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ಅಧ್ಯಾಯ 6 

ಸತತವರಯಗಿದೆದೀವು, ಈಗ 
ಜೀವಿಸುತ್ೆತೀವೆ 

ನಾವು ಅಭಾಾಸದ ಒಂದು ಹ  ಸ ವಿಷ್ಯವನುು ಆರಂಭಿಸುತಿತದ ಾೋವ . ನಾವು 
“ಸ್ಾಯಬ ೋಕ ಂಬ ನರ್ಣಯ” ದ ಬಗ ೆ ಅಭಾಾಸಿಸಿದ ವು ಮತುತ ಎಲಿರ  
ಪಾಪಮಾಡಿದವರಾಗಿದುಾ ದ ೋವರ ನೋತಿಯ ಅಗತಾತ್ ಯಲ್ಲಿದಾಾರ ಂಬದನುು ಕಲ್ಲತ್ ವು (1:18 
-3:20). ಅದಾದ ನಂತರದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಅದನುು “ನೋತಿನರ್ಣಯ” ಎಂದು 
ಕರ ದ ವು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಜನರನುು ನೋತಿವಂತರ ಂದು ಎಣಿಸುವದಕ ೆ ದ ೋವರು 
ಏಪಣಡಿಸಿದ ವಾವಸ್ ಾಯ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡಿದನು (3:21-5:21). ಈಗ ನಾವು “ಶುದಿಧೋಕರರ್” 
ವಿಭಾಗಕ ೆ ಸ್ಾಗಲು ಸಿದಧರಾಗಿರುತ್ ತೋವ  (6:1-7:25).  

ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ , ಪೌಲನು ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯನುು ಹ ೋಳಿ ಬರ ಯಸುವಾಗ 
ಅವನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವದ ೋ ರ ಪರ ೋಖ್  ಇರಲ್ಲಲಿ. ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಯಾವದ ೋ ವಿಭಾಗವನ ು 
ಹಠಾತ್ಾತಗಿ ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸಿರುವದಿಲಿ. ಆತನು ಒಂದು ವಿರ್ಾರದಿಂದ ಮತ್  ತಂದು 
ವಿರ್ಾರಕ ೆ ಸ್ಾಗುತ್ಾತನ , ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ ಹ  ಸ ವಿಭಾಗವನುು ಆರಂಭಿಸುವದಕ ೆ ಮುಂರ್  
ಪುನಃ ಮುಂಚಿನ ವಿರ್ಾರಕ ೆ ಬರುತಿತದಾನು. ಈ ಕಾರರ್ದಿಂದ, ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿರ್ಾರಗಳಳ 
ಒಂದರಮೋಲ  ಂದು ಮುಚಿುರುವದನುು ನ  ೋಡುತ್ ತೋವ . ಹಾಗಿದಾರ , ಪತಿರಕ ಯ ವಿವಿಧ 
ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಒತುತಕ  ಡುವ ವಿಷ್ಯಗಳನುು ಗಮನಸುವದು 
ಪರಯೋಜನಕರವಾಗಿರುತತದ .  

ನಾವು ಅಧ್ಾಾಯ 6 ಮತುತ 7ನುು “ಶುದಿಧೋಕರರ್” ದ ಕುರಿತು ಪೌಲನ ಉಪದ ೋಶ 
ಎಂಬದಾಗಿ ಹ ಸರಿಸಿದ ಾೋವ . NASB ಯಲ್ಲಿ, ಆ ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲ್ಲಿನ ಎರಡು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 
“ಪರಿಶುದಧರಾಗುವಿಕ ” ಎಂಬ ಪದವು ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳಳುತತದ : 

. . . ಅಧಮಣಮಾಡುವದಕಾೆಗಿ ನಮೆ ಅಂಗಗಳನುು ಬಂಡುತನಕ ೆ ಅಧಮಣಕ ೆ 
ದಾಸರನಾುಗಿ ಒಪಿಪಸಿ ಕ  ಟ್ಟಿದಾಂತ್ ಯೆೋ ಈಗ ಪರಿಶುದಧರಾಗುವದಕಾೆಗಿ ನಮೆ 
ಅಂಗಗಳನುು ನೋತಿಗ  ದಾಸರನಾುಗಿ ಒಪಿಪಸಿಕ  ಡಿರಿ (6:19; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). 
 
ಈಗಲಾದರ  ೋ ನೋವು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡ ಯನುು ಹ  ಂದಿ ದ ೋವರಿಗ  
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ದಾಸರಾದದರಿಂದ ಪರಿಶುದಧರಾಗುವದ ೋ ನಮಗ  ಫಲ; ಕಡ ಗ  ದ  ರ ಯುವಂಥದು 
ನತಾಜೋವ (6:22; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). 

“ಪರಿಶುದಧರಾಗುವಿಕ ” (ಶುದಿಧೋಕರರ್) ಎಂಬುದು ಇಂದು ಸ್ಾಮಾನಾವಾದ 
ಬಳಕ ಯಲ್ಲಿರುವ ಪದವಲಿ. ಅದು ἁγιασμός (hagiasmos) ಎಂಬದರ 
ಅನುವಾದವಾಗಿದ , ἅγιος (hagios) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದದುಾ. ಈ ಪದವನುು 
“ಶುದಿಧೋಕರರ್ಗ  ಂಡ” ಅಥವಾ “ಪರಿಶುದಧ” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು. 6:19, 22 ರಲ್ಲಿ, 
“ಶುದಿಧೋಕರರ್” ಎಂಬದರ ಬದಲ್ಲಗ  ಕ ಲವು ತಜುಣಮಗಳಲ್ಲಿ “ಪರಿಶುದಧತ್ ” ಎಂದಿರುತತದ  
(ನ  ೋಡಿರಿ KJV; NKJV; NIV). 

ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯ ಧಮಣಗಳಲ್ಲಿ, hagios ಎಂಬದನುು “ದ ೋವರುಗಳಿಗ ” 
ಸಮಪಿಣಸಿಲಪಟ್ಿದಾನುು ಸ ಚಿಸುವದಕ ೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತಿತತುತ. ಅದು ಮುಂದ  
ಸ್ಾಮಾನಾ ಅಥಣವನುು ಪಡ ದುಕ  ಂಡಿತು: “ಪರತ್ ಾೋಕ್ತಸಲಪಟ್ಿದುಾ ಅಥವಾ ಪರತಿಷ್ಟಠೋಸಲಪ 
ಟ್ಿದುಾ.” ಕ ೈಸತರಿಗ  ಅನವಯಸುವಾಗ, ಅದು ದ ೋವರಿಂದ ಆತನ ಪವಿತರ ಉದ ಾೋಶಕ  ೆೋಸೆರ 
“ಪರತ್ ಾೋಕ್ತಸಲಪಡುವದ” ನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . ಹೋಗ , ರ  ೋಮಾ 6:19, 22 ರಲ್ಲಿ, CJB ಯು 
“ಪವಿತರಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ುಿ ದ ೋವರಿಗ  ಪರತ್ ಾೋಕ್ತಸಲಪಟ್ಿವರು.” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಿರುತತದ .  

“ಪರಿಶುದಧಗ  ಳಿಸುವಿಕ ” (hagiasmos) ಎಂಬುದು ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಎರಡು 
ಪಾರಥಮಿಕ ಅಥಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿದ . ಮೊದಲನ ಯದು, ಅದು ದ ೋವರು 
ನಮೆನುು ತನು ಮಕೆಳನಾುಗಿ ಮಾಡಿಕ  ಳಳುವದನುು, ಲ  ೋಕದಿಂದ ನಮೆನುು 
ಪರತ್ ಾೋಕ್ತಸಿಡುವದನುು ಸ ಚಿಸುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಕ  ಲ  ಸ್ ಾ 1:13, 14). ಹಾಗಾದರ  
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವ ಪರತಿಯಬಬನು “ಪರಿಶುದಧಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಿವನು”; ಪರತಿಯಬಬನು ಒಬಬ 
“ಪರಿಶುದಾನು” (ನ  ೋಡಿರಿ ರ  ೋಮಾ 1:7; 1 ಕ  ರಿಂಥ 1:2). 

“ಶುದಿಧೋಕರರ್” ಎಂಬ ಪದವು ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಇನ  ುಂದು ಅಥಣದಲ್ಲಿ ಸಹ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿದ . ಅದು ರಕ್ಷಣ  ಹ  ಂದುವ ವ ೋಳ ೋಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿಸಲಾದ ಒಂದು 
ದ ೈವಿಕ ಪರಕ್ತರಯೆಯನುು ಸ ಚಿಸುವದು ಮಾತರವಲಿದ , ಜೋವಿತಕಾಲವ ಲಾಿ ಜರುಗುವಂಥ 
ಒಂದು ದ ೈನಂದಿನ ಪರಕ್ತರಯೆಯನುು ಸಹ ಸ ಚಿಸುತತದ . ಇಬಿರಯ ಪುಸತಕದ ಲ ೋಖ್ಕನು 
ತನು ವಾಚಕರಿಗ  ಬ ೋಡಿಕ  ಂಡದ ಾೋನ ಂದರ  “ಪರಿಶುದಧತ್ ಯನುು ಹ  ಂದುವದಕ ೆ ಪರಯತು 
. . . ಪರಿಶುದಧತ್ ಯಲಿದ  ಯಾವನ  ಕತಣನನುು ಕಾರ್ುವದಿಲಿ” (ಇಬಿರಯ 12:14). 
ಕ ೈಸತರಾಗುವ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನ ವಾಚಕರು ದ ೋವರಿಂದ “ಪರತ್ ಾೋಕ್ತಸಲಪಟ್ಟಿದಾರು.” ಈಗ 
ಅವರು ಪರತ್ ಾೋಕ್ತಸಲಪಟ್ಿ ವಾಕ್ತತಗಳಾಗಿ ಜೋವಿಸಬ ೋಕಾಗಿತುತ.  

ನಾವು ಎರಡನ ಯ ಅಥಣದಲ್ಲಿಯೆೋ “ಪರಿಶುದಧಗ  ಳಿಸಲಪಡುವಿಕ ” ಎಂಬ ಪದವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿತದ ಾೋವ . Richard Rogers ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ನೋತಿವಂತರ ಂಬ 
ನರ್ಣಯವು ಸರಿಗ  ಳಿಸಲಪಡುವಿಕ ಯಾಗಿದಾರ , ಪರಿಶುದಧಗ  ಳಿಸಲಪಡುವಿಕ ಯು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋವಿಸುವದಾಗಿದ .1 R. C. Bell ಇದನುು ಇನ  ುಂದು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . ಆತನು ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ  ನೋತಿವಂತರ ಂಬ ನರ್ಣಯವು “ನಮಗಾಗಿ 
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ದ ೋವರು ಮಾಡುವ ಕ್ತರಯೆ,” ಅದ ೋ ವ ೋಳ  ಪರಿಶುದಧಗ  ಳಿಸಲಪಡುವಿಕ ಯು “ನಮೊೆಳಗ  
ನಡ ಯುವ ದ ೋವರ ಕ್ತರಯೆ” ಆಗಿರುತತದ .2 

ರ  ೋಮಾ 6 ಮತುತ 7 ಅಧ್ಾಾಯಗಳಳ ಶುಧಿಧೋಕರರ್ದ ನಯಮವನುು ಸ್ಾಾಪಿಸುತತವ . 
ಈ ಅಧ್ಾಾಯವು ಶುದಿಧೋಕರರ್ಗ  ಳಿಸಲಪಡುವ “ದಾರಿಯ” ಕಡ ಗ  ಮುಖ್ಾ ಗಮನವನುು 
ಹರಿಸುತತದ : ಕ ೈಸತರು ಏಕ  ಪವಿತರ ಹಾಗ  ಪರಿಶುದಧಗ  ಂಡ ಜೋವಿತಗಳನುು 
ಜೋವಿಸಬ ೋಕು. ಈ ಪತಿರಕ ಯ ನಂತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, 12 ರಿಂದ 16 ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲ್ಲಿ, 
ಪೌಲನು ಪರಿಶುದಧತ್ ಯನುು ಆಚರಿಸುವದರ ಕಡ ಗ  ಮುಖ್ಾ ಗಮನವನುು ಹರಿಸುತ್ಾತನ , 
ಒಬಬ ಪರಿಶುದಧಗ  ಂಡ ವಾಕ್ತತಯು ಹ ೋಗ  ಬದುಕುತ್ಾತನ ಂಬದಕ ೆ ಪಾರಯೋಗಿಕವಾದ 
ಉದಾಹರಣ ಗಳನುು ನೋಡುತ್ಾತನ . ಪತಿರಕ ಯ ಆ ಅಂತಿಮ ವಿಭಾಗವು ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಆರಂಭಗ  ಳಳುತತದ : “ಆದದರಿಂದ ಸಹ  ೋದರರ ೋ, ದ ೋವರ ಕನಕರವನುು ನಮೆ ನ ನಪಿಗ  
ತಂದು ನಮೆನುು ಬ ೋಡಿಕ  ಳಳುವದ ೋನ ಂದರ - ನೋವು ನಮೆ ನಮೆ ದ ೋಹಗಳನುು 
ದ ೋವರಿಗ  ಮಿೋಸಲಾಗಿಯ  (ಪರಿಶುದಧಗ  ಂಡ) ಮಚಿುಗ ಯಾಗಿಯ  ಇರುವ 
ಸಜೋವಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿಣಸಿರಿ; ಇದ ೋ ನಮೆ ವಿವ ೋಕಪೂವಣಕವಾದ ಆರಾಧನ ಯು” (12:1; 
ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). 

ಕ್ೃಪೆ-ಪಯಪ ಮಯಡಲ್ು ಅನುಮತಿಯಲ್ಿ (6:1-14)  

ದಿೀಕ್ಷಯಸ್ಯುನದಲ್ಲಿ ಪಯಪಕಯೆಗಿ ಸ್ಯಯುವದು (6:1-7) 
1ಹಯಗಯದರೆ ಏನು ಹೆೀಳ ೆೀಣ್? ದೆೀವರ ಕ್ೃಪೆಯು ಹೆಚುಲ್ಲ ಎಂದು ನಯವು ಪಯಪದಲ್ಲಿ 

ಇನೂು ಇರಬೆೀಕೊೀ? 2ಎಂದಿಗೂ ಇರಬಯರದು. ಪಯಪದ ಪಯಲ್ಲಗೆ ಸತತವರಯದ ನಯವು ಇನೂು 
ಅದರಲೆಿೀ ಬ್ದುಕ್ುವದು ಹೆೀಗೆ? 3ಕ್ರರಸತ ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ೆೀರುವದಕೆೆ ದಿೀಕ್ಷಯಸ್ಯುನ 
ಮಯಡಿಸಿಕೊಂಡವರಯದ ನಯವೆಲ್ಿರು ಆತನ ಮರಣ್ದಲ್ಲಿ ಪಯಲ್ುಗಯರರಯಗುವದಕೆೆ 
ದಿೀಕ್ಷಯಸ್ಯುನ ಮಯಡಿಸಿಕೊಂಡೆವೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಯದೊೀ? 4ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ನಯವು 
ದಿೀಕ್ಷಯಸ್ಯುನಮಯಡಿಸಿಕೊಂಡಯಗ ಆತನ ಮರಣ್ದಲ್ಲಿ ಪಯಲ್ುಗಯರರಯಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ 
ಹೂಣ್ಲ್ಪಟೆಿವು. ಆದದರಿಂದ ಕ್ರರಸತನು ಸತುತ ತಂದೆಯ ಮಹಮಯಿಂದ ಜೀವಿತನಯಗಿ 
ಎಬಿಿಸಲ್ಪಟ್ಿಂತ್ೆಯೀ ನಯವು ಕ್ೂಡ ಜೀವದಿಂದೆದುದ ಹೊಸಬ್ರಯಗಿ ನಡಕೊಳುಬೆೀಕ್ು. 
5ಹೆೀಗಂದರೆ ನಯವು ಆತನ ಮರಣ್ಕೆೆ ಸದೃಶವಯದ ಮರಣ್ವನುು ಹೊಂದಿ ಆತನಲ್ಲ ಿ
ಐಕ್ಾವಯಗಿದದರೆ ಆತನ ಪುನರುತ್ಯಿನಕೆೆ ಸದೃಶವಯದ ಪುನರುತ್ಯಿನವನೂು ಹೊಂದಿ ಆತನಲ್ಲ ಿ
ಐಕ್ಾವಯಗುವೆವು. 6ಪಯಪಯಧಿೀನಸಾಭಯವವು ನಯಶವಯಗಿ ನಯವು ಇನೂು ಪಯಪದ 
ವಶದಲ್ಲಿರದಂತ್ೆ ನಮಮ ಪೂವಣಸಾಭಯವವು ಕ್ರರಸತನ ಕ್ೂಡ ಶಲ್ುಬೆಗೆ ಹಯಕ್ಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ೆಂದು 
ತಿಳದಿದ ದೆೀವೆ. 7ಸತತವನು ಪಯಪದ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದಯದನಷ್ೆಿ. 

ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಈ ಪತಿರಕ ಯನುು ಬರ ಯುವಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಅನ ೋಕ ವ ೋಳ , 
ವಿಶ್ ೋಷ್ವಾಗಿ ಯೆಹ ದಾರಿಂದ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಗಳನುು ನರಿೋಕ್ಷಿಸಿದಾನು. ಈ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ, 
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ಆತನು ಪುನಃ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಗಳನುು ನರಿೋಕ್ಷಿಸಿದನು, ಮತುತ ಆತನ “ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಗಾರರು” 
ಬಹುಶಃ ಯೆಹ ದಿ ಹನುಲ ಯನುು ಹ  ಂದಿದಾರು (ನ  ೋಡಿರಿ 6:15; 7:7)-ಆದರ  ಆತನು ತನು 
ಹ ೋಳಿಕ ಗಳನುು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಹ  ಂದಿದಾ ವಿಶ್ಾವಸಿಗಳನುುದ ಾೋಶಿಸಿ ನುಡಿದನು (ನ  ೋಡಿರಿ 
6:3-11).  

ವಚನ 1. ಅಧ್ಾಾಯವು ಒಂದು ಪರಶ್ ುಯಂದಿಗ  ಆರಂಭಗ  ಳಳುತತದ : ಹಯಗಯದರೆ 
ಏನು ಹೆೀಳ ೆೀಣ್? ಬ ೋರ  ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಳವದಾದರ , “ಈ ಮುಂರ್  ನಾವು ಹ ೋಳಿದ 
ಸಂಗತಿಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಹ ೋಳ  ೋರ್?” ಆತನು ಆಗಷ್ ಿೋ “ಪಾಪವು ಹ ಚಿುದಲ ಿೋ 
ಕೃಪ ಯು ಎಷ್  ಿೋ ಹ ರ್ಾುಗಿ ಪರಬಲವಾಗುವದು” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದಾನು (5:20). ಈಗ ಆತನು 
ಒಂದು ಪರತುುತತರವನುು ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸಿದನು: ಕ್ೃಪೆಯು ಹೆಚುಲ್ಲ ಎಂದು ನಯವು ಪಯಪದಲ್ಲಿ ಇನೂು 
ಇರಬೆೀಕೊೀ? ಈ ಪರಶ್ ುಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಕೃತ ತಕಣವಿರುತತದ : “ಪಾಪವು ಕೃಪ ಯನುು 
ಹ ರ್ಾುಗುವಂತ್  ಮಾಡುವದರಿಂದ, ಹ ಚುು ಪಾಪವಿದಾರ  ಹ ಚುು ಕೃಪ . ಮತುತ ಹ ಚುು ಕೃಪ ಯು 
ಒಳ ುೋದಾದಾರಿಂದ, ಹ ಚುು ಪಾಪವು ಸಹ ಒಳ ುಯದ ೋ ಆಗಿರಬ ೋಕಲಿವ ೋ.”  

ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ತ್  ೋರುವ ಹಾಗ , ಮೊದಲ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಮನ  ೋಭಾವವು 
ಸಹಜವಾಗಿತುತ. ಯ ದನು “ಭಕ್ತತಹೋನರ  ನಮೆ ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯನುು 
ನ ವಮಾಡಿಕ  ಂಡು ನಾಚಿಕ ಗ ಟ್ಿ ಕೃತಾಗಳನುು ನಡಿಸುವವರು” ಎಂಬದಾಗಿ ಬರ ದನು 
(ಯ ದ 4; ನ  ೋಡಿರಿ ಗಲಾತಾ 5:13). Dietrich Bonhoeffer ಎಂಬವನು ದ ೋವರ 
ಕನಕರದ ಕಡ ಗ  ಇರುವ ರ್ ಲಾಿಟ್ದ ಮನ  ೋಭಾವವನುು ಬಣಿಿಸುವದಕ ೆ “ಅಗೆವಾದ ಕೃಪ ” 
(cheap grace) ಎಂಬ ಪದವನುು ಹುಟ್ುಿಹಾಕ್ತದನು.3 ಆತನು ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ , 
ಕೃಪ ಯು ಅಗೆವಾಗಿರುವ ಬದಲ್ಲಗ  ಅದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತತದ : “ಅದು 
ಹಂಬಾಲ್ಲಸುವಂತ್  ನಮೆನುು ಕರ ಯುವದರಿಂದ ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತತದ ,” ಆದರ  ಅದು 
“ಕೃಪ ಯಾಗಿಯೆೋ ಉಳಿಯುತತದ  ಯಾಕ ಂದರ  ಅದು ಯೆೋಸು ಕ್ತರಸತನನುು ಹಂಬಾಲ್ಲಸುವಂತ್  
ನಮೆನುು ಕರ ಯುತತದ .”4 

ಪೌಲನ “ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಗಾರನು” ಭಕತಹೋನ ಜೋವನಶ್ ೈಲ್ಲಯನುು ಸಮರ್ಥಣಸಿಕ   
ಳಳುವದಕ ೆ ಪರಯತಿುಸುತಿತದಾನ  ೋ? ಬಹುಶಃ ಇರಬಹುದು-ಆದರ  ಅಂಥ ತಕಣವನುು 
ಅಪೊಸತಲನಗ  ಕಳಂಕ ತರುವ ಪರಯತುಕಾೆಗಿ ಮಾಡಿರಬಹುದಾದ ಸ್ಾಧಾತ್ ಯರುತತದ . 
ಅಧ್ಾಾಯ 3ರಲ್ಲಿ, ನಾವು ಪೌಲನಂದ ಈ ಆಸ್  ಪೋಟ್ದ ನುಡಿಗಳನುು ನ  ೋಡಿದ ವು: “ಮೋಲು 
ಬರುವಂತ್  ಕ ೋಡು ಮಾಡ  ೋರ್ ಎಂದು ಯಾಕ  ಹ ೋಳಬಾರದು? ಕ ಲವರು ನಮೆ ಕುರಿತು—
ಇವರು ಹೋಗ  ಬ  ೋಧನ  ಮಾಡುವವರ ಂದು ದ ಷ್ಟಸಿ ಹ ೋಳಳತ್ಾತರಲಾಿ” (3:8). 
ಕ ಲವರಂತ  ಕೃಪ ಯ ಕುರಿತ ಪೌಲನ ಉಪದ ೋಶವು ಜನರನುು ಪಾಪಮಾಡುವಂತ್  
ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುವದಾಗಿದ  ಎಂದು ಸಹ ವಾದಿಸಿದರು. ಅಂಥ ತಕಣಗಳನುು ಮಾಡುವ 
ಮ ಲಕ, ಅವರು ಪೌಲನ  ಬಬ ತಪುಪ ಬ  ೋಧಕನರಬ ೋಕ ಂಬ ತಿೋಮಾಣನಕ ೆ ಬಂದರು. 

ವಚನ 2. “ಕೃಪ ಯು ಹ ಚುಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಇನ ು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರಬ ೋಕ  ೋ” ಎಂಬ 
ಪರಶ್ ುಗ  ಪೌಲನು ಯಾವ ರಿೋತಿ ಪರತಿಕ್ತರಯಸಿದನು (6:1)? ಅಂಥ ಪರಶ್ ುಯಂದಾಗುವ 
ಪರಿಣಾಮಗಳಳ ಆತನಗ  ಆಘಾತವುಂಟ್ು ಮಾಡಿತುತ: “ಎಂದಿಗೂ ಇರಬಯರದು!” Phillips 
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ಬ ೈಬಲ್ಲನಲ್ಲಿ “ಎಂಥ ಭಿೋಕರ ಆಲ  ೋಚನ !” ಎಂದಿರುತತದ . 
ಕ ೈಸತರು ಪಾಪದಿಂದ ದ ರವಿರುವದಕ ೆ ಪೌಲನು ಹಲವಾರು ಕಾರರ್ಗಳನುು 

ಮುಂದಿಟ್ಿನು. ಮೊದಲನ ಯದ ಂದರ , ಕ ೈಸತನು “ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತತವನು”: ಪಯಪದ 
ಪಯಲ್ಲಗೆ ಸತತವರಯದ ನಯವು ಇನೂು ಅದರಲೆಿೀ ಬ್ದುಕ್ುವದು ಹೆೀಗೆ? “ಸತತವರಾದ” 
(θάνατος, thanatos) ಎಂಬ ಪದದ ಅಥಣವನುು ಈಗಾಗಲ ೋ ಚಚಿಣಸಲಾಗಿರುತತದ  
(5:12ರ ಮೋಲ್ಲನ ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳನುು ನ  ೋಡಿರಿ). ರ  ೋಮಾ 6ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಆ ಪದಕ ೆ 
ವಾಕಾಾಲಂಕಾರ ಪದಪರಯೋಗವನುು ನೋಡಿ ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಮರರ್ವನುು ಕ ೈಸತರಾಗಿ 
ಮಾಪಣಡುವದಕ ೆ ಹ  ೋಲ್ಲಸುತ್ಾತನ .  

ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸ್ಾಯುವದನುು ದೃಷ್ಾಿಂತಗ  ಳಿಸುವದಕ ೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸತತ 
ಪಾರಣಿಯ ಬಗ ೆ ಪರಿಗಣಿಸ್  ೋರ್. ನಾವು ಆ ಪಾರಣಿಗ  ಅಚುುಮಚಿುನ ಆಹಾರವನುು ಅದರ 
ಮ ಗಿನ ಹತಿತರ ಇಡಬಹುದು, ಮತುತ ಅದು ಯಾವ ಪರತಿಕ್ತರಯೆಯನುು ನೋಡುವದಿಲಿ. 
ಅದಂತ  ಸತಿತರುತತದಲಿವ ೋ. ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ, ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳತಿತರುವದ ೋನ ಂದರ , 
ಒಂದು ಅಥಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸತತವರಾಗಿದ ಾೋವ  ಮತುತ ಆ ಕಾರರ್ದಿಂದ ಪಾಪವು ನಮೆನುು 
ಶ್  ೋಧಿಸಿ ದ ೋವರಿಂದ ದ ರ ಮಾಡುವದಕ ೆ ಪರಯತಿುಸುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ 
ಪರತಿಕ್ತರಯೆಯನ ು ನೋಡಬಾರದು.  

ಎಲಾಿ ಸ್ಾದೃಶಾಗಳಂತ್ ಯೆೋ, ಇದನುು ಸಹ ಬಹಳ ದ ರಕ ೆ ತಳಿುಕ  ಂಡು 
ಹ  ೋಗಬಾರದು. ಒಂದು ಸತತ ಪಾರಣಿಯು ಪರರ್  ೋದನ ಗ  ಸಪಂದಿಸುವದಕ ೆ 
ಅಸಮಥಣವಾಗಿರುತತದ , ಆದರ  ಕ ೈಸತರು ಶ್  ೋಧನ ಗಳಿಗ  ಸಪಂದಿಸುವದಕ ೆ 
ಅಸಮಥಣನ ಂದು ಹ ೋಳಳವದು ಪೌಲನ ಉದ ಾೋಶವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಅದಕ ೆ ವಿರುದಧವಾಗಿ, 
ಆತನು ತನು ಕ ೈಸತ ವಾಚಕರಿಗ , ಅವರು ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತತವರಾದ ಕಾರರ್, 
ಸ್ಾಯತಕೆ ತಮೆ ದ ೋಹದ ಮೋಲ  ಪಾಪವನುು ಆಳಗ  ಳಿಸಿ ದ ೋಹದ ದುರಾಶ್ ಗಳಿಗ  
ಒಳಪಡಬಾರದು ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು. ಅವರು ತಮೆ ದ ೋಹದ ಅಂಗಗಳನುು ದುಷ್ಿತವ 
ನಡಿಸುವ ಸ್ಾಧನಗಳಾಗಿ ಒಪಿಪಸಿಕ  ಡಬಾರದು (6:11-13). ಪರಿಸಿಾತಿಯು ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಿದ : “ನಾವು ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸ್ಾಯುತ್ ತೋವ , ಆದರ  ಪಾಪವು ನಮೆ ಪಾಲ್ಲಗ  
ಸ್ಾಯುವದಿಲಿ.”  

ಕ ೈಸತರು ಪಾಪ ಮಾಡಲಾರರು ಎಂದು ಪೌಲನ ತ್ಾತಪಯಣವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  
ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದಾಗಿತುತ. ಒಂದು ಪಾಪಭರಿತ ಜೋವನಶ್ ೈಲ್ಲಯು 
ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತತ ಹ  ಸ ಸಿಾತಿಗ  ಅಸಮಂಜಸವಾಗಿರುತತದ . Jim Hylton 
ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ  “ಅನ ೋಕ ಕ ೈಸತರು [ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ ] ಸತಿತದಾಾರ  ಮತುತ ಅದನುು 
ಅರಿಯದವರಾಗಿದಾಾರ  ಮತುತ ಆ ಕಾರರ್ದಿಂದ . . . ಅವರು ಅದನುು ತ್  ೋರಿಸುವದಿಲಿ.”5 

ಪೌಲನು ಈ ಸನುವ ೋಶದಲ್ಲಿ ಏಕ  ಮರರ್ದ ಸ್ಾದೃಶವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು? 
ಆತನ ಪಾರಥಮಿಕ ಉದ ಾೋಶವು ಸಂಭಾಷ್ಣ ಯನುು ಯೆೋಸುವಿನ ಶಿಲುಬ ಯಂದಿಗ  
ಜ  ೋಡಿಸುವದಾಗಿತುತ. ಕ್ತರಸತನು ಪಾಪಿಗಳಿಗ  ೋಸೆರ ಪಾರರ್ಕ  ಟ್ಿ ಹಾಗ ಯೆೋ (5:6-8), 
ನಾವು ಸಹ ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸ್ಾಯಬ ೋಕು. ಅಲಿದ  ಪೌಲನು ಕೃಪ ಯಂದ 
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ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಿವನ  ಬಬನಲ್ಲಿ ಆಗುವ ನಾಟ್ಕ್ತೋಯ ಬದಲಾವಣ ಯನುು ಎತಿತ 
ತ್  ೋರಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಈ ಸದೃಶಾವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬಹುದಾಗಿದ . ಶ್ಾರಿೋರಿಕ 
ಮರರ್ದಿಂದಾಗುವ ಬದಲಾವಣ ಗಿಂತಲ  ಹ ಚುು ನಾಟ್ಕ್ತೋಯ ಹಾಗ  ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ 
ಬದಲಾವಣ ಯಂದನುು ಯೋಚಿಸುವದು ಕಷ್ಿಕರವಾಗಿರು ತತದ .  

ವಚನ 3. ಅದು ನಮೆನುು ಒಂದು ಪಾರಮುಖ್ಾವಾದ ಪರಶ್ ುಯಂದಕ ೆ ಕರ ತರುತತದ : 
“ನಾವು ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಹ ೋಗ  ಮತುತ ಯಾವಾಗ ಸ್ಾಯುತ್ ತೋವ ?” ಅನ ೋಕ 
ಕಾರಣಾಂಶಗಳನುು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೋಖಿಸಬಹುದು. ನಾವು ನಮೆ ಪಾಪಗಳಳ ಯೆೋಸುವನುು 
ಶಿಲುಬ ಗ  ಜಡಿದವು ಎಂಬದನುು ಗರಹಸಿಕ  ಳಳುವಾಗ ಪಾಪದ ಕಡ ಗ  ನಮೆ 
ಮನ  ೋಭಾವವು ಬದಲಾಯತ್ ಂಬ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡಬಹುದು (ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿಂಥ 15:3). 
ನಾವು ನಂಬಿಕ  ಮತುತ ಪಶ್ಾುತ್ಾತಪಪಡುವಿಕ ಯು ಹ ೋಗ  ಒಂದು ಭಕ್ತತಜೋವನವನುು 
ನಡಿಸುವ ಬಯಕ ಯನುು ಹುಟ್ಟಿಸಬಲಿದ ಂಬ ಬಗ ೆ ಚಚಿಣಸಬಹುದು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 
26:20). “ದ ೋಹದ ದುರಭಾಾಸಗಳನುು ನಾಶಮಾಡುವದಕ ೆ” ದ ೋವರಾತೆನು ಹ ೋಗ  ನಮಗ  
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ಾತನ ಂಬದನುು ನಾವು ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಹ ೋಳಬಹುದು ಮತುತ 
ಹ ೋಳಲ ೋ ಬ ೋಕು (8:13).  

ಹ ೋಗ , ಪೌಲನ ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನದಿಣಷ್ಿವಾದ ಸಂಗತಿಯತುತ. “ನಾವು 
ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತ್ ತವು” ಎಂಬದನುು ಹ ೋಳಿದಾಗ ಆತನ ತ್ಾತಪಯಣವ ೋನ ಂಬ ಬಗ ೆ 
ಯಾವ ಸಂಶಯವೂ ಇರದಂತ್  ಜಾಗರತ್ ವಹಸಿದನು. ಆತನು ತಕ್ಷರ್ವ ೋ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 
ಶಿಲುಬ ಗ  ನಾವು ಮಾಡಿದ ಸಪಂದನ ಯಂದಾದ ಪರಾಕಾಷ್ ಠಯೆಡ ಗ  ಸ್ಾಗುತ್ಾತನ : 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ. John R. W. Stott ಗಮನಕ ೆ ತಂದದ ಾೋನ ಂದರ  “ನಾವು ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  
ಸತಿತರುವ ರಿೋತಿಯು ಹ ೋಗಂದರ  ನಮೆ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವು ನಮೆನುು ಆತನ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ 
ಐಕಾಗ  ಳಿಸಿರುತತದ .”6 

ಈ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ, “ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ” ಮತುತ “ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ” ಎಂಬ 
ಪದಗಳಳ ಕ ೋವಲ 6:3, 4 ರಲ್ಲಿ ಮಾತರವ ೋ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳಳುತತವ . “ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ” 
(baptism) ಎಂಬುದು ಗಿರೋಕ್.ನ βάπτισμα (baptisma) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದದುಾ, 
“ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ” ಎಂಬುದು βαπτίζω (baptizō) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ 
ಬಂದಿದ . ಈ ಪರತಿಯಂದು ಪದದ ಮ ಲವು βάπτω (baptō), ಅದರಥಣವು 
“ಮುಳಳಗಿಸು” ಎಂಬದು. Baptizō ಅಂದರ  “ಮುಳಳಗಿಸು, ಅದುಾ,” ಮತುತ baptisma 
ಎಂದರ  “ಮುಳಳಗಿಸುವಿಕ .”7 ಆದಿ ಸಭ ಯಲ್ಲಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ರಿೋತಿಯು ಮುಳಳಗಿಸುವಿಕ  
ಮ ಲಕ ಕ  ಡಲಾಗುತಿತತ್ ತಂಬದನುು ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಒಪಿಪಕ  ಳಳುತ್ಾತರ . ಆದುದರಿಂದ, 
CJB ಯು 6:3, 4 ವಚನಗಳನುು ಹೋಗ  ಅನುವಾದಿಸುತತದ : “ನಾವು ಮಸಿಾೋಯನಲ್ಲಿ 
[ಯೆೋಸು] ಸ್ ೋರುವದಕ ೆ ಮುಳಳಗಿಸಲಪಟಾಿಗ ಆತನ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ ಮುಳಳಗಿಸಲಪಟ ಿ ವ ಂದು 
ನಮಗ  ತಿಳಿಯದ  ೋ?” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು).  

ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಮಹತವದ ಕುರಿತು ಇದ  ಂದು ಶಕ್ತತಯುತವಾದ 
ವಾಕಾಭಾಗವಾಗಿರುವದರಿಂದ, ಕ ಲವ ೋ ಕ ಲವು ಲ ೋಖ್ಕರು ಈ ವಚನವನುು “ಆತಿೀಕ” 
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ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಸ ಚಿಸುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ “ಆತೆನಲ್ಲಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ” ಎಂದು 
ಸ ಚಿಸುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುವದಕ ೆ ಪರಯತಿುಸುತ್ಾತರ . ಹಾಗಿದಾರ , ಪೌಲನ 
ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ ನೋರಿನ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ, ಮಹಾ ಆಜ್ಞ ಯಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಲಾದ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಇತ್ ತಂಬದನುು ಹ ಸರಾಂತ ವ ೋದಪಂಡಿತರು ಒಪಿಪಕ  ಳಳುತ್ಾತರ . ಉದಾಹರಣ ಗ , 
Douglas J. Moo ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ , “ಪೌಲನು ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ಕ ೈಸತ 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವನುು ಸ ಚಿಸುವದಕ ೆ baptizō ಎಂಬ ಕ್ತರಯಾಪದವನುು ಉಪಯೋಗಿಸು 
ತ್ಾತನ  . . . ಅಷ್ುಿಮಾತರವಲಿದ , 4ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ ‘baptism’ (Gk. baptisma) 
ಎಂಬ ನಾಮಪದವು ಹ ಚುುಕಡಿಮ ಯಾವಾಗಲ  ಇದ ೋ ಅಥಣವನುು ಹ  ಂದಿರುತತದ .”8 
Stott ಇದಕ ೆ ಸ್ ೋರಿಸಿ ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  “‘ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ’ ಮತುತ ‘ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುವ’ ಎಂಬ ಪದಗಳಳ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳಳುವಾಗಲ ಲಾಿ, ಅದು ಯಾವದರಲ್ಲ ಿ
ಕ  ಡಲಾಗುತತದ ಂಬದು ಹ ೋಳಲಪಡದ ಯೆೋ, ಅದು ನೋರಿನ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಸ ಚಿಸುತತ 
ದ ಂಬದು ಖ್ಚಿತವಾಗಿರುತತದ .”9 ಹೋಗ , ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ, ನಾವು “ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡ ವು” ಎಂಬದನುು “ಮುಳಳಗಿಸಲಪಟ ಿವು” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲು 
ಶಕತರಾದದುಾ ಮಾತರವಲಿದ , ನಾವು ನಾಾಯಬದಧವಾಗಿ “[ನೋರಿನಲ್ಲ]ಿ” ಎಂಬದನುು 
ಸ್ ೋರಿಸಬಲಿವರಾದ ವು.  

ಪೌಲನು ಈ ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ ನೋರಿನ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವನುು ಪರಿಚಯಸಿದನ ಂಬದಕ ೆ 
ಕ ಲವು ಲ ೋಖ್ಕರು ಆಶುಯಣಗ  ಳಳುತ್ಾತರ . ಒಬಬರು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಆತನು ನಮಗ  
‘ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯಟ್ಟಿರುವ ನಾವು ಆತನ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ ಐಕಾವಾಗಿದ ಾೋವ ’ . . . ಮತುತ 
‘ನಾವು ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯ ಮ ಲಕವಾಗಿ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ ಹ ರ್ಲಪಟ್ಟಿದ ಾೋವ ’ ಎಂದು 
ಹ ೋಳಳವನ ಂಬದಾಗಿ ನರಿೋಕ್ಷಿಸಿದ ಾವು.”10 ಹ ೋಗ , ಅಧ್ಾಾಯ 1 ರಿಂದ 5ರಲ್ಲಿ “ನಂಬಿಕ ” 
ಎಂಬದನುು “ನಂಬಿಕ ಯಂದ ಮಾತರವ ೋ” ಎಂದು ವಾಾಖ್ಾಾನಸಿದವರಿಗ  ಮಾತರವ ೋ 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಪರಿಚಯವು ಆಶುಯಣವನುುಂಟ್ು ಮಾಡುತತದ . ರಕ್ಷಿಸುವ ನಂಬಿಕ ಯಲ್ಲಿ 
ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯ  ಸ್ ೋರಿದ  (1:5; 16:26) ಎಂಬದನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಂಡವರಿಗ , ಪೌಲನು 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವನುು ನಂಬಿಕ ಯ ಒಂದು ವಾಕತಗ  ಳಿಸುವಿಕ ಯೆಂಬದಾಗಿ ಮಾತ್ಾಡುವದು 
ಆಶುಯಣವನುುಂಟ್ು ಮಾಡುವದಿಲಿ. ಯೆೋಸು ಮಹಾಆಜ್ಞ ಯನುು ಕ  ಡುವ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ, 
ನಂಬಿಕ , ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮತುತ ರಕ್ಷಣ ಗಳನುು ಜ  ೋಡಣ  ಮಾಡಿದನು: “ನಂಬಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುವವನು ರಕ್ಷಣ  ಹ  ಂದುವನು” (ಮಾಕಣ 16:16).  

ದ ೋವರಿಂದ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿರುವ ಈ ಆದ ೋಶದ ವಿರ್ಾರದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಹಳ ಅತಿರ ೋಕಕ ೆ 
ಹ  ೋಗಿರುವದರಿಂದಲ ೋ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಕುರಿತು ಬಹಳಷ್ುಿ ವಿವಾದಗಳಳ ಹುಟ್ುಿತತವ . 
ಕ ಲವರು ಒಂದು ವ ೈಪರಿೋತಾಕ ೆ ಹ  ೋಗಿ, ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವನುು “ಒಂದು ಸಂಸ್ಾೆರ” -
ಪಡ ದುಕ  ಳಳುವವನಗ  ನಂಬಿಕ ಯನುು ಬಿಟ್ುಿ ಪರತ್ ಾಕವಾದ ಕೃಪ ಯನುು ತರುತತದ ಂದು 
ಹ ೋಳಳವ ಒಂದು ಆರ್ಾರ-ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕ  ಂಡಿರುತ್ಾತರ . ಅವರು ಕ ಸುಗಳಿಗ  
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರ ಆತೆಗಳನುು “ಲ್ಲಂಬ  ೋ” ಈ (Limbo) ದಿಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಬಹುದ ಂದು ನಂಬುತ್ಾತರ . ಇನುು ಕ ಲವರು ಇನ  ುಂದು ವ ೈಪರಿೋತಾಕ ೆ ಹ  ೋಗಿ, 
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ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವನುು ಒಂದು ಸಂಕ ೋತಕ್ತೆಂತಲ  ಸವಲಪ ಹ ಚಿುನದ ಂದು ಭಾವಿಸಿಕ  ಂಡಿ 
ರುತ್ಾತರ . ಅನ ೋಕ ಪಂಗಡಗಳ ಬ  ೋಧಕರು ಹಲವಾರು ವ ೋಳ  ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವನುು 
“ಅಂತಯಣದಲ್ಲಿನ ಶುದಧತ್ ಗ  ಒಂದು ಬಹರಂಗದ ಸಂಕ ೋತ” ಎಂದು ವಾಾಖ್ಾಾನಸುತ್ಾತರ . 
ಈ ಎರಡು ಅತಿರ ೋಕಗಳ ಮಧಾದಲ್ಲಿ ಬ ೈಬಲ್.ನ ನಲುವು ಇರುತತದ : ನಂಬಿಕ ಯ ಒಂದು 
ವಾಕತಗ  ಳಿಸುವಿಕ  (ಆ ನಂಬಿಕ ಯಲಿದಿದಾರ  ವಾಥಣವಾದ ವಾಕತಗ  ಳಿಸುವಿಕ ) ಮತುತ ರಕ್ಷಣ ಗ  
ದ ೋವರಿಂದ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಷ್ರತುತ. ಸತಾವ ೋಧ್ಾರಿತ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದಲ್ಲಿ 
ಅಡಕವಾಗಿರುವದನ ುಲಾಿ ರ  ೋಮಾ 6:3, 4 ವಚನಗಳಲಿದ  ಬ ೋರಾವ ಭಾಗವು ಅಷ್  ಿಂದು 
ಉತತಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವದಿಲಿ.  

ಈ ವಾಕಾಭಾಗವು ಹೋಗ  ಆರಂಭಗ  ಳಳುತತದ , . . . ದಿೀಕ್ಷಯಸ್ಯುನ 
ಮಯಡಿಸಿಕೊಂಡವರಯದ ನಯವೆಲ್ಿರು . . . ನಮಗೆ ತಿಳಯದೊೀ? ಪೌಲನು ಎಂದಿಗ  
ರ  ೋಮಾಪುರಕ ೆ ಭ ೋಟ್ಟಕ  ಟ್ಟಿರಲ್ಲಲಿ (1:13), ಆದರ  ರ  ೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿದಾ ಕ ೈಸತರು 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಿದಾರ ಂದು ಭಾವಿಸಿಕ  ಂಡನು. ಇದು ಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ 
ನಂಬಿದವರು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುವದು ಸಹಜವಾದ ಪರತಿಕ್ತರಯೆ 
ಯಾಗಿತ್ ತಂಬದನುು ತ್  ೋರಿಸುತತದ . F. F. Bruce ಮುಕಾತಯಕ ೆ ಬಂದಿದ ಾೋನ ಂದರ , 
“ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಕುರಿತು ಈ ವಚನಗಳಳ ಮತುತ ಪೌಲನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿನ ಇತರ 
ವಚನಗಳಿಂದ ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ತ್  ೋರಿಬರುವದ ೋನ ಂದರ  ಕ ೈಸತ ಜೋವಿತದಲ್ಲಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವನುು 
‘ಹ ಚುುವರಿ ಐಚಿೆೋಕ’ ಸಂಗತಿಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದು.”11 ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ 
ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ, “ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಹ  ಂದದ ಕ ೈಸತನು” ಎಂಬುದಿರಲ್ಲಲಿ.”12 

ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡವರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ತನುನುು ಸಹ ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸಿ 
ಕ  ಂಡಿದಾನು, “ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡವರಾದ ನಾವ ಲಿರು” ಎಂದು ಸ ಚಿಸುತ್ಾತನ  
(ಒತುತ ಸ್ ೋರಿಸಲಾಗಿದ ). ಮ ವತುತ ಅಥವಾ ಆಸುಪಾಸಿನ ವಷ್ಣಗಳ ಹಂದ  
ಅನನೋಯನ ಂಬ ಒಬಬ ಕ ೈಸತನು ಆತನಗ  ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಈಗ ನೋನ ೋಕ  ಸ್ಾವಕಾಶ 
ಮಾಡುತಿತೋ? ಎದುಾ ಆತನ ಹ ಸರನುು ಹ ೋಳಿಕ  ಳಳುವವನಾಗಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡು ನನು ಪಾಪಗಳನುು ತ್  ಳ ದುಕ  ೋ” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 22:16). ಆ 
ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ, “ಎದುಾ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡನು” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 9:18).  

ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , ಕ್ರರಸತಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ೆೀರುವದಕೆೆ 
“ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡವರಾದ ನಾವ ಲಿರು.” “ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ” ಇರುವದ ಂದರ  
ಯೆೋಸುವಿನ ಸಂಗಡ ಒಂದು ವ ೈಯಕ್ತತಕ ಸಂಬಂಧವನುು ಹ  ಂದಿರುವದ ಂದಥಣವಾಗಿದ  
(ನ  ೋಡಿರಿ 15:5).13 ಪೌಲನು ಗಲಾತಾದಲ್ಲಿರುವ ಕ ೈಸತರಿಗ  ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು, “ಹ ೋಗಂದರ  
ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ಸ್ ೋರುವದಕ ೆ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಿರುವ ನೋವ ಲಿರು ಕ್ತರಸತನನುು 
ಧರಿಸಿಕ  ಂಡಿರಿ” (ಗಲಾತಾ 3:27). ಯೆೋಸುವಿನ ಸಂಗಡದ ಈ ವ ೈಯಕ್ತತಕ ರಕ್ಷಣ ಯುಂಟ್ು 
ಮಾಡುವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ ೆ ರ  ೋಮಾ 6ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದುದಾಕ ೆ ಒತಿತ ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಿದ : 

 
“ಕ್ತರಸತ ಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ ೋರುವದಕ ೆ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ . . . ಆತನ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ 
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ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವದಕ ೆ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ” (6:3); 
“ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ . . . ಆತನ  ಂದಿಗ  ಹ ರ್ಲಪಟ ಿವು” (6:4); 
“ಆತನಲ್ಲ ಿಐಕಾವಾಗುವ ವು” (6:5); 
“ಕ್ತರಸತನ ಕ ಡ ಶಿಲುಬ ಗ  ಹಾಕಲಪಟ ಿವು” (6:6); 
“ಕ್ತರಸತನ  ಡನ  ಸತತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ . . . ಆತನ  ಡನ  ಜೋವಿಸುವ ವು” (6:8). 

 
William Barclay ಇದನುು ಹೋಗ  ದೃಷ್ಾಿಂತಗ  ಳಿಸಿದನು: “ನಾವು ಶ್ಾವಸದಲ್ಲಿ ಇರುವ 
ಮತುತ ಶ್ಾವಸವು ನಮೆಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹ  ರತು ಶ್ಾರಿೋರಿಕವಾಗಿ ಬದುಕಲಾರ ವು; [ಹಾಗ ಯೆೋ] 
ನಾವು ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನು ನಮೆಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹ  ರತು [ನ  ೋಡಿರಿ ಕ  ಲ  ಸ್ ಾ 1:27], 
ನಾವು ದ ೋವರ ಜೋವಿತವನುು ಜೋವಿಸಲಾರ ವು.”14 

3ನ ೋ ವಚನದ ಈ ಸಂದಭಣದ ವರ ಗ , ಪೌಲನು ತನು ವಾಚಕರಿಗ  ಮುಂರ್ ಯೆೋ 
ಗ  ತಿತರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳನುು ಹ ೋಳಿದಾನು. ಆತನು ಮಾತನುು ಪೂತಿಣಗ  ಳಿಸುತ್ಾತ 
ಅವರು ಇದುವರ ಗ  ಯೋಚಿಸಿಯೆೋ ಇಲಿದಿರಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನುು 
ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ : ಏನ ಂದರ  ಕ್ತರಸತಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ ೋರುವದಕ ೆ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡವರ ಲಿರು ಆತನ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವದಕ ೆ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಿದಾಾರ . ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಈ ಕ ೈಸತರು ಹ ೋಗ  ಮತುತ ಯಾವಾಗ 
“ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸ್ಾಯಬ ೋಕು” ಎಂಬದನುು ಚಚಿಣಸಲಾರಂಭಿಸುತ್ಾತನ . ಅವರು 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ, ಅವರು ಯೆೋಸುವಿನ ಮರರ್ ಹಾಗ  ಅದರ 
ಫಲ್ಲತಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾದರು.  

1 ಕ  ರಿಂಥ 15 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಸುವಾತ್ ಣಯ ತಿರುಳಳ ಕ್ತರಸತನ ಮರರ್, 
ಹ ರ್ಲಪಡುವಿಕ  ಮತುತ ಪುನರುತ್ಾಾನಗಳ ೋ ಆಗಿದ  ಎಂಬದಾಗಿ ಬರ ದನು: 

ಸಹ  ೋದರರ ೋ, ನಾನು ನಮಗ  ತಿಳಿಸಿದ ಸುವಾತ್ ಣಯನುು ನಮೆ ನ ನಪಿಗ  
ತರುತ್ ತೋನ , . . .  

ನಾನು ನಮಗ  ತಿಳಿಸಿದ ಮೊದಲನ ಯ ಸಂಗತಿಗಳ  ಳಗ  ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನುು 
ನಮಗ  ತಿಳಿಸಿ ಕ  ಟ ಿನು. ಅದು ನಾನು ಸಹ ಕಲ್ಲತುಕ  ಂಡದ ಾೋ. ಅದ ೋನಂದರ  
ಶ್ಾಸರದಲಿ್ಲ ಮುಂತಿಳಿಸಿರುವ ಪರಕಾರ ಕ್ತರಸತನು ನಮೆ ಪಾಪಗಳ ನವಾರಣ ಗಾಗಿ ಸತತನು; 
ಹ ರ್ಲಪಟ್ಿನು; ಶ್ಾಸರದ ಪರಕಾರವ ೋ ಮ ರನ ಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಿನು (1 ಕ  ರಿಂಥ 
15:1-4). 

ರ  ೋಮಾ 6ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ, ನಮೆ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವು ಹ ೋಗ  ಆ ಮಹತವಪೂರ್ಣ 
ರ್ಟ್ನ ಗಳ ಮರಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರುತತದ ಂಬದನುು ಪೌಲನು ನಮಗ  ತ್  ೋರಿಸಿದನು. 
ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, ನಾವು ಯೆೋಸುವಿನ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುತ್ ತೋವ . ನಾವು 
ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸತತವರಾಗಿದ ಾವು (ಎಫ ಸ 2:1), ಆದರ  ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಪದ 
ಪಾಲ್ಲಗ  ಸ್ಾಯುತ್ ತೋವ . 6:6ರಲ್ಲಿ, “ನಮೆ ಪೂವಣಸವಭಾವವು ಕ್ತರಸತನ ಕ ಡ ಶಿಲುಬ ಗ  
ಹಾಕಲಪಟ್ಟಿತು” ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದನು.  
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ವಚನ 4. ಯೆೋಸು ಮರಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹ ರ್ಲಪಟ್ಿನು. ಪೌಲನು ಈ 
ಸಮಾನಹ  ೋಲ್ಲಕ ಯನುು ಮಾಡುತ್ಾತನ : ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ನಯವು ದಿೀಕ್ಷಯಸ್ಯುನ 
ಮಯಡಿಸಿಕೊಂಡಯಗ ಆತನ ಮರಣ್ದಲ್ಲಿ ಪಯಲ್ುಗಯರರಯಗಿ ಆತನೊಂದಿಗೆ ಹೂಣ್ಲ್ಪಟೆಿವು. 
ಹ ರ್ಲಪಡುವಿಕ ಯ ಸದೃಶಾವು ನಾವು ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಳಗುವದನುು ಸ ಚಿಸುತತದ ಂದು 
ಬಹುತ್ ೋಕ ಲ ೋಖ್ಕರು ಒಪಿಪಕ  ಳಳುತ್ಾತರ . James Macknight ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ  
“ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದಲ್ಲಿ . . . ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡ ವಾಕ್ತತಯು ನೋರಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಹ ರ್ಲಪಡುತ್ಾತನ .”15 ಚಿಮುಕ್ತಸುವ ಪದಧತಿಯನುು ಅನುಸರಿಸುವವರು ಸಹ 
ಒಪಿಪಕ  ಳುಲ ೋಬ ೋಕಾದದ ಾೋನ ಂದರ  “ಚಿಮಿಕ್ತಸುವದು ಅಷ್  ಿಂದು ಸರಾಗವಾಗಿ ತನುನುು” 
ಹ ರ್ಲಪಡುವಿಕ  ಸಂಕ ೋತಕ ೆ ಒಪಿಪಸಿಕ  ಳಳುವದಿಲಿ.16 

ನಾವು ನೋರಿನ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದಲ್ಲಿ ಹ ರ್ಲಪಡುವಾಗ, ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸ್ಾಯುವ 
ಪರಕ್ತರಯೆಯು ಅಂತಿಮಗ  ಳಿಸಲಪಡುತತದ . ಈ ನೋರಿನ ಹ ರ್ಲಪಡುವಿಕ ಯು ಮರರ್ದಲ್ಲಿ 
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಲು ಎಂಬದಾಗಿ ಪೌಲನು ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದನು, ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವ 
ಕಾಯಣ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾಯಣದ ನಡುವ  ಇರುವ ನಕಟ್ ಸಂಬಂಧ 
ವನುು ಎತಿತತ್  ೋರಿಸುತ್ಾತನ . “ಆತನಗ  ಸಂಭವಿಸಿದ ಾೋಲಿವೂ . . . ನಮಗ  ಸಂಭವಿಸುತಿತದ  
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.”17 

ಮ ರನ ಯ ದಿನದಲ್ಲಿ, ಕ್ತರಸತನು ಸತತವರ  ಳಗಿಂದ ಎದಾನು. ಪೌಲನು ಹೋಗ  
ಮುಂದುವರ ಸುತ್ಾತನ , ಅದದರಿಂದ ಕ್ರರಸತನು ಸತುತ ತಂದೆಯ ಮಹಮಯಿಂದ ಜೀವಿತನಯಗಿ 
ಎಬ್ಿಸಲ್ಪಟ್ಿಂತ್ೆಯೀ ನಯವು ಕ್ೂಡ ಜೀವದಿಂದೆದುದ ಹೊಸಬ್ರಯಗಿ ನಡಕೊಳುಬೆೀಕ್ು. ಕ್ತರಸತನು 
ಸತತವರ  ಳಗಿಂದ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಿ ಪರಕಾರವ ೋ, ನಾವು ಸಹ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ “ನೋರಿನ 
ಸಮಾಧಿಯಂದ” ಎಬಿಬಸಲಪಡುತ್ ತೋವ . ಪೌಲನು ಕ  ಲ  ಸ್ ಾಯವರಿಗ  ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , 
“ನೋವು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದಲ್ಲಿ ಕ್ತರಸತನ  ಂದಿಗ  ಹ ರ್ಲಪಟ್ಿದಿಾೋರಿ . . . ಆತನನುು 
ಸತತವರ  ಳಗಿಂದ ಎಬಿಬಸಿದ ದ ೋವರ ಸ್ಾಮಥಾಣದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯಡುವದರ ಮ ಲಕ 
ಆತನ ಕ ಡ ಎದುಾ ಬಂದಿರಿ” (ಕ  ಲ  ಸ್ ಾ 2:12). 

ಪೌಲನು ರ  ೋಮಾ 6ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಬಗ ೆ ಕಲ್ಲಸಿದ ಉಪದ ೋಶದ 
ಮೋಲ  Anders Nygren ಹೋಗ  ವಾಾಖ್ಾಾನಸಿದನು: “ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುವವನು ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಳಗಿಸಲಪಟಾಿಗ, ಆ ಕ್ತರಯೆಯು ‘ಕ್ತರಸತನ ಸಂಗಡ 
ಹ ರ್ಲಪಡುವಿಕ ’ಯನುು ಸ ಚಿಸುತತದ ; ಮತುತ ಆತನು ಪುನಃ ನೋರಿನಂದ ಮೋಲಕ ೆ 
ಬರುವಾಗ, ಅದು ‘ಕ್ತರಸತನ ಸಂಗಡ ಪುನರುತ್ಾಾನಗ  ಳಳುವಿಕ ’ಯನುು ಸ ಚಿಸುತತದ .” 
Nygren ನಂತರ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಕುರಿತ ಪೌಲನ ಉಪದ ೋಶವನುು ಕ ೋವಲ 
ಸ್ಾಂಕ ೋತಿಕವ ಂದು ತಪುಪ ವಾಾಖ್ಾಾನ ಮಾಡಬಾರದ ಂದು ಎಚುರಿಸುತ್ಾತನ . ಯಾಕ ಂದರ  
“ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವು ಯಾವದಕ ೆ ಸಂಕ ೋತವಾಗಿರುತತದ  ೋ ಅದು ವಾಸತವದಲ್ಲಿ ಸಹ 
ಸಂಭವಿಸುತತದ , ಮತುತ ನದಿಣಷ್ಿವಾಗಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಮ ಲಕ ಸಂಭವಿಸುತತದ  . . . 
ಮುಂರ್  ನಾವು ಕ್ತರಸತನ ದ ೋಹದಲ್ಲಿ ಅಂಗಗಳಾಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಆದರ  ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಮ ಲಕವ ೋ 
ಅಂಗಗಳಾದ ವು ಮತುತ ಹೋಗ  ಬ ೋಪಣಡಿಸಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಿದವರಾಗಿ ಶಿರಸಿಾನ  ಂದಿಗ  
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ಜ  ೋಡಿಸಲಪಟ್ಟಿದ ಾೋವ .”18 
ಈ ಮುಂರ್  ಹ ೋಳಿದ ಹಾಗ ಯೆೋ, 6:3, 4 ವಚನಗಳಳ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಕುರಿತು ಮತುತ 

ನಮೆ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ದ ೋವರು ಮಾಡಿರುವ ವಾವಸ್ ಾಯಲ್ಲಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಸ್ಾಾನದ ಕುರಿತು 
ಒಂದು ಬಲವಾದ ವಾಕಾಭಾಗವಾಗಿದ . ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವು ನಂಬಿಕ ಯ ಪರತಿಕ್ತರಯೆಯಲ್ಲ ಿ
ಒಂದು ಅವಶಾಕವಾದ ಭಾಗವಾಗಿರುತತದ ಂದು ಹ ೋಳಲು ಅವರು ಮನಸಿಾಲಿದವರಾಗಿ 
ರುತ್ಾತರ , ಆದರ  ಅನ ೋಕರು ಅದು ಸತಾವ ಂಬದನುು ಬಹುತ್ ೋಕ ಒಪಿಪಕ  ಳಳುತ್ಾತರ :  

 
Moo ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯು ನೋರಿನ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವನುು 

ದ  ಡಡ ಅನುಭವದ  ಂದರ ಒಂದು ಚಿಕೆ ಭಾಗ ಎಂಬದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತತದ , 
ಅದನುು [James D. G.] Dunn ‘ಪರಿವತಣನ ಯ-ಪರವತಣನ’ ಎಂದು 
ಕರ ಯುತ್ಾತನ .”19 

Bruce ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ , “ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ  ಮತುತ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಅಷ್ ಿೋನ  ಭಿನು ಅನುಭವಗಳಾಗಿರದ  ಒಂದು 
ಒಟಾಿರ  ಅನುಭವದ ಭಾಗವಾಗಿರುತತವ .”20 

Walter W. Wessel ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ , “[ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ] 
ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬನು ರಕ್ಷಣ  ಹ  ಂದಿದ ತಕ್ಷರ್ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಲಾಗುತಿತದಾದರಿಂದ ಎರಡನುು ಸಹ ಒಂದ ೋ ರ್ಟ್ನ ಯ 
ಭಾಗವ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತಿತತುತ.”21  

 
ಹ ೋಗ , ನಮೆ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಉದ ಾೋಶವು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ 

ಅತ್ಾಾವಶಾಕತ್ ಯ ಬಗ ೆ ಸ್ಾಭಿತುಪಡಿಸುವದಾ ಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಆತನ ಪತಿರಕ ಯ ಮ ಲ 
ವಾಚಕರಲ್ಲಿ ಯಾರ  ಬಬರ  ಸಹ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಅವಶಾಕತ್ ಯ ಬಗ ೆ ಪರಶ್ ುಯನುು 
ಎತಿತರಲ್ಲಲಿ. ಪೌಲನು ಹ ೋಳಲು ಬಯಸಿದ ಾೋನ ಂದರ  ನಮೆ ಪಾಪಗಳಳ ತ್  ಳ ಯಲಪಟ್ಟಿವ  
ಎಂಬ ಅಂಶವು ಪರಿಶುದಧ ಜೋವನ ನಡಿಸುವದಕ ೆ ನಮೆನುು ಪ ರೋರಿಸತಕೆದುಾ ಎಂಬದ ೋ. 
ನಾವು ನೋರಿನ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದಿಂದ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ುಿ “ಹ  ಸಬರಾಗಿ ನಡಕ  ಳುಬ ೋಕು” ಎಂದು 
ಆತನು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ  (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). “ನಡಕ  ಳುಬ ೋಕು” ಎಂಬುದು ಒಂದು 
“ರ ಪಕಾಲಂಕಾರವಾಗಿದುಾ ಕ ೈಸತ ಜೋವನದ ಗುರುತ್ಾಗಿರಬ ೋಕಾದ ಸಿಾರತ್ , 
ಪ ರೋಕ್ಷಣಿಯವಲಿದ ಪರಗತಿಯನುು ಸ ಚಿಸುತತದ .”22 

ನಮಗ  “ಹ  ಸ ಜೋವನ” ಇರುವದರಿಂದ, ನಾವು ಅದರಂತ್ ಯೆೋ ನಡಕ  ಳುಬ ೋಕು. 
NEB ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ  ನಾವು “ಜೋವನದ ಹ  ಸ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಮೆ 
ಹ ಜ ೆಗಳನುಡಬ ೋಕು.” ಪೌಲನು ಕ  ಲ  ಸ್ ಾಯವರಿಗ  ಅವರ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ 
ಹೋಗ  ಬರ ದನು,  

ಆದಕಾರರ್ ನೋವು ಕ್ತರಸತನ  ಂದಿಗ  ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ ಮೋಲ್ಲರುವವುಗಳನುು 
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ಹುಡುಕ್ತರಿ; ಅಲ್ಲ ಿ ಕ್ತರಸತನು ದ ೋವರ ಬಲಗಡ ಯಲ್ಲಿ ಆಸನಾರ ಢನಾಗಿದಾಾನ . 
ಮೋಲ್ಲರುವಂಥವುಗಳ ಮೋಲ  ಮನಸಿಾಡಿರಿ, ಭ ಸಂಬಂಧ ವಾದವುಗಳ ಮೋಲ  
ಇಡಬ ೋಡಿರಿ. ಯಾಕ ಂದರ  ನೋವು ಸತಿತರಲಾಿ, ನಮೆ ಜೋವವು ಕ್ತರಸತನ  ಂದಿಗ  ದ ೋವರಲ್ಲ ಿ
ಮರ ಯಾಗಿಟ್ಿದ  (ಕ  ಲ  ಸ್ ಾ 3:1-3). 

ವಚನ 5. ಹೆೀಗಂದರೆ ನಯವು ಆತನ ಮರಣ್ಕೆೆ ಸದೃಶವಯದ ಮರಣ್ವನುು ಹೊಂದಿ 
ಆತನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಾವಯಗಿದದರೆ ಆತನ ಪುನರುತ್ಯಿನಕೆೆ ಸದೃಶವಯದ ಪುನರುತ್ಯಿನವನೂು 
ಹೊಂದಿ ಆತನಲ್ಲ ಿ ಐಕ್ಾವಯಗುವೆವು. ಈ ಸನುವ ೋಶದಲ್ಲಿ, “ವಾಗಿದಾರ ” ಎಂಬುದು 
“ಆಗಿರುದವರಿಂದ” ಎಂಬಥಣವಾಗಿದ . “ಐಕಾವಾಗಿದಾರ ” ಎಂಬ ಅನುವಾದಿತ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು 
(σύμφυτος, sumphutos) ಒಂದು ಸಂಯುಕತ ಪದವಾಗಿದುಾ σύν (sun, “ಯಂದಿಗ ”) 
ಮತುತ φύω (phuō, “ಬ ಳ ”) ಎಂಬ ಪದಗಳನ  ುಳಗ  ಂಡಿರುತತದ , ಅದರಥಣವು “ಒಟಾಿಗಿ 
ಬ ಳ ಯಲಪಟ್ಿ”23 ಅಥವಾ “ಒಟ್ಟಿಗ  ನ ಡಲಪಟ್ಟಿರುವ” ಎಂದಾಗುತತದ  (KJV). ಪೌಲನು 
ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಳಗಿಸಲಪಡುವದನುು ಭ ಮಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿೋಜವನುು ಬಿತುತವದಕ ೆ 
ಹ  ೋಲ್ಲಸುತ್ಾತನ . ಹ  ಸ ಜೋವವು ಹ  ರಬರಬ ೋಕ ಂದರ  ಒಂದು ಬಿೋಜವು “ಸ್ಾಯ” ತಕೆದುಾ 
(ಯೋಹಾನ 12:24; 1 ಕ  ರಿಂಥ 15:36).  

ನಮೆ “ನ ಡಲಪಡುವಿಕ ” ಗ  ಮೌಲಾವಿರುತತದ  ಯಾಕ ಂದರ  ನಾವು “ಆತನ [ಕ್ತರಸತನ] 
ಮರರ್ದ ಸದೃಶವಾದ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ ಆತನ  ಂದಿಗ  ಐಕಾವಾಗಿದ ಾೋವ ” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ 
ನನುದು). ವಿಷ್ಯವು ಹಾಗಿರುವದರಿಂದ, “ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ  ನಾವು ಆತನ 
ಪುನರುತ್ಾಾನದ ಸದೃಶದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇರಲ್ಲದ ಾೋವ .”24 ಕ್ತರಸತನು ಮರರ್ದಿಂದ ಎಬಿಬಸಲಪಟಾಿಗ, 
ಆತನ ಕುರಿತ ಕ ಲವು ಸಂಗತಿಗಳಳ ಬದಲಾಗದ  ಇದಾವು. ಆತನಗ  ಆಗಲ  ಕ ೈಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೊಳ ಗಳ ಗುರುತು ಮತುತ ಆತನ ಪಕ ೆಯಲ್ಲಿ ಈಟ್ಟಯ ಗುರುತು ಇದಾವು (ನ  ೋಡಿರಿ 
ಯೋಹಾನ 20:27), ಆದರ  ಕ ಲವು ಸಂಗತಿಗಳಳ ಬ ೋರ ಯಾಗಿದಾವು. ಆತನು ಹ  ಸ 
ಜೋವಿತಕ ೆ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಿನು, ಇನ ುಂದಿಗ  ಮರರ್ದ ದಬಾಬಳಿಕ ಗ  ಅಧಿೋನನಾಗಿರಲ್ಲಲಿ 
(ರ  ೋಮಾ 6:9). ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ, ನಾವು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಸಮಾಧಿಯಂದ 
ಎಬಿಬಸಲಪಡುವಾಗ, ಕ ಲವು ಸಂಗತಿಗಳಳ ಇದಾ ಹಾಗ ಯೆೋ ಇರುತತವ : ಉದಾಹರಣ ಗ , 
ನಮೆ ಮುಖ್ಚಹರ  ಮುಂರ್  ಇದಾಂತ್ ಯೆೋ ಇರುತತದ . ಹ ೋಗ , ಕ ಲವು ಸಂಗತಿಗಳಳ 
ಭಿನುವಾಗಿರುತತವ : ಈಗ ನಮಗ  ಕತಣನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ  ಸ ಜೋವನ ಸಿಕ್ತೆರುತತದ ! 

ವಚನ 6. ಪೌಲನು ಆ ಆಲ  ೋಚನ ಗ  ಈ ಮಾತುಗಳನುು ಸ್ ೋರಿಸುತ್ಾತನ : 
ಪಯಪಯಧಿೀನಸಾಭಯವವು ನಯಶವಯಗಿ ನಯವು ಇನೂು ಪಯಪದ ವಶದಲ್ಲಿರದಂತ್ೆ ನಮಮ 
ಪೂವಣಸಾಭಯವವು ಕ್ರರಸತನ ಕ್ೂಡ ಶಲ್ುಬೆಗೆ ಹಯಕ್ಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ೆಂದು ತಿಳದಿದ ದೆೀವೆ. ನಮೆ 
ಪೂವಣಸವಭಾವವು ಕ್ತರಸತನ ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬ ಗ  ಹಾಕಲಪಟ್ಟಿತು (ನ  ೋಡಿರಿ ಗಲಾತಾ 2:20). 
ಗಿರೋಕ್ ಪರತಿಯಲ್ಲಿ “ಪೂವಣಸವಭಾವ” ಎಂಬದರ ಬದಲಾಗಿ ಅಕ್ಷರಶಃ “ಹಳ ಯ ಮನುಷ್ಾ” 
(παλαιὸς . . . ἄνθρωος, palaios . . . anthrōpos) ಎಂದಿರುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ KJV). 
“ಪೂವಣಸವಭಾವ” ಎಂಬ ಪೌಲನ ಮಾತಿನ ತ್ಾತಪಯಣವ ೋನು ಎಂಬದರ ಬಗ ೆ ಕ ಲವು 
ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರು ಗ  ಂದಲಕ್ತೆೋಡಾಗುತ್ಾತರ ; ಆದರ  ಅಪೊಸತಲನು ಆ ಮಾತಿನ 
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ಅಥಣವನುು 8ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲ ಿ ಬಣಿಿಸುತ್ಾತನ . 6 ಮತುತ 8 ವಚನಗಳಲ್ಲಿರುವ 
ಸ್ಾಮಾತ್ ಯನುು ಗಮನಸಿರಿ: 

“ನಮೆ ಪೂವಣಸವಭಾವವು ಕ್ತರಸತನ ಕ ಡ ಶಿಲುಬ ಗ  ಹಾಕಲಪಟ್ಟಿತು” (6:6). 
“ನಾವು ಕ್ತರಸತನ  ಡನ  ಸತಿತದ ಾೋವ ” (6:8). 

“ನಮೆ ಪೂವಣಸವಭಾವ” ವು ಕ ೈಸತರಾಗುವದಕ ೆ ಮುಂರ್  ಇದಾ ನಮೆನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . 
NEB ಯಲ್ಲಿ “ಮುಂರ್  ಇದಾ ಮನುಷ್ಾನು” ಎಂದಿರುತತದ . Stott ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ  “ಕ್ತರಸತನ 
ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬ ಗ  ಹಾಕಲಪಟ್ಿಂಥ ಅದು . . . ನಾವು ರಕ್ಷಣ  ಹ  ಂದುವದಕ್ತೆದಾ ನಮೆ ಇಡಿೋ 
ವಾಕ್ತತತವವಾಗಿರುತತದ .”25 ಒಬಬ ಕ ೈಸತನು ತನು ಜೋವಿತದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ರ್ಟ್ನ ಗಳನುು 
“ಕ್ತರ.ಪೂ.” (ಕ್ತರಸತನಗ  ಮುಂರ್ ) ಅಥವಾ “ಕ್ತರ.ಶ.” (ಕ್ತರಸತನ ನಂತರ) ಎಂಬದಾಗಿ 
ಸ ಚಿಸಬಹುದು.26 

“ಪೂವಣಸವಭಾವ” ವು ಕ್ತರಸತನ ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬ ಗ  ಹಾಕಲಪಟ್ಟಿತು-ಶಿಲುಬ ಗ  
ಜಡಿಯಲಪಟ್ಟಿತು, ಮರರ್ಶಿಕ್ಷ ಗ  ಗುರಿಯಾಯತು, ಮರರ್ಕ  ೆಳಪಟ್ಟಿತು! ಕ ಲವರು ತಮೆ 
ಕ  ರಳಳಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬ ಯೆ ಸರಗಳನುು ಹಾಕ್ತಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಅಥವಾ ಕಟ್ಿಡಗಳ ಮೋಲ  
ಶಿಲುಬ ಗಳನುು ನಮಿಣಸುವದರಲ್ಲಿ ಹಷ್ಣಪಡುತ್ಾತರ . ದ ೋವರು ಬಯಸುವಂಥ ಸಪಂದನ  
ಯಾವದ ಂದರ  ಆಭರರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಟ್ಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬ ಯನುು ಪರದಶಿಣಸುವದಲಿ, 
ಆದರ  ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಶಿಲುಬ ಯನುು ನ ಡುವದನ ುೋ-ಪಾಪದ “ಪೂವಣಸವಭಾ ವವನುು” 
ಮರರ್ಕ  ೆಳಪಡಿಸುವದ ೋ!27 

“ನಮೆ ಪಾಪಾಧಿೋನಸವಭಾವವು ನಾಶವಾಗುವಂತ್ ” ನಾವು ಕ್ತರಸತನ ಕ ಡ ಶಿಲುಬ ಗ  
ಹಾಕಲಪಟ ಿವು (ಒತುತ ಸ್ ೋರಿಸಲಾಗಿದ ). “ಪಾಪಾಧಿೋನಸವಭಾವ” (σῶμα, sōma) [ಅಥವಾ 
ದ ೋಹ] ಎಂಬ ಪದವು ಮುಂದಿನ ಕ ಲವು ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮುಖ್ವಾಗಿರುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 
6:6, 12; 7:4, 24; 8:10, 11, 13, 23), ಆದಾರಿಂದ ನಾವು ಸವಲಪ ಸಮಯವನುು ಆ ಪದದ 
ಪರಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ ಕ  ಡಬ ೋಕಾದ ಅಗತಾವಿರುತತದ . 

ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ದ ೋಹವು ಸವತಃ ಒಳ ುೋದ  ಅಲ ಿ ಕ ಟ್ಿದ ಾ ಅಲಿ; ಅದು 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುವ ಒಂದು ಸ್ಾಧನವಷ್ ಿೋ. ಅದು “ಗರಹಸುವ ಮತುತ ವಾಕತಪಡಿಸುವ 
ಒಂದು ಮಧಾಮ” ಎಂದು ಕರ ಯಲಪಟ್ಟಿದ . ದ ೋಹದ ಪಂರ್ ೋಂದಿರಯಗಳ ಮ ಲಕವ ೋ ನಮೆ 
ಸುತತಲ್ಲನ ಲ  ೋಕವನುು ತಿಳಿದುಕ  ಳಳುತ್ ತೋವ . ನಂತರ, ದ ೋಹದ ಕ್ತರಯೆಗಳ ಮ ಲಕ 
(ಉದಾಹರಣ ಗ : ಮಾತು, ಸನ ುಗಳಳ, ಮತುತ ಮುಖ್ದ ಭಾವನ ಗಳಿಂದ) ಇತರರಿಗ  ನಮೆ 
ಅನಸಿಕ  ಮತುತ/ಅಥವಾ ಅವರಿಗ  ತಿಳಿಸಲ್ಲಚಿುಸುವದನುು ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ ತೋವ . 

ದ ೋಹವನುು ಒಳ ುೋದಕ ೆ ಸ್ಾಧನವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಪೌಲನು 13ನ ೋ 
ವಚನದಲ್ಲಿ ತನು ವಾಚಕರಿಗ  ತಮೆ ದ ೋಹದ ಅಂಗಗಳನುು “ನೋತಿಕೃತಾಗಳನುು ನಡಿಸುವ 
ಸ್ಾಧನಗಳಾಗಿ” ದ ೋವರಿಗ  ಸಮಪಿಣಸಿರಿ ಎಂದು ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುತ್ಾತನ . ರ  ೋಮಾಪುರ 
ಪತಿರಕ ಯ ಅನಂತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸತಲನು ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ , “ಆದದರಿಂದ 
ಸಹ  ೋದರರ ೋ, ದ ೋವರ ಕನಕರವನುು ನಮೆ ನ ನಪಿಗ  ತಂದು ನಮೆನುು 
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ಬ ೋಡಿಕ  ಳಳುವದ ೋನಂದರ -ನೋವು ನಮೆ ನಮೆ ದ ೋಹಗಳನುು ದ ೋವರಿಗ  ಮಿೋಸಲಾಗಿಯ  
ಮಚಿುಕ ಯಾಗಿಯ  ಇರುವ ಸಜೋವಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅಪಿಣಸಿರಿ” (12:1).  

ದ ೋಹವನುು ಕ ಟ್ಿತನಕಾೆಗಿ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಅದರ ಅಂಗಗಳನುು 
“ದುಷ್ೃತಾವನುು ನಡಿಸುವ ಸ್ಾಧನಗಳಾಗಿ” ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದ  (6:13). ದ ೋಹವು 
(ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಸವಭಾವ) ಅನ ೋಕ ಸ್ಾರಿ ಶ್  ೋಧನ ಯನುು ಎದುರಿಸುವ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಾಂಥ 
ಬಲಹೋನವಾಗಿರುವ ಅಂಗವ ಂಬದನುು ವಾಕಾವು ಒಪಿಪಕ  ಳಳುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 7:5). ಅದು 
ಸತತವಾಗಿ ಸ್ ೈತ್ಾನನ ಕ ಲವು ಬಲ್ಲಷ್ಠ ಆಕರಮರ್ಗಳಿಗ  ತುತ್ಾತಗುತತದ . ಆದದರಿಂದ, 
ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ, “ದ ೋಹ” ಎಂಬುದು ಸತತವಾಗಿ ದುಷ್ಿತನ ನಡಿಸುವ 
ಸ್ಾಧನವ ಂಬ ಮಾತುಗಳ  ಂದಿಗ  ಜ  ೋಡಿಸಲಪಟ್ಟಿರುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 7:24). 6ನ ೋ 
ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದ ೋ ವಿಷ್ಯವಾಗಿರುತತದ , ಅದು “ನಮೆ ಪಾಪಾಧಿೋನ ಸವಭಾವ” (ದ ೋಹ) 
– ಅಂದರ , ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಸ್ಾಧನವಾಗಿರುವ ದ ೋಹದ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತತದ .  

8:13 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , ದ ೋವರಾತೆನ ಸಹಾಯದ  ಂದಿಗ  ನಾವು 
ದ ೋಹದ ದುರಭಾಾಸಗಳನುು ನಾಶಮಾಡಬಹುದು. ಹ ೋಗ , ಈ ಕ್ಷರ್ದಲ್ಲಿ, ಆತನು ನಮೆ 
“ಪಾಪಧಿೋನಸವಭಾವವು ನಾಶವಾಗುವಂತ್ ” ನಮೆ ಪೂವಣಸವಭಾವವು ಕ್ತರಸತನ ಕ ಡ 
ಶಿಲುಬ ಗ  ಹಾಕಲಪಟ್ಟಿತ್ ಂಬದನುು ಮಾತರ ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದನು. “ಪಾಪಾಧಿೋನಸವಭಾವ 
ನಾಶವಾಗಿ” ಎಂಬುದು καταργέω (katargeō) ಎಂಬ ಸಂಯುಕತ ಪದದಿಂದ ಬರುತತದ , 
ಅದರಲ್ಲಿ κατά (kata, “ಕ ಳಗ ”) ಎಂಬದರ  ಂದಿಗ  ἀργός (argos, “ನಷ್ಟೆರೋಯ”) ಎಂಬ 
ಪದದ ಜ  ೋಡನ ಯಗಿರುತತದ . ಅದರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥಣವು “ನಷ್ಟೆರೋಯವಾಗುವಂತ್  ಮಾಡು” 
ಎಂದಾಗಿರುತತದ . NLT ಯು ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ  “ಪಾಪವು ನಮೆ ಜೋವಿತಗಳಲ್ಲಿ 
ಶಕ್ತತಯನುು ಕಳ ದುಕ  ಳಳುವ ಹಾಗ  ನಾವು ಕ್ತರಸತನ ಸಂಗಡ ಶಿಲುಬ ಗ  ಹಾಕಲಪಟ ಿವು.”  

ಕ ಲವರು ತಮೆ ದ ೋಹದ ಬಯಕ ಗಳ ಮೋಲ  ಸವಲಪ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣ 
ನಯಂತರರ್ವಿಲಿದವರಾಗಿದ ಾೋವ ಂದು ಭಾವಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ಾತರ . ಕ್ತರಸತನ ಮುಖ್ಾಂತರ, ಆ 
ಆಳವಾದ ಇರ್ ೆಗಳನುು ನಷ್ಟೆರೋಯಗ  ಳಿಸಬಹುದು ಮತುತ ನಮೆನುು ದಬಾಬಳಿಕ  ಮಾಡುವ 
ಶಕ್ತತಯನುು ಕಸಿದುಕ  ಳುಬಹುದು ಎಂಬ ಸತಾವು ನಮಗ  ತಿಳಿದಿರಬ ೋಕ ಂಬದು ಪೌಲನ 
ಬಯಕ ಯಾಗಿತುತ.  

ಯೆೋಸುವಿನ ಕಾರರ್ದಿಂದ, ನಮೆ ಪಾಪದ ದಾಸತವವು ಅಂತಾಗ  ಂಡಿತು. ನಮೆ 
ಪಾಪಾಧಿೋನ ಶರಿೋರವು ನಷ್ಟೆರೋಯ ಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿದ , “ಹೋಗ  ಅದು ಇನುು ಮೋಲ  ಪಾಪಕ ೆ 
ದಾಸನಾಗಿರುವದಿಲಿ.” ಅಮರಿಕದಲ್ಲಿ, 1863, ಜನವರಿ 1 ರಂದು, ವಿಮೊೋಚನ ಯ ಘ ೋಷ್ಣ  
(Emancipation Proclamation) ಘ ೋಷ್ಟಸಲಪಟ್ಟಿತು; ನಂತರ, 1865, ಡಿಸ್ ಂಬರ್ 18 
ರಂದು, ಅಮರಿಕದ ಸಂವಿಧ್ಾನದ ಹದಿಮ ರನ ಯ ತಿದುಾಪಡಿಯನುು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ 
ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಾಯತು, ಅದು ಗುಲಾಮತನವನುು ನಮ ಣಲಗ  ಳಿಸಿತು. ಹದಿನ ಂಟ್ು 
ನ ರು ವಷ್ಣಗಳ ಮುಂರ್ , ಕ್ತರಸತನು ಮರಣಿಸಿದನು, ಅದರ ಮ ಲಕ ನಮೆ ಆತಿೀಕ 
“ವಿಮೊೋಚನ ಯ ಘ ೋಷ್ಣ ” ಗ  ತನು ಸವರಕತದಿಂದ ಸಹ ಹಾಕ್ತದನು.  

ವಚನ 7. ಪೌಲನು ಪಾಪವನುು ರಾಜನಂತ್  ಆಳಿಕ  ಮಾಡುವದ ಂಬಂತ್  
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ಹ ೋಳಿದಾನಾದರ  (5:21), ಇನುು ಮೋಲ  ಯಾವ ಕಾರರ್ಕ ೆ ಪಾಪದ ಮುಂದ  
ಮೊರ್ಕಾಲ ರುವ ಅಗತಾತ್  ಇಲ ಿಎಂಬದಾಗಿ ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . ಕ ೈಸತನು ಅದರ ಮಾತಿನಂತ್  
ನಡ ಯುವ ಅಗತಾವಿರುವದಿಲಿ, ಯಾಕ ಂದರ  ಸತತವನು ಪಾಪದ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡ  
ಹ  ಂದಿದಾಾನಷ್ ಿ. “ಬಿಡುಗಡ ” ಎಂಬುದು δικαιόω (dikaioō) ಎಂಬ ಗಿರೋಕ್ ಪದದಿಂದ 
ಬಂದದುಾ, ಅದು ಸತತವಾಗಿ “ನೋತಿನರ್ಣಯಗ  ಂಡವನು” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿದ . 
ನಾಾಯಲಯದಲ್ಲಿ “ನೋತಿವಂತನ ಂದು ನರ್ಣಯಸಲಪಟ್ಿವನು” (“ಅಪರಾಧಿ ಅಲಿ” ಎಂದು 
ಸ್ಾಭಿತು) ಬಿಡುಗಡ ಗ  ಳಿಸಲಪಡುತ್ಾತನ .  

ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಗುಲಾಮತನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡ ಯಾಗುವದಕ ೆ 
ಗುಲಾಮರಿಗಿದಾ ಏಕ ೈಕ ಮಾಗಣ ವ ಂದರ  ಸ್ಾಯುವದು ಆಗಿತುತ. ನಾವು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ, ನಾವು ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸ್ಾಯುತ್ ತೋವ  (6:2-4), ಅದು ನಮೆನುು 
ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡಿಗಡ ಗ  ಳಿಸುತತದ  (6:7). ಮರರ್ವು ಎಲಾಿ ನಬಂಧನ ಗಳನುು 
ರದುಾಗ  ಳಿಸುತತದ ಂದು ರಬಿಬಗಳಳ ಉಪದ ೋಶಿಸುತಿತದಾರು.28 ನಾವು ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  
ಸ್ಾಯುವಾಗ, ನಮಗ  ಇನುು ಮೋಲ  ಪಾಪಕ ೆ ಸ್ ೋವ ಮಾಡಬ ೋಕ ಂಬ ನಬಣಂಧವು 
ಇರುವದಿಲಿ.  

ಅಮರಿಕದಲ್ಲಿ, ಗುಲಾಮರು ಸವತಂತರಗ  ಳಿಸಲಪಟಾಿಗ, ಕ ಲವರು ಗುಲಾಮ 
ರಾಗಿಯೆೋ ಜೋವಿಸುವದನುು ಮುಂದುವರ  ಸಿದರು. “ಅವರಿಗ  ತ್ಾವು ಸವತಂತರ 
ಗ  ಂಡಿದ ಾೋವ ಂಬದು ತಿಳಿಯದಾಗಿತುತ, ಅಥವಾ ಅವರು ಗುಲಾಮತನದಲ್ಲಿಯೆೋ 
ಮುಳಳಗಿದವರಾಗಿ ಅದಕ ೆ ಒಗಿೆಕ  ಂಡಿದಾರಿಂದ ಅವರಿಗ  ಬಿಡುಗಡ ಯನುು ಕಲ್ಲಪಸಿಕ  ಳಳು 
ವದಕ ೆ ಸ್ಾಧಾವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.”29 ದುಃಖ್ಕರವ ಂದರ , ಪಾಪದ ದಾಸತವ ದ  ಳಗಿಂದ 
ಬಿಡಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವ ಕ ಲವರು ಇನ ು ಆ ಬಂಧನದಲ್ಲಿಯೆೋ ಬದುಕುತಿತದಾಾರ . ಪೌಲನು ಎಲಾಿ 
ಕ ೈಸತರಿಗ  ತಿಳಿಸಲ್ಲಚಿುಸಿದ ಾೋನ ಂದರ , ಅವರು ಇನುು ಮೋಲ  ಪಾಪಕ ೆ ದಾಸರಲಿ ಮತುತ ಇನುು 
ಮೋಲ  “ಪಾಪಕ ೆ ಸ್ ೋವ ” ಮಾಡುವದು ಅನಾವಶಾಕವಾಗಿದ  (6:6; KJV). 

ಪಯಪದ ಪಯಲ್ಲಗೆ ಸತತವರು, ಕ್ರರಸತನಗಯಗಿ ಜೀವಿಸುವವರು (6:8-11) 
8ಇದಲ್ಿದೆ ನಯವು ಕ್ರರಸತನೊಡನೆ ಸತತ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆತನೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವೆವೆಂದು 

ನಂಬ್ುತ್ ತೆೀವೆ. 9ಯಯಕೆಂದರೆ ಕ್ರರಸತನು ಸತತ ಮೀಲೆ ಜೀವಿತನಯಗಿ ಎದುದ ಬ್ಂದದರಿಂದ ಆತನು 
ಇನುು ಮುಂದೆ ಸ್ಯಯತಕ್ೆವನಲ್ಿ, ಮರಣ್ವು ಇನೂು ಆತನನುು ಆಳಳವದಿಲ್ಿವೆಂದು ನಮಗೆ 
ತಿಳದದೆ. 10ಆತನು ಸತತದುದ ಒಂದೆೀ ಸ್ಯರಿ, ಅದು ಪಯಪದ ಪಯಲ್ಲಗೆ; ಆತನು ಜೀವಿಸುವದು 
ದೆೀವರಿಗಯಗಿಯೀ. 11ಅದೆೀ ಪರಕಯರ ನೀವು ಸಹ ನಮಮನುು ಕ್ರರಸತ ಯೀಸುವಿನ ಐಕ್ಾದಿಂದ 
ಪಯಪದ ಪಯಲ್ಲಗೆ ಸತತವರೂ ದೆೀವರಿಗಯಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೂ ಎಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳುರಿ.  

1 ರಿಂದ 7 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಾವಾಗಿ ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸ್ಾಯುವದರ ಕುರಿತು 
ಒತಿತಹ ೋಳಲಾಗಿರುತತದ . 8 ರಿಂದ 11 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನಾವು ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  
ಸತತವರ ಂಬದನುು ಗಮನಸುತ್ ತೋವ , ಆದರ  ಮುಖ್ಾ ಒತುತ ದ ೋವರಿಗಾಗಿ ಜೋವಿಸುವದರ 
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ಕುರಿತು ಆಗಿರುತತದ .  
ವಚನ 8. ನಾವು “ಆತನ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವದಕ ೆ 

ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ” (6:3) ನಯವು ಕ್ರರಸತನೊಡನೆ ಸತ್ ತೆವು. ಅಲಿದ  ನಾವು 
“ಹ  ಸಬರಾಗಿ ನಡಕ  ಳಳುವದಕ ೆ” ನೋರಿನ ಸಮಾಧಿಯಳಗಿಂದ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟಿರುವ 
ಕಾರರ್ (6:4) ಆತನೊಡನೆ ಜೀವಿಸುವೆವೆಂದು ನಂಬ್ುತ್ ತೆೀವೆ.  

ವಚನ 9. ಯಯಕೆಂದರೆ ಕ್ರರಸತನು ಸತತ ಮೀಲೆ ಜೀವಿತನಯಗಿ ಎದುದ ಬ್ಂದದರಿಂದ ಆತನು 
ಇನುು ಮುಂದೆ ಸ್ಯಯತಕ್ೆವನಲ್ಿ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ, ಹಲವಾರು ಜನರು 
ಸತತವರ  ಳಗಿಂದ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಿರು; ಆದರ  ಕ್ತರಸತನು ಮಾತರವ ೋ “ಇನುು ಮುಂದ  
ಸ್ಾಯದವನಾಗಿ” ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಿನು. ಆತನ ಪುನರುತ್ಾಾನದ ಬಳಿಕ, ಯೆೋಸು ನಾಲವತುತ 
ದಿನಗಳ ಕಾಲ ತನು ಶಿಷ್ಾರಿಗ  ಕಾಣಿಸಿಕ  ಂಡನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 1:3). ಆ ಕಾಲದ 
ಬಳಿಕ, ಆತನು ದ ೋವರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಬಳಿಗ  ಏರಿ ಹ  ೋದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 
1:9; 2:33, 34).  

ಅದರ ಫಲ್ಲತವಾಗಿ, ಮರಣ್ವು ಇನೂು ಆತನನುು ಆಳಳವದಿಲ್ಿ. ಕ್ತರಸತನು ಈ ಭ ಮಿಗ  
ಬಂದಾಗ, ಆತನು “ಮನುಷ್ಾರಿಗ  ಸ್ಾದೃಶಾನಾಗಿ ಮಾಡಲಪಟ್ಿನು” (ಫಿಲ್ಲಪಿಪ 2:7); ಆತನು 
“ನರಾವತ್ಾರವ ತಿತದಾನು” (ಯೋಹಾನ 1:14). ಆದುದರಿಂದ, ಆತನು ಶರಿೋರದ 
ಬಲಹೋನತ್ ಗಳಿಗ  ಮತುತ ಮಿೋತಿಗಳಿಗ -ಮರರ್ವೂ ಸ್ ೋರಿದಂತ್ -ಒಳಪಟ್ಟಿದಾನು. ಆತನು 
“ಶಿಲುಬ ಯ ಮರರ್ವನಾುದರ  ಹ  ಂದುವಷ್ಿರ” ಮಟ್ಟಿಗ  ಕರ ತರಲಪಟ್ಿನು (ಫಿಲ್ಲಪಿಪ 2:8). 
ಹ ೋಗ , ಆತನು ಸತತವರ  ಳಗಿಂದ ಎಬಿಬಸಲಪಟಾಿಗ, “ಆತನನುು ಮುಟ್ುಿವ ಮರರ್ದ 
ಅಧಿಕಾರವು ಅಂತಾಗ  ಂಡಿತು” (Phillips). 

ವಚನ 10. ಈ ವಚನವು ಯೆೋಸುವಿನ ಮರರ್ ಮತುತ ಆತನ ಪುನರುತ್ಾಾನ ಜೋವಿತದ 
ನಡುವ  ವಾತ್ಾಾಸವನುು ಮುಂದಿಡುತತದ . ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ , ಆತನು 
ಸತತದುದ ಒಂದೆೀ ಸ್ಯರಿ, ಅದು ಪಯಪದ ಪಯಲ್ಲಗೆ. ಯೆೋಸು ಸವತಃ ಯಾವ ಪಾಪವನುು 
ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ ಮತುತ ಆತನು ನಮೆ ಪಾಪಗಳಿಗ  ೋಸೆರ ಮರಣಿಸಿದನ ಂಬದು 
ಸಪಷ್ಿವಾಗಿರುತತದ  (2 ಕ  ರಿಂಥ 5:21; ಇಬಿರಯ 4:15; 1 ಪ ೋತರ 2:22). ಹಾಗಾದರ , ಹ ೋಗ  
ಇಲ್ಲಿ ಯೆೋಸು “ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತತನು” ಎಂದು ಹ ೋಳಲು ಸ್ಾಧಾ? ಈ ಮಾತುಗಳ 
ಅಥಣವು ಯೆೋಸು “ಪಾಪಕ ೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತ್ ” ಸತತನ ಂಬದಾಗಿರಬಹುದು. Leon Morris 
ಈ ಅಭಿಪಾರಯದ  ಂದಿಗ  ಸಹಮತ ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ಾತನ : “ನಮೆ ಪಾಪದ ಸಮಸ್ ಾಯನುು 
ನವಾರಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಈ ಪಾಪದ ಲ  ೋಕದ  ಳಗ  ಬಂದು ಪಾಪವನುು ನೋಗಿಸುವಂಥ 
ಮರರ್ವನುು ಅನುಭವಿಸುವದು ಅಗತಾವಾಗಿತುತ. ಆ ಮರರ್ವು ಕ್ತರಸತನು ಪಾಪದ 
ವಲಯದಲ್ಲಿರುವದನುು ಅಂತಾಗ  ಳಿಸುವದಾಗಿತುತ. ಅದು ಪಾಪದ  ಂದಿಗಿನ ಆತನ ಇಡಿೋ 
ಸಂಬಂಧದ ಮರರ್ ಆಗಿತುತ.”30 

“ಒಂದ ೋ ಸ್ಾರಿ” ಎಂಬುದು ἐφάπαξ (ephapax) ಎಂಬ ಗಿರೋಕ್ ಪದದ 
ಅನುವಾದವಾಗಿದ , ಅದು ἅπαξ (hapax —“ಒಮೆ”) ಮತುತ ಬಲಗ  ಳಳುವ ἐπί (epi, 
“ಮೋಲ ”) ಎಂಬ ಪದಗಳನ  ುಳಗ  ಂಡಿರುತತದ . Ephapax ಎಂಬುದು “‘ಒಂದ ೋ ಸ್ಾರಿ” 
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ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ ಕಾಯಣವನುು ಸ ಚಿಸುತತದ , ಅದು “ಸ್ಾವಣಕಾಲ್ಲಕ ಮೌಲಾವುಳುದುಾ, 
ಹ  ರತು ಪುನರಾವತಿಣಸಬ ೋಕಾದದಾಲಿ.”31 ಕತಣನು ಇನ ುಂದಿಗ  ಸ್ಾಯಬ ೋಕಾದ 
ಅಗತಾವಿರುವದಿಲಿ ಎಂಬ ಅಂಶವನುು ಈ ವಾಕಾವು ಒತಿತಹ ೋಳಳತಿತರಬಹುದಾಗಿದ . ಹ ಚುು 
ಸಂಭಾವಾವಾದದ ಾೋನ ಂದರ , ಇದು ಇಬಿರಯ 7:27 ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವ ಅದ ೋ 
ಅಥಣದಲ್ಲಿಯೆೋ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿರುತತದ . ಪಾರಣಿಗಳ ಯಜ್ಞಗಳನುು ಪುನಃ ಪುನಃ 
ಮಾಡಬ ೋಕ್ತತುತ, ಆದರ  ಯೆೋಸುವಿನ ಯಜ್ಞವು ಒಂದ ೋ ಸ್ಾರಿ ಮಾಡಲಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು 
ಇಬಿರಯ ಪುಸತಕದ ಲ ೋಖ್ಕನು ಬರ ಯುತ್ಾತನ . ಅದು ಸವಣರಿಗ  ಸವಣಕಾಲಕ ೆ 
ಮಾಡಿದಾಾಗಿತುತ (ನ  ೋಡಿರಿ ಇಬಿರಯ 9:24-28).  

ಪೌಲನು ಮುಂದ  ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , ಆತನು ಜೀವಿಸುವದು ದೆೀವರಿಗಯಗಿಯೀ. 
“ಮರರ್” ಎಂಬುದರ ಮ ಲ ವಿರ್ಾರವು ಬ ೋಪಣಡುವಿಕ  ಆಗಿರುವದರಿಂದ, “ಜೋವ” ವನುು 
ನಾವು ಐಕಾಗ  ಳಿಸುವಿಕ  ಎಂಬದಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದು: ಆತಿೀಕ ಜೋವವನುು 
ಹ  ಂದಿರುವದ ಂದರ  ದ ೋವರಿಗ  ಸಮಿೋಪರಾಗಿರುವದು (ನ  ೋಡಿರಿ ಯೋಹಾನ 17:3). AB 
ಯು 10ನ ೋ ವಚನವನುು ವಿಸತರಿಸಿ ಹೋಗ  ಅನುವಾದಿಸುತತದ , “ಆತನು ದ ೋವರಿಗ  
ಜೋವಿಸುವವನು-ಆತನ ಸಂಗಡ ಮುರಿಯಲಪಡದ ಅನ  ಾೋನಾತ್ ಯಲ್ಲಿರುವವನು.” ಯೆೋಸು 
ಮನುಷ್ಾರ ಪರಯೋಜನಾಥಣವಾಗಿ ಸತತನು, ಆದರ  ಆತನು ತನು ತಂದ ಯ ಸಂಗಡ 
ಇರಲು ಮತುತ ಆತನನುು ಮಹಮಪಡಿಸಲು ಜೋವಿಸುತ್ಾತನ .  

ವಚನ 11. ಯೆೋಸುವಿನ ಮಾದರಿಯನುು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿಟ್ುಿಕ  ಂಡು ಪೌಲನು 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , ಅದೆೀ ಪರಕಯರ ನೀವು ಸಹ ನಮಮನುು ಕ್ರರಸತಯೀಸುವಿನ ಐಕ್ಾದಿಂದ 
ಪಯಪದ ಪಯಲ್ಲಗೆ ಸತತವರೂ ದೆೀವರಿಗಯಗಿ ಜೀವಿಸುವವರೂ ಎಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳುರಿ. 
“ಎಣಿಸಿಕ  ಳಿುರಿ” ಎಂಬುದು λογίζομαι (logizomai), ಎಂಬುದು ಅಧ್ಾಾಯ 4 ರಲ್ಲಿ 
ಪರಮುಖ್ವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅದ ೋ ಲ ಕೆಪತರದ ಪದವಾಗಿರುತತದ . ಪೌಲನು ತನು 
ವಾಚಕರಿಗ  ತಮೆ ಮನಸುಾಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲವಂದು ಸತಾಗಳನುು ಗುರುತುಮಾಡಿಟ್ುಿ 
ಕ  ಳಳುವಂತ್  ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ . ಕ ಲವು ಸತಾಗಳನುು ಕ ೋವಲ ತಿಳಿದುಕ  ಂಡರ  ಮಾತರ 
ಸ್ಾಕಾಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಅವರು ಆ ಸತಾಗಳನುು ಪರಿಗಣಿಸಬ ೋಕ್ತತುತ, ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣ 
ಭಾವಾಥಣಗಳನುು ಸ ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಆಲ  ೋಚಿಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕಾಗಿತುತ.  

ಪೌಲನು ತನು ವಾಚಕರಿಗ  ಅವರು ಎರಡು ಮಹತವದ ಸತಾಗಳನುು ಕುರಿತು 
ಆಲ  ೋಚಿಸಬ ೋಕ ಂದು ಬಯಸಿದನು. ಮೊದಲನ ಯದ ಾೋನ ಂದರ , ಅವರು ನಜವಾಗಿಯ  
“ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತಿತದಾಾರ ” ಎಂಬದನುು ಆಲ  ೋಚಿಸಬ ೋಕ್ತತುತ. ಅವರು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತಿತದಾರು (6:2-4), ಆದರ  ಅವರು ವಾಸತವಿಕತ್ ಯ 
ಎಲಾಿ ಅಥಣಗಳನ ು ಗರಹಸದ ೋ ಹ  ೋಗಿರಬಹುದು. ಹ ೋಗ , ಅವರು ತಮೆನುು ಕ ೋವಲ 
ಸತತವರ ಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವದು ಮಾತರವ ೋ ಸ್ಾಕಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  “ಕ್ತರಸತಯೆೋಸುವಿನ 
ಐಕಾದಿಂದ ದ ೋವರಿಗಾಗಿ ಜೋವಿಸುವವರು” ಎಂಬದನುು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬ ೋಕ್ತತುತ (ಒತಿತ 
ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). ನಮೆ ಸೃಷ್ಟಿಕತಣನ ಸಂಗಡ ಈ ಆಪತ ಸಂಬಂಧವನುು ಹ  ಂದಿರುವದು 
ನಜಕ ೆ ಅಮೊೋರ್ವಾದ ಆಶಿೋವಾಣದವಾಗಿರುತತದ ! ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 
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ಗಂಭಿೋರವಾದ ಜವಾಬಾಾರಿ ಸಹ ಇರುತತದ . ಆತನ “ಸಂಗಡ ಮುರಿಯಲಪಡದ 
ಅನ  ಾೋನಾತ್ ಯಲ್ಲಿ” (AB) ಜೋವಿಸಬ ೋಕ ಂದರ , ನಾವು ಆತನ ಚಿತತವನುು ನಮೆ 
ಸವಣಸ್ಾಮಥಾಣದ  ಂದಿಗ  ಮಾಡುವದಕ  ೆೋಸೆರ ನಮೆನುು 
ಸಮಪಿಣಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕಾಗಿರುತತದ .  

ಪಯಪದ ಆಳಾಕೆಗೆ ಒಳಪಡುವವರಲ್ಿ (6:12-14) 
12ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ಸ್ಯಯತಕ್ೆ ನಮಮ ದೆೀಹದ ಮೀಲೆ ಪಯಪವನುು ಆಳಗೊಡಿಸಿ 

ನೀವು ದೆೀಹದ ದುರಯಶೆಗಳಗೆ ಒಳಪಡಬೆೀಡಿರಿ. 13ಇದು ಮಯತರವಲ್ಿದೆ ನೀವು ನಮಮ 
ಅಂಗಗಳನುು ಪಯಪಕೆೆ ಒಪಿಪಸುವವರಯಗಿದುದ ದುಷ್ಿತಾವನುು ನಡಿಸುವ 
ಸ್ಯಧನಗಳಯಗಮಯಡಬೆೀಡಿರಿ; ಆದರೆ ಸತತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಿತರಯಗಿರಲಯಗಿ ನಮಮನುು 
ದೆೀವರಿಗೆ ಒಪಿಪಸಿಕೊಟ್ುಿ ನಮಮ ಅಂಗಗಳನುು ನೀತಿಕ್ೃತಾಗಳನುು ನಡಿಸುವ 
ಸ್ಯಧನಗಳನಯುಗಿ ಆತನಗೆ ಸಮಪಿಣಸಿರಿ. 14ಯಯಕೆಂದರೆ ಪಯಪವು ನಮಮ ಮೀಲೆ 
ಅಧಿಕಯರನಡಿಸದು; ನೀವು ಧಮಣಶಯಸರಕೆೆ ಅಧಿೀನರಲ್ಿ, ಕ್ೃಪೆಗೆ ಅಧಿೀನರಯಗಿದಿದೀರಷ್ೆಿ.  

ರ  ೋಮಾ 6ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು (ಪರ  ೋಕ್ಷಭಾವದಲ್ಲಿ) 
ಹ ೋಳಿಕ ಗಳನುು ನೋಡಿದನು; ಈಗ ಆತನು ಆಜ್ಞಾರ ಪದಲ್ಲಿ (ನ ೋರವಾದ ಭಾವದಲ್ಲಿ) 
ಮಾತ್ಾಡುತ್ಾತನ . ಆತನು ತನುನುು ಸ್ ೋರಿಸಿಕ  ಂಡು ಮಾತ್ಾಡಿದಾನು (“ನಾವು” ಮತುತ 
“ನಮೆ”); ಈಗ ಆತನು ಎರಡನ ಯ ವಾಕ್ತತಯನುುದ ಾೋಶಿಸಿ ಮಾತ್ಾಡುತ್ಾತನ  (“ನೋನು”). 
ಇಲ್ಲಿ, ಆತನ ಮುಖ್ಾ ಒತುತ ಮಾಹತಿ ನೋಡುವದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  
ಹುರಿದುಂಬಿಸುವದಾಗಿತುತ.  

ವಚನ 12. ಈ ವಾಕಾಭಾಗದ ಮ ರನ ಯ ವಿಭಾಗವು ಹೀಗಿರುವದರಿಂದ ಎಂಬದಾಗಿ 
ಆರಂಭಗ  ಳಳುತತದ . ಪೌಲನು ತ್ಾನು ಇದುವರ ಗ  ಹ ೋಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಜೋವನದಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ  ಳಳುವ ಕಾಯಣಗಳನುು ಮುಂದಿಡುವದಕ ೆ ಸಿದಧನಾಗಿ ದಾನು. ಆತನ 
ವಾಚಕರು ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತತವರಾಗಿದಾರಿಂದ, ಅವರು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದಿಂದ ಕ್ತರಸತನಲ್ಲ ಿ
ಹ  ಸ ಜೋವನಕಾೆಗಿ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟಿದಾರಾದಾರಿಂದ, ಅವರು ಒಂದು ನದಿಣಷ್ಿವಾದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಡಕ  ಳುಬ ೋಕ್ತತುತ.  

“ಹೋಗಿರುವದರಿಂದ” ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , ಸ್ಯಯತಕ್ೆ ನಮಮ ದೆೀಹದ ಮೀಲೆ 
ಪಯಪವನುು ಆಳಗೊಡಿಸಿ ನೀವು ದೆೀಹದ ದುರಯಶೆಗಳಗೆ ಒಳಪಡಬೆೀಡಿರಿ. James R. 

Edwards ಪರಕಾರ, ಇದು “ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಪರಥಮ ನ ೈತಿಕ ಎಚುರಿಸುವಿಕ ” 
ಆಗಿರುತತದ .32 ವಿಶ್ಾವಸಿಗಳಳ ಭಕ್ತತಜೋವಿತಗಳನುು ನಡಿಸಬ ೋಕ ಂಬ ಬಗ ೆ ನಾವು ಬಲವಾದ 
ಸ ಚನ ಗಳನುು ಕಂಡಿದ ಾೋವ  (ನ  ೋಡಿರಿ 2:5-10), ಆದರ  ದ ೋವರು ತನು ಹಂಬಾಲಕರಿಂದ 
ಏನು ನರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್ಾತನ ಂಬ ಕುರಿತು ಇವುಗಳಳ ಪರಥಮವಾದ ನ ೋರ ಸಲಹ ಗಳಾಗಿರುತತದ .  

ಕ ೈಸತರು “ಪಾಪದ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡ ” ಹ  ಂದಿದಾಾರ ಂಬದರ ಕಡ ಗ  ಪೌಲನು 
ಗಮನವನುು ಸ್ ಳ ದಿದಾನು (6:7), ಅವರು ಇನುು ಮೋಲ  “ಪಾಪದ ವಶದಲ್ಲಿರುವವರಲಿ” 
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(6:6). ಇದು ಒಂದು ವ ೋಳ  ಪಾಪದಿಂದ ನಮಗ  ಇನುು ಮೋಲ  ಅಪಾಯವಿರುವದಿಲಿ ಎಂಬ 
ಭಾವನ ಯನುುಂಟ್ು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ -ಆದರ  ಅದು ಹಾಗಿರುವದಿಲಿ. ದಾಸತವದಲ್ಲಿದಾ 
ಒಬಬ ಗುಲಾಮನು ಬಿಡುಗಡ ಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಿ ಮೋಲ  ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಸ್ ೋವ  
ಮುಂದುವರ ಸಬಹುದಾದರ , ಪಾಪದ ದಾಸತವದಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಪಟ್ಿವನು ಸಹ ನಂತರವೂ 
ಪಾಪಕ ೆ ಸ್ ೋವ  ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಾಧಾತ್ ಯರುತತದ . ಆ ಕಾರರ್ದಿಂದ, ಪೌಲನು ತನು 
ವಾಚಕರನುು ಬ ೋಡಿಕ  ಂಡಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಅದು ಸಂಭವಿಸುವಂತ್  ಬಿಡಬ ೋಡಿರಿ!”  

ನಮೆ ದ ೋಹಗಳನುು ಪಾಪದ ಬದಲಾಗಿ ದ ೋವರ ಸ್ ೋವ ಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವದರ 
ಮೋಲ  ಅಪೊಸತಲನು ಮುಖ್ಾ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ಾತನ : “ಸ್ಾಯತಕೆ ನಮೆ ದ ೋಹದ ಮೋಲ  
ಪಾಪವನುು ಆಳಗ  ಡಿಸಬ ೋಡಿರಿ.” “ಸ್ಾಯತಕೆ” ಎಂಬುದು θνητός (thnētos), ಎಂಬ 
ಪದದಿಂದ ಬಂದದುಾ, ಅದರಥಣವು “ಮರರ್ಕ ೆ ಅಧಿೋನ.”33 ಹೋಗ  ಂದು ಮಾತಿರುತತದ , 
“ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕ್ಷರ್ದಿಂದಲ ೋ, ಸ್ಾಯುವದಕ ೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ ತೋವ .” “ಸ್ಾಯತಕೆ” ಎಂಬದು 
ತಿಳಿಸುವದ ೋನ ಂದರ  ದ ೋಹವು ಹ ೋಗಿದಾರ  ಸ್ಾಯುವದಾಗಿರುವದರಿಂದ ಅದಕ ೆ 
ಸಪಂದಿಸುವದು (ಮತುತ ಅದರ ಆಶ್ ಗಳನುು ನ ರವ ೋರಿಸುವದು) ಅಥಣಹೋನವಾಗಿ 
ರುತತದ ಂಬದ .  

ಪೌಲನು ತನು ವಾಚಕರು “[ದ ೋಹದ] ದುರಾಶ್ ಗಳಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವದನುು” 
ಬಯಸಲ್ಲಲಿ. “ದುರಾಶ್ ಗಳಳ” ಎಂಬುದು ἐπιθυμία (epithumia) ಎಂಬದರಿಂದ 
ತ್ ಗ ದುಕ  ಳುಲಪಟ್ಟಿರುತತದ , ಅದು “ಯಾವದರ ಮೋಲ  ಹೃದಯವು ನ ಟ್ಟಿರುತತದ  ೋ ಆ 
ಸಂಗತಿ” ಎಂಬದನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . ಈ ಪದವು ಯಾವದ ೋ ರಿೋತಿಯ ಬಲವಾದ 
ಆಶ್ ಗಳನುು, ಒಳ ುಯ ಅಥವಾ ಕ ಟ್ಿದಾದ ಬಲ್ಲಷ್ಠ ಆಶ್ ಗಳನುು ಸ ಚಿಸುತತದ , ಆದರ  ಅದು 
ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ದುರಾಶ್ ಗಳನುು (“ದುರಿರ್ ೆಗಳಳ”) ಸ ಚಿಸುತತದ .  

ದ ೋವರು ನಮೆ ದ ೋಹಗಳನುು ಆಶ್ ಗಳಿರುವಂತ್  ಉಂಟ್ುಮಾಡಿದಾಾನ , 
ಉದಾಹರಣ ಗ , ಆಹಾರಕಾೆಗಿ ಆಶಿಸುವದು. ದ ೋವರು ಈ ಆಶ್ ಗಳನುು ನಮೆ 
ಒಳ ುೋದಕ  ೆೋಸೆರವೂ ತನು ಉದ ಾೋಶಗಳನುು ನ ರವ ೋರಿಸುವದಕ  ೆೋಸೆರವೂ ಇಟ್ಿನು. 
ಹ ೋಗ , ದ ೋವರ ಮಿಕೆ ಎಲಾಿ ವರದಾನಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಗ ಯೆೋ, ಈ ಆಶ್ ಗಳನುು 
ದುಬಣಳಕ  ಮಾಡಿಕ  ಳುಬಹುದಾಗಿದ . ಸ್ ೈತ್ಾನನು ತಪುಪದಾರಿಗಳಿಂದ, ದ ೋವರಿಗ  
ಅಸಮಧ್ಾನವುಂಟ್ು ಮಾಡುವಂಥ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮೆ ಆಶ್ ಗಳನುು 
ನ ರವ ೋರಿಸಿಕ  ಳಳುವಂತ್  ಪ ರೋರ ೋಪಿಸುತ್ಾತನ . ಯಾಕ  ೋಬನು ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ, 
“ಪರತಿಯಬಬನ  ತನುಲ್ಲಿರುವ ಆಶ್ಾಪಾಶದಿಂದ ಎಳ ಯಲಪಟ್ುಿ ಮರುಳಳಗ  ಂಡವನಾಗಿ 
ಪ ರೋರ ೋಪಿಸಲಪಡುತ್ಾತನ ” (1:14). 

ವಚನ 13. ಪೌಲನು ತನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುವಿಕ ಯನುು ಮುಂದುವರ ಸುತ್ಾತನ , ಇದು 
ಮಯತರವಲ್ಿದೆ ನೀವು ನಮಮ ಅಂಗಗಳನುು ಪಯಪಕೆೆ ಒಪಿಪಸುವವರಯಗಿದುದ ದುಷ್ಿತಾವನುು 
ನಡಿಸುವ ಸ್ಯಧನಗಳಯಗಮಯಡಬೆೀಡಿರಿ. “ಒಪಿಪಸುವವರಾಗಿ” ಎಂಬುದು παρίστάνω 

(paristanō, ಪರಿಸ್ಾಿನ  ೋ) ಎಂಬದರಿಂದ ಬಂದದುಾ, ಇದು παρίστημι (paristēmi) 
ಎಂಬದಕ್ತೆಂತ ಸವಲಪ ವಾತ್ಾಾಸವಾಗಿರುತತದ . ಈ ಪದವು παρά (para “ಪಕೆದಲ್ಲಿ”) ಮತುತ 
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ἵστημι (histēmi, “ನಲುಿ”) ಎಂಬ ಪದಗಳ ಸಂಯೋಜನ ಯಾಗಿರುತತದ . ಅದರಥಣವು 
“ಪಕೆದಲ್ಲಿ ಇಡು, ಒಬಬನ ವಶಕ ೆ ಒಪಿಪಸು” ಎಂದಾಗಿರಬಲಿದು.34 ಈ ಸನುವ ೋಶದಲ್ಲಿ, 
Paristanō (ಪರಿಸ್ಾಿನ  ೋ) ಎಂಬದನುು ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಯಜ್ಞಸಂಬಂಧಿತ ಭಾಷ್ ಯಲ್ಲಿ 
ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುತಕೆದುಾ (ನ  ೋಡಿರಿ 12:1). “ಒಪಿಪಸುವವರಾಗಿ” ಎಂಬದರ ಜ  ತ್ ಗ  ಈ 
ಪದವನುು “ಅಪಿಣಸು,” “ಪರತಿಷ್ಟಠಸು,” ಅಥವಾ “ಸಮಪಿಣಸು” ಎಂದು ಸಹ 
ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು. “ನಮೆ ದ ೋಹದ ಅಂಗಗಳಳ” ಎಂಬುದು ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ಕರ್ುಿಗಳಳ, ಕ್ತವಿ, 
ಬಾಯ, ಕ ೈಗಳಳ ಮತುತ ಕಾಲುಗಳಳ ಇತ್ಾಾದಿ ನಮೆ ಶರಿೋರದ ಭಾಗಗಳಳ. ಈ 
ಪರತಿಯಂದು ಅಂಗವನುು ದುಷ್ಿತನಕ ೆ ಒಪಿಪಸಿಕ  ಡುವದು ಸ್ಾಧಾವಿರುತತದ . 

ನಾವು ನಮೆ ದ ೋಹದಿಂದ ಮಾತರವ ೋ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ ತೋವ ಂದು ಯೋಚಿಸಬಾರದು, 
ನಜವ ೋನ ಂದರ  ಪಾಪದ ಕೃತಾಗಳಳ ನಮೆ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಉದುವವಾಗುತತವ  (ಲ ಕ 
6:45). ಆದಾರಿಂದ Edwards ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಆದುದರಿಂದ . . . 13ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ 
ಕ ೋವಲ ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ದ ೋಹಕ ೆ ಮಾತರವ ೋ ಸಿಮಿೋತಗ  ಳಳುವ ಅಗತಾವಿಲಿ, ಯಾಕ ಂದರ  ಅದು 
ನಶುಯವಾಗಿಯ  ಎಲಾಿ ಮಾನವ ತಲಾಂತುಗಳನುು ಮತುತ ಸ್ಾಮಥಾಣಗಳನುು 
ಒಳಗ  ಂಡಿರುತತದ .”35 AB ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತತದ , “ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಸದಸಾರು [ಮತುತ 
ಅಂಗಗಳಳ].” CJB ಯು ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ , “ನಮೆ ಯಾವದ ೋ ಭಾಗವನುು ದುಷ್ಿತವದ 
ಸ್ಾಧನವಾಗುವಂತ್  ಪಾಪಕ ೆ ಅಪಿಣಸಬ ೋಡಿರಿ” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). 

“ಸ್ಾಧನಗಳಾಗಿ” ಎಂಬದು ὅπλον (hoplon) ಎಂಬ ಬಹುವಚನದಿಂದ ಬರುತತದ , 
ಅದು “ಉಪಕರರ್” ಎಂಬ ಅಥಣವನುು ಕ  ಡಬಲಿದು. ಈ ಪದವು ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ “ಆಯುಧಗಳಳ” ಅಥವಾ “ಯುದಾಧಯುಧ” ಎಂದು 
ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿರುತತದ  (13:12; ಯೋಹಾನ 18:3; 2 ಕ  ರಿಂಥ 6:7; 10:4). Vine 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಬಹುಶಃ ಈ ಸನುವ ೋಶದಲ್ಲಿ ಸಹ “ಸ್ಾದೃಶಾವು ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ” ಅಥಣವನುು 
ಹ  ಂದಿದ .36 ಮತ್  ತಂದು ಕಡ ಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ನಾವ ಲಿರು ಆತಿೀಕ ಯುದಧದಲ್ಲಿದ ಾೋವ  
ಎಂಬದನುು ಒತಿತ ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ  (ಎಫ ಸ 6:10-17). ಆ ಯುದಧದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕತಣನ 
ಪಕ್ಷದಲಾಿದರ  ಇರುತ್ ತೋವ  ಅಥವಾ ಸ್ ೈತ್ಾನನ ಪಕ್ಷದಲಾಿದರ  ಇರುತ್ ತೋವ . ನಾವು 
ನಮೆ ದ ೋಹಗಳನುು (ಮತುತ ಅದರ ಎಲಾಿ ಅಂಗಗಳನುು) ದುಷ್ಿತವಕ ೆ ಸಮಪಿಣತವಾಗಿ 
ಅಥವಾ ಒಳ ುೋದಕ ೆ ಸಮಪಿಣತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದ . 

ದುಷ್ಿತನವನುು ನಡಿಸದಂತ್  ದ ರವಿದಾರ  ಮಾತರವ ೋ ಸ್ಾಲದು; ನಾವು ಒಳ ುೋದನುು 
ಸಹ ಮಾಡಬ ೋಕು. “ತ್  ೋಟ್ದಲ್ಲಿನ ಕಳ ಗಳನುು ಕ್ತತುತಹಾಕ್ತದರ  ಸ್ಾಕಾಗುವದಿಲಿ; ನಾವು 
ಹ ಗಳ ಹಾಗ  ತರಕಾರಿಗಳ ಬಿೋಜಗಳನುು ಸಹ ಬಿತತಬ ೋಕು.” ಆದಾರಿಂದ ಪೌಲನು 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , ಆದರ  ಸತತವರ  ಳಗಿಂದ ಜೋವಿತರಾಗಿರಲಾಗಿ ನಮೆನುು ದ ೋವರಿಗ  
ಒಪಿಪಸಿಕ  ಟ್ುಿ ನಮೆ ಅಂಗಗಳನುು ನೋತಿಕೃತಾಗಳನುು ನಡಿಸುವ ಸ್ಾಧನಗಳನಾುಗಿ 
(ಆಯುಧಗಳನಾುಗಿ) ಆತನಗ  ಸಮಪಿಣಸಿರಿ (ಅಪಿಣಸಿರಿ). TEV ಯಲ್ಲಿ “ನೋತಿಯ 
ಉದ ಾೋಶಕಾೆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುವಂತ್  ನಮೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೋವಿತವನುು ಆತನಗ  
ಒಪಿಪಸಿಕ  ಡಿರಿ” ಎಂದಿರುತತದ .  
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Barclay ಗಮನಕ ೆ ತಂದದ ಾೋನ ಂದರ  ದ ೋವರು ಭ ಮಿಯ ಮೋಲ  ತನು ಚಿತತವನುು 
ನ ರವ ೋರಿಸುವದಕ ೆ ಮಾನವ ದ ೋಹಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ಾತನ .37 ಒಂದು ಮಾತನುು 
ಹ ೋಳಲಪಡಬ ೋಕ ಂದು ಆತನು ಬಯಸುವದಾದರ , ಆತನು ಅದನುು ಮಾತ್ಾಡುವದಕ ೆ ಒಬಬ 
ಮನುಷ್ಾನನುು ಆರಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ಾತನ . ಆತನು ಒಂದು ಕೃತಾವು ನಡ ಯಬ ೋಕ ಂದು 
ಬಯಸುವದಾದರ , ಅದನುು ಮಾಡುವದಕ ೆ ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯನುು ನ ೋಮಿಸುವನು. ಒಬಬನು 
ಸಂತ್ ೈಸಲಪಡಬ ೋಕ ಂದು ಆತನು ಇಚಿುಸುವದಾದರ , ಆ ವಾಕ್ತತಯನುು ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುವದಕ ೆ 
ಯಾರಾದರ  ಬಬರನುು ಏಪಣಡಿಸುತ್ಾತನ . ಪೌಲನು ತನು ವಾಚಕರಿಗ  (ನಮಗ  ಸಹ) ಈ 
ಭ ಮಿಯ ಮೋಲ  ತನು ಚಿತತವನುು ನ ರವ ೋರಿಸುವದಕ ೆ ದ ೋವರಿಂದ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡ 
ಬಹುದಾದ ಜನರಾಗಿ ಇರಬ ೋಕ ಂದು ಬ ೋಡಿಕ  ಳಳುತಿತದಾಾನ .  

ಅಪೊಸತಲನು ತನು ವಾಚಕರನುು “ಸತತವರ  ಳಗಿಂದ ಜೋವಿತರಾಗಿರಲಾಗಿ” ಎಂದು 
ಹ ೋಳಳವ ಮ ಲಕ ಒಂದು ಬಲವಾದ ಸ ೂತಿಣಯನುು ಸ್ ೋರಿಸುತಿತದಾಾನ . Phillips ಇದನುು 
ಹೋಗ  ಅನುವಾದಿಸುತತದ , “ನಶುಯವಾಗಿದಾ ಮರರ್ದಿಂದ ತಪಿಪಸಲಪಟ್ಿವರಾಗಿ.” ಶ್ಾರಿೋರಿಕ 
ಮರರ್ದಿಂದ ಕಾಪಾಡಲಪಟ್ಿವನ  ಬಬನ ಸಹಜವಾದ ಪರತಿಕ್ತರಯೆಯು ತನುನುು 
ಕಾಪಾಡಿದವನಗ  ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯನುು ವಾಕತಪಡಿಸುವದಾಗಿರುತತದ . ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ, 
ನಶುಯವಾಗಿದಾ ಆತಿೀಕ ಮರರ್ದಿಂದ ಕಾಪಾಡಲಪಟ್ಟಿರುವವರು ತಮೆ ಜೋವಿತಗಳನುು 
ದ ೋವರಿಗ  ಅಪಿಣಸಿಕ  ಳಳುವ ಮ ಲಕ ಆತನಗ  ತಮೆ ಕೃತಜ್ಞತ್ ಯನುು 
ತ್  ೋಪಣಡಿಸಬ ೋಕಾಗಿರುತತದ .  

ವಚನ 14. ಪೌಲನು ಈ ವಿಭಾಗವನುು 1 ರಿಂದ 13 ವಚನಗಳಲ್ಲಿನ ಚರ್ ಣಯನುು 
ಸ್ಾರಾಂಶಗ  ಳಿಸುವ, 1ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿನ ಪರಶ್ ುಗ  ಉತತರಿಸುವಂಥ ಮತುತ 6:15-23 
ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕುೆವ ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳಿಗ  ಒಂದು ಸ್ ೋತುವ ಯಾಗುವಂಥ ಹ ೋಳಿಕ ಯಂದಿಗ  
ಮುಕಾತಯಗ  ಳಿಸುತ್ಾತನ . ಆತನ ಹ ೋಳಿಕ ಯು ಈ ಮಾತುಗಳ  ಂದಿಗ  
ಆರಂಭವಾಗುತತದ : ಯಾಕ ಂದರ  ಪಾಪವು ನಮೆ ಮೋಲ  ಅಧಿಕಾರ ನಡಿಸದು. “ನಡಿಸದು” 
ಎಂಬ ಪದವು ಕ ೈಸತನ ಜೋವಿತದಲ್ಲಿ ಪಾಪಕ ೆ ನಯಂತರರ್ ತ್ ಗ ದುಕ  ಳಳುವದು ಅಸ್ಾಧಾ 
ಎಂಬ ಅಥಣವನುು ನೋಡುವದಿಲಿ. ಅಂಥ ವಾಾಖ್ಾಾನವು ದ ೋವರ ಮಕೆಳನುು ಪಾಪ 
ಮಾಡದಂತ್  ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುವದಕ ೆ ಬರ ಯಲಪಟ್ಿಂಥ ವಾಕಾಭಾಗದ ತಿರುಳನ ುೋ 
ಹಾಳಳಮಾಡುವದು.  

ಒಂದು ಆಜ್ಞ ಯನುು ಕ  ಡುವದಕಾೆಗಿ ಭವಿಷ್ಾತ್ಾೆಲದ ಪದವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾಗಿದ .38 ಬ ೋರ  ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಳವದಾದರ , ನೋವು ಒಬಬರಿಗ , 
“ನೋವು ಅದನುು ಮಾಡಬಾರದು,” ಎಂದು ಹ ೋಳಬಹುದು, ಆಗ ನಮೆ ಮಾತಿನ 
ಅಥಣವ ೋನಾಗಿರುವದ ಂದರ  “ನೋವು ಅದನುು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರ  ನೋವು ಮಾಡಿದರ  
ಸಂಕಷ್ಿದಲ್ಲಿ ಬಿೋಳಳವಿರಿ!” ಉದಾಹರಣ ಗ , ದ ೋವರು ಆದಾಮನಗ  ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , 
“ಒಳ ುೋದರ ಕ ಟ್ಿದಾರ ಅರುಹನುು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮರದ ಹರ್ಿನುು ಮಾತರ ತಿನುಬಾರದು” 
(ಆದಿಕಾಂಡ 2:17; ಒತುತ ಸ್ ೋರಿಸಲಾಗಿದ ). ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ , ಆದಾಮನು ಮರದ 
ಹರ್ಿನುು ತಿನುಬಹುದಿತುತ ಮತುತ ತಿಂದನು ಸಹ-ಮತುತ ಆತನು ಅದರ 
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ದುಷ್ೂರಿಣಾಮಗಳನುು ಅನುಭವಿಸಬ ೋಕಾಯತು.  
ಪೌಲನು “ಪಾಪವು ನಮೆ ಮೋಲ  ಅಧಿಕಾರ ನಡಿಸದು” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದಾಗ, ಆತನು 

ತನು ವಾಚಕರಿಗ  ನಶುಯತ್ ಯನುು ನೋಡುವವನಾಗಿ ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಅಗತಾವಿಲಿ 
ಯಾಕ ಂದರ  ಅವರಿಗ  ಪಾಪದ ಮೋಲ  ಜಯವು ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿದ  ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ಾತನ . 
ಅಲಿದ  ಎಂದಿಗ  ಪಾಪಕ ೆ ತಮೆ ಜೋವಿತಗಳಲ್ಲಿ ದ  ರ ತನ ನಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ 
ಕ  ಡಬಾರದ ಂದು ಸಹ ಬ ೋಡಿಕ  ಳಳುತಿತದಾಾನ . Jim McGuiggan ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ , 
“’ಪಾಪವು ನಮೆ ಮೋಲ  ಕತಣನಾಗಿರದು’ ಎಂಬದು ಭರವಸ್  ಮಾತರವ ೋ ಅಲಿ, ಅದು 
ಆಯುಧಗಳನುು ಧರಿಸಿಕ  ಳುಲು ಕರ  [ಸಹ] ಆಗಿರುತತದ .”39 CEV ಯಲ್ಲಿ “ಪಾಪವು ನಮೆ 
ಜೋವಿತಗಳನುು ಆಳಿವಕ ಮಾಡುತತಲ ೋ ಇರುವಂತ್  ಅನುಮತಿಸಬ ೋಡಿರಿ.”  

ಈ ವಿಭಾಗದ ಕಡ ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪಾಪವು ಏಕ  ಅವರ ಯಜಮಾನನಾಗಿರ 
ಬಾರದ ಂಬ ಬಗ ೆ ಪೌಲನು ತನು ವಾಚಕರಿಗ  ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ : ನೀವು ಧಮಣಶಯಸರಕೆೆ 
ಅಧಿೀನರಲ್ಿ, ಕ್ೃಪೆಗೆ ಅಧಿೀನರಯಗಿದಿದೀರಷ್ೆಿೀ. ಕ ಲವು ಈ ಮಾತುಗಳನುು ಅವುಗಳ 
ಸನುವ ೋಶದಿಂದ ಹ  ರಕ ೆ ತ್ ಗ ದು ಅಪಾಥಣಕಲ್ಲಪಸಿ ತಮೆ ಜೋವಿತದ ಘ ೋಷ್ವಾಕಾವಾಗಿ 
ಮಾಡಿಕ  ಂಡಿದಾಾರ : “ನಾವು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಅಧಿೋನರಲಿ, ಆದರ  ಕೃಪ ಯ ಅಧಿೋನರು!” 
Moo ತ್  ೋರಿಸಿಕ  ಟ್ಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ನಾವು ಧಮಣಶ್ಾಸರಕ ೆ ಅಧಿೋನರಲಿ” ಎಂದು ಪೌಲನು 
ಹ ೋಳಿದಾಗ, “ಕ ೈಸತರಿಗ  ಜವಾಬಾಾರರಾಗಿರಬ ೋಕಾದ ಯಾವದ ೋ ಆಜ್ಞ ಗಳ  ಇರುವದಿಲಿ” 
ಎಂಬಥಣದಲ್ಲಿ ಆತನು ಹ ೋಳಲ್ಲಲಿ.40 ಬದಲಾಗಿ, ಇಲ್ಲ ಿ “ಧಮಣಶ್ಾಸರ” ಎಂಬ ಪದವನುು 
“ಒಂದು ನ ೋಮನಷ್ ಠಯ ವಾವಸ್ ಾ” ಎಂಬ ಅಥಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದ . ಅದ ೋ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ, ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ “ಕೃಪ ” ಎಂಬುದು ಸಹ “ಒಂದು ಕೃಪ ಯ ವಾವಸ್ ಾ” ಯನುು 
ಸ ಚಿಸುತತದ . ಒಂದು ನ ೋಮನಷ್ ಠಯ ವಾವಸ್ ಾಯು ಯಾವದ ಂದರ  ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು 
ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ ೈಕ  ಂಡು ನಡ ಯುವದರಿಂದ ರಕ್ಷಣ  ಬರುತತದ  ಎಂಬದು, ಆದರ  
ಕೃಪ ಯ ವಾವಸ್ ಾಯು ಹ ೋಗಂದರ  ರಕ್ಷಣ ಯು ದ ೋವರ ವರದಾನದ ರ ಪದಲ್ಲಿ ಬರುತತದ  
ಎಂಬದು.  

ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ವಾವಸ್ ಾಯಲ್ಲಿ, ಪಾಪದ ದ  ರ ತನದಲ್ಲಿ ಇರದಿರುವದಕ ೆ 
ಅಸ್ಾಧಾವಾಗಿತುತ, ಯಾಕ ಂದರ  ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕ  ಳುಲು ಯಾವ ದಾರಿಯ  ಇರಲ್ಲಲಿ. 
Bell ಈ ಸ್ಾಲನುು ಬರ ಯುತ್ಾತನ : “ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಅಧಿೋನಪಡಿಸಿಕ  ಳುಬಹುದು ಮತುತ 
ದಾಸರನಾುಗಿಸಿಕ  ಳುಬಹುದು, ಆದರ  ಅದು ಕಠರ್ ಹೃದಯಗಳನುು 
ಮೃದುಗ  ಳಿಸಲಾರದು, ಮೊಂಡ ಚಿತತಗಳನುು ಮುರಿಯಲಾರದು, ಮತುತ ಕೃತಜ್ಞತ್ಾಭಾವ 
ಹಾಗ  ಪಿರೋತಿಯನುು ಹುಟ್ಟಿಸಲಾರದು.”41 ಹ ಚುು ಪಾರಮುಖ್ಾವಾಗಿ, ಧಮಣಶ್ಾಸರವು 
ಪಾಪಿಯನುು ನೋತಿವಂತನನಾುಗಿ ಮಾಡಲಾರದು. ಧಮಣಶ್ಾಸರಕ ೆ ಮಾಡಲಾಗದ ಾ 
ಲಿವನ ು ಕೃಪ ಯು ಮಾಡಲು ಶಕತವಾಗಿತುತ. ಒಂದು ಕೃಪ ಯ ವಾವಸ್ ಾಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ಒಬಬನು ಪಾಪದಿಂದ ಮುಕತನಾಗಿರಬಲಿನು. ಕೃಪ ಯು ಪಾಪದ ಹಡಿತವನುು ಮುರಿಯುತತದ , 
ಅದು ಧಮಣಶ್ಾಸರಕ ೆ ಎಂದಿಗ  ಸ್ಾಧಾವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗ  1ನ ೋ 
ವಚನದಲ್ಲಿನ ಆರ  ೋಪಕ ೆ ಒಂದು ಉತತರವಿರುತತದ : ಕೃಪ ಯು ಪಾಪಮಾಡುವಂತ್ —
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ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುವ ಬದಲ್ಲಗ , ಪಾಪವನುು ವಿರ  ೋಧಿಸುತತದ .  

ಧಮಣಶಯಸರದಿಂದ ಸಾತಂತರತ್ೆ-ಪಯಪ ಮಯಡುವದಕೆೆ ಒಂದು 
ಅನುಮತಿಯಲ್ ಿ(6:15-23) 

ನೀತಿಗೆ ದಯಸರು (6:15-19) 
15ಹಯಗಯದರೆೀನು? ನಯವು ಧಮಣಶಯಸ್ಯರಧಿೀನರಲ್ಿ, ಕ್ೃಪಯಧಿೀನರಯಗಿದ ದೆೀವೆಂದು 

ಪಯಪವನುು ಮಯಡಬ್ಹುದೊೀ? ಎಂದಿಗೂ ಮಯಡಬಯರದು. 16ನೀವು ಯಯವನಗೆ 
ದಯಸರಂತ್ೆ ವಿಧ್ೆೀಯರಯಗುತ್ ತೆೀವೆಂದು ನಮಮನುು ಒಪಿಪಸಿಕೊಡುತಿತೀರೊೀ ಆ 
ಯಜಮಯನನಗೆ ದಯಸರಯಗಿಯೀ ಇರುವಿರೆಂಬ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತಿತಲ್ಿವೀ? ಪಯಪಕೆೆ 
ದಯಸರಯದರೆ ಮರಣ್ವೆೀ ಫಲ್; [ನಂಬಿಕೆಯಂಬ್] ವಿಧ್ೆೀಯತಾಕೆೆ ದಯಸರಯದರೆ ನೀತಿಯೀ 
ಫಲ್. 17ಆದರೆ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಪಯಪಕೆೆ ದಯಸರಯಗಿದದರೂ ನಮಗೆ ಕ್ಲ್ಲಸಲ್ಪಟ್ಿ ಬೊೀಧನೆಗೆ 
ನೀವು ಮನಃಪೂವಣಕ್ವಯಗಿ ಅಧಿೀನರಯದದರಿಂದಲ್ೂ 18ಪಯಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನುು 
ಹೊಂದಿ ನೀತಿಗೆ ದಯಸರಯದದರಿಂದಲ್ೂ ದೆೀವರಿಗೆ ಸ್ೊತೀತರವಯಗಲ್ಲ. 19ನಮಮ ನರಭಯವದ 
ಬ್ಲ್ಹೀನತ್ೆಯ ದೆಸ್ೆಯಿಂದ ಲೊೀಕ್ರಿೀತಿಯಯಗಿ ಮಯತ್ಯಡುತ್ ತೆೀನೆ. 
ಅಧಮಣಮಯಡುವದಕಯೆಗಿ ನಮಮ ಅಂಗಗಳನುು ಬ್ಂಡುತನಕ್ೂೆ ಅಧಮಣಕ್ೂೆ 
ದಯಸರನಯುಗಿ ಒಪಿಪಸಿಕೊಟ್ಟಿದದಂತ್ೆಯೀ ಈಗ ಪರಿಶುದಿರಯಗುವದಕಯೆಗಿ ನಮಮ ಅಂಗಗಳನುು 
ನೀತಿಗೆ ದಯಸರನಯುಗಿ ಒಪಿಪಸಿಕೊಡಿರಿ.  

ವಚನ 15. ಪೌಲನು 14ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿನ ತನು ಉಪದ ೋಶಕ ೆ ಒಂದು ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಯನುು 
ಎದುರುನ  ೋಡಿದಾನು: ಹಯಗಯದರೆೀನು? ನಯವು ಧಮಣಶಯಸ್ಯರಧಿೀನ ರಲ್ಿ,42 
ಕ್ೃಪಯಧಿೀನರಯಗಿದ ದೆೀವೆಂದು ಪಯಪವನುು ಮಯಡಬ್ಹುದೊೀ? ಸಪಷ್ಿವಾಗಿರುವ ಪರಕಾರ, 
ಕ ಲವು ಜನರು ಈ ರಿೋತಿಯ ತಿೋಮಾಣನಕ ೆ ಬಂದಿರುತ್ಾತರ . ಅವರು 
ಯೋಚಿಸುವದ ೋನ ಂದರ , ನಾವು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ವಾವಸ್ ಾಯ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿ ಇಲಿವಾದಲ್ಲಿ, 
ನಾವು ಯಾವದ ೋ ಆಜ್ಞ ಯನುು ಕ ೈಕ  ಳುಬ ೋಕ ಂಬ ಕಡಾಡಯವಿರುವದಿಲಿ. ಅವರು ಜೋವಿಸುವ 
ರಿೋತಿಯು, “ನಮಗ  ಇಷ್ಿಬಂದದಾನುು ಮಾಡುವ ಸ್ಾವತಂತರವಿದ , ಪಾಪದ ಜೋವಿತವನುು 
ಸಹ ನಡಿಸುವ ಸ್ಾವತಂತರಾ” ಎಂಬಂತಿರುತತದ . ಈ ರಿೋತಿಯ ಅಭಿಪಾರಯದ ಕುರಿತು 
ಪೌಲನು ನೋಡಿದ ಉತತರವು ಒಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಘ ೋಷ್ಣ ಯಾಗಿತುತ: ಎಂದಿಗೂ 
ಮಯಡಬಯರದು! ಆತನು 1ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲ ಿಇದ ೋ ರಿೋತಿಯ ಪರಶ್ ುಯನುು ಕ ೋಳಿದಾನು ಮತುತ 
2ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲ ಿಇದ ೋ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಉತತರಿಸಿದಾನು. 

ಪಾಪದ ಕುರಿತು 1ನ ೋ ವಚನ ಹಾಗ  15ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕ ೋಳಳವ ಪರಶ್ ುಗಳಲ್ಲಿ 
ಸವಲಪವ ೋ ವಾತ್ಾಾಸವಿರುತತದ ಂದು ಕ ಲವು ಲ ೋಖ್ಕರು ಅಭಿಪಾರಯಪಡುತ್ಾತರ .43 ಪೌಲನು 
1ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲ ಿ ಕ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಹಾಗಾದರ  . . . ನಾವು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇನ ು 
ಇರಬ ೋಕ  ೋ?” ಎಂದಾದರ , 15ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲ,ಿ “ನಾವು ಪಾಪವನುು ಮಾಡ ಬಹುದ  ೋ?” 
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ಎಂದು ಕ ೋಳಿದನು (ಒತುತ ಸ್ ೋರಿಸಲಾಗಿದ ). ಕ ಲವರು ನಂಬುವದ ೋನ ಂದರ  1ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ 
ಪೌಲನು, “ನಾವು ಒಂದು ಪಾಪದ ಜೋವಿತಶ್ ೈಲ್ಲಯನುು ಮುಂದುವರ ಸಬ ೋಕ  ೋ?” ಎಂದು 
ಕ ೋಳಳವವನಾಗಿದಾನು. 15ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲ ಿ ಪೌಲನ ತ್ಾತಪಯಣವು, “ಆಗಾಗ ಪಾಪವನುು 
ಮಾಡುವದು ಸರಿಯೋ?” ಎಂದಾಗಿತುತ. ಆ ರಿೋತಿಯ ಭಿನುತ್ ಯನುು ಮಾಡಬ ೋಕ  ೋ 
ಬ ೋಡವೋ ಎಂಬದು ಏನ ೋ ಇದಾರ , ಪೌಲನು ಕ ೈಸತರಿಗ  ತಿಳಿಸಲ್ಲಚಿುಸಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಪಾಪ 
ಮತುತ ಪಾಪ ಮಾಡುವದು ಕ ೈಸತಜೋವಿತ ಶ್ ೈಲ್ಲಗ  ಸರಿಹ  ಂದುವಂಥದಾಾಗಿರುವದಿಲಿ. 
Bruce ವಾದಿಸಿದ ಾೋನ ಂದರ , “‘ಕೃಪ ಯ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿ’ ಇರುವದನುು ಪಾಪ ಮಾಡುವದಕ ೆ 
ಒಂದು ನ ವವಾಗಿ ಮಾಡಿಕ  ಂಡರ  ಒಬಬನು ‘ಕೃಪ ಯ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿಯೆೋ’ ಇಲಿ ಎಂಬದಕ ೆ 
ಗುರುತ್ಾಗಿರುತತದ .”44 

ರ  ೋಮಾ 6ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಕ ೈಸತರಾದ ನಾವು ಏಕ  ಪಾಪ 
ಮಾಡಬಾರದ ಂಬದಕ ೆ ಹಲವಾರು ಕಾರರ್ಗಳನುು ಕ  ಟ್ಿನು. 6:1-14 ರಲ್ಲಿರುವ ಕಾರರ್ 
ಯಾವದ ಂದರ  ನಾವು ಕ್ತರಸತನ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವದಕ ೆ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ (6:3) ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತಿತದ ಾೋವ  ಎಂಬುದು (6:2). ನಾವು ಪಾಪದ 
ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತ್ಾತಗ, ಅದು ನಮೆನುು ಪಾಪದ ದಾಸತವದ  ಳಗಿಂದ ಬಿಡುಗಡ ಗ  ಳಿಸಿತು 
(6:7, 9, 14). ಪೌಲನು 6:15-23 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸತವದ ಕುರಿತ ತನು ಸ್ಾದೃಶಾವನುು 
ವಿಸತರಿಸಿ ಮತತಷ್ುಿ ವಿವರಿಸುತ್ಾತನ . ಆತನ ಮ ಲಭ ತ ವಾದವ ೋನ ಂದರ  ನಾವು 
ಪಾಪಕ ೆ ಸ್ ೋವ  ಮಾಡಬಾರದು ಯಾಕ ಂದರ  ಇನುು ಮೋಲ  ನಾವು ಪಾಪದ ದಾಸರಲಿ, 
ಆದರ  ಈಗ ನಾವು ದ ೋವರಿಗ  ದಾಸರಾಗಿದ ಾೋವ .  

ವಚನ 16. ಪೌಲನು ಹೋಗ  ಕ ೋಳಳವ ಮ ಲಕ ಆರಂಭಿಸುತ್ಾತನ , ನೀವು ಯಯವನಗೆ 
ದಯಸರಂತ್ೆ ವಿಧ್ೆೀಯರಯಗುತ್ ತೆೀವೆಂದು ನಮಮನುು ಒಪಿಪಸಿಕೊಡುತಿತೀರೊೀ ಆ 
ಯಜಮಯನನಗೆ ದಯಸರಯಗಿಯೀ ಇರುವಿರೆಂಬ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತಿತಲ್ಿವೀ? “ದಾಸರು” 
ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲ ಿ ನಕಾರಾತೆಕ ಭಾವಾಥಣವಿರುವದರಿಂದ ಕ ಲವು ತಜುಣಮಗಳಳ 
“ಸ್ ೋವಕರು” ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಿರುತತವ  (KJV; ASV); ಆದರ  ಗಿರೋಕ್ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ, 
ಈ ಪದವು δοῦλος (doulos) ಎಂಬದರ ಬಹುವಚನವಾಗಿರುತತದ , ಅದು “ದಾಸನು” 
ಎಂಬ ಅಥಣವನುು ಹ  ಂದಿದ . 

ಮೊದಲ ಶತಮಾನದ ಜನರು ದಾಸತವದ ಬಗ ೆ ಬಹಳ ನಕಟ್ ಪರಿಚಯವನುು 
ಹ  ಂದಿದಾರು. ರ  ೋಮಾಪುರ ಮತುತ ರ  ೋಮಾಯರ ಸ್ಾಮಾರಜಾದಲ್ಲಿ ದಾಸರ 
ಜನಸಂಖ್ ಾಯು ಅಧಿಕ ಪರಮಾರ್ದಲ್ಲಿತುತ. ಅನ ೋಕರು, ಬಹುಶಃ ಪೌಲನ ವಾಚಕರಲ್ಲಿ 
ಬಹುತ್ ೋಕರು ರಾಜಕ್ತೋಯವಾಗಿಯ  ಕಾನ ನುಬದಧವಾಗಿಯ  ಸವತಂತರರಾಗಿದಾರು; 
ಆದರ  ಆತಿೀಕವಾಗಿ ಪರತಿಯಬಬ ಮನುಷ್ಾನ  ಯಾವದ  ೋ ಒಂದಕ ೆ 
ದಾಸನಾಗಿದಾಾನ ಂಬದನುು ಆವರು ತಿಳಿಯಬ ೋಕ ಂಬದು ಪೌಲನ ಇರ್ ೆಯಾಗಿತುತ. 
ಪರತಿಯಬಬನ  ಒಂದಿಲಾಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯನಾಗುತ್ಾತನ -ಅದು ಆತನ ಸವಂತ 
ಮಾತು ಹಾಗ  ಇರ್ ೆಗಳಷ್ ಿ ಸಹ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗ  ಮಾಡುವ ಮ ಲಕ, ಆತನು ಆ 
ಸಂಗತಿಗ  ದಾಸನಾಗುತ್ಾತನ . 
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ಪೌಲನು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಳವ ಮ ಲಕ ತನು ಮಾತನುು ಮುಂದುವರ ಸುತ್ಾತನ  ಪಯಪಕೆೆ 
ದಯಸರಯದರೆ ಮರಣ್ವೆೀ ಫಲ್; [ನಂಬಿಕೆಯಂಬ್] ವಿಧ್ೆೀಯತಾಕೆೆ ದಯಸರಯದರೆ ನೀತಿಯೀ 
ಫಲ್. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ದಾಸರಾಗುವದಕ ೆ ಆಯೆೆಮಾಡುವ ಒಬಬನ ಆರಿಸಿಕ  ಳಳುವಿಕ ಯು 
ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿಗ  ಬಂದು ನಲುಿತತದ : ಆತನು ತನು ದುರಾಶ್ ಗಳಿಗ  ಒಳಪಡಬಹುದು 
ಮತುತ ಪಾಪಕ ೆ ದಾಸನಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆತನು ದ ೋವರಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯನಾಗಿ (6:17) 
ಕತಣನನುು ತನು ಯಜಮಾನನನಾುಗಿ ಮಾಡಿಕ  ಳುಬಹುದು.  

ಕ ಲವರು ಇದಕ ೆ ಆಕ್ಷ ೋಪ ಮಾಡಿ, “ನಾನು ಯಾರ  ಬಬರ ದಾಸನ  ಅಲಿ! ನಾನು 
ಸವತಂತರನು!” ಎಂದು ಹ ೋಳಬಹುದು. ಯೆಹ ದಾರು ಆ ರಿೋತಿ ಹ ೋಳಿಕ  ಂಡಾಗ, ಯೆೋಸು 
ಅವರಿಗ  ಉತತರಿಸಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಪಾಪ ಮಾಡುವವರ ಲಿರು ಪಾಪಕ ೆ ದಾಸರಾಗಿದಾಾರ ” 
(ಯೋಹಾನ 8:33, 34). ದ ೋವರಿಲಿದ ಜೋವನವನುು ನಡಿಸುವ ಅನ ೋಕರಿಗ  ತ್ಾವು ಎಷ್ುಿ 
ದಾಸತವದಲ್ಲಿದಾಾರ ಂಬುದು ತಿಳಿದಿರುವದಿಲಿ.  

ಪರತಿಯಬಬರು ದಾಸರಾಗಿರುವರು; ಒಂದ ೋ ಒಂದು ಪರಶ್ ುಯು ಏನ ಂದರ  ಆ 
ವಾಕ್ತತಯು ಯಾರಿಗ  ದಾಸನಾಗಿರುವನು ಎಂಬದ ೋ. 16ನ ೋ ವಚನದ ಪರಕಾರ, ಒಬಬನು 
ಪಾಪಕ ೆ ದಾಸನಾಗಿದಾರ , ಆತನು “ಮರರ್”—ಆತಿೀಕ ಮರರ್-ಶ್ಾಪಕ ೆ ಗುರಿಯಾಗು 
ವನು. ಒಬಬನು ದ ೋವರಿಗ  ದಾಸನಾಗಿದಾರ , ಆತನು “ನೋತಿ”—ಕತಣನ ಸಂಗಡ ಸರಿಯಾದ 
ಸಂಬಂಧದ ಆಶಿೋವಾಣದ ಪಡ ಯುವನು.  

ಪಾಪವೋ ಅಥವಾ ದ ೋವರ  ೋ- ನಾವು ಇಬಬರಲ್ಲಿ ಒಬಬರನುು ಸ್ ೋವಿಸುತ್ ತೋವ ; ನಾವು 
ಇಬಬರನ ು ಸ್ ೋವಿಸಲಾರ ವು. ಯೆೋಸು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಯಾವನ  ಇಬಬರು 
ಯಜಮಾನರಿಗ  ಸ್ ೋವ  ಮಾಡಲಾರನು” (ಮತ್ಾತಯ 6:24). ಇಂದು, ಕ ಲವರು 
ಒಂದಕ್ತೆಂತ ಹ ಚುು ಉದ  ಾೋಗಗಳನುು ಹ  ಂದಿದುಾ ಬಹು “ಯಜಮಾನರಿಗ ” 
(ಮಾಲ್ಲೋಕರಿಗ ) ಸ್ ೋವ  ಮಾಡುತ್ಾತರ , ಆದರ  ದಾಸನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ  ಂದು ಆಯೆೆ 
ಇರಲ್ಲಲಿ. ದಾಸನಗ  ಇರುವ ಸಮಸತವೂ—ಆತನ ಸಮಯವೂ—ಆತನ ಯಜಮಾನನಗ  
ಸ್ ೋರಿದಾಾಗಿತುತ. JB ಯು ಈ 16ನ ೋ ವಚನವನುು ಹೋಗ  ಅನುವಾದಿಸುತತದ , “ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ನೋವು ಮರರ್ಕ ೆ ನಡಿಸುವಂಥ ಪಾಪದ ದಾಸರ  ನೋತಿಗ  ನಡಿಸುವಂಥ ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಗ  
ದಾಸರ  ಆಗಿರಲಾರಿರಿ.”  

ವಚನ 17. ಪೌಲನು 16ನ ೋ ವಚನದ ಸ್ಾಮಾನಾ ನಮಯದಿಂದ ತನು ವಾಚಕರ 
ನದಿಣಷ್ಿವಾದ ಸಿಾತಿಯೆಡ ಗ  ಗಮನವನುು ಹರಿಸುತ್ಾತನ . ಆತನು ಅವರು ಮುಂರ್  ಯಾರಿಗ  
ಬದಧರಾಗಿದಾರ ಂಬದನುು ತಿಳಿಸುತ್ಾತನ : ಆದರೆ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಪಯಪಕೆೆ ದಯಸರಯಗಿದದರೂ 
ನಮಗೆ ಕ್ಲ್ಲಸಲ್ಪಟ್ಿ ಬೊೀಧನೆಗೆ ನೀವು ಮನಃಪೂವಣಕ್ವಯಗಿ ಅಧಿೀನರಯದದರಿಂದಲ್ೂ 
ಪಯಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನುು ಹೊಂದಿ ನೀತಿಗೆ ದಯಸರಯದದರಿಂದಲ್ೂ ದೆೀವರಿಗೆ 
ಸ್ೊತೀತರವಯಗಲ್ಲ. ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಅವರು “ಪಾಪಕ ೆ ದಾಸರಾಗಿದಾರು,” ಆದರ  ಅವರು 
ನಷ್ ಠಯನುು ಬದಲಾಯಸಿ ಕತಣನಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಲು ತಿೋಮಾಣನಸಿದಾರು. 
“ಅಧಿೋನರಾದದರಿಂದಲ ” ಎಂಬುದು ಒಂದು ὑπακούω (hupakouō), ಸಂಯುಕತ 
ಪದವಾಗಿದುಾ, ἀκούω (akouō, “ಆಲ್ಲಸು”) ಮತುತ ὑπό (hupo, “ಅಡಿಯಲ್ಲಿ”) ಎಂಬ 
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ಪದಗಳ ಸಂಯೋಜನ ಯಾಗಿರುತತದ . ಈ ಪದವು ಆಲ್ಲಸಲಪಟ್ಿದಾಕ ೆ ಒಂದು ಸಕರಾತೆಕ 
ಪರತಿಸಪಂದಿಸುವಿಕ ಯನುು ಸ ಚಿಸುತತದ -ಅಧಿಕಾರವುಳುವನಗ  ಅಧಿೋನಪಡಿಸಿಕ  ಳಳು 
ವದನುು ಸ ಚಿಸುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಯಾಕ  ೋಬ 1:22).  

“ನಂಬಿಕ ಯಂದ ಮಾತರವ ೋ ರಕ್ಷಣ ” ಎಂದು ಕಲ್ಲಸುವವರು 16 ಮತುತ 17 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 
ಪೌಲನು ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯ ಬಗ ೆ ಒತುತ ಕ  ಟ್ಟಿದಾನುು ಕಂಡು ಮುಜುಗರಕ  ೆಳಗಾಗುತ್ಾತರ , 
ವಿಶ್ ೋಷ್ವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡ ಗ  ಳಳುವ ಮುಂರ್  ಇದಾ ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯ ಬಗ ೆ 
ಹ ೋಳಲಾಗುತತದ  (6:17, 18). ಹ ೋಗ , ಪೌಲನ ಮಾತುಗಳಳ ಎಲಾಿ ಮನುಷ್ಾರ  ಳಗ  
“ನಂಬಿಕ ಯೆಂಬ ವಿಧ್ ೋಯತವವನುುಂಟ್ು ಮಾಡಬ ೋಕ ಂಬ” ಆತನ ಗುರಿಯಂದಿಗ  
ಸ್ಾಮಾತ್ ಯಲ್ಲಿರುತತವ  (1:5; ನ  ೋಡಿರಿ 16:26). Moo ಇದನುು ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಿದನು: 
“ಪೌಲನು ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯ ಪಾರಮುಖ್ಾತ್ ಯನುು ಮನದಟ್ುಿಮಾಡಿಕ  ಡಲು ಬಯಸುತ್ಾತ 
ನ ಂಬದು ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ತ್  ೋರುತತದ .”45 

ಪೌಲನ ವಾಚಕರು “ಮನಃಪೂವಣಕವಾಗಿ ಅಧಿೋನರಾಗಿದಾರು.” “ಕತಣನು 
ಹೃದಯವನ ುೋ ನ  ೋಡುವವನಾಗಿದಾಾನ ” ಎಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಕಲ್ಲಸುತತದ  (1 ಸಮುವ ೋಲ 
16:7). ವಾಕಾಗಳಳದಾಕ ೆ, ಹೃದಯಪೂವಣಕವಾಗಿ ದ ೋವರ ಚಿತತವನುು ಮಾಡುವದರ 
ಕುರಿತು ಒತುತ ಕ  ಡಲಾಗಿರುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಧಮೊೋಣಪದ ೋಶಕಾಂಡ 10:12; 1 ಸಮುವ ೋಲ 
12:20; ಎಫ ಸ 6:6). ಕತಣನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯನುು ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸುವದಿಲಿ (ಯಾರ  
ಅದನುು ಮಾಡಲಾಗದು), ಆದರ  ಆತನು ಪೂರ್ಣಹೃದಯದ ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯನುು 
ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸುತ್ಾತನ . 

ರ  ೋಮಾಪುರದ ಕ ೈಸತರು ಯಾವ ಸಂಕ  ೋಚವಿಲಿದ  “ತಮಗ  ಕಲ್ಲಸಲಪಟ್ಿ 
ಬ  ೋಧನ ಗ ” ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಿದಾರು. “ಕಲ್ಲಸಲಪಟ್ಿ” ಎಂಬದರ ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಿ ಪದವು 
τύπος (tupos) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದುಾ ಅದರಿಂದಲ ೋ “ನಮ ನ ” (type) ಎಂಬ 
ಪದವು ಬಂದಿರುತತದ  (5:14 ರ ಮೋಲ್ಲನ ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳನುು ನ  ೋಡಿರಿ). Tupos “ವಿಧ,” 
“ಸದೃಶಾ,” ಅಥವಾ “ನಮ ನ ” ಎಂಬದನುು ಸ ಚಿಸಬಲಿದು. 6:17 ರಲ್ಲಿ ಅದು 
“ಬ  ೋಧನ ಯ ಕರಮ” ವನುು ಸ ಚಿಸುತತದ .46 ಇದು ತ್  ೋಪಣಡಿಸುವದ ೋನ ಂದರ , ಕ್ತರ.ಶ. 
50ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿಯೆೋ, ಕತಣನ ಸಭ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಾರವಾದ ಬ  ೋಧನ ಕರಮವನುು 
ಅನುಸರಿಸಲಾಗುತಿತತುತ ಎಂಬದು.  

ಪೌಲನು ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಿದ “ಬ  ೋಧನಾ ಕರಮ” ದ ಬಗ ೆ ಲ ೋಖ್ಕರು 
ಊಹ ಗಳನುು ಮಾಡುತ್ಾತರ . ಹ ೋಗ , ವಾಕಾದಲ್ಲಿ ಮತ್  ತಂದ ಡ ಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ತ್ಾನು 
ಹಾಗ  ಇತರ ಪ ರೋರಿತ ಸುವಾತಿಣಕರು ಬ  ೋಧಿಸಿದ ಸಂದ ೋಶದ ತಿರುಳಿನ ಕುರಿತು 
ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ಾತನ . ಆತನು ಕ  ರಿಂಥದಲ್ಲಿನ ಕ ೈಸತರಿಗ  ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ನಾನು 
ಶಿಲುಬ ಗ  ಹಾಕಲಪಟ್ಿವನಾದ ಕ್ತರಸತನನುು ಹ  ರತು ಬ ೋರ  ಯಾವದನ ು ತಿಳಿಯದವನಾಗಿ 
ನಮೆಲ್ಲಿ ಇರುವ ನ ಂದು ತಿೋಮಾಣನಸಿಕ  ಂಡ ನು” (1 ಕ  ರಿಂಥ 2:2). ಪುನಃ ಆತನು 
ಅವರಿಗ  ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ನಾನು ನಮಗ  ತಿಳಿಸಿದ ಮೊದಲನ ಯ ಸಂಗತಿಗಳ  ಳಗ  
ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನುು ನಮಗ  ತಿಳಿಸಿಕ  ಟ ಿನು.47 ಅದು ನಾನು ಸಹ ಕಲ್ಲತುಕ  ಂಡದ ಾೋ. 
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ಅದ ೋನ ಂದರ  ಶ್ಾಸರದಲ್ಲಿ ಮುಂತಿಳಿಸಿರುವ ಪರಕಾರ ಕ್ತರಸತನು ನಮೆ ಪಾಪಗಳ 
ನವಾರಣ ಗಾಗಿ ಸತತನು; ಹ ರ್ಲಪಟ್ಿನು; ಶ್ಾಸರದ ಪರಕಾರವ ೋ ಮ ರನ ಯ ದಿನದಲ್ಲ ಿ
ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಿನು” (1 ಕ  ರಿಂಥ 15:3, 4). ರ  ೋಮಾಪುರದ ಕ ೈಸತರಿಗ  ಒಪಿಪಸಲಪಟ್ಟಿದಾ 
“ಬ  ೋಧನಾ ಕರಮ” ವು ಯಾವದ ಂದರ  ಯೆೋಸು ಅವರ ಪಾಪಗಳಿಗ  ೋಸೆರ ಸತತನು ಮತುತ 
ಅವರಿಗ  ಹ  ಸ ಜೋವವನುು ಕ  ಡುವದಕಾೆಗಿ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಿನು ಎಂಬದ ೋ.”48 

ರ  ೋಮಾ 6ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ಆರಂಭಿಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಕುರಿತು ಪೌಲನು 
ಮಾಡಿದ ಉಪದ ೋಶದಲ್ಲಿ ಕ್ತರಸತನ ಮರರ್, ಹ ರ್ಲಪಡುವಿಕ  ಮತುತ ಪುನರುತ್ಾಾನದ 
ವಿಷ್ಯವು ಪರಮುಖ್ ವಿರ್ಾರವಾಗಿತುತ. ಅನ ೋಕ ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರು 4ನ ೋ ವಚನವನುು 
ದಾಟ್ಟದ ಕ ಡಲ ೋ, ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ವಿಷ್ಯವನುು ನಲಣಕ್ಷಿಸುವದಕ ೆ ತಿೋಮಾಣನಸುತ್ಾತರ ; 
ಆದರ  Barclay ಗಮನಕ ೆ ತಂದ ಪರಕಾರ, ಈಗ ಚರ್ ಣಯಲ್ಲಿರುವ ವಾಕಾಭಾಗವು 
“ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಚರ್ ಣಯಂದಲ ೋ” ಉದುವವಾಗಿರುತತದ .49 ಪೌಲನ ವಾಚಕರು 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಿದಾರು, “ಸುವಾತ್ ಣಯ” “ಕರಮ,” ಅಥವಾ “ನಮ ನ ” ಗ  
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಿದಾರು. ಅವರು ಕ್ತರಸತನ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದಾರು, ಆತನ ಸಂಗಡ 
ನೋರಿನ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದಲ್ಲಿ ಹ ರ್ಲಪಟ್ಟಿದಾರು ಮತುತ ಹ  ಸಬರಾಗಿ ನಡಕ  ಳಳುವದಕ ೆ 
ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟಿದಾರು. Macknightನು tupos ಎಂಬುದನುು ಒಂದು “ಅಚುು” ಎಂದು 
ಅಭಿಪಾರಯಪಡುತ್ಾತ “ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಮ ಲಕವಾಗಿ ರ  ೋಮಾಪುರದವರು ಅದರ  ಳಗ  
ಇಡಲಪಟ್ಟಿದಾರು.” ಹೋಗ  ಅವರು “ಹ  ಸದಾಗಿ ರ ಪಿಸಲಪಡುವದು” ಉದ ಾೋಶವಾಗಿತ್ ತಂದು 
ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ .50 

“ನಮಗ  ಕಲ್ಲಸಲಪಟ್ಿ ಬ  ೋಧನ ಗ  . . . ಅಧಿೋನರಾದದರಿಂದ” ಎಂಬ ಮಾತುಗಳ ಬಗ  ೆ
ಏನನಾುದರ  ಹ ೋಳಲ ೋಬ ೋಕು. “ಕಲ್ಲಸಲಪಟ್ಿ” ಎಂಬದರ ಅನುವಾದಿತ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು 
παραδίδωμι, (paradidōmi) ಎಂಬದರಿಂದ ಬಂದಿರುತತದ , ಅದರ ಮ ಲ ಅಥಣವು 
“ಒಪಿಪಸಲಪಟ್ಿವರು” ಎಂದಾಗಿರುತತದ . ಕ ಲವು ಅನುವಾದಕರು ಈ ಪದವನುು “ನಮಗ  
ಒಪಿಪಸಲಪಟ್ಿ ಉಪದ ೋಶ” ಎಂದು ವಾಾಖ್ಾಾನಸುತ್ಾತರ  (ನ  ೋಡಿರಿ KJV)-ಮತುತ ಅದನುು 
ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುಲು ಅದ  ಂದು ಅತಾಂತ ಸರಳ ದಾರಿಯಾಗಿರುತತದ . ಹ ೋಗ , 
“ಕಲ್ಲಸಲಪಟ್ಿ/ಒಪಿಪಸಲಪಟ್ಿ” ಎಂಬ ಕ್ತರಯಾಪದವು ತಟ್ಸಾ ಸವರದಲ್ಲಿರುವದರಿಂದ, 
ಬಹುತ್ ೋಕರು ಈ ಪದಗುಚೆವನುು “ಕ ೈಸತರು ವಾಕಾಕ ೆ ಒಪಿಪಸಲಪಟ್ಟಿದಾರು” ಎಂಬ ಅಥಣವು 
ಬರುವಂತ್  ಅನುವಾದಿಸುತ್ಾತರ . Edwardsನ ಅಭಿಪಾರಯವ ೋನಾಗಿತ್ ತಂದರ  “ಪರಮುಖ್ 
ಅಂಶವ ೋನ ಂದರ  ಉಪದ ೋಶದ ಕರಮವು (ನಮ ನ ಯು) ನಮಗ  ಸ್ ೋರಿದಾಲಿ, ಆದರ  ನಾವು 
ಅದಕ ೆ ಸ್ ೋರಿದವರಾಗಿದ ಾೋವ .”51 NEB ಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತತದ , “ನಾವು ಅಧಿೋನಪಡಿಸಲಪಟ್ಿ 
ಬ  ೋಧನ .”  

ವಚನ 18. ಪೌಲನ ವಾಚಕರು “ಮನಃಪೂವಣಕವಾಗಿ ಅಧಿೋನರಾದಾಗ” -ಹ  ರತು 
ಅದಕ ೆ ಮುಂರ್  ಅಲಿ- ಪಯಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದರು. KJV ತಜುಣಮಗಾರರು “ಆಗ” 
ಎಂಬ ಪದವನುು ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸಿರುತ್ಾತರ : “ಆಗ ನೋವು ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡ  
ಗ  ಂಡವರಾಗಿ” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು(. ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ರ್ಟ್ನಾವಳಿಗಳ ಕರಮವು 
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ಹೋಗಿರುತತದ :  

“ಪಾಪಕ ೆ ದಾಸರು” (6:17a). 
“ಮನಃಪೂವಣಕವಾಗಿ ಅಧಿೋನರು” (6:17b). 
“ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡ  ಹ  ಂದಿದರು” (6:18a). 
“ನೋತಿಗ  ದಾಸರು” (6:18b). 

ಇಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಿರುವಂಥದು ಈ ಅಧ್ಾಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಕುರಿತು 
ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಗ  ಸಂಬಂಧವಿರುತತದ . ನಾವು ನೋರಿನ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದಿಂದ 
“ಹ  ಸಬರಾಗಿ ನಡಕ  ಳಳುವದಕ ೆ” (6:4) “ಎಬಿಬಸಲಪಟ ಿವು,” ನಾವು “[ಕ್ತರಸತನ] 
ಪುನರುತ್ಾಾನಕ ೆ ಸದೃಶದಲ್ಲಿ ಐಕಾವಾಗಿದ ಾೋವ ” (6:5), ಮತುತ ನಮೆ 
“ಪಾಪಾಧಿೋನಸವಭಾವವು” “ನಾಶವಾಗಿ” ಇರುತತದ  (6:6) ಎಂಬದನುು ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದನು. 
ನಂತರ ಆತನು 18ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲ ಿಅದ ೋ ರಿೋತಿಯ ಪದಗಳನುು ಬಳಕ ಮಾಡಿದನು: ಆಗ 
ನಾವು “ಪಾಪದ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡ  ಹ  ಂದಿದ ವು” (6:7).  

ಪಾಪಿಗಳಳ ಮನಃಪೂವಣಕವಾಗಿ ವಿಧ್ ೋಯರಾದಾಗ, ಅವರು “ಪಾಪದ ವಶದಿಂದ 
ಬಿಡುಗಡ  ಹ  ಂದಿದರು.” ಅವರು ನಬಣಂಧದಿಂದ ಸವತಂತರರು, ಅವರು ದ ೋವರಿಗ  
ಮನುಷ್ಾನಗ  ಭಯಪಡದ  ಇಷ್ಿಬಂದದಾನುು ಮಾಡುವದಕ ೆ ಸವತಂತರರು ಎಂದು ಅದರ 
ಅಥಣವೋ? ಇಲ!ಿ ಅವರು ಈಗ ನೀತಿಗೆ ದಯಸರಯಗಿದದರು. ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , 
“ನೋವು ಒಬಬರಿಗ  ನಮೆನುು ದಾಸರಾಗಿ ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವದಕ ೆ ಒಪಿಪಸಿಕ  ಳಳುವಾಗ, ನೋವು 
ಯಾರಿಗ  ಅಧಿೋನರ  ೋ ಅವರಿಗ  ದಾಸರಾಗುವಿರಿ” (6:16). ಅವರು ದ ೋವರಿಗ  
“ಮನಃಪೂವಣಕವಾಗಿ ಅಧಿೋನರಾದದರಿಂದ” (6:17), ಈಗ ಅವರು ದ ೋವರಿಗ  
ದಾಸರಾಗಿದಾರು. ಅವರು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ ಆ ಸಮಪಣಣ ಯನುು 
ಮಾಡಿಕ  ಂಡಿದಾರು.  

ವಚನ 19. ನಮೆ ವಾಕಾಭಾಗದ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಸವಲಪ ತಡ ದು, ತ್ಾನು 
ಕ ೈಸತತವವನುು ಏಕ  ದಾಸತವಕ ೆ ಹ  ೋಲ್ಲಸುತಿತದಾಾನ ಂಬದನುು ವಿವರಿಸುತ್ಾತನ . ದಾಸತವ 
ಪದಧತಿಯು ಪರಭಲವಾಗಿತ್ ತಂದು ಮತುತ ಅದು ದುರವಸ್ ಾಗ  ಮ ಲಕಾರರ್ವ ಂದು 
ಬಲಿವನಾಗಿದಾನು. ಆದಕಾರರ್ ಆತನು ಅವಸರದಿಂದ ಈ ಮಾತುಗಳನುು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ , 
ನಮಮ ನರಭಯವದ ಬ್ಲ್ಹೀನತ್ೆಯ ದೆಸ್ೆಯಿಂದ ನಯನು ಲೊೀಕ್ರಿೀತಿಯಯಗಿ 
ಮಯತ್ಯಡುತ್ ತೆೀನೆ. ಬ ೋರ  ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಳವದಾದರ , “ನಾನು ನಮಗ  
ಪರಿಚಯವಿರುವಂಥ ದೃಷ್ಾಿಂತವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾತ್ಾಡುತ್ ತೋನ  ಯಾಕ ಂದರ  
ಹಾಗ  ಮಾಡದಿದಾರ  ನಮಗ  ನನು ಉಪದ ೋಶವು ಗರಹಕ ಗ  ಬರುವದಿಲಿ.”  

ಪೌಲನು ಕ ೈಸತಜೋವಿತವನುು ದಾಸತವಕ ೆ ಏಕ  ಹ  ೋಲ್ಲಸಿದನ  ೋ? ಕ ೈಸತತವ ಮತುತ 
ಸ್ಾಮಾನಾ ಬಳಕ ಯಲ್ಲಿದಾ ದಾಸತವದ ನಡುವ  ಬೃಹತ್ ಅಂತರವಿತುತ: ದ ೋವರಿಗ  
ದಾಸತವದಲ್ಲಿರುವದು ಸವಯಂಪ ರೋರಿತವಾಗಿತುತ, ಹ  ರತು ಕಡಾಡಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಮತುತ 
ಕತಣನು ಒಬಬ ನರಂಕುಶ ದ  ರ ಯಂತ್ಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಈಗಷ್ ಿ ಹ ೋಳಿದ ಹಾಗ , ಪೌಲನು 
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ಎಲಿರಿಗ  ಪರಿಚಿತವಾಗಿದ  ಎಂಬ ಕಾರರ್ಕ ೆ ದಾಸತವದ ಸ್ಾದೃಶಾವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು; ಆದರ  Halford Luccock ಒಂದು ಹ ಚುುವರಿ ಕಾರರ್ವನುು ಸಲಹ  
ಮಾಡುತ್ಾತನ . ಆತನು ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ , “ದಾಸನು ಎಂಬದು ಬಲವಾದ ಪದವಾಗಿದ . 
ಆದರ  ದ ೋವರಿಗ  ದಾಸತವದಲ್ಲಿರುವದು ಬಲವಾದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ . ಕ್ತರಸತನು ನಮಿೆಂದ 
ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸುವಂಥ ಅವಿಭಜತ ನಷ್ ಠಯನುು ಯಾವ ಕಡಿಮಯಾದ ಪದವು ಬಣಿಿಸಲಾರದು.”52 

“ಮನಃಪೂವಣಕವಾಗಿ” ದ ೋವರಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವ ಮ ಲಕ, ಪೌಲನ ವಾಚಕರು 
ಅದರ ಫಲ್ಲತವಾಗಿ ಕತಣನಗ  ತಮೆ ಪೂರ್ಣಹೃದಯದ ನಷ್ ಠಯನುು ವಾಕತಪಡಿಸಿದಾರು. 
ಈಗ ಪೌಲನು ಅವರನುು ಆ ಸಮಪಣಣ ಗ  ತಕೆಂತ್  ಜೋವಿಸಬ ೋಕ ಂದು 
ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುತ್ಾತನ : ಅಧಮಣಮಯಡುವದಕಯೆಗಿ ನಮಮ ಅಂಗಗಳನುು ಬ್ಂಡುತನಕ್ೂೆ 
ಅಧಮಣಕ್ೂೆ ದಯಸರನಯುಗಿ ಒಪಿಪಸಿಕೊಟ್ಟಿದದಂತ್ೆಯೀ ಈಗ ಪರಿಶುದಿರಯಗುವದಕಯೆಗಿ ನಮಮ 
ಅಂಗಗಳನುು ನೀತಿಗೆ ದಯಸರಯನಯುಗಿ ಒಪಿಪಸಿಕೊಡಿರಿ. ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪಾಪದ 
ದಾಸರಾಗಿದಾ ಅವರು ತಮೆ ದ ೋಹಗಳನುು ಮತುತ ತಮೆದ ಲಿವನುು “ಬಂಡುತನಕ ೆ” 
(ἀκαθαρσία, akatharsia) ಮತುತ “ಅಧಮಣಕ ೆ” (ἀνομία, anomia) 
ಸಮಪಿಣಸಿಕ  ಂಡಿದಾರು. ಅವರ ಸಮಪಣಣ ಯು ತಿೋವರವಾಗಿತುತ; ತೃಪಿತಯೆಂಬುದ ೋ 
ಇರಲ್ಲಲಿ, ಅವರು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಹ ರ್ ುಚುು ಆಳವಾಗಿ ಮುಂದುವರ ದಿದಾರು. ಈಗ ಪೌಲನು 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ದ ೋವರ ದಾಸರಾಗಿರುವವರು ಕತಣನ ಡ ಗ  ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯ 
ರಾಜಯಲಿದಂಥ ನಷ್ ಠಯನುು ಹ  ಂದಿರತಕೆದುಾ ಎಂಬದ : “ಈಗ ಪರಿಶುದಧರಾಗುವದಕಾೆಗಿ 
ನಮೆ ಅಂಗಗಳನುು ನೋತಿಗ  ದಾಸರನಾುಗಿ ಒಪಿಪಸಿಕ  ಡಿರಿ.”  

ಜನರು ತಮೆ ಜೋವಿತಗಳನುು ಪಾಪಕ ೆ ಒಪಿಪಸಿಕ  ಟಾಿಗ, ಇದು “ಇನುಷ್ುಿ 
ಅಧಮಣಕ ೆ” ನಡಿಸುತತದ . ಅವರು ತಮೆನುು ನೋತಿಗ  ಸಮಪಿಣಸಿಕ  ಂಡಾಗ, ಅದು 
“ಪರಿಶುದಧಗ  ಳಳುವಿಕ ” (ἁγιασμός, hagiasmos) ಯಲ್ಲಿ ಫಲ್ಲತಗ  ಳಳುತತದ . ಈ 
ಪದವನುು ಈ ಅಧ್ಾಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಚಿಣಸಲಾಗಿರುತತದ  (131-33 ಪುಟ್ಗಳನುು 
ನ  ೋಡಿರಿ). ಈ ಪದವನುು “ಪವಿತ್ ರ” ಎಂದು ಸಹ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು ಹಾಗ  ಇದು 
ದ ೋವರಿಗ  ೋಸೆರ “ಪರತ್ ಾೋಕ್ತಸಲಪಡುವದನುು” ಸ ಚಿಸುತತದ -ಪರಿಶುದಧ ಜೋವನವನುು, 
ಆತನಗ  ಭಕ್ತತಯುಳು ಜೋವನವನುು ನಡಿಸಲು ಪರತ್ ಾೋಕ್ತಸಲಪಟ್ಟಿರುವದು.  

ನಮಗಿರುವ ಸವಾಲು ಏನ ಂದರ  ದ ೋವರಿಗ  ೋಸೆರ ತಮೆನುು 
“ಪರತ್ ಾೋಕ್ತಸಿಕ  ಂಡಿರುವ” ಜನರಾಗಿ ನಡಕ  ಳಳುವದು. ಪೌಲನು ಕ  ರಿಂಥದವರಿಗ  
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , ನಾವು ಶರಿೋರಾತೆಗಳ ಕಲೆಶವನುು ತ್  ಲಗಿಸಿ ನಮೆನುು 
ಶುಚಿಮಾಡಿಕ  ಂಡು ದ ೋವರ ಭಯದಿಂದ ಕ ಡಿದವರಾಗಿ ಪರವಿತತವವನುು ಸಿದಿಧಗ  
ತರುವದಕ ೆ ಪರಯತಿುಸ್  ೋರ್” (2 ಕ  ರಿಂಥ 7:1). ಇಬಿರಯ ಪುಸತಕರ ಲ ೋಖ್ಕನು 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಎಲಿರ ಸಂಗಡ ಸಮಾಧ್ಾನದಿಂದಿರು ವದಕ ೆ ಪರಿಶುದಧತ್ ಯನುು 
ಹ  ಂದುವದಕ ೆ ಪರಯತು ಮಾಡಿರಿ; ಪರಿಶುದಧತ್ ಯಲಿದ  ಯಾವನ  ಕತಣನನುು 
ಕಾರ್ುವದಿಲಿ” (12:14). ಒಬಬರು ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಹ ೋಳಿದಾಾರ : “ಕ ೈಸತನಗಿರುವ ಸವಾಲು 
ಏನ ಂದರ  ನಾವ ೋನಾಗಿದ ಾೋವೋ ಅದಾಗುವದ ೋ” (ಅಂದರ , ಪರಿಶುದಧರಾಗುವದು). 
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ದೆೀವರಿಗೆ ದಯಸರು (6:20-23) 
20ನೀವು ಪಯಪಕೆೆ ದಯಸರಯಗಿದಯದಗ ನೀತಿಯ ಹಂಗಿನವರಯಗಿದಿದಲ್ಿ. 21ಆದರೆ ನೀವು ಆಗ 

ಮಯಡಿದ ಕ್ೃತಾಗಳಂದ ನಮಗುಂಟಯದ ಫಲ್ವೆೀನು? ಈಗ ಅವುಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 
ನಯಚಿಕೆಯುಂಟ್ಷ್ೆಿ. ಕ್ಡೆಗೆ ಅವುಗಳಂದ ಬ್ರುವದು ಮರಣ್ವಲ್ಿವೆೀ. 22ಈಗಲಯದರೊೀ 
ನೀವು ಪಯಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನುು ಹೊಂದಿ ದೆೀವರಿಗೆ ದಯಸರಯದದರಿಂದ 
ಪರಿಶುದಿರಯಗುವದೆೀ ನಮಗೆ ಫಲ್; ಕ್ಡೆಗೆ ದೊರೆಯುವಂಥದು ನತಾಜೀವ. 23ಯಯಕೆಂದರೆ 
ಪಯಪವು ಕೊಡುವ ಸಂಬ್ಳ ಮರಣ್; ದೆೀವರ ಉಚಿತ್ಯಥಣ ವರವು ನಮಮ ಕ್ತಣನಯದ ಕ್ರರಸತ 
ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನತಾಜೀವ.  

ವಚನ 20. ಪೌಲನು ಗಮನಕ ೆ ತಂದದ ಾೋನ ಂದರ , ನೀವು ಪಯಪಕೆೆ ದಯಸರಯಗಿದಯದಗ 
ನೀತಿಯ ಹಂಗಿನವರಯಗಿದಿದಲ್ಿ. ನಾವು ಪಾಪಕ ೆ ದಾಸರಾಗಿರುವಷ್ುಿ ಕಾಲ, ನಮಗ  
ನೋತಿಯ ಸ್ ೋವ  ಮಾಡಬ ೋಕ ಂಬ, ಸರಿ ಯಾವದ  ೋ ಅದನುು ಮಾಡಬ ೋಕ ಂಬ ಹಂಗು 
ಇರುವದಿಲಿ. ಅದಕ ೆ ವಿರುದಧವಾದದುಾ ಸಹ ಅಷ್ ಿೋ ಸತಾ: ಒಮೆ ನಾವು ದ ೋವರಿಗ  
ದಾಸರಾದರ , ಪಾಪದ ಹಂಗಿನಂದ ಬಿಡುಗಡ ಗ  ಳಳುತ್ ತೋವ , ಅದರ ಆಜ್ಞ ಗಳಿಗ  ಇನುು 
ಮೋಲ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವ ನಬಣಂಧದಲ್ಲಿರುವದಿಲಿ.  

ಪೌಲನು ನರಂತರವಾಗಿ ತಮೆ ಜೋವಿತಗಳನುು ಕತಣನಗ  ಒಪಿಪಸಿಕ  ಡುತಿತರುವಂತ್  
ಕ ೈಸತರನುು ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುತ್ಾತನ . ಕ ಲವರು ತ್ಾವು ಕತಣನಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಲು 
ತಿೋಮಾಣನ ಮಾಡಿ ಪಾಪದ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡ ಗ  ಂಡ ಬಳಿಕ ಇನುು ಮೋಲ  ಅವರು 
ಪಾಪದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವದ ೋ ತಿೋಮಾಣನಗಳನುು ಮಾಡಬ ೋಕಾಗಿರುವದಿಲಿ ಎಂದು 
ಯೋಚಿಸಿಕ  ಳುಬಹುದು-ಆದರ  ಅನುದಿನವೂ ತಿೋಮಾಣನ ಮಾಡಬ ೋಕಾದ 
ದಿನವಾಗಿರುತತದ . ನಾವು ಅನುದಿನವೂ ಗ  ಂದಲದ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ ತೋವ  ಮತುತ “ಜೋವಕ ೆ 
ನಡಿಸುವ” ಇಕೆಟಾಿದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಗಬ ೋಕ  ೋ ಅಥವಾ “ನಾಶನಕ ೆ ನಡಿಸುವ” 
ಅಗಲವಾದ ದಾರಿಯೆಡ ಗ  ತಿರಿಗಿಕ  ಳುಬ ೋಕ  ೋ ಎಂಬದರ ನಡುವ  
ಆರಿಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕಾಗಿರುತತದ  (ಮತ್ಾತಯ 7:13, 14).  

ವಚನ 21. ನಾವು ಆಯೆೆಗಳ ಮುಂದ  ನಲುಿವ ವ ೋಳ , ಸರಿಯಾದ ಆಯೆೆಯನುು 
ಮಾಡಿಕ  ಳಳುವಂತ್  ನಮೆನುು ಯಾವದು ಸೂತಿಣಗ  ಳಿಸುತತದ ? ಪೌಲನು ತನು 
ವಾಚಕರಿಗ  (ಮತುತ ನಮೆನುು) ಹುರಿದುಂಬಿಸಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಪರತಿ ದಾರಿಯನ  ುಮೆ ನ  ೋಡಿ 
ಅದು ಕ  ನ ಗ  ಎಲ್ಲಿಗ  ಸ್ ೋರಿಸುತತದ ಂಬದನುು ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಬ ೋಕು ಎಂಬದ ೋ. ಆತನು ಮೊದಲು 
ಕ ೋಳಿಕ  ಂಡಿದ ಾೋನ ಂದರ , ಆದರೆ ನೀವು ಆಗ ಮಯಡಿದ ಕ್ೃತಾಗಳಂದ ನಮಗುಂಟಯದ 
ಫಲ್ವೆೀನು? ಈಗ ಅವುಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಯಚಿಕೆಯುಂಟ್ಷ್ೆಿ. “ಫಲ” ಎಂಬ 
ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಿ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು καρπός (karpos), ಎಂಬುದು, ಅದು “ಫಲ” 
ಎಂಬದಕಾೆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪದ (ನ  ೋಡಿರಿ KJV). NIV ಯಲ್ಲಿ “ನೋವು ಯಾವ 
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ಪರಯೋಜನವನುು ಪಡ ದಿರಿ?” ಎಂದಿರುತತದ .  
“ಈಗ ಅವುಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗ  ನಾಚಿಕ ಯುಂಟ್ಷ್ ಿ” ಎಂಬುದು ವಾಚಕರ 

ಹಂದಿನ ಪಾಪಗಳನುು ಜ್ಞಾಪಿಸುತತದ . ದುಃಖ್ಕರವಾಗಿ, ಅಲಪ-ಸಮಪಣಣ ಯುಳು ಕ ಲವು 
ಕ ೈಸತರು ತಮೆ ಹಂದಿನ ಜೋವಿತಗಳನುು ಹಂಬಲ್ಲಕ ಯಂದ ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ಾತರ . ಅವರು 
ಇಸ್ಾರಯೆೋಲಾರ ಹಾಗಿರುತ್ಾತರ , ಗತಕಾಲವನುು ಸವಿ ನ ನಪಿನಂದ ನ  ೋಡಿದರು 
(ಅರರ್ಾಕಾಂಡ 11:5), ಐಗುಪುದಲ್ಲಿನ ತಮೆ ದಾಸತವವನುು ಮರ ತುಬಿಟ್ಿರು. ಅವರು 
ಬಿೋದಿಯಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವ ಒಬಬ ಅನಾಥನಗ  ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಯಾಗಬಹುದು, ಆತನು 
ಇದುವರ ಗ  ತಿನುುತಿತದಾಂಥ ಕ ೋಕ್ ತುಂಡುಗಳನುು ನ ನಪಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ಾತನ  ಆದರ  
ಅವುಗಳಳ ಆತನಗ  ಕಸದ ತ್  ಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತೆದವ ಂಬದನುು ಮರ ತುಬಿಡುತ್ಾತನ . ಆದರ  
ಪರಶಂಸಿಸತಕೆದ ಾಂದರ , ಪೌಲನು ಯಾರನುು ಉದ ಾೋಶಿಸಿ ಮಾತ್ಾಡುತಿತದಾಾನ  ೋ ಅವರು 
ತಮೆ ಹಂದಿನ ಪಾಪದ ಜೋವಿತಗಳ ಬಗ ೆ ನಾಚಿಕ  ಪಟ್ುಿಕ  ಂಡರು.  

ಅವರು ತಮೆ ನಾಚಿಕ ಕರ ಜೋವಿತಗಳಿಂದ ಯಾವ ಪರಯೋಜವನುು 
ಪಡ ದುಕ  ಂಡರ ಂಬದರ ಬಗ  ೆ ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುವಂತ್  ಪೌಲನು ಅವರನುು 
ಕ ೋಳಿಕ  ಳಳುತ್ಾತನ . ಪಾಪದಿಂದ ಸಿಕುೆವ ಕ ಲವು “ಪರಯೋಜನಗಳಳ” ಇಲ್ಲಿವ : ಒಂದು 
ಪಾಪಪರಜ್ಞ , ನಮೆ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದ ೋವರು ಉದ ಾೋಶಿಸಿದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸಲು ವಿಫಲತ್ , 
ನಮೆ ಪಿರಯರಿಂದ ಬ ೋಪಣಡುವಿಕ , ಮತುತ ನಮಗ  ನೋಡಬ ೋಕ ಂದು ದ ೋವರು ಇಚಿುಸುವ 
ಆಶಿೋವಾಣದಗಳನುು ಆನಂದಿಸುವದಕ ೆ ಅಶಕತತ್ . ನಶುಯವಾಗಿಯ , ಆತಾಂಥ 
ಭಯಂಕರವಾದ ಫಲ್ಲತವ ಂದರ , ಆತಿೀಕ ಮರರ್. ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , ಕ್ಡೆಗೆ 
ಅವುಗಳಂದ [ಯಾವವುಗಳ ಬಗ ೆ ಈಗ ಅವರು ನಾಚಿಕ ಪಟ್ಟಿದಾರ  ೋ] ಬ್ರುವದು 
ಮರಣ್ವಲ್ಿವೆೀ. ಇಲ್ಲಿ “ಮರರ್” ಎಂಬುದು ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಮರರ್ವನುು ಸ ಚಿಸುವದಿಲಿ, ಅದು 
ಸವಣರಿಗ  ಬರುತತದ  (ಇಬಿರಯ 9:27), ಮತುತ ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ ಪಾಪರಹತ ಕ ಸುಗಳಿಗ  
ಬರುತತದ . ಬದಲಾಗಿ, ಇದು ಆತಿೀಕ ಮರರ್ವನುು ಸ ಚಿಸುತತದ , ದ ೋವರಿಂದ 
ಬ ೋಪಣಡುವಿಕ  (ಯೆಶ್ಾಯ 59:1, 2). ಈ ಸನುವ ೋಶದಲ್ಲಿ, ಅದು “ನತಾಜೋವದ” 
ವಿರ  ೋಧವಾಗಿ ಹ  ೋಲ್ಲಸಲಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ (6:22), ಪೌಲನು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ “ನತಾಮರರ್” 
ವನುು ಇಟ್ುಿಕ  ಂಡು ಈ ಮಾತನುು ಹ ೋಳಿದನ ಂಬದು ಸಪಷ್ಿವಾಗುತತದ -ಅಂದರ  ದ ೋವರ 
ಸನುದಾನದಿಂದ ಶ್ಾಶವತವಾಗಿ ನತಾಕ ೆ ಅಗಲ್ಲಸಲಪಡುವದು (2 ಥ ಸಲ  ೋನಕ 1:8, 9). 
ಪಾಪವು ಒಬಬ ಮಿತರನಾಗಿರುತ್ ತೋನ ಂದು ಮಾತು ಕ  ಡುತತದ , ಆದರ  ಅದು ನಜವಾಗಿಯ  
ಒಂದು ವ ೈರಿಯಾಗಿದ ; ಅದು ಸ್ಾವತಂತರಾವನುು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡುತತದ , ಆದರ  ಅದು 
ದಾಸತವಕ ೆ ಸಿಲುಕ್ತಸುತತದ ; ಅದು ಸಂತ್  ೋಷ್ದ ವಾಗಾಾನ ಮಾಡುತತದ , ಆದರ  ವಿಷ್ಾದ 
ಮತುತ ನಾಚಿಕ  ತರುತತದ ; ಅದು ಜೋವವನುು ಕ  ಡುವದಾಗಿ ವಾಗಾಾನ ಮಾಡುತತದ , ಆದರ  
ಅಂತಾದಲ್ಲಿ ಮರರ್ವನುು ಉಂಟ್ುಮಾಡುತತದ .53 

ವಚನ 22. ಪಾಪದ ದಾರಿಯ ಆಂತಾದಲ್ಲಿ ಇರುವದು ಮರರ್ವ ೋ (ನ  ೋಡಿರಿ 
ಮತ್ಾತಯ 7:13). ಇನ  ುಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಏನರುತತದ ? ಪೌಲನು ಮುಂದುವರ ಸುತ್ಾತನ , 
ಈಗಲಯದರೊೀ ನೀವು ಪಯಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನುು ಹೊಂದಿ ದೆೀವರಿಗೆ ದಯಸರಯದದರಿಂದ 
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ಪರಿಶುದಿರಯಗುವದೆೀ ನಮಗೆ ಫಲ್; ಕ್ಡೆಗೆ ದೊರೆಯುವಂಥದು ನತಾಜೀವ. ಕ ೈಸತನು 
ನೋತಿಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತನು ಪಯರ್ವನುು ಮುಂದುವರ ಸಿದಂತ್ , ಆತನು ಪರಿಶುದಧಗ  ಂಡ 
(ಪರತ್ ಾೋಕ್ತಸಲಪಟ್ಿ) ಜೋವನವನುು ನಡಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ಾತನ . ಹೋಗ  ಒಂದು ಫಲ್ಲತವ ಂದರ  
“ಪರಿಶುದಧಗ  ಳಳುವಿಕ .” NIRVಯಲ್ಲಿ “ನಮಗ  ಸಿಕುೆವ ಫಲವು ಪರಿಶುದಧ ಜೋವಿತಕ ೆ 
ನಡಿಸುತತದ ” ಎಂದಿರುತತದ . ಹ ಚುು ಪಾರಮುಖ್ಾವ ಂದರ , ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಗುವದು 
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಜೋವಕ ೆ ನಡಿಸುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಮತ್ಾತಯ 7:14)-ನತಾನತಾಕ ೆ ಕತಣನ 
ಸಂಗಡ ಮತುತ ವಿಮೊೋಚಿಸಲಪಟ್ಿವರ ಸಂಗಡ ಜೋವಿಸುವದು! 

ವಚನ 23. ಪಾಪ ಅಥವಾ ದ ೋವರಿಗ  ದಾಸರಾಗಿರುವದರಿಂದಾಗುವ 
ಪರಿಣಾಮಗಳನುು ಒಬಬನು ಹ ೋಗ  ಸ್ಾರಾಂಶಿಸಬಹುದು? ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲ ಿ
23ನ ೋ ವಚನವು ಬಹಳ ಪರಿಚಿತ ವಚನವಾಗಿದುಾ ಅದು ಪೌಲನ ಸ್ಾರಾಂಶವಾಗಿರುತತದ : 
ಯಯಕೆಂದರೆ ಪಯಪವು ಕೊಡುವ ಸಂಬ್ಳ ಮರಣ್; ದೆೀವರ ಉಚಿತ್ಯಥಣ ವರವು ನಮಮ 
ಕ್ತಣನಯದ ಕ್ರರಸತ ಯೀಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನತಾಜೀವ.  

ಅನ ೋಕರು ಪಾಪದ ಸಂಬಳದಲ್ಲಿ ಸುಖ್, ಪರಸಿದಿಧ, ಮತುತ ಯಶಸುಾಗಳಿರುತತವ ಂದು 
ಭಾವಿಸುತ್ಾತರ ; ಆದರ  ಅದು ಹಾಗಿರುವದಿಲಿವ ಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . “ಪಾಪವು 
ಕ  ಡುವ ಸಂಬಳ ಮರರ್,” ಆತಿೀಕ ಮರರ್. “ಸಂಬಳ” ಎಂಬುದರ ಅನುವಾದಿತ ಪದವು 
(ὀφώνια, opsōnia) ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಸ್ ೋವ ಗಳಿಗ  ಸಿಕುೆವ ವ ೋತನ ಎಂಬದನುು 
ಸ ಚಿಸುತತದ . ಲ ೋಖ್ಕರು ಸಲಹ ಮಾಡುವದ ೋನ ಂದರ  ಪೌಲನು ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ 
ಚಿತರರ್ವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು ಎಂಬದಾಗಿ (6:13ರ ಮೋಲ್ಲನ ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳನುು 
ನ  ೋಡಿರಿ). Barclay ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ , opsōnia ಸ್ ೈನಕನ ಸಂಬಳವಾಗಿತುತ, “ಆತನು 
ತನು ದ ೋಹವನುು ಅಪಾಯಕ  ೆಡುಡವ ಮ ಲಕ ಮತುತ ತನು ಬ ವರು ಸುರಿಸುವ ಮ ಲಕ 
ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಂಡ ಸಂಬಳ, ಆತನಂದ ಕಸಿದುಕ  ಳುಲಾಗದಂಥ ಆತನಗ  ಸಲಿತಕೆ 
ಸಂಗತಿ ಅದಾಗಿರುತತದ .”54 ಒಬಬನು ತನು ಪಾಪಭರಿತ ಜೋವನದಿಂದ ಯಾವದಕ ೆ 
ಯೋಗಾನಾಗಿರುತ್ಾತನ ? ಆತನು ಏನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಂಡಿದಾಾನ ? ಮರರ್! 

ಅದಕ ೆ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಹ  ೋಲ್ಲಸಿ ನ  ೋಡುವದಾದರ , ಪೌಲನು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ , 
“ದ ೋವರ ಉಚಿತ್ಾಥಣ ವರವು ನಮೆ ಕತಣನಾದ ಕ್ತರಸತ ಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿರುವ ನತಾಜೋವ.”55 
ಪಾಪವು ಸಂಬಳವನುು ಕ  ಡುತತದ , ಆದರ  ದ ೋವರು “ವರ” (χάρισμα, charisma) 
ಕ  ಡುತ್ಾತನ . ಪೌಲನು ವಿಧ್ ೋಯನಾದ ವಿಶ್ಾವಸಿಗ  ಸಿಕುೆವ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ 
ಪರತಿಫಲವನುು ಉಲ ಿೋಖಿಸುವದಕ ೆ ಪರತಿರ  ೋಧ ಹ  ಂದಿರಲ್ಲಲಿ (1 ಕ  ರಿಂಥ 3:8; 
ಕ  ಲ  ಸ್ ಾ 3:24). ವಾಸತವದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಈ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯ ಬಗ ೆ ಒತಿತ 
ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ  (ನ  ೋಡಿರಿ 6:16, 17). ಈ ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯು ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯನುು 
ವಾಕತಗ  ಳಿಸುವಿಕ ಯಾಗಿರುತತದ  (1:5; 16:26). ಹ ೋಗ , ಇದರಥಣ ನಾವು ನಂಬಿಕ ಯಡುವ 
ಮತುತ ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವ ಮ ಲಕ ನಮೆ ರಕ್ಷಣ ಯನುು ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ ತೋವ  ಅಥವಾ 
ಯೋಗಾರಾಗುತ್ ತೋವ  ಎಂಬದ  ೋ? ಎಂದಿಗ  ಇಲ.ಿ ರಕ್ಷಣ ಯು ಯಾವಾಗಲ  ಒಂದು 
ವರ- ದ ೋವರ ಕೃಪಾವರ—ಆಗಿರುತತದ , ಹಾಗ ಯೆೋ ಇರತಕೆದುಾ. ನಂಬಿಕ  ಮತುತ 
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ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಗಳಳ ಆ ವರವನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿಕ  ಳಳುವದಕಾೆಗಿ ದ ೋವರು ವಿಧಿಸಿರುವ 
ದಾರಿಗಳಾಗಿವ ಯಷ್ ಿೋ.  

ಅನಾಯಿಸುವಿಕೆ 

ನೀವು ಪರಿಶುದಿಗೊಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದಿದೀರೊೀ? (6ನೆೀ ಅಧ್ಯಾಯ) 
“ಪರಿಶುದಧಗ  ಳಿಸಲಪಡುವಿಕ ” ಎಂಬುದು ಒಂದು ಸ್ಾಮಾನಾ ಪದವಾಗಿರುವದಿಲಿ. 

ಕ ಲವಂದು ವಷ್ಣಗಳ ಹಂದ , ಒಬಬ ಬ  ೋಧಕನು ತನು ಪಿೋಠಕ ಯ ಮಾತುಗಳನುು ತನು 
ಸಭಿಕರಿಗ  ಸ್ಾರಿದನು, “ಈ ದಿನ ನಾನು ಪರಿಶುದಧಗ  ಳಿಸಲಪಡುವಿಕ  ಬಗ ೆ 
ಬ  ೋಧಿಸಲ್ಲದ ಾೋನ . ಪರಿಶುದಧಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಿ ಎಲಿರ  ದಯವಿಟ್ುಿ ಎದುಾ ನಲ್ಲಿರಿ.” ಅಲ್ಲಿ 
ನಾನ ುರಕ್ತೆಂತ ಹ ಚುು ಜನರಿದಾರು, ಆದರ  ಇಬಬರು ಮಾತರವ ೋ ಎದುಾ ನಂತರು (ಒಬಬನು 
ಹರಿಯನು ಮತುತ ಮತ್  ತಬಬನು ಬ  ೋಧಕ). ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತ್ ೋಕರಿಗ  ತ್ಾವು 
ಪರಿಶುದಧಗ  ಂಡವರ  ೋ ಇಲಿವೋ ಎಂಬದು ಖ್ಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿದಿರಲ್ಲಲಿವ ಂದು 
ತ್  ೋರುತತದ . ವಾಸತವದಲ್ಲಿ, ಪರಿಶುದಧಗ  ಂಡವರು ಎದುಾ ನಲುಿವಂತ್  ಬ  ೋಧಕನು 
ಹ ೋಳಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿದಾಂಥ ಎಲಾಿ ಕ ೈಸತರಿಗ  ಎದುಾ ನಲುಿವ ಹಕುೆ ಇತುತ.  

ದೆೀವರ ಸಂತ್ಯಪದ ಅಂಕ್ಣ್ (6:1-11) 
ಅಮರಿಕದಲ್ಲಿ, ಸಾಳಿಯ ಸುದಿಧ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ಸಂತ್ಾಪಸ ಚನ ಯ 

ಅಂಕರ್ವಿರುತತದ , ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಇತಿತೋಚಿಗ  ಮರಣಿಸಿದವರ ಬಗ ೆ ಪರಕಟ್ಟಸುವ ಒಂದು 
ವಿಭಾಗ. ನನು ಪತಿುಯು ಸುದಿಧಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ಪರಥಮ ಪುಟ್ ಇದ ೋ ಆಗಿರುತತದ . 
ನಾವು Cleburne, Texas, ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತಿತದಾ ವ ೋಳ , ಆಕ ಯು David Roper 
ಮರಣಿಸಿದಾಾನ  ಮತುತ ಸಾಳಿಯ church of Christ ಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಶವ 
ಸಂಸ್ಾೆರವಿರುತತದ ಬದನುು ಓದಿ ಆಘಾತಗ  ಂಡಳಳ. ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ , ಅದು ಬ ೋರ  ಬಬ 
David Roper ಆಗಿತುತ; ಆದರ  ಆಗಲ  ಆಕ ಯು ಸಂತ್ಾಪ ಅಂಕರ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಹ ಸರನುು 
ನನಗ  ತ್  ೋರಿಸಿದಾಗ ಕ್ಷರ್ ಹ  ತುತ ಮನಸುಾ ಘಾಸಿಗ  ಂಡಿತುತ.  

ವಾಕಾಾಲಂಕಾರವಾಗಿ ಮಾತ್ಾಡುವದಾದರ , ನಾವು 6:1-11 ವಚನಗಳನುು “ದ ೋವರ 
ಸಂತ್ಾಪದ ಅಂಕರ್” ಎಂದು ಕರ ಯಬಹುದು ಯಾಕ ಂದರ  ಪೌಲನ ಪರಮುಖ್ ಒತುತ 
ಮರರ್ದ ಕುರಿತ್ಾಗಿರುತತದ .56 ಈ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸತಲನು ಆಗಾಗ “ಸತತವರಾದ,” 
“ಮರರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರು” ಮತುತ “ಮರರ್” ಎಂಬ ಪದಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ಾತನ . 
ಪೌಲನು ತನು ಹ ಸರು ಹಾಗ  ತನು ವಾಚಕರ ಹ ಸರುಗಳಳ “ದ ೋವರ ಸಂತ್ಾಪದ ಅಂಕರ್” 
ದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಂಡದಾಕ ೆ ಸಂತ್  ೋಷ್ಪಟ್ಿನು ಯಾಕ ಂದರ  ಆತನ ಪರಮುಖ್ ಒತುತ ಪಾಪದ 
ಪಾಲ್ಲಗ  ಸ್ಾಯುವದರ ಮೋಲಾಗಿತುತ.  

ಇಂದು, ನಮೆ ಹ ಸರುಗಳಳ “ದ ೋವರ ಸಂತ್ಾಪ ಅಂಕರ್” ದಲ್ಲಿರುತತವೋ? 
ಎಂಬದಾಗಿ ಕ ೋಳಿಕ  ಳುಬ ೋಕು. ಪಶ್ಾುತ್ಾತಪಪಟ್ಿ ವಿಶ್ಾವಸಿಯಾಗಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನಮಾಡಿಸಿ 
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ಕ  ಳಳುವ ಮ ಲಕ ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತಿತದ ಾೋವೋ? ನಾವು ವಾಕಾದನುಸ್ಾರ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಿದಾರ , ದ ೋವರು ಹ  ಸ ಜೋವನವನುು ಕ  ಟ್ಿಂಥ ಜನರಾಗಿ ನಾವು 
ಜೋವಿಸುತಿತದ ಾೋವೋ? 

ಕ್ರರಸತನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಿ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಾನು (6:1-4) 
ಒಬಬ ಭಕ್ತತಹೋನನಾಗಿ, ಅನ ೈತಿಕ ಜೋವನವನುು ನಡಿಸಿದ Augustine ಯೆೋಸುವಿನ 

ಒಬಬ ಮಹಾನ್ ವಿಶ್ಾವಸಿಯಾದನು. ಅದರ ಫಲ್ಲತವಾಗಿ, ಆತನ ಜೋವನ ಮಾಪಣಟ್ಟಿತು. 
ಒಂದು ದಿನ, ಆತನು ಬಿೋದಿಯಲ್ಲಿ ನಡ ದು ಹ  ೋಗುತಿತರುವಾಗ, ಆತನು ಗತಕಾಲದಲ್ಲ ಿ
ವಾಭಿರ್ಾರ ಮಾಡಿದಂಥ ಒಬಬ ಸಿರೋಯು ಎದುರಿಗ  ಬರುತ್ಾತಳ . ಆ ಹ ಂಗಸು ಆತನ ಡ ಗ  
ಮೊೋಹದಿಂದ ನಗುತ್ಾತಳ . ಆತನು ಯಾವ ಪರತಿಕ್ತರಯೆಯನ ು ತ್  ೋರದಿದಾಾಗ, ಆಕ ಯು 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “Augustine, ನಾನು, ನ ನಪಿಲಿವ ೋ!” ಆತನು ಹ  ರಟ್ು ಹ  ೋಗುತ್ಾತ 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಅವನು ನಾನಲಿ.”57 

ಹೆಚುು ಪಯಪ, ಹೆಚುು ಕ್ೃಪೆಯೀ? (6:1, 2) 
6:1 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಈ ಪರಶ್ ುಯನುು ಕ ೋಳಿದನು, “ಕೃಪ ಯು ಹ ಚುಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಪದಲ್ಲಿ 

ಇನ ು ಇರಬ ೋಕ  ೋ?” ಜನರು ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ತಕಣಮಾಡುತ್ಾತರ  ೋ? ಹಾಗ ಯೆೋ 
ತ್  ೋರುತತದ . ಅದಕ  ೆಂದು ಗಮನಾಹಣವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಉದಾಹರಣ  ಯೆಂದರ  
Grigori Rasputin (ಕ್ತರ.ಶ. 1872-1916), ಆತನ  ಬಬ ರಷ್ಾಾದ ಸನಾಾಸಿಯಾಗಿದುಾ 
ರಷ್ಾಾದ Czarina Alexandraಗ  ಆಪತನಾಗಿದಾನು.58 Rasputin ತನು ಭಕ್ತತಹೋನ ಜೋವನ 
ಶ್ ೈಲ್ಲಯನುು ಮತುತ ಲಜ ೆಗ ಟ್ಿ ನಡವಳಿಕ ಯನುು ಈ ರಿೋತಿಯ ತಕಣದಿಂದ 
ಸಮರ್ಥಣಸಿಕ  ಂಡನು: 

 
ಪಾಪ ಮಾಡುವವರಿಗ  ಹ ಚುು ಕ್ಷಮಯ ಅಗತಾವಿರುತತದ . 
ಜನರು ಪಶ್ಾುತ್ಾತಪಪಡುವಾಗ ದ ೋವರು ಅವರನುು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ಾತನ . 
ಹೋಗ  ಹ ಚುು ಪಾಪ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಪಶ್ಾುತ್ಾತಪಪಟ್ಿರ , ಆತನು ಬ ೋರ  

ಪಾಪಿಗಳಿಗಿಂತಲ  ಹ ಚುು ದ ೋವರ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಯ ಕೃಪ ಯನುು 
ಆನಂದಿಸುತ್ಾತನ . 

 
ಅಂಥ ಉದಾಹರಣ ಗಳಳ ರ್ಾರಿತಿರಕ ದಾಖ್ಲ ಗಳಿಗ  ಮಾತರ ಸಿಮಿೋತವಾಗಿಲಿ. 

ಇಂದು, ಅನ ೋಕರು ತ್ಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದ ೋವರು ತಮೆನುು ಕ್ಷಮಿಸುವನ ಂಬ 
ಮನ  ೋಭಾವದ  ಂದಿಗ  ಉದ ಾೋಶಪೂವಣಕವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡುತ್ಾತರ . Glen Pace 
ತನಗ  ಬಹಳ ಸಂಭರಮದಿಂದ, “ಈಗಷ್ ಿೋ ನಾನು ಕೃಪ ಯನುು ಕಂಡುಕ  ಂಡಿದ ಾೋನ !” 
ಎಂದು ಹ ೋಳಿದ ಒಬಬ ಮಿತರನ ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ಾತನ  ಆ ಮನುಷ್ಾನು ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ತನು 
ಪತಿುಯನುು ತ್  ರ ದನು. ಆತನು Glenಗ  ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಹೌದು, ಇದು ಪಾಪವ ಂದು 
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ಬ ೈಬಲ್ ಹ ೋಳಳತತದ ಂಬದು ನನಗ  ಗ  ತಿತದ , ಆದರ  ಕೃಪ ಯು ಅದನುು 
ಮುಚಿುಕ  ಳಳುವದು.”59 

ಅದಕ ೆ ಪೌಲನು ನೋಡುವ ತಿೋಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪರತುಾತತರವು-” ಎಂದಿಗ  ಇರಬಾರದು!” 
(6:2)-ನಮೆನುು ಪಾಪದ ಕಡ ಗ  ಅಂತಹ ನರಾತಂಕವಾದ ಮನ  ೋಭಾವ 
ಹ  ಂದಿರುವದರ ವಿರುದಧ ಎಚುರಿಸತಕೆದುಾ. ನಮಗ  ೋಸೆರ ಯೆೋಸು ಶಿಲುಬ ಯ ಮೋಲ  
ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಾಧ್ ಯನುು ನಾವು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳಳುವಾಗ, ನಮೆನುು ಅದು ಪಾಪವನುು 
ಕಡ ಗಾಣಿಸಿ ಅದರ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸ್ಾಯುವಂತ್  ನಡಿಸತಕೆದಾಾಗಿರಬ ೋಕು. ನಾವು ನಮೆ 
ಜೋವಿತಗಳಲ್ಲಿ ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯನುು ಕ್ತೋಳಳಮಟ್ಿಕ ೆ ಇಳಿಸುವ ಅಪರಾಧವನುು 
ಮಾಡದಿರ  ೋರ್. 

ಕ್ಲ್ಲಸಲ್ಪಟ್ಿ ಬೊೀಧನೆಯ ಮಯದರಿ (6:3-6, 17, 18) 
ರ  ೋಮಾ 6ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು “ನಾವು ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ುವಂಥ 

ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಸ್ಾಾನ ಮತುತ ಉದ ಾೋಶ ಮತುತ ಕ್ತರಯೆಯ ಕುರಿತ ಅತಾಂತ ಪೂರ್ಣವಾದ 
ಹಾಗ  ಸವಿಸ್ಾತರವಾದ ಚರ್ ಣ” ಎಂಬದಾಗಿ ಕರ ಯಲಪಟ್ಟಿದ .60 ಪೌಲನು ರ  ೋಮಾಪುರದ 
ಕ ೈಸತರಿಗ  ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಕುರಿತು ಹ ೋಳಿದಂಥ ವಾಕಾಭಾಗದಿಂದ ವಿಷ್ಯವನುು 
ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡು ಅದನುು ನಮೆ ಜೋವಿತಗಳಿಗ  ಅನವಯಸಿಕ  ಳಳುವದರಲ್ಲಿ 
ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಮೌಲಾವಿರುತತದ . 

1 ಕ  ರಿಂಥ 15:1-4ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಸುವಾತ್ ಣಯ ತಿರುಳಿನಲ್ಲಿ ಮ ರು ಮ ಲಭ ತ 
ವಾಸತವಾಂಶಗಳಿರುತತವ ಂದು ಹ ೋಳಿದನು: ಕ್ತರಸತನ ಮರರ್, ಹ ರ್ಲಪಡುವಿಕ  ಮತುತ 
ಪುನರುತ್ಾಾನ. ಇದನುು ಸತಾವ ಂದು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಂಡಾಗ, “ಸುವಾತ್ ಣಗ  
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವದು” ಎಂಬದನುು ಓದುವದು ಒಂದು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ದಿಗಾುರಂತಗ  ಳಿಸುತತದ  
(ನ  ೋಡಿರಿ 2 ಥ ಸಲ  ೋನಕ 1:8; 1 ಪ ೋತರ 4:17). ನಾವು ವಾಸತವಾಂಶಗಳಿಗ  ಹ ೋಗ  
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಲು ಸ್ಾಧಾ? ಪೌಲನು ನಮಗ  ರ  ೋಮಾ 6ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಉತತರವನುು 
ಕ  ಡುತ್ಾತನ : 

ಆದರ  ನೋವು ಮುಂರ್  ಪಾಪಕ ೆ ದಾಸರಾಗಿದಾರ  ನಮಗ  ಕಲ್ಲಸಲಪಟ್ಿ ಬ  ೋಧನ ಗ  
ನೋವು ಮನಃಪೂವಣಕವಾಗಿ  ಅಧಿೋನರಾದದರಿಂದಲ  ಪಾಪದಿಂದ ಬಿಡುಗಡ ಯನುು 
ಹ  ಂದಿ ನೋತಿಗ  ದಾಸರಾದದರಿಂದಲ  ದ ೋವರಿಗ  ಸ್  ತೋತರವಾಗಲ್ಲ (6:17, 18; 
ಒತಿತಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು) 

ನಾವು ವಾಸತವಾಂಶಗಳಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯಾರಾಗಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ, ಆದರ  ವಾಸತವಾಂಶಗಳ 
ಒಂದು ಮಾದರಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಬಲ ಿವು. ಪೌಲನು ಅದನುು ಹ ೋಗ  ಮಾಡುವದಕ ೆ 
ಸ್ಾಧಾವಿರುತತದ ಂಬುದನುು ರ  ೋಮಾ 6:3, 4ರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸುತ್ಾತನ : 

ಕ್ತರಸತಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ಸ್ ೋರುವದಕ ೆ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡವರಾದ ನಾವ ಲಿರ  
ಆತನ ಮರರ್ದಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವದಕಾೆಗಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡ ವ ಂದು 



166 

 

ನಮಗ  ತಿಳಿಯದ  ೋ? ಹೋಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ ಆತನ 
ಮರರ್ದಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರ ರಾಗಿ ಆತನ  ಂದಿಗ  ಹ ರ್ಲಪಟ ಿವು. ಆದದರಿಂದ ಕ್ತರಸತನು 
ಸತುತ ತಂದ ಯ ಮಹಮಯಂದ ಜೋವಿತನಾಗಿ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಿಂತ್ ಯೆೋ ನಾವು ಕ ಡ 
ಜೋವದಿಂದ ದುಾ ಹ  ಸಬರಾಗಿ ನಡಕ  ಳುಬ ೋಕು (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). 

ಕ್ತರಸತನು ಶಿಲುಬ ಯ ಮೋಲ  ಮರಣಿಸಿದ ಹಾಗ ಯೆೋ, ನಾವು ಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ 
ನಂಬಿಕ ಯಟ್ುಿ, ನಮೆ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಾುತ್ಾಪಪಟ್ುಿ ನಮೆ ಕತಣನಗ  
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವಾಗ “ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಮರಣಿಸುತ್ ತೋವ ” (ನ  ೋಡಿರಿ 6:2). ನಾವು ಆತನ 
ಮರರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವದಕ ೆ “ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ ತೋವ ” (6:3). ಕ್ತರಸತನು 
ಅರಿಮತ್ಾಯದ ಯೋಸ್ ೋಫ ಎಂಬುವವನ ಹ  ಸದಾದ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಹ ರ್ಲಪಟ್ಿನು, 
ಮತುತ ನಾವು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ನೋರಿನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ “ಹ ರ್ಲಪಡುತ್ ತೋವ ” (6:4). ಒಬಬ 
ವಾಕ್ತತಯ ಶವದ ಪ ಟ್ಟಿಗ ಯ ಮೋಲ  ಕ ೈಮುಷ್ಟಠಯಷ್ುಿ ಮರ್ಿನುು ಎಸ್ ಯುವ ಮ ಲಕ 
ಆತನನುು ಹ ಣಿಡುವದಿಲಿ, ಮತುತ ನಮೆ ತಲ ಯ ಮೋಲ  ಕ ಲವು ನೋರಿನ ಹನಗಳನುು 
ಚಿಮುಕ್ತಸುವ ಮ ಲಕ ನಾವು ಹ ರ್ಲಪಟ್ಿಂತ್ಾಗುವದಿಲಿ. ಬ ೈಬಲ್ಲನ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವು 
ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಳಗಿ ತ್ ಗ ದುಕ  ಳಳುವ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವಾಗಿದ .  

ಕ್ತರಸತನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ ಉಳಿಯಲ್ಲಲಿ; ಬದಲಾಗಿ, ಆತನು ಮ ರನ ಯ ದಿನದಲ್ಲ ಿ
ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಿನು-ಮತುತ ನಾವು ನೋರಿನ ಸಮಾಧಿಯಂದ ಎಬಿಬಸಲಪಡುತ್ ತೋವ . Jim 

McGuiggan ಅದರ ಕುರಿತು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದರು: “ನಾನು ಪರತಿ ಸ್ಾರಿ ಯಾರಾದರ  ಬಬರು 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುವಾಗ ನೋರು ಸಿಡಿಯುವ ಶಬಧವನುು ಕ ೋಳಳವಾಗಲ ಲಾಿ, ನನು 
ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯ ದಾವರದಿಂದ ಬಂಡ ಯು ಉರುಳಿಸಲಪಡುವ ಸಪಪಳವನುು 
ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ ತೋನ .”61 ನಾವು “ಹ  ಸಬರಾಗಿ ನಡಕ  ಳಳುವದಕ ೆ” ಎಬಿಬಸಲಪಡುತ್ ತೋವ  
(6:4). ಈ ಹ  ಸ ಜೋವನವು ನಮಗ  ಆನಂದಿಸುವದಕ ೆ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಮುಂರ್  ಅಲಿ 
ಆದರ  ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿಕುೆವದಾಗಿದ  ಎಂಬದನುು ಗಮನಸಿರಿ. William S. Banowsky 
ಬರ ದದ ಾೋನ ಂದರ , “ತವರಿತ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವು ಒಂದು ಜೋವನದ ಅಂತಾವನುು ಸ ಚಿಸಿ, 
ಮತ್  ತಂದು ಜೋವನದ ಅರಂಭಕ ೆ ನಾಂದಿಯಾಗುತತದ . ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವು ಕ ೋವಲ ಮರರ್ಕ ೆ 
ಮಾತರ ಸ ಚನ ಯಾಗಿರದ  ಮರುಜನೆಕ ೆ ಸ ಚನ ಯಾಗಿರುತತದ .”62 

ನಾನು ಜನರಿಗ  ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸುವಾಗ, ಅನ ೋಕ ವ ೋಳ  ಅವರಿಗ  
ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ , “ನಾನು ಈಗ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ತರಸತನ ದ ೋಹವು ಇಡಲಪಟ್ಿ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ ನಮೆನುು ನೋರಿನ ಕ ಳಗ  ಇಳಿಸಲ್ಲದ ಾೋನ . ನಂತರ ಕ್ತರಸತನು ಮ ರನ ಯ 
ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಿ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ ನಮೆನುು ನೋರಿನಂದ ಮೋಲಕ ೆ ಎತುತವ ನು. ನಾನು 
ನಮಗ  ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸುವ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ, ನೋವು ಕ್ತರಸತನ ಮರರ್, ಹ ರ್ಲಪಡುವಿಕ  
ಮತುತ ಪುನರುತ್ಾಾನಗಳ ಬಗ ೆ ಯೋಚಿಸಬ ೋಕ ಂದು ಇಚಿುಸುತ್ ತೋನ .”  

ನಾವು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮತುತ ಕ್ತರಸತನ ಮರರ್, ಹ ರ್ಲಪಡುವಿಕ , ಮತುತ 
ಪುನರುತ್ಾಾನಗಳ ನಡುವಿನ ನಕಟ್ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ ೆ ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳಳುವದು 
ಪಾರಮುಖ್ಾವ ಂದು ಪೌಲನು ಭಾವಿಸಿದನು. ಆ ಕಾರರ್ದಿಂದ, ಆತನು ತನು ವಿರ್ಾರಗಳನುು 
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ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ ತೋ ಮತ್ ತೋ ಪುನರಾವತಿಣಸುತ್ಾತನ : 

ಹ ೋಗಂದರ  ನಾವು ಆತನ ಮರರ್ಕ ೆ ಸದೃಶವಾದ ಮರರ್ವನುು ಹ  ಂದಿ ಆತನಲ್ಲ ಿ
ಐಕಾವಾಗಿದಾರ  ಆತನ ಪುನರುತ್ಾಾನಕ ೆ ಸದೃಶವಾದ ಪುನರು ತ್ಾಾನವನ ು ಹ  ಂದಿ 
ಆತನಲಿ್ಲ ಐಕಾವಾಗುವ ವು. ಪಾಪಧಿೋನಸವಭಾವವು ನಾಶವಾಗಿ ನಾವು ಇನ ು ಪಾಪದ 
ವಶದಲಿ್ಲರದಂತ್  ನಮೆ ಪೂವಣಸವಭಾವವು ಕ್ತರಸತನ ಕ ಡ ಶಿಲುಬ ಗ  ಹಾಕಲಪಟ್ಟಿತ್ ಂದು 
ತಿಳಿದಿದ ಾೋವ  (6:5, 6). 

ಪೌಲನು 5ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  ನಾವು ಕ್ತರಸತನ “ಮರರ್ಕ ೆ ಸದೃಶವಾಗಿ” 
ಆತನ  ಂದಿಗಿದ ಾೋವ , ಮತುತ ಹೋಗ  ನಾವು ಆತನ  ಂದಿಗ  “ಐಕಾವಾಗಿದ ಾೋವ ” ಅಥವಾ 
“ನ ಡಲಪಟ್ಟಿದ ಾೋವ ” (KJV). ವಿಷ್ಯವು ಹೋಗಿರುವದರಿಂದ, ನಾವು “ಆತನ ಪುನರುತ್ಾಾನದ 
ಸದೃಶದಲ್ಲಿ” ಸಹ ಎಬಿಬಸಲಪಡುವ ವು. ವಚನ 6ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು, “ನಮೆ 
ಪಾಪಾಧಿೋನಸವಭಾವವು ನಾಶವಾಗುವ” ಹಾಗ  “ನಮೆ ಪೂವಣಸವಭಾವವು ಶಿಲುಬ ಗ  
ಹಾಕಲಪಟ್ಟಿತು.” ಅದರ ಫಲ್ಲತವಾಗಿ, ಇನುು ಮೋಲ  “ಪಾಪದ ವಶದಲ್ಲಿರುವದಿಲಿ.”  

ನಾವು ಆ “ಕಲ್ಲಸಲಪಟ್ಿ ಬ  ೋಧನ ಗ ” ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವಾಗ ದ ೋವರು ನಮಗ  ಮತುತ 
ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾಯಣವು ಅದುುತಕರವಾಗಿರುತತದಲಿವ ೋ? ಹ ೋಗ , 
ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುತಕೆದ ಾೋನ ಂದರ , ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಕ ೋವಲ “ಒಂದು 
ಬ  ೋಧನಾಕರಮವನುು” ಕಲ್ಲತುಕ  ಳಳುವದರ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತಿತಲಿ. ಆತನು 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ನಮಗ  ಕಲ್ಲಸಲಪಟ್ಿ ಬ  ೋಧನ ಗ  ನೋವು ಮನಃಪೂವಣಕವಾಗಿ 
ಅಧಿೋನರಾದಿರಿ” (6:17; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). ಒಬಬನ ಹೃದಯವು ಅದರಲ್ಲಿಲಿವಾದರ , 
ಆತನು ಕತಣನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯಟ್ುಿ ತನು ಜೋವಿತವನುು ನಜವಾಗಿಯ  ಆತನಗ  
ಒಪಿಪಸಿಕ  ಡುವದಿಲಿವಾದರ , ಆತನು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುವವನಾಗಿರುವದಿಲಿ-
ಕ ೋವಲ ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಒದ ಾ ಮಾಡಿಕ  ಳಳುವವನಾಗಿದಾಾನಷ್ ಿ. 

ನಮೆ ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯು ಹೃದಯಪೂವಣಕವಾಗಿದಾರ , ನಾವು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುವಾಗ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತತದ ಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ ಂಬದನುು 
ಗಮನಸಿರಿ. ನಾವು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುವ ಮುಂರ್ , ನಾವು “ಪಾಪಕ ೆ 
ದಾಸರಾಗಿದ ಾವು” (6:17). ನಾವು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡ ಬಳಿಕ, “ಪಾಪದಿಂದ 
ಬಿಡುಗಡ ” ಹ  ಂದಿದ ವು (6:18). 

ಪುನಃ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಹಾಗ  ಕ್ತರಸತನ ಮರರ್, ಹ ರ್ಲಪಡುವಿಕ  ಮತುತ 
ಪುನರುತ್ಾಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನುು ಗಮನಸಿರಿ. ನಮೆ ಕತಣನ ಮರರ್, 
ಹ ರ್ಲಪಡುವಿಕ  ಹಾಗ  ಪುನರುತ್ಾಾನಗಳಿಲಿದ  ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನಕ ೆ ಯಾವ ಅಥಣವೂ 
ಇರುವದಿಲಿ. ನಮಗ  ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಬಗ ೆ ಏನ  ಗ  ತಿತಲಿ, ಮತುತ ಅದರ ಬಗ ೆ ಎಂದಿಗ  
ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳುಲ ೋ ಇಲಿವ ಂದು ಊಹಸಿಕ  ಳಿುರಿ. ನಂತರ ಇಬಬರು ವಾಕ್ತತಗಳಳ ನೋರಿನ  ಳಗ  
ಹ  ೋಗುವದನ ು ಒಬಬನು ಮತ್  ತಬಬನನುು ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಳಗಿಸುವದನುು ನ  ೋಡು 
ತಿತರ ಂದು ಊಹಸಿಕ  ಳಿುರಿ. ಇದು ನಮಗ  ಂದು ಅಥಣವಿಲಿದ ಕೃತಾವಾಗಿ ತ್  ೋರುವದಿ 
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ಲಿವೋ? ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವು ಯೆೋಸು ಮಾಡಿರುವ ಕಾಯಣದ  ಂದಿಗ  ಜ  ೋಡಣ ಮಾಡಲಪಟ್ಿರ  
ಮಾತರವ ೋ ಅದಕ ೆ ಅಥಣ ಮತುತ ನಾಾಯಸಮೆತ್  ಸಿಕುೆತತದ .  

ನನಗ  ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ “ಪಂಗಡಗಳ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಪಿಪದ ?” ಎಂದು 
ಕ ೋಳಲಾಗುತತದ . ಅದಕ ೆ ಕ  ಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸರಳ ಉತತರವ ಂದರ , ನಯಮದ 
ಪರಕಾರ, ಪಂಗಡಗಳಿಂದ ಉಪದ ೋಶಿಸಲಪಡುವ ಹಾಗ  ಆಚರಿಸಲಪಡುವ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವು 
ಕ್ತರಸತನ ಮರರ್, ಹ ರ್ಲಪಡುವಿಕ  ಮತುತ ಪುನರುತ್ಾಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನುು 
ನಾಶಗ  ಳಿಸುತತದ .  

 
ಉದಾಹರಣ ಗ , ಕ ಲವರು ಶಿಶುಗಳನುು “ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸುತ್ಾತರ ” -ಆದರ  

ಶಿಶುಗಳಳ “ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಸತತವರಲಿ” ಮತುತ “ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತತವರಲಿ.” 
ಹೋಗ  ಕ್ತರಸತನ ಮರರ್ದ  ಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ನಾಶಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿದ . 

ಕ ಲವರು ಜನರ ಮೋಲ  ನೋರನುು ಚಿಮುಕ್ತಸಿ ಅದನುು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಎಂದು 
ಕರ ಯುತ್ಾತರ , ಆದರ  ಚಿಮುಕ್ತಸುವದು ಹ ರ್ಲಪಡುವಿಕ  ನಜವಾದ 
ಸದೃಶವಾಗಿರುವದಿಲಿ. ಹೋಗ  ಕ್ತರಸತನ ಹ ರ್ಲಪಡುವಿಕ ಯಂದಿಗಿನ 
ಸಂಬಂಧವು ನಾಶಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿದ . 

ಅಷ್ುಿಮಾತರವಲಿದ , ಕ ಲವರು ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಳಗಿಸಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸುತ್ಾತರ , ಅವರು ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ  ಜನರು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ 
ಮುಂರ್ ಯೆೋ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುತ್ಾತರ  ಎಂಬದಾಗಿ. ಅವರು “ಹ  ಸಬರಾಗಿ 
ನಡಕ  ಳಳುವದನುು” ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನಕ ೆ ಮುಂರ್  ಇಡುತ್ಾತರ , ಹ  ರತು 
ನಂತರವಲಿ. ಆ ರಿೋತಿಯ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದಿಂದ ಕ್ತರಸತನ 
ಪುನರುತ್ಾಾನದ  ಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ನಾಶಗ  ಳಿಸಲಪಡುತತದ . 

 
ರ  ೋಮಾ 6:1-11ರಲ್ಲಿನ ಪೌಲನ ಮಾತುಗಳ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ Barclay ಹೋಗ  

ಹ ೋಳಳತ್ಾತರ , “ಆತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದಾ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವು ಇಂದು ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿರುವ 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನಕ್ತೆಂತ ವಾತ್ಾಾಸವಾಗಿತುತ ಎಂಬದನುು ನಾವು ಅಥಣಮಾಡಿ ಕ  ಳುಬ ೋಕು.” 
ಆತನು ಗಮನಕ ೆ ತರುವದ ೋನ ಂದರ , ಪೌಲನ ದಿನದಲ್ಲ,ಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವು “ಪಾರಯಸಾರ 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ” ಆಗಿತುತ, “ಅದು ನಂಬಿಕ ಯನುು ಅರಿಕ ಮಾಡುವದರ  ಂದಿಗ  ಆಪತವಾಗಿ 
ಸಂಬಂಧ ಹ  ಂದಿತುತ,” ಮತುತ “ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ . . . ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳಳಗಿಸಿ 
ಕ  ಡಲಪಡುವದಾಗಿತುತ.”63 ಇಂದು ಕ  ಡಲಪಡುವ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವು ಅನ ೋಕ ಸ್ಾರಿ ರ  ೋಮಾ 
6ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ವಣಿಣಸಲಾಗಿರುವ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನಕ ೆ ವಾತ್ಾಾಸವಾಗಿದ  ಯೆಂಬುದನುು 
ನಾವು ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಒಪಿಪಕ  ಳುಬಹುದಾಗಿದ -ಆದರ  ಅದನುು ಯಾರು 
ಮಾಪಣಡಿಸಿದರು? ದ ೋವರಂತ  ಅಲ,ಿ ಆದರ  ಮನುಷ್ಾನ ೋ. ಪ ೋತರನು ಹ ೋಳಿದನು, 
“ಮನುಷ್ಾರಿಗಿಂತಲ  ದ ೋವರಿಗ  ಹ ರ್ಾುಗಿ ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಬ ೋಕಲಾಿ” (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತಾಗಳಳ 5:29). 
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ಮುಕಾತಯ. ನಮೆಲ್ಲಿ ಅನ ೋಕರು ಕ್ತರಸತನು ಮರಣಿಸಿದ, ಹ ರ್ಲಿಟ್ಿ ಮತುತ 
ಪುನರುತ್ಾಾನಗ  ಂಡ ಸಾಳಕ ೆ ಭ ೋಟ್ಟ ಕ  ಡುವದಕ ೆ ಹ ಚುು ಸಂತ್  ೋಷ್ಪಡುವ ವು. ಆತನು 
ಇಡಲಪಟ್ಟಿದಾ ಸಮಾಧಿಯಳಗ  ಪರವ ೋಶಿಸಿ, ಆ ತಂಪಾದ ಗಡಸುಕಲ್ಲಿನ ಚಪಪಡಿಯ ಮೋಲ  
ಮಲಗಿಕ  ಂಡು ಬಳಿಕ ಆತನ ಹಾಗ ಯೆೋ ಸಮಾಧಿಯಂದ ಎದುಾಬರುವದು 
ರ  ೋಮಾಂಚಕರವಾಗಿರಬಲಿದು. ನಮೆಲ್ಲಿ ಬಹತ್ ೋಕರಿಗ  ಅಂತಹ ಒಂದು ಭ ೋಟ್ಟಯು 
ಅಸಂಭವವಾಗಿರುವದು-ಆದರ  ನಮಗಾಗಿ ಅದಕ್ತೆಂತಲ  ಎಷ್  ಿೋ ಹ ಚುು 
ಉತ್ ತೋಜನಕರವಾದ ಸ್ಾಧಾತ್ ಯನುು ಒದಗಿಸಿರುತ್ಾತನ . ನೋವು ಆತನ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ 
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಲು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಬಹುದು. ಆತನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಇಡಲಪಟ್ಿ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ ನೋವು ನೋರಿನ  ಳಗ  ಇಳಿಸಲಪಡಬಹುದು. ಆತನು ತನು 
ಪುನರುತ್ಾಾನಗ  ಂಡ ದ ೋಹದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿಯಂದ ಎದುಾಬಂದ ಹಾಗ ಯೆೋ ನೋವು 
ಹ  ಸಬರಾಗಿ ನಡಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಎಬಿಬಸಲಪಡಬಹುದು! 

ನಾವು ಮುಕಾತಯಗ  ಳಿಸುತಿತರುವ ಹಾಗ , ನಾನು ಇದನುು ಕ ೋಳಲ ೋಬ ೋಕು, “ನೋವು ಆ 
‘ಕಲ್ಲಸಲಪಟ್ಿ ಬ  ೋಧನ ಗ ’ ಮನಃಪೂವಣಕವಾಗಿ ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಿದಿಾೋರ  ೋ?” ನೋವು 
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಿಲಿವಾದರ , ಈ ದಿನ ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಬ ೋಕ ಂದು ನಮೆನುು ನಾನು 
ಬ ೋಡಿಕ  ಳಳುತ್ ತೋನ .  

ದಿೀಕ್ಷಯಸ್ಯುನ: ಒಂದು ದೆೈವಿಕ್ ಕ್ಟ್ಿಪಪಣೆ (6:3, 4) 
ಕ ೈಸತರಿಂದ ಆಚರಿಸಲಪಡುವ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವು ನಗ ಢ ಧಮಣಗಳಿಂದ ಮತುತ/ಅಥವಾ 

ಯೆಹ ದಾರ ಸ್ಾುನದ ಆಚರಣ ಗಳಿಂದ “ಎರವಲು” ಪಡ ದದುಾ ಎಂದು ಹ ೋಳಳವವರಾಗಿ 
ಕ ಲವು ಲ ೋಖ್ಕರು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಕುರಿತ ಪೌಲನ ಉಪದ ೋಶವನುು ಕಳಂಕಗ  ಳಿಸುತ್ಾತರ . 
ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮತುತ ಯೆಹ ದಾರ ಅಥವಾ ಅನಾಧಮಿಣಯರ 
ಆರ್ಾರಗಳ ನಡುವ  ಅನ ೋಕ ವಾತ್ಾಾಸಗಳಿರುತತವ -ಆದರ , ವಿಶ್ಾವಸಿಗಾದರ  ೋ, ಇವುಗಳ 
ಪಟ್ಟಿಯನುು ಮಾಡುವದು ಅನಾವಶಾಕವಾಗಿರುತತದ . ರ  ೋಮಾಪುರ 6ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವನುು 
ಬರ ಯುವಂತ್  ಪವಿತ್ಾರತೆನು ಪೌಲನನುು ಪ ರೋರಿಸಿದನ ಂದು ತಿಳಿದರ  ಸ್ಾಕಾಗಿರುತತದ . 
ನಾವು ಬ ೈಬಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಓದುವಂಥ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವು ದ ೋವರಿಂದ ಬಂದದಾಾಗಿದ  ಹ  ರತು 
ಮನುಷ್ಾನಂದಲಿ.  

ಮರು-ದಿೀಕ್ಷಯಸ್ಯುನವು ಅಗತಾವೀ? (6:3, 4)  
ರ  ೋಮಾ 6ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಕಲ್ಲಸುವ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಉಪದ ೋಶವನುು ಚಚಿಣಸುವಾಗ, 

ಅನ ೋಕ ಸ್ಾರಿ “ಮರು-ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ” ದ ಪರಶ್ ುಯು ಕ ೋಳಲಪಡುತತದ : “ನನಗ  ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಎಂದರ ೋನ ಂದು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಥಣವ ೋ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿವಾದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಈಗ ಮರು-
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುವ ಅಗತಾವಿದ ಯೋ? ಅನಧಿಕೃತವಾದ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡವರು ಮರು-ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುವ ಅಗತಾವಿದ ಯೋ?” ನಾನು 
“ಮರು-ಮುಳಳಗಿಸಲಪಡುವಿಕ ” ಎಂಬ ಪದಗುಚೆವನುು ಇಷ್ಿಪಡುತ್ ತೋನ . ಅಪೊಸತಲರ 
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ಕೃತಾಗಳಳ 19:1-5ರಲ್ಲಿ, ಕ ಲವರು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಕುರಿತು ತಪಾಪಗಿ 
ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಂಡಿದಾಾರ  ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿದಾಗ, ಪೌಲನು ಅವರನುು ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಮರು-
ಮುಳಳಗಿಸುವಿಕ  ಮ ಲಕ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿದನ ಂಬುದನುು ಕುರಿತು ಓದುತ್ ತೋವ .  

ಅನ ೋಕ ವ ೋಳ  ನಾನು ಅನಧಿಕೃತವಾದ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನಕ ೆ ತನುನುು 
ಒಪಿಪಸಿಕ  ಂಡವನಗ  ಉಪದ ೋಶ ಮಾಡುವಾಗ, ಆತನು ನನಗ , “ನಾನು ಮರು-
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕ  ೋ?” ಎಂದು ಕ ೋಳಳತ್ಾತನ . ನಾನು ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ 
ಹೋಗ  ಉತತರಿಸುವ ನು, “ನನಗ  ಅಗತಾವಾಗಿರುವದು ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು 
ಬರುವಂತಹ ಮಾದರಿಯ ಪರಕಾರವಾಗಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುವದ ೋ.” ಬಳಿಕ 
ಆತನ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವನುು ಪೌಲನು ಮತುತ ಇತರ ಪ ರೋರಿತ ವಾಕ್ತತಗಳಿಂದ ಅನುಸರಿಸಲಪಟ್ಿ 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ  ಂದಿಗ  ಹ  ೋಲ್ಲಸುತ್ ತೋವ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಆತನು ತ್ ಗ ದುಕ  ಳಳುವ 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವು 3 ಹಾಗ  4 ವಚನಗಳಲ್ಲಿನ “ಕಲ್ಲಸಲಪಟ್ಿ ಬ  ೋಧನ ಗ ” (6:17) 
ಅನುಗುರ್ವಾಗಿದ ಯೋ ಅಥವಾ ಇಲಿವೋ ಎಂಬದನುು ನಾವು ನ  ೋಡಬಹುದು. ಒಬಬನು 
ಶಿಶುವಾಗಿರುವಾಗ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಹ  ಂದಿದಾರ , ನೋರು ಚಿಮುಕ್ತಸಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಅಥವಾ 
ಕ ೋವಲ ತ್ಾನು ಈಗಾಗಲ ೋ ಸಿವೋಕರಿಸಿದ ರಕ್ಷಣ ಯನುು ತ್  ೋಪಣಡಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಮಾತರವ ೋ 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಹ  ಂದಿದಾರ , ಆತನು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕ  ೋ ಎಂಬುದನುು 
ನಧಣರಿಸುವದು ಕಷ್ಿಕರವಲಿ.  

ಪಾಪಗಳ ಕ್ಷಮಾಪಣ ಗಾಗಿ ನಂಬಿಕ ಯ ವಾಕತಗ  ಳಿಸುವಿಕ ಯಾಗಿ ಮುಳಳಗಿ 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಿದಾವರಿಂದ ಕಠರ್ ಪರಶ್ ುಯು ಕ ೋಳಲಪಡುತತದ  (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತಾಗಳಳ 2:38). ಅವರು ರ  ೋಮಾ 6ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವನುು ಅಧಾಯನ ಮಾಡುವಾಗ 
ತಿೋಮಾಣನಸಿಕ  ಳಳುವದ ೋನ ಂದರ , “ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಎಂದರ  ನನಗ  ಗರಹಕ ಯಾದ 
ದಾಕ್ತೆಂತಲ  ಅಧಿಕವಾದ ಅಥಣವಿರುತತದ ! ವಾಕಾದ ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಸ್ಾಕಾಗುವಷ್ುಿ ತಿಳಳವಳಿಕ  ನನಗ  ಆಗ ಇತ್  ತೋ ಎಂಬದು 
ಖ್ಚಿತವಾಗಿ ಗ  ತಿತಲಿ.” ಒಬಬನಗ  ತನು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ನಾಾಯಸಮೆತ್ ಯ ಬಗ  ೆ
ಗಂಭಿೋರವಾಗಿ ಕಳವಳಗ  ಂಡಿದಾರ , ನಾನು ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ಆತನು ಮರು-
ಮುಳಳಗಿಸಲಪಟ್ುಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುದಂತ್  ತಡ ಯಲು ಹ  ೋಗುವದಿಲಿ. ಈ 
ರಿೋತಿಯ ಕಳವಳವುಳು ಹಲವಾರು ಜನರನುು ನಾನು ಮುಳಳಗಿಸಿ 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನಮಾಡಿಸಿದ ಾೋನ . ನಾನು ಅದನುು ಮಾಡುವದಕ ೆ ಮುಂರ್ , ಈ ರಿೋತಿಯ ಒಂದು 
ಪಾರಥಣನ ಯನುು ಮಾಡುತ್ ತೋನ : 

ಕತಣನ ೋ, ನನಗ  ಈ (ವಾಕ್ತತಯ ಹ ಸರು) ಹೃದಯವನುು ಬಲಿವನಾಗಿದಿಾೋ. ಇತನು ಮುಂರ್  
ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವು ಊಜಣತವಾದದ  ಾೋ ಅಲಿವೋ ಎಂಬದು ನನಗ  
ಗ  ತಿತದ . ಅದು ಊಜಣತವಾಗಿದಾಲಿ್ಲ, ಈ ಮುಳಳಗಿ ತ್ ಗ ದುಕ  ಳಳುವ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನವನುು 
ನನ  ುಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಲಿವೂ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ್  ದೃಢಪಡಿಸಿಕ  ಳಳುವದಕ ೆ 
ಈ ವಾಕ್ತತಯ ಬಯಕ ಯಾಗಿ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿಕ  ೋ. ಆದರ  ಆತನು ಮುಂರ್  ತ್ ಗದುಕ  ಂಡ 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದಲಿ್ಲ ಏನಾದರ  ಕ  ರತ್ ಯದಾಲಿ್ಲ, ಇದನುು ನನು ಚಿತತಕ ೆ ಆತನ 
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ಒಪಿಪಸಿಕ  ಡುವಿಕ  ಯಾಗಿ ಅಂಗಿೋಕರಿಸು, ಹೋಗ  ಈ ವಾಕ್ತತಯು ನನು ನಂಬಿಗಸತ 
ಮಗುವಾಗಿರಲ್ಲ.  

ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ, ಸಭ ಯ ಸದಸಾರಾಗಿರುವವರು ರ  ೋಮಾ 6:3-6 ವಚನಗಳ 
ಅಧಾಯನದಿಂದ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಕುರಿತು ಅವರು ಹ ಚುು ತಿಳಳವಳಿಕ ಯನುು ಪಡ ಯುವಾಗ, 
ಅವರನುು ಮರು-ಮುಳಳಗಿಸಲಪಡುವಿಕ ಗ  ನಾನು ಎಂದಿಗ  ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುವದಿಲಿ. 
ಮೊಟ್ಿಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, ಮಹಾಆಜ್ಞ ಯ ಪರಕಾರ, ನಾವು ಮುಳಳಗಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡ ಬಳಿಕ, ಜ್ಞಾನ ಮತುತ ತಿಳಳವಳಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಬ ಳ ಯಬ ೋಕ ಂದು ದ ೋವರು 
ಬಯಸುತ್ಾತನ  (ಮತ್ಾತಯ 28:18-20). ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  
ಪತಿರಕ ಯು ಸಭ  ಸ್ಾಾಪಿಸಲಪಟ್ುಿ ಅನ ೋಕ ದಶಕಗಳಾದ ಮೋಲ  ಬರ ಯಲಪಟ್ಟಿತು. ಈ 
ವಾಕಾಭಾಗವನುು ಓದುವ ಅಥವಾ ಅಧಾಯನ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವಿಲಿದ  ಹತ್ಾತರು 
ಸ್ಾವಿರ-ಬಹುಶಃ ನ ರಾರು ಸ್ಾವಿರ- ಜನರು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಿದಿಾರ 
ಬಹುದಾಗಿದ . ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯು ಸಭ ಗಳ  ಳಗ  ಸುತತಲಪಡುವದಕ ೆ 
ಆರಂಭಿಸಿದ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ ಜೋವಂತವಾಗಿದಾ ಕ ೈಸತರ ಲಿರ  ಮರು-ಮುಳಳಗಿಸಲಪಟ್ಿರ ಂಬು 
ದರಲ್ಲಿ ನನಗ  ಸಂಶಯವಿರುತತದ .  

ನಮೆಲ್ಲಿ ಬಹುಮಂದಿ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥಣವನುು ತಿಳಿದುಕ  ಳು 
ದ ಯೆೋ ನಮೆ ವಿವಾಹದ ಪರತಿಜ್ಞ ಗಳನುು ಹ ೋಳಿರುತ್ ತೋವ . ನಾವು ಮಾಡಿಕ  ಂಡ ಪರಸಪರ 
ಬದಧತ್ ಯ ಕುರಿತು ಹ ಚುು ತಿಳಳವಳಿಕ ಯನುು ಪಡ ದ ಹಾಗ , ನಾವು ಪುನಃ ವಿವಾಹ 
ಮಾಡಿಕ  ಳುಬ ೋಕ ಂದು ಅದರಥಣವಾಗಿರುವದಿಲಿ. ಬಹುಶಃ ಅದರ ಅಥಣವು ಏನ ಂದರ  
ನಾವು ನಮೆ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲ ಿಹ ಚುು ಪರಿಪಕವಗ  ಳಳುತಿತದ ಾೋವ  ಎಂಬುದ . ರ  ೋಮಾ 
6:3-6 ವಚನಗಳಳ ನಮೆ ತಿಳಳವಳಿಕ ಯನುು ಮತತಷ್ುಿ ಆಳಕ ೆ ಕ  ಂಡ  ಯುಾತತವ -ಮತುತ 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ ನಡ ದ ಕಾಯಣದ ಬಗ ೆ ಮತತಷ್ುಿ ಮಚುುಗ  
ಪಟ್ುಿಕ  ಳಳುವಂತ್  ಮಾಡುತತವ . ಇದು ನೋವು ಮರು-ಮುಳಳಗಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕ ಂಬ ಅಥಣವ ೋನಲಿ. ನೋವು ಒಬಬ ಕ ೈಸತರಾಗಿ ಹ ಚುು 
ಪಕವಗ  ಳಳುತಿತರುವಿರ ಂದು ಅಥಣವಾಗಿದ ಯಷ್ ಿ. 

ಕೆೈಸತರಿಗೆ ತಿಳದಿರುವದು ಏನು (6:3, 6, 9, 16)  
ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ಹ  ಸ ಜೋವನವನುು ಜೋವಿಸಬ ೋಕಾದರ , ನಾವು ಕ ಲವಂದು 

ಪಾರಮುಖ್ಾವಾದ ವಾಸತವಾಂಶಗಳನುು ತಿಳಿದುಕ  ಳಳುವ ಅಗತಾವಿರುತತದ . (“ತಿಳಿ” ಮತುತ 
“ತಿಳಿದಿದ ಾೋವ ” ಎಂಬ ಮುಖ್ಾ ಪದಗಳಳ ಈ ಕ ಳಗ  ಹ ೋಳಿರುವ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಂಡುಬರುತತವ .) 

ನಾವು “[ಕ್ತರಸತನ] ಮರರ್ದಲಿ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವದಕ ೆ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡ ವು” (6:3). 
“ನಮೆ ಪೂವಣಸವಭಾವವು ಕ್ತರಸತನ ಕ ಡ ಶಿಲುಬ ಗ  ಹಾಕಲಪಟ್ಟಿತು” (6:6). 
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“ನಮೆ ಪಾಪಾಧಿೋನಸವಭಾವವು ನಾಶವಾಯತು” (6:6). 
“ನಾವು ಇನ ು ಪಾಪದ ವಶದಲ್ಲಲಿ” (6: 6; ನ  ೋಡಿರಿ 6:16). 

ಕ ೈಸತರಾಗಿ ನಮೆ ಹ  ಸ ಜೋವನವು ಮರರ್ದ ಮೋಲ  ಕ್ತರಸತನು ಸ್ಾಧಿಸಿದ ಜಯದ 
ಮೋಲ  ಆಧ್ಾರವಾಗಿರುತತದ . ಯೆೋಸು “ಸತತ ಮೋಲ  ಜೋವಿತನಾಗಿ ಎದುಾ ಬಂದದರಿಂದ 
ಆತನು ಇನುು ಮೋಲ  ಸ್ಾಯತಕೆವನಲಿ” ಎಂದು ನಾವು ಬಲ ಿವು (6:9).  

“ಬೆೀಕಯಗಿದಯದರೆ: ಸತತವರಯಗಿ ಮತುತ ಜೀವಂತರಯಗಿ” (6:11) 
ಅಮರಿಕದ Old Westನಲ್ಲ ಿ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಬಂಧನಕ  ೆೋಸೆರ 

“ಬ ೋಕಾಗಿದಾಾರ ” ಜಾಹರಾತು ಭಿತಿತಪತರಗಳಳ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಅಂಟ್ಟಸಲಪಟ್ಟಿದಾವು. ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ 
ಭಿತಿತಪತರಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತಿತತುತ, “ಬ ೋಕಾಗಿದಾಾರ : ಸತತವರಾಗಿ ಅಥವಾ ಜೋವಂತವಾಗಿ.” Jim 

Townsend ತನು ವಾಾಖ್ಾಾನ ಪುಸತಕದಲ್ಲಿ, “ಬ ೋಕಾಗಿದಾಾರ : ಸತತವರಾಗಿ ಮತುತ 
ಜೋವಂತವಾಗಿ” ಎಂಬ ಶಿೋಷ್ಟಣಕ ಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು.64 ದ ೋವರಿಗ  ಕ ೋವಲ ನಾವು 
“ಸತತವರಾಗಿ” ಮಾತರವ ೋ ಬ ೋಕಾಗಿಲಿ; ಆತನಗ  ನಾವು “ಜೋವಂತವಾಗಿ” ಸಹ 
ಬ ೋಕಾಗಿರುತ್ ತೋವ . ನಾವು “ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತತವರು” ಮಾತರವ ೋ ಆಗಿರದ  “ದ ೋವರಿಗಾಗಿ 
ಜೋವಿಸುವವರು” ಸಹ ಆಗಿರತಕೆದುಾ.  

ಪಯಪವನುು ಪದಚುಾತಿಗೊಳಸುವದು (6:12) 
ಕ ಲವರು ತಮೆ ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಅಭಿಲಾಷ್ ಗಳಳ ಬಹಳ ಬಲ್ಲಷ್ಠವಾಗಿದುಾ ಅವುಗಳನುು 

ವಿರ  ೋಧಿಸುವದು ಕಷ್ಿಕರವಾಗಿರುತತದ ಂದು ನಂಬುತ್ಾತರ , ಆದರ  ಪೌಲನು ಅದನುು 
ಅಲಿಗಳ ಯುತ್ಾತನ . ನಂಬಿಕ  ಮತುತ ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯ ಮ ಲಕವಾಗಿ ನೋವು ಪಾಪದ 
ದಾಸತವದ  ಳಗಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಪಟ್ಟಿರಿ. ಈಗ, ದ ೋವರ ಸಹಾಯದ  ಂದಿಗ  (ನ  ೋಡಿರಿ 8:13), 
ನೋವು ಪಾಪಕ ೆ “ಇಲಿ” ಎಂದು ಹ ೋಳಬಲ್ಲಿರಿ. ನೋವು ಇನುು ಮೋಲ  “ಸ್ಾಯತಕೆ ನಮೆ 
ದ ೋಹದ ಮೋಲ  ಪಾಪವನುು ಆಳಗ  ಡಿಸಿ ನೋವು ದ ೋಹದ ದುರಾಶ್ ಗಳಿಗ  ಒಳಪಡುವ” 
ಅಗತಾವಿಲಿ. ನಮೆಲ್ಲಿ ಪರತಿಯಬಬರಿಗ  ಒಂದಿಲಾಿ ಒಂದು ಬಲಹೋನತ್ ಯರುತತದ . 
ಕ ಲವರಿಗ , ಮದಾಪಾನ ಅಥವಾ ಮಾದಕದರವಾದ ಬಲಹೋನತ್  ಯರುತತದ . ಇನುು 
ಕ ಲವರಿಗ  ಅನ ೈತಿಕ ಲ ೈಂಗಿಕತ್ ಯ ಬಲಹೋನತ್ ಯರುತತದ . ಅದು ರ್ಾಡಿಹ ೋಳಳವದರ 
ಬಲಹೋನತ್ ಯಾಗಿರಬಹುದಾಗಿದ . ನನಗ  ಅತಿಯಾದ ಭ  ೋಜನದ ಬಲಹೋನತ್  
ಯರುತತದ . ನಮೆ ಬಲಹೋನತ್ ಯು ಏನ ೋ ಆಗಿದಾರ , ನೋವು ಆ ಬಲಹೋನತ್ ಗ  
ಒಳಪಡುವಂಥ ಅಗತಾತ್ ಯಲಿ ಎಂಬದನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುತಕೆದುಾ; ನೋವು “ಅದರ 
ದುರಾಶ್ ಗಳಿಗ  ಒಳಪಡುವ” ಅಗತಾವಿಲಿ. ನಮಗ  ಶ್  ೋಧನ ಯಾದಾಗ, “ನೋವು ಅದನುು 
ಸಹಸಿಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಶಕತರಾಗುವಂತ್  . . . ತಪಿಪಸಿಕ  ಳಳುವ ಮಾಗಣವನುು 
ಸಿದಧಮಾಡುವನು” (1 ಕ  ರಿಂಥ 10:13).  
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“ಹೊಸ ಆಡಳತ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ!” (6:15-23) 
ಅಮರಿಕದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ ವಾಾಪಾರದ ಸಾಳವಂದರಲ್ಲಿ ಈ ರಿೋತಿಯ 

ಬೃಹತ್ ಸ ಚನಾಫಲಕ ಹಾಕಲಪಟ್ಟಿರುವದನುು ಕಾರ್ುತ್ ತೋವ : “ಹ  ಸ ಆಡಳಿತ 
ಮಂಡಲ್ಲಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ.” ಆ ವಾಾಪಾರಕ ೆ ಈಗ ಹ  ಸ ಮಾಲ್ಲೋಕನರುತ್ಾತನ ಂಬುದನುು ಈ 
ಸ ಚನಾಫಲಕವು ನಮಗ  ತಿಳಿಸುತತದ , ಆದರ  ಅದು ಮತ್  ತಂದು ಸಂಗತಿಯನುು ಸಹ 
ತಿಳಿಸುವದಾಗಿದ . ಅದು ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ಸಂಭಾವಾ ಗಾರಹಕರಿಗ  ಈಗ ಅವರು ಸುಧ್ಾರಿತ 
ಉತಪನುಗಳಳ ಮತುತ ಉತತಮ ಸ್ ೋವ ಯು ಸ್ ೋರಿದಂತ್  ಹ ಚಿುನದನುು ನರಿೋಕ್ಷಿಸಬಹುದು 
ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವ ಉದ ಾೋಶಕಾೆಗಿ ಹಾಕಲಪಟ್ಟಿರುತತದ . ರ  ೋಮಾ 6:15-23ರಲ್ಲಿ, 
ಪೌಲನು ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ ನಮೆ ಜೋವಿತಗಳಿಗ  ಈ ಸ ಚನಾಫಲಕವನುು ಹಾಕ್ತದನು: 
“ಹ  ಸ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲ್ಲಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ!” ಗತಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮೆ ಜೋವಿತಗಳಳ ಪಾಪದಿಂದ 
ಮತುತ ಸ್ ೈತ್ಾನನಂದ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲಪಡುತಿತದಾವು, ಆದರ  ನಾವು “ಕರಯಕ ೆ 
ಕ  ಳುಲಪಟ ಿವು” (1 ಕ  ರಿಂಥ 6:20); ಈಗ ನಾವು ದ ೈವಿಕ “ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲ್ಲ” ಯ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿದ ಾೋವ . ಈ ವಾಸತವಾಂಶವು ನಮೆ ಜೋವಿತದ ಮೋಲ  ಪರಭಾವ ಬಿೋರತಕೆದುಾ. 
ದ ೋವರು ನಮಿೆಂದ ಹ ಚಿುನದನುು ಎದುರುನ  ೋಡುತ್ಾತನ , ಮತುತ ಲ  ೋಕವು ನಮಿೆಂದ 
ಹ ರ್ಾುಗಿ ನರಿೋಕ್ಷಿಸಬಲಿದು, ಯಾಕ ಂದರ  ಈಗ ನಾವು “ನ ತನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲ್ಲ” ಯ 
ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿದ ಾೋವ . 

ನೀತಿಗೆ ದಯಸರು (6:19) 
6:19ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಹೋಗ  ಬರ ದನು, “ಅಧಮಣಮಾಡುವದಕಾೆಗಿ ನಮೆ 

ಅಂಗಗಳನುು ಬಂಡುತನಕ ೆ ಅಧಮಣಕ ೆ ಒಪಿಪಸಿಕ  ಟ್ಟಿದಾಂತ್ ಯೆೋ ಈಗ 
ಪರಿಶುದಧರಾಗುವದಕಾೆಗಿ ನಮೆ ಅಂಗಗಳನುು ನೋತಿಗ  ದಾಸರನಾುಗಿ ಒಪಿಪಸಿಕ  ಡಿರಿ.” 
ನಾನು ಪೌಲನ ಈ ಹುರದುಂಬಿಸುವಿಕ ಯನುು ಓದುವಾಗ, ನಾನು “ಕ ಲವು ಜನರು 
ಏಕಮನಸಿಾನಂದ ಪರಸಿದಿಧ, ಹರ್, ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರದ ಬ ನುತಿತಹ  ೋಗುವದರ” ಕುರಿತು 
ಆಲ  ೋಚಿಸುತ್ ತೋನ .65 ನಂತರ ನಾನು ಅದನುು ಜನರು ಕ ೈಸತತವದ ವಿಷ್ಯಕ ೆ ಬಂದಾಗ 
ಹ ೋಗ  ಅರ -ಹೃದಯದಿಂದ ನಡ ದುಕ  ಳಳುತ್ಾತರ ಂಬುದರ ವಿರುದಧ ಹ  ೋಲ್ಲಸಿ 
ನ  ೋಡುತ್ ತೋನ . ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ತ್  ೋರುವದ ೋನ ಂದರ , ಕ ಲವರು “ತಮಗ  ಪಾಪದ ಕಡ ಗ  
ಅಲಾಿಡಿಸಲಾಗದ, ಮುರಿಯಲಾಗದ ಬಾಧಾತ್  ಹ  ಂದಿದ ಾೋವ ಂದ  ನೋತಿಯ ಕಡ ಗ  
ಐಚಿೆಕವಾದ, ಸಂಭಾವಾವಾದ ಬಾಧಾತ್  ಹ  ಂದಿದ ಾೋವ ಂದ  ಆಲ  ೋಚಿಸುತ್ಾತರ ” -ಆದರ  
“ಅದಕ ೆ ತದಿವರುದಧವಾದದ ಾೋ ಸತಾವಾದದುಾ!”66 ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನು ಪೌಲನ ಸಂದ ೋಶದ 
ತಿರುಳನುು ಗರಹಸಿಕ  ಂಡನು. ಆತನು ಕತಣನಗ  ತನು ಜೋವಿತವನುು ಸಮಪಿಣಸಿಕ  ಂಡ 
ಮೋಲ  ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು, “ನಾನು ಎಷ್ುಿ ಘ ೋರವಾದ ಪಾಪಿಯಾಗಿದ ಾೋನ  ೋ ಹಾಗ ಯೆೋ 
ಈಗ ಅಷ್ ಿೋ ಉತತಮನಾದ ಒಬಬ ಪರಿಶುದಧನಾಗಿರುವದಕ ೆ ಬಯಸುತ್ ತೋನ !”67  
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ಮರಣ್ vs. ಜೀವ (6:23) 
6:23ನ ೋ ವಚನದ ಎರಡು ಫಲ್ಲತಗಳ ಬಗ ೆ ಆಲ  ೋಚಿಸಿಕ  ಳ  ುೋರ್: “ಮರರ್” vs. 

“ನತಾಜೋವ.” ಒಂದು ದಿನ ನೋವು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವದನುು ಪಡ ಯುವಿರಿ? ನೋವು 
ಯಾವದನುು ಪಡ ದುಕ  ಳುಲು ಇಚಿುಸುವಿರಿ? ಹೋಗ  ಂದು ಮಾತಿದ , ಏನ ಂದರ  ನೋವು 
ಯಾರ ಸ್ ೋವ  ಮಾಡುವಿರ ಂಬುದನುು ಆಯೆೆಮಾಡಿಕ  ಳುಲು ಸವತಂತರರು, ಆದರ , ಒಮೆ 
ನೋವು ಆಯೆೆಮಾಡಿಕ  ಂಡ ಬಳಿಕ, ನಮೆ ಆಯೆೆಯಂದಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವನುು 
ಆರಿಸಿಕ  ಳಳುವ ಸ್ಾವತಂತರಾ ನಮಗಿರುವದಿಲಿ.  

ಕ ಲವರು ಪಾಪಕ ೆ ದಾಸರಾಗಿದಾಾರ  ಆದರ  ಅದನುು ಅರಿಯದವರಾಗಿದಾಾರ ; ಇನುು 
ಕ ಲವರು ದ ೋವರಿಗ  ದಾಸರಾಗಿದಾಾರ  ಆದರ  ಅದರಂತ್  ನಡ ದುಕ  ಳುದವರಾಗಿದಾಾರ . 
ಪಾಪಕ ೆ ದಾಸರಾಗಿದುಾ ಅದನುು ತಿಳಿಯದಿರುವವರು ಯಾರ ಂದರ  ಲ  ೋಕದಲ್ಲಿದುಾ ತಮೆ 
ಜೋವಿತಗಳನುು ಕತಣನಗ  ಸಮಪಿಣಸಿಕ  ಳುದ ಯೆೋ ಇರುವವರು. ನಮೆ ಈ 
ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಪಾರಥಮಿಕ ಚಿಂತ್ ಯು ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತತವರಾಗಿದಾರ  
ಅದರಂತ್  ನಡ ದುಕ  ಳುದವರ ಕುರಿತ್ಾಗಿತುತ. ನೋನು ಒಬಬ ಕ ೈಸತನಾಗಿದಾಲ್ಲಿ, ದ ೋವರಿಗ  
ದಾಸರಾಗಿದಿಾೋರ ಂಬುದನುು ಎಂದಿಗ  ಮರ ಯದಿರಿ. ಆತನಗ  ಮಚಿುಕ ಯಾಗುವಂಥ 
ನೋತಿಯ ಜೋವಿತವನುು ಜೋವಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಆತನು ನಮೆನುು ಕರ ದಿರುತ್ಾತನ . 

ಕ್ೃಪೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ (6:23) 
ಕೃಪ ಯಂದಲ ೋ ರಕ್ಷಣ  ಎಂಬ ವಿಷ್ಯಕ್ತೆಂತಲ  ದ  ಡಡದಾದ ವಿಷ್ಯ 

ಮತ್  ತಂದಿರುವದಿಲಿ. ಅದು ರ  ೋಮಾ 6:23 ಮತುತ ಎಫ ಸ 2:8-10 ರಂತಹ 
ವಾಕಾಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಾರಲಪಟ್ಟಿದ . ಅದು “Rock of Ages” ಎಂಬಂತಹ 
ಸಂಕ್ತೋತಣನ ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಚುರಪಡಿಸಲಪಟ್ಟಿದ . ಹ ೋಗಿದಾರ , ಈ ವಿಷ್ಯದ ಸುತತ ಸ್ಾಕಷ್ುಿ 
ಗ  ಂದಲವು ಇರುತತದ .  

ಕೃಪ ಯಂದ ರಕ್ಷಣ ಯೆಂಬುದು ಏನನುು ಸ ಚಿಸುವದಿಲಿ ಎಂಬದರ ಬಗ ೆ ಚಚಿಣಸಲು 
ನಾವು ಬಹಳಷ್ುಿ ಸಮಯವನುು ಕಳ ಯಬಹುದಾಗಿದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಮನುಷ್ಾನು ತನು 
ರಕ್ಷಣ  ಹ  ಂದುವದಕ ೆ ಏನನ ು ಮಾಡಬ ೋಕಾದ ಅಗತಾವಿಲಿವ ಂಬ ಅಥಣವನುು ಅದು 
ಸ ಚಿಸುವದಿಲಿ. “ನಾವ ೋನು ಮಾಡಬ ೋಕು” ಎಂದು ಪಾಪಿಗಳಳ ಕ ಗಿಕ  ಂಡಾಗ 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 2:37), ಪ ೋತರನು ಅವರಿಗ  “ನೋವು ಏನ  ಮಾಡಬ ೋಕಾದ 
ಅಗತಾವಿಲಿ; ನೋವು ಕೃಪ ಯಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವಿರಿ” ಎಂದು ಹ ೋಳಲ್ಲಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಆತನು 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ನಮೆ ಪಾಪಗಳಳ ಪರಿಹಾರವಾಗುವದಕಾೆಗಿ ನಮೆಲ್ಲಿ ಪರತಿಯಬಬರು 
ದ ೋವರ ಕಡ ಗ  ತಿರುಗಿಕ  ಂಡು ಯೆೋಸು ಕ್ತರಸತನ ಹ ಸರಿನ ಮೋಲ  ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಿುರಿ” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 2:38). ರಕ್ಷಣ ಯು ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಿದ , 
ಆದರ  ವರದಾನವನುು ಅಂಗಿೋಕರಿಸಿಕ  ಂಡು ಸವಂತಮಾಡಿಕ  ಳಳುವ ಅಗತಾವಿರುತತದ . 
ನಾವು ಈ ಕಾಯಣವನುು ನಂಬಿಕ ಯ ಮ ಲಕ (ಎಫ ಸ 2:8)-ಒಂದು ಸಜೋವವಾದ, 
ಸಕ್ತರಯವಾದ, ವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯುಳು ನಂಬಿಕ -ಮಾಡುತ್ ತೋವ ಂದು ಬ ೈಬಲ್ ಹ ೋಳಳತತದ  
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(ಮತ್ಾತಯ 7:21; ಗಲಾತಾ 5:6; ಯಾಕ  ೋಬ 2:26). ಹ ೋಗ , ಕೃಪ ಯಂದ ರಕ್ಷಣ  
ಎಂಬದರ ಪಾರಥಮಿಕ ಅಥಣವ ೋನ ಂಬುದನುು ಚಚಿಣಸುವದ ೋ ನಮೆ ಪಾರಥಮಿಕ 
ಉದ ಾೋಶವಾಗಿರುತತದ .  

“ಕೃಪ ” ಎಂಬ ಪದದ ಅಥಣವು “ಅಹಣವಲಿದ ದಯ,” ಅದು ನಮಿೆಂದ 
ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಳುಲಾಗದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ . ಒಬಬ ಲ ೋಖ್ಕನು ಇದನುು ಹೋಗ  ಬಣಿಿಸಿದನು, 
“ನಮಗ  ಅಗತಾವಾಗಿರುವ ಆದರ  ಅದನುು ಹ  ಂದಲು ಅಹಣರಲಿದಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ.” 
ಅದನುು ದೃಷ್ಾಿಂತಪಡಿಸಲು ಆತನು ಕ್ತರಿಯ ಬಾಲಕರ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿದಾವನ  ಬಬನ 
ಕಥ ಯನುು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ , ಆತನು ತನು ವಿದಾಾರ್ಥಣಗಳಿಗ  ಈ ಪದದ ಅಥಣವನುು 
ಗರಹಸಿಕ  ಳಳುವಂತ್  ಮಾಡಲು ವಿಫಲನಾಗಿದಾಕ ೆ ಬಹಳ ಬ ೋಸರಗ  ಂಡಿದಾನು. ಕ ಲವು 
ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ, ಆ ವಿದಾಾರ್ಥಣಗಳಲ  ಿಬಬನು ಎಸ್ ದ ಹಮದ ರ್ ಂಡು ಈ ಶಿಕ್ಷಕನ ಮೋಲ  
ಬಂದು ಬಿದಿಾತುತ. ಮೊದಮೊದಲು ಆತನು ಕ  ೋಪಗ  ಂಡಿದಾನು, ಆದರ  ಬಳಿಕ ಈ 
ಅವಕಾಶವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಒಂದು ಪಾಠವನುು ಕಲ್ಲಸಲು ನಧಣರಿಸಿದನು. ಆ 
ಬಾಲಕನಗ  ಮಿೋನು ಹಡಿಯುವ ಗಾಳವು ಅಗತಾವಿದ ಯೆಂದು ಇವನಗ  ಗ  ತಿತತುತ, 
ಆದಾರಿಂದ ಆತನು ಒಂದು ಹ  ಸ ಮಿೋನನ ಗಾಳವನುು ಖ್ರಿೋದಿಸಿ ಆ ಬಾಲಕನ ಮನ ಗ  
ಹ  ೋಗಿ ಆತನಗ  ಕ  ಟ್ಿನು. ಸವಲಪ ಹ  ತಿತನಲ್ಲಿಯೆೋ, ಆ ಬಾಲಕನು ನಾಚಿಕ ಯ 
ಮುಖ್ವುಳುವನಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕನ ಮನ ಗ  ಬಂದಿದಾನು. “ನಾನು ಇದನುು ಸಿವೋಕರಿಸಿಕ  ಳುಲು 
ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ. ಅದ ೋನ ಂದರ , ಆ ಹಮದ ರ್ ಂಡಿನಂದ ನಮೆನುು ಹ  ಡ ದದುಾ ನಾನ ೋ” ಎಂದು 
ಹ ೋಳಿದನು. ಆಗ ಶಿಕ್ಷಕನು ಉತತರಿಸಿ, “ಹೌದು, ನನಗ  ಗ  ತಿತದ , ಆದರ  ಈ 
ಉಡುಗ  ೋರ ಯನುು ಕೃಪ ಯಂದ ಕ  ಡಲಾಗಿದ -ಅದು ನನಗ  ಅಗತಾವಿರುವಂಥ ಆದರ  
ಅದಕ ೆ ನೋನು ಅಹಣನಾಗಿರದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ .”68 

ಕೃಪ ಯು ಅಹಣತ್ ಯಲಿದ  ಪಡ ಯುವ ದಯೆಯಾಗಿದ , ನಾವು 
ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಳುಲಾಗದ ಸಂಗತಿ ಅದಾಗಿದ -ನಮಗ  ಅಗತಾವಿರುವಂಥ ಆದರ  ಅದಕ ೆ 
ನಾವು ಅನಹಣರಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಈ ಕ ಳಗಿನ ಸತಾಗಳನುು 
ಅವಲ  ೋಕ್ತಸುತಿತರುವ ವ ೋಳ  ಈ ಸಂಗತಿಯನುು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿಟ್ುಿಕ  ಳ  ುೋರ್. 

ಮನುಷ್ಾನು ತನುನುು ತ್ಾನ ೋ ರಕ್ಷಿಸಿಕ  ಳುಲಾರನು. ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, 
ಕೃಪ ಯಂದ ರಕ್ಷಣ  ಎಂಬದರ ಅಥಣವು ಮನುಷ್ಾನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಕಳ ದುಹ  ೋಗಿದಾಾನ  
ಮತುತ ತನುನುು ರಕ್ಷಿಸಿಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಸವತಃ ಹಾಗ  ತನುಲ್ಲಿಯೆೋ ಅಸಮಥಣನಾಗಿದಾಾನ . 
ಇದು ಮಾನವನ ಸಮಸ್ ಾಗಳ ಬ ೋರಿಗ  ಹ  ಡ ಯುತತದ : ಆತನ ಗವಣ. ನಾವು 
ಮಾಡುವದಕ ೆ ಶಕತವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಯ ಬಗ ೆ ಗವಣಪಟ್ುಿಕ  ಳಳುತ್ ತೋವ . ನಾವು ಜನರನುು 
ಚಂದರಗರಹಕ ೆ ಕಳಳಹಸಬಲ ಿವು. ನಾವು ಲ ಕೆದ ಅತಾಂಥ ಜಟ್ಟಲವಾದ ಸಮಸ್ ಾಗಳನುು 
ಕ್ಷಣಾದಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸಬಲಿಂಥ ಕಂಪೂಾಟ್ರ್.ಗಳನುು ನಮಿಣಸಲಬಲ ಿವು. ನಾವು ತುಸು 
ವಿಕ್ತರರ್ಶಿೋಲ ಕ್ತರರ್ಗಳನುು ಬೃಹತ್ ಪರಮಾರ್ದ ಶಕ್ತತಯಾಗಿ (ವಿಧುಾತ್ ಶಕ್ತತ) 
ಪರಿವತಿಣಸಬಲ ಿವು. ಹ ೋಗ , ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನುಂತ  ನಮಗ  ಮಾಡುವದಕ ೆ 
ಸ್ಾಧಾವಿರುವದಿಲಿ. ನಾವು ಸವತಃ ಹಾಗ  ನಮೆಲ್ಲಿಯೆೋ ನಮೆನುು ರಕ್ಷಿಸಿಕ  ಳುಲು 
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ಅಸಮಥಣರಾಗಿರುತ್ ತೋವ .  
ರ  ೋಮಾ 3:23 ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ , “ಎಲಿರ  ಪಾಪ ಮಾಡಿ ದ ೋವರ 

ಮಹಮಯನುು ಹ  ಂದದ  ಹ  ೋಗಿದಾಾರ .” ರ  ೋಮಾ 6:23 ಅದಕ ೆ ಸ್ ೋರಿಸಿ 
ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ , “ಪಾಪವು ಕ  ಡುವ ಸಂಬಳ ಮರರ್.” ನಾವು ಎಷ್ ಿೋ 
ಒಳ ುಯವರಾಗಿದಾರ  ಸರಿಯೆೋ, ನಾವು ಆತಿೀಕ ಮರರ್ಕ ೆೋ ಯೋಗಾರಾಗಿರುತ್ ತೋವ . 

ದ ೋವರು ನಮೆನುು ಪಿರೋತಿಸುತ್ಾತನ . ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಕೃಪ ಯಂದ ರಕ್ಷಣ  ಎಂಬದರ 
ಅಥಣವ ೋನ ಂದರ  ದ ೋವರು ಮಾನವನ ಕಳ ದುಹ  ೋಗಿರುವ ಸಿಾತಿಯನುು ಕಂಡನು ಮತುತ 
ಆತನನುು ಪಿರೋತಿಸಿದನು ಎಂಬದ . ಯೋಹಾನ 3:16ರ ಆಶುಯಣಕರವಾದ ವಚನವು 
“ದ ೋವರು ಲ  ೋಕದ ಮೋಲ  ಎಷ್  ಿೋ ಪಿರೋತಿಯನುಟ್ುಿ” ಎಂಬದಾಗಿ ಆರಂಭಗ  ಳಳುತತದ .  

ದ ೋವರು ನಮಗ  ೋಸೆರ ತನು ಮಗನನುು ಕ  ಟ್ಿನು. ಯೋಹಾನ 3:16 ಹೋಗ  
ಮುಂದುವರ ಯುತತದ , “ತನು ಒಬಬನ ೋ ಮಗನನುು ಕ  ಟ್ಿನು.” ಇಬಿರಯ 2:9ರಲ್ಲಿ, 
“ದ ೋವದ ತರಿಗಿಂತ ಸವಲಪ ಕಡಿಮಯಾಗಿ ಮಾಡಲಪಟ್ಿ ಒಬಾಬತನು, ಅಂದರ  
ಯೆೋಸುವು…ಮೃತಪಟ್ಟಿದಾರಿಂದಲ ೋ ಮಾನ ಪರಭಾವಗಳನುು ಹ  ಂದಿದನು. ಆತನು ದ ೋವರ 
ಕೃಪ ಯಂದ ಎಲಿರಿಗ  ೋಸೆರ ಮರರ್ವನುು ಅನುಭವಿಸಲ ೋ ಬ ೋಕಾಗಿತುತ” ಎಂಬದನುು 
ಓದುತ್ ತೋವ  (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು) 

ಕ ಲವು ಕ್ಷರ್ಗಳ ವರ ಗ , ಯೆೋಸು ಶಿಲುಬ ಯೆ ಮೋಲ  ನಮಗಾಗಿ 
ಮರಣಿಸುತಿತರುವದನುು ಕುರಿತು ಆಲ  ೋಚಿಸಿರಿ. ಇತಿತೋಚಿನ ವಷ್ಣಗಳಲ್ಲಿ, ಮರರ್ 
ದಂಡನ ಯನುು ನಮ ಣಲಮಾಡುವದಕ ೆ ಮುಂದಾದವರು ನ ೋರ್ುಹಾಕುವದರಿಂದ . . . 
ಬಂದ ಕು ಪಡ ಯಂದ ಗುಂಡುಹಾರಿಸಲಪಟ್ುಿ . . . ವಿದುಾತ್ ಕುಚಿಣಯಂದ . . . 
ಅನಲಕ  ೋಣ ಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತ ಮರಣಿಸುವದು ಹ ೋಗಿರುತತದ ಂಬುದರ ಬಗ ೆ ವಿವರವಾದ 
ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳನುು ಕ  ಟ್ಟಿರುತ್ಾತರ . ಹ ೋಗ , ಶಿಲುಬ ಗ ೋರಿಸಲಪಡುವಿಕ ಯ ಮ ಲಕ ಮರರ್ 
ಹ  ಂದುವದಕ ೆ ಹ  ೋಲ್ಲಸಿದರ  ಮರರ್ ದಂಡನ  ವಿದಿಸುವ ಈ ವಿಧ್ಾನಗಳಳ ಶಿೋರ್ರ ಸ್ಾವು 
ತರುವಂಥ, ಕರುಣ , ಮಾನವಿೋಯತ್  ತುಂಬಿರುವಂಥ ವಿಧ್ಾನಗಳಾಗಿವ . 

ಭಯಂಕರವಾದ ನ  ೋವು, ಹ ಚುುತಿತರುವ ಜವರ, ಉಸಿರಾಟ್ಕಾೆಗಿ ಹ  ೋರಾಟ್-
ಇದ ಲಿವೂ ಕಲವರಿಯ ಮೋಲ  ಯೆೋಸು ಮರಣಿಸುವ ವ ೋಳ  ಅನುಭವಿಸಿದ ಆತಿೀಕ ವ ೋದನ ಗ  
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಾಗಿದ . ನಮೆ ಮನಸುಾಗಳಳ ಶಿಲುಬ ಯ ಮೋಲ  ಯೆೋಸು ಅನುಭವಿಸಿದ 
ಬಾಧ್ ಗಳನುು ಕಲ್ಲಪಸಿಕ  ಳುಲ  ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ. ಆತನು ಏಕ  ಸತತನು? “ಶ್ಾಸರದಲ್ಲಿ 
ಮುಂತಿಳಿಸಿ ಪರಕಾರ ಕ್ತರಸತನು ನಮೆ ಪಾಪಗಳ ನವಾರಣ ಗಾಗಿ ಸತತನು” (1 ಕ  ರಿಂಥ 15:3; 
ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು).  

ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಲು ಸ್ಾಧಾವಿದ . ಆದದರಿಂದ, ಕೃಪ ಯಂದ ರಕ್ಷಣ  ಎಂಬದರ 
ಅಥಣವ ೋನ ಂದರ  ಕ  ನ ಗ  ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬಲ ಿವು ಎಂದಾಗಿರುತತದ -ಯಾಕ ಂದರ  
ನಮಗ  ನಾವ ೋ ಒದಗಿಸಿಕ  ಳುಲ್ಲಕಾೆಗದಾನುು ದ ೋವರು ಒದಗಿಸಿರುತ್ಾತನ . ಕೃಪ ಯ 
ಅಥಣನರ ಪಣ ಯನುು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕ  ಳಿುರಿ. ಮಾನವರಿಗ  ರಕ್ಷಣ ಯ ಅಗತಾವಿತುತ ಆದರ  
ಅದಕ ೆ ಯೋಗಾರಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಮಾನವರು ಅದನುು ಸಂಪಾದಿಸಿಕ  ಳುಲು, ಅದಕ ೆ 
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ಅಹಣರಾಗಲು ಸ್ಾಧಾವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ರಕ್ಷಣ ಯು “ಪುರ್ಾಕ್ತರಯೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದದಾಲಿ; 
ಆದದರಿಂದ ಹ  ಗಳಿಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಯಾರಿಗ  ಆಸಪದವಿಲಿ” (ಎಫ ಸ 2:9). ನಾವು ರಕ್ಷಣ  
ಹ  ಂದುವದ ೋ ಆಗಿದಾರ  ಅದು ಕ ೋವಲ ಕೃಪ ಯಂದಲ ೋ ಆಗಿರತಕೆದಾಾಗಿದ . 

Puritansರು ಇಂಗ ಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರಂತಿಯನುು ನಡಿಸುತಿತರುವ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ, 
ಸ್ ೋನ ಯನುು ತ್  ರ ದುಹ  ೋದ ಒಬಬನನುು ಸ್ ೋನಾಧಿಪತಿಯಾದ Oliver Cromwellನ 
ಮುಂದ  ಕರ ತರಲಾಯತು. ಒಂದು ಕ್ಷರ್ವೂ ಹಂದಮುಂದು ನ  ೋಡದ , ನಷ್ುಠರ 
ಸ್ ೋನಾಧಿಪತಿಯು ಆತನಗ  ಮರರ್ಶಿಕ್ಷ ಯನುು ವಿಧಿಸಿದನು. ಮರರ್ಶಿಕ್ಷ ಯನುು ಅದ ೋ 
ದಿನದ ಮುಸಾಂಜ ಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಿರ್ದ ರ್ಂಟ ಯು ಬಾರಿಸಿದ ತಕ್ಷರ್ವ ೋ ನ ರವ ೋರಿಸುವದಕ ೆ 
ನಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತುತ. ಆ ಮನುಷ್ಾನ ಪಿರಯತಮಯು Cromwell ಬಳಿಗ  ಹ  ೋಗಿ 
ತಿೋಮಾಣನವನುು ಬದಲ್ಲಸುವಂತ್  ಕ ೋಳಿಕ  ಂಡಳಳ. ಅದಕ ೆ ಆತನು, “ಇಲಿವ ೋ ಇಲಿ, ಇಂದು 
ರಾತಿರ ರ್ಂಟ ಯು ಬಾರಿಸಿದಾಗ, ಆತನು ಸ್ಾಯುವನು” ಎಂದು ಹ ೋಳಿಬಿಟ್ಿನು.  

ಆ ಯುವತಿಯು ನಂತರ ಪರತಿ ಮುಸಾಂಜ ಯಲ್ಲಿ ರ್ಂಟ ಯನುು ಬಾರಿಸುತಿತದಾ ಸಭ ಯ 
ಕಾವಲುಗಾರನಾದ ವೃದಧನ ಬಳಿಗ  ಹ  ೋದಳಳ. ಆತನು ಕ್ತವುಡನಾಗಿದಾನು ಆದರ  ಆಕ ಯು 
ಹ ೋಗ  ೋ ಆತನಗ  ಆ ದಿನ ರ್ಂಟ ಯನುು ಬಾರಿಸಬ ೋಡವ ಂಬ ತನು ಮನವಿಯನುು 
ಅಥಣಮಾಡಿಸಿದಳಳ. ಆಕ ಯ ಮನವಿಯನುು ಅವನು ನರಾಕರಿಸಿದಾಗ, ಆಕ ಯು 
ಕತತಲ ಯಂದ ತುಂಬಿದಾ ರ್ಂಟ ಯ ಗ  ೋಪುರದ  ಳಗ  ಹತಿತಹ  ೋದಳಳ. ಆಕ ಯು ತನು 
ಬ ಚುನ ಯ, ಮೃದುವಾದ ಬಾಹುಗಳನುು ರ್ಂಟ ಯ ಕಬಿಬರ್ದ ನಾಲ್ಲಗ ಯ ಸುತತ ಹಾಕ್ತ 
ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಡಿದುಕ  ಂಡಳಳ. ಸಭ ಯ ಕಾವಲುಗಾರನು ರ್ಂಟ ಯ ಹಗೆವನುು ಎಳ ದಾಗ, 
ಆಕ ಯು ಪಟ್ಿರ್ದ ಮೋಲ ಲಾಿ ಉಯಾಾಲ ಯಂತ್  ತ್ ೋಲಾಡಿದಳಳ. Cromwellನ 
ಸ್ ೋನ ಯವರು ಮರರ್ಶಿಕ್ಷ ಯನುು ಜರುಗಿಸುವಂತ್ಾಗಲು ಆ ರ್ಂಟ ಯ ಶಬಧಕಾೆಗಿ ಕಾಯಾದುಾ 
ವಾಥಣವಾಯತು.  

ರ್ಂಟ ಯು ಏಕ  ಬಾರಿಸಲಪಡಲ್ಲಲಿ ಎಂಬದನುು ತಿಳಿಸುವಂತ್  Cromwellನು 
ಕ ೋಳಿದನು. ಆ ಯುವತಿಯನುು ಅವನ ಮುಂದ  ಕರ ತಂದರು, ಆಕ ಯ ಕ ೈಗಳಳ ರಕತ 
ಸುರಿಸಲಪಡುತ್ಾತ, ಊನವಾಗಿ, ಛಿದರವಾಗಿ, ಮುರಿದುಹ  ೋಗಿದಾವು. ಆತನು ಆಕ ಗ , “ನನು 
ಪಿರೋತಿಯು ಈ ಅಯೋಗಾನನುು ರಕ್ಷಿಸಿರುತತದ . ಅವನನುು ಕರ ದುಕ  ಂಡು ಹ  ೋಗು. ನನು 
ಪಿರೋತಿಯು ಅವನನುು ಬಿಡುಗಡ ಗ  ಳಿಸಿದ ” ಎಂದನು.  

ಈ ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಯು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದದಾಲಿ, ಆದರ  ನಮೆನುು ನಾಾಯತಿೋಪಿಣನ 
ದಿನದಂದು ದ ೋವರ ಮುಂದ  ಇರುವಂತ್  ಊಹಸಿಕ  ಳಿುರಿ. ನೋವು ನಮಗ  ಸ್ಾಧಾವಾದಷ್ುಿ 
ಉತತಮವಾದದಾನುು ಮಾಡಿದಿಾೋರಿ. ನಮೆ ಸ್ಾಮಥಾಣಕ ೆ ತಕೆಷ್ುಿ ಉತತಮವಾಗಿ ದ ೋವರಿಗ  
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಿದಿಾೋರಿ, ಆದರ  ಸವತಃ ನಮೆ ಉತತಮವಾದದ ಾೋ ಸ್ಾಕಾಗುವದಿಲಿ. ನೋವು 
ದ ೋವರ ಚಿತತವನುು ಮಾಡಿದಾರ , ಯೆೋಸು ನಮೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರುವನ ಂಬುದನುು 
ಗರಹಸಿಕ  ಳಳುವದು ಅದುುತವಾಗಿರುತತದಲಿವ ೋ? ಯೆೋಸು ನಮೆ ಪಕೆದಲ್ಲಿ ನಲುಿವನು, 
ಮೊಳ ಯ ಘಾಯದ ಗುರುತುಗಳಳಳು ಕ ೈಗಳಳ ಮತುತ ಆತನ ಹಣ ಯ ಮೋಲ ಯ  
ಪಕ ೆಗಳಲ್ಲಿಯ  ಘಾಯಗಳ  ಂದಿಗ  ನಂತಿರುವನು-ನಮಗ  ಮಾಡಲಾಗದಾನುು 
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ಮಾಡುವದಕಾೆಗಿ ಯೆೋಸು ಮರಣಿಸಿದನು-ನಾವು ಜೋವಿಸುವಂತ್ಾಗಲು ಯೆೋಸು 
ಬಾಧ್ ಗಳನುು ಅನುಭವಿಸಿದನು.  

ದ ೋವರು ನರಂತರವಾಗಿ ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುವನು. ನಮಗ  ಕ ೋವಲ 
ಕ ೈಸತರಾಗುವದಕ ೆ ಮಾತರವ ೋ ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯ ಅಗತಾವಿರುವದಿಲಿ; ಕ ೈಸತ ಜೋವಿತಗಳನುು 
ನಡಿಸುವದಕ ೆ ಸಹ ನಮಗ  ಆತನ ಕೃಪ ಯ ಅಗತಾವಿರುತತದ . ನಾವು ಆತನಗ  ೋಸೆರ 
ಜೋವಿಸುವದಕ ೆ ಉತತಮ ಪರಯತುವನುು ಮಾಡುವದಾದರ  ಆ ಕೃಪ ಯು 
ಮುಂದುವರ ಯುವದು. ಪೌಲನಗ  ಶರಿೋರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಳಳು ಇರುವಂಥ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ 
ಪೌಲನು ಅದನುು ಸಹಸಿಕ  ಳುಲು ಶಕತನಾಗುವಂತ್  ನನು ಕೃಪ ಯೆೋ ನನಗ  ಸ್ಾಕು ಎಂದು 
ದ ೋವರು ಅವನಗ  ಹ ೋಳಿದನು (2 ಕ  ರಿಂಥ 12:9). 2 ಪ ೋತರ 3:18ರಲ್ಲಿ, “ಕೃಪ ಯಲ್ಲಿಯ  
ನಮೆ ಕತಣನಾದ ಯೆೋಸು ಕ್ತರಸತನ ವಿಷ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿಯ  ಅಭಿವೃದಿಧ ಹ  ಂದುತ್ಾತ 
ಇರುವ” ಅಗತಾವಿದ ಯೆಂದು ಪ ೋತರನು ಹ ೋಳಿದನು (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು).  

ಮುಕಾತಯ. ಋಣಾತೆಕವಾಗಿ, ಕೃಪ ಯಂದ ರಕ್ಷಣ  ಎಂಬುದರ ಅಥಣವು ದ ೋವರ ೋ 
ಎಲಿವನ ು ಮಾಡುತ್ಾತನ , ಮನುಷ್ಾನು ಏನನ ು ಮಾಡಬ ೋಕಾಗಿಲಿ ಎಂದಾಗಿರುವದಿಲಿ. 
ನಾವು ಕೃಪ ಯಂದ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ಂದಬ ೋಕ ಂದರ , ದ ೋವರು ನಮಗ  ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದು 
ಹ ೋಳಳವದ ಲಿವನ ು ಮಾಡಬ ೋಕಾಗಿರುತತದ . ನಾವು ಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ ಯಡಬ ೋಕು 
(ಯೋಹಾನ 3:16). ನಾವು ನಮೆ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಪಶ್ಾುತ್ಾತಪಪಡಬ ೋಕು (ಲ ಕ 13:3). 
ನಾವು ಯೆೋಸುವಿನಲ್ಲಿ ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯನುು ಅರಿಕ  ಮಾಡಬ ೋಕು (ಮತ್ಾತಯ 10:32). 
ಪಾಪಗಳಳ ಪರಿಹಾರವಾಗುವದಕಾೆಗಿ ನಾವು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ (ನೋರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳಳಗಿ) 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 2:38). ನಾವು ನಂಬಿಗಸತವಾದ ಕ ೈಸತ 
ಜೋವಿತಗಳನುು ನಡಿಸಬ ೋಕು (ಪರಕಟ್ಣ  2:10).  

ಧನಾತೆಕವಾಗಿ, ಕೃಪ ಯಂದ ರಕ್ಷಣ  ಎಂಬುದು ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ  ನಾವು ನಮಗ  
ಸ್ಾಧಾವಾದದಾನ ುಲಾಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಾ, ನಾವು ಆಗಲ  “ಪರಯೋಜನವಿಲಿದ ಆಳಳಗಳಳ” 
ಆಗಿರುತ್ ತೋವ  (ಲ ಕ 17:10)-ಆದರ  ದ ೋವರು ನಮೆನುು ಎಷ್  ಿೋ ಪಿರೋತಿಸಿ ನಾವು ರಕ್ಷಣ  
ಹ  ಂದುವಂತ್ಾಗಲು ತನು ಒಬಬನ ೋ ಮಗನನುು ನಮಗ  ೋಸೆರ ಮರಣಿಸುವದಕ ೆ 
ಕಳಳಹಸಿ ಕ  ಟ್ಿನು! ನಾವು ಕೃಪ ಯಂದ ರಕ್ಷಣ  ಎಂಬುದರ ನಜವಾದ 
ಅಥಣವ ೋನ ಂಬುದನುು ಗರಹಸಿಕ  ಳಳುವದಾದರ , ದ ೋವರಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವದಕ ೆ 
ಕತಣನಗ  ನಮೆ ಜೋವಿತಗಳನುು ಸಮಪಿಣಸಿಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ನಾವು ಸವಲಪವೂ 
ಸಂಕ  ೋಚಪಡುವದಿಲಿ! 

New Orleans ಪಟ್ಿರ್ದಲ್ಲಿ, ಗತಕಾಲದ ಗುಲಾಮರ ಮಾರುಕಟ ಿಯನುು 
ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಾಗಿದ . ಈಗಲ  ಅಲ  ಿಂದು ನಾಲುೆಗ  ೋಡ ಯ ಒಂದು ಕ  ೋಣ ಯು 
ನಂತಿರುತತದ , ಅಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರನುು ಪಶುಗಳ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತಿತತುತ. 
ಅಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಫಲಕವು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಕಥ ಯನುು ಹ ೋಳಳತತದ . ಒಂದು ಸಂದಭಣದಲ್ಲ ಿ
ಅಲ್ಲಿ ಭ ೋಟ್ಟ ಕ  ಟ್ಟಿದಾಂಥ ಒಬಬ ಪರದ ೋಶಸಾನು ಇನ ುೋನು ಮಾರಾಟ್ವಾಗಬ ೋಕ್ತದಾ ಒಬಬ ಚಿಕೆ 
ಯುವತಿಯನುು ಕಂಡನು. ಆಕ ಯು ಅಳಳತ್ಾತ ನಂತಿದಾಳಳ. ಸ್ಾಲ್ಲನಲ್ಲಿದಾ ಇತರರು 
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ಹ ಮೆಯಂದ ಅಥವಾ ಉದಾಸಿೋನತ್ ಯಂದ ನಂತಿದಾರು, ಆದರ  ಹರಾಜುಗಾರನು 
ಸುತಿತಗ ಯನುು ಮೋಜಗ  ಗುದಿಾದ ಪರತಿ ಸ್ಾರಿಯ  ಈ ಯುವತಿಯು ಬಿಕ್ತೆ ಬಿಕ್ತೆ 
ಅಳಳತಿತದಾಳಳ. 

ಈ ಪರದ ೋಶಸಾನು ವಿರ್ಾರಿಸಿದನು. ಆಕ ಯು ಒಂದು ಉತತಮ ಮನ ಯಲ್ಲಿ 
ಬ ಳ ಸಲಪಟ್ಿವಳಳ ಮತುತ ದಯೆಯಂದ ನಡಿಸಿಕ  ಳುಲಪಟ್ಿವಳಾಗಿದಾಳಳ ಎಂಬ ವಿರ್ಾರವನುು 
ಆತನು ತಿಳಿದುಕ  ಂಡನು. ಹ ೋಗ , ಆಕ ಯ ಮಾಲ್ಲಕನು ದಿವಾಳಿಯಾಗಿದಾನು ಮತುತ 
ಆತನ ಸವತುತಗಳ ಲಿವೂ ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಲಪಟ್ಟಿದಾವು. ಪರದ ೋಶಸಾನು ಈ ಯುವತಿಯ ಬ ಲ  
ಏನ ಂದು ಕ ೋಳಿದನು; ಅದು ದ  ಡಡ ಮೊತತವಾಗಿದಾಾಗ ಾ ಆತನು ಅದನುು ತಕ್ಷರ್ವ ೋ 
ಸಂದಾಯ ಮಾಡಿದನು. ಬಳಿಕ ಆತನು ಸಹ ಹಾಕಲಪಟ್ಿ ಕರಾರು ಪತರವನುು 
ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡು ಆಕ ಯ ಕ ೈಗ  ಕ  ಟ್ಿನು. ಆತನು ಆಕ ಗ , “ಇದು ನನಗ  ಸ್ ೋರಿದುಾ. ನೋನು 
ಸವತಂತರಳಳ” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು. ಮೊದಮೊದಲು ಆಕ ಗ  ಆತನು ಏನು 
ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ ಂಬುದು ಅಥಣವಾಗಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ನಂತರ ಆತನು ಏನು 
ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ ಂಬುದನುು ಆಕ ಯು ಗರಹಸಿಕ  ಂಡಳಳ. ಆ ಮನುಷ್ಾನು ಹ  ರಡಲು 
ಸಿದಧನಾದಾಗ, ಆಕ ಯು ಅವನ ಪಾದಕ ೆ ಬಿದುಾ, “ನಾನು ನನು ಜೋವಿತಕಾಲವ ಲಾಿ ನನು 
ಸ್ ೋವ  ಮಾಡಿಕ  ಂಡಿರುವ ನು!” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದಳಳ. ವಷ್ಣಗಳ ಬಳಿಕ, ಜನರು ಈ 
ಹಷ್ಣಹೃದಯವುಳು ಸಿರೋಯ ಸವಯಂಪ ರೋರಿತ ಹಾಗ  ಪಿರೋತಿಯ ಸ್ ೋವ ಯ ಬಗ ೆ 
ಮಾತ್ಾಡಿದಾಗ, ಆಕ ಯು ಹ ೋಳಳತಿತದಾದುಾ ಇಷ್ ಿೋ, “ಆತನು ನನುನುು 
ಬಿಡುಗಡ ಗ  ಳಿಸಿದನು.”  

ದ ೋವರು ನನುನುು ಪಿರೋತಿಸುತ್ಾತನ . ಯೆೋಸು ನನಗಾಗಿ ಮರಣಿಸಿದನು. ನೋವು ನಮೆ 
ಪಿರೋತಿಪೂವಣಕ ವಿಧ್ ೋಯತ್  ಹಾಗ  ಸ್ ೋವ ಯ ಮ ಲಕ ಆ ಕೃಪ ಯನುು 
ಸಿವೋಕರಿಸಿಕ  ಳಳುವಿರ ಂದು ನಾನು ನರಿೋಕ್ಷಿಸುತ್ ತೋನ  ಮತುತ ಪಾರರ್ಥಣಸುತ್ ತೋನ . 
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