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ಅಧ್ಾಯಯ 3 

ಒಾಂದು ವಿಶವವಾಯಪ್ ಸಾಂದಿಗಧರ್  

ಪೌಲನು ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯ ಕುರಿತ್ ಪರಿಶೋಲನೆ ಮರಡುತ್ರತ ಯಹ ದಾರನುು 
ಅನಾಜನರನ ು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸ್ತ್ದನು. ಅನಾಜನರು ಕಳೆದು ಹೆ ೋಗಿದದರು ಎಿಂಬದನುು 
ಸರಥಪ್ಪಸುವ ಆತ್ನ ಚ್ಚೆೆಯು ಒಿಂದು ಅಧರಾಯದಲ್ಲಿ ಅಧ್ೆದಷ್ುಟ ಸಥಳವನುು 
ಆಕಾಮಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ತದೆ: ಹದಿನೆೈದು ವಚ್ನಗಳಳ (1:18-32). ಆತ್ನು ಯಹ ದಾರು 
ದೆ ೋಷ್ಠಗಳೆಿಂದು ನರ ಪ್ಪಸುವದಕೆೆ ಅದಕ್ರೆಿಂತ್ ಎರಡರಷ್ುಟ ಉದದವರದ ಭರಗವನುು-ಒಿಂದು 
ಹರಗ  ಒಿಂದರಲ್ಲಿ ಮ ರು ಭರಗದ ಅಧರಾಯಗಳನುು: ಮ ವತ್ ತೆೋಳಳ ವಚ್ನಗಳನುು 
ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಳುತ್ರತನೆ (2:1-3:8).1 ಏಕೆ ಈ ವಾತ್ರಾಸ? ಬಹುಶಃ ಯಹ ದಾರು ತ್ಮಮನುು 
ಪರಪ್ಪಗಳೆಿಂದು ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳಳುವದು ಎರಡಷ್ುಟ ಕಷ್ಟಕರವರಗಿರುತ್ರತತ್ ತೆೋನೆ ೋ.  

ಆಕ್ಷ ೇಪಣ ಗಳಿಗ  ಉತ್ುರಿಸುವದು (3:1-8) 
ಯಹ ದಾರು ಮರಡಬಹುದರದ ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಗಳ ಕುರಿತ್ ಈ ಇಡಿೋ ಅಧರಾಯವು ಒಿಂದು 

ಸುಲಭವರದ ವರಕಾಭರಗವರಗಿದೆ. Douglas J. Moo 3 ರಿಿಂದ 8 ವಚ್ನಗಳನುು “ಇಡಿೋ 
ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿಯೋ ವರಾಖ್ರಾನಸುವದಕೆೆ ಅತ್ಾಿಂಥ ಕಠಿಣ ಭರಗವರಗಿದೆ” ಎಿಂದು 
ಕರೆಯುತ್ರತನೆ.2 ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ ಿಒಬಬ ಕರಲಪನಕ ಯಹ ದಾ ಪಾತ್ರವರದಿಯ ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಗಳಿಗೆ 
ಉತ್ತರಿಸುವ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಸಿಂಭರಷ್ಣೆಯ ರ ಪವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತನೆಿಂದು 
ಬಹುಪರಲು ಲೆೋಖಕರು ಸಹಮತ್ ವಾಕತಪಡಿ ಸುತ್ರತರೆ. ಹೆೋಗ , ಯರರು 
“ಮರತ್ರಡುತ್ರತದರದರೆ” -ಪೌಲನೆ ೋ ಅಥವರ ಆತ್ನ ಎದುರರಳಿಯೋ-ಎಿಂಬದು ಎಲರಿ 
ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯ  ಸಪಷ್ಟವರಗುವದಿಲಿ. ಅಷ್ುಟಮರತ್ಾವ ಲಿದೆ, ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಗಳಳ ಹರಗ  
ಉತ್ತರಗಳಳ ಎರಡ  ಅತ್ಾಿಂಥ ಕುಿಪತವರಗಿರುತ್ತವೆ, ಹೋಗೆ ಆ ನದಿೆಷ್ಟ ಅಿಂಶದ ಬಗೆೆ ಕೆಲವು 
ಊಹೆಗಳನುು ಮರಡಬೆೋಕರದ ಅನವರಯೆತ್ೆಯನುುಿಂಟ್ು ಮರಡುತ್ತದೆ. ಹೆೋಗಿದದರ , 
ಅಪೊಸತಲನ ಪರಾಥಮಿಕ ಉದೆದೋಶವಿಂತ್  ಸಪಷ್ಟವರಗಿರುತ್ತದೆ: ಯಹ ದಾರ ವಿರೆ ೋಧ್ವನುು 
ತ್ಣಣಗರಗಿಸುವದು (ನೆ ೋಡಿರಿ 2:1; 3:19).  

ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಗಳ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ನೆ ೋಡುವದರದರೆ, ಅವುಗಳಳ ಬಹುಶಃ ಪೌಲನು 
ಯಹ ದಾ ಸಭರಮಿಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆ ೋಧಿಸುವ ವೆೋಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೋಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದ 
ಕುತ್ಕೆವರದದ ಮರತ್ುಗಳರಗಿರಬಹುದು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾ 13:14; 14:1; 17:1, 
10; 18:4; 19:8). ಹಲವರರು ವಷ್ೆಗಳಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಬಹುಶಃ ಒಿಂದೆೋ ರಿೋತ್ರಯ 
ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಗಳನುು ಪದೆೋ ಪದೆೋ ಕೆೋಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದಿದರಬಹುದು. ಒಿಂದು ವೆೋಳ  ೆಅವುಗಳಳ, ಸವತ್ಃ 
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ಪೌಲನೆೋ ಒಬಬ ಕೆೈಸತನರಗುವದಕೆೆ ಮುಿಂಚೆ ಮರಡಿರಬಹುದರದ ಟೋಕೆಗಳ ೋೆ 
ಆಗಿದಿದರಬಹುದರಗಿದೆ.  

ಆಕ್ಷ ೇಪಣ  ಒಾಂದು: “ದ ೇವರ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ವಿಷಯವ ೇನು?” (3:1, 2) 
1ಹಾಗಾದರ  ಯೆಹ ದಯರ ಶ ರೇಷಟತ್ವವ ೇನು? ಸುನುತಿಯಿಾಂದ ಲಾಭವ ೇನು? 2ಎಲಾಿ 

ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯ  ಬಹಳ ಉಾಂಟ್ು. ಮೊದಲನ ೇದಾಗಿ ದ ೈವೇಕ್ರುಗಳು ಅವರ ವಶಕ ಾ 
ಒಪ್ಪಸಲಪಟ್ಟವು. 

ವಚನ 1. ಅಧರಾಯ 2ರ ಅಿಂತ್ಾದಲ್ಲಿ, ಯಹ ದಾರು ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರ 
ಹೆ ಿಂದಿರುವದು ಹರಗ  ಸುನುತ್ರ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿರುವದು ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ 
ನಶುಯತ್ೆಯನುು ನೋಡಲ್ಲಲಿ ಎಿಂಬದರಗಿ ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದನು (2:17-29). ಯರವದೆೋ 
ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, ಯರರೆೋ ಆಗಲ್ಲ ಒಬಬ ಧರಮಿೆಕ ವಾಕ್ರತಗೆ ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಪಾಶರುಹೆವರಗಿದೆ 
ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದರೆ ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿಯ  ಒಿಂದು ವರಗರವದವು ಉದುವವರಗುತ್ತದೆ. ಈ 
ಕರರಣದಿಿಂದರಗಿ, ಈ “ಉತ್ತರವು” ಆಶುಯೆವುಿಂಟ್ು ಮರಡುವದಿಲಿ: ಹಾಗಾದರ  
ಯೆಹ ದಯರ ಶ ರೇಷಟತ್ವವ ೇನು? ಸುನುತಿಯಿಾಂದ ಲಾಭವ ೇನು? 

“ಶೆಾೋಷ್ಟತ್ವ” ಎಿಂಬುದು περισσός (perissos) ಎಿಂಬದರಿಿಂದ ಅನುವರದಿಸ ಲಪಟಟದೆ, 
ಅದು περί (peri) ಎಿಂಬದರಿಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ, “ಮೆೋಲೆಡೆ” ಎಿಂಬದಕೆೆ ಉಪಸಗೆವರಗಿದೆ. 
Perissos ಎಿಂಬುದು “ಮೆೋಲೆಡೆ ಮತ್ುತ ಉನುತ್” ದಲ್ಲರಿುವದನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ.3 “ಲರಭ” 
ಎಿಂಬ ಪದವು ὠφέλεια (ōpheleia) ಎಿಂಬದರಿಿಂದ ಬಿಂದಿದೆ, ಅದು “ಹೆಚುಸು” ಎಿಂಬ 
ಮ ಲ ಪದಕೆೆ ಸೆೋರಿದೆ.4 Ōpheleia ಎಿಂಬುದು ಒಬಬನಗೆ ಇರುವದನುು ಹೆಚುಸು ಅಥವರ 
ಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಳಿಸುವದು ಎಿಂದು ಅಥೆ ಕೆ ಡುತ್ತದೆ. Perissos ಮತ್ುತ ōpheleia ಒಿಂದೆೋ 
ಸಿಂಗತ್ರಯನುು ಎರಡು ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದಿಂತ್ೆ ಆಗಿರುತ್ತವಷ್ೆಟ. ಪೌಲನ ಕರಲಪನಕ 
ಯಹ ದಿ ಎದುರರಳಿಯು ಹೋಗೆ ಕೆೋಳಳತ್ರತದರದನೆ, “ನೋನು ಹೆೋಳಳವದು ಸತ್ಾವೆೋ ಆಗಿದದರೆ, 
ಒಬಬನು ಯಹ ದಾನರಗಿರುವದರಲ್ಲಿ ಅಥೆವೆೋನದೆ?”  

ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ಪಟ್ಟಿಂತ್ೆ, ಪೌಲನು 2ನೆೋ ಅಧರಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ 
ಮರತ್ುಗಳಳ ದಿೋರ್ೆಕರಲದ ಹಿಂದೆ ದೆೋವರು ಅವರೆ ಿಂದಿಗೆ ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡಿದದ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರಿತ್ು ಪಾತ್ರಬ್ರಿಂಬ್ರಸುವದರಗಿತ್ುತ. ದೆೋವರು ಅವರನುು ಭ ಮಿಯ ಎಲರಿ 
ಜನರಿಂಗಗಳೂೆಳಗಿಿಂದ ಪಾತ್ೆಾೋಕ್ರಸ್ತ್ ಅವರಿಗೆ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಕೆ ಟಟದದನು ಮತ್ುತ 
ಸುನುತ್ರಯ ಗುರುತ್ು ನೋಡಿದದನು. ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು ಅಥೆವಿಲಿದರದಗಿತ್ ತೆಿಂದು 
ಹೆೋಳಿದನೆ ೋ? 

ವಚನ 2. ಅಧರಾಯ 2ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಪಾಬಲವರದ ಮರತ್ುಗಳ ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು ಈ 
ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ುಾತ್ತರ ಕೆ ಡುವನೆಿಂದು ನರಿೋಕ್ಷಿಬಹುದು“ ,ಒಬಬ 
ಯಹ ದಾನರಗಿರುವದರಲ್ಲಿ ಯರವ ಶೆಾೋಷ್ಟತ್ವವೂ ಇಲಿ”. ಬದಲರಗಿ ,ಆತ್ನು 
ಉತ್ತರಿಸ್ತ್ದೆದೋನೆಿಂದರೆ ,ಎಲಾಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿಯ  ಬಹಳ ಉಾಂಟ್ು. ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಯರವ 
“ಬಹಳ” ಶೆಾೋಷ್ಟತ್ವ ಹರಗ  ಲರಭಗಳ ಕುರಿತ್ು ಮರತ್ರಡುತ್ರತದರದನೆ? ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದನು, 
ಮೊದಲನ ೇದಾಗಿ ದ ೈವೇಕ್ರುಗಳು ಅವರ ವಶಕ ಾ ಒಪ್ಪಸಲಪಟ್ಟವು. “ಮೊದಲನೆಯದರಗಿ” 
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ಎಿಂಬುದು ಪೌಲನು ಒಿಂದು ದೆ ಡಡದರದ ಪಟಟಯನುು ಕೆ ಡುವ ಉದೆದೋಶ ಹೆ ಿಂದಿದದನೆಿಂಬ 
ಭರವನೆಯನುುಿಂಟ್ು ಮರಡುತ್ತದೆ- ಆದರೆ ಈ ಪಟಟಯು 9ನೆೋ ಅಧರಾಯದ ತ್ನಕ 
ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದಿಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ 9:4, 5). ಬಹುಶಃ ಈ ಮರತ್ುಗಳಳ ಕೆೋವಲ ಒಿಂದು 
ಪ್ಪೋಠಿಕೆಯರಗಿದದ ವೆಿಂದು ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ RSV), ಅದರಥೆವು, “ಅತ್ಾಿಂಥ 
ಪರಾಮುಖಾವರದದೆದೋನೆಿಂದರೆ [ಶೆಾೋಷ್ಟತ್ವ ಏನೆಿಂದರೆ]” (ನೆ ೋಡಿರಿ KJV).  

ಯಹ ದಾರಿಗಿದದ ಅತ್ಾಿಂಥ ಪರಾಮುಖಾವರದ ಶೆಾೋಷ್ಟತ್ವ ಏನೆಿಂದರೆ ಅವರ “ವಶಕೆೆ 
ದೆೈವೋಕ್ರತಗಳಳ ಒಪ್ಪಪಸಲಪಟಟದದವು.” “ದೆೈವೋಕ್ರತಗಳಳ” ಎಿಂಬುದು λόγια (logia) ಎಿಂಬುದರ 
ಅನುವರದವರಗಿದೆ, ಅದು λόγος (logos, “ವರಕಾ”) ಎಿಂಬುದರ ಅಲರಪಥೆವುಳುದೆದಿಂದು 
ಅನೆೋಕ ಪಿಂಡಿತ್ರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ರತರೆ.5 AB ಆವೃತ್ರತಯು ಈ “ದೆೈವೋಕ್ರತಗಳಳ, . . .” 
ಎಿಂಬದನುು “ದೆೋವರ [ಕುಿಪತವರದ ನುಡಿಗಳಳ]” ಎಿಂದು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ದೆೋವರ 
ಅಿಂತ್ರಮ ಹರಗ  ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಗುಣಸವಭರವವನುು ತ್ರಳಿಯಪಡಿಸುವದಕರೆಗಿ ಈ ವಿಶಷ್ಟವರದ 
ಮರದರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟರಬೆೋಕು. NIV ಯಲ್ಲಿ “ಸವತ್ಃ ದೆೋವರ ವರಕಾಗಳನೆುೋ” 
ಎಿಂದಿದೆ. ಕೆಲವರು logia ವನುು ಕೆೋವಲ ಯಹ ದಿ ಧ್ಮೆಶರಸರಗಳಿಗೆ 
ಸ್ತ್ಮಿೋತ್ಗೆ ಳಿಸುತ್ರತರೆ, ಆದರೆ John MacArthur, Jr., ಆ ಪದವು “ಇಡಿೋ ಹಳ  ೆ
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು” ಸ ಚಸುತ್ತದೆಿಂದು ಹೆೋಳಿದುದ ಬಹುಶಃ ಸರಿಯಿಂದು ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ.6 

“ದೆೋವರ ಪಾಕಟ್ಣೆಯು ಇಷ್ಟಬಿಂದ ಕಡೆಯಲೆಿಲರಿ ಸಿಂಭವಿಸುವದಿಲಿ. ಮರನವರು 
ತ್ಮಮ ಇಷ್ಟಬಿಂದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಸಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೆೋವರನುು ಮೊೋಡಿ 
ಮರಡುವದಕರೆಗದು. ದೆೋವರೆೋ . . . ತ್ನುನುು ಪಾಕಟಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬೆೋಕು.”7 ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, 
ಆತ್ನು ಯಹ ದಾರಿಗೆ ತ್ನುನುು ಹರಗ  ತ್ನು ಚತ್ತವನುು ಪಾಕಟಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡನು. ಅವರು 
ದೆೋವರ ವಿಧಿಗಳಿಿಂದ, ಪಾವರದನೆಗಳಿಿಂದ, ಮತ್ುತ ವರಗರದನಗಳಿಿಂದ ಆಶೋವೆದಿಸಲಪಟಟದದರು. 
ಆತ್ನ ವಿಧಿಗಳಳ ಅವರಿಗೆ ಹೆೋಗೆ ಜೋವಿಸಬೆೋಕೆಿಂದು ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದವು; ಆತ್ನ ಪಾವರದನೆಗಳಳ 
ಬರಲ್ಲರುವ ಮೆಸ್ತ್ೆೋಯನೆಡೆಗೆ ಬೆರಳಳ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ದವು; ಆತ್ನ ವರಗರದನಗಳಳ ಅವರಿಗೆ ಆತ್ನ 
ನರಿಂತ್ರವರದ ಕರಪರಡುವಿಕೆಯನುು ಖ್ರತ್ರಾಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದವು. ದೆೋವರು ಯಹ ದಾ 
ಜನರಿಂಗವನುು “ಮಿಕೆ ಎಲರಿ ಬೆ ಕೆಸಗಳಿಗಿಿಂತ್ಲ  ಅತ್ಾಿಂಥ ಅಮ ಲಾವರದ ಬೆ ಕೆಸದ 
ಪರಲಕರನರುಗಿ” ಮರಡಿದದನು.8 

ಈ ಲ್ಲಖಿತ್ ಬೆ ಕೆಸ . . . ಸವತ್ಃ ದೆೋವರ ಕುರಿತ್ ಸಪಷ್ಟ ಪಾಕಟ್ಣೆಯನುು. . . ದೆೋವರು 
ಮರನವರಿಿಂದ ಏನನುು ನರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್ರತನೆಿಂಬ ಕುರಿತ್ ನಖರವರದ ಉಪದೆೋಶವನುು 
ಹೆ ಿಂದಿರುವದರಲ್ಲಿ ಏನರದರ  ಶೆಾೋಷ್ಟತ್ವವಿತ್ೆ ತೋ? ಇಬಬರು ವಾಕ್ರತಗಳಳ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ 
ದರರಿಯನುು ಕಿಂಡುಕೆ ಳುಲು ಪಾಯತ್ರುಸುತ್ರತರುವ ಬಗೆೆ ಕಲ್ಲಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ. ಒಬಬನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೆೋವಲ ಮಿಂದವರದ, ಕ್ಷಿೋಣಿಸುತ್ರತರುವ ಬೆಿಂಕ್ರಯಿದೆ, ಇನೆ ುಬಬನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ದರರಿಗೆ 
ಬೆಳಕು ನೋಡುವ ಶಕ್ರತಶರಲ್ಲಯರದ, ಉಜವಲವರದ ಬೆಳಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯವನನುು 
ಕ್ರಾಸತನು ಬರುವದಕೆೆ ಮುಿಂಚನ ಅನಾಜನರಿಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸಬಹುದು; ಎರಡನೆಯವನನುು 
ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸಬಹುದು. ಇವರಲ್ಲಿ ಯರರಿಗೆ ಶೆಾೋಷ್ಟತ್ವವಿರುತ್ತದೆ? ಸಹಜವರಗಿಯೋ 
ತ್ೆ ೋರುವಿಂತ್ೆ, ಹೆಚ್ುು ಪಾಕರಶಮರನ ಬೆಳಕು ಹೆ ಿಂದಿದದವನೆೋ. ಅದು “ದೆೋವರ 
ವರಕಾಗಳನೆುೋ” ಹೆ ಿಂದಿದದ ಯಹ ದಾರೆೋ ಆಗಿರುವರು.  

ಹೆೋಗ , ಒಿಂದು ಶೆಾೋಷ್ಟತ್ವ ಹೆ ಿಂದಿದದರೆ ಮರತ್ಾ ಯಶಸುೆ ಖಚತ್ಗೆ ಳಳುವದಿಲಿ. ಒಬಬ 
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ಅನಕ್ಷರಸಥ ವಾಕ್ರತಗಿಿಂತ್ಲ  ಉತ್ತಮ ಅಕ್ಷರಸಥನಗೆ ಶೆಾೋಷ್ಟತ್ವವಿರುತ್ತದೆ. ಹೆೋಗಿದದರ , ಅಲಪ 
ಅಥವರ ಸವಲಪವೂ ವಿಧರಾಭರಾಸವಿಲಿದ ಕೆಲವರು ಸರಕಷ್ುಟ ಶಕ್ಷಣಹೆ ಿಂದಿದವರಿಗಿಿಂತ್ಲ  
ಅಧಿಕವರದದದನುು ಸರಧಿಸ್ತ್ರುವ ಉದರಹರಣೆಗಳಳಿಂಟ್ು-ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅವರು ಕಠಿಣ 
ಪಾಯತ್ುಗಳನುು ಮರಡುತ್ರತರೆ. ಕ್ರಾೋಡೆಗಳನುು ಆಡುವರಗ, ಬಲ್ಲಷ್ಠ ಮೆೈಕಟ್ುಟ ಮತ್ುತ 
ಸರವಭರವಿಕವರದ ಕ್ರಾೋಡರಸರಮಥಾೆಗಳಳಳು ವಾಕ್ರತಗೆ ಸವಲಪ ಸರಮಥಾೆವುಳು ವಾಕ್ರತಗಿಿಂತ್ಲ  
ಹೆಚ್ುು ಸೌಕಯೆವಿರುತ್ತದೆ-ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸರರಿ ಎರಡನೆಯವನು ಮೊದಲನೆಯವನಗಿಿಂತ್ 
ಉತ್ತಮ ಪಾದಶೆನವನುು ನೋಡುತ್ರತನೆ ಯರಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು ಹೆಚುನ ದೃಢಸಿಂಕಲಪದಿಿಂದ 
ಪಾಯತ್ರುಸುತ್ರತನೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿಯೋ, “ದೆೋವರ ವರಕಾಗಳನುು” ಹೆ ಿಂದಿದುದ 
ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಅನಾಜನರಿಗಿಿಂತ್ಲ  ಅತ್ಾಿಂಥ ಅಧಿಕವರದ ಲರಭವನುು ಒದಗಿಸ್ತ್ತ್ುತ-ಆದರೆ 
ತ್ಮಗೆ ದೆೋವರಿಿಂದ ಕೆ ಡಲಪಟ್ಟದದರ ಪೂಣೆ ಲರಭವನುು ಪಡೆದುಕೆ ಳಳುವದಲ್ಲಿ 
ಯಹ ದಾರು ವಿಫಲರರಗಿದದರು.  

ಯಹ ದಾರು “ತ್ಮಗೆ ದೆೈವೋಕ್ರತಗಳಳ ಒಪ್ಪಪಸಲಪಟಟವೆ” ಎಿಂಬದನುು 
ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರರದರೆಿಂದು ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ. “ಒಪ್ಪಪಸಲಪಟಟವೆ” ಎಿಂಬ 
ಅನುವರದಿತ್ ಪದದ ಮ ಲ ಪದವು πιστεύω (pisteuō), ಅದು “ನಿಂಬು” ಎಿಂಬುದರ 
ಸಹಜವರದ ಪದ. ತ್ಟ್ಸಥ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದರಗ, ಈ ಪದದ ಅಥೆವು 
“ಒಪ್ಪಪಸಲಪಟ್ಟವನರಗು” ಎಿಂದರಗುತ್ತದೆ.9 “ಒಪ್ಪಪಸಲಪಟ್ಟವು” ಎಿಂಬ ಪದವು ಮರಲ್ಲೋಕತ್ವದಿಿಂದ 
ಮನೆವರತ್ೆೆಗರರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತನುು ಬದಲರಯಿಸುತ್ತದೆ, “ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಸರವಸಯದಿಿಂದ 
ಜವರಬರದರಿಕೆಗೆ ಬದಲರಯಿಸುತ್ತದೆ.”10 ಯಹ ದಾರು ದೆೋವರ ವರಕಾದ ಉತ್ತಮ 
ಮನೆವರತ್ೆೆಗರರರರಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಿಂದು ಕರಲದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಅದನುು ಎಲೆ ಿೋ 
ಕಳೆದುಹರಕ್ರದದರು (ನೆ ೋಡಿರಿ 2 ಪೂವೆಕರಲವೃತ್ರತಿಂತ್ 34:14-33). ಕ್ರಾಸತನ ಕರಲದ 
ಹೆ ತ್ರತಗೆ, ಅವರು ದೆೋವರಿಿಂದ ಕೆ ಡಲಪಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗಿಿಂತ್ಲ  ಮನುಷ್ಾ ಕಲ್ಲಪತ್ 
ಸಿಂಪಾದರಯಗಳನುು ಹೆಚ್ುು ಪರಾಮುಖಾವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ದದರು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಮತ್ರತಯ 15:1-
9). ಯೋಸು ನದರೆಕ್ಷಿಣಾವರಗಿ ಯಹ ದಿ ನರಯಕರಿಗೆ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನಿಂದರೆ, “ನೋವು 
ಶರಸರವನರುದರ  ತ್ರಳಿಯದವರರಗಿದಿದೋರಿ” (ಮರಕೆ 12:24).  

ಆಕ್ಷ ೇಪಣ  ಎರಡು: “ಇದು ದ ೇವರ ನಾಂಬಿಗಸ್ುಕ ಯನುು ನರಥಿಕಗ  ಳಿ ಸುತ್ುದ  ೇ?” 
(3:3, 4) 
3ಅವರಲ್ಲಿ ಕ ಲವರು ನಾಂಬದ  ಹ  ೇಗಿದದರ ೇನು? ಅವರು ನಾಂಬದ  ಹ  ೇದದರಿಾಂದ ದ ೇವರು 
ವಚನಕ ಾ ತ್ಪುಪವವನಾದನ  ೇ? ಎಾಂದಿಗ  ಇಲ;ಿ 4ಎಲಾಿ ಮನುಷಯರು ಸುಳುಳಗಾರರಾದರ  
ದ ೇವರು ಸತ್ಯವಾಂತ್ನ ೇ ಸರಿ.  

ನೇನು ಎಲಾಿ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಯಸಥನ ಾಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕ  ಳಳಬ ೇಕು,  
ನನು ಮೇಲ  ವಾಯಜಯ ನಡ ಯುವಾಗ ನೇನು ಗ ಲಿಬ ೇಕು  

ಎಾಂದು ಬರ ದದ . 

ವಚನ 3. ಯಹ ದಾರು ಧ್ಮೆಶರಸರ ಕೆೈಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ವಿಫಲರರಗಿದದರೆಿಂಬ ಸತ್ಾವು 
ನಮಮನುು ಎರಡನೆಯ ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಗೆ ತ್ಿಂದು ನಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ: ಅವರಲ್ಲಿ ಕ ಲವರು ನಾಂಬದ  
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ಹ  ೇಗಿದದರ ೇನು? ಅವರು ನಾಂಬದ  ಹ  ೇದದರಿಾಂದ11 ದ ೇವರು ವಚನಕ ಾ 
ತ್ಪುಪವವನಾದನ  ೇ?12 

ಪೌಲನು 2 ಮತ್ುತ 3 ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳ ಚರತ್ುಯೆದ ಪಾಯೋಗವು 
ಆಿಂಗಿಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಗಿಾೋರ್ಕ ಭರಷ್ೆಯಲ್ಲ ಿ ಹೆಚ್ುು ಗೆ ೋಚ್ರವರಗುತ್ತದೆ: “ನಿಂಬದೆ” (πιστεύω, 

pisteuō) ಮತ್ುತ “ನಿಂಬದೆ” (πίστις, pistis) ಪದಗಳ ಪುನರರವತ್ೆನೆಯನುು ಗಮನಸ್ತ್ರಿ. 
ಯಹ ದಾರಿಗೆ ವರಕಾವನುು “ಒಪ್ಪಪಸಲರಗಿತ್ುತ” (pisteuō), ಆದರೆ ಅವರು ಆ ವರಕಾವನುು 
“ನಿಂಬದೆ” (pisteuō) ಹೆ ೋಗಿದದರು. ಅವರ “ಅಪನಿಂಬ್ರಕೆ” ಯು (pistis ನ ನಕರರರತ್ಮಕ 
ಪದ) ದೆೋವರ “ನಿಂಬ್ರಗಸ್ತ್ತಕೆಯನುು” (pistis) ಇಲಿದಿಂತ್ೆ ಮರಡಿತ್ೆ ೋ?13 ನರವು ಪದಗಳ 
ಚ್ತ್ರುಪಾಯೋಗವನುು ಹೋಗೆ ವಾಕತಪಡಿಸಬಹುದು: “ಯಹ ದಾರು ಆತ್ನ ವರಕಾಕೆೆ 
ನಿಂಬ್ರಗಸತರರಗಿರಬೆೋಕೆಿಂದು ನರಿೋಕ್ಷಿಸಲರಗಿತ್ುತ, ಆದರೆ ಅವರು ಅಪನಿಂಬ್ರಗಸತರರಗಿದದರು. 
ಅವರ ಅಪನಿಂಬ್ರಗಸ್ತ್ತಕೆಯು ದೆೋವರ ನಿಂಬ್ರಗಸ್ತ್ತಕೆಯನುು ಇಲಿದಿಂತ್ೆ ಮರಡಿತ್ೆ ?”  

LB ಆವೃತ್ರತಯು ಈ ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಯನುು ಈ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತದೆ: “ನಜ, ಅವರಲ್ಲಿ 
[ಯಹ ದಾರು] ಅಪನಿಂಬ್ರಗಸತರರಗಿದದರು, ಆದರೆ ಅವರು ದೆೋವರಿಗೆ ಮರಡಿದ ತ್ಮಮ 
ವರಗರದನವನುು ತ್ಪ್ಪಪದರೆಿಂಬ ಕರರಣಕೆೆ, ದೆೋವರು ಅವರಿಗೆ ಮರಡಿದ ತ್ನು ವರಗರದನಗಳನುು 
ತ್ಪುಪವನೆಿಂದು ಅಥೆವೋ?” ತ್ತ್ಪರಿಣರಮವರಗಿ, ಕರಲಪನಕ ಎದುರರಳಿಯು ಪೌಲನಗೆ 
ಹೋಗೆ ಕೆೋಳಳವವನರಗಿದದನು, “ದೆೋವರು ಬಹಳ ಕರಲದ ಹಿಂದೆ ತ್ನು ಜನರೆ ಿಂದಿಗೆ ಮರಡಿದ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮರತ್ು ತ್ಪ್ಪಪದರದನೆಿಂದು ನೋನು ಆರೆ ೋಪ್ಪಸುತ್ರತೋರುವಿಯೋ?”  

ವಚನ 4. ಈ ವಚ್ನವು ಪೌಲನ ಉತ್ತರವನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ನು ಈ ಪಾಶೆುಯ 
ಕುರಿತ್ು 9 ರಿಿಂದ 11 ಅಧರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸರತರವರಗಿ ಚ್ಚೆಸಲ್ಲರುವನು. ಈ 
ಕ್ಷಣದಲರಿದರೆ ೋ, ಆತ್ನು ಅವರಿಗೆ ದೆೋವರು ಅಪನಿಂಬ್ರಗಸತನರಗಿರುವಕೆೆ ಸರಧ್ಾವೆಿಂಬ 
ಅನುಮರನದ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ಉತ್ತರವನುು ಕೆ ಡುತ್ರತನೆ. ಆತ್ನ ಉತ್ತರವು ತ್ರೋಕ್ಷ್ಣವರಗಿತ್ುತ: 
ಎಾಂದಿಗ  ಇಲ;ಿ ಎಲಾಿ ಮನುಷಯರು ಸುಳುಳಗಾರರಾದರ  ದ ೇವರು ಸತ್ಯವಾಂತ್ನ ೇ ಸರಿ. 
ನೇನು ಎಲಾಿ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಯಸಥನ ಾಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕ  ಳಳಬ ೇಕು, ನನು ಮೇಲ  ವಾಯಜಯ 
ನಡ ಯುವಾಗ ನೇನು ಗ ಲಿಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಬರ ದದ . 

“ಎಿಂದಿಗ  ಇಲಿ!” ಎಿಂಬುದು ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವರದ μή γένοιτο (mē genoito) 
ಎಿಂಬದರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನುವರದವರಗಿದೆ, “ಗಿಾೋರ್ಕ.ನಲ್ಲ ಿ ಸರಧ್ಾವಿರುವ ಅತ್ಾಿಂಥ ಪಾಭಲ 
ನರರಕರಣೆಗೆ”14 ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪದವರಗಿದೆ .ಪೌಲನು ಈ ಪದಗಳನುು ಪುನಃ ಪುನಃ 
ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದನು (3:6, 31; 6:2, 15; 7:7, 13; 9:14; 11:1, 11), ಅದು ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ 
ತ್ುಿಂಬುವಿಂಥ ಭರವತ್ರೋವಾತ್ೆಯನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ.  

ಆಿಂಗ ಿಪದಗಳಳ μή γένοιτο (mē genoito, “ಎಿಂದಿಗ  ಇಲಿ”) ಎಿಂಬುದರಲ್ಲಿರುವ 
ಭರವನೆಯ ಆಳವನುು ವಾಕತಪಡಿಸುವದಕೆೆ ಸರದಾವಿಲಿ. NIV ಯಲ್ಲಿ “ಇಲಿವೆೋ ಇಲಿ!” ಎಿಂದಿದೆ. 
NKJV ಯಲ್ಲಿ “ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿಯ  ಇಲ!ಿ” ಎಿಂದಿದೆ. KJV ಯು ಭರವನರತ್ಮಕತ್ೆಯ 
ವೆೈಪರಿತ್ಾವನುು ವಾಕತಪಡಿಸುವ ಬರರಟೆಯಲ್ಲಿ “ಒಿಂದು ಅಲಪ-ಅಪವಿತ್ಾ ಮರತ್ನುು” 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ: “ದೆೋವರು ತ್ಡೆಯಲ್ಲ!”15 CJB ಯು ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರಯ ಪದವನುು 
ಬಳಸುತ್ತದೆ: “ಪರಲೆ ೋಕ ತ್ಡೆಯಲ್ಲ!” ಕೆಲವರು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಳವರು, “ಇಲಿವೆ, ಇಲಿ. ಸರವಿರ 
ಸರರಿ ಇಲಿ!” ದೆೋವರು ಅಪನಿಂಬ್ರಗಸತನರಗಿರಬಲಿ ಎಿಂಬ ಸಲಹೆಗ  ಸಹ ಪೌಲನು ಬಹಳ 
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ಆಘಾತ್ಗೆ ಿಂಡಿದದನು. ಅಪೊಸತಲನಗೆ ಜನರು ತ್ನುನುು ನಿಂಬುವದಿಲಿ ಎಿಂಬುದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  
ಅವರು ದೆೋವರನುು ರ್ನಪಡಿಸಲು ವಿಫಲರರಗುವರೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ಹೆಚ್ುು ಚಿಂತ್ೆಯಿತ್ುತ. 

ಪೌಲನು ತ್ನು ಉತ್ತರವನುು ಮುಿಂದುವರೆಸ್ತ್ದನು: ಎಲಾಿ ಮನುಷಯರು 
ಸುಳುಳಗಾರರಾದರ  ದ ೇವರು ಸತ್ಯವಾಂತ್ನ ೇ ಸರಿ. ಕರಲಪನಕ ಎದುರರಳಿಯು, ಯಹ ದಾರ 
ಅಪನಿಂಬ್ರಗಸ್ತ್ತಕೆಯು ದೆೋವರ ನಿಂಬ್ರಗಸ್ತ್ತಕೆಯ ಮೆೋಲೆ ಪರಿಣರಮ ಬ್ರೋರಿತ್ೆ ತೋ? ಎಿಂದು 
ಕೆೋಳಿದದನು. ಜನರು ಏನರಗಿರಬೆೋಕೆ ೋ ಅದರಗಿಲಿವರದರ  ದೆೋವರ ಮರಪೆಡದ 
ಸವಭರವವನುು ಅದು ಬದಲರಯಿಸಲರರದು ಎಿಂಬದು ಪೌಲನ ಉತ್ತರವರಗಿತ್ುತ (ನೆ ೋಡಿರಿ 
2 ತ್ರಮೊಥೆ 2:13). ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಭ ಮಿಯ ಮೆೋಲ್ಲನ ಪಾತ್ರಯಬಬ ವಾಕ್ರತಯು 
ಸುಳಳುಗರರನರಗಿದದರ , ದೆೋವರು ಆಗಲ  ಸತ್ಾವಿಂತ್ನರಗಿಯೋ ಇರುವನು (ನೆ ೋಡಿರಿ 
Goodspeed). 

ದೆೋವರು ಯರವರಗಲ  ಸತ್ಾವಿಂತ್ನೆಿಂದೆೋ ಸರಭಿತ್ುಗೆ ಳಿಸಲಪಡುವನೆಿಂಬ 
ಸತ್ಾವನುು ಇನುಷ್ುಟ ಪುಷ್ಠಠೋಕರಿಸಲು, ಪೌಲನು ಕ್ರೋತ್ೆನೆಗಳಿಿಂದ ಉಲೆಿೋಖಿಸುತ್ರತನೆ: ನೇನು 
ಎಲಾಿ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಯಸಥನ ಾಂದು ಕಾಣಿಸ್ಕ  ಳಳಬ ೇಕು, ನನು ಮೇಲ  ವಾಯಜಯ ನಡ ಯುವಾಗ 
ನೇನು ಗ ಲಿಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಬರ ದದ . ಈ ಉಲೆಿೋಖವು ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 51:4ರ ಕಡೆೋ ಭರಗವರಗಿದೆ. 
ಪೌಲನು ಈ ವಚ್ನಗಳನುು ಪಾಸುತತ್ಪಡಿಸುವ ರಿೋತ್ರಯು ಹಳ  ೆಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಬಹುಪರಲು 
ಆವೃತ್ರತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನುವರದಕ್ರೆಿಂತ್ ಭಿನುವರಗಿ ರುತ್ತದೆ. ಆತ್ನು ಗಿಾೋರ್ಕ ಹಳ  ೆ
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಿಿಂದ (LXX) ಈ ಮರತ್ುಗಳನುು ಉಲೆಿೋಖಸ್ತ್ದದನು, ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, 
ನಮಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭರಷ್ರಿಂತ್ರಗಳಳ ಇಬ್ರಾಯ ಭರಷ್ೆಯಿಿಂದರಗಿರುತ್ತವೆ.  

ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 51 ಹಳೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಾಿಂಥ ಗರಢವರದ ಪರಪ ಅರಿಕೆಯ 
ವರಕಾಭರಗಗಳಲೆ ಿಿಂದರಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ದರವಿೋದನು ಬತ್ಷಬೆಯಿಂದಿಗೆ ಮರಡಿದ ಪರಪದ 
ಬಗೆೆ ಪಾವರದಿಯರದ ನರತ್ರನನನುು ಸಿಂಧಿಸ್ತ್ದ ನಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಆತ್ನಲರಿದ ಪಶರುತ್ರತಪದ 
ಕುರಿತ್ು ದರಖಲ್ಲಸಲಪಟಟರುತ್ತದೆ.16 ವಚ್ನ 4ರಲ್ಲಿ ದರವಿೋದನ ಮರತ್ುಗಳಳ 
ತ್ರಳಿಯಪಡಿಸುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ಅಿಂತ್ಾದಲ್ಲಿ ದೆೋವರು ನರಾಯವಿಂತ್ನ  ನಷ್ೆಳಿಂಕನ  ಎಿಂದು 
ತ್ೆ ೋರಿಬರಬೆೋಕೆಿಂಬದು ಆತ್ನ ಮುಖಾ ಕರಳಜಯರಗಿತ್ುತ. ಅದರ ಕರರಣದಿಿಂದರಗಿ, ಆತ್ನು 
ಕತ್ೆನಗೆ ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, “ನೋನು ನನು ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನರಾಯವರಗಿರಬೆೋಕೆಿಂದ  ತ್ರೋಪುೆ 
ಮರಡುವರಗ ನಷ್ೆಳಿಂಕವರಗಿರಲೆಿಂದ  ನರನು ನನು ಪರಪವನುು ಅರಿಕೆ ಮರಡುತ್ರತದ ದೆೋನೆ.”  

“ನನು ಮೆೋಲೆ ವರಾಜಾ ನಡೆಯುವರಗ ನೋನು ಗೆಲಿಬೆೋಕು,” ಎಿಂಬ ಕೆ ನೆಯ ಮರತ್ು 
ಕೆಲವರಿಗೆ ವಿಚತ್ಾವೆನಸಬಹುದು. ಜನರು ಎಿಂದರದರ  ದೆೋವರ ಮೆೋಲೆ 
ತ್ರೋಪುೆಮರಡಬಲಿರೆ ೋ? ಹೌದು, ಅವರು ಪಾತ್ರ ದಿನವೂ ಮರಡುತ್ರತರೆ. ಅವರು ತ್ಮಮ 
ಮುಖ ಗಿಂಟಕ್ರೆ, ತ್ಮಮ ತ್ಲೆಯನುು ಅಲರಿಡಿಸುತ್ರತ, “ದೆೋವರು ಏಕೆ ಇದನುು ನಡೆಯುವದಕೆೆ 
ಬ್ರಟ್ಟನು?” ಎಿಂದು ಕೆೋಳಳತ್ರತರೆ. ಅತ್ಾಿಂಥ ಪರಾಮರಣಿಕ ಕೆೈಸತರ ಮನಸುೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ 
ಸಿಂಶಯವು ನುಸುಳಬಹುದು. Moses E. Lard ಇದನುು ಈ ರಿೋತ್ರ ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ರತನೆ:  

ನರವು ಪರಪಮರಡುವದಕೆೆ ಸಮಥೆರರಗಿರುವ ಹರಗೆ ಸೃಷ್ಠಟಸ್ತ್ದರದನೆಿಂದು ನರವು ಆತ್ನ 
ಮೆೋಲೆ ಆರೆ ೋಪ ಮರಡುವೆವು; ನಮಮನುು ಶೆ್ ೋಧ್ನೆಗೆ ತ್ೆರೆದಿಟ್ಟದದಕೆೆ; ಮತ್ೆ ತಬಬನ 
ಪರಪಕರೆಗಿ ನಮಮನುು ಮರಣಕೆೆ ಒಳಗರಗುವಿಂತ್ೆ ಮರಡಿದದಕೆೆ; ನಮಗೆ ಕಷ್ಟಗಳಳಳು 
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ಜೋವನವನುು ನೆೋಮಿಸ್ತ್ದದಕೆೆ; ಮಹರ ಬರಧೆಗಳ ನಡುವೆ ನಮಿಮಿಂದ ಪರಿಶುದಧತ್ೆಯನುು 
ಬೆೋಡುವದಕರೆಗಿ; ನಮಗೆ ಭವಿಷ್ಾದ ಬಗೆೆ ಹೆಚ್ುು ಪಾಕಟ್ಪಡಿಸದಿರುವದಕೆೆ . . . ಹೋಗೆ 
ಅನೆೋಕ ವಿಷ್ಯಗಳಿಗರಗಿ ಆತ್ನನುು ದ ರುತ್ರತರುತ್ೆತೋವೆ.17 

ಪೌಲನು ಹೆೋಳ ಬಯಸ್ತ್ದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಮರನವರು ದೆೋವರನುು ತ್ರೋಪುೆಮರಡುವದಕೆೆ 
ಪಾಯತ್ರುಸುತ್ರತರರದರ , ಅಿಂತ್ರಮವರಗಿ ದೆೋವರು ನರಾಯವಿಂತ್ನೆೋ ಎಿಂದು 
ಸರಭಿತ್ರಗುವದು. ಒಿಂದು ದಿನ ಎಲರಿ ಜನರಿಗ  ಸಹ ಆತ್ನು ಎಲರಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯ  
ಉತ್ೃಷ್ಟವರಗಿ ನರಾಯವುಳುವನು, ಮತ್ುತ ನಿಂಬ್ರಗಸತನೆೋ ಆಗಿದದನು ಎಿಂಬದನುು 
ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳುಬೆೋಕರಗುತ್ತದೆ. CJB ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, ದೆೋವರನುು “ವಿಚರರಣೆಗೆ 
ಗುರಿಮರಡಿದರೆ” ಆತ್ನು “ತ್ರೋಪೆನುು ಗೆಲುಿವನು.” ನರಾಯತ್ರೋಪುೆ ಮುಕರತಯವರದರಗ, 
ಎಲಿರ  ಏಕಸವರದಲ್ಲಿ ದೆೋವರು ತ್ರನು ಮರಡಿದ ಸಮಸತದಲ್ಲಿಯ  ನರಾಯ ಹರಗ  
ನೋತ್ರಯುಳುವನರಗಿದದನೆಿಂದು ಹೆೋಳಳವರು. 

ಆಕ್ಷ ೇಪಣ  ಮ ರು: “ದ ೇವರ ನೇತಿವಾಂತಿಕ ಯು ಕಡ ಮಯಾಗಿ 
ಎಣಿಸಲಪಟಿಟದ ಯೇ?” (3:5, 6) 
5ನಾವು ನೇತಿ ತ್ಪ್ಪನಡ ಯುವದರಿಾಂದ ದ ೇವರಲ್ಲಿರುವ ನೇತಿ ಪರಸ್ದಿಧಗ  ಬರುವದಾದರ  ನಾವು 
ಏನು ಹ ೇಳ ೂೇರ್? ಉಗರದಾಂಡನ ಯನುು ಮಾಡುವ ದ ೇವರು ಅನಾಯಯಸಥನ ೇನು? (ಈ 
ಮಾತ್ನುು ಲ  ೇಕರಿೇತಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ ದೇನ ) ಎಾಂದಿಗ  ಅಲ.ಿ 6ದ ೇವರು ಅನಾಯಯಸಥನಾಗಿದದರ  
ಲ  ೇಕಕ ಾ ಹ ೇಗ  ನಾಯಯತಿೇರಿಸ್ಾನು? 

ವಚನ 5. ಮ ರನೆಯ ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಯು ಹೋಗೆ ಆರಿಂಭಗೆ ಳಳುತ್ತದೆ, ನಾವು ನೇತಿ ತ್ಪ್ಪ 
ನಡ ಯುವದರಿಾಂದ ದ ೇವರಲ್ಲಿರುವ ನೇತಿ ಪರಸ್ದಿಧಗ  ಬರುವದಾದರ . ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ 
“ಪಾಸ್ತ್ದಿಧಗೆ ಬರುವದರದರೆ” (συνίστημι, sunistēmi) ಎಿಂಬುದು ಸಿಂಯುಕತ ಪದವರಗಿದುದ 
σύν (sun, “ಯಿಂದಿಗೆ”) ಮತ್ುತ— ἵστημι (histēmi, “ಇಡು”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳ 
ಜೆ ೋಡನೆಯರಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯನುು ಮತ್ೆ ತಬಬನಗೆ ಅನುಕ ಲಕರವರದ 
ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚ್ಯ ಮರಡಿ ಮರತ್ನರುಡುವದಕೆೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುತ್ರತತ್ುತ (“ಒಟರಟಗಿ 
ಇಡು”). AB ಇದನುು “ನಮಮ ನೋತ್ರಯು. . . .  

ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯನುು ಸರಥಪ್ಪಸುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ಪಾದಶೆಸುತ್ತದೆ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ. 
ದರವಿೋದನ ಪರಪದಿಿಂದರದ (ಅನೋತ್ರ) ಒಿಂದು ಫಲ್ಲತ್ವೆೋನೆಿಂದರೆ ದೆೋವರು 
ನರಾಯವಿಂತ್ನೆಿಂದು (ನೋತ್ರ) ತ್ೆ ೋರಿಸಲಪಟ್ಟನು (3:4). ಕರಲಪನಕ ವಿರೆ ೋಧಿಯು ತ್ನು 
ಮುಿಂದಿನ ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಯನುು ಒಿಂದು ಪಾಮೆೋಯದೆ ಿಂದಿಗೆ ಆರಿಂಭಿಸುತ್ರತನೆ: ಯಹ ದಾರ 
ನಿಂಬ್ರಗಸ್ತ್ತಕೆಯು ದೆೋವರ ನಿಂಬ್ರಗಸ್ತ್ತಕೆಯ ದರರಿಯನುು ಬ್ರಟ್ುಟ ಹೆ ೋಗಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಬದಲರಗಿ 
ದೆೋವರ ನಿಂಬ್ರಗಸ್ತ್ತಕೆಯನುು ಇನುಷ್ುಟ ದೆ ಡಡದರಗಿ ಕರಣುವಿಂತ್ೆ ಮರಡಿತ್ು. ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು, 
ಅದು ತ್ದಿವರುದಧತ್ೆಯ ಮ ಲಕ ಇದನುು ಮರಡಿತ್ು-ಹೆೋಗೆ ಒಿಂದು ಹೆ ಲಸು ಬಟೆಟಯಿಂದಿಗೆ 
ಹೆ ೋಲ್ಲಸ್ತ್ದರೆ ಈಗಷ್ೆಟೋ ತ್ೆ ಳೆದ ಬಟೆಟಯು ಎಷ್ುಟ ಸವಚ್ೆ ಎಿಂಬದನುು ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ತದೆ ೋ 
ಹರಗೆಯೋ. ಎರಡನೆಯದರಗಿ, ಅದು ಯಹ ದಾರು ತ್ಪುಪಗಳನುು ಮರಡಿದರಗ ಾ 
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ಅವರೆ ಿಂದಿಗಿನ ತ್ನು ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ವರಗರದನವನುು ಮುಿಂದುವರೆಸುವವನರಗಿ ತ್ನು 
ಕರುಣೆಯನುು ತ್ೆ ೋರಿಸುವದಕೆೆ ದೆೋವರಿಗೆ ಅವಕರಶ ಒದಗಿಸುವ ಮ ಲಕ ಇದನುು 
ಮರಡಿತ್ು. ಈ ವರದವನುು ಈ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಬಹುದು, “ನಮಮ ಪರಪಗಳಳ ದೆೋವರನುು 
ಉತ್ತಮನರಗಿ ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವಿಂತ್ೆ ಮರಡುತ್ತವೆ” (SEB ನಲ್ಲ ಿಬರೆಯಲಪಟಟರುವ ಹರಗೆ).  

ಯಹ ದಾರ ಅನೋತ್ರಯು ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯನುು ಮತ್ತಷ್ುಟ ವಿಸರತರಗೆ ಳಿಸ್ತ್ತ್ೆಿಂದು 
ಹೆೋಳಿಯರದ ಬಳಿಕ, ವಿರೆ ೋಧಿಯು ಮುಿಂದುವರೆಸ್ತ್ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ: ನಾವು ಏನು 
ಹ ೇಳ ೂೇರ್? ಅಥವರ “ನರವು ಯರವ ನಧರೆರಕೆೆ ಬರಬೆೋಕು?” ಉಗರದಾಂಡನ ಯನುು 
ಮಾಡುವ ದ ೇವರು ಅನಾಯಯಸಥನ ೇನು?18 ಆ ವಿಚರರವನುು ಈ ರಿೋತ್ರ ವಿಸತರಿಸಬಹುದು, 
“ಪೌಲನೆೋ, ನೋನು ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪರಗಿುಯ ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡಿದಿ [ನೆ ೋಡಿರಿ 1:18; 2:5, 8]; 
ಆದರೆ ದೆೋವರು ಯಹ ದಾರರದ ನಮಮ ಮೆೋಲೆ ಕೆ ೋಪರಗಿುಯನುು ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸುವದೆೋ 
ಆದಲ್ಲಿ (ಆತ್ನು ಅದನುು ಅನಾಜನರ ಮೆೋಲಿಂತ್  ತ್ೆ ೋರಿಸಲೆೋಬೆೋಕು ನಜ), ಆತ್ನು 
ನಮಗೆ ಮರಡಿದ ವರಗರದನಗಳನುು ಕರಪರಡಿಕೆ ಳುಲು ವಿಫಲನರಗುವನು. ಅದು ಆತ್ನನುು 
ಅನೋತ್ರಗೆ ಳಿಸುವದು-ಮತ್ುತ ಆತ್ನು ಖಿಂಡಿತ್ ಅನೋತ್ರವಿಂತ್ನಲಿ. ನಮಮನುು ದಿಂಡಿಸುವದು 
ದೆೋವರಿಗೆ ನರಾಯಯುತ್ವರಗಿರುವದಿಲಿ!” ಯಹ ದಾರು ಪಟ್ುಟಬ್ರಡದೆ ಒಿಂದು ವಿಚರರವನುು 
ಗಟಟಯರಗಿ ಹಡಿದುಕೆ ಿಂಡಿದದರು, ಏನೆಿಂದರೆ ಅವರು ಎಷ್ೆಟೋ ಪರಪದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬ್ರದದರ , 
ಅವರು ಆಗಲ  ದೆೋವರ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಜನರಿಂಗವರಗಿದರದರೆ ಎಿಂಬದರಗಿ. ಹರಗಿರುವರಗ, 
ತ್ರವು ಎಷ್ೆಟೋ ಕೆಟ್ಟದರದಗಿ ನಡೆದುಕೆ ಿಂಡಿದರದಗ ಾ ಅಿಂತ್ಾದಲ್ಲಿ, ದೆೋವರು ಅವರನುು 
ರಕ್ಷಿಸುವನು ಎಿಂದು ನಿಂಬ್ರದದರು. 

ಪೌಲನು ಯಹ ದಾರ ಸಿಂಗಡ ಮರತ್ರಡುತ್ರತರುವ ವೆೋಳೆ ನಜವರಗಿಯ  ಈ 
ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಯನುು ಎದುರಿಸ್ತ್ದದನು, ಆದರೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಸವರವೆತ್ುತವದಕೆೆ ಆಗಲ  ಆತ್ನಗೆ 
ಸಿಂಕೆ ೋಚ್ವಿತ್ುತ. ಆತ್ನು ಕ್ಷಮೆ ಕೆೋಳಳವ ಭರವನೆಯಿಂದಿಗೆ ತ್ನು ಉತ್ತರ/ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯ 
ಯನುು ಪಾತ್ರವರದದ ವಿವರಣೆಯಿಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಂಭಿಸುತ್ರತನೆ: (ಈ ಮಾತ್ನುು 
ಲ  ೇಕರಿೇತಿಯಾಗಿ ಆಡಿದ ದೇನ ). ಅಿಂದರೆ, “ಮರನವರು ತ್ಮಮ ಪರಪಗಳನುು 
ಸಮರ್ಥೆಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಹೆ ೋಗಿ ಎಷ್ುಟ ಹರಸರಾಸಪದವರಗಿ ವತ್ರೆಸುತ್ರತರೆಿಂಬುದನುು ನಮಗೆ 
ತ್ೆ ೋರಿಸಲು ಪಾಯತ್ರುಸುತ್ರತದ ದೆೋನೆ!”  

ವಚನ 6. ದೆೋವರು ಎಿಂದರದರ  ಅನೋತ್ರವಿಂತ್ನರಗಿರಬಲಿನೆಿಂಬ ಪರೆ ೋಕ್ಷ 
ಆರೆ ೋಪಕೆೆ ಕಠೆ ೋರ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಿಸುತ್ರತನೆ ಎಾಂದಿಗ  ಅಲಿ! ಆದರದ ಮೆೋಲೆ 
ಆತ್ನು ಒರಟರದ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಅದನುು ಖಿಂಡಿಸುತ್ರತನೆ: ದ ೇವರು ಅನಾಯಯಸಥನಾಗಿದದರ  
ಲ  ೇಕಕ ಾ ಹ ೇಗ  ನಾಯಯತಿೇರಿಸ್ಾನು? ಈ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ (1) ಒಿಂದು ಸಪಷ್ಟ 
ಅಥೆವಿರುವಿಂತ್ೆಯ  (2) “ಅಷ್ೆಟೋನು ಸಪಷ್ಟವಲಿದ” ಅಥೆವಿಲಿದಿಂತ್ೆಯ  ಇರುತ್ತದೆ. 
ಮೆೋಲೆಡೆಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಹೆೋಳಳತ್ರತರುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ದೆೋವರು ಅನೋತ್ರವಿಂತ್ನರಗಿದದರೆ, 
ಆತ್ನು ಲೆ ೋಕಕೆೆ ನರಾಯತ್ರೋರಿಸಲು ಅನಹೆನು. ಆತ್ನು ಲೆ ೋಕಕೆೆ 
ನರಾಯತ್ರೋರಿಸುವನೆಿಂಬುದನುು ನೋವು ನಿಂಬುತ್ರತರರದದರಿಿಂದ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಆದಿಕರಿಂಡ 18:25), 
ಆತ್ನು ನೋತ್ರವಿಂತ್ನೆಿಂಬುದನುು ನೋವು ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳುಲೆೋಬೆೋಕು.”  

ಹೆೋಗ , ಪೌಲನು ಅದಕ್ರೆಿಂತ್ ಹೆಚುನದನುು ಹೆೋಳಳತ್ರತದರದನೆ. ಆತ್ನು ಯಹ ದಾರ 
ಅನೋತ್ರಯು ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯನುು ಹೆಚುಸುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ತ್ನುನುು “ಉತ್ತಮನೆಿಂದು 
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ತ್ೆ ೋರುವಿಂತ್ೆ” ಮರಡಿದದದರಿಿಂದ ದೆೋವರು ಯಹ ದಾರನುು ದಿಂಡಿಸುವದು ನರಾಯವಲಿ 
ಎಿಂಬ ವರದಕೆೆ ಉತ್ತರವನುು ಕೆ ಡುತ್ರತದರದನೆ. ಅದಕೆೆ ಪಾತ್ರಯರಗಿ ಪೌಲನು 
ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, “ನಮಮ ವರದವನುು ಸರಮರನಾ ಲೆ ೋಕದ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲ ಿ
ಅನವಯಿಸ್ತ್ಕೆ ಳೂೆ ುೋಣ. ಅನಾಜನರು ನಮಗಿಿಂತ್ಲ  ಹೆಚ್ುು ಅನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನೋವು 
ನಿಂಬುತ್ರತೋರಲಿವೆೋ (ನೆ ೋಡಿರಿ 2:1). ಅನೋತ್ರಯು ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯನುು ಹೆಚುಸುವದೆೋ ಆದಲ್ಲಿ, 
ನಮಮ ಅನೋತ್ರಗಿಿಂತ್ಲ  ಹೆಚರುಗಿರುವಿಂಥ ಅನಾಜನರ ಅನೋತ್ರಯು ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯನುು 
ಇನುು ಎಷ್ೆ ಟೋ ಅಧಿಕವರಗಿ ಹೆಚುಸಬೆೋಕಲಿವೆೋ. ಅನಾಜನರಿಗೆ ನರಾಯತ್ರೋರಿಸುವದರದರೆ 
ಆತ್ನು ಎರಡರಷ್ುಟ ಅನರಾಯ ಮರಡಿದಿಂತ್ರಗುತ್ತದೆ. ನಮಮ ವರದದ ಪಾಕರರ, ದೆೋವರು 
ಯರರಿಗ  ನರಾಯತ್ರೋರಿಸಲರಗದು. ನೋವು ಆತ್ನನುು ಲೆ ೋಕದ 
ನರಾಯರಧಿಪತ್ರಯರಗಿರದಿಂತ್ೆ ಅನಹೆಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದಿದೋರಿ!”  

ಪೌಲನ ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಯ ಬಗೆೆ ಆಲೆ ೋಚಸ್ತ್ದ ಬಳಿಕ, ನರವು ಯಹ ದಾರ 
ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಯನುು ನೆ ೋಡಿಬ್ರಟ್ುಟ ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಳವ ಶೆ್ ೋದನೆಗೆ ಒಳಗರಗಬಹುದು: “ಓ, 
ಅದೆ ಿಂದು ಮ ಖೆ ವರದವಷ್ೆಟೋ! ಅದು ನಜಕ ೆ ಹರಸರಾಸಪದವರಗಿ ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ!” 
ಹೌದು, ನಜ, ಆದರೆ ನರವು ಒಿಂದು ವಿವೆೋಚಸಬಹುದರದ ಅಿಂಶವನುು ನೆ ೋಡಬೆೋಕು. ನರವು 
ಜೋವಿತ್ದಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕ ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು ನೆಚುಕೆ ಿಂಡಿರಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿ, ಆದರೆ ಇದನುು ಮರತ್ಾ 
ನೆಚುಕೆ ಿಂಡಿರಬಹುದರಗಿದೆ: ಜನರು ತ್ಪುಪ ಮರಡುವರಗ, ಅವರು ತ್ಮಮನುು 
ಸಮರ್ಥೆಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಪಾಗತ್ರಶೋಲ ವಿವರಣೆಗಳನುು ಕೆ ಡಲು ಪಾಯತ್ರುಸುವರು. ಆದರಮನು 
ಕತ್ೆನಗೆ ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದನು, “ನನು ಜೆ ತ್ೆಯಲ್ಲಿರುವದಕೆೆ ನೋನು ಕೆ ಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೋಯು ಆ ಮರದ 
ಹಣಣನುು ನನಗೆ ಕೆ ಟ್ಟಳಳ; ನರನು ತ್ರಿಂದೆನು” (ಆದಿಕರಿಂಡ 3:12; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). 
ಒಿಂದು ಚಕೆ ಮಗು ತ್ಟೆಟಯಿಂದನುು ಒಡೆಯುತ್ತದೆ, ಬಳಿಕ ನರಯಿಯನುು ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್, “ಅದೆೋ 
ಮರಡಿದುದ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳವದು. ಇತ್ರತೋಚನ ಗಿೋಳಳ (latest fad) ಅನುಸರಿಸಲು 
ಹೆ ೋಗಲ್ಲರುವ ಒಬಬ ಯುವಕನು ತ್ನು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ, “ಆದರೆ ಎಲಿರ  ಅದನೆುೋ 
ಮರಡುತ್ರತದರದರೆ!” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ. ಒಬಬ ವಿವರಹತ್ ಪುರುಷ್ನು ತ್ನು ಅನೆೈತ್ರಕ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನುು ಸಮರ್ಥೆಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಪಾಯತ್ರುಸುತ್ರತ ದುಃಖದಿಿಂದ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ, “ನನು 
ಹೆಿಂಡತ್ರಯು ನನುನುು ಅಥೆವೆೋ ಮರಡಿಕೆ ಳಳುವದಿಲಿ!” ಒಬಬರು ಹೆೋಳಿದ ಹರಗೆೋ, 
ಪಶರುತ್ರತಪ ಪಡುವದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ತ್ಕೆಮರಡುವದು ಸುಲಭವರಗಿ ರುತ್ತದೆ. Leon Morris 
ಹೋಗೆ ಬರೆದನು, “ಪರಪ್ಪಗಳರದ ನರವು ನಮಮನುು ಸಮರ್ಥೆಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಪಾಯತ್ರುಸುತ್ರತ 
ನಿಂಬಲಶಕಾವರದ ಜರಣೆಮಯನುು ಪಾದಶೆ ಸುತ್ ತೆೋವೆ.”19 

 

ಆಕ್ಷ ೇಪಣ  ನಾಲುಾ: “ನೇವು ದ ೇವರ ಮಹಿಮಯ ಕುರಿತ್ು ಗ  ಾಂದಲಕ್ರಾಡಾಗಿಲಿವ ೇ?” 
(3:7, 8) 
7ನನು ಸುಳಿಳನಾಂದ ದ ೇವರ ಸತ್ಯವು ಪರಸ್ದಿಧಗ  ಬಾಂದು ಆತ್ನ ಮಹಿಮ ಹ ರ್ಾಚದರ  ಇನುು ನನಗ  
ಪಾಪ್ಯೆಾಂದು ತಿೇಪಾಿಗುವದು ಯಾಕ ? 8ಮೇಲು ಬರುವಾಂರ್  ಕ ೇಡು ಮಾಡ  ೇರ್ ಎಾಂದು 
ಯಾಕ  ಹ ೇಳಬಾರದು? ಕ ಲವರು ನಮಮನುು ಕುರಿತ್ು-ಇವರು ಹಿೇಗ  ಬ  ೇಧನ  
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ಮಾಡುವವರ ಾಂದು ದ ಷ್ಟಸ್ ಹ ೇಳುರ್ಾುರಲಾಿ; ಅಾಂಥವರಿಗ  ದಾಂಡನ ಯ ತಿೇಪಾಿಗುವದು 
ನಾಯಯ.  

ವಚನ 7. ಅದು ನಮಮನುು ನರಲೆನೆಯ ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಗೆ ತ್ಿಂದು ನಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ. 
ಪೌಲನು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ, ನನು ಸುಳಿಳನಾಂದ ದ ೇವರ ಸತ್ಯವು ಪರಸ್ದಿಧಗ  ಬಾಂದು ಆತ್ನ ಮಹಿಮ 
ಹ ರ್ಾಚದರ  ಇನುು ನನಗ  ಪಾಪ್ಯೆಾಂದು ತಿೇಪಾಿಗುವದು ಯಾಕ ? 

ಪೌಲನು 7ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ “ನನು ಸುಳಿುನಿಂದ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು ಮತ್ುತ “ನನಗೆ” 
ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಉಯೋಗಿಸ್ತ್ದನೆಿಂಬುದನುು ಕೆಲವರು ಗಮನಕೆೆ ತ್ರುತ್ರತರೆ. ಅವರು 
ಸಲಹೆ ಮರಡುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ಪೌಲನು ಕೆೋವಲ ಮ ರು ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಗಳನುು ಪರಿಚ್ಯಿಸ್ತ್ದನು 
ಮತ್ುತ 7ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ ತ್ನು ವಿರೆ ೋಧಿಯ ತ್ಕೆವನುು ಸವತ್ಃ ತ್ನಗೆ ಅನವಯಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡನು. 
ಈ ವಚ್ನದ ವರಾಖ್ರಾನದ ಪಾಕರರ ಪೌಲನು ಈ ರಿೋತ್ರಯರಗಿ ಹೆೋಳಳತ್ರತರುವಿಂತ್ೆ 
ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ: “ನಮಮ ಪರಪಗಳಳ ದೆೋವರ ಮಹಮೆಯನುು ಹೆಚುಸ್ತ್ದವೆಿಂದ  ಈ 
ಕರರಣದಿಿಂದ ಆತ್ನು ನಮಗೆ ತ್ರೋಪುೆ ಮರಡಬರರದೆಿಂದ  ನೋವು ಹೆೋಳಳತ್ರತೋರಿ. ಆದರೆ, 
ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೋವು ನನುನುು ಒಬಬ ಸುಳಳುಗರರನೆಿಂದು ಕರೆಯುತ್ರತೋರಿ. ನಮಮ 
ತ್ಕೆವು ಸರಿಯಿದದಲ್ಲಿ, ನೋವು ಹೆೋಳಳವಿಂಥ ನನು ಸುಳಳು ಸಹ ದೆೋವರ ಮಹಮೆಯನುು 
ಹೆಚುಸಬೆೋಕಲಿವೆ. ಅದು ಹರಗಿರುವದರದರೆ, ನೋವು ನನುನುು ಪರಪ್ಪ ಎಿಂದು 
ದ ಷ್ಠಸುವದರಲ್ಲಿ ಯರವದೆೋ ಅಥೆವಿರುವದಿಲಿ!”  

ಈ ರಿೋತ್ರಯ ವರಾಖ್ರಾನವು ಖಿಂಡಿತ್ ಸರಧ್ಾತ್ೆಯಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ವರಕಾಭರಗಕೆೆ ಅದು 
ಅನರಾಯವನುು ಮರಡುವದಿಲಿ. ಹೆೋಗ , “ಸುಳಳು” ಎಿಂಬ ಪದದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 
ನೆ ೋಡುವದರದರೆ, ಕರಲಪನಕ ವಿರೆ ೋಧಿಯು ಇಲ್ಲ ಿ ಪೌಲನು ವಚ್ನ 4ರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ 
ಮನುಷ್ಾನ  (ಪಾತ್ರ ಯಹ ದಾನು ಎಿಂಬ ಸನುವೆೋಶದಲ್ಲಿ) ಸುಳಳುಗರರನರಗಿದರದನೆಿಂದು 
ಮರಡಿದ ಆರೆ ೋಪದ ಬಗೆೆ ಸ ಚಸುತ್ರತದರದನೆಿಂದು ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು “ನರನು” 
ಎಿಂಬದರಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕುರಿತ್ು ನೆ ೋಡುವದರದರೆ, ಆತ್ನು ತ್ನು ವರಚ್ಕರೆ ಿಂದಿಗೆ 
ಗುರುತ್ರಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಅದನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತದರದನೆ.20 ಪೌಲನು 7ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ 
ನರಲೆನೆಯ ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಯನುು ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ರತದರದನೆಿಂದು ಹೆೋಳಬಹುದು, ಅದು ಈಗಷ್ೆಟ 
ವಾಕತಪಡಿಸ್ತ್ದ ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಯಿಂತ್ೆಯೋ ಇರುತ್ತದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ NIV; AB; CEV; NLT). 
ಯಹ ದಿ ವಿರೆ ೋಧಿಯು ಬಹುಶಃ ಹೋಗೆ ವರದಿಸುತ್ರತದಿದರಬಹುದು, “ನರವು ಸುಳಳು 
ಹೆೋಳಳವದು ದೆೋವರ ನಿಂಬ್ರಗಸ್ತ್ತಕೆಯನುು ಹೆಚುಸುವದರದರೆ ಮತ್ುತ ಹೋಗೆ ಅಿಂತ್ರಮವರಗಿ 
ದೆೋವರ ಮಹಮೆಯನುು ಇನುಷ್ುಟ ಅಧಿಕಗೆ ಳಿಸುವದರದರೆ, ಯಹ ದಾರರದ ನರವು 
ಪರಪ್ಪಗಳಳ ಎಿಂಬದರಗಿ ನೋನು (ಪೌಲ) ಏಕೆ ಪಾತ್ರಪರದಿಸುತ್ರತರುವಿ?”  

ವಚನ 8. ಪೌಲನ ಮ ಲಭ ತ್ ಉತ್ತರವೆೋನರಗಿತ್ ತೆಿಂದರೆ, 5 ಮತ್ುತ 7ನೆೋ ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾಕತಪಡಿಸಲರಗಿರುವ ವರದವನುು ತ್ರಕ್ರೆಕ ಅಿಂತ್ಾಕೆೆ ಕೆ ಿಂಡೆ ಯುಾವ ದರದರೆ, ಒಬಬನು 
ಈ ನಧರೆರಕೆೆ ಬರಬೆೋಕರಗುತ್ತದೆೋನೆಿಂದರೆ ಪರಪ ಮರಡುವದು ಒಳ ುೆೋದು ಯರಕೆಿಂದರೆ 
ಅಿಂತ್ಾದಲ್ಲಿ, “ಪರಪವು ದೆೋವರನುು ಉತ್ತಮನೆಿಂದು ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವಿಂತ್ೆ ಮರಡುತ್ತದೆ.” ಈ 
ವಚ್ನದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಅದನುು ಈ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ, ಮೇಲು ಬರುವಾಂರ್  ಕ ೇಡು 
ಮಾಡ  ೇರ್ ಎಾಂದು ಯಾಕ  ಹ ೇಳಬಾರದು? ಕ ಲವರು ನಮಮನುು ಕುರಿತ್ು-ಇವರು ಹಿೇಗ  
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ಬ  ೇಧನ  ಮಾಡುವವರ ಾಂದು ದ ಷ್ಟಸ್ ಹ ೇಳುರ್ಾುರಲಾಿ; ಅಾಂಥವರಿಗ  ದಾಂಡನ ಯ 
ತಿೇಪಾಿಗುವದು ನಾಯಯ. 

“ಮೆೋಲು ಬರುವಿಂತ್ೆ ಕೆೋಡು ಮರಡೆ ೋಣ . . . ಎಿಂದು ಯರಕೆ ಹೆೋಳಬರರದು?” ಆ 
ರಿೋತ್ರ ಹೆೋಳಿದರಗ, ಈ ತ್ಕೆವು ಯರರನರುದರ  ಹಮೆಮಟಟಸುವದರಗಿದೆ. ಕೆಟ್ಟದುದ ಎಿಂದಿಗ  
ಒಳ ುೆೋದಲಿ, ಮತ್ುತ ಪರಪ ಎಿಂದಿಗ  ಪಾಶಿಂಸ್ತ್ಸಲಪಡಬರರದು. 

ಯರರರದರ  ಸಹ, “ಬನು ಪರಪ ಮರಡೆ ೋಣ, ಅದರಿಿಂದ ಮೆೋಲರಗಲ್ಲ” ಎಿಂದು 
ವರದಿಸಬಲಿರೆ ೋ? ಜನರು ಯರವರಗಲ  ಇದನೆುೋ ಮರಡುತ್ರತರೆ! ಅವರು ಈ ಮೆೋಲ್ಲನ 
ಮರತ್ುಗಳನೆುೋ ಉಪಯೋಗಿಸದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಮರತ್ರನ ತ್ತ್ವವು ಅದೆೋ 
ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 8ನೆೋ ವಚ್ನದ ಮೊದಲ ಅಧ್ೆಭರಗದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಮಧ್ಾದಲೆ ಿಿಂದು ಮರತ್ು 
ಸೆೋರಿಸುತ್ರತನೆ: “(ನಮಮ ಮೆೋಲೆ ಕೆಲವರು ದ ಷ್ಠಸ್ತ್ ಹೆೋಳಳವ ಹರಗೆ ಮತ್ುತ ನರವು 
ಹೆೋಳಳತ್ರತದೆದೋವೆಿಂದು ಆರೆ ೋಪ್ಪಸುವ ಹರಗೆ).” “ನರವು” ಎಿಂಬುದು ಬಹುಶಃ “ಸಿಂಪರದಕ್ರೋಯ 
ನರವು” ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದು ಪೌಲನನುು ಮರತ್ಾವೆೋ ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ನು ತ್ನು 
ವಿರೆ ೋಧಿಗಳಳ ಆತ್ನ ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ಉಪದೆೋಶಗಳನುು ಕುರಿತ್ು ಮರಡುವ ದ ಷ್ಣೆ ಬಗೆೆ 
ಮರತ್ರಡುತ್ರತದರದನೆ. ಆತ್ನು “ನರವು ಕೆಟ್ಟದದನುು ಮರಡೆ ೋಣ, ಹೋಗೆ ಅದರಿಿಂದ ಮೆೋಲು 
ಬರುವದು” ಎಿಂದು ಕಲ್ಲಸುತ್ರತರುವದರಗಿ ಹೆೋಳಿಕೆ ಳಳುತ್ರತದದರೆಿಂದು ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ. ಅದು 
ಕೃಪೆಯ ಬಗೆ ೆ ಪೌಲನು ಮರಡುತ್ರತದದ ಬೆ ೋಧ್ನೆಯ ವಿಷ್ಯವರಗಿರಬಹುದು. 5:20 ರಲ್ಲಿ, 
“ಆದರೆ ಪರಪವು ಹೆಚುದಲೆಿೋ ಕೃಪೆಯು ಎಷ್ೆ ಟೋ ಹೆಚರುಗಿ ಪಾಭಲವರಯಿತ್ು” ಎಿಂದು ಪೌಲನು 
ಬರೆಯುತ್ರತನೆ. ಪೌಲನ ವಿರೆ ೋಧಿಗಳಳ ಈ ಉಪದೆೋಶವನುು ತ್ರರುಚಹರಕ್ರ, “ನರವು ಹೆಚೆುಚ್ುು 
ಪರಪ ಮರಡಿದ ಹರಗೆ, ನಮಗೆ ಹೆಚ್ುು ಕೃಪೆಯು ಸ್ತ್ಕುೆತ್ತದೆ ಆದದರಿಿಂದ ನರವು ಏನೆಲರಿ 
ಸರಧ್ಾವೋ ಅಷ್ೆಟಲರಿ ಪರಪ ಮರಡಬೆೋಕ್ರದೆ!” ಎನುಲರರಿಂಭಿಸ್ತ್ದದರು (ನೆ ೋಡಿರಿ 2 ಪೆೋತ್ಾ 
3:16). ಪೌಲನು ಆ ದ ಷ್ಣೆಯಿಿಂದ ಕ ಡಿದ ತ್ಪುಪನರ ಪಣೆಯ ಬಗೆೆ 6:1, 2ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ತ್ 
ಬರೆಯುತ್ರತನೆ. 

“ಮೆೋಲು ಬರುವಿಂತ್ೆ ಕೆೋಡು ಮರಡೆ ೋಣ” ಎಿಂಬ ತ್ತ್ವವು ಖಿಂಡನೆಗೆ ಯೋಗಾವೆಿಂದು 
ಪೌಲನು ಭರವಿಸಲ್ಲಲಿ. ಬದಲರಗಿ, ಆತ್ನು ತ್ನು ಕುಿಪತವರದ ಆದರೆ ಶಕ್ರತಶರಲ್ಲ 
ಹೆೋಳಿಕೆಯಿಂದಿಗೆ ಮುಕರತಯಗೆ ಳಿಸುತ್ರತನೆ: ಅಾಂಥವರಿಗ  ದಾಂಡನ ಯ ತಿೇಪಾಿಗುವದು 
ನಾಯಯ. ಮ ಲಪಾತ್ರಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಅವರ ನರಾಯತ್ರೋಪುೆ ನರಾಯವರದದ ದೆೋ” 
ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ. “ಅವರ” ಎಿಂಬುದು “ಮೆೋಲು ಬರುವಿಂತ್ೆ ಕೆೋಡು ಮರಡೆ ೋಣ” ಎಿಂದು 
ಹೆೋಳಿದವರನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ ೋ, ಆ ಹೆೋಳಿಕೆಯನೆುೋ ಸ ಚಸುತ್ತದೆ ೋ ಅಥವರ ಪೌಲನ 
ಹೆೋಳಿಕೆಯನುು ತ್ಪರಪಗಿ ಅಥೆೈೆಸ್ತ್ದವರನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ ೋ ಎಿಂಬದು ಸಪಷ್ಟವರಗಿಲಿ 
(ಇತ್ರ ತ್ಜುೆಮೆಗಳನುು ಹೆ ೋಲ್ಲಸ್ತ್ ನೆ ೋಡಿರಿ). ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯರವದನುು ಪೌಲನು 
ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು ಹೆೋಳಿದದರ , ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ುತ “ನರಾಯ” ಎಿಂಬದರ ಮೆೋಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. 
ಯಹ ದಾರು ತ್ರವು ಬಯಸ್ತ್ದ ಎಲರಿ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ವರದವನುು ಮರಡಬಹುದು-ಆದರೆ 
ಅಿಂತ್ಾದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಗಲ  ಪರಪ್ಪಗಳ ೋೆ ಆಗಿದದರು. ಆದದರಿಿಂದ ದೆೋವರು ಅವರಿಗೆ ದಿಂಡನೆ 
ತ್ರೋಪುೆ ನೋಡುವದು ಅನರಾಯವಲರಿ; ಅದು “ನರಾಯ” ವೆೋ ಆಗಿತ್ುತ.  

1 ರಿಿಂದ 8ರ ವರೆಗಿನ ವಚ್ನಗಳಳ ಹೃದಯದೆ ಿಂದಿಗೆ ಮರತ್ರಡುವ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳಿಿಂದ 
ತ್ುಿಂಬ್ರರುತ್ತವೆ. John Calvin ಗೆ ಮನವರಿಕೆಯರಗಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ವಚ್ನ 4ರಲ್ಲಿನ ಪೌಲನ-
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“ಎಲರಿ ಮನುಷ್ಾರು ಸುಳಳುಗರರರರದರ  ದೆೋವರು ಸತ್ಾವಿಂತ್ನೆೋ ಸರಿ” (KJV)-
ಮರತ್ುಗಳಳ “ಎಲರಿ ಕೆೈಸತ ತ್ತ್ವಜ್ಞರನದ ಪರಾಥಮಿಕ ಸ್ತ್ದಧಸ ತ್ಾವರಗಿದೆ”21 Edwards ಈ 
ಹೆೋಳಿಕೆಯನುು “ಎಲಿರ  ಸುಳಳುಗರರರೆಿಂಬ ದಿಂಡಿಸುವಿಂಥ ಸತ್ಾ,” ಆದರೆ “ದೆೋವರು 
ಸತ್ಾವಿಂತ್ನು ಎಿಂಬ ವಿಮೊೋಚಸುವ ನರಿೋಕ್ಷೆಯನುು”22 ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುವಿಂಥದೆಿಂದು 
ಕಿಂಡನು. ಮನುಷ್ಾರು ಸುಳಳುಗರರರರಗಿದದರ  ದೆೋವರು ಸತ್ಾವಿಂತ್ನು. ಮನುಷ್ಾರು 
ವಿಶರವಸಹೆರಲಿದಿದರದಗ ಾ ದೆೋವರು ಭರವಸಯೋಗಾನು. ಮನುಷ್ಾರನುು ವಿಶರವಸ್ತ್ಸಲು 
ಸರಧ್ಾವಿಲಿ, ಆದರೆ ದೆೋವರನುು ವಿಶರವಸ್ತ್ಸಬಹುದು.  

ಒಿಂದು ಮಹತ್ವದ ಸತ್ಾವು ಎದುದ ಕರಣುತ್ತದೆ: ಯಹ ದಾರು ಎತ್ತಬಹುದರದ 
ಪಾತ್ರಯಿಂದು ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಗಳಿಗೆ ಪೌಲನು ಉತ್ತರಿಸ್ತ್ದನು. ಎಲರಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, 
ಯಹ ದಾರು ನೋಡಿದ ಪಾತ್ರರೆ ೋಧ್ಗಳಿಗೆ, ಪೆಾೋರಿತ್ ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಯು “ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಯನುು 
ತ್ಳಿುಹರಕಲರಗಿದೆ!” ಎಿಂದಿತ್ುತ. ಯಹ ದಾರು ಎಷ್ೆಟೋ ವರದಗಳನುು ಮರಡಿದರಗ ಾ ಅವರು 
ಆಗಲ  ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ಪರಪ್ಪಗಳ ೋೆ ಆಗಿದದರು! 

ಅನಯಜನರ  ಯೆಹ ದಯರ  ಪಾಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದಾದರ  ಮತ್ುು ದ ೇವರ 
ನೇತಿಯ ಅಗತ್ಯರ್ ಯಲ್ಲಿದಾದರ  (3:9-20) 

ಈ ವಚ್ನಗಳಳ ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಪಾಮುಖ ಭರಗದ ಮೊದಲ ವಿಭರಗದ 
ಅಿಂತ್ಾವನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡಿವೆ. ಈ ವಿಭರಗದುದದಕ ೆ, ಪೌಲನು ನರಾಯರಿಂಗದ 
ಪರಿಭರಷ್ೆಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದರದನೆ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, 2:15ರಲ್ಲಿ ಆತ್ನು ಅನಾಜನರ 
ವಿಷ್ಯವರಗಿ, “ಇದಕೆೆ ಅವರ ಮನಸುೆ ಸಹ ಸರಕ್ಷಿ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ; ಅವರ ಯೋಚ್ನೆಗಳಳ 
ವರದಿ ಪಾತ್ರವರದಿಗಳಿಂತ್ೆ ಇದು ತ್ಪೆಪಿಂದು ತ್ಪಪಲಿವೆಿಂದು ಸ ಚಸುತ್ತವೆ” ಎಿಂದು 
ಬರೆಯುತ್ರತನೆ. 3:9-20ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಪುನಃ ನರಾಯ ವಿಚರರಣೆಯ ಪರಿಭರಷ್ೆಯನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತನೆ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, “ಯಹ ದಾರೆೋ ಆಗಲ್ಲ 
ಗಿಾೋಕರೆೋ ಆಗಲ್ಲ ಎಲಿರ  ಪರಪಕೆೆ ಒಳಬ್ರದದವರೆಿಂದು ಮೊದಲೆೋ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಟಟದ ದೆೋವಲರಿ” 
(3:9). Morrisನು ಇಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕೆೆ ತ್ರುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಭರಷ್ೆಯು [ವಚ್ನ 9 ರಲ್ಲಿ] ಕರನ ನು 
ಭರಷ್ೆಯರಗಿದೆ, ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಬಹಳಷ್ುಟ ಭರಗದಲ್ಲಿರುವಿಂತ್ೆಯೋ ಇದರಗಿದೆ.”23 
REBಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ, “ಯಹ ದಾರರಗಲ್ಲ ಗಿಾೋಕರರಗಲ್ಲ ಎಲಿರ  ಪರಪದ ಬಲದಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ತ್ಕ್ರೆಕೆ ಿಂಡಿದರದರೆಿಂಬುದನುು ನರವು ಮುಿಂಚೆಯೋ ಸರಭಿತ್ುಗೆ ಳಿ ಸ್ತ್ದ ದೆೋವಲರಿ.” 1:18 ರಲ್ಲಿ 
ಆರಿಂಭವರದ ನರಾಯ ವಿಚರರಣೆಯು, ಈಗ ಮುಕರತಯಕೆೆ ಬರುತ್ರತದೆ. ಈಗ “ಅಿಂತ್ರಮ 
ತ್ರೋಪ್ಪೆನ” ಸಮಯವರಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಮ ಲಭ ತ್ ವಾಗಾದನ (3:9)  
9ಹಾಗಾದರ  ಏನು ಹ ೇಳಬ ೇಕು? ನಾವು ಅನಯರಿಗಿಾಂತ್ ಉತ್ುಮಸ್ಾಥನದಲ್ಲಿದ ದೇವೇ? 

ಎಷುಟ ಮಾತ್ರಕ ಾ ಇಲಿ. ಯೆಹ ದಯರ ೇ ಆಗಲ್ಲ ಗಿರೇಕರ ೇ ಆಗಲ್ಲ ಎಲಿರ  ಪಾಪಕ ಾ 
ಒಳಬಿದದವರ ಾಂದು ಮೊದಲ ೇ ರ್  ೇರಿಸ್ಕ  ಟಿಟದ ದೇವಲಾಿ. 
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ವಚನ 9. 3:1ರಲ್ಲಿ, ಈ ಪಾಶೆುಯು ಕೆೋಳಲಪಟಟತ್ು: “ಹರಗರದರೆ ಯಹ ದಾರ 
ಶೆಾೋಷ್ಠತ್ವವೆೋನು?” ಪೌಲನು ಹೋಗೆ ಉತ್ತರಿಸ್ತ್ದದನು, “ಎಲರಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯ  ಬಹಳ 
ಉಿಂಟ್ು” (3:2). ಈಗ ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರಯ ಪಾಶೆುಯನುು ಕೆೋಳಲರಗುತ್ರತದೆ:24 ಹಾಗಾದರ  ಏನು 
ಹ ೇಳಬ ೇಕು? ನರವು ಅನಾರಿಗಿಿಂತ್ ಉತ್ತಮಸರಥನದಲ್ಲಿದೆದೋವೋ? RSVಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ, 
“ಯಹ ದಾರರದ25 ನರವು ಉತ್ತಮರೆ ೋ? [ಅಿಂದರೆ ಅನಾಜನರಿಗಿಿಂತ್ ಉತ್ತಮರೆ ೋ]?” ಈ 
ಸರರಿ ಪೌಲನು, ಎಷುಟ ಮಾತ್ರಕ ಾ ಇಲ ಿ ಎಿಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ರತನೆ. ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ 
ವಾತ್ರಾಸ? ಯರಕೆಿಂದರೆ, ಪಾಶೆುಗಳಳ ಒಿಂದಕೆ ೆಿಂದು ಹೆ ೋಲುತ್ತವರದರ  ಅವುಗಳಳ 
ಒಿಂದೆೋ ಆಗಿರುವದಿಲಿ. 

 
ಯಹ ದಾನು ಅನಾಜನರಿಂಗದವನಗಿಿಂತ್ ಶೆಾೋಷ್ಠತ್ವದಲ್ಲಿದದನೆ ೋ? 
ಹೌದು, ಯರಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲಖಿತ್ ಧ್ಮೆಶರಸರ ಇತ್ುತ (3:2). 
 
ಆತ್ನು ತ್ನು ಶೆಾೋಷ್ಠತ್ವದ ಸದುಪಯೋಗಮರಡಿದದನೆ ೋ? 
ಇಲ,ಿ ಯರಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಕೆೈಕೆ ಳುಲು ವಿಫಲನರಗಿದದನು 

(ನೆ ೋಡಿರಿ 2:13, 23, 25). 
 
ದೆೋವರಿಿಂದ ಯರವದೆೋ ಲ್ಲಖಿತ್ ಧ್ಮೆಶರಸರ ಕೆ ಡಲಪಡದ ಅನಾನಗಿಿಂತ್ ಆತ್ನು 

ಉತ್ತಮನರಗಿದದನೆ ೋ? ಇಲಿ. 
 
1:18-32ರಲ್ಲಿ, ಅನಾಜನರು (ಯಹ ದೆಾೋತ್ರರು, ಅಥವರ ಗಿಾೋಕರು) ತ್ಮಗೆ ಲಭಾವಿದದ 

ಧ್ಮೆಶರಸರಕೆೆ ವಿಧೆೋಯರರಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಿಂಬದನುು ಪೌಲನು ಸರಭಿತ್ುಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದದನು. 2:2-
3:8 ರಲ್ಲಿ, ಯಹ ದಾರು ಹರಗೆಯೋ ಆಗಿದರದರೆಿಂದು ಆತ್ನು ಮುಕರತಯಕೆೆ ಬಿಂದಿದದನು. ಈಗ 
ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, ಯೆಹ ದಯರ ೇ ಆಗಲ್ಲ ಗಿರೇಕರ ೇ ಆಗಲ್ಲ ಎಲಿರ  ಪಾಪಕ ಾ 
ಒಳಬಿದದವರ ಾಂದು ಮೊದಲ ೇ (1:18 ರಿಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ) ರ್  ೇರಿಸ್ಕ  ಟಿಟದ ದೇವಲಾಿ. “ನರವು 
ಮೊದಲೆೋ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಟಟದ ದೆೋವಲರಿ” ಎಿಂಬ ಮರತ್ುಗಳಳ προαιτιάομαι 

(proaitiaomai) ಎಿಂಬದರಿಿಂದ ಬಿಂದಿವೆ, ಅದು “ಆರೆ ೋಪ್ಪಸು” ಅಥವರ “ಅಪವರದಿಸು” 
(αἰτιάομαι, aitiaomai) ಎಿಂಬ ಪದದೆ ಿಂದಿಗೆ ಜೆ ತ್ೆಯರಗಿ “ಮುಿಂಚೆ” (πρό, pro) 
ಎಿಂಬ ಪದವನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡಿ ರುತ್ತದೆ.26 ಈ ಪದವು “ಒಿಂದು ಅಪರರಧ್ಕರೆಗಿ ಮುಿಂಚೆಯೋ 
ದೆ ೋಷ್ಠಯಿಂದು ತ್ರೋಮರೆನಸಲಪಟ್ಟವನು ಎಿಂದು ಬ್ರರುದು ಕೆ ಡಲು 
ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗುವ ಕರನ ನು ಪದವರಗಿತ್ುತ.”27 

ಯರವ “ಅಪರರಧ್”? ಉತ್ತರವು ಪರಪ. 1:18ನೆೋ ವಚ್ನದಿಿಂದ ಪೌಲನ ಚ್ಚೆೆಯು 
ಮರನವ ಜನರಿಂಗದ ಪರಪದ ಕುರಿತ್ರಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ “ಪರಪ” ಎಿಂಬ ಪದದ ಮೊದಲ 
ಉಪಯೋಗ ಇದರಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ನು ಸುಮಮನೆ “ಎಲಿರ  ಪರಪ ಮರಡಿದರದರೆ” ಎಿಂದು 
ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ (3:23 ರಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ ಹರಗೆ), ಆದರೆ ಎಲಿರ  “ಪರಪಕೆೆ ಒಳಬ್ರದದವರೆೋ” ಎಿಂದನು. 
“ಒಳಬ್ರದದವರು” ಎಿಂಬದು ὑπό (hupo) ಎಿಂಬ ಉಪಸಗೆದ ಅನುವರದವರಗಿದೆ. Hupo 
ಎಿಂಬುದು “ನಯಿಂತ್ಾಣದ ಸರಥನದಲ್ಲಿರುವದೆ ಿಂದನುು ಗುರುತ್ರಸುವ” ಪದವರಗಿರುತ್ತದೆ; 
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ಅಿಂಥ ಸಿಂದಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದರಥೆವು, “ಇಿಂಥದದರ ನಯಿಂತ್ಾಣದಲ್ಲಿರುವ” ಎಿಂದರಗುತ್ತದೆ.28 

(ನೆ ೋಡಿರಿ ಮತ್ರತಯ 8:9; ಗಲರತ್ಾ 3:25; 1 ತ್ರಮೊಥೆ 6:1). ರೆ ೋಮರ 3:9 ರಲ್ಲಿ, RSVಯು 
ಇದನುು “ಪರಪದ ಶಕ್ರತಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವ” ಎಿಂದು ತ್ಜುೆಮೆ ಮರಡಲರಗಿರುತ್ತದೆ. AB 
ಯಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ, “ಅದರಿಿಂದ ಕೆೈಯಳಗೆ ಹಡಿಯಲಪಟ್ುಟ ಅದರ ಅಧಿಕರರ ಮತ್ುತ 
ನಯಿಂತ್ಾನಕೆ ೆಳಪಟ್ಟದುದ.”  

“ಪರಪ” ವನುು ಇಲ್ಲಿ ಒಬಬ ನರಿಂಕುಶ ಯಜಮರನ ಎಿಂಬಿಂತ್ೆ ಬ್ರಿಂಬ್ರಸಲರಗಿದೆ. ಒಬಬ 
ಮರನವನು “ಪರಪದ ಶಕ್ರತಗೆ ಒಳಗರಗಿ ಹುಟ್ುಟವದಿಲಿ” ; ಆದರೆ ಆತ್ನು ವೆೈಯಕ್ರತಕ 
ಪರಪವನುು ಮರಡಲು ಶಕತನರಗುವಷ್ುಟ ದೆ ಡಡವನರದರಗ, ಆತ್ನು ಪರಪಕೆೆ ಅಡಿಯರಳಳ 
ಆಗುತ್ರತನೆ (6ನೆೋ ಅಧರಾಯ). ಮರನವನು ಬ್ರಡುಗಡೆಗೆ ಳಳುವದಕ್ರೆರುವ ಏಕೆೈಕ 
ನರಿೋಕ್ಷೆಯು ಕ್ರಾಸತನ ರಕತವೆೋ. 

ವಿವರವಾದ ಸ್ಾಕ್ಷಾಾಧ್ಾರ (3:10-19) 
10ಇದು ಶಾಸರದಲ್ಲಿ ಬರ ದಿರುವ ಮಾತ್ುಗಳಿಗ  ಸರಿಯಾಗಿದ ; ಅವು ಯಾವವ ಾಂದರ - 

“ನೇತಿವಾಂತ್ನು ಇಲಿ, ಒಬಬನಾದರ  ಇಲ;ಿ  
11ತಿಳುವಳಿಕ ಯುಳಳವನು ಇಲ,ಿ ದ ೇವರನುು ಹುಡುಕುವವನು ಇಲಿ.  
12ಎಲಿರ  ದಾರಿತ್ಪ್ಪ ನಡ ಯುರ್ಾುರ , ಎಲಿರ  ಕ ಲಸಕ ಾ ಬಾರದವರಾದರು. 
 ಒಳ ಳೇದನುು ಮಾಡುವವನು ಇಲ,ಿ ಒಬಬನಾದರ  ಇಲ.ಿ 
13ಅವರ ಗಾಂಟ್ಲು ರ್ ರ ದಿರುವ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ . ಅವರು ನಾಲ್ಲಗ ಯಿಾಂದ ವಾಂಚನ ಯ 

  ಮಾತ್ುಗಳನಾುಡುರ್ಾುರ ; ಅವರ  ತ್ುಟಿಗಳ ಹಿಾಂದ  ಹಾವಿನ ವಿಷವದ . 
14ಅವರ ಬಾಯಿ ಶಾಪದಿಾಂದಲ  ಕ  ರೇಧದ ಮಾತ್ುಗಳಿಾಂದಲ  ತ್ುಾಂಬಿ ಅದ . 
15ಅವರ ಕಾಲುಗಳು ರಕುವನುು ಸುರಿಸಲು ಆತ್ುರಪಡುತ್ುವ . 
16ಅವರು ಹ  ೇದ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಶಸಾಂಕಟ್ಗಳು ಉಾಂಟಾಗುತ್ುವ . 
17ಸಮಾಧ್ಾನದ ಮಾಗಿವನ ುೇ ಅರಿಯರು. 
18ಅವರ ಕಣ ಿದುರಿಗ  ದ ೇವರ ಭಯವ ೇ ಇಲ ಿಎಾಂಬವುಗಳ ೇ. 
19ಧಮಿಶಾಸರದ ನುಡಿಗಳ ಲಿವು ಆ ಶಾಸರಕ ಾ ಒಳಗಾದವರಿಗ ೇ ಹ ೇಳಿವ ಯೆಾಂದು 

ಬಲ ಿವಷ ಟ; ಹಿೇಗ  ಎಲಿರ ಬಾಯಿ  ಕಟಿಟಹ  ೇಗುವದು, ಲ  ೇಕವ ಲಾಿ ದ ೇವರ ಮುಾಂದ  
ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ನಲುಿವದು. 

ಪೌಲನು ಈ ಮುಿಂಚೆ ತ್ನು ಆಧರರ ವರಕಾವನುು ಹೆೋಳಿದದನು: ಯಹ ದಾರರಗಲ್ಲ 
ಅನಾಜನರರಗಲ್ಲ ಇಬಬರ  ಪರಪದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದರದರೆ ಮತ್ುತ ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯ 
ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಲ್ಲಿದರದರೆ. ಆತ್ನಗೆ ಒಿಂದಿಂತ್  ಗೆ ತ್ರತತ್ುತ, ಏನೆಿಂದರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಗುಿಂಪು-
ಯಹ ದಾರು-ಆ ತ್ರೋಪೆನುು ವಿರೆ ೋಧಿಸ್ತ್ ನಣರೆಯಕವರದ ಸರಕ್ಷರಯಧರರ ನೋಡಬೆೋಕೆಿಂದು 
ಬೆೋಡಿಕೆಯಿಡುವರೆಿಂಬುದು ಆತ್ನಗೆ ಗೆ ತ್ರತತ್ುತ. ಆ ಕರರಣದಿಿಂದ ಅವರು ಬಹಳ 
ಹೆಚ್ುಳಪಟ್ುಟಕೆ ಳಳುತ್ರತದದ ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಕಡೆಗೆ ತ್ರರುಗಿಕೆ ಳಳುತ್ರತನೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 2:23).  

10 ರಿಿಂದ 18 ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿನ ಕನಷ್ಠ 
ಎರಡು ಪುಸತಕಗಳ ಒಿಂಬತ್ುತ ವಚ್ನಗಳಿಿಂದ ಉಲೆಿೋಖ ಮರಡುತ್ರತನೆ: ಕ್ರೋತ್ೆನೆ ಮತ್ುತ 



  

 232 

ಯಶರಯ.29 ಬೆೈಬಲ್ ಕರಲದಲ್ಲಿ, ಈ ವಿಧರನವನುು charaz ಎಿಂದು ಕರೆಯಲರಗುತ್ರತತ್ುತ, 
ಅದರ ಅಥೆವು “ಮುತ್ುತಗಳನುು ಒಿಂದರಗಿ ಪೊೋಣಿಸುವದು”30 ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಿಂದು, 
ಇದಕೆೆ ನರವು “ಸರಕ್ಷರಯಧರರ ವರಕಾಭರಗಗಳ” ಸರಮರಲೆ ಎಿಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. 
ಪೌಲನು ಈ ವಿಧರನವನುು ಹಲವರರು ಸರರಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತನೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 9:25-27; 
10:18-21; 11:8-10; 15:9-12), ಆದರೆ ಇದು ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ವಚ್ನಗಳ 
ಅತ್ರ ಉದದವರದ ಭರಗವರಗಿದೆ. ವರಸತವದಲ್ಲಿ, ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಅಿಂಥದೆ ಿಂದು 
ಅನುಕಾಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ರ ಉದದವರದದರದಗಿದೆ.   

ವಚನಗಳು 10-12. ಆತ್ನು ಇದು ಶಾಸರದಲ್ಲಿ ಬರ ದಿರುವ ಮಾತ್ುಗಳಿಗ  ಸರಿಯಾಗಿದ  
ಎಿಂದು ಆರಿಂಭಿಸುತ್ರತನೆ. ಪೌಲನು ಸರಮರನಾವರಗಿ ಮರಡುವಿಂತ್ೆಯೋ, ಹಳ ೋೆ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಗಿಾೋರ್ಕ ತ್ಜುೆಮೆಯಿಿಂದ ಉಲೆಿೋಖಿಸುತ್ರತನೆ. ಆತ್ನು ಮೊದಲು ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 
14:1-3 ರಿಿಂದ ಉಲೆಿೋಖಿಸುತ್ರತನೆ,31 ಇದು ಮರನವರ ಬಿಂಡರಯದ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯ 
ಕುರಿತ್ರಗಿರುತ್ತದೆ: “ನೇತಿವಾಂತ್ನು ಇಲ,ಿ ಒಬಬನಾದರ  ಇಲ;ಿ ತಿಳುವಳಿಕ ಯುಳಳವನು ಇಲಿ, 
ದ ೇವರನುು ಹುಡುಕುವವನು ಇಲ.ಿ ಎಲಿರ  ದಾರಿತ್ಪ್ಪ ನಡ ಯುರ್ಾುರ , ಎಲಿರ  ಕ ಲಸಕ ಾ 
ಬಾರದವರಾದರು. ಒಳ ಳೇದನುು ಮಾಡುವವನು ಇಲ,ಿ ಒಬಬನಾದರ  ಇಲಿ.” ಇಲ್ಲ ಿ
“ನೋತ್ರವಿಂತ್ನು” ಎಿಂಬದನುು ದೆೋವರ ಸಿಂಗಡ ಸರಿಯರಗಿರುವದು ಎಿಂಬ ಅಥೆದಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟದೆ. ಎಲರಿ ಜವರಬರದರಿಯುಳು ಜನರು ಸರಿ ಎಣಿಸುವ ಕೆಲವು 
ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು ಮರಡುವರು, ಆದರೆ ಅವರು ತ್ಪರಪದ ಕೆಲವು ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು ಸಹ 
ಮರಡುವರು. ಅದರ ಫಲ್ಲತ್ವರಗಿ, ಅವರು ದೆೋವರ ಮುಿಂದೆ ದೆ ೋಷ್ಠಗಳರಗಿ ನಲುಿತ್ರತರೆ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ ಯರಕೆ ೋಬ 2:10). 

ಇದು ಏಕೆ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ? ಈ ಪರಿಸ್ತ್ಥತ್ರಯನುು ಮಣುಣ ಮತ್ುತ ಸವಲಪ ನೋರಿನಿಂದ 
ತ್ುಿಂಬ್ರದದ ಒಿಂದು ಪರತ್ೆಾಯ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ದಿಿಂದ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಸವಲಪ ಸವಚ್ೆ ನೋರನುು 
ಮಣಿಣನಲ್ಲಿ ಹರಕ್ರರಿ. ನೋರು ಮಣಣನುು ಸವಚ್ೆ ಮರಡುತ್ತದೆ ೋ? ಇಲಿ. ಈಗ ಸವಲಪ ಮಣಣನುು 
ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಹರಕ್ರರಿ. ಮಣುಣ ನೋರನುು ಸವಚ್ೆ ಮರಡುತ್ತದೆ ೋ? ಖಿಂಡಿತ್ ಇಲ.ಿ ಪರಪವು ಸಹ 
ಹರಗೆಯೋ: ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಲ್ಲಿ ಎಷ್ೆಟೋ ಒಳ ುೆೋದು ಇದದರ  ಸವಲಪ ಕೆಟ್ಟದುದ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ-ಮತ್ುತ 
ಅದು ನಮಮನುು ಪರಪ್ಪಯರಗಿ ಮರಡುತ್ತದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಯರಕೆ ೋಬ 2:10). ಇದಕೆೆ 
ಯರರರದರ  ಹೆ ರತ್ರಗಿರುತ್ರತರೆ ೋ?32 ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೋತ್ೆನೆಗರರನು ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಬಹಳ ಸಪಷ್ಟವರಗಿ ತ್ರಳಿಸುತ್ರತನೆ. ಪೌಲನು ಆತ್ನ ಮರತ್ುಗಳನುು ಉಲೆಿೋಖಿಸುತ್ರತ ಹೋಗೆ 
ಬರೆಯುತ್ರತನೆ, “. . . ಇಲ.ಿ . . . ಒಬಬನರದರ  ಇಲ.ಿ . . . ಇಲಿವೆೋ ಇಲಿ. . . . 
ಒಬಬನರದರ  ಇಲಿ” ! 

ವಚನಗಳು 13, 14. ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 14ರ ಸರವೆತ್ರಾಕ ಖಿಂಡನೆ ತ್ಮಗೆ 
ಅನವಯವರಗುವದಿಲಿವೆಿಂದು ಯರರರದರ  ನರರಕರಿಸುವದನುು ತ್ಡೆಯಲು, ಪೌಲನು 
ಮುಿಂದೆ ಆತ್ಾಿಂಥ ಸರಮರನಾ ಪರಪವಿಂದನುು ಉಲೆಿೋಖಿಸುತ್ರತನೆ: ನರಲ್ಲಗೆಯ ಪರಪ. 
ಆತ್ನು ಮರನವರ ಹೆೋಸ್ತ್ಗೆಯ ಸಿಂಭರಷ್ಣೆಯ ಕುರಿತ್ ಮ ರು ವರಕಾಭರಗಗಳನುು 
ಪಾಸರತಪ್ಪಸುತ್ರತನೆ: “ಅವರ ಗಾಂಟ್ಲು ರ್ ರ ದಿರುವ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದ , ಅವರು ನಾಲ್ಲಗ ಯಿಾಂದ 
ವಾಂಚನ ಯ ಮಾತ್ುಗಳನಾುಡುರ್ಾುರ ” (ನೆ ೋಡಿರಿ ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 5:9); “ಅವರ ತ್ುಟಿಗಳ ಹಿಾಂದ  
ಹಾವಿನ ವಿಷವದ ” (ನೆ ೋಡಿರಿ ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 140:3); “ಅವರ ಬಾಯಿ ಶಾಪದಿಾಂದಲ  ಕ  ರೇಧದ 
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ಮಾತ್ುಗಳಿಾಂದಲ  ತ್ುಾಂಬಿ ಅದ ” (ನೆ ೋಡಿರಿ ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 10:7). ಯರವನರದರ  ಅದನುು 
ನರರಕರಿಸಲು ಸರಧ್ಾವೋ, ಒಿಂದಲರಿ ಒಿಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತ್ನು ತ್ನು ನರಲ್ಲಗೆಯಿಿಂದ 
ಪರಪ ಮರಡಿರುತ್ರತನೆ? ಖಿಂಡಿತ್, ನರವೆಲಿರ  ಯರಕೆ ೋಬನ ಸಿಂಗಡ 
ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳುಲೆೋಬೆೋಕು, ಆತ್ನು ನರಲ್ಲಗೆಯನುು “ಸುಮಮನರಲರರದ ಕೆಡುಕರಗಿದೆ; 
ಮರಣಕರವರದ ವಿಷ್ದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬ್ರ ಇದೆ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದರದನೆ (ಯರಕೆ ೋಬ 3:8). 

ವಚನ 15-17. ಅನೋತ್ರವಿಂತ್ರು ಪರಪದ ಎಷ್ುಟ ಆಳತ್ನಕೆೆ ಹೆ ೋಗಬಲಿರು? ಪೌಲನು 
ಈಗ ಮರನವರ ಪರಿಣರಮಕ ನಡವಳಿಕೆ ಬಗೆ ೆಮರತ್ರಡುತ್ರತನೆ, ಯಶರಯ 59:7, 8 ರಿಿಂದ 
ಉಲೆಿೋಖಿಸುತ್ರತನೆ: “ಅವರ ಕರಲುಗಳಳ ರಕತಸುರಿಸಲು ಆತ್ುರ ಪಡುತ್ತವೆ. ಅವರು ಹೆ ೋದ 
ದರರಿಗಳಲ್ಲಿ ನರಶಸಿಂಕಟ್ಗಳಳ ಉಿಂಟರಗುತ್ತವೆ.” Richard Rogers ಈ ಪದಗಳನುು 
ಗಮನಕೆೆ ತ್ರುತ್ರತರೆ, 13 ಮತ್ುತ 14 ವಚ್ನಗಳಿಿಂದ “ಗಿಂಟ್ಲು,” “ನರಲ್ಲಗೆಗಳಳ,” 
“ತ್ುಟಗಳಳ,” ಮತ್ುತ “ಬರಯಿ” ಮತ್ುತ 15 ನೆೋ ವಚ್ನದಿಿಂದ “ಕರಲುಗಳಳ.” ಆತ್ನು ನಿಂತ್ರ 
ಮರನವರಿಗೆ “ತ್ಲೆಯಿಿಂದ ಕರಲುಗಳ” ವರೆಗೆ ಒಿಂದು “ಮರಣರಿಂತ್ರಕ ವರಾಧಿ ಇರುತ್ತದೆ”33 
ಎಿಂದುವರಾಖ್ರಾನಸ್ತ್ದನು. 

ವಚ್ನ 18. ಪೌಲನು ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 36:1ರಿಿಂದ ಉಲೆಿೋಖಿಸುವ ಮ ಲಕ ತ್ನು 
ವರಕಾಭರಗಗಳ ಸರಣಿಯನುು ಮುಕರತಯಗೆ ಳಿಸುತ್ರತನೆ: “ಅವರ ಕಣ ಿದುರಿಗ  ದ ೇವರ 
ಭಯವ ೇ ಇಲಿ.” “ಭಯ” (φόβος, phobos) ಎಿಂಬದು ಆಗರಧ್ವರದ ಗೌರವ ಮತ್ುತ ಪೂಜಾ 
ಭರವವನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ದೆೋವರನುು ಗೌರವಿಸುವದಕೆೆ ವಿಫಲವರಗುವದು ಎಲರಿ ಪರಪದ 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ದೆೋವರನುು ಗೌರವಿಸದವನು ಇತ್ರರನುು ಗೌರವಿಸಲರರನು; ಆತ್ನು 
ತ್ನುನುು ಸಹ ಗೌರವಿಸಲರರನು. 

ಕೆಲವರು ರೆ ೋಮರ 3:9-18 ನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ “ಸಿಂಪೂಣೆ ಅನುವಿಂಶಕವರದ 
ಪರಪವರಸೆಥಯ” ಯನುು ಸರಭಿತ್ುಗೆ ಳಿಸಲು ಪಾಯತ್ರುಸುತ್ರತರೆ: ಈ ಬೆ ೋಧ್ನೆ ಹೆೋಳಳವ 
ದೆೋನೆಿಂದರೆ ಕ ಸುಗಳಳ ಹುಟಟದರಗ, ಅವರ ಆತ್ಮಗಳಳ ಆದರಮನ ಪರಪದ ಅಪರರಧಿತ್ವ 
ಭರರವನುು ಹೆ ತ್ುತಕೆ ಿಂಡಿರುತ್ತವೆ ಎಿಂಬದರಗಿ. ಈ ಸಿಂದಭೆದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷ್ಯಗಳನುು 
ಗಮನಕೆೆ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಬಹುದು. ಮೊದಲನೆಯದು, ಸರಮರನಾವರಗಿ ಬೆೈಬಲ್ ಈ 
ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ವನುು ಕಲ್ಲಸುವದಿಲಿ. ಮಕೆಳಳ ನಮೆಲರರಗಿಯ  ಪರಿಶುದಧರರಗಿಯ  
ಹುಟಟರುತ್ರತರೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಮತ್ರತಯ 18:3); ಪಾತ್ರ ವಾಕ್ರತಯು ಸಹ ಅವನ/ಅವಳ ಪರಪಕೆೆ 
ಹೆ ಣೆಗರರನು, ಹೆ ರತ್ು ಆದರಮನ ಪರಪವು ಅಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಯಹೆಚೆೆೋಲ 18:20). 
ಎರಡನೆಯದರಗಿ, ರೆ ೋಮರ 3:9-18 ರಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಪಟಟರುವ ವರಕಾಭರಗವು ಅಿಂತ್ಹ 
ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ವನುು ಕಲ್ಲಸುವದಿಲಿ. ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ವರಕಾ ಭರಗಗಳಳ ಜವರಬರದರಿಯುಳು 
ವಾಕ್ರತಗಳ ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುತ್ರತವೆ ಹೆ ರತ್ು ಕ ಸುಗಳ ಬಗೆ ೆಅಲ.ಿ 

ವಚನ 19. ಪೌಲನು ಯಹ ದಾರಿಿಂದ ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಯನುು ನರಿೋಕ್ಷಿಸ್ತ್ದದನು. ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 
ಮತ್ುತ ಯಶರಯ ಪುಸತಕಗಳಿಿಂದ ಮರಡಲರದ ಬಹುಪರಲು ಉಲೆಿೋಖಗಳಳ ಮ ಲತ್ಃ 
ಅನಾಜನರಿಗೆ ಅಥವರ ಇಸರಾಯೋಲರಲ್ಲಿದದ ಅಪನಿಂಬ್ರಗಸತರರದವರಿಗೆ ಸಿಂಭೆ ೋದಿಸ್ತ್ 
ಬರೆದವುಗಳರಗಿದದವು. ಈ ಕರರಣಕರೆಗಿ, ಪೌಲನು ಇದನುು ಸೆೋರಿಸ್ತ್ ಬರೆಯುತ್ರತನೆ, 
ಧಮಿಶಾಸರದ34 ನುಡಿಗಳಲ ಿವು ಆ ಶಾಸರಕ ಾ ಒಳಗಾದವರಿಗ ೇ35 ಹ ೇಳಿವ ಯೆಾಂದು ಬಲ ಿವಷ ಟ. 
ಆತ್ನ ವರದವನುು ಈ ರಿೋತ್ರ ಹೆೋಳಬಹುದು: ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿನ ನಖರವರದ 
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ವರಕಾಭರಗಗಳಳ ಇತ್ರರಿಗೆ ಸಿಂಭೆ ೋದಿಸಲಪಡಬಹುದು, ಆದರೆ ದೆೋವರು 
ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಕೆ ಟ್ಟನು. ದೆೋವರು ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿ ಏನೆೋನು 
ಸೆೋರಿಸ್ತ್ದರದನೆ ೋ, ಅವುಗಳಳ ಯಹ ದಾರು ತ್ಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಸ್ತ್ಕೆ ಳು 
ಬೆೋಕೆಿಂಬುದು ಆತ್ನ ಉದೆದೋಶವರಗಿತ್ುತ. ಆದದರಿಿಂದ, ಅಿಂತ್ರಮ ವಿಶೆಿೋಷ್ಣೆಯಿಂತ್ೆ, 
ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿ ಬರೆದದ ದೆಲಿವೂ “ಧ್ಮೆಶರಸರಕೆೆ ಒಳಗರದವರಿಗೆೋ” ಬರೆಯಲಪಟಟತ್ು. 

ಧ್ಮೆಶರಸರವು ತ್ನು ಅಧಿಕರರದಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮರತ್ರಡುತ್ತದೆ, ಹಿೇಗ  ಎಲಿರ 
ಬಾಯಿ ಕಟಿಟಹ  ೇಗುವದು, ಲ  ೇಕವ ಲಾಿ ದ ೇವರ ಮುಾಂದ  ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿ ನಲುಿವದು. 
“ಕಟ್ಟಲಪಡಬೆೋಕರಗಿದದ” ಕೆ ನೆಯ “ಬರಯಿ” ಯು ಯಹ ದಾರದರದಗಿತ್ುತ. ಅದು ಸರಧಿಸಲಪಟ್ಟರೆ, 
“ಲೆ ೋಕವೆಲರಿ” (ಯಹ ದಾರ  ಅನಾಜನರ ) ತ್ರವು ನಜವರಗಿಯ  “ದೆೋವರ ಮುಿಂದೆ 
ಅಪರರಧಿಗಳಳ” ಎಿಂಬದನುು ಮನದಟ್ುಟ ಮರಡಿಕೆ ಳಳುವರು (ನೆ ೋಡಿರಿ 14:12). 

ಪುನಃ, ನರಾಯರಲಯದ ಸರದೃಶಾವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗಿದೆ. “ಕಟ್ಟಲಪಟ್ಟ 
ಬರಯಿಗಳ ಉಲೆಿೋಖವು ನರಾಯಲಯದಲ್ಲಿನ ಪಾತ್ರವರದಿಯ ಚತ್ಾಣವನುು ನೆನಪ್ಪಗೆ 
ತ್ರುತ್ತದೆ, ಆತ್ನಗೆ ತ್ನು ಪರವರಗಿ ವರದವನುು ಮಿಂಡಿಸಲು ಅವಕರಶ ಕೆ ಡಲರಗಿದದರ  
ಮೌನವರಗಿಯೋ ನಲುಿತ್ರತನೆ, ಯರಕೆಿಂದರೆ ತ್ನು ವಿರುದಧವರಗಿರುವ ಸರಕ್ಷರಯಧರರಗಳನುು 
ನೆ ೋಡಿ ಮರತ್ೆೋ ಹೆ ರಡದಿಂತ್ರಗಿರುತ್ತದೆ.”36 NEB ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ, “ಒಬಬನಗ  ತ್ನು 
ಪರವರಗಿ ಸಮರ್ಥೆಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು ಹೆೋಳಳವದಕೆೆ ಏನ  ಇರುವದಿಲಿ.”  

ಸ್ಥರವಾದ ತ್ತ್ವ (3:20) 
20ಯಾಕ ಾಂದರ  ಯಾವನಾದರ  ನ ೇಮನಷ ೆಗಳನುನುಸರಿಸ್ ದ ೇವರ ಸನುಧಿಯಲ್ಲಿ 
ನೇತಿವಾಂತ್ನ ಾಂದು ನರ್ಿಯಿಸಲಪಡುವದಿಲಿ. ಧಮಿಶಾಸರದಿಾಂದ ಪಾಪ ಅರುಹು 
ಉಾಂಟಾಗುತ್ುದಷ ಟ. 

ಯಹ ದಾರ “ಬರಯನುು ಕಟಟಹರಕುವದಕೆೆ” ಪೌಲನು ಇನೆ ುಿಂದು ಸಿಂಗತ್ರಯನುು 
ಹೆೋಳಳವ ಅಗತ್ಾವಿತ್ುತ. ಆ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ನು ಈಗಷ್ೆಟ, ಧ್ಮೆಶರಸರವು ಅವರನುು 
ಅಪರರಧಿಯಿಂದು ನಣೆಯಿಸ್ತ್ದೆ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದದನು. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು 
ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವರಗಿತ್ುತ. ಅವರು ನಿಂಬ್ರದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಶುತ್ತ್ೆ 
ಇರುವದರಗಿದದರೆ, ಅದು ದೆೋವರು ತ್ಮಗೆ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ದರದನೆಿಂಬದೆೋ ಆಗಿತ್ುತ. 
ಅವರ ಆ ನೆಚುನ ನಿಂಬ್ರಕೆಗೆ ಪೌಲನು ನೋಡುವ ಉತ್ತರವು “ಅಪರರಧ್ ನಣೆಯದ” 
ವಿಭರಗಕೆೆ ಮುಕರತಯವೂ ಮುಿಂದಿನ “ನೋತ್ರನಣೆಯ” ವಿಭರಗಕೆೆ ಸೆೋತ್ುವೆಯ  
ಆಗಿರುತ್ತದೆ. 

ವಚನ 20. ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಲು ಮಹತ್ವವರಗಿರುವ 
ಒಿಂದು ತ್ತ್ವವನುು ಸರಥಪ್ಪಸುತ್ತದೆ: ಯಾವನಾದರ  ನ ೇಮನಷ ೆಗಳನುನುಸರಿಸ್ ದ ೇವರ 
ಸನುಧಿಯಲ್ಲಿ ನೇತಿವಾಂತ್ನ ಾಂದು ನರ್ಿಯಿಸಲಪಡುವದಿಲಿ.37 ಅಕ್ಷರಶಃ, ಗಿಾೋರ್ಕ ಪಾತ್ರಯು 
ಸರಳ ಅಥೆವನುು ಕೆ ಡುವದರಗಿ “ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಕ್ರಾಯಗಳಿಿಂದ ಯರವನ  
ನೋತ್ರವಿಂತ್ನೆಿಂದು ನಣೆಯಿಸಲಪಡುವದಿಲಿ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ. ಬಹು ಪರಲು 
ತ್ಜುೆಮೆಗಳಳ, NASBಯ  ಸೆೋರಿದಿಂತ್ೆ, “ಧ್ಮೆಶರಸರ” (ಅಥವರ ಅದಕೆೆ 
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ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಯರಗುವಿಂಥ) ಎಿಂಬದರಗಿ ಹೆೋಳಳತ್ತವೆ ಯರಕೆಿಂದರೆ ಪೌಲನು ನರಿೋಕ್ಷಿತ್ 
ಯಹ ದಾರ ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ರತದರದನೆ ಮತ್ುತ ಪರಾಥಮಿಕವರಗಿ, ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ 
ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು ಬರೆಯುತ್ರತನೆ. ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು 
ಒಿಂದು ಮಹತ್ವದ ಸತ್ಾವನುು ಪರಿಚ್ಯಿಸುತ್ರತದರದನೆಿಂಬ ಅಿಂಶವನುು ಸಹ ಮರೆಯಬರರದು: 
ಯರವನರದರ  ಯರವುದೆೋ ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಕ್ರಾಯಗಳನುು ಅನುಸರಿಸ್ತ್ ನೋತ್ರವಿಂತ್ನೆಿಂದು 
ನಣೆಯಿಸಲಪಡುವದಿಲಿ. 

ಅದು ಏಕೆ ಹರಗೆ? ಪೌಲನು ಮುಿಂದುವರೆಸುತ್ರತನೆ, ಧಮಿಶಾಸರದಿಾಂದ38 ಪಾಪದ 
ಅರುಹು39 ಉಾಂಟಾಗುತ್ುದಷ ಟ. ದೆೋವರ ಧ್ಮೆಶರಸರವು ಪರಪದ ತ್ರಳಳವಳಿಕೆಯನುು 
ಅನುಗಾಹಸುತ್ರತದದರಿಿಂದ, ಅದು ಎಲರಿ ಜನರನ ು ಪರಪ್ಪಗಳೆಿಂದು ಪಾಕಟ್ಗೆ ಳಿಸುತ್ತದೆ. 
D. Martyn Lloyd-Jones ಹೋಗೆ ವರದಿಸುತ್ರತನೆ, “ನೋವು ಒಬಬನ ಬಗೆೆ ಉತ್ತಮನು, 
ಅತ್ಾಿಂಥ ಸಭಾ, ಅತ್ಾಿಂಥ ಮೆೋಧರವಿ, ಅತ್ರ [ಉದರರವರದ], ಅತ್ರ ಶೆಾೋಷ್ಠ ಆದಶೆವರದಿ, 
ಮಹರನ್ ಚಿಂತ್ಕ ಎಿಂದು ಆತ್ನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವರದದನುು ಹೆೋಳಬಹುದು-
ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಪರಿೋಕ್ಷೆಯನುು ಎದುರಿಸ್ತ್ ತ್ೆಗೆಡೆಯರದ ವಾಕ್ರತಯು ಒಬಬನ  ಇರುವದಿಲಿ. 
ನಮಮ ತ್ ಗುಗುಿಂಡನುು40 (ಲಿಂಬಕ ಸ ತ್ಾ) ಬ್ರಡಿರಿ, ಯರರೆ ಬಬನ  ಅದಕೆೆ 
ಸತ್ಾವಿಂತ್ನೆಿಂದು ನರ ಪ್ಪಸಲಪಡುವದಿಲಿ.”41 Phillips ತ್ಜುೆಮೆಯು ಇದೆೋ ರಿೋತ್ರಯ 
ಸರದೃಶಾವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ: “ನರವು ಎಷ್ುಟ ವಕಾರು ಎಿಂಬದನುು ಧ್ಮೆಶರಸರದ 
ನೆೋರ ಬೆೋಲ್ಲಯು ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ತದೆ.”  

ಪೌಲನು ಈ ಸತ್ಾವನುು 7ನೆೋ ಅಧರಾಯಕೆೆ ವಿಸತರಿಸುತ್ರತನೆ, ಆದರೆ ಈ ತ್ತ್ವದ ಒಿಂದು 
ಅಿಂಶವನುು ಈಗ ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಬೆೋಕರಗಿರುತ್ತದೆ: ಧ್ಮೆಶರಸರದ-ಯರವುದೆೋ ಧ್ಮೆಶರಸರದ-
ಉದೆದೋಶವು ತ್ಪುಪ ನಡೆಯನುು ಬಯಲ್ಲಗೆ ತ್ರುವದೆೋ ಹೆ ರತ್ು ತ್ಪುಪ ನಡೆಗಳನುು 
ಮನುಸುವದಲಿ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಹೆದರದರಿಯ ವೆೋಗದ ನಯಮಗಳನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಿುರಿ. 
ಒಬಬನು ತ್ನು ಕರರನುು ಚ್ಲರಯಿಸುವರಗ, ಆತ್ನು ಏಕರಗಾತ್ೆಯನುು ಕಳೆದುಕೆ ಳಳುತ್ರತನೆ 
ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ವೆೋಗವು ದೆೋಶದ ಕರನ ನನ ಮಿೋತ್ರಯನುು ಮಿೋರುತ್ತದೆ ಎಿಂದು 
ಉಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ. ಆಗ ಒಬಬ ಪೊೋಲ್ಲಸ್ ಆತ್ನನುು ನಲ್ಲಿಸುತ್ರತನೆ. “ನೋನು ಗಿಂಟೆಗೆ 55 
ಕ್ರೋ.ಮಿ. ವಲಯದಲ್ಲಿ ಗಿಂಟೆಗೆ 65 ಕ್ರೋ.ಮಿ. ಗಳಷ್ುಟ ವೆೋಗವರಗಿ ಚ್ಲರಯಿಸುತ್ರತೋರುವಿ,” 
ಎಿಂದು ಕೆೋಳಳತ್ರತನೆ. ಆಗ “ಅದಕೆೆೋನು, ಪರವರಗಿಲಿ” ಎಿಂದು ಚರಲಕ ಅನುುತ್ರತನೆ. “ಮೊದಲ 
50 ಮೆೈಲುಗಳ ವರೆಗ  ನರನು ವೆೋಗದ ಮಿೋತ್ರಯ ಒಳಗೆೋ ಓಡಿಸುತ್ರತದೆದನು. ಆದದರಿಿಂದ ಈ 
ಒಿಂದು ತ್ಪಪನುು ಅದು ಮುಚ್ುುತ್ತದೆ.” ಆಗ ಪೊೋಲ್ಲಸ್ ಅಧಿಕರರಿಯ ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಯು 
ಏನರಗಿರಬಹುದೆಿಂದು ನಮಗೆ ಅನುಸುತ್ತದೆ? ಅವನ ಉತ್ತರವನುು ಕೆೋಳಿ ನಕುೆ ,ನಿಂತ್ರ 
ನಗುವದನುು ನಲ್ಲಿಸ್ತ್, ಆತ್ನಗೆ ದೆ ಡಡ ಮೊತ್ತದ ದಿಂಡ ಕಟ್ುಟವಿಂತ್ೆ ರಷ್ಠೋದಿಯನುು 
ಕೆ ಡುತ್ರತನೆಿಂಬದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಶಯವಿಲಿ. 

ಯರಕೆ ೋಬನು ಬೆೋರೆ ಸರದೃಶಾವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತನೆ, ವರಕಾವನುು ಕನುಡಿಗೆ 
ಹೆ ೋಲ್ಲಸುತ್ರತನೆ (ಯರಕೆ ೋಬ 1:23). ಕನುಡಿಯು ಒಬಬನ ಕೆನೆುಯ ಮೆೋಲೆ ಕೆ ಳ  ೆ
ಇರುವದನುು ತ್ೆ ೋರಿಸಬಲಿದು, ಆದರೆ ಅದು ಆ ಕೆ ಳೆಯನುು ತ್ೆಗೆಯಲರರದು. ಅದೆೋ 
ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ, Rogers ಹೆೋಳಳವ ಹರಗೆ, “ಧ್ಮೆಶರಸರವು ತ್ರಳಳವಳಿಕೆಯನುು ನೋಡಬಲಿದು, 
ಆದರೆ ಅಳಿಸ್ತ್ಹರಕಲರರದು.”42 
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ಈ ತ್ತ್ವವನುು ನರವು ಹೃದಯಕೆೆ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಳುವದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದರದಗಿರುತ್ತದೆ. 
ನಮಮಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕರು ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಆಯಕಟಟನಿಂತ್ರದ ದೆೋವೆ. ನರವು ಯರವದು “ಸರಿ” ಮತ್ುತ 
ಯರವದು “ತ್ಪುಪ” ಎಿಂಬದನುು ತ್ರಳಿಯಲ್ಲಚುಸುತ್ ತೆೋವೆ. ನರವು “ನಯಮಗಳಳ” ಯರವವು 
ಎಿಂಬದನುು ತ್ರಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ ತೆೋವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯರವ ತ್ಪೂಪ ಇಲಿ. . .ಆದರೆ ಅಲೆ ಿಿಂದು 
ಅಪರಯವಿರುತ್ತದೆ: ಧ್ಮೆವು ಕೆೋವಲ ನಯಮವನುು ಪರಲ್ಲಸುವ ಬಗೆೆ ಮರತ್ಾ ಕರಳಜ 
ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಿಂಬ ನಧರೆರಕೆೆ ನರವು ಬರುವ ಅಪರಯವಿದೆ. ಈ ವಿಚರರವನುು 
ಅಪರಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಡಿರಿ. ನಮಮ ಶಕ್ರತಮಿೋರಿ ದೆೋವರ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು 
ನಡೆಯುವದು ಬಹಳ ಪರಾಮುಖಾವರದದುದ. ಯೋಹರನನು ಹೋಗೆ ಬರೆಯುತ್ರತನೆ, “ನರವು 
ಆತ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನುು ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು ನಡೆದರೆ ಅದರಿಿಂದಲೆೋ ಆತ್ನನುು ಬಲಿವರರಗಿದ ದೆೋವೆಿಂದು 
ತ್ರಳಳಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋವೆ. ಆತ್ನನುು ಬಲೆಿನೆಿಂದು ಹೆೋಳಿ ಆತ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನುು ಕೆೈಕೆ ಳುದೆ 
ನಡೆಯುವವನು ಸುಳಳುಗರರನರಗಿದರದನೆ; ಸತ್ಾವೆಿಂಬುದು ಅವನಲ್ಲಿ ಇಲಿ” (1 ಯೋಹರನ 
2:3, 4). ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬಬನು ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಸಿಂಪರದಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವಷ್ಟರ ಮಟಟಗೆ 
“ಸರಕಷ್ುಟ ಒಳ ುೆೋವನು” ಅಥವರ “ಸರಕಷ್ುಟ ವಿಧೆೋಯನು” ಎಿಂದು ಎಿಂದಿಗ  
ಯೋಚಸಬರರದು. ಒಬಬನು ಎಷ್ೆಟೋ ಕಠಿಣವರಗಿ ಪಾಯತ್ರು ಸ್ತ್ದರ , ಆತ್ನು 
ಧ್ಮೆಪಾಮರಣಗಳನುು ಪರಿಪೂಣೆವರಗಿ ಪರಲ್ಲಸಲರಗುವದಿಲಿ.  

ವಿಷ್ಯ ಹೋಗಿರುವರಗ, ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಪರಿಪೂಣೆವರಗಿ ಪರಲ್ಲಸುವದರ 
ಮೆೋಲಲಿದೆ ನಮಮ ರಕ್ಷಣೆಯು ಬೆೋರೆ ಿಂದರ ಆಧರರದಲ್ಲಿರಬೆೋಕರದ ಅಗತ್ಾವಿದೆ. ಇದು 
ನಮಮಲ್ಲಿ ತ್ುತ್ುೆ ಪಾಶೆುಗಳನುು ಎಬ್ರಬಸಬೆೋಕು. ಮನುಷ್ಾನು ಧ್ಮೆಶರಸರ ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು 
ನಡೆಯುವದರಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಲರರನರದದರಿಿಂದ, ಆತ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಿಂದುವದಕೆೆ 
ಸರಧ್ಾವೋ? ಆತ್ನು ಹೆೋಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬಲಿನು? ಆತ್ನಗೆ ಿಂದು ನರಿೋಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ ೋ? 
ಪೌಲನು ಹೋಗೆ ತ್ನು ವರಚ್ಕರ ಮನಸುೆಗಳನುು “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯ” ದ ಚ್ಚೆೆಗೆ 
ಸ್ತ್ದಧಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದನು.  

ನಾಂಬಿಕ ಯ ಮ ಲಕ ಎಲಾಿ ಜನರಿಗ  ನೇತಿಯುಾಂಟಾಗುವದು 
(3:21-31) 

ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಸಿಂಕ್ಷಿೋಪತ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ 18ನೆೋ ಪುಟ್), 
“ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್” ಎಿಂಬ ಶರೆ ೋನರಮೆಯ ಅಡಿ ಯಲ್ಲಿ, “ದಿಂಡನೆಯ ತ್ರೋಪುೆ,” “ನೋತ್ರಕರಣ,” 
“ಶುದಿಧೋಕರಣ,” ಮತ್ುತ “ಮಹಮರಕರಣ” ಎಿಂಬ ಅಿಂಶಗಳಳ ಬರುತ್ತವೆ. R. C. Bell ಹೋಗೆ 
ಬರೆಯುತ್ರತನೆ, 

ಕೆೈಸತತ್ವವನುು ಒಿಂದು ದೆ ಡಡ ಆರರಧ್ನರಮಿಂದಿರ ಎಿಂದು ಭರವಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದರದರೆ, 
ದಿಂಡನೆಯ ತ್ರೋಪುೆ (1:18-3:20) ಕಟ್ಟಡವನುು ಕಟ್ಟಬೆೋಕರಗಿರುವ ಸಥಳವನುು 
ಸವಚ್ೆಗೆ ಳಿಸುವದರಗಿದೆ; ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯವು (3:21-5:21) ಕಟ್ಟಡಕೆೆ 
ಬೆೋಕರಗಿರುವ ಆಳವರದ, ಬಲ್ಲಷ್ಠ ಅಸ್ತ್ತವರರ; ಶುದಿಧೋಕರಣವು (ಅಧರಾಯ 6, 7) ಕಟ್ಟಡದ 
ಮುಖಾಭರಗ; ಮತ್ುತ ಮಹಮರಕರಣವು (ಅಧರಾಯ 8) ಶಖರ ಅಥವರ 
ಗುಮಮಟ್ವರಗಿದೆ.43 
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ಈಗ ನರವು ನಮರೆಣದ ಸಥಳವನುು ಸವಚ್ೆಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದ ದೆೋವೆ (“ದಿಂಡನೆಯ ತ್ರೋಪುೆ,” ಅಪರರಧ್ 
ನಣೆಯ) ಮತ್ುತ ಅಸ್ತ್ತವರರ (“ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯ”) ಹರಕುವ ಕೆಲಸ 
ಆರಿಂಭಿಸುವದಕೆೆ ಸ್ತ್ದಧರರಗಿದೆದೋವೆ.  

1:18-3:20 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು “ಯಹ ದಾರ  ಅನಾಜನರ  ಪರಪಕೆೆ 
ಒಳಗರದವರರಗಿದರದರೆ” ಎಿಂದ  “ನೋತ್ರವಿಂತ್ನಲಿ, ಒಬಬನ  ಇಲಿ” ಎಿಂದ  
ಆರೆ ೋಪ್ಪಸ್ತ್ದನು (3:9, 10). ಇಲ್ಲಿಯ ತ್ನಕ, ನರವು ಒಿಂದು ಹತ್ರಶೆಯ ಚತ್ಾಣವನುು 
ನೆ ೋಡುತ್ರತ ಬಿಂದೆವು, ಕತ್ತಲು ಮತ್ುತ ಮಿಂಕರದ ಕರಮೊೋೆಡ ಆವರಿಸಲಪಟ್ಟ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿತ್ುತ. 
ಅದರದ ಮೆೋಲೆ, 3:21 ರಲ್ಲಿ “ಈಗಲರದರೆ ೋ” ಎಿಂಬ ಮರತ್ುಗಳಳ ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ತವೆ. ಹೋಗೆ 
ಚ್ಚೆೆಯು ಈಗ “ದುರಿಂತ್ದಿಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ೆವದೆಡೆಗೆ ಸರಗುತ್ತದೆ.”44 

ಈ “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯ” ದ ಮೆೋಲ್ಲನ ವಿಭರಗವು ಎರಡ ವರೆ ಅಧರಾಯಗ 
ಳನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತದೆ (3:21-5:21). ಇದರ ಭರಗವರಗಿ, ಈ ವರಕಾವೃಿಂದವು (3:21-26) 
ಗಿಾೋರ್ಕ ಪಾತ್ರಯಲ್ಲಿ ಅತ್ರ ಉದದವರದ ವರಕಾವರಗಿದೆ.45 Morris ಈ ವರಕಾವನುು ಹೋಗೆ 
ಕರೆದನು, “ಬಹುಶಃ ಇದುವರೆಗ  ಬರೆಯಲಪಟಟರುವ ಅತ್ಾಿಂಥ ಪರಾಮುಖಾವರದ ಏಕ 
ವರಕಾವೃಿಂದವರಗಿರುತ್ತದೆ.”46 Moo, ಹೋಗೆ ಬರೆದನು, “ಸತ್ಾವೆೋದ ಅಷ್ುಟ ಕಡಿಮೆ 
ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ೆ ಟಿಂದು ಅಧಿಕವರದ ದೆೈವಶರಸರದ ವಿಚರರಗಳನುು ಒಟರಟಗಿ 
ಕ ಾಡಿಕರಿಸುವದು ವಿರಳವರದದುದ,”47 ಮತ್ುತ Edwards 3:21-26 ನುು, “ಕೆೈಸತ ನಿಂಬ್ರಕೆಯ 
ಶಬದ ಸಿಂಗಾಹ”48 ಎಿಂದು ಬಣಿಣಸುತ್ರತನೆ 

ನೋತ್ರವಿಂತ್ರಕೆ ಎಿಂಬ ಪದದಲ್ಲ ಿ ಅಡಕವರಗಿರುವ ಒಿಂದು ಕೆೋಿಂದಾ ವಿಚರರವು, ಈ 
ವಚ್ನಗಳಳದದಕ ೆ ಪಾಭಲವರಗಿ ಎದುದ ಕರಣುತ್ತದೆ (3:21, 22, 25, 26). ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹರ 
ಕಥೆಯು ಈ ಪದದ ಸುತ್ತ ಕೆೋಿಂದಿಾಕೃತ್ವರಗಿರುತ್ತದೆ. 

ದ ೇವರ ನೇತಿಯು ರ್  ೇರಿ ಬಾಂದದುದ (3:21-26) 
21ಈಗಲಾದರ  ೇ ದ ೇವರಿಾಂದ ದ  ರಕುವ ನೇತಿಯು ಧಮಿಶಾಸರನಯಮಗಳಿಲಿದ  

ಪರಕಟ್ವಾಗಿದ . ಅದು ಮೊೇಶ ಯ ಧಮಿಶಾಸರದಿಾಂದಲ  ಪರವಾದಿಗಳ ನುಡಿಗಳಿಾಂದಲ  
ಸ್ಾಕ್ಷಿಗ  ಾಂಡಿರುತ್ುದ . 22ದ ೇವರಿಾಂದಾಗುವ ಆ ನೇತಿಯು ಯಾವದ ಾಂದರ  ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನನುು 
ನಾಂಬುವದರಿಾಂದಲ ೇ ನಾಂಬುವವರ ಲಿರಿಗ  ದ  ರಕುವಾಂಥದು. ಹ ಚುಚಕಡಿಮ ಏನ  ಇಲಿ. 
23ಎಲಿರ  ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದ ೇವರ ಮಹಿಮಯನುು ಹ  ಾಂದದ  ಹ  ೇಗಿದಾದರ . 24ಅವರು 
ನೇತಿವಾಂತ್ರ ಾಂದು ನರ್ಿಯ ಹ  ಾಂದುವದು ದ ೇವರ ಉರ್ಚರ್ಾಥಿವಾದ ಕೃಪ ಯಿಾಂದಲ ೇ ಕ್ರರಸು 
ಯೆೇಸುವಿನಾಂದಾದ ಪಾಪ ವಿಮೊೇಚನ ಯ ಮ ಲಕವಾಗಿ ಆಗುವದು. 25ಈತ್ನು ತ್ನು 
ರಕುವನುು ಸುರಿಸ್ ನಾಂಬಿಕ ಯಿದದವರಿಗಾಗಿ ಕೃಪಾಧ್ಾರವಾಗಬ ೇಕ ಾಂದು ದ ೇವರು ಈತ್ನನುು 
ಮುಾಂದಿಟ್ಟನು. 26ದ ೇವರು ಹಿಾಂದಿನ ಕಾಲದ ಪಾಪಗಳನುು ದಾಂಡಿಸದ  ಸಹಿಸ್ಕ  ಾಂಡಿರಲಾಗಿ 
ತ್ನು ನೇತಿಯನುು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿೇಗ  ರ್  ೇರಿಸ್ ರ್ಾನು ನೇತಿಸವರ ಪನಾಗಿಯ  
ಯೆೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಂಬಿಕ ಯಿಡುವವರನುು ನೇತಿವಾಂತ್ರ ಾಂದು ನರ್ಿಯಿಸುವವನಾಗಿಯ  
ಕಾಣಿಸ್ಕ  ಾಂಡಿ ದಾದನ . 

1:16, 17 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ದೆೋವರಿಿಂದ ದೆ ರಕುವ ನೋತ್ರಯ ವಿಷ್ಯವನುು 
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ಪರಿಚ್ಯಿಸ್ತ್ದನು-ಮರನವರು ತ್ನೆ ುಿಂದಿಗೆ ಸರಿಯರದ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನುು ಆನಿಂದಿಸುವ 
ಹರಗೆ ದೆೋವರು ಮರಡಿದ ಕೃಪರಭರಿತ್ವರದ ವಾವಸ ಥೆಯರಗಿರುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಆ 
ವಿಚರರವನುು ಸವಿಸರತರವರಗಿ ವಿವರಿಸುವದರ ಬದಲರಗಿ, ಮರನವರಿಗೆ ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯ 
ಅಗತ್ಾತ್ೆ ಇದೆ ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ ದಿೋರ್ೆವರದ ಚ್ಚೆೆಯನುು ಮರಡಲರರಿಂಭಿಸುತ್ರತನೆ. ಕೆ ನೆಗೆ, 
ಹೆೋಗ , ಆತ್ನು ಮ ಲ ಚ್ಚೆೆಯನುು ಮುಿಂದುವರೆಸುವದಕೆೆ ಸ್ತ್ದಧನರಗಿದದನು. 

ಇದುವರೆಗೆ ನರವು ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮ ಲಕ ಹರದು ಬಿಂದ ಪಾಯರಣವನುು ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ಒಬಬ ಮರಗೆದಶೆಕನಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸಬಹುದು, ಆತ್ನು ಒಿಂದು ಸುಿಂದರವರದ ಪಟ್ಟಣವನುು 
ದ ರದಿಿಂದಲೆೋ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ, “ನರನು ನಮಮನುು ಕರೆದೆ ಯಾಲು 
ಬಯಸುವದು ಅಲ್ಲಗಿೆೋ ಆಗಿದೆ.” ಅದರದ ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು ನಮಮನುು ಒಿಂದು ಕರಡಿನೆ ಳಗೆ 
ನಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು ಮುಿಂದೆ ಒಿಂದು ಇಕೆಟರಟದ ಕಣಿವೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದೆ ಯುಾತ್ರತನೆ, ಹರಗ  
ದಟ್ಟವರದ ಮೊೋಡಗಳನುು ಮುರಿದು ಹೆ ರಬರುತ್ ತೆೋವೆ-ಮತ್ುತ ಇಗೆ ೋ, ನಮಮ ಕಣುಣಗಳ 
ಮುಿಂದೆ ಸವೆ ಮಹಮೆಯಿಂದಿಗೆ ಕ ಡಿದ ಪಟ್ಟಣ! ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರ, ಪೌಲನು ಅಿಂತ್ರಮವರಗಿ 
ನಮಮನುು ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯಿಂಬ ವಿಸಮಯಕರ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಕರೆತ್ಿಂದಿರುತ್ರತನೆ. 

ವಚನ 21. ಈ ವಚ್ನಗಳಳ ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯ ಬಗೆೆ ಹಲವರರು ಸತ್ಾಗಳನುು 
ಮುಿಂದಿಡುತ್ತವೆ. ಒಿಂದು ಸತ್ಾವು ವಚ್ನ 21 ರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಕುೆತ್ತದೆ, ಅದೆೋನೆಿಂದರೆ ನೋತ್ರಯು 
ಪಾಕಟ್ವರಗಿದೆ. ಈ ವಚ್ನವು ಎಷ್ೆ ಟಿಂದು ಅಥೆದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬ್ರದೆಯಿಂದರೆ ನರವು ಇದನುು 
“ಜೋಣಿೋೆಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಸರಧ್ಾವರಗುವಿಂತ್ೆ ತ್ುಿಂಡು ತ್ುಿಂಡರಗಿ” ಮುರಿಯಬೆೋಕರಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಈ ವಚ್ನವು ಈಗಲಾದರ  ೇ ದ ೇವರ ನೇತಿಯು ಧಮಿಶಾಸರನಯಮಗಳಿಲಿದ  
ಎಿಂದು ಆರಿಂಭವರಗುತ್ತದೆ. NASB ಯು ಆಿಂಗಿದಲ್ಲಿ “ಧ್ಮೆಶರಸರಕೆೆ” ದೆ ಡಡ “L” 
ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ತದೆ, ಯರಕೆಿಂದರೆ ಪೌಲನು ಪರಾಥಮಿಕವರಗಿ ಯಹ ದಾರನುು 
ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು ಬರೆಯುತ್ರತದರದನೆ. ಈ ವಚ್ನದಲ್ಲ ಿ “ಧ್ಮೆಶರಸರ” ಎಿಂಬುದು 
ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಹೆೋಗ , ಮ ಲ ಗಿಾೋರ್ಕ 
ಪಾತ್ರಯಲ್ಲಿ ಕೆೋವಲ “ಧ್ಮೆಶರಸರವಿಲಿದೆ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದಷ್ೆಟ (ನೆ ೋಡಿರಿ NEB), ಆದದರಿಿಂದ 
ಪೌಲನು ಸಹ ಸರಮರನಾ ನಯಮವನುು ಸರರುತ್ರತದರದನೆ. ಮುಿಂಚೆಯ ವಿಭರಗದ 
ಅಿಂತ್ಾದಲ್ಲಿ, ಆತ್ನು “ನೆೋಮನಷ್ ಠೆಗಳನುನುಸರಿಸ್ತ್” ಯರವನರದರ  “ದೆೋವರ ಸನುಧಿಯಲ್ಲಿ 
ನೋತ್ರವಿಂತ್ನೆಿಂದು ನಣೆಯಿಸಲಪಡುವದಿಲಿ” (3:20) ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದದನು. ವಿಷ್ಯ 
ಹರಗಿರುವದರಿಿಂದ, ರಕ್ಷಣೆಯು ಧ್ಮೆಶರಸರವನುನುಸರಿಸುವದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಬೆೋರೆ ಿಂದು 
ಆಧರರದ ಮೆೋಲ್ಲರತ್ಕೆದುದ. 

ಮುಿಂದೆ, ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ದ ೇವರಿಾಂದ ದ  ರಕುವ ನೇತಿಯು . . . 
ಪರಕಟ್ವಾಗಿದ .49 ಈ ಮುಿಂಚೆ ಚ್ಚೆಸ್ತ್ದ ಹರಗೆ, ದೆೋವರಿಗೆ ಅನವಯಿಸುವರಗ, “ನೋತ್ರಯು” 
ಸರಮರನಾವರಗಿ “ಸರಿ-ಜೋವನ, ಸಿಂಪೂಣೆ ಸರಿಯರಗಿರುವದು” ಎಿಂಬದನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಮರನವರಿಗೆ ಅನವಯಿಸುವರಗ, ಅದರ ಒಿಂದು ಅಥೆವೆಿಂದರೆ, “ಸರಿಯರದ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ದಲ್ಲರಿುವದು (ಕತ್ೆನ ಸಿಂಗಡ), ಹೆ ರಿಸಲಪಟ್ಟ ನೋತ್ರ.” 3:21 ರಲ್ಲಿ “ದೆೋವರ ನೋತ್ರ” 
ಎಿಂಬ ಪದವು ದೆೋವರ ಸವಿಂತ್ ಸವಭರವವನುು ಸ ಚಸಬಹುದರಗಿದೆ ಅಥವರ ಅನೋತ್ರಯುಳು 
ಜನರಿಗೆ ನೋತ್ರಯನುು ಹೆ ರಿಸುವದಕರೆಗಿ ಆತ್ನು ಮರಡಿದ ವಾವಸ ಥೆಯನುು 
ಸ ಚಸಬಹುದರಗಿದೆ. ಪೌಲನು ಎರಡನೆಯ ಅಥೆದಲ್ಲಿ “ನೋತ್ರ” ಯನುು 
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ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ರಬಹುದರದ ಸರಧ್ಾತ್ೆ ಬಹಳಷ್ಠಟರುತ್ತದೆ. 
ಈ ಅಭಿಪರಾಯದ ತ್ಕೆವು ಈ ಕೆಳಗಿನಿಂತ್ರರಬಹುದರಗಿದೆ. 1:17 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು 

ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, ಸುವರತ್ೆೆಯಲ್ಲಿ “ದೆೋವರಿಿಂದ ದೆ ರಕುವ ನೋತ್ರಯು ತ್ೆ ೋರಿಬರುತ್ತದೆ.” 
ಆ ವಚ್ನದಲ್ಲ ಿ “ನೋತ್ರಯು” ಬಹುಶಃ ಮನುಷ್ಾರಿಗೆ “ಸರಿಯರದ ಗಣನೆ ”ಯನುು 
ಒದಗಿಸುವದಕರೆಗಿ ದೆೋವರು ಮರಡಿರುವ ಸಿಂಕಲಪವನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ನು ನಮಗೆ 
ಆದರದ ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ದೆೋವರ ಸಿಂಗಡ ಹೆೋಗೆ “ಸರಿಯರದ ಗಣನೆಯನುು (ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನುು)” 
ಪಡೆಯಬೆೋಕು ಎಿಂಬದನುು ಹೆೋಳದೆ, ಪೌಲನು ಮೊದಲು ಮರನವರು ಹೆೋಗೆ ದೆೋವರ ಸಿಂಗಡ 
ಸರಿಯರಗಿ ಇಲ ಿ ಎಿಂಬದನುು ತ್ರಳಿಸುತ್ರತನೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 1:18). ಈ ಗೆ ಿಂದಲಕೆೆ 
ನೋಡಬಹುದರದ ಸರವಭರವಿಕ ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಯು ಹೋಗಿರಬಲಿದು, “ನರನೆೋನು ಮರಡಬಲೆಿ?” 
ಎಿಂದು ಗೆ ೋಳಿಡುವದು. ರೆ ೋಮರ 3:21 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಆ ಪಾಶೆುಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು 
ಆರಿಂಭಿಸುತ್ರತನೆ, ದೆೋವರು ಮರನವರಿಗರಗಿ ಏನು ಮರಡಿದನೆಿಂಬದನುು ವಿವರಿಸುತ್ರತನೆ. 
ಅಿಂದರೆ 3:21ನೆೋ ವಚ್ನವು 1:17 ನೆೋ ವಚ್ನದ ಮುಿಂದುವರೆದ ಭರಗವರಗಿದೆ ಎಿಂದಥೆ-
ಎರಡ  ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ “ನೋತ್ರ” ಎಿಂಬುದು ಒಿಂದೆೋ ಅಥೆವನುು ಹೆ ಿಂದಿರುವದರಗಿದೆ. 
CJBಯು 3:21ರಲ್ಲಿನ “ನೋತ್ರ” ಎಿಂಬದನುು “ಜನರನುು ತ್ನು ದೃಷ್ಠಟಯಲ್ಲಿ 
ನೋತ್ರವಿಂತ್ರನರುಗಿಸುವ ದೆೋವರ ದರರಿ” ಎಿಂದು ತ್ಜುೆಮೆಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದೆ.  

ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಆ ಪಾಕ್ರಾಯಯಲ್ಲಿ ಸವತ್ಃ ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯು ಒಿಂದು 
ಭರಗವರಗಿರುತ್ತದೆಿಂಬ ಅಿಂಶದ ಮೆೋಲ್ಲನ ದೃಷ್ಠಟಯನುು ಒಬಬನು ಕಳೆದುಕೆ ಳುಕ ಡದು. 
3:25, 26ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು “ಆತ್ನ (ದೆೋವರ) ನೋತ್ರಯ” ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡಿದರಗ, ಆತ್ನು 
ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ ದೆೋವರ ಗುಣಸವಭರವವನುಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು ಹೆೋಳಿದನೆಿಂಬದು ಸಪಷ್ಟವರಗಿ 
ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ. ಆದುದರಿಿಂದ, 21 ರಿಿಂದ 26 ವಚ್ನಗಳ ವರೆಗೆ “ನೋತ್ರ” ಯ ಎರಡು ಅಥೆಗಳಳ 
ಒಿಂದರಮೆೋಲೆ ಿಂದು ಅತ್ರಕಾಮಿಸುವಿಂತ್ೆ ಕರಣುತ್ತದೆ. John R. W. Stott 
ಬರೆದದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಈ ವರಕಾಭರಗದಲ್ಲಿ, “ದೆೋವರ (ಅಥವರ ದೆೋವರಿಿಂದರಗುವ) ನೋತ್ರಯು 
ಆತ್ನ ಗುಣಸವಭರವ, ಆತ್ನ ರಕ್ಷಣೆಯ ತ್ೆ ಡಗುವಿಕೆ ಹರಗ  ತ್ನು ಮುಿಂದೆ ನಲಿಲು 
ನೋತ್ರವಿಂತ್ರಕೆಯನುು ವರವರಗಿ ಕೆ ಡುವದು ಇವೆಲಿವುಗಳ ಸಿಂಯೋಗ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.”50 
ನೋತ್ರಯುಳು ದೆೋವರು ಅನೋತ್ರವಿಂತ್ರಿಗೆ ನೋತ್ರಯ ದರರಿಗಳನುು ಒದಗಿಸುತ್ರತನೆ.  

“ಪಾಕಟ್ವರಗಿದೆ” ಎಿಂಬ ಪದವು φανερόω (phaneroō) ಎಿಂಬದರಿಿಂದ ಬಿಂದಿದುದ 
ಅದರಥೆವು “ಗೆ ೋಚ್ರಿಸುವಿಂತ್ೆ ಮರಡು, ಸಪಷ್ಟಗೆ ಳಿಸು. . . . ತ್ರಳಿಯಪಡಿಸು.”51 
ಗತ್ಕರಲದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ದೆೋವರು ಅನೋತ್ರವಿಂತ್ರನುು ಹೆೋಗೆ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು 
ಎಣಿಸುತ್ರತದದನೆಿಂಬದು ಸಪಷ್ಟವರಗಿ ತ್ರಳಿದಿಲಿ; ಈಗ ಅದು ತ್ರಳಿಯಪಡಿಸಲಪಟಟದೆ. ವರಸತವದಲ್ಲಿ, 
ಪೌಲನು ಈಗ ಅದನುು ದೆೋವರ ಸಿಂಕಲಪದ ಬಗೆೆ ಪರಿಚ್ಯವಿಲಿದ ಯರರಿಗೆೋ ಆಗಲ್ಲ 
ತ್ರಳಿಯಪಡಿಸುವದಕ್ರೆದದನು.  

ಈ ವಚ್ನವು ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯು ಮೊೇಶ ಯ ಧಮಿಶಾಸರದಿಾಂದಲ  ಪರವಾದಿಗಳ 
ನುಡಿಗಳಿಾಂದಲ  ಸ್ಾಕ್ಷಿಗ  ಾಂಡಿರುತ್ುದ  ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳವ ಮ ಲಕ ಮುಕರತಯಗೆ ಳಳುತ್ತದೆ. 
“ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರ ಮತ್ುತ ಪಾವರದಿಗಳ” ಎಿಂಬುದು ಇಡಿೋ ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು 
ಸ ಚಸುವ ಸರಮರನಾ ವಿಧ್ವರಗಿತ್ುತ (ಮತ್ರತಯ 7:12; 11:13; 22:40). ವಿಮೊೋಚ್ನೆಯು 
“ಧ್ಮೆಶರಸರವಿಲಿದೆ” ಇದಿದರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಬಗೆೆ ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿ ಸರಕ್ಷಿಯಿಲಿ 
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ಎಿಂದು ಅದರ ಅಥೆವರಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮರನವರನುು ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ಎಣಿಸಬೆೋಕೆಿಂಬ 
ದೆೋವರ ಸಿಂಕಲಪವು ದೆೋವರು ಅನಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಚಸ್ತ್ದ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಯರಗಿರಲ್ಲಲಿ 
ಎಿಂಬದನುು ವರಚ್ಕರು ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಿಂಬದು ಪೌಲನ ಇಚೆೆಯರಗಿತ್ುತ.  

ಧ್ಮೆಶರಸರ ಮತ್ುತ ಪಾವರದಿಗಳ ನುಡಿಗಳಳ ಯರವದಕೆೆ ಸರಕ್ಷಿಯರಗಿದದವು? 
“ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಮ ಲಕ ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯು ದೆ ರಕುತ್ತದೆ” ಎಿಂಬದಕೆೆ ಸರಕ್ಷಿಯರಗಿದದವು, 
ಅದು ಮುಿಂದಿನ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ ಚ್ಚೆಸಲಪಟಟದೆ. ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯು ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಮ ಲಕ 
ನೋತ್ರವಿಂತ್ನೆಿಂದು ಎಣಿಸಲಪಡುವ ನಯಮವು ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿಯ  ಪಾವರದಿಗಳ 
ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿಯ  ದೃಢಿೋಕರಿಸಲಪಟಟದೆ. ರೆ ೋಮರ 4 ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನಿಂದ ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಪಟ್ಟ 
ಅಬಾಹರಮನು ಉದರಹರಣೆಯು ಧ್ಮೆಶರಸರದಿಿಂದ (ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಮೊದಲ 
ಐದು ಪುಸತಕಗಳಳ) ಬಿಂದದುದ. ರೆ ೋಮರ 1:17 ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ವರಕಾಭರಗವು ಪಾವರದಿಗಳಿಿಂದ 
ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಪಟ್ಟದರದಗಿದೆ (ಹಬಕ ೆಕ 2:4). ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆಯ 
ಉದರಹರಣೆಗಳಳ ಸರಕಷ್ಠಟವೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಹಬಕ ೆಕ 11). 

ವಚನ 22. ಪೌಲನ ತ್ಕೆವನುು ಸ ಕ್ಷಮವರಗಿ ಗಮನಸೆ ೋಣ. ನರವು 
ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಪರಿಪೂಣೆವರಗಿ ಪರಲ್ಲಸುವದರಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವದಕೆೆ 
ಸರಧ್ಾವಿಲಿವರದರೆ, ಯರವದರ ಆಧರರದಲ್ಲಿ ನರವು ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವೆವು? ನರವು ಪುನಃ 1:16, 
17 ರಲ್ಲಿ ಅಪೊಸತಲನ ಆರಿಂಭಿಕ ಹೆೋಳಿಕೆಯನುು ಗಮನಸೆ ೋಣ: 

ಸುವರತ್ೆೆಯ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ ನರನು ನರಚಕೆ ಳಳುವವನಲಿ. ಆ ಸುವರತ್ೆೆಯು 
ದೆೋವರ ಬಲಸವರ ಪವರಗಿದುದ ಮೊದಲು ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಆ ಮೆೋಲೆ ಗಿಾೋಕರಿಗೆ ಅಿಂತ್  
ನಿಂಬುವವರೆಲಿರಿಗ  ರಕ್ಷಣೆ ಉಿಂಟ್ುಮರಡುವಿಂಥದರಗಿದೆ. ಹೆೋಗೆಿಂದರೆ ದೆೋವರಿಿಂದ 
ದೆ ರಕುವ ನೋತ್ರಯು ಅದರಲಿ್ಲ ತ್ೆ ೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ನೋತ್ರವಿಂತ್ನು ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದಲೆೋ 
ಬದುಕುವನೆಿಂಬ ಶರಸೆ ರೋಕ್ರತಯ ಪಾಕರರ ಆ ನೋತ್ರಯು ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಫಲವರಗಿದುದ 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು ಪಾಕಟಸುವಿಂಥದರಗಿದೆ (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). 

ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಮೆೋಲ್ಲನ ಒತ್ುತ 3:22 ರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಧ್ವನಸುತ್ತದೆ: ದ ೇವರಿಾಂದಾಗುವ ಆ 
ನೇತಿಯು ಯಾವದಾಂರ  ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನನುು ನಾಂಬುವದರಿಾಂದಲ ೇ ನಾಂಬುವವರ ಲಿರಿಗ  
ದ  ರಕುವಾಂಥದು (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). “ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನನುು ನಿಂಬುವ ದರಿಿಂದ” ಎಿಂಬ 
ಪದವನುು “ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನ ನಿಂಬ್ರಕೆ” ಎಿಂದು ಅನುವರದಿಸಬಹುದು (ನೆ ೋಡಿರಿ KJV).52 
ಕೆಲವರು ಇದನುು ಭ ಮಿಗೆ ಬಿಂದು ಮರನವರಿಗರಗಿ ಸರಯುವದರಲ್ಲಿ ತ್ೆ ೋರಿದ ಯೋಸು 
ಕ್ರಾಸತನ ನಿಂಬ್ರಗಸ್ತ್ತಕೆ ಎಿಂದು ಯೋಚಸುತ್ರತರೆ (CJB ನೆ ೋಡಿರಿ), ಆದರೆ ಬಹುಪರಲು 
ಲೆೋಖಕರು ಹರಗ  ಅನುವರದಕರು ನಿಂಬುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ಅದು ಯೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆ 
ಆಗಿದೆ ಎಿಂಬದರಗಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ NKJV; NIV; RSV). ಹೆೋಗ , ಎಲಿರ  ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳಳುವ 
ಸಿಂಗತ್ರ ಏನೆಿಂದರೆ, “ನಿಂಬುವವರೆಲಿರಿಗೆ” ಎಿಂಬ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ವೆೈಯಕ್ರತಕ ನಿಂಬ್ರಕೆಯ 
ಛರಯ ಕರಣಿಸುತ್ತದೆ (3:22). “ನಿಂಬುವವರೆಲಿರಿಗೆ” ಎಿಂಬ ಪದವು ನರಿಂತ್ರವರದ 
ಕ್ರಾಯಯನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. CJB ಯಲ್ಲಿ “ವಿಶರವಸ್ತ್ಸುತ್ರತ ಇರುವವರಿಗೆಲರಿ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ನೋತ್ರಯ ಕುರಿತ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಸತ್ಾವೆೋನೆಿಂದರೆ ಅದು ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಆಧರರದ 
ಮೆೋಲರಗಿದೆ. ನಿಂಬ್ರಕೆ/ವಿಶರವಸ ನಮಮ ವರಕಾಭರಗದಲ್ಲಿ ಮುಖಾ ಪದವರಗಿದೆ. ದೆೋವರು 
ಯರವರಗಲ  ಜನರನುು ನಿಂಬ್ರಕೆ/ವಿಶರವಸದ ಆಧರರದಲ್ಲಿ ಆಶೋವೆದಿಸ್ತ್ದರದನೆಿಂಬದರ 
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ಮೆೋಲೆ 4ನೆೋ ಅಧರಾಯವು ಒತ್ುತ ಕೆ ಡುತ್ತದೆ.  
ನರವು ಮುಿಂಚೆ “ನಿಂಬುವವರಿಗೆ” ಮತ್ುತ “ನಿಂಬ್ರಕೆ/ವಿಶರವಸ” ಎಿಂಬ ಪದಗಳ ಬಗೆೆ 

ಚ್ಚೆಸ್ತ್ದ ದೆೋವೆ. 22ನೆೋ ವಚ್ನದ ಮಹತ್ವದ ವಿಷ್ಯವೆೋನೆಿಂದರೆ, ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬರರಿಗೆ, ನಿಂಬ್ರಕೆ ನದಿೆಷ್ಟವರಗಿ ಕ್ರಾಸತನಗೆ ಜೆ ೋಡಿಸಲಪಟಟದೆ. “ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು ಸರಮರನಾ ಅಥೆದಲ್ಲಿ ಸ ಚಸುತ್ರತಲಿ, ಅಥವರ ದೆೋವರ ನಧರೆರಗಳಲ್ಲಿ 
ಇಡುವ ಸರಮರನಾವರದ ವಿಶರವಸ ಎಿಂಬಿಂತ್ೆ ನೆ ೋಡುತ್ರತಲಿ; ಆತ್ನು ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು 
ಪರಪ್ಪಗಳಿಗರಗಿ ಸರಯುವದಕೆೆ ಭ ಮಿಗೆ ಬಿಂದವನೆ ಿಂದಿಗೆ ಜೆ ೋಡಣೆ ಮರಡುತ್ರತದರದನೆ.”53 
ಯೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮಮ ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು ವಾಕತಪಡಿಸುವದಕೆೆ ಉತ್ತಮ ಪದವೆಿಂದರೆ ವಿಶರವಸ: 
ನಮಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ನರವು ನಮಮನುು, ನಮಮ ಸವಿಂತ್ ಸರಮಥಾೆ ಮತ್ುತ ಒಳ ುೆೋ 
ಕ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶರವಸ್ತ್ಸುವದನುು ನಲ್ಲಿಸ್ತ್ ನರವು ಯೋಸುವನುು ವಿಶರವಸ್ತ್ಸುವದಕೆೆ, ಆತ್ನು 
ನಮಗರಗಿ ಮರಡಿದ ಕರಯೆದಲ್ಲಿ ವಿಶರವಸ್ತ್ಸುವದಕೆೆ ಮುಿಂದರಗುತ್ೆತೋವೆ. 

ವಚ್ನ 22 ಒಿಂದು ಪಾಸ್ತ್ದಧ ಹೆೋಳಿಕೆಯಿಂದಿಗೆ ಮುಕರತಯಗೆ ಳಳುತ್ತದೆ: ಹ ಚುಚಕಡಿಮ 
ಏನ  ಇಲಿ. ಈ ಮರತ್ುಗಳಳ ಯರವದನುು ಸ ಚಸುತ್ತವೆ? ಉತ್ತರ ಸಪಷ್ಟವರಗಿಲಿ 
ಯರಕೆಿಂದರೆ 21 ರಿಿಂದ 26 ವಚ್ನಗಳಳ ಒಿಂದು ಮುಿಂದುವರೆಯುವ ವರಕಾವೃಿಂದವರಗಿ 
ರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ತ್ಜುೆಮೆಗಳಳ ಈ ವರಕಾವೃಿಂದವನುು ವಿಭರಗಿಸ್ತ್ “ಹೆಚ್ುುಕಡಿಮೆ ಏನ  
ಇಲಿ” ಎಿಂಬದನುು ಮುಿಂದಿನ “ನಿಂಬುವವರೆಲಿರಿಗ ” ಎಿಂದು ಸ ಚಸುತ್ರತರೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 
NEB; NLT). ಅದು “ಹೆಚ್ುುಕಡಿಮೆ ಏನು ಇಲ”ಿ ಎಿಂಬ ಮರತ್ರನ ಅಥೆವು 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟವರೆಲಿರ -ಯಹ ದಾರರಗಲ್ಲ ಅಥವರ ಅನಾಜನರರಗಲ್ಲ-ಒಿಂದೆೋ ಆಧರರದ 
ಮೆೋಲೆ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವರು ಎಿಂದರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಪಷ್ಟವರಗಿ ಸತ್ಾವೆೋದಕೆನುಸರರವರದ 
ಸತ್ಾವರಗಿದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಗಲರತ್ಾ 3:26-28). J. D. Thomas ಈ ರಿೋತ್ರ ಹೆೋಳಿದನು: 
“ಮನುಷ್ಾನು ಯರವ ದೆೋಶ, ಸಿಂಸೃತ್ರಯಲ್ಲಿದದರ  ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬಲಿನು ಯರಕೆಿಂದರೆ ದೆೋವರು 
ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ಜನರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ದರರಿಗಳನುು ಅನುಸರಿಸುತ್ರತನೆಿಂದು 
ನಿಂಬುವಿಂಥ ವೆೋದರಿಂತ್ರಗಳಳ ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಸಿಂದೆೋಶವನುು 
ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳಳುವದಿಲಿ.”54 

ಇನುು ಕೆಲವು ತ್ಜುೆಮೆಗಳಳ ಮುಿಂದಿನ ವರಕಾಕೆೆ ಅನವಯವರಗುವ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಈ 
“ಹೆಚ್ುುಕಡಿಮೆ ಏನ  ಇಲಿ” ಎಿಂಬದನುು ವಿಭರಗಿಸುತ್ತವೆ: “ಎಲಿರ  ಪರಪ ಮರಡಿದರದರೆ” 
(3:23; ನೆ ೋಡಿರಿ NKJV; NIV; RSV). ಮುಿಂಚನ ಎರಡು ಅಧರಾಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಹ ದಾರ  ಅನಾಜನರ  ಪರಪ್ಪಗಳರಗಿದರದರೆ ಎಿಂಬದನುು ಪೌಲನು 
ಸರಭಿತ್ುಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದದನರದದರಿಿಂದ, “ಹೆಚ್ುುಕಡಿಮೆ ಏನ  ಇಲಿ” ಎಿಂಬುದು 23ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ 
ವಾಕ್ರತಪಡಿಸಲರಗಿರುವ ಪರಪದ ಸರವೆತ್ರಾೋಕ ಸವಭರವವನುು ಸ ಚಸಬಹುದರದ ಹೆಚ್ುು 
ಸರಧ್ಾತ್ೆಯಿರುತ್ತದೆ. 

ವಚನ 23. ಈ ಸಿಂದಭೆದಲ್ಲಿ, ನರವು ಬಹಳ ಸರರಿ ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಪಡುವಿಂಥ 
ವಚ್ನವಿಂದಕೆೆ ಬಿಂದಿದ ದೆೋವೆ. ಇದು 1:18 -3:20 ಸರರರಿಂಶದಿಂತ್ರರುತ್ತದೆ, ಮರನವ 
ದುರಿಂತ್ದ ಒಿಂದು ಮುಖ್ರಾಿಂಶದಿಂತ್ರರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪದಗಳಳ ಅಥೆದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬ್ರರುತ್ತವೆ. 

ವಚ್ನವು ಹೋಗೆ ಆರಿಂಭಗೆ ಳಳುತ್ತದೆ, ಎಲಿರ  ಪರಪ ಮರಡಿ. “ಪರಪ” ಎಿಂಬದರ 
ವಿವಿಧ್ ನಮ ನೆಯ ಪದಗಳಳ ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮೊದಲ ಎಿಂಟ್ು ಅಧರಾಯಗಳಲ್ಲಿ 
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ಐವತ್ತಕ್ರೆಿಂತ್ ಹೆಚ್ುು ಸರರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟವೆ, ಆದದರಿಿಂದ ಆ ಪದದ 
ಅಥೆವೆೋನೆಿಂಬದನುು ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳಳುವದು ಪರಾಮುಖಾವರಗಿರುತ್ತದೆ. “ಪರಪ ಮರಡಿ (ದರದರೆ)” 
ಎಿಂಬುದು ἁμαρτάνω (hamartanō) ಎಿಂಬದರಿಿಂದ ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ, ಅದರಥೆವು 
“ಗುರಿಯನುು ತ್ಪುಪವದು.”55 ಈ ಕ್ರಾಯರಪದವು ἁμαρτία (hamartia) ಎಿಂಬ ನರಮಪದಕೆೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ದರದಗಿದೆ, ಇದು ನೆೈತ್ರಕ ಮತ್ುತ ಆತ್ರೀಕ ವಿಫಲತ್ೆಯನುು ಸ ಚಸುವ “ಅತ್ಾಿಂಥ 
ಸಮಗಾವರದ ಪದವರಗಿರುತ್ತದೆ.”56 ಈ ಪದವನುು ಗಿಾೋಕರು ಒಬಬ ಬ್ರಲುಿಗರರನು ಗುರಿಯನುು 
ತ್ಪುಪವದನುು ಸ ಚಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತದದರು.57 ಇಲ್ಲ ಿಅಥೆವೆೋನೆಿಂದರೆ ನಮಮ ಆತ್ರೀಕ 
“ಗುರಿ” ಯು ದೆೋವರು ಮತ್ುತ ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಿಗರಗಿರುವ ಆತ್ನ ಚತ್ತವರಗಿದೆ. ಎಲಿರ  ಆ 
ಗುರಿಯನುು ತ್ಪ್ಪಪದರದರೆ ಎಿಂಬದನುು ಪೌಲನು ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಟಟದದನು (1:18-3:20). 3:23 
ರಲ್ಲಿ, “ಪರಪ ಮರಡಿ (ದರದರೆ)” ಎಿಂಬುದು ಭ ತ್ಕರಲದಲ್ಲಿದೆ. ಒಬಬ ವಾಕ್ರತಯು ಮೊದಲ ಸರರಿ 
ಪರಪ ಮರಡುವರಗ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಬಬ ಪರಪ್ಪಯರಗುತ್ರತನೆ. 

ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ “ಪರಪ” ಕೆೆ ಸಮರನರಥೆಕ ಪದವು “ಅತ್ರಕಾಮಣ.” ಈ 
“ಅತ್ರಕಾಮಣ” ಎಿಂದು ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ ಒಿಂದು ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವು παραβαίνω 

(parabainō) ಎಿಂಬ ಸಿಂಯುಕತ ಪದ. ಇದು βαίνω (bainō, “ನರನು ಹೆ ೋಗು ತ್ೆತೋನೆ”) 
ಮತ್ುತ παρά (para, “ಒಟೆ ಟಟಟಗೆ”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ. ಅದರ ಅಥೆವು 
“ಬದಿಯನುು ಹಡಿದು ಹೆ ೋಗು. . . . ಅತ್ರಕಾಮಿಸು” ಎಿಂದರಗಿದೆ.58 ನರಮವರಚ್ಕ ರ ಪವು 
ರೆ ೋಮ 4:15 ರಲ್ಲಿ ಹೋಗೆ ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ “ಉಲಿಿಂರ್ನೆ” ಮತ್ುತ 5:14 ರಲ್ಲಿ “ಅಪರರಧ್.” 
“ಅತ್ರಕಾಮಣ” ಎಿಂಬದರ ಆಿಂಗ ಿ ಪದವು ಅಕ್ಷರಶಃ “ಆಚೆ ದರಟ ಹೆ ೋಗು” ಎಿಂದು 
ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟ ರುತ್ತದೆ.59 ನೆಲದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಗೆರೆ ಎಳೆಯಲಪಟಟದೆ ಮತ್ುತ ಒಬಬನು ಅದನುು 
ದರಟ ಹೆ ೋಗುತ್ರತನೆಿಂದು ಯೋಚಸ್ತ್ರಿ. ನಿಂತ್ರ ಆ ಗೆರೆಯನುು ದೆೋವರು ನಮಮ 
ಸುರಕ್ಷತ್ೆಗರಗಿ ಏಪೆಡಿಸ್ತ್ರುವ ಗಡಿಗಳಳ ಮತ್ುತ ನಬೆಿಂಧ್ಗಳಳ ಎಿಂಬದರಗಿ ಯೋಚಸ್ತ್ರಿ.  

ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ “ಪರಪ” ಎಿಂಬದಕ್ರೆರುವ ಇನೆ ುಿಂದು ಪದವೆಿಂದರೆ 
“ಅಪರರಧ್ಗಳಳ” (4:7). “ಅಪರರಧ್ಗಳಳ” ಎಿಂಬುದು ἀνομία (anomia) ಎಿಂಬದರಿಿಂದ 
ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ, ಅದು “ಧ್ಮೆಶರಸರ” (νόμος, nomos) ಎಿಂಬದಕೆೆ 
ನಕರರರತ್ಮಕವನುು (α, a) ಸೆೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪದವು ದೆೋವರ ಚತ್ತದ ಬಗೆ ೆಸವಲಪವೂ ಗಣನೆ 
ಕೆ ಡದ ವಾಕ್ರತಯನುು ಚತ್ರಾಸುತ್ತದೆ.  

ಮುಿಂದೆ, 23ನೆೋ ವಚ್ನವು ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ ಎಲಿರ  ಹ  ಾಂದದ  ಹ  ೇಗಿದಾದರ . “ಹೆ ಿಂದದೆ 
ಹೆ ೋಗಿದರದರೆ” ಎಿಂಬುದು ὑστερέω (hustereō) ಎಿಂಬದರಿಿಂದ ಬಿಂದಿದೆ, ಅದರಥೆವು 
“ಕಮಿಮಯರಗಿರು . . . ಕೆ ರತ್ೆಯರಗು.”60 ಇದನುು ಒಬಬ ಓಟ್ಗರರನು ಓಟ್ ಸಪಧೆೆಯಲ್ಲಿ 
ಗೆರೆಯನುು ಮುಟ್ಟಲರರದೆ ಹೆ ೋಗುವದಕೆೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ನರವು ಒಬಬ 
ಬ್ರಲುಿಗರರನ ಸರದೃಶಾವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವದರ ದರೆ, ಆತ್ನ ಬ್ರಲುಿ ಗುರಿಗಿಿಂತ್ ಹಿಂದೆ 
ಬ್ರೋಳಳವ ಮ ಲಕ “ಗುರಿಯನುು ತ್ಪುಪವದನುು” ಸ ಚಸುವದಕೆೆ ಈ ಪದವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು.61 “ಕಡಿಮೆಯರಗು (ಹೆ ಿಂದದೆ ಹೆ ೋಗು)” ಎಿಂಬದು ಗಿಾೋರ್ಕ.ನಲ್ಲ ಿ
ವತ್ೆಮರನ ಕರಲದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ುತ ನರಿಂತ್ರವರದ ಕ್ರಾಯಯನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ನರವು 
ಗತ್ಕರಲದಲ್ಲಿ ಪರಪ ಮರಡಿ ಪರಪ್ಪಗಳರಗಿದುದ ಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ನರವು ಅನುದಿನವೂ ಪರಪ 
ಮರಡುವವರರಗಿರುತ್ ತೆೋವೆ! 
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ನರವೆಲಿರ  “ಹೆ ಿಂದದೆ ಹೆ ೋಗುವ (ಕಡಿಮೆ ಬ್ರೋಳಳವ)” “ಗುರಿ”ಯು ಯರವದೆಿಂದರೆ 
ದ ೇವರ ಮಹಿಮಯೆೇ. “ದೆೋವರ ಮಹಮೆ (δόξα, doxa)” ಎಿಂಬುದು ತ್ನು ಅತ್ಾಿಂಥ ಉನುತ್ 
ಅಥೆದಲ್ಲಿ, ಆತ್ನ ಸವಿಂತ್ ಅಮೊೋರ್ ಪಾಸನುತ್ೆಯ ವಾಕತ ಪಡಿಸುವಿಕೆಯರಗಿದೆ; ಆದರೆ 
ದೆೋವರ ಆ ಮಹಮೆಯನುು ತ್ನು ಜನರೆ ಿಂದಿಗೆ ಹಿಂಚಕೆ ಳುಲು ಇಚುಸುತ್ರತನೆಿಂದು ಬೆೈಬಲ್ 
ಕಲ್ಲಸುತ್ತದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 8:18; 9:23). ಅಲಿದೆ, ನರವು ಭ ಮಿಯ ಮೆೋಲ್ಲರುವ ಉದ ದೆೋಶವು 
ದೆೋವರನುು ಮಹಮೆ ಪಡಿಸುವದು ಎಿಂಬದರಗಿ ಸಹ ಬೆೈಬಲ್ ಸರರುತ್ತದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 4:20; 
11:36; ಯಶರಯ 43:7; ಮತ್ರತಯ 5:16). “ದೆೋವರ ಮಹಮೆ” ಎಿಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ುಟ 
ಅಡಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದನುು ಅನುವರದಕರು ಏಕ ಪದದಲ್ಲಿ ವಾಕತಪಡಿಸುವದಕೆೆ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ರತರೆ. 
NEBಯು ಇದನುು “ದೆೈವಿಕ ವೆೈಭವ” ಎನುುತ್ತದೆ, TEVಯು ಅದನುು “ದೆೋವರ 
ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವ ಪಾಸನುತ್ೆ” ಎನುುತ್ತದೆ. Phillips ತ್ಜುೆಮೆ ಇದನುು ಈ 
ಭರವರಥೆದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ, “ದೆೋವರ ಸಿಂಕಲಪದ ಸೌಿಂದಯೆ,” NLTಯು ಇದನುು “ದೆೋವರ 
ಮಹಮಕರವರದ ಮರನದಿಂಡ” ಎನುುತ್ತದೆ. 

ನರವು ಪಾಮುಖವರಗಿ “ದೆೋವರ ಮಹಮೆ” ಎಿಂಬುದು ಆತ್ನ ಸವಿಂತ್ ಮಹಮೆ ಎಿಂದು 
ಭರವಿಸುತ್ ತೆೋವೋ ಅಥವರ ನಮಗರಗಿ ಕೆ ಡಲ್ಲಚುಸ್ತ್ದ ಮಹಮೆಯಿಂದು ಭರವಿಸುತ್ ತೆೋವೋ, 
ಹೆೋಗೆ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡರ  ನರವು ಅದಕೆೆ “ಕೆ ರತ್ೆಯರಗಿ (ಕಡಿಮೆಯರಗಿ)” ಕಿಂಡಿದ ದೆೋವೆ. 
ಆತ್ನ ಸವಮಹಮೆಯ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ನೆ ೋಡುವದರದರೆ, ನರವು ಆ ಮಹಮೆಯನುು 
ನೆ ೋಡುವರಗ ನರವು ಎಷ್ುಟ ಕೆಟ್ಟವರು ಎಿಂಬದು ತ್ರಳಿದುಬರುತ್ತದೆ (3:10-18). ಆತ್ನು 
ನಮಗೆ ಕೆ ಡಬೆೋಕೆಿಂದಿದದ ಮಹಮೆ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ನೆ ೋಡಿದರೆ, ನರವು ಏನರಗಿರಬೆೋಕೆಿಂದು 
ಆತ್ನ ಇಚೆೆಯರಗಿತ್ೆ ತೋ ಅದಕೆೆ ನರವು ಎಷ್ುಟ ಕಡಿಮೆಯರಗಿದ ದೆೋವೆಿಂಬುದು ತ್ರಳಿಯುತ್ತದೆ! 

ವಚನ 24a. 1:18-3:20 ರಲ್ಲಿ ಸರಥಪ್ಪಸಲಪಟ್ಟ ಪಾಕರರ, ನರವೆಲಿರ  ಪರಪ್ಪಗಳಳ, 
ನಮಮನುು ನರವೆೋ ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಅಶಕತರು. ದೆೋವರು ಅದನುು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮೊದಲ 
ಹೆಜೆೆಯನುಟಟದದನು. “ದೆೋವರಿಿಂದ ದೆ ರಕುವ ನೋತ್ರಯು ಪಾಕಟ್ವರಗಿದೆ. . . . ದೆೋವರಿಿಂದ 
ದೆ ರಕುವ ನೋತ್ರಯು. . . . ನಿಂಬುವವರೆಲಿರಿಗೆ ದೆ ರಕುವಿಂತ್ದು” ಎಿಂಬದಕರೆಗಿ ನರವು 
ಎಷ್ುಟ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆ ಉಳುವರರಗಿರಬೆೋಕು (3:21, 22)! ಇನೆ ುಿಂದು ವಿಸಮಯಕರವರದ 
ಸತ್ಾವೆೋನೆಿಂದರೆ, ಎಲಿರಿಗ  ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯ ಅಗತ್ಾವಿರುವದರಿಿಂದ, ಅದು ಎಲಿರಿಗ  
ಲಭಾವಿರುತ್ತದೆ. 

ಅದು ಹೆೋಗೆ ಸರಧ್ಾವರಗುತ್ತದೆ? ನೋತ್ರಯುಳು ದೆೋವರು ಸಪಷ್ಟವರಗಿಯ  
ಸಿಂಪೂಣೆವರಗಿಯ  ಅನೋತ್ರವಿಂತ್ರರಗಿರುವ ಜನರನುು ಹೆೋಗೆ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು 
ಎಣಿಸುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾ? 24ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ, ದೆೋವರು ಮರನವರಿಗೆ ಒದಗಿಸ್ತ್ರುವ ದರರಿಯ 
ಮಮೆದ ಕಡೆಗೆ ಸರಗುತ್ ತೆೋವೆ: ಅನೋತ್ರವಿಂತ್ ಜನರನುು ದೆೋವರು ಹೆೋಗೆ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು 
ಘ ೋಷ್ಠಸುವದಕೆೆ ಶಕತನರದನು. ಈ ಮಹತ್ವದ ವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತ್ ನಮಮ ಚ್ಚೆೆಯನುು 
ನರವು ಎರಡು ಪದಗಳನುು ಎತ್ರತ ತ್ೆ ೋರಿಸುವ ಮ ಲಕ ಆರಿಂಭಿಸ್ತ್ದೆವು: “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು 
ಎಣಿಸ್ತ್ದನು” ಮತ್ುತ “ಕೃಪೆ.”  

22 ಮತ್ುತ 23 ವಚ್ನಗಳ ಮುಕರತಯವನುು ಒಿಂದು ಪಾಕ್ಷೆೋಪ (ಪಾತ್ೆಾೋಕ) ವಿಚರರವರಗಿ 
ನೆ ೋಡಬಹುದು, 24ನೆೋ ವಚ್ನವು ಪುನಃ 22ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲ ಿ ಹೆೋಳಲರದ ಆರಿಂಭಿಕ 
ವಿಚರರವನುು ಮುಿಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ: “ದೆೋವರಿಿಂದರಗುವ ನೋತ್ರಯು. . . . 
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ನಿಂಬುವವರೆಲಿರಿಗೆ,” ನೇತಿವಾಂತ್ರ ಾಂದು ನರ್ಿಯ ಹ  ಾಂದುವದು ದ ೇವರ 
ಉರ್ಚರ್ಾಥಿವಾದ ಕೃಪ ಯಿಾಂದಲ ೇ. ನರವು ಎತ್ರತತ್ೆ ೋರಿಸಲ್ಲಚುಸುವ ಮೊದಲ ಪದವೆಿಂದರೆ 
“ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯಹೆ ಿಂದಿದ” (δικαιόω, dikaioō). ನರವು 3:21-5:21 
ವಚ್ನಗಳನುು “ನೋತ್ರನಣೆಯ” ದ ವಿಭರಗವೆಿಂದು ನೆೋಮಿಸುವದರಿಿಂದ, ನರವು ಆ ಪದದ 
ಅಥೆವನುು ತ್ರಳಿಯುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ.  

ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದಗಳರದ “ನೋತ್ರ” ಮತ್ುತ “ನೋತ್ರನಣೆಯ” ಎಿಂಬವುಗಳಳ “ಸದರಚರರ” ಮತ್ುತ 
“ನರಾಯಬದಧವರದ” ಎಿಂಬ (δίκη, dikē) ಪದಗಳ ಕುಟ್ುಿಂಬಕೆೆ ಸೆೋರಿದವು ಗಳರಗಿವೆ. 
ಹೆೋಗ , 24ನೆೋ ವಚ್ನವು ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿಯೋ ಮೊದಲ ಬರರಿಗೆ ಈ 
ನಮ ನೆಯ dikaioō ಪದವನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ dikaioō 
ಉಪಯೋಗದೆ ಿಂದಿಗೆ, “ನರವು ಹೆಚ್ುು ಕಡಿಮೆ ಯರವರಗಲ  ಒಿಂದು ಕರನ ನು 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನುು ಕರಣುತ್ೆತೋವೆ.”62 “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯಿಸಲಪಟ್ಟರು” ಎಿಂಬದಕೆೆ 
Phillips ನಲ್ಲಿ “ಉಚತ್ವರಗಿ ನರಪರರಧಿಯಿಂದು ಬ್ರಡುಗಡೆಗೆ ಳಿಸಲಪಟಟರಿ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದೆ.  

“ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯ” ಎಿಂಬ ಪದವು ನರವು “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರರಗಿಸಲಪಟೆಟವು” 
ಎಿಂದಥೆವರಗಿರುವದಿಲಿ, ಆದರೆ ನರವು ದೆೋವರಿಿಂದ “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯಿಸಲಪ 
ಟಟದ ದೆೋವೆ” ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ.63 ಆತ್ನು ನಮಮನುು ನರವು ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆನೆ ೋ ಎಿಂಬಿಂತ್ೆ 
ನಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ರತನೆ. ಕೆಲವರು ಪದಗಳನುು ಚರತ್ುಯೆದಿಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ ಹೋಗೆ 
ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ರತರೆ: “ಅದು ನರನೆಿಂದ  ಮುಿಂಚೆ ಪರಪವನೆುೋ ಮರಡಿರಲ್ಲಲಿ ಎಿಂಬಿಂತ್ರ 
ರುತ್ತದೆ.” ಅದನುು ಆಿಂಗಿದಲ್ಲಿ ವೆೋಗವರಗಿ ಹೆೋಳಿದರೆ ಮೆೋಲ್ಲನಿಂತ್ೆಯೋ “just-if-ied never 

sinned” ಎಿಂಬಿಂತ್ೆ ಇರುತ್ತದೆ.  
ನರನು ಮತ್ುತ ನೋವು ಪರಪ್ಪಗಳರಗಿರುವದರಿಿಂದ, ನಮಮನುು ನರವು ಎಿಂದಿಗ  

“ನೋತ್ರವಿಂತ್ರರಗಿಸ್ತ್” ಕೆ ಳುಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿ. ಹರಗರದರೆ, ಅದು ಹೆೋಗೆ ಸಿಂಭವಿಸಬಲಿದು? 
ನಮಮ ವರಕಾಭರಗವು ಮುಿಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ, “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯ ಹೆ ಿಂದುವದು 
ಆತ್ನ ಉಚತ್ರಥೆವರದ ಕೃಪೆಯಿಿಂದಲೆೋ” (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). “ಉಚತ್ರಥೆ ವರ” 
ವೆೋ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯಿಸುವ ರಿೋತ್ರ ಆಗಿದದರೆ, “ಆತ್ನ ಕೃಪೆಯಿಿಂದಲೆೋ’ ಎಿಂಬುದು 
ದರರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. “ಉಚತ್ರಥೆ” ಎಿಂಬುದು ಒಿಂದೆೋ ಗಿಾೋರ್ಕ δωρεάν (dōrean) ಪದದಿಿಂದ 
ಬಿಂದಿರುತ್ತದೆ, “ವರ” (δωρεά, dōrea) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳುಲಪಟಟರುತ್ತದೆ. 
dōrean ಅಿಂದರೆ “ಒಿಂದು ವರದ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ.”64 ಒಿಂದು ಸರಳ ಅನುವರದವು 
“ಉಚತ್ವರಗಿ” ಎಿಂದರಗುತ್ತದೆ.65 

ನರವು ಈ ಮುಿಂಚೆ ರೆ ೋಮ 1:5, 7 ರಲ್ಲಿ (χάρις, charis) “ಕೃಪೆ” ಎಿಂಬ ಪದದ ಬಗೆೆ 
ಕಲ್ಲತ್ರದ ದೆೋವೆ; ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆೋ ಮೊದಲ ಬರರಿಗೆ ನರವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಿಂದಿದುದ ಕೃಪೆಯಿಿಂದಲೆೋ 
ಎಿಂಬ ಮಹರ ಸತ್ಾದ ಬಗೆ ೆಹೆೋಳಲಪಟಟದ ದೆೋವೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಎಫೆಸ 2:8). “ಕೃಪೆ” ಎಿಂಬುದು 
ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಇನೆ ುಿಂದು ಮುಖಾ ಪದವರಗಿದೆ, ಕನಷ್ಠ ಇಪಪತ್ುತ ಸರರಿ 
ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ತದೆ. Charis ಎಿಂಬದರ ಮ ಲ ಪದವು ಒಿಂದು ಕ್ರಾಯರಪದವರಗಿದುದ ಅದರ 
ಅಥೆವು “ಸಿಂತ್ೆ ೋಷ್ಠಸು” ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ.66 Charis ಎಿಂಬುದೆೋ ಪೌಲನ “ಕೆೋಿಂದಾ 
ಪರಿಕಲಪನೆ” ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಮ ಲ ವಿಚರರವು “ಉಚತ್ರಥೆವರಗಿ ಕೆ ಡುವದು” 
ಸೆೋರಿರುತ್ತದೆ.67 “ಕೃಪೆ” ಎಿಂಬುದು “ಅಹೆರಲಿದ ವರಿಗೆ ಸ್ತ್ಕುೆವ ದಯ” ಆಗಿದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 
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AB) ಮತ್ುತ “ಸಿಂಪರದಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲರಗದ” ಸಿಂಗತ್ರಯರಗಿದೆ.  
ವಚನ 24b. ನರವು ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯ ಹೆ ಿಂದುವದು ಕ್ರರಸು 

ಯೆೇಸುವಿನಾಂದಾದ ಪಾಪ ವಿಮೊೇಚನ ಯ ಮ ಲಕವಾಗಿ ಆಗುವದು. ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ 
“ವಿಮೊೋಚ್ನೆಯು” (ἀπολύτρωσις, apolutrōsis) ಎಿಂಬ ಪದವು “ಈಡು” (λύτρωσις, 

lutrōsis) ಎಿಂಬದರ ಬಲಗೆ ಿಂಡ ಪದವರಗಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ಕ್ರಾಸತನ ಮರಣದ ಮಹತ್ವವನುು 
ಸ ಚಸುವದಕೆೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲರದ ಪದವರಗಿರುತ್ತದೆ (ಇಬ್ರಾಯ 9:12; ನೆ ೋಡಿರಿ 
ಮತ್ರತಯ 20:28; 1 ತ್ರಮೊಥೆ 2:6). Apolutrōsis “ಎಿಂಬುದು ಒಬಬ ಬಿಂಧಿಯನುು ಆತ್ನ 
ಬಿಂಧ್ನಕರರರಿಿಂದ ಬ್ರಡಿಸುವದಕೆೆ ಈಡು ಕೆ ಡುವದನುು ಅಥವರ ಒಡೆಯನ 
ಕೆೈಯಳಗಿಿಂದ ಒಬಬ ಗುಲರಮನನುು ಬ್ರಡುಗಡೆಗೆ ಳಿಸುವದನುು ಸ ಚಸಲು 
ಸರಮರನಾವರಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುತ್ರತತ್ುತ.”68 ರೆ ೋಮರ 3:9 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಪರಪವನುು 
ಒಬಬ ಕ ಾರ ಯಜಮರನನೆಿಂಬಿಂತ್ೆ ಚತ್ರಾಸುತ್ರತ ಹೋಗೆ ಬರೆದನು “ಯಹ ದಾರರಗಲ್ಲ 
ಅನಾಜನರರಗಲ್ಲ ಪರಪಕೆೆ [ಪರಪದ ಅಧಿಕರರ ಮತ್ುತ ಪರಾಬಲಾಕೆೆ] ಒಳಬ್ರದದವರು.” ಆ 
ದುರಿಂತ್ಕರ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯಿಿಂದ ಮರನವರು ಹೆೋಗೆ ವಿಮೊೋಚಸಲಪಡುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾವರಯಿತ್ು? 
ಕ್ರಾಸತನು ನಮಗರಗಿ “ಈಡು” ಕೆ ಟ್ುಟ ಬ್ರಡಿಸಬೆೋಕರಯಿತ್ು. 

ವಚ್ನ 25 ರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಬರರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ, ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯವು 
ಕ್ರಾಸತನ ರಕತಕೆೆ ಜೆ ೋಡಿಸಲಪಟಟದೆ-ಆದರೆ ಅದು ಕಡೆೋ ಬರರಿ ಸಹ ಆಗುವದಿಲಿ. 5:9 ರಲ್ಲಿ, 
ಪೌಲನು “ಆತ್ನ ರಕತದಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರರಗಿರಲರಗಿ” ಎಿಂದು ಬರೆಯುತ್ರತನೆ. ಪೆೋತ್ಾನು ಸಹ 
ಅದನುು ದೃಡಿಕರಿಸುತ್ರತನೆ, “ನಮಗೆ ಬ್ರಡುಗಡೆಯರದದುದ ಬೆಳಿು ಬಿಂಗರರ ಮೊದಲರದ 
ನಶಸ್ತ್ಹೆ ೋಗುವ ವಸುತಗಳಿಿಂದಲಿ, ಪೂಣರೆಿಂಗವರದ ನಷ್ೆಳಿಂಕ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯ 
ರಕತದಿಿಂದಲೆ ೋ ಎಿಂಬಿಂತ್ೆ ಕ್ರಾಸತನ ಅಮ ಲಾವರದ ರಕತದಿಿಂದಲೆೋ” (1 ಪೆೋತ್ಾ 1:18, 19). 
ಪರಪದೆ ಳಗೆ ಹೆ ೋಗಲು ಅನೆೋಕ ದರರಿಗಳಳಿಂಟ್ು, ಆದರೆ ಪರಪದಿಿಂದ ಹೆ ರಬರುವದಕೆೆ 
ಇರುವದು ಒಿಂದೆೋ ದರರಿ: ಯೋಸುವಿನ ರಕತದ ಮ ಲಕವೆೋ. ಇಬ್ರಾಯ ಪುಸತಕದ ಲೆೋಖಕನು 
ಹೋಗೆ ಬರೆದನು “ರಕತದರರೆಯಿಲಿದೆ ಪರಪ ಪರಿಹರರ ಉಿಂಟರಗುವದಿಲಿ” (ಇಬ್ರಾಯ 9:22). 
“ವಿಮೊೋಚ್ನರಕರಯೆದಲ್ಲಿ ಪಾಬಲವರಗಿರುವ ಬಣಣವು ರಕತವರಗಿದೆ [ಕೆಿಂಪು].”69 

“ಯೋಸುವಿನ ರಕತವು” ಯೋಸುವಿನ ಮರಣಕೆೆ-ಯೋಸು ನಮಮ ಪರಪಗಳ 
ಅಪರರಧ್ವನುು ಹೆ ತ್ುತಕೆ ಿಂಡನು-ಲಕ್ಷಣರಲಿಂಕರರ ಪದವರಗಿದೆ (ಬದಲರಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗುವ ಪದವರಗಿದೆ).70 ಕೆಳಗಿನ ಎಲರಿ ಪದಗಳಳ, ಯೋಸುವಿಗೆ 
ಅನವಯಿಸಲಪಡುವರಗ ಒಿಂದೆೋ ವಿಮೊೋಚ್ನರ ಕ್ರಾಯಯನುು ಸ ಚಸುತ್ತವೆ: “ರಕತ,” “ಶಲುಬೆ,” 
“ಶಲುಬೆಗೆೋರಿಸಲಪಡುವಿಕೆ,” “ಶಾಮೆ,” “ಮರಣ.”  

ರಕತದ ಮ ಲಕವರದ ಈ ವಿಮೊೋಚ್ನೆಯು “ಕ್ರಾಸತಯೋಸುವಿನಲ್ಲಿ” ಆಗಿದೆ (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ 
ನನುದು) “ಕ್ರಾಸತನಲ್ಲಿ” ಎಿಂಬುದು ಪೌಲನ ನೆಚುನ ಪದಗಳಲೆ ಿಿಂದರಗಿದೆ. (ಆತ್ನು ಅದನುು 
169 ಸರರಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದನು!)71 ಅದು ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ತ್ನು ಒಡೆಯನೆ ಿಂದಿಗೆ 
ಹೆ ಿಂದಿರುವ ಆಪತವರದ, ನಕಟ್ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ರೆ ೋಮರ 6:3 ರಲ್ಲಿ, 
“ಕ್ರಾಸತಯೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸೆೋರುವದಕೆೆ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡೆವು” ಎಿಂದು ಓದುತ್ೆತೋವೆ. 

ನರವು “ವಿಮೊೋಚ್ನೆ” ಎಿಂಬ ಪದದ ಮೆೋಲ್ಲನ ಚ್ಚೆೆಯನುು ನಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು, 
ಹಲವರರು ವಷ್ೆಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿದರವಿಂಸರು “ಯರರಿಗೆ ಈಡು ಸಿಂದರಯ ಮರಡಲಪಟಟತ್ು?” 
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ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ ವರಗರವದ ನಡೆಸ್ತ್ದರೆಿಂಬುದನುು ಇಲ್ಲಿ ನರನು ಪಾಸರತಪ್ಪಸಲೆೋಬೆೋಕು. ನಯಮದ 
ಪಾಕರರ, ಒಿಂದು ಅಿಂಶವನುು ಸಪಷ್ಟಗೆ ಳಿಸುವದಕರೆಗಿ ಸರದೃಶಾ ಪದವನುು ಉಪಯೋಗಿ 
ಸಲರಗಿದೆ ಹೆ ರತ್ು ಅನೆೋಕ ಅಿಂಶಗಳನುು ಉಿಂಟ್ುಮರಡುವದಕೆೆ ಅಲಿ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, 
ಯೋಸು “ಬರಗಲು” ಆಗಿದರದನೆ (ಯೋಹರನ 10:9), ಆದರೆ ಆತ್ನು ಕ್ರೋಲು (ತ್ರರುಗಣೆ) ಮೆೋಲೆ 
ತ್ರರುಗುತ್ರತನೆಿಂದು ಅಥೆವಲಿ. “ಯರರಿಗೆ ಈಡು ಸಿಂದರಯ ಮರಡಲಪಟಟತ್ು?” ಎಿಂದು 
ಕೆೋಳಳವದು ಆ ಸರದೃಶಾವನುು ಅತ್ರಯರಗಿ ಅಥೆಕಲ್ಲಪಸಲು ಎಳೆದೆ ಯುಾವ 
ಪಾಯತ್ುವರಗುತ್ತದೆ. ನರವು ಒಬಬ ಕ್ರಾೋಡರಪಟ್ುವು “ತ್ನು ತ್ಿಂಡದ ಹತ್ಕರೆಗಿ ತ್ನುನುು ತ್ರಾಗ 
ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡನು” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದರೆ, “ಆತ್ನು ಯರವ ಹತ್ಕರೆಗಿ ತ್ನುನುು 
ತ್ರಾಗಮರಡಿಕೆ ಿಂಡನು?” ಎಿಂದು ಕೆೋಳಳವದಿಲಿ. ಈಡು ಕೆ ಡುವ ಸರದೃಶಾದ 
ತ್ರತ್ಪಯೆವೆೋನೆಿಂದರೆ, ನರವು ಪರಪಕೆೆ ದರಸರರಗಿದ ದೆವು, ನಮಮನುು ನರವೆೋ 
ಬ್ರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಯರವ ದರರಿಯ  ಇಲಿದವರರಗಿದ ದೆವು, ಮತ್ುತ ನಮಮ ಬ್ರಡುಗಡೆಯನುು 
ದೆ ರಕ್ರಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಯೋಸು ಮರಣಿಸಬೆೋಕರಯಿತ್ು !  

ವಚನ 25a. ವಚ್ನ 24 “ಕ್ರಾಸತ ಯೋಸು” ಎಿಂಬ ಮರತ್ುಗಳಿಿಂದ ಮುಕರತಯಗೆ ಿಂಡಿತ್ು. 
ದೆೋವರು ಈತ್ನನುು ಮುಿಂದಿಟ್ಟನು ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳವರಗ ಪೌಲನು ಆಗಲ  ಯೋಸುವಿನ 
ಬಗೆೆಯೋ ಮರತ್ರಡುತ್ರತದರದನೆ. “ಮುಿಂದಿಟ್ಟನು (ಸರವೆಜನಕವರಗಿ)” ಎಿಂಬುದು προτίθημι 

(protithēmi) ಎಿಂಬ ಒಿಂದು ಸಿಂಯುಕತ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದರದಗಿದುದ, ಅದರಥೆವು “ಮುಿಂದೆ 
ನಲ್ಲಿಸು” ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು τίθημι (tithēmi, “ನಲ್ಲಿಸು ಅಥವರ ಇಡು”) ಮತ್ುತ πρό 

(pro, “ಮುಿಂಚೆ”)72 ಎಿಂಬ ಪದಗಳ ಸಮಿೀಲನವರಗಿರುತ್ತದೆ.  
ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನು ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲೆ ಮರಣಿಸ್ತ್ದರಗ ದೆೋವರು ಮರನವರ ಮೆೋಲ್ಲನ ತ್ನು 

ಪ್ಪಾೋತ್ರಯನುು ಸರವೆಜನಕವರಗಿ ಪಾದಶೆಸ್ತ್ದನು. ತ್ಮಮ ನಗ ಢತ್ೆಯಿಿಂದ 
ಪರಿಚತ್ವರಗಿದದ ಪಾಥಮ ಶತ್ಮರನದ “ನಗ ಢ ಪರಷ್ಿಂಢಮತ್ಗಳಿಗೆ” ತ್ದಿವರುದಧವರಗಿ, 
ಸುವರತ್ೆೆಯು “ಮ ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕರಯೆವರಗಿರಲ್ಲಲಿ” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 
26:26). ಯೋಸುವಿನ ಸೆೋವೆಯು ಸರವೆಜನಕವರಗಿತ್ುತ, ಆತ್ನು ಜನಸಮ ಹಗಳಿಗೆ 
ಉಪದೆೋಶಸ್ತ್ದನು ಮತ್ುತ ಅವರ ರೆ ೋಗಗಳನುು ಸವಸಥಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದನು. ಯರ ಸಲೆೋಮಿನ 
ಹೆ ರಗೆ ಆತ್ನ ಶಲುಬೆಗೆೋರಿಸಲಪಡುವಿಕೆಯು ಒಿಂದು ಅಧಿಕೃತ್ ಹರಗ  ಸರವೆಜನಕವರಗಿ 
ನಡೆದ ರ್ಟ್ನೆಯರಗಿತ್ುತ, ಅನೆೋಕ ಜನರು ಸರಕ್ಷಿಗಳರಗಿದದರು. ಆತ್ನ ಶಷ್ಾರಿಿಂದ ಸರರಲಪಟ್ಟ 
ಸುವರತ್ೆೆಯು ಸಹ ಸರವೆಜನಕವರಗಿಯೋ ಬೆ ೋಧಿಸಲಪಡುತ್ರತತ್ುತ.73 

ಅದು ನಮಮನುು ಅಪರಿಚತ್ವರದ ಪದಕೆೆ ಕರೆತ್ರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಮಮ ಬುದಿಧಗೆ ಸವರಲು 
ನೋಡುವದರಗಿದೆ, ದೆೋವರು ಹೆೋಗೆ ದುಷ್ಟರನುು ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯಿಸುತ್ರತನೆಿಂಬುದರ 
ಹೃದಯಭರಗಕೆೆ ನಮಮನುು ಕರೆದೆ ಯುಾತ್ತದೆ: ಆ ಪದವು “ಪರಾಯಶುತ್ತಗೆ ಳಿಸುವಿಕೆ” 
(ಶರಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸುವಿಕೆ). ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ದೆೋವರು ಕ್ರಾಸತನನುು . . . ಈತ್ನು ತ್ನು 
ರಕುವನುು74 ಸುರಿಸ್. . . ಕೃಪಾಧ್ಾರವಾಗಿದಾದನ ಾಂದು ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ರತದರದನೆ. NASB ಯಲ್ಲಿ 
“ಪರಾಯಶುತ್ತ” ಎಿಂಬ ಪದವು ಈ ಸ ೂತ್ರೆದರಯಕ ವರಕಾ ಭರಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಕುೆತ್ತದೆ:75 

. . . ಆದದರಿಿಂದ ಆತ್ನು ಎಲರಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ನು ಸಹೆ ೋದರರಿಗೆ 
ಸಮರನನರಗಬೆೋಕರಗಿ ಬಿಂತ್ು. ಹೋಗೆ ಆತ್ನು ಜನರ ಪರಪಗಳನುು ನವರರಣ 
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ಮರಡುವದಕರೆಗಿ ದೆೋವರ ಕರಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯ  ನಿಂಬ್ರಕೆಯ  ಉಳು ಮಹರ 
ಯರಜಕನರದನು (ಇಬ್ರಾಯ 2:17; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). 
 
ಆತ್ನು ನಮಮ ಪರಪಗಳನುು ನವರರಣಮರಡುವ ಯಜ್ಞವರಗಿದರದನೆ; ನಮಮ ಪರಪಗಳನುು 
ಮರತ್ಾವಲಿದೆ. ಸಮಸತ ಲೆ ೋಕದ ಪರಪಗಳನುು ಸಹ ನವರರಣಮರಡುತ್ರತನೆ 
(1 ಯೋಹರನ 2:2; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). 
 
ನರವು ದೆೋವರನುು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸ್ತ್ದದರಲಿ್ಲಯಲಿ, ಆತ್ನು ನಮಮನುು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸ್ತ್ ನಮಮ 
ಪರಪನವರರಣರಥೆವರಗಿ ತ್ನು ಮಗನನುು ಕಳಳಹಸ್ತ್ಕೆ ಟ್ಟದದರಲ್ಲಿಯೋ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯ ನಜ 
ಗುಣವು ತ್ೆ ೋರಿಬರುತ್ತದೆ (1 ಯೋಹರನ 4:10; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). 

“ಪರಪನವರರಣ” ಎಿಂಬುದು ಕೆಲವು ಧ್ಮೆಗಳ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುು ನೆಚುನ 
ಪದವರಗಿರುವದಿಲಿ. ಕೆಲವರು ಇದನುು ನಮಮ ಶಬದಕೆ ೋಶದಿಿಂದ ಅಳಿಸ್ತ್ ಹರಕಲು 
ಇಚುಸುವದಕೆೆ ಒಿಂದು ಕರರಣವೆಿಂದರೆ ಅದು ಜನಸರಮರನಾನಗೆ ಅಪರಿಚತ್ವರದ 
ಪದವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಸತ್ಾವೆೋದದ ಪದಗಳ ಪರಿಚ್ಯವಿಲಿದವರಿಗೆ ಸಪಷ್ಟವರದ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ 
ತ್ರಳಿಯಪಡಿಸುವದು ಪರಾಮುಖಾವರಗಿರುತ್ತದೆ; ನಮಮ ಸಿಂದೆೋಶವನುು ಬೆೋಕೆಿಂದೆೋ 
ಅಸಪಷ್ಟಗೆ ಳಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಅಥೆವಿಲಿ. ಹೆೋಗ , ಕೆಲವು ದೆೈವಶರಸ್ತ್ರಕ ಪದಗಳಳ ಅತ್ಾಿಂಥ 
ಅಥೆದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬ್ರದವುಗಳರಗಿದುದ ಅವುಗಳನುು ನರವು ನಲೆಕ್ಷಿಸುವದಕರೆಗುವದಿಲಿ.76 
“ಪರಪನವರರಣೆ (ಪರಾಯಶುತ್ತ)” ಎಿಂಬದು ಅಿಂತ್ಹ ಪದಗಳಲೆ ಿಿಂದರಗಿದೆ.  

“ಪರಪನವರರಣೆ (ಪರಾಯಶುತ್ತ)” ಎಿಂಬುದು ಜನಪ್ಪಾಯವರಗದಿರುವದಕೆೆ ಎರಡನೆಯ 
ಕರರಣವೆಿಂದರೆ, ಅದು ಸ ಚಸುವ ಅಥೆದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕರಿಗೆ ಇರಸುಮುರುಸು 
ಉಿಂಟರಗುತ್ತದೆ: ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪರಗಿುಯನುು ಶರಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸುವ ಅವಶಾಕತ್ೆ. “ಪರಾಯಶುತ್ತ” 
ಎಿಂಬದರ ಆಿಂಗ ಿ ಪದವು, “ದೆೋವರನುು ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ ಒಿಂದು ಸಿಂಧರನದ (ರರಜಯ) 
ಕರಣಿಕೆಯನುು ನೋಡುವ ಮ ಲಕ ಶರಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸುವ (ಪಾಸನುಗೆ ಳಿಸುವ) ಕ್ರಾಯ”77 ಎಿಂದು 
ವರಾಖ್ರಾನಸಲಪಟಟದೆ “ಪರಾಯಶುತ್ತ” ಎಿಂಬದರ ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವು 
(ἱλαστήριον, hilastērion) ಅನಾ ಧ್ಮಿೆಯರಿಿಂದ ನಡೆಸಲಪಡುವ “ಪರಷ್ಿಂಡ 
ಪೂಜರಕ್ರಾಯ” ಗಳನುು ಸ ಚಸುವದಕೆೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪ ಡುತ್ರತತ್ುತ, ಉದರಹರಣೆಗೆ 
ಬಲ್ಲಗಳಳ, ಅದು “ದೆೋವರುಗಳಿಗೆ ಪಾಸನುಗೆ ಳಿಸುವ (ಆತ್ನ ಕೆ ೋಪವು ಕೆಲವು ಸರರಿ 
ಕರರಣವಿಲಿದೆ ಬರುವ ವಿಚತ್ಾ ಕೆ ೋಪವರಗಿರುತ್ರತತ್ುತ) ಗುರಿಯನುು ಹೆ ಿಂದಿರುವದರಗಿತ್ುತ.”78 

ವರಾಖ್ರಾನಕರರರು ಹರಗ  ಅನುವರದಕರು ವಿರೆ ೋಧ್ ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ರತ ನಜ 
ದೆೋವರನುು ಅನಾರ ಸುಳಳು ದೆೋವರ ಸಿಂಗಡ ಸಮರನಗೆ ಳಿಸಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿ (ಮರಡ 
ಕ ಡದು) ಎನುುತ್ರತರೆ. ಅವರು ಗಮನಕೆೆ ತ್ರುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಗಿಾೋರ್ಕ 
ತ್ಜುೆಮೆಯು (LXX) “ಕೃಪರ ಸ್ತ್ಿಂಹರಸನ” ವನುು-(ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಮಿಂಜ ಷ್ದ 
ಮುಚ್ುಳ)-ಸ ಚಸುವದಕೆೆ hilastērion ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಮೆೋಲ್ಲಿಂದ ಮೆೋಲೆ 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ುತ ಇಬ್ರಾಯ 9:5 ರಲ್ಲಿ hilastērion ಸಪಷ್ಟವರಗಿ ಕೃಪರ 
ಸ್ತ್ಿಂಹರಸನವನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೃಪರ ಸ್ತ್ಿಂಹರಸನದ ಮೆೋಲೆಯೋ, ವಷ್ೆಕೆ ೆಿಂದು 
ಸರರಿ ಮಹರಯರಜಕನು ಜನರ ಪರಪಗಳ ಪರಾಯಶುತ್ತಕರೆಗಿ ಪರಾಣಿಗಳ ರಕತವನುು 



  

 248 

ಪೊಾೋಕ್ಷಿಸುತ್ರತದದನು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಯರಜಕಕರಿಂಡ 16:14-16; ಇಬ್ರಾಯ 9:7). ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಕರರರು 
“ಪರಾಯಶುತ್ತ” (ಅಥವರ ಅದಕೆೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಯರದ ಪದ) ಎಿಂಬುದು hilastērion ಪದದ 
ಉತ್ತಮ ಅನುವರದವರಗುವದು ಎಿಂಬದರಗಿ ವರದಿಸುತ್ರತರೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ NIV).  

ಈ hilastērion ಎಿಂಬುದು ಕೃಪರ ಸ್ತ್ಿಂಹರಸನವನುು79 ಸ ಚಸುತ್ತದೆ ೋ ಇಲಿವೋ 
ಎಿಂಬುದು ಅಷ್ರಟಗಿ ಮುಖಾವೆೋನಸುವದಿಲಿ, ಯರಕೆಿಂದರೆ Moo ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ ಕೆ ಡುವ ಪಾಕರರ, 
“ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು ಚೆನರುಗಿ ಓದುವದರದರೆ ಒಿಂದು ಸಿಂಗತ್ರ 
ಸಪಷ್ಟವರಗುತ್ತದೆೋನೆಿಂದರೆ ಪರಪ ಪರಾಯಶುತ್ತ ದಿನದ ಆಚ್ರಣೆಯು ಪರಪಗಳ ನವರರಣೆ 
(ನೋಗಿಸುವದು) ಹರಗ  ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪವನುು ದ ರಮರಡುವದು (ಶರಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸುವದು-
ಪರಾಯಶುತ್ತಗೆ ಳಿಸುವದು)80 ಎರಡನ ು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿತ್ುತ.” F. F. Bruce ಹೋಗೆ 
ವರಾಖ್ರಾನಸ್ತ್ದರು,  

. . . ಸನುವೆೋಶ ಬಯಸುವದರದರೆ hilastērion ನ ಅಥೆದೆ ಳಗಿಿಂದ ದೆೋವರ 
ಕೆ ೋಪವನುು ತ್ಪ್ಪಪಸುವದು ಎಿಂಬದನುು ಕೆೈಬ್ರಡುವದಕೆೆ ಯರವ ಕರರಣವೂ ಇಲಿ. ಮತ್ುತ 
ರೆ ೋಮರ 3:25 ರಲಿ್ಲ ಸನುವೆೋಶವು hilastērion ನಲಿ್ಲ ದೆೋವರ ಕೆ ಪವನುು ತ್ಪ್ಪಪಸುವದು 
ಎಿಂಬದನುು ಸೆೋರಿಸುವಿಂತ್ೆ ಬಯಸುವದಿಲ.ಿ ಪೌಲನು ಈಗರಗಲೆೋ 1:18 ರಲಿ್ಲ “ಮನುಷ್ಾರ 
ಎಲರಿ ವಿಧ್ವರದ ಭಕ್ರತಹೋನತ್ೆಯ ಮೆೋಲೆಯ  ದುಷ್ಟತ್ನದ ಮೆೋಲೆಯ  ದೆೋವರ 
ಕೆ ೋಪವು (NEB ‘ದೆೋವರ ಪಾತ್ರಕರರ’) ಪರಲೆ ೋಕದಿಿಂದ ತ್ೆ ೋರಿಬರುತ್ತದೆ” ಎಿಂಬದರಗಿ 
ಹೆೋಳಿದರದನೆ; ಹರಗರದರೆ ಈ “ಕೆ ೋಪವು” ಹೆೋಗೆ ತ್ೆಗೆದು ಹರಕಲಪಡಬಲಿದು? ದೆೋವರು 
ಕ್ರಾಸತನಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸ್ತ್ರುವ hilastērion (ಪರಾಯಶುತ್ತ) ಮರತ್ಾವೆೋ ಭಕ್ರತಹೋನತ್ೆಯ ಮತ್ುತ 
ದುಷ್ಟತ್ನದ (ಅಪರರಧ್ವನುು) ತ್ೆಗೆದುಹರಕುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಒಿಂದು ನೆೈತ್ರಕ ವಿಶವದಲಿ್ಲ ಅಿಂಥ 
ಕ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ತ್ಪಪದೆ ಸಿಂಭವಿಸಬೆೋಕರದ ಪಾತ್ರಕರರವನುು ತ್ಪ್ಪಪಸುತ್ತದೆ.81 

“ಸಮರಧರನಗೆ ಳಿಸುವಿಕೆ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವದು ದೆೋವರನುು ಅನಾ 
ದೆೋವರುಗಳಿಗೆ ಸಮರನಗೆ ಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಿಂಬ ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಯ ವಿಷ್ಯವೆೋನು? Stottರ 
ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಳವದರದರೆ: “ಸಮರಧರನಗೆ ಳಿಸುವಿಕೆಯ ಕುರಿತ್ ಕೆೈಸತ ಹರಗ  
ಅನಾರ ದೆೋವರುಗಳ ನಡುವೆ ವಾತ್ರಾಸವನುು ಎಳೆಯುವದು ಕಠಿಣವರಗಿರುತ್ತದೆ.”82 

ಅನಾರು ಸಮರಧರನಗೆ ಳಿಸಲು ಮರಡುವ ಪಾಯತ್ುಗಳಳ ಹೆೋಗೆಿಂದರೆ ಅವರ 
ದೆೋವರುಗಳಳ  “ಮುಿಂಗೆ ೋಪ್ಪಗಳಳ, ಅವುಗಳಳ ಭರವನರತ್ಮಕವರಗಿ ಯರವರಗ 
ಬದಲರಗುತ್ತವೋ ಹೆೋಳಲರಗದ, ಮತ್ುತ ಕರರಣವಿಲಿದೆ ಕೆ ೋಪಗೆ ಳಳುವ” ಕರರಣದಿಿಂದ 
ಶರಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸಲು ಏನರದರ  ಅಪ್ಪೆಸುತ್ರತದದರು. ಕೆೈಸತ ದೃಷ್ಠಟಕೆ ೋನ ಹೆೋಗೆಿಂದರೆ, 
“ದೆೋವರ ಪರಿಶುದಧ ಕೆ ೋಪವು ಕೆಟ್ಟತ್ನದ ಮೆೋಲ್ಲರುತ್ತದೆ. ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪದ ವಿಯಷ್ದಲ್ಲಿ 
ನಯಮ ಬರಹರ, ಅನಶುತ್, ಅಥವರ ಅನಯಿಂತ್ರಾತ್ ಎಿಂಬುದೆೋನ  ಇಲಿ; ಅದು 
ಕೆಟ್ಟತ್ನಕೆೆ ಮರತ್ಾ ಎದೆದೋಳಳವ ಕೆ ೋಪವರಗಿದೆ.”  
 
ವಿಗಾಹರರರಧ್ಕರಲಿ್ಲ, ಅವರ ದೆೋವರುಗಳನುು ಪಾಸನುಗೆ ಳಿಸುವದಕೆೆ ಪಾಯತ್ರುಸುವದು 
ಮರನವರಿಗೆ ಬ್ರಟ್ಟ ವಿಚರರವರಗಿತ್ುತ. ಕೆೈಸತರರದರೆ ೋ ಪರಪ್ಪ ಮನುಷ್ಾರು ದೆೋವರ 
ಕೆ ೋಪವನುು ಶರಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿ ಎಿಂಬದನುು ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಿಂಡವರು. 
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ದೆೋವರು ಸವತ್ಃ ಒಿಂದು ಪಾಥಮ ಹೆಜೆೆಯನುಡಬೆೋಕ್ರತ್ುತ.  
 
ವಿಗಾಹರರರಧ್ಕರ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಸಸಾಹರರಗಳನುು, ಪರಾಣಿಗಳನುು ಮತ್ುತ (ಕೆಲವು ಸರರಿ) 
ನರ ಬಲ್ಲಗಳನುು ಅಪ್ಪೆಸಲರಗುತ್ರತತ್ುತ-ಈ ಯಜ್ಞಗಳಳ ಅವರ ದೆೋವರುಗಳನುು 
ಶರಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸಬಹುದಿತ್ುತ ಅಥವರ ಶರಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸದೆಯ  ಹೆ ೋಗಬಹುದಿತ್ುತ. ನಮಮ 
ಪರಾಯಶುತ್ತದ ದರರಿಯು ದೆೋವರ ಸವಿಂತ್ ಮಗನ ಯಜ್ಞವೆೋ ಆಗಿದೆ-ಅದು, 
ನಸೆಿಂಶಯವರಗಿ, ಆತ್ನ ಕೆ ೋಪವನುು ಶಮನಗೆ ಳಿಸುತ್ತದೆ!83 

ಇನೆ ುಿಂದು ಕೆ ನೆಯ ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆಯನುು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು: ಕೆಲವರು “ದೆೋವರು 
ಸವತ್ಃ ತ್ನುನೆುೋ ಪಾಸನುಗೆ ಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಒಿಂದು ಯಜ್ಞವನುು ಅಪ್ಪೆಸುತ್ರತದರದನೆಿಂದು 
ಯೋಚಸುವದು ಅಥೆಹೋನವರದದುದ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಬಹುದು. ಇದಕೆೆ ಒಿಂದು ಸರಳ 
ಉತ್ತರವನುು ಹೋಗೆ ಕೆ ಡಬಹುದರಗಿದೆ: ಪರಪವುಳು ಮನುಷ್ಾನ ವಿರುದಧ ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪವು 
(1:18) ಶಮನಗೆ ಳಿಸಲಪಡುವದು ಅಗತ್ಾ, ಇಲಿವರದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ನರಿೋಕ್ಷೆಯೋ ಇರಲ್ಲಲಿ. 
ಹೆೋಗ , ಪರಪ ತ್ುಿಂಬ್ರದ ಪುರುಷ್ ಅಥವರ ಸ್ತ್ರೋಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪವನುು 
ಶಮನಗೆ ಳಿಸಲು ಏನ  ಇರಲ್ಲಲಿ (3:10, 23). ವಿಷ್ಯ ಹರಗಿರುವರಗ, ಸವತ್ಃ ದೆೋವರೆೋ 
ಅಲಿದೆ, ಬೆೋರೆ ಯರರು ಯಜ್ಞವನುು ಅಪ್ಪೆಸುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾ? 

ಪರಾಯಶುತ್ತದ ಕುರಿತ್ ಬೆೈಬಲ್.ನ ಉಪದೆೋಶವನುು ನರವು ಹೆೋಗೆ 
ಸರರರಿಂಶಗೆ ಳಿಸಬಹುದು? ದೆೋವರು ಪರಿಶುದಧನು (ಯರಜಕಕರಿಂಡ 11:44); ಒಬಬ 
ಪರಿಶುದಧ ದೆೋವರರಗಿರುವದರಿಿಂದ ಆತ್ನು ಪರಪವನುು ನೆ ೋಡಿ ಸಹಸಲರರನು. ದೆೋವರು 
ನರಾಯವಿಂತ್ ದೆೋವರು; “ಒಬಬ ನರಾಯ ಸವರ ಪನರದ” ದೆೋವರರಗಿ (ಯಶರಯ 30:18), 
ಆತ್ನು ಪರಪ ಮತ್ುತ ಅವಿಧೆೋಯತ್ೆಯನುು ದಿಂಡಿಸಲೆೋ ಬೆೋಕು. ಪರಿಶುದಧತ್ೆ ಮತ್ುತ 
ನರಾಯದ ದೆೋವರರಗಿ, ಪರಪದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬ್ರದ ಮರನವ ಜನರಿಂಗವನುು ನತ್ಾವರದ ನರಕಕೆೆ 
ಕಳಳಹಸುವ ಎಲರಿ ಅಧಿಕರರವು ಆತ್ನಗಿರುತ್ತದೆ. ನರಾಯವು ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸಲಪಡಲೆೋಬೆೋಕು; 
ಪರಪ ದಿಂಡಿಸಲಪಡಲೆೋಬೆೋಕು; ಕೆಟ್ಟತ್ನ ವಿರುದಧದ ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪವು 
ಶರಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸಲಪಡಲೆೋಬೆೋಕು. ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, ದೆೋವರು ಪ್ಪಾೋತ್ರ ಸವರ ಪನರದವನು (1 
ಯೋಹರನ 4:16); ಮತ್ುತ ಪ್ಪಾೋತ್ರ ಸವರ ಪ್ಪ ದೆೋವರರಗಿ, ಒಬಬನರದರ  
ನರಶವರಗಬೆೋಕೆಿಂಬುದು ಆತ್ನ ಬಯಕೆಯರಗಿರುವದಿಲಿ (2 ಪೆೋತ್ಾ 3:9). ಈ 
ಅಸರಧ್ಾವೆಿಂದು ತ್ೆ ೋರುವ ಜಜ್ಞರಸೆಗೆ ದೆೋವರ ಪರಿಹರರ ಏನರಗಿತ್ುತ? ಆತ್ನು ನಮಮ 
ಪರಪದ ದಿಂಡನೆಯನುು ಹೆ ತ್ುತಕೆ ಳುಲು ತ್ನು ಮಗನನುು ಕಳಳಹಸ್ತ್ ಕೆ ಟ್ಟನು. 

ನರವೆಲಿರ  ಕುರಿಗಳಿಂತ್ೆ ದರರಿತ್ಪ್ಪಪ ತ್ೆ ಳಲುತ್ರತದೆದವು, ಪಾತ್ರಯಬಬನ  ತ್ನು ತ್ನು 
ದರರಿಯನುು ಹಡಿಯುತ್ರತದದನು; ಆದರೆ ನಮೆಮಲಿರ ದೆ ೋಷ್ಫಲವನ ು ಯಹೆ ೋವನು 
[ದೆೋವರು] ಅವನ [ಯೋಸು] ಮೆೋಲೆ ಹರಕ್ರದನು (ಯಶರಯ 53:6). 
 
. . . ಶರಸರದಲಿ್ಲ ಮುಿಂತ್ರಳಿಸ್ತ್ರುವ ಪಾಕರರ ಕ್ರಾಸತನು ನಮಮ ಪರಪಗಳ ನವರರಣೆಗರಗಿ 
ಸತ್ತನು (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 15:3). 

ಈ ಪರಿಹರರದ ಸುಳಿವು “ಆತ್ನ ರಕತದಲ್ಲಿ” ಎಿಂಬ ಪದಗುಚ್ೆದಲ್ಲಿ ಕೆ ಡಲಪಟಟದೆ, ಅದು 
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5ನೆೋ ಅಧರಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಸತರಿಸಲಪಟಟದೆ:  

ನರವು ಅಶಕತರರಗಿದರದಗಲೆೋ ಕ್ರಾಸತನು ನೆೋಮಿತ್ ಕರಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ರತಹೋನರಿಗೆ ೋಸೆರ 
ಪರಾಣ ಕೆ ಟ್ಟನು. ನೋತ್ರವಿಂತ್ನಗೆ ೋಸೆರ ಯರರರದರ  ಪರಾಣ ಕೆ ಡುವದು ಅಪರ ಪ. 
ಉಪಕರರಿಗೆ ೋಸೆರ ಪರಾಣಕೆ ಡುವದಕೆೆ ಯರವನರದರ  ಧೆೈಯೆಮರಡಿದರ  
ಮರಡರನು. ಆದರೆ ನರವು ಪರಪ್ಪಗಳರಗಿದರದಗಲ  ಕ್ರಾಸತನು ನಮಗೆ ೋಸೆರ ಪರಾಣ 
ಕೆ ಟ್ಟದದರಲ್ಲಿ ದೆೋವರು ನಮಮ ಮೆೋಲೆ ತ್ನಗಿರುವ ಪ್ಪಾೋತ್ರಯನುು ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ ಪಡಿಸ್ತ್ದರದನೆ. 
ಈಗ ನರವು ಆತ್ನ ರಕತದಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರರಗಿರಲರಗಿ ಆತ್ನ ಮ ಲಕ ಬರುವ 
ಕೆ ೋಪಕೆೆ ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು ಮತ್ ತ ನಶುಯವಲಿವೆೋ (5:6-9).  

ಪುನಃ, ಅಧರಾಯ 8ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಸರರಿ ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, ದೆೋವರು “ತ್ನು ಸವಿಂತ್ 
ಮಗನನುು ಉಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುದೆ ಆತ್ನನುು ನಮೆಮಲಿರಿಗೆ ೋಸೆರ ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಟ್ಟನಲರಿ” (8:32). 

ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿಯ , ದೆೋವರು ನಮಗರಗಿ ಮರಡಿದ ಕರಯೆವನುು ವಾಕತ ಪಡಿಸುವದಕೆೆ 
ಯರವ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ವೂ ಸರಿ ಹೆ ೋಗುವದಿಲಿ. ನರವು ಈ ತ್ರಳಿವಳಿಕೆಯಿಂದಿಗೆ 
ಸಿಂತ್ೃಪತರರಗಬೆೋಕು, ಏನೆಿಂದರೆ ಯೋಸುವಿನ ಯಜ್ಞವು ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪವನುು 
ಶರಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸ್ತ್, ಆ ಮ ಲಕ ನಮಮ ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಸರಧ್ಾವರಗಿಸ್ತ್ತ್ು ಎಿಂಬದನುು 
“ಪರಾಯಶುತ್ತ” ಎಿಂಬ ಪದವು ಘ ೋಷ್ಠಸುತ್ತದೆ. 

ಈ ಅದುುತ್ವರದ ವರವನುು ನರವು ಹೆೋಗೆ ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸುತ್ೆತೋವೆ? ನರವು ಅದನುು 
“ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಮ ಲಕ” ಮರಡುತ್ ತೆೋವೆಿಂದು ಪೌಲನು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದನು.  

ವಚನಗಳು 25b, 26a. 25 ಮತ್ುತ 26 ವಚ್ನಗಳ ಕಡೆೋ ಭರಗದಲ್ಲಿ, ನೋತ್ರವಿಂತ್ನು 
(ಪರಿಶುದಧ ದೆೋವರು) ಹೆೋಗೆ ಅನೋತ್ರವಿಂತ್ರನುು (ಭಕತಹೋನ ಮನುಷ್ಾರನುು) 
ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯಿಸುತ್ರತನೆ ಎಿಂಬ ವಿರೆ ೋಧರಭರಸಕೆೆ ತ್ರರುಗಿಕೆ ಳಳುತ್ೆತೋವೆ. 
ಗಿಾೋರ್ಕ ಪಾತ್ರಯಲ್ಲಿ, 21ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲ ಿಆರಿಂಭವರದ ವರಕಾಸರಲು 26ನೆೋ ವಚ್ನದ ವರೆಗೆ 
ಮುಿಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ NASB ತ್ಜುೆಮೆಯು 25ನೆೋ ವಚ್ನದ ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿ 
“ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಮ ಲಕ” ಎಿಂಬ ಮರತ್ುಗಳ ಬಳಿಕ ಪೂಣೆ ವಿರರಮ ಹರಕುತ್ತದೆ. ಅವರು 
ಎರಡು ಮರತ್ುಗಳನುು ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿ ಸೆೋರಿಸುತ್ರತರೆ (“ಇದನುು ಮರಡಿದುದ”) ಮತ್ುತ ನಿಂತ್ರ 
ವರಕಾ ಭರಗಕೆೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ರತರೆ: ತ್ನು ನೇತಿಯನುು ರ್  ೇರಿಸ್. ಈ ವರಕಾ ಭರಗವು 
ವರಸತವದಲ್ಲಿ ನರಿಂತ್ರ ಸರಗುವದರಗಿದೆ ಎಿಂಬದನುು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಳಿುರಿ: ಕ್ರಾಸತನು 
“ಕೃಪರಧರರವರಗಬೆೋಕೆಿಂದು (ಪರಾಯಶುತ್ತ) ಮುಿಂದಿಡಲಪಟ್ಟನು (ಪಾದಶೆಸಲಪಟ್ಟನು).” 
ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪವನುು ಶರಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದನು ಮತ್ುತ, ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯನುು 
ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸ್ತ್ದನು. 

ಈ ವರಕಾ ಭರಗದಲ್ಲಿ ದೆೋವರ “ನೋತ್ರ” ಯು ಆತ್ನ ನೋತ್ರಸವರ ಪ ಸವಭರವವನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. “ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್” ಎಿಂಬುದು ἔνδειξις (endeixis) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿದೆ, 
ಅದೆ ಿಂದು ಸಿಂಯುಕತ ಪದವರಗಿದುದ “ದೃಷ್ಠಟಗೆ. . . . ತ್ರುವುದು” “ಸರಕ್ಷರಯಧರರ”84 
ಎಿಂದಥೆವರಗಿದೆ. ಆ ರಿೋತ್ರ ಸರವೆಜನಕವರಗಿ ಘ ೋಷ್ಣೆ ಮರಡಿದುದ ಯರರರದರ  
ದೆೋವರನುು ಪಾಶುಸುವ ಧೆೈಯೆಮರಡಿದರೆ ಅಿಂಥವರ ಪಾಯೋಜನರತ್ಮಕವರಗಿ ಆಗಿತ್ುತ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ 3:4). 

ಏಕೆ ಅಿಂಥ ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸುವಿಕೆ ಅವಶಾಕವರಗಿತ್ುತ? ಪೌಲನು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ, ದ ೇವರು 



  

 251 

ಹಿಾಂದಿನ ಕಾಲದ ಪಾಪಗಳನುು ದಾಂಡಿಸದ  ಸಹಿಸ್ಕ  ಾಂಡಿರಲಾಗಿ.85 “ಹಿಂದಿನ ಕರಲದ 
ಪರಪಗಳಳ” ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮರಡಿದ ಪರಪಗಳರಗಿವೆ.86 ಈ ವರಕಾ ಭರಗವು 
ದೆೋವರು ಆ ಪರಪಗಳನುು ಕ್ಷಮಿಸ್ತ್ದದನು ಎಿಂಬದರಗಿ ಹೆೋಳಳವದಿಲಿವೆಿಂಬದನುು ಗಮನಸ್ತ್ರಿ 
(KJV ಸ ಚಸುವ ಹರಗೆ). ಬದಲರಗಿ, ವರಕಾ ಭರಗ ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ, 
“ಸಹಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿರಲರಗಿ” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 17:30 ರೆ ಿಂದಿಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸ್ತ್ರಿ). CJB ಯು 
ವರಕಾ ಭರಗವನುು ವಿಸತರಿಸ್ತ್ ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ “ಆತ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕರಲದಲ್ಲಿ ಜನರು 
ಮರಡಿದ ಪರಪಗಳನುು ಸಹಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದನು (ದಿಂಡಿಸಲ  ಇಲ ಿನವರರಿಸಲ  ಇಲಿ).”  

ಪೌಲನು “ಎಲಿರ  ಪರಪ ಮರಡಿದರದರೆ,” ಮತ್ುತ ಎಲಿರ  “ದೆೋವರ ಮಹಮೆಯನುು 
ಹೆ ಿಂದದೆ ಹೆ ೋಗಿದರದರೆ” ಎಿಂಬದನುು ಸರಭಿತ್ುಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದದನು (3:23; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ 
ನನುದು). ಇದರಲ್ಲಿ ಅವಶಾಕವರಗಿ, ಅಬಾಹರಮ ಮತ್ುತ ದರವಿೋದ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಅಧರಾಯ 4) 
ಮರತ್ಾವಲಿದೆ ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಪಾಸ್ತ್ದಧ ವಾಕ್ರತಗಳಳ ಸಹ ಸೆೋರಿದದರು. ಹಳ ೋೆ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಪುನಃ, ದೆೋವರು ಇಸರಾಯೋಲ್ಲನ ನರಾಯರಧಿಪತ್ರಗಳಿಗೆ ಅವರು 
ತ್ಪ್ಪಪಲಿದವರನುು ನರಪರರಧಿ ಎಿಂದ  ತ್ಪುಪಳುವರನುು ಅಪರರಧಿ ಎಿಂದ  
ತ್ರೋಮರೆನಸಬೆೋಕು ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಧ್ಮೊೋೆಪದೆೋಶಕರಿಂಡ 25:1); ಅವರು 
ಅದಕೆೆ ತ್ದಿವರುದಧವರದದದನುು ಮರಡಿದರಗ ಆತ್ನು ಅವರನುು ಶಕ್ಷಿಸ್ತ್ದನು (ನೆ ೋಡಿರಿ 
ಜ್ಞರನೆ ೋಕ್ರತ 17:15; ಯಶರಯ 5:23). ಸವತ್ಃ ತ್ರನು ಮರಡುವ ನರಾಯದ ವಿಷ್ಯವರಗಿ 
ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಅಿಂಥ ದುಷ್ಟತ್ವವನುು ಮರಡಿದವನಗೆ ನರನು ಶಕ್ಷೆಯನುು 
ವಿಧಿಸದೆ ಬ್ರಡುವದಿಲಿ” (ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 23:7; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ವಿಷ್ಯವು 
ಹರಗಿರುವರಗ, ಆತ್ನು ಅಬಾಹರಮ, ದರವಿೋದ ಮತ್ುತ ಇತ್ರರ ಪರಪಗಳನುು ಹೆೋಗೆ 
ನಲೆಕ್ಷಿಸುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾ? ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮುಿಂದಿನ ಅಧರಾಯದ ಪದವನುು ಇಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸುವದರದರೆ, ಒಬಬ ನೋತ್ರಯುಳು ದೆೋವರು ಹೆೋಗೆ “ಪರಪರತ್ಮರನುು 
ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯಿಸಲು ಸರಧ್ಾ” (4:5)? 

ಉತ್ತರವೆೋನೆಿಂದರೆ, ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ ಕರಲಗಳಲ್ಲಿ, ದೆೋವರು ತ್ನುನುು 
ವಿಶರವಸ್ತ್ದವರು “ಮರಡಿದ ಪರಪಗಳನುು” ನಲೆಕ್ಷ ಮರಡಲ್ಲಲಿ. ಬದಲರಗಿ, ಮುಿಂದೆ ಿಂದು 
ದಿನ ತ್ನು ಮಗನು ಪರಪಗಳಿಗೆ-ಯೋಸುವಿನ ಜನನದ ಮುಿಂಚೆ ಇದದ ವಿಶರವಸ್ತ್ಗಳ ಹರಗ  
ಆತ್ನ ಮರಣದ ನಿಂತ್ರದ ಜನರ ಪರಪಗಳಿಗೆ ಸಹ- “ಪರಾಯಶುತ್ತವರಗಿ” ತ್ನು ರಕತವನುು 
ಕೆ ಡುವನೆಿಂದು ಎದುರು ನೆ ೋಡುತ್ರತದದನು. ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು ಕ್ಷಮರಪಣೆ ಬಗೆೆ 
ಮರತ್ರಡುತ್ತದೆ (ಉದರಹರಣೆಗೆ, ನೆ ೋಡಿರಿ ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 34:7; ಯರಜಕಕರಿಂಡ 
4:20, 26, 31, 35); ಆದರೆ ಅದೆ ಿಂದು ಹಿಂಗರಮಿ (ತ್ರತ್ರೆಲ್ಲಕ) ಕ್ಷಮರಪಣೆಯರಗಿತ್ುತ, 
ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲೆ ಯೋಸು ಹೆ ಿಂದಲ್ಲದದ ಮರಣದ ಮೆೋಲೆ ಅವಲಿಂಭಿತ್ವರಗಿತ್ುತ. ಇಬ್ರಾಯ 
ಪುಸತಕದ ಲೆೋಖಕನು ಬರೆದದೆದೋನೆಿಂದರೆ, “ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ (ಹಳ ೋೆ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ) ಕರಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಕಾಮಗಳ ಪರಿಹರರಕರೆಗಿ ಆತ್ನು ಮರಣವನುು 
(ಯೋಸುವಿನ ಮರಣ) ಅನುಭವಿಸ್ತ್ದನು” (ಇಬ್ರಾಯ 9:15; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ಈ 
ಸತ್ಾವನುು ಕೆಲವು ಸರರಿ ಈ ರಿೋತ್ರ ವಾಕತಪಡಿಸಲರಗಿರುತ್ತದೆ: “ಯೋಸು ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲೆ 
ಸತ್ರತಗ, ಆತ್ನ ರಕತವು ಮುಿಂದಕೆೆ ಹರಿದಿದುದ ಮರತ್ಾವಲಿದೆ (ಶಲುಬೆಯ ನಿಂತ್ರದಲ್ಲ ಿ
ಜೋವಿಸುವವರು) ಅದು ಹಮುಮಖವರಗಿ ಸಹ (ಅದಕ್ರೆಿಂತ್ ಮುಿಂಚೆ ಜೋವಿಸ್ತ್ದದವರಿಗರಗಿ) 
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ಹರಿಯಿತ್ು.”  
ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಕರಲಗಳಲ್ಲಿ ದೆೋವರು ಪರಪದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆೋಗೆ 

ನಡೆದುಕೆ ಿಂಡನೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ಹಲವರರು ರಿೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಉದರಹರಣೆಗೆ, 
ನರನು ಒಿಂದು ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಯನುು ನಮಮ ಮುಿಂದಿಡುತ್ ತೆೋನೆ, ನರನು ಮತ್ುತ ನನು ಕುಟ್ುಿಂಬವು 
ಒಿಂದು ರೆಸೆ ಟರೆಿಂಟನಲ್ಲಿ ಊಟ್ ಮರಡುತ್ರತದ ದೆೋವೆಿಂದು ಕಲ್ಲಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ. ನರನು ಬ್ರಲ್  ( ಬೆಲೆ 
ಪಟಟ) ಕೆೋಳಿದರಗ, ಪರಿಚರರಕನು ಆ ಕಡೆಯ ಕೆ ೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ್ರದದ ನಮಮ ಮಿತ್ಾರನುು 
ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್, bill  ( ಬೆಲೆ ಪಟಟ) ನ ವಿಷ್ಯ ಈಗರಗಲೆೋ ಇತ್ಾಥೆವರಗಿದೆ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು. 
ವರಸತವವೆಿಂದರೆ, ನಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ (ನನು ಮಿತ್ಾನು ತ್ನು ಹರಗ  ನನು billನುು ಪರವತ್ರಸ್ತ್ದ 
ಮೆೋಲೆ) ಅಷ್ೆಟೋ bill ಇತ್ಾಥೆವರಗುತ್ರತತ್ುತ; ಆದರೆ bill ತ್ಪಪದೆ ಸಿಂದರಯ 
ಮರಡಲಪಡುವದೆಿಂಬ ದೃಢನಿಂಬ್ರಕೆ ಪರಿಚರರಕನಗಿತ್ುತ, ಆದದರಿಿಂದ ಆತ್ನು ಅದನುು “ಪೂಣೆ 
ಸಿಂದರಯ” ವರಗಿದೆ ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ದದನು. 

ಬಹುಶಃ ಇನುಷ್ುಟ ನಖರವರದ ವಿವರಣೆಯಿಂದರೆ, ದೆೋವರು ಕರಲವನುು-
ರ್ಟ್ನರವಳಿಗಳ ಕರಲಕಾಮವನುು-ನರವು ನೆ ೋಡುವ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡುವದಿಲಿ 
ಎಿಂಬದನುು ಒತ್ರತಹೆೋಳಳವದು ನಖರವರದ ವಿವರಣೆಯರಗಿರುತ್ತದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 2 ಪೆೋತ್ಾ 3:8). 
ದೆೋವರ ದೃಷ್ಠಟಕೆ ೋನದ ಪಾಕರರ, ಸೃಷ್ಠಟಯ ಮುಿಂಚೆಯೋ, ಆತ್ನ ಮಗನ 
ಶಲುಬೆಗೆೋರಿಸುವಿಕೆಯು ಸರಧಿಸಲಪಟ್ಟ ರ್ಟ್ನೆಯರಗಿತ್ುತ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಆದಿಕರಿಂಡ 3:15; 
ಎಫೆಸ 3:11). ನರವು ರೆ ೋಮರ 8ನೆೋ ಅಧರಾಯಕೆೆ ಹೆ ೋಗುವರಗ ಇದರ ಬಗೆೆ ಹೆಚ್ುು 
ಪೂಣೆವರಗಿ ಚ್ಚೆಸಲ್ಲದ ದೆೋವೆ ಮತ್ುತ ದೆೋವರ ಪೂವೆಸಿಂಕಲಪ (ಜ್ಞರನದ) ಪರಿಕಲಪನೆಯ ಬಗೆೆ 
ಗುದರದಡಲ್ಲದೆದೋವೆ. D. Stuart Briscoe ಕರಲರನುಕಾಮದ ಕುರಿತ್ ದೆೋವರ ದೃಷ್ಠಟಕೆ ೋನದ 
ಬಗೆೆ ಈ ಬಣಣನೆಯನುು ನೋಡುತ್ರತನೆ:  

. . . ದೆೋವರು ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು ನೆ ೋಡುವ ಪಾಕರರ, ರ್ಟ್ನೆಗಳಳ ಕರಲದಲ್ಲಿ ಸಿಂಭವಿಸುವ 
ಹರಗೆ ಸರಣಿಯಲ್ಲ ಿ ನಡೆಯುವದಿಲ ಿ ಆದರೆ ಅವುಗಳಳ ಸದರಕರಲವೂ ಈಗ ಎಿಂಬ 
ಸ್ತ್ಥತ್ರಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅವುಗಳಳ ನತ್ಾತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತ್ತತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. . . . ಕ್ರಾಸತನ 
ಶಲುಬೆಯು, ಒಿಂದು ಕರಲ ಮತ್ುತ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಂಭವಿಸ್ತ್ದರದಗಿದೆಯರದರ , ಹೆಚ್ುು 
ಪರಾಮುಖಾವರಗಿ ಅದೆ ಿಂದು ನತ್ಾವರದ ರ್ಟ್ನೆಯರಗಿದುದ ಎಿಂದೆಿಂದಿಗ  ಮಹತ್ವ ಹರಗ  
ಸದರ ಕ್ರಾಯ ಮರಡುವದರಗಿದೆ.87 

ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿಯ , ಯೋಸು ಶಲುಬೆಯ ಮುಿಂಚೆ ಜೋವಿಸ್ತ್ದ ಜನರಿಗರಗಿ ಮರತ್ಾವೆೋ 
ಸರಯಲ್ಲಲಿ; ಆತ್ನು ತ್ನು ಮರಣದ ಬಳಿಕ ಜೋವಿಸ್ತ್ದ ಜನರಿಗರಗಿ ಸಹ ಸತ್ತನು. ಪೌಲನು 
ಹೋಗೆ ಮುಿಂದುವರೆಸುತ್ರತನೆ, “ತ್ನು [ದೆೋವರ] ನೋತ್ರಯನುು ಈಗಿನ ಕರಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗೆ 
ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ದರದನೆ.” ರಕತವು ಪರಪವನುು “ಈಗಿನ ಕರಲದಲ್ಲಿ” ಸಹ ಶುದಿಧೋಕರಿಸುತ್ತದೆಿಂಬ 
ದಕರೆಗಿ ನರವು ಎಷ್ುಟ ಕೃತ್ಜ್ಞತ್ೆಯುಳುವರರಗಿರಬೆೋಕು! 

ವಚನ 26b. ಅದು ನಮಮನುು ಸರರರಿಂಶದ ಹೆೋಳಿಕೆಗೆ ತ್ಿಂದು ನಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ: ಹಿೇಗ  
ರ್ಾನು [ದ ೇವರು] ನೇತಿಸವರ ಪನಾಗಿಯ . . . . ನೇತಿವಾಂತ್ರ ಾಂದು 
ನರ್ಿಯಿಸುವವನಾಗಿಯ  ಕಾಣಿಸ್ಕ  ಾಂಡಿದಾದನ . John Bengel ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ಈ 
ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ನರವು “ಸುವರತ್ೆೆಯ ಅತ್ುಾನುತ್ ವಿರೆ ೋಧ್ಭರಸವನುು ಕರಣುತ್ ತೆೋವೆ.”88 



  

 253 

ದೆೋವರು ಹೆೋಗೆ “ನೋತ್ರಸವರ ಪನ ” (ಪರಪವನುು ದಿಂಡಿಸುವವನು) ಮತ್ುತ ಅದೆೋ 
ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯಿಸುವವನ ” (ಪರಪ್ಪಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸುವವನು) ಸಹ 
ಆಗಿರುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾ? ನರವು ಈಗರಗಲೆೋ ಕಲ್ಲತ್ರರುವ ಹರಗೆ, ಶಲುಬೆಯು ಅದನುು 
ಸರಧ್ಾಗೆ ಳಿಸುತ್ತದೆ. Edwardsನ ಅಭಿಪರಾಯವೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಕ್ರಾಸತನ ಶಲುಬೆಯು ಸರಕಷ್ುಟ 
ಪಾಮರಣದಲ್ಲಿ ನರಾಯವನ ು ಪ್ಪಾೋತ್ರಯನ ು ವಾಕತಪಡಿಸ್ತ್ತ್ು, ಮತ್ುತ ಯರವದನ ು 
ರರಜಮರಡಿಕೆ ಳುಲ್ಲಲಿ.”89 MacArthur ಸಹ ಹೋಗೆ ಮುಕರತಯಕೆೆ ಬಿಂದನು, “[ದೆೋವರ] 
ನರಾಯದ (ನೋತ್ರಯ) ಕರರಣದಿಿಂದ, ಯರವ ಪರಪವೂ ದಿಂಡಿಸಲಪಡದೆ ಹೆ ೋಗುವದಿಲಿ; 
ಆದರಗ ಾ ಆತ್ನ ಕೃಪೆಯ ಕರರಣದಿಿಂದ, ಯರವ ಪರಪವೂ ಕ್ಷಮರಪಣೆಯ ಹೆ ರಗೆ 
ಇರುವದಿಲಿ.”90 

ಎಿಂಥ ಅದುುತ್ವರದ ಸತ್ಾ: ಯೋಸು ಪರಪದ ದಿಂಡನೆಯನುು ತ್ನು ಮೆೋಲೆ 
ಹೆ ತ್ುತಕೆ ಳುಲು ಸತ್ತನು! ಅದು ನಮಮನುು ಈ ಪಾಶೆುಗೆ ತ್ಿಂದು ನಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ: ಯೋಸು ಎಲರಿ 
ಜನರಿಗರಗಿ ಸತ್ತನರದರೆ (ಆತ್ನು ಹರಗೆ ಸತ್ತದುದ ನಜವೆೋ; ನೆ ೋಡಿರಿ ರೆ ೋಮರ 6:10; 
1 ಪೆೋತ್ಾ 3:18), ಯರಕೆ ಎಲಿರ  ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟಲಿ? ಯರಕೆಿಂದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ವರವು 
ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಡಲ  ಬಹುದು ಅಥವರ ತ್ರರಸೆರಿಸಲಪಡಲ ಬಹುದು. ಈ ವರಕಾಭರಗವು 
ಸತ್ಾದೆ ಿಂದಿಗೆ ಮುಕರತಯಗೆ ಳಿಸುತ್ತದೆ, ದೆೋವರು ಯೆೇಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಾಂಬಿಕ ಯಿಡುವವರನುು 
ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯಿಸುವನು. 

ಇದನುು ಪುನಃ ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಬೆೋಕೆೋನೆಿಂದರೆ, ನಿಂಬ್ರಕೆ ಕೆೋವಲ ಮರನಸ್ತ್ಕ ಸಮಮತ್ರಯಲಿ, 
ಸತ್ತ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಯರಕೆ ೋಬ 2:26); ಬದಲರಗಿ, ಅದು ಸಜೋವವರದ, 
ಕ್ರಾಯರಶೋಲವರದ, ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯುಳು ನಿಂಬ್ರಕೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 1:5; 16:26). MacArthur ಹೋಗೆ 
ಹೆೋಳಿದುದ ಸರಿಯರಗಿಯೋ ಇರುತ್ತದೆ, ಆತ್ನು ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಅಥೆವನುು ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ತ್ರಳಿಸುತ್ರತನೆ: 

ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು ಕಲ್ಲಸುವಿಂಥ, ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನಲಿ್ಲ ಇಡುವ ರಕ್ಷಿಸುವ 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯು ಆತ್ನ ಬಗೆೆ ಕೆಲವಿಂದು ಸತ್ಾಗಳನುು ದೃಢಿಕರಿಸುವದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  
ಹೆಚುನದರಗಿದೆ. ದೆವವಗಳಳ ಸಹ ಆತ್ನ ಬಗೆೆ ಅನೆೋಕ ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು ನಜವೆಿಂದು 
ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳಳುತ್ತವೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಮರಕೆ 5:7; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 16:17). . . .  

ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವ ನಿಂಬ್ರಕೆಯು ಒಬಬನು ಸಿಂಪೂಣೆವರಗಿ ತ್ನುನುು 
ಕತ್ೆನರದ ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನಗೆ ಶರಣರಗತ್ರ ಮರಡಿಕೆ ಳಳುವದರಗಿದೆ.91 

ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ನಿಂಬ್ರಕೆಯು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲರಗಿ ನಿಂಬ್ರಕೆಯರಗಿದೆ ಎಿಂಬದನುು 
ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಬೆೋಕರಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಾನಗೆ ಮರಡಲಸರಧ್ಾವರದ ಅನೆೋಕ 
ಸಿಂಗತ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಆತ್ನಗೆ ನಿಂಬುವದು ಸರದಾವಿದೆ-ಹೌದು, ಪಾತ್ರಯಬಬ 
ಮನುಷ್ಾನ  ನಿಂಬಬಲಿನು. ಅಿಂದರೆ ದೆೋವರ ವಿಮೊೋಚ್ನೆಯು ಪಾತ್ರಯಬಬರಿಗ  ಲಭಾವಿದೆ 
ಎಿಂದಥೆ! 

ಧಮಿಶಾಸರದ ಹ  ರರ್ಾದ ದ ೇವರ ನೇತಿ (3:27-31)  
27ಹಾಗಾದರ  ಹ  ಗಳಿಕ  ಳುಳವದಕ ಾ ಆಸಪದವ ಲ್ಲಿ? ಅದು ಇಲಿದ  ಹ  ೇಯಿತ್ು. ಯಾವ 
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ಪರಮಾರ್ದಿಾಂದ? ಕಮಿಮಾಗಿವನುು ಅನುಸರಿಸುವದರಿಾಂದಲ  ೇ? ಅಲಿ; ವಿಶಾವಸ 
ಮಾಗಿವನುು ಅನುಸರಿಸುವದರಿಾಂದಲ ೇ. 28ಧಮಿಪರಮಾರ್ ಸಾಂಬಾಂಧವಾದ ಕಮಿಗಳಿಲಿದ  
ನಾಂಬಿಕ ಯಿಾಂದಲ ೇ ಮನುಷಯರು ನೇತಿವಾಂತ್ರ ಾಂದು ನರ್ಿಯಿಸಲಪಡುವ ರ ಾಂಬದಾಗಿ 
ನಶಚಯಮಾಡಿಕ  ಾಂಡಿದ ದೇವಲಾಿ. 29ದ ೇವರು ಯೆಹ ದಯರಿಗ  ಮಾತ್ರ ದ ೇವರಾಗಿದಾದನ  ೇ? 
ಅನಯಜನಗಳಿಗ  ಸಹ ದ ೇವರಲಿವ ೇ. ಹೌದು. ದ ೇವರು ಒಬಬನ ೇ ಆಗಿರಲಾಗಿ ಆತ್ನು 
ಅನಯಜನರಿಗ  ಸಹ ದ ೇವರಾಗಿದಾದನ . 30ಆತ್ನು ಸುನುತಿಯವರನುು ನೇತಿವಾಂತ್ರ ಾಂದು 
ನರ್ಿಯಿಸುವದಕ ಾ ಅವರ ನಾಂಬಿಕ ಯೆೇ ಆಧ್ಾರ; ಸುನುತಿಯಿಲಿದ ವರನ ು ಹಾಗ ಯೆೇ 
ನರ್ಿಯಿಸುವದಕ ಾ ನಾಂಬಿಕ ಯೆೇ ಕಾರರ್. 31ಹಾಗಾದರ  ನಾಂಬಿಕ ಯಿಾಂದ 
ಧಮಿಪರಮಾರ್ವನುು ನರಥಿಕಮಾಡುರ್ ುೇವೇ? ಎಾಂದಿಗ  ಇಲಿ. ಧಮಿಪರಮಾರ್ವನುು 
ಸ್ಥರಪಡಿಸುರ್ ುೇವ . 

ಪೌಲನು ತ್ರನು ಬರೆಯುವ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ತ್ನುನುು ಸಮರ್ಥೆಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಅಥವರ ತ್ನು 
ಮರತ್ರನ ತ್ರತ್ಪಯೆವೆೋನು ಅಥವರ ಏನಲ ಿ ಎಿಂಬದನುು ವಿವರಿಸುವದಕೆೆ ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಸಮಯ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಳುತ್ರತನೆ. ಈ ಅಧರಾಯದ ಉಳಿದ ಭರಗವು 
ವಿವರಣರತ್ಮಕವರಗಿರುತ್ತದೆ: ರೆ ಮರ 3:27-31. ಪೌಲನು ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯದ 
ಬಗೆೆ ವಿಚರರಮರಡುವಿಂತ್ೆ ಸ ೂತ್ರೆಗೆ ಳಿಸುವ ಪರಿಚ್ಯವನುು ಕೆ ಟ್ಟನು. 
ನೋತ್ರನಣೆಯವು ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಮ ಲಕವೆೋ ಎಿಂಬದನುು ಆತ್ನು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದನು (3:22, 
25, 26), ಮತ್ುತ ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತ್ರಗಿ ಆತ್ನು ಈಗ ವಿಸರತರವರದ ಚ್ಚೆೆಗೆ 
ಸ್ತ್ದಧನರಗಿದದನು (4ನೆೋ ಅಧರಾಯ). ಹೆೋಗ , ಆತ್ನು ಚ್ಚೆೆಯನುು ಆರಿಂಭಿಸುವ ಮುನು, 
ಸವಲಪ ತ್ಡೆದು, ತ್ರನು ಈಗಷ್ೆಟೋ ಹೆೋಳಿದ ಮ ರು ವಿಷ್ಯಗಳ ಕುರಿತ್ು ಸಪಷ್ಟನೆಯನುು 
ಕೆ ಡುತ್ರತನೆ. 

ಪೌಲನು 3:27-31 ರಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿದ ಮರತ್ುಗಳಳ ಸರಮರನಾ ಅನವಯಿಕೆಯನುು 
ಹೆ ಿಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳೂ ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ ಯಹ ದಾರನುು ಗುರಿ ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡು 
ಹೆೋಳಿದವುಗಳರಗಿದದವು. ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದಲೆೋ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯದ ಕುರಿತ್ ತ್ನು 
ಉಪದೆೋಶವನುು ನಿಂಬುವದಕೆೆ ಹೆಚ್ುು ವಿರೆ ೋಧ್ ವಾಕತಪಡಿಸುವವರು ಯಹ ದಾರೆೋ 
ಆಗಿರುತ್ರತರೆಿಂಬದು ಆತ್ನಗೆ ಅಥೆವರಗಿತ್ುತ. ಯರರರದರ  ಆತ್ನ ಮರತ್ುಗಳನುು 
ಅಪರಥೆಮರಡಿಕೆ ಿಂಡರೆ ಅಥವರ ತ್ಪರಪಗಿ ವರಾಖ್ರಾನಸ್ತ್ದರೆ, ಅದು ಬಹುಶಃ 
ಯಹ ದಾರೆೋ ಆಗಿರುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾವೆಿಂದು ಬಲಿವನರಗಿದದನು. 

ವಚನ 27. 3ನೆೋ ಅಧರಾಯವು ಪಾಶೆು ಮತ್ುತ ಉತ್ತರ ಶೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಆರಿಂಭಗೆ ಿಂಡಿತ್ು. 
27 ನೆೋ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಪುನಃ ಆ ಶೆೈಲ್ಲಗೆ ತ್ರರುಗುತ್ರತನೆ. ಪೌಲನು 
ಸಪಷ್ಟಗೆ ಳಿಸಲ್ಲಚುಸ್ತ್ದ ಮೊದಲ ಸತ್ಾವೆೋನೆಿಂದರೆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಮ ಲಕ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು 
ನಣೆಯಿಸಲಪಡುವಿಕೆ ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ದಲ್ಲಿ ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಸರಧ್ನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳುಲು 
ಯರವದೆೋ ಅವಕರಶವಿರುವದಿಲಿ. 

ಪೌಲನು ಹೋಗೆ ಕೆೋಳಳತ್ರತನೆ, ಹಾಗಾದರ  ಹ  ಗಳಿಕ  ಳುಳವದಕ ಾ ಆಸಪದವ ಲ್ಲಿ? 
“ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ” ಎಿಂಬುದು καύχησις (kauchēsis) ಎಿಂಬದರಿಿಂದ 
ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ, ಅದು “ಬಡರಯಿಕೆ ಚುಕೆ ಳಳುವದನುು” ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. 
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“ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳು” ಎಿಂಬದನುು ನರ್ಿಂಟ್ು ಹೋಗೆ ಬಣಿಣಸುತ್ತದೆ: “ಮರತ್ರನಲ್ಲಿ ತ್ನುನುು 
ರ್ನಪಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು; ಅತ್ರಯರದ ಗವೆದಿಿಂದ ಮರತ್ರಡುವದು.”92 ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವ 
ದರಲ್ಲಿ ಸರಮರನಾವರಗಿ ಒಬಬನು ತ್ನು ಸರಧ್ನೆಗಳ, ತ್ಲರಿಂತ್ುಗಳ, ಅಥವರ ಆಸ್ತ್ತಪರಸ್ತ್ತಗಳ 
ಕುರಿತ್ು ಬಡರಯಿಕೆ ಚುಕೆ ಳಳುವದು ಸೆೋರಿರುತ್ತದೆ. ಯೋಹರನನು 
“ಲೆ ೋಕದಲ್ಲಿರುವವುಗಳನುು” ಎಿಂದು ಬರೆದರಗ, ಆತ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ “ಬದುಕುಬರಳಿನ ಡಿಂಬ 
(ಬಡರಯಿ ಕೆ ಚುಕೆ ಳಳುವ ಗವೆ)” ವನುು ಸಹ ಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದನು (1 ಯೋಹರನ 2:16). 
1 ಯೋಹರನ 2:16 ರಲ್ಲಿ “ಬದುಕುಬರಳಿನ ಡಿಂಬ” ಎಿಂಬದಕೆೆ Peterson “ಪರಾಮುಖಾರೆಿಂದು 
ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲ್ಲಚುಸುವದು” ಎಿಂಬ ಅಥೆವನುು ಕೆ ಡುತ್ರತನೆ (MSG). 

ಒಬಬನು ಒಿಂದು ಪರಾಮುಖಾವರದ ಸಿಂಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ಪರತ್ಾವಹಸ್ತ್ದರದನೆಿಂದು ನೆನಸುವರಗ 
ಸಹಜವರಗಿ ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವದು ಅಥವರ ಬಡರಯಿಕೆ ಚುಕೆ ಳಳುವದು ಬರುತ್ತದೆ. 
ರೆ ೋಮರ 2:17 ಮತ್ುತ 2:23 ನಮಗೆ ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ ಯಹ ದಾರು ದೆೋವರಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ 
ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿ ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುತ್ರತದದರು. ಅಿಂದರೆ, ತ್ರವು ದೆೋವರಿಗೆ ನೆಚುನವರು ಮತ್ುತ 
ತ್ಮಮ ವಶದಲ್ಲಿ- ಕೆೋವಲ ಅವರ ಹತ್ರತರ ಮರತ್ಾವೆೋ- ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವು 
ಕೆ ಡಲಪಟಟತ್ ತೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುತ್ರತದದರು. ಹರಗರದರೆ ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವದು 
ಪಾತ್ೆಾೋಕವರಗಿ ಯಹ ದಾರ ಆಚರರ ಮರತ್ಾವರಗಿತ್ ತೆಿಂದು ಇದರ ಅಥೆವಲಿ. ಗಿಾೋರ್ಕ.ನ 
ವಿವಿಧ್ ಪದಗಳಳ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟವೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಚರರಗಳಳ 1ನೆೋ ಅಧರಾಯದಲ್ಲಿ 
ತ್ರಳಿಸಲಪಟಟವೆ, ಪೌಲನು ಅಲ್ಲ ಿಅನಾಜನರನುು “ಸೆ ಕ್ರೆನವರು” ಮತ್ುತ “ಅಹಿಂಕರರಿಗಳಳ” 
ಎಿಂದು ಕರೆಯುತ್ರತನೆ (1:30). ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿ, ಈ ಮರತ್ುಗಳನುು ನರವು ಪೌಲನ 
ಬಹುಕರಲ ಹಿಂದಿನ ವರಚ್ಕರಿಗೆ ಮರತ್ಾವೆೋ ಅನವಯಿಸುವದಕರೆಗದು. ನಮಮಷ್ುಟ 
“ಅಧಿಕವರಗಿ ಮರಡದೆ ಇರುವವರನುು” ಅಥವರ ನಮಮಷ್ುಟ ಉನುತ್ವರದ ನೆೈತ್ರಕ 
ನಯಮಗಳಿಲಿದವರನುು ನೆ ೋಡಿ ನಮಮ ಬಗೆೆ ಉನುತ್ರೆಿಂಬ ಭರವನೆಯನುು ಹೆ ಿಂದುವದು 
ಎಷ್ುಟ ಸುಲಭವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಎಷ್ುಟ ಸರರಿ ನರವು ನಮಮ ಗವೆದಿಿಂದರಗಿ ನಮಮ ಒಳ ುೆ 
ಕ್ರಾಯಗಳನುು ಕೆಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋವಲಿವೆ-ಮತ್ುತ ಕೆಲವು ಸರರಿ ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವದರಿಿಂದ 
ಕೆಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋವೆ. 

“ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವಿಕೆ” ವಿಷ್ಯವರಗಿ, ಪೌಲನು ಅದು ಇಲಿದ  ಹ  ೇಯಿತ್ು ಎಿಂದು 
ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ. “ಅದು ಇಲಿದೆ ಹೆ ೋಯಿತ್ು” ಎಿಂಬುದು ἐκκλείω (ekkleiō) ಎಿಂಬ ಸಿಂಯುಕತ 
ಪದದಿಿಂದ ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ, ಅದರ ಅಥೆವು “ಹೆ ರಗೆ ತ್ಳಿು ಮುಚುಬ್ರಡು.” ಒಬಬ 
ಅತ್ರಕಾಮ ಪಾವೆೋಶ ಮರಡುವವನನುು ಹೆ ರಗಿಡುವದಕೆೆ ಬರಗಲನುು ಜೆ ೋರರಗಿ 
ಮುಚುಬ್ರಡುವದನುು ಕಲ್ಲಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ. ಇಲ್ಲ ಿಭ ತ್ಕರಲವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗಿದೆ. ಈ 
ಮರತ್ುಗಳ ಅಥೆವು “ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವದನುು ಶರಶವತ್ವರಗಿ ಗಡಿಪರರು ಮರಡಲರಗಿದೆ”93 

ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಯರವ ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವಿಕೆ ಇಲಿದೆ ಹೆ ೋಯಿತ್ು? 

ಕಮಿಮಾಗಿವನುು ಅನುಸರಿಸುವದರ. . . . ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆಯೋ? ಖಿಂಡಿತ್ ಇಲಿ. 
ಜನರು ತ್ಮಮ ಕ್ರಾಯಗಳ ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟದರದರೆಿಂದು ಬೆ ೋಧಿಸುವ 
ಸೆೈದರಧಿಂತ್ರಕ ನಲುವು ಮರತ್ಾವೆೋ ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವದನುು ನರರಶೆಗೆ ಳಿಸುವ ಬದಲರಗಿ 
ಅದನುು ಪೊಾೋತ್ರೆಹಸುತ್ತದೆ. ಸವ-ಸಿಂತ್ೃಪ್ಪತಯು ಸವ-ಹೆಚುಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವಿಕೆಗೆ ನಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು 
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ಮುಿಂದೆ ಸವ-ಪಾಶಿಂಸ್ತ್ಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ನಡಿಸುತ್ತದೆ.94 Jim McGuiggan ಹೋಗೆ ಬರೆದನು, 
ಯರವದೆೋ “ಧ್ಮೆಪಾಮರಣದ ಕಮೆಗಳಳ” ಕರುಣೆಯ ಬದಲ್ಲಗೆ ಶೆಾೋಯಸೆನುು ಎತ್ರತ 
ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಅದರಿಿಂದ ಸರಥೆಕತ್ೆಯ ಬದಲರಗಿ ವಾಥೆತ್ವವೆೋ ಸಿಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ುತ 
ಆಶಾಯದ ಬದಲ್ಲಗೆ ಕೆ ೋಪವನುು ಬರಮರಡಿಕೆ ಳಳುತ್ತದೆ.95 

ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವಿಕೆಯು ಇಲಿದೆ ಹೆ ೋಗಿರುತ್ತದೆ ಯರಕೆಿಂದರೆ ನರವು ಕಮೆಗಳ 
ಆಧರರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟಲಿ ಆದರೆ ನಾಂಬಿಕ ಯಿಾಂದಲ ೇ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟದ ದೆೋವೆ-ನರವೆೋನು 
ಮರಡಿದ ದೆೋವೆಿಂಬದರಿಿಂದಲಿ ಆದರೆ ನಮಗರಗಿ ದೆೋವರು ಮರಡಿದ ಕರಯೆದಿಿಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟದ ದೆೋವೆ. Phillips ತ್ಜುೆಮೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ, “ವಿಷ್ಯವೆಲರಿ ಈಗ ಬೆೋರೆ 
ದಿಕ್ರೆಗೆ ಸರಗಿರುತ್ತದೆ-ಸರಧಿಸುವದರ ಬದಲ್ಲಗೆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಡುವದು.”  

ಕ್ರಾಯಗಳ ಆಧರರದ ಮೆೋಲ್ಲನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಕೆಳಗಡೆ ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಹುಡುಕುವ ದರಗಿದದರೆ 
(ನಮಮ ಸವಪಾಯತ್ುಗಳಿಿಂದ) ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಆಧರರದ ಮೆೋಲ್ಲನ ರಕ್ಷಣೆಯು ಮೆೋಲೆಡೆ 
ರಕ್ಷಣೆಯನುು (ದೆೋವರಿಿಂದ) ಹುಡುಕುವದರಗಿದೆ.96 ಕ್ರಾಯಗಳಿಿಂದರಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ಸರವಥೆದ 
ಸುತ್ತ ಕೆೋಿಂದಿಾಕೃತ್ವರಗಿದದರೆ, ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದರಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯು ದೆೋವರ ಸುತ್ತ 
ಕೆೋಿಂದಿಾಕೃತ್ವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನು ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಳಗಿ ಹೆ ೋಗುವದರಿಿಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುತ್ರತನೆಿಂದುಕೆ ಳಿುರಿ, ಆತ್ನು ತ್ನು ಸರಧ್ನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವನೆ ೋ-
ಆತ್ನು ಹೆೋಗೆ ತ್ನುನುು ಕರಪರಡುವವನ ಮೆೋಲೆ ನಿಂಬ್ರಕೆ ಹೆ ಿಂದಿದಿದರಬೆೋಕು?97 ಇಲಿ, ಆತ್ನ 
ಹೆ ಗಳಿಕೆಯ ಮರತ್ುಗಳ ೋೆನರದರ  ಇದದರೆ ಅವು ಆತ್ನನುು ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ದ ವಾಕ್ರತಗರಗಿಯೋ 
ಆಗಿರುತ್ತವೆ.  

ವಚನ 28. ಪೌಲನು ತ್ನು ಚ್ಚೆೆಯನುು ಮುಿಂದುವರೆಸುತ್ರತ, ಆತ್ನು ಈಗಷ್ೆಟ 21 
ರಿಿಂದ 26 ವಚ್ನಗಳ ವರೆಗೆ ಕಲ್ಲಸ್ತ್ದ ಸಿಂಗತ್ರಯನುು ಪುನಃ ಒತ್ರತಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ: 
ಧಮಿಪರಮಾರ್ದಸಾಂಬಾಂಧವಾದ ಕಮಿಗಳಿಲಿದ 98 ನಾಂಬಿಕ ಯಿಾಂದಲ ೇ ಮನುಷಯರು 
ನೇತಿವಾಂತ್ರ ಾಂದು ನರ್ಿಯಿಸಲಪಡುವರ ಾಂಬದಾಗಿ [“ದೆೋವರೆ ಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಧರನ (ರರಜ) 
ಮರಡಲಪಡುವರು”; NCV] ನಶಚಯಮಾಡಿ ಕ  ಾಂಡಿದ ದೇವಲಾಿ.99 “ಗಳಿಲಿದೆ” ಎಿಂಬುದು 
χωρίς (chōris) ಎಿಂಬ ಪದದ ಅನುವರದವರಗಿದೆ, ಅದರಥೆವು “ಅದರಿಿಂದ ದ ರವರಗಿ” 
ಅಥವರ “ಅದಿಲಿದೆಯೋ.”100 ABಯು ಇದನುು “ಅದರಿಿಂದ ಸವತ್ಿಂತ್ಾವರಗಿ ಮತ್ುತ ಸಿಂಪೂಣೆ 
ಪಾತ್ೆಾೋಕವರಗಿ” ಎಿಂದು ತ್ಜುೆಮೆ ಮರಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಗಿಾೋರ್ಕ ಪಾತ್ರಯಲ್ಲಿ 28ನೆೋ ವಚ್ನವು ಕೆೋವಲ “ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಕ್ರಾಯಗಳಿಲಿದೆ” ಎಿಂದಷ್ೆಟೋ 
ಇರುತ್ತದೆ-” ಧ್ಮೆಶರಸರ” ಎಿಂಬುದರ ಮುಿಂದೆ ಯರವದೆೋ ನಖರ ಲೆೋಖನ ಇರುವದಿಲಿ-
ಆದರೆ ಪೌಲನು ಪರಾಥಮಿಕವರಗಿ ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು 
ಆ ಮರತ್ುಗಳನುು ಹೆೋಳಿದನೆಿಂಬದು ಸನುವೆೋಶದದಿಿಂದ ಸಪಷ್ಟವರಗುತ್ತದೆ. ಪುನಃ, ಹೆೋಗ , 
ಒಿಂದು ಸರಮರನಾ ನಯಮವು ಅನವಯಿಸಲಪಟಟದೆ: ನರವು ಯರವದೆೋ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು 
ಪರಲ್ಲಸುವದರಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿ- ಯರಕೆಿಂದರೆ ನರವು ಯರವದೆೋ 
ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ದೆ ೋಷ್ವಿಲಿದೆ ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು ನಡೆಯಲು ಸರಧ್ಾವೆೋ ಇಲಿ.  

ವಚ್ನ 27 ಮತ್ುತ 28 ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹೆೋಳ ಬಯಸುವದು ಸಪಷ್ಟವರಗಿದೆ: ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ 
ರಕ್ಷಣೆಯುಿಂಟರಗುವದರಿಿಂದ ಅಲ್ಲ ಿ ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಸರಧ್ನೆಯ ಬಗೆ ೆ ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ 
ಯರವದೆೋ ಅವಕರಶ ಇರುವದಿಲಿ. ಆತ್ನು ಈ ಮುಿಂಚೆ ಎಫೆಸದಲ್ಲಿರುವ ಕೆೈಸತರಿಗೆ ಹೋಗೆ 
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ಬರೆದಿದದನು, “ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಮ ಲಕ ಕೃಪೆಯಿಿಂದಲೆೋ ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಿಂದಿದವರರಗಿದಿದೋರಿ. ಆ 
ರಕ್ಷಣೆಯು ನಮಿಮಿಂದುಿಂಟರದದದಲಿ, ಅದು ದೆೋವರ ವರವೆೋ. ಅದು ಪುಣಾಕ್ರಾಯಗಳಿಿಂದ 
ಉಿಂಟರದದದಲಿ; ಆದದರಿಿಂದ ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಯರರಿಗ  ಆಸಪದವಿಲಿ” (ಎಫೆಸ 2:8, 
9). ಆತ್ನು ಕೆ ರಿಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದರಗ, ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಹೆಚ್ುಳಪಡುವವನು 
ಕತ್ೆನಲ್ಲಿಯೋ ಹೆಚ್ುಳಪಡಲ್ಲ” (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 1:31). ಗಲರತ್ಾದವರಿಗೆ ಆತ್ನು 
ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, “ನನಗರದರೆ ೋ ನಮಮ ಕತ್ೆನರದ ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನ ಶಲುಬೆಯ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆ ರತ್ು ಹೆಚ್ುಳ ಪಡುವದು ಬೆೋಡವೆೋ ಬೆೋಡ” (ಗಲರತ್ಾ 6:14; ನೆ ೋಡಿರಿ 
ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಪ 3:3). 

ನರವು ಈ ಮುಿಂಚೆ ಹೆೋಳಿದ ಹರಗೆ, ವಚ್ನ 27 ಮತ್ುತ 28 ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಉದೆದೋಶವು 
ಸಪಷ್ಟವರಗಿ ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ-ಮತ್ುತ ಅದರ ಬಗೆೆ ಸವೆ ಸಮಮತ್ರಯಿರುತ್ತದೆ. ಹೆೋಗ , ಪೌಲನು 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪದಗಳ ವಿಚರರವರಗಿ ಕೆಲವು ಭಿನರುಭಿಪರಾಯಗಳಳ ಏಳಳತ್ತವೆ. 
ಉದರಹರಣೆಗೆ, ವಚ್ನ 27ರಲ್ಲಿ ಆತ್ನು “ಧ್ಮೆಪಾಮರಣ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದದರ 
ತ್ರತ್ಪಯೆವೆೋನು? “ಯರವ ಪಾಮರಣದಿಿಂದ? ಕಮೆಮರಗೆವನುು ಅನುಸರಿಸುವದ 
ರಿಿಂದಲೆ ೋ?” ಅಲಿ, ವಿಶರವಸಮರಗೆವನುು ಅನುಸರಿಸುವದರಿಿಂದಲೆೋ (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ 
ನನುದು). ನಮಮ ಅಭರಾಸದಲ್ಲಿ ನರವು “ಧ್ಮೆಶರಸರ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಪದೆೋ ಪದೆೋ 
ನೆ ೋಡಿದ ದೆೋವೆ. ಪಾಶೆುಯೋನೆಿಂದರೆ ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ ಿಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವೆಿಂಬ ಅಥೆದಲ್ಲಿ 
ಹೆೋಳಿದನೆ ೋ ಅಥವರ ಸರಮರನಾ ಅಥೆದಲ್ಲಿ ಧ್ಮೆಪಾಮರಣ ಎಿಂಬದರಗಿ ಹೆೋಳಿದನೆ ೋ 
ಎಿಂಬುದು. ಹೆೋಗ , ಆತ್ನು ಕೆಲವು ಸರರಿ ಪದವನುು ದಿವೋತ್ರಯ ಅಥೆದಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದನು. (ನೆ ೋಡಿರಿ ಹೆಚುನ ಅಭರಾಸಕರೆಗಿ: “ಧ್ಮೆಶರಸರ” [Nomos] 
ಮೆೋಲ್ಲನ ಪದರಭರಾಸ, ಪುಟ್ 263.) ವಚ್ನ 27ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಬಹುಶಃ νόμος (nomos) 
ಎಿಂಬದನುು “ನಯಮ” ಎಿಂಬಥೆ ಬರುವಿಂತ್ೆ ದಿವೋತ್ರಯ ಅಥೆದಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ರಬಹುದು: “ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಆಸಪದವೆಲ್ಲಿ? ಯರವ (ನಯಮದ) 
ಆಧರರದಲ್ಲಿ? ಕಮೆಮರಗೆದಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯವೆಿಂಬ 
(ನಯಮದಿಿಂದಲೆ ೋ)? ಇಲ,ಿ ಆದರೆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದಲೆೋ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯವೆಿಂಬ 
(ನಯಮದಿಿಂದಲೆೋ).”  

ರೆ ೋಮರ 3:27, 28ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಪರಾಥಮಿಕ ಸಿಂದೆೋಶವು ನಮಗೆ ಮತ್ುತ ನನಗೆ 
ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಏನ  ಇಲಿ ಯರಕೆಿಂದರೆ ನರವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಿಂದಿದುದ ನಮಮ 
ಕ್ರಾಯಗಳಿಿಂದಲಿ, ಆದರೆ ಯೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಟಟದದರಿಿಂದಲೆೋ ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಹಳ ೋೆಯ ಹರಡಿನ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡುವದರದರೆ, “ನನು ನರಿೋಕ್ಷೆಯು ಯೋಸುವಿನ ರಕತ 
ಮತ್ುತ ನೋತ್ರಯ ಮೆೋಲೆಯೋ ಹೆ ರತ್ು ಅದಕ್ರೆಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯರದದದರ ಮೆೋಲಲಿ.”101 ಸತ್ಾದ 
ಮೆೋಲ್ಲನ ದೃಷ್ಠಟಯನುು ಕಳಕೆ ಳುಬೆೋಡಿರಿ.  

ವಚನಗಳು 29, 30. 1:18-3:20 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಯಹ ದಾರನುು ಮತ್ುತ ಅನಾಜನರನುು 
ಒಿಂದೆೋ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಟ್ುಟ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ದದನು ಯರಕೆಿಂದರೆ ಇಬಬರ  ಒಿಂದೆೋ ವಿಧ್ವರದ 
ಪರಪಗಳನುು ಮರಡಿದದರು. ಈಗ ಆತ್ನು ಅವರನುು ಸಮರನವರಗಿ ನಲ್ಲಿಸ್ತ್ ಅವರಿಬಬರಿಗ  
ತ್ಿಂದೆಯು ಒಬಬನೆೋ ಎಿಂಬದನುು ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ರತನೆ. ಆತ್ನು ಹೋಗೆ ಕೆೋಳಿದನು, ದ ೇವರು 
ಯೆಹ ದಯರಿಗ  ಮಾತ್ರ ದ ೇವರಾಗಿದಾದನ  ೇ? ಕೆಲವು ಯಹ ದಾರು ಹರಗೆಯೋ 
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ಅಿಂದುಕೆ ಿಂಡಿದದರು. ಆತ್ನು ಕೆೋಳಳತ್ರತನೆ, ಅನಯಜನಗಳಿಗ  ಸಹ ದ ೇವರಲಿವ ೇ? ಬಹಳಷ್ುಟ 
ಯಹ ದಾರು ಮನಸ್ತ್ೆಲಿದೆ “ಹೌದು” ಎಿಂದು ಉತ್ತರಿಸ್ತ್ದದ ರೆನೆ ೋ. ಒತ್ರತಯಪಡಿಸ್ತ್ದದರೆ, 
ದೆೋವರು ಅನಾಜನರ ಸೃಷ್ಠಟಕತ್ೆನು, ಅರಸನು, ಮತ್ುತ ನರಾಯರಧಿಪತ್ರ ಎಿಂದಷ್ೆಟ 
ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳಳುತ್ರತದದರೆಿಂದು ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 96:10; ಯರೆಮಿೋಯ 10:7). 
ಆದರೆ ಆತ್ನು ಅನಾಜನರ ರಕ್ಷಕನು ಎಿಂಬದನುು ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಅವರಿಗೆ 
ಕಷ್ಟಕರವರಗಿತ್ುತ.  

ಪೌಲನು ತ್ನು ಸವಿಂತ್ ಪಾಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ರತನೆ: ಹೌದು, ದ ೇವರು ಒಬಬನ ೇ 
ಆಗಿರಲಾಗಿ ಆತ್ನು ಅನಯಜನರಿಗ  ಸಹ ದ ೇವರಾಗಿದಾದನ . ಪೌಲನು ನಧರೆರವು ಯಹ ದಾ 
ಮತ್ದ ತ್ರರುಳಿನ-ಏಕದೆೋವರರರಧ್ನೆ102—ಸತ್ಾದ ಮೆೋಲೆ ಮತ್ುತ ಪಾತ್ರಯಬಬ 
ಯಹ ದಾನಗ  ಪರಿಚತ್ವಿದದ ವರಕಾ ಭರಗದ ಮೆೋಲೆ ಆಧರರವರಗಿತ್ುತ. ಪಾತ್ರ ದಿನವೂ, 
ಭಕ್ರತವೆೈರರಗಾವುಳು ಯಹ ದಾರು ಶೆೋಮರ (Shema)103 ಪಠಿಸುತ್ರತದದರು, ಅದು ಹೋಗೆ 
ಆರಿಂಭವರಗುತ್ರತತ್ುತ, “ಇಸರಾಯೋಲಾರೆೋ, ಕೆೋಳಿರಿ; ನಮಮ ದೆೋವರರದ ಯಹೆ ೋವನು ಒಬಬನೆೋ 
ದೆೋವರು!” (ಧ್ಮೊೋೆಪದೆೋಶಕರಿಂಡ 6:4). ಒಬಬನೆೋ ಒಬಬ ದೆೋವರಿರುವದರದಲ್ಲಿ, ಆತ್ನು 
ಯಹ ದಾರಿಗ  ಅನಾಜನರಿಗ  ದೆೋವರರಗಿರಬೆೋಕು. ಅನಾಜನರಿಗೆ ಪಾತ್ೆಾೋಕ ದೆೋವರು 
ಇದಿದದದರೆ, ಆಗ ಇಬಬರು ದೆೋವರರಗುತ್ರತದದರು-ಇದು ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಅಿಂಗಿೋಕರರವರಗದ 
ವಿಚರರವರಗಿತ್ುತ. 

ದೆೋವರು ಅನಾಜನರಿಗೆ ಸಹ ದೆೋವರರಗಿದದರೆ, ಅವರು ಸಹ ಮರನವರ 
ವಿಮೊೋಚ್ನರಥೆವರಗಿ ದೆೋವರು ಮರಡಿರುವ ಸಿಂಕಲಪದಲ್ಲಿ ಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಳಳುವದು 
ಸಹಜವರಗುತ್ತದಷ್ೆಟೋ. ಪೌಲನ ಆರಿಂಭಿಕ ಹೆೋಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಆ 
ಸುವರತ್ೆೆಯು ದೆೋವರ ಬಲಸವರ ಪವರಗಿದುದ ಮೊದಲು ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಆ ಮೆೋಲೆ 
ಗಿಾೋರ್ಕ.ರಿಗೆ  [ ಅನಾಜನರಿಗೆ] ಅಿಂತ್  ನಿಂಬುವವರೆಲಿರಿಗ  ರಕ್ಷಣೆ ಉಿಂಟ್ುಮರಡುವಿಂಥ 
ದರಗಿದೆ” (1:16; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು.) ಈಗ ಆತ್ನು ಸತ್ಾವನುು ಪುನಃ ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ. 
ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿ ದೆೋವರು ಸುನುತಿಯವರನುು [ಯಹ ದಾರು] ನೇತಿವಾಂತ್ರ ಾಂದು 
ನರ್ಿಯಿಸುವದಕ ಾ ಅವರ ನಾಂಬಿಕ ಯೆೇ ಆಧ್ಾರ; ಸುನುತಿಯಿಲಿದ ವರನ ು104 
[ಅನಾಜನರನುು] ಹಾಗ ಯೆೇ ನರ್ಿಯಿಸುವದಕ ಾ ನಾಂಬಿಕ ಯೆೇ ಕಾರರ್.105 

Bruce ಪಾಕರರ, “ಯಹ ದಾರು ಮತ್ುತ ಅನಾಜನರ ನಡುವಿನ ಬ್ರರುಕು ಪರಾಚೋನ 
ಜಗತ್ರತನಲ್ಲಿ ಸರಿಮರಡುವದಕರೆಗದ ಅತ್ಾಿಂಥ ಕಠಿಣ ಸಮಸೆಾಯರಗಿತ್ುತ”106—ಆದರೆ ಆ 
ಅಿಂತ್ರಕೆೆ (ತ್ಗಿೆಗೆ) ಯೋಸುವಿನ ಶಲುಬೆಯ ಮ ಲಕ ಸೆೋತ್ುವೆಯರಗಿತ್ುತ. ಪೌಲನು 
ಎಫೆಸದ ಕೆೈಸತರಿಗೆ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ,  

ನಮಮನ ು ನಮಮನ ು ಒಿಂದು ಮರಡಿದವನರದ ಆತ್ನೆೋ [ಕ್ರಾಸತನು] ನಮಗೆ 
ಸಮರಧರನಕತ್ೃೆವರಗಿದರದನೆ. ಆತ್ನು ತ್ನು ಶರಿೋರವನುು ಸಮಪ್ಪೆಸ್ತ್ದದರಲಿ್ಲ 
ವಿಧಿರ ಪವರದ ಆಜ್ಞೆಗಳಳಳು ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ತ್ೆಗೆದುಹರಕ್ರ ಇದದ ದೆವೋಷ್ವನುು ಮುಗಿಸ್ತ್ 
ನಮಮನುು ಅಗಲ್ಲಸ್ತ್ದ ಅಡಡ ಗೆ ೋಡೆಯನುು ಕೆಡವಿ ಹರಕ್ರದನು. ಆತ್ನು ಸಮರಧರನ 
ಮರಡುವವನರಗಿ ಉಭಯರನ ು ತ್ನುಲ್ಲ ಿಒಬಬ ನ ತ್ನ ಪುರುಷ್ನನರುಗಿ ನಮಿೆಸ್ತ್ದರದನೆ; 
ಇದದ ದೆವೋಷ್ವನುು ತ್ನು ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲೆ ಕೆ ಿಂದು ಆ ಶಲುಬೆಯ ಮ ಲಕ 
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ಉಭಯರನ ು ಒಿಂದೆೋ ದೆೋಹದಿಂತ್ರಗ ಮರಡಿ ದೆೋವರೆ ಿಂದಿಗೆ ಸಮರಧರನಪಡಿಸ್ತ್ದರದನೆ 
(ಎಫೆಸ 2:14-16). 

Bruce ಇನ ು ಮುಿಂದಕೆೆ ಸರಗಿ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, [3:29, 30 ರಲ್ಲಿ] ಅಿಂದು “ಪೌಲನ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿದದಿಂತ್ೆಯೋ ನಮಮ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಪಿಂಗಡಗಳಿರುವದರಿಿಂದ ಆತ್ನ ವರದವು 
ಈಗಲ  ಮಹತ್ವದರದಗಿದೆ; ಪೂವೆ ಮತ್ುತ ಪಶುಮ ಎಿಂಬ ಭೆೋದವಿಲಿ, ಕರಿಯರು ಹರಗ  
ಬ್ರಳಿಯರು ಎಿಂಬ ಭೆೋದವಿಲಿ; ಯರಕೆಿಂದರೆ ಎಲಿರ  ಸಮರನವರಗಿ ದೆೋವರ ಕರುಣೆಯ 
ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಲ್ಲಿದರದರೆ ಮತ್ುತ ಎಲಿರ  ಸಹ ಒಿಂದೆೋ ನಯಮದ ಪಾಕರರ ಆತ್ನ ಕರುಣೆಯನುು 
ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸಬಹುದು.”107 ಕೆೈಸತತ್ವವು ವಿವಿಧ್ ಗೆ ೋತ್ಾ, ವಿವಿಧ್ ಸರಮರಜಕ 
ಸರಥನದಲ್ಲಿರುವವರನುು, ವಿವಿಧ್ ಆರ್ಥೆಕ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ್ ಶೆೈಕ್ಷಣಿಕ ಹನುಲೆ ಮತ್ುತ ವಿವಿಧ್ 
ಜರತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೆೋರಿದ ಪುರುಷ್. ಸ್ತ್ರೋಯರು, ಬರಲಕರು ಹರಗ  ಬರಲಕ್ರಯರನುು ಒಿಂದರಗಿ 
ಕ ಡಿಸುವ ಸರಮಥಾೆ ಹೆ ಿಂದಿ ವಿಭಿನುವರಗಿರುತ್ತದೆ-ಎಲಿರ  ತ್ಮಮನುು ತ್ನು ಕೃಪೆಯಿಿಂದ 
ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ದವನನುು ಸುತತ್ರಸ್ತ್ ಆರರಧಿಸುವದಕೆೆ ಒಿಂದರಗಿ ಕ ಡಿ ಬಿಂದಿರುತ್ರತರೆ. 

N. Tom Wright ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ರೆ ೋಮರ 3:29, 30ರ ಸಿಂದೆೋಶವು 
“ಸರಳವರದದುದ : ಯೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಡುವವರೆಲಿರ  ಒಿಂದೆೋ ಕುಟ್ುಿಂಬಕೆೆ 
ಸೆೋರಿದರದರೆ ಮತ್ುತ ಒಿಂದೆೋ ಮೆೋಜನ ಮುಿಂದೆ ಕುಳಿತ್ು ಭೆ ೋಜನ ಮರಡ ತ್ಕೆದುದ.”108 
Halford E. Luccockನ ಹೆೋಳಿಕೆ ಸಹ “ಒಿಂದೆೋ ಕುಟ್ುಿಂಬ” ದ ಪರಿಕಲಪನೆಯನುು ಎತ್ರತ 
ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ತದೆ: 

ನಮಮ ಯರವದೆೋ ಕ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನುು ಒಿಂದೆೋ ಕುಟ್ುಿಂಬವರಗಿ ನಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು 
ವಿಫಲರರದರೆ, ನರವು ನಜವರಗಿ ಯ  ಒಿಂದೆೋ ದೆೋವರಲ್ಲಿ ನಿಂಬುವವರರಗಿರುವದಿಲಿ. . . 
ದೆೋವರು ಎಲರಿ ಜನರನ ು, ಯಹ ದಾರರಗಲ್ಲ ಅಥವರ ಅನಾಜನರರಗಲ್ಲ, ಅವರ 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಆಧರರದಲ್ಲಿ ಒಿಂದೆೋ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಕರಣುತ್ರತನೆ ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ. 
ದೆೋವರು ಬಣಣಕೆೆ ಕುರುಡರಗಿದರದನೆ. ಆತ್ನಗೆ ಇಿಂಥವರು ಅಚ್ುುಮೆಚ್ುು ಎಿಂಬುದಿಲಿ. 
ಕೆಲವರನುು ಅಲಪರೆಿಂದು ಪಾತ್ೆಾಕ್ರಸುವ ಬೆೋಲ್ಲಗಳನುು ಆತ್ನು ಅಸಹಾಸುತ್ರತನೆ. ನರವು 
ಕೆಲವರನುು ಅಸಪೃಶಾರೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ದರೆ, ನರವು ಏಕ ದೆೋವರಲಿ್ಲನ ವಿಶರವಸ್ತ್ಗಳಲಿ. 
ನರವು ನಮಮ ಕ್ರಾಯಗಳಿಿಂದ ಮರನವ ಜನರಿಂಗದ ಏಕತ್ೆಯನುು ಅಲಿಗಳೆಯುವದರದರೆ, 
ನರವು ನಜವರಗಿಯ  ಬಹು ದೆೋವರುಗಳ ಆರರಧ್ಕರರಗಿರುತ್ೆತೋವೆ.109 

ಬಹುಶಃ ರೆ ೋಮರ 3:29, 30 ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಏನು ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ ಎಿಂಬದರ ಬಗೆೆ 
ಇನೆ ುಿಂದು ಕುಿಪತವರದ ಟಪಪಣಿಯು ಅಗತ್ಾವೆೋನಸುತ್ತದೆ: ಯಹ ದಾರು 
ಯಹ ದಾರರಗಿರುವದನುು ನಲ್ಲಿಸ್ತ್ದರು ಅಥವರ ಅನಾಜನರು ಇನುು ಮೆೋಲೆ ಅನಾಜನರರಗಿ 
ರುವದನುು ನಲ್ಲಿಸ್ತ್ದರು ಎಿಂದು ಆತ್ನು ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ. ಬದಲರಗಿ, ಆತ್ನು 
ಒತ್ರತಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಿಂಥ ವಾತ್ರಾಸ ಮರಡುವಿಕೆಯು 
ಅಸಮಿಂಜಸ. ಎಲಿರ  ಒಿಂದೆೋ ಸಿಂಗತ್ರಯ ಆಧರರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟದರದರೆ ಎಿಂಬದೆೋ. 

ನರನು ಇದನುು ಉಲೆಿೋಖಿಸ್ತ್ದದಕೆೆ ಕರರಣವೆೋನೆಿಂದರೆ ಕೆಲವರು ಈ ರೆ ೋಮರ 3:29, 
30 ಮತ್ುತ ಗಲರತ್ಾ 3:26-28 ರಿಂತ್ಹ ವರಕಾ ಭರಗಗಳಳ ಶಲುಬೆಯು ಅಿಂತ್ಹ ಯರವದೆೋ 
ವಾತ್ರಾಸಗಳನುು ಅಳಿಸ್ತ್ ಹರಕ್ರಬ್ರಟಟತ್ು ಎಿಂದು ವರದಿಸುತ್ರತರೆ. ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ, ಅವರು 
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ಗಿಂಡನು ಹೆಿಂಡತ್ರಗೆ ಶರಸರೆಗಿದರದನೆಿಂಬ ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಉಪದೆೋಶವನುು 
ಅಲಿಗಳೆಯುತ್ರತರೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಎಫೆಸ 5:23) ಮತ್ುತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ತ್ರಮೊಥೆ 3:2), 
ಸರವೆಜನಕವರದ ಆರರಧ್ನೆಯ  ಸೆೋರಿದಿಂತ್ೆ ಪುರುಷ್ರ ನರಯಕತ್ವದ ಕುರಿತ್ ಹೆ ಸ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು ಕೆ ಡುವ ಮಹತ್ವದ ಬಗೆೆ ನರರಕರಿಸುತ್ರತರೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ತ್ರಮೊಥೆ 2:8; 
1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 14:34). ಪುರುಷ್ರ  ಸ್ತ್ರೋಯರ  ಒಿಂದೆೋ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟದರದರೆ, ಮತ್ುತ 
ದೆೋವರ ದೃಷ್ಠಟಯಲ್ಲಿ ಎಲಿರ  ಸಮರನರು. ಹೋಗಿಂದ ತ್ಕ್ಷಣ ಅವರು ಪುರುಷ್ ಮತ್ುತ 
ಸ್ತ್ರೋಯರರಗಿರುವದನುು ನಲ್ಲಿಸುತ್ರತರೆ ಮತ್ುತ ದೆೋವರು ಪುರುಷ್ ಹರಗ  ಸ್ತ್ರೋಯರಿಿಂದ ಏನು 
ಅಪೆೋಕ್ಷಿಸುತ್ರತನೆಿಂಬ ಕುರಿತ್ ಬೆೈಬಲ್ ಉಪದೆೋಶಕೆೆ ಒಳಪಟ್ಟವರಲಿ ಎಿಂದಥೆವರಗುವದಿಲಿ. 

ವಚನ 31. ಮನುಷ್ಾರು “ಧ್ಮೆಪಾಮರಣದ . . . ಕಮೆಗಳಿಲಿದೆ ನೋತ್ರವಿಂತ್ೆಿಂದು 
ನಣೆಯಿಸಲಪಡುತ್ರತರೆ” ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದದನು (3:28). ದೆೋವರು ಯಹ ದಾನನುು 
ಯರವ ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ದನೆ ೋ (ಧ್ಮೆಶರಸರದಿಿಂದ) ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರ 
ಅನಾಜನರಿಂಗದವನನುು ಅದೆೋ ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ (ಧ್ಮೆಶರಸರವಿಲಿದೆ) ರಕ್ಷಿಸುವನು 
ಎಿಂಬದರಗಿ ಪೌಲನು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದನು (3:29, 30). ಅಿಂಥ ಹೆೋಳಿಕೆಗಳನುು ನೋಡಿದ ಬಳಿಕ, 
ಆತ್ನ ಟೋಕೆಕರರರು ಅವನ ಮೆೋಲೆ “antinomianism” (ಧ್ಮೆಶರಸರ ವಿರೆ ೋಧಿ) ಎಿಂಬ 
ದೆ ೋಷ್ರರೆ ೋಪಣೆ ಮರಡಬಹುದೆಿಂಬದನುು ಪೌಲನು ನರಿೋಕ್ಷಿಸ್ತ್ದದನು. ಈ ಉದದವರದ 
ಶಬಧವು ಎರಡು ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದಗಳ ಮೆೋಲೆ ಆಧರರವರಗಿದೆ: ἀντι (anti, “ವಿರುದಧ”) ಮತ್ುತ 
νόμος (nomos, “ಧ್ಮೆಶರಸರ”). ಧ್ಮೆಶರಸರ-ವಿರೆ ೋಧಿಗಳಳ “ಕರನ ನನ ವಿಧಿಗಳನುು” 
ಅಥವರ ನೆೈತ್ರಕ ಪಾತ್ರಬಿಂಧ್ಗಳನುು ಲೆಕ್ರೆಸುತ್ರತರಲ್ಲಲಿ.110 ಆದದರಿಿಂದ ಪೌಲನು 
ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿ ಮೌಲಾವಿದೆಯೋ ಇಲಿವೋ ಎಿಂಬದರ ಪಾಶೆುಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವ ಮ ಲಕ 
ಈ ವಿಭರಗವನುು ಮುಕರತಯಗೆ ಳಿಸುತ್ರತನೆ. ಆತ್ನು ಹೋಗೆ ಪಾಶುಸುವ ಮ ಲಕ 
ಆರಿಂಭಿಸ್ತ್ದನು, ನಾಂಬಿಕ ಯಿಾಂದ ಧಮಿಪರಮಾರ್ವನುು ನರಥಿಕಮಾಡುರ್ ುೇವೇ?111 

“ನರಥೆಕಗೆ ಳಿಸು” ಎಿಂಬುದು ಒಿಂದು ಸಿಂಯುಕತ ಪದದಿಿಂದ (καταργέω, 

katargeō) ಬಿಂದಿದೆ, ಅದರ ಅಥೆವು “ನಕ್ಷಿರೋಯಗೆ ಳಿಸುವದು.” ಅದು κατά (kata, 
“ಇಳಿಸು”) ಮತ್ುತ ἀργός (argos, “ನಷ್ಠೆರೋಯ”) ಎಿಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ.112 
KJV ಅದನುು “ಅನ ಜೆತ್ಗೆ ಳಿಸು” ಎನುುತ್ತದೆ; Bauer ಶಬದಕೆ ೋಶದಲ್ಲಿ “ರದುದಗೆ ಳಿಸು” 
ಮತ್ುತ “ಅಳಿಸ್ತ್ಹರಕು”113 ಎಿಂಬ ವರಾಖ್ರಾನವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ νόμος (nomos) 
ಮುಿಂದೆ ಯರವದೆೋ ನದಿೆಷ್ಟ ಅನುಚೆೆೋದವಿಲಿ, ಆದರೆ ಪೌಲನು ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ 
ಯಹ ದಾರಿಿಂದ ಆಕ್ಷೆೋಪಣೆೋಗಳನುು ನರಿೋಕ್ಷಿಸ್ತ್ದದನು. ನರವು ಮೊದಲು ಆ ದೃಷ್ಠಟಕೆ ೋನದಿಿಂದ 
ಆತ್ನ ಪಾಶೆುಯು ಹೆೋಗೆ ನೆ ೋಡಲಪಟಟತ್ೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ಆಲೆ ೋಚಸೆ ೋಣ: “ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದಲೆೋ 
ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯವೆಿಂಬ ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ವು ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು 
ನರಥೆಕಗೆ ಳಿಸುತ್ತದೆ ೋ?”  

ಪುನಃ, ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ ಿಆಘಾತ್ಗೆ ಿಂಡ ಸವರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ರತನೆ: ಎಾಂದಿಗ  ಇಲಿ! 
ಧಮಿಪರಮಾರ್ವನುು ಸ್ಥರಪಡಿಸುರ್ ುೇವ  ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು. “ಸ್ತ್ಥರಪಡಿಸು” ಎಿಂಬದು 
ἵστημι (histēmi) ಎಿಂಬದರಿಿಂದ ಬಿಂದದರದಗಿದೆ, ಅದರ ಅಥೆವು “ನಲುಿವಿಂತ್ೆ ಮರಡು.”114 
Nomos (ಧ್ಮೆಪಾಮರಣ) ಮುಿಂದೆ ನದಿೆಷ್ಟ ಅನುಚೆೆೋದವಿಲಿವರದರ , ಇಲ್ಲಿ ಮುಖಾ 
ಗಮನವು ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಮೆೋಲರಗಿತ್ುತ. ಈ ಸಿಂದಭೆದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಆ 
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ವಿಚರರವನುು ವಿವರಿಸುವದಿಲಿ, ಆದರೆ ನಿಂತ್ರದ ಅಧರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ನು ಧ್ಮೆಶರಸರವು 
ಏನು ಮರಡಬಲಿದು ಮತ್ುತ ಮರಡಲರಗದು ಎಿಂಬ ಬಗೆ ೆಹೆಚರುಗಿ ತ್ರಳಿಸುತ್ರತನೆ. ಕ್ರಾಸತನು 
ಬಿಂದು ನಮಮ ಪರಪಗಳಿಗರಗಿ ಸತ್ತನು ಎಿಂಬದು ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು 
“ಸ್ತ್ಥರಪಡಿಸ್ತ್ತ್ು” ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅದು ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ನೆರವೆೋರಿ ಸ್ತ್ತ್ು. ಗಲರತ್ಾ 
ಪುಸತಕದಲ್ಲಿ, ಧ್ಮೆಶರಸರವು “ನರವು ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯವನುು 
ಹೆ ಿಂದುದಕರೆಗಿ ಕ್ರಾಸತನಲ್ಲಿಗೆ ಸೆೋರುವ ತ್ನಕ ಅದು ನಮಮನುು ಕರಯುತ್ತದೆ” ಎಿಂದು ಪೌಲನು 
ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ (ಗಲರತ್ಾ 3:24)-ಅದು ಆ ಉದೆದೋಶವನುು ನೆರವೆೋರಿಸ್ತ್ರುತ್ತದೆ. 

ಮುಿಂದೆ, ಅಕ್ಷರಶಃ ವರಕಾಭರಗವನುು ನರವು ನೆ ೋಡೆ ೋಣ: “ಹರಗರದರೆ 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ಧ್ಮೆಪಾಮರಣವನುು ನರಥೆಕಗೆ ಳಿಸುತ್ ತೆೋವೋ? ಇಲಿ! ಬದಲರಗಿ, ನರವು 
ಧ್ಮೆಪಾಮರಣವನುು ಸ್ತ್ಥರಪಡಿಸುತ್ ತೆೋವೆ.” ಇಲೆ ಿಿಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಿಂದೆೋಶ ಅಡಗಿರುವಿಂತ್ೆ 
ಕರಣುತ್ತದೆ: ನರವು ಕ್ರಾಯಗಳಿಿಂದಲಿದೆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದಲೆೋ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟದ ದೆೋವೆ ಎಿಂದರದ ತ್ಕ್ಷಣ 
ಇನುು ಮೆೋಲೆ ನರವು ದೆೋವರ ಧ್ಮೆಪಾಮರಣಕೆೆ ವಿಧೆೋಯರರಗಬೆೋಕರಗಿಲಿ ಎಿಂದು 
ಅಥೆವೋ?115 ನರವು ಇನುು ಮೆೋಲೆ ನಮಿಮಷ್ಟ ಬಿಂದ ಹರಗೆ ಜೋವಿಸಬಹುದು, ಭಕ್ರತಯ ಜೋವನ 
ನಡಿಸುವದು ಇನುು ಮೆೋಲೆ ಪರಾಮುಖಾವರಗಿ ರುವದಿಲಿ ಎಿಂದು ಅಥೆವೋ? ಪೌಲನ 
ಉತ್ತರವು ರರಜಯಿಲಿದ “ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿಯ  ಇಲಿ!” ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ (NKJV). “ಬದಲ್ಲಗೆ, 
ನರವು ಧ್ಮೆಪಾಮರ ಣವನುು ಸ್ತ್ಥರಪಡಿಸುತ್ ತೆೋವೆ” ಎಿಂದು ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದನು. 

ನರವು ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು ನಡೆಯುವದರ ಆಧರರದಲ್ಲಿ ಅಲಿದೆ, 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಆಧರರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟದ ದೆೋವೆಿಂದು ಪೌಲನು ಅಷ್ೆ ಟಿಂದು ಬಲವರಗಿ 
ಹೆೋಳಿದನರದದರಿಿಂದ, ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯಿಸಲಪಡುವಿಂಥದು ಯರವ 
ವಿಧ್ದಲ್ಲಿ “ಧ್ಮೆಪಾಮರಣವನುು ಸ್ತ್ಥರಪಡಿಸುತ್ತದೆ”? ಮೊಟ್ಟಮೊದಲರಗಿ, ರಕ್ಷಿಸುವ 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯು ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯುಳು ನಿಂಬ್ರಕೆಯರಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶರವಸ್ತ್ಯು ದೆೋವರ 
ಧ್ಮೆಶರಸರಕೆೆ ವಿಧೆೋಯನರಗುವ ಕುರಿತ್ು ಚಿಂತ್ೆಯುಳುವನರಗಿರುತ್ರತನೆ; ಅವಿಶರವಸ್ತ್ಯು 
ಹರಗಿರುವದಿಲಿ. ಎರಡನೆಯದರಗಿ, ವಿಶರವಸ್ತ್ಯು ತ್ನಗರಗಿ ದೆೋವರು ಏನು 
ಮರಡಿದರದನೆಿಂಬದನುು ಅಥೆಮರಡಿ ಕೆ ಳಳುತ್ರತನೆ, ತ್ನಗರಗಿ ದೆೋವರು ಮರಡಿದದನುು 
ಪಾಶಿಂಸ್ತ್ಸುತ್ರತನೆ, ಮತ್ುತ ಆ ಕರರಣದಿಿಂದ ದೆೋವರ ಧ್ಮೆಶರಸರಕೆೆ ವಿಧೆೋಯನರಗಲು 
ಬಯಸುತ್ರತನೆ. “ದೆೋವರು ಮೊದಲು ನಮಮನುು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸ್ತ್ದದರಿಿಂದ ನರವು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸುತ್ ತೆೋವೆ” 
(1 ಯೋಹರನ 4:19); “ದೆೋವರ ಮೆೋಲಣ ಪ್ಪಾೋತ್ರ ಏನಿಂದರೆ ಆತ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನುು ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು 
ನಡೆಯುವದೆೋ” (1 ಯೋಹರನ 5:3). ನರವು ಬೆೋರೆ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಬಹುದು, ಈ 
ರಿೋತ್ರಯರಗಿ “ನರವು ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಸ್ತ್ಥರಪಡಿಸುವೆವು”: “ನರವು ಧ್ಮೆಶರಸರದ 
ಉಜೆತ್ತ್ವವನುು ಸ್ತ್ಥರಪಡಿಸುತ್ ತೆೋವೆ, ಏನೆಿಂದರೆ ದೆೋವರು ಈಗಲ  ಆಜ್ಞೆಗಳನುು ಇಟಟದರದನೆ 
ಮತ್ುತ ನರವು ಈಗಲ  ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧೆೋಯರರಗಬೆೋಕೆಿಂದು ನರಿೋಕ್ಷಿಸಲರಗುತ್ತದೆ.”  

McGuiggan ಒಿಂದು ವಿಷ್ಯವನುು ತ್ರಳಿಸುತ್ರತನೆ, ಏನೆಿಂದರೆ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು 
ಅನುಸರಿಸ್ತ್ ನಡೆಯುವದರಿಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಿಂದು ನಿಂಬುವವರಿಗಿಿಂತ್ಲ  ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದಲೆೋ 
ರಕ್ಷಣೆ ಎಿಂಬದರಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆಯುಳುವರೆೋ ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಬಗೆೆ ಗೌರವ ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ರತರೆ. 
ಆತ್ನು “ನೆೋಮನಷ್ ಠೆವರದಿ” (ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಅನುಸರಿಸುವದರಿಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಎಿಂದು 
ನಿಂಬುವವನು) ಮತ್ುತ “ವಿಶರವಸ್ತ್” ಯ ನಡುವೆ ವಾತ್ರಾಸವನುು ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ರತನೆ: 
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ಒಿಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲ,ಿ ನೆೋಮನಷ್ೆಠ ವರದಿಯು ಧ್ಮೆಶರಸರಕೆೆ ಒಿಂದು ವಿಧೆೋಯವರದ ಜೋವನ 
ಅಪ್ಪೆಸ್ತ್ ಅದು ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನುು ತ್ೃಪ್ಪತಗೆ ಳಿಸುವದೆಿಂದು ಭರವಿಸುತ್ರತನೆ. 
ಆದರೆ, ಮರನವನ ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯು ಯರವರಗಲ  ದೆ ೋಷ್ಪೂರಿತ್ವರಗಿರುತ್ರತದದರಿಿಂದ, 
ಅದು ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಅತ್ುಾನುತ್ ಪರಿಶುದಧತ್ೆಯನುು ಹಗುರವರಗಿ ಕರಣುವಿಂತ್ೆ 
ಮರಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಅದು ಬೆೋಡುವದಕ್ರೆಿಂತ್ ಕಡಿಮೆಯರದದದರಲ್ಲ ಿ
ತ್ೃಪ್ಪತಪಟ್ುಟಕೆ ಳಳುವಿಂತ್ೆ ವಿನಿಂತ್ರಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದರಗಿದೆ. ಇನೆ ುಿಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ, ಒಬಬ 
ವಿಶರವಸ್ತ್ಯು ತ್ನಗೆ ಮರಡಲು ಸರದಾವರದದೆದಲಿವೂ ಧ್ಮೆಶರಸರವು ಕೆೋಳಳವದಕ್ರೆಿಂತ್ 
ಕಡಿಮೆಯರದದೆದೋ ಎಿಂದು ಅರಿಕೆ ಮರಡುತ್ರತನೆ. ಅಿಂದರೆ, ಆತ್ನು ಧ್ಮೆಶರಸರಕೆೆ 
ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ನನುನುು ಕ್ಷಮಿಸು, ನರನು ನನು ಶಕ್ರತಮಿೋರಿ ಮರಡಲು ಸರಧ್ಾವರ 
ದದುದ ನನು ನೋತ್ರಯ ಮತ್ುತ ಪರಿಶುದಧ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನುು ತ್ೃಪ್ಪತಪಡಿಸಲು ಸವಲಪವೂ 
ಆಗುವದಿಲಿ. ನರನು ಒಬಬ ಪಯರೆಯ ವಾಕ್ರತಯನುು ಕರೆಯಲೆೋಬೆೋಕು: ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನು.” 
ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಸವೋೆತ್ೃಷ್ಟ ಪವಿತ್ಾತ್ೆಯಲ್ಲಿ ನಲಿ್ಲಸುವವನು ವಿಶರವಸ್ತ್ಯೋ ಹೆ ರತ್ು 
ನೆೋಮನಷ್ೆಠ ವರದಿಯಲಿ.116 

3:31ರ ಮೆೋಲ್ಲನ ವರಾಖ್ರಾನಗಳಳ ಹರಗ  ಕೆಲವು ತ್ಜುೆಮೆಗಳಿಿಂದ 
ಸಪಷ್ಟವರಗುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವು ಇಿಂದಿಗ  ಚರಲ್ಲತಯಲ್ಲಿದೆ-ಕನಷ್ಠ 
ಯಹ ದಾರಿಗರಗಿ ಮತ್ುತ ಬಹುಶಃ ಎಲಿರಿಗರಗಿಯ  ಎಿಂದು ಈ ವಚ್ನಗಳಳ 
ಕಲ್ಲಸುತ್ತವೆಿಂಬದರಗಿ ಕೆಲವರು ನಿಂಬುತ್ರತರೆ. ಅನೆೋಕ ಲೆೋಖಕರು ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ ಮತ್ುತ 
ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಿಂಬಿಂಧ್ದ ಬಗೆೆ ಎಿಂದಿಗ  ಹೆ ೋರರಟ್ 
ಅನುಭವಿಸ್ತ್ಲಿವೆಿಂಬುದು ಸಹ ಸಪಷ್ಟವರಗಿರುತ್ತದೆ. ನನು ಸಿಂಶೆ್ ೋಧ್ನೆಯಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಆಗರಗ 
ದೆೋವರು ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ “ಆಚರರಗಳ ಪಾಮರಣಗಳನುು” ತ್ೆ ಲಗಿಸ್ತ್ದರದನೆ ಆದರೆ 
“ನೆೈತ್ರಕ ವಿಧಿ” ಗಳನುಲಿ ಎಿಂಬ ಅನಸ್ತ್ಕೆ ಎದುರರಗಿದೆ. ಅದು ನಜವೆೋ ಆಗಿದದಲ್ಲಿ, ಯರವದು 
“ಆಚರರಬದಧ” ಮತ್ುತ ಯರವದು “ನೆೈತ್ರಕ” ಎಿಂಬದನುು ಹೆೋಳಳವದಕೆೆ ಯರರು ಅಹೆರು?  

ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆ ಬರೆಯುವದರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಧ್ಮೆಶರಸರದ ರದುದಗೆ ಳಿಸುವಿಕೆ 
ಬಗೆೆ ಕೆೋವಲ ಪರೆ ೋಕ್ಷವರಗಿ ಮರತ್ಾ ಮರತ್ರಡುತ್ರತನೆ.117 ಆತ್ನ ಉದೆದೋಶವು ನರವು 
ಧ್ಮೆಶರಸರ ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು ನಡೆಯುವದರಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟಲಿ-ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಅಥವರ 
ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಳನರುಗಲ್ಲ ಅಥವರ ಇನರುವದೆೋ ಧ್ಮೆಶರಸರವರಗಲ್ಲ-
ಎಿಂಬದನುು ಮನದಟ್ುಟ ಮರಡುವದೆೋ ಆಗಿತ್ುತ. ಬೆೋರೆ ಮರತ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಳವದರದರೆ, 
ಆತ್ನು ಏನು ಹೆೋಳಬೆೋಕ್ರತ್ೆ ತೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಯರವ ಧ್ಮೆಶರಸರ ಎಿಂಬುದು ಅಷ್ೆ ಟಿಂದು 
ಮುಖಾ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಹೆೋಗ , ಬೆೋರೆ ಸಿಂದಭೆಗಳಲ್ಲಿ, ಆತ್ನು ಆ ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ 
ಬರೆದದುದಿಂಟ್ು. ಎಫೆಸ 2:14, 15ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ಕ್ರಾಸತನು “ತ್ನು 
ಶರಿೋರವನುು ಸಮಪ್ಪೆಸ್ತ್ದದರಲ್ಲಿ ವಿಧಿರ ಪವರದ ಆಜ್ಞೆಗಳಳಳು ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು (ಅಿಂದರೆ 
ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು) ತ್ೆಗೆದುಹರಕ್ರ ಇದದ ದೆವೋಷ್ವನುು (ಯಹ ದಾರು ಮತ್ುತ 
ಅನಾಜನರ ನಡುವಿನ) ಮುಗಿಸ್ತ್ ನಮಮನುು ಅಗಲ್ಲಸ್ತ್ದ ಅಡಡಗೆ ೋಡೆಯನುು ಕೆಡವಿ 
ಹರಕ್ರದನು.” ಗಲರತ್ಾ 3:24 ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ ಧ್ಮೆಶರಸರವು ನಮಮನುು 
“ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯಹೆ ಿಂದುವದ ಕರೆಗಿ ಕ್ರಾಸತನಲ್ಲಿಗೆ ಸೆೋರಿವ ತ್ನಕ 
ಅದು ನಮಮನು ಕರಯುತ್ತದೆ.” ಸುಳಳು ಬೆ ೋಧ್ಕರು ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ನಯಮಗಳನುು-
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ಸುನುತ್ರಯಿಂತ್ಹ ಆಚರರ-ಕೆೈಸತರ ಮೆೋಲೆ ಹೆರುವದಕೆೆ ಪಾಯತ್ರುಸ್ತ್ದರಗ ಪೌಲನು 
ತ್ರೋಕ್ಷ್ಣವರದ ನಣರೆಯಕ ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯ ನೋಡಿದನು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 15:1, 2; 
ಗಲರತ್ಾ 5:2). 

ಈ ವಿಚರರವು ಅನಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮಮ ಚ್ಚೆೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲದೆ. ಈಗ ಸದಾಕೆೆ ಇಷ್ಟನುು 
ಮರತ್ಾ ಹೆೋಳಬಹುದು: 3:31ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರವು ಈ ದಿನವೂ ಚರಲ್ಲತ 
(ಉಜೆತ್) ಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆಿಂದು ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ.  

ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಬರೆಯುದರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ತ್ನು ವರಚ್ಕರಿಗೆ 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯದ ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ವು ಅಥೆವರಗಬೆೋಕೆಿಂದು 
ಬಯಸ್ತ್ದದನು: 

ಅದು ಪರಪ್ಪಗಳನುು ತ್ಗಿೆಸುತ್ತದೆ-ಮತ್ುತ ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವವರನುು ತ್ೆ ಲಗಿಸುತ್ತದೆ. 
ಅದು ವಿಶರವಸ್ತ್ಗಳನುು ಒಿಂದುಗ ಡಿಸುತ್ತದೆ-ಮತ್ುತ ಮೆೋಲುಕ್ರೋಳನುು ವಿರೆ ೋಧಿ ಸುತ್ತದೆ. 
ಧ್ಮೆಶರಸರವನುು ಸ್ತ್ಥರಪಡಿಸುತ್ತದೆ-ಮತ್ುತ ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯನುು ಪೊಾೋತ್ರೆಹ ಸುತ್ತದೆ.118 

ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯದ ಕುರಿತ್ ಪೌಲನ ಉಪದೆೋಶವು ಒಿಂದು 
ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಅನವಯಿಕೆಗೆ ಯೋಗಾವರಗಿದೆ. ಈ ಹೆ ತ್ರತಗರಗಲೆೋ, ಪಾತ್ರಯಬಬ ವರಚ್ಕನಗ  
ಸಪಷ್ಟವರಗಿರಬೆೋಕೆೋನೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು ಅಥವರ ಅವಳಳ ಕಳೆದು ಹೆ ೋದರೆ ಅದು ದೆೋವರ 
ತ್ಪರಪಗಿರುವದಿಲ.ಿ ಪಾತ್ರಯಬಬನಗ  ರಕ್ಷಣೆಯು ಲಭಾವಿರುವಿಂತ್ೆ ಮರಡುವದಕೆೆ ದೆೋವರು 
ಸರಧ್ಾವರದದ ದೆಲಿವನ ು ಮರಡಿದರದನೆ. ಆತ್ನು ತ್ನು ಮಗನನುು ಕಳಳಹಸ್ತ್ಕೆ ಟಟದುದ 
ಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ನಮಗೆ ಕ್ರಾಸತನ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿತ್ು ಮತ್ುತ ಎಲರಿ ಮನುಷ್ಾರು ಅದರ 
ಪಾಯೋಜನವನುು ಹೆೋಗೆ ಪಡೆದುಕೆ ಳುಬಹುದು ಎಿಂಬ ಬಗೆ ೆ ಕಲ್ಲಸಲು ಲೆ ೋಕಕೆೆ 
ವರಕಾವನುು ಸಹ ಕೆ ಟಟದರದನೆ. ಮಿಕೆದುದ ನಮಮ ವಿವೆೋಚ್ನೆಗೆ ಬ್ರಟಟದುದ. ನೋವು ಯೋಸುವಿನಲ್ಲ ಿ
ಇನ ು ವಿಶರವಸವಿಟಟಲಿವರದರೆ ಮತ್ುತ ಮರಕೆ 16:16 ಹರಗ  ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 
2:38ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಪಟಟರುವ ಹರಗೆ ಆತ್ನ ಚತ್ತಕೆೆ ವಿಧೆೋಯರರಗಿಲಿವರದರೆ, ನೋವು ಆ 
ಪಾತ್ರಸಪಿಂದನೆಯನುು ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಮರಡುವದು ಬಹಳ ಮುಖಾವರಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಹ ರ್ಚಚನ ಅಧಯಯನಕಾಾಗಿ: “ಧಮಿಶಾಸರ” (NOMOS) ಪದದ ಮೇಲ್ಲನ 
ಅಧಯಯನ 

“ಧ್ಮೆಶರಸರ” (νόμος, nomos) ಎಿಂಬುದು ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲ ಿ
ಪರಾಮುಖಾವರದ ಪದವರಗಿದೆ; ಅದು ಎಪಪತ್ತಕ ೆ ಹೆಚ್ುು ಸರರಿ ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ತದೆ. 
ಮ ಲತ್ಃ nomos ಅಥೆವು “ಯರವದು ಸರಿ (ಆಗಿತ್ೆ ತ),” “ಯರವದೆೋ ವಿಧಿ, ನಯಮ, 
ಪದದತ್ರ.”119 ಕಾಮೆೋಣದಲ್ಲಿ, “ಒಿಂದು ದೆೋಶದಿಿಂದ ಶರಸನಗೆ ಳಿಸಲಪಟ್ುಟ ‘ಧ್ಮೆಶರಸರ’ಕೆೆ 
ಸರಥಪ್ಪತ್ ಹೆಸರರಗಿ” ಮರಪೆಟಟತ್ು.120 ಹೆೋಗ , ಆಗಲ  ಅದಕೆೆ ವರಾಪಕವರದ ವಿವಿಧ್ 
ಅಥೆಗಳಿದದವು, ಇಿಂದಿನ ಆಿಂಗ ಿಭರಷ್ೆಯ “ಕರನ ನು” ಎಿಂಬ ಪದಕ್ರೆರುವಿಂತ್ೆಯೋ. ನನು 
ಆಿಂಗ ಿ ನರ್ಿಂಟ್ು “ಕರನ ನು” ಎಿಂಬದಕೆೆ ಹದಿನರಲುೆ ಬೆೋರೆ ಬೆೋರೆ ವರಾಖ್ರಾನಗಳನುು 
ಕೆ ಡುತ್ತದೆ!121 Moo ಇದನುು ಗಮನಕೆೆ ತ್ರುತ್ರತನೆ, “ನರವು “ಕರನ ನು” ಎಿಂಬದನುು 
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ದಿಗಬರಮೆಗೆ ಳಿಸುವಷ್ುಟ ವೆೈವಿದಾ ರಿೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ ತೆೋವೆ, ಸಕರೆರವು ನಮಮ 
ಮೆೋಲೆ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ್ ನಬೆಿಂಧ್ಗಳಿಿಂದ ಹಡಿದು (ಉದರ.: ‘ಒಕ ೆಟ್ದ ಕರನ ನು’) 
ಭೌತ್ರಕ ಜಗತ್ರತನಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಪಡುವ ಸರಮರನಾ ಪಾವೃತ್ರತಗಳ (‘ಭೌತ್ರಕ ನಮಯಗಳಳ’) 
ವರೆಗೆ ಎಲಿವನ ು ಬಣಿಣಸುವದಕೆೆ ಕರನ ನು ಎಿಂಬದನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ ತೆೋವೆ.”122 

ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು “ಧ್ಮೆಶರಸರ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ವಿವಿಧ್ ರಿೋತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದನು. ಆತ್ನು ಆಿಂಗ ಿನರ್ಿಂಟನಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಕುೆವ ಎಲರಿ ಹದಿನರಲೆಕ್ರೆಿಂತ್ ಹೆಚ್ುು 
ಪದಗಳ ಅಥೆವನುು ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ ಆತ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲ ಿ
ಪರಿಗಣಿಸತ್ಕೆ ವೆೈವಿಧ್ಾತ್ೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ರೆ ೋಮರ 7:23ರಲ್ಲಿ ಆತ್ನು ಹೋಗೆ 
ಬರೆದನು, “ಆದರೆ ನನು ಅಿಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೋರೆ ಿಂದು ನಯಮ ಉಿಂಟೆಿಂದು ನೆ ೋಡುತ್ ತೆೋನೆ. 
ಅದು ನನು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿರುವ ನಯಮಕೆೆ ವಿರುದಧವರಗಿ ಕರದರಡಿ ನನುನುು ಸೆರೆಹಡಿದು ನನು 
ಅಿಂಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪರಪದ ನಯಮಕೆೆ ವಶ ಮರಡುವಿಂಥದರಗಿದೆ” (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). 

ನನು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ, J. D. Thomas “ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ‘ಧ್ಮೆಶರಸರ’ದ 
ಅಥೆದ ಛರಯಗಳ” ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುವದನುು ಕೆೋಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬಲೆಿ, ಮತ್ುತ ಆತ್ನು ಚರಲ್ೆ 
ಬೆ ೋಡಿೆನ ಮೆೋಲೆ ಪಟಟಯನುು ಬರೆಯುವದನುು ನೆ ೋಡಬಲೆಿನು. ಆತ್ನು ಏಳಳ ವಿವಿಧ್ 
ಅಥೆಗಳ ಪಟಟ ಮರಡಿದರದನೆಿಂದು ಅನುಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮೆೋಲ್ಲನ 
ಆತ್ನ ಪುಸತಕವು ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಬಹುಶಃ ಆ ಪದದ ಎಿಂಟ್ು ಅಥವರ ಹತ್ುತ ಅಥವರ 
ಹನೆುರಡು ವಿವಿಧ್ ಅಥೆಗಳಿರಬಹುದು.”123 ನನು ಪಟಟಯಲ್ಲಿ ಏಳಳ ವಿವಿಧ್ ಅಥೆಗಳಿರುತ್ತವೆ, 
ಆದರೆ ಇವುಗಳಳ ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ಸಹೆ ೋದರ Thomas ತ್ರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ 
ಪಟಟಗಿಿಂತ್ ಸವಲಪ ವಾತ್ರಾಸವರಗಿರಬಹು ದರಗಿದೆ. ಕೆಳಗಿನ ವರಾಖ್ರಾನಗಳಳ ಸರಧ್ಾತ್ೆಗಳನುು 
ನತ್ರಾಣಗೆ ಳಿಸುವದಿಲಿ, ಆದರೆ ನಮಮ ಅಭರಾಸದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎದುರರಗುವ ಜಟಲ ಅಥೆದ 
ಛರಯಗಳನುು ಚ್ಚೆಸಬಹುದರಗಿದೆ. ಪೌಲನ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗಿರುವ 
“ಧ್ಮೆಶರಸರ” (nomos) ಎಿಂಬದರ ಕೆಲವು ವಿಧ್ಗಳಳ: 

1. Nomos ಎಿಂಬದನುು ಬಹಳ ನಬೆಿಂಧ್ಕರವರದ ಅಥೆದಲ್ಲಿ-Torah, ಹಳ ೋೆ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಐದು ಪುಸತಕಗಳನುು ಸ ಚಸಲು-ಉಪಯೋಗಿಸಬಹು ದರಗಿದೆ.124 
ರೆ ೋಮರ 3:21 ರಲ್ಲಿ, nomos ಆ ಅಥೆವನುು ಹೆ ಿಂದಿತ್ುತ, ಪೌಲನು ಅಲ್ಲಿ ಹಳ ೋೆ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು “ಧ್ಮೆಶರಸರ ಮತ್ುತ ಪಾವರದಿಗಳ ನುಡಿಗಳಳ” ಎಿಂದು ವಿಿಂಗಡಿಸ್ತ್ದನು. 
ರೆ ೋಮರ 7ನೆೋ ಅಧರಾಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು, “. . . ಆಶಸಬರರದೆಿಂದು ಧ್ಮೆಶರಸರವು 
ಹೆೋಳದಿದದರೆ ದುರರಶೆಯಿಂದರೆ ಏನೆ ೋ ನನಗೆ ತ್ರಳಿಯುತ್ರತದಿದಲಿ” (7:7). ಈ ಉಲೆಿೋಖವು 
Torah ದಿಿಂದ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡದರದಗಿದೆ (ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 20:17). ಕೆಲವರು ರೆ ೋಮರಪುರ 
ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ nomos ಯರವರಗಲ  “Torah” ಎಿಂಬಥೆ ವರಗಿದೆ ಎಿಂದು ಯೋಚಸುತ್ರತರೆ. 
ಅಿಂಥ ಅಭಿಪರಾಯವು ಸವಲಪ ಅತ್ರರೆೋಕವರದದರದದರ , ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು nomos 
ಎಿಂಬುದರ ಪಾಧರನ ಅಥೆವರಗಿದೆ ಎಿಂದು ನರವು ಒಪಪಬಹುದು.  

2. ಅದು ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ ಎಿಂಬ ಸರಮರನಾ ಅಥೆ ಹೆ ಿಂದಿರಬಹುದು. ರೆ ೋಮರ 
3:10-18 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಕ್ರೋತ್ೆನೆ ಹರಗ  ಯಶರಯ ಪುಸತಕಗಳಿಿಂದ ಉಲೆಿೋಖಿಸುತ್ರತ 
ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಧ್ಮೆಶರಸರದ ನುಡಿಗಳೆಲಿವು ಆ ಶರಸರಕೆೆ ಒಳಗರದವರಿಗೆೋ 
ಹೆೋಳಿವೆ” (3:19; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ಈ ವರಕಾಭರಗದಲ್ಲಿ Torahದ ಭರಗವರಗಿರದ 
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ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಇತ್ರ ಪುಸತಕಗಳಳ “ಧ್ಮೆಶರಸರ” ದ ಭರಗವರಗಿವೆ ಎಿಂಬದನುು 
ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ ಕೆ ಡುತ್ರತನೆ. 

3. ಅದಕೆೆ ಇನುಷ್ುಟ ವಿಸರತರವರದ ಅಥೆವಿರಬಲಿದು, ಸರಮರನಾ ಅಥೆದಲ್ಲ ಿ
ದೆೋವರಿಿಂದ ಬಿಂದ ಪಾಕಟ್ಣೆಗಳಳ ಎಿಂದರಗಿರಬಲಿದು, ಲ್ಲಖಿತ್ ಅಥವರ ಲ್ಲಖಿತ್ವಲಿದ ಸಹ 
ಆಗಿರಬಹುದು. ದೆೋವರು ತ್ನುನುು ಅನಾಜನರಿಂಗದ ಜಗತ್ರತಗೆ ಮೌಖಿಕ ಸಿಂಪಾದರಯಗಳಳ, 
ಪಾಕೃತ್ರಯ ಮ ಲಕ ಪಾಕಟಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದನು (1:19, 20), ಮತ್ುತ ಮನಸರಕ್ಷಿಯ ಮ ಲಕ 
ಪಾಕಟಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದನು (2:15). ಪೌಲನು ಅನಾಜನರ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ಅವರು “ತ್ರವೆೋ ತ್ಮಗೆ 
ಧ್ಮೆಪಾಮರಣವರಗಿದರದರೆ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು (2:14). ಆತ್ನು ಧ್ಮೆಶರಸರವಿಲಿದೆ 
ಪರಪವೆಿಂಬುದಿಲಿ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು (ನೆ ೋಡಿರಿ 4:15; 5:13), ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿರ  
ಪರಪ್ಪಗಳೆಿಂದು ಸಹ ವರದಿಸ್ತ್ದನು (3:23). ಆತ್ನು ಹೆೋಗೆ ಆ ರಿೋತ್ರ ಹೆೋಳಲು ಶಕತನರದನು? 
ಯರಕೆಿಂದರೆ ಎಲಿರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯ  ಧ್ಮೆಶರಸರವಿತ್ುತ: ಯಹ ದಾರು ದೆೋವರಿಿಂದ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ಧ್ಮೆಶರಸರ ಪಡೆದಿದದರೆ, ಅನಾಜನರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲಖಿತ್ವಲಿದ ಧ್ಮೆಶರಸರವಿತ್ುತ. 
“ಧ್ಮೆಶರಸರದಿಿಂದ” [ಗಿಾೋರ್ಕ ಪಾತ್ರಯಲ್ಲಿರುವ ಅಕ್ಷರಶಃ ಪದ]-ಅಿಂದರೆ, ದೆೋವರಿಿಂದ ಬಿಂದ 
ಪಾಕಟ್ಣೆಯಿಿಂದ-” ಪರಪದ ಅರುಹು ಉಿಂಟರಗುತ್ತದೆ” (3:20). 

4. Nomos ನ ಅಥೆವನುು ಇನುಷ್ುಟ ವಿಸತರಿಸುವದರದರೆ, ಅದು ಸರಮರನಾ ಅಥೆದಲ್ಲಿ 
“ಕರನ ನು” ಎಿಂದರಗ ಬಹುದು-ದೆೋವರಿಿಂದ ಅಥವರ ಮನುಷ್ಾರಿಿಂದ ನೆೋಮಿಸಲಪಟ್ಟ, 
ಪೆಾೋರಿತ್ ಅಥವರ ಪೆಾೋರಿತ್ವಲಿದ “ಕರನ ನು ಬೆೋಡಿಕೆಗಳಳ” ಆಗಿರಬಲಿದು. ಈ 
ಸಿಂದಭೆದಲ್ಲಿ, ಅದು ಒಿಂದು ನದಿೆಷ್ಟವರದ “ಕರನ ನನ ಬೆೋಡಿಕೆ” ಎಿಂಬಥೆವರಗಬಹುದು. 
ಅದು ರೆ ೋಮರ 7:2 ರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಈ ಅಥೆದಲ್ಲಿ ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳುತ್ಕೆದುದ: “ಗಿಂಡನು ಸತ್ತರೆ 
ಗಿಂಡನ ಹಿಂಗು (ಗಿಂಡನ ನರಾಯ ಪಾಮರಣದಿಿಂದ ಆಕೆಯು ಬ್ರಡುಗಡೆಯರಗಿದರದಳ )ೆ ಆಕೆಗೆ 
(ವಿವರಹತ್ ಮಹಳ )ೆ ತ್ಪುಪವದು” (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). 

5. ಸರಮರನಾ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ nomos ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುವರಗ, ಅದು 
ಸರಮರನಾವರಗಿ ಒಿಂದು “ಕರನ ನು ವಾವಸ ಥೆ” ಯನುು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ನರವು 
ಧ್ಮೆಶರಸರದಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟಲಿವೆಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಳವರಗ ಆತ್ನು ಅನೆೋಕ ವೆೋಳ  ೆ
ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ ಈ ಅಥೆವನುಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು ಹೆೋಳಿದನೆಿಂಬದರಗಿ ನರವು ಸ ಚಸ್ತ್ದ ದೆೋವೆ. 
ಅಿಂದರೆ, ನರವು ಯರವದೆೋ “ಕರನ ನು (ನೆೋಮನಷ್ ಠೆ) ವಾವಸ ಥೆ” ಯ ಆಧರರದಲ್ಲಿ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟಲಿ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ರೆ ೋಮರ 3:20 ಅಕ್ಷರಶಃ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ, “ಯರವರನರದರ  
ನೆೋಮನಷ್ ಠೆಗಳನುನುಸರಿಸ್ತ್ (ಒಿಂದು ಕರನ ನು ವಾವಸ ಥೆ) ದೆೋವರ ಸನುಧಿಯಲ್ಲಿ 
ನೋತ್ರವಿಂತ್ನೆಿಂದು ನಣೆಯಿಸಲಪಡುವದಿಲಿ.”  

6. ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ ಬಹುಪರಲು ಸಿಂದಭೆಗಳಲ್ಲಿ, 
nomos ಎಿಂಬ ಪದವು ಹಿಂದಿನ ಐದು ವರಾಖ್ರಾನಗಳಲೆ ಿಿಂದಕೆೆ ಸರಿಹೆ ಿಂದುತ್ತದೆ. 
ಹೆೋಗ , ಕೆಲವಮೆಮ, ಪೌಲನು ಈ ಪದವನುು ದಿವತ್ರಯ ಅಥೆದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದನು. 
ಆಿಂಗಿದ “ಕರನ ನು” ಎಿಂಬ ಪದದ ಹರಗೆಯೋ ಗಿಾೋರ್ಕ.ನ nomos ಕ ಡ “ಒಿಂದು ಸರಮರನಾ 
ನಯಮ”125 ಎಿಂಬ ಅಥೆವನುು ಕೆ ಡಬಲಿದು. ಒಿಂದು “ಕರನ ನು” ಎಿಂಬುದು ಒಿಂದು 
“ನಯಮ,” “ತ್ತ್ವ,” “ರ ಢಿ”126 ಆಗಿರಬಲಿದರಗಿದೆ. ಬಹುಶಃ ರೆ ೋಮರ 3:27 ರಲ್ಲಿ ಇದೆೋ 
ಅಥೆವರಗಿರುತ್ತದೆ. 
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ಕೆಲವರು ವರದಿಸುವದೆೋನೆಿಂದರೆ 3:27ರಲ್ಲಿ “ಧ್ಮೆಶರಸರ” ಎನುುವದು “ಕರನ ನು 
ವಾವಸ ಥೆ” ಅಥವರ ಕನಷ್ಠ “ವಾವಸ ಥೆ” ಎಿಂಬ ಅಥೆವರಗಿರುತ್ತದೆ ಎಿಂಬದರಗಿ. ಇವರಲ್ಲಿ 
ಕೆಲವರು “ನೆೋಮನಷ್ೆಠಯ ಧ್ಮೆಶರಸರ” ವನುು “ನರವು ಕ್ರಾಯಗಳಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು 
ನಣೆಯಿಸಲಪಡುವಿಂಥ ವಾವಸ ಥೆಯರಗಿದೆ” ಎಿಂದು ವರಾಖ್ರಾನಸುತ್ರತರೆ. “ನಿಂಬ್ರಕೆಯ 
ಧ್ಮೆಶರಸರ” ವು “ನರವು ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯಿಸಲಪಡುವ ವಾವಸ ಥೆ” 
ಎಿಂದು ವರಾಖ್ರಾನಸಲಪಡುತ್ತದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ಜನರು “ನೆೋಮನಷ್ ಠೆಗಳ ಧ್ಮೆಶರಸರ” 
ವನುು ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗ  “ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರ” ವನುು ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗ  
ಸಮರನಗೆ ಳಿಸುತ್ರತರೆ; ಆದರೆ ನಯಮದ ಪಾಕರರ, ಅನುವರದಕರು “ನಯಮ” ಅಥವರ 
ಅದಕೆೆ ಹೆ ೋಲುವ ಯರವದರದರ  ಪದವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಹೆಚ್ುು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ರತರೆ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ NIV; RSV; NEB; AB). ಈ ಮುಿಂಚೆ ಹೆೋಳಲಪಟ್ಟ ಹರಗೆ, ನರನು “ಎಿಂಬದರ 
ಆಧರರದಲ್ಲಿ” ಎಿಂಬದನುು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ೆತೋನೆ. 

7. “ನಯಮ” ಎಿಂಬ ಪದವು ಬಹುಶಃ ಪೌಲನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ nomos ಎಿಂಬದರ 
ದಿವತ್ರಯರಥೆವನುು ಆವರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವಷ್ುಟ ವಿಶರಲವರಗಿದೆ, ಆದರೆ ರೆ ೋಮರ 7ರ 
ನರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಣಣ ವಾತ್ರಾಸವನುು ಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಳಿಸಲು ಇಚುಸುತ್ ತೆೋನೆ: “ಒಿಂದು 
ಸರಥಪ್ಪಸಲಪಟ್ಟ ಒಲವು.” W. E. Vine ಗಮನಕೆೆ ತ್ಿಂದದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ nomos “ಒಿಂದು ಕ್ರಾಯಗೆ 
ನಡಿಸುವ ಶಕ್ರತ ಅಥವರ ಪಾಭರವ” ಎಿಂದು ಸಹ ಅಥೆವರಗಿರಬಲಿದು. ಆತ್ನು ರೆ ೋಮರ 
7:21, 23ನುು ಉದರಹರಣೆಯರಗಿ ಕೆ ಡುತ್ರತನೆ.127 Theological Dictionary of the 

New Testamentವು ಇಲ್ಲಿ ರೆ ೋಮರ 7ರ ಸನುವೆೋಶಕೆೆ ಅನುಗುಣವರಗಿ nomos ಎಿಂಬದಕೆೆ 
“ನಯಮ” (“ಒಿಂದು ನಯಮ”) ಎಿಂಬ ವರಾಖ್ರಾನ ನೋಡುತ್ತದೆ.128 Bruce ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, 
“7:21 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ‘ಒಿಂದು ಧ್ಮೆಪಾಮರಣ’-ಅಿಂದರೆ, ಒಿಂದು ನಮಯ ಅಥವರ 
ಆಚ್ರಿಸಲಪಡುವ ರ ಢಿಯನುು ಕಿಂಡುಕೆ ಿಂಡನು.”129 

ಈ ಹಿಂತ್ದಲ್ಲ,ಿ ಕೆಲವರು ಗೆ ಿಂದಲಕ್ರೆೋಡರಗುವರು: “‘ಧ್ಮೆಶರಸರ’ವು ಅಷ್ೆ ಟಿಂದು 
ಅಥೆಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿರಬಲಿದರದದರೆ, ನದಿೆಷ್ಟವರದ ವಚ್ನದಲ್ಲಿ ಅದು ಯರವ ಅಥೆ 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆಿಂಬದನುು ನರನು ಹೆೋಗೆ ತ್ರಳಿಯಬಲೆಿನು?” ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮರಗೆಸ ಚಗಳಳ 
ಸಹರಯಕವರಗಬಲಿವು. ಮೊದಲನೆಯದರಗಿ, ಒಿಂದು ವಚ್ನದ ಅಥೆವು 
ಮ ಲಭ ತ್ವರಗಿ ಸನುವೆೋಶದ ಅನುಗುಣವರಗಿ ನಧ್ೆರಿಸಲಪಡುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದರಗಿ, 
ದಿವತ್ರಯ ಅಥೆಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಪರಾಥಮಿಕ ಅಥೆಕೆೆ ಹೆಚ್ುು ಪರಾಧರನಾತ್ೆ ಕೆ ಡತ್ಕೆದುದ (ಉದರ.: 
“ನಯಮ”). ನರವು ಮುಿಂಚೆ ಹೆೋಳಿದ ಹರಗೆ, nomos ಸರಮರನಾ ಅಥೆದಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕ ವೆೋಳ  ೆ
ನೆೋರವರಗಿ ಅಥವರ ಪರೆ ೋಕ್ಷವರಗಿ Torah ಅಥವರ ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆ-ಇತ್ರ ಸರಧ್ಾತ್ೆಗಳನುು ಸುಮಮನೆ ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಳಿುರಷ್ೆಟ. 

ಅನವಯಿಸುವಿಕ  

ಆಕ್ಷ ೇಪಣ ಗಳು, ಆಕ್ಷ ೇಪಣ ಗಳು! (3:1-8) 
ನರವು ಈ ಅನವಯಿಸುವಿಕೆಯನುು “ದಯವಿಟ್ುಟ, ನನುನುು ಅಪರಥೆಮರಡಿ 

ಕೆ ಳುಬೆೋಡ!” ಎಿಂದು ಕರೆಯಬಹುದು. ಪೌಲನಗೆ ತ್ರನು ಬೆ ೋಧಿಸ್ತ್ದ ಶೆಾೋಷ್ಠ ರಕ್ಷಣೆಯ 
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ಕುರಿತ್ು ಯಹ ದಾರು ಪಾಶೆುಗಳನುು ಎಬ್ರಬಸುವರೆಿಂಬದು ಬಹುಶಃ ಗೆ ತ್ರತತ್ುತ. ಆತ್ನು 
ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಬರೆಯುತ್ರತರುವ ಹರಗೆ ಆ ಅನೆೋಕ ಪಾಶೆುಗಳನುು ಆತ್ನು 
ಎದುರು ನೆ ೋಡುವದಕೆೆ ಶಕತನರಗಿದದನು. ನರನು ಪೂಣರೆವದಿ ಬೆ ೋಧ್ನೆಯನುು 
ಆರಿಂಭಿಸ್ತ್ದ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಪಾಶೆುಗಳನುು ಮತ್ುತ ವರದಗಳನುು ಮತ್ ತೆೋ ಮತ್ೆತೋ 
ಕೆೋಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಆಶುಯೆಪಟೆಟನು. ನರನು ನನೆ ುಳಗೆ ಹೋಗಿಂದುಕೆ ಿಂಡೆನು, “ನರನು 
ಈ ಎಲರಿ ಪಾಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನುು ಒಿಂದು ಕರಡಿೆನಲ್ಲಿ ಮುದಿಾಸಬೆೋಕು. ಆಗ, 
ಯರರರದರ  ನನಗೆ ಆ ಪಾಶೆುಗಳನುು ಕೆೋಳಿದರೆ ಸುಮಮನೆ ಆ ಕರಡೆನುು ಅವರಿಗೆ ಕೆ ಟ್ುಟ 
ಬ್ರಡಬಹುದು. ಅದರಿಿಂದ ನಮಿಮಬಬರಿಗ  ಸಮಯ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ!” ಇದು ನನೆ ುಳಗೆ ನರನೆೋ 
ನೆನಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡ ಹರಸಾವರಗಿತ್ುತ-ಆದರೆ ನೋವು ಬಹಳ ದಿೋರ್ೆಕರಲದಿಿಂದ ಬೆ ೋಧ್ನೆ ಅಥವರ 
ಉಪದೆೋಶದ ಸೆೋವೆಯಲ್ಲಿದದರೆ ನರನೆೋನು ಹೆೋಳಲು ಬಿಂದೆನೆಿಂಬದು ನಮಗೆ 
ಅಥೆವರಗುತ್ತದೆ.  

ಅಷ್ುಟ ಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ಅಪರಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಲಪಡುವದು ಮತ್ುತ ತ್ಪುಪ ವದಿಂತ್ರಗೆ 
ಬಲ್ಲಯರಗುವದು ಹೆೋಗಿರುತ್ತದೆಿಂದು ಪೌಲನಗೆ ಅನುಭವವಿತ್ುತ (ನೆ ೋಡಿರಿ 3:8). ನರನು 
ಹೆಚ್ುುಕಡಿಮೆ ಐವತ್ುತ ವಷ್ೆಗಳಿಿಂದ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ತ್ರಳಿಯಪಡಿಸುವದಕೆೆ-ಮೌಖಿಕ 
ಹರಗ  ಲ್ಲಖಿತ್ ರ ಪದಲ್ಲಿ-ಪಾಯತ್ರುಸುತ್ರತದ ದೆೋನೆ ಮತ್ುತ ಕೆಲವು ಸರರಿ ಇನೆುೋನು 
ಹತ್ರಶೆಗೆ ಳುಬೆೋಕೆನುುವ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯನುು ಅನುಭವಿಸ್ತ್ರುತ್ ತೆೋನೆ. ನರನೆೋನು 
ಹೆೋಳಬಯಸುತ್ ತೆೋನೆ ೋ ಅದನುು ನಖರವರಗಿ ತ್ರಳಿಸುವದು ಕಷ್ಟಕರವರಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ುತ 
ಪಾತ್ರಯಿಂದು ಪದಕ ೆ ವಿವಿಧ್ ಅಥೆಗಳಿರಬಹುದರಗಿದೆ. ಅಲಿದೆ, ಜನರು ಅನೆೋಕ ಸರರಿ 
ಎಚ್ುರಿಕೆಯಿಿಂದ ಆಲ್ಲಸುವದಿಲಿ (ಅಥವರ ಓದುವದಿಲಿ), ಮತ್ುತ ಸವಲಪ ಜನರಿಗೆ ಮರತ್ಾವೆೋ 
“ಛರಯರಚತ್ಾದಿಂತ್ೆ ಸುೂಟ್ವರಗಿ ನೆನಪ್ಪಟ್ುಟಕೆ ಳಳುವ” ಸರಮಥಾೆವಿರುತ್ತದೆ. ನರನು ಹೆೋಳಿದ 
ಮರತ್ುಗಳನುು “ನೆನಪ್ಪಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು” ಜನರು ಉಲೆಿೋಖಿಸುವದನುು ಆಲ್ಲಸ್ತ್ದ ದೆೋನೆ, ಮತ್ುತ 
ನಜವರಗಿಯ  ನರನೆೋನು ಹೆೋಳಿದೆದನೆಿಂಬುದಕ ೆ ಅವರ ಮರತ್ುಗಳಿಗ  ಅಲಪಸವಲಪ 
ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಯಿರುತ್ರತತ್ುತ. ಪೌಲನು ಸಹ ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರಯ ಸಮಸೆಾಯನುು ಎದುರಿಸ್ತ್ದದನು.  

“ಮೇಲು (ಒಳ ಳೇದು) ಬರುವಾಂರ್  ಕ ೇಡು ಮಾಡ  ೇರ್” (3:8) 
Oklahoma ರರಜಾಪರಲನು ಒಮೆಮ ರರಜಾದಲ್ಲಿ ಅತ್ರಯರಗಿದದ ಜ ಜರಟ್ವನುು 

ಕರನ ನುಬದಧಗೆ ಳಿಸುವಿಂತ್ೆ ಪಾಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮರಡಿದದನು, “ಇದರಿಿಂದ ಬರುವ 
ಆದರಯವನುು ಶರಲೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು” ಎಿಂಬದು ಆತ್ನ ವರದವರಗಿತ್ುತ. 
ನರನು ಆತ್ನ ಮರತ್ುಗಳನುು ಆಲ್ಲಸುತ್ರತದದ ವೆೋಳ ,ೆ ರೆ ೋಮರ 3:8ರಲ್ಲಿನ ಮರತ್ುಗಳಳ ನನು 
ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಧ್ವನಸ್ತ್ದವು: “ಮೆೋಲು ಬರುವಿಂತ್ೆ ಕೆೋಡು ಮರಡೆ ೋಣ.”  

“ಮೆೋಲು ಬರುವಿಂತ್ೆ ಕೆೋಡು ಮರಡೆ ೋಣ” ಎಿಂಬುದು ಅತ್ರ ಪರಾಚೋನ ತ್ತ್ವಜ್ಞರನದ 
ಪಾತ್ರರ ಪವರಗಿರುತ್ತದೆ: “ಏನು ಸರಧಿಸುತ್ ತೆೋವೆಿಂಬದು ಮುಖಾ ಹೆ ರತ್ು ಅದಕರೆಗಿ 
ಅನುಸರಿಸುವ ದರರಿ ಮುಖಾವಲಿ.” ಅನೆೋಕರು ನಿಂಬುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ಅಿಂತ್ಾದಲ್ಲಿ ಫಲವು 
ಒಳ ುೆೋದರಗಿದದರೆ, ಆ ಗುರಿಯನುು ಮುಟ್ಟಲು ಅನುಸರಿಸುವ ದರರಿಯು ಪರಾಮುಖಾ ಅಲಿವೆೋ 
ಅಲಿ. ಒಬಬ ಯುವಕನು ಪರಿೋಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲು ಮರಡುವದನುು ಸಮರ್ಥೆಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬಹುದು 
ಯರಕೆಿಂದರೆ, “ದರರಿಯು” (ಅಪಾಮರಣಿಕತ್ೆ) ಒಳ ುೆೋದಲಿವರದರ , “ಫಲವು” (ಪದವಿ 
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ಪುರಸರೆರ) ಅಪೆೋಕ್ಷೆಣಿೋಯವರದದುದ. ಒಬಬ ಉದೆ ಾೋಗಿಯು ತ್ನು ತ್ಪುಪಗಳಿಗರಗಿ 
ಮತ್ೆ ತಬಬರ ಮೆೋಲೆ ಸುಳಳು ಆರೆ ೋಪಗಳನುು ಮರಡಿ ಹೆ ರಿಸುವದಕೆೆ ಪಾಯತ್ರುಸಬಹುದು, 
ಯರಕೆಿಂದರೆ “ದರರಿಯು” (ಸುಳಳು ಹೆೋಳಳವದು) ತ್ಪರಪಗಿದದರ , “ಫಲ್ಲತ್ವು” (ತ್ನು 
ಉದೆ ಾೋಗವನುು ಉಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು) ಆತ್ನಗೆ ಪರಾಮುಖಾವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಭಕ್ರತಹೋನ 
ತ್ತ್ವಜ್ಞರನದಿಿಂದ ಅದೆಷ್ುಟ ದುಷ್ೃತ್ಾಗಳಳ ಮರಡಲಪಟಟರುತ್ತವೆಿಂಬದು ಕತ್ೆನಗೆ ಮರತ್ಾವೆೋ 
ಗೆ ತ್ುತ. 

ಅಾಂತಿಮ ತಿೇಪುಿ? (3:9) 
ನರಾಯವಿಚರರಣೆಯು ಮುಕರತಯವರಯಿತ್ು. ನರಾಯರಧಿಶರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವರದಿಯ 

ನಲುವು ಏನೆಿಂಬ ದರಖಲೆಯಿದೆ. ರ್ನಗರಿಂಭಿೋಯೆ ಸವರದಲ್ಲಿ, ಆತ್ನು ತ್ರೋಪೆನುು 
ಪಾಕಟಸುತ್ರತನೆ: “ಆರೆ ೋಪ್ಪಸಲಪಟ್ಟ ಪಾಕರರ ಅಪರರಧಿ!” ಅದೆೋ ಪರಪದ ಮೆೋಲ್ಲನ “ಅಿಂತ್ರಮ 
ತ್ರೋಪುೆ” : “ಯಹ ದಾರು ಮತ್ುತ ಅನಾಜನರು ಸಮರನವರಗಿ (ನರವೂ ಸೆೋರಿದಿಂತ್ೆ) ಎಲಿರ  
ಪರಪಕೆೆ ಒಳ ಬ್ರದದವರು” (3:9; NIV)! ನರವೆಲಿರ  ಪರಪ್ಪಗಳಳ, ನಮಮ ಪರಪತ್ನದಲ್ಲಿ 
ಕಳೆದು ಹೆ ೋಗಿದ ದೆೋವೆ. 

ಒಿಂದು ಶನವರರದ ಮದರಾಹುದಿಂದು ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನು ಪರಕ್ರೆನಲ್ಲಿ ನಡೆದು 
ಹೆ ೋಗುತ್ರತದದನು, ಅವನು ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಚ್ಮೆದ ಹೆ ದಿಕೆಯಿದದ ಚಕೆ ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು 
ಇಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡಿದದನು. ಒಿಂದು ಯುವಕರು ಗುಿಂಪು ಆತ್ನ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಕರಾಮರರ ಇರುತ್ತದೆಿಂದು 
ಭರವಿಸ್ತ್ ತ್ಮಮದೆ ಿಂದು ಪೊೋಟೆ ೋ ಹಡಿಯಬೆೋಕೆಿಂದು ಕೆೋಳಿದರು. ಆಗ ಆತ್ನು “ನನು 
ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಮುಿಂಚೆಯೋ ನಮಮ ಪೊೋಟೆ  ಇದೆ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು. ಅವರು ಅದನುು ಕೆೋಳಿ 
ನರವು ಈ ಮುಿಂಚೆ ಎಿಂದ  ಭೆೋಟಯೋ ಆಗಿಲಿವಲರಿ, ಅದು ಹೆೋಗೆ ಸರಧ್ಾ ಎಿಂದರು. ಆತ್ನು 
ತ್ನು ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು ಹೆ ರ ತ್ೆಗೆದನು ಮತ್ುತ ರೆ ೋಮರ 3:9-18 ವಚ್ನಗಳನುು 
ಓದಿದನು.130 ನರವು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ ತೆೋವೋ ಇಲಿವೋ, ಅದು ಕ್ರಾಸತನಲಿದ ನಮಮ ಆತ್ಮಗಳ 
ಚತ್ಾಣ ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಈ ಅನವಯಿಸುವಿಕೆ ಶರೆ ೋನರಮೆಯಲ್ಲಿ, “ಅಿಂತ್ರಮ ತ್ರೋಪುೆ” ಎಿಂಬದರ ಬಳಿಕ ಒಿಂದು 
ಪಾಶರುಥೆಕ ಚಹೆು ಇರುತ್ತದೆ. ನರನು ಅದನುು ಅಲ್ಲ ಿ ಸೆೋರಿಸ್ತ್ದ ಉದೆದೋಶವು ಪರಪದ 
ವಿಷ್ಯವರದ “ಅಿಂತ್ರಮ ತ್ರೋಪುೆ” ನಮಮ ಜೋವನದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು “ಅಿಂತ್ರಮ ತ್ರೋಪುೆ” 
ಆಗಿರಬೆೋಕರದ ಅಗತ್ಾವಿಲಿ ಎಿಂಬದನುು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳವದಕರೆಗಿಯೋ. ರೆ ೋಮರ 3:21ನೆೋ 
ವಚ್ನವು “ಈಗಲರದರೆ ೋ” ಎಿಂಬ ವಿರೆ ೋದರತ್ಮಕ ಪಾತ್ಾಯದಿಿಂದ ಆರಿಂಭಗೆ ಳಳುತ್ತದೆ. 
ಏನೆ ೋ ಬದಲರವಣೆಯು ಸಿಂಭವಿಸಲ್ಲಕ್ರೆದೆ. ರೆ ೋಮರಪುರ ಪುಸತಕವು ನರವು 
ರಕ್ಷಣೆಹೆ ಿಂದುವಿಂತ್ರಗಲು ದೆೋವರು ಮತ್ುತ ಯೋಸು ನಮಗೆ ೋಸೆರ ಏನು 
ಮರಡಿದರದರೆಿಂಬದನುು ಈಗ ತ್ರಳಿಸಲ್ಲಕ್ರೆದೆ. ಪೌಲನು ಈಗ “ಪರಪದ ಸಮಸೆಾಯಿಿಂದ ರಕ್ಷಕನ 
ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯಡೆಗೆ”131 ತ್ನು ದೃಷ್ಠಟಯನುು ಹರಿಸುವದಕೆೆ ಸ್ತ್ದಧನರಗಿದದನು-ಆದದರಿಿಂದ 
ಕತ್ತಲೆಯಿಿಂದ ಕಳವಳಗೆ ಳುದಿರಿ. ನಮಮ ಅಭರಾಸದಲ್ಲಿ ಇನೆುೋನು ಬೆಳಕು 
ಉದಯವರಗಲ್ಲದೆ! 
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ಮ ರು ರ್ಚಕಾ ಪದಗಳು (3:21-26)  
1930 ರಲ್ಲಿ, Bert Kalmar ಮತ್ುತ Harry Ruby ಜೆ ತ್ೆಯರಗಿ “ಮ ರು ಚಕೆ 

ಪದಗಳಳ” (“Three Little Words”)132 ಎಿಂಬ ಬ್ರರುದಿನ ಹರಡನುು ಬರೆದರು. ಹರಡು ಹೋಗೆ 
ಸರಗುತ್ತದೆ, 

ಮ ರು ಚಕೆ ಪದಗಳಳ, 
ಓ, ನರನೆೋನು ಕೆ ಡುವೆನು, 
ಆ ಅದುುತ್ವರದ ಮರತ್ುಗಳಿಗೆ. 
ಆ ಮ ರು ಪದಗಳನುು ಆಲ್ಲಸಲು, 
ಅದಕರೆಗಿಯೋ ಮರತ್ಾ ನರನು ಜೋವಿಸುವೆನು, 
ನನು ಉಳಿದ ಜೋವಿತ್ವೆಲರಿ. 

ಆ “ಮ ರು ಚಕೆ ಪದಗಳಳ” ಯರವವೆಿಂದರೆ “ನರನು ನನುನುು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸುತ್ ತೆೋನೆ.” ರೆ ಮರ 
3:21-26 ರಲ್ಲಿ ಈ “ಮ ರು ಚಕೆ ಪದಗಳ” ರ ಪವನುು ಕರಣುತ್ ತೆೋವೆ, ಅದು 
ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ ದೆೋವರು ನನುನುು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸುತ್ರತನೆ.  

“ಮ ರು ಚಕೆ ಪದಗಳಳ” ಎಿಂಬುದು ಕರನ ನನ ನರಾಯರಲಯ, ಗುಲರಮರ-ಸಿಂತ್ೆ, 
ಮತ್ುತ ಯಜ್ಞವೆೋದಿಯಿಿಂದ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡ ಸರದೃಶಾಗಳರಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪದಗಳಳ 
ಬಹಳ ಕರಲದಿಿಂದ ಕೆೈಸತ ಪದಗಳ ಒಿಂದು ಭರಗವರಗಿದುದ ಅವುಗಳನುು ನರವು 
ಸರಧ್ೃಶಾವೆಿಂದು ಭರವಿಸುವದಿಲಿ: “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯ” ಮತ್ುತ “ವಿಮೊೋಚ್ನೆ.” 
ಮ ರನೆಯ ಪದವು ಅಷ್ೆ ಟಿಂದು ಪರಿಚತ್ವರಗಿರುವದಿಲಿ: “ಪರಾಯಶುತ್ತ.” ಇಲಿ, 
ಪರಾಮರಣಿಕವರಗಿ ಹೆೋಳೂೆೋಣ; ಆ ಮ ರನೆಯ ಪದವು ನಮಗೆ ಸವಲಪವೂ ಪರಿಚತ್ವೆೋ 
ಇರುವದಿಲಿ. ಹರಗಿದದರ , ಅದು ಅತ್ಾಿಂಥ ಮಹತ್ವದರದಗಿದೆ. 

“ನಾನು ಈ ಪದಗಳನುು ಅಥಿಮಾಡಿಕ  ಳುಳವದು ಅಗತ್ಯವೇ?” (3:21-26)  
ರೆ ೋಮರ 3:21-26 ರಲ್ಲಿ ಮರನವರನುು ರಕ್ಷಿಸುವದಕರೆಗಿ ದೆೋವರು ಮರಡಿದ 

ಸಿಂಕಲಪದೆ ಳಗೆ ಬಹುಮುಖಾವರಗಿರುವ ಮ ರು ಪದಗಳಳ ಇರುತ್ತವೆ: “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ 
ನಣೆಯ,” “ವಿಮೊೋಚ್ನೆ,” ಮತ್ುತ “ಪರಾಯಶುತ್ತ.” ಇವುಗಳಳ ಕಠಿಣವರದ ದೆೈವಶರಸ್ತ್ರೋಕ 
ಪರಿಕಲಪನೆಗಳರಗಿವೆ, ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ ಪರಾಯಶುತ್ತಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ದ ಪದಗಳಳ. ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೆ ಿಂದಬೆೋಕರದರೆ ನರವು ಅಿಂಥ ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಪೂಣೆವರಗಿ ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳಳುವದು 
ನಮಗೆ ಅಗತ್ಾವೋ? ನನು ಮುಿಂದಿನ ಕೆ ೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾವೆೋಶಸಲು ಬ್ರೋಗವು ನಖರವರಗಿ 
ಹೆೋಗೆ ಕೆಲಸಮರಡುತ್ತದೆಿಂಬದನುು ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳಳುವದು ನನಗೆ ಅವಶಾವಿಲಿವಷ್ೆಟ. ಬ್ರೋಗವು 
ಹೆೋಗೆ ಕೆಲಸಮರಡುತ್ತದೆಿಂದು ನನಗೆ ಅಥೆವರಗಿಲಿ ಆದರೆ ನನಗೆ ಹೆೋಗೆ ಸರಿಯರದ ಬ್ರೋಗದ 
ಕೆೈಯನುು ಅದರಲ್ಲಿ ಹರಕ್ರ ಬರಗಲನುು ತ್ೆರೆಯಬೆೋಕೆಿಂಬದು ಗೆ ತ್ರತದೆ. ನಮಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ 
“ಬ್ರೋಗದ ಕೆೈ” ಯರವದೆಿಂದರೆ ಯೋಸು ನಮಮ ಪರಪಗಳಿಗರಗಿ ಸತ್ತನು ಎಿಂಬದನುು 
ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳಳುವದು ಮತ್ುತ ಆತ್ನಲ್ಲಿ ಹರಗ  ಆತ್ನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ವಿಶರವಸವಿಡುವದು. 
ನೋವು ಇದುವರೆಗ  ಆತ್ನಗೆ ನಮಮ ಜೋವಿತ್ವನುು ಸಮಪ್ಪೆಸ್ತ್ಲಿವರದರೆ, ನೋವು 
ವಿಶರವಸವಿಟ್ುಟ ಕತ್ೆನಗೆ ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವಿರೆಿಂದು ನರನು ಪರಾರ್ಥೆಸುತ್ ತೆೋನೆ (ಅಪೊಸತಲರ 
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ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:36-38, 41, 47). ಸವಸಥಬುದಿಧಯುಳು ಯರವ ಮನುಷ್ಾನರದರ  ಈ ರಕ್ಷಣೆಯ 
ಮಹರ ವರವನುು ತ್ರರಸೆರಿಸುವದನುು ನರವು ಕಲ್ಲಪಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಸರಧ್ಾವೋ? 

ಯೆೇಸು ಏಕ  ಒಾಂದು ಶಿಲುಬ ಯ ಮೇಲ  ಸ್ಾಯಬ ೇಕಾಯಿತ್ು? (3:21-26) 
ಯೋಸುವಿನ ಮರಣದ ಉದೆದೋಶವು ಒಿಂದು ಮಹತ್ವದ ಹರಗ  ವರಾಪಕವರದ 

ವಿಷ್ಯವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷ್ಯದ ಮೆೋಲೆ ನ ರು ಗಾಿಂಥಗಳನುು ಬರೆದರ  
ಸರಕರಗುವದಿಲಿ; ಕೆೋಳಲಪಡಬಹುದರದ ಪಾತ್ರಯಿಂದು ಪಾಶೆುಗೆ ಸರವಿರ ಪುಸತಕಗಳನುು 
ಬರೆದರ  ಉತ್ತರಿಸುವದಕರೆಗದೆ ಇರಬಹುದು. ಹೆೋಗಿದದರ , ನರವು ಇಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಕುಿಪತ 
ವಿವರಣೆಯನುು ಕೆ ಡುತ್ ತೆೋವೆ.133 

“ಎಲಿರ  ಪರಪ ಮರಡಿದರದರೆ” (3:23), ಮತ್ುತ “ಪರಪವು ಕೆ ಡುವ ಸಿಂಬಳ ಮರಣ” 
(6:23). ಪರಪ್ಪಗಳಳ ಈ ಜೋವಿತ್ದಲ್ಲಿ ಆತ್ರೀಕ ಮರಣವನುು ಅನುಭವಿಸುತ್ರತರೆ-ಅಿಂದರೆ, 
ದೆೋವರಿಿಂದ ಬೆೋಪೆಡುವಿಕೆ (ಎಫೆಸ 2:1, 12). ಅಷ್ುಟಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ಅವರು “ಎರಡನೆಯ 
ಮರಣ” ವನುು ಎದುರಿಸುತ್ರತರೆ, ಬರಲ್ಲರುವ ಜೋವಿತ್ದಲ್ಲಿ ನತ್ಾವರಗಿ ದೆೋವರಿಿಂದ 
ಬೆೋಪೆಡುತ್ರತರೆ (ಪಾಕಟ್ನೆ 20:14; 21:8). 

ಪರಪವು ಪರಿಶುದಧ ದೆೋವರಿಗೆ ಒಿಂದು ಅವಮರನವರಗಿರುತ್ತದೆ (3:23; ನೆ ೋಡಿರಿ 
ಯಶರಯ 5:16; ಇಬ್ರಾಯ 10:29). ನರವು ಮರಡಿದ ಒಿಂದೆೋ ಒಿಂದು ಪರಪ ಅಪರರಧ್ವನುು 
ಸಹ ಒಳ ುೆೋ ಕ್ರಾಯಗಳಳ ಅಳಿಸ್ತ್ಹರಕಲರಗುವದಿಲಿ; ನರವು ನಮಮ ಕ್ರಾಯಗಳಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಲು 
ಸರಧ್ಾವಿಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಎಫೆಸ 2:8, 9). ನರವು ಸರಧ್ಾವರದಷ್ುಟ ಪಾಯತ್ರುಸ್ತ್ದರಗ ಾ, ಅದು 
ಅಷ್ೆ ಟಿಂದು ಒಳ ುೆೋದರಗಿರಲರರದು (3:12; ಯಶರಯ 64:6). ನೋತ್ರಯ ದೆೋವರರಗಿ 
(ಯಶರಯ 30:18), ಕತ್ೆನು ಪರಪವನುು ದಿಂಡಿಸದೆ ಬ್ರಡುವದಕೆೆ ಆಗದು (1:18). ಎಲಿರ  
ಪರಪದ ಅಪರರಧ್ವನುು ನವರರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಸರಮಥಾೆವಿಲಿದ ಪರಪ್ಪಗಳರಗಿದದರು (ಮತ್ುತ 
ಆಗಿದರದರೆ) ಆದದರಿಿಂದ, ಮರನವರ ದುರವಸೆಥಯು ನರಿೋಕ್ಷೆಯಿಲಿದರದಗಿತ್ುತ. 

ಕತ್ೆನಗೆ ಸೆ ತೋತ್ಾ, ಆತ್ನು ನೋತ್ರಯ ದೆೋವರು ಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ಪ್ಪಾೋತ್ರ ಸವರ ಪನರದ 
ದೆೋವರು ಸಹ ಆಗಿದರದನೆ (1 ಯೋಹರನ 4:8)! ಪ್ಪಾೋತ್ರ ಸವರ ಪ್ಪ ದೆೋವರರಗಿ, ಒಬಬನ  
ನರಶವರಗಬರರದೆಿಂಬದು ಆತ್ನ ಇಚೆೆಯರಗಿತ್ುತ (ಮತ್ುತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ) (2 ಪೆೋತ್ಾ 3:9). 
ದೆೋವರ ಈ ಗುಣ ಸವಭರವಗಳಳ ಒಿಂದು ಗೆ ಿಂದಲವನುು ಸೃಷ್ಠಟಸ್ತ್ತ್ುತ. ಆತ್ನು ನೋತ್ರವಿಂತ್ 
ಆಗಿದುದ ಪರಪವನುು ದಿಂಡಿಸುತ್ರತನೆ ಮತ್ುತ ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೆೋಗೆ ಪರಪ್ಪಗಳನುು 
ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯಿಸುವವನ  ಆಗಿರುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾ (ನೆ ೋಡಿರಿ 3:26)? ಈ 
ಗೆ ಿಂದಲಕೆೆ ದೆೋವರ ಉತ್ತರವೆೋನರಗಿತ್ ತೆಿಂದರೆ, “ನರನೆೋ ಪರಾಯಶುತ್ತ ಮರಡುತ್ ತೆೋನೆ; 
ಮರನವರ ಪರಪದ ದಿಂಡನೆಯನುು ಅನುಭವಿಸುವಿಂತ್ೆ ನನು ಮಗನನುು ಕಳಳಹಸ್ತ್ 
ಕೆ ಡುತ್ ತೆೋನೆ” (ನೆ ೋಡಿರಿ ಯೋಹರನ 3:16). ನರವು 1 ಯೋಹರನ 4:10 ರಲ್ಲಿ 
ಓದುವದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಆತ್ನು ನಮಮನುು ಪ್ಪಾೋತ್ರಸ್ತ್ ನಮಮ ಪರಪ ನವರರಣರಥೆವರಗಿ ತ್ನು 
ಮಗನನುು ಕಳಳಹಸ್ತ್ ಕೆ ಟ್ಟನು.” “ಪರಪನವರರಣರಥೆ ಅಥವರ ಪರಾಯಶುತ್ತ” ಎಿಂಬ ಪದದ 
ಅಥೆವು “ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯನುು ಶರಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸುವಿಂತ್ದು, ಶಮನಗೆ ಳಿ ಸುವಿಂತ್ದು 
ಅಥವರ ಸಿಂತ್ೃಪ್ಪತಪಡಿಸುವಿಂಥದು” ಎಿಂದರಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಪರಾಯಶುತ್ತಕರೆಗಿ ಬರಧೆಪಡುವದು ಯರವ ರ ಪವನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಳುತ್ತದೆ? 
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ಆದಿಕರಿಂಡಯಲ್ಲಿಯೋ ದೆೋವರು ಮರನವರ ವಿಷ್ಯವರಗಿ ನಡೆದುಕೆ ಳಳುವ ರಿೋತ್ರಯನುು 
ನೆ ೋಡುವದರದರೆ, ಯಜ್ಞದ ನಯಮ-ಒಿಂದು ಪರಾಣದ ಪರವರಗಿ ಮತ್ೆ ತಿಂದು ಪರಾಣವು 
ಕೆ ಡಲಪಡುವದು-ಸರಥಪ್ಪಸಲಪಟಟತ್ು (ಆದಿಕರಿಂಡ 4:4; 8:20; 31:54). ಒಿಂದು ಸ್ತ್ದಧಸ ತ್ಾವು 
ಸರಥಪ್ಪಸಲಪಟಟತ್ು: “ರಕತಧರರೆಯಿಲಿದೆ ಪರಪ ಪರಿಹರರ ಉಿಂಟರಗುವದಿಲಿ” (ಇಬ್ರಾಯ 9:22). 
ವಷ್ೆಗಳಳ ಗತ್ರಸ್ತ್ದಿಂತ್ೆ, ನ ರರರು, ಸರವಿರರರು ಪರಾಣಿಗಳನುು ದೆೋವರ ನಯಮಗಳ 
ಪಾಕರರ ಯಜ್ಞಮರಡಲರಯಿತ್ು. ಸಮಸೆಾ ಏನರಗಿತ್ೆತಿಂದರೆ ಹೆ ೋರಿಗಳ ಮತ್ುತ ಹೆ ೋತ್ಗಳ 
ರಕತದಿಿಂದ ಪರಪಗಳಳ ಪರಿಹರರವರಗುವದು ಅಸರಧ್ಾವರಗಿತ್ುತ (ಇಬ್ರಾಯ 10:4). ಒಿಂದು 
ಯಜ್ಞಕೆೆ ಮರತ್ಾವೆೋ ಅದು ಸರಧ್ಾವಿತ್ುತ: ಅದು ದೆೋವರ ದೆ ೋಷ್ರಹತ್ ಕುಮರರನು 
(ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ಪೆೋತ್ಾ 1:18, 19). ಆತ್ನ ರಕತವಿಂದೆೋ ನಮಮನುು “ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪದಿಿಂದ” 
ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ ಕರಪರಡಬಲಿದರದಗಿತ್ುತ (5:9). “ಪರಪಗಳ ಕ್ಷಮರಪಣೆಯನುು” ಸರಧ್ಾಗೆ ಳಿಸುವದಕೆೆ 
ಕ್ರಾಸತನ ರಕತವು “ಸುರಿಸಲಪಡುವದು” ಅಗತ್ಾವರಗಿತ್ುತ (ಮತ್ರತಯ 26:28). 

ಯೋಸು ರಕತವನುು ಸುರಿಸುವ ಯಜ್ಞವು ಯರವ ರ ಪದಲ್ಲಿ ನಡೆಯತ್ಕೆದುದ? 
ಸಪಷ್ಟವರಗಿರುವ ಪಾಕರರ, ದೆೋವರ ನತ್ಾಸಿಂಕಲಪದಲ್ಲಿ (ಎಫೆಸ 3:11) ಶಲುಬೆಯ 
ಮ ಲಕವರದ ಮರಣವು ಪೂವೆಸಿಂಕಲಪಗೆ ಳಿಸಲಪಟಟತ್ುತ. ಕ್ರೋತ್ೆನೆಗರರನು 
ಬರಧೆಗೆ ಳಗರಗುವ ಸೆೋವಕನ ಕೆೈಗಳಳ ಮತ್ುತ ಕರಲುಗಳಳ “ತ್ರವಿಯಲಪಡುವವು” ಎಿಂದು 
ಹೆೋಳಿದನು (ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 22:16). ಸವತ್ಃ ಕ್ರಾಸತನು ತ್ರನು ಶಲುಬೆಗೆ ಹರಕಲಪಡುವೆನು ಎಿಂಬದನುು 
ಮುಿಂದರಗಿಯೋ ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದದನು (ಮತ್ರತಯ 20:17-19; ಲ ಕ 24:6-8)-ಅದರಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ಕೆೈ 
ಮತ್ುತ ಕರಲುಗಳಿಗೆ ಮೊಳೆಗಳನುು ಹೆ ಡೆಯುವದು ಸೆೋರಿತ್ುತ. ಯೋಸು ರೆ ೋಮರಯರ 
ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲೆ ಸತ್ರತಗ, ಚ್ುಚ್ುಲಪಟ್ಟ ಆತ್ನ ಕೆೈಗಳಳ ಮತ್ುತ ಕರಲುಗಳಿಿಂದ ರಕತವು 
ಸುರಿಸಲಪಟಟತ್ು, ಅಲಿದೆ ಮುಳಿುನಿಂದ ಚ್ುಚುದದ ಹಣೆ ಹರಗ  ಗರಯಗೆ ಿಂಡ ಬೆನುನೆ ಳಗಿಿಂದ 
ಸಹ ರಕತವು ಸುರಿಯುತ್ರತತ್ುತ. ಆತ್ನ ಮರಣದ ಬಳಿಕ, ಆತ್ನ ಪಕೆೆಯಿಿಂದ ರಕತವು ಬಿಂದಿತ್ು 
(ಯೋಹರನ 19:34, 37; ನೆ ೋಡಿರಿ ಜೆಕಯೆ 12:10). ರೆ ೋಮರ 5:9, 10ರ ಪಾಕರರ, ನರವು 
ರಕತದ ಮ ಲಕ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯಿಸಲಪಟಟದ ದೆೋವೆ, ದೆೋವರ ಸಿಂಗಡ 
ಸಮರಧರನಪಡಿಸಲಪಟಟದ ದೆೋವೆ ಮತ್ುತ ದೆೋವರ ಕೆ ೋಪದಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಟದ ದೆೋವೆ. 

ಯೋಸುವಿನ ಮರಣವು ನಖರವರಗಿ ಹೆೋಗೆ ನಮಮ ರಕ್ಷಣೆಯನುು 
ಸರಧ್ಾವರಗಿಸುತ್ತದೆಿಂಬದನುು ನರವು ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಬಲೆಿವೋ? ಇಲಿ, ಆದರೆ ನರವು 
ಇದನುಿಂತ್  ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಬಲೆಿವು: ಆತ್ನ ಮರಣವು ದೆೋವರ ನೋತ್ರಯನುು ಸಿಂತ್ೃಪ್ಪತ 
ಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದದಿಂತ್  ನಜ (3:25; ಇಬ್ರಾಯ 2:17; 1 ಯೋಹರನ 2:2). ಆದುದರಿಿಂದ, ಆತ್ನ 
ಪ್ಪಾೋತ್ರಗೆ ಸೂಿಂದಿಸುವದಕೆೆ ಯರರೆೋ ಸ್ತ್ದಧರಿದದರ  (ಯೋಹರನ 14:15; 1 ಯೋಹರನ 4:19) 
ಮತ್ುತ ರಕ್ಷಣೆಯ ಕುರಿತ್ರದ ಆತ್ನ ನಯಮಗಳನುು ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಸ್ತ್ದದರಿದದರ  
(ಮರಕೆ 16:15, 16; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:37, 38) ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೆ ಿಂದಬಹುದರಗಿದೆ! ದೆೋವರು ನಮಗರಗಿ ಮರಡಿರುವ ಕರಯೆವನುು ನರವು ಪೂಣೆವರಗಿ 
ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾವಿಲಿ, ಆದರೆ ನರವು ಅದಕರೆಗಿ ಆತ್ನನುು ಸುತತ್ರಸುತ್ೆತೋವೆ. 
“ಈ ವಣಿೆಸಲಶಕಾವರದ ದೆೋವರ ವರಕರೆಗಿ ಆತ್ನಗೆ ಸೆ ತೋತ್ಾ!” (2 ಕೆ ರಿಿಂಥ 9:15). 
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“ಈಗಲಾದರ  ೇ . . .” (3:21) 
ರೆ ೋಮರ 3:21 ಆರಿಂಭಗೆ ಳಳುವ ಮರತ್ುಗಳನುು ಒಮೆಮ ಗಮನಸ್ತ್ರಿ: 

“ಈಗಲರದರೆ ೋ. . . . “ Lloyd-Jones ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಇಡಿೋ ಬೆೈಬಲ್ಲನಲ್ಲಿಯೋ ಆ 
‘ಈಗಲರದರೆ ೋ’ ಎಿಂಬ ಮರತ್ರಗಿಿಂತ್ಲ  ಹೆಚ್ುು ಅದುುತ್ವರದ ಮರತ್ು 
ಮತ್ೆ ತಿಂದಿರುವದಿಲಿ.”134 ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಲೆೋಖಕರು ಈ ಒಿಂದು ಪದವನುು 
ಕ್ರಾಸತನಿಂದ ಹೆ ರಗಿರುವವರ ಸ್ತ್ಥತ್ರ ಮತ್ುತ ಕ್ರಾಸತನಲ್ಲಿರುವವರ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯ ವಾತ್ರಾಸವನುು 
ತ್ೆ ೋರಿಸುವದಕೆೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದರು.135 ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಎಫೆಸ 2ನೆೋ ಅಧರಾಯದಲ್ಲ ಿ
ನರವು ಓದುವದೆೋನೆಿಂದರೆ,  

. . . ನೋವು ಪೂವೆಕರಲದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸತನನುು ಸೆೋರದವರರಗಿದುದ ಇಸರಾಯೋಲಾ ಹಕ್ರೆನಲಿ್ಲ 
ಪರಲ್ಲಲಿದವರ  (ಅಬಾಹರಮನಗೆ ಉಿಂಟರದ) ವರಗರದನಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವರದ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗಳಲ್ಲ ಿ ಸೆೋರದವರ  ದೆೋವರನುರಿಯದವರ  ಆಗಿದಿದರೆಿಂದು 
ಜ್ಞರಪಕಮರಡಿಕೆ ಳಿುರಿ. ಈಗಲರದರೆ ೋ ಮೊದಲು ದ ರವರಗಿದದ ನೋವು 
ಕ್ರಾಸತಯೋಸುವನುು ಸೆೋರಿದವರರಗಿದುದ ಆತ್ನ ರಕತದ ಮ ಲಕ ಸಮಿೋಪಸಥರರದಿರಿ (3:12, 
13; ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). 

ನಮಮಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕರು “ಈಗಲರದರೆ ೋ” ಎಿಂಬ ಅನುಭವಗಳನುು ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ರತರಿ.136 
ದೆೋವರ ಕೃಪೆಯಿಿಂದ, ಯೋಸುವಿನ ರಕತದ ಮ ಲಕವರಗಿ ನೋವು ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು 
ನಣೆಯಿಸಲಪಟಟದಿದೋರಿ. ಆತ್ರೀಕವರಗಿ, ನೋವು ದುರಿಂತ್ದಿಿಂದ ವಿಜಯೋತ್ರೆಹಕೆೆ 
ಬಿಂದಿರುವಿರಿ. ನಮಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಇನ ು “ಪೂವೆಕರಲದಲ್ಲಿ” ಎಿಂಬ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯಲ್ಲಿರುವಿರಿ. 
ಬಹುಶಃ ನೋವು ಯೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆ ಮತ್ುತ ವಿಶರವಸ ಹೆ ಿಂದಿಲಿ ಅಥವರ ನೋವು 
ಪ್ಪಾೋತ್ರಯಿಿಂದ ಆತ್ನ ಚತ್ತಕೆೆ ನಮಮನುು ಅಪ್ಪೆಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ ಮ ಲಕ ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು 
ವಾಕತಪಡಿಸ್ತ್ಲಿವೆಿಂದು ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ (ಮರಕೆ 16:16; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:38; 
ರೆ ೋಮರ 6:3, 4). ನಮಮ ಆತ್ರೀಕ ಅಗತ್ಾತ್ೆ ಏನೆೋ ಇರಲ್ಲ, ನೋವು ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ದೆೋವರ ಪ್ಪಾೋತ್ರ 
ಮತ್ುತ ಕೃಪೆಗೆ ಸಪಿಂದಿಸಬೆೋಕೆಿಂದು ಪರಾರ್ಥೆಸುತ್ ತೆೋನೆ. ಇಿಂದು, “ಪೂವೆಕರಲದಲ್ಲಿ” 
ಎಿಂಬದರಿಿಂದ “ಈಗಲರದರೆ ೋ” ಎಿಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಚ್ಲ್ಲಸಬಹುದು! 

ಎಲಿರ  ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾದರ  (3:23) 
ನಮಮ ಪರಪಸ್ತ್ಥತ್ರ ಬಗೆೆ ಎರಡು ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, ಒಿಂದು 

ವೆೋಗದ ಮಿೋತ್ರ ನಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೆೋಯರರಗುವದು ಮತ್ುತ ಕನುಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನೆ ೋಡಿಕೆ ಳಳುವದು. ನರನು ಕರರನುು ಚ್ಲರಯಿಸುವದಕೆೆ ನನು ಪರವರನಗೆಯನುು 
ಹೆ ಿಂದಿಕೆ ಿಂಡ ದಿನದಿಿಂದಲ , ವೆೋಗಮಿೋತ್ರಯ ನಯಮಗಳಿಗೆ ವಿಧೆೋಯನರಗಿರುವದಕೆೆ 
ಪಾಯತ್ರುಸ್ತ್ದ ದೆೋನೆ; ಹೋಗಿದದರ , ಐವತ್ುತ ವಷ್ೆಗಳ ಚರಲನೆಯಲ್ಲಿ ನರನು ಮ ರು ಸರರಿ 
ದಿಂಡವನುು ಕಟಟದ ದೆೋನೆ. ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರ, ನರನು ನನು ಮುಖವನುು ಸವಚ್ೆವರಗಿಟ್ುಟ ಕೆ ಳುಲು 
ಪಾಯತ್ರುಸುತ್ ತೆೋನೆ; ಆದರೆ ಆಗರಗ, ನರನು ಕನುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡುವರಗ ನನು ಮುಖದಲ್ಲಿ 
ಸವಲಪ ಹೆ ಲಸು ಇರುವದನುು ಕಿಂಡುಕೆ ಳಳುತ್ೆತೋನೆ. ನರವು ದೆೋವರ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ 
ವಿಧೆೋಯರರಗುವದಕೆೆ ಸಮಪ್ಪೆಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದರ , ನರವು ಯರವರಗಲ  ಕೆ ರತ್ೆಯಲ್ಲಿ 
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ರುತ್ೆತೋವೆ. ಕೆಲವರು ಸವಲಪ ಕೆ ರತ್ೆಯರಗಿ ಕರಣಬಹುದು, ಮತ್ುತ ಇನುು ಕೆಲವರು ಹೆಚರುಗಿ 
ಕೆ ರತ್ೆಯರಗಿ ಕರಣಬಹುದು-ಆದರೆ ನರವೆಲಿರ  ಕಡಿಮೆಯರಗಿ ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ ತೆೋವೆ. 
ನರವೆಲಿರ  ನಯಮ-ಮಿೋರುವವರೆೋ. ಒಿಂದು ಹಳ ೋೆ ಹರಡು ಹೆೋಳಳವ ಹರಗೆೋ, 
“ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಬೆೋಡಿಕೆಗಳನುು ನನು ಕೆೈಗಳ ಪಾಯರಸವು ನೆೋರವೆೋರಿಸಲರರದು.”137 

“ಇದು ನನುನುು ಸ ರ್ಚಸುತ್ುದ  ೇ?” (3:23) 
3:23 ರಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಾಿಂಥ ಮಹತ್ವದ ಮರತ್ೆಿಂದರೆ “ಎಲಿರ ” : “ಎಲಿರ  ಪರಪ ಮರಡಿ 

ದೆೋವರ ಮಹಮೆಯನುು ಹೆ ಿಂದದೆ ಹೆ ೋಗಿದರದರೆ . . .” (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು). ಬಹುಶಃ, 
ಒಬಬನು, “ಖಿಂಡಿತ್, ಪೌಲನು ನನುನುು ಉದೆದೋಶಸ್ತ್ ಹೆೋಳಳವದಿಲಿ!” ಎಿಂದು 
ಹೆೋಳಿಕೆ ಳುಬಹುದು. “ಎಲಿರ ” ಎಿಂಬದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಯಬಬ ಪುರುಷ್, ಸ್ತ್ರೋ, ಹುಡುಗ ಮತ್ುತ 
ಹುಡುಗಿಯರು ಸೆೋರಿದುದ ಅವರೆಲರಿ ದೆೋವರ ಮುಿಂದೆ ಅಪರರಧಿಯರಗಿ ನಿಂತ್ರರುತ್ರತರೆ. ಇಲ್ಲಿ 
ಬರೆದಿರುವದೆೋನೆಿಂದು ನೋವು ಓದುವದರದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೋವು ಸಹ ಸೆೋರಿದಿದೋರಿ. 

 “ಪರಪ” ಎಿಂಬದಕೆೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟ ಪದಗಳ ನೆನಪ್ಪದೆಯರ? ಒಿಂದು ಹೆ ಿಂದದೆ 
ಹೆ ೋಗುವ (ಕೆ ರತ್ೆಯರಗಿ ಕರಣುವ) ಬಗೆೆ ಮರತ್ರಡುತ್ತದೆ; ಇನೆ ುಿಂದು ಬಹಳ ದ ರ 
ಹೆ ೋಗುವ ಬಗೆೆ ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ. ನರವು ಮರಡತ್ಕೆದದನುು ಮರಡುವದಕೆೆ ಎಿಂದಿಗ  
ವಿಫಲರರಗಿರುವದಿಲಿ ಅಥವರ ಮರಡಬರರದ ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು ಎಿಂದಿಗ  ಮರಡಿಯೋ ಇಲಿ 
ಎಿಂದು ನಮಮಲ್ಲಿ ಯರವನರದರ  ಹೆೋಳಬಲಿನೆ ೋ? ನಶುಯವರಗಿ, ನರವು ಪರಪ್ಪಗಳೆಿಂದು 
ನಮಮಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಯಬಬನ  ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳುಲೆೋಬೆೋಕು. ಕೆಲವರು ಯೋಸುವಿನ ರಕತದಿಿಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟ ಪರಪ್ಪಗಳರಗಿದದರೆ, ಇನುು ಕೆಲವರು ರಕ್ಷಿಸಲಪಡದ ಪರಪ್ಪಗಳರಗಿದರದರೆ-ಆದರೆ 
ಎಲಿರ  ಪರಪ್ಪಗಳ ೋೆ! 

ಕೆಲವರು ಸರರಿ ಜನರು ವಿರೆ ೋಧ್ ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ರತ, “ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೆ ತ್ರತರುವಿಂಥ 
ಕೆಲವು ಭಯಿಂಕರ ಜನರಿಗಿಿಂತ್ಲ  ನರನು ಎಷ್ೆ ಟೋ ಉತ್ತಮನು. ನಶುಯವರಗಿ, ಅದು 
ನರನು ಪರಪ್ಪಯಲಿ ಎಿಂದು ನರ ಪ್ಪಸುತ್ತದೆ” ಎನುುತ್ರತರೆ. ನಮಮ “ಗುರಿಯನುು” -ದೆೋವರ 
ಮಹಮೆ- ದ ರದಲ್ಲಿರುವ ಒಿಂದು ಖಿಂಡಕೆೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸ್ತ್ರಿ. ನೋವು ಮತ್ುತ ನರನು ಒಿಂದು 
ಸಮುದಾದ ದಡದಲ್ಲ ಿನಿಂತ್ು ಆ ಖಿಂಡದ ದಿಕ್ರೆಗೆ ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಜಗಿದುಬ್ರಟ್ಟರೆ, ಬಹುಶಃ ನೋವು 
ನನಗಿಿಂತ್ ಸವಲಪ ದ ರಕೆೆ ಜಗಿದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಮಮಲ್ಲಿ ಯರರೆ ಬಬರ  ಒಿಂದೆೋ 
ಜಗಿತ್ದಿಿಂದ ಆ ಖಿಂಡದ ದ ರವನುು ಕಾಮಿಸಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿ. ಬದಲರಗಿ, ನರವಿಬಬರ  
ನಮಮ ಗುರಿಯನುು ತ್ಲುಪದೆ ಸಮುದಾದಲ್ಲಿ ದಯಣಿೋಯವರಗಿ ನೋರು ಚಮುಮತ್ರತ 
ಇರುತ್ೆತೋವಷ್ೆಟೋ. ಹರಗಿದದರ , ನರವು ನಮಮನುು ಎಷ್ೆಟೋ ಒಳ ುೆೋವರೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ 
ಕೆ ಿಂಡರ , ದೆೋವರ ಮಹಮೆಯಿಿಂದ ನರವು ಅಳತ್ೆ ಮರಡಲರಗದಷ್ುಟ ದ ರದಲ್ಲಿಯೋ 
ಇರುವವರರಗಿದ ದೆೋವೆ. 

ಮರನವರಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಸರಮರನಾತ್ೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ದೆೋಶದ, ಕುಲ ಅಥವರ ಒಿಂದೆೋ 
ರಿೋತ್ರಯ ಸಿಂಸೃತ್ರಗಳ ವಿಚರರವಲಿ. ನಮೆಮಲಿರಲ್ಲಿ ಸರಮರನಾವರಗಿರುವ ಸಿಂಗತ್ರ 
ಯೋನೆಿಂದರೆ ದೆೋವರ ಮುಿಂದೆ ನಮಮ ಅಯೋಗಾತ್ೆಯೋ!138 ನರವೆಲಿರ  ಪರಪ್ಪಗಳರಗಿದ ದೆೋವೆ!  

ಒಿಂದು ಸಭೆಯು ತ್ನು ಕ ಟ್ದ ಸಥಳದ ಮುಿಂದೆ ಒಿಂದು ಪಾಕಟ್ಣೆ ಹಲಗೆಯನುು 
ಹೆ ಿಂದಿತ್ುತ. ಪಾತ್ರ ವರರ, ಹರದು ಹೆ ೋಗುವವರಿಗೆ ಯೋಚ್ನೆ ಮರಡುವದಕೆೆ ಬೆ ೋಧ್ಕನು 
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ಕೆಲವು ವಿಚರರಗಳನುು ಬರೆಯುತ್ರತದದನು. ಒಿಂದು ವರರ, ಆತ್ನು ಈ ವಿಚರರವನುು ಅದರಲ್ಲಿ 
ಬರೆದಿದದನು: “ಈ ಸಭೆಯು ಪರಪ್ಪಗಳಿಗೆ ಮರತ್ಾವೆೋ.” ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಆತ್ನಗೆ ಿಂದು 
ಪತ್ಾ ಬಿಂದಿತ್ುತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗೆ ಬರೆದಿತ್ುತ, “ಸಭೆಯು ಕೆೋವಲ ಪರಪ್ಪಗಳಿಗೆ ಮರತ್ಾವೆೋ 
ಎಿಂದು ತ್ರಳಿದು ನನಗೆ ಆಘಾತ್ವರಯಿತ್ು. ನರನು ಇಪಪತ್ೆೈದು ವಷ್ೆಗಳಿಿಂದ ಈ ಸಭೆಯ 
ಸದಸಾನರಗಿದ ದೆೋನೆ ಮತ್ುತ ನರನು ತ್ಕೆವನಲಿ ಹರಗ  ಬೆೋಡವರದವನು ಎಿಂಬದನುು 
ಎಿಂದಿಗ  ಯೋಚಸ್ತ್ಯೋ ಇರಲ್ಲಲಿ.” ಮುಿಂದಿನ ವರರ, ಬೆ ೋಧ್ಕನು ಈ ಸಿಂದೆೋಶವನುು ಆ 
ಬೆ ೋಡಿೆನ ಮೆೋಲೆ ಬರೆದನು: “ಎಲಿರ  ಪರಪಮರಡಿ ದೆೋವರ ಮಹಮೆಯನುು ಹೆ ಿಂದದೆ 
ಹೆ ೋಗಿದರದರೆ” (3:23).139 

ಒಬಬ ಪಾಸ್ತ್ದಧ ಸುವರತ್ರೆಕನಗೆ ತ್ರನು ಭೆೋಟಕೆ ಡಲು ಯೋಚಸ್ತ್ದದ ಮುಿಂದಿನ ಪಟ್ಟಣದ 
ಮೆೋಯರ್.ಗೆ ಪತ್ಾ ಬರೆಯುವ ಪದಧತ್ರಯಿತ್ುತ. ಆತ್ನು ಅಧಿಕರರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ಾ ಬರೆದು ಆತ್ರೀಕ 
ಸಮಸೆಾಯಲ್ಲಿರುವ, ಸಹರಯ ಮತ್ುತ ಪರಾಥೆನೆಯ ಅಗತ್ಾತ್ೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜನರ ಪಟಟಯನುು 
ಕೆೋಳಳತ್ರತದದನು. ಹೋಗೆ ಒಿಂದು ಸಿಂದಭೆದಲ್ಲಿ, ಆತ್ನಗೆ ಒಿಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಇಡಿೋ ಟೆಲ್ಲಪೊೋನ್ 
ಡೆೈರೆಕಟರಿ ಪಾತ್ರಯೋ ಅಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಂದಿತ್ುತ ,ಇದು ಆತ್ನಗೆ ಆಶುಯೆವುಿಂಟ್ು ಮರಡಿತ್ುತ!140 

ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಥೆವರಗದದನುು ಆ ಅಧಿಕರರಿಗಳಳ ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಿಂಡಿದದರು: “ಎಲಿರ  ಪರಪ 
ಮರಡಿ ದೆೋವರ ಮಹಮೆಯನುು ಹೆ ಿಂದದೆ ಹೆ ೋಗಿದರದರೆ” (ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದುದ ನನುದು)! 

“ನೇತಿವಾಂತ್ರ ಾಂಬ ನರ್ಿಯ” ಪದಕ ಾ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸ್ದಾಂರ್  (3:24) 
“ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಓದುವರಗಲೆಲರಿ, ನರನು ಬೆ ೋಧಿಸುವ 

ಸೆೋವೆಯನುು ಆರಿಂಭಿಸ್ತ್ದರಗ ಮುದಿಾಸುತ್ರತದದ ಸುದಿಧ ಪತ್ರಾಕೆಯ ನೆನಪು ನನಗೆ 
ತ್ಪಪದೆಬರುತ್ತದೆ. ಮುದಾಣ ಜಗತ್ರತನಲ್ಲಿ, “ಜಸ್ತ್ಟಪೆೈ” (justify) ಅಿಂದರೆ ಪುಟ್ದ ಬಲಗಡೆಯ 
ಸರಲುಗಳನುು ಸಮರನಗೆ ಳಿಸುವದು ಎಿಂದಥೆವರಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋವು ಈಗ 
ಓದುತ್ರತರುವದನುು ಮುದಿಾಸಲು ಬಲಗಡೆಯಲ್ಲಿನ ಸರಲುಗಳನುು ಸಮರನಗೆ ಳಿಸಲು 
ಕಿಂಪೂಾಟ್ರ್ ಕರಯೆಕಾಮೊಿಂದನುು ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಐವತ್ುತ ವಷ್ೆಗಳ 
ಹಿಂದೆ, ಆ ಕೆಲಸವನುು ನರನೆೋ ಕೆೈಯರರೆ ಮರಡಬೆೋಕ್ರತ್ುತ. ನರನು ಮೊದಲು ವಿಷ್ಯಗಳನುು 
ಟೆೈಪ್ ಮರಡುತ್ರತದ ದೆನು, ಪಾತ್ರ ಸರಲ್ಲನ ಅಿಂತ್ಾದಲ್ಲಿ ಸರಿಯರಗಿ ಹಿಂದುಮುಿಂದಿನ 
ಸರಲುಗಳಿಗೆ ಸಮರನವರಗಿರುವಿಂತ್ೆ ಸರಕಷ್ುಟ ಗೆರೆಗಳನುು (////) 
ಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಳಿಸುತ್ರತದೆದನು. ಬಳಿಕ, ನರನು ಪದಗಳ ನಡುವೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚುನ ಸಥಳವನುು 
ಕೆ ಡಬಹುದೆಿಂದು ಗುರುತ್ರಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ರತದ ದೆನು-ಯರಕೆಿಂದರೆ ಗೆರೆಗಳ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಸರಕಷ್ುಟ 
ಹೆಚ್ುುವರಿ ಸಥಳರವಕರಶ ಇರುತ್ರತತ್ುತ. ಅಿಂತ್ರಮವರಗಿ, ನರನು ಸರಮಗಿಾಯನುು ಮರುಟೆೈಪ್ 
ಮರಡುತ್ರತದ ದೆನು ಮತ್ುತ ಹೋಗೆ ಅಗತ್ಾವರದ ಜರಗಗಳನುು ಬ್ರಟ್ುಟ ಸರಲುಗಳಳ ಏಕರ ಪವರಗಿ 
ಕರಣುವಿಂತ್ೆ ಮರಡುತ್ರತದ ದೆನು. ಸರಲುಗಳಳ ನಜವರಗಿಯ  ಸಮರ ಪದಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರೆ 
“justification” ನಿಂದ ಅವುಗಳಳ ಸಮರ ಪದಲ್ಲಿ “ಇರುವವೋ ಎಿಂಬಿಂತ್ೆ” ಇತ್ುತ.  

“ಕೃಪ ” ಎಾಂಬ ಪದ! (3:24) 
ನರನು Texasನ Abileneಯಲ್ಲಿರುವ Abilene Christian Collegeಗೆ 

ಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಿಂಡ ಸವಲಪ ಕರಲದಲೆಿೋ, Oklahoma Terrelನಲ್ಲಿ ಭರನುವರರಗಳಿಂದು 
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ಬೆ ೋಧಿಸುವದಕೆೆ ಆರಿಂಭಿಸ್ತ್ದ ದೆನು. ಪಾತ್ರ ಭರನುವರರ ನಗದಿತ್ ಸಮಯಕೆೆ ಅಲ್ಲಿರುವಿಂತ್ೆ 
ನನು ಸಹಪರಠಿಯಿಂದಿಗೆ ವರಹನದಲ್ಲಿ ಹೆ ೋಗುತ್ರತದೆದನು. ನರವು ಪುನಃ ಸೆ ೋಮವರರ 
ಮುಿಂಜರನೆಯ ನಸುಕ್ರನ ಜರವದಲ್ಲಿ Abileneಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುತ್ರತದೆದವು-ಮತ್ುತ ಬೆಳಿಗೆೆ 8 
ಗಿಂಟೆಗೆ ನರನು ಟೆೈಪ್ಪಿಂಗ್ ತ್ರಗತ್ರಗೆ ಹೆ ೋಗಬೆೋಕ್ರತ್ುತ. ಅದು ಆರಿಂಭಿಕ 
ವಿಧರಾರ್ಥೆಗಳಿಗರಗಿ ಇರಬೆೋಕರಗಿದದ ಟೆೈಪ್ಪಿಂಗ್ ತ್ರಗತ್ರಯರಗಿತ್ುತ, ಆದರೆ ತ್ರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ 
ಇಬಬರೆೋ ಆರಿಂಭಿಕ ಟೆೈಪ್ಪಿಂಗ್ ವಿಧರಾರ್ಥೆಗಳಿದದರು-ಮತ್ುತ ಅವರಲ್ಲಿ ನರನ  ಒಬಬನರಗಿದ ದೆನು. 
ವರರಿಂತ್ಾದಲ್ಲಿ ಸವಲಪವೂ ನದೆಾ ಮರಡದ ನನಗೆ ತ್ಪುಪಗಳಿಲಿದೆ ಟೆೈಪ್ ಮರಡುವದು ಬಹಳ 
ಕಠಿಣವರಗಿರುತ್ರತತ್ುತ. Semester ಅಿಂತ್ಾದಲ್ಲಿ, ನರನು ಕಷ್ಟಪಟ್ುಟ ಮರಡಿದ ಟೆೈಪ್ಪಿಂಗನಲ್ಲಿ 
ತ್ಪುಪಗಳನೆುಲರಿ ಕಡಿತ್ಗೆ ಳಿಸ್ತ್ ನೆ ೋಡಿದರೆ ನರನು ಇನ ು “ನಮಿಷ್ಕೆೆ ಸೆ ನೆು ಪದಗಳನುು” 
ಟೆೈಪ್ ಮರಡುತ್ರತದ ದೆನು! ಶಕ್ಷಕನು ನನಗೆ “D,” ಗೆಾೋಡ್ಸ ಕೆ ಡುತ್ರತದದನು, ಅದಕ್ರೆಿಂತ್ ಹೆಚುನ 
ಗೆಾೋಡ್ಸ ನನಗೆ ಶರಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಕೆಲ್ಲಲಿ; ಆದರೆ ಕೆ ೋಸೆನುು ಬರಿೋ ತ್ೆೋಗೆಡೆ ಮರಡಿದದಕೆೆ 
ರೆ ೋಮರಿಂಚ್ನಗೆ ಿಂಡಿದ ದೆನು! ಆ “D” ಒಿಂದು ವರವರಗಿತ್ುತ-ಕೃಪೆಯಿಿಂದ ಕೆ ಡಲಪಟ್ಟದುದ- 
ಯರಕೆಿಂದರೆ ಖಿಂಡಿತ್ ನರನು ಅದನುು ಸಿಂಪರದಿಸಲ್ಲಲಿ ಅಥವರ ನರನು ಅದಕೆೆ 
ಯೋಗಾನರಗಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿಯ , ದೆೋವರ ಕೃಪೆಯ ಅತ್ಾಿಂಥ ಅದುುತ್ವರದ 
ವಾಕತಪಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದರೆ ನಮಮ ಪರಪಗಳಿಗೆ ೋಸೆರ ಮರಣಿಸಲು ತ್ನು ಮಗನನುು 
ಕಳಳಹಸ್ತ್ಕೆ ಟ್ಟದುದ (3:25). ರಕ್ಷಣೆಯು ಉಚತ್ವರಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು 
ಅಗೆವರಗಿತ್ ತೆಿಂದು ಅದರಥೆವಲಿ;141 ಅದಕೆೆ ದೆೋವರ ಮಗನು ಬಲ್ಲಯರಗಬೆೋಕರಯಿತ್ು! 
ಕೆಲವರು ಕೃಪೆ (“grace”) ಎಿಂಬುದನುು ಈ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ರತರೆ:  

G–od’s 

R–iches 

A–t 

C–hrist’s 

E–xpense (ಕ್ರಾಸತನ ಬಲ್ಲಯಲ್ಲ ಿದೆೋವರ ಐಶವಯೆವಿಂತ್ರಕೆ ವಾಕತವರಗಿದೆ) 

ನರವು “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯ ಹೆ ಿಂದುವದು ದೆೋವರ ಉಚತ್ರಥೆವರದ 
ಕೃಪೆಯಿಿಂದಲೆೋ” ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೋಳಿದರಗ, ಆತ್ನು ಪುನರರವತ್ೆನೆಯನುು ಒತ್ರತ 
ಹೆೋಳಳವದಕೆೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದನು; ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖಾ ಅಿಂಶವನುು ನರವು ಗಮನದಿಿಂದ 
ತ್ಪುಪವಿಂತ್ೆ ಬ್ರಡಬರರದೆಿಂಬುದು ಆತ್ನ ಇಚೆೆಯರಗಿತ್ುತ: “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯ 
ಉಚತ್! ಹೌದು, ಉಚತ್!” ಪರಪಭರಿತ್ ಮರನವ ಜೋವಿಗಳರಗಿ, ನರವು ಸವತ್ಃ ನಮಮ 
ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಸಿಂಪರದಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲರರೆವು. ದೆೋವರು ನೆೋಮಿಸ್ತ್ರುವ ಶರತ್ುತಗಳನುು ನರವು 
ನೆರವೆೋರಿಸ್ತ್ದರ , ಆತ್ನನುು ಹಿಂಗಿನಲ್ಲಿ ಒಳಪಡಿಸಲು ಸರಧ್ಾವಿಲಿ. ದೆೋವರು 
ಯರವದರಲ ಿ ನಮಗೆ ಋಣಸಥನಲಿ. ನರವು ಕೃಪೆಯಿಿಂದಲೆೋ ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಿಂದಿದ ದೆೋವೆ ಅಥವರ 
ಅದಿಲಿದೆ ರಕ್ಷಣೆಯನೆುೋ ಹೆ ಿಂದುವವರಲಿ! 

“ಕೃಪೆಯಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವದು” ಎಿಂದರೆ ದೆೋವರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಿಂದುವಿಂತ್ೆ ನಮಗೆ 
ಮರಡಲು ಆಜ್ಞರಪ್ಪಸ್ತ್ರುವ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:36-38) ಯರವದನುು 
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ಹೆ ರತ್ುಪಡಿಸುವದಿಲಿ ಎಿಂಬದನುು ನರನು ಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಳಿಸುವದು ಅಗತ್ಾವೋ? ಒಿಂದು 
ವರವು ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸಲಪಡತ್ಕೆದುದ. Jimmy Allen ಹೋಗೆ ಬರೆದನು, “ವರವು 
ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲಪಡುವ ಮುಿಂಚೆ, ಅದೆ ಿಂದು ಕೆ ಡುಗೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಮೆಮ 
ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸಲಪಟ್ಟರೆ ಅದು ವರವರಗುತ್ತದೆ. ಅದನುು ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದರಲ್ಲಿ ಏನೆೋ 
ಸೆೋರಿದದರ  ಅದೆ ಿಂದು ಶರತ್ುತ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ನಜವರಗಿಯ , ಯರವದೆೋ ರಿಂಗದಲ್ಲಿಯ  
ಶರತ್ುತರಹತ್ ವರ ಎಿಂಬುದಿಲಿ.”142 

ಹರಗಿದದರ , ಆ ಸತ್ರಾಿಂಶವನುು ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳಳುವಿಂಥದುದ ಯರವ ವಿಧ್ದಲ್ಲಿಯ  
ಈ ಅದುುತ್ವರದ ಸತ್ಾವನುು ಕುಿಂಠಿತ್ಗೆ ಳಿಸಬರರದು: ನರವು “ಆತ್ನ ಕೃಪೆಯ 
ವರದರನದಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯಿಸಲಪಟಟದ ದೆೋವೆ”! Philip Yancey 
ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ “ನೋರಿನ ಹನಯು ಸ ಯೆನ ತ್ರರುಳನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುವಿಂತ್ೆಯೋ 
‘ಕೃಪೆಯು’ ಸುವರತ್ೆೆಯ ತ್ರರುಳನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತದೆ.”143 ಇದು ರಚಸಲಪಟ್ಟ ಇನ ುರು 
ವಷ್ೆಗಳ ನಿಂತ್ರವೂ, ಈ “Amazing Grace (ಆಶುಯೆವರದ ಕೃಪೆ)” ಎಿಂಬ ಹರಡು 
ಜಗತ್ರತನಲ್ಲಿಯೋ ಅತ್ಾಿಂಥ ಪಾಸ್ತ್ದಧ ಹರಡುಗಳಲೆ ಿಿಂದರಗಿದೆ: 

ಆಶುಯೆವರದ ಕೃಪೆ! ಓ ಎಷ್ುಟ ಮಧ್ುರ ಆ ಸವರ! 
ಅದು ದುಷ್ಟನರದ ನನುನುು ರಕ್ಷಿಸ್ತ್ತ್ು! 
ನರನೆ ಮೆಮ ಕಳೆದು ಹೆ ೋಗಿದೆದನು, ಆದರೆ ಈಗ ಕಿಂಡುಕೆ ಳುಲಪಟೆಟನು; 
ನರನು ಕುರುಡನರಗಿದೆದನು, ಆದರೆ ಈಗ ನೆ ೋಡಬಲೆಿ.144 

“ಈಡು ಸಾಂದಾಯ ಮಾಡಲಪಟಿಟದ !” (3:24, 25) 
ನಮಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸುದಿಧಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ದೆ ಡಡ ಸುದಿಧಯರಗಿದದ ಬ್ರಡುಗಡೆ ಹಣದ (ಈಡು) 

ನೆನಪ್ಪರುತ್ತದೆ. 1932 ರಲ್ಲಿ, ಖ್ರಾತ್ ವಿಮರನ ಚರಲಕ Charles Lindbergh ಮತ್ುತ ಆತ್ನ 
ಹೆಿಂಡತ್ರ 50,000 ಡರಲರ್ ಸಿಂದರಯ ಮರಡಿ ತ್ಮಮ ಅಪಹರಿ ಸಲಪಟಟದದ ಮಗನನುು 
ಬ್ರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದರು. 1963 ರಲ್ಲಿ, ಗರಯಕ/ನಟ್ Frank Sinatra ತ್ನು ಮಗನ ಸುರಕ್ಷಿತ್ 
ಹಿಂದಿರುಗುವಿಕೆಗರಗಿ 240,000 ಡರಲರ್ ಬ್ರಡುಗಡೆ ಹಣವನುು ಕೆ ಟಟದದನು, ನಮಗರಗಿ 
ಯೋಸು ಸಿಂದರಯಮರಡಬೆೋಕರದ ಬೆಲೆ (ಬ್ರಡುಗಡೆ ಹಣ)ಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸ್ತ್ದರೆ ಅಿಂಥ ಹಣ 
ಸಿಂದರಯಗಳಳ ಮಿಂಕರಗಿ ಕರಣಿಸುತ್ತವೆ.145 ಯೋಸು ಸಿಂದರಯ ಮರಡಿದ ಈಡು ಆತ್ನು 
ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲೆ ಸುರಿಸ್ತ್ದ ರಕತವೆೋ ಆಗಿತ್ುತ. 

ರಕುದಿಾಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ ಟವು! (3:25; 5:9) 
ರೆ ೋಮರ 3:25 ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಬರೆದದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಈತ್ನು [ಯೋಸು] ತ್ನು ರಕತವನುು 

ಸುರಿಸ್ತ್ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿದದವರಿಗರಗಿ ಕೃಪರಧರರವರಗಬೆೋಕೆಿಂದು  ( ಪರಾಯಶುತ್ತವರಗ ಬೆೋಕೆಿಂದು) 
ದೆೋವರು ಈತ್ನನುು [ಯೋಸು] ಮುಿಂದಿಟ್ಟನು (ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸ್ತ್ದನು).” 5:9ರಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸತಲನು 
ಇನ ು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಈಗ ನರವು ಆತ್ನ ರಕತದಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರರಗಿರಲರಗಿ ಆತ್ನ 
ಮ ಲಕ ಬರುವ ಕೆ ೋಪಕೆೆ ತ್ಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು ಮತ್ ತ ನಶುಯವಲಿವೆೋ.”  

ಕೆಲವರು ಅಪಸವರವೆತ್ರತ “ಒಿಂದು ರಕತಸ್ತ್ಕತ ಧ್ಮೆ” ಎಿಂದು ಕರೆಯುತ್ರತರೆ. ಕೆಲವು 
ವಷ್ೆಗಳ ಹಿಂದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಒಿಂದು ಪಾಭಲ ಪಿಂಗಡದ ಸಭೆಯವರು ತ್ಮಮ ಹರಡಿನ 
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ಪುಸತಕಗಳಿಿಂದ “ರಕತ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ತ್ೆಗೆದುಹರಕುವದಕೆೆ ಮತ್ಹರಕ್ರ ನಧ್ೆರಿಸ್ತ್ದದರು. 
ಹೆೋಗ , ಕೆೈಸತತ್ವದಿಿಂದ ರಕತವನುು ತ್ೆಗೆಯುವದೆಿಂದರೆ ಒಿಂದು ಅಥೆದಲ್ಲಿ, ಅದರಿಿಂದ 
ಜೋವವನೆುೋ ತ್ೆಗೆಯುವಿಂತ್ರರುತ್ತದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಯರಜಕಕರಿಂಡ 17:11). ಇಬ್ರಾಯ ಪುಸತಕದ 
ಲೆೋಖಕನು ಹೆೋಳಿದ ಹರಗೆ, “ರಕತಧರರೆಯಿಲಿದೆ ಪರಪ ಪರಿಹರರ ಉಿಂಟರಗುವದಿಲಿ” (ಇಬ್ರಾಯ 
9:22). 

ಇಬ್ರಾಯ 9:11-14 ರಲ್ಲಿ, ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ರಕತದ ಯಜ್ಞಗಳಳ ಮತ್ುತ ಯೋಸುವಿನ 
ರಕತ ಯಜ್ಞದ ನಡುವೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆ ಹರಗ  ವಾತ್ರಾಸ ತ್ೆ ೋರಿಸಲರಗಿರುತ್ತದೆ. ನರವು 
ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಗಳನುು ಮತ್ುತ ವಾತ್ರಾಸಗಳನುು ಗಮನಸುವರಗ, ಬಹುಶಃ ನರವು ರಕತ 
ಸುರಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ುತ ಪರಪಗಳ ಕ್ಷಮರಪಣೆಯ ಕುರಿತ್ು ಉತ್ತಮವರಗಿ ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಲು 
ಶಕತರರಗುವೆವು. 

ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ. 
1. ನಯಮ. ಆದಿಕರಿಂಡಯಿಿಂದಲ  ದೆೋವರ ಸಿಂಗಡ ಮರನವರು ಹೆ ಿಂದಿದದ 

ಸಿಂಬಿಂಧ್ದಲ್ಲ,ಿ ರಕತದ ಸುರಿಸಲಪಡುವಿಕೆಯು ದೆೋವರಿಿಂದರದ ವಾವಸ ಥೆಯರಗಿತ್ುತ. 
 

ಹೆಬೆೋಲನು “ತ್ನು ಕುರಿ ಮಿಂದೆಯಿಿಂದ ಚೆ ಚ್ುಲ ಕುರಿ ಮರಿಯನುು ಅಪ್ಪೆಸ್ತ್ದನು” 
(ಆದಿಕರಿಂಡ 4:4). 

ನೆ ೋಹನು “ಶುದಧವರದ ಎಲರಿ ಪಶುಪಕ್ಷಿ ಜರತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸವರೆಿಂಗಹೆ ೋಮ 
ಮರಡಿದನು” (ಆದಿಕರಿಂಡ 8:20). 

ಅಬಾಹರಮನು ಅನೆೋಕ ಯಜ್ಞವೆೋದಿಗಳನುು ಕಟಟದನು, ಅವುಗಳ ಮೆೋಲೆ ಆತ್ನು 
ದೆೋವರಿಗೆ ಯಜ್ಞಗಳನುು ಮರಡಿದನು (ಆದಿಕರಿಂಡ 12:7, 8; 13:18; 22:9). 

ಪಸೆದ ಕುರಿ ಮರಿಯು ಸಹ ಒಿಂದು ಯಜ್ಞವರಗಿತ್ುತ (ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 12:1-
27). 

 
ಇಬ್ರಾಯ ಪುಸತಕದ ಲೆೋಖಕನ ವಿಶೆೋಷ್ ಆಸಕ್ರತಯಿಂತ್ೆ ಆತ್ನು ರಕತವನುು “ಮೊದಲ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ” -ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ-ಯಿಂದಿಗೆ ಜೆ ೋಡಣೆ ಮರಡುತ್ರತನೆ (ಇಬ್ರಾಯ 9:18). 

ದೆೋವರು ದಶರಜ್ಞೆಗಳನುು ಮತ್ುತ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ದ ವಿಧಿಗಳನುು ಕೆ ಟ್ಟ ಬಳಿಕ, 
ಮೊೋಶೆಯು ಅವುಗಳನುು ಒಿಂದು ಪುಸತಕದಲ್ಲಿ-ಅಿಂದರೆ, ಒಿಂದು ಸುರುಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟನು 
(ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 24:4). ಆತ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ತ್ದ ಬಳಿಕ, ಇಸರಾಯೋಲಾರು ದೆೋವರು 
ಆಜ್ಞರಪ್ಪಸ್ತ್ದ ದೆಲಿವನ ು ಕೆೈಕೆ ಿಂಡು ನಡೆಯುವದರಗಿ ತ್ಮಮ ಸಮಪೆಣೆಯನುು 
ದೃಢಪಡಿಸ್ತ್ದರು. ನಿಂತ್ರ ಹೆ ೋರಿಗಳನುು ಯಜ್ಞಮರಡಲರಯಿತ್ು (ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 
24:5). ಹೆ ೋರಿಯ ರಕತವನುು ಆ ಪುಸತಕದ ಮೆೋಲೆ ಮತ್ುತ ಅಲ್ಲಿ ಸೆೋರಿಬಿಂದಿದದ ಇಸರಾಯೋಲಾರ 
ಮೆೋಲೆ ಪೊಾೋಕ್ಷಿಸಲರಯಿತ್ು (ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 24:8; ಇಬ್ರಾಯ 9:19), ಮತ್ುತ ಗುಡರರದ 
ಮೆೋಲೆಯ  ದೆೋವರ ಸೆೋವೆಗೆ ಬೆೋಕರದ ಎಲರಿ ವಸುತಗಳ ಮೆೋಲೆಯ  ರಕತವನುು 
ಪೊಾೋಕ್ಷಿಸಲರಯಿತ್ು (ಇಬ್ರಾಯ 9:21). ಮೊೋಶೆಯು ಬಳಿಕ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, “ಇಗೆ ೋ ಈ 
ಗಾಿಂಥದಲ್ಲಿ ಹೆೋಳಿರುವ ಎಲರಿ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಪಾಕರರ ಯಹೆ ೋವನು ನಮಮ ಸಿಂಗಡ 
ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು ಸ್ತ್ಥರಪಡಿಸುವ ರಕತ ಇದೆೋ” (ವಿಮೊೋಚ್ನಕರಿಂಡ 24:8). 
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ಮುಿಂದಿನ ಹದಿನೆೈದು ನ ರು ವಷ್ೆಗಳ ವರೆಗೆ, ಧ್ಮೆಶರಸರದಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞರಪ್ಪಸಲಪಟ್ಟ 
ಪಾಕರರ ಲೆಕೆವಿಲಿದಷ್ುಟ ರಕತದ ಯಜ್ಞಗಳನುು ಅಪ್ಪೆಸಲರಯಿತ್ು. “ಹೆ ೋತ್ಗಳ ಮತ್ುತ 
ಹೆ ೋರಿಗಳ ರಕತವು” ಸುರಿಸಲಪಟಟತ್ು (ಇಬ್ರಾಯ 9:12). ಯಜ್ಞಮರಡಲಪಟ್ಟ “ಕಡಸ್ತ್ನ 
ಬ ದಿಯ” ಯು ಕೆಲವಿಂದು ಶುದಿಧೋಕರಣ ಸಮರರಿಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುತ್ರತತ್ುತ 
(ಇಬ್ರಾಯ 9:13; ನೆ ೋಡಿರಿ ಅರಣಾಕರಿಂಡ 19:9). ಅತ್ಾಿಂಥ ಮಹತ್ವದ ರಕತಬಲ್ಲಯನುು 
ವಷ್ೆಕೆ ೆಮೆಮ ಪರಪ ಪರಾಯಶುತ್ತ ದಿನದಿಂದು ಅಪ್ಪೆಸಲರಗುತ್ರತತ್ುತ (ಇಬ್ರಾಯ 9:25). 
ಧ್ಮೆಶರಸರದ ಪಾಕರರ, “ಸವಲಪ ಕಡಿಮೆ ಎಲರಿ ವಸುತಗಳಳ ರಕತದಿಿಂದಲೆೋ 
ಶುದಿಧೋಕರಿಸಲಪಡುವು; ರಕತಧರರೆಯಿಲಿದೆ ಪರಪಪರಿಹರರ ಉಿಂಟರಗುವದಿಲಿ” (ಇಬ್ರಾಯ 
9:22). 

2. ಕರರಣ. ಏಕೆ ಹೋಗೆ ಮರಡಬೆೋಕ್ರತ್ುತ? 9:16, 17ರಲ್ಲಿ ಪದಗಳಳ ಚರಣಕ್ಷಯತ್ೆಯಿಿಂದ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟಟವೆ ಎಿಂಬ ಏಕೆೈಕ ವಿವರಣೆಯನುು ಇಬ್ರಾಯ ಪುಸತಕದ ಲೆೋಖಕನು 
ಕೆ ಡುತ್ರತನೆ. ಅನುವರದಿಸಲಪಟ್ಟ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದವು “ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ” (διαθήκη, diathēkē) 
ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಸರಮರನಾವರಗಿ ಮರಣಶರಸನ (ಮರಣ ಮುಿಂಚೆ ಬರೆದಿಡುವ ಸಿಂಕಲಪ 
ಪತ್ಾ) ವನುು ಸ ಚಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗುತ್ರತತ್ುತ. ಆ ಪದದ ಪರಾಥಮಿಕ ಅಥೆವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್, ಮರಣಶರಸನ ಹರಗ  ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು ಅದನುು ಬರೆಸ್ತ್ದವನು 
ಮರಣಿಸುವ ವರೆಗ  ಚರಲ್ಲತಗೆ ಬರುವದಿಲಿ ಎಿಂಬದರಗಿ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ. ಆದದರಿಿಂದ ಆತ್ನು 
ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ದೆೋವರು ಹರಗ  ಮನುಷ್ಾರ ನಡುವೆ ಒಿಂದು ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ 
ಏಪೆಡಬೆೋಕೆಿಂದರೆ ಮರಣವು ಅವಶಾಕವರಗಿತ್ುತ. 

ಇಬ್ರಾಯ ಪುಸತಕದ ಲೆೋಖಕನು ಅದಕ್ರೆಿಂತ್ ಹೆಚೆುೋನು ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ. ಆತ್ನು ಪರಾಣಿ 
ಯಜ್ಞಗಳ ಬಗೆೆ ಪರಿಚ್ಯವಿದದ ವರಚ್ಕರಿಗೆ “ಏಕೆ” ಎಿಂಬದನುು ವಿವರಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಆತ್ನು “ರಕತಧರರೆಯಿಲಿದೆ ಪರಪ ಪರಿಹರರ ಉಿಂಟರಗುವದಿಲಿ” (ಇಬ್ರಾಯ 9:22) ಎಿಂದು 
ಹೆೋಳಿದರಗ, ಆತ್ನ ವರಚ್ಕರು ಹೌದೆಿಂದು ತ್ಲೆಯರಡಿಸ್ತ್ರ ಬಹುದರಗಿದೆ. ಹೆೋಗ , ನಮಮಲ್ಲಿ 
ಅನೆೋಕರು ಅದೆೋ ಹನುಲೆಯಿಿಂದ ಬಿಂದವರಗಿರುವದಿಲಿ. ಕೆಲವರಿಂತ್  ದೆೋವರಿಗೆ ಏಕೆ 
ರಕತಬಲ್ಲಗಳ ಅವಶಾಕತ್ೆಯಿದೆ ಎಿಂದು ಪಾಶೆು ಹೆ ಿಂದಿರಬಹುದು. ದೆೋವರ ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ 
ಇದದದದನೆುಲರಿ ತ್ರಳಿಯಲು ನಮಗೆ ಸರಧ್ಾವಿಲಿ (ಯಶರಯ 55:8, 9), ಆದರೆ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು 
ಸಲಹೆಗಳನುು ಕೆ ಡಲರಗಿದೆ. ದೆೋವರು ತ್ನು ಜನರಿಗೆ ಕೆಲವಿಂದು ಸತ್ಾಗಳನುು 
ಮನದಟ್ುಟಮರಡಿ ಕೆ ಡಲ್ಲಚುಸ್ತ್ದನು. ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನುು 
ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಬೆೋಕೆಿಂಬದು ಆತ್ನ ಇಚೆೆಯರಗಿತ್ುತ:  

 
ಪರಪವು ಭಯಿಂಕರ. ಅದು ಸುಲಭವರಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಲಪಡುವದಿಲಿ. ನರವು 

ಕ್ಷಮಿಸಲಪಡಬೆೋಕೆಿಂದರೆ, ಅಲೆ ಿಿಂದು ಮರಣ ಸಿಂಭವಿಸಬೆೋಕು, ರಕತವು 
ಸುರಿಸಲಪಡುವದು ಅಗತ್ಾ.  

ದೆೋವರು ಕೃಪೆಯುಳುವನು. ಆತ್ನು ಪರಪಗಳನುು ಕ್ಷಮಿಸಲು ಸ್ತ್ದಧನದದನು-ಆದರೆ 
ಸರಿಯರದ ರಕತಬಲ್ಲಯನುು ಅಪ್ಪೆಸ್ತ್ದರಗ ಮರತ್ಾವೆೋ. 

ರಕತವು ಅವಶಾಕವರದದುದ. ರಕತವು ಸುರಿಸಲಪಡದೆ ಪರಪಗಳ ಪರಿಹರರ 
ಉಿಂಟರಗುತ್ರತರಲ್ಲಲಿ. 
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ಪರಾಣಿಗಳ ರಕತವು ಸರಕರದದರದಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಪರಾಣಿಗಳ ಯಜ್ಞಗಳನುು ಪದೆೋ ಪದೆೋ 
ಮರಡಬೆೋಕರಗಿತ್ುತ (ಇಬ್ರಾಯ 10:1-3, 11). ಎಲರಿ ಪರಪಗಳನ ು-ಹಿಂದಿನ, 
ಇಿಂದಿನ ಮತ್ುತ ಮುಿಂದಿನ ಪರಪಗಳಳ - ಪರಿಹರಿಸುವ ಯಜ್ಞವಿಂದರ 
ಅಗತ್ಾವಿತ್ುತ (ಇಬ್ರಾಯ 10:12). ಅದು ನಮಮನುು ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗೆ 
ತ್ರುತ್ತದೆ. 

 
ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ. 
1. ಪರಿಹರರ. ಹಳ ೋೆ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಅನೆೋಕ ರಕತಬಲ್ಲಗಳಿಂತ್ಲಿದೆ, ಹೆ ಸ 

ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದೆೋ ರಕತದ ಯಜ್ಞವು ಇದೆ: ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲೆ ಯೋಸುವಿನ ಯಜ್ಞವು.146 
ಇಬ್ರಾಯ ಪುಸತಕದ ಲೆೋಖಕನು ಈ ಯಜ್ಞವನುು ವಿವರಿಸುವದಕರೆಗಿ ಪರಪ ಪರಾಯಶುತ್ತ 
ದಿನದಿಂದರಗುವ ಚತ್ಾಣವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ರತನೆ. 

ಪರಪ ಪರಾಯಶುತ್ತ ದಿನದಿಂದು, ಮಹರಯರಜಕನು ಅತ್ರ ಪರಿಶುದಧ ಸಥಳದೆ ಳಗೆ 
ಪರಾಣಿಗಳ ರಕತ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡು ಹೆ ೋಗಿ ಅದನುು ಕೃಪರ ಸ್ತ್ಿಂಹರಸನದ ಮೆೋಲೆ 
ಪೊಾೋಕ್ಷಿಸುತ್ರತದದನು. ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿಯೋ, ಯೋಸು ಸಹ ಪರಲೆ ೋಕದ ಅತ್ರ ಪರಿಶುದಧ 
ಸಥಳಕೆೆ ಏರಿ ಹೆ ೋದನು (ಇಬ್ರಾಯ 9:24) ಮತ್ುತ ಪದಧತ್ರಯಿಂತ್ೆ, ತ್ನು ರಕತವನುು 
ಪರಲೆ ೋಕದ ಕೃಪರ ಸ್ತ್ಿಂಹರಸನದ ಮೆೋಲೆ ಪೊಾೋಕ್ಷಿಸ್ತ್ದನು (ಇಬ್ರಾಯ 9:11, 12).147 ಹೆೋಗ , 
ಪರಪ ಪರಾಯಶುತ್ತ ದಿನದಿಂದು ಮರಡಲರಗುವ ಯಜ್ಞದಿಂತ್ಲಿದೆ, ಯೋಸುವಿನ ಯಜ್ಞವು 
“ಒಿಂದೆೋ ಸರರಿ” ಅಪ್ಪೆಸ್ತ್ದ ಯಜ್ಞವರಗಿತ್ುತ (ಇಬ್ರಾಯ 7:27; 9:12; 10:10; ನೆ ೋಡಿರಿ ರೆ ೋಮರ 
6:10; 1 ಪೆೋತ್ಾ 3:18). ಯೋಸು ಪರಲೆ ೋಕ ಮತ್ುತ ಭ ಲೆ ೋಕಕೆೆ ಹೆ ೋಗುತ್ರತ ಬರುತ್ರತ ಪದೆೋ 
ಪದೆೋ ಯಜ್ಞಗಳನುು ಅಪ್ಪೆಸಬೆೋಕರಗಿರಲ್ಲಲಿ. 

2. ಫಲಗಳಳ. ಯೋಸುವಿನ ಪರಿಪೂಣೆ ಯಜ್ಞವು ಏನನುು ಸರಧಿಸ್ತ್ತ್ು? ಆತ್ನು 
“ಪರಪನವರರಣೆ ಮರಡಬೆೋಕೆಿಂಬ ಉದೆದೋಶದಿಿಂದ ತ್ನುನುು ಯಜ್ಞಮರಡಿಕೆ ಳಳುವವನರಗಿ 
ಪಾತ್ಾಕ್ಷನರದನು” (ಇಬ್ರಾಯ 9:26). ಮೊದಲನೆಯದರಗಿ, ಆತ್ನ ಮರಣವು ಹಳ ೋೆ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಭಕತರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಖಚತ್ಗೆ ಳಿಸ್ತ್ತ್ು (ಇಬ್ರಾಯ 9:15). ಹಳ ೋೆ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮರಪಣೆ ಇತ್ುತ; ಆದರೆ ಅದು ಹಿಂಗರಮಿ (ತ್ರತ್ರೆಲ್ಲಕ) 
ಕ್ಷಮರಪಣೆಯರಗಿದುದ ನಿಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಲುಬೆಯ ಮೆೋಲೆ ಸಿಂಭವಿಸಲ್ಲಕ್ರೆದದ ಯೋಸುವಿನ 
ಮರಣದ ಮೆೋಲೆ ಆಧರರವರಗಿತ್ುತ.  

ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖಾವರದದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ ಸುವರತ್ೆೆಗೆ ನರವು ಕ್ರವಿಗೆ ಡುವರಗ 
ಯೋಸುವಿನ ಮರಣವು ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಖಚತ್ಗೆ ಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಿಂಬದೆೋ (ಇಬ್ರಾಯ 9:15; 
ನೆ ೋಡಿರಿ 2 ಥೆಸಲೆ ೋನಕ 2:14). ಅದು ನಮೊಮಳಗಿನ ಅಪರರಧ್ ಭರವನೆಯನುು ನವರರಿಸ್ತ್ 
“ಜೋವವುಳು ದೆೋವರನುು ಆರರಧಿಸುವವರರಗುವಿಂತ್ೆ” ಸ ಪತ್ರೆಗೆ ಳಿಸುತ್ತದೆ (ಇಬ್ರಾಯ 
9:14). ಅದು “ವರಗರದನವರಗಿದದ ನತ್ಾಬರಧ್ಾತ್ೆಯನುು ಹೆ ಿಂದುವಿಂತ್ೆ” ಮರಡುತ್ತದೆ 
(ಇಬ್ರಾಯ 9:15). ಅಷ್ುಟಮರತ್ಾವಲದಿೆ, ಯೋಸುವಿನ ರಕತವು ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು 
ಸಲುಿವಿಂತ್ೆ ಮರಡುತ್ತದೆ (ಇಬ್ರಾಯ 9:17), ಯೋಸುವನುು ನಮಗರಗಿ ನರಿಂತ್ರವರಗಿ ದೆೋವರ 
ಮುಿಂದೆ ವಿಜ್ಞರಪನೆ ಮರಡುವ ನಮಮ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಮಧ್ಾಸಥನನರುಗಿ ಮರಡುತ್ತದೆ. 

ನರವು ಒಿಂದೆೋ ಸರರಿ ಸರಯುವ ಪಾಕರರವೆೋ ಕ್ರಾಸತನು ಸಹ ಒಿಂದೆೋ ಸರರಿ ಸತ್ತನು 
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ಎಿಂಬದನುು ತ್ರಳಿಸುವ ಮ ಲಕ ಈ ವರಕಾಭರಗವು ಮುಕರತಯಗೆ ಳಳುತ್ತದೆ (ಇಬ್ರಾಯ 9:27, 
28). Bruce ಈ ವಚ್ನಗಳನುು ಹೋಗೆ ಸರರರಿಂಶಗೆ ಳಿಸುತ್ರತನೆ: “ಮನುಷ್ಾರು ಒಿಂದೆೋ 
ಸರರಿ ಸರಯುತ್ರತರೆ, ಅದು ದೆೋವರಿಿಂದ ನೆೋಮಕವರಗಿದೆ, ಮತ್ುತ ಅವರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 
ನೆ ೋಡುವದರದರೆ ಮರಣದ ಬಳಿಕ ನರಾಯತ್ರೋಪುೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾಸತನು ಒಿಂದೆೋ ಸರರಿ 
ಸತ್ತನು, ಅದು ಸಹ ದೆೋವರಿಿಂದ ನೆೋಮಕವರಗಿತ್ುತ, ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ಮರಣದ ನಿಂತ್ರ ದೆೋವರ 
ಎಲರಿ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಉಿಂಟರಗಿತ್ುತ.”148 

ಮುಕರತಯ. ರಕ್ಷಣೆಯ ಸತ್ಾವು ಎಷ್ುಟ ಅದುುತ್ವರದದ ದೆಿಂಬದನುು ನರವು ಯರವರಗಲ  
ಗುರುತ್ರಸೆ ೋಣ. ಕ್ರಾಸತನು ನಮಗರಗಿ ಸುರಿಸ್ತ್ದ ಅಮ ಲಾವರದ ರಕತದ ಬಗೆೆ ಯರವರಗಲ  
ಶರಿಘಿಸುವರರಗಿರೆ ೋಣ. ನರವು ಎಿಂದರದರ  ಸಹ “ತ್ಮಮನುು ಪವಿತ್ಾಮರಡಿದಿಂಥ 
ರಕತವನುು ಅಶುದಧವೆಿಂದೆಣಿಸುವ” ತ್ಪಪನುು ಮರಡದಿಂತ್ೆ ದೆೋವರೆೋ ನಮಮನುು ತ್ಡೆಯಲ್ಲ 
(ಇಬ್ರಾಯ 10:29). 

ಹಳ ೇ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಕಾಲದಲ್ಲನಿ ಪಾಪಗಳು (3:25) 
ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಏಕ ರಿೋತ್ರಯ ಎರಡು ವರಕಾಭರಗಗಳಳ ಒಿಂದು 

ಸವರಲನುು ಮುಿಂದಿಡುತ್ತವೆ. ಒಿಂದು, ರೆ ಮರ 3:25, ಅದು ಯೋಸುವಿನ ಯಜ್ಞದ ಕುರಿತ್ು 
ಮರತ್ರಡುತ್ರತ ಹೆೋಳಳವದೆೋನೆಿಂದರೆ ದೆೋವರು “ಹಿಂದಿನ ಕರಲದ ಪರಪಗಳನುು 
ಸಹಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡನು.” ಇನೆ ುಿಂದು ಯರವದೆಿಂದರೆ ,ಇಬ್ರಾಯ 9:15, ಅದು ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ 
“ಕ್ರಾಸತನು ಮೊದಲನೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ ಕರಲದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಕಾಮಗಳ ಪರಿಹರಥೆವರಗಿ 
ಮರಣವನುು ಅನುಭವಿಸ್ತ್ದನು.” ಈ ವರಕಾಭರಗಗಳನುು ಸ ಕ್ಷಮವರಗಿ ಗಮನಸಬೆೋಕರದ 
ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ, ಯರಕೆಿಂದರೆ ಪೆಾೋರಿತ್ ಲೆೋಖಕರು “ಮೊದಲ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ” (ಹಳ ೋೆ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ) ಕರಲದಲ್ಲಿ ದೆೋವರು ಅವರ ಪರಪಗಳನುು ಕ್ಷಮಿಸ್ತ್ದನೆಿಂಬದರಗಿ ನಿಂಬ್ರದರೆಿಂದು 
ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ (ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 32; 51). 

ಈ ಎರಡು ವಿಚರರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಧರನ ಏಪೆಡಿಸುವದಕೆೆ ಒಿಂದು ದರರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ: 
ದರವಿೋದನ ಕ್ರೋತ್ೆನೆ 32 ಮತ್ುತ 51 ರಿಂತ್ಹ ವರಕಾಭರಗಗಳಳ ಕ್ಷಮರಪಣೆಯನುು ಮರನವನ 
ದೃಷ್ಠಟಕೆ ೋನದಿಿಂದ ಮುಿಂದಿಡುತ್ತವೆ. ರೆ ೋಮರ 3:25 ಮತ್ುತ ಇಬ್ರಾಯ 9:15 ರಿಂತ್ಹ 
ವರಕಾಭರಗಗಳಳ ದೆೋವರ ದೃಷ್ಠಟಕೆ ೋನದಿಿಂದ ಕ್ಷಮರಪಣೆಯನುು ಮುಿಂದಿಡುತ್ತವೆ: ಯೋಸು 
ದೆ ೋಷ್ವಿಲಿದ ಪರಿಪೂಣೆ ಯಜ್ಞವನುು ಅಪ್ಪೆಸುವ ವರೆಗೆ ಪರಪಗಳಳ ಪೂಣೆವರಗಿ ಮತ್ುತ 
ಸಿಂಪೂಣೆವರಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಲಪಡಲ್ಲಲಿ. ಹೆೋಗ , ದೆೋವರ ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ, ಯೋಸು ಮರಣಿಸುವನು 
ಎಿಂಬ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯರವ ಸಿಂಶಯವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ (ಎಫೆಸ 3:11; 1 ಪೆೋತ್ಾ 1:19, 20). 
ಆದದರಿಿಂದ ಆತ್ನು ಆ ಮರಣವು ನಜವರಗಿಯ  ಸಿಂಭವಿಸುವ ಮುನು ಪರಪಗಳನುು 
ಪಾಜ್ಞರಪೂವೆಕವರಗಿ ಕ್ಷಮಿಸಲು ಶಕತನರಗಿದದನು.  

ಯಾವ ದೃಷಾಟಾಂತ್ವನುು ಉಪಯೇಗಿಸಬಹುದು? (3:26) 
ಇಷ್ುಟ ವಷ್ೆಗಳಿಿಂದ, ದೆೋವರು ಹೆೋಗೆ ಏಕಕರಲದಲ್ಲಿ ತ್ನು ನೋತ್ರಯನುು ಹರಗ  

ಪ್ಪಾೋತ್ರಯನುು ವಾಕತಗೆ ಳಿಸುವದಕೆೆ ಶಕತನರಗಿದದನು ಎಿಂಬದನುು ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸಲು 
ಬೆ ೋಧ್ಕರು ಪಾಯರಸಪಟಟರುತ್ರತರೆ.149 ಒಬಬ ಬಲ್ಲಷ್ಠ, ಬುದಿಧವಿಂತ್ ಪಾಧರನನ ಕಥೆಯು 
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ಹೆೋಳಲಪಡುತ್ತದೆ: 

ಆತ್ನು ಕೆೋವಲ ತ್ನು ಬಲ್ಲಷ್ಠ ದೆೋಹದ ಕರರಣದಿಿಂದ ಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ಅತ್ಾಿಂಥ ನರಾಯ 
ಹರಗ  ನಷ್ಪಕ್ಷಪರತ್ದ ಕರರಣದಿಿಂದ ಆಳಿವಕೆ ಮರಡುತ್ರತದದನು. ಸರಲು ಸರಲರಗಿ 
ಕಳುತ್ನಗಳಳ ಸಿಂಭವಿಸ್ತ್ದರಗ, ಆತ್ನು ಕಳುನು ಸ್ತ್ಕ್ರೆಕೆ ಿಂಡರೆ ಆತ್ನಗೆ ನಮಮ 
ಬುಡಕಟ್ುಟ ಜನರಿಂಗದ ಚರಟ ಮರಸಟರನಿಂದ ಹತ್ುತ ಚರಟ ಏಟ್ುಗಳನುು 
ಹೆ ಡಿಸಲರಗುವದೆಿಂದು ಘ ೋಷ್ಠಸ್ತ್ದನು. ಕಳುತ್ನಗಳಳ ಮುಿಂದುವರೆದರಗ [ಪಾಧರನನು] 
ಚರಟ ಏಟ್ುಗಳ ಸಿಂಖ್ೆಾಯನುು ಹೆಚುಸುತ್ರತ ಹೆ ೋದನು, ಕೆ ನೆಗೆ ನರಲವತ್ುತ ಏಟ್ುಗಳೆಿಂದು 
ಘ ೋಷ್ಠಸಲರಯಿತ್ು, ಅಿಂಥ ಶಕ್ಷೆಯನುು ಆತ್ನೆ ಬಬನೆೋ ಸಹಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ 
ಸಮಥೆನೆಿಂದು ಎಲಿರಿಗ  ಗೆ ತ್ರತತ್ುತ. ಕೆ ನೆಗೆ ಆ ಕಳುತ್ನಗಳನುು ಮರಡಿದುದ ಪಾಧರನನ 
ವಯಸರೆದ ತ್ರಯಿಯೋ ಎಿಂದು ತ್ರಳಿದು ಬಿಂದರಗ, ಎಲಿರಿಗ  ಬಹಳ ಆಘಾತ್ವರಗಿತ್ುತ, 
ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಪಾಧರನನು ಘ ೋಷ್ಠಸಲಪಟ್ಟ ಶಕ್ಷೆಯನುು ಆಕೆಗೆ ನೋಡುವನೆ ೋ ಇಲಿವೋ ಎಿಂಬ 
ಬಗೆೆ ವದಿಂತ್ರಗಳಳ ಆರಿಂಭವರದವು. ಆತ್ನು ಆಕೆಯನುು ಕ್ಷಮಿಸ್ತ್ ತ್ನು ಪ್ಪಾೋತ್ರಯನುು 
ಸಿಂತ್ೃಪ್ಪತಗೆ ಳಿಸುವನೆ ೋ ಅಥವರ ಖಿಂಡಿತ್ ಆಕೆಗೆ ಮರಣವನೆುೋ ತ್ರಬಹುದರಗಿದದ ಆ 
ಶಕ್ಷೆಯನುು ವಿಧಿಸ್ತ್ ತ್ನು ಕರನ ನನುು ಸಿಂತ್ೃಪ್ಪತಗೆ ಳಿಸುವನೆ ೋ? ಆತ್ನ ಪಾಮರಣಿಕತ್ೆಗೆ 
ತ್ಕೆಿಂತ್ೆಯೋ, ಪಾಧರನನು ತ್ನು ತ್ರಯಿಗೆ ನರಲವತ್ುತ ಚರಟ ಏಟ್ುಗಳ ಶಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸ್ತ್ದನು. 
ಆದರೆ ತ್ನು ತ್ರಯಿಯ ಮೆೋಲ್ಲದದ ಪ್ಪಾೋತ್ರಗೆ ತ್ಕೆಿಂತ್ೆಯೋ, ಚರಟಯು ಆಕೆಯ ಮೆೋಲೆ 
ಬ್ರೋಳಳವದಕೆೆ ಮುನುವೆೋ ಆಕೆಯ ಬೆನುನ ಹಿಂದೆ ಬಿಂದು ಬಲಹೋನ ದೆೋಹವನುು 
ಸುತ್ರತಕೆ ಿಂಡು ಅಡಡವರಗಿ ನಿಂತ್ು, ಆಕೆಗರಗಿ ತ್ರನು ವಿಧಿಸ್ತ್ದದ ದಿಂಡನೆಯನುು ತ್ನು 
ದೆೋಹದ ಮೆೋಲೆ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡು ಅನುಭವಿಸ್ತ್ದನು.150 

ಹ  ಗಳಿಕ  ಳುಳವಿಕ ಯು ಇಲಿದ  ಹ  ೇಯಿತ್ು (3:27)  
ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವಿಕೆಯು ಇಲಿದೆ ಹೆ ೋಗಿದದಕೆೆ ತ್ರನು ಎಷ್ುಟ ಸಿಂತ್ೆ ೋಷ್ಗೆ ಿಂಡಿ 

ದ ದೆೋನೆಿಂದು Dwight Moody ಒಮೆಮ ಹೆೋಳಿದನು:  

ಒಿಂದು ವೆೋಳೆ ಒಬಬನು ಪರಲೆ ೋಕಕೆೆ ಸವದರರಿಯನುು ಕಿಂಡು ಕೆ ಿಂಡರೆ ಅದರ ಬಗೆೆ 
ನೋವು ಕೆೋಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದು ವಿರಳ .ಒಬಬನು ಬೆೋರೆಯವರಿಗಿಿಂತ್ ಸವಲಪ ಮುಿಂದೆ ಹೆ ೋಗಿ 
ಕೆಲವು ಸರವಿರ ಡರಲರುಗಳನುು ಕ ಡಿಸ್ತ್ಟ್ುಟಕೆ ಳುಲು ಶಕತನರದರೆ, ಅವನು ತ್ನು ಬಗೆೆ 
ನರನು ಸವಿಂತ್ಕರಲಲಿ್ಲ ನಿಂತ್ರರುವವನೆಿಂದು ಬಡರಯಿಕೆ ಚುಕೆ ಳಳುವದನುು ಕೆೋಳಬಹುದು. 
ನರನು ಈ ರಿೋತ್ರಯ ಅನೆೋಕ ಸಿಂಭರಷ್ಣೆಗಳನುು ಕೆೋಳಿ ಕೆೋಳಿ ಸುಸರತಗಿದೆದೋನೆ. 
ನತ್ಾತ್ವದುದದದಕ ೆ ಯರವನ  ತ್ರನು ಹೆೋಗೆ ಪರಲೆ ೋಕಕೆೆ ಸವದರರಿಯನುು 
ಏಪೆಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡೆನೆಿಂಬದರ ಬಗೆೆ ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳಳುವದನುು ಕೆೋಳಳವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾವೆೋ 
ಇಲಿವೆಿಂಬದಕರೆಗಿ ನರನು ಸಿಂತ್ೆ ೋಷ್ಪಡುತ್ೆತೋನೆ!151 

ನಾಂಬಿಕ ಯಿಾಂದ ಮಾತ್ರವ ೇ ಅಲಿ (3:28) 
ರೆ ೋಮರ 3:28 ರಲ್ಲಿಯೋ ಖ್ರಾತ್ ಸುಧರರಣಕರರ Martin Luther (1483-1546) 

ತ್ನು ಜಮೆನ್ ಭರಷ್ೆಯ ತ್ಜುೆಮೆಯಲ್ಲಿ “ಮರತ್ಾವೆೋ” ಎಿಂಬುದನುು ವರಕಾದಲ್ಲಿ 
ಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದನು, ಒಬಬನು “ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ಮರತ್ಾವೆೋ” ನೋತ್ರವಿಂತ್ನೆಿಂದು 
ನಣೆಯಿಸಲಪಡುತ್ರತನೆಿಂದು ತ್ರರುಚ ಉಪದೆೋಶಸ್ತ್ದನು.152 Luther ಒಬಬ ಪರದಿಾಯರಗಿದದನು 
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ಮತ್ುತ ರೆ ೋಮನ್ ಕರಾಥೆ ೋಲ್ಲರ್ಕ ಚ್ಚ್ೆ ಬಗೆೆ ಭಾಮನರಸನ ಗೆ ಿಂಡಿದದನು. ಆತ್ನು ತ್ನಗೆ 
ಬೆ ೋಧಿಸಲಪಟ್ಟ “ಕ್ರಾಯಗಳಿಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ” ಎಿಂಬ ಉಪದೆೋಶಕೆೆ ಸವಲಪ ಅತ್ರಯರಗಿ 
ಪಾತ್ರಕ್ರಾಯಿಸುವವನರಗಿ ಕ್ರಾಯಗಳನುು ಒಟರಟರೆಯರಗಿಯೋ ಅಳಿಸ್ತ್ಹರಕುವದಕೆೆ 
ಪಾಯತ್ರುಸ್ತ್ದನು. ರೆ ೋಮರ 3:28 ಕೆೆ ಹೆಚ್ುುವರಿಯರಗಿ “ಮರತ್ಾವೆೋ” ಎಿಂದು ಸೆೋರಿಸ್ತ್ದುದ 
ಅದನುು ಯರಕೆ ೋಬ 2:24ಕೆೆ ತ್ದಿವರುದಧಗೆ ಳಿಸ್ತ್ತ್ುತ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಸೆಾಯನುು Luther 
ಯರಕೆ ೋಬನ ಪುಸತಕ ಯೋಗಾವಲಿದುದ, ಅದೆ ಿಂದು “ಕ್ಷುಲಿಕ ಪತ್ರಾಕೆ” ಎಿಂದು ಘ ೋಷ್ಠಸುವ 
ಮ ಲಕ “ಪರಿಹರಿಸ್ತ್ದನು.”153 

ಎಷ್ುಟ ವರಾಖ್ರಾನಕರರರು Lutherನ ಈ ಮೊಿಂಡು ಧೆೈಯೆದ ಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಳಿಸುವಿ 
ಕೆಯನುು ಸಮರ್ಥೆಸುತ್ರತರೆಿಂಬದು ನನಗೆ ಯರವರಗಲ  ಆಶುಯೆವುಿಂಟ್ುಮರಡುತ್ತದೆ. 
ಹೆೋಗ , ನರನು ಅಷ್ೆ ಟಿಂದು ಆಶುಯೆಪಡುವ ಅವಶಾವಿರಲ್ಲಲಿವೆಿಂದು ನನಗನುಸುತ್ತದೆ, 
ಯರಕೆಿಂದರೆ “ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ಮರತ್ಾವೆೋ ರಕ್ಷಣೆ” ಎಿಂಬದು ದಿೋರ್ೆಕರಲದ ಹಿಂದೆ 
“ಸುವರತ್ರೆಕ ಕೆೈಸತತ್ವ” ದ ಪರಾಥಮಿಕ ತ್ತ್ವವರಗಿತ್ುತ. 

ಕರಾಥೆ ೋಲ್ಲರ್ಕ.ರಲಿದ ಎಲರಿ ಕೆೈಸತರು ಒಿಂದು ಶೆ್ ೋಷ್ಣೆಯಿಿಂದ ಕ ಡಿದ ಧರಮಿೆಕ 
ವಾವಸ ಥೆಯ ಸರಪಣಿಗಳನುು ಮುರಿದದದಕರೆಗಿ Lutherನಗೆ ಋಣಸಥರರಗಿದರದರೆ. Lutherನು 
ಬೆೈಬಲನುು ಜಮೆನ್ ಭರಷ್ೆಯಲ್ಲಿ ಅನುವರದಿಸ್ತ್ದುದ ದೆ ಡಡ ಸರಧ್ನೆ ಮತ್ುತ 
ಸೆೋವೆಯರಗಿರುತ್ತದೆ-ಆದರೆ ಆತ್ನು “ಮರತ್ಾವೆೋ” ಎಿಂದು ಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದುದ ತ್ಪುಪ 
ಎಿಂಬದನುು ತ್ರಳಿಸಲು ನರನು ಸಿಂಕೆ ೋಚ್ಪಡುವದಿಲಿ. ತ್ನಗೆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ಮರತ್ಾವೆೋ 
ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದು ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿದೆ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳವದಕೆೆ ಇಚೆು ಅವನಗಿದಿದದದರೆ ಅದನುು 
ದರರರಳವರಗಿ ಹೆೋಳಿರಬಹುದಿತ್ುತ. ಅದನುು ಪೆಾೋರಿತ್ ವರಕಾದಲ್ಲ ಿಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಳಿಸ್ತ್ ದೆೋವರೆೋ 
ಅದನುು ಹೆೋಳಿದರದನೆಿಂದು ತ್ೆ ೋರಿಸಲು ಪಾಯತ್ರುಸುವದು ಸಿಂಪೂಣೆ ವಾತ್ರರಿೋಕತವರದ 
ಸಿಂಗತ್ರ. 

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು, Lutherನು ಮರಡಿದುದ ತ್ಪುಪ ಯರಕೆಿಂದರೆ ದೆೋವರ ವರಕಾಕೆೆ 
ಏನನರುದರ  ಹೆಚರುಗಿ ಸೆೋರಿಸುವದನುು ಸತ್ಾವೆೋದವು ಕಠಿಣವರಗಿ ಖಿಂಡಿಸುತ್ತದೆ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ ಧ್ಮೊೋೆಪದೆೋಶಕರಿಂಡ 4:2; ಜ್ಞರನೆ ೋಕ್ರತ 30:6; ಪಾಕಟ್ನೆ 22:18, 19). 
ಎರಡನೆಯದರಗಿ, ಲ ಥರನು ತ್ಪುಪ ಮರಡಿದದನು ಯರಕೆಿಂದರೆ ಒಬಬನು ಒಮೆಮ 
ಸತ್ಾವೆೋದಕೆೆ ಏನರದರ  ಸೆೋರಿಸ್ತ್ಬ್ರಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಲೆಿಲೆ ಿೋ ನಡಿಸುತ್ತದೆ ,ಅದಕೆೆ ಅಿಂತ್ಾವೆೋ 
ಇರುವದಿಲಿ. ಯರವದನುು ಮರಡಬೆೋಕೆಿಂದು ಸತ್ಾವೆೋದವು ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ ೋ ಅದನುು 
Lutherನ ಭಕತರು ಅಪರಾಮುಖಾವೆಿಂದು ಭರವಿಸ್ತ್ದರೆ ಅವರು ಈ “ಮರತ್ಾವೆೋ” ಎಿಂಬದನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು ಅದಕೆೆ “ಮಹತ್ವದದಲಿ” ಎಿಂದು ಹಣೆ ಪಟಟ ಕಟಟ ಬ್ರಡುತ್ರತದದರು. 

ನರನು ವರಸ್ತ್ಸುವ ಸವಿಂತ್ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಾವರದ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನವನುು 
ಅಳಿಸ್ತ್ಹರಕುವದಕರೆಗಿ ಈ “ಮರತ್ಾವೆೋ” ಮತ್ುತ “ಕೆೋವಲ” ಎಿಂಬವುಗಳನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಲರಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ತ್ರೋಮರೆನಕೆೆ ಬಿಂದ ಪಾಕರರವರಗಿ, ಪೆೋತ್ಾನು 
ಕೃಪೆಯ ಅಥೆವನುು ಅರಿತ್ುಕೆ ಿಂಡವನರಗಿದದರೆ, ಪರಪ್ಪಗಳಳ ಆತ್ನಗೆ “ನರವೆೋನು 
ಮರಡಬೆೋಕು” ಎಿಂದು ಕೆೋಳಿದರಗ ಆತ್ನ ಉತ್ತರವು ವಾತ್ರಾಸವರಗಿರುತ್ರತತ್ುತ (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:37). ಆತ್ನು “ನಮಮ ಪರಪಗಳಳ ಪರಿಹರರವರಗುವದಕರೆಗಿ ನಮಮಲ್ಲಿ 
ಪಾತ್ರಯಬಬರು ದೆೋವರ ಕಡೆಗೆ ತ್ರರುಗಿಕೆ ಿಂಡು ಕ್ರಾಸತನ ಹೆಸರಿನ ಮೆೋಲೆ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ 
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ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:38) ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳವ ಬದಲರಗಿ, ಆತ್ನು 
“ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ಮರತ್ಾವೆೋ ಸ್ತ್ಕುೆತ್ತದೆ. ಯೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಡಿರಷ್ೆಟೋ, 
ದೆೋವರ ಕ್ಷಮರಪಣೆಯನುು ಆನಿಂದಿಸ್ತ್ರಿ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿರಬೆೋಕ್ರತ್ ತೆಿಂದು ಇವರು ನಿಂಬುತ್ರತರೆ. 
ಪೌಲನು/ಸೌಲನು ಕತ್ೆನಗೆ, “ಕತ್ೆನೆೋ, ನರನೆೋನು ಮರಡಲ್ಲ?” ಎಿಂದು ಕೆೋಳಳವಿಂಥ ಈ 
ಸಿಂದಭೆವನುು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ರಿ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 22:10). ಒಿಂದು ವೆೋಳ  ೆ ಪೆಾೋರಿತ್ 
ಬೆ ೋಧ್ಕನರದ ಅನನೋಯನು Lutherನ ವಿಚರರವನೆುೋ ಹೆ ಿಂದಿದವನರಗಿದದರೆ, ಆತ್ನು 
“ಎದುದ ಆತ್ನ ಹೆಸರನುು ಹೆೋಳಿಕೆ ಳಳುವವನರಗಿ ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು ನನು 
ಪರಪಗಳನುು ತ್ೆ ಳೆದುಕೆ ೋ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿರುತ್ರತದಿದಲಿ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 22:16). 
ಬದಲರಗಿ, ಆತ್ನು ಪೌಲನಗೆ “ಯೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನನು ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಡು” ಎಿಂದಷ್ೆಟೋ 
ಬೆೋಡಿಕೆ ಿಂಡಿರಬಹುದಿತ್ುತ. 

J. W. McGarvey ಹೋಗೆ ಬರೆದನು, 

ರೆ ೋಮನ್ ಕರಾಥೆ ೋಲ್ಲಕನ ತ್ಪ್ಪಪನ ವಿರುದಧ (ಮನುಷ್ಾರು ಕ್ರಾಯಗಳಿಿಂದ 
ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯಿಸ ಲಪಡುವರು) ಹೆ ೋರರಡಲು ಹೆ ೋಗಿ, Luther ಮತ್ೆ ತಿಂದು 
ತ್ಪ್ಪಪನಲ್ಲ ಿ ಬ್ರದದನು, ಯರಕೆಿಂದರೆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯು ಹೆೋಗೆ ೋ ಪಶರುತ್ರತಪ ಸಹ 
ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯಕೆೆ ದರರಿಯರಗಿರುತ್ತದೆ, ಅವೆರಡರಲಿ್ಲಯ  ಅಹೆತ್ೆ 
ಎಿಂಬುದಿಲ.ಿ ನಮಮನುು ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯಕೆೆ ಅಹೆಗೆ ಳಿಸುವದು 
ಯರವದೆಿಂದರೆ ಪರಪ ಪರಿಹರರ ಮರಡುವ ಕ್ರಾಸತನ ರಕತ, ಮತ್ುತ ನಿಂಬ್ರಕೆ, ಪಶರುತ್ರತಪ, 
ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಇತ್ರಾದಿ ಮ ಲಕವರಗಿದೆ, ನರವು ಕ್ರಾಸತನ ರಕತವನುು 
ಸವಿಂತ್ವರಗಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ೆತೋವೆ. ನರವು ಮರಡಬೆೋಕರಗಿರುವ ಈ ಕ್ರಾಯಗಳಳ, ನಮಮನುು 
ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯಕೆೆ ಯೋಗಾರನರುಗಿಸುವದಿಲಿ, ಆದರೆ ಅವುಗಳಳ ಕ್ರಾಸತನಿಂದ 
ನೆೋಮಿಸಲಪಟಟರುವ ಶರತ್ುತಗಳರಗಿವೆ, ಅವುಗಳ ಆಧರರದಲ್ಲಿ ತ್ನು ರಕತದ 
ಪಾಯೋಜನವನುು ನಮಮಲಿ್ಲ ವಿನಯೋಗಿಸುತ್ರತನೆ, ಅಿಂದರೆ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು 
ನಣೆಯಿಸುತ್ರತನೆ.154 

ನರನು ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂಬ ನಣೆಯದಲ್ಲಿ ನಿಂಬುತ್ ತೆೋನೆ. ನರನು ನಿಂಬ್ರಕೆ 
ಆಧರರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟೆಟನು ಹೆ ರತ್ು ಪರಿಪೂಣೆವರದ ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯ ಆಧರರದಲ್ಲಿ ಅಲಿ 
ಎಿಂಬದಕರೆಗಿ ದೆೋವರಿಗೆ ಸೆ ತೋತ್ಾ ಸಲ್ಲಸಿುತ್ ತೆೋನೆ. ಅದೆೋ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ, ಕತ್ೆನಿಂದ ವಿಧಿಸಲಪಟ್ಟ 
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ಹಕುೆ ಸಹ ಇರುವದಿಲಿ. ಹರಗೆ ಮರಡಿದರೆ ಅದು ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು 
ವಾಕತಪಡಿಸುವದರಗುವದಿಲಿ, ಬದಲರಗಿ ವಿಶರವಸದ ಕೆ ರತ್ೆಯರಗಿರುತ್ತದೆ. 
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161. 20Ibid., 157–58. 
21John Calvin, The Epistle of Paul the Apostle to the Romans, trans. and ed. John 

Owen (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1948), 116.  22Edwards, 
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“ಧ್ಮೆಶರಸರ” ಎಿಂಬದು ಥೆ ೋರರಕ್ರೆಿಂತ್ ಹೆಚುನದನುು ಸ ಚಸಬಹುದರಗಿದೆ. 35“ಒಳಗರದವರಿಗೆೋ” ಎಿಂಬ ಪದದ 
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