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ಅಧ್ಯಾಯ 5 

ಒಂದು ಸ್ೆೀತುವೆ: ಸಮಯಧ್ಯನದ ಆಶೀವಯಣದ 

ಪೌಲನ ವಿರ್ಾರಧ್ಾರ ಯ ಮುಂದುವರ ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರ  ೋಮಾ 5ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು 
ಹ ೋಗ  ಸರಿ ಹ  ಂದುತತದ ? ಈ ಅಧ್ಾಾಯವು ನಂಬಿಕ ಯಂದ ನೋತಿನರ್ಣಯದ ಮೋಲ್ಲನ 
ಪೌಲನ ಉಪದ ೋಶವನುು ಪರಾಕಾಷ್ ಠಗ  ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡು ಹ  ೋಗುತತದ ಂದು ಕ ಲವರು 
ಭಾವಿಸುತ್ಾತರ , ಇನುು ಕ ಲವರು ಇದನುು ಶುದಿಧೋಕರರ್ದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ್ಾಡುವ 
ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಾಾಯಗಳ  ಂದಿಗ  ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸುತ್ಾತರ . ನನು ವಿವ ೋಚನ ಯ ಪರಕಾರ, 
ರ  ೋಮಾ 5ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು ನೋತಿನೋರ್ಣಯ ಮತುತ ಶುದಿಧೋಕರರ್ದ ವಿಷ್ಯಗಳ ನಡುವ  
ಒಂದು ಸ್ ೋತುವ ಯಾಗಿ ಪಾತರವಹಸುತತದ . 

3:21-4:25 ರಲ್ಲಿ, ನೋತಿನರ್ಣಯವು ನಂಬಿಕ ಯ ಅಧ್ಾರದಲ್ಲಿಯೆೋ ಎಂಬದಾಗಿ 
ತ್  ೋಪಣಡಿಸಲು ಪೌಲನು ವಾಕಾಗಳನುು ಮತುತ ತ್ಾಕ್ತಣಕತ್ ಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. 
ಈಗ, ಆ ನಯಮವನುು ಸ್ಾಾಪಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಆತನು ನೋತಿನರ್ಣಯದಿಂದಾಗುವ 
ಆಶಿೋವಾಣದಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನುು ಮಾಡುವದಕ ೆ ಆತನು ಸಿದಧನಾಗಿದಾನು. William Barclay 
ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ  ರ  ೋಮಾ 5ರ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಪೌಲನ “ಭಾವಗಿೋತ್ಾತೆಕವಾದ 
ವಾಕಾಭಾಗಗಳಲ  ಿಂದಾಗಿದುಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನು ದ ೋವರಲ್ಲಿನ ತನು ದೃಢವಿಶ್ಾವಸದ 
ಆಪತಸಂತ್  ೋಷ್ವನುು ಬಹುತ್ ೋಕ ಹಾಡಿ ತ್  ೋರಿಸುತ್ಾತನ .”1 R. C. Bell ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , 
“ಕ ೈಸತತವದ ಅಪರಿಮಿತವಾದ ಸಂಪನ ೆಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ವಾಕಾಭಾಗವು 
ಮತ್  ತಂದು ಸಿಕುೆವದು ವಿರಳ.”2  

ಯೀಸು ಕ್ರರಸತನ ಮುಖಯಂತರ ದೆೀವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯಧ್ಯನ (5:1-11) 
ಪೌಲನು ಹ ೋಗ  ಅಷ್  ಿಂದು ಸಂಕಷ್ಿಗಳನುು ಎದುರಿಸಿ ಬದುಕುವವನಾದನ ಂಬದನುು 

ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುಲು ಈ ವಾಕಾಭಾಗವು ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 
2 ಕ  ರಿಂಥ 11:23-29)—ಅವುಗಳನುು ಸ್ ೈರಿಸಿಕ  ಳಳುವದು ಮಾತರವಲಿ, ಆದರ  ಅವುಗಳ 
ಮೋಲ  ಜಯಗ  ಳಳುವದು (ನ  ೋಡಿರಿ 8:37). ಆತನು ಯಾವ ಕಷ್ಿಗಳನುು ಎದುರಿಸಿದರ  
ಅವನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧ್ಾನ ಮತುತ ನರಿೋಕ್ಷ ಯತುತ (5:1, 2, 4, 5). ದ ೋವರು ಆತನನುು 
ಪಿರೋತಿಸುತ್ಾತನ ಂದು ಅವನಗ  ಗ  ತಿತತುತ (5:5-9), ಅವನ ವ ೈರಿಗಳಳ ಆತನನುು 
ಕ  ಂದರ , ತ್ಾನು ನತಾವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವ ನ ಂದು, ತ್ಾನು ಮಹಮಯಲ್ಲಿ ದ ೋವರ 
ಸಂಗಡವಿರುವ ನ ಂದು, ಅವನಗ  ಗ  ತಿತತುತ (5:2, 9, 10). 
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ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ್ ನಣ್ಣಯ (5:1-5) 
1ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ನಯವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನೀತಿವಂತರಯದ ಕಯರಣ್ ನಮಮ ಕ್ತಣನಯದ 

ಯೀಸು ಕ್ರರಸತನ ಮೂಲ್ಕ್ ದೆೀವರೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಯದ ಸಮಯಧ್ಯನದಲ್ಲಿ ಇರೊೀಣ್. 2ನಯವು 
ಈಗ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ದೆೀವರ ಕ್ೃಪಯಶರಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಖಯಂತರವೆೀ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ 
ಪರವೆೀಶವಯಯಿತು. ಮತುತ ದೆೀವರ ಮಹಮಯನುು ಹೊಂದುವೆವೆಂಬ್ ಭರವಸದಿಂದ 
ಉಲಯಿಸವಯಗಿದ ದೆೀವೆ. 3ಇದು ಮಯತರವಲ್ಿದೆ ನಮಗೆ ಉಂಟಯಗುವ ಉಪದರವಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಉಲಯಿಸವಯಗಿದ ದೆೀವೆ. 4ಯಯಕೆಂದರೆ ಉಪದರವದಿಂದ ತ್ಯಳ ಮೆ ಹುಟ್ುಿತತದೆ, ತ್ಯಳ ಮೆಯಿಂದ 
ಅನುಭವಸಿದಿಿ ಹುಟ್ುಿತತದೆ, ಅನುಭವದಿಂದ ನರಿೀಕ್ಷಣ್ ಹುಟ್ುಿತತದೆಂದು ಬ್ಲೆಿವು. 5ಈ 
ನರಿೀಕ್ಷೆಯು ನಮಮ ಆಶೆಯನುು ಭಂಗಪಡಿಸುವದಿಲ್ಿ; ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪವಿತ್ಯರತಮನ 
ಮೂಲ್ಕ್ವಯಗಿ ದೆೀವರ ಪಿರೀತಿರಸವು ನಮಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯರಯಳವಯಗಿ 
ಸುರಿದದೆಯಲಯಿ.  

ವಚನ 1. ಪೌಲನು ಹೋಗ  ಆರಂಭಿಸಿದನು, ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ನಯವು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ 
ನೀತಿವಂತರಯದ ಕಯರಣ್ . . . ದೆೀವರೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಯದ ಸಮಯಧ್ಯನದಲ್ಲಿ ಇರೊೀಣ್. 
ಆತನು “ಹೋಗಿರಲಾಗಿ” ಎಂಬದನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವದು ತ್  ೋಪಣಡಿಸುವದ ೋನ ಂದರ  
ಆತನು ಈಗ ಮುಂದಕ ೆ ಹ ೋಳಲ್ಲಕ ೆ ಹ  ರಟ್ಟರುವದ ಲಿವೂ ತ್ಾನು ಈ ಮುಂರ್  ಮಾಡಿದ 
ನೋತಿನರ್ಣಯದ ಕುರಿತ ಚರ್ ಣಯ ಮೋಲ  ಆಧ್ಾರವಾಗಿರುತತದ ಂಬದ ೋ. ಒಂದು 
ಧಮಣಶ್ಾಸರ/ಕ್ತರಯೆಗಳ ವಾವಸ್ ಾಯು ಹತ್ಾಶ್  ಮತುತ ಸಂಶಯವನುು ಉಂಟ್ುಮಾಡುತತದ  
ಯಾಕ ಂದರ  ನಾವು ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ದ  ೋಷ್ವಿಲಿದ  ಕ ೈಕ  ಂಡು ನಡ ಯಲು 
ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ. ಅದಕ ೆ ತದಿವರುದಧವಾಗಿ, ದ ೋವರ ಕೃಪ /ನಂಬಿಕ ಯ ವಾವಸ್ ಾಯಂದ 
ಸಮಾಧ್ಾನ ಉಂಟಾಗುತತದ . 

ಅನ ೋಕ ಪಾರಚಿೋನ ಹಸತಪರತಿಗಳಲ್ಲಿ “ನಾವು ಸಮಾಧ್ಾನದಲ್ಲಿ ಇರ  ೋರ್” ಎಂಬುದರ 
ಬದಲ್ಲಗ  “ನಾವು ಸಮಾಧ್ಾನ ಹ  ಂದ  ೋರ್” ಎಂದಿರುತತದ . “ನಾವು . . . ಹ  ಂದ  ೋರ್” 
ಎಂಬುದು ಸಂಭಾವನಾಥಣಕ ἔχωμεν (echōmen)ಎಂಬದರ ಅನುವಾದವಾಗಿದ , 
ಆದರ  “ಹ  ಂದಿದ ಾೋವ ” ಎಂಬುದು ἔχομεν (echomen) ಎಂಬ ನಶುಯಾಥಣಕವನುು 
ಸ ಚಿಸುತತದ . ಈ ಎರಡು ಪದಗಳಲ್ಲಿನ ವಾತ್ಾಾಸವು ಏಕ ೈಕ ಪದವಾಗಿದ : ಒಂದು omega 
(ω, ō) ಮತುತ ಅದಕ ೆ ಎದುರಾಗಿ ಒಂದು omicron (ο, o). ಸನುವ ೋಶದ ಪರಕಾರ 
ಇದ  ಂದು ಪರಬ  ೋಧನ ಯ ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಹ ೋಳಿಕ  ಆಗಿರುತತದ ಂದು ಬಹಪಾಲು 
ಅನುವಾದಕರು ಭಾವಿಸುತ್ಾತರ . 

“ದ ೋವರ  ಂದಿಗ  ಸಮಾಧ್ಾನ” ಎಂಬ ಪದವು ಒಂದು ಸವಂತಿಕ ಯ ಭಾವನ ಯನುು 
ಸ ಚಿಸವದಿಲಿ ಬದಲ್ಲಗ  ಒಂದು ವಸುತನಷ್ಠತವದ ಸತಾವನುು ಸ ಚಿಸುತತದ : ನಾವು 
ನೋತಿವಂತರ ಂದು ನರ್ಣಯಸಲಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ದ ೋವರ  ಂದಿಗ  ಸಮಾಧ್ಾನಗ  ಂಡಿ 
ದ ಾೋವ  (ನ  ೋಡಿರಿ 5:10, 11). ನಾವು ಇನುು ಮೋಲ  ದ ೋವರ ವ ೈರಿಗಳಲಿ, ಆದರ  ಆತನ 
ಮಿತರರಾಗಿದ ಾೋವ . “ವ ೈಷ್ಮಾವು ಮುಗಿದುಹ  ೋಯತು; ಸಮಾಧ್ಾನ ಒಪಪಂದವು ಸಹ 



71 

 

ಹಾಕಲಪಟ್ಟಿತು.”3 
ನಾವು “ದ ೋವರ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧ್ಾನ” ಹ  ಂದಿರುವದರಿಂದ, ನಾವು “ದ ೋವರ 

ಸಮಾಧ್ಾನದಲ್ಲಿ” ಆನಂದಿಸಬಹುದು, ಅದು “ಎಲಾಿ ಗರಹಕ ಯನುು ಮಿೋರುವ ದ ೋವಶ್ಾಂತಿ” 
ಯ ಅನುಭವವಾಗಿರುತತದ  (ಫಿಲ್ಲಪಿಪ 4:7), ಅದು “ಮಾನವ ಬುದಿಧಗ  ನಲುಕಲಾರದಾಾಗಿದ ” 
(Phillips). ಈ ಸಮಾಧ್ಾನವು ಲ  ೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೂ ಸರಿಯಾಗಿರುವದರ ಮೋಲ  
ಅವಲಂಭಿತ ಆಗಿರುವದಿಲಿ; ಅದು ಭಾವನಾತೆಕ ಸಂತೃಪಿತಗಿಂತಲ  ಹ ಚಿುನದಾಾಗಿದ . 
ಅಂಥ ಸಮಾಧ್ಾನದ ಮ ಲವು ದ ೋವರ  ಂದಿಗಿನ ಸ್ಾಮರಸಾದ ಸಂಬಂಧವ ೋ ಆಗಿದ , 
ಅದು ಹ  ರಗಿನ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳಳ ಏನ ೋ ಇದಾರ  ಒಂದು ಸಂತೃಪಿತಭಾವನ ಯನುು 
ಉಂಟ್ುಮಾಡಬಲಿದು (ನ  ೋಡಿರಿ 5:3, 4). ನಾವು ಕ ೈಸತರಾಗಿದುಾ ನಮೆಲ್ಲಿ ದ ೋವರ 
ಶ್ಾಂತಿಯ ಕ  ರತ್ ಯರುವದಾದಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಅದಕ ೆ ಕಾರರ್, ನಾವು ದ ೋವರ  ಂದಿಗ  
ಸಮಾಧ್ಾನ ಹ  ಂದಿರುವದ ೋನ ಂಬದರ ಅಥಣವನುು ಗರಹಸದಿರುವದ ೋ ಆಗಿದ .  

ನಮೆ ಕತಣನಾದ ಯೆೋಸು ಕ್ತರಸತನ ಮ ಲಕ ನಮಗ  ದ ೋವರ  ಂದಿಗ  ಸಮಾಧ್ಾನ 
ಉಂಟಾಗುತತದ . ಯೆೋಸು ನಮೆನುು ತನು ತಂದ ಯಂದಿಗ  ಸಂಧ್ಾನಗ  ಳಿಸುವದಕಾೆಗಿ 
ಮರಣಿಸಿದಾರ ಕಾರರ್ದಿಂದ ನಮಗ  ದ ೋವರ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧ್ಾನ ಉಂಟಾಯತು (5:6-
8, 10, 11). ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಸತತವಾಗಿ ನಮೆ ಆತಿೀಕ ಆಶಿೋವಾಣದಗಳಳ 
ಕ್ತರಸತನ “ಮುಖ್ಾಂತರವಾಗಿ” ಎಂಬದನುು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ  (5:1, 2, 9-11). 

ವಚನ 2. ಈ ವಚನವು ಅಪೊಸತಲನ ಇನ  ುಂದು “ಮುಖ್ಾಂತರವಾಗಿ” 
ಹ ೋಳಿಕ ಯಂದಿಗ  ಆರಂಭವಾಗುತತದ : ನಾವು ಈಗ ನ ಲ ಗ  ಂಡಿರುವ ದ ೋವರ 
ಕೃಪಾಶರಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ಮುಖ್ಾಂತರವ ೋ ನಂಬಿಕ ಯಂದ ಪರವ ೋಶವಾಯತು. “ಆತನ” 
ಎಂಬುದು ವಚನ 1 ರಲ್ಲಿನ “ಕತಣನಾದ ಯೆೋಸು ಕ್ತರಸತನು” ಎಂಬದನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . “ಸಹ” 
ಎಂಬುದು ಹ ಚಿುನ ಆಶಿೋವಾಣದಗಳನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . 

“ಪರವ ೋಶವಾಯತು” ಎಂಬ ಪದಗುಚೆವು ಗಿರೋಕ್.ನ προσαγωγή (prosagōgē) 

ಎಂಬ ಪದದ ಅನುವಾದವಾಗಿದ . ಸಂಬಂಧಿತ ಸಂಯುಕತ ಕ್ತರಯಾಪದ προσάγω 

(prosagō)—ಅದು πρός (pros, “ಗ ”) ಮತುತ ἄγω (agō, “ನಡಿಸು”) ಗಳನುು 
ಜ  ೋಡಿಸುತತದ . ಅದರ ಅಥಣವ ೋನ ಂದರ  “ಒಬಬನ ಸನುಧ್ಾನದ  ಳಗ  ಕರ ತರುವದು.” 
ಲೌಕ್ತಕ ಸ್ಾಹತಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ “ಮಹಾ ಅರಸನ ಭ ೋಟ್ಟಗ  ಅಂಗಿೋಕಾರ” 
ಎಂಬದಕ ೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುತಿತತುತ.4 ನಾವು ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದು, 
ಏನ ಂದರ  ಯೆೋಸು ನಮೆನುು ದ ೋವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಕ  ೋಣ ಯಳಗ  ಕರ ದ  ಯುಾ 
ಮುಖ್ದಲ್ಲಿ ಮುಗುಳುಗ ಯಂದಿಗ  ದ ೋವರಿಗ  “ನಾನು ನನಗ  ನನು ಮಿತರನನುು 
ಪರಿಚಯಸುತ್ ತೋನ ” ಎಂದು ಹ ೋಳಳವನು! 

“ನಮೆ ಪರಿಚಯ” ದ ಬದಲಾಗಿ ಹಲವಾರು ತಜುಣಮಗಳಳ prosagōgē ಯನುು 
“ಪರವ ೋಶ” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತತವ  (KJV; NKJV; NIV; NRSV; ESV). ಇದು 
Bauerನ ನರ್ಂಟ್ು ಈ ನಾಮಪದವನುು “ಸಮಿೋಪವಾಗುವ ದಾರಿ” ಎಂದು ಅಥಣವಿವರಣ  
ಕ  ಟ್ಟಿದಾಕ ೆ ಅನುಗುರ್ವಾಗಿರುತತದ .5 ಇದು ಸರಿ ಆಗಿರುವದಾದರ , ಯೆೋಸು ದ ೋವರ ಬಳಿಗ  
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ಸಂಪಕಣದ ದಾರಿಯಾಗಿ ಚಿತಿರಸಲಪಟ್ಟಿದಾಾನ  (“ಬಾಗಲು”; ಯೋಹಾನ 10:7, 9).  
ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ನಾವು “ಕೃಪಾಶರಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯಂದ” 

ಪರಿಚಯಸಲಪಟ್ಟಿದ ಾೋವ  (ಅಥವಾ ಪರವ ೋಶ ಪಡ ದಿದ ಾೋವ ). ಕ ಲವು ಗಿರೋಕ್ ಹಸತಪರತಿಗಳಲ್ಲಿ 
“ನಂಬಿಕ ಯಂದ” ಎಂಬುದಿರುವದಿಲಿ, ಅದು ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಿಲಿ ಆದರ  ಆ ಪದಗುಚೆವನುು 
ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುಬಹುದು. “ಕೃಪ ” ಎಂಬ ಪದವು (χάρις, charis) ಒಂದು 
ಅಸಹಜವಾದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿದ .6 ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ನಾವು ಕೃಪ ಯ 
ವಿಷ್ಯವಾಗಿ, ನಾವು ಕ ೈಸತರಾಗುವಾಗ ಅದು ನಮೆನುು ನಮೆ ಪಾಪದ 
ಅಪರಾಧಭಾವನ ಯಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಸಂಗತಿಯೆಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ ತೋವ . ಹ ೋಗ , ಇಲ್ಲಿ “ಈಗ 
ನಾವು ನ ಲ ಗ  ಂಡಿರುವ ಕೃಪಾಶರಯ” ಎಂಬುದು ನಾವು ನೋತಿವಂತರ ಂದು 
ನರ್ಣಯಸಲಪಟಾಿಗ ಪರಿಚಯಸಲಪಡುವ ಕೃಪ ಯ ಸಿಾತಿಯನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . NEB 
ಯಲ್ಲಿ, “ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ” ಎಂದಿದಾರ , AB ಯು ಇದನುು “ದ ೋವರ ದಯೆಯ 
ಸಿಾತಿ” ಎಂದು ಕರ ಯುತತದ . 

ನಮಗ  ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವದಕ ೆ ಕೃಪ ಯ ಅಗತಾವಿರುವದು ಮಾತರವಲಿದ , ನಮಗ  
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಿವರಾಗಿ ಉಳಿಯುವದಕ ೆ ಕೃಪ ಯ ಅಗತಾವಿರುತತದ . ನಾವು ಕ ೈಸತರಾಗಿ 
ಆನಂದಿಸುವ ಯಾವದ ೋ ಆಶಿೋವಾಣದವನುು ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಳುಲು ಅಥವಾ 
ಅಹಣತ್ ಪಡ ಯಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ. ನಮಗ  ಅನುದಿನದ ಒದಗಿಸುವಿಕ ಯು ಕೃಪ ಯಂದಲ ೋ 
ಆಗಿರುತತದ . ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡುತತಲ್ಲರುತ್ ತೋವ  ಮತುತ ನಮೆ ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಯು 
ಕೃಪ ಯಂದಲ ೋ ಆಗುತತದ . ಅನುದಿನವೂ ಜೋವಿಸುವದಕ ೆ ಬಲವು ಕೃಪ ಯಂದಲ ೋ 
ಸಿಕುೆವದಾಗಿದ . John Newton ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬರ ದನು, “ಈ ಕೃಪ  ನನುನುು ಇದುವರ ಗ  
ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಡಿಸಿರುತತದ , ಮತುತ ಕೃಪ ಯು ನನುನುು ಮನ ಗ  ಸ್ ೋರಿಸುವದು.”7 

ನೋತಿನರ್ಣಯವು ನಮೆನುು ಈ ಅತಿಶಯವಾದ ಕೃಪ ಯಳಗ  ಕರ ತರುವದಾಗಿದ , 
“ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನ ಲ ಗ  ಂಡಿದ ಾೋವ ” (ἵστημι, histēmi) ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದನು. 
ಕ ಲವರು ಈ ಪದಗುಚೆವನುು “ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂತಿದ ಾೋವ ” ಎಂದು ತಿರುಚಿ ಪೌಲನು 
ಹ ೋಳಲ್ಲಚಿುಸಿದಾಕ್ತೆಂತಲ  ಅಧಿಕವಾದದಾನುು ಹ ೋಳಲು ಪರಯತಿುಸುತ್ಾತರ . ಅವರು 
ಕೃಪ ಯಲ್ಲಿ ನಮೆ ಸ್ಾಾನವು ಶ್ಾಶವತವಾದದುಾ, ಅಂದರ  “ಕೃಪ ಯಂದ ಬಿದುಾ ಹ  ೋಗುವದು 
ಅಸ್ಾಧಾ” ಎಂಬ ಅಥಣಬರುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ “ನಾವು ನ ಲ ಗ  ಂಡಿದ ಾೋವ ” ಎಂಬದನುು 
ವಾಾಖ್ಾಾನಸುತ್ಾತರ . ಪೌಲನು ಗಲಾತಾದವರಿಗ  ಬರ ದ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಕ ಲವರು 
“ಕೃಪಾಶರಯದ  ಳಗಿಂದ ಬಿದುಾಹ  ೋಗಿದಾಾರ ” ಎಂಬದಾಗಿ ಬರ ದಿದಾರ  ಇವರು ಈ 
ರಿೋತಿಯ ವಾಾಖ್ಾಾನವನುು ಪರತಿಪಾದಿಸುತ್ಾತರ  (ಗಲಾತಾ 5:4; ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿಂಥ 
10:12).  

“ನ ಲ ಗ  ಂಡು” ಎಂಬುದು ಅನ ೋಕ ವ ೋಳ  ಸಿಾರವಾಗಿ ನ ಲ ಗ  ಳಳುವ ಅಗತಾತ್ ಯನುು 
ಸ ಚಿಸುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಎಫ ಸ 6:13, 14). ನಾವು ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯನುು ಸಿವೋಕರಿಸುವ 
ಮುಂರ್  ನಾವು ಸವತಂತರ ನ ೈತಿಕ ಪರತಿನಧಿಗಳಾಗಿದ ಾವು, ಮತುತ ಆತನ ಕೃಪ ಯಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಿ ಮೋಲ ಯ  ಸಹ ಸವತಂತರ ನ ೈತಿಕ ಪರತಿನಧಿಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ ತೋವ . ನಾವು 
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ಕ ೈಸತರಾಗುವ ಮುನು ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯನುು ಸಿವೋಕರಿಸುವದಕ ೆ ಅಥವಾ ತಿರಸೆರಿಸುವದಕ ೆ 
ಸ್ಾಧಾವುಳುವರಾಗಿದಾರ , ನಾವು ಕ ೈಸತರಾದ ಮೋಲ  ಸಹ ಅದನುು ಸಿವೋಕರಿಸಬಲ ಿವು ಅಥವಾ 
ತಿರಸೆರಿಸಬಲ ಿವು. ಆದಾರಿಂದ ಪೌಲನು ತಿಮೊಥ ಯನಗ  “ನೋನು ಕ್ತರಸತಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ 
ಕೃಪ ಯಂದ ಬಲಹ  ಂದಿದವನಾಗು” ಎಂದು ಬ ೋಡಿಕ  ಳಳುತ್ಾತನ  (2 ತಿಮೊಥ  2:1). 
ಪ ೋತರನು ತನು ವಾಚಕರಿಗ  ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ನೋವು ಕೃಪ ಯಲ್ಲಿಯ  ನಮೆ ಕತಣನ  
ರಕ್ಷಕನ  ಆಗಿರುವ ಯೆೋಸು ಕ್ತರಸತನ ವಿಷ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯ  ಅಭಿವೃದಿಧಯನುು 
ಹ  ಂದುತ್ಾತ ಇರಿರ” (2 ಪ ೋತರ 3:18). 

ನಾವು “ಈಗ ನಾವು ನ ಲ ಗ  ಂಡಿರುವ” ಎಂಬ ಪದಗುಚೆವನುು ಅದು 
ಹ ೋಳಳವದಕ್ತೆಂತಲ  ಅಧಿಕವಾದದಾನುು ತಿಳಿಸುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಚಲು 
ಪರಯತಿುಸಬಾರದು, ಆದರ  ಅದು ಕಡಿಮಯಾಗಿ ಹ ೋಳಳವಂತ್  ಸಹ ನಾವು 
ಮಾಡಬಾರದು. ಮಾತುಗಳಳ ನಶಿುತತ್  ಮತುತ ದೃಢವಿಶ್ಾವಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುತತವ . AB 
ಯಲ್ಲಿ, “ನಾವು (ದೃಢವಾಗಿ ಮತುತ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ) ನ ಲ ಗ  ಂಡಿರುವ” ಎಂದಿರುತತದ . 
ರ  ೋಮಾ 8:31 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು “ದ ೋವರು ನಮೆ ಕಡ  ಇದಾರ ” ಎಂದು ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದನು; 
ಆತನು ನಮೆ ಪರವಾಗಿ ಪೂವಣಸಂಕಲಪ ಹ  ಂದಿದಾಾನ . ಆತನು ನಮೆನುು 
ನಾಶಗ  ಳಿಸಲು ಬಯಸುವದಿಲಿ ಆದರ  ನಮೆನುು ವಿಮೊೋಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ಾತನ . ನಾವು 
ದ ೋವರಿಗ  ನಮೆ ಬ ನುು ತಿರುಗಿಸಬಹುದು ಮತುತ, ದುಃಖ್ಕರವಾಗಿ ಕ ಲವರು ಹಾಗ  
ಮಾಡುವರು. ಹ ೋಗ , ನಾವು ಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯಟ್ಟಿರುವವರ ಗ , ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯ 
ಮ ಲಕ ನಂಬಿಕ ಯನುು ವಾಕತಗ  ಳಿಸುವಷ್ುಿ ಕಾಲ ನಾವು “ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ” 
ನ ಲ ಗ  ಂಡಿರುತ್ ತೋವ , “ದ ೋವರ ದಯೆಯ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ” ನ ಲ ಗ  ಂಡಿರುತ್ ತೋವ ! ಅದು ನಮೆ 
ಹೃದಯಗಳಿಗ  ಶ್ಾಂತಿಯನುು ತರುವದಿಲಿವಾದರ , ಬ ೋರ  ಇನಾುವದ  ತರಲಾರದು.  

ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯ ಒಂದು ಫಲವಾಗಿ ಮತುತ ಅದು ತರುವ ಸಮಾಧ್ಾನದಿಂದಾಗಿ, 
ದೆೀವರ ಮಹಮಯನುು ಹೊಂದುವೆವೆಂಬ್ ಭರವಸದಿಂದ ಉಲಯಿಸವಯಗಿದೆದೀವೆ. ರ  ೋಮಾ 
5:1-11 ರಲ್ಲಿ ಮ ರು ಸ್ಾರಿ, ಪೌಲನು “ಉಲಾಿಸವಾಗಿದ ಾೋವ ” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು (5:2, 3, 
11). “ಉಲಾಿಸ” ಎಂಬುದು ಇಂದು ಸ್ಾಮಾನಾ ಬಳಕ ಯಲ್ಲಿರುವ ಪದವಲಿ. NIV ಯು ಈ 
ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಚುು ಸ್ಾಮಾನಾವಾದ “ಸಂತ್  ೋಷ್ಟಸುವ ವು” ಎಂಬ ಪದವನುು 
ಸ್ ೋರಿಸಿರುತತದ . “ಉಲಾಿಸ” ಮತುತ “ಸಂತ್  ೋಷ್ಟಸು” ಎಂಬದಕ ೆ ಇರುವ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು 
(καυχάομαι, kauchaomai) ಪತಿರಕ ಯ ಆರಂಭದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ “ಹ  ಗಳಿಕ  ಳಳು” ಎಂದು 
ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿದ  (2:17, 23; 3:27; 4:2), ಮತುತ ಕ ಲವು ತಜುಣಮಗಳಳ ಆ ಪದವನುು 
ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತತವ  (NRSV; CJB; JB). ನಾವು ನಮೆ ಸ್ಾಧನ ಗಳ ಬಗ ೆ 
ಬಡಾಯಕ  ಚಿುಕ  ಳುಬಾರದು, ಆದರ  ದ ೋವರು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಯಣದ ಬಗ ೆ 
ಬಡಾಯಕ  ಚಿುಕ  ಳಳುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪಿಪರುವದಿಲಿ (1 ಕ  ರಿಂಥ 1:31). 5:11 ರಲ್ಲಿ, 
ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ನಾವು ದ ೋವರಲ್ಲಿ ಹಷ್ಣಗ  ಳಳುತ್ ತೋವ  
(ಹ  ಗಳಿಕ  ಳಳುತ್ ತೋವ ).” 15:17 ರಲ್ಲಿ, ಆತನು “ಕ್ತರಸತಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ” ತನಗ  “ದ ೋವರ 
ಸ್ ೋವ ಯಲ್ಲಿ ಹ  ಗಳಿಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಕಾರರ್ವುಂಟ್ು” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು. ಹ ೋಗಿದಾರ , 
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ನಮೆಲ್ಲಿ ಕ ಲವರಿಗ  “ಸಂತ್  ೋಷ್ಟಸು” ಎಂಬ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹ ಚುು ಹತಕರವ ನಸುತತದ , 
ಆದಾರಿಂದ ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ ೋ ಪದವು ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುವದು. 

ನಾವು “ಭರವಸದಿಂದ” (ἐλπίς, elpis) ಸಂತ್  ೋಷ್ಟಸುವ ವು ಎಂದು ಪೌಲನು 
ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . ಸತಾವ ೋಧ್ಾರಿತ ಭರವಸವು ಕ ೋವಲ ಒಂದು ಆಶ್ಾಭಾವನ  
ಮಾತರವಾಗಿರುವದಿಲಿ, ಆದರ  ಬಯಕ ಯ ಜ  ತ್ ಗ  ಎದುರು ನ  ೋಡುವಿಕ  ಆಗಿರುತತದ . 
William Barclay ಯು ನೋಡಿದ ವಿವರಣ  ಇಲ್ಲಿದ : “ಕ ೈಸತ ನರಿೋಕ್ಷ ಯು ದ ೋವರ 
ವಾಗಾಾನಗಳಳ ಸತಾವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ನಡುಗುವ, ಸಂಕ  ೋಚದ 
ನರಿೋಕ್ಷ ಯಾಗಿರುವದಿಲಿ. ಅವು ಸತಾವಲಿದ  ಬ ೋರ  ಇನ ುೋನ  ಆಗಿರಲಾರವು ಎಂದು 
ದೃಢವಾಗಿ ಎದುರುನ  ೋಡುವದ ೋ ಆಗಿದ .”8 ಇಬಿರಯ ಪತಿರಕ ಯ ಲ ೋಖ್ಕನು 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  “ಆ ನರಿೋಕ್ಷ ಯು ನಮೆ ಪಾರರ್ಕ ೆ (soul) ಲಂಗರದ ಹಾಗಿದುಾ ಭರವಸಕ ೆ 
ಯೋಗಾವಾದದ ಾ ಸಿಾರವಾದದ ಾ ಆಗಿದ ” (ಇಬಿರಯ 6:19). 

ಪೌಲನು ತನು ವಿರ್ಾರವನುು ಮುಂದುವರ ಸುತ್ಾತ ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , ನಮೆ 
ಭರವಸವು “ದ ೋವರ ಮಹಮಯನುು [δόξα, doxa] ಹ  ಂದುವ ವು” ಎಂಬದರಲ್ಲಿ. ಇದು 
ಒಂದು ದಿನ ದ ೋವರ ಮಹಮಯನುು ನ  ೋಡುತ್ ತೋವ ಂಬ ನಮೆ ನರಿೋಕ್ಷ ಯನುು 
ಸ ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಮಾಕಣ 13:26; ತಿೋತನು 2:13). ಅದು ಪರಲ  ೋಕದಲ್ಲಿ 
ಆತನ ದ ೈವಿಕ ಮಹಮಯಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವದನುು ಸ ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 
RSV; REB; CJB). ರ  ೋಮಾ 8:17 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಕ್ತರಸತನಗ  
ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಾಧ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವದಾದರ  ಆತನ ಮಹಮಯಲ್ಲಿಯ  
ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವ ವು” (ನ  ೋಡಿರಿ 8:18; 9:23). ಇನ  ುಂದ ಡ ಯಲ್ಲಿ, “ದ ೋವರ 
ಮಹಮಯು” ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭ ಮಿಯ ಮೋಲ  ದ ೋವರ ಮಹಮಯನುು ಪರತಿಬಿಂಭಿಸುವ 
ನರಿೋಕ್ಷ ಯನುು ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿದ . ಮನುಷ್ಾರು “ದ ೋವರ ಪರತಿರ ಪವೂ ಪರಭಾವವೂ” 
ಆಗಿ ಉಂಟ್ುಮಾಡಲಪಟ್ಟಿದಾಾರ  (1 ಕ  ರಿಂಥ 11:7; ನ  ೋಡಿರಿ ಆದಿಕಾಂಡ 1:26, 27; 9:6; 
ಯಾಕ  ೋಬ 3:9), ಆದರ  ಮಾನವರು “ಮುರಿದ ಪರತಿರ ಪ” ವಾಗಿ ಮಾಪಣಟ್ಿರು. 
ಪಾಪಿಗಳಾದ ಮನುಷ್ಾರು “ಲಯವಿಲಿದ ದ ೋವರ ಮಹಮಯನುು ಬಿಟ್ುಿ ಅದಕ ೆ ಬದಲಾಗಿ 
ಲಯವಾಗುವ ಮನುಷ್ಾ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ ಸಪಾಣದಿಗಳ ಮ ತಿಣಯನುು ಮಾಡಿಕ  ಂಡರು” 
(1:23). ಹಾಗಿದಾರ , ಕ್ತರಸತನ ಮುಖ್ಾಂತರವಾಗಿ, ನಾವು “ನಮೆ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ದ ೋವರು 
ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಅಂದುಕ  ಂಡಂತ್ ಯೆೋ” ಆಗಬಲ ಿವು (LB). ಮೋಲ್ಲನವುಗಳನ ುಲಾಿ “ದ ೋವರ 
ಮಹಮಯು” ಆಕರಮಿಸಿಕ  ಳುಲು ಸ್ಾಧಾವಿರುತತದ .  

ವಚನ 3. ಪೌಲನ ವಾಚಕರು “ದ ೋವರ  ಂದಿಗ  ಉಂಟಾದ ಸಮಾಧ್ಾನ” (5:1) 
ಹ  ಂದುವ ಕುರಿತ ಆತನ ಮಾತುಗಳನುು ಆಲ  ೋಚಿಸಿದಾಗ, ಬಹುಶಃ ಅವರು ಹೋಗ  
ಯೋಚಿಸಿರಬಹುದಾಗಿದ , “ಓ, ಎಲಿವೂ ಉತತಮವಾಗಿ ಸ್ಾಗುತಿತರುವಾಗ 
ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ  ನಮಗ  ಸಮಾಧ್ಾನ, ಸಂತ್  ೋಷ್ ಮತುತ ಆನಂದ ಹಾಗ  
ನರಿೋಕ್ಷ ಗಳಿರಬಲಿವು. ಆದರ  ಕ ಟ್ಿ ದಿನಗಳಳ ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡುವದು?” ಕ ಟ್ಿ ದಿನಗಳಳ 
ಬರುವದು ಸಹಜವ ಂಬುದು ಪೌಲನಗ  ಗ  ತಿತತುತ. ಆತನು ಸವತಃ ಅಂಥ ದಿನಗಳನುು 
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ಅನುಭವಿಸಿದಾನು. ಆತನು ಹ  ಸ ವಿಶ್ಾವಸಿಗಳಿಗ  ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ನಾವು ಬಹು 
ಸಂಕಟ್ಗಳನುು ತ್ಾಳಿ ದ ೋವರ ರಾಜಾದ  ಳಗ  ಸ್ ೋರಬ ೋಕು” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 
14:22). ಯೆೋಸು ತನು ಶಿಷ್ಾರಿಗ  ಹ ೋಳಿದನು, “ಲ  ೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗ  ಸಂಕಟ್ ಉಂಟ್ು” 
(ಯೋಹಾನ 16:33). ರ  ೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಕ ೈಸತರು ಇನ ು ಸಂಕಟ್ಗಳನುು 
ಎದುರಿಸಿರಲ್ಲಲಿವಾದಾರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವದು ಖ್ಚಿತವಾಗಿತುತ 
(ನ  ೋಡಿರಿ 2 ತಿಮೊಥ  3:12). 

ವಚನ 3 ಹೋಗ  ಆರಂಭಗ  ಳಳುತತದ , ಇದು ಮಯತರವಲ್ಿದೆ (ನಾವು ಒಳ ುೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಂತ್  ೋಷ್ಟಸುವುದು ಮಾತರವಲಿದ ), ನಮಗೆ ಉಂಟಯಗುವ ಉಪದರವಗಳಲ್ಲಿಯೂ 
ಉಲಯಿಸವಯಗಿದ ದೆೀವೆ (ಸಂತ್  ೋಷ್ವಾಗಿದ ಾೋವ ). ಈ ಅನುವಾದಿತ ಗಿರೋಕ್ ಪದ 
“ಉಪದರವಗಳಳ” ಎಂಬುದು θλῖψις (thlipsis) ಎಂಬ ಬಹುವಚನದಿಂದ ಬಂದದಾಾಗಿದುಾ 
ಅದರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥಣವು “ಒತುತವಿಕ , ಒತತಡ” ಎಂದಾಗಿರುತತದ .9 ಇದು ಒಲ್ಲೋವ್ 
ಎಣ ಿಯನುು ತುಳಿಯುವ ಅಥವಾ ದಾರಕ್ಷ ಗಳಿಂದ ರಸವನುು ತ್ ಗ ಯುವದನುು ಬಣಿಿಸಲು 
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿತದಾ ಪದವಾಗಿದ . Thlipsis ಎಂಬ ಪದವು ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ 
“ಯಾತನ ಯನುುಂಟ್ು ಮಾಡುವ ಸಂಕಷ್ಿ” ದ ಅಥಣ ನೋಡುವ ರ ಪಕವಾಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿದ .10 “ಉಪದರವಗಳಳ” ಎಂಬದರ ಬದಲಾಗಿ AB ಯು “ಒತತಡ ಮತುತ 
ಯಾತನ  ಮತುತ ಸಂಕಷ್ಿಗಳಳ” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಿರುತತದ . ಒಬಬ ಕ ೈಸತನ ಮೋಲ  ಅನ ೋಕ 
ಸಂಗತಿಗಳಳ ಒತತಡ ಹಾಕಬಲಿವು, ಉದಾಹರಣ ಗ : ಏಕಾಂಗಿತನ, ಅಪಖ್ಾಾತಿ, ಕಷ್ಿ, 
ಬಡತನ, ಮತುತ ಹಂಸ್ .11 ಲ  ೋಕದ ಇತಿಹಾಸದ ವಿವಿಧ ಕಾಲರ್ಟ್ಿಗಳಲ್ಲಿ, “ಉಪದರವ” 
ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲ ಿಮರರ್ ಬ ದರಿಕ  ಸಹ ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಂಡಿ ರುತತದ . 

ಪೌಲನು ರ್ಟ್ನಾವಳಿಗಳನುು ಎಳ ಎಳ ಯಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಮ ಲಕ 
ಉಪದರವಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹ ೋಗ  ಸಂತ್  ೋಷ್ಟಸಬಹುದ ಂಬದನುು ತಿಳಿಸುತ್ಾತನ . ಆತನು 
ಹ ೋಳಿದನು, ಯಯಕೆಂದರೆ ಉಪದರವದಿಂದ ತ್ಯಳ ಮೆ ಹುಟ್ುಿತತದೆ. “ತ್ಾಳ ೆ ” ಎಂಬದು 
ὑπομονή (hupomonē) ಎಂಬದರಿಂದ ಬಂದದಾಾಗಿದುಾ ಅದ  ಂದು ಸಂಯುಕತ 
ಪದವಾಗಿದ , ಅದರಲ್ಲಿ ὑπό (hupo, “ಕ ಳಗ ”) ಮತುತ μένω (menō, “ಉಳಿದುಕ  ”) ಎಂಬ 
ಪದಗಳಳ ಸ್ ೋರಿರುತತವ . ಈ ಪದವು ಕಠರ್ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳ “ಕ ಳಗ  ಉಳಿದುಕ  ಳಳುವ” 
ವಿರ್ಾರವನುು ವಾಕತಪಡಿಸುತತದ . ಅದು ಏನ ೋ ಸಂಭವಿಸಿದರ  ನರಂತರ ಮತುತ ದೃಢವಾಗಿ 
ನಲುಿವದನುು, ಮುನುಡ ಯುತತಲ ೋ ಇರುವದನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . Barclay ಈ ಪದವನುು 
“ಸ್ ಾೈಯಣ” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಿರುತ್ಾತನ  ಮತುತ ಆತನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಇದು 
ಸುಮೆನ  ಸಹಸಿಕ  ಳಳುವ ಮನ  ೋಭಾವವಲಿ ಆದರ  ಸಕ್ತರಯವಾಗಿ ಜೋವನದ 
ಪರಿೋಶ್  ೋಧನ ಗಳನುು ಮತುತ ಉಪದರವಗಳನುು ಜಯಸುವದಾಗಿದ .”12 

ವಚನ 4. ಮುಂದ , ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ತ್ಯಳ ಮೆಯಿಂದ ಅನುಭವಸಿದಿಿ 
ಹುಟ್ುಿತತದೆ. “ಅನುಭವಸಿದಿಧ” ಎಂಬುದು δοκιμή (dokimē) ಎಂಬದರಿಂದ ಬಂದದಾಾಗಿದುಾ, 
“ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಪಪಟ್ ಪೌಲನು ಬಳಸಿದ ಪದವಾಗಿದ , ಅದು 
δοκιμάζω (dokimazō), ‘ಪರಿಶ್  ೋಧಿಸು’ ಎಂಬದರ  ಂದಿಗ  ಜ  ೋಡಿಸುತತದ , ಮತುತ 
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ಇದು ಪರಿೋಶ್  ೋಧನ ಗಳನುು ಎದುರಿಸಿ ನಂತ ಗುರ್ವನುು ಹ  ಂದಿರುವದಾಗಿದ .”13 ಒಬಬ 
ಕ ೈಸತನು ನಜವಾಗಿಯ  ಗಂಭಿೋರ ಸಮಸ್ ಾಯನುು ಎದುರಿಸಿಲಿವಾದಾರಿಂದ ಆತನು 
ಪರಿಶ್  ೋಧಿಸಲಪಡದ ಕ ೈಸತನಾಗಿರುತ್ಾತನ . ಒಬಬನು ಅವನ (ಅಥವಾ ಅವಳ) 
ಪರಿೋಶ್  ೋಧನ ಗಳನುು ದ ೋವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ನಂತವನ ೋ 
“ಪರಿಶ್  ೋಧಿತ” ಮತುತ “ನರ ಪಿಸಲಪಟ್ಿ” ಕ ೈಸತನು. ಇಲ್ಲ ಿವಾತ್ಾಾಸವು ಹ  ಸ ನ ೋಮಕಾತಿ 
ಅಭಾರ್ಥಣ ಮತುತ ಒಬಬ ಯುದಧ-ಪರಿೋಕ್ಷ ಗ  ಂಡು ಅನುಭವಶ್ಾಲ್ಲಯಾದ ಅಭಾರ್ಥಣಗಳ 
ನಡುವಿನದಾಾಗಿದ . ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ಒಬಬ “ಕ ಸ್ಾಗಿರುವದು” ಮತುತ “ಪಾರಯಸಾ” ದ ೋವರ ಮಕೆಳ 
ನಡುವಿನ ವಾತ್ಾಾಸ ಇದಾಗಿರುತತದ  (ಇಬಿರಯ 5:13, 14). ಒಬಬ “ಅನುಭವಸಿದಿಧ” ಯುಳು 
ಕ ೈಸತನ ೋ ವಿಶ್ಾವಸ್ಾಹಣನು ಮತುತ ಅವಲಂಬನ ಗ  ಯೋಗಾನಾದವನು. ಸಹ  ೋದರರು ಆ 
ವಾಕ್ತತಯ ಮೋಲ  ಅವಲಂಭಿಸುವದಕ ೆ ಹ ದರುವದಿಲಿ ಯಾಕ ಂದರ  ಆತನು ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ತನುನುು ನಂಬಿಗಸತನ ಂದು ಸ್ಾಭಿತುಪಡಿಸಿಕ  ಂಡವನು. 

ಪೌಲನು ತನು ಅನುಕರಮಣಿಕ ಯನುು ಅನುಭವದಿಂದ ನರಿೀಕ್ಷಣ್ ಹುಟ್ುಿತತದೆ ಎಂದು 
ಹ ೋಳಿ ಸಂಪೂರ್ಣಗ  ಳಿಸುತ್ಾತನ . ನಾವು ಕತಣನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯುಳುವರಾಗಿ 
ಉಪದರವಗಳನುು ಎದುರುಗ  ಳಳುವಾಗ, ನಾವು ತ್ಾಳ ೆ ಯಂದ ಸಹಸಿಕ  ಳುಲು 
ಶಕತರಾಗುತ್ ತೋವ . ತ್ಾಳ ೆ ಯಂದ, ನಾವು “ಪರಿೋಕ್ಷ ಯನುು ಎದುರಿಸುತ್ ತೋವ ” ಮತುತ 
ಆತಿೀಕವಾಗಿ ಪಕವಗ  ಳಳುತ್ ತೋವ . ಇದ ಲಿವೂ ನಮೆಲ್ಲಿ ದ ೋವರ ವಾಗಾಾನಗಳಳ ಖ್ಚಿತ 
(ಹೌದು) ಎಂಬ ಮನವರಿಕ ಯನುು ಉಂಟ್ು ಮಾಡುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 2 ಕ  ರಿಂಥ 1:20). 
ದ ೋವರು ನಮೆನುು ಎಂದಿಗ  ಕ ೈಬಿಡುವದಿಲಿ ಮತುತ ತ್  ರ ಯುವದಿಲಿ ಎಂದು ವಾಗಾಾನ 
ಮಾಡಿದಾಾನ  (ಇಬಿರಯ 13:5), ಮತುತ ಆತನು ಕ ೈಬಿಟ್ಟಿಲಿ. ನಮಗ  ಸಹಸಿಕ  ಳಳುವದಕ ೆ 
ಆಗದಷ್ಿರ ಮಟ್ಟಿಗ  ಆತನು ನಮೆನುು ಶ್  ೋಧನ ಗ  ಒಳಪಡಿಸುವದಿಲಿ ಎಂದು ದ ೋವರು 
ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಿದಾಾನ  (1 ಕ  ರಿಂಥ 10:13), ಮತುತ ಆತನು ಬಿಡುವದಿಲಿ. ಆತನು ನಮೆ 
ಜೋವಿತಗಳಲ್ಲಿ ತ್  ಡಗಿಸಿಕ  ಂಡು ಎಲಿವನ ು ನಮೆ ಹತಕಾೆಗಿ ಕಾಯಣಸ್ಾಧಿಸು 
ವ ನ ಂದು ಆತನು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಿದನು (ರ  ೋಮಾ 8:28), ಮತುತ ಆತನ ತನು ಮಾತಿಗ  
ಬದಧನಾಗಿದಾಾನ . ಹೋಗ  ನಮೆ ನರಿೋಕ್ಷ  (ಭರವಸವು) ದ ೋವರಲ್ಲಿದ  ಮತುತ ಆತನ 
ವಾಗಾಾನಗಳಳ ದಿನ ೋ ದಿನ ೋ ಬ ಳ ಯುತತವ . 

ಪೌಲನ ಅನುಕರಮಣಿಕ ಯು ಭರವಸದಿಂದ ಪರಿಚಯಗ  ಂಡಿತು (5:2), ಮತುತ ಅದು 
ಭರವಸದ  ಂದಿಗ  (ನರಿೋಕ್ಷರ್) ಮುಕಾತಯಗ  ಳಳುತತದ  (5:4). ನಾವು ಈ ಪದಧತಿಯನುು 
“ಒಂದಕ  ೆಂದು ಜ  ೋಡಣ ಯಾಗಿರುವ ಪರಯೋಜನಗಳ ವೃತತ” ಎಂದು 
ಆಲ  ೋಚಿಸಬಹುದು.14 ನಮಗ  ಉಪದರವಗಳಳ ಬಂದಾಗ ನರಿೋಕ್ಷ ಯು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುತತದ ; ಉಪದರವಗಳಳ ತ್ಾಳ ೆ ಯನುು ತರುತತದ ; ತ್ಾಳ ೆ ಯು ಅನುಭವಸಿದಿಧಯನುು 
ಉಂಟ್ುಮಾಡುತತದ ; ಮತುತ ಅನುಭವಸಿದಿಧಯು ನರಿೋಕ್ಷ ಯನುು ಉಂಟ್ುಮಾಡುತತದ . 

ವಚನ 5. ಪೌಲನು ಇನ ು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , ಈ ನರಿೀಕ್ಷೆಯು ನಮಮ ಆಶೆಯನುು 
ಭಂಗಪಡಿಸುವದಿಲ್ಿ. “ಭಂಗಪಡಿಸುವದಿಲಿ” ಎಂಬುದು καταισχύνω (kataischunō) 

ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದದುಾ, ಇದರ ಅಥಣವು “ಅವಮಾನಗ  ಳಳು ವಂತ್  ಮಾಡು” 
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(ನ  ೋಡಿರಿ KJV). ಅದ  ಂದು ಸಂಯುಕತ ಪದವಾಗಿದುಾ ಅದರಲ್ಲಿ αἰσχύνω (aischunō, 
“ನಾಚಿಕ ಪಡು”) ಎಂಬದರ ಜ  ತ್ ಗ  ಬಲಗ  ಳಿಸುವ κατά (kata) ಎಂಬ ಪದವಿರುತತದ . 
ಈ ಪದವು 1:16 ರಲ್ಲಿನ “ನಾಚಿಕ  ಳಳು” ಎಂಬದಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತತದ . 

ನಮೆ ನರಿೋಕ್ಷ ಯು ಎಂದಿಗ  ನಮೆನುು ದಿಗಾಬರಂತಿಗ  ಗುರಿಮಾಡುವದಿಲಿ; ಅದು 
ನಮೆನುು ತಲ ತಗಿೆಸುವಂತ್  ಮಾಡುವದಿಲಿ. ಏನನ  ುೋ ಪಡ ಯುತ್ ತೋವ ಂದು 
ನರಿೋಕ್ಷಿಸುತಿತದ ಾೋವ  ಮತುತ ಎದುರುನ  ೋಡಿ ಕಾಯುತಿತದ ಾೋವ  ಎಂದು ಹ ೋಳಳತ್ ತೋವ  ಮತುತ 
ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನುು ಹ  ಂದದ  ಹ  ೋಗುತ್ ತೋವ . ಆದರ  ರ  ೋಮಾ 5 ರಲ್ಲಿ ನರಿೋಕ್ಷ ಯು ಆ 
ರಿೋತಿಯದಾಾಗಿರುವದಿಲಿ. ದ ೋವರು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡಿದುಾ ನ ರವ ೋರುವದು ಖ್ಚಿತ. 
ಕತಣನಲ್ಲಿರುವ ನಮೆ ನರಿೋಕ್ಷ ಯು ನಮೆನುು ನರಾಶ್ ಗ  ಳಿಸುವದಿಲಿ ಯಾಕ ಂದರ  
ಕತಣನು ನಮೆನುು ನರಾಶ್ ಗ  ಳಿಸಲಾರನು.  

ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ನಮೆ ನರಿೋಕ್ಷ ಯು “ನಮೆ ಆಶ್ ಯನುು ಭಂಗಪಡಿಸುವದಿಲಿ” ಯಾಕ ಂದರ  
ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪವಿತ್ಯರತಮನ ಮೂಲ್ಕ್ವಯಗಿ ದೆೀವರ ಪಿರೀತಿರಸವು ನಮಮ 
ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯರಯಳವಯಗಿ ಸುರಿದದೆಯಲಯಿ. “ದ ೋವರ ಪಿರೋತಿ” ಎಂಬುದು 
ದ ೋವರಿಗಾಗಿರುವ ಪಿರೋತಿಯನುು ಸ ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದ , ಆದರ  ಸನುವ ೋಶವು 
ತ್  ೋಪಣಡಿಸುವ ಪರಕಾರ ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ ಿ ನಮೆ ಮೋಲ್ಲರುವ ದ ೋವರ ಪಿರೋತಿಯ ಬಗ ೆ 
ಮಾತ್ಾಡುತಿತದಾಾನ . “ದ ೋವರಿಗ  ಪಿರಯರು” ಎಂಬ ಪದಗುಚೆವು ಆರಂಭಿಕ ವಂದನ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳಳುತತದ , ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಪೌಲನ ಕ ೈಸತ ವಾಚಕರನುುದ ಾೋಶಿಸಿ ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಿರುತತದ  
(1:7). ಹ ೋಗ , ಇದ ೋ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗ  ಪತರದ ಮುಖ್ಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ ೋವರ ಪಿರತಿಯು 
ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಪಟ್ಟಿದ . ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯು ದ ೋವರು ನಮಗಾಗಿ ಕೃಪ ಯಂದ 
ಮಾಡಿದ ಾಲಿದರ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತತದ , ಆದರ  ದ ೋವರು ಅದನುು ಏಕ  ಮಾಡಿದನ ಂಬದನುು 
ಈಗ ಬಹರಂಗಗ  ಳಿಸುತತದ : ಯಾಕ ಂದರ  ಆತನು ನಮೆನುು ಪಿರೋತಿಸುತ್ಾತನ .  

“ಪಿರೋತಿ” ಎಂಬದಕ್ತೆರುವ ಪದವು ἀγάπη (agapē): ಶರತುತರಹತ ಪಿರೋತಿ, ಆ ಪಿರೋತಿಗ  
ಪಾತರರಾಗಿರುವವರಿಗ  ಅತುಾತತಮವಾದದಾನ ುೋ ಕ  ೋರುವಂಥ ಪಿರೋತಿ. ಈ ಪಿರೋತಿಯು 
“ನಮೆ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಲಪಟ್ಟಿದ .” “ಸುರಿಸಲಪಟ್ಟಿದ ” ಎಂಬದು ಗಿರೋಕ್.ನ ἐκχέω 

(ekcheō) ಎಂಬ ಪದದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನುವಾದವಾಗಿದ , ಅದು ἐκ (ek, “ಹ  ರಗ ”) 
ಎಂಬದರ ಜ  ತ್ ಗ  χέω (cheō, “ಸುರಿಸು”) ಎಂಬ ಪದವನ  ುಳಗ  ಂಡಿರುತತದ . ಇದ ೋ 
ಪದವು ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 2:33 ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿದ , ಅಲ್ಲಿ ಅದು 
ಅಪೊಸತಲರಿಗ  ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿರುವ ಅದುುತವಾದ ಸ್ಾಮಥಾಣಗಳನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . ಇಲ್ಲಿ, 
ಅದು ಪರತಿ ಕ ೈಸತನ ಮೋಲ  ಸುರಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವ ದ ೋವರ ಪಿರೋತಿಯನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . 
“ಸುರಿಸಲಪಟ್ಟಿದ ” ಎಂಬದು ದ ೋವರು ತನು ಪಿರೋತಿಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಪುರ್ನಲಿ ಎಂಬದನುು 
ಒತಿತ ಹ ೋಳಳತತದ . James D. G. Dunn ಪರಕಾರ, ಪೌಲನು “ಒರ್ಗಿದ ಗಾರಮದ 
ಭ ಮಿಯಲ್ಲಿ ಮೋರ್ಸ್  ಪೋಟ್ಗ  ಳಳುವ ಒಂದು ಉಜವಲ ರ ಪಕಯೋಕ್ತತಯನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ಾತನ .”15  

ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಈ ಪಿರೋತಿಯು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪವಿತ್ಯರತಮನ 
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ಮೂಲ್ಕ್ವಯಗಿ “ನಮೆ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಾರಾಳವಾಗಿ ಸುರಿಸಲಪಟ್ಟಿದ .” ಒಂದು 
ಹರಿಯುವಿಕ ಯ ಬರದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ಾರತೆನು ಈ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಪಟ್ಟಿದಾಾನ  (1:4; 
2:29), ಆದರ  ಕ ೈಸತರ ಜೋವಿತದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ಾರತೆನ ಕ್ತರಯೆಯ ಕುರಿತ ಪರಥಮ ಉಲ ಿೋಖ್ 
ಇದಾಗಿರುತತದ .16 ಒಬಬನು ನೋತಿವಂತನ ಂದು ನರ್ಣಯಸಲಪಟಾಿಗ, ಆತನು ಕ್ತರಸತನವನಾಗಿ 
ಮಾಪಣಟಾಿಗ, ಆತೆನು ಅವನನುು ಪರವ ೋಶಿಸುತ್ಾತನ . “ಪವಿತ್ಾರತೆನು ಎಲಾ ಿ
ವಿಶ್ಾವಸಿಗಳಿಗ  ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿದಾಾನ -ಅವರು ಪುನಜಣನೆ ಹ  ಂದುವ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ,”17 
“ಅವರು ಕ್ತರಸತನ  ಳಗ  ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುವ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ ಆತೆನು 
ಕ  ಡಲಪಡುತ್ಾತನ  (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 2:38).”18 

ಪವಿತ್ಾರತೆನ ಕ ಲಸದ ಬಗ ೆ ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಚಚಿಣಸಲಾಗುವದು. 
ಇಲ್ಲಿ, ಆತೆನ ಕ ಲಸದ ಒಂದು ಆಯಾಮವು ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಪಟ್ಟಿದ : ದ ೋವರ ಪಿರೋತಿಯು 
“ನಮೆ ಹೃಯದಗಳ  ಳಗ  ಪವಿತ್ಾರತೆನ ಮ ಲಕವಾಗಿ ಸುರಿಸಲಪಟ್ಟಿದ .” ಆತೆನು 
ಇದನುು ಹ ೋಗ  ಮಾಡುತ್ಾತನ ಂಬ ಬಗ ೆ ಮೊಂಡುವಾದ ಮಾಡಲಾಗದು. ಆತೆನ 
ಅದುುತಕರವಲಿದ ಕ್ತರಯೆಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನ  ೋಡುವದಾದರ , ಪವಿತ್ಾರತೆನು 
ಕಾಯಣಮಾಡುವ ಮುಖ್ಾ ವಿಧ್ಾನವ ಂದರ , ಆತನ ಪ ರೋರಿತ ವಾಕಾದ ಮ ಲಕವಾಗಿಯೆೋ 
(ಎಫ ಸ 6:17; 2 ಪ ೋತರ 1:21). ಆತನು ಕ ೈಸತನ  ಳಗ  ವಾಸಿಸುತ್ಾತನ ಂಬದನುು ಅನ ೋಕ 
ವಾಕಾಗಳಳ ಒತಿತ ಹ ೋಳಳತತವ  (ಉದಾಹರಣ ಗ , ನ  ೋಡಿರಿ 8:9-11). ಅಷ್ುಿ ಮಾತರವಲಿದ , 
ಪೌಲನು ರ  ೋಮಾ 8:26-28 ರಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ಾರತೆನ ಕಾಯಣವನುು ದ ೋವರ 
ಒದಗಿಸುವಿಕ ಯಂದಿಗ  ನಕಟ್ವಾಗಿ ಜ  ೋಡಿಸಿದಾರಿಂದ, ಆತೆನು ಒದಗಿಸುವವನಾಗಿ 
ಕ ಲಸ ಮಾಡುತ್ಾತನ ಂದು ಸಹ ನಾವು ಹ ೋಳಬಹುದು. ಆತನು ನಮೆ ಜೋವಿತಗಳನುು 
ಆಶಿೋವಣದಿಸುವದಕ  ೆೋಸೆರ ರ್ಟ್ನ ಗಳನುು ಅನುಶ್ಾಸನಗ  ಳಿಸುತ್ಾತನ . 

ಹಾಗಾದರ , ಪವಿತ್ಾರತೆನ ಮ ಲಕವಾಗಿ ದ ೋವರ ಪಿರೋತಿರಸವು ನಮೆ 
ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಲಪಟ್ಟಿದ  ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದಾಗ. ಆತನ 
ತ್ಾತಪಯಣವ ೋನಾಗಿತುತ? ಆತನು ನಮಗ  ದ ೋವರು ಪವಿತ್ಾರತೆನನುು ಅನುಗರಹಸಿರುವದು 
ಆತನ ಹ ೋರಳವಾದ ಪಿರೋತಿಗ  ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ  ಎಂಬದನುು ಸ ಚಿಸಿ ಹ ೋಳಿರಬಹುದಾಗಿದ  
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 2:38; 5:32). ಪೌಲನ ಪರಕಾರವಾಗಿ, ಪವಿತ್ಾರತೆನ ವರವು 
ನಾವು ದ ೋವರ ಪುತರರ ಂಬದಕ ೆ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ  (ಗಲಾತಾ 4:6). “ಆತೆನು ನಮೆ 
ಬಾಧಾತ್ ಗ  ಸಂಚಕಾರವಾಗಿದಾಾನ ” (ಎಫ ಸ 1:14)-ನಮೆ ಬಾಧಾತ್ ಗ  ಒಂದು “ಮುಂಗಡ 
ಹರ್” ಮತುತ ಆ ಬಾಧಾತ್ ಗ  “ಖ್ಾತರಿ” ಆಗಿ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿರುತ್ಾತನ . ಆದಾರಿಂದ 5ನ ೋ ವಚನವು 
ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಲಪಟ್ಿರ  ಸ ಕತವ ೋನಸುತತದ , “ದ ೋವರ ಪಿರೋತಿಯು ನಮೆ 
ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗ  ಕ  ಟ್ಟಿರುವ ಪವಿತ್ಾರತೆನ ಮ ಲಕವಾಗಿ [ನಮಗಿರುವ 
ಪವಿತ್ಾರತೆನ ಮಹತವದ ಪರಜ್ಞ ಯ ಮ ಲಕ] ಸುರಿಸಲಪಟ್ಟಿದ .” ಈ ವಿವರಣ ಯು ಪೌಲನು 
ಒತುತ ನೋಡುವ “ನರಿೋಕ್ಷ ” ಗ  ಅನುಗುರ್ವಾಗಿರುತತದ . 

ಇನ  ುಂದು ಸ್ಾಧಾತ್ ಯೆೋನ ಂದರ , 5ನ ೋ ವಚನವನುು ಮುಂದಿನ ವಚನಗಳ 
ಬ ಳಕ್ತನಲ್ಲಿ ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುತಕೆದಾಾಗಿದ . ದ ೋವರ ಪಿರೋತಿಯ ಉತೃಷ್ಿವಾದ 
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ಉದಾಹರಣ ಯೆಂದರ  ಆತನು ತನು ಮಗನನುು ತ್ಾಾಗ ಮಾಡಿದುಾ (5:6-8). ನಾವು ಇದರ 
ಬಗ ೆ ಆತೆನಂದ ಪ ರೋರಿಸಲಪಟ್ಿ ವಾಕಾಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಕ  ಂಡಿದ ಾೋವ . ಆದಾರಿಂದ ಪೌಲನು 
ಹ ೋಳಳತಿತರುವದ ೋನ ಂದರ  “ನಮೆ ಹೃದಯಗಳ  ಳಗ  ದ ೋವರ ಪಿರೋತಿಯು [ವಾಕಾದಲ್ಲಿ 
ಪರಕಟ್ವಾಗಿರುವ ಆತನ ಪಿರೋತಿಯ ಬಗ ೆ ನಾವು ತಿಳಿಯುವ ಪರಕಾರ] ನಮಗ  
ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿರುವ ಪವಿತ್ಾರತೆನ ಮ ಲಕವಾಗಿ ಸುರಿಸಲಪಟ್ಟಿದ .”  

ಈಗಷ್ ಿ ಕ  ಡಲಾಗಿರುವಂತಹ ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳಿಂದ ಅನ ೋಕ ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರು 
ದಿಗಿಲುಗ  ಳಳುತ್ಾತರ . ಅವರು ವಾದಿಸುವದ ೋನ ಂದರ  “ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ” ಎಂಬದು ಆತೆನ 
ಕಡ ಯಂದ ಹ ಚಿುನ ವ ೈಯಕ್ತತಕ ಹಾಗ  ನ ೋರವಾದ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯನುು 
ಸಕ್ತರಯಗ  ಳಿಸುತತದ  ಎಂಬದಾಗಿ. ಅವರು ತಮೆ ಹೃದಯಗಳನುು ಆತೆನು 
ಪರವಾಹದಂತ್  “ಬ ಚುನ ಯ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸುವ ಕುರಿತು ಬರ ಯುತ್ಾತರ ” ; 
ಕ ಲವರು ಭಾವ ಗಿೋತ್ ಗ  ಇಳಿಯುತ್ಾತರ . ದ ೋವರು ನಮೆ ಮೋಲ್ಲಟ್ಟಿರುವ ಪಿರೋತಿಯ ಬಗ ೆ 
ತಿಳಿಯುವಾಗ ಅದು ನಮೆ ಹೃದಯವನುು ಬ ಚುಗ  ಮಾಡುವ ಭಾವನ ಗಳಿಂದ 
ತುಂಬಿಸತಕೆದ ಾಂಬದನುು ನಾವು ನರಾಕರಿಸುತಿತಲಿ-ಆದರ  ನಾವು “ಬ ಚುನ ಯ 
ಭಾವನ ಗಳಿಂದ” ಉಕ್ತೆ ಹರಿಯದಂಥ ಆ ಸಮಯಗಳ ವಿಷ್ಯವ ೋನು? ಅದರ ಅಥಣವು 
ದ ೋವರು ಇನುು ನಮೆನುು ಪಿರೋತಿಸುತಿತಲಿ ಎಂದಾಗುತತದ  ೋ? ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಇಲಿ. 
ಭಾವನ ಗಳಳ ಏರಿಳಿತಕ  ೆಳಗಾಗುತತವ ಂದು ಅದರ ಅಥಣ, ಭಾವನ ಗಳಳ ನಮೆ ಆತಿೀಕ 
ಸಿಾತಿಗತಿಗಳ ಮೋಲ  ಅವಲಂಭಿತವಾಗಿರುವದಿಲಿ ಎಂದು ಅದರ ಅಥಣವಾಗಿರುತತದ . 

ಕ್ರರಸತನ ಮೂಲ್ಕ್ ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಣ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆದೀವೆ (5:6-11) 
6ನಯವು ಆಶಕ್ತರಯಗಿದಯದಗಲೆೀ ಕ್ರರಸತನು ನೆೀಮಿತ ಕಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಭಕ್ರತಹೀನರಿಗೊೀಸೆರ 

ಪಯರಣ್ಕೊಟ್ಿನು. 7ನೀತಿವಂತನಗೊೀಸೆರ ಯಯರಯದರೂ ಪಯರಣ್ ಕೊಡುವದು ಅಪರೂಪ. 
ಉಪಕಯರಿಗೊೀಸೆರ ಪಯರಣ್ಕೊಡುವದಕೆೆ ಯಯವನಯದರೂ ಧ್ೆೈಯಣಮಯಡಿದರೂ 
ಮಯಡಯನು. 8ಆದರೆ ನಯವು ಪಯಪಿಗಳಯಗಿದಯದಗಲ್ೂ ಕ್ರರಸತನು ನಮಗೊೀಸೆರ 
ಪಯರಣ್ಕೊಟ್ಿದದರಲ್ಲಿ ದೆೀವರು ನಮಮ ಮೀಲೆ ತನಗಿರುವ ಪಿರೀತಿಯನುು ಸಿದಯಿಂತಪಡಿಸಿದಯದನೆ. 
9ಈಗ ನಯವು ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನೀತಿವಂತರಯಗಿರಲಯಗಿ ಆತನ ಮೂಲ್ಕ್ ಬ್ರುವ ಕೊೀಪಕೆೆ 
ತಪಿಪಸಿಕೊಳಳುವದು ಮತೂತ ನಶುಯವಲ್ಿವೆೀ. 10ದೆೀವರಿಗೆ ವೆೈರಿಗಳಯಗಿದದ ನಯವು ಆತನ 
ಮಗನ ಮರಣ್ದ ಮೂಲ್ಕ್ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯಧ್ಯನವಯಗಿರಲಯಗಿ ಆತನ ಕ್ೂಡ 
ಸಮಯಧ್ಯನವಯದ ನಮಗೆ ಆ ಮಗನಗಿರುವ ಜೀವದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಯಯಗುವದು ಮತೂತ 
ನಶುಯವಲ್ಿವೆೀ. 11ಇಷ್ುಿಮಯತರವೆೀ ಅಲ್ಿದೆ ನಯವು ನಮಮ ಕ್ತಣನಯದ ಯೀಸು ಕ್ರರಸತನ 
ಮೂಲ್ಕ್ ಸಮಯಧ್ಯನಸಿಿತಿ ಹೊಂದಿದವರಯಗಿ ಆತನ ಮುಖಯಂತರ ದೆೀವರಲ್ಲಿ 
ಹಷ್ಣಗೊಳಳುತ್ ತೆೀವೆ. 

ಈ ವಾಕಾಭಾಗವು, ವಿಶ್ ೋಷ್ವಾಗಿ-6 ರಿಂದ 8 ವಚನಗಳಳ-” ವಾಕಾದಲ್ಲಿ ಸಿಕುೆವ 
ದ ೋವರ ಪಿರೋತಿಯ ಕುರಿತ ಅತಾಂಥ ಆಗಾಧವಾದ ಬರ್ಿನ ಗಳಲ  ಿಂದನುು”19 ನಮೆ 
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ಮುಂದಿಡುತತದ . 
ವಚನ 6. ಈ ವಾಕಾಭಾಗವು ಕ್ತರಸತನಲಿದ ಮಾನವರ ಆತಿೀಕ ಪರಿಸಿಾತಿಯ 

ಬರ್ಿನ ಯಂದಿಗ  ಆರಂಭಗ  ಳಳುತತದ : ನಯವು ಅಶಕ್ತರಯಗಿದಯದಗಲೆೀ. “ಅಶಕತರು” ಎಂಬ 
ಪದವು ἀσθενής (asthenēs) ಎಂಬದರ ಅನುವಾದವಾಗಿದುಾ ಎರಡು 
ಪದಗಳನ  ುಳಗ  ಂಡಿದ , ನಕಾರಾತೆಕ α (a, “ಇಲಿದ ”) ಮತುತ σθενός (sthenos, 
“ಬಲ”) ಎಂಬ ಪದಗಳಳ ಸ್ ೋರಿವ . KJV ಯು ಈ ಪದವನುು “ಬಲವಿಲಿದ ” ಎಂದು 
ಅನುವಾದಿಸುತತದ . Asthenēs ಎಂಬ ಪದವು ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ ನತ್ಾರರ್ಗ  ಳಿಸುವ 
ವಾಾದಿಯನುು ಸ ಚಿಸುತತದ  (ಮತ್ಾತಯ 25:43, 44; ಲ ಕ 10:9; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 
4:9; 5:15, 16). ಈ ಸನುವ ೋಶದಲ್ಲಿ, ಅದು “ಮನುಷ್ಾನು ವಾಾಧಿಗರಸಾನಾಗಿದಾಾನ -ಪಾಪದ 
ರ  ೋಗದಿಂದ ಕುರ ಪಗ  ಂಡು ಬಲವಿಲಿದವನಾಗಿದುಾ ಅದು ಆತನ ಜೋವಿತವನುು 
ವಾಥಣಗ  ಳಿಸುತಿತರುವದನುು. . . . ಅವನ ವಾಾಧಿಯು ದ ೋವರ ಸವಸಾತ್ ಯ ಶಕ್ತತಯಲಿದ  
ಅಂತಿಮ ರ್ಟ್ಿದಲ್ಲಿರುತತದ .”20 ಒಂದು ಹಳ ಯ ನಾರ್ುಿಡಿ ಹೋಗ  ಹ ೋಳಳತತದ , “ತಮಗ  
ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕ  ಳಳುವವರಿಗ  ದ ೋವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಾತನ ,”21 ಆದರ  ರ  ೋಮಾ 
5:6 ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ  ತಮಗ  ತ್ಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕ  ಳುಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಿದವರಿಗ  
ದ ೋವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಾತನ . ಕ್ತರಸತನಲಿದ , ಜನರು “ಸಹಾಯವಿಲಿದವರು,” 
ನರಿೋಕ್ಷ ಯಲಿದವರು ಮತುತ ಕಳ ದುಹ  ೋದವರಾಗಿದಾಾರ .  

ಲ  ೋಕವು ಅಂಥ ನಸಾಹಾಯಕ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಕ್ರರಸತನು ನೆೀಮಿತ (ತಕೆ) 
ಕಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಪಯರಣ್ಕೊಟ್ಿನು. “ನ ೋಮಿತ ಕಾಲ” ಎಂಬುದು καιρός (kairos) ಎಂಬ 
ಪದದಿಂದ ಬಂದದುಾ, ಅದು ಕಾಲರ್ಟ್ಿದಲ್ಲಿ “ಬಹಳ ನಣಾಣಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ” ಎಂಬದನುು 
ಸ ಚಿಸುತತದ .22 “ನ ೋಮಿತಕಾಲ” ಎಂಬುದು “ದ ೋವರ ಯೋಜನ ಗಳಳ ಮತುತ 
ಸಂಕಲಪಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ” ಎಂದಾಗಿರಬಹುದು (ನ  ೋಡಿರಿ ಗಲಾತಾ 4:4), 
ಅಥವಾ ಅದು “ಮಾನವನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಗಣತಿಕತ್ ಯ ಹಂತವನುು ತಲುಪಿದ ಒಂದು 
ಕಾಲವನುು” ಸ ಚಿಸಬಹುದಾಗಿದ .23 Leon Morris ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ , 
“ನ ೋಮಿತಕಾಲ” ಎಂಬುದು ಎರಡ  ಆಲ  ೋಚನ ಗಳನುು ಆವರಿಸಿಕ  ಂಡಿರುತತದ : “ನಾವು 
ಇನ ು ಪಾಪಿಗಳಾಗಿದಾಾಗಲ ೋ ಆತನು ಮರಣಿಸಿದನು ಮತುತ ಅದು ದ ೋವರ ಉದ ಾೋಶಕ ೆ 
ಸರಿಹ  ಂದುವ ಸಮಯವೂ ಆಗಿತುತ.”24 

“ಆಶಕತರಿಗಾಗಿ” ಮರಣಿಸುವದರ ಜ  ತ್ ಗ , ವಚನ 6 ಇದನುು ಸಹ ಹ ೋಳಳತತದ , 
ಕ್ತರಸತನು ಭಕ್ರತಹೀನರಿಗೊೀಸೆರ ಪಾರರ್ಕ  ಟ್ಿನು ಎಂಬದಾಗಿ. ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಿ ಗಿರೋಕ್ ಪದ 
“ಭಕ್ತತಹೋನರು” ಎಂಬದಕ ೆ ἀσέβεια (asebeia) ಎಂದಾಗಿರುತತದ . σέβομαι (sebomai) 
ಎಂಬದರ  ಂದಿಗ  ಉಪಸಗಣ α (a) ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಂಡು ನಕಾರಾತೆಕ ಅಥಣವನುು 
ಕ  ಡುತತದ . Sebomai ಅಂದರ  “ಬ ರಗುಗ  ಂಡು ನಲುಿ,” “ಭಯಭಕ್ತತ,” “ಆರಾಧನ ” 
ಎಂದಾಗಿರುತತದ . ಹೋಗ  asebeia ದ ೋವರ ಬಗ ೆ ಭಯಭಕ್ತತಯಂದ ನಲಿದವರನುು 
ಸ ಚಿಸುತತದ , ಆತನನುು ಗೌರವಿಸದವರನುು, ಆತನನುು ಆರಾಧಿಸಲು 
ನರಾಕರಿಸುವವರನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . ಅದು ಸವತಃ ದ ೋವರ ವಾಕ್ತತತವಕ ೆ ಅಸಡ ಡ, 
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ಕ ರ್ಕುವಿಕ ಯನುು ತ್  ೋರುವದಾಗಿದ . ನಮೆಲ್ಲಿ ಕ ಲವರು, “ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ , ಅದು ನನು 
ಕುರಿತ್ಾಗಿ ಮಾತ್ಾಡುತಿತಲಿ!” ಎಂದು ಯೋಚಿಸಬಹುದು .ಹ ೋಗ , “ಕ್ತರಸತನು 
ಭಕ್ತತಹೋನರಿಗ  ೋಸೆರ ಪಾರರ್ಕ  ಟ್ಿನು” (5:6) ಎಂಬ ಹ ೋಳಿಕ ಯು “ಕ್ತರಸತನು ನಮಗ  ೋಸೆರ 
ಪಾರರ್ಕ  ಟ್ಿನು” ಎಂಬ ಹ ೋಳಿಕ ಗ  ಸಮಾನಾಥಣವುಳುದಾಾಗಿದ  (5:8). ಬ ೋರ  ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ 
ಹ ೋಳಳವದಾದರ , “ಭಕ್ತತಹೋನರು” ಎಂಬದು “ನಮಗ  ೋಸೆರ” ಎಂಬದಕ ೆ 
ಸಮಾನವಾಗುತತದ !  

ವಚನ 7. ದ ೋವರ ಪಿರೋತಿಯ ಆಶುಯಣವಾದ ಸವಭಾವವು 7 ಮತುತ 8 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 
ಒತಿತ ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಿದ . 7ನ ೋ ವಚನವು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಳತತದ , ನೀತಿವಂತನಗೊೀಸೆರ 
ಯಯರಯದರೂ ಪಯರಣ್ಕೊಡುವದು ಅಪರೂಪ. ಉಪಕಯರಿಗೊೀಸೆರ ಪಯರಣ್ ಕೊಡುವದಕೆೆ 
ಯಯವನಯದರೂ ಧ್ೆೈಯಣಮಯಡಿದರೂ ಮಯಡಯನು. ಜನರು “ನೋತಿವಂತನು” (δίκαιος, 

dikaios) ಮತುತ “ಉಪಕಾರಿ” (ἀγαθός, agathos) ವಾಕ್ತತಗಳ ನಡುವ  ಏನಾದರ  
ವಾತ್ಾಾಸವಿದ ಯೋ ಇಲಿವೋ ಎಂಬ ಗ  ಂದಲಿಕ್ತೆಡಾಗು ತ್ಾತರ -ಮತುತ ಇರುವದ ೋ ಆದಲ್ಲ ಿ
ಆ ವಾತ್ಾಾಸ ಯಾವದು. ಕ ಲವರು ಯಾವದ ೋ ವಾತ್ಾಾಸವಿಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ಾತರ . 
ಅವರು ಸಲಹ  ಮಾಡುವದ ೋನ ಂದರ , ಪೌಲನು ತ್ ತಾಣನಗ  ಹ ೋಳಿ ಪತರವನುು 
ಬರ ಸುತಿತದದಾರಿಂದ (16:22), ಒಂದು ಹ ೋಳಿಕ ಯನುು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಅದನುು 
ಅಹಣತ್ ಗ  ಳಿಸಲು ನಧಣರಿಸಿರಬ ೋಕು ಅನುುತ್ಾತರ : “ನೋತಿವಂತನಗ  ೋಸೆರ [ಉಪಕಾರಿ] 
ಗ  ೋಸೆರ ಸ್ಾಯುವವನನುು ಕಾರ್ುವದು ಕಷ್ಿಕರ. . . . ಆದಾಗ ಾ, ಯಾವನಾದರ  
ಉಪಕಾರಿಗ  ೋಸೆರ [ನೋತಿವಂತ] ನಗ  ೋಸೆರ ಮರಣಿಸಲು ಮುಂದ  ಬಂದರ  
ಬರಬಹುದು. . . . ಆದರ . . . .”  

ಹ ೋಗ , ಬಹುಪಾಲು ಲ ೋಖ್ಕರು ನಂಬುವದ ೋನ ಂದರ , ಎರಡು ಪದಗಳ ನಡುವ  
ಸವಲಪ ವಾತ್ಾಾಸ ಮಾಡುವದು ಅಗತಾವಿರುತತದ . ಒಂದು ಸ್ಾಧಾತ್ ಯೆೋನ ಂದರ , 
“ನೋತಿವಂತನು” ನೋತಿಯ ಜೋವಿತವನುು ನಡಿಸಲು ಪರಯತಿುಸುವನು, ಆದರ  ಆತನು 
ಅಷ್ಾಿಗಿ ಮಚಿುಕ ಯಾಗಲಾರನು. ದುರದೃಷ್ಿಕರವ ಂದರ , “ಉಪಕಾರಿ” ಜನರ ಲಿರ  
(ಪೌಲನ ಪದವನುು ಬಳಸುವದಾದರ , “ನೋತಿವಂತ” ಜನರ ಲಿರ ) ಉತತಮರಾಗಿರು 
ವದಿಲಿ. ಪೌಲನು ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ವಾತ್ಾಾಸದ ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಗಳನುು ಮಾಡುವ ಉದ ಾೋಶ 
ಹ  ಂದಿದಾರ , “ಒಳ ುಯ ಮನುಷ್ಾನು” ಕ ೋವಲ “ಒಳ ುಯವನು” ಮಾತರವಲಿದ  “ದಯಾಪರ” 
ಸಹ ಆಗಿರುವವನಾಗಿದಾನು- ಮಚಿುಕ ಗ  ಮತುತ ಪಿರೋತಿಗ  ಎರಡಕ ೆ ಪಾತರನು. ನಮಗ  
ಹಾಗ  ಪಾರರ್ ಕ  ಡುವದಕ ೆ ಕರ  ಬಂದರ , ನಮೆಲ್ಲಿ ಬಹು ಮಂದಿ ಮೊದಲ ರಿೋತಿಯ 
ವಾಕ್ತತಗಿಂತಲ  ಎರಡನ ಯ ರಿೋತಿಯ ವಾಕ್ತತಗ  ೋಸೆರ ನಮೆನುು ತ್ಾಾಗಮಾಡಿಕ  ಳುಲು 
ಹ ಚುು ಮನಸುಾಳುವರಾಗಿರುತ್ ತೋವ .  

ಎರಡು ಪದಗಳ ನಡುವ  ವಾತ್ಾಾಸವನುು ಮಾಡಬ ೋಕ  ೋ ಬ ೋಡವೋ ಎಂಬುದು 
ಪಾರಮುಖ್ಾವಾಗಿರುವದಿಲಿ. ಯಾವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನ  ೋಡಿದರ  ಪೌಲನ ತ್ಾತಪಯಣವು 
ಏಕರಿೋತಿಯಾಗಿದ : ಕ ಲವರು ಇತರರಿಗ  ೋಸೆರ ತಮೆ ಪಾರರ್ಗಳನುು 
ಕ  ಡುತ್ಾತರ ಂಬುದು ನಜವ ೋ ಆಗಿದ . ಇಂದು, ಸ್ ೋನ ಯಲ್ಲಿರುವ ಪುರುಷ್ರು ಮತುತ 
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ಸಿರೋಯರು ತಮೆ ಸ್ ುೋಹತರು, ಕುಟ್ುಂಬ ಮತುತ ದ ೋಶಕಾೆಗಿ ತಮೆ ಪಾರರ್ಗಳನುು 
ಅಪಿಣಸುತ್ಾತರ . ಪೊೋಲ್ಲಸರು, ಅಗಿುದಳದವರು, ಮತುತ ಇತರ ತುತುಣಪರಿಸಿಾತಿ 
ಕ ಲಸಗಾರರು ಸತತವಾಗಿ ಬ ೋರ ಯವರನುು-ಅವರಲ್ಲಿ ಅನ ೋಕರು ಅವರಿಗ  ಪರಿಚಯವ ೋ 
ಇರುವದಿಲಿ-ರಕ್ಷಿಸುವದಕ  ೆೋಸೆರ ತಮೆ ಪಾರರ್ಗಳನುು ಅಪಾಯಕ  ೆಳಪಡಿಸಿಕ  ಳಳು 
ತ್ಾತರ . ಹ ೋಗ , ಒಂದು ನಯಮದ ಪರಕಾರ, ಜನರು ತಮೆ ಹೃದಯಕ ೆ “ಅಚುುಮಚುು” 
ಆಗಿರುವವರಿಗ  ೋಸೆರ ಮಾತರವ ೋ ಸ್ಾಯುವದಕ ೆ ಸಿದಧರಿರುತ್ಾತರ .  

ವಚನ 8. ಈ ವಚನವು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಳತತದ  ದೆೀವರು ನಮಮ ಮೀಲೆ ತನಗಿರುವ 
ಪಿರೀತಿಯನುು ಸಿದಯಿಂತಪಡಿಸಿದಯದನೆ. “ತನಗಿರುವ ಪಿರೋತಿ” ಯು ದ ೋವರಿಗ  ವಿಶಿಷ್ಠವಾದ 
ಪಿರೋತಿಯಾಗಿದ -ಅದು ಮಾನವ ಪಿರೋತಿಗ  ತದಿವರುದಧವಾದದುಾ, ನಾವು ನಮೆನುು 
ಪಿರೋತಿಸುವವರಿಗ  ಮಾತರವ ೋ ಆ ಪಿರೋತಿಯನುು ಕಾಯಾರಿಸಲು ನ  ೋಡುತ್ ತೋವಷ್ ಿ. ದ ೋವರು 
ಯೆೋಸುವಿನ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶ್ ೋಷ್ ಪಿರೋತಿಯನುು ತ್  ೋಪಣಡಿಸಿದನು. ಅದು 
“ಆತನಗಿರುವ ಪಿರೋತಿ” ಎಂಬಥಣದಲ್ಲ ಿತನು ಸವಂತ ಮಗನನುು ಅಪಿಣಸಿದನು, ಆದರ  ಅದು 
ಅದಕ್ತೆಂತಲ  ಹ ಚಿುನದಾಾಗಿದ . ತಂದ  ಮತುತ ಮಗನು ಒಂದ ೋ ಆಗಿರುವದರಿಂದ 
(ಯೋಹಾನ 10:30), ಅವರಲ  ಿಬಬರು ಏನಾದರ  ಮಾಡಿದರ  ಮತ್  ತಬಬರ  ಅದನುು 
ಮಾಡಿದಂತ್ಾಗುತತದ . ಹೋಗ , ದ ೋವರು ತನು ಮಗನನುು ಕ  ಡುವದರಲ್ಲಿ ತನುನ ುೋ 
ಅಪಿಣಸಿಕ  ಂಡನು.25 “ಸಿದಾಧಂತಪಡಿಸಿದನು” ಎಂಬದರ ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಿ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು 
συνίστησιν (sunistēsin) ವತಣಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುತತದ , ಅದು ಅನುದಿನವೂ ದ ೋವರ 
ತನು ಪಿರೋತಿ ತ್  ೋರಿಸುವದನುು ಮುಂದುವರ ಸುತ್ಾತನ  ಎಂಬದನುು ಒತಿತ ಹ ೋಳಳತತದ .  

ನಮೆ ಪಿರೋತಿ ಮತುತ ದ ೋವರ ಪಿರೋತಿಯ ನಡುವಿನ ಕಠರ್ವಾದ ವಾತ್ಾಾಸವ ೋನ ಂಬುದು 
ವಚನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಿಕುೆತತದ : ನಯವು ಪಯಪಿಗಳಯಗಿದಯದಗಲ್ೂ ಕ್ರರಸತನು ನಮಗೊೀಸೆರ 
ಪಯರಣ್ಕೊಟ್ಿನು. “ಪಾಪಿಗಳಳ” ಎಂಬುದು ἁμαρτία (hamartia) ಎಂಬದರಿಂದ 
ಬರುತತದ , ಅದರಥಣವು “ಗುರಿಯನುು ಮಿೋರುವದು/ತಪುಪವದು.” ಈ ಪದವು 
ಸ್ಾರುವದ ೋನ ಂದರ  ದ ೋವರು ಇಚಿುಸಿದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದಕ ೆ ನಾವು ವಿಫಲರಾಗಿದ ಾೋವ  
ಎಂಬದ ೋ.  

ಯೆೋಸು ನಮಗ  ೋಸೆರ “ಪಾರರ್ಕ  ಟ್ಿದಾರಿಂದ” ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬಲ ಿವು. 
“ನಮಗ  ೋಸೆರ” ಎಂಬುದು “ನಮೆ ಬದಲಾಗಿ” ಅಥವಾ “ನಮೆ ಪರವಾಗಿ” ಎಂಬ 
ಅಥಣವನುು ಕ  ಡಬಲಿದು (ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿಂಥ 15:3). ಕ್ತರಸತನು ತನು ಮೋಲ  ನಮೆ 
ಪಾಪಗಳ ಅಪರಾಧವನುು ಹ  ತುತಕ  ಂಡನು-ಮತುತ ಹೋಗ  ದಂಡನ ಯನುು 
ವಹಸಿಕ  ಂಡನು; ಆತನು ನಮಗ  “ಕೃಪಾಧ್ಾರವಾದನು” (3:25). ಅದರ ಫಲ್ಲತವಾಗಿ, 
ನಾವು ಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯಡುವಾಗ ಮತುತ ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯಲ್ಲಿ ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯನುು 
ವಾಕತಪಡಿಸುವಾಗ (1:5; 16:26), ದ ೋವರು ನಮೆ ಪಾಪಗಳನುು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ಾತನ  (4:7) ಮತುತ 
ನಮೆನುು ನೋತಿವಂತರ ಂದು ಎಣಿಸುತ್ಾತನ  (4:22-24).  

ವಚನ 9. ಪೌಲನು ಮುಂದುವರ ಸುತ್ಾತನ , ಈಗ ನಯವು ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ 
ನೀತಿವಂತರಯಗಿರಲಯಗಿ ಆತನ ಮೂಲ್ಕ್ ಬ್ರುವ ಕೊೀಪಕೆೆ ತಪಿಪಸಿಕೊಳಳುವದು ಮತೂತ 
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ನಶುಯವಲ್ಿವೆೀ. “ಮತ ತ” ಎಂಬ ಪದವು ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಾರಿ 
ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳಳುತತದ  (5:9, 10). ದ ೋವರು ನಮೆನುು ಹಂದಿನ ಪಾಪದ ಅಪರಾಧದಿಂದ 
ರಕ್ಷಿಸುವದಕ್ತೆಂತಲ  “ಮತ ತ” ಅಧಿಕವಾದದಾನುು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ಾತನ ; ಆತನು 
ಅನುದಿನವೂ ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದನುು ಮುಂದುವರ ಸುತ್ಾತನ  (ಇಬಿರಯ 13:5, 6). 
“ತಪಿಪಸಿಕ  ಳಳುವದು” (σωθησόμεθα, sōthēsometha) ಎಂಬುದು ಭವಿಷ್ಾತ್ಾೆಲ 
ದಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ, ಅಧಿಕವಾದವರು ಒಪಿಪಕ  ಳಳುವದ ೋನ ಂದರ  ಈ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ 
“ದ ೋವರ ಕ  ೋಪವು” ನಾಾಯತಿೋಪಿಣನ ದಿನದಂದು ಅನೋತಿವಂತರ ವಿರುದಧ ತ್  ೋರಿಬರುವ 
ದ ೋವರ ಕ  ೋಪವಾಗಿರುತತದ  ಎಂಬದಾಗಿ. 9ನ ೋ ವಚನವು ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯ ಎರಡು 
ಆಯಾಮಗಳನುು ವಾಕತಪಡಿಸುತತದ . ಆತನ ಕೃಪ ಯ ಕಾರರ್ದಿಂದ, ನಾವು ಯಾವದಕ ೆ 
ಯೋಗಾರಾಗಿರಲ್ಲಲಿವೋ ಅದನುು ಆತನು ನಮಗ  ಕ  ಟ್ಿನು: ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯ. 
ಆತನ ಕೃಪ ಯ ಕಾರರ್ದಿಂದ, ನಮಗ  ಯೋಗಾವಾಗಿರು ವದನುು ಆತನು ಕ  ಡಲ್ಲಲಿ: 
ಕ  ೋಪ.  

ಇನ  ುಂದು ಸ್ಾರಿ, ಪೌಲನು ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ನಾವು “ಆತನ 
ಮುಖ್ಾಂತರವಾಗಿ . . . ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ ಿವು” –ಅಂದರ , ಕ್ತರಸತನ ಮ ಲಕವಾಗಿ (ನ  ೋಡಿರಿ 5:1, 
2, 10, 11). ನಾವು ಗತಕಾಲದ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಿದ ಾೋವ , ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ ೆ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುತ್ ತೋವ , ಮತುತ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕುರಿಯಾದಾತನ ರಕತದಿಂದ ನತಾತವಕ ೆ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುತ್ ತೋವ ! ಪರಕಟ್ಣ  7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಿವರು ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತತಲ  
ಇರುವ ಒಂದು ರ  ೋಮಾಂಚಕಾರಿ ದೃಶಾವನುು ಚಿತಿರಸುತತದ , ಮತುತ ಅವರು ಬಿಳಿ 
ನಲುವಂಗಿಗಳನುು ಧರಿಸಿಕ  ಂಡವರಾಗಿರುತ್ಾತರ . ಅವರು “ಯಜ್ಞದ ಕುರಿಯಾದಾತನ 
ರಕತದಲ್ಲಿ ತಮೆ ನಲುವಂಗಿಗಳನುು ತ್  ಳ ದು ಶುಭರ ಮಾಡಿದಾಾರ ” ಎಂಬದಾಗಿ 
ಬಣಿಿಸಲಪಟ್ಟಿದಾಾರ  (ಪರಕಟ್ನ  7:14). 

ವಚನ 10. ನಯವು ವೆೈರಿಗಳಯಗಿದಯದಗ ದ ೋವರ ಪಿರೋತಿಯು ನಮೆ ಮೋಲ  
ತ್  ೋರಿಬಂದಿತು. “ವ ೈರಿಗಳಳ” ಎಂಬುದು ἐχθρός (echthros) ನಂದ 
ತ್ ಗ ದುಕ  ಳುಲಪಟ್ಟಿದ , ಅದು ἔχθος (echthos) ದ  ಂದಿಗ  ಸಂಬಂಧ ಹ  ಂದಿದ , ಅದು 
“ದ ವೋಷ್” ಎಂಬ ಅಥಣ ಕ  ಡುವ ಪದವಾಗಿದ . Echthros ಒಂದು ಬಲವಾದ ಪದವಾಗಿದ . 
ಅದು ಸ್ ುೋಹತನಾಗಿರುವದಕ ೆ ಸವಲಪ ಕ  ರತ್  ಹ  ಂದಿರುವ ವಾಕ್ತತಯನುು ಸ ಚಿಸುವದಿಲಿ. 
ಬದಲಾಗಿ, ಅದು ವಿರ  ೋಧಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವ ಒಬಬನನುು ಸ ಚಿಸುತತದ .26 C. S. Lewis 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ನಾವು ಸುಮೆನ  ಸುಧ್ಾರಿಸಲಪಡಬ ೋಕಾಗಿರುವ ಅಪರಿಪೂರ್ಣರಾದ 
ಜೋವಿಗಳಷ್ ಿೋ ಆಗಿರುವದಿಲಿ; ನಾವು ಬಂಡಾಯಗಾರರಾಗಿದುಾ ನಮೆ ಶಸ್ಾರಸರಗಳನುು 
ತಾಜಸಬ ೋಕಾಗಿರುತತದ .”27 ನಾವು ಅಶಕತರು (5:6) ಆದರ  ಶತುರಗಳಾಗಿದ ಾೋವ  (8:7; 
ಕ  ಲ  ಸ್ ಾ 1:21). ಈ ಪರಿಸಿಾತಿಯನುು ಗಾಯಗ  ಂಡ ಪಾರಣಿಯು ತನಗ  ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಲು ಪರಯತಿುಸುವವರನುು ಕಚಿು, ಪರಚುವ ರಿೋತಿಗ  ಹ  ೋಲ್ಲಸಬಹುದು.  

“ಅಶಕತರು,” “ಭಕ್ತತಹೋನರು,” “ಪಾಪಿಗಳಳ,” “ವ ೈರಿಗಳಳ” : ಇವುಗಳಂತ  ಪೂರಕವಾದ 
ಪದಗಳಲಿ! ಹಾಗಿದಾರ , ದ ೋವರು ಆಗಲ  ನಮೆನುು ಪಿರೋತಿಸಿ ನಮಗ  ೋಸೆರ 
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ಮರಣಿಸುವದಕಾೆಗಿ ತನು ಮಗನನುು ಕಳಳಹಸಿಕ  ಟ್ಿನು. Morris ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  
ದ ೋವರು “ತ್ಾನು ಯಾರಾಗಿದಾಾನ ಂಬದಕಾೆಗಿ ನಮೆನುು ಪಿರೋತಿಸುತ್ಾತನ ಯೆೋ ಹ  ರತು 
ನಾವು ಯಾರಾಗಿದ ಾೋವ ಂಬದಕಾೆಗಿ ಅಲ.ಿ”28 John R. W. Stott ಹೋಗ  ಬರ ಯುತ್ಾತನ , 
“ಕ  ಡುವವನಗ  ಉಡುಗ  ರ  ಹ ಚುು ದುಬಾರಿಯಾದಷ್ುಿ ಅದನುು ಸಿವೋಕರಿಸುವವನ 
ಸಿವೋಕರಿಸುವ ಯೋಗಾತ್  ಕಡಿಮಯಾಗುತತದ , ಅದರಲ್ಲಿ ಮಹಾ ದ  ಡಡ ಪಿರೋತಿಯು 
ತ್  ೋರಿಬರುತತದ . ಈ ಮಾನದಂಡಗಳಿಂದ ಅಳ ಯುವದಾದರ , ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ತ್  ೋರಿ ಬಂದ 
ದ ೋವರ ಪಿರೋತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನುವಾದದುಾ.”29 

ವಚನ 10 ಮುಂದ  ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ , ನಯವು ಆತನ ಮಗನ ಮರಣ್ದ ಮೂಲ್ಕ್ 
ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸಮಯಧ್ಯನವಯಗಿದ ದೆೀವೆ. ಪೌಲನು ಈ ಅದುುತವಾದ ಆತಿೀಕ ವಾವಹಾರದ 
ಬಗ ೆ ಚಚಿಣಸುತ್ಾತ ಸ್ಾಗಿದಂತ್ , ಆತನು ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ “ಸಮಾಧ್ಾನ 
ವಾಗಿದ ಾೋವ ” ಎಂಬ ಪದವನುು ಪರಿಚಯಸುತ್ಾತನ . ಆತನು ಈ ಮುಂರ್  ಹ ೋಳಿದ ಾೋ ನ ಂದರ , 
ನಾವು ಕ ೈಸತರಾಗುವಾಗ, “ನೋತಿವಂತರ ಂದು ನರ್ಣಯಸಲಪಡುತ್ ತೋವ ” (5:1); ಈಗ ಆತನು 
ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ  ನಾವು “ಸಮಾಧ್ಾನವಾಗಿದ ಾೋವ .” “ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯ” 
ಮತುತ “ಸಮಾಧ್ಾನವಾಗಿದ ಾೋವ ” ಎಂಬ ಪದಗಳನುು ಬ ೋಪಣಡಿಸಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ. ಎರಡ  
ಪದಗಳಳ ದ ೋವರ ಮಕೆಳಾಗುವದನುು ಸ ಚಿಸುತತವ , ಆದಾಗ ಾ ಈ ಒಂದ  ಂದು ಪದವು 
ಸಹ ಕತಣನು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಯಣದ ಬಗ ೆ ಹ ಚಿುನ ತಿಳಳವಳಿಕ ಯನುು 
ಒದಗಿಸುತತವ .  

“ಸಮಾಧ್ಾನವಾಗಿದ ಾೋವ ” ಎಂಬದರ ಅನುವಾದಿತ ಪದವು καταλλάσσω 

(katallassō) ಎಂಬುದು. ಅದು ἀλλάσσω (allassō, “ಬದಲಾವಣ ”) ಎಂಬ 
ಕ್ತರಯಾಪದದ  ಂದಿಗ  ಬಲಗ  ಳಿಸುವ κατά (kata) ಎಂಬ ಪದವನುು 
ಒಳಗ  ಂಡಿರುತತದ . ಈ ಪದವು “ಶತುರತವವನುು ಸ್ ುೋಹದ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ 
ಬದಲಾಯಸಿಕ  ಳಳುವದನುು” ಸ ಚಿಸುತತದ .30 “Reconcile” ಎಂಬ ಆಂಗಿ ಪದವು “re” 
(“ಪುನಃ”) ಎಂಬ ಉಪಸಗಣವನುು “conciliate” (“ಒಬಬನನುು ಮಿತರನನಾುಗಿ 
ಮಾಡಿಕ  ಳುಲು ಪರಯತಿುಸು”) ಎಂಬದರ  ಂದಿಗ  ಜ  ೋಡಿಸಿರುತತದ . “ಸಮಾಧ್ಾನವಾಗು 
ವಿಕ ಯ” ಒಂದು ಉತತಮ ವಾಾಖ್ಾಾನವ ಂದರ , “ಪುನಃ ಸ್ ುೋಹತರಾಗುವದು.” ಇದರ 
ಅಥಣವನುು ಜಗಳವಾಡಿದ ಇಬಬರು ಸ್ ುೋಹತರ ದೃಷ್ಾಿಂತದಿಂದ ಅಥ ೈಣಸಬಹುದು. ಅವರು 
ದಿನಗಳವರ ಗ  ಒಬಬರ  ಂದಿಗ  ಬಬರು ಮಾತ್ಾಡುವದಿಲಿ; ಅವರು ಬ ೋಪಣಡುತ್ಾತರ . 
ನಂತರ, ಒಂದು ದಿನ, ಅವರು ಕುಳಿತುಕ  ಂಡು ತಮೆ ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯಗಳನುು 
ಸರಿಪಡಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ಾತರ . ಈಗ ಅವರು ಸಮಾಧ್ಾನವಾಗಿದಾಾರ ; ಅವರು ಪುನಃ 
ಸ್ ುೋಹತರಾದರು. 

“ಸಮಾಧ್ಾನವಾಗಿದ ಾೋವ ” ಎಂಬ ಪದವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ದ ೋವರ 
ಸ್ ುೋಹತರಾಗಿದ ಾವು ಎಂಬ ಅಂಶವನುು ನ ನಪಿಗ  ತರುತತದ , ಆದರ  ನಂತರ ನಾವು ಪಾಪ 
ಮಾಡಿ ಕತಣನಂದ ದ ರವಾಗಿ ಹ  ೋದ ವು. ನಾವು ಆತನಂದ ಬ ೋಪಣಟ ಿವು. ಯೆಶ್ಾಯನು 
ಹೋಗ  ಬರ ದನು,  
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ಇಗ  ೋ, ಯೆಹ  ೋವನ ಹಸತವು ರಕ್ಷಿಸಲಾರದಂತ್  ಮೊೋಟ್ುಗ ೈಯಲಿ; ಆತನ 
ಕ್ತವಿಯು ಕ ೋಳಲಾರದ ಹಾಗ  ಕ್ತವುಡಲ.ಿ ಆದರ  ನಮೆ ಅಪರಾಧಗಳ ೋ ನಮೆ ದ ೋವರಿಂದ 
ನಮೆನುು ಅಗಲ್ಲಸುತ್ಾತ ಬಂದಿವ ; ನಮೆ ಪಾಪಗಳ ೋ ಆತನು ಕ ೋಳಲಾರದಂತ್  ಆತನ 
ಮುಖ್ಕ ೆ ಅಡಡವಾಗಿವ  (ಯೆಶ್ಾಯ 59:1, 2).  

ದ ೋವರು ತನುನುು ಜನರಿಂದ ಬ ೋಪಣಡಿಸಿಕ  ಳಳುವದಿಲಿ, ಆದರ  ಜನರ ೋ ತಮೆ 
ಪಾಪದ ಮ ಲಕವಾಗಿ ತಮೆನುು ದ ೋವರಿಂದ ಬ ೋಪಣಡಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ಾತರ . ಇದ ೋ 
ಸತಾವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಜನರ  ಂದಿಗ  ಸಮಾಧ್ಾನಗ  ಳುಬ ೋಕಾಗಿರುವದು ದ ೋವರಲಿ, 
ಆದರ  ಜನರ ೋ ದ ೋವರ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧ್ಾನ ಮಾಡಿಕ  ಳುಬ ೋಕ್ತರುತತದ . ಪೌಲನು ಹೋಗ  
ಬರ ದನು, “ದ ೋವರ  ಂದಿಗ  ಸಮಾಧ್ಾನವಾಗಿರ ಂದು ಕ್ತರಸತನ ಹ ಸರಿನಲ್ಲಿ ನಮೆನುು 
ಬ ೋಡಿಕ  ಳಳುತ್ ತೋವ ” (2 ಕ  ರಿಂಥ 5:20). ನಾವು ಸುವಾತ್ ಣಗ  ಕ್ತವಿಗ  ಡಬ ೋಕು, ಅದು 
“ಸಮಾಧ್ಾನವಾಕಾ” ಎಂದು ಕರ ಯಲಪಟ್ಟಿದ  (2 ಕ  ರಿಂಥ 5:19). ನಾವು ನಂಬಿಕ ಯಟ್ುಿ 
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವಾಗ, ದ ೋವರು ನಮೆನುು ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಿವರ ಸಮ ಹ (ದ ೋಹ)ದ  ಳಗ  
ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸುತ್ಾತನ  (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 2:38, 41, 47). ನಾವು “ಆ ಶಿಲುಬ ಯ 
ಮ ಲಕ ಒಂದ ೋ ದ ೋಹದಂತ್ಾಗ ಮಾಡಿ ದ ೋವರ  ಂದಿಗ  ಸಮಾಧ್ಾನಪಡಿಸಿದಾಾನ ” 
(ಎಫ ಸ 2:16). ಆ “ಒಂದ ೋ ದ ೋಹ” ವು “ಸಭ ” ಆಗಿರುತತದ  (ಎಫ ಸ 1:22, 23).  

ಪೌಲನು ಮುಂದ  ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ನಮಗೆ ಆ ಮಗನಗಿರುವ ಜೀವದಿಂದ 
ರಕ್ಷಣೆಯಯಗುವದು. ಆ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಆತನ ತ್ಾತಪಯಣವ ೋನಾಗಿತುತ? ಬಹುಶಃ ಆತನು 
ಯೆೋಸುವಿನ ಪುನರುತ್ಾಾನವನುು ಸ ಚಿಸಿ ಹಾಗ  ಹ ೋಳಿರಬ ೋಕು; ಯೆೋಸು ಜೋವಿತನಾಗಿರುವ 
ಕಾರರ್ದಿಂದ, ದ ೋವರು ಆತನ ಯಜ್ಞವನುು ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿದಾಾನ ಂದು ಬಲ ಿವು ಮತುತ ಆ 
ಕಾರರ್ದಿಂದ ನಾವು ರಕ್ಷಣ  ಹ  ಂದಬಲ ಿವು. 4:25 ರಲ್ಲಿ, ಕ್ತರಸತನು “ನಮಗ  
ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯ ಉಂಟಾಗುವ ನಮಿತತ ಜೋವಿದಿಂದ” ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಿನು 
ಎಂಬದನುು ಪೌಲನು ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದನು. AB ಯಲ್ಲಿ 10ನ ೋ ವಚನವು ಹೋಗ  ಇರುತತದ , 
“ನಾವು ಆತನ [ಪುನರುತ್ಾಾನದ] ಜೋವದಿಂದ ನಾವು [ಅನುದಿನವೂ ಪಾಪದ 
ದ  ರ ತನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಪಡುವ ವು] ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವ ವು.” 

ಇನ  ುಂದು ಸ್ಾಧಾತ್ ಯೆೋನ ಂದರ , ನಾವು “ಆತನ ಜೋವದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವ 
ಮ ಲಕ” ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವ ವು ಎಂಬದು ಪೌಲನ ಅಥಣವಾಗಿರಬಹುದು (Goodspeed). 6:8 
ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  “ನಾವು ಕ್ತರಸತನ  ಡನ  ಸತತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ . . . ಆತನ  ಡನ  
ಜೋವಿಸುವ ವು” (ನ  ೋಡಿರಿ ಯೋಹಾನ 14:19). ಪೌಲನು ಗಲಾತಾದವರಿಗ  
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಇನುು ಜೋವಿಸುವವನು ನಾನಲಿ, ಆದರ  ಕ್ತರಸತನ ೋ ನನುಲ್ಲಿ 
ಜೋವಿಸುತ್ಾತನ ” (ಗಲಾತಾ 2:20).  

ಅನ ೋಕ ಲ ೋಖ್ಕರು 5:10ನ ೋ ವಚನವನುು ಪೌಲನು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ 8:34 ರಲ್ಲಿ 
ಹ ೋಳಳವ ಮಾತುಗಳ  ಂದಿಗ  ಜ  ೋಡಿಸುತ್ಾತರ : “ಕ್ತರಸತ ಯೆೋಸು ಮರರ್ವನುು 
ಹ  ಂದಿದಾಲಿದ  ಜೋವಿತನಾಗಿ ಎದುಾ ದ ೋವರ ಬಲಗಡ ಯಲ್ಲಿದುಾ ನಮಗ  ೋಸೆರ 
ಬ ೋಡುವವನಾಗಿದಾಾನ ” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ). ಇಬಿರಯ 7:25ನುು ರ  ೋಮಾ 5:10 ರ ಮೋಲ್ಲನ 
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ವಾಾಖ್ಾಾನ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಪಟ್ಟಿದ : “ಆದಕಾರರ್ ಆತನು ತನು ಮ ಲಕ ದ ೋವರ ಬಳಿಗ  
ಬರುವವರನುು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸುವದಕ ೆ ಶಕತನಾಗಿದಾಾನ ; ಅವರಿಗ  ೋಸೆರ 
ವಿಜ್ಞಾಪನ ಮಾಡುವದಕ ೆ ಯಾವಾಗಲ  ಬದುಕುವವನಾಗಿದಾಾನ ” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ 
ನನುದು). 

ನಾವು ಪೌಲನ ಹ ೋಳಿಕ ಯನುು ಯಾವ ಕ  ೋನದಲ್ಲಿ ನ  ೋಡಿದರ , 5:10 
ಘ ೋಷ್ಟಸುವದ ೋನ ಂದರ  ಕತಣನ “ವಿಮೊೋಚನ ಯ ಕ ಲಸವು ಶಿಲುಬ ಯ ಮೋಲ  
ಮುಕಾತಯಗ  ಳುಲ್ಲಲಿ ಆದರ  ಇಂದಿಗ  ಮುಂದುವರ ದಿರುತತದ .”31 ನಾವು ಯೆೋಸುವಿನ 
ವಾಕಾದ ಬ ಳಕ್ತನಲ್ಲಿ ನಡ ಯುತಿತರುವ ಹಾಗ  ಯೆೋಸುವಿನ ರಕತವು ನರಂತರವಾಗಿ ನಮೆನುು 
ನಮೆ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಶುದಧ ಮಾಡುತತದ  (1 ಯೋಹಾನ 1:7; ನ  ೋಡಿರಿ ಕ್ತೋತಣನ  
119:105). ಯೆೋಸು ನಮೆನುು ಬಲಪಡಿಸಿ ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುವದಕ ೆ ನಮೊೆಂದಿಗ  
ಇರುತ್ಾತನ  (ಮತ್ಾತಯ 11:28; 28:20). ಆತನು ಯಾವಾಗಲ  ತನು ತಂದ ಯ ಮುಂದ  
ನಮಗ  ೋಸೆರ ವಿಜ್ಞಾಪನ  ಮಾಡುತ್ಾತನ  (ಇಬಿರಯ 7:25; ನ  ೋಡಿರಿ 2:18; 4:14-16).  

ಪೌಲನ ವಾದವ ೋನಾಗಿತ್ ತಂದರ , ನಾವು ವ ೈರಿಗಳಾಗಿದಾಾಗ ದ ೋವರು ನಮಗ  ೋಸೆರ 
ಅಷ್  ಿಂದನುು ಮಾಡಿರುವಾಗ, ನಾವು ಆತನ ಸ್ ುೋಹತರಾಗಿರುವಾಗ ಮತೂತ 
ಅಧಿಕವಾದದಾನುು ಮಾಡುವನಲಿವ ೋ! 8:32 ರಲ್ಲಿ, ಆತನು ಇದ ೋ ರಿೋತಿಯ ವಾದವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು: “ಮಗನನುು ಉಳಿಸಿಕ  ಳುದ  ಆತನನುು ನಮೆಲಿರಿಗ  ೋಸೆರ 
ಒಪಿಪಸಿಕ  ಟ್ಿನಲಾಿ; ಮಗನನುು ಕ  ಟ್ಿ ಮೋಲ  ಸಮಸತವನ ು ನಮಗ  ದಯಪಾಲ್ಲಸದ  
ಇರುವನ ೋ?” ಅಂದರ , ದ ೋವರು ದ  ಡಡ ಕಾಯಣವನುು ಮಾಡಿರುವಾಗ, ಆತನು ಚಿಕೆ 
ಕಾಯಣವನುು ಸಹ ಮಾಡುವದಿಲಿವೋ? ಜೋವಿತದಲ್ಲಿ ಏನ ೋ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಾ ಕತಣನು 
ಯಾವಾಗಲ  ನಮೊೆಂದಿಗ  ಇರುವನು ಮತುತ ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು ಎಂಬ 
ನಶಿುತತ್ ಯನುು ಕ  ಡುತ್ಾತ ಪೌಲನು 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವನುು ಮುಕಾತಯಗ  ಳಿಸುತ್ಾತನ :  

ಕ್ತರಸತನ ಪಿರೋತಿಯಂದ ನಮೆನುು ಅಗಲ್ಲಸುವವರು ಯಾರು? ಕಷ್ಿವೋ ಸಂಕಟ್ವೋ 
ಹಂಸ್ ಯೋ ಅನುವಿಲಿದಿರುವದ  ೋ ವಸರವಿಲಿದಿರುವದ  ೋ ಗಂಡಾಂತರವೋ ಖ್ಡೆವೋ? 
. . . ಎಂಬದಾಗಿ ಬರ ದಿರುವಂತ್  ಆಗುತತದಲಾಿ. ಆದರ  ನಮೆನುು ಪಿರೋತಿಸಿದಾತನ 
ಮ ಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಜಯಶ್ಾಲ್ಲಗಳಾಗುತ್ ತೋವ . 
ಹ ೋಗ ಂದರ  ಮರರ್ವಾಗಲ್ಲ ಜೋವವಾಗಲ್ಲ ದ ೋವದ ತರಾಗಲ್ಲ ದುರಾತೆಗಳಾಗಲ್ಲ 
ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲ್ಲ ಮುಂದರ್ ಸಂಗತಿಗಳಾಗಲ್ಲ ಮಹತವಗಳಾಗಲ್ಲ ಮೋಲರ್ 
ಲ  ೋಕವಾಗಲ್ಲ ಕ ಳಗರ್ ಲ  ೋಕವಾಗಲ್ಲ ಬ ೋರ  ಯಾವ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಲ್ಲ ನಮೆನುು ನಮೆ 
ಕತಣನಾದ ಯೆೋಸು ಕ್ತರಸತನಲಿ್ಲ ತ್  ೋರಿ ಬಂದ ದ ೋವರ ಪಿರೋತಿಯಂದ ಅಗಲ್ಲಸಲಾರವ ಂದು 
ನನಗ  ನಶುಯ ಉಂಟ್ು (8:35-39). 

ವಚನ 11. ಪೌಲನು ಒಮೀಲ  ಹಷ್  ೋಣದಾೆರವನುು ವಾಕತಪಡಿಸಲಾರಂಭಿಸುತ್ಾತನ , 
ಆತನು ಕತಣನಲ್ಲಿ ಹ  ಂದಿದ ಆನಂದವನುು ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ಾತನ : ಇಷ್ುಿ ಮಯತರವೆೀ ಅಲ್ಿದೆ, 
ನಯವು ದೆೀವರಲ್ಲಿ ಹಷ್ಣಗೊಳಳುತ್ೆತೀವೆ [ಸಂತ್  ೋಷ್ಟಸುತ್ ತೋವ / ಹ ಚುಳಪಡುತ್ ತೋವ ]. ಪೌಲನ 
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ಹಷ್ಣಗ  ಳಳುವಿಕ /ಹ ಚುಳಪಟ್ುಿಕ  ಳಳುವಿಕ ಯು ತನುಲ್ಲಿಯೆೋ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ದ ೋವರಲ್ಲಿ 
ಆಗಿತುತ. ವಚನ 2 ಮತುತ 3ರಲ್ಲಿ, ದ ೋವರು ಕ ೈಸತರಿಗ  ಮಾಡುವಂತ ಕಾಯಣಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು 
ಹಷ್ಟಣಸಿದನು, ಆದರ  ಆತನ ಹಷ್ಣಗ  ಳಳುವಿಕ ಯು ಕ ೋವಲ ಆಶಿೋವಾಣದಗಳಿಗ  
ಸಿಮಿೋತವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆತನು ಸವತಃ ದ ೋವರಲ್ಲಿಯೆೋ ಹಷ್ಣಗ  ಂಡನು: ದ ೋವರು ಯಾರು 
ಮತುತ ಏನಾಗಿದಾಾನ ಂಬದರಲ್ಲಿ ಹಷ್ಣಗ  ಂಡನು.  

ಈ ಮುಂರ್  ಪೌಲನು ಯೆಹ ದಾರ ಕುರಿತು ಹ ೋಳಳತ್ಾತ ಅವರು “ದ ೋವರ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ 
ಹ  ಗಳಿಕ  ಳಳುವವರು” ಎಂದಿದಾನು (2:17). ಹ ೋಗ , ಅವರು ತಮೆ ಜನಾಂಗವನುು 
ದ ೋವರು ವಿಶ್ ೋಷ್ ಪರಜ ಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕ  ಂಡದಾರಲ್ಲಿಯೆೋ ಹ ಚುು ಹ  ಗಳಿಕ  ಳಳುತಿತದಾರ ೋ 
ಹ  ರತು ಸವತಃ ದ ೋವರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಾಿಗಿ ಹ  ಗಳಿಕ  ಳುಲ್ಲಲಿ. ದ ೋವರಲ್ಲಿನ ಅವರ 
ಹ  ಗಳಿಕ  ಳಳುವಿಕ  (ಹಷ್ಣಗ  ಳಳುವಿಕ /ಹ ಚಿುಸಿಕ  ಳಳುವಿಕ )ಯು ಕ ೋವಲ ಸ್ಾವಥಣ-
ಕ ೋಂದಿರತವಾಗಿತುತ, ಆದರ  ಪೌಲನ ಹ  ಗಳಿಕ  ಳಳುವಿಕ ಯು ದ ೋವರಲ್ಲಿ-ಕ ೋಂದಿರತವಾಗಿತುತ.  

ಪೌಲನು 5:1-11ರ ಮೋಲ್ಲನ ಚರ್ ಣಯನುು ಮುಕಾತಯಗ  ಳಿಸುತ್ಾತ, ಆತನು ಪುನಃ ಈ 
ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಆಶಿೋವಾಣದಗಳ ಲಿವೂ ಕ್ತಣನಯದ ಯೀಸು ಕ್ರರಸತನ ಮುಖಯಂತರ 
ಎಂಬದನುು ಒತಿತ ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ  (5:1, 2, 9, 10). ಆತನ ಮ ಲಕ ಮಾತರವ ೋ ನಾವು 
ದ ೋವರ  ಂದಿಗ  ಸಮಾಧ್ಾನಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿದ ಾೋವ ! 

11ನ ೋ ವಚನದ ಅಂತಾದಲ್ಲಿ, ಸಮಯಧ್ಯನಗೊಳಳುವಿಕೆ ಬದಲಾಗಿ KJV ಯು 
“ಪಾರಯಶಿುತತ” ಎಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತತದ . ಬ  ೋಧಕರು ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ “Atonement 
(ಪಾರಯಶಿುತತ)” ಎಂಬದನುು ಹೋಗ  ಬರ ಯುತ್ಾತರ : at-one-ment.” ಅವರು ಹ ೋಳಳವದ ೋ 
ನ ಂದರ  ಈ ಪದವು ಒಮೆ ದ ರವಾಗಿದಾ ಇಬಬರು ಮಿತರರು ಈಗ ಒಂದಾಗಿದಾಾರ  (at one) 
ಎಂಬದನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . ನಾವು ಅದನುು ಹ ೋಗ  ಹ ೋಳಿದರ , “ಸಮಾಧ್ಾನಗ  ಂಡ ವು” 
ಎಂಬ ಪದವು ಒಂದು ಅದುುತವಾದ ಸತಾವನುು ಪರಕಟ್ಗ  ಳಿ ಸುತತದ ೋನ ಂದರ , ಯೆೋಸು 
ಮರಣಿಸಿದಾರಿಂದ, ದ ೋವರ ಸಂಗಡ ಸ್ ುೋಹವು ಪುನಃ ಸ್ಾಾಪಿಸಲಪಡಬಲಿದು ಎಂಬದ . NCV 
ಯು ವಚನ 10 ಮತುತ 11 ವಚನಗಳನುು ಹೋಗ  ಅನುವಾದಿಸಿರುತತದ : “ನಾವು ದ ೋವರ 
ವ ೈರಿಗಳಾಗಿದಾಾಗ, ಆತನು ತನು ಮಗನ ಮರರ್ದ ಮ ಲಕ ನಮೆನುು ತನು 
ಸ್ ುೋಹತರನಾುಗಿ ಮಾಡಿಕ  ಂಡನು . . . ಆತನ ಮುಖ್ಾಂತರ [ಯೆೋಸು] ಈಗ ನಾವು ಪುನಃ 
ದ ೋವರ ಸ್ ುೋಹತರು.”  

ಕ್ರರಸತನ ಯಜ್ಞವು ಸವಣಕ್ೂೆ ಸ್ಯಕಯದದುದ (5:12-21)32 
ರ  ೋಮಾ 5:12-21 ನಮಗ  ಕ  ಡುವ ನಶುಯತ್ ಯೆೋನ ಂದರ  ಆದಾಮನು ಮಾನವ 

ಜನಾಂಗದ  ಳಗ  ಬರಮಾಡಿದ ಎಲಾಿ ಸಮಸ್ ಾಗಳನ ು ಕ್ತರಸತನು ನೋಗಿಸಿದಾಾನ  ಮತುತ 
ಅದಕ್ತೆಂತ ಹ ಚಿುನದಾನುು ಸಹ ನವಾರಿಸಿದಾಾನ . J. D. Thomas ಇದನುು ಹೋಗ  
ಹ ೋಳಳತ್ಾತರ , “ನಾವು ಆದಾಮನಲ್ಲಿ ಏನನುು ಕಳಕ  ಂಡ ವೋ . . . ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ತೆಂತ 
ಹ ಚುು ಪಡ ದುಕ  ಂಡ ವು.”33 ಇದು ರ  ೋಮಾಪುರ 5ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ಕಡ ೋ ಅಧಣ ಭಾಗದ 
ಮ ಲ ಸಂದ ೋಶವಾದ . 
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ಹ ೋಗ , ಈ ವಾಕಾಭಾಗದ ವಿವರಗಳನುು ವಾಾಖ್ಾಾನಸುವದಕ ೆ ಬಹಳ 
ಕಠರ್ವಾಗಿರುತತದ . Moses E. Lard ಇದನುು “ಈ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿಯೆೋ ಅತಾಂಥ 
ಕಷ್ಿಕರವಾದ ವಾಕಾಭಾಗಗಳಲ  ಿಂದಾಗಿದ ” ಎಂದು ಕರ ದನು.34 Richard Rogers 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಕ ಲವರು “ರ  ೋಮಾ 5:12-21ನುು ಇಡಿೋ ಬ ೈಬಲ್ಲನಲ್ಲಿಯೆೋ ಅತಾಂಥ 
ಕಠರ್ವಾದ ವಾಕಾಭಾಗವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ಾತರ .”35 ವಚನ 12ರ ಮೋಲ  ವಾಾಖ್ಾಾನ 
ಮಾಡುತ್ಾತ Douglas J. Moo ಪರತಿಪಾದಿಸಿದ ಾೋನ ಂದರ  “ಪರತಿಯಂದು ಶಬಾವು-ನಜ 
ಹ ೋಳಳವದಾದರ  ಪರತಿಯಂದು ವಿರಾಮ ಚಿನ ೆ ಸಹ!-ತಿೋವರ ವಿವಾದದ 
ವಿಷ್ಯವಾಗಿರುತತದ .”36 

ಹಲವಾರು ಕಾರರ್ಗಳಿಗಾಗಿ, ರ  ೋಮಾ 5:12-21 ವಚನಗಳಳ ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರಿಗ  
ಸವಾಲುಗಳನ  ುಡುಡತತದ . ಅದಕ ೆ ಒಂದು ಕಾರರ್ವ ಂದರ  ಪೌಲನ ಶ್ ೈಲ್ಲ. ಆಗಾಗ, ಆತನು 
ವಾಕಾಸ್ಾಲನುು ಪೂತಿಣಗ  ಳಿಸುವದಿಲಿ, ವಚನ 12 ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತತದ . 
ಅಲಿದ , ಆತನು ಒಂದು ವಿರ್ಾರದಿಂದ ಮತ್  ತಂದು ವಿರ್ಾರಕ ೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇನ  ುಂದು 
ವಿರ್ಾರಕ ೆ ಜಗಿಯುತ್ಾತನ ; 12ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಹ ೋಳಿಕ ಯು 18ನ ೋ ವಚನದ 
ತನಕವೂ ಮುಗಿಯುವದಿಲಿ. ನಂತರ, ಆತನು ಕ್ತರಯಾಪದಗಳನುು ಮತುತ ಮುಖ್ಾ 
ಪದಗಳನುು ಕ ೈಬಿಟ್ಟಿರುತ್ಾತನ , ವಿಶ್ ೋಷ್ವಾಗಿ 16ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲ.ಿ37 ಅಷ್ುಿಮಾತರವಲಿದ , ಈ 
ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಉದ ಾೋಶವು ಹ ಚುುಕಡಿಮ ಆದಾಮ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನ ನಡುವ  
ಸ್ಾಮಾತ್ ಯನುು ಮುಂದಿಡುವದಾಗಿತುತ. ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ ಅವರಿಬಬರ  ಹ ೋಗ  
ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಯುಳುವರಾಗಿದಾಾರ ಂದು ತಿಳಿಸುತ್ಾತನ , ಇನುು ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ ಅವರು ಹ ೋಗ  
ವಾತ್ಾಾಸವಾಗಿದಾಾರ ಂಬದನುು ತ್  ೋಪಣಡಿಸುತ್ಾತನ . ಕ ಲವು ಸಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ, ಯಾವದ ೋ 
ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಯನುು ಮಾಡಲಾಗುವದಿಲಿ.  

ಈ ವಿಭಾಗವು ಬಹಳವಾಗಿ ಸಂಕ್ಷಿೋಪತಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿದ  ಎಂಬದನುು ಎಲಿರ  
ಒಪಿಪಕ  ಳಳುತ್ಾತರ .38 ಪೌಲನ ತಕಣವು ಬಹಳ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಆತನ 
ಆಲ  ೋಚನ ಗಳನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುಬ ೋಕ ಂದರ  ಆ ವಾಕಾ ಭಾಗವನುು 
ಸವಿಸ್ಾತರಗ  ಳಿಸುವದರ ಅವಶಾವಿರುತತದ . ಸಮಸ್ ಾಯೆೋನ ಂದರ  ಯಾವ ಪದಗಳ 
ಅಗತಾವಿದ  ಎಂಬದರ ಬಗ  ೆನಮಗ  ನಖ್ರವಾಗಿ ತಿಳಿಯದು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 
ನಾವು “ಖ್ಾಲ್ಲ ಸಾಳಗಳನುು” ಬ ೈಬಲ್.ನ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಹ  ಂದಿಕ  ಂಡ 
ಮನವರಿಕ ಗಳಿಂದ ಭತಿಣಮಾಡಲು “ಪರಯತಿುಸುತ್ ತೋವ .”39 

ಪೌಲನ ಶ್ ೈಲ್ಲ ಮತುತ ಆತನ ಪದಗಳಿಗ  ಹ ಚಿುನದನುು ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸಬ ೋಕಾದ 
ಅನವಾಯಣತ್ ಯು ವಾಕಾ ಭಾಗದ ಕುರಿತ ದ  ಡಡ ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯಕ ೆ 
ಕಾರರ್ವಾಗಿರುತತದ . ಸಮಥಣ ವ ೋದಪಂಡಿತರು ಸಹ ಈ ಕ ಳಗಿನಂತಹ ಪರಶ್ ುಗಳ ಮೋಲ  
ಸಹಮತವನುು ತ್  ೋರುವದಿಲಿ. 12ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮರರ್ವು ಶ್ಾರಿೋರಿಕವೋ, 
ಆತಿೀಕವೋ, ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿೋತಿ ಅವುಗಳ ರಡರ ಮಿಶರರ್ವೋ? 12ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ 
“ಎಲಿರ  ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾರಿಂದ” ಎಂಬುದು 3:23 ರಲ್ಲಿನ ವ ೈಯಕ್ತತಕ ಪಾಪವನುು 
ಸ ಚಿಸುತತದ  ೋ, ಅಥವಾ ಆ ಮಾತುಗಳಳ ಬ ೋರ  ಏನಾದರ  ಅಥಣ ಹ  ಂದಿವ ಯೋ? 
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ಈ ರಿೋತಿಯ ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯಗಳಳ ಗೌರವಾನವತ ವ ೋದಪಂಡಿತರಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವದು 
ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯ ಅಭಾಾಸವನುು ಹ  ಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸುವವರಿಗ  ನರಾಶ್ ಯನುು 
ತರಬಲಿದು.  

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಇಂಥ ವಾಕಾಭಾಗದ ಅಸಪಷ್ಿ ಆಯಾಮಗಳ ಲಾಭ ಪಡ ದುಕ  ಂಡು 
ಕುತಕಣವಾದ ಸಿದಾಧಂತಗಳನುು ಹರಡಿಸುವವರಿಂದಾಗಿ ರ  ೋಮಾ 5:12-21 ವಚನಗಳನುು 
ವಾಾಖ್ಾಾನ ಮಾಡುವ ನಮೆ ಕ ಲಸವು ಮತತಷ್ುಿ ಕ್ತಿೋಷ್ಠಕರವಾಗುತತದ . Larry Deason 
ಸಲಹ  ಮಾಡಿದ ಾೋನ ಂದರ , ಈ ವಾಕಾಭಾಗವು “ಬಹುಶಃ ಸತಾವ ೋದದಲ್ಲಿಯೆೋ ಅತಾಂಥ 
ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕ  ಳುಲಪಟ್ಿ ಭಾಗವಾಗಿದ .”40 ನಾವು ಪಾರಥಣನಾಪೂವಣಕವಾಗಿ 
ವಾಕಾಭಾಗವನುು ಪರಿಗಣಿಸ್  ೋರ್ ಮತುತ ಅದು ಕಲ್ಲಸುವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗ  ಜಾಗರತ್ ಯಂದ 
ಕ್ತವಿಗ  ಡ  ೋರ್.  

ಆದಯಮ ಮತುತ ಕ್ರರಸತನು ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ಯತರೆ (5:12-14) 
12ಈ ವಿಷ್ಯ ಹೆೀಗೆಂದರೆ—ಒಬ್ಿ ಮನುಷ್ಾನಂದಲೆೀ ಪಯಪವೂ ಪಯಪದಿಂದ ಮರಣ್ವೂ 

ಲೊೀಕ್ದೊಳಗೆ ಸ್ೆೀರಿದವು; ಎಲ್ಿರು ಪಯಪ ಮಯಡಿದದರಿಂದ ಮರಣ್ವು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಿರಲ್ಲಿಯೂ 
ವಯಾಪಿಸಿತು. 13ಧಮಣಶಯಸರ ಉಂಟಯಗುವದಕೆೆ ಮುಂಚೆಯೀ ಪಯಪವು ಲೊೀಕ್ದಲ್ಲಿತುತ; 
ಆದರೆ ಧಮಣಶಯಸರವಿಲ್ಿದಿರುವಯಗ ಪಯಪವು ಲೆಕ್ೆಕೆೆ ಬ್ರುವದಿಲ್ಿ. 14ಆದರೂ ಆದಯಮನ 
ಕಯಲ್ದಿಂದ ಮೊೀಶೆಯ ಕಯಲ್ದವರೆಗೂ ಮರಣ್ದ ಆಳಕೆಯು ನಡೆಯುತಿತತುತ. ಆದಯಮನು 
ದೆೀವಯಜ್ಞೆ ಮಿೀರಿ ಮಯಡಿದ ಪಯಪಕೆೆ ಸಮಯನವಯದ ಪಯಪವನುು ಮಯಡದೆ ಇದದವರ 
ಮೀಲೆಯೂ ಅದು ನಡೆಯುತಿತತುತ. ಆ ಆದಯಮನು ಬ್ರಬೆೀಕಯದ ಒಬಯಿತನಗೆ 
ಸೂಚಕ್ಪುರುಷ್ನಯಗಿದಯದನೆ. 

ವಚನ 12. ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿನ ವಿವಾದವು ಮೊದಲ ಪದದಿಂದ 
ಆರಂಭವಾಗುತತದ : ಈ ವಿಷ್ಯ ಹೆೀಗೆಂದರೆ. “ಈ ವಿಷ್ಯ ಹ ೋಗ ಂದರ ” ಎಂಬ ಪದವು 
ಮುಂಚಿನ ವಿಭಾಗಕ ೆ ಇದನುು ಜ  ೋಡನ  ಮಾಡುತತದ -ಆದರ  ಆ ಜ  ೋಡನ  ಯಾವದು? 
ಕ ಲವರು ಈ ವಾಕಾವನುು ಹಂದಿನ ವಚನದ  ಂದಿಗ  ಜ  ೋಡಿಸುತ್ಾತರ  (5:11) ಅಥವಾ 
ಮುಂಚಿನ ವಿಭಾಗಕ ೆ ಜ  ೋಡಿಸುತ್ಾತರ  (5:1-11). ಇನುು ಕ ಲವರು ನಂಬುವದ ೋನ ಂದರ , 
ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ, ಈ ವಾಕಾಭಾಗವು ಹಂದಿನ ನಾಲುೆ ಅಧ್ಾಾಯಗಳನುು 
ಸ್ಾರಾಂಶಗ  ಳಿಸುತತದ ಂಬದಾಗಿ. ಉದಾಹರಣ ಗ , ಕ ಲವರು, ಈ ಪತಿರಕ ಯ ಮೊದಲ 
ಎರಡು ಮುಖ್ಾವಿಷ್ಯಗಳ ಂದರ  “ಅಪರಾಧನರ್ಣಯ” (1:18-3:20) ಮತುತ 
“ನೋತಿನರ್ಣಯ” (3:21-5:21) ಗಮನಕ ೆ ತರುತ್ಾತರ . ಅವರು ಮುಂದ  ಇನ ು ಗಮನಕ ೆ 
ತರುವದ ೋನ ಂದರ , 5:12-21 ವಚನಗಳಳ ಈ ಪರತಿಯಂದು ವಿಷ್ಯದ ಬಗ ೆ ವಿವರವಾದ 
ಮ ಲವನುು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತತವ . ವಚನ 16 ರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹೋಗ  ಓದುತ್ ತೋವ , “ಒಬಬನ ೋ 
ಮನುಷ್ಾನ (ಆದಾಮನ) ಪಾಪದ ದ ಸ್ ಯಂದ ಸ್ಾಯಬ ೋಕ ಂಬ ನರ್ಣಯವು 
ಉಂಟಾಯತು, ಆದರ  ದ ೋವರ ಕೃಪಾದಾನವು ಅನ ೋಕರ ಅಪರಾಧಗಳ ಕಾರರ್ದಿಂದ 



90 

 

ಉಂಟಾಗಿ ಅವರನುು ನೋತಿವಂತರ ಂದು ನರ್ಣಯಸುವಂಥ ದಾಗಿದ ” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ 
ನನುದು). 

ಮುಂರ್  ನಡದ ಸಂಗತಿಗಳ  ಂದಿಗ  12 ರಿಂದ 21 ವಚನಗಳಳ ಹ ೋಗ  
ಸರಿಹ  ಂದುತತವ ಂಬದರ ಬಗ ೆ ಒಪಪತಕೆ ವಿವರಣ ಯು ದಿೋರ್ಣಕಾಲದ ಹಂದ  
Chrysostom ಎಂಬ ಆದಿ ಕ ೈಸತನಂದ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿರುತತದ  (ಕ್ತರ.ಶ. 347-407). ಆತನು 
ಸಲಹ  ಮಾಡಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಪೌಲನು ಪುನಃ ಇಲ್ಲ ಿ ಯೆಹ ದಾರಿಂದ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಯನುು 
ನರಿೋಕ್ಷಿಸಿದಾನು-ಈ ಸ್ಾರಿ ಯೆೋಸುವಿನ ಮರರ್ವು ಯೆಹ ದಾರು ಹಾಗ  ಅನಾಜನರು 
ಸ್ ೋರಿದಂತ್  ಎಲಾಿ ಜನರಿಗ  ರಕ್ಷಣ ಯು ಲಭಾವಾಗುವಂತ್  ಮಾಡಿತು ಎಂಬ ಆತನ 
ಉಪದ ೋಶದ ಕುರಿತು ಆಕ್ಷ ೋಪಣ  ಆಗಿತುತ (ನ  ೋಡಿರಿ 3:22). Chrysostom ಇದರ 
ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಹೋಗ  ಬರ ದನು, “ಯೆಹ ದಾನು ನಮಗ  ‘ಕ್ತರಸತನ ಂಬ ಒಬಬನ ಉತತಮ 
ಕಾಯಣದಿಂದ ಲ  ೋಕವು ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಿತು?’ ಎಂದು ಕ ೋಳಿದಾಗ, ನೋವು ಆತನಗ  ಹೋಗ  
ಉತತರಿಸಬಹುದು, ‘ಹ ೋಗ  ಆದಾಮನ ಂಬ ಒಬಬನ ಅವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯಂದ ಲ  ೋಕವು 
ಮರರ್ದಂಡನ ಗ  ಗುರಿಯಾಯತು?’”41 ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯು (ಆದಾಮ) ಮಾಡಿದ ಒಂದು 
ಕಾಯಣದಿಂದ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ ಂಬ ಸತಾವನುು ಯೆಹ ದಾರು ಒಪಿಪಕ  ಂಡಿದಾರು; 
ಪೌಲನು ತ್  ೋರಿಸಿಕ  ಟ್ಟಿದ ಾೋನ ಂದರ , ಅದ ೋ ರಿೋತಿ ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನ (ಕ್ತರಸತನು) ಒಂದು 
ಕಾಯಣವು ಜಯವನುು ತಂದಿತು. 

ಪೌಲನು ಮುಂದಿನ ಹ ೋಳಿಕ ಗಳ ಸಂಬಂಧವು ಏನ ೋ ಆಗಿದಾರ , ಆತನು ಈ 
ಹ ೋಳಿಕ ಯಂದಿಗ  ತನು ಪರಸಂಗವನುು ಆರಂಭಿಸುತ್ಾತನ : ಒಬ್ಿ ಮನುಷ್ಾನಂದಲೆೀ ಪಯಪವು 
ಲೊೀಕ್ದೊಳಗೆ ಸ್ೆೀರಿತು. “ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನು” ಆದಾಮನಾಗಿದಾನು (5:14)42 ನಷ್ ೋಧಿಸಲಪಟ್ಿ 
ಹರ್ಿನುು ಮೊದಲು ತಿಂದವಳಳ ಹವವಳಳ ಮತುತ ಆದಾಮನು ಆಮೋಲ  ಅದನುು 
ತಿಂದಿದಾನ ಂಬದು ಪೌಲನಗ  ನಸಾಂದ ೋಹವಾಗಿ ಗ  ತಿತತುತ (ಆದಿಕಾಂಡ 3:6). ಹಾಗಿದಾರ , 
ತನು ಕುಟ್ುಂಬದ ಯಜಮಾನನಾಗಿ ಆದಾಮನು (ನ  ೋಡಿರಿ ಎಫ ಸ 5:23) ಆ ಪಾಪಕ ೆ 
ಹ  ಣ ಗಾರನಾಗಿದಾನು. ತಿನುಬಾರದ ಂಬ ಆಜ್ಞ ಯನುು ಮೊದಲು ಆತನಗ ೋ ಕ  ಡಲಾಗಿತುತ 
(ಆದಿಕಾಂಡ 2:15-17). ಅಲಿದ , ಹವವಳಂತ್ , ಆದಾಮನು ವಂಚಿಸಲಪಡಲ್ಲಲಿ; ಆತನು 
ಪರಿಣಾಮಗಳ ೋನ ಂಬದನುು ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ಅರಿತವನಾಗಿಯೆೋ ಆ ಕೃತಾವನುು ಮಾಡಿದಾನು 
(1 ತಿಮೊಥ  2:14).  

ಆದಾಮನ ಅವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯ ದುಷ್ೂರಿಣಾಮಗಳಲ  ಿಂದ ಂದರ  “ಪಾಪವು ಈ 
ಲ  ೋಕದ  ಳಗ  ಪರವ ೋಶಿಸಿತು.” ಆದಾಮನ ಅಪರಾಧಕ ೆ ಮುಂರ್  ಸಹ ಪಾಪವು 
ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿತುತ, ಯಾಕ ಂದರ  ಪ ೋತರನು ದ ೋವದ ತರ ಪಾಪಕೃತಾದ ಬಗ ೆ ಬರ ಯುತ್ಾತನ  
(2 ಪ ೋತರ 2:4). ಹಾಗಿದಾರ , ಆದಾಮನ ಅಪರಾಧವು ನಾವು “ಭ ಮಿ” ಎಂದು ಕರ ಯುವ 
ಈ ಹ  ಸ ಲ  ೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪವನುು ಪರಿಚಯಸಿತುತ.  

ಎರಡನ ಯ ದುಷ್ೂರಿಣಾಮವ ೋನ ಂದರ  ಪಯಪದಿಂದ ಮರಣ್ವು ಲ  ೋಕದ  ಳಗ  
ಸ್ ೋರಿತು. “ಮರರ್” ಎಂಬದರ ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಿ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು θάνατος (thanatos) 
ಎಂಬುದು. ಪೌಲನು ಈ ಪದವನುು ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಇಪಪತತಕ ೆ ಹ ಚುು ಸ್ಾರಿ 



91 

 

ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. Thanatos ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಅಗಲುವಿಕ  ಎಂಬ ವಿರ್ಾರ ಇರುವದು 
ಗ  ೋಚರವಾಗುತತದ . ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಮರರ್ವು ದ ೋಹದಿಂದ ಆತೆವು (ಪಾರರ್) 
ಅಗಲುವಿಕ ಯಾಗಿರುತತದ  (ಯಾಕ  ೋಬ 2:26). ಮನುಷ್ಾನು ದ ೋವರಿಂದ ಅಗಲುವಿಕ ಯು 
ಆತಿೀಕ ಮರರ್ವಾಗಿರುತತದ  (ಯೆಶ್ಾಯ 59:1, 2; ಎಫ ಸ 2:1; 1 ತಿಮೊಥ  5:6). ದುಷ್ಿರು 
“ಕತಣನ ಸನುಧ್ಾನದಿಂದ” ಶ್ಾಶವತವಾಗಿ ಅಗಲ್ಲಸಲಪಡುವಾಗ (2 ಥ ಸಲ  ೋನಕ 1:9), 
ಅದು “ಎರಡನ ಯ ಮರರ್” ಆಗಿರುವದು (ಪರಕಟ್ನ  20:6, 14).  

ನಾವು 12ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ “ಮರರ್” ಎಂಬ ಪದವನುು ಆದಾಮನ ಪಾಪವು 
ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ  ಳಗ  ಬರಮಾಡಿದ ಎಲಾಿ ದುರಂತ-ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಮರರ್ದಿಂದ 
ಆರಂಭಗ  ಂಡು-ಎಂಬದಾಗಿ ತ್ ಗ ದುಕ  ಳ  ುೋರ್. ದ ೋವರು ಆದಾಮನಗ  ಒಳ ುೋದು ಮತುತ 
ಕ ಟ್ಿದಾರ ಅರಿವು ನೋಡುವ ಮರದ ಹರ್ಿನುು ತಿಂದರ  ಸ್ಾಯುವಿ ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು 
(ಆದಿಕಾಂಡ 2:17; ನ  ೋಡಿರಿ 3:19)-ಮತುತ ಆತನು ಸತತನು (ಆದಿಕಾಂಡ 5:5). ಈ 
ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಮರರ್ದ ಶ್ಾಪವು ಆದಾಮನಗ  ಸಿಮಿೋತವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ನಮೆ ವಾಕಾಭಾಗ 
ಮುಂದುವರ ಯುತತದ , ಮರಣ್ವು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಿರಲ್ಲಿಯೂ ವಯಾಪಿಸಿತು. LB ಯು ಇದನುು 
ಹ ೋಗ  ಅಥ ೈಣಸುತತದ , “ಹೋಗ  ಸಮಸತವೂ ಬ ಳ ದು ವಯಸ್ಾಾಗುತ್ಾತ ಸ್ಾಯಲಾರಂಭಿ 
ಸಿತು.”  

ಅಷ್ುಿಮಾತರವಲಿದ , ಆದಾಮನಂದುಂಟಾದ ಮರರ್ವು ಶರಿೋರಕ ೆ ಮಾತರವ ೋ 
ಸಿಮಿೋತವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆತನ ಪಾಪವು ಅವನನುು ದ ೋವರಿಂದ ಬ ೋಪಣಡಿಸಿತು (ಯೆಶ್ಾಯ 
59:1, 2); ಹೋಗ  ಆತನು ಆತಿೀಕವಾಗಿ ಸಹ ಸತತನು. ಪೌಲನು ತನು ವಿರ್ಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆತಿೀಕ 
ಮರರ್ವನುು ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸಿಕ  ಂಡದುಾ ಸಪಷ್ಿವಾಗುತತದ : ಎಲ್ಿರು ಪಯಪ ಮಯಡಿದದರಿಂದ 
ಮರರ್ವು ಹೋಗ  ಎಲಿರಲ್ಲಿಯ  ವಾಾಪಿಸಿತು. “ಎಲಿರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾರಿಂದ” ಎಂಬುದು 
πάντες ἥμαρτον (pantes hēmarton) ಎಂಬ ಗಿರೋಕ್ ಪದಗಳಿಂದ 
ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿದ , ಆ ಪದಗಳನುು 3:23 ರಲ್ಲಿ “ಎಲಿರ  ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಾರ ” ಎಂದು 
ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿತುತ. ಪೌಲನು ಅದ ೋ ಅಥಣದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾಾನ ಂದು ಊಹಸಿಕ  ಂಡು, 12ನ ೋ ವಚನವು ಅದ ೋ ದ ಸ್ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಸಂಗತಿಯನುು ಕಲ್ಲಸುತತದ : “ಆದಾಮನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ, ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಹಾಗ  ಆತಿೀಕ 
ಮರರ್ಗಳ ರಡ  ಈ ಲ  ೋಕದ  ಳಗ  ಬಂದವು.43 ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಮರರ್ವು ಎಲಾಿ 
ಜನರಲ್ಲಿಯ  ವಾಾಪಿಸಿತು, ಮತುತ ಆತಿೀಕ ಮರರ್ವೂ ವಾಾಪಿಸಿತು, ಯಾಕ ಂದರ  
ಎಲಿರ 44 ತಮೆ ಪಿತೃವಾದ ಆದಾಮನ ಮಾದರಿಯನುು ಅನುಸರಿಸಿ ಪಾಪ 
ಮಾಡಿದಾಾರ .”  

ಪೌಲನು 12ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲ ಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ವಾಕಾಸ್ಾಲುಗಳನುು ಮುಗಿಸಿರುವದಿಲಿ. 
ಇದು NASB ಯಲ್ಲಿ “ಪಾಪಮಾಡಿದಾರಿಂದ” ಎಂಬದರ ನಂತರ ಒಂದು ಸರ್ಿ ಗ ರ  
ಎಳ ಯಲಪಡುವ ಮ ಲಕ ಸ ಚಿಸಲಪಟ್ಟಿದ . ಇನುು ಕ ಲವು ತಜುಣಮಗಳಳ ಇದನುು ಬ ೋರ  
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸ ಚಿಸುತತವ . ASV ಯು 12ನ ೋ ವಚನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರಾಮ ಚಿನ ೆ 
ಮತುತ ಗ ರ ಯನುು ಹಾಕ್ತದಾರ , KJV ಯು 13 ರಿಂದ 17 ವಚನಗಳ ಸುತತ ಒಂದು ಪರಕ್ಷ ೋಪ 
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ಚಿಹ ು ಹಾಕ್ತರುತತದ . 12ನ ೋ ವಚನದ ವಿರ್ಾರಗಳಳ ಪುನಃ 18ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ 
ಮುಂದುವರ ಯಲಪಡುತತವ .  

ವಚನ 13. ಈ ವಚನವು ಹೋಗ  ಆರಂಭಗ  ಳಳುತತದ , ಧಮಣಶಯಸರ ಉಂಟಯಗುವದಕೆೆ 
ಮುಂಚೆಯೂ ಪಯಪವು ಲೊೀಕ್ದಲ್ಲಿತುತ. ಗಿರೋಕ್.ನಲ್ಲಿ “ಧಮಣಶ್ಾಸರ” ಎಂಬದರ ಮುಂರ್  
ಯಾವದ ೋ ನೋಕರ ಲ ೋಖ್ನ ಇರುವದಿಲಿ, ಆದರ  ಪೌಲನು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಮೊೋಶ್ ಯ 
ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಹ  ಂದಿದಾನ ಂಬದು ಸಪಷ್ಿವಾಗುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 5:14). ಜನರ 
ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲ  ಧಮಣಶ್ಾಸರ ಇದ ಾೋ ಇತುತ, ಆದರ  ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರ 
ಬರುವ ವರ ಗ  ಅವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲಖಿತ ಧಮಣಶ್ಾಸರ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಜನರು ತಮೆಲ್ಲಿದಾ 
ಅಲ್ಲಖಿತ ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಉಲಿಂಘಿಸಿದಾರಿಂದ ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರವು 
ಕ  ಡಲಪಡುವದಕ ೆ ಮುಂರ್ ಯೆೋ “ಪಾಪವು ಲ  ೋಕದಲ್ಲಿತುತ.”  

ವಚನ 13 ಮುಂದುವರ ದು ಹ ೋಳಳತತದ , ಆದರೆ ಧಮಣಶಯಸರವು ಇಲ್ಿದಿರುವಯಗ 
ಪಯಪವು ಲೆಕ್ೆಕೆೆ ಬ್ರುವದಿಲ್ಿ. “ಲ ಕೆಕ ೆ ಬರುವದಿಲಿ” ಎಂಬುದು ἐλλογέω (ellogeō) 

ಎಂಬದರಿಂದ ಬಂದದುಾ. ಅದು λογίζομαι (logizomai) ಗ  ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಯಲ್ಲಿರುತತದ , 
ಅದು 4ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ “ಲ ಕೆಕ ೆ ಎಣಿಸಲಪಟ್ಟಿತು” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿದ . 
ಆದುದರಿಂದ, HCSB ಯಲ್ಲಿ ಇದು “ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಇಲಿದಿರುವಾಗ ಪಾಪವು ಒಬಬನ 
ಲ ಕೆಕ ೆ ಸ್ ೋರಿಸಲಪಡುವದಿಲಿ” ಎಂದಿರುತತದ . ಮೋಲೆಡ ಯಲ್ಲಿ, ಲ್ಲಖಿತ ಧಮಣಶ್ಾಸರ ಬರುವ 
ಮುಂರ್  ಜನರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದರು, ಆದರ  ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಕ  ಡಲಪಡುವ 
ತನಕ ಅವರು ಪಾಪಿಗಳ ಂದು ಲ ಕ್ತೆಸಲಪಡಲ್ಲಲಿ ಎಂಬದಾಗಿ ಈ ವಚನ ಹ ೋಳಳವಂತ್  
ತ್  ೋರುತತದ . ಹ ೋಗ , ಪೌಲನು ಜಾಗರ ಕತ್ ಯಂದ ಸ್ಾಾಪಿಸಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಜನರು ತಮೆ 
ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲಖಿತ ಧಮಣಶ್ಾಸರ ಇಲಿದಿರುವಾಗಲ  ಪಾಪ ಮಾಡಿದರು-ಮತುತ ಅವರನುು 
ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತುತ (3:9). ಪೌಲನ ಈ 
ವಿರ್ಾರವನುು ವಿಸತರಿಸಿ ಹ ೋಳಳವದು ಅವಶಾವ ಂದು ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ತ್  ೋರುತತದ . ಅದನುು 
ಮಾಡುವದಕ ೆ ಒಂದು ದಾರಿಯು ಇಲ್ಲಿದ : “ಧಮಣಶ್ಾಸರ ಇಲಿದಿರುವಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಲ ಕೆಕ ೆ 
ಬರುವದಿಲಿ [ಆದರ  ಪರತಿಯಬಬರಲ್ಲಿಯ  ಒಂದು ಧಮಣಶ್ಾಸರ ಇತುತ-ಒಂದು 
ಅಲ್ಲಖಿತವಾದ ಧಮಣಶ್ಾಸರ].”45 

ವಚನ 14. ಸೃಷ್ಟಿ ಮತುತ ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಕ  ಡಲಪಟ್ಿ ನಡುವಿನ ಶತಮಾನಗಳಷ್ುಿ 
ಕಾಲ ಮಾನವರಿಗ  ಲ್ಲಖಿತ ಧಮಣಶ್ಾಸರ ಇರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ ಸತಾದ ಹ  ರತ್ಾಗಿಯ , 
ಅವರು ಆಗಲ  ಮರಣಿಸಿದಾರು: ಆದರೂ ಆದಯಮನ ಕಯಲ್ದಿಂದ ಮೊೀಶೆಯ 
ಕಯಲ್ದವರೆಗೂ ಮರಣ್ದ ಆಳಕೆಯು ನಡೆಯುತಿತತುತ. ಮರರ್ವನುು ಒಬಬ ಕ ರರ ದ  ರ ಗ  
ಹ  ೋಲ್ಲಸಲಾಗಿದ , ಆತನು ತನು ಪರಜ ಗಳಿಗ  ಸ್ಾಯರಿ ಎಂದು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . 
ಇಲ್ಲಿನ ಹ ೋಳಿಕ ಯು ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಹಾಗ  ಆತಿೀಕ ಮರರ್ಗಳ ರಡರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯ  
ಸತಾವಾಗಿರುತತದ . ನಮಗ  ಗ  ತಿತರುವ ಹಾಗ , ಆದಾಮ ಮತುತ ಮೊೋಶ್ ಯ ನಡುವಿನ 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ವಾಕ್ತತ ಮಾತರವ ೋ ಮರರ್ವನುು ಕಾರ್ಲ್ಲಲಿ: ಹನ  ೋಕ (ಆದಿಕಾಂಡ 5:24). 
ಆತಿೀಕ ಮರರ್ದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ ನ  ೋಡುವದಾದರ , ಅದಕ ೆ ಯಾರ  ಬಬರ  
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ಹ  ರತ್ಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಎಲಾಿ ಜವಾಬಾಾರಿಯುತ ವಾಕ್ತತಗಳಳ ವ ೈಯಕ್ತತಕ ಪಾಪದ ಕಾರರ್ದಿಂದ 
ಆತಿೀಕವಾಗಿ ಸತತರು. ಮರರ್ದ ಆಳಿಕ ಯು ಜಾಗತಿೋಕವಾಗಿತುತ, ಎಲಾಿ ಮಾನವರನ ು 
ಬಾಧಿಸುವದಾಗಿದ .  

ಮರರ್ದ ಆಳಿಕ ಯು ಆದಯಮನು ದೆೀವಯಜ್ಞೆ ಮಿೀರಿ ಮಯಡಿದ ಪಯಪಕೆೆ46 
ಸಮಯನವಯದ ಪಯಪವನುು ಮಯಡದೆ ಇದದವರ ಮೀಲೆಯೂ ನಡೆಯುತಿತತುತ. ಜನರು ಪಾಪ 
ಮಾಡಿದಾರು, ಆದರ  ಅವರು “ಆದಾಮನ ಹಾಗ , ದ ೋವರ ಒಂದು ನ ೋರವಾದ ಸಪಷ್ಿ 
ಆಜ್ಞ ಯನುು ಉಲಿಂಘಿಸಿರಲ್ಲಲಿ” (NLT). ಆದಾಮನಗ  “ನೋನು ಸತ್ ತೋ ಸ್ಾಯುವಿ 
[ಸರಿಯಾದದಾನುು ಮಾಡಲು ವಿಫಲನಾದರ ]” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದಂತ್  ಅವರಿಗ  ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಿ 
ರಲ್ಲಲಿ (ಆದಿಕಾಂಡ 2:17).47 ಹಾಗಿದಾರ , ಅವರು ಮರಣಿಸಿದಾರು—ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ವಾಗಿಯ  
ಆತಿೀಕವಾಗಿಯ  ಸತತರು.  

ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ವಾಕಾಭಾಗವು ಒಂದು ಮಂದವಾದ ಚಿತರರ್ವನುು ನೋಡಿರುತತದ . 
ಮೊದಲ ಆದಾಮನ ಪಾಪವು ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ ೆ ವಿನಾಶತ್ ಯನುು ತಂದಿತು-ಆದರ  
ಪೌಲನು ಒಂದು ನರಿೋಕ್ಷ ಯ ಮಾತನುು ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸಲು ಸಿದಧನಾಗಿದಾನು. 14ನ ೋ 
ವಚನದ ಅಂತಾದಲ್ಲಿ, ಆತನು “ಕಡ ಯ ಆದಾಮ” ನನುು ಪರಿಚಯಸುತ್ಾತನ : ಮೊದಲ 
ಆದಾಮನು ಬ್ರಬೆೀಕಯದ ಒಬಯಿತನಗೆ ಸೂಚಕ್ಪುರುಷ್ನಯಗಿದಯದನೆ. ಆ “ಬರಬ ೋಕಾದ 
ಒಬಾಬತನು” ಬ ೋರಾರ  ಅಲ,ಿ ಕ್ತರಸತನ ೋ. F. F. Bruce ಗಮನಸಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಹ  ಸ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಕ್ತರಸತನ ಒಂದು ‘ಸ ಚಕಪುರುಷ್” ಎಂದು ನ ೋರವಾಗಿ ಕರ ಯಲಪಟ್ಿ ಹಳ  
ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಏಕ ೈಕ ವಾಕ್ತತ ಆದಾಮನ ೋ.”48  

“ಅಚುು” ಎಂಬ ಪದವು ಗಿರೋಕ್ τύπος (tupos) ಎಂಬ ಪದದ ಅನುವಾದವಾಗಿದ . 
Tupos ಎಂಬುದು ಗುದುಾವ ಮ ಲಕ ಅಥವಾ ಹ  ಡ ಯುವ ಮ ಲಕ ಒಂದು ಅಚುು 
ನಮಿಣಸುವದನುು ಸ ಚಿಸುತತದ .49 ಈ ವಿರ್ಾರವನುು ಆಧುನಕ ಸಕಾಣರಿ ಅಧಿಕಾರಿಯು 
ಒಂದು ದಾಸ್ಾತವ ೋಜಗ  ಮುದ ರ ಒತುತವ ದೃಷ್ಾಿಂತದಿಂದ ವಿವರಿಸಬಹುದು. ಆ ಮುದ ರಯು 
ಕಾಗದದ ಮೋಲ  “ಮ ಲ-ಆಕಾರ”ದ ಒಂದು ಸ ಚಕರ ಪದ ಅಚಿುನ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿರುತತದ . 
ಪೌಲನ ಹ  ೋಲ್ಲಕ /ವಾತ್ಾಾಸ ತ್  ೋರಿಸುವಿಕ ಯಲ್ಲಿ, ಆದಾಮನು “ಸ ಚಕರ ಪ” ಮತುತ 
ಕ್ತರಸತನು “ಮ ಲರ ಪ.”  

ಕ ಲವು ರಿೋತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಸ ಚಕರ ಪ ಮತುತ ಮ ಲರ ಪ ಏಕರಿೋತಿಯಾಗಿರುತತವ . 
ಮುದ ರ ಮತುತ ಅದರ ಅಚುು ಏಕ ರಿೋತಿಯಾಗಿರುವ ಹಾಗ ೋಯೆೋ, ಕ ಲವು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಆದಾಮ 
ಮತುತ ಕ್ತರಸತನು ಒಂದ ೋ ರಿೋತಿಯಾಗಿದಾಾರ . ಇಬಬರನ ು “ಶಿರಸುಾಗಳಳ” ಎಂದು 
ಯೋಚಿಸಬಹುದು: ಆದಾಮನು ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಶರಿೋರ ಸಂಬಂಧವಾದ 
ಶಿರಸ್ಾಾಗಿದಾನು, ಮತುತ ಕ್ತರಸತನು ದ ೋವರ ಕುಟ್ುಂಬವಾಗಿರುವ ಸಭ ಗ  ಶಿರಸ್ಾಾಗಿದಾಾನ  (1 
ತಿಮೊಥ  3:15). ಇಬಬರ  ಇಡಿೋ ಮಾನವರ ಮೋಲ  ಪರಭಾವ ಬಿೋರಿದಂಥ ಒಂದು 
ಕೃತಾವನುು ಮಾಡಿದವರಾಗಿದಾಾರ : ಆದಾಮನು ತ್  ೋಟ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಮತುತ 
ಶಿಲುಬ ಯ ಮೋಲ  ಕ್ತರಸತನ ಮರರ್.  

ಹ ೋಗ , ಇತರ ರಿೋತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಸ ಚಕರ ಪ ಮತುತ ಅದರ ಮ ಲರ ಪ 
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ಒಂದ ೋ ರಿೋತಿಯಾಗಿರುವದಿಲಿ; ಮ ಲರ ಪವು ಸ ಚಕರ ಪದ ತದಿವರುದಧವಾಗಿರಬಲಿದು 
(ತಲ ಕ ಳಗಾಗಿ). ಇದು ಸಕಾಣರಿ ಅಧಿಕೃತ ಮುದ ರಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತಾವಾಗಿರುತತದ , 
ಅದು ಕಾಗದದ ಮೋಲ  ಹಂಬರಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಅಚುನುು ಒತುತತತದ . ಆದಾಮ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದು ಹಾಗ ಯೆೋ ಇರುತತದ .  

Tuposನುು ಅನುವಾದಿಸಲು ವಿವಿಧ ಬಗ ಯ ಪದಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು, 
ಯಾವವ ಂದರ  “ಉದಾಹರಣ ,” “ನಮ ನ ” (NIV), “ಸ್ಾದೃಶಾ” (KJV), ಮತುತ 
“ಪೂವಣಛಾಯೆ” (ನ  ೋಡಿರಿ NEB). Eugene Peterson 14ನ ೋ ವಚನದ ಅಂತಾದ ಮೋಲ  
ಈ ಭಾವಾಥಣವನುು/ವಾಾಖ್ಾಾನವನುು ಬರ ದನು: “ನಮೆನುು ಈ ಸಿಾತಿಯಳಗ  
ಬರಮಾಡಿದ ಆದಾಮನು . . . ಅದರ  ಳಗಿಂದ ನಮೆನುು ಹ  ರಗ  ನಡಿಸುವವನ  ಬಬನಗ  
ಮುಂಗುರುತ್ಾಗಿದಾಾನ ” (MSG). 

ಪೌಲನು ಆದಾಮ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನ ನಡುವ  1 ಕ  ರಿಂಥ 15ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಸಹ 
ಹ  ೋಲ್ಲಕ  ಮತುತ ವಾತ್ಾಾಸಗಳನುು ಮಾಡುತ್ಾತನ , ಅದು ಪುನರುತ್ಾಾನದ 
ಅಧ್ಾಾಯವಾಗಿದ :  

ಮನುಷ್ಾನ ಮ ಲಕ ಮರರ್ವು ಉಂಟಾದ ಕಾರರ್ ಮನುಷ್ಾನ ಮ ಲಕ ಸತತವರಿಗ  
ಪುನರುತ್ಾಾನವುಂಟಾಗುವದು. ಯಾವ ಪರಕಾರ ಆದಾಮನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲಿರ  
ಸ್ಾಯುವವರಾದರ  ೋ ಅದ ೋ ಪರಕಾರ ಕ್ತರಸತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲಿರ  
ಜೋವಿತರಾಗುವರು (1 ಕ  ರಿಂಥ 15:21, 22). 
 
ಮೊದಲನ ಯ ಮನುಷ್ಾನಾದ ಆದಾಮನು ಬದುಕುವ ಪಾರಣಿಯಾದನ ಂದು 
ಬರ ದದ ಯಲಾಿ. ಕಡ ೋ ಆದಾಮನ  ೋ ಬದುಕ್ತಸುವ ಆತೆನು (1 ಕ  ರಿಂಥ 15:45).  
 
ಮೊದಲನ ಯ ಮನುಷ್ಾನು ಭ ಮಿಯಳಗಿಂದ ಉತಪನುನಾಗಿ ಮಣಿಿಗ  
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಿವನು; ಎರಡನ ಯ ಮನುಷ್ಾನು ಪರಲ  ೋಕದಿಂದ ಬಂದವನು (1 
ಕ  ರಿಂಥ 15:47). 
 
ನಾವು ಮಣಿಿನಂದ ಹುಟ್ಟಿದವನ ಸ್ಾರ ಪಾವನುು ಧರಿಸಿಕ  ಂಡಿರುವ ಪರಕಾರ 
ಪರಲ  ೋಕದಿಂದ ಬಂದಾತನ ಸ್ಾರ ಪಾವನುು ಧರಿಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕು (1 ಕ  ರಿಂಥ 15:49). 

ಪೌಲನು ಮೊದಲ ಆದಾಮನನುು ನಾಶನಕ ೆ ನ ೋಮಕವಾದ ಭ ಲ  ೋಕದ 
ಕುಟ್ುಂಬದ ಶಿರಸ್ಾಾಗಿ ಚಿತಿರಸಲಪಟ್ಟಿದಾರ , “ಕಡ ೋ ಆದಾಮನು” (ಕ್ತರಸತನು) ಜೋವಕಾೆಗಿ 
ನ ೋಮಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಆತಿೀಕ ಕುಟ್ುಂಬಕ ೆ (ಸಭ ಗ ) ಶಿರಸ್ ಾಂದು ಎಂದು 
ಚಿತಿರಸಲಪಟ್ಟಿದಾಾನ .  
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ಆದಯಮ ಮತುತ ಕ್ರರಸತನ ನಡುವಿನ ವಾತ್ಯಾಸ (5:15-17) 
15ಆದರೆ ಆ ಅಪರಯಧದ ಸಂಗತಿಗೂ ದೆೀವರ ಕ್ೃಪಯದಯನದ ಸಂಗತಿಗೂ ಬ್ಹಳ 

ಹೆಚುುಕ್ಡಿಮ ಉಂಟ್ು. ಹೆೀಗಂದರೆ ಆ ಒಬ್ಿನ ಅಪರಯಧದಿಂದ ಎಲಯಿ ಮನುಷ್ಾರು ಸತತದುದ 
ನಶುಯವಯಗಿರಲಯಗಿ ದೆೀವರ ಕ್ೃಪೆಯೂ ಯೀಸು ಕ್ರರಸತನೆಂಬ್ ಈ ಒಬ್ಿ ಪುರುಷ್ನ 
ಕ್ೃಪೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ುೆವ ವರವೂ ಎಲಯಿ ಮನುಷ್ಾರಿಗೆ ಹೆೀರಳವಯಗಿ ಸಿದಿವಯಗಿರುವದು ಮತೂತ 
ನಶುಯವಲ್ಿವೆೀ. 16ಇದಲ್ಿದೆ ಪಯಪ ಮಯಡಿದ ಒಬ್ಿನಂದಲೆೀ ದುಷ್ಫಲ್ ಬ್ಂದಂತ್ೆ ಈ ವರವು 
ಬ್ರಲ್ಲಲ್ಿ; ಹೆೀಗಂದರೆ ಒಬ್ಿನೆೀ ಮನುಷ್ಾನ ಪಯಪದ ದೆಸ್ೆಯಿಂದ ಸ್ಯಯಬೆೀಕೆಂಬ್ 
ನಣ್ಣಯವು ಉಂಟಯಯಿತು, ಆದರೆ ದೆೀವರ ಕ್ೃಪಯದಯನವು ಅನೆೀಕ್ರ ಅಪರಯಧಗಳ 
ಕಯರಣ್ದಿಂದ ಉಂಟಯಗಿ ಅವರನುು ನೀತಿವಂತರೆಂದು ನಣ್ಣಯಿಸುವಂಥ ದಯಗಿದೆ. 
17ಒಬ್ಿನು ಮಯಡಿದ ಅಪರಯಧದಿಂದ ಮರಣ್ವು ಉಂಟಯಗಿ ಆ ಒಬ್ಿನ ದೆಸ್ೆಯಿಂದಲೆೀ 
ಆಳಳವದಯದರೆ ದೆೀವರು ಧ್ಯರಯಳವಯಗಿ ಅನುಗರಹಸುವ ಕ್ೃಪಯದಯನವನೂು ನೀತಿಯಂಬ್ 
ವರವನೂು ಹೊಂದಿದವರು ಯೀಸು ಕ್ರರಸತನೆಂಬ್ ಈ ಒಬ್ಿ ಪುರುಷ್ನ ಮೂಲ್ಕ್ 
ಜೀವಭರಿತರಯಗಿ ಆಳಳವದು ಮತೂತ ನಶುಯವಲ್ಿವೆೀ. 

ಆದಾಮ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನು ಹ ೋಗ  ಒಂದ ೋ ರಿೋತಿಯಾಗಿದಾಾರ ಂಬದನುು ಪೌಲನು 
ಮೊದಲು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ ಂದು ನಾವು ನರಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುದು, ಆದರ  ಆತನು ಮೊದಲು ಅವರು 
ಹ ೋಗ  ವಾತ್ಾಾಸವಾದವರ ಂಬದನುು ತಿಳಿಸುತ್ಾತನ . 5:15-17 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು 
ಅಜಗಜಾಂತರದ ಪದಗಳನುು, ಉದಾಹರಣ ಗ  “ಹ ಚುುಕಡಿಮ ಉಂಟ್ು,” “ಮತ ತ. . . .” 
ಹಾಗ  “ಇದಾದರ  ೋ” ಎಂಬವುಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ಾತನ . ಇಲ್ಲಿ ಹ ೋಗಿರುತತ ದ ಂದರ -
ಪೌಲನು ಆದಾಮನ ಕುರಿತು ಆತನು “ಬರಬ ೋಕಾದ ಒಬಾಬತನಗ  
ಸ ಚಕಪುರುಷ್ನಾಗಿದಾಾನ ” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದ ತಕ್ಷರ್-ತನು ವಾಚಕರು ಇವರಿಬಬರ  ಎಲಾಿ 
ವಿಧಗಳಲ್ಲಿಯ  ಏಕರಿೋತಿಯಾದವರ ಂದು ಭಾವಿಸಿಕ  ಡಾರ ಂದು ಹ ದರಿ ಅವಸರವಾಗಿ 
ವಿಷ್ಯ ಹಾಗಿರುವದಿಲಿವ ಂಬದನುು ವಿವರಿಸಲು ಮುಂದಾದಂತ್  ತ್  ೋರುತತದ .  

ವಾತ್ಾಾಸವು ಆದಾಮ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನನುು ಬಣಿಿಸುವ ಕೃತಾದ ಮೋಲ  
ಗಮನಹರಿಸುತತದ : ಆದಾಮನ ಪಾಪ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನ ಯಜ್ಞ. ಮೊದಲನ ಯದು 
ಸ್ಾವಥಣಚಿತತದಾಾಗಿದಾರ , ಎರಡನ ಯದು ಸ್ಾವಥಣವನುು ನರಾಕರಿಸುವ ಕೃತಾವಾಗಿತುತ.  

ವಚನ 15. ಪೌಲನು ಹೋಗ  ಆರಂಭಿಸುತ್ಾತನ , ಆದರೆ ಆ ಅಪರಯಧದ ಸಂಗತಿಗೂ 
ದೆೀವರ ಕ್ೃಪಯದಯನದ ಸಂಗತಿಗೂ ಬ್ಹಳ ಹೆಚುುಕ್ಡಿಮ ಉಂಟ್ು. “ಕೃಪಾದಾನ” ಎಂಬುದು 
χάρισμα (charisma) ಎಂಬದರ ಅನುವಾದವಾಗಿದ , ಅದು “ಕೃಪ ” (χάρις, charis) 
ಎಂಬ ಪದಕ ೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ . “ಕೃಪಾದಾನವು” ಒಂದು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದದುಾ, 
ಯಾಕ ಂದರ  ವರ (ಉಡುಗ  ೋರ ) ಎಂದರ  ಅದ  ಂದು ಸಿವೋಕರಿಸುವವನು 
ಯೋಗಾನಲಿದಿದಾರ  ಪಡ ದುಕ  ಳಳುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ . “ಅಪರಾಧ” 
παράπτωμα (paraptōma) ಎಂಬ ಪದವು “ಎಡವಿ ಬಿೋಳಳವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲ ಿಒಂದು ತಪುಪ 
ಹ ಜ ೆಯನುಡುವದನುು” ಸ ಚಿಸುತತದ . ಅದನುು “ಉಲಿಂರ್ನ ,” “ಮಿೋರುವಿಕ ,” ಅಥವಾ 
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“ತಪುಪಮಾಡುವಿಕ ” ಎಂದು ಸಹ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.50 ಪೌಲನ ಮುಖ್ಾ ಒತುತ ಇದಾದುಾ 
ದ ೋವರ (ಶಿಲುಬ ಯ ಮೋಲ  ಕ ೋಂದಿರಕೃತವಾದ) ವರದಾನವು ಆದಾಮನ ಅಪರಾಧದ 
“ರಿೋತಿ ಆಗಿರುವದಿಲಿ” ಎಂಬದ ೋ. NEB ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ , “ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯ ಕೃತಾವು 
ಆದಾಮನ ಎಲಾಿ ತಪುಪಕೃತಾವನುು ನವಾರಿಸುವಂಥದಾಗಿದ .”  

ಮುಂದ , ಪೌಲನು ತನು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಏನು ಹ  ಂದಿದಾನ ಂಬದಕ ೆ ಒಂದು 
ಉದಾಹರಣ  ಕ  ಡುತ್ಾತನ . ಒಂದು ಕಡ ಯಲ್ಲಿ, ಆ ಒಬ್ಿನ (ಆದಾಮ) ಅಪರಯಧದಿಂದ 
ಎಲಯಿ ಮನುಷ್ಾರು ಸತತರು.. “ಎಲಾಿ” ಎಂಬದಕ ೆ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು πολύς (polus) ಎಂದಿದುಾ 
ಅದರಥಣವು “ಬೃಹತ್ ಸಂಖ್ ಾ” ಎಂದಾಗುತತದ . ಎಷ್ುಿ ಬೃಹತ್ ಎಂಬುದು ಸನುವ ೋಶದ 
ಮೋಲ  ಅವಲಂಭಿತವಾಗಿರುತತದ . ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ, “ಎಲಾಿ” ಎಂಬುದು “ಅನ ೋಕರು” 
ಎಂಬದರ  ಂದಿಗ  ಅದಲುಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿದ  (5:18). ಆದಾಮನ ಪಾಪದ 
ಒಂದು ದುಷ್ೂರಿಣಾಮವ ಂದರ  ಎಲಿರ  ಶ್ಾರಿೋರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಾಯುತ್ಾತರ . “ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾದ 
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬಂದ ಮರರ್ವು ಮನುಷ್ಾರಿಗ  ಸಹಜವಾಯತು” (Phillips). 
ಇನ  ುಂದು ದುಷ್ೂರಿಣಾಮವ ಂದರ  ಲ  ೋಕದ  ಳಗ  ಪಾಪವು ಪರಿಚಯಸಲಪಟ್ಟಿತು, 
ಅದರ  ಂದಿಗ  ಅದರ ಎಲಾಿ ದುರಂತಕರವಾದ ವಿನಾಶತ್ ಗಳಳ ಸಹ ಪರಿಚಯಸಲಪಟ್ಟಿತು.  

ಒಂದು ಕಡ ಯಲ್ಲಿ, ದೆೀವರ ಕ್ೃಪೆಯೂ ಯೀಸು ಕ್ರರಸತನೆಂಬ್ ಈ ಒಬ್ಿ ಪುರುಷ್ನ 
ಕ್ೃಪೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ುೆವ ವರವೂ ಎಲಯಿ ಮನುಷ್ಾರಿಗೆ ಹೆೀರಳವಯಗಿ ಸಿದಿವಯಗಿರುವದು ಮತೂತ 
ನಶುಯವಲ್ಿವೆೀ. ದ ೋವರು ನೋಡಿದ ಯೆೋಸುವಿನ “ವರದಾನವು” ಆದಾಮನ ಪಾಪದ 
ಪರಿಣಾಮವನುು ಹಂದಕ ೆ ತಿರುಗಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಎಲಾಿ ಜನರು (“ಅನ ೋಕರು”) ಸತತವರಿಂದ 
ಎಬಿಬಸಲಪಡುವರು (ಯೋಹಾನ 5:28, 29). ಹ ೋಗ , ದ ೋವರ “ವರದಾನವು” “ಮತ ತ” 
ಹ ಚಿುನದನುು ಮಾಡುತತದ . ಜನರು ಸತತವರ  ಳಗಿಂದ ಎಬಿಬಸಲಪಡುವದು ಮಾತರವಲಿದ , 
ಅವರಿಗ  ಆತಿೀಕ ದ ೋಹಗಳಳ ಸಹ ಕ  ಡಲಪಡುವವು (1 ಕ  ರಿಂಥ 15:44). 
ಅಷ್ುಿಮಾತರವಲಿದ , ನೋತಿವಂತರು “ನತಾಜೋವಕ ೆ ಬಾಧಾರಾಗುವರು” (ಮತ್ಾತಯ 19:29). 
ಇದಿಷ್ುಿ ಸಹ ಅಲಿದ , ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಿವರು ಆದಾಮನಂದ ಕಳ ದುಕ  ಂಡದಾಕ್ತೆಂತಲ  
ಉತತಮವಾದ ಒಂದು ಪರದ ೈಸಿನಲ್ಲಿ ಕ  ನ ಯಲಿದ  ವಾಸಿಸುವರು (ಪರಕಟ್ನ  21; 22). 
“ಹಾಗಾದರ  ಲ  ೋಕದ ನರಿೋಕ್ಷ ಯು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳವಂಥ ‘ಮತ ತ’ ಎಂಬದರಲ್ಲಿಯೆೋ 
ಇರುತತದ .”51 

ಇದ ಲಿವೂ ಒಂದು ಕೃಪಾದಾನವಾಗಿತುತ; ಆದಾಮನು ಮಾಡಿದಾನುು 
ಅಳಿಸಿಹಾಕಬ ೋಕ ಂಬ ಯಾವ ನಬಣಂಧವೂ ಕತಣನಗ  ಇರಲ್ಲಲಿ. ಆದಾರಿಂದ ಪೌಲನು 
“ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯ  ಯೆೋಸು ಕ್ತರಸತನ . . . ಕೃಪ ಯಂದ ಸಿಕುೆವ ವರ” ದ ಕುರಿತು 
ಮಾತ್ಾಡುತ್ಾತನ  (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). “ಕೃಪ ” ಎಂಬದಕಾೆಗಿರುವ ಪದವು (ಎರಡು 
ಸ್ಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿದ ) charis. “ವರ” ಎಂಬುದು ಈ ಮುಂಚಿನ ವಚನದಲ್ಲಿದಾ 
ಪರಕಾರ, charisma ಎಂಬದರಿಂದ ಬಂದದಾಲಿ, ಆದರ  δωρεά (dōrea) ಎಂಬದರಿಂದ 
ಬಂದದುಾ. ಪೌಲನು ತ್ಾನು ಹ ೋಳಬ ೋಕಾದ ಅಂಶವನುು ತಪಿಪಸಬಾರದ ಂಬದಕಾೆಗಿ ವಿವಿಧ 
ಬಗ ಯ ಪದಗಳನುು ಬಳಕ  ಮಾಡುತ್ಾತನ : ದ ೋವರು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡುವದು ಒಂದು 
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ವರದಾನ, ಆತನ ಕೃಪ ಯ ಒಂದು ವಾಕತಗ  ಳಿಸುವಿಕ  ಆಗಿದ . 
ವಚನ 16. ಪೌಲನು ಆದಾಮನ ಕೃತಾ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನ ಕೃತಾದ ನಡುವಿನ 

ವಾತ್ಾಾಸವನುು ಇನುಷ್ುಿ ವಿಸತರಿಸುತ್ಾತನ : ಇದಲ್ಿದೆ ಪಯಪ ಮಯಡಿದ ಒಬ್ಿನಂದಲೆೀ 
[ಆದಾಮ] ದುಷ್ಫಲ್ ಬ್ಂದಂತ್ೆ ಈ [ಫಲವು] ವರವು52 [ಯೆೋಸುವಿನಂದ] ಬ್ರಲ್ಲಲ್ಿ. 
ಅಪೊಸತಲನು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ದ ೋವರ ವರವು ಕ ೋವಲ ಆದಾಮನ ಪಾಪಕ ೆ ಪರತಿರ  ೋಧಿಯಾಗಿ 
ಮಾತರವ ೋ ಇರುವದಕ್ತೆಂತಲ  “ಮತ ತ” ಹ ಚಿುನದಾನುು ಮಾಡುತತದ ಂಬದನುು ತ್  ೋರಿಸಿ 
ಕ  ಡುತ್ಾತನ . 

ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಹೆೀಗಂದರೆ ಒಬ್ಿನೆೀ ಮನುಷ್ಾನ ಪಯಪದ (ಆದಾಮನ 
ಪಾಪ) ದೆಸ್ೆಯಿಂದ ಸ್ಯಯಬೆೀಕೆಂಬ್ ನಣ್ಣಯವು ಉಂಟಯಯಿತು. ಪೌಲನು ರ  ೋಮಾಪುರ 
ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಮಾಡಿದ ಪರಕಾರವ ೋ ಇಲ್ಲಿಯ  ನಾಾಯಾಲಯದ ಕ  ೋಣ ಯ 
ಭಾಷ್ ಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. “ನರ್ಣಯ” ಎಂಬುದು κρίμα (krima) ಎಂಬ 
ಪದದಿಂದ ಬಂದದುಾ, ಅದು “ತಿೋಪುಣ” ಸ ಚಿಸುತತದ  (McCord). “ಸ್ಾಯಬ ೋಕ ಂಬ 
ನರ್ಣಯ” ಎಂಬುದು κατάκριμα (katakrima) ಎಂಬ ಪದದ ಅನುವಾದವಾಗಿದ , ಅದು 
krima ಎಂಬದರ ಬಲಗ  ಂಡ ರ ಪವಾಗಿದುಾ ತಿೋಪಿಣನ ಫಲ್ಲತವಾಗಿ ಘ ೋಷ್ಟಸಲಾದ 
“ದಂಡನ ” ಯನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . Katakrima ಎಂಬುದು ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಮರರ್ದ ಮೋಲ  
ವಿಶ್ ೋಷ್ ಒತಿತನ  ಂದಿಗ  ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಮೋಲ  ಬಂದಂಥ ಎಲಾಿ ದುಷ್ೂರಿಣಾಮವನುು 
ಸ ಚಿಸುತತದ .53 ಒಂದ ೋ ಒಂದು ಪಾಪದ ಫಲ್ಲತವಾಗಿ ಇದುವರ ಗ  ಜೋವಿಸಿದ ಎಲಿರಿಗ  
-ಪುರುಷ್ರು, ಸಿರೋಯರು, ಮತುತ ಮಕೆಳಳ—ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಮರರ್ವುಂಟಾಯತು!54 

ಪೌಲನು ಮುಂದುವರ ಸುತ್ಾತನ , ಆದರೆ ದೆೀವರ ಕ್ೃಪಯದಯನವು [charisma] 
ಅನೆೀಕ್ರ ಅಪರಯಧಗಳ ಕಯರಣ್ದಿಂದ ಉಂಟಯಗಿ ಅವರನುು ನೀತಿವಂತರೆಂದು 
ನಣ್ಣಯಿಸುವಂಥದಯಗಿದೆ. “ಅನ ೋಕರ ಅಪರಾಧಗಳಳ” ಎಂಬ ಮಾತಿನ ತ್ಾತಪಯಣ 
ವ ೋನ ಂದರ  ಒಂದು ಅಪರಾದವು ಅಷ್  ಿಂದು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಮಾನವರ ಮೋಲ  
ದುಷ್ೂರಿಣಾಮ ಬಿೋರಿರುವಾಗ, “ಅನ ೋಕರ ಅಪರಾಧಗಳ” ಸಂಪೂರ್ಣ ಘ ೋರತ್ ಯನುು 
ಗರಹಸಿಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಆಗದು: ಮೊದಲ ಪಾಪದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕ  ೋಟ್ಟ 
ಪಾಪಗಳಳ ನಡ ಸಲಪಟ್ಟಿವ . Lard ಹೋಗ  ಬರ ದನು, “ಯಾವ ಮನುಷ್ಾನ  ಪಾಪದ 
ಅಪಾರತ್ ಯು ಎಷ್ ಿಂಬದನುು ಕಲ್ಲಪಸಿಕ  ಳುಲ್ಲಕ ೆ ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ. ಈ ವ ೋಗದಲ್ಲಿ, ಐವತುತ 
ವಷ್ಣಗಳ ವರ ಗ  ಒಂದ ೋ ಒಂದು ಜೋವಿತದಲ್ಲಿನ ಪಾಪಗಳಿಗ ಲಾಿ ಎಷ್ುಿ ದಂಡನ  ಸಿಕೆರ  
ಸಮಪಣಕವಾಗಿರುತತದ ?”55 

ಆ “ಒಂದ ೋ ಜೋವಿತವನುು” ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸಿರುವ ಹಾಗ  ಈಗಿರುವ 700 
ಕ  ೋಟ್ಟಗ  ಅಧಿಕ ಜನರ ಜೋವಿತಗಳ  ಂದಿಗ  ಹ  ೋಲ್ಲಸಿರಿ-ಮತುತ ಫಲ್ಲತವು ಮಾನವ 
ಗರಹಕ ಗ  ನಲುಕಲಾರದಾಾಗಿರುತತದ . ಆದಾರಿಂದ ಈ ಪರಶ್ ುಯನುು ಕ ೋಳಲ ೋಬ ೋಕು: 
ಆದಾಮನ ಪಾಪವನುಷ್ ಿೋ ಅಲಿದ  “ಅನ ೋಕರ ಅಪರಾಧಗಳ” ದುಷ್ೂರಿಣಾಮವನುು ಸಹ 
ನೋಗಿಸುವದಕ ೆ ದ ೋವರ “ವರದಾನವು ಸ್ಾಕಾದದಾಾಗಿತ್  ತೋ”? 

ಪೌಲನ ಉತತರವು ಪರತಿಧವನಸುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿತುತ. ಆತನು 
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ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಕೃಪಾವರವು “ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯ” ವನುುಂಟ್ು ಮಾಡಿತು 
ಎಂಬದಾಗಿ. ಪುನಃ, ಆತನು ಕಾನ ನನ ಭಾಷ್ ಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ಾತನ . NEB 
ಯಲ್ಲಿ “ಕೃಪ ಯ ಕಾಯಣ . . . ಖ್ುಲಾಸ್ ಗ  ಳಿಸುವ ತಿೋಪಾಣಗಿ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿತು.” ಬ ೋರ  
ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಳವದಾದರ , ಯೆೋಸುವಿನ ಮ ಲಕ, ಆದಾಮನ ಮತುತ ಆತನ ಎಲಾಿ 
ಸಂತತಿಯವರ ಮೋಲ  ಕ  ಡಲಾದ ತಿೋಪುಣ ರದುಾಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿತು. 

ಇದು ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಮರರ್ದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಸತಾವಾಗಿರುತತದ . ನಾವು ಈಗಲ  
ಸ್ಾಯುತ್ ತೋವ  (ಇಬಿರಯ 9:27); ಆದರ , ಯೆೋಸುವಿನ ಕಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ, ಮರರ್ವು ಒಂದು 
ಶ್ಾಶವತ ಸಿಾತಿಯಾಗಿರುವದಿಲಿ (ಯೋಹಾನ 5:28, 29). ಇದು ಆತಿೀಕ ಮರರ್ದ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ ಿೋ ಸತಾವಾದದುಾ. ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಮುಖ್ಾ ಒತುತ, 
ದ ೋವರ ಕೃಪಾದಾನವು ಎಲಿದಾಕ ೆ ಸ್ಾಕಾದದುಾ ಎಂಬದರ ಮೋಲ ಯೆೋ ಇರುತತದ ಂಬದನುು 
ನಾವು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿಟ್ುಿಕ  ಳುತಕೆದುಾ, ಆ ವಿರ್ಾರವು “ಮತ ತ ನಶುಯ” ಎಂಬ ಪದದಿಂದ 
ವಾಕತಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿರುತತದ . ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ, “ನೋತಿನರ್ಣಯ” (δικαίωμα, 

dikaiōma) ಎಂಬುದು ದ ೋವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೋತಿಯುಳುವರು ಎಂದು ಎಣಿಸಲಪಡುವದನುು 
ಸ ಚಿಸುತತದ . ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ, dikaiōma ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ 
ವರದಾನದ ಆತಿೀಕ ಪರಯೋಜನಗಳಳ ಸಹ ಸ್ ೋರಿರುತತವ .56 ಕ್ತರಸತನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿರುವ 
ನೋತಿನರ್ಣಯಗ  ಳಿಸುವ ಶಕ್ತತಯನುು ಗರಹಸಿಕ  ಳುಲಸ್ಾಧಾವಾಗಿರುತತದ , “ಅದು 
ಹ ೋಳಲ್ಲಕಾೆದಷ್ುಿ ಎಲಾಿ ಮಾನವ ಜೋವಿತಗಳ ಸಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ ನಡ ಸಲಾದ ಅಸಂಖ್ಾಾತ 
ಪಾಪಗಳ ಒಟಾಿರ  ಶಕ್ತತಯನುು ವಿಶ್ಾವಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ನಥಣಕಗ  ಳಿಸುವದಾಗಿದ .”57 

ವಚನ 17. ಪೌಲನು ಪುನಃ ದ ೋವರ ವರದಾನದ ಆತಿೀಕ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೋಲ  
ಒತುತಕ  ಡುತ್ಾತ ಆರಂಭಿಸುತ್ಾತನ . ಆತನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಒಬ್ಿನು ಮಯಡಿದ 
ಅಪರಯಧದಿಂದ ಮರಣ್ವು ಉಂಟಯಗಿ ಆ ಒಬ್ಿನ ದೆಸ್ೆಯಿಂದಲೆೀ ಆಳಳವದಯದರೆ (5:14ರ 
ಮೋಲ್ಲನ ವಾಾಖ್ಾಾನವನುು ನ  ೋಡಿರಿ). NEB ಯಲ್ಲಿ “ಮರರ್ವು ಒಬಬನ ೋ ಪಾಪಿಯ 
ಮ ಲಕವಾಗಿ ತನು ಆಳಿಕ ಯನುು ಸ್ಾಾಪಿಸಿತು” ಎಂದಿದ . ಪೌಲನು ನಂತರ ಈ ವಿರುದಧ 
ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಯನುು ಮಾಡುತ್ಾತನ : ದೆೀವರು ಧ್ಯರಯಳವಯಗಿ ಅನುಗರಹಸುವ 
ಕ್ೃಪಯದಯನವನೂು ನೀತಿಯಂಬ್ ವರವನೂು ಹೊಂದಿದವರು ಯೀಸು ಕ್ರರಸತನೆಂಬ್ ಈ ಒಬ್ಿ 
ಪುರುಷ್ನ ಮೂಲ್ಕ್ ಜೀವಭರಿತರಯಗಿ ಆಳಳವದು ಮತೂತ ನಶುಯವಲ್ಿವೆೀ.  

ವಚನ 17 ರಲ್ಲಿ ಕನಷ್ಠ ಮ ರು ವಿರುದಧ ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಗಳಳ ವಾಕತಪಡಿಸಲಪಟ್ಟಿವ  ಅಥವಾ 
ಭಾವಾಥಣ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿವ . ಮೊದಲನ ಯದ ಾೋನ ಂದರ  ವರದಾನದ ಫಲ್ಲತವು ಅಪರಾಧದ 
ಫಲಕ್ತೆಂತ “ಮತ ತ (ನಶುಯ)” ಹ ಚಿುನದಾಾಗಿದ . ಇದು “ಧ್ಾರಾಳವಾಗಿ” (περισσεία, 

perisseia) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಮತತಷ್ುಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಪಡುತತದ . ಈ “ಮತ ತ” ಎಂಬ 
ಫಲ್ಲತವು ನೋತಿಯೆಂಬ ವರ [dōrea] ಎಂಬ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕತಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿರುತತದ . 
“ನೋತಿವಂತಿಕ ” (δικαιοσύνη, dikaiosunē) ಎಂಬುದು “ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯ” 
ಎಂಬ ಪದಗಳ ಕುಟ್ುಂಬಕ ೆ ಸ್ ೋರಿದಾಾಗಿದ . ಅದು ದ ೋವರ ಮುಂದ  ನೋತಿವಂತರ ಂದು 
ಎಣಿಸಲಪಡುವದನುು ಸ ಚಿಸುತತದ .  
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ಎರಡನ ಯ ವಿರುದಧ ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಯು ಪರ  ೋಕ್ಷವಾದ ಭಾವಾಥಣದಲ್ಲಿರುತತದ . 
ಆದಾಮನ ಅಪರಾಧದ ಒಂದು ಫಲದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗ  ಯಾವ ಆಯೆೆಯ  ಇಲಿ: 
ನಾವು ಹುಟ್ಟಿರುವದಾದರ , ನಾವು ಶ್ಾರಿೋರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಾಯುವ ವು. (ಮರರ್ವನುು 
ತಪಿಪಸಿಕ  ಳಳುವ ಏಕ ೈಕ ಜನರ ಂದರ  ಯೆೋಸು ಕ್ತರಸತನು ಭ ಮಿಗ  ಹಂದಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ 
ಜೋವಂತವಾಗಿರುವವರು; 1 ಥ ಸಲ  ೋನಕ 4:15-17.) ಹ ೋಗ , ನಮಗ  ದ ೋವರ ವರದಾನದ 
ಅತಾಂಥ ಪಾರಮುಖ್ಾವಾದ ಫಲ್ಲತದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯೆೆಯು ಇರುತತದ : ನೋತಿವಂತರ ಂದು 
ಎಣಿಸಲಪಡುವದು. ಆದುದರಿಂದ, ಪೌಲನು “ಧ್ಾರಾಳವಾದ ಕೃಪಾದಾನವನ ು 
ನೋತಿಯೆಂಬ ವರವನ ು ಹ  ಂದಿದವರ” ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತ್ಾತನ  (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). 
ಯಾವದ ೋ ವರವನುು ಸಿವೋಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಿರಸೆರಿಸಬಹುದು. ದ ೋವರ ವರವನುು 
“ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯುಳು ನಂಬಿಕ ಯ” (ರ  ೋಮಾ 1:5; 16:26) ಮ ಲಕ ಅಂಗಿೋಕರಿಸುವವರು 
(“ಹ  ಂದುವವರು”) ಮಾತರವ ೋ ಆ ವರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಯೋಜನವನುು 
ಪಡ ದುಕ  ಳಳುತ್ಾತರ . 

ಮ ರನ ಯ ವಿರುದಧ ಹ  ೋಲ್ಲಕ  ಯಾವದ ಂದರ  ಅದು ಅನರಿೋಕ್ಷಿತವಾದದಾಾಗಿದ . 
ವಚನ 17ರ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಮರರ್ದ ಆಳಿವಕ ಯ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡಿದನು. 
ನಾವು ಮುಂದಕ ೆ ಸ್ಾಗಿದಂತ್ , ನಾವು ಕ್ತರಸತನ ಮ ಲಕ ಜೋವವು ಆಳಳತತದ  ಎಂದು 
ಓದಲ್ಲದ ಾೋವ ಂದು ನರಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  
ವರದಾನವನುು ಹ  ಂದುವವರು “ಜೋವಭರಿತರಾಗಿ ಆಳಳವರು” ಎಂಬದಾಗಿ. ದಾಸರು 
(ಪಾಪಿಗಳಳ) ಆಳಳವವನ (ಮರರ್) ಸ್ಾಾನಗಳನುು ತ್ ಗ ದುಕ  ಳಳುವರು! 

ಕ ೈಸತರು ಈಗ ಕ್ತರಸತನ ರಾಜಾದ, ಸಭ ಯ ಭಾಗವಾಗಿ “ಆಳಿಕ ” ಮಾಡುತ್ಾತರ  (ಪರಕಟ್ನ  
1:6; 5:10), ಮತುತ ಕ್ತರಸತನ ಸಂಗಡ ನತಾನತಾಕ ೆ ಆಳಿವಕ  ಮಾಡುವರು (2 ತಿಮೊಥ  2:12). 
“ಜೋವಭರಿತರಾಗಿ” ಆಳಿಕ ಮಾಡುವ ವಿರ್ಾರದಲ್ಲಿ ನ  ೋಡುವದಾದರ , ನಮಗ  ಯೆೋಸುವಿನ 
ಹ ೋಳಿಕ ಯು ಜ್ಞಾಪಕಕ ೆ ಬರುತತದ : ನಾನು ಅವುಗಳಿಗ  ಜೋವವು ಇರಬ ೋಕ ಂತಲ  ಆ 
ಜೋವವು ಸಮೃದಿಧಯಾಗಿ ಇರಬ ೋಕ ಂತಲ  ಬಂದ ನು” (ಯೋಹಾನ 10:10). ನಮಗ  
ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ಈಗ “ಹ  ಸ ಜೋವ” ಇರುತತದ  (ರ  ೋಮಾ 6:4), ಮತುತ ಒಂದು ದಿನ ನಾವು 
ಪರಲ  ೋಕದಲ್ಲಿ “ನತಾಜೋವ” ವನುು ಆನಂದಿಸುವ ವು (ರ  ೋಮಾ 6:23; ತಿೋತನು 1:2). 

ಪುನಃ, ಇದನುು ಒತಿತ ಹ ೋಳಲಾಗುತತದ , ಏನ ಂದರ  ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನು (ಆದಾಮನು) 
ಸಂಕಷ್ಿವನುು ತಂದನು, ಮತ್  ತಬಬ ಮನುಷ್ಾನು (ಕ್ತರಸತನು) ಸಂತ್  ೋಷ್ವನುು ತಂದನು: 
“ಒಬಬನು ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧದಿಂದ ಮರರ್ವು ಉಂಟಾಗಿ ಆ ಒಬಬನ ದ ಸ್ ಯಂದಲ ೋ 
ಆಳಳವದಾದರ  ದ ೋವರು ದಾರಾಳವಾಗಿ ಅನುಗರಹಸುವ ಕೃಪಾದಾನವನ ು ನೋತಿಯೆಂಬ 
ವರವನ ು ಹ  ಂದಿರುವ ಯೆೋಸು ಕ್ತರಸತನ ಂಬ ಈ ಒಬಬ ಪುರುಷ್ನ ಮ ಲಕ 
ಜೋವಭರಿತರಾಗಿ ಆಳಳವದು ಮತ ತ ನಶುಯವಲಿವ ೋ.”  

ಆದಯಮ ಮತುತ ಕ್ರರಸತನ ನಡುವೆ ಹೊೀಲ್ಲಕೆ ಮಯಡಲ್ಪಟ್ಿದುದ (5:18-21) 
18ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ಒಂದೆೀ ಅಪರಯದದ ಮೂಲ್ಕ್ ಎಲಯಿ ಮನುಷ್ಾರಿಗೆ ಸ್ಯಯಬೆೀಕೆಂಬ್ 
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ನಣ್ಣಯವು ಹೆೀಗೆ ಉಂಟಯಯಿತ್ೊೀ ಹಯಗೆಯೀ ಒಂದೆೀ ಸತ್ಯೆಯಣದಿಂದ ಎಲಯ ಿ
ಮನುಷ್ಾರಿಗೆ ನೀತಿವಂತರೆಂಬ್ ನಣ್ಣಯವು ಉಂಟಯಗಿ ಜೀವವನುು ಫಲ್ಲಸುತತದೆ. 19ಒಬ್ಿನ 
ಅವಿಧ್ೆೀಯತಾದಿಂದ ಎಲ್ಿರೂ ಹೆೀಗೆ ಪಯಪಿಗಳಯದರೊೀ ಹಯಗೆಯೀ ಒಬ್ಿನ 
ವಿಧ್ೆೀಯತಾದಿಂದ ಎಲ್ಿರೂ ನೀತಿವಂತರಯಗುವರು. 20ಅಪರಯಧಗಳಳ ಹೆಚಯುಗಿ 
ಕ್ಂಡುಬ್ರುವ ಹಯಗೆ ಧಮಣಶಯಸರವು ಮಧ್ೆಾ ಬ್ಂತು. ಆದರೆ ಪಯಪವು ಹೆಚಿುದಲೆಿೀ ಕ್ೃಪೆಯು 
ಎಷ್ೊಿೀ ಹೆಚಯುಗಿ ಪರಬ್ಲ್ವಯಯಿತು. 21ಹೀಗೆ ಪಯಪವು ಮರಣ್ವನುುಂಟ್ು ಮಯಡುತ್ಯತ 
ಅಧಿಕಯರವನುು ನಡಿಸಿದ ಹಯಗೆಯೀ ದೆೀವರ ಕ್ೃಪೆಯು ನಮಮ ಕ್ತಣನಯದ ಯೀಸು ಕ್ರರಸತನ 
ಮೂಲ್ಕ್ ನೀತಿಯನುು ಕೊಟ್ುಿ ನತಾಜೀವವನುುಂಟ್ುಮಯಡುತ್ಯತ ಅಧಿಕಯರವನುು 
ನಡಿಸುವದು.  

ವಾಕಾಭಾಗದ (5:15-17) ಹಂದಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಾಮ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನ ನಡುವಿನ 
ವಾತ್ಾಾಸದ ಮೋಲ  ಒತುತ ಕ  ಡಲಾಗಿತುತ: ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  “ದ ೋವರ 
ವರದಾನವು ಅಪರಾಧ ಬಂದಂತ್  ಬರಲ್ಲಲಿ” (5:15; ಒತುತ ಸ್ ೋರಿಸಲಾಗಿದ ). ಈ 
ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (5:18-21) ಆದಾಮ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನ ನಡುವಿನ ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಯ ಮೋಲ  ಒತುತ 
ಇರುತತದ . ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಯ ಪದಗಳಳ ಬಹುತ್ ೋಕ ಪರತಿಯಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ 
ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳಳುತತವ : “ಹೋಗಿರಲಾಗಿ . . . ಹಾಗ ಯೆೋ” (5:18); “ಹ ೋಗ  ೋ . . . “ (5:19); “ಹೋಗ  
. . . ಹಾಗ ಯೆೋ” (5:21). ಈ ವಾಕಾಭಾಗದ ಮುಕಾತಯದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸತಲನು 
ಯಾವ ರಿೋತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಮ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನು ಏಕರಿೋತಿಯಾಗಿ ದಾಾರ ಂಬದನುು ಒತಿತ 
ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ -ಅಥವಾ, ಹ ಚುು ನದಿಣಷ್ಿವಾಗಿ, ಅವರ ಕ್ತರಯೆಗಳಳ ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಿ 
ಸಮಾನಹ  ೋಲ್ಲಕ  ಹ  ಂದಿದಾವ ಂಬದನುು ತಿಳಿಸುತ್ಾತನ .  

ವಚನ 18. ಈ ಮುಂರ್  ಹ ೋಳಿದ ಹಾಗ , ಪೌಲನು 12ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿದ 
ವಾಕಾಸ್ಾಲನುು ಮುಕಾತಯಗ  ಳಿಸಲ್ಲಲಿ: “ಈ ವಿಷ್ಯ ಹ ೋಗಂದರ  ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನಂದಲ ೋ 
ಪಾಪವೂ ಪಾಪದಿಂದ ಮರರ್ವೂ ಲ  ೋಕದ  ಳಗ  ಸ್ ೋರಿದವು; ಎಲಿರು ಪಾಪ 
ಮಾಡಿದಾರಿಂದ ಮರರ್ವು ಹೋಗ  ಎಲಿರಲ್ಲಿಯ  ವಾಾಪಿಸಿತು-.” ಆತನು ಈ ವಾಕಾಸ್ಾಲನುು 
ಪೂತಿಣಗ  ಳಿಸದ  ಬಿಟ್ಿನಾದರ  ಆತನು ಈ ವಿರ್ಾರದ ದಾರಿಯನುು ತಪಪಲ್ಲಲಿ. ವಚನ 
18ರಲ್ಲಿ, ಆತನು 12ನ ೋ ವಚನದ ವಿರ್ಾರವನುು ಮುಂದುವರ ಸುತ್ಾತನ : ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ಒಂದೆೀ 
ಅಪರಯದದ ಮೂಲ್ಕ್ ಎಲಯಿ ಮನುಷ್ಾರಿಗೆ ಸ್ಯಯಬೆೀಕೆಂಬ್ ನಣ್ಣಯವು ಹೆೀಗೆ 
ಉಂಟಯಯಿತ್ೊೀ ಹಯಗೆಯೀ ಒಂದೆೀ ಸತ್ಯೆಯಣದಿಂದ ಎಲಯಿ ಮನುಷ್ಾರಿಗೆ 
ನೀತಿವಂತರೆಂಬ್ ನಣ್ಣಯವು ಉಂಟಯಗಿ ಜೀವವನುು ಫಲ್ಲಸುತತದೆ. “ಒಂದೆೀ ಅಪರಯಧ” 
ಎಂಬುದು ಆದಾಮನು ತ್  ೋಟ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಾಗಿತುತ, “ಒಂದ ೋ ಸತ್ಾೆಯಣ” ಎಂಬುದು 
ಶಿಲುಬ ಯ ಮೋಲ  ಕ್ತರಸತನ ಮರರ್ವಾಗಿತುತ.  

ಕ ಲವರು “ಸವಣರ ರಕ್ಷಣ ” -ಸಮಸತ ಜನರ  ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವರು ಎಂಬ ವಿರ್ಾರವನುು 
ಉಪದ ೋಶಿಸುವದಕ ೆ 18ನ ೋ ವಚನವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಪರಯತಿುಸುತ್ಾತರ . ಈ ನಲುವು 
ಬ ೈಬಲ್ಲನ ಬ ೋರ  ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಉಪದ ೋಶಕ ೆ ತದಿವರುದಧವಾಗಿರುತತದ  (2:5-9; ಮತ್ಾತಯ 
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7:13, 14; 25:41, 46). ಈ ವಾಕಾಭಾಗವು ಸವಣರ ರಕ್ಷಣ  ಬಗ ೆ ಕಲ್ಲಸುವದಿಲಿವಾದರ , ಅದು 
ಬ ೋರ  ಯಾವದರ ಬಗ ೆ ಕಲ್ಲಸುತತದ ? 

ಈ ಇಡಿೋ ವಾಕಾಭಾಗದ ಪಾರಥಮಿಕ ಒತುತ ಯಾವದರ ಮೋಲ್ಲದ ಯೆಂದರ , 
ಆದಾಮನ ಪಾಪವು ಎಲಾಿ ಜನರ ಮೋಲ  “ದಂಡನ ಯ ನರ್ಣಯವನುು” ಉಂಟ್ುಮಾಡಿ 
ಈ ಸಂಕಷ್ಿಗಳಳ ಮತುತ ಶ್  ೋಧನ ಗಳಳ ತುಂಬಿದ ಲ  ೋಕದಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸಿ ಕರಮೋರ್ದಲ್ಲಿ 
ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಮರರ್ವನುು ಅನುಭವಿಸುವಂತ್  ಮಾಡಿತು. ಈ ಸ್ಾಯಬ ೋಕ ಂಬ ನರ್ಣಯವು 
ಯೆೋಸುವಿನ “ಒಂದ ೋ ಸತ್ಾೆಯಣ” ದಿಂದ ರದುಾಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿತು. ಈಗ, ಕತಣನ 
ಸಹಾಯದ  ಂದಿಗ , ನಾವು ಪಾಪ ಹಾಗ  ಮರರ್ದ ಮೋಲ  ಜಯವನುು ಸ್ಾಧಿಸಬಲ ಿವು 
(8:11, 13, 35-39). 

“ಸ್ಾಯಬ ೋಕ ಂಬ ನರ್ಣಯ” ಮತುತ “ನೋತಿನರ್ಣಯ” ದ ಅಥಣಗಳಳ ಕ ೋವಲ ಆತಿೀಕ 
ವಲಯಕ ೆ ಮಾತರವ ೋ ಸಿಮಿೋತವಾಗಿರಬ ೋಕ  ೋ? ಅದ ೋ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದಾರ , 18ನ ೋ 
ವಚನವನುು ಒಂದು ಶರತುತಬದಧ ಹ ೋಳಿಕ ಯಾಗಿ ಕಾರ್ಬ ೋಕಾಗಬಹುದು- ಅಲ್ಲಿ ಶರತುತಗಳಳ 
ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಿಲಿ ಆದರ  ಭಾವಾಥಣವಿರುತತದ . ಹೋಗಾಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅದು ಈ ವಚನವನುು ಹೋಗ  
ಸ್ಾಗುವಂತ್  ಮಾಡುತತದ : “ಹಾಗಾದರ  ಒಂದು ಅಪರಾಧದಿಂದ ಎಲಾಿ [ಪಾಪಮಾಡುವ] 
ಮನುಷ್ಾರಿಗ  ಸ್ಾಯಬ ೋಕ ಂಬ ನರ್ಣಯ ಹ ೋಗ  ಉಂಟಾಯತ್  ೋ, ಹಾಗ ಯೆೋ ಒಂದ ೋ 
ಸತ್ಾೆಯಣದ ಮ ಲಕ ಎಲಾಿ [ನಂಬಿಕ ಯಡುವ] ಮನುಷ್ಾರಿಗ  ನೋತಿವಂತರ ಂಬ 
ನರ್ಣಯ ಉಂಟಾಯತು.”58 

ಒಬಬನು 18ನ ೋ ವಚನವನುು ಹ ೋಗ  ವಾಾಖ್ಾಾನಸಿದರು ಸಹ, ಒಂದು ಅಂಶವಂತ  
ಸಪಷ್ಿವಾಗುತತದ : ಆದಾಮನ ಕೃತಾ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನ ಕೃತಾ ಏಕರಿೋತಿಯಾಗಿದಾ ಒಂದು 
ವಿಧವ ಂದರ  ಎರಡ  ಕೃತಾಗಳಿಂದಲ  ಸ್ಾವಣತಿರಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿದಾವು.  

ವಚನ 19. ಆದಾಮ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನ ಕೃತಾಗಳಳ ಏಕರಿೋತಿಯಾಗಿದಾ ಇನ  ುಂದು 
ವಿಧವ ಂದರ , ಅವರ ಡರಲ್ಲಿಯ  ವಿಧ್ ೋಯವಾಗುವ ಅಥವಾ ಅವಿಧ್ ೋಯವಾಗುವ 
ಆಯೆೆಗಳನುು ಇದಾವು: ಒಬ್ಿನ ಅವಿಧ್ೆೀಯತಾದಿಂದ ಎಲ್ಿರೂ ಹೆೀಗೆ ಪಯಪಿಗಳಯದರೊೀ 
ಹಯಗೆಯೀ ಒಬ್ಿನ ವಿಧ್ೆೀಯತಾದಿಂದ ಎಲ್ಿರೂ (ಅನ ೋಕರು) ನೀತಿವಂತರಯಗುವರು (ಒತಿತ 
ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). 

ಏದ ನ್ ತ್  ೋಟ್ದಲ್ಲಿ, ಆದಾಮನು ದ ೋವರಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯನಾಗಬಹುದಿತುತ ಅಥವಾ 
ಆತನಗ  ಅವಿಧ್ ೋಯನಾಗಬಹುದಿತುತ-ಮತುತ ಆದಾಮನು ಅವಿಧ್ ೋಯನಾಗುವದಕ ೆ ಆಯೆೆ 
ಮಾಡಿಕ  ಂಡನು. ಗ ತ್ ಾಮನ  ತ್  ೋಟ್ದಲ್ಲಿ, ಯೆೋಸುವಿಗ  ಸಹ ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯ 
ಆಯೆೆಯತುತ; ಆದರ  ಆದಾಮನು “ನನು ಚಿತತವ ೋ ಆಗಲ್ಲ,” ಎಂದಿದಾರ , ಯೆೋಸುವಾದರ  ೋ 
“ನನು ಚಿತತದಂತ್ ಯೆೋ ಆಗಲ್ಲ” ಎಂದನು (ಮತ್ಾತಯ 26:42; KJV).59 ಕ್ತರಸತನು ತನು 
ತಂದ ಗ  ವಿಧ್ ೋಯನಾಗಲು ಮನಸುಾಳುವನಾಗಿದಾನ ಂಬದು ಈ ಕ ಳಗಿನ ವಾಕಾಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಒತಿತಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಿರುತತದ : 

ಹೋಗ  ಆತನು ಮಗನಾಗಿದಾರ  ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಾಧ್ ಗಳಿಂದಲ ೋ ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯನುು 
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ಕಲ್ಲತುಕ  ಂಡನು. ಇದಲಿದ  ಆತನು ಸಿದಿಧಗ  ಬಂದು ದ ೋವರಿಂದ ಮಲ್ಲೆಜ ದ ೋಕನ 
ತರಹದ ಮಹಾಯಾಜಕನ ನಸಿಕ  ಂಡವನಾಗಿ ತನಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಿರುವವರ ಲಿರಿಗ  
ನರಂತರವಾದ ರಕ್ಷಣ ಗ  ಕಾರರ್ ನಾದನು (ಇಬಿರಯ 5:8, 9). 
 
ಹೋಗ  ಆತನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಾನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಂಡಿದಾಾಗ ತನುನುು ತಗಿೆಸಿಕ  ಂಡು 
ಮರರ್ವನುು ಅಂದರ  ಶಿಲುಬ ಯ ಮರರ್ವನಾುದರ  ಹ  ಂದುವಷ್ುಿ ವಿಧ್ ೋಯನಾದನು 
(ಫಿಲ್ಲಪಿಪ 2:8). 

19ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಆದಾಮನ ಅವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯ ಫಲ್ಲತಗಳಲ  ಿಂದ ಂದರ  ಎಲಾಿ 
ಜನರು “ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಪಟ್ಿರು” ಎಂಬದನುು ಪೌಲನು ಗಮನಕ ೆ ತರುತ್ಾತನ . 
ಇದನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುಬಹುದಾದ ಸುಲಭವಾದ ರಿೋತಿಯೆಂದರ  ಆದಾಮನ ಪಾಪವು 
ಪರತಿಯಬಬರ ಮೋಲ ಯ  ಪರಭಾವಬಿೋರಿತು ಎಂಬದನುು ಒಪಿಪಕ  ಳಳುವದಾಗಿದ . ಆತನ 
ಪಾಪದ ದುಷ್ೂರಿಣಾಮವನುು ನಾವ ಲಿರ  ಅನುಭವಿಸುತ್ ತೋವಾದಾರಿಂದ, ಅದು ಒಂದು 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ ೋ ಪಾಪವನುು ಮಾಡಿದ ಾೋವ ನ  ೋ ಎಂಬಂತಿರುತತದ .  

“ಹಾಗ ಯೆೋ,” ಯೆೋಸುವಿನ ವಿಧ್ ೋಯತವದಿಂದ ಎಲಿರ  “ನೋತಿವಂತರಾಗುವರು.” 
ಪುನಃ, ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಾ ಒತುತ “ನರ್ಣಯ” ವನುು ಬದಲಾಯಸುವದರ ಕುರಿತ್ಾಗಿರುತತದ . 19ನ ೋ 
ವಚನದ ತ್ಾತಪಯಣವನುು Thomas ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾರಾಂಶಗ  ಳಿಸಿದನು: “ಅನ ೋಕರು 
ಪಾಪಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಪಟ್ಿರು [ಅವರ ಯಾವ ಸವಂತ ಪಾಪವಿಲಿದಿದಾರ ], ಹಾಗ ೋಯೆೋ 
ಒಬಬನ ವಿಧ್ ೋಯತವದಿಂದ ನೋತಿವಂತರಾಗಿ ಮಾಡಲಪಡುವರು [ಅವರ ಯಾವ ಸವಂತ 
ಯೋಗಾತ್ ಯಲಿದಿದಾರ ].”60 

19ನ ೋ ವಚನವನುು ಶರತುತಬದಧವ ಂದು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ 
ಹ ೋಳಲಪಡದ ಆದರ  ಭಾವಾಥಣವಿರುವಂಥ ಶರತುತಗಳಳ: “ಒಬಬನ ಅವಿಧ್ ೋಯತವದಿಂದ 
ಎಲಿರ  ಹ ೋಗ  ಪಾಪಿಗಳಾದರ  ೋ [ಅವರು ಸಹ ಅವಿಧ್ ೋಯರಾದಾಗ] ಹಾಗ ಯೆೋ ಒಬಬನ 
ವಿಧ್ ೋಯತವದಿಂದ ಎಲಿರ  ನೋತಿವಂತರಾಗುವರು [ಅವರು ಸಹ ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವಾಗ].” 

ವಚನ 20. ತ್ಾನು ಹ ೋಳಳತಿತರುವ ಮಾತುಗಳಿಗ  ಯೆಹ ದಾರು ಹ ೋಗ  
ಪರತಿಸಪಂದಿಸಬಹುದ ಂಬ ಬಗ ೆ ಪೌಲನು ಯಾವಾಗಲ  ಪರಜ್ಞ ಯುಳುವನಾಗಿದಾನು. 
ಆದುದರಿಂದ, ಆತನು ಮಾತ್ಾಡುತಿತರುವ ವಿರ್ಾರದ ಮಧಾಪರವ ೋಶಿಸಿ ಯೆಹ ದಾರ 
ಸಂಭಾವಾ ಪರಶ್ ುಗ  ಉತತರಿಸುವದಕ ೆ ಮುಂದಾಗುತ್ಾತನ : “ಆದರ  ಮೊೋಶ್ ಯ 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ವಿಷ್ಯವ ೋನು? ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ತಿದುಾವಿಕ ಯನುು ಮಾಡಲ್ಲಲಿವೋ 
ಅಥವಾ ಕನಷ್ಠ ಆದಾಮನ ಪಾಪದಿಂದುಂಟಾದ ದುಷ್ೂರಿಣಾಮವನುು ಸುಧ್ಾರಿಸುವ 
ಕ ಲಸವನುು ಮಾಡಲ್ಲಲಿವ ೋ?” “ಪೌಲನ ಉತತರವು ಖ್ಡಾಖ್ಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲಿ!” 
ಎಂದಾಗಿತುತ.  

ಅಪೊಸತಲನು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು, ಅಪರಯಧಗಳಳ ಹೆಚಯುಗಿ ಕ್ಂಡುಬ್ರುವ ಹಯಗೆ 
ಧಮಣಶಯಸರವು61 ಮಧ್ೆಾ ಬ್ಂತು. ಆ ಹ ೋಳಿಕ ಗ  ಒಬಬ ಯೆಹ ದಾನು ಬಹುಶಃ ಈ ಕ ಳಗಿನ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಪರತುುತತರ ಕ  ಟ್ಟಿರಬಹುದಾಗಿದ : “ಇಲಿವ ೋ ಇಲ,ಿ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಉದ ಾೋಶವು 
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ನೋತಿಯನುು ಹ ಚಿುಸುವದಾಗಿತ್ ತೋ ಹ  ರತು ಅಪರಾಧಗಳನುಲಿ” -ಮತುತ ಆತನು ಹ ೋಳಿದುಾ 
ಸರಿಯಾಗಿಯೆೋ ಇರಬಹುದಾಗಿದ . ಪೌಲನು ಗಲಾತಾದವರಿಗ  ಬರ ದ ತನು ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  “ಇಂರ್ಥಂಥದು ಅಪರಾಧವ ಂದು ತ್  ೋರಿಸುವದಕಾೆಗಿ . . . ಅದನುು 
(ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು) ನ ೋಮಿಸಿದನು” (ಗಲಾತಾ 3:19). NASB ಯ ಕ ಲವು ಆವೃತಿತಗಳಲ್ಲಿ 
“ಇಂರ್ಥಂಥದು ಅಪರಾಧವ ಂದು” ಎಂಬದರ ಕುರಿತು ಈ ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳನುು ಹ  ಂದಿರುತತವ : 
“ಅಪರಾಧಗಳಳ ಯಾವವ ಂದು ತಿಳಿಸಲು (ಬಣಿಿಸುವದಕ ೆ).” ಜನರಿಗ  ಪಾಪವನುು 
ಗುರುತಿಸುವದಕ ೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲ ಂದು ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿತು, ಮತುತ ಹೋಗ  
ಪಾಪ ಮಾಡದಂತ್  ಜನರನುು ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುವದಕಾೆಗಿತುತ.  

ಹಾಗಿದಾರ , ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಕ  ಟ್ಟಿದಾರಿಂದಾದ ಒಂದು ಫಲ್ಲತವ ೋನ ಂದರ  ಅದು 
ಪಾಪವನುು ತಗಿೆಸುವಂತ್  ಮಾಡುವ ಬದಲ್ಲಗ  ಪಾಪವು ಹ ರ್ಾುಗುವಂತ್  ಮಾಡಿತು. ಇದಕ ೆ 
ಕಾರರ್ವ ೋನ ಂಬದನುು 7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುವದು. AB 
ಯು ತನು ವಿಸತರಿಸಿದ ವಾಕಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲವಂದು ಕಾರರ್ಗಳನುು ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸಿರುತತದ : 
“ಆದರ  ನಂತರ ಧಮಣಶ್ಾಸರ ಮಧಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು, [ಕ ೋವಲ] ಅಪರಾಧವನುು ವಿಸತರಿಸಲು 
ಮತುತ ಹ ಚಿುಸಲು [ಅದನುು ಹ ಚುು ಸಪಷ್ಿವಾದ ಮತುತ ಉತ್ಾಾಹಕರ ವಿರ  ೋಧಿಯಾಗಿ 
ಕಾರ್ುವಂತ್  ಮಾಡಿತು].”  

ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳತಿತರುವ ಅಂಶವ ೋನ ಂದರ  ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಕ  ಡುವದರಿಂದ 
ಪರಿಸಿಾತಿಯು ಶಮನಗ  ಳುಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ಅದನುು ಇನುಷ್ುಿ ಹದಗ ಡಿಸಿತು. Morris 
ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ  ಧಮಣಶ್ಾಸರವು “ಪಾಪವನುು ತಡ ಗಟ್ುಿವ ಬಗ ೆ ಕಾಳಜ ಹ  ಂದಿರಲ್ಲಲಿ 
(ಅದನುು ಮಾಡುವದಕ ೆ ಬಹಳ ತಡವಾಗಿ ಹ  ೋಗಿತುತ). ಅದು ರಕ್ಷಣ ಯ ಬಗ ೆ ಸಹ ಕಾಳಜ 
ಹ  ಂದಿರಲ್ಲಲಿ” (ಅದು ಅದಕಾೆಗಿ ಬಹಳ ಬಲಹೋನವಾಗಿತುತ).62 Bruce 
ವಾಾಖ್ಾಾನಸಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರವು “ಒಂದು ಪಾರಯೋಗಿಕವಾದ 
ಉದ ಾೋಶಕ  ೆೋಸೆರ ಪರಿಚಯಸಲಪಟ್ಿ ಒಂದು ತ್ಾತ್ಾೆಲ್ಲಕ ಮಾನದಂಡವಾಗಿತುತ,” ಆದರ  
ಅದಕ ೆ “ವಿಮೊೋಚನಾಕಾಯಣದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವದ ೋ ಶ್ಾಶವತವಾದ ಮಹತವವು 
ಇರಲ್ಲಲಿ.”63 

ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಪಾಪ ಹ ರ್ಾುಗುವಂತ್  ಮಾಡಿತ್ ಂದು ಘ ೋಷ್ಟಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು 
ಆತೆನಂದ ನಡಿಸಲಪಟ್ಿವನಾಗಿ ಈ ನ ನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂಥ ಹ ೋಳಿಕ ಯನುು 
ನೋಡುತ್ಾತನ : ಆದರೆ ಪಯಪವು ಹೆಚಿುದಲೆಿೀ ಕ್ೃಪೆಯು ಎಷ್ೊಿೀ ಹೆಚಯುಗಿ ಪರಭಲ್ವಯಯಿತು. 
ಆತನು ಈ ಅಂಶವನುು ತಿಳಿಸುವದಕ ೆ ಗಿರೋಕ್ ನ ಎರಡು ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ಪದಗಳನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. “ಹ ಚಿುದಲ ಿೋ” ಎಂಬುದು πλεονάζω (pleonazō) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ 
ಬಂದದಾಾಗಿದ . “ಎಷ್  ಿೋ ಹ ರ್ಾುಗಿ ಪರಭಲವಾಯತು” ಎಂಬದು ὑπερπερισσεύω 

(huperperisseuō) ಎಂಬದರಿಂದ ಬಂದಿದ , ಅದು περισσεύω (perisseuō —
“ಹ ರ್ಾುಗು”) ಎಂಬದನುು ತಿೋವರಗ  ಳಳುವ ὑπερ (huper) ಎಂಬ ಉಪಸಗಣದ  ಂದಿಗ  
ಜ  ೋಡಿಸುತತದ . ಉಪಸಗಣದಿಂದ ನಮಗ  “hyper” (ತಿೋವರ) ಎಂಬ ಪದ ಬಂದಿರುತತದ ; 
ಅದಕ ೆ ಸಮಾನವಾದ ಲಾಾಟ್ಟನ್ ಪದವ ಂದರ  super. 20ನ ೋ ವಚನದ ಕಡ ಯ 
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ಭಾಗವನುು ಹೋಗ  ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು, “ಆದರ  ಪಾಪವು ಎಲ್ಲಿ ಹ ರ್ಾುಯತ್  ೋ ಅಲ್ಲಿ 
ಕೃಪ ಯು ಇನ ು ಹ ರ್ಾುಯತು-ಅಧಿಕವಾಯತು.” ಬ ೋರ  ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಳವದಾದರ , 
ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯು ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಯಾವದ ೋ ಪಾಪದ ಸಮಸ್ ಾಯನುು 
ನೋಗಿಸುವದಕ ೆ ಅತಾಧಿಕವಾಗಿ ಸ್ಾಕಾದದಾಾಗಿರುತತದ . Phillips ಈ ಭಾವಾಥಣವನುು 
ನೋಡುತತದ : “ಆದಾಗ ಾ, ಪಾಪವು ಅಗಲ ಹಾಗ  ಆಳವಾಗಿ ತ್  ೋರಿಸಲಪಟ್ಟಿದಾರ , ದ ೋವರ 
ಕೃಪ ಯು ಅದಕ್ತೆಂತಲ  ಹ ಚುು ಅಗಲ ಹಾಗ  ಆಳವಾಗಿರುತತದ  ಎಂಬದಕಾೆಗಿ ಆತನಗ  
ಸ್  ತೋತರ!”  

ವಚನ 21. ಈ 20ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲ ಿ“ಪಾಪ” ಮತುತ “ಕೃಪ ” ಕುರಿತು ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಪಟ್ಟಿದುಾ 
ಪೌಲನನುು ಪುನಃ ಆತನ ಮುಖ್ಾ ವಿರ್ಾರಧ್ಾರ ಗ  ಕರ ತರುತತದ -ಮತುತ ಆದಾಮ ಹಾಗ  
ಕ್ತರಸತನ ಕೃತಾಗಳ ನಡುವಿನ ಆತನ ಮ ರನ ಯ ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಗ  ಕರ ತರುತತದ . 21ನ ೋ 
ವಚನವು ಹೋಗ  ಆರಂಭಗ  ಳಳುತತದ , ಹೀಗೆ ಪಯಪವು ಮರಣ್ವನುುಂಟ್ುಮಯಡುತ್ಯತ 
ಅಧಿಕಯರವನುು ನಡಿಸಿದ ಹಯಗೆ. ಈ ಅಧ್ಾಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಮರರ್ವನುು 
ಆಳಿಕ ಮಾಡುವದ ಂದು ಚಿತಿರಸಿದಾನು (5:14, 17). ಈಗ ಆತನು ಆ ಚಿತರವನುು ಸವಲಪ 
ತಿದುಾಪಡಿಗ  ಳಿಸಿ ಮರರ್ವನುು ನರಂಕುಶ ದ  ರ ಯಾಗಿ ಚಿತಿರಸುತ್ಾತನ , ತನು 
ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿರುವವರ ಮೋಲ  ಮರರ್ ಬ ದರಿಕ ಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವವದು. NCV 
ಯಲ್ಲಿ “ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ನಮೆ ಮೋಲ  ಆಳಿವಕ ಮಾಡಲು ಮರರ್ವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿತತುತ.”  

ಪುನಃ, ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ ಿಪಾಪದ ಮೋಲ  ಕೃಪ ಯ  ಹ ಚುು ಉನುತವಾಗಿದ  ಎಂಬದನುು 
ಒತಿತ ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ : ಹಯಗೆಯೀ ದೆೀವರ ಕ್ೃಪೆಯು . . . ಅಧಿಕಯರವನುು ನಡಿಸುವದು. ಪಾಪವು 
ಮನುಷ್ಾರ ಮೋಲ  ಅಧಿಕಾರ ನಡಿಸುವದಕ ೆ ಭಯವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದರ , ಕೃಪ ಯು 
ಪಿರೋತಿಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತತದ . “ಪೂರ್ಣಪಿರೋತಿಯು ಹ ದರಿಕ ಯನುು ಹ  ರಡಿಸಿ 
ಬಿಡುತತದ ” (1 ಯೋಹಾನ 4:18). ಇದು ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಸಪಷ್ಿಗ  ಳಳುತತ ದ ೋನ ಂದರ , 
ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯನುು ನಂಬಿಕ ಯ ಮ ಲಕ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿಕ  ಂಡವರ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಾತರವ ೋ ಅಧಿಕಾರವನುು ನಡಿಸುತತದ . ಆದಾರಿಂದ NIRVಯು ವಚನದ ಈ ಭಾಗವನುು 
ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸುತತದ , “ಹಾಗ ಯೆೋ ಕೃಪ ಯು ಸಹ ದ ೋವರ ಸಂಗಡ 
ಸರಿಯಾಗಿರುವವರ ಜೋವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡಿಸುವದು.”  

ಪೌಲನು ತನು ವಿರ್ಾರಧ್ಾರ ಯನುು ಮುಕಾತಯಗ  ಳಿಸುತ್ಾತ ದ ೋವರ ಕೃಪಾದಾನದ 
ಅಂತಿಮವಾದ “ಮತ ತ” ಎಂಬದರ ಕಡ ಗ  ತಿರುಗಿಕ  ಳಳುತ್ಾತನ : ನಮಮ ಕ್ತಣನಯದ 
ಯೀಸು ಕ್ರರಸತನ ಮೂಲ್ಕ್ . . . ನತಾಜೀವವನುುಂಟ್ುಮಯಡುತ್ಯತ. ನಜವಾದ “ಜೋವಿತವು” 
ದ ೋವರ ಸನುಧಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದಾಗಿದ , ಮತುತ “ನತಾಜೋವ” ವು ಆತನ ಸನುಧಿಯಲ್ಲಿ 
ನತಾನತಾಕ ೆ ಜೋವಿಸುವದಾಗಿದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಪರಕಟ್ನ  21:22, 23; 22:3-5). ಇನ  ುಂದು 
ಸ್ಾರಿ, ಪೌಲನು ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಇದು “ನಮೆ ಕತಣನಾದ ಯೆೋಸು ಕ್ತರಸತನ 
ಮ ಲಕ” ಮಾತರವ ೋ ಸ್ಾಧಾ! 
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ಅನಾಯಿಸುವಿಕೆ 

ನೀತಿನಣ್ಣಯದಿಂದಯಗುವ ಆಶೀವಯಣದಗಳಳ (5:1-11) 
5:1-11 ವಚನಗಳಲ ಿಲಾಿ, ಪೌಲನು ನೋತಿನರ್ಣಯವು ಸಂತ್  ೋಷ್ಟಸುವದಕ ೆ 

ಕಾರರ್ಗಳನುು ಒದಗಿಸುತತದ  ಯಾಕ ಂದರ  ಅದು ಭ ತಕಾಲ, ವತಣಮಾನ ಹಾಗ  
ಭವಿಷ್ಾತ್ಾೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಆಶಿೋವಾಣದಗಳನುು ತರುತತದ ಂಬದನುು ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದನು: 

 
ಭ ತಕಾಲ: ನಾವು ದ ೋವರ  ಂದಿಗ  ಸಮಾಧ್ಾನಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿದ ಾೋವ ! 
ವತಣಮಾನ ಕಾಲ: ನಾವು ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯಲ್ಲಿ ನಂತಿದ ಾೋವ ! 
ಭವಿಷ್ಾತ್ಾೆಲ: ನಮಗ  ದ ೋವರ ಮಹಮಯ ನರಿೋಕ್ಷ ಯರುತತದ ! 

 
ಈ ಶ್ ರೋಷ್ಠ ಆಶಿವಾಣದಗಳನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳಳುವದು ನಮೆ ಹೃದಯಗಳಿಗ  
ಸಮಾಧ್ಾನವನುುಂಟ್ು ಮಾಡತಕೆದುಾ. 

ಕ್ರರಸತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಜೀವನ (5:1-11) 
5:1-11 ವಚನಗಳನುು ಅಥ ೈಣಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿಧ್ಾನವ ಂದರ  “ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಹ  ಸ ಜೋವನ” ವನುು ಈ ಮ ರು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಗಡಿಸುವದು: ಹ  ಸ 
ಪರಯೋಜನಗಳಳ (5:1, 2); ಒಂದು ಹ  ಸ ಮನ  ೋಭಾವ (5:3-5a); ಮತುತ ಹ  ಸ 
ಆಶ್ಾವಸನ  (5:5b-11). 

ನಮಮ ಮಕ್ೆಳಗೆ ಉಪದೆೀಶ ಮಯಡುವದು (5:1-8) 
ಪೌಲನು ತ್ಾನು ಉಪದ ೋಶಿಸುತಿತದಾವರ  ಂದಿಗ  5:1-8 ವಚನಗಳ ಆಶ್ಾವಸನ ಯನುು 

ಹಂಚಿಕ  ಳುಲು ಇಚಿುಸಿದಾನು. ನಾವು ಯಾರಿಗ  ಉಪದ ೋಶಿಸುತ್ ತೋವೋ ಅವರು ಸಹ ಈ 
ವಾಕಾಭಾಗದ ಸತಾಗಳನುು ತಿಳಿಯಬ ೋಕಾದ ಅಗತಾವಿರುತತದ . ವಿಶ್ ೋಷ್ವಾಗಿ, ಆ 
ಪರಿಕಲಪನ ಗಳನುು ನಾವು ನಮೆ ಮಕೆಳ ಮನಸುಾಗಳ ಮೋಲ  ಅಚುುಗಳಂತ್  
ಒತತಬ ೋಕಾಗಿರುತತದ . ನಾವು ನಮೆ ಮಕೆಳಿಗ  ಕಲ್ಲಸುವ ಅಗತಾವಿರುವಂಥ ಮ ರು 
ಸತಾಗಳನುು ಕುರಿತು ಆಲ  ೋಚಿಸ್  ೋರ್. 

ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, ನಜವಾದ ಸಮಾಧ್ಾನವು ಹ  ೋರಾಟ್ಗಳ ಅನುಪಸಿಾತಿಯಲ್ಲ ಿ
ಅಲಿ, ಆದರ  ಕತಣನ ಪರಸನುತ್ ಯಲ್ಲಿಯೆೋ ಸಿಕುೆತತದ  (5:1, 2). “ಸಮಾಧ್ಾನವನುು 
ಹುಡುಕ್ತಕ  ಂಡು ಹ  ೋಗುವದು ವಿಶವವಾಾಪಿ ಮನುಷ್ಾರ ಲಿರ ಗಿೋಳಳ ಆಗಿರುತತದ ,”64 ಆದರ  
ಬಹಳಷ್ುಿ ಜನರು ಸಮಾಧ್ಾನವ ಂದರ  ಹ  ೋರಾಟ್ವಿಲಿದಿರುವದ ೋ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ಾತರ . 
ಕ ಲ ಸಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರಶ್ಾಂತತ್ ಯ ಸಿಾತಿ ಇರಬಹುದು, ಆದರ  ಒಂದಂತ  
ಖ್ಚಿತವಾಗಿರುತತದ : ಅದು ಶಿೋರ್ರವ ೋ ನುಚುುನ ರಾಗುವದು. ಒಂದು ಪಾಪ-ವಾಾಧಿಯಂದ 
ಕ ಡಿರುವ ಜಗತಿತನಲ್ಲಿ ಅಲ  ಿೋಕಲ  ಿೋಲತ್ ಯು ಕಡಾಡಯವಾಗಿರುತತದ , ಅದರಿಂದ 
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ಹ  ರತ್ಾಗಿರುವದಿಲಿ. ನಮೆ ಮಕೆಳಳ ಜೋವನ ವಾಸತವತ್ ಗಳನುು ಎದುರಿಸುವದಕ ೆ 
ಸಜುೆಗ  ಳುಬ ೋಕಂದರ , ನಜವಾದ ಸಮಾಧ್ಾನವು ಹ  ೋರಾಟ್ದ ಅನುಪಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಿ, 
ಆದರ  ಕತಣನ ಉಪಸಿಾತಿಯಲ ಿೋ ಎಂಬದನುು ಅವರು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುತಕೆದುಾ.  

ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಸಮಸ್ ಾಯು ನಮೆನುು ಸಿಹಗ  ಳಿಸುತತದ  ೋ ಅಥವಾ 
ಕಹಗ  ಳಿಸುತತದ  ೋ ಎಂಬದನುು ನಾವ ೋ ತಿೋಮಾಣನಸುತ್ ತೋವ  (5:3-5ಅ). ಕಷ್ಿವು 
ತಪಪಲಾರದು, ಅದು ಅನವಾಯಣ (ಯೋಹಾನ 16:33; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 14:22; 
2 ತಿಮೊಥ  3:12). ಶಿೋರ್ರದಲಾಿದರ  ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿಯಾದರ  ನಮೆ ಮಕೆಳಳ ಕಠರ್ 
ಪರಿೋಕ್ಷ ಯನುು ಎದುರಿಸುವರು. ಅವರನುು ನಾವು ಜೋವನದ ಕಠ  ೋರ 
ವಾಸತವ ತಗಳಿಗ  ೋಸೆರ ಹ ೋಗ  ಸಿದಧಪಡಿಸಬಲ ಿವು? ಅವರ ಮನಸುಾಗಳಲ್ಲಿ ರ  ೋಮಾ 5:3-
5 ವಚನಗಳಲ್ಲಿನ ಸತಾಗಳನುು ಮನದಟ್ುಿಗ  ಳಿಸುವದಕ್ತೆಂತ ಉತತಮ ದಾರಿಯು 
ಮತ್  ತಂದಿರುವದಿಲಿ, ಅದು ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿಯೆೋ ಬಾಧ್ ಗ  ಳಗಾಗುವದರ 
ಮೌಲಾವನುು ತಿಳಿಸುವ ಅತಾಂಥ ಶ್ ರೋಷ್ಠ ವಾಕಾಭಾಗಳಲ  ಿಂದಾಗಿರುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 
ಯಾಕ  ೋಬ 1:2, 3; 1 ಪ ೋತರ 1:6, 7). ನಮೆಮಕೆಳಳ ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ ಾಗಳನುು 
ನರಿೋಕ್ಷಿಸಬ ೋಕು ಆದರ  ಅವರು ಸಂಕಷ್ಿಗಳನುು ನಂಬಿಕ ಯಂದ ಎದುರಿಸುವದಾದರ  ಅವರ 
ಸಮಸ್ ಾಗಳಳ ಕಹಯಾಗದ  ಸಿಹಯಾಗಬಲಿವು ಎಂಬದನುು ಕಲ್ಲತುಕ  ಳಳುವ 
ಅಗತಾವಿರುತತದ ! 

ಹಲವಾರು ವಷ್ಣಗಳ ಹಂದ , ಒಬಬ ಯುವ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ರಾಜತ್ಾಂತಿರಕ ಅಧಿಕಾರಿಯು 
Cyprusನ ರಾಜಾಪಾಲಕನಾಗಿ ಸ್ ೋವ  ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಒಂದು ಕ್ತಿೋಷ್ಠಕರವಾದ ರಾಜಕ್ತೋಯ 
ಸಮಸ್ ಾಯನುು ಎದುಗ  ಣಂಡನು. ಆತನ ಚಿಂತ್ ಗ  ಳಪಟ್ಿ ತಂದ ಯು ಅವನಗ  ಆರು 
ಮಾತುಗಳಳಳು ಟ ಲ್ಲಗಾರಮ್ ಕಳಳಹಸಿದಾನು: “ಎರಡು ಕ  ರಿಂಥ ನಾಲುೆ, ಎಂಟ್ು ಮತುತ 
ಒಂಭತುತ.” ಆ ಯುವ ರಾಯಭಾರಿಯು ವಾಕಾಭಾಗವನುು ತ್ ಗ ದು ನ  ೋಡಿದನು: 
“ಸವಣವಿಧದಲ್ಲಿಯ  ನಮಗ  ಇಕೆಟ್ುಿ ಇದಾರ  ನಾವು ಅತಿ ಸಂಕಟ್ಪಡುವವರಲಿ; ನಾವು 
ದಿಕುೆಕಾರ್ದವರಾಗಿದಾರ  ಕ ೋವಲ ದ ಸ್ ಗ ಟ್ಿವರಲಿ; ಹಂಸ್ ಪಡುವವರಾಗಿದಾರ  
ಕ ೈಬಿಡಲಪಟ್ಿವರಲಿ; ಕ ಡವಲಪಟ್ಿವರಾಗಿದಾರ  ಪಾರರ್ನಷ್ಿಪಡುವವರಲಿ” (2 ಕ  ರಿಂಥ 4:8, 
9). ಆ ಯುವಕನು ತನು ತಂದ ಯ ಚಿಂತ್ ಯನುು ಕಡಿಮಗ  ಳಿಸುವದಕ ೆ ಐದು 
ಮಾತುಗಳಳಳು ಒಂದು ಟ ಲ ಗಾರಮ್ ನುು ಉತತರವಾಗಿ ಕಳಳಹಸಿದನು: “ರ  ೋಮಾಪುರ 
ಪತಿರಕ  ಐದು, ಮ ರು ಮತುತ ನಾಲುೆ.” ಈ ವಾಕಾಭಾಗವು ನಮೆ ಅಭಾಾಸದ 
ಭಾಗವಾಗಿರುತತದ : “ಇದು ಮಾತರವಲಿದ  ನಮಗ  ಉಂಟಾಗುವ ಉಪದರವಗಳಲ್ಲಿಯ  
ಉಲಾಿಸವಾಗಿದ ಾೋವ . ಯಾಕ ಂದರ  ಉಪದರವದಿಂದ ತ್ಾಳ ೆ  ಹುಟ್ುಿತತದ , ತ್ಾಳ ೆ ಯಂದ 
ಅನುಭವಸಿದಿಧ ಹುಟ್ುಿತತದ , ಅನುಭವದಿಂದ ನರಿೋಕ್ಷರ್ ಹುಟ್ುಿತತದ ಂದು ಬಲ ಿವು” (5:3, 4).65 

ಮ ರನ ಯದಾಗಿ, ಏನ ೋ ಸಂಭವಿಸಿದರ  ದ ೋವರು ನಮೆನುು ಪಿರೋತಿಸುತ್ಾತನ ಂಬ 
ಅದುುತವಾದ ಸತಾಕ ೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅಂಟ್ಟಕ  ಂಡಿರಬ ೋಕು (5:5ಆ-8). ಪರತಿಯಬಬನು ಸಹ 
ಪಿರೋತಿಸಲಪಡಬ ೋಕ ಂದು ಬಯಸುತ್ಾತನ . ಪರತಿಯಬಬರ  ತ್ಾನು ಯಾರಾದರ  ಬಬರಿಗ  
ಪಾರಮುಖ್ಾವಾದವರು ಎಂಬ ಭಾವನ  ಹ  ಂದಿರಲ್ಲಚಿುಸುತ್ಾತರ . ಒಂದು “ಪಿಸುಮಾತಿನ 
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ಪರಿೋಕ್ಷ ” (whisper test) ಎಂಬ ಕಥ ಯರುತತದ , ಅದು ಬಾಲಾದಲ್ಲಿ ಕುಂಟ್ಳ  
ಕುರ ಪಿಯ  ಆಗಿದಾ ಒಬಬ ಸಿರೋಯಂದ ಬರ ಯಲಪಟ್ಟಿರುತತದ . ಒಬಬ ಚಿಕೆ 
ಹುಡುಗಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ತನುನುು ಯಾರ  ಪಿರೋತಿಸಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಿವ ಂದು ಅವಳಳ 
ಭಾವಿಸಿಕ  ಂಡಿದಾಳಳ. ಶ್ಾಲ ಯಲ್ಲಿರುವ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ, ಒಮೆ ಆಕ ಯ ಶಿಕ್ಷಕಳಳ ಒಂದು 
ಸರಳವಾದ ಶರವರ್ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯನುು ಕ  ಟ್ಿನು. ಆಕ ಯು ಮೋಜನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ 
ಕುಳಿತುಕ  ಂಡು ಒಬಬ ವಿಧ್ಾಾರ್ಥಣಯನುು ಬಾಗಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಲುಿವಂತ್  ಹ ೋಳಿದ ಬಳಿಕ 
ಕ ಲವು ಪಿಸುಮಾತುಗಳನುು ನುಡಿಯುತಿತದಾಳಳ. ಆ ವಿಧ್ಾಾರ್ಥಣಯು ಹಂದಿರುಗಿ ಬಂದು 
ಆಕ ಯು ಪಿಸುಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹ ೋಳಿದಳ ಂಬದನುು ತಿಳಿಸಬ ೋಕ್ತತುತ. ಈ ಚಿಕೆ ಹುಡುಗಿಯ 
ಸರದಿ ಬಂದಾಗ, ಆಕ ಯು ಬಾಗಲ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಹ  ೋಗಿ ನಂತು ಶಿಕ್ಷಕ್ತಯ 
ಪಿಸುಮಾತುಗಳನುು ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳುಲು ಕಾಯಾಳಳ. ಶಿಕ್ಷಕ್ತಯು ಈ ಮಾತುಗಳನುು 
ನುಡಿದಿದಾಳಳ: “ನೋನು ನನು ಮಗಳಾಗಿದಾರ  ಎಷ್ುಿ ರ್ ಂದವಿತ್ ತಂದು ಹಾರ ೈಸುತ್ ತೋನ .” ಈ 
ಏಳಳ ಮಾತುಗಳನುು ನನು ಜೋವಿತವನ ುೋ ಬದಲಾಯಸಿದವ ಂದು ಆ ಸಿರೋಯು 
ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಬರ ದಳಳ.66 

ಮುಕಾತಯ. ನೋವು ನಮೆ ಮಕೆಳಿಗ  ಯಾವ ರಿೋತಿ ಪರಂಪರ ಯನುು 
ಬಿಟ್ುಿಹ  ೋಗುವಿರಿ? ಕ ಲವರು ತಮೆ ಮಕೆಳಿಗ  ಹರ್ ಅಥವಾ ಆಸಿತಗಳನುು ಬಿಟ್ುಿಹ  ೋಗುವ 
ಬಗ ೆ ಚಿಂತ್ ಯುಳುವರಾಗಿದಾಾರ . ಅನ ೋಕರಿಗ  ತ್ಾವು ಬಿಟ್ುಿಹ  ೋಗಬಹು ದಾದ ಅತಾಂಥ 
ಪಾರಮುಖ್ಾವಾದ ಪರಂಪರ ಯೆಂದರ  “ವಸುತಗಳಳ” ಅಲಿ ಎಂಬದನುು 
ಅರಿಯದವರಾಗಿದಾಾರ . ನನಗ  ಶವಸಂಸ್ಾೆರದ ಆರಾಧನ ಗಳಲ್ಲಿ ಬ  ೋಧಿಸುವಂತ್  
ಕ ೋಳಲಪಡುವಾಗ, ಆರಾಧನ ಯ ಮುಂರ್  ನಾನು ಕುಟ್ುಂಬವನುು ಭ ೋಟ್ಟಯಾಗಲ್ಲಚಿುಸು 
ತ್ ತೋನ . ಮೃತರ ಮಕೆಳನುು ನಾನು ಕ ೋಳಳತ್ ತೋನ , “ನೋವು ನಮೆ ತಂದ  [ಅಥವಾ ತ್ಾಯ] 
ಬಗ ೆ ಒಂದ ೋ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಹ ೋಳಳವಿ?” ನಾನು ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ “ಪಾರಮಾಣಿಕನು,” 
“ತ್ಾಳ ೆ ಯುಳುವನು,” ಮತುತ “ಪಿರೋತಿಯುಳುವನು” ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನುು ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳಳು 
ತ್ ತೋನ . ನಾನು ಎಂದಿಗ  ಸಹ ಯಾವ ಮಗನಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಗಳಾಗಲ್ಲ “ಶಿರೋಮಂತ,” 
ಅಥವಾ “ಯಶಸಿವವಾಕ್ತತ” ಆಗಿದಾನು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದುಾ 
ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಂಡಿರುವದಿಲಿ. ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ , ನಾವು ನಮೆ ಮಕೆಳಿಗ  ಬಿಟ್ುಿ 
ಹ  ೋಗಬಹುದಾದ ಅದುುತವಾದ ಪರಂಪರ ಯೆಂದರ  ರ  ೋಮಾ 5:1-8 ರಲ್ಲಿ ಸಿಕುೆವ 
ಮ ರು ಸತಾಗಳ ಕುರಿತ ಜ್ಞಾನವ ೋ ಆಗಿರುತತದ . 

ನಂಬಿಕೆ, ನರಿೀಕ್ಷೆ, ಮತುತ ಪಿರೀತಿ (5:1-8) 
ಪೌಲನು ತನು ಪತಿರಕ ಗಳಲ್ಲಿ, ಅನ ೋಕ ವ ೋಳ  ನಂಬಿಕ , ನರಿೋಕ್ಷ  ಮತುತ ಪಿರೋತಿಗಳ ಂಬ 

ಮ ರು ಶ್ ರೋಷ್ಠ ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಒಟ್ಟಿಗ  ಸ್ ೋರಿಸುತ್ಾತನ  (1 ಕ  ರಿಂಥ 13:13; ಗಲಾತಾ 5:5, 
6; ಕ  ಲ  ಸ್ ಾ 1:4, 5; 1 ಥ ಸಲ  ೋನಕ 1:3). ರ  ೋಮಾ 5:1-8 ರಲ್ಲಿ ಸಹ ಆತನು ಈ 
ಮ ರು ಕ ೈಸತ ತತವಗಳ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತ್ಾತನ . ಅಪೊಸತಲನು “ನಂಬಿಕ ” ಯಂದ (5:1) 
“ನರಿೋಕ್ಷ ” ಗ  ಸ್ಾಗುತ್ಾತನ  (5:2, 4, 5), ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದ  “ಪಿರೋತಿ” ಗ  ಹ  ೋಗುತ್ಾತನ  (5:5, 
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8).  

ನರಿೀಕ್ಷೆ (5:2) 
ಒಮೆ ಒಬಬ ಬಾಲಕನು ಆಸಪತ್ ರಯಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಿಗಾಯಗಳ ಚಿಕ್ತತ್ ಾಗಾಗಿ ತುತುಣನಗಾ 

ರ್ಟ್ಕದಲ್ಲಿದಾನು. ಆತನ ದ ೋಹವು ಶ್ ೋಕಡಾ 60 ರಷ್ುಿ ಸುಟ್ುಿಹ  ೋಗಿತುತ. ಆತನ 
ಆರ  ೋಗಾದಲ್ಲಿ ಯಾವದ ೋ ಸುಧ್ಾರಣ  ಆಗುತಿತರಲ್ಲಲಿ, ಆಗ ಒಂದು ದಿನ ಅವನ ಶಿಕ್ಷಕನು 
ಕ  ೋಣ ಯಳಗ  ಬಂದು “ನೋನು ಶ್ಾಲ ಯ ಅಭಾಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹಂದ  ಉಳಿಯದಂತ್  
ನ  ೋಡಿಕ  ಳಳುವದಕಾೆಗಿ ಕಳಳಹಸಲಪಟ್ಟಿದ ಾೋನ ” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು. ಬಾಲಕನು 
ತಕ್ಷರ್ದಿಂದಲ ೋ ಸುಧ್ಾರಿಸಿಕ  ಳುಲಾರಂಭಿಸಿದನು. ಆತನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ನಾನು 
ಸ್ಾಯುವದಾಗಿದಾರ  ಶಿಕ್ಷಕನನುು ನನು ಬಳಿಗ  ಕಳಳಹಸುತಿತದಿಾಲಿ.”67 ಆತನಗ  ಕ  ನ ಗ  
ನರಿೋಕ್ಷ  ಹುಟ್ಟಿತುತ! 

ರಕ್ಷಣೆ: ಹಂದಿನ, ಇಂದಿನ ಮತುತ ಮುಂದಣ್ (5:6-11) 
ನಾವು ಅನ ೋಕ ವ ೋಳ  ಕ ೈಸತರಾಗುವ ಕ್ಷರ್ದಲ್ಲಿ ಹಂದಿನ ಪಾಪಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣ  

ಹ  ಂದಿದಾನುು ಸ ಚಿಸುವದಕಾೆಗಿ “ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಿವರು” ಎಂಬ ಪದವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ ತೋವ  (ಮಾಕಣ 16:16; ನ  ೋಡಿರಿ ರ  ೋಮಾ 10:9). ನಾವು ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ 
ಆ ಪದವನುು ನತಾವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವ ನರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ ತೋವ  (1 ಕ  ರಿಂಥ 
5:5; ನ  ೋಡಿರಿ ರ  ೋಮಾ 13:11). ಅಲಿದ  ನಾವು ಒಂದು ಅಥಣದಲ್ಲಿ ಅನುದಿನವೂ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುತಿತದ ಾೋವ  (1 ಕ  ರಿಂಥ 1:18; 2 ಕ  ರಿಂಥ 2:15). “ರಕ್ಷಣ ” ಯ ಈ ಮ ರು 
ಪದಗಳ ಉಪಯೋಗವನುು ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಸ್ಾರಾಂಶಗ  ಳಿಸಬಹುದು: 

 
ಹಂದಿನ ರಕ್ಷಣ : ಪಾಪದ ದಂಡನ ಯಂದ ರಕ್ಷಣ .  
ಇಂದಿನ ರಕ್ಷಣ : ಪಾಪ ಆಚರಣ ಯಂದ ರಕ್ಷಣ . 
ಮುಂದರ್ ರಕ್ಷಣ : ಪಾಪದ ಸನುಧಿಯಂದ ರಕ್ಷಣ  (ಪರಲ  ೋಕದಲ್ಲಿ). 

 
5:1-5 ರಲ್ಲಿ, ನಂಬಿಕ ಯಂದ ನೋತಿವಂತರಾಗುವದರಿಂದ ಸಿಕುೆವ ಹಂದಿನ, ಇಂದಿನ 

ಮತುತ ಮುಂದರ್ ಆಶಿೋವಾಣದಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತ್ಾಡಿದನು. ಹಂದಿನಕಾಲದ ಬಗ ೆ 
ನ  ೋಡುವದಾದರ , ನಾವು ದ ೋವರ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧ್ಾನಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿದ ಾೋವ  (5:1). 
ಇಂದಿನ ಕಾಲದ ಬಗ ೆ ನ  ೋಡುವದಾದರ , ನಾವು ಆತನ ಕೃಪ ಯಲ್ಲಿ ನಂತಿದ ಾೋವ  (5:2). 
ಮುಂದರ್ ಕಾಲದ ಬಗ ೆಯೆಂದರ , ನಮಗ  ಆತನ ಮಹಮಯ ನರಿೋಕ್ಷ ಯು ಇರುತತದ  (5:2). 
5:6-11 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಪುನಃ ಗತಕಾಲ, ಪರಸುತತ ಮತುತ ಭವಿಷ್ಾತ್ಾೆಲಗಳ ಬಗ ೆ 
ಮಾತ್ಾಡುತ್ಾತನ . 

ಗತಕಾಲದ ರಕ್ಷಣ  (5:6-11). ಹಂದಿನ ಕಾಲದ ರಕ್ಷಣ ಗ  ನಮೆ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ  ಡಡ 
ಮಹತವ ಕ  ಡಲಾಗಿರುತತದ . ನಾವು ಪಾಪ ಭಾರದಿಂದ ಬ ಂಡಾದವರಾಗಿರುತ್ ತೋವ  
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(ನ  ೋಡಿರಿ 3:23; 6:23), ಆದರ  ನಾವು ನೋತಿವಂತರ ಂದು ನರ್ಣಯಸಲಪಟ್ಟಿದ ಾೋವ  (5:9) 
ಮತುತ ದ ೋವರ  ಂದಿಗ  ಸಮಾಧ್ಾನಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿದ ಾೋವ  (5:10, 11). ಈ ರಕ್ಷಣ ಯು 
ಯೆೋಸುವಿನ ಮ ಲಕ ಬರುತತದ  (5:11). ನದಿಣಷ್ಿವಾಗಿ, ಅದು ಆತನ ರಕತದ 
ಮುಖ್ಾಂತರವಾಗಿ ಸಿಕುೆತತದ  (5:9), ಆತನ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಲಪಟ್ಿ ರಕತ (5:10). ನಾವು 
ರಕ್ಷಣ ಯುಂಟ್ು ಮಾಡುವ ರಕತದ ಸಂಪಕಣಕ ೆ “ಆತನ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ 
ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವದಕ ೆ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ” ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ ಬಂದ ವು (6:3, 4). 

ಪರಸುತತಕಾಲದ ರಕ್ಷಣ  (5:9, 10). ನಾವು ಗತಕಾಲದ ಪಾಪದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವ 
ಅಗತಾವಿರುವದು ಮಾತರವಲಿದ , ನಮಗ  ಅನುದಿನವೂ ಸಹ ಆತಿೀಕ ಸಹಾಯದ 
ಅಗತಾವಿರುತತದ . ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡುತತಲ ೋ ಇರುತ್ ತೋವ . ಅನ ೋಕ ವ ೋಳ  ನಾವು ಶ್  ೋಧನ  
ಮತುತ ಸಂಕಷ್ಿಗಳಿಗ  ತುತ್ಾತಗುತ್ ತೋವ . ನಮಗ  ಈಗಲ  ಜೋವನದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳ  ಂದಿಗ  
ಹ  ೋರಾಟ್ವಿರುತತದ  (ಮತ್ಾತಯ 13:22; 1 ಪ ೋತರ 4:12; 1 ಯೋಹಾನ 1:9). ನಮೆ 
ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಾರಿ, “ಮತ ತ ನಶುಯವಲಿವ ೋ” ಎಂಬ ಮಾತನುು ಕಾರ್ುತ್ ತೋವ  
(5:9, 10). ದ ೋವರು ನಮೆನುು ಗತಕಾಲದ ಪಾಪಗಳ ಅಪರಾಧದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವದ 
ಕ್ತೆಂತಲ  “ಮತ ತ” ಅಧಿಕವಾದದಾನುು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ಾತನ ; ಆತನು ಅನುದಿನವೂ 
ನಮಗ  ಸಹಾಯವನುು ಮುಂದುವರ ಸುತ್ಾತನ  (ಇಬಿರಯ 13:5, 6). ಪೌಲನು “ಪರಸುತತಕಾಲ 
ರಕ್ಷಣ ” ಯನುು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿಟ್ುಿಕ  ಂಡವನಾಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನುು ಹ ೋಳಿರಬ ೋಕ ಂದು 
ತ್  ೋರುತತದ , “ದ ೋವರಿಗ  ವ ೈರಿಗಳಾಗಿದಾ ನಾವು ಆತನ ಮಗನ ಮರರ್ದ ಮ ಲಕ 
ಆತನ  ಂದಿಗ  ಸಮಾಧ್ಾನವಾದ ನಮಗ  ಆ ಮಗನಗಿರುವ ಜೋವದಿಂದ ರಕ್ಷಣ ಯಗುವದು 
ಮತ ತ ನಶುಯವಲಿವ ೋ” (5:10).  

ಭವಿಷ್ಾತ್ಾೆಲದ ರಕ್ಷಣ  (5:9). ವಾಕಾಭಾಗವು ಗತಕಾಲದ ಮತುತ ಪರಸುತತಕಾಲದ 
ರಕ್ಷಣ ಯ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತತದ ; ಅದು ಭವಿಷ್ಾತ್ಾೆಲದ ರಕ್ಷಣ  ಬಗ ೆ ಸಹ ಸ ಚಿಸುತತದ . 
9ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲ,ಿ ನಾವು ಓದುವದ ೋನ ಂದರ , “ಈಗ ನಾವು ಆತನ ರಕತದಿಂದ 
ನೋತಿವಂತರಾಗಿರಲಾಗಿ ಆತನ ಮ ಲಕ ಬರುವ ಕ  ೋಪಕ ೆ ತಪಿಪಸಿಕ  ಳಳುವದು ಮತ ತ 
ನಶುಯವಲಿವ ೋ.” “ತಪಿಪಸಿಕ  ಳಳುವದು (ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವದು)” ಎಂಬುದು ಭವಿಷ್ಾತ್ಾೆಲದಲ್ಲಿ 
ರುವದರಿಂದ, ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಲಾಗುವ ದ ೋವರ ಕ  ೋಪವು ನಾಾಯತಿೋಪಿಣನ 
ದಿನದಂದು ಅನೋತಿವಂತರ ಮೋಲ  ಬರಲ್ಲರುವ ದ ೋವರ ಕ  ೋಪ ಎಂಬದನುು ಬಹಳ ಜನರು 
ಒಪಿಪಕ  ಳಳುತ್ಾತರ . 9ನ ೋ ವಚನವು ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯ ಎರಡು ಆಯಾಮಗಳನುು 
ವಾಕತಪಡಿಸುತತದ . ಆತನ ಕೃಪ ಯ ಕಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವದಕ ೆ ಯೋಗಾರಲಿವೋ 
ಅದನುು ಆತನು ನಮಗ  ಕ  ಟ್ಿನು: ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯ. ಆತನ ಕೃಪ ಯ 
ಕಾರರ್ದಿಂದ ನಾವು ಯಾವದಕ ೆ ಯೋಗಾರಾಗಿದ ಾೋವೋ ಅದನುು ನಮಗ  ಆತನು 
ಕ  ಡಲ್ಲಲಿ: ಕ  ೋಪ. 

ಮುಕಾತಯ. ನಾವು ಈ ಸತಾಗಳ ಕುರಿತು ಆಲ  ೋಚಿಸುತಿತರುವ ವ ೋಳ , ನಮಗ  ಕ ಲವು 
ಪಾರಮುಖ್ಾವಾದ ಪರಶ್ ುಗಳನುು ಕ ೋಳಿಕ  ಳುತಕೆದುಾ. ನಾವು ನಮೆ ಪಾಪಗಳಿಂದ 
ತ್  ಳ ಯಲಪಟ್ಿವರಾಗಿ ಗತಕಾಲದ ರಕ್ಷಣ ಯನುು ಅನುಭವಿಸಿದ ಾೋವೋ (ಅಪೊಸತಲರ 
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ಕೃತಾಗಳಳ 22:16)? ನಾವು ದ ೋವರ ವಾಕಾದ ಬ ಳಕ್ತನಲ್ಲಿ ನಡ ಯುವವರಾಗಿ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನ 
ರಕತದಲ್ಲಿ ನರಂತರವಾಗಿ ನಮೆ ಆತೆಗಳನುು ಶುದಧಮಾಡಿಕ  ಳಳುವವರಾಗಿ ಪರಸುತತಕಾಲದ 
ರಕ್ಷಣ ಯನುು ಆನಂದಿಸುತಿತದ ಾೋವೋ (1 ಯೋಹಾನ 1:7, 9)? ಹಾಗಿರುವದಾದಲ್ಲಿ, ನಾವು 
ಭವಿಷ್ಾತ್ಾೆಲದ ರಕ್ಷಣ ಯ ನರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸಬಲ ಿವು, ಆಗ ನಾವು ಯಜ್ಞದ 
ಕುರಿಯಾದಾತನ ರಕತದಲ್ಲಿ ನಲುವಂಗಿಗಳನುು ಶುಭರಮಾಡಿಕ  ಂಡವರಾಗಿ ದ ೋವರ 
ಸಿಂಹಾಸನದ ಸುತತಲು ಕ ಡಿಬರುವ ವು (ಪರಕಟ್ನ  7:14).  

“ಕ್ರರಸತನು ಭಕ್ರತಹೀನರಿಗೊೀಸೆರ ಪಯರಣ್ಕೊಟ್ಿನು” (5:6) 
Charles H. Spurgeon ಒಮೆ ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು,  

ಅದನುು ಕ ಗಿಹ ೋಳಿರಿ, ಪಿಸುಮಾತಿನಲ್ಲ ಿಹ ೋಳಿರಿ; ಅದನುು ದ  ಡಡಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಮುದಿರಸಿರಿ, 
ಅಥವಾ ದ  ಡಡ ಕ ೈಯಲ್ಲಿ ಬರ ಯರಿ. ಅದನುು ಗಾಂಭಿೋಯಣವಾಗಿ ಮಾತ್ಾಡಿರಿ; ಅದು 
ತಮಾಷ್ ಯ ಸಂಗತಿಯಲಿ. ಅದನುು ಹಷ್ಣದ  ಂದಿಗ  ತಿಳಿಸು; ಅದು ದುಃಖ್ಕಾೆಗಿರುವ 
ವಿರ್ಾರವಲ.ಿ ಅದರ ಬಗ ೆ ದೃಢವಾಗಿ ಮಾತ್ಾಡಿರಿ; ಅದ  ಂದು ಪರಶ್ಾುತಿೋತವಾದ ಸತಾ. 
ಅದರ ಬಗ ೆ ಹಂಬಲದಿಂದ ಮಾತ್ಾಡಿರಿ; ಯಾಕ ಂದರ  ಎಲಾಿ ಮನುಷ್ಾರ ಆತೆಗಳನುು 
ಉಜೆೋವಗ  ಳಿಸಬಲಿ ಯಾವದಾದರ  ಸತಾವು ಇರುವದಾದರ  ಅದು ಇದುವ ೋ. ಅದರ 
ಬಗ ೆ ಭಕ್ತತಹೋನರು ಜೋವಿಸುವ ಸಾಳಗಳಲ್ಲ ಿ ಮಾತ್ಾಡು; ಮತುತ ಅದು ನನು ಸವಂತ 
ಮನ ಯೆೋ. ಅದರ ಬಗ ೆ ಹಾದರದ ಅಡ ಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಾಡಿರಿ. ಅದನುು ಸ್ ರ ಮನ ಗಳಲ್ಲಿ 
ತಿಳಿಸಿರಿ; ಮತುತ ಮರರ್ದ ಹಾಸಿಗ  ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ  ಳಿುರಿ ಹಾಗ  ಒಂದು 
ಮಲಿನ ಯ ಪಿಸುಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಿರಿ—“ಕ್ತರಸತನು ಭಕ್ತತಹೋನರಿಗ  ೋಸೆರ 
ಪಾರರ್ಕ  ಟ್ಿನು.”68 

ನಮಗ  ಈ ರಿೋತಿಯ ಪಿರೋತಿಯನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳಳುವದು ಕಠರ್ವಾಗಿರುತತದ . 
ನೋವು ನನುನುು ಕ ೋಳಳವದಾದರ , “ನೋನು ನನು ಹ ಂಡತಿಯನುು ಪಿರೋತಿಸುತಿತೋಯಾ?” ನನು 
ಉತತರವು ಹೋಗಿರಬಲಿದು, “ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ , ನಾನು ಆಕ ಯನುು ಪಿರೋತಿಸುತ್ ತೋನ . 
ಆಕ ಯು ಉಪಕಾರಿ ಮತುತ ಪಿರೋತಿಯುಳು ಸಿರೋಯಾಗಿದಾಾಳ . ಆಕ ಯ ಮುಗುಳುಗು 
ಸುಂದರವಾಗಿರುತತದ . ಆಕ  ನನುನುು ಪಿರೋತಿಸುತ್ಾತಳ  ಮತುತ ನನಗಾಗಿ ಪರತಿ ದಿನವೂ 
ತ್ಾಾಗಗಳನುು ಮಾಡುತ್ಾತಳ .” ನಾನು ಆ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಉತತರಿಸುವದಾದರ , ನಾನು ಏಕ  
ನನು ಹ ಂಡತಿಯನುು ಪಿರೋತಿಸುತ್ ತೋನ ಂಬದನುು ನೋವು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳಳುವಿರಿ. ಹ ೋಗ , 
ನಾನು ಹೋಗ ೋ ಹ ೋಳಿದಾರ  ಹ ೋಗಿರುತತದ , “ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ , ನಾನು ನನು ಹ ಂಡತಿಯನುು 
ಪಿರೋತಿಸುತ್ ತೋನ . ಆಕ ಯು ಸಭಾತ್ ಯಲಿದವಳಳ ಮತುತ ಕುರ ಪಿ ಮತುತ ನನಗ  ನ  ೋವುಂಟ್ು 
ಮಾಡುವದಕ ೆೋ ಎಲಿವನ ು ಮಾಡುತ್ಾತಳ . ಆಕ ಯು ನನುನುು ದ ವೋಷ್ಟಸುತ್ಾತಳ ”? ಆಗ 
ನಮಗ  ನಾನು ಆಕ ಯನುು ಏಕ  ಪಿರೋತಿಸುತ್ ತೋನ ಂಬುದನುು ಆಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುಲು ಬಹಳ 
ಕಷ್ಿಕರವಾಗುತತದ , ಅಲಿವ ೋ? ಹಾಗಾದರ , ಇದು ಎಷ್ುಿ ಆಶುಯಣವಾದದುಾ, ನಾವು 
ಭಕ್ತತಹೋನ ಪಾಪಿಗಳ , ದ ೋವರ ವ ೈರಿಗಳಾಗಿದಾಾಗಲ  ಆತನು ನಮೆನುು 
ಪಿರೋತಿಸಿದನಲಿವ ೋ! 
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ನಾನು ಯೆೋಸುವಿನ ಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿದಾರ  ಹ ೋಗ  ಪರತಿಕ್ತರಯಸುವ ನ ಂದು ನನ  ುಳಗ  ನಾನ ೋ 
ಕ ೋಳಿಕ  ಳಳುತ್ ತೋನ . ನಾನು ನನು ಮುಂದ  Adolf Hitler–ಸವಣನಾಶಕ ೆ (ಪೂಣಾಣಹುತಿ) 
ಜವಾಬಾಾರನು, ಅರವತುತ ಲಕ್ಷ ಯೆಹ ದಾರ ಮತುತ ಇತರ ಜನಾಂಗದವರ 
ಮಾರರ್ಹ  ೋಮಕ ೆ ಕಾರರ್ನಾದವನು-ನಂತುಕ  ಂಡಿರುವದನುು ಊಹಸಿಕ  ಳಳುತ್ ತೋನ . 
ನನು ಮುಂದ  ಸವತಃ ನಾನು ಸ್ಾಯಬ ೋಕ  ೋ ಅಥವಾ Hitlerನು ಸ್ಾಯಬ ೋಕ  ೋ ಎಂಬ 
ಆಯೆೆಗಳಳ ಇಡಲಪಟ್ಿರ  ಹ ೋಗಿರುತತದ ? ನನಗಂತ  ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕ  ಳಳುವದು 
ಸುಲಭವಾಗಿರುತತದ ; ನಾನು ಜೋವಿಸುವದನುು ಆರಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ ತೋನ . ಹ ೋಗ , ಯೆೋಸುವಿಗ  
ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯ ಆಯೆೆಗಳಳ ಕ  ಡಲಪಟಾಿಗ, ಆತನು ಸ್ಾಯುವದನುು ಆರಿಸಿಕ  ಂಡನು 
(ನ  ೋಡಿರಿ ಯೋಹಾನ 10:18; ಫಿಲ್ಲಪಿಪ 2:5-8)! 

“ಕ್ರರಸತನು ನಮಗೊೀಸೆರ ಪಯರಣ್ಕೊಟ್ಿನು” (5:8) 
ಆಫಿರಕಾದ ಹ  ಸ ವಿಶ್ಾವಸಿಯಬಬನು ಮಿಶನರಿಗ  ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು, “ನನಗ  ಕ್ತರಸತನ 

ಮರರ್ದ ಕಥ ಯು ಮೊದಲು ಓದಿ ಹ ೋಳಲಪಟಾಿಗ, ನಾನು ಯ ದನನುು, ಪಿಲಾತನನುು 
ಮತುತ ಯೆಹ ದಾರನುು ಹಾಗ  ಸ್ ೈನಕರನುು ಶಪಿಸಿದ ನು. ಆದರ  ಕ್ತರಸತನು ಏಕ  
ಮರಣಿಸಿದನ ಂಬದನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಂಡಾಗ, ನಾನು ನನುನ ುೋ ಶಪಿಸಿಕ  ಂಡ ನು-
ಯಾಕ ಂದರ  ಆತನನುು ಶಿಲುಬ ಗ  ಏರುವಂತ್  ಮಾಡಿದುಾ ನನು ಪಾಪಗಳ ೋ.”69 

“ಒಬ್ಿ ಮನುಷ್ಾನ ಮೂಲ್ಕ್” (5:12-21) 
ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿನ ನಮೆ ಈ ಭಾಗದ ಪರಯಾರ್ದಲ್ಲಿ ರಸ್ ತಯ 

ಫಲಕವಂದನುು ನ ಡುವದಾದರ , ಅದು ಈ ರಿೋತಿ ಇರಬಹುದಾಗಿದ , “ಅಪಾಯಕರ 
ಪರಿಸಿಾತಿಗಳಳ! ನಮೆ ಮುಂದಿನ ಪರಯಾರ್ಕ ೆ ನೋವ ೋ ಜವಾಬಾಾರರು!” ಈ ವಾಕಾಭಾಗದ 
ಮ ಲಕ ಸ್ಾಗಿಬಂದ ನಮೆ ಹಾದಿಯು ಸುಗಮವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.  

ಈ ವಾಕಾಭಾಗವು ಕಲ್ಲಸದ ಸಂಗತಿ ಯಾವದು. ರ  ೋಮಾ 5:12-21 ವಾಕಾಭಾಗವು 
ಅದು ಏನು ಕಲ್ಲಸುತತದ  ಮತುತ ಏನನುು ಕಲ್ಲಸುವದಿಲಿ ಎಂಬ ವಿರ್ಾರದಲ್ಲಿ ಹ ಚುು 
ಖ್ಚಿತವಾಗಿರಬಹುದಾದ ವಾಕಾಭಾಗಗಳಲ  ಿಂದಾಗಿದ . ಕ ಲವರು ಅಂಥ ವಿರ್ಾರವನುು 
ಕುರ್  ೋದಾಮಾಡುತ್ಾತರ . ಅವರು ಕ ೋಳಳತ್ಾತರ , “ಅದು ಏನನುು ಕಲ್ಲಸುತತದ ಂಬದ ೋ ನನಗ  
ಗ  ತಿತಲಿದಿದಾರ  ಅದು ಏನನ ು ಕಲ್ಲಸುವದಿಲಿ ಎಂಬದನುು ನೋನು ಅಷ್  ಿಂದು ಖ್ಚಿತವಾಗಿ 
ತಿಳಿದಿರಲು ಹ ೋಗ  ಸ್ಾಧಾ?” ಇದು ಹ ೋಗ  ಸ್ಾದಾವ ಂಬದಕ ೆ ನಾನು ನಮಗ  ದೃಷ್ಾಿಂತವನುು 
ಕ  ಡುತ್ ತೋನ . ಇಬಬರು ಪುರುಷ್ರು ನಡ ದು ಹ  ೋಗುತಿತರುವ ವ ೋಳ , ಒಬಬ ಸಿರೋಯು ಅವರ 
ಮುಂದ  ನಡ ದುಕ  ಂಡು ಬರುತ್ಾತಳ . ಒಬಬನು ಮತ್  ತಬಬನಗ  ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ , “ಆ ಹ ಂಗಸು 
ಯಾರು? ಆಕ  ನನು ಹ ಂಡತಿಯಾ?” ಎರಡನ ಯವನು ಉತತರಿಸುತ್ಾತನ , “ಆಕ ಯು 
ಯಾರ ಂದು ನನಗ  ಗ  ತಿತಲಿ, ಆದರ  ಆಕ ಯು ಯಾರಾಗಿರುವದಿಲಿ ಎಂಬದನುಂತ  ನಾನು 
ನನಗ  ಹ ೋಳಬಲ ಿನು. ಆಕ ಯು ನನು ಹ ಂಡತಿ ಅಲ.ಿ” ನನಗ  5:12-21ರ ಪರತಿಯಂದು 
ವಿವರಗಳ  ಖ್ಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಯದಿರಬಹುದು, ಆದರ  ಅದು ಕ ಲವಂದು 
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ಸಿದಾಧಂತಗಳನುು ಕಲ್ಲಸುವದಿಲಿವ ಂಬದಂತ  ನನಗ  ದೃಢವಾಗಿ ಗ  ತಿತದ .  
1. ನಾವು ಆದಾಮನ ಪಾಪದ ಅಪರಾಧವನುು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಪಡ ದಿದ ಾೋವ ಂಬ 

ದನುು ಕಲ್ಲಸುವದಿಲಿ. ತಮೆನುು “ಕ ೈಸತರು” ಎಂದು ಕರ ದುಕ  ಳಳುವವರ ಮಧಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ವಾಾಪಕವಾದ ನಂಬಿಕ ಯು ಇರುತತದ ೋನ ಂದರ , ಯಾವದ  ೋ ಒಂದು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗ  
ಆದಾಮನ ಪಾಪದ ದ  ೋಷ್ವು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಬಂದಿರುತತದ ಂಬದು. ಮ ರನ ಯ 
ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನ ನಂತರ ಹ ಚುುಕಡಿಮ ಎರಡುನ ರು ವಷ್ಣಗಳ ಬಳಿಕ, 
ಅಲ ಗಾೆಂಡಿರಯಾದ ವ ೋದಾಂತಿ Origen ಉಪದ ೋಶಿಸಿದ ಾೋನ ಂದರ  “ಹ  ಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ 
ಕ ಸುಗಳಳ ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕತರಲಿ” ಎಂಬದಾಗಿ.70 ಐದನ ಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, 
Augustine ಆ ವಿರ್ಾರವನುು ವಿಸತರಿಸಿ ಹ ಚುು ಪರಖ್ಾಾತಿಗ  ಳಿಸಿದನು. ಕಾಾಥ  ೋಲ್ಲಕರು 
ಅದನುು “ಮ ಲ ಪಾಪದ ಸಿದಾಧಂತ” ಎಂದು ಕರ ದರು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ, ಪೊರಟ ಸ್ ಿಂಟ್ರು 
ಆ ಪರಿಕಲಪನ ಯನುು ಅಳವಡಿಸಿಕ  ಂಡರು, ಅದಕ ೆ “ಅನುವಂಶಿಕವಾದ ಭರಷ್ಿತ್ ” ಅಥವಾ 
“ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುವಂಶಿಕ ಭರಷ್ಿತ್ ” ಎಂದು ಕರ ಯುವದಕ ೆ ಇಷ್ಿಪಟ್ಿರು. ಅವರು 
“ಕ ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಭರಷ್ಿತ್ ” ಇರುವ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತ್ಾತ ಅದು ಆದಾಮನಂದ ಬಾಧಾವಾಗಿ 
ಬಂದದುಾ ಎಂದು ನಂಬಿದರು. John Calvin ವಾದಿಸಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಆದಾಮನು 
“ಭರಷ್ಿನಾದನು, ಕ ಟ್ುಿಹ  ೋದನು, ಪಾಪಿಷ್ಠನಾದನು ಮತುತ ನಮೆ ಸವಭಾವವನುು 
ಹಾಳಳಗ  ಳಿಸಿದನು.”71 

“ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುವಂಶಿಕ ಭರಷ್ಿತ್ ” ಎಂಬುದ ೋ ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ “Calvinistic 

theology” ಎಂದು ಕರ ಯಲಪಡುವದರ ಮ ಲಭ ತ ತತವವಾಗಿರುತತದ . ಜನರು ರಕ್ಷಣ  
ಹ  ಂದಲಪಡುವ ಕುರಿತ Calvinistic ಪರಿಕಲಪನ ಯಲ್ಲಿ ಈ “ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುವಂಶಿಕ 
ಭರಷ್ಿತ್ ” ಎಂಬ ವಿರ್ಾರವು ಹ ೋಗ  ಸರಿಹ  ಂದುತತದ ಂಬದಕ ೆ ಒಂದು ಮೋಲ  ುೋಟ್ವು ಈ 
ಕ ಳಗಿನಂತಿರುತತದ : 

 
ಜನರು ಆದಾಮನ ಪಾಪದಿಂದ ಹ  ಲ ಗ  ಂಡವರಾಗಿ ಹುಟ್ುಿತ್ಾತರ ; ಆ 

ಕಾರರ್ದಿಂದ ಅವರು ತಮೆನುು ರಕ್ಷಿಸಿಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಏನನ ು ಸಹ 
ಮಾಡುವದಕ ೆ ಅಸಮಥಣರಾಗಿರುತ್ಾತರ  (“ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುವಂಶಿಕ 
ಭರಷ್ಿತ್ ”). 

ದ ೋವರು ಜನರನುು ಪುನರುಜೆೋವನಗ  ಳಿಸುವದಕ ೆ ಅವರ ಮೋಲ  
ಪವಿತ್ಾರತೆನನುು ಕಳಳಹಸಿ ಅವರನುು ರಕ್ಷಿಸುವನ ಂದು ಕಾಾಲ್ಲವನಾವದಿಗಳಳ 
ನರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್ಾತರ  (“ಪವಿತ್ಾರತೆನ ನ ೋರವಾದ ಕಾಯಾಣರ್ಾರಣ ”). 

ಜನರು ರಕ್ಷಣ  ಹ  ಂದುವದಕಾೆಗಿ ಏನನ ು ಮಾಡಲಾಗದು ಎಂದು ನಂಬುವ 
ಕಾಾಲ್ಲವನಾವದಿಗಳಳ ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ  ತ್ಾವು ಕಳ ದು ಹ  ೋಗುವದಕ ೆ 
ಸಹ ಏನನ ು ಮಾಡಲಾಗದು (“ನಂಬಿಕ  ಭರಷ್ಿತ್ ಯ ಅಸ್ಾಧಾತ್ ”). 

 
“ಮ ಲ ಪಾಪ” ಎಂಬ ಸಿದಾಧಂತದಿಂದುಂಟಾದ ಇನ  ುಂದು ಸಂಗತಿಯೆಂದರ  
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ಕಾಾಥ  ೋಲ್ಲಕರು ಆದಾಮನ ಪಾಪದಿಂದ (ಅವರು ನಂಬುವ ಪರಕಾರ) ದ  ೋಷ್ಪೂರಿತರಾಗಿ 
ಸ್ಾಯುವಂಥ ಕ ಸುಗಳ ಬಗ ೆ ಚಿಂತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಆ “ಮ ಲ ಪಾಪ” ವನುು 
ರದುಾಗ  ಳಿಸುವದಕ  ೆೋಸೆರ ಕ ಸುಗಳಿಗ  ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು. 
ಅದರಿಂದ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನಗ  ಳುದ ಮಕೆಳ ಸಮಸ್ ಾಯು ಹಾಗ ೋಯೆೋ ಉಳಿಯತು, ಆದಾರಿಂದ 
ಅವರು “ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವಾಗದ” ಕ ಸುಗಳಿಗಾಗಿ “Limbo” ಎಂಬ ಒಂದು ಮುಂದಿನ-
ಲ  ೋಕದ ಜಗತತನುು ಆವಿಷ್ೆರಿಸಿದರು.72 ಒಂದು ಸುಳಳು ಸಿದಾಧಂತವು ಹ ೋಗ  
ಅಧಿಕಗ  ಳಳುತ್ಾತ ಸ್ಾಗುತತದ ಂಬುದಕ ೆ ಇದ  ಂದು ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ .  

ನಾವು ಪುನಃ “ಮ ಲ ಪಾಪದ ಸಿದಾಧಂತ” ಕ ೆೋ ಬರ  ೋರ್: ಜನರು ಹ ೋಗ  ಅಂತಹ 
ಒಂದು ಉಪಾಯವನುು ಕಂಡುಹಡಿದರು? ಆ ಸಿದಾಧಂತದ ಪರತಿಪಾದಕರು ಪಾಪದ 
ದಿೋರ್ಣಕಾಲ ಉಳಿಯುವ ಮತುತ ವಾಾಪಕವಾಗಿ ವಿಸತರಿಸುವ ಕುರಿತು ಒತಿತ ಹ ೋಳಳವ 
ವಚನಗಳನುು ಉಲ ಿೋಖಿಸುತ್ಾತರ  (ಉದಾ, ವಿಮೊೋಚನಕಾಂಡ 20:5) ಅಥವಾ ಮಾನವರ 
ಪಾಪವನುು ಎತಿತ ತ್  ೋರಿಸುವದಕ ೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತತಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಚನಗಳನುು 
ಉಲ ಿೋಖಿಸುತ್ಾತರ  (ಉದಾ: ಕ್ತೋತಣನ  51:573). ರ  ೋಮಾ 5:12-21, ಸಹ ಅವರ ಪಾರಥಮಿಕ 
ಸ್ಾಕ್ಷಾಾಧ್ಾರದ ವಾಕಾಭಾಗವಾಗಿರುತತದ . Edward ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ  ಈ ವಾಕಾಭಾಗದ 
12ನ ೋ ವಚನವು “ಮ ಲ ಪಾಪದ ಸಿದಾಧಂತಕ ೆ ಉತಪತಿತಸ್ಾಾನವಾಗಿ ಇರುತತದ .”74 

ಈಗಾಗಲ ೋ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪರಕಾರ, ಈ ಸಿದಾಧಂತವು, ಒಂದಿಲಾಿ ಒಂದು ರ ಪದಲ್ಲಿ 
ಕ ೈಸತತವದ  ಳಗ  ಬಹಳ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವ ತತವವಾಗಿರುತತದ . 
ಹಾಗಿದಾರ , ಇದು ರ  ೋಮಾ 5ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಸಲಪಟ್ಟಿರುವದಿಲಿ ಎಂಬದನುು 
ನಾನು ದೃಢವಿಶ್ಾವಸದಿಂದ ಹ ೋಳಬಲ ಿನು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನ  ೋಡುವದಾದರ , ಈ 
ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಗುರಿಯು ಪಾಪದ ಸವಭಾವದ ಕುರಿತು ಒಂದು ಸವಿಸ್ಾತರವಾದ 
ಅಧಾಯನವನುು ಮುಂದಿಡುವದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಪೌಲನಗ  ಅಂಥ ಯಾವದ ೋ ಉದ ಾೋಶವಿರಲ್ಲಲಿ 
ಎಂಬದನುು ಬಹಪಾಲು ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರು ಒಪಿಪಕ  ಳಳುತ್ಾತರ .  

 
Moo ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ , “ರ  ೋಮಾ 5:12-21ರ ವಾಕಾಭಾಗವು ‘ಮ ಲ 

ಪಾಪ’ವನುು ಮುಖ್ಾ ಗಮನವಾಗಿಟ್ುಿ ಕ  ಂಡಿರುವದಿಲಿ.”75 
Edwards ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ವಾಸತವದಲ್ಲಿ, 12ನ ೋ ವಚನವು ಪಾಪದ 

ಸಮಸ್ ಾಯ ಕುರಿತು ಸ್ ೈದಾಧಂತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕ  ೋನದಿಂದ ಯಾವದ ೋ 
ಚರ್ ಣಯನುು ಮಾಡುವದಿಲಿ . . . (ಪೌಲನ) ಉದ ಾೋಶವು ಇಲ್ಲಿ ಮ ಲ 
ಪಾಪದ ಸಿದಾಧಂತವನುು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸುವದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.”76 

Morris ಮುಕಾತಯಕ ೆ ಬಂದಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಪೌಲನು ಭರಷ್ಿ ಸವಭಾವ ಅಥವಾ 
ಪಾಪದ ಪರವೃತಿತಯ ಕುರಿತು ಏನನ ು ಹ ೋಳಳವದಿಲಿ; ಅಂಥ ನಲುವುಗಳಳ 
ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನನಾುದರ  ಹುಡುಕ್ತ ಓದುವಂತ ವುಗಳಾಗಿರುತತವ .”77 

 
ಅಷ್ುಿಮಾತರವಲಿದ , 12 ರಿಂದ 21 ವಚನಗಳಳ “ಅನುವಂಶಿಕ ಭರಷ್ಿತ್ ” ಬಗ ೆ 
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ಕಲ್ಲಸುತತವ ಂಬ ಹ ೋಳಿಕ ಯನುು ನಾನು ತಿರಸೆರಿಸುತ್ ತೋನ  ಯಾಕ ಂದರ  ಅಂಥ ಮುಕಾತಯಕ ೆ 
ಬರುವದು, ಬ ೈಬಲ್ ವಾಾಖ್ಾಾನದ ಮ ಲಭ ತ ನಯಮದ ಉಲಿಂರ್ನ  ಯಾಗುತತದ . ಆ 
ನಯಮವನುು ಹೋಗ  ಬಣಿಿಸಬಹುದು: “ಇನ  ುಂದ ಡ ಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಳವಾದ ವಾಕಾಭಾಗಕ ೆ 
ವಿರುದಧವಾಗುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅಸಪಷ್ಿವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಾಕಾಭಾಗವನುು 
ವಾಾಖ್ಾಾನಸಬಾರದು.” ಹ ಚುುಕಡಿಮ ಎಲಿರ  ಒಪಿಪಕ  ಳಳುವ ದ ೋನ ಂದರ , ಈ ವಚನಗಳಳ 
ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪೂತಿಣಯಾಗಿ ಅಸಪಷ್ಿ ವಾಗಿರುತತವ . ಸಮಸ್ ಾಯು 
ಹಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಈ ವಾಕಾಭಾಗವನುು ಈ ಕ ಳಗಿರುವ ಪರಕಾರ ಸತಾವ ೋದದ ಸರಳ 
ಉಪದ ೋಶಗಳಿಗ  ತದಿವರುದಧವಾಗಿರದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಾಖ್ಾಾನಸತಕೆದುಾ: 

 
ಕ ಸುಗಳಳ ನಮಣಲರಾಗಿಯ  ಶುದಧರಾಗಿಯ , ಆದಾಮನ ಪಾಪದ 

ಯಾವದ ೋ ಭರಷ್ಿತ್  ಅಥವಾ ದ  ೋಷ್ವಿಲಿ ದವರಾಗಿಯ  ಹುಟ್ುಿತ್ಾತರ  
(ನ  ೋಡಿರಿ ಮತ್ಾತಯ 18:3; 19:14). 

ಪರತಿಯಬಬನು ಸಹ ತನು ಪಾಪಕ ೆ ತ್ಾನ ೋ ಜವಾಬಾಾರನಾಗಿದಾಾನ  (ನ  ೋಡಿರಿ 
ಎಫ ಸ 2:1; ಕ  ಲ  ಸ್ ಾ 2:13), ಹ  ರತು ತನು ತಂದ ಯ ಪಾಪಕ ೆ 
(ಯೆಹ ಜ ೆೋಲ 18:20) ಅಥವಾ ನಮೆ ಪಿತೃವಾದ ಆದಾಮನ 
ಪಾಪಕಾೆಗಲ್ಲ ಜವಾಬಾಾರನಲಿ.  

 
ಆದಾಮನ ಪಾಪದಿಂದ ನಾವು ಜೋವಿಸುವ ಈ ಲ  ೋಕದ ಮೋಲ  ವಿನಾಶಕಾರಿ 

ಪರಿಣಾಮವುಂಟಾಗಲ್ಲಲಿವ ಂಬದು ನನು ಅಭಿಪಾರಯವಾಗಿದ ಯೋ? ಇಲಿವ ೋ ಇಲಿ. ನಾವು 
ಆದಾಮನ ಪಾಪದ ಅಪರಾಧವನುು ಬಾಧಾವಾಗಿ ಹ  ಂದುವದಿಲಿವ ಂಬದು ನಜವ ೋ, 
ಆದರ  ಆತನ ಪಾಪದ ಬಹುವಾಾಪಕವಾದ ದುಷ್ೂರಿಣಾಮವನುಂತ  ಬಾಧಾವಾಗಿ 
ಹ  ಂದಿದ ಾೋವ . 17ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲ ಿ JB ಯು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಳತತದ , “ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನ 
ಬಿೋಳಳವಿಕ ಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮರರ್ವು ಪರತಿಯಬಬನ ಮೋಲ ಯ  ಆಳಿವಕ  
ಮಾಡುತಿತತುತ” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). “ಅಪರಾಧ” ಮತುತ “ಪರಿಣಾಮ” ನಡುವಿನ 
ವಾತ್ಾಾಸವ ೋನು? ತಂದ  ಕ  ಲ ಯ ಅಪರಾಧಿಯಾಗಿದಾರ , ಆತನ ಅಪರಾಧವು ನನು ಮೋಲ  
ವಗಾಣಯಸಲಪಡುವದಿಲಿ; ಆ ಅಪರಾಧಕಾೆಗಿ ನಾನು ನಾಾಯವಿರ್ಾರಣ ಗ  ಒಳಪಡುವದಿಲಿ. 
ಹಾಗಿದಾರ , ಆತನ ಆ ಕೃತಾದಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಹಲವಾರು ಪರಿಣಾಮಗಳನುು 
ಎದುರಿಸಬ ೋಕಾಗಬಹುದು-ಉದಾಹರಣ ಗ  ಹೃದಯವ ೋದನ , ನ  ೋವು ಮತುತ ಅವಮಾನ. 
ಪುನಃ, ನಾನು ಹ ೋಳಳತ್ ತೋನ , ಏನ ಂದರ  ನಾವು ಆದಾಮನ ಅಪರಾಧವನುು ಬಾಧಾವಾಗಿ 
ಹ  ಂದುವದಿಲಿ, ಆದಾಗ ಾ ಆತನ ಕೃತಾದ ಪರಿಣಾಮವನುು ಅನುದಿನವೂ 
ಅನುಭವಿಸುತ್ ತೋವ .  

ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ಅನುಭವಿಸುತ್ ತೋವ ? 12ನ  ವಚನವು ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ , 
“ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನಂದಲ ೋ ಪಾಪವು ಲ  ೋಕದ  ಳಗ  ಸ್ ೋರಿತು.” ಏದ ನ್ ತ್  ೋಟ್ದಲ್ಲಿ, 
ದುಷ್ಿತನದ ಒಬಬನ ೋ ಒಬಬ ಪರತಿನಧಿಯು ಇದಾದಕ ೆ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯರುತತದ . ಸಪಣವು 
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(ಆದಿಕಾಂಡ 3:1) ಸ್ ೈತ್ಾನನ ಮರುವ ೋಷ್ವಾಗಿದಿಾರಬ ೋಕು (ನ  ೋಡಿರಿ ಪರಕಟ್ನ  12:9) 
ಅಥವಾ ಸ್ ೈತ್ಾನನ ಒಬಬ ಪರತಿನಧಿಯಾಗಿದಿಾರಬಹುದಾಗಿದ . ಇಂದು, ನಮಗ  
ಹ ೋಳಲಪಡುವದ ೋನ ಂದರ  ನಾವು “. . . ರಾಜತವಗಳ ಮೋಲ ಯ  ಅಧಿಕಾರಗಳ ಮೋಲ ಯ  
ಈ ಅಂಧಕಾರದ ಲ  ೋಕಾಧಿಪತಿಗಳ ಮೋಲ ಯ  ಆಕಾಶಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ದುರಾತೆಗಳ 
ಸ್ ೋನ ಯ ಮೋಲ ಯ  ಹ  ೋರಾಡುವವರಾಗಿದ ಾೋವ ” (ಎಫ ಸ 6:12). ಈ “ದುರಾತೆಗಳ 
ಸ್ ೋನ ಯು” ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿತು? ಒಂದು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ, ಆದಾಮನ ಅವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯು 
ದುಷ್ಿಶಕ್ತತಗಳಳ ಲ  ೋಕದ  ಳಗ  ನುಗಿೆಬರುವಂತ್  “ಬಾಗಲನುು ತ್ ರ ಯತ್  ೋ”? ನನಗ  
ತಿಳಿಯದು, ಆದರ  ಭ ಮಿಯ ಮೋಲ  ಕ ಟ್ಿತನವು ಹರಡಿಕ  ಳಳುವಂತ್  ಯಾವದ  ೋ 
ಒಂದು ಕಾರರ್ವಾಗಿರುತತದ . 

ನದಿಣಷ್ಿವಾಗಿ, 12ನ ೋ ವಚನವು ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ , “ಪಾಪದಿಂದ ಮರರ್ವು 
[ಲ  ೋಕದ  ಳಗ  ಸ್ ೋರಿತು]” (ಒತುತ ಸ್ ೋರಿಸಲಾಗಿದ ). ದ ೋವರು ಆದಾಮನಗ , “ಒಳ ುೋದರ 
ಕ ಟ್ಿದಾರ ಅರುಹನುು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮರದ ಹರ್ಿನುು ಮಾತರ ತಿನುಬಾರದು; ತಿಂದ ದಿನ ಸತ್ ತೋ 
ಹ  ೋಗುವಿ” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 2:17). ಈ ಎಚುರಿಕ ಯನುು ಕ  ಟ್ಿ ಮೋಲ ಯ , 
ಆತನು ಮತುತ ಹವವಳಳ ಅದನುು ತಿಂದರು (ಆದಿಕಾಂಡ 3:6). ತತೂರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವರು 
ತ್  ೋಟ್ದಿಂದ ಹ  ರಗ  ಓಡಿಸಲಪಟ್ಿರು ಮತುತ ಅವರಿಗ  ಜೋವವೃಕ್ಷದ ಹರ್ಿನುು 
ತಿನುುವದಕಾೆಗಲ್ಲಲಿ (ಆದಿಕಾಂಡ 3:24). ಅದು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ದ ೋಹಗಳಳ 
ಕ್ಷಿೋಣಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದವು; ಅವರು ಸ್ಾಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮರರ್ದ ಶ್ಾಪವು 
ಲ  ೋಕದ  ಳಗ  ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿತುತ. ಮರರ್ದ ನಂತರ ಉಂಟಾಗುವ ನ  ೋವು ಮತುತ 
ಬಾಧ್ ಗಳ ಬಗ ೆ ಯೋಚಿಸಿರಿ; ತ್ ರ ದ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಸಲಾಗುವ ಕಣಿಿೋರುಗಳ 
ಬಗ ೆ ಯೋಚಿಸಿರಿ. ಪೌಲನು ಮರರ್ವನುು ಒಂದು “ವ ೈರಿ” ಎಂದು ಕರ ದದಾರಲ್ಲಿ ಯಾವ 
ಆಶುಯಣವೂ ಇಲ ಿ(1 ಕ  ರಿಂಥ 15:26). ಇದ ಲಿವೂ ಆದಾಮನ ಪಾಪದ ಫಲವಾಗಿರುತತದ . 

ಸವತಃ ಮರರ್ಕ್ತೆಂತಲ  ಹ ಚುು ಆಘಾತವ ೋನ ಂದರ  ಯುಗಯುಗಗಳಿಂದಲ  
ಸ್ ೈತ್ಾನನು ಮರರ್ವನುು ಹ ದರಿಸಲು ಹಾಗ  ವಂಚಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ರಿೋತಿ. 
ಯೆೋಸುವಿನ ಯಜ್ಞದ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತ್ಾತ, ಇಬಿರಯ ಪುಸತಕದ ಲ ೋಖ್ಕನು 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ ,  

ಇದಲಿದ  ಮಕೆಳಳ [ಎಲಾಿ ಮಾನವರು] ರಕತಮಾಂಸಧ್ಾರಿಗಳಾಗಿ ರುವದರಿಂದ 
ಆತನ  [ಯೆೋಸು] ಅವರಂತ್ ಯೆೋ ಆದನು. ತನು ಮರರ್ದಿಂದಲ ೋ 
ಮರಣಾಧಿಕಾರಿಯನುು ಅಂದರ  ಸ್ ೈತ್ಾನನನುು ಅಡಗಿಸಿ ಬಿಡುವದಕ ೆ ಮರರ್ಭಯದ 
ದ ಸ್ ಯಂದ ತಮೆ ಜೋವಮಾನದಲ ಿಲಾಿ ದಾಸತವದ  ಳಗಿದಾವರನುು ಬಿಡಿಸುವದಕ ೆ 
ಅವರಂತ್  ರಕತಮಾಂಸಧ್ಾರಿ ಯಾದನು (ಇಬಿರಯ 2:14, 15).  

ಇಷ್ುಿ ವಷ್ಣಗಳಿಂದ, ಮರರ್ವು ಸ್ ೈತ್ಾನನ “ದ  ಡಡ ಕ  ೋಲು” ಆಗಿರುತತದ , ತ್ಾನು 
ಹ ೋಳಿದಂತ್  ಜನರನುು ಒತ್ಾತಯಪಡಿಸುವ ಆಯುಧವಾಗಿರುತತದ . ದ ೋವರಿಗ  
ಸ್  ತೋತರವಾಗಲ್ಲ, ಯೆೋಸುವಿನ ಮರರ್ ಹಾಗ  ಪುನರುತ್ಾಾನಗಳ ಮ ಲಕ, ಕತಣನು 
ಸ್ ೈತ್ಾನನ ಕ ೈಯಳಗಿಂದ “ದ  ಡಡ ಕ  ೋಲ” ನುು ಕಸಿದು ಕ  ಂಡನು! 
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ಹ ೋಗ , ಒಂದನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳಿುರಿ, ಏನ ಂದರ , ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಮರರ್ವು ಆದಾಮ 
ಮತುತ ಹವವಳರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ ಹರಿದು ತ್ ಗ ಯಲಾದ ಸಮಸ್ ಾಗಳ ಪೊಟ್ಿರ್ದ ಮೋಲ  
ಸುತತಲಪಟ್ಟಿದಾ ಒಂದು ಹ  ದಿಕ ಯಾಗಿತತಷ್ ಿ. ದ ೋವರು ಹವವಳಿಗ  ಹ ೋಳಿದನು, “ನೋನು 
ಗಭಿಣಣಿಯಾಗುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಂಕಟ್ಪಡಬ ೋಕ ಂದು ನಾನು ನ ೋಮಿಸಿದ ಾೋನ ; 
ಕಷ್ಿದಿಂದಲ ೋ ಮಕೆಳನುು ಹ ರುವಿ” (ಆದಿಕಾಂಡ 3:16). ಆತನು ಆದಾಮನಗ  
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ ,  

 
ತಿನುಬಾರದ ಂದು ನಾನು ನನಗ  

ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಮರದ ಫಲವನುು ನೋನು ಹ ಂಡತಿಯ ಮಾತು ಕ ೋಳಿ ತಿಂದ 
ಕಾರರ್ ನನು ನಮಿತತ ಭ ಮಿಗ  ಶ್ಾಪ ಬಂತು, . . . ಆ ಭ ಮಿಯಲ್ಲ ಿ
ಮುಳಳುಗಿಡಗಳ  ಕಳ ಗಳ  ಬಹಳವಾಗಿ ಹುಟ್ುಿವವು . . . ; ನೋನು ತಿರಿಗಿ 
ಮಣಿಿಗ  ಸ್ ೋರುವ ತನಕ ಬ ವರಿಡುತ್ಾತ ಬ ೋಕಾದ ಆಹಾರವನುು 
ಸಂಪಾದಿಸಬ ೋಕು. ನೋನು ಮಣಿಿನಂದ ತ್ ಗ ಯಲಪಟ್ಿವನಲಿವೋ; ನೋನು 
ಮಣ ಿೋ; 

ಪುನಃ ಮಣಿಿಗ  ಸ್ ೋರತಕೆವ ನಾಗಿದಿಾೋ (ಆದಿಕಾಂಡ 3:17-19). 
 
ಆದಾಮನ ಪಾಪದಿಂದ ಎಲಾಿ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೋಲ ಯ  ಪರಿಣಾಮವಾಗಿತುತ (ನ  ೋಡಿರಿ 

8:20-22). ಒಬಬ ಸಿರೋಯು ಪರಸವವ ೋದನ ಯಂದ ಒದಾಾಡುವ ಪರತಿ ಸ್ಾರಿಯ , ಬ ವರು 
ಸುರಿಸುವ ರ ೈತನು ಇನ  ುಂದು ಕಳ ಯನುು ಕ್ತತುತವ ಪರತಿ ಸ್ಾರಿಯ , ಒಬಬ 
ಉದ  ಾೋಗಿಯು ದಿನವ ಲಾಿ ಪರಯಾಸದಿಂದ ದುಡಿಯುವ ಪರತಿ ಸ್ಾರಿಯ , ಪರತಿ ಸ್ಾರಿ 
ಮತ್  ತಂದು ಪಾರಕೃತಿಕ ವಿಕ  ೋಪ ಸಂಭವಿಸುವಾಗಲ ಲಾಿ, ನಮಗ  ಪಾಪವು ಎಷ್ುಿ ದ ರದ 
ವರ ಗ  ವಾಾಪಿಸಬಲಿದು ಎಂಬದಕ ೆ ಮತ್  ತಂದು ಸ್ಾಕ್ಷಾ ಸಿಕುೆತತದ . ನಾವು ಪಾಪದಿಂದ-
ಮುತಿತಕ  ಂಡಿರುವ ಮತುತ ಪಾಪದಿಂದ-ಹಾಳಳಬಿದಾ ಲ  ೋಕದಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸುತ್ ತೋವ . 
ಆದಾಮನ ಪಾಪದ ದ  ೋಷ್ವು ಆತನ ಸಂತತಿಯವರ ಮೋಲ  ವಗಾಣಯಸಲಪಟ್ಟಿತ್ ಂದು 
ಬ ೈಬಲ್ ಕಲ್ಲಸುವದಿಲಿ, ಆದರ  ಆತನ ಅವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯ ದುಷ್ೂರಿಣಾಮಗಳನುು ನಾವು 
ಅನುದಿನವೂ ಅನುಭವಿಸುತ್ ತೋವ .  

ಬಹುಪಾಲು ಆಧುನಕ ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರು ಈಗ ಕ ಸುಗಳಳ ಆದಾಮನ ಪಾಪದಿಂದ 
ತಮೆ ಆತೆಗಳನುು ಕ ಡಿಸಿಕ  ಂಡು ಹುಟ್ುಿತತವ ಂಬದಾಗಿ ಉಪದ ೋಶಿಸುವದಿಲಿ. 
“ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುವಂಶಿಕ ಭರಷ್ಿತ್ ” ಸಿದಾಧಂತವನುು ಆಧುನಕತ್ ಯ ರುಚಿಗ  ತಕೆಂತ್  
ಸರಿಹ  ಂದಿಸಲು ಅವರು ಅದನುು ತಿಳಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಾರ . ಅನ ೋಕರು ಈಗ ಹೋಗ  
ಉಪದ ೋಶಿಸಲು ಇಷ್ಿಪಡುತ್ಾತರ , ಏನ ಂದರ  ಆದಾಮನ ಪಾಪವು ಎಲಾಿ ವಾಕ್ತತಗಳಲ್ಲಿ 
“ಪಾಪ ಪರವೃತಿತಗಳನುು,” ಪಾಪದ ಕಡ ಗ  “ಒಲವು” ಅಥವಾ “ವಾಲುವಿಕ ” ಯನುು 
ಹ  ಂದಿರುತತದ -ಅಂದರ  ನಾವು ಆದಾಮನಂದ “ಪಾಪಸವಭಾವ” ವನುು ಬಾಧಾವಾಗಿ 
ಹ  ಂದಿದ ಾೋವ . ಅನ ೋಕ ಲ ೋಖ್ಕರು ದೃಢವಿಶ್ಾವಸದಿಂದ ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ  ನಾವು 
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ಪಾಪಮಾಡುವದಕ ೆ “ಪಾಪಸವಭಾವ” ವ ೋ ಕಾರರ್. ಕ ಲವರು ಹೋಗ  ಸಹ ವಾದಿಸುತ್ಾತರ , 
ಏನಂದರ  ನಾವ ಲಾಿ ಪಾಪ ಮಾಡುವದು ಅನವಾಯಣ (ಅಂದರ  ನಾವು ಪಾಪ 
ಮಾಡದಂತ್  ಇರುವದಕಾೆಗುವದಿಲಿ) ಯಾಕ ಂದರ  ನಾವು ಈ “ಪಾಪ ಸವಭಾವ” ವನುು 
ಆದಾಮನಂದ ಬಾದಾವಾಗಿ ಪಡ ದಿದ ಾೋವ . ಕ ಲವು ತಜುಣಮಗಳಳ ಈ ದ ೈವಶ್ಾಸರವನುು 
ಪರತಿಬಿಂಭಿಸುತತವ . ಉದಾಹರಣ ಗ , NIVಯು “ಶರಿೋರ” (σάρξ, sarx) ಎಂಬದಕ್ತೆ ರುವ 
ಗಿರೋಕ್ ಪದವನುು ಸತತವಾಗಿ “ಪಾಪ ಸವಭಾವ” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತತದ  (7:18; 8:4; 
13:14). ಕ ಲವರು ಹ ೋಗ  ದುಷ್ಿರಾಗುತ್ಾತರ  ಮತುತ ಮಕೆಳಳ ಸಹ ಹ ೋಗ  ತಮೆ ಹ ತತವರಿಗ  
ಅವಿಧ್ ೋಯರಾಗುತ್ಾತರ ಂಬದು “ಪಾಪ ಸವಭಾವ” ಹ  ಂದಿರುವದನುು ವಿವರಿಸುತತದ ಂದು 
ನಮಗ  ಹ ೋಳಲಾಗುತತದ .  

ಈ ಪರಿಷ್ೃತ “ಅನುವಂಶಿಕ ಭರಷ್ಿತ್ ” ಯ ಅಭಿಪಾರಯದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗ  
ಸಮಸ್ ಾಯರುತತದ . ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, ಇದು ಈಗಲ  ಈ ಮುಂರ್  ತಿಳಿಸಿದ 
ಬ ೈಬಲ್.ನ ಸರಳವಾದ ವಾಕಾಭಾಗಗಳಿಗ  ತದಿವರುದಧವಾಗಿರುತತದ ಂದು ನಂಬುತ್ ತೋನ , 
ಜ  ತ್ ಗ  ಇದು ನಮೊೆಬ  ಬಬಬರಿಗ  ದ ೋವರು ಕ  ಡುವ ಸ್ ವೋರ್ಾೆ-ಚಿತತಕ ೆ 
ವಿರುದಧವಾಗಿರುತತದ . ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಆದಾಮನು ಹ ೋಗ  ತನು ಸಂತತಿಯವರಿಗ ಲಾಿ 
“ಪಾಪ ಸವಭಾವವನುು” ವಗಾಣಯಸುವದಕ ೆ ಸ್ಾಧಾವಾಯತ್ ಂಬದು ನನಗ  ಕಾಣಿಸುವದಿಲಿ. 
ಆದಾಮನು ತ್ಾನು ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಮುಂರ್  ಹ  ಂದಿದಾ ಸಂಗತಿಯಂದನುು 
ವಗಾಣಯಸಿದನ  ೋ? ಅಂದರ , ಆತನು ಸವತಃ “ಪಾಪ ಸವಭಾವ” ವನುು ಹ  ಂದಿದಾ 
ಕಾರರ್ದಿಂದ ಪಾಪ ಮಾಡಿದನ  ೋ? ಹಾಗಿದಾಲ್ಲಿ, ಆದಾಮನನುು ಉಂಟ್ುಮಾಡಿದ ದ ೋವರು 
ಆತನ  ಳಗ  ಆ “ಪಾಪ ಸವಭಾವ” ವನುು ಇಟ್ಟಿರಬಹುದು ಎಂದಾಗುತತದ . ಆದಾರಿಂದ 
ಆದಾಮನ ಪಾಪಕ ೆ ದ ೋವರ ೋ ಜವಾಬಾಾರನು. ನಶುಯವಾಗಿಯ , ನಾವು ಆ 
ತಿೋಮಾಣನವನುು ಒಪಿಪಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ.  

ಆದಾಮನು ಪಾಪ ಮಾಡುವದಕ ೆ ಮುಂರ್  “ಪಾಪ ಸವಭಾವ” ಹ  ಂದಿಲಿವಾಗಿದಾರ , 
ಆತನ “ಪಾಪ ಸವಭಾವವು” (ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಆಯೆೆಯ ಪದವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವ 
ದಾದರ ) ಅವನು ತನು ಸ್ ವೋರ್ಾೆ-ಚಿತತವನುು ಚಲಾಯಸಿದಾರ ಫಲವಾಗಿ ಪಡ ದುಕ  ಂಡಿರ 
ಬಹುದಾಗಿದ . ಬ ೋರ  ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಳವದಾದರ , ಆತನ “ಪಾಪ ಸವಭಾವ” ವು 
ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಂಡ ಗುರ್ಸವಭಾವವಾಗಿರುತತದ . ಆದಾರಿಂದ, ಪುರಸೃತ “ಅನುವಂಶಿಕ 
ಭರಷ್ಿತ್ ” ಯ ಸಿದಾಧಂತದ ಪರಕಾರವಾಗಿ, ಆದಾಮನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಂಡ ಗುರ್ಸವಭಾವ 
ವನುು ವಗಾಣಯಸಿದನ ಂದಾಗುತತದ -ಇದು ಮತ್  ತಂದು ಅಥಣವಿಲಿದ ಹಾಗ  ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿ 
ಕ  ಳುಲಾಗದ ತಿೋಮಾಣನವಾಗಿರುತತದ . ನಾನ  ಂದು ಅಪಘಾತಕ  ೆಳಗಾಗಿ ನನು ಒಂದು 
ತ್  ೋಳಳ ಮುರಿದು ಹ  ೋದರ  (ಒಂದು ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಂಡ ಗುರ್ಸವಭಾವ), ನನಗ  ಹುಟ್ುಿವ 
ಮಕೆಳಳ ಒಂದು ತ್  ೋಳಳ ಇಲಿದ  ಹುಟ್ುಿವರ ಂದು ಅಥಣವಾಗುವದಿಲಿ.  

ಆದಾಮನು ಪಾಪ ಸವಭಾವದಿಂದ ಉಂಟ್ುಮಾಡಲಪಟ್ಟಿದಾರಿಂದ ಪಾಪ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ, 
ಮತುತ ನಾವು ಒಂದು “ಪಾಪ ಸವಭಾವ” ದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದಾಕಾೆಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುವದಿಲಿ. 
ಹಾಗಾದರ , ಏಕ  ಆತನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದನು? ನಾವು ಏಕ  ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ ತೋವ ? ಮಾನವ 
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ನಡವಳಿಕ ಯ ಎಲಾಿ ರಹಸಾಗಳ  ಗ  ತಿತವ ಯೆಂದು ಹ ೋಳಿಕ  ಳುದ , ಆದಾಮ ಮತುತ 
ನಮೆ ವಿಷ್ಯವಾದ ಕ ಲವು ಮ ಲಭ ತವಾದ ಬ ೈಬಲ್.ನ ಸತಾಗಳನುು 
ವಿಮಶಿಣಸುತ್ ತೋನ : 

 
ಆದಾಮನ ಆತೆವು ದ ೋವರಿಂದ ನಮಣಲ ಹಾಗ  ಶುದಧವಾಗಿ 

ನಮಿಣಸಲಪಟ್ಟಿತುತ. ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಮೆ ಆತೆಗಳಳ ನಮಣಲ ಹಾಗ  
ಶುದಧವಾಗಿರುತತವ , ಯಾಕ ಂದರ  ಅವುಗಳಳ ದ ೋವರಿಂದ ಬಂದವುಗಳಳ 
(ನ  ೋಡಿರಿ ಪರಸಂಗಿ 12:7; ಜ ಕಯಣ 12:1). 

ಆದಾಮನು ಸ್ ವೋರ್ಾೆ-ಚಿತತದ  ಂದಿಗ  ಉಂಟ್ುಮಾಡಲಪಟ್ಿನು; ಆತನು ದ ೋವರಿಗ  
ವಿಧ್ ೋಯನಾಗಬಹುದಿತುತ ಅಥವಾ ಅವಿಧ್ ೋಯನಾಗಬಹುದಿತುತ (ನ  ೋಡಿರಿ 
ಧಮೊೋಣಪದ ೋಶಕಾಂಡ 30:15-20). 

ಆದಾಮನು ದ ೋವರ ಸವರ ಪದಲ್ಲಿ ಉಂಟ್ುಮಾಡಲಪಟ್ಿ ಜೋವಿಸುವ 
ಆತೆವಾಗಿದಾನು, ಆದರ  ಆತನಗ  ಒಂದು ಮಾಂಸದ ದ ೋಹವೂ ಇತುತ. 
ಶ್  ೋಧಕನು ಆದಾಮ ಮತುತ ಹವವಳ ಮೋಲ  ದಾಳಿ ಮಾಡಲು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ದಾರಿಯು ಅವರ ಮಾಂಸಿಕ ಹಸಿವ ಗಳ 
ಮ ಲಕವಾಗಿಯೆೋ ಆಗಿತುತ (ಆದಿಕಾಂಡ 3:6). ಪರತಿಯಬಬ 
ಜವಾಬಾಾರಿಯುತ ವಾಕ್ತತಯು ಆತೆ ಹಾಗ  ಶರಿೋರದ ನಡುವ  
ಕಾದಾಟ್ವನುು ಅನುಭವಿಸುತ್ಾತನ  (ಮತ್ಾತಯ 26:41; ನ  ೋಡಿರಿ 
ರ  ೋಮಾ 7:18, 19; 1 ಯೋಹಾನ 2:16). 

ಪರದ ೈಸಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ (ಏದ ನ್ ತ್  ೋಟ್ದಲ್ಲಿ), ಶ್  ೋಧನ ಯು ಇತುತ. ಈ ಪಾಪ-
ಪಿೋಡಿತ ಲ  ೋಕದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನರಂತರವಾಗಿ ಶ್  ೋಧನ ಗಳ 
ಸುರಿಮಳ ಯನುು ಎದುರಿಸುತ್ ತೋವ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಇಬಿರಯ 2:18; 4:15). 

ಆಯೆೆಗಳನುು ಮಾಡುವ ಸ್ಾವತಂತರವಿರುವವನು ಯಾವಾಗಲ  ಸರಿಯಾದ 
ಆಯೆೆಗಳನ ುೋ ಮಾಡುವದಿಲಿ. ಒಬಬನು ಶ್  ೋಧನ ಗ  ಳಗಾಗಿ ತಪುಪ 
ಆಯೆೆಯನುು ಮಾಡುತ್ಾತನ  ೋ, ಅದ ೋ ಪಾಪ. ಆದಾಮನು ತಪುಪ 
ಆಯೆೆಯನುು ಮಾಡಿದನು-ಮತುತ ನಾವು ಸಹ ಅದನ ುೋ ಮಾಡುತ್ ತೋವ  
(3:23).  

ಆದಾಮನು ದ ೋವರಿಗ  ಒಂದು ಸ್ ವೋರ್ಾೆ-ಚಿತತದ ಕೃತಾವಾಗಿ 
ಅವಿಧ್ ೋಯನಾದನು. ಆತನು ಅಪರಾಧಿಯೆಂದು ನರ್ಣಯಸ ಲಪಟ್ಿನು 
ಯಾಕ ಂದರ  ಆತನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾನು. ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯೆೋ, ನಾವು 
ಸವತಂತರ ನ ೈತಿಕ ವಾಕ್ತತಗಳಾಗಿ ಪಾಪವನುು ಮಾಡುತ್ ತೋವ  ಮತುತ ನಮೆ 
ಪಾಪಗಳಿಗ  ನಾವ ೋ ಜವಾಬಾಾರರು, ಹ  ರತು ಬ ೋರ ಯವರ 
ಪಾಪಗಳಿಗಲಿ. 
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ಆತಿೀಕವಾಗಿ, ನಾವಬ  ಬಬಬರು ಆದಾಮನಂತ್ ಯೆೋ ಅದ ೋ ಮ ಲಭ ತ 
ಸ್ಾಾನದಲ್ಲಿಯೆೋ ಜೋವಿತವನುು ಆರಂಭಿಸು ತ್ ತೋವ . ನಮೆ ಹಾಗ ಯೆೋ ಆತನು ಸಹ 
ಮನುಷ್ಾನಾಗಿದಾನು. ಆತನು ತಪುಪಮಾಡಬಹುದಾಗಿತುತ, ಮತುತ ನಾವು ಸಹ ತಪುಪ 
ಮಾಡುವ ಸವಭಾವದವರು. ಬ ೋಗನ  ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ, ನಮೆಲ್ಲಿ ಪರತಿಯಬಬರು ಸಹ 
ಆತನು ಮಾಡಿದ ಅದ ೋ ಮ ಲಭ ತ ತಪಪನುು ಮಾಡುತ್ ತೋವ : ನಾವು ದ ೋವರಿಗ  
ಅವಿಧ್ ೋಯರಾಗುತ್ ತೋವ . ನಾವು ಅವಿಧ್ ೋಯರಾದಾಗ, ನಮೆ ಕೃತಾಕ ೆ ನಾವ ೋ 
ಜವಾಬಾಾರರ ಂದು ಎಣಿಸಲಪಡುತ್ ತೋವ , ಹ  ರತು ಆದಾಮನು ಮಾಡಿದ ಕೃತಾಕಾೆಗಿ ಅಲಿ. 
Deason ಇದನುು ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಿದನು: “ಪಾಪಿಗಳಳ ಪಾಪದ ಸಮಾಜಗಳಿಂದ 
ಪಾಪಿಗಳಾಗುತ್ಾತರ  ಹ  ರತು ಪಾಪಭರಿತ ವಂಶವಾಹಗಳಿಂದಲಿ! ಜನರು ತಮೆ 
ಆಯೆೆಯಂದ ಮತುತ ಆಚರಣ ಯಂದ ಪಾಪಿಗಳಾಗುತ್ಾತರ .”78 ಪುನಃ, ನಾನು ಒತಿತ 
ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ  ಆದಾಮನ ಪಾಪದ ಅಪರಾಧವನುು ನಾವು ಬಾಧಾವಾಗಿ 
ಹ  ಂದಿರುವದಿಲಿ.  

2. ಈ ವಾಕಾಭಾಗವು ಸ್ಾವಣತಿರೋಕ ರಕ್ಷಣ  ಬಗ ೆ ಉಪದ ೋಶ ಮಾಡುವದಿಲಿ. ರ  ೋಮಾ 
5:12-21ನುು ಸಹ ಪರತಿಯಬಬರ  ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವರ ಂದು ಪರತಿಪಾದಿಸುವವರಿಂದ 
ಸ್ಾಕ್ಷಾಾಧ್ಾರದ ವಾಕಾಭಾಗವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುತತದ . ಅವರ ನಲುವು ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ 
“ಸವಣರ ರಕ್ಷಣ  ಸಿದಾಧಂತ” ಎಂದು ಕರ ಯಲಪಡುತತದ . 

ಈ ವಾದವು 18ನ ೋ ವಚನದ ಸುತತ ಕ ೋಂದಿರಕೃತವಾಗಿರುತತದ : “ಹೋಗಿರಲಾಗಿ ಒಂದ ೋ 
ಅಪರಾಧದ [ತ್  ೋಟ್ದಲ್ಲಿ ಆದಾಮನ ಪಾಪ] ಮ ಲಕ ಎಲಾಿ ಮನುಷ್ಾರಿಗ  
ಸ್ಾಯಬ ೋಕ ಂಬ ನರ್ಣಯವು ಹ ೋಗ  ಉಂಟಾಯತ್  ೋ ಹಾಗ ಯೆೋ ಒಂದ ೋ 
ಸತ್ಾೆಯಣದಿಂದ [ಶಿಲುಬ ಯ ಮೋಲ  ಕ್ತರಸತನ ಮರರ್] ಎಲಾಿ ಮನುಷ್ಾರಿಗ  
ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯ ಉಂಟಾಗಿ ಜೋವವನುು ಫಲ್ಲಸುತತದ .” ಇಲ್ಲಿ 
ನಂಬಿಕ ಯೆೋನ ಂದರ  ಆದಾಮನ ಪಾಪವು ಎಲಿರನುು ಮರರ್ ತಿೋಪಿಣಗ  ಗುರಿಮಾಡಿತು, 
ಆದರ  ಎಲಿರ  ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವ ಹಾಗ  ಕ್ತರಸತನ ಮರರ್ವು ಆದಾಮನ ಪಾಪದ ಪರಭಾವವನುು 
ರದುಾಗ  ಳಿಸಿತು. ಪುನಃ, ನಾವು ಇಲ್ಲ ಿಒಂದು ಅಸಪಷ್ಿವಾದ ವಾಕಾಭಾಗದ ಮೋಲ  ಒಂದು 
ಮುಖ್ಾ ಸಿದಾಧಂತ ಆಧ್ಾರಮಾಡುವದನುು ನ  ೋಡುತ್ ತೋವ , ವಾಕಾಗಳನುು 
ವಾಾಖ್ಾಾನಸುವದು ಮತುತ ಅನವಯಸುವದರಲ್ಲಿ ಇದ  ಂದು ದ  ಡಡ ತಪುಪ ಆಗಿರುತತದ . 

ಎಲಿರ  ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವದಿಲಿ ಎಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ಕಲ್ಲಸುತತದ . ಅನ ೋಕ 
ವಾಕಾಭಾಗಗಳನುು ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿ ಕ  ಡಬಹುದು (ನ  ೋಡಿರಿ ಮತ್ಾತಯ 25:34, 41, 
46), ಆದರ  ನಮಗ  ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಮಾತುಗಳನುು 
ನ  ೋಡಿದರ  ಸ್ಾಕಾಗಿರುತತದ . ಅಧ್ಾಾಯ 2ರಲ್ಲಿ, ಆತನು “ದ ೋವರ ಕ  ೋಪದ ದಿನ ಮತುತ 
ನಾಾಯವಾದ ತಿೋಪುಣ” ಕುರಿತು ಮಾತ್ಾಡಿದನು (5:5), “ಸತಾವನುು ಅನುಸರಿಸದ  
ಅನಾಾಯವನ ುೋ ಅನುಸರಿಸುವವರು” “ಕ  ೋಪ ಮತುತ ರೌದರ” ಗಳನುು ಎದುರಿಸುವರು 
ಎಂದು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ  (5:8) ಅಧ್ಾಾಯ 12 ರಲ್ಲಿ, ಆತನು ಪುನಃ “ದ ೋವರ ಕ  ೋಪ” ದ ಬಗ ೆ 
ಮಾತ್ಾಡಿದನು ಮತುತ ಹಳ  ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಂದ ಉಲ ಿೋಖಿಸಿದನು: “ಮುಯಾಗ  ಮುಯಾ 
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ತಿೋರಿಸುವದು ನನು ಕ ಲಸ, ನಾನ ೋ ಪರತಿಫಲವನುು ಕ  ಡುವ ನು” (12:19). 
ಕ ಲವರು ನಮೆ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ “ಅನ ೋಕರು” ಮತುತ “ಎಲಿರ ” ಎಂಬ 

ಪದಗಳನುು ಹಡಿದುಕ  ಂಡು, ಈ ವಾಕಾಭಾಗವು ಸವಣಮೊೋಕ್ಷದ ಬಗ ೆ ಕಲ್ಲಸುವದಿದಾಾಗ ಾ 
ಇನ ು ಅಧಿಕವಾದವರು ಕಳ ದುಹ  ೋಗುವರ ಂದು ಹ ೋಳದ  ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವರ ಂದಂತ  
ಹ ೋಳಳತತದ  ಎಂಬ ತಿೋಮಾಣನಕ ೆ ಬಂದಿರುತ್ಾತರ . ಅದು ನಜವಾಗಿದಾರ  
ರ್ ನಾುಗಿರುತತದ ಂದು ನಾವ ಲಿರ  ಇಚಿುಸುತ್ ತೋವ -ಆದರ  ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವವರಿಗಿಂತಲ  
ಕಳ ದು ಹ  ೋಗುವವರ ೋ ಹ ರ್ಾುಗಿರುತ್ಾತರ ಂದು ಹ ೋಳಿದ ಯೆೋಸುವಿನ ಸರಳವಾದ 
ಉಪದ ೋಶವನುು ನಾವು ಸಿವೋಕರಿಸತಕೆದುಾ (ಮತ್ಾತಯ 7:13, 14).  

ಈ ವಾಕಾಭಾಗವು ಏನು ಕಲ್ಲಸುತತದ .  
ಒಂದು ಪರಶ್ ುಯನುು ಪರಿಗಣಿಸಬ ೋಕು. ನಾವು ರ  ೋಮಾ 5:12-21 ವಚನಗಳಳ 

ಏನನುು ಕಲ್ಲಸುವದಿಲಿ ಎಂಬದನುು ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದ ಾೋವ , ಆದರ  ಅದು ಏನು 
ಕಲ್ಲಸುತತದ ಂಬದನುು ನಾವು ಇನ ು ನಧಣರಿಸಬ ೋಕ್ತದ . ಈ ವಾಕಾಭಾಗವನುು 
ವಾಾಖ್ಾಾನಸುವದರ ಮೋಲ  ಹ ಚುು ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಶ್ ುಯೆೋನ ಂದರ  
12ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ “ಮರರ್” ಎಂಬುದು ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಮರರ್ವೋ, ಆತಿೀಕ ಮರರ್ವೋ, 
ಅಥವಾ ಎರಡ  ಮಿಶರರ್ವಾದದ  ಾೋ ಎಂಬುದು. ಈ ಪರಶ್ ುಗ  ಯಾವ ಸರಳವಾದ 
ಉತತರವು ಇರುವದಿಲಿ. 

12ನ ೋ ವಚನವು ಹೋಗ  ಸ್ಾಗುತತದ : “ಈ ವಿಷ್ಯವು ಹ ೋಗಂದರ -ಒಬಬ 
ಮನುಷ್ಾನಂದಲ ೋ ಪಾಪವೂ ಪಾಪದಿಂದ ಮರರ್ವೂ ಲ  ೋಕದ  ಳಗ  ಸ್ ೋರಿದವು; ಎಲಿರು 
ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾರಿಂದ ಮರರ್ವು ಹೋಗ  ಎಲಿರಲ್ಲಿಯ  ವಾಾಪಿಸಿತು” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ 
ನನುದು). ಈ ಸನುವ ೋಶದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲಿದ  ಈ “ಮರರ್” ಎಂಬುದು ಶ್ಾರಿೋರಿಕ 
ಮರರ್ವನುು ಸ ಚಿಸುತತದ ಂದು ಹ ೋಳಳವವರ ತಕಣವನುು ನಾವು ಅಭಾಾಸಿಸಿದ ಾೋವ . ಆ 
ನಲುವಿನಲ್ಲಿರುವ ಕ ಲವು ಸ್ಾಧಕವಾದ ಅಂಶಗಳನುು ನ  ೋಡ  ೋರ್. 

12ನ ೋ ವಚನದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು ಆದಿಕಾಂಡ 2 ಮತುತ 3 ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಆದಾಮನು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಕಥ ಯ ಮೋಲ  ಆಧ್ಾರವಾಗಿರುತತದ , ಅಲ್ಲಿ ದ ೋವರು “ನೋನು 
ಸತ್ ತೋ ಹ  ೋಗುವಿ” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 2:17; ನ  ೋಡಿರಿ 3:3). ನಮಗ  ಪಾಪದ 
ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತ್ಾಗಿ ನಾಲುೆ ಸ್ಾವಿರಕ ೆ ಹ ಚುು ವಷ್ಣಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ಬ ೈಬಲ್ 
ಮಾಡುತ್ಾತ ಬಂದಿರುವ ಉಪದ ೋಶದ ಲಾಭವಿರುತತದ , ಆದಾರಿಂದ ಆದಾಮನ ಪಾಪವು 
ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಹಾಗ  ಆತಿೀಕ ಮರರ್ಗಳನುು ಫಲ್ಲಸಿತ್ ಂದು ನಾವು 
ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಂಡಿದ ಾೋವ . ಹ ೋಗ , ಆದಾಮನು ದ ೋವರ ಮಾತುಗಳನುು ಶ್ಾರಿೋರಿಕ 
ಮರರ್ವ ಂಬದಾಗಿ ಅಥ ೈಣಸಿಕ  ಂಡಿರಬಹುದಾಗಿದ . ಆತನು ತಿನುಬಾರದ ಂದು ಹ ೋಳಿದ 
ಫಲವನುು ತಿಂದದಾರಿಂದ, ಮುಂದ  ಜೋವವೃಕ್ಷದ ಹರ್ಿನುು ತಿನುಲಾರದವನಾದನು (2:9; 
3:24). ಆತನ ಮಾಂಸವು ಕ್ಷಿೋಣಿಸತ್  ಡಗಿತು, ನಮಗ  ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿರುತತದ .79  

ಪೌಲನು ಆದಾಮ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನ ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಯನುು ಮುಂಚಿನ ಪತಿರಕ ಯಂದರಲ್ಲಿ 
ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾನು (ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿಂಥ 15:21, 22, 45-49). ರ  ೋಮಾ 5:12-21 
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ವಚನಗಳಳ 1 ಕ  ರಿಂಥ 15:22ರ ಮಾತುಗಳನುು ಪರತಿಧವನಸುವಂತ್  ತ್  ೋರುತತವ : “ಯಾವ 
ಪರಕಾರ ಆದಾಮನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲಿರ  ಸ್ಾಯುವವರಾದರ  ೋ ಅದ ೋ ಪರಕಾರ 
ಕ್ತರಸತನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲಿರ  ಜೋವಿತರಾಗುವರು.” 1 ಕ  ರಿಂಥ 15ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು 
ದ ೋಹದ ಪುನರುತ್ಾಾನದ ಮೋಲ  ಹ ಚುು ಮಹತವವನುು ಕ  ಟ್ಟಿರುತತದ , ಆದಾರಿಂದ ದ ೋಹದ 
ಮೋಲ  ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ ೆ ರ  ೋಮಾ 5ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು ಹ ಚುು ಒತುತ 
ನೋಡಿರುತತದ ಂದು ಹ ೋಳಿದರ  ಸ ಕತವ ೋನಸುತತದ .  

ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನ ಪಾಪವು ಎಲಾಿ ಮಾನವರ ಮೋಲ  ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರಿತ್ ಂದು ಈ 
ವಾಕಾ ಭಾಗವು ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ಕಲ್ಲಸುತತದ . ನಾವು ಕಾಾಲ್ಲವನರ ವಾದವನುು ಲ ಕೆಕ ೆ 
ತ್ ಗ ದುಕ  ಳಳುವದಿಲಿವಾದರ , ಆದಾಮನ ಪಾಪವು ಹ ೋಗ , ಪಾಪ ಮಾಡದ ಕ ಸುಗಳ  
ಸ್ ೋರಿದಂತ್  ಎಲಾಿ ಮಾನವರ ಮೋಲ  ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರಿತು? ಪಾಪದ ಫಲವಾಗಿ 
ನಾವ ಲಿರ  ಶ್ಾರಿೋರಿಕವಾಗಿ ಸ್ಾಯುತ್ ತೋವ . 

ಅಲಿದ  ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ “ಮರರ್” ಎಂಬುದು ನಸಾಂದ ೋಹವಾಗಿ ಆತಿೀಕ ಮರರ್ದ 
ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತತದ ಂದು ಹ ೋಳಳವವರ ತಕಣದ ಬಗ ೆ ಸಹ ಆಲ  ೋಚಿಸಿದ ಾೋನ . ಈ 
ವಾಾಖ್ಾಾನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಾಧಕವಾದ ಅಂಶಗಳಿರುತತವ : 

1. ಈ ವಾಕಾಭಾಗವು “ಹೋಗಿರಲಾಗಿ” ಎಂದು ಆರಂಭಗ  ಳಳುತತದ , ಅದು ಈ ಮುಂರ್  
ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಮಾತುಗಳ  ಂದಿಗ  ಅದನುು ಜ  ೋಡಿಸುವದಾಗಿದ . ಆ ವಚನದ ಹಂದಿನ 
ಸನುವ ೋಶವನುು ಗಮನಸುವದಾದರ  ಅಲ್ಲಿ ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಚಿಂತನ ಗಳಿಗಿಂತಲ  ಆತಿೀಕ 
ಚಿಂತನ ಗಳ  ಹ ಚುು ಸ ಕತವಾಗಿ ಸರಿಹ  ಂದುತತವ . 

2. ಈ ನಲುವು “ಎಲಿರ  ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾರಿಂದ” (5:12) ಎಂಬುದು 3:23ರಲ್ಲಿನ 
ಅಥಣವನ ುೋ ಸ ಚಿಸುತತದ ಂದು ಹ ೋಳಳತತದ , ಮತುತ “ನೋತಿನರ್ಣಯ” (5:18) ಎಂಬಂತಹ 
ಪದಗಳನುು ಮುಂಚಿನ ನಾಲ ೆವರ  ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲ್ಲಿರುವಂತ್ ಯೆೋ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡಬ ೋಕ ಂದು ಈ ನಲುವು ಅಭಿಪಾರಯಪಡುತತದ . (ಪೌಲನು 
ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಬರ ದ ತನು ಈ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸನುವ ೋಶದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 
ಅಥಣವನುು ಸ ಚಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಕ ಲವು ಮುಖ್ಾ ಪದಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು; ಆದರ  
ನಯಮದಂತ್ , ಹ ಚುು ಸ್ಾಮಾನಾ ಅಥಣವನ ುೋ ಆರಿಸಿಕ  ಳುತಕೆದುಾ.) 

ಕ ೋವಲ ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಮರರ್ ಮತುತ ಆತಿೀಕ ಮರರ್ಗಳ ನಡುವ  ಮಾತರವ ೋ ಆಯೆೆ 
ಮಾಡಿಕ  ಳಳುವದು ತಪಾಪಗಿರುತತದ , ಪೌಲನು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಆದಾಮನ ಪಾಪದಿಂದಾಗುವ 
ಯಾವದ ೋ ಮತುತ ಪರತಿಯಂದು ದಂಡನ ಯನುು ಇಟ್ುಿಕ  ಂಡು ಆ ಮಾತುಗಳನುು 
ಹ ೋಳಿದನ ಂದು ವಾದಿಸುವವರ ಹ ೋಳಿಕ ಗಳನುು ಸಹ ನಾನು ಓದಿದ ಾೋನ . Dunn 
ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ , “ಯೆಹ ದಿ ಆಲ  ೋಚನ ಯ ಒಂದು ವಿಶ್ಾಲಕ  ೋನದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗ  
. . . ‘ಆತಿೀಕ’ ಮತುತ ‘ಶ್ಾರಿೋರಿಕ’ ಮರರ್ಗಳ ನಡುವ  ಯಾವದ ೋ ಭಿನುತ್ ಯ ಸಲಹ  
ಇರುವದಿಲಿ . . . ಸೃಷ್ಟಿ ಕತಣನಂದ ಜೋವಿಗಳಳ ಬ ೋಪಣಡುವ ಗುರ್ಲಕ್ಷರ್ವನುು ಅವರು 
ನರ ಪಿಸುತ್ಾತರ .”80 Morris ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಬಹುಶಃ ಎರಡ  ವಾಕಾಭಾಗಗಳನುು 
[5:17, 21] ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುಬಹುದಾದ ಉತತಮ ದಾರಿಯೆಂದರ  ಎರಡ  ರಿೋತಿಯ 
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ಮರರ್ದ ಬಗ ೆ ಸ ಚಿಸುವಿಕ ಯನುು ನ  ೋಡುವುದಾಗಿದ . ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿನ ಶ್ಾರಿೋರಿಕ 
ಮರರ್, ಆದರ  ಅದು ಸವತಃ ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಮರರ್ವಲಿ; ಅದು ಆತಿೀಕ ಮರರ್ಕ ೆ ಗುರುತು 
ಮತುತ ಸ್ಾಂಕ ೋತಿಕವಾದ ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಮರರ್ವಾಗಿರುತತದ .”81 

Rogers ಗಮನಕ ೆ ತರುವದ ೋನ ಂದರ , ರ  ೋಮಾಪುರಕ ೆ ಪತಿರಕ ಯನುು 
ಕಳಳಹಸಿದಾಗ, ಅದನುು ಪಡ ದುಕ  ಂಡವರ ಮುಂದ  ಅದನುು ಓದಿ ಹ ೋಳಲಾಗುತಿತತುತ.82 
ಈ 5:12-21 ವಚನಗಳನುು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಶಬಧದಲ್ಲಿ ಕ ಲವು ನಮಿಷ್ಗಳಲ್ಲಿ 
ಓದಬಹುದಾಗಿದದಾರಿಂದ, ಆಲ್ಲಸಿದವರು ಕ ೋವಲ ಆ ವಾಕಾಭಾಗದ ಮುಖ್ಾ ತಿರುಳನುು 
ಮಾತರವ ೋ ನ ನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ುಿಕ  ಳುಲು ಶಕತರಾಗಿದಾರು: ಆದಾಮನು ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ   
ಳಕ ೆ ಪರಿಚಯಸಿದ ಯಾವದ ೋ ಸಮಸ್ ಾಗಳನುು-ಮತುತ ಅಧಿಕವಾದದಾನುು- ಕ್ತರಸತನು 
ಪರಿಹರಿಸಿದಾಾನ . Edwards ಇದ ೋ ರಿೋತಿ ಅಂಶವನುು ಹ ೋಳಿದನು. ಆತನು ಗಮನಕ ೆ 
ತಂದದ ಾೋನ ಂದರ  “ಮುದರರ್ಕಲ ” ಯ ಬಲವು ಒಟಾಿರ  ಚಿತರರ್ದಲ್ಲಿರುತತದ ಯೆೋ ಹ  ರತು 
ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿ. ವಿವರಗಳ ಮೋಲ  ಮುಖ್ಾ ಗಮನ ಕ  ಡುವದರಿಂದ 
ಪರತಿರ ಪ/ನಜರ ಪ ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಯ ಕುರಿತ ಅಂಶವನುು ಕಳ ದುಕ  ಳಳುತ್ ತೋವ  ಎಂದು 
ಆತನು ಸಲಹ ಮಾಡುತ್ಾತನ .83  

ವಚನ 12 ರಲ್ಲಿನ “ಮರರ್” ಎಂಬದರ ಕುರಿತ ಈ ಎಲಾಿ ನಲುವುಗಳಿಂದ ನಾನು 
ಪರಭಾವಿತನಾಗಿದ ಾೋನ . ಈ ನಲುವುಗಳನುು ಪರತಿಪಾದಿಸುವವರು ಬ ೈಬಲ್.ನ ಇತರ 
ಕಡ ಯಲ್ಲಿರುವ ಸರಳ ವಾಕಾಭಾಗಗಳನುು ಉಲಿಂಘಿಸುವ ರಿೋತಿಯ ವಿರ್ಾರಗಳನುು 
ಬ  ೋಧಿಸುವದಿಲಿವೋ, ಅಲ್ಲಿಯ ವರ ಗ  ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವದಾದರ  ತಪುಪ ಎಂದು 
ಖ್ಚಿತವಾಗಿ ನನುಂದ ಹ ೋಳಳವದಕಾೆಗುವದಿಲಿ. ಪರತಿಯಬಬರು ಅನುಸರಿಸುವ 
ವಿಧ್ಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಧಕಗಳಳ ಮತುತ ಬಾಧಕಗಳಳ ಕಂಡು ಬರಬಹುದಾಗಿದ . ಒಬಬನು ಯಾವ 
ನಲುವು ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡರ , ಜಯಸಬ ೋಕಾಗಿರುವ ಸಮಸ್ ಾಗಳಿರುತತವ .  

ವಾಕಾಭಾಗವು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಿದ . ಪೌಲನು ಬಹುಶಃ ಈ ವಿರ್ಾರವು ನ ೋರವಾದದ ಾಂದು 
ಭಾವಿಸಿದನು: ನಾವು ಆದಾಮನಲ್ಲಿ ಕಳ ದುಕ  ಂಡದಾನುು ಪುನಃ ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗಿ 
ಗಳಿಸಿಕ  ಂಡಿದ ಾೋವ . ಇದ  ಂದು ಪಾರಮುಖ್ಾವಾದ ವಿರ್ಾರ, ಒಂದು ಸವಿಸ್ಾತರವೂ ಹೌದು, 
ಆದರ  ಹಾಗಿದಾರ  ನ ೋರನುಡಿಯಾಗಿರುತತದ . ಆತನು ತನು ಮಾತುಗಳಳ ಅಷ್  ಿಂದು 
ಸ ಕ್ಷಮವಾದ ಪರಿಶಿೋಲನ ಗ  ಳಪಟ್ಟಿದಾಕ ೆ ಆಶುಯಣಪಡುತ್ಾತ ನ ಂಬದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವಿಲಿ. 
ಹಾಗಿದಾರ , ಈ ವಾಕಾಭಾಗವನುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಬ ೋಕಾದ ಕಡಾಡಯವು ನಮಗಿರುತತದ . ನಾವು 
87-104 ಪುಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗ  ಸ್ಾಧಾವಾದಷ್ುಿ ಉತತಮ ಪರಯತು ಮಾಡಿದ ವು. 

ಮುಕಾತಯ. ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಾಮನ ಪಾಪದಿಂದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ ೆ 
ಚಚಿಣಸುವಾಗ, ಅನ ೋಕ ವ ೋಳ  ಈ ಪರಶ್ ುಯು ಕ ೋಳಲಪಡುತತದ : “ಆದಾಮನು ಪಾಪವನುು 
ಮಾಡದ ೋ ಇದಾರ  ಏನಾಗುತಿತತುತ?” ಆ ಪರಶ್ ುಯ ಒಂದು ಆಯಾಮವ ೋನ ಂದರ  ತ್ಾನು 
ಪಾಪ ಮಾಡದಿದಾರ  ಆದಾಮನಗ  ಏನು ಸಂಭವಿಸಿರುತಿತತುತ ಎಂಬದು. ಆ 
ದೃಶ್ಾಾವಳಿಯನುು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ವಾಗಾವದ ಮಾಡಿರುತ್ಾತರ . ಒಂದು ಪರಸಿದಧ 
ಅಭಿಪಾರಯ ಯಾವದ ಂದರ  ಆದಾಮನು ಮರಣಿಸದ ಯೆೋ ಹನ  ೋಕ ಮತುತ ಎಲ್ಲೋಯನ 
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ಹಾಗ  ಪರಲ  ೋಕಕ ೆ ಕರ ದ  ಯಾಲಪಡುತಿತದಾನು. ಹ ೋಗ , ಬಹಳ ಜನರು ಆ ಪರಶ್ ುಯ ಇತರ 
ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ ೆ ಹ ಚುು ಆಸಕ್ತತ ಹ  ಂದಿದಾಾರ : “ಆದಾಮನು ಪಾಪ ಮಾಡಿರದಿದಾರ  
ಲ  ೋಕವು ಇಂದಿನ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತಿತತ್  ತೋ?” “ಹೋಗಾಗಿದಾರ  ಹ ೋಗಿರುತಿತತುತ” ಎಂಬ 
ಸ್ಾಮಾನಾವಾದ ಪರಶ್ ುಗಳಂತ್  ಇದಕ ೆ ಉತತರಿಸಲು ಅಸ್ಾಧಾವಾಗಿರುತತದ  ಯಾಕ ಂದರ  
ಆದಾಮನು ಪಾಪವನುು ಮಾಡಿದುಾ ನಜ. ನಾನು ಯಾವಾಗಲ  ಭಾವಿಸಿಕ  ಂಡಿ 
ರುವದ ೋನ ಂದರ , ಆದಾಮನು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಲ  ೋಕವನುು ದುರವಸ್ ಾಗ  ಗುರಿ ಪಡಿಸದ  
ಇದಿಾದಾರ  . . . ಮತುತ ಆತನ ಮಕೆಳಾಗಲ್ಲ . . . ಆತನ ಮೊಮೆಕೆಳಾಗಲ್ಲ ಮಾಡದ  
ಇದಿಾದಾರ  . . . ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನನು ಸರದಿ ಬಂದಾಗ . . . ನಾನು ಪಾಪ ಮಾಡುವ 
ಸ್ಾಧಾತ್ ಯತುತ—ಮತುತ ಅಂತಾದಲ್ಲಿ ಫಲವು ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಾಗಿರಬಹುದಿತುತ. 

ನನು ಉದ ಾೋಶವು ಆದಾಮನ ಕಡ ಗ  ಬ ರಳಳತ್  ೋರಿಸಿ “ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಕ ೆ ಮತುತ 
ಲ  ೋಕದ  ಳಗ  ಎಲಾಿ ರಿೋತಿಯ ಸಮಸ್ ಾಗಳನುು ತಂದಿಟ್ಟಿದಾಕಾೆಗಿ ನನಗ  
ನಾಚಿಕ ಯಾಗಬ ೋಕು” ಎಂದು ಹ ೋಳಳವದಲಿ. ಸತಾವ ೋನ ಂದರ  ನಾವ ಲಿರ  ಆದಾಮನ 
ಹ ಜ ೆಜಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನಡ ದಿದ ಾೋವ . ನಾವ ಲಿರ  ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದ ೋವರ ಮಹಮಗ  
ಕ  ರತ್ ಯಾಗಿ ಕಂಡಿರುತ್ ತೋವ  (3:23). ಫಲವು ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಮರರ್ಕ್ತೆಂತಲ  ಎಷ್  ಿೋ 
ಹ ಚುು ಘ ೋರವಾಗಿರುತತದ : ನಾವು ಆತಿೀಕವಾಗಿ ಸ್ಾಯುತ್ ತೋವ  (6:23) ಮತುತ ನಮೆ 
ಆತೆಗಳನುು “ಎರಡನ ಯ ಮರರ್, ಅಗಿುಯ ಕ ರ ಗ ” ಗುರಿಯಾಗಿಸುವ ಅಪಾಯಕ ೆ 
ತರುತ್ ತೋವ  (ಪರಕಟ್ನ  20:14). ಇದು ನಮೆನುು ನಮಗಿರುವ ಏಕ ೈಕ ನರಿೋಕ್ಷ ಯಾದ ಯೆೋಸು 
ಕ್ತರಸತನ ಡ ಗ  ನಡಿಸುತತದ . “ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನಂದಲ ೋ [ಆದಾಮ] ಪಾಪವೂ ಲ  ೋಕದ  ಳಗ  
ಸ್ ೋರಿತು” (5:12), ಆದರ  ಮತ್  ತಬಬ ಮನುಷ್ಾನ ಮ ಲಕ (ಯೆೋಸು) ಕೃಪ ಯು ಈ 
ಲ  ೋಕದ  ಳಗ  ಬಂದಿತು. ನೋವು ಆದಾಮನ ಮಾದರಿಯನುು ಅನುಸರಿಸುವದನುು 
ಮುಂದುವರ ಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಈ ಹ  ತುತ ಯೆೋಸುವನುು ಹಂಬಾಲ್ಲಸುವದಕ ೆ 
ತಿೋಮಾಣನಸಬಹುದು. ನೋವು ಯಾವದನುು ಆಯೆೆಮಾಡಿಕ  ಳಳುವಿರಿ? 

ವಯಕ್ಾಭಯಗವನುು ಅರೆೈಣಸುವ ವವಿಧ ವಿಧ್ಯನಗಳಳ (5:12-21) 
ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ 5:12-21 ವಚನಗಳನುು ವಿವರಿಸುವದಕ ೆ ಅನ ೋಕ ದಾರಿಗಳಿರುತತವ . 

Charles R. Swindoll “ಇಬಬರು ಮನುಷ್ಾರ ಕಥ ” ಎಂಬ ಉಪಾಯವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು, Charles Dickens ಬರ ದ A Tale of Two Cities ಎಂಬ 
ಪುಸತಕದಿಂದ ಈ ದೃಷ್ಾಿಂತಗಳನುು ತ್ ಗದುಕ  ಂಡಿರುತ್ಾತನ .84 William Barclay 
ನಮೆ ಈ ವಾಕಾಭಾಗದ ಅಧಾಯನಕ ೆ “ನಾಶಗ  ಳಿಸು ಮತುತ ರಕ್ಷಿಸು” ಎಂಬ ಬಿರುದು 
ಕ  ಟ್ಟಿರುತ್ಾತನ , ನಾವು “ಪಾಪದಿಂದ ನಾಶಗ  ಂಡಿದ ಾವು” ಆದರ  “ಕ್ತರಸತನಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ ಿವು” ಎಂಬದನುು ಒತಿತ ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ .85 ಹಲವಾರು ಲ ೋಖ್ಕರು John Miltonರ 
ಶ್ ರೋಷ್ಠ ಕೃತಿಯಂದ ಆಯುಾಕ  ಂಡಿದುಾ ಆ ಪಾಠವನುು “ಪರದ ೈಸನುು ಕಳಕ  ಂಡಿದುಾ-ಮತುತ 
ಪುನಃ ಗಳಿಸಿಕ  ಂಡಿದುಾ” ಎಂದು ಕರ ದಿರುತ್ಾತರ . ನಮೆ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸ್ಾರಿ 
“ಆಳಿವಕ ಯು ನಡ ಯುತಿತತುತ” ಮತುತ “ಆಳಳವದು” ಎಂಬ ಪದಗಳಳ 
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ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ (5:14, 17, 21), D. Stuart Briscoe ತನು 
ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳಿಗ  “ನಾಲುೆ ಪರಭುಗಳಳ” ಎಂದು ಬಿರುದು ಕ  ಟ್ಟಿರುತ್ಾತನ .86 ನೋವು 
ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ “ಮತ ತ” ನಶುಯವಲಿವ ೋ ಎಂಬ ಪದಗಳ ಮೋಲ  ಸಹ 
ಹ ೋಳಿಕ ಗಳನುು ಕ ೋಂದಿರಕರಿಸಬಹುದು (5:15, 17; ನ  ೋಡಿರಿ 5:20).87  

ಸಪಷ್ಿವಯಗಿ ಕಯಣ್ುವ ಸತಾಗಳಳ (5:12-21) 
ರ  ೋಮಾ 5:12-21 ವಚನಗಳನುು ಜಾಗರತ್ ಯಂದ ಅಭಾಾಸ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕವೂ, 

ಅದರ ಅನ ೋಕ ವಿವರಗಳ ಕುರಿತು ನಮೆಲ್ಲಿ ಪರಶ್ ುಗಳಳ ಸುಳಿದಾಡುತಿತರಬಹುದಾಗಿದ . 
ಹಾಗಿದಾರ , ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸತಾಗಳಳ ತಿಳಿಸಲಪಟ್ಟಿವ -ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಿರುವ 
ಅಥವಾ ಭಾವಾಥಣವಿರುವ-ಅವುಗಳನುು ನಾವು ತಪಿಪಸಿಕ  ಳುಬಾರದ ಂಬದು ದ ೋವರ 
ಇರ್ ೆಯಾಗಿದ . ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲವಂದನುು ನ  ೋಡ  ೋರ್.  

“ಒಬಬನು” ಪಾರಮುಖ್ಾವಾದವನು. ವಾಕ್ತತಗಳಾಗಿ, ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ ನಾವು “ಒಬಬರ ೋ 
ಒಬಬರು” ಆಗಿದ ಾೋವ , ಆದಕಾರರ್ ನಾವು ಪಾರಮುಖ್ಾರಲಿ ಎಂಬದಾಗಿ ಭಾವಿಸಿಕ   
ಳಳುತ್ ತೋವ . ಈ ವಾಕಾಭಾಗವನುು ವಿಮಶಿಣಸುವದರಿಂದ “ಒಬಬನು” ಎಂಬದರ 
ಮಹತವವ ೋನ ಂಬದು ತಿಳಿದುಬರುತತದ . ಒಬಬನ ೋ ಮನುಷ್ಾನ ಮ ಲಕ ಲ  ೋಕಕ ೆ ನಾಶನ 
ಉಂಟಾಯತು; ನಂತರ ಒಬಬನ ೋ ಮನುಷ್ಾನು ಲ  ೋಕವನುು ರಕ್ಷಿಸುವದಕ ೆ ಬಂದನು. 
ನಾವು ಒಂದ ೋ ಜೋವಿತದ, ವಿಶ್ ೋಷ್ವಾಗಿ ಕತಣನಗ  ೋಸೆರ ಸಮಪಿಣಸ ಲಪಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು 
ಜೋವಿತದ ಬಲವನುು ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. Edward Everett Hale ಒಮೀ 
ಹೋಗ  ಬರ ದನು, 

ನಾನು ಒಬಬನ ೋ ಒಬಬನು, ಆದರ  ನಾನ  ಒಬಬನು. 
ನಾನು ಎಲಿವನ ು ಮಾಡಲಾರ ನು,  
ಆದರ  ನಾನು ಏನನಾುದರ  ಮಾಡಬಲ ಿನು. 
ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಲ ಿನ  ೋ ಅದನುು ಮಾಡಲ ೋ ಬ ೋಕು, 
ಮತುತ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲ ೋ ಬ ೋಕ  ೋ ಅದನುು  
ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯಂದ ಮಾಡುವ ನು.88 

ಪಾಪವು ಭಯಂಕರ. ಸಮಾಜದ ಅನ ೋಕ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ಪರಿಕಲಪನ ಯನುು 
ಬಹಳ ನಲಣಕ್ಷಮಾಡಲಾಗಿರುತತದ . ಕ ಲವರಂತ  ಪಾಪವು ಇದ ಯೆಂಬದನ ುೋ 
ನರಾಕರಿಸುತ್ಾತರ , ಇನುು ಕ ಲವರು ಬ ೈಬಲ್ ಯಾವದನುು “ಪಾಪ” ಎನುುತತದ  ೋ ಅದು 
ಅಷ್ ಿೋನ  ಕ ಟ್ಿದಾಾಗಿರುವದಿಲಿ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ಾತರ . ಅದಕ ೆ ತದಿವರುದಧವಾಗಿ, ನಾವು 
ಆದಾಮನ ಪಾಪವನುು ಮತುತ ಅದರ ದುಷ್ೂರಿಣಾಮವನುು ನ  ೋಡುವದಾದರ , ಪಾಪವು 
ನಜವಾದದುಾ, ಅದು ಭಯಂಕರವಾದದುಾ, ಮತುತ ಅದರ ಫಲವು ಆಘಾತಕಾರಿಯಾದದುಾ 
ಎಂಬದನುು ತಿಳಿಯುತ್ ತೋವ . ಆದಾಮನು ಪಾಪ ಮಾಡಿ ಮರರ್ವು ಲ  ೋಕದ  ಳಗ  ಬಂದ 
ಕ್ಷರ್ದಲ್ಲಿ “ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿಯೆೋ ಅತಾಂಥ ದಿೋರ್ಣವಾದ ಮತುತ ಅತಾಂಥ ಕಾಗಣತತಲ್ಲನಂದ 
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ಕ ಡಿದ ಛಾಯೆಯು ಲ  ೋಕವನ ುಲಾಿ ಆವರಿಸಿಕ  ಂಡಿತು”89! 
ಕೃಪ ಯು ಆಶುಯಣವಾದದುಾ. ಮಾನವರಿಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಬ ೋಕ ಂಬ ಯಾವ 

ನಬಣಂಧವೂ ದ ೋವರಿಗ  ಇರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ತನು ಮಹಾಪಿರೋತಿಯ ಕಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ ಆತನು 
ನಮೆ ಮೋಲ  ಕೃಪ ಯನುು ತ್  ೋರಿಸಿದನು (ಯೋಹಾನ 3:16). ಪೌಲನು 
ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ , “ಪಾಪವು ಹ ಚಿುದಲ ಿೋ ಕೃಪ ಯು ಎಷ್  ಿೋ ಹ ರ್ಾುಗಿ ಪರಬಲವಾಯತು” 
(5:20). John Bunyan (1628–1688), Pilgrim’s Progress (ಯಾತಿರಕನ ಪರಯಾರ್) 
ಎಂಬ ಪುಸತಕದ ಲ ೋಖ್ಕನು ತನು ಆತೆ ಚರಿತ್ ರಯ ಬಿರುದನುು ರ  ೋಮಾ 5:20ರ ಮೋಲ  
ಆಧ್ಾರಪಡಿಸಿದನು: ಕೃಪ ಯು ಎಷ್  ಿೋ ಪರಬಲವಾಗುವದು.90 

ಶಿಲುಬ ಯು ಅನವಾಯಣ. ಆದಾಮನು ಮಾಡಿದಾನುು ರದುಾಗ  ಳಿಸಲು ಕ್ತರಸತನು 
ಬಂದಿರದ  ಹ  ೋಗಿದಾರ -ಅದು ಎಷ್  ಿಂದು ದುರಂತಮಯ ಆಗಿರುತಿತತ್ ತಂಬದನುು 
ವಿವರಿಸಲು ಪದಗಳ ೋ ಇರುವದಿಲಿ. ಸತಾವ ೋನ ಂದರ , ಆತನು ಬಂದದುಾ ನಜ, ಮತುತ 
ನಮಗಾಗಿ ಶಿಲುಬ ಯ ಮೋಲ  ಸತತದುಾ ನಜ! ಎರಡನ ಯ ವಿಶವಯುದಧದ ಮುಕಾತಯದ 
ವ ೋಳ , Winston Churchill ರಾಯಲ್ ವಾಯುದಳಕ ೆ ತನು ಗೌರವವಂದನ ಗಳನುು 
ಸಲ್ಲಿಸುತ್ಾತ ಈ ಮರ ಯಲಾಗದ ಮಾತುಗಳನುು ಹ ೋಳಿದನು: “ಅತಿ ಸವಲಪ ಜನರಿಗ  
ಇಷ್  ಿಂದು ಹ ಚುು ಜನರು ಋರ್ಸಾರಾಗಿದಾದುಾ ಹಂದ ಂದ  ನಡ ದಿಲಿ.” ನಾವು ಶಿಲುಬ ಯ 
ಮೋಲ್ಲನ ಕ್ತರಸತನನುು ನ ನಪಿಸಿಕ  ಳಳುವ ವ ೋಳ , “ಹಂದ ಂದ  ಕ ೋವಲ ಒಬಬನ ೋ ಒಬಬನಗ  
ಇಷ್  ಿಂದು ಜನರು ಋರ್ಸಾರಾಗಿದಾದುಾ ಸಂಭವಿಸಿರಲ್ಲಲಿ” ಎಂದು ನಾವು 
ಘ ೋಷ್ಟಸತಕೆದುಾ!91 

ಮರರ್ವು ತಪಿಪಸಿಕ  ಳುಲಾಗದುಾ. ಆದಾಮನ ಪಾಪದ ಫಲ್ಲತವಾಗಿ “ಮರರ್ವು 
ಎಲಿರಲ್ಲಿಯ  ವಾಾಪಿಸಿತು” (5:12). “ಒಂದ ೋ ಸ್ಾರಿ ಸ್ಾಯುವದ  ಆ ಮೋಲ  
ನಾಾಯತಿೋಪೂಣ ಮನುಷ್ಾರಿಗ  ನ ೋಮಕವಾಗಿದ ” (ಇಬಿರಯ 9:27). ನಮೆಲ್ಲಿ ಅನ ೋಕರು 
ಮರರ್ದ ಬಗ ೆ ಯೋಚಿಸುವದಕ ೆ ಬಯಸುವದಿಲಿ, ಆದರ  ಅದನುು ತಪಿಪಸಿಕ  ಳುಲಾಗದು-
ಮತುತ ಆದಾದ ಮೋಲ  ಬರಲ್ಲರುವ ನಾಾಯತಿೋಪುಣ ಖ್ಚಿತವಾದದುಾ. ಬುದಿಧವಂತರು 
ಜೋವನಕಾೆಗಿ ಮಾತರವಲಿ, ಆದರ  ಮರರ್ಕಾೆಗಿ ಸಹ ಸಿದಧತ್  ಮಾಡಿಕ  ಂಡಿರುತ್ಾತರ .  

ಪುನರುತ್ಾಾನವು ಖ್ಚಿತ. ಕ್ತರಸತನು ಆದಾಮನ ಪಾಪದ ಪರಿಣಾಮಗಳನುು 
ರದುಾಗ  ಳಿಸಲು ಬಂದನು. ಆದಾಮನ ಪಾಪದ ಕಾರರ್ದಿಂದ ಪರತಿಯಬಬನಗ  
ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಮರರ್ವು ಉಂಟಾಗುತತದ ; ಆದರ , ಕ್ತರಸತನ ಮ ಲಕ, ಒಂದು ದಿನ ನಾವ ಲಿರ  
ಎಬಿಬಸಲಪಡುವ ವು. ಯೆೋಸು ತಿರಿಗಿ ಬರುವಾಗ, “ಸಮಾಧಿಗಳಲ್ಲಿರುವವ ರ ಲಿರು ಆತನ 
ಧವನಯನುು ಕ ೋಳಿ ಎದುಾ ಹ  ರಗ  ಬರುವ ಕಾಲ ಬರುತತದ . ಒಳ ುೋದನುು ಮಾಡಿದವರಿಗ  
ಜೋವಕಾೆಗಿ ಪುನರುತ್ಾಾನವಾಗುವದು; ಕ ಟ್ಿದಾನುು ನಡಿಸಿದವರಿಗ  ತಿೋಪಿಣಗಾಗಿ 
ಪುನರುತ್ಾಾನವಾಗುವದು” (ಯೋಹಾನ 5:28, 29).  

ಜವಾಬಾಾರಿಕ ಯು ವ ೈಯಕ್ತತಕವಾದದುಾ. ನಮೆಲ್ಲಿ ಪರತಿಯಬಬನ  ನಮೆನಮೆ ಸಿಾತಿಗ  
ಜವಾಬಾಾರರಾಗಿದ ಾೋವ . ಆದಾಮನ ಪಾಪದ ಕಾರರ್ದಿಂದ ನಾವು ಮರಣಿಸುತ್ ತೋವ ; ಮತುತ 
ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯ ಕಾರರ್ದಿಂದ, ನಾವು ಒಂದು ದಿನ ಶ್ಾರಿೋರಿಕವಾಗಿ ಬದುಕುವ ವು. 
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ಹ ೋಗ , ನಮೆ ಸವಂತ ಪಾಪಗಳ ಕಾರರ್ದಿಂದಲ ೋ ನಾವು ಆತಿೀಕವಾಗಿ 
ಸ್ಾಯುವವರಾಗಿದ ಾೋವ , ಮತುತ ಕ್ತರಸತನ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯಡುವ ಮ ಲಕ ಮಾತರವ ೋ 
ನಾವು ನತಾವಾಗಿ ಜೋವಿಸುವದಕ ೆ ಸ್ಾಧಾವಿರುತತದ .92 ನಮಗ  ನಮೆ ಶ್ಾರಿೋರಿಕತ್ ಯ ಬಗ ೆ 
ಯಾವದ ೋ ಆಯೆೆಯರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗ  ಂದು 
ಆಯೆೆಯರುತತದ . ಒಮೆ ಒಬಬ ವೃದಧನಾದ ಬ  ೋಧಕನಗ , ರಕ್ಷಣ ಯು ಎಲಿರಿಗಾಗಿಯ  
ಇರುವದಾದರ  ಏಕ  ಪರತಿಯಬಬರ  ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಿಲಿ ಎಂದು ಪರಶಿುಸಲಾಯತು. ಆ ವೃದಧನು 
ಹೋಗ  ಉತತರಿಸಿದನು, “ಹಮದಿಂದ ಕ ಡಿದ ಪವಣತಗಳಿಂದ ಸೂಟ್ಟಕದಷ್ುಿ ತಿಳಿಯಾದ 
ನೋರು ಸ್ಾವಿರಾರು ವಷ್ಣಗಳಿಂದಲ  ಹರಿಯುತತಲ ೋ ಇದಾಾಗ ಾ, ಏಕ  ಇನುು 
ಕ  ಳಕಾಗಿರುವ ಜನರು ಇದಾಾರ ?”93 ಸತಾವ ೋನ ಂದರ  ಕ ಲವರು ತ್  ಳ ದುಕ  ಳಳುವದಕ ೆ 
ನರಾಕರಿಸುತ್ಾತರ . ಹಾಗ ಯೆೋ, ಕ ಲವರು ದ ೋವರಿಂದ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿರುವ ಯೆೋಸುವಿನ 
ವರದಾನವನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿಕ  ಳುಲು ನರಾಕರಿಸುತ್ಾತರ .  

ಒಂದು ತಿೋಮಾಣನವು ಅನವಾಯಣ. Edwards ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ , 
“ಮಾನವರಾಗಿರುವದ ಂದರ  ಆಯೆೆಗಳ ಅಡಡರಸ್ ತಗಳಲ್ಲಿ ನಂತುಕ  ಳಳುವದಾಗಿದ .”94 ನಾವು 
ನಮೆ ಪಾಪದಲ್ಲಿಯೆೋ ಉಳಿದು ಆ ಪಾಪದ ಜಜೆಲಪಡುವಂಥ ದುಷ್ೂರಿಣಾಮಗಳನುು 
ಅನುಭವಿಸುವದಕ ೆ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕ  ಳುಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ 
ನಂಬಿಕ ಯಡಲು ತಿೋಮಾಣನಸಬಹುದು ಮತುತ ಆತನನುು ನಮೆ ಜೋವಿತಗಳ 
ಅರಸನನಾುಗಿ ಮಾಡಿಕ  ಳುಬಹುದು. ಕ್ತರಸತನಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವದ ಂದರ  ನಮೆ 
ಪಾಪಗಳಿಗ  ಕ್ಷಮಯನುು ಹ  ಂದಿ ನಮಗಾಗಿ ದ ೋವರು ಸಿದಧಪಡಿಸಿರುವ 
ಆಶಿೋವಾಣದಗಳನುು ಪಡ ದುಕ  ಳಳುವದಾಗಿದ . ತ್ಾವು ತಿೋಮಾಣನಮಾಡುವದಕ ೆ 
ನರಾಕರಿಸಬಹುದ ಂದು, ಅಥವಾ ಕನಷ್ಠ ಅದನುು ಮುಂದ ಡಬಹುದ ಂದು ಕ ಲವರು 
ಯೋಚಿಸುತ್ಾತರ ; ಆದರ  ಅವರು ಕ್ತರಸತನಗಾಗಿ ಒಂದು ತಿೋಮಾಣನವನುು ಮಾಡುವದಕ ೆ 
ವಿಫಲರಾಗುವ ಪರತಿಸ್ಾರಿಯ  ಆತನ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಒಂದು ತಿೋಮಾಣನವನುು 
ಮಾಡಿದವರಾಗುತ್ಾತರ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಲ ಕ 11:23). ಬಹಳ ವಷ್ಣಗಳ ಹಂದ  
ಯೆಹ  ೋಶುವನು ಈ ಸವಾಲನುು ನೋಡಿದನು: “ಯೆಹ  ೋವನನುು ಸ್ ೋವಿಸುವದು ನಮಗ  
ಸರಿಕಾರ್ದಿದಾರ  ಯಾರನುು ಸ್ ೋವಿಸಿಬ ೋಕ ಂದಿದಿಾೋರಿ? ಈ ಹ  ತ್ ತೋ ಆರಿಸಿಕ  ಳಿುರಿ . . . 
ನಾನ  ನನು ಮನ ಯವರ  ಯೆಹ  ೋವನನ ುೋ ಸ್ ೋವಿಸುವ ವು” (ಯೆಹ  ೋಶುವ 24:15).  

ಮುಕಾತಯ. ರ  ೋಮಾ 5:12-21 ನಮಗ  ಕಲ್ಲಸುವದ ೋನ ಂದರ , ಮಾನವ 
ಜನಾಂಗದ  ಳಗ  ಆದಾಮನು ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡು ಬಂದ ಎಲಾಿ ಸಮಸ್ ಾಗಳನ ು-ಮತುತ 
ಅಧಿಕವಾದದಾನುು-ಕ್ತರಸತನು ಸರಿಪಡಿಸಿದಾಾನ . ಇದ  ಂದು ಕ ೋವಲ ದ ೈವಶ್ಾಸಿರೋಕ 
ಹ ೋಳಿಕ ಯೋ? ಇಲಿ, ಇದ  ಂದು ಪಾರಯೋಗಿಕವಾದ ಹಾಗ  ವ ೈಯಕ್ತತಕವಾದ ಸತಾ. 
ನಾವು ಈ ವಾಕಾಭಾಗವನುು ಕ ೋವಲ ಆದಾಮ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನ ಕಥ ಯೆಂಬದಾಗಿ ಮಾತರವ ೋ 
ಯೋಚಿಸಬಾರದು; ಅದು ನಮೆ ಕಥ  ಸಹ ಆಗಿರುತತದ .  

ಪವಿತ್ಾರತೆನು ಈ ವಾಕಾಭಾಗವನುು ಬಗ ೋಹರಿಸಬ ೋಕಾದ ಒಗಟ್ು ಆಗಿರಬ ೋಕ ೋಂದು 
ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ಸವಂತವಾಗಿಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕಾದ ಸತಾಗಳನುು ನಮಗ  



127 

 

ತಿಳಿಯಪಡಿಸಬ ೋಕ ಂದು ಸ್ ೋರಿಸಿದನು. ಒಂದು ಸತಾವ ೋನ ಂದರ  ನಾವು ಅನುದಿನವೂ 
ಆದಾಮನ ಪಾಪದ ಕಾರರ್ದಿಂದ ಬಾಧ್ ಪಡುತ್ ತೋವ , ಮತುತ ಆ ಪಾಪದ ಕಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ 
ಒಂದು ದಿನ ಮರರ್ವನುು ಎದುರಿಸುತ್ ತೋವ . ಇನ  ುಂದು ಸತಾವ ೋನ ಂದರ , ವ ೈಯಕ್ತತಕ 
ಪಾಪದ ಕಾರರ್ದಿಂದ ನಾವು ಈ ಲ  ೋಕದಲ್ಲಿ ಮತುತ ನತಾನತಾಕ ೆ ದ ೋವರಿಂದ 
ಬ ೋಪಣಡಬಲ ಿವು. ಅತಾಂಥ ಹಷ್ಣಭರಿತವಾದ ಸತಾವ ೋನ ಂದರ  ಯೆೋಸು ಆದಾಮನ 
ಹಾಗ  ನಮೆ ಪಾಪದ ದಂಡನ ಗಳನುು ರದುಾಗ  ಳಿಸಲು ಬಂದನು. ಆತನು 
ನಮೊೆಬ  ಬಬಬರಿಗ  ೋಸೆರ ಮರಣಿಸಿದನು, ಮತುತ ಆತನಲ್ಲ ಿನಾವು ನಂಬಿಕ  ಯಡಬ ೋಕು 
ಮತುತ ಆತನ ಚಿತತಕ ೆ ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಬ ೋಕ ಂದು ಹಂಬಲ್ಲಸುತ್ಾತನ  (6:3-6). ರ  ೋಮಾಪುರ 
ಪತಿರಕ ಯ ಈ ವಿಭಾಗವು ನಮೆ ಮನಸುಾಗಳನುು ಯೋಚನ ಯಲ್ಲಿ ತ್  ಡಗಿಸಿರಬಹುದು 
ಆದರ  ಈಗ ಅದು ನಮೆ ಹೃದಯಗಳನುು ಸಪಶಿಣಸಲ್ಲ ಮತುತ ನಮೆ ಚಿತತವನುು 
ಪ ರೋರ ೋಪಿಸಲ್ಲ! 
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