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ಅಧ್ಾಯಯ 2 

ಯೆಹ ದಯರು ವಿಷಯವ ೇನು? 

ಈ ಅಧರಾಯದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ತ್ನು ಗಮನವನುು ಅನಾಜನರಿಂತ್ೆಯೋ ಯಹ ದಾರು 
ಸಹ ತ್ಮಮ ಪರಪದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೆ ೋಗಿದರದರೆಿಂಬುದನುು ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸುವದರ ಕಡೆಗೆ 
ತ್ರರುಗಿಸುತ್ರತನೆ. 1ನೆೋ ಅಧರಾಯವು ಭಕತಹೋನರ ವಿರುದಧವರಗಿ ತ್ೆ ೋರಿ ಬಿಂದ ದೆೋವರ 
ಕೆ ೋಪರಗಿುಯ ಬಗೆೆ ಪಾಕಟ್ಗೆ ಳಿಸ್ತ್ತ್ು (1:18), ಆದರೆ 2ನೆೋ ಅಧರಾಯವು ಬರಲ್ಲರುವ 
ಕೆ ೋಪರಗಿುಯ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ಒತ್ರತಹೆೋಳಳತ್ತದೆ (2:5)—“. . . ದೆೋವರು ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನ 
ಮ ಲಕವರಗಿ ಮನುಷ್ಾರ ಗುಟ್ುಟಗಳನುು ಹಡಿದು ವಿಚರರಿಸುವ ದಿನವು ಬರುತ್ತದೆ” (2:16). 

ಪೌಲನು ಅನಾಜನರಿಂಗದವರ ಪರಪಗಳ ಬಗೆೆ ಚ್ಚೆಸುತ್ರತದದರೆ, ಯಹ ದಾರು ಬಹಳ 
ಹುರುಪ್ಪನಿಂದ ಹೌದು ಸರಿಯರಗಿದೆ ಎಿಂದು ತ್ಮಮ ತ್ಲೆಗಳನುು 
ಅಲರಿಡಿಸುತ್ರತದದರೆಿಂಬುದನುು ಊಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು ಕಷ್ಟಕರವೆೋನಲಿ: “ಸರಿಯರಗಿಯೋ 
ಹೆೋಳಿದಿ! ಆಮೆನ್! ಸಹೆ ೋದರನೆೋ, ಬೆ ೋಧಿಸು!” ಈಗ ಪೌಲನು ಒಮೆಮಲೆೋ ತ್ನು ಪೂಣೆ 
ಗಮನವನುು ಅನಾಜನರಿಿಂದ ತ್ೆಗೆದು ಅವರ ಕಡೆಗೆೋ ತ್ರರುಗಿಸ್ತ್ದರಗ ಅವರಿಗರದ 
ಆಘಾತ್ವನುು ಊಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ: “ಆದದರಿಿಂದ ಎಲೆೈ ಮನುಷ್ಾನೆೋ, ಮತ್ೆ ತಬಬರಲ್ಲಿ 
ದೆ ೋಷ್ವೆಣಿಸುವ ನೋನು ಯರವನರದರ  ಸರಿಯೋ, ಉತ್ತರ ಹೆೋಳಳವದಕೆೆ ನನಗೆ 
ಮರಗೆವಿಲಿ. ಹೆೋಗೆಿಂದರೆ ಮತ್ೆ ತಬಬರಲ್ಲಿ ದೆ ೋಷ್ವೆಣಿಸುವದರಿಿಂದ ನನುನುು ನೋನೆೋ 
ದೆ ೋಷ್ಠಯಿಂದು ತ್ರೋಪುೆ ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡ ಹರಗರಯಿತ್ು” (2:1). 

ಪೌಲನು 2:1-16 ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಹ ದಾರನುು ಉದೆದೋಶಸ್ತ್ ಮರತ್ರಡುತ್ರತದರದನೆ ೋ 
ಅಥವರ ಯಹ ದಾರ ಕುರಿತ್ರಗಿ ಆತ್ನ ಆ ನದಿೆಷ್ಟವರದ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳಳ 17ನೆೋ 
ವಚ್ನದಿಿಂದಲೆೋ ಆರಿಂಭವರಗುತ್ತವೋ ಎಿಂಬ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ಪಾಶರುಥೆಕ 
ಚಹೆುಯಿರುತ್ತದೆ. 1-16 ವಚ್ನಗಳನುು ರಕ್ಷಣೆಗರಗಿ ತ್ಮಮ ನೆೈತ್ರಕ ಸಭಾತ್ೆಯ ಮೆೋಲೆ 
ಆಧರರಗೆ ಳಳುವ ಯರವದೆೋ ವಾಕ್ರತಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಸಬಹುದರಗಿದೆ. ಹೆೋಗ , 2ನೆೋ 
ಅಧರಾಯದ ಕಡೆೋ ಭರಗದಲ್ಲಿ ಹೆೋಗಿತ್ೆ ತೋ ಹರಗೆಯೋ ಮೊದಲ ಭರಗದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪೌಲನ 
ಪಾಮುಖ ಗುರಿಯು ಒಬಬರೆೋ ಆಗಿರುವಿಂತ್ೆ ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ–ಯಹ ದಾರು. ಆ ನಧರೆರಕೆೆ 
ಬರಲು ಐದು ಕರರಣಗಳಳ ಇಲ್ಲಿವೆ: 

1. ಪೌಲನ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮುಖಾಭರಗದಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ಪಾಮುಖ ಗುರಿಯು, “ಯಹ ದಾರೆೋ 
ಆಗಲ್ಲ, ಗಿಾೋಕರೆೋ ಆಗಲ್ಲ ಎಲಿರ  ಪರಪಕೆೆ ಒಳ ಬ್ರದದವರು” ಎಿಂಬದನುು 
ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಡುವದರಗಿತ್ುತ (3:9). ಅನಾಜನರು ಪರಪ್ಪಗಳರಗಿದರದರೆಿಂಬುದನುು ಸರಥಪ್ಪಸ್ತ್ದ 
ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು ಮುಿಂದೆ ತ್ನು ಗಮನವನುು ಯಹ ದಾರ ಕಡೆಗೆ ತ್ರರುಗಿಸುವದು 
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ಸಹಜವರಗಿತ್ುತ-ಅವರು ಸಹ ಪರಪ್ಪಗಳರಗಿದರದರೆಿಂದು ತ್ೆ ೋರಿಸುವದರಗಿತ್ುತ. 
2. ಪೌಲನು 1ನೆೋ ಅದರಾಯದ ಕಡೆೋ ಭರಗದಲ್ಲಿ ಮ ರನೆಯ ವಾಕ್ರತಯನುು (“ಅವರು” 

ಮತ್ುತ “ಅವರಿಗೆ”) ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತನೆ. ಆತ್ನು 2:1ರಲ್ಲಿ, ಎರಡನೆಯ ವಾಕ್ರತಗೆ (“ನೋನು”) 
ತ್ರರುಗುತ್ರತನೆ: “ಆದುದರಿಿಂದ . . . ಉತ್ತರಹೆೋಳಳವದಕೆೆ ನನಗೆ ಮರಗೆವಿಲಿ.” 17ನೆೋ 
ವಚ್ನವು ಸಹ ಅದೆೋ ದರರಿಯನುು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ: “ನೋನು ‘ಯಹ ದಾನೆನ 
ಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡವನು.’” 17ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲ:ಿ “ಯಹ ದಾನು” ಎಿಂದು ಹೆಸರಿಸುವದು 1ನೆೋ 
ವಚ್ನದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಲರದ “ನೋನು” ಎಿಂಬವರು ಯರರು ಎಿಂಬದನುು ಗುರುತ್ರಸುವಿಂತ್ೆ 
ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ.  

3. ರೆ ೋಮರ 2:1-16 ರಲ್ಲಿ, ಅನಾಜನರ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಪಟಟದೆಯರದರ  ಅವರನುು 
ಬಣಿಣಸಲರಗಿದೆಯೋ ಹೆ ರತ್ು ಸಿಂಭೆ ೋದಿಸ್ತ್ರುವದಿಲಿ. ಅವರನುು ವಿವಿಧ್ವರಗಿ “ಗಿಾೋಕರು” 
(2:9, 10), “ಧ್ಮೆಶರಸರವಿಲಿದವರು” (2:12) ಮತ್ುತ “ಅನಾಜನರು” (2:14, 15) ಎಿಂದು 
ಕರೆಯಲರಗಿದೆ. ಹೆೋಗ , ಅವರನುು ಎಿಂದಿಗ  ಎರಡನೆ ವಾಕ್ರತಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ 
ಸಿಂಭೆ ೋದಿಸಲ್ಲಲಿ (“ನೋನು”).  

4. 2:1 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ತ್ರನು ಉದ ದೆೋಶಸ್ತ್ ಮರತ್ರಡಿದವರ ಮೆೋಲೆ ಅವರು ಖಿಂಡನೆ 
ಮರಡುತ್ರತದದ ಎಲರಿ ಕೃತ್ಾಗಳನುು ಸವತ್ಃ ಮರಡುವವರು ಎಿಂದು ಆರೆ ೋಪ ಮರಡಿದನು. 
2:21-23 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಆ ರಿೋತ್ರಯ ಸರಮರಸಾವಿಲಿದಿರುವಿಕೆಗೆ ನಖರವರದ 
ಉದರಹರಣೆಗಳನುು ನೋಡುತ್ರತನೆ-ಯಹ ದಾರ ವಿಷ್ಯವರಗಿ. ಇಲ್ಲಿ, ಪುನಃ 2:1-16ರಲ್ಲಿ 
ಸಿಂಭೆ ೋದಿಸ್ತ್ದವರ ಹರಗ  2:17-29ರಲ್ಲಿನ ಯಹ ದಾರ ನಡುವೆ 
ಹೆ ಿಂದರಣಿಕೆಯಿರುವದು ಕಿಂಡುಬರುತ್ತದೆ.  

5. 2:1-16 ರಲ್ಲಿ ಪಟಟ ಮರಡಲರಗಿರುವ ಪರಪಗಳಳ ಕೆೋವಲ ಯಹ ದಾರಿಗೆ 
ಸ್ತ್ಮಿೋತ್ವರದವುಗಳಲಿ, ಆದರೆ ಆ ಪರಪಗಳಿಿಂದ ಯಹ ದಾರು ಗುರುತ್ರಸಲಪಟಟದದರು. 
ಯಹ ದಾರು ಸುಲಭವರಗಿ ಮತ್ೆ ತಬಬರ ಮೆೋಲೆ ತ್ರೋಪುೆಮರಡುತ್ರತದದರು (2:1, 3; ಮತ್ರತಯ 
7:1, 2). ತ್ರವು ಸವತ್ಃ ಮರಡಿದ ಪರಪಗಳನುು ಮತ್ೆ ತಬಬರು ಮರಡಿದರಗ ಅದನುು ಇವರು 
ಖಿಂಡಿಸುತ್ರತದದರು (2:1, 3; ಮತ್ರತಯ 7:3-5). ತ್ರವು ಅಬಾಹರಮನ ಸಿಂತ್ರಯವರರದದರಿಿಂದ 
ದೆೋವರ ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನಿಂದ ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬಹುದೆಿಂದು ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದರು (2:3; 
ಮತ್ರತಯ 3:9). ಅವರ ಮೆೋಲೆ ಕಠಿಣ ಹರಗ  ಪಶರುತ್ರತಪವಿಲಿದ ಹೃದಯವುಳುವರೆಿಂಬ 
ಆರೆ ೋಪವಿತ್ುತ (2:5; ಮರಕೆ 3:5).  

ಅಧರಾಯ 2ರ ಆರಿಂಭದಿಿಂದಲ  ಪೌಲನ ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ ಯಹ ದಾರು 
ಇದಿದರುವದರದರೆ, ಆತ್ನು ಅವರನುು ಗುರುತ್ರಸುವದಕೆೆ 17ನೆೋ ವಚ್ನದ ವರೆಗೆ ಏಕೆ 
ಕರಯಬೆೋಕರಗಿತ್ುತ? ಬಹುಶಃ ಅಪೊಸತಲನು ಅವರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರಸನರದ ದರವಿೋದನ 
ವಿಷ್ಯವರಗಿ ನರತ್ರನನು ಅನುಸರಿಸ್ತ್ದ ದರರಿಯನೆುೋ ಪರಲ್ಲಸುವಿಂತ್ೆ ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ. 
ನರತ್ರನನು ಮೊದಲು ದರವಿೋದನಲ್ಲಿ ನರಾಯದ ಭರವನೆಯನುು ಬಡಿದೆಬ್ರಬಸ್ತ್ದನು ಮತ್ುತ 
ನಿಂತ್ರ, “ನೋನೆೋ ಆ ಮನುಷ್ಾನು!” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು (2 ಸಮುವೆೋಲ 12:1-7). 

ನಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳನುು ನೆ ೋಡುವರಗ, ಇಡಿೋ ಅಧರಾಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು 
ಯಹ ದಾರನೆುೋ ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು ಬರೆಯುತ್ರತದರದನೆಿಂದು ಅನುಸುತ್ತದೆ. 
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ಯೆಹ ದಯರು ಬಯಲ್ಲಗ ಳ ಯಲಪಟಿಟದುದ (2:1-11) 
1ಆದದರಿಾಂದ ಎಲ ೈ ಮನುಷಯನ ೇ, ಮರ್  ುಬಬರಲ್ಲಿ ದ  ೇಷವ ಣಿಸುವ ನೇನು 

ಯಾವನಾದರ  ಸರಿಯೆೇ, ಉತ್ುರ ಹ ೇಳುವದಕ ಾ ನನಗ  ಮಾಗಿವಿಲಿ. ಹ ೇಗ ಾಂದರ  
ಮರ್  ುಬಬರಲ್ಲಿ ದ  ೇಷವ ಣಿಸುವದರಿಾಂದ ನನುನುು ನೇನ ೇ ದ  ೇಷ್ಟಯೆಾಂದು 
ತಿೇಪುಿಮಾಡಿಕ  ಾಂಡ ಹಾಗಾಯಿತ್ು. ಮರ್  ುಬಬರಲ್ಲಿ ದ  ೇಷವ ಣಿಸುವ ನೇನು ಆ 
ದ  ೇಷಗಳನ ುೇ ನಡಿಸುತಿುೇಯಲಾಿ. 2ಆದರ  ಅಾಂಥವುಗಳನುು ನಡ ಸುವವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ದ ೇವರು ಮಾಡುವ ತಿೇಪುಿ ಸತ್ಯಕಾನುಸ್ಾರವಾಗಿಯೆೇ ಇರುವದ ಾಂದು ಬಲ ಿವು. 3ಎಲ ೈ 
ಮನುಷಯನ ೇ, ಅಾಂಥವುಗಳನುು ನಡಿಸುವವರಲ್ಲಿ ದ  ೇಷವ ಣಿಸ್ ಅವುಗಳನ ುೇ 
ಮಾಡುತಿುರುವ ನೇನು ದ ೇವರ ದಾಂಡನ ಯ ತಿೇಪ್ಿಗ  ತ್ಪ್ಪಸ್ಕ  ಾಂಡ ೇನ ಾಂದು 
ಯೇರ್ಚಸುತಿುೇಯಾ? 4ಆತ್ನ ಅಪಾರವಾದ ದಯಾ ಸಹನ ದಿೇಘಿಶಾಾಂತಿಗಳನುು 
ಅಸಡ ಿಮಾಡುತಿುೇಯಾ? ಮನಸುನುು ಬ ೇರ  ಮಾಡಿಕ  ಳುಳವದಕ ಾ ದ ೇವರ ಉಪಕಾರವು 
ನನುನುು ಪ ರೇರಿಸುತ್ುದ ಾಂಬುದು ನನಗ  ಗ  ತಿುಲಿವ ೇ? 5ನೇನು ನನು ಮೊಾಂಡತ್ನವನ ು 
ಪಶಾಚರ್ಾುಪವಿಲಿದ ಮನಸುನ ು ಅನುಸರಿಸುವದರಿಾಂದ ನನಗ  ೇಸಾರ ದ ೇವರ 
ಕ  ೇಪವನುು ಕ ಡಿಟ್ುಟಕ  ಳುಳರ್ಾು ಇದಿದೇ. ದ ೇವರ ಕ  ೇಪವೂ ನಾಯಯವಾದ ತಿೇಪೂಿ 
ಪರಕಟ್ವಾಗುವ ದಿವಸ ಬರುತ್ುದಷ ಟ. 6ಆತ್ನು ಪರತಿಯಬಬನಗ  ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗ  ತ್ಕಾ 
ಪರತಿಫಲವನುು ಕ  ಡುವನು. 7ಯಾರು ಪರಭಾವ ಮಾನ ನಲಿಯತ್ವಗಳನುು 
ಹ  ಾಂದಬ ೇಕ ಾಂದು ಒಳ ಳೇದನುು ಬ ೇಸರಗ  ಳಳದ  ಮಾಡುರ್ಾುರ  ೇ ಅವರಿಗ  
ನತ್ಯಜೇವವನುು ಕ  ಡುವನು. 8ಯಾರು ಸ್ ವೇರ್ ಛಯುಳಳವರಾಗಿ ಸತ್ಯವನುು ಅನುಸರಿಸದ  
ಅನಾಯಯವನುು ಅನುಸರಿಸುರ್ಾುರ  ೇ ಅವರಿಗ  ಕ  ೇಪ, ರೌದರಗಳು ಬರುವವು. 9ಕ ಟ್ಟದದನುು 
ನಡಿಸುವ ಪರತಿಯಬಬ ನರಪಾರಣಿಗ  ಕಷಟವೂ ಸಾಂಕಟ್ವೂ ಬರುವವು-ಯೆಹ ದಯರಿಗ  
ಮೊದಲು, ಅನಾಂತ್ರ ಗಿರೇಕರಿಗ  ಸಹ. 10ಆದರ  ಒಳ ಳೇದನುು ನಡಿಸುವ ಪರತಿಯಬಬನಗ  
ಪರಭಾವವೂ ಮಾನವೂ ಮನಶಾಯಾಂತಿಯ  ಉಾಂಟಾಗುವವು-ಯೆಹ ದಯರಿಗ  ಮೊದಲು, 
ಅನಾಂತ್ರ ಗಿರೇಕರಿಗ  ಸಹ. 11ದ ೇವರಿಗ  ಪಕ್ಷಪಾತ್ವಿಲಿ.  

ವಚನ 1. ಅಧರಾಯ 2ರ ಆರಿಂಭಿದ ಮರತ್ು (ಆದದರಿಾಂದ) ಎಿಂಬದು ಎರಡ  
ಅಧರಾಯಗಳಳ ಒಿಂದಕೆ ೆಿಂದು ಜೆ ೋಡಣೆಯರಗಿವೆ ಎಿಂದು ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ತದೆ. 1ನೆೋ 
ಅಧರಾಯವು ಅನಾಜನರ ಪರಪದ ಪರರಕರಷ್ ಠೆಯನುು ಎತ್ರತತ್ೆ ೋರಿಸುವ ಮ ಲಕ 
ಅಿಂತ್ಾವರಯಿತ್ು: ಅವರು ಪರಪಕೃತ್ಾಗಳನುು ನಡಿಸುವವರಿಗೆ “ಹೃದಯಪೂವೆಕವರದ 
ಅನುಮೊೋದನೆ” ನೋಡಿದರು (1:32). ಬಹಳಷ್ುಟ ಯಹ ದಾರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು 
ಸತ್ಾವರಗಿರಲ್ಲಕೆೆ ಸರಧ್ಾವಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ಎಲಿರ ಮುಿಂದೆ ಅನೆೈತ್ರಕತ್ೆಗೆ ಚ್ಪರಪಳೆತ್ಟಟ 
ಹುರದುಿಂಬ್ರಸುವದಕ್ರೆಿಂತ್ ಅದನುು ಅಪಹರಸಾಮರಡುತ್ರತದದರೆನೆ ೋ ಎಿಂದನುಸುತ್ತದೆ. 
ಹೆೋಗ , ಹೋಗೆಿಂದ ಮರತ್ಾಕೆೆ ಅವರು ದೆ ೋಷ್ವಿಲಿದವರರಗಲ್ಲಲಿ. ಪೌಲನು ಅನಾಜನರಿಗೆ 
ಅವರು “ಉತ್ತರವಿಲಿದವರರಗಿದರದರೆ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದದನು (1:20); ಈಗ, ಆತ್ನು 
ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಸಹ ಅದನೆುೋ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ, ಉತ್ತರ ಹ ೇಳುವದಕ ಾ ನನಗ  ಮಾಗಿವಿಲಿ. 
ಎರಡ  ಗುಿಂಪುಗಳಳ ಸಹ ಒಿಂದೆೋ ರಿೋತ್ರಯ ಆತ್ರೀಕ ದರರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಗಿದದವು. ಇಬಬರಿಗ  
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ದೆೋವರಿಿಂದ ಒಿಂದು ಪಾಕಟ್ಣೆ ದೆ ರಕ್ರತ್ುತ (1:18-20; 2:15, 17, 20). ಇಬಬರ  ದೆೋವರ 
ಚತ್ತಕೆೆ ಅವಿಧೆೋಯರರಗಿದದರು (1:21-31; 2:8, 23). ಅವಿಧೆೋಯತ್ೆಗೆ ದಿಂಡನೆ ಸ್ತ್ಕುೆತ್ತದೆಿಂದು 
ಇಬಬರಿಗ  ಗೆ ತ್ರತತ್ುತ (1:32; 2:2). ಆದುದರಿಿಂದ, ಇಬಬರಿಗ  ಉತ್ತರ ಹೆೋಳಳವದಕೆೆ 
ಮರಗೆವಿರಲ್ಲಲಿ (1:20; 2:1). 

ಪೌಲನು “ತ್ರೋವಾ ವಿಮಶೆೆ” (“diatribe”) ಎಿಂಬ ಪರಾಚೋನ ಸರಹತ್ಾ ರ ಪವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಲರರಿಂಭಿಸ್ತ್ದನು, ಅದು ಹೆೋಗೆಿಂದರೆ ಪಾಸಿಂಗಿ ಅಥವರ ಲೆೋಖಕನು ತ್ನು 
ಹರಗ  ಒಿಂದು ಕರಲಪನಕ ಎದುರರಳಿಯ ನಡುವಿನ ಒಿಂದು “ಚ್ಚೆೆ” ಯನುು “ಆಲ್ಲಸುವಿಂತ್ೆ” 
ಮರಡುವ ಮ ಲಕ ತ್ನು ಪೆಾೋಕ್ಷಕರಿಗೆ ಉಪದೆೋಶ ಮರಡುವ ವಿಧರನವರಗಿತ್ುತ. 
ಯಾವನಾದರ  ಸರಿಯೆೇ ಎಿಂಬ ಪದಗುಚ್ೆವು ಅಕ್ಷರಶಃ “ಎಲೆೈ ಮನುಷ್ಾನೆೋ, 
ಯರವನರದರ ” ಎಿಂದು ಅನುವರದಿಸಲರಗಿದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ KJV). 3ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ ಸಹ 
ಸಿಂಬೆ ೋಧಿಸಲಪಟಟರುವ, ಈ “ಮನುಷ್ಾ,” ಎಿಂಬದು ಪೌಲನ “ಕರಲಪನಕ ಎದುರರಳಿ” 
ಆಗಿರುತ್ರತನೆ. 

ಯಹ ದಾರ ಬಲಹೋನತ್ೆಗಳಲೆ ಿಿಂದೆಿಂದರೆ ಕಠೆ ೋರವರಗಿ ಮತ್ೆ ತಬಬರಿಗೆ 
ತ್ರೋಪುೆಮರಡುವ ಮನೆ ೋವೃತ್ರತ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಮತ್ರತಯ 7:1-5). ಮತ್ೆ ತಬಬರಲ್ಲಿ 
ದೆ ೋಷ್ವೆಣಿಸುವ ಪಾತ್ರಯಬಬನು ತ್ನುನೆುೋ ದೆ ೋಷ್ಠಯಿಂದು ತ್ರೋಪುೆ ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡ 
ಹಾಗಾಯಿತ್ು ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದನು. “ದೆ ೋಷ್ವೆಣಿಸುವವನು” ಎಿಂಬ ಅನುವರದಿತ್ 
ಪದಗಳಳ (κρίνω, krinō) 1ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲ ಿನರಲುೆ ಸರರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟವೆ. ಅ 
ಪದದ ಪರಾಥಮಿಕ ಅಥೆವು “ಒಿಂದು ತ್ರೋಮರೆನ ಅಥವರ ತ್ರೋಪುೆ ಮರಡು.” Krinō 
ಯರವರಗಲ  ಕೆಟ್ಟ ಅಥೆದಲ್ಲ ಿಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುವದಿಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಯೋಹರನ 7:24). 
ನರವು ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಹರದು ಹೆ ೋಗುವರಗ, ತ್ರೋಮರೆನ ಹರಗ  ತ್ರೋಪುೆಗಳನುು 
ಮರಡಿಕೆ ಳಳುವದು ಅವಶಾಕವರಗಿರುತ್ತದೆ. (ರೆ ೋಮರ 14:5 ರಲ್ಲಿ ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ 
“ಎಣಿಸುತ್ರತನೆ” ಎಿಂಬದು krinō ಆಗಿರುತ್ತದೆ.) ಹೆೋಗ , ಕೆಲವು ರಿೋತ್ರಯ 
ತ್ರೋಪುೆಮರಡುವಿಕೆಗಳಳ ತ್ಪುಪ. ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಹೆ ಿಂದರಣಿಕೆಯೋ ಇಲಿದ 
ತ್ರೋಪುೆಮರಡುವಿಕೆಯನುು ಖಿಂಡಿಸುತ್ರತದರದನೆ. ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಮರ್  ುಬಬರಲ್ಲಿ 
ದ  ೇಷವ ಣಿಸುವದರಿಾಂದ ನನುನುು ನೇನ ೇ ದ  ೇಷ್ಟಯೆಾಂದು ತಿೇಪುಿಮಾಡಿಕ  ಾಂಡ 
ಹಾಗಾಯಿತ್ು. “ದೆ ೋಷ್ಠಯಿಂದೆಣಿಸು” ಎಿಂಬದಕೆೆ ಇರುವ ಪದವು κατακρίνω 

(katakrinō) ಎಿಂಬದರಿಿಂದ ಬಿಂದಿದೆ, “krinō” ಎಿಂಬದರ “ಒಿಂದು ಬಲಗೆ ಿಂಡ 
ಪದವರಗಿದೆ.”1 

ಪೌಲನು, ಮರ್  ುಬಬರಲ್ಲಿ ದ  ೇಷವ ಣಿಸುವ ನೇನು ಆ ದ  ೇಷಗಳನ ುೇ 
ನಡಿಸುತಿುೇಯಲಾಿ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದರಗ, ಅಧರಾಯ 1ರಲ್ಲಿ ಪಟಟಮರಡಲರಗಿರುವ ನಖರವರದ 
ಪರಪಗಳನೆುೋ ಯಹ ದಾರು ಮರಡಿದರದರೆಿಂಬ ಅಥೆದಲ್ಲಿ ಆತ್ನು ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ. ಹೆೋಗ , 
ಅವರು ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರಯ ಪರಪಗಳನುು ಮರಡಿದ ದೆ ೋಷ್ಕೆ ೆಳಗರಗಿದದರು. ಒಬಬ 
ಕೆ ಳಲನುು ನುಡಿಸುವವನು ಮತ್ೆ ತಬಬನು ನುಡಿಸ್ತ್ದ ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರಯ ಸಿಂಯೋಜನೆಗಳನುು 
ನುಡಿಸದೆೋ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ಆತ್ನು ಒಿಂದೆೋ ಸವರಚಹೆುಗಳನುಿಂತ್  ನುಡಿಸ್ತ್ರುತ್ರತನೆ. 
ಪೌಲನು ಅನಾಜನರ ಮೆೋಲೆ ವಿಗಾಹರರರಧ್ನೆ (1:21-23, 25), ಅನೆೈತ್ರಕತ್ೆ (1:24, 26, 27), 
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ಮತ್ುತ ಅಧ್ಮೆತ್ನ (1:28-32) ಮರಡಿದ ದೆ ೋಷ್ ಹೆ ರಿಸ್ತ್ದದನು. ಈ ಅಧರಾಯದ ನಿಂತ್ರ 
ಭರಗದಲ್ಲಿ, ಇದೆೋ ಮ ರು ವಿಭರಗಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ ಯಹ ದಾರು 
ಪರಪಮರಡಿದರದರೆಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ (2:21, 22). 

ವಚನ 2. ಈ ಮುಿಂಚೆ ಪೌಲನು, ಅನಾಜನರಿಗೆ “ಇಿಂಥವುಗಳನುು ನಡಿಸುವವರು 
ಮರಣಕೆೆ ಪರತ್ಾರರಗಿದರದರೆಿಂಬ ದೆೋವವಿಧಿಯು ಅವರಿಗೆ ತ್ರಳಿದಿದದರು” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು 
(1:32). ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, ಅಾಂಥವುಗಳನುು ನಡಿಸುವವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 
ದ ೇವರು ಮಾಡುವ ತಿೇಪುಿ ಸತ್ಯಕಾನುಸ್ಾರವಾಗಿಯೆೇ ಇರುವದ ಾಂದು ಬಲ ಿವು 
(ಯಹ ದಾರು). ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ ಿ ಎಲಿರ  ಅಲಿದಿದದರ  ತ್ನು ಬಹಳಷ್ುಟ ವರಚ್ಕರು 
ಅವನೆ ಿಂದಿಗೆ ಒಪುಪವರೆಿಂದು ಊಹಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು “ಬಲೆಿವು” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸುತ್ರತನೆ. 
“ಸರಿಯರಗಿಯೋ ಇದೆ” ಎಿಂಬದರ ಬದಲರಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಿಾೋರ್ಕ.ನ ಮ ಲ ವರಕಾದ (κατά 

ἀλήθειαν, kata alētheian) ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥೆವು “ಸತ್ಾಕೆನುಸರರವರಗಿಯೋ” 
ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ  ( ನೆ ೋಡಿರಿ KJV). ದೆೋವರ ನರಾಯತ್ರೋಪುೆ ನರಾಯವರಗಿಯೋ 
ಇರುವದೆಿಂಬದನುು ಈ ಪದವು ಬಹುಮಟಟಗೆ ಸ ಚಸುವದರಗಿದೆ. ಯಹ ದಾರು 
ಜನರಿಂಗಗಳ ಅನುಸರರವರಗಿ ತ್ರೋಪುೆ ಮರಡುತ್ರತದದರು, ಆದರೆ ದೆೋವರು 
ಸತ್ಾಕೆನುಸರರವರಗಿ ತ್ರೋಪುೆ ಮರಡುವನು. ಆತ್ನು ನರಾಯೋಚತ್ವರಗಿರುವನು; 
ಆತ್ನು ನಷ್ಪಕ್ಷಪರತ್ರಯರಗಿರುವನು. ನರವು ಒಿಂದು ನರಾಯೋಚತ್ವರದ ವಿಚರರಣೆಯ 
ಬಗೆೆ ನಶುಯತ್ೆಯಿಿಂದಿರಬಹುದು ಎಿಂದು D. Stuart Briscoe ಜ್ಞರಪ್ಪಸುತ್ರತನೆ: 

ದೆೋವರ ನರಾಯತ್ರೋಪುೆ ಸತ್ಾಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ರುತ್ತದೆಿಂಬುದರ ಮೊದಲ ಅಥೆವು 
ಏನೆಿಂದರೆ, ದೆೋವರು ಸವತ್ಃ  ಸತ್ಾವರಗಿದರದನೆ, ಮತ್ುತ ಈ ಕರರಣದಿಿಂದ ಆತ್ನು 
ಸಿಂಪೂಣೆವರಗಿ ಪಕ್ಷಪರತ್ವಿಲಿದವನರಗಿರುವನು, ಮತ್ುತ ಎರಡನೆಯದರಗಿ, 
ಸರಕ್ಷರಯಧರರವು ನಜವರಗಿರುವದು, ಆದುದರಿಿಂದ ತ್ಪರಪದ ವಿಚರರಣೆ ನಡೆಯುವದಕೆೆ 
ಆಸಪದವಿಲ.ಿ 

 . . . [ಮನುಷ್ಾರ ನರಾಯಲಯಗಳಿಂತ್ಲಿದೆ] ದೆೋವರ ನರಾಯಲಯದಲ್ಲಿ 
ಯರವದೆೋ ಅಪರಥೆಗಳಳ, ನರಾಯದ ದುರುಪಯೋಗ ಇತ್ರಾದಿಗೆ 
ಅವಕರಶವಿರುವದಿಲಿ, . . . ಮತ್ುತ ತ್ಪುಪಗಳಿಗೆ ಅವಕರಶವಿಲ–ಿಎಲಿವೂ ಸತ್ಾಕೆೆ 
ಅನುಸರರವರಗಿಯೋ ನಡೆಯುವದು.2 

ವಚನ 3. ಪೌಲನು ಮುಿಂದುವರೆಯುತ್ರತನೆ, ಎಲ ೈ ಮನುಷಯನ ೇ, ಅಾಂಥವುಗಳನುು 
ಮಾಡುವವರಲ್ಲಿ ದ  ೇಷವ ಣಿಸ್ ಅವುಗಳನ ುೇ ಮಾಡುತಿುರುವ ನೇನು ದ ೇವರ ದಾಂಡನ ಯ 
ತಿೇಪ್ಿಗ  ತ್ಪ್ಪಸ್ಕ  ಾಂಡ ೇನ ಾಂದು ಯೇರ್ಚಸುತಿುೇಯಾ? “ಮನುಷ್ಾನೆೋ” ಎಿಂಬ ಅನುವರದಿತ್ 
ಪದವು (ἄνθρωος, anthrōpos) ಎಿಂಬುದು “ಸರಮರನಾವರಗಿ ‘ಒಬಬ ಮರನವ 
ಜೋವಿಯನುು’” ಸ ಚಸ್ತ್ ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗಿದೆ.3 CJB ಯಲ್ಲ ಿ “ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾ 
ಮರತ್ಾದವನು” ಎಿಂದಿದೆ; NIRVಯಲ್ಲಿ “ಕೆೋವಲ ಮನುಷ್ಾ ಜೋವಿ” ಎಿಂದಿದೆ. ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ 
ಮರನವನ ದೆ ೋಷ್ಭರಿತ್ ತ್ರೋಪುೆಮರಡುವಿಕೆಯು ದೆೋವರ ದೆ ೋಷ್ರತ್ರೋತ್ 
ತ್ರೋಪುೆಮರಡುವಿಕೆಗೆ ತ್ದಿವರುದಧವರಗಿದೆ ಎಿಂಬದನುು ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಡುತ್ರತದರದನೆ. ಇಲ್ಲಿ 
ಆತ್ನು ಇದನೆುೋ ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು ಹೆೋಳಿದನೆ ೋ ಇಲಿವೋ, ಆದರೆ ಎದುರರದ 
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ಪಾಶೆುಗೆ ಅಪೊಸತಲನು ನೋಡಿದ ಉತ್ತರವು ಸಪಷ್ಟವರಗಿರುತ್ತದೆ: ದೆೋವರ ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನಿಂದ 
ಒಬಬನ  ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲರರನು!  

ಅನೆೋಕ ಯಹ ದಾರು “ತ್ರವು ದೆೋವರಿಿಂದ ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲಪಟ್ಟ ಜನರಿಂಗ” ವರದದರಿಿಂದ 
“ದೆೋವರ ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನಿಂದ” ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವರೆಿಂದು ಯೋಚಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡ ದದಿಂತ್  
ನಜವರಗಿತ್ುತ. ಅವರು ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ “ದೆೋವರು ಅನಾಜನರ ನರಾಯರಧಿಪತ್ರ, 
ಆದರೆ ಆತ್ನು ಯಹ ದಾರಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ ರಕ್ಷಣೆಯರಗಿದರದನೆ.”4 ಯಹ ದಿ ನರಯಕರು 
ಹೆೋಳಳತ್ರತದದರು, “ಯಹೆ ೋವನು ನಮಮ ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿ ಇದರದನಲರಿ, ನಮಗೆ ಯರವ ಕೆೋಡ  
ಸಿಂಭವಿಸುವದಿಲರಿ ಅಿಂದುಕೆ ಳಳುತ್ರತರೆ” (ಮಿೋಕ 3:11). ಸರುನಕನರದ ಯೋಹರನನು 
ದೆೋವರ ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುತ್ರತ ತ್ನು ಪೆಾೋಕ್ಷಕರಿಗೆ “ಅಬಾಹರಮನು ನಮಗೆ 
ತ್ಿಂದೆಯರಗಿದರದನೆ ಎಿಂದು ನಮಮ ನಮೊಮಳಗೆ ಅಿಂದು ಕೆ ಳುಬೆೋಡಿರಿ” ಎಿಂದು ಬುದಿಧ 
ಹೆೋಳಿದನು (ಮತ್ರತಯ 3:9). ಕೆಲವು ಯಹ ದಾರ ಮನೆ ೋಭರವ ಹೆೋಗಿತ್ ತೆಿಂಬದಕೆೆ ಒಿಂದು 
ಉದರಹರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇದು ಪರಾಚೋನ, ಪೆಾೋರಣೆಗೆ ಳುದ ಯಹ ದಿ ಮ ಲದ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾಕತಗೆ ಳಿಸಲಪಟಟದೆ:  

“ಭ ಮಿಯ ಎಲರಿ ದೆೋಶಗಳೂೆಳಗಿಿಂದ ದೆೋವರು ಇಸರಾಯೋಲನುು ಮರತ್ಾವೆೋ 
ಪ್ಪಾೋತ್ರಸುತ್ರತನೆ.”5 
 
“ದೆೋವರು ಅನಾಜನರನುು ಒಿಂದು ಅಳತ್ೆಯಿಿಂದಲ  ಯಹ ದಾರನುು ಮತ್ೆ ತಿಂದು 
ಅಳತ್ೆಯಿಿಂದಲ  ನರಾಯ ವಿಚರರಿಸುವನು.”6 

 
“ಬರಲ್ಲರುವ ಲೆ ೋಕದಲಿ್ಲ ಎಲರಿ ಇಸರಾಯೋಲರಿಗೆ ಪರತ್ಾವಿರುವದು.”7 

 
“ಅಬಾಹರಮನು ನರಕದ ದರವರದ ಮುಿಂದೆ ಕ ತ್ುಕೆ ಳಳುವನು ಮತ್ುತ ಸುನುತ್ರ 
ಮರಡಲಪಟ್ಟ ಯರವ ಇಸರಾಯೋಲನನ ು ಒಳಗೆ ಹೆ ೋಗಲು ಬ್ರಡುವದಿಲಿ.”8 

ಪೌಲನ ಪಾಕರರವರಗಿ, ಅಿಂಥ ತ್ಕೆವು ಸುಳಳು ಆಗಿತ್ುತ. ಕೆೋವಲ ಅವರು 
ಯಹ ದಾರೆಿಂಬ ಒಿಂದೆೋ ಕರರಣಕೆೆ “ದೆೋವರ ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನಿಂದ ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವರು” 
ಎಿಂದರಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ನೆೈತ್ರಕವರಗಿ ಅನಾಜನರಿಗಿಿಂತ್ ಉನುತ್ದಲ್ಲಿದಿದರಬಹುದು; 
ಹರಗಿದದರ , ಅವರು ಈಗಲ  ದೆೋವರ ಕೃಪೆಯ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಿರುವಿಂಥ ಪರಪ್ಪಗಳರಗಿದದರು.  

ವಚನ 4. ಪೌಲನು ತ್ನು ದೆ ೋಷ್ರರೆ ೋಪಣೆಯನುು ಮುಿಂದುವರೆಸುತ್ರತನೆ: ಆತ್ನ 
ಅಪರರವರದ ದಯರ ಸಹನ ದಿೋರ್ೆ ಶರಿಂತ್ರಗಳನುು ಅಸಡ ಡೆಮರಡುತ್ರತೋಯರ? ಮನಸೆನುು 
ಬೆೋರೆಮರಡಿಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ದೆೋವರ ಉಪಕರರವು ನನುನುು ಪೆಾೋರಿಸುತ್ತದೆಿಂಬದು ನನಗೆ 
ಗೆ ತ್ರತಲಿವೆೋ? ಆತ್ನು ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಇರುವ ದೆೋವರ “ದಯಯ” 
(χρηστότης, chrēstotēs) “ಅಪರರತ್ೆ” (πλούτος, ploutos)ಯನುು ಜ್ಞರಪ್ಪಸುತ್ರತನೆ. 
ದೆೋವರು ತ್ರನು ಯಹ ದಾರೆ ಿಂದಿಗೆ ಮರಡಿದ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ತ್ನು ಪರತ್ಾವನುು 
ನೆರವೆೋರಿಸುವದಕೆ ೆೋಸೆರ ಆತ್ನು ಅವರ ಮೆೋಲೆ ಆತ್ರೀಕ ಹರಗ  ಭೌತ್ರಕ 
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ಆಶೋವರೆದಗಳನುು ಸುರಿಸ್ತ್ದನು. ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ತ್ಮಮ 
ಭರಗವನುು ನೆರವೆೋರಿಸುವದಕೆೆ ವಿಫಲರರದರಗ ಅವರ ಕಡೆಗೆ ಆತ್ನು ಸಹನೆ (ἀνοχή, 
anochē) ಮತ್ುತ ದಿೋರ್ೆಶರಿಂತ್ರ (μακροθυμία, makrothumia) ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ದನು. 

ಯಹ ದಾರ ಪರಪಗಳಿಗರಗಿ ಅವರನುು ಶೋರ್ಾವರಗಿ ಆಗಲೆೋ ಶಕ್ಷಿಸುವದರ ಬದಲರಗಿ, 
ದೆೋವರು ಅವರಿಗೆ ಕರಲರವಕರಶವನುು ಕೆ ಟ್ುಟ ತ್ನು ದಯಯು ಅವರನುು “ಪಶರುತ್ರತಪ” 
ಕೆೆ (μετάνοια, metanoia) ನಡಿಸುವದೆನೆ ೋ ಎಿಂದು ಎದುರು ನೆ ೋಡಿದನು. 
ದುಃಖಕರವೆಿಂದರೆ, ಅವರು ಆತ್ನ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಜನರರದದರಿಿಂದ ಅವರ ಪರಪಗಳನುು 
ಆತ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಲ್ಲಲಿವೆಿಂದು ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು ದೆೋವರ ದಯಯನುು 
ಕಡೆಗಣಿಸ್ತ್ದದರು. ಪಶರುತ್ರತಪಪಡುವದರ ಬದಲರಗಿ, ಅವರು ಹೆಚೆುಚ್ುು 
ಬಿಂಡರಯಗರರರರಗಿದದರು.  

ವಚನ 5. ಯಹ ದಾರು ದೆೋವರ ದಯಯ ಬಗೆೆ ಭರವನೆಗಳನುು ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡರಗ 
ಅದರ ಪರಿಣರಮವೆೋನರಗಿತ್ುತ? ಪೌಲನು ಅವರಿಗೆ ಹೆೋಳಿದನು, ನೋನು ನನು 
ಮೊಿಂಡತ್ನವನ ು ಪಶರುತ್ರತಪವಿಲಿದ ಮನಸೆನ ು ಅನುಸರಿಸುವದರಿಿಂದ ನನಗೆ ೋಸೆರ 
ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪವನುು ಕ ಡಿಸ್ತ್ಟ್ುಟಕೆ ಳಳುತ್ರತ ಇದಿದೋ. ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪವೂ ನರಾಯವರದ 
ತ್ರೋಪೂೆ ಪಾಕಟ್ವರಗುವ ದಿವಸ ಬರುತ್ತದಷ್ೆಟೋ. “ಮೊಿಂಡುತ್ನ” (σκληρότης, sklērotēs) 
ಎಿಂಬ ಪದವು ಹೆಚ್ುು ಅಕ್ಷರಶಃವರಗಿ “ಕರಠಿಣಾತ್ೆ” ಎಿಂದು ಆನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 
KJV). John MacArthur, Jr., ಈ ವಿಷ್ಯದೆಡೆಗೆ ಗಮನವನುು ಸೆಳೆಯುತ್ರತನೆ, “ಈ 
ಪದದಿಿಂದಲೆೋ ನಮಗೆ ವೆೈಧ್ಾಕ್ರೋಯ ಪದವರದ sclerosis (ಸೆೆೆರೆ ಸ್ತ್ಸ್) ಎಿಂಬ ಪದ 
ಸ್ತ್ಕುೆತ್ತದೆ. Arteriosclerosis (ಆಟೆೆರಿಯಸೆೆೆರೆ ಸ್ತ್ಸ್) ಎಿಂಬದು ರಕತನರಳಗಳಳ 
ಕಠಿಣ (ಗಟಟ) ಗೆ ಳಳುವದನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ.”9 “ನರಾಯವರದ ತ್ರೋಪುೆ” ಎಿಂಬದು ಒಿಂದು 
ಅಸಹಜವರದ ಪದದಿಿಂದ (δικαιοκρισία, dikaiokrisia) ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ, ಅದು 
“ನೋತ್ರ” ಎಿಂಬುದ ಕ್ರೆರುವ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದ ಮತ್ುತ “ನರಾಯತ್ರೋಪುೆ” ಎಿಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳನುು 
ವಿಲ್ಲೋನಗೆ ಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮೊಿಂಡುಮನಸುೆ ಮತ್ುತ ಪಶರುತ್ರತಪವಿಲಿದ ಮನಸ್ತ್ೆನಿಂದರಗಿ ಏನು ಕರದಿತ್ುತ? 
ಪೌಲನು ಗಮನರಹೆವರದ ಸರಿಂಕೆೋತ್ರಕ ಭರಷ್ೆಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ ಅವರು “ಕೆ ೋಪದ 
ದಿನಕರೆಗಿ” “ಕೆ ೋಪವನುು ಕ ಡಿಟ್ುಟಕೆ ಳಳುತ್ರತ” ಇದರದರೆ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ. 
ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ಕ ಡಿಟ್ುಟಕೆ ಳಳುತ್ರತ ಇದಿದೋ” (θησαυρίζω, thēsaurizō) ಎಿಂಬ 
ಪದವು ಸರಮರನಾವರಗಿ ಬೆ ಕೆಸಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ದರದಗಿದೆ (KJV ನೆ ೋಡಿರಿ), ಅಿಂದರೆ, 
ಭವಿಷ್ಾದ ಅಗತ್ಾತ್ೆಗಳಿಗರಗಿ ಬೆ ಕೆಸವನುು ಕ ಡಿಟ್ುಟಕೆ ಳಳುವದು. ಹೆೋಗ , ಈ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡುವದರದರೆ, ಪಶರುತ್ರತಪವಿಲಿದವರು ಕೆ ೋಪದ ದಿನಕರೆಗಿ ಇನುಷ್ುಟ 
ಹೆಚ್ುು ಕೆ ೋಪವನುು ಕ ಡಿಟ್ುಟಕೆ ಳಳುತ್ರತದರದರೆ. 

ವಚನ 6. “ದೆೋವರ ನರಾಯವರದ ತ್ರೋಪುೆ” ಕುರಿತ್ು ಮರತ್ರಡಿದ ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು 
ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ ದೆೋವರು ಪರತಿಯಬಬನಗ  ಅವನವನ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗ  ತ್ಕಾ ಪರತಿಫಲವನುು 
ಕ  ಡುವನು. ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ಕೃತ್ಾಗಳಳ” ಎಿಂಬದು “ಕೆಲಸ” (ἔργον, ergon) 
ಎಿಂಬದರ ಬಹುವಚ್ನವರಗಿದೆ, ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯು ಮರಡುವಿಂತ್ಹ ಯರವದೆೋ ಕೃತ್ಾವನುು 
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ಸ ಚಸುವದಕೆೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸರಮರನಾ ಪದವರಗಿದೆ. ಪೌಲನು ಹಳ  ೆ
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಿಿಂದ, ಬಹುಶಃ ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 62:12ರಿಿಂದ ಉಲೆಿೋಖಿಸುತ್ರತದರದನೆ. ಜ್ಞರನೆ ೋಕ್ರತ 
24:12 ಸಹ ಅದೆೋ ಸಿಂಗತ್ರಯನುು ತ್ರಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಾಶೆುಯ ರ ಪದಲ್ಲಿ ತ್ರಳಿಸುತ್ತದೆ.  

ಈ ವರಕಾಭರಗದಲ್ಲಿನ ಅತ್ಾಿಂಥ ವಿವರದರತ್ಮಕ ಭರಗವೆಿಂದರೆ ನರಾಯತ್ರೋಪುೆ ನಮಮ 
“ಕೃತ್ಾಗಳಿಗೆ” ತ್ಕೆ ಹರಗಿರುತ್ತದೆಿಂದು ಪೌಲನು ದೃಢವರಗಿ ಪಾತ್ರಪರದಿಸುತ್ರತನೆ. ಹೆೋಗ , 
ಬೆೈಬಲ್ಲನ ಇತ್ರೆ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಸಲಪಡದ ಯರವದನ ು ಈ ವರಕಾಭರಗದಲ್ಲಿ 
ಕಲ್ಲಸಲರಗಿರುವದಿಲಿ (ಉದರಹರಣೆಗೆ, ನೆ ೋಡಿರಿ ಯರೆ 32:19; ಹೆ ೋಶೆಯ 12:1), 
ಪೌಲನಿಂದ ಸಹ ಕಲ್ಲಸಲಪಟಟರುವದಿಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ 2 ಕೆ ರಿಿಂಥ 5:10). 

ನರವು ನಮಮ ಕೃತ್ಾಗಳಿಕೆ ತ್ಕೆಿಂತ್ೆ ನರಾಯತ್ರೋರಿಸಲಪಡುವೆವು ಎಿಂಬುದು ಎರಡ  
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಡುಬರುವಿಂಥ ವಿಷ್ಯವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಸು ಹೆ ಸ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನಿಂದರೆ, ಆತ್ನು ತ್ರರಿಗಿ ಬಿಂದರಗ “ಪಾತ್ರಯಬಬನಗ  
ಅವನವನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆಿಂತ್ೆ ಪಾತ್ರಫಲ ಕೆ ಡುವನು” (ಮತ್ರತಯ 16:27). ಪೌಲನು 
ಬರೆಯುತ್ರತನೆ, “ಪಾತ್ರಯಬಬನು ತ್ನು ದೆೋಹದ ಮ ಲಕ ನಡಿಸ್ತ್ದ ಒಳ ುೆಯದಕರೆಗಲ್ಲ 
ಕೆಟ್ಟದದಕರೆಗಲ್ಲ ಸರಿಯರಗಿ ಪಾತ್ರಫಲವನುು ಹೆ ಿಂದುವದಕೆ ೆೋಸೆರ ನರವೆಲಿರ  ಕ್ರಾಸತನ 
ನರಾಯರಸನದ ಮುಿಂದೆ ಯಥರಸ್ತ್ಥತ್ರಯಲ್ಲಿ ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲೆೋಬೆೋಕು” (2 ಕೆ ರಿಿಂಥ 5:10). 
ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ದೃಶಾವನುು ಬಣಿಣಸುವ ವೆೋಳ ,ೆ ಯೋಹರನನು ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದ ದೆೋ ನೆಿಂದರೆ, “ಆ 
ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದದ ಸಿಂಗತ್ರಗಳ ಆಧರರದಿಿಂದ ಅವರವರ ಕೃತ್ಾಗಳ ಪಾಕರರ ಸತ್ತವರಿಗೆ 
ನರಾಯತ್ರೋಪರೆಯಿತ್ು” (ಪಾಕಟ್ಣೆ 20:12). ಹೋಗೆ ಿಂದು ಮರತ್ರರುತ್ತದೆ, “ಕೃತ್ಾಗಳಳ 
ಬ್ರೋಜಗಳಿದದಿಂತ್ೆ: ನೋವು ಅವುಗಳನುು ಈಗ ನೆಡುವಿರಿ ಮತ್ುತ ಮುಿಂದೆ ಫಲವನುು 
ಕೆ ಯುಾವಿರಿ.”  

ವಚ್ನ 7. ವಚ್ನ 7 ಮತ್ುತ 8ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು 2:6 ರಲ್ಲಿನ ಪರಾಥಮಿಕ ನಯಮವನುು 
ವಿವರಿಸುತ್ರತನೆ. ವಚ್ನ 7ರಲ್ಲಿ ಆತ್ನು ದೆೋವರು ಸತ್ರೆರೋಯಗಳಳಳುವರಿಗೆ ನರಾಯತ್ರೋರಿಸುವ 
ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡಿದನು: ಯಾರು ಪರಭಾವ ಮಾನ ನಲಿಯತ್ವಗಳನುು ಹ  ಾಂದಬ ೇಕ ಾಂದು 
ಒಳ ಳೇದನುು ಬ ೇಸರಗ  ಳಳದ  ಮಾಡುರ್ಾುರ  ೇ ಅವರಿಗ  (ದೆೋವರು) ನತ್ಾಜೋವವನುು 
ಕೆ ಡುವನು.10 ಇಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಪಟಟರುವಿಂಥ ಜನರು ಮ ರು ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು 
ಹುಡುಕುತ್ರತರೆ: “ಪಾಭರವ,” (δόξα, doxa) “ಮರನ” (τιμή, timē), ಮತ್ುತ “ನಲೆಯತ್ವ” 
(ἀφθαρσία, aphtharsia). ಪೌಲನು ಅಿಂಥ ಜನರು ವಚ್ನ 8 ರಲ್ಲಿನ ಸರವಥೆಚಿಂತ್ಕ 
ಜನರಿಗಿಿಂದ ವಿರುದಧವರದವರೆಿಂದು ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದನರದದರಿಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ತ್ರತ್ಪಯೆವು 
ಇವರು ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಪಾಭರವ ಮತ್ುತ ಮರನಗಳನುು ಹುಡುಕುವವರೆಿಂದರಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಬದಲರಗಿ 
ಅವರು ದೆೋವರೆ ಿಂದಿಗೆ ಒಿಂದು ವಿಶೆೋಷ್ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನುು ಹುಡುಕುವವರೆಿಂದರಗಿದೆ.11 
ಅವರು ದೆೋವರ ಪಾಭರವವನುು (“ಮಹಮೆ”) ನೆ ೋಡಲು ಹಿಂಬಲ್ಲಸುತ್ರತರೆ; ಅವರು 
ದೆೋವರಿಿಂದ ಮನುಣೆ (“ಮರನ”) ಯನುು ಬಯಸುತ್ರತರೆ; ಅವರು ದೆೋವರ ಪಾಸನುತ್ೆಯನುು 
(“ನಲೆಯತ್ವ”; ನೆ ೋಡಿರಿ ಯೋಹರನ 17:3) ಅಪೆೋಕ್ಷಿಸುತ್ರತರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಜವರಗಿಯ  
ಪರಾಮುಖಾವರದದುದ ಯರವದೆಿಂಬ ಅರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. 

ಅಿಂಥ ಜನರು ಕೆೋವಲ ಸುಮಮನೆ ಒಳ ುೆೋದನುು ಮರಡುವವರಲಿ; ಅವರು ಒಳ ುೆದನುು 
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ಮರಡುವದರಲ್ಲಿ ಬೆೋಸರಗೆ ಳಳುವದಿಲಿ. ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ಬೆೋಸರಗೆ ಳುದೆ” ಎಿಂಬದು 
ಒಿಂದು ಸಿಂಯುಕತ ಪದದಿಿಂದ (ὑπομονή, hupomonē) ಬಿಂದದುದ, ಅದು “ಅಡಿಯಲ್ಲಿ” 
(ὑπό, hupo) ಎಿಂಬ ಉಪಸಗೆ ಹರಗ  “ನೆಲೆಗೆ ಳಳು” (μένω, menō) ಎಿಂಬದರಿಿಂದ 
ಕ ಡಿದೆ.12 ಇದು ಒತ್ತಡವಿದರದಗ ಾ ಉಳಿಯುವ (“ದೃಢವರಗಿ ನಲುಿವ”) ಸರಮಥಾೆವನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಇದನುು “ಕಠಿಣ ಯುದಧದ ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿಯ  . . . ಬ್ರೋಳಳವ ಹೆ ಡೆತ್ಗಳಿಿಂದ 
ವಿಚ್ಲ್ಲತ್ನರಗದೆ ಕಡೆೋ ತ್ನಕ ಯುದಧವನುು ಮರಡುವ ಸೆೈನಕನನುು” ಸ ಚಸುವದಕೆೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.13 

ವಚನ 8. ಪೌಲನು ಮುಿಂದೆ ಕೆಟ್ಟಕೃತ್ಾಗಳಳಳುವರ ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುತ್ರತನೆ: ಯಾರು 
ಸ್ ವೇರ್ ಛಯುಳಳವರಾಗಿ ಸತ್ಯವನುು ಅನುಸರಿಸದ  ಅನಾಯಯವನುು ಅನುಸರಿಸುರ್ಾುರ  ೇ 
ಅವರಿಗ  ಕ  ೇಪ, ರೌದರಗಳು ಬರುವವು [ದೆೋವರು ಬರಮರಡುವನು]. ಈ ಅವಿಧೆೋಯರರದ 
ವಾಕ್ರತಗಳನುು ಮೊದಲನೆಯದರಗಿ “ಸೆವೋಚೆೆಯುಳುವರು” ಎಿಂದು ಬಣಿಣಸಲರಗಿದೆ. ಈ 
ಪದಗುಚ್ೆವು ἐριθεία (eritheia) ಎಿಂಬದರಿಿಂದ ಬಿಂದಿದೆ, ಇದು “ಲರಭಕೆ ೆೋಸೆರ 
ತ್ಮಮನುು ತ್ುಚ್ೆಮಟ್ಟಕೆೆ ಇಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವವರನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. . . ಇಲ್ಲಿ ವಿಚರರವು 
“ಸರವಥೆಚಿಂತ್ನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೆ ಳಳುವದು” . . . ದೃಷ್ಠಟಯನುು ಎತ್ತರ ಸಿಂಗತ್ರಗಳೆಡೆಗೆ 
ಸಥಳರಿಂತ್ರಗೆ ಳಿಸಲರಗದಿಂಥ ತ್ುಚ್ೆಮನಃಸ್ತ್ಥತ್ರ” ಎಿಂಬದನುು ಸ ಚಸುವದರಗಿದೆ.14 
Aristotleನು ಈ ಪದವನುು “ಸರವೆಜನಕರ ಹತ್ಕೆ ೆೋಸೆರ ವಲಿದೆ ತ್ಮಮ 
ಸರವಥೆಲರಭಕರೆಗಿ ಅಧಿಕರರದ ಸರಥನಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತದದ ರರಜಕ್ರೋಯ 
ವಾಕ್ರತಗಳನುು ಖಿಂಡಿಸುವದಕೆೆ” ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದನು.15 ಈ ರಿೋತ್ರಯ ಜನರು ತ್ಮಮ 
ಉದ ದೆೋಶವನುು ನೆರವೆೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಯರವ ದರರಿಯನರುದರ  ಅನುಸರಿಸು 
ತ್ರತರರದದರಿಿಂದ, ಈ ಪದವನುು “ಕಲಹಪ್ಪಾಯ” (KJV) ಅಥವರ “ಅರರಜಕತ್ೆ” (RSV) 
ಎಿಂದು ಸಹ ಅನುವರದಿಸಬಹುದು.  

ಈ ಸರವಥೆಚಿಂತ್ಕರು “ಸತ್ಾವನುು [ದೆೋವರ ವರಕಾದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಕರರ] ಅನುಸರಿಸದೆ 
ಅನರಾಯವನುು ಅನುಸರಿಸುತ್ರತರೆ.” ಈ Phillips ತ್ನು ತ್ಜುೆಮೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರನುು 
“ದೆೋವರ ಜೋವನಸಿಂಕಲಪಕೆೆ ಅವಿಧೆೋಯರರಗಿ ಆತ್ನ ನಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೆೋಯರರಗಲು 
ನರರಕರಿಸುವವರು” ಎಿಂದು ಬಣಿಣಸುತ್ರತನೆ,” ದುಷ್ಟತ್ನದ ಸೆೋವಕರರದವರು.”  

ಅವರಿಗೆ ಸ್ತ್ಕುೆವ “ಪಾತ್ರಫಲವು” “ಕೆ ೋಪ ಮತ್ುತ ರೌದಾ.” ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ಕೆ ೋಪ” 
(ὀργή, orgē) ಮತ್ುತ “ರೌದಾ” (θυμός, thumos) ಎಿಂಬ ಪದಗಳೆರಡ  ಗಿಾೋರ್ಕ 
ಭರಷ್ೆಯಲ್ಲಿ “ಸ್ತ್ಟ್ುಟ” ಎಿಂಬದರಗಿರುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಪದಗಳಳ ವಿವಿಧ್ ರಿೋತ್ರಯ ಸ್ತ್ಟ್ುಟಗಳನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆ;16 ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳಳ ಕಡೆೋ ದಿನದಲ್ಲ ಿಪಶರುತ್ರತಪವಿಲಿದವರ ಮೆೋಲೆ 
ತ್ೆ ೋರಿಬರುವ ದೆೋವರ “ಉರಿಯುವ ಸ್ತ್ಟ್ುಟ” ಎಷ್ುಟ ತ್ರೋಕ್ಷ್ಣವರಗಿದೆಯಿಂದು 
ತ್ೆ ೋರಿಸುವದಕರೆಗಿ ಒಟರಟಗಿ ಜೆ ೋಡಿಸಲಪಟ್ುಟ ಉಪಯೋಗಿಸ ಲರಗಿದೆ.17 (NIRV) 
“ಜೋವಸವರ ಪನರದ ದೆೋವರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಕ್ರೆಬ್ರೋಳಳವದು ಭಯಿಂಕರವರದದುದ” (ಇಬ್ರಾಯ 
10:31)! 

2:7, 8 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಎರಡು ರಿೋತ್ರಯ ಜನರ ನಡುವಿನ ವಾತ್ರಾಸಗಳನುು 
ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದನು. ಅವರ ಗುರಿಗಳಳ ವಾತ್ರಾಸವರಗಿವೆ: ಒಬಬರು ದೆೋವರನುು ಹುಡುಕುವವರು, 
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ಮತ್ೆ ತಿಂದು ಗುಿಂಪ್ಪನವರು ಸರವಥೆವನುು ಹುಡುಕುವವರು. ಅವರ ಕೆಲಸಗಳಳ 
ವಾತ್ರಾಸವರಗಿವೆ: ಒಬಬರು ಒಳ ುೆೋದನುು ಮರಡುವವರು, ಮತ್ೆ ತಬಬರು ಕೆಟ್ಟದದನುು 
ಮರಡುವವರು. ಆದುದರಿಿಂದ, ಅವರ ಅಿಂತ್ಾವು ಸಹ ವಾತ್ರಾಸವರಗಿರುವದು: ಒಬಬರು 
ನತ್ಾಜೋವವನುು ಪಡೆದರೆ, ಮತ್ೆ ತಬಬರು “ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪ ಹರಗ  ರೌದಾವನುು 
ಪಡೆಯುವರು.” ಎರಡು ಸರಧ್ಾತ್ೆಗಳಳ ಮರತ್ಾವೆೋ ಇರುವವು, ಹೆ ರತ್ು ಮಧ್ಾದ ದರರಿ 
ಯರವದ  ಇಲ.ಿ 

ವಚನ 9. ವಚ್ನ 9 ಮತ್ುತ 10 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು 7 ಹರಗ  8 ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿನ 
ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಯನುು ಪುನರರವತ್ರೆಸುತ್ರತನೆ (ವಿರುದಧ ಕಾಮದಲ್ಲಿ)—ಅದರ ಜೆ ತ್ೆಯಲ್ಲಿ 
ಒಿಂದು ಪರಾಮುಖಾವರದ ಸಿಂಗತ್ರಯನುು ಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಳಿಸುತ್ರತನೆ. ವಚ್ನ 9 ರಲ್ಲಿ, ಆತ್ನು 
ಕೆಟ್ಟದದನುು ನಡಿಸುವವರಿಗರಗುವ ಗತ್ರಯನುು ತ್ರಳಿಸುತ್ರತನೆ: ಕ ಟ್ಟದದನುು ನಡಿಸುವ 
ಪರತಿಯಬಬ ನರಪಾರಣಿಗ  ಕಷಟವೂ ಸಾಂಕಟ್ವೂ ಬರುವವು. ವಚ್ನ 8 ದುಷ್ಟನಗರಗಿ 
ಕರದಿರುವ ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪರಗಿುಯನುು ತ್ರಳಿಸುತ್ತದೆ (“ಕೆ ೋಪ” ಮತ್ುತ “ರೌದಾ”). ಈಗ, ಈ 
ವಚ್ನವು ಅವನಗೆ “ಕಷ್ಟವೂ ಸಿಂಕಟ್ವೂ” ಬರುವವೆಿಂದು ತ್ರಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ಕಷ್ಟ” (θλῖψις, thlipsis) ಎಿಂಬ ಪದದ ಪರಾಥಮಿಕ ಅಥೆವು 
“ಒತ್ತಡ” ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ, “ಆತ್ಮಕೆೆ ಭರರವನುುಿಂಟ್ು ಮರಡುವ” ಒತ್ತಡ.18 “ಸಿಂಕಟ್” 
ಎಿಂಬುದು στενοχωρία (stenochōria) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ, 
ಅದರಥೆವು “ಒಿಂದು ಇಕೆಟರಟದ ಸಥಳ” ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಂಯುಕತ ಪದವು στενός 

(stenos, “ಇಕೆಟರಟದ”) ಮತ್ುತ χώρα (chōra, “ಒಿಂದು ಸಥಳ”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳನುು 
ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಿಂಥ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಕಟಟಹರಕಲಪಡುವದರಿಿಂದರಗುವ 
ಯರತ್ನೆಯನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ.19 ದುಷ್ಟರು ನರಕದಲ್ಲಿ ಭಯಿಂಕರ ಬಿಂಡೆ ಹರಗ  ಕಠಿಣ 
ಸಥಳದ ನಡುವೆ ಸ್ತ್ಕ್ರೆಬ್ರೋಳಳವರು.  

ಅದರಿಿಂದ ಯರರರದರ  ಹೆ ರತ್ರಗಿದರದರೆ ೋ? ಇಲ.ಿ ಈ ಶಕ್ಷೆಯು “ಕೆಟ್ಟದದನುು 
ನಡಿಸುವ ಪಾತ್ರಯಬಬ ನರಪರಾಣಿಗೆ” ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ. ಪೌಲನು ಇದಕೆೆ 
ಪುರರವೆ ಎಿಂಬಿಂತ್ೆ, ಯರವ ಯಹ ದಾನು ಸಹ ನರಿೋಕ್ಷೆ ಮರಡದ ದಿಕ್ರೆನಲ್ಲಿ ತ್ನು 
ಉಪದೆೋಶವನುು ವಿಸತರಿಸುತ್ರತನೆ: ಯೆಹ ದಯರಿಗ  ಮೊದಲು, ಅನಾಂತ್ರ ಗಿರಕರಿಗ  ಸಹ. 
ಯಹ ದಾರಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ ಸವಲತ್ುತಗಳಳ ಕೆ ಡಲಪಟಟದದವು (ನೆ ೋಡಿರಿ 2:17-20), ಆದರೆ 
ವಿಶೆೋಷ್ ಸವಲತ್ುತಗಳ ಜೆ ೋತ್ೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೆೋಷ್ ಜವರಬರದರಿಗಳಳ ಸಹ ಇರುತ್ತವೆ. 
ಯಹ ದಾರು “ದೆೋವರ ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನಿಂದ” ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲರರರು ಎಿಂಬದು ಮರತ್ಾವಲಿ 
(2:3), ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ದಿನದಿಂದು ದೆೋವರ ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ಸ್ತ್ಿಂಹರಸನದ “ಮೊದಲ 
ಸರಲ್ಲ” ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅವರೆೋ ಆಗಿರಲ್ಲದರದರೆ!  

ವಚನ 10. ಈ ವಿಚರರ ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದ ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು ಒಳ ುೆೋದನುು ಮರಡುವವರ ಕಡೆಗೆ 
ಹಿಂದಿರುಗುತ್ರತನೆ: ಆದರ  ಒಳ ಳೇದನುು ನಡಿಸುವ ಪರತಿಯಬಬನಗ  ಪರಭಾವವೂ ಮಾನವೂ 
ಮನಶಾಯಾಂತಿಯ  ಉಾಂಟಾಗುವವು. ಈ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ “ಮನಶರಾಿಂತ್ರ” (εἰρήνη, eirēnē) 
ಎಿಂಬುದು ದೆೋವರೆ ಿಂದಿಗಿನ ಮತ್ುತ ಮನುಷ್ಾನೆ ಿಂದಿಗಿನ ಸಮರಧರನವನುು–
ಪರಲೆ ೋಕದಲ್ಲಿ ಮರತ್ಾವೆೋ ಸರಥೆಕವರಗುವ ಅಿಂತ್ರಮವರದ ಹರಗ  ಸಿಂಪೂಣೆವರದ 
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ಶರಿಂತ್ರಯನುು-ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಅಪೊಸತಲನು ಇನ ು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಯೆಹ ದಯರಿಗ  
ಮೊದಲು, ಅನಾಂತ್ರ ಗಿರೇಕರಿಗ  ಸಹ.  

ವಚನ 11. ದ ೇವರಿಗ  ಪಕ್ಷಪಾತ್ವಿಲಿ. “ಪಕ್ಷಪರತ್” ಎಿಂಬುದು ಒಿಂದು ಸಿಂಯುಕತ 
ಪದದಿಿಂದ (προσωπολημψία, prosōpolēmpsia) ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 
“ಮುಖ” (πρόσωπον, prosōpon) ಎಿಂಬ ಪದದೆ ಿಂದಿಗೆ “ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸು” (λαμβάνω, 

lambanō) ಎಿಂಬ ಪದವು ಜೆ ೋಡಣೆಯರಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಣುವ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆ 
ಏನೆಿಂದರೆ “ಒಬಬನ ಮುಖ ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸು” -ಅಿಂದರೆ ಮತ್ೆ ತಬಬನನುು ಆತ್ನ ಹೆ ರಗಿನ 
ತ್ೆ ೋರಿಕೆಯ ಪಾಕರರ ನಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳು ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ. ಮರನವರರಗಿ, ನರವು ಜನರನುು 
ಅವರ “ಬಹರಿಂಗದ ತ್ೆ ೋರಿಕೆಯ ಆಧರರದಿಿಂದ” ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸುವ ಅಥವರ 
ತ್ರರಸೆರಿಸುವದನುು ಮರಡುತ್ ತೆೋವೆ. ಅಷ್ುಟಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ನರವು ಅನೆೋಕ ವೆೋಳೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಕ್ಷಪರತ್ದಿಿಂದ ತ್ರೋಪುೆ ಮರಡುತ್ೆತೋವೆ, ಒಬಬರಿಗೆ ಕಠಿಣವರಗಿಯ  ಮತ್ೆ ತಬಬರಿಗೆ 
ಮೃದುವರಗಿ ನಡೆದುಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋವೆ. ಹೆೋಗ , ದೆೋವರು ನಷ್ಪಕ್ಷಪರತ್ರಯರಗಿದರದನೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 
ಧ್ಮೊೋೆಪದೆೋಶಕರಿಂಡ 10:17; 2 ಪೂವೆಕರಲವೃತ್ರತಿಂತ್ 19:7; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 
10:34, 35). 

ದ ೇವರ ನೇತಿಯುಳಳ ನಾಯಯತಿೇಪುಿ (2:12-16) 
12ಧಮಿಶಾಸರವಿಲದಿವರಾಗಿ ಪಾಪಮಾಡಿದವರು ಧಮಿಶಾಸರವಿಲಿದವರಾಗಿ 

ನಾಶಹ  ಾಂದುವರು; ಆದರ  ಧಮಿಶಾಸರವುಳಳವರಾಗಿದುದ ಪಾಪಮಾಡಿದವರು 
ಧಮಿಶಾಸರಕಾನುಸ್ಾರವಾಗಿ ತಿೇಪಿನುು ಹ  ಾಂದುವರು. 13ಧಮಿಶಾಸರ ಕ ೇಳಿದ 
ಮಾತ್ರದಿಾಂದಲ ೇ ಯಾರ  ದ ೇವರ ಸನುಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಿವಾಂತ್ರಾಗುವದಿಲಿ; ಅದನುು 
ಅನುಸರಿಸುವವರ ೇ ನೇತಿವಾಂತ್ರ ಾಂದು ನರ್ಿಯಿಸಲಪಡುವರು. 14ಧಮಿಶಾಸರವಿಲಿದ 
ಅನಯಜನರು ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಧಮಿಶಾಸರದಲ್ಲಿ ಹ ೇಳಿದಾಂರ್  ನಡ ದರ  ಅವರು 
ಧಮಿಶಾಸರವಿಲಿದವರಾಗಿದದರ  ರ್ಾವ ೇ 15ತ್ಮಗ  ಧಮಿಪರಮಾರ್ವಾಗಿದಾದರ ; 
ಹ ೇಗ ಾಂದರ  ಅವರು ಧಮಿಶಾಸರದ ಮುಖಯ ರ್ಾತ್ಪಯಿ ತ್ಮಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರ ದದ  
ಎಾಂಬದನುು ರ್  ೇಪಿಡಿಸುರ್ಾುರ . ಇದಕ ಾ ಅವರ ಮನಸುು ಸಹ ಸ್ಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ುದ ; ಅವರ 
ಯೇಚನ ಗಳು ವಾದಿಪರತಿವಾದಿಗಳಾಂರ್ -ಇದು ತ್ಪ ಪಾಂದು ತ್ಪಪಲಿವ ಾಂದು ಸ ರ್ಚಸುತ್ುವ . 
16ನಾನು ಸ್ಾರುವ ಸುವಾರ್ ಿಯಲ್ಲಿ ಬ  ೇಧಿಸ್ರುವ ಪರಕಾರ ದ ೇವರು ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನ 
ಮ ಲಕವಾಗಿ ಮನುಷಯರ ಗುಟ್ುಟಗಳನುು ಹಿಡಿದು ವಿರ್ಾರಿಸುವ ದಿನವು ಬರುತ್ುದ . ಆ 
ದಿನದಲ್ಲಿ ಇದ ಲಾಿ ತಿಳಿದು ಬರುವದು. 

ಈ ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ, ದೆೋವರು ಯಹ ದಾರನ ು ಅನಾಜನರನ ು ನಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದರಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಗೆ ನಷ್ಪಕ್ಷಪರತ್ರಯರಗಿರು ತ್ರತನೆಿಂಬದನುು ಪೌಲನು ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ಪಡಿಸ್ತ್ದನು. 
ಅಪೊಸತಲನು ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ, ಯೋಸುವಿನ ಬರೆ ೋಣಕೆೆ ಮುಿಂಚೆ ಯಹ ದಾರು ಹರಗ  
ಅನಾಜನರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆೋವರು ಅನುಸರಿಸ್ತ್ದ ದರರಿಯನುು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು 
ಬರೆಯುತ್ರತನೆ. 
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ವಚನ 12. ವಚ್ನವು ಹೋಗೆ ಆರಿಂಭವರಗುತ್ತದೆ, ಧಮಿಶಾಸರವಿಲಿದವರಾಗಿ 
ಪಾಪಮಾಡಿದವರು ಧಮಿಶಾಸರವಿಲಿ ದವರಾಗಿ ನಾಶಹ  ಾಂದುವರು. ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿಯೋ 
ಪಾಥಮ ಬರರಿಗೆ “ಧ್ಮೆಶರಸರ” (νόμος, nomos) ಎಿಂಬ ಪದವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತನೆ, ಇದು ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಮುಖವರದ ಸರಥನ ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ತದೆ. 
Nomos ವಿವಿಧ್ ಅಥೆಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿರಬಹುದರಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಮೊೋಶೆಯ 
ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. “ಧ್ಮೆಶರಸರವಿಲಿದವರರಗಿ ಪರಪಮರಡಿದವರೆಲಿರ ” 
ಎಿಂಬುದು “ದೆೋವರ ಲ್ಲಖಿತ್ ಧ್ಮೆಶರಸರ” ಹೆ ಿಂದಿರದೆ ಇದದ ಅನಾಜನರನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ 
(NLT). ಇವರು “ಧ್ಮೆಶರಸರವಿಲಿದವರರಗಿಯೋ ನರಶವರಗುವರು” ಎಿಂದು ಪೌಲನು 
ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ.  

ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಹೆ ಿಂದಿದದಿಂಥ ಯಹ ದಾರ ವಿಷ್ಯವರಗಿ, ಪೌಲನು 
ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ, ಧಮಿಶಾಸರವುಳಳವರಾಗಿದುದ ಪಾಪಮಾಡಿದವರು ಧಮಿಶಾಸರಕಾನು 
ಸ್ಾರವಾಗಿ ತಿೇಪುಿ ಹ  ಾಂದುವರು. 

ಕೆಲವರು ವಿರೆ ೋಧ್ ವಾಕತಪಡಿಸ್ತ್ ಇದು ನರಾಯವೆಿಂದು ಕರಣುವದಿಲಿ ಎಿಂದು 
ಹೆೋಳಬಹುದು: “ದೆೋವರು ಯಹ ದಾರಿಗೆ ತ್ರೋಪುೆಮರಡುವದು ನರಾಯವೆೋ, ಅವರ 
ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲಖಿತ್ ಧ್ಮೆಶರಸರ ಇತ್ುತ; ಆದರೆ ಅನಾಜನರಿಗೆ ನರಾಯತ್ರೋರಿಸುವದು 
ನರಾಯೋಚತ್ವಲಿ, ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಮೆಶರಸರ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಧ್ಮೆಶರಸರವೆೋ 
ಇರಲ್ಲಲಿವೆಿಂದರದ ಮೆೋಲೆ ಅವರು ಏಕೆ ನರಶವರಗಬೆೋಕು?” ಇದಕೆೆ ಪೌಲನ ಉತ್ತರವು, 
ಅನಾಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಮೆಶರಸರವು ಇತ್ುತ ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರ ಇರಲ್ಲಲಿ ನಜ, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಿಂದು ಧ್ಮೆಶರಸರ ಇತ್ುತ. 
C. K. Barrett ಹೆೋಳಿದ ಹರಗೆ, “ಅನಾಜನರಿಂಗದವನು ನಜಕ ೆ ಧ್ಮೆಶರಸರದ 
ಹೆ ರತ್ರಗಿ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಅವನು ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರದ ವರಾಪ್ಪತಯಿಿಂದ 
ಹೆ ರಗಿದದದ ದೆೋನೆ ೋ ನಜ.”20 

ವಚನ 13. ಆತ್ನು ಮುಿಂದುವರೆಸ್ತ್ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ, ಧಮಿಶಾಸರ ಕ ೇಳಿದ 
ಮಾತ್ರದಿಾಂದಲ ೇ ಯಾರ  ದ ೇವರ ಸನುಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಿವಾಂತ್ರಾಗುವದಿಲಿ; ಅದನುು 
ಅನುಸರಿಸುವವರ ೇ ನೇತಿವಾಂತ್ರ ಾಂದು ನರ್ಿಯಿಸಲಪಡುವರು. ಬಹಳಷ್ುಟ ಜನರು 
ಸಭರಮಿಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಸಬಬತ್ ದಿನದಿಂದು ಧ್ಮೆಶರಸರವು ಓದಲಪಡುವದನುು ಆಲ್ಲಸುವ 
ಮ ಲಕ ಕಲ್ಲತ್ುಕೆ ಿಂಡರು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 13:15; 15:21). ಹೆೋಗ , 
ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಕೆೋಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರೆ ಸರಕರಗದು; ಒಬಬನು ಅದನುು 
ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು ನಡೆಯಬೆೋಕು ಎಿಂಬದನುು ಒತ್ರತಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಯರಕೆ ೋಬ 1:22-
25). 

ವಚನ 14. ಅಪೊಸತಲನು 1ನೆೋ ಅಧರಾಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಜನರಿಂಗದ ಜಗತ್ರತನ ಬಗೆೆ ಒಿಂದು 
ಕರರಳ ಚತ್ಾಣವನುು ಮುಿಂದಿಟ್ಟನು. ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ನಗ  ಇತ್ರರಿಗ  “ಕೆಲವರು 
ಇದಕೆೆ ಹೆ ರತ್ರಗಿದರದರೆ” ಎಿಂದು ಅನುಸ್ತ್ರುವಿಂತ್ೆ ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ. ಅನಾಜನರಲ್ಲಿ ಎಲಿರ  
ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಅನೆೈತ್ರಕತ್ೆಯನುು ನಡಿಸ್ತ್ರಲ್ಲಲಿ (1:24-27) ಅಥವರ ಘ ೋರ ದುಷ್ೃತ್ಾ 
ನಡಿಸ್ತ್ರಲ್ಲಲಿ (1:28-32). ಆದದರಿಿಂದ ಪೌಲನು (ಮೊೋಶೆಯ) ಧಮಿಶಾಸರವಿಲಿದ21 



  

161 
 

ಅನಯಜನರು ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ (ಮೊೋಶೆಯ) ಧಮಿಶಾಸರದಲ್ಲಿ ಹ ೇಳಿದಾಂರ್  ನಡ ದರ  ಎಿಂದು 
ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ. 

ಇಲ್ಲಿ ಪಾಶೆುಯಲ್ಲಿರುವ ಅನಾಜನರು ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರಕೆೆ ವಿಧೆೋಯರರದರು 
ಎಿಂದು ಅಪೊಸತಲನು ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ; ಅವರು ಹರಗೆ ಮರಡಲರಗಲ್ಲಲಿ, ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅವರಿಗೆ 
ಧ್ಮೆಶರಸರ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಹೋಗಿದದರ , ಅವರು ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿನ “ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು” 
ಮರಡಿದರು. ಅಿಂದರೆ, ಅವರು ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರದಿಿಂದ ಆಜ್ಞರಪ್ಪಸಲಪಟ್ಟ ಅದೆೋ 
ರಿೋತ್ರಯ “ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು” -ಅದೆೋ ವಿಧಿಗಳನುು- ಪರಲ್ಲಸ್ತ್ದರು. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಐದನೆಯ 
ಆಜ್ಞೆಯು ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ನನು ತ್ಿಂದೆತ್ರಯಿಗಳನುು ಸನರಮನಸು” (ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 
20:12), ಮತ್ುತ ಅನೆೋಕ ಅನಾಜನರು ತ್ಮಮ ಹೆತ್ತವರನುು ಗೌರವಿಸ್ತ್ದರು. ಆರನೆಯ ಆಜ್ಞೆ 
ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ನೋನು ನರಹತ್ೆಾಯನುು ಮರಡಬರರದು” (ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 20:13), ಮತ್ುತ 
ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ುಟ ಜನರು ಕೆ ಲೆಯು ತ್ಪುಪ ಎಿಂದು ನಿಂಬುವವರರಗಿದದರು. ಏಳನೆಯ 
ಆಜ್ಞೆಯು ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ನೋನು ವಾಭಿಚರರ ಮರಡಬರರದು” (ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 20:14); 
ಮತ್ುತ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತ್ಮಮ ಸಿಂಗರತ್ರಗಳೂೆಿಂದಿಗೆ ನಿಂಬ್ರಗಸತರರಗಿದದರು. ಎಿಂಟ್ನೆಯ 
ಆಜ್ಞೆಯು ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ನೋನು ಕದಿಯಬರರದು” (ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 20:15), ಮತ್ುತ ಬಹಳ 
ಮಿಂದಿ ಕಳುತ್ನವನುು ಒಿಂದು ಅಪರರಧ್ವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ದಿದರಬೆೋಕು.  

ಅನಾಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದಶರಜ್ಞೆಗಳಿಲಿವರಗಿದದಲ್ಲಿ, ಈ ನಯಮಗಳನುು 
ಪರಲ್ಲಸಬೆೋಕೆಿಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೆೋಗೆ ಗೆ ತ್ರತಗಿತ್ುತ? ಅವರು ಅವುಗಳನುು “ಸರವಭರವಿಕವರಗಿ” 
ಮರಡಿದರು ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ. ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ಸರವಭರವಿಕವರಗಿ” 
(φύσει, phusei) ಎಿಂಬುದರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥೆವು “ಸವಭರವತ್ಃ” ; ಇದು φύσις (phusis) 
ಎಿಂಬುದರಿಿಂದ ಬಿಂದಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಥೆವು “ಸವಭರವ.” ಅಿಂದರೆ, ಅವರು ಧ್ಮೆಶರಸರವು 
ಎದುರು ನೆ ೋಡುವಿಂತ್ದದನುು “ಸರವಭರವಿಕವರಗಿಯೋ” ಅನುಸರಿ ಸುತ್ರತದದರು (CJB). 
Thayer ಶಬದಭಿಂಡರರದ ಪಾಕರರವರಗಿ, ರೆ ೋಮರ 2:14 ರಲ್ಲಿ phusei ಅಥೆವೆೋನೆಿಂದರೆ 
ಅನಾಜನರು ತ್ಮಗಿದದ “ಯರವದು ಸರಿ ಹರಗ  ತ್ಪುಪ ಎಿಂಬ ಸರವಭರವಿಕ ಗಾಹಕೆಯ” 
ಅನುಗುಣವರಗಿ ನಡಿಸಲಪಟ್ಟರು.22 

ರೆ ೋಮರ 1:26, 27ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ “ಸವಭರವ” ಮತ್ುತ 
“ಸರವಭರವಿಕ” ಪದಗಳನುು ಚ್ಚೆಸುವರಗ, ಸರಕ್ಷರಯಧರರಗಳಿಿಂದ ನರವು ಒಿಂದು 
ಮುಕರತಯಕೆೆ ಬರಬಹುದರಗಿದೆ, ಏನೆಿಂದರೆ “ಸವಭರವ” (phusis) ಎಿಂಬುದು “ದೆೋವರು 
ಸೃಷ್ಠಟಸ್ತ್ರುವ ಕಾಮ” ಎಿಂಬುದನೆುೋ ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಅನಾಜನರಿಗೆ ಒಿಂದು ಸಿಂಗತ್ರ ಸರಿ 
ಹರಗ  ಮತ್ೆ ತಿಂದು ತ್ಪುಪ ಎಿಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಸವಭರವಿಕವರಗಿ ಗೆ ತ್ರತತ್ುತ ಯರಕೆಿಂದರೆ 
ದೆೋವರು ಜನರನುು ಆ ವಿಧ್ವರಗಿಯೋ ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿದನು.  

“ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು” ಸರವಭರವಿವರಗಿಯೋ ಮರಡಿದ 
ಅನಾಜನರ ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡಿದ ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಅವರು 
ಧ್ಮೆಶರಸರವಿಲಿದವರರಗಿದದರ  ತ್ರವೆೋ ತ್ಮಗೆ ಧ್ಮೆಪಾಮರಣವರಗಿದರದರೆ. ನರವು 
ಯರರರದರ  ಒಬಬರ ವಿಷ್ಯವರಗಿ “ಅವರಿಗೆ ಅವರೆೋ ಕರನ ನು ಆಗಿದರದರೆ” ಎಿಂದು 
ಹೆೋಳಳತ್ೆತೋವೆ, ಅಿಂದರೆ ಅವರು ದೆೋವರ ಅಥವರ ಮನುಷ್ಾರ ಕರನ ನುಗಳಿಗೆ 
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ಬೆಲೆಕೆ ಡುವದಿಲಿ, ಆದರೆ ತ್ಮಮ ಮನಸ್ತ್ೆಗೆ ತ್ೆ ೋಚದಿಂತ್ೆ ನಡೆಯುತ್ರತರೆ ಎಿಂಬಥೆದಲ್ಲ ಿ
ಆಗಿದೆ. ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಅಿಂಥ ವಾಕ್ರತಗಳನುು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು ಬರೆಯುತ್ರತಲಿ. 
ಬದಲರಗಿ, ಶಲುಬೆಯ ಮುಿಂಚೆ ಇದದ ಯಹ ದೆಾೋತ್ರರನುು ಸ ಚಸುತ್ರತದರದನೆ. 

ವಚನ 15. ಅನಾಜನರು ತ್ರವೆೋ “ತ್ಮಗೆ ಧ್ಮೆಶರಸರ” ಆಗಿದರದರೆಿಂದು ಹೆೋಳಿದ 
ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು ಅದು ಹೆೋಗೆಿಂಬುದನುು ವಿವರಿಸುತ್ರತನೆ: ಹ ೇಗ ಾಂದರ  ಅವರು 
ಧಮಿಶಾಸರದ ಮುಖಯ ರ್ಾತ್ಪಯಿ ತ್ಮಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರ ದದ  ಎಾಂಬದನುು 
ರ್  ೇಪಿಡಿಸುರ್ಾುರ .23 ಅಪೊಸತಲನು ದೆೋವರ ಧ್ಮೆಶರಸರಕೆೆ ಅವಿಧೆೋಯರರದವರನುಲಿ, 
ಆದರೆ “ಧ್ಮೆಶರಸರದ ತ್ರತ್ಪಯೆವು ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಪಟಟದೆ” ಎಿಂಬದನುು 
ತ್ಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸ್ತ್ದವರನುು ಕುರಿತ್ು ಬಣಿಣಸುತ್ರತದರದನೆ.  

“ಧ್ಮೆಶರಸರದ ತ್ರತ್ಪಯೆ” ಎಿಂಬುದು ಪರಾಥಮಿಕವರಗಿ ವಚ್ನ 14ರಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಲರದ 
“ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದಿಂತ್ೆ” ಎಿಂಬ ಅಥೆವೆೋ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅನಾಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಬರೆಯಲಪಟಟದುದ ಸವತ್ಃ ಧ್ಮೆಶರಸರವೆೋ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ “ಧ್ಮೆಶರಸರದ ತ್ರತ್ಪಯೆ” 
ವರಗಿತ್ುತ-ಅಿಂದರೆ, ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರ ಕೆೋಳಳವಿಂಥ “ಕ್ರಾಯ” ಆಗಿತ್ುತ. NIV ಯಲ್ಲಿ 
ಇದು “ಧ್ಮೆಶರಸರವು ಬಯಸುವಿಂಥದುದ ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದದೆ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ.  

“ಹೃದಯ” (καρδία, kardia) ಎಿಂಬುದು ಸರಿಂಕೆೋತ್ರಕವರಗಿ (ಸತ್ಾವೆೋದದಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕ 
ಸರರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುವ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ) ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದುದ ಅಿಂತ್ಯೆವನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆ: “ಭರವನೆ, ಯೋಚ್ನೆ, ಮಮತ್ೆ, ಬಯಕೆಯ ಕೆೋಿಂದಾ,” ಮತ್ುತ “ಬುದಿಧಯ 
ಕೆೋಿಂದಾ” ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.24 “ಬರೆದದೆ” (γραπτός, graptos) ಸಹ ಸರಿಂಕೆೋತ್ರಕವರಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ-ನರವು “ಸೆ ೋಲು ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಪಟಟತ್ುತ” ಎಿಂಬದರಗಿ 
ಹೆೋಳಳವ ರಿೋತ್ರ ಇದರಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಿಂದು ನೆೈತ್ರಕ 
ಬರದಾತ್ೆಗಳಳ ನೆಡಲಪಟಟದದವು, ಒಿಂದು ಅಗೆ ೋಚ್ರ ಲೆೋಖನಯಿಿಂದ ಬರೆಯಲಪಟ್ಟ 
ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಎಿಂಬ ಅಥೆವನುು ಕೆ ಡುತ್ತದೆ.  

ಧ್ಮೆಶರಸರವು ಕೆ ೋರುವಿಂಥ ಸಿಂಗತ್ರಗಳಳ ಅನಾಜನರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಬರೆಯಲಪಟಟದದವು ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳವ ಮ ಲಕ, ಪೌಲನು ಬಹುಶಃ ಇಚರೆಪೂವೆಕವರಗಿಯೋ 
ಒಿಂದು ವಾತ್ರಾಸವನುು ಮನದಟ್ುಟಮರಡುವದಕೆೆ ಪಾಯತ್ರುಸುವಿಂತ್ೆ ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ: 
ಯಹ ದಾ ಧ್ಮೆಶರಸರವು ಹೆ ರಗೆ ಬರೆಯಲಪಟಟತ್ುತ (ಕಲ್ಲಿನ ಹಲಗೆಗಳ ಮೆೋಲೆ; 
ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 24:12), ಆದರೆ ಅನಾಜನರ ಧ್ಮೆಶರಸರವು ಒಳಗಡೆ (ಅವರ 
ಹೃದಯದ ಮೆೋಲೆ) ಬರೆಯಲಪಟಟತ್ುತ.  

ಅನಾಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಮೆಶರಸರವು ಇಲಿದಿದರದಗ ಾ ಅವರು “ಸವಭರವಿಕವರಗಿಯೋ” 
ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಪಟಟರುವ ಅನೆೋಕ ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು ನಡೆಯುವದರ 
ಮ ಲಕ ಧ್ಮೆಶರಸರವು “ತ್ಮಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಪಟಟದೆ” ಎಿಂಬದನುು 
ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸ್ತ್ದರು. ಈ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಅವರು (ಪೌಲನ ಮರತ್ರನಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕರದರೆ) “ತ್ರವೆೋ 
ತ್ಮಗೆ ಧ್ಮೆಪಾಮರಣವರದರು.”  

ಕೆಲವು ಅನಾಜನರ “ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ” “ಧ್ಮೆಶರಸರದ ತ್ರತ್ಪಯೆ” “ಬರೆದದೆ” ಎಿಂದು 
ಘ ೋಷ್ಠಸ್ತ್ದ ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು ನಿಂತ್ರ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಇದಕ ಾ ಅವರ ಮನಸುು ಸಹ 
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ಸ್ಾಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ುದ . ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ಮನಸುೆ” (συνείδησις, suneidēsis) 
ಎಿಂಬುದು ಒಿಂದು ಸಿಂಯುಕತ ಪದವರಗಿದುದ “ಯಿಂದಿಗೆ” (σύν, sun) ಮತ್ುತ “ತ್ರಳಿ” (οἶδα, 

oida) ಎಿಂಬ ಪದಗಳನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆಿಂಗಿದ “conscience” (ಮನಸರಕ್ಷಿ) 
ಎಿಂಬುದು ಗಿಾೋರ್ಕ.ನ “con” (“ಯಿಂದಿಗೆ”) ಜೆ ತ್ೆಗೆ “science” (ತ್ರಳಳವಳಿಕೆ) ಎಿಂಬ 
ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ಗಿಾೋರ್ಕ.ನಲರಿಗಲ್ಲ ಅಥವರ ಆಿಂಗಿದಲರಿಗಲ್ಲ, ಈ ಪದವು 
“ಯಿಂದಿಗೆ [ಒಬಬನೆ ಿಂದಿಗೆ] ಇರುವ ತ್ರಳಳವಳಿಕೆ” ಯನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ.25 ಇದೆ ಿಂದು 
“ಅಿಂತ್ಯೆದಲ್ಲಿನ ಪಾಜ್ಞೆ”—ಆದರೆ ಯರವದರ ಕುರಿತ್ ಅಿಂತ್ಯೆದ ಪಾಜ್ಞೆ? ಪೌಲನ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ (ನಮಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿರುವ ಹರಗೆಯೋ), ಅದು ತ್ಪುಪ ಹರಗ  ಒಪುಪಗಳ ಕುರಿತ್ 
ಹೃದಯದೆ ಳಗಿದದ ಪಾಜ್ಞೆಯ ಕುರಿತ್ರಗಿತ್ುತ. Suneidēsis ನ ಶಬರದಥೆಕೆೆ Bauerನ ಶಬಧ 
ಭಿಂಡರರ “ನೆೈತ್ರಕ ಪಾಜ್ಞೆ” ಎಿಂಬ ಪದ ವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ.26 

ಪಾತ್ರಯಬಬ ವಾಕ್ರತಯು ಸಹ ಹುಟಟನಿಂದಲೆೋ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ “ಸರಿ” ಹರಗ  “ತ್ಪುಪ” 
ಯರವವೆಿಂಬುದರ ಪಾಜ್ಞೆಯುಳುವನರಗಿರುತ್ರತನೆ. ಹೋಗೆ, ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯು ಏನೆೋ ಮರಡಿದರ  
ಆತ್ನ ಕ್ರಾಯಯು ಸರಿಯೋ ತ್ಪೊಪೋ ಎಿಂಬುದರ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ಅವನಲ್ಲಿರುವ ಅಿಂತ್ಯೆದ 
ದಿಕ್ಷ ಚಯು “ಸರಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ.”  

ಈ ಅಿಂತ್ಯೆದ ಮುನೆುಚ್ುರಿಕೆಗರರಿಕೆಯಿಿಂದರಗುವ ಫಲ್ಲತ್ವನುು ಪೌಲನು ಈ ರಿೋತ್ರ 
ವಿವರಿಸುತ್ರತನೆ: ಅವರ ಯೇಚನ ಗಳು ವಾದಿಪರತಿವಾದಿಗಳಾಂರ್ —ಇದು ತ್ಪ ಪಾಂದು 
ತ್ಪಪಲಿವ ಾಂದು ಸ ರ್ಚಸುತ್ುವ . ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯ ಮನಸುೆ ಆತ್ನು ಮರಡಿದುದ ತ್ಪುಪ ಎಿಂದು 
ತ್ರೋಮರೆನಸುವದರದರೆ, ಆತ್ನ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಗಳಳ ಆತ್ನನುು ದೆ ೋಷ್ಠಯಿಂದು ಹೆೋಳಳವವು 
(ನೆ ೋಡಿರಿ 13:5). ನರವು ಅದನುು “ಅಪರರಧ್ ಮನೆ ೋಭರವ ಹೆ ಿಂದಿರುವದು” ಎನುುತ್ ತೆೋವೆ. 
ಒಬಬನ ಮನಸುೆ ಆತ್ನು ಮರಡಿದುದ ಸರಿ ಎಿಂದು ತ್ರೋಮರೆನಸುವದರದರೆ, ಆತ್ನ 
ಅಲೆ ೋಚ್ನೆಗಳಳ ಅವನನುು ಸಮರ್ಥೆಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವವು (ನೆ ೋಡಿರಿ 9:1). ನರವು ಅದನುು “ಒಳ ುೆ 
ಮನಸರಕ್ಷಿಯನುು ಹೆ ಿಂದಿರುವದು” ಎನುುತ್ೆತೋವೆ.  

ಅನಾಜನರು ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿ ಹೆ ಿಂದಿದದರು ಎಿಂಬದನುು 
ದೃಢಪಡಿಸುತ್ರತ ಪೌಲನು ಮ ರು ಅಿಂಶಗಳನುು-ಹೃದಯ, ಮನಸುೆ, ಮತ್ುತ 
ಯೋಚ್ನೆಗಳಳ-ಉಲೆಿೋಖಿಸುತ್ರತನೆ ಹರಗ  ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಿಂದೆ ಿಂದು ಚ್ಟ್ುವಟಕೆ 
ಇರುತ್ತದೆಿಂದರಗಿ ತ್ರಳಿಸುತ್ರತನೆ. ಹೆೋಗ , ಹೃದಯ, ಮನಸುೆ ಮತ್ುತ ಯೋಚಸುವ 
ಸರಮಥಾೆಗಳೆಲರಿ ಮ ರು ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಹರಗ  ವಿಭಿನು ಅಿಂಗಗಳೆಿಂದು 
ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬರರದು. ಈ ಮ ರು ಸಹ ದೆೋವರು ನಮಗೆ ಅನುಗಾಹಸ್ತ್ರುವ ಮನಸುೆಗಳ 
ಕ್ರಾಯಗಳರಗಿವೆ. (ನರವು ಅವುಗಳನುು ನಮಮ “ಮನಸರಕ್ಷಿ” ಚ್ಟ್ುವಟಕೆಗಳೆಿಂದು 
ತ್ರಳಿಯಬಹುದು.) ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೃದಯ, ಮನಸುೆ ಹರಗ  ಯೋಚ್ನೆಗಳನುು 
ಪಟಟಮರಡುವ ಉದೆದೋಶವು ನಮಮ ಅಿಂತ್ಯೆವನುು ರ್ಟ್ಕಗಳನರುಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸುವದರ 
ಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಬದಲರಗಿ, ತ್ರಕ್ರೆಕ ಶಕ್ರತಯುಳು ಪಾತ್ರಯಿಂದು ಜೋವಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಕೆಲವಿಂದು 
ಸರಿಯಿಂದ  ಕೆಲವಿಂದು ತ್ಪೆಪಿಂದ  ತ್ರಳಿಯಲು ಸರಧ್ಾವರಗುವ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಅವರೆ ಳಗೆ 
ಅಿಂತ್ರಿಕ ಪಾಕ್ರಾಯ ನಡೆಯುತ್ತದೆಿಂಬುದನುು ಪೌಲನು ಬಣಿಣಸುತ್ರತದರದನೆ.  

15ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವಿಂದು ಕರನ ನರತ್ಮಕ ಪದಗಳಳ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟವೆ: 
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“ಧ್ಮೆಶರಸರ,” “ಸರಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ,” “ಆರೆ ೋಪ (ವರದಿ),” ಮತ್ುತ “ಪಾತ್ರಾರೆ ೋಪ 
(ಪಾತ್ರವರದಿ).”27 ಇಲ್ಲಿ ನರಾಯರಲಯದ ದೃಶಾವು ಕಿಂಡುಬರುತ್ತದೆ. NEB ಆವೃತ್ರತಯು ಈ 
ವರಕಾದ ಕಡೆೋ ಭರಗವನುು ಹೋಗೆ ಅನುವರದಿಸುತ್ತದೆ, “ಅವರ ಮನಸೆನುು ಸರಕ್ಷಿಗರಗಿ 
ಕರೆಯಲರಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ುತ ಅವರ ಸವಿಂತ್ ಯೋಚ್ನೆಗಳಳ ಪಾಕರಣವನುು ಒಿಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ 
ವರದಿಸುತ್ತವೆ, ಅವರ ವಿರುದಧವರಗಿ ಅಥವರ ಅವರ ಪರವರಗಿ, ಅಥವರ ತ್ಮಮ ಪರವರಗಿ 
ಸಹ ವರದಿಸುತ್ತವೆ.” ಈ ನರಾಯರಲಯದಲ್ಲಿ, ಮನಸರಕ್ಷಿಯು ನರಾಯರಧಿಪತ್ರ, ಸರಕ್ಷಿ, 
ಮತ್ುತ ವಕ್ರೋಲನ ಪರತ್ಾ ವಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ತದೆ-ತ್ವರಿತ್ ತ್ರೋಪುೆ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಅದು ನಿಂತ್ರ, 
ನರಾಯವನುು ಜರರಿಗೆ ತ್ರುವ ಪರತ್ಾವಹಸುತ್ತದೆ, ನರಾಯರಲಯದ ಶಕ್ಷೆಯನುು 
ಕರಯೆರ ಪಕೆೆ ತ್ರುತ್ತದೆ. Alfred Tennyson ಇದನುು ಹೋಗೆ ಬರೆಯುತ್ರತರೆ,  

. . . ಎಿಂದಿಗ  ಸರಕ್ಷಿಯರಗಿರುವದು 
ಆತ್ನ ಎದೆಯಲ್ಲ ಿಒಿಂದು ಮೌನ ನರಾಯರಲಯ, 
ತ್ರನೆೋ ನರಾಯರಧಿಪತ್ರ ಮತ್ುತ ವಕ್ರೋಲ ಮತ್ುತ ಸವತ್ಃ ಸಲರಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಕೆೈದಿ.28 

ಪೌಲನು ಪುನಃ ಇಲ್ಲ ಿ ಮರನವರ ಸರವೆತ್ರಾೋಕವರದ ಅಪರರಧ್ವನುು 
ಸರಥಪ್ಪಸುತ್ರತದರದನೆ. ಎಲರಿ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಸಹ ಜೋವಿಸುವದಕರೆಗಿ ಒಿಂದಿಲರಿ 
ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರಯ ನೆೈತ್ರಕ ಮರನದಿಂಡಗಳಿರುತ್ತವೆ. C. S. Lewis ಬರೆದದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, 
“ಭ ಮಿಯಲೆಿಲರಿ ಇರುವ ಮರನವ ಜೋವಿಗಳಳ ಸಹ ತ್ರವು ಇಿಂರ್ಥಿಂಥ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿಯೋ 
ನಡೆದುಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಿಂಬ ಕುತ್ ಹಲವುಳು ವಿಚರರ ಹೆ ಿಂದಿದರದರೆ, ಮತ್ುತ ಅವರು ಅದನುು 
ತ್ಮಿಮಿಂದ ತ್ೆ ಲಗಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಸರಧ್ಾವೆೋ ಇಲ.ಿ”29 ಕೆಲವು ಸರರಿ ಜನರು ಆ 
ಮರನದಿಂಡಗಳ ಪಾಕರರ ಜೋವಿಸುತ್ರತರೆ, ಆದರೆ ಇನುು ಕೆಲವು ಸರರಿ ವಿಫಲರರಗುತ್ರತರೆ. 
ಅವರು ವಿಫಲರರದರಗ, ಅವರು ತ್ಮಮಷ್ಟಕೆೆ ತ್ರವೆೋ ಅಪರರಧಿಗಳೆಿಂದು 
ತ್ರೋಪುೆಮರಡಿಕೆ ಳಳುತ್ರತರೆ. ಹೋಗೆ, ತ್ತ್ೂರಿಣರಮವರಗಿ, ಅವರು ತ್ಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ 
ಅಗತ್ಾವಿದೆ ಎಿಂಬದನುು ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳಳುತ್ರತರೆ. 

ವಚನ 16. ಈ ವಚ್ನವು ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ಕುರಿತ್ರಗಿ ಪೌಲನು ತ್ರಳಿಸುವ 
ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಗಳನುು ಮುಕರತಯಕೆೆ ತ್ರುತ್ತದೆ. ಈ ವಚ್ನವನುು 12ನೆೋ ವಚ್ನದೆ ಿಂದಿಗೆ 
ಓದಲಪಡಬೆೋಕೆಿಂದು ಕೆಲವರು ಭರವಿಸುತ್ರತರೆ, ಇನುು ಕೆಲವರು ಅದು ಸಹಜವರಗಿ 13ನೆೋ 
ವಚ್ನವನುು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ ಎಿಂದು ನಿಂಬುತ್ರತರೆ. (KJVಯ 2:13-15 ವಚ್ನಗಳಳ 
ಪಾಕ್ಷೆೋಪ ಚಹೆುಯನುು ಹೆ ಿಂದಿದದರೆ, NIVಯ 1:14, 15ಗಳಳ ಪಾಕ್ಷೆೋಪ ಚಹೆುಯನುು 
ಹೆ ಿಂದಿದೆ.) NASBಯಲ್ಲಿ 16ನೆೋ ವಚ್ನವು ಕೆೋವಲ 14ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ ಆರಿಂಭವರದ 
ಪದಗುಚ್ೆವನುು ಪೂತ್ರೆಗೆ ಳಿಸುತ್ತದೆ. ನರವು ಇದನುು ಯರವ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡಿದರ  
ಸಹ, ಈ ವಚ್ನವು ಇದುವರೆಗೆ ಮರಡಲಪಟ್ಟ ಚ್ಚೆೆಗೆ ಒಿಂದು ತ್ಕೆದರದ 
ಮುಕರತಯವರಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಪೌಲನು ನಾನು ಸ್ಾರುವ ಸುವಾರ್ ಿಯಲ್ಲಿ ಬ  ೇಧಿಸ್ರುವ ಪರಕಾರ ದ ೇವರು ಯೆೇಸು 
ಕ್ರರಸುನ ಮ ಲಕವಾಗಿ ಮನುಷಯರ ಗುಟ್ುಟಗಳನುು ಹಿಡಿದು ವಿರ್ಾರಿಸುವ ದಿನವು ಬರುತ್ುದ  
ಎಾಂದು ಹ ೇಳುರ್ಾುನ . “ನರನು ಸರರುವ ಸುವರತ್ೆೆ” ಎಿಂಬ ಪದವು ಅಸಹಜವರದದು. 
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ಬಹುಶಃ ಪೌಲನ ಮರತ್ರನ ಅಥೆವು ಏನರಗಿತ್ ತೆಿಂದರೆ, ಕತ್ೆನಿಂದ ಸುವರತ್ೆೆಯು ತ್ನು 
ವಶಕೆೆ ಕೆ ಡಲಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು ಅದನುು ಒಿಂದು ಅಥೆದಲ್ಲಿ ತ್ನು 
ಸವಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದನು. “ನರನು ಸರರುವ ಸುವರತ್ೆೆಯ ಪಾಕರರ” ಎಿಂಬುದರ 
ಅಥೆವು ಒಿಂದು ದಿನ ಮನುಷ್ಾರು ಸುವರತ್ೆೆಯಲ್ಲಿನ ಸತ್ಾದ ಪಾಕರರವರಗಿ 
ನರಾಯತ್ರೋರಿಸಲಪಡುವರೆಿಂಬ ಅಥೆವರಗಿರಬಹುದು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಯೋಹರನ 12:48), ಆದರೆ 
ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲರಿ ಜನರು ಸಹ ನರಾಯತ್ರೋರಿಸಲಪಡುವರೆಿಂಬ ಸಿಂಗತ್ರಯನುು ಸಹ 
ಸುವರತ್ೆೆಯ ಕಥೆಯು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತದೆಿಂಬ ಅಥೆವನುು ಸ ಚಸಬಹುದರಗಿದೆ.  

ಈ ವಚ್ನವು ಕುಿಪತವರಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿನ ಅಿಂಶಗಳಳ ಅನೆೋಕರಿಗೆ 
ಆಶುಯೆವುಿಂಟ್ು ಮರಡುತ್ತವೆ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಯರರು 
ನರಾಯತ್ರೋರಿಸುವರೆಿಂಬದನುು ಕಲ್ಲತ್ು ಆಶುಯೆಗೆ ಳಳುವರು: “ದೆೋವರು . . . ಯೋಸು 
ಕ್ರಾಸತನ ಮ ಲಕವರಗಿ ನರಾಯತ್ರೋರಿಸುವನು.” ಯೋಸು ತ್ನು ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಸೆೋವೆಯುದದಕ ೆ, 
ಆತ್ನು ಎಲರಿ ನರಾಯತ್ರೋರಿಸುವ ಅಧಿಕರರವನುು ದೆೋವರು ನನಗೆ ಕೆ ಟಟದರದನೆಿಂದು 
ಕಲ್ಲಸ್ತ್ದನು (ಯೋಹರನ 5:22; ನೆ ೋಡಿರಿ ಮತ್ರತಯ 7:21-23; 25:31-33). ಪೆೋತ್ಾನು 
ಕೆ ನೆೆಲಾನಗೆ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ಯೋಸು “ಜೋವಿತ್ರಿಗ  ಸತ್ತವರಿಗ  
ನರಾಯರಧಿಪತ್ರಯರಗಿ ದೆೋವರಿಿಂದ ನೆೋಮಕವರದವನು” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 10:42). 
ಪೌಲನು ಅಥೆನೆಯಲ್ಲಿ ಮರಡಿದ ಪಾಸಿಂಗದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ದೆೋವರು 
“ನಷ್ೆಷ್ೆೆಮರಡಿದ ಪುರುಷ್ನ ಕೆೈಯಿಿಂದ ನೋತ್ರಗನುಸರರವರಗಿ ಭ ಲೆ ೋಕದ 
ನರಾಯವಿಚರರಣೆ ಮರಡುವದಕೆೆ ಒಿಂದು ದಿವಸವನುು ಗೆ ತ್ುತಮರಡಿದರದನೆ. ಅವನನುು 
ಸತ್ತವರೆ ಳಗಿಿಂದ ಎಬ್ರಬಸ್ತ್ದದರಲ್ಲಿ ಇದನುು ನಿಂಬುವದಕೆೆ ಎಲಿರಿಗ  ಆಧರರ ಕೆ ಟಟದರದನೆ” 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 17:31).  

ಅನೆೋಕರು ಯೋಸುವಿನ ಬಗೆೆ ಯೋಚಸುವರಗ, ಆತ್ನು ಒಬಬ ಅದುುತ್ವರದ ವಾಕ್ರತ, 
ಒಬಬ ಬಲವರದ ಉಪದೆೋಶಕ ಮತ್ುತ ನಮಮ ರಕ್ಷಕನೆಿಂದು ಯೋಚಸುತ್ರತರೆ-ಆದರೆ ನಮಮ 
ನರಾಯರಧಿಪತ್ರ ಎಿಂಬದರಗಿ ನೆ ೋಡುವದಿಲಿ. “ಯರವನರದರ  ಯೋಸುವಿನ ಕುರಿತ್ು 
ಹೆ ಿಂದಿರುವ ಚತ್ಾಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ನನುು ಭ ಮಿಯ ನರಾಯರಧಿಪತ್ರ ಎಿಂಬದನುು ಸಹ 
ಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಳಿಸ್ತ್ಲಿವರದರೆ ಆತ್ನು ರಕ್ಷಕನೆಿಂಬ ನಜವರದ ಗುರುತ್ರನ ಬಗೆೆ ಒಿಂದು 
ಗಿಂಭಿೋರವರದ ತ್ಪುಪಗಾಹಕೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೆ ಳಲರಡುತ್ರತದರದನೆಿಂದರಗುತ್ತದೆ.”30 

ಆ ದಿನದಲ್ಲ ಿ ಪಾಕಟ್ವರಗುವದೆೋನೆಿಂಬುದನುು ತ್ರಳಿಯುವರಗ ಸಹ ಕೆಲವರು 
ಆಶುಯೆಗೆ ಳಳುವರು: “ದೆೋವರು ಮನುಷ್ಾರ ಗುಟ್ುಟಗಳನುು ಹಡಿದು 
ನರಾಯವಿಚರರಿಸುವನು.” ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ಗುಟ್ುಟಗಳಳ” ಎಿಂಬ (κρυπτός, kruptos) 
ಪದವು ಬಹುವಚ್ನವರಗಿದುದ “ರಹಸಾ” ಅಥವರ “ಅಡಗಿಸಲಪಟ್ಟ ಸಿಂಗತ್ರಗಳಳ” 
ಎಿಂಬಥೆವರಗಿದೆ. ಇದು ಬೆೋರೆಯವರಿಗೆ ತ್ರಳಿಯದ ಯರವದೆೋ ಸಿಂಗತ್ರಯನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆ: ನಮಮ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಗಳಳ (NCV) ಮತ್ುತ ಉದ ದೆೋಶಗಳಳ (LB), ಕೆೋಳಿಸದ 
ಮರತ್ುಗಳಳ, ಮತ್ುತ ರಹಸಾದಲ್ಲಿ ಮರಡಿದ ಕೃತ್ಾಗಳಳ (NLT). ಯೋಸು ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ 
“ಮರೆಯರಗಿರುವ ಯರವದ  ವಾಕತವರಗದೆ ಇರುವದಿಲಿ ;ಹೆ ರಪಡದ ರಹಷ್ಾವೂ ಇಲಿ” 
(ಲ ಕ 12:2; ನೆ ೋಡಿರಿ ಪಾಸಿಂಗಿ 12:14). 
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ಯೆಹ ದಯರ ಅವಿಧ್ ೇಯರ್  (2:17-24) 
17ನೇನು ಯೆಹ ದಯನ ನಸ್ಕ  ಾಂಡವನ  ಧಮಿಶಾಸರದಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಟ್ಟವನ  

ದ ೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ 18ಹ  ಗಳಿಕ  ಳುಳವವನ  ಆತ್ನ ರ್ಚತ್ುವನುು ಬಲಿವನ  
ಧಮಿಶಾಸರದ ಉಪದ ೇಶವನುು ಹ  ಾಂದಿ ಇದು ತ್ಕಾದುದ ಅದು ತ್ಕಾದದಲಿವ ಾಂದು 
ವಿವ ೇರ್ಚಸುವವನ  ಆಗಿದಿದೇ. 19ಧಮಿಶಾಸರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಸತ್ಯಗಳ ಸವರ ಪವ ೇ ನನಗ  
ಇರುವದರಿಾಂದ ಕುರುಡರಿಗ  ದಾರಿ ರ್  ೇರಿಸುವವನ  20ಕತ್ುಲ ಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗ  ಬ ಳಕ  
ತಿಳುವಳಿಕ ಯಿಲಿದವರಿಗ  ಶಿಕ್ಷಕನ  ಬಾಲಕರಿಗ  ಉಪಾಧ್ಾಯಯನ  ಆಗಿದ ದೇನ ಾಂದು 
ನಾಂಬಿಕ  ಾಂಡಿದಿದೇ. 21ಹಿೇಗಿರಲಾಗಿ ಮರ್  ುಬಬನಗ  ಉಪದ ೇಶ ಮಾಡುವ ನೇನು ನನಗ  
ಉಪದ ೇಶ ಮಾಡಿಕ  ಳಳದ  ಇದಿದೇಯೇ? ಕದಿಯಬಾರದ ಾಂದು ಬ  ೇಧಿಸುವ ನೇನು 
ಕದಿಯುತಿುೇಯೇ? 22ಹಾದರ ಮಾಡಬಾರದ ಾಂದು ಹ ೇಳುವ ನೇನು ಹಾದರ 
ಮಾಡುತಿುೇಯೇ? ಮ ತಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಯಪಡುತಿುರುವ ನೇನು ದ ೇವಸ್ಾಥನದಲ್ಲಿ ಕಳಳತ್ನ 
ಮಾಡುತಿುೇಯೇ? 23ಧಮಿಶಾಸರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಯಾಗಿರುವ ನೇನು ಧಮಿಶಾಸರವನುು 
ಮೇರಿ ನಡ ದು ದ ೇವರನುು ಅವಮಾನಪಡಿಸುತಿುೇಯೇ? 24ನಮಮ ದ ಸ್ ಯಿಾಂದ 
ಅನಯಜನರಲ್ಲಿ ದ ೇವರ ನಾಮವು ದ ಷಣ ಗ  ಗುರಿಯಾಗುತಿುದ ಾಂದು ಬರ ದದ ಯಲಾಿ. 

ಈ ಭರಗದಲ್ಲಿ, ಯಹ ದಾರು ಆತ್ರೀಕವರಗಿಯ  ಧರಮಿೆಕವರಗಿಯ  ತ್ಮಮನುು 
ಅನಾಜನರಿಗಿಿಂತ್ ಉತ್ತಮರೆಿಂದು ಎಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರು ಎಿಂಬ ವರಸತವರಿಂಶವನುು ಪೌಲನು 
ಉದೆದೋಶಸ್ತ್ ಮರತ್ರಡುತ್ರತದರದನೆ. ಅಪೊಸತಲನು ನಿಂತ್ರ, ಯಹ ದಾರು ಗವೆಪಡುವ 
ಅಿಂತ್ಸತನೆುೋ ಅವರ ವಿರುದಧವರಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ ಅವರು ಪರಪ ಮರಡಿದವರೆಿಂಬುದರಗಿ 
ದೆ ೋಷ್ಹೆ ರಿಸುತ್ರತನೆ.  

2:17-20 ರಲ್ಲಿ, ಯಹ ದಾರು ಆನಿಂದಿಸ್ತ್ದಿಂಥ ಹಲವರರು ಅನುಕ ಲತ್ೆಗಳನುು 
ಪಟಟಮರಡುತ್ರತನೆ. ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಅವರನುು ವಾಿಂಗಾ ಮರಡುತ್ರತದರದನೆಿಂದು ಕೆಲವರು 
ಭರವಿಸುತ್ರತರೆ, ಆದರೆ ಇದು ಆತ್ನ ಸವಭರವವಲಿವೆಿಂದು ಸಪಷ್ಟವರಗುತ್ತದೆ, ಯರಕೆಿಂದರೆ 
ಆತ್ನು ಇಲ್ಲ ಿ ಯಹ ದಿ ಕೆೈಸತರ ಹರಗ  ಅನಾಜನರಿಂಗದ ಕೆೈಸತರ ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿನ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನುು ಸುಧರರಿಸುವ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿದದನು. ಪೌಲನು ಯಹ ದಾರ ವಿಷ್ಯವರಗಿ 
ಹೆೋಳಿದೆದೋಲಿವೂ ಸತ್ಾವರಗಿದೆ ಅಥವರ ಸತ್ಾವರಗಿದಿದರಬಹುದರಗಿದೆ.  

2:21-24 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಯಹ ದಾರೆಡೆಗೆ ಕೆಲವು ಮನಸ್ತ್ೆಗೆ ಚ್ುಚ್ುುವಿಂಥ 
ಪಾಶೆುಗಳನುು ಹರರಿ ಬ್ರಡುತ್ರತನೆ. ಅವರು ದೆೋವರಿಿಂದ ಆದುಕೆ ಳುಲಪಟ್ಟವರರಗಿ 
ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿ ಆತ್ನಿಂದ ವಿಶೆೋಷ್ ಪಾಕಟ್ಣೆಯನುು ಹೆ ಿಂದಿದವರರಗಿದದರ  ದೆೋವರ 
ಇಚೆೆಗಳಿಂತ್ೆ ಬರಳಳವದಕೆೆ ಅವರು ವಿಫಲರರಗಿದದರು. ಯಹ ದಾರು ತ್ರವು 
ಬೆ ೋಧಿಸುವದಕ ೆ ತ್ಮಮ ಜೋವಿತ್ಕ ೆ ಹೆ ಿಂದರಣಿಕೆಯಿಲಿದವರರಗಿ ಜೋವಿಸುತ್ರತದದರು. 
ದೆೋವರಿಗೆ ಮಹಮೆಯನುು ತ್ರುವ ಬದಲರಗಿ, ಅವರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ ವರಸತವದಲ್ಲಿ ಅನಾಜನರ 
ಮುಿಂದೆ ಆತ್ನಗೆ ಅವಮರನವನುುಿಂಟ್ು ಮರಡಿದದವು.  

ವಚನ 17. ಗಿಾೋರ್ಕ ವರಕಾದಲ್ಲಿ, ಈ ವಚ್ನವು ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ (εἰ, ei) 
ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಆರಿಂಭಗೆ ಳಳುತ್ತದೆ, ಅದು “ಪಾಥಮ ದಜೆೆಯ ಶರತ್ರತನ ವರಕಾವನುು” 
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ಪರಿಚ್ಯಿಸುತ್ತದೆ (ಶರತ್ುತ ನೆರವೆೋರಿಸಲಪಟಟದೆ ಎಿಂದು ಕಲಪನೆಯನುು ತ್ರುವ ಒಿಂದು 
ವರಾಕರಣರತ್ಮಕ ವರಕಾ).31 ಆದುದರಿಿಂದ, ಈ ವರಕಾದಲ್ಲಿ, ei ಎಿಂಬದನುು “ರಿಿಂದ” 
(ನಮಿತ್ತದಿಿಂದ) ಎಿಂದು ಅನುವರದಿಸಬಹುದು. ತ್ತ್ಪರಿಣರಮವರಗಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು 
ಹೆೋಳಳತ್ರತರುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ನೋನು ‘ಯಹ ದಾ’ನೆಿಂಬ ಹೆಸರನುು ಹೆ ಿಂದಿದವನರದದರಿಿಂದ 
ಮತ್ುತ ನೋನು ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಅವಲಿಂಬ್ರಸುವವನರದದರಿಿಂದ” ಮತ್ುತ ನೋನು ದೆೋವರಲ್ಲಿ 
ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುತ್ರತಯರದದರಿಿಂದ” ಮತ್ುತ ಹೋಗೆ 20 ನೆೋ ವಚ್ನದ ತ್ನಕ 
ಮುಿಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ. ವಚ್ನ 17 ರಿಿಂದ 21 ರ ವರೆಗೆ ಗಿಾೋರ್ಕ ಹರಗ  NASBಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದೆೋ 
ವರಕಾಸರಲರಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.  

ಯಹ ದಾರಿಗಿದದ ಅನುಕ ಲತ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದೆಿಂದರೆ ಅವರ ಧರಮಿೆಕ ಪರಿಂಪರೆ. ಇದು 
ನೇನು “ಯೆಹ ದಯ” ನ ನಸ್ಕ  ಾಂಡವನು ಎಿಂಬ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕತವರಗುತ್ತದೆ. 
“ಯಹ ದಾ” ಎಿಂಬ ಬ್ರರುದು ಪಾಥಮವರಗಿ 2 ಅರಸು 16:6 (ನೆ ೋಡಿರಿ KJV) ರಲ್ಲಿ 
ಕಿಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಅದು ಮ ಲತ್ಃ ದಕ್ಷಿಣದ ರರಜಾವರದ ಯಹ ದದಲ್ಲಿನ ನವರಸ್ತ್ಗಳನುು 
ಸ ಚಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟತ್ು. ಬರಬ್ರಲೆ ೋನಗೆ ಸೆರೆಯರಳಳಗಳರಗಿ ಒಯಾಲಪಟ್ಟ 
ಬಳಿಕ, ಅದು ಸರಮರನಾ ಅಥೆದಲ್ಲಿ ಇಡಿೋ ಇಸರಾಯೋಲರನುು ಕರೆಯಲು 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟತ್ು (ಎಜಾನು 5:1; ನೆಹೆಮಿೋಯ 13:23), ಬಹುಶಃ ಸೆರೆವರಸದಿಿಂದ 
ಹಿಂದಿರುಗಿದವರಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಿಂದಿ ದಕ್ಷಿಣ ರರಜಾಕೆೆ ಸೆೋರಿದವರರಗಿದದರಿಿಂದ ಈ ಹೆಸರಿನಿಂದ 
ಅವರನುು ಕರೆದಿರಬಹುದು. ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಕರಲದ ಹೆ ತ್ರತಗೆ, “ಯಹ ದಾರು” 
ಎಿಂಬದು ಇಸರಾಯೋಲಾರಿಗೆ ಅವರೆೋ ಆಯೆಮರಡಿಕೆ ಳಳುವ ಬ್ರರುದರಗಿ ಮರಪೆಟಟತ್ುತ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ 1:16; 2:9, 10, 17, 28, 29; 3:1, 9, 29; 9:24; 10:12). ಅವರು ಆ ಹೆಸರನುು 
ಹೆಮೆಮಯಿಿಂದ ಆಡಿಂಬರದಿಿಂದ ಪಾದಶೆಸುತ್ರತದದರು.  

ಎರಡನೆಯ ಅನುಕ ಲ ಏನರಗಿತ್ ತೆಿಂದರೆ, ದೆೋವರು ಯಹ ದಾರಿಗೆ 
ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಕೆ ಟಟದದನು. ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದನು, [ನೋನು] ಧಮಿಶಾಸರದಲ್ಲ ಿ
ಭರವಸವಿಟ್ಟವನು. ಗಿಾೋರ್ಕ ವರಕಾದಲ್ಲಿ “ಧ್ಮೆಶರಸರ” ಎಿಂಬುದರ ಮುಿಂಚೆ ಯರವದೆೋ 
ನದಿೆಷ್ಟವರದ ಉಪಪದ (“the”) ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟಲಿ, ಆದರೆ ಧ್ಮೆಶರಸರ (nomos) 
ಮುಿಂದೆ ನಖರ ಲೆೋಖನ (“the”) ಇರುವದರಗಿ ಅಥವರ ಇಲಿದಿರುವದರಗಲ್ಲ ಅದರ 
ಅಥೆವನುು ನಧ್ೆರಿಸುವದಿಲಿ. ಈ ನದಿೆಷ್ಟವರದ ಸನುವೆೋಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಪದವು ಮೊೋಶೆಯ 
ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. NASB ಆವೃತ್ರತಯು ಇದನುು ದೆ ಡಡ “L” 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮ ಲಕ ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭ ಮಿಯ ಮೆೋಲ್ಲನ ಎಲರಿ 
ಜನರಿಂಗಗಳನುು ಬ್ರಟ್ುಟ ತ್ಮಗೆ ದೆೋವರ ವಿಶೆೋಷ್ ದಸರತವೆೋಜು (ಗಾಿಂಥ): ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಧ್ಮೆಶರಸರ ಕೆ ಡಲಪಟಟದೆ ಎಿಂಬದರಲ್ಲಿ ಯಹ ದಾರು ಬಹಳ ಗವೆಪಡುತ್ರತದದರು.  

ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಹೆ ಿಂದಿರುವದು ಯಹ ದಾರ ಶೆಾೋಷ್ಠ 
ಆಶೋವರೆದಗಳಲೆ ಿಿಂದರಗಿತ್ುತ. ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಟಟದದರು. ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ 
“ಭರವಸವಿಟ್ಟವನು” (ἐπαναπαύω, epanapauō) ಎಿಂಬದು ಒಿಂದು ಸಿಂಯುಕತ 
ಪದವರಗಿದುದ “ಆತ್ುಕೆ ” (ἀναπαύω, anapauō) “ಮೆೋಲೆ” (ἐπί, epi) ಎಿಂದಥೆವರಗಿದೆ. 
ಯಹ ದಾರು ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಮೆೋಲೆ “ಆತ್ುಕೆ ಿಂಡಿದದರು”—ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ ಬೆೋರೆ ಯರರ 
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ಬಳಿಯ  ಇಲ,ಿ ಕೆೋವಲ ತ್ಮಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಿಂಬ ಅಿಂಶದ ಮೆೋಲೆ ಆತ್ುಕೆ ಿಂಡಿದದರು. 
ಪೌಲನು ಈಗರಗಲೆೋ ಚ್ಚೆಸ್ತ್ದ ಸಿಂಗತ್ರಗಳೂೆಿಂದಿಗೆ ನಕಟ್ ಸಿಂಬಿಂಧ್ 

ಹೆ ಿಂದಿರುವಿಂತ್ ಅವರಿಗಿದದ ಮ ರನೆಯ ಅನುಕ ಲತ್ೆ ಬಗೆೆ ಪಾಸರತಪ್ಪಸುತ್ರತನೆ: ದೆೋವರ 
ಸವಕ್ರೋಯ ಪಾಜೆಯರಗಿ ಆತ್ನ ಸಿಂಗಡವಿದದ ಅವರ ಅಪೂವೆ ಬರಿಂಧ್ವಾ. ಆತ್ನು ಹೋಗೆ 
ಬರೆದನು, (ನೋನು) ದ ೇವರ ವಿಷಯವಾಗಿ ಹ  ಗಳಿಕ  ಳುಳವವನು. ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ 
“ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳು” (καυχάομαι, kauchaomai) ಎಿಂಬುದರ ಅಥೆವು “ಮಹಮೆ,” “ರಲ್ಲಿ 
ಕೆ ಿಂಡರಡು (ಅಥವರ ಸಿಂಭಾಮಿಸು)”32 (ನೆ ೋಡಿರಿ 5:11). ತ್ನುಲ್ಲಿಯೋ ಮಹಮೆ 
ಪಟ್ುಟಕೆ ಳುದೆ ದೆೋವರಲ್ಲಿಯ ಮಹಮೆಪಟ್ುಟಕೆ ಳಳುವದು ನಜ ಆರರಧ್ನೆಯ ಜೋವರಳ 
ಆಗಿದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಯರೆಮಿೋಯ 9:23, 24). ಹೆೋಗ , ರೆ ೋಮರ 2:17 ರಲ್ಲಿ 
ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವಿಕೆಯು ಅಥವರ ಹೆಚ್ುಳಪಟ್ುಟಕೆ ಳಳುವಿಕೆಯು ದೆೋವರಿಗಿಿಂತ್ಲ  
ಸರವಥೆದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬ್ರತ್ುತ. ಯಹ ದಾನ ಹೆಚ್ುಳಪಟ್ುಟಕೆ ಳಳುವಿಕೆ ಯರವದರಲ್ಲಿ 
ಆಗಿತ್ ತೆಿಂದರೆ, “ತ್ನಗೆ ತ್ರಳಿದಿದದ ದೆೋವರಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಆ ದೆೋವರನುು ಬೆೋರೆ ಯರರ  
ಬಲಿವರರಗಿರುವದಿಲಿ ಎಿಂದು ಭರವಿಸ್ತ್ದದನು.”33 NIVಯಲ್ಲಿ, “ನೋನು . . . ದೆೋವರೆ ಿಂದಿಗಿನ 
ನನು ಸಿಂಬಿಂಧ್ದ ಕುರಿತ್ು ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುತ್ರತೋ.”  

ವಚನ 18. ಯಹ ದಾರು ಕೆೋವಲ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಹೆ ಿಂದಿರಲ್ಲಲಿ; ಅವರಿಗೆ ಅದರ 
ಉಪದೆೋಶದ ಬಗೆೆ ಅರಿವು ಹೆ ಿಂದಿದದರು. ಪೌಲನು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದನು, (ನೋನು) ಆತ್ನ 
ರ್ಚತ್ುವನುು ಬಲಿವನ  . . . , ಧಮಿಶಾಸರದಿಾಂದ ಉಪದ ೇಶವನುು ಹ  ಾಂದಿದವನ . ಗಿಾೋರ್ಕ 
ವರಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ “ಚತ್ತ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ವರಕಾದ ಸನುವೆೋಶವು ಅದನುು ದೆೋವರ 
ಚತ್ತ ಎಿಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. “ಉಪದೆೋಶವನುು ಹೆ ಿಂದಿ” ಎಿಂಬುದು (κατηχέω, 

katēcheō) ಎಿಂಬದರ ಅನುವರದವರಗಿದೆ, ಈ ಪದದಿಿಂದಲೆೋ ನಮಗೆ “catechism” 
(ಪಾಶೆ್ ುೋತ್ತರ ಶಕ್ಷಣ) ಎಿಂಬದು ಬಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಥೆವು ಮೌಖಿಕವರಗಿ 
ಉಪದೆೋಶಸಲಪಡುವದು ಎಿಂದರಗಿದೆ.34 ವರಕಾಭರಗಗಳನುು ಕೆೈಯಿಿಂದ ಬರೆದು ನಕಲು 
ಮರಡಬೆೋಕರಗಿತ್ರತದದರಿಿಂದ, ಬಹಳಷ್ುಟ ಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಪಾತ್ರಗಳಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಮತ್ೆ ತಬಬರು ಅವರಿಗೆ ಅವುಗಳನುು ಓದಿ ತ್ರಳಿಸುವ ಮ ಲಕವರಗಿ ಅವರು 
ಕಲ್ಲತ್ುಕೆ ಳುಬೆೋಕ್ರತ್ುತ (Goodspeed). 

ಅಲಿದೆ, ಅವರು ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಕಲ್ಲತ್ರದದರು ಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ಅವರು ಅದನುು 
ಅಳವಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಸಹ ತ್ರಳಿದಿದದರು. ಅವರು ಇದು ತ್ಕೆದುದ ಅದು ತ್ಕೆದದಲಿವೆಿಂದು 
ವಿವೆೋಚಸುವವರು ಆಗಿದದರು. ಈ ಪದಗುಚ್ೆವು ಸವಲಪ ಅಸಪಷ್ಟವರಗಿದೆ. ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ 
“ವಿವೆೋಚಸು” (δοκιμάζω, dokimazō) ಎಿಂಬದರ ಪರಾಥಮಿಕ ಅಥೆವು “ಪರಿೋಕ್ಷಿಸು” 
ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದಕೆ ೆಿಂದು ಎರಡನೆಯ ಅಥೆವಿದುದ ಅದು ಅನುಮೊೋದಿಸು 
ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ.35 “ತ್ಕೆದೆಿಂದು” (διαφέρω, diapherō) ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ ಪದವು 
“ವಾತ್ರಾಸವರದದುದ” ಎಿಂದಥೆವನುು ನೋಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಯರವದು 
ಉತ್ತಮವರದದುದ ಎಿಂಬದನುು ಸಹ ಸ ಚಸಬಹುದರಗಿದೆ.36 ಈ ಎರಡು ಪದಗಳನುು 
ಒಿಂದರಗಿ ಜೆ ೋಡಿಸುವದರದರೆ, ಈ ಪದಗುಚ್ೆವು ವಾತ್ರಾಸವುಳು ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು 
ಪರಿೋಕ್ಷಿಸುವಿಂತ್ ಸರಮಥಾೆ-ತ್ಪುಪ ಹರಗ  ಸರಿ ಯರವದೆಿಂದು ತ್ರಳಿಯುವ ಸರಮಥಾೆ 
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ಎಿಂಬ ಅಥೆವನುು ಕೆ ಡುತ್ತದೆ (NEB). ಅಲಿದೆ ಇದು ಯರವದು ಒಳ ುೆೋದು, ಉತ್ತಮ 
ಹರಗ  ಅತ್ುಯತ್ತಮ ಎಿಂಬದನುು ವಿವೆೋಚಸ್ತ್ ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ (NRSV)-ಉನುತ್ವರದದದನುು 
ಅನುಮೊೋದಿಸುವ ಶಕ್ರತಯನುು ಸಹ ಸ ಚಸುತ್ತದೆ (NIV).37 ಈ ಪದಗಳ ನಖರವರದ 
ಅಥೆವು ಏನೆೋ ಆಗಿದದರ , ಯಹ ದಾರು ತ್ರವು ಧ್ಮೆಶರಸರದಿಿಂದ ಕಲ್ಲತ್ುಕೆ ಿಂಡ 
ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು ಜೋವನಕೆೆ ಅನವಯಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದನುು ಕಲ್ಲತ್ರದದರು ಎಿಂಬದನುು ಈ ಪದಗಳಳ 
ಸ ಚಸುತ್ತವೆಿಂಬದಿಂತ್  ನಜ.  

ವಚನಗಳು 19, 20. ಅವರ ಆಶೋವರೆದಗಳ ಕರರಣದಿಿಂದ, ಯಹ ದಾರು 
ನಾಂಬಿಕ  ಾಂಡಿದದರು (ಆತ್ಮವಿಶರವಸ). “ನಿಂಬ್ರಕೆ ಿಂಡಿದಿದ” ಎಿಂಬುದು πείθω (peithō) ಎಿಂಬ 
ಮ ಲ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿದೆ, ಅದರ ಅಥೆವು “ಮನವೋಲ್ಲಸು.” ಯಹ ದಾರು ತ್ರವು ಸರಿ 
ಇದರದರೆ ಮತ್ುತ ಕೆಲವಿಂದು ಪವಿತ್ಾ ಕತ್ೆವಾಗಳನುು ನೆರವೆೋರಿಸುವದಕೆೆ ಬೆೋಕರದ ಎಲರಿ 
ಅಹೆತ್ೆಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿದರದರೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ಸಿಂಪೂಣೆವರಗಿ ಮನವಲ್ಲಸಲಪಟಟದದರು.  

ಯಹ ದಾರು ತ್ಮಮನುು ಕುರುಡರಿಗ  ದಾರಿ ರ್  ೇರಿಸುವವರ  ಕತ್ುಲ ಯಲ್ಲಿರುವ 
ವರಿಗ  ಬ ಳಕ  ಎಿಂಬದರಗಿ ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದರು. 1ನೆೋ ಅಧರಾಯದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು 
ಅನಾಜನರನುು ಬಣಿಣಸುವರಗ ಅವರ ಹೃದಯಗಳಳ “ಕತ್ತಲರದವು” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದದನು 
(1:21). 2:19 ರಲ್ಲಿನ “ಕತ್ತಲು” ಎಿಂಬ ನರಮಪದವು (σκότος, skotos) 1:21 ರಲ್ಲಿನ 
“ಕತ್ತಲರದವು” (σκοτίζω, skotizō) ಎಿಂಬ ಕ್ರಾಯರಪದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಹೆ ಿಂದಿದೆ. 
ಪಾವರದಿ ಯಶರಯನ ಮ ಲಕ, ದೆೋವರು ತ್ನು ಜನರಿಗೆ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ನೋನು 
ಕುರುಡರಿಗೆ ಕಣುಣ ಕೆ ಟ್ುಟ, ಬಿಂದಿಗಳನುು ಹೆ ರಗೆ ಕರತ್ರಬೆೋಕು ಎಿಂದು 
ಯಹೆ ೋವನೆಿಂಬ ನರನು ನನು ಧ್ಮೆದ ಸಿಂಕಲರಪನುಸರರವರಗಿ ನನುನುು ಕರೆದು 
ಕೆೈಹಡಿದು ಕರಪರಡಿ ನನು ಜನರಿಗೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಆಧರರವನರುಗಿಯ  
ಅನಾಜನಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನರುಗಿಯ  ನೆೋಮಿಸ್ತ್ದ ದೆೋನೆ” (ಯಶರಯ 42:6, 7; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ 
ನನುದು). ಪಾಥಮ ಶತ್ಮರನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯಹ ದಾರು ಅನಾಜನರನುು ಯಹ ದಿ 
ಮತ್ಕೆೆ ಧ್ಮರೆಿಂತ್ರ ಮರಡುತ್ರತದದರೆಿಂಬುದು ಮತ್ರತಯ 23:15 ರಲ್ಲಿ ಯೋಸುವಿನ 
ಹೆೋಳಿಕೆಯಿಿಂದ ಸಪಷ್ಟವರಗುತ್ತದೆ. ಹೆೋಗ , ಅವರ ಕಪಟ್ತ್ನದ ಕರರಣದಿಿಂದರಗಿ, ಯೋಸು 
ಅವರನುು “ಕುರುಡು ಮರಗೆದಶೆಕರು” ಎಿಂದು ಖಿಂಡಿಸ್ತ್ದನು (ಮತ್ರತಯ 23:16, 24). 

ಅಲಿದೆ ಯಹ ದಾರು ತ್ಮಮನುು ತಿಳುವಳಿಕ ಯಿಲಿದವರಿಗ  ಶಿಕ್ಷಕರ , ಬಾಲಕರಿಗ  
ಉಪಾಧ್ಾಯಯರ  ಆಗಿದ ದೇವ  ಎಿಂದು ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದರು. 2:20 ರಲ್ಲಿ 
“ತ್ರಳಳವಳಿಕೆಯಿಲಿದವರು” (ἄφρων, aphrōn) ಎಿಂಬದಕೆೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟರುವ 
ಪದವು 1:21, 22 ರಲ್ಲಿ ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟರುವ “ವಿವೆೋಕವಿಲಿದ” ಮತ್ುತ “ಹುಚ್ುರು” 
ಎಿಂಬುದಕ್ರೆಿಂತ್ ವಾತ್ರಾಸವರಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥೆವು ಒಿಂದೆೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 
“ಬರಲಕರಿಗೆ” (νήπιος, nēpios) ಎಿಂಬದಕೆೆ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದದ ಮ ಲ ಅಥೆವು 
“ಮರತ್ರಡುವ ಶಕ್ರತಯಿಲಿದವರು” ಎಿಂದರಗಿದುದ ಶಶುಗಳನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಕಾಮೆೋಣದಲ್ಲಿ, 
ಇದು ಕ ಸುಗಳಳ, ಮಕೆಳಳ, ಅಥವರ ಯುವಜನರಿಗೆ ಸಹ ಅನವಯಿಸಲಪಟಟತ್ು (ನೆ ೋಡಿರಿ 
KJV; NIV; RSV). Nēpios ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಕೆಲವು ಸರರಿ ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಆತ್ರೀಕವರಗಿ ಪರಿಪಕವವಿಲಿದಿರುವ ಕೆೈಸತರನುು ಸ ಚಸುವದಕರೆಗಿ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸ 
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ಲಪಟಟದೆ (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 3:1; ಇಬ್ರಾಯ 5:13). ರೆ ೋಮರ 2:20 ರಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಹುಶಃ 
ಆತ್ರೀಕವರಗಿ ಪರಿಪಕವವಿಲಿದ ಅನಾಜನರನುು ಸ ಚಸುತ್ರತರಬಹುದರಗಿದೆ. ಯಹ ದಾರು 
ತ್ಮಮನುು ಮರಗೆದಶೆಗಳಳ, ಬೆಳಕು, ತ್ರದುದವವರು ಮತ್ುತ ಶಕ್ಷಕರು ಎಿಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದರು ಮತ್ುತ ಅವರು ಅನಾಜನರನುು ಕುರುಡರು ಮತ್ುತ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ 
ರುವವರು, ತ್ರಳಳವಳಿಕೆಯಿಲಿದವರು ಹರಗ  ಪರಿಪಕವವಿಲಿದಿರುವವರು ಎಿಂಬದರಗಿ 
ವಗಿೋೆಕರಿಸ್ತ್ದಿದೋರಬಹುದರಗಿದೆ.  

ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಧಮಿಶಾಸರದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಸತ್ಯಗಳ ಸವರ ಪವ ೇ ಇರುವವರರಗಿದದರು. 
“ಸವರ ಪ” (μόρφωσις, morphōsis) ಎಿಂಬುದು morphē (μορφή) ಎಿಂಬ ಪದಕೆೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ದರದಗಿದೆ, ಅದು “ಒಿಂದು ವಾಕ್ರತ ಅಥವರ ಸಿಂಗತ್ರಯ ಸರರಭ ತ್ವರದ 
ಸವಭರವ” ವನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ.38 ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವು ಹಳ  ೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
ಕರಲಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞರನ ಮತ್ುತ ಸತ್ಾದ ಮ ಲವರಗಿತ್ುತ.  

ವಚ್ನ 19 ಮತ್ುತ 20ರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರಸತವಗಳನುು ಆಥೆಮರಡಿಕೆ ಳು 
ತ್ಕೆದುದ. ಮೊದಲನೆಯದರಗಿ, ಅನಾಜನರ ಬಣಣನೆಯು ಪೂರಕವೂ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಅಥವರ 
ತ್ಪರಪದದ ದ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಎರಡನೆಯದರಗಿ, ವಚ್ನಗಳಳ ಆತ್ರೀಕ ಅಹಿಂಕರರವನುು 
ಪಾತ್ರಬ್ರಿಂಭಿಸುತ್ ತೆೋವೆನೆ ೋ ನಜ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಳ ಯಹ ದಾ ಜನರಿಂಗದಿಿಂದ ದೆೋವರು 
ಏನು ನರಿೋಕ್ಷಿಸ್ತ್ದನೆಿಂಬುದರ ಸರಿಯರದ ಬಣಣನೆಯರಗಿರುತ್ತವೆ. C. E. B. Cranfield 
ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, ಪೌಲನು 19-20 ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಟ ಮರಡಿರುವಿಂಥ “ಎಲರಿ 
ಸಿಂಗತ್ರಗಳರಗಿರುವದು ಯಹ ದಾರಿಗಿದದ ದೆೈವಿಕ ವೃತ್ರತಯರಗಿತ್ುತ.”39 

ವಚ್ನಗಳಳ 21, 22. ಅಧರಾಯ 2ರಲ್ಲಿನ ಆರಿಂಭಿಕ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳಿಿಂದ ಆಘಾತ್ಗೆ ಿಂಡ 
ಬಳಿಕ, ಈಗ ಯಹ ದಾರು ಬಹುಶಃ ಪೌಲನ ಮರತ್ುಗಳಿಗೆ ಸಮಮತ್ರಸುತ್ರತ ತ್ಮಮ 
ತ್ಲೆಯರಡಿಸುವದನುು ಮುಿಂದುವರೆಸ್ತ್ದಿದರಬೆೋಕು (17ನೆೋ ವಚ್ನದಿಿಂದ ಮೊದಲು 
ಗೆ ಿಂಡು). ಪುನಃ, ಪೌಲನು ಅವರನುು ಒಿಂದು ವಿನರಶಕರರಿ ಮುಕರತಯಕೆೆ 
ಸ್ತ್ದಧಗೆ ಳಿಸಲ್ಲದದನು. 17ನೆೋ ವಚ್ನದಿಿಂದ ಆರಿಂಭವರದ ಉದದನೆಯ ವರಕಾವು ಈ 
ಚ್ಕ್ರತ್ಗೆ ಳಿಸುವ ಪಾಶೆುಯಿಂದಿಗೆ ಅಿಂತ್ಾಗೆ ಳಳುತ್ತದೆ: ಮರ್  ುಬಬನಗ  ಉಪದ ೇಶ 
ಮಾಡುವ ನೇನು ನನಗ  ಉಪದ ೇಶ ಮಾಡಿಕ  ಳಳದ  ಇದಿದೇಯೇ? Phillips ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲಿ 
ಹೋಗಿದೆ, “ನೋನು ಇತ್ರರಿಗೆ ಉಪದೆೋಶ ಮರಡಲು ಸ್ತ್ದಧನದಿದೋ, ನೋನು ಎಿಂದರದರ  
ನನಗೆ ಏನನರುದರ  ಉಪದೆೋಶಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವಿಯೋ?”  

ಪೌಲನು ಪಾಶೆುಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯನುು ಸುರಿಸುವ ಮ ಲಕ ಈ ಸತ್ಾವನುು 
ಮನದಟ್ುಟ ಮರಡಿದನು. ಆತ್ನು ಅನಾಜನರ ಮೆೋಲೆ ಮ ರು ವಿಧ್ದ ಪರಪಗಳನುು 
ಮರಡಿದರದರೆಿಂದು ಆರೆ ೋಪ್ಪಸ್ತ್ದದನು, ಈ ಕಾಮರಿಂಕದಲ್ಲಿ: ವಿಗಾಹರರರಧ್ನೆ, ಅನೆೈತ್ರಕತ್ೆ, 
ಮತ್ುತ ದುಮರೆಗೆತ್ನ. ಈಗ ಆತ್ನು ಯಹ ದಾರ ಮೆೋಲೆ ಈ ಪರಪಗಳನೆುೋ 
ಮರಡಿದರದರೆಿಂದು ಆರೆ ೋಪ್ಪಸುತ್ರತನೆ-ವಿರುದಧ ಕಾಮರಿಂಕದಲ್ಲಿ.  

ದುಮರೆಗೆತ್ನ. ಕದಿಯಬಾರದ ಾಂದು ಬ  ೇಧಿಸುವ ನೇನು ಕದಿಯುತಿುೇಯೇ? 
ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ಕದಿ” (κλέπτω, kleptō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದಲೆೋ ನಮಗೆ 
“kleptomaniac” (ಕೆಿೋಪೊಟೋಮರನಯರಕ) ಎಿಂಬ ಪದ ಬಿಂದಿರುತ್ತದೆ. Kleptō 
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ಕಳುತ್ನವು ಗದದಲದೆ ಿಂದಿಗೆ ಸರವೆಜನಕವರಗಿ ಮರಡಿದ ದರೆ ೋಡೆ ಆಗಿರುವದಿಲಿ 
(ಒಿಂದು ಬರಾಿಂರ್ಕ ದರೆ ೋಡೆ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ); ಇದು ನಶಬಧವರದ, ಖ್ರಸಗಿಯರಗಿ, ಸದಿದಲಿದೆ 
ನುಸುಳಿ ಮರಡುವ ಕಳುತ್ನ. ಎಿಂಟ್ನೆಯ ಆಜ್ಞೆಯು ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ನೋನು ಕದಿಯಬರರದು” 
(ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 20:15). ಹೋಗಿದದರ , ಯಹ ದಾರು ಮತ್ೆ ತಬಬರಿಗೆ ನರಾಯಸಮಮತ್ 
ವರಗಿ ಸೆೋರಿದದನುು ತ್ಮಮದರಗಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ ದರರಿಗಳನುು ಕಿಂಡುಕೆ ಿಂಡಿದದರು. ಯಹ ದಿ 
ನರಯಕರು ದೆೋವರಲಯವನುು “ಕಳುರ ಗವಿ” ಯರಗಿ ಮರಡಿದದರು (ಮರಕೆ 11:17). 
ಫರಿಸರಯರು “ಸುಲುಕೆ ಿಂಡವುಗಳಿಿಂದ . . . ತ್ುಿಂಬ್ರದದರು” (ಮತ್ರತಯ 23:25); ಅವರು 
“ವಿಧ್ವೆಯರ ಮನೆಗಳನುು ನುಿಂಗಿದದರು” (ಮರಕೆ 12:40). ಪರಾಯಸಥರರಗಿದದ 
ಯಹ ದಾರು ತ್ಮಮ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಸಹರಯವನುು ಮತ್ುತ ಅವರದರದಗಿರಬೆೋಕರಗಿದದನುು 
ಅವರಿಿಂದ “ದೆ ೋಚದದರು” (ಮರಕೆ 7:9-13). 

ಅನೆೈತ್ರಕತ್ೆ (ಲೆ ೋಲುಪ್ಪತ). ಹಾದರ ಮಾಡಬಾರದ ಾಂದು ಹ ೇಳುವ ನೇನು ಹಾದರ 
ಮಾಡುತಿುೇಯೇ? CEV ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, “ಜನರು ದರಿಂಪತ್ಾದಲ್ಲಿ 
ನಿಂಬ್ರಗಸತರರಗಿರಬೆೋಕೆಿಂದು ನೋನು ಹೆೋಳಳತ್ರತ. ಆದರೆ ನೋನು ನಿಂಬ್ರಗಸತನರಗಿದಿದೋಯೋ?” 
ಏಳನೆಯ ಆಜ್ಞೆಯು ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ನೋನು ವಾಭಿಚರರ ಮರಡಬರರದು” (ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 
20:14). ಜಗತ್ುತ ಎಲರಿ ಕರಲಗಳಲ್ಲಿಯ  ವಾಭಿಚರರದ ಹರವಳಿಯಿಿಂದ ನಲುಗಿರುತ್ತದೆ-
ಮತ್ುತ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಹ ದಾರು ಹೆ ರತ್ರಗಿರಲ್ಲಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಯರೆಮಿೋಯ 5:7, 8). J. W. 

McGarvey ಪಾಕರರ, ಯಹ ದಿ Talmudನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾಖ್ರಾತ್ ಯಹ ದಿ ರಬ್ರಬಗಳ 
ಮೆೋಲೆ ವಾಭಿಚರರದ ಆರೆ ೋಪ ಮರಡಲರಗಿರುತ್ತದೆ.40 ಯಹ ದಾರ ನಕಲ್ಲತ್ನವು ಒಬಬ 
ವಾಭಿಚರರದಲ್ಲಿ ಹಡಿಯಲಪಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೋಯ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಪಷ್ಟವರಗಿ 
ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸಲಪಟಟದೆ (ಯೋಹರನ 7:53-8:11). ನಮಗಿಂತ್  ಒಿಂದು ಪಾಶೆುಯು 
ಕರಡುತ್ತಲೆೋ ಇರುತ್ತದೆ, “ವಾಭಿಚರರದಲ್ಲಿ ಭರಗಿಯರಗಿದದ ಆ ಪುರುಷ್ನು ಎಲ್ಲಿದದನು? 
ಅವರು ಏಕೆ ಆತ್ನ ಪರಪವನುು ಅಲಕ್ಷಯ ಮರಡಿದರು?”  

ವಿಗಾಹರರರಧ್ನೆ. ಮ ತಿಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಹಯಪಡುತಿುರುವ ನೇನು ದ ೇವಸ್ಾಥನದಲ್ಲಿ 
ಕಳಳತ್ನ ಮಾಡುತಿುೇಯೇ? ಮ ಲ ವರಚ್ಕರಿಗೆ ಸಪಷ್ಟವರಗಿ ಅಥೆವರದ 
ವರಕಾಭರಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವರಕಾಭರಗವೂ ಒಿಂದರಗಿದೆ, ನಮಗೆ ಇದು ಅಸಪಷ್ಟವರಗಿ 
ತ್ೆ ೋರಬಹುದೆೋನೆ ೋ. ಒಿಂದು ಜನರಿಂಗವರಗಿ, ಯಹ ದಾರು ವಿಗಾಹಗಳನುು 
ಅಸಹಾಪಡುತ್ರತದದರೆಿಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೆ ತ್ರತರುವ ವಿಚರರ. ಅವರು ಹಳ  ೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
ಕರಲದುದದಕ ೆ ವಿಗಾಹರರರಧ್ನೆಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹೆ ೋರರಟ್ ಹೆ ಿಂದಿದದರು, 
ಆದರೆ ಬರಬ್ರಲೆ ೋನನಲ್ಲಿನ ಸೆರೆವರಸದಿಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತ್ಮಮ 
ಹೃದಯಗಳನುು ಮ ತ್ರೆಗಳ ವಿರುದಧವರಗಿ ದೃಢಪಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು ಬಿಂದಿದದರು. 
ವರಸತವದಲ್ಲಿ, ಅವರು ರೆ ೋಮರಯ ಅಧಿಕರರಿಗಳ ಜೆ ತ್ೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ುಟ ಸರರಿ 
ಸಿಂರ್ಷ್ೆಕೆೆ ಇಳಿದಿದುದ ಪಾತ್ರಮೆಗಳ ವಿಷ್ಯವರಗಿಯೋ ಆಗಿತ್ುತ. ಈ ಕರರಣದಿಿಂದ, 
ವರಕಾಸರಲ್ಲನ ಮೊದಲ ಭರಗವು ಸಪಷ್ಟವರಗಿದೆ-ಆದರೆ “ದೆೋವಸರಥನದಲ್ಲಿ ಕಳುತ್ನ 
ಮರಡುತ್ರತೋಯೋ?” ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಕೆೋಳಿದದರ ತ್ರತ್ಪಯೆವೆೋನರಗಿತ್ುತ?  

“ನೋನು ದೆೋವಸರಥನದಲ್ಲಿ ಕಳುತ್ನ ಮರಡುತ್ರತೋಯೋ?” ಎಿಂಬದು ಗಿಾೋರ್ಕ.ನ 
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(ἱεροσυλέω, hierosuleō) ಎಿಂಬ ಕ್ರಾಯರಪದಿಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, ಅದು “ದೆೋವಸರಥನ” 
(ἱερόν, hieron) ಎಿಂಬದರೆ ಿಂದಿಗೆ “ಕದಿ” (συλάω, sulaō) ಎಿಂಬ ಪದದ 
ಜೆ ೋಡಣೆಯರಗಿ ಬಿಂದಿರುತ್ತದೆ. Hieron ಎಿಂಬುದು “ಪರಿಶುದಧ (ಸಥಳ)” ಅಥವರ 
“ಪರಿಶುದಧ (ವಸುತ)” ಎಿಂಬ ಅಥೆವರಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದದರಿಿಂದ hierosulos ಎಿಂಬ ಪದವು 
ಸರಿಂಕೆೋತ್ರಕವರಗಿ ಒಿಂದಕ್ರೆರುವ ಗೌರವದ ಪವಿತ್ಾತ್ೆಯನುು “ಕಳುತ್ನ ಮರಡುವದನುು” 
ಸ ಚಸಬಹುದರಗಿದೆ (“ಅಪಚರರವನುು ಮರಡುವದರಗಿದೆ”; ನೆ ೋಡಿರಿ KJV). 

ಕೆಲವು ಲೆೋಖಕರು ಎತ್ರತ ತ್ೆ ೋರಿಸುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಮುಿಂಚನ ಎರಡು ಪಾಶೆುಗಳಲ್ಲಿ, 
ಪಾತ್ರಯಿಂದು ಪಾಶೆುಯ ಎರಡನೆಯ ಭರಗವು ಪಾಶೆುಯ ಮೊದಲ ಭರಗವನುು ನಕಲು 
ಮರಡುತ್ತದೆ. ಆದದರಿಿಂದ ಅವರು ವರದಿಸುವದೆೋನೆಿಂದರೆ “ದೆೋವಸರಥನದಲ್ಲಿ ಕಳುತ್ನ” 
ಎಿಂಬ ಪದಗುಚ್ೆವು, ಒಿಂದು ವಿಧ್ದಲ್ಲಿ, ಇದು ಯಹ ದಾರು ಅಸಹಾಸುತ್ರತದದ ಅದೆೋ 
ವಿಗಾಹರರಧ್ನೆಯನೆುೋ ಸವತ್ಃ ಮರಡಿದ ಬಗೆೆ ಸ ಚಸುವದರಗಿದೆ. ಒಬಬ ಲೆೋಖಕನು ಈ 
ಮುಕರತಯಕೆೆ ಬಿಂದನು, ಏನೆಿಂದರೆ, ಪೌಲನು ಈ ರಿೋತ್ರಯರಗಿ ಹೆೋಳಬೆೋಕರಗಿತ್ುತ, 
“ಯಹ ದಾರರದ ನೋವು ವಿಗಾಹಗಳನುು ದೆವೋಷ್ಠಸುವವರಿಂತ್ೆ ನಟಸುತ್ರತೋರಿ; ಮತ್ುತ 
ಹೋಗಿದದರ  ನೋವು ಅವುಗಳನುು ಅನಾರ ದೆೋವಸರಥನಗಳಿಿಂದ ಕದಿಯುತ್ರತೋರಿ ಮತ್ುತ 
ಅವುಗಳನುು ಸೆೋವಿಸುತ್ರತೋರಿ (ಆರರಧಿಸುತ್ರತೋರಿ).”41 

ಇಲ್ಲಿ “ದೆೋವಸರಥನಗಳಲ್ಲಿ” ಎಿಂಬುದು ಬಹುಶಃ ಅನಾಜನರ ದೆೋವರಲಯಗಳನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆಿಂದು ಇತ್ರರು ಸಹ ಒಪುಪತ್ರತರೆ (Phillips; NLT), ಆದರೆ ಯಹ ದಾರು 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೋಗೆ ಕಳುತ್ನ ಮರಡಿದರೆಿಂಬ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಿನರುಭಿಪರಾಯವಿ 
ರುತ್ತವೆ. ಅನಾರ ದೆೋವಸರಥನಗಳಳ ಕೆಲವು ಸರರಿ ಐಶವಯೆವಿಂತ್ರ ಸವತ್ುತಗಳನುು 
ಶೆೋಖರಿಸ್ತ್ಡುವದಕೆೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗುತ್ರತದರದದದರಿಿಂದ, ಒಿಂದು ಸಿಂದಭೆ ದಲ್ಲಿ 
ಯಹ ದಾರು ಆ ಬೆ ಕೆಸಗಳನುು ದೆ ೋಚಕೆ ಿಂಡಿದದರೆಿಂದು ಹೆೋಳಲರಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು 
ಯಹ ದಾರು ಆಮ ಲಾ ಲೆ ೋಹಗಳಿಿಂದ ಮರಡಿದ ಅನಾಜನರ ವಿಗಾಹಗಳನುು 
ಕದುದಕೆ ಿಂಡು, ಅವುಗಳನುು ಕರಗಿಸ್ತ್ ಮರರರಟ್ ಮರಡಿದದರು ಎಿಂಬದರಗಿ ಸಹ 
ಹೆೋಳಲರಗುತ್ತದೆ. ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದೆೋವರಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳುತ್ನದ ಬಗೆೆ 
ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಪಟ್ಟ ಏಕೆೈಕವರದ ಇನೆ ುಿಂದು ಸಿಂದಭೆವೆಿಂದರೆ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 
19:37), ಅದು ಈಗಷ್ೆಟೋ ಹೆೋಳಲಪಟ್ಟ ರಿೋತ್ರಯ ಕಳುತ್ನವನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಯಹ ದಾರು 
ತ್ಮಗೆ ಹೆೋಸ್ತ್ಕೆಯಿಂದು ಹೆೋಳಿಕೆ ಳಳುವ ಅದೆೋ ಸಿಂಗತ್ರಯಿಿಂದಲೆೋ ಒಿಂದು ಲರಭವನುು 
ಮರಡಿಕೆ ಳುಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ರತರಲ್ಲಲಿ ಎಿಂಬದನುು ಸಹ ಗಮನಸತ್ಕೆದುದ. ಯಹ ದಾರ 
ಬರಹಗಳ ಪಾಕರರ, ಕೆಲವು ಯಹ ದಾರು ವಿಗಾಹಗಳನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡು ಅವುಗಳನುು 
ಅನಾಜನರಿಂಗದ ಆರರಧ್ಕರಿಗೆ ಅತ್ಾಿಂಥ ಹೆಚುನ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಮರರರಟ್ ಮರಡುತ್ರತದದರು.42 
ಈ ಎಲರಿ ಸನುವೆೋಶಗಳಳ ನಡೆದಿರುವ ಸರಧ್ಾತ್ೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಇವೆಲಿವೂ ಪೌಲನು 
ಹೆೋಳಲ್ಲಚುಸ್ತ್ದದಕೆೆ ಸಮರನವರಗದೆ ಕೆೋವಲ ಸರಮರನಾ ಅಥೆಕೆೆ ಮರತ್ಾ ಹೆಚ್ುು 
ಸ್ತ್ಮಿೋತ್ವಿರುವಿಂತ್ೆ ತ್ೆ ೋರುತ್ತವೆ.  

ಇನುು ಕೆಲವು ಲೆೋಖಕರು ನಿಂಬುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ದೆೋವಸರಥನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳುತ್ನ” 
ಎಿಂಬುದು ಯರ ಸಲೆೋಮಿನಲ್ಲಿದದ ಯಹ ದಾರ ದೆೋವರಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳುತ್ನ 



  

173 
 

ಮರಡುವದನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಮರಲರಕ್ರಯನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ಯಹ ದಾರು 
ಯರಜಕರಿಗೆ ಸೆೋರಬೆೋಕರಗಿದದನುು ಕೆ ಡದೆ ಹಡಿದಿಟ್ುಟಕೆ ಳಳುವದರ ಮ ಲಕ 
“ದೆೋವರಿಿಂದ ಕದುದಕೆ ಿಂಡಿದರದರೆ” ಎಿಂಬದರಗಿ (ಮಲರಕ್ರ 3:8). Josephusನು 
ರೆ ೋಮ್.ನಲ್ಲಿ ವರಸ್ತ್ಸುತ್ರತದದ ನರಲವರು ಯಹ ದಾರ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ಬರೆದನು, ಅವರು 
ತ್ಮಗೆ ಒಬಬ ಯಹ ದಾ ಧ್ಮೆಕೆೆ ಮತ್ರಿಂತ್ರಗೆ ಿಂಡವನು ವಶದಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಳುಲು 
ನೋಡಿದದ ದುಬರರಿ ನೆೋರಳ  ೆ ಬಟೆಟ ಹರಗ  ಬಿಂಗರರವನುು ದುರುಪಯೋಗ 
ಪಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದರು. ಅವರು ಈ ಸರಮಗಿಾಗಳನುು ಯರ ಸಲೆೋಮಿನಲ್ಲಿನ ದೆೋವರಲಯಕೆೆ 
ಒಪ್ಪಪಸುವ ಬದಲರಗಿ, ಅವರು ಅವುಗಳನುು ತ್ಮಮ ಸವಿಂತ್ಕೆೆ ಬಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರು.43 AB 
ಆವೃತ್ರತಯು ರೆ ೋಮರ 2:22ರ ನಿಂತ್ರ ಭರಗವನುು ಈ ರಿೋತ್ರಯರಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, 
“[ನೋವು ದೆೋವರಿಗೆ ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ರಸಲಪಟಟರುವದನುು ನಮಮ ಸವಿಂತ್ ಮರಡಿಕೆ ಳಳುತ್ರತೋರೆ ೋ, 
ಹೋಗೆ ಪವಿತ್ಾತ್ೆಯನುು ಕದುದಕೆ ಿಂಡು ಅವಮರನವನುುಿಂಟ್ು ಮರಡುವಿರೆ ೋ]?”  

ಅನೆೋಕ ವರಾಖ್ರಾನಕರರರು ಪಾಶೆುಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪದಗುಚ್ೆವನುು ಈ ಸರಳ 
ಅಥೆಬರುವಿಂತ್ೆ ಬಣಿಣಸುತ್ರತರೆ, “ಪರಿಶುದಧನಿಂದ” ಆತ್ನಗೆ ಯೋಗಾವರದದ ದೆಲಿವನ ು 
ಕದುದಕೆ ಳಳುವದು. ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ ಿಗೌರವವನುು ಕುರಿತ್ು ಸ ಚಸುತ್ರತದರದನೆಿಂದು Richard 

A. Batey ಅಭಿಪರಾಯ ಪಡುತ್ರತನೆ: 

[ಪೌಲನು] ಇಲ್ಲಿ ವಿಗಾಹಗಳನುು ದೆವೋಷ್ಠಸುವ ಯಹ ದಾನ ಮೆೋಲೆ ತ್ಪುಪ 
ಹೆ ರಿಸುತ್ರತದರದನೆ ಯರಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು ದೆೋವರಿಗೆ ಸೆೋರಿದ ನಬೆಿಂಧ್ವಿಲಿದ 
ಗೌರವವನುು ಆತ್ನಗೆ ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಡುವದಕೆೆ ನರರಕರಿಸುವವನರಗಿ ಮೊದಲ (ಮತ್ುತ 
ಎರಡನೆಯ) ಆಜ್ಞೆಗಳನುು ಉಲಿಿಂಘಿಸಲರರನು (ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 20:3, 4). ಹೋಗೆ 
ಅವರು ತ್ಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬೆೋಕರದ ದೆೋವರ ಸರವೆಭೌಮ ಪವಿತ್ಾತ್ೆಯನುು 
ದೆ ೋಚ್ುತ್ರತದರದರೆ.44 

Charles Hodge ಸಹ ಇದೆೋ ಅಭಿಪರಾಯ ಪಡುತ್ರತನೆ:  

“ದೆೋವರ ಆಲಯದಲಿ್ಲ ಕಳುತ್ನ” ಎಿಂಬದನುು ಹೆಚ್ುು ಸರಮರನಾ ಅಥೆದಲಿ್ಲ ದೆೋವರ 
ಮತ್ುತ ಪರಿಶುದಧ ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು ಹೆ ಲೆಮರಡುವದು ಹರಗ  ಅಗೌರವಪೂವೆಕವರಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು ಎಿಂದು ಗಾಹಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬಹುದು. ಇಲಿ್ಲ ಸನುವೆೋಶವು 
ಕೆೋಳಳವದಿಷ್ೆಟೋ: “ನೋವು ದೆೋವರಿಗೆ ಅತ್ಾಿಂಥ ಗೌರವ ಕೆ ಡುವದರಗಿ ಹೆೋಳಿಕೆ ಳಳುತ್ರತೋರಿ 
(ವಿಗಾಹರರರಧ್ನೆಯಿಿಂದ ದ ರವಿರುವ ಮ ಲಕ), ಹೋಗಿದದರ  ಬೆೋರೆ ರಿೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ನೋವು 
ಅತ್ಾಿಂಥ ದೆ ಡಡ ಅಗೌರವ ತ್ೆ ೋರಿದ ಅಪರರಧ್ ಮರಡುವವರರಗಿದಿದೋರಿ.”45 

ಪೌಲನು ಈ ನದಿೆಷ್ಟವರದ ವಿಚರರದಲ್ಲಿ ಯರವ ತ್ರತ್ಪಯೆ ಹೆ ಿಂದಿದದನೆಿಂಬುದು 
ನಮಗೆ ಸರಿಯರಗಿ ತ್ರಳಿಯಲರಗದು, ಆದರೆ ಒಟರಟರೆಯರಗಿ ಮ ರು ಪಾಶೆುಗಳ ತ್ರರುಳಳ 
ಏನೆಿಂಬದನುು ಯರರ  ಅಲಿಗಳೆಯಲರರರು: ಯಹ ದಾರ ನುಡಿ ಹರಗ  ನಡೆಗಳಳ 
ಹೆ ಿಂದರಣಿಕೆಯರಗುತ್ರತರಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ಹೆೋಳೂೆೋದೆ ಿಂದು ಹರಗ  ಮರಡೆ ೋದೆ ಿಂದು 
ಆಗಿತ್ುತ. ಅವರು ಉಪದೆೋಶವೆೋನೆ ೋ ಮರಡಿದರು ಆದರೆ ಸವತ್ಃ ಪರಲ್ಲಸುತ್ರತರಲ್ಲಲಿ.  
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ವಚನ 23. ಈ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಳವದಕೆೆ ಪೌಲನ ಬಳಿ ಇನೆ ುಿಂದು ಪಾಶೆುಯಿತ್ುತ, 
ಅದು ಯಹ ದಾರ ಹೆ ಿಂದರಣಿಕೆಯಿಲಿದೆ ಜೋವನ ಹರಗ  ಅದರ ದುರಿಂತ್ಕರ ಫಲ್ಲತ್ದ 
ಬಗೆೆ ಒತ್ರತಹೆೋಳಳತ್ತದೆ: ಧಮಿಶಾಸರದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಯಾಗಿರುವ ನೇನು ಧಮಿಶಾಸರವನುು 
ಮೇರಿ ನಡ ದು ದ ೇವರನುು ಅವಮಾನಪಡಿಸುತಿುೇಯೇ? ಯಹ ದಾರು ತ್ಮಮ ವಶಕೆೆ 
(ತ್ಮಗೆ ಮರತ್ಾವೆೋ) “ದೆೈವೋಕ್ರತಗಳಳ (ವಿಧಿಗಳಳ) ಒಪ್ಪಪಸಲಪಟಟವೆ” (3:2) ಎಿಂಬದರಲ್ಲಿ 
ಬಹಳ ಹೆಮೆಮಯಿಿಂದಿದದರು. ಅವರಿಗರದರೆ ೋ, ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಹೆ ಿಂದಿರುವದು “ಅವರ 
ಜನರಿಂಗದ ಮೆೋಲೆ ದೆೋವರ ದಯಯ ಅತ್ಾಿಂಥ ಸ ಚ್ಕ ಗುರುತ್ು” ಆಗಿತ್ುತ.46 ಹೆೋಗ , 
ಯಹ ದಾರು ಒಿಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಬಗೆೆ ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುತ್ರತದದರು ಮತ್ುತ 
ಮರುಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅದನುು ಉಲಿಿಂಘಿಸುತ್ರತದದರು! 

ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಅನೆೋಕ ಸವಲತ್ುತಗಳಳ ಕೆ ಡಲಪಟಟದದವು, ಆದರೆ ಆಸ್ತ್ತಗಳಳ 
ಹೆ ಣೆಗರರಿಕೆಯರಗಬಲಿವು. ದೆೋವರು ಯಹ ದಾರಿಗೆ ದಯಯನುು ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ದದನೆಿಂಬ 
ಸತ್ರಾಿಂಶದ ಅಥೆವು, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚುನ ಜವರಬರದರಿಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಿಂದರಗಿತ್ುತ (ನೆ ೋಡಿರಿ 
ಲ ಕ 12:48; ಯರಕೆ ೋಬ 3:1). ಪಾವರದಿಯರದ ಆಮೊೋಸನು ಇಸರಾಯೋಲರನುು ಹೋಗೆ 
ಎಚ್ುರಿಸ್ತ್ದನು, “ಭ ಮಿಯ ಸಕಲಕುಲಗಳೂೆಳಗೆ ನಮಮನುು ಮರತ್ಾ ನನುವರೆಿಂದು 
ಅರಿತ್ುಕೆ ಿಂಡಿದ ದೆೋನೆ; ಆದಕರರಣ ನಮಮ ಎಲರಿ ಪರಪಗಳ ಫಲವನುು ನಮಗೆ ತ್ರನುಸು 
ವೆನು” (ಆಮೊೋಸ 3:2). 

ಯಹ ದಾರ ದವಿಂದವ ಜೋವನವು ಅವರ ಹರಗ  ಕತ್ೆನ ಸಿಂಗಡದ ಅವರ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ಕೆೆ ದಕೆೆಯನುುಿಂಟ್ು ಮರಡಿದುದ ಮರತ್ಾವಲಿದೆ ಇತ್ರರ ಮೆೋಲೆ ಸಹ ಅದು 
ಪಾತ್ರಕ ಲ ಪರಿಣರಮವನುು ಬ್ರೋರಿತ್ುತ. ಪೌಲನು ಹೋಗೆ ಕೆೋಳಿದನು, “ನೋವು 
ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಮಿೋರುವದರಿಿಂದರಗಿ, ನೋವು ದೆೋವರಿಗೆ ಅವಮರನವನುುಿಂಟ್ು 
ಮರಡುತ್ರತೋರೆ ೋ?” ಇಲ್ಲಿ ಅಥೆವರಗುವಿಂಥ ಉತ್ತರವು ಹೌದು ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ: “ಹೌದು, 
ನೋವು ಆತ್ನ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಉಲಿಿಂಘಿಸುವರಗ, ನೋವು ಖಿಂಡಿತ್ ದೆೋವರನುು 
ಅವಮರನಪಡಿಸುವಿರಿ.” “ಸಿಂದೆೋಶವನುು ಸಿಂದೆೋಶಕೆ ಡುವವನ ಪಾಕರರವರಗಿ 
ಅಳೆಯಲಪಡುತ್ತದೆ” ಎಿಂಬದು ಸದರಕರಲದ ಸತ್ಾವರಗಿದೆ.47 ಯಹ ದಾರು ಅನಾಜನರನುು 
ಕತ್ೆನಗೆ ಹತ್ರತರವರಗಿ ಸೆಳೆಯಬೆೋಕರಗಿತ್ುತ, ಆದರೆ ಅವರ ಜೋವಿತ್ಗಳಳ ಅನಾಜನರನುು 
ದ ರಕೆೆ ಓಡಿಸ್ತ್ದವು. 

ವಚನ 24. ಇದು ಸತ್ಾ ಎಿಂಬದಕೆೆ, ಪೌಲನು ಹಳ  ೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಿಿಂದ 
ಉಲೆಿೋಖಿಸುತ್ರತನೆ: ನಮಮ ದ ಸ್ ಯಿಾಂದ ಅನಯಜನರಲ್ಲಿ ದ ೇವರ ನಾಮವು ದ ಷಣ ಗ  
ಗುರಿಯಾಗುತ್ುದ ಾಂದು ಬರ ದದ ಯಲಾಿ. ಈ ವರಕಾಭರಗವು ಬಹುಶಃ ಗಿಾೋರ್ಕ 
ಅನುವರದದಲ್ಲಿನ ಯಶರಯ 52:5ರಿಿಂದ (Septuagint ಅಥವರ LXX) 
ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಪಟಟದೆ.48 ಯಹ ದಾರನುು ಕರಪರಡಲು ಮತ್ುತ ಅವರನುು ಸೆರೆಯರಳಳಗಳರಗಿ 
ಹೆ ೋಗುವದರಿಿಂದ ತ್ಪ್ಪಪಸಲು ಅಸಮಥೆನರಗಿದರದನೆಿಂದು ಯೋಚಸ್ತ್ದದರಿಿಂದ ಅನಾಜನರು 
ದೆೋವರನುು ಅಪಹರಸಾ ಮರಡಿದರೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ಯಶರಯನು ಬರೆಯುತ್ರತನೆ. 
ಸತ್ಾವೆೋನೆಿಂದರೆ ಇಸರಾಯೋಲಾರ ಪರಪಗಳ ೋೆ ಅವರನುು ಸೆರೆಗೆ ಹೆ ೋಗುವಿಂತ್ೆ 
ಮರಡಿದದವು, ಆದದರಿಿಂದ ದೆೋವರ ನರಮವು ದ ಷ್ಣೆಗೆ ಗುರಿಯರಗುವದಕೆೆ ಇಸರಾಯೋಲಾರ 
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ಪರಪಗಳ ೋೆ ಕರರಣವರಗಿತ್ುತ. ಪೌಲನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ, ಯಹ ದಾರ ಪರಪಕೃತ್ಾಗಳಳ 
ಯಹ ದೆಾೋತ್ರರ ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿ ದೆೋವರ ನರಮವು ಅವಮರನಕೆೆ ಒಳಗರಗುವಿಂತ್ೆ 
ಮರಡಿದದವು. ಪೌಲನು ದುನೆಡತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಬರೆದರೆ, ಯಶರಯನು ದುಗೆತ್ರಯ ಬಗೆೆ 
ಬರೆದಿದದನು;49 ಆದರೆ ಇವೆರಡರ ಫಲವು ಸಹ ದೆೋವರ ದ ಷ್ಣೆಯೋ ಆಗಿತ್ುತ. ನೆೈತ್ರಕ 
ದೆ ೋಷ್ವು ಯುದಧದ ಸೆ ೋಲ್ಲನ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಕತ್ೆನಗೆ ಅಗೌರವವನುುಿಂಟ್ು ಮರಡಿತ್ುತ.50 
Moses E. Lard ಇದನುು ಈ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ರತನೆ: “ಅನಾಜನರು ಒಬಬನ 
ದೆೋವರನುು ಆತ್ನ ನಡವಳಿಕೆಯಿಿಂದ ತ್ರೋಪುೆಮರಡಿದರು. ಒಳ ುೆ ಮನುಷ್ಾನು ಆಗಿದದರೆ, 
ಒಳ ುೆೋ ದೆೋವರು; ಕೆಟ್ಟ ಮನುಷ್ಾನು ಆಗಿದದರೆ, ಕೆಟ್ಟ ದೆೋವರು . . .51 

ಯುಗಯುಗಳಿಿಂದಲ , ಕತ್ೆನ ವೆೈರಿಗಳರಗಿ ನಡೆಯುವವರು 
ಮನಸುೆಕರಗಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುದ ಅನಾಜನರಲಿ, ಆದರೆ ಸಮಪೆಣೆಯಿಲಿದ ವಿಶರವಸ್ತ್ಗಳ ೋೆ 
ಆಗಿದರದರೆ. Rudyard Kipling ಇದನುು ಮನಸುೆ ಚ್ುಚ್ುುವಿಂಥ ಪದಾರ ಪದಲ್ಲಿ 
ಬಣಿಣಸುತ್ರತನೆ: “ಆದರೆ ಆತ್ನ ಸವಿಂತ್ ಶಷ್ಾರೆೋ ಆತ್ನಗೆ ಎಲಿಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಘ ೋರವರದ 
ಗರಯವನುುಿಂಟ್ುಮರಡುವರು.”52 ಅನಾಜನರು ವಿಗಾಹರರರಧ್ನೆ, ಅನೆೈತ್ರಕತ್ೆ, ಮತ್ುತ 
ದುಮರೆಗೆತ್ನ ನಡಿಸ್ತ್ದ ಅಪರರಧಿಗಳರಗಿದರದಗ, ದೆೋವರು ಜನರ ಮನಸುೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವಮರನಕೆೆ ಗುರಿಯರಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಹೆೋಗ , ಯಹ ದಾರು ಅದೆೋ ಪರಪಗಳನುು 
ಮರಡಿದರಗ, ದೆೋವರ ನರಮವು ನಗೆಪರಟ್ಲ್ಲಗೆ ಗುರಿಯರಯಿತ್ು.  

ಯಹ ದಾರ ಪರಪಕೃತ್ಾದಿಿಂದರಗಿ ದೆೋವರ ನರಮವು ಅನಾಜನರ ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಅವಮರನಕ್ರೆೋಡರಗಿರುತ್ತದೆಿಂದು ಪೌಲನು ಆರೆ ೋಪ್ಪಸ್ತ್ದುದ ಅವರನುು ದೆ ೋಷ್ಠಗಳೆಿಂದು 
ತ್ರೋಪುೆಮರಡುವದರ ಅಿಂತ್ರಮ ರ್ಟ್ಟವರಗಿತ್ುತ. ಅವರು ಆತ್ರೀಕವರಗಿಯ  
ಧರಮಿೆಕವರಗಿಯ  ಅನಾಜನರಿಗಿಿಂತ್ ಉನುತ್ದಲ್ಲಿದದರು, ಆದರೆ ಅವರು ಆಗಲ  ದೆೋವರ 
ನೋತ್ರಯ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪರಪ್ಪಗಳ ೋೆ ಆಗಿದದರು!  

ಹೃದಯದ ನಜವಾದ ಸುನುತಿ (2:25-29) 
25ನೇನು ಧಮಿಶಾಸ್ಾರನುಸ್ಾರವಾಗಿ ನಡ ಯುವವನಾದರ  ಸುನುತಿಯೆಾಂಬ 

ಸಾಂಸ್ಾಾರವು ಪರಯೇಜನಕರವಾದದ ದೇ ಸರಿ; ಆದರ  ನೇನು ಧಮಿಶಾಸರವನುು ಮೇರಿ 
ನಡ ಯುವವನಾಗಿದದರ  ನನಗ  ಸುನುತಿಯಿದದರ  ಇಲಿದಾಂರ್ಾಯಿತ್ು. 26ಹಿೇಗಿರಲಾಗಿ 
ಸುನುತಿಯಿಲಿದವನು ಧಮಿಶಾಸರದ ನ ೇಮಗಳ ಪರಕಾರ ನಡ ದರ  ಸುನುತಿಯಿಲಿದವನಾ 
ಗಿದದರ  ಸುನುತಿಯಿದದವನಾಂರ್  ಎಣಿಸಲಪಡುವದಿಲಿವ ೇ? 27ಅವನು ಶರಿೇರದಲ್ಲಿ 
ಸುನುತಿಯಿಲಿದವನಾಗಿದುದ ಧಮಿಶಾಸರದಲ್ಲಿ ಹ ೇಳಿದದನುು ನ ರವ ೇರಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಶಾಸರವೂ 
ಸುನುತಿಯ  ಇದುದ ಧಮಿವನುು ಮೇರಿ ನಡ ಯುವ ನನುನುು ದ  ೇಷ್ಟಯೆಾಂದು 
ನರ್ಿಯಿಸುವದಿಲಿವ ೇ? 28ಹ  ರಗ  ಮಾತ್ರ ಯೆಹ ದಯನಾಗಿರುವವನು ಯೆಹ ದಯನಲ ಿ
ಮತ್ುು ಹ  ರಗ  ಶರಿೇರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವ ಸುನುತಿಯು ಸುನುತಿಯಲಿ. 29ಆದರ  ಒಳಗ  
ಯೆಹ ದಯನಾಗಿರುವವನ ೇ ಯೆಹ ದಯನು, ಮತ್ುು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸುನುತಿಯೆೇ 
ಸುನುತಿ. ಇದು ಬಾಹಾಯರ್ಾರಕ ಾ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟ್ಟದದಲಿ, ಆತ್ಮ ಸಾಂಬಾಂಧಪಟ್ಟದ ದೇ; ಇಾಂಥಾ 
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ಸುನುತಿಯಿದದವನಗ  ಬರುವ ಹ  ಗಳಿಕ ಯು ದ ೇವರಿಾಂದಲ ೇ ಹ  ರತ್ು ಮನುಷಯರಿಾಂದ 
ಬರುವದಲಿ. 

ಅವರ ಯಹ ದಾತ್ನವನುು ಬಣಿಣಸ್ತ್ದ ಎಲರಿ ಸಿಂಗತ್ರಗಳಿಗಿಿಂತ್ಲ , ಬಹಳಷ್ುಟ 
ಯಹ ದಾರು ಎರಡು ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುಿಂತ್  ಪಟಟಯಲ್ಲಿ ಅಗಾಸರಥನದಲ್ಲ ಿ
ಇಟಟರುತ್ರತದದರೆನಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ದೆೋವರು ತ್ಮಮ ವಶಕೆೆ ಮೊೋಶೆಯ 
ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಕೆ ಟಟದರದನೆಿಂಬುದು (ನೆ ೋಡಿರಿ 3:1, 2). ರೆ ೋಮರ 2:17-24 
ವಚ್ನಗಳಳ ನಮಗೆ ಯಹ ದಾರು ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಬಗೆೆ ಯರವ ಭರವನೆಗಳನುು 
ಹೆ ಿಂದಿದದರೆಿಂಬುದನುು ಹೆೋಳಳತ್ತವೆ. ಅವರು “ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಟಟದದರು” (2:17). 
ಅವರು “ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿ ಉಪದೆೋಶ ಹೆ ಿಂದಿದದರು” (2:18). ಅವರು “ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿ 
ಜ್ಞರನ ಸತ್ಾಗಳ ಸವರ ಪವೆೋ ತ್ಮಗೆ ಇದೆ” ಎಿಂದು ನಿಂಬ್ರದದರು (2:19). ಹೋಗಿರುವದರಿಿಂದ 
ಅವರು “ಧ್ಮೆಶರಸರದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುತ್ರತದದರು” (2:23). 

ಒಬಬ ಯಹ ದಾನಗೆ ಆತ್ನ ಯಹ ದಾತ್ನವನುು ಬಣಿಣಸುವ ಎರಡನೆಯ ಅತ್ಾಿಂಥ 
ಪರಾಮುಖಾ ಸಿಂಗತ್ರಯಿಂದರೆ ಸುನುತ್ರ ಆಗಿತ್ುತ. ಈ ಸಿಂಸರೆರವನುು ಆಚ್ರಿಸುವದು 
ಇಸರಾಯೋಲ್ಲನ ರರಷ್ಠರೋಯ ಗುರುತ್ನುು ವಾಕತಪಡಿಸುವದರಗಿತ್ುತ ಮತ್ುತ ಎಲರಿ ಯಹ ದಾ 
ಪುರುಷ್ರಿಗೆ ಕಡರಡಯವರಗಿದದ ಸಿಂಗತ್ರಯರಗಿತ್ುತ. ಪೌಲನು 2ನೆೋ ಅಧರಾಯದ ಮಿಕೆ 
ಭರಗದಲ್ಲಿ ಸುನುತ್ರ ವಿಷ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ರತನೆ.  

ವಚನ 25. ಕೆಲವು ರಬ್ರಬಗಳಳ ಬೆ ೋಧಿಸುತ್ರತದದದದಕೆೆ ತ್ದಿವರುದದವರಗಿ, ಕೆೋವಲ ಸುನುತ್ರ 
ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರೆ ಅದು ಒಬಬನನುು ನಜವರದ ಯಹ ದಾನನರುಗಿ ಮರಡುವದಿಲಿ 
ಎಿಂಬುದನುು ಪೌಲನು 2:25-29 ರಲ್ಲಿ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ ಕೆ ಟ್ಟದರದನೆ. ಆತ್ನು ಈ 
ಮರತ್ುಗಳೂೆಿಂದಿಗೆ ಆರಿಂಭಿಸುತ್ರತನೆ, ಸುನುತಿಯೆಾಂಬ ಸಾಂಸ್ಾಾರವು ಪರಯೇಜನವಾದ 
ದ ದೇ ಸರಿ. ಇದು ಸತ್ಾವರದದುದ, ಯರಕೆಿಂದರೆ ದೆೋವರು ಯಹ ದಾರನುು ಕೆಲವಿಂದು 
ಆತ್ರೀಕ ಪಾಯೋಜನಗಳಿಿಂದ ಆಶೋವೆದಿಸ್ತ್ದರದನೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 3:1, 2). ಒಬಬ 
ಯಹ ದಾನರಗಿರಬೆೋಕೆಿಂದರೆ ಸುನುತ್ರಯು ಅತ್ಾವಶಾಕವರಗಿತ್ರತದದರಿಿಂದ ಅದಕೆೆ 
ಮೌಲಾವಿತ್ುತ.  

“ಸುನುತ್ರ” ಎಿಂಬದು ಒಿಂದು ಸಿಂಯುಕತ ಪದ (περιτομή, peritomē) ವರಗಿದುದ ಅದು 
“ಕತ್ತರಿಸು” (τέμνω, temnō) ಎಿಂಬ ಕ್ರಾಯರಪದ ಹರಗ  “ಸುತ್ತಲು” (περί, peri) ಎಿಂಬ 
ಉಪಸಗೆವನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡ ಪದವರಗಿದೆ. ಅದರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥೆವು “ಸುತ್ತಲು 
ಕತ್ತರಿಸುವಿಕೆ.” 53 ಆಿಂಗಿದ “circumcision” ಎಿಂಬುದು ಲರಾಟನ್ ಪದದ ರ ಪವರಗಿದುದ 
ಅದೆೋ ಅಥೆವನುು (circum [“ಸುತ್ತಲು”] ಮತ್ುತ cise [“ಕತ್ತರಿಸು” ]) ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಗಿಾೋರ್ಕ ಹರಗ  ಆಿಂಗಿದಲ್ಲಿಯ , ಈ ಪದವು ಶಸರಚಕ್ರತ್ೆೆಯಿಿಂದ ಮುಿಂದೆ ಗಲನುು 
(ತ್ುದಿಯ ಚ್ಮೆವನುು) ಕತ್ತರಿಸ್ತ್ ತ್ೆಗೆಯುವ ಪಾಕ್ರಾಯಯನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 
ಆದಿಕರಿಂಡ 17:11; ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 4:25).  

ಯಹ ದಾರ ತ್ಿಂದೆತ್ರಯಿಗಳಳ ತ್ಮಮ ಮಕೆಳಿಗೆ ದೆೋವರು ಅಬಾಹರಮನ ಸಿಂಗಡ 
ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುವದರಲ್ಲಿ ಎಿಂದಿಗ  ಸುಸರತಗುತ್ರತರಲ್ಲಲಿ: 
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ಇದಲಿದೆ ದೆೋವರು ಅಬಾಹರಮನಗೆ—ನೋನಿಂತ್  ನನು ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ ಯನುು 
ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು ನಡೆಯಬೆೋಕು. ನೋನು ಮರತ್ಾವಲಿದೆ ನನು ಸಿಂತ್ತ್ರಯವರ  ಎಲರಿ 
ತ್ಲರಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅದನುು ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು ನಡೆಯಬೆೋಕು. ನೋನ  ನನು ಹಿಂದೆ ಬರುವ 
ಸಿಂತ್ತ್ರಯವರ  ಕೆೈಕೆ ಳುಬೆೋಕರದ ನನು ನಬಿಂಧ್ನೆಯು ಯರವದಿಂದರೆ- ನಮಮಲ್ಲ ಿ
ಪಾತ್ರಯಬಬ ಗಿಂಡಸ್ತ್ಗ  ಸುನುತ್ರಯರಗಬೆೋಕೆಿಂಬದೆೋ. ನೋವು ಮರನಸರಥನದಲ್ಲಿ ಸುನುತ್ರ 
ಮರಡಿಸ್ತ್ ಕೆ ಳುಬೆೋಕು; ಅದೆೋ ನಮಗ  ನನಗ  ಉಿಂಟರದ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗೆ ಗುರುತ್ು. 
ಎಲರಿ ತ್ಲರಿಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಮಲಿ್ಲರುವ ಪಾತ್ರಯಬಬ ಗಿಂಡಸ  ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಹುಟಟದವನರದರ  ನನು ಸಿಂತ್ತ್ರಯಲ್ಲ ಿ ಹುಟ್ಟದೆ ಅನಾರಿಿಂದ ಕಾಯಕೆೆ 
ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡವನರದರ  ಎಿಂಟ್ು ದಿನಗಳ ವಯಸುೆಳುವನರದರಗ ಅವನಗೆ 
ಸುನುತ್ರಮರಡಿಸಬೆೋಕು . . . “ (ಆದಿಕರಿಂಡ 17:9-12). 

ಸುನುತ್ರಯು ದೆೋವರು ಮತ್ುತ ಅಬಾಹರಮನ ನಡುವಿನ “ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
ಗುರುತ್ರಗಿತ್ುತ.” ರೆ ೋಮರ 4:11 ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಆಬಾಹರಮನ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ಇದೆೋ 
ರಿೋತ್ರಯ ಭರಷ್ೆಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದನು: “ಆತ್ನು ಸುನುತ್ರಯಿಂಬ ಸಿಂಸರೆರವನುು 
ಗುರುತ್ರಗಿ ಹೆ ಿಂದಿದನು. ಇದು . . . ಅವನಗೆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದರದ ನೋತ್ರಗೆ 
ಮುದೆಾಯರಗಿತ್ುತ” (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). 

ಸುನುತ್ರಯನುು ಅಬಾಹರಮನ ಕರಲದಿಿಂದಲ  ಇಸರಾಯೋಲರಲ್ಲಿ ವರಡಿಕೆಯರಗಿ 
ಆಚ್ರಿಸಲಪಡುತ್ರತತ್ುತ. ಇಿಂದು ಸುನುತ್ರಯು ಕೆಲವು ಗಿಂಡು ಮಕೆಳಿಗೆ ವೆೈದಾಕ್ರೋಯ 
ಕರರಣಗಳಿಿಂದರಗಿ ಮರಡಲಪಡುತ್ರತದೆ; ಆದರೆ ಯಹ ದಾರಿಗರದರೆ ೋ, ಇದೆ ಿಂದು 
ಕರಲಕರಲಕ ೆ ರ್ನಹೆ ಿಂದುವ ಹರಗ  ಅತ್ಾಿಂಥ ಗೌರವರನವತ್ವರದ ಧರಮಿೆಕ 
ಸಿಂಸರೆರವರಗಿತ್ುತ.54 ಸುನುತ್ರಯು “ಯಹ ದಾನೆಿಂದು ಗುರುತ್ು ಹರಕುವಿಂಥ (ಒಬಬ 
ಯಹ ದಾನಗೆ) ಒಿಂದು ಶಸರಚಕ್ರತ್ರೆ ಸಿಂಸರೆರವರಗಿದೆ.” ಇದು “ದೆೋವರಿಗೆ 
ಸೆೋರಿದವರೆಿಂಬುದಕೆೆ ಅತ್ಾಿಂಥ ನಕಟ್ವರದ ಗುರುತ್ು ಆಗಿರುತ್ತದೆ” (2:25; MSG; 
Phillips). ಯಹ ದಾರು ಹೆಮೆಮಯಿಿಂದ ತ್ಮಮನುು “ಸುನುತ್ರಯವರು” ಎಿಂದು 
ಕರೆದುಕೆ ಿಂಡರು ಹರಗ  ಅನಾಜನರನುು “ಸುನುತ್ರಯಿಲಿದವರು” ಎಿಂದು ಕರೆಯುತ್ರತದದರು 
(ನೆ ೋಡಿರಿ 3:30). 

ಯಹ ದಾರ ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ ಸುನುತ್ರಗಿದದ ಪರಾಮುಖಾತ್ೆಯು ರಬ್ರಬಗಳಿಿಂದ 
ಬರೆಯಲಪಟ್ಟ ಪೆಾೋರಣೆಯರಗದ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. “ಸುನುತ್ರ 
ಹೆ ಿಂದಿದವರೆಲಿರಿಗ  ಬರಲ್ಲರುವ ಜಗತ್ರತನಲ್ಲಿ ಭರಗವಿರುತ್ತದೆ”55; “ಸುನುತ್ರಯು 
ಇಸರಾಯೋಲರನುು Gehennaದಿಿಂದ (ನರಕದಿಿಂದ) ವಿಮೊೋಚಸುವದು”56; “ಸುನುತ್ರ 
ಹೆ ಿಂದಿರುವ ಒಬಬ ಯಹ ದಾನು ಸಹ ನರಕವನುು ಕರಣಲರರನು.”57 ಈ ಚ್ದುನುೆಡಿಗಳಳ 
ದೆೋವರಿಗೆ ವಿಧೆೋಯವರಗುವ ಅಥವರ ಅವಿಧೆೋಯವರಗುವ ವಿಚರರವರಗಿ ಯರವದೆೋ 
ಚಿಂತ್ೆಯನುು ವಾಕತಪಡಿಸುವದಿಲಿ; ಕೆೋವಲ ಸುನುತ್ರ ಹೆ ಿಂದಿದದರೆ ಸರಕು ಅವರು ಕತ್ೆನ 
ಸಿಂಗಡ ನತ್ಾಜೋವವನುು ಪಡೆದುಕೆ ಿಂಡು ಜೋವಿಸುವರು ಎಿಂಬಥೆದಲ್ಲ ಿ
ಹೆೋಳಲರಗಿರುತ್ತವೆ.  

ಸುನುತ್ರಯು ಮೌಲಾವುಳುದುದ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದ ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿಕೆಯನುು 
ಶರತ್ುತಬದಧಗೆ ಳಿಸುತ್ರತನೆ: ನೇನು ಧಮಿಶಾಸ್ಾರನುಸ್ಾರ ನಡ ಯುವವನಾದರ . 
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ಸುನುತ್ರಯು ಸುನುತ್ರಗಷ್ೆಟೋ ಸ್ತ್ಮಿೋತ್ವರಗಿರುವದಕೆೆ ಕೆ ಡಲಪಟಟರಲ್ಲಲಿ. ಒಬಬನು ದೆೋವರ 
ಸಿಂಗಡ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಸಿಂಬಿಂಧ್ದಲ್ಲಿದರದನೆಿಂಬುದಕೆೆ ಅದೆ ಿಂದು ಗುರುತ್ರಗಿತ್ುತ. ಆದರೆ 
ಸುನುತ್ರ ಹೆ ಿಂದಿರುವ ಒಬಬನು ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು ನೆರವೆೋರಿಸಬೆೋಕೆಿಂಬ ಬರಧ್ಾತ್ೆ 
ಹೆ ಿಂದಿದವನರಗಿರುತ್ರತದದನು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಗಲರತ್ಾ 5:3). ದುಃಖಕರವೆಿಂದರೆ, ಯಹ ದಾರು 
ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯ ಬದಲರಗಿ ಸುನುತ್ರವಿಂದಿದದರೆ ಸರಕು ಎಿಂದು ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದರು. 

ಸುನುತ್ರಯರದವನೆ ಬಬನು “ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಅನುಸರಿಸಲು” ವಿಫಲನರದರೆ 
ಏನರಗುತ್ರತತ್ುತ? ಪೌಲನು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದನು, ಆದರ  ನೇನು ಧಮಿಶಾಸರವನುು ಮೇರಿ 
ನಡ ಯುವವನಾಗಿದದರ  ನನಗ  ಸುನುತಿಯಿದದರ  ಇಲಿದಾಂರ್ಾಯಿತ್ು. ಒಬಬ ಯಹ ದಾನಗೆ 
ಈ ಮರತ್ುಗಳಳ ಎಷ್ುಟ ಆಘಾತ್ವುಿಂಟ್ು ಮರಡಿರಬೆೋಕು: ಒಬಬ ಯಹ ದಾನು 
“ಸುನುತ್ರಯಿಲಿದವನರಗುವದು” ಎಿಂಬುದನುು ಯೋಚಸಲು ಸಹ ಆಗದ ವಿಷ್ಯವರಗಿತ್ುತ! 
ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿಯ , ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ ಿ ಶಸರಚಕ್ರತ್ೆೆಯಿಿಂದ ಸುನುತ್ರಯನುು ತ್ೆಗೆದುಹರಕುವ 
ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುತ್ರತಲಿ. ಬದಲರಗಿ, ಆತ್ನ ತ್ರತ್ಪಯೆವೆೋನರಗಿತ್ ತೆಿಂದರೆ, ಯಹ ದಾರು 
ದೆೋವರೆ ಿಂದಿಗಿನ ತ್ಮಮ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು ನೆರವೆೋರಿಸ್ತ್ಲಿವರದರೆ, ಅವರು ತ್ರವು 
ಎಿಂದಿಗ  ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಗುರುತ್ನುು ಪಡೆದೆೋ ಇಲಿವೆನೆ ೋ ಎಿಂಬಿಂತ್ೆ 
ವತ್ರೆಸುವವರರಗಿದದರು ಎಿಂಬುದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ NIV).  

ಒಬಬ ಪುರುಷ್ನು ತ್ನು ಮದಲಗಿತ್ರತಯಿಂದಿಗೆ ವಿವರಹ ಪಾತ್ರಜ್ಞೆಗಳನುು ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡ 
ಬಳಿಕ ಆತ್ನು ವಿವರಹವನೆುೋ ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡಿಲಿವೆನೆ ೋ ಎಿಂಬಿಂತ್ೆ ನಡೆದುಕೆ ಿಂಡರೆ 
ಅಹಸಾಕರವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯು ನೆೋರವೆೋರಿಸಬೆೋಕೆಿಂಬ ಉದೆದೋಶವೆೋ ಇಲಿದೆ 
ಒಿಂದು ಒಪಪಿಂದವನುು ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡರೆ ಹೆೋಸ್ತ್ಗೆಕರವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನು 
ಕತ್ೆನ ಸಿಂಗಡ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡು, ಆಮೆೋಲೆ ಅದನುು ನಲೆಕ್ಷಿಸುವ 
ದರದರೆ ಅದು ಇನೆುಷ್ುಟ ಅಗೌರವಕರವರಗಿರುವದು! 

ವಚನ 26. “ಸುನುತ್ರಯಿದದವನು” ಸುನುತ್ರಯಿಲಿದವನರಗುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾವಿರುವ 
ದರದಲ್ಲಿ “ಸುನುತ್ರಯಿಲಿದವನು” ಒಬಬ “ಸುನುತ್ರ ಹೆ ಿಂದಿರುವವನಿಂತ್ೆ” ನೆ ೋಡಲಪಡುವ 
ಸರಧ್ಾತ್ೆ ಸಹ ಇತ್ುತ. ಪೌಲನು ಮುಿಂದುವರೆಸ್ತ್ದನು, ಹಿೇಗಿರಲಾಗಿ ಸುನುತಿಯಿಲಿದವನು 
ಧಮಿಶಾಸರದ ನ ೇಮಗಳ ಪರಕಾರ ನಡ ದರ  ಸುನುತಿಯಿಲಿದವನಾಗಿದದರ  
ಸುನುತಿಯಿದದವನಾಂರ್  ಎಣಿಸಲಪಡುವದಿಲಿವ ೇ? 

“ಸುನುತ್ರಯಿಲಿದವನು” ಎಿಂಬದನುು “ಸುನುತ್ರಯಿಲಿದ” ಎಿಂದು ಸಹ ಅನುವರದಿಸ 
ಬಹುದು (ನೆ ೋಡಿರಿ KJV). ವಚ್ನ 25 ರಲ್ಲಿ “ಸುನುತ್ರಯಿಲಿದ” ಎಿಂಬ ಪದವು ಗಿಾೋರ್ಕ.ನ 
“ಸುನುತ್ರ” ಎಿಂಬದಕೆೆ ಮುಿಂಚೆ ಒಿಂದು ನಕರರರತ್ಮಕ (α, a) ಸೆೋರಿಸಲಪಡಬೆೋಕೆಿಂದು ನರವು 
ನರಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಬದಲ್ಲಗೆ ಇಲ್ಲ ಿಒಿಂದು ಬೆೋರೆ ಪದವು, ಒಿಂದು ಸಿಂಯುಕತ ಪದವು 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ (ἀκροβυστία, akrobustia), ಇದರ ಅಥೆವು 
“ಮುಿಂದೆ ೋಗಲು.”58 

ಈ ಸುನುತ್ರಯಿಲಿದವನು “ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿ ನೆೋಮಗಳ ಪಾಕರರ” ನಡೆದರೆ ಎಿಂಬ 
ಕುರಿತ್ು ಪೌಲನು ಮರತ್ರಡಿದನು. ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ ಕ್ರಾಯರಪದವು “ನಡೆದರೆ” 
(φυλάσσω, phulassō) ಎಿಂಬದರಥೆವು “ಕರಪರಡು,” “ಸಿಂರಕ್ಷಿಸ್ತ್ ಕೆೈಕೆ ಳಳುವದು 
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. . .”59 ಇಲ್ಲಿ ಇದರಥೆವು ಧ್ಮೆಶರಸರವು ಉಲಿಿಂಘಿಸಲಪಡದಿಂತ್ೆ ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಲು ಅದನುು 
“ಕರಪರಡು,” ಅದರ ತ್ತ್ವಗಳನುು ಪರಲ್ಲಸು ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ.60 “ನೆೋಮಗಳಳ” ಎಿಂಬುದು 
δικαίωμα (dikaiōma) ಎಿಂಬದರಿಿಂದ ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ. ಇದು ಬಹುಮುಖದ “ನೋತ್ರ” 
ಎಿಂಬ ಕುಟ್ುಿಂಬ ಪದಗಳಿಗೆ ಸೆೋರಿದರದಗಿದೆ. KJVಯು ಈ ಪದವನುು “ನೋತ್ರ” ಎಿಂದು 
ಅನುವರದಿಸುತ್ತದೆ; NKJVಯು ಇದನುು “ನೋತ್ರಯ ನೆೋಮಗಳಳ” ಎಿಂದು 
ಅನುವರದಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕೆಲವು ವಚ್ನಗಳ ಮುಿಂಚೆ, ಹಲವು ಅನಾಜನರು “ಸರವಭರವಿಕವರಗಿ 
ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಲಪಟ್ಟ ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು” ಮರಡಿದರು ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದದನುು 
ನೆ ೋಡಿದೆವು (2:14). ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೆೋವರಿಿಂದ ಲ್ಲಖಿತ್ ಧ್ಮೆಶರಸರ ಇರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ 
ಅವರಿಗೆ ಯರವದು ಸರಿ ಹರಗ  ತ್ಪುಪ ಎಿಂಬ ಪಾಜ್ಞೆಯಿತ್ುತ ಮತ್ುತ ಮೊೋಶೆಯ 
ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿರುವ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿಯೋ ಕೆಲವು ನೆೈತ್ರಕ ನೆೋಮಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತ್ರತದದರು. 
ಪೌಲನು ಈಗ ಅಿಂಥ ವಾಕ್ರತಗಳ ಉದರಹರಣೆಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ ದೆೈಹಕ 
ಸುನುತ್ರಯಿದದರೆ ಮರತ್ಾ ಸರಕರಗುವದಿಲಿ ಎಿಂಬುದನುು ಸರಭಿತ್ುಪಡಿಸುತ್ರತನೆ: 
“ಹೋಗಿರಲರಗಿ ಸುನುತ್ರಯಿಲಿದವನು [ಸರವಭರವಿಕವರಗಿ] ಧ್ಮೆಶರಸರದ ನೆೋಮಗಳ 
ಪಾಕರರ ನಡೆದರೆ [ಆತ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲಖಿತ್ ಧ್ಮೆಶರಸರವಿಲಿವರದರಗ ಾ] ಸುನುತ್ರಯಿಲಿ 
ದವನರಗಿದದರ  ಸುನುತ್ರಯಿದದವನಿಂತ್ೆ ಎಣಿಸಲಪಡುವದಿಲಿವೆೋ?” “ಎಣಿಸಲಪಡುವ.” 
ಎಿಂಬುದು λογίζομαι (logizomai) ಎಿಂಬ ಪದದ ಅನುವರದವರಗಿದೆ, ಅದರಥೆವು 
“ಎಣಿಸಲಪಡು” ಅಥವರ “ಲೆಕೆಮರಡು.”61 NCV ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, “ಧ್ಮೆಶರಸರ ಹೆೋಳಳವ 
ದನುು ಅವರು ಮರಡುವದರದರೆ, ಅವರು ಸುನುತ್ರ ಹೆ ಿಂದಿರುವಿಂತ್ೆಯೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ” 
(ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). 

John R. W. Stott ಇಲ್ಲ ಿಪೌಲನ ಇಮಮಡಿಯರದ ಸಮಥೆನೆಯನುು ಎರಡು ಸರಳ 
ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆ ಡುತ್ರತನೆ:62 

ಸುನುತ್ರ – ವಿಧೆೋಯತ್ೆ = ಸುನುತ್ರಯಿಲಿದಿರುವಿಕೆ 
ಸುನುತ್ರಯಿಲಿದಿರುವಿಕೆ + ವಿಧೆೋಯತ್ೆ = ಸುನುತ್ರ 

ಇವುಗಳಳ ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಎಿಂಥ ಆಘಾತ್ಕರರಿ ಪರಿಕಲಪನೆಯರಗಿ ತ್ೆ ೋರಿರಬಹುದು! 
ಹೆೋಗ , ಪೌಲನು ಮನಸುೆ ಕಲಕುವ ತ್ನು ಹೆೋಳಿಕೆಗಳನುು ಇನುು ಮುಗಿಸ್ತ್ರಲ್ಲಲಿ.  

ವಚನ 27. ಈ ವಚ್ನವು, ಅವನು ಶರಿೇರದಲ್ಲಿ ಸುನುತಿಯಿಲಿದವನಾಗಿದುದ 
ಧಮಿಶಾಸರದಲ್ಲಿ ಹ ೇಳಿದದನುು ನ ರವ ೇರಿಸುವದರಲ್ಲಿ . . . ಎಿಂದು ಆರಿಂಭವರಗುತ್ತದೆ. 
“ಶರಿೋರದಲ್ಲಿ” ಎಿಂಬದಕೆೆ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವು (ἐκ φύσως, ek phuseōs) ಅಕ್ಷರಶಃ 
“ಸವಬರವದಿಿಂದ” (KJV) ಎಿಂದು ಅನುವರದಿಸಲಪಡಬಹುದರಗಿದೆ. ಸುನುತ್ರಯಿಲಿದ 
ಅನಾಜನರು ಅವರ ಸರವಭರವಿಕ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯಲ್ಲಿದದರು—ಅವರು ಹುಟಟದ ಶರರಿೋರಿಕ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯಲ್ಲಿ. 
ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ “ನೆರವೆೋರಿಸುವದರಲ್ಲಿ” ಎಿಂಬುದು 21ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿನ “ಕೆೈಕೆ ಿಂಡರೆ” 
ಎಿಂಬ ಪದಕ್ರೆಿಂತ್ ವಾತ್ರಾಸವರದದುದ. ಇದು τελέω (teleō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ 
ಬಿಂದದರದಗಿದೆ ಮತ್ುತ τέλος (telos, “ಮುಗಿಸು”) ಎಿಂಬ ಪದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಯರಗಿದೆ. 
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ಇದರಥೆವು “ಉದೆದೋಶತ್ ಮುಕರತಯಕೆೆ ತ್ರುವದು.”63 KJV ಯಲ್ಲಿ “ನೆರವೆೋರಿಸು” 
ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ವರಸತವದಲ್ಲಿ ಅನಾಜನರು ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರಕೆೆ (ಅದು ಅವರ 
ಬಳಿಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ) ವಿಧೆೋಯರರಗಲ್ಲಲಿ; ಆದರೆ ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರಯ ನೆೈತ್ರಕತ್ೆಗಳನುು ಪರಲ್ಲಸುವ 
ಮ ಲಕ, ಅವರು ಧ್ಮೆಶರಸರವು ಕೆ ಡಲಪಟ್ಟ ಉದೆದೋಶಗಳಲೆ ಿಿಂದನುು 
ನೆರವೆೋರಿಸ್ತ್ದವರರದರು.  

ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಪರಲ್ಲಸುವ ಅನಾಜನರಿಂಗದವನ ಕುರಿತ್ರಗಿ, ಪೌಲನು ಹೋಗೆ 
ಹೆೋಳಿದನು, ಆತ್ನು ಶಾಸರವೂ ಸುನುತಿಯ  ಇದುದ ಧಮಿವನುು ಮೇರಿ ನಡ ಯುವ ನನುನುು 
ದ  ೇಷ್ಟಯೆಾಂದು ನರ್ಿಯಿಸುವದಿಲಿವ ೇ? “ಶರಸರವು” ಎಿಂಬುದು ಗಿಾೋರ್ಕ.ನ ಏಕೆೈಕ 
ಪದದಿಿಂದ (γράμμα, gramma) ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ, ಅದರಥೆವು “ಬರೆಯಲಪಟಟ 
ದದನುು”64 ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ. NIV, RSV, ಮತ್ುತ NKJVಗಳಲ್ಲಿ “ಬರೆಯಲಪಟ್ಟ ವಿಧಿ” 
ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸನುವೆೋಶವು ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಈ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ ಪದವು 
ಮೊೋಶೆಯ ಲ್ಲಖಿತ್ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನೆ ುಿಂದು ಅನರಿೋಕ್ಷಿತ್ 
ಸಿಂಗತ್ರಯಿತ್ುತ. ಯಹ ದಾರು ತ್ಮಮನುು ಅನಾಜನರಿಗೆ ಸಮಪೆಕರರದ ನರಾಯರಧಿಪತ್ರ 
ಗಳೆಿಂದು ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದರು (ನೆ ೋಡಿರಿ 2:1, 3), ಆದರೆ ಸರಿಯರದದದನುು ಮರಡಿದ 
ಅನಾಜನರು ತ್ಪುಪ ಮರಡಿದ ಯಹ ದಾರಿಗೆ “ದೆ ೋಷ್ಠಯಿಂದು ನಣೆಯಿಸುವರು” (κρίνω, 

krinō) ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ! “ನರಾಯತ್ರೋರಿಸುವದು . . . ಇಲ್ಲಿ ಪರೆ ೋಕ್ಷವರಗಿ 
ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಯನುು ತ್ರೋಪುೆ ಮರಡುವದು ಎಿಂಬದನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ”65 ನನೆವೆಯ ಜನರು 
ಸಹ ಯೋಸುವನುು ತ್ರರಸೆರಿಸುವವರಿಗೆ ತ್ರೋಪುೆ ಮರಡುವರು ಎಿಂಬುದರ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ 
(ಮತ್ರತಯ 12:41). 

ವಚನ 28. ಪೌಲನ ಕರಾಿಂತ್ರಕರರಿ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳಳ ಅನೆೋಕ ಯಹ ದಾರು ನಜವರಗಿ “ಒಬಬ 
ಯಹ ದಿ” ಯರರೆಿಂಬುದನುು ಮರು-ವರಾಖ್ರಾನ ಮರಡುವ ಬಗೆೆ ಅವಲೆ ೋಕ್ರಸ್ತ್ 
ಕೆ ಳಳುವಿಂತ್ೆ ನಡಿಸುವದರಗಿತ್ುತ. ವಚ್ನವು ಹೋಗೆ ಆರಿಂಭಗೆ ಳಳುತ್ತದೆ, ಹೆ ರಗೆ ಮರತ್ಾ 
ಯಹ ದಾನರಗಿರುವವನು ಯಹ ದಾನಲಿ. ಹಲವರರು ಭರಷ್ರಿಂತ್ರದ ಆವೃತ್ರತಗಳಳ “ನಜ 
ಯಹ ದಾ” (ನೆ ೋಡಿರಿ RSV; AB; TEV; LB; CEV; CJB) ಅಥವರ “ಸತ್ಾವರದ 
ಯಹ ದಾ” (ನೆ ೋಡಿರಿ NEB; NCV; Phillips). “ಹೆ ರಗೆ ಮರತ್ಾ” ಎಿಂಬುದು ಮ ರು 
ಪದಗಳಿಿಂದ ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ (ἐν τῷ φανερῷ, en tōi phanerōi) ಅದರಥೆವು 
“ಗೆ ೋಚ್ರ”—ಕಣಿಣಗೆ ಗೆ ೋಚ್ರವರಗಬಹುದರದ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ. AB ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲಿ 
“ಬಹರಿಂಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಜನರೆದುರು,” ಎಿಂದಿದದರೆ McCordನ ಭರಷ್ರಿಂತ್ರದ ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲ ಿ
“ಗೆ ೋಚ್ರಿಸುವ ರಿೋತ್ರ” ಎಿಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ ಚಸ್ತ್ ಹೆೋಳಲಪಟಟರುವ ಸಿಂಗತ್ರಯು ಪಾತ್ರಯಬಬ 
ಯಹ ದಾನಗೆ ಬಹಳ ಪ್ಪಾಯವರಗಿರುತ್ರತದದ ಹೆ ರಗಿನ ಆಚರರ ಮತ್ುತ ಸಿಂಸರೆರ ಹರಗ  
ಬಹರಿಂಗದ ನಷ್ ಠೆಗಳ ಕುರಿತ್ರಗಿದೆ.  

ಹ  ರಗ  ಶರಿೇರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿರುವ ಸುನುತಿಯು ಸುನುತಿಯಲಿ. “ಹೆ ರಗೆ” 
ಎಿಂಬುದು ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದದ “ಬಹರಿಂಗವರಗಿ” ಎಿಂಬದರಿಂತ್ೆಯೋ ಆಗಿದೆ. “ಶರಿೋರದಲ್ಲಿ 
ಹೆ ರಗೆ” ಎಿಂಬದರ ಬದಲ್ಲಗೆ NIV ಯಲ್ಲಿ “ಬಹರಿಂಗ ಮತ್ುತ ಶರರಿೋರಕವರಗಿ” ಎಿಂದಿದೆ.  

ವಚನ 29. ಹೆ ರಗಿನ ಆಚರರಗಳಳ ಒಬಬ ಯಹ ದಾನನುು ಯಹ ದಾನರಗಿಸಲ್ಲಲಿ 
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ವರದಲ್ಲಿ, ಇನರುವದು ಆತ್ನನುು ಯಹ ದಾನನರುಗಿಸ್ತ್ತ್ು? ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದನು, ಆದರ  
ಒಳಗ  ಯೆಹ ದಯನಾಗಿರುವವನ ೇ ಯೆಹ ದಯನು. “ಒಳಗೆ” ಎಿಂಬುದು ಸಹ ಮ ರು 
ಪದಗಳಿಿಂದ (ἐν τῷ κρυπτῷ, en tōi kruptōi) ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ; ಈ ಪದಗಳ 
ಅಥೆವು “ರಹಷ್ಾದಲ್ಲಿ” -ಗೆ ೋಚ್ರವರಗದಿಂಥದುದ66 ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ. McCord ನಲ್ಲಿ ಇದು 
“ಅದೃಶಾ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಪೌಲನು ಮುಿಂದುವರೆಸುತ್ರತನೆ, ಮತ್ುು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಸುನುತಿಯೆೇ ಸುನುತಿ. 
ಈ ರಿೋತ್ರಯ ಪಾತ್ರಪರದನೆಯನುು ಯಹ ದಾರು ಮುಿಂಚೆ ಎಿಂದಿಗ  ಕೆೋಳಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಳ  ೆ
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಲೆೋಖಕರು “ಹೃದಯಗಳ ಸುನುತ್ರಯನುು” ಹೆ ಿಂದಿರುವದರ 
ಪರಾಮುಖಾತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದದರು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಯರಜಕಕರಿಂಡ 26:41; 
ಧ್ಮೊೋೆಪದೆೋಶಕರಿಂಡ 30:6; ಯರೆಮಿೋಯ 9:25, 26; ಯಹೆಜೆೆೋಲ 44:7, 9). 
ಮೊೋಶೆಯು ಇಸರಾಯೋಲಾರಿಗೆ, “ಆದದರಿಿಂದ ನೋವು ಆಜ್ಞೆಗೆ ಮಣಿಯದ ನಮಮ 
ದುಸವಭರವವನುು ಬ್ರಟ್ುಟಬ್ರಟ್ುಟ ನಮಮ ಹೃದಯದಲೆಿೋ ಸುನುತ್ರ ಮರಡಿಕೆ ಳಿುರಿ” ಎಿಂದು 
ಆಜ್ಞರಪ್ಪಸ್ತ್ದದನು (ಧ್ಮೊೋೆಪದೆೋಶಕರಿಂಡ 10:16). ಯರೆಮಿೋಯನು ದೆೋವರಿಿಂದ ಈ 
ಸಿಂದೆೋಶವನುು ಸರರಿದದನು: “ಯಹ ದದವರೆೋ, ಯರ ಸಲೆೋಮಿನ ನವರಸ್ತ್ಗಳ ೋೆ, ನಮಮ 
ಹೃದಯದ ಮುಿಂದೆ ೋಗಲನುು ತ್ೆಗೆದುಹರಕ್ರ ಯಹೆ ೋವನಗರಗಿ ಸುನುತ್ರಯರಗಿರಿ; 
ಇಲಿವರದರೆ ನಮಮ ದುಷ್ೃತ್ಾಗಳ ನಮಿತ್ತ ನನು ರೆ ೋಷ್ವು ಜರವಲೆಯಿಂತ್ೆ ಹೆ ರಟ್ು 
ಯರರ  ಆರಿಸಲರಗದಷ್ುಟ ರಭಸವರಗಿ ಧ್ಗಧ್ಗಿಸುವದು” (ಯರೆಮಿೋಯ 4:4). 

ಶರರಿೋರಿಕವರದ ಸುನುತ್ರಯು ಮುಿಂದೆ ಗಲನುು ತ್ೆಗೆಯುವದಕರೆಗಿ “ಸುತ್ತಲು 
ಕತ್ತರಿಸುವದರಗಿತ್ುತ.” ಆತ್ರೀಕ ಸುನುತ್ರಯು ದುಷ್ಟತ್ನ ಮತ್ುತ ಅವಿಧೆೋಯತ್ೆಗಳನುು 
ಹೃದಯದಿಿಂದ ತ್ೆಗೆದುಹರಕುವದು-” ಕತ್ತರಿಸುವದರಗಿತ್ುತ,” ಹೋಗೆ ಮರನವನು ತ್ನು 
ಕತ್ೆನಗೆ ರ್ನತ್ರುವದಕೆೆ ಸಮಪ್ಪೆತ್ನರಗುವದರಗಿತ್ುತ. ಶರರಿೋರಕ ಸುನುತ್ರಗೆ 
ಶಸರಚಕ್ರತ್ೆೆ ಅಗತ್ಾವಿತ್ುತ, ಆದರೆ ಹೃದಯದ ಸುನುತ್ರಗೆ “ಆತ್ರೀಕ ಶಸರಚಕ್ರತ್ೆೆ” ಯ 
ಅಗತ್ಾವಿತ್ುತ.  

ಈ ಹೃದಯದ ಸುನುತ್ರಯು ಬಾಹಾಯರ್ಾರಕ ಾ ಸಾಂಬಾಂಧ ಪಟ್ಟದದಲಿ, ಆತ್ಮಕ ಾ 
ಸಾಂಬಾಂದಪಟ್ಟದ ದೇ. “ಬರಹರಾಚರರ” ಎಿಂಬುದು 27ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿನ “ಶರಸರವು” ಎಿಂಬಥೆ 
ಬರುವ ಪದದಿಿಂದ ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ. ಪುನಃ NIVಯಲ್ಲಿ “ಬರೆಯಲಪಟ್ಟ ವಿಧಿ” 
ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸನುವೆೋಶದಲ್ಲಿ, ಇದು ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. 

“ಬರಹರಾಚರರವು” “ಆತ್ಮ” ಕೆೆ ತ್ದಿವರುದಧಗೆ ಳಿಸಲಪಟಟದೆ (πνεῦμα, pneuma). ಇಲ್ಲಿ 
“ಆತ್ಮ” (spirit) ಎಿಂಬದಕೆೆ ಆಿಂಗಿದಲ್ಲಿ ದೆ ಡಡ “S” ನಿಂದ ಉಚ್ೆರಿಸಬೆೋಕೆ ೋ ಅಥವರ ಚಕೆ 
“s” ನಿಂದ ಉಚ್ೆರಿಸಬೆೋಕೆ ೋ ಎಿಂಬ ಸಹಜವರದ ಗೆ ಿಂದಲವು ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು 
ಭರಷ್ರಿಂತ್ರಗಳಳ ಇದನುು ಒಿಂದು ವಿಧ್ದಲ್ಲಿಯ  ಬೆೋರೆ ಭರಷ್ರಿಂತ್ರಗಳಳ ಇನೆ ುಿಂದು 
ವಿಧ್ದಲ್ಲಿಯ  ಉಚ್ೆರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗೆ ಿಂದಲವು KJV ಮತ್ುತ NKJVಯಲ್ಲಿ 
ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ಪಡಿಸಲಪಟಟದೆ: KJV ಯಲ್ಲಿ ಚಕೆ “s” ನಿಂದ ಇದದರೆ NKJVಯಲ್ಲಿ ದೆ ಡಡ “S” 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ.  

ಆ ಪದವು ಚಕೆ “s ”ನಿಂದ ಆರಿಂಭಗೆ ಳುಬೆೋಕ್ರದದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ RSV ಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯರದ 
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ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ: “ನಜವರದ ಸುನುತ್ರಯು ಹೃದಯಕೆೆ ಸಿಂಭಿಂದಿಸ್ತ್ದುದ, ಆತ್ರೀಕವರದದುದ 
ಮತ್ುತ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಲಿ [ಅಿಂದರೆ, ಅಕ್ಷರಶಃ ಚ್ಮೆವನುು ಕತ್ತರಿಸುವದಲಿ]” (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ 
ನನುದು).  

ಇಲ್ಲಿ ಪದವು ದೆ ಡಡ “S” ನಿಂದ ಉಚ್ೆರಿಸತ್ಕೆದರದಗಿದದರೆ, ಹೃದಯದ ಸುನುತ್ರಯು 
ಒಿಂದು ದೆೈವಿೋಕ ಕ್ರಾಯಯೋ ಹೆ ರತ್ು ಮರನವನ ಕ್ರಾಯ ಆಗಿರುವದಿಲಿ ಎಿಂಬದನುು 
ಪೌಲನು ಬಹುಶಃ ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳತ್ರತರಬಹುದರಗಿದೆ. (ಒಬಬ ಯಹ ದಾನಗೆ “ಆತ್ಮಸಿಂಬಿಂಧ್ 
ದಿಿಂದ” ಅಿಂದರೆ “ದೆೋವರರತ್ಮನಿಂದ” ಎಿಂಬ ಅಥೆವರಗಿರುತ್ರತತ್ುತ. ಒಬಬ ಪಾತ್ೆಾೋಕನರದ 
ದೆೈವಿಕ ವಾಕ್ರತಯು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನರಗಿ ಇರುವನೆಿಂಬುದು ಒಿಂದು ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ವರಗಿದೆ, ಹೆ ರತ್ು ಹಳ  ೆಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯದದಲಿ.)67 Eugene Peterson ಇದನುು 
ಈ ರಿೋತ್ರಯರಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ರತನೆ, “ಒಬಬನನುು ಯಹ ದಾನನರುಗಿಸುವದು ನನು ಹೃದಯದ 
ಮೆೋಲ್ಲನ ದೆೋವರ ಗುರುತ್ೆೋ, ಹೆ ರತ್ು ನಮಮ ಚ್ಮೆದ ಮೆೋಲೆ ಕತ್ರತಯಿಿಂದರದ ಗುರುತ್ು 
ಅಲಿ” (MSG).  

Leon Morris ಗಮನಕೆೆ ತ್ಿಂದದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ “ಆತ್ಮ” ಎಿಂಬುದು ದೆ ಡಡ “S” ನಿಂದ 
ಅಥವರ ಚಕೆ “s” ನಿಂದ ಉಚ್ೆರಿಸಲಪಡುತ್ತದೆ, ಯರವ ರಿೋತ್ರಯಿದದರ  ಅದೆ ಿಂದು ಉತ್ತಮ 
ಅಥೆವನುು ಕೆ ಡುತ್ತದೆ. ಯರವ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದರ , ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಒಿಂದು 
ವಿಷ್ಯವನುು ಮನದಟ್ುಟ ಮರಡುತ್ರತದರದನೆ, “ಏನೆಿಂದರೆ ಧ್ಮೆಶರಸರವು ಕೆೋಳಳವಿಂಥ 
ಬಹರಿಂಗದ ನೆೋಮನಷ್ಠಗಳಲ್ಲಿ ಅಥೆವೆೋ ಇಲಿದಿಂತ್ರಗದಿರಲು ಒಿಂದು ದೃಢಿೋಕರಣ 
ಇರುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾ ಎಿಂಬದೆೋ.”68 ಒಬಬ ಯಹ ದಾನು ಶರಿೋರದಲ್ಲಿ ಸುನುತ್ರ 
ಹೆ ಿಂದಿದವನರಗಿದುದ ಆತ್ನ ಹೃದಯ ಹರಗೆಯೋ ಉಳಿೋದುಬ್ರಟ್ಟರೆ, ಆತ್ನ ಸುನುತ್ರಯು 
ನಷ್ರಯೋಜಕವರಗುತ್ತದೆ.  

ಪೌಲನು ಹೋಗೆ ಮುಕರತಯಗೆ ಳಿಸುತ್ರತನೆ, ಇಾಂಥಾ ಸುನುತಿಯಿದದವನಗ  ಬರುವಾಂಥ 
ಹ  ಗಳಿಕ ಯು ದ ೇವರಿಾಂದಲ ೇ ಹ  ರತ್ು ಮನುಷಯರಿಾಂದಲಿ. ಮನುಷ್ಾರು ತ್ಮಮ ಕಣಿಣಗೆ 
ಕರಣಿಸಬಲಿದದನುು ನೆ ೋಡಿ ಪಾಶಿಂಸ್ತ್ಸುತ್ರತರೆ, ಆದರೆ ದೆೋವರು ಕರಣುವದಕೆೆ 
ಸರಧ್ಾವಿಲಿದದನುು ಪಾಶಿಂಸ್ತ್ಸುತ್ರತನೆ: ಹೃದಯದ ಸುನುತ್ರ (ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ಸಮುವೆೋಲ 16:7). 
ಕತ್ೆನನುು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸುವವರು “ಮನುಷ್ಾರನುು ಮೆಚುಸಬೆೋಕೆಿಂದಲಿ, ಆದರೆ ದೆೋವರನೆುೋ 
ಮೆಚುಸಬೆೋಕೆಿಂದು ಜೋವಿಸುತ್ರತರೆ” (2:29; Phillips).  

ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ 29ನೆೋ ವಚ್ನದ ಅಿಂತ್ಾದಲ್ಲಿ ಪದಗಳನುು ಚರಣಕ್ಷಯತ್ೆಯಿಿಂದ 
ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದನೆಿಂದು ಕೆಲವರು ಭರವಿಸುತ್ರತರೆ. “ಯಹ ದಾ” ಎಿಂಬ ಬ್ರರುದು 
“ಯಹ ದ” ಎಿಂಬದರಿಿಂದ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಲಪಟಟದೆ, ಅದು “ಪಾಶಿಂಸೆ” ಎಿಂಬ ಅಥೆ 
ಬರಿಸುತ್ತದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಆದಿಕರಿಂಡ 29:35; 49:8). ಆದದರಿಿಂದ, ಒಬಬ ಯಹ ದಾನು 
ತ್ನುನುು “ಪಾಶಿಂಸ್ತ್ಸಲಪಟ್ಟವನು” ಎಿಂಬದರಗಿ ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬಹುದಿತ್ುತ. ಹೆೋಗ , 
“ಸುತತ್ರಪರತ್ಾನ” ಹೃದಯವು ಸುನುತ್ರಯರಗಿರುವ ಹೆ ರತ್ು, ಆತ್ನಗೆ ಕೆೋವಲ ಮನುಷ್ಾರ 
ಪಾಶಿಂಸೆ ಸ್ತ್ಕೆಬಹುದಿತ್ ತೆೋ ಹೆ ರತ್ು ದೆೋವರಿಿಂದಲಿ.  
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ಅನವಯಿಸುವಿಕ  

ಒಾಂದು ಮಹಾದಿನವು ಬರಲ್ಲದ  (2:1-11) 
ರೆ ೋಮರ 2ರ ಮೊದಲ ಐದು ವಚ್ನಗಳಳ ಸರರುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ದೆೋವರು 

ತ್ರೋಪುೆಮರಡುವವರಿಗೆ (2:1-3) ಮತ್ುತ ಪಶರುತ್ರತಪಪಡದವರಿಗೆ (2:4, 5) 
ನರಾಯತ್ರೋರಿಸುವನು. ಅನಿಂತ್ರದ ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಸರರಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ಕತ್ೆನು 
“ಪಾತ್ರಯಬಬನಗ ” (2:6), “ಪಾತ್ರ ನರಪರಾಣಿ” (2:9), “ಪಾತ್ರಯಬಬರಿಗ ” (2:10 ,)
ಯಹ ದಾರಿಗ  ಅನಾಜನರಿಗ  (2:10, 11) ನರಾಯತ್ರೋರಿಸುವನು. ಯೋಸು ತ್ನು ನರಾಯ 
ಸ್ತ್ಿಂಹರಸನದ ಮೆೋಲೆ ಕ ತ್ುಕೆ ಳಳುವರಗ, “ಎಲರಿ ಜನರಿಂಗಗಳಳ ಆತ್ನ ಮುಿಂದೆ 
ಕ ಡಿಬರುವರು” (ಮತ್ರತಯ 25:32; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ಸತ್ತವರರದ ದೆ ಡಡವರ  
ಚಕೆವರ  ಸ್ತ್ಿಂಹರಸನದ ಮುಿಂದೆ ನಿಂತ್ರರುವರು, ಮತ್ುತ ಅವರಲ್ಲಿ “ಪಾತ್ರಯಬಬನಗ  
ಅವರವರ ಕೃತ್ಾಗಳಿಕೆ ತ್ಕೆಿಂತ್ೆ ನರಾಯತ್ರೋಪರೆಯಿತ್ು” (ಪಾಕಟ್ನೆ 20:12, 13; ನೆ ೋಡಿರಿ 
RSV). 

ಅನೆೋಕರಿಗೆ ಪರಿಚತ್ವಿರುವ ಒಿಂದು ಹಳೆಯ ಗಿೋತ್ೆ, “ಒಿಂದು ಮಹರ ದಿನ ಬರಲ್ಲದೆ” 
ಎಿಂಬದು ಸರರುವದೆೋನೆಿಂದರೆ,  

 
ಒಿಂದು ಮಹರ ದಿನವು ಬರಲ್ಲದೆ, 
ಒಿಂದು ಮಹರ ದಿನವು ಬರಲ್ಲದೆ,  
ಒಿಂದು ಮಹರ ದಿನವು ಸಮಿೋಪ, ಸಮಿೋಪ ಬರುತ್ರತದೆ; 
ಆಗ ದೆೋವಜನರು ಮತ್ುತ ಪರಪ್ಪಗಳಳ ಬಲಕೆೆ ಮತ್ುತ ಎಡಕೆೆ 

ವಿಿಂಗಡಿಸಲಪಡುವರು, 
ನೋನು ಬರಲ್ಲರುವ ಆ ದಿನಕರೆಗಿ ಸ್ತ್ದಧನೆ ೋ? 
ನೋನು ಸ್ತ್ದಧನೆ ೋ ನೋನು ಸ್ತ್ದಧನೆ ೋ? 
ನೋನು ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ದಿನಕರೆಗಿ ಸ್ತ್ದಧನೆ ೋ? 
 
ಕಡೆೋ ಚ್ರಣವು ಈ ವಿಷ್ರದದ ಮರತ್ುಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿದೆ: 
 
ಒಿಂದು ದುಃಖದ ದಿನ ಬರಲ್ಲದೆ,  
 ಒಿಂದು ದುಃಖದ ದಿನ ಬರಲ್ಲದೆ  
ಒಿಂದು ದುಃಖದ ದಿನ ಸಮಿೋಪ, ಸಮಿೋಪ ಬರುತ್ರತದೆ; 
ಆಗ ಪರಪ್ಪಯು ತ್ನು ನರಶನವನುು ಆಲ್ಲಸುವನು, 
“ನನುಿಂದ ತ್ೆ ಲಗು, ನನುನುು ಅರಿಯನು,”  
ನೋನು ಬರಲ್ಲರುವ ಆ ದಿನಕರೆಗಿ ಸ್ತ್ದಧನೆ ೋ?69 

 
ಆ ದಿನವು ಯರವರಗ ಬರುವದೆಿಂದು ನಮಗೆ ತ್ರಳಿಯದು (ಮತ್ರತಯ 24:36). ಅದು 
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ಬರಲ್ಲದೆ ಎಿಂಬದನುು ಮರತ್ಾ ನರವು ಬಲೆಿವು ಮತ್ುತ ಅದು ನನೆುಯ ದಿನಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಈ 
ಹೆ ತ್ುತ ಬಹಳ ಹತ್ರತರವರಗಿದೆ ಎಿಂದು ಬಲೆಿವು! 

ಇಬ್ರಾಯ ಪುಸತಕದ ಲೆೋಖಕನು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದನು, “ಒಿಂದೆೋ ಸರರಿ ಸರಯುವದ  
ಆಮೆೋಲೆ ನರಾಯತ್ರೋಪೂೆ ಮನುಷ್ಾರಿಗೆ ನೆೋಮಕವರಗಿದೆ” (ಇಬ್ರಾಯ 9:27). ಪೌಲನು 
ಅಥೆನೆಯ ತ್ತ್ವಜ್ಞರನಗಳಿಗೆ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ದೆೋವರು “ನೋತ್ರಗನುಸರರವರಗಿ 
ಭ ಲೆ ೋಕದ ನರಾಯವಿಚರರಣೆ ಮರಡುವದಕೆೆ ಒಿಂದು ದಿನವನುು ಗೆ ತ್ುತಮರಡಿದರದನೆ” 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 17:31). ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ನರವೆಲಿರ  ಕ್ರಾಸತನ 
ನರಾಯರಸನದ ಮುಿಂದೆ ಯಥರಸ್ತ್ಥತ್ರಯಲ್ಲಿ ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬೆೋಕು” (2 ಕೆ ರಿಿಂಥ 5:10) 
ಇತ್ರಹರಸವು ಎಡೆಬ್ರಡದೆ ಆ ಪರರಕರಷ್ ಠೆಯ ದಿನದೆಡೆಗೆ ಸರಗುತ್ರತದೆ, ಆಗ ನರಾಯ 
ಒದಗಿಸಲಪಡುವದು ಮತ್ುತ ಎಲರಿ ತ್ಪುಪಗಳಳ ಸರಿ ಮರಡಲಪಡುವವು. ನೋನು ಆ ದಿನಕರೆಗಿ 
ಸ್ತ್ದಧನದಿದೋಯೋ? 

ನ ೈತಿಕವಾಗಿ ಒಳ ಳೇ ಮನುಷಯ (2:1-3) 
ಪೌಲನು ಯಹ ದಿ ವರಚ್ಕರಿಿಂದ ಒಿಂದು ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಯನುು ಎದುರು 

ನೆ ೋಡುತ್ರತದದನು: “ಈಗಷ್ೆಟೋ ಬಣಿಣಸಲರದಿಂಥ ಆ ಭಯಿಂಕರ ಪರಪ್ಪಗಳ ಹರಗೆ ನರವಿರು 
ವದಿಲಿ ಎಿಂಬದಕರೆಗಿ ಕೃತ್ಜ್ಞರರಗಿದ ದೆೋವೆ! ಅನಾಜನರಿಂತ್ಲಿದೆ, ನಮಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಮರನದಿಂಡಗಳಿವೆ! ಈ ಕರರಣದಿಿಂದ ನರವು ನೆೈತ್ರಕವರಗಿ ಉನುತ್ 
ರರಗಿದ ದೆೋವೆ!” ಅದಕೆೆ ಪಾತ್ುಾತ್ತರವರಗಿ ಅಪೊಸತಲನು ನುಡಿದ ಮರತ್ುಗಳಳ “ತ್ರವು 
ಒಳ ುೆೋಯವರು” ಎಿಂಬುದರ ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟದೆದೋವೆಿಂದು ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ ವರ 
ಕುರಿತ್ರಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. 

ದೆೋವರ ವಿರುದಧದ ಎಲರಿ ಅವಿಧೆೋಯತ್ೆಯು ಸಹ ಹರದರ ರ ಪವನುು 
ಧ್ರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದಿಲಿ . . . . ನೆೈತ್ರಕವರಗಿ ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವಿಂತ್ ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರಯ 
ಕಳೆದು ಹೆ ೋಗಿರುವಿಕೆಯು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ದೆೋವರ ವಿರುದಧ ಅವಿಧೆೋಯತ್ೆಯಿಂತ್ೆ 
ಕರಣಿಸುವದಿಲ ಿ ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅದು ನೆೈತ್ರಕತ್ೆಯಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ತದೆ. 
ಹರಗಿದದರ , ಹೆ ರಗೆ ಕಳಿಂಕವಿಲಿದದದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಕತ್ತಲೆಯ ಮತ್ುತ 
ಪಶರುತ್ರತಪವಿಲಿದ ಹೃದಯ ಅಡಗಿಕೆ ಿಂಡಿರಬಹುದರಗಿದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಮತ್ರತಯ 23:25-
28).70 

ಮತ್ೆ ತಬಬರಲ್ಲಿ ಪರಪವನುು ಕರಣುವದು ಸುಲಭ ಆದರೆ ತ್ನುಲ್ಲಿ ಅದನುು ಕರಣುವದು 
ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವರಗಿರುತ್ತದೆ! “ನಮಮ ಸವಿಂತ್ ಪರಪಗಳ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಬರುವರಗ, 
ನಮೆಮಲಿರಿಗ  ಕಣುಣ ಕುರುಡರಗುತ್ತವೆ!”  

NLTಯು 2ನೆೋ ಅಧರಾಯದ ಆರಿಂಭದ ಮರತ್ುಗಳನುು ಈ ಭರವರಥೆದಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ: “ನೋನು ಹೆೋಳಿಕೆ ಳಳು ತ್ರತರಬಹುದು ‘ನೋನು ಮರತ್ರಡುತ್ರತರುವ ಈ ಜನರು 
ಎಿಂಥರ ಭಯಿಂಕರ ಜನರರಗಿದಿದೋರಬಹುದು!’ ಎಿಂಬದರಗಿ, ಆದರೆ ನೋನು ಸಹ ಅಷ್ೆಟೋ 
ಕೆಟ್ಟವನು.”  
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ಜೇವನದಲ್ಲ ಿಸ್ಥರರ್  (2:1)  
ಸ್ತ್ಥರತ್ೆಯಿಿಂದ ಇರುವದು ಕಷ್ಟಕರವರದದುದ! ನಮಮ ಕತ್ೆನು ಸ್ತ್ಥರನರಗಿದರದನೆ 

(ಇಬ್ರಾಯ 13:8; ಯರಕೆ ೋಬ 1:17), ಆದರೆ ಅನೆೋಕ ವೆೋಳ  ೆನರವು ಹರಗಿರುವದಿಲಿ. “ದೆೋವರ 
ಆಲಯವನುು ಹರಳಳ ಮರಡುವದಕರೆಗಿ” ಕರನ ನುಬರಹರ ಮರದಕ ದಾವಾ 
ಉಪಯೋಗಿಸುವವರನುು ನರವು ಖಿಂಡಿಸಬಹುದು (ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 3:16, 17; 6:19), 
ಆದರೆ ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ನಮಮ ಸವದೆೋಹಗಳನುು ಆರೆೈಕೆ ಮರಡಿಕೆ ಳುಲು 
ವಿಫಲರರಗುತ್ ತೆೋವೆ.71 ಕೆಲವರು ದಗರಕೆ ೋರರು ಹರಗ  ಕೆ ಲೆಗರರರರದ ಅಪರರಧಿ 
ಗಳನುು ಕ್ರೋಳರಗಿ ಕರಣುವರು, ಆದರೆ ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಚರರಿ ನಮಯಗಳನುು 
ಉಲಿಿಂಘಿಸುವರಗ ಯರವ ಯೋಚ್ನೆಯ  ಬರುವದಿಲ ಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ 13:1-5). ಇನುು 
ಕೆಲವರು ಬರಾಿಂರ್ಕ ದರೆ ೋಡೆಕೆ ೋರರನುು ಖಿಂಡಿಸುವರು, ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರವು 
ಸಕರೆರಕೆೆ ಸುಿಂಕ ಕಟ್ಟದೆ ಮೊೋಸ ಮರಡುವದಕೆೆ ಹಿಂಜರಿಯುವದಿಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ 13:6, 7). 
ಕೆಲವರು ವರದ ಮರಡುವದೆೋ ತ್ಪುಪ ಎಿಂದು ವರದಿಸುತ್ರತರೆ, ಮತ್ುತ ಇತ್ರರು 
ಟೋಕ್ರಸುವವರನೆುೋ ಟೋಕ್ರಸುತ್ರತರೆ ಮತ್ುತ ತ್ರೋಪುೆಮರಡುವವರಿಗೆೋ ತ್ರೋಪುೆ ಮರಡು 
ತ್ರತರೆ.72 ಬೆೋರೆಯವರಲ್ಲಿ ಪರಪವನುು ಕರಣುವದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮತ್ುತ ತ್ನುಲ್ಲಿ ಅದನುು 
ಕಿಂಡುಕೆ ಳಳುವದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವರಗಿರುತ್ತದೆ (ಮತ್ರತಯ 7:3-5; 23:24)! 

ಯಹ ದಾರು ತ್ಮಮನುು ತ್ರವೆೋ ದೆ ೋಷ್ಠಯಿಂದು ನಣೆಯಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು ನಿಂತ್ರದದರು 
ಯರಕೆಿಂದರೆ ಮತ್ೆ ತಬಬರಲ್ಲಿ ಪರಪವನುು ಗುರುತ್ರಸುವದಕೆೆ ಅವರಿಗಿದದ “ತ್ಲರಿಂತ್ು 
(ಪಾತ್ರಭೆ)” ಸವತ್ಃ ಅವರು ಪರಪವನುು ಗುರುತ್ರಸಬಲಿರೆಿಂಬುದಕೆೆ ಸರಕ್ಷಿಯರಗಿತ್ುತ. ಅಷ್ುಟ 
ಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ಪರಪವು ದೆೋವರ ಚತ್ತಕೆೆ ವಿರುದಧವರದದ ದೆಿಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಗೆ ತ್ರತತ್ೆತಿಂದು 
ಸಪಷ್ಟವರಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಂಗತ್ರಗಳಳ ಸತ್ಾವರಗಿದದವರದದರಿಿಂದ, ಸವನೋತ್ರಯಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬ್ರರು 
ವದರ ಬದಲರಗಿ, ಅವರು ನೆ ೋವಿನಿಂದ-ಮತ್ುತ ದಿೋನತ್ೆಯಿಿಂದ—ತ್ಮಮ ಸವಿಂತ್ ಪರಪದ 
ಬಗೆೆ ಪಾಜ್ಞೆಯುಳುವರರಗಿರಬೆೋಕ್ರತ್ುತ.  

ನಾವು ನಾಯಯತಿೇಪ್ಿನಾಂದ ತ್ಪ್ಪಸ್ಕ  ಳುಳವ ವೇ? (2:3) 
ರೆ ೋಮರ 2:3ರಲ್ಲಿನ ಪಾಶೆುಯು ಇಿಂದಿಗ  ಸಮಿಂಜಸವರಗಿರುತ್ತದೆ: “ನೋನು ದೆೋವರ 

ದಿಂಡನೆಯ ತ್ರೋಪ್ಪೆಗೆ ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡೆೋನೆಿಂದು ಯೋಚಸುತ್ರತೋಯರ?” ಕೆಲವು ಸರರಿ 
ಅಪರರಧ್ ಮರಡಿದವರು ಮನುಷ್ಾರ ತ್ರೋಪ್ಪೆನಿಂದ ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬಹುದು. ಅವರ 
ಅಪರರಧ್ಗಳಳ ಬೆಳಕ್ರಗೆ ಬರದೆೋ ಹೆ ೋಗಬಹುದು, ಅಥವರ ಸ್ತ್ಕ್ರೆ ಬ್ರೋಳದಿರಬಹುದು. 
ಸ್ತ್ಕ್ರೆಬ್ರದದರೆ, ಅವರು ದುಬರರಿ ವಕ್ರೋಲರನುು ನೆೋಮಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಶಕತರರಗಬಹುದು, ಆ 
ವಕ್ರೋಲರು ಕೆಲವು ತ್ರಿಂತ್ರಾೋಕ ದೆ ೋಷ್ಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ ಅವರನುು 
ನದೆ ೋೆಷ್ಠಗಳೆಿಂದು ಸರಭಿತ್ುಪಡಿಸುವರು. ಅವರಿಗೆ ದಿಂಡನೆ ತ್ರೋಪುೆ ಆಗಿಬ್ರಟ್ಟರ , 
ಅವರು ಜೆೈಲ್ಲನಿಂದ ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಶಕತರರಗಬಹುದು. ದೆೋವರ ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಯರವ ಸರಧ್ಾತ್ೆಗಳೂ ಅನವಯವರಗುವದಿಲಿ. ಯರವ ಪರಪವೂ ಬೆಳಕ್ರಗೆ 
ಬರರದೆೋ ಹೆ ೋಗಲರರದು (ಇಬ್ರಾಯ 4:13), ಮತ್ುತ ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಯರವ 
ಪರಪ್ಪಯ  ಗೆೈರುಹರಜರನರಗಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿ (ಪಾಕಟ್ನೆ 20:12). ದೆೋವರ ವರಕಾದಲ್ಲಿ 
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“ಲೆ ೋಪದೆ ೋಷ್” ಗಳಿಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 18:30) ಮತ್ುತ ನತ್ಾವರದ ದಿಂಡಣೆಯ 
ಸಥಳವರದ ನರಕದಿಿಂದ ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ದರರಿಯೋ ಇಲ ಿ(ಮರಕೆ 9:44; ನೆ ೋಡಿರಿ ಲ ಕ 
16:26).  

ಕೆಲವು ಸರರಿ ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಯರವದೆೋ ಖಚತ್ತ್ೆಗಳಿರುವದಿಲಿ ಎಿಂದು ಅನುಸುತ್ತದೆ, 
ಆದರೆ ಇದಿಂತ್  ಖಚತ್: ಒಿಂದು ದಿನ ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ದಿನ ಇರುವದು; ಮತ್ುತ 
ಇದುವರೆಗ  ಜೋವಿಸ್ತ್ದ ಪಾತ್ರಯಬಬನ  ಅಲ್ಲ ಿಇರುವನು. ನರನು ಅಲ್ಲಿರುವೆನು, ಮತ್ುತ 
ನೋವು ಇರುವಿರಿ. ನರಾಯತ್ರೋಪುೆನುು ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಸರಧ್ಾವೆೋ ಇಲಿ! 

ಒಾಂದು ಪಾರಮುಖಯವಾದ ಎಚಚರಿಕ  (2:4) 
ಯಹ ದಾರು ಬ್ರದದಿಂಥ ಬಲೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರೋಳಳವದು ಸುಲಭವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಬಬನು 

ತ್ನು ಆದರಯ ತ್ೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಚಸಬಹುದು . . . ಅಥವರ ಬೆೋರೆ ಜರತ್ರನಿಂದನೆ ಮರಡುವ 
ಹರಸಾಚ್ಟರಕ್ರಗೆ ನಗಬಹುದು . . . ಅಥವರ ಒಳಗೆ ಳಗೆೋ ಶರಪದ ಮರತ್ುಗಳನುು 
ಗುಣುಗುಟ್ಟಬಹುದು . . . ಅಥವರ ಮತ್ೆ ತಬಬನ ಹೆಿಂಡತ್ರಯನುು ಆಶಸಬಹುದು. ಆತ್ನು 
ಇದೆಲಿವನ ು ಮರಡುತ್ರತನೆ ಮತ್ುತ ಆತ್ನಗೆ ಏನ  ಸಿಂಭವಿಸುವದಿಲಿ. ದೆೋವರು ಆ 
ಕ್ಷಣದಲೆಿೋ ಅವನನುು ಹೆ ಡೆದುಹರಕುವದಿಲಿ. ಅವನಗೆ ಆಕರಶದಿಿಂದ ಸ್ತ್ಡಿಲು ಬ್ರೋಳಳವದಿಲಿ. 
ಅವನು ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ “ನರನು ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡೆನು,” ಆತ್ನ ಮತ್ುತ ದೆೋವರ ನಡುವೆ ಎಲಿವೂ 
ಸರಿಯಿದೆ ಎಿಂದು ಭರವಿಸುವದು ಸುಲಭವರಗಿರಬಹುದು. 

ತ್ತ್ಪರಿಣರಮವರಗಿ, ನಮಮಲ್ಲಿ ಯರರ  ಸಹ ದೆೋವರ ಸಹನೆಯನುು ಸ್ತ್ವೋಕರರ 
ಎಿಂಬದರಗಿ ಅಪರಥೆ ಮರಡಿಕೆ ಳುಬರರದೆಿಂದು ಪೌಲನು ಎಚ್ುರಿಸುತ್ರತದರದನೆ. ನರವು 
ಈಗಲ  ಉಸ್ತ್ರರಟ್ದಿಿಂದ ಮತ್ುತ ಜೋವದಿಿಂದಿರುವದಕೆೆ ಕರರಣವೆೋನೆಿಂದರೆ 
ಪಶರುತ್ರತಪಡುವದಕೆೆ ದೆೋವರು ನಮಗೆ ಿಂದು ಅವಕರಶವನುು ಕೆ ಡುತ್ರತದರದನೆಿಂದಥೆ 
ವರಗಿದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 2 ಪೆೋತ್ಾ 3:9). ದೆೋವರ ಒಳ ುೆೋತ್ನವನುು ಅಸಡೆಡ ಮರಡದಿಂತ್ೆ 
ಜರಗಾತ್ೆಯರಗಿರೆ ೋಣ (ರೆ ೋಮರ 2:4; KJV). ಬದಲರಗಿ, ದೆೋವರ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯ ಕ್ರಾಯಗಳಳ 
ನಮಮನುು ಪಶರುತ್ರತಪಕೆೆ ನಡಿಸುವಿಂತ್ೆ ಅನುಮತ್ರಸೆ ೋಣ! 

“ಕ  ೇಪವನುು ಕ ಡಿಟ್ುಟಕ  ಳುಳವದು” (2:5) 
ಭವಿಷ್ಾದ ಬಗೆೆ ಸ್ತ್ದಧಮರಡಿಕೆ ಳಳುವ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ವರಡಿಕೆಯ ಮರತ್ು 

ಇರುತ್ತದೆ: “ಮಳೆಯ ದಿನಕರೆಗಿ ಸೆೋರಿಸ್ತ್ಡುವದು.” ಕೆ ೋಪದ ದಿನಕೆ ೆೋಸೆರ ಕೆ ೋಪವನುು 
ಕ ಡಿಟ್ುಟಕೆ ಳಳುವದು ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರ ಮಳೆಯ ದಿನಕರೆಗಿ ಒಿಂದು ದೆ ಡಡ ಬರಾರೆಲ್.ನಲ್ಲಿ 
ನೋರನುು ಶೆೋಖರಿಸ್ತ್ಟ್ುಟಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಸಮವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಶರುತ್ರತಪವಿಲಿದವರು 
ಮರಡುತ್ರತದದದುದ ವಿನರಶಕರರಿ ಸಿಂಗತ್ರ ಮರತ್ಾವಲಿದೆ ಅದೆ ಿಂದು ಹರಸರಾಸಪದವೂ ಆಗಿತ್ುತ! 

ನಮಮ ಕ್ರರಯೆಗಳನ ುೇಕ  ಉಲ ಿೇಖಿಸಬ ೇಕು? (2:6-11) 
ವರಕಾವು ಏಕೆ ನಮಮ ಕೃತ್ಾಗಳಿಗನುಸರರವರಗಿ ನರಾಯತ್ರೋರಿಸಲಪಡುವೆವೆಿಂದು 

ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ ಎಿಂಬದಕೆೆ Stott ಒಿಂದು ಆಸಕ್ರತಕರ ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ವನುು ತ್ರಳಿಸುತ್ರತನೆ:  
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. . . ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ದಿನವು ಒಿಂದು ಸರವೆಜನಕ ಸಮರರಿಂಭವರಗಿರಲ್ಲದೆ . . . 

ಅಿಂಥ ಸರವೆಜನಕ ರ್ಟ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ಸರವೆಜನಕವರಗಿ ತ್ರೋಪುೆ ಕೆ ಡಲಪಟ್ುಟ 
ಸರವೆಜನಕವರಗಿಯೋ ದಿಂಡನೆಯು ಪಾಕಟಸಲಪಡುವರಗ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸರವೆಜನಕರ 
ಹರಗ  ಸರಕ್ಷರಯಧರರಗಳನುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ತ್ ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸಬೆೋಕರದ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ುತ 
ಸರವೆಜನಕವರಗಿ ಲಭಾವಿರುವ ಏಕೆೈಕ ಸರಕ್ಷರಯಧರರವೆಿಂದರೆ ನಮಮ ಕ್ರಾಯಗಳ ೋೆ, 
ನರವು ಮರಡಿದ ಮತ್ುತ ಮರಡುವದನುು ನೆ ೋಡಲಪಟ್ಟವುಗಳಳ.73 

Stottರ ಈ ದೃಶಾದೆ ಿಂದಿಗೆ ನರವು ಒಪುಪತ್ ತೆೋವೋ ಇಲಿವೋ, ಅಲ್ಲಿ ನಮಮನುು ನಮಮ 
ಕ್ರಾಯಗಳನರುಧ್ರಿಸ್ತ್ ನರಾಯ ತ್ರೋರಿಸುವದಕ್ರೆಿಂತ್ ಹೆಚ್ುು ನರಾಯಸಮಮತ್ವರದದುದ 
ಮತ್ೆ ತಿಂದಿರುವದಿಲಿ ಎಿಂಬದನುಿಂತ್  ಎಲಿರ  ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳುಲೆೋಬೆೋಕು. ನರನು ನಮಮ 
ಕೃತ್ಾಗಳನುಸರರ ನರಾಯತ್ರೋರಿಸಲಪಡುವದಿಲಿ; ನೋವು ನನು ಕೃತ್ಾಗಳನುಸರರ 
ನರಾಯತ್ರೋರಿಸಲಪಡುವದಿಲಿ; ಪಾತ್ರಯಬಬನ  ಅವನ ಅಥವರ ಅವಳ ಕೃತ್ಾಗಳ ಪಾಕರರ 
ನರಾಯತ್ರೋರಿಸಲಪಡುವನು. ಸರಕ್ಷರಯಧರರವನುು ಯರರ  ಪಾಶುಸುವಿಂತ್ರರುವದಿಲಿ; ತ್ರೋಪುೆ 
ನರಾಯವರಗಿಯೋ ಇರಲ್ಲದೆ.  

ಒಾಂದು ದ  ಡಿ ಸಮಸ್ ಯ (2:6-8)  
ಸಮಸೆಾಯನುು ಒತ್ರತಹೆೋಳಿದುದ. ಅವುಗಳನುು ಓದುವದರದರೆ 6-8ರ ವರೆಗಿನ 

ವಚ್ನಗಳಳ ಬೆೈಬಲ್ಲನುದದಕ ೆ ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರ ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಯ ವರಕಾಭರಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಲರದ 
ಸಿಂಗತ್ರಗಳಳ ಪುನರರವತ್ರೆಸುತ್ತವಷ್ೆಟೋ. ಹರಗಿದದರ , ಈ ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಲನ 
ಹೆೋಳಿಕೆಯು ವಿವರದರತ್ಮಕವರಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ “ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ಮರತ್ಾವೆೋ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟದ ದೆೋವೆ” ಮತ್ುತ ನಮಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ೋಸೆರ ನರವು ಏನ  ಮರಡಬೆೋಕರಗಿಲಿ ಎಿಂದು 
ಕಲ್ಲಸುವವರಿಗೆ ದೆ ಡಡ ಚಿಂತ್ೆಯನುುಿಂಟ್ು ಮರಡುವದರಗಿದೆ. ಅದನುು ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸ್ತ್, ಈ 
ವರಕಾಭರಗವು ಎಲರಿ ವರಾಖ್ರಾನಕರರರನುು ಗಲ್ಲಬ್ರಲ್ಲಗೆ ಳಿಸುತ್ತದೆ, ಯರಕೆಿಂದರೆ ಪೌಲನು 
ಇಲ್ಲಿ ನರವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಿಂದಿದುದ ನಮಮ ಕ್ರಾಯಗಳಿಿಂದಲಿ ಆದರೆ ಕೃಪೆಯ ಮ ಲಕ-
ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆಯೋ ಎಿಂಬದನುು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳತ್ರತದರದನೆಿಂದು ಅವರಿಗೆ ಗೆ ತ್ರತದೆ 
(ನೆ ೋವಿನಿಂದ ತ್ರಳಿದಿರುತ್ರತರೆ) (ಉದರಹರಣೆಗೆ, ನೆ ೋಡಿರಿ 4:1-8; 11:6).  

ಬೆ ೋಧ್ನೆ, ಉಪದೆೋಶ ಮತ್ುತ ಬೆೈಬಲ್.ನ ಬಗೆ ೆಬರೆಯುವವರರದ ನಮಮಲ್ಲಿ ಬಹು 
ಮಿಂದಿಯು ಹೆ ಿಂದರಣಿಕೆಯಿಲಿದಿಂತ್ೆ ತ್ೆ ೋರುವ ಯರವದನರುದರ  ಸಿಂಪೂಣೆವರಗಿ 
ಸರಮರಸಾಗೆ ಳಿಸುವದಕೆೆ ಒತ್ರತಯಿಸಲಪಡುತ್ೆತೋವೆ. ಸಪಷ್ಟವರಗಿ, ಅಿಂಥ ವಿಷ್ಯಗಳಳ 
ಪೆಾೋರಣೆಗೆ ಿಂಡು ಬರೆದವರಿಗೆ ಅಷ್ೆಟೋನ  ಮುಖಾವರಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, 8 ರಿಿಂದ 11 
ಅಧರಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಪೂವೆಸಿಂಕಲಪ ಹರಗ  ದೆೋವರ ಸರವೆಭೌಮ ಚತ್ತದ ಬಗೆೆ 
ಇತ್ರೆೋ ಮರತ್ುಗಳನುು ಬರೆಯುತ್ರತನೆ. ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ 
ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯು ಸಪಷ್ಟವರಗಿ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಡುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ಅಪೊಸತಲನು ಮನುಷ್ಾನಗೆ 
ಸೆವೋಚರೆ-ಚತ್ತವಿದೆ ಎಿಂಬದನುು ನಿಂಬ್ರದದನೆಿಂಬದು. ನೋವು ಮತ್ುತ ನರನು 8ನೆೋ ಅಧರಾಯಕೆೆ 
ತ್ಲುಪುವರಗ, ನಮಮ ಸೆವೋಚರೆ-ಚತ್ತದೆ ಿಂದಿಗೆ ಹಸತಕ್ಷೆೋಪ ಮರಡದೆಯೋ ದೆೋವರು ಹೆೋಗೆ 
ಪೂವೆಸಿಂಕಲಪ ಮರಡಿ ಭವಿಷ್ಾವನುು ಮುಿಂದರಗಿ ತ್ರಳಿಯಲು ಸರಧ್ಾವೆಿಂಬುದನುು 
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ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ನರವು ಕಷ್ಟಪಡುವೆವು. ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು 
ಪರಿಕಲಪನೆಗಳನುು ಪರಸಪರ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಗೆ ಳಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿಲಿವೆಿಂದು ಕಿಂಡನೆಿಂಬದು 
ಸಪಷ್ಟವರಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ನು ಸತ್ಾವನುು ದೆೋವರ ಸರವೆಭೌಮತ್ೆಯ ಮೆೋಲೆ ಮತ್ುತ 
ಸತ್ಾವನುು ಮರನವರ ಸೆವೋಚರೆ-ಚತ್ತದ ಮೆೋಲೆ ಆಧರರಗೆ ಳಿಸ್ತ್ ಮುಿಂದಿಟ್ಟನು-ಮತ್ುತ 
ಅದರ ಬಗೆೆ ಹೆಚುನದೆೋನನ ು ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ. 

ವರಕಾದಲ್ಲಿ “ಎಲಿವನ ು ಹೆ ಿಂದರಣಿಕೆಯರಗುವಿಂತ್ೆ ಜೆ ೋಡಿಸುವ” ನಮಮ 
ಪಾಯತ್ುಗಳಳ ಕೆಲವು ಸರರಿ ನನಗೆ, ಒಿಂದು ಮಗುವು ಒಿಂದು ಕಷ್ಟಕರ ಒಗಟ್ನುು (puzzle) 
ಜೆ ೋಡಿಸುವದಕೆೆ ಪಾಯತ್ರುಸುವದನುು ನೆನಪ್ಪಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ನು ಎಲರಿ ತ್ುಣುಕುಗಳನುು 
ಒಟಟಗೆ ಜೆ ೋಡಿಸಲು ವಿಫಲನರಗುವದರದರೆ ಬಹಳ ಹತ್ರಶೆಗೆ ಳಳುತ್ರತನೆ. ಅಲಿದೆ ಒಿಂದು 
ತ್ುಣುಕು ಸುಲಭವರಗಿ ಸಿಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ ತ್ುಕೆ ಳುದಿದದಲ್ಲಿ “ಸರಿಯರಗಿ ಹೆ ಿಂದರಣಿಕೆ” 
ಆಗುವಿಂತ್ೆ ಅದನುು ಗುದಿದಗುದಿದ ಸಹ ಪಾಯತ್ರುಸುವದಕೆೆ ಮುಿಂದರಗಬಹುದು.  

ಸರಿಂಕೆೋತ್ರಕವರಗಿ ಹೆೋಳಳವದರದರೆ, ಕೆಲವು ಸರರಿ ಪೌಲನು 2:6-8 ರಲ್ಲಿ 
ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ಕುರಿತ್ು ಮರಡುವ ಉಪದೆೋಶದ ವಿಷ್ಯವು ಸಹ ಅದೆೋ 
ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ: ಅನೆೋಕ ಲೆೋಖಕರು ಈ ವಚ್ನಗಳನುು ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿನ 
ನಿಂತ್ರ ಭರಗಕೆೆ ಸರಿಹೆ ಿಂದುವಿಂತ್ೆ ಮರಡಬೆೋಕೆಿಂಬ ತ್ವಕದಲ್ಲಿದದವರರಗಿ, ಈ ಶಕ್ರತಯುತ್ 
ವರಕಾಭರಗವನುು ಏಕರಏಕ್ರ ವಿಸಜೆಸ್ತ್ ಮುಿಂದೆ ಹೆ ೋಗಿಬ್ರಡುತ್ರತರೆ. ಈ ವರಕಾ ಭರಗವು 
ಕೆೋವಲ ನರಾಯದಿಂಡನೆಯ ಬಗೆೆ ಸ ಚಸುತ್ತದೆಿಂದು ಕೆಲವರು ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ-ಆದರೆ 7 
ಮತ್ುತ 10 ವಚ್ನಗಳಳ ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿಯ  ರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುತ್ರತರುವದು ಕಿಂಡು 
ಬರುತ್ತದೆ. ಇನುು ಕೆಲವರು ಇಲ್ಲ ಿ“ಕೃತ್ಾಗಳಳ” ಎಿಂಬದು ನಿಂಬ್ರಗಸತ ಕೆೈಸತರಿಿಂದ ಮರಡಲಪಟ್ಟ 
ಕೃತ್ಾಗಳರಗಿವೆ ಎಿಂದು ಪಾತ್ರಪರದಿಸುತ್ರತರೆ ಮತ್ುತ ಅಷ್ಟಕೆೆೋ ಬ್ರಟ್ುಟಬ್ರಡುತ್ರತರೆ-ಆದರೆ ಆ 
ತ್ರೋಮರೆನವು “ನಮಮ ಕೃತ್ಾಗಳಿಗನುಸರರವರಗಿ ಹೆೋಗೆ (ಯರವದರ ಆಧರರದಲ್ಲಿ) 
ನರಾಯತ್ರೋರಿಸಲಪಡುವೆವು” ಎಿಂಬ ಪಾಶೆುಗೆ ಉತ್ತರ ಕೆ ಡುವದಿಲಿ. ಇನ ು ಕೆಲವರು 
ವರದಿಸುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ಕ್ರಾಯಗಳನುು ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದಿಗೆ ಜೆ ೋಡಿಸುವದು ಕೆೋವಲ 
ಕಲ್ಲಪತ್ವರಗಿರುತ್ತದಷ್ೆಟೋ, ಯರಕೆಿಂದರೆ ಯರರೆ ಬಬರ ಕ್ರಾಯಗಳೂ ಪರಿಪೂಣೆವರಗಿಲಿ. 
ಅದೆೋ ಅಥೆದಲ್ಲಿ, ಬೆೋರೆ ಕೆಲವರು ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಪೌಲನ ಉದೆದೋಶವು 
ಅಸರಧ್ಾವರದಿಂಥ ಒಿಂದು ನರಾಯನಣೆಯದ ವಾವಸ ಥೆಯನುು ವಣಿೆಸುವದರಗಿತ್ುತ 
ಯರಕೆಿಂದರೆ ಯರವನಗ  ದೆೋವರ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ದೆ ೋಷ್ವಿಲಿದೆ ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು 
ನಡೆಯಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿ.  

ಇವರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಿಂದಿ ಹೆೋಳಳವದು ನನಗೆ ಅಥೆವರಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ುತ ನಮಮ 
ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಸಿಂಪರದಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಸರಕರಗುವಷ್ುಟ ಒಳ ುೆ ಕ್ರಾಯಗಳನುು ನಮಮಲ್ಲಿ 
ಯರರೆ ಬಬರ  ಮರಡಲರರರು ಎಿಂದು ಗಾಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ೆತೋನೆ. ಪೌಲನು ಪಾತ್ರಫಲಗಳ 
ದಿಂಡನೆಗಳನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡ ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ದಿನದ ಬಗೆೆ ಅಷ್ೆ ಟಿಂದು ರರರರಜಸುವಿಂಥ 
ಒಿಂದು ಚತ್ಾಣವನುು ಬ್ರಡಿಸ್ತ್ಡುವ ವೆೋಳ  ೆಈ ಗುರಿಗಳನುು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡಿದದನೆ ೋ 
ಎಿಂಬ ಗೆ ಿಂದಲ ನನುಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.  

ಪೌಲನು ಕೆ ರಿಿಂಥದವರಿಗೆ “ಪಾತ್ರಯಬಬನು ತ್ನು ದೆೋಹದ ಮ ಲಕ ನಡಿಸ್ತ್ದ 
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ಒಳ ುೆೋದಕರೆಗಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದದಕರೆಗಲ್ಲ ಸರಿಯರದ ಪಾತ್ರಫಲವನುು ಹೆ ಿಂದುವದಕೆ ೆೋಸೆರ 
ನರವೆಲಿರ  ಕ್ರಾಸತನ ನರಾಯರಸನದ ಮುಿಂದೆ ಯಥರಸ್ತ್ಥತ್ರಯಲ್ಲಿ ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬೆೋಕು” (2 
ಕೆ ರಿಿಂಥ 5:10) ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದರಗ, ವಿಮೊೋಚ್ನೆಯ ಅಸರಧ್ಾ ವಾವಸ ಥೆಯನುು ಬಣಿಣಸುವ 
ಉದೆದೋಶ ಆತ್ನದರಗಿತ್ೆ ತೋ? ಕ್ರಾಸತನು ತ್ನು ಶಷ್ಾರಿಗೆ ತ್ರನು “ಪಾತ್ರಯಬಬನಗ  ಅವನವನ 
ಕೃತ್ಾಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆ ಪಾತ್ರಫಲವನುು ಕೆ ಡುವೆನು” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದರಗ (ಮತ್ರತಯ 16:27), 
ಆತ್ನು ಕೆೋವಲ ದಿಂಡನೆಯ ತ್ರೋಪ್ಪೆನ ಕುರಿತ್ರಗಿ ಮರತ್ರಡಿದನೆ ೋ? 2:6ರಲ್ಲಿ 
ಉಲೆಿೋಖಿಸಲರದ ವರಕಾಭರಗದಲ್ಲಿ, ದರವಿೋದನು ದೆೋವರ “ಪ್ಪಾೋತ್ರಸವರ ಪ” ದ ಬಗೆೆ 
ಸ ಚಸುತ್ರತನೆ, ಕತ್ೆನು ಒಬಬನಗೆ “ಅವನ ಕೃತ್ಾಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆ” ಪಾತ್ರಫಲವನುು ಕೆ ಡುವರಗ 
ಒಳ ುೆೋದು ಸಿಂಭವಿಸುವ ಸರಧ್ಾತ್ೆಯಿದೆ ಎಿಂಬ ಅಥೆವನುು ನೋಡುತ್ತದೆ (ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 62:12). 

ಒಿಂದು ವೆೋಳ  ೆ4 ರಿಿಂದ 10 ವಚ್ನಗಳಳ ಬೆೈಬಲ್.ನಲ್ಲ ಿಬೆೋರೆ ಎಲರಿದರ  ಸ್ತ್ಕ್ರೆದದರೆ, 
ಈ ವರಕಾಭರಗವನುು ನರವು ಕೆಟ್ಟದದನುಲಿ ಆದರೆ ಒಳ ುೆೋದನುು ಮರಡಬೆೋಕೆಿಂದು 
ಒತ್ರತಯಪಡಿಸುವಿಂಥ ಪೊಾೋತ್ರೆಹವರಗಿ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಳುತ್ರತದೆದವು. ರೆ ೋಮರ 2ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನ 
ಉದೆದೋಶವು ಇದೆೋ ಆಗಿರುವ ಸರಧ್ಾತ್ೆಯಿರಬಹುದೆ ೋ? ಆತ್ನು ಆಗಷ್ೆಟೋ ಯಹ ದಾರ 
ಮೆೋಲೆ ಅವರು ಸಹ ಅನಾಜನರಿಂತ್ೆಯೋ ಅದೆೋ ಪರಪಗಳನುು ಮರಡಿದರದರೆಿಂಬ ಆರೆ ೋಪ 
ಮರಡಿದದನು. ಅವರ ಅಪರರಧ್ದ ಹೆ ರತ್ರಗಿಯ , ಅವರು ಪಶರುತ್ರತಪವಿಲಿದವ 
ರರಗಿದದರು. ಆತ್ನು ಅಷ್ಟಕೆೆ ನಲ್ಲಿಸ್ತ್, “ನೋವು ಪಶರುತ್ರತಪಟ್ುಟ ಸರಿಯರಗಿ ಜೋವಿಸಲು 
ಆರಿಂಭಿಸದಿದದರೆ, ನೋವು ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯುಳು ನರಾಯತ್ರೋಪೆನುು ಎದುರಿಸುವಿರಿ! ನೋವು 
ನಮಮ ಹೃದಯಗಳನುು ಮತ್ುತ ಜೋವನಗಳನುು ಬದಲರಯಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರೆ, ಮುಿಂದೆ ನಮಗೆ 
ಒಳ ುೆೋ ಕರಯೆಗಳಳ ಕರದಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನೋವು ಕತ್ೆನ ಹರಗ  ಆತ್ನ ಚತ್ತಕೆೆ 
ಬಿಂಡರಯತ್ೆಯನುು ಮುಿಂದುವರೆಸ್ತ್ದರೆ, ಭಯಿಂಕರ ಸಿಂಗತ್ರಗಳಳ ನಮಗರಗಿ 
ಕರದಿರುತ್ತವೆ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದದರೆ ಅಸಮಿಂಜಸವರಗಿರುತ್ರತತ್ೆ ತೋ? 

ಸರಧ್ಾತ್ೆಗಳ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆ. ನಮಮಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕರಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಅಭಿಪರಾಯಗಳ ನಡುವೆ 
ರ್ಷ್ೆಣೆಯಿರುತ್ತದೆಿಂಬ ನಮಮ ಅನಸ್ತ್ಕೆಯಿಿಂದರಗಿ ಈಗಲ  ನಮೊಮಳಗೆ ತ್ಳಮಳ 
ಅನುಭವಿಸುತ್ ತೆೋವೆ. ವಿಷ್ಯ ಹರಗಿರುವರಗ, ಈ ಕೆಳಗಿನ ವರಾಖ್ರಾನಗಳಳ 
ಕಾಮರಿಂಕದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. 

ಬಹುಶಃ ನರನು ಹೆೋಳಬಹುದರದ ಅತ್ಾಿಂಥ ಪರಾಮುಖಾವರದ ಸಿಂಗತ್ರಯಿಂದರೆ, 
“ಒಳ ುೆೋದನುು ಮರಡುವ” ವಿಚರರಕೆೆ ಸಹ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ದಿಂತ್ೆ, ಕೃತ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ್ ರಿೋತ್ರಯ 
“ಕೃತ್ಾಗಳಿರುತ್ತವೆ.” ಒಿಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ, ಸವನೋತ್ರಯ ಕ್ರಾಯಗಳಿವೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಲ ಕ 18:9) ಮತ್ುತ 
ಅಿಂತ್ರಿಂಗದಲ್ಲಿನ ಭಾಷ್ಟತ್ೆಗೆ ಮುಖವರಡ ಹರಕುವಿಂಥ ಬಹರಿಂಗದ ಕ್ರಾಯಗಳಿರುತ್ತವೆ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ ಮತ್ರತಯ 23:28). ದೆೋವರು ಅಿಂಥ ಕರಯೆಗಳನುು ಮೆಚ್ುುವವನಲಿ ಎಿಂಬುದು 
ಸಪಷ್ಟವರಗಿ ಗೆ ತ್ರತದೆ. ಇನೆ ುಿಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ, “ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದರಗುವ” 
ಕ್ರಾಯಗಳೂ ಇರುತ್ತವೆ (1:5; 16:26). ಇವುಗಳಳ ಯೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನರವು ಇಟಟರುವ 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದರಗುವ ಕ್ರಾಯಗಳರಗಿವೆ. ಪೌಲನ ತ್ರತ್ಪಯೆವು ಒಳ ುೆೋದನುು ಮರಡುವವರು 
ನತ್ಾಜೋವವನುು ಪಡೆಯುವರು ಎಿಂದರಗಿದದಲ್ಲಿ (2:7), ಆತ್ನ ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆಯ 
ಕ್ರಾಯಗಳನುು ಇಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು ಹರಗೆ ಹೆೋಳಿರಬೆೋಕು. Morris ಬರೆದದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ಕ್ರಾಯಗಳಳ 
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(ಕೃತ್ಾಗಳಳ) “ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯು ಅಿಂತ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಏನರಗಿದರದನೆ ೋ ಅದರ ಬಹರಿಂಗದ 
ವಾಕತಪಡಿಸುವಿಕೆಯರಗಿದೆ. ವಿಶರವಸ್ತ್ಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಳ ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಫಲ್ಲತ್ವರಗಿರುವ 
ಕೃತ್ಾಗಳರಗಿರುತ್ತವೆ.”74 

ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ದೆೋವರ-ಹುಡುಕುವವರು (2:7) ಮತ್ುತ ಸರವಥೆ-ಹುಡುಕುವವರು (2:8) 
ನಡುವಿನ ವಾತ್ರಾಸವನುು ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ರತದರದನೆ. ದೆೋವರ-ಹುಡುಕುವವರ ಒಳ ುೆೋ ಕ್ರಾಯಗಳ ೋೆ 
ಪಾತ್ರಫಲ ಹೆ ಿಂದುವವೆಿಂದು ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದನು (2:7). ಅಿಂಥ ಜನರು ಕತ್ೆನಲ್ಲಿ 
ವಿಶರವಸ್ತ್ಸುತ್ರತರೆ ಹೆ ರತ್ು ಸವಿಂತ್ದದರಲ್ಲಿ ಅಲ.ಿ  

ಅಲಿದೆ, ಪೌಲನು ಸತ್ಾವನುು ಅನುಸರಿಸುವವರ ಮತ್ುತ ಅನರಾಯವನುು 
ಅನುಸರಿಸುವವರ ನಡುವಿನ ವಾತ್ರಾಸವನುು ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ರತನೆ (2:8). ನರವು ಒತ್ರತ 
ಹೆೋಳಿರುವ ಪಾಕರರ, ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆ ಹರಗ  ವಿಧೆೋಯತ್ೆ 
ಪರಿಕಲಪನೆಗಳ ನಡುವೆ ಒಿಂದು ಬಲವರದ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಷ್ಯವರಗಿ J. D. 

Thomas ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ: 

ವಚ್ನ 8 ರಲಿ್ಲ ಕರಣಿಸುವ ಪಾಕರರ, “ನಿಂಬ್ರಕೆ” ಎಿಂಬ ಪದವು . . . ವಾಕತಗೆ ಿಂಡಿರುವಿಂತ್ 
ದೆೋವರ ಚತ್ತಕೆೆ ವಿಧೆೋಯರರಗುವ ಹೆ ರತ್ು ರಕ್ಷಣೆ ದೆ ರಕುವದಿಲಿ ಎಿಂಬದನುು 
ಒತ್ರತಹೆೋಳಳತ್ತದೆ. ಹೆೋಗ , ಅದು ಕೆೋವಲ ಕೆಲವಿಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ 
ವಿಧೆೋಯರರಗುವದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಹೆಚ್ುನದನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಥೆವು 
“ಅಧಿೋನನರಗಿ ಕ್ರವಿಗೆ ಡು,” ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದರಲಿ್ಲ ಸಿಂಪೂಣೆ ಸಮಪೆಣೆ 
ಸೆೋರಿರುತ್ತದೆ.75 

“ಸಿಂಪೂಣೆ ಸಮಪೆಣೆ” ಯನುು ಉಿಂಟ್ುಮರಡುವದು ನಿಂಬ್ರಕೆಯೋ ಆಗಿದೆ.  
1 ರಿಿಂದ 16 ವಚ್ನಗಳನುು ಜರಗರ ಕತ್ೆಯಿಿಂದ ಓದಿರಿ, ಮತ್ುತ ಪೌಲನ ಚಿಂತ್ೆಯು 

ಕೆೋವಲ “ಒಳ ುೆೋ ಕೃತ್ಾಗಳನುು ಮರಡುವ” ಕುರಿತ್ರಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಆತ್ನು ಆ ಕೃತ್ಾಗಳ ಹಿಂದಿನ 
ಉದೆದೋಶದ ಬಗೆ ೆ ಸಹ ಅಷ್ೆಟೋ ಚಿಂತ್ೆಯುಳುವನರಗಿದದನು ಎಿಂಬುದು ನಮಗೆ 
ಅಥೆವರಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ನು ವಚ್ನ 5ರಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೋಖಿಸುತ್ರತನೆ. ಆತ್ನು 16ನೆೋ 
ವಚ್ನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಾರ “ಗುಟ್ುಟಗಳ” ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡಿದನು-ಅವರ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆ ಹರಗ  
ಉದೆದೋಶಗಳಳ ಸೆೋರಿದಿಂತ್ೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ AB). MacArthur ಕೃತ್ಾಗಳನುು ಒಿಂದು ಸ ಚಕೆ 
ಎಿಂದು ಬಣಿಣಸುತ್ರತನೆ: “ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯ ಕೃತ್ಾಗಳಳ ಆತ್ನ ಗುಣನಡತ್ೆಗೆ ಒಿಂದು 
ದೆ ೋಷ್ರತ್ರೋತ್ವರದ ಸ ಚಕೆಯನುು ರ ಪ್ಪಸುತ್ತದೆ.”76 (ನೆ ೋಡಿರಿ ಮತ್ರತಯ 7:16, 20.) 

ಅಲಿದೆ, ಬೆೈಬಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಯರವ ವರಕಾಭರಗವನುು ಸಹ ಬೆೋಪೆಡಿಸಬರರದು ಎಿಂಬದರಗಿ 
ಜ್ಞರಪ್ಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು ಯರವರಗಲ  ಸ ಕತವರಗಿರುತ್ತದೆ. ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮತ್ುತ 
ಬೆೋರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿನ ವರಕಾ ಭರಗಗಳ ಬೆಳಕ್ರನಲ್ಲಿ, 8 ಮತ್ುತ 9ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿನ 
ದುಷ್ೃತ್ಾಮರಡುವವರು ಕತ್ೆನಲ್ಲಿ ವಿಶರವಸವಿಡದ ಅಥವರ ತ್ಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳನುು 
ಆತ್ನಗೆ ಸಮಪ್ಪೆಸ್ತ್ಕೆ ಳುದ ವಾಕ್ರತಗಳಳ ಎಿಂಬದರಗಿ ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬಹುದು. 
ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ದಿನದಿಂದು ಅವರ ಪರಪದ ದರಖಲೆಗಳನುು ಸರಿಯರಗಿ 
ಕರಯುದಕೆ ಿಂಡವರರಗಿ ದೆೋವರ ಮುಿಂದೆ ನಲುಿವರು. ವಚ್ನ 7 ಮತ್ುತ 10ರಲ್ಲಿನ ಒಳ ುೆೋ 
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ಕೃತ್ಾಮರಡಿದವರು ಕತ್ೆನ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ವಿಧೆೋಯರರದವರು ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ಕೃಪೆಯನುು 
ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ತ್ದವರು ಎಿಂದು ಊಹಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬಹುದು. ಹಳ  ೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
ಅಡಿಯಲರಿಗಿರಲ್ಲ ಅಥವರ ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲರಿಗಿರಲ್ಲ, ಅವರ ಪರಪಗಳಳ 
ಯೋಸುವಿನ ರಕತದಿಿಂದ ತ್ೆ ಳೆಯಲಪಟಟರುತ್ತವೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಇಬ್ರಾಯ 9:15). ಹೋಗೆ ಅವರು 
ಯರವ ಭಯವೂ ಇಲಿದವರರಗಿ ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ದಿನವನುು ಎದುರಿಸುವರು. 

Thomasನು ರೆ ೋಮರ 2:6 ವಚ್ನವನುು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಇದನುು 
ಗಮನಸುವದಕೆೆ ಸರಕರಗುತ್ತದೆ. . . ಏನೆಿಂದರೆ ಕೆೈಸತನ ಅಿಂತ್ರಮ ಪಾತ್ರಫಲವು ಒಿಂದಲರಿ 
ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಸವಲಪ ಮಟಟಗೆ ಆತ್ನ ಕ್ರಾಯಗಳ ಮೆೋಲೆ ಸಿಂಭವನೋಯವರಗಿ 
ಇರುತ್ತದೆ.”77 ಮತ್ೆ ತಬಬ ಲೆೋಖಕನು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದರದನೆ, “ನರವು ನಮಮ ಕ್ರಾಯಗಳ ಮ ಲಕ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟಲಿ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಲಿದೆ ಸಹ ನರವು ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಲರರೆವು-ಯರಕೆಿಂದರೆ ನಮಮ 
ಕೃತ್ಾಗಳ ೋೆ ನಮಮ ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ತವೆ [ನೆ ೋಡಿರಿ ಯರಕೆ ೋಬ 2:18, 20].”  

ನ ೈತಿಕ ಒಳ ಳೇತ್ನ ಹಾಗ  ರಕ್ಷಣ  (2:12) 
ನರನು ಪಾಪಿಂಚ್ದ ಅನೆೋಕ ಸಥಳಗಳಿಗೆ ಪಾಯರಣಿಸ್ತ್ದ ದೆೋನೆ ಮತ್ುತ ವಿವಿಧ್ ರಿೋತ್ರಯ 

ಧರಮಿೆಕ ತ್ತ್ವಜ್ಞರನಗಳನುು ಎದುಗೆ ೆಿಂಡಿದ ದೆೋನೆ. ಹೆೋಗ , ನರನು ಭೆೋಟ ಕೆ ಟ್ಟ 
ಬಹುಪರಲು ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಿಂದು ಸರಮರನಾವರದ ನಿಂಬ್ರಕೆ ಕಿಂಡಿರುತ್ತದೆ: ಜನರು 
ಒಳ ುೆೋಯವರರಗಿದದರೆ ಪರಲೆ ೋಕಕೆೆ ಹೆ ೋಗುವರೆಿಂಬ ನಿಂಬ್ರಕೆ. ಅಷ್ುಟಮರತ್ಾವಲಿದೆ, 
ಜನರು ಎಲೆಿೋ ವರಸ್ತ್ಸುವವರರಗಿದದರ , ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುಪರಲು ಮಿಂದಿ ತ್ಮಮನುು 
ಒಳ ುೆಯವರು ಎಿಂದೆೋ ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದರದರೆ ಮತ್ುತ ದೆೋವರ (ಅಥವರ ದೆೋವರುಗಳ) 
ಮುಿಂದೆ ನಲುಿವದಕೆೆ “ಸ್ತ್ದಧರೆಿಂದು” ನೆನಸುತ್ರತರೆ. ಅಿಂಥಹ ನಧರೆರಕೆೆ ಬರುವಿಂತ್ದುದ 
ಅನೆೋಕ ವೆೋಳ  ೆಈ ರಿೋತ್ರಯ ತ್ಪರಪದ ತ್ಕೆದ ಮೆೋಲೆ ಆಧರರವರಗಿರುತ್ತದೆ: “ಕೆಲವು ಜನರು 
ಮರಡುವಿಂಥ ಕೆಟ್ಟಕರಯೆಗಳನುು ನರನು ಮರಡುವದಿಲಿ. ನರನು ಹರಗೆ 
ಮರಡುವದಿಲಿವರದದರಿಿಂದ, ನರನು ಅವರಿಗಿಿಂತ್ಲ  ಉತ್ತಮನರಗಿದ ದೆೋನೆ- ಮತ್ುತ ನರನು 
ಅವರಿಗಿಿಂತ್ ಉತ್ತಮನರದದರಿಿಂದ, ನರನು ಯರವ ತ್ಪುಪ ಇಲಿದವನರಗಿರಬೆೋಕಲರಿ!” ಈ 
ರಿೋತ್ರಯ ವರದವು ಯೋಚಸುವದಕ ೆ ಹರಸರಾಸಪದವರಗಿರುವದು, “ನನಗೆ ಎರಡು ಕೆ ೋಟ 
ಸರಲವಿದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಿಂದೆೋ ಕೆ ೋಟ ಸರಲವಿದೆ. ನರನು ನನುಷ್ುಟ ಸರಲಗರರನಲಿ 
ವರದದರಿಿಂದ, ನರನು ಸರಲದಿಿಂದ ಮುಕತನರದವನರಗಿರಬೆೋಕಲಿವೆ!”78 

ನರವು ನಮಮನುು ನೆೈತ್ರಕವರಗಿ ಉತ್ತಮರೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ೆತೋವೋ ಅಥವರ 
ನೆೈತ್ರಕವರಗಿ ಕೆಟ್ಟವರೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋವೋ, ಆದರೆ ಸತ್ಾವೆೋನೆಿಂದರೆ 
ನರವೆಲಿರ  ಪರಪ್ಪಗಳರಗಿದ ದೆೋವೆ (3:10, 23), ನರವು ಆತ್ರೀಕ ಹರಗ  ನತ್ಾವರದ ಮರಣಕೆೆ 
ಯೋಗಾರರಗಿದ ದೆೋವೆ (6:23). ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯು ಒಳ ುೆೋ ಕೃತ್ಾಗಳ ಆಧರರದಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಲು 
ಸರಧ್ಾವಿರುವ ದರದರೆ, ಇಬಬರು ಸಹ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬಹುದು. ಇಬಬರಿಗೆ ಸರಧ್ಾವಿದದರೆ, 
ನ ರರರು ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬಲಿರು. ಒಿಂದು ನ ರು ಜನರು ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಲು ಸರಧ್ಾವಿದದಲ್ಲಿ, 
ಎಲರಿ ಜನರಿಗ  ಸರಧ್ಾವಿರುವದು-ಯರಕೆಿಂದರೆ “ದೆೋವರು ಪಕ್ಷಪರತ್ರಯಲಿ” (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳಳ 10:34). ಎಲಿರ  ತ್ಮಮ ಒಳ ುೆೋತ್ನದಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವದು ಸರಧ್ಾವಿದದರೆ, 
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ಕ್ರಾಸತನಗೆ ಸರಯಬೆೋಕರದ ಅಗತ್ಾತ್ೆ ಇರುತ್ರತರಲ್ಲಲಿ. ಹೆೋಗ , ಆತ್ನು 
ಮರಣಿಸಬೆೋಕರಯಿತ್ು ಎಿಂದು ಬೆೈಬಲ್ ತ್ರಳಿಸುತ್ತದೆ ಯರಕೆಿಂದರೆ ಮರನವ ಜನರಿಂಗವು 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವದಕೆೆ ಬೆೋರೆ ಯರವ ಮರಗೆವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಮತ್ರತಯ 26:39).  

ಯೋಸು ಹೆೋಳಿದನು, “ಕ್ಷೆೋಮದಿಿಂದಿರುವವರಿಗೆ ವೆೈದಾನು ಬೆೋಕರಗಿಲಿ; 
ಕ್ಷೆೋಮವಿಲಿದವರಿಗೆ ಬೆೋಕು. ನರನು ನೋತ್ರವಿಂತ್ರನುು ಕರೆಯುವದಕೆೆ ಬಿಂದವನಲ,ಿ 
ಪರಪ್ಪಗಳನುು ಕರೆಯುವದಕೆೆ ಬಿಂದವನು” (ಮರಕೆ 2:17). ಯೋಸು “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರನುು” 
ಎಿಂದು ಸ ಚಸ್ತ್ದರಗ ನಜವರಗಿಯ  ನೋತ್ರವಿಂತ್ರರಗಿದದವರು ಎಿಂದಲ ಿಆದರೆ ತ್ಮಮನುು 
ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ಎಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡವರನುು ಎಿಂಬ ಅಥೆದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದನು. ಅವರು ಎಲ್ಲಿಯ 
ವರೆಗೆ ತ್ಮಮನುು ಪರಪ್ಪಗಳಲಿ, ತ್ರವು ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ರತರೆ ೋ 
ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಆತ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲರರರು- ಹೆೋಗೆ ತ್ರನು ವೆೈದಾನ ಬಳಿಗೆ ಹೆ ೋಗುವ 
ಅಗತ್ಾವಿಲಿವೆಿಂದು ನಿಂಬ್ರರುವವನು ಆತ್ನ ಬಳಿಗೆ ಹೆ ೋಗುವದು ಅಸಿಂಭವವೋ 
ಹರಗೆಯೋ. ಒಬಬನು ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬೆೋಕರದರೆ, ಆತ್ನು ಮರಡತ್ಕೆ ಮೊದಲ ಕೆಲಸವು ತ್ನು 
ಪರಪವನುು ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳಳುವದು, ತ್ನಗೆ ಕತ್ೆನ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಿದೆ ಎಿಂದು ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳಳುವದು.  

ನರವು ಕೆೋವಲ ಒಳ ುೆೋ ಜೋವನ ನಡಿಸುವದರಿಿಂದ ಮರತ್ಾವೆೋ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಲರರೆವು 
ಎಿಂದು ನರನು ಹೆೋಳಳವರಗ ನನುನುು ಅಪರಥೆ ಮರಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಡಿರಿ. ಉನುತ್ವರದ 
ನೆೈತ್ರಕ ಮರನದಿಂಡಗಳಳ ಪರಾಮುಖಾವಲಿವೆಿಂದು ನರನು ಹೆೋಳಳತ್ರತಲಿ. ರೆ ೋಮರಪುರ 
ಪತ್ರಾಕೆಯ ನಿಂತ್ರದ ಭರಗದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಹೋಗೆ ಬರೆಯುತ್ರತನೆ, “ಇಹಲೆ ೋಕದ 
ನಡವಳಿಕೆಯನುು ಅನುಸರಿಸದೆ ನ ತ್ನಮನಸೆನುು ಹೆ ಿಂದಿಕೆ ಿಂಡು ಪರಲೆ ೋಕಭರವದ 
ವರರಗಿರಿ” (12:2). ಆತ್ನು ಇದನುು ಸಹ ಹೆೋಳಿದನು, “ನೋವು ಒಳ ುೆೋತ್ನದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ
ಜರಣರ  ಕೆಟ್ಟತ್ನದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಿಂಕವಿಲಿದವರ  ಆಗಿರಬೆೋಕೆಿಂದು ಅಪೆೋಕ್ಷಿಸುತ್ೆತೋನೆ” 
(16:19). ಕತ್ೆನನುು ಮೆಚುಸುವದಕೆೆ ಇಚುಸುವ ಯರವದೆೋ ವಾಕ್ರತಯು ಪರಪ ತ್ುಿಂಬ್ರದ 
ಲೆ ೋಕಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ವಾತ್ರಾಸವರದ ಜೋವಿತ್ವನುು ನಡಿಸುವದಕೆೆ ಶಾಮಿಸುವನು. ನರನು ಇಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳಳತ್ರತರುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ನರವು ಒಳ ುೆಯವರರಗಿರುವದಕೆೆ ಎಲರಿ ರಿೋತ್ರ ಶಾಮಿಸ್ತ್ದ 
ಬಳಿಕವೂ ನಮಮ ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಸಿಂಪರದಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವಷ್ುಟ ಒಳ ುೆೋವರರಗಿರುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾವೆ 
ಇಲಿವೆಿಂಬುದನುು ಮನವರಿಕೆ ಮರಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಿಂಬುದೆೋ. ನರವು ದೆೋವರ ಕೃಪೆಯಿಿಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬೆೋಕು, ಅಥವರ ನರವು ರಕ್ಷಣೆಯನೆುೋ ಹೆ ಿಂದುವದಿಲಿ! 

“ಬ ೇಕು ಅಥವಾ (ಕ ಡದು)” ಎಾಂಬ ಪದದ ವಿಷಯವ ೇನು? (2:14, 15) 
Prentice Meador, Jr., ಒಮೆಮ ಒಬಬ ನರಸ್ತ್ತಕನರದ ಮಿತ್ಾನ ಸಿಂಗಡ ಊಟ್ಕೆೆ 

ಕುಳಿತ್ರದದನು. ಆ ಮಿತ್ಾನು ತ್ರನು ದೆೋವರಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಡದಿರುವದಕೆೆ ಕರರಣಗಳ 
ಪಟಟಯನುು ಮುಿಂದಿಡುತ್ರತ ಇರುವರಗ, ಸಹೆ ೋದರ Meador ಮೆೋಜನ ಕೆಳಗಿನಿಂದ 
ಆತ್ನ ಕರಲ್ಲಗೆ ಒದದನು. ಆ ಮನುಷ್ಾನು ಆಘಾತ್ಗೆ ಿಂಡವನರಗಿ ಕಿಂಡನು, ಆದರೆ 
ಆಕಸ್ತ್ಮಕವರಗಿ ಕರಲು ತ್ರಗಿರಬೆೋಕೆಿಂದುಕೆ ಿಂಡು ತ್ನು ಮರತ್ನುು ಮುಿಂದುವರೆಸ್ತ್ದನು. 
ಒಿಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಈ ಬೆ ೋಧ್ಕನು ಪುನಃ ಅವನ ಕರಲ್ಲಗೆ ಒದೆ ಕೆ ಟ್ಟನು. ಇದು ಹೋಗೆಯೋ 
ಅನೆೋಕ ಸಲ ನಡೆದರಗ, ಆ ಮನುಷ್ಾನು ಮರತ್ನುು ನಲ್ಲಿಸ್ತ್, “ನೋನು ಅದನುು 
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ಮರಡಕ ಡದು!” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು. ಆಗ ಸಹೆ ೋದರ Meador ಆತ್ನನುು ದೃಷ್ಠಟಸ್ತ್ 
ನೆ ೋಡಿ, “’ಕ ಡದು’ ಎಿಂಬ ಅಲೆ ೋಚ್ನೆಯು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿಿಂದ ಗೆ ತ್ರತಯಿತ್ು?” ಎಿಂದು 
ಕೆೋಳಿದನು. ಮತ್ುತ ಆತ್ನು ಮುಿಂದುವರೆದು “ಪಾತ್ರಯಬಬ ವಾಕ್ರತಯ  ‘ಮರಡತ್ಕೆದುದ’ 
(ಕ ಡದು) ಮತ್ುತ ‘ಬೆೋಕು’ (ಅಥವರ ‘ಬರರದು’) ಎಿಂಬ ಪಾಜ್ಞೆಯನುು ಹೆ ಿಂದಿದರದನೆ” ಎಿಂದು 
ಮನವರಿಕೆ ಮರಡಿಸ್ತ್ದನು.79 

ನೇನು ಮತ್ುು ನನು ಮನಸ್ಾಕ್ಷಿ (2:14, 15) 
ರೆ ೋಮರ 2:14, 15 ರ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ದಿಂತ್ೆ, ನರನು ಮನಸರಕ್ಷಿಯ ಕುರಿತ್ು 

ಕೆಲವು ಮರತ್ುಗಳನುು ತ್ರಳಿಸಲು ಇಚುಸುತ್ ತೆೋನೆ. ವರಾಖ್ರಾನಕರರರಿಗೆ ಮನಸರಕ್ಷಿ 
ಎಿಂದರೆೋನೆಿಂದು ವರಾಖ್ರಾನಸಲು ಕಷ್ಟಕರವರಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸರರಸರಿ ವಾಕ್ರತಗೆ ಆ 
ಸಮಸೆಾಯಿರುವದಿಲಿ. ಬಹಳ ಮಿಂದಿ ಹೆೋಳಳವರು, “ಖಿಂಡಿತ್ ನನಗೆ ಮನಸರಕ್ಷಿ ಏನೆಿಂದು 
ಗೆ ತ್ರತದೆ! ನರನು ತ್ಪುಪಮರಡಿದರಗ ನನುಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಭರವನೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವ ನನೆ ುಳಗಿನ 
ಸಿಂಗತ್ರ!” ಎಿಂದು.  

“ಮನಸರಕ್ಷಿಯಿಲಿದ” ಜನರು? ನರನು ಈ ಮುಿಂಚೆ ಹೆೋಳಿದ ದೆನು, ಏನೆಿಂದರೆ 
“ಪಾತ್ರಯಬಬ ವಾಕ್ರತಯ  ಜನಮದಿಿಂದಲೆೋ ಇಿಂಥವುಗಳಳ ‘ಸರಿ’ ಮತ್ುತ ಇನುು ಕೆಲವು ‘ತ್ಪುಪ’ 
ಎಿಂಬ ಪಾಜ್ಞೆಯನುು ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ರತನೆ.” ಹೆೋಗ , ಎಿಂದಿಗ  ಮನಸರಕ್ಷಿಯ ವೆೋದನೆಗಳನೆುೋ 
ಅನುಭವಿಸದಿಂಥ ಕೆಲವರನುು ನೋವು ನೆ ೋಡಿರಬಹುದು, ಅವರು (ಯರರ  ಬೆೋಕರದರ  
ಹೆೋಳಬಹುದರದ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ) “ಮನಸರಕ್ಷಿಯ ಇಲಿದವರು.” ಬೆೋರೆ ಿಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ, 
ಪೌಲನು ಬರೆದದೆದೋನೆಿಂದರೆ ಒಬಬನು ತ್ನು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ “ಬರೆಯುಳುವನರದರೆ” (ನೆ ೋಡಿರಿ 
1 ತ್ರಮೊಥೆ 4:2), ಆಗ ಮನಸರಕ್ಷಿಯು ಕ್ರಾಯ ಮರಡುವದನುು ನಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬಬನು ಅದರ 
ಸವರಕೆೆ ನರಿಂತ್ರವರಗಿ ಕ್ರವಿಗೆ ಡುವದನುು ನಲ್ಲಿಸ್ತ್ದರೆ ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುಳುವನರ 
ಗಿರುವನು, ಕೆ ನೆಗೆ ಅದು ಮರತ್ರಡುವದನೆುೋ ನಲ್ಲಿಸುವಿಂತ್ೆ ಮರಡಬಹುದು. ಒಬಬನು 
ಎಿಂದಿಗ  ತ್ನು ಮನಸರಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದಧವರಗಿ ಹೆ ೋಗಬರರದೆಿಂಬದು ಅನೆೋಕ ವರಕಾಗಳಿಿಂದ 
ಸಪಷ್ಟವರಗುತ್ತದೆ.80 ಒಬಬನು ತ್ನು ಮನಸರಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದಧವರಗಿ ಹೆ ೋಗುವ ಪಾತ್ರ ಸರರಿಯ , 
ಆತ್ನು ತ್ನು ಮನಸರಕ್ಷಿಯನುು ಕಡಿಮೆ ಪಾಭರವಕರರಿಯರಗುವಿಂತ್ೆ ಮರಡುವನು. 
ಇದನೆುೋ ನರಿಂತ್ರವರಗಿ ಮರಡುವ ಮ ಲಕ ಆತ್ನು ದೆೋವರಿಿಂದ ಅನುಗಾಹಸಲಪಟ್ಟ 
ಸುರಕ್ಷರ ಕವಚ್ವನುು ಹರಳಳಮರಡುತ್ರತನೆ.  

“ನನು ಮನಸರಕ್ಷಿಯೋ ನನಗೆ ಮರಗೆದಶೆಯರಗಿರಲ್ಲ” ಮನಸರಕ್ಷಿ ಮತ್ುತ ಅದನುು 
ಮಿೋರಿ ಜೋವಿಸದಿರುವದರ ಪರಾಮುಖಾತ್ೆಯ ಕುರಿತ್ ಪೌಲನು ಮರಡಿದ ಉಪದೆೋಶದ 
ಕರರಣದಿಿಂದ, ಒಬಬನು “ತ್ನು ಮನಸರಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುಣವರಗಿ ಜೋವಿಸುವದೆೋ ಬಹು ಮುಖಾ” 
ಎಿಂಬ ನಧರೆರಕೆೆ ಕೆಲವರು ಬರುತ್ರತರೆ. ಜಗತ್ರತನ ಕೆಲವು ಭರಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಗರಗ 
ಕೆೋಳಿಸಕೆ ಳುಲಪಡುವಿಂಥ ತ್ತ್ವಜ್ಞರನ ಏನೆಿಂದರೆ, “ನನು ಮನಸರಕ್ಷಿಯೋ ನನಗೆ 
ಮರಗೆದಶೆಯರಗಿರಲ್ಲ.” ನರವು ನಮಮ ಮನಸರಕ್ಷಿಯನುು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳು 
ಬರರದು ಎಿಂಬದೆೋನೆ ೋ ನಜ, ಆದರೆ ಮನಸರಕ್ಷಿಯೋ ನಮಗೆ ದೆ ೋಷ್ರತ್ರೋತ್ವರದ 
ಮರಗೆದಶೆ ಎಿಂಬ ತ್ರೋಮರೆನಕೆೆ ಬರಬರರದು. ಪೌಲನು ಕೆೈಸತರನುು ಹಿಂಸ್ತ್ಸುತ್ರತದರದಗ, 
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ಆತ್ನು ಅದನುು ಶುದಧವರದ ಮನಸರಕ್ಷಿಯಿಿಂದಲೆೋ ಮರಡಿದನು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳಳ 23:1, 26:9).  

ನೆೈತ್ರಕ ಹರಗ  ಧರಮಿೆಕ ವಿಚರರದಲ್ಲಿ ಮನಸರಕ್ಷಿಯಿಂದೆೋ ಸರಕರದ 
ಮರಗೆದಶೆಯರಗುವದಿಲಿ ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅದು ತ್ನಗೆ ಲಭಾವಿರುವ ತ್ರಳಳವಳಿಕೆಗೆ 
ಮರತ್ಾವೆೋ ಸ್ತ್ಮಿೋತ್ವರಗಿರುತ್ತದೆ.81 ಮನಸರಕ್ಷಿಯು ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಗೆ ಸರಿ ಹರಗ  ತ್ಪ್ಪಪನ 
ನಡುವೆ ಒಿಂದು ವಾತ್ರಾಸವಿರುತ್ತದೆ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳವದು; ಆದರೆ ಒಬಬನ ಮನಸರಕ್ಷಿಯು 
ಯರವದನುು ಸರಿ ಅಥವರ ತ್ಪೆಪಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆಿಂಬದು ಬಹಳಷ್ುಟ ಮಟಟಗೆ ಆತ್ನಗೆ 
ಕಲ್ಲಸಲಪಟ್ಟ ಸಿಂಗತ್ರಗಳ ಮೆೋಲೆ ಅವಲಿಂಭಿತ್ವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಜನರು ವಿಗಾಹಗಳನುು 
ಪೂಜಸುತ್ರತರೆ ಅಥವರ ಬಹುಪತ್ರುತ್ವವನುು ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ರತರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸರಕ್ಷಿಯು 
ಅವರಿಗೆ ತ್ೆ ಿಂದರೆ ಮರಡುವದಿಲಿ ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಚಕೆಿಂದಿನಿಂದ ಅದನೆುೋ 
ಕಲ್ಲಸಲರಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಮನಸರಕ್ಷಿಯನುು ಒಬಬ ನರಾಯರಧಿೋಶನಗೆ, ಸರಕ್ಷಿಗರರನಗೆ, ಮತ್ುತ ನರಾಯವನುು 
ಜರರಿಗೆ ಳಿಸುವವನಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸಬಹುದು. ಕರನ ನುಗಳನುು ರ ಪ್ಪಸುವದು 
ನರಾಯರದಿೋಶನ ಕೆಲಸ, ಅದು ಸರಕ್ಷಿ ಅಥವರ ನರಾಯವನುು ಜರರಿಗೆ ಳಿಸುವವನ 
ಕೆಲಸವರಗಿರುವದಿಲಿ. ಬದಲರಗಿ, ಅವರ ಉದೆದೋಶವು ಕರನ ನುಗಳನುು ಕರಯೆರ ಪಕೆೆ 
ತ್ರುವದೆೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ, ಮನಸರಕ್ಷಿಯು ಒಿಂದು ನರಾಯರಿಂಗ ವಾವಸ ಥೆ 
ಹರಗ  ಜರರಿಗೆ ತ್ರುವ ಶರಖ್ೆಯರಗಿದೆ, ಹೆ ರತ್ು ಶರಸಕರಿಂಗ ಸಿಂಸ ಥೆಯಲಿ. ಅದು ತ್ನಗೆ 
ಲಭಾವಿರುವ ಆತ್ರೀಕ ಹರಗ  ನೆೈತ್ರಕ ವಿಧಿಗಳನುು ಜರರಿಗೆ ತ್ರಬಲಿದಷ್ೆಟೋ. “ಒಿಂದು 
ಮನಸರಕ್ಷಿಯು ಎಷ್ಟರ ಮಟಟಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ್ವರಗಿ ಮರಗೆದಶೆಸಲಪಡುತ್ತದೆ ೋ ಅಷ್ಟರ 
ಮಟಟಗೆ ಮರತ್ಾವೆೋ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮರಗೆದಶೆ ಆಗಿರಬಲಿದು” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ-
ಅಿಂದರೆ ಅದು ದೆೋವರ ವರಕಾದ ಉಪದೆೋಶಗಳಿಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ್ವರಗಿ ಮರಗೆದಶೆಸಲಪಟ್ಟರೆ 
ಮರತ್ಾ.  

ಒಿಂದು ನಷ್ೆಳಿಂಕ ಮನಸರಕ್ಷಿಯನುು ಕರಪರಡಿಕೆ ಳಳುವದು. ಫೆೋಲ್ಲಕೆನ ಮುಿಂದೆ 
ಪೌಲನು ತ್ನುನುು ಸಮರ್ಥೆಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ರತ ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, “. . . ದೆೋವರ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯ  ಮನುಷ್ಾರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯ  ನರನು ನದೆ ೋೆಷ್ಠ ಎಿಂದು ಸರಕ್ಷಿ ಹೆೋಳಳವ 
ಮನಸುೆ ನನಗೆ ಯರವರಗಲ  ಇರಬೆೋಕೆಿಂದು ಅಭರಾಸಮರಡಿಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋನೆ . . .” 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 24:16). “ನರನು ಅಭರಾಸ ಮರಡಿಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋನೆ . . .” ಎಿಂಬ 
ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವು ಸಪಧೆೆಯಲ್ಲಿ ಪರಲೆ ೆಳಳುವ ಕ್ರಾೋಡರಪಟ್ುಗಳಳ 
ಹುರುಪ್ಪನಿಂದ ಕೆೈಗೆ ಳಳುತ್ರತದದ ತ್ರಬೆೋತ್ರಯನುು ಸ ಚಸುವದಕರೆಗಿ ಗಿಾೋರ್ಕ.ರಿಿಂದ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುತ್ರತತ್ುತ. ಇಲ್ಲ ಿ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪೌಲನು ಹೆೋಳಳತ್ರತದದದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ನರನು 
ನಷ್ೆಳಿಂಕ ಮನಸರಕ್ಷಿಯನುು ಹೆ ಿಂದಿರುವದಕರೆಗಿ ತ್ರಬೆೋತ್ರ (ಅಭರಾಸ) 
ಮರಡಿಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋನೆ.”82 ಒಬಬ ಗಿಂಭಿೋರ ಕ್ರಾೋಡರಪಟ್ುವು ಕೆೈಗೆ ಳಳುವ ಶಕ್ರತಹಿಂಡುವ 
ವರಾಯರಮ, ತ್ರಸು ಗಟ್ಟಲೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವದು ಮತ್ುತ ಸುಸುತಗೆ ಳಿಸುವಿಂಥ 
ತ್ರಬೆೋತ್ರ ಬಗೆೆ ಯೋಚಸ್ತ್ರಿ. ಪೌಲನು “ಯರವರಗಲ  ನದೆ ೋೆಷ್ಠ ಮನಸರಕ್ಷಿಯನುು 
ಹೆ ಿಂದಿರಬೆೋಕೆಿಂದು” ಆ ರಿೋತ್ರಯ ಶಾಮವನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಳುತ್ರತದದನು. ನಮಮ 
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ಮನಸರಕ್ಷಿಯು ಉತ್ತಮವರದ ಕೆಲಸಮರಡುವ ಕಾಮದಲ್ಲಿರುವದನುು ಖಚತ್ಪಡಿಸಲು 
ನೋವು ಕೆೈಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳಳ ಇಲ್ಲಿವೆ: 

 
ದೆೋವರ ವರಕಾವನುು ಅಧ್ಾಯನಮರಡುವ ಕುರಿತ್ು ಗಿಂಭಿೋರರರಗಿರಿ. 
ಪರಪದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿಂಭಿೋರತ್ೆಯನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಿುರಿ (ಯರವದು ಸರಿ 

ಹರಗ  ತ್ಪುಪ ಎಿಂಬದನುು ತ್ರಳಿಯಿರಿ). 
ಪರಪದ ಬಗೆೆ ಸತ್ಾವೆೋದ ಹೆೋಳಳವದನುು ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಗಿಂಭಿೋರವರಗಿ 

ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಿುರಿ. 
ನಮಮ ಮನಸರಕ್ಷಿಯ ಮರತ್ನುು ಕೆೋಳಬೆೋಕೆಿಂಬದನುು ಗಿಂಭಿೋರತ್ೆವರಗಿ 

ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಿುರಿ. 
ನೋವು ತ್ಪುಪ ಮರಡುತ್ರತರುವಿರೆಿಂದು ಮನಸರಕ್ಷಿಯು ಹೆೋಳಳವರಗ 

ಸರಿಪಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ ಬಗೆೆ ಗಿಂಭಿೋರತ್ೆಯನುು ವಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ. 
ಎಲಿಕ್ರೆಿಂತ್ ಮೆೋಲರಗಿ, “ಒಿಂದು ನಮೆಲ ಮನಸರಕ್ಷಿಯನುು” ಹೆ ಿಂದುವ ಬಗೆೆ 

ಗಿಂಭಿೋರತ್ೆ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಿುರಿ. 
 
ನೋವು ತ್ಪುಪ ಮರಡಿದಿದೋರೆಿಂದು ನಮಮ ಮನಸರಕ್ಷಿಯು ಹೆೋಳಳವರಗ, ನಮಮ ಪರಪದ 

ಬಗೆೆ ಪಶರುತ್ರತಪ ಪಡಿರಿ ಮತ್ುತ ಶುದಧಗೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಕತ್ೆನ ಬಳಿಗೆ ಹೆ ೋಗಿರಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ 
ಇಬ್ರಾಯ 9:14; 10:22).  

ಎಲಾಿ ಜನರಿಗ  ಒಾಂದು ಅಗತ್ಯರ್  ಇದ  (2:14, 15) 
ಒಿಂದು ಪಾಶೆು. ನರನು ಬರಲಕನರಗಿದರದಗ, ಹರಿಯರು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಳವದನುು 

ಕೆೋಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ರತದ ದೆನು, “ಆ ಬೆೋರೆ ದೆೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗ  ಸುವರತ್ೆೆಯನೆುೋ ಕೆೋಳಿಲಿದ 
ಜನರ ವಿಷ್ಯವೆೋನು: ಅವರು ಯೋಸುವಿನ ಬಗೆೆ ಕೆೋಳಳವದಕೆೆ ಎಿಂದಿಗ  ಅವಕರಶವೆೋ 
ಸ್ತ್ಕೆಲ್ಲಲಿವೆಿಂದರ  ಅವರು ನರಶಗೆ ಳಳುವರೆ ೋ?” ಕೆಲವು ಸರರಿ ಈ ಭರವನರತ್ಮಕ 
ಹೆೋಳಿಕೆಯು ಕೆ ಡಲಪಡುತ್ತದೆ: “ಖಿಂಡಿತ್, ಅವರು ತ್ಮಗೆ ಎಷ್ುಟ ಗೆ ತ್ುತ ಅಷ್ಟರ 
ಮಟಟಗೆಯರದರ  ಸರಧ್ಾವರದಷ್ುಟ ಉತ್ತಮವರಗಿ ಜೋವಿಸ್ತ್ದರೆ, ದೆೋವರು ಅವರನುು 
ರಕ್ಷಿಸುವನು!” ಆಗರಗ, ಈ ಅಭಿಪರಾಯವನುು ಬೆಿಂಬಲ್ಲಸುವದಕರೆಗಿ ರೆ ೋಮರ 2:14, 15 
ವಚ್ನಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸ ಲರಗುತ್ರತತ್ುತ. ಇಿಂಥ ರಿೋತ್ರಯ ಮನೆ ೋಭರವದ 
ನಮಿತ್ತವರಗಿ, ಕೆಲವರು ಬೆೋರೆ ದೆೋಶಗಳಿಗೆ ಹೆ ೋಗಿ ಸೆೋವೆಯನುು ಕೆೈಗೆತ್ರತಕೆ ಳುಲು 
ಕರಳಜಯಿಲಿದವರರಗಿ ಮರಪೆಟಟದದರು.  

ನೋವು ಮತ್ುತ ನರನು “ದೆೋವರಿಂತ್ೆ ವತ್ರೆಸುವ” ದೆೈಯೆಮರಡದಿರೆ ೋಣ; ಯರರು 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವರು ಅಥವರ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವದಿಲಿ ಎಿಂಬದನುು ನಧ್ೆರಿಸುವವನು ದೆೋವರೆೋ, 
ಹೆ ರತ್ು ನರವಲಿ. ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಬೆೋರೆ ಎಲರಿ ವಿಷ್ಯಗಳ ಪಾಕರರವೆೋ, ದೆೋವರು 
ನರಾಯವರದದದನೆುೋ ಮರಡುವನೆಿಂದು ಬಲೆಿವು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಆದಿಕರಿಂಡ 18:25). ಅದೆೋ 
ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, ಇಿಂದು ಜನರು ಸುವರತ್ೆೆಯಿಲಿದೆ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬಲಿರು ಅವರು “ತ್ಮಗೆ 
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ತ್ರಳಿದಿರುವದರ ಮಟಟಗೆ ಒಳ ುೆೋದನುು ಮರಡಿದರೆ ಸರಕು” ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ ರೆ ೋಮರ 2:14, 15 
ಉಪದೆೋಶಸುತ್ತದೆ ೋ ಅಥವರ ಇಲಿವೋ ಎಿಂಬ ಕುರಿತ್ು ನರವು ನರಾಯಯುತ್ವರಗಿ 
ಚ್ಚೆೆಯನುು ಮರಡಬಹುದು. ಈ ವರಕಾಭರಗವು ಇದನುು ಕಲ್ಲಸುತ್ತದೆಿಂದು ನನಗೆ 
ಅನುಸುವದಿಲಿ. ನರನು ಈ ತ್ರೋಮರೆನಕೆೆ ಬರಲು ಕರರಣಗಳ ೋೆನೆಿಂದು ನಮಗೆ 
ತ್ರಳಿಸುವೆನು.  

ಹಳ  ೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಪರಿಸ್ತ್ಥತ್ರ, ಹೆ ರತ್ು ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ವಾವಸ ಥೆಯಲಿ. 
ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯದರಗಿ, ಪೌಲನು ಯಹ ದಾರು ಹರಗ  ಅನಾಜನರ ನಡುವಿನ 
ವಾತ್ರಾಸದ ಬಗೆೆ ತ್ರಳಿಸುವದಕೆೆ ಇರುವ ಹನುಲೆಯು ಹಳ  ೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ 
ಪರಿಸ್ತ್ಥತ್ರಯರಗಿದೆ ಹೆ ರತ್ು ಅದು ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯದದಲಿ. Douglas J. Moo 
ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, 1:18-3:20ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು “ಕ್ರಾಸತನ ಮುಿಂಚನ ಕರಲರ್ಟ್ಟವನುು” ಕುರಿತ್ು 
ಬಣಿಣಸುತ್ರತನೆ.83 ಕ್ರಾಸತನು ಬರುವದಕೆೆ ಮುಿಂಚೆ, ದೆೋವರು ಯಹ ದಾರ (ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಲ್ಲಖಿತ್ ಧ್ಮೆಶರಸರವಿತ್ುತ) ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಜನರಿಗಿಿಂತ್ಲ  (ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಧ್ಮೆಶರಸರವಿರಲ್ಲಲಿ) ವಾತ್ರಾಸವರಗಿ ನಡೆದುಕೆ ಿಂಡನು. ಹೆೋಗ , ಯೋಸು, . . . .  

. . . ಯೋಸು ಎರಡ  ಗುಿಂಪುಗಳನುು [ಯಹ ದಾರು ಮತ್ುತ ಅನಾಜನರು] ಒಿಂದರಗಿ 
ಮರಡಿದನು ಹರಗ  ಇಬರಬಗಿಸುವ ಗೆ ೋಡೆಯನುು (ಧ್ಮೆಶರಸರ) ಕೆೋಡವಿ ಹರಕ್ರದನು, 
. . . ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ನರಥೆಕಗೆ ಳಿಸ್ತ್.. . ಹೋಗೆ ಆತ್ನು ಸವತ್ಃ ಇಬಬರನುು 
[ಯಹ ದಾರು ಮತ್ುತ ಅನಾಜನರು] ಒಿಂದೆೋ ನ ತ್ನ ವಾಕ್ರತಯರಗಿ ಮರಡುವಿಂತ್ರಗಲು, 
ಅವರಿಬಬರನ ು ಶಲುಬೆಯ ಮ ಲಕವರಗಿ ದೆೋವರೆ ಿಂದಿಗೆ ಸಮರಧರನ ಏಪೆಡಿಸ್ತ್, 
ಸಿಂಧರನಮರಡಿ ಒಿಂದೆೋ ದೆೋಹವರಗಿ [ಸಭೆ; ಎಫೆಸ 1:22, 23] ಮರಡಿದನು (ಎಫೆಸ 
2:14-16).  

ಈಗ, ಕತ್ೆನಲ್ಲಿ, “ಯಹ ದಾನ  ಗಿಾೋಕನ  (ಅನಾಜನ) ಎಿಂದು ಭೆೋದವಿಲಿ,” 
ಯರಕೆಿಂದರೆ ಎಲಿರ  “ಕ್ರಾಸತಯೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ಒಿಂದೆೋ” ಆಗಿದರದರೆ (ಗಲರತ್ಾ 3:28). ಇಿಂದು 
ಕೆಲವರು ಒಿಂದು ವಿಷ್ಯದ ಆಧರರದಿಿಂದ (ಯೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಡುವದರಿಿಂದ) 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟದರದರೆ, ಮತ್ುತ ಇನುು ಕೆಲವರು ಇನೆ ುಿಂದು ವಿಷ್ಯದ ಆಧರರದಿಿಂದ (ತ್ಮಗೆ 
ಸರಧ್ಾವರದಷ್ುಟ ಉತ್ತಮವನುು ಮರಡುವದರಿಿಂದ) ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟದರದರೆಿಂದು ಕಲ್ಲಸುವದು 
ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ “ಒಿಂದೆೋ ನಿಂಬ್ರಕೆ [ಉಪದೆೋಶ]” ಗೆ ತ್ದಿವರುದಧವರಗಿರುತ್ತದೆ (ಎಫೆಸ 
4:1-6).  

ನರಾಯತ್ರೋಪುೆ, ಹೆ ರತ್ು ರಕ್ಷಣೆಯಲಿ. ಎರಡನೆಯದರಗಿ, (ಮತ್ುತ ಅತ್ಾಿಂಥ 
ಪರಾಮುಖಾವರಗಿ) ರೆ ೋಮರ 2:14, 15ರಲ್ಲಿ (ಮತ್ುತ ಅದರ ಸನುವೆೋಶದ ಪಾಕರರ), “ಪೌಲನು 
ಇಲ್ಲಿ ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ಬರೆಯುತ್ರತದರದನೆ ಹೆ ರತ್ು ರಕ್ಷಣೆ ಬಗೆೆಯಲಿ.”84 

ಆತ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತ್ಮಗೆ ಸ್ತ್ಕೆ ಜ್ಞರನೆ ೋದಯದ ಪಾಕರರ ಜೋವಿಸುತ್ರತದರದರೆ ಮತ್ುತ 
ಆದದರಿಿಂದ ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವರೆಿಂದು ಸರಥಪ್ಪಸುತ್ರತಲಿ. ಬದಲರಗಿ, ಒಬಬನ  ಸಹ ತ್ನಗೆ 
ತ್ರಳಿದಿರುವ ಸತ್ಾದ ಅನುಸರರವರಗಿ ಜೋವಿಸುತ್ರತಲಿ, ಹರಗ  ಈ ಕರರಣದಿಿಂದ ಎಲಿರ  
ಕಳೆದು ಹೆ ೋಗಿದರದರೆ ಎಿಂಬದನುು ಒತ್ರತಹೆೋಳಳತ್ರತದರದನೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 2:12). Batey ಯವರ 
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ಅಭಿಪರಾಯ ಹೋಗಿತ್ುತ: 

ಒಬಬ ಅನಾದೆೋವರ ಆರರಧ್ಕನು ಪರಾಮರಣಿಕನರಗಿ ತ್ನು ಸರಧ್ಾವರದಷ್ುಟ ಒಳ ುೆೋದನುು 
ಮರಡುತ್ರತ ಮನಸರಕ್ಷಿಯಿಿಂದ ಜೋವಿಸ್ತ್ದನೆಿಂಬದಕರೆಗಿ ಪೌಲನು ಅವನಗೆ ಯರವದೆೋ 
ನರಿೋಕ್ಷೆಯಿದೆಯಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ರತಲಿ. ಒಬಬ ಅನಾನು ಆತ್ನ ಪರಾಮರಣಿಕತ್ೆಯಿಿಂದರಗಿ 
ದೆೋವರಿಗೆ ಸ್ತ್ವೋಕರರ ಯೋಗಾನೆಿಂದು ಪೌಲನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ದೆದೋಯರಗಿದದರೆ, ಅದು 
ಆತ್ನಗಿದದ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರಬೆೋಕೆಿಂಬ ವೆೈರರಗಾಕೆೆ ತ್ರೋವಾವರಗಿ 
ಹನುಡೆಯರಗಿರುತ್ರತತ್ುತ.85 

ಎಲರಿ ಮರನವರು-ಯಹ ದಾರರಗಿರಲ್ಲ ಅಥವರ ಅನಾಜನರರಗಲ್ಲ-ಕ್ರಾಸತನಲಿದೆ 
ಕಳೆದು ಹೆ ೋಗಿದರದರೆಿಂಬುದನುು ಪೌಲನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ರತದರದನೆ. ಒಿಂದು ಸರಮರನಾವರ 
ಗಿರುವ ತ್ಪುಪ ಅಭಿಪರಾಯವೆೋನೆಿಂದರೆ ಜನರು ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ತ್ರರಸೆರಿಸುವ 
ಕರರಣದಿಿಂದ ಕಳೆದುಹೆ ೋಗಿದರದರೆ ಎಿಂಬುದು. ಇಲ,ಿ ಇಲಿ, ಇಲಿ, ಜನರು 
ಪರಪ್ಪಗಳರಗಿದರದರರದದರಿಿಂದ ಕಳೆದು ಹೆ ೋಗಿದರದರೆ. Chris Bullard ಈ ಅಿಂಶದ ಬಗೆೆ 
ಕಲ್ಲಸುವ ವೆೋಳ  ೆ ಆತ್ನು ಘ ೋರ ವಿಷ್ಸಪೆದಿಿಂದ ಕಚ್ುಲಪಟ್ಟ ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನ ಬಗೆೆ 
ಹೆೋಳಿದನು.86 ಸೆುೋಹತ್ರು ಆತ್ನನುು ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಆತ್ನಗೆ ವಿಷ್-ನರೆ ೋಧ್ಕ ಚ್ುಚ್ುುಮದದನುು 
ಹರಕ್ರಸುವಿಂತ್ೆ ಒಿಂದು ಆಸಪತ್ೆಾಗೆ ಕರೆದೆ ಯದರು. ಹೆೋಗ , ಅವರು ತ್ಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 
ಆಸಪತ್ೆಾಯನುು ತ್ಲುಪುವದಕರೆಗಲ್ಲಲಿ, ಮತ್ುತ ಆ ವಾಕ್ರತಯು ಮರಣಿಸ್ತ್ದನು. Bullard 
ಹೋಗೆ ಕೆೋಳಳತ್ರತನೆ, “ಆ ವಾಕ್ರತಯು ಚ್ುಚ್ುುಮದುದ ಸ್ತ್ಕೆಲ್ಲಲಿವೆಿಂಬದಕರೆಗಿ ಸತ್ತನೆ ೋ?” 
ಸಹಜವರಗಿ ಇದಕೆೆ ಹೌದೆಿಂಬ ಉತ್ತರ ಬರಬಹುದು. ನಿಂತ್ರ ಆತ್ನು ಹೋಗೆ 
ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಿಸ್ತ್ದನು, “ಇಲ,ಿ ಆತ್ನು ಸತ್ರತದುದ ಒಿಂದು ಘ ೋರವಿಷ್ಕರರಿ ಸಪೆ 
ಕಚುದದರಿಿಂದಲೆೋ!.” ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿಯೋ, ಒಬಬನು ಕಳೆದುಹೆ ೋಗಿದದರೆ, ಅದಕೆೆ ಕರರಣವು 
ಅವನ ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಪರಪವೆೋ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಜನರು ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವರ ತ್ರರಸೆರಿಸಬಹುದು, ಮತ್ುತ ಹೋಗೆ ಅವರು 
ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಿಂದಲ್ಲ ಅಥವರ ಹೆ ಿಂದದಿರಲ್ಲ ಎಿಂದುಕೆ ಿಂಡು ಸುವರತ್ೆೆಯನುು 
ಕೆ ಡುವದಕರೆಗಿ ಯೋಸು ಭ ಮಿಗೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಇಲ,ಿ ಮರನವ ಜನರಿಂಗವು ಈಗರಗಲೆೋ 
ಕಳೆದುಹೆ ೋಗಿರುವುದರಿಿಂದಲೆೋ (ಲ ಕ 19:10) ಮತ್ುತ ಆತ್ನು ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲೆ 
ಮರಣಿಸ್ತ್ದ ಹೆ ರತ್ು ಅವರು ನರಿೋಕ್ಷೆಯಿಲಿದವರರಗಿದರದರೆ (ಎಫೆಸ 2:12) ಎಿಂಬ 
ಕರರಣಕರೆಗಿಯೋ ಆತ್ನು ಭ ಮಿಗೆ ಬಿಂದನು! ಇಿಂದು ಕೆಲವರು ಸುವರತ್ೆೆಯನುು 
ಕೆೋಳದೆಯೋ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವರು ಎಿಂಬ ವಿಚರರದ ಬಗೆೆ Thomas ವರಾಖ್ರಾನಸ್ತ್ದರದನೆ. 
ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ:  

ಈ ಅಭಿಪರಾಯದ ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಳವದರದರೆ, . . . ಇಡಿೋ ಲೆ ೋಕವನುು ರಕ್ಷಣೆ ನಡಿಸುವ 
ದರರಿಯಿಂದರೆ ಪಾತ್ರಯಬಬರನುು ಅಜ್ಞರನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವದಕೆೆ ಬ್ರಟ್ುಟಬ್ರಡುವದು. 
ಬೆೈಬಲ್.ಗಳನುು ಸುಟ್ುಟಬ್ರಡಿರಿ ಮತ್ುತ ಯರರೆ ಬಬರ  ಎಿಂದ  ಸುವರತ್ೆೆಯ 
ಸಿಂದೆೋಶವನುು ಉಲೆಿೋಖಿಸಬೆೋಡಿರಿ. ಮತ್ುತ ಆಗ ಎಲರಿ ಮರನವರು ಅಜ್ಞರನದ 
ಮ ಲಕವರಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವರು! ಇದು, ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿ, ಒಿಂದು ದುಬೆಲ ಹರಗ  
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ಅಸಿಂಬದಧ [ಅಥೆಹೋನ ವರದ], ಆದರೆ ಇದೆ ಿಂದು ತ್ರಕ್ರೆಕವರಗಿದೆ.87 

ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಗೆ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಆಲ್ಲಸುವ ಅವಕರಶವು ಎಿಂದಿಗರದರ  
ಸ್ತ್ಕುೆತ್ತದೆ ೋ ಅಥವರ ಸ್ತ್ಕುೆವದಿಲಿವೋ ,ಆದರೆ ಆತ್ನು ಕ್ರಾಸತನಲಿದೆ ತ್ನು ಪರಪದಲ್ಲಿ 
ಕಳೆದು ಹೆ ೋದವನು ಎಿಂಬ ಬೆೈಬಲ್ಲನ ಉಪದೆೋಶವನುು ನರನು ಬಹಳ ಬಲವರಗಿ ಒತ್ರತ 
ಹೆೋಳಲ್ಲಕರೆಗದು (ಎಫೆಸ 2:1)! ನರನು ಈ ಅನವಯಿಕೆಗೆ “ಎಲರಿ ಜನರಿಗ  ಒಿಂದು ಅಗತ್ಾತ್ೆ 
ಇದೆ” ಎಿಂದು ಶರೆ ೋನರಮೆ ಕೆ ಟಟದ ದೆೋನೆ. ಆ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯು ಕ್ರಾಸತನ ಸುವರತ್ೆೆ ಯೋ! ಪುನಃ, 
ನರನು ಹೆೋಳಳತ್ೆತೋನೆ, ಏನೆಿಂದರೆ ದೆೋವರೆ ಬಬನೆೋ ನರಾಯರಧಿಪತ್ರ; ಯರರು 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವರು ಮತ್ುತ ಯರರು ಕಳೆದುಹೆ ೋಗುವರು ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ ಅಿಂತ್ರಮ ನಧರೆರ 
ವನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಳುವವನು ಆತ್ನೆೋ. ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, ವರಕಾಗಳ ವಿಷ್ಯದಲರಿ 
ದರೆ ೋ, ಒಬಬನು ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಆಲ್ಲಸ್ತ್ ಅದಕೆೆ ವಿಧೆೋಯನರಗಿಲಿವರದರೆ ಆತ್ನು 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯಲ್ಲಿದರದನೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವದಕೆೆ ನಮಗೆ ಯರವ ಅಧಿಕರರವೂ ಇಲಿ (2 
ಥೆಸಲೆ ೋನಕ 1:8; 1 ಪೆೋತ್ಾ 4:17). ಆದುದರಿಿಂದ, ಕಳೆದು ಹೆ ೋಗಿರುವ ಹರಗ  
ಸರಯುತ್ರತರುವ ಲೆ ೋಕಕೆೆ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಕೆ ಿಂಡೆ ಯಾದಿರುವದಕೆೆ ನೆಪಗಳನುು 
ಹುಡುಕುವ ಬದಲರಗಿ, ನರವು ಎಲೆಿಡೆಯ  ಇರುವ ಎಲಿರಿಗ  ಯೋಸುವಿನ ಕಥೆಯನುು 
ಹಿಂಚಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ದರರಿಗಳನುು ಹುಡುಕಬೆೋಕರದ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ.  

ಪೌಲನು ಒಬಬನ ಮನಸರಕ್ಷಿಯು ಆತ್ನನುು “ವರದಿ ಪಾತ್ರವರದಿಯಿಂತ್ೆ- ಇದು 
ತ್ಪೆಪಿಂದು ತ್ಪಪಲಿವೆಿಂದು ಸ ಚಸುವ” ಬಗೆೆ ಹೆೋಳಳವರಗ (ರೆ ೋಮರ 2:15), ಆ ವಾಕ್ರತಗೆ 
ಬಹುಶಃ ಪೌಲನ ಮರತ್ುಗಳಳ ಅಥೆವರಗಿರಬೆೋಕು. ನೋವು ನಮಮ ಮನಸರಕ್ಷಿಯು “ತ್ಪುಪ 
ಮರಡಿದಿ! ತ್ಪುಪ ಮರಡಿದಿ!” ಎಿಂದು ಕ ಗುವ ಸವರವನುು “ಆಲ್ಲಸ್ತ್ರುತ್ರತೋರಿ” ಎಿಂಬದರಲ್ಲಿ 
ಸಿಂಶಯವಿಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯರವದೆೋ ತ್ಪ್ಪಪಲಿ. ಅದು ನಮಮ ಮನಸರಕ್ಷಿಯು ಉತ್ತಮ 
ಕ್ರಾಯರಶೋಲ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯಲ್ಲಿದೆ ಎಿಂಬದನುು ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆೋಗ , ಅಪರರಧ್ ಭರವನೆ ನಮಮ 
ಆತ್ಮವನುು ತ್ುಿಂಬ್ರಕೆ ಳಳುವರಗ, ನೋವು ಏನು ಮರಡತ್ಕೆದುದ?  

ಅಪರರಧ್ಭರವನೆಯ ಬಗೆೆ ಬೆೈಬಲ್ಲನ ಉತ್ತರವು ಏನೆಿಂದರೆ ಅದನುು ಯೋಸುವಿನ 
ರಕತದ ಮ ಲಕ ಶರಶವತ್ವರಗಿ ತ್ೆ ಲಗಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು ಬ್ರಡು ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬಬ ಪೆಾೋರಿತ್ 
ಬರಹಗರರನು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ, “ಕ್ರಾಸತನ ರಕತವು ಎಷ್ೆ ಟೋ ಹೆಚರುಗಿ ನಮಮನುು . . . ಬ್ರಡಿಸ್ತ್ 
ಜೋವಸವರ ಪನರದ ದೆೋವರನುು ಆರರಧಿಸುವರರಗುವಿಂತ್ೆ ನಮಮ ಮನಸೆನುು 
ಶುದಿಧೋಕರಿಸುವದಲಿವೆೋ” (ಇಬ್ರಾಯ 9:14). ನರವು ಯೋಸುವಿಗೆ ನಮಮನುು ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ 
ಕೆ ಡುವರಗ, ನಮಮ ಮನಸರಕ್ಷಿಗಳಳ ಯೋಸುವಿನ ರಕತದಿಿಂದ ಶುದಿಧೋಕರಿಸಲಪಡುವವು, 
“ನಮಮ ಮನಸುೆ ನಮಗೆ ಸರಕ್ಷಿಹೆೋಳದಿಂತ್ೆ ಹೃದಯವನುು ಪೊಾೋಕ್ಷಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು ದೆೋಹವನುು 
ತ್ರಳಿ ನೋರಿನಿಂದ ತ್ೆ ಳೆದುಕೆ ಿಂಡವರರಗುತ್ೆತೋವೆ” (ಇಬ್ರಾಯ 10:22). “ತ್ರಳಿ ನೋರಿನಿಂದ 
ದೆೋಹವನುು ತ್ೆ ಳೆದುಕೆ ಳಳುವದು” ದಿೋಕ್ಷರಸರುನವನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆಿಂದು ಅನೆೋಕ 
ಪಿಂಡಿತ್ರು ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳಳುತ್ರತರೆ. ಪೆೋತ್ಾನು ದಿೋಕ್ಷರಸರುನದ ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುವ ವೆೋಳ  ೆ
ಮನಸರಕ್ಷಿಯ ಶುದಿಧೋಕರಣ ಮತ್ುತ ವಿಶರವಸದಿಿಂದ ವಿಧೆೋಯವರಗುವದನುು ಒಿಂದರಗಿ 
ಜೆ ೋಡಿಸುತ್ರತನೆ, “ಒಳ ುೆೋ ಮನಸರಕ್ಷಿ ಬೆೋಕೆಿಂದು ದೆೋವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞರಪ್ಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವಿಂಥದೆೋ” 
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(1 ಪೆೋತ್ಾ 3:21).  
ಒಿಂದು ಶುದಿಧೋಕರಿಸಲಪಟ್ಟ ಮನಸರಕ್ಷಿಯ ಆಶೋವರೆದದ ಬಗೆೆ ನಮಗೆ 

ಗಾಹಕೆಯರಗುವದರದರೆ, ಯೋಸುವಿನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಮಮ ವಿಶರವಸವನುು ಇಟ್ುಟ ಆತ್ನಗೆ 
ನಮಮ ಜೋವಿತ್ವನುು ಸಮಪ್ಪೆಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ - ಈ ದಿನವೆೋ!  

ರಹಸಯ ಪಾಪಗಳು ಹಾಗ  ನಾಯಯತಿೇಪ್ಿನ ಅನರಿೇಕ್ಷಿತ್ ಅಚಚರಿಗಳು (2:16) 
ಪಾತ್ರಯಬಬರ ಜೋವನಗಳಲ್ಲಿಯ  ಬೆೋರೆ ಯರರಿಗ  ಗೆ ತ್ರತಲಿವೆಿಂದು ನೆನಸುವ 

ಸಿಂಗತ್ರಗಳಳ ಇರುತ್ತವೆ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಒಬಬನು ವೆೋಗದ ಮಿೋತ್ರಯನುು ಮಿೋರಿ ವರಹನ 
ಚ್ಲರಯಿಸುತ್ರತನೆ ಅಥವರ ಕೆಿಂಪು ದಿವೋಪವಿದದರ  ಮುನುುಗುೆತ್ರತನೆ. ಆತ್ನು ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಆ 
ಕಡೆ ಮತ್ುತ ಈ ಕಡೆ ನೆ ೋಡುತ್ರತನೆ- ಆದರೆ ಕಣಿಣಗೆ ಯರವ ಪೊೋಲ್ಲಸನ  ಕರಣಿಸುವದಿಲಿ. 
ಆಗ ಅವನು ದೆ ಡಡ ಉಸ್ತ್ರು ಬ್ರಟ್ುಟ, “ಅಬರಬ, ಯರರ  ನೆ ೋಡಲ್ಲಲಿ!” ಎಿಂದುಕೆ ಳಳುತ್ರತನೆ. 
ತ್ರದುದಪಡಿ: ಆತ್ನನುು ಯರವ ಮನುಷ್ಾನ  ಗಮನಸಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ದೆೋವರು ನೆ ೋಡಿದನು. 
ಕತ್ೆನು ಸವೆವನ ು ಬಲಿನು ಹರಗ  ಸವೆನ ು ನೆ ೋಡುತ್ರತನೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ಸಮುವೆೋಲ 
16:7; ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 139:1-4; ಯರೆಮಿೋಯ 17:10; ಲ ಕ 16:15; ಯೋಹರನ 2:25; ಇಬ್ರಾಯ 
4:12, 13)—ಕಡೆೋ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೂ ಬಯಲ್ಲಗೆ ಬರುವದು! ಅದು ನಮಮ ನೆರೆಯವರಿಗೆ, 
ನಮಮ ಮಿತ್ಾರಿಗೆ, ನಮಮ ಕುಟ್ುಿಂಬದವರಿಗೆ ತ್ರಳಿದುಬರುವದು. ಯೋಸುವಿನ ರಕತದಿಿಂದ 
ಮುಚ್ುಲಪಡದಿರುವ ಪಾತ್ರಯಿಂದು ಪರಪವೂ (ಮತ್ರತಯ 26:28; 1 ಯೋಹರನ 1:7) 
ಬಹರಿಂಗಗೆ ಳಿಸಲಪಡುವದು! ಅದು ಎಷ್ುಟ ಮುಜುಗರ ತ್ರುವಿಂತ್ದುದ! ಎಷ್ುಟ ವಿನರಶಕರರಿ! 

ರೆ ೋಮರ 2:16 ರಲ್ಲಿ ಹಲವರರು ಅನರಿೋಕ್ಷಿತ್ ಅಚ್ುರಿಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಉದರಹರಣೆಗೆ 
ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ಕಥೆಯು ಸುವರತ್ೆೆ ಯಲ್ಲಿನ ಅವಿಭರಜಾ ಅಿಂಗವರಗಿದೆ ಎಿಂಬುದು: 
ನರನು ಸರರುವ ಸುವರತ್ೆೆಯಲ್ಲಿ ಬೆ ೋಧಿಸ್ತ್ರುವ ಪಾಕರರ 88 ದೆೋವರು . . . ಮನುಷ್ಾರನುು 
ವಿಚರರಿಸುವನು . . .” “ಶುಭವರತ್ೆೆಯ” ಮಹಮೆಯನುು ಸಿಂಪೂಣೆವರಗಿ 
ಶರಿಘಿಸಬೆೋಕೆಿಂದರೆ, ನರವು ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ಕರರಳತ್ೆಯ ಹನುಲೆಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸ್ತ್ ನೆ ೋಡುವ 
ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಿರುತ್ತದೆ.  

ಅನೆೋಕರಿಗೆ ಉಿಂಟರಗಲ್ಲರುವ ಅತ್ಾಿಂಥ ದೆ ಡಡ ಅಚ್ುರಿಯಿಂದರೆ ಒಿಂದು 
ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ದಿನವಿರುತ್ತದೆಿಂಬದು: “ದೆೋವರು ಮನುಷ್ಾರ ಗುಟ್ುಟಗಳನುು ಹಡಿದು 
ವಿಚರರಿಸುವನು.” ಕೆಲವರು ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ಸರಧ್ಾತ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಯೋಚಸುವದಕೆೆ 
ಬಯಸುವದಿಲಿ. ಇನುು ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಅನಶುತ್ ನರಿೋಕ್ಷೆಯಿದೆ ಏನೆಿಂದರೆ 
ಮರಣರನಿಂತ್ರ ಜೋವನ ಹೆೋಗೆೋ ಇದದರ , “ಎಲಿವೂ ಸರಿಯರಗಿಯೋ ನಡೆಯುವದು” 
ಎಿಂಬದರಗಿ. ಕೆಲವರಿಂತ್  ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ದಿನವೆೋ ಇರಲರರದು, “ಯರಕೆಿಂದರೆ ಪ್ಪಾೋತ್ರ 
ಸವರ ಪ್ಪ ದೆೋವರು ಯರರನ ು ನರಕಕೆೆ ಕಳಳಹಸಲು ಸರಧ್ಾವೆೋ ಇಲಿ” ಎಿಂಬ 
ದೃಢನಿಂಬ್ರಕೆಯಲ್ಲಿದರದರೆ. ಪೆಾಿಂಚ್ ಸಿಂದೆೋಹವರದಿ Voltaire89 ಒಮೆಮ ತ್ರನು ಏಕೆ ಒಿಂದು 
ದಿನ ದೆೋವರ ಮುಿಂದೆ ನಲುಿವ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಚಿಂತ್ೆಯಿಲಿದೆ ಇದರದನೆಿಂದು ಕೆೋಳಲರಯಿತ್ು. 
ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ದೆೋವರು ಕ್ಷಮಿಸುವನು.” ಆತ್ನು ಹೆೋಗೆ ಅಷ್ೆ ಟಿಂದು 
ನಶುಯತ್ೆಯಿಿಂದ ಹೆೋಳಲು ಸರಧ್ಾವೆಿಂದು ಪಾಶುಸ್ತ್ದರಗ, ಆತ್ನು ಹೋಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತ್ದನು, 
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“ಯರಕೆಿಂದರೆ ಕ್ಷಮಿಸುವದೆೋ ಆತ್ನ ಕೆಲಸ.”90 ಅನೆೋಕರು ಕತ್ೆನ ಮುಿಂದೆ ನಲುಿವರಗ, 
ಆತ್ನು “ಕೆಲವರನುು” ಪರಲೆ ೋಕಕ ೆ “ಅನೆೋಕರನುು” ನರಕಕ ೆ ಕಳಳಹಸುವರಗ ಅದು 
ಅವರಿಗೆ ಎಿಂಥರ ಅಚ್ುರಿಯನುುಿಂಟ್ು ಮರಡಬಹುದು! (ನೆ ೋಡಿರಿ ಮತ್ರತಯ 7:13, 14; 
25:31-34, 41, 46.) 

ನರನು ನಮಗೆ ಕೆೋಳಳತ್ೆತೋನೆ, “ನೋವು ಆ ದಿನಕರೆಗಿ ಸ್ತ್ದಧರಿದಿದೋರೆ ೋ?” ನೋವು ಈ 
ಪಾಶೆುಯನುು ಗಿಂಭಿೋರವರಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವದರದರೆ, ನಮಮ ಜೋವನ ಇರಬೆೋಕರಗಿದದ 
ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಇಲಿವೆಿಂಬದನುು, ನಮಗೆ ದೆೋವರ ಕೃಪೆ ಹರಗ  ಕರುಣೆಯ ತ್ರೋವಾವರದ 
ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಿದೆ ಎಿಂಬದನುು ನೋವು ಗಾಹಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬಹುದು. ನಮಗೆ ಆ ಮನವರಿಕೆ 
ಬರುವದರದರೆ, ಇನೆ ುಿಂದು ದಿನಕರೆಗಿ ಕರಯದೆ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಕತ್ೆನ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯ 
ಬರಹುಗಳಿಗೆ ಓಡಿ ಹೆ ೋಗಿರಿ.  

ಒಮೆಮ, ಅಲೆಗರೆಿಂಡರ್ ಚ್ಕಾವತ್ರೆಯು ಪಟ್ಟಣವಿಂದಕೆೆ ಮುತ್ರತಗೆ ಹರಕ್ರರುವರಗ, 
ಆತ್ನು ಒಿಂದು ದೆ ಡಡ ದಿೋವಿಟಗೆಯನುು ಹೆ ತ್ರತಸ್ತ್ ಇಡುತ್ರತದದನು. ಆತ್ನು ಅದನುು ಹಗಲು 
ರರತ್ರಾಗಳ ವರೆಗೆ ಉರಿಸುತ್ರತ ಮುತ್ರತಗೆ ಹರಕ್ರರುವದಕೆೆ ಸಿಂಕೆೋತ್ವರಗಿ ಇಡುತ್ರತದದನು. ಈ 
ದಿೋಪವು ಎಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಉರಿಯುತ್ತದೆ ೋ ಅಲ್ಲಿಯ ವರೆಗೆ ಅವರು ಬಿಂದು ಶರಣರಗಿ 
ತ್ಮಮನುು ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಸಮಯರವಕರಶವಿರುತ್ತದೆಿಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಜನರಿಗೆ ಸುದಿದಯನುು 
ಹೆೋಳಿ ಕಳಳಹಸುತ್ರತದದನು. ಹೆೋಗ , ಒಮೆಮ ದಿೋಪವು ಆರಿ ಹೆ ೋಯಿತ್ೆಿಂದರೆ, ಪಟ್ಟಣ ಹರಗ  
ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲಿರನ ು ನದರೆಕ್ಷಣಾವರಗಿ ನರಶಮರಡಲರಗುತ್ರತತ್ುತ.91 ಇಿಂದು, ದೆೋವರ 
ಸಹನೆ ಹರಗ  ತ್ರಳ ಮೆಯ “ದಿೋಪವು” “ಪಾಕರಶಸುತ್ರತದೆ,” ಆತ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವದಕೆೆ ನಮಗೆ 
ಸಮಯರವಕರಶವನುು ಕೆ ಡುತ್ರತದೆ. ಒಿಂದು ದಿನ, ಬಹುಶಃ, ಶೋರ್ಾದಲ್ಲಿಯೋ, ಆ ಬೆಳಕು 
ಆರಿಸಲಪಡುವದು, ಮತ್ುತ ಆಗ ಬಹಳ ತ್ಡವರಗಿ ಹೆ ೋಗಿರಬಹುದು. ದೆೋವರ ಒಳ ುೆೋತ್ನವು 
ನಮಮನುು ಪಶರುತ್ರತಪಕೆೆ ನಡಿಸಲ್ಲ! 

ನಜವಾದ ಯೆಹ ದಯನು (2:17-29)  
ನರನು “ನಜವರದ ಯಹ ದಾನು” ಎಿಂಬ ಪದಗುಚ್ೆವನುು ಕುರಿತ್ು ಯೋಚಸುವರಗ, 

ನನು ಮನಸುೆ 50 ಮತ್ುತ 60ರ ದಶಕದಲ್ಲಿರುತ್ರತದದ “To Tell the Truth” (ಸತ್ಾವನುು 
ಹೆೋಳಳವದರದರೆ) ಎಿಂಬ ಅಮೆೋರಿಕದ ಟವಿ ಕರಯೆಕಾಮವನುು ನೆನಪ್ಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ತದೆ. 
ಮ ವರು ಸಪಧಿೆಗಳಳ ತ್ರೋಪುೆಗರರರ ಮುಿಂದೆ ನಿಂತ್ರರುತ್ರತದದರು. ಮೊದಲನೆಯವನು, 
“ನನು ಹೆಸರು [ನರವು ಆತ್ನನುು Joe Smith ಎಿಂದು ಕರೆಯೋಣ], ಮತ್ುತ ನರನು 
[ಸಹಜವರದ ಅಥವರ ವಿಭಿನುವರದದೆ ದಿಂದನುು ಮರಡಿದ ದೆೋನೆ]” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ರತದದನು. 
ಎರಡನೆಯ ಮತ್ುತ ಮ ರನೆಯ ಸಪಧಿೆಗಳಳ ಸಹ ತ್ರವೂ Joe Smith ಹರಗೆಯೋ ಎಿಂದು 
ಹೆೋಳಿ ಕೆ ಳಳುತ್ರತದದರು. ಅವರು ಕುಳಿತ್ುಕೆ ಿಂಡ ಬಳಿಕ, ತ್ರೋಪುೆಗರರರು ಅವರಿಗೆ 
ಪಾಶೆುಗಳನುು ಕೆೋಳಳವರು ಮತ್ುತ ಅವರಲ್ಲಿ ಯರರು ಸತ್ಾವನುು ನುಡಿಯುತ್ರತದರದರೆ ಹರಗ  
ಯರರು ಸತ್ಾ ಹೆೋಳಳತ್ರತಲಿವೆಿಂದು ಊಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ರತದದರು. ಅಿಂತ್ಾದಲ್ಲಿ, ಕರಯೆಕಾಮದ 
ಮುಖಾಸಥನು, “ನಜವರದ Joe Smith ದಯವಿಟ್ುಟ ಎದುದ ನಲುಿವಿಯರ?” ಎಿಂದು 
ಹೆೋಳಳವರಗ, Joe Smith ಎದುದ ನಲುಿತ್ರತದದನು.  
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ಗತ್ಕರಲದಲ್ಲಿದದ ಮ ವರು ವಾಕ್ರತಗಳನುು ಕಲ್ಲಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ. ಎಲಿರ  ಪೌಲನ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿದದ ಯಹ ದಾರಿಗೆ ವಿಶಷ್ಟವರದ ಉಡುಪುಗಳನುು ಧ್ರಿಸ್ತ್ದರದರೆ, ಮತ್ುತ 
ಮುಖಚ್ಹರೆಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿದರದರೆ. ಮೊದಲನೆಯವನು “ನರನೆೋ ನಜವರದ ಯಹ ದಾನು. 
ನನು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವಿದೆ” ಎನುುತ್ರತನೆ. ಎರಡನೆಯ ವನು 
ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ, “ನರನೆ ಬಬ ನಜವರದ ಯಹ ದಾನು. ನನು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊೋಶೆಯ 
ಧ್ಮೆಶರಸರವಿದೆ, ಮತ್ುತ ನರನು ಸುನುತ್ರ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದ ದೆೋನೆ.” ಮ ರನೆಯವನು 
ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ, “ನರನು ನಜವರದ ಯಹ ದಾನು. ನನು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊೋಶೆಯ 
ಧ್ಮೆಶರಸರವಿದೆ. ನರನು ಸುನುತ್ರ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದ ದೆೋನೆ, ಮತ್ುತ ನರನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 
ದೆೋವರಿಗೆ ಸಮಪ್ಪೆತ್ನರಗಿದ ದೆೋನೆ” ಅನುುತ್ರತನೆ.  

ನಮಮ ಕರಲಪನಕ game showನಲ್ಲಿ, ನರವು “ನಜವರದ ಯಹ ದಾನು ಯರರೆ ೋ 
ದಯವಿಟ್ುಟ ಎದುದ ನಲುಿವಿರರ?” ಎಿಂದು ಕೆೋಳಿದರೆ, ಮೊದಲ ಸಪಧಿೆಯು ಕುಳಿತ್ೆೋ 
ಇರುವನು. ಆತ್ನಗೆ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಮರತ್ಾ ಹೆ ಿಂದಿದುದ ಅದು ಆತ್ನನುು “ನಜವರದ 
ಯಹ ದಾ” ನರಗಿಸುವದಕೆೆ ಸರಕರಗದರದಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಸಪಧೆೆಯ ಮುಖಾಸಥನು, “ನಜವರದ ಯಹ ದಾನು ದಯವಿಟ್ುಟ ಎದುದ ನಲುಿವಿಯರ?” 
ಎನುುವರಗ ಎರಡನೆಯ ಸಪಧಿೆಯು (“ನನು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಧ್ಮೆಶರಸರವಿದೆ ಮತ್ುತ ನರನು 
ಸುನುತ್ರ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದ ದೆೋನೆ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದರತ್ನು) ಸಹ ಏಳದೆ ಕುಳಿತ್ೆೋ ಇರುವನು. 
ಧ್ಮೆಶರಸರ ಹೆ ಿಂದಿದುದ ಸುನುತ್ರ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದ ಮರತ್ಾವೆೋ ಆತ್ನನುು ನಜ 
ಯಹ ದಾನನರುಗಿಸಲ್ಲಲಿ.  

ಪುನಃ ಆ ಪಾಶೆುಯು ಕೆೋಳಲಪಟರಟಗ, “ನನು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವಿದೆ, 
ಸುನುತ್ರ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದ ದೆೋನೆ, ಮತ್ುತ ನರನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೆೋವರಿಗೆ 
ಸಮಪ್ಪೆತ್ನರಗಿದ ದೆೋನೆ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದರತ್ನು ಮುಗುಳುಗುತ್ರತ ಎದುದ ನಲುಿತ್ರತನೆ. ಪೌಲನ 
ಪಾಕರರವರಗಿ, ಈ ರಿೋತ್ರಯ ಯಹ ದಾನೆೋ ನಜವರದ ಯಹ ದಾನರಗಿದದನು.  

ಈ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ವನುು ನಮಗೆ ಅನವಯಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದರದರೆ, ಈ ಪಾಶೆುಯು 
ಉದುವವರಯಿತ್ೆಿಂದು ಊಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ: “ನಜವರದ ಕೆೈಸತನು ಯರರೆ ೋ ದಯವಿಟ್ುಟ ಎದುದ 
ನಲುಿವಿಯರ?” ಒಿಂದು ವೆೋಳ  ೆ ನೋವು ನಮಮ ಬಗೆೆ ಪರಿಚ್ಯವಿರುವ –ನಮಮ ಪೂಣೆ 
ಚ್ರಿತ್ೆಾಯೋ ಗೆ ತ್ರತರುವ ತ್ರೋಪುೆಗರರರ ಮುಿಂದೆ ಕುಳಿತ್ರರುವದರದರೆ-ಮತ್ುತ ಈ ಪಾಶೆುಯು 
ಕೆೋಳಲಪಟ್ಟರೆ, ನೋವು ಎದುದ ನಲುಿವಿರರ? ನೋವು ಎದುದ ನಲುಿವ ಧೆೈಯೆ ಮರಡುವಿರೆ ೋ? 

ಮರ್  ುಬಬರನುು ನ  ೇಡುವದು (2:17-24)  
ಕೆಲವರು ಈ ವರಕಾಭರಗವನುು ಅಪರಥೆಮರಡಿಕೆ ಿಂಡು “ತ್ರವು ಸರಿ ಮತ್ುತ 

ಇತ್ರರು ತ್ಪುಪ” ಎಿಂದು ಭರವಿಸುವವರನುು ಖಿಂಡಿಸುವದಕೆೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತರೆ. 
ಯಹ ದಾರ ಸಮಸೆಾಯ ತ್ರರುಳಳ ಇದರಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಳ  ೆ ಒಡಿಂಬಡಿ ಕೆಯ ಕರಲದಲ್ಲಿ, 
ಅವರಿಗೆ “ಸರಿಯರದ ಧ್ಮೆ” -ದೆೋವರು ಅನುಗಾಹಸ್ತ್ದ ಧ್ಮೆ-ಇದದದುದ ನಜ, ಮತ್ುತ 
ಜಗತ್ರತನ ಬಹುಪರಲು ಜನರು “ತ್ಪುಪ” ಆಗಿದದರು. ಯಹ ದಾರಿಗೆ ವಿಶೆೋಷ್ ಆಶೋವರೆದಗಳ 
ಶರಿರ್ಾವು ಕೆ ಡಲಪಟಟದೆ ಅಥವರ ಪಾಭರವಶರಲ್ಲ ಜವರಬರದರಿಗಳಳ ಕೆ ಡಲಪಟಟದದವು 
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ಎಿಂಬದು ಅವರ ಸಮಸೆಾಯರಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ತ್ಮಮ ಸರಮಥಾೆಕೆೆ ತ್ಕೆಿಂತ್ೆ ಜೋವಿಸಲು 
ವಿಫಲರರಗಿದದರು; ಅವರು ವಿಶರವಸದೆ ಾೋಹ ಮರಡಿದದರು ಎಿಂಬದೆೋ ಅವರ 
ಸಮಸೆಾಯರಗಿತ್ುತ. “ಸರಿಯರದ ಧ್ಮೆ” ಹೆ ಿಂದಿದದರೆ ಮರತ್ಾ ಸರಕು ಎಿಂದು ಅವರು 
ಭರವಿಸ್ತ್ದದರು. ಕೆೋವಲ ಸತ್ಾವನುು ಹೆ ಿಂದಿದದರೆ ಸರಕರಗುವದಿಲಿ; ಒಬಬನು ಅದಕೆೆ 
ಯಥರಥೆವರಗಿ ವಿಧೆೋಯನರಗಬೆೋಕು ಮತ್ುತ ತ್ನಗೆ ಸರದಾವರದಷ್ುಟ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಸ್ತ್ಥರತ್ೆಯಿಿಂದಿರಬೆೋಕು.  

ದ ೇವರ ನಾಮಕ ಾ ದ ಷಣ ಯುಾಂಟ್ು ಮಾಡುವದು (2:17-24) 
ಯಹ ದಾರಿಂತ್ೆಯೋ, ನಮಗೆ ಒಿಂದು ಪವಿತ್ಾ ಬ್ರರುದು (“ಕೆೈಸತರು”) ಇರುತ್ತದೆ, ಒಿಂದು 

ಪವಿತ್ಾ ದಸರತವೆೋಜು (ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ), ಒಿಂದು ಪವಿತ್ಾ ದೆೈವ (ನಮಮ ಅಮ ಲಾ 
ಕತ್ೆನು) ಇದರದನೆ ಮತ್ುತ ಪವಿತ್ಾ ಕತ್ೆವಾಗಳಳ (ಯೋಸು ಹರಗ  ಅಪೊಸತಲರು ಸಿಂಕ್ಷಿೋಪತ 
ವಿವರಣೆ ನೋಡಿದ ಪಾಕರರ) ಇರುತ್ತವೆ. ನರವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುಳ ಪಟ್ುಟಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋವೆ; ಆದರೆ 
ನರವು ಕೆೈಸತರಿಂತ್ೆ ನಡೆದುಕೆ ಳುಲು ವಿಫಲರರಗುವರಗ, ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗೆ 
ವಿಧೆೋಯರರಗಲು ವಿಫಲರರಗುವರಗ, ಮತ್ುತ ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕತ್ೆನನುು 
ಮಹಮೆಗೆ ಳಿಸಲು ವಿಫಲರರಗುವರಗ, ಆಗಲ  ದೆೋವರ ನರಮವು ವಿಶರವಸ್ತ್ಗಳ ೋೆತ್ರ 
ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿ ದ ಷ್ಣೆಗೆ ಗುರಿಯರಗುತ್ತದೆ! 

ಆಗಾಧವಾಗಿ ಧ್ಾಮಿಕರಾಗಿರುವದು (2:17-24) 
ತ್ರವು ಒಳ ುೆೋವರರಗಿ, ನೆೈತ್ರಕ ಜೋವನ ಜೋವಿಸುವದರ ಆಧರರದಲ್ಲಿ 

ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವರೆಿಂದು ಅನೆೋಕರು ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ರತರೆ. ಅಲಿದೆ ತ್ರವು ಆಗರಧ್ವರಗಿ 
ಧರಮಿೆಕರರಗಿರುವದರಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವವೆಿಂದು ಯೋಚಸುವವರು ಸಹ ಅನೆೋಕರಿದರದರೆ. 
ಅವರು ಧರಮಿೆಕ ಆಚರರ ಹರಗ  ಸಿಂಸರೆರಗಳನುು ಪರಲ್ಲಸುವರು; ಧರಮಿೆಕ 
ಕ್ರಾಯಗಳನುು ಮರಡುವರು, ಮತ್ುತ ಅವರು ಆರರಧ್ನೆ ಮರಡುವರು. ಇದೆಲರಿ, ಹರಗ  
ಇದಿಷ್ೆಟೋ, ಯರರನ ು ರಕ್ಷಿಸುವದಿಲಿ. ಯೋಸು ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆನ ದಿನದಿಂದು ಇರುವಿಂಥ 
ಕೆಲವಿಂದು ಧರಮಿೆಕ ಜನರ ಚತ್ಾಣವನುು ನೋಡುತ್ರತನೆ:  

“ನನುನುು ಸರವಮಿೋ, ಸರವಮಿೋ, ಅನುುವವರೆಲಿರು ಪರಲೆ ೋಕರರಜಾದಲಿ್ಲ 
ಸೆೋರುವರೆಿಂದು ನೆನಸಬೆೋಡಿರಿ; ಪರಲೆ ೋಕದಲಿ್ಲರುವ ನನು ತ್ಿಂದೆಯ ಚತ್ತದಿಂತ್ೆ 
ನಡೆಯುವವನೆೋ ಪರಲೆ ೋಕರರಜಾಕೆೆ ಸೆೋರುವನು. ಸರವಮಿೋ, ನನು ಹೆಸರಿನ ಮೆೋಲೆ 
ನರವು ಬೆ ೋಧ್ನೆ ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿವೆೋ ನನು ಹೆಸರಿನ ಮೆೋಲೆ ದೆವವಗಳನುು ಬ್ರಡಿಸಲ್ಲಲಿವೆೋ? 
ನನು ಹೆಸರಿನ ಮೆೋಲೆ ಅನೆೋಕ ಮಹತ್ರೆಯೆಗಳನುು ಮರಡಲ್ಲಲಿವೆೋ ಎಿಂದು ಆ ದಿನದಲ್ಲ ಿ
ಎಷ್ೆ ಟೋ ಜನರು ನನಗೆ ಹೆೋಳಳವರು. ಆಗ ನರನು ಅವರಿಗೆ ನರನೆಿಂದ  ನಮಮ ಗುರುತ್ು 
ಕರಣೆನು; ಧ್ಮೆವನುು ಮಿೋರಿನಡೆಯುವವರೆೋ, ನನುಿಂದ ತ್ೆ ಲಗಿಹೆ ೋಗಿರಿ ಎಿಂದು 
ಎಲಿರ ಮುಿಂದೆ ಹೆೋಳಿ ಬ್ರಡುವೆನು” (ಮತ್ರತಯ 7:21-23).  

ದಯವಿಟ್ುಟ ನನುನುು ಅಪರಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಡಿರಿ. ನರವು ಧರಮಿೆಕರರಗಿರುವ 
ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ಕೆಲವರು “ಧರಮಿೆಕ” (ಭಕ್ರತ) ಎಿಂಬದನುು ಒಿಂದು ದುರುದ ದೆೋಶದ 
ಪರಿಣರಮವುಳುದೆದಿಂದು ತ್ರರಸೆರಿಸುತ್ರತರೆ, ಆದರೆ ಬೆೈಬಲ್ಲನ ಲೆೋಖಕರು ಆ ಪದವನುು 
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ಉಪಯೋಗಿಸುವದಕೆೆ ಹಿಂಜರಿಯಲ್ಲಲಿ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಯರಕೆ ೋಬನು ಹೋಗೆ ಬರೆದನು, 
“ಸಿಂಕಟ್ದಲ್ಲಿ ಬ್ರದದ ದಿಕ್ರೆಲಿದವರನ ು ವಿಧ್ವೆಯರನ ು ಪರರಮರಿಸ್ತ್ ತ್ನಗೆ ಪಾಪಿಂಚ್ದ 
ದೆ ೋಷ್ವು ಹತ್ತದಿಂತ್ೆ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಿಂಡಿರುವದೆೋ ತ್ಿಂದೆಯರದ ದೆೋವರ ಸನುಧರನದಲ್ಲಿ 
ಶುದಧವೂ ನಮೆಲವೂ ಆಗಿರುವ ಭಕ್ರತ (ಧರಮಿೆಕತ್ೆ)” (ಯರಕೆ ೋಬ 1:27; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ 
ನನುದು). “ಧರಮಿೆಕತ್ೆ” ಎಿಂಬ ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವು (θρησκεία, 

thrēskeia) ಧರಮಿೆಕತ್ೆಯ “ಬಹರಿಂಗದ ಅಿಂಶ” ವನುು ಸ ಚಸು ತ್ತದೆ92-ಬೆೋರೆ 
ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಳವದರದರೆ, ದೆೋವರೆ ಿಂದಿಗಿರುವ ನಮಮ ಅಿಂತ್ರಿಂಗದ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನುು ನರವು ಹೆೋಗೆ ಬಹರಿಂಗದಲ್ಲಿ ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ ತೆೋವೆ ಎಿಂಬದು. ನೋವು ನಮಮ 
ಸಿಂಗರತ್ರಯನುು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸುತ್ ತೆೋನೆಿಂದು ಹೆೋಳಿಕೆ ಿಂಡು ಆ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯನುು ಎಿಂದಿಗ  
ವಾಕತಪಡಿಸಲ್ಲಲಿ ಎಿಂದರೆ, ನಮಮ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯು ಎಷ್ುಟ ನಜ ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ ಸಿಂಗರತ್ರಯು ಪಾಶೆು 
ಮರಡುವನು/ಳಳ. ನರವು ನಜವರಗಿಯ  ಕತ್ೆನನುು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸುವದರದರೆ, ಆತ್ನ 
ಚತ್ತವನುು ಮರಡುವದಕೆೆ ಹರಗ  ಆತ್ನನುು ಮೆಚುಸುವದಕೆೆ ಶಾಮಿಸುವ ಮ ಲಕ ನಮಮ 
ಪ್ಪಾೋತ್ರಯನುು ವಾಕತಗೆ ಳಿಸುವೆವು (ಯೋಹರನ 14:15, 21; 1 ಯೋಹರನ 5:3; 2 ಯೋಹರನ 
6). ಅಿಂದರೆ, ನರವು “ಧರಮಿೆಕತ್ೆ (ಭಕ್ರತ)” ಯುಳುವರರಗಿರುವೆವು.  

ಹೆೋಗ , ಕೆೋವಲ ಧರಮಿೆಕರರಗಿದದರೆ ಮರತ್ಾವೆೋ ಸರಲದು. ಧರಮಿೆಕತ್ೆಗಳಲ್ಲಿ 
ನಜವರದ ಧರಮಿೆಕತ್ೆ (ಭಕ್ರತ) ಇದೆ (ಯರಕೆ ೋಬ 1:27), ಮತ್ುತ ಒಿಂದು ಮಿಥಾ ಭಕ್ರತ ಇದೆ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ ಕೆ ಲೆ ಸೆೆ 2:23). ದೆೋವರಿಗರಗಿ ನರವು ಬಹರಿಂಗದಲ್ಲಿ ವಾಕತಪಡಿಸುವ 
ಪ್ಪಾೋತ್ರಯು ಆತ್ನು ನಮಿಮಿಂದ ಇಚುಸುವಿಂಥ, ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲ ಿ
ವಿಧಿಸಲಪಟಟರುವಿಂಥ ಕ್ರಾಯಗಳ ೋೆ ಆಗಿರಬೆೋಕು. 

ರೆ ೋಮರ 2:17-24 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಸರಿಯರದ ಬ್ರರುದು, ಸರಿಯರದ ದಸರತವೆೋಜು, 
ಸರಿಯರದ ದೆೋವರ ಆರರಧ್ನೆ, ಮತ್ುತ ಸರಿಯರದ ಕತ್ೆವಾಗಳನುು ನೆರವೆೋರಿಸುವದರಲ್ಲಿ 
ಏನರದರ  ತ್ಪ್ಪಪದೆಯಿಂಬದರಗಿ ಹೆೋಳಳತ್ರತಲಿ. ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿಯ , ಆತ್ನು ಕಳುತ್ನ, 
ವಾಭಿಚರರ ಹರಗ  ವಿಗಾರಹರರರಧ್ನೆಗಳ ವಿರುದಧವರಗಿ ಬೆ ೋಧಿಸಬರರದೆಿಂದು ಎಿಂದಿಗ  
ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ. ಹೆೋಗ , ಆತ್ನು ಇಲ್ಲ ಿ ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳತ್ರತರುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಧರಮಿೆಕತ್ೆ (ಭಕ್ರತ) 
ಮರತ್ಾವೆೋ-ಸರಿಯರದ ಭಕ್ರತಯ - ರಕ್ಷಿಸಲರರದು ಎಿಂಬದೆ. ಧರಮಿೆಕತ್ೆ (ಭಕ್ರತ) 
ಮರತ್ಾವೆೋ ನಮಮನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸರದಾವಿದಿದದದರೆ, ದೆೋವರು ಕೆೋವಲ ಒಬಬ 
ಧ್ಮೆಬೆ ೋಧ್ಕನನುು ಕಳಳಹಸ್ತ್ರುತ್ರತದದನು. ಬದಲ್ಲಗೆ, ಆತ್ನು ಒಬಬ ರಕ್ಷಕನನುು-ತ್ನು 
ಮಗನನುು-ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲೆ ನಮಗೆ ೋಸೆರ ಮರಣಿಸುವದಕೆೆ ಕಳಳಹಸಬೆೋಕರಯಿತ್ು! 

ಪೌಲನು ಅನಾಜನರನುು ಖಿಂಡಿಸುವದನುು ನಲ್ಲಿಸ್ತ್ ಯಹ ದಾರನುು ದೆ ೋಷ್ಠಗಳೆಿಂದು 
ನರ ಪ್ಪಸುವದಕೆೆ ತ್ರರಿಗಿಕೆ ಿಂಡರಗ, ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಅಚ್ುರಿಯರಗಿರಬೆೋಕು. ಇಿಂದು, 
ನರವು ನಮಮ ಪರಪಗಳಿಗರಗಿ ಪಶರುತ್ರತಪ ಪಡುವ ಅಗತ್ಾವಿದೆ ಎಿಂಬ ಕುರಿತ್ು 
ಮರತ್ರಡಲರರಿಂಭಿಸ್ತ್ದರಗ, ಲೆ ೋಕದ ಮನುಷ್ಾನು ಈಗಲ , “ಖಿಂಡಿತ್, ಅದು ನರನು 
ಅಲಿವೆಿಂದುಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋನೆ!” ಎಿಂದು ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಿಸುತ್ರತನೆ. ಧರಮಿೆಕ ಸತ್ಾಗಳೂೆಿಂದಿಗೆ 
ಪಾಶೆುಮರಡುವರಗ ಬಹುಶಃ ನರವು ಸಹ ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರ ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಿಸುವೆವು: “ನರನೆ ೋ? 
ಖಿಂಡಿತ್, ನರನಲಿ!” ನೋವು ಒಳ ುೆೋವರರಗಿರಬಹುದು, ನೆೈತ್ರಕ ವಾಕ್ರತಯರಗಿರಬಹುದು. ನೋನು 
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ಆಗರಧ್ ಧರಮಿೆಕತ್ೆ ಯುಳುವರರಗಿರಬಹುದು. ಹೆೋಗ , ಒಿಂದನುು ಅಥೆ ಮರಡಿಕೆ ಳಿುರಿ, 
ಏನೆಿಂದರೆ ಈ ಯರವದೆೋ ಗುಣಸವಭರವಗಳಳ ,ಅವುಗಳಷ್ೆಟೋ ಆಗಲ್ಲ ನಮಮನುು 
ರಕ್ಷಿಸಲರರವು. ನೋವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಿಂದುವದೆೋ ಆದಲ್ಲ,ಿ ಅದು ದೆೋವರ ಕೃಪೆಯಿಿಂದಲೆೋ 
ಆಗಿರಲ್ಲದೆ.  

ನೋವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಿಂದುವ ಮುಿಂಚೆ, ನೋನು ಕಳೆದು ಹೆ ೋಗಿರುವಿ ಎಿಂಬದನುು 
ಮನವರಿಕೆ ಮರಡಿಕೆ ಳುತ್ಕೆದುದ. Stott ಇದನುು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ:  

ಸಮಸೆಾಯನುು ಅಲಿಗಳೆಯಿರಿ, ಮತ್ುತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಏನನ ು ಪರಿಹರರ 
ಕೆೈಗೆ ಳಳುವದಕರೆಗುವದಿಲಿ; ಸಮಸೆಾಯಿದೆ ಎಿಂದು ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳಿುರಿ, ಮತ್ುತ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ 
ಅದಕೆ ೆಿಂದು ಪರಿಹರರದ ಸರಧ್ಾತ್ೆಯಿರುವದು. ಮದಾಪರನ ವಾಸನಗಳ 
ಅನರಮದೆೋಯಗಳ “ಹನೆುರಡು ಹೆಜೆೆಗಳಲ್ಲ”ಿ ಮೊದಲನೆಯದು ಮಹತ್ವವರದದುದ: 
“ನರವು ಮದಾಪರನದ ಮೆೋಲೆ ಶಕ್ರತಯಿಲಿದವರರಗಿದೆದೋವೆಿಂದು ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳಳುತ್ೆತೋವೆ- ಅಿಂದರೆ 
ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಳ ನಯಿಂತ್ಾಣ ಮಿೋರಿ ಹೆ ೋಗಿವೆ.”93 

ನೋವು ಪರಪ್ಪ, ನಮಮ ಪರಪದ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯ ಮೆೋಲೆ ಶಕ್ರತಯಿಲಿದವರು ಎಿಂಬದನುು 
ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಮನಸುೆಳುವರರ ಗಿದಿದೋರರ? ಹರಗಿದದರೆ ನಮಮ ಪರಪಗಳಿಗರಗಿ 
ಪಶರುತ್ರತಪ ಪಡಿರಿ ಮತ್ುತ ಕತ್ೆನ ಬಳಿಗೆ ಪ್ಪಾೋತ್ರ, ವಿಶರವಸದಿಿಂದ ಕ ಡಿದ 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಂದಿಗೆ ಬನುರಿ (ಯೋಹರನ 14:15; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:36-38; 22:16), 
ಆಗ ಆತ್ನು ನಮಮ ಪರಪಗಳನುು ನವರರಿಸ್ತ್ ನಮಮನುು ಶುದಧಮರಡುವನು! 

ನಾವು ಯಾರಾಗಿದ ದೇವ ? (2:17-21)  
ರೆ ೋಮರ 2:17-21 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಯಹ ದಾರ ಕೆಲವಿಂದು ಮ ಲಭ ತ್ 

ಜವರಬರದರಿಗಳ ಕುರಿತ್ು ಮರತ್ರಡುತ್ರತನೆ. ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದ ಇತ್ರ ಸಿಂಗತ್ರಗಳೂೆಳಗೆ, 
ಮುಖಾವರಗಿ ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ ಅವರು “ಕುರುಡನಗೆ ದರರಿ ತ್ೆ ೋರುವವರು, 
ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬೆಳಕು, ತ್ರಳಳವಳಿಕೆಯಿಲಿದವರಿಗೆ ಬುದಿದ ಹೆೋಳಳವವರು, 
ಬರಲಕರಿಗೆ ಉಪರಧರಾಯರು ಆಗಿರಬೆೋಕು.” ಈ ಮರತ್ುಗಳಳ ಕೆೈಸತರರಗಿರುವ ನಮಗೆ 
ಸಹ ಅನವಯವರಗಬಹುದು: ಆತ್ರೀಕವರಗಿ ಕುರುಡರರಗಿರುವವರಿಗೆ ನರವು ದರರಿ 
ತ್ೆ ೋರುವವರರಗಿರಬೆೋಕು (2 ಕೆ ರಿಿಂಥ 4:4), ಆತ್ರೀಕ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ 
ಬೆಳಕುಗಳರಗಿರಬೆೋಕು (ಗಲರತ್ಾ 3:1), ತ್ರಳಳವಳಿಕೆಯಿಲಿದವರಿಂತ್ೆ ನಡೆಯುವವರಿಗೆ ಬುದಿದ 
ಹೆೋಳಳವವರರಗಿರಬೆೋಕು (ತ್ರೋತ್ನು 3:1-3), ಮತ್ುತ ಆತ್ರೀಕವರಗಿ ಬರಲಕರಿಂತ್ರರುವವರಿಗೆ 
ಉಪರಧರಾಯರರಗಿರಬೆೋಕು (ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 3:1).  

“ನಮಗ  ಧಮಿಶಾಸರ ಬ ೇಕ  ೇ?” (2:17)  
ಯಹ ದಾರಲೆ ಿಿಂದು ಕಟ್ುಟಕಥೆಯಿದೆ, ಏನೆಿಂದರೆ ದೆೋವರು ಎಪಪತ್ುತ ದೆೋಶಗಳವರ 

ಬಳಿಗೆ ಹೆ ೋಗಿ ಅವರಿಗೆ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಕೆ ಡುವದರಗಿ ಹೆೋಳಿದರಗ, ಅವರು ಅದನುು 
ತ್ರರಸೆರಿಸ್ತ್ದರು. ಅಿಂತ್ರಮವರಗಿ, ಇಸರಾಯೋಲರೆಿಂಬ ಚಕೆ ಗುಿಂಪ್ಪನ ಬಳಿಗೆ ಬಿಂದನು. 
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ಆತ್ನು ಅವರಿಗೆ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಕೆ ಟರಟಗ, ಅವರು “ನರವು ಅದನುು 
ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಳುತ್ೆತೋವೆ!” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದರು. ಈ ಕಥೆಯು ಬರಿೋ ಕಲ್ಲಪತ್ವರದದ ದೆೋ, ಆದರೆ 
ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಹೆ ಿಂದಿರುವ ಬಗೆೆ ಯಹ ದಾರು ಹೆೋಗೆ ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರೆಿಂಬುದನುು 
ಇದು ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ರೋಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಪರಲಕರರಗಿರುವದು ಅವರನುು 
ವಿಶೆೋಷ್ವರದವರರಗಿ ಮರಡಿತ್ುತ! (ಯರಕೆಿಂದರೆ, ಕಟ್ುಟಕಥೆಯ ಪಾಕರರ, ಅದರ 
ಮೌಲಾವನುು ಗುರುತ್ರಸುವಷ್ುಟ ಜರಣರು ಅವರು ಮರತ್ಾವೆೋ ಆಗಿದದರು!) 

ವಾಕಯದ “ಕನುಡಿ” (2:21-23) 
ನರನು ಮಕೆಳಿಗೆ ಕಲ್ಲಸುವ ವೆೋಳ ,ೆ ನನು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ ೋತ್ರ ಮತ್ುತ ಕನುಡಿ ಎಿಂಬ 

ಶರೆ ೋನರಮೆಯ ಪುಸತಕವಿತ್ುತ. ಅದೆ ಿಂದು ಮತ್ೆ ತಬಬರ ಕಸದಲ್ಲಿ ಕೆೈಯರಡಿಸುತ್ರತ 
ಸುತ್ರತತ್ರತದದ ತ್ುಿಂಟ್ ಕೆ ೋತ್ರಯ ಕುರಿತ್ರಗಿತ್ುತ. ಕೆ ೋತ್ರಯು ಹರಗೆ ಮರಡುತ್ರತರುವರಗ, ಅದರ 
ಮುಖಕೆೆ ಕೆಿಂಪು ಬಣಣವು ಮೆತ್ರತಕೆ ಿಂಡಿತ್ುತ. ನಿಂತ್ರ ಅದಕೆ ೆಿಂದು ಎಸೆಲಪಟ್ಟ ಕನುಡಿ 
ಸ್ತ್ಕ್ರೆತ್ುತ. ಕನುಡಿಯು ಬೆಳಕನುು ಪಾತ್ರಭಿಿಂಬ್ರಸುತ್ ತೆಿಂಬದು ಅದಕೆೆ ಗೆ ತ್ರತಗಿತ್ುತ, ಆದದರಿಿಂದ 
ಅದು ಕರಡಿನಲೆಿಲರಿ ಸುತ್ರತಡುತ್ರತ ಬೆೋರೆ ಪರಾಣಿಗಳ ಕಣುಣಗಳಿಗೆ ಕುಕುೆವಿಂತ್ೆ ಬೆಳಕನುು 
ಹೆ ಳಪ್ಪಸುತ್ರತತ್ುತ. ಕಾಮೆೋಣದಲ್ಲಿ, ಅದಕೆೆ ಕನುಡಿಯ ಉದ ದೆೋಶವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬಬನು ತ್ನು 
ಮುಖವನುು ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳಳುವದರಗಿದೆ ಎಿಂದು ಯರರೆ ೋ ತ್ರಳಿಸ್ತ್ ಹೆೋಳಿದರು. 
ಅಿಂತ್ರಮವರಗಿ, ಅದು ಕನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖವನುು ನೆ ೋಡಿಕೆ ಿಂಡರಗ, ತ್ನು ಮುಖದಲ್ಲಿ 
ಕೆಿಂಪು ಬಣಣ ಮೆತ್ರತರುವದನುು ಕಿಂಡು ಆಘಾತ್ಗೆ ಿಂಡಿತ್ು! ಯಹ ದಾರು ಆ ಕೆ ೋತ್ರಯ 
ಹರಗಿದದರು. ಅವರು ವರಕಾದ “ಕನುಡಿಯನುು” (ನೆ ೋಡಿರಿ ಯರಕೆ ೋಬ 1:23-25) 
ಮತ್ೆ ತಬಬರ ಪರಪಗಳ ಮೆೋಲೆ “ಬೆಳಕು ಪಾಕರಶಸುವದಕೆೆ” ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತ 
ಬಿಂದಿದದರು, ಆದರೆ ಸವತ್ಃ ತ್ರವೆೋ ಆ ಕನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖವನುು ನೆ ೋಡಿಕೆ ಿಂಡಿರಲೆೋ ಇಲಿ! 
ನರವು ದೆೋವರ ಕನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡಿಕೆ ಿಂಡು ನಮಮ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಪರಪದ ಬಣಣವು 
ಅಿಂಟಕೆ ಿಂಡಿದೆಯೋ ಎಿಂದು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು ಎಷ್ುಟ ಪರಾಮುಖಾವರದದುದ.  

ಆತಿೀಕ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲ (2:25-29) 
ಪೌಲನ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳಳ ಶರರಿೋರಿಕ ಯಹ ದಾರ ಕಡೆಗೆ ಆಗಿದದವು, ಆದರೆ ಅದನುು 

ನಮಮ ಕಡೆಗೆ ತ್ರರುಗಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರೆ ಸ ಕತವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಾಯ 4ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಯರರು 
ಅಬಾಹರಮನಲ್ಲಿದದಿಂಥ ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು ಹೆ ಿಂದಿದರದರೆ ೋ ಅವರು ಯಹ ದಾರರಗಲ್ಲ ಅಥವರ 
ಅನಾಜನರರಗಲ್ಲ ಆತ್ರೀಕವರಗಿ ಅಬಾಹರಮನ ಸಿಂತ್ತ್ರಯರಗಿದರದರೆಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ 
(4:12, 16; ನೆ ೋಡಿರಿ ಗಲರತ್ಾ 3:29). ಪೌಲನು ಗಲರತ್ಾದವರಿಗೆ ಬರೆದ ತ್ನು 
ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆೈಸತರನುು “ದೆೋವರ ಇಸರಾಯೋಲರು” ಎಿಂದು ಕರೆಯುತ್ರತನೆ (ಗಲರತ್ಾ 6:15, 
16).  

ಆತ್ರೀಕ ಇಸರಾಯೋಲರರಗಿ, ನರವು ಇನುು ಮೆೋಲೆ ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರದ 
ಅಧಿೋನಕೆ ೆಳಪಟಟಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ 7:4), ಆದರೆ ನಮಗೆ “ಕ್ರಾಸತನ ನಯಮ (ಧ್ಮೆಶರಸರ)” 
ಇರುವದು ನಜ (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 9:21), “ಪರಿಪೂಣೆವರದ ಧ್ಮೆಶರಸರ, ಬ್ರಡುಗಡೆಯ 
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ಧ್ಮೆಶರಸರ” ಇರುತ್ತದೆ (ಯರಕೆ ೋಬ 1:25). (ಒಿಂದು ವೆೋಳ  ೆ ನಮಗೆ ಧ್ಮೆಶರಸರ 
ಇದಿದಲಿವರಗಿದದರೆ, ನರವು ಪರಪ್ಪಗಳೆಿಂಬ ಮನವರಿಕೆ ನಮಗರಗುತ್ರತರಲ್ಲಲಿ [ನೆ ೋಡಿರಿ 4:15; 
5:13].) ನದಿೆಷ್ಟವರಗಿ, ದೆೋವರು ನಮಗೆ ಹೆ ಸ (ಯೋಸುವಿನ) ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು 
ಕೆ ಟಟರುತ್ರತನೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಇಬ್ರಾಯ 9:15-17)- ನಮಗೆ ಉಪದೆೋಶಸಲು, ಖಿಂಡಿಸಲು, 
ನಮಮನುು ತ್ರದುದವದಕೆೆ, ನಮಮನುು ತ್ರಬೆೋತ್ರಗೆ ಳಿಸಲು ಹರಗ  ಸನುದುಧಗೆ ಳಿಸಲು 
(ನೆ ೋಡಿರಿ 2 ತ್ರಮೊಥೆ 3:16, 17). ಇದು ಎಿಂಥ ಆಶೋವರೆದ! John Fawcett ಇದನುು 
ಒಿಂದು ಹರಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ: 

ಎಷ್ುಟ ಅಮ ಲಾವು ಆ ದೆೈವಿಕ ಪುಸತಕ,  
ಪೆಾೋರಣೆಯಿಿಂದ ಕೆ ಡಲಪಟಟದೆ! 
ಅದರ ವಿಧಿಗಳಳ ದಿೋಪದಿಂತ್ೆ ಪಾಕರಶವರಗಿ ಉರಿಯುತ್ತವೆ, 
ನನು ಆತ್ಮವನುು ಪರಲೆ ೋಕಕೆೆ ದರರಿನಡಿಸಲು. 
ಪರಿಶುದಧ ದೆೈವಿಕ ಪುಸತಕ! 
ನನು ಅಮ ಲಾವರದ ಬೆ ಕೆಸ! 
ನನು ಪರದಗಳಿಗೆ ದಿೋಪ ಮತ್ುತ ನನು ದರರಿಗೆ ಬೆಳಕು 
ನನುನುು ಸುರಕ್ಷಿತ್ ದರರಿ ನಡಿಸ್ತ್ ಮನೆಗೆ ಸೆೋರಿಸಲು.94  

ಹೆೋಗ , ಕೆೋವಲ ಸತ್ಾವೆೋದವನುು ಇಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು ಅದರ ವಿಧಿಗಳನುು 
ಅಲಕ್ಷಿಸುವದರದರೆ ಪಾಯೋಜನವಿಲಿದುದ. ಅದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಘ ೋರವೆಿಂದರೆ ಅದು 
ಅಥೆಹೋನವರದದದುದ. ಅದೆ ಿಂದು ರಿೋತ್ರ ಕರಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೆ ೋಗಿರುವ ಮನುಷ್ಾನು ತ್ನು 
ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಷ ಚಯನುಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡಿದದರ  ಅದನುು ಒಮೆಮಯ  ನೆ ೋಡದವನ 
ಹರಗಿರುತ್ತದೆ . . . ಅಥವರ ಒಿಂದು ಅಪರಿಚತ್ವರದ ಪರಾಿಂತ್ಾಕೆೆ ಪಾಯರಣ ಮರಡುವ ವಾಕ್ರತ 
ತ್ನು ಬಳಿ ನಕ್ಷೆಯನುಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡಿದದರ  ಅದನುು ಎಿಂದಿಗ  ತ್ೆಗೆದು ನೆ ೋಡದವನಿಂತ್ೆ . . . 
ಅಥವರ ಒಬಬ ಪಾಯರಣಿಕನು ಯರವ ದಿಕ್ರೆಗೆ ಹೆ ೋಗಬೆೋಕೆಿಂದು ದಿಕುೆಗಳನುು ಸ ಚಸುವ 
ಫಲಕದ ಮುಿಂದೆ ನಿಂತ್ರದದರ , ತ್ರನು ಹೆ ೋಗಬೆೋಕರದ ದಿಕ್ರೆನೆಡೆಗೆ ಸರಗಲು 
ನರರಕರಿಸುವವನ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಕೆೋವಲ ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು 
ಹೆ ಿಂದಿರುವದು ಯರವನೆ ಬಬನನ ು ನಜ ಯಹ ದಾನನರುಗಿ ಮರಡಲ್ಲಲಿ ಮತ್ುತ ಕೆೋವಲ 
ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಒಿಂದು ಪಾತ್ರಯನುು ಹೆ ಿಂದಿರುವ ಮರತ್ಾದಿಿಂದ ಒಬಬನನುು ಅದು 
ನಜ ಕೆೈಸತನನರುಗಿ ಮರಡುವದಿಲಿ. 

ಆತ್ರೀಕ ಇಸರಾಯೋಲವರಗಿ, ನರವು ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದ ಮರತ್ುಗಳಿಿಂದ 
ಕಲ್ಲತ್ುಕೆ ಳುಬಹುದರಗಿದೆ. ಕೆಲವಿಂದು ಧರಮಿೆಕ ವಿಧಿಗಳನುು ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು ನಡೆದರೆ 
ಅವರು ದೆೋವರ ಮುಿಂದೆ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆನಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುರೆಿಂದು ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರು. 
ಧ್ಮೆಶರಸರ ಹೆ ಿಂದಿರುವದರಲ್ಲಿ ಪಾಯೋಜನವಿತ್ೆ ತೋ? ಹೌದು, ಪಾಯೋಜನವಿತ್ುತ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ 3:1, 3). ಯಹ ದಾ ಗಿಂಡಸು ಸುನುತ್ರ ಹೆ ಿಂದಬೆೋಕೆ ೋ? ಖಿಂಡಿತ್. 
ಇವುಗಳಲೆ ಿಿಂದು ಇಲಿವರಗಿದದರೆ ಆತ್ನು ಒಬಬ ಯಹ ದಾನರಗಿರುವ ದಕೆೆ ಸರಧ್ಾವಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಹೆೋಗ , ಧ್ಮೆಶರಸರ ಹೆ ಿಂದಿರುವದು ಮತ್ುತ ಸುನುತ್ರ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು ದೆೋವರಿಗೆ 
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ವಿಧೆೋಯರರಗು ವದಕೆೆ ಪಯರೆಯವೆಿಂದು ಎಣಿಸಲಪಡಲು ಸರಧ್ಾವೋ? ಎಿಂದಿಗ  ಇಲಿ! 
ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಕೆೈಸತತ್ವವನುು ಪುನಃ ಸರಥಪ್ಪಸುವದಕೆೆ ಸಮಪ್ಪೆತ್ರರಗಿರುವ 

ನರವು ಜವರಬರದರಿಯುತ್ ವಾಕ್ರತಗಳಿಗೆ ಪರಪ ಕ್ಷಮರಪಣೆಗರಗಿ ಮುಳಳಗಿಸುವ ಮ ಲಕ 
ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮರಡಿಸುತ್ ತೆೋವೆ. ನರವು ಪಾತ್ರ ವರರದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದು ಕತ್ೆನ 
ಭೆ ೋಜನದಲ್ಲಿ ಪರಲೆ ೆಳಳುತ್ ತೆೋವೆ. ನರವು ದೆೋವರನುು ಆರರಧಿಸುವದರಲ್ಲಿ, ಯರಿಂತ್ರಾಕವರದ 
ಸಿಂಗಿೋತ್ ಸರಧ್ನಗಳಿಲಿದೆ ಹರಡುತ್ ತೆೋವೆ. ಇವೆಲರಿ ಪರಾಮುಖಾವೋ? ಹೌದು, ಅವು 
ಪರಾಮುಖಾವರಗಿವೆ. ನರವು ಕತ್ೆನ ಸಭೆಯಿಂದು ಹೆೋಳಿಕೆ ಿಂಡು ಕತ್ೆನ ಸಭೆಯಿಂತ್ೆ 
ನಡೆಯದಿರಲು ಹೆೋಗೆ ಸರದಾ? ಹೆೋಗ , ಈ ಎಲರಿ ಕರಯೆಗಳಿದದ ಮರತ್ಾಕೆೆ ಅವುಗಳಳ 
ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ-ಈ ಕೆಳಗಿನ ರಿೋತ್ರಯ ಆಜ್ಞೆಗಳಳ- ವಿಧೆೋಯರರಗುವದಕೆೆ ಪಯರೆಯವರ 
ಗಬಲಿವೋ? 

ಪ್ಪಾಯರೆೋ, ನರವು ಒಬಬರನೆ ುಬಬರು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸೆ ೋಣ (1 ಯೋಹರನ 4:7). 
 
ಆದದರಿಿಂದ ಸಮಯವಿರಲರಗಿ ಎಲಿರಿಗೆ ಒಳ ುೆೋದನುು ಮರಡೆ ೋಣ (ಗಲರತ್ಾ 6:10). 
 
ಒಬಬರಿಗೆ ಬಬರು ಉಪಕರರಿಗಳರಗಿಯ  ಕರುಣೆಯುಳುವರರಗಿಯ  ಕ್ಷಮಿಸುವವ 
ರರಗಿಯ  ಇರಿಾ (ಎಫೆಸ 4:32). 
 
ಸರಧ್ಾವರದರೆ ನಮಿಮಿಂದರಗುವ ಮಟಟಗೆ ಎಲಿರ ಸಿಂಗಡ ಸಮರಧರನದಿಿಂದಿರಿ 
(ರೆ ೋಮರ 12:18). 
 
“ಆದದರಿಿಂದ ನೋವು ಹೆ ರಟ್ುಹೆ ೋಗಿ ಎಲರಿ ದೆೋಶಗಳ ಜನರನುು ಶಷ್ಾರನರುಗಿ ಮರಡಿರಿ” 
(ಮತ್ರತಯ 28:19). 
 

ಎಿಂದಿಗ  ಪಯರೆಯವರಗಲು ಸರದಾವಿಲಿ! “ಒಬಬ ನಜ ಕೆೈಸತನರಗಿ” ಇರಬೆೋಕೆಿಂದರೆ, 
ಒಬಬನು ಕತ್ೆನಿಂದ ಆಜ್ಞರಪ್ಪಸಲಪಟಟರುವ ಎಲಿವನ ು ಮರಡುವದಕೆೆ ಗಿಂಭಿೋರತ್ೆ 
ಯುಳುವನರಗಿರಬೆೋಕು. 

ಸುನುತಿಯ ವಿಷಯವ ೇನು? (2:25-27) 
25 ರಿಿಂದ 29 ವಚ್ನಗಳನರುಧ್ರಿಸ್ತ್ ಇರುವ ಕೆಲವು ತ್ಪುಪ ತ್ಕೆಗಳನುು ನರವು 

ಸರಿಪಡಿಸಬೆೋಕರಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಲೆೋಖಕರು ವರದಿಸುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ 
ಸುನುತ್ರಯು ಪರಿಣರಮವಿಲಿದುದ, ಒಬಬನಗೆ ಸುನುತ್ರಯಿದದರ  ಇರದಿದದರ  ಯರವ 
ವಾತ್ರಾಸವಿಲಿ ಎಿಂಬದನುು ಕಲ್ಲಸುತ್ರತದರದನೆ ಎಿಂಬದರಗಿ. ಇಿಂದು ಸುನುತ್ರಗೆ ಯರವದೆೋ 
ಆತ್ರೀಕ ಮಹತ್ವವಿಲಿವೆಿಂಬುದು ನಜವೆೋ (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 7:19; ಗಲರತ್ಾ 5:6; 6:15), ಆದರೆ 
ಪೌಲನ ಹೆೋಳಿಕೆಗಿದದ ಹನುಲೆಯು ಕ್ರಾಸತನ ಬರೆ ೋಣಕೆೆ ಮುಿಂಚೆ ದೆೋವರು 
ಯಹ ದಾರಿಗರಗಿಯ  ಆನಾಜನರಿಗರಗಿಯ  ಮರಡಿದದ ವಾವಸ ಥೆಗಳರಗಿದದವು. ಆ 
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ವಾವಸ ಥೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಒಬಬ ಅನಾಜನರಿಂಗದವನಗೆ ಸುನುತ್ರ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು 
ಪರಾಮುಖಾವರಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಸುನುತ್ರ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು ಒಬಬ ಯಹ ದಾನಗೆ 
ಪರಾಮುಖಾವರಗಿತ್ುತ. ಒಬಬ ಯಹ ದಾ ಗಿಂಡಸು ಸುನುತ್ರ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿಲಿವರಗಿದದರೆ, 
ಆತ್ನು ಪಸೆವನುು ಆಚ್ರಿಸುವ ಹರಗಿರಲ್ಲಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 12:48) 
ಅಥವರ ದೆೋವರಲಯದೆ ಳಗೆ ಹೆ ೋಗುವಿಂತ್ರರಲ್ಲಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಯಹೆೋಚೆೆೋಲ 44:9); 
ಆತ್ನು “ಕುಲದಿಿಂದ ತ್ೆಗೆದುಹರಕಲಪಡಬೆೋಕರಗಿತ್ುತ” (ಆದಿಕರಿಂಡ 17:14). Lard ಹೋಗೆ 
ಬರೆದನು,  

. . . ನರವು ಇಲಿ್ಲ ವಾತ್ರಾಸವನುು ನಲೆಕ್ಷಿಸಬರರದು. ಒಬಬ ಅನಾಜನರಿಂಗದವನು 
ಸುನುತ್ರ ಹೆ ಿಂದದಿರುವದಕ ೆ ಒಬಬ ಯಹ ದಾನು ಸುನುತ್ರ ಹೆ ಿಂದದೆೋ ಇರುವದಕ ೆ 
ವಾತ್ರಾಸವಿತ್ುತ. ಆ ರಿೋತ್ರ ಆಗಿದದರೆ, ಯಹ ದಾನು ದೆೋವರ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು 
ಮುರಿದವನರಗುತ್ರತದದನು, ಆದರೆ ಅನಾಜನರಿಂಗದವನಗೆ ಹರಗರಗುತ್ರತ ರಲ್ಲಲಿ. ಆದರೆ 
ಯಹ ದಾನು ಸುನುತ್ರ ಹೆ ಿಂದಿದವನರದ ಮೆೋಲೆ, ಆತ್ನು ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು 
ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು ನಡೆಯುವ ಹೆ ರತ್ು, ಆತ್ನು ಸುನುತ್ರ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡದುದ 
ನಷ್ರಯೋಜನಕರ ವರಗುತ್ರತತ್ುತ.95 

ಪೌಲನು ಉಪದೆೋಶವನುು ಈ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ವಾಕತಪಡಿಸಬಹುದು: ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
“ಗುರುತ್ು” ಇಲಿದವನು ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು ನಡೆದರೆ, ಅಿಂತ್ಹ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
“ಗುರುತ್ು” ಹೆ ಿಂದಿಯ  ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು ನಡೆಯದವನಗಿಿಂತ್ಲ  ಆತ್ರೀಕ 
ಸ್ತ್ಥತ್ರಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮನರಗಿದರದನೆ. ಈ ಸತ್ಾದ ಕುರಿತ್ು ಒಿಂದು ಬೆೈಬಲ್ಲನ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ವನುು 
ಕೆ ಟ್ಟರೆ ಸಹರಯಕರವರಗಿರುತ್ತದೆ ೋ? ಅನಾಜನರಿಂಗದ ಸೆೈನಕನರದ ಕೆ ನೆೋೆಲಾನ ಬಗೆೆ 
ಯೋಚಸ್ತ್ರಿ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 10:1, 2), ಆತ್ನು ಸುನುತ್ರಯಿಂಬ “ಗುರುತ್ು” 
ಹೆ ಿಂದಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ಮನುಷ್ಾನನುು ಸುನುತ್ರಯ “ಗುರುತ್ು” ಹೆ ಿಂದಿದದ ಯಹ ದಾರ 
ಮಹರಯರಜಕನರದ ಕರಯಫನಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸ್ತ್ ನೆ ೋಡಿರಿ (ಮತ್ರತಯ 26:3, 4, 57, 62-
68).  

ಅನಯಜನರು ಹಾಗ  ಯೆಹ ದಯರು (2:25-27) 
ಲ್ಲಖಿತ್ ವಿಧಿಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿಲಿದ ಅನಾಜನರು, ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಕೆಲವು ಆಜ್ಞೆಗಳನುು 

ಪರಲ್ಲಸುವದಕೆೆ ಶಕತರರಗಿದದಲ್ಲಿ, ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿಯ  ಲ್ಲಖಿತ್ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಹೆ ಿಂದಿದದ 
ಯಹ ದಾರು ಸಹ ಹರಗೆಯೋ ಮರಡುವದಕೆೆ ಶಕತರರಗಿರಬೆೋಕ್ರತ್ುತ. ನನಗೆ ಬಬ 
ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗನ ನೆನಪು ಬರುತ್ತದೆ, ಅವನಗೆ ಏನರದರ  ಕೆಲಸ ಕೆ ಟ್ಟರೆ, “ಅದು 
ಬಹಳ ಕಠಿಣ” ಎಿಂದು ಗುಣುಗುಟ್ುಟತ್ರತದದನು, ಮತ್ುತ ಅವನ ತ್ಿಂದೆ ಅವನಗೆ, “ಏ, ಆ 
ಯುವಕನನುು ನೆ ೋಡೆ ೋ, ಅವನು ನನು ಅಧ್ೆದಷ್ುಟ ಸಹ ಇಲಿ, ಮತ್ುತ ಅವನು ಹೆೋಗೆ 
ಮರಡುತ್ರತದರದನೆ!” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ರತದದನು. ಅದು ನಜಕ ೆ ಮುಜುಗರ ತ್ರುವ ಸಿಂಗತ್ರಯೋ.  

ಅಾಂತ್ಃರಾಂಗ ಮತ್ುು ಬಹಿರಾಂಗ (2:28, 29)  
ಪೌಲನು ರೆ ೋಮರ 2:28, 29 ವಚ್ನಗಳ ಮರತ್ುಗಳನುು ಬರೆಯುವರಗ, ಶರರಿೋರಿಕ 
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ಯಹ ದಾರನುು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು ಬರೆದನು. ಆತ್ನು ಆ ನಟಟನಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಳತ್ರತರು 
ವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ನೋನು ನನುನುು ಯಹ ದಾನೆಿಂದು ಹೆೋಳಿಕೆ ಳಳುತ್ರತ, ಆದರೆ ನೋನು 
ಅಿಂತ್ರಿಂಗದಲ್ಲಿಯ  ಬಹರಿಂಗದಲ್ಲಿಯ  ಯಹ ದಾನರಗಿಲಿವರದಲ್ಲಿ ನೋನೆ ಬಬ ನಜವರದ 
ಯಹ ದಾನೆೋ ಅಲಿ.” ಹೆೋಗ , ಆತ್ನು ಇಲ್ಲಿ, ತ್ರನು ಮುಿಂದೆ ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆೈಸತರು 
ಅಬಾಹರಮನ ಆತ್ರೀಕವರದ ಸಿಂತ್ತ್ರ ಎಿಂಬ ಉಪದೆೋಶ ಮರಡುವ ನರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದದನೆಿಂದು 
ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 4:12, 16), ಉದರಹರಣೆಗೆ, ವಚ್ನ 29ರಲ್ಲಿ “ಆತ್ಮ” ಎಿಂಬುದು 
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನುು ಸ ಚಸುವದರರೆ, ಇದು ಯಹ ದಾರಿಗಿಿಂತ್ಲ  ಕೆೈಸತರಿಗೆ ಹೆಚ್ುು 
ಅಥೆಪೂಣೆವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಷ್ುಟಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ನಮಗೆ ಗೆ ತ್ರತರುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ಪೌಲನು 
ಅನಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೆದ ತ್ನು ಇನೆ ುಿಂದು ಪತ್ರಾಕೆಯಿಂದರಲ್ಲಿ ಕೆೈಸತರನುುದ ದೆೋಶಸ್ತ್ “ನಜವರದ 
ಸುನುತ್ರಯವರು” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು (ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಪ 3:3; ನೆ ೋಡಿರಿ ಕೆ ಲೆ ಸೆೆ 2:11).96 

ಪೌಲನು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ ಆತ್ರೀಕ ಇಸರಾಯೋಲರನುಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು ಹೆೋಳಿದನೆ ೋ ಅಥವರ 
ಇಲಿವೋ, ಆದರೆ ಕೆೈಸತರರಗಿರುವ ನರವು ಶರರಿೋರಕ ಇಸರಾಯೋಲರ ಬಗೆೆ ಆತ್ನು ಕಲ್ಲಸ್ತ್ದ 
ಪರಠವನುು ಕಲ್ಲತ್ುಕೆ ಳುಬೆೋಕ್ರದೆ: ಬಹರಿಂಗದಲ್ಲಿ ನೆೋಮನಷ್ ಠೆ ಆಚ್ರಣೆ ಮರಡುವದು 
ಎಿಂದಿಗ  ಸರಕರಗದು; ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೆ ೋ ಸಿಂಭವಿಸಬೆೋಕರದ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ. 
ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯು ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಳಗಿ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬಹುದು; 
ಆದರೆ ಆತ್ನು “ಹೃದಯದಿಿಂದ ವಿಧೆೋಯನರಗಲ್ಲಲಿ” ಎಿಂದರೆ (6:17, 18; ನೆ ೋಡಿರಿ 6:3, 
4), ಆತ್ನು ಕೆೋವಲ ನೋರಿನಿಂದ ನೆನೆದು ಹೆ ೋಗುತ್ರತನೆ ಹೆ ರತ್ು ಮತ್ ತೆೋನ  ಇಲಿ. 
ಒಬಬನು ಕತ್ೆನ ಭೆ ೋಜನದಲ್ಲಿ ಪರಲೆ ೆಳುಬಹುದು-ಹುಳಿಯಿಲಿದ ರೆ ಟಟ ತ್ರಿಂದು, 
ದರಾಕ್ಷರರಸ ಕುಡಿಯುವದು-ಆದರೆ ಮುಖಾವರಗಿ ಆತ್ನು ಆ ಸಿಂಕೆೋತ್ಗಳ ಅಥೆವನುು 
ಗಮನಕೆೆ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಳುವದಿಲಿವೆಿಂದರೆ, ಆತ್ನು “ತ್ರಿಂದು ಕುಡಿಯುವದರಿಿಂದ 
ನರಾಯತ್ರೋಪ್ಪೆಗೆ ಗುರಿಯರಗುವನು” (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 11:29; ನೆ ೋಡಿರಿ 11:23-30). ಒಬಬ 
ವಾಕ್ರತಯು ಯರಿಂತ್ರಾಕವರದ ಸಿಂಗಿೋತ್ ವರದಾಗಳಿಲಿದೆ ಹರಡಬಹುದು; ಆದರೆ ಆತ್ನು 
“ಆತ್ಮದಿಿಂದಲ  ಮನಸ್ತ್ೆನಿಂದಲ  ಹರಡದಿದದಲ್ಲಿ” (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 14:15), ಕೆೋವಲ ಸದುದ 
ಮರಡುವವನರಗಿರುತ್ರತನೆ. ಒಬಬನು ವರಕರುತ್ುಯೆದಿಿಂದ ಮರತ್ರಡಬಹುದು, 
ಶಾದ ಧೆಯಿಿಂದ ಕೆಲಸ ಮರಡಬಹುದು, ಮತ್ುತ ತ್ರಾಗದಿಿಂದ ಕೆ ಡಬಹುದು; ಆದರೆ ಆತ್ನು 
ಇವುಗಳನೆುಲರಿ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯಿಲಿದವನರಗಿ ಮರಡಿದರೆ, ಅವುಗಳಿಿಂದ ಆತ್ನಗೆ 
ಯರವ ಪಾಯೋಜನವಿರುವದಿಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 13:1-3). “ನಜ ಕೆೈಸತರು” 
ಆಗಿರಬೆೋಕೆಿಂದರೆ ನರವು ಸರಿಯರದ ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು ಮರಡುವ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಿರುವದು 
ಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ನರವು ಅವುಗಳನುು ಸರಿಯರದ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ- ಅಿಂದರೆ, ನರವು ಅವುಗಳನುು 
ಹೃದಯದಿಿಂದ ಮರಡುವ ಅಗತ್ಾತ್ೆ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ.  

ನರನು “ಮರತ್ಾವಲಿದೆ” ಹರಗ  “ಸಹ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದದನುು ಗಮನಸ್ತ್ರಿ. ದೆೋವರನುು 
ಮೆಚುಸಲು, ಒಳಗ  ಹೆ ರಗ  ಸರಿಯರಗಿರುವದು ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ರೆ ೋಮರ 
2:28, 29 ವಚ್ನಗಳನುು ತ್ಪರಪಗಿ ಅನವಯಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು ಒಬಬನು “ಬಹರಿಂಗದಲ್ಲಿ” 
ಹೆೋಗಿರುತ್ರತನೆಿಂಬದು ಪರಾಮುಖಾವಲಿ; “ಅಿಂತ್ರಿಂಗ” ಮರತ್ಾವೆೋ ಮುಖಾವರದದುದ ಎಿಂದು 
ಕಲ್ಲಸುತ್ರತರೆ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ರೆ ೋಮರ 2:28, 29ರ ಮ ಲಭ ತ್ ಸಿಂದೆೋಶವೆೋನೆಿಂದರೆ 
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“ಲ್ಲಪ್ಪ vs ಆತ್ಮ.” ಇವರು ಅಭಿಪರಾಯಕೆೆ ಬರುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಲ್ಲಪ್ಪ 
(ತ್ರರುಳಳ)” (ಬೆೈಬಲ್ ಏನು ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ ೋ) ಪರಿಣರಮವಿಲಿದುದ, ಮತ್ುತ “ಧ್ಮೆಶರಸರದ 
ಆತ್ಮ” ವೆೋ ಎಲರಿ ಮುಖಾವರದದುದ (ಸರಿಯರದ ಉದೆದೋಶಗಳನುು ಇಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡಿರುವದು). 
ಒಬಬ ಯಹ ದಾನು, ಹಳ  ೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ವಾವಸ ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸುನುತ್ರ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರ  
ಬ್ರಟ್ಟರ  “ಯರವ ಪರಿಣರಮವಿಲಿದುದ” ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಬೆ ೋಧಿಸ್ತ್ದನೆ ೋ? ಇಲಿ! ಒಬಬ 
ಯಹ ದಿ ಗಿಂಡಸು ಸುನುತ್ರ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವನೆಿಂಬುದು ಸಹಜವೆೋ ಆದದುದ. ಪೌಲನ 
ಉದೆದೋಶವು ಕೆೋವಲ ಶರರಿೋರಿಕ ಸುನುತ್ರ ಮರತ್ಾವೆೋ ಸರಕರಗದು; ಒಬಬ ಯಹ ದಾನು 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸುನುತ್ರ ಹೆ ಿಂದಿರುವದು ಪರಾಮುಖಾವರಗಿರುತ್ತದೆಿಂಬದನುು ಒತ್ರತ 
ಹೆೋಳಳವದರಗಿತ್ುತ.  

ಇನುು ಕೆಲವರು ರೆ ೋಮರ 2:28, 29ನುು ಅವಕರಶವರಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ ದೆೋವರ 
ಸಿಂಕಲಪದಲ್ಲಿ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನಕ್ರೆರುವ ಸರಥನದ ಕುರಿತ್ ಉಪದೆೋಶದ ಮೆೋಲೆ ದರಳಿ 
ಮರಡುತ್ರತರೆ. ಆ ವರಕಾಭರಗಗಳಲ್ಲಿ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನದ ಉಲೆಿೋಖವೆೋ ಇರುವದಿಲಿವರದದ ರಿಿಂದ, 
ಆ ರಿೋತ್ರ ಅನವಯಿಕೆ ಮರಡುವದರಲ್ಲಿ ಸಹಜವರಗಿಯೋ ಸಿಂಶಯವೆದೆದೋಳಳತ್ತದೆ. ಒಿಂದು 
ನದಿೆಷ್ಟ ವಿಷ್ಯದ ಮೆೋಲೆ ಬೆೈಬಲ್ ಏನು ಹೆೋಳಳತ್ತದೆಿಂದು ನಮಗೆ ತ್ರಳಿಯಲು 
ಇಚೆುಯಿದದಲ್ಲಿ, ಆ ವಿಷ್ಯವನುು ಉಲೆಿೋಖಿಸುವಿಂಥ ವರಕಾಭರಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೆ ೋಗಿರಿ, 
ಹೆ ರತ್ು ಅದರ ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೋಖವನೆುೋ ಮರಡದ ಭರಗಗಳ ಕಡೆಗೆ ಅಲಿ. ಪೌಲನು 
ದಿೋಕ್ಷರಸರುನದ ಕುರಿತ್ು ಏನು ಉಪದೆೋಶಸ್ತ್ದನೆಿಂದು ತ್ರಳಿಯಬೆೋಕೆಿಂದರೆ ಈ ವರಕಾಗಳಿಗೆ 
ಹೆ ೋಗಿರಿ: ರೆ ೋಮರ 6:3-7 ಅಥವರ ಗಲರತ್ಾ 3:26, 27 ಹೆ ರತ್ು ರೆ ೋಮರ 2:28, 29 
ಕಡೆಗೆ ಅಲಿ. ಹೆೋಗಿದದರ , ಕೆಲವರಿಿಂದ 28 ಮತ್ುತ 29 ವಚ್ನಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ 
ದಿೋಕ್ಷರಸರುನದ ಮಹತ್ವಕೆೆ ಕಳಿಂಕತ್ರುವ ಪಾಯತ್ು ನಡೆಯುತ್ರತದೆ. 

ಕೆಲವರು “ಲ್ಲಪ್ಪ vs ಆತ್ಮ” ಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ದಿಂತ್ೆ, ಈಗರಗಲೆೋ ಉಲೆಿೋಖಿಸ್ತ್ದ 
ಅಭಿಪರಾಯವನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ ಸರಮರನಾವರಗಿ ವರಗರವದ ಮರಡುತ್ರತರೆ. 
ದಿೋಕ್ಷರಸರುನವು “ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಲ್ಲಪ್ಪ” ಯ ಭರಗವರಗಿದೆ, ಮತ್ುತ ಈ ಕರರಣದಿಿಂದ ಅದರ 
ಬಗೆೆ ಅಷ್ೆ ಟಿಂದು ಕಳಕಳಿ ಇರುವದಿಲಿ. “ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯ ಆತ್ಮ [ಹೃದಯ] ಸರಿಯಿದದರೆ, 
ಆತ್ನು ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಹೆ ಿಂದಿದರದನೆ ೋ ಅಥವರ ಹೆ ಿಂದಿಲಿವೋ ಎಿಂಬುದು ಅಲ್ಲಿ 
ಮುಖಾವೆೋ ಎಣಿಸುವದಿಲಿ” ಎಿಂಬ ಅಭಿಪರಾಯಕೆೆ ಬರುತ್ರತರೆ. ಈ ವರದದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿರು 
ವ ಸಮಸೆಾ ಏನೆಿಂದರೆ 28 ಮತ್ುತ 29 ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಲನಗೆ ಅಿಂತ್ಹ ಒಿಂದು ಅಭಿಪರಾಯ 
ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿತ್ ತೆಿಂಬುದಕೆೆ ಒಿಂದು ಸಣಣ ಸುಳಿವೂ ಇರುವದಿಲಿ. ನರವು ರೆ ೋಮರ 6 ನೆೋ 
ಅಧರಾಯವನುು ಅಭರಾಸ್ತ್ಸುವ ವೆೋಳ  ೆನೆ ೋಡಲ್ಲರುವ ಹರಗೆ, ಮರನವರ ಕುರಿತ್ ದೆೋವರ 
ರಕ್ಷಣರಸಿಂಕಲಪದಲ್ಲಿ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನಕೆೆ ಒಿಂದು ಮಹತ್ವದ ಪರತ್ಾವಿರುತ್ತ ದೆಿಂಬುದನುು 
ಪೌಲನು ಉಪದೆೋಶಸುತ್ರತನೆ.  

ಬೆೋರೆ ಕೆಲವರು ಒಿಂದು ನದಿೆಷ್ಟವರದ ವರದವನುು ಮರಡುತ್ರತರೆ, ಸುನುತ್ರಯನುು 
ದಿೋಕ್ಷರಸರುನಕೆೆ ಸರಿಗಟಟಸುವದಕೆೆ ಪಾಯತ್ರುಸುತ್ರತರೆ. ಅವರ ವರದವು ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರ ಹೋಗೆ 
ಸರಗುತ್ತದೆ:  
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ಒಿಂದು ಯಹ ದಾ ಕುಟ್ುಿಂಬದಲ್ಲ ಿಜನಸುವದೆೋ ಒಬಬ ಯಹ ದಾ ಪುರುಷ್ನನುು 
ಯಹ ದಾನನರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಎಿಂಟ್ು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಸುನುತ್ರ ಮರಡಿಸುವದು, ಆತ್ನೆ ಬಬ 
ಯಹ ದಾನರಗಿ ದರದನೆಿಂಬದಕೆೆ ಕೆೋವಲ ಒಿಂದು “ಗುರುತ್ು” (ಅಥವರ ಮುದೆಾ) ಆಗಿತ್ತಷ್ೆಟೋ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ 4:11). ಆದದರಿಿಂದ ಆತ್ನು ದೆೋವರ ಪುತ್ಾನರಗಿರುವದಕ ೆ ಸುನುತ್ರಗ  
ಯರವದೆೋ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವೆೋ ಇರಲ್ಲಲಿ. 

ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ, “ಹೆ ಸದರಗಿ ಹುಟ್ುಟವದೆೋ” (ಯೋಹರನ 3:3)- ಅವರ ಪಾಕರರ, 
ಅದು “ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ” ಸರಧಿಸಲಪಡುತ್ತದೆ-ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯನುು ದೆೋವರ ಪುತ್ಾನನರುಗಿ 
ಮರಡುತ್ತದೆ. ಅನಿಂತ್ರದಲಿ್ಲ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು ಆತ್ನು ಈಗರಗಲೆೋ 
ದೆೋವರ ಪುತ್ಾನರಗಿದರದನೆಿಂಬದಕೆೆ ಕೆೋವಲ ಒಿಂದು ಗುರುತ್ು ಅಥವರ 
ಮುದೆಾಯರಗಿರುತ್ತದಷ್ೆಟೋ. (ಕೆಲವರು ದಿೋಕ್ಷರಸರುನವನುು “ಅಿಂತ್ಯೆದಲರಿದ 
ಶುದಿಧೋಕರಣಕೆೆ ಬಹರಿಂಗದ ಗುರುತ್ು” ಎಿಂದು ಕರೆಯುತ್ರತರೆ.) ಆದುದರಿಿಂದ, ಅವರು 
ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ ಒಬಬನು ದೆೋವರ ಮಗನರಗುವದಕ ೆ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನಕ ೆ ಯರವದೆೋ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ವಿರುವದಿಲಿ.  

ಈ ರಿೋತ್ರ ಸಮಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಗೆ ಳಿಸುವದು ಬಹಳಷ್ುಟ ತ್ಪುಪಗಳನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡಿದುದ 
ಅವುಗಳನುು ಬಯಲುಗೆ ಳಿಸುವ ಕೆಲಸವನುು ಎಲ್ಲಿಿಂದ ಪರಾರಿಂಭಿಸಬೆೋಕೆಿಂಬುದೆೋ ಒಿಂದು 
ಕಷ್ಟಕರ ವಿಷ್ಯವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆ ಸ ಜನನವು “ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ಮರತ್ಾವೆೋ” 
ಆಗುವದೆಿಂದು ಬೆೈಬಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ  ಕಲ್ಲಸುವದಿಲಿ. ಯೋಸು ನಮಗೆ “ನರವು 
ನೋರಿನಿಂದಲ  ಆತ್ಮದಿಿಂದಲ  ಹುಟ್ಟಬೆೋಕು” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು (ಯೋಹರನ 3:5). 
ಸಭೆಯ ಆದಿ ಶತ್ಮರನಗಳಿಿಂದಲ , ಒಿಂದು ಸರಮರನಾವರದ ಸಹಮತ್ವಿತ್ ತೆೋನೆಿಂದರೆ, 
ಯೋಹರನ 3:5ರಲ್ಲಿ “ನೋರು” ಎಿಂಬುದು ನೋರಿನಿಂದ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಎಿಂಬದನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಪೆೋತ್ಾನು ತ್ನು ವರಚ್ಕರಿಗೆ ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ ಅವರು ಸತ್ಾಕೆೆ 
ವಿಧೆೋಯರರದರಗ, “ಪುನಜೆನಮ (ಹೆ ಸದರಗಿ) ಹೆ ಿಂದಿದರು” (1 ಪೆೋತ್ಾ 1:22, 23). ಅಷ್ುಟ 
ಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ಬೆೈಬಲ್ ಎಿಂದಿಗ  ದಿೋಕ್ಷರಸರುನವು ಕೆೋವಲ ಒಿಂದು ಗುರುತ್ು ಅಥವರ 
ಮುದೆಾ ಆಗಿದುದ ರಕ್ಷಣೆಗ  ಅದಕ ೆ ಯರವ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವೆೋ ಇಲಿವೆಿಂದು ಹೆೋಳಳವದಿಲಿ. 
ಬದಲರಗಿ, ಯೋಸು ಹೆೋಳಿದನು, “ನಿಂಬ್ರ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವವನು ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೆ ಿಂದುವನು” (ಮರಕೆ 16:16; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ಪೆೋತ್ಾನು ಹೆೋಳಿದನು, “ನಮಮ 
ಪರಪಗಳಳ ಪರಿಹರರವರಗುವದಕರೆಗಿ ನಮಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಯಬಬರು ದೆೋವರ ಕಡೆಗೆ 
ತ್ರರುಗಿಕೆ ಿಂಡು ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನ ಹೆಸರಿನ ಮೆೋಲೆ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ” 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:38; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು).  

ಹೆೋಗ , ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಹರಗ  ಸುನುತ್ರಯನುು ಸಮಗಟಟಸುವ ಪಾಯತ್ುದ 
ವಿಷ್ಯವರಗಿ ಮುಖಾ ಗಮನವನುು ಹರಿಸೆ ೋಣ. ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮತ್ುತ ಸುನುತ್ರ ನಡುವೆ 
ಸಮರನತ್ೆಯ ಗೆರೆಯನುು ಎಳೆಯುವ ಯರವದೆೋ ಪಾಯತ್ುದಿಿಂದ ಅನೆೋಕ 
ಅಸಿಂಬದಧತ್ೆಗಳನುು ಉಿಂಟ್ುಮರಡುವವ ಸರದಾತ್ೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಸುನುತ್ರಯು ಯಹ ದಾರಿಗೆ 
ಮರತ್ಾವೆೋ ಆಗಿತ್ುತ; ಹರಗರದರೆ ನರವು ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಮರತ್ಾ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ 
ಮರಡಿಸಬೆೋಕೆ ೋ? ಗಿಂಡಸರು ಮರತ್ಾವೆೋ ಸುನುತ್ರ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ರತದದರು; ನರವು 
ಕೆೋವಲ ಗಿಂಡಸರಿಗೆ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮರಡಿಸಬೆೋಕೆ ೋ? ಸರಮರನಾವರಗಿ, ಕ ಸುಗಳಿಗೆ 
ಸುನುತ್ರ ಮರಡಲರಗುತ್ರತತ್ುತ; ಹರಗರದರೆ ನರವು ಕ ಸುಗಳಿಗೆ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ 
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ಮರಡಿಸಬೆೋಕೆ ೋ? (ಕೆಲವರು ತ್ರವು ಕ ಸುಗಳಿಗೆ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮರಡಿಸುವದನುು 
ಸಮರ್ಥೆಸ್ತ್ಕೆ ಳಳು ವದಕೆೆ “ಸುನುತ್ರ = ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ” ಎಿಂಬ ವರದವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವ 
ಪಾಯತ್ು ಮರಡುತ್ರತರೆ.) 

ನನಗೆ ತ್ರಳಿದಿರುವ ಪಾಕರರ, ಬೆೈಬಲ್ಲನಲ್ಲಿ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪಟ್ಟಿಂತ್ೆ ಒಿಂದೆೋ 
ಒಿಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮರತ್ಾವೆೋ ಸುನುತ್ರಯ ಸರದೃಶಾವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗಿದೆ. 
ಕೆ ಲೆ ಸೆೆಯಲ್ಲಿನ ಸಭೆಗೆ ಪೌಲನು ಹೋಗೆ ಬರೆದನು: 

. . . ನೋವು ಆತ್ನಲಿ್ಲ [ಕ್ರಾಸತನಲಿ್ಲ] ಸುನುತ್ರಯನ ು ಹೆ ಿಂದಿದಿರಿ; ಈ ಸುನುತ್ರಯು 
ಕೆೈಯಿಿಂದ ಮರಡಿದದಲಿ, ಇದು ಪರಪರಧಿೋನಸವಭರವವನುು ವಿಸಜೆಸುವದೆೋ; ಇದೆೋ 
ಕ್ರಾಸ್ತ್ತೋಯ ಸುನುತ್ರ; ನೋವು ದಿೋಕ್ಷರಸರುನದಲಿ್ಲ ಕ್ರಾಸತನೆ ಿಂದಿಗೆ ಹ ಣಲಪಟ್ಟದದರಿಿಂದಲೆೋ ಆ 
ಸುನುತ್ರಯನುು ಹೆ ಿಂದಿದಿರಿ. ಇದಲಿದೆ ಆತ್ನನುು ಸತ್ತವರೆ ಳಗಿಿಂದ ಎಬ್ರಬಸ್ತ್ದ ದೆೋವರ 
ಸರಮಥಾೆದಲಿ್ಲ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಡುವದರ ಮ ಲಕ ಅದರಲಿ್ಲ ಆತ್ನ ಕ ಡ ಎದುದ ಬಿಂದಿರಿ. 
ಅಪರರಧ್ಗಳನುು ಮರಡುವದರಿಿಂದಲ  ಸುನುತ್ರಯಿಲಿದ ಶರಿೋರಭರವದಿಿಂದಲ  
ಸತ್ತವರರಗಿದದ ನಮಮನುು ಸಹ ದೆೋವರು ಕ್ರಾಸತನೆ ಿಂದಿಗೆ ಬದುಕ್ರಸ್ತ್ದರದನೆ (ಕೆ ಲೆ ಸೆೆ 
2:11-13).  

ಈ ವರಕಾಭರಗದಲ್ಲಿ, ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಹರಗ  ಆತ್ರೀಕ ಸುನುತ್ರಗಳಳ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸಲಪಟಟವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಳ ಒಿಂದೆೋ ಆಗಿರುವದಿಲಿ. ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ (ನೋರಿನಲ್ಲಿ 
ಮುಳಳಗುವದು) ಒಿಂದು ಮರನವ ಚ್ಟ್ುವಟಕೆ, ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ರೀಕ ಸುನುತ್ರಯು 
(ಅದು ಅಪರರಧ್ಗಳ ಕ್ಷಮರಪಣೆಯನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತದೆ) ಒಿಂದು ದೆೈವಿಕ 
ಚ್ಟ್ುವಟಕೆಯರಗಿದೆ. ಒಬಬನು ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಹೆ ಿಂದುವದರ ಫಲವರಗಿ ಒಬಬನು 
ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಆತ್ರೀಕ ಸುನುತ್ರಯು ಸಿಂಭವಿಸುತ್ತದೆ- ಆದರೆ 
ಇವೆರಡ  ಕ್ರಾಯಗಳಳ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಆಗಿರುತ್ತವೆ.  

ದಿೋಕ್ಷರಸರುನವು ನಮಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಗುರುತ್ು ಅಥವರ ಮುದೆಾ ಎಿಂದು ಎಲ್ಲಿಯ  
ಸ ಚಸಲಪಟಟಲಿ, ಆದರೆ ನಮೊಮಳಗೆ ವರಸ್ತ್ಸುವ ಆತ್ಮನು ಅದಕೆೆ 
ಮುದೆಾಯರಗಿದರದನೆಿಂಬದು ನಜ. ಪೌಲನು ಕೆ ರಿಿಂಥದವರಿಗೆ ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, ದೆೋವರು 
“ನಮಮ ಮೆೋಲೆ ಮುದೆಾ ಹರಕ್ರ ನಮಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನುು ಸಿಂಚ್ಕರರವರಗಿ 
ಅನುಗಾಹಸ್ತ್ದರದನೆ” (2 ಕೆ ರಿಿಂಥ 1:22). ಆತ್ನು ಎಫೆಸದವರಿಗೆ ಬರೆದನು, “. . . ಕ್ರಾಸತನಲ್ಲ ಿ
ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಟ್ಟವರರದ ನೋವು ಸಹ ವರಗರದನಮರಡಲಪಟ್ಟ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೆಿಂಬ ಮುದೆಾಯನುು 
ಹೆ ಿಂದಿದಿರಿ” (ಎಫೆಸ 1:13, 14). ನರವು ಕತ್ೆನಗೆ ವಿಧೆೋಯರರಗಿ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ 
ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವರಗ ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ “ಮುದೆಾ” ಕೆ ಡಲಪಡುತ್ತದೆ (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:38; ನೆ ೋಡಿರಿ 5:32). ಒಿಂದು ವೆೋಳ  ೆ ನರನು ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯನುು 
ಯಹ ದಾನನರುಗಿ ಮರಡುವ ಹರಗ  ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯನುು ಕೆೈಸತನನರುಗಿ ಮರಡುವ 
ಸಿಂಗತ್ರಯ ನಡುವೆ ಪರಸಪರ ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಕಲ್ಲಪಸುವ ಪಾಯತ್ುವಿಂದನುು ಮರಡುವದರದರೆ, 
ಅದು ಈ ವಿಧ್ದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದರಗಿದೆ:  

ಒಿಂದು ಯಹ ದಿ ಕುಟ್ುಿಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ುಟವದು ಒಬಬ ಯಹ ದಿ ಗಿಂಡಸನುು 
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ಯಹ ದಾನನರುಗಿ ಮರಡುತ್ತದೆ. ಆತ್ನು ಒಬಬ ಯಹ ದಾನೆಿಂಬದಕೆೆ ಸುನುತ್ರಯು 
ಒಿಂದು ಗುರುತ್ು ಅಥವರ ಮುದೆಾ ಆಗಿತ್ುತ.  

ಹೆ ಸ ಜನನವು (ಅದರಲಿ್ಲ ನೋರಿನಿಂದ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು ಸಹ 
ಸೆೋರಿರುತ್ತದೆ; ಯೋಹರನ 3:5) ಒಬಬನನುು ಕೆೈಸತನನರುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬಬನು ಹೆ ಸದರಗಿ 
ಹುಟಟದರಗ, ಆತ್ನಗೆ ಅವನೆ ಬಬ ಕೆೈಸತನೆಿಂಬದಕೆೆ ಒಿಂದು ಗುರುತ್ು ಅಥವರ 
ಮುದೆಾಯರಗಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ ರೆ ೋಮರ 8:9) ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಅನುಗಾಹಸಲಪಡುತ್ರತನೆ 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:38). 

ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿಯ , ಈ ಸಮರಿಂತ್ರ ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಯು ಪರಿಪೂಣೆವರಗಿರುವದಿಲಿ. 
ಸುನುತ್ರಯು ಯಹ ದಾ ಗಿಂಡಸರಿಗರಗಿ ಇತ್ುತ ಎಿಂಬ ಸತ್ಾದ ಹೆ ರತ್ರಗಿ, ಇನೆ ುಿಂದು 
ವಾತ್ರಾಸವೂ ಇರುತ್ತದೆ: ನಮಯದ ಪಾಕರರ, ಶರರಿೋರಿಕ ಜನನದ ಎಿಂಟ್ು ದಿವಸಗಳ 
ಬಳಿಕ ಶರರಿೋರಿಕ ಸುನುತ್ರ ಸಿಂಭವಿಸುತ್ರತತ್ುತ, ಆದರೆ ದೆೋವರು ನಮಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನನುು 
ನರವು ನೋರಿನಿಂದಲ  ಆತ್ಮದಿಿಂದಲ  ಜನಸ್ತ್ದ ಕ ಡಲೆೋ ಅನುಗಾಹಸುತ್ರತನೆ ಹೆ ರತ್ು 
ಎಿಂಟ್ು ದಿವಸಗಳ ನಿಂತ್ರವಲಿ. ಹರಗಿದದರ , ಈ ಎರಡ  ಪಾಕ್ರಾಯಗಳ ನಡುವೆ 
ಸರಮಾತ್ೆಗಳಿರುತ್ತವೆ.  

ಒಬಬ ಯಹ ದಾನು “ನಜ ಯಹ ದಾ” ನರಗಿರಬೆೋಕೆಿಂದರೆ, ಆತ್ನು ಕೆೋವಲ 
ಶರಿೋರದಲ್ಲಿ ಸುನುತ್ರ ಹೆ ಿಂದಿದದರೆ ಸರಕರಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಆತ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸುನುತ್ರ 
ಹೆ ಿಂದಿರುವ ಅಗತ್ಾವಿತ್ುತ. ಆತ್ನ ಹೃದಯವು ಕತ್ೆನ ಮೆೋಲೆ ನೆಟಟರುವದು ಅಗತ್ಾವಿತ್ುತ; 
ಆತ್ನು ಕತ್ೆನಗೆ ಸಮಪ್ಪೆತ್ನರಗಿರಬೆೋಕ್ರತ್ುತ. ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿಯೋ, “ನಜ ಕೆೈಸತರು” 
ಆಗಿರಬೆೋಕೆಿಂದರೆ, ಬಹರಿಂಗದಲ್ಲಿ (ಹೆ ರಗೆ) ಸರಿಯರಗಿ ಇರುವದಷ್ೆಟೋ ಅಲಿದೆ 
ಅಿಂತ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸರಿಯರಗಿ ಇರುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ.  

ನರನು ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಕೆೈಸತತ್ವವನುು ಪುನಃಸರಥಪ್ಪಸುವ ಸವರಲ್ಲಗೆ 
ಸಮಪ್ಪೆತ್ನರಗಿದ ದೆೋನೆ. ಈ ಪುನಃಸರಥಪನೆಯ ಒಿಂದು ಅಿಂಶವು ಬಹರಿಂಗದರದಗಿದೆ: ನರವು 
“ಬೆೈಬಲ್ಲನ ಕರಯೆಗಳನುು ಬೆೈಬಲ್ಲನ ದರರಿಗಳಲೆಿೋ ಮರಡುವ” ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ. ಅದೆೋ 
ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, ಬರಿೋ ಬಹರಿಂಗದ ಬಗೆೆಯೋ ಒತ್ುತ ಕೆ ಡುತ್ರತ ಅಿಂತ್ಯೆವನುು 
ನಲೆಕ್ಷಿಸಬಹುದರದ ಅಪರಯವು ಸದರ ಇರುತ್ತದೆಿಂಬುದು ನನಗೆ ಗೆ ತ್ರತದೆ. ಏನದದರ , 
ಪಾಥಮ ಶತ್ಮರನದ ಕೆೈಸತತ್ವದ ನಮ ನೆಗಳನುು ಪುನಃಸರಥಪಸುವದು ಸುಲಭವರಗಿ 
ರಬಹುದು ಆದರೆ ಆತ್ಮವನುು ಪುನಃಸರಥಪ್ಪಸುವದು ಕಷ್ಟಕರವರಗಿರುತ್ತದಷ್ೆಟ. ಈ 
ಕರರಣದಿಿಂದರಗಿ, ನರನು ಪುನಃ ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ನಜ ಕೆೈಸತರರಗಿರಬೆೋಕೆಿಂದರೆ” 
ಹೆ ರಗಡೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯರಗಿರತ್ಕೆದುದ ಮರತ್ಾವಲಿದೆ ನರವು ಒಳಗಡೆಯಲ್ಲಿಯ  ಸಹ 
“ಸರಿಯರಗಿ” ಇರಬೆೋಕರದ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ! 

ನಮಗೆ ಿಂದು “ಬಹರಿಂಗದ ಅಗತ್ಾ” ಅಥವರ “ಅಿಂತ್ಯೆದ ಅಗತ್ಾ” ಇರುವದರದರೆ, 
ಅದರ ಬಗೆೆ ಈ ದಿನವೆೋ ಕರಳಜ ವಹಸ್ತ್ರಿ ಎಿಂದು ನಮಮನುು ಬೆೋಡಿಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋನೆ! ಕ್ರಾಸತನ 
ಬಳಿಗೆ ಬನುರಿ ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ರಕತವು ನಮಮನುು ಎಲರಿ ಪರಪಗಳಿಿಂದ ಶುದಧಮರಡುವಿಂತ್ೆ 
ಅನುಮತ್ರಸ್ತ್ರಿ (6:3-7; ಗಲರತ್ಾ 3:26, 27; ಕೆ ಲೆ ಸೆೆ 1:14; 1 ಯೋಹರನ 1:7, 9)! 
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ಒಾಂದು ಸ್ಾರಾಾಂಶ 
ರೆ ೋಮರ 1ರಲ್ಲಿ, ದೆೋವರು ಅನಾಜನರಿಂಗದ ಜಗತ್ತನುು ಪಾಕಟ್ಣೆ ಕೆ ಡದೆ ಬ್ರಟಟರಲ್ಲಲಿ 

ಎಿಂಬದನುು ಪೌಲನು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದನು. ದೆೋವರು ಯಹ ದೆಾೋತ್ರರಿಗೆ ವಿವಿಧ್ ರಿೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ತ್ನುನುು ಪಾಕಟಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದನು. ಆ ಪಾಕಟ್ಣೆ, ಅದನುು “ಮ ಲಪ್ಪತ್ೃಗಳ 
ಸಿಂಪಾದರಯಗಳಳ” ಎಿಂದು ಭರವಿಸಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಗಳನುು ಅಪ್ಪೆಸುವ 
ಅಗತ್ಾತ್ೆಯು ಸೆೋರಿತ್ುತ. ಹೆೋಗ , ಆ ಸಿಂಪಾದರಯಗಳ ನೆನಪು ಮಿಂದವರಗುತ್ರತ 
ಬಿಂದಿದದರ , ಅನಾಜನರಿಗೆ ಸೃಷ್ಠಟಸಲಪಟ್ಟ ಜಗತ್ರತನಲ್ಲಿ ದೆೋವರ ಕುರಿತ್ ಪುರರವೆಗಳಿದದವು 
(1:18-20).  

ಅಧರಾಯ 2ರಲ್ಲಿ, ಯಹ ದೆಾೋತ್ರರು ಸರವಭರವಿಕವರಗಿಯೋ ಮೊೋಶೆಯ 
ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಕೆಲವು ವಿಧಿಗಳನುು ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು ನಡೆದಿದದರು ಯರಕೆಿಂದರೆ ದೆೋವರು 
ಅವರಿಗೆ ಮನಸರಕ್ಷಿಯನುು ಕೆ ಟಟದದನೆಿಂದು ಪೌಲನು ತ್ರಳಿಸುತ್ರತನೆ. Thomas 
ಪಾತ್ರಪರದಿಸುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಯರವನೆ ಬಬನ  ದೆೋವರ ಮುಿಂದೆ ಧ್ಮೆಶರಸರವಿಲ ಿ
ದವನರಗಿ ಇರುವದಿಲಿ!”97 ಯಹ ದಾರು ತ್ಮಮ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ದೆ ೋಷ್ವಿಲಿದೆ 
ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು ನಡೆದಿದದರೆ, ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಿದಿದರುತ್ರತರಲ್ಲಲಿ. ಅನಾಜನರು 
ತ್ಮಮ ಧ್ಮೆಶರಸರಕೆೆ ಸತ್ಾವರಗಿ ನಡೆದಿದದರೆ, ಅವರಿಗೆ ೋಸೆರ ಯೋಸು ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲೆ 
ಮರಣಿಸುವಿಂಥ ಅಗತ್ಾತ್ೆ ಇರುತ್ರತರಲ್ಲಲಿ. ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮೊದಲ 
ಅಧರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ವರದವೆೋನರಗಿತ್ ತೆಿಂದರೆ, ಅವರಲೆ ಬಬರ  ತ್ಮಗೆ ದೆೋವರಿಿಂದ 
ಕೆ ಡಲಪಟ್ಟ ಜ್ಞರನಪಾಕರಶಕೆೆ ಅನುಸರರವರಗಿ ಜೋವಿಸಲ್ಲಲಿ. ಆದುದರಿಿಂದ, ಎಲರಿ 
ಜನರಿಗ - ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಮತ್ುತ ಅನಾಜನರಿಗೆ- ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯ ಅಗತ್ಾತ್ೆ 
ಯರವರಗಲ  ಇದ ದೆೋ ಇತ್ುತ! 
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