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ಅಧ್ಯಾಯ 4 

ಅಬ್ರಹಯಮನ ಉದಯಹರಣೆ, 
ನಂಬಿಕೆಯ ಮನುಷ್ಾನು 

ರ  ೋಮಾ 4ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು ನಂಬಿಕ ಯಂದ ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯದ ಕುರಿತ 
ಪೌಲನ ಚರ್ ಣಯ ತಿರುಳನುು ಹ  ಂದಿರುತತದ , ಅದು 3ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ಮುಕಾತಯದಲ್ಲಿ 
ಪರಿಚಯಸಲಪಟ್ಟಿತುತ. ಅಪೊಸತಲನು ನಂಬಿಕ ಯ ಮಹಾ ವಾಕ್ತತಯಾದ ಅಬರಹಾಮನ 
ಉದಾಹರಣ ಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತನು ಸಂದ ೋಶವನುು ದೃಷ್ಾಿತಪಡಿಸುತ್ಾತನ . 

ಅಬ್ರಹಯಮನ ನಂಬಿಕೆಯು ನೀತಿಯಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು (4:1-8) 
1ಹಯಗಯದರೆ ವಂಶಯನುಕ್ರಮವಯಗಿ ನಮಗೆ ಮೂಲ್ಪಿತೃವಯಗಿರುವ ಅಬ್ರಹಯಮನು 

ಏನು ಪಡಕೊಂಡನೆಂದು ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ು? 2ಅಬ್ರಹಯಮನು ಪುಣ್ಾಕ್ರರಯಗಳಂದಲೆೀ 
ನೀತಿವಂತನಯದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಕೊಳಳುವದಕೆೆ ಅವನಗೆ ಆಸಪದವಿರುವದು; ಆದರೆ 
ದೆೀವರ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಕೊಳಳುವದಕೆೆ ಆಸಪದವಿರುವದಿಲ್ಿ. 3ಇದರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಯಸರವು 
ಹೆೀಳಳವದನುು ಆಲೊೀಚಿಸಿರಿ. ಅಬ್ರಹಯಮನು ದೆೀವರನುು ನಂಬಿದನು; ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅವನ 
ಲೆಕ್ೆಕೆೆ ನೀತಿಯಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಹೆೀಳಳತತದೆ. 4ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡಿದವನಗೆ ಬ್ರುವ 
ಕ್ೂಲ್ಲಯು ದಯದಿಂದ ದೊರಕ್ುವಂಥದೆಂದು ಎಣಿಕೆಯಯಗುವದಿಲ್ಿ; ಅದು ಸಲ್ಿತಕ್ೆದ ದೆೀ 
ಎಂದು ಎಣಿಕೆಯಯಗುವದು. 5ಆದರೆ ಯಯವನು ಪುಣ್ಾಕ್ರರಯಗಳನುು ಮಯಡಿದವನಯಗಿರದೆ 
ಪಯಪಯತಮರನುು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಣ್ಣಯಿಸುವಯತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡು ತ್ಯತನೊೀ ಅವನ 
ನಂಬಿಕೆಯೀ ನೀತಿಯಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವದು. 6ದೆೀವರು ಯಯವನನುು ಪುಣ್ಾಕ್ರರಯಗಳಲ್ಿದೆ 
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಎಣಿಸುತ್ಯತನೊೀ ಅವನು ಧನಾನೆಂದು ದಯವಿೀದನು ಸಹ ಹೆೀಳಳತ್ಯತನೆ. 
ಹೆೀಗೆಂದರೆ-  

7ಯಯರ ಅಪರಯಧಗಳಳ ಪರಿಹಯರವಯಗಿವೆಯೀ, 
ಯಯರ ಪಯಪಗಳಳ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೀ ಅವರೆೀ ಧನಾರು.  
8ಕ್ತಣನು ಯಯವನ ಪಯಪವನುು ಲೆಕ್ೆಕೆೆ ತರುವದಿಲ್ಿವೀ ಆ ಮನುಷ್ಾನೆೀ 

ಧನಾನು. 
 

ವಚನ 1. ಅಧ್ಾಾಯವು ಪರಶ್ ುಯಂದಿಗ  ಆರಂಭಗ  ಳಳುತತದ , ಹಯಗಯದರೆ 
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ವಂಶಯನುಕ್ರಮವಯಗಿ ನಮಗೆ ಮೂಲ್ಪಿತೃವಯ ಗಿರುವ ಅಬ್ರಹಯಮನು ಏನು 
ಪಡಕೊಂಡನೆಂದು ಹೆೀಳಬೆೀಕ್ು? “ಹಾಗಾದರ  ಏನು” ಎಂಬುದು ಪೌಲನು 3:21-26ರಲ್ಲಿನ 
ತನು ನಂಬಿಕ ಯಂದ ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯದ ಕುರಿತ್ಾದ ಪಿಠೋಕ ಯ ಮೋಲ  ಹಂದರ 
ಹಾಕುತಿತದಾಾನ ಂಬದನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . 

4ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಹ ೋಳಿಕ ಗಳಳ ಪಾರಥಮಿಕವಾಗಿ ಯೆಹ ದಾ 
ವಾಚಕರನುುದ ಾೋಶಿಸಿ ಇರುತತವ . ಯೆಹ ದಾರು ಹ ಮೆಯಂದ ಅಬರಹಾಮನನುು ತಮೆ 
ಶರಿೋರ ಸಂಬಂಧದ “ಮ ಲಪಿತೃ” ಎಂದು ಒಪಿಪಕ  ಳಳುತಿತದಾರು (ನ  ೋಡಿರಿ ಲ ಕ 3:8; 
16:24, 30; ಯೋಹಾನ 8:39, 53, 56; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 7:2). “ಮ ಲಪಿತೃ” 
ಎಂಬುದು προπάτωρ (propatōr)ಎಂಬ ಸಂಯುಕತ ಪದದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿದ , 
ಅದು πρό, (pro, “ಮುಂರ್ ”) ಮತುತ πατήρ (patēr, “ತಂದ ”) ಎಂಬ 
ಪದಗಳನ  ುಳಗ  ಂಡಿ ರುತತದ . ಈ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಅನಂತರ, ಪೌಲನು ಅಬರಹಾಮನನುು 
“ನಂಬುವವರ ಲಿರಿಗ  ತಂದ  [patēr]”—ಯೆಹ ದಾರಾಗಿರಲ್ಲ, ಅನಾಜನರಾಗಿರಲ್ಲ-ಎಂದು 
ಕರ ಯುತ್ಾತನ  (4:11; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು), ಆದರ  ಅಧ್ಾಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು 
ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಯೆಹ ದಾರ  ಂದಿಗ  ಅಬರಹಾಮನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ ೆ ಒತಿತ ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ . 

ಗಿರೋಕ್ ಪರತಿಯಲ್ಲಿ, “ವಂಶ್ಾನುಕರಮವಾಗಿ” ಎಂಬದರ ತಕ್ಷರ್ವ ೋ “ನಮೆ ಮ ಲಪಿತೃ” 
ಎಂದು ಇರುತತದ  ಮತುತ NASB ಹಾಗ  ಬಹಳಷ್ುಿ ತಜುಣಮಗಳಳ ಅದ ೋ ರಿೋತಿ 
ಬರ ದಿರುತತವ . ಈ ಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿ ನ  ೋಡುವದಾದರ , ಅಬರಹಾಮನು ಯೆಹ ದಾ ಜನಾಂಗದ 
ಶ್ಾರಿರಿೋಕ ಮ ಲಪಿತೃವಾಗಿದಾಾನ ಂಬದನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . ಹ ೋಗ , ಕ ಲವರು 
ನಂಬುವದ ೋನ ಂದರ  “ವಂಶ್ಾನುಕರಮವಾಗಿ” ಎಂಬದನುು “ಕಂಡುಕ  ಂಡನು” ಎಂದು 
ಮಾಪಣಡಿಸಬ ೋಕು (ನ  ೋಡಿರಿ ASV), ಅದು ಸವಲಪ ಅಸಂಭವ ಆದರ  ಅಸ್ಾಧಾವಲಿ. ಇದು 
ಪೌಲನನುು ಹೋಗ  ಕ ೋಳಳವಂತ್  ಮಾಡುತತದ , “ಶರಿೋರಸಂಬಂಧವಾದ ಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದ 
[ಅಂದರ , ಅಹಣತ್ ಯ ಕ್ತರಯೆಗಳಳ] ನೋತಿವಂತನ ಂದು ನರ್ಣಯಸಲಪಡುವ ಬಗ ೆ 
ಅಬರಹಾಮನು ಏನು ಕಂಡುಕ  ಂಡನು?”  

ಪೌಲನು ನಂಬಿಕ ಯಂದ ನೋತಿನರ್ಣಯ ಕುರಿತ ಚರ್ ಣಯಲ್ಲಿ ಅಬರಹಾಮನನುು 
ಪರಿಚಯಸುವದಕ ೆ ಬಹುಶಃ ಅನ ೋಕ ಕಾರರ್ಗಳನುು ಹ  ಂದಿದಾನು. ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, 
ಒಬಬ ಉಪದ ೋಶಕನು ಒಂದು ತತವದ ಬಗ ೆ ಕಲ್ಲಸಿಕ  ಟ್ಿ ಬಳಿಕ, ಆ ತತವದ ಕುರಿತು ಒಂದು 
ಬಲವಾದ ದೃಷ್ಾಿಂತವನುು ನೋಡುವದು ಆತನಗ  ಉತತಮ ಉಪಾಯವಾಗಿರುತತದ .  

ಉದಾಹರಣ ಗಾಗಿ ಅಬರಹಾಮನನುು ಏಕ  ಉಪಯೋಗಿಸಬ ೋಕು? ಪೌಲನು ಹಳ ೋ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿನ ಅನ ೋಕ ಮಹಾ ವಾಕ್ತತಗಳ ಉದಾಹರಣ ಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿರ 
ಬಹುದಿತುತ (ನ  ೋಡಿರಿ ಇಬಿರಯ 11). ಏಕ  ಅಬರಹಾಮನು? ಯೆಹ ದಾರು “ಪಿತೃವಾದ 
ಅಬರಹಾಮನ” ಬಗ ೆ ವಿಶ್ ೋಷ್ ಮಮತ್  ಹ  ಂದಿದಾರು. ಬ ೋರ  ಯಾರ  ಅವರಿಂದ 
ಅಷ್  ಿಂದು ಗೌರವಕ ೆ ಪಾತರರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಪೌಲನು ಈ ಪೂಜಾಭಾವ ಹ  ಂದಿದ 
ಮ ಲಪಿತೃವು ನಂಬಿಕ ಯ ಆಧ್ಾರದಲ್ಲಿ ನೋತಿವಂತನ ಂದು ನರ್ಣಯಸಲಪಟ್ಿ ಎಂಬದಾಗಿ 
ಸ್ಾಭಿತುಗ  ಳಿಸಿದರ , ಯೆಹ ದಾರಿಗ  ತನು ವಾದವನುು ಮನದಟ್ುಿ ಮಾಡಿಕ  ಡುವದಕ ೆ 
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ಆತನಗ  ಒಂದು ದಿೋರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಿಕೆಬಹುದಾಗಿತುತ.  
ಅಲಿದ  ಪೌಲನು ಇನ  ುಂದು ಕಾರರ್ಕಾೆಗಿ ಸಹ ಅಬರಹಾಮನನುು ಆರಿಸಿಕ  ಂಡಿರ 

ಬಹುದು. ಒಂದು ವ ೋಳ  ಯೆಹ ದಾರಿಗ  ಯಾವನಾದರ  ತನು ಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವಷ್ುಿ ಒಳ ುಯವನದಾರ  ಆತನ ಉದಾಹರಣ  ಕ  ಡಿರಿ ಎಂದು ಕ ೋಳಿದಾರ  
ಬಹುಶಃ ಅಬರಹಾಮನು ಅವರ ಮೊದಲ ಆಯೆೆಯಾಗಿರುತಿತದಾನು. James R. Edwards 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಯೆಹ ದಾ ಮತದಲ್ಲಿ ಅಬರಹಾಮನಗಿರುವ ಪಾರಮುಖ್ಾತ್ ಯನುು 
ಅತಿಯಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕ  ಳಳುವದು ಕಠರ್ವಾದದುಾ. ಈ ಬ ೈಬಲ್ ವಿೋರನು ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ 
ಮಧಾದಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸುತಿತದಾಾಗ ಾ ಏಕ ಸತಾ ದ ೋವರನುು ಆರಾಧಿಸಿದನು. ದ ೋವರ ಆಜ್ಞ ಗಳಳ 
ವಾಸತವದಲ್ಲಿ ಕ  ಡಲಪಡುವದಕ ೆ ಮುಂರ್ ಯೆೋ ಅಬರಹಾಮನು ಅವುಗಳಿಗ  
ವಿಧ್ ೋಯನಾಗಿದಾನ ಂದು ಕ ಲವು ಯೆಹ ದಾರು ನಂಬಿದಾರು. ಇಸ್ಾಕ ಮತುತ ಯಾಕ  ೋಬರ 
ಜ  ತ್ ಯಲ್ಲಿ, ಈತನು ಸಹ ದ ೋವರ ವಿರುದಧ ಪಾಪ ಮಾಡಿರದವನಾಗಿದಾನ ಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಲಪಟ್ಟಿದಾಾನ .1 

ಆದುದರಿಂದ, ಪೌಲನು ಯೆಹ ದಾರಿಗ  ಅಬರಹಾಮನು ತನು ಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದಲಿ ಆದರ  
ನಂಬಿಕ ಯಂದ ನೋತಿವಂತನ ಂದು ನರ್ಣಯಸಲಪಟ್ಿ ಎಂಬದಾಗಿ ಮನವೋಲ್ಲಸುವದಕ ೆ 
ಶಕತನಾದರ , “ಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದ ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯ” ಎಂಬ ಅವರ ಬಲವಾದ 
ಪರತಿಪಾದನ ಯನುು ತಟ್ಸಾಗ  ಳಿಸಿರುತಿತದಾನು! 

ವಚನ 2. ಪೌಲನು ಅಬರಹಾಮನ ಜೋವಿತವನುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸುವದಕ ೆ ಸಿದಧನದಾನು: 
ಅಬ್ರಹಯಮನು ಪುಣ್ಾಕ್ರರಯಗಳಂದಲೆೀ ನೀತಿವಂತನಯದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಹೊಗಳಕೊಳಳುವದಕೆೆ 
ಅವನಗೆ ಆಸಪದವಿರುವಿರುವದು. ನಂಬಿಕ ಯಂದ ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯದ ಸಿದಾಧಂತದ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಈಗಷ್ ಿೋ “ಹ  ಗಳಿಕ  ಳಳುವಿಕ  ಇಲಿದ ಹ  ೋಯತು” ಎಂದು 
ಹ ೋಳಿದಾನು (3:27). ಯಾವನಗಾದರ  ತನು ಪುರ್ಾಕ್ತರಯೆಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ
ಹ  ಗಳಿಕ  ಳುಲು ಹಕುೆ ಇರುವದಾದರ  ಅದು ಅಬರಹಾಮನ ೋ ಎಂಬದಾಗಿ ತನು ಜ  ತ್  
ಯೆಹ ದಾರ ಸಂಗಡ ಒಪಿಪಕ  ಂಡಿರುತಿತದಾನು. ಅಬರಹಾಮನು ಗಮನಾಹಣವಾದ 
ವಾಕ್ತತಯಾಗಿದಾನು. ಇತನ  ಬಬನ ೋ ದ ೋವರಿಂದ “ನನು ಸ್ ುೋಹತನು” ಎಂದು ಕರ ಯಸಿ 
ಕ  ಂಡಿದಾಾನ  (ಯೆಶ್ಾಯ 41:8; ನ  ೋಡಿರಿ 2 ಪೂವಣಕಾಲ ವೃತ್ಾತಂತ 20:7; ಯಾಕ  ೋಬ 
2:23). ಅಬರಹಾಮನು ಆತನ ಕ್ತರಯೆಗಳ ಆಧ್ಾರದಲ್ಲಿ ನೋತಿವಂತನಾಗಿದಾರ , ಆತನಗ  
ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಹ  ಗಳಿಕ  ಳುಲು ಆಸಪದವಿರುತಿತತುತ.  

ಅದನುು ಹ ೋಳಿದ ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು ತಕ್ಷರ್ವ ೋ ಆದರೆ ದೆೀವರ ಮುಂದೆ 
ಹೊಗಳಕೊಳಳುವದಕೆೆ ಆಸಪದವಿರುವದಿಲ್ಿ ಎಂದು ಸ್ ೋರಿಸುತ್ಾತನ . ಈ ಮಾತುಗಳ 
ಅಥಣವ ೋನ ಂಬ ಬಗ ೆ ಲ ೋಖ್ಕರಿಗ  ಗ  ಂದಲವಿರುತತದ . ಮ ಲಪರತಿಯಲ್ಲಿ “ಆದರ  
ದ ೋವರ  ಂದಿಗ  (πρός, pros) ಅಲಿ” ಎಂದಿರುತತದ . ಬಹುಶಃ ಇಲ್ಲಿ ವಾತ್ಾಾಸವನುು 
ತ್  ೋರಿಸುವ ಉದ ಾೋಶವಿರಬಹುದು: ಜನರ ವಿಷ್ಯದಲಾಿದರ , ಅಬರಹಾಮನಗ  
ಹ  ಗಳಿಕ  ಳುಲು ಆಸಪದವಿತುತ; ಆದರ  ದ ೋವರ ವಿಷ್ಯದಲಾಿದರ  ೋ ಆತನಗ  
ಹ  ಗಳಿಕ  ಳುಲು ಏನು ಇರಲ್ಲಲಿ. NLT ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ  “ದ ೋವರ ದೃಷ್ಟಿಕ  ೋನದಲ್ಲ ಿ
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ಅಬರಹಾಮನಗ  ಗವಣಪಟ್ುಿಕ  ಳುಲು ಯಾವ ಆಧ್ಾರವ ೋ ಇರಲ್ಲಲಿ.” ಈ ವಾಕಾದ 
ಇನ  ುಂದು ಸಂಭಾವಾ ಅಥಣವ ೋನಾಗಿರಬಹುದ ಂದರ , ಅಬರಹಾಮನು 
ಹ  ಗಳಿಕ  ಂಡಿದಾರ  ಆತನು ತನುನುು ಮಹಮ ಪಡಿಸಿಕ  ಳಳುವವನಾಗಿದಾನ ೋ ಹ  ರತು 
ದ ೋವರನುಲಿ. 

ನಾವ ಲಿರ  ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳಳುವ ಅಗತಾವಿರುತತದ ೋನ ಂದರ , ನಾವು ಎಷ್ ಿೋ 
ಒಳ ುೋವರಾಗಿದಾರ , ನಾವು ಎಷ್ ಿೋ ಒಳ ು ಕ್ತರಯೆಗಳನುು ಮಾಡುವವರಾಗಿದಾಾಗ ಾ, ನಾವು 
ಎಂದಿಗ  ದ ೋವರನುು ನಮೆ ಋರ್ಸಾನನಾುಗಿ ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ. ಅಬರಹಾಮನು 
ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಇದಿಾದಾರ  (ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರಲ್ಲಲಿವಷ್ ಿ), ಆತನಗ  “ದ ೋವರ 
ದೃಷ್ಟಿಕ  ೋನದಲ್ಲಿ” ಹ  ಗಳಿಕ  ಳುಲು ಆತನಲ್ಲ ಿಏನ  ಇರಲ್ಲಲಿ. ಯೆೋಸು ತನು ಶಿಷ್ಾರಿಗ  
ಉಪದ ೋಶಿಸಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ನೋವು ನಮಗ  ಅಪಪಣ ಯಾಗಿರುವದನ ುಲಾಿ ಮಾಡಿದ ಮೋಲ , 
ನಾವು ಆಳಳಗಳಳ, ಪರಯೋಜನವಿಲಿದವರು, ಮಾಡಬ ೋಕಾದದಾನ ುೋ ಮಾಡಿದ ಾೋವ  ಅನುರಿ” 
(ಲ ಕ 17:10). 

ವಚನ 3. ಪೌಲನು ತನು ಅಂಶವನುು ಸ್ಾಭಿತುಗ  ಳಿಸಲು ಹಳ ೋ ಒಡಂಬಡಿಕ ಗ  
ತಿರುಗಿಕ  ಳಳುತ್ಾತನ . ಆತನು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ , ಇದರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಯಸರವು ಹೆೀಳಳವದನುು 
ಆಲೊೀಚಿಸಿರಿ. “ಹ ೋಳಳವದನುು . . .” ಎಂಬುದು ವತಣಮಾನಕಾಲ ಕ್ತರಯಾಪದದ (λέγει, 

legei) ಅನುವಾದವಾಗಿದ . ಆದಿಕಾಂಡ ಪುಸತಕವು ಮೊೋಶ್ ಯಂದ 1,500 ವಷ್ಣಗಳಷ್ುಿ 
ಮುಂರ್  ಬರ ಯಲಪಟ್ಟಿತುತ, ಆದರ  ಪೌಲನು ಅದನುು ಸಜೋವವಾದ ಪುಸತಕವ ಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಿದನು (ನ  ೋಡಿರಿ ಇಬಿರಯ 4:12), ಅದು ಆಗಲ  ಆತನ ಕಾಲದ ಜನರ  ಂದಿಗ  
ಮಾತ್ಾಡುತಿತದ ಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದನು. 

ಪೌಲನು ಒಂದು ಬಹಳ ಪರಿಚಿತವಿದಾ ವಾಕಾಭಾಗವನುು ಉಲ ಿೋಖಿಸುತ್ಾತನ : 
“ಅಬ್ರಹಯಮನು ದೆೀವರನುು ನಂಬಿದನು; ಆ ನಂಬಿಕೆ ಅವನ ಲೆಕ್ೆಕೆೆ ನೀತಿಯಂದು 
ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು.” ಈ ಉಲ ಿೋಖ್ವು ಆದಿಕಾಂಡ 15:6 ರಿಂದ ತ್ ಗ ದುಕ  ಳುಲಪಟ್ಟಿದ . ಈ 
ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಈ ವಚನವನುು ಹಲವಾರು ಸ್ಾರಿ ಉಲ ಿೋಖಿಸಿದನು (4:3, 9, 22, 
23). ಈ ಅಧ್ಾಾಯವು ಆದಿಕಾಂಡ 15:6 ಒಂದು ವಾಾಖ್ಾಾನ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. 

ಆದಿಕಾಂಡ 15ರ ಹನುಲ ಯು ಪೌಲನ ವಾಚಕರಿಗ  ಪರಿಚಿತವಾಗಿತುತ. ಹಾರಾನನಲ್ಲಿ, 
ಅಬರಹಾಮನು ಎಪಪತ್ ೈದು ವಷ್ಣದವನಾಗಿದಾಾಗ (ಆದಿಕಾಂಡ 12:4), ದ ೋವರು ಆತನಗ , 
“ನಾನು ನನುನುು ದ  ಡಡ ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತ್  ಮಾಡುತ್ ತೋನ ” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು 
(ಆದಿಕಾಂಡ 12:2). ಆತನು ಕಾನಾನ್ ದ ೋಶವನುು ತಲುಪಿದಾಗ, ಕತಣನು ಆತನಗ , 
“ನಾನು ಈ ದ ೋಶವನುು ನನು ಸಂತ್ಾನಕ ೆ ಕ  ಡುವ ನು” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 
12:7). ಈ ವಾಗಾಾನಗಳಳ ಅಬರಹಾಮ ಮತುತ ಸ್ಾರಳ ಕನಷ್ಠ ಒಂದು ಮಗನನಾುದರ  
ಪಡ ಯುವರ ಂಬ ಕಲಪನ ಯನುು ಉಂಟ್ುಮಾಡಿತುತ. ಹ ೋಗ , ವಷ್ಣಗಳಳ ಗತಿಸಿದವು, 
ಮತುತ ಅಬರಹಾಮ ಹಾಗ  ಸ್ಾರಳಳ ಮಕೆಳಿಲಿದ  ಉಳಿದರು. ಒಂದು ವಾಡಿಕ ಯ 
ಮಾತಿರುವ ಪರಕಾರ, “ಅವರ ೋನು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ ೆ ಯೌವನಸಾರಾಗುತಿತದಿಾಲಿ.” ದ ೋವರ 
ವಾಗಾಾನವು ಹ ೋಗ  ಕಾಯಣರ ಪಕ ೆ ಬರುವದ ಂದು ಅಬರಹಾಮನು ಚಿಂತಿಸುವದಕ ೆ 
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ಆರಂಭಿಸಿದನು (ನ  ೋಡಿರಿ ಆದಿಕಾಂಡ 15:2, 3). 
ಅಬರಹಾಮನು ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ಾತರು ವಷ್ಣದವನಾಗಿದಾಾಗ (ನ  ೋಡಿರಿ ಆದಿಕಾಂಡ 

16:16), ದ ೋವರು ಅವನಗ  ಇನ  ುಂದು ಹ ಚುುವರಿ ಭರವಸ್ ಯನುು ಕ  ಟ್ಿನು. ಒಂದು 
ರಾತಿರ, ಆತನು ಅಬರಹಾಮನನುು ಆಕಾಶದ ಕ ಳಗ  ಸಂಚರಿಸಲು ಕರ ದ  ಯಾನು. ಆತನು 
ಅವನಗ , “ಆಕಾಶದ ಕಡ ಗ  ನ  ೋಡು, ನಕ್ಷತರಗಳನುು ಲ ಕ್ತೆಸುವದು ನನುಂದಾದರ  ಲ ಕ್ತೆಸು; 
ನನು ಸಂತ್ಾನವು ಅಷ್ಾಿಗುವದು” (ಆದಿಕಾಂಡ 15:5) ಎಂಬ ನಶುಯತ್ ಯನುು ಕ  ಟ್ಿನು. 
ಮಾನವ ದೃಷ್ಟಿಕ  ೋನದಿಂದ, ನ  ೋಡುವುದಾದರ  ಅದು ನ ರವ ೋರುವದಕ ೆ ಸ್ಾಧಾವ ೋ 
ಇಲಿದ ವಾಗಾಾನವಾಗಿತುತ. ಆ ಮಹತವದ ಗಳಿಗ ಯಲ್ಲಿ, “ಅಬರಹಾಮನು ಯೆಹ  ೋವನನುು 
ನಂಬಿದನು; ಮತುತ ಯೆಹ  ೋವನು ಅವನ ನಂಬಿಕ ಯನುು ಅವನ ಲ ಕೆಕ ೆ ನೋತಿಯೆಂದು 
ಎಣಿಸಿದನು” (ಆದಿಕಾಂಡ 15:6). 

ಆದಿಕಾಂಡ 15:6 ರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿಎರಡು ಅಂಶಗಳನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುತಕೆದುಾ. 
ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, ಅಬರಹಾಮನು ಕತಣನನುು ನಂಬಿದುಾ ಇದ ೋ ಮೊದಲ 
ಸ್ಾರಿಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅನ ೋಕ ವಷ್ಣಗಳ ಹಂದ , ದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮನಗ  ಕಲ್ಲಾಯರ 
ಊರ್.ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಂಡು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 7:2; ನ  ೋಡಿರಿ ಆದಿಕಾಂಡ 15:7; 
ನ ಹ ಮಿೋಯ 9:7) ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ನನು ಸವದ ೋಶವನ ು ನನು ಬಂಧುಬಳಗವನ ು ಬಿಟ್ುಿ 
ನಾನು ತ್  ೋರಿಸುವ ದ ೋಶಕ ೆ ಹ  ರಟ್ು ಹ  ೋಗು” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 7:3). 
ಹಾರಾನನಲ್ಲಿ, ದ ೋವರು ಪುನಃ ಆತನಗ  ಕಾಣಿಸಿಕ  ಂಡು ಅದ ೋ ಸಲಹ ಗಳನುು 
ಕ  ಡುತ್ಾತನ  (ಆದಿಕಾಂಡ 12:1, 4). ಇಬಿರಯ ಪುಸತಕದ ಲ ೋಖ್ಕನು ಹ ೋಳಳವ ದ ೋನ ಂದರ , 
“ನಂಬಿಕ ಯಂದಲ ೋ ಅಬರಹಾಮನು ಕರ ಯಲಪಟ್ಿ ಕ ಡಲ  ಕರ ದಾತನ ಮಾತನುು ಕ ೋಳಿ 
ತ್ಾನು ಬಾಧಾವಾಗಿ ಹ  ಂದಬ ೋಕಾಗಿದಾ ಸಾಳಕ ೆ ಹ  ರಟ್ು ಹ  ೋದನು; ತ್ಾನು 
ಹ  ೋಗಬ ೋಕಾದ ಸಾಳವು ಯಾವದ ಂದು ತಿಳಿಯದ  ಹ  ರಟ್ನು” (ಇಬಿರಯ 11:8; ಒತಿತ 
ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). ಅದ ೋ ಲ ೋಖ್ಕನು ಇನ ು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ನಂಬಿಕ ಯಂದಲ ೋ 
ಅವನು [ಅಬರಹಾಮನು] ವಾಗಾಾತತದ ೋಶಕ ೆ [ಕಾನಾನ್] ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅನಾದ ೋಶದಲ್ಲಿ 
ಇದಾವನಂತ್  . . . ಪರವಾಸಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತದನು” (ಇಬಿರಯ 11:9; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). 
ಅಬರಹಾಮನ ಇಡಿೋ ಜೋವಿತವು ದ ೋವರ ಮೋಲ್ಲನ ನಂಬಿಕ ಯ ಮೋಲ  ಆಧ್ಾರವಾಗಿತುತ. 
ರ  ೋಮಾ  1 ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿನ ಪೌಲನ ಮಾತುಗಳಲ ಿೋ ಹ ೋಳಳವದಾದರ , 
ಮ ಲಪಿತೃವಿನ ಜೋವಿತವು “ಮೊದಲ್ಲನಂದ ಕಡ ೋ ತನಕ” ನಂಬಿಕ ಯಂದಲ ೋ ಆಗಿತುತ 
(1:17; NIV). ಹೋಗ  ಆದಿಕಾಂಡ 15:6 ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯ ಜೋವಿತದ ಆರಂಭಕ ೆ 
ಸ ಚನ ಯಾಗಿರುವದಿಲಿ. 

ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಆದಿಕಾಂಡ 15:6ನ ೋ ವಚನವು ಅಬರಹಾಮನ ಆರಂಭಿಕ 
ನೋತಿವಂತನ ಂಬ ನರ್ಣಯದ ಕುರಿತು-ಅಂದರ  ಆತನು (ಕ ಲವರು ಹ ೋಳಳವ ಪರಕಾರ) 
“ರಕ್ಷಣ ” ಹ  ಂದಿದ ಆ ಕ್ಷರ್ದ ಕುರಿತು- ಮಾತ್ಾಡುತಿತಲಿ. ದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮನನುು ತನು 
ಮಗನ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರಲ್ಲಲಿವಾದರ  ಅದಕ ೆ ಮುಂರ್  ಅಷ್  ಿಂದು ಅದುುತವಾದ 
ವಾಗಾಾನಗಳನ ುಲಾಿ ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಕ  ಡುತಿತರಲ್ಲಲಿ. ಅಬರಹಾಮನು 
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ಮೋಲ್ಲೆರ್ ದ ಕನನುು ಭ ೋಟ್ಟಯಾದಾಗ, ಆ ಅರಸನು ಹ ೋಳಿದನು, “ಭ ಮಾಾಕಾಶಗಳನುು 
ನಮಾಣರ್ ಮಾಡಿದ ಪರಾತಪರನಾದ ದ ೋವರ ಆಶಿೋವಾಣದವು ಅಬರಹಾಮನಗ  ಆಗಲ್ಲ” 
(ಆದಿಕಾಂಡ 14:19; NIV). ಇದಾದ ಕ ಡಲ ೋ, ದ ೋವರು ಸವತಃ ಅಬರಹಾಮನಗ ೋ 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಅಬರಹಾಮನ ೋ, ಭಯಪಡಬ ೋಡ, ನಾನು ನನಗ  ಗುರಾಣಿಯಾಗಿ ದ ಾೋನ ; 
ನನಗ  ೋಸೆರ ಅತಾಧಿಕ ಬಹುಮಾನವು ಇಟ್ಟಿದ ” (ಆದಿಕಾಂಡ 15:1). ಅಬರಹಾಮನು 
ಆದಿಕಾಂಡ 15:6ಕ ೆ ಮುಂರ್  ನೋತಿವಂತನ ಂದು ಎಣಿಸಲಪಟ್ಿದಾನ ಂಬ ದರಲ್ಲಿ ಯಾವದ ೋ 
ಸಂಶಯವಿಲಿ. 

ಈ ಸಂಗತಿಗಳಳ ಸತಾವಾಗಿರುವಾಗ, ಅಬರಹಾಮನು ನಂಬಿಕ ಯಂದ 
ನೋತಿವಂತನಾದನ ಂಬದನುು ಸ್ಾಭಿತುಗ  ಳಿಸಲು ಪೌಲನು ಏಕ  ಆದಿಕಾಂಡ 15:6ನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು? ನಾಲುೆ ಕಾರರ್ಗಳಳ ಇಲ್ಲಿವ : 

1. ಪ ರೋರಿತ ಲ ೋಖ್ಕರು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ 15:6ರ ಮುಂಚಿನ ಅಬರಹಾಮನ 
ನಂಬಿಕ ಯ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡಿದರಾದರ , ಅಬರಹಾಮನು ನಂಬಿದನು ಎಂಬದಾಗಿ 
ಬ ೈಬಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಇದ ೋ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ  ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಪಟ್ಟಿದ . ವಾಸತವದಲ್ಲಿ, ಬ ೈಬಲ್ “ನಂಬಿಕ ,” 
“ನಂಬಿದನು,” ಅಥವಾ “ವಿಶ್ಾವಸ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುು ಯಾರದ ೋ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಇದ ೋ 
ಮೊದಲ ಸ್ಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತತದ . ಆದಿಕಾಂಡ 15:6ರ ಮುಂರ್  ಇತರರು ಸಹ 
ನಂಬಿಕ ಯನುು ಹ  ಂದಿದಾರು (ಇಬಿರಯ 11:4, 5, 7), ಆದರ  ಇದ ೋ ಪರಥಮ ಬಾರಿಗ  
ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಈ ಪದವು ಕಂಡುಬರುತತದ .  

2. ಈ ಸಂದಭಣಕ ೆ ಮುಂರ್ ಯೆೋ ಅಬರಹಾಮನು ನೋತಿವಂತನಾಗಿದಾನ ಂದು 
ಸಪಷ್ಿವಾಗುತ್ಾತದರ , ಆದಿಕಾಂಡವು ಆತನನುು ಸ ಚಿಸುವದಕ ೆ “ನೋತಿವಂತನು” ಎಂಬ 
ಪದವನುು ಇದ ೋ ಮೊದಲ ಸ್ಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತತದ . 

3. ಅಬರಹಾಮನು ನಂಬಿಕ ಯಂದ ನೋತಿವಂತನಾದನ ಂದು ಈ ವಚನವು 
ನದಿಣಷ್ಿವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತತದ . 

4. ಕಾಲಕರಮಾನುಸ್ಾರದಲ್ಲಿ, ಅಬರಹಾಮನು ಸುನುತಿ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುವ 
ಹದಿನಾಲುೆ ವಷ್ಣಗಳ ಮುಂರ್  ಈ ಹ ೋಳಿಕ ಯು ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿತು (ನ  ೋಡಿರಿ ಆದಿಕಾಂಡ 
16:1, 16; 17:1, 9, 24) ಮತುತ ಮೊೋಶ್ ಯು ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಕ  ಡುವದಕ್ತೆಂತ ನ ರಾರು 
ವಷ್ಣಗಳಿಗ  ಮುಂರ್  ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಿತು (ನ  ೋಡಿರಿ ಗಲಾತಾ 3:16, 17). ಈ ಕಾರರ್ದ 
ಪಾರಮುಖ್ಾತ್ ಯು ಅನಂತರ ನಮೆ ಚರ್ ಣಯಲ್ಲಿ ಸಪಷ್ಿಪಡಿಸಲಪಡುವದು. 

ಆದಿಕಾಂಡ 15:6 ಒಂದು ನದಿಣಷ್ಿವಾದ ಸಂದಭಣದ ಬಗ ೆ ಬರ ಯಲಪಟ್ಟಿದ ಯಾದರ , 
ಇದು ಅಬರಹಾಮನ ಜೋವಿತಕ ೆ ತಕೆದಾದ ಸ್ಾರಾಂಶವಾಗಿದ  ಎಂದು ಪ ರೋರಿತ ಲ ೋಖ್ಕರು 
ಕಂಡರು. ಗಲಾತಾ 3:6-9 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ವಚನವನುು ಅಬರಹಾಮನಗ  ಆದಿಕಾಂಡ 12ರಲ್ಲಿ 
ಕ  ಡಲಪಟ್ಿ ವಾಗಾಾನದ  ಂದಿಗ  ಜ  ೋಡಿಸುತ್ಾತನ . ರ  ೋಮಾ 4ರ ನಂತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, 
ಪೌಲನು ಅಂದು ನಕ್ಷತರಗಳ ರಾತಿರಯಲ್ಲಿ ಅಬರಹಾಮನು ದ ೋವರ ಸಂಗಡ ಸಂಚರಿಸಿದ 
ಸುಮಾರು ಹದಿನಾಲುೆ ವಷ್ಣಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅಬರಹಾಮನಗ  ಕ  ಡಲಪಟ್ಿ ಒಬಬ ಮಗನ 
ವಾಗಾಾನದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ 15:6ನುು ಉಲ ಿೋಖಿಸುತ್ಾತನ  (ರ  ೋಮಾ 4:18-22). 
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ಯಾಕ  ೋಬ 2:21-24 ರಲ್ಲಿ, ಯಾಕ  ೋಬನು ಆದಿಕಾಂಡ 15:6ನುು ಅಬರಹಾಮನು 
ಯಜ್ಞವ ೋದಿಯ ಮೋಲ  ತನು ಮಗನನುು ಅಪಿಣಸುವ ರ್ಟ್ನ ಯಂದಿಗ  ಜ  ೋಡಿಸುತ್ಾತನ . 

ಪೌಲನು ರ  ೋಮಾ 4ರಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ 15:6ನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವದಕ ೆ ಮುಖ್ಾ 
ಕಾರರ್ವು ನಮೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮ ರನ ಯದಾಗಿರುತತದ : ಅಬರಹಾಮನು ನಂಬಿಕ ಯಂದ 
ನೋತಿವಂತನಾದನ ಂದು ಈ ವಚನವು ನದಿಣಷ್ಿವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತತದ  ಮತುತ ಕ್ತರಯೆಗಳ ಬಗ ೆ 
ಏನನ ು ತಿಳಿಸುವದಿಲಿ. ಕ ಲವು ಯೆಹ ದಾ ಉಪದ ೋಶಕರು ಅಬರಹಾಮನು ತನು ಕ್ತರಯೆಗಳ 
ಆಧ್ಾರದಲ್ಲಿ ನೋತಿವಂತನಾದನ ಂಬ ಅವರ ಉಪದ ೋಶಕ ೆ ಸರಿ ಹ  ಂದುವಂತ್  ಆದಿಕಾಂಡ 
15:6 ನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವದಕ ೆ ಪರಯತಿುಸಿದಾರು. ಅವರು ವಚನವನುು ಬದಲಾಯಸಿ, ಈ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಳವಂತ್  ಬದಲ್ಲಸಿದರು, “ಅಬರಹಾಮನು ದ ೋವರಿಗ  ನಂಬಿಗಸತನಾಗಿದಾನು, 
ಮತುತ ಅದು ಆತನ ಲ ಕೆಕ ೆ ನೋತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲಪಟ್ಟಿತು” ಆದರ  ವಚನವು ಆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲ ಿ
ಹ ೋಳಳವದಿಲಿ. ಅದು ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ , “ಅಬರಹಾಮನು ದ ೋವರನುು ನಂಬಿದನು, ಮತುತ 
ಅದು ಅವನ ಲ ಕೆಕ ೆ ನೋತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲಪಟ್ಟಿತು.”  

ಅಬರಹಾಮನು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತದಾವರಲ್ಲಿಯೆೋ ಅತಾಂಥ ಉತತಮ 
ಮನುಷ್ಾನಾಗಿದಾರಿಂದ ದ ೋವರು ಆತನನುು ಆರಿಸಿಕ  ಂಡನ ಂದು ಯೆಹ ದಾರು 
ಪರತಿಪಾದಿಸುತಿತದಾರು-ಮತುತ ಬಹುಶಃ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿಯೆೋ ಹ ೋಳಿರಬಹುದು. ಅವರು 
ಗಮನಸಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಅಬರಹಾಮನು ಸತಾ ದ ೋವರ ಬ ಳಕ್ತನಲ್ಲಿ ನಡ ದರ , ಉಳಿದವರ ಲಿರ  
ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯ ಕಾಗಣತತಲಲ್ಲಿ ತಡಕಾಡುತಿತದಾರು-ಮತುತ ಅದು ಸತಾವ ೋ. ಇವರು 
ಆತನನುು ದ ೋವರಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವದಕ ೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ುಿಕ  ಂಡಿದಾರು, 
ಮಾನವ ತಕಣಕ ೆ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಕಂಡರ  ದ ೋವರಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯವಾಗುವದಕ ೆ ಅಬರಹಾಮನು 
ಮಾದರಿ ಅಂದುಕ  ಂಡಿದಾರು-ಮತುತ ಇದ ಲಿದರಲ್ಲಿಯ  ಆವರು ಸರಿಯೆೋ ಆಗಿದಾರು. 
ಯಾವಾಗ ಅವರು ಅಬರಹಾಮನನುು ದ ೋವರು ಆತನ ಮಾನವ ಉತತಮತ್ ಯ ಮೋಲ  
ನೋತಿವಂತನ ಂದು ನರ್ಣಯಸಿದನು ಎಂದು ಹ ೋಳಿದರ  ೋ ಆಗ ತಪುಪ ಮಾಡಿದಾರು. ವಿಷ್ಯ 
ಹಾಗಿರಲ್ಲಲಿವ ಂದು ಪೌಲನು ಘ ೋಷ್ಟಸಿದನು. ಬದಲಾಗಿ, “ಅಬರಹಾಮನು ದ ೋವರನುು 
ನಂಬಿದನು ಮತುತ ಅದು ಆತನ ಲ ಕೆಕ ೆ ನೋತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲಪಟ್ಟಿತು” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ 
ನನುದು). 

ಈ ಉಲ ಿೋಖ್ದಲ್ಲಿ “ಅದು ಆತನ ಲ ಕೆಕ ೆ ಎಣಿಸಲಪಟ್ಟಿತು” ಎಂಬುದು λογίζομαι 

(logizomai)2 ಎಂಬದರಿಂದ ತ್ ಗ ದುಕ  ಳುಲಪಟ್ಿದಾಾಗಿದ . ಪೌಲನು ಅಧ್ಾಾಯ 4ರಲ್ಲಿ ಈ 
ಗಿರೋಕ್ ಕ್ತರಯಾಪದದ ವಿವಿಧ ಬಗ ಗಳನುು ಹನ  ುಂದು ಸ್ಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಈ 
ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ, NASB ಯು ಯಾವಾಗಲ  “ಎಣಿಸಲಪಟ್ಟಿತು” ಎಂದ ೋ ಉಪಯೋಗಿ 
ಸುತತದ , 8ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತರ ಅದು “ಗರ್ನ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ  ೋ” ಎಂದು 
ತಜುಣಮಗ  ಳಿಸಿರುತತದ . KJVಯು ಅಂಥ ಪದಗಳನುು “ಎಣಿಸಲಪಟ್ಟಿತು,” “ಪರಿಗಣಿಸು” 
ಮತುತ “ಆಪಾದಿಸು” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಿರುತತದ . Logizomai ಎಂಬ ಪದಕ ೆ ಪೌಲನ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ುಿ ಅಧಿಕಾಥಣಗಳಳ ಇದಾವು,3 ಆದರ  ಅದರ ಮ ಲಭ ತ ಅಥಣವು 
“ಎಣಿಸು,” “ಪರಿಗಣಿಸು” ಅಥವಾ “ಲ ಕ್ತೆಸು” ಎಂದಾಗಿತುತ.4  
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Logizomai ಒಂದು ಲ ಕ್ತೆಗನ ಪದವಾಗಿತುತ. ಪೌಲನು ರ  ೋಮಾ 4ರಲ್ಲಿ ಆ 
ಪದವನುು ಅದ ೋ ಅಥಣದಲ್ಲಿಯೆೋ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನ ಂದು ಬಹುಪಾಲು ಲ ೋಕಕರು 
ಒಪಿಪಕ  ಳಳುತ್ಾತರ . John R. W. Stott ಹೋಗ  ಬರ ದನು, “ಅದರ ಅಥಣವು ‘ಲ ಕೆಕ ೆ 
ಸ್ ೋರಿಸು’ ಅಥವಾ ‘ಎಣಿಸಲಪಡು’ ಎಂದಾಗಿರುತತದ , ಮತುತ ಆರ್ಥಣಕ ಅಥವಾ ವಾಾಪಾರದ 
ಸನುವ ೋಶದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುವದಾದರ  ಒಬಬನ ಖ್ಾತ್ ಗ  ಒಂದನುು 
ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸು ಎಂಬ ಅಥಣವನುು ಕ  ಡುತತದ .”5 ಈ ಕಾರರ್ದಿಂದ CJB 
ತಜುಣಮಯು 3ನ ೋ ವಚನವನುು ಹೋಗ  ಅನುವಾದಿಸುತತದ : “ಅಬರಹಾಮನು ತನು 
ವಿಶ್ಾವಸವನುು ದ ೋವರಲ್ಲಿಟ್ಿನು, ಮತುತ ಅದು ಆತನ ಲ ಕೆಕ ೆ ನೋತಿಯೆಂದು 
ಸ್ ೋರಿಸಲಪಟ್ಟಿತು” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). E. D. Burton ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ರ  ೋಮಾ 
4ರಲ್ಲಿ ನಾವು “ಮಹಾ ಲ ಕ್ತೆಗನ ಎಣಿಕ ಯ ಕ  ೋಣ ಯಲ್ಲಿರುತ್ ತೋವ .6 

ವಚನ 4. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ನೋತಿನರ್ಣಯದ ಎರಡು ವಾವಸ್ ಾಗಳ ನಡುವಿನ 
ವಾತ್ಾಾಸಗಳನುು ತ್  ೋರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ಾತನ : ಒಂದು ಧಮಣಶ್ಾಸರ/ಕ್ತರಯೆಗಳ ವಾವಸ್ ಾ 
ಮತುತ ಕೃಪ /ನಂಬಿಕ ಯ ವಾವಸ್ ಾ. ಆತನು ಮೊದಲ ವಾವಸ್ ಾಯನುು ಹೋಗ  
ಸ್ಾರಾಂಶಗ  ಳಿಸಿದನು: ಕೆಲ್ಸ ಮಯಡಿದವನಗೆ ಬ್ರುವ ಕ್ೂಲ್ಲಯು ದಯದಿಂದ 
ದೊರಕ್ುವಂಥದೆಂದು ಎಣಿಕೆಯಯಗುವದಿಲ್ಿ (logizomai); ಅದು ಸಲ್ತಿಕ್ೆದ ದೆೀ ಎಂದು 
ಎಣಿಕೆಯಯಗುವದು. ಇಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಲಾಗಿರುವ ನಯಮವು ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿದುಾ ಅದಕ ೆ ಸವಲಪ 
ವಿವರಣ  ಅಗತಾ ಅಥವಾ ಯಾವದ ೋ ವಿವರಣ ಯ ಅಗತಾವ ೋ ಇಲಿ. ನೋವು ಒಬಬರಿಗ  ೋಸೆರ 
ಕ ಲಸ ಮಾಡಿದರ , ನಮಗ  ಬರುವ ಸಂಬಳವನುು ನೋವು ಉಡುಗ  ರ ಯಾಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸುವದಿಲಿ. ನಮೆ ಮಾಲ್ಲೋಕನು ನಮಗ  “ಒಂದು ಉಪಕಾರ” ಮಾಡುತಿತದಾಾನ ಂದು 
ನೋವು ಭಾವಿಸುವದಿಲಿ. ನೋವು ಸ್ೌಜನಾಕ  ೆಂದು “ಧನಾವಾದಗಳಳ” ಹ ೋಳಬಹುದು, ಆದರ  
ವಾಸತವದಲ್ಲಿ, ನಮಗ  ಆತನು ಹರ್ ಕ  ಡುವದಕ ೆ ಋರ್ಸಾನಾಗಿದಾಾನ ಂದು 
ಬಲಿವರಾಗಿರುತಿತೋರಿ.  

“ದಯೆ” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವ χάρις (charis)ಎಂಬುದು “ಕೃಪ ” 
ಎಂಬದಕ ೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪದವಾಗಿದ  (ನ  ೋಡಿರಿ KJV). “ಸಲಿತಕೆದ ಾೋ” ಎಂಬ 
ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಿ ὀφείλημα (opheilēma)ಎಂಬುದು “ಒಂದು ಹರ್ಕಾಸಿನ ಅಥಣದ 
ಸ್ಾಲದಲ್ಲಿರುವದು” ಅಥವಾ “ನ ೈತಿಕ ಅಥಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕತಣವಾ,” ಒಂದು “ಸ್ಾಲ”7 
ಎಂದಥಣವಾಗಿದ  (ನ  ೋಡಿರಿ KJV). ಒಂದು ಧಮಣಶ್ಾಸರ/ಕ್ತರಯೆಗಳ ವಾವಸ್ ಾಯು 
ಘ ೋಷ್ಟಸುವದ ೋನ ಂದರ , ನಾವು ಕೃಪ ಯಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಿಲಿ, ಆದರ  ನಮೆ 
ಪುರ್ಾಕ್ತರಯೆಗಳಳ ದ ೋವರನುು ನಮಗ  ಸ್ಾಲಗಾರನನಾುಗಿ ಮಾಡಿತು ಎಂಬದಾಗಿ. 

ವಚನ 5. ಪೌಲನು ಮುಂದ  ಆ ವಾವಸ್ ಾಯನುು ಕೃಪ /ನಂಬಿಕ ಯ ವಾವಸ್ ಾಯಂದಿಗ  
ಹ  ೋಲ್ಲಸಿ ವಾತ್ಾಾಸವನುು ತ್  ೋರಿಸುತ್ಾತನ : ಆದರ  ಯಾವನು ಪುರ್ಾಕ್ತರಯೆಗಳನುು 
ಮಾಡಿದವನಾಗಿರದ  ಪಾಪಾತೆರನುು ನೋತಿವಂತ್ ಂದು ನರ್ಣಯಸುವಾತನಲ್ಲಿ 
ನಂಬಿಕ ಯಡುತ್ಾತನ  ೋ ಅವನ ನಂಬಿಕ ಯೆೋ ನೋತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲಪಡುವದು. 
“ಪುರ್ಾಕ್ತರಯೆಗಳನುು ಮಾಡಿದವನಾಗಿರದ ” ಎಂಬದು ಕ ಲವು ಅಹಣತ್ ಗಳ 
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ಅಗತಾವಿರುತತದ ಂದು ಸ ಚಿಸುತತದ . ಸನುವ ೋಶದಿಂದ ಹ  ರಗ  ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡು 
ನ  ೋಡುವದಾದರ , ಅದು ಕತಣನಗಾಗಿ ಕ ಲಸಮಾಡುವದು ಅನಾವಶಾಕವ ಂದು 
ಅಥಣಕ  ಡುವಂತ್  ತ್  ೋರುತತದ -ಅದು ಬಹುಪಾಲು ಧ್ಾಮಿಣಕ ಬರಹಗಾರರಿಗ  ಭಯಂಕರ 
ಆಘಾತ ಕ  ಡುವ ವಿರ್ಾರ ಆಗಿರುತತದ , ಮತುತ ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಪೌಲನಗ  ಆಘಾತ 
ಉಂಟ್ು ಮಾಡಿರುತಿತತುತ. ಕತಣನಗ  ಕ ಲಸ ಮಾಡುವದು ಪಾರಮುಖ್ಾವ ಂದು ಪೌಲನು 
ಯೋಚಿಸಿದನ  ೋ? ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವ ೋ ಇಲ.ಿ ರ  ೋಮಾ 16:12ರಲ್ಲಿ, “ಕತಣನ ಸ್ ೋವ ಯಲ್ಲ ಿ
ಬಹಳವಾಗಿ ಪರಯಾಸ ಪಟ್ಟಿರುವ” ಪ ಸಿೋಣಸಳಿಗ  ಪರಶಂಸ್ ಯನುು ಮಾಡುತ್ಾತನ . ಪೌಲನು 
ಅನ ೋಕ ವ ೋಳ  ತನು ವಾಚಕರನುು “ಕತಣನ ಸ್ ೋವ ಯಲ್ಲಿ” ಅವರ ಎಲಾಿ ಪರಯಾಸವನುು 
ಪಡಬ ೋಕ ಂದು ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸಿದನು (1 ಕ  ರಿಂಥ 15:58; ನ  ೋಡಿರಿ ಗಲಾತಾ 5:6; ಎಫ ಸ 
2:10; ಕ  ಲ  ಸ್ ಾ 1:10; 1 ತಿಮೊಥ  5:17; 6:18). ಪೌಲನಗಿಂತಲ  ಹ ಚುು ಕಠರ್ವಾಗಿ 
ಕತಣನಗಾಗಿ ಬ ೋರ  ಯಾರಾದರ  ಶರಮಿಸಿರುತ್ಾತರ  ೋ ಎಂಬದು ಅನುಮಾನ (ನ  ೋಡಿರಿ 
1 ಕ  ರಿಂಥ 15:10; 2 ಕ  ರಿಂಥ 11:23, 27). 

ಆದಾರಿಂದ, ಇದು ಸಪಷ್ಿವಾಗುತತದ , ಏನ ಂದರ  “ಕ್ತರಯೆಗಳನುು ಮಾಡಿದವನಾಗಿರದ ” 
ಎಂಬದಕ ೆ ಸವಲಪ ವಿವರಣ ಯ ಅಗತಾವಿರುತತದ . ಅದನುು ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಬ ೋಕ ಂದರ  
ಆ ಮಾತುಗಳನುು 4 ಮತುತ 5ನ ೋ ವಚನಗಳ  ಂದಿಗ  ಹ  ೋಲ್ಲಸಿ ನ  ೋಡುವದು: 
“ಕ ಲಸಮಾಡಿದವನಗ ” ಮತುತ “ಕ ಲಸ ಮಾಡಿದವನಾಗಿರದ  (ಮಾಡದವನು).” “ಕ ಲಸ 
ಮಾಡುವವನು” (4:4) ಒಬಬ ಉದ  ಾೋಗಿಯಾಗಿದುಾ ಸಂಬಳವನುು ಪಡ ಯಲು “ಕ ಲಸ 
ಮಾಡುತ್ಾತನ .” “ಕ್ತರಯೆಗಳನುು (ಕ ಲಸ) ಮಾಡದವನು” (4:5) ಒಬಬ ವಿಶ್ಾವಸಿಯಾಗಿದುಾ, 
ಆತನು ಕತಣನನುು ತನಗ  ಸ್ಾಲದಲ್ಲಿರಿಸುವದಕಾೆಗಿ ದ ೋವರ ಕ ಲಸ ಮಾಡುವದಿಲಿ, ಆದರ  
ಪಿರೋತಿ ಮತುತ ಮಚುುಗ ಯನುು ವಾಕತಪಡಿಸಲು ದುಡಿಯುತ್ಾತನ . Leon Morris ಇದನುು 
ಹೋಗ  ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ : “ಇಲ್ಲಿ ವಾತ್ಾಾಸವು ಕ ಲಸ ಮಾಡುವವನು ಮತುತ ಕ ಲಸ ಮಾಡದವನ 
ನಡುವ ಯಲಿ (ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ ಿ ಸ್  ೋಮಾರಿತನವನುು ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುತಿತಲಿ), ಆದರ  ಅದು 
ತನು ಕ ಲಸಗಳಲ್ಲಿ (ಕ್ತರಯೆಗಳಲ್ಲಿ) ವಿಶ್ಾವಸವಿಡುವವನ ಹಾಗ  ದ ೋವರಲ್ಲಿ 
ವಿಶ್ಾವಸವಿಡುವವನ ನಡುವಿನ ವಾತ್ಾಾಸವಾಗಿದ .”8 

5ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ ದ ೋವರು “ಪಾಪಾತೆರನುು (ಭಕ್ತತಹೋನರನುು) ನೋತಿವಂತರ ಂದು 
ನರ್ಣಯಸುವವನು” ಎಂದು ಬಣಿಿಸಲಪಟ್ಟಿದಾಾನ . “ಪಾಪಾತೆರು” ಎಂಬ “ದ ೋವರ ಕಡ ಗ  
ಸವಲಪವೂ ಭಯಭಕ್ತತಯ ಗೌರವ” ಹ  ಂದಿಲಿದ  ಇರುವವನನುು ಬಣಿಿಸುತತದ . ಇಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವ ಮಾತುಗಳಳ ದ ೋವರು “ಸವಲಪವೂ ಯೋಗಾತ್ ” ಇಲಿದವರನುು 
ನೋತಿವಂತರ ಂದು ನರ್ಣಯಸುತ್ಾತನ  ಎಂದು ಸ ಚಿಸುತತವ .9 ಆತನು ಇದನುು ಮಾಡಲು 
ಶಕತನಾಗಿದಾಾನ  ಯಾಕ ಂದರ  ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರಕಾೆಗಿ ಆತನು ತನು ಮಗನನುು 
ಪಾರಯಶಿುತತವಾಗಿ ಕ  ಟ್ಿನು (3:25); “ಕ್ತರಸತನು ಭಕತಹೋನರಿಗ  ೋಸೆರ ಸತತನು” (5:6). 
ಒಬಬನು ತನು ವಿಶ್ಾವಸವನುು ದ ೋವರಲ್ಲಿ (ಮತುತ ಆತನ ಮಗನಲ್ಲಿ) ಇಡುವಾಗ, “ಆತನ 
ನಂಬಿಕ ಯನುು ನೋತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲಾಗುತತದ  [logizomai].” TEV ಯು ಇದನುು 
“ದ ೋವರು ನಂಬಿಕ ಯನ ುೋ ಲ ಕೆದಲ್ಲಿ ತ್ ಗ ದುಕ  ಳಳುತ್ಾತನ ” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). 
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ವಚನಗಳಳ 6-8. ಅಧ್ಾಾಯದ 4ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದಲಿದ  ನಂಬಿಕ ಯಂದಲ ೋ 
ನೋತಿವಂತನ ಂದು ನರ್ಣಯಸಲಪಟ್ಿವನಗ  ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿ ಅಬರಹಾಮನ ಮೋಲ  ತನು 
ಮುಖ್ಾ ಗಮನವನುು ಹರಿಸಿದನು. ಹ ೋಗ , ವಚನ 6 ರಿಂದ 8ರ ವರ ಗ , ಆತನು 
ಎರಡನ ಯ ಉದಾಹರಣ ಯನುು ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸಿದನು, ಯೆಹ ದಾರಿಂದ 
ಗೌರವಿಸಲಪಡುತಿತದಾ ಮತ್  ತಬಬ ವಾಕ್ತತ: ಅಸರನಾದ ದಾವಿೋದ. ಪೌಲನು ಈಗಷ್ ಿ ದ ೋವರು 
“ಭಕ್ತತಹೋನರನುು ನೋತಿವಂತರ ಂದು ನರ್ಣಯಸುತ್ಾತನ ಂದು” ಹ ೋಳಿದಾನು. ಕ ಲವು 
ಯೆಹ ದಾರ ಮನಸುಾಗಳಲ್ಲಿ ಅಬರಹಾಮನು “ಭಕ್ತತಹೋನನ  ೋ” ಎಂಬ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ
ಸಂಶಯಗಳನುು ಹ  ಂದಿದಿಾರಬಹುದು ಆದರ  ದಾವಿೋದನ ವಿರ್ಾರದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂಶಯಕ ೆ 
ಅವಕಾಶವಿರಲ್ಲಲಿ. ದಾವಿೋದನು ಒಂದ ೋ ವಾರದಲ್ಲಿ ದಶ್ಾಜ್ಞ ಯ ನಾಲುೆ ಆಜ್ಞ ಗಳನುು 
ಉಲಿಂಘಿಸಿದಾನು (2 ಸಮುವ ೋಲ 11; 12; ವಿಮೊೋಚನಕಾಂಡ 20:13, 14, 16, 17). 
ದಾವಿೋದನ ಉದಾಹರಣ ಯು ಹಳ ೋ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಸಲಾಗಿರುವ ನಂಬಿಕ ಯಂದ 
ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯದ ನಯಮವನುು ಮತತಷ್ುಿ ದೃಢಪಡಿಸುವದು ಮಾತರವಲಿದ , 
ಆ ನಯಮವು ಎಷ್ುಿ ವಿಸ್ಾತರಕ ೆ ಮುಟ್ುಿತತದ ಂಬದನುು ಸಹ ತ್  ೋರಿಸಿಕ  ಡುತತದ .  

ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , ದೆೀವರು ಯಯವನನುು ಪುಣ್ಾಕ್ರರಯಗಳಲ್ಿದೆ 
ನೀತಿವಂತನೆಂದು ಎಣಿಸುತ್ಯತನೊೀ [logizomai] ಅವನು ಧನಾನೆಂದು ದಯವಿೀದನು ಸಹ 
ಹೆೀಳಳತ್ಯತನೆ. ಈ ಸನುವ ೋಶದಲ್ಲಿ “ನೋತಿವಂತನ ಂದು ಎಣಿಸುತ್ಾತನ  ೋ” ಎಂಬುದು ದ ೋವರು 
ಅತಾಂಥ ಅನೋತಿಯ ಅಪರಾಧವುಳುವನನುು (ದಾವಿೋದ) “ನೋತಿವಂತನ ಂದು 
ಎಣಿಸುವದನುು” ಸ ಚಿಸುತತದ . ಬ ೋರ  ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಳವದಾದರ , 4:6ರಲ್ಲಿ, ದ ೋವರು 
“ನೋತಿವಂತನ ಂದು ಎಣಿಸುವಂಥದುಾ” ತನು ತಪುಪ ಮಾಡುವ ಮಕೆಳಲ  ಿಬಬ ನನುು 
ಕ್ಷಮಿಸುವದಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಾಗಿದ .  

ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ಪೌಲನು ಯಾವಾಗಲ  ಮಾಡುವ ಪರಕಾರವ ೋ, ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಹಳ ೋ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ (LXX) ಗಿರೋಕ್ ತಜುಣಮಯಂದ ಈ ವಚನಗಳನುು ಉಲ ಿೋಖಿಸುತ್ಾತನ . 
4:7, 8ರಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಾಗಿರುವ ವಾಕಾಭಾಗವು ಕ್ತೋತಣನ  32:1, 2 ರಿಂದ ತ್ ಗ ದುಕ  ಳು 
ಲಪಟ್ಟಿದ : 

 
ಯಯರ ಅಪರಯಧಗಳಳ ಪರಿಹಯರವಯಗಿವೆಯೀ, 
ಯಯರ ಪಯಪಗಳಳ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೀ ಅವರೆೀ ಧನಾರು.  
ಕ್ತಣನು ಯಯವನ ಪಯಪವನುು ಲೆಕ್ೆಕೆೆ ತರುವದಿಲ್ಿವೀ ಆ ಮನುಷ್ಾನೆೀ 

ಧನಾನು. 
 
ಅನ ೋಕ ಲ ೋಖ್ಕರು ನಂಬುವ ಪರಕಾರ, ಕ್ತೋತಣನ  51 ಮತುತ 32 ದಾವಿೋದನು 

ಬತ್ ೆಬ ಳ  ಂದಿಗ  ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವ - ಕ್ತೋತಣನ  51 ರಲ್ಲಿ ದಾವಿೋದನು 
ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ್ 10 ಗ  ೋಳಾಡುವದಾಗಿದುಾ, 32ನ ೋ ಕ್ತೋತಣನ ಯು ದ ೋವರು ಆತನನುು 
ಕ್ಷಮಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆತನು ತನು ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯನುು ವಾಕತಪಡಿಸುವದು ಆಗಿರುತತದ .11 



11 

 

ಕ್ತೋತಣನ  32:1, 2 ರಲ್ಲಿ, ದಾವಿೋದನು ದ ೋವರ ಕರುಣ ಗಾಗಿ ತನು ಕೃತಜ್ಞತ್ ಗಳನುು 
ವಾಕತಪಡಿಸುವದಾಗಿದ . ತ್ಾನು ಎಷ್ುಿ ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದಾಾನ ಂಬದನುು ತ್  ೋರಿಸಲು ವಿವಿಧ 
ಪದಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ಾತನ . ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನ  ೋಡುವದಾದರ , “ಧನಾನು” 
(μακάριος, makarios) ಎಂಬ ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಿ ಪದವು ದ ೋವರ ನಂಬಿಗಸತ ಮಗುವು 
ಮಾತರವ ೋ ತಿಳಿಯಬಹುದಾದ ವಿಭಿನುವಾದ ಸಂತ್  ೋಷ್ವನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . ಅದ  ಂದು 
“ಆನಂದ ಮತುತ ಅದಕ್ತೆಂತಲ  ಹ ಚಿುನ” ಭಾವನ ಯಾಗಿರಬಹುದು. 

ಆತನ ಪಾಪವು ಎಷ್ುಿ ಆಗಾಧವಾಗಿತ್ ತಂಬದನುು ಎರಡು ಪದಗಳಳ ಬಣಿಿಸುತತವ : 
ἀνομία (anomia) ಎಂಬುದರ ಬಹುವಚನ, ಅದು “ಅಧಮಣಕೃತಾಗಳಳ” 
ಎಂದಾಗಿರುತತದ , ಮತುತ ὁμαρτία (hamartia)ಅದು “ಪಾಪ” ಎಂದಾಗಿರುತತದ  (3:23ರ 
ಮೋಲ್ಲನ ವಾಾಖ್ಾಾನವನುು ನ  ೋಡಿರಿ). 

ಇತರ ಮ ರು ಪದಗಳಳ ಕತಣನ ಕರುಣ ಯ ಶ್ ರೋಷ್ಠತ್ ಯನುು ತ್  ೋರಿಸುತತವ . 
ಮೊದಲನ ಯದು, ದಾವಿೋದನ ಅಧಮಣಕೃತಾಗಳಳ “ಕ್ಷಮಿಸಲಪಟ್ಟಿದಾವು” (ἀφίημι, 
aphiēme). Franz Delitzsch ಕ್ತೋತಣನ  32:1 ರಲ್ಲಿನ “ಕ್ಷಮಿಸಲಪಟ್ಟಿವ ” ಎಂಬ ಪದವನುು 
“ಮೋಲಕ ೆತಿತ ತ್ ಗ ದು ಹಾಕುವದು” ಎಂಬದಾಗಿ ವಾಾಖ್ಾಾನಸಿದನು.12 

ಎರಡನ ಯದು, ದಾವಿೋದನ ಪಾಪಗಳಳ “ಮುಚುಲಪಟ್ಟಿದಾವು.” “ಮುಚುಲಪಟ್ಟಿವ ” ಎಂಬ 
ಅನುವಾದಿತ ಪದವು (ἐπικαλύπτω, epikaluptō), ಒಂದು ಸಂಯುಕತ ಪದವಾಗಿದುಾ ἐπί 

(epi, “ಮೋಲ ”) ಮತುತ καλύπτω (kaluptō, “ಮುಚುು”) ಎಂಬ 
ಪದಗಳನ  ುಳಗ  ಂಡಿರುತತದ ; ಇದರ ಅಥಣವು “ಮೋಲೆಡ  ಮುಚುಲಪಟ್ಟಿರುವದು.” NLT 
ಯು ಇದನುು “ದೃಷ್ಟಿಯಂದ ಮರ ಯಾಗಿ ಇಡುವದು” ಎಂಬದಾಗಿಯ ; ABಯು 
“ಮುಚುಲಪಟ್ುಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹ ಣಿಡಲಪಟ್ಟಿರುವದು” ಎಂದು ತಜುಣಮ ಮಾಡಿರುತತದ . 
Delitzschನು “ಮುಚುಲಪಟ್ಟಿರುವದು” ಎಂಬ ಪದವನುು “ಒಂದು ಮುಚುುವಿಕ ,” “ಹೋಗ  ಅದು 
ಪರಿಶುದಧ ದ ೋವರಿಗ  ಗ  ೋಚರವಾ ಗುವದಿಲಿ, ಮತುತ ಅದು ಎಂದಿಗ  ನಡದ ೋ 
ಇಲಿವ ಂಬಂತಿರುತತದ ”13 ಎಂದು ಬಣಿಿಸುತ್ಾತನ . 

ಪೌಲನ ತಕಣಕ ೆ ಅತಾಂಥ ಮಹತವವುಳುದಾಾಗಿ ಈ ಮ ರನ ಯ ಪದವು ಇರುತತದ , 
“ಲ ಕೆಕ ೆ ಎಣಿಸುವದಿಲಿವೋ” ಎಂಬುದು. ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಪಟ್ಿ 
ಪರಕಾರವಾಗಿ ಈ ಕ್ತೋತಣನ ಯು ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ , “ಕತಣನು ಯಾವನ ಲ ಕೆಕ ೆ 
ಅಪರಾಧವನುು ಎಣಿಸುವದಿಲಿವೋ.” “ಲ ಕೆಕ ೆ ಎಣಿಸು” ಎಂಬುದು logizomai ಎಂಬ 
ಪದದ ಅನುವಾದವಾಗಿದ , ಉಳಿದ ಅಧ್ಾಾಯದಲ ಿಲಾಿ ಈ ಪದವು “ಎಣಿಸಲಪಡು” ಎಂದು 
ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿರುತತದ . ಪೌಲನು ದ ೋವರ ಆಶುಯಣಕರ ಲ ಕಾೆರ್ಾರದ ವಾವಸ್ ಾಯ 
ಇನ  ುಂದು ದೃಷ್ಟಿಕ  ೋನವನುು ನಮೆ ಮುಂದಿಡುತಿತದಾಾನ . 3 ಮತುತ 5ನ ೋ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ, 
ಆತನು ದ ೋವರ ಲ ಕೆ ಪುಸತಕವನುು ನ  ೋಡುವದರ ಸಕಾರಾತೆಕ ರಿೋತಿಯನುು 
ಮುಂದಿಟ್ಿನು: ದ ೋವರು “ಭಕ್ತತ ಹೋನರ” ಲ ಕೆಕ ೆ ಲ ಕೆಪುಸತಕದ ಜಮಾಖ್ಾತ್ ಯಲ್ಲಿ 
ನೋತಿಯನುು ಬರ ದನು. ವಚನ 8ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ದ ೋವರ ಲ ಕೆ ಪುಸತಕದಲ್ಲಿ ನ  ೋಡುವದರ 
ನಕಾರಾತೆಕ ದೃಷ್ಟಿಕ  ೋನವನುು ಮುಂದಿಡುತಿತದಾಾನ : ದ ೋವರು ಲ ಕೆ ಪುಸತಕದ ಬಾಕ್ತಯ 
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ಖ್ಾತ್ ಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತತಹೋನರಿಗ  ಅನೋತಿಯನುು ಸ್ ೋರಿಸಲ್ಲಲಿ. CJB ಯಲ್ಲಿ “[ಕತಣನು] ಯಾವನ 
ಪಾಪವನುು ಲ ಕೆಕ ೆ ಎಣಿಸುವದಿಲಿವೋ ಅವನು ಧನಾನು” ಎಂದಿರುತತದ . 

ಇದು ಎಷ್  ಿಂದು ಗಮನಾಹಣವಾದದ ಾಂಬದನುು ಗರಹಸಬ ೋಕ ಂದರ , ದಾವಿೋದನು 
ತ್ಾನು ಮಾಡಿದ ಕೃತಾಕಾೆಗಿ ಎಂಥ ದಂಡನ ಗ  ಯೋಗಾನಾಗಿದಾನು ಎಂಬದನುು ಒಬಬನು 
ಪರಿಗಣಿಸಬ ೋಕು. ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಪರಕಾರವಾಗಿ, ಎರಡು ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ 
ಆತನು ಕಲುಿಗಳಿಂದ ಹ  ಡ ಯಲಪಟ್ುಿ ಕ  ಲುಿವ ದಂಡನ ಗ  ಯೋಗಾನಾಗಿದಾನು: 
ವಾಭಿರ್ಾರ (ಧಮೊೋಣಪದ ೋಶಕಾಂಡ 22:22, 24; ನ  ೋಡಿರಿ ಯೋಹಾನ 8:5) ಮತುತ 
ನರಹತ್ ಾ (ಯಾಜಕಕಾಂಡ 24:17). ಹ ೋಗ , ಆತನ ಪಾಪವು ಬಯಲ್ಲಗ  ಬಂದಾಗ, 
ಅವನನುು ಪಟ್ಿರ್ದ ಹ  ರಗ  ಎಳ ದುಕ  ಂಡು ಹ  ೋಗಿ ಆತನ ಮುರಿದ ದ ೋಹದಿಂದ 
ಪಾರರ್ವು ಹ  ೋಗುವ ತನಕ ಕಲುಿಗಳಿಂದ ಹ  ಡ ಯಲಪಡಲ್ಲಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಆತನ 
ಪಾಪಗಳಳ ಕ್ಷಮಿಸಲಪಟ್ಿವು. . . ಮುಚುಲಪಟ್ಿವು. . . ಮತುತ ಆತನ ಲ ಕೆಕ ೆ ಎಣಿಸಲಪಡಲ್ಲಲಿ! 
ಆತನು ತನುನುು “ಧನಾನು” ಎಂದು ಕರ ದುಕ  ಂಡದಾರಲ್ಲಿ ಆಶುಯಣವ ೋ ಇಲಿ! 

ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಕ್ತೋತಣನ  32:1, 2 ವಚನಗಳಳ ದ ೋವರು “ಕ್ತರಯೆಗಳಿಲಿದ ” 
ನೋತಿವಂತರ ಂದು ನರ್ಣಯಸು ವದಕ ೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ  (4:6). ದಾವಿೋದನು 
ಕ್ಷಮಿಸಲಪಡಬ ೋಕಾದರ  ತ್ಾನ ೋನ  ಮಾಡಬ ೋಕಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳತಿತಲಿ. 
ದಾವಿೋದನ ಹೃದಯವು ಪಶ್ಾುತ್ಾತಪದಿಂದ ಮುರಿಯಲಪಡುವ ಅಗತಾವಿತುತ (ಕ್ತೋತಣನ  
51:17). ಆತನು ತನು ಪಾಪಗಳನುು ಒಪಿಪಕ  ಂಡು ಕತಣನ ಮುಂದ  ಅವುಗಳನುು ಅರಿಕ  
ಮಾಡುವ ಅಗತಾವಿತುತ (ನ  ೋಡಿರಿ ಕ್ತೋತಣನ  32:5; 51:3, 4). ಆತನು ತನುನುು 
ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ್  ಕತಣನನುು ಪಾರರ್ಥಣಸುವ ಅಗತಾವಿತುತ (ನ  ೋಡಿರಿ ಕ್ತೋತಣನ  32:6; 51:1, 2, 
9). ದಾವಿೋದನು ದ ೋವರ ಕ್ಷಮಯನುು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕ  ಳಳುವಂತ್  ಮಾಡಬಹುದಾದ ಯಾವ 
“ಕ್ತರಯೆಗಳಳ” ಸಹ ಆತನಗ  ಇರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬದನುು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ . ಕತಣನು 
ಆತನನುು ಕ್ಷಮಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಕೃಪ ಯ ಆಧ್ಾರದಲ್ಲಿಯೆೋ ಹ  ರತು ಕ್ತರಯೆಗಳ ಮೋಲಲಿ. 

ದಾವಿೋದನ ಉದಾಹರಣ ಯಲ್ಲಿ (4:6-8), ಪೌಲನು ನಂಬಿಕ ಯನುು ಪರಸ್ಾತಪಿಸಲ್ಲಲಿ; 
ಆದರ  ಆತನ ಯೆಹ ದಾ ವಾಚಕರಲ್ಲಿ ಅನ ೋಕರಿಗ  ಕ್ತೋತಣನ  32 ಕಂಠಪಾಠವಾಗಿ 
ಗ  ತಿತದಿಾರಬ ೋಕು. ಮೊದಲ ಎರಡು ವಚನಗಳನುು ಉಲ ಿೋಖಿಸಿದ ತಕ್ಷರ್ ಅವರಿಗ  ಆ ಇಡಿೋ 
ಕ್ತೋತಣನ ಯ ನ ನಪು ಬಂದಿರಬಹುದಾಗಿದ -ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತುಗಳಳ ಸಹ ಸ್ ೋರಿದಾವು: 
“ಕತಣನಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಟ್ಿವರನುು ಆತನ ಕೃಪ ಯು ಆವರಿಸಿಕ  ಳಳುವದು” (ಕ್ತೋತಣನ  
32:10).  

ನೀತಿಯು ಸುನುತಿಯ ಮೀಲೆಆಧ್ಯರವಯಗಿಲ್ಿ (4:9-12) 
9ಈ ಶುಭವಚನವು ಸುನುತಿಯಿದದವರಿಗೆ ಮಯತರವೀ? ಸುನುತಿಯಿಲ್ಿದವರಿಗೆ ಸಹ 

ಆಗುತತದೊೀ? ನೊೀಡೊೀಣ್. ಅಬ್ರಹಯಮನ ಲೆಕ್ೆಕೆೆ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೀ ನೀತಿಯಂದು 
ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ೆಂಬ್ದಯಗಿ ಹೆೀಳಳತ್ ತೆೀವಲಯಿ. 10ಅದು ಯಯವಯಗ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು? ಅವನಗೆ 
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ಸುನುತಿಯಯದ ಮೀಲೆಯೀ? ಸುನುತಿಯಯಗುವದಕೆೆ ಮೊದಲೊೀ? ಸುನುತಿಯಯದ ಮೀಲೆ 
ಅಲ್ಿ, ಸುನುತಿಯಯಗುವದಕೆೆ ಮೊದಲೆೀ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 11ಆ ಮೀಲೆ ಸುನುತಿಯಂಬ್ 
ಸಂಸ್ಯೆರವನುು ಗುರುತ್ಯಗಿ ಹೊಂದಿದನು. ಇದು ಸುನುತಿಯಯಗುವದಕೆೆ ಮೊದಲೆೀ 
ಅವನಗಿದದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಯದ ನೀತಿಗೆ ಮುದೆರಯಯಗಿತುತ. ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ಅವನು 
ನಂಬ್ುವವರೆಲ್ಿರಿಗೂ ಅವರು ಸುನುತಿಯಿಲ್ಿದವರಯದಯಗೂಾ ಮೂಲ್ತಂದೆ ಯಯದನು; 
ಅವರೂ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವರು. 12ಇದಲ್ಿದೆ ಸುನುತಿಯವರಲ್ಲಿ ಯಯರಯರು 
ಸುನುತಿ ಹೊಂದಿದದಲ್ಿದೆ ನಮಮ ಪಿತೃವಯಗಿರುವ ಅಬ್ರಹಯಮನಗೆ ಸುನುತಿಯಯಗುವದಕೆೆ 
ಮುಂಚೆ ಇದದ ನಂಬಿಕೆಯ ಹೆಜ್ೆೆಗಳನುು ಹಡಿದು ನಡೆಯುತ್ಯತರೊೀ ಅವರಿಗೆ ಸಹ 
ಮೂಲ್ತಂದೆಯಯಗಿದಯದನೆ. 

ಅಧ್ಾಾಯ 4 ರಲ್ಲಿ, ನಂಬಿಕ ಯಂದ ನೋತಿನರ್ಣಯದ ಕುರಿತು ಪೌಲನ ಪರಧ್ಾನ 
ಉದಾಹರಣ  ಅಬರಹಾಮನಾಗಿದಾನು. ಅಬರಹಾಮನು ಹಳ ೋಯ ಹಾಗ  ಹ  ಸ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಗಳ ರಡರಲ ಿ ಪರಮುಖ್ ವಾಕ್ತತಯಾಗಿದಾಾನ . ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಆತನ 
ಹ ಸರು ಪೌಲನ ಅಥವಾ ಪ ೋತರನ ಹ ಸರಿಗಿಂತಲ  ಹ ಚುು ಸ್ಾರಿ ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಪಟ್ಟಿದ !14 ಈ 
ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಧ್ಾನ ವಿಷ್ಯವು ಅಬರಹಾಮನ ಪಿತೃತವ ಕುರಿತ್ಾಗಿದ . 12ನ ೋ 
ವಚನದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಆತನನುು “ನಮೆ ಪಿತೃವಾಗಿರುವ” ಎಂದು ಕರ ದನು. 11ನ ೋ 
ವಚನದಲ್ಲಿ, ಆತನು “ನಂಬುವವರ ಲಿರಿಗ  . . . ಮ ಲತಂದ ” ಎಂದು ಕರ ಯಲಪಟ್ಟಿದಾಾನ . 
ನಂತರ, 16ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು “ನಮೆಲಿರಿಗ  . . . ಮ ಲಪಿತೃವಾಗಿದಾಾನ ” 
ಎಂದು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . 

4:9-12 ರ ಮೋಲ  ವಾಾಖ್ಾಾನಮಾಡುವದಕ ೆ ಮುಂರ್ , ಅಬರಹಾಮನ ಜೋವನದಲ್ಲ ಿ
ನಡ ದ ಕ ಲವು ಪರಮುಖ್ ರ್ಟ್ನ ಗಳ ಬಗ ೆ ಮತುತ ಅವುಗಳಳ ನಡ ದ ಕರಮಾನುಸ್ಾರದ ಬಗ ೆ 
ಆಲ  ೋಚಿಸ್  ೋರ್. ಅಬರಹಾಮನು ಬಹುಶಃ ಆರವತುತ ವಷ್ಣದವನಾಗಿದಾಾಗ, ದ ೋವರು 
ಆತನನುು ಕಲ್ಲಾೋಯರ ಊರ್ ದ ೋಶವನುು ಬಿಟ್ುಿ ಹ  ರಬರುವಂತ್  ಕರ ದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 
11:31; 15:7). ಆತನು ಮತುತ ಆತನ ತಂದ ಯಾದ ತ್ ರಹನು, ಇತರ ಕುಟ್ುಂಬ ಸದಸಾರ 
ಸಂಗಡ ಹಾರಾನಗ  ಬಂದು ನ ಲ ಸಿದನು. ತ್ ರಹನ ಮರರ್ದ ಬಳಿಕ (ಆದಿಕಾಂಡ 11:32), 
ಅಬರಹಾಮನು ಎಪಪತ್ ೈದು ವಷ್ಣದವನಾಗಿದಾಾಗ (ಆದಿಕಾಂಡ 12:4) ದ ೋವರು ಆತನಗ  
ಕಾಣಿಸಿಕ  ಂಡು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ ,  

ನೋನು ಸವದ ೋಶವನ ು ಬಂಧು ಬಳಗವನ ು ತಂದ ಯ ಮನ ಯನ ು ಬಿಟ್ುಿ ನಾನು 
ತ್  ೋರಿಸುವ ದ ೋಶಕ ೆ ಹ  ರಟ್ು ಹ  ೋಗು. ನಾನು ನನುನುು ದ  ಡಡ ಜನಾಂಗವಾಗುವಂತ್  
ಮಾಡಿ ಆಶಿೋವಣದಿಸಿ ನನು ಹ ಸರನುು ಪರಖ್ಾಾತಿಗ  ತರುವ ನು. ನೋನು 
ಆಶಿೋವಾಣದನಧಿಯಾಗುವಿ. ನನುನುು ಹರಸುವವರನುು ಹರಸುವ ನು; ನನುನುು 
ಶಪಿಸುವವರನುು ಶಪಿಸುವ ನು. ನನು ಮ ಲಕ ಭ ಲ  ೋಕದ ಎಲಾಿ ಕುಲದವರಿಗ  
ಆಶಿೋವಾಣದವುಂಟಾಗುವದು (ಆದಿಕಾಂಡ 12:1-3). 

ದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮನಗ  ಒಂದು ಆಸಿತಯ ವಾಗಾಾನ, ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ವಾಗಾಾನ, 
ಮತುತ ಸುರಕ್ಷತ್ ಯ ವಾಗಾಾನವನುು ಅನುಗರಹಸಿದನು; ಆದರ  ನಮಗ  ಬಹಳ ಆಸಕ್ತತ 
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ಕ ರಳಿಸುವಂತಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರ  ಈ ವಾಗಾಾನದ ಉದ ಾೋಶ: “ನನು ಮ ಲಕ 
ಭ ಲ  ೋಕದ ಎಲಾಿ ಕುಲದವರಿಗ  (ಕುಟ್ುಂಬಗಳಿಗ ) ಆಶಿೋವಾಣದವುಂಟಾಗುವದು” 
(ನ  ೋಡಿರಿ ಗಲಾತಾ 3:8). 

ಅಬರಹಾಮನು ಕಾನಾನ್ ದ ೋಶಕ ೆ ಬಂದು ನ ಲ ಸಿದನು; ಆದರ  ಒಂದು ದಶಕ 
ಕಳ ದರ  ಆತನಗ  ಮತುತ ಸ್ಾರಳಿಗ  ಮಕೆಳಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮನಗ  ಆತನ 
ಸಂತತಿಯು ಭ ಮಿಯ ದ ಳಿನಷ್ುಿ (ಆದಿಕಾಂಡ 13:16) ಮತುತ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತರಗಳಷ್ುಿ 
ಅಸಂಖ್ಾಾತವಾಗಿರುವದ ಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 15:5). ಆ ಸಂದಭಣದ ಬಳಿಕ, 
“ಅಬರಹಾಮನು ಯೆಹ  ೋವನನುು ನಂಬಿದನು; ಯೆಹ  ೋವನು ಅವನ ನಂಬಿಕ ಯನುು ಅವನ 
ಲ ಕೆಕ ೆ ನೋತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿದನು” ಎಂದು ಹ ೋಳಲಾಗುತತದ  (ಆದಿಕಾಂಡ 15:6). 

ಇನ ು ಹದಿನಾಲುೆ ಅಥವಾ ಹ ಚಿುನ ವಷ್ಣಗಳಳ ಗತಿಸಿದವು. ಆಗ ಅಬರಹಾಮನು 
ತ್  ಂಬತ್  ತಂಬತುತ ವಷ್ಣದವನಾಗಿದಾನು, ಆಗ ದ ೋವರು ಅವನಗ  ಕಾಣಿಸಿಕ  ಂಡು ಹೋಗ  
ಹ ೋಳಿದನು,  

ನಾನಂತ  ನನಗ  ವಾಗಾಾನ ಮಾಡುತ್ ತೋನ ; ಏನಂದರ  ನೋನು ಅನ ೋಕ 
ಜನಾಂಗಗಳಿಗ  ಮ ಲಪುರುಷ್ನಾಗುವಿ. ಇನುು ಮುಂದ  ನನಗ  ಅಬಾರಮ [“ಹ ಚುಸಲಪಟ್ಿ 
ತಂದ ”] ಎಂದು ಹ ಸರಿರುವದಿಲಿ. ನನುನುು ಅನ ೋಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗ  ಮ ಲಪಿತೃವಾಗಿ 
ನ ೋಮಿಸಿರುವದರಿಂದ ನನಗ  ಅಬರಹಾಮನ ಂದು [“ಜನಸಮ ಹಗಳ ತಂದ ”] 
ಹ ಸರಿರುವದು. ನನಗ  ಅತಾಧಿಕವಾದ ಸಂತ್ಾನವನುು ಕ  ಡುವ ನು . . . (ಆದಿಕಾಂಡ 
17:4-6). 

ಆ ಗಳಿಗ ಯಲ್ಲಿ, ದ ೋವರು ಸುನುತಿಯ ಸಂಸ್ಾೆರವನುು ಏಪಣಡಿಸಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 
17:9-14, 23-27). ದ ೋವರು “ಅದ ೋ ನಮಗ  ನನಗ  ಒಡಂಬಡಿಕ ಗ  ಗುರುತು” ಎಂದು 
ಹ ೋಳಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 17:11; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). 

ಇನ  ುಂದು ರ್ಟ್ನ ಯು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಸತಕೆದಾಾಗಿದ : ಅಬರಹಾಮನು ತನು ನಂಬಿಕ ಯ 
ಅತಾಂಥ ಕಠರ್ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯನುು ಸಂಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ (ಇಸ್ಾಕನನುು ಯಜ್ಞವ ೋದಿಯ ಮೋಲ  
ಅಪಿಣಸುವದು), ದ ೋವರು ಅವನ ಸಂಗಡದ ತನು ಒಡಂಬಡಿಕ ಯನುು 
ವಿನ ತನಗ  ಳಿಸಿಕ  ಂಡು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಭ ಮಿಯ ಎಲಾಿ ಜನಾಂಗಗಳಿಗ  ನನು 
ಸಂತತಿಯ ಮ ಲಕ ಆಶಿೋವಾಣದವುಂಟಾಗುವದು” (ಆದಿಕಾಂಡ 22:18). ನಾವು 
ವಾಕಾಭಾಗವನುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸುತಿತರುವ ಹಾಗ  ರ್ಟ್ನ ಗಳ ಈ ಕಾಲಾನುಕರಮವನುು 
ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿಟ್ುಿಕ  ಳಿುರಿ.15 

ಯೆಹ ದಾರ ಹೃದಯಗಳಿಗ  ಎರಡು ಅಂಶಗಳಳ ಬಹಳ ಅಚುುಮರ್ಾುಗಿದಾವು: ತ್ಾವು 
ಸುನುತಿಯಾಗಿರುವವರು ಎಂಬ ಅಂಶ ಮತುತ ತಮೆ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಧಮಣಶ್ಾಸರವಿತುತ ಎಂಬ 
ಅಂಶ. ಇವುಗಳಳ ಅವರನುು ಯೆಹ ದಾರನಾುಗಿಸಿದಾವು ಮತುತ ದ ೋವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿಶ್ ೋಷ್ವಾಗಿಸಿದಾವು. ಅವರು ತಮೆನುು ನೋತಿವಂತರ ಂದು ನರ್ಣಯಸಿಕ  ಳುಲು ಸುನುತಿ 
ಹಾಗ  ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಮೋಲ  ಅವಲಂಭಿತರಾಗಿದಾರು (ನ  ೋಡಿರಿ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 
15:1). ಅಧ್ಾಾಯ 2 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಮೊದಲು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಬಗ ೆ ಚಚಿಣಸುತ್ಾತನ  (2:17-
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24) ಮತುತ ನಂತರ ಸುನುತಿಯ ಬಗ ೆ ಚಚಿಣಸುತ್ಾತನ  (2:25-29). ಅಧ್ಾಾಯ 4 ರಲ್ಲಿ, 
ಆತನು ದ ೋವರ ಆಶುಯಣವಾದ ಲ ಕ್ತೆಸುವ ವಾವಸ್ ಾಯ ಕುರಿತ ತನು ಸಂಭಾಷ್ಣ ಯನುು 
ಮುಂದುವರ ಸಿದಂತ್ , ಆತನು ಆ ಅಂಶಗಳನುು ಮತ್  ತಮೆ-ವಿರುದಧ ಕರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ- 
ಚಚಿಣಸುತ್ಾತನ  (4:9-12, 13-15). 

ವಚನ 9. ಪೌಲನು ಕ ೋಳಳತ್ಾತನ , ಈ ಶುಭವಚನವು ಸುನುತಿಯಿದದವರಿಗೆ 
ಮಯತರವೀ? ಸುನುತಿಯಿಲ್ಿದವರಿಗೆ ಸಹ ಆಗುತತದೊೀ?16 ಬ ೋರ  ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ 
ಹ ೋಳಳವದಾದರ , ಯೆಹ ದಾರು ಮಾತರವ ೋ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಯನುು ಹ  ಂದುವರ  ೋ 
ಅಥವಾ ಅನಾಜನರು ಸಹ ಕ್ಷಮಿಸಲಪಡಬಲಿರ  ೋ? ಅನ ೋಕ ಯೆಹ ದಾರು, “ಅಂಥ 
ಆಶಿೋವಾಣದಗಳಳ ಯೆಹ ದಾರಿಗ  ಮಾತರವ ೋ ಇರುತತವ !” ಎಂದು ಉತತರಿಸಿರುತಿತದಾರು .
ಹ ೋಗ , ಪೌಲನು ದ ೋವರ ಕೃಪಾಭರಿತ ಕ  ಡುಗ ಗಳಳ ಎಲಿರಿಗಾಗಿಯ  ಎಂಬದನುು 
ಸ್ಾಾಪಿಸಲ್ಲದಾನು. 

ಪೌಲನು ತನು ವಾಚಕಕರಿಗ  ಮೊದಲು ಸ್ಾಕ್ಷಾಾಧ್ಾರದ ವಾಕಾಭಾಗವನುು 
ನ ನಪಿಸುತ್ಾತನ  (ಆದಿಕಾಂಡ 15:6): ಅಬ್ರಹಯಮನ ಲೆಕ್ೆಕೆೆ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯೀ 
ನೀತಿಯಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ೆಂಬ್ದಯಗಿ (logizomai) ಹೆೀಳಳತ್ೆತೀವಲಯಿ.  

ವಚನ 10. ಬಳಿಕ ಆತನು ಹೋಗ  ಕ ೋಳಿದನು, ಅದು ಯಯವಯಗ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು 
(logizomai)? ಅವನಗೆ ಸುನುತಿಯಯದ ಮೀಲೆಯೀ? ಸುನುತಿಯಯಗುವದಕೆೆ 
ಮೊದಲೊೀ? ಈ ಪರಶ್ ುಗಳಳ ಅಬರಹಾಮನು ನಂಬಿಕ ಯಂದ ನೋತಿವಂತನ ಂದು 
ನರ್ಣಯಸಲಪಟ್ಿ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ ಆತನದಾ ಸಂದಭಣಗಳನ  ುಳಗ  ಂಡಿರುತತವ . ಇದು 
ಬಹುಪಾಲು ಯೆಹ ದಾರು ಎಂದಿಗ  ಪರಿಗರ್ನ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡಿರದ ಪರಶ್ ುಯಾಗಿತುತ. 

ಪೌಲನು ತ್ಾನು ಹಾಕ್ತದ ಪರಶ್ ುಗ  ತ್ಾನ ೋ ಉತತರಿಸುತ್ಾತನ : ಸುನುತಿಯಯದ ಮೀಲೆ 
ಅಲ್ಿ, ಸುನುತಿಯಯಗುವದಕೆೆ ಮೊದಲೆೀ ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಬರಹಾಮನು ನಂಬಿಕ ಯಂದ 
ನೋತಿವಂತನ ಂದು ನರ್ಣಯಸಲಪಟ್ಿ ಕುರಿತ ಹ ೋಳಿಕ ಯು ಆದಿಕಾಂಡ 15ರಲ್ಲ ಿ
ಮಾಡಲಪಟ್ಟಿರುತತದ , ಸುನುತಿಯ ಸಂಸ್ಾೆರವನುು ಏಪಣಡಿಸುವ ಕುರಿತ ವಿವರಣ ಯು 
ಆದಿಕಾಂಡ 17ರಲ್ಲಿ-ಕನಷ್ಠ ಹದಿನಾಲುೆ ವಷ್ಣಗಳ ಬಳಿಕ17-ಇರುತತದ . ಯೆಹ ದಾ 
ಪುರುಷ್ರು ಸುನುತಿಯು ಒಂದು ಅಥಣದಲ್ಲಿ ಅವರನುು “ಯೆಹ ದಿಗಳನಾುಗಿ” 
ಮಾಡುವದಾಗಿತುತ ಎಂದು ನಂಬಿದಾರು; ಅವರು ಯೆಹ ದಾರನುು “ಸುನುತಿಯವರು” 
ಎಂದ  ಅನಾಜನರನುು “ಸುನುತಿಯಲಿದವರು” ಎಂದ  ಕರ ಯುತಿತದಾರು. ಹೋಗ , ಅವರ 
ಸವಂತ ತಕಣದ ಪರಕಾರ, ಅಬರಹಾಮನು ತ್ಾನ  ಬಬ “ಯೆಹ ದಾ” ಆಗುವದಕ ೆ 
ಮುಂರ್ ಯೆೋ-ಆತನು ಇನ ು “ಒಬಬ ಅನಾಜನಾಂಗದವನು” ಆಗಿರುವಾಗಲ ೋ-
ನಂಬಿಕ ಯಂದ ನೋತಿವಂತನ ಂದು ಎಣಿಸಲಪಟ್ಿನು! 

ವಚನ 11. ಅದು ಇನ  ುಂದು ಪರಶ್ ುಯನುು ಎಬಿಬಸುತತದ : ಹಾಗಾದರ , ಏಕ  ದ ೋವರು 
ಆಬರಹಾಮ ಹಾಗ  ಆತನ ಕುಟ್ುಂಬದ ಗಂಡು ಮಕೆಳಳ ಸುನುತಿ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕ ಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು? ಆ ಸಂಸ್ಾೆರವು ರಕ್ಷಣ ಯನುುಂಟ್ು 
ಮಾಡುವದಕೆಲಿವಾಗಿದಾರ  ಅದರ ಉದ ಾೋಶವಾದರ  ಏನಾಗಿತುತ? ಪೌಲನು 
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ಮುಂದುವರ ದು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ , ಆಮೀಲೆ [ಅಬರಹಾಮನು] ಸುನುತಿಯಂಬ್ ಸಂಸ್ಯೆರವನುು 
ಗುರುತ್ಯಗಿ [σημεῖον, sēmeion] ಹೊಂದಿದನು. ಇದು ಸುನುತಿಯಯಗುವದಕೆೆ ಮೊದಲೆೀ 
ಅವನಗಿದದ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಯದ ನೀತಿಗೆ ಮುದೆರಯಯಗಿತುತ [σφραγίς, sphragis]. 
ಸಂಸ್ಾೆರವನುು ಸ್ಾಾಪಿಸುವ ಮ ಲಕ ದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮನಗ  ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ನೋನು 
ಸುನುತಿ ಹ  ಂದುವಿ . . . ಮತುತ ಅದು ನನು ಮತುತ ನನು ನಡುವಿನ ಒಡಂಬಡಿಕ ಗ  ಗುರುತು 
(sēmeion; LXX) ಆಗಿರುವದು” (ಆದಿಕಾಂಡ 17:11; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). ಸುನುತಿಯು 
ಯೆಹ ದಾರಿಗ  ಅವರನುು ರಕ್ಷಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು 
“ಗುರುತು” ಅಥವಾ ಒಂದು “ಮುದ ರ” ಯಾಗಿ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿತುತ: “ಅವರನುು ಗುರುತಿಸಲು 
ಒಂದು ಗುರುತು” ಮತುತ “ಅವರನುು ಪರಮಾಣಿೋಕರಿಸಲು ಒಂದು ಮುದ ರ.”18 

ಈ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ, ಅನ ೋಕ ಪಂಗಡಗಳ ವಾಾಖ್ಾಾನಗರಂಥಗಳಳ ಇದನುು 
ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸುವವು, “ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯ  ಹಾಗ ಯೆೋ ಆಗಿದ . ಅದಕ ೆ 
ನಮೆ ರಕ್ಷಣ ಗ  ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇಲ,ಿ ಆದರ  ಅದು ನಮೆ ನೋತಿವಂತಿಕ ಗ  ಒಂದು 
ಗುರುತು ಮತುತ ಒಂದು ಮುದ ರ ಆಗಿದ ಯಷ್ ಿ.” ಪೌಲನು ಅಂಥ ಯಾವದ ೋ ರಿೋತಿ 
ಅನವಯಕ ಯ ಸುಳಿವು ನೋಡಲ್ಲಲಿ ಎಂಬದನುು ತಿಳಿದಾಗ ಾ ಅವರು ಈ ರಿೋತಿಯ ದಿಟ್ಿ 
ಪರತಿವಾದವನುು ಮಾಡುತ್ಾತರ . ಒಂದು ಪಂಗಡದ ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರನು ಇದನುು 
ಒಪಿಪಕ  ಳುಬ ೋಕಾಯತು, “ರ  ೋಮಾ 4ರಲ್ಲಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಕುರಿತು ಏನಾದರ  ಇರುವ 
ಸ್ಾಧಾತ್ ಯು ಬಹಳ ಕಡಿಮಯದ .”19 ಪೌಲನು ಪವಿತ್ಾರತೆನ ವರವನುು (ಅದು ನಮಗ  
ನಾವು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಹ  ಂದುವಾಗ ಸಿಕುೆತತದ ; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 2:38) ಒಂದು 
ಮುದ ರ ಎಂದು ಸ ಚಿಸಿ ಹ ೋಳಿದನು (ಎಫ ಸ 1:13, 14). (ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಉದ ಾೋಶದ ಬಗ ೆ 
ತಿಳಿಸಲು, 6:3, 4ರ ಮೋಲ್ಲನ ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳನುು ನ  ೋಡಿರಿ.) 

ಅಬರಹಾಮನು ಸುನುತಿಯಾಗುವ ಮೊದಲ ೋ ನಂಬಿಕ ಯಂದ ನೋತಿವಂತನ ಂದು 
ನರ್ಣಯಸಲಪಟ್ಿನ ಂದು ಪೌಲನು ಮುಕಾತಯಕ ೆ ಬಂದನು, ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ಅವನು 
ನಂಬ್ುವವರೆಲ್ಿರಿಗೂ ಅವರು ಸುನುತಿಯಿಲ್ಿದವರಯದಯಗೂಾ ಮೂಲ್ತಂದೆಯಯದನು. 
ಅಬರಹಾಮನು ಯೆಹ ದಾರಿಗ  ವಂಶ್ಾನುಕರಮದಲ್ಲಿ (ಶ್ಾರಿೋರಿಕವಾಗಿ) “ಮ ಲಪಿತೃ” 
(propatōr) ಆಗಿದಾನ ಂದು ಪೌಲನು ಗಮನಕ ೆ ತಂದನು (4:1); ಈಗ ಆತನು 
ಘ ೋಷ್ಟಸಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಅಬರಹಾಮನು ಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯಟ್ಟಿರುವ ಅನಾಜನರಿಗ  
ಆತಿೀಕ “ತಂದ ” (patēr) ಆಗಿದಾಾನ . ಅನಾಜನರು ನಂಬಿದರ , ಅಬರಹಾಮನಗ  
ಸಂಭವಿಸಿದ ಪರಕಾರವ ೋ ಅವರೂ ನೀತಿವಂತರೆಂದು (ದ ೋವರ ಸಂಗಡ ಸರಿಯಾದ 
ಸಂಬಂಧ) ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವರು (logizomai). AB ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ , ಅದು ಅವರ 
“ಖ್ಾತ್ ಗ  ಜಮ ಮಾಡಲಪಡುವದು.” ದ ೋವರ ಆಶುಯಣವಾದ ಲ ಕೆದ ವಾವಸ್ ಾಯು ಎಲಿರಿಗ  
ಲಭಾವಿರುತತದ ! 

ವಚನ 12. ಇದರಿಂದ ಯೆಹ ದಾರು ಹ  ರಗುಳಿದರ  ೋ? ಇಲಿ, ಅಬರಹಾಮನು 
ಈಗಲ  ಸುನುತಿಯವರಿಗ  ತಂದ ಯಾಗಿದಾನು (patēr). ಹ ೋಗ , ಅಬರಹಾಮನು 
ಸುನುತಿಯವರಲ್ಲಿ ಯಾರಾರು ಸುನುತಿ ಹ  ಂದಿದಾಲಿದ  ನಮೆ ಪಿತೃವಾಗಿರುವ 



17 

 

ಅಬರಹಾಮನಗ  ಸುನುತಿಯಾಗುವದಕ ೆ ಮುಂರ್  ಇದಾ ನಂಬಿಕ ಯ ಹ ಜ ೆಗಳನುು ಹಡಿದು 
ನಡ ಯುತ್ಾತರ  ೋ ಅವರಿಗ  ಸಹ ಮ ಲತಂದ ಯಾಗಿದಾಾನ  (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು) 
ಎಂಬದನುು ಯೆಹ ದಾರು ಗರಹಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕಾಗಿತುತ. ಯೆೋಸು ತನು ಟ್ಟೋಕ ಕಾರರಿಗ  
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ನೋವು (ನಜವಾಗಿಯ ) ಅಬರಹಾಮನ ಮಕೆಳಾಗಿದಾರ  ಅಬರಹಾಮನು 
ಮಾಡಿದಂಥ ಕೃತಾಗಳನುು ಮಾಡುತಿತದಿಾರಿ” (ಯೋಹಾನ 8:39; NIV). ನದಿಣಷ್ಿವಾಗಿ, 
ಅವರು ಅಬರಹಾಮನಗ  (ಆತನು ಇನ ು) ಸುನುತಿ ಹ  ಂದಿರದವನಾಗಿದಾಾಗ ಇದಾ 
ನಂಬಿಕ ಯನುು ಹ  ಂದಿರುವ ಅಗತಾವಿತುತ.  

“ಅಬರಹಾಮನು ನಂಬುವವರ ಲಿರ ತಂದ ” ಎಂಬುದಕ ೆ ಪೌಲನಗಿದಾ ಮೊದಲ 
ಸ್ಾಕ್ಷಾಾಧ್ಾರವು (4:11) ಯಾವದ ಂದರ  ಆತನು ಒಂದು ಅಥಣದಲ್ಲಿ “ಒಬಬ 
ಯೆಹ ದಾನಾಗುವ” ಅನ ೋಕ ವಷ್ಣಗಳ ಮುಂರ್ ಯೆೋ ನಂಬಿಕ ಯಂದ ನೋತಿವಂತ 
ನಾಗಿದಾನು ಎಂಬದ . ಆದಾರಿಂದ ನೋತಿನರ್ಣಯವು ನಂಬಿಕ ಯಂದಲ ೋ ಹ  ರತು 
ಶ್ಾರಿೋರಿಕವಾಗಿಯಲಿ.20 ಅನ ೋಕ ಯೆಹ ದಾರಿಗ  ಇದು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಕಂಡಿರಬಹುದು, ಏನ ಂದರ , ದ ೋವರು ಒಬಬ ಸುನುತಿಯಲಿದ ವಿಶ್ಾವಸಿಯನುು 
ಅಂಗಿೋಕರಿಸಬಲಿನು ಆದರ  ಒಬಬ ಸುನುತಿಯರುವ ಅವಿಶ್ಾವಸಿಯನುು ತಿರಸೆರಿಸುವನು! 
ಎಂಬದ ೋ. ಈ ನಯಮವು ಈ ದಿನವೂ ಅಷ್ ಿೋ ಸತಾವಾಗಿರುತತದ . ದ ೋವರು ಈ ದಿನವೂ 
“ನಮೆ ಪಿತೃವಾದ ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯೆ ಹ ಜ ೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡ ಯುವವರನುು” 
ಸಿವೋಕರಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ಾತನ .  

ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲ್ಕ್ ಮಯಡಲ್ಪಟ್ಿ ವಯಗಯದನ ಹೊರತು 
ಧಮಣಶಯಸರದಿಂದಲಿ್ (4:13-15) 

13ನೀನು ಲೊೀಕ್ಕೆೆ ಬಯಧಾನಯಗುವಿ ಎಂಬ್ ವಯಗಯದನವು ಅಬ್ರಹಯಮನಗಯಗಲ್ಲ ಅವನ 
ಸಂತತಿಯವರಿಗಯಗಲ್ಲ ಧಮಣಶಯಸರದಿಂದ ಆದದದಲ್ಿ; ನಂಬಿಕೆಯಂಬ್ ನೀತಿಯಿಂದ 
ಆದದ ದೆೀ. 14ಧಮಣಶಯಸರದವರು ಬಯಧಾರಯಗಿದದರೆ ನಂಬಿಕೆಯು ವಾಥಣವಯಯಿತು, 
ವಯಗಯದನವೂ ಬ್ರಿೀದಯಯಿತು. 15ಯಯಕ್ಂದರೆ ಧಮಣಶಯಸರವು ಜನರನುು ದೆೀವರ ಕೊೀಪಕೆೆ 
ಗುರಿ ಮಯಡುವಂಥದು. ಧಮಣಶಯಸರವಿಲ್ಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಿೀರೊೀಣ್ವೆಂಬ್ದೂ ಇಲ್ಿ. 

ಯೆಹ ದಾರನುು ಇತರರಿಗಿಂತ ವಿಶ್ ೋಷ್ವಾಗಿಸಿದ ಮತ್  ತಂದು ಸಂಗತಿಯೆಡ ಗ  
ಪೌಲನು ತನು ಗಮನವನುು ಹರಿಸುತ್ಾತನ : ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರ. F. F. Bruce 
ಪರಕಾರವಾಗಿ, ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳತಿತರುವದ ೋನ ಂದರ , “ಅಬರಹಾಮನು ದ ೋವರಿಂದ 
ನೋತಿವಂತನಾಗುವದರಲ್ಲಿ ಸುನುತಿಗ  ಯಾವ ಸಂಬಂಧವ ೋ ಇರಲ್ಲಲಿವಾದಲ್ಲಿ, . . . 
ಧಮಣಶ್ಾಸರಕೆಂತ  ಇನ ು ಅಲಪ ಪಾತರವಿತುತ.”21 

ವಚನ 13. ಪೌಲನು ಮೊದಲು ನೀನು ಲೊೀಕ್ಕೆೆ ಬಯಧಾನಯಗುವಿ ಎಂಬ್ ವಯಗಯದನವು 
ಅಬ್ರಹಯಮನಗಯಗಲ್ಲ ಅವನ ಸಂತತಿಯವರಿಗಯಗಲ್ಲ22 ನೋಡಲಾದ ಕುರಿತು 
ಮಾತ್ಾಡುತ್ಾತನ . ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಿ “ವಾಗಾಾನ” (ἐπαγγελία, epangelia) ಎಂಬುದು 
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4:13-21 ರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಾ ಪದವಾಗಿದ . ಈ ನಾಮವಾಚಕ ಪದವು ನಾಲುೆ ಸ್ಾರಿ 
ಕಂಡುಬರುತತದ  (4:13, 14, 16, 20), ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ ಕ್ತರಯಾಪದವಾದ ἐπαγγέλλω 

(epangellō) ಎಂಬುದು ಒಂದ ೋ ಸ್ಾರಿ ಸಿಕುೆತತದ  (4:21). ಈ ಪದಗಳಳ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಂಡ 
ಎಲಾಿ ಕಡ ಗಳಲ್ಲಿಯ  ಅಬರಹಾಮ ಮತುತ ಆತನ ಸಂತತಿಯವರು “ಲ  ೋಕಕ ೆಲಾಿ 
ಬಾಧಾರಾಗುವ” ಕುರಿತ್ಾದ “ವಾಗಾಾನ” ವನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . ಅಧ್ಾಾಯದ ಮಿಕೆ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಇದನುು “ವಾಗಾಾನ” ಎಂದು ಕರ ಯಲ್ಲದ ಾೋವ . 

ಅಬರಹಾಮನು “ಲ  ೋಕಕ ೆ ಬಾಧಾನಾಗುವನ ಂಬ”23 ನದಿಣಷ್ಿವಾದ ವಾಗಾಾನವು 
ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲಿ, ಆದಾರಿಂದ ಇದು ಅಬರಹಾಮನಗ  ದ ೋವರು ಮಾಡಿದ ಅನ ೋಕ 
ವಾಗಾಾನಗಳನುು ಸ್ಾರಾಂಶಗ  ಳಿಸುವದಕ ೆ ಪೌಲನು ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿಧವಾಗಿತುತ. 
ಬಹುಶಃ ಇವುಗಳಲ  ಿಂದು ಅಪೊಸತಲನ ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಅತಾಂಥ ಉನುತ ಸ್ಾಾನ 
ಹ  ಂದಿದಿಾರಬಹುದು: “ಭ ಮಿಯ ಎಲಾಿ ಜನಾಂಗಗಳಿಗ  ನನು ಸಂತತಿಯ ಮ ಲಕ 
ಆಶಿೋವಾಣದವುಂಟಾಗುವದು” (ಆದಿಕಾಂಡ 22:18; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು; ನ  ೋಡಿರಿ 
12:3). ಬ ೋರ  ಂದು ಕಡ ಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಇದ  ಂದು ಮಸಿಾೋಯನ ವಾಗಾಾನ ಎಂಬದಾಗಿ 
ಗಮನಕ ೆ ತರುತ್ಾತನ : “ದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮನಗ  ಆತನ ಸಂತತಿಗ  ವಾಗಾಾನಗಳನುು 
ಮಾಡಿದನು. ಆತನು ನನು ಸಂತತಿಗಳಿಗ  ಎಂದು ಹ ೋಳಿ ಅನ ೋಕರನುು ಸ ಚಿಸದ  ನನು 
ಸಂತಿತಿಗ  ಎಂದು ಹ ೋಳಿ ಒಬಬನನ ುೋ ಸ ಚಿಸುತ್ಾತನ . ಆ ಒಬಬನು ಕ್ತರಸತನ ೋ” (ಗಲಾತಾ 3:16). 

ಕ್ತರಸತನ ಮ ಲಕ, ಅಬರಹಾಮನ ಆತಿೀಕ ಸಂತತಿಯು “ಭ ಮಿಗ  
ಬಾಧಾರಾಗುವವರು” (ನ  ೋಡಿರಿ ಮತ್ಾತಯ 5:5). ಪೌಲನು ಕ  ರಿಂಥದ ಸಭ ಯವರಿಗ  
ಬರ ದಾಗ, ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು, “ಸಮಸತವೂ ನಮೆದು . . . ಲ  ೋಕವಾಗಲ್ಲ, ಜೋವವಾಗಲ್ಲ, 
ಮರರ್ವಾಗಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲ್ಲ, ಮುಂದರ್ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲ್ಲ ಸಮಸತವೂ 
ನಮೆದ ೋ” (1 ಕ  ರಿಂಥ 3:21, 22). ಸಮಸತವೂ ದ ೋವರಿಗ  ಸ್ ೋರಿದುಾ ಮತುತ ನಾವು ಆತನ 
ಮಕೆಳಾಗಿರುವದರಿಂದ ಆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸತವೂ “ನಮೆದ ೋ.” ದ ೋವರು ತನು ಮಕೆಳನುು 
ಪರಾಂಬರಿಸುತ್ಾತನ  ಮತುತ ನಮಗ  ಅಗತಾವಾದದಾನುು ತಪಪದ  ಅನುಗರಹಸುತ್ಾತನ  
(ಮತ್ಾತಯ 6:25-33). 

ದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮ ಮತುತ ಆತನ ಸಂತತಿಗ  ವಾಗಾಾನವನುು ಕ  ಟ್ಿನು, ಆದರ  
ಅದಕ ೆ ಕಾರರ್ ಅವನಗ  ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿತುತ ಎಂಬದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.24 
ಅದು ಧಮಣಶಯಸರದಿಂದ ಆದದದಲ್ಿ ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ : ಅದು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ 
ಮ ಲಕ ಆಗಿರಲ್ಲಕ ೆ ಸ್ಾಧಾವಿರಲ್ಲಲಿ, ಯಾಕ ಂದರ  ಮುಂದಿನ “ನಾನ ರು ಮ ವತುತ 
ವಷ್ಣಗಳ ವರ ಗ ” ಮೊೋಶ್ ಯಂದ ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿರಲ್ಲಲಿ (ಗಲಾತಾ 3:17). 
ಬದಲಾಗಿ, ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ವಾಗಾಾನವು ನಂಬಿಕೆಯಂಬ್ ನೀತಿಯಿಂದ ಆದದ ದೆೀ.  

ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಶತಮಾನಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿತ್ ಂಬ ಅಂಶವು 
ವಾಗಾಾನದ  ಂದಿಗ  ಧಮಣಶ್ಾಸರಕ ೆ ಯಾವ ಸಂಬಂಧವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬದಕ ೆ ಸ್ಾಕಾದ 
ಸ್ಾಕ್ಷಾಾಧ್ಾರವಾಗಿದ . ಪೌಲನಂತ  ಅಷ್ಿಕ ೆ ನಲ್ಲಿಸಲ್ಲಲಿ. ಆತನು ಅದ ೋ ಅವಕಾಶವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿಕ  ಂಡು ಒಂದು ಧಮಣಶ್ಾಸರ/ಕ್ತರಯೆಗಳ ಮತುತ ಕೃಪ /ನಂಬಿಕ ಯ 
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ವಾವಸ್ ಾಗಳ ನಡುವಿನ ವಾತ್ಾಾಸ ತ್  ೋರಿಸುವದನುು ಮುಂದುವರ ಸುತ್ಾತನ . 
ಮ ಲಪರತಿಯಲ್ಲಿ, 13 ಮತುತ 14 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ “ಧಮಣಶ್ಾಸರ” (νόμος, nomos) ಎಂಬದರ 
ಮುಂರ್  ಯಾವದ ೋ ನಖ್ರ ಲ ೋಖ್ನ (ಆಂಗಿದಲ್ಲಿ “the”) ಎಂಬುದಿಲಿ. ಸನುವ ೋಶವು ನಮಗ  
ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಪಾರಥಮಿಕವಾಗಿ ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ 
ಹ  ಂದಿದಾನ ಂಬದನುು ಖ್ಚಿತಪಡಿಸುತತದ , ಆದರ  “the” ಎಂಬ ನಖ್ರ ಲ ೋಖ್ನ 
ಇಲಿದಿರುವದು ಅದನುು ಸ್ಾಮಾನಾ ಅಥಣದಲ್ಲಿ ಕ ಡಾ ಅನವಯಸಿಕ  ಳುಬಹು ದ ಂದು 
ಸ ಚಿಸುವದಾಗಿದ . ವಾಗಾಾನದ ನ ರವ ೋರುವಿಕ ಯು ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಪಾಲ್ಲಸುವದರ 
ಮೋಲ  ಅವಲಂಭಿತವಾಗಿದಾರ , ವಾಗಾಾನವು ಸದಾಕಾಲವೂ ನ ರವ ೋರದ ಯೆೋ 
ಉಳಿಯುತಿತತುತ ಯಾಕ ಂದರ  ಯಾರ -ಅಬರಹಾಮನು ಸಹ-ದ  ೋಷ್ವಿಲಿದ  
ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು (ಯಾವದ ೋ ಧಮಣಶ್ಾಸರ) ಕ ೈಕ  ಂಡು ನಡ ಯುವದಕ ೆ 
ಸ್ಾಧಾವಿರಲ್ಲಲಿ. ಪೌಲನ ಮುಕಾತಯವ ೋನಾಗಿತ್ ತಂದರ , ವಾಗಾಾನದ ನ ರವ ೋರುವಿಕ ಯು 
ಕೃಪ /ನಂಬಿಕ ಯ ವಾವಸ್ ಾಯ ಮೋಲ  ಆಧ್ಾರವಾಗಿತುತ: ಅದು “ನಂಬಿಕ ಯೆಂಬ ನೋತಿಯಂದ 
ಆದದ ಾೋ.”  

ವಚನ 14. ಪೌಲನು ಧಮಣಶಯಸರದವರು ಎಂಬ ಮಾತನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಗ, 
ಆತನು ಪಾರಥಮಿಕವಾಗಿ ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಯೆಹ ದಾರನುಟ್ುಿಕ  ಂಡು ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ  
(ನ  ೋಡಿರಿ 4:16). ಹ ೋಗ , ವಚನ 14 ರಲ್ಲಿ “ಧಮಣಶ್ಾಸರ” ಎಂಬುದು ಮ ಲಪರತಿಯಲ್ಲ ಿ
ಸ್ಾಮಾನಾ ಪದವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ, ಅದು ಒಂದು 
ಧಮಣಶ್ಾಸರ/ಕ್ತರಯೆಗಳ ವಾವಸ್ ಾಯನುು ಅವಲಂಭಿಸಿದ ಯಾರನಾುದರ  
ಸ ಚಿಸುವದಾಗಿದ  ಎಂದು ಹ ೋಳಬಹುದು. ವಾಗಾಾನವನುು ಪಡ ಯುವದು 
ಧಮಣಶ್ಾಸರ/ಕ್ತರಯೆಗಳ ಆಧ್ಾರದಲಾಿಗಿದಾರ , ಆಗ ಎರಡು ಫಲ್ಲತಗಳಳ ಸಂಭವಿಸುತಿತದಾವು. 

ಒಂದು, ನಂಬಿಕೆಯು ವಾಥಣಗ  ಳಿಸಲಪಡುತಿತತುತ (κενόω, kenoō). ಗಿರೋಕ್ ಪದವು 
ಮ ಲತಃ “ಬರಿದುಗ  ಳಿಸು” ಎಂಬ ಅಥಣವನುು ಕ  ಡುತತದ .25 AB ಯಲ್ಲಿ “ಎಲಾ ಿ
ಅಥಣಗಳನುು ಟ  ಳಳು ಮಾಡುತಿತತುತ” ಎಂದಿದ . ಒಂದು ಧಮಣಶ್ಾಸರ/ಕ್ತರಯೆಗಳ ವಾವಸ್ ಾ 
ಹಾಗ  ಕೃಪ /ನಂಬಿಕ ಯ ವಾವಸ್ ಾಗಳಳ ಒಂದಕ  ೆಂದು ಹ  ಂದಾಣಿಕ ಯಾಗಲಾರವು. 
ಒಂದು ಧಮಣಶ್ಾಸರ/ಕ್ತರಯೆಗಳ ವಾವಸ್ ಾ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಪಟ್ಿರ , ಕೃಪ /ನಂಬಿಕ ಯ ವಾವಸ್ ಾಯು 
ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಲಪಡುವದು (ಅದರ ಅಥಣವು ನಾವು ಸವಣನಾಶವಾದ ವು ಎಂಬದಾಗಿ, 
ಯಾಕ ಂದರ  ಯಾರ  ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ ೈಕ  ಳುಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ).  

ಎರಡನ ಯ ಫಲ್ಲತವು ಏನಾಗುವದ ಂದರ , ವಯಗಯದನವೂ ಬ್ರಿೀದಯಯಿತು. 
“ಬರಿೋದಾಯತು” ಎಂಬುದು καταργέω (katargeō) ಎಂಬದರಿಂದ ಅನುವಾದಿಸ 
ಲಪಟ್ಟಿದ , ಅದ  ಂದು ಸಂಯುಕತ ಪದವಾಗಿದುಾ κατά (kata, “ಇಳಿಸು”) ಹಾಗ  ἀργός 

(argos, “ನಷ್ಟೆರೋಯ”) ಎಂಬ ಎರಡು ಪದಗಳನ  ುಳಗ  ಂಡಿರುತತದ . ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ 
“ಕ್ತರಯೆಯಲಿದಂತ್  ಮಾಡು” ಎಂದಥಣವಾಗಿರುತತದ .26 Bauerನ ಶಬಧಕ  ೋಶವು ಈ 
ಪದವನುು ಹೋಗ  ವಾಾಖ್ಾಾನಸುತತದ , “ಅಸಿಂಧುಗ  ಳಿಸು” ಅಥವಾ “ಶಕ್ತತಹೋನಗ  ಳಿಸು”.27 
ಅಬರಹಾಮನು ದ ೋವರ ಧಮಣಪರಮಾರ್ಗಳನುು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ ೈಕ  ಂಡು 
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ನಡ ದನ ಂಬ ಕಾರರ್ಕ ೆ ಆತನಗ  ವಾಗಾಾನವು ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ಆತನು 
ನಂಬಿಕ ಯಟ್ಿದಾರಿಂದಲ ೋ ಆಗಿತುತ (ನ  ೋಡಿರಿ ಗಲಾತಾ 3:18). ಪೌಲನು ಏನು 
ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ ಂದರ  ನಾವು ವಾಗಾಾನವನುು ಪಡ ಯುವದು ಧಮಣಶ್ಾಸರ ಕ ೈಕ  ಂಡು 
ನಡ ಯುವದರ ಮೋಲ  ಅವಲಂಭಿತವಾಗಿದಾರ  (ನಾವು ಹ ೋಳಿಕ  ಳಳುವ ಪರಕಾರ) “ಅದನುು 
ಮರ ತುಬಿಡಬ ೋಕು” -ಯಾಕ ಂದರ  ಅದು ಎಂದಿಗ  ನ ರವ ೋರುವದಿಲಿ. 

ವಚನ 15. ಅದು ಹಾಗ ೋಕ  ಆಗಿತುತ? ಯಾಕ ಂದರ  ಧಮಣಶ್ಾಸರ ಕ ೈಕ  ಂಡು 
ನಡ ಯುವದು ಆಶಿೋವಾಣದಗಳನುುಂಟ್ು ಮಾಡುವದರ ಬದಲ್ಲಗ , ಧಮಣಶಯಸರವು . . . 
ದೆೀವರ ಕೊೀಪಕೆೆ (ὀργή, orgē) ಗುರಿಮಯಡುವಂಥದು ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದನು. ಈ 
ವಚನವು “ಧಮಣಶ್ಾಸರ” ಎಂಬುದರ ಮುಂರ್  ನಖ್ರ ಲ ೋಖ್ನವನುು (“The”) 
ಹ  ಂದಿರುವದಿಲಿ, ಆದಾರಿಂದ ಪೌಲನು ಧಮಣಶ್ಾಸರ/ಕ್ತರಯೆಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊೋಶ್ ಯ 
ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಹ  ರತುಪಡಿಸುವ ಮಾನದಂಡವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾ ಯೆಹ ದಾರನುು 
ನ ೋರವಾಗಿ ತರಾಟ ಗ  ತ್ ಗ ದುಕ  ಳಳುತಿತದಾಾನ .  

ಪೌಲನು “ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ದ ೋವರ ಕ  ೋಪಕ ೆ ಗುರಿಮಾಡುತತದ ” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದಾಗ, 
ಆತನು ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರಕ ೆ ಯಾವ ಬ ಲ ಯ  ಇಲಿವ ಂದು ಹ ೋಳಳತಿತಲಿ (ನ  ೋಡಿರಿ 
7:12); ಯಾಕ ಂದರ  ಅದು ದ ೋವರಿಂದಲ ೋ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿತತಷ್ ಿೋ. ಬದಲಾಗಿ, ಆತನು ಏನು 
ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ ಂದರ , ಯಾವನ  ಧಮಣಶ್ಾಸರಕ ೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಾಗಿ ವಿಧ್ ೋಯನಾಗಲು 
ಸ್ಾಧಾವಿಲಿವಾದಾರಿಂದ, ಅಂತಾದಲ್ಲಿ ಧಮಣಶ್ಾಸರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವದು ಕ  ೋಪವ ೋ. ಈ 
ಪರಿಕಲಪನ ಯನುು ಮುಂದ  7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಹ ಚುು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಚಿಣಸಲಾಗುವದು. 
ಈಗ ಸಧಾಕ ೆ, ಈ ರಿೋತಿಗಳಲ್ಲಿ “ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಕ  ೋಪಕ ೆ ಗುರಿಮಾಡುವದು” ಎಂಬದನುು 
ಗಮನಸ್  ೋರ್: 

 
ಪಾಪದ ಅರುಹು ಉಂಟ್ುಮಾಡುವ ಮ ಲಕ, ಪಾಪ ಏನ ಂದು ತ್  ೋರಿಸಿ 

ಕ  ಡುವ ಮ ಲಕ (3:20). 
ಒಂದು ಅಥಣದಲ್ಲಿ, ಅದು ಪಾಪ ಮಾಡುವಂತ್  ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುತತದ , ಹ ೋಗ  

ಮಕೆಳಿಗ  ಇಂರ್ಥಂಥದನುು ಮಾಡಬ ೋಡವ ಂದರ  ಅವರು ವಿರುದಧವಾಗಿಯೆೋ 
ನಡ ದುಕ  ಳಳು ವರ  ೋ ಹಾಗ ಯೆೋ (5:20; 7:5). 

ಅದು ಪಾಪವನುು ಖ್ಂಡಿಸುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಧಮೊೋಣ 28:58,59). 
 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ ಾಯೆೋನ ಂದರ  ಅದು “ಸಮಸ್ ಾಯು ಏನ ಂದು ಕಂಡು 

ಹಡಿದು ಹ ೋಳಬಹದು ಆದರ  ಯಾವ ಪರಿಹಾರವನುು ಸಹ ಕ  ಡುವದಕಾೆಗುವದಿಲಿ.”28 
“ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಕ  ೋಪಕ ೆ ಗುರಿಮಾಡುವದು” ಎಂದು ಹ ೋಳಿಯಾದ ಮೋಲ , 

ಪೌಲನು ವಾಚಕರಿಗ  ಗ  ಂದಲವನುುಂಟ್ು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಹ ೋಳಿಕ ಯನುು ನೋಡುತ್ಾತನ : 
ಧಮಣಶಯಸರವಿಲ್ಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಿೀರೊೀಣ್ವೆಂಬ್ದೂ ಇಲ್ಿ. “ಮಿೋರ  ೋರ್” ಎಂಬ 
ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಿ ಪದವು παράβασις (parabasis) ಎಂಬುದು ,ಇದು ಅನ ೋಕ ವ ೋಳ  
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“ಅಪರಾಧ” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿ ರುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಗಲಾತಾ 3:19; 1 ತಿಮೊಥ  2:14; 
ಇಬಿರಯ 2:2; 9:15; NASB). ಈ ಪದವು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ನ ೋರ ಉಲಿಂರ್ನ ಯನುು 
ಸ ಚಿಸುತತದ .  

ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈ ವಿರ್ಾರವನುು ವಿಸ್ಾತರವಾಗಿ ಅಭಾಾಸಿಸುವದಾದರ  ಪೌಲನ 
ತ್ಾತಪಯಣವನುು ಇನುಷ್ುಿ ರ್ ನಾುಗಿ ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳಳುವ ವು. ಗಿರೋಕ್ ಪರತಿಯಲ್ಲ ಿ
“ಧಮಣಶ್ಾಸರ” ಎಂಬದರ ಮುಂರ್  ನಖ್ರ ಲ ೋಖ್ನ (“ದಿ”) ಎಂಬುದಿಲಿವಾದಾರಿಂದ, ಪೌಲನು 
ಸ್ಾಮಾನಾ ಅಥಣದಲ್ಲಿ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಒಂದು ನಯಮವನುು ಸ ಚಿಸಿ ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ . 

 
“ಧಮಣಶ್ಾಸರವಿಲಿದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಿೋರ  ೋರ್ವ ಂಬದ  . . . ಇಲಿ.” ಇದರಿಂದ 

ನಾವು ಧಮಣಶ್ಾಸರವಿದಾಲ್ಲಿ ಮಿೋರುವಿಕ  ಸಹ ಇರುತತದ ಂಬ ಮುಕಾತಯಕ ೆ 
ಬರಬಹುದು.  

ಎಲಾಿ ಮನುಷ್ಾರಿಗ  ಧಮಣಪರಮಾರ್ಗಳಿದಾವು, ಲ್ಲಖಿತ ಅಥವಾ 
ಲ್ಲಖಿತವಲಿದ-ಆದರ  ಯಾವನ  ತನು ವಶದಲ್ಲಿರುವ 
ಧಮಣಪರಮಾರ್ಗಳಿಗ  ದ  ೋಷ್ವಿಲಿದ  
ವಿಧ್ ೋಯನಾಗಿರುವದಿಲಿ.ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಎಲಿರ  ಧಮಣಶ್ಾಸರದ 
ಮಿೋರಿದವರ ೋ ಆಗಿದಾಾರ .  

ವಿಷ್ಯವು ಹಾಗಿರುವಾಗ, ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಎಲಿರನ ು ಕ  ೋಪಕ ೆ 
ಗುರಿಮಾಡುತತದ .  

 

ಅಬ್ರಹಯಮನು, ಎಲಯಿ ನಜ ವಿಶಯಾಸಿಗಳಗೆ ಪಿತೃ (4:16-25) 
16ಆದಕಯರಣ್ ಆ ಬಯಧಾತ್ೆಯು ಕ್ೃಪೆಯಿಂದಲೆೀ ದೊರೆಯುವಂಥದಯಗಿರುವಂತ್ೆ ಅದು 

ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲ್ಕ್ ಸಿಕ್ುೆತತದೆ. ಹೀಗೆ ಆ ವಯಗಯದನವು ಅಬ್ರಹಯಮನ 
ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಿರಿಗೂ, ಅಂದರೆ ಧಮಣಶಯಸರವನುು ಆಧ್ಯರಮಯಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ 
ಮಯತರವಲ್ಿದೆ ಅಬ್ರಹಯಮನಲ್ಲಿದದಂಥ ನಂಬಿಕೆಯುಳುವರಿಗೆ ಸಹ ಸಿಿರವಯಗಿ ನಲ್ುಿವದು.  

17ನಯನು ನನುನುು ಅನೆೀಕ್ ಜನಯಂಗಗಳಗೆ ಮೂಲ್ ಪಿತೃವಯಗಿ ನೆೀಮಿಸಿದ ದೆೀನೆಂದು 
ಶಯಸರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆದಿರುವ ಪರಕಯರ ಅಬ್ರಹಯಮನು ನಮಮಲ್ಿರಿಗೂ ದೆೀವರ ಸನುಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ 
ಪಿತೃವಯಗಿದಯದನೆ. ದೆೀವರು ಸತತವರನುು ಬ್ದುಕ್ರಸುವವನಯಗಿಯೂ ಇಲ್ಿದದನುು ಇರುವದಯಗಿ 
ಕ್ರೆಯುವವನಯಗಿಯೂ ಇದಯದನೆಂದು ಅಬ್ರಹಯಮನು ನಂಬಿದನು. 18ನನು ಸಂತ್ಯನವು 
ನಕ್ಷತರಗಳಷ್ಯಿಗುವದು ಎಂಬ್ದಯಗಿ ತನಗೆ ಹೆೀಳಲ್ಪಟ್ಿ ಮಯತು ನೆರವೆೀರುವದಕೆೆ ಮಯಗಣ 
ತ್ೊೀರದೆ ಇರುವದರಿಂದ ಅಬ್ರಹಯಮನು ತ್ಯನು ಅನೆೀಕ್ ಜನಯಂಗಗಳಗೆ ಮೂಲ್ 
ಪಿತೃವಯಗುವೆನೆಂಬ್ ನರಿೀಕ್ಷೆಗೆ ಆಸಪದವಿಲ್ಿದಿರುವಯಗಲ್ೂ ನರಿೀಕ್ಷಿಸಿ ನಂಬಿದನು. 19ಅವನು 
ಹೆಚುುಕ್ಡಿಮ ನೂರುವರುಷ್ದವನಯಗಿದುದ ತನು ದೆೀಹವು ಆಗಲೆೀ 
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ಮೃತಪಯರಯವಯಯಿತ್ೆಂದೂ ಸ್ಯರಳಗೆ ಗಭಣಕಯಲ್ ಕ್ಳೆದು ಹೊೀಯಿತ್ೆಂದೂ 
ಯೀಚಿಸಿದಯಗೂಾ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯು ಕ್ುಂದಲ್ಲಲ್ಿ. 20ದೆೀವರು ಮಯಡಿದ ವಯಗಯದನದ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಚಂಚಲ್ಚಿತತನಯಗಲ್ಲಲ್ಿ. 21ದೆೀವರನುು 
ಘನಪಡಿಸುವವನಯಗಿ ಆತನು ತನು ವಯಗಯದನವನುು ನೆರವೆೀರಿಸುವದಕೆೆ ಸಮಥಣನೆಂದು 
ಪೂರಯ ಭರವಸವಿಟ್ುಿ ದೃಢನಂಬಿಕೆಯುಳುವನಯದನು. 22ಆದದರಿಂದ ಆ ನಂಬಿಕೆಯು 
ಅವನ ಲೆಕ್ೆಕೆೆ ನೀತಿಯಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 23ಆದರೆ ಅದು ಅವನ ಲೆಕ್ೆಕೆೆ ನೀತಿಯಂದು 
ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ೆಂಬ್ದು ಅವನಗೊೀಸೆರ ಮಯತರವಲ್ಿದೆ ನಮಗೊೀಸೆರವೂ ಬ್ರೆದಿರುವದು. 
24ನಮಮ ಕ್ತಣನಯದ ಯೀಸುವನುು ಸತತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿಿಸಿದ ದೆೀವರನುು ನಂಬ್ುವ 
ನಮಗೂ ನಂಬಿಕೆಯು ನೀತಿಯಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವದು. 25ದೆೀವರು ಆತನನುು ನಮಮ 
ಅಪರಯಧಗಳ ನಮಿತತ ಮರಣ್ಕೆೆ ಒಪಿಪಸಿಕೊಟ್ುಿ ನಮಗೆ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ್ ನಣ್ಣಯವು 
ಉಂಟಯಗುವ ನಮಿತತ ಜೀವದಿಂದ ಎಬಿಿಸಿದನು. 

ವಚನ 16. ಪೌಲನು ತ್ಾನು ಮುಂರ್  ಮುಕಾತಯಗ  ಳಿಸಿದಾರ ಮೋಲ  ಮತತಷ್ುಿ 
ಸ್ ೋರಿಸುವವನಾಗಿ ಆದಕಯರಣ್ . . . ಅದು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲ್ಕ್ ಸಿಕ್ುೆತತದೆ ಎಂದು 
ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . “ಆದಕಾರರ್” ಎಂಬುದು ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಆಶಿೋವಾಣದವನುಲಿ ಆದರ  
ಕ  ೋಪವನುು ತರುತತದ  (4:15) ಎಂಬದನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . “ಅದು” ಎಂಬ ಸವಣನಾಮವು 
ಪುನಃ ವಾಗಾಾನವನುು ಪಡ ದುಕ  ಳಳುವ ವಿರ್ಾರವನುು ಬ ರಳಳಮಾಡಿ ತ್  ೋರಿಸುತತದ . 
ಧಮಣಶ್ಾಸರ/ಕ್ತರಯೆಗಳ ವಾವಸ್ ಾಯು ಕ  ೋಪಕ ೆ ಮಾತರವ ೋ ಗುರಿಮಾಡುವದಾದಲ್ಲಿ, 
ವಾಗಾಾನವು ಒಂದು ಕೃಪ ಯ/ನಂಬಿಕ ಯ ವಾವಸ್ ಾಯಂದ ಮಾತರವ ೋ 
ನ ರವ ೋರಿಸಲಪಡಬಲಿದಾಾಗಿದ . Goodspeed ತಜುಣಮಯು ಇದನುು ಹೋಗ  
ಅನುವಾದಿಸುತತದ , “ಆದಾರಿಂದಲ ೋ ಇದ ಲಿವೂ ನಂಬಿಕ ಯ ಮೋಲ ಯೆೋ ತಿರಿಗಿಕ  ಳಳುತತದ .”  

ಆ ವಾಗಾಾನವು ಕ್ೃಪೆಯಿಂದಲೆೀ ದೊರೆಯುವಂಥದಯಗಿರುವಂತ್ೆ ನಂಬಕ ಯ 
ಮ ಲಕವ ೋ ಸಿಕುೆತತದ . Phillips ಇದನುು ಹೋಗ  ತಜುಣಮಗ  ಳಿಸುತತದ , “ಮಾನವನ 
ಕಡ ಯಂದ ನಂಬಿಕ ಯ ಒಂದು ವಿಷ್ಯ ಮತುತ ದ ೋವರ [ಕಡ ಯಂದ] ಉದಾರತ್  
ಆಗಿರುತತದ .” ವಾಗಾಾನವು ಅಬರಹಾಮನಗ  ಅನುಗರಹಸಲಾದ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿತುತ-
ಆತನು ಏನು ಮಾಡಿದಾಾನ ಂಬದರ ಆಧ್ಾರದಲ್ಲಿ ಅಲ,ಿ ಆದರ  ಆತನ ನಂಬಿಕ ಯ ಆಧ್ಾರದ 
ಮೋಲ ಯೆೋ. ಯೆಹ ದಾರು ತ್ಾವು “ಕೃಪ ಯಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಿದಾಾರ ಯೆೋ ಹ  ರತು 
ಕುಲದಿಂದಾಗಿ ಅಲಿ (saved by grace, not race)”29 ಎಂಬದನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳಳುವ 
ಅಗತಾವಿತುತ (ನ  ೋಡಿರಿ ಲ ಕ 3:7-9). ಅಲಿದ  ನಾವು ಸಹ ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುಬ ೋಕು, 
ಏನ ಂದರ  ನಮೆ ರಕ್ಷಣ ಯು ಕೃಪ ಯಂದಲ ೋ ದ  ರಕುವಂಥದಾಗಿ ರುವಂತ್  “ನಂಬಿಕ ಯ 
ಮ ಲಕವ ೋ” ಆಗಿರುತತದ ! 

ವಾಗಾಾನದ ನ ರವ ೋರುವಿಕ ಯು ನಂಬಿಕ  ಮತುತ ಕೃಪ ಗಳ ಮ ಲಕ ಆಯತು, ಹೀಗೆ 
ಆ ವಯಗಯದನವು ಅಬ್ರಹಯಮನ ಸಂತತಿಯವರೆಲ್ಿರಿಗೂ . . . ಸಿಿರವಯಗಿ ನಲ್ುಿವದು. ಒಂದು 
ಧಮಣಶ್ಾಸರ/ಕ್ತರಯೆಗಳ ವಾವಸ್ ಾಯು ವಾಗಾಾನವನುು ಬರಿದುಗ  ಳಿಸವದು (4:14), ಆದರ  
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ಕೃಪ ಯ/ನಂಬಿಕ ಯ ವಾವಸ್ ಾಯು ಆದನುು ಸಿಾರವಾಗಿ ನಲ್ಲಿಸುವದು. “ಸಂತತಿಯವರು” 
ಎಂಬುದು σπέρμα (sperma) ಎಂಬದರಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿದ , ಅದು “ಸಂತ್ಾನ” 
ಎಂಬುದನುು ಸ ಚಿಸುವದಕ ೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪದ (ನ  ೋಡಿರಿ KJV). ಅದು 
ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ಒಬಬರು ಅಥವಾ ಹ ಚುು ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಸಂತ್ಾನದ (ಮಕೆಳನುು) 
ಸ ಚಿಸುತತದ , ಆದರ  ಇಲ್ಲಿ ಆ ಪದವು ಆತಿೀಕ ಸಂತತಿ ಯನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . 

ಸಿಾರವಾಗಿ ನಲುಿವದ ಂಬ ಖ್ಚಿತತ್ ಯು ಧಮಣಶಯಸರವನುು ಆಧ್ಯರಮಯಡಿಕೊಂಡ 
ವರಿಗೆ ಮಯತರವಲ್ಿದೆ ಅಬ್ರಹಯಮನಲ್ಲಿದದಂಥ ನಂಬಿಕೆಯುಳುವರಿಗೆ ಸಹ ಆಗಿರುತತದ . ಈ 
ವಚವನದಲ್ಲಿ “ಧಮಣಶ್ಾಸರ” ಎಂಬುದಕ ೆ ಮುಂರ್  ನಖ್ರ ಲ ೋಖ್ನ (“The”) ಇರುತತದ , 
ಆದಾರಿಂದ ಪೌಲನು ವಿಶ್ ೋಷ್ವಾಗಿ ಯೆಹ ದಾರನುು ಸ ಚಿಸಿ ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ . ಕ ಲವರು 
16ನ ೋ ವಚನವು ರಕ್ಷಣ ಗ  ಎರಡು   ದಾರಿಗಳಿವ ಯೆಂದು ಉಪದ ೋಶಿಸುವ ಹಾಗ  
ತಿರುಚುವದಕ ೆ ಪರಯತಿುಸಿರುತ್ಾತರ : ಯೆಹ ದಾರಿಗ  ೋಸೆರ ಒಂದು ದಾರಿ ಮತುತ 
ಅನಾಜನರಿಗ  ೋಸೆರ ಮತ್  ತಂದು. ಒಬಬನು ಇಡಿೋ ಅಧ್ಾಾಯವನುು ಓದಿದ ಬಳಿಕವೂ ಹ ೋಗ  
ಈ ರಿೋತಿಯ ಮುಕಾತಯಕ ೆ ಬರಬಲಿನ ಂಬದು ನಜಕ ೆ ವಿವರಿಸಲ್ಲಕಾೆಗದಾಾಗಿದ . ಪೌಲನು 
“ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಆಧ್ಾರಮಾಡಿಕ  ಂಡಿರುವವರು” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದಾಗ, ಆತನು 
ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಯೆೋಸುವನುು ನಂಬಿದಾ ಯೆಹ ದಾರನುಟ್ುಿಕ  ಂಡು ಆ ಮಾತನುು ಹ ೋಳಿದಾನು. 

ದೃಢನಶುಯವು ಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯಟ್ಟಿರುವ ಯೆಹ ದಾರಿಗ  ಮಾತರವಲಿದ , 
“ತಮೆ ಪಿತೃವಾಗಿರುವ ಅಬರಹಾಮನಲ್ಲಿದಾಂಥ ನಂಬಿಕ ಯ ಹ ಜ ೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡ ಯುವವರಾದ” 
ಅನಾಜನರಿಗ  ಸಹ ಆಗಿರುತತದ  (4:12). ಅಬರಹಾಮನು ಹೋಗ  “ನಮೆಲಿರಿಗ  ಆತಿೀಕ 
ತಂದ ಯಾಗಿದಾಾನ ”; ಅಂದರ , ಯೆಹ ದಾರಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅನಾಜನರಾಗಲ್ಲ, 
ನಂಬುವವರ ಲಿರಿಗ  ತಂದ ಯಾಗಿದಾಾನ . 

ವಚನ 17. ಇದು ಅಬರಹಾಮನಗ  ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿರುವ ವಾಗಾಾನಗಳ  ಂದರಲ್ಲಿ 
ಮುಂತಿಳಿಸಲಪಟ್ಟಿದ ಯೆಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ : “ನಯನು ನನುನುು ಅನೆೀಕ್ 
ಜನಯಂಗಗಳಗೆ ಮೂಲ್ ಪಿತೃವಯಗಿ ನೆೀಮಿಸಿದ ದೆೀನೆಂದು ಶಯಸರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆದಿರುವ ಪರಕಯರ.” 
ಈ ಪರಕ್ಷ ೋಪ ಉಲ ಿೋಖ್ವು ಅಬರಹಾಮನು ತ್  ಂಬತ್  ತಂಬತುತ ವಷ್ಣದವನಾಗಿದಾಾಗ ದ ೋವರು 
ಆತನಗ  ಕಾಣಿಸಿಕ  ಂಡು ಆತನ ಸಂಗಡ ತನು ಒಡಂಬಡಿಕ ಯನುು ವಿನ ತನಗ  ಳಿಸಿದ 
ಸಂದಭಣವಾಗಿರುತತದ . ಆ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ ದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮನಗ  ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , 
“ನನುನುು ಅನ ೋಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗ  ಮ ಲಪಿತೃವಾಗಿ ನ ೋಮಿಸಿರುವದರಿಂದ” (ಆದಿಕಾಂಡ 
17:5). “ನ ೋಮಿಸಿರುವದರಿಂದ” ಎಂಬುದು ಇಬಿರಯ ಪರತಿಯಲ್ಲ ಿ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ 
ಪರವಾದಾತೆಕ ಕ್ತರಯಾಪದವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿದ . ದ ೋವರ ವಾಗಾಾನವು 
ನ ರವ ೋರುತತದ ಂಬದು ಎಷ್  ಿಂದು ನಶುಯವಾಗಿತ್ ತಂದರ , ಆತನು ಅದು ಈಗಾಗಲ ೋ 
ನ ರವ ೋರಿಬಿಟ್ಟಿದ  ಎಂಬಂತ್  ಹ ೋಳಿದನು. 

ಅಬರಹಾಮನು “ಅನ ೋಕ ಜನಾಂಗಗಳಿಗ ” ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ತಂದ ಯಾದನು. ಆತನು ತನು 
ಮಗನಾದ ಇಸ್ಾಕನ ಹಾಗ  ತನು ಮೊಮೆಗನಾಗ ಯಾಕ  ೋಬನ ಮ ಲಕವಾಗಿ 
ಇಸ್ಾರಯೆೋಲ್ ಜನಾಂಗದ ಪಿತೃವಾಗಿದಾನು. ಇನ  ುಬಬ ಮಗನಾದ ಇಸ್ಾೆಯೆೋಲನು, 
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“ಅರಬಬರ ಮ ಲಪಿತೃವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಪಟ್ಟಿದಾಾನ .”30 ಅಬರಹಾಮನು ಕ ಟ್ ರಳ ಂಬ 
ಇನ  ುಬಬ ಹ ಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ಬ ೋರ  ಪುತರರನುು ಪಡ ದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 25:1-4); 
ಇವರಲ  ಿಬಬನು ಮಿದಾಾನಾರ ಮ ಲಪಿತೃವಾಗಿದಾನು. ಅಬರಹಾಮನ ಮೊಮೆಗನಾದ 
ಏಸ್ಾವನ ಸಂತತಿಯವರು ಎದ  ೋಮಾ ಜನಾಂಗವಾದರು (ಆದಿಕಾಂಡ 36). 

ಹ ೋಗ , ಆತೆನಂದ ನಡಿಸಲಪಟ್ಿವನಾಗಿ, ಪೌಲನು ಆತಿೀಕ ಪರವಾದನ ಯು 
ಆದಿಕಾಂಡ 17:5 ರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿತ್ ತಂದು ಹ ೋಳಿದನು: ಅಬರಹಾಮನು “ಅನ ೋಕ 
ಜನಾಂಗಗಳಿಗ  (ಆತಿೀಕ) ತಂದ ” ಸಹ ಆಗಲ್ಲದಾನು. ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಪದಗಳನುು 
ರ್ಾತುಯಣದಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸುತಿತರಬಹುದಾಗಿದ . “ಜನಾಂಗಗಳಳ” ಎಂಬದಕ ೆ ಗಿರೋಕ್ 
ಪದವು ἔθνος (ethnos, ನಾವು ಈ ಪದವನುು “ethnic” -ಜನಾಂಗಿೋಯ- ಎಂಬದರಿಂದ 
ಪಡ ಯುತ್ ತೋವ ) ಎಂದಾಗಿರುತತದ , ಅದು ಯಾವಾಗಲ  “ಅನಾಜನಾಂಗ” ಎಂದು 
ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿರುತತದ . ರ  ೋಮಾ 4:17 ರಲ್ಲಿನ ಉಲ ಿೋಖ್ವನುು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಬಹುದು 
“ನಾನು ನನುನುು ಅನ ೋಕ ಅನಾಜನಾಂಗಗಳಿಗ  ಮ ಲಪಿತೃವಾಗಿ ನ ೋಮಿಸಿರುವದರಿಂದ” ! 

ಅಬರಹಾಮನು ನಮಮಲ್ಿರಿಗೂ ದೆೀವರ ಸನುಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ್ಪಿತೃವಯಗಿದಾಾನ  ಎಂದು 
ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದನು (4:16). ಈ ವಾಕಾಭಾಗವು ದ ೋವರ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಅಬರಹಾಮನು 
ನಂಬಿದ ಎರಡು ಸಂಗತಿಗಳನುು ತಿಳಿಸುತತದ . 

ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, ಅಬರಹಾಮನು ನಂಬಿದ ಾೋನ ಂದರ  ದ ೋವರು ಸತತವರನುು 
ಬ್ದುಕ್ರಸುವವನು ಎಂಬದಾಗಿ. ಈ ಸನುವ ೋಶದಲ್ಲಿ, ಇದು ಅಬರಹಾಮ ಮತುತ ಸ್ಾರಳ 
“ಮೃತ” ಪಾರಯದ ದ ೋಹಗಳನುು ಸ ಚಿಸುತತದ  (4:19). ದ ೋವರು ಅವರ ದ ೋಹಗಳನುು 
“ಜೋವಕಳ ಯಂದ ತುಂಬಿಸಿ” ಅವರು ಒಬಬ ಮಗನನುು ಪಡ ಯುವಂತ್  
ಮಾಡುವವನಾಗಿದಾನು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಬರಹಾಮನ ಜೋವಿತದಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಡ ಯಲ್ಲದಾ 
ರ್ಟ್ನ ಯ ಸುಳಿವು ಸಹ ಇರಬಹುದಾಗಿದ , ಅದು ಅಬರಹಾಮನಗ  ತನು ಮಗನನುು 
ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿಣಸ್ ಂದು ಕ ೋಳಳವ ರ್ಟ್ನ  (ಆದಿಕಾಂಡ 22:1-19). ದ ೋವರು “ಸತತವರನುು 
ಸಹ ಜೋವಂತಗ  ಳಿಸುವದಕ ೆ ಸಮಥಣನಾಗಿದಾಾನ ಂದು” ಅಬರಹಾಮನು ನಂಬಿದಾರಿಂದ ಆ 
ಪರಿೋಕ್ಷ ಯನುು ಸಂಧಿಸುವದಕ ೆ ಶಕಾತನಾದನ ಂದು ಇಬಿರಯ ಪುಸತಕದ ಲ ೋಖ್ಕನು 
ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ  (ಇಬಿರಯ 11:19). “ಸತತವರನುು ಬದುಕ್ತಸುವವನು” ಎಂಬ ಪದಗಳಳ ಮುಂದ  
ರ  ೋಮಾ 4ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ಕಡ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ ಇನುಷ್ುಿ ನರಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಏನ ಂದರ  
ಅದು ಕ್ತರಸತನು ಮರರ್ದಿಂದ ಪುನರುತ್ಾಾನಗ  ಳಳುವ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತತದ  (4:25). 

ಗಮನಾಹಣ ಸಂಗತಿಯೆೋನ ಂದರ  ದ ೋವರು ಸತತವರಿಗ  ಜೋವವನುು ತುಂಬಬಲಿನು 
ಎಂದು ಅಬರಹಾಮನು ನಂಬಿದನು. ದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮನಗ  ಕಾಣಿಸಿಕ  ಂಡಿದಾನು; ಅದರ 
ಹ  ರತ್ಾಗಿ, ನಮಗ  ಗ  ತಿತರುವ ಹಾಗ  ಅಬರಹಾಮನು ಬ ೋರ  ಯಾವದ ೋ ಅದುುತವನುು 
ಕಂಡಿರುವದಿಲಿ. ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ , ಯಾವನಾದರ  ಮರರ್ದಿಂದ 
ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟಿದಾನುಂತ  ಆತನು ನ  ೋಡಿಯೆೋ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗಿದಾರ , ದ ೋವರು ದ ೋವರ ೋ-
ಮತುತ ದ ೋವರು ಬಯಸುವದಾದರ  ಸತತವರನುು ಸಹ ಬದುಕ್ತಸಬಲಿನು ಎಂದು 
ಅಬರಹಾಮನು ನಂಬಿದನು! 



25 

 

ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಅಬರಹಾಮನು ಇಲ್ಿದದನುು ಇರುವದಯಗಿ ಕ್ರೆಯುವವನಯಗಿಯೂ 
ಇರುವ ಒಬಬ ದ ೋವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿದನು. ಇದು ಆದಿಕಾಂಡ 1ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವನುು 
ಸ ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದ , ದ ೋವರು ಅಲ್ಲ ಿ ಬಾಯ ಮಾತಿನಂದ ಹಂದ ಂದ  ಅಸಿತತವವಿಲಿದ 
ಜಗತತನುು ಉಂಟ್ುಮಾಡಿದನು (ಇಬಿರಯ 11:3). ಈ ಸನುವ ೋಶದಲ್ಲಿ, ಅದು ಬಹುಶಃ 
ಆಬರಹಾಮನಗ  ಕ  ಡಲಾದ ವಾಗಾಾನ(ಗಳ) ಬಗ  ೆ ಮಾತ್ಾಡುತಿತದ . ಅಬರಹಾಮನ 
ಮಗನಾದ ಇಸ್ಾಕನು ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ದ ೋವರು ಆತನನುು ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿ 
ಬರುವಂತ್  ಕರ ದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 17:15, 16; 18:10). ಅಲಿದ  ದ ೋವರು ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿಲಿದ 
“ಒಂದು ದ  ಡಡ ಜನಾಂಗ” (ಇಸ್ಾರಯೆೋಲ್)ವನುು ಸಹ ಕರ ದನು ಮತುತ ಅದನುು 
ಉಂಟಾಗುವಂತ್  ಮಾಡಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 12:2; 46:3). ದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮನ ಆತಿೀಕ 
ಸಂತತಿ (ಕ ೈಸತರು) ಬಗ ೆ ಸಹ ಸ ಚಿಸಿದನು ಮತುತ ಕ  ನ ಗ , ಕ್ತರಸತನ ಮುಖ್ಾಂತರ 
ಅವರನುು ಅಸಿತತವಕ ೆ ಬರುವಂತ್  ಕರ ದನು (ಗಲಾತಾ 3:29). 

ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಯವ ೋನ ಂದರ , ಅಬರಹಾಮನ ವಿರ್ಾರದಲಾಿದರ  ೋ, ದ ೋವರು ಏನಾದರ  
ಹ ೋಳಿದರ  ಅದು ನ ರವ ೋರಿತ್ ಂದ ೋ ಅಥಣವ ಂದು ಆತನು ನಂಬಿದಾನು. ದ ೋವರು ಏನಾದರ  
ಸಂಭವಿಸಲ್ಲಕ್ತೆದ  ಎಂದು ಹ ೋಳಿದರ , ಅದು ಸಂಭವಿಸುವದು-ಅಲ್ಲಿ ಪರಶ್ ುಗ  ಅವಕಾಶವಿಲಿ. 

ವಚನ 18. ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯು ದ ೋವರ ಮೋಲ  ನ ಟ್ಟಿತ್ಾತದಾರಿಂದ, ನರಿೀಕ್ಷೆಗೆ 
ಆಸಪದವಿಲ್ಿದಿರುವಯಗಲ್ೂ ನರಿೀಕ್ಷಿಸಿ ನಂಬಿದನು. ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಇದ ೋ 
ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ  “ನರಿೋಕ್ಷ ” ಎಂಬ ಪದವು ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳಳುತತದ , ಆದರ  ಇದು ಕ  ನ ಬಾರಿ 
ಆಗುವದಿಲಿ (ನ  ೋಡಿರಿ 5:2, 4, 5; 8:20, 24, 25; 12:12; 15:4, 12, 13, 24). “ನರಿೋಕ್ಷ ” 
ಎಂಬುದು ಗಿರೋಕ್.ನ ἐλπίς (elpis) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿದ , “ಇದು 
ಖ್ಚಿತವಾಗಿ ಪೌಲನ ಪದವಾಗಿದ , . . . ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಬ ೋರ  ಯಾವದ ೋ 
ಪುಸತಕಕ್ತೆಂತಲ  ಹ ರ್ಾುಗಿ ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಸ್ಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳಳುತತದ .”31 
ನರಿೋಕ್ಷ  ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕ ಯಂದಿಗ  ನಕಟ್ ಸಂಬಂಧ ಹ  ಂದಿದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಇಬಿರಯ 
11:6), ಆದರ  ಅವುಗಳಳ ಒಂದ ೋ ಅಲಿ. ಪೌಲನು ಬರ ದ ನರಿೋಕ್ಷ  ಎಂಬುದು ಬಯಕ  ಮತುತ 
ಎದುರು ನ  ೋಡುವಿಕ ಗಳ ಸಮಿೆಲನವಾಗಿದ ; ಅವ ರಡ  ಸ್ ೋರಿದರ  ನರಿೋಕ್ಷ  ಆಗುತತದ .32 
ಒಬಬನು ಕ  ೋಟ್ಟ ರ ಪಾಯಗಳನುು ಬಯಸಬಹುದು; ಆದರ  ಆತನು ಅದನುು 
ಪಡ ಯುವ ನ ಂದು ಎದುರು ನ  ೋಡುವದಿಲಿವಾದಾರಿಂದ, ಅದು ನರಿೋಕ್ಷ ಯಾಗು ವದಿಲಿ. ಒಬಬ 
ಮರರ್ದಂಡನ ಗ  ಗುರಿಯಾದ ಅಪರಾಧಿಯು ಮರಣಾಂತಿಕ ಚುಚುುಮದಿಾನಂದ 
ಕ  ಲಿಲಪಡುವದನುು ಎದುರು ನ  ೋಡಬಹುದು; ಆದರ  ಆತನು ಅದನುು 
ಬಯಸುವದಿಲಿವಾದಾರಿಂದ ಅದು ನರಿೋಕ್ಷ ಯಾಗುವದಿಲಿ. ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ನಮಗ  ನರಿೋಕ್ಷ ಯದ : 
ಬಯಕ  ಜ  ತ್ ಗ  ಎದುರು ನ  ೋಡುವಿಕ . 

ಪೌಲನು “ನರಿೋಕ್ಷ ಗ  ಆಸಪದವಿಲಿದಿರುವಾಗಲ  ನರಿೋಕ್ಷಿಸುವ” ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡಿದನು: 
ಲ  ೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಕ  ೋನದಿಂದ ನ  ೋಡುವದಾದರ , ಅಬರಹಾಮನಗ  ಒಬಬ ಮಗನನುು 
ಪಡ ಯುವ ನರಿೋಕ್ಷ ಯೆೋ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆತನು ಒಬಬ ಮಗನನುು ಬಯಸಿದನು ಆದರ  “ತನು 
ದ ೋಹವು ಆಗಲ ೋ ಮೃತಪಾರಯವಾಯತ್ ಂದ ” (4:19), ಎದುರು ನ  ೋಡುವದಕ ೆ ಆತನಗ  
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ಲ  ೋಕದ ಯಾವ ಕಾರರ್ವೂ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗಿದಾರ , ಪರಲ  ೋಕದ ದೃಷ್ಟಿಕ  ೋನದಿಂದ, 
ಆತನಗ  ಅನ ೋಕ ಸಂತತಿಗಳಾಗುವವ ಂದು ದ ೋವರು ಹ ೋಳಿದಾನು, ಆದಾರಿಂದ 
ಅಬರಹಾಮನು ಒಬಬ ಮಗನನುು ಪಡ ಯುವದಕ ೆ ಬಯಸಿದುಾ ಮಾತರವಲಿದ  ಆತನು 
ಅದನುು ಎದುರುನ  ೋಡಿದನು. ಆದಾರಿಂದ “ಆತನು ನರಿೋಕ್ಷ ಗ  ಆಸಪದವಿಲಿದಿರುವಾಗಲ  
ನರಿೋಕ್ಷಿಸಿ ನಂಬಿದನು” ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದನು. Eugene Peterson ಇದನುು ಈ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ , “ಎಲಿವೂ ಆಶ್ಾರಹತವಾಗಿತುತ ,ಹೋಗಿದಾರ  ಆಬರಹಾಮನಂತ  
ನಂಬಿದನು” (MSG). 

ನಯನು ನನುನುು ಅನೆೀಕ್ ಜನಯಂಗಗಳಗೆ [ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಹಾಗ  ಆತಿೀಕ] 
ಮೂಲ್ಪಿತೃವಯಗಿ ನೆೀಮಿಸಿದ ದೆೀನೆಂದು ಶಯಸರದಲ್ಲಿ ಬ್ರೆದಿರುವ ಪರಕಯರ ತ್ಾನು ಅನ ೋಕ 
ಜನಾಂಗಗಳಿಗ  ಪಿತೃವಾಗುವ ನ ಂಬದಾಗಿ ಅಬರಹಾಮನಗ  ನಂಬಿಕ ಯತುತ. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ 
ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಾಗಿರುವ “ಅನ ೋಕ ಜನಾಂಗಗಳ ಮ ಲಪಿತೃ” ಎಂಬುದು ಆದಿಕಾಂಡ 17:4, 
5 ವಚನಗಳಿಂದಾಗಿದಾರ , ಉಲ ಿೋಖ್ವು ಆದಿಕಾಂಡ 15:5 ರಿಂದ ತ್ ಗ ದುಕ  ಳುಲಪಟ್ಟಿ ದಾಾಗಿದ . 
ಅಲ್ಲಿ ದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮನಗ  ಆತನ ಸಂತ್ಾನದವರು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತರಗಳಷ್ುಿ 
ಅಸಂಖ್ಾಾತರಾಗುವರ ಂದು ಹ ೋಳಿದನು. ಅಬರಹಾಮನು ಈ ವಾಗಾಾನಗಳಳ 
ನಜವಾಗುವವ ಂದು ವಿಶ್ಾವಸಿಸಿದನು-ಅವು ನ ರವ ೋರುವದಕ ೆ ಯಾವ ದಾರಿಯ  
ಇಲಿವ ಂಬಂತ್  ಕಂಡರ  ಆತನು ವಿಶ್ಾವಸಿಸಿದನು. 

ವಚನ 19. ಲ  ೋಕದ ಜನರಿಗಾದರ  ೋ, ಈ ರಿೋತಿಯ ನಂಬಿಕ ಯು ವಿವ ೋಕಹೋನ, 
ತಕಣಹೋನವಾಗಿ ಕಾರ್ಬಹುದು. ಅದು “ವಾಸತವತ್ ಯ ಅರಿವು ಇಲಿದ” ನಂಬಿಕ , ಅದು 
“ವಸುತಸಿಾತಿಗಳನುು ಎದುರಿಸುವದಕ ೆ ವಿಫಲವಾದದಾರ” ಫಲ್ಲತವಾಗಿರುತತದ . ನಾವು 
ಕಲ್ಲಯುತಿತರುವ ಪರಕಾರ, ಅಬರಹಾಮನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ರಿೋತಿಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಮಾನವ ಇತಿಮಿೋತಿಗಳ ನಡುವ ಯ  ಅಬರಹಾಮನು ಚಂಚಲ್ ಚಿತತನಯಗಲ್ಲಲ್ಿ 
ದ ೋವರ ವಾಗಾಾನಗಳಲ್ಲಿ ತನು ನಂಬಿಕ ಯನುು ಕಾಪಾಡಿಕ  ಂಡನು. “ಚಂಚಲಚಿತತ” 
ಎಂಬುದು ἀσθενέω (astheneō) ಎಂಬದರಿಂದ ತ್ ಗ ದುಕ  ಳುಲಪಟ್ಟಿದ , ಅದು “ದ ೈಹಕ 
ಅಸವಸಾತ್ ” ಯನುು ಸ ಚಿಸುತತದ , ಆದರ  “ಯಾವದ ೋ ರಿೋತಿಯ ಬಲಹೋನತ್ ಯನುು” 
ಸ ಚಿಸುವದಕ ೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡಬಲಿದು.33 ಈ ವಚನದಲ್ಲ,ಿ ಇದು ಆತಿೀಕ ಬಲಹೋನತ್  
(ಚಂಚಲಚಿತತ) ಯನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . 

ತನು ದೆೀಹವು ಆಗಲೆೀ ಮೃತಪಯರಯವಯಯಿತ್ೆಂದೂ . . . ಯೀಚಿಸಿದಯಗೂಾ ಎಂಬ 
ಹ ೋಳಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕಾದ ಕಠರ್ತ್ ಯು ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳಳುತತದ . ಕ ಲವು ಪಾರಚಿೋನ ಗಿರೋಕ್ 
ಹಸತಪರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ ಯೆೋ ಇರುತ್ಾತದರ , ಇತರ ಪರತಿಗಳಲ್ಲಿ “ಆತನು ತನು ದ ೋಹವು 
ಸತತದ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿಕ  ಳುಲ್ಲಲಿ” ಎಂದಿರುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ KJV). ಆಶುಯಣಕರವಾಗಿ, 
ಈ ಎರಡು ಒಂದಕ  ೆಂದು ತದಿವರುದಧವಾದ ವಚನಗಳಳ, ರ್ ನಾುಗಿ ದೃಢೋಕರಿಸಲಪಟ್ಿ 
ವುಗಳಳ ಮತುತ ಸನುವ ೋಶಕ ೆ ಹ  ೋಲ್ಲಸಿದರ  ಅಥಣಗಭಿಣತವ ೋನಸುತತವ . ಮೊದಲ 
ವಿಷ್ಯಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ , ಅಬರಹಾಮನು ತನು ದ ೋಹವನುು ಮೃತಪಾರಯವ ಂದು 
ಯೋಚಿಸಿಕ  ಂಡನು, ಆದಾಗ ಾ ಅದರ ಮ ಲಕ ದ ೋವರಂತ  ತನು ಚಿತತವನುು 
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ನ ರವ ೋರಿಸುವನ ಂದು ನಂಬಿದನು. ಎರಡನ ಯ ವಿರ್ಾರದಲ್ಲಿ ನ  ೋಡುವದಾದರ , 
ಅಬರಹಾಮನು ತನು ದ ೋಹವನುು ಮೃತವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಲಿ ಯಾಕ ಂದರ  ದ ೋವರು 
ಅದರ ಮ ಲಕ ತನು ಚಿತತವನುು ನ ರವ ೋರಿಸಲ್ಲದಾನು.34 

ಈ ವಚನವನುು ಒಬಬನು ಯಾವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥ ೈಣಸಿದರ , ದ ೋವರು 
ತ್  ಂಬತ್  ತಂಬತುತ ವಯಸಿಾನ ಅಬರಹಾಮನಗ  ಅವನ  ಬಬ ಮಗನನುು ಪಡ ಯುವನ ಂದು 
ಹ ೋಳಿದಾಗ (ಆದಿಕಾಂಡ 17:1, 16), ಆತನು ಮಕೆಳಿಗ  ತಂದ ಯಾಗುವ ವಿಷ್ಯಕ ೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್  ತನು ದ ೋಹವು “ಸತತದಾಕ ೆ ಸಮ” ಎಂಬ ಸತಾವನುು ನಲಣಕ್ಷಿಸಲ್ಲಲ ಿ
(ನ  ೋಡಿರಿ ಇಬಿರಯ 11:12). ಸ್ಯರಳಗೆ ಗಭಣಕಯಲ್ವು ಕ್ಳೆದು ಹೊೀಯಿತ್ೆಂಬ್ ಸತಾವನುು 
ಸಹ ಆತನು ಅಲಿಗಳ ಯಲ್ಲಲಿ. ಅಬರಹಾಮನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, “ಮೃತ” ಎಂಬುದು νεκρόω 

(nekroō) ಎಂಬ ಕ್ತರಯಾಪದದಿಂದ ತ್ ಗ ದುಕ  ಳುಲಪಟ್ಟಿದ , ಸ್ಾರಳ ವಿಷ್ಯದಲಾಿದರ  ೋ, 
ಅವಳ “ಕಳ ದುಹ  ೋಗಿರುವಿಕ ” ಎಂಬುದು ಅದಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿತ ನಾಮಪದ νέκρωσις 

(nekrōsis) ಎಂಬದರಿಂದ ಬರುತತದ . ಎರಡನ ಯ ಪದವನುು “ಬಂಜ ತನ” ಎಂದು ಸಹ 
ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು (NRSV). ಸ್ಾರಳ ಗಭಣವು ಮುಂಚಿನಂದಲ  “ಮೃತ” ಅಥವಾ 
“ಬಂಜ ತನ” ದಿಂದ ಕ ಡಿತುತ, ಆದರ  ಈಗ ಅಬರಹಾಮನ ದ ೋಹವು “ಮೃತಪಾರಯದ” 
ದ ೋಹವಾಗಿತುತ. ಹಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಆತನ ದ ೋಹವು ಮಕೆಳನುು ಪಡ ಯುವ ವಿರ್ಾರದಲ್ಲಿ 
“ಮೃತಪಾರಯ” ವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ (ಆದಿಕಾಂಡ 16:4) ಆದರ  “ಈಗ” ಹಾಗ  ಆಗಿತುತ. 

ಅಬರಹಾಮನು “ವಾಸತವತ್ ಗಳನುು” ಗಮನಸಿದನು: ತ್ಾನು ಮತುತ ಸ್ಾರಳಳ 
ಶ್ಾರಿೋರಿಕವಾಗಿ ಮಕೆಳನುು ಪಡ ಯಲು ಅಸಮಥಣರಾಗಿದಾರು. ಆತನು “ವಾಸತವಿಕತ್ ” 
ಯನುು ಎದುರಿಸಿದನು: ಆತನಗ  ಸಂತ್ಾನಗಳಾಗುವದಕ ೆ ಲ  ೋಕದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ದಾರಿಯ  ಇರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗಿದಾರ , ತನಗ  ಮತುತ ಸ್ಾರಳಿಗ  ಒಬಬ ಮಗನು ಹುಟ್ುಿವನ ಂದು, 
ಆತನ ಸಂತತಿಯು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತರಗಳಷ್ಾಿಗುವದ ಂದು ಆತನು ನಂಬಿದನು. ಏಕ ? 
ಯಾಕ ಂದರ  ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಅಂಶಗಳಳ ನಜವಾದ ಅಂಶಗಳ ೋ ಅಲಿ ಎಂಬದನುು 
ಗರಹಸಿಕ  ಂಡನು; ನಜದಲ್ಲಿ, ಅವುಗಳಳ ಅಷ್ ಿೋನ  ಪಾರಮುಖ್ಾವ ೋ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಷ್ುಿ 
ಮಾತರವಲಿದ , ಭ ಲ  ೋಕದ ವಾಸತವಿಕತ್ ಯನುು ಮಿೋರಿ ಅತುಾನುತವಾಗಿರುವ 
ಮತ್  ತಂದು ವಾಸತವತ್  ಇದ  ಎಂಬದನುು ಆತನು ಗರಹಸಿದನು: ಅದು ದ ೋವರ ವಾಸತವಿಕತ್ . 
ಅಬರಹಾಮನು ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಅಂಶಗಳನುು ಮತುತ ಭ ಲ  ೋಕದ ವಾಸತವಿಕತ್ ಯನುು 
ನಲಣಕ್ಷಿಸಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ಅವುಗಳಿಂದ ಭಯಭಿತನಾಗುವದಕ ೆ ಅಥವಾ 
ಮಿೋತಿಗ  ಳಗಾಗುವದಕ ೆ ಆತನು ನರಾಕರಿಸಿದನು. ಆತನು ಸವಣಶಕತನಾದ ದ ೋವರಲ್ಲಿ 
ನಂಬಿದನು, ಆತನು ಮಾಡುತ್ ತೋನ ಂದು ಹ ೋಳಿದಾನುು ಮಾಡುವದಕ ೆ ಸಮಥಣನಾದ 
ದ ೋವರು (ನ  ೋಡಿರಿ 4:17; ಆದಿಕಾಂಡ 17:1, 16; ಲ ಕ 1:37). 

ವಚನ 19ರ ಭಾಷ್ ಯು ಒಂದು ಗ  ಂದಲಕರವಾದ ಪರಶ್ ುಯನುು ಎಬಿಬಸುತತದ : 
ಇಸ್ಾಕನು ಹುಟ್ುಿವ ಮುಂರ್  ಅಬರಹಾಮನು ತಂದ ಯಾಗುವದಕ ೆ ಸ್ಾಧಾವಿಲಿದಷ್ುಿ 
ವೃದಧನಾಗಿರುವದಾದರ , ಆದಿಕಾಂಡ 25:1-6 ವಚನಗಳಳ ಅಬರಹಾಮನಗ  ಕ ಟ್ ರಳಲ್ಲಿ 
ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದಾನ ಂದು ಹ ೋಗ  ಹ ೋಳಲು ಸ್ಾಧಾ? ಒಂದು ಸ್ಾಧಾತ್  ಏನ ಂದರ , ಬರ ಯಲಪಟ್ಿ 
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ರ್ಟ್ನಾವಳಿಗಳಳ ಕಾಲಕರಮಾನುಸ್ಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲಿ ಮತುತ ಅಬರಹಾಮನು 
ಕ ಟ್ ರಳಲ್ಲಿ ಮುಂರ್ ಯೆೋ ಮಕೆಳನುು ಪಡ ದಿರುವ ಸ್ಾಧಾತ್ ಯದ . ಇನ  ುಂದು 
ಸ್ಾಧಾತ್ ಯೆೋನ ಂದರ  ಇಸ್ಾಕನನುು ಪಡ ಯುವಂತ್  ಅಬರಹಾಮನನುು ಸಮಥಣಗ  ಳಿಸಿದ 
ಅದ ೋ ದ ೋವರ ಆಶಿೋವಾಣದವು ಇತರ ಮಕೆಳನುು ಪಡ ಯುವಂತ್  
ಸಮಥಣಗ  ಳಿಸಿರಬಹುದು. 

ವಚನ 20. ಅಬರಹಾಮನು ದ ೋವರ ಶಕ್ತತಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿದುಾ ಮಾತರವಲಿದ , ಆತನು 
ದ ೋವರ ವಾಗಾಾನದಲ್ಲಿ ದೃಢ ವಿಶ್ಾವಸ ಹ  ಂದಿದಾನು: ದೆೀವರು ಮಯಡಿದ ವಯಗಯದನದ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಚಂಚಲ್ಚಿತತನಯಗಲ್ಲಲ್ಿ. “ದ ೋವರು ಮಾಡಿದ 
ವಾಗಾಾನ” ವು ಅಬರಹಾಮ ಮತುತ ಆತನ ಸಂತತಿಯವರು “ಲ  ೋಕಕ ೆ ಬಾಧಾರಾಗುವರು” 
ಎಂಬ ವಾಗಾಾನವ ೋ ಆಗಿದ  (4:13), ಅದ  ಂದು ವಾಗಾಾನಗಳ “ಗಂಟ್ು” ಆಗಿತುತ, ಅದರಲ್ಲಿ 
ಅಬರಹಾಮನು ಒಬಬ ಮಗನನುು ಪಡ ಯುವದು ಮತುತ ಅನ ೋಕ ಸಂತತಿ ಹುಟ್ುಿವದು 
ಸ್ ೋರಿತುತ. ವಾಗಾಾನದ ನ ರವ ೋರಿಕ ಯು ಅಸ್ಾಧಾವ ಂದು ತ್  ೋರಿದಾಗ ಾ ಮ ಲಪಿತೃವು 
“ಅಪನಂಬಿಕ ಯಂದ ಚಂಚಲಚಿತತನಾಗಲ್ಲಲಿ.” “ಚಂಚಲಚಿತತ” ಎಂಬುದು διακρίνω 

(diakronō) ಎಂಬದರ ಅನುವಾದವಾಗಿದ , ಅದ  ಂದು ಸಂಯುಕತ ಪದವಾಗಿದುಾ ಕ ಲವು 
ಸ್ಾರಿ “ಹಂದ ೋಟ್ುಹಾಕು” ಅಥವಾ “ಸಂಶಯಸು” ಎಂಬ ಅಥಣವಾಗಿರುತತದ .35 

ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆತನು ಮನುಷ್ಾನಾಗಿದಾನು, 
ಅಂದರ  ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂದಾಗುತತದ  ಮತುತ ಆತನ ನಂಬಿಕ ಯು 
ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆದಿಕಾಂಡ 15:2, 3ರಲ್ಲಿ, ಆತನಗ  ಇನ ು 
ಮಕೆಳಾಗಿರಲ್ಲಲಿವಾದಾರಿಂದ, ತನು ಸ್ ೋವಕರಲ  ಿಬಬನನುು ನನಗ  ಬಾಧಾಸಾನನಾುಗಿ 
ಮಾಡ ಂದು ದ ೋವರನುು ಅಬರಹಾಮನು ಕ ೋಳಿಕ  ಳಳುತ್ಾತನ . ಆದಿಕಾಂಡ 17:15-18 ರಲ್ಲಿ, 
ಸ್ಾರಳಿಗ  ಒಬಬ ಮಗನು ಹುಟ್ುಿವನ ಂದು ದ ೋವರು ಹ ೋಳಿದ ಮೋಲ , ಅಬರಹಾಮನು 
ತನ  ುಳಗ  ನಕುೆ, ಅಂದುಕ  ಂಡದ ಾೋನ ಂದರ , “ನ ರು ವಷ್ಣದವನಗ  ಮಗ 
ಹುಟ್ುಿವದುಂಟ ೋ? ತ್  ಂಭತುತ ವಷ್ಣದವಳಾದ ಸ್ಾರಳಳ ಹ ತ್ಾತಳ ೋ?” ಆಮೋಲ  ಆತನು 
ಇಸ್ಾೆಯೆೋಲನನುು ತನು ಬಾಧಾಸಾನನಾುಗಿ ಮಾಡುವಂತ್  ದ ೋವರನುು ಮನವೋಲ್ಲಸಲು 
ಪರಯತಿುಸಿದನು. ಪರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಹ ೋಳಳವದಾದರ , ತಿಂಗಳಳಗಳಳ ವಷ್ಣಗಳಾದಾಗ, 
ವಷ್ಣಗಳಳ ದಶಕಗಳಾದಾಗ, “ತ್ಾನು ಅಸಂಖ್ಾಾತ ಸಂತತಿಗ  ತಂದ ಯಾಗುವ ನು” ಎಂಬ 
ವಾಗಾಾನದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಬರಹಾಮನಗ  ಹ  ೋರಾಟ್ ಉಂಟಾಗಿತುತ. 

ಹಾಗಾದರ , ಅಬರಹಾಮನು “ಅಪನಂಬಿಕ ಯಂದ ಚಂಚಲಚಿತತನಾಗಲ್ಲಲಿ,” ಆತನು 
“ದ ೋವರು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾಾನದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪನಂಬಿಕ ಯಂದ 
ಚಂಚಲಚಿತತನಾಗಲ್ಲಲಿ. ದ ೋವರನುು ರ್ನಪಡಿಸುವವನಾಗಿ ಆತನು ತನು ವಾಗಾಾನವನುು 
ನ ರವ ೋರಿಸುವದಕ ೆ ಸಮಥಣನ ಂದು ಪೂರಾ ಭರವಸವಿಟ್ುಿ ದೃಢನಂಬಿಕ ಯುಳುವ 
ನಾದನು” ಎಂದು ಪೌಲನು ಏಕ  ಹ ೋಳಿದನು (4:20, 21)? ಇದಕ ೆ ಉತತರಿಸಬಹುದಾದ 
ಒಂದು ರಿೋತಿಯೆಂದರ , ಅಬರಹಾಮನಗ  ವಾಗಾಾನದ ಬಗ ೆಯೆೋ ಯಾವ ಸಂಶಯವಿರಲ್ಲಲಿ 
ಆದರ  ಅದು ಹ ೋಗ  ನ ರವ ೋರುವದ ಂಬ ಬಗ ೆ ಹ  ೋರಾಟ್ಗಳಿದಾವು. 
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ಅಬರಹಾಮನು ತನು ನಂಬಿಕ ಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ  ೋರಾಟ್ ಅನುಭವಿಸಿರಬಹುದು, 
ಲ  ೋಪಗಳನುು ಹ  ಂದಿರಬಹುದು, ತ್ಾತೆಲ್ಲಕವಾಗಿ ಸಂಶಯಗಳನುು ಸಹ 
ಎದುರಿಸಿರಬಹುದು-ಆದರ  ದ ೋವರ ಮೋಲ್ಲನ ತನು ದೃಷ್ಟಿಯನುು ಆತನು ಎಂದಿಗ  
ತ್ ಗ ಯಲ್ಲಲಿ. ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯ ಪರಮಾರ್ ಮತುತ ಗುರ್ಮಟ್ಿವು ಅಷ್  ಿಂದು 
ಪಾರಮುಖ್ಾವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಆತನ ಮುಖ್ಾ ಗಮನವು ಯಾರ ಮೋಲ್ಲದ  ಎಂಬುದ ೋ ಹ ಚುು 
ಪಾರಮುಖ್ಾವಾಗಿತುತ. 

ಅಪನಂಬಿಕ ಯಂದ ಚಂಚಲಚಿತತನಾಗುವ ಬದಲ್ಲಗ , ಅಬರಹಾಮನು 
ದೃಢನಂಬಿಕೆಯುಳುವನಯದನು. “ದೃಢನಂಬಿಕ ಯುಳುವ ನಾದನು” ಎಂಬುದು 
ἐνδυναμόω (endunamoō) ಎಂಬದರಿಂದ ತ್ ಗ ದುಕ  ಳುಲಪಟ್ಟಿದ , ಅದು “ಶಕ್ತತ” 
ಎಂಬದಕ್ತೆರುವ δύναμις (dunamis) ಎಂಬದಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ . ಈ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ 
ಕ್ತರಯಾಪದವು ತಟ್ಸಾ ಸವರದಲ್ಲಿದ , ಆದಾರಿಂದ ಅದು “ಬಲಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಿನು” ಅಥವಾ 
“ಶಕತಗ  ಂಡನು” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಪಡಬಹುದು (ನ  ೋಡಿರಿ NIV; NKJV). 

“ನಂಬಿಕ ಯುಳುವನಾದನು” ಎಂಬ ಪದವು τῆ πίστει (tē pistei) ಎಂಬದರಿಂದ 
ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿದ , ಅದು ಯಾವ ಪೂವಣಪರತಾಯ ಇಲದಿ ಸಂಪರದಾನ 
ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿರುತತದ .36 NASB ಮತುತ ಇತರ ಬಹುಪಾಲು ತಜುಣಮಗಳಳ “ಯಲ್ಲಿ” ಎಂಬ 
ಪೂವಣಪರತಾಯವನುು ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸುತತವ , ಆದರ  ಕ ಲವು ತಜುಣಮಗಳಳ “ಮ ಲಕ” 
ಅಥವಾ “ಇಂದ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುು ಸ್ ೋರಿಸುತತವ . “ಗಿರೋಕ್.ನಲ್ಲಿ ‘ಆತನು ತನು 
ನಂಬಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಬಲಗ  ಂಡನು’ (ಆತನ ನಂಬಿಕ  ಮತತಷ್ುಿ ದೃಢವಾಯತು), ಅಥವಾ 
‘ಆತನು ತನು ನಂಬಿಕ  ಮ ಲಕ ದೃಢಗ  ಂಡನು’ ಎಂದು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುಬಹುದು.”37 
ಯಾವ ರಿೋತಿ ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡರ , ಅಬರಹಾಮನು ಕತಣನಲ್ಲಿ ಹಾಗ  ಆತನ 
ವಾಗಾಾನಗಳಲ್ಲಿನ ತನು ನಂಬಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಮತತಷ್ುಿ ದೃಢಗ  ಂಡು ಬ ಳ ದನು. ಶ್ಾರಿೋರಿಕ 
ವಾಾಯಾಮಗಳಳ ದ ೋಹವನುು ಬಲಗ  ಳಿಸುವಂತ್ ಯೆೋ, ಒಬಬನು ತನು ನಂಬಿಕ ಯನುು 
ಅಭಾಾಸಮಾಡಿಕ  ಳಳುವದರಿಂದ (ಅದರ ಮೋಲ  ಅವಲಂಭಿತನಾಗಿ ಅಭಾಾಸಿಸುವದು) ಆ 
ನಂಬಿಕ ಯು ಬಲಗ  ಳಿಸಲಪಡುತತದ . 

ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ  ಬಲಗ  ಂಡು ಬ ಳ ಯುತಿತರುವಾಗ, ಆತನು ದೆೀವರನುು 
ಘನಪಡಿಸುವವನಯಗಿ ಇದಾನು. ದ ೋವರಿಗ  “ರ್ನ” (δόξα, doxa) ಸಲ್ಲಿಸುವದ ಂದರ  
ಆತನಗ  ಸಲಿತಕೆ ಮಹಮಯನುು ನೋಡುವದು ಎಂದಾಗಿರುತತದ . ಅಧ್ಾಾಯ 1ರಲ್ಲಿ, 
ಪೌಲನು “ದ ೋವರ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಅವರಿಗ  ತಿಳಳವಳಿಕ ಯದಾರ  ಅವರು ಆತನನುು 
ದ ೋವರ ಂದು ರ್ನ ಪಡಿಸಲ್ಲಲಿ” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದಾನು (ರ  ೋಮಾ 1:21). ಅಬರಹಾಮನು ಆ 
ಕೃತರ್ುರಂತ್  ಇರಲ್ಲಲಿ; ಆತನು ಕತಣನನುು ರ್ನಪಡಿಸಿದನು. ಈ ವಿರ್ಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಪಿತೃವಾದ ಅಬರಹಾಮನ ಹ ಜ ೆ ಜಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಡ ಯಬ ೋಕಾಗಿರುತತದ . “ಆತನಗ  
[ದ ೋವರು] ಈಗಲ  ಸದಾಕಾಲವೂ ಸ್  ತೋತರ (ರ್ನ)” (2 ಪ ೋತರ 3:18). 

ವಚನ 21. ಈ ವಚನವು ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯ ಸ್ಾರಾಂಶವಾಗಿದ , ಸಂಪೂರ್ಣ 
ವಿಶ್ಾವದ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿೋಪತ ಹ ೋಳಿಕ : ಆತನು (ದೆೀವರು) ತನು ವಯಗಯದನವನುು 
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ನೆರವೆೀರಿಸುವದಕೆೆ ಸಮಥಣನೆಂದು ಪೂರಯ ಭರವಸವಿಟ್ುಿ ದೃಢನಂಬಿಕೆಯುಳುನಯದನು. 
“ಪೂರಾ ಭರವಸವಿಟ್ುಿ” ಎಂಬುದು πληροφορέω (plērophoreō) ಎಂಬದರಿಂದ 
ಬಂದಿದುಾ, ಅದು πλήρης (plērēs, “ಪೂರ್ಣ” ಅಥವಾ “ಪೂತಿಣ”) ಮತುತ φέρω (pherō, 
“ಹ  ರು” ಅಥವಾ “ಹ  ತುತಕ  ”) ಎಂಬ ಪದಗಳ ಸಮಿೀಲನವಾಗಿರುತತದ . ಅದರಥಣವು 
“ಪೂರ್ಣ ಸ್ಾಮಥಾಣ ಹ  ತುತಕ  ” ಎಂದಾಗಿರುತತದ . ಈ ಸನುವ ೋಶದಲ್ಲಿ, plērophoreō 
“ನಶುತತ್  ಸ್ಾಧಿಸುವದನುು” ಸ ಚಿಸುತತದ .38 

ದ ೋವರು ತ್ಾನು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಿದಾನುು ನ ರವ ೋರಿಸುವದಕ ೆ “ಸಮಥಣನು” 
ಎಂಬದಾಗಿ ಅಬರಹಾಮನು ನಂಬಿದನು. ಹಳ ೋ ಮತುತ ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿನ ಮುಖ್ಾ 
ಚರ್ ಣಯ ಅಂಶ ಏನ ಂದರ  ನಮೆ ದ ೋವರು “ಸಮಥಣನು” ಎಂಬುದ ೋ (ನ  ೋಡಿರಿ ದಾನ 
3:17; ರ  ೋಮಾ 11:23; 14:4; 2 ಕ  ರಿಂಥ 9:8; ಇಬಿರಯ 7:25). “ಸಮಥಣನು” ಎಂಬುದು 
δυνατός (dunatos) ಎಂಬದರಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿದ , ಅದು ಡುನಾಮಿಸ್ ಎಂಬ 
ಪದದ ಕುಟ್ುಂಬದಿಂದಲ ೋ ಬಂದದಾಾಗಿದ , dunamis ಅಂದರ  “ಶಕ್ತತ.” ನಮೆ ದ ೋವರು 
ಸವಣಶಕತನು, ಸಮಸತವನುು ಮಾಡಲು ಬಲವುಳುವನು! TEV ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ , 
ಅಬರಹಾಮನು “ತ್ಾನು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಿದಾನುು ದ ೋವರು ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ  
ನ ರವ ೋರಿಸುತ್ಾತನ ಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಶಿುತತ್ ” ಹ  ಂದಿದಾನು. ಆಗಾಗ ನಾವು 
ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳುಲು ಅಸಮಥಣರಾಗುವ ವಾಗಾಾನಗಳನುು ಮಾಡುತಿತರುತ್ ತೋವ . ನಮೆ 
ವಾಗಾಾನಗಳನುು ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳುಬ ೋಕ ಂಬ ಎಲಾಿ ಉದ ಾೋಶಗಳಳ ನಮಗಿದಾಾಗ ಾ ಮತುತ 
ಸ್ಾಧಾವಾದಷ್ುಿ ಪರಯತಿುಸಿದಾಗ ಾ, ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ ತೋವ . ನಮೆ ದ ೋವರು ಆ 
ರಿೋತಿಯಲಿ. ಆತನು ಒಂದು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಿದರ , ಆತನು ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳುಲು 
ಸಮಥಣನಾಗಿದಾಾನ . 

ದ ೋವರು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಿದಾನುು ನ ರವ ೋರಿಸುವದಕ ೆ ಶಕತನಾಗಿದಾಾನ ಂದು 
ಅಬರಹಾಮನು ನಂಬಿದುಾ ಮಾತರವಲಿದ , ದ ೋವರು ಅದನುು ಮಾಡುವನ ಂದು ಸಹ 
ಅಬರಹಾಮನು ನಂಬಿದನು. ದ ೋವರು ನಂಬಿಗಸತನ ಂದು ಆತನು ನಂಬಿದನು (ನ  ೋಡಿರಿ 
ಧಮೊೋಣಪದ ೋಶಕಾಂಡ 7:9; 1 ಕ  ರಿಂಥ 1:9). ದ ೋವರಿಗ  ಮಾಡಲಾಗದ ಒಂದು 
ಸಂಗತಿಯೆಂದರ  ಸುಳಳು ಹ ೋಳಳವದು (ತಿೋತನು 1:2; ಇಬಿರಯ 6:18). ಜನರು 
ಯಾವಾಗಲ  ತಮೆ ಮಾತನುು ಉಳಿಸಿಕ  ಳಳುವದಿಲಿ, ಆದರ  ದ ೋವರು 
ಉಳಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ಾತನ . ಆತನು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಿದಾನುು ತಪಪದ  ನ ರವ ೋರಿಸುವನು! 

ದ ೋವರು ತನು ವಾಗಾಾನವನುು ನ ರವ ೋರಿಸುವನ ಂದು ನಂಬುವದು ಅಬರಹಾಮನಗ  
ಸುಲಭವಾಗಿತ್  ತೋ? ಅಬಾರಮನಗ  (ಮುಂಚಿನ ಹ ಸರು) ವಷ್ಣಗಳಳ ಗತಿಸಿದಂತ್  
ಮಗನಲಿದ  ಇರುವದು ಎಷ್ುಿ ನರಾಶದಾಯಕವಾಗಿ ಇದಿಾರಬಹುದ ಂಬದನುು Donald 

Barnhouse ಚಿತಿರಸುತ್ಾತನ . ಆತನು ಕಲ್ಲಪಸಿಕ  ಂಡಿದ ಾೋನ ಂದರ , ಕಾನಾನ್ ದ ೋಶವನುು 
ಹಾದು ಹ  ೋಗುತಿತದಾ ಶಿರೋಮಂತ ವಾಾಪಾರಿಗಳ ತಂಡವು ಅಬಾರಮನ ಬಾವಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 
ವಿಶರಮಿಸಿ ಆತನ ಸ್ ೋವಕರಿಂದ ಆಹಾರವನುು ಖ್ರಿೋದಿಸಿದಿಾರಬಹುದು. ಅವರು 
ಅಬಾರಮನಗ  ತಮೆ ಗೌರವನುು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಅವರು ಸಹಜವಾಗಿಯೆೋ ಆತನು 
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ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವನು ಮತುತ ಎಷ್ುಿ ವಷ್ಣಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುತ್ಾತನ ಂದು 
ವಿರ್ಾರಿಸಿರುತ್ಾತರ . ಆತನು ಕಾಲಕಾಲಕ ೆ ತನುನುು ಅಬಾರಮ (“ಹ ಚಿುಸಲಪಟ್ಿ ತಂದ ”) 
ಎಂದು ಹ ೋಳಿದಾಗ, ಅವರು ಆತನಗ  “ನನಗ  ಎಷ್ುಿ ಪುತರರಿದಾಾರ ?” ಎಂದು ಕ ೋಳಿರಬ ೋಕು. 
ಅವಮಾನ ಮತುತ ನಾಚಿಕ ಯಲ್ಲಿ, ಆತನು “ಒಬಬರ  ಇಲಿ” ಎಂದು 
ಉತತರಿಸಿರಬಹುದಾಗಿದ . ಮ ಲ ಪಿತೃವಿಗ  ದ  ಡಡ ಅಧಿಕಾರ, ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ ಾಯ 
ಪಶುಗಳಳ, ಮತುತ ಹಲವಾರು ಸ್ ೋವಕರು ಇದಾರು-ಆದರ  ಆತನಗ  ಮಕೆಳ ೋ ಇರಲ್ಲಲಿ.39 

ಅನ ೋಕ ವಷ್ಣಗಳಿಂದ ಕಾಯಬ ೋಕಾಗಿ ಬಂದಿದಾರ , “ದ ೋವರು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಿದಾಾನ  
ಮತುತ ಆತನು ಅದನುು ನ ರವ ೋರಿಸಲು ಸಮಥಣನಾಗಿದಾಾನ ” ಎಂಬದಾಗಿ ಅಬರಹಾಮನು 
ಪೂರ್ಣ ಭರವಸವುಳುವನಾಗಿದಾನು. ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯು ಆತನು ಮಾಡಿಕ  ಂಡ 
ಯಾವದ  ೋ ಕಲಪನ  ಅಥವಾ ಕಂಡ ಕನಸಿನ ಮೋಲ  ಆಧ್ಾರವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಅದು ದ ೋವರು 
ಹ ೋಳಿದ ಮಾತಿನ ಮೋಲ  ದೃಢವಾಗಿ ಬ ೋರ ರಿದಾಾಗಿತುತ. 

ವಚನ 22. ಪೌಲನು ಅಬರಹಾಮನ ಜೋವನದ ಕುರಿತ್ಾದ ತನು ಸಮಿೋಕ್ಷ ಯನುು ಪುನಃ 
ಆದಿಕಾಂಡ 15:6 ರಿಂದ ಉಲ ಿೋಖಿಸುವ ಮ ಲಕ ಮುಕಾತಯಗ  ಳಿಸುತ್ಾತನ : ಆದದರಿಂದ 
ಆ ನಂಬಿಕೆಯು (ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ) ಅವನ ಲೆಕ್ೆಕೆೆ ನೀತಿಯಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು 
(logizomai). ಆತನ ನಂಬಿಕ  ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದಾಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ಆಗಲ  ಅದು 
ನಂಬಿಕ ಯೆೋ ಆಗಿತುತ. ಆ ನಂಬಿಕ ಯ ಕಾರರ್ದಿಂದ, ದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮನನುು 
ನೋತಿವಂತನ ಂದು ಎಣಿಸಿದನು. 

ವಚನಗಳಳ 23, 24. ನಂತರ ಪೌಲನು ತನು ವಾಚಕರಿಗ  ಅನವಯಕ ಯನುು 
ನೋಡುತ್ಾತನ , ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ನಾವು ಸಹ ಸ್ ೋರಿರುತ್ ತೋವ : ಆದರೆ ಅದು ಅವನ ಲೆಕ್ೆಕೆೆ 
ನೀತಿಯಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ೆಂಬ್ದು (logizomai) ಅವನಗೊೀಸೆರ (ಅಬರಹಾಮನಗ  ೋ 
ಸೆರ) ಮಯತರವಲ್ಿದೆ ನಮಗೊೀಸೆರವೂ ಬ್ರೆದಿರುವದು. ಆದಿಕಾಂಡ 15:6 ಕ ೋವಲ 
“ಅಬರಹಾಮನು ಮನುಷ್ಾರ ನ ನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತ್  ಆತನಗ  ಸೆರಣಾಥಣವಾಗಿ 
ಮಾತರವ ೋ ಬರ ಯಲಪಟ್ಟಿಲಿ.”40 ಮೊೋಶ್ ಯ ಕಾಲದ ಜನರು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನುು 
ಕಲ್ಲತುಕ  ಳುಬ ೋಕ ಂಬದಕಾೆಗಿ ದ ೋವರು ಮೊೋಶ್ ಯ ಮ ಲಕ ಆ ಮಾತುಗಳನುು 
ಬರ ಯಸಿಟ್ಿನು ಮತುತ ಈ ದಿನವೂ ಜನರು ಆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಕಲ್ಲತುಕ  ಳುಬ ೋಕ ಂದು 
ದ ೋವರು ಇಚಿುಸುತ್ಾತನ ಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . ಅಪೊಸತಲನಗ  ಇತಿಹಾಸವನುು 
ಪಠಸುವದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ ಿೋನ  ಆಸಕ್ತತಯರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ಆತನಗ  ಹೃದಯಗಳನುು ಮತುತ 
ಜೋವಿತಗಳನುು ಮಾಪಣಡಿಸಬ ೋಕ ಂಬ ಮಹದಾಶ್ ಯತುತ. 

ಆದಿಕಾಂಡ 15:6 ಕ ೈಸತರಿಗ  ೋಸೆರ ಬರ ಯಲಪಟ್ಟಿದ , ಅವರ ಲ ಕೆಕ ೆ ನಂಬಿಕ ಯು 
ಎಣಿಸಲಪಡುವದು (logizomai). ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯಂತ್ ಯೆೋ ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯು 
ನಮೆ ಲ ಕೆಕ ೆ ನೋತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲಪಡುವದು ಯಾಕ ಂದರ  ನಾವಿಬಬರ  
ಕೃಪ ಯ/ನಂಬಿಕ ಯ ವಾವಸ್ ಾಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ ಇದ ಾೋವ . 22 ರಿಂದ 24 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 
logizomai ಎಂಬ ಪದದ ಮ ರು ರಿೋತಿಯ ಉಪಯೋಗವು ದ ೋವರ ಆಶುಯಣವಾದ 
ಲ ಕೆದ ವಾವಸ್ ಾಯನುು ತ್  ೋಪಣಡಿಸುತತದ  (4:3-8 ರ ಮೋಲ್ಲನ ವಾಾಖ್ಾಾನವನುು 
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ನ  ೋಡಿರಿ). CJB ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತತದ , “ಆದರ  ವಾಕಾಗಳಳ . . . ನಮಗ  ೋಸೆರ ಸಹ 
ಬರ ಯಲಪಟ್ಿವು, ನಮೆ ಲ ಕೆಕ ೆ ಸಹ ಎಣಿಸಲಪಡುವದು.” 25 ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಕ್ತರಸತನು 
ನಮೆ “ಲ ಕೆವನುು ಸಮತ್  ೋಲನಗ  ಳಿಸಲು” ಮರಣಿಸಿದನು ಎಂಬದಾಗಿ AB ಗಮನಕ ೆ 
ತರುತತದ . ದ ೋವರು ಹ ೋಗ  ತನು “ಲ ಕೆ ಪುಸತಕಗಳನುು ಬರ ದಿಡುತ್ಾತನ ” ಎಂಬದರ ಬಗ ೆ 
ಇದು ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯ ಕಡ ೋ ವಚನವಾಗಿದ , ಆದರ  ಇದು ಪತಿರಕ ಯ ಮಿಕೆ 
ಭಾಗಕ ೆ ಒಂದು ಪರಾಮಶ್ ಣಯನುು ಒದಗಿಸುತತದ . 

ಕ ೈಸತರನುು ನಮಮ ಕ್ತಣನಯದ ಯೀಸುವನುು ಸತತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿಿಸಿದ ದೆೀವರನುು 
ನಂಬ್ುವವರು ಎಂಬದಾಗಿ ಬಣಿಿಸಲಾಗಿರುತತದ . ನಾವು ನಂಬುವ ಮತುತ ಆಬರಹಾಮನು 
ನಂಬಿದ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ ಚಿತ ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಯರುತತದ . ದ ೋವರು “ಸತತವರನುು 
ಬದುಕ್ತಸಲು ಸಮಥಣನು” ಎಂಬದಾಗಿ ಮ ಲಪಿತೃವು ನಂಬಿದನು (4:17), ಮತುತ ನಾವು 
ಸಹ ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯ ನಂಬಿಕ ಯನುು ಹ  ಂದಿರಬ ೋಕಾಗಿರುತತದ . ನಜವ ೋನ ಂದರ , 
ಯೆೋಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಾಾನವು ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯ ಕ ೋಂದರ ಬಿಂದುವಾಗಿರುತತದ . 1:4ರಲ್ಲಿ, 
ಯೆೋಸು “ಸತತ ಮೋಲ  ಎದುಾ ಬಂದ ಮಹತ್ಾೆಯಣದಿಂದ ದ ೋವಕುಮಾರನ ಂದು 
ನರ್ಣಯಸಲಪಟ್ಿನು” ಎಂಬದಾಗಿ ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದನು. 10:9ರಲ್ಲಿ, ಆತನು 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , ರಕ್ಷಣ  ಹ  ಂದಬ ೋಕ ಂದರ  ನೋನು “ದ ೋವರು ಆತನನುು [ಯೆೋಸು] 
ಸತತವರ  ಳಗಿಂದ ಎಬಿಬಸಿದನ ಂದು ಹೃದಯದಿಂದ ನಂಬಬ ೋಕು.” ಕ್ತರಸತನ 
ಪುನರುತ್ಾಾನವಿಲಿದ , ನಮಗ  “ಜೋವಕರವಾದ ನರಿೋಕ್ಷ ” ಇರುವದಿಲಿ (1 ಪ ೋತರ 1:3) ಮತುತ 
ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯು “ನಷ್ರಯೋಜನವಾಗಿದ ” (1 ಕ  ರಿಂಥ 15:17). 

ವಚನ 25. ಯೆೋಸುವಿನ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ, ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ದೆೀವರು . . . 
ಆತನನುು ನಮಮ ಅಪರಯಧಗಳ ನಮಿತತ ಮರಣ್ಕೆೆ ಒಪಿಪಸಿಕೊಟ್ುಿ ನಮಗೆ 
ನೀತಿವಂತರೆಂಬ್ ನಣ್ಣಯವು ಉಂಟಯಗುವ ನಮಿತತ ಜೀವದಿಂದ ಎಬಿಿಸಿದನು. ಪೌಲನು 
ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಕಾಂಡ ಕ ೈಸತರು ಉಪಯೋಗಿಸುತಿತದಾಂಥ “ವಿಶ್ಾವಸ ಅರಿಕ ” ಯನುು 
ಉಲ ಿೋಖಿಸುತಿತದಾಾನ ಂದು ಅನ ೋಕ ಲ ೋಖ್ಕರು ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡುತ್ಾತರ . ಇದು ನಜವೋ 
ಅಲಿವೋ ಎಂದು ನಮಗ  ತಿಳಿಯದು. ನಾವು ತಿಳಿದುಕ  ಳುಬ ೋಕಾದದ ಾಲಾಿ ಇಷ್ ಿ, 
ಏನ ಂದರ  ಇದನುು ಒಬಬ ದ ೈವಪ ರೋರಿತ ಮನುಷ್ಾನು ಬರ ದನು ಮತುತ ಆದಕಾರರ್ ಅದು 
ಕತಣನಂದಲ ೋ ಬಂದದಾಾಗಿದ . 

ಯೆೋಸು “ಒಪಿಪಸಿಕ  ಡಲಪಟ್ಿನು” ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದಾಗ, ಆತನು ಶಿಲುಬ ಗ  
ಹಾಕಲಪಡುವದಕಾೆಗಿ ತನು ವ ೈರಿಗಳ ಕ ೈಗ  ಒಪಿಪಸಿಕ  ಡಲಪಟ್ಿನು ಎಂದು ಅಥಣವಾಗುತತದ . 
ಆದಾರಿಂದ NIV ಯಲ್ಲಿ “ಆತನು ಮರರ್ಕ ೆ ಒಪಿಪಸಿಕ  ಡಲಪಟ್ಿನು” ಎಂದಿದ . “ಆತನು 
ಒಪಿಪಸಿಕ  ಡಲಪಟ್ಿನು” ಎಂಬುದು παραδίδωμι (paradidōmi) ಎಂಬದರಿಂದ 
ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿದ . ಅದು παρά (para, “ಜ  ತ್ ಗ ”) ಮತುತ δίδωμι (didōmi, 
“ಕ  ಡು”) ಎಂಬ ಪದಗಳ ಸಮಿೀಲನವಾಗಿದ . ಈ ಪದವು ಯೆೋಸುವಿನ ವ ೈರಿಗಳಳ 
ಆತನನುು ಒಪಿಪಸಿಕ  ಡುವದಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್  ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿತುತ, ಆದರ  25ನ ೋ 
ವಚನವು ಯೆೋಸುವಿನ ವ ೈರಿಗಳನುು ಸ ಚಿಸುವದಿಲಿ. ಕ್ತರಸತನ ವ ೈರಿಗಳಿಗ  “ನಮೆ 
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ಅಪರಾಧಗಳ”41 ಬಗ ೆ ಯಾವ ಆಸಕ್ತತಯ  ಇರಲ್ಲಲಿ; ಅವರ ಚಿಂತ್ ಯೆಲಾಿ ತ್ಾವು ದ ವೋಷ್ಟಸಿದ 
ಒಬಬನನುು ತ್  ಲಗಿಸಿಕ  ಳಳುವದಾಗಿತುತ. 25ನ ೋ ವಚನವು ನಮೆ ಪಾಪಗಳಿಗ  
“ಪಾರಯಶಿುತತವಾಗಿ” ದ ೋವರು ಯೆೋಸುವನುು ಒಪಿಪಸಿಕ  ಡುವ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತಿತದ  (3:25). 
8:32 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , ದ ೋವರು “ಸವಂತ ಮಗನನುು ಉಳಿಸಿಕ  ಳುದ  
ಆತನನುು ನಮೆಲಿರಿಗ  ೋಸೆರ ಒಪಿಪಸಿಕ  ಟ್ಿನಲಾಿ.”  

25ನ ೋ ವಚನದ ಹಲವಾರು ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳಳ ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರಲ್ಲಿ ಪರಶ್ ುಗಳನುು 
ಉಂಟ್ುಮಾಡುತತವ . ಒಂದು ಪರಶ್ ುಯೆಂದರ , διά (dia) ಎಂಬ ಪೂವಣಪರತಾಯದ 
ಪುನರಾವತಣನ , ಅದು NASB ಯಲ್ಲಿ “ನಮಿತತ” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿದ : “ಆತನು 
. . . ನಮೆ ಅಪರಾಧಗಳ ನಮಿತತ . . . ಒಪಿಪಸಿಕ  ಡಲಪಟ್ಿನು . . . ನಮಗ  
ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯವು ಉಂಟಾಗುವ ನಮಿತತ ಜೋವದಿಂದ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಿನು.” 
ಪೌಲನು ಈ ಎರಡು ಹ ೋಳಿಕ ಗಳಳ ಸಮಾಂತರವಾಗಿರಬ ೋಕ ಂದು ಇಚಿುಸಿದಾಂತ್  
ತ್  ೋರುತತದ . ಸಮಸ್ ಾ ಏನ ಂದರ  “ಅಪರಾಧಗಳಳ” ಮತುತ “ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯ” 
ಎರಡ  ಒಂದ ೋ ವಗಣದಲ್ಲಿರುವದಿಲಿ; ಅವು ಒಂದಕ  ೆಂದು ತದಿವರುದಧವಾಗಿವ . ಪೌಲನು 
ತನು ವಾಚಕರು ಪರತಿಯಂದು ಭಾಗದ ಮೋಲ  ವಿರ್ಾರವನುು ಪೂರ್ಣಗ  ಳಿಸಬ ೋಕ ಂದು 
ಎದುರು ನ  ೋಡಿದನು: ಕ್ತರಸತನು “ನಮಿತತ” ಮರರ್ಕ ೆ ಒಪಿಪಸಲಪಟ್ಿನು ಯಾಕ ಂದರ  ನಮೆ 
ಅಪರಾಧಗಳ ದ  ೋಷ್ವನುು ನೋಗಿಸುವದಕ ೆ ಅದು ಅಗತಾವಾಗಿತುತ, ಮತುತ ನಾವು 
ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯ ಹ  ಂದುವ “ನಮಿತತ” ಆತನು ಸತತವರ  ಳಗಿಂದ 
ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಿನು, ಅದು ಅವಶಾಕವಾಗಿತುತ. 

25ನ ೋ ವಚನದ ಕಡ ೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಪದ ಪರಯೋಗವು 
ಇನುಷ್ುಿ ವಿವರಣ ಗ  ಯೋಗಾವಾಗಿದ : “ಆತನು ನಮಗ  ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯವು 
ಉಂಟಾಗುವ ನಮಿತತ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಿನು.” ನಯಮದಂತ್ , ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  
ಕ್ತರಸತನು ನಮಗ  ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯ ಉಂಟಾಗುವ ನಮಿತತ ಸತತನು. 5:9ರಲ್ಲಿ, 
ಆತನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ನಾವು “ಆತನ ರಕತದ ಮ ಲಕ ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯ 
ಹ  ಂದಿದ ವು” (ನ  ೋಡಿರಿ 3:24, 25). ಹ ೋಗ , ಇಲ್ಲ,ಿ ಆತನು ಕ್ತರಸತನು ನಮಗ  
ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯ ಉಂಟಾಗುವ ನಮಿತತ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಿನು ಎಂದು ಹ ೋಳಿತ್ಾತನ . 
ಯೆೋಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಾಾನವು ನಮೆ ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯಕ  ೆೋಸೆರ ಇರುವದಕ ೆ 
ಒಂದು ದಾರಿಯೆಂದರ , ಪುನರುತ್ಾಾನದ ಕಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ ಯೆೋಸುವಿನ ಮರರ್ವು ದ ೋವರ 
ಕ  ೋಪವನುು ಸಂತೃಪತಗ  ಳಿಸಿತ್ ಂದು ನಾವು ದೃಢನಶುಯಗ  ಳುಬಹುದು. 

ಈ ವಾಕಾದಲ್ಲಿ ಹ ಚುುವರಿ ಮಹತವ ಸಹ ಇರಬಹುದಾಗಿದ . ಕ ಲವು ಲ ೋಖ್ಕರು ಇಬಿರಯ 
ಪುಸತಕದ ಡ ಗ  ಗಮನ ಸ್ ಳ ಯುತ್ಾತರ , ಅದು ಯೆೋಸುವನುು ನಮೆ ಮಹಾಯಾಜಕನ ಂದು 
ಕರ ಯುತತದ  (ಇಬಿರಯ 2:17; 3:1; 4:14, 15).42 ಇಬಿರಯ 9ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು ಹಳ ೋ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಮಹಾಯಾಜಕ ಮತುತ ಯೆೋಸುವಿನ ನಡುವ  ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಯನುು 
ಮಾಡುತತದ . ಹಳ ೋ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾಯಾಜಕನು ವಷ್ಣಕ  ೆಮೆ ಪಾರಣಿಗಳ 
ರಕತವನುು ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡು ಅತಿ ಪರಿಶುದಧ ಸಾಳದ  ಳಗ  ಪರವ ೋಶ ಮಾಡುತಿತದಾನು. ಆತನು 
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ಈ ರಕತವನುು ಕೃಪಾ ಸಿಂಹಾಸನದ (ಮಂಜ ಷ್ದ ಮುಚುಳದ ಮೋಲ ) ಮೋಲ  
ಪೊರೋಕ್ಷಿಸುತಿತದಾನು, ಅದು ದ ೋವರ ಸಿಂಹಾಸನವನುು ಪರತಿನಧಿಸುವ ದಾಗಿತುತ. ಆತನು 
ಇದನುು ಜನರ ಪಾಪಗಳಿಗ  ಪಾರಯಶಿುತತಕ  ೆೋಸೆರ ಮಾಡುತಿತದಾನು. ನಮೆ 
ಮಹಾಯಾಜಕನಾಗಿ, ಯೆೋಸುವು ಅತಿಪರಿಶುದಧ ಸಾಳವಾದ, ಪರಲ  ೋಕವನ ುೋ 
ಪರವ ೋಶಿಸಿದನು (ಇಬಿರಯ 9:24). ಪಾರಣಿಗಳ ರಕತವನುು ತರುವ ಬದಲಾಗಿ, ಆತನು ತನು 
ಸವಂತ ರಕತವನ ುೋ ದ ೋವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮುಂದ  ಅಪಿಣಸಿದನು. ಆತನು ಇದನುು 
ನಮೆಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾಥಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದನು-ವಷ್ಣಕ  ೆಂದಾವತಿಣ ಅಲಿ, ಆದರ  
ಸವಣಕಾಲಕ ೆ ಒಂದ ೋ ಸ್ಾರಿ ಅಪಿಣಸಿದನು. ಈ ಮಹಾಯಾಜಕತವದ ಕಾಯಣವನುು 
ನ ರವ ೋರಿಸುವದಕಾೆಗಿ, ಯೆೋಸು ಸತತವರ  ಳಗಿಂದ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ುಿ ನಂತರ ಪರಲ  ೋಕಕ ೆ 
ಆರ  ೋಹರ್ಗ  ಳುಬ ೋಕಾಯತು. Charles Hodge, ಹೋಗ  ಬರ ದನು, “ನಮೆ ಪರವಾಗಿ 
ತನು ಯಜ್ಞದ ಸಿವೋಕಾರಕ ೆ ಒಂದು ಸ್ಾಕ್ಷಾಾಧ್ಾರವಾಗಿಯ  ಹಾಗ  ತನು ಯಜ್ಞದ 
ಪರಯೋಜನ ಎಲಿರಿಗ  ದ  ರಕುವಂತ್  ಅಹಣತ್ ಯನುು ಗಳಿಸಿಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಒಂದು 
ಅವಶಾಕ ಹ ಜ ೆಯಾಗಿಯ  ಕ್ತರಸತನ ಪುನರುತ್ಾಾನವು ಅತಾಂಥ ಮಹತವದಾಾಗಿತುತ, ನಮಗ  
ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯವಾಗುವದಕ ೆ ಸಹ.”43 

ಕ್ತರಸತನು “ನಮೆ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಸತತನು” ಮತುತ ನಮಗ  “ನೋತಿವಂತರ ಂಬ 
ನರ್ಣಯ ಉಂಟಾಗುವಂತ್ ” ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಿನು ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದಾಗ ಆತನ 
ತ್ಾತಪಯಣವು, ಯೆೋಸುವಿನ ಮರರ್ಕ ೆ ನಮಗ  ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯವಾಗುವ 
ದಕ ೆ ಸಂಬಂಧವಿಲಿ ಹಾಗ  ಆತನ ಪುನರುತ್ಾಾನಕ ೆ ನಾವು ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ 
ಕ್ಷಮಿಸಲಪಡುವದಕ ೆ ಸಂಬಂಧವಿಲಿ ಎಂದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಆತನು 
ತ್ಾತಪಯಣವ ೋನಾಗಿತ್ ತಂದರ  ಅವ ರಡ  ನಮೆ ರಕ್ಷಣ ಯಲ್ಲಿ ಮಹತವದ ಪಾತರವನುು 
ಹ  ಂದಿರುತತವ  ಎಂಬದ . R. C. Bell ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ , ಪೌಲನು ಹೋಗ  
ಶಿಲುಬ ಗ ೋರಿಸಲಪಡುವಿಕ  ಮತುತ ಪುನರುತ್ಾಾನಗಳನುು ಜ  ೋಡಿಸಿದನು, “ಎರಡು 
ಸಂಗತಿಗಳಳ ಕ್ತೋಲುಗಳಾಗಿದುಾ ಇವುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣ ಯ ಬಾಗಿಲು ತ್ ರ ದುಕ  ಳಳುತತದ .”44 

ಅನಾಯಿಸುವಿಕೆ 

ಅಬ್ರಹಯಮನ ಜೀವನದ ಮೂಲ್ಕ್ ಒಂದು ವಿಹಯರ (ಅಧ್ಯಾಯ 4) 
ಪೌಲನ ಯೆಹ ದಿ ವಾಚಕರಿಗ  ಅಬರಹಾಮ ಮತುತ ಆತನ ಜೋವಿತದಲಾಿದ 

ರ್ಟ್ನ ಗಳ ಬಗ ೆ ಪರಿಚಯವಿದಿಾರಬಹುದು. ನಮೆಲ್ಲಿ ಕ ಲವರಿಗ  ಮ ಲಪಿತೃವಿನ ಬಗ ೆ 
ಅಷ್  ಿಂದು ತಿಳಳವಳಿಕ ಯರುವದಿಲಿ, ಆದಾರಿಂದ ಆತನ ಜೋವಿತದಲ್ಲಿ ನಡ ದ ಮುಖ್ಾ 
ರ್ಟ್ನ ಗಳ ಕುರಿತ ಈ ಅವಲ  ೋಕನವು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.  

1. ದ ೋವರು ಅಬಾರಮನನುು ಕಲ್ಲಾೋಯರ ಊರ್ ಪಟ್ಿರ್ದಿಂದ ಕರ ದನು, ಆದಾರಿಂದ 
ಅಬಾರಮನು ತನು ಹ ಂಡತಿ, ತಂದ ಯಂದಿಗ  ಊರ್ ಪಟ್ಿರ್ದಿಂದ ಹ  ರಟ್ು ಹ  ೋಗಿ 
ಹಾರಾನನಲ್ಲಿ ನ ಲ ಸಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 11:31; 15:7; ನ ಹ ಮಿೋಯ 9:7; ಅಪೊಸತಲರ 
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ಕೃತಾಗಳಳ 7:2, 3).  
2. ಅಬಾರಮನು ಎಪಪತ್ ೈದು ವಷ್ಣದವನಾಗಿದಾಾಗ, ದ ೋವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ಒಂದು 

ಒಡಂಬಡಿಕ ಯನುು ಮಾಡಿದನು ಮತುತ ತ್ಾನು ತ್  ೋರಿಸುವ ದ ೋಶಕ ೆ ಹ  ರಟ್ು 
ಹ  ೋಗುವಂತ್  ಹ ೋಳಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 12:1-4). 

3. ಅಬಾರಮನು ಕಾನಾನ್ ದ ೋಶಕ ೆ ಹ  ೋದನು ಮತುತ ಈ ದ ೋಶವನುು ಅವನಗ  
ಅವನ ಸಂತಿತಿಗ  ಕ  ಡುವ ನ ಂದು ದ ೋವರು ಹ ೋಳಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 12:5, 7; ನ  ೋಡಿರಿ 
13:14-17; 15:18-21; 17:8). 

4. ಎರಡು ಸಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ, ಭಯದ ಕಾರರ್ದಿಂದ ಅಬರಹಾಮನು ತನು 
ಹ ಂಡತಿಯಾದ ಸ್ಾರಯಳ ಬಗ ೆ ಉಪ ೋಕ್ಷ ಯಂದ ಸುಳಳು ಹ ೋಳಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 12:10-
20; 20:1-18). 

5. ಕಾನಾನ್ ದ ೋಶದಲ್ಲಿ, ದ ೋವರು ಅಬಾರಮನಗ  ಆತನ ಸಂತತಿಯು “ಭ ಮಿಯ 
ದ ಳಿನಷ್ುಿ” ಅಸಂಖ್ಾಾತವಾಗುವರ ಂದು ಹ ೋಳಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 13:16). 

6. ಸ್ಾಲ ೋಮಿನ ಅರಸನಾದ ಮಲ್ಲೆೋರ್ ದ ಕನು ಅಬರಹಾಮನನುು ಆಶಿೋವಣದಿಸಿದನು, 
ಮತುತ ಅಬರಹಾಮನು “ಅವನಗ  ಎಲಾಿ ವಸುತಗಳಲ್ಲಿ ಹತತರಲ  ಿಂದು ಭಾಗವನುು ಕ  ಟ್ಿನು” 
(ಆದಿಕಾಂಡ 14:17-20). 

7. ಸುಮಾರು ಎಂಬತ್ಾತರು ವಷ್ಣದಲ್ಲಿ (ನ  ೋಡಿರಿ ಆದಿಕಾಂಡ 16:16), ಮಕೆಳಿಲಿದ 
ಅಬರಹಾಮನು ತನು ಸ್ ೋವಕರ ಲ  ಿಬಬನು ತನಗ  ಬಾಧಾಸಾನಾಗಬಹುದ  ೋ ಎಂದು 
ದ ೋವರನುು ಕ ೋಳಿದನು. ದ ೋವರು ಆತನಗ  ಒಬಬ ಮಗನು ಹುಟ್ುಿವನ ಂದು, ಆತನ 
ಸಂತತಿಯು ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತರಗಳಷ್ಟಿರುವರ ಂದು ಅವನಗ  ಪುನಃ ದೃಢಪಡಿಸಿದನು. 
“ಅಬಾರಮನು ಯೆಹ  ೋವನನುು ನಂಬಿದನು; ಯೆಹ  ೋವನು ಆತನ ನಂಬಿಕ ಯನುು ಅವನ 
ಲ ಕೆಕ ೆ ನೋತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿದನು” (ಆದಿಕಾಂಡ 15:2-6). 

8. ಎಂಬತ್ಾತರು ವಷ್ಣದಲ್ಲಿ, ಅಬಾರಮನಗ  ಸ್ಾರಯಳ ಸ್ ೋವಕ್ತಯಾದ ಹಾಗರಳಲ್ಲಿ 
ಇಸ್ಾೆಯೆೋಲ ಎಂಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 16:1-16). 

9. ಅಬಾರಮನು ತ್  ಂಭತ್  ತಂಬತುತ ವಷ್ಣದವನಾಗಿದಾಾಗ, ಕತಣನು ಆತನ 
ಹ ಸರನುು ಅಬರಹಾಮ ಎಂದು ಬದಲ್ಲಸಿದನು ಮತುತ ಸುನುತಿಯ ಸಂಸ್ಾೆರವನುು 
ಏಪಣಡಿಸಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 17:1-6, 10-14, 23-27). 

10. ದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮನಗ  ಸ್ಾರಯಳಳ/ಸ್ಾರಳಳ ಒಬಬ ಮಗನನುು 
ಪಡ ಯುವಳ ಂದು ಹ ೋಳಿದನು. ಅಬರಹಾಮನಗ  ಈ ವಾಗಾಾನದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ
ಹ  ೋರಾಟ್ವಿತುತ ಮತುತ ಇಸ್ಾೆಯೆೋಲನು ತನಗ  ಬಾಧಾಸಾನಾಗಬಹುದ  ೋ ಎಂದು 
ಕ ೋಳಿದನು. ದ ೋವರು ಉತತರಿಸಿ ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಹಾಗಲಿ, ನನು ಪತಿುಯಾದ 
ಸ್ಾರಳಲ್ಲಿಯೆೋ ನನುಂದ ಮಗನು ಹುಟ್ುಿವನು, ಅವನಗ  ಇಸ್ಾಕನ ಂದು ಹ ಸರಿಡಬ ೋಕು” 
(ಆದಿಕಾಂಡ 17:15-19). 

11. ಅಬರಹಾಮನು ನ ರು ವಷ್ಣದವನಾಗಿದಾಾಗ, ದ ೋವರು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಿದಾ 
ಪರಕಾರವ ೋ ಒಬಬ ಮಗನು ಹುಟ್ಟಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 21:1-7).  
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12. ಇಸ್ಾಕನು ಯುವಕನಾದಾಗ, ಅವನನುು ಸವಾಣಂಗ ಹ  ೋಮವಾಗಿ 
ಅಪಿಣಸಬ ೋಕ ಂದು ದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮನಗ  ಹ ೋಳಿದನು. ಅಬರಹಾಮನು ಇಸ್ಾಕನನುು 
ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿಣಸಲು ಹ  ೋಗುವ ಮ ಲಕ ಈ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯನುು ಸಂಧಿಸಿದನು, ಮತುತ 
ದ ೋವರು ಅವನ ಸಂಗಡ ತನು ಒಡಂಬಡಿಕ ಯನುು ವಿನ ತನಗ  ಳಿಸಿಕ  ಂಡನು. ಆತನು 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಭ ಮಿಯ ಎಲಾಿ ಜನಾಂಗಗಳಿಗ  ನನು ಸಂತತಿಯ ಮ ಲಕ 
ಆಶಿೋವಾಣದವುಂಟಾಗುವದು” (ಆದಿಕಾಂಡ 22:1-18; ಇಬಿರಯ 11:17-19; ಯಾಕ  ೋಬ 2:21-
23). 

13. ಸ್ಾರಳಳ 127ನ ೋ ವಯಸಿಾನಲ್ಲಿ ಮರಣಿಸಿದಳಳ. ಅಬರಹಾಮನು ಆಕ ಯ 
ಸಮಾಧಿಗಾಗಿ ಮಕ ಪೋಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗವಿಯನುು ಕ  ಂಡು ಕ  ಂಡನು. ಕಾನಾನನಲ್ಲ ಿ
ಅಬರಹಾಮನಗ  ಸವಂತ ಆಸಿತಯಾದ ಭ ಮಿ ಇದ  ಂದ ೋ ಆಗಿತುತ (ಆದಿಕಾಂಡ 23:1-20; 
ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 7:5; ಇಬಿರಯ 11:8-10). 

14. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಅಬರಹಾಮನು ಕ ಟ್ ರಳ ಂಬವಳನುು ಉಪಪತಿುಯಾಗಿ 
ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡನು, ಆಕ ಯಲ್ಲಿ ಅವನಗ  ಆರು ಪುತರರು ಹುಟ್ಟಿದರು (ಆದಿಕಾಂಡ 25:1-4). 

15. ಅಬರಹಾಮನು 175 ವಷ್ಣದವನಾಗಿದಾಾಗ “ಪೂಣಾಣಯುಷ್ಾದಿಂದ ದಿನತುಂಬಿದ 
ಮುದುಕನಾಗಿ” ಮರಣಿಸಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 25:7, 8).  

ದೆೀವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ . . . ಆದರೆ ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಿವೀ (ಅಧ್ಯಾಯ 4) 
ಕ ಲವರು ರ  ೋಮಾ 4ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ದ ೋವರಿಂದ 

ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಡುವದಕ ೆ ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯಡುವ ಅವಶಾಕತ್ ಯಲಿ ಎಂದು 
“ಸ್ಾಭಿತುಗ  ಳಿಸಲು” ಪರಯತಿುಸುತ್ಾತರ .45 ಅವರು ತ್  ೋರಿಸುವದ ೋನ ಂದರ , 
“ಅಬರಹಾಮನು ದ ೋವರನುು ನಂಬಿದನು, ಆ ನಂಬಿಕ  ಅವನ ಲ ಕೆಕ ೆ ನೋತಿಯೆಂದು 
ಎಣಿಸಲಪಟ್ಟಿತು” (4:3; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು; ನ  ೋಡಿರಿ 4:17) ಮತುತ ನಾವು 
“ಅಬರಹಾಮನಲ್ಲಿದಾಂಥ ನಂಬಿಕ ಯನುು” ಹ  ಂದಿರಬ ೋಕು (4:16). ಅಷ್ುಿಮಾತರವಲಿದ , ಈ 
ಅಧ್ಾಾಯವು ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುವಾಗ, ಅದು ದ ೋವರ ಮೋಲ್ಲನ 
ನಂಬಿಕ ಯನುು ಒತಿತ ಹ ೋಳಳತ್ ತಂದು ಅವರು ಎತಿತ ತ್  ೋರಿಸುತ್ಾತರ  (4:5, 24). ಆದುದರಿಂದ, 
ಅವರು ಮುಕಾತಯಕ ೆ ಬರುವದ ೋನ ಂದರ  ದ ೋವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯಡುವವರ ಲಿರ -
ಯೆಹ ದಾರು ಸ್ ೋರಿದಂತ್ -ರಕ್ಷಣ  ಹ  ಂದುವರು, ಅವರು ಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯಟ್ಿರ  
ಇಡದಿದಾರ  ಚಿಂತ್ ಯಲಿ.  

ಪೌಲನು 3:26 ರಲ್ಲಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , ದ ೋವರು “ಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲ ಿ
ನಂಬಿಕ ಯಡುವವರನುು ನೋತಿವಂತರ ಂದು ನೋರ್ಣಯಸುವವನು” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ 
ನನುದು). ಈ ರಿೋತಿಯ ವಾಕಾಭಾಗಗಳಳ ಬಹಳಷ್ಟಿವ , ಆದರ  ನಮೆ ಹ ೋಳಿಕ ಗಳಳ 
ರ  ೋಮಾ 4ರಲ್ಲಿನ “ಸ್ಾಕ್ಷಾಾಧ್ಾರದ ವಾಕಾಗಳಳ” ಗ  ಮಾತರವ ೋ ಸಿಮಿೋತವಾಗಿರಲ್ಲವ . 

ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, ಪೌಲನು ಈ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹ ದಾರನುುದ ಾೋಶಿಸಿ ಅವರ 
ನ ಚಿುನ ಅಬರಹಾಮನ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುವಾಗ ಹ  ಂದಾಣಿಕ ಯ “ನಂಬಿಕ ” ಭಾಷ್ ಯನುು 
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ಉಪಯೋಗಿಸುತಿತದಾನು. Douglas J. Moo ವಾಾಖ್ಾಾನಸಿದ ಾೋ ನ ಂದರ , ಪೌಲನು 
“ದ ೋವರು ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯ ವಸುತ ಎಂಬದಾಗಿ ಮಾಡಿದುಾ ವಿರಳ. ಆತನು ಇಲ್ಲಿ 
ಸ್ಾಧಾವಾದಷ್ುಿ ಮಟ್ಟಿಗ  ಕ ೈಸತ ನಂಬಿಕ ಯು ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯಂತಲಿ ಎಂಬದನುು 
ಮನದಟ್ುಿ ಮಾಡಲು ಹಾಗ  ಪರಯತಿುಸುತ್ಾತನ .”46 

ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ದ ೋವರಲ್ಲಿನ ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯ ಬಗ ೆ ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಪಟ್ಿರ , ಆತನ 
ಮಗನಲ್ಲಿನ ನಂಬಿಕ ಯನುು ಕ ೈಬಿಟ್ಟಿರುವದಿಲಿ. ರ  ೋಮಾ 4:5 ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ  ನಾವು 
“ಪಾಪಾತೆರನುು ನೋತಿವಂತರ ಂದು ನರ್ಣಯಸುವಾತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯಡುತ್ಾತನ  ೋ ಅವನ 
ನಂಬಿಕ ಯೆೋ ನೋತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲಪಡುವದು” ಎಂದು ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಿದ ಾೋವ , ಆದರ  
ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯವು ಯೆೋಸುವಿನ ಮರರ್ದ ಮ ಲಕವಷ್ ಿೋ ಸ್ಾಧಾಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿ 
ರುತತದ  (5:9). 4:24, 25 ರಲ್ಲಿ, ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯು “ನಮೆ ಕತಣನಾದ ಯೆೋಸುವನುು 
ಸತತವರ  ಳಗಿಂದ ಎಬಿಬಸಿದ” ದ ೋವರಲ್ಲಿ ಇರಬ ೋಕ ಂದು ಓದುತ್ ತೋವ , “ದ ೋವರು ಆತನನುು 
ನಮೆ ಅಪರಾಧಗಳ ನಮಿತತ ಮರರ್ಕ ೆ ಒಪಿಪಸಿಕ  ಟ್ುಿ ನಮಗ  ನೋತಿವಂತರ ಂಬ 
ನರ್ಣಯವು ಉಂಟಾಗುವ ನಮಿತತ ಜೋವದಿಂದ ಎಬಿಬಸಿದನು.”  

ಮ ರನ ಯದಾಗಿ, ಅಬರಹಾಮನಗ  ಯೆೋಸುವಿನ ಕುರಿತು ಎಲಿವೂ ತಿಳಿಯದ ೋ 
ಇದಾರಿಬಹುದಾದರ , ತನು “ಸಂತತಿ” ಕುರಿತ ದ ೋವರ ವಾಗಾಾನದಲ್ಲಿ ಆತನು ಖ್ಂಡಿತ 
ನಂಬಿಕ ಯಟ್ಟಿದಾನು (ಆದಿಕಾಂಡ 22:18; ಗಲಾತಾ 3:16). ತತಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದ ೋವರು 
ಅಬರಹಾಮನಗ  ಸುವಾತ್ ಣಯನುು ಸ್ಾರಿದನು (ನ  ೋಡಿರಿ ಗಲಾತಾ 3:8), ಮತುತ ದ ೋವರು 
ತನಗ  ಪರಕಟ್ಗ  ಳಿಸಿದಾನುು ಅಬರಹಾಮನು ನಂಬಿದನು. ನಾವು ನಧ್ಾಣರಕ ೆ 
ಬರುವದ ೋನ ಂದರ , ಯಾವನಾದರ  ಶಿಲುಬ ಯ ಈ ಕಡ ಯಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸುವವನಾಗಿದುಾ 
ಯೆೋಸುವಿನ ಕುರಿತು ದ ೋವರು ಮಾಡಿರುವ ಪರಕಟ್ಣ ಯನುು ನಂಬುವದಕ ೆ 
ನರಾಕರಿಸುವದಾದರ  ಅಂಥವನನುು ನಂಬಿಕ ಯ ಮಹಾನ್ ವೃದಧನಾದ ಅಬರಹಾಮನ 
ಸಂಗಡ ಒಂದ ೋ ಉಸಿರಿನ  ಂದಿಗ  ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಪಡಲು ಯೋಗಾನಾಗಿರುವದಿಲಿ! 

ಕಾಲವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದಾಗ, ದ ೋವರು ತನುನುು ಯೆೋಸು ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ಲ  ೋಕಕ ೆ 
ಪರಕಟ್ಟಸಿಕ  ಂಡನು (ಗಲಾತಾ 4:4, 5). ಅಬರಹಾಮನು ಇಂದು, ಶಿಲುಬ ಯ ಈ ಕಡ ಯಲ್ಲಿ 
ಜೋವಿಸುತಿತದಿಾದಾರ , ಆತನು “ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ-ತ್  ೋರಿ-ಬಂದ, ದ ೋವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯನುು” 
ಇಡದಿದಾರ  ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಲಾರನು. “ಜನರು, ವಿಶ್ ೋಷ್ವಾಗಿ ಈ ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ತ್  ೋರಿ ಬಂದ, 
ದ ೋವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯಡುವದಾದರ  ಮಾತರವ ೋ ಅವರಿಗ  ರಕ್ಷಣ ಯ ನರಿೋಕ್ಷ ಯರುತತದ .”47 

ವಿಧ್ೆೀಯವಯಗುವಂತ ನಂಬಿಕೆ (ಅಧ್ಯಾಯ 4) 
ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯು ಆಶುಯಣವಾದದುಾ. ಆತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಓದುವದಕ ೆ 

ಬ ೈಬಲ್ ಇರುವ ಬದಲ್ಲಗ  ದ ೋವರ ವಾಗಾಾನವು ಇತತಷ್ ಿ. ಆತನು ತನು ಪಿೋಳಿಗ ಯಲ್ಲಿ 
ಕತಣನ ಕ ಲವ ೋ ವಿಶ್ಾವಸಿಗಳಲ  ಿಬಬನಾಗಿದಾನು, ಅವನ ಸುತತಲ  ವಿಗರಹಾರಾಧಕರು 
ತುಂಬಿದಾರು. “ಆತನಗ  ನಂಬಿಕ ಯ ಮಾದರಿ ವಾಕ್ತತಗಳ ದ  ಡಡ ಪಟ್ಟಿಯು ಇರಲ್ಲಲಿ; ನಜ 
ಏನ ಂದರ , ಆತನು ಅಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಬರ ಯಲಪಡುವದಕ ೆ ಸಹಾಯ 
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ಮಾಡುವವನಾಗಿದಾನು. ಆದಾಗ ಾ ಅಬರಹಾಮನು ದ ೋವರನುು ನಂಬಿದನು.”48 
ಅಬರಹಾಮನು ನಂಬಿಕ ಯ ನಮ ನ ಯಾಗಿದಾನು, “ಆತನ ದಿನದಿಂದ ಇಂದಿನವರ ಗ  
ಎಲಾಿ ವಿಶ್ಾವಸಿಗಳ ಒಂದು ಮ ಲಮಾದರಿ.”49 

ರ  ೋಮಾ 4ರಲ್ಲಿ ಪರಕಟ್ಗ  ಂಡಿರುವ ಪರಕಾರ, ನಾವು ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯನುು 
ಯಾವ ರಿೋತಿ ಸ್ಾರಾಂಶಗ  ಳಿಸಬಲ ಿವು? ದ ೋವರು ಏನಾದರ  ಹ ೋಳಿದಾಗ ಅಬರಹಾಮನು 
ಅದನುು ನಂಬಿದನು. ಅದು ಮಾನವ ತಕಣಕ ೆ ತದಿವರುದಧವಾಗಿ ಕಂಡಾಗ ಾ, ಆತನು 
ಅದನುು ನಂಬಿದನು. ಅದು ಆತನ ಇಂದಿರೋಯಗಳ ಸ್ಾಕ್ಷಾಾಧ್ಾರಗಳಿಗ  
ವಿರುದಧವ ೋನಸಿದರ  ಅವನು ನಂಬಿದನು. ಬಹುಶಃ ಆತನಗ  ದ ೋವರು ತನು ಮಾತನುು 
ಯಾವ ರಿೋತಿ ಜಾರಿಗ  ತರುವನ ಂಬ ಬಗ ೆ ಸವಲಪ ತ್  ಳಲಾಟ್ವಿದಿಾರಬಹುದು, ಆದರ  ಆತನು 
ತನು ನಂಬಿಕ ಯನುು ಬಿಟ್ುಿಬಿಡಲು ನರಾಕರಿಸಿದನು. ಆತನು ತನು ನಂಬಿಕ ಯಲ್ಲಿ 
ಛಲಬಿಡದ  ಸ್ಾಗಿದನು ಮತುತ ತನು ಜೋವಿತವನುು ನಂಬಿಕ ಯ ಮೋಲ  
ಆಧ್ಾರಗ  ಳಿಸಿದನು. ದ ೋವರು ಆ ನಂಬಿಕ ಯನುು ನ  ೋಡಿ “ಅವನ [ಅಬರಹಾಮನ] ಲ ಕೆಕ ೆ 
ನೋತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿದನು” (4:3). 

ಇಂದು ಕ ಲವರು ಯೆೋಸುವನುು ನಂಬುವದಾಗಿ ಹ ೋಳಿಕ  ಳಳುತ್ಾತರ , ಆದರ  ಅವರ 
ನಂಬಿಕ ಯು ಅಬರಹಾಮನಲ್ಲಿದಾಂಥ ನಂಬಿಕ ಗಿಂತ ಬಹಳ ಅಜಗಜಾಂತರದಲ್ಲಿರುತತದ . 
“The great Blondin” ಎಂದು ಕರ ಯಸಿಕ  ಳಳುತಿತದಾ Jean Francois Graveletನ 
ಕಥ ಯು ಈ ವಿಧವಾದ ದ  ೋಷ್ ಪೂರಿತ ನಂಬಿಕ ಯನುು ದೃಷ್ಾಿಂತಪಡಿಸುತತದ . 

Blondin ಒಬಬ ಪರಸಿದಧ ಪ ರಂಚ್ ಸ್ಾಹಸಕ್ತರೋಡ ಯಾದ ಬಿಗಿ ಹಗೆದ (French 

tightrope) ಮೋಲ  ನಡ ಯುವವನಾಗಿದಾನು, ಆತನು ಹತ್  ತಂಬತತನ ಯ ಶತಮಾನದ 
ನಂತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತದಾನು. ಒಮೆ ಆತನು ನಯಾಗರ ಜಲಪಾತದ (Niagara 

Falls) ಮೋಲ  ಬಿಗಿಯಾದ ಹಗೆವನುು ಕಟ್ಟಿದನು ಮತುತ ಈ ಕಡ ಯಂದ ಆ ಕಡ ಗ  ಹಗೆದ 
ಮೋಲ  ನಡ ದು ಸ್ಾಗಿದನು. Blondin ಜಲಪಾತದ ಅಮರಿಕದ ಕಡ ಯ ಭಾಗಕ ೆ 
ಬಂದಾಗ ಸ್ಾವಿರಾರು ಜನರು ಹಷ್  ಣದಾೆರ ಮಾಡಿದರು. 

Blondin ಜನರ ಗುಂಪನುು ಶ್ಾಂತಗ  ಳಿಸಿ ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ನಾನು ಪುನಃ 
ಬಿಗಿ ಹಗೆದ ಮೋಲ  ಆ ಕಡ  ಹ  ೋಗಲ್ಲದ ಾೋನ , ಆದರ  ಈ ಸ್ಾರಿ ನನು ಬ ನುನ ಮೋಲ  
ಯಾರಾದರ  ಬಬರನುು ಕರ ದ  ಯುಾವ ನು. ನಮಗ  ನನುಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯದ ಯಾ?”  

ಜನರ ಗುಂಪು “ನಾವು ನಂಬುತ್ ತೋವ ! ನಾವು ನಂಬುತ್ ತೋವ !” ಎಂದು ಕ  ೋಗಿದರು 
ಆದರ  Blondin ಅವರಿಗ  “ನನು ಬ ನುನ ಮೋಲ  ಕುಳಿತು ಬರುವ ಆ ಮನುಷ್ಾನು 
ಯಾರು?” ಎಂದು ಕ ೋಳಿದಾಗ ಗುಂಪು ನಶಬಧವಾಯತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯು 
ಮುಂದ  ಬಂದನು, ಬ  ಿೋಂಡಿನ್ ಬ ನುನ ಮೋಲ  ಕುಳಿತನು ಮತುತ ತನುನುು ಆ ಕಡ ಯ 
ವರ ಗ  ಹ  ತುತ ಕ  ಂಡು ಹ  ೋಗಲು ಸಮೆತಿಸಿದನು.  

ಸ್ಾವಿರಾರು ಜನರು “ನಾವು ನಂಬುತ್ ತೋವ !” ಎಂದರು ಆದರ  ಒಬಬನ ೋ ಒಬಬನು 
ಮಾತರವ ೋ ತ್ಾನು ನಂಬಿದ ವಿಷ್ಯಕ ೆ ತನು ಜೋವಿತವನುು ಅಪಿಣಸಿದನು.50  

ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯು ಬರಿದಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತರ ವಾಕತಗ  ಳಿಸಲಪಡಲ್ಲಲಿ. 
ಆತನು ತ್ಾನು ನಂಬಿದಾ ವಿಷ್ಯಕ ೆ ತನು ಜೋವಿತವನ ುೋ ಆಪಿಣಸಿದನು; ದ ೋವರು 
ಹ ೋಳಿದಾನುು ಮಾಡುವದಕ ೆ ತನುನುು ಪರತ್ ಾೋಕ್ತಸಿಕ  ಂಡನು. ನಾವು ಸಹ ಅಬರಹಾಮನ 
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ನಂಬಿಕ ಯ ಹ ಜ ೆ ಜಾಡುಗಳನುು ಅನುಸರಿಸಬ ೋಕು. 

ಪೌಲ್ನು Vs ಯಯಕೊೀಬ್? (4:2) 
ಯಾಕ  ೋಬ 2:21 ಅಬರಹಾಮನು ಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದ ನೋತಿವಂತನ ಂದು 

ನರ್ಣಯಸಲಪಟ್ಿನ ಂದು ಹ ೋಳಳತತದ ಂಬದು ಕ ಲವರಿಗ  ಮನಸಿಾನ ಶ್ಾಂತಿಯನುು 
ಕದಡಬಹುದು. Martin Lutherನು ಯಾಕ  ೋಬ ಪತಿರಕ ಯನುು “ಕ್ಷುಲಿಕ ಪತಿರಕ ” ಎಂದು 
ಕರ ಯುವಂತ್  ಮಾಡಿದುಾ ಇದ ೋ ವಚನವ ಂದು ತ್  ೋರುತತದ .51 ರ  ೋಮಾ 4:2ರಲ್ಲಿ, 
ಅಬರಹಾಮನು ಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದ ನೋತಿವಂತನ ಂದು ನರ್ಣಯಸಲಪಡಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ ಅಥಣದಲ್ಲ ಿ
ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದನು. ಇನ  ುಂದ ಡ , ಯಾಕ  ೋಬನು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ , ಅಬರಹಾಮನು 
ಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದ ನೋತಿವಂತನಾದನ ಂಬದಾಗಿ. ಯಾಕ  ೋಬ ಮತುತ ಪೌಲನ ನಡುವ  ಹ ೋಗ  
ಸಂಧ್ಾನ ಏಪಣಡಿಸಬಹುದು?  

ಈ ಇಬಬರು ಲ ೋಖ್ಕರು ಎರಡು ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ವಿಧದ ಕ್ತರಯೆಗಳನುು 
ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿಟ್ುಿಕ  ಂಡು ಬರ ದಿದಾಾರ . ಪೌಲನು ಅಹಣತ್ ಯ ಕ್ತರಯೆಗಳ ಬಗ  ೆ
ಮಾತ್ಾಡಿದನು: ರಕ್ಷಣ ಯನುು ಸಂಪಾಧಿಸಿಕ  ಳಳುವ ಪರಯತುದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ತರಯೆಗಳಳ. 
ಯಾಕ  ೋಬನು ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯ ಕ್ತರಯೆಗಳ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತಿತದಾಾನ : ದ ೋವರಲ್ಲಿನ ನಮೆ 
ನಂಬಿಕ ಯನುು ವಾಕತಪಡಿಸುವ ಕ್ತರಯೆಗಳಳ. ನಾವು ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ “ಕ್ತರಯೆಗಳ” 
ಕುರಿತು ಪೌಲನ ಕಠರ್ ಮಾತುಗಳನುು ಓದುವಾಗ, ಆತನು ಎಲ್ಲಿಯ  ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯ 
ಪಾರಮುಖ್ಾತ್ ಯನುು ಕಡ ಗಣಿಸಿರುವದಿಲಿ. ವಾಸತವದಲ್ಲಿ, ಆತನು ಹಲವಾರು ಸ್ಾರಿ 
“ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯ ನಂಬಿಕ ” ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡಿದನು (1:5; 16:26; ನ  ೋಡಿರಿ 6:17; 10:16; 
KJV).  

ಪೌಲನು ಮತುತ ಯಾಕ  ೋಬರಿಬಬರ  ಒಂದ ೋ ಆತೆನಂದ ಪ ರೋರಿಸಲಪಟ್ಟಿದಾರು (ಎಫ ಸ 
4:4). ಅವರು ಪರಸಪರ ತದಿವರುದಧವಾಗಿರುವದಿಲಿ, ಆದರ  ಒಬಬರಿಗ  ಬಬರು 
ಪೂರಕವಾಗಿರುತ್ಾತರ . ಅವರು ಒಂದ ೋ ಸತಾದ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತ್ಾತ ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  
ಒತುತಗಳನುು ಕ  ಟ್ಟಿದಾಾರ  ಅಷ್ ಿ.  

ದೆೀವರ ಲೆಕ್ೆ ಪುಸತಕ್ದ ಏಪಯಣಡು (4:3) 
ಇಂದು ಬಹುಪಾಲು ಲ ಕಾೆರ್ಾರವು ಕಂಪೂಾಟ್ರ್.ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತತದ ; ಆದರ  

ನಾನು ಬಾಲಕನಾಗಿದಾಾಗ, ಲ ಕಾೆರ್ಾರವನ ುಲಾಿ ಲ ಡೆರ್ (ಖ್ಾತ್  ಪುಸತಕ) ಎಂಬ 
ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರ ದಿಡುತಿತದಾರು. ಉದಾಮದ ಮಾಲ್ಲೋಕರು ಈ ಲ ಡೆರ್.ಗಳನುು “ಪುಸತಕಗಳಳ” 
ಎಂದು ಕರ ಯುತಿತದಾರು ಅಥವಾ “keeping the books” (ಪುಸತಕ ಬರ ದಿಡುವದು) 
ಎನುುತಿತದಾರು. ಒಂದು ಲ ಡೆರನಲ್ಲಿ “ಸ್ಾಲ-ಖ್ಚುಣ” ಎಂಬ ಒಂದು ಅಂಕರ್ ಇರುತತದ , ಇದು 
ಖ್ಚುಣಗಳನುು ಬರ ದಿಡುವ ಅಂಕರ್ (ಹ  ರಗ  ಹ  ೋದ ಹರ್) ಮತುತ ಒಂದು “ಜಮ” 
ಅಂಕರ್ವಿರುತಿತತುತ, ಇದು ಆದಾಯ (ಒಳಗ  ಬರುವ ಹರ್) ಬರ ದಿಡುವದಕಾೆಗಿ. ಗುಮಾಸತರ 
ಜವಾಬಾಾರಿಗಳಲ  ಿಂದ ಂದರ  ಎರಡ  ಅಂಕರ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಮೊತತವು ಸಮಾನವಾಗಿರುವಂತ್  
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(“ಪುಸತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮತ್  ೋಲನ ಕಾಪಡಿಕ  ಳಳು”) ನ  ೋಡಿಕ  ಳಳುವದಾಗಿತುತ.  
1955 ರಲ್ಲಿ, ಒಬಬ ಯುವ ಕಾಲ ೋಜ್ ವಿದಾಾರ್ಥಣಯಾಗಿ, ನಾನು Abilene Christian 

College ನಲ್ಲ ಿ(ಈಗ ವಿಶವವಿಧ್ಾಾಲಯ) ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯ ಮೋಲ  J. D. Thomas 
ಬ  ೋಧಿಸಿದ ತರಗತಿಗ  ಹಾಜರಾಗಿದ ಾನು. ಸಹ  ೋದರ Thomas ರ  ೋಮಾ 4ನ ೋ 
ಅಧ್ಾಾಯದ ಕುರಿತು ಚಚಿಣಸುತಿತರುವಾಗ, ಆತನು ಬ  ಡಿಣನ ಕಡ ಗ  ತಿರುಗಿಕ  ಂಡನು. 
ಆತನು ಬ  ಡಿಣನ ಮೋಲ  ಒಂದು ದ  ಡಡ ಆಯಾಕಾರವನುು ಬಿಡಿಸಿ ಮೋಲಡೆ ಯಲ್ಲಿ “ದ ೋವರ 
ಲ ಕೆ ಪುಸತಕ” ಎಂದು ಬರ ದನು. ನಂತರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ “ಸ್ಾಲ” ಹಾಗ  ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ 
“ಜಮ” ಅಂಕರ್ಗಳನುು ಮಾಡಿದನು. ಮತುತ ಆತನು ಅಬರಹಾಮನ ಜೋವಿತದಲ್ಲಿನ ಪಾಪದ 
ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತ್ಾತ “ಸ್ಾಲ” ದ ಅಂಕರ್ದಲ್ಲಿ “ಪಾಪ” ಎಂದು ಬರ ದು “X” ಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸುತ್ಾತ ಹ  ೋದನು. 

ಅಬರಹಾಮನು ಅಷ್  ಿಂದು ಒಳ ುೋವನಾಗಿದಾರ  ಆತನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದವನಾ 
ಗಿದಾನು. ಅನ ೋಕ ಯೆಹ ದಾರು ಅಬರಹಾಮನ ಪಾಪಗಳನುು ನಲಣಕ್ಷಿಸಲು (ಅಥವಾ 
ಮನುಸಲು) ಇಚಿುಸಿದರು, ಆದರ  ಆತನ ಜೋವಿತದ ಕಥ ಯನುು ಸುಮೆನ ೋ ಓದುತ್ಾತ 
ಹ  ೋದರ  ಸಹ ಅನ ೋಕ ದ  ೋಷ್ಗಳನುು ಬಯಲ್ಲಗ  ತರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣ ಗ , ಭಯದ 
ಕಾರರ್ದಿಂದ, ಅಬರಹಾಮನು ಜವಾಬಾಾರಿಯುತ ಗಂಡನಾಗಿ ತನು ಹ ಂಡತಿಯ ಬಗ ೆ 
ಅರಸನ ಮುಂದ  ಸ್ಾರಳ ಕುರಿತು ಅವಳಳ ತನು ಹ ಂಡತಿಯಲಿವ ಂದು ಎರಡು ಸ್ಾರಿ 
ಸುಳಳು ಹ ೋಳಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 12:10-20; 20:1-18). ಹಾಗರಳನುು ಕ ಟ್ಿದಾಾಗಿ 
ನಡ ಸಿಕ  ಳಳುವಂತ್  ಬಿಟ್ಟಿದುಾ ಅಬರಹಾಮನ ತಪುಪ ಎಂದು ಅನ ೋಕರು ಅಭಿಪಾರಯ 
ಪಡುತ್ಾತರ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಆದಿಕಾಂಡ 16:6-14). ಅಬರಹಾಮನ ಜೋವಿತವು 
ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬದನುು ಈ ರ್ಟ್ನ ಗಳಳ ತ್  ೋಪಣಡಿಸುತತವ . ಅಂದರ , 
ಅಬರಹಾಮನು ಮನುಷ್ಾನಾಗಿದಾನು ಮತುತ ಎಲಾಿ ಮನುಷ್ಾರಂತ್ ಯೆೋ ಹ  ೋರಾಟ್ ಪಟ್ಿನು. 

ಇಷ್  ಿತಿತಗ , ಸಹ  ೋದರ Thomas ಅಬರಹಾಮನ ಲ ಕೆ ಪುಸತಕದ “ಸ್ಾಲ” ದ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಪಗಳನುು (“X” ಗಳಳ) ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸಿದಾನು. ಈಗ ಆತನು “ಜಮ” ಯ 
ಅಂಕರ್ದ ಕಡ ಗ  ತಿರುಗಿಕ  ಂಡನು. ಆತನು “ಅಬರಹಾಮನು ಕ ಲವು ಒಳ ುೋ 
ಕಾಯಣಗಳನುು ಸಹ ಮಾಡಿದನು ಮತುತ ದ ೋವರಿಗ  ಅದು ಗ  ತಿತತುತ” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು. 
ಆತನು ಆ ಅಂಕರ್ದಲ್ಲಿ ಕ ಲವಂದು “X” ಗಳನುು ಗುರುತಿಸಿದನು. ಹ ೋಗ , ಆತನು ಒತಿತ 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಅಬರಹಾಮನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪಗಳ  ಂದಿಗ  ಆತನ ಎಷ್ ಿೋ ಒಳ ು 
ಕ್ತರಯೆಗಳಳ ಸಹ “ಸಮತ್  ೋಲನ” ಗ  ಳಿಸಲು ಆಗಲ್ಲಲಿ. “ಪರಿಸಿಾತಿಯು ನರಿೋಕ್ಷ ಯಲಿದಾಾಗಿ 
ತ್  ೋರುತತದ ” ಎಂದು ಆತನು ಹ ೋಳಿದನು.  

ನಂತರ ಸಹ  ೋದರ Thomas ನಮಗ  logizomaiದ ಅಥಣವನುು ತಿಳಿಸಿದನು. 
ಬ  ೋಡಿಣನ ಮೋಲ  “ನಂಬಿಕ ” ಎಂದು ಸ್ ೋರಿಸಿ, ಆತನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ದ ೋವರು 
ಜಮಯ ಅಂಕರ್ದಲ್ಲಿ ‘ನಂಬಿಕ ’ ಎಂದು ಬರ ದನು ಮತುತ ಅದನುು ನೋತಿಯೆಂದು ಲ ಕೆಕ ೆ 
ಎಣಿಸಿದನು, ಅಬರಹಾಮನು ಬಯಸಿದಂತ್ ಯೆೋ ಇದಾಾನ ನ  ೋ ಎಂಬಂತ್  ಎಣಿಸಲಪಟ್ಿನು.” 
ನಂತರ ಆತನು “ಜಮ” ಯ ಅಂಕರ್ದ ಕ ಳಗ  “X” ಎಂದು ಬರ ದನು, ಅದು “ಸ್ಾಲ” ದ 
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ಲ ಕೆಕ ೆ ಸಮಾನವಾಗಿತುತ ಮತುತ ಹೋಗ  ಪುಸತಕಗಳಳ “ಸಮತ್  ೋಲನಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಿವು.”  
ಸಹ  ೋದರ Thomas ತನು ರ ೋಖ್ಾಚಿತರಗಳಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಲಿದಾಕಾೆಗಿ 

ಕ್ಷಮಯಾಚಿಸಿದನು, ಯಾಕ ಂದರ  ಯಾವ ದೃಷ್ಾಿಂತವೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮ ಡಿ 
ಬರಲಾರದು. “ಆದರ ” ಆತನು ಹ ೋಳಿದನು, “ದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮನ ಪರಿಪೂರ್ಣ 
ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯನುು (ಅದು ಹ ೋಗ  ಆತನಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ) ನ  ೋಡಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ಆತನ 
ನಂಬಿಕ ಯನುು ನ  ೋಡಿದನ ಂಬದನುು ನಾನು ಒತಿತ ಹ ೋಳಲ್ಲಚಿುಸಿದ ಾನು” ಎಂದನು. ಆತನು 
ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯನುು ನ  ೋಡಿದಾಗ, ‘ಅದು ಆತನಗ  ನೋತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲಪಟ್ಟಿತು’ 
(ASV). ಆತನು ಅವನ ನಂಬಿಕ ಯನುು ನೋತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಿದನು. ಆತನು ಸವಲಪ ತಡ ದು 
ನಂತರ ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  “ಅದ ೋ ಆಧ್ಾರದಲ್ಲಿಯೆೋ ಆತನು ನನುನುು ಮತುತ ನನುನುು 
ರಕ್ಷಿಸುವನು.”  

ನಾನು ಜನರು ಹ ೋಳಳವದನುು ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಂಡಿದ ಾೋನ , ಏನ ಂದರ  ಅವರು ಈ 
ಸತಾವನುು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ  ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ, ಅವರು ದ  ಡಡ ನಟ್ುಿಸಿರನುು ಬಿಟ್ಿರು. 
ಅವರು ಕ ೋವಲ, ದ ೋವರ ನೋತಿಯ ಬಗ ೆ ಮಾತರವ ೋ ಅರಿವು ಇದುಾ “ಪರಲ  ೋಕಕ ೆ 
ಹ  ೋಗಲು ಸ್ಾಕಷ್ುಿ ಪರಯಾಸ ಪಡಬ ೋಕ ಂಬುದನುಷ್ ಿೋ” ಬಲಿವರಾಗಿದಾರ ಂದು 
ತ್  ೋರುತತದ . ಸಹ  ೋದರ Thomasರ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರ  ಆ ರಿೋತಿ 
ಪರತಿಕ್ತರಯಸಿದಾರ ನ ನಪು ನನಗಿಲಿ. ನಾನು ಮುಂರ್  ಎಂದಾದರ  ಕತಣನನುು 
ಮಚಿುಸುವದಕ ೆ “ಸ್ಾಕಷ್ುಿ ಪರಯಾಸ ಪಡಬ ೋಕ ಂದು” ಅಂದುಕ  ಂಡ ನ ನಪು ನನಗಂತ  
ಇರುವದಿಲಿ. ಒಬಬನು “ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ ಯ ಶ್ಾಪ” ಎಂಬದರಿಂದ ಬಾಧಿಸಲಪಟ್ಟಿದಾರ , 
ಅದಂತ  ನಾನು ಆಗಿರಬಾರದ ಂದು ನನಗ  ಗ  ತಿತತುತ. ಹಾಗಿದಾರ , ನನು ಹ ತತವರು 
ಹಾಗ  ಇತರರು ನನಗ  ಪಿರೋತಿ ಸವರ ಪಿ ದ ೋವರ ಬಗ  ೆಕಲ್ಲಸಿಕ  ಟ್ಿರು. (ನಾನು ಇದನುು 
ಸಹ ಒಪಿಪಕ  ಳುಲ ೋಬ ೋಕು, ಏನ ಂದರ , ನಾನು ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯ ಕುರಿತ ತರಗತಿಗ  
ಹಾಜರಾದಾಗ, ನಾನು ಅನ ೋಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ ೆ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿದ ಾನು, ಆದರ  ನಾನು 
ಯುವಕನ  ಉತ್ಾಾಹದಿಂದ ತುಂಬಿದವನ  ಆಗಿದ ಾನು, ನನು ಕತಣನಗಾಗಿ ದ  ಡಡ 
ಕಾಯಣಗಳನುು ಮಾಡುವದಕ ೆ ಸಿದಧನದ ಾನು. ನಾನ ೋಕ  ಚಿಂತಿಸಬ ೋಕು?) 

ಸಹ  ೋದರ Thomas ಬ  ೋಡಿಣನ ಮೋಲ  ಚಿತರ ಬಿಡಿಸುವಾಗ ನನಗಿದಾ ಭಾವನ  
ನ ನಪಿದ , ಅದು ಏನಾದರ  ಹ  ಸದನುು ಕಲ್ಲಯಬ ೋಕ ಂಬ ಆಸಕ್ತತ, ಉತ್ ತೋಜನ ಮತುತ 
ಹ ಚಿುನ ತಿಳಳವಳಿಕ ಯನುು ಪಡ ಯುವ ಸಂತ್  ೋಷ್ ಆಗಿತುತ. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಸವಲಪ 
ಸಂದ ೋಶದಿಂದ ಸಹ ಕ ಡಿದ ಾನು. ನನು ಮನಸುಾ ಮಾಹತಿಗಳನುು ಪರಕ್ತರಯೆಗ  
ಒಳಪಡಿಸಲಾರಂಭಿಸಿತು, ವಾಕಾದ ಬಗ ೆ ನಾನು ಮುಂರ್  ಕಲ್ಲತಿದಾ ವಿಷ್ಯಕ ೆ ವಿರುದಧವಾಗಿ 
ಹ  ೋಲ್ಲಸಿ ನ  ೋಡುತಿತತುತ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 17:11). ಕರಮೋರ್ವಾಗಿ, ರ  ೋಮಾ 
4ರಲ್ಲಿನ ಪೌಲನ ಬ  ೋಧನ ಯು ಮನಸಿಾನ  ಳಗ  ಇಳಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿತುತ. ಅದಾದ 
ವಷ್ಣಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಮಹಾ ಅಧ್ಾಾಯದ ಕುರಿತ ನನು ಗೌರವ ಭಾವನ ಯು ಬ ಳ ಯುತತಲ ೋ 
ಹ  ೋಯತು. 

ನಾನು ವಾಾಸಂಗ ಮುಗಿಸಿ ಪದವಿ ಪಡ ದು ಪೂಣಾಣವದಿ ಬ  ೋಧನ ಯನುು 
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ಪಾರರಂಭಿಸಿದ ಮೋಲ , ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ  4ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ಸತಾಗಳಳ ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿನ 
ನನು ಸಹ  ೋದರ ಹಾಗ  ಸಹ  ೋದರರಿಗ  ಸಹ ಅಗತಾವಾಗಿರುತತವ ಂಬದು ತಿಳಿಯತು. 
ಸಭ ಯ ಸದಸಾರ  ಬಬರು ಹೋಗ  ಕ ೋಳಳವದು ಅಸಹಜವ ೋನಲಿ, “ನೋನು ಪರಲ  ೋಕಕ ೆ 
ಹ  ೋಗಲು ಸ್ಾಕಾಗುವಷ್ುಿ ಮಾಡಿದ ಾೋನ ಂದು ಹ ೋಗ  ತಿಳಿಯುವಿ?” ಆ ಪರಶ್ ುಗ  ಒಂದು 
ಸ್ಾಮಾನಾವಾದ ಉತತರವ ಂದರ , “ನೋನು ರಕ್ಷಣ  ಹ  ಂದಿರುವಿಯಾ?” ಎಂಬದಕ ೆ “ಹಾಗ ೋ 
ಅನುಸುತತದ ” ಎಂಬ ಖ್ಚಿತವಲಿದ ಪರತಿಕ್ತರಯೆ ಸಿಕುೆವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿರುತಿತತುತ. ಕ ಲವು 
ಸತಾವ ೋದ ಉಪದ ೋಶಕರು ಯೋಹಾನನ “ದಿಟ್ಿತನದ” ಹ ೋಳಿಕ ಯ ಬಗ ೆ ಹ  ೋರಾಟ್ 
ಹ  ಂದಿರುತ್ಾತರ : “ನಮೆಲ್ಲಿ ನತಾಜೋವ ಉಂಟ ಂದು ನಮಗ  ಗ  ತ್ಾತಗುವಂತ್  ಈ 
ಮಾತುಗಳನುು ಬರ ದಿದ ಾೋನ ” (1 ಯೋಹಾನ 5:13; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). ಪೌಲನು ಹ ೋಗ  
ಅಷ್  ಿಂದು ಆತೆವಿಶ್ಾವಸದಿಂದ ಹ ೋಳಬಲಿವನಾಗಿದಾನ ಂದು ಆಶುಯಣಗ  ಳಳುತ್ಾತರ : 
“ನೋತಿವಂತರಿಗ  ದ  ರಕುವ ಜಯಮಾಲ ಯು ಮುಂದ  ನನಗ  ಸಿದಧವಾಗಿದ ; ಅದನುು 
ನಾಾಯಾಧಿಪತಿಯಾಗಿರುವ ಕತಣನು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ನನಗ  ಕ  ಡುವನು” (2 ತಿಮೊಥ  4:8; 
ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). 

ಅಲಿದ  ಪೌಲನ ಉಪದ ೋಶವು ವ ೈಯಕ್ತತಕವಾಗಿ ನನಗ  ಎಷ್ುಿ ಪಾರಮುಖ್ಾವ ಂಬುದು 
ಸಹ ಮನದಟಾಿಗುತತಲ ೋ ಬಂದಿರುತತದ . ದ ೋವರ ಮುಂದ  ನನು ಕಾಯಣನವಣಹಣ  ಎಷ್ುಿ 
ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿದ  ಎಂಬುದು ನನಗ  ಹ ರ್ ುರ್ಾುಗಿ ಗರಹಕ ಗ  ಬರುತತಲ ೋ ಇರುತತದ . 
ಅಷ್ುಿಮಾತರವಲಿದ , ಕಾಲವು ಗತಿಸಿದ ಹಾಗ , ಯಾವದನುು ನಾನು ಮುಗಿದು 
ಹ  ೋಗಲಾರದ ಶಕ್ತತಯೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಾನ  ೋ ಅದು ಕರ್ೆರ ಯಾಗಿ ಹ  ೋಗಿರುತತದ . 
ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ ೆ, ನಾನು ಹ ರ್ ುರ್ಾುಗಿ ಪರಶಂಸಿಸುವದ ೋನ ಂದರ  ದ ೋವರು ನನು 
ಅಪರಿಪೂರ್ಣತ್ ಯ, ಅಪೂರ್ಣ, ಯಾವಾಗಲ  ಲ  ೋಪಗಳಿಂದ ಕ ಡಿದ ಕ ಲಸಗಳನುು 
ನ  ೋಡುವದಿಲಿ-ಆದರ  ನನು ನಂಬಿಕ ಯನ ುೋ ನ  ೋಡುತ್ಾತನ . ದ ೋವರಿಗ  ಸ್  ತೋತರ! 

ಕ್ರರಯಗಳ ಪಯತರ (4:3, 4) 
ದ ೋವರು ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯನುು ಆತನ ನಂಬಿಕ ಯ ನಮಿತತದಿಂದ ನೋತಿವಂತನ ಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸುತ್ಾತನಾದಾರಿಂದ, ಕ್ತರಯೆಗಳಳ ಅನಾವಶಾಕವ ಂದು ಇದರ ಅಥಣವೋ? ಪೌಲನು 
ಆದಿಕಾಂಡ 15:6ನುು ಉಲ ಿೋಖಿಸಿದಾಗ, ಆತನು ಅಬರಹಾಮನ ಕ್ತರಯೆಗಳಳ 
ಅಪಾರಮುಖ್ಾವ ಂದು ಕಲ್ಲಸುವ ಉದ ಾೋಶ ಹ  ಂದಿದಾನ  ? ಇಲಿವ ೋ ಇಲಿ. ಹ  ಸ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಲ ೋಖ್ಕರು ಆದಿಕಾಂಡ 15:6ನುು ಅಬರಹಾಮನ ಜೋವಿತದ 
ಸ್ಾರಾಂಶವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರು. ಗಲಾತಾ 3:6-9ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ವಚನವನುು ಆದಿಕಾಂಡ 
12ರಲ್ಲಿನ ದ ೋವರ ಮಾತುಗಳ  ಂದಿಗ  ಜ  ೋಡಿಸುತ್ಾತನ , ಅಲ್ಲ ಿದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮನನುು 
ಕಾನಾನ್ ದ ೋಶಕ ೆ ಹ  ೋಗುವಂತ್  ಕರ ದನು. ಆ ಕರ ಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ, ಇಬಿರಯ ಪತಿರಕ ಯ 
ಲ ೋಖ್ಕನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ನಂಬಿಕ ಯಂದಲ ೋ ಅಬರಹಾಮನು ಕರ ಯಲಪಟ್ಿ ಕ ಡಲ  
ಕರ ದಾತನ ಮಾತನುು ಕ ೋಳಿ ತ್ಾನು ಬಾಧಾನಾಗಿ ಹ  ಂದಬ ೋಕಾಗಿದಾ ಸಾಳಕ ೆ ಹ  ರಟ್ು 
ಹ  ೋದನು” (ಇಬಿರಯ 11:8; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). ಅಬರಹಾಮನು ವಿಧ್ ೋಯನಾಗದ ೋ 
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ಇದಿಾದಾರ  ಏನಾಗುತಿತತುತ? ಆತನು ನಂಬಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಅಥಣವಾಗುತಿತರಲ್ಲಲಿವೋ?  
ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಪಾರಥಮಿಕವಾಗಿ ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಆ ವಚನದ 

(ಆದಿಕಾಂಡ 15:6) ಮ ಲ ಪರಿಕಲಪನ ಯನುು ಹ  ಂದಿದಾನು, ಆದರ  ಆತನು ಹದಿನಾಲುೆ 
ವಷ್ಣಗಳ ನಂತರ ಒಬಬ ಮಗನನುು ಕ  ಡುವ ನದಿಣಷ್ಿವಾದ ವಾಗಾಾನವನುು ಸಹ 
ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸಿದಾನು (ನ  ೋಡಿರಿ 4:10). ಅಬರಹಾಮನಗ  ಒಬಬ ಮಗನು ಹುಟ್ುಿವನ ಂಬ 
ನಶಿುತತ್  ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿತುತ-ಆದರ  ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇಸ್ಾಕನು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ, ಅವನ  ಬಬನ ೋ 
ಅಬರಹಾಮನ ಮಗನಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅಬರಹಾಮನು ಸ್ಾರಳ  ಂದಿಗ  ದಾಂಪತಾ ನಡಿಸಲು 
ನರಾಕರಿಸಿ, ವಾಗಾಾನದ ಮಗನನುು ತರುವಂತ್  “ಕ ೋವಲ ದ ೋವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಾವಸವಿಟ್ಿವನಾಗಿ” 
ಇದಿಾದಾರ  ಏನಾಗುತಿತತುತ? ಪುನಃ, ಆ ರಿೋತಿಯ ಕ್ತರಯೆ (ಅಥವಾ ಏನ  ಮಾಡದಿರುವದು) 
ಅಪನಂಬಿಕ ಯನುು ತ್  ೋಪಣಡಿಸಿದಂತ್ಾಗುತಿತತುತ ಹ  ರತು ನಂಬಿಕ ಯನುಲಿ. 

ಯಾಕ  ೋಬನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಉದಾಹರಣ ಯು ಹಲವಾರು ವಷ್ಣಗಳ 
ನಂತರದುಾ, ಆಗ ದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮನಗ  ತನು ಮಗನನುು ಯಜ್ಞಮಾಡುವಂತ್  
ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ  (ಆದಿಕಾಂಡ 22:1-14). ಯಾಕ  ೋಬನು ಹೋಗ  ಬರ ದನು,  

ನಮೆ ಪಿತೃವಾದ ಅಬರಹಾಮನು ಇಸ್ಾಕನ ಂಬ ತನು ಮಗನನುು ಯಜ್ಞವ ೋದಿಯ ಮೋಲ  
ಅಪಿಣಸಿದಾಗ ನೋತಿವಂತನ ಂಬ ನರ್ಣಯವನುು ಹ  ಂದಿದುಾ ಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದಲಿವ ೋ. ಅವನ 
ನಂಬಿಕ ಯು ಕ್ತರಯೆಗಳ  ಂದಿಗ  ಪರವತಿಣಸಿ ಆ ಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದಲ ೋ ಸಿದಿಧಗ  ಬಂತ್ ಂಬದು 
ಕಾರ್ಬರುತತದಲಾಿ. ಅಬರಹಾಮನು ದ ೋವರನುು ನಂಬಿದನು; ಆ ನಂಬಿಕ  ಅವನ ಲ ಕೆಕ ೆ 
ನೋತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಶ್ಾಸರದ ಮಾತು ಹೋಗ  ನ ರವ ರಿತು (ಯಾಕ  ೋಬ 
2:21-23a). 

ಆ ರ್ಟ್ನ ಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ, ಇಬಿರಯ ಪುಸತಕ ಗರಂಥಕತಣನು ಹೋಗ  ಬರ ದನು,  

ಅಬರಹಾಮನು ಪರಿಶ್  ೋಧಿತನಾಗಿ ನಂಬಿಕ ಯಂದಲ ೋ ಇಸ್ಾಕನನುು 
ಸಮಪಿಣಸಿದನು. ಇಸ್ಾಕನು ಅವನ ಏಕಪುತರನಾಗಿದಾರ  ಮತುತ ಇಸ್ಾಕ ನಂದ 
ಹುಟ್ುಿವವರ ೋ ನನು ಸಂತತಿ ಅನುಸಿಕ  ಳಳುವರ ಂದು ದ ೋವರು ಅವನಗ  ಹ ೋಳಿದಾರ  ಆ 
ವಾಗಾಾನಗಳನುು ಹ  ಂದಿದ ಅವನು ಆ ಒಬಬನ ೋ ಮಗನನುು ಸಮಪಿಣಸುವದಕ್ತೆದಾನು. 
ತನು  ಮಗನು ಸತತರ  ದ ೋವರು ಅವನನುು ಬದುಕ್ತಸ ಸಮಥಣನಾಗಿದಾಾನ ಂದು 
ತಿಳಳಕ  ಂಡನು. ಮತುತ ಸತತವರ  ಳ ಗಿಂದಲ ೋ ಜೋವಿತನಾಗಿ ಬಂದವನಂತ್  ಅವನನುು 
ಹ  ಂದಿದನು (ಇಬಿರಯ 11:17-19). 

ದ ೋವರು ಅಬರಹಾಮನಗ  ಅವನ ಮಗನನುು ಅಪಿಣಸಬ ೋಕ ಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾಗ, ಆತನು 
ನರಾಕರಿಸಿದಾರ  ಏನಾಗುತಿತತುತ? ಅಂಥ ತಿೋಮಾಣನವು “ಸತತವರನ ು ಬದುಕ್ತಸಬಲಿ 
ವನಾದ” ದ ೋವರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಾವಸವಿರಿಸುವದರ ಬದಲ್ಲಗ  ನಂಬಿಕ ಯ ಕ  ರತ್  
ಯನುು ವಾಕತಪಡಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತಿತರಲ್ಲಲಿವ ೋ? 

ಅಬರಹಾಮನ ಕ್ತರಯೆಗಳ ಪಾರಮುಖ್ಾತ್ ಯು ದ ೋವರು ಆದಿಕಾಂಡ 26:3-5ರಲ್ಲಿ 
ಇಸ್ಾಕನಗ  ಹ ೋಳಿದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ತ್  ೋರಿಬರುತತದ :  
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ನೋನು ಈ ದ ೋಶದಲ್ಲಿ ಪರವಾಸಿಯಾಗಿರು; ನಾನು ನನು ಬಳಿಯಲ್ಲಿದುಾ ನನುನುು 
ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಿ ನನಗ  ನನು ಸಂತತಿಯವರಿಗ  ಈ ಪರದ ೋಶಗಳನ ುಲಾಿ ಕ  ಡುವ ನು. 
ನನು ತಂದ ಯಾದ ಅಬರಹಾಮನು ನನು ಮಾತನುು ಕ ೋಳಿ ನಾನು ಹ ೋಳಿದಂತ್  ಮಾಡಿ 
ನನು ಆಜ್ಞಾನ ೋಮವಿಧಿಗಳನುು ಕ ೈಕ  ಂಡು ನಡ ದದರಿಂದ ನಾನು ಅವನಗ  ಮಾಡಿದ 
ಪರಮಾರ್ವನುು ನ ರವ ೋರಿಸಿ ನನು ಸಂತತಿಯವರನುು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತರಗಳಷ್ಾಿಗಿ 
ಮಾಡಿ ಅವರಿಗ  ಈ ಪರದ ೋಶಗಳನ ುಲಾಿ ಕ  ಡುವ ನು. ಭ ಮಿಯ ಎಲಾಿ 
ಜನಾಂಗಗಳಿಗ  ನನು ಸಂತತಿಯ ಮ ಲಕ ಆಶಿೋವಾಣದವುಂಟಾಗುವದು ಅಂದನು 
(ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). 

ಹೌದು, ಅಬರಹಾಮನ ಕ್ತರಯೆಗಳಳ ಪಾರಮುಖ್ಾವಾಗಿದಾವು. ಅಬರಹಾಮನು ಜೋವಿಸಿದ 
ಯುಗದ ಹಾಗ  ಆತನು ಕತಣನಗ  ಸ್ ೋವ  ಮಾಡಿದ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿನ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳ ಬಗ ೆ 
ಒಬಬನು ಯೋಚಿಸುವಾಗ, ಕತಣನ ಆಜ್ಞ ಗಳಿಗ  ಆತನ ಪೂರ್ಣಹೃದಯದ ಪರತಿಕ್ತರಯೆಯು 
ನಜಕ ೆ ಪರಶಂಸನೋಯವಾದದುಾ, ವಿಸೆಯಕರ ಸಹ ಆಗಿರುತತದ . ಹ ೋಗ , ನಾವು ಎರಡು 
ಮುಖ್ಾ ಅಂಶಗಳ ಮೋಲ್ಲನ ಗಮನವನುು ಕಳ ದುಕ  ಳುಬಾರದು: (1) ನಾವು ಅಬರಹಾಮನ 
ಕ್ತರಯೆಗಳ ಬಗ  ೆಮಾತ್ಾಡುವಾಗ, ನಾವು “ಅಹಣತ್ ಯ” ಕ್ತರಯೆಗಳ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತಿತಲಿ, 
ಆದರ  “ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯ ನಂಬಿಕ ಯ” ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುವವರಾಗಿದ ಾೋವ . (2) ಅಬರಹಾಮನ 
ಕ್ತರಯೆಗಳಳ ಗಮನಾಹಣವಾಗಿದಾವಾದರ , ಅವುಗಳಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದವುಗಳಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಆಗಲ  ಆತನು “ಕೃಪ ಯಂದ . . . ನಂಬಿಕ ಯ ಮ ಲಕವ ೋ” ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬ ೋಕಾಗಿತುತ 
(ಎಫ ಸ 2:8). ಆದಾರಿಂದಾಗಿ ವಾಕಾವು ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಅಬರಹಾಮನು ದ ೋವರನುು 
ನಂಬಿದನು ಮತುತ ಆ ನಂಬಿಕ ಯು ಅವನ ಲ ಕೆಕ ೆ ನೋತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲಪಟ್ಟಿತು” (4:3; 
ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). 

ನಯವು ಹೆೀಗೆ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆದೀವೆ (4:5) 
ಅಬರಹಾಮನು ನಂಬಿಕ ಯ ಆಧ್ಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಿದುಾ ಮಾತರವಲಿದ , ನಾವು ಸಹ 

ಅದ ೋ ಆಧ್ಾರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಿದ ಾೋವ . ನಾವು ಸಹ ದ ೋವರ ಆಶುಯಣವಾದ ಲ ಕೆದ 
ವಾವಸ್ ಾಯ ಪರಯೋಜನವನುು ಪಡ ದುಕ  ಳಳುತ್ ತೋವ . ಪೌಲನು ಹೋಗ  ಬರ ದನು, “ಯಾವನು 
ಪುರ್ಾಕ್ತರಯೆಗಳನುು ಮಾಡಿದವನಾಗಿರದ  ಪಾಪಾತೆರನುು ನೋತಿವಂತರ ಂದು 
ನರ್ಣಯಸುವಾತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯಡುತ್ಾತನ  ೋ ಅವನ ನಂಬಿಕ ಯೆೋ ನೋತಿ ಎಂದು 
ಎಣಿಸಲಪಡುವದು” (4:5). ಆತನು ಇದನುು ಸಹ ಹ ೋಳಿದನು, “ಆದರ  ಅದು ಅವನ ಲ ಕೆಕ ೆ 
ನೋತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲಪಟ್ಟಿತ್ ಂಬದು ಅವನಗ  ೋಸೆರ ಮಾತರವಲಿದ  ನಮಗ  ೋಸೆರವೂ 
ಬರ ದಿರುವದು. ನಮೆ ಕತಣನಾದ ಯೆೋಸುವನುು ಸತತವರ  ಳಗಿಂದ ಎಬಿಬಸಿದ ದ ೋವರನುು 
ನಂಬುವ ನಮಗ  ನಂಬಿಕ ಯು ನೋತಿಯೆಂದು ಎಣಿಸಲಪಡುವದು” (4:23, 24). ನಾವು ಈ 
ಸತಾವನುು ಗರಹಸಿಕ  ಂಡು ಬಿಟ್ಿರ , ಅದು ನಮೆ ಜೋವನದ ಮೋಲ  ದ  ಡಡ ಪರಭಾವವನುು 
ಉಂಟ್ು ಮಾಡತಕೆದುಾ.  

ಅದು ನಮೆನುು ನರಿೋಕ್ಷ ಯಂದ ತುಂಬಿಸಬ ೋಕು. ಸಮಪಣಣ ಯಲಿದ, ಅರ ಹೃದಯದ 
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ಕ ೈಸತರು ಕತಣನಗಾಗಿ “ಸ್ಾಕಷ್ುಿ ಮಾಡುವ” ಬಗ ೆ ಚಿಂತಿಸುವದಿಲಿ. ಅದಕ ೆ ತದಿವರುದಧವಾಗಿ, 
ಪರತಿಯಬಬ ಪರಜ್ಞಾಪೂವಣಕ ಕ ೈಸತನು ತ್ಾನು ಅಯೋಗಾನ ಂಬದನುು ಅರಿತಿದಾಾನ  ಮತುತ 
ತ್ಾನು ಇರಬ ೋಕಾದದಾಕ ೆ ಎಷ್ುಿ ಅಪೂರ್ಣನು ಎಂಬದನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳಳುತ್ಾತನ . 
ದ ೋವರು ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯನುು ಬ ೋಡುತ್ಾತನ  ಆದರ  ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಧ್ ೋಯನುು 
ಕ ೋಳಳವದಿಲಿ ಎಂಬುದು ಅದುುತವಾದದಾಲಿವ ೋ? ನಾವು ಸ್ಾದಾವಾದಷ್ುಿ ಉತತಮವಾಗಿ 
ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದು ಆತನು ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸುತ್ಾತನ , ಆದರ  ಆತನು ಅತಿ ದ  ಡಡ ಚಿಂತ್ ಯು ನಮೆ 
ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯ ಹಂದಿನ ಉದ ಾೋಶವ ೋ ಆಗಿರುತತದ : ನಮೆ ನಂಬಿಕ . William Barclay 
ಹೋಗ  ಬರ ದನು, ಕ ಲವರು “ದ ೋವರ ಪಿರೋತಿಯನುು ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಳುಲು” ಮಾಡುವಂಥ 
ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಸ್  ೋಲುತ್ಾತರ , ಆದರ  ಅವರು “ನಮಗ  ದ ೋವರು ದಯಪಾಲ್ಲಸುವ 
ಪಿರೋತಿಯನುು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ಾವಸದಲ್ಲಿ ಸಿವೋಕರಿಸಿಕ  ಳುಲು” 
ಕಲ್ಲತುಕ  ಳುಬ ೋಕಾಗಿರುತತದ .52 

ಅದು ನಮೆನುು ಪಿರೋತಿಯಂದ ತುಂಬಿಸಬ ೋಕು. ನಮೆನುು ಅಷ್  ಿಂದು 
ಪಿರೋತಿಸುವಾತನನುು ನಾವು ಹ ೋಗ  ಪಿರೋತಿಸದಿರಲು ಸ್ಾಧಾ (1 ಯೋಹಾನ 4:19)? ನಾವು 
“ನಂಬಿಕ ಯಂದ ನೋತಿವಂತರಾಗಿದ ಾೋವ ” ಎಂಬದನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಂಡಾಗ, ನಾವು 
“ದ ೋವರು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಯಣದ ಬಗ ೆ ಆಶುಯಣವಾದ ಪರಜ್ಞ  ಹ  ಂದುತ್ ತೋವ , ಆ 
ಆಶುಯಣವು ನಮೊೆಳಗಿಂದ ಆರಾಧನ ಯಾಗಿ ಹ  ರಹ  ಮುೆತತದ .”53 ಇನುು ಮೋಲ  
ಆರಾಧಿಸುವದು ನ ರವ ೋರಿಸಬ ೋಕಾದ ಕತಣವಾದಂತಿರುವದಿಲಿ, ಆದರ  ಸಂಭರಮಿಸತಕೆ 
ಸದಾವಕಾಶವಾಗುತತದ . “ಆಶುಯಣವಾದ ಕೃಪ ” ಎಂಬಂತಹ ಹಾಡುಗಳಳ ಒಂದು ಹ  ಸ 
ಅಥಣವನುು ಪಡ ದುಕ  ಳಳುತತವ ! 

ಅದು ನಮೆನುು ಕ್ತರಯೆಗ  ನಡಿಸಬ ೋಕು. ನಾವು “ನಂಬಿಕ ಯಂದಲ ೋ ನೋತಿವಂತರ ಂಬ 
ನರ್ಣಯ” ದ ಬಗ ೆ ಉಪದ ೋಶಿಸಿದರ , ಜನರು, ಕ್ತರಯೆಗಳಿಗ  ಅಗತಾವಿಲಿ, ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವ 
ಅಗತಾವಿಲಿವ ಂದು ನಧಣರಿಸಿಬಿಡುವರು ಎಂಬದಾಗಿ ಕ ಲವರು ಚಿಂತ್ ಗ  ಳಗಾಗುತ್ಾತರ . 
ಅದಕ ೆ ತದಿವರುದಧವಾಗಿ, “ನಂಬಿಕ ಯಂದ ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯದ” ಸಿದಾಧಂತವು-
ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುಲಪಟ್ಿರ -ಹ ಚುು ಪರಿಶರಮ ಪಡುವಂತ್  ಹುರದುಂಬಿಸು 
ತತದ ಯೆೋ ಹ  ರತು ಕಡಿಮಯಲಿ. ಕ್ತರಸತನು ನಮಗ  ೋಸೆರ ತನುದ ಲಿವನ ು ಕ  ಟ್ಿನು; 
ನಾವು ಆತನಗ  ನಮೆದ ಲಿವನ ು ಸಮಪಿಣಸದ  ಇರಲು ಹ ೋಗ  ಸ್ಾಧಾ? 

ಮುಕಾತಯ. ದ ೋವರ ಲ ಕೆರ್ಾರದ ವಾವಸ್ ಾಯು ನಜಕ ೆ ಆಶುಯಣವಾದದುಾ! ಆತನು 
ನಮೆನುು ಹ ೋಗ  ಕ್ತರಸತನ ಮ ಲಕ ನೋತಿವಂತರ ಂಬದಾಗಿ ಎಣಿಸುತ್ಾತನ ಂಬುದನುು 
ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳಳುವದರಿಂದ ನಾವು ದ ೋವರಿಗ  ನಂಬಿಗಸತರಾಗಿರುವಂತ್  ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುತತದ . ಇಬಬರು ವಾಕ್ತತಗಳಳ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಮುದರದ ಮೋಲೆಡ ಯಂದ ಹ  ರಟ್ಟದಾರು. 
ಒಬಬನು ಪರಶ್ಾಂತನಾಗಿದಾನು, ವಿಮಾನ ಹಾಗ  ವಿಮಾನ ರ್ಾಲಕನಲ್ಲಿ 
ದೃಢವಿಶ್ಾವಸವಿಟ್ಟಿದಾನು. ಮತ್  ತಬಬನು ಪರಯಾರ್ದುದಾಕ ೆ ಹ ದರಿದವನಾಗಿ ಕುಳಿತಿದಾನು. 
ಇಬಬರ  ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಮೆ ಸಾಳಗಳನುು ತಲುಪುತ್ಾತರ ; ಆದರ  ಮೊದಲ ವಾಕ್ತತಯು 
ವಿಮಾನ ಪರಯಾರ್ವನುು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದಾನು, ಮತ್  ತಬಬ 
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ಮನುಷ್ಾನಗಾದರ  ೋ ಅದ  ಂದು ಹಂಸ್ ಯಂತ್ಾಗಿತುತ. ರ  ೋಮಾ 4ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ 
ಸಂದ ೋಶವನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳಳುವದು ನಮಗ  “ಪರಲ  ೋಕಕ ೆ ಪರಯಾರ್ ಮಾಡಲು 
ಬಲವನುು ಕ  ಡುವದು ಮಾತರವಲಿದ  ಅದು ನಮಗ  ಪರಯಾರ್ವನುು ಆನಂದಿಸಲು ಸಹ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದು!”  

ಎರಡು ವಾವಸ್ೆಿಗಳ ವಾತ್ಯಾಸ ತ್ೊೀರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದುದ (4:5-8) 
4:5-8ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಮ ಲಭ ತ ಸಂದ ೋಶವು ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ತ್  ೋರುತತದ : ಕ ೈಸತತವವು 

ಧಮಣಶ್ಾಸರ/ಕ್ತರಯೆಗಳ ವಾವಸ್ ಾಯಲಿ; ಅದು ಒಂದು ಕೃಪ /ನಂಬಿಕ ಯ ವಾವಸ್ ಾ. ಕತಣನು 
ನಮೆನುು ನ  ೋಡುವಾಗ, ಆತನು ನಮೆ ಅಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯ ಮೋಲ  
ಗಮನಹರಿಸುವದಿಲಿ, ಆದರ  ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯನುು ದೃಷ್ಟಿಸುತ್ಾತನ . 

ಉಪದ ೋಶವು ಸಪಷ್ಿವಾಗಿರುವಂತ್  ತ್  ೋರಿದರ , ಈ ಉಪದ ೋಶದ ಫಲ್ಲತ್ಾಂಶದ 
ಕುರಿತ್ಾಗಿ ಗಮನಾಹಣ ರಿೋತಿಯ ವಿವಾದವಿರುತತದ . ಅತಿೋರ ಕದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೋಗ  
ಹ ೋಳಳವರು, “ಯಾವದ ೋ ರಿೋತಿಯ ಕ್ತರಯೆಗಳನುು ಪೌಲನ ಉಪದ ೋಶವು ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ಅಳಿಸಿ 
ಹಾಕುವದಾಗಿದ . ವಿಶ್ ೋಷ್ವಾಗಿ, ರಕ್ಷಣ  ಹ  ಂದಲು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಹ  ಂದಬ ೋಕ ಂಬ 
ಶರತತನುು ತ್ ಗ ದು ಹಾಕುತತದ . ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವದಕ ೆ ಏನಾದರ  ಮಾಡಬ ೋಕ ನುು 
ವದಾದರ  ಅದು ರಕ್ಷಣ ಯನುು ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕು ಎಂದಾಗುತತದ .” ಇನ  ುಂದು 
ಅತಿರ ೋಕದ ಕಡ ಯಲ್ಲಿರುವವರು ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ , “ವಾಕ್ತತಗಳಳ ಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದ 
ನೋತಿವಂತರ ಂದು ನರ್ಣಯಸಲಪಡುವದಿಲಿ ಎಂದು ಉಪದ ೋಶಿಸುವದಾದರ , ನಾವು 
ಕತಣನಗಾಗಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರನುು ನರುತ್ಾಾಹಗ  ಳಿಸುತ್ ತೋವ .” ಈ 
ಪರತಿಕ್ತರಯೆಗಳಳ ಸಹಜವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಬಹುಶಃ ನಾವು ಅವುಗಳನುು 
ಜಾಗರ ಕತ್ ಯಂದ ವಿಮಶಿಣಸಬ ೋಕಾಗಿರುತತದ . 

ಕ್ತರಯೆಗಳ Vs ವಿಧ್ ೋಯತ್ . ಯಾವದ  ೋ ಕಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ, ಕ ಲವು ಲ ೋಖ್ಕರು 
ರ  ೋಮಾ 4ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ಪಾರಥಮಿಕ ಅನವಯಕ ಯನುು ದ ೋವರ 
ಮಕೆಳಾಗುವದರ  ಂದಿಗ  ಸಂಬಂಧಗ  ಳಿಸುತ್ಾತರ . ಪೌಲನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಕ ಲವು 
ಉದಾಹರಣ ಗಳಳ (ಅಬರಹಾಮ ಮತುತ ದಾವಿೋದ) ಈಗಾಗಲ ೋ ದ ೋವರ ಮಕೆಳಾಗಿದಾರ ಂಬ 
ಸತ್ಾಾಂಶದ ಹ  ರತ್ಾಗಿಯ  ಅವರು ಈ ರಿೋತಿಯ ಅನವಯಸುವಿಕ ಯನುು 
ಮಾಡುತ್ಾತರ .54 ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ, ಈ ಅನ ೋಕ ಲ ೋಖ್ಕರ ಒಂದು ಪಾರಥಮಿಕ ಬಯಕ ಯು 
ಮನುಷ್ಾನ ರಕ್ಷಣ ಯ ಕುರಿತ ದ ೋವರ ಸಂಕಲಪದಲ್ಲಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಪಾತರವನುು 
ಕಡಿಮಗ  ಳಿಸುವದಾಗಿರುತತದ . 

ನಮೆಲ್ಲಿ ಕ ಲವರು ಇರುವ ಪರಕಾರ, ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಅನ ೋಕ ಪ ರೋರಿತ 
ಲ ೋಖ್ಕರು ಈ “ವಿರ  ೋಧನುಡಿಗಳ” ಬಗ ೆ ಅಷ್ಾಿಗಿ ಚಿಂತ್ ಯುಳುವರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ರ  ೋಮಾ 
4 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ನಾವು ಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಿಲಿ ಎಂಬದಾಗಿ ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . 
ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ, ರ  ೋಮಾ 10 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಬಾಯಂದ ಅರಿಕ  ಮಾಡುವದು 
(ಮಾಡಲಪಡಬ ೋಕಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ) ರಕ್ಷಣ ಯನುು ಉಂಟ್ುಮಾಡುತತ ದ ಂದು 
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ಹ ೋಳಳವದಕ ೆ ಸಂಕ  ೋಚಪಡಲ್ಲಲಿ (10:10). ರ  ೋಮಾ 6ರಲ್ಲಿ, ಆತನು ಹೃದಯದಿಂದ 
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತ್ಾತನ  (6:17—ಮಾಡಲಪಡುವ ಸಂಗತಿ), ಅದರ  ಳಗ  
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದಲ್ಲಿ ಹ ರ್ಲಪಡುವದು ಸ್ ೋರಿರುತತದ  (6:3-6). ಆ ನೋರಿನ ಹ ರ್ಲಪಡುವಿಕ ಯ 
ಬಳಿಕ, ಒಬಬನು ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ುಿ “ಹ  ಸಬನಾಗಿ ನಡಕ  ಳುಬ ೋಕು” ಮತುತ ಇನುು ಮೋಲ  
ಆತನು ಪಾಪಕ ೆ ದಾಸನಾಗಿರುವದಿಲಿ (6:4, 17, 18; ನ  ೋಡಿರಿ 7:6). ಹ ೋಗ , ಪೌಲನು 
ರಕ್ಷಣ ಯ ಈ ಎರಡು ಕ  ೋನಗಳನುು ಸ್ಾಮರಸಾಗ  ಳಿಸಲು ಪರಯತಿುಸಲ್ಲಲಿ. ನಾವು 
ಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದ ನೋತಿವಂತರ ಂದು ನರ್ಣಯಸಲಪಟ್ಟಿಲಿವ ಂಬದು (ರಕ್ಷಣ ) ನಜ. ನಾವು ರಕ್ಷಣ  
ಹ  ಂದಬ ೋಕಾದರ  (ನೋತಿವಂತರ ಂದು ನರ್ಣಯಸಲಪಡಬ ೋಕ ಂದರ ) ದ ೋವರಿಗ  
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಬ ೋಕ ಂಬದು, ಅದರ  ಳಗ  ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯನುು ಅರಿಕ  ಮಾಡುವದು 
ಹಾಗ  ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುವದು ಸಹ ಅಷ್ ಿೋ ನಜವಾದದುಾ. ಪೌಲನು ಎರಡ  
ಸತಾಗಳನುು ಮುಂದಿಟ್ುಿ ಅಷ್ಿಕ ೆೋ ಬಿಟ್ುಿಬಿಡುವದರಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪಿತ ಪಟ್ಿನು. 

“ಸಂಪಾದಿಸು” Vs “ಸವಂತವಾಗಿಸಿಕ  .” ಹ ೋಗಿದಾರ , ನಾವು ಅನ ೋಕ ವ ೋಳ  ನಾವು 
ಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಿಲಿವ ಂಬ ಅಪೊಸತಲರ ಉಪದ ೋಶವನುು ರಕ್ಷಣ  ಹ  ಂದಲು ನಾವು 
ಏನಾದರ  ಮಾಡಬ ೋಕು ಎಂಬ ಬ ೈಬಲ್.ನ ಉಪದ ೋಶದ  ಂದಿಗ  ಸ್ಾಮರಸಾಗ  ಳಿಸಲು 
ಕಷ್ಿಪಡುತ್ ತೋವ . ಸತಾವ ೋನ ಂದರ  ನಾವು ನಮೆ ರಕ್ಷಣ ಯನುು ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಳುಲಾರ ವು, 
ಆದರ  ನಾವು ಅದನುು ಸವಂತವಾಗಿಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕು.  

ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನುು ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಳಳುವದು ಮತುತ ಸವಂತವಾಗಿಸಿಕ  ಳಳುವದರ 
ನಡುವಿನ ವಾತ್ಾಾಸವ ೋನು? ಈ ದೃಷ್ಾಿಂತವನುು ಆಲ  ೋಚಿಸಿರಿ. ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನು 
ಬಾಗಿಲನುು ತಟ್ಟಿ ನನಗ  ಹಸಿವ ಯಾಗಿದ  ಎಂದು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . ಮನ ಯ ಯಜಮಾನನು 
ಅವನಗ  ತನು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಡು ಮಾಡಬ ೋಕಾಗಿರುವ ಕಟ್ಟಿಗ ಗಳಿವ , ಮತುತ ಆ 
ಮನುಷ್ಾನು ಅವುಗಳನುು ಕಡಿದುಕ  ಟ್ಿರ , ಅವನಗ  ಊಟ್ ಹಾಕುವ ನ ಂದು 
ಯಜಮಾನನು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . ಆ ಮನುಷ್ಾನು ಕಟ್ಟಿಗ ಗಳನುು ಕಡಿದು ಕ  ಡುತ್ಾತನ  ಮತುತ 
ಊಟ್ವನುು ಪಡ ಯುತ್ಾತನ . ಆ ಮನುಷ್ಾನು ತನು ಊಟ್ವನುು ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಂಡನು. 
ಮತ್  ತಬಬ ಮನುಷ್ಾನು ಇನ  ುಂದು ಬಾಗಿಲನುು ತಟ್ುಿತ್ಾತನ  ಮತುತ ತನಗ  ಹಸಿವ ಯಾಗಿದ  
ಎಂದು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . ಆ ಮನ ಯ ಯಜಮಾನನು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ , “ನೋನು ಸರಿಯಾದ 
ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೆೋ ಬಂದಿರುವಿ. ನಾನು ನನಗ  ತಿನುಲು ಆಗದಷ್ುಿ ಹ ಚುು ಊಟ್ವನುು 
ತಯಾರಿಸಿದ ಾೋನ , ಒಳಗ  ಬಂದು ನನು ಸಂಗಡ ಊಟ್ ಮಾಡು!” ಆ ಮನುಷ್ಾನು ಒಳಗ  
ಹ  ೋಗಬಹುದು, ಮೋಜನ ಮುಂದ  ಕುಳಿತು ಕ  ಡಲಪಟ್ಿ ಊಟ್ವನುು ಆಸ್ಾವಧಿಸಬಹುದು. 
ಈ ಮನುಷ್ಾನು ತನು ಊಟ್ವನುು ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಂಡಿಲಿ. ಹ ೋಗಿದಾರ , ಆಗಲ  ಆತನು 
ಅದನುು ಸವಂತವಾಗಿಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕಾಗಿರುತತದ . ಆತನು ಮನ ಯಳಗ  ಪರವ ೋಶಿಸದ , 
ಮೋಜನ ಮುಂದ  ಕುಳಿತುಕ  ಳುದ , ಊಟ್ವನುು ತನು ಬಾಯಳಗ  ಹಾಕ್ತಕ  ಳುದ  ಇದಾರ  
ಏನಾಗುತತದ ? ಆತನು ತನಗ  ಕ  ಡಲಪಟ್ಿ ಆಹಾರದಿಂದ ಯಾವದ ೋ ಪೊೋಷ್ಟಠಕಾಂಶಗಳನುು 
ಪಡ ಯಲಾರನು.  

ನಾವು ದ ೋವರ ವರದಾನವಾದ ರಕ್ಷಣ ಯನುು ಸಂಪಾಸಿಕ  ಳುಲಾರ ವು, ಆದರ  
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ನಾವು ಅದನುು ಸವಂತವಾಗಿಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪರಶ್ ುಯೆೋನ ಂದರ , ನಾವು ಅದನುು ಹ ೋಗ  
ಮಾಡುತ್ ತೋವ ? ನಾವು ದ ೋವರ ಕ ಲವು ವರಗಳನುು ಹ ೋಗ  ಸವಂತವಾಗಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ ತೋವ 
ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಾಗಿರುತತದ . ನಾವು ದ ೋವರ ಆಹಾರದ ವರವನುು ತಿನುುವ ಮ ಲಕ 
ಸವಂತವಾಗಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ ತೋವ . ನಾವು ಉಸಿರಾಡುವ ಮ ಲಕ ದ ೋವರ ಗಾಳಿಯ ವರವನುು 
ಸವಂತವಾಗಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ ತೋವ . ನಾವು ದ ೋವರ ರಕ್ಷಣ ಯ ವರವನುು ಹ ೋಗ  
ಸವಂತವಾಗಿಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕ ಂಬದು ಆ ರಿೋತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಪಷ್ಿವಾಗಿರುವದಿಲಿ. ವಾಸತವದಲ್ಲಿ, 
ಅದನುು ಹ ೋಗ  ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದು ಹ ೋಳಬಲಿ ಏಕ ೈಕ ವಾಕ್ತತ ದ ೋವರ ೋ ಆಗಿದಾಾನ  ಮತುತ 
ಆತನು ತನು ವಾಕಾದಲ್ಲಿ ಅದನುು ತಿಳಿಸುತ್ಾತನ . ನಾವು ರಕ್ಷಣ ಯನುು ನಂಬಿಕ ಯಂದ 
ಸವಂತವಾಗಿಸಿಕ  ಳುಬಹುದ ಂದು ಮತುತ ಆ ನಂಬಿಕ ಯು ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯಲ್ಲಿ 
ವಾಕತಗ  ಳುಬ ೋಕ ಂದು ವಾಕಾವು ತಿಳಿಸುತತದ . 

ಯಾವ ಆಯೆೆಯಲಿ Vs ವ ೈಯಕ್ತತಕ ಆಯೆೆ. ಕ ಲವರು ಆಕ್ಷ ೋಪಣ  ವಾಕತಪಡಿಸಿ, “ಆದರ  
ನಾವು ಏನಾದರ  ಮಾಡಬ ೋಕು ಎಂದಾದರ , ಅದು ಕ ಲಸ ಎಂದಾಗುತತದಲಿವ ೋ. ನಾವು 
ಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಿಲಿ ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದನು” ಎಂದು ಹ ೋಳಬಹುದು. 
ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯ ಮೋಲ್ಲನ ಹಲವಾರು ವಾಾಖ್ಾಾನಗರಂಥಗಳನುು ಅಧಾಯನ 
ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಅನ ೋಕ ಧ್ಾಮಿಣಕ ಲ ೋಖ್ಕರು “ಕ್ತರಯೆ” ಮತುತ “ಕ್ತರಯೆಗಳಳ” ಎಂಬ ಎರಡು 
ವಿಷ್ಯಗಳ ಕಡ ಗ  ಹ  ಂದಿರುವ ಭಾವನ ಗಳಳ ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ತ್  ೋರಿಬರುತತವ . 

ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, “ಕ್ತರಯೆ” ಎಂಬ ಪದವು ಕ ಲವರಲ್ಲಿ ತಳಮಳವನುುಂಟ್ು 
ಮಾಡುತತದ . ಮನುಷ್ಾನು ರಕ್ಷಣ  ಹ  ಂದಲು ಏನನಾುದರ  ಮಾಡಬ ೋಕ ಂಬ 
ಅಥಣಬರುವಂತ್  ಏನನ ು ಬರ ಯಲು ಹ ದರುವ ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರು “ನಂಬಿಕ  ಒಂದು 
ಕ್ತರಯೆಯೆೋ ಅಲ”ಿ ಎಂಬದಾಗಿ ವಾದಿಸುತ್ಾತರ . ನಂಬಿಕ  “ಅಹಣತ್ ಯನುುಂಟ್ು ಮಾಡುವ 
ಕ್ತರಯೆ” ಅಲ ಿ ಎಂಬುದು ನಜ ಆದರ  ಅದು ಒಬಬನು ಮಾಡುವಂಥ 
ಸಂಗತಿಯಾಗಿರುವದರಿಂದ ಒಂದು ಅಥಣದಲ್ಲಿ “ಕ್ತರಯೆ” ಆಗಿದ . Charles Hodge 
ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ , “ನಂಬಿಕ ಯು ಪಾರಥಣನ , ಪಶ್ಾುತ್ಾತಪ, ಕಾಣಿಕ  ಅಪಿಣಸುವಿಕ  ಮತುತ 
ಇತ್ಾಾದಿಗಳಂತ್ ಯೆೋ ಒಂದು ಕೃತಾವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಪಟ್ಟಿರುತತದ .”55 ಯೆೋಸು ನಂಬಿಕ ಗ  
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್  “ಕ್ತರಯೆ” ಎಂಬ ಪದವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಸಂಕ  ೋಚಪಡಲ್ಲಲಿ. 
ಆತನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ದ ೋವರು ಮಚುುವ ಕ ಲಸ ಯಾವದಂದರ  ಆತನು 
ಕಳಳಹಸಿಕ  ಟ್ಿವನನುು ನೋವು ನಂಬುವದ ೋ” (ಯೋಹಾನ 6:29). NCV ಯು ಇದನುು 
ಹೋಗ  ತಜುಣಮಗ  ಳಿಸಿರುತತದ : “ನೋವು ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದು ದ ೋವರು ಬಯಸುವ ಕ ಲಸ 
ಇದ ೋ: ಆತನು ಕಳಳಹಸಿದಾತನನುು ನಂಬುವದು.”  

“ನಂಬಿಕ  ಒಂದು ಕ್ತರಯೆ ಅಲ”ಿ ಎಂದು ಪರತಿಪಾದಿಸುವವರು ನಂಬಿಕ ಯನುು ಈ 
ರಿೋತಿಯ ಚಿತರರ್ದಿಂದ ವಿವರಿಸುತ್ಾತರ : “ನಂಬಿಕ ಯೆಂದರ  ಬರಿದಾದ ಕ ೈಯನುು ದ ೋವರ 
ಮುಂದ  ರ್ಾಚುವದು.” ಆ ಸ್ಾದೃಶಾದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗ ೋನ  ವಾಾಜಾವಿಲಿ; ಆದರ  
“ಕ ೈಯನುು ರ್ಾಚುವದು” ಸಹ ಒಂದು ಕ್ತರಯೆಯಾಗಿದ  ಎಂಬದನುು ಅವರು 
ಗರಹಸುವದಿಲಿವೋ? “ಕ ೈಯನುು ರ್ಾಚುವದು” ಹ ಚಿುನ ಕ್ತರಯೆಯಾಗಿರದ ೋ ಇರಬಹುದು 
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ಆದರ  ಅದು ಏನ  ೋ ಒಂದನುು ಮಾಡುವದಾಗಿದ ಯಲಿವ . 
ಒಂದು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನುು ನ  ೋಡುವದಾದರ , ನಂಬಿಕ ಯು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನಕ್ತೆಂತಲ  

ಹ ರ್ಾುದ “ಕ್ತರಯೆ” ಆಗಿರುತತದ : ನಂಬಿಕ ಯು ನೋವು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ , 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವು ನಮಗ  ಮಾಡಲಪಟ್ಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ . ಪಾಪಿಯು 
ನಂಬುವಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ತರಯನಾಗಿರುತ್ಾತನ ; ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದಲ್ಲಿ ಆತನು ತಟ್ಸಾನಾಗಿರುತ್ಾತನ . 
David Lipscomb ಗಮನಕ ೆ ತಂದಿದ ಾೋನ ಂದರ , ಜನರು ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವನುು “ಒಂದು ಕ್ತರಯೆ” ಎಂದು ಕ ರ ದರ , ವಾಸತವದಲ್ಲಿ ಅದು “ಕ್ತರಯೆಗಳ 
ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳನುು ಸವಲಪವಾಗಿ ಹ  ಂದಿರುತತದ  . . . ಅದಕ್ತೆಂತಲ  ನಂಬಿಕ  ಅಥವಾ 
ಪಶ್ಾುತ್ಾತಪಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಕ್ತರಯೆಗಳ ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳಿರುತತವ .” ಯಾಕ ಂದರ , ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುವ ವಾಕ್ತತಯು ತನುನುು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸುವವನ ಕ ೈಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಪಿಪಸಿಕ  ಡುತ್ಾತನ , ಮತುತ “ಆತನು ಹ ರ್ಲಪಟ್ುಿ ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ಹ  ಸಬನಾಗಿ 
ಎಬಿಬಸಲಪಡುತ್ಾತನ ” (ನ  ೋಡಿರಿ 6:3-6). Lipscomb ಈ ಸ್ಾದೃಶಾದ  ಂದಿಗ  
ಮುಕಾತಯಗ  ಳಿಸುತ್ಾತನ : “ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನು ಸತ್ಾತಗ ಮತುತ ಆತನ ಮಿತರರು ಅವನ 
ದ ೋಹವನುು ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡು ಹ  ೋಗಿ ಹ ಣಿಡುವಾಗ, ಯಾರ  ಅದನುು ಹ ರ್ಲಪಟ್ಿ 
ಮನುಷ್ಾನು ಮಾಡಿದ ಕ್ತರಯೆ ಎಂದು ಕರ ಯಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ.”56 

ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ದ ೋವರು ಮನುಷ್ಾರಿಗ  ಅನುಗರಹಸಿರುವ ರಕ್ಷಣ ಯ ವರವನುು 
ಅವರು ಸವಂತವಾಗಿಸಿಕ  ಳಳುವದರಲ್ಲಿ “ಕ್ತರಯೆಗಳ” (ಏನನಾುದರ  ಮಾಡುವದು) ಪಾತರದ 
ಬಗ ೆ ಧ್ಾಮಿಣಕ ಲ ೋಖ್ಕರು ನಜವಾಗಿಯ  ಪಟ್ುಿಹಡಿದು ಹ  ೋರಾಡಿರುವುದಿಲಿ. ಕ ಲವರು 
William Templeನ ಮಾತುಗಳನುು ಪರತಿಧವನಸುತ್ಾತರ : “ನನು ವಿಮೊೋಚನ ಯಲ್ಲಿ ನಾನು 
ಕ  ಡಬಹುದಾದ ನನು ಏಕ ೈಕ ಕ  ಡುಗ ಯು . . . [ನನು] ಪಾಪವ ೋ.”57 ಬಹಳಷ್ುಿ ಜನರು 
ನಾವು ರಕ್ಷಣ  ಹ  ಂದುವದಕ  ೆೋಸೆರ ಕ್ತರಯೆಮಾಡುವದಿಲಿ, ಆದರ  ನಾವು ರಕ್ಷಣ  
ಹ  ಂದಿರುವ ಕಾರರ್ದಿಂದ ಕ್ತರಯೆ ಮಾಡುತ್ ತೋವ ಂದು ಹ ೋಳಳವದರಲ್ಲಿ 
ತೃಪಿತಪಟ್ುಿಕ  ಳಳುತ್ಾತರ -ಈ ಹ ೋಳಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಾದ ಅಂಶವಿರುತತದ , ಆದರ  ಎಲಾಿ 
ಸತಾವನುು ವಾಕತಗ  ಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿರುತತದ . 

ರಕ್ಷಣ ಯು ಒಂದು ವರದಾನ, ಅದನುು ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಳುಲು ಅಥವಾ ಅಹಣರಾಗಲು 
ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ ಎಂದು ಒಮೆತವಾಗಿ ಹ ೋಳಳವ ಈ ಲ ೋಖ್ಕರ ಇರ್ ೆಯನುು ನಾವು 
ಗೌರವಿಸುತ್ ತೋವ . ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ, ಇವರು ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ಲವನುರ ಪೂವಣದ ೈವ 
ಸಂಕಲಪದಲ್ಲಿ ನಂಬುವವರ ಹಾಗ  ಪರತಿ ವಾಕ್ತತಗ  ಸ್ ವೋರ್ಾೆ-ಚಿತತವಿರುತತದ ಂದು 
ನಂಬುವವರ ನಡುವ  ನಡ ದ ಕದನವನುು ಮರ ತಿರುವರ ೋನ  ೋ ಎಂದನುಸುತತದ . 

ಈ ಪೂವಣದ ೈವಸಂಕಲಪದಲ್ಲಿ ನಂಬುವವರು ರಕ್ಷಣ ಯಲ್ಲಿ ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಗ  ಯಾವ 
ಪಾತರವೂ ಇರುವದಿಲಿ ಎಂದು ಬ  ೋಧಿಸುತಿತದಾರು. ಕ ಲವರು ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬ ೋಕ ಂದು ಮತುತ 
ಉಳಿದವರು ನಾಶವಾಗಬ ೋಕ ಂದು ದ ೋವರು ಜಗದುಪತಿತಗ  ಮುಂರ್ ಯೆೋ ನಧಣರಿಸಿದಾಾ 
ನ ಂದು ಇವರು ನಂಬುತ್ಾತರ . “ಆದುಕ  ಳುಲಪಟ್ಿವರು” ತಮೆ ರಕ್ಷಣ ಯಲ್ಲಿ ಯಾವದ ೋ 
ಪಾತರವನುು ವಹಸುವದಿಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹ ೋಳಳತ್ಾತರ . ದ ೋವರು ತನು 
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ಸ್ ವೋರ್ಾೆನುಸ್ಾರವಾಗಿ ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯನುಡುತ್ಾತನ  ಮತುತ ಅವರಿಗ  
ಆತಿೀಕ ಜೋವವನುು ಕ  ಡುತ್ಾತನ ಂದು ನಂಬಲಾಗುತತದ . ಇನ  ುಂದಡ ಯಲ್ಲಿ, ಸ್ ವೋರ್ಾೆ-
ಚಿತತದ ಬಗ ೆ ಪರತಿಪಾದಿಸುವವರು ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ  ಪರತಿಯಬಬ ವಾಕ್ತತಯು “ಒಬಬ 
ಸವತಂತರ ನ ೈತಿಕ ಪರತಿನಧಿ.” ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯು ರಕ್ಷಣ  ಹ  ಂದುವದು ಅಥವಾ 
ಕಳ ದುಹ  ೋಗುವದು ದ ೋವರ ಸ್ ವೋರ್ಾೆನುಸ್ಾರದ ನಧ್ಾಣರದ ಮೋಲ  
ಅವಲಂಭಿೋತವಾಗಿಲಿ, ಆದರ  ಆ ವಾಕ್ತತಯು ಸುವಾತ್ ಣಗ  ಸಪಂದಿಸುವದರ ಅಥವಾ 
ಸಪಂದಿಸದಿರುವದರ ಮೋಲ  ಅವಲಂಭಿತವಾಗಿರುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 10:16).  

ತಮೆನುು “ಕ ೈಸತರ ಂದು” ಕರ ದುಕ  ಳಳುವ ಬಹುಪಾಲು ಜನರ ಒಮೆತದ 
ಅಭಿಪಾರಯವ ೋನ ಂದರ  ಸ್ ವೋರ್ಾೆ-ಚಿತತವು ಬ ೈಬಲ್ ಕಲ್ಲಸುವ ಉಪದ ೋಶವಾಗಿದ  ಎಂಬುದ . 
ಹಾಗಿರುವಾಗ, ಅಂತಾದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ಂದುವದು ಅಥವಾ ಹ  ಂದದಿರುವದು ಆ ವಾಕ್ತತಗ  
ಬಿಟ್ಿ ವಿರ್ಾರ ಎಂಬದಾಗಿ ಒಪಿಪಕ  ಳುಲು ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರಿಗ  ಏಕ  ಕಷ್ಿಕರವಾಗಿರುತತದ ? 

 
ಆತನು ಸುವಾತ್ ಣಯನುು ಕ ೋಳಬಲಿನು ಅಥವಾ ನಲಣಕ್ಷಿಸಬಲಿನು. 
ಆತನು ಯೆೋಸುವನುು ನಂಬಬಹುದು ಅಥವಾ ನಂಬಲು ವಿಫಲನಾಗಬಹುದು. 
ಆತನು ಕತಣನ ಆಮಂತರರ್ವನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿಕ  ಳುಬಹುದು ಅಥವಾ 

ತಿರಸೆರಿಸಬಹುದು. 
ಆತನು ದ ೋವರಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯನಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಧ್ ೋಯನಾಗಲು 

ನರಾಕರಿಸಬಹುದು. 
ಆತನು ಕ್ತರಸತನನುು ಹಂಬಾಲ್ಲಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಮುಖ್ನಾಗಬಹುದು. 

 
ಒಬಬನು ಆಲ್ಲಸಿ, ನಂಬಿ, ಸಿವೋಕರಿಸಿ, ವಿಧ್ ೋಯನಾಗಿ, ಹಂಬಾಲ್ಲಸಿದರ  ಆತನು ತನು 

ರಕ್ಷಣ ಯನುು ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಂಡನ ಂದು ಅಥಣವೋ? ಇಲಿವ ೋ ಇಲಿ. ಹ ೋಗ , ಆತನಗ  
ತನು ಸವರಕ್ಷಣ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತರವನುು ಹ  ಂದಿರುತ್ಾತನ ಂದು ಅಥಣವಾಗಿರುತತದ . 
ದ ೋವರು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವದನುು ಹ  ೋಲ್ಲಸಿದರ  ಇದು “ಏನ  ಅಲಿ” ಎಂದು ನಾವು 
ಒಪುಪತ್ ತೋವ . ಅದ  ಂದು ಬಹಳ ಚಿಕೆ ಪಾತರ-ಆದರ  ಅದ  ಂದು ಪಾತರವಂತ  ನಜ. 
ಇಷ್ಿರ ಮಟ್ಟಿಗ , ಒಬಬನು ತನು ರಕ್ಷಣ ಗ  ಕ  ಡುಗ ಯನುು ನೋಡುತ್ಾತನ . ನಾವು “ಕ  ಡುಗ ” 
ಎಂಬ ಪದದ ಬಗ ೆ ಕುತಕಣ ಮಾಡುವದು ಬ ೋಡ; ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯನುು 
ಸವಂತವಾಗಿಸಿಕ  ಳುಲು ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯು ಒಂದು ಕಾಯಣವನುು ಮಾಡಲ ೋಬ ೋಕ ಂದು 
ಬ ೈಬಲ್ ಕಲ್ಲಸುತತದ ಂಬದನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳ  ುೋರ್ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 2:37, 
38). 

ಕತಣವಾ Vs ಪಿರೋತಿ. ಇದುವರ ಗ  ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಿರುವದರಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಸಂಗತಿಯು, 
ವಿಧ್ ೋಯತ್  ಅವಶಾ ಎಂಬುದರ ಮೋಲ್ಲನ ಉಪದ ೋಶವು ಕೃಪ ಯ ಕುರಿತ ಪೌಲನ 
ಉಪದ ೋಶವನುು ನರಥಣಕಗ  ಳಿಸುತತದ ಂದು ಭಾವಿಸುವವರ ಕಳವಳಗಳ ಬಗ ೆ 
ಸಪಷ್ಿಗ  ಳಿಸಿರುತತದ . ಈಗ “ನಂಬಿಕ ಯಂದ ನೋತಿನರ್ಣಯ” ಎಂಬ ಉಪದ ೋಶವು 
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ಕತಣನಗಾಗಿ ಕ ಲಸಮಾಡದಂತ್  ಜನರನುು ನರುತ್ಾಾಹಗ  ಳಿಸುತತದ ಂಬ ಕಳವಳದ ಬಗ ೆ 
ಕ ಲವು ಮಾತುಗಳನುು ಸ್ ೋರಿಸ್  ೋರ್. ಧಮಣಶ್ಾಸರದ/ಕ್ತರಯೆಗಳ ವಾವಸ್ ಾಗ  
ವಿರುದಧವಾದದಾಾಗಿ, ಕೃಪ /ನಂಬಿಕ ಯ ವಾವಸ್ ಾಯು (ಸ ಕತವಾಗಿ ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಂಡಲ್ಲಿ) 
ಕತಣನಗಾಗಿ ಹ ಚುು ಕ ಲಸಮಾಡುವಂತ್  ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುತತದ . J. D. Thomas ಈ 
ಅಂಶವನುು ತ್  ೋಪಣಡಿಸಲು ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಾಿಂತಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು,58 
ಅದರಲ್ಲಿ ನಸ್ಣ (ದಾಯಾದಿ) ಆಗುವದಕ ೆ ತರಬ ೋತಿಗ  ಂಡ ಒಬಬ ಯುವತಿಯ ದೃಷ್ಾಿಂತ 
ಸ್ ೋರಿರುತತದ : 

ಒಬಬ ನಸ್ಣ ತನು ತರಬ ೋತಿ ಮುಕಾತಯಗ  ಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನ ಾಮೊೋನಯದಿಂದ (ಪುಪಪಸ 
ಜವರ) ಗಂಭಿೋರ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದಾ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಆರ ೈಕ  ಮಾಡುವ ಕ ಲಸ 
ಪಡ ದುಕ  ಳಳುತ್ಾತಳ . ಇಲಿ್ಲ ಆಕ ಯ ಕ ಲಸವು ಮಾನವ ಅಹಣತ್ ಯ ಆಧ್ಾರದಲಾಿಗಿದ , 
ಸಂಬಳಕಾೆಗಿ ಮಾಡಲಪಡುವದು, ಮತುತ ಇಂತಿಷ್ುಿ ಕ ಲಸ ಮತುತ ಇಂತಿಷ್ುಿ ವ ೋತನ 
ಎಂಬ ಒಪಪಂದವುಳುದುಾ. ತ್ಾಕ್ತಣಕವಾಗಿ, ಆಕ ಯು ಈ ವಾವಸ್ ಾಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ತನು 
ಸಂಪಾದನ ಗಳ ಬಗ ೆ ಹ  ಗಳಿಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಅಹಣಳಳ, ಯಾಕ ಂದರ  ಉತತಮವಾಗಿ 
ಮಾಡಲಪಟ್ಿ ಕ ಲಸಕ ೆ ತಕೆ ಶ್ ರೋಯಸಿಾಗ  ಆಕ ಯು ಯೋಗಾಳಾಗಿರುತ್ಾತಳ . ಆಕ ಗ  
ಕ  ಡಲಾಗುವ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಪರತಿಫಲವು ಸಲಿತಕೆದಾಾಗಿರುತತದ  ಹ  ರತು ವರದಾನ 
(ಉಡುಗ  ರ ) ಆಗಿರುವದಿಲಿ. ವ ೋತನದ ಮೊತತವನುು ನಗದಿಪಡಿಸಲು ಕೃಪ  ಅಥವಾ 
ಪಿರೋತಿಯು ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುವದಿಲಿ. ಹ ೋಗ , ನಂತರ, ನಸ್ಣ ಮದುವ ಯಾಗುತ್ಾತಳ  
ಮತುತ ತಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ  ಮತುತ ಆಕ ಯ ಗಂಡನಗ  ಸವಂತ ಮಗುವಾಗುತತದ , ಆ 
ಮಗುವಿಗ  ನ ಾಮೊೋನಯ ಸ್  ಂಕುತತದ  ಮತುತ ಒಬಬ ಸಮಥಣಳಾದ ದಾಯಾದಿಯ 
ಅಗತಾಬಿೋಳಳತತದ . ಈಗ ತ್ಾಯಗ  ಯಾವದ ೋ ವ ೋತನದ ನಶಿುತತ್ ಯ ಒಪಪಂದದ 
ಅಗತಾವಿರುವದಿಲಿ, ಆಕ ಯು ಕ ಲಸದಲಿ್ಲ ತ್  ಡಗಿ ಮಗುವಿನ ಮೋಲ್ಲನ ತನು ಪಿರೋತಿ 
ಹಾಗ  ಸಂಬಂಧದ ಆಧ್ಾರದಲ್ಲ ಿ ಸ್ ೋವ  ಮಾಡುತ್ಾತಳ . ಮಗುವು ಬಾಧ್  ಪಟ್ಿರ  
ಆಕ ಯ  ಬಾಧ್  ಪಡುತ್ಾತಳ ; ಮತುತ ಮಗುವು ಸುಧ್ಾರಿಸಿಕ  ಂಡರ , ಇಡಿೋ ಕುಟ್ುಂಟ್ವು 
ಸುಧ್ಾರಿಸಿಕ  ಳಳುತತದ . ಆಕ ಯು ಈಗ ತನು ಪಿರೋತಿ ಹಾಗ  ಸಂಬಂಧದ ಕಾರರ್ದಿಂದ 
ಹ ಚುು ಸಮಯ ಮತುತ ಹ ಚುು ಶರಮದಿಂದ ದುಡಿಯುತ್ಾತಳ , ಮತುತ ಗಡಿಯಾರದ ಕಡ ಗ  
ಗಮನವನ ುೋ ಕ  ಡುವದಿಲಿ. ಆಕ ಯ ಕ ಲಸವು ಈಗ ಕ ೈಸತನ “ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯುಳು 
ನಂಬಿಕ ಯ” ಕ ಲಸಕ ೆ ಸ್ಾದೃಶಾವಾಗಿರುತತದ .59 

ದ ೋವರ ಆಶುಯಣವಾದ ಕೃಪ ಯ ಕುರಿತ ನಮೆ ತಿಳಳವಳಿಕ ಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ ಳ ದ 
ಹಾಗ , ಕತಣನಗಾಗಿ ನಾವು ಪಡುವ ಪರಯತುಗಳ ಲಾಿ “ನಮೆ ಕತಣವಾವನುು ಮಾಡಬ ೋಕು” 
ಎಂಬದು ಕಡಿಮಯಾಗುತ್ಾತ ಹ  ೋಗಿ “ಪಿರೋತಿಪೂವಣಕವಾದ . . . ಪರಯಾಸ” ಎಂಬುದು 
ಹ ರ್ ುರ್ಾುಗುತ್ಾತ ಹ  ೋಗುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಥ ಸಲ  ೋನಕ 1:3).  

ಮುಕಾತಯ. ನೋತಿನರ್ಣಯದ ಎರಡು ವಾವಸ್ ಾಗಳಳ, ಒಂದು ಧಮಣಶ್ಾಸರ/ಕ್ತರಯೆಗಳ 
ವಾವಸ್ ಾ ಮತುತ ಕೃಪ /ನಂಬಿಕ  ವಾವಸ್ ಾ, ಪರಸಪರ ನ ೋರವಾದ ತದಿವರುದಧತ್  
ಉಳುವುಗಳಾಗಿರುತತವ : 



52 

 

ಮೊದಲನ ಯದು ಒಬಬನು ತ್ಾನು ಮಾಡಿದಾರ ಬಗ ೆ ಹ  ಗಳಿಕ  ಳಳುವದನುು 
ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುತತದ  (4:2), ಎರಡನ ಯದು ದಿೋನತ್  ಮತುತ ದ ೋವರ ಮೋಲ  
ಅವಲಂಭಿತವಾಗುವ ಪರಜ್ಞ ಯನುು ಬ ಳ ಸುತತದ . 

ಮೊದಲನ ಯದರಲ್ಲಿ ಒಬಬನ ರಕ್ಷಣ ಯನುು ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಳಳುವದರ ಮೋಲ  
ಒತುತಕ  ಡಲಪಟ್ಿರ , ಎರಡನ ಯದು ರಕ್ಷಣ ಯನುು ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಳಳುವದು 
ಅಸ್ಾಧಾ, ಅದು ಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದದಾಲಿ (ಉಂಟಾಗಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ) 
ಎಂದು ಘ ೋಷ್ಟಸುತತದ . 

ಮೊದಲನ ಯದು ಮನುಷ್ಾನ ಅಹಣತ್ ಯ ಮೋಲ  ಆಧ್ಾರವಾಗಿದಾರ , 
ಎರಡನ ಯದು ಆತಿೀಕ ಆಶಿೋವಾಣದಗಳಳ ನಮಿೆಂದುಂಟಾದವುಗಳಲಿ, 
ಆದರ  ಕತಣನಂದಲ ೋ ಬಂದವುಗಳಳ ಎಂದು ಒಪಿಪಕ  ಳಳುತತದ . 

ಮೊದಲನ ಯದು ಮನುಷ್ಾನ ಸ್ಾಧನ ಗಳ ಮೋಲ  ಕ ೋಂದಿರಕೃತವಾಗಿರುತತದ , 
ಎರಡನ ಯದು ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಾವಸವಿಡುವದರ ಮೋಲ  
ಆಧ್ಾರವಾಗಿರುತತದ . 

ಮೊದಲನ ಯದು ರಕ್ಷಣ ಯನುು ಒಂದು ಸ್ಾಲ ಆಗಿದುಾ ದ ೋವರು ಅದನುು 
ನೋಡುವದಕ ೆ ಋರ್ಸಾನಾಗಿದಾಾನ ಂದು ಮಾಡುವದಕ ೆ ಪರಯತಿುಸುತತದ  
(4:4), ಎರಡನ ಯದು ವಿಮೊೋಚನ ಯು ಕತಣನಂದ ಬರುವ ಒಂದು 
ವರದಾನ ಎಂದು ಒಪಿಪಕ  ಳಳುತತದ . 

 
ಇವುಗಳ ನಡುವಿನ ತದಿವರುದಧತ್ ಯನುು ನಾವು ಜಾಗರ ಕತ್ ಯಂದ 

ಪರಿಗಣಿಸಬ ೋಕು. ಪೌಲನು ಯಾವ ವಾವಸ್ ಾಯ ಬಗ ೆ ಕಲ್ಲಸಿದನು? ನೋವು ಯಾವ 
ವಾವಸ್ ಾಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರಲು ಇಷ್ಿಪಡುತಿತೋರಿ? ಯಾವ ವಾವಸ್ ಾಯು ನರಿೋಕ್ಷ ಯನುು 
ಕ  ಡುತತದ ? 

ಒಮೆ ಸುವಾತಿಣಕನ  ಬಬನು Scottish city (ಸ್ಾೆಟಾಿಾಂಡ್ ನಗರದ) ಒಂದು ದ  ಡಡ 
ಕ  ಳಗ ೋರಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸಂಗಿಸುತಿತದಾನು. ಆತನು ಕುಡಿಕರ, “ಬಿೋದಿ ಜನರು,” ಮತುತ 
ವ ೋಶ್ ಾಯರ ಸಂಗಡ ಮಾತ್ಾಡುತಿತರುವಾಗ, ಅವರನುು “ತಮೆನುು ಗಟಾರಿನ  ಳಗಿಂದ 
(ಚರಂಡಿಯ ಕಾಲುವ ) ಹ  ರಗ ಳ ದುಕ  ಳಳುವಂತ್ ” ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುತಿತದಾನು. ಅವರು 
ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ  ಸ ಆರಂಭವನುು ಮಾಡಿಕ  ಳಳುವಂತ್  ಸ ೂತಿಣಗ  ಳಿಸಿದನು. ಆ 
ಗುಂಪಿನ ಕ  ನ ಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮತುತ ತುಚೆತನದಲ್ಲಿ ಮುಳಳಗಿ ಹ  ೋಗಿದಾ ಜೋವನವುಳು ಒಬಬ 
ಸಿರೋಯು ನಂತುಕ  ಂಡಿದಾಳಳ. ಜೋವಿತವನುು ಸುಧ್ಾರಿಸಿಕ  ಳಳುವ ಬಗ ೆ ತ್ಾಸುಗಟ್ಿಲ  
ವ ೈರಾಗಾದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪರಸಂಗವನುು ಕ ೋಳಿದ ಬಳಿಕ, ಇನುು ಆಕ ಗ  ಸಹಸಿಕ  ಳುಲು 
ಆಗಲ್ಲಲಿ. ಆಕ ಯು ಪರಸಂಗಿಯನುು ನ  ೋಡಿ ಕ ಗಿದಳಳ, “ನನು ಹಗೆವು ನನುನುು 
ತಲುಪಲಾಗದಷ್ುಿ ಬಹಳ ಚಿಕೆದು!”60 ಯಾವದ ೋ ವಾಕ್ತತಯು ತನು ಪಾಪ ಮತುತ 
ನ ಾನಾತ್ ಗಳನುು ಗರಹಸಿಕ  ಳಳುವಾಗ ಧಮಣಶ್ಾಸರ/ಕ್ತರಯೆಗಳ ವಾವಸ್ ಾಯು ರ್ಾಚುವಂತ 
“ಹಗೆವು” ಅವನನುು ಅವನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಿ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಮೋಲ ತುತವದಕ ೆ ಆಗದಷ್ುಿ 
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ಬಹಳ ಚಿಕೆದ ಂದು ಬಲಿವನಾಗಿರುತ್ಾತನ . ಕ ೋವಲ ಕೃಪ ಯ/ನಂಬಿಕ ಯ ವಾವಸ್ ಾಗ  
ಮಾತರವ ೋ ಪಾಪಿಯನುು ತಲುಪುವಷ್ುಿ ಉದಾದ “ಹಗ”ೆ ವಿರುತತದ . ಆ “ಹಗೆವು” ಶಿಲುಬ ಯ 
ಮೋಲ್ಲನ ಕ್ತರಸತನ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ ವಾಕತಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಿ ದ ೋವರ ಪಿರೋತಿಯೆೋ! 

ದಯವಿೀದನು ತನು ಜೀವಿತವನುು ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಯಗ 
ಆತನಗೆ ಏನು ಅಗತಾವಿತುತ (4:6-8) 

ದಾವಿೋದನು ಬ ೈಬಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಅತಾಂಥ ಪರಸಿದಧ ವಾಕ್ತತಗಳಲ  ಿಬಬನು. ಬ ೈಬಲ್ಲನ ನ ಚಿುನ 
ವಾಕ್ತತಗಳಳ ಯಾರ ಂದು ಆಯೆೆ ಮಾಡಲು ಹ ೋಳಿದರ , ಇತನು ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಹಳ  
ಒಡಂಬಡಿಕ  ವಾಕ್ತತಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗರಸ್ಾಾನ ಪಡ ಯುತ್ಾತನ . ಒಬಬನು ಆತನನುು ಯಾವ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನ  ೋಡಿದರ , ಆತನ  ಬಬ ಬಹಳ ವಿಶ್ ೋಷ್ ವಾಕ್ತತಯಾಗಿರುತ್ಾತನ . ಆತನು 
ದ ೋವರ ಹೃದಯಕ ೆ ಒಪುಪವ ಮನುಷ್ಾನು ಎಂದು ಸಹ ಪರಿಚಿತನಾಗಿದಾಾನ  (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತಾಗಳಳ 13:22). 

ಹ ೋಗಿದಾರ , ನಾವು ಆತನ ಗ ಲುವುಗಳ ಕುರಿತು ನ  ೋಡುವದು ಬ ೋಡ, ಆದರ  ಆತನ 
ದುರಂತದ ಕಡ ಗ  ಗಮನ ಹರಿಸ್  ೋರ್; ಆತನ ಸ್ಾಧನ ಗಳ ಮಹಮಯ ಕುರಿತಲಿ ಆದರ  
ಆತನ ಜೋವಿತದ ಕತತಲು ದಿನಗಳ ಕುರಿತು ನ  ೋಡ  ೋರ್. ದಾವಿೋದನು ತನು ಜೋವಿತವನುು 
ಹಾಳಳಮಾಡಿಕ  ಂಡಾಗ ಆತನಗ  ಏನು ಅವಶಾವಾಗಿತ್ ತಂಬದರ ಬಗ  ೆನ  ೋಡ  ೋರ್. 

ದಾವಿೋದನು ದ ೋವರಿಗ  ಸಮಿೋಪವಾಗಿ ಜೋವಿಸಿದಾಗ ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಅನ ೋಕ 
ಗ ಲುವುಗಳನುು ಹ  ಂದಿದಾನು. ಆತನು ನಂಬಿಗಸತ ಕುರುಬನಾಗಿದಾಾಗ, ಆತನು 
ಗ  ೋಲಾಾತನನುು ಸ್  ೋಲ್ಲಸಿದಾಗ, ಮತುತ ಪರಾಕರಮಿ ಯುದಧ ಸ್ ೈನಕನಾಗಿ ಸ್ ೋವ  
ಮಾಡಿದಾಗ ದ ೋವರು ಆತನನುು ಆಶಿೋವಣದಿಸಿದನು. ದಾವಿೋದನು ಸ್ೌಲನಂದ ಒಂದು 
ಕಾಡು ಪಾರಣಿಯಂತ್  ಬ ೋಟ ಯಾಡಲಪಡುವಾಗಲ  ದಾವಿೋದನು ನಂಬಿಗಸತನಾಗಿದಾನು. 
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆತನು ಸಿಂಹಾಸನವನುು ಏರಿದಾಗ, ಇಡಿೋ ದ ೋಶವು ತನು 
ನಷ್ಾಠವಂತಿಕ ಯ ಕಾರರ್ದಿಂದ ದ ೋವರಿಗ  ಸಮಿೋಪವಾಗಿ ಎಳ ಯಲಪಡುವಂತ್  ಪರಭಾವ 
ಬಿೋರಿದನು.  

ನಂತರ ಒಂದು ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತು-ಪಾಪದ ಮೋಲ  ಪಾಪ ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಂಡಿತು 
(2 ಸಮುವ ೋಲ 11). ದಾವಿೋದನ ಸ್ ೋನ ಯು ಯುದಧಕ ೆ ಹ  ೋಗಿತುತ, ಆದರ  ಆತನು 
ಮನ ಯಲ್ಲಿಯೆೋ ಉಳಿದುಕ  ಂಡಿದಾನು. ಆತನು ತನು ಅರಮನ ಯ ಮಾಳಿಗ ಯಲ್ಲಿ 
ನಡ ದಾಡುತಿತರುವಾಗ ಕ ಳಗ  ನ  ೋಡಿದನು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಗ  ಒಬಬ ಸುಂದರ ಸಿರೋಯು ಸ್ಾುನ 
ಮಾಡುವದು ಕಾಣಿಸಿತು. ಈ ದೃಶಾದ ಕುರಿತ ವಿವರಗಳಳ ನಮಗ  ಗ  ತಿತರುವದಿಲಿ ಮತುತ 
ಊಹ ಯಂದ ಯಾವದ  ಬರುವದಿಲಿ-ಆದರ  ಒಂದಂತ  ಖ್ಚಿತ: ದಾವಿೋದನು 
ಶ್  ೋಧನ ಗ  ಳಾಗುತಿತದ ಾೋನ ಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ, ಆತನು ತಕ್ಷರ್ವ ೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹ  ರಟ್ು 
ಹ  ೋಗಬ ೋಕ್ತತುತ (2 ತಿಮೊಥ  2:22). ಬದಲಾಗಿ, ಆತನು ದುರಾಸ್ ಯನುು ಬ ಳ ಯುವಂತ್  
ಬಿಟ್ಿನು (ಯಾಕ  ೋಬ 1:14). 

ದಾವಿೋದನು ಆ ಸಿರೋ ಬಗ ೆ ವಿರ್ಾರಿಸಿದಾಗ, ಆಕ ಯು ಹತಿತಯನಾದ ಊರಿೋಯನ-
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ಆತನ  ಬಬ ದಾವಿೋದನ ಹಳ ಯ, ವಿಶ್ಾವಸ್ಾಹಣ ಮಿತರನು, ಯುದಧ ವಿೋರನು, ಗತಕಾಲದಲ್ಲ ಿ
ದಾವಿೋದನಗ  ೋಸೆರ ತನು ಪಾರರ್ವನುು ಅಪಾಯಕ  ೆಡಿಡದಾ ಮನಷ್ಾನಾಗಿದಾನು 
(2 ಸಮುವ ೋಲ 23:39)-ಹ ಂಡತಿಯಾದ ಬತ್ ೆಬ  ಎಂದು ತಿಳಿದುಕ  ಂಡನು, ಆದರ  ಇದು 
ದಾವಿೋದನ ದುರಾಸ್ ಯನುು ತಣಿಸಲ್ಲಲಿ. ಆತನು ಅಂದು ದಾಳಿಮಾಡುವ ಬಲ್ಲಷ್ಠ 
ಪರಭುವಿನಂತ್  ನಡ ದುಕ  ಂಡನ ೋ ಹ  ರತು ಒಬಬ ದ ೋವರ ಪರತಿನಧಿಯಂತ್  ವತಿಣಸಲ್ಲಲಿ. 
ಆತನು ಬತ್ ೆಬ ಳನುು ಕರ ಯಸಿಕ  ಂಡು, ಆಕ ಯಂದಿಗ  ವಾಭಿರ್ಾರ ಮಾಡಿ, ಮನ ಗ  
ಕಳಳಹಸಿಕ  ಟ್ಿನು. 

ಸಂಚು ಇನುಷ್ುಿ ರ  ೋಚಕವಾಗುತ್ಾತ ಸ್ಾಗುತತದ . ಬತ್ ೆಬ ಯು ತ್ಾನು 
ಗಭಿಣಣಿಯಾಗಿದ ಾನ ಂದು ದಾವಿೋದನಗ  ಹ ೋಳಿ ಕಳಳಹಸಿದಳಳ. ಈಗ ದಾವಿೋದನಗ  ತನು 
ಪಾಪವನುು ಒಪಿಪಕ  ಂಡು ತನು ದಂಡನ ಯನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿಕ  ಳಳುವ ಕಾಲ ಬಂದಿತುತ. 
ಬದಲಾಗಿ, ಆತನು ತನು ಪಾಪಗಳನುು ಮುಚಿುಟ್ುಿಕ  ಳುಲು ಪರಯತಿುಸಿದನು. ಆತನು 
ಊರಿೋಯನನುು ಯುದಧ ಭ ಮಿಯಂದ ಹಂದಕ ೆ ಕರ ಯಸಿ ಮನ ಗ  ಹ  ೋಗಿ ತನು 
ಹ ಂಡತಿಯಂದಿಗ  ಕಾಲ ಕಳ ಯುವಂತ್  ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸಿದನು. ಆಗ ಊರಿೋಯನು ಅದು 
ತನಗ  ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವ ಂದು ಭಾವಿಸಿಕ  ಳಳುವನ ಂಬುದು ದಾವಿೋದನ ಲ ಕಾೆರ್ಾರ 
ವಾಗಿತುತ. ಹ ೋಗ , ಊರಿೋಯನು ಪಾರಮಾಣಿಕ ಮನುಷ್ಾನಾಗಿದಾನು ಮತುತ ಆತನು 
ಯುದಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನ ಗ  ಹ  ೋಗಲು ಬಯಸಲ್ಲಲಿ. ದಾವಿೋದನು ಅತಾಂಥ ತುಚೆ 
ಮಟ್ಿಕ ೆ ಸಹ ಇಳಿದು ಊರಿೋಯನಗ  ಮದಾಪಾನ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಾ ಊರಿೋಯನು ಮನ ಗ  
ಹ  ೋಗಲ್ಲಲಿ! 

ಅಂತಿಮ ಉಪಾಯವಾಗಿ, ಊರಿೋಯನು ಸ್ಾಯಲ ೋಬ ೋಕು ಎಂದು ದಾವಿೋದನು 
ನಧಣರಿಸಿದನು. (ಈಗ ಇದ  ಂದು ರಾತಿರ ವ ೋಳ  ಪರಸ್ಾರವಾಗುವ ಅಶಿಿೋಲತ್ ಯಂದ 
ಕ ಡಿದ ದಾರಾವಾಹಯಂತ್  ತ್  ೋರಲಾರಂಬಿಸಿದ ಯಲಿವ ೋ?) ದಾವಿೋದನು ತನು ಯುದಧ 
ದಳಪತಿಗ  ಪತರ ಬರ ದು ಊರಿೋಯನನುು ಯುದಧದ ಮುಂದಿನ ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ನಲ್ಲಿಸುವಂತ್ ಯ  ಆತನಗ  ಎಲಾಿ ಬ ಂಬಲವನುು ಹಂತ್ ಗ ದುಕ  ಳಳುವಂತ್ ಯ  
ಹ ೋಳಿದನು, ಹೋಗ  ಆತನು ಕ  ಲಿಲಪಡಲ್ಲ ಎಂದಾಗಿತುತ. ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ 
ಸಂಭವಿಸಿತು. 

ಕ ಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ, ದ ೋವರ  ಂದಿಗ  ನಟ್ಕವಾದ 
ಅನ  ಾೋನಾತ್ ಯಲ್ಲಿದಾ ದಾವಿೋದನು ದಶ್ಾಜ್ಞ ಯ ಶ್ ೋಕಡಾ 40 ರಷ್ಿನುು 
ಉಲಿಂಘಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದಾನು: ಆತನು “ನೋನು ಆಶಿಸಬಾರದು,” “ನೋನು ವಾಭಿರ್ಾರ 
ಮಾಡಬಾರದು,” “ನೋನು ಸುಳಳು ಸ್ಾಕ್ಷಿ ಹ ೋಳಬಾರದು,” ಮತುತ “ನೋನು ನರಹತ್ ಾ 
ಮಾಡಬಾರದು” ಎಂಬ ಆಜ್ಞ ಗಳನುು ಮುರಿದಿದಾನು. ಉತತಮ ಮತುತ ದ ೋವಭಕ್ತತಯುಳು 
ತಿೋಪುಣಗಾರರಿಗ  ಈ ನಧ್ಾಣರಕ ೆ ಬರಲು ಎರಡಕ್ತೆಂತ ಹ ಚುು ನಮಿಷ್ಗಳಳ 
ಬ ೋಕಾಗುತಿತರಲ್ಲಲಿ: “ಆತನನುು ಹ  ರಗ  ಕರ ದ  ಯುಾ ಕಲ ಿೋಸ್ ಯರಿ!” ನಶುಯವಾಗಿಯ , 
“ದಾವಿೋದನ ಈ ಕೃತಾವು ಯೆಹ  ೋವನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕ ಟ್ಿದಾಾಗಿತುತ” (2 ಸಮುವ ೋಲ 11:27). 

ಈ ದುರಂತದ ತಿರುಳನುು ಗರಹಸಬ ೋಕಾದರ , ದಾವಿೋದನು ತನು ಜೋವಿತವನುು ಹ ೋಗ  
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ಹಾಳಳಮಾಡಿಕ  ಂಡನು ಎಂಬದನುು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಯ  ವಿಸ್ಾತರವಾಗಿಯ  
ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುಬ ೋಕು. ಈ ಎರಡು ಸತಾಗಳನುು ಕುರಿತು ಆಲ  ೋಚಿಸ್  ೋರ್: 

1. ದಾವಿೋದನ ಪಾಪವು ಅವನ ಮುಂರ್  ಇದಾ ಅರಸನಾದ ಸ್ೌಲನ ಪಾಪಕ್ತೆಂತಲ  
ಅತಾಂಥ ರ್ನಘ ೋರವಾಗಿ ತ್  ೋರುತತದ . ಸ್ೌಲನಗ  ಅಮಾಲ ೋಕಾರನುು ಸಂಪೂರ್ಣ 
ನಾಶಗ  ಳಿಸುವಂತ್  ಆಜ್ಞಾಪಿಸಲಾಗಿತುತ, ಆದರ  ಆತನು ಅವಿಧ್ ೋಯನಾದನು ಮತುತ 
ಆತನ ಪಾಪಕಾೆಗಿ ಅವನು ಅರಸನಾಗಿ ತಿರಸೆರಿಸಲಪಟ್ಿನು (1 ಸಮುವ ೋಲ 15:1-23). 
ಬಹಳ ಜನರು ಒಪಿಪಕ  ಳಳುವದ ೋನ ಂದರ , ಕನಷ್ಠ ಮನುಷ್ಾನ ದೃಷ್ಟಿಕ  ೋನದಿಂದ ಸ್ೌಲನ 
ಪಾಪವು ದಾವಿೋದನ ಪಾಪದ ಅಪಾರತ್ ಗ  ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಯಾಗದು. ದ ೋವರ  ಂದಿಗ  ಆಪತವಾಗಿ 
ನಡ ದ ಮನುಷ್ಾನು ಈಗ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಮಿಂದ ಳಳತಿತದಾಾನ , ಅಪರಾಧದ ಕ ಸರಿನ  ಳಗ  
ಆಳದಿಂದ ಆಳಕ ೆ ಮುಳಳಗಿ ಹ  ೋಗುತಿತದಾಾನ . ಸ್ೌಲನಗ  ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತ್ ಂಬದನುು 
ನಾವು ಯೋಚಿಸುವಾಗ, ದಾವಿೋದನ ಪಾಪಕಾೆಗುವ ಸಂಭಾವಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ ೆ 
ಯೋಚಿಸ ತ್  ಡಗುತ್ ತೋವ ! 

2. ಹ ಚುು ಪಾರಮುಖ್ಾವಾಗಿ, ಆತನು ಯಾವಾಗಲ  ದ ೋವರ ಸಂಗಡ ಉತತಮ 
ಬಾಂಧವಾದಲ್ಲಿದಾಾಗಲ  ಪಾಪವು ಹ ೋಗ  ದಾವಿೋದನ ಜೋವಿತವನುು ಹ ಚುುಕಡಿಮ 
ನಾಶಗ  ಳಿಸಿತ್ ಂಬದನುು ಪರಿಗಣಿಸ್  ೋರ್. ಇದು 2 ಸಮುವ ೋಲ 11 ರಲ್ಲಿ 
ಸಪಷ್ಿವಾಗಿರುವದಿಲಿವಾದರ , ಕ್ತೋತಣನ  32:3, 4ರಲ್ಲಿ ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತತದ . ಅಲ್ಲಿ 
ದಾವಿೋದನು ಹೋಗ  ಬರ ದನು, 

 
ನಾನು ನನು ಪಾಪವನುು ಅರಿಕ  ಮಾಡದ  ಇದಾಾಗ 
ದಿನವ ಲಾಿ ನರಳಳವದರಿಂದ ನನು ಎಲುಬುಗಳಳ ಸವ ದು ಹ  ೋಗುತಿತದಾವು. 
ಹಗಲ್ಲರುಳಳ ನನು ಶಿಕ್ಷಾಹಸತವು ನನು ಮೋಲ  ಭಾರವಾಗಿತುತ; 
ಬ ೋಸಿಗ ಯ ನೋರಿನಂತ್  ನನು ಶರಿೋರದ ಸ್ಾರವ ಲಾಿ ಬತಿತ ಹ  ೋಯತು. 

 
ನಾವು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಾವಿೋದನನುು ನ  ೋಡಿದಾರ , ಆತನು ಹ ಚುುಕಡಿಮ ಅದ ೋ ರಿೋತಿ 

ಕಂಡಿರುತಿತದಾನು-ಈಗಲ  ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿರುವವನಾಗಿ, ಅರಸನಾಗಿ ತನು 
ಕತಣವಾಗಳನುು ನ ರವ ೋರಿಸುವವನಾಗಿ ಕಂಡಿರುತಿತದಾನು-ಆದರ  ಆತನ ಹೃದಯದ  ಳಗ , 
ಆತನ ಪಾಪವು ಅವನನುು ಹರಿದು ಹಾಕುತಿತತುತ. ಪಾಪವು ಒಂದು ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿ! 

ಮ ರು ಸ್ಾವಿರ ವಷ್ಣಗಳ ಹಂದ  ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ರ್ಟ್ನ ಗಳನುು ಏಕ  
ನ ನಪಿಸಬ ೋಕು? ಯಾಕ ಂದರ  ದಾವಿೋದನು ಬಿದಾ ಅದ ೋ ಬಲ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ 
ಬಿೋಳಬಹುದಾಗಿದ . ಯಾಕ ಂದರ  ನಮೆ ಜೋವಿತಗಳಳ ಅಸತವಾಸತತ್ ಯಲ್ಲಿ ಬಿೋಳಳವಂತ್  
ತ್  ೋರುವ ವರ ಗ  ಪಾಪವು ನಮೆ ಜೋವಿತಗಳಲ್ಲಿ ನಮೆನುು ಹಂದಟ್ಿಬಹುದು. 
ದಾವಿೋದನು ಹರಿದುಹಾಕಲಪಟ್ಿ ಹಾಗ ಯೆೋ ಅದು ನಮೆನುು ಸಹ ಹರಿದು 
ಹಾಕಬಹುದಾಗಿದ . ನಾವು ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ ಸಿಕ್ತೆಕ  ಳಳುವ ಇಂಥ ಅಸತವಾಸತತ್ ಯಂದ ಹ  ರಗ  
ಬರುವದು ಹ ೋಗ ಂದು ತಿಳಿದುಕ  ಳಳುವ ಅಗತಾವಿರುತತದ .  



56 

 

ಈಗ ನಾವು ಈ ಪರಶ್ ುಯನುು ಕ ೋಳಿಕ  ಳ  ುೋರ್: ದಾವಿೋದನು ತನು ಜೋವಿತವನುು 
ಅಸತವಾಸತಗ  ಳಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ, ಆತನಗ  ಏನು ಅಗತಾವಾಗಿತುತ? 

ಜನರು ತಮೆ ಜೋವಿತಗಳನುು ಕ ೋಡಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ, ನಾವು ಅವರಿಗ  
ಸರಿಪಡಿಸಿಕ  ಂಡು ಸರಿಯಾದದಾನುು ಮಾಡಿರಿ, ಉತತಮವಾಗಿ ಜೋವಿಸುವದಕ ೆ 
ಪರಯತಿುಸಿರಿ ಎಂದು ಹ ೋಳಬ ೋಕ ನುುವ ಶ್  ೋಧನ ಗ  ಳಗಾಗುತ್ ತೋವ . ಹ ೋಗ , ಅದು 
ಅಷ್  ಿಂದು ಸುಲಭವಾಗಿರುವದಿಲಿ, ಅಲಿವ ೋ? ದಾವಿೋದನು ತನು ಜೋವಿತವನುು ಹಾಳಳ 
ಮಾಡಿಕ  ಂಡಾಗ, ಆತನಗ  ನಾಲುೆ ಅಗತಾತ್ ಗಳಿದಾವ ಂಬದನುು ಗಮನಸಿರಿ. ಈ ನಾಲುೆ 
ಅಗತಾತ್ ಗಳಳ ನಾವು ತಪುಪ ಮಾಡುವಾಗ ನಮೊೆಳಗಿರುವ ನಾಲುೆ ಅಗತಾತ್ ಗಳನುು 
ನ ನಪಿಸುತತವ . 

ಮೊದಲನ ಯದು, ದಾವಿೋದನಗ  ಆತನ  ಂದಿಗ  ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಥಾಥಣವಾಗಿ 
ಮಾತ್ಾಡುವ ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯ ಅಗತಾವಿತುತ. ಆ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು 
ಆಶಿೋವಣದಿಸಲಪಟ್ಟಿದಾನು, ಅವನ ಮಟ್ಿಕ ೆ ಸಮಾನನಾದ, ಅವನಗ  ಬಹಳ ವಷ್ಣಗಳಿಂದ 
ಪರಿಚಯವಿದಾ ಸ್ ುೋಹತನ  ಬಬನದಾನು. ಅಲಿದ  ಅವನನುು ರ್ ನಾುಗಿ ಬಲಿಂತ 
ಸ್ ುೋಹತನದಾನ ಂಬದರಲ್ಲಿ ಆತನು ಆಶಿೋವಣದಿಸಲಪಟ್ಿವನಾಗಿದಾನು. ಆತನ ಹೃದಯವನುು 
ಸಪಶಿಣಸುವಂತ್  ಅವನ  ಂದಿಗ  ಹ ೋಗ  ವಿಷ್ಯವನುು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬ ೋಕ ಂದು ಆತನ 
ಸ್ ುೋಹತನಗ  ಗ  ತಿತತುತ. 

ದ ೋವರು ದಾವಿೋದನ ಬಳಿಗ  ನಾತ್ಾನನನುು ಕಳಳಹಸಿದನು. ಮತುತ ನಾತ್ಾನನು 
ಅವನಗ  ಪರಿಚಿತವಾಗಿದಾ ಒಂದು ಚಿಕೆ ಹ ರ್ುಿ ಕುರಿಮರಿಯ ಕಥ ಯನುು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ : 

ಒಂದು ಊರಲಿ್ಲ ಇಬಬರು ಮನುಷ್ಾರಿದಾರು; ಒಬಬನು ಐಶವಯಣವಂತನು, 
ಇನ  ುಬಬನು ಬಡವನು. ಐಶವಯಣವಂತನಗ  ಬಹಳ ಕುರಿದನಗಳಿದಾವು. ಬಡವನಗ  
ಒಂದು ಕುರಿಮರಿಯ ಹ  ರತು ಬ ೋರ ೋನ  ಇರಲ್ಲಲಿ, ಅವನು ಅದನುು ಕ  ಂಡುಕ  ಂಡು 
ಸ್ಾಕುತಿತದಾನು. ಅದು ದ  ಡಡದಾಗುವವರ ಗ  ಮಗಳಂತ್  ಅವನ ಸಂಗಡಲ  ಅವನ 
ಮಕೆಳ ಸಂಗಡಲ  ಇದುಾಕ  ಂಡು ಅವನ  ಡನ  ರ  ಟ್ಟಿ ತಿನುುತ್ಾತ ಅವನ ಪಾತ್ ರಯಲ್ಲಿ 
ನೋರು ಕುಡಿಯುತ್ಾತ ಇತುತ; ಅವನ ಎದ ಯ ಮೋಲ ಯೆೋ ಒರಗಿಕ  ಂಡು ನದ ರ 
ಮಾಡುತಿತತುತ. ಒಂದು ದಿವಸ ಐಶವಯಣವಂತನ ಮನ ಗ  ಒಬಬ ಪರಯಾಣಿಕನು ಬಂದನು. 
ಆಗ ಐಶವಯಣವಂತನು ತನು ಕುರಿದನಗಳಿಂದ ಏನ  ತ್ ಗ ದುಕ  ಳಳುವ ಮನಸಿಾಲಿದ  ಆ 
ಬಡವನ ಕುರಿ ಮರಿಯನುು ಹಡಿದು ಅತಿರ್ಥಗ  ೋಸೆರ ಅದನುು ಅಡುಗ  ಮಾಡಿಸಿದನು 
ಎಂಬದ ೋ (2 ಸಮುವ ೋಲ 12:1-4).  

ಕುರಿಮರಿಯು ಮಕೆಳ  ಂದಿಗ  ಆಡುವದನುು, ಊಟ್ದ ಮೋಜನ ಮೋಲ್ಲನ 
ಪಾತ್ ರಯಂದ ನೋರು ಕುಡಿಯುವದನುು ಮತುತ ಅವರ ಹಾಸಿಗ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಲಗುವದನುು 
ಒಬಬನು ಕಾರ್ಬಹುದಾಗಿತುತ. ದಾವಿೋದನಲ್ಲಿದಾ ನಾಾಯದ ಪರಜ್ಞ  ಸಿಡಿದ ದಿಾತು: “ಇದನುು ಕ ೋಳಿ 
ದಾವಿೋದನು ಆ ಮನುಷ್ಾನ ಮೋಲ  ಬಹಳವಾಗಿ ಕ  ೋಪಗ  ಂಡು ನಾತ್ಾನನಗ  – 
‘ಯೆಹ  ೋವನಾಣ , ಆ ಮನುಷ್ಾನು ಸ್ಾಯಲ ೋ ಬ ೋಕು. ಅವನು ಕರುಣ ಯಲಿದ  ಹೋಗ  
ಮಾಡಿದಾರಿಂದ ಆ ಕುರಿಮರಿಗಾಗಿ ನಾಲೆರಷ್ುಿ ಹಂದಕ ೆ ಕ  ಡಬ ೋಕು ಅಂದನು’” 
(2 ಸಮುವ ೋಲ 12:5, 6). ಆಗ ನಾತ್ಾನನು ಈ ಮಹತವದ ನುಡಿಗಳನುು ನುಡಿದನು: “ಆ 
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ಮನುಷ್ಾನು ನೋನ ೋ!” (2 ಸಮುವ ೋಲ 12:7). 
ಬ ೈಬಲ್.ನ ಮ ಲ ರ್ಟ್ನ ಗಳನುು ಅವು ಹ ೋಗ  ಸಂಭವಿಸಿದವ ಂದು ನಾವು 

ವಿೋಕ್ಷಿಸುವಂತ್ಾಗಲು ವಿಡಿಯೋ ರ ಕಾಡಿಣಂಗ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದಾರ  ಅದುುತವಾಗಿರುತಿತತತಲಿವ ೋ? 
ಬಹುಶಃ ನಾತ್ಾನನು ಅವನ ಮುಂದ  ಪರವಾದಿಯ ಪರಕಾಶಿಸುವ ಕರ್ುಿಗಳ  ಂದಿಗ  ನಂತು, 
ಆರ  ೋಪಿಯನುು ಕ ೈಯನುು ರ್ಾಚಿ, “ಆ ಮನುಷ್ಾನು ನೋನ ೋ!” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದಿಾರಬಹುದು. 
ನಾನು ನಾತ್ಾನನ ಬಗ ೆ ಒಬಬ ಮುರಿದ ಹೃದಯದ ಮಿತರನ ಂಬದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು 
ಇಚಿುಸುತ್ ತೋನ , ದಾವಿೋದನ ಕ  ೋಪದ ಮಾತುಗಳನುು ಕ ೋಳಿದ ಮೋಲ , ಕಣಿಿೋರು ತುಂಬಿದ 
ಕರ್ುಿಗಳಿಂದ ನಂತವನಾಗಿ ಸವಲಪ ಮೌನವಾಗಿದುಾ, ನಂತರ ನಡುಗುವ ಧವನಯಂದಿಗ , 
“ದಾವಿೋದನ ೋ, ನಾನು ಮಾತ್ಾಡುತಿತರುವ ವಾಕ್ತತಯು ನೋನ ೋ. ನನಗ  ಬಹಳಷ್ಟಿತುತ ಆದರ  
ಊರಿೋಯನಗ  ಬಹಳ ಕಡಿಮಯತುತ-ಮತುತ ಅವನಗಿದಾದಾನುು ನೋನು ಕಸಿದುಕ  ಂಡಿ, 
ಆತನ ಪತಿುಯನುು, ಆತನ ಪಾರರ್ವನುು ಸಹ ಕಸಿದುಕ  ಂಡಿ. ದ ೋವರು ನನುನುು 
ಸಮೃದಿಧಯಾಗಿ ಆಶಿೋವಣದಿಸಿದಾನು ಮತುತ ನೋನಾದರ  ೋ ಈ ಭಯಂಕರ ಸಂಗತಿಯನುು 
ಮಾಡಿರುವಿ!” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದಿಾರಬಹುದು. ಅದು ಹ ೋಗ  ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಿದಾರ  ಸರಿಯೆೋ, 
ಅದ  ಂದು ಯಥಾಥಣವಾದ ಸಂದ ೋಶವಾಗಿದುಾ ದಾವಿೋದನ ಪಾಪವನುು 
ಬಯಲ್ಲಗ ಳ ಯತು. 

ಇಂದು ಧ್ಾಮಿಣಕ ಜಗತಿತನಲ್ಲಿ, ನಮಗ  ಬ ೋಕಾಗುವ ಯಾವದ ೋ ರಿೋತಿಯ 
ಪರಸಂಗಗಳನುು ಕಾರ್ಬಹುದು. ನೋವು ರ್ ನಾುಗಿಯೆೋ ಇದಿಾೋರ ಂಬ ಬಗ  ೆಪರಸಂಗ ಬ ೋಕ  ೋ, 
ಅದು ನಮಗ  ಸಿಕೆಬಲಿದು. ಹ ೋಗ , ನಮೆ ಜೋವಿತ ಪಾಪದ ಕಾರರ್ದಿಂದ ಹಾಳಳ 
ಬಿದಿಾರುವದಾದರ , ನಮಗ  ಕ ೋವಲ ನಮೆ ನಾಡಿಗಳಿಗ  ಶಮನ ನೋಡುವ ಒಬಬನ ಅಗತಾ 
ಮಾತರವಿರುವದಿಲಿ. ಊಹಸಿಕ  ಳಿುರಿ, ನಾತ್ಾನನು ದಾವಿೋದನ ಬಳಿಗ  ಬಂದು ಅವನ 
ಹ ಗಲ ಮೋಲ  ಕ ೈ ಹಾಕ್ತಕ  ಂಡು, “ನನಗ  ನ  ೋವಿರುತತದ ಂದು ನಾನು ಬಲ ಿನು, ನಾನು 
ನನು ಸಂಗಡ ಇದ ಾೋನ ಂದು ನೋನು ತಿಳಿದುಕ  ೋ,” ಎಂದು ಹ ೋಳಿ ಆತನ ಪಾಪವನುು ಎತಿತ 
ತ್  ೋರಿಸದ  ಹ  ೋಗಿದಾರ ! ನಮಗ  ನಮೆ ಜೋವನದಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪದ ಬಗ ೆ ಯಥಾಥಣವಾಗಿ 
ಮಾತ್ಾಡುವ ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯ ಅಗತಾತ್  ಇರುತತದ -ಪಿರೋತಿಯಂದ ಕ ಡಿದ 
ಯಥಾಥಣತ್ ಯುಳುವನು, ಆದರ  ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಥಾಥಣತ್  ಇರುವವನು! 

ಇಂದು ಅದು ಅನುಕರಣಿೋಯವಲಿದ  ಇರಬಹುದು, ಆದರ  ಕ ೈಸತರು ಒಟಾಿರ ಯಾಗಿ 
ಮತುತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಪವನುು ವಿರ  ೋಧಿಸುತ್ಾತರ . ನಾವು ಅದನುು ಒಂದು 
ವ ೈರಿ.ಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ ತೋವ . ಇದು ಹಳ ಕಾಲದ-ಶ್ ೈಲ್ಲ ಅನುಸಬಹುದು, ಆದರ  ನಾವು 
ಈಗಲ  ಕುಡಿಕತನ, ಮಾದಕವಾಸನ, ಕುಣಿತ, ಜ ಜಾಟ್, ಗಭಣಪಾತ, ಅಸಭಾ ಉಡುಗ  
(ನೋರಿನ  ಳಗ  ಅಥವಾ ನೋರಿನ ಹ  ರಗ  ಇರಬಹುದು), ಬ ೈಬಲ್.ಗ  ವಿರುದಧವಾದ 
ವಿರ್ ೆೋಧನ, ಮಾನವಸಿದಾಧಂತ, ಭೌತಿಕತ್  (ಪಾರಪಂಚಿಕತ್ ), ಲ ೈಂಗಿಕ ಅಶುದಧತ್ , 
ದಾಂಪತಾದಲ್ಲಿ ಅಪನಂಬಿಗಸತರಾಗಿರುವಿಕ , ಸಿದಾಧಂತಿಕ ತಪುಪಗಳಳ, ಇತ್ಾಾದಿಗಳ 
ವಿರುದಧವಾಗಿ ಬ  ೋಧಿಸುತ್ ತೋವ . ನಮಗ  ಈ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ ೆ ಗಾಢವಾದ 
ಮನವರಿಕ ಯರುತತದ  ಮತುತ ನಾವು ನಮೆ ಮನವರಿಕ ಗಳನುು ಬಚಿುಟ್ುಿಕ  ಳಳುವದಿಲಿ. 
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ನೋವು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಬಹುದು, “ಓ, ನನಗ  ಖ್ಂಡಿಸುವಿಕ ಯ ಅಗತಾವಿಲಿ. ನನಗ  ಕ ೋವಲ 
ಸವಿನುಡಿ ಮತುತ ಬ ಳಕು ಬ ೋಕಷ್ ಿೋ.” ನಾನು ಪುನರುಚುರಿಸುತ್ ತೋನ : ನಮೆ ಜೋವನ ಹಾಳಳ 
ಬಿದಿಾರುವದಾದರ , ನಮಗ  ಬ ೋಕಾಗಿರುವ ಮೊದಲ ಸಂಗತಿಯೆೋಂದರ  ನಮೆ ಸಂಗಡ 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಥಾಥಣವಾಗಿ ಮಾತ್ಾಡುವ ಜನರು.  

ದಾವಿೋದನಗ  ಅದಕ್ತೆಂತ ಹ ಚಿುನ ಅಗತಾವಿತುತ, ಒಂದು ಯಥಾಥಣವಾದ 
ಸಂದ ೋಶವನುು ಆತನು ಸರಿಯಾದ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪಡ ಯದವನಾಗಿದಾರ  ಆ ಸಂದ ೋಶದಿಂದ 
ಯಾವ ಒಳಿತ  ಆಗುತಿತರಲ್ಲಲಿ.  

ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ದಾವಿೋದನಗ  ಮುರಿಯಲು ಸ್ಾಧಾವಾದ ಹೃದಯದ ಅಗತಾವಿತುತ. 
ಆತನು ನಾತ್ಾನನ ಸಂದ ೋಶಕ ೆ ಅನ ೋಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರತಿಸಪಂದಿಸಿರಹುದಿತುತ. ಆತನು 
ಬ  ೋಧಿಸಿದವನ ಮೋಲ  ಕ  ೋಪಗ  ಂಡಿರಬಹುದಿತುತ. ಅದಂತ  ಒಂದು 
ಸವಣಸ್ಾಧ್ಾರರ್ವಾದ ಪರತಿಕ್ತರಯೆಯಷ್ ಿ, ಆದರ  ಅದರಿಂದ ಅವನಗ  ಯಾವ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯ  ಸಹಾಯ ಆಗುತಿತರಲ್ಲಲಿ. 

ಆತನು ನ ಪಗಳನುು ಹ ೋಳಳವದಕ ೆ ಆರಂಭಿಸಿರಬಹುದಿತುತ: “ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಾುನ 
ಮಾಡುತಿತದಾದುಾ ಬತ್ ೆಬ ಯ ತಪುಪ.” “ಊರಿೋಯನು ಅಷ್  ಿಂದು ಮೊಂಡತನ ತ್  ೋರದಿದಾರ , 
ಯಾವ ಕ ೋಡ  ಆಗುತಿತರಲ್ಲಲಿ.” ನಾವು ಸಿಕ್ತೆಕ  ಂಡಿರುವ ಅಸತವಾಸತತ್ ಗಾಗಿ ಮತ್  ತಬಬರ 
ಮೋಲ  ತಪುಪ ಹ  ರಿಸುವದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಲಿವ ೋ? ಹ ೋಗ , ನ ಪಗಳಳ ಪರಿಸಿಾತಿಯನುು 
ಸುಧ್ಾರಿಸಿರಲ್ಲಕ ೆ ಸ್ಾಧಾವಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಆತನು ತನು ಪಾಪಗಳನುು ಮುಚಿುಕ  ಳಳುವದನುು ಮುಂದುವರ ಸಿರಬಹುದಿತುತ-
ಇನ  ುಂದು ಪಾಪವನುು ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸಿಕ  ಳಳುವ ಮ ಲಕ. ಆತನು ದಾಳಿಕ  ೋರ 
ಬಿಲ್ಲಷ್ಠ ಪರಭುವಿನಂತ್  ತನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಧಿಕಾರವನುು ಪರಯೋಗಿಸಿರಬಹುದಿತುತ ಮತುತ 
ನಾತ್ಾನನನುು ಕ  ಲ್ಲಿಸಿರಬಹುದಿತುತ. 

ದ ೋವರಿಗ  ಸ್  ತೋತರ, ದಾವಿೋದನು ಆ ಯಾವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯ  ಪರತಿಸಪಂದಿಸಲ್ಲಲಿ. 
ಬದಲಾಗಿ, ಆತನ ಹೃದಯವು ಮುರಿಯಲಪಟ್ಟಿತು. ದಾವಿೋದನು ದ ೋವರ ಹೃದಯಕ ೆ ಒಪುಪವ 
ಮನುಷ್ಾನಾಗಿದಾನು, ಆತನು ದ  ೋಷ್ವಿಲಿದನಾಗಿದಾನ ಂಬ ಕಾರರ್ಕಾೆಗಿಯಲಿ, ಆದರ  
ಆತನಗ  ಮೃದುವಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವಂಥ ಮತುತ ಸತಾದಿಂದ ಸಪಶಣಗ  ಳಳುವಂತ 
ಹೃದಯವಿತುತ ಎಂಬ ಕಾರರ್ಕಾೆಗಿಯೆೋ. ದಾವಿೋದನು ನಾತ್ಾನನ ಮುಂದ  ಅರಿಕ  
ಮಾಡಿದನು, “ನಾನು ಯೆಹ  ೋವನಗ  ವಿರುದಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಾೋನ ” (2 ಸಮುವ ೋಲ 
12:13). ಕ್ತೋತಣನ  51 ದಾವಿೋದನು ನಾತ್ಾನನಂದ ಖ್ಂಡಿಸಲಪಟ್ಿ ಬಳಿಕ ಬರ ಯಲಪಟ್ಟಿರುವ 
ಸ್ಾಧಾತ್ ಯರುತತದ . ಆ ಕ್ತೋತಣನ ಯಲ್ಲಿ ದಾವಿೋದನು ಗ  ೋಳಾಡುತ್ಾತನ . 

ಪಿರೋತಿಸವರ ಪನಾದ ದ ೋವರ ೋ, ನನುನುು ಕರುಣಿಸು;  
ಕರುಣಾನಧಿಯೆೋ, ನನು ದ  ರೋಹವನ ುಲಾಿ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.  
ನನು ಪಾಪವನುು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್  ಳ ದು ಬಿಡು;  
ನನು ದ  ೋಷ್ವನುು ಪರಿಹರಿಸಿ ನನುನುು ಶುದಿಧ ಗ  ಳಿಸು.  
ನಾನು ದ  ರೋಹ ಎಂದು ನಾನ ೋ ಒಪಿಪಕ  ಂಡಿದ ಾೋನ ; ನನು ಪಾಪವು ಯಾವಾಗಲ  ನನು 
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ಮುಂದ  ಇದ . . .  
ನನು ದ  ೋಷ್ಕ ೆ ವಿಮುಖ್ನಾಗು;  
ನನು ಪಾಪಗಳನ ುಲಾಿ ಅಳಿಸಿಬಿಡು.  
ದ ೋವರ ೋ, ನನುಲ್ಲಿ ಶುದಧಹೃದಯವನುು ನಮಿಣಸು;  
ನನಗ  ಸಿಾರಚಿತತವನುು ಅನುಗರಹಸಿ ನನುನುು ನ ತನ ಪಡಿಸು.  
ನನು ಸನುಧಿಯಂದ ನನುನುು ತಳುಬ ೋಡ;  
ನನು ಪರಿಶುದಾಧತೆವನುು ನನುಂದ ತ್ ಗ ಯಬ ೋಡ.  
ನನು ರಕ್ಷಣಾನಂದವನುು ನಾನು ತಿರಿಗಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತ್  ಮಾಡು;  
ನನುಲ್ಲ ಿಸಿದಧಮನಸಾನುು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ನನಗ  ಆಧ್ಾರನಾಗು (ಕ್ತೋತಣನ  51:1-3, 9-12).  

ನಮೆಲ್ಲಿ ಪರತಿಯಬಬರ  ಈ ಪರಶ್ ುಯನುು ಕ ೋಳಿಕ  ಳುಬ ೋಕು “ನನಗ  ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಹೃದಯವು ಇರುತತದ  ೋ?” ಇದು ಜೋವಿತವು ಅಸತವಾಸತತ್ ಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಗತಾವಿರುವ 
ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದುಾ, ಇದನುು ನಮಗ  ಯಾರ  ಒದಗಿಸಲಾರರು. 
ಅದು ನಮೆಲ್ಲಿಯೆೋ ಇರುತತದ  ಅಥವಾ ಇರುವದಿಲಿ. ನಮಗ  ಅದಿಲಿವಾದರ  ಮತುತ ಅಂಥ 
ಹೃದಯವನುು ಬ ಳ ಸಿಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಮನಸುಾಳುವರಾಗಿದಾರ , ಸವಲಪ ನರಿೋಕ್ಷ ಯು ಇರುತತದ . 

ಈ ಹೃದಯದ ಬಗ ೆ ನಾವು ಹ ಚುು ಯೋಚಿಸಬ ೋಕು, ಆದರ  ಅದನುು ಮುಂದಿನ 
ಅಗತಾತ್ ಯ ಸನುವ ೋಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ  ೋರ್. 

ಮ ರನ ಯದಾಗಿ, ದಾವಿೋದನಗ  ಕ್ಷಮಾಪಣ ಯ ಭರವಸ್ ಯ ಅಗತಾವಿತುತ. ಆತನು 
ತನು ಪಾಪಗಳಳ ಕ್ಷಮಿಸಲಪಟ್ಟಿವ  ಎಂಬ ಭರವಸ್ ಯನುು ಹ  ಂದದ  ಮುಂದ  ಸ್ಾಗಲು 
ಸ್ಾಧಾವಿರಲ್ಲಲಿ. ಕ್ತೋತಣನ  51: 11ರಲ್ಲಿ, ಆತನು ದ ೋವರನುು ನನು ಸನುಧಿಯಂದ 
ತಳುಬ ೋಡವ ಂದ  ಪರಿಶುದಾಾತೆನನುು ತ್ ಗ ಯಬ ೋಡವ ಂದ  ಬ ೋಡಿಕ  ಳಳುತ್ಾತನ . 
ಸ್ೌಲನಂದ ದ ೋವರಾತೆನು ತ್ ಗ ಯಲಪಟಾಿಗ ಅವನಗ  ಏನಾಯತ್ ಂಬದು ದಾವಿೋದನಗ  
ಗ  ತಿತತುತ (1 ಸಮುವ ೋಲ 16:14-23). ಸ್ೌಲನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಹುಚುನಂತ್ಾಗಿದಾನು. ಸ್ೌಲನಗ  
ಉಪಶಮನವಾಗಲ ಂದು ರಾತಿರಗಳಲ್ಲಿ ದಾವಿೋದನು ಎಷ್  ಿೋ ಸ್ಾರಿ ಕ್ತನುರಿಯನುು 
ನುಡಿಸಿದಾನು. ದಾವಿೋದನು ಈಗ, “ನನಗ  ಹಾಗಾಗುವಂತ್  ಬಿಡಬ ೋಡ!” ಎಂದು 
ಗ  ೋಳಾಡಿದಾನು. ಅದು ಸಂಭವಿಸಲ್ಲಲಿ. ದ ೋವರು ಆತನಗ  ಕ್ಷಮಾಪಣ ಯ ಭರವಸ್ ಯನುು 
ನೋಡಿದನು. “ನಾತ್ಾನನು ದಾವಿೋದನಗ -‘ಯೆಹ  ೋವನು ನನು ಪಾಪವನುು ಕ್ಷಮಿಸಿದಾಾನ , 
ನೋನು ಸ್ಾಯುವದಿಲಿ’ ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು” (2 ಸಮುವ ೋಲ 12:13). ಕ್ತೋತಣನ  32:1, 2, 5 
ರಲ್ಲಿ ಆತನ ಸಂಭರಮವನುು ಗಮನಸಿರಿ:  

ಯಾವನ ದ  ರೋಹವು ಪರಿಹಾರವಾಗಿದ ಯೋ ಯಾವನ ಪಾಪವು ಕ್ಷಮಿಸಲಪಟ್ಟಿದ ಯೋ 
 ಅವನ ೋ ಧನಾನು.  
ಯೆಹ  ೋವನು ಯಾವನ ಲ ಕೆಕ ೆ ಅಪರಾಧವನುು ಎಣಿಸುವದಿಲಿವೋ ಯಾವನ 
 ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕಪಟ್ವಿರುವದಿಲಿವೋ ಅವನು ಧನಾನು. . . 
[ಹೋಗಿರುವಲಿ್ಲ] ಯೆಹ  ೋವನ ಸನುಧಿಯಲ್ಲ ಿ ನನು ದ  ರೋಹವನುು ಒಪಿಪಕ  ಳಳುವ ನು 
 ಅಂದುಕ  ಂಡು ನನು ಪಾಪವನುು ಮರ ಮಾಡದ  ನನಗ  ನನು ದ  ೋಷ್ ವನುು 
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 ತಿಳಿಸಿದ ನು. ನೋನು ನನು ಅಪರಾಧಪಾಪಗಳನುು ಪರಿಹರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿ. 

ದಾವಿೋದನು ಅದಕ ೆ ಯೋಗಾನಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ದ ೋವರು ತನು ಅಪರಿಮಿತವಾದ 
ಕರುಣ ಯಂದ ಆತನನುು ಕ್ಷಮಿಸಿದನು. ದಾವಿೋದನಗ  ಮುರಿಯಲಪಡಬಹುದಾದ ಹೃದಯ 
ಇದಾ ಕಾರರ್ದಿಂದ ದ ೋವರು ಹೋಗ  ಮಾಡಿದನು, ಯಾಕ ಂದರ  ದಾವಿೋದನು 
ಪಶ್ಾುತ್ಾತಪಪಟ್ುಿ ದ ೋವರ ಕಡ ಗ  ತಿರಿಗಿಕ  ಂಡಿದಾನು. 

ಸ್ೌಲ ಮತುತ ದಾವಿೋದನ ನಡುವಿನ ವಾತ್ಾಾಸ ಇಲ್ಲಿದ . ನಮೆ ದೃಷ್ಟಿಕ  ೋನದಲ್ಲಿ, 
ಸ್ೌಲನ ಪಾಪವು ದಾವಿೋದನ ಪಾಪದಷ್ುಿ ಘ ೋರವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಹ ೋಗ , ಸ್ೌಲನಗ  
ದ ೋವರ  ಂದಿಗ  ವಾಸಿಸಿಕ  ಂಡಿದಾ ಹೃದಯ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಸ್ೌಲನಗ  ರಾಜಕ್ತೋಯ, ಸಮಯ 
ಸ್ಾಧಕತನ, ರ್ನತ್  ಮತುತ ಗೌರವ ಮತುತ ಒಂದು ರಾಜವಂಶವನುು ಸ್ಾಾಪಿಸಬ ೋಕ ಂಬ ಬಗ ೆ 
ಚಿಂತ್ ಯತುತ. ದಾವಿೋದನು ದ ೋವರ ಬಗ ೆ ಚಿಂತ್ ಯುಳುವನಾಗಿದಾನು-ಆತನ  ಂದಿಗಿನ ತನು 
ಸಂಬಂಧದ ಬಗ ೆ ಕಾಳಜಯುಳುವನಾಗಿದಾನು. ಅವರ ಹೃದಯಗಳ ವಾತ್ಾಾಸದ 
ಕಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ, ಸ್ೌಲನಗ  ಕ್ಷಮಾಪಣ ಯ ಭರವಸ್  ಸಿಕೆಲ್ಲಲಿ; ದಾವಿೋದನಗ  ಸಿಕ್ತೆತು. 

ನಮೆ ಜೋವಿತಗಳಳ ಪಾಪದ ಕಾರರ್ದಿಂದ ಕ ೈಮಿೋರಿ ಹ  ೋಗಿರುವಾಗ, ನಾವು 
ದ ೋವರ ಬಳಿಗ  ಹಂದಿರುಗಿದರ  ಆತನು ನಮೆನುು ಕ್ಷಮಿಸಬಲಿನು ಮತುತ ಕ್ಷಮಿಸುವನು 
ಎಂಬ ಭರವಸ್ ಗಿಂತಲ  ಅಧಿಕವಾದದ ಾೋನ  ಅಗತಾವ ನಸುವದಿಲಿ. ಅದು ನಮಗ  ನರಿೋಕ್ಷ  
ಮತುತ ಬಲವನುು ಕ  ಡಬಲಿದು. ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ, ದ ೋವರು ನಮೆನುು ಕ್ಷಮಿಸುವನ ಂದು 
ನಂಬುವದು ಕಷ್ಿಕರವಾಗಿರುತತದ . ನಮೆ ಪರಿಸಿಾತಿ ಅದ ೋ ಆಗಿರುವದಾದರ , ನೋವು ನಮಗ  
ಇದನುು ಕ ೋಳಿಕ  ಳುಬ ೋಕ್ತರುತತದ : “ನನು ಜೋವಿತವು ದಾವಿೋದನಗಿಂತಲ  ಘ ೋರ 
ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತತದ  ೋ, ಅದು ದುರಾಶ್ , ವಾಭಿರ್ಾರ, ಸುಳಳು ಹ ೋಳಳವಿಕ  ಮತುತ 
ನರಹತ್ ಾಗಳಿಂದ ಕ ಟ್ುಿಹ  ೋಗಿದಾ ಜೋವಿತವಾಗಿತತಲಿವ ೋ?” ದ ೋವರು ದಾವಿೋದನನುು 
ಕ್ಷಮಿಸಬಲಿವನಾಗಿದಾರ , ನನುನುು ಸಹ ಕ್ಷಮಿಸಬಲಿನು! 

ಈ ಸಂದ ೋಶವು ಹಳ  ಒಡಂಬಡಿಕ ಗ  ಮಾತರ ಸಿಮಿೋತವಾಗಿರುವದಿಲಿ. ರ  ೋಮಾ 
4:6-8 ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಕ್ತೋತಣನ  32:1, 2 ರಿಂದ ದಾವಿೋದನ ಮಾತುಗಳನುು 
ಉಲ ಿೋಖಿಸುತ್ಾತನ , ಆ ವಚನಗಳಳ ದ ೋವರ ಕ್ಷಮಾಗುರ್ವನುು ಕ  ಂಡಾಡುತತವ . 
ದಾವಿೋದನು ಅದನುು ಅನುಭವಿಸಿ ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಹೌದು, ಇದು ಸತಾ ಯಾಕ ಂದರ  
ಅದು ನನು ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡ ದಿರುತತದ !” ಈ ಕ್ತೋತಣನ ಯನುು ಉಲ ಿೋಖಿಸುವ ಮ ಲಕ, 
ಪೌಲನು “ಇದು ಈಗಲ  ಸತಾವಾಗಿರುತತದ ” ಎಂದು ಹ ೋಳಳವವನಾಗಿದಾನು! 

ಈ ಮುಂರ್  ನಾನು ಪರತಿಯಬಬನಗ  ಅವನ  ಂದಿಗ  ಅವನ ಪಾಪದ ಕುರಿತು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಯಥಾಥಣವಾಗಿ ಮಾತ್ಾಡುವವನ ಅಗತಾವಿರುತತದ ಂದು ಒತಿತಹ ೋಳಿದ ನು. 
ಪರತಿಯಬಬನಗ  ಬ ೋರ  ಂದು ಸಂಗತಿಯ ಅಗತಾ ಸಹ ಇರುತತದ - ಆತನು ಪಶ್ಾುತ್ಾತಪ 
ಪಟ್ುಿ ತನು ಜೋವಿತವನುು ಬದಲಾಯಸಿಕ  ಳಳುವಾಗ, ಆತನು ಕ್ಷಮಿಸಲಪಟ್ಟಿದಾಾನ ಂದು 
ತಿಳಿದುಕ  ಳಳುವ ಅಗತಾವಿರುತತದ .  

ನನಗ  ಅನ ೋಕ ವಷ್ಣಗಳಿಂದ ಸಿದಾಧಂತದ ಮತುತ ನ ೈತಿಕ ಕ್ಷ ೋತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮತುತ 
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ತಪುಪಗಳ ಬಗ ೆ ಆಳವಾದ ಮನವರಿಕ ಯ ಅಗತಾವಿರುವ ಸಾಳಿೋಯ ಸಭಿಕರಿಗ  ಬ  ೋಧಿಸುವ 
ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತೆದುಾ ನನು ಸ್ೌಭಾಗಾವಾಗಿರುತತದ . ಇದ ೋ ಸಭಿಕರು ದ ೋವರ ಕೃಪ  ಮತುತ 
ಕರುಣ ಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿದವರಾಗಿದಾರು, ಜನರು ತಮೆ ಪಾಪಗಳನುು ಒಪಿಪಕ  ಂಡು ಕತಣನ 
ಕಡ ಗ  ತಿರಿಗಿಕ  ಂಡಾಗ ಈ ಸಾಳಿೋಯ ಸಭಿಕರು ಅವರನುು ಪಿರೋತಿಸುವವರಾಗಿ 
ಕ್ಷಮಿಸುವವರಾಗಿ ಇದಾರ ಂದು ಹ ೋಳಳವದಕ ೆ ನನಗ  ರ  ೋಮಾಂಚನವಾಗುತತದ . 

ಒಂದು ದೃಢವಾದ ನಲುವು ತ್ ಗ ದುಕ  ಳಳುವ ಸಾಳಿೋಯ ಸಭ ಗಳಿಗ  ಕಠ  ೋರರು, 
ಪಿರೋತಿಯಲಿದವರು ಮತುತ ತಿೋಪುಣಮಾಡುವ ಮನ  ೋಭಾವದವರು ಎಂಬ ಖ್ಾಾತಿ 
ಪಡ ಯುವದು ಸುಲಭವಾಗಿರುತತದ -ಅವರು ತಮೆ ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ ಗ  ದಕ ೆಯಾಗಬಾರ 
ದ ಂದು ಒಬಬ ಪಾಪಿಯನುು ತಮೆ ಮಧಾದಲ್ಲಿ ಸಿವೋಕರಿಸಿಕ  ಳಳುವದ ೋ ಇಲಿ. ನಾವ ಲಿರ  
ಜ  ತ್ ಯಾಗಿ ಹ  ೋರಾಟ್ದಲ್ಲಿರುವವರ ಂದು ನಾನು ಹ ೋಳಿದರ  ಅದು ನಮಗ  
ಆಘಾತವನುುಂಟ್ು ಮಾಡುವದಿಲಿವ ಂದು ನರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್ ತೋನ . ಕ ಲವರು ಈ ಸಮಸ್ ಾಯಂದ 
ಮತುತ ಕ ಲವರು ಆ ಸಮಸ್ ಾಯಂದ ಬಳಲುತ್ಾತರ  (ಯಾಕ  ೋಬ 1:14). ದ ೋವರು ಹ ೋಳಳವ 
ಪರಕಾರವ ೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋವಿಸುವಂತ್  ಪರತಿ ಮನುಷ್ಾನಗ  ಪೊರೋತ್ಾಾಹಗ  ಳಿಸಲು 
ನಾವು ಶರಮಿಸುತ್ ತೋವ , ಯಾಕ ಂದರ  ದ ೋವರು ಅದನುು ಬ ೋರ  ಇನಾುವ ರಿೋತಿಯಲ ಿ 
ಇಷ್ಿಪಡುವದಿಲಿ (ಮತ್ಾತಯ 5:48; 7:21-23); ಆದರ  ನಾವು ನಮೆ ನ ನಾತ್ ಗಳನುು 
ಒಪಿಪಕ  ಳಳುತ್ ತೋವ . ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ, ನಾವು ಪಶ್ಾುತ್ಾತಪಪಟ್ುಿ ನಮೆ 
ಪಾಪವನುು ಅರಿಕ  ಮಾಡಿ ದ ೋವರ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಯನುು ಕ ೋಳಿಕ  ಳಳುತ್ ತೋವ  (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತಾಗಳಳ 8:22; 1 ಯೋಹಾನ 1:9), ಮತುತ ಆತನು ಅದನುು ನಮಗ  ಕ  ಡುವನ ಂದು 
ನಂಬುತ್ ತೋವ . ನಮೆ ನರಿೋಕ್ಷ ಯು ನಮೆ ಪರಿಪೂರ್ಣಯಲ್ಲಿ ಅಲ ಿಆದರ  ದ ೋವರ ಕೃಪ  ಮತುತ 
ಕರುಣ ಯಲ್ಲಿಯೆೋ. ನಾವ ಲಿರ  ಜ  ತ್ ಯಾಗಿ ಹ  ೋರಾಟ್ದಲ್ಲಿರುತ್ ತೋವ . ನಾವು 
ಪರಸಪರರನುು ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುವದಕ ೆ, ಒಬಬರನ  ುಬಬರು ಆದರಿಸುವದಕ ೆ ಮತುತ 
ಒಬಬರನ  ುಬಬರು ಬಲಪಡಿಸುವದಕ ೆ ಪರಯತಿುಸುತ್ ತೋವ .  

ಹೌದು, ದಾವಿೋದನು ಕ್ಷಮಾಪಣ ಯ ಭರವಸ್ ಯನುು ತಿಳಿಯಬ ೋಕ್ತತುತ, ಮತುತ ನಾವೂ 
ತಿಳಿಯುವ ಅಗತಾವಿರುತತದ . ಆತನಗಿದಾ ಅಗತಾತ್ ಯು ಇನ  ುಂದಿತುತ. 

ನಾಲೆನ ಯದಾಗಿ, ದಾವಿೋದನಗ  ಮುಂದ  ಸ್ಾಗಲು ನರಂತರವಾದ ಬಲದ 
ಅಗತಾವಿತುತ. ನೋವು ಕ್ಷಮಿಸಲಪಟ್ಿರ  ಮುಗಿಯತು, ಇನ ುೋನ  ಇಲಿ ಎಂದು ನಾನು 
ಹ ೋಳಳವದಕ ೆ ಸ್ಾಧಾವಿದಿಾದಾರ  ರ್ ನಾುಗಿರುತಿತತ್ ತಂದು-ಅದು ಒಂದು ರಿೋತಿ ನಮೆ ಜೋವನದಲ್ಲಿ 
ಪಾಪವು ನಡ ಯಲ ೋ ಇಲ ಿಎಂಬಂತಿತದಾರ  ಎಷ್ುಿ ರ್ ನಾುಗಿರುತಿತತ್ ತಂದು- ಹಾರ ೈಸುತ್ ತೋನ . 
ದುರಾದೃಷ್ಿಕರವಾಗಿ, ಅದು ಹಾಗಿರುವದಿಲಿ. ನೋವು ನಮೆ ಪಾಪದಿಂದ ಕ್ಷರ್ದಲ್ಲಿ 
ಕ್ಷಮಿಸಲಪಡಬಲ್ಲಿರಿ ಆದರ  ಅಸತವಾಸತತ್ ಯನುು ಸರಿಪಡಿಸುವದಕ ೆ ವಷ್ಣಗಳ ೋ 
ಬ ೋಕಾಗಬಹುದು (ಅರರ್ಾಕಾಂಡ 32:23; ಗಲಾತಾ 6:7).  

ದಾವಿೋದನು ಊರಿೋಯನ ಮೋಲ  ಕತಿತಯು ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುವಂತ್  ಮಾಡಿದಾನು. 
ಈಗ ಆತನು ತ್ಾನು ಬಿತಿತದಾನುು ಕ  ಯಾಬ ೋಕಾಗಿತುತ: “ನೋನು ನನು ಆಜ್ಞ ಯನುು 
ತಿರಸೆರಿಸಿದದರಿಂದಲ  ಹತಿತಯನಾದ ಊರಿೋಯನನುು ಅಮೊೀನಯರ ಕತಿತಯಂದ 
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ಕ  ಲ್ಲಿಸಿ ಅವನ ಹ ಂಡತಿಯನುು ನನು ಹ ಂಡತಿಯನಾುಗಿ ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡದರಿಂದಲ  
ಕತಿತಯು ನನು ಮನ ಯನುು ಬಿಟ್ುಿಹ  ೋಗುವದಿಲಿ” (2 ಸಮುವ ೋಲ 12:10). ಅಪರಾಧವು 
ಕ್ಷಮಿಸಲಪಡುತತದ , ಆದರ  ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಳ ಬಿಟ್ುಿ ತ್  ಲಗುವದಿಲಿ. ಕಥ ಯು 12ನ ೋ 
ಅಧ್ಾಾಯದ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತುತ 13ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಬಿಚಿುಕ  ಳಳುತ್ಾತ ಹ  ೋಗುತತದ . 
ನರಪರಾಧಿಗಳಳ ಬಾಧ್ ಗ  ಳಗಾಗುತ್ಾತರ : ತ್ಾಮರಳಳ ಅತ್ಾಾರ್ಾರಕ  ೆಳ ಗಾಗುತ್ಾತಳ . 
ದಾವಿೋದನು ತನು ಮಕೆಳಿಂದ ಗೌರವವನುು ಕಳ ದುಕ  ಂಡನು. ಅಮೊುೋನನು 
ಅಬಾೆಲ  ೋಮನಂದ ಕ  ಲಿಲಪಡುತ್ಾತನ ; ಅಬಾೆಲ  ೋಮನು ಬಂಡಾಯ ವ ೋಳಳತ್ಾತನ  ಮತುತ 
ಕ  ಲಿಲಪಡುತ್ಾತನ . ದ ೋವರ ಉದ ಾೋಶಕ ೆ ದಕ ೆಯಾಯತು (2 ಸಮುವ ೋಲ 12:14). ಕತಿತಯು 
ಪುನಃ ಪುನಃ ಜಳಪಿಸಲಪಟ್ಟಿತು. 

ನಜವಾಗಿಯ , ಪಾಪವು ಭಯಂಕರವಾದದುಾ! ಅದು ಎಷ್  ಿಂದು 
ಭಯಂಕರವ ಂದರ , ಅದು ಕ್ಷಮಿಸಲಪಟ್ಿ ಮೋಲ ಯ  ಅದರಿಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಳ 
ಜೋವಂತವಾಗಿರುತತವ ! ನಮೆ ವಚಣಸಿಾಗ  ದಕ ೆಯಾಗುತತದ . ಕುಟ್ುಂಬದವರು ಮತುತ 
ಸ್ ುೋಹತರಂಥ ನರಪರಾಧಿಗಳಳ ಬಾಧ್ ಯನುು ಅನುಭವಿಸುತ್ಾತರ . ಕತಿತಯು ವಷ್ಣಗಳ 
ವರ ಗ  ಕತತರಿಸುವದನುು ಮುಂದುವರ ಸಬಲಿದು.  

ನಾವು ನಮೆ ಯುವ ಜನತ್ ಗ  ಹೋಗ  ಹ ೋಳಳವದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ ಿೋನ  ಆಶುಯಣವ ೋನಸು 
ವದಿಲಿ: ಪಾಪದಿಂದ ದ ರವಿರಿ. ನಮೆ ಯೌವನಭರಿತ ಕುತ ಹಲವು ನಮೆನುು 
ಪಾಪದ  ಳಗ  ನಡಿಸುವಂತ್  ಬಿಡಬ ೋಡಿರಿ. ಶ್  ೋಧನ ಯಂದ ದ ರವಿರಿ. ಅದರಿಂದಾಗುವ 
ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಳ ಭಯಂಕರವಾದವುಗಳಳ! 

ಆದದರಿಂದ, ದಾವಿೋದನಗ  ಅನುದಿನವು ಜೋವಿಸುವದಕ ೆ ನರಂತರವಾದ ಬಲದ 
ಅಗತಾವಿತುತ. ದಾವಿೋದನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹ ೋಗ  ಸಫಲನಾದನು? ಆತನಗ  ಕ ಲವು 
ಸಹಾಯಗಳಳ ದ  ರ ತದುಾ ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತತದ . ಆತನಗ  ಕ್ಷಮಾಪಣ  
ಹ  ಂದಿದ ಾೋನ ಂಬ ಭಾವನ ಯತುತ (ಕ್ತೋತಣನ  32:1, 2). ಈಗ ಆತನ ಮತುತ ದ ೋವರ 
ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವು ಪುನಃ ಸರಿಪಡಿಸಲಪಟ್ಟಿದಾರಿಂದ, ಆತನು ಮುನುಡ ಯಲು 
ಸ್ಾಧಾವಾಗಿತುತ. ಆತನು ದ ೋವರಲ್ಲಿಟ್ಟಿದಾ ತನು ನಂಬಿಕ  ಮತುತ ವಿಶ್ಾವಸದಿಂದ 
ಬಲಗ  ಂಡಿದಾನು. ಆತನ ದ ೋವರು ಅವನಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವನಾಗಿದಾನು (ಕ್ತೋತಣನ  
32:7). 

ಇತರ ಸಂಗತಿಗಳಳ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಬಹುದಾಗಿದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , 
ನಾತ್ಾನನು ಆತನ ಸ್ ುೋಹತನಾಗಿ ಮುಂದುವರ ದನ ಂದು ತ್  ೋರುತತದ . ನಾತ್ಾನನು 
ಕಥ ಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಿರಿಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ಾತನ  (2 ಸಮುವ ೋಲ 12:25; 
1 ಅರಸುಗಳಳ 1). ಬಹುಶಃ ಆತನು ಅಥವಾ ಆತನ ರಿೋತಿಯ ಬ ೋರ  ಬಬರು ದಾವಿೋದನ 
ಕ ಟ್ಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುನುಡ ಯಲು ಅವನಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಬಹುದಾಗಿದ .  

ಅದ ೋ ದಾರಿಗಳಳ ನಮಗ  ಬ ೋಕಾದ ಬಲವನುು ನೋಡಬಲಿವು. ನಾವು ಪಶ್ಾುತ್ಾತಪಪಟ್ುಿ 
ದ ೋವರ ಚಿತತವನುು ಮಾಡುವದಾದರ , ನಮಗ  ಸಹ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಯ ವಾಗಾಾನ 
ಮಾಡಲಪಟ್ಟಿರುತತದ  (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 2:38; 8:22). ದ ೋವರು ನಮೆ ಸಂಗಡ ಇದುಾ 
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ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವಾಗಾಾನ ನೋಡುತ್ಾತನ  (ಇಬಿರಯ 13:6). ದ ೋವರ 
ಒದಗಿಸುವಿಕ ಗಳಲ  ಿಂದ ಂದರ  ಜನರ ಸಭ ಯಾಗಿದ , ಅವರು ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ 
ಬಲಪಡಿಸಬಲರಿು. ದಾವಿೋದನಗ  ನಾತ್ಾನನು ಅಥವಾ ಇತರರು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಿರಬಹುದ ಂದು ನಾವು ಊಹಾಪೊೋಹಗಳನುು ಮಾಡಿಕ  ಳುಬಹುದು, ಆದರ  
ದ ೋವರು ನಮಗ  ಅನುಗರಹಸಿರುವ ಸಭ ಯ ಬಗ ೆ ನಾವು ಯಾವ ಊಹ ಗಳನುು 
ಮಾಡಬ ೋಕ್ತಲಿ. ನಾವು ಕತಣನ ಸಭ ಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಅಗತಾವಿದ  (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತಾಗಳಳ 2:38, 47; 1 ಕ  ರಿಂಥ 12:13; ಎಫ ಸ 1:22, 23; 5:23, 25). ನಾವು 
ಪೊರೋತ್ಾಾಹವನುು ಪಡ ಯಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸಾಳಿೋಯ ಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಅಂಗವಾಗಿರಬ ೋಕಾದ 
ಅಗತಾವಿರುತತದ .  

ಮುಕಾತಯ. ನಾವು ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ಸಂತ್  ೋಷ್ದ  ಂದಿಗ  ಮುಕಾತಯಗ  ಳಳುವ 
ಕಥ ಗಳನುು ಇಷ್ಿಪಡುತ್ ತೋವ . ಈ ಕಥ ಗ  ಅಂಥಹ ಒಂದು ಮುಕಾತಯವಿರುತತದ . 
ದಾವಿೋದನು ತನು ಜೋವಿತವನುು ಹಾಳಳ ಮಾಡಿಕ  ಂಡನು, ಆದರ  ಅಂತಾದಲ್ಲಿ ಅದು 
ಉತತಮವಾಗಿ ಹ  ರಹ  ಮಿೆತು. 

ದಾವಿೋದನು ಪುನಃ ದ ೋವರ ದಯೆಗ  ಪಾತರನಾದನು (ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಅರಸುಗಳಳ 11:12). 
ಆತನ ಮರರ್ದ ಬಳಿಕ, ದ ೋವಜನಾಂಗದ ಎಲಾಿ ಅರಸರನುು ಆ ಸಂದಭಣದಿಂದ 
ದಾವಿೋದನಂದ ಅಳ ಯಲಪಡುತಿತದಾರು. ಯೆೋಸು ಬಂದಾಗ, ಆತನು “ದಾವಿೋದನ 
ಕುಮಾರನು” ಎಂದು ಕರ ಯಲಪಟ್ಿನು (ಮತ್ಾತಯ 1:1; 9:27; 21:9). ಆತನು ಈ 
ಭ ಮಿಯಂದ ಹ  ೋಗಿ ಪರಲ  ೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳಿವಕ ಯನುು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ, ಆತನು 
“ದಾವಿೋದನ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೋಲ ” ಕುಳಿತುಕ  ಂಡನ ಂದು ಹ ೋಳಲಾಗುತತದ  (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತಾಗಳಳ 2:29-36). ಆತನ ಮರರ್ದ ಸ್ಾವಿರ ವಷ್ಣಗಳ ಬಳಿಕ, ದಾವಿೋದನು ಆಗಲ  
ದ ೋವರ ಹೃದಯಕ ೆ ಒಪುಪವ ಮನುಷ್ಾನ ಂದು ಪರಿಚಿತನಾಗಿದಾನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 
13:22). 

ನಮೆ ಜೋವಿತವು ಈಗ ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದ  ಎಂದು ನನಗ  ತಿಳಿಯದು, 
ಆದರ  ನಮಗ  ನಾನು ಇದನುಂತ  ಹ ೋಳಳತ್ ತೋನ : ಅದು ಯಾವ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದಾರ  
ಚಿಂತ್ ಯಲಿ, ನಮೆ ಕಥ ಗ  ಒಂದು ಸಂತ್  ೋಷ್ಕರ ಮುಕಾತಯ ಸಿಗಬಲಿದು. ನೋವು ನಮೆ 
ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಾುತ್ಾತಪಪಟ್ುಿ-ಒಂದು ವ ೋಳ  ನೋವು ಆ ಪಾಪದಿಂದ ವಿಮುಖ್ರಾಗಿ 
ದ ೋವರ ಚಿತತವನುು ಮಾಡುವದಕ ೆ ಮನಸುಾಳುವರಾಗಿದಾರ  ಅದು ಸ್ಾಧಾವಿರುತತದ . 

ತಂದೆಯಯದ ಅಬ್ರಹಯಮನ ಹೆಜ್ೆ ೆಜ್ಯಡಿನಲ್ಲಿ ಹಂಬಯಲ್ಲಸುವದದು (4:12) 
ರ  ೋಮಾ 4 ರಲ್ಲಿ, “ಅಬರಹಾಮನು ದ ೋವರನುು ನಂಬಿದನು; ಆ ನಂಬಿಕ  ಅವನ 

ಲ ಕೆಕ ೆ ನೋತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲಪಟ್ಟಿತು” ಎಂದು ನಮಗ  ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಿತು (4:3). ನಂತರ ನಾವು 
“ಪಿತೃವಾಗಿರುವ ಅಬರಹಾಮನಗ  . . . ಇದಾ ನಂಬಿಕ ಯ ಹ ಜ ೆಗಳನುು ಹಡಿದು” ನಡ ಯಲು 
ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸಲಪಟ ಿವು (4:12).61 ಈ ಮಾತುಗಳಳ ಒಬಬ ಚಿಕೆ ಬಾಲಕನು ತನು ತಂದ ಯ 
ಹಂದ  ನಡ ಯುತ್ಾತ ತನು ಕಾಲುಗಳನುು ಅಗಲ್ಲಸಿ ತಂದ ಯ ಹ ಜ ೆ ಗುರುತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ಾತ 
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ಸ್ಾಗಿದ ಕಥ ಯನುು ನ ನಪಿಗ  ತರುತತವ .  
“ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯ ಹ ಜ ೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡ ಯುವದು” ಎಂದರ  ಅಥಣವ ೋನು? 

ರ  ೋಮಾ 4ರ ಕಡ ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯ ಸವಭಾವವನುು 
ಕುರಿತು ಚಚಿಣಸಿದನು. Richard A. Batey ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ  “ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ತನು 
ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಬ ೋರ  ಎಲ ಿ ತಿಳಿಸದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯ ಅಥಣವಿವರಣ ಯನುು 
ನೋಡುತ್ಾತನ .62 ಆತನ ಅಥಣವಿವರಣ ಯು ಒಂದು ಅಸಪಷ್ಿ ಹಾಗ  ಶ್ ೈಕ್ಷಣಿೋಕ ಶ್ ೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ 
ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಿರುವದಿಲಿ ಆದರ  ಅದು ನಂಬಿಕ ಯ ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ವು ಬಯಲುಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಿಂಥ 
ಅಬರಹಾಮನ ಪರತಿಕ್ತರಯೆಯ ಒಂದು ವಿವರಣ ಯಾಗಿದ .”63  

ವಾಕಾಭಾಗವು ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯ ಬಗ ೆ ಏನು ಹ ೋಳಳತತದ ? (1) ಆತನು ದ ೋವರ 
ವಾಕ್ತತತವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿದನು (4:17a). (2) ಆತನು “ಸತತವರನುು ಬದುಕ್ತಸುವ” ದ ೋವರ 
ಶಕ್ತತಯನುು ನಂಬಿದನು (4:17b-19) (3) ಆತನು ದ ೋವರ ವಾಗಾಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿದನು, 
ಆತನು ನುಡಿದ ಮಾತನುು ನ ರವ ೋರಿಸುವನ ಂದು ಆತನಲ್ಲ ಿಭರವಸವಿಟ್ಟಿದಾನು (4:20, 21). 

ನಾವು ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯ ಹ ಜ ೆಜಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಡ ಯುವದಾದರ , ನಾವು 
ನಮೆ ಸುತತಲು ಮಾತರವ ೋ ನ  ೋಡದ  ನಮೆ ಮೋಲೆಡ  ಸಹ-ದ ೋವರ ಕಡ ಗ - 
ನ  ೋಡುವವರಾಗಿರಬ ೋಕು. ನಾವು ಜೋವನದ ಸಮಸ್ ಾಗಳನುು ನಲಣಕ್ಷಿಸಬಾರದು, ಆದರ  
ಅವುಗಳಿಂದ ವಿಚಲ್ಲತರಾಗುವದಕ ೆ ನರಾಕರಿಸಬ ೋಕು. ಯಾಕ ಂದರ  ನಮಗ  ಬಬ 
ಶಕ್ತತಶ್ಾಲ್ಲ ದ ೋವರು, ಒಬಬ ಪಿರೋತಿ ಸವರ ಪಿಯಾದ ತಂದ ಯದಾಾನ . ಯೆರ ಮಿೋಯನು 
ಹ ೋಳಿದನು, “ಯಾವ ಕಾಯಣವೂ ನನಗ  [ದ ೋವರು] ಅಸ್ಾಧಾವಲಿ” (ಯೆರ ಮಿೋಯ 32:17). 
ದ ೋವದ ತನು ಮರಿಯಳಿಗ  ಹ ೋಳಿದನು, “ದ ೋವರಿಂದ ಬರುವ ಯಾವ ಮಾತ್ಾದರ  
ನಷ್ೂಲವಾಗುವದಿಲಿ” (ಲ ಕ 1:37). ನಾವು “ನ  ೋಡುವವರಾಗಿ ನಡ ಯದ  ನಂಬುವವರಾಗಿ 
ನಡ ಯುವದನುು” ಕಲ್ಲಯಬ ೋಕು (2 ಕ  ರಿಂಥ 5:7). 

ದೆೀವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವದು (4:17)  
ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯು ಅವನಲ್ಲ ಿ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ ಆದರ  ದ ೋವರಲ್ಲಿಯೆೋ ಆಗಿತುತ. 

ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯು ಅವನ ನಂಬಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ತನು 
ಕತಣನಲ್ಲಿಯೆೋ ಇತುತ. ನಮೆಲ್ಲಿ ಕ ಲವರು ಬಹಳ ಕ ಲಸಗಳಾಧ್ಾರಿತ 
ಪರವೃತಿತಯುಳುವರಾಗಿದುಾ, ನಾವು ಜಾಗರತ್ ಯಂದಿಲಿವಾದರ , ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯ ಬಲವ ೋ 
ಹ ಚುು ಪಾರಮುಖ್ಾವಾದದುಾ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವದಕ ೆ ಆರಂಭಿಸಿಬಿಡುತ್ ತೋವ . ನಂಬಿಕ ಯು 
“ಬಲಹೋನ” (4:19) ಅಥವಾ “ಬಲಭರಿತ” (4:20)64 ಆಗಿರಬಹುದಾಗಿದ  ಮತುತ ನಮೆ 
ನಂಬಿಕ ಯು ಬ ಳ ಯುವ ಅಗತಾವಿರುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 4:20). ಹ ೋಗಿದಾರ , 
ನೋತಿನರ್ಣಯದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕತಣನ ಮೋಲ್ಲನ ನಮೆ ಗಮನವ ೋ ಪಾರಮುಖ್ಾ ಹ  ರತು 
ನಮಗಿರುವ ನಂಬಿಕ ಯ ಗುರ್ಮಟ್ಿ ಅಥವಾ ಪರಮಾರ್ವು ಹ ಚುು ಪಾರಮುಖ್ಾವಾಗಿ 
ರುವದಿಲಿ.  

ನೋವು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹ  ೋಗುವಾಗ ಒಂದು ದ  ಡಡ, ಅಗಲವಾದ ಹಳುವಂದು ಮುಂದ  
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ಬರುತತದ ಂದು ಕಲ್ಲಪಸಿಕ  ಳಿುರಿ, ನೋವು ಅದನುು ದಾಟ್ಲ ೋ ಬ ೋಕಾಗಿರುತತದ . ಆರ್ ಯ ದಡಕ ೆ 
ಸ್ ೋರಲು ಮ ರು ದಾರಿಗಳನುು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಊಹಸಿಕ  ಳಿುರಿ. ನೋವು ಆ ಕಡ ಗ  
ಜಗಿಯಬಹುದು; ಅದು ತನುಲ್ಲಿ ಒಬಬನಗಿರುವ ನಂಬಿಕ ಯನುು ದೃಷ್ಾಿಂತಪಡಿಸುತತದ . 
(ಓಹ್, ಇಗ  ೋ, ನೋವು ಆಳವಾದ ಹಳುಕ ೆ ಬಿದುಾಬಿಟ್ಟಿರಿ!) ಎರಡನ ಯ ಆಯೆೆಯು ಒಂದು 
ಹಗೆವನುು ಮೋಲಕ ೆ ದೃಢವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವದು-ಹಳುದ ಆರ್ ಯ ವರ ಗ  
ಹಡಿದು ಜಗಿಯುವಷ್ುಿ ಉದಾವಾದ ಹಗ.ೆ ನೋವು ಒಂದು ತುದಿಯನುು ಹಡಿದುಕ  ಂಡು 
ಉಯಾಾಲ ಯಂತ್  ಆ ಕಡ ಗ  ಜಗಿಯುವಿರಿ. ಈ ವಿಧ್ಾನವು ಇಮೆಡಿ ನಂಬಿಕ ಯಲ್ಲಿ 
ಕ ೋಂದಿರಕೃತವಾಗಿರುತತದ : ಹಗೆವು ನಮೆನುು ಹಡಿದಿಟ್ುಿಕ  ಳಳುವದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕ  
ನಮಗಿರುತತದ , ಆದರ  ನಮಗ  ನಮೆಲ್ಲಿ ಸಹ ನಂಬಿಕ ಯರುತತದ -ನೋವು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ 
ಆರ್ ಗ  ಹ  ೋಗುವ ವರ ಗ  ಹಡಿದುಕ  ಳುಬಲ್ಲಿರ ಂಬ ನಂಬಿಕ . ಮ ರನ ಯ ದಾರಿಯೆಂದರ , 
ಹಳುದ ಆರ್ ಯ ವರ ಗ  ಸ್ಾಗುವ ಒಂದು ಸ್ ೋತುವ . ನೋವು ದಾಟ್ುತಿತರುವಾಗ ಸ್ ೋತುವ ಯು 
ನಮೆನುು ಹ  ತುತಕ  ಳಳುವದ ಂಬ ನಂಬಿಕ  ನಮಗಿರುವದರಿಂದ ನೋವು ಸ್ ೋತುವ ಯಂದ 
ನಡ ದು ಸ್ಾಗುವಿರಿ. ಇಲ್ಲ ಿ ನಮಗ  ಬ ಂಬಲವಾಗಿರುವದು ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯಲಿ ಆದರ  
ಸ್ ೋತುವ ಯೆೋ ಆಗಿದ . ಬಹುಶಃ ನೋವು ನಭಣಯತ್ ಯಂದ ದಾಟ್ುವಿರಿ, ಅಥವಾ ನೋವು 
ಹ ದರಿಕ ಯಂದ ದಾಟ್ುವಿರಿ. ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ ದಾಟ್ಟದರ  ಅಲ್ಲಿ ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯ 
ಪರಮಾರ್ ಅಥವಾ ಗುರ್ಮಟ್ಿವಾಗಲ್ಲ ನಮೆನುು ಮೋಲಕ ೆ ಹಡಿದಿಟ್ಟಿರುವದಿಲಿ, ಆದರ  
ಸ್ ೋತುವ ಯೆೋ ನಮೆನುು ಹಡಿದುಕ  ಂಡಿರುತತದ . 

 ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯ ಮುಖ್ಾ ಗಮನವು ಆತನ ಮೋಲ್ಲರಲ್ಲಲಿ. ಅದು ಆತನ 
ನಂಬಿಕ ಯ ಮೋಲ  ಸಹ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. (ಅಬರಹಾಮನ ನಂಬಿಕ ಯು ಪರಿಪೂರ್ಣತ್ ಗ  ಬಹಳ 
ದ ರವಿತುತ.) ಬದಲ್ಲಗ , ಅಬರಹಾಮನು ದ ೋವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯಟ್ಟಿದಾನು. ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ, 
ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯ ಕ ೋಂದರಬಿಂದು ದ ೋವರ ೋ ಆಗಿರಬ ೋಕು. ನಾವು ಆತಿೀಕವಾಗಿ 
ಸತತವರಾಗಿದಾರ , ಆತನು ನಮಗ  ಜೋವವನುು ಕ  ಡಬಲಿನು (ಎಫ ಸ 2:5). ಒಂದು ದಿನ 
ಆತನು ನಮೆ ಸತತ ದ ೋಹಗಳಿಗ  ಹ  ಸ ಜೋವವನುು ಕ  ಡುವನು. ಅಷ್ುಿಮಾತರವಲಿದ , 
ನಾವು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದಾಾಗಲ  ನಮೆನುು ನ  ೋಡಿ ನಮೊೆಳಗ  ಸುಧ್ಾರಿಸುವ 
ಸ್ಾಮಥಾಣವಿರುವದನುು ಕಾರ್ುವವನಾಗಿದಾಾನ , ಮತುತ “ಇಲಿದಾನುು ಇರುವದಾಗಿ 
ಕರ ಯುವನು” (4:17). 

ಅಡಿ ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳಳ 
1James R. Edwards, Romans, New International Biblical Commentary (Peabody, 

Mass.: Hendrickson Publishers, 1992), 112. Douglas J. Moo, Romans, The NIV 

Application Commentary ಯಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಯದ ಕುರಿತ ಯೆಹ ದಿ ಉಲ ಿೋಖ್ಗಳ ಒಂದು ಮಾದರಿಯು 
ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳಳುತತದ  (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 2000 ), 147. 
2Logizomaiಯ ಮ ಲವು λέγω (legō, “ನಾನು ಹ ೋಳಳತ್ ತೋನ ”), ಈ ಪದವು (logos, “ವಾಕಾ”) ಎಂಬುದಕ ೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದ . 3Logizomai 2:26 ರಲ್ಲಿ ಎಂಬುದು” ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ ” ಮತುತ “ಸಮರ್ಥಣಸು” 3:28ರಲ್ಲ ಿ



66 

 

ಎಂದಥಣವಾಗಿರುತತದ . 4Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and 

Other Early Christian Literature, 3d ed., rev. and ed. Frederick W. Danker (Chicago: 

University of Chicago Press, 2000), 597. 5John R. W. Stott, The Message of Romans: 

God’s Good News for the World, The Bible Speaks Today (Downers Grove, Ill.: Inter-

Varsity Press, 1994), 125. 6E. D. Burton, Galatians: International Critical Commentary 

(Edinburgh: T. & T. Clark, 1921), 447. 7Bauer, 743. 8Leon Morris, The Epistle to the 

Romans (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1988), 198. 9Ibid. 
10ಕ್ತೋತಣನ  51 ರ ಮುಂಚಿನ ಪಾರಚಿೋನ ತಲ ಬರಹವು ಹೋಗಿರುತತದ  “ಕ್ಷಮಾಪಣ ಗಾಗಿ ಮನಮುರಿದ ಪಾಪಿಯ 
ಒಂದು ಪಾರಥಣನ .” 

11Eddie Cloer, Psalms 1—50, Truth for Today Commentary (Searcy, Ark.: 

Resource Publications, 2004), 428; Psalms 51—89, Truth for Today Commentary 

(Searcy, Ark.: Resource Publications, 2006), 3–4. 12C. F. Keil and Franz Delitzsch, 

Psalms, Commentary on the Old Testament, vol. 5 (Peabody, Mass.: Hendrickson 

Publishers, 1989), 395. 13Ibid. “ಅದು ಎಂದಿಗ  ನಡದ ೋ ಇಲವಿ ನ  ೋ ಎಂಬಂತ್ ” ಎಂಬ ಪದಗಳಳ 
ದಾವಿೋದನ ಪಾಪ ಅಪರಾಧವನುಷ್ ಿ ಸ ಚಿಸುತತವ , ಹ  ರತು ಆ ಪಾಪದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತಲಿ (ನ  ೋಡಿರಿ 
2 ಸಮುವ ೋಲ 12:10). 14Jim Townsend, Romans: Let Justice Roll Down (Elgin, Ill.: David C. 

Cook Publishing Co., 1988), 31. 15ಆದಿಕಾಂಡದಲ್ಲ ಿಅಬರಹಾಮನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖ್ಲ ಯ ಜ  ತ್ ಯಲ್ಲಿ, 
ರ  ೋಮಾ 4ನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಸಹಾಯವಾಗುವ ಇನ  ುಂದು ವಾಕಾ ಭಾಗವ ಂದರ  ಗಲಾತಾ 3. ಈ 
ಎರಡ  ವಾಕಾಭಾಗಗಳನುು ಅನ ೋಕ ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಗಳಿರುತತವ . 16ಗಿರೋಕ್ ಪರತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರಶಃ “ಸುನುತಿ,” (περιτομή, 

peritomē) ಮತುತ “ಸುನುತಿಯಾಗದ ” (ἀκροβυστία, akrobustia) ಎಂದಿರುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ KJV). 
17ಸತಾವ ೋದದಲ್ಲಿ ರ್ಟ್ನ ಗಳಳ ಯಾವಾಗಲ  ಕರಮಾನುಸ್ಾರದಲ್ಲಿ ವಾವಸ್ ಾಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವದಿಲಿ, ಆದರ  ಈ 
ರ್ಟ್ನ ಗಳ ಸರಣಿಯನುು ಸ ಚಿಸುವದಕ ೆ ಅಬರಹಾಮನಗ  ವಯಸುಾಗಳ ಸಂಖ್ ಾಯನುು ಕ  ಡಲಾಗಿದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 
ಆದಿಕಾಂಡ 12:4; 16:3, 16; 17:1). ರಬಾಬನಕ್ ಕಾಲಕರಮಾನುಸ್ಾರ ಪರಕಾರ, ಆದಿಕಾಂಡ 15:6 ಮತುತ ಅಧ್ಾಾಯ 
17ರ ರ್ಟ್ನ ಗಳ ನಡುವ  ಇನ ು ದಿೋರ್ಣವಾದ ಅಂತರವಿರುತತದ —ಇಪಪತ್  ತಂಬತುತ ವಷ್ಣಗಳಳ. (Morris, 202, 

n. 41.) 18Stott, 129. 19Moo, 154. 20Richard A. Batey, The Letter of Paul to the Romans, 

The Living Word Commentary (Austin, Tex.: R. B. Sweet Co., 1969), 60. 
21F. F. Bruce, The Letter of Paul to the Romans, 2d ed., The Tyndale New 

Testament Commentaries (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 

1985), 108. 22“ಸಂತತಿಯವರು” ಎಂಬದ ಪದದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, 4:16 ರ ಮೋಲ್ಲನ ವಾಾಖ್ಾಾನವನುು ನ  ೋಡಿರಿ. 
23ಭ ಮಿಯ (ಆಸಿತ) ಬಗ ೆ ಅಬರಹಾಮನಗ  ಮಾಡಲಾದ ಏಕ ೈಕ ವಾಗಾಾನವ ಂದರ  ಆತನು ಹಾಗ  ಆತನ 
ಸಂತತಿಯವರು ಕಾನಾನ ದ ೋಶವನುು ಬಾಧಾವಾಗಿ ಪಡ ಯುವರು. ಈ ವಾಗಾಾನವು ಈಗಲ  
ನ ರವ ೋರಬ ೋಕಾಗಿರುವ ಅಗತಾವಿಲಿ ಯಾಕ ಂದರ  ಅದು ಈಗಾಗಲ ೋ ಹಳ  ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಯಿೆೋ 
ನ ರವ ೋರಿರುತತದ . ಹಲವಾರು ಸಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಾರಯೆೋಲ್ ಸ್ಾಮಾರಜಾವು ಮಡಿಟ್ರ ೋನಯನ್ ಸಮುದರದಿಂದ 
ಯುಪ ರೋಟ್ಟಸ್ ನದಿಯವರ ಗ  ವಿಸತರಿಸಿತುತ (ನ  ೋಡಿರಿ ಆದಿಕಾಂಡ 15:18; 2 ಸಮುವ ೋಲ 8:3; 1 ಅರಸು 8:65). 
24ಯೆಹ ದಾ ಉಪದ ೋಶಕರು ಪರತಿಪಾದಿಸುವದ ೋನ ಂದರ  ಮೊೋಶ್ ಗ  ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಪರಕಟ್ಗ  ಳಿಸಲಪ ಡುವದಕ ೆ 
ಶತಮಾನಗಳ ಮುಂರ್ ಯೆೋ ಅಬರಹಾಮನು ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಹ  ಂದಿದಾನು ಎಂಬದಾಗಿ, ಆದರ  ಪೌಲನು 
ಅದನುು ಅಲಿಗಳ ಯುತ್ಾತನ . 25Bauer, 539. 26W. E. Vine, Merrill F. Unger, and William White, 

Jr., Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words 

(Nashville: Thomas Nelson Publishers, 1985), 3. 27Bauer, 525. 28J. D. Thomas, Romans, 

The Living Word (Austin, Tex.: R. B. Sweet Co., 1965), 34. 29Dave Miller, sermon 

presented on the Truth in Love television program, Fort Worth, Texas, 23 January 2002. 
30William Baur and Roland K. Harrison, “Ishmael,” in The International Standard Bible 

Encyclopedia, rev. ed., ed. Geoffrey Bromiley (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans 



67 

 

Publishing Co., 1982), 2:905. 
31Morris, 210. Elpis ಎಂಬುದು ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ ಿ53 ಸ್ಾರಿ ಸಿಕುೆತತದ ; ಇದರಲ್ಲಿ ಮ ವತ್ಾತರು 

ಸ್ಾರಿ ಪೌಲನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಯಿೆೋ ಆಗಿರುತತದ . 32Thomas, 37. 33Morris, 211, n. 84. 34Ibid., 211. 
35Bauer, 231. 36ಒಂದು ಗಿರೋಕ್ ಪದವು “ಸಂಪರದಾನ ಸಂದಭಣ” ದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಅದನುು ಆಂಗಿದಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಪೂವಣಪರತಾಯದ  ಂದಿಗ  ಅನುವಾದಿಸತಕೆದುಾ. ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವದ ೋ ಪೂವಣಪರತಾಯ ಇಲವಿಾದಲ್ಲಿ, 
ಸನುವ ೋಶಕ ೆ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿ ಅದಕ ೆ ಒಂದು ಪೂವಣಪರತಾಯ ನೋಡಲಪಡಬ ೋಕು. 37Morris, 212. 
38G. Delling, “plērophoreō,” in Theological Dictionary of the New Testament, ed. 

Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, trans. and abr. Geoffrey W. Bromiley (Grand 

Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1985), 871. 39Donald Grey Barnhouse, 

God’s Remedy: Romans 3:21—4:25 (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Co., 1954), 311–12. 40C. E. B. Cranfield, Romans: A Shorter Commentary 

(Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1985), 96. 
41“ಅಪರಾಧಗಳಳ” ಎಂಬದಕ ೆ ಪದವು παράπτωμα (paraptōma) πίπτω (piptō, “ಬಿೋಳಳ”) ಮತುತ 

παρά (para, “ಪಕೆದಲ್ಲಿ”). This word refers to “a false step,” “a blunder,” or “a falling away.” 
42For instance, J. W. McGarvey and Philip Y. Pendleton, Thessalonians, Corinthians, 

Galatians and Romans, The Standard Bible Commentary (Cincinnati: Standard 

Publishing, n.d.), 330. 43Charles Hodge, Romans, The Crossway Classic Commentaries 

(Wheaton, Ill.: Crossway Books, 1993), 125. 44R. C. Bell, Studies in Romans (Austin, 

Tex.: Firm Foundation Publishing House, 1957), 41. 45“ವಿದಾಾಹೋನರ  ಚಪಲಚಿತತರ ” ಪೌಲನ 
ಉಪದ ೋಶಗಳಿಗ  ತಪಾಪದ ಅಥಣವನುು ಕಲ್ಲಪಸುವದಕ ೆ ಎಷ್ುಿ ದ ರ ಸ್ಾಗುತ್ಾತರ ಂಬುದು ನಜಕ ೆ 
ಆಶುಯಣವುಂಟ್ುಮಾಡುತತದ  (2 ಪ ೋತರ 3:15, 16). 46Moo, 165. 47Ibid., 167. 48Warren W. Wiersbe, 

The Bible Exposition Commentary, vol. 1 (Wheaton, Ill.: Victor Books, 1989), 526. 
49Bell, 36–37. 50Adapted from Harold T. Bryson, “Faith,” Illustrating Paul’s Letters to 

the Romans, comp. James F. Hightower (Nashville: Broadman Press, 1984), 31–32. 
51ಈ ಪರಸಿದಧ ಹ ೋಳಿಕ ಯು ಮಾಟ್ಟಣನ್ ಲ ಥರನ ಜಮಣನ್ ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಮುನುುಡಿಯಲ್ಲ ಿ

ಸಿಕುೆತತದ  (1522). See E. Theodore Bachmann and Helmut T. Lehmann, eds., Luther’s 

Works, vol. 35, Word and Sacrament I (Philadelphia: Fortress Press, 1960), 362, 395–

97. 52William Barclay, The Letter to the Romans, rev. ed., The Daily Study Bible 

(Philadelphia: Westminster Press, 1975), 64. 53Moo, 150. 54See the discussion in 

Robertson L. Whiteside, A New Commentary on Paul’s Letter to the Saints at Rome 

(Fort Worth, Tex.: Manney Co., 1945), 89–90. 55Charles Hodge, Romans, The Crossway 

Classic Commentaries (Wheaton, Ill.: Crossway Books, 1993), 105. 56David Lipscomb, 

A Commentary on the New Testament Epistles, vol. 1, Romans, 2d ed. (Nashville: 

Gospel Advocate Co., 1943), 82. 57Quoted in Leslie C. Allen, “Romans,” in New 

International Bible Commentary, ed. F. F. Bruce (Grand Rapids, Mich.: Zondervan 

Publishing House, 1979), 1324. 58ರಲ್ಲಿ ಈ ದೃಷ್ಾಿಂತಗಳಳ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿವ  David Roper, Jesus 

Christ and Him Crucified (Arvada, Colo.: Christian Communications, 1976), 106–8. 
59Thomas, 33. 60Adapted from David F. Burgess, comp., Encyclopedia of Sermon 

Illustrations (St. Louis: Concordia Publishing House, 1988), 125. 
61ಈ ಮಾತುಗಳಳ ವಿಶ್ ೋಷ್ವಾಗಿ ಯೆಹ ದಾರನುುದ ಾೋಶಿಸಿ ಹ ೋಳಿದವುಗಳಾಗಿದಾರ  ಸ್ಾಮಾನಾ 

ಅನವಯಸುವಿಕ ಯನುು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ . 62ಈ ಹ ೋಳಿಕ ಯು ಇಬಿರಯ ಪತಿರಕ ಯನುು ಪೌಲನು ಬರ ಯಲ್ಲಲವಿ ಂಬ 
ಊಹ ಯನುು ನೋಡುವ ಸಂಭವವಿರುತತದ , ಅದು ಪರಸಿದಧ “ನಂಬಿಕ  ಅಂದರ ” ವಾಕಾಭಾಗವನ  ುಳಗ  ಂಡಿರುತತದ  
(ಇಬಿರಯ 11:1). 63Richard A. Batey, The Letter of Paul to the Romans, The Living Word 



68 

 

Commentary (Austin, Tex.: R. B. Sweet Co., 1969), 61. 64ನಂಬಿಕ ಯು “ಚಿಕೆ” ದಾಗಿರಬಲದಿು 
(ಮತ್ಾತಯ 14:31; 16:8) ಅಥವಾ “ದ  ಡಡದು” (ಮತ್ಾತಯ 8:10, 26), “ಸತತದುಾ” (ಯಾಕ  ೋಬ 2:17, 26) ಅಥವಾ 
ಸಜೋವ ಆಗಿರಬಲದಿಾಗಿದ . 

 


