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ಅಧ್ಯಾಯ 7 

ಸತತವರಯಗಿದೆದವು ಆದರೆ ಕ್ರರಸತನೊಂದಿಗೆ 
ಸ್ೆೀರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿ ದೆದೀವೆ 

ರ  ೋಮಾ 7ರಲ್ಲಿ, “ಪರಿಶುದಧಗ  ಳಿಸುವಿಕ ” ಯ ಮೋಲ್ಲನ ಚರ್ ಣಯು 
ಮುಂದುವರ ಯುತತದ . ಇದು ದ ೋವರಿಂದ ಪರತ್ ಾೋಕ್ತಸಿಡಲಪಡುವ ಮತುತ ನಂತರ ಆ ಹ  ಸ 
ಸಿಾತಿಗತಿಗ  ತಕೆಂತ್  ಒಂದು ಜೋವಿತವನುು ನಡಿಸುವದರ ಕುರಿತ್ಾದ ಒಂದು 
ವಿಷ್ಯವಾಗಿರುತತದ . ಅಧ್ಾಾಯ 6ರಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂದ ೋಶವನುು ಮನದಟ್ುಿ ಮಾಡಿಕ  ಡುವದಕ ೆ 
ಪೌಲನು ಎರಡು ಸದೃಶಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು: ನೋವು ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತತವರು 
(ಆದಾರಿಂದ ಆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ ನಡ ದುಕ  ಳಿುರಿ); ನೋವು ದ ೋವರಿಗ  ದಾಸರು (ಆದಾರಿಂದ 
ಅದರಂತ್ ಯೆೋ ನಡ ದುಕ  ಳಿುರಿ). ಅಧ್ಾಾಯ 7ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಮ ರನ ಯ ಸದೃಶವನುು 
ಪರಿಚಯಸುತ್ಾತನ : ನೋವು ಕ್ತರಸತನ  ಂದಿಗ  ವಿವಾಹವಾಗಿದಿಾೋರಿ (ಆದಾರಿಂದ ಅದರಂತ್ ಯೆೋ 
ನಡ ದುಕ  ಳಿುರಿ). 

ಈ ಮುಂರ್  ಹ ೋಳಿದ ಹಾಗ ಯೆೋ, ರ  ೋಮಾ 6ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು ಪಾಪದ  ಂದಿಗ  
ಕ ೈಸತನಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತ್ಾಗಿರುತತದ , ರ  ೋಮಾ 7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದ  ಂದಿಗ  ಕ ೈಸತನಗಿರುವ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತತದ . ಅಧ್ಾಾಯ 7ರ 
ವಿಷ್ಯವಾಗಿ, John R. W. Stott ಹೋಗ  ಬರ ದರು, “‘ಧಮಣಶ್ಾಸರ’ ಅಥವಾ ‘ಆಜ್ಞ ’ ಅಥವಾ 
‘ಲ್ಲಖಿತ ವಿಧಿ’ ಎಂಬ ಪದವು ಪರತಿ ಅಧ್ಾಾಯದ ಮೊದಲ ಹದಿನಾಲುೆ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 
ಪರಸ್ಾತಪಿಸಲಪಟ್ಟಿರುತತದ  ಮತುತ 7:1 ರಿಂದ 8:4ರ ವರ ಗಿನ ಇಡಿೋ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 
ಮ ವತ್ ೈದು ಸ್ಾರಿ ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಪಟ್ಟಿರುತತದ .”1 ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಾಮಾನಾ ಅಥಣದಲ್ಲಿ ಧಮಣಶ್ಾಸರ 
ಎಂಬದಾಗಿ ಅಥ ೈಣಸಬಹುದು, ಆದರ  ಪೌಲನ ಮುಖ್ಾ ಗಮನವು ಮೊೋಶ್ ಯ 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಮೋಲ ಯೆೋ ಆಗಿತುತ (ನ  ೋಡಿರಿ 7:7).  

ಯೆಹ ದಾರು ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು “ದ ೋವರಿಂದ ದ  ರಕ್ತರುವ ಸವೋಚೆಣವಾದ 
ವರದಾನ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದಾರು.2 ಅರಸನಾದ ದಾವಿೋದನು ಹೋಗ  ಬರ ದದಿದಾನು, 
“ಯೆಹ  ೋವನ ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಲ  ೋಪವಿಲಿದುಾ; ಅದು ಪಾರರ್ವನುು ಉಜೆೋವಿಸಮಾಡು 
ವಂಥದುಾ. ಯೆಹ  ೋವನ ಕಟ್ಿಳ  ನಂಬಿಕ ಗ  ಯೋಗಾವಾದದುಾ; ಬುದಿಧಹೋನರಿಗ  
ವಿವ ೋಕಪರದವಾಗಿದ ” (ಕ್ತೋತಣನ  19:7). ಹ ೋಗ , ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಬರ ದ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ, 
ಪೌಲನು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಕುರಿತ್ಾಗಿ ಈ ಹ ೋಳಿಕ ಯನುು ನೋಡಿದನು: 

ಯಾಕ ಂದರ  ಯಾವನಾದರ  ನ ೋಮನಷ್ ಠಗಳನುನುಸರಿಸಿ ದ ೋವರ ಸನುಧಿಯಲ್ಲಿ 
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ನೋತಿವಂತನ ಂದು ನರ್ಣಯಸಲಪಡುವದಿಲಿ (3:20).  
 
ಯಾಕ ಂದರ  ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಜನರನುು ದ ೋವರ ಕ  ೋಪಕ ೆ ಗುರಿಮಾಡುವಂಥದು (4:15). 
 
ಅಪರಾಧಗಳಳ ಹ ರ್ಾುಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಹಾಗ  ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಮಧ್ ಾ ಬಂತು (5:20).  
 
ನೋವು ಧಮಣಶ್ಾಸರಕ ೆ ಅಧಿೋನರಲಿ, ಕೃಪ ಗ  ಅಧಿೋನರಾಗಿದಿಾೋರಷ್ ಿೋ (6:14). 

ಪೌಲನ ಯೆಹ ದಿ ವಾಚಕರಿಗ  ಆತನು ದ ೋವರಿಂದ ಅನುಗರಹಸಲಪಟ್ಿ ಅತಾಂಥ ಶ್ ರೋಷ್ಠ 
ವರವನುು ತಿರಸೆರಿಸುತಿತದಾಾನ  ಎಂಬುದಾಗಿ ತ್  ೋರಿರಬಹುದಾಗಿದ . ಪೌಲನು ಈಗ 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಕುರಿತ್ಾದ ತನು ಹ ೋಳಿಕ ಗಳ ಬಗ ೆ ಸಪಷ್ಿನ  ಮತುತ ವಿವರಣ  ಕ  ಡಬ ೋಕಾದ 
ಸಮಯವು ಬಂದಿತುತ. ಆತನು ಅಧ್ಾಾಯ 7ರಲ್ಲಿ ಅದನುು ಮಾಡುತ್ಾತನ . 

ಧಮಣಶಯಸರದ ತ್ಯತ್ಯೆಲ್ಲಕ್ ಸಾಭಯವ (7:1-6) 

ವಿವಯಹದ ಸ್ಯದೃಶಾ (7:1-3) 
1ಸಹೊೀದರರೆೀ, ಧಮಣಶಯಸರವನುು ತಿಳದವರಿಗೆ ನಯನು ಹೆೀಳಳವದೆೀನಂದರೆ—ಒಬ್ಿ 

ಮನುಷ್ಾನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ್ ಮಯತರ ಅವನ ಮೀಲೆ ಧಮಣಶಯಸರದ ಅಧಿಕಯರವು 
ನಡೆಯುತತದೆಂಬ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತಿತಲ್ಿವೆೀ? 2ಇದಕೆೆ ದೃಷ್ಯಿಂತ-ಗಂಡನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ 
ತನಕ್ ಹೆಂಡತಿಯು ನಯಾಯದ ಪರಕಯರ ಅವನಗೆ ಬ್ದಿಳಯಗಿರುವಳಳ; ಗಂಡನು ಸತತರೆ ಗಂಡನ 
ಹಂಗು ಆಕೆಗೆ ತಪುಪವದು. 3ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ಗಂಡನು ಜೀವದಿಂದಿರುವಯಗ ಆಕೆ ಬೆೀರೊಬ್ಿನನುು 
ಸ್ೆೀರಿದರೆ ವಾಭಿಚಯರಿಣಿ ಎನಸಿಕೊಳಳುವಳಳ. ಆದರೆ ಗಂಡನು ಸತತ ಮೀಲೆ ಅವನ ಹಂಗು 
ತಪಿಪದದರಿಂದ ಆಕೆ ಮತ್ೊತಬ್ಿ ಗಂಡನನುು ಮಯಡಿಕೊಂಡರೂ ವಾಭಿಚಯರಿಣಿಯಲ್ಿ. 

ಹಲವಾರು ಸಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ತರಸತನ ಹಾಗ  ಆತನ ಸಭ ಯ ನಡುವಿನ 
ಸಂಬಂಧವನುು ದೃಷ್ಾಿಂತಪಡಿಸುವದಕ ೆ ಪೌಲನು ವಿವಾಹದ ಸ್ಾದೃಶಾವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ಾತನ . 2 ಕ  ರಿಂಥ 11:2ರಲ್ಲಿ, ಆತನು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು, “ನಮೆನುು 
ಕ್ತರಸತನ ಂಬ ಒಬಬನ ೋ ಪುರುಷ್ನಗ  ಶುದಧಕನ ಾಯಂತ್  ಒಪಿಪಸಬ ೋಕ ಂದು ನಮೆನುು ಆತನಗ  
ನಶುಯ ಮಾಡಿದ ನಲಾಿ.” 1 ಕ  ರಿಂಥ 6:17 ರಲ್ಲಿ, ಆತನು ನಾವು ಕ್ತರಸತನ “ಸಂಸಗಣದಲ್ಲಿ” 
ಇರುವದರ ಬಗ  ೆ ಮಾತ್ಾಡಿದನು. ಆತನು ಈ ಸ್ಾದೃಶಾವನುು ಎಫ ಸದವರಿಗ  5ನ ೋ 
ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉತತಮವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ಾತನ : 

 

ಸಿರೋಯರ ೋ, ನೋವು ಕತಣನಗ  ಹ ೋಗ  ೋ ಹಾಗ ಯೆೋ ನಮೆನಮೆ ಗಂಡಂದಿರಿಗ  
ಅಧಿೋನರಾಗಿರಿರ. ಕ್ತರಸತನು ಸಭ ಗ  ತಲ ಯಾಗಿರುವ ಪರಕಾರವ ೋ ಗಂಡನು ಹ ಂಡತಿಗ  
ತಲ ಯಾಗಿದಾಾನ . ಕ್ತರಸತನ  ೋ ಸಭ ಯೆಂಬ ದ ೋಹಕ ೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದಾಾನ . ಅದಿರಲ್ಲ; ಸಭ ಯು 
ಕ್ತರಸತನಗ  ಹ ೋಗ  ಅಧಿೋನವಾಗಿದ ಯೋ ಹಾಗ ಯೆೋ ಸಿರೋಯರು ತಮೆತಮೆ ಗಂಡಂದಿರಿಗ  
ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿೋನರಾಗಿರಬ ೋಕು. 
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ಪುರುಷ್ರ ೋ, ಕ್ತರಸತನು ಸಭ ಯನುು ಪಿರೋತಿಸಿದ ಪರಕಾರವ ೋ ನಮೆನಮೆ 
ಹ ಂಡತಿಯರನುು ಪಿರೋತಿಸಿರಿ. ಆತನು ಅದನುು ಪರತಿಷ್ ಠಪಡಿಸುವದಕಾೆಗಿ ತನುನುು 
ಒಪಿಪಸಿಕ  ಟ್ಿನು. ಅದನುು ಕಳಂಕ ಸುಕುೆ ಮುಂತ್ಾದ  ಾಂದ  ಇಲಿದ ಕನುಕ ಯೋ 
ಎಂಬಂತ್  ಪರಿಶುದಧವೂ ನದ  ೋಣಷ್ವೂ ಮಹಮಯುಳುದ ಾ ಆಗಿರುವ ಸಭ ಯನಾುಗಿ 
ತನ ುದುರಿನಲಿ್ಲ ನಲಿ್ಲಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕ ಂದು ವಾಕ  ಾೋಪದ ೋಶ ಸಹತವಾದ ಜಲಸ್ಾುನವನುು 
ಮಾಡಿಸಿ ಶುದಧ ಮಾಡಿದನು. ಹಾಗ ಯೆೋ ಪುರುಷ್ರು ಸಹ ಸವಂತ ಶರಿೋರವನುು 
ಪಿರೋತಿಸಿಕ  ಳಳುವ ಪರಕಾರವ ೋ ತಮೆ ಹ ಂಡತಿಯರನುು ಪಿರೋತಿಸುವ ಹಂಗಿನವರಾಗಿದಾಾರ . 
ತನು ಹ ಂಡತಿಯನುು ಪಿರೋತಿಸುವವನು ತನುನ ುೋ ಪಿರೋತಿಸಿಕ  ಳಳುವವನಾಗಿದಾಾನ . 
ಯಾರ  ಎಂದ  ಸವಶರಿೋರವನುು ಹಗ ಮಾಡಿದಿಾಲಿ; ಎಲಿರ  ತಮೆ ಶರಿೋರಗಳನುು 
ಪೊೋಷ್ಟಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ಾತರ . ಯಾವ ದ ೋಹಕ ೆ ನಾವು ಅಂಗಗಳಾಗಿದ ಾೋವೋ ಸಭ ಯೆಂಬ 
ಆ ದ ೋಹವನುು ಕ್ತರಸತನು ಹಾಗ ಯೆೋ ಪೊೋಷ್ಟಸಿ ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ಾತನಲಾಿ. ಇದರ ನಮಿತತದಿಂದ 
ಪುರುಷ್ನು ತಂದ ತ್ಾಯಗಳನುು ಬಿಟ್ುಿ ತನು ಹ ಂಡತಿಯನುು ಸ್ ೋರಿಕ  ಳಳುವನು; 
ಅವರಿಬಬರ  ಒಂದ ೋ ಶರಿೋರವಾಗಿರುವರು ಎಂದು ಬರ ದದ . ನಾನು ಕ್ತರಸತನಗ  ಸಭ ಗ  
ಇರುವ ಸಂಬಂಧವನುು ಕುರಿತು ಮಾತ್ಾಡುತ್ಾತ ಇದ ಾೋನ ; ಇದುವರ ಗ  ಗುಪತವಾಗಿದಾ ಈ 
ಸತ್ಾಾಥಣವು ಗಂಭಿೋರವಾದದುಾ (ಎಫ ಸ 5:22-32).  

ವಚನ 1. ಅಧ್ಾಾಯ 7 ಆಂಗಿದಲ್ಲಿ ಅಥವಯ ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುತತದ . ಇದು ಈ 
ವಿಭಾಗವನುು 6ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಶುದಧಗ  ಳಿಸಲಪಡುವಿಕ ಯ ಕುರಿತ್ಾದ ಹಂದಿನ 
ವಿಭಾಗದ  ಂದಿಗ  ಜ  ೋಡಣ  ಮಾಡುತತದ . ನಮಗೆ ಗೊತಿತಲ್ಿವೀ? ಎಂಬದಾಗಿ ಪೌಲನು 
ಕ ೋಳಿದುಾ ಇದು ಮ ರನ ಯ ಬಾರಿಗ  ಆಗಿರುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 6:3, 16). ಒಬಬ ಕ ೈಸತನು ಹ ೋಗ  
ಪರಿಶುದಧಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಿ ಜೋವನವನುು ನಡ ಸಬ ೋಕ ಂಬ ಬಗ ೆ ಒಂದು ಹ  ಸ ವಿರ್ಾರವನುು 
ಪರಿಚಯಸುವ ಪರತಿ ಸ್ಾರಿಯ  ಪೌಲನು ಈ ಪರಶ್ ುಯನುು ಮುಂದಿಡುತ್ಾತನ . ತ್ಾನು 
ಅವರಿಗ  ಈಗ ಕಲ್ಲಸಲ್ಲಕ್ತೆರುವಂಥ ಸಂಗತಿಯನುು ಅವರಿಗ  ಈಗಾಗಲ ೋ ತಿಳಿದಿರುವ 
ಸಂಗತಿಯ ಮೋಲ  ಪೌಲನು ಆಧ್ಾರ ಮಾಡುತ್ಾತನ .  

ಪೌಲನು ತನು ವಾಚಕರನುು 1:13ನ ೋ ವಚನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ವರ ಗ  ಸಹೊೀದರರೆೀ 
ಎಂದು ಸಂಭ  ೋದಿಸಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ (7:1, 4) ಎರಡು ಸ್ಾರಿ ಹಾಗ  
ಕರ ಯುತ್ಾತನ . ಬಹುಶಃ ಆತನು ಅಧ್ಾಾಯ 7ರಲ್ಲಿನ ಪಾರಮುಖ್ಾವಾದ ವಿಷ್ಯಗಳ 
ಸಮಿೋಪಕ ೆ ಬರುತಿತದಾ ಹಾಗ  ರ  ೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿದಾವ ರ  ಂದಿಗ  ತನು ಬಂಧವನುು 
ಗಟ್ಟಿಗ  ಳಿಸಿಕ  ಳುಲು ಬಯಸಿದಾನು.  

ತ್ಾನು ಈಗ ವಾಕತಪಡಿಸಲ್ಲದಾ ತತವವನುು ತನು ಸಹ  ೋದರರು ಅಥಣಮಾಡಿ 
ಕ  ಳಳುವರ ಂಬ ಭರವಸ್  ಪೌಲನಗಿತುತ: ಧಮಣಶಯಸರವನುು ತಿಳದವರಿಗೆ ನಯನು 
ಹೆೀಳಳವದೆೀನಂದರೆ. ಗಿರೋಕ್ ಪರತಿಯಲ್ಲಿ “ಧಮಣಶ್ಾಸರ” ಎಂಬುದರ ಮುಂದ  ಯಾವದ ೋ 
ನಖ್ರ ಲ ೋಖ್ನ ಇರುವದಿಲಿ. Larry Deasonರ ಪರಕಾರ, ಪೌಲನು 7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ 
“ನದಿಣಷ್ಿವಾಗಿ (ಆದರ  ಪರತ್ ಾೋಕವಾಗಿ ಅಲಿ) ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಬಗ ೆ 
ಮಾತ್ಾಡುತಿತದಾಾನ ”3 (ನ  ೋಡಿರಿ 7:7). 1ನ ೋ ವಚನದ ತತವವು ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ 
ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಸತಾವಾಗಿತುತ, ಆದರ  ಅದು ಸ್ಾಮಾನಾ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ 
ಸತಾವಾಗಿತುತ.  

ಯಾವ ತತವ? ಒಬ್ಿ ಮನುಷ್ಾನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ ತನಕ್ ಮಯತರ ಅವನ ಮೀಲೆ 
ಧಮಣಶಯಸರದ ಅಧಿಕಯರವು ನಡೆಯುತತದೆಂಬ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತಿತಲ್ಿವೆೀ? 6ನ ೋ 
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ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ, ಮರರ್ವು ನಮಗಿರುವ ನಾಾಯಪರಮಾರ್ದ ಬಾಧಾತ್ ಗಳನುು 
ರದುಾಗ  ಳಿಸುತತದ ಂದು ಪೌಲನು ವಾದಿಸಿದನು (6:7ರ ಮೋಲ್ಲನ ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳನುು 
ನ  ೋಡಿರಿ). ಈಗ ಆತನು ಆ ಸತಾವನುು ಪುನಃ ಒತಿತಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . ಈ ಕಾನ ನಾತೆಕ 
(ನಾಾಯಪರಮಾರ್ದ) ಆಧ್ಾರಸ ತರವು “ಸ್ಾವಣತಿರೋಕವಾಗಿ ಅಂಗಿೋಕರಿಸಲಪಟ್ಿದುಾ ಮತುತ 
ಪರಶ್ಾುತಿೋತವಾದದುಾ” ಆಗಿರುತತದ .4 ಪೌಲನು ಈ ತತವದ ಕುರಿತ್ಾದ ದೃಷ್ಾಿಂತಗಳನುು 
ಇನುು ಎಷ್  ಿೋ ಸಂಖ್ ಾಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬಹುದಿತುತ. ಉದಾಹರಣ ಗ , ಒಬಬ ಸತಿತರುವ 
ಮನುಷ್ಾನು ಸುಂಕಗಳನುು ಸಂದಾಯ ಮಾಡಬ ೋಕ್ತಲಿ, ಮತುತ ಒಬಬ ಸತಿತರುವ ಮನುಷ್ಾನು 
ತನು ಮಾಡಿದಾ ಅಪರಾಧಕೃತಾಗಳಿಗಾಗಿ ನಾಾಯವಿರ್ಾರಣ ಯಲ್ಲಿ ನಲಿಬ ೋಕಾಗಿಲಿ. ಹ ೋಗ , 
ಪೌಲನು ತನು ಉದ ಾೋಶಕ ೆ ಸ ಕತವಾಗಿ ಸರಿಹ  ಂದುವಂತಹ ದ ೈನಂದಿನ ದೃಷ್ಾಿಂತವನುು 
ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ಾತನ : ವಿವಾಹ. 

ವಚನ 2. ಪೌಲನು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ , ಇದಕೆೆ ದೃಷ್ಯಿಂತ- ಗಂಡನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ 
ತನಕ್ ಹೆಂಡತಿಯು ನಯಾಯದ ಪರಕಯರ ಅವನಗೆ ಬ್ದಿಳಯಗಿರುವಳಳ; ಗಂಡನು ಸತತರೆ ಗಂಡನ 
ಹಂಗು ಆಕೆಗೆ ತಪುಪವದು. ಈ ವಚನವು ಇದಕ ೆ ದೃಷ್ಾಿಂತ (γάρ, gar) ಎಂದು 
ಆರಂಭವಾಗುತತದ , ಅದು “ಅದಕ ೆ ಕಾರರ್ವನುು ತ್  ೋರಿಸುವದು” ಎಂಬ ಅಥಣವನುು 
ಸ ಚಿಸುತತದ . ಕ ಲವಂದು ತಜುಣಮಗಳಲ್ಲಿ “ಉದಾಹರಣ ಗ ” ಎಂಬ ಪದವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿರುತತದ  (NIV; CEV; NCV; NEB; REB; NLT) ಅಥವಾ 
“ಇದಕ ೆ ದೃಷ್ಾಿಂತವಾಗಿ” ಎಂಬ ಪದವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿರುತತದ  (JB; AB). 2ನ ೋ 
ವಚನದಲ್ಲಿ “ಹ ಂಡತಿಯು” (ವಿವಾಹತ ಸಿರೋ) ಎಂಬ ಪದಗುಚೆದಲ್ಲಿರುವ “ಹ ಂಡತಿ” ಎಂಬುದರ 
ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಿ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತರವ ೋ 
ಕಂಡುಬರುತತದ : ὕπανδρος (hupandros), ಇದ  ಂದು ಸಂಯುಕತ ಪದವಾಗಿದುಾ “ಕ ಳಗ ” 
(ὑπό, hupo) ಮತುತ “ಪುರುಷ್” (ἀνδρός, andros, from ἀνήρ, anēr) ಎಂಬ 
ಪದಗಳನ  ುಳಗ  ಂಡಿರುತತದ . ಇದರಥಣವು “ಪುರುಷ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಕ ಳಗಿರುವ” 
ಎಂದಾಗಿರುತತದ . “ನಾಾಯದ ಪರಕಾರ ಅವನಗ  ಬದಧಳಾಗಿ ರುವಳಳ” (ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಗಂಡನ 
ನಾಾಯಪರಮಾರ್”) ಎಂಬುದು ಹ ಂಡತಿಯನುು ಗಂಡನಗ  ಬದಧಳಾಗಿರುವಂತ್  ಮಾಡುವ 
ನಾಾಯಪರಮಾರ್ವನುು ಸ ಚಿಸುತತದಷ್ ಿ. ಪೌಲನು ಬಹುಶಃ ಮೊೋಶ್ ಯ 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿಧಿಗಳನುು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿಟ್ುಿ ಕ  ಂಡು ಮಾತ್ಾಡುತಿತದಾಾನ , 
ಆದರ  ಅನ ೋಕ ಸಮಾಜಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾಹಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಾಾಯಪರಮಾರ್ಗಳಿದಾವು. ಆ 
ನಾಾಯಪರಮಾರ್ಗಳ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಗಂಡನು ಜೋವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಹ ಂಡತಿಯು ಆತನಗ  
ಬದಧಳಾಗಿರಬ ೋಕಾಗಿತುತ, ಆದರ  ಆತನು ಮರಣಿಸಿದರ  ಆಕ ಗ  ಅವನ ಹಂಗು 
ಇಲಿದಾಗುತಿತತುತ. ಯೆೋಸುವಿನ ಪರಕಾರವಾಗಿ, ಈ ಜೋವನದ ತರುವಾಯ, ಜನರು 
“ಮದುವ ಮಾಡಿಕ  ಳಳುವದ  ಇಲ,ಿ ಮಾಡಿಕ  ಡುವದ  ಇಲ”ಿ (ಮತ್ಾತಯ 22:30).  

ವಚನ 3. ಪೌಲನು ತನು ದೃಷ್ಾಿಂತವನುು ವಿಸತರಿಸುತ್ಾತ ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು, 
ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ಗಂಡನು ಜೀವದಿಂದಿರುವಯಗ ಆಕೆ ಬೆೀರೊಬ್ಿನನುು ಸ್ೆೀರಿದರೆ ವಾಭಿಚಯರಿಣಿ 
ಎನಸಿಕೊಳಳುವಳಳ. ಆದರೆ ಗಂಡನು ಸತತ ಮೀಲೆ ಅವನ ಹಂಗು ತಪಿಪದದರಿಂದ ಆಕೆ ಮತ್ೊತಬ್ಿ 
ಗಂಡನನುು ಮಯಡಿಕೊಂಡರೂ ವಾಭಿಚಯರಿಣಿಯಲ್ಿ (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). ಈ ಎರಡ  
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ಸಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ, “ಸ್ ೋರಿದರ ” ಎಂಬುದರ ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಿ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು γίνομαι 

(ginomai) ಎಂಬದಾಗಿದ , ಇದ  ಂದು ಬಹು ಉದ ಾೋಶಗಳಳಳು ಗಿರೋಕ್ ಪದವಾಗಿದುಾ ಅದರ 
ಮ ಲಭ ತ ಅಥಣವು “ಆಗುವದು” ಎಂದಾಗಿರುತತದ . ಈ ಸನುವ ೋಶದಲ್ಲಿ, ಅದರಥಣವು 
“ಪುರುಷ್ನ ಹ ಂಡತಿ ಆಗುವದು” -ಅಂದರ , “ವಿವಾಹವಾಗು” ಎಂದಾಗಿದ  (ನ  ೋಡಿರಿ KJV; 

NKJV; NIV).  
ವಚನದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ “ಸ್ ೋರಿದರ ” ಅಥವಾ “ವಿವಾಹಮಾಡಿಕ  ಂಡರ ” 

ಎಂಬುದರ ಬದಲಾಗಿ, ಕ ಲವು ತಜುಣಮಗಳಳ “ಯಂದಿಗ  ಜೋವಿಸಿದರ ” ಅಥವಾ “(ಆಕ ಯು) 
ತನುನುು ಒಪಿಪಸಿಕ  ಂಡರ ” (ಈ ಪದಗಳ ಭಾವಾಥಣವ ೋನ ಂದರ  “ಒಬಬನ  ಂದಿಗ  ಲ ೈಂಗಿಕ 
ಸಂಬಂಧಗಳನುು ಇಟ್ುಿಕ  ಂಡರ ”) ಎಂದಾಗಿರುತತದ . ಹ ೋಗ , ginomai ಎಂಬುದು ಈ 
ವಚನದ ಕಡ ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ ೋ ರಿೋತಿಯ ನುಡಿಗಟ್ುಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿದ , ಅಲ್ಲಿ 
ವಿವಾಹದ ಪರಿಕಲಪನ ಯು ಗ  ೋಚರವಾಗಿರುತತದ . ಪರಥಮವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಈ 
ginomai ಎಂಬ ಪದದ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತ್ಾತ Leon Morris ಗಮನಸಿದ ಾೋನ ಂದರ , 
“ಗಂಡನನುು ಮಾಡಿಕ  ಂಡರ ” ಎಂಬುದು “ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ಅದ ೋ ಅಥಣವನುು ಹ  ಂದಿರುತತದ , 
ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ ಿ ಸ್ಾಮಾನಾವಾದ ‘ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕ  ’ ಎಂಬ ಕ್ತರಯಾಪದವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸದಿದಾಾಗ ಾ ಇಲ್ಲ ಿವಿವಾಹ ಎಂಬ ಅಥಣವು ಸಪಷ್ಿವಾಗಿದ .”5 ಪುನಃ, ಪೌಲನು 
ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಲಚಿೆಸಿದ ಅಂಶವ ೋನ ಂದರ  ಒಬಬ ಸಿರೋಯು ತನು ಗಂಡನಗ  ಅವನು 
ಜೋವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಮಾತರವ ೋ ಬದಧಳಾಗಿರುತ್ಾತಳ  ಆದರ  ಆತನು ಸತತರ  ಆಕ ಯು 
ಮತ್  ತಬಬನನುು ವಿವಾಹವಾಗುವದಕ ೆ ಸವತಂತರಳಾಗಿದಾಳಳ ಎಂಬುದ . 

ಧಮಣಶಯಸರದ ಪಯಲ್ಲಗೆ ಸತತವರು, ಕ್ರರಸತನನುು ಸ್ೆೀರಿಕೊಂಡವರು (7:4-6) 
4ಹಯಗೆಯೀ ನನು ಸಹೊೀದರರೆೀ, ನೀವು ಸಹ ಕ್ರರಸತನ ದೆೀಹದ ಮೂಲ್ಕ್ವಯಗಿ 

ಧಮಣಶಯಸರದ ಪಯಲ್ಲಗೆ ಸತಿತರಿ. ದೆೀವರಿಗೆ ಫಲ್ವಯಗುವದಕಯೆಗಿ ಮತ್ೊತಬ್ಿನನುು ಅಂದರೆ 
ಸತುತ ಜೀವಿತನಯಗಿ ಎದಯದತನನುು ಸ್ೆೀರಿಕೊಂಡಿರಿ. 5ನಯವು ಶರಿೀರಯಧಿೀನಸಾಭಯವವನುು 
ಅನುಸರಿಸುತಿತದಯದಗ ದುರಯಶೆಗಳಳ ಧಮಣಶಯಶರದಿಂದಲೆೀ ಪೆರೀರಿತವಯಗಿ ನಮಮ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಯತ್ೆುೈಸುತ್ಯತ ಮರಣ್ಕೆೆ ಫಲ್ವನುು ಹುಟ್ಟಿಸುತಿತದದವು. 6ಈಗಲಯದರೊೀ ನಮಮನುು 
ವಶಮಯಡಿಕೊಂಡಿದದ ಧಮಣಶಯಸರದ ಪಯಲ್ಲಗೆ ನಯವು ಸತತ ಕಯರಣ್ ಆ ಧಮಣಶಯಸರದಿಂದ 
ವಿಮುಕ್ತರಯಗಿದ ದೆೀವೆ. ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ಶಯಸರದ ಹೊರಗಣ್ ಅಥಣಕೆೆ ಅನುಕ್ೂಲ್ವಯದ ಹಳ ೀೆ 
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಯವು ದೆೀವರನುು ಸ್ೆೀವಿಸುವವರಲ್ಿ. ಪವಿತ್ಯರತಮಪೆರೀರಿತವಯದ ಹೊಸ 
ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನುು ಸ್ೆೀವಿಸುವವರಯಗಿದ ದೆೀವೆ. 

ಪೌಲನು ಈಗ ಸದೃಶದ ಮೋಲ  ವಿವರಣ ಯನುು ಕ  ಡುವದಕ ೆ-ಮರರ್ದ 
ಮ ಲಕವಾಗಿ ಪಾಪಿಗಳಳ ಈಗ ಹ  ಸ ಗಂಡನನುು ಸ್ ೋರಿಕ  ಳಳುವಂತ್  
ವಿಮುಕತಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿದಾಾರ  ಎಂಬದನುು ತ್  ೋರಿಸಿಕ  ಡುವದಕ ೆ- ಸಿದಧನಾಗಿದಾನು, ಆದರ  
ನಾವು ಎದುರುನ  ೋಡಬಹುದಾಗಿದಾ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಅನವಯಕ ಯನುು ಮುಂದಿಡಲ್ಲಲಿ. 
ಆತನು ಕ  ಡುವ ದೃಷ್ಾಿಂತದಲ್ಲಿ ಗಂಡನು ಸತುತಹ  ೋಗಿದಾಾನ , ಆದರ  ಆತನು ಮಾಡುವ 
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ಅನವಯಕ ಯಲಾಿದರ  ೋ ಹ ಂಡತಿಯು ಸತತವಳಾಗಿ ತ್  ೋರಿಸಲಪಟ್ಟಿರುತ್ಾತಳ .6 ಹ ೋಗ , ಇದು 
ಆತನು ಈ ಮುಂರ್  ಕ ೈಸತನು ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸ್ಾಯುವದರ ಬಗ  ೆ ಒತುತ ನೋಡಿದಾಕ ೆ 
ಪೂರಕವಾಗಿರುತತದ  (6:2, 7, 8, 11). ಸದೃಶದಲ್ಲಿ ಸವಲಪ ಬದಲಾವಣ ಯದ  ಯಾದರ ,7 
ಅಂಶವು ಏಕರಿೋತಿಯಾಗಿಯೆೋ ಉಳಿದಿರುತತದ : ಮರರ್ವು ವಿವಾಹವನುು ರದುಾಗ  ಳಿಸುತತದ , 
ಹೋಗ  ಒಬಬನು/ಳಳ ಮರುವಿವಾಹವಾಗುವದಕ ೆ ಸವತಂತರರು. 

ವಚನ 4. ಹಯಗೆಯೀ ನನು ಸಹೊೀದರರೆೀ, ನೀವು ಸಹ . . . ಧಮಣಶಯಸರದ ಪಯಲ್ಲಗೆ 
ಸತಿತರಿ . . . ಮತ್ೊತಬ್ಿನನುು . . . ಸ್ೆೀರಿಕೊಂಡಿರಿ ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . ಗಿರೋಕ್ 
ಪರತಿಯಲ್ಲಿ, “ಧಮಣಶ್ಾಸರ” ಎಂಬ ಪದದ ಮುಂದ  ನದಿಣಷ್ಿ ಪದವಿರುತತದ , ಆದಾರಿಂದ 
NASB ಮತುತ ಇತರ ಕ ಲವು ತಜುಣಮಗಳಳ “ಧಮಣಶ್ಾಸರ” ಎಂಬುದಕ ೆ “L” 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮ ಲಕ ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ ಿಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ುಿ 
ಕ  ಂಡು ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ ಂಬುದನುು ಸ ಚಿಸುತತವ . 

ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರು ಇದಕ ೆ ವಿರ  ೋಧ ವಾಕತಪಡಿಸಿ, ಯೆಹ ದಾರು 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದ  ಂದಿಗ  ಅಲ ಿ ಆದರ  ದ ೋವರ ಸಂಗಡ “ವಿವಾಹ” ಮಾಡಿಕ  ಂಡಿದಾರು 
(ನ  ೋಡಿರಿ ಯೆರ ಮಿೋಯ 31:32), ಮತುತ ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಆ “ವಿವಾಹ ಒಪಪಂದ” ದ ಒಂದು 
ಭಾಗವಾಗಿತತಷ್ ಿ ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ಾತರ . ಇದು ಸತಾವಾದದುಾ, ಆದರ  ಯೆಹ ದಾರು 
ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಎಷ್  ಿಂದು ಉನುತಕ ೆ ಏರಿಸಿದಾರ ಂದರ  ಅವರು 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದ  ಂದಿಗ ೋ ವಿವಾಹವಾಗಿದಾಾರ  ೋ ಎಂಬಂತಿತುತ. ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ , ಅವರು 
ಅದಕ ೆ “ವಶವಾಗಿದಾರು” (ನ  ೋಡಿರಿ 7:6).  

ಈಗ, ಅವರು ಕ್ರರಸತನ ದೆೀಹದ ಮೂಲ್ಕ್ವಯಗಿ ಆ ಸಂಬಂಧದಿಂದ 
ವಿಮುಕತಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿದಾಾರ  ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . ಇದು ಒಂದು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 
ಆತಿೀಕ ಸವತಂತರವನುು ಹ ೋಗ  ಪಡ ದುಕ  ಳಳುತ್ ತೋವ  ಎಂಬುದನುು ವಿವರಿಸುವ ಅಸಹಜವಾದ 
ವಿಧ್ಾನವಾಗಿದ . ಕ್ತರಸತನ ಸಭ ಯು ಆತನ ದ ೋಹ ಎಂದು ಕರ ಯಲಪಟ್ಟಿರುವದರಿಂದ (ಎಫ ಸ 
1:22, 23; ಕ  ಲ  ಸ್ ಾ 1:18; ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿಂಥ 12:27), ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಿ 
ಜನರ ದ ೋಹದಲ್ಲಿ (ಸಭ ಯಲ್ಲಿ) ಅಂಗಗಳಾಗುವದನುು ಕುರಿತು ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ ಂದು ಕ ಲವರು 
ಭಾವಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ಾತರ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ರ  ೋಮಾ 7:4ರಲ್ಲಿ CEV ಮತುತ TEV 
ತಜುಣಮಗಳಳ ಹ ೋಳಳವದ ೋನ ಂದರ  ಕ ೈಸತರು “ಕ್ತರಸತನ ದ ೋಹದ ಅಂಗಗಳಾಗಿದಾಾರ ” 
ಎಂಬದಾಗಿ. ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ “ಕ್ತರಸತನ ದ ೋಹದ” ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತಿತದಾಾಗ ಾ ಬಹುಶಃ ಆತನು 
ಶಿಲುಬ ಗ  ಜಡಿಯಲಪಟ್ಿ ದ ೋಹದ ಬಗ ೆ ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ . AB ಯಲ್ಲಿ “ನೋವು ಕ್ತರಸತನ (ಶಿಲುಬ ಗ  
ಹಾಕಲಪಟ್ಿ) ದ ೋಹದ ಮ ಲಕವಾಗಿ… ಮರರ್ಕ ೆ ಒಳಗಾದಿರಿ” ಎಂದಿರುತತದ . ಎಫ ಸ 
2:15ರಲ್ಲಿ, ಕ್ತರಸತನು “ತನು ಶರಿೋರವನುು ಸಮಪಿಣಸಿದಾರಲ್ಲಿ ವಿಧಿರ ಪವಾದ ಆಜ್ಞ ಗಳಳಳು 
ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ತ್ ಗ ದುಹಾಕ್ತದನು” ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದನು (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ 
ನನುದು). 

ರ  ೋಮಾ 7:4ರಲ್ಲಿ, NEBಯು “ನೋವು . . . ಕ್ತರಸತನ ದ ೋಹದ  ಂದಿಗ  
ಗುರುತಿಸಿಕ  ಳಳುವ ಮ ಲಕವಾಗಿ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತಿತರಿ” ಎಂದು ಹ ೋಳಳತತದ . 
ನಾವು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ “ಕ್ತರಸತನ ದ ೋಹದ  ಂದಿಗ  
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ಗುರುತಿಸಿಕ  ಳುಲಪಟ ಿವು.” ಈ ಕಾರರ್ದಿಂದ Morris ಸಲಹ ಮಾಡಿದ ಾೋನ ಂದರ  “ಕ್ತರಸತನ 
ದ ೋಹದ ಮ ಲಕವಾಗಿ” ಎಂಬುದು “ಪೌಲನು 6ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ‘ನಾವು 
ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ ಆತನ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿ ಆತನ  ಂದಿಗ  
ಹ ರ್ಲಪಟ ಿವು’ ಎಂದು ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದ ಸತಾವನುು ಸ ಚಿಸುವದಾಗಿದ  (6:4, 5).”8 William 

Barclay ಸರಳವಾಗಿ, “ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದ ಮ ಲಕ ನಾವು ಯೆೋಸುವಿನ ಮರರ್ದಲ್ಲಿ 
ಪಾಲುಗಾರರಾಗುತ್ ತೋವ ” ಎಂದು ಬರ ದನು.9 

“ಕ್ತರಸತನ ದ ೋಹದ ಮ ಲಕವಾಗಿ” ನಾವು “ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತ್ ತವು.” ನಾವು ಏಕ  
“ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತ್ ತವು”? “ಹೋಗ  [ನಾವು] ಮತ್  ತಬಬನನುು 
ಸ್ ೋರಿಕ  ಳಳುವಂತ್ಾಗಲು.” ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ ಿತನು ಸದೃಶವನುು ಯಜಮಾನ ಮತುತ ಸ್ ೋವಕನ 
ದೃಷ್ಾಿಂತಕ ೆ ಬದಲಾಯಸುತಿತದಾಾನ ಂಬದಾಗಿ ಕ ಲವರು ಯೋಚಿಸಿಕ  ಳಳುವರು, ಆದರ  
4ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ “ಸ್ ೋರಿಕ  ಂಡಿರಿ” ಎಂಬ ಪದವು 3ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿನ ಪದದ ರಿೋತಿಯೆೋ 
ಆಗಿದ , ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವಿವಾಹದ ಕುರಿತು ಮಾತ್ಾಡಿತು. ಆದುದರಿಂದ, ಪೌಲನು ವಿವಾಹದ 
ಸ್ಾದೃಶಾಯನುು ಮುಂದುವರ ಸಲ್ಲದಾಾನ ಂಬದು ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ತ್  ೋರುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ KJV; 

NKJV; SEB).  
ನಾವು ಯಾರನುು ವಿವಾಹವಾಗುತ್ ತೋವ ? ಸತುತ ಜೀವಿತನಯಗಿ ಎದಯದತನನುು, ಅಂದರ  

ಕ್ತರಸತನನುು. ಒಬಬ ಪಿರೋತಿಸುವ ಗಂಡ ಮತುತ ಹ ಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಕ್ತೆಂತಲ  
ಹ ಚುು ನಕಟ್ವಾದ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧವು ಮತ್ಾುವದ  ಇರುವದಿಲಿ. ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ತರಸತನು ಮತುತ ಆತನ ಸಭ ಯ ನಡುವ  ಇರುವ ಸಂಬಂಧಕ್ತೆಂತಲ  ಹ ಚುು ನಟ್ಕವಾದ 
ಆತಿೀಕ ಸಂಬಂಧವು ಮತ್ಾುವದ  ಇರುವದಿಲಿ. ಈ ವಿಧದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಕ್ತರಸತನ  ಂದಿಗ  
ನಮಗಿರುವ ವಿಶ್ ೋಷ್ವಾದ ಐಕಾತ್ ಯ-ಯೆೋಸುವಿನ  ಂದಿಗ  ನಮಗಿರುವ ನಗ ಢವಾದ, 
ಅಧಿೋನವಾಗಿರುವ, ಮತುತ ಶ್ಾಶವತವಾದ ಐಕಾತ್ ಯ- ಚಿತರರ್ವನುು ಮುಂದಿಡುತಿತದಾಾನ .10 

ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸ್ಾಯುವದರ ತಕ್ಷರ್ದ ಉದ ಾೋಶವು ಕ್ತರಸತನನುು 
ಸ್ ೋರಿಕ  ಳಳುವದಾಗಿತುತ (ವಿವಾಹವಾಗುವದು). ಬಳಿಕ ಪೌಲನು ಅಂತಿಮವಾದ 
ಉದ ಾೋಶವನುು ತಿಳಿಸುತ್ಾತನ : ದೆೀವರಿಗೆ ಫಲ್ವಯಗುವದಕಯೆಗಿ [καρποφορέω, 

karpophoreō]. ಬಹಳ ಕಾಲದ ಹಂದ  ದ ೋವರು ಆದಾಮ ಮತುತ ಹವವಳಿಗ , “ನೋವು ಬಹು 
ಸಂತ್ಾನವುಳುವರಾಗಿ ಹ ಚಿುರಿ; ಭ ಮಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕ  ಂಡು ಅದನುು ವಶಪಡಿಸಿ ಕ  ಳಿುರಿ” 
ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 1:28). ಮಕೆಳನುು ಪಡ ಯುವದು ವಿವಾಹಕಾೆಗಿ ದ ೋವರು 
ಹ  ಂದಿದಾ ಉದ ಾೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿತುತ. ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ, ನಮೆ ಆತಿೀಕ 
ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಹ ನಾವು ಆತನಗ  “ಫಲವನುು” ಕ  ಡುವವರಾಗಿ ಇರಬ ೋಕಾಗಿರುತತದ  
(ನ  ೋಡಿರಿ ಯೋಹಾನ 15:1, 2). 

ನಾವು ಕ  ಡಬ ೋಕಾಗಿರುವ ಈ “ಫಲ” ಯಾವದು? ಈ ಸದೃಶವನುು ಅದುಮಿಬಿಟ್ುಿ 
ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ನದಿಣಷ್ಿವಾಗಿ ಸುವಾತ್ಾಣಸ್ ೋವ ಯನುು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ುಿಕ  ಂಡು 
ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ ಂಬ ಮುಕಾತಯಕ ೆ ಬಂದುಬಿಡುವ ಅಭಿಲಾಷ್  ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಗಂಡ 
ಮತುತ ಹ ಂಡತಿಯರು ಮಕೆಳನುು ಹಡ ಯುವದು ಸಹಜವಾಗಿರುವ ಪರಕಾರವ ೋ, ನಾವು 
“ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ಕ ಸುಗಳನುು” ಪಡ ಯಬ ೋಕು (ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿಂಥ 3:1; KJV). ಹೋಗ ೋ 
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ಹ ೋಳಲಾಗುತತದ , ಏನ ಂದರ  “ಒಂದು ಕ್ತತತಳ  ಮರದ ಫಲವು ಕ್ತತತಳ , ಸ್ ೋಬು ಹಣಿಿನ ಮರದ 
ಫಲವು ಸ್ ೋಬು, ಆಗಿರುತತದ . ಹಾಗ ಯೆೋ, ಒಬಬ ಕ ೈಸತನ ಫಲವು ಮತ್  ತಬಬ 
ಕ ೈಸತನಾಗಿರಬ ೋಕು.”  

ಹ ೋಗ , ಈ ಸನುವ ೋಶದಲಾಿದರ  ೋ, ನಾವು ಒಂದು ವಿಶ್ಾಲವಾದ 
ಅನವಯಸುವಿಕ ಯನುು ಮಾಡಿಕ  ಳುತಕೆದುಾ. 6ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ನಮೆ ಅಧಾಯನದಲ್ಲಿ, 
καρπός (karpos, “ಫಲ”) ಎಂಬ ಪದವು ಸ್ಾಮಾನಾ ಅಥಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪ 
ಟ್ಿದಾನುು ನ  ೋಡಿದ ವು (6:21, 22 ರಲ್ಲಿ “ಫಲ” -ಪರಯೋಜನ ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿದ ). 
7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ, 4ನ ೋ ವಚನದ “ಫಲ” ಎಂಬುದು 5ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ “ಮರರ್ಕ ೆ 
ಫಲ” ಎಂಬುದಕ ೆ ತದಿವರುದಧವಾಗಿರುತತದ . ಆದುದರಿಂದ, ನಾವು 4ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿನ “ಫಲ” 
ಎಂಬದನುು “ನೋತಿಯ ಫಲ” ಅಥವಾ ಅದಕ ೆ ಹ  ೋಲ್ಲಕ ಯಾಗುವ ಒಂದು ಅಥಣದಲ್ಲ ಿ
ಭಾವಿಸಿಕ  ಳುತಕೆದುಾ (ನ  ೋಡಿರಿ ಫಿಲ್ಲಪಿಪ 1:11).  

ನಾವು ಈ ರಿೋತಿಯ ಫಲವನುು ಹ ೋಗ  ಕ  ಡುವದಕ ೆ ಸ್ಾಧಾವಿರುತತದ ? 
ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, ಸರಿಯಾದ ಮನ  ೋವೃತಿತಗಳನುು ಬ ಳ ಸಿಕ  ಳಳುವ ಮ ಲಕ. ನಾವು 
ಹ  ಂದಿರಬ ೋಕಾದ ಮನ  ೋವೃತಿತಗಳ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ, “ದ ೋವರಾತೆನಂದ ಉಂಟಾಗುವ 
ಫಲವ ೋನಂದರ -ಪಿರೋತಿ, ಸಂತ್  ೋಷ್, ಸಮಾಧ್ಾನ, ದಿೋರ್ಣಶ್ಾಂತಿ, ದಯೆ, ಉಪಕಾರ, 
ನಂಬಿಕ , ಸ್ಾಧುತವ, ಶಮದಮ” ಎಂಬದಾಗಿ ಪೌಲನು ಬರ ದನು (ಗಲಾತಾ 5:22, 23). 
ಬಳಿಕ ನಮಗ  ಸರಿಯಾದ ಕರಮಗಳಳ11 ಇರಬ ೋಕಾಗಿರುತತದ . ಪೌಲನು ಕ  ಲ  ಸ್ ಾ ಯಲ್ಲಿನ 
ಸಹ  ೋದರರಿಗ  “ಕತಣನಗ  ಯೋಗಾರಾಗಿ ನಡ ದು ಎಲಾಿ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಆತನನುು ಸಂತ್  ೋಷ್ 
ಪಡಿಸುವವರಾಗಿರಬ ೋಕಂತಲ  ನೋವು ಸಕಲಸತ್ಾೆಯಣವ ಂಬ ಫಲವನುು ಕ  ಡುತ್ಾತ 
ಇರಬ ೋಕಂತಲ ” ಪೊರೋತ್ಾಾಹಗ  ಳಿಸಿದನು (ಕ  ಲ  ಸ್ ಾ 1:10). 

ಇದು ಸುವಾತ್ಾಣಸ್ ೋವ ಯ ವಿರ್ಾರವನುು ಕ ೈಬಿಟ್ಟಿರುತತದ  ೋ? ಇಲಿ. ಅಧ್ಾಾಯ 1ರಲ್ಲಿ, 
ಪೌಲನು ತನು ಕ ಲಸವು ರ  ೋಮಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ “ಸಫಲವಾದಿೋತ್ ಂದು” ಅಲ್ಲಿಗ  
ಪರಯಾಣಿಸುವದಕ ೆ ಬಯಸಿದಾನ ಂದು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ  (1:13). ಆ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು 
ಜನರನುು ಕತಣನಗ  ೋಸೆರ ಗ ಲುಿವ ವಿರ್ಾರವನುು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿಟ್ುಿಕ  ಂಡು 
ಮಾತ್ಾಡುತಿತದಾಾನ ಂದು ಬಹುತ್ ೋಕ ಲ ೋಖ್ಕರು ನಂಬುತ್ಾತರ  (1:13ರ ಮೋಲ್ಲನ 
ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳನುು ನ  ೋಡಿರಿ). “ಫಲಭರಿತ” ಜೋವಿತಗಳನುು ನಡಿಸುವದರಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗ  
ಉಪದ ೋಶಿಸಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸುವದು ಮಹತವದ ಭಾಗವಾಗಿರುತತದ  (ಮತ್ಾತಯ 
28:19). ತ್ಾನು “ಕ ಟ್ುಿಹ  ೋಗಿರುವದನುು ಹುಡುಕ್ತ ರಕ್ಷಿಸುವದಕ ೆ ಬಂದನ ಂದು” ಯೆೋಸು 
ಹ ೋಳಿದನು (ಲ ಕ 19:10), ಮತುತ ನಾವು ಸಹ “ಆತನ ಹ ಜ ೆಯ ಜಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡ ಯಬ ೋಕು” 
(1 ಪ ೋತರ 2:21). 

ವಚನ 5. ನಾವು ದ ೋವರಿಗ  ೋಸೆರ “ಫಲವನುು ಕ  ಡುವದು” ಏಕ  
ಪಾರಮುಖ್ಾವಾದದುಾ? ಯಾಕ ಂದರ  ನಾವು ಕ್ತರಸತನನುು ವಿವಾಹವಾಗುವ ಮುಂರ್  ಅಂಥ 
ಸಂಗತಿಯು ಅಸ್ಾಧಾವಾಗಿತುತ: ನಯವು ಶರಿೀರಯಧಿೀನಸಾಭಯವವನುು ಅನುಸರಿಸುತಿತದಯದಗ 
ದುರಯಶೆಗಳಳ ಧಮಣಶಯಸರದಿಂದಲೆೀ ಪೆರೀರಿತವಯಗಿ ನಮಮ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಯತ್ೆುೈಸುತ್ಯತ 
ಮರಣ್ಕೆೆ ಫಲ್ವನುು ಹುಟ್ಟಿಸುತಿತದದವು. ಇಲ್ಲಿ “ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವವನುು 
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ಅನುಸರಿಸುತಿತದಾಾಗ” ಎಂಬದರ ಅಥಣವು “ದ ೋಹದಲ್ಲ”ಿ ಎಂದಾಗಿರಬಹುದಾಗಿದ , 
ಯಾಕ ಂದರ  ಪೌಲನು ಸಂಬ  ೋಧಿಸುತಿತರುವಂಥ ಜನರು ಇನ ು ತಮೆ ದ ೋಹಗಳಲ್ಲಿದಾರು-
ಆದರ  ಅವರು ಇನುು ಮೋಲ  “ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವದಲ್ಲಿರಲ್ಲಲಿ.” “ಶರಿೋರ” ಎಂಬ ಪದದ 
ಬಗ ೆ ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗುವದು (7:14ರ ಮೋಲ್ಲನ ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳನುು ನ  ೋಡಿರಿ). 
ಈಗ ಸದಾಕ ೆ, ಈ ಪದವು ಕ್ತರಸತನಲಿದಿದಾ ಅವರ ಹಂದಿನ ಆತಿೀಕ ಸಿಾತಿಯನುು ಸ ಚಿಸುತತದ  
ಎಂಬದಾಗಿ ತಿಳಿದರ  ಸ್ಾಕಾಗಿರುತತದ .  

ಅವರು ಇನ ು ಕರುಣಾಜನಕ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿರುವ ವ ೋಳ , “ದುರಾಶ್ ಗಳಳ 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದಿಂದಲ ೋ ಪ ರೋರಿತವಾಗಿ . . . ಯತ್ ುೈಸುತ್ಾತ” ಇದಾವು. ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಹ ೋಗ  
“ದುರಾಶ್ ಗಳನುು” ಪ ರೋರಿಸಲು ಸ್ಾಧಾವಿರುತತದ ? ನಮೆಲ್ಲಿ ಅನ ೋಕರು-ಬಹುಶಃ 
ಬಹುತ್ ೋಕರು-ಬಂಡಾಯದ ಪರವೃತಿತಗಳನುು ಹ  ಂದಿರುತ್ ತೋವ . ನಮೆಲ್ಲಿ ಆಜ್ಞ ಗಳನುು 
ದಿಕೆರಿಸುವ ಒಲವು ಇರುತತದ . ಆದುದರಿಂದ, ಧಮಣಶ್ಾಸರವು “ಇಂರ್ಥಂಥದನುು 
ಮಾಡಬಾರದು” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದಾಗ, ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವವು ಉದ ವೋಗದಿಂದ 
ಬಂಡಾಯವ ದಿಾತು, ಆ ಮ ಲಕ, “ಏನು ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದು ನೋನು ನನಗ  ಹ ೋಳಲು 
ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ!” ಎಂದು ಹ ೋಳಳವದಾಗಿತುತ-ಮತುತ ಅದರ ಫಲ್ಲತವಾಗಿ ಪಾಪವು ಉಂಟಾಯತು.  

5ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿನ ಪೌಲನು ನೋಡಿದ ಚಿತರರ್ವು ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವದ 
ದುರಾಶ್ ಯಂದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೋಲ  ಆಧ್ಾರವಾಗಿತುತ. (ಇದ ೋ ರಿೋತಿಯ ಚಿತರರ್ಕಾೆಗಿ 
ಯಾಕ  ೋಬ 1:14, 15 ನ  ೋಡಿರಿ.) ಯಾವಾಗ ಒಬಬ ಪುರುಷ್ ಅಥವಾ ಸಿರೋಯು ತಮೆ 
ಶರಿೋರಾಭಿಲಾಷ್ ಗಳನುು ನಯಂತರರ್ಮಾಡಿಕ  ಳುಲು ವಿಫಲರಾಗು ತ್ಾತರ  ೋ ಆಗ ಅದು 
ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ ಪಾಪಕ ೆ (ಹಾದರಕ ೆ) ದಾರಿ ಮಾಡಿಕ  ಡುತತದ . ಅದರ ಒಂದು ಫಲ್ಲತವು 
ಇಷ್ಿವಿಲಿದ ಗಭಣದಾರಣ  ಆಗಿರಬಲಿದು. ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು 
“ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವದಲ್ಲಿ” ಇದಾಾಗ, ನಮೆ ದುರಾಶ್ ಗಳಳ ಪರರ್  ೋದಿಸಲಪಟ್ಿವು ಮತುತ 
ನಾವು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ ವು. ಬಳಿಕ, ಒಬಬ ಸಿರೋಯ ದ ೋಹದಲ್ಲಿ ಹ ೋಗ  ಮಗುವಂದು 
ರ ಪಗ  ಳಳುತ್ಾತ ಹ  ೋಗುತತದ  ೋ ಹಾಗ ಯೆೋ ನಮೆ ದ ೋಹದಲ್ಲಿ ದುರಾಶ್ ಗಳಳ ಕ ಲಸದಲ್ಲಿ 
ನರತವಾಗಿದಾವು (ನ  ೋಡಿರಿ REB; JB). ನಾವು ಜೋವವನುು ಉಂಟ್ು ಮಾಡುವದರ 
ಬದಲ್ಲಗ , “ಮರರ್” ಕ ೆ ಜನೆ ನೋಡಿದ ವು. MSGಯಲ್ಲಿ “ಅಂತಾದಲ್ಲಿ ಅದನುು ತ್  ೋರಿಸು 
ವದಕ ೆ ನಮೆಲ್ಲಿ ಉಳಿದದುಾ ಕ ೋವಲ ಗಭಣಪಾತಗಳಳ ಮತುತ ನಜೋಣವ ಶಿಶುಗಳಳ 
ಮಾತರವ ೋ.”  

ಕ ಲವರು ವಿರ  ೋಧ ವಾಕತಪಡಿಸಿ, ವಿವಾಹದ ಸ್ಾದೃಶವನುು ಅಷ್  ಿಂದು ದ ರಕ ೆ 
ಕ  ಂಡ  ಯುಾವ ಉದ ಾೋಶವು ಪೌಲನಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಹ ೋಳಬಹುದು. ಒಂದು ವ ೋಳ  
ಹಾಗಿರುವದು ನಜವ ೋ ಆಗಿದಾರ , ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹಮತ ತ್  ೋರಿಸಬಹುದು: 
ನಾವು ಕ ೈಸತರಾಗುವದಕ ೆ ಮುಂರ್ , “ದ ೋವರಿಗಾಗಿ ಫಲವನುು” ಕ  ಡುವದು ನಮಗ  
ಅಸ್ಾಧಾವಾಗಿತುತ, ಆದರ  ಕ ೋವಲ “ಮರರ್ಕ ೆ ಫಲವನುು” ಕ  ಡುವವರಾಗಿದ ಾವು ಎಂಬದಾಗಿ 
ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ .  

ವಚನ 6. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ವಾಚಕರು “ಪಾಪಕ ೆ ದಾಸರಾಗಿದಾರು” (6:17). 
ಈಗಲಾದರ  ೋ ನಮಮನುು ವಶಮಯಡಿಕೊಂಡಿದದ ಧಮಣಶಯಸರದ ಪಯಲ್ಲಗೆ ನಯವು ಸತತ ಕಯರಣ್ 
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ಆ ಧಮಣಶಯಸರದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಯಗಿದ ದೆೀವೆ ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . “ಸ್ ೋವಿಸು” 
ಎಂಬುದು δουλεύω (douleuō) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರುತತದಾ ದಾರಿಂದ, δοῦλος 

(doulos) ಎಂಬುದರ ಕ್ತರಯಾಪದವು “ದಾಸನು” ಎಂದಾಗಿರುತತದ , ಈ ಕಾರರ್ದಿಂದ 
ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ವಿವಾಹದ ಸ್ಾದೃಶಾವನುು ಕ ೈಬಿಟ್ುಿ ಪುನಃ 6:16-23ರಲ್ಲಿನ ದಾಸತವದ 
ಸ್ಾದೃಶಾಕ ೆ ಹಂದಿರುಗಿದನ ಂಬದಾಗಿ ಕ ಲವರು ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡುತ್ಾತರ . 7:6ರಲ್ಲಿ 
ಒಂದರಮೋಲ  ಂದರಂತ್  ಸ್ಾದೃಶಾಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬಹು ದ ಂಬುದು ನಜವ ೋ, 
ಆದರ  ಪೌಲನು ಈ ಮುಂರ್  ಉಪಯೋಗಿಸಿದಾ ಅದ ೋ ಪರಿಭಾಷ್ ಯನ ುೋ 
ಉಪಯೋಗಿಸುತಿತದಾಾನ . 4ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನಾವು “ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತ್ ತವು” 
ಎಂದು ಆತನು ಹ ೋಳಿದಾನು. ಈಗ, 6ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆತನು “ನಮೆನುು 
ವಶಮಾಡಿಕ  ಂಡಿದಾ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಪಾಲ್ಲಗ  ನಾವು ಸತತ ಕಾರರ್” ಎಂಬದಾಗಿ 
ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . ಬಹುಶಃ ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ತ್ಾನು ನೋಡಿದ ವಿವಾಹದ ದೃಷ್ಾಿಂತಕ ೆ ಇನುಷ್ುಿ 
ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸುತಿತದಾಾನ ಂದು ತ್  ೋರುತತದ .  

ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದ ೋವರು ಮನುಷ್ಾನಗ  “ಸರಿ ಬಿೋಳಳವ ಸಹಕಾರಿ” ಯಾಗಿ ಇರುವದಕಾೆಗಿ 
ಸಿರೋಯನುು ಉಂಟ್ುಮಾಡಿದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 2:18). ಕ್ತರಸತನ ಮದಲಗಿತಿತಯಾಗಿ, ನಾವು 
ಆತನಗ  “ಸಹಕಾರಿ” ಆಗಿರಲು ಅಥವಾ ಸ್ೆೀವೆ ಮಾಡುವದನುು ಕಲ್ಲತುಕ  ಳಳುವ 
ಅಗತಾವಿರುತತದ . ಇದರಥಣವ ೋನ ಂದರ  ನಾವು ಆತನ ಚಿತತವನುು ಮಾಡುವದಕ ೆ ಎಲಾಿ 
ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯ  ಸಿದಧರಿರಬ ೋಕು, ಆ ಚಿತತವು ಏನ ೋ ಆಗಿದಾರ  ಸರಿಯೆೋ. 2ನ ೋ 
ವಚನದಲ್ಲಿರುವ “ಹ ಂಡತಿ” ಎಂಬ ಪದದ ಅಥಣವು “ಒಬಬ ಪುರುಷ್ನ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿರು ವವಳಳ” 
ಎಂಬದಾಗಿ ಈ ಮುಂರ್  ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ ಾೋವ . ಕ್ತರಸತನ ಮದಲಗಿತಿತಯಾಗಿ, ನಾವು ಆತನ 
“ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿ” ಇದ ಾೋವ . ಎಫ ಸ 5ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿನ ವಿವಾಹದ ವಿಸೃತವಾದ 
ಸ್ಾದೃಶಾದಲ್ಲಿ, “ಕ್ತರಸತನು ಸಭ ಗ  ತಲ ಯಾಗಿದಾಾನ ” ಮತುತ ಸಭ ಯು “ಕ್ತರಸತನಗ  
ಅಧಿೋನವಾಗಿದ ” ಎಂಬದಾಗಿ ಪೌಲನು ಬರ ದನು (ಎಫ ಸ 5:23, 24).  

ಒಬಬ ಪಿರೋತಿಯುಳು ಹ ಂಡತಿಯು ಹ ೋಗ  ತನು ಗಂಡನನುು ಮಚಿುಸಲು 
ಪರಯತಿುಸುತ್ಾತಳ  ೋ ಹಾಗ ಯೆೋ ನಾವು ಕ್ತರಸತನನುು ಮಚಿುಸುವದಕ ೆ ಪರಯತಿುಸಬ ೋಕು, 
ಹ  ರತು ಒಬಬ ಸ್ ೋವಕನು ಮನಸಿಾಲಿದ  ಯಜಮಾನನಗ  ಸ್ ೋವ  ಮಾಡುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಿ. 
ಶಯಸರದ [γράμμα, gramma] ಹೊರಗಣ್ ಅಥಣಕೆೆ ಅನುಕ್ೂಲ್ವಯದ ಹಳ ೀೆ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ನಯವು ದೆೀವರನುು ಸ್ೆೀವಿಸುವವರಲ್ಿ. ಪವಿತ್ಯರತಮಪೆರೀರಿತವಯದ [πνεῦμα, pneuma] 
ಹೊಸ ರಿೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನನುು “ಸ್ ೋವಿಸುವವರಾಗಿದ ಾೋವ ” ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . ಈ 
ಪದಗಳ ಅಥಣವು ಏನ ಂಬದರ ಬಗ ೆ ನಾವು ಚಚಿಣಸುವ ಮುನು, ಅವುಗಳ ಅಥಣವು 
ಏನಾಗಿರುವದಿಲಿ ಎಂಬದನುು ಗಮನಕ ೆ ತಂದುಕ  ಳ  ುೋರ್. ಜನರು ಅನ ೋಕ ವ ೋಳ  
“ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಆತಿೀಕ ನಯಮ” ಮತುತ “ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಅಕ್ಷರಾಂಶ” ಕುರಿತು 
ಮಾತ್ಾಡುತ್ಾತರ . ಕ ಲವರು “ಆತೆಸಂಬಂಧವಾದ ಧಮಣಶ್ಾಸರವ ೋ ಪಾರಮುಖ್ಾವಾದದ ಾೋ 
ಹ  ರತು ಲ್ಲಖಿತರ ಪದ ಧಮಣಶ್ಾಸರವಲಿ” ಎಂದು ಹ ೋಳಿಕ  ಳಳು ತ್ಾತರ . Stottರು 
ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಪೌಲನ ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿದಾ ವಾತ್ಾಾಸವು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ 
‘ಆತೆಸಂಬಂಧವಾದದುಾ’ ಮತುತ ‘ಲ್ಲಖಿತರ ಪ’ದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ.”12 Douglas J. 
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Moo ಇದಕ ೆ ಸಹಮತ ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ಾತರ : “ಪೌಲನು ಅದನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಯಾವ 
ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿಯ  ಈ ರಿೋತಿಯ ಪರಿಭಾಷ್ ಯ ಅನವಯಕ ೆ ಸವಲಪವಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ 
ಯಾವದ ೋ ಬ ಂಬಲವನಾುಗಲ್ಲ ವಾಕತಪಡಿಸುವದಿಲಿ (ರ  ೋಮಾ 2:29; 7:6; 2 ಕ  ರಿಂಥ 3:6-
7).”13 

ರ  ೋಮಾ 7:6ರ ಕಡ ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಿನುತ್ ಗಳನುು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದ . 
ಮೊದಲನ ಯದು “ಹ  ಸ ರಿೋತಿ” ಮತುತ “ಹಳ ೋ ರಿೋತಿ” ನಡುವಿನ ಭಿನುತ್ -ಅಥವಾ, CJBಯು 
ಹ ೋಳಳವ ಪರಕಾರ, “ಹ  ಸ ದಾರಿ” ಮತುತ “ಹಳ ೋ ದಾರಿ.” ಈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹಳ  ಒಡಂಬಡಿಕ  
ಮತುತ ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಗಳ ನಡುವಿನ ವಾತ್ಾಾಸವನುು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ 
ಕಾರ್ಬಹುದಾಗಿದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಇಬಿರಯ 8:7-13; 9:15). ಪೌಲನು ಆತೆಸಂಬಂಧ/ಲ್ಲಖಿತ 
ಸಂಬಂಧದ ವಾತ್ಾಾಸವನುು ಮ ರು ಸ್ಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೊದಲನ ಯದಾದ ರ  ೋಮಾ 2:29ರಲ್ಲಿ, “ಲ್ಲಖಿತರ ಪ” ವು ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು 
ಸ ಚಿಸುತತದ ಂಬುದನುು ಸನುವ ೋಶವು ತ್  ೋರಿಸಿಕ  ಡುತತದ  (2:29ರ ಮೋಲ್ಲನ 
ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳನುು ನ  ೋಡಿರಿ). 2 ಕ  ರಿಂಥ 3:6, 7 ರಲ್ಲಿ, “ಲ್ಲಖಿತರ ಪ” ಎಂಬುದು “ಕಲ್ಲಿನ 
ಮೋಲ  ಲ್ಲಖಿತ ಅಕ್ಷರಗಳನುು” -ಅಂದರ , ದಶ್ಾಜ್ಞ ಗಳಳ-ಸ ಚಿಸುತತದ . ಅದ ೋ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ, ರ  ೋಮಾ 7:6ರಲ್ಲಿನ “ಹ  ರಗರ್ ಅಥಣ” (ಲ್ಲಖಿತರ ಪ) ಎಂಬ ಪದವು 
ಪಾರಥಮಿಕವಾಗಿ ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಸ ಚಿಸುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 7:7). ಪೌಲನು 
ತ್  ೋರಿಸುವ ಹ  ಸರಿೋತಿ/ಹಳ ೋರಿೋತಿ ನಡುವಿನ ವಾತ್ಾಾಸವು ಹಳ  ಮತುತ ಹ  ಸ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಗಳ ನಡುವಿನ ವಾತ್ಾಾಸವಾಗಿರುತತದ ಂಬ ತಿೋಮಾಣನಕ ೆ ಬರುತ್ ತೋವ .  

ಎರಡನ ಯ ಭಿನುತ್ ಯು 6ನ ೋ ವಚನದ ಕಡ ೋ ಭಾಗದಲ್ಲಿ “ಪವಿ ತ್ಾರತೆ ಪ ರೋರಿತ” 
ಮತುತ “ಅಕ್ಷರಾಂಶ ಅಥಣ” (ಲ್ಲಖಿತ) ನಡುವ  ಆಗಿರುತತದ . J. D. Thomas ಸಲಹ  
ಮಾಡಿದ ಾೋನ ಂದರ , ಪೌಲನು ಕ ೋವಲ ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕ ಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನುತ್ ಯನುಷ್ ಿ 
ತ್  ೋರಿಸಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ಆ ಎರಡು ಒಡಂಬಡಿಕ ಗಳ ನಯಮಗಳಲ್ಲಿನ ಭಿನುತ್ ಯನುು ಸಹ 
ತ್  ೋರಿಸಿದನು.14  

6ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ “ಆತೆ” ಎಂಬದಕ ೆ (ಆಂಗಿದಲ್ಲಿ) ದ  ಡಡ “S” 
ಉಪಯೋಗಿಸಬ ೋಕ  ೋ ಅಥವಾ ಚಿಕೆ “s” ಎಂಬ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ  ಂದಲವಿರುತತದ . 
NASB ಮತುತ ಇತರ  ತಜುಣಮಗಳಳ ದ  ಡಡ “S” ನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತತವ , ಆದರ  
ಬ ೋರ  ಕ ಲವು ತಜುಣಮಗಳಳ ಚಿಕೆ “s” ನುು ಹ  ಂದಿರುತತವ  (KJV; NEB; SEB). ನಾವು 
8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯಕ ೆ ಸಮಿೋಪಿಸುತಿತದ ಾೋವ , ಅದರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಪವಿತ್ಾರತೆನ ಕ ಲಸದ ಬಗ ೆ 
ಒತುತ ಕ  ಟ್ಟಿರುತ್ಾತನ , ಆದಾರಿಂದ ಬಹುಶಃ ಚಿಕೆ “s” ಕ್ತೆಂತಲ  ದ  ಡಡ “S” ನುು 
ಆಯೆೆಮಾಡಿಕ  ಳಳುವದು ಸ ಕತವಾಗಿರುತತದ .15 ಪೌಲನು ಪವಿತ್ಾರತೆನನುು ಸ ಚಿಸಿ 
ಹ ೋಳಳತಿತದುಾದ ೋ ಆದಲ್ಲಿ, ಆತನು ಆರಾಧನ ಗ  ೋಸೆರ ಇರಬ ೋಕಾದ ಒಂದು ಹ  ಸ 
ಉದ ಾೋಶದ ಬಗ  ೆಒತಿತ ಹ ೋಳಳತಿತರುವದು ಮಾತರವಲಿದ , ಹ ಚುು ಶ್ ರೋಷ್ಠವಾದ ಆರಾಧನ ಯ 
ಒಂದು ಹ  ಸ ವಿಧ್ಾನದ ನರಿೋಕ್ಷ ಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದಾನ ಂಬುದು ಸಪಷ್ಿವಾಗುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 
8:13, 26). 

ಪೌಲನು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ಾರತೆನನುು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ುಿಕ  ಂಡು ಹ ೋಳಿದನ  ೋ 
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ಅಥವಾ ಮಾನವ ಆತೆನನ  ುೋ ಎಂಬುದು ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಾರಥಮಿಕ ಒತಿತಗ  
ಯಾವ ವಾತ್ಾಾಸವನುುಂಟ್ು ಮಾಡುವದಿಲಿ. “ಶ್ಾಸರದ ಹ  ರಗರ್ ಅಥಣದ ಹಳ ೋ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ” ಸ್ ೋವಿಸುವದ ಂದರ  ಒಂದು ನ ೋಮನಷ್ ಠಯ/ಕ್ತರಯೆಗಳ ವಾವಸ್ ಾಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ನೋತಿವಂತರ ಂದು ನರ್ಣಯಸಲಪಡುವದಕ ೆ ಪರಯತಿುಸುವದು ಎಂದಥಣವಾಗಿದ . ಅಂತಹ 
ಒಂದು ವಾವಸ್ ಾಯು ಲ್ಲಖಿತ ವಿಧಿಯಂದಕ ೆ ಮಹತವ ಕ  ಡುತತದ . ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಅಡಿಯಲ್ಲ ಿ
ಆ ವಿಧಿಗನುಗುರ್ವಾಗಿ ನ ೋಮಗಳಿಗ  ಮತುತ ಕಟ್ಿಳ ಗಳಿಗ  ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಬ ೋಕ ಂಬುದು ಗುರಿಯಾಗಿರುತಿತತುತ-ಇದು ಮಾನವರಿಗ  ಅಸ್ಾಧಾವಾದದಾಾ 
ಗಿತುತ. “ಪವಿತ್ಾರತೆಪ ರೋರಿತವಾದ ಹ  ಸ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ” ಸ್ ೋವಿಸುವದ ಂದರ  (ಅಥವಾ “ಆತೆನ 
ಹ  ಸ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ”) ನಾವು ಕೃಪ ಯ/ನಂಬಿಕ ಯ ವಾವಸ್ ಾಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋತಿವಂತರಾಗಿ 
ನರ್ಣಯಸಲಪಟ್ಟಿದ ಾೋವ ಂಬುದನುು ತಿಳಿಯುವದರಿಂದ ಸಿಕುೆವ ಆನಂದ ದ  ಂದಿಗ  
ದ ೋವರನುು ಸ್ ೋವಿಸುವದು ಎಂದಥಣವಾಗಿರುತತದ . ನಾವು ಈಗಲ  ಸ್ ೋವ  ಮಾಡುತ್ ತೋವ ; 
ದ ೋವರು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದ ಾಲಿವನುು ಮಾಡುವದಕ ೆ ನಾವು ಈಗಲ  ಪೂರ್ಣಹೃದಯದಿಂದ 
ಶರಮಿಸುತ್ ತೋವ -ಆದರ  ಈಗ ನಾವು ಅದನುು ಭಯದಿಂದಲಿ, ಆದರ  ಪಿರೋತಿಯಂದ 
ಮಾಡುವವರಾಗಿರುತ್ ತೋವ . 

ಧಮಣಶಯಸರದ ಒಳ ುೆೀತನ Vs ಮನುಷ್ಾನ ಬ್ಲ್ಹೀನತ್ೆ (7:7-25) 

ಧಮಣಶಯಸರ ಮತುತ ಮನಃಸ್ಯಕ್ಷಿ (7:7-13) 
7ಹಯಗಯದರೆ ಏನು ಹೆೀಳ ೆೀಣ್? ಧಮಣಶಯಸರವು ಪಯಪಸಾರೂಪವೀ? ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಿ. 

ಧಮಣಶಯಸರದಿಂದಲೆೀ ಹೊರತು ಪಯಪವೆಂಬ್ದು ಏನೊೀ ನನಗೆ ಗೊತ್ಯತಗುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. 
ದೃಷ್ಯಿಂತವಯಗಿ ಆಶಸಬಯರದೆಂದು ಧಮಣಶಯಸರವು ಹೆೀಳದಿದದರೆ ದುರಯಶೆಯಂದರೆ ಏನೊೀ 
ನನಗೆ ತಿಳಯುತಿತದಿದಲ್ಿ. 8ಆದರೆ ಪಯಪವು ಈ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅನುಕ್ೂಲ್ಹೊಂದಿ 
ಸಕ್ಲ್ವಿಧವಯದ ದುರಯಶೆಗಳನುು ನನುಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. ಧಮಣಶಯಸರವು ಇಲ್ಿದಿರುವಯಗ 
ಪಯಪವು ಅಚೆೀತನವಯಗಿದೆ. 9ಮೊದಲ್ು ನಯನು ಧಮಣಶಯಸರವಿಲ್ಿದ ವನಯಗಿದುದ 
ಜೀವದಿಂದಿದ ದೆನು. ಆಜ್ಞೆಯು ಬ್ಂದಯಗ ಪಯಪಕೆೆ ಜೀವ ಬ್ಂತು, ನಯನು ಸತ್ೆತನು. 
10ಜೀವಿಸುವದಕಯೆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಜ್ಞೆಯೀ ಮರಣ್ಕೆೆ ಕಯರಣ್ವಯಯಿತ್ೆಂದು ನನಗೆ 
ಕ್ಂಡುಬ್ಂತು. 11ಹೆೀಗಂದರೆ ಪಯಪವು ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅನುಕ್ೂಲ್ ಹೊಂದಿ ನನುನುು ವಂಚಿಸಿ ಆ 
ಆಜ್ಞೆಯ ಮೂಲ್ಕ್ವೆೀ ನನುನುು ಕೊಂದಿತು. 12ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ಧಮಣಶಯಸರವು 
ಪರಿಶುದಿವಯದದುದ. ಮತುತ ಆಜ್ಞೆಯು ಪರಿಶುದಿವೂ ನಯಾಯವೂ ಹತವೂ ಆಗಿರುವಂಥದು ಸರಿ.  

13ಹಯಗಯದರೆ ಹತವಯದದುದ ನನಗೆ ಮರಣ್ಕೆೆ ಕಯರಣ್ವಯಯಿತ್ೊೀ? ಹಯಗೆ ಎಂದಿಗೂ 
ಹೆೀಳಬಯರದು. ಪಯಪವೆೀ ಮರಣ್ಕೆೆ ಕಯರಣ್ವಯದದುದ; ಅದು ಹತವಯದದರ ಮೂಲ್ಕ್ ನನಗೆ 
ಮರಣ್ವನುು ಉಂಟ್ುಮಯಡಿದದರಿಂದ ಪಯಪವೆೀ ಎಂದು ಕಯಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು; ಮತುತ ಆಜ್ಞೆಯ 
ಮೂಲ್ಕ್ ಪಯಪವು ಕೆೀವಲ್ ಪಯಪಸಾರೂಪವೆೀ ಎಂದು ಕಯಣ್ಬ್ಂತು.  

ತ್ಾನು ಹ ೋಳಿದ ಮಾತುಗಳಳ ವಿಶ್ ೋಷ್ವಾಗಿ ಯೆಹ ದಾ ವಾಚಕರಿಗ  ಗ  ಂದಲ 
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ಉಂಟ್ುಮಾಡಬಹುದ ಂದು ಪೌಲನಗ  ಗ  ತಿತತುತ. ಆದಾರಿಂದ ಆತನು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ 
ಕುರಿತ್ಾಗಿ ತ್ಾನು ಹ ೋಳಿದ ಸಂಗತಿಗಳನುು ವಿವರಿಸುವದಕ ೆ ಮತುತ ವಿಸ್ಾತರಗ  ಳಿ ಸುವದಕ ೆ 
ಅವಸರವಾಗಿ ಮುಂದಾಗುತ್ಾತನ .  

ವಚನ 7. ಮತ್  ತಂದಾವತಿಣ ಅಪೊಸತಲನು ಪರಶ್  ುೋತತರದ ಮಾಗಣವನುು 
ಅನುಸರಿಸುತ್ಾತನ . ಆತನು ಈ ಪರಶ್ ುಗಳ  ಂದಿಗ  ಆರಂಭಿಸುತ್ಾತನ : ಹಯಗಯದರೆ ಏನು 
ಹೆೀಳ ೆೀಣ್? ಧಮಣಶಯಸರವು ಪಯಪಸಾರೂಪವೀ? ವಾಚಕರು ಪಾಪದ ಪಾಲ್ಲಗ  
ಸತತವರಾಗಿದಾರು ಎಂಬದನುು 6ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು ಹಲವಾರು ಸ್ಾರಿ ತಿಳಿಸಿತು (6:2, 7, 11). 
7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು ಅವರು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತತವರು ಎಂಬದಾಗಿ ಎರಡು ಸ್ಾರಿ 
ಹ ೋಳಳತತದ  (7:4, 6). ಹಾಗಾದರ  ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ ಿ“ಪಾಪ” ಮತುತ “ಧಮಣಶ್ಾಸರ” ಗಳ ನಡುವ  
ಸಮಾನ ಹ  ೋಲ್ಲಕ  ಮಾಡುತಿತದಾಾನ  ೋ? ಈ ರಿೋತಿಯ ಆಲ  ೋಚನ ಗ  ಆತನು ಕ್ಷಿಪರವಾಗಿ 
ಮತುತ ಒತುತಕ  ಡುವವನಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಿ! ಎಂದು ಉತತರಿಸುತ್ಾತನ  (ನ  ೋಡಿರಿ 6:2, 15).  

ಆತನು ಮುಂದುವರ ದು ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಪಾಪಸವರ ಪವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಮತುತ ಅದು 
ಸವತಃ ತನುಲ್ಲಿ ಹಾಗ  ತನು ಮ ಲಕ ಪಾಪವನುು ಉಂಟ್ುಮಾಡಲ್ಲಲಿ ಎಂಬದನುು 
ಒತಿತಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . ಅದು ಕೆೀವಲ್ ಪಯಪವನುು ಪರಕ್ಟ್ಗೊಳತು. ಧಮಣಶಯಸರದಿಂದಲೆೀ 
ಹೊರತು ಪಯಪವೆಂಬ್ದು ಏನೊೀ ನನಗೆ ಗೊತ್ಯತಗುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದನು. 
ಇದಕ ೆ ಮುಂರ್  ಆತನು “ಧಮಣಶ್ಾಸರದಿಂದ ಪಾಪದ ಅರುಹು ಉಂಟಾಗುತತದಷ್ ಿ” ಎಂದು 
ಹ ೋಳಿದಾನು (3:20).  

7ನ ೋ ವಚನ ಮುಗಿಸುವಷ್ಿರಲ್ಲಿಯೆೋ, ಪೌಲನು “ನಾವು” ಎಂಬದರ ಬದಲ್ಲಗ  “ನಾನು” 
ಎಂಬದಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವದಕ ೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ಾತನ . ಇಲ್ಲಿಂದ ಮೊದಲ  ೆಂಡು ಅಧ್ಾಾಯದ 
ಅಂತಾದ ವರ ಗ  ಆತನು ಬಹುತ್ ೋಕ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಥಮ ವಾಕ್ತತಯ ಏಕವಚನ ಪದವನುು 
(“ನಾನು”) ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ಾತನ . ಆತನ ಹ ೋಳಿಕ ಗಳಳ ತಿೋಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ವ ೈಯಕ್ತತಕ ಆಗಿರುತತವ .  

ರ  ೋಮಾ 7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ಕುರಿತ್ಾಗಿ ಗಮನಾಹಣ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದ 
ಎದ ಾೋಳಳತತದ , ಮತುತ ಈ ಬಹುಪಾಲು ವಿವಾದವು “ನಾನು” ಎಂಬ ಪದದ ಸುತತ 
ಕ ೋಂದಿರಕೃತವಾಗಿರುತತದ . ಕಂಚುಕ್ತಯು ಕ ೋಳಿದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ “ಪೌಲನು 
ಯಾರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಿದಾಾನ ? ತನು ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೋ? ಮತ್  ತಬಬನ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯೋ?” ಎಂದು ಕ ೋಳಳವವರಾಗಿರುತ್ ತೋವ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 
8:34). Morris ಸಲಹ  ಮಾಡುವದ ೋನ ಂದರ , “ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ ಿಹ ೋಳಳತಿತರುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ 
ತನು ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ಾಡುತಿತದಾಾನ  ಎಂಬುದನುು ಅಲಿಗಳ ಯುವದು ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ  
ಅಸ್ಾಧಾವಾಗಿರುತತದ . ಈ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪರಥಮ ವಾಕ್ತತಯ ಏಕವಚನ ಸವಣನಾಮ 
ಪದದಲ್ಲಿ ತನು ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುವದನುು ಮುಂದುವರ ಸುತ್ಾತನ , ಆತನು ತನು ಈ ಪತಿರಕ ಯ 
ಆರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹಾಗ  ಮಾಡಿರಲ್ಲಲಿ.”16 ಪೌಲನು ತನು ವ ೈಯಕ್ತತಕ 
ಅನುಭವಗಳನುು ಸ ಚಿಸಿ ಈ ಮಾತುಗಳನುು ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾ ನ ಂದು ನ  ೋಡುವದು ಆತನ 
ಈ ಪರಿಭಾಷ್ ಯನುು ವಾಾಖ್ಾಾನಸುವ ಅತಾಂಥ ಸರಳ, ಮತುತ ಅತಿ ಸಪಷ್ಿವಾದ 
ವಿಧ್ಾನವಾಗಿರುತತದ . ಹಾಗ ಂದ ತಕ್ಷರ್ ಆತನು ಬ ೋರ  ಜನರನುು ಸಹ 
ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ುಿಕ  ಂಡು ಈ ಮಾತುಗಳನುು ಹ ೋಳಿರುವ ಸ್ಾಧಾತ್ ಯನುು ಇದು 
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ಅಳಿಸಿಹಾಕುವದಿಲಿ. ಆತನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಶಿಷ್ಿವಾಗಿತ್  ತೋ ಅದು ಬ ೋರ ಯವರ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿಶಿಷ್ಿವಾಗಿರಬಹುದಾಗಿತುತ.  

ಪೌಲನು ತನು ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ್ಾಡುತಿತದಾಾನ  ಎಂದುಕ  ಳ  ುೋರ್, ಆತನು ಇಲ್ಲಿ, 
“ಧಮಣಶ್ಾಸರದಿಂದಲ ೋ ಹ  ರತು ಪಾಪವ ಂಬದು ಏನ  ೋ ನನಗ  ಗ  ತ್ಾತಗುತಿತರಲ್ಲಲಿ” 
ಎಂದು ಹ ೋಳಿದ ಬಳಿಕ, ಒಂದು ನದಿಣಷ್ಿವಾದ ಉದಾಹರಣ ಯನುು ಕ  ಡುತ್ಾತನ : 
ಆಶಸಬಯರದೆಂದು ಧಮಣಶಯಸರವು ಹೆೀಳದಿದದರೆ ದುರಯಶೆಯಂದರೆ ಏನೊೀ ನನಗೆ 
ತಿಳಯುತಿತದಿದಲ್ಿ. ಆಶಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಆಜ್ಞ ಯು ದಶ್ಾಜ್ಞ ಗಳಲ್ಲಿಯೆೋ ಕ  ನ ಯದಾಾಗಿದ  
(ವಿಮೊೋಚನಕಾಂಡ 20:17).  

“ಆಶಿಶು” ಎಂಬುದಕಾೆಗಿರುವ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು “ಇರ್ ೆ” (ἐπιθυμία, epithumia) ಎಂದು 
ಅಥಣಕ  ಡುವ ಒಂದು ಸಂಯುಕತ ಪದದಿಂದ ಬಂದದಾಾಗಿದ . ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಅದು 
ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ಒಂದು ದುಷ್ಿ ಇರ್ ೆಯನುು ಸ ಚಿಸುತತದ 17 (“ದುರಾಶ್ ”; 1:24; 6:12). 
F. F. Bruceರ ಪರಕಾರ, ಅದು ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ “ಮಾನವ ಆತೆದಲ್ಲಿ ದ ೋವರು ಮಾತರವ ೋ 
ವಾಾಪಿಸಿಕ  ಳುತಕೆ ಸ್ಾಾನವನುು ಕ್ತತುತಕ  ಳಳುವಷ್ಿರ ಮಟ್ಟಿಗ  ತಿೋಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸ್ಾವಥಣಚಿಂತನ ಯ 
ಒಂದು ಇರ್ ೆಯನುು ಇದು ಸ ಚಿಸುತತದ .”18 

ಪೌಲನು ವಿಮೊೋಚನಕಾಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಆ ಆಜ್ಞ ಯನುು ಪೂತಿಣಯಾಗಿ ಉಲ ಿೋಖಿಸಲ್ಲಲಿ. 
ಆತನು ಆಶಿಶುವ ವಸುತ ಯಾವದ ಂಬದರ ಬಗ ೆ ಅಷ್  ಿಂದು ಕಾಳಜ ಹ  ಂದಿರಲ್ಲಲಿ, ಆತನು 
ಮುಖ್ಾವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಿದ ೋವರಿಗಿಂತಲ  ಬ ೋರ  ಇನಾಾವದನಾುಗಲ್ಲ ವಿಪರಿೋತವಾಗಿ ಆಶಿಶುವ 
ಸ್ಾಮಾನಾ ಪರಿಕಲಪನ ಯ ಬಗ  ೆಮಾತ್ಾಡುತಿತದಾಾನ .  

ಪೌಲನು ಮಾಡುತಿತರುವ ತಕಣದಲ್ಲಿನ ಉದ ಾೋಶಕ ೆ ಆಶಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಆಜ್ಞ ಯು 
ಬಹಳ ಸ ಕತವಾಗಿ ಸರಿ ಹ  ಂದುವದಾಗಿತುತ. ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, ನದಿಣಷ್ಿವಾಗಿ 
ಹೃದಯಕ ೆ ಮಾತರವ ೋ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಹ ೋಳಲಪಟ್ಿ ಏಕ ೈಕ ಆಜ್ಞ  ಇದಾಗಿತುತ. ಇತರ 
ಆಜ್ಞ ಗಳಿಗ  ಬಹರಂಗದ ಕ್ತರಯೆಗಳ ಮ ಲಕ ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವದು (ಕನಷ್ಠ 
ತ್  ೋರಿಕ ಗಾದರ ) ಸ್ಾಧಾವಿತುತ, ಆದರ  ಈ ಆಜ್ಞ ಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಾಧಾವಿರಲ್ಲಲಿ.  

ಅಷ್ುಿಮಾತರವಲಿದ , ಇದು ಎಲಾಿ ಪಾಪದ ಮ ಲವಾಗಿರುವ ಸಂಗತಿಯಂದಿಗ  
ಹ  ೋರಾಡುವದಕಾೆಗಿ ರ ಪಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವ ಆಜ್ಞ ಯಾಗಿತುತ: ಸ್ಾವಥಣತ್ . ದುರಾಶ್ ಯು ಪಿರೋತಿಗ  
ತದಿವರುದಧವಾದದುಾ ಎಂದು ಹ ೋಳಲಾಗುತತದ . ದುರಾಶ್ ಯು ಸ್ಾವಥಣಕ ೋಂದಿರತ, ಆದರ  
ಪಿರೋತಿಯು “ಸವಪರಯೋಜನವನುು ಚಿಂತಿಸುವದಿಲಿ” (1 ಕ  ರಿಂಥ 13:5). ದುರಾಶ್ ಯು 
ಪಡ ದುಕ  ಳುಲು ಉದ ಾೋಶಿಸಿದರ , ಪಿರೋತಿಯು ಕ  ಡುವದರ ಮೋಲ  ಕ ೋಂದಿರಕೃತವಾಗಿರುತತದ  
(ನ  ೋಡಿರಿ ಯೋಹಾನ 3:16). 

ಅದರ ಜ  ತ್ ಗ , ಅತಾಂಥ ವಂಚಕ ಪಾಪಗಳಲ  ಿಂದರ ಬಗ  ೆ ಈ ಆಜ್ಞ ಯು 
ಸಂಬ  ೋಧಿಸುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 7:11). ಒಬಬನಗ  ಆಶಿಶುವದು ಅಂದರ ೋನು ಮತುತ ಅದರಿಂದ 
ಎದುರಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳಾವವ ಂಬ ಬಗ ೆ ತಿಳಿಸದ  ಹ  ೋದರ , ಆತನು ಅದನುು “ಸಹಜ” 
ಮತುತ “ಸ್ಾವಭಾವಿಕ” ಎಂಬದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಕ  ಳಳುವ ಸಂಭವವಿರುತತದ . ಸಂಗತಿಗಳನುು 
ಬಯಸುವದು ಸಹಜವಾದದಾಲಿವೋ? 

ವಚನ 8. ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಪೌಲನಗ  ಆಶಿಶುವದರ ವಾಾಖ್ಾಾನವನುು ಹಾಗ  
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ಸವಭಾವವನುು ಪರಕಟ್ಗ  ಳಿಸಿತು; ಅದು ಆಶಿಶುವದನುು ಒಂದು ಪಾಪವ ಂಬದಾಗಿ 
ಗುರುತಿಸಿತು. ಈ ಕಾರರ್ದಿಂದ ಅದು ಆತನನುು ಆಶಿಶುವಂತ್  ಮಾಡಿತ್  ೋ? ಇಲಿ, 
ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾತಕ್ತಯಲಿ, ಆದರ  ಪಾಪವ ೋ- ಪೌಲನು ಅದನುು ತ್  ೋರಿಸುವದಕ ೆ 
ತಡಮಾಡಲ್ಲಲಿ: ಆದರೆ ಪಯಪವು ಈ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅನುಕ್ೂಲ್ಹೊಂದಿ ಸಕ್ಲ್ವಿಧವಯದ 
ದುರಯಶೆಗಳನುು ನನುಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. “ಪಾಪ” ಇಲ್ಲ ಿ ನಮೆನುು ದ ೋವರಿಗ  
ಅವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವಂತ್  ನಡಿಸುವ ಮಧಾವತಿಣಯೆಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಪಟ್ಟಿದ . ನಜವಾದ 
ಮಧಾವತಿಣಯು ಸ್ ೈತ್ಾನನ ೋ ಎಂದು ನಮಗ  ಗ  ತಿತರುತತದ  (ಎಫ ಸ 6:11; 1 ಪ ೋತರ 5:8), 
ಆದರ  ಪೌಲನು ಉದ ಾೋಶವು “ಧಮಣಶ್ಾಸರ” ವನುು “ಪಾಪ” ದ ವಿರುದಧ ಹ  ೋಲ್ಲಸಿ 
ತ್  ೋರಿಸುವದಾಗಿತುತ (7:7, 12, 13). ಹೋಗ  ಆತನು ಪಾಪವು ಏನು ಮಾಡುತತದ ಂಬುದರ 
ಮೋಲ  ಮುಖ್ಾ ಗಮನವನುು ಕ  ಡುತ್ಾತನ . 

ಆಶಿಸಬಾರದು ಎಂಬ ಆಜ್ಞ ಯು ಪೌಲನನುು ಆಶಿಶುವಂತ್  ನಡಿಸಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ಪಾಪವು 
ಆಜ್ಞ ಯ ಮ ಲಕ “ಅನುಕ ಲಹ  ಂದಿ” ದುರಾಶ್ ಯನುು ಉಂಟ್ುಮಾಡಿತು. ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ 
ಮಿಲ್ಲಟ್ರಿ ಪರಿಭಾಷ್ ಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮ ಲಕ ನಾವು ತ್  ಡಗಿಸಿಕ  ಂಡಿರುವ 
ಆತಿೀಕ ಯುದಧವನುು ಪರತಿಬಿಂಬಿಸಿದನು (ಎಫ ಸ 6:10-13). “ಅನುಕ ಲಹ  ಂದಿ” ಎಂಬ 
ಪದವು ἀφορμή (aphormē) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿದುಾ ಅದು “ಒಂದು 
ಆರಂಭಿಕ ರ್ಟ್ಿವನುು” ಸ ಚಿಸುತತದ ; ಅದು “ಯುದಧದಲ್ಲಿ ಕಾಯಾಣರ್ಾರಣ ಯ ಒಂದು 
ಮುಖ್ಾ ನ ಲ ಯನುು ಸ ಚಿಸುವದಕ ೆ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುತಿತತುತ.” ರ  ೋಮಾ 7:8, 11ರಲ್ಲಿ, 
ಪೌಲನು ತಿಳಿಸಲ್ಲಚಿೆಸುವ ಅಂಶವ ೋನ ಂದರ  “ಆತೆದ ಮೋಲ  ಆಕರಮರ್ ಮಾಡುವದಕಾೆಗಿ 
ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಪಾಪಕ ೆ ಒಂದು ಕಾಯಾಣಚರಣ ಯ ನ ಲ ಯನುು ಒದಗಿಸಿತು.”19  

ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು “ಕಾಯಾಣಚರಣ ಯ ನ ಲ ” ಯನಾುಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮ ಲಕ, 
ಪಾಪವು ಪೌಲನ ಮೋಲ  ಆಕರಮರ್ ಮಾಡಿತು ಮತುತ ಆತನ  ಳಗ  “ಸಕಲವಿಧವಾದ 
ದುರಾಶ್ ಗಳನುು” ಹುಟ್ಟಿಸಿತು- ನ ರ ಯವನಗ  ಸ್ ೋರಿದಾನುು ಆಶಿಶುವದು ಮಾತರವಲಿದ , 
ವಾಾಪಕ ರಿೋತಿಯ ಸಂಗತಿಗಳನುು ಆಶಿಶುವದು. ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು 
ತನು ಸವಂತ ಉದ ಾೋಶಗಳಿಗ  ೋಸೆರ ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕ  ಂಡಿತು.  

ಪಾಪವು ಈ ಕ ಲಸವನುು ಹ ೋಗ  ಮಾಡಿತು? ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಈ 
ಮುಂರ್ , ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಹ ೋಗ  ಪಾಪಾಭಿಲಾಷ್ ಗಳನುು ಎಬಿಬಸಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 
ಅನಸಿಕ ಗಳನುು ತಿಳಿಸಲಾಯತು: ಅದು ಪಾಪದ ಕಡ ಗ  ಗಮನವನುು ಸ್ ಳ ಯತು; ಅದು 
ಪಾಪದ ಡ ಗ  ಒಂದು ರಿೋತಿಯ ಆಕಷ್ಣಣ ಯನುು ಬರುವಂತ್  ಮಾಡಿತು; ಅದು 
ಹುಟ್ಟಿನಂದಲ ೋ ನಮೊೆಳಗಿರುವ ಬಂಡಾಯದ ಭಾವನ ಯನುು ಪರರ್  ೋದಿಸಿತು; ಅದು 
“ಅಪಾಯ” ದ ರ  ೋಮಾಂಚನಕ  ೆೋಸೆರ ಕ ಲವರಲ್ಲಿ ಬಯಕ ಯನ ುಬಿಬಸಿತು. ಹ ೋಗ , ನಾವು 
ಆಜ್ಞ ಯಂದು ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿದ  ಎಂದ ಮಾತರಕ ೆ ಇದ ಲಿವೂ ತನುಂದ ತ್ಾನ ೋ 
ಸಂಭವಿಸುತತದ ಂದು ಭಾವಿಸಬಾರದು. ಇಲ,ಿ ದೃಶಾಗಳ ಹಂದ  ಪಾಪ (ಸ್ ೈತ್ಾನ) ಇರುತತದ , 
ಆಜ್ಞ ಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಈ ಫಲ್ಲತಗಳನುುಂಟ್ು ಮಾಡುತತದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಸಪಣವು 
(ಸ್ ೈತ್ಾನನು; 2 ಕ  ರಿಂಥ 11:3) ಹವವಳ ಬಳಿಗ  ಬಂದಾಗ, ಆತನು ಮೊದಲು ದ ೋವರ 
ಆಜ್ಞ ಯ ಕಡ ಗ  ಆಕ ಯ ಗಮನವನುು ಸ್ ಳ ದನು (ಆದಿಕಾಂಡ 3:1). ದ ೋವರು 
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ನಾಾಯವಾಗಿಲಿ, ಆತನು ಆದಾಮನಂದಲ  ಹವವಳಿಂದಲ  ಇಷ್ಿಪಡುವಂತ ಒಂದು 
ಸಂಗತಿಯನುು ಕ  ಡದ  ಅವರಿಂದ ತಡ ಹಡಿಯುವದಕ ೆ ಪರಯತಿುಸುತಿತದಾಾನ ಂಬ ಸುಳಿವು 
ಕ  ಟ್ಿನು (ಆದಿಕಾಂಡ 3:4, 5). ಸಪಣವು ಅವಿಧ್ ೋಯತ್ ಯನುು ಆಕಷ್ಣಕವಾಗಿ ಕಾರ್ುವಂತ್  
ಮಾಡಿತು, ಮತುತ ಅದರ ಫಲ್ಲತವು ಬಂಡಾಯವಾಗಿತುತ (ಆದಿಕಾಂಡ 3:5, 6). 

ಧಮಣಶಯಸರವು ಇಲ್ಿದಿರುವಯಗ ಪಯಪವು ಅಚೆೀತನವಯಗಿದೆ. “ಪಾಪವು ಅಧಮಣವ ೋ” 
(1 ಯೋಹಾನ 3:4) ಆಗಿದ ಯಾದಾರಿಂದ, ಧಮಣಶ್ಾಸರ ಇಲಿದಿದಾಲ್ಲಿ, ಪಾಪ ಎಂಬುದು ಇಲಿ. 
NIRVಯು ಹ ೋಳಳತತದ , “ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿಯೆೋ ಇಲಿದ ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಯಾರ  ಬಬರ  
ಉಲಿಂಘಿಸುವದಕ ೆ ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ.” ಪುನಃ, ಏದ ನ್ ತ್  ೋಟ್ವು ಒಂದು ಉತತಮ ದೃಷ್ಾಿಂತ 
ಆಗಿರುತತದ . ದ ೋವರು ಆದಾಮನಗ  ಹವವಳಿಗ  ವಿಧಿಗಳನುು ಕ  ಡುವ ತನಕ ಅವರನುು 
ಶ್  ೋಧಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಸಪಣಕ ೆ (ಸ್ ೈತ್ಾನನಗ ) ಯಾವದ ೋ ತಳಹದಿ ಇರಲ್ಲಲಿ.  

ವಚನ 9. ಪೌಲನು ಮುಂದುವರ ಸುತ್ಾತನ , ಮೊದಲ್ು ನಯನು 
ಧಮಣಶಯಸರವಿಲ್ಿದವನಯಗಿದುದ ಜೀವದಿಂದಿದ ದೆನು. ಪೌಲನು “ಧಮಣಶ್ಾಸರವಿಲಿದ ವನಾಗಿದುಾ 
ಜೋವದಿಂದಿದಾ” ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರು ಗ  ಂದಲಕ್ತೆೋಡಾಗುತ್ಾತರ . 
ಸಮಸ್ ಾಯೆೋನ ಂದರ  ಕ ಸುಗಳಳ ಒಂದು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ, ಆದಾಮನ ಮ ಲಪಾಪದ 
ನಮಿತತವಾಗಿ ದ  ೋಷ್ಹ  ತತವರಾಗಿ ಹುಟ್ುಿತ್ಾತರ ಂಬ ತಪುಪ ನಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ ಿ
ಒಪಿಪಗ ಯುಳುವರಾಗಿರುತ್ಾತರ . ಕ ಸುಗಳಳ ಆದಾಮನ ಪಾಪದ ಅಪರಾಧವನುು 
ಬಾಧಾವಾಗಿ ಪಡ ಯುವದಿಲಿ ಎಂಬ ವಾಕಾಾಧ್ಾರಿತ ನಲುವು ಅಂಗಿೋಕರಿಸುವವರಿಗ  ೋ ಈ 
ವಾಕಾಭಾಗವನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುಲು ಒಂದು ಸರಳ ದಾರಿಯರುತತದ : ಎಲಾಿ ಕ ಸುಗಳ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ, ಪೌಲನು ಸಹ ನಮಣಲನ  ಶುದಧನ  ಆಗಿ ಜನಸಿದಾನು (ದ ೋವರಿಗಾಗಿ 
“ಜೋವದಿಂದಿದಾನು”), ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಬಗ ೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ತಿಳಳವಳಿಕ ಯಲಿದ ವನಾಗಿದಾನು 
(“ಧಮಣಶ್ಾಸರವಿಲಿದಿರುವಾಗ”). ಆ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪಾಲ್ಲಗ  ಪಾಪವು 
“ಅರ್ ೋತನವಾಗಿತುತ,” ಆದರ  ಆತನು “ಜೋವದಿಂದಿದಾನು.”  

ಆದಾದ ಮೋಲ , ನಾವು ಹೋಗ  ಓದುತ್ ತೋವ , ಆಜ್ಞೆಯು ಬ್ಂದಯಗ. ಮಿಕೆ ಎಲಾಿ ಯೆಹ ದಿ 
ಗಂಡುಮಕೆಳ ಹಾಗ ಯೆೋ, ಪೌಲನಗ  ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಉಪದ ೋಶಿಸಲಪಟ್ಟಿತು (ನ  ೋಡಿರಿ 
2 ತಿಮೊಥ  3:15). ಯಾವದ  ೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಆತನು ನ ೈತಿಕ ಮನಸ್ಾಕ್ಷಿಯನುು 
ಬ ಳ ಸಿಕ  ಂಡನು ಮತುತ ದ ೋವರಿಗ  ಲ ಕೆ ಕ  ಡುವವನಾದನು. ಆತನು ಪರಿಪಕವತ್ ಯ 
ಹಂತವಂದಕ ೆ ತಲುಪಿದಾಗ, ಆತನು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಆಜ್ಞ ಗಳನುು ಪಾಲ್ಲಸುವದಕ ೆ 
ಜವಾಬಾಾರನಾದನು. Richard A. Batey ಹೋಗ  ಬರ ದನು, “ಇಂದಿನ ಯೆಹ ದಿ 
ಹುಡುಗನು bar mitzvah ಎಂಬ ಸಂಸ್ಾೆರದಲ್ಲಿ [ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ 13ನ ೋ ವಯಸಿಾನಲ್ಲಿ] 
ಭಾಗಿಯಾಗಿ ‘ಆಜ್ಞ ಯ ಪುತರನಾಗುವ’ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ ಆತನು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ನ  ಗವನುು 
ಸಿವೋಕರಿಸಿಕ  ಂಡನು.”20 

“ಆಜ್ಞ ಯು ಬಂದಾಗ . . .” ಪೌಲನು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ , ಪಾಪಕ ೆ ಜೋವ ಬಂತು, 
ನಾನು ಸತ್ ತನು. ಆತನು ಮಗುವಾಗಿದಾಾಗ ಪಾಪವು ಸತತದಾಾಗಿತುತ ಮತುತ ಆತನು 
ಜೋವದಿಂದಿದಾನು; ಆದರ  ಆತನು ಹ  ಣ ಗಾರಿಕ ಯ ವಯಸಾನುು ತಲುಪಿದಾಗ, “ಪಾಪಕ ೆ 
ಉಸಿರು ಬಂದಿತು” (NIV) ಮತುತ ಆತನು ಆತಿೀಕವಾಗಿ ಸತತನು. 
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ವಚನ 10. ಜೀವಿಸುವದಕಯೆಗಿಯೀ ಆಜ್ಞೆಯು ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿತುತ (ನ  ೋಡಿರಿ 
ಯಾಜಕಕಾಂಡ 18:5; ರ  ೋಮಾ 10:5), ಆದರ  ಪೌಲನ ವಿಷ್ಯದಲಾಿದರ  ಈ ಫಲ್ಲತವು 
ಉಂಟಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದು [ಆತಿೀಕ] ಮರಣ್ಕೆೆ ಕಯರಣ್ವಯಯಿತ್ೆಂದು ನನಗ  
ಕಂಡು ಬಂತು ಎಂದು ಆತನು ಹ ೋಳಿದನು-ಅಂದರ , ಆತನು ಆಜ್ಞ ಯನುು ಪಾಲ್ಲಸುವದಕ ೆ 
ವಿಫಲನಾದಾಗ ಹೋಗ  ಸಂಭವಿಸಿತು. 

ವಚನ 11. ಹಾಗಾದರ  ಆಜ್ಞ ಯಲ್ಲಿ ಏನ  ೋ ತಪಿಪರುತತದ ಂಬುದು ಇದರ 
ಅಥಣವಾಗಿರುತತದ  ೋ? ಇಲಿ, ಆಜ್ಞ ಯು ಸವತಃ ಉತತಮವಾದದುಾ-ಆದರ  ಪಾಪವು 
(ಸ್ ೈತ್ಾನ) ಅದನುು ಕ ಟ್ಿ ಉದ ಾೋಶಗಳಿಗ  ೋಸೆರ ಉಪಯೋಗಿಸಿತು. ಹ ೋಗಂದರ  ಪಯಪವು 
ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅನುಕ್ೂಲ್ಹೊಂದಿ ನನುನುು ವಂಚಿಸಿ . . . ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . ವಚನ 
8ರಲ್ಲಿ, ಪಾಪವು ಆಜ್ಞ ಯನುು ಒಂದು “ಕಾಯಾಣಚರಣ ಯ ನ ಲ ” (aphormē) ಯಾಗಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಕಲವಿಧವಾದ ದುರಾಶ್ ಗಳನುು ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ ಂದು ಆತನು ಹ ೋಳಿದನು. 11ನ ೋ 
ವಚನದಲ್ಲಿ, ಆತನು ಅದ ೋ ಪದವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು ಮತುತ ಪಾಪವು ಆಜ್ಞ ಯನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆತನನುು ವಂಚಿಸಿತು ಎಂಬದಾಗಿ ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . 

“ವಂಚಿಸಿ” ಎಂಬದಕ್ತೆರುವ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು ἐξαπατάω (exapataō) ಎಂಬುದ ರಿಂದ 
ಬಂದದಾಾಗಿದ , ಅದು “ವಂಚಿಸುತತದ ” (ἀπατάω, apataō) ಎಂಬ ಪದದ ರ ಪವನುು 
ಪಡ ದುಕ  ಳಳುತತದ  ಮತುತ ಅದನುು ἐκ (ek) ಎಂಬ ಪೂವಣಪರತಾಯದ  ಂದಿಗ  
ಬಲಗ  ಳಿಸುತತದ . ಅದು “ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶಿೋಕರಿಸಿ, ಪೂತಿಣಯಾಗಿ ವಂಚಿಸುವದನುು” 
ಸ ಚಿಸುತತದ .21 

Morris ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಕ ೆ ತರುವದ ೋನ ಂದರ , “ಶ್  ೋಧನ ಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲ  
ವಂಚನ ಯ ಒಂದಿಲಾಿ ಒಂದು ರಿೋತಿಯ ಅಂಶವು ಇದ ಾೋ ಇರುತತದ .”22 ಒಂದು ವ ೋಳ  
ಪಾಪವು ಅದರ ಸತಾಸವಭಾವ ಹಾಗ  ಅಂತಿಮ ದುಷ್ೂರಿಣಾಮಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಮೊೋಸಗ  ಳಿಸಲ್ಲಲಿವಾಗಿದಾಲ್ಲಿ, ಯಾರ  ಬಬರ  ಪಾಪ ಮಾಡುವದಕ ೆ ಇಚಿೆಸುತಿತರಲ್ಲಲಿ. 
“ಪಾಪವು ಹುಸಿ ವಾಗಾಾನಗಳಳ ಹಾಗ  ವಂಚನ ಯಂದ ತುಂಬಿರುತತದ ” ಎಂಬದಾಗಿ 
ವಾಾಖ್ಾಾನ ಗರಂಥವಂದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಪಟ್ಟಿದ :  

 
ಪಾಪವು ಪರತಿ ಸ್ಾರಿಯ  ನಮೆ ಇರ್ ೆಗಳನುು ಹಂದಿನ ಬಾರಿಗಿಂತಲ  ಈಗ 

ಅಧಿಕವಾಗಿ ತೃಪಿತಪಡಿಸುವ ನ ಂದು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡುತತದ . 
ಪಾಪವು ನಮೆ ಕೃತಾಗಳನುು ಯಾರಿಗ  ಗ  ತ್ಾತಗದಂತ್  ರಹಷ್ಾವಾಗಿ 

ಇಡಲಪಡಬಹುದು ಎಂಬದಾಗಿ ವಾಗಾಾನ ಮಾಡುತತದ . 
ಪಾಪವು ಮುಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತು ನಾವು ಚಿಂತಿಸಲ ೋ 

ಬ ೋಕಾಗಿಲಿ ಎಂದು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡುತತದ . 
ಪಾಪವು ವಿಶ್ ೋಷ್ ಪರಯೋಜನಗಳನುು ವಾಗಾಾನ ಮಾಡುತತದ : ಜ್ಞಾನ, 

ತಿಳಳವಳಿಕ , ಮತುತ ವಿವ ೋಕ (ರ್ಾತುಯಣ). 
ಪಾಪವು ಸಹಕಾರ ತ್  ೋರಿದರ  ಪರತಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತತ ಹಾಗ  ರ್ನತ್  ಕ  ಡುವದಾಗಿ 

ವಾಗಾಾನ ಮಾಡುತತದ .23  
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ಪೌಲನ ಸವಂತ ಅನುಭವದಲಾಿದರ  ೋ, ಪಾಪವು (ಸ್ ೈತ್ಾನ) “ಪೌಲನನುು 
ವಶಿೋಕರಿಸಿಕ  ಂಡು ಹಾಗ  ವಂಚಿಸಿ ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಕ ೈಕ  ಂಡು ನಡ ದರ  
ನೋತಿಯನುು ಗಳಿಸಿಕ  ಳುಬಹುದ ಂದು ಭಾವಿಸಿಕ  ಳಳುವಂತ್  ಆತನನುು ನಡಿಸಿತುತ (ಫಿಲ್ಲಪಿಪ 
3:4-7).” ಅಲಿದ  ಆತನು “ಕ ೈಸತರನುು ಹಂಸಿಸುವದರಲ್ಲಿ ದ ೋವರ ಸ್ ೋವ ಯನ ುೋ 
ಮಾಡುತಿತದಾಾನ ಂದು ಭಾವಿಸಿಕ  ಳಳುವಂತ್  (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 26:9), ಸಹ ಪಾಪವು 
(ಸ್ ೈತ್ಾನನು) ಆತನನುು ವಂಚಿಸಿತುತ, ಆದರ  ವಾಸತವದಲ್ಲಿ ಆತನು ತನುನುು ಪಾಪಿಗಳಲ ಿೋ 
ಪರಮುಖ್ನಾಗುವಂತ್  ಮಾಡಿಕ  ಳಳುತಿತದಾನು (1 ತಿಮೊಥ  1:15).”24 ಈ ಕಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ 
ಪೌಲನು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು, “ಆಜ್ಞ ಯ ಮ ಲಕವಾಗಿ, ಪಾಪವು ನನುನುು ಕೊಂದಿತು.” 
ಆತನನುು ಕ  ಂದಿದುಾ ಪಾಪವ ೋ ಹ  ರತು, ಧಮಣಶ್ಾಸರವಲಿ.  

ಪೌಲನು ಸಂಕ್ಷಿೋಪತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿರುವ ರ್ಟ್ನಾವಳಿಗಳನುು ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಾರಾಂಶಗ  ಳಿಸಬಹುದು: (1) ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ (ಆತನು ಮಗುವಾಗಿದಾ ವ ೋಳ ), ಆತನು 
“ಜೋವಿದಿಂದಿದಾನು.” (2) ನಂತರ ಆತನಗ  ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ತಿಳಳವಳಿಕ  ಬಂದಾಗ “ಆಜ್ಞ ಯು 
ಬಂದಿತು.” (3) ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಉದ ಾೋಶವು ಆತನಗ  ನರಂತರ ಜೋವವನುು 
ಕ  ಡುವದಾಗಿತುತ. (4) ಹ ೋಗ , ಪಾಪವು ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆತನನುು 
ವಂಚಿಸಿತು. (5) ಪಾಪದಿಂದ ವಂಚಿಸಲಪಟ್ಿವನಾಗಿ, ಆತನು ಧಮಣಶ್ಾಸರಕ ೆ 
ಅವಿಧ್ ೋಯನಾದನು. (6) ಆಗ ಫಲ್ಲತವು ಆತಿೀಕ ಮರರ್ವಾಗಿತುತ. ಪೌಲನ ಜೋವಿತದಲ್ಲ ಿ
ನಡ ದ ರ್ಟ್ನಾವಳಿಗಳ ಕರಮಾನುಸ್ಾರವು ಇದ ೋ-ಮತುತ ಹ  ಣ ಗಾರಿಕ  ವಯಸಿಾನ ವರ ಗ  
ಜೋವಿಸುವ ಪರತಿಯಬಬನ ಜೋವಿತದಲ್ಲಿಯ  ಇದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ ಆಗಿರುತತದ . 

ರ್ಟ್ನ ಗಳ ಅನುಕರಮವು ಆದಾಮ ಮತುತ ಹವವಳ ಕಥ ಯನುು ಪರತಿಬಿಂಬಿಸುತತದ . 
(1) ಅವರಿಗ  ದ ೋವರಿಂದ ನಷ್ ೋಧ್ಾಜ್ಞ ಯು ಕ  ಡಲಪಡುವ ಮುನು, ಅವರು “ಜೋವದಿಂದಿದಾರು.” 
(2) ಬಳಿಕ “ಆಜ್ಞ ಯು ಬಂದಿತು” : ದ ೋವರು ಹ ೋಳಿದನು, “ನೋನು ತ್  ೋಟ್ದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಾಿ 
ಮರಗಳ ಹರ್ುಿಗಳನುು ಯಥ ೋಚೆವಾಗಿ ತಿನುಬಹುದು; ಒಳ ುೋದರ ಕ ಟ್ಿದಾರ ಅರುಹನುು 
ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಮರದ ಹರ್ಿನುು ಮಾತರ ತಿನುಬಾರದು; ತಿಂದ ದಿನ ಸತ್ ತೋ ಹ  ೋಗುವಿ” 
(ಆದಿಕಾಂಡ 2:16, 17). (3) ಈ ಆಜ್ಞ ಯ ಉದ ಾೋಶವು ಅವರಿಗ  ಜೋವಿಸುವದನುು 
ಮುಂದುವರ ಸುವಂತ್  ಅನುಮತಿಸುವದಾಗಿತುತ: ಅವರು ದ ೋವರಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವ 
ತನಕ, ಜೋವವೃಕ್ಷದ ಹರ್ಿನುು ತಿನುುವದಕ ೆ ಶಕತರಾಗಿರುತಿತದಾರು. (ಅವರು ಪಾಪ ಮಾಡಿದ 
ಬಳಿಕ, ಇದು ನಷ್ ೋಧಿಸಲಪಟ್ಟಿತು; ಆದಿಕಾಂಡ 3:22-24.) (4) ಹ ೋಗ , ಪಾಪವು (ಸ್ ೈತ್ಾನ) 
ಆಜ್ಞ ಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆದಾಮ ಮತುತ ಹವವಳನುು ವಂಚಿಸಿತು (ಆದಿಕಾಂಡ 3:1-5; 
ನ  ೋಡಿರಿ 2 ಕ  ರಿಂಥ 11:3; 1 ತಿಮೊಥ  2:14). (5) ಅದರ ಫಲ್ಲತವಾಗಿ, ಆದಾಮ ಮತುತ 
ಹವವಳಳ ದ ೋವರಿಗ  ಅವಿಧ್ ೋಯರಾದರು (ಆದಿಕಾಂಡ 3:6). (6) ಫಲ್ಲತವು ಮರರ್ವಾಗಿತುತ- 
ದ ೈಹೋಕವಾಗಿಯ  ಆತಿೀಕವಾಗಿಯ  (ಆದಿಕಾಂಡ 3:24; 5:5; ನ  ೋಡಿರಿ ಯೆಶ್ಾಯ 
59:1, 2).  

ವಚನ 12. ಪೌಲನು ಈ ಮುಕಾತಯಕ ೆ ಬರಲು ಸಿದಧನಾಗಿದಾನು: ಹೀಗಿರಲಯಗಿ 
ಧಮಣಶಯಸರವು ಪರಿಶುದಿವಯದದುದ. ಮತುತ ಆಜ್ಞೆಯು25 ಪರಿಶುದಿವೂ ನಯಾಯವೂ ಹತವೂ 
ಆಗಿರುವಂಥದು ಸರಿ. ಒಬಬನು 7 ಮತುತ 12 ವಚನಗಳನುು ವ ೋಗವಾಗಿ ಓದಿ ಅವುಗಳಿಗ  
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ಹ ಚಿುನ ಗಮನವನುು ಕ  ಡದ  ಹ  ೋಗುವದಾದರ , 12ನ ೋ ವಚನವು ಆತನಗ  ಆಶುಯಣವಾಗಿ 
ತ್  ೋಚಬಹುದು. ಆತನು ಒಂದು ವ ೋಳ , “ಓ, ಸವಲಪ ತ್ಾಳಳ! ಪಾಪವು ಹ ೋಗ  
ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಜನರನುು ವಂಚಿಸಿತು ಮತುತ ಎಲಾಿ ರಿೋತಿಯ 
ಕ ಟ್ಿಕೃತಾಗಳಿಗ  ಅವರನುು ನಡಿಸಿತ್ ಂಬ ಬಗ ೆ ಪೌಲನು ನಮಗ  ಇದುವರ ಗ  ಹ ೋಳಳತಿತದಾನು! 
ಈಗ, ಏಕಾಏಕ್ತಯಾಗಿ, ಆತನು ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಹತವಾದದುಾ ಎಂದು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನಲಾಿ.” 
ನಾವು ಸತಾದ ಮೋಲ್ಲನ ನಮೆ ದೃಷ್ಟಿಯನುು ಕಳ ದುಕ  ಳುಲು ಬಿಡಬಾರದು, ಏನ ಂದರ  
7ರಿಂದ 12 ವಚನಗಳ ವರ ಗ , ಪೌಲನು ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಸಮರ್ಥಣಸಿಕ  ಳಳುತಿತದಾನು. 
ಆತನು ಕ  ಂದಿದುಾ ಪಾಪವ ೋ ಆಗಿತುತ ಹ  ರತು, ಧಮಣಶ್ಾಸರವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬುದನುು 
ಒತಿತಹ ೋಳಿದನು (ನ  ೋಡಿರಿ 7:13). ಆದುದರಿಂದ, ಆತನು “ಧಮಣಶ್ಾಸರವು (ಸವತಃ) 
ಪರಿಶುದಧವಾದದುಾ. ಮತುತ ಆಜ್ಞ ಯು ಪರಿಶುದಧವೂ ನಾಾಯವೂ ಹತವೂ ಆಗಿರುವದು ಸರಿ” 
ಎಂದು ಪರತಿಪಾದಿಸುವದಕ ೆ ಸಂಕ  ೋಚಪಡಲ್ಲಲಿ. 

“ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಪರಿಶುದಧವಾದದುಾ [ἅγιος, hagios], ಮತುತ ಆಜ್ಞ ಯು 
ಪರಿಶುದಧವೂ” ಯಾಕ ಂದರ  ಅವುಗಳಳ ಪರಿಶುದಧ ದ ೋವರಿಂದ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿವ . “ಆಜ್ಞ ಯು . . . 
ನಾಾಯವು [δίκαιος, dikaios]” ಯಾಕ ಂದರ  ಅದು ಅಪರಿಮಿತವಾಗಿ ನಾಾಯೋಚಿತ 
ಹಾಗ  ನೋತಿಯಾಗಿದ . “ಆಜ್ಞ ಯು ಹತವಾದದುಾ [ἀγαθός, agathos]” ಯಾಕ ಂದರ  ಅದು 
ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ ೆ ಆಶಿೋವಾಣದವುಂಟ್ು ಮಾಡುವದಕ  ೆೋಸೆರ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿತು. 7ನ ೋ 
ವಚನದಲ್ಲಿನ ಪರಶ್ ುಗ  12ನ ೋ ವಚನವು ಪೌಲನ ದೃಢವಾದ ಉತತರವಾಗಿರುತತದ : 
“ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಪಾಪಸವರ ಪವೋ?” ಇಲ,ಿ ಇಲಿವ ೋ ಇಲ.ಿ ಬದಲಾಗಿ, ಅದು “ಪರಿಶುದಧವೂ 
ನಾಾಯವೂ ಹತವೂ” ಆದದುಾ. 

ವಚನ 13. ಈ ವಚನವು 7ರಿಂದ 12 ವಚನಗಳ ಒಂದು ಸ್ಾರಾಂಶವಾಗಿ ಕಾರ್ುತತದ . 
ಅದು ಪೌಲನು ಅನುಸರಿಸುವ ಪರಶ್  ುೋತತರ ಶ್ ೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗ  ಳಳುತತದ : ಹಯಗಯದರೆ 
ಹತವಯದದುದ [ಆಜ್ಞ ಯು] ನನಗೆ [ಆತಿೀಕ] ಮರಣ್ಕೆೆ ಕಯರಣ್ವಯಯಿತ್ೊೀ? ಪುನಃ, 
ಹಾಗಿರಬಹುದ ಂಬ ಅಭಿಪಾರಯವ ೋ ಆತನಗ  ಂದು ಆಘಾತದಂತಿತುತ: ಹಯಗೆ ಎಂದಿಗೂ 
ಹೆೀಳಬಯರದು (ನ  ೋಡಿರಿ 6:2, 15; 7:7.) 

ನಜವಾದ ವ ೈರಿಯು ಧಮಣಶ್ಾಸರವಲಿ, ಆದರ  ಅದು ಪಯಪವೆೀ ಎಂಬದಾಗಿ ಪೌಲನು 
ಒತಿತಹ ೋಳಿದನು. ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಪಾಪವನುು ಹಾಗ  ಅದರ ನಜಸವಭಾವವನುು 
ಬಯಲುಗ  ಳಿಸಿತಷ್ ಿ: ಅದು ಹತವಯದದರ [ಆಜ್ಞ ಯ] ಮೂಲ್ಕ್ ನನಗೆ [ಆತಿೀಕ] 
ಮರಣ್ವನುು ಉಂಟ್ುಮಯಡಿದದರಿಂದ ಪಯಪವೆೀ ಎಂದು ಕಯಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಬ ೋರ  
ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಳವದಾದರ , ಪಾಪವು ನಜಕ ೆ ಎಷ್ುಿ “ತಿೋರಾ ಪಾಪಮಯವ ೋ” 
ಎಂಬುದನುು ಜನರು ಕಾರ್ುವಂತ್ಾಗಬ ೋಕ ಂಬುದಕಾೆಗಿ ಧಮಣಶ್ಾಸರ ಹಾಗ  ಅದರ 
ಆಜ್ಞ ಗಳಳ ಕ  ಡಲಪಟ್ಿವು.  

ಪಾಪವು ಎಷ್  ಿಂದು “ಪಾಪಸವರ ಪ” ಆಗಿರುತತದ ? ಅದು ಪರಿಶುದಧವೂ ನಾಾಯವೂ 
ಹತವೂ ಆಗಿರುವ ಧಮಣಶ್ಾಸರವನ ುೋ ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡು ಅದನುು ಅಪರಿಶುದಧ, ಅನೋತಿ 
ಹಾಗ  ಕ ಟ್ಿ ಉದ ಾೋಶಗಳಿಗ  ೋಸೆರ ಉಪಯೋಗಿಸಬಲಿಷ್ಿರ ಮಟ್ಟಿಗ  ಅತಾಂಥ ಪಾಪವ ೋ, 
ಅತಾಂಥ ನೋತಿಭರಷ್ಿ, ಅತಾಂಥ ಪ ೈಶ್ಾಚಿಕವಾದದುಾ ಆಗಿದ . Barclayಯು ಪಾಪದ 
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ಸವಭಾವದ ಕುರಿತು ಬರ ದನು, ಅದು ಒಳ ುೋದನುು ಕ ಟ್ಿದಾಕಾೆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಲಿದು: 
“ಅದು ಪಿರೋತಿಯ ಮನ  ೋಹರತ್ ಯನುು ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡು ಅದನುು ಕಾಮಾಭಿಲಾಷ್ ಯಾಗಿ 
ಮಾಪಣಡಿಸಬಲಿದು. ಅದು ಸವತಂತರತ್ ಗ  ೋಸೆರದ ಗೌರವಾಹಣ ಬಯಕ ಯನುು 
ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡು ಅದನುು ಹರ್ ಹಾಗ  ಅಧಿಕಾರಕ  ೆೋಸೆರ ಹಪಹಪಿಸುವ ಇರ್ ೆಯಾಗಿ 
ಮಾಪಣಡಿಸಬಲಿದು . . . ಅದು ಅತಾಂಥ ಮನ  ೋಹರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳನುು 
ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡು ಅವುಗಳಿಗ  ಹ  ಲ ಯಾದ ಸಪಶಣದಿಂದ ಅಶುದಧಗ  ಳಿಸಬಲಿದು.”26 

ದ ೋವರ ಅಪಾರವಾದ ಒಳ ುೋತನವ ಂದರ  ಆತನು ಕ ಟ್ಿದಾನುು ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡು ಅದನುು 
ಒಳ ುೋದಕ  ೆೋಸೆರ ಉಪಯೋಗಿಸಬಲಿನು (ನ  ೋಡಿರಿ ಆದಿಕಾಂಡ 50:20), ಪಾಪದ 
ಮಿೋತಿಮಿೋರುವ ಪಾಪಸವರ ಪತ್  ಎಷ್ ಿಂದರ  ಅದು ಒಳ ುೋದನುು ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡು 
ಕ ಟ್ಿದಾಕಾೆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಲಿದು. 

ಧಮಣಶಯಸರ ಮತುತ ಪಯಪಕೆೆ ಮಯನವನ ದಯಸತಾ (7:14-25) 
14ಧಮಣಶಯಸರವು ಪಯರಮಯರ್ಥಣಕ್ವಯದದ ದೆಂದು ನಯವು ಬ್ಲೆಿವು. ಆದರೆ ನಯನು 

ದೆೀಹಧಮಣಕೆೆ ಒಳಗಯದವನೂ ಪಯಪದ ಸ್ಯಾಧಿೀನದಲ್ಲಿರುವದಕೆೆ ಮಯರಲ್ಪಟ್ಿವನೂ 
ಆಗಿದ ದೆೀನೆ. 15ಹೆೀಗಂದರೆ ನಯನು ಮಯಡುವದು ನನಗೆೀ ಗೊತಿತಲ್ಿ; ಯಯವದನುು 
ಮಯಡಬೆೀಕೆಂದು ನಯನು ಇಚೆಛೈಸುತ್ ತೆೀನೊೀ ಅದನುು ನಡಿಸದೆ ನನಗೆ ಅಸಹಾವಯದದದನುು 
ಮಯಡುತ್ ತೆೀನೆ. 16ಆದರೆ ನಯನು ಮಯಡುವಂಥದಕೆೆ ನನು ಮನಸುು ಒಪಪದಿದದರೆ 
ಧಮಣಶಯಸರವು ಉತತಮವಯದದೆದಂದು ಒಪಿಪಕೊಂಡ ಹಯಗಯಯಿತು. 17ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ಆ 
ಅಸಹಾವಯದದದನುು ಮಯಡುವವನು ಇನುು ನಯನಲ್ಿ, ನನುಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪಯಪವೆೀ 
ಅದನುು ಮಯಡುತತದೆ. 18ನನುಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನನು ಶರಿೀರಯಧಿೀನಸಾಭಯವದಲ್ಲಿ ಒಳ ುೆೀದೆೀನೂ 
ವಯಸವಯಗಿಲ್ಿವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳದದೆ. ಒಳ ುೆೀದನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ ನನಗೆೀನೊೀ 
ಮನಸುುಂಟ್ು; ಆದರೆ ಅದನುು ಮಯಡುವದು ನನುಂದಯಗದು. 19ನಯನು ಮಚುುವ ಒಳ ುೆೀ 
ಕಯಯಣವನುು ಮಯಡದೆ ಮಚುದಿರುವ ಕೆಟ್ಿ ಕಯಯಣವನೆುೀ ಮಯಡುವವನಯಗಿದ ದೆೀನೆ. 
20ಮಯಡಬಯರದೆನುುವ ಕೆಲ್ಸವನುು ನಯನು ಮಯಡಿದರೆ ಅದನುು ಮಯಡಿದವನು ಇನುು 
ನಯನಲ್ಿ, ನನುಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪಯಪವೆೀ ಅದನುು ಮಯಡಿತು. 21ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ಒಳ ುೆೀದನುು 
ಮಯಡಬೆೀಕೆಂದಿರುವ ನನಗೆ ಕೆಟ್ಿದ ದೆೀ ಸಿದಿವಯಗಿದೆಯಂಬ್ ನಯಮ ನನಗೆ ಕಯಣ್ಬ್ರುತತದೆ. 
22ಅಂತರಯತಮದೊಳಗೆ ದೆೀವರ ನಯಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಪಡುವವನಯಗಿದ ದೆೀನೆ. ಆದರೆ ನನು 
ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೀರೊಂದು ನಯಮ ಉಂಟೆಂದು ನೊೀಡುತ್ ತೆೀನೆ. 23ಅದು ನನು 
ಮನಸಿುನಲ್ಲಿರುವ ನಯಮಕೆೆ ವಿರುದಿವಯಗಿ ಕಯದಯಡಿ ನನುನುು ಸ್ೆರೆಹಡಿದು ನನು 
ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಯಪದ ನಯಮಕೆೆ ವಶಮಯಡುವಂಥದಯಗಿದೆ. 24ಅಯಾೀ, ನಯನು ಎಂಥ 
ದುರವಸ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದದ ಮನುಷ್ಾನು! ಇಂಥ ಮರಣ್ಕೆೆ ಒಳಗಯದ ಈ ದೆೀಹದಿಂದ ನನುನುು 
ಬಿಡಿಸುವವನು ಯಯರು? ಬಿಡಿಸುವವನು ಇದಯದನೆಂಬ್ದಕಯೆಗಿ 25ನಮಮ ಕ್ತಣನಯದ ಯೀಸು 
ಕ್ರರಸತನ ಮೂಲ್ಕ್ ದೆೀವರಿಗೆ ಸ್ೊತೀತರ. ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ನನುಷ್ಿಕೆೆ ನಯನೆೀ ಮನಸಿುನಂದ ದೆೀವರ 
ನಯಮಕೆೆ ಆಳಯಗಿಯೂ ಶರಿೀರಭಯವದಿಂದ ಪಯಪವೆಂಬ್ ನಯಮಕೆೆ ಆಳಯಗಿಯೂ 
ನಡಕೊಳಳುವವನಯಗಿದ ದೆೀನೆ. 
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ಪೌಲನ  ಳಗಿನ ಒಳ ುೋದನುು ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದು ಹ  ೋರಾಡುವಿಕ —ಮತುತ ಅದನುು 
ಮಾಡುವದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲನಾಗುವದರ ಕುರಿತ್ಾಗಿ ಈ ವಚನಗಳಳ ವಣಿಣಸುತತವ .  

ರ  ೋಮಾ 7:14-25 ವಚನಗಳ ಕುರಿತ್ಾದ ಒಂದು ಆಸಕ್ತತಕರವಾದ ಅಂಶವ ೋನ ಂದರ  
ಬ ೈಬಲ್.ನ ಬಹುತ್ ೋಕ ವಾಚಕರು ವಾಕಾಭಾಗವನುು ಸರಳ ಹಾಗ  ನ ೋರವಾದದ ಾಂದು 
ಕಾರ್ುತ್ಾತರ . ಪೌಲನು ಬಳಕ ಮಾಡುವ ಕ ಲವಂದು ಪದಗಳಳ ಅವರನುು 
ತಬಿಬಬುಬಗ  ಳಿಸಬಹುದು, ಆದರ  ಅವುಗಳಳ ಪೌಲನಗಿದಾ ಹತ್ಾಶ್ ಯಂದಿಗ  
ಗುರುತಿಸಿಕ  ಳಳುತತವ , ಆತನು ತನು ಹತ್ಾಶ್ ಯ ಬಗ ೆ ಹೋಗ  ಬರ ಯುತ್ಾತನ , “ನಾನು 
ಮಾಡಲ್ಲಚಿೆಸುವದನುು [ಒಳ ುೋದನುು] ಆಚರಣ ಯಲ್ಲಿ ತರುತಿತಲಿ, ಆದರ  ನಾನು 
ದ ವೋಷ್ಟಸುವಂಥ ಅದ ೋ ಸಂಗತಿಯನ ುೋ ಮಾಡುತಿತದ ಾೋನ ” (7:15). ಅಷ್ುಿಮಾತರವಲಿದ , 
ಅವುಗಳಳ ಪೌಲನ ನರಾಶ್ ಯಂದಿಗ  ಸಹಾನುಭ ತಿ ತ್  ೋರುವವುಗಳಾಗಿವ : “ಅಯಾೋ, 
ನಾನು ಎಂಥ ದುರವಸ್ ಾಯಲ್ಲಿ ಬಿದಾ ಮನುಷ್ಾನು! . . . ನನುನುು ಬಿಡಿಸುವವರು ಯಾರು?” 
(7:24).  

ವ ೋದಪಂಡಿತರ ಅಭಿಪಾರಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಭಾಗವು “ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿಯೆೋ 
ಅತಾಂಥ ವಿವಾದಾತೆಕ ಭಾಗಗಳಲ  ಿಂದಾಗಿದ ”27 ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿದರ  ಕ ಲವರಿಗ  ಬಹಳ 
ಆಶುಯಣವುಂಟಾಗಬಹುದಾಗಿದ . J. W. MacGorman ಇದನುು “ಈ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲ ಿ
ವಾಾಖ್ಾಾನ ಮಾಡುವದಕ ೆ ಅತಾಂಥ ಕಠರ್ವಾಗಿರುವ ವಾಕಾಭಾಗಗಳ ಲ  ಿಂದಾಗಿದ ”28 
ಎಂದು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . R. C. Bell ಗಮನಕ ೆ ತರುವದ ೋನ ಂದರ  ರ  ೋಮಾ 7ನ ೋ 
ಅಧ್ಾಾಯವು “ಈ ಪುಸತಕದ ಸಮಸ್ಾಾತೆಕ ಅಧ್ಾಾಯ ಎಂದು ಕರ ಯಲಪಟ್ಟಿದ .”29 James R. 

Edwards ಈ ಚಿತರರ್ವನುು ನೋಡುತ್ಾತನ : “ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿಯಲಿದ  ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯ 
ಇನಾಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿಯ  ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರ ಜವರಗಳಳ ಒಂದು ಉನುತರ್ಟ್ಿವನುು 
ತಲುಪುವದಿಲಿ.”30 

ಇಲ್ಲಿ ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯವು ಇರುವದಾದರ  ಯಾವದರ ಕುರಿತು? ಬಹುತ್ ೋಕ ವಿವಾದವು 
7:14-25 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ “ನಾನು” ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದಾರ ತ್ಾತಪಯಣವ ೋನು ಎಂಬುದರ 
ಸುತತ ಕ ೋಂದಿರತವಾಗಿರುತತದ . ಆತನು ಇಲ್ಲ ಿ ತನು ವ ೈಯಕ್ತತಕ ಅನುಭವದ ಕುರಿತು 
ಮಾತ್ಾಡುತಿತದಾಾನ  ೋ ಅಥವಾ ತ್ಾನು ತಿಳಿಸಲ್ಲಚಿೆಸುವ ಅಂಶವನುು ಮನಃದಟ್ುಿ 
ಮಾಡುವದಕಾೆಗಿ “ಈ ಉಪದ ೋಶಗಳನುು ತನಗ  ಅನವಯಮಾಡಿಕ  ಳಳುತಿತ ದಾಾನಷ್ ಿಯೋ 
(1 ಕ  ರಿಂಥ 4:6)?” ಬಹಳ ಸಂಭಾವಾವಿರಬಹುದಾದ ಾೋನ ಂದರ , ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ತನು ಬಗ ೆ 
ಮಾತ್ಾಡಿಕ  ಳಳುತಿತದಾಾನ -ಆದರ  ಆತನ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸತಾವಾಗಿರುವಂತದುಾ ಇತರರ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ ಿೋ ಸತಾವಾಗಿರುತತದ . ಈ ವಿವಾದದ ಕುರಿತ ಇನ  ುಂದು 
ಅಂಶವ ೋನ ಂದರ  ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ಒಬಬನು ಕ ೈಸತನಾಗುವದಕ ೆ ಮುನು ಅನುಭವಿಸುವದನುು 
ಕುರಿತು ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ  ೋ ಅಥವಾ ಕ ೈಸತನಾದ ಬಳಿಕ ಅನುಭವಿಸುವದನುು 
ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿಟ್ುಿಕ  ಂಡು ಬರ ಯುತಿತದಾಾನ  ೋ ಎಂಬುದ ೋ.  

ಎರಡನ ಯ ಹಾಗ  ಮ ರನ ಯ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಕ ೈಸತನಾಗುವ-
ಪೂವಣದ ಸಿಾತಿಯ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತಿತದಾಾನ  ಎಂದು ಬಹುತ್ ೋಕ ಕ ೈಸತ ಬರಹಗಾರರು 
ನಂಬಿದಾರು. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಗಸ್ ಿೈನ್ (Augustine)ನಂದ ಮೊದಲ  ೆಂಡು, 
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ಪರಿಪಕವಗ  ಂಡ ಕ ೈಸತರು ಸಹ ಅಂತಯಣದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಹ  ೋರಾಟ್ವನುು 
ಬಣಿಿಸುತತದ ಂಬಂತ್  ಈ ವಾಕಾಭಾಗವನುು ಪರಿಗಣಿಸುವದು ಜನಪಿರಯಗ  ಂಡಿತು. ಇಂದು, 
ಈ ಎರಡು ವಿಧ್ಾನಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಾಾತ ಬದಲಾವಣ ಗಳಿರುತತವ - ಅವುಗಳನುು 
ಉಪದ ೋಶಿಶುವವರಿಂದ ಬದಲಾವಣ ಗಳಳ ವ ೈರಾಗಾದಿಂದ ಸಮರ್ಥಣಸಲಪ ಡುತತವ . 
Richard Rogers ಹೋಗ  ಎಚುರಿಸುತ್ಾತನ , “ಉತತಮ ಹಾಗ  ಶ್ ರೋಷ್ಠ ಮನುಷ್ಾರು ಪರಶ್ ುಯ 
ಎರಡ  ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಲುಿತ್ಾತರ  ಮತುತ ನಂತಿರುತ್ಾತರ , ಮತುತ ಒಂದು ವಾಕಾಭಾಗದ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತತಮ ಕ ೈಸತ ವಾಕ್ತತಗಳಳ ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯ ಪಡುವಾಗ, ಅದು ನಮಗ  ವಿಪರಿೋತ 
ಮೊಂಡುವಾದ ಮಾಡುವದಕ ೆ ಸ ಕತ ಸಮಯವಲಿ.”31 

ರ  ೋಮಾ 7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವನುು ವಾಾಖ್ಾಾನಸುವದಕ ೆ ಅನುಸರಿಸುವ ದಾರಿಗಳನುು 
ಪಟ್ಟಿಮಾಡುವದಾದರ  ಮತುತ ಪರತಿಯಂದರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗ  ವಿರ  ೋಧವಾಗಿ 
ವಾದಗಳನುು ಮಂಡಿಸುವದಾದರ  ಅದಕ ೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಾಗ  ಸಾಳ ಹಡಿಯುತತದ . 
ಹ ೋಗ , ಕ ಲವಂದು ವಾಾಖ್ ಾಗಳಳ ಕರಮಬದಧವಾಗಿರುತತವ .  

ಪೌಲನು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಪರಿವತಣನ -ನಂತರದ ಸಿಾತಿಯನುು ಇಟ್ುಿಕ  ಂಡು 
ಮಾತ್ಾಡುತಿತದಾಾನ ಂದು ನಂಬುವವರು ಗಮನಸತಕೆದ ಾೋನ ಂದರ  14ನ ೋ ವಚನವು 
ಮುಂಚಿನ ವಚನಗಳ ಗತಕಾಲದಿಂದ (“ಪಾಪವು . . . ನನುನುು ವಂಚಿಸಿ”; 7:11) 
ಪರಸುತತಕಾಲಕ ೆ ತಿರುಗಿಕ  ಳಳುತತದ  (“ನಾನು ದ ೋಹಧಮಣಕ ೆ ಒಳಪಟ್ಿವನು”; 7:14). 
ಅಪೊಸತಲನು ಇಲ್ಲಿ ತನು ಪರಸುತತಸಿಾತಿಯ ಬಗ ೆ ಮಾತ್ಾಡುತಿತದಾನು-ಅಂದರ , ಆತನು 
ಕ ೈಸತನಾಗಿರುವ ತನು ಕುರಿತು ಮಾತ್ಾಡುತಿತದಾನು-ಎಂಬದಾಗಿ ಅವರು ವಾದಿಸುತ್ಾತರ . 
ಇದ  ಂದು ಮುಕಾತಯಕ ೆ ಬರಬಹುದಾದ ತಕಣವಾಗಿರುವದಿಲಿ ಯಾಕ ಂದರ  
ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ಜನರು ಹಂದ  ನಡ ದ ಸಂಗತಿಯಂದನುು ಈಗ ಸಂಭವಿಸುತತದ  ೋ 
ಎಂಬಂತ್  ಮಾತ್ಾಡುತ್ಾತರ .32 ಆಂಗಿದಲ್ಲಿ, ಇದನುು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವತಣಮಾನ ಕಾಲ 
ಎನುುತ್ಾತರ .  

ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ತ್ಾನು ಕ ೈಸತನಾಗುವದಕ ೆ ಮುಂಚಿನ ಅನುಭವಗಳಲ  ಿಂದನುು 
ಹಂಚಿಕ  ಳಳುತಿತದಾಾನ ಂದು ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ತ್  ೋರುತತದ . ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ತ್ಾನು 
“ಪಾಪದ ಸ್ಾವಧಿೋನದಲ್ಲಿರುವದಕ ೆ ಮಾರಲಪಟ್ಿವನು” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು (7:14); ಆದರ  ಈ 
ಮುಂರ್  ಆತನು ತ್ಾನು “ಕ ೈಸತನಾದಾಗ ಪಾಪದ ವಶದಿಂದ ಬಿಡುಗಡ  ಹ  ಂದಿದವನು” 
ಎಂದು ಹ ೋಳಿದಾನು (6:7; ನ  ೋಡಿರಿ 6:14). ಪುನಃ, ಪೌಲನು “ನನುನುು ಸ್ ರ ಹಡಿದು ನನು 
ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪದ ನಯಮಕ ೆ ವಶಮಾಡುವಂತದಾಗಿದ ” ಎಂಬದಾಗಿ ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ  
(7:23); ಆದರ  ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿರುವವರು “ಪಾಪಮರರ್ಗಳಿಗ  
ಕಾರರ್ವಾದ ನಯಮದಿಂದ . . . ಬಿಡಿಸಲಪಟ್ಿವರು” ಎಂಬುದನುು ಒತಿತಹ ೋಳಳತ್ಾತನ  (8:2).  

ಪರಿವತಣನ -ಪೂವಣ ಸಿಾತಿಯ ಕುರಿತ ಒಂದು ಆಕ್ಷ ೋಪಣ  ಏನ ಂದರ  ರ  ೋಮಾ 7ನ ೋ 
ವಚನದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಬಣಿಿಸುವ ಅಂತಯಣದ  ಳಗಿನ ಹ  ೋರಾಟ್ವು ತ್ಾನು 
ಕ ೈಸತನಾಗುವದಕ ೆ ಮುನು ತನಗಿದಾ ಯೆಹ ದಿ ಮನಃಸಿಾತಿಯ ಕುರಿತ ಆತನ ಇತರ 
ಹ ೋಳಿಕ ಗಳಿಗ  ತದಿವರುದಧವಾಗಿರುವಂತ್  ಕಾರ್ುತತದ . ಆತನು ತನು ಯೆಹ ದಿ ಹನುಲ ಯ 
ವಿಷ್ಯವಾಗಿ, ಫಿಲ್ಲಪಿಪ 3:6ರಲ್ಲಿ ತನುನುು ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಣಿಣಸಿಕ  ಂಡನು: 
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“ಧಮಣಶ್ಾಸರದಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಿರುವ ನೋತಿಯನುು ನ  ೋಡಿದರ  ನಾನು ನದ  ೋಣಷ್ಟ.” ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತಾಗಳಳ 23:1ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಯೆಹ ದಿ ಹರಿೋಸಭ ಗ  ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು, “ಸಹ  ೋದರರ ೋ, 
ನಾನು ಈ ದಿನದ ವರ ಗ  ಒಳ ುೋ ಮನಸ್ಾಾಕ್ಷಿಯಂದ ದ ೋವರ ಮುಂದ  
ನಡ ದುಕ  ಂಡಿದ ಾೋನ .”  

ಬಹುಶಃ ಈ ಹ  ೋರಾಟ್ವು ವಾಸತವಕ್ತೆಂತಲ  ಹ ಚುು ಕಾಲಪನಕ ಆಗಿರಬಹುದಾಗಿದ . 
ಫಿಲ್ಲಪಿಪಯ ಪತಿರಕ ಯ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ನದ  ೋಣಷ್ಟಯೆಂದು ಹ ೋಳಿಕ  ಳಳುತಿತಲಿ. 
ತ್ಾನು ಮೊೋಶ್ ಯು ನ ೋಮಿಸಿದ ಯಾವದಾದರ  ವಿಧಿ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಾೆರವನುು 
ಆಚರಿಸುವದಕ ೆ ವಿಫಲನಾಗಿದ ಾೋನ ಂದು ಯಾರ  ಬ ರಳಳ ತ್  ೋರಿಸಲಾರರು ಎಂಬದಾಗಷ್ ಿ 
ಹ ೋಳಳತಿತರುವಂತ್  ತ್  ೋರುತತದ . ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ, “ಒಳ ುೋ ಮನಸ್ಾಾಕ್ಷಿಯ” ಹ ೋಳಿಕ ಯ 
ಕುರಿತ್ಾಗಿ ಸಹ, ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ ಿತ್ಾನು ಎಂದ  ತಪಪನುು ಮಾಡಲ್ಲಲಿವ ಂದಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ 
ತನುಲ್ಲಿ ಯಾವತ ತ ತಪಿಪತಸಾಭಾವನ ಯನುು ಅನುಭವಿಸಲ್ಲಲಿವ ಂದಾಗಲ್ಲ ಹ ೋಳಳತಿತಲಿ. 
ಬದಲಾಗಿ, ತ್ಾನು ತನು ಮನಸ್ಾಾಕ್ಷಿಯು ಹ ೋಳಳವಂತ್ ಯೆೋ ಯಾವಾಗಲ  
ನಡ ದುಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಸ್ಾಧಾವಾದ ಪರಯತುವನುು ಮಾಡಿದಾಾನ ಂಬುದಾಗಷ್ ಿ 
ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ .  

ರ  ೋಮಾ 7:14-25ರಲ್ಲಿ ಬಣಿಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವ ಪೌಲನ ಅಂತಯಣದಲ್ಲಿನ ತಿೋಕ್ಷ್ಣವಾದ 
ಕಾದಾಟ್ದ ಕುರಿತ ಒಂದು ಸರ್ ಿಸುಳಿವು ಸಹ ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಬ ೋರ  ಇನಾಾವ 
ಭಾಗದಲ್ಲಿಯ  ಕ  ಡಲಪಡುವದಿಲಿ.33 ಬಹುಶಃ ನಾವು ಈ ವಾಕಾಭಾಗವನುು ಪೌಲನ 
ಭಾವನ ಗಳ ಕುರಿತ್ಾದ ಹ ಚುುವರಿ ಅಂತದೃಣಷ್ಟಿ ಎಂಬದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬ ೋಕು-ಬ ೈಬಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ಇಲ್ಲಿ ಮಾತರವ ೋ ಸಿಕುೆವ ಅಂತದೃಣಷ್ಟಿ. ಬಹುಶಃ ಪೌಲನು ತ್ಾನು ಯೆೋಸುವನುು 
ಎದುಗ  ಣಳಳುವದಕ ೆ ಮುಂರ್  ತನ  ುಳಗಿದಾ ಭಾವನ ಗಳನುು ಹ  ರಹಾಕುತಿತದಾಾನ . 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 9:9ರಲ್ಲಿ ದಮಸೆದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿನ ಆ ಮ ರು ವ ೋದನ ಕರ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸಿಾನ  ಳಗ  ಪರವಾಹದಂತ್  ನುಗುೆತಿತದಾ ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಆಲ  ೋಚನ ಗಳನುು ಊಹಸಿಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಕಷ್ಿಕರವ ೋನಲಿ.) ಬಹುಶಃ ಪೌಲನು ಕ ೋವಲ 
ಇಲ್ಲಿ ತನು ಗತಕಾಲದ ಯೆಹ ದಿ ಜೋವಿತವನುು ಪರಸುತತಕಾಲದ ಕ ೈಸತ ದೃಷ್ಟಿಕ  ೋನ 
ಮುಖ್ಾಂತರವಾಗಿ ಅವಲ  ೋಕ್ತಸಿಕ  ಳಳುತಿತದಾಾನ ಂದು ತ್  ೋರುತತದ . ಯಾವದ ೋ 
ಪರಮಾರ್ದಲ್ಲಿ ನ  ೋಡಿದರ , ನಮೆ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಮ ಲಭ ತ 
ದೃಷ್ಟಿಕ  ೋನವು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಬ ೋಡಿಕ ಗಳನುು ತನು ಸವಬಲದಲ್ಲಿ ಈಡ ೋರಿಸುವದಕ ೆ 
ಪರಯತಿುಸುವದರಲ್ಲಿನ ತನು ಹತ್ಾಶ್ ಯನುು ವಾಕತಪಡಿಸುವದಾಗಿತ್ ತಂದು ತ್  ೋರುತತದ . 

ಅದ ೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರ  ೋಮಾ 7:14-25 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಾವಣತಿರಕತ್ ಯು 
ಇದುಾ ಪಾಂಡಿತಾದ ಪರಿಗರ್ನ ಗಳನುು ಸಹ ಮಿೋರಿದಾಾಗಿರುತತದ . ಈ ವಚನಗಳ ಕುರಿತ್ಾಗಿ, 
Thomas ಹೋಗ  ಬರ ದನು, “ಮಾನವ ಸವಭಾವ ಹಾಗ  ಶ್  ೋಧನ ಗಳ ಪರಕ್ತರಯೆಯ 
ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ ನಜಕ ೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸುತತದ ಂಬ ವಿರ್ಾರವನುು ವಣಿಣಸುವದರಲ್ಲಿ ಈ 
ವಚನಗಳಷ್ುಿ ಉತತಮವಾದ ಕ ಲಸವನುು ಬ ೋರ  ಯಾವದ ೋ ಬರಹಗಾರನಂದ ಬರ ಯಲಪಟ್ಿ 
ಮನುಷ್ಾ ಶರಿೋರರಚನಾ ಶ್ಾಸರದ ಕುರಿತ್ಾದ ಇನಾಾವ ಲ ೋಖ್ನವು ಮಾಡುವದಿಲಿ.”34 
ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ , ಪೌಲನು ತನು ಕುರಿತ್ಾಗಿ ಹ ೋಳಳವಂತದುಾ ಪರತಿಯಬಬರ 
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ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿಯ  ಅಷ್ ಿೋ ಸತಾವಾಗಿರುತತದ . 
ನಮಗ  ರ  ೋಮಾ 7:14-25ನುು ಕ  ಡುವದರಲ್ಲಿ ಪೌಲನಗಿರುವ ಉದ ಾೋಶದ ಮೋಲ್ಲನ 

ನಮೆ ದೃಷ್ಟಿಕ  ೋನವನುು ನಾವು ಕಳ ದುಕ  ಳುಬಾರದು. ಆತನ ಗುರಿಯು ತನು ವ ೈಯಕ್ತತಕ 
ಹ  ೋರಾಟ್ಗಳ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಸಹಾನುಭ ತಿ ಗಳಿಸಿಕ  ಳಳುವದಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾನವ 
ಮನ  ೋಶ್ಾಸರದ ಕುರಿತ್ಾಗಿ ನಮಗ  ತಿಳಳವಳಿಕ ಯನುು ಒದಗಿಸುವದಾಗಲ್ಲ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. 
ಆತನ ಮುಖ್ಾ ಗಮನವು ಈಗಲ  ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಮೋಲ ಯೆೋ ಇತುತ (ನ  ೋಡಿರಿ 7:14, 16, 
22, 25). 1ರಿಂದ 6 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು “ಧಮಣಶ್ಾಸರದಿಂದ ವಿಮುಕತರಾಗಿದಾಾರ ” (7:2) 
ಎಂದು ಆತನು ಹ ೋಳಿದಾನು. ಅದರಥಣವು ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಕ ಟ್ಿದ ಾಂದು ಆಗಿತ್  ತೋ? ಇಲಿ. 
7ರಿಂದ 13 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಪರವಾಗಿ ವಾದಿಸುತ್ಾತನ , 
ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಸವತಃ ಹತವಾದದುಾ, ಆದರ  ಪಾಪವು (ಸ್ ೈತ್ಾನನು) ಅದನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆತನನುು ಅವಿಧ್ ೋಯನಾಗುವಂತ್  ಪರರ್  ೋದಿಸಿತು ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು. 
ಈಗ, 14ರಿಂದ 25 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮ ಲಭ ತ 
ಸಮಸ್ ಾಯೆೋನ ಂದು ತಿಳಿಸುವವನಾಗಿ ತನು ಚರ್ ಣಯನುು ಪೂತಿಣಗ  ಳಿಸುತಿತದಾಾನ : 
ಒಬಬನು ಪಾಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಿರ , ಆ ಪಾಪದ ಅಪರಾಧವನುು ಹ  ೋಗಲಾಡಿಸುವದಕ ೆ 
ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಶಕ್ತತಯಲಿದಾಾಗಿದ .  

ವಚನ 14. ಮನುಷ್ಾಕುಲದ ಸಮಸ್ ಾಗಳಿಗ  ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಮ ಲಕಾರರ್ವಲಿ ಎಂಬ 
ವಿರ್ಾರದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಲುವು ಹ  ಂದಿದಾನು. ಅದುವ ೋ ಸತಾವ ಂಬುದನುು 
ಆತನು ಪುನಃ ಪರತಿಪಾದಿಸಿದನು: ಧಮಣಶಯಸರವು ಪಯರಮಯರ್ಥಣಕ್ವಯ ದದ ದೆಂದು ನಯವು 
ಬ್ಲೆಿವು. ಆತನು ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಅತಾಂಥ ರ್ನವಾಗಿ ಎಣಿಸುತಿತದಾವರ  ಂದಿಗ  ತನುನುು 
ಸರಿಗಟ್ಟಿಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಕ್ಷರ್ಹ  ತುತ ಪರಥಮ ವಾಕ್ತತ ಬಹುವಚನ ಪದದ (“ನಾವು”) ಬಳಕ ಗ  
ಮುಂದಾದನು. ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಪಾರಮಾರ್ಥಣಕವಾಗಿತುತ (πνευματικός, 

pneumatikos) ಯಾಕ ಂದರ  ಅದರ ಮ ಲಾಧ್ಾರವು ದ ೋವರ ಸವಂತ ಆತೆನ ೋ 
(Πνεῦμα, Pneuma) ಆಗಿದಾನು (ನ  ೋಡಿರಿ 2 ಪ ೋತರ 1:21). ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಕನಷ್ಠ 
ಮ ರು ರಿೋತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರಮಾರ್ಥಣಕ ವಾದದ ಾಂಬುದನುು Jimmy Allen ಗಮನಕ ೆ 
ತರುತ್ಾತನ :  

 
1. ಮ ಲದಲ್ಲಿ- ಅದು ದ ೋವರಿಂದ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿತುತ (cf. 1 ಕ  ರಿಂಥ 10:3-4). 
2. ಉದ ಾೋಶದಲ್ಲಿ- ಅದು ಮನುಷ್ಾನನುು ಪಾರಮಾರ್ಥಣಕವಾಗಿ 

ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಲು ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿತುತ. 
3. ಸಂಬ  ೋಧನ ಯಲ್ಲಿ- ಅದು ಮನುಷ್ಾರ ಆತೆಗಳಿಗ  ಮಾತ್ಾಡಿತು.35 

 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಕುರಿತು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದಾನುು ತನು ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಲು 

ಅಶಕತನಾದನು: ಆದರೆ ನಯನು ದೆೀಹಧಮಣಕೆೆ ಒಳಗಯದವನೂ ಪಯಪದ 
ಸ್ಯಾಧಿೀನದಲ್ಲಿರುವದಕೆೆ ಮಯರಲ್ಪಟ್ಿವನೂ ಆಗಿದ ದೆೀನೆ. ಪೌಲನು ಹ ೋಳಲ್ಲಚಿೆಸಿದ ಅಂಶವು 
ಇದಾಗಿತುತ: ಸಮಸ್ ಾಯು ಧಮಣಶ್ಾಸರದಲ್ಲಿ ಇಲ,ಿ ಆದರ  ತನುಲ್ಲಿಯೆೋ ಇರುವದು. 
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ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಆಜ್ಞ ಗಳಳ ಪರಿಶುದಧವೂ ನಾಾಯವೂ ಮತುತ ಹತವೂ ಆಗಿರುತತವ -ಆದರ  
ಅವುಗಳನುು ಆತನು ದ  ೋಷ್ವಿಲಿದ  ಪಾಲ್ಲಸುವದಕ ೆ ವಿಫಲನಾದನು. ಆದುದರಿಂದ, 
ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಆತನನುು ಒಬಬ ಆಜ್ಞ ಮಿೋರಿದವನ ಂದು, ಒಬಬ ಪಾಪಿಯೆಂದು 
ತಿೋಪುಣಮಾಡಬ ೋಕಾಯತು. 

“ದ ೋಹಧಮಣ” ಎಂಬುದರ ಅನುವಾದವು σάρκινος (sarkinos)36 ಎಂದಾಗಿದ , 
ಇದು σάρξ (sarx, “ಶರಿೋರ”)37 ಎಂಬ ನಾಮಪದಕ ೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಾಾಗಿದ . Sarkinos 
ಎಂದರ  “ಶ್ಾರಿರಿೋಕ ಕ್ಷ ೋತರಕ  ೆಳಪಟ್ಟಿರುವದು” ಎಂಬ ಅಥಣವನುು ಕ  ಡುತತದ -ಅಂದರ , 
“ಭೌತಿಕ, ದ ೈಹೋಕ, ಮಾನುಷ್, ಮಾಂಸಿಕ.”38 KJV ತಜುಣಮಯಲ್ಲಿ “ಪಾರಕೃತ” 
ಎಂದಿರುತತದ , ಅದು “ಶರಿೋರ” ಎಂಬುದಕ್ತೆರುವ ಲಾಾಟ್ಟನ್ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರುತತದ , ಆದರ  
“ಪಾರಕೃತ” ಎಂಬುದು ಇಂದು ಸ್ಾಮಾನಾ ಬಳಕ ಯಲ್ಲಿರುವ ಪದವಾಗಿರುವದಿಲಿ. NIVಯಲ್ಲಿ 
“ಪಾರಮಾರ್ಥಣಕವಲಿದ,” ಎಂದಿದುಾ “ಪಾರಮಾರ್ಥಣಕ” ಧಮಣಶ್ಾಸರದ  ಂದಿಗ  
ವ ೈರುದಧತ್ ಯನುು ಎತಿತತ್  ೋರಿಸುತತದ ; ಆದರ  sarkinos ಎಂಬುದರ ಅಥಣವು “ಮಾಂಸಿಕ,” 
ಎಂದಾಗುತತದ  ಹ  ರತು “ಪಾಮಾಣರ್ಥಣಕವಲಿದ” ಎಂದಾಗುವದಿಲಿ. 

ಪೌಲನು, “ನಾನು ದ ೋಹಧಮಣಕ ೆ ಒಳಗಾದವನು” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದಾಗ, ತ್ಾನು ಎಷ್ುಿ 
ದುಬಣಲನು ಎಂಬುದನುು ಆತನು ಒತಿತಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ . ಇದಾದ ನಂತರ ಬರುವ ವಚನಗಳಳ 
ತನು ಸವಬಲದ ಮೋಲ  ಪಾಪದ ಸವಾಲನುು ಎದುರಿಸುವದಕ ೆ ಪರಯತಿುಸುತಿತರುವ-ಮತುತ 
ಶ್  ೋಚನೋಯವಾಗಿ ಸ್  ೋಲುತಿತರುವ- ವಾಕ್ತತಯ ಚಿತರರ್ವನುು ನಮೆ ಮುಂದಿಡುತತವ . 
ಅಪೊಸತಲನು ಈ ಮ ಲಕವಾಗಿ ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಸಮಸ್ ಾಯಲಿ ಎಂಬುದನುು 
ಒತಿತಹ ೋಳಿದನು. 

ಪೌಲನು ತ್ಾನು “ಪಾಪದ ಸ್ಾವಧಿೋನದಲ್ಲಿರುವದಕ ೆ ಮಾರಲಪಟ್ಿವನು” ಎಂದು ಹ ೋಳಳವ 
ಮುಖ್ಾಂತರ ತನು ಅಸಹಾಯಕತ್ ಯ ಕುರಿತ್ಾದ ಒಂದು ಕುಿಪತ ವಿಶ್ ಿೋಷ್ಣ ಯನುು 
ಪೂತಿಣಗ  ಳಿಸಿದನು. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಪವು ಪುನಃ ವಾಕ್ತತಗ  ಹ  ೋಲ್ಲಸಲಪಟ್ಿದಾಾಗಿ ಒಂದು ಗುಲಾಮರ 
ಮಾರುಕಟ ಿಯ ಚಿತರರ್ವು ಕಂಡುಬರುತತದ . ಹರಾಜು ಕ ಗುವವನ ಸುತಿತಗ ಯು 
ಬಿೋಳಲಪಟ್ಟಿತುತ, ಮತುತ ಪೌಲನು ಈಗ ಪಾಪಕ ೆ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಮಾರಾಟ್ಗ  ಂಡಿದಾನು 
(ನ  ೋಡಿರಿ 6:6, 17, 20). ಇಲ್ಲ ಿ ಸಮಸ್ ಾಯೆೋನ ಂದರ  ಪೌಲನಗ  ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು 
ದ  ೋಷ್ವಿಲಿದ  ಕ ೈಕ  ಂಡು ನಡ ಯಲು ಸ್ಾಧಾವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಧಮಣಶ್ಾಸರವು 
ದ  ೋಷ್ವಿಲಿದಾಾಗಿತುತ, ಆದರ  ಆತನು ಹಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಬಾಹಾನ  ೋಟ್ವು ಕರಾಳವಾಗಿತುತ. 

ವಚನ 15. ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ತನು ಅಸಹಾಯಕ ಸಿಾತಿಯ ಬಗ ೆ ಪೌಲನು 
ಬಣಿಿಸುವದಕ ೆ ಆರಂಭಿಸುತ್ಾತನ : ಹೆೀಗಂದರೆ ನಯನು ಮಯಡುವದು ನನಗೆೀ ಗೊತಿತಲ್ಿ; 
ಯಯವದನುು ಮಯಡಬೆೀಕೆಂದು ನಯನು ಇಚೆಛೈಸುತ್ ತೆೀನೊೀ ಅದನುು ನಡಿಸದೆ ನನಗೆ 
ಅಸಹಾವಯದದದನುು ಮಯಡುತ್ೆತೀನೆ. 15ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ “ನಡಿಸದ ” ಅಥವಾ “ಮಾಡುತ್ ತೋನ ” 
ಎಂಬುದಕ ೆ ಗಿರೋಕ್.ನ ಮ ರು ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ಪದಗಳಳ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿವ . 
ಪರತಿಯಂದಕ ೆ ಸವಲಪ ವಾತ್ಾಾಸವಾದ ಅಥಣವಿರುತತದ , ಆದರ  ಅವುಗಳನುು ಹ ಚುುಕಡಿಮ 
ಪಯಾಣಯ ರಿೋತಿಯಲ್ಲ ಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದ . “ಗ  ತಿತಲಿ” ಎಂಬುದಕ ೆ ಅನುವಾದಿತ 
ಗಿರೋಕ್ ಪದವು γινώσκω (ginōskō), ಇದು “ತಿಳಿದುಕ  ” ಎಂಬುದಕಾೆಗಿರುವ 
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ಪದವಾಗಿದ . ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ , ಪ ರೋರಿತ ಕ ೈಸತ ಬರಹಗಾರನಾದ ಪೌಲನು, ಸಮಸ್ ಾಯು 
ಏನ ಂಬುದನುು ತಿಳಿದಿದಾನು (ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಂಡಿದಾನು), ಆದರ  ಆತನು ಬಹುಶಃ ತನು 
ಕುರಿತ್ಾದ ಗತಕಾಲದ ಚಿತರರ್ವನುು ಮುಂದಿಡುತಿತದಿಾರಬ ೋಕು: ದ ೋಹಧಮಣಕ  ೆಳಗಾದ, 
ಕ ೈಸತನಲಿದ, ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿದಾ ಯೆಹ ದಾನು. ಆ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ, 
ಪೌಲನು ಗ  ಂದಲಕ್ತೆೋಡಾಗಿದಾನು ಮತುತ ದಿಕುೆತ್  ೋಚದಂತ್ಾ ಗಿದಾನು ಯಾಕ ಂದರ  
ಆತನಗ  ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಹ ೋಳಳವದನುು ಮಾಡುವದಕ ೆ ನಜವಾಗಿಯ  ಮನಸಿಾತುತ, ಆದರ  
ಅದರ ಬದಲ್ಲಗ  ಆತನು ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಯಾವದನುು ಮಾಡಬಾರದ ಂದು ಹ ೋಳಿತ್  ೋ 
ಅದನ ುೋ ಮಾಡುವವನಾಗಿದಾನು (ನ  ೋಡಿರಿ 7:7, 8).  

ವಚನ 16. ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಒಳ ುೋತನಕ ೆ ಇದು ಸ್ಾಕ್ಷಾ ಆಗಿರುತತದ ಂಬುದನುು ಪೌಲನು 
ಗಮನಕ ೆ ತರುತ್ಾತನ : ಆದರೆ ನಯನು ಮಯಡುವಂಥದಕೆೆ ನನು ಮನಸುು ಒಪಪದಿದದರೆ 
(ನಮಿೆತತದಿಂದ39) ಧಮಣಶಯಸರವು ಉತತಮವಯದದೆದಂದು ಒಪಿಪಕೊಂಡ ಹಯಗಯಯಿತು. ಈ 
ವಚನದಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ತಕಣವು ಬಹಳ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿದುಾ ಅದು ತಕ್ಷರ್ದಲ ಿೋ ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ 
ಕಾರ್ದಿರಬಹುದಾಗಿದ . ಆತನ ವಿರ್ಾರವನುು ವಿಸತರಿಸಿ ತಿಳಿಸುವದಾದಲ್ಲಿ, ಅದು ಈ 
ರಿೋತಿಯಾಗಿ ತ್  ೋರಬಹುದಾಗಿದ : “ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ನನಗ  ಇಂರ್ಥಂಥದನುು 
ಮಾಡಬಾರದ ಂದು ಹ ೋಳಳತತದ . ನನಗ  ಧಮಣಶ್ಾಸರಕ ೆ ಅವಿಧ್ ೋಯನಾ ಗಬ ೋಕ ಂದು 
ಇಷ್ಿವಿಲಿ, ಆದರ  ‘ಯಾವದನುು ಮಾಡಬಾರದ ಂದು ಇಷ್ಿಪಡುತ್ ತೋನ  ೋ ಅದನ ುೋ’ 
ಮಾಡುವವನಾಗಿರುತ್ ತೋನ . ಹಾಗ  ಮಾಡಿದಾಗ, ನನುಲ್ಲಿ ತಪಿಪತಸಾಭಾವನ  ಉಂಟಾಗುತತದ . 
ನನಗ  ತಪಿಪತಸಾಭಾವನ  ಉಂಟಾಗುತತದ ಂಬ ಸತಾವ ೋ ಸವತಃ ಕೃತಾವು ತಪುಪ ಎಂಬದಾಗಿ 
‘ನನಗ  ಧಮಣಶ್ಾಸರದ  ಂದಿಗ  ಸಮೆತಿಯದ ’ ಎಂಬುದಕ ೆ ಪುರಾವ ಯಾಗಿರುತತದ . 
ಆದುದರಿಂದ, ತತಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತ್ಾನು ಏನು ಹ ೋಳಳತಿತದ ಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ‘ಧಮಣಶ್ಾಸರವು 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಿಯೆೋ ಆಗಿರುತತದ -ಅಂದರ , ನಸಾಂದ ೋಹವಾಗಿ, ‘ಉತತಮ’ವಾದದ ಾೋ- ಎಂದು 
ಅರಿಕ  ಮಾಡುತಿತದ ಾೋನ .’”  

“ಉತತಮ” ಎಂಬುದು ಗಿರೋಕ್.ನ καλός (kalos) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ 
ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿದ , ಅದು “ನ ೈತಿಕ ಗುರ್ದ” ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನುು, “ಉತತಮ” ವಾಗಿ 
ಇರುವದನುು, “ಉದಾತತ,” ಮತುತ “ಸುತತಿಯೋಗಾ”40 ಆಗಿರುವದನುು ಬಣಿಿಸುತತದ . ಪೌಲನು 
ಮಾಡುವ ಅರಿಕ ಯ ಭಾವಾಥಣದಲ್ಲಿ ಈ ವಾತಿರಿಕತತ್  ಕಂಡುಬರುತತದ : “ಧಮಣಶ್ಾಸರವು 
ಉತತಮವಾದದುಾ, ಆದರ  ನಾನು ಉತತಮನಲಿ.”  

ವಚನ 17. ಪೌಲನಗ  ಏಕ  ಧಮಣಶ್ಾಸರಕ ೆ ವಿಧ್ ೋಯನಾಗಲು ಸ್ಾಧಾವಾಗಲ್ಲಲಿ? 
ಯಾಕ ಂದರ  ಆತನು “ಪಾಪದ ಸ್ಾವಧಿೋನದಲ್ಲಿರುವದಕ ೆ ಮಾರಲಪಟ್ಿವನಾಗಿದಾನು” (7:14). 
ಪಾಪವು ಅವನಗಿಂತಲ  ಹ ಚುು ಬಲ್ಲಷ್ಠವಾಗಿತುತ: ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ಆ ಅಸಹಾವಯದದದನುು 
ಮಯಡುವವನು ಇನುು ನಯನಲ್ಿ, ನನುಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪಯಪವೆೀ ಅದನುು ಮಯಡುತತದೆ. 
“ನ ಲ ಗ  ಂಡಿರುವ” ಎಂಬುದು ἐνοικέω (enoikeō) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರುತತದ , 
ಅದರಥಣವು “ಒಬಬನನುು ನವಾಸವನಾುಗಿ ಮಾಡಿಕ  ” ಎಂದಾಗಿರುತತದ .41 ಪಾಪವು 
(ವಾಕ್ತತಯಾಗಿ ಬಿಂಬಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವ) ಪೌಲನ ಜೋವನದ  ಳಗ  ಬಂದು ನ ಲ ಸಿ ಆತನನುು 
ವಶಮಾಡಿಕ  ಂಡಿತುತ. 
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ನಮೆ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಹಲವಾರು ವಚನಗಳಿದುಾ, ಅವುಗಳನುು ಸನುವ ೋಶಕ ೆ 
ತಪಾಪಗಿ ತ್ ಗ ದುಕ  ಳಳುವದಾದರ , ಪೌಲನು ಇಲ್ಲಿ ತನು ಪಾಪಕ ೆ ಜವಾಬಾಾರಿಯನುು 
ಹ  ತುತಕ  ಳುಲು ನರಾಕರಿಸುತಿತದಾಾನ ನ  ೋ ಎಂಬ ತಪುಪ ಗರಹಕ ಗ  ಎಡ ಮಾಡಿಕ  ಡ 
ಬಹುದಾಗಿದ . 17ನ ೋ ವಚನವು ಅಂಥವುಗಳಲ  ಿಂದಾಗಿದ . 20ನ ೋ ವಚನವು ಅಂತಹ 
ಇನ  ುಂದು ವಚನ: “ಮಾಡಬಾರದ ನುುವ ಕ ಲಸವನುು ನಾನು ಮಾಡಿದರ  ಅದನುು 
ಮಾಡಿದವನು ಇನುು ನಾನಲಿ, ನನುಲ್ಲಿ ನ ಲ ಗ  ಂಡಿರುವ ಪಾಪವ ೋ ಅದನುು ಮಾಡಿತು.” ಈ 
ವಚನಗಳನುು ಮಿಕೆ ವಾಕಾಭಾಗದಿಂದ ಪರತ್ ಾಕ್ತಸುವದಾದರ , ಅವುಗಳಳ 
ಕಾಲಕಾಲದಿಂದಲ  ಇರುವಂತ “ನಾನು ನಜಕ ೆ ಅಸಹಾಯಕನಾಗಿದ ಾನು; ಸ್ ೈತ್ಾನನ ೋ 
ನನುನುು ಹಾಗ  ಮಾಡುವಂತ್  ಮಾಡಿದನು!” ಎಂಬ ಕುಂಟ್ುನ ಪವನುು ಹ ೋಳಳತಿತರುವಂತ್  
ಭಾಸವಾಗುತತದ . 

ಹ ೋಗ , ಪೌಲನಂತ  ಈಗಾಗಲ ೋ ವ ೈಯಕ್ತತಕವಾಗಿ ಹ  ಣ ಗಾರಿಕ ಯನುು 
ಹ  ತುತಕ  ಂಡಿದಾನು. 15ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲ ಿಎರಡು ಸ್ಾರಿ ಆತನು, “ನಾನು…ಮಾಡುತ್ ತೋನ ” 
ಎಂದು ಸ ಚಿಸಿದನು. 16ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲ,ಿ ಆತನು “ನನಗ  ಅಸಹಾವಾದದಾನುು ಮಾಡುತ್ ತೋನ ” 
ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ  ಯುದಾಕ ೆ, ಪಾಪಿಯು 
ತನು ಪಾಪಕೃತಾಗಳಿಗ  ಹ  ಣ ಗಾರನು ಮತುತ ಆವುಗಳಿಗ  ೋಸೆರ ದ ೋವರ ಮುಂದ  
ಲ ಕೆವನುು ಒಪಿಪಸಬ ೋಕು ಎಂಬುದನುು ಆತನು ಒತಿತಹ ೋಳಿದನು (ನ  ೋಡಿರಿ 2:6; 14:12). 
ಹಾಗಾದರ , ಆತನು, “ಹೋಗಿರಲಾಗಿ ಆ ಅಸಹಾವಾದದಾನುು ಮಾಡುವವನು ಇನುು ನಾನಲಿ, 
ನನುಲ್ಲಿ ನ ಲ ಗ  ಂಡಿರುವ ಪಾಪವ ೋ ಅದನುು ಮಾಡುತತದ ” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದಾರ 
ಅಥಣವ ೋನಾಗಿತುತ?  

“ನನುಲ್ಲಿ” ಎಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದಾರ ತ್ಾತಪಯಣವ ೋನಾಗಿತ್ ತಂಬುದನುು ತಿಳಿಯು 
ವದಕ ೆ ಮುಂದಿನ ವಾಕಾಭಾಗವನುು ನ  ೋಡುವದಾದರ  ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದಾಗಿದ . 18ನ ೋ 
ವಚನದಲ್ಲಿ, ಆತನು “ನನುಲ್ಲಿ ಅಂದರ  ನನು ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಳ ುೋದ ೋನ  
ವಾಸವಾಗಿಲಿವ ಂದು” ಹ ೋಳಿದನು (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). ಅದರ ನಂತರದ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ, 
“ಒಳ ುೋದನುು ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದಿರುವ” ತನುಲ್ಲಿನ ಭಾಗ (7:21) ಹಾಗ  “ಪಾಪದ ನಯಮಕ ೆ” 
(7:23) ಅಧಿೋನವಾಗಿದಾ ಇನ  ುಂದು ಭಾಗದ ನಡುವ  ಒಂದು ವಾತ್ಾಾಸವನುು 
ತ್  ೋರಿಸುತ್ಾತನ . ಆತನು ಹ ಸರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾಗವು, “ಅಂತರಾತೆ” (7:22) ಮತುತ 
ಆತನ “ಮನಸುಾ” (7:23, 25) ಆಗಿರುತತದ . ಎರಡನ ಯದಾಕ ೆ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯ 
ಬಿರುದುಗಳಿರುತತವ , ಅವುಗಳಲ್ಲಿ “ನನು ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವ” (7:18, 25), “ನನು 
ಅಂಗಗಳಳ” (7:23), ಮತುತ “ಇಂಥ ಮರರ್ಕ ೆ ಒಳಗಾದ ದ ೋಹ” (7:24) ಎಂಬವುಗಳಳ 
ಸ್ ೋರಿರುತತವ . ಆತನ ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳ ನಡುವ  ಒಂದು ಕದನ ನಡ ಯುತಿತರುವ 
ಚಿತರರ್ವನುು ಕಂಡನು (7:23). ನಾವು ಈ ಕದನವನುು ಅಂತರಾತೆ (ಮಾನವ ಆತೆ) 
ಹಾಗ  ಬಾಹಾಮನುಷ್ಾನ (ಶರಿೋರ) ನಡುವ  ನಡ ಯುತಿತರುವ ಕದನವ ಂಬದಾಗಿ 
ಯೋಚಿಸಬಹುದು.42 

ಪೌಲನ ಉದ ಾೋಶವು ಬಾಹಾಮನುಷ್ಾನು ಪಾಪಮಾಡಿದರ  ಅಂತರಾತೆನು 
ತಪಿಪತಸಾನಲಿ ಎಂದು ಉಪದ ೋಶಿಶುವದಾಗಿತ್  ತೋ? ಇಲ.ಿ ಹ  ಲಸು ಕೃತಾಗಳಳ (ಹ  ರಗಿನ 
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ಮನುಷ್ಾನ ಕೃತಾಗಳಳ) ಹೃದಯದ  ಳಗಿಂದಲ ೋ (ಅಂತಯಣದ  ಳಗಿಂದ) ಬರುತತವ ಂಬು 
ದನುು ಯೆೋಸು ಸಪಷ್ಿಗ  ಳಿಸಿದಾನು (ಮತ್ಾತಯ 15:18-20). ಅಂತರಾತೆ ಹಾಗ  
ಬಾಹಾಮನುಷ್ಾ ಎರಡ  ಆತನ ಭಾಗಗಳ ೋ ಆಗಿದಾಾವ ಂಬುದನುು (ನ  ೋಡಿರಿ 1 
ಥ ಸಲ  ೋನಕ 5:23) ಮತುತ ಅವ ರಡಕ ೆ ತ್ಾನ ೋ ಹ  ಣ ಗಾರನು ಎಂಬುದನುು ಪೌಲನು 
ಒಪಿಪಕ  ಂಡನು.  

ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿರುವ ಅಂತರಾತೆ/ಬಾಹಾಮನುಷ್ಾ 
ಪರಿಭಾಷ್ ಯು, “ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ದ  ೋಷ್ವಿಲಿದ  ಪಾಲ್ಲಸುವದಕ ೆ ನನಗ  ಅಸ್ಾಧಾ 
ವಾಗಿತುತ, ನಾನು ಎಷ್ ಿೋ ಕಠರ್ವಾಗಿ ಪರಯತಿುಸಿದಾಗ ಾ ನನುಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವು-ಈ ನನು 
ದುಬಣಲಭಾಗವು-ಯಾವಾಗಲ  ನನುನುು ಕ ಳಕ ೆ ಹಡಿದ ೋಳ ಯುತಿತತುತ” ಎಂಬದಾಗಿ 
ನಾಟ್ಕ್ತೋಯವಾಗಿ ಹ ೋಳಳವ ರಿೋತಿಯಾಗಿತುತ. 17ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿನ ಪೌಲನು ಹ ೋಳಳವ 
ವಿರ್ಾರವನುು CJB ಹೋಗ  ವಾಕತಪಡಿಸುತತದ : “ಆದರ  ಇನುು ಮೋಲ  ಅದನುು ಮಾಡುವದು 
‘ನನು ನಜವಾಕ್ತತ’ ಅಲಿ, ಆದರ  ನನ  ುಳಗ  ವಾಸಿಸುವ ಪಾಪವ ೋ.” “ನನು ನಜವಾಕ್ತತ” ಯು 
ಒಳ ುೋದನುು ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದು ಇರ್ ೆೈಸುತಿತದಾ ಪೌಲನ ಭಾಗವಾಗಿತುತ. (ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ನಾವು ಮುಂದುವರ ದ ಹಾಗ  ಆಗಾಗ “ನಜ” ಪೌಲನನುು ಸ ಚಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಆ ಪದವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುವದು.) 

ವಚನ 18. ಪೌಲನು ಹೋಗ  ಮುಂದುವರ ಸುತ್ಾತನ , ನನುಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 
ಶರಿೀರಯಧಿೀನಸಾಭಯವದಲ್ಲಿ ಒಳ ುೆೀದೆೀನೂ ವಯಸವಯಗಿಲ್ಿವೆಂದು ನನಗೆ ತಿಳದದೆ. 
“ಒಳ ುೋದ ೋನ ” ಆತನ ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿಲಿ? ಪೌಲನು ಏಕ  ಅಂತಹ 
ಅತಿರ ೋಕದ ಮಾತುಗಳನಾುಡಿದನು? ಬಹುಶಃ ಆತನು “ಒಳ ುೋದು” ಎಂಬುದನುು 
“ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ ುೋದು, ಎಲಾಿ ಅಥಣದಲ್ಲಿಯ  ಉತತಮವಾದದುಾ” ಎಂಬಥಣದಲ್ಲ ಿ
ಉಪಯೋಗಿಸಿರಬಹುದಾಗಿದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಲ ಕ 18:19). “ವಾಸವಾಗಿಲಿ” ಎಂಬುದು 
ವತಣಮಾನಕಾಲ ಪದದಲ್ಲಿದುಾ, ನರಂತರವಾದ ಕ್ತರಯೆಯನುು ಅದು ಸ ಚಿಸುತತ 
ದಾದಾರಿಂದ, ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ ಿ ತ್ಾನು ಒಳ ುೋದು ಆತನ ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವದಲ್ಲಿ 
ಯಾವಾಗಲ  ಇರುತಿತರಲ್ಲಲಿ ಎಂಬಥಣದಲ್ಲಿ ಹ ೋಳಿರಬಹುದಾಗಿದ . ಬಹುಶಃ ಕ ಳಕ ೆ 
ಎಳ ಯುತಿತದಾ “ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವ” ದ ಎದುರಿಸಲಾಗದ ಲಕ್ಷರ್ವನುು ಎತಿತತ್  ೋರಿಸು 
ವದಕಾೆಗಿ ಈ ರಿೋತಿಯ ಅತಿಶಯೋಕ್ತತಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದಿಾರಬ ೋಕಷ್ ಿ. ಒಂದು 
ಅಂಶವನುು ಒತಿತಹ ೋಳಿ ಮನದಟ್ುಿ ಮಾಡುವದಕ ೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತತಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸು 
ವದು ನಾಾಯಸಮೆತ ವಿಧ್ಾನವಾಗಿದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಯೋಹಾನ 21:25). 

ನಾವು ಇಲ್ಲ ಿ ಸವಲಪ ವಿರಾಮ ತ್ ಗ ದುಕ  ಂಡು, 18ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿನ ಪೌಲನು 
ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪರಿಭಾಷ್ ಯನುು “ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವ” ದ ಕುರಿತ್ಾಗಿ Gnostic 
(ಜ್ಞಾನವಾದ) ದೃಷ್ಟಿಕ  ೋನದ ಉಪದ ೋಶವ ಂದು ಭಾವಿಸಿಕ  ಳುಕ ಡದು. Gnosticಗಳಳ 
ಶರಿೋರವು (ದ ೋಹವು) ಜನೆದಿಂದಲ ೋ ಕ ಟ್ಿದ ಾಂದು ನಂಬಿದಾರು. ತತೂಲವಾಗಿ, ಕ್ತರಸತನು 
ಶರಿೋರಧ್ಾರಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವದಕ ೆ ಸ್ಾಧಾವಿಲಿದಾಗಿತುತ ಎಂಬದಾಗಿ ಅವರು ವಾದಿಸಿದರು. 
ಅಲಿದ  ಅವರು ಪಾಪಾಧಿೋನಸವಭಾವ, ಅಥವಾ ದ ೋಹವು ನಡಿಸುವ ಕೃತಾಕ ೆ ಆತೆವು 
ಹ  ಣ ಯಾಗಿರುವದಿಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಸಹ ಉಪದ ೋಶಿಶುತಿತದಾರು. ಪೌಲನ ನಂಬಿಕ  



 210 

ಅದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಪವಿತ್ಾರತೆನ ಸಹಾಯದಿಂದ ದ ೋಹದ, ಅಥವಾ ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವದ 
ಪಾಪಪರವೃತಿತಗಳನುು ಜಯಸಬಹುದಾಗಿದ  ಎಂದು ಆತನು ಉಪದ ೋಶಿಸಿದನು (ನ  ೋಡಿರಿ 
8:13). ಆತನು ತನು ವಾಚಕರಿಗ  ತಮೆ ತಮೆ ದ ೋಹದ ಅಂಗಗಳನುು “ನೋತಿಕೃತಾಗಳನುು 
ನಡಿಸುವ ಸ್ಾಧನಗಳನಾುಗಿ” ದ ೋವರಿಗ  ಸಮಪಿಣಸಿರಿ ಎಂದು ಕರ ಕ  ಟ್ಿನು (6:13; 
ನ  ೋಡಿರಿ 12:1).  

ಹ ೋಗ , 7:18ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ದ ೋವರಾತೆನ ಸಹಾಯ ಇಲಿದ ಯೆೋ 
ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವದ ವಿರುದಧ ಹ  ೋರಾಡುವ ಸವಾಲನುು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿಟ್ುಿಕ  ಂಡು ಆ 
ಮಾತುಗಳನಾುಡಿದನು. ಆ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳಡಿಯಲ್ಲಿ, ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವವು 
ಮೋಲುಗ ೈಯನುು ಸ್ಾಧಿಸಿ ಕ ಳಕ ೆ ಎಳ ಯಲು ಸಫಲವಾಗಿತುತ. ಪೌಲನಗ  ಅದರಿಂದಾಗಿ 
ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತುತ? ಆತನು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು, ಒಳ ುೋದನುು ಮಾಡುವದಕ ೆ ನನಗ ೋನ  ೋ 
ಮನಸುಾಂಟ್ು; ಆದರ  ಅದನುು [ಒಳ ುೋದನುು] ಮಾಡುವದು ನನುಂದಾಗದು [ನನು “ನಜ” 
ವಾಕ್ತತಗ ].  

ವಚನ 19. ಆತನು ಮುಂದುವರ ಸಿ ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ , ನಯನು ಮಚುುವ ಒಳ ುೆೀ 
ಕಯಯಣವನುು ಮಯಡದೆ. ಪೌಲನು ಯಾವ ಒಳ ುೋ ಕಾಯಣವನ ು ಮಾಡುವದಕ ೆ 
ಅಶಕತನಾಗಿದಾನು? ಆತನು ಪುನಃ ಇಲ್ಲ ಿ ಒಂದು ಅಂಶವನುು ಮನದಟ್ುಿ 
ಮಾಡಿಕ  ಡುವದಕಾೆಗಿ ಅತಿಶಯೋಕ್ತತಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತಿತದಾಾನ . ಆತನು ಸವಲಪ 
ಮಟ್ಟಿಗ  ಒಳ ುೋದನುು ಮಾಡಿದಾನು, ಆದರ  ತ್ಾನು ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದು ಇರ್ ೆೈಸಿದ ಎಲಾಿ 
ಒಳ ುೋದನ ು ಮಾಡುವದಕ ೆ ಅಸಮಥಣನಾಗಿದಾನು. ಅಷ್ುಿಮಾತರವಲಿದ , ಆತನು ಮಾಡಿದ 
ಯಾವದ ೋ ಒಳ ುೋಕೃತಾವು ದ  ೋಷ್ದಿಂದ ಕ ಡಿತುತ. ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವದ 
ಕಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ, ಆತನು ಮಾಡುವಂತಹ “ಒಳ ುೋದು” ಯಾವಾಗಲ  ಆತನಗ  ಮಾಡಲು 
“ಮನಸಿಾದಾದಕ ೆ” ಕ  ರತ್ ಯಾಗಿ ಬಿೋಳಳತಿತತುತ.43 ಆತನು ಈ ನಮಿತತದಿಂದ ತನುನುು 
ಒಳ ುೋದನುು ಮಾಡುವ ವಿರ್ಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲನ ಂಬುದಾಗಿ ಚಿತಿರಸಿಕ  ಂಡನು: 
“ನಾನು ಮಚುುವ ಒಳ ುೋ ಕಾಯಣವನುು ಮಾಡದ ,” ಮಚುದಿರುವ ಕ ಟ್ಿ ಕಾಯಣವನ ುೋ 
ಮಾಡುವವನಾಗಿದ ಾೋನ . 

ವಚನ 20. ಆತನು ಪುನಃ ಹ ೋಳಿದನು, ಮಯಡಬಯರದೆನುುವ ಕೆಲ್ಸವನುು ನಯನು 
ಮಯಡಿದರೆ [ನಮಿತತದಿಂದ] ಅದನುು ಮಯಡಿದವನು ನಯನಲ್ಿ, ನನುಲ್ಲಿ [ನನು 
ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವದಲ್ಲಿ] ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಪಯಪವೆೀ ಅದನುು ಮಯಡಿತು. (7:17ರ 
ಮೋಲ್ಲನ ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳನುು ನ  ೋಡಿರಿ.) 

ವಚನ 21. ಪೌಲನು 14ರಿಂದ 20 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕುಿಪತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ವಿಷ್ಾದಕರ 
ಸಿಾತಿಯನುು ಪುನರಾವಲ  ೋಕನ  ಮಾಡಿದಾಗ, ಆತನು ಈ ಮುಕಾತಯಕ ೆ ಬಂದನು: 
ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ಒಳ ುೆೀದನುು ಮಯಡಬೆೀಕೆಂದಿರುವ ನನಗೆ [ನನು “ನಜ” ವಾಕ್ತತಗ ] ಕೆಟ್ಿದೆದೀ 
ಸಿದಿವಯಗಿದೆಯಂಬ್ ನಯಮ ನನಗೆ ಕಯಣ್ಬ್ರುತತದೆ. ಆತನಗ  ಒಳ ುೋದನುು ಮಾಡಬ ೋಕ ಂಬ 
ಬಯಕ ಯತ್ಾತದರ , ಆತನಲ್ಲ ಿ ಕ ಟ್ಿದುಾ ಸದಾ ಇದ ಾೋ ಇತುತ. ಅದು ಆತನನುು 
ನ ಮೆದಿಯಾಗಿರುವದಕ ೆ ಬಿಡಲ್ಲಲಿ (ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಪ ೋತರ 5:8), ಆದರ  ಆತನು 
ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದು ಇಷ್ಿಪಡುವಂತಹ ಒಳ ುೋದನುು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಆತನನುು ತಡ ಯತು 
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(7:18, 19). 
“ನಯಮ” ಎಂಬ ಪದವು νόμος (nomos) ಎಂಬುದರಿಂದ ಅನುವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಿದ , 

ಅದು “ಧಮಣಶ್ಾಸರ” ಎಂಬುದಕ್ತೆರುವ ಪದವಾಗಿದ . Nomos ಎಂಬುದು 22ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲ ಿ
ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿದ , ಅಲ್ಲ ಿಅದು “ದ ೋವರ ನಯಮ” ಎಂಬುದನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . 
ಹಾಗಾದರ  ಇದು 23ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲ ಿಮ ರು ಸ್ಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿದ : “ಬ ೋರ  ಂದು 
ನಯಮ,” “ನನು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿರುವ ನಯಮ,” ಮತುತ “ಪಾಪದ ನಯಮ.” 25ನ ೋ 
ವಚನದಲ್ಲಿ ಅದು ಎರಡು ಸ್ಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳಳುತತದ : “ದ ೋವರ ನಯಮ” ಮತುತ “ಪಾಪವ ಂಬ 
ನಯಮ.” ಇದ ೋ ಪದವು 8:2, 3, 4, ಮತುತ 7 ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತತದ .  

ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳಳುವಂತವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ ಲವು ಕಡ ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದ ೋವರ 
ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು, ವಿಶ್ ೋಷ್ವಾಗಿ ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಸ ಚಿಸುತತದ  (7:22, 
25); ಆದರ  7:21ರಲ್ಲಿನ “ನಯಮ [ಧಮಣಶ್ಾಸರ]” ಎಂಬುದರ ಮತುತ 23ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ 
ಕಂಡುಬರುವ ವಿವಿಧ “ನಯಮಗಳ” ವಿಷ್ಯವ ೋನು? ಈ ಮುಂರ್  3ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲ ಿ
ಚಚಿಣಸಿರುವ ಪರಕಾರ, nomos ಎಂಬ ಪದವು ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಕನಷ್ಠ ಏಳಳ 
ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿರುತತದ : 

Torah, ಹಳ ೋ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಮೊದಲ ಐದು ಪುಸತಕಗಳಳ 
ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿರುವ ಹಳ ಒಡಂಬಡಿಕ  
ದ ೋವರ ಪರಕಟ್ಣ , ಲ್ಲಖಿತ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಖಿತ  
ಒಂದು ನದಿಣಷ್ಿವಾದ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ವಿಧಿ 
ಒಂದು ಕಾನ ನು ವಾವಸ್ ಾ 
ಒಂದು ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿರುವ ನಯಮ 
ಒಂದು ಸ್ಾಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಪರವೃತಿತ 

ಕಡ ಯ ಎರಡು ವಿಧಗಳಳ nomosನುು ದಿವತಿಯಾಥಣದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವದನುು 
ಒಳಗ  ಂಡಿರುತತವ , “ಒಂದು ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿರುವ ನಯಮ” ಅಥವಾ “ಒಂದು 
ಸ್ಾಾಪಿತಗ  ಂಡಿರುವ ಪರವೃತಿತ” ಯನುು (ಉದಾಹರಣ ಗ  “ಗುರುತ್ಾವಕಷ್ಣರ್ ಬಲದ 
ನಯಮ”) ಸ ಚಿಸುತತದ . NASBಯು ತ್  ೋಪಣಡಿಸುವ ಹಾಗ , “ನಯಮ” ವು 21ನ ೋ 
ವಚನದಲ್ಲಿರುವ nomosನ ಅಥಣವನುು ವಾಕತಪಡಿಸುತತದ . “ಒಂದು ಸ್ಾಾಪಿತಗ  ಂಡಿರುವ 
ಪರವೃತಿತ” ಎಂಬುದು 23ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿನ nomos ಎಂಬುದಕ್ತೆರುವ-ಮತುತ 25ನ ೋ 
ವಚನದಲ್ಲಿ ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಎರಡನ ಯ “ನಯಮ” ದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲರಿುವ- ಸ್ಾಮಾನಾ 
ವಿರ್ಾರವಾಗಿರುತತದ . 

ವಚನ 22. ಪೌಲನು ತನುನುು ಒಂದು ಕಟ್ುವಾದ ಹ  ೋರಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಬಿದಿಾರುವವನಂತ್  
ಕಂಡುಕ  ಂಡನು. ಇನ  ುಂದ ಡ ಯಲ್ಲಿ, ಆತನು, ಅಂತರಯತಮದೊಳಗೆ ದೆೀವರ ನಯಮದಲ್ಲಿ 
ಆನಂದ ಪಡುವವನಯಗಿದ ದೆೀನೆ ಎಂದು ಹ ೋಳಳವದಕ ೆ ಶಕತನಾಗಿದಾನು. ರ  ೋಮಾ 7:14-25 
ವಚನಗಳಳ ಒಬಬ ಪರಿಪಕವಗ  ಂಡಿರುವ ಕ ೈಸತನು ಅನುಭವಿಸುವ ಆತಿೀಕ ಹ  ೋರಾಟ್ಗಳನುು 
ಸ ಚಿಸುತತವ ಂದು ಹ ೋಳಳವವರು ವಾದಿಸುವದ ೋನ ಂದರ  ಒಬಬ ಕ ೈಸ್ ತೋತರನು ದ ೋವರ 
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ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಕಡ ಗ  ಅಷ್  ಿಂದು ಪಿರೋತಿಯನುು ವಾಕತಗ  ಳಿಸಲು ಸ್ಾಧಾವ ೋ ಇಲಿ 
ಎಂಬುದಾಗಿ. ಹ ೋಗ , ಒಬಬ ಆತೆಸ್ಾಕ್ಷಿಯಂತ್  ನಡ ಯುವ ಯೆಹ ದಾನು (ಪೌಲನು ಇದಾ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ) ಹಾಗ  ಮಾಡುವದಕ ೆ ಆಗುತಿತತುತ ಮತುತ ಸ್ಾಧಾವೂ ಇತುತ. “ನಜ” ಪೌಲನು 
ಕ್ತೋತಣನ ಗಾರನ ಜ  ತ್ ಗ ಡಿ, “ನನು ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ನನಗ  ಎಷ್  ಿೋ ಪಿರಯವಾಗಿವ ; 
ದಿನವ ಲಾಿ ಅದ ೋ ನನು ಧ್ಾಾನ” ಎಂದು ಹ ೋಳಬಲಿವನಾಗಿದಾನು (ಕ್ತೋತಣನ  119:97). 

ವಚನ 23. ಇನ  ುಂದ ಡ ಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು, ಆದರೆ ನನು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ 
[“ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವದಲ್ಲಿ”] ಬೆೀರೊಂದು ನಯಮ ಉಂಟೆಂದು ನೊೀಡುತ್ ತೆೀನೆ. ಅದು ನನು 
ಮನಸಿುನಲ್ಲಿರುವ ನಯಮಕೆೆ ವಿರುದಿವಯಗಿ ಕಯದಯಡಿ . . .” ಆತನ ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿರುವ 
(ಅಂತರಾತೆದ  ಳಗ ) “ನಯಮ” (nomos) ಎಂಬುದು ಒಳ ುೋದನುು ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದು 
ಆತನ ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ “ಸ್ಾಾಪಿತಗ  ಂಡಿರುವ ಪರವೃತಿತ” ಆಗಿತುತ. ಅದನುು ಆತನ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿನ 
“ನಯಮ”ವು (ಬಾಹಾಮನುಷ್ಾ) ವಿರ  ೋಧಿಸುವದಾಗಿತುತ. 23ನ ೋ ವಚನದ ಅಂತಾದಲ್ಲಿ ಮತುತ 
25ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲ,ಿ ಈ “ನಯಮ” ವು “ಪಾಪದ ನಯಮ”44 ಎಂದು ಕರ ಯಲಪಟ್ಟಿದ . 
ಕ ಟ್ಿದಾನುು ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದು ಆಶಿಶುವದು ಒಂದು “ಸ್ಾಾಪಿತಗ  ಂಡಿರುವ ನಯಮ” ಆಗಿತುತ. 
23ನ ೋ ವಚನವು H. G. Wellsನು ಮನುಷ್ಾನನುು “ಒಬಬ [ನಡ ದಾಡುವ] ಅಂತರಿೋಕ 
ಯುದಧ” ಎಂದು ಬಣಿಿಸಿದಾನುು ಜ್ಞಾಪಕಕ ೆ ತರುವದಾಗಿದ .45 

ಈ ತಿೋಕ್ಷ್ಣವಾದ ಯುದಧದ ಅಂತಿಮ ಫಲ್ಲತವ ೋನಾಗಿತುತ? ಪೌಲನು ವಿಷ್ಾದದಿಂದ ಹೋಗ  
ಹ ೋಳಿದನು, ನನುನುು [ಅಂತರಾತೆನನುು] ಸ್ೆರೆಹಡಿದು ನನು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿರುವ 
[ಬಾಹಾಮನುಷ್ಾ] ಪಯಪದ ನಯಮಕೆೆ ವಶಮಯಡುವಂಥದಯಗಿದೆ. ಪೌಲನು (“ನಜ” 
ಪೌಲನು) ಪೂತಿಣಯಾಗಿ ಸ್  ೋಲ್ಲಸಲಪಟ್ುಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ ೋಜ  ೋವಧ್ ಗ  ಳಿಸಲಪ 
ಟ್ಟಿದಾನು! ಆತನು ತನು ಸವಬಲದ ಮೋಲ  ಅವಲಂಬಿತನಾಗಿ, ಆತನು ಕ ಳಕ ೆ ಎಳ ಯುತಿತದಾ 
ಪಾಪದ ಸ್ ಳ ತಕ ೆ ಸರಿಸ್ಾಟ್ಟಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. 

ವಚನ 24. ಪೌಲನ ಈ ಸ್  ೋಲ್ಲನ ಬ ೋಗುದಿಯು ಸತಾವ ೋದದಲ್ಲಿನ ಅತಾಂಥ ದುಃಖ್ಕರ 
ಮಾತುಗಳ ಂದು Rogers ಬಣಿಿಸಿರುವ ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಕತವಾಗಿರುತತದ 46: ಅಯಾೀ, 
ನಯನು ಎಂಥ ದುರವಸ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದದ ಮನುಷ್ಾನು! “ದುರವಸ್ ಾಯಲ್ಲಿ ಬಿದಾ” ಎಂಬುದು 
ταλαίπωρος (talaipōros) ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿರುತತದ , ಅದರಥಣವು 
“ಶ್  ೋಚನೋಯ, ದುರವಸ್ ಾ, ಬ ೋಗುದಿ” ಎಂದಾಗಿರುತತದ .47 ಇದು “ಕಷ್ಿ ಹಾಗ  ಸಂಕಷ್ಿ” ಗಳ 
ನಮಿತತವಾಗಿ ಬಳಲ್ಲಹ  ೋಗಿರುವದು ಎಂಬ ಅಥಣವನುು ಒದಗಿಸುತತದ .48 ಪೌಲನು ಸ್ಾಕಷ್ುಿ 
ಪರಯತುವನುು ಮಾಡಲ್ಲಲಿ ಎಂಬ ಕಾರರ್ಕ ೆ ಸ್  ೋಲ್ಲಸಲಪಟ್ಟಿರಲ್ಲಲಿ. ಆತನು ತನಗ  
ಸ್ಾಧಾವಾದಷ್ುಿ ಶರದ ಧಯಂದ ಪರಯತಿುಸಿದಾನು. ಆತನು ತನಗ  ಸ್ಾಕಾಗಿ ಹ  ೋಗುವ ತನಕ 
ಪರಯಾಸ ಪಟ್ಟಿದಾನು. ಹಾಗಿದಾರ , ಆತನು ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ದ  ೋಷ್ವಿಲಿದ  ಕ ೈಕ  ಂಡು 
ನಡ ಯುವದಕ ೆ ಆಶಕತನಾಗಿದಾನು. ಆತನು ದ ೋವರಿಗ  ಅವಿಧ್ ೋಯನಾದನು; ಆತನು ಪಾಪ 
ಮಾಡಿದನು. ಆತನ ಈ ಭಾವನ ಗಳನುು NIRV ಹೋಗ  ವಾಕತಪಡಿಸುತತದ : “ಅಯಾೋ, 
ನಾನ ಂಥ ಭಯಂಕರವಾದ ವ ೈಫಲಾ!”  

ಪೌಲನು ಇಂಥ ಮರಣ್ಕೆೆ ಒಳಗಯದ ದೆೀಹದಿಂದ ನನುನುು ಬಿಡಿಸುವವನು ಯಯರು? 
ಎಂದು ಗ  ೋಳಾಡಿದನು, ಆತನ ಈ ಹತ್ಾಶ್ ಯನುು ನಾವು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುಬಲ ಿವು. 
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ಆತನು “ನನುನುು ಬಿಡಿಸುವವದು ಯಾವದು?” ಎಂದು ಕ ೋಳಲ್ಲಲಿ ಆದರ  “ಯಾರು?” ಎಂದು 
ಕ ೋಳಿದನು. ಆತನನುು ಬಿಡಿಗಡ ಗ  ಳಿಸುವದಕ ೆ ಇನುಷ್ುಿ ಉತತಮವಾಗಿರುವ 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಅಗತಾವು ಆತನಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಈ ವಿಭಾಗದುದಾಕ ೆ ಆತನು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ 
ಗುರ್ಗಾನಮಾಡಿದಾಾನ . ಅಲಿದ  “ಇನುಷ್ುಿ ಕಠರ್ ಪರಯತು” ಮಾಡುವದಾಗಲ್ಲ ಸಹ ಒಂದು 
ಪರಿಹಾರವಾಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಪೌಲನು ತನಗ  ಸ್ಾಧಾವಾದದಾನ ುಲಾಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದಾನು, ಆದರ  
ಆತನು ಈಗಲ  ಪಾಪದ ಸ್ಾವಧಿೋನದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದಾನು. ಆತನನುು ಅವನ “ಇಂಥ ಮರರ್ಕ ೆ 
ಒಳಗಾದ ದ ೋಹದಿಂದ” ಬಿಡಿಸುವದಕ ೆ ಒಬಬ “ಯಾರು” -ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯ- ಅವಶಾಕತ್ ಯು 
ಇತುತ.  

ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರು “ಇಂಥ ಮರರ್ಕ ೆ ಒಳಗಾದ ದ ೋಹ”49 ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನುು 
ವಾಾಖ್ಾಾನಸುವದರಲ್ಲಿ ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯ ಹ  ಂದಿರುತ್ಾತರ . ಮರರ್ಕ ೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ 
ದ ೋಹದಿಂದ “ಬಿಡಿಸುವ” ಅಗತಾತ್ ಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ, ಕ ಲವರು Etruscan (ಎಟ್ುರಸ್ಾೆನ್) 
ಎಂಬ ಅರಸನ ಕುರಿತ ಒಂದು ಪಾರಚಿೋನ ಕಥ ಯನುು ನ ನಪಿಸಿಕ  ಳಳುತ್ಾತರ , ಆತನು 
ಸ್ ರ ಯಾಳಳಗಳ ದ ೋಹಗಳಿಗ  ಶವಗಳನುು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಮ ಲಕ ಅವರನುು 
ಹಂಸಿಸುತಿತದಾನು.50 ಪೌಲನು ಇಲ್ಲ ಿ ತನು ದ ೋಹದ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿರುವ “ಪಾಪದ ನಯಮ” 
ಕುರಿತು ಮಾತ್ಾಡುತಿತದಾನ ಂಬುದನುು ನಾವು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿಟ್ುಿಕ  ಳು ತಕೆದುಾ (7:23). ಈ 
“ನಯಮ” ವು (“ಕ ಟ್ಿದಾನುು ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದು ಸ್ಾಾಪಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವ ಪರವೃತಿತ”) ಆತಿೀಕ 
ಮರರ್ಕ ೆ-ದ ೋವರಿಂದ ಬ ೋಪಣಡುವಿಕ ಗ - ಮಾತರವ ೋ ನಡಿಸಬಲಿ ದಾಗಿತುತ. ಆದುದರಿಂದ, 
ಪೌಲನು “ಮರರ್ದ ದುವಿಣದಿಗ  ತುತ್ಾತಗಿರುವ ದ ೋಹದಿಂದ ನನುನುು ಕಾಪಾಡುವವರು 
ಯಾರು?” ಎಂಬುದಾಗಿ ಗ  ೋಳಾಡಿದನು (NEB).  

ಮನಃಕಲಕುವ ದೃಶಾಗಳಳ ನ ನಪಿಗ  ಬರುತತವ : ಮುಳಳಗಿಹ  ೋಗುತಿತರುವ ಒಬಬನು 
ಕಾಪಾಡುವಂತ್  ಕ ಗುತಿತರುವದು, ಬ ಂಕ್ತಯಂದ ಉರಿಯುತಿತರುವ ಕಟ್ಿಡವಂದರಲ್ಲಿರುವ 
ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯು ಸಹಾಯಕಾೆಗಿ ಆಕರಂದಿಸುತಿತರುವದು, ಮರಣಾಂತಿಕ ಗಾಯಗ  ಂಡಿರುವ 
ಒಬಬನು ಪರಿಹಾರಕಾೆಗಿ ಮೊರ ಯಡುತಿತರುವದು, ಕಾಾನಾರ್.ನಂದಾಗಿ ಸ್ಾವಿನಂಚಿಗ  
ಸ್ಾಗುತಿತರುವ ಒಬಬನು ಆದರಣ ಗ  ೋಸೆರ ಹಾತ್  ೋರ ಯುವದು. ಇವಾಾವ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳಳ 
ಸಹ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಕಳ ದುಹ  ೋಗಿರುವವನ ಹೃದಯ-ಕ್ತತುತವ ರ  ೋಧನ ಗ  
ಸಮಾನವಾಗಲಾರವು, ಆತನಗ  ತನು ಗ  ಂದಲದ ಬಗ  ೆತಿಳಿದಿರುತತದ  ಆದರ  ನರಿೋಕ್ಷ ಯ 
ಮ ಲವು ಯಾವದ ಂಬುದು ಗ  ತಿತರುವದಿಲಿ: “ಅಯಾೋ, ನಾನು ಎಂಥ ದುರವಸ್ ಾಯಲ್ಲಿ ಬಿದಾ 
ಮನುಷ್ಾನು! ಇಂಥ ಮರರ್ಕ ೆ ಒಳಗಾದ ಈ ದ ೋಹದಿಂದ ನನುನುು ಬಿಡಿಸುವವರು 
ಯಾರು?” “ಬ ೈಬಲ್.ನಲ್ಲಿಯೆೋ ಅತಾಂಥ ಕ ಟ್ಿಸುದಿಧಯನುು” ಪೌಲನು ಆ ರಿೋತಿಯಲ್ಲ ಿ
ಪರಾಕಾಷ್ ಠಗ  ತಂದು ನಲ್ಲಿಸಿದನು. 

ವಚನ 25. ಪೌಲನು ಅಂದು ದಮಸೆದ ಮಾಗಣದಲ್ಲಿ ಯೆೋಸುವನುು ಎದುಗ  ಣಳುದ  
ಇದಿಾದಾರ , ಆತನಗ  ಈ ಪರಶ್ ುಗ  ಉತತರವು ಸಿಕುೆತತಲ ೋ ಇರಲ್ಲಲಿ-ಆದರ , ದ ೋವರಿಗ  ಸ್  ತೋತರ, 
ಆತನಗ  ಅದು ಸಿಕೆತು! ವಚನ 25 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ತನು ಪರಶ್ ುಗ  ತ್ಾನ ೋ ಉತತರ 
ಕ  ಡುವಾಗ, ನಾವು ಆಳಗಳನುು ದಾಟ್ಟ ಎತತರಗಳಿಗ  ಸ್ಾಗುತ್ ತೋವ , ಬ ೈಬಲ್.ನಲ್ಲಿನ 
ಅತಾಂಥ ಕ ಟ್ಿಸುದಿಧಯಂದ ಅತುಾತೃಷ್ಿವಾದ ಸುದಿಧಯೆಡ ಗ  ಸ್ಾಗುತ್ ತೋವ : ಬಿಡಿಸುವವನು 
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ಇದಯದನೆಂಬ್ದಕಯೆಗಿ ನಮಮ ಕ್ತಣನಯದ ಯೀಸು ಕ್ರರಸತನ ಮೂಲ್ಕ್ ದೆೀವರಿಗೆ ಸ್ೊತೀತರವಯಗಲ್ಲ. 
ಪುನಃ, ಪೌಲನು ತನು ವಿರ್ಾರವನುು ಸಂಕುಚಿತಗ  ಳಿಸಿದನು. ಆ ಹ ೋಳಿಕ ಯನುು 
ವಿಸತರಿಸುವದಾದಲ್ಲಿ, ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದಾಗಿದ , “ದ ೋವರಿಗ  ಸ್  ತೋತರವಾಗಲ್ಲ, 
[ಬಿಡಿಸುವನು] ನಮೆ ಕತಣನಾದ ಯೆೋಸು ಕ್ತರಸತನ ಮ ಲಕವಾಗಿ” (ನ  ೋಡಿರಿ CJB; AB; 

NIRV). ಇದನುು ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹ ೋಳಬಹುದಾಗಿದ  “ದ ೋವರಿಗ  ಸ್  ತೋತರವಾಗಲ್ಲ, 
[ನಾವು ಬಿಡಿಸಲಪಡಬಲ ಿವು] ನಮೆ ಕತಣನಾದ ಯೆೋಸು ಕ್ತರಸತನ ಮ ಲಕ” (ನ  ೋಡಿರಿ CEV; 

NLT; Phillips). ಈ ಎರಡು ವಿಸತರಣ ಗಳಳ ಸಹ ಒಂದ ೋ ವಿರ್ಾರವನುು ಮುಂದಿಡುತತವ : 
ಮಾನವ ಜನಾಂಗವು ಆತಿೀಕ ವಿನಾಶದಿಂದ ಬಿಡುಗ  ಳಳುವದಕ್ತೆರುವ ಏಕ ೈಕ ನರಿೋಕ್ಷ ಯು 
ಯೆೋಸುವಿನ ಮ ಲಕವಾಗಿ ದ ೋವರಲ್ಲಿಯೆೋ ಸಿಕುೆವದಾಗಿದ !51 

ಪೌಲನು ತನು ನಂತು ತನು ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿದಾದ ಾಲಿವನ ು ತನು ವಿಜಯೋತ್ಾಾಹದ 
ಹ ೋಳಿಕ ಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಲಲಿ; ಆತನು ಈ ಕ ಲಸವನುು 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ಾತನ . 
ಹ ೋಗ , ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ನಮಗಾಗಿ ಕಾದಿರುವಂಥ ಹಬಬದ ಒಂದು ರುಚಿಯನುು 
ನಮಗ  ತ್  ೋರಿಸುವದರಿಂದ ತನುನುು ತಡ ದಿಟ್ುಿಕ  ಳುಲಾಗಲ್ಲಲಿ. James Burton 

Coffman ಹೋಗ  ಬರ ಯುತ್ಾತನ , “ಈ ಸುತತಿಯ ಸುರಿಮಳ ಯು, ಒಂದು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ . . . 
ಈ ಅಧ್ಾಾಯದ ಕತತಲನುು ಪರಕಾಶಗ  ಳಿಸುವ ಒಂದು ಮಿಂಚಿನಂತಿರುತತದ , ಮತುತ 
ಎಂಟ್ನ ಯ [ಅಧ್ಾಾಯ] ದಲ್ಲ ಿ ಪೌಲನು ಹ ೋಳಲ್ಲಕ್ತೆರುವದ ಲಿದರ ಒಂದು ಚಿತರರ್ವು 
ಕ್ಷರ್ಮಾತರ ಕರ್ುಿಗಳ ಮುಂದ  ಹಾದುಹ  ೋಗುವಂತ್  ಮಾಡುತತದ .”52 

25ನ ೋ ವಚನದ ಮೊದಲ ವಾಕಾಸ್ಾಲು ಪೌಲನು ಮಾಡುತಿತರುವ ಚರ್ ಣಗ  ಒಂದು 
ಸ ಕತವಾದ ಪರಾಕಾಷ್ ಠಯಾಗುವದು ಮತುತ ಅಧ್ಾಾಯವನುು ಮುಗಿಸುವದಕ ೆ ಸರಿಯಾದ 
ರಿೋತಿಯಾಗಿರುತತದ . ಈ ಕಾರರ್ದಿಂದ ಪೌಲನ ಮುಕಾತಯದ ಮಾತುಗಳನುು ಓದುವಾಗ 
ಸವಲಪ ಆಶುಯಣವ ೋನಸುತತದ : ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ನನುಷ್ಿಕೆೆ ನಯನೆೀ [“ನಜ” ನಾನು] ಮನಸಿುನಂದ 
[ಅಂತರಾತೆ] ದೆೀವರ ನಯಮಕೆೆ ಆಳಯಗಿಯೂ ಶರಿೀರಭಯವದಿಂದ [ಬಾಹಾಮನುಷ್ಾ] 
ಪಯಪವೆಂಬ್ ನಯಮಕೆೆ [ಕ ಟ್ಿದಾನುು ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದು ಸ್ಾಾಪಿಸಲಪಟ್ಟಿ ರುವ ಪರವೃತಿತ] 
ಆಳಯಗಿಯೂ [ಸ್ ೋವ  ಮಾಡುವವನಾಗಿದ ಾೋನ ] ನಡಕೊಳಳುವವನಯಗಿದ ದೆೀನೆ. ಕ ಲವು 
ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರು ಹಾಗ  ಅನುವಾದಕರು ಈ ಪದಗಳನುು ಇಲ್ಲಿಂದ ತ್ ಗ ದು ಅವುಗಳನುು 
24ನ ೋ ವಚನದ ಅಂತಾಕ ೆ ಸಾಳಾಂತರಿಸುವ ಬಗ ೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ಾತರ  (ನ  ೋಡಿರಿ Moffatt; 

Phillips). “ಹ ೋಗ , ಈ ವಾಕಾಭಾಗವನುು ಸಾಳಾಂತರಿಸುವದನುು ಬ ಂಬಲ್ಲಸುವದಕ ೆ 
ಯಾವದ ೋ ಹಸತಪರತಿಯ ಸ್ಾಕ್ಷಾಾಧ್ಾರವೂ ಇರುವದಿಲಿ.”53 Stott ಹೋಗ  ಬರ ಯುತ್ಾತನ  
“25bನ ೋ ವಚನವು ಎಲಾಿ ಹಸತಪರತಿಗಳಲ್ಲಿಯ  ಪಟ್ುಿಬಿಡದ  ಅಲ್ಲಿಯೆೋ ನಂತಿರುತತದ , ಮತುತ 
ಅದನುು ಅಳಿಸುವದಕಾೆಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಳಾಂತರಿಸುವದಕಾೆಗಲ್ಲ ನಮಗ  ಯಾವ 
ಸ್ಾವತಂತರಾವೂ ಇರುವದಿಲಿ.”54 

ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ, ಪೌಲನು ಕ ೋವಲ ಇಲ್ಲ ಿಕ್ತರಸತನಲಿದ ತನು ಆತಿೀಕ ಪರಿಸಿಾತಿಯ ವಾಥಣತವದ 
ಕುರಿತ್ಾಗಿ ಅಂತಿಮ ಹ ೋಳಿಕ ಯಂದನುು ನೋಡಲ್ಲಚಿೆಸಿದನ ಂದು ಕಾಣಿಸುತತದ . ಆತನು 
ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ದ  ೋಷ್ವಿಲಿದ  ಕ ೈಕ  ಂಡು ನಡ ಯಲ್ಲಚಿೆಸಿದನು, ಆದರ  ಆತನ 
ಮ ಲಭ ತ ಸವಭಾವವನುು ಬದಲಾಯಸಲು ಧಮಣಶ್ಾಸರಕ ೆ ಸ್ಾಧಾವಾಗಲ್ಲಲಿ. 
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ಆದುದರಿಂದ, ಧಮಣಶ್ಾಸರಕ ೆ ಆತನನುು ಅವನಂದಲ ೋ ರಕ್ಷಿಸುವದು ಅಸ್ಾಧಾವಾಯತು! 
ಅದು “ಬ ೈಬಲ್.ನಲ್ಲಿನ ಅತಾಂಥ ಕ ಟ್ಿ ಸುದಿಧ” ; “ಅತುಾತೃಷ್ಿವಾದ ಸುದಿಧ” ಯಾವದ ಂದರ  
ಆತನನುು-ಮತುತ ನಮೆನುು ಕಾಪಾಡುವದಕ ೆ ಕ್ತರಸತನು ಬಂದನು! ಇದನುು ನಾವು ರ  ೋಮಾ 
8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ನ  ೋಡಲ್ಲದ ಾೋವ . 

ಹೆಚಿುನ ಅಧಾನಕಯೆಗಿ: “ಶರಿೀರ” (SARX) ಎಂಬ್ ಪದದ ಮೀಲ್ಲನ 
ಅಧಾಯನ 

“ಶರಿೋರ” (sarx) ಪೌಲನಗ  ಒಂದು ಪಾರಮುಖ್ಾವಾದ ಪದವಾಗಿತುತ. ಇದು ಹ  ಸ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ 147 ಸ್ಾರಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿದುಾ ಅದರಲ್ಲಿ 91 ಸ್ಾರಿ ಪೌಲನು ಅದನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿರುತ್ಾತನ .55 ಈ ಪದವು ರ  ೋಮಾ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲ ೋ ಹಲವಾರು 
ಸ್ಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಂಡಿರುತತದ  (1:3; 2:28; 3:20; 4:1; 6:19; 7:5, 18, 25), ಆದರ  ಈ ಪದವು 
ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಗಳ ಕುರಿತು ಅಭಾಾಸಿಸುವದಕ ೆ ಸಮಯವನುು 
ಕ  ಟ್ಟಿರುವದಿಲಿ. 7:14-25 ವಚನಗಳನುು ಅಧಾಯನ ಮಾಡುವದಕ ೆ sarx ಎಂಬ ಪದವನುು 
ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳಳುವದು ಪಾರಮುಖ್ಾವಾಗಿರುತತದ  ಮತುತ ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವನುು 
ಅಧಾಯನಮಾಡುವದಕ ೆ ಅವಶಾಕವಾಗಿರುತತದ . 

ಪೌಲನು ತಿಳಿಸಿದ “ಶರಿೋರ” “ಹುಟ್ಟಿನಂದಲ ೋ ಪಾಪಭರಿತ” ಆಗಿರುವದಿಲಿ.56 ಸಭ ಯಲ್ಲಿ 
ಆದಿಯಲ್ಲಿದಾ Gnosticism (ಜ್ಞಾನತತವವಾದ) ಎಂಬ ಪಾಷ್ಂಡಮತವು, ಶರಿೋರವು 
ಕ ಟ್ಿದುಾ-ಶರಿೋರದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳ ುೋದ ೋನ  ಇರುವದಿಲಿ- ಎಂದು ಉಪದ ೋಶಿಶುತಿತತುತ, 
ಆದರ  ಪೌಲನು ಅದನುು ನಂಬಿದವನಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆಧುನಕ-ಕಾಲದ ಕಾಾಲ್ಲವನ್.ವಾದವು 
ಶರಿೋರವು ಆದಾಮನ ಪಾಪದಿಂದಾಗಿ ದ  ೋಷ್ಪೂರಿತಗ  ಂಡಿದ  ಎಂದು ಕಲ್ಲಸುತತದ . 
ಕ ಲವು ಆಧುನಕ ತಜುಣಮಗಳಳ sarx ಎಂಬುದನುು “ಪಾಪಭರಿತ ಸವಭಾವ” ಎಂದು 
ಅನುವಾದಿಸುವ ಮ ಲಕ ಈ ವಿರ್ಾರವನುು ಪರತಿಬಿಂಬಿಸುತತದ . ಹ ೋಗ , ವಾಕಾವು ಇದನುು 
ಕಲ್ಲಸುವದಿಲಿ. ಯೆೋಸು ಸವತಃ “ನರಾವತ್ಾರ ಎತಿತ” ದನು (ಶರಿೋರಧ್ಾರಿಯಾದನು) ಎಂದು 
ಬ ೈಬಲ್ ಒತಿತ ಹ ೋಳಳತತದ  (ಯೋಹಾನ 1:14; ನ  ೋಡಿರಿ ಇಬಿರಯ 2:14; 1 ಯೋಹಾನ 4:2), 
ಆದರ  ಆತನು “ಪಾಪ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ” (ಇಬಿರಯ 4:15). 

ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯು sarx ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತತದ . Vineರ ಪದ-
ಅಧಾಯನ ಪುಸತಕವು ಈ ಪದಕ ೆ ಹದಿಮ ರು ಅಥಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನುು ಒದಗಿಸುತತದ .57 
ಇದನುು ಅತಿಯಾಗಿ-ಸರಳಿೋಕರರ್ಗ  ಳಿಸುವ ಅಪಾಯವಿರುವದರಿಂದ, ಚರ್ ಣಯು 
ಮುಖ್ಾವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿಗಷ್ ಿ ಸಿೋಮಿತವಾಗಿರಲ್ಲದ , ಅವುಗಳ  ಂದ  ಂದಕ ೆ 
ಹಲವಾರು ಅಂತರತ್ ಗಳಿರುತತವ . 

“ಶರಿೋರ” (sarx) ನಾವು ಸ್ಾಮಾನಾ ಪದ ಬಳಸುವಂತ್ ಯೆೋ ರ  ೋಮಾಪುರ 
ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಿದ : ಒಂದು ದ ೈಹಕ ಅಥಣದಲ್ಲಿ. 2:28ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು 
ಒಂದು ಆತಿೀಕ “ಸುನುತಿ” ಯನುು “ಹ  ರಗ  ಶರಿೋರದಲ್ಲಿ ಮಾತರ” ಆಗಿರುವ ಸುನುತಿಗ  
ವಿರುದಧವಾಗಿ ಹ  ೋಲ್ಲಸಿದನು. ಆ ವಚನದಲ್ಲಿ, “ಶರಿೋರ” ಎಂಬುದು ನಮೆ ಮ ಳ ಗಳನುು 
ಮುಚಿುಕ  ಂಡಿರುವ ಚಮಣ ಹಾಗ  ಜೋವಕ  ೋಶಗಳನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . ರ  ೋಮಾಪುರ 



 216 

ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ, ಪೌಲನು “ಮನುಷ್ಾನ ಶ್ಾರಿೋರಿಕ (ದ ೈಹಕವಾಗಿ) ಭಾಗಕ ೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ ” ಎಂಬದನುು ಸ ಚಿಸುವದಕ  ೆೋಸೆರ “ವಂಶಕರಮದಿಂದ” ಎಂಬ 
ಮಾತನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು (1:3; 4:1; 9:3, 5). ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಕನಷ್ಠ 
ಒಂದು ಸ್ಾರಿ (3:20), ಅಪೊಸತಲನು ಮಾಂಸ ಮತುತ ಮ ಳ ಗಳಿಂದ 
ರಚಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವವರನುು-ಅಂದರ , ಎಲಾಿ ಮಾನವರನುು-ಸ ಚಿಸುವದಕ ೆ sarx ಪದವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ಮನುಷ್ಾನ ಶ್ಾರಿೋರಕ (ಮನುಷ್ಾ) ಭಾಗದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶರಿೋರಕ ೆ 
ಹುಟ್ಟಿನಂದಲ ೋ ಬಲಹೋನತ್  ಹಾಗ  ಮಿೋತಿಗಳಿರುತತವ ಂಬುದು ಅಥಣವಾಗುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 
6:19; 8:3). 

ಪೌಲನು ವಿಶ್ ೋಷ್ವಾಗಿ sarx ನುು ಒಂದು ವಾಕಾಾಲಂಕಾರ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಇಷ್ಿಪಟ್ಿನು-ಅಕ್ಷರಶಃ, ದ ೈಹಕ ಅಥಣದಲ್ಲಿ ಅಲಿ, ಆದರ  ಒಂದು 
ಸದಾರ್ಾರ ಹಾಗ  ನ ೈತಿಕ ಅಥಣದಲ್ಲಿ ಆಗಿದ . “ಶರಿೋರಭಾವಕ ೆ ಅನುಸ್ಾರವಾಗಿ” 
ಜೋವಿಸುವದ ಂದರ  (8:4, 5, 12, 13) ಶ್ಾರಿೋರಿಕ ಅಭಿಲಾಷ್ ಗಳಿಗ  ಒಳಗಾಗಿ, 
ದ ೋವರಿಗ  ೋಸೆರ ಹಾಗ  ಇತತರಿಗಾಗಿ ಅಲಪವಾದ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪರಿಗರ್ನ ಯನ ುೋ 
ಹ  ಂದಿರದ  ಕ ೋವಲ ಶರಿೋರದ ಮಟ್ಿಕೆಷ್ ಿೋ ಜೋವಿಸುವದಾಗಿರುತತದ . 
“ಶರಿೋರಭಾವಾಧಿೋನರಾಗಿ” ಇರುವದ ಂದರ  (7:5; 8:8, 9; ನ  ೋಡಿರಿ 7:14, 18, 25) ದ ೋವರ 
ಸಹಾಯವಿಲಿದ  ಒಬಬನು ತನು ಸವಂತ ಸಂಪನ ೆಲಗಳನುು ಮಾತರವ ೋ ಅವಲಂಬಿತನಾಗಿ 
ಬದುಕುವದಕ ೆ ಪರಯತಿುಸುವದಾಗಿದ . “ಶರಿೋರಭಾವದವುಗಳ ಮೋಲ  ಮನಸಿಾಡುವದು” 
(8:6, 7) ಎಂದರ  ದ ೈಹಕವಾಗಿರುವದರ ಬಗ ೆ ಮಾತರವ ೋ ಚಿಂತ್ ಯುಳುವರಾಗಿರುವದು 
ಎಂದಥಣವಾಗಿದ . ಶಿೋರ್ರವಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿಯಾಗಲ್ಲ, ಅಂಥ ಮನಃಸಿಾತಿಯು 
ಪಾಪಕ ೆ ನಡಿಸುತತದ . ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಪೌಲನು “ಪಾಪಾಧಿೋನವಾದ ನರಭಾವ” ಕುರಿತ್ಾಗಿ 
ಮಾತ್ಾಡಿದನು (8:3). ಬ ೋರ  ಂದು ಸಾಳದಲ್ಲಿ, ಆತನು ಒಂದು ಉದಾವಾದ ಪಾಪಗಳ 
ಪಟ್ಟಿಯನುು “ಶರಿೋರಭಾವದ ಕಮಣಗಳಳ” ಎಂದು ವಗಿೋಣಕರಿಸಿದನು (ಗಲಾತಾ 5:19-21). 

ಅನಾಯಿಸುವಿಕೆ 

ಕೆೈಸತನು ಹಯಗೂ ಧಮಣಶಯಸರ (7:1-14) 
ರ  ೋಮಾ 7:1-14ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಪಾರಥಮಿಕವಾಗಿ ಮನಸಿಾನಲ್ಲಿ ಮೊೋಶ್ ಯ 

ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಹ  ಂದಿದಾನು (ನ  ೋಡಿರಿ 7:7);58 ಆದರ , ವಾಡಿಕ ಯಂತ್ , 
ಅನವಯಸುವಿಕ ಯು ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಮಿೋರಿ ವಿಸ್ಾತರವಾಗಿರಬಹುದಾಗಿದ . 
ಅಪೊಸತಲನು ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ “ಧಮಣಶ್ಾಸರ” (nomos) ಎಂಬುದಕ ೆ ಒಂದು 
ನದಿಣಷ್ ಿಪಪದವಿರುವ ಗಿರೋಕ್ ಪದವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು (7:1-7, 12, 14)59 ಮತುತ 
ಕ ಲವು ಅದಿಲಿದ ಪದವನುು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು (7:1, 2, 7-9). ಆದುದರಿಂದ, ನಾವು 
ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರ ಹಾಗ  ಸ್ಾಮಾನಾ ಬಳಕ ಯಲ್ಲಿರುವ ಧಮಣಶ್ಾಸರಗಳ ರಡನ ು 
ಕುರಿತು ಆಲ  ೋಚಿಸ್  ೋರ್. 

ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಕ ಟ್ಿದಾಲಿ. ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ತನುಲ್ಲಿಯೆೋ ಮತುತ ಸವತಃ ಕ ಟ್ಿದಾಲಲ 
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ಎಂಬದನುು ನಾವು ಮೊದಲು ಗಮನಸತಕೆದುಾ. ಪೌಲನು ಮುಂಚಿನ ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಧಮಣಶ್ಾಸರ ಹಾಗ  ಆ (the) ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಕುರಿತು ಮಾತ್ಾಡಿದ ರಿೋತಿಯನುು ನ  ೋಡಿ, 
ಆತನು ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಕ ಟ್ಿದ ಾಂದು ಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ ಂಬ ಭಾವನ ಯು ಒಬಬನಗ  
ಬರಬಹುದಾಗಿದ . 7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಆ ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಹತವಾದದುಾ ಎಂದು 
ಘ ೋಷ್ಟಸಿದನು (7:12). ಅದು ಪಾಪ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಬದಲಾಗಿ ಅದು ಪಾಪವನುು 
ಪರಕಟ್ಗ  ಳಿಸಿತು (7:7). 

ರ  ೋಗಿಗ  ತುತ್ಾಣಗಿ ಹೃದಯ ಶಸರಚಿಕ್ತತ್ ಾಯ ಅಗತಾವಿದ ಯೆಂದು ವ ೈದಾನು 
ಹ ೋಳಿದಾಗ, ರ  ೋಗಿಯ ಆರ  ೋಗಾ ಸಮಸ್ ಾಗ  ವ ೈದಾನು ಕಾರರ್ನ  ೋ? ಒಂದು 
ಪರಕಾಶಮಾನ ಬ ಳಕು ದ ಳನುು ಹಾಗ  ಕಸದರಾಶಿಯನುು ಬಯಲ್ಲಗ  ತರುವದಾದರ , ಆ 
ಕಸಕಡಿಡಗಳಿಗ  ಕಾರರ್ ಬ ಳಕ ೋ ಎನುಲಾಗುತತದ  ೋ? ನಾನು ತ ಕದ ತಟ ಿಯಲ್ಲಿ 
ನಂತುಕ  ಂಡಾಗ, ತ ಕಸ ಚನ ಯ ಮುಳಳುಗಳಳ ಸುಯಾನ ೋ ತಿರುಗಿದರ , ನನು 
ಅತಿಯಾದ ದ ೋಹತ ಕಕ ೆ ಆ ಮುಳಳುಗಳ ೋ ಹ  ಣ  ಎಂದು ಅಥಣವೋ? ನಮೆ ಮುಂದಿರುವ 
ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಆ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಉದ ಾೋಶವು ಪಾಪವನುು 
ತ್  ೋರಿಸಿಕ  ಡುವದಾಗಿತ್ ತಂದು ಒತಿತಹ ೋಳಳತ್ಾತನ . ಹಾಗ ಂದ ಮಾತರಕ ೆ ಇದು ಅದನುು 
ಪಾಪಕ ೆ ಜವಾಬಾಾರವ ಂದಾಗಿಸಲ್ಲಲಿ.  

ನಮಗ  ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಅಗತಾ. ಪಾಪದ ಸಮಸ್ ಾಯನುು ನೋಗಿಸುವದಕ್ತೆರುವ 
ಪರಿಹಾರವ ಂದರ  ಅದನುು ಬಯಲುಗ  ಳಿಸುವಂಥ ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಅಳಿಸಿಹಾಕುವದ ೋ 
ಎಂಬುದಾಗಿ ಕ ಲವರು ಸಲಹ ಮಾಡುತ್ಾತರ . ಹ ೋಗ , ಮನುಷ್ಾನ ಹೃದಯಲ್ಲಿನ 
ಬ ೋನ ಯನುು ಕಂಡುಹಡಿಯುವದಕ ೆ ಯಾವ ವ ೈದಾನ  ಇಲಿವಾಗಿದಾಲ್ಲಿ, ಅದು 
ಮನುಷ್ಾನನುು ಸ್ೌಖ್ಾಗ  ಳಿಸುತತದ  ೋ? ಕ ಸರು ಹಾಗ  ಕಲೆಶವನುು ಬಯಲ್ಲಗ  ತರಲು 
ಬ ಳಕು ಇಲಿವಾದಲ್ಲಿ, ಹ  ಲಸು ಇಲಿದ ಯೆೋ ಹ  ೋಗುತತದ  ೋ? ನಾನು ವಿಶವದಲ್ಲಿರುವ 
ಪರತಿಯಂದು ತ ಕಯಂತರಗಳನುು ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದರ , ಅದರಿಂದ ನನು ತ ಕದ 
ಸಮಸ್ ಾಯು ಇತಾಥಣವಾಗುತತದ  ೋ? 

ನಮೆ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ನಮಗ  ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಅಗತಾ ಇರುತತದ  
ಎಂಬುದನುು ನರ ಪಿಸಿದನು. ನಮಗ  ಸ್ಾಮಾನಾವಾಗಿ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಅಗತಾವಿರುತತದ . 
Rogers ಹೋಗ  ಬರ ದನು, “ನಾವು ಧಮಣಶ್ಾಸರಕ ೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬ ೋಕು ಯಾಕ ಂದರ  ಅದು 
ಜೋವನವನುು ನಯಮಕೆನುಸ್ಾರ ಕರಮಗ  ಳಿಸುತತದ ”; ಅದು “ಜೋವನವನುು ಕಾವಲು 
ಕಾಯುತತದ .”60 ಧಮಣಶ್ಾಸರವಿಲಿದಿದಾರ , ಲ  ೋಕದಲ್ಲಿ ಕ ೋವಲ ಅರಾಜಕತವ ಹಾಗ  
ಪರಕ್ಷುಬಧತ್  ಇರುತಿತತುತ. ಒಂದು ಅವಾವಸ್ ಾಯ (ಕಾನ ನುರಹತ) ಸಮಾಜವು ತನುನುು ತ್ಾನ ೋ 
ವಿನಾಶಕ ೆ ನಡಿಸಿಕ  ಳಳುವ ಸಮಾಜವಾಗಿರುತತದ . ಎಲಿಕ ೆ ಮೋಲಾಗಿ, ನಮಗ  ದ ೋವರ 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಅವಶಾಕತ್ ಯರುತತದ . ದ ೋವರ ಧಮಣಶ್ಾಸರವು (1) ಧಮಣಶ್ಾಸರ 
ದಯಪಾಲ್ಲಸುವಾತನ ಸವಭಾವ ಹಾಗ  ಗುರ್ನಡತ್ ಯನುು ಪರಕಟ್ಗ  ಳಿಸುತತದ , 
(2) ನಮೆ ಜೋವಿತಗಳಿಗ  ಅಥಣವನುು ಹಾಗ  ಉದ ಾೋಶವನುು ಒದಗಿಸುತತದ , (3) ನಾವು 
ಅನುಸರಿಸಬ ೋಕಾದ ದಾರಿಯನುು ತಿಳಿಸಿಕ  ಡುತತದ  ಮತುತ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ 
ಉಳಿದುಕ  ಳಳುವಂತ್  ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುತತದ , ಮತುತ (4) ವಿಧ್ ೋಯತ್  ಸಿಕುೆವ ಪರತಿಫಲಗಳನುು 
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ಹಾಗ  ಅವಿಧ್ ೋಯತ್ ಗ  ಸಿಕುೆವ ಶಿಕ್ಷ ಗಳನುು ತಿಳಿಸುತತದ . 
ಅನ ೋಕ ವಾಕ್ತತಗಳಳ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಕಟ್ುಿಪಾಡಿನ ಸವಭಾವದ ವಿರುದಧ 

ಬಂಡಾಯವ ೋಳಳತ್ಾತರ , ಆದರ  ನಮೆನುು ಕಾಪಾಡುವದಕಾೆಗಿಯೆೋ ದ ೋವರ ಕಟ್ಿಳ ಗಳಳ 
ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿರುತತವ . ನಾನು ಒಂದು ಕೃಷ್ಟ ತ್  ೋಟ್ದಲ್ಲಿ ಬ ಳ ಯುತಿತರುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ನಮೆ 
ಕುಟ್ುಂಬವು ಪಾರಣಿಗಳಿಗ  ಬ ೋಲ್ಲ ಹಾಕ್ತ ಇಟ್ಟಿತುತ. ಬ ೋಲ್ಲಗಳಳ ಪಾರಣಿಗಳಿಗ  ಕಾವಲಾಗಿದಾವು. 
ಒಂದು ಬ ೋಲ್ಲ ಇರುವದಾದರ  ಹಸು ತಪಿಪಸಿಕ  ಂಡು ಹ  ೋಗಿ ಯಾವದಾದರ  ವಾಹನದಿಂದ 
ಡಿಕ್ತೆಗ  ಗುರಿಯಾಗದಂತ್  ಕಾಪಾಡುವದಾಗಿತುತ. ಒಂದು ಬ ೋಲ್ಲ ಇದಾರ  ಅದು ಹಸುವನುು 
ಕುದುರ ಮೋವಿನ ಸ್  ಪಿಪನ ಹ  ಲದಿಂದ ದ ರವಿಡಬಹುದು, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹ  ೋಗಿ ಅತಿಯಾಗಿ 
ಸ್ ೋವಿಸಿ ಗಂಭಿೋರ ವಾಾಧಿಗ  ತುತ್ಾತಗುವ ಸ್ಾಧಾತ್ ಯರುತತದ . ಕ ಲವು ಪಾರಣಿಗಳಳ 
ಬ ೋಲ್ಲಯಳಗ ೋ ಕ ಡಿಹಾಕಲಪಟ್ಿದಾಾಗಿ ಇರುವದಕ ೆ ನರಾಕರಿಸಿದವು, ಮತುತ ಬ ೋಲ್ಲಯನುು 
ಹಾರಿ ಹ  ೋದವು. ಒಂದಕ್ತೆಂತಲ  ಅಧಿಕ ಸಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ, ನನು ಅಪಪನು ಬ ೋಲ್ಲಯನುು 
ಜಗಿದು ಹ  ೋಗಿ ಎಡವಿಬಿದುಾ ಸಂಕಟ್ದಲ್ಲಿದಾ ಹಸು ಅಥವಾ ಕುದುರ ಗ  ಕತಿತಯಂದ ಹ  ಟ ಿಗ  
ಚುಚಿು ಒತತಡವನುು ಉಪಶಮನಗ  ಳಿಸಿ ಪಾರರ್ವನುು ಉಳಿಸುವದಕ ೆ ಪರಯತಿುಸಿದಾನುು 
ನಾನ ೋ ಕಣಾಿರ  ಕಂಡಿದ ಾೋನ .  

ದ ೋವರ ಕಟ್ಿಳ ಗಳಳ ಒಳ ುೋದು ಹಾಗ  ಅವಶಾಕ. ಅವುಗಳಳ ನಮಗ  ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುವದಕಾೆಗಿ ಮತುತ ನಮೆನುು ಕಾಪಾಡುವದಕಾೆಗಿ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿವ . 

ನಾವು ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲಿ. “ನಮಗ  ಧಮಣಶ್ಾಸರದ 
ಅವಶಾಕತ್ ” ಇದ ಯಾದರ , ಯಾವನ  ಬಬನ  ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ 
ಹಂಗಿನಲ್ಲಿರುವದಿಲಿ ಎಂಬುದನುು ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯು ಸಪಷ್ಿಗ  ಳಿಸುತತದ .61 ಪೌಲನು, 
ಗಲಾತಾದವರಿಗ  ಬರ ದ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ, ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಒಂದು ಹಂಗಾಮಿ 
ಉದ ಾೋಶಕ  ೆೋಸೆರ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿತ್ ತಂದ , ಅದನುು ಅದು ನ ರವ ೋರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿರುತತದ ಂದ  
ವಿವರಿಸಿದನು (ಗಲಾತಾ 3:19, 23-25). ರ  ೋಮಾಪುರ ಪತಿರಕ ಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಅನುಸರಿಸುವ 
ಮ ಲಭ ತ ದಾರಿಯು ವಾತ್ಾಾಸವಾಗಿರುತತದ : ಆತನು ಮುಖ್ಾ ಒತುತ ಧಮಣಶ್ಾಸರವು 
ರಕ್ಷಿಸಲಾರದು ಎಂಬುದರ ಮೋಲ ಯೆೋ ಆಗಿತುತ (3:20). ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ, ಯೆೋಸುವಿನ 
ಮರರ್ದ ಸಮಯದಿಂದ, ಜನರು ಇನುು ಮೋಲ  ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ 
ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿರುವದಿಲಿ ಎಂಬುದನುು ಎತಿತ ತ್  ೋರಿಸುವದಕ ೆ ಸಹ ಆತನು ಹಂಜರಿಯಲ್ಲಲಿ.  

ರ  ೋಮಾ 7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು, 
“ಹಾಗ ಯೆೋ ನನು ಸಹ  ೋದರರ ೋ, ನೋವು ಸಹ ಕ್ತರಸತನ ದ ೋಹದ ಮ ಲಕವಾಗಿ 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತಿತರಿ” (7:4). ಪುನಃ, ಆತನು ಹ ೋಳಿದನು, “ಈಗಲಾದರ  ೋ 
ನಮೆನುು ವಶಮಾಡಿಕ  ಂಡಿದಾ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಪಾಲ್ಲಗ  ನಾವು ಸತತಕಾರರ್ ಆ 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದಿಂದ ವಿಮುಕತರಾಗಿದ ಾೋವ ” (7:6). ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಸುವ ಉಪದ ೋಶವು 
ಯೆಹ ದಾರ  ಂದಿಗಿನ ದ ೋವರ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯು ನ ರವ ೋರಿರುತತದ  ಮತುತ 
ತ್ ಗ ದುಹಾಕಲಪಟ್ಟಿರುತತದ ಂಬ ಸತಾದ ಕುರಿತ್ಾಗಿರುವ ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಇತರ 
ವಾಕಾಭಾಗಗಳ  ಂದಿಗ  ಸ್ಾಮರಸಾದಲ್ಲಿರುತತದ  (ಕ  ಲ  ಸ್ ಾ 2:14; ಎಫ ಸ 2:14, 15; 
ಇಬಿರಯ 7:11-22; 8:7-13; 9:1; 10:9, 10). 
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ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ನಾಗರಿಕ ಕಾಯದ ಗಳಳ ರದುಾಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿರಬಹುದು, ಆದರ  
ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ನ ೈತಿಕ ನಯಮಗಳಳ ಈಗಲ  ರ್ಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರುತತವ . Mooನು “ನಾಗರಿಕ, 
ಸಂಸ್ಾೆರಿಕ, ಹಾಗ  ನ ೈತಿಕ ಕಟ್ಿಳ  ಮಧಾದಲ್ಲಿನ ಕಾಲಕಾಲದಿಂದ ಇರುವ ಭಿನುತ್ ಯನುು” 
“ಪರಶ್ಾುಹಣ” ಎಂದು ಕರ ದನು. ಆತನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಯೆಹ ದಾರು 
ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ  ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಲ್ಲಲಿ, ಮತುತ ಆದಿ ಕ ೈಸತರು 
ಹೋಗ  ಮಾಡಿದರ ಂಬುದಕ ೆ ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಂದ ಸ್ಾಕ್ಷಾಾಧ್ಾರವು ಅತಾಂಥ 
ಕಡಿಮಯರುತತದ .”62 ನಾಗರಿಕ/ನ ೈತಿಕ ಭಿನುತ್ ಯಲ್ಲಿರುವ ಮ ಲಭ ತ 
ಸಮಸ್ ಾಯೆೋನಂದರ  ಅದು ದುರುಪಯೋಗಕ ೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಂಭವವಿರುತತದ . 
ಉದಾಹರಣ ಗ , ದಶ್ಾಜ್ಞ ಗಳಳ ನ ೈತಿಕ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ (ಕಟ್ಿಳ ಯಲ್ಲಿ) ಹೃದಯಭಾಗವ ಂದು 
ಒತಿತಹ ೋಳಳವದರಿಂದ ಏಳನ ಯ-ದಿನದ ಸಬಬತ್ ಕಟ್ಿಳ ಯು ಈಗಲ  ರ್ಾಲ್ಲತಯಲ್ಲಿದ  
ಎಂದಾಗಿಸುವದು (ನ  ೋಡಿರಿ ವಿಮೊೋಚನಕಾಂಡ 20:8-11). ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಕ  ಡುವದಕ ೆ 
ಮುಂರ್ ಯೆೋ ಇದಾಂಥ ಮ ಲಭ ತ ನ ೈತಿಕ ನಯಮಗಳ ಬಗ ೆ ಯೋಚಿಸುವದು 
ಉತತಮವಾಗಿರುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ, ಉದಾಹರಣ ಗ , ಆದಿಕಾಂಡ 9:6). ಅಂಥ ನಯಮಗಳಳ 
ಮೊದಲು ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರದಲ್ಲಿ ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಿವು ಮತುತ ನಂತರ 
ಯೆೋಸುವಿನ ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ ೋರಿಸಲಪಟ್ಿವು.  

ರ  ೋಮಾ 15:4ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು “ಪೂವಣದಲ್ಲಿ ಬರ ದದ ಾಲಾಿ ನಮೆನುು 
ಉಪದ ೋಶಿಶುವದಕಾೆಗಿ ಬರ ಯಲಪಟ್ಟಿತು. ನಾವು ಓದಿ ಸಿಾರಚಿತತವನ ು ಆದರಣ ಯನ ು 
ಹ  ಂದಿ ರಕ್ಷಣ ಯ ನರಿೋಕ್ಷ ಯುಳುವರಾಗಿರುವಂತ್  ಆ ಗರಂಥಗಳಳ ಬರ ಯಲಪಟ್ಿವು” ಎಂದು 
ಹ ೋಳಿದನು. ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ನ ೈತಿಕ ನಯಮಗಳಳ ಹಳ  ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ 
ಅಥಣನರ ಪಿಸಲಪಟ್ುಿ ತ್  ೋಪಣಡಿಸಲಪಟ್ಟಿರು ವದನುು ನ  ೋಡುವಾಗ ಅನ ೋಕ ಸ್ಾರಿ ಈ 
ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ನ ೈತಿಕ ನಯಮಗಳನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುಲು ನಮಗ  
ಸಹಾಯವಾಗುತತದ .  

ನಾವು ಈಗಲ  ಧಮಣಶ್ಾಸರಕ ೆ ಅಧಿೋನರಾಗಿದ ಾೋವ . ಕ ಲವರು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ 
ಕುರಿತ್ಾದ ಪೌಲನ ಉಪದ ೋಶವನುು ಆತನು ಉದ ಾೋಶಿಸಿದಾಕ್ತೆಂತಲ  ಸವಲಪ ಅಧಿಕವಾಗಿಯೆೋ 
ಅಥ ೈಣಸುತ್ಾತರ . ಅವರು, “ನಾವು ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರದಿಂದ ಸವತಂತರರ  
ಮಾತರವಲಿದ , ನಾವು ಯಾವದ ೋ ಧ್ಾಮಿಣಕ ಕಟ್ಿಳ  (ಧಮಣಶ್ಾಸರ) ಯಂದ ಸಹ 
ವಿಮುಕತರು” ಎಂದು ಹ ೋಳಳವರು. ನಾವು ಇನುು ಮೋಲ  ನ ೋಮನಷ್ ಠಗಳ/ಕ್ತರಯೆಗಳ 
ವಾವಸ್ ಾಯ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿರುವದಿಲಿ ಎಂಬುದು ನಜವ ೋ, ಹಾಗ ಂದ ಮಾತರಕ ೆ ದ ೋವರು ನಮಗ  
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವದಕಾೆಗಿ ಯಾವ ಆಜ್ಞ ಗಳನ ುೋ ಕ  ಟ್ಟಿಲಿ ಅಥವಾ ಆತನ ನಮಯಗಳಿಗ  
ನಾವು ಒಳಪಟ್ಿವರಲಿ ಎಂದಥಣವಾಗದು. 

ಇಂದು ಕ ಲವರಿಗ  “ಧಮಣಶ್ಾಸರ” ಎಂಬ ಪದವ ೋ ಇಷ್ಿವಾಗುವದಿಲಿ, ಆದರ  
ಪೌಲನಾಗಲ್ಲ ಮತುತ ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಇತರ ಬರಹಗಾರರಾಗಲ್ಲ ಆ ಪದವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸುವದಕ ೆ ಸಂಕ  ೋಚಪಡಲ್ಲಲಿ (1 ಕ  ರಿಂಥ 9:21; ಗಲಾತಾ 6:2; ಯಾಕ  ೋಬ 
1:25). ಅಷ್ುಿ ಮಾತರವಲಿದ , ಕ ಲವರು “ಆಜ್ಞ ಗಳಿಗ ” ವಿಧ್ ೋಯರಾ ಗಬ ೋಕ ಂಬ ವಿರ್ಾರವನುು 
ಇಷ್ಿಪಡುವದಿಲಿ; ಆದರ  ಯೆೋಸು, “ನೋವು ನನುನುು ಪಿರೋತಿಸುವವರಾದರ  ನನು ಆಜ್ಞ ಗಳನುು 
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ಕ ೈಕ  ಂಡು ನಡ ಯುವಿರಿ” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದನು (ಯೋಹಾನ 14:15). ಪೌಲನು 
ಕ  ರಿಂಥದವರಿಗ  “ದ ೋವರ ಕಟ್ಿಳ ಗಳನುು ಅನುಸರಿ ನಡ ಯುವದ ೋ ಪರಯೋಜನವಾಗಿದ ” 
ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಿಸಿದನು (1 ಕ  ರಿಂಥ 7:19). ಯೋಹಾನನು ತನು ಮೊದಲ ಪತಿರಕ ಯನುು 
ಬರ ಯುವದಕ ೆ ಒಂದು ಕಾರರ್ವ ಂದರ  antinomianism (ಧಮಣಶ್ಾಸರವಿರ  ೋಧತವ) 
ವಿರುದಧವಾಗಿ ಹ  ೋರಾಡುವದಾಗಿತುತ, ಅದು ಧಮಣಶ್ಾಸರ/ ಕಟ್ಿಳ ಗಳನುು ಪಾಲ್ಲಸುವದು 
ಪಾರಮುಖ್ಾವಲಿ ಎಂದು ಪರತಿಪಾದಿಸುವದಾಗಿತುತ (1 ಯೋಹಾನ 2:3, 4; 3:22, 24; 5:2, 
3). 

ಇಂದು ನಾವು ಅಧಿೋನರಾಗಿರಬ ೋಕಾದ ಕಟ್ಿಳ ಗಳಳ ಯೆೋಸುವಿನ ಹ  ಸ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತತವ . ಯೆರ ಮಿೋಯನಂದ ಮುಂತಿಳಿಸಲಪಟ್ಿ ಹ  ಸ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಯು ಇದ ೋ (ಯೆರ ಮಿೋಯ 31:31-34; ಇಬಿರಯ 8:7-13), ಯೆೋಸು ಶಿಲುಬ ಯ 
ಮೋಲ  ಮರಣಿಸಿದಾಗ ಜಾರಿಗ  ಬಂದ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯು ಇದಾಗಿದ  (ಇಬಿರಯ 9:15-17). 

ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ನಮೆನುು ರಕ್ಷಿಸುವದಿಲಿ, ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ. ನಾವು ಹ  ಸ 
ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಸಿಕುೆವ ಕಟ್ಿಳ ಗಳಿಗ  ಅಧಿೋನರು, ಆದರ  ಯಾವ ಧಮಣಶ್ಾಸರವೂ-
ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರ ಸಹ-ನಮೆನುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ ಎಂಬುದನುು 
ನಾವು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುಬ ೋಕ್ತರುತತದ . ನಮೆನುು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿರ್ಾರವು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ 
ಸವಭಾವದಲ್ಲಿಯೆೋ ಇರುವದಿಲಿ. ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಪಾಪವು ಇಂರ್ಥಂಥದ ಂದು ಹ ೋಳಬಲಿದು 
ಆದರ  ಪಾಪಕ ೆ ಪರಿಹಾರವನುು ಒದಗಿಸಲಾರದು. ಅದು ಪಾಪವನುು ಖ್ಂಡಿಸಬಲಿದು 
ಆದರ  ಪಾಪಿಯನುು ಆದರಿಸಲಾರದು. ಪುನಃ, ನಾವು ಬ ಳಕ್ತನ ದೃಷ್ಾಿಂತವನುು 
ಪರಿಗಣಿಸ್  ೋರ್: ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಬ ಳಕು ನಮೆ ಜೋವಿತಗಳಲ್ಲಿನ ಬಿರುಕುಗಳನುು ಮತುತ 
ಕುಂದುಗಳನುು ಬಯಲ್ಲಗ  ತರಬಲಿದು, ಆದರ  ಅದು ಬಿರುಕುಗಳನುು ತುಂಬುವದಕ ೆ 
ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ. ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಬ ಳಕು ನಮೆ ಜೋವಿತದ ಕತತಲ ಯ ಮ ಲ ಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಡಗಿರುವಂತ ಹ  ಲಸನುು ಬಯಲುಪಡಿಸಬಲಿದು, ಆದರ  ಅದು ಆ ಕ  ಳ ಯನುು 
ಹ  ಗಲಾಡಿಸಲಾರದು.63 

ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ನಮೆಲ್ಲಿರುವ ಪಾಪತನವನುು ಕುರಿತು ಅರುಹು 
ಉಂಟ್ುಮಾಡಬಲಿದು ಆದರ  ನಮೆ ದ  ೋಷ್ವನುು ನೋಗಿಸುವದಿಲಿವಾದಾರಿಂದ, ದ ೋವರು 
ಮನುಷ್ಾರಿಗ  ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಕ  ಟ್ಟಿದಾಕ ೆ ಇನ  ುಂದು ಕಾರರ್ವನುು 
ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸಬಹುದಾಗಿದ : ಜನರು ರಕ್ಷಣ ಗ  ೋಸೆರ ಬ ೋರ ಡ ಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುವಂತ್  
ಮಾಡುವದಾಗಿತುತ-ವಿಶ್ ೋಷ್ವಾಗಿ, ನಮಗ  ಆತನ ಕೃಪ ಯ ಅವಶಾಕತ್  ಅತಾಂಥ 
ಅನವಾಯಣ ಎಂದು ಅರುಹು ಉಂಟ್ುಮಾಡುವದಾಗಿತುತ. ಜನರನುು ಯೆೋಸುವಿನ ಕಡ ಗ  
ನಡಿಸುವದಕ  ೆೋಸೆರ ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿತ್ ಂದು ಪೌಲನು ಹ ೋಳಿದನು (ಗಲಾತಾ 
3:24). ಒಂದು ಅಥಣದಲ್ಲಿ, ದ ೋವರಿಂದ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿರುವ ಎಲಾಿ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಉದ ಾೋಶವು 
ಆತೆಗಳನುು ಯೆೋಸುವಿನ ಡ ಗ  ನಡಿಸುವದ ೋ ಆಗಿರುತತದ . 

ಮುಕಾತಯ. ಶ್ ರೋಷ್ಠ ಸತಾಗಳನುು ಜಾಗರ ಕತ್ ಯಂದ ಅವಲ  ೋಕ್ತಸಿರಿ: 
 

ನಮೆ ಜೋವಿತಗಳಿಗ  ದಾರಿತ್  ೋರುವದಕ  ೆೋಸೆರ ನಮಗ  ಕಟ್ಿಳ ಗಳನುು 
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ಕ  ಡುವಷ್ಿರ ಮಟ್ಟಿಗ  ದ ೋವರು ನಮೆ ಬಗ ೆ ಕಾಳಜಯುಳುವನಾಗಿದಾನು. 
ಇಂದು, ಕ್ತರಸತನ ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿದ ಾೋವ , ಹ  ರತು ಮೊೋಶ್ ಯ 

ಧಮಣಶ್ಾಸ್ಾರಧಿೋನರಲಿ. 
ನಾವು ಕ ೋವಲ ಕಟ್ಿಳ ಗಳಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗುವದರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವದಿಲಿ, 

ಆದರ  ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯ ಮ ಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬ ೋಕು. 
ದ ೋವರ ಕೃಪ ಯನುು ನಮೆ ಸವಂತವಾಗಿಸಿಕ  ಳಳುವದಕಾೆಗಿ ಯೆೋಸು ಹ ೋಳಿದ 

ಮಾತುಗಳಿಗ  ನಾವು ವಿಧ್ ೋಯರಾಗತಕೆದುಾ (ಯೋಹಾನ 3:16; ಲ ಕ 
13:3; ಮತ್ಾತಯ 10:32; ಮಾಕಣ 16:15, 16; ಯೋಹಾನ 14:15). 

ಧಮಣಶಯಸರದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರು (7:1-6) 
ಪೌಲನು 7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವನುು “ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನು ಜೋವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಮಾತರ 

ಅವನ ಮೋಲ  ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಅಧಿಕಾರ ನಡ ಯುತತದ ” ಎಂದು ಗಮನಕ ೆ ತರುವ ಮ ಲಕ 
ಆರಂಭಿಸುತ್ಾತನ  (7:1). ಆತನು ಈ ಸಂಗತಿಯನುು ವಿವಾಹದ ದೃಷ್ಾಿಂತದಿಂದ 
ತಿಳಿಸುತ್ಾತನ : ಗಂಡನು ಜೋವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಹ ಂಡತಿಯು ನಾಾಯದ ಪರಕಾರ ಅವನಗ  
ಬದಧಳಾಗಿರುವಳಳ; ಗಂಡನು ಸತತರ  ಗಂಡನ “ಹಂಗು ಆಕ ಗ  ತಪುಪವದು” ಮತುತ 
ನಾಾಯಬದಧವಾಗಿ ಮರುವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕ  ಳುಬಹುದು (7:2, 3). “ಹಂಗು ತಪುಪವದು” 
ಎಂಬುದರ ಅನುವಾದಿತ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು καταργέω (katargeō) ಎಂದಾಗಿರುತತದ . 
Morrisನು ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟಿದ ಾೋನ ಂದರ  ಇದ  ಂದು ಬಲವಾದ ಪದವಾಗಿದುಾ ಅದರಥಣವು 
“ಸಂಪೂರ್ಣ ರದುಾಗ  ಳಿಸು ಮತುತ ನರಥಣಕಗ  ಳಿಸು ಎಂದಾಗಿರುತತದ .”64 

ಪೌಲನು ಈ ಅನವಯಸುವಿಕ ಯನುು ಮಾಡಿದನು: “ಹಾಗ ಯೆೋ ನನು ಸಹ  ೋದರರ ೋ, 
ನೋವು ಸಹ ಕ್ತರಸತನ ದ ೋಹದ ಮ ಲಕವಾಗಿ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತಿತೋರಿ. ದ ೋವರಿಗ  
ಫಲವಾಗುವದಕಾೆಗಿ ಮತ್  ತಬಬನನುು ಅಂದರ  ಸತುತ ಜೋವಿತನಾಗಿ ಎದಾಾತನನುು 
ಸ್ ೋರಿಕ  ಂಡಿರಿ” (7:4). ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಜ  ತ್ ಗಿರುವ ನಮೆ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತ್ಾಗಿ 
ಪೌಲನು ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ದ  ಡಡ ಹ ೋಳಿಕ ಯು ಇಲ್ಲಿದ : ನಾವು “ಕ್ತರಸತನ ದ ೋಹದ 
ಮ ಲಕವಾಗಿ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಪಾಲ್ಲಗ ” ಸತ್ ತವು. ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯು ನಮೆನುು “ಆತನ 
ಮರರ್ದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವದಕಾೆಗಿ ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ” ಈ “ಸ್ಾವು” 
ಸಂಭವಿಸಿತು (6:3). 

ಪೌಲನು ಮುಂದ  ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸ್ಾಯುವದಕ ೆ ಮುಂರ್  ಜೋವನವು 
ಹ ೋಗಿತ್ ತಂಬುದರ ಕುರಿತ್ಾಗಿ ಮಾತ್ಾಡಿದನು: “ನಾವು ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವವನುು 
ಅನುಸರಿಸುತಿತದಾಾಗ ದುರಾಶ್ ಗಳಳ ಧಮಣಶ್ಾಸರದಿಂದಲ ೋ ಪ ರೋರಿತವಾಗಿ ನಮೆ 
ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಯತ್ ುೈಸುತ್ಾತ ಮರರ್ಕ ೆ ಫಲವನುು ಹುಟ್ಟಿಸುತಿತದಾವು” (7:5). ಪಾಪಭರಿತ 
ಅಭಿಲಾಷ್ ಗಳನುು ಹುಟ್ಟಿಸುವದು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಉದ ಾೋಶ ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಧಮಣಶ್ಾಸರದ 
ಉದ ಾೋಶವು ಇಂರ್ಥಂಥದು ಪಾಪವ ಂದು ತಿಳಿಸಿ ಬಯಲುಗ  ಳಿಸುವದು ಮತುತ ತಮೆ 
ಜೋವಿತಗಳಿಂದ ಪಾಪವನುು ತ್ ಗ ದುಹಾಕುವಂತ್  ಜನರನುು ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುವದಾಗಿತುತ. 
ಹಾಗಿದಾರ , ಧಮಣಶ್ಾಸರದಿಂದಾದ ಒಂದು ಫಲ್ಲತವ ಂದರ  ಅದು ಪಾಪಭರಿತ 
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ಅಭಿಲಾಷ್ ಗಳನುು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು. 7:8-13ರಲ್ಲಿ, ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ತನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 
ದುರಾಶ್ ಯನುು ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕುರಿತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣ ಯನುು ನೋಡಿದನು. 

ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಹ ೋಗ  ಪಾಪವನುು ಹುಟ್ಟಿಸಿತು? ಒಂದರ ಮೋಲ  ಂದು 
ಮುಚುಲಪಟ್ಟಿದಾಾದರ , ಕ ಲವಂದು ಸಲಹ ಗಳಳ ಈ ಕ ಳಗಿನಂತಿರುತತವ . 

ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಪಾಪದ ಕಡ ಗ  ಗಮನವನುು ಸ್ ಳ ಯತು. 
ಒಂದು ವ ೋಳ  ನಾನು ನಮಗ  “ಒಂದು ಆನ ಯ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಬ ೋಡಿರಿ” ಎಂದು 
ಹ ೋಳಳವದಾದರ , ನೋವು ತಕ್ಷರ್ವ ೋ ಒಂದು ಆನ ಯ ಬಗ ೆ ಆಲ  ೋಚಿಸಿಕ  ಳಳುವಿರಿ. ಬಹುಶಃ, 
ನೋವು ಆನ ಯ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿ ದಿನಗಳಳ, ವಾರಗಳಳ, ವಷ್ಣಗಳಳ ಸಹ 
ಆಗಿದಿಾರಬಹುದಾಗಿದ ; ಆದರ  ನಾನು “ಆನ ಯಂದರ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಿಕ  ಳುಬ ೋಡಿರಿ” 
ಎಂದು ನಮಗ  ಹ ೋಳಿದ ತಕ್ಷರ್ವ ೋ ನಮೆ ಮನಸಿಾಗ  ಬರುವದು ಅದ ೋ ಆಗಿರುತತದ . 
Bruceನು ಸಭ ಯ ಆರಾಧನ ಯಲ್ಲಿ ದಶ್ಾಜ್ಞ ಗಳನುು ಪಠಸುವದಕ ೆ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ  ವಾಕತಪಡಿಸಿದ 
ಒಬಬ ಸದಸಾನ ಕುರಿತ ಹಳ  ಕಥ ಯ ಉದಾಹರಣ ಯನುು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ಾತನ , 
“ಅವುಗಳಳ ಜನರ ಮನಸುಾಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ುಿ ವಿರ್ಾರಗಳನುು ತುಂಬುತತವ ” ಎಂಬದಕಾೆಗಿ 
ಆತನು ಆಕ್ಷ ೋಪಣ  ಮಾಡಿದಾನು.65 ನಮೆ ಕರ್ುಿಗಳ ಮುಂದ  ದ ೋವರ 
ವಾಕಾವನುಟ್ುಿಕ  ಳಳುವದರಲ್ಲಿ ಮೌಲಾವಿರುತತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಯೆಹ ಜ ೆೋಲ 37:20), ಆದರ  ಆ 
ಸಭಾ ಸದಸಾನು “ಮಾಡಬಾರದು” ಎಂಬ ಆಜ್ಞ ಗಳಳ “ಕ ಲವು ಜನರ ಮನಸುಾಗಳಲ್ಲಿ 
“ವಿರ್ಾರಗಳನುು ತುಂಬುತಿತದ ” ಎಂದು ಹ ೋಳಿದುಾ ಸರಿಯೆೋ ಇದಿಾರಬಹುದಾಗಿದ .  

ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಒಂದು ನಷ್ ೋಧ್ಾಜ್ಞ ಯು ನಷ್ ೋಧಿಸಲಪಟ್ಿ ಸಂಗತಿಯೆಡ ಗ  
ಕ ಲರಿೋತಿಯ ಆಕಷ್ಣಣ ಯನುು ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿದ . ನಾವು “ಒಳಗ  ಪರವ ೋಶವಿಲಿ” ಎಂಬ 
ಫಲಕವನುು ನ  ೋಡುವಾಗ, ಏಕ  ಯಾರ  ೋ ನಮೆನುು “ಹ  ರಗಿಡುವದಕ ೆ ಇಚಿೆಸುತಿತದಾಾರ ” 
ಎಂಬದಾಗಿ ಕುತ ಹಲಗ  ಳಳುವಂತ್  ಮಾಡುತತದ . ಅನ ೋಕ ಸ್ಾರಿ ನಮೆನುು ಕ ೋಡು 
ಸಂಭವಿಸದಂತ್  ತಡ ಯುವದಕಾೆಗಿ ಆ ಫಲಕವು ಇಡಲಪಟ್ಟಿರುತತದ , ಆದರ  ಆ ಫಲಕದಾರ್ ಗ  
ಯಾರ  ೋ ನಮಗ  ಸಿಕೆಬಾರದ ಂದು ಇಚಿೆಸುವ ಬಯಕ ಯ ವಸುತವಂದು ಇರುತತದ  ೋ 
ಎಂದು ಯೋಚನ ಯಲ್ಲಿ ಮಗುರಾಗುವಂತ್  ಮಾಡುತತದ . ಇದಕ ೆ ಒಂದು ಶ್ ರೋಷ್ಠ 
ಉದಾಹರಣ ಯೆಂದರ  ಒಳ ುೋದು ಮತುತ ಕ ಟ್ಿದಾರ ಅರುಹು ಉಂಟ್ುಮಾಡುವ ಹರ್ಿನುು 
ತಿನುಬಾರದ ಂದು ದ ೋವರು ನಷ್ ೋಧ ಮಾಡಿದುಾ (ಆದಿಕಾಂಡ 2:16, 17; 3:1-5).  

ಮ ರನ ಯದಾಗಿ, ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನುು ಮಾಡಬಾರದ ಂದು ನಮಗ  ಹ ೋಳಳವಾಗ, 
ನಮೆಲ್ಲಿ ಅನ ೋಕರಿಗ  ಹಠಮಾರಿ ಪರತಿಕ್ತರಯೆಯ ಬುದಿಧಯದುಾ ಅದು ಆ ಸಂಗತಿಯನ ುೋ 
ಮಾಡುವದಕ ೆ ಇಚಿೆಸುತತದ . ಬಹುಶಃ ಮುಂರ್  ನಮಗ  ಅಂತಹ ಇರ್ ೆಯಲಿದ  
ಇದಿಾರಬಹುದಾಗಿದ , ಆದರ  ಒಮೆ ನಷ್ ೋಧ್ಾಜ್ಞ ಯು ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿತ್ ಂದರ  ಅಂತಹ ಬಯಕ  
ಬರುತತದ . ಉದಾಹರಣ ಗ  ನ  ೋಡಿರಿ, “ಬರ್ ಿಇನ ು ಹಸಿಯಾಗಿದ . ಮುಟ್ಿಬ ೋಡಿರಿ” ಎಂಬ 
ಫಲಕವು ಹ ೋಳಳತತದ . ಬಹುಶಃ ಬರ್ ಿಬಳಿಯಲಪಟ್ಟಿರುವ ವಸುತವನುು ಮುಟ್ುಿವ ಬಯಕ ಯು 
ಆ ಫಲಕವನುು ಇಡುವದಕ ೆ ಮುಂರ್  ಯಾರಿಗ  ಇರಲ್ಲಲಿ; ಆದರ  ಆ ಫಲಕವನುು ಇಟ್ಿ 
ಕ್ಷರ್ದಿಂದ ಆಗಷ್ ಿ ಬಳಿಯಲಾಗಿದಾ ಬರ್ಿದಲ್ಲಿ ಬ ರಳಳ ಗುರುತುಗಳಳ 
ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಲಾರಂಬಿಸುತತವ . 
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ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅದು ಕ ಲವರಿಗ , ಅಧಿಕಾರದ ವಿರುದಧ ಬಂಡಾಯವ ೋಳಳವದಕ ೆ 
ಒಂದು ರ  ೋಮಾಂಚನವನುು, ಒಂದು ಶಕ್ತತಭಾವನ ಯನುು ಕ  ಡುತತದ . ಜ್ಞಾನ  ೋಕ್ತತಯಲ್ಲಿನ 
ಅನ ೈತಿಕ ಸಿರೋಯು ಯುವಕರನುು ಮೊೋಹಕ ೆ ಬಿೋಳಿಸಿಕ  ಳುಲು ಪರಯತಿುಸುತಿತರುವಾಗ, 
ಆಕ ಯು “ಕದಾ ನೋರು ಸಿಹಯಾಗಿದ ” ಎಂದು ಪಿಸುಗುಟ್ಟಿದಳಳ (ಜ್ಞಾನ  ೋಕ್ತತ 9:17). ಅಧಿಕಾರ 
ಎನುುವದಿಲಿವಾಗಿದಾರ  ಬಂಡಾಯಗಾರರು ಸಹ ಇರುತಿತರಲ್ಲಲಿ; ಆದಾರಿಂದ, ಒಂದು 
ಅಥಣದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರವು ಬಂಡಾಯವನುು “ಹುಟ್ಟಿಸುತತದ ” ಎಂದು ಹ ೋಳಬಹುದು. 

ಈ ಮಾನವ ಪರವೃತಿತಗಳ ಬಗ ೆ ಅರಿವು ಹ  ಂದಿದಾ ಪೌಲನು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು, 
“ದುರಾಶ್ ಗಳಳ ಧಮಣಶ್ಾಸರದಿಂದಲ ೋ ಪ ರೋರಿತವಾಗಿ . . .” (7:5). “ಈಗಲಾದರ  ೋ . . . ಆ 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದಿಂದ ವಿಮುಕತರಾಗಿದ ಾೋವ ” ಎಂದು ಆತನು ಹ ೋಳಳತ್ಾತನ  (7:6). 
“ವಿಮುಕತರಾಗಿದ ಾೋವ ” ಎಂಬ ಪದವು 2ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿನ ಪದವೂ ಒಂದ ೋ ಆಗಿವ , ಅಲ್ಲಿ 
ಒಬಬಳಳ ತನು ಗಂಡನ ಮರರ್ದ ಬಳಿಕ ಆಕ ಗ  ವಿವಾಹದ ಬಂಧಗಳ “ಹಂಗು ತಪುಪವದು” 
ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದಿದ ವು. ಒಂದು ಹಳ ಯ ಸಂಬಂಧವು “ರದುಾ ಮತುತ ನರಥಣಕ” 
ಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಿದ  ಎಂದು ಆ ಪದವು ಅಥ ೈಣಸುತತದ . 

ಪೌಲನು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು, “ನಮೆನುು ವಶಮಾಡಿಕ  ಂಡಿದಾ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಪಾಲ್ಲಗ  
ಸತತ ಕಾರರ್ ಆ ಧಮಣಶ್ಾಸರದಿಂದ ವಿಮುಕತರಾಗಿದ ಾೋವ ” (7:6; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). 
“ನಮೆನುು ವಶಮಾಡಿಕ  ಂಡಿದಾ” ಎಂಬುದು ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . ಪ ೋತರನು 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಅದು “ನಮೆ ಪಿತೃಗಳಾಗಲ್ಲ ನಾವಾಗಲ್ಲ ಹ  ರಲಾರದ 
ನ  ಗ” ಎಂಬದಾಗಿ ಮಾತ್ಾಡಿದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 15:10). ವಚನ 4ರ 
ಪರಕಾರವಾಗಿ, ಅವರು “ಕ್ತರಸತನ ದ ೋಹದ ಮ ಲಕವಾಗಿ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಪಾಲ್ಲಗ  ಸತತರು” 
(7:4). ಆಗ ಅವರು ಕ್ತರಸತನ ಮದಲಗಿತಿತಯ, ಸಭ ಯ ಅಂಗವಾಗುವದಕ ೆ ಮುಕತರಾಗಿದಾರು. 

ನೂತನ ವಿವಯಹತರಿಗಯಗಿ ಪಯಠಗಳಳ (7:1-6) 
7:1-6ರ ವಿಸತರಿತ ಸ್ಾದೃಶಾವು ತ್  ೋರಿಸಿಕ  ಡುವದ ೋನ ಂದರ , ಆತಿೀಕವಾಗಿ 

ಮಾತ್ಾಡುವದಾದರ , ಕ ೈಸತರು ಯೆೋಸುವಿನ ಮದಲಗಿತಿತಯಾಗಿದಾಾರ . ದ ೈಹಕ ಮಟ್ಿದಲ್ಲಿ, 
ಕ ಲವರಿಗಂತ  ಒಟಾಿರ ಯಾಗಿ ವಿವಾಹ ಎಂದರ  ಏನ ಂಬುದ ೋ ಗ  ತಿತರುವದಿಲಿ. ಅವರು 
ವಿವಾಹವಾಗುತ್ಾತರ  ಮತುತ ಒಬಬಂಟ್ಟಗರ  ೋ ಎಂಬಂತ್  ಬದುಕುತ್ಾತರ . ಇದು ಆತಿೀಕವಾಗಿ 
ಸಹ ಅಷ್ ಿೋ ಸತಾ. ಕ ಲವರಿಗ  ಕ್ತರಸತನಗ  “ವಿವಾಹವಾಗಿರುವದು” ಎಂದರ  ಏನ ಂಬುದನ ುೋ 
ತಿಳಿದಿಲಿವ ಂದು ತ್  ೋರುತತದ . ಅವರು ಕ್ತರಸತನ ಮದಲಗಿತಿತಯ (ಸಭ ಯ) ಅಂಗವಾಗುತ್ಾತರ  
ಆದರ  ಕತಣನಗ  ಯಾವದ ೋ ಪರತಿಷ್ ಠಯನ ುೋ ಮಾಡಿಲಿವ ೋನ  ೋ ಎಂಬಂತ್  ಬದುಕುವದನುು 
ಮುಂದುವರ ಸುತ್ಾತರ .  

ಈ ಅನವಯಕ ಯನುು “ನ ತನ ವಿವಾಹತರಿಗಾಗಿ ಪಾಠಗಳಳ” ಎಂದು 
ಹ ಸರಿಸಲಾಗಿರುತತದ . ಇದರ ಮುಖ್ಾ ಒತುತ ಒಬಬ ಸಂಗಾತಿಯ ಕಾನ ನುಬದಧ ಐಕಾದ ಬಗ ೆ 
ಅಲಿ, ಆದರ  ಕ್ತರಸತನ  ಂದಿಗಿನ ನಮೆ ಆತಿೀಕ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ ೆಯಾಗಿರುತತದ . ಅದ ೋ 
ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ, ನಾವಬ  ಬಬಬರು ಸಹ ನಮೆ ಭ ಲ  ೋಕದ ವಿವಾಹ ಸಂಗಾತಿಯ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ ೋಗ  ಸಂಬಂಧವಿಟ್ುಿಕ  ಳುಬ ೋಕು ಎಂಬುದನುು ಸಹ ಕಲ್ಲಯಬಹುದು. ಎಫ ಸ 
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5:22-33ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನ ಮುಖ್ಾ ಗಮನವು ಕ್ತರಸತನು ಹಾಗ  ಸಭ ಯ ಮೋಲ  ಆಗಿತುತ (ಎಫ ಸ 
5:32), ಆದರ  ಹೋಗಿದಾರ  ಆ ವಾಕಾಭಾಗವನುು ನಾವು ಗಂಡ/ಹ ಂಡತಿ ನಡುವಿನ 
ಸಂಬಂಧದ ಬಗ ೆ ಕಲ್ಲತುಕ  ಳಳುವದಕ ೆ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ ತೋವ . ರ  ೋಮಾ 7:1-6 ವಚನಗಳಳ 
ವಿವಾಹತ ದಂಪತಿಗಳಿಗ  ಮತುತ ಕ ೈಸತರಿಗ  (ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನದಲ್ಲಿ ಕ್ತರಸತನ  ಂದಿಗ  
ಐಕಾವಾಗಿರುವವರು) ಕ ಲವಂದು ಪಾರಮುಖ್ಾವಾದ ಪಾಠಗಳನುು ಒದಗಿಸುತತವ . 

ಬದಧವಾಗಿರು (7:2-4). ಮೊದಲ ನಯಮವ ೋನ ಂದರ  ನಾವು ನಮೆ ಗಂಡನಾದ 
ಯೆೋಸುವಿಗ  ಬದಧರಾಗಿರಬ ೋಕು. 7:1-6ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಉದ ಾೋಶವು ವಿವಾಹದ ಬಗ ೆ ವಿವರವಾದ 
ಉಪದ ೋಶವನುು ಕ  ಡುವದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ, ಆದರ  ಆತನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಾವಂತ  
ಸಪಷ್ಿವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತತದ : ವಿವಾಹವು ಜೋವಿತಕಾಲಕಾೆಗಿಯೆೋ ಎಂದು ಆತನು ನಂಬಿದಾನು. 
“ಗಂಡನು ಜೋವದಿಂದಿರುವ ತನಕ ಹ ಂಡತಿಯು ನಾಾಯದ ಪರಕಾರ ಅವನಗ  
ಬದಧಳಾಗಿರುವಳಳ. . . . ಹೋಗಿರಲಾಗಿ ಗಂಡನು ಜೋವದಿಂದಿರುವಾಗ ಆಕ ಯು 
ಬ ೋರ  ಬಬನನುು ಸ್ ೋರಿದರ  ವಾಭಿರ್ಾರಣಿ ಎನಸಿಕ  ಳಳುವಳಳ” (7:2, 3). “ಸತುತ ಜೋವಿತನಾಗಿ 
ಎದಾಾತನನುು” (7:4) ಎಂದು ಸ ಚಿಸುವಾಗ, ಪೌಲನು ಕ ೋವಲ ಯೆೋಸುವನುು 
ಗುರುತಿಸುತಿತಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡಲಾಗುತತದ . ಬದಲಾಗಿ, 2 ಹಾಗ  3ನ ೋ 
ವಚನಗಳಲ್ಲಿರುವ ವಿವಾಹ ದೃಷ್ಾಿಂತದಲ್ಲಿರುವ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ, ನಮೆ ಆತಿೀಕ ವಿವಾಹವು 
ಗಂಡನ ಮರರ್ದಿಂದಾಗಿ ಮುರಿದುಹ  ೋಗುವದಿಲಿ ಎಂಬುದನುು ಸಹ ಆತನು 
ಒತಿತಹ ೋಳಳತಿತದಾಾನ . ಕ್ತರಸತನು “ಸತತ ಮೋಲ  ಜೋವಿತನಾಗಿ ಎದುಾ ಬಂದದರಿಂದ ಆತನು ಇನುು 
ಮುಂದ  ಸ್ಾಯತಕೆವನಲಿ” (6:9). 

ವಿವಾಹವು ಜೋವಿತಕಾಲಕಾೆಗಿ ಇರುತತದ . ಬ ೋರ  ಂದು ಸಾಳದಲ್ಲಿ, ಯೆೋಸು ಈ 
ನಯಮಕ ೆ ಒಂದು ವಿನಾಯತಿಯನುು ನೋಡಿದನು (ನ  ೋಡಿರಿ ಮತ್ಾತಯ 19:3-9),66 ಆದರ  
ಇಲ್ಲಿ ವಿನಾಯತಿಗಳ ಬಗ ೆ ಚಚಿಣಸುತಿತದಿಾಲಿ. ಆತನು ಕ ೋವಲ ವಿವಾಹದ ನಯಮದ ಬಗ ೆ 
ಮಾತರವ ೋ ಕಾಳಜ ಹ  ಂದಿದಾನು: ವಿವಾಹವು ಜೋವಿತಕಾಲಕಾೆಗಿಯೆೋ! ಅಮರಿಕದಲ್ಲಿ 
ಅನ ೋಕ ಸ್ಾರಿ ವಿವಾಹ ಹರಕ ಗಳಲ್ಲಿ “ನಾವು ಬದುಕ್ತರುವ ವರ ಗ ” ಅಥವಾ “ಮರರ್ವು 
ನಮೆನುು ಅಗಲ್ಲಸುವ ತನಕ” ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿರುತತವ . ಇವುಗಳಳ ಸಂಪರದಾಯಕ ಎಂಬ 
ಕಾರರ್ಕ ೆ ಸ್ ೋರಿಸಲಪಟ್ಟಿಲಿ, ಆದರ  ಅವುಗಳಳ ವಿವಾಹದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ದ ೋವರ 
ಸಂಕಲಪವನುು ವಾಕತಪಡಿಸುತತವ ಂಬ ಕಾರರ್ಕಾೆಗಿಯೆೋ ಸ್ ೋರಿಸಲಪಟ್ಟಿರುತತವ .  

ಕ ಲವರು ತನು ವಿವಾಹದ ಹರಕ ಗಳನುು ಹಗುರವಾಗಿ ತ್ ಗ ದುಕ  ಳಳುತ್ಾತರ ಂಬುದು 
ದುಃಖ್ಕರ-ಮತುತ ಕ ಲವರು ಕತಣನಗ  ಜೋವಿತಕಾಲದ ಸಮಪಣಣ  ಮಾಡಿಕ  ಳುದ ಯೆೋ 
ಕ್ತರಸತನ ಮದಲಗಿತಿತಯ ಅಂಗವಾಗುತ್ಾತರ ಂಬುದು ಮತತಷ್ುಿ ದುಃಖ್ಕರವಾದ 
ಸಂಗತಿಯಾಗಿದ . ಯೆೋಸು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ  “ಕಡ ೋ ವರ ಗ  ತ್ಾಳಳವವನು 
ರಕ್ಷಣ ಹ  ಂದುವನು” (ಮತ್ಾತಯ 10:22; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). 

ನಂಬಿಗಸತನಾಗಿರು (7:3). ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಪಷ್ಿವಾಗುವ ಇನ  ುಂದು 
ಪಾಠವ ಂದರ  ನಮೆ ವಿವಾಹ ಸಂಗಾತಿಗ  ನಂಬಿಗಸತರಾಗಿರತಕೆದುಾ: “ಹೋಗಿರಲಾಗಿ 
ಗಂಡನು ಜೋವದಿಂದಿರುವಾಗ ಆಕ  ಬ ೋರ  ಬಬನನುು ಸ್ ೋರಿದರ  ವಾಭಿರ್ಾರಿಣಿ 
ಎನಸಿಕ  ಳಳುವಳಳ” (7:3). “ಎನಸಿಕ  ಳಳುವಳಳ” ಎಂಬ ಪದಗುಚೆವು χρηματίζω 
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(chrēmatizō) ಎಂಬುದರಿಂದ ಬಂದಿರುತತದ , ಅದು ಸ್ಾವಣಜನಕವಾಗಿ ಗ  ತ್ಾತಗು 
ವದನುು ಸ ಚಿಸುತತದ . Phillips ತಜುಣಮಯಲ್ಲಿ “ಆಕ ಯು ವಾಭಿರ್ಾರದ ಕಳಂಕಕ ೆ 
ಗುರಿಯಾಗುವಳಳ” ಎಂದಿರುತತದ . 

ಹಳ  ಒಡಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ, ಇಸ್ಾರಯೆೋಲವು ಯೆಹ  ೋವನಗ  ಮದಲಗಿತಿತಯಾಗಿರ 
ಬ ೋಕ್ತತುತ; ಆದರ  ಜನರು ನರಂತರವಾಗಿ “ಅನಾದ ೋವತ್ ಗಳನುು ಪೂಜಸಿ ಅವುಗಳಿಗ  
ಅಡಡಬಿದುಾ ದ ೋವದ  ರೋಹಗಳಾದರು” (ನಾಾಯಸ್ಾಾಪಕರು 2:17; ನ  ೋಡಿರಿ 8:33; 
1 ಪೂವಣಕಾಲ ವೃತ್ಾತಂತ 5:25). ಅದರ ಫಲ್ಲತವಾಗಿ, ಇಸ್ಾರಯೆೋಲರು ಆತಿೀಕ ವಾಭಿರ್ಾರ 
ಮಾಡಿ ದ  ೋಷ್ಟಗಳಾದರು (ನ  ೋಡಿರಿ ಯೆಹ ಜ ೆೋಲ 23:37). ನಾವು ಸಹ ಅತಿೀಕ 
ವಾಭಿರ್ಾರದ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿರಬಹುದಾಗಿದ . ಹ ೋಗ ? ಯೆೋಸುವಿಗಿಂತಲ  ಮುಖ್ಾವಾಗಿ 
ಬ ೋರ  ಸಂಗತಿಯನುು-ಏನ ೋ ಇರಬಹುದು-ಇಟ್ುಿಕ  ಳಳುವದು. ಯಾಕ  ೋಬನು ಹೋಗ  
ಬರ ದನು, “[ಆತಿೀಕ] ವಾಭಿರ್ಾರಿಗಳಳ ನೋವು; ಇಹಲ  ೋಕದ ಸ್ ುೋಹವು ದ ೋವವ ೈರವ ಂದು 
ನಮಗ  ತಿಳಿಯದ  ೋ? ಲ  ೋಕಕ ೆ ಸ್ ುೋಹತನಾಗ ಬ ೋಕ ಂದಿರುವವನು ತನುನುು ದ ೋವರಿಗ  
ವಿರ  ೋಧಿಯನಾುಗಿ ಮಾಡಿಕ  ಳಳುತ್ಾತನ ” (ಯಾಕ  ೋಬ 4:4). ಕ್ತರಸತನು ಸವತಃ ಹ ೋಳಿದನು, 
“ತಂದ ಯ ಮೋಲಾಗಲ್ಲ ತ್ಾಯಯ ಮಲಾಗಲ್ಲ ನನು ಮೋಲ  ಇಡುವದಕ್ತೆಂತ ಹ ರ್ಾುದ 
ಮಮತ್ ಯನುಡುವವನು ನನಗ  ಯೋಗಾನಲಿ; ಮಗನ ಮೋಲಾಗಲ್ಲ ಮಗಳ ಮೋಲಾಗಲ್ಲ 
ನನು ಮೋಲ  ಇಡುವದಕ್ತೆಂತ ಹ ರ್ಾುದ ಮಮತ್ ಯನುಡುವವನು ನನಗ  ಯೋಗಾನಲಿ” 
(ಮತ್ಾತಯ 10:37; ನ  ೋಡಿರಿ 6:33).  

ಒಬಬ ವಿವಾಹತ ಪುರುಷ್ ಅಥವಾ ಸಿರೋಯು ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ ಸಂಗಾತಿಗ  
ನಂಬಿಗಸತರಾಗಿಲಿದಿರುವದನುು ನ  ೋಡಿದರ  ಹೃದಯವು ಒಡ ಯುತತದ . ಕ್ತರಸತನ 
ಮದಲಗಿತಿತಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಒಬಬರು ಯೆೋಸುವಿಗ  ನಂಬಿಗಸತರಾಗಿಲಿದಿರುವದನುು 
ನ  ೋಡುವಾಗ ಇನುಷ್ುಿ ಹ ಚುು ಹೃದಯವ ೋದನ  ಆಗುತತದ . ಕತಣನು ಬಯಸುವಂತಹ 
“ಪರಿಶುದಧವೂ ನದ  ೋಣಷ್ವೂ” ಆಗಿರುವ ಮದಲಗಿತಿತಯಂತಿರುವದಕ ೆ ಎಡ ಬಿಡದ  
ಪರಯಾಸ ಪಡ  ೋರ್ (ಎಫ ಸ 5:27). ಯೆೋಸು ಸುೆನಣದಲ್ಲಿನ ಸಭ ಗ  ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು, 
“ನೋನು ಸ್ಾಯಬ ೋಕಾದರ  ನಂಬಿಗಸತನಾಗಿರು; ನಾನು ನನಗ  ಜೋವವ ಂಬ 
ಜಯಮಾಲ ಯನುು ಕ  ಡುವ ನು” (ಪರಕಟ್ಣ  2:10). 

ಫಲಭರಿತವಾಗಿರಿ (7:4, 5). ನಾವು ಕ್ತರಸತನ  ಂದಿಗ  “ವಿವಾಹವಾಗಿರುವದರಿಂದ,” 
ನಾವು ಫಲಭರಿತವಾಗಿರತಕೆದುಾ ಮತುತ “ದ ೋವರಿಗ  ಫಲವಾಗತಕೆದುಾ.” ಯೆೋಸು ಹ ೋಳಿದನು, 
“ನೋವು ಬಹಳ ಫಲಕ  ಡುವದರಿಂದಲ ೋ ನನು ತಂದ ಗ  ಮಹಮ ಉಂಟಾಗುವದು” 
(ಯೋಹಾನ 15:8); “ನನುಲ್ಲಿದುಾ ಫಲಕ  ಡದಿರುವ ಪರತಿಯಂದು ಕ  ಂಬ ಯನುು ಆತನು 
(ದ ೋವರು) ತ್ ಗ ದುಹಾಕುತ್ಾತನ ” (ಯೋಹಾನ 15:2). John MacArthur, Jr., 
ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಒಬಬ ಫಲರಹತ ಕ ೈಸತನು ಒಬಬ ನಜವಾದ 
ಕ ೈಸತನಾಗಿರುವದಿಲಿ.”67 

7:4ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಏಕಾಏಕ್ತಯಾಗಿ ವಾಕಾದ ಮಧಾದಲ್ಲಿಯೆೋ ಮಧಾಪುರುಷ್ನಂದ 
(“ನೋನು”) ಉತತಮ ಪುರುಷ್ಯೆಡ ಗ  (“ನಾವು”) ದಿಸ್  ಬದಲ್ಲಸುತ್ಾತನ : “(ನಾವು) ದ ೋವರಿಗ  
ಫಲವಾಗುವದಕಾೆಗಿ ಮತ್  ತಬಬನನುು . . . ಸ್ ೋರಿಕ  ಂಡಿರಿ” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). ಹೋಗ  
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ಉತತಮ ಪುರುಷ್ ಸಂಬ  ೋಧನ ಯು 5ನ ೋ ವಚನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ ಯುತತದ : “ನಾವು 
ಶರಿೋರಾಧಿೋನಸವಭಾವವನುು ಅನುಸರಿಸುತಿತದಾಾಗ ದುರಾಶ್ ಗಳಳ . . . ನಮೆ ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಯತ್ ುೈಸುತ್ಾತ ಮರರ್ಕ ೆ ಫಲವನುು ಹುಟ್ಟಿಸುತಿತದಾವು” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದುಾ ನನುದು). ಬಹುಶಃ 
ಪೌಲನಗ  ಏಕಾಏಕ್ತ ತ್ಾನು ಪರಿವತಣನ ಗ  ಂಡ ಆ ಕ್ಷರ್ದ ನ ನಪು ಬಂದಿರಬಹುದಾಗಿದ . 
ಆತನು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ “ವಶಮಾಡಿಕ  ಳುಲಪಟಾಿಗ” (7:6), ಆತನು ದ ೋವರಿಗಾಗಿ ಫಲ 
ಕ  ಡುತಿತದಾಾನ ಂದು ಭಾವಿಸಿಕ  ಂಡಿದಾನು (ನ  ೋಡಿರಿ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 26:9). 
ಕ್ತರಸತನು ಆತನಗ  ಕಾಣಿಸಿಕ  ಂಡಾಗ, ತ್ಾನು ಕ ೋವಲ ಮರರ್ಕ ೆ ಫಲವನುುಂಟ್ು 
ಮಾಡುವವನಾಗಿ ದ ಾೋನ ಂಬುದನುು ಆತನು ಗರಹಸಿಕ  ಂಡನು. ಹ ೋಗ , ಯೆೋಸು ಕ್ತರಸತನ 
ಶಿಲುಬ ಗ ೋರಿಸಲಪಟ್ಿ ದ ೋಹದ ಮ ಲಕವಾಗಿ, ಆತನು ಧಮಣಶ್ಾಸರದಿಂದ 
ವಿಮುಕತಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಿನು-ಮತುತ ಆಗ ಆತನಗ  ತನು ಪಿರಯ ಕತಣನಗ  ೋಸೆರ ಫಲವನುು 
ಕ  ಡುವದಕ ೆ ಸ್ಾಧಾವಾಗಿತುತ! 

ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರು (7:6). ಕತಣನಗ  ಸ್ ೋವ  ಮಾಡುವ ವಿರ್ಾರದಲ್ಲಿ ನಮೆ 
ಮನಃಸಿಾತಿಯು ಏನಾಗಿರತಕೆದುಾ? ನಾವು ಆತನಗ  ಸ್ ೋವ  ಮಾಡಬ ೋಕಲಾಿ ಎಂದು 
ಬ ೋಸರದಿಂದಿರಬ ೋಕ  ೋ? ಆತನು ನಮಗ  ೋಸೆರ ಮಾಡಿರುವದನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಂಡರ  
ಹಾಗಿರುವದಕ ೆ ಸ್ಾಧಾವಿಲಿ. ಆತನು ನಮಗ  ಎಷ್  ಿೋ ವಿವಿಧ ರಿೋತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ ೋವ  
ಮಾಡಿದಾಾನ ! ನಾವು ಆತನಗ  ಸ್ ೋವ  ಮಾಡುವಾಗ ಕನಷ್ಠವಾದದಾನುು ಮಾಡಬ ೋಕ  ೋ? 
ನಾವು ಆತನನುು ಪಿರೋತಿಸುವದಾದರ  ಹಾಗ  ಮಾಡಲಾರ ವು. ಕ ೋವಲ ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು 
ಕ ೈಕ  ಂಡು ನಡ ಯುವದರಿಂದ ಎಂದಾದರ  ಸ್ಾಧಾವಾಗುವದಕ್ತೆಂತ ಅಧಿಕವಾದದಾನುು 
ಕತಣನಗ  ೋಸೆರ ಮಾಡುವಂತ್  ಪಿರೋತಿಯು ನಮೆನುು ಸ ಪತಿಣಗ  ಳಿಸುವದು! ಅದು 
ನಮೆನುು ಅಂತಿಮ ಅಂಶಕ ೆ ತಂದು ನಲ್ಲಿಸುತತದ . 

ಪಿರೋತಿ ಮಾಡುವವನಾಗಿರು (7:6). ಕ ಲವಂದು ನಯಮಗಳಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾ ಗುವದು 
ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವಾಗುವದಿಲಿ. ಅದು ಇಬಬರು ವಾಕ್ತತಗಳಳ ಪರಸಪರ ಪಿರೋತಿಸಿ 
ಒಬಬರನ  ುಬಬರು ಸಂತ್  ೋಷ್ ಪಡಿಸುವ ಕುರಿತ್ಾಗಿರುತತದ . ನನಗ  ಕ ಲವು ವಿವಾಹತ 
ದಂಪತಿಗಳ ಪರಿಚಯವಿರುತತದ , ಅವರು ತಮಗ  ದ ೋವರಿಂದ ಕ  ಡಲಪಟ್ಿ ಪಾತರಗಳ ಬಗ ೆ 
ಅಸಂತ್  ೋಷ್ದಿಂದಿರುತ್ಾತರ . ನಾನು ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಗುರ್ಗುಟ್ುಿವದನುು 
ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಂಡಿದ ಾೋನ , “ನಮಗ  ಬ ೋರ  ಆಯೆೆಗಳಿಲಿ, ಯಾಕ ಂದರ  ಬ ೈಬಲ್ ಅದನ ುೋ 
ಕಲ್ಲಸುತತದಲಾಿ.” ಅಲಿದ  ತಮೆ ಮೋಲ  ಕ್ತರಸತನ ಹ  ಸ ಒಡಂಬಡಿಕ ಯು ವಿಧಿಸಿರುವ 
ಅವಶಾಕವಾದವುಗಳ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಂತುಷ್ಠರಾಗಿರುವಂತ್  ತ್  ೋರುವ ಇನುಷ್ುಿ ಕ ೈಸತರ 
ಪರಿಚಯವೂ ನನಗಿರುತತದ . ಅವರ ಮನ  ೋಭಾವವು “ನಾವು ಈ ಕಾಯಣಗಳನುು 
ಮಾಡಲ ೋಬ ೋಕು, ಬ ೋರ  ದಾರಿಯಲಿ ಯಾಕ ಂದರ  ದ ೋವರು ಅದನ ು ಆಜ್ಞಾಪಿಸಿದಾಾನ ” ಎಂಬ 
ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ್  ತ್  ೋರುತತದ .  

ನಮೆಲ್ಲಿ ಕ್ತರಸತನ ಮದಲಗಿತಿತಯ ಅಂಗವಾಗಿರುವವರು “ಮಾಡಲ ೋಬ ೋಕು” ಎಂಬುದನುು 
ತ್  ರ ದು “ಮಾಡಬಯಸುವ” ಎಂಬ ಮನ  ೋಭಾವಕ ೆ ಸ್ಾಗತಕೆದುಾ. ನಮಿೆಂದ 
ಬ ೋಡಿಕ ಗಳನುು ಪೂರ ೈಸಿಕ  ಳಳುವ ಸಂಗಾತಿಯ ಅಪಪಣ ಗಳಿಗ  ಗುರ್ಗುಟ್ುಿತ್ಾತ 
ಒಳಪಡಿಸಿಕ  ಳಳುವ ಹತ್ಾಶ್ ಯ ಸ್ಾಾನವನುು ತ್  ರ ದುಬಿಡಬ ೋಕು, ಮತುತ ಒಬಬ ಪಿರೋತಿಸುವ 
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ಗಂಡನ ಬಯಕ ಗಳನುು ಸಂತ್  ೋಷ್ದಿಂದ ನ ರವ ೋರಿಸುವಂತಹ ಸುಧ್ಾರಿಸುವ ಸ್ಾಾನಕ ೆ 
ಏರಬ ೋಕು. ಯೋಹಾನನು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದನು, “ದ ೋವರು ಮೊದಲು ನಮೆನುು 
ಪಿರೋತಿಸಿದಾರಿಂದ ನಾವು ಆತನನುು ಪಿರೋತಿಸುತ್ ತೋವ ” (1 ಯೋಹಾನ 4:19; KJV). D. Stuart 

Briscoe ಹೋಗ  ವಿವರಿಸುತ್ಾತನ , “ಕ್ತರಸತನ ಸಂಗಡದ ವಿವಾಹವು ಒಂದು ಪಿರೋತಿಯ 
ಸಂಬಂಧವಾಗಿದುಾ ಅದು ಸಂತ್  ೋಷ್ದಿಂದ ತನುನುು ಒಪಿಪಸಿಕ  ಂಡು ವಿಧ್ ೋಯವಾಗುತತದ .” 
Briscoeನು ಹ ೋಳಿದ ಾೋನ ಂದರ , “ಪೌಲನಂದ ‘ಶ್ಾಸರದ ಹ  ರಗರ್ ಅಥಣಕ ೆ 
ಅನುಕ ಲವಾದ ಹಳ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ’ ಎಂದು ಬಣಿಿಸಲಾಗಿರುವ ಮುಂಚಿನ ಮನ  ೋಭಾವವು. 
. . . ಅನ ೋಕ ವ ೋಳ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾದರ ಮತುತ ಮುನಸುವಿಕ ಯಂದ ಕ ಡಿರುತತದ ; ನಂತರದುಾ, 
‘ಪವಿತ್ಾರತೆಪ ರೋರಿತವಾದ ಹ  ಸ ರಿೋತಿ’ ಎಂದು ಪೌಲನು ಕರ ಯುವ ಮನ  ೋಭಾವವು 
ಹುಮೆಸುಾ ಹಾಗ  ಸವಯಂಪ ರೋರಿತವಾಗಿರುತತದ .”68  

ಮುಕಾತಯ. ಈಗ ನಾನು ಮ ರು ಸತಾಗಳನುು ಎತಿತತ್  ೋರಿಸುತ್ ತೋನ . 
ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, ಆತಿೀಕವಾಗಿ ಮಾತ್ಾಡುವದಾದರ , ನೋವು ಒಬಬ ವಾಕ್ತತ ಅಥವಾ 
ಸಂಗತಿಯಂದಿಗ  ವಿವಾಹವಾಗಿರುವಿರಿ. ದ ೈಹಕ ಹಾಗ  ಕಾನ ನು ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ, ನೋವು 
ವಿವಾಹತ ಅಥವಾ ಅವಿವಾಹತ ಆಗಿರಬಹುದಾಗಿದ , ಆದರ  ಆತಿೀಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಅದು 
ಹಾಗಿರುವದಿಲಿ. ನೋವು ಕ್ತರಸತನ ಸಂಗಡ ವಿವಾಹವಾಗಿಲಿವ ಂದಾದರ , ನೋವು ಬ ೋರ  
ಯಾವದ  ೋ ಒಂದಕ ೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದಿಾೋರಿ ಎಂದಥಣವಾಗಿರುತತದ . ನಮೆ ಸಂಗಾತಿಯು 
ಒಂದು ವ ೋಳ  ಮನುಷ್ಾ-ಕಲ್ಲಪತ ಧ್ಾಮಿಣಕ ವಾವಸ್ ಾಯಾಗಿರಬಲಿದು, ನಮೆ ಸ್ಾವಥಣ 
ಇರ್ ೆಗಳಳ, ಅಥವಾ ಬ ೋರ  ಯಾವದಾದರ  ನಮೆ ಸಂಗಾತಿ ಆಗಿರಬಲಿದು-ಆದರ  
ನೋವಂತ  ಕ್ತರಸತನನುಲಿದ  ಬ ೋರ  ಯಾವದನ  ುೋ ವಿವಾಹವಾದವರಾಗಿರುತಿತೋರಿ. 

ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ನೋವು ನಜವಾದ ಹಾಗ  ಶ್ಾಶವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥ 
ಆನಂದವನುು ತಿಳಿಯುವದಕ ೆ ಇರುವ ಏಕ ೈಕ ದಾರಿಯೆಂದರ  ಕ್ತರಸತನ  ಂದಿಗ  
ವಿವಾಹವಾಗುವದ ೋ ಆಗಿರುತತದ . ಈಗಾಗಲ ೋ ತಿಳಿಸಿರುವ ಹಾಗ , ಸಭ ಯು ಕ್ತರಸತನ 
ಮದಲಗಿತಿತಯಾಗಿರುತತದ , ಸಭ ಯು ಯೆೋಸುವಿನ ರಕತದ ಮ ಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಿರುವ 
ಜನರಿಂದ ಕ ಡಿದ ದ ೋಹವಾಗಿರುತತದ  (ಸಮ ಹವಾಗಿರುತತದ ) (ಎಫ ಸ 5:23, 25; 
ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತಾಗಳಳ 20:28). ನಮೆ ನಂಬಿಕ ಯು ಕ್ತರಸತನಗ  ವಿಧ್ ೋಯನಾಗುವಂತ್  
ನಡಿಸುವಾಗ ನೋವು ಆತನ ರಕತದ ಮ ಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವಿರಿ (6:3, 4, 17, 18). ಆ 
ಸಂದಭಣದಲ್ಲಿ, ದ ೋವರು ನಮೆನುು ಸಭ ಯಲ್ಲಿ ಸ್ ೋಪಣಡ ಗ  ಳಿಸುತ್ಾತನ  (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತಾಗಳಳ 2:36-38, 41, 47; KJV; ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿಂಥ 12:13); ನೋವು ಕ್ತರಸತನ 
ಮದಲಗಿತಿತಯ ಅಂಗವಾಗುತಿತೋರಿ. ನೋವು ದಿೋಕ್ಷಾಸ್ಾುನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳುವ ಮ ಲಕ ನಮೆ 
ನಂಬಿಕ ಯನುು ಇದುವರ ಗ  ವಾಕತಪಡಿಸಿಲಿವಾದಲ್ಲಿ, ನೋವು ತಕ್ಷರ್ವ ೋ ಅದನುು 
ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದು ನಮೆನುು ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುತ್ ತೋನ . 

ಮ ರನ ಯದಾಗಿ (ಮತುತ ಇದು ಈ ಚರ್ ಣಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲಾಗಿರುವ ಪರಮುಖ್ ಒತುತ 
ಆಗಿರುತತದ ), ಒಮೆ ನೋವು ಕ್ತರಸತನಗ  ವಿವಾಹವಾದರ , ಅದರಂತ್ ಯೆೋ ನೋವು ನಡಕ  ಳಳುವ 
ಅಗತಾವಿರುತತದ . ನಾನು ಒಪಿಪಕ  ಳುಲ ೋಬ ೋಕು ಏನ ಂದರ , ನಾನು ಹ  ಸದಾಗಿ 
ಮದುವ ಯಾದಾಗ (“ಬಹಳ ಪರಿಪಕವ” ದ ಹತ್  ತಂಬತುತ ವಷ್ಣದ ಪಾರಯದಲ್ಲಿ), ಒಟಾಿರ  
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ವಿವಾಹವ ಂದರ  ಏನ ಂಬುದರ ಕುರಿತು ನನಗ  ಒಂದು ಅಸಪಷ್ಿವಾದ ತಿಳಳವಳಿಕ ಯತುತ. 
ವಿವಾಹತವಾಗಿರುವದ ಂದರ  ಏನ ಂಬುದನುು ಕಲ್ಲಯುವದಕ ೆ ನಾನು ಐವತತಕ ೆ ಹ ಚುು 
ವಷ್ಣಗಳನುು ಕಳ ದಿದ ಾೋನ , ಮತುತ (ನನು ಹ ಂಡತಿಯು ನಮಗ  ಹ ೋಳಬಲಿಳಳ, ಏನ ಂದರ ) 
ನಾನು ಕಲ್ಲಯುವದಕ ೆ ಇನ ು ಬಹಳಷ್ಟಿದ . ಬಹುಶಃ ನೋವು ಆತಿೀಕ 
ನವವಿವಾಹತರಾಗಿರಬಹುದು, ಒಬಬ ನ ತನ ಕ ೈಸತನಾಗಿರಬಹುದಾಗಿದ . 
ಹಾಗಿರುವದಾದರ , ನಮೆ ಹ  ಸ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಾವ ಸಂಗತಿಗಳಳ ಅಡಕವಾಗಿವ  
ಎಂಬುದನುು ಅಥಣಮಾಡಿಕ  ಳುಲು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿನ ವಿರ್ಾರಗಳಳ ನಮಗ  
ಸಹಾಯವಾಗತಕೆದುಾ. ನೋವು ಕ್ತರಸತನ ಮದಲಗಿತಿತಯ ಅಂಗವಾಗಿದಿಾೋರಿ ಎಂಬ ಅರುಹು 
ನಮಗ  ಇರಬ ೋಕಾಗಿರುತತದ , ಮತುತ ನೋವು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಮನ  ೋಭಾವಗಳನುು 
ಬ ಳ ಸಿಕ  ಳುಬ ೋಕಾದ ಅಗತಾವಿರುತತದ : ಸಮಪಣಣ , ನಂಬಿಗಸಿತಕ , ಫಲಭರಿತತ್ , 
ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುವಿಕ , ಮತುತ ಪಿರೋತಿ. 

ಬೆೀರೆ ಗಂಡಂದಿರು (7:4) 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದ  ಂದಿಗ  “ವಿವಾಹ” ಆಗಿರುತಿತದಾರ  ಹ ೋಗಿರುತಿತತುತ? ನಮೆನುು ಒಬಬ 

ಪಟ್ುಿಬಿಡದ ಪರಿಪೂಣಾಣತ್ಾವಾದಿ ಸಂಗಡ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಯುವ 
ಮದಲಗಿತಿತಯಂಬಂತ್  ಕಲ್ಲಪಸಿಕ  ಳಿುರಿ. ಆತನು ಕ ಟ್ಿವನ ೋನಲಿ; ಆದರ  ಆತನು ಸವತಃ 
“ಪರಿಪೂರ್ಣ” ನಾಗಿದಾಾನ , ಮತುತ ನೋವು ಸಹ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬ ೋಕ ಂದು 
ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ಾತನಷ್ ಿ. ಪರತಿ ದಿನ ನೋವು ಮಾಡಬ ೋಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನುು 
ಆತನು ಮಾಡುತ್ಾತನ , ಮತುತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದ  ಂದು ಸಂಗತಿಯನುು 
ಮಾಡಲ ೋಬ ೋಕು, ವಿಫಲವಾದದಾಕ ೆ ಆತನು ಯಾವ ನ ಪಗಳನುು ಒಪಿಪಕ  ಳಳುವದಿಲಿ. 
ಆತನು ದಾಕ್ಷಿರ್ಾವಿಲಿದವನು ಮತುತ ತನು ಬ ೋಡಿಕ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಹಡಿದಿರುತ್ಾತನ , ಎಂದಿಗ  
ಸಹಾಯಹಸತವನುು ರ್ಾಚುವವನಲಿ (ನ  ೋಡಿರಿ ಗಲಾತಾ 3:10). ನೋವು ಅಂತಹ 
ವಾಕ್ತತಯಂದಿಗ  ವಿವಾಹವಾಗಿದುಾ ಸಂಭರಮದಿಂದ ಇರುವಿರ  ೋ, ಅಥವಾ ಒಂದ  ಂದು 
ಹ  ಸ ದಿನವನುು ಸಹ ಎದುರಿಸುವದಕ ೆ ಕಷ್ಿಕರವಾಗುವದ  ೋ? ಧಮಣಶ್ಾಸರದ  ಂದಿಗ  
“ವಿವಾಹ” ಆಗಿರುವದ ಂದರ  ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿರುತತದ . ಅದು ನಮಗ  ಬ ೋಡಿಕ ಗಳನುಟ್ಟಿತು; 
ಅದು ನಮೆ ವಿಫಲತ್ ಗಳನುು ಬಯಲ್ಲಗ  ತಂದು ಖ್ಂಡಿಸಿತು; ಆದರ  ಅದು ಯಾವದ ೋ 
ಶ್ಾಶವತ ಪರಿಹಾರವನಾುಗಲ್ಲ, ನರಿೋಕ್ಷ ಯನಾುಗಲ್ಲ ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ. 

ಈಗ, ಕ್ತರಸತನ ಸಂಗಡ “ವಿವಾಹ” ಆಗಿರುವದ ಂದರ  ಹ ೋಗಿರುತತದ ? ಕ್ತರಸತನು 
ಪರಿಪೂರ್ಣನಲಿವೋ? ಹೌದು, ಧಮಣಶ್ಾಸರಕ್ತೆಂತಲ  ಅಧಿಕವಾಗಿ ಅಪರಿಮಿತ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದಾಾನ  (ಇಬಿರಯ 4:15; 9:14). ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಕ ೋಳಳವಷ್ ಿೋ ಕ್ತರಸತನು 
ನಮಿೆಂದ ಬ ೋಡುವದಿಲಿವೋ? ಹೌದು, ಅದಕ್ತೆಂತಲ  ಅಧಿಕವಾದದಾನುು ಕ ೋಳಳತ್ಾತನ  
(ಮತ್ಾತಯ 5:27, 28; ಎಫ ಸ 5:27). ಹಾಗಾದರ , ವಾತ್ಾಾಸವಾದರ  ಏನು? 
ವಾತ್ಾಾಸವ ೋನ ಂದರ  ಕತಣನು ನಮೆನುು ಪಿರೋತಿಸುತ್ಾತನ , ನಜವಾಗಿಯ  ನಮೆನುು 
ಪಿರೋತಿಸುತ್ಾತನ ; ಆತನು ನಮೆನುು ಎಷ್  ಿಂದು ಪಿರೋತಿಸುತ್ಾತನ ಂದರ  ನಮಗ  ೋಸೆರ ತನು 
ಪಾರರ್ವನುು ಕ  ಟ್ಿನು (ಎಫ ಸ 5:25). ವಾತ್ಾಾಸವ ೋನ ಂದರ , ಆತನ ಪಿರೋತಿಯ 



 229 

ಕಾರರ್ದಿಂದಾಗಿ, ನಮಗ  ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧಾವಾಗದಾನುು ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ಮಾಡುತ್ಾತನ . 

ಮಯನವ ಜನಯಂಗದ ಆಂತರಿಕ್ ಯುದಿಗಳಳ (7:14-25) 
ಪಾರಚಿೋನ ಬರಹಗಳಿಂದ ಇಂದಿನ ತನಕ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾನವಜನಾಂಗದ ಆಂತರಿಕ 

ಹ  ೋರಾಟ್ಗಳ ಕುರಿತ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳಳ ಸ್ಾಕಷ್ಟಿರುತತವ . ಆಂತರಿಕ ಹ  ೋರಾಟ್ದ ಒಂದು 
ವಿಪರಿೋತ ಉದಾಹರಣ ಯು Robert Louis Stephensonನ Dr. Jekyll and Mr. 

Hyde ಎಂಬ ಶ್ ರೋಷ್ಠ ಕಥ ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತತದ .69 ಬಹಳ ಇತಿತೋಚಿಗ , The Missing ಎಂಬ 
ಒಂದು “ಪಾಶಿುಮಾತಾ” ಸಿನಮಾದಲ್ಲಿ, ಒಬಬ ಧಮಣಭರಷ್ಿ ಭಾರತಿೋಯನು ನಾಯಕನಗ  
ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ಾತ, “ನನ  ುಳಗ  ಎರಡು ನಾಯಗಳಿವ . ಒಂದು ಕ ಟ್ಿದುಾ; ಇನ  ುಂದು 
ಒಳ ುೋದು. ತುಚೆ ನಾಯಯು ಎಲಾಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯ  ಒಳ ುೋ ನಾಯಯಂದಿಗ  
ಕಾದಾಡುತಿತರುತತದ . . . . ಯಾವದು ಗ ಲುಿವದು?” ಎಂದು ಕ ೋಳಳತ್ಾತನ . ಮೊದಮೊದಲು, 
ನಾಯಕನು, “ನನಗ  ತಿಳಿಯದು” ಎನುುತ್ಾತನ ; ಆದರ  ಬಳಿಕ ಆತನು ಈ ಮುಕಾತಯಕ ೆ 
ಬರುತ್ಾತನ : “ನಾನು ಯಾವದಕ ೆ ಹ ರ್ಾುಗಿ ಆಹಾರ ಹಾಕುತ್ ತೋನ  ೋ ಅದ ೋ.”70 

ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ , ರ  ೋಮಾ 7:14-25ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಬರ ದ ಯಾವ ಹ  ೋರಾಟ್ದ 
ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಬರ ದನ  ೋ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಈಗ ಕ  ಡಲಾದ ಉದಾಹರಣ ಯಂತ್ ಯೆೋ 
ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಆ ಹ  ೋರಾಟ್ಗಳಳ ಕ ಟ್ಿದಾನುು ಮಾಡಬ ೋಕ ಂದು ಬಯಸುವ 
ಅಂತಯಣದಲ್ಲಿರುವ ದುರಾಶ್ , ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ ಒಳ ುೋದನುು ಮಾತರವ ೋ ಮಾಡಬ ೋಕ ಂಬ 
ಪೌಲನ ಹೃದಯಪೂವಣಕ ಬಯಕ ಯ ನಡುವಿನದಾಾಗಿತುತ-ಆತನು ಎಡ ಬಿಡದ  
ನ ರವ ೋರಿಸುವದಕ ೆ ವಿಫಲನಾದ ಬಯಕ ಯಾಗಿತುತ. ಹಾಗಿದಾರ , ಪೌಲನ ಆಂತರಿಕ 
ಹ  ೋರಾಟ್ವು ಮಾನವಜನಾಂಗದ ಆಂತರಿಕ ಯುದಧಗಳಿಗ  ತಕೆಷ್ುಿ 
ಸಮಾನವ ೋನಸುವದರಿಂದ ನಮೆಲ್ಲಿ ಪರತಿಯಬಬರು ಸಹ ಅವನ ಅಥವಾ ಅವಳ 
ಜೋವಿತಕ ೆ ಒಂದು ಅನವಯಕ ಯನುು ಮಾಡಿಕ  ಳುಬಹುದಾಗಿದ .  

ದ ೋಶಿಯ ಗಾಯಕ Johnny Cash ಒಮೆ ಒಂದು album (ಹಾಡಿನ ಧವನರುಸುಳಿಗಳ 
ಸಂಗರಹ) ನುು ತಯಾರಿಸಿದಾನು, ಅದರ ಮುಖ್ಪುಟ್ದ ಮೋಲ  ಎರಡು ನಾಯಗಳ ಚಿತರವಿತುತ. 
ಒಂದು ನಾಯಯು ಬಿಳಿ ಪಟ್ಟಿಗಳನುು ಹ  ಂದಿದ ಕಪುಪ ಬರ್ಿದಲ್ಲಿತುತ, ಮತುತ ಇನ  ುಂದು 
ನಾಯಯು ಕಪುಪ ಪಟ್ಟಿಗಳಳಳು ಬ ಳುನ ಯ ಬರ್ಿದಲ್ಲಿತುತ. ಒಂದು ಸಂದಶಣನದ ವ ೋಳ ಯಲ್ಲಿ, 
ಎರಡ  ನಾಯಗಳಳ ತನುನುು ಪರತಿನಧಿಸುತತವ ಂಬುದಾಗಿ ಹ ೋಳಿದಾನು: “ನಾನು 
ನಜವಾಗಿಯ  ಕ ಟ್ಿವನದಾಾಗ, ನಾನು ಪೂತಿಣ ಕ ಟ್ಿನ ೋನ  ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ನಾನು 
ಒಳ ುೋವನಾಗಿರಬ ೋಕ ಂದು ಪರಯತು ಮಾಡುತಿತದಾಾಗ, ನನಗ  ಎಂದಿಗ  ಪೂತಿಣಯಾಗಿ 
ಒಳ ುೋವನಾಗಿರಲು ಸ್ಾಧಾವಾಗಲ್ಲಲಿ.”71 ನಮೆಲ್ಲಿ ಬಹುತ್ ೋಕರು “ನಾನು ಕ ಲವು 
ಸಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗ ಯೆೋ ಎಲಾಿ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿಯ  ಒಳ ುೋವನಾಗಿರುತಿತದಾರ  
ಎಷ್ುಿ ರ್ ಂದವಾಗಿರುತತದ ”72 ಎಂದು ಹ ೋಳಿದ ವಾಕ್ತತಯಂದಿಗ  ಸಹಾನುಭ ತಿ 
ವಾಕತಪಡಿಸಬಲ ಿವು. 
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ಕ್ರರಸತನಲ್ಲಿ ನರಿೀಕ್ಷೆಯನುು ಕ್ಂಡುಕೊಂಡೆವು (7:14-25) 
ರ  ೋಮಾ 7:14-25ರಲ್ಲಿ ಪೌಲನ ಪಾರಥಮಿಕ ತ್ಾತಪಯಣವು ಏನಾಗಿತ್ ತಂದರ  

ಧಮಣಶ್ಾಸ್ಾರಧಿೋನನಾಗಿರುವ ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನು, ಕ್ತರಸತನಲಿದ , ಆತಿೀಕವಾಗಿ ವಿಫಲತ್ ಯ 
ಕಡ ಗ  ಸ್ಾಗುವವನಾಗಿದಾಾನ  ಎಂಬುದ . ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಶುದಿಧೋಕರರ್ ಮಾಡಲ್ಲಲಿ, ಮತುತ 
ಮಾಡುವದಕಾೆಗಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗಿದಾರ , ವಷ್ಣಗಳಳ ಸ್ಾಗಿದ ಹಾಗ , ಪೌಲನ ಮಾತುಗಳಳ 
ಭಕತರ ಹಾಗ  ಪಾಪಿಷ್ಠರ ಹೃದಯಗಳನ ು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಪಶಿಣಸಿರುತತವ . ಸ್ಾವಿರಾರು 
ಜನರು, “ಆತನ ಮಾತಿನ ತ್ಾತಪಯಣವ ೋನ ಂದು ನನಗ  ಸರಿಯಾಗಿ ಗ  ತಿತದ . ನನಗ  
ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸಿರುತತದ !”  

ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಿಂದ ನಾವು ಯಾವ ಕಾಯಣರ ಪದ ಪಾಠಗಳನುು 
ಕಲ್ಲತುಕ  ಳುಬಹುದು? ಇದರ ಪಾರಥಮಿಕ ಸಂದ ೋಶವು ಜೋವನವು ನರಿೋಕ್ಷ ಯಲಿದುಾ 
ಎಂದಾಗಿರುತತದ ಂಬುದ  ಎಂದು ಕ ಲವಬಬರು ಯೋಚಿಸುತ್ಾತರ . ಅವರು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಳತ್ಾತರ , 
“ಅಪೊಸತಲನಾದ ಪೌಲನಗ  ಅದು ಸ್ಾಧಾವಾಗದ  ಇರುವಾಗ, ನಾನು ಅದರ 
ಪರಯತುವನಾುದರ  ಏಕ  ಮಾಡಬ ೋಕು?” ಸಪಷ್ಿವಾಗಿರುವ ಹಾಗ , ಅವರು 25ನ ೋ ವಚನದ 
ಮೊದಲ ಭಾಗವನುು ಬಿಟ್ುಿಬಿಟ್ಿರು. ಕ್ತರಸತನಲಿದ  ಜೋವನವು ನರಿೋಕ್ಷ ಯಲಿದುಾ ಎಂಬುದು 
ನಜವ ೋ-ಆದರ  ಆತನ  ಂದಿಗ  ಸಮಸತವೂ ಸ್ಾಧಾವಿರುತತದ  (ಫಿಲ್ಲಪಿಪ 4:13; ನ  ೋಡಿರಿ 
ಮಾಕಣ 10:27)! 

ಅದಾದ ಬಳಿಕ ಕ ೈಸತಜೋವಿತವನುು ನಡಿಸುವದಕ ೆ ಅರ ಮನಸಿಾನಂದ ಪರಯತುಗಳನುು 
ಮಾಡುವದನುು ಸಮರ್ಥಣಸಿಕ  ಳಳುವದಕ  ೆೋಸೆರ ವಾಕಾಭಾಗವನುು 
ಉಪಯೋಗಿಸುವವರ  ಇದಾಾರ :73 “ನಾನು ನನುನುು ಸ್  ೋಲ್ಲಸುತತಲ ೋ ಇರುವ ಈ 
ಪಾಪದ  ಂದಿಗ  ಹ  ೋರಾಡುತಿತದ ಾೋನ ; ಆದರ  ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಾಂತರವ ೋನಲಿ ಯಾಕ ಂದರ  
ಪೌಲನಗ  ಸಹ ಅದ ೋ ಸಮಸ್ ಾಯತುತ. ಅದು ಪೌಲನಗ  ಉತತಮವ ನುುವಷ್ುಿ ಕಂಡಿದಾಾದರ , 
ನನಗ  ಉತತಮವ ೋ ಅನುಸುತತದ .” ಈ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸುವ ಜನರು ನಮೆ 
ವಾಕಾಭಾಗದ 24 ಹಾಗ  25 ವಚನಗಳನುು ನಲಣಕ್ಷಿಸುತಿತದಾಾರ . ಪೌಲನಗ  ಸ್  ೋಲು 
“ಉತತಮವ ನುುವಷ್ುಿ” ಎಂದಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಸ್  ೋಲು ಆತನನುು ಕತಣನ ಕಡ ಗ  
ತಿರುಗಿಕ  ಳಳುವಂತ್  ಮಾಡಿತು, ಕತಣನು ಪೌಲನಗ  ಜಯವನುು ಅನುಗರಹಸಿದನು (8:37). 

7:14-25 ವಚನಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಅಮ ಲಾವಾದ ಪಾಠಗಳನುು 
ಸಂಗರಹಸಿಕ  ಳುಬಹುದಾಗಿದ :74  

ತಿಳಳವಳಿಕ  ಮಾತರವ ೋ ಸ್ಾಕಾಗುವದಿಲಿ. ತಿಳಳವಳಿಕ ಯು ಪಾರಮುಖ್ಾವಾದದುಾ (ನಾವು 
ಅಜ್ಞಾನವನುು ಎಂದ  ಪೊರೋತ್ಾಾಹಸುವದಕ ೆ ಬಯಸುವದಿಲಿ); ಆದರ , ತನುಷ್ಿಕ ೆೋ, 
ತಿಳಳವಳಿಕ ಯು ಪಾಪ-ರ  ೋಗಗರಸತ ಪರಪಂಚವನುು ಗುರ್ಪಡಿಸಲಾರದು. ಕ ಲವರು “ಜನರಿಗ  
ಉತತಮವಾಗಿ ತಿಳಳವಳಿಕ ಯದಾರ , ಅವರು ಉತತಮತ್ ಯನುು ಸ್ಾಧಿಸುವರು” ಎಂದು 
ನಂಬುತ್ಾತರ ; ಆದರ  ತಿಳಳವಳಿಕ ಯ ಕ  ರತ್ ಯು ಪೌಲನ ಸಮಸ್ ಾಯಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ತ್ಾನ ೋನು 
ಮಾಡಬ ೋಕು ಮತುತ ಹ ೋಗ  ಜೋವಿಸತಕೆದುಾ ಎಂದು ಆತನಗ  ಗ  ತಿತತುತ, ಆದರ  ಆತನಗ  
ಅದನುು ಮಾಡುವದ ೋ ಅಸ್ಾಧಾವಾಗಿತುತ. 

ದೃಢಸಂಕಲಪವಂದಿದಾರ  ಮಾತರವ ೋ ಸ್ಾಕಾಗುವದಿಲಿ. ಇನುಷ್ುಿ ಉತತಮತ್ ಯನುು 
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ಸ್ಾಧಿಸಬ ೋಕ ಂದು ತಿೋಮಾಣನಸಿಕ  ಂಡು ಬಳಿಕ ಅದನುು ಕಾಯಣರ ಪಕ ೆ ತರಲು 
ಪರಯತಿುಸುವದರಲ್ಲಿ ಯಾವದ ೋ ತಪಿಪರುವದಿಲಿ, ಆದರ  ಇದು ಎಲಾಿ ಸಮಸ್ ಾಗಳನುು 
ಪರಿಹರಿಸುವದಿಲಿ. ಕ ಲವರಂತ  ಜನರು ವಿಫಲರಾಗುವದಕ ೆ ಏಕ ೈಕ ಕಾರರ್ವು ಅವರು 
“ಕಠರ್ ಪರಿಶರಮವನುು ಪಡದಿರುವದ ೋ” ಎಂಬ ಮನವರಿಕ ಯನುು ಮಾಡಿಕ  ಂಡಿ ರುತ್ಾತರ . 
ಪೌಲನಗ  ಒಳ ುೋದನುು ಮಾಡಬ ೋಕ ಂಬ ಇರ್ ೆಯತುತ, ಮತುತ ಒಳ ುೋದನುು ಮಾಡುವದಕ ೆ 
ತನು ಶಕ್ತತಮಿೋರಿ ಪರಯತಿುಸಿದನು-ಹಾಗಿದಾರ  ಆತನು ವಿಫಲನಾದನು. 

ರ  ೋಗ ಲಕ್ಷರ್ ನರ ಪಣ  ಆಗಿಬಿಟ್ಿರ  ಮಾತರ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಲಿ. ಪೌಲನಗ  ತ್ಾನು 
“ಇಂಥ ಮರರ್ಕ ೆ ಒಳಗಾದ ಈ ದ ೋಹದಿಂದ” (7:24) ಬಿಡುಗಡ ಗ  ಳಿಸಲಪಡುವ 
ಅಗತಾವಿದ ಯೆಂದು ಗ  ತಿತತುತ, ಆದರ  ಆ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನಗ  ಏನನ ು ಮಾಡಲು 
ಸ್ಾಧಾವಾಗಲ್ಲಲಿ. ಸರಿಯಾದ ರ  ೋಗ ಲಕ್ಷರ್ದ ನರ ಪಣ  ಮಾತರವ ೋ 
ಪರಯೋಜನವಿಲಿದಾಾಗಿತುತ; ಆತನಗ  ಒಂದು ಪರಿಹಾರದ ಅಗತಾತ್ ಯತುತ.75 

ನರಿೋಕ್ಷ ಯು ಯೆೋಸು ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ಸಿಕುೆತತದ . ಖ್ಂಡಿತವಾಗಿಯ , ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿನ 
ಅತಾಂಥ ಪಾರಮುಖ್ಾವಾದ ಪಾಠವು ಯಾವದ ಂದರ , ಪೌಲನ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ ನಾವು 
ಹತ್ಾಶ್ ಯಂದ ತುಂಬಿರುವಾಗ, ನರಿೋಕ್ಷ ಯು ಇರುತತದ  ಎಂಬುದ ೋ. ನಮಗ  ನರಿೋಕ್ಷ ಯು 
ಕ್ತರಸತನಲ್ಲಿ ದ  ರಕುತತದ , ಆತನು ನಮೆನುು ಪಾಪ ಮತುತ ಮರರ್ದಿಂದ ಬಿಡಿಸಬಲಿನು. 
ಪೌಲನು ಹಷ್  ೋಣದಾೆರವನುು ಮಾಡಿದನು, “ನಮೆ ಕತಣನಾದ ಯೆೋಸು ಕ್ತರಸತನ ಮ ಲಕ 
ದ ೋವರಿಗ  ಸ್  ತೋತರ” (7:25). ಬ ೈಬಲ್.ನಲ್ಲಿನ ಅತಾಂಥ ಕ ಟ್ಿಸುದಿಧಯ ನಂತರ ಈಗ 
ಅತುಾತತಮ ಸುದಿಧ ಇರುತತದ ! 

ಸಮಸ್ೆಾಯು ಬ್ಯಲ್ುಗೊಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು (7:14-25)  
ಒಂದು Peanuts ಎಂಬ ವಿನ  ೋದಚಿತರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಂದರಲ್ಲಿ, Charlie Brownನು 

Lucyಯ “ಮನ  ೋವ ೈದಾಕ್ತೋಯ ಮೋಜನ” ಬಳಿಗ  ನಡ ಯುತ್ಾತನ . Lucyಯು ಆತನನುು 
ನ  ೋಡಿ “ಮತ್ ತೋ ನರಾಶ್ ಯಾದಿಯೋ, Charlie Brownನು?” ಎಂದು ಕ ೋಳಿದಳಳ. ಬಳಿಕ 
ಆಕ ಯು ಹೋಗ  ಹ ೋಳಿದಳಳ, “ನೋನು ನೋನ ೋ ಆಗಿರುವುದು ನನು ಸಮಸ್ ಾಯಾಗಿದ .” ಅದಕ ೆ 
Charlie Brownನು ಪರತಿಕ್ತರಯಸಿ, “ಆ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನನಗ  ಮಾಡುವದಕಾೆದರ  ಏನು 
ಸ್ಾಧಾವಿದ ?” ಎಂದನು. ಅದಕ ೆ Lucyಯು, “ನಾನು ನನಗ  ಸಲಹ  ಕ  ಡುವವಳಂತ್  
ತ್  ೋರಿಸಿಕ  ಳಳುತಿತಲಿ; ನಾನು ಕ ೋವಲ ಸಮಸ್ ಾಯು ಏನ ಂಬುದನುಷ್ ಿ ತಿಳಿಸುತಿತದ ಾೋನ ” 
ಅಂದಳಳ.76 Lucyಯು ಮಾಡಿದುಾ ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಮಾಡಿದ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಯಿೆೋ ಆಗಿತುತ: ಅದು 
ಸಮಸ್ ಾಯೆೋನ ಂಬುದನುು ತ್  ೋರಿಸಿಕ  ಟ್ಟಿತು ಆದರ  ಯಾವದ ೋ ನಜವಾದ ಅಥವಾ 
ಶ್ಾಶವತ ಪರಿಹಾರವನುು ಒದಗಿಸಲ್ಲಲಿ. 

ರ  ೋಮಾ 7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಮುಖ್ಾ ಒತುತ ಮೊೋಶ್ ಯ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ 
ಮೋಲಾಗಿತುತ; ಆದರ , ಒಂದು ಅಥಣದಲ್ಲಿ, ಆತನು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಕುರಿತು ಹ ೋಳಿದ 
ಸಂಗತಿಯು ಯಾವದ ೋ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಷ್ ಿೋ ಸತಾವಾಗಿರಬಹುದಾಗಿದ . 
ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಸಮಸ್ ಾಯು ಏನ ಂಬುದನುು ತ್  ೋರಿಸಿಕ  ಡಬಲಿದು. ಹ ೋಗ , ಒಬಬನು 
ಅದರ ಆಜ್ಞ ಗಳಿಗ  ಅವಿಧ್ ೋಯನಾಗುವಾಗ ಆ ಅಪರಾಧವನುು ನೋಗಿಸುವದು ಧಮಣಶ್ಾಸರದ 
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ಸವಭಾವದಲ್ಲಿಯೆೋ ಇರುವದಿಲಿ. ಶರಿೋರದ ಬಲಹೋನತ್ ಯ ಕಾರರ್ದಿಂದ, ನಮಗ  
ಧಮಣಶ್ಾಸರವನುು-ಯಾವದ ೋ ಧಮಣಶ್ಾಸರ-ದ  ೋಷ್ವಿಲಿದ  ಕ ೈಕ  ಂಡು ನಡ ಯಲು 
ಆಗುವದಿಲಿ. ಆದಾರಿಂದಲ ೋ ನಮಗ  ಕ್ತರಸತನು ಬಹಳ ಅತಾವಶಾಕವಾಗಿರುತ್ಾತನ  (7:25). 
ಕ್ತರಸತನಲಿದ , ನಾವು ಕ ೋವಲ, “ಅಯಾೋ, ನಾನು ಎಂಥ ದುರವಸ್ ಾಯಲ್ಲಿ ಬಿದಾ ಮನುಷ್ಾನು!” 
ಎಂದು ಗ  ೋಳಾಡಬಲ ಿವಷ್ ಿ (7:24).  

ಆತಮನಂದ ಬ್ಲ್ಗೊಂಡವರು (7:14-25) 
14 ರಿಂದ 25 ವಚನಗಳಳ ಧಮಣಶ್ಾಸರದ ಅಧಿೋನದಲ್ಲಿರುವ ಒಬಬ ಮನುಷ್ಾನ 

ಚಿತರರ್ವನುು ನೋಡುತತವ , ಆತನು ತನು ಸವಂತ ಬಲದಿಂದ ಒಳ ುೋವನಾಗಿರುವದಕ ೆ ಮತುತ 
ಸತ್ಾೆಯಣಗಳನುು ಮಾಡುವದಕ ೆ ಪರಯತಿುಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಲ್ಲಿ 
ವ ೈಯಕ್ತತಕ “ನಾನು” ಎಂಬ ಸವಣನಾಮ ಪದವು ಸತತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳಳುತತದ . ಈ 
ವಾಕಾಭಾಗವು ಮುಂದ  ಬರಲ್ಲರುವ ಸಂಗತಿಯಂದಿಗ  ಸಂಪೂರ್ಣ ತದಿವರುದಧವಾ ಗಿರುತತದ . 
7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು “ನಾನು” ಎಂಬುದಷ್ ಿೋ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುವದಿಲಿ ಎಂದು ತ್  ೋರಿಸಿ 
ಕ  ಡುತತದ . 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು ನಮಗ  “ನಾನು,” ಜ  ತ್ ಗ  ಪವಿತ್ಾರತೆನು ಸ್ ೋರಿದರ  ಏನು 
ಮಾಡಬಲಿನು ಎಂಬುದನುು ತಿಳಿಸುತತದ . 

ನಾವು ನಾಾಯಸಮೆತವಾಗಿ ಈ ವಾಕಾಭಾಗದಿಂದ ಇನುಷ್ುಿ ಸ್ಾಮಾನಾ 
ಅನವಯವನುು ಮಾಡಬಹುದ  ೋ? ನಶುಯವಾಗಿಯ  ಮಾಡಬಹುದು. ನಂಬಿಗಸತ ಕ ೈಸತರು 
ಸಹ ಕ ಲವು ಸಂದಭಣಗಳಲ್ಲಿ ದ ೋವರಿಂದ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಿರುವ ಆತಿೀಕ ಸಂಪನ ೆಲಗಳನುು 
ನಲಣಕ್ಷಿಾಸಿ ತಮೆ ಸವಬಲದಿಂದ ಒಳ ುೋದನುು ಮಾಡುವದಕ ೆ ಪರಯತಿುಸುತಿತರುತ್ಾತರ .  

ಮಯನವ ಬ್ಲ್ಹೀನತ್ೆ (7:14) 
ನೋವು ಒಂದು ತ್ ೈಲ ಚಿತರ ರಚನ  ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಿರಿ ಎಂದು ಊಹಸಿಕ  ಳಿುರಿ. 

ತರಗತಿಯ ಮುಂದುಗಡ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತರ-ಒಂದು ಶ್ ರೋಷ್ಠ ಮೋರುಕೃತಿ-ಇಡಲಪಟ್ಟಿದ , 
ಮತುತ ನಮಗ  ಅದನುು ನಕಲು ಚಿತರ ರಚಿಸುವಂತ್  ಹ ೋಳಲಾಗುತತದ . ನೋವು ನಮೆ 
ಬರ್ಿಗಳನುು ಮಿಶರರ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನುು ರಟ್ುಿಬಟ ಿಯ ಮೋಲ  ಹಚುುತಿತೋರಿ. ನೋವು 
ಪರಿಶರಮದಿಂದ ಚಿತರ ಬಿಡಿಸುತಿತೋರಿ; ನಮಗ  ಸ್ಾಧಾವಾದಷ್ುಿ ಉತತಮ ಕ ಲಸ ಮಾಡುವಿರಿ. 
ಹಾಗಿದಾರ , ನಮೆ ರಟ್ುಿಬಟ ಿಯ ಮೋಲ್ಲನ ಚಿತರಕ ೆ ನೋವು ನಕಲು ಮಾಡುವದಕ ೆ 
ಪರಯತಿುಸುತಿತರುವ ಚಿತರಕ ೆ ಅಜಗಜಾಂತರವಾದ ವಾತ್ಾಾಸವಿರುತತದ . ಹಾಗಾದರ  
ಇದರಥಣವು ಮೋರುಕೃತಿಯಲ ಿೋನ  ೋ ಕುಂದುಕ  ರತ್ ಯದ  ಎಂದಾಗುತತದ  ೋ? ಇಲಿ, 
ಸಮಸ್ ಾಯು ನಮೆಲ್ಲಿಯೆೋ ಇರುತತದ , ನಮಗಿರುವ ಮಿೋತಿಯುಳು ಸ್ಾಮಥಾಣವ ೋ 
ಸಮಸ್ ಾಯಾಗಿರುತತದ . 

ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲ್ಲಿಯೆೋ, ಪೌಲನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಧಮಣಶ್ಾಸರವು ಅದರ ಎಲಾಿ 
ಪರಿಶುದಧತ್ ಯಲ್ಲಿ, ನೋತಿಯಲ್ಲಿ, ಮತುತ ಹತದಲ್ಲಿಯೆೋ ಇಡಲಪಟ್ಟಿತು-ಮತುತ “ಅದರಂತ್ ಯೆೋ 
ನಕಲು ಮಾಡುವಂತ್ ” (ಅದರ ವಿಧಿಗಳಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯನಾಗು ಎಂದು) ಪೌಲನಗ  
ಹ ೋಳಲಾಯತು. ಆತನು ತನು ಶಕ್ತತಮಿೋರಿ ಪರಯತಿುಸಿದನು; ಆತನು ತನಗ  ಸ್ಾಧಾವಾದಷ್ುಿ 
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ಉತತಮವಾಗಿ ಶರಮಿಸಿದನು. ಹಾಗಿದಾರ , ಆತನು ಕ  ರತ್ ಯಾಗಿ ಕಂಡನು. ದ  ೋಷ್ವು 
ಧಮಣಶ್ಾಸರದಲ್ಲಿ ಇಲಿ, ಆದರ  ಪೌಲನಗಿರುವ ಕ  ರತ್ ಗಳಲ್ಲಿಯೆೋ ಆಗಿದ . 
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