದಿನ ಎರಡ  ಸಹ “res” ದಿಿಂದ ಆರಿಂಭವರಗುವ ಸಿಂಗತ್ರಗಳಿಿಂದ 
ಪರಿಶುದಧವೆಿಂದು ಎಣಿಸಲಪಡುತ್ರತದದವು: ಸಬಬತ್ ದಿನವು ಏಳನೆಯ ದಿನದಿಂದು ದೆೋವರ ವಿಶರಾಿಂತ್ರ (resting) 
ಹೆ ಿಂದಿದ ಕರರಣದಿಿಂದ ಪರಿಶುದಧವೆಿಂದು ಎಣಿಸಲಪಡುತ್ರತತ್ುತ. ವರರದ ಮೊದಲ ದಿನವು ಯೋಸುವಿನ 
ಪುನರುತ್ರಥನದ (resurrection) ಕರರಣದಿಿಂದ ಪರಿಶುದಧವೆಿಂದು ಎಣಿಸಲಪಡುತ್ತದೆ. 175ಈ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ವು 
ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲಪಟ್ಟ ಮ ಲವು: Dick Marcear ರವರ, “It’s Time to Take a Stand,” Hilltop 

Reflections, bulletin of the Central church of Christ in Amarillo, Texas, 13 April 1986 . 
176ರಿಿಂದ ಈ ಕರರಣಗಳನುು  Deasonದಿಿಂದ ಆಯುದಕೆ ಳುಲರಗಿದೆ, 51-52 177Quoted in David F. 

Burgess, comp., Encyclopedia of Sermon Illustrations (Saint Louis: Concordia 

Publishing House, 1988), 67. 178Roger Lovette, in Illustrating Paul’s Letter to the 

Romans, comp. James E. Hightower (Nashville: Broadman Press, 1984), 10  ರಿಿಂದ 
ಆಯುದಕೆ ಳುಲಪಟ್ಟದುದ. 179Ray F. Chester, “The Powerful Gospel,” Abilene Christian College 

Annual Bible Lectures (1959), 41–42 ರಿಿಂದ ಆಯುದಕೆ ಳುಲಪಟ್ಟದುದ. 180Wiersbe, 516–17.  
181James Meadows, Class Notes, Romans, East Tennessee School of Preaching and 

Missions, Knoxville (2003), 5. 182Adapted from Brian Harbour, in Illustrating Paul’s 

Letter to the Romans, 12. 183Coy Roper (sermon). 184Ibid. (emphasis added). 185Richard 

C. Halverson, No Greater Power. Quoted in The Answer edition of the New Century 

Version (Dallas: Word Bibles, 1993), 1248. 186ನರವು ಸುವರತ್ೆೆಯಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟದೆದೋವೆ ಹೆ ರತ್ು 
“ಹೆೋಳಳವದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಉತ್ತಮವರಗಿ ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆಿಂಬ” ಯರವದೆ ೋ ಭರವನೆಯಿಿಂದಲ ಿ ಎಿಂಬದನುು 
ಒತ್ರತಹೆೋಳಳವದಕರೆಗಿ ಕೆಲವು ಬೆ ೋಧ್ಕರು ಕೆಲವು ಸರರಿ “ದಿ” ಎಿಂಬದರ ಮೆೋಲೆ ಹೆಚ್ುು ಒತ್ುತ ನೋಡುತ್ರತರೆ: 
“ಸುವರತ್ೆೆಯು ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವದಕೆೆ ದೆೋವರ (ದಿ ಏಕೆೈಕ) ಶಕ್ರತಯರಗಿದೆ.” ಈ ವರಕಾವು ಇಿಂದು 
ಆತ್ಮಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸುವರತ್ೆೆಯು ದೆೋವರ ಸರಧ್ನವರಗಿದೆ (ಮತ್ುತ ಈ ಕರರಣದಿಿಂದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ 
“ನೆೋರವರದ ಕ್ರಾಯಯು” ಅನರವಶಾಕ) ಎಿಂಬದನುು ಬೆ ೋಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ “ದಿ” ಎಿಂಬ ಅನುಚೆೋೆದದ ಮೆೋಲೆ ಒತ್ುತ 
ನೋಡುವ ಮ ಲಕವಿಂತ್  ಅಲಿ. ಮೆೋಲೆ ಗಮನಸ್ತ್ದ ಹರಗೆ, “the” ಎಿಂಬುದು ಮ ಲಪಾತ್ರಯಲ್ಲಿರುವದಿಲಿ. 
187ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಅದು ರರಜಾವು/ಸಭೆಯು “ಸಮಿೋಪ” ವರಗಿದೆ ಎಿಂಬದು ಶುಭವರತ್ೆೆಯರಗಿತ್ುತ (ಮರಕೆ 1:14) 
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ಮತ್ುತ ದೆೋವರು ಏಪೆಡಿಸ್ತ್ರುವ ದರರಿಯು ಎಲರಿ ಮರನವರಿಗರಗಿ ಎಿಂಬುದು ಶುಭವರತ್ೆೆಯರಗಿತ್ುತ (ಮತ್ರತಯ 
11:5). 188ಕೆಲವು ಸರರಿ ಬೆ ೋಧ್ಕರು ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ, “ಪಿಂಚರಶತ್ತಮ ದಿನದಿಂದು ನಡೆದ ಅತ್ರ ದೆ ಡಡ ಅದುುತ್ವು 
. . . ಅಲಿ . . . ಆದರೆ . . .” ಈ ರಿೋತ್ರಯರಗಿ ವಿಚರರವನುು ಹೆೋಳಳವರಗ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸುವ “ಅದುುತ್” 
ಎಿಂಬುದು “ದೆೋವರು ಆಶುಯೆವರಗಿ ಕ್ರಾಯಮರಡುವದನುು” ಸ ಚಸುವ ಅಥೆದಲ್ಲ ಿ ಆಗಿದೆ. ಇಿಂದು ನಮಮ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದುುತ್ಗಳಳ ನಡೆಯುತ್ತವೋ ಎಿಂಬದನುು ಚ್ಚೆಸ್ತ್ದವನರಗಿ ನನು ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಅಭಿಪರಾಯವೆೋನೆಿಂದರೆ 
“ಅದುಬತ್” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಈ ಅಥೆದಲ್ಲ ಿಉಪಯೋಗಿಸದಿದದರೆ ಉತ್ತಮ. 189Adapted from a variety of 

sources, including Morris, 73; and Swindoll, Coming to Terms with Sin, 16. 190Adapted 

from Alton H. McEachern, in Illustrating Paul’s Letter to the Romans, 20–21. 
191Adapted from Bill Bruster, in Illustrating Paul’s Letter to the Romans, 20. 

192ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ ನರವು ಪಾಕೃತ್ರಯಿಿಂದ ಮರತ್ಾದಿಿಂದಲೆೋ ಏಕದೆೋವರರರಧ್ನೆಯನುು ಸರಭಿೋತ್ುಪಡಿಸಲು 
ಆಗದು. (McGuiggan, 76–77.) ಏಕೆೈಕ ದೆೋವರು ಮರತ್ಾವೆೋ ಇದರದನೆ ಆದರೆ ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆೋರೆ ಿಂದು 
ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುತ್ರತದರದನೆ. 193Quoted in Townsend, 14. 194ನಮಮ ಜಗತ್ುತ ಪರಾಥಮಿಕವರಗಿ 
ಕಾಮಬದಧ ಮತ್ುತ ಉದೆದೋಶದಿಿಂದ ಕ ಡಿದುದ. ವಿಶರವಸ್ತ್ಯು “ಕೆಟ್ಟತ್ನದ ಸಮಸೆಾ” ಯ ಬಗೆೆ ಕಾಮ 
ಕೆೈಗೆ ಳುಬೆೋಕರಗಿರುತ್ತದರದರ , ಅವಿಶರವಸ್ತ್ಗೆ ಅದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ದೆ ಡಡ ಸವರಲು ಇರುತ್ತದೆ: “ಒಳ ುೆದರ ಸಮಸೆಾ” 
ಯ ಬಗೆೆ ವಿವರಿಸುವದು. 195ವಿಶವ ತ್ನುಷ್ಟಕೆೆ ತ್ರನೆೋ ವಿನ ತ್ನಪಡಿಸ್ತ್ ಕೆ ಳಳುವದೆಿಂದು ಹೆೋಳಳವ ಒಿಂದು 
“ಋತ್ುಚ್ಕಾ” ದ ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ವಿರುತ್ತದೆಿಂದು ನನಗೆ ಗೆ ತ್ರತದೆ ಆದರೆ ಈ ಕರಲರ್ಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಜ್ಞರನದ ಪರಿಚತ್ 
ಸತ್ಾಗಳಿಿಂದ ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸಲಪಡದ ಒಿಂದು ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ವರಗಿ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. 196The Evidence of God ಎಿಂಬ 
ಪುಸತಕದಲ್ಲ ಿ ಒಬಬ ಬರಹಗರರನು ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ ಮರಡಲಪಡಬಹುದರದೆದಲಿವೂ ಸರವಭರವಿಕವರಗಿರಬೆೋಕು, 
ಹೆ ರತ್ು ಕಲ್ಲಕೆಯಿಿಂದಲಿ ಎಿಂಬದು ನಮಮ ತ್ರಳಳವಳಿಕೆಯರಗಿದೆ. ಪಾತ್ರಯಿಂದು ಮಗುವು, “ಅದು ಎಲ್ಲಿಿಂದ 
ಬಿಂತ್ು?” “ಅದನುು ಯರರು ಮರಡಿದುದ?” ಎಿಂದು ಕೆೋಳಳತ್ರತನೆ. 197ಒಿಂದು ಟವಿ ಕರಯೆಕಾಮದಲ್ಲಿ ಸರವಿರರರು 
ಡರಲರ್ ಬೆಲೆಯುಳು ಒಿಂದು ಯಿಂತ್ಾದ ಬಗೆ ೆ ತ್ೆ ೋರಿಸಲರಯಿತ್ು. ಅದನುು ಚ್ಲರಯಿಸಬೆೋಕರದರೆ ಬಹಳಷ್ುಟ 
ನಪುಣತ್ೆ ಮತ್ುತ ತ್ರಬೆೋತ್ರಯ ಅಗತ್ಾವಿತ್ುತ. ಆ ಯಿಂತ್ಾಕೆೆ ಒಿಂದು ಉದೆದೋಶವಿತ್ುತ: ರೆಡಿಯೋ ಆಕ್ರಟವ್ 
ಸರಮಗಿಾಗಳಳಳು ನರಜ ಕರದ ಕಿಂಟೆೈನಗೆಳನೆುತ್ರತಕೆ ಿಂಡು ಇಡಬೆೋಕ್ರತ್ುತ. ಇಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕರದದೆದೋನೆಿಂದರೆ, ಅದು 
ಮರನವನು ಮರಡಬಹು ದರದ ಕ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದೆೋ ಒಿಂದು ಕೆಲಸವನುು ಮರಡುವದಕೆೆ ಶಕತವರಗಿತ್ುತ. 
198ಸತ್ಾವೆೋದ ನಮಗೆ ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, ಈ ಲೆ ೋಕವು ನಮಮ ನತ್ಾತ್ವದ ಪಾಯರಣದಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ ಒಿಂದು ತ್ರತ್ರೆಲ್ಲಕ 
ತ್ಿಂಗುದರಣವರಗಿದೆ; ಆದರೆ ನರವು ಇಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೆೋಳ  ೆ ಬೆೈಬಲ್ “ನಮಗೆ ಸಮೃದಿಧಯರದ ಜೋವನ” ವನುು 
ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಿಂಬ ಸತ್ಾವು ಈಗಲ  ಹರಗೆಯೋ ನಲುತಿ್ತದೆ. 199ಈಗ ಅನೆೋಕ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ, ಬೆೈಬಲ್ಲನ ಪಾಭರವ 
ಅಷ್ರಟಗಿ ಪಾಭರವವನುು ಹೆ ಿಂದಿಲಿ. ಹೆೋಗ , ಆರಿಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೈಬಲ್ ಹೆಚ್ುು ಪಾಭರವ ಹೆ ಿಂದಿದದರಿಿಂದ, ಆ 
ಕರಲದಲ್ಲ ಿ ತ್ತ್ವಗಳನುು ರ ಪ್ಪಸುವರಗ ಮತ್ುತ ದೆೋಶದ ರ ಪರೆೋಶೆಗಳನುು ನಧ್ೆರಿಸುವರಗ, ಈ ಹೆೋಳಿಕೆ 
ಸತ್ಾವರಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. 200ಮುಿಂದಿನ ಜನಮಕರೆಗಿ ಉಪಯೋಗವರಗಲೆಿಂಬದಕರೆಗಿ ಸತ್ತವರ ಸಮರಧಿಗಳ 
ಮೆೋಲೆ ಆಹರರ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ ವಸುತಗಳನುು ಇಡುವವರ ಬಗೆೆ ಯೋಚಸ್ತ್ರಿ.  

201ರಿಿಂದ Glen Pace, ರಲ್ಲಿ ಬೆ ೋಧಿಸ್ತ್ದ ಪಾಸಿಂಗ Judsonia church of Christ, Judsonia, 

Arkansas, 5 January 2003. 202David Roper, “The Day Christ Came (Again)” and Other 

Sermons (Dallas: Christian Publishing Co., n.d.), 64–65 ರಿಿಂದ ಆಯುದಕೆ ಳುಲಪಟ್ಟದುದ. 203”ಹವನುು 
ಅವಮರನಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ” ವಿಚರರವು ಸಲ್ಲಿಂಗಕರಮಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ದಿಂತ್ೆ ವಿಶೆೋಷ್ ಅನವಯವಿರುವಿಂತ್ೆ 
ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ, ಅದನುು ಪೌಲನು ಮುಿಂದಿನ ಭರಗದಲ್ಲಿ ಚ್ಚೆಸ್ತ್ದನು (1:26, 27). ಹೋಗಿದದರ , ವರಕಾಕೆೆ 
ವಿರುದಧವರದ ಲೆೈಿಂಗಿಕತ್ೆಯಿಿಂದರಗಿ ಹೆೋಗೆ ದೆೋಹಕೆೆ ಮರನಹರನಯರಗುತ್ತದೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ಸರಮರನಾ ಅಥೆದ 
ಹೆೋಳಿಕೆಗಳನುು ನೋಡಿದರೆ ಸ ಕತವರಗಿರುತ್ತದೆ. 204“Morality and Homosexuality,” Wall Street 

Journal (24 February 1994): A18. 205Bobby Dockery, “Homosexuality” (tract) (N.P.: 

Gospel Tracts International, n.d.). 206Swindoll, Coming to Terms with Sin, 26. 207Ibid, 6. 
208Barton, Veerman, and Wilson, 36. 

 




