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ಅಧ್ಯಾಯ 8 

 ಸಂಗಡ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಪಯಲುಗಯರಿಕೆ 

ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು “ಬ ೈಬಲಿನಲಿಿ ಶ ರೋಷ್ಠ ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲ  ಿೊಂದಾಗಿದ ,”1 
ವಾಕ್ಾದಲಿಿಯೋ “ಉತ್ತಮ—ಪರಿಚಿತ್, ಹ ಚ್ಚು ಪ್ರೋತಿಗ  ಪಾತ್ರವಾದ ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲಿಿ 
ಒೊಂದಾಗಿದ .”2 7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದೊಂದ ಹ  ರಗ  ಬೊಂದಚ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ  ಳಗ  
ಪರವ ೋಶಿಸಚವದಚ ಒೊಂದಚ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಕ್ತ್ತಲ ಯೊಳಗಿೊಂದ ಹ  ರಬೊಂದಚ ಬ ಳಕಿನಲಿಿ 
ಪರವ ೋಶಿಸಚವೊಂತಿದ , ಒೊಂದಚ ರಭಸವಾಗಿ ಹ  ಡ ಯಚವ ಚ್ಳಿಗಾಲದ ಬಿರಚಗಾಳಿಯೊಳಗಿೊಂದ 
ಹ  ರಬೊಂದಚ ಒೊಂದಚ ಸಚೊಂದರ ವಸೊಂತ್ಕಾಲದ ದನದ  ಳಗ  ಪರವ ೋಶಿಸಿದೊಂತಿರಚತ್ತದ . 
ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಬರ ದ ಪುಸತಕ್ವು ಒೊಂದಚ ಸಚೊಂದರವಾದ ಉೊಂಗಚರಕ ೆ 
ಹ  ೋಲಿಸಲಾಗಿದ , 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು ಆ ಉೊಂಗಚರದ ಮೋಲಿನ ವಜ್ರದೊಂತ ಯ  28ನ ೋ 
ವಚ್ನವು ಆ ವಜ್ರದ ಮೋಲಿನ ಹ  ಳಿಪ್ನೊಂತ ಯ  ಇರಚತ್ತದ .3 

ಸ ೊಂದಯಯದ ಮಧ್ಾದೊಂದ ಒೊಂದಚ ಹ  ಸ ಚ್ರ್ ಯಯ ಅೊಂಶವು ಎದ ದೋಳುತ್ತದ : 
“ಮಹಿಮಯಲಿಿ ಪಾಲಚಗಾರಿಕ .” “ಮಹಿಮ” ಮತ್ಚತ “ಮಹಿಮಯಲಿಿ ಪಾಲಚಗಾರಿಕ ” ಎೊಂಬ 
ಪದಗಳು ಈ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ನಾಲಚೆ ಸಾರಿ ಕ್ೊಂಡಚಬರಚತ್ತವ : 

. . . ಕಿರಸತನಿಗ  ಸೊಂಭವಿಸಿದ ಬಾಧ್ ಗಳಲಿಿ ನಾವು ಪಾಲಚಗಾರರಾಗಚವದಾದರ  ಆತ್ನ 
ಮಹಿಮಯಲಿಿಯ  ಪಾಲಚಗಾರರಾಗಚವ ವು (8:17; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). 
 
ನಮಗ  ೋಸೆರ ಮಚೊಂದನ ಕಾಲದಲಿಿ ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಚವ ಮಹಿಮಪದವಿಯನಚನ ಆಲ  ೋಚಿಸಿ 
ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಕ್ಷ್ಟಗಳು ಅಲಪವ ೋ ಸರಿ ಎೊಂದಚ ಎಣಿಸಚತ ತೋನ  (8:18 ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ 
ನನನದಚ). 
 
. . . ಆ ಜ್ಗತ್ಚತ ಕ್ ಡ ನಾಶದ ವಶದೊಂದ ಬಿಡಚಗಡ ಯಾಗಿ ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳ 
ಮಹಿಮಯಚಳಳ ವಿಮೋಚ್ನ ಯಲಿಿ ಪಾಲಚಹ  ೊಂದಚವದ ೋ (8:21; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). 
 
. . . ಯಾರನಚನ ಕ್ರ ದನ  ೋ ಅವರನಚನ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಿದನಚ; ಯಾರನಚನ 
ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಿದನ  ೋ ಅವರನಚನ ಮಹಿಮಪದವಿಗ  ಸ ೋರಿಸಿದನಚ (8:30; 
ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). 

ಹ ೋಗ , ನಾವು ನ ನಪ್ಟ್ಚಟಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದ ದೋನ ೊಂದರ , ಪ ಲನಚ ಏಕಾಏಕಿ ಒೊಂದಚ 
ಚ್ರ್ ಯಯಾೊಂಶವನಚನ ಮಚಗಿಸಿಬಿಟ್ಚಟ ಮತ  ತೊಂದನಚನ ಆರೊಂಭಿಸಲಿಲಿ. 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ 
ಆರೊಂಭವು ಹಿೊಂದನ ವಿರ್ಾರವನ ನೋ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಹ  ೋಗಚತ್ತದ . ಶಚದಧೋಕ್ರರ್ದ 
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ವಿರ್ಾರವು ವಚ್ನ 4, ವಚ್ನ 13, ಅಥವಾ ವಚ್ನ 17ರಲಿಿ ಸಾಗಚವದನಚನ ನಾವು 
ಕಾರ್ಬಹಚದಚ. ಕ ೈಸತರನಚನ ಪರಿಶಚದಧಗ  ೊಂಡ (ಪವಿತ್ರ) ಜೋವಿತ್ಗಳನಚನ ನಡಿಸಚವೊಂತ  
ಪ್ರೋತಾಾಹಿಸಚವದನಚನ ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಚತಾತನ . ಅದ ೋ ಸಮಯದಲಿಿ, 1ನ ೋ 
ವಚ್ನದೊಂದ ಮದಲ  ಗೊಂಡಚ, ಕ ೈಸತರಾಗಿ ನಾವು ನಿತ್ಾತ್ವದಲಿಿ ಪಡ ದಚಕ  ಳಳಲಿರಚವ 
ಆಶಿೋವಾಯದಗಳನಚನ ಹ  ರತ್ಚಪಡಿಸಿ, ಈಗ ನಾವು ಅನಚಭವಿಸಚತಿತರಚವ ಮಹಿಮಕ್ರವಾದ 
ಆಶಿೋವಾಯದಗಳ ಬಗ ಗ ಪರಿಚ್ಯ ನಿೋಡಚತಾತನ . ಹಿೋಗ  “ಮಹಿಮಯಲಿಿ ಪಾಲಚಗಾರಿಕ ” ಎೊಂಬ 
ಪದಗಚಚ್ಛವು ಇಡಿೋ ಅಧ್ಾಾಯಕ ೆ ನಿಖರವಾಗಿ ಅನವಯವಾಗಬಲಿದಚ. 

“ಕ್ರಿಸತನಲ್ಲಿ ಅಪರಯಧನಿರ್ಣಯವು ಇಲಿ” (8:1-4) 
1ಅದದರಿಂದ ಕ್ರಿಸತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಪರಯಧನಿರ್ಣಯವು ಈಗ ಇಲಿವೆೇ ಇಲಿ. 

2ಯಯಕೆಂದರೆ ಜೇವವನುನಂಟುಮಯಡುವ ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನಿಂದಯದ ನಿಯಮವು ನಿನನನುನ 
ಪಯಪಮರರ್ಗಳಿಗೆ ಕಯರರ್ವಯದ ನಿಯಮದಂದ ಕ್ರಿಸತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿತ್ು. 
3ಧಮಣಶಯಸರವು ನಮಮ ಶರಿೇರಯಧೇನಸವಭಯವದ ನಿಮಿತ್ತ ನಿರ್ಣಲವಯಗಿ ಯಯವ ಕೆಲಸವನುನ 
ಮಯಡಲಯರದೆ ಇತ್ೊತೇ ಅದನುನ ದೆೇವರೆೇ ಮಯಡಿದನು. ಏನೆಂದರೆ ಆತ್ನು 
ಪಯಪನಿವಯರಣೆಗಯಗಿ ತ್ನನ ಮಗನನುನ ಪಯಪಯಧೇನವಯದ ನರಭಯವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟುು ನರಭಯವದಲ್ಲಿಯೇ ಪಯಪಕೆೆ ಮರರ್ದಂಡನೆಯನುನ ವಿಧಸಿದನು. 
4ಹಿೇಗಿರಲು ಶರಿೇರಭಯವಕೆೆ ಅನುಸಯರವಯಗಿ ನಡೆಯದೆ ಪವಿತ್ಿತ್ಯಮನುಸಯರವಯಗಿ 
ನಡೆಯುವವರಯದ ನಮಮಲ್ಲಿ ಧಮಣಶಯಸರದ ನಿಯಮವು ನೆರವೆೇರುವದಕೆೆ 
ಮಯಗಣವಯಯಿತ್ು. 

ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು 7:1ರಲಿಿ ಆರೊಂಭಗ  ೊಂಡ “ಧ್ಮಯಶಾಸರ” ಕ್ಚರಿತ್ ಚ್ರ್ ಯಯನಚನ 
ಪೂತಿಯಗ  ಳಿಸಚತ್ತದ . ಅಲಿದ  ಇದಚ 6:1ರಲಿಿ ಆರೊಂಭಗ  ೊಂಡ ವಿರ್ಾರವನಚನ (ಅಥವಾ 4:1ನಚನ 
ಸಹ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಬಹಚದಚ) ಸಹ ಪರಾಕಾಷ್ ಠಗ  ಕ  ೊಂಡ  ಯಚಾತ್ತದ  ಮತ್ಚತ 8ನ ೋ 
ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ವಿವರಿಸಲಾರೊಂಭಿಸಿದದ ಹಲವಾರಚ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಯವಾದ ಚ್ರ್ ಯಯ 
ಅೊಂಶಗಳನಚನ ಇಲಿಿ ಪರಿಚ್ಯಿಸಚತ್ತದ . ರ  ೋಮಾ 7:14-25 ವಚ್ನಗಳು ಒಬಬನಚ 
ಧ್ಮಯಶಾಸರ/ಕಿರಯಗಳ ವಾವಸ ೆಯ ಅಡಿಯಲಿಿ ಪರಿಪೂರ್ಯವಾದ ಜೋವನ ನಡಿಸಚವದಕ ೆ 
ಪರಯತಿನಸಚವ ಹ  ೋರಾಟ್ವನಚನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಬಣಿಿಸಿದವು. ಅೊಂತ್ಹ ಪರಯತ್ನವು ವಾಥಯವಾದದಚದ 
ಎೊಂಬಚದಾಗಿ ಪ ಲನಚ 7:24ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿ ಿವಾಕ್ತಪಡಿಸಿದನಚ: “ಅಯೊಾೋ, ನಾನಚ ಎೊಂಥ 
ದಚರವಸ ೆಯಲಿಿ ಬಿದದ ಮನಚಷ್ಾನಚ! ಇೊಂಥ ಮರರ್ಕ ೆ ಒಳಗಾದ ಈ ದ ೋಹದೊಂದ ನನನನಚನ 
ಬಿಡಿಸಚವವನಚ ಯಾರಚ?” 7:25ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿ,ಿ ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಸವೊಂತ್ ಪರಶ ನಗ  ತಾನ ೋ 
ಉತ್ತರಿಸಚತಾತನ : “ಬಿಡಿಸಚವವನಚ ಇದಾದನ ೊಂಬಚದಕಾೆಗಿ [ನಾನಚ] ನಮಮ ಕ್ತ್ಯನಾದ 
ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನ ಮ ಲಕ್ [ಬಿಡಿಸಲಪಡಬಲ ಿನಚ ಎೊಂಬಚದಕಾೆಗಿ] ದ ೋವರಿಗ  ಸ  ತೋತ್ರ.” 8ನ ೋ 
ಅಧ್ಾಾಯವು “ಆದದರಿೊಂದ,” ಎೊಂಬಚದರ  ೊಂದಗ  ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳವ ಮ ಲಕ್ ಪ ಲನಚ ತ್ನನ 
ಹಿೊಂದನ ವಿರ್ಾರವನಚನ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಚತಿತದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . 

ವಚನ 1. ಆದದರಿಂದ ಕ್ರಿಸತ ಯೇಸುವಿನಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಪರಯಧನಿರ್ಣಯವು ಈಗ 
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ಇಲಿವೆೇ ಇಲಿ ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. ಈ ಆಶುಯಯಕಾರಿ ವಾಗಾದನವು ಪಾರಮಚಖಾವಾದ 
ಪದಗಳಿೊಂದ ಮತ್ಚತ ಪದಗಚಚ್ಛಗಳಿೊಂದ ತ್ಚೊಂಬಿರಚತ್ತದ . ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, 
“ಅಪರಾಧ್ನಿರ್ಯಯ” ಎೊಂಬ ಮಚಖಾ ಪದವನಚನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ನ  ೋಡ  ೋರ್. ಈ ಪದವು 
κατάκριμα (katakrima) ಎೊಂಬಚದರ ಅನಚವಾದವಾಗಿದ , κρίμα (krima, 
“ಅಪರಾಧ್ನಿರ್ಯಯ”) ಎೊಂಬಚದರ ಬಲಗ  ೊಂಡ ರ ಪವಾಗಿದ . Leon Morris ಇದನಚನ 
ಒೊಂದಚ “ನಾಾಯಸಾೆಪಕ್ [ನಾಾಯಾಲಯದ] ಪದಗಚಚ್ಛವಾಗಿ ಕ್ೊಂಡನಚ, ಅದರಲಿಿ 
ದೊಂಡನ ಯತಿೋಪುಯ ಹಾಗ  ಆ ದೊಂಡನ ಯತಿೋಪಯನಚನ ಜಾರಿಗ  ತ್ರಚವಿಕ ಗಳ ರಡ  
ಸ ೋರಿರಚತ್ತವ .”4 ಈ ವಚ್ನದಲಿಿ, “ಅಪರಾಧ್ನಿರ್ಯಯ” ವು ಆತಿೀಕ್ ಅಪರಾಧ್ನಿರ್ಯಯವನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ .  

ಇಲಿಿ ಧ್ಾತ್ಚ ಕಿರಯಾಪದವು (“is” ಧ್ಾತ್ಚವಿನ ಪರಥಮ ಪುರಚಷ್ ವತ್ಯಮಾನಕಾಲ) 
ವತ್ಯಮಾನ ಕಾಲ ರ ಪದಲಿಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಳತ್ತದ , ಹ  ರತ್ಚ ಭವಿಷ್ಾತಾೆಲದಲಿಿ ಅಲಿ—
ಒೊಂದಚ ಸದಾದ ಅಥವಾ ಹಾಲಿ ಆಶಿೋವಾಯದ, ಹ  ರತ್ಚ ಭವಿಷ್ಾದಲಿಿನ ವಾಗಾದನವಲಿ 
(krima). ಭವಿಷ್ಾದಲಿಿ ದಚಷ್ಟರಿಗ  ದೊಂಡನ ಯ ತಿೋಪುಯ ಕಾದರಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಲ ಕ್ 
20:47), ಆದರ  ಒೊಂದಚ ಅಥಯದಲಿಿ ಯೋಸಚವನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಚವವರಿಗ  ಈಗಾಗಲ ೋ 
ದೊಂಡನ ಯ ತಿೋಪುಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಟರಚತ್ತದ . (ನ  ೋಡಿರಿ ಯೊೋಹಾನ 3:18, ಇಲಿಿ κρίνω [krínō, 
“ದೊಂಡನ ”] ಎೊಂಬ ಕಿರಯಾಪದವು ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದ .) ಪ ಲನಚ ಕ ೈಸತರಿಗ , ಅವರ 
ವಿಷ್ಯದಲಾಿದರ  ೋ ದೊಂಡನ ಯ ತಿೋಪುಯ ಕ  ನ ಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಟದ  ಎೊಂಬ ಶಚಭವಾತ ಯಯನಚನ 
ಹ ೋಳುತಿತದಾದನ ! Coy Roper ಇದನಚನ ಒೊಂದಚ ಸಾದೃಶಾದ  ೊಂದಗ  ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತಾತನ : 

ದೊಂಡನ ಯ ತಿೋಪುಯ ಎತಿತಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ! . . . ಬ ೋರ  ಬಬನಚ ಈಗಾಗಲ ೋ ದೊಂಡನ ಯನಚನ 
ಅನಚಭವಿಸಿ ತಿೋರಿಸಿದದನಚ! ನಾವು ಈ ಪದಗಳನಚನ ಆಲಿಸಿದ ದೋವ : “ಆರ  ೋಪ್ಸಲಪಟ್ಟ 
ಪರಕಾರ ದ  ೋಷಿ.” ನಾವು ಮರರ್ ದೊಂಡನ ಗ  ಗಚರಿಯಾಗಿ ಕ್ಚಳಿತಿದ ದವು, ಆ ದೊಂಡನ ಯಚ 
ಜಾರಿಗ  ತ್ರಲಿರಚವ ದಚದಯನವನಚನ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಾತ ಇದ ದೋವಷ್ ಟೋ. ಆಗ ಒೊಂದಚ 
ಸಾವಗತಾಹಯವಾದ ಸಚದಧಯಚ ಬೊಂದತ್ಚ: “ನಿೋವು ಸವತ್ೊಂತ್ರರಚ!” ನಾವು ಇನಚನ ಮೋಲ  
ನಮಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪರಾಧ್ನಿರ್ಯಯದಲಿಿರಚವದಲಿ.5 

ಅದಾದ ಮೋಲ , ಪ ಲನಿಗ  ಅತ್ಾೊಂಥ ನ ಚಿುನ ಮಾತ್ಚಗಳಲ  ಿೊಂದಾದ, “ಕಿರಸತ 
ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ,” ಎೊಂಬ ಮಾತ್ಚ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಳತ್ತದ . ಇದಚ ಪುನಃ ನಮಮನಚನ ರ  ೋಮಾ 6:3 
ಕ ೆ ಕ್ರ ದ  ಯಚಾತ್ತದ , ಅಲಿಿ ಪ ಲನಚ “ಕಿರಸತ ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ ಸ ೋರಚವದಕ ೆ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ೊಂಡವರಾದ” ಎೊಂದಚ ಬರ ಯಚತಾತನ . F. F. Bruce ಹಿೋಗ  ಬರ ದರಚ, 

“ಕಿರಸತ ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ” (ಅಥವಾ “ಕಿರಸತನಲಿ”ಿ) ಎೊಂಬಚದಚ ಪುರಚಷ್ ಮತ್ಚತ ಸಿರೋಯರಚ 
ಕಿರಸತನಲಿಿ ತ್ಮಮ ವಿಶಾವಸವನಚನ ಇಡಚವಾಗ ಪರವ ೋಶಿಸಚವ ಒೊಂದಚ ನ ತ್ನ ವಾವಸ ೆಯನಚನ 
ಬಣಿಿಸಚವದಕ ೆ ಪ ಲನಚ ಅನಚಸರಿಸಚವ ರಿೋತಿಯಾಗಿದ . ಕ ೈಸತ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನವು “ಕಿರಸತ 
ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ ಸ ೋರಚವದಕ ೆ” ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಳವ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನವಾಗಿದ  (6:3); 
ಆತ್ನ  ೊಂದಗ  ನೊಂಬಿಕ ಯ—ಐಕ್ಾದ ಮ ಲಕ್ ಆತ್ನ ಜ್ನರಚ ಆತ್ನ  ೊಂದಗ  ಮರಣಿಸಿ, 
ಹ ರ್ಲಪಟ್ಟವರಚ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ  ೊಂದಗ  ಜೋವಿತ್ರಾಗಿ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟವರ ೊಂದಚ 
ಎಣಿಸಲಪಡಚತಾತರ .6  

ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ, ಈ ವಾಕ್ಾವು “ಈಗ” ಎೊಂಬ ಪದವನ  ನಳಗ  ಳಡಿರಚತ್ತದ : 
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“ಆದದರಿೊಂದ ಕಿರಸತ ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ ಇರಚವವರಿಗ  ಅಪರಾಧ್ನಿರ್ಯಯವು ಈಗ ಇಲಿವ ೋ ಇಲಿ.” 
7:14-25ರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ “ಆಗ”—ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ಸವಬಲದ ಮೋಲ  ಅವಲೊಂಬಿತ್ನಾಗಿ 
ಧ್ಮಯಶಾಸರವನಚನ ಕ ೈಗ  ಳಳಲಚ ಪರಯತಿನಸಚತಿತದದ ಕಾಲದ ಬಗ ಗ—ಎೊಂಬಚದರ ಬಗ ಗ 
ಮಾತಾಡಚತಿತದದನಚ. ಆಗ, ಆತ್ನಚ ಧ್ಮಯಶಾಸರಕ ೆ ಪರಿಪೂರ್ಯತ ಯಿೊಂದ ವಿಧ್ ೋಯನಾಗಲಚ 
ಸಾಧ್ಾವಾಗಿರಲಿಲಿವಾದದರಿೊಂದ ಖೊಂಡನ ಗ  ಳಗಾದವನಾಗಿದದನಚ—ಆದರ  ಅದಚ ಈಗ 
ಬದಲಾಗಿತ್ಚತ: ಪ ಲನಚ ಕಿರಸತನಲಿಿ ವಿಶಾವಸವಿಟ್ಚಟ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದದನಚ; 
ಆತ್ನಚ ದ ೋವರ ಕ್ೃಪ ಯ ಮ ಲಕ್ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದದದನಚ. ಈಗ, ಆತ್ನಚ ಇನ ನೊಂದಗ  
ಅಪರಾಧ್ನಿರ್ಯಯ ಹ  ೊಂದದವನಾಗಿರಲಿಲಿ. 

ಆ ಪದಗಳನಚನ ಮತ್ಚತ ಪದಗಚಚ್ಛಗಳನಚನ ಒೊಂದಚಗ ಡಿಸಚವಾಗ, ದ ೋವರ ಪರತಿಯೊಬಬ 
ನೊಂಬಿಗಸತ ಮಗಚವಿಗ  ಕ  ಡಲಪಡಚವ ಭರವಸ  ಇದ ೋ ಆಗಿರಚತ್ತದ . ಈ ಭರವಸ ಗ  ನಮಮಲಿಿ 
ಯಾರ  ಬಬರ  ಯೊೋಗಾರಲಿ, ಆದರ  ನಮಮಲಿರಿಗ  ಅದಚ ಅಗತ್ಾವಿರಚವದಾಗಿದ ! 

ವಿಷ್ಾದಕ್ರವಾಗಿ, 1ನ ೋ ವಚ್ನವು—ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿನ ಇತ್ರ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳ ಸೊಂಗಡ—ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳು ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಲಚ ಸಾಧ್ಾವ ೋ ಇಲಿ ಎೊಂಬಚದಾಗಿ 
ಉಪದ ೋಶಿಸಚವದಕ ೆ ದಚರಚಪಯೊೋಗಪಡಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟಟದ . ಕಾಾಲಿವನ್ತ್ತ್ವದ ಬರಹಗಾರರಚ 
ರ  ೋಮಾ 8:1ರ ಮೋಲ  ವಾಾಖ್ ಾ ಮಾಡಚವಾಗ, ಅವರಚ “ಈ ಉಕಿತಯಲಿಿ [ಮಾತಿನಲಿಿ] 
ಅಹಯತ ಗಳ ೋನ  ಇರಚವದಲಿ” ಅಥವಾ “ಯಾವದ ೋ ಶರತ್ಚತಗಳು ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟರಚವದಲಿ” 
ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುವದಚ ಅಸಹಜ್ವ ೋನಲಿ. ಒೊಂದಚ ವಚ್ನವನಚನ ಅದರ ಸೊಂದಭಯದ  ಳಗಿೊಂದ 
ಹ  ರಕ ೆ ತ ಗ ದಚ ಅಪಾಥಯ ಕ್ಲಿಪಸಚವದಚ ಯಾವಾಗಲ  ಒೊಂದಚ ತ್ಪುಪ ಆಗಿರಚತ್ತದ . ಒಮಮ 
ಕ ೈಸತನಚ—ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಲಚ—ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ ಎೊಂಬ ನಿಲಚವು ಹ  ೊಂದದದ ಒಬಬ ವಾಕಿತಯಚ 
ಸಚವಾತಿಯಕ್ರಾದ Glen Paceರಿಗ  ಸವಾಲ  ಡಿಿ, “ಕಿರಸತನಲಿಿರಚವವರಿಗ  ಅಪರಾಧ್ನಿರ್ಯಯ 
ಇರಚವದ ೊಂದಚ ನಿೋನಚ ನೊಂಬಚವವನ ೊಂದಚ ಯಾರ  ೋ ನನಗ  ಹ ೋಳಿದರಚ” ಎೊಂದನಚ. ಆ 
ಮನಚಷ್ಾನಚ ರ  ೋಮಾ 8:1ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ ಸ ಚಿಸಿ ಈ ಮಾತ್ಚಗಳನಾನಡಚತಿತದಾದನ  
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಅರಿತ್ Glen Pace ಆತ್ನಿಗ , “ನಿೋನಚ ಅಷ್ಾಟಗಿ ಮಚೊಂದನ ವಚ್ನಗಳನಚನ 
ಓದಲಿ. ಮಚೊಂದಕ ೆ ಓದಚತ್ತಲ ೋ ಇರಚ!” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದರಚ.7 

KJV ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ, 8:1ನ ೋ ವಚ್ನದ ವಾಗಾದನದ ನೊಂತ್ರ ತ್ಕ್ಷರ್ವ ೋ ಈ 
ಅಹಯತ ಯಚ ಬರ ಯಲಪಟ್ಟಟದ : “ಶರಿೋರಾಧೋನಸವಭಾವದ ಅನಚಸಾರ ನಡ ಯಚವವರಲಿ, 
ಆದರ  ಆತ್ಮನ ಅನಚಸಾರ ನಡ ಯಚವವರಚ.” ಈ ಮಾತ್ಚಗಳು ಅತಿ ಹಳ ಯ 
ಹಸತಪರತಿಗಳಲಿಿನ 1ನ ೋ ವಚ್ನದ  ಳಗ  ಕ್ೊಂಡಚಬರಚವದಲಿ, ಆದರ  4ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ 
ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಳತ್ತವ . ವಾಸತವಾೊಂಶವ ೋನೊಂದರ  8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಅಹಯತ ಗಳ 
ಕ  ರತ ಯೋನಿರಚವದಲಿ. “ದರ ” (ಇದದಲಿಿ, ದಾದರ , ಪಕ್ಷದಲಿಿ) ಎೊಂಬ ಪದವು “ಆೊಂಗ ಿ
ಭಾಷ್ ಯಲಿಿ ಅತ್ಾೊಂಥ ದ  ಡಿದಾದ ಚಿಕ್ೆ ಪದವ ೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಚಟದಚದ,”8 ಇದಚ ಈ 
ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಹಲವಾರಚ ಸಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಳತ್ತದ .9 ಉದಾಹರಣ ಗ , ಅದಚ 13ನ ೋ 
ವಚ್ನದಲಿಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಳತ್ತದ : “ನಿೋವು ಶರಿೋರಭಾವವನಚನ ಅನಚಸರಿಸಿ ಬದಚಕಿದರ  
ಸಾಯಚವದಚ ನಿಶುಯ; ನಿೋವು ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ ದ ೋಹದ ದಚರಭಾಾಸಗಳನಚನ ನಾಶ 
ಮಾಡಚವದಾದರ  ಜೋವಿಸಚವಿರಿ” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). 
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8:1ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂದರ  ಸಮತ  ೋಲನದ 
ಅಗತ್ಾವಿರಚತ್ತದ . ಒಬಬನಚ ಆ ವಚ್ನವು ಹ ೋಳಿಚಿಛಸಚವದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಅಧಕ್ವಾದದದನಚನ 
ಅದರಿೊಂದ ಹ ೋಳಿಸಚವದಕ ೆ ಪರಯತಿನಸಬಾರದಚ. ಒಬಬ ಕ ೈಸತನಚ ಹ ೋಗ ೋ ಜೋವಿಸಿದರ , 
ಆತ್ನಚ ಎೊಂದಗ  ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಲಚ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ ಎೊಂದಚ ಉಪದ ೋಶಿಸಚವದಚ ಪ ಲನ 
ಉದ ದೋಶವಾಗಿರಲಿಲಿ. ಅದ ೋ ಸಮಯದಲಿಿ, ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಹ ೋಳಲಿಚಿಛಸಚವದಕಿೆೊಂತ್ 
ಕ್ಡಿಮಯಾದದದನಚನ ಹ ೋಳುವೊಂತ  ಮಾಡಚವ ಸಾಹಸಕಿೆೋಳಿಯಬಾರದಚ. ಇದಚ ಒಬಬ 
ಕ ೈಸತನಿಗಿರಚವ ಭದರತ ಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಒೊಂದಚ ಆಶುಯಯಕ್ರವಾದ ವಾಕ್ಾಭಾಗವಾಗಿರಚತ್ತದ . 
ಅದಚ ಶರತಿತನಿೊಂದ ಕ್ ಡಿದ ಭದರತ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ ; ಹ ೋಗಿದದರ , ಅದಚ ಭದರತ ಯೋ. 

ಕ ೈಸತನ ಭದರತ ಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ, ವಿವಿಧ್ ವಾಕಿತಗಳು ಕ್ನಿಷ್ಠ ಮ ರಚ ವಿಧ್ವಾದ 
ನಿಲಚವುಗಳನಚನ ಹ  ೊಂದರಚತಾತರ .10 ಮದಲನ ಯದಚ, ನಾನಚ ಅದನಚನ “ಶರತ್ಚತರಹಿತ್ 
ಭದರತ ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಚತ ತೋನ . ಇದಚ “ಧ್ಮಯಭರಷ್ಟತ ಯಚ ಅಸಾಧ್ಾತ ಯ” ಕ್ಚರಿತ್ 
ಜ್ನಪ್ರಯವಾದ ಸಿದಾಧೊಂತ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ . ದ ೋವರ ಮಗಚವಾಗಿರಚವ ಒಬಬನಚ ಬಿದಚದಹ  ೋಗಲಚ 
ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ ಎೊಂಬದಾಗಿ ಅದಚ ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ . Douglas J. Moo ಎತಿತತ  ೋರಿಸಿದ ದೋನೊಂದರ , 
“ಜ್ವಾಬಾದರಿಯಿಲಿದ ಭದರತ ಯಿೊಂದ ಜ್ಡತ್ವ ಉೊಂಟಾಗಚತ್ತದ .” ಆತ್ನಚ ದಾೊಂಪತ್ಾದ 
ಹ  ರಗಡ ಯಲಿಿ ಅನ ೈತಿಕ್ವಾಗಿ ಲ ೈೊಂಗಿಕ್ ಸೊಂಬೊಂಧ್ಗಳನಿನಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಿದದ ಸಭ ಯ ಒಬಬ 
ನಾಯಕ್ನಿಗ  ಬಚದಧವಾದ ತಿಳಿಸಿದದರ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ಆತ್ನಿಗ  ತ್ನನ ಕಿರಯಗಳ ಬಗ ಗ 
ಸವಲಪವೂ ಕ್ಳಕ್ಳಿಯೋ ಇರಲಿಲಿ; ಆತ್ನಚ ತ್ನನನಚನ “ಕಿರಸತನಲಿಿ ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ 
ಭದರತ ಯಚಳಳವನಚ ಎೊಂಬದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದದನಚ.”11 ದ ೋವರ ವಾಕ್ಾವು “ಶರತ್ಚತರಹಿತ್ 
ಭದರತ ” ಬಗ ಗ ಕ್ಲಿಸಚವದಲಿ. ದ ೋವರ ವಾಕ್ಾವು ಬಿದಚದಹ  ೋಗಚವ ಬಗ ಗ ಎಚ್ುರದೊಂದರಿರ ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳುತ್ತದ  (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 10:12), ಹ ೋಗ  ಬಿೋಳದೊಂತ  ದ ರವಿರಬ ೋಕ ೊಂಬಚದಾಗಿ ತಿಳಿಸಚತ್ತದ  
(2 ಪ ೋತ್ರ 1:5-11), ಮತ್ಚತ ಒಬಬನಚ ಬಿದಚದ ಹ  ೋದರ  ಏನಚ ಮಾಡತ್ಕ್ೆದ ೊಂಬಚದನಚನ 
ವಿವರಿಸಚತ್ತದ  (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 8:22, 23). 

ಎರಡನ ಯ ನಿಲಚವು ಏನ ೊಂದರ , ನಾನಚ ಅದನಚನ “ಶರತ್ಚತಸಹಿತ್ ಅಭದರತ ” ಎೊಂದಚ 
ಕ್ರ ಯಚತ ತೋನ . ಇದನಚನ “ಧ್ಮಯಭರಷ್ಟತ ಯ ಸಾಧ್ಾತ ಯ” ಸಿದಾಧೊಂತ್ ಎೊಂದಚ 
ಹ ಸರಿಸಬಹಚದಚ. ಈ ನಿಲಚವು ಹ  ೊಂದರಚವವರಚ ದ ೋವರ ಮಗಚವಾಗಿರಚವ ಒಬಬನಚ 
ಬಿೋಳುವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿದ  ಮತ್ಚತ ಬಹಚಶಃ ಬಿದಚದ ಹ  ೋಗಚವರಚ ಎೊಂಬ ಮನವರಿಕ  
ಹ  ೊಂದರಚತಾತರ . ಯಾರಾದರ  ನಿಜ್ಕ್ ೆ ಇದನಚನ ಉಪದ ೋಶಿಸಚತಾತರ  ೋ ಎೊಂಬಚದಚ 
ನನಗ  ತಿಳಿಯದಚ, ಆದರ  ಇದನಚನ ನೊಂಬಚವೊಂತ  ತ  ೋರಚವ ಸಭ ಯ ಕ ಲವು ಸದಸಾರನಚನ 
ನಾನಚ ಬಲ ಿನಚ. ಅವರಚ ದ ೋವರ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಆತ್ನಚ ವಿಶವದ ಒಬಬ ಪ್ೋಲಿಸ್ನೊಂತಿದಚದ ತ್ನನ 
ದವಾ ಧ್ಮಯಶಾಸರವನಚನ ಉಲಿೊಂಘಿಸಚವವರನಚನ ಹಿಡಿದಚಕ  ಳುಳವದ ೋ ಆತ್ನ ಪಾರಥಮಿಕ್ 
ಚಿೊಂತ್ನ  ಎೊಂಬದಾಗಿ ಯೊೋಚಿಸಚವೊಂತ  ಕಾಣಿಸಚತ್ತದ . ಅವರಚ ಕ ೈಸತ ಜೋವಿತ್ದಲಿಿ ಅಲಪವಾದ 
ಸಚಖ್ಾನಚಭವವನಚನ ಕಾರ್ಚತಾತರ . ಅವರಚ ಬಹಚಶಃ, ತಾವು ಪರಲ  ೋಕ್ವನಚನ 
ಪರವ ೋಶಿಸಚವದಕ ೆ ಅನಚಮತಿಸಲಪಡಬಹಚದ ನ  ೋ ಎೊಂಬ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯನಚನ ಕ್ಡ ೋ 
ಪರಯತ್ನವ ೊಂಬೊಂತ  ಹಿಡಿದಚಕ  ೊಂಡಿರಚತಾತರ . 

ಅದರ ಪರಕಾರ ನ  ೋಡಚವದಾದರ , ಈ “ಶರತ್ಚತಸಹಿತ್ ಅಭದರತ ” ಸಹ “ಶರತ್ಚತರಹಿತ್ 
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ಭದರತ ” ಯೊಂತ ಯೋ ದ  ೋಷ್ಪೂರಿತ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಕ ೈಸತತ್ವದ ಕ್ಚರಿತ್ ಈ ನಿಲಚವು 
ಕ ೈಸತತ್ವದ  ಳಗಿೊಂದ ಆನೊಂದವನಚನ ತ ಗ ದಚಹಾಕ್ಚತ್ತದ  ಮತ್ಚತ ಕ್ತ್ಯನಿಗ  ೋಸೆರ ಮಾಡಿರಚವ 
ಕ ಲಸವನಚನ ದಚಬಯಲಗ  ಳಿಸಚತ್ತದ . ಅಲಿದ  ಇದಚ ಒಬಬನಚ ಕ್ಳ ದಚ ಹ  ೋಗಚವದಕ್ ೆ 
ಕಾರರ್ವಾಗಬಲಿದಚ: ಒಬಬನಚ ಬಹಳವಾಗಿ ನಿರಾಶಗ  ೊಂಡವನಾಗಿ ಒಬಬ ಕ ೈಸತನಾಗಿ 
ಜೋವಿಸಚವ ಪರಯತ್ನವನ ನ ಬಿಟ್ಚಟಬಿಡಚವ ಸಾಧ್ಾತ ಯಿರಚತ್ತದ . “ಜ್ವಾಬಾದರಿಯಿಲಿದ 
ಭದರತ ಯಿೊಂದ ಜ್ಡತ್ವ ಉೊಂಟಾಗಚತ್ತದ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದ ಬಳಿಕ್, Moo ಇದನಚನ 
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿ ಹ ೋಳುತಾತನ , “ಭದರತ ಯಿಲಿದ ಜ್ವಾಬಾದರಿಯಚ ಆತ್ೊಂಕ್ಕ ೆ 
ದಾರಿಮಾಡಚತ್ತದ .”12 ಪ ಲನಚ ಒಬಬ ಸಹ  ೋದರನ ಬಗ ಗ ಬರ ಯಚತಾತ ಆತ್ನಚ ಪಾಪ ಮಾಡಿ 
“ಅಧಕ್ವಾದ ದಚಃಖದಲಿಿ ಮಚಳುಗಿಹ  ೋಗಚವ” ಸಿೆತಿಯಲಿಿದದನಚ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ   
(2 ಕ  ರಿೊಂಥ 2:7). 

ಮ ರನ ಯ ನಿಲಚವು ಏನ ೊಂದರ , ಅದಚ ವಾಕಾಾಧ್ಾರಿತ್ವಾದದ ದೊಂದಚ ನಾನಚ 
ನೊಂಬಚತ ತೋನ , ನಾನಚ ಅದನಚನ “ಶರತ್ಚತಸಹಿತ್ ಭದರತ ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಚತ ತೋನ . ಇದಚ 
“ಧ್ಮಯಭರಷ್ಟತ ಯ ಸಾಧ್ಾತ ” ಬಗ ಗ ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ , ಆದರ  ದ ೋವರ ಒಬಬ ಮಗಚವು 
ಬಿೋಳುವದಲಿ—ದರ  (ಪಕ್ಷದಲಿಿ, ದಾದರ , ಇದದಲಿಿ)—ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ . ಕ ೈಸತನಚ 
“ಶರಿೋರಭಾವಕ ೆ ಅನಚಸಾರವಾಗಿ ನಡ ಯದ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಚಸಾರವಾಗಿ” ನಡ ಯಚವದಾದಲಿಿ 
(8:4), “[ಆತ್ನಚ] ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ ದ ೋಹದ ದಚರಭಾಾಸಗಳನಚನ ನಾಶ ಮಾಡಚವದಾದರ ” 
ಆತ್ನಚ ಭದರತ ಯಚಳಳವನಾಗಿರಚತಾತನ  (8:13; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). 

ನಿಮಗ  ಅಪರಾಧ್ ನಿರ್ಯಯ ಮಾಡಚವದಕಾೆಗಿ ದ ೋವರಚ ಕಾರರ್ವನಚನ 
ಹಚಡಚಕಾಡಚತಿತದಾದನ ೊಂದಚ ಯೊೋಚಿಸಚತಿತೋರ  ೋ? ಮಚೊಂದನ 31ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ: 
“ದ ೋವರಚ ನಮಮ ಕ್ಡ  ಇದದರ  [ಇರಚವದರಿೊಂದ] ನಮಮನಚನ ಎದಚರಿಸಚವವರಚ ಯಾರಚ?” 
ದ ೋವರಚ ನಿಮಮ “ಕ್ಡ ” ಇದಾದನ ! ಆತ್ನಚ ನಿಮಮ ಪಕ್ಷದಲಿಿ ಇರಚವನಚ. ಆತ್ನಚ ಒಲವು ನಿಮಮ 
ಪರವಾಗಿರಚತ್ತದ . ನಿಮಗ  ಅಪರಾಧ್ನಿರ್ಯಯ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ದಾರಿಯೊೊಂದನಚನ ಆತ್ನಚ 
ಹಚಡಚಕ್ಚತಿತಲಿ; ನಿಮಗ  ಅಪರಾಧ್ನಿರ್ಯಯವಾಗಬಾರದಚ ಎೊಂಬಚದಕಾೆಗಿ ಆತ್ನಚ 
ನಿಮಗ  ೋಸೆರ ದಾರಿಯೊೊಂದನಚನ ಏಪಯಡಿಸಿರಚತಾತನ . 

ಒಬಬ ಕ ೈಸತನಚ ದ ೋವರ ದಾರಿಯನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಲಚ ಸಾಧ್ಾವೋ? ಹ ದಚ. 
ಕ ೈಸತನಾಗಚವದ ೊಂದರ  ಒಬಬನಚ ಸ ವೋರ್ಾಛ-ಚಿತ್ತವನಚನ ಕ್ಳ ದಚಕ  ಳುಳತಾತನ ೊಂದಚ 
ಅಥಯವಾಗಚವದಲಿ. ಒಬಬನಚ ಯೋಸಚವಿನ ಬಳಿಗ  ಬೊಂದಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವದಚ 
ಸಾಧ್ಾವಿರಚವದಾದರ , ಆತ್ನಚ ಯೋಸಚವಿನಿೊಂದ ವಿಮಚಖನಾಗಿ ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಚವದ  
ಸಾಧ್ಾವಿರಚತ್ತದ . ಯಾವನಾದರ  ಏಕ  ಹಾಗ  ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಇಚಿಛಸಚತಾತನ  ಎೊಂಬಚದನಚನ 
ನನಗ  ಊಹಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ—ಆದರ  ವಾಕಿತಗಳು ಮಾಡಚತಿತರಚವ ಅನ ೋಕ್ 
ಕಾಯಯಗಳನಚನ ಏಕಾದರ  ಮಾಡಚತಾತರ ೊಂಬಚದಚ ನನಗ  ಅಥಯವಾಗಚವದಲಿ. ಅನಚದನವೂ 
ಜ್ನರಚ ಮ ಖಯ ಕಾಯಯಗಳನಚನ ಮಾಡಚತಾತರ , ಅದರಲಿಿ ಅವರನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚವಾತ್ನನಚನ 
ತಿರಸೆರಿಸಚವದಚ ಸಹ ಸ ೋರಿರಚತ್ತದ . ಹ ೋಗ , ನಿಮಮ ಜೋವನದಲಿಿ ಇದಚ 
ಸತ್ಾವಾಗಿರಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಾವಿಲಿ. ನಿಮಮ ಹೃದಯವು ದ ೋವರ ಮೋಲ ಯೋ 
ನ ಟ್ಟಟರಚವದಾದರ  (ನ  ೋಡಿರಿ 8:6), ನಿೋವು ಭದರತ ಯನಚನ ಅನಚಭವಿಸಬಹಚದಚ. ಈ 
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ಪ್ರೋತಾಾಹಕ್ರ ಮಾತ್ಚ ನಿಮಮ ಪರಯೊೋಜ್ನಾತ್ಮಕ್ವಾಗಿ ಬರ ಯಲಪಟ್ಟಟದ : “ಆದದರಿೊಂದ 
ಕಿರಸತ ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ ಇರಚವವರಿಗ  ಅಪರಾಧ್ನಿರ್ಯಯವು ಈಗ ಇಲಿವ ೋ ಇಲಿ!” 

ವಚನ 2. “ಕಿರಸತನಲಿಿ ಇರಚವವರಿಗ  ಅಪರಾಧ್ನಿರ್ಯಯವು ಈಗ ಇಲವಿ ೋ ಇಲಿ” 
ಎೊಂಬದಾಗಿ ಪ ಲನಚ ಯಾವುದರ ಆಧ್ಾರದಲಿಿ ಹ ೋಳಿದನಚ? ಯಯಕೆಂದರೆ (γάρ, gar) 
ಎೊಂಬ ಪರತ್ಾಯವು ಈ ಕ ಳಗಿನ ಹ ೋಳಿಕ ಯೋ ಅದಕ ೆ ಕಾರರ್ವ ೊಂದಚ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ : 
ಜೇವವನುನಂಟುಮಯಡುವ ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನಿಂದಯದ ನಿಯಮವು ನಿನನನುನ ಪಯಪಮರರ್ಗಳಿಗೆ 
ಕಯರರ್ವಯದ ನಿಯಮದಂದ ಕ್ರಿಸತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ಬಿಡಿಸಿತ್ು. “ನಿನನನಚನ” (σε, se) 
ಎೊಂಬ ಏಕ್ವಚ್ನದ ಸವಯನಾಮದ ಬದಲಾಗಿ ಪಾರಚಿೋನ ಹಸತಪರತಿಗಳಲಿಿ “ನನನನಚನ” (με, 

me) ಎೊಂದರಚತ್ತದ . ಈ ಕಾರರ್ದೊಂದ KJV, NIV, RSV, ಮತ್ಚತ ಇತ್ರ ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳು 
“ನಿನನನಚನ” ಎೊಂಬಚದರ ಬದಲಾಗಿ “ನನನನಚನ” ಎೊಂದಚ ಹ  ೊಂದರಚತ್ತವ . ಇದಚ ಈ ವಚ್ನವನಚನ 
ನ ೋರವಾಗಿ 7:14-25 ರ  ೊಂದಗ  ಜ  ೋಡಿಸಚವದಾಗಿರಚತ್ತದ .  

ಪ ಲನಚ “ಧ್ಮಯಶಾಸರ” (νόμος, nomos) ಎೊಂಬಚದನಚನ ದವತಿಯಾಥಯದಲಿ ಿ
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವ ತ್ನನ ಶ ೈಲಿಯನಚನ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಚತಾತನ , ಅದಚ “ನಿಯಮ” ಅಥವಾ 
“ಸಾೆಪ್ತ್ಗ  ೊಂಡಿರಚವ ಪರವೃತಿತ” ಎೊಂಬ ಅಥಯವನಚನ ಕ  ಡಚತ್ತದ . 7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು ಎಲಿಿಯ 
ವರ ಗ  ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ಸವಬಲವನಚನ ಅವಲೊಂಭಿಸಚತಾತನ  ೋ, ಅಲಿಿಯ ವರ ಗ  ಪ ಲನಚ 
“ಪಾಪವ ೊಂಬ ನಿಯಮಕ ೆ ಆಳಾಗಿ” ಸ ೋವ ಮಾಡಚವ ದಚಸಿೆತಿಗ  ಒಳಗಾಗಿರಚತಾತನ  ಎೊಂಬ 
ವಿರ್ಾರದ  ೊಂದಗ  ಮಚಕಾತಯಗ  ಳುಳತ್ತದ  (7:25). ಶರಿೋರಾಧೋನಸವಭಾವದೊಂದ 
ಉೊಂಟಾಗಚವ ಪರತಿರ  ೋಧ್ವಡಿಲಾಗದೊಂತ್ಹ ಕ ಳಕ ೆೋಳ ಯಚವ ಸ ಳ ತ್ವು ಆತಿೀಕ್ 
“ಮರರ್”ಕ ೆ ನಡಿಸಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 7:6, 24; 8:13), ಆದರ  ತಾನಚ (ಮತ್ಚತ ಇತ್ರರಚ) 
“ಪಾಪ ಮರರ್ಗಳಿಗ  ಕಾರರ್ವಾದ ನಿಯಮದೊಂದ” ಬಿಡಚಗಡ  ಮಾಡಲಪಟ್ಟಟರಚವದಾಗಿ 
ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ .13 

ಪ ಲನನಚನ ಯಾವುದಚ ಬಿಡಚಗಡ ಗ  ಳಿಸಿತ್ಚ? “ಜೋವವನಚನೊಂಟ್ಚಮಾಡಚವ 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದಾದ ನಿಯಮವು.” “ಜೋವವನಚನೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಚವ ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದಾದ” 
ಎೊಂಬಚದಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಸ ಚಿಸಿ ಹ ೋಳಲಾಗಿದ : ಜೋವವನಚನ ತ್ರಚವೊಂತ್ಹ 
ದ ೋವರಾತ್ಮನಚ. 

ಆದಯಲಿಿ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಜೋವವನಚನ ಅಸಿತತ್ವಕ ೆ ತ್ರಚವದರಲಿಿ 
ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದದನಚ (ಆದಕಾೊಂಡ 1:1, 2, 26; 2:7; AB). 

ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ “ಜೋವದಾಯಕ್ ವಾಕ್ಾ” ವನಚನ ಪ ರೋರ ಪ್ಸಿದನಚ (ಫಿಲಿಪ್ಪ 2:16; ನ  ೋಡಿರಿ 
2 ಪ ೋತ್ರ 1:21). 

ಪೊಂರ್ಾಶತ್ತಮ ದನದೊಂದಚ ಜ್ನರಲಿಿ ಆತಿೀಕ್ ಜೋವವನಚನ ಉೊಂಟ್ಚಮಾಡಚವಲಿಿ 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಒೊಂದಚ ಅತಾಾವಶಾಕ್ವಾದ ಶಕಿತಯಾಗಿದದನಚ (ಅಪ್ಸತಲರ 
ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:1-4, 33, 37, 38, 41). 

ಕಿರಸತನಲಿಿ ಕ ೈಸತನಿಗಿರಚವ ನ ತ್ನ ಜೋವನದಲಿಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಈಗಲ  ಒೊಂದಚ 
ನಿರೊಂತ್ರವಾದ ಕಾಯಯಭಾರಿಯಾಗಿರಚತಾತನ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಅಪ್ಸತಲರ 
ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:38; 5:32; ರ  ೋಮಾ 8:6). 
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ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ವಾಚ್ಕ್ರಿಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಪರಿಚ್ಯಿಸಚತಾತನ , 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಪರಮಚಖವಾದ ಪಾತ್ರವನಚನ ವಹಿಸಿರಚತಾತನ . 

ನಮಮನಚನ ಬಿಡಿಸಚವೊಂತ್ಹ “ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದಾದ ನಿಯಮವು [nomos]” ಯಾವುದಚ? 
ಕ ಲವರಚ nomos (“ನಿಯಮ”) ಎೊಂಬಚದಚ ಇಲಿ ಿ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಅಥಯದಲಿ ಿ
ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದ  ಎೊಂದಚ ಮತ್ಚತ ಆತ್ಮನಿೊಂದ ಪರಕ್ಟ್ಟಸಲಪಟ್ಟಟರಚವೊಂತ್ಹ 
ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ (ಅಥವಾ ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ ) ಎೊಂದಚ 
ನೊಂಬಚತಾತರ .14 ಈ ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ, nomosನಚನ ದವತಿಯಾಥಯದಲಿಿ ವಾಾಖ್ಾಾನಿಸಚವದನಚನ 
ಮಚೊಂದಚವರ ಸಿದರ  ಉತ್ತಮವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಹಾಗಿರಚವದಾದರ , ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಆ 
ಅಥಯದಲಿಿ ಹ ೋಳುತಿತರಚವದ ೋನ ೊಂದರ , ಆತ್ಮನಿೊಂದಾಗಚವ ಮೋಲ ಾಳ ತ್ವು ನಮಮನಚನ 
ಅಪರತಿರ  ೋಧ್ಾವಾದ ಶರಿೋರಾಧೋನಸವಭಾವದ ಕ ಳ ಸ ಳ ತ್ದೊಂದ ನಮಮನಚನ ಬಿಡಿಸಚವದಚ. 

ಈ ನಿಯಮಕ ೆ ಗಚರಚತಾವಕ್ಷ್ಯರ್ದ ನಿಯಮವು (ಸ ತ್ರವು) ಒೊಂದಚ 
ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ . ನಮಗ ಲಾಿ ಗಚರಚತಾವಕ್ಷ್ಯರ್ ನಿಯಮದ ಬಗ ಗ ತಿಳಿದರಚತ್ತದ —
ವಿಶವದ ಕ ಳಸ ಳ ತ್ವು ನಮಮನಚನ ಭ ಮಿಯ ಮೋಲ  ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ ನ ಲ ಯ ರಚವೊಂತ  
ಮಾಡಚತ್ತದ  ಮತ್ಚತ ಆಕಾಶದಲಿಿ ಸಚತ್ಚತತಿತರದೊಂತ  ತ್ಡ ಯಚತ್ತದ . ಹ ೋಗ , “ವಾಯಚಬಲ 
ಶಾಸರದ ನಿಯಮ” ಎೊಂಬಚದ  ೊಂದಚ ಸಹ ಇರಚತ್ತದ . ಅದಚ ರ ಕ ೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಿ ಗಾಳಿಯನಚನ 
ಹರಿಯಚವೊಂತ  ಮಾಡಿ ವಿಮಾನವನಚನ ಮೋಲಕ ೆ ಒತ್ಚತವದಕ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಸಿದಾದಗಿದ , ಆಗ 
ವಿಮಾನವು ಇೊಂಜನ್ಗಳಿೊಂದ ತ್ಳಳಲಪಟ್ಚಟ ಮಚೊಂದಕ ೆ ಸಾಗಚವುದಾಗಿರಚತ್ತದ . ಈ ನಿಯಮದ 
ಕ್ಚರಿತ್ಚ ನನಗ  ಎಲಿವೂ ಅಥಯವಾಗಚವದಲಿ, ಆದರ  ಆ ನಿಯಮವನಚನ (ಸ ತ್ರವನಚನ) 
ಅನವಯಮಾಡಚವ ಮ ಲಕ್ ಜ್ನರಚ ಭ ಮಿಯಿೊಂದ ಮೋಲಕ ೆ ಎತ್ತಲಪಡಚವೊಂತ್ಹ 
ವಿಮಾನಗಳನಚನ ವಿನಾಾಶಿಸಚವದದಕ ೆ ಮತ್ಚತ ಆಕಾಶದಲಿಿ ಹಾರಾಡಚವದಕ ೆ 
ಶಕ್ತರಾಗಿರಚತಾತರ ೊಂಬಚದನಚನ ಮಾತ್ರ ಬಲ ಿನಚ. ಒೊಂದಚ ಅಥಯದಲಿಿ, ವಾಯಚಬಲ ಶಾಸರದ 
ನಿಯಮವು ಮಾನವರನಚನ ಗಚರಚತಾವಕ್ಷ್ಯರ್ ಬಲದ ನಿಯಮದ ವಶದೊಂದ ಬಿಡಿಸಿರಚತ್ತದ .  

ರ  ೋಮಾ 7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ಕ್ಡ ಯ ಭಾಗದಲಿಿ, ಶರಿೋರಾಧೋನಸವಭಾವದ 
ಕ ಳಸ ಳ ತ್ವು ತ್ನನ ಸವಬಲದೊಂದ ಜ್ಯಿಸಲಾಗದೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ ವಿರ್ಾರವ ೊಂಬಚದಾಗಿ 
ಪ ಲನಚ ಬಣಿಿಸಿದನಚ. ಇಲಿಿ, ಶರಿೋರಾಧೋನಸವಭಾವದ ಕ ಳಸ ಳ ತ್ವನಚನ, ನಾವು 
ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ೊಂಡ ಸೊಂದಭಯದಲಿಿ ನಮಗ  ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಆತ್ಮನಿೊಂದಾಗಚವ 
ಮೋಲ ಾಳ ತ್ದೊಂದ ಸ  ೋಲಿಸಬಹಚದಚ ಎೊಂಬ ಭರವಸ ಯನಚನ ಪ ಲನಚ ನಮಗ  ಕ  ಡಚತಾತನ  
(ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:38; 5:32). 

ಹಾಗಾದರ  ಇದರ ಅಥಯವು “ಜೋವವನಚನೊಂಟ್ಚಮಾಡಚವ ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದಾದ 
ನಿಯಮವು” ನಮಮನಚನ “ಬಿಡಿಸಿತ್ಚ” ಎೊಂದಾಕ್ಷರ್ ಇನಚನ ಮೋಲ  “ಪಾಪಮರರ್ಗಳಿಗ  
ಕಾರರ್ವಾದ ನಿಯಮವು” ಅಳಿದಚಹ  ೋಗಚವದಚ ಎೊಂಬಚದ  ೋ? ಪುನಃ ಒೊಂದಚ ವಿಮಾನದ 
ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ದ ಬಗ ಗ ಆಲ  ೋಚಿಸಿರಿ. ವಾಯಚಬಲ ಶಾಸರದ ನಿಯಮವು ವಿಮಾನವೊಂದನಚನ 
ಗಚರಚತಾವಕ್ಷ್ಯರ್ದ ನಿಯಮದೊಂದ ಬಿಡಚಗಡ ಗ  ಳಿಸಿದಾಕ್ಷರ್ ಆ ನಿಯಮವು ಇಲಿದ  
ಹ  ೋಗಚವದ  ೋ? ಒೊಂದಚ ವ ೋಳ  ವಿಮಾನ ರ್ಾಲಕ್ನಚ ತ್ನನ ವಿಮಾನದ ಇೊಂಜನ್ಗಳ 
ರ್ಾಲನ ಯನಚನ ನಿಲಿಿಸಚವದಾದರ , ಗಚರಚತಾವಕ್ಷ್ಯರ್ ಬಲವು ಈಗಲ  
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ರ್ಾಲಿತಯಲಿಿರಚತ್ತದ ೊಂಬಚದಚ ಆತ್ನಿಗ  ಬಹಳ ಶಿೋಘ್ರದಲಿಿಯೋ ಗ  ತಾತಗಚವದಚ! ಅದ ೋ 
ರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ, ಪಾಪ ಮತ್ಚತ ಮರರ್ಗಳನಚನೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಚವ ನಿಯಮದೊಂದ 
ಬಿಡಚಗಡ ಗ  ಳಿಸಲಪಡಚವದ ೊಂದರ  ಕ ಳಸ ಳ ತ್ವು ನಿೊಂತ್ಚಹ  ೋಗಚವದಚ ಎೊಂದಥಯವಾಗಿ 
ರಚವದಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದರಥಯವ ೋನ ೊಂದರ , ಒಬಬ ಕ ೈಸತನಿಗಾದರ  ೋ ಅದಚ ಇನಚನ ಮೋಲ  
ಒೊಂದಚ ಅಪರತಿರ  ೋಧ್ಾವಾದ ಸ ಳ ತ್ವಾಗಿರಚವದಲಿ. ಪಾಪಕ ೆ ಇನಚನ ಮೋಲ  ನಮಮ ಚಿತ್ತಕ ೆ 
ವಿರಚದಧವಾಗಿ ನಮಮ ಮೋಲ  ಜ್ಯಸಾಧಸಚವ ಶಕಿತಯಚ ಇರಚವದಲಿ. ದ ೋವರಾತ್ಮನ 
ಸಹಾಯದ  ೊಂದಗ , ನಾವು “ದ ೋಹದ [ಶರಿೋರಾಧೋನಸವಭಾವ] ದಚರಭಾಾಸಗಳನಚನ ನಾಶ” 
ಮಾಡಬಲ ಿವು (8:13; ನ  ೋಡಿರಿ 8:26).  

ವಚನ 3. ಈ ವಚ್ನವು, ಧಮಣಶಯಸರವು ನಮಮ ಶರಿೇರಯಧೇನಸವಭಯವದ ನಿಮಿತ್ತ 
ನಿರ್ಣಲವಯಗಿ ಯಯವ ಕೆಲಸವನುನ ಮಯಡಲಯರದೆ ಇತ್ೊತೇ ಅದನುನ ದೆೇವರೆೇ ಮಯಡಿದನು 
ಎೊಂದಚ ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ . 3 ಮತ್ಚತ 4ನ ೋ ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ಧ್ಮಯಶಾಸರವನಚನ (“Law”) 
NASB “L” ನಿೊಂದ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ , ಹಿೋಗ  ಇಲಿಿ ಮಚಖಾ ಗಮನವು ಮೋಶ ಯ 
ಧ್ಮಯಶಾಸರದ ಮೋಲಿರಚತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ ತ  ೋರಿಸಚತ್ತದ . ಇಲಿಿ ಪ ಲನಚ ನಿೋಡಚವ 
ವಾಾಖ್ ಾಗಳು ಆತ್ನಚ 7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಮಾಡಿದ ಚ್ರ್ ಯಯೊೊಂದಗ  ನ ೋರವಾಗಿ 
ಗೊಂಟ್ಚಹಾಕ್ಚತ್ತವ . 

ಧ್ಮಯಶಾಸರವು ಪ ಲನನಚನ ಪಾಪಮರರ್ಗಳಿಗ  ಕಾರರ್ವಾದ ನಿಯಮದೊಂದ 
ಬಿಡಿಸಚವದಕ ೆ ಅಶಕ್ತವಾಗಿತ್ಚತ.15 ಏಕ ? ಏಕ ೊಂದರ  ಅದಚ “ಶರಿೋರಾಧನಸವಭಾವದ ನಿಮಿತ್ತ 
ನಿಬಯಲವಾಗಿ” ಇತ್ಚತ. ಸವತ್ಃ ಧ್ಮಯಶಾಸರವ ೋ ನಿಬಯಲವ ೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಇಲಿಿ ಹ ೋಳುತಿತಲಿ, 
ಯಾಕ ೊಂದರ  ಅದಚ ದ ೋವರಿೊಂದಲ ೋ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟದಾದಗಿತ್ಚತ. ಬದಲಾಗಿ, ಅದಚ ಯಾವುದರ 
ಮ ಲಕ್—ಶರಿೋರಾಧೋನಸವಭಾವ—ಕಾಯಯಮಾಡಬ ೋಕಾಗಿತ  ತೋ ಅದಚ ನಿಬಯಲವಾಗಿತ್ಚತ. 
ಶರಿೋರಾಧೋನಸವಭಾವದ ಮಾನವರಿಗ —ಅೊಂದರ , ತ್ಮಮ ಸವೊಂತ್ ಮನಚಷ್ಾ ಸೊಂಪನ ಮ 
ಲಗಳ ಮೋಲ  ಅವಲೊಂಬನ ಗ  ಳುಳವ ಜ್ನರಿಗ —ಧ್ಮಯಶಾಸರಕ ೆ ಪರಿಪೂರ್ಯವಾಗಿ 
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಾಗಲಿಲಿ. ಈ ಬಲಹಿೋನತ ಯ ಕಾರರ್ದೊಂದ, ಧ್ಮಯಶಾಸರವು 
ಮನಚಷ್ಾರನಚನ ವಿಮಚಕ್ತಗ  ಳಿಸಚವದಕ ೆ ಅಶಕ್ತವಾಗಿತ್ಚತ. ಈ ತ್ತ್ವವನಚನ ಹಲವಾರಚ 
ರಿೋತಿಗಳಲಿಿ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ ಪಡಿಸಬಹಚದಚ: 

ಒಬಬ ಅನಚಭವಿ ತ್ರಬ ೋತ್ಚದಾರನಚ ನಿರಾಸಕಿತವುಳಳ ಹಾಗ  ಏಕಾಗರತ ಯಿಲಿದ 
ಮಕ್ೆಳಿೊಂದ ಕ್ ಡಿದ ಗಚೊಂಪನಚನ ಒೊಂದಚ ಗ ಲಚಿವ ತ್ೊಂಡವಾಗಿ ಮಾಪಯಡಿಸಚವದಕ ೆ 
ಪರಯತಿನಸಚವದಚ. 

ಒಬಬ ಪರತಿಭಾವೊಂತ್ ಸೊಂಗಿೋತ್ಗಾರನಚ ಸೊಂಗಿೋತ್ದಲಿಿ ಪರತಿಭ  ಮತ್ಚತ ಆಸಕಿತಯೋ ಇಲಿದ 
ಯಚವಜ್ನರ  ೊಂದಗ  ಸ ೋರಿ ವೃೊಂದವನಚನ ರ ಪ್ಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಕಾಯಯಕ್ರಮವನಚನ 
ಕ  ಡಚವ ಕ ಲಸವನಚನ ವಹಿಸಿಕ  ಳುಳವುದಚ. 

ಒಬಬ ಕ್ಚಶಲಕ್ಮಿಯಗ  ಒೊಂದಚ ಕ  ಳ ತ್ಚ ಹ  ೋಗಿರಚವ ಮರದೊಂದ ಸಚೊಂದರವಾದ 
ಪ್ೋಠ  ೋಪಕ್ರರ್ವೊಂದನಚನ ನಿಮಿಯಸಚವೊಂತ  ಕ ೋಳಲಪಡಚವುದಚ. 

ಈ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ಗಳಲಿಿ, ತ್ರಬ ೋತ್ಚದಾರನಲಾಿಗಲಿ, ಸೊಂಗಿೋತ್ಗಾರನಲಾಿಗಲಿ, ಅಥವಾ 
ಕ್ಚಶಲಕ್ಮಿಯಯಲಾಿಗಲಿ ಯಾವದ ೋ ತ್ಪ್ಪರಚವದಲಿ; ಬದಲಾಗಿ, ಅವರ ಲಿರ  ಸಹ ಒೊಂದಚ 
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ದ  ೋಷ್ಪೂರಿತ್ವಾದ ಸೊಂಪನ ಮಲಗಳಲಿಿ ಕಾಯಯಮಾಡಚವದಕ ೆ ಪರಯತಿನಸಚತಿತದಾದರ . 
ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿ, ಧ್ಮಯಶಾಸರವು “ಶರಿೋರಾಧೋನಸವಭಾವ” ದ ಕಾರರ್ದೊಂದ ಮಿತಿಗ  ಳ 
ಪಡಿಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚತ. ಹಾಗಾದರ  ಇದರಥಯವು ಧ್ಮಯಶಾಸರದಲಿಿ ಏನ  ೋ ದ  ೋಷ್ 
ಇತ ತೊಂಬಚದ  ೋ? ಇಲಿ. Dave Miller ಹಿೋಗ  ಪರಶಿನಸಚತಾತನ , “ನಿೋವು ಹ  ರಗ  ಹ  ೋಗಿ ನಿಮಮ 
ಕಾರಿಗ  ಹಾರಾಟ್ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಆಗಲಿಲಿವ ೊಂಬ ಕಾರರ್ಕ ೆ ಅದಕ ೆ ಒದ  ಕ  ಡಚತಿತೋರ  ೋ? 
ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ಇಲಿ. ಅದಚ ಹಾರಾಟ್ ಮಾಡಚವದಕಾೆಗಿ ವಿನಾಾಶಿಸಲಪಟ್ಟಟಲಿ. ಮೋಶ ಯ 
ಧ್ಮಯಶಾಸರವು ಎೊಂದಗ  ಪಾಪವನಚನ ನಿವಾರಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ವಿನಾಾಶಿಸಲಪಟ್ಟಟರಲಿಲಿ. ಅದಚ 
ಪಾಪವನಚನ ಬಯಲಿಗ  ತ್ರಚವದಕ ೆ ವಿನಾಾಶಿಸಲಪಟ್ಟಟತ ತೋ ಹ  ರತ್ಚ ಪಾಪವನಚನ ತ ಗ ದಚ 
ಹಾಕ್ಚವದಕ್ೆಲಿ.”16 

ಧ್ಮಯಶಾಸರಕ ೆ ಯಾವುದನಚನ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಾಗಲಿಲಿವೋ, ಅದನಚನ 
ದ ೋವರ ೋ ಮಾಡಿದನಚ. ಶರಿೋರಾಧೋನಸವಭಾವದ ನಿಮಿತ್ತ ಧ್ಮಯಶಾಸರಕ ೆ ಜ್ನರನಚನ 
ಬಿಡಿಸಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಾಗಿರಲಿಲಿ; ದ ೋವರಚ ಶರಿೋರಾಧೋನಸವಭಾವವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿ 
ಜ್ನರನಚನ ಬಿಡಿಸಿದನಚ. ಹ ೋಗೊಂದರ  ಆತ್ನಚ ಪಯಪನಿವಯರಣೆಗಯಗಿ ತ್ನನ ಮಗನನುನ 
ಪಯಪಯಧೇನವಯದ ನರಭಯವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟುು ನರಭಯವದಲ್ಲಿಯೇ ಪಯಪಕೆೆ 
ಮರರ್ದಂಡನೆಯನುನ ವಿಧಸಿನು. ದ ೋವರಚ “ಯಾವ ಕ್ಷ ೋತ್ರದಲಿಿ ಪಾಪವು ಪರಶಾನತಿೋತ್ವಾಗಿ 
ಆಳಿವಕ  ಮಾಡಚವೊಂತ  ತ  ೋರಿತ  ೋ ಅದ ೋ ಕ್ಷ ೋತ್ರದಲಿಿಯೋ ದ ೋವರಚ ಪಾಪದ ಮೋಲ  ಜ್ಯ 
ಸಾಧಸಿದನಚ: ‘ಶರಿೋರಧೋನಸವಭಾವ.’”17 

3ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಕ ಲವೊಂದಚ ಮ ಲಭ ತ್ವಾದ 
ಸಿದಾಧೊಂತ್ಗಳು ಹಚದಚಗಿರಚತ್ತವ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಕಿರಸತನ ನರಾವತಾರದ ಕ್ಚರಿತ್ ಒೊಂದಚ 
ಉಲ ಿೋಖವಿರಚತ್ತದ : ದ ೋವರಚ “ತ್ನನ ಮಗನನಚನ” ಕ್ಳುಹಿಸಿಕ  ಟ್ಟನಚ. Morris ಗಮನಕ ೆ 
ತ್ರಚವದ ೋನ ೊಂದರ , “ದ ೋವರಚ ಒಬಬ ದ ರದ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವಿಲಿದ ಸೊಂದ ೋಶಕ್ನನಚನ 
ಕ್ಳುಹಿಸಲಿಲಿ, ಬದಲಾಗಿ ಆತ್ನ  ೊಂದಗ  ಒೊಂದಚ ಅನನಾವಾದ ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಹ  ೊಂದದದ 
ಮಗನನಚನ ಕ್ಳುಹಿಸಿದದನಚ.”18 “ಯೋಸಚವು ಪಾಪಾಧೋನಸವಭಾವದ ನರಭಾವದ ರ ಪದಲಿಿ” 
ಬೊಂದನಚ. ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟ “ರ ಪದಲಿಿ” (ὁμοίωμα, homoiōma) ಎೊಂಬಚದಚ ಗಿರೋಕ್ನ 
“ಅೊಂತ ” ಅಥವಾ “ಒೊಂದ ೋ” (ὁμός, homos) ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವ ಪದದೊಂದ 
ಬೊಂದದಾದಗಿದ . ಗಿರೋಕ್ ವಾಕ್ಾದಲಿಿ, “ಪಾಪಾಧೋನಸವಭಾವ” ಎೊಂಬಚದಚ ಅಕ್ಷರಶಃ “ಪಾಪದ 
ಶರಿೋರ” ಎೊಂದರಚತ್ತದ . ಆತ್ಮನ ಮಾಗಯದಶಯನ ಅಡಿಯಲಿಿ, ಈ ಒೊಂದ  ೊಂದಚ ಪದಗಳು ಸಹ 
ಜಾಗರ ಕ್ತ ಯಿೊಂದ ಆರಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟಟವ . Bruce ಹಿೋಗ  ಬರ ಯಚತಾತನ ,  

“ನರಭಾವದ ರ ಪದಲಿಿ” ಎೊಂಬಚದಚ ಸವತ್ಃ ಕಿರಸತನ ಶರಿೋರ ಮನಚಷ್ಾ ದ ೋಹವಲಿ ಎೊಂಬ 
ಪಾಷ್ೊಂಡವಾದ ಆಗಚವುದಚ19; ದ ೋವಕ್ಚಮಾರನಚ “ಶರಿೋರಧ್ಾರಿಯಾಗಿ” ಬೊಂದನಚ 
ಎೊಂಬಚದಚ ಸಚವಾತ ಯಯ ಜೋವಾಳವಾ ಗಿರಚತ್ತದ , ಹ  ರತ್ಚ ಕ ೋವಲ “ನರಭಾವದ 
ರ ಪದಲಿಿ” ಬೊಂದನಚ ಎೊಂಬಚದಲ.ಿ ಪ ಲನಚ ಕ ೋವಲ “ನರಭಾವದಲಿಿ” ಬೊಂದನಚ ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಿರಬಹಚದತ್ಚತ, ಆದರ  ಮಾನವ ಶರಿೋರದಲಿಿಯೋ ಪಾಪವು ಹಿಡಿತ್ವನಚನ ಸಾಧಸಿ 
ದ ೋವರ ಕ್ೃಪ ಯಚ ಸಮಿೋಪ್ಸಚವ ವರ ಗ  ಪಾರಬಲಾವನಚನ ನಡಿಸಿತ ತೊಂಬಚದನಚನ ಒತಿತ 
ಹ ೋಳುವದಚ ಪ ಲನ ಬಯಕ ಯಾಗಿತ್ಚತ. ಆದದರಿೊಂದ ಆತ್ನಚ ಕ ೋವಲ “ನರಭಾವ” 
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ಎೊಂದಷ್ ಟೋ ಹ ೋಳದ  “ಪಾಪಾಧೋನವಾದ ನರಭಾವ” ಅಥವಾ “ಪಾಪದೊಂದ ತ್ಚೊಂಬಿದ 
ನರಭಾವ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ಆದರ  ದ ೋವಕ್ಚಮಾರನಚ “ಪಾಪಧೋನವಾದ 
ನರಭಾವದಲಿಿ” ಬೊಂದನಚ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದರ  ಆತ್ನಲಿಿ ಪಾಪವಿತ್ಚತ ಎೊಂಬ ಅಥಯವನಚನ 
ಕ  ಡಚವ ಸಾಧ್ಾತ ಯಿರಚತ್ತದ , ಯಾಕ ೊಂದರ  ಬ ೋರ  ೊಂದಚ ಕ್ಡ ಯಲಿಿ ಆತ್ನಚ 
“ಪಾಪಜ್ಞಾನವಿಲಿದ” ವನಚ ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿರಚತಾತನ  (2 ಕ  ರಿೊಂಥ 5:21). ಈ 
ಕಾರರ್ದೊಂದ ಕಿರಸತನಚ “ಪಾಫಧೋನವಾದ ನರಭಾವದ ರ ಪದಲಿಿ” ಕ್ಳುಹಿಸಲಪಟ್ಟನಚ 
ಎೊಂದಚ ಬಣಿಿಸಲಪಟ್ಟಟದಾದನ .20 

ನಮಗ  ಯೋಸಚವಿನ ನರಭಾವವನಚನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಚವದಕ ೆ ಅವಕಾಶವು ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟದದರ , 
ಅದಚ ಸರಿಯಾಗಿ ನಮಮ ಶರಿೋರಭಾವ ಅಥವಾ ನರಭಾವದ ರ ಪದಲಿಿಯೋ21—
ಕ ಳಸ ಳ ತ್ವುಳಳ ಶರಿೋರಾಧೋನಸವಭಾವ—ಇರಚತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ ತಿಳಿದಚಕ  ಳುಳತಿತದ ದವು. ನಮಮ 
ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಅಲಿದ  (ದ ೋವರಿಗ  ಸ  ತೋತ್ರ!), ಯೋಸಚ ಆ ಕ ಳಸ ಳ ತ್ಕ ೆ ತ್ಚತಾತಗಲಿಲಿ! 

ದ ೋವರಚ ತ್ಮಮ ಕ್ಚಮಾರನನಚನ ಈ ಲ  ೋಕ್ದ  ಳಗ  ಸಚಮಮನ  ಕ್ಳುಹಿಸಲಿಲಿ; 
ಆತ್ನನಚನ “ಪಾಪನಿವಾರಣ ಗಾಗಿ” ಕ್ಳುಹಿಸಿಕ  ಟ್ಟನಚ. NASB ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ 
“ಪಾಪನಿವಾರಣ ಗಾಗಿ” ಎೊಂಬಚದಚ italics ನಲಿಿದ , ಆ ಪದಗಳು ಅನಚವಾದಕ್ರಿೊಂದ 
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಟವ  ಎೊಂದಚ ಅದಚ ಸ ಚಿಸಚವದಾಗಿದ . ಮ ಲವಾಕ್ಾದಲಿಿ ಕ ೋವಲ 
περὶ ἁμαρτίας (peri hamartias, “ಪಾಪ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ”) ಎೊಂದಷ್ ಟ ಇರಚತ್ತದ . ಹ ೋಗ , 
ಗಿರೋಕ್ ಹಳ  ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ (the Septuagint, ಅಥವಾ LXX) ಆ ಪದವು 
ಪಾಪನಿವಾರಣಾ ಅಥವಾ ದ  ೋಷ್ಪರಿಹಾರಕ್ ಯಜ್ಞಗಳನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಕ ೆ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚತ (ನ  ೋಡಿರಿ ಕಿೋತ್ಯನ  40:6). 

“ಪಾಪನಿವಾರಣ ” ಎೊಂಬ ಪದಗಚಚ್ಛವು ಹಳ  ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಕಾಲದಲಿ ಿ
ದ  ೋಷ್ಪರಿಹಾರಕಾೆಗಿ ಕ  ಲಿಲಪಡಚತಿತದದ ಪಾರಣಿಗಳನಚನ ನ ನಪ್ಗ  ತ್ರಚವದಾಗಿರಚತ್ತದ . 
Bryan Chapellರ ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿ ಹ ೋಳುವದಾದರ ,  

ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಧ್ಮಯಶಾಸರವನಚನ ಮಿೋರಿದದಕ ೆ ದೊಂಡನ ಯನಚನ ಮತ  ತಬಬರ ಮೋಲ  
ಹ  ರಿಸಚವದಕ ೆ ಮನಸಚಾಳಳವನಾಗಿರಚವದನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದರಿೊಂದ ಯಜ್ಞಮಾಡಲಪಟ್ಟ 
ಪಾರಣಿಯ ಮರರ್ವು ಪಾಪದ ಗೊಂಭಿೋರತ ಗ  ಸೊಂಕ ೋತ್ವಾಗಿತ್ಚತ. . . . ದ ೋವರಚ ಒೊಂದಚ 
ನಿರಪರಾಧ ಪಾರಣಿಯನಚನ ಯಾವದಕ ೆ ಸೊಂಕ ೋತ್ಗ  ಳಿಸಿದನ  ೋ ಅದನಚನ ತ್ನನ 
ಕ್ಚಮಾರನ ನಿರಪರಾಧ್ದ ರಕ್ತದ  ೊಂದಗ  ನ ರವ ೋರಿಸಿದನಚ.22 

“ಹ  ೋರಿಗಳ ಮತ್ಚತ ಹ  ೋತ್ಗಳ ರಕ್ತದೊಂದ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಚವದಚ 
ಅಸಾಧ್ಾವಾಗಿದ ಯಲಾಿ” (ಇಬಿರಯ 10:4); ಆದರ  ಪಾರಣಿಗಳ ರಕ್ತಕ ೆ ಯಾವುದನಚನ 
ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಾಗಲಿಲಿವೋ ಅದನಚನ ಕಿರಸತನ ಒೊಂದ ೋ—ಸಾರಿ—ಸವಯರಿಗಾಗಿ 
ಅಪ್ಯಸಿದ ಯಜ್ಞವು ಸಾಧಸಿತ್ಚತ (ಇಬಿರಯ 10:10). 

ಅದರ ಫಲಿತ್ವಾಗಿ, ದ ೋವರಚ “ನರಭಾವದಲಿಿಯೋ ಪಾಪಕ ೆ ದೊಂಡನ ಯನಚನ” 
ವಿಧಸಿದನಚ. Charles Spurgeon ಹಿೋಗ  ಉದಗರಿಸಿದನಚ, “ನನನನಚನ ದೊಂಡಿಸದ ಯೋ 
ಪಾಪವನಚನ ದೊಂಡಿಸಚವ ಮಾಗಯವೊಂದನಚನ ದ ೋವರಚ ಕ್ೊಂಡಚಕ  ೊಂಡನಚ!”23 ದ ೋವರಚ 
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“ನರಭಾವದಲಿಿಯೋ” ಪಾಪಕ ೆ ದೊಂಡನ ಯನಚನ ವಿಧಸಿದನಚ ಎೊಂಬಚದಾಗಿ ಪ ಲನಚ 
ಹ ೋಳಿದನಚ, ಆದರ  ಇಲಿ ಿ “ನರಭಾವ” ಎೊಂಬಚದಚ ಯೋಸಚವಿನ ನರಭಾವವನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ  ೋ ಅಥವಾ ನಮಮ ನರಭಾವವನ  ನೋ ಎೊಂಬ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಸವಲಪ 
ಗ  ೊಂದಲವಿರಚತ್ತದ . ಆತ್ನಚ ನಮಮ ನರಭಾವ ಎೊಂಬಥಯದಲಿಿ ಹ ೋಳಿರಚವದಾದಲಿಿ, 
ನರಭಾವದ ಕ ಳಸ ಳ ತ್ವನಚನ ಎದಚರಿಸಿ ಜ್ಯಿಸಚವದಕ ೆ ಯೋಸಚವಿಗಿದದ ಶಕ್ತತ ಯನಚನ 
ಆತ್ನಚ ಇಲಿಿ ತ  ೋರಿಸಚತಿತದಾದನ ೊಂದಥಯ ಆಗಚತ್ತದ , ಅದಚ ನಮಮನಚನ ದ  ೋಷಿಗಳ ೊಂದಚ 
ನಿಧ್ಯರಿಸಚತ್ತದ , ಯಾಕ ೊಂದರ  ನಾವ ಲಿರ  ಆ ಸ ಳ ತ್ಕ ೆ ತ್ಚತಾತಗಿ ಹ  ೋಗಿರಚತ ತೋವ . ಇಲಿಿ 
“ನರಭಾವ” ಎೊಂಬಚದಚ ಯೋಸಚವಿನ ನರಭಾವವನಚನ ಸ ಚಿಸಚತಿತರಚವ ಸಾಧ್ಾತ ಯಚ 
ಅಧಕ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅದಚ ನಿಜ್ವಾಗಿರಚವದಾದರ , ಯೋಸಚ ಶಿಲಚಬ ಯ ಮೋಲ  
ನ ೋತಾಡಚವಾಗ ಆತ್ನ ಮೋಲ  ಬಿೋಳಲಪಟ್ಟೊಂತ್ಹ ಪಾಪಕ ೆ ದೊಂಡನ  (ನಾಾಯತಿೋಪುಯ) 
ವಿಧಸಚವದನಚನ ಅದಚ ಸ ಚಿಸಚವದಾಗಿದ  (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:3; 2 ಕ  ರಿೊಂಥ 5:21). ಕಿರಸತನಚ 
ನರಭಾವದ ರ ಪವನಚನ ಧ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವುದಚ ನಮಮ ವಿಮೋಚ್ನಾಥಯವಾಗಿ ದ ೋವರಚ 
ಮಾಡಿದದ ಸೊಂಕ್ಲಪದ ಒೊಂದಚ ಅನಿವಾಯಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ಚತ. ಮಾನವರ 
“ವಿಮೋಚ್ನಾಥಯವಾಗಿ” ತ್ನನನಚನ ಒಪ್ಪಸಿಕ  ಡಚವದಕ ೆ (1 ತಿಮಥ  2:6), ಕಿರಸತನಚ 
ಮನಚಷ್ಾನಾಗಬ ೋಕಾಯಿತ್ಚ. ನರಭಾವದಲಿಿ ಪಾಪಕ ೆ ದೊಂಡನ ಯನಚನ ವಿಧಸಚವದಕಾೆಗಿ, 
ಯೋಸಚವು ನರಭಾವವನಚನ ಧ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಲ ೋಬ ೋಕಾಯಿತ್ಚ. 

ಇದಚ ದ ೋವರ ದ ೈವಿಕ್ ಒದಗಿಸಚವಿಕ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ . ಎಷ್ಚಟ ಅದಚುತ್, ದ ೋವರಚ “ಸವೊಂತ್ 
ಮಗನನಚನ ಉಳಿಸಿಕ  ಳಳದ  ಆತ್ನನಚನ ನಮಮಲಿರಿಗ  ೋಸೆರ ಒಪ್ಪಸಿಕ  ಟ್ಟನಲಾಿ” (8:32)! 

ವಚನ 4. ಈ ಗಮನಾಹಯವಾದ ಒದಗಿಸಚವಿಕ ಯ ಉದ ದೋಶವು ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  
ನಮಮನಚನ ಪಾಪದೊಂದ ರಕ್ಷಿಸಚವದ ೋ ಆಗಿತ್ಚತ, ಆದರ  ಅದಚ ಅದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಹ ಚಿುನದಾದಗಿತ್ಚತ. 
ಆ ಒದಗಿಸಚವಿಕ ಯ ಕ್ಚರಿತ್ ಪ ಲನ ಸೊಂದ ೋಶವು ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳ ಮೋಲ  ಪರಿಣಾಮ 
ಬಿೋರತ್ಕ್ೆದಚದ. ನಾವು ಪರಿಶಚದಧಗ  ಳಿಸಲಪಡಚವಿಕ  (ಶಚದಧೋಕ್ರರ್) ಬಗ ಗ ಚ್ರ್ ಯ 
ಮಾಡಚತಿತದ ದೋವ ೊಂಬಚದನಚನ ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ಳಿಳರಿ: ನಾವು ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ 
ನಿರ್ಯಯಿಸಲಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ್ ಜೋವಿಸಬ ೋಕಾದ ಒೊಂದಚ ನಿದಯಷ್ಟ ವಿಧ್ವಾದ ರಿೋತಿ ಇದಾಗಿರಚತ್ತದ . 
ವಚ್ನ 4ರಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ಏಕ  ತ್ನನ ಮಗನನಚನ ಕ್ಳುಹಿಸಿದನ ೊಂಬಚದಕ ೆ ಕಾರರ್ವನಚನ ಪ ಲನಚ 
ನಿೋಡಚತಾತನ : ನಮಮಲ್ಲಿ ಧಮಣಶಯಸರದ ನಿಯಮವು ನೆರವೆೇರುವದಕೆೆ ಮಯಗಣವಯಯಿತ್ು. 
“ನಿಯಮವು” ಎೊಂಬಚದಚ δικαίωμα (dikaiōma) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟದ , 
ಅದಚ ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯಲಿಿ ಸಮೃದಧಯಾಗಿ ಕ್ೊಂಡಚಬರಚವ ನಿೋತಿ ಪದದ 
ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬದಲಿಿನ ಪದವಾಗಿದ . Dikaiōma ಎೊಂಬಚದರ ಮ ಲಭ ತ್ ಅಥಯವು “ನಿೋತಿಯ 
ಒೊಂದಚ ನಿದಯಷ್ಟ ಅಥಯವಾಗಿರಚತ್ತದ .”24 

ಪ ಲನಚ “ಧ್ಮಯಶಾಸರದ ನಿಯಮವು” “ನಮಮಲಿಿ ನ ರವ ೋರಚವ” ಕ್ಚರಿತ್ಚ 
ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಆತ್ನ ತಾತ್ಪಯಯವು ಏನಾಗಿತ್ಚತ? ನಾವು ಮೋಶ ಯ ಧ್ಮಯಶಾಸರದ 
ಎಲಾಿ ಕ್ಟ್ಟಳ ಗಳಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಬ ೋಕ ೊಂಬ ವಿರ್ಾರವನಚನ ಮನಸಿಾನಲಿಿ ಇಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಚ 
ಇದನಚನ ಹ ೋಳಲಿಲಿ; ಆತ್ನಚ ಇದಕ ೆ ಮಚೊಂರ್  ನಾವು ಧ್ಮಯಶಾಸರದ ಪಾಲಿಗ  ಸತ್ತವರಚ 
ಮತ್ಚತ ಅದರಿೊಂದ ವಿಮಚಕಿತಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟವರಚ ಎೊಂಬಚದಾಗಿ ಹ ೋಳಿದದನಚ (7:4, 6). ಬಹಚಶಃ, 
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ಆತ್ನಚ ಇಲಿಿ, ನಾವು ದ ೋವರಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವಾಗ ಆತ್ನಚ ಧ್ಮಯಶಾಸರದ ನಿಮಯವು 
ನಮಮಲಿಿ ನ ರವ ೋರಲಪಟ್ಟಟದ ಯೊೋ ಎೊಂಬೊಂತ  ನಮಮ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ನಡ ದಚಕ  ಳುಳವನಚ 
ಎೊಂಬಥಯದಲಿಿ ಹ ೋಳಿರಚವ ಸಾಧ್ಾತ ಯಿರಬಹಚದಾಗಿದ . ಹ ೋಗ , ಪ ಲನಚ ಬ ೋರ  
ಇನ ನೋನನ  ನೋ ಮನಸಿಾನಲಿಿ ಹ  ೊಂದರಚವ ಸೊಂಭವವಿರಚತ್ತದ . 

ಈ ವಾಕ್ಾದ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಎರಡಚ ವಾಸತವಾೊಂಶಗಳನಚನ ಪರಿಗರ್ನ ಗ  
ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ. ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, “ನಿಯಮ” ಎೊಂಬಚದಚ ಏಕ್ವಚ್ನದಲಿಿದ , 
ಹ  ರತ್ಚ ಬಹಚವಚ್ನದಲಿಿ ಇಲ.ಿ (ಕ ಲವು ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳು ಬಹಚವಚ್ನದ “ನಿಯಮಗಳು” 
ಎೊಂದಚ ಹ  ೊಂದರಚತ್ತವ , ಆದರ  ಗಿರೋಕ್ ಪದವು ಏಕ್ವಚ್ನದಲಿಿರಚತ್ತದ —NASBಯಚ 
ತ  ೋಪಯಡಿಸಚವ ಪರಕಾರ.) ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಪ ಲನಚ ಇಲಿಿ ನಿಯಮವು ನಮಿಮೊಂದ 
ನ ರವ ೋರಿಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ ಎೊಂದಲಿ, ಆದರ  “ನಮಮಲಿಿ” (ἐν, en) ನ ರವ ೋರಿಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ ಎೊಂಬದಾಗಿ 
ಹ ೋಳುತಾತನ . ಪ ಲನಚ ಬಹಳ ಸೊಂಭಾವಾಪೂವಯಕ್ವಾಗಿ ಹ ೋಳುತಿತರಬಹಚದಾದದ ದೋನ ೊಂದರ , 
ಧ್ಮಯಶಾಸರವು ಮ ಲತ್ಃ ಯಾವುದಕಾೆಗಿ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟತ  ತೋ ಆ ಉದ ದೋಶವನಚನ ಅದಚ 
ನ ರವ ೋರಿಸಚವೊಂತ  ದ ೋವರ ಕ್ೃಪಾಭರಿತ್ ಒದಗಿಸಚವಿಕ ಯಚ ಸಾಧ್ಾವಾಗಿಸಿತ್ಚ ಎೊಂಬದ ೋ.25 
J. D. Thomas ಅಭಿಪಾರಯ ಪಟ್ಟಟದ ದೋನೊಂದರ , ಪ ಲನ ಮನಸಿಾನಲಿಿ “ಮೋಶ ಯ 
ಧ್ಮಯಶಾಸರವು ದಾರಿನಡಿಸಿದ ಗಚರಿ ಅಥವಾ ಉದ ದೋಶವನಿನಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಚ ಹ ೋಳಿದನಚ, ಆದರ  
ಆ ಉದ ದೋಶ ಅಥವಾ ಗಚರಿಯಚ ಆ ವಿಧ್ವಾದ ಕಾಯಯಕ್ರಮವೊಂದರಿೊಂದಲ ೋ ಸಾಧಸಚವದಕ ೆ 
ಎೊಂದಗ  ಸಾಧ್ಾವಿರಲಿಲಿ.”26 

“ಧ್ಮಯಶಾಸರದ ನಿಯಮವು” ಯಾವುದಾಗಿತ್ಚತ; ಅದಚ ಏನನಚನ ಸಾಧಸಚವ ಉದ ದೋಶ 
ಹ  ೊಂದತ್ಚತ? ನಾವು ಪರಿಶಚದಧಗ  ಳಿಸಲಪಡಚವಿಕ  ಭಾಷ್ ಯನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವದಾದರ , 
ಅದಚ ಜ್ನರನಚನ “ಪರಿಶಚದಧ” ಮಾಡಚವದಕಾೆಗಿ ಇತ್ಚತ ಎೊಂದಚ ನಾವು ಹ ೋಳಬಹಚದಚ 
(ನ  ೋಡಿರಿ ಯಾಜ್ಕ್ಕಾೊಂಡ 11:44, 45). ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಕ್ೊಂಡಚಬರಚವ 
ಪ ಲನ ಪರಿಭಾಷ್ ಯನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವದಾದರ , ಅದಚ ಆತ್ನ ಆತ್ಮನಿೊಂದ 
ನಡಿಸಲಪಟ್ಟವರಾಗಿ ಜೋವಿಸಚವ ಮ ಲಕ್ “ದ ೋವರಿಗ  ಮಚಿುಕ ಯಾಗಿ” (8:8) ಇರಚವೊಂತ  
ಮಾಡಚವದ ೋ ಆಗಿತ ತೊಂದಚ ನಾವು ಹ ೋಳಬಹಚದಚ. 

“ಧ್ಮಯಶಾಸರದ ನಿಯಮವು” ಹ ೋಗ  ನ ರವ ೋರಿಸಲಪಡಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾ? ಅದಚ 
ಶರಿೇರಭಯವಕೆೆ ಅನುಸಯರವಯಗಿ ನಡೆಯದೆ ಪವಿತ್ಿತ್ಯಮನುಸಯರವಯಗಿ ನಡೆಯುವವರಯದ 
ನಮಮಲಿಿ ನ ರವ ೋರಬಲಿದಚ ಎೊಂಬದಾಗಿ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. “ನಡ ಯಚವವರಾದ” 
ಎೊಂಬಚದಚ ಒಬಬನಚ ಜೋವಿಸಚವ ರಿೋತಿಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ  (6:4; 2 ಕ  ರಿೊಂಥ 5:7). ಅದ ೋ 
ವಿರ್ಾರವನಚನ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚವ ಒೊಂದಚ ಪದಗಚಚ್ಛವ ೊಂದರ  “ಜೋವನಶ ೈಲಿ.” 7:14-25ರಲಿಿ, 
ಪ ಲನಿಗ  “ಶರಿೋರಭಾವಕ ೆ ಅನಚಸಾರವಾಗಿ ನಡ ಯಚವದಕ ೆ” ಮನಸಿಾರಲಿಲಿ, ಆದರ  
ಹಾಗ ಯೋ ನಡ ದದದನಚ. ಹ ೋಗ , ಅದಚ ಬದಲಾಗಿತ್ಚತ: ಈಗ ಆತ್ನಚ “ಪವಿತ್ರತಾಮನಚಸಾರ” 
ನಡ ಯಚವದಕ ೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದದನಚ.  

8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಚದದಕ್ ೆ, “spirit” (“ಆತ್ಮ”) ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ಯಾವಾಗ ದ  ಡಿ “s”ನಚನ 
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಬ ೋಕ ೊಂಬ ಬಗ ಗ ಸಹಜ್ವಾದ ಅನಿಶಿುತ್ತ ಯಚ ಇರಚತ್ತದ . ಅದಚ ಯಾವಾಗ 
ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ  (ದ  ಡಿ “S”), ಮತ್ಚತ ಯಾವಾಗ ಅದಚ ಮಾನವ ಆತ್ಮ 
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(ಚಿಕ್ೆ “s” ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ )? ಈ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಅನಚವಾದಕ್ರಚ ಹಾಗ  ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರಚ 
ದ  ಡಿ “S” ಮತ್ಚತ ಚಿಕ್ೆ “s” ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ವಾತಾಾಸಗಳನಚನ 
ಹ  ೊಂದರಚತಾತರ . 4ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿ,ಿ “ಆತ್ಮ” ಎೊಂಬ ಪದದಲಿ ಿ ಚಿಕ್ೆ “s”ನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸನಹಚದಚ. ವಿಷ್ಯವು ಹಾಗಿರಚವದಾದಲಿಿ, ಆ ವಚ್ನದ ಅಥಯವು ಒೊಂದಚ 
ಶರಿೋರಭಾವದ ಮಟ್ಟದಲಿಿ ಜೋವಿಸಚವದಕ ೆ ಬದಲಾಗಿ ಒೊಂದಚ ಆತಿೀಕ್ವಾದ ಮಟ್ಟದಲಿಿ 
ಜೋವಿಸಚವ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಚವದಾಗಿರಚತ್ತದ . ಈ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನ 
ಕಾಯಯದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ನಿೋಡಲಾಗಿರಚವ ಒತಿತನ ಬ ಳಕಿನಲಿಿ, ಇಲಿಿ ಬಹಚಶಃ ದ  ಡಿ “S”ನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವದಚ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಚತ್ತದ —NASB ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ ಇರಚವ 
ಪರಕಾರವಾಗಿ. 

“ಪವಿತ್ರತಾಮನಚಸಾರವಾಗಿ” ನಡ ಯಚವದಚ ಎೊಂಬಚದಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಿಮೊಂದ 
ಬಯಸಚವೊಂತ್ದದನ ನೋ ನಾವು ಮಾಡಚವದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ಕ ಲವರಚ 
“ಪವಿತ್ರತಾಮನಚಸಾರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಚವದಾಗಿ” ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳತಾತರ , ಆದರ  ಪ ಲನಚ ಇಲಿಿ 
“ಪವಿತ್ರತಾಮನಚಸಾರವಾಗಿ ನಡ ಯಚವ” ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಕ್ರ ಕ  ಡಚತಿತದಾದನ  (8:14ರ ಮೋಲಿನ 
ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ). ನಾವ ೋನಚ ಮಾಡಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ 
ಬಯಸಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಬಹಚದಾದ ಏಕ ೈಕ್ ವಸಚತನಿಷ್ಠ ದಾರಿಯೊಂದರ  
ಆತ್ನಚ ಪ ರೋರಣ ಗ  ಳಿಸಿದ ಪುಸತಕ್ವನಚನ—ಬ ೈಬಲ್—ಓದಚವದ ೋ. 

ನಾವು ಒೊಂದಚ ನಿದಯಷ್ಟವಾದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ನಡ ದಚಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂದಚ ದ ೋವರಚ ನಮಿಮೊಂದ 
ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಾತನ . ನಮಮ ಕ ೈಸತ ನಡ ಯಲಿಿ, ನಾವು ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಮಾಗಯದಶಯನಕ ೆ 
ನಮಮನಚನ ಒಪ್ಪಸಿಕ  ಡಬ ೋಕಾಗಿರಚತ್ತದ . ಒೊಂದಚ ಧ್ಮಯಶಾಸರ/ಕಿರಯಗಳ ವಾವಸ ೆಯ 
ಅಡಿಯಲಿಿ, ಅೊಂತ್ಹ ಕಾಯಯವು ಸಾಧ್ಾವಿರಲಿಲಿ (7:14-25); ಆದರ  ಕ್ೃಪ /ನೊಂಬಿಕ ಯ 
ವಾವಸ ೆಯೊೊಂದರ ಅಡಿಯಲಿಿ ಅದಚ ಸಾಧ್ಾವಿರಚತ್ತದ . ದ ೋವರ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯದ  ೊಂದಗ , 
ನಾವು ಪರಿಶಚದಧಗ  ೊಂಡ ಜೋವಿತ್ಗಳನಚನ ನಡಿಸಬಲ ಿವು. ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾವು 
ಮಾಡಬಲ ಿವು, ನಾವು ಮಾಡತ್ಕ್ೆದಚದ ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಒತಿತಹ ೋಳುತಾತನ  (8:12, 13). 

ಶರಿೇರಭಯವ ಮತ್ುತ ಆತ್ಮನ ನಡುವಿನ ಭಿನನತ್ೆ (8:5-13) 

ಶರಿೇರಭಯವದ ಮೂಲಕ ಮರರ್ (8:5-8) 
5ಶರಿೇರಭಯವವನುನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಅದಕೆೆ ಸಂರ್ಂಧಪಟುವುಗಳ ಮೆೇಲೆ 
ಮನಸಿಿಡುತ್ಯತರೆ, ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನನನ ನುಸರಿಸುವವರು ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನಿಗೆ ಸಂರ್ಂಧಪಟುವುಗಳ 
ಮೆೇಲೆ ಮನಸಿಿಡುತ್ಯತರೆ. 6ಶರಿೇರಭಯವದವುಗಳ ಮೆೇಲೆ ಮನಸಿಿಡುವದು ಮರರ್; 
ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನವುಗಳ ಮೆೇಲೆ ಮನಸಿಿಡುವದು ಜೇವವೂ ಮನಶಯಾಂತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. 
7ಯಯಕಂದರೆ ಶರಿೇರಭಯವದವುಗಳ ಮೆೇಲೆ ಮನಸಿಿಡುವದು ದೆೇವರಿಗೆ ಶತ್ುಿತ್ವವು; ಅಂಥ 
ಮನಸುಿ ದೆೇವರ ನಿಯಮಕೆೆ ಒಳಪಡುವದೂ ಇಲಿ, ಒಳಪಡುವದಕಯೆಗುವದೂ ಇಲಿ. 
8ಶರಿೇರಭಯವಯಧೇನರು ದೆೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಯಗಿರಲಯರರು. 
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ವಚನ 5. ನಮಮ ಹೃದಯಗಳ, ಅಥವಾ ಮನಸಚಾಗಳ ಆಲ  ೋಚ್ನ ಗಳಿೊಂದಲ ೋ 
ಕಿರಯಗಳು ಹ  ರಹ  ಮಚಮತ್ತವ  (ಜ್ಞಾನ  ೋಕಿತ 4:23; 23:7; ಲ ಕ್ 6:45). ಆದಚದರಿೊಂದ, 
ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಿ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , ಶರಿೇರಭಯವವನುನ ಅನುಸರಿಸುವವರು ಅದಕೆೆ 
ಸಂರ್ಂಧಪಟುವುಗಳ ಮೆೇಲೆ ಮನಸಿಿಡುತ್ಯತರೆ, ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನನನನುಸರಿಸುವವರು 
ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನಿಗೆ ಸಂರ್ಂಧಪಟುವುಗಳ ಮೆೇಲೆ ಮನಸಿಿಡುತ್ಯತರೆ. ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಕ ಲವು 
ಜ್ನರ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಚತ್ತದ , “ಶರಿೋರಭಾವವನಚನ ಅನಚಸರಿಸಿ ನಡ ಯಚವವರಚ” ಮತ್ಚತ 
“ಪವಿತಾರತ್ಮನನನನಚಸರಿಸಿ ನಡ ಯಚವವರಚ.” McCordನ ತ್ಜ್ಚಯಮಯಚ ಮದಲ ಗಚೊಂಪನಚನ 
“ಶರಿೋರಭಾವದ ಪರಕಾರ ಜೋವಿಸಚವವರಚ” ಎೊಂದಚ ಮತ್ಚತ ಎರಡನ ಯ ಗಚೊಂಪನಚನ 
“ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಜೋವಿಸಚವವರಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ಸರಿಸಚತ್ತದ . NEB ತ್ಜ್ಚಯಮಯಚ 
ಶರಿೋರಭಾವದ “ಮಟ್ಟದಲಿಿ ಜೋವಿಸಚವವರಚ” ಆತ್ಮನ “ಮಟ್ಟದಲಿಿ ಜೋವಿಸಚವವರಿಗ ” 
ವಿರ  ೋಧ್ವಾಗಿರಚತಾತರ  ಎೊಂಬದರ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಮಾತಾಡಚತ್ತದ . 

“ಮೋಲ  ಮನಸಿಾಡಚತಾತರ ” ಎೊಂಬಚದಚ φρονέω (phroneō) ಎೊಂಬ ಒೊಂದ ೋ ಗಿರೋಕ್ 
ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಾದಗಿದ , ಅದರಥಯವು “ಒೊಂದಚ ಸೊಂಗತಿಯ ಮೋಲ  ಒಬಬನಚ ಮನಸಾನಚನ 
ಇಡಚವದಚ, ಇೊಂಗಿತ್ ಹ  ೊಂದರಚವದಚ”27 ಎೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ . McCord ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ 
“. . . ಮೋಲ  ಗಮನ, ದೃಷಿಟಯನಚನ ಕ ೋೊಂದರಕ್ರಿಸಚ” ಎೊಂದರಚತ್ತದ . Phroneō ಎೊಂಬಚದಚ 
“ಒಬಬ ವಾಕಿತಯ ಚಿತ್ತ [ಇರ್ ಛಯ] ಮ ಲಭ ತ್ ಲಕ್ಷಯವನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ .”28 “ಇದಚ 
ನಡವಳಿಕ ಯನಚನ ನಿಧ್ಯರಿಸಚವೊಂತ್ಹ ಮ ಲಕಾರರ್ವಾದ ವತ್ಯನ  ಆಗಿರಚತ್ತದ .”29 

ನಾವು “ಶರಿೋರಭಾವದವುಗಳು” ಎೊಂಬ ಪದಗಚಚ್ಛವನಚನ ಕಾರ್ಚವಾಗ, ನಾವು 
ಅನ ೈತಿಕ್ವಾದ ಅಥವಾ ಅನಚವೊಂಶಿಕ್ವಾಗಿ ಕ ಟ್ಟದಚದ ಎೊಂಬದಾಗಿ ಭಾವಿಸಬಹಚದಾಗಿದ . 
“ಶರಿೋರಭಾವದವುಗಳು” ಅೊಂತ್ಹ ನಡವಳಿಕ ಗಳನಚನ ಒಳಗ  ೊಂಡಿರತ್ಕ್ೆದ ದೋ, ಆದರ  ಆ 
ಪದಗಚಚ್ಛವು ಅದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಅತ್ಾಧಕ್ವಾದದದನಚನ ಒಳಗ  ೊಂಡಿರಚತ್ತದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , 
ಗಲಾತ್ಾ 5:19-21ರಲಿಿನ “ಶರಿೋರಭಾವದ ಕ್ಮಯಗಳು” “ಜಾರತ್ವ” ಮತ್ಚತ “ಕ್ಚಡಿಕ್ತ್ನ”ಗಳನಚನ 
ಮಾತ್ರವಲಿದ  “ಹ  ಟ ಟೋಕಿಚ್ಚು” ಮತ್ಚತ “ಕ್ಕ್ಷಭ ೋದ” ಗಳನಚನ ಸಹ ಒಳಗ  ೊಂಡಿರಚತ್ತದ . 

“ಶರಿೋರಭಾವದವುಗಳು” ನಶಿಸಿಹ  ೋಗಲಿರಚವ ತಾತ್ೆಲಿಕ್ವಾದ ಈ ಲ  ೋಕ್ದ 
ಕಿರಯಗಳು ಹಾಗ  ವತ್ಯನ ಗಳಾಗಿರಚತ್ತವ . ಶರಿೋರಭಾವದವುಗಳ “ಮೋಲ  
ಮನಸಿಾಡಚವವರಚ” ಈ ಇಹದ ಜೋವನದಲಿಿ ಮಗನರಾಗಿರಚವವರಚ ಹಾಗ  ಭ ಮಿಗ  
ಸ ೋರಿದವರಚ. ಅವರಚ ಕ ೋವಲ ತ್ಮಗ  ಕಾರ್ಚವದಕ ೆ, ರಚಚಿಸಚವದಕ ೆ, 
ಅನಚಭವಮಾಡಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿರಚವೊಂಥವುಗಳ ಮೋಲ ಯೋ ಮಚಖಾಗಮನವನಚನ 
ಕ  ಡಚತಾತರ . Phillips ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ “ಪಾರಕ್ೃತಿಕ್ [ಶಾರಿೋರಿಕ್] ಮನ  ೋಭಾವವು 
ಸಾವಭಾವಿಕ್ ಸೊಂಗತಿಗಳನಚನ ದಾಟ್ಟ ಬ ೋರ  ಇನ ನೋನನ ನ ನ  ೋಡಲಾರದಚ”30 ಎೊಂದರಚತ್ತದ . 
ಮತಾತಯ 6:31ನ ೋ ವಚ್ನವು ಶರಿೋರಭಾವುಳಳ ಮನಚಷ್ಾನ “ತ ೈಯೋಕ್ತ್ವ” ದ ಪಟ್ಟಟ 
ಮಾಡಚತ್ತದ :31 “‘ಏನಚ ಊಟ್ ಮಾಡಬ ೋಕ್ಚ?’ ಅಥವಾ ‘ಏನಚ ಕ್ಚಡಿಯಬ ೋಕ್ಚ?’ ಅಥವಾ 
‘ಏನಚ ಹ  ದಚದಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ?’” ಪ ಲನಚ “ಹ  ಟ ಟಯೋ ಅವರ ದ ೋವರಚ, . . . ಅವರಚ 
ಪರಪೊಂಚ್ದ ಕಾಯಯಗಳ ಮೋಲ  ಮನಸಿಾಡಚವವರಚ” ಎೊಂಬದಾಗಿ ಬರ ಯಚತಾತನ  (ಫಿಲಿಪ್ಪ 
3:19). ಒಬಬ ವಾಕಿತಯಚ ಹಿತ್ಕ್ರವಾಗಿ, ಉಪಕಾರಿ, ಆಕ್ಷ್ಯಕ್, ಶಿಕ್ಷಿತ್ನಾಗಿ, ಸಭಾತ , 
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ಪರಸಿದಧನಾಗಿ ಇರಬಹಚದಚ, ಶರಮದೊಂದ ದಚಡಿಯಚವವನಾಗಿ ಮತ್ಚತ ಉತ್ತಮ ನ ರ ಯವನಾಗಿ 
ಇರಬಹಚದಚ—ಮತ್ಚತ ಹಿೋಗಿದದರ  “ಶರಿೋರಭಾವದವುಗಳ ಮೋಲ ” ದೃಷಿಟನ ಟ್ಟಟರಚವ 
ಮನಸಾನಚನ ಹ  ೊಂದರಬಹಚದಾಗಿದ . 

ಇದಕ ೆ ಭಿನನವಾಗಿ, “ಪವಿತಾರತ್ಮನನನನಚಸರಿಸಿ ನಡ ಯಚವವರಚ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  
ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟ್ಟವುಗಳ [ಮೋಲ  ಮನಸಿಾಡಚತಾತರ ].”32 “ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ 
ಪಟ್ಟವುಗಳು” ದ ೋವರಿಗ  ಸೊಂಬೊಂಧಸಿದ ಆತಿೀಕ್ ಹಿತಾಸಕಿತಗಳಾಗಿವ , ನಿತ್ಾತ್ವಕ ೆ ಸ ೋರಿದ 
ಸೊಂಗತಿಗಳಾಗಿವ . ಒೊಂದಚ ನಿಯಮದ ಪರಕಾರ, ಇವುಗಳು ಕ್ಣಿಿಗ  ಕಾರ್ದವುಗಳು, ಆದರ  
ಅವುಗಳು ಕ್ಣಿಿಗ  ಕಾಣಿಸಚವೊಂತ್ಹ ಸೊಂಗತಿಗಳಿಗಿೊಂತ್ಲ  ಅಧಕ್ ವಾಸತವವಾಗಿರಚತ್ತವ . 
ಇವುಗಳು ನಿರೊಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿಯಚವವು, ಇಹಲ  ೋಕ್ದ ಸೊಂಗತಿಗಳಾದರ  ೋ 
ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ ನಶಿಸಿಹ  ೋಗಚವವು.  

ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟ್ಟವುಗಳ ಮೋಲ  ಮನಸಿಾಡಚವುದಚ ಸಚಲಭವಾದದದಲಿ. 
ನಮಮ ಸಚತ್ತಲಿನಲ ಿಲಾಿ ಕ ೋವಲ ಪೊಂರ್ ೋೊಂದರಗಳಿೊಂದ ಅನಚಭವ ಮಾಡಬಹಚದಾದ 
ಸೊಂಗತಿಗಳ ೋ ಅಧಕ್ವಾಗಿರಚತ್ತವ . ನಮಗ  ಅಗತ್ಾವಿರಚವ, ನಮಮ ಸೊಂತ  ೋಷ್ ಮತ್ಚತ 
ಯೊೋಗಕ್ಷ ೋಮಕ ೆ ಪಾರಮಚಖಾವಾಗಿರಚವೊಂತ್ಹ ಉತ್ಪನನ ಅಥವಾ ಸ ೋವ ಗಳ ಕ್ಚರಿತಾದ 
ಸೊಂದ ೋಶಗಳು ನಮಗ  ಎಡ ಬಿಡದ  ಬರಚತ್ತಲ ೋ ಇರಚತ್ತವ . ನಾವು ಕ ೈಸತರಾಗಿದದರ , 
ಯಾವಾಗಲ  ನಾವು ಶರಿೋರದ ಯೊೋಗಕ್ಷ ೋಮದ ಬಗ ಗಯೋ ಯೊೋಚಿಸಚವದಾದರ , ಒೊಂದಚ 
ಶರಿೋರಭಾವದ ಮನ  ೋರ ಢಿಯನಚನ ಹ  ೊಂದಲಿದ  ಇರಚವದಚ ಹ ಚ್ಚುಕ್ಡಿಮ 
ಅಸಾಧ್ಾವ ೊಂದ ೋ ಹ ೋಳಬಹಚದಚ. ಈ ಕಾರರ್ದದಲ ೋ, ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳ ಜೋವಾಳದಲಿಿ, 
ನಮಮ ಗಮನವನಚನ ಆತಿೀಕ್ವಾದದದರ ಕ್ಡ ಗ  ನಡಿಸಚವೊಂತ್ಹ ಸೊಂಗತಿಯಚ ಇರತ್ಕ್ೆದಚದ—
ಅದಕ ೆ ಈ ಕ ಳಗ  ಕ ಲವು ಉದಾಹರಣ ಗಳಿರಚತ್ತವ : 
 

ಬ ೈಬಲ್ ಓದಚವಿಕ  ಮತ್ಚತ ಅಧ್ಾಯನ. 
ತಿೋವರವಾದ ಮತ್ಚತ ಸತ್ತ್ವಾದ ಪಾರಥಯನ . 
ಸಭ ಯಲಿಿ ನಡ ಯಚವ ಆರಾಧ್ನ ಗಳಿಗ  ನಿಷ್ ಠಯಿೊಂದ  

ಹಾಜ್ರಾಗಚವಿಕ . 
ಕ್ತ್ಯನ ಸ ೋವ ಯಲಿಿ ತ  ಡಗಿಸಿಕ  ಳುಳವುದಚ. 
ಆತಿೀಕ್—ಮನಸಿಾನ ಕ ೈಸತರ  ೊಂದಗ  ಸಹವಾಸವಿಟ್ಚಟಕ  ಳುಳವುದಚ. 
 

ವಚನ 6. ಒಬಬನಚ ಶರಿೋರಭಾವದ ಮನ  ೋರ ಢಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಒೊಂದಚ ಆತಿೀಕ್ವಾದ 
ಮನ  ೋರ ಢಿಯನಚನ ಹ  ೊಂದರಚವದಚ ಏಕ  ಪಾರಮಚಖಾವಾದದಚದ? ಒೊಂದಚ ಕ್ಡ ಯಲಿಿ, 
ಶರಿೇರಭಯವದವುಗಳ ಮೆೇಲೆ ಮನಸಿಿಡುವದು [φρόνημα, phronēma] ಮರರ್. 
ಪರತಿಯೊಬಬರ  ಶಾರಿೋರಕ್ವಾಗಿ ಮರಣಿಸಚತಾತರಾದದರಿೊಂದ (ಆತಿೀಕ್ ಮನ  ೋರ ಢಿಯನಚನ 
ಹ  ೊಂದರಚವವರಚ ಸಹ), ಇಲಿ ಿ“ಮರರ್” ಎೊಂಬಚದಚ ಆತಿೀಕ್ ಮರರ್ವನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ಕ್ೆದಚದ. 
ಈ ಮರರ್ವು ದ ೋವರಿೊಂದ ಈಗಲ  (ಯಶಾಯ 59:1, 2) ಮತ್ಚತ ನಿತ್ಾವಾಗಿಯ  (ಪರಕ್ಟ್ಣ  
20:14, 15; 21:7, 8) ಅಗಲಿ ಹ  ೋಗಚವದ ೋ ಆಗಿದ . 
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ಇನ  ನೊಂದಡ ಯಲಿಿ, ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನವುಗಳ ಮೆೇಲೆ ಮನಸಿಿಡುವದು ಜೇವವೂ 
ಮನಶಯಾಂತಿಯೂ ಆಗಿದೆ. “ಜೋವವೂ” ಎೊಂಬಚದಚ ಆತಿೀಕ್ ಜೋವವನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ : 
“ದ ೋವರ ಸೊಂಗಡದ ಆತಿೀಕ್ ಐಕ್ಾತ  ಹಾಗ  ಅನ  ಾೋನಾತ  ಮತ್ಚತ ಅದರ ಫಲಿತ್ವಾಗಿ 
ದ  ರಕ್ಚವ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳು.”33 ಆ “ಜೋವ” ದ  ೊಂದಗ  ಜ  ತ ಗ ಡಿರಚವೊಂತ್ದಚದ 
“ಮನಶಾಾೊಂತಿ.” ಪ ಲನಚ, 5:1ರಲಿಿ, “ಹಿೋಗಿರಲಾಗಿ ನಾವು ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರಾದ 
ಕಾರರ್ ನಮಮ ಕ್ತ್ಯನಾದ ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನ ಮ ಲಕ್ ದ ೋವರ  ೊಂದಗ  ಉೊಂಟಾದ 
ಸಮಾಧ್ಾನದಲಿಿ ಇರ  ೋರ್” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. ಕ ೈಸತರಾಗಿ, ನಾವು ನಮಮ ಮನಸಚಾಗಳನಚನ 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟ್ಟವುಗಳ ಮೋಲ  ಇಡಚವಾಗ, ಆ ಪರಲ  ೋಕ್ದ ಶಾೊಂತಿಯಚ 
ಮಚೊಂದಚವರ ಯಚತ್ತದ  ಮತ್ಚತ ಆಳವಾಗಚತಾತ ಸಹ ಸಾಗಚತ್ತದ . 

ವಚನ 7. ಪ ಲನಚ ಶರಿೋರಭಾವದವುಗಳ ಮೋಲ  ಮನಸಿಾಡಚವದರ ಅೊಂತಿಮ ಫಲಿತ್ದ 
(ಅೊಂದರ , ಮರರ್) ಬಗ ಗ ವಿವರಿಸಚತಾತನ , ಆದರ  ಆ ರಿೋತಿಯ ಮನ  ೋರ ಢಿಯ ವಿಕ್ೃತ್ತ  
ಹಾಗ  ದಚರೊಂತ್ತ ಯ ಬಗ ಗ ಸಪಷ್ಟಗ  ಳಿಸಚವದಚ ಆತ್ನ ಇರ್ ಛಯಾಗಿತ್ಚತ. ಆತ್ನಚ 
ಹ ೋಳಿದ ದೋನೊಂದರ , ಶರಿೇರಭಯವದವುಗಳ ಮೆೇಲೆ ಮನಸಿಿಡುವದು ದೆೇವರಿಗೆ ಶತ್ುಿತ್ವವು. 
“ಶತ್ಚರತ್ವ” ಎೊಂಬಚದಚ ἔχθρα (echthra) ಎೊಂಬ ಪದದ ಅನಚವಾದವಾಗಿದ . ಈ ಪದವು 
ἐχθρός (echthros) ಎೊಂಬಚದರ  ೊಂದಗ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಹ  ೊಂದರಚತ್ತದ , ಅದರಥಯವು 
“ಮತ  ತಬಬನನಚನ ದ ವೋಷಿಸಚವದಚ ಮತ್ಚತ ವಿರ  ೋಧಸಚವದಚ” ಎೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ .34 Morris 
ಹಿೋಗ  ಬರ ಯಚತಾತನ , ಏನ ೊಂದರ  echthra ಅಥಯವು “ಸಚಮಮನ  ಸವಲಪ ಮಟ್ಟಟಗ  ಅಸಹಕಾರ 
ತ  ೋರಚವದಚ” ಎೊಂದಾಗಿರಚವದಲಿ; ಬದಲಾಗಿ, “ಅದಚ ಖಡಾಖೊಂಡಿತ್ವಾದ 
ಶತ್ಚರತ್ವವಾಗಿರಚತ್ತದ .” ಆತ್ನಚ ಇನನಷ್ಚಟ ಸ ೋರಿಸಿ “ಅದಚ ನಿಲಯಕ್ಷಿಸಕ್ ಡದೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ 
ಬಲಿಷ್ಠ ಪದವಾಗಿದ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ .35 

ಈ ಲ  ೋಕ್ದ ಕ್ಡ ಗ  ಅಭಿಮಚಖನಾಗಿರಚವ ವಾಕಿತಯಿೊಂದ ಒಬಬನಚ ಇಲಿಿ 
ಪರತಿರ  ೋಧ್ವನಚನ ಕ್ಲಿಪಸಿಕ  ಳಳಬಹಚದಾಗಿದ : “ಆದರ  ನನಗ  ಧ್ಮಯದ ಬಗ ಗ ವಿರ  ೋಧ್ವಿಲಿ. 
ನಾನಚ ಘ ೋರವಾದ ಸೊಂಗತಿಗಳನಚನ ಮಾಡಚವವನಲಿ. ದ ೋವರ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ನಾನಚ 
ಭಯೊಂಕ್ರ ಆಲ  ೋಚ್ನ ಗಳನಚನ ಹ  ೊಂದದವನಲಿ.” ಅದ ಲಿವೂ ಸತ್ಾವ ೋ ಆಗಿರಬಹಚದಚ—
ಆದರ  ಇಹಲ  ೋಕ್ದ ಮೋಲ  ಮಾತ್ರವ ೋ ದೃಷಿಟನ ಟ್ಟಟರಚವವನಚ ತ್ನನ ಜೋವಿತ್ಕಾೆಗಿ ದ ೋವರಚ 
ಹ  ೊಂದರಚವ ಉದ ದೋಶವನಚನ ನಿಲಯಕ್ಷಿಸಚವವನಾಗಿರಚತಾತನ . ಈ ರಿೋತಿಯ ವಾಕಿತಯಚ 
ದ ೋವರನಚನ ಎದಚರಿಸಚವವನಚ ಮತ್ಚತ ವಿರ  ೋಧಸಚವವನಚ ಆಗಿರಚತಾತನ . ಅದ ೋ ಆತ್ನನಚನ 
ದ ೋವರಿಗ  ಶತ್ಚರತ್ವ ಉಳಳವನಾಗಿರಚವೊಂತ  ಮಾಡಚತ್ತದ .  

ಅೊಂಥ ಮನಸಚಾ ದೆೇವರ ನಿಯಮಕೆೆ ಒಳಪಡುವದೂ ಇಲ,ಿ ಒಳಪಡುವದಕಯೆಗುವದೂ 
ಇಲಿ ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ಈ ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ “ದ ೋವರ ನಿಯಮ” ಎೊಂಬಚದಚ 
ಮೋಶ ಯ ಧ್ಮಯಶಾಸರವಾಗಿದ ,36 ಆದರ  ದ ೋವರಿೊಂದ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಯಾವದ ೋ ಕ್ಟ್ಟಳ  
ಅಥವಾ ಧ್ಮಯಶಾಸರಕ ೆ ಈ ಸಾಮಾನಾಸ ತ್ರ ಅನವಯವಾಗಚತ್ತದ . 7:14-25ರಲಿಿ, 
ಶರಿೋರಭಾವವು ತ್ನನ ಮೋಲ  ಮೋಲಚಗ ೈ ಸಾಧಸಿದದರಿೊಂದ ತಾನಚ ಮೋಶ ಯ 
ಧ್ಮಯಶಾಸರವನಚನ ಕ ೈಕ  ೊಂಡಚ ನಡ ಯಚವದಕ ೆ ಅಶಕ್ತನಾದ ನ ೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಗಮನಕ ೆ 
ತ್ೊಂದನಚ. ಇೊಂದಚ, ಒೊಂದಚ ಶರಿೋರಭಾವದ ಮನಸಚಾಳಳವರಚ ಈಗಲ  ಸಹ ದ ೋವರ 
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ಧ್ಮಯಶಾಸರವನಚನ ಕ ೈಕ  ೊಂಡಚ ನಡ ಯಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿದವರಾಗಿರಚತಾತರ .  
ಇಲಿಿ ಕ ಲವರಚ “ಒಳಪಡಚವದಕಾೆಗಚವದ  ಇಲ”ಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ “ಸೊಂಪೂರ್ಯ 

ಅನಚವೊಂಶಿಕ್ ಭರಷ್ಟತ ಯ” ಸಿದಾಧೊಂತ್ಕ ೆ ಒೊಂದಚ ಪುರಾವ ಯಾಗಿ ಕಾರ್ಚತಾತರ , ಆದರ  
ಪ ಲನಚ ಇಲ  ಿೊಂದಚ ಹ  ಸ ಆಲ  ೋಚ್ನ ಯನಚನ ಪರಿಚ್ಯಿಸಚವವನಾಗಿರಲಿಲಿ. ಆತ್ನಚ 
7:14-25ರಲಿಿನ ತಿಳಿಸಲಾದ ವಿರ್ಾರವನಚನ ಪುನಃ ಒತಿತ ಹ ೋಳುತಿತದಾದನಷ್ ಟ. 
ಶರಿೋರಭಾವದವುಗಳ ಮೋಲ  ಮನಸಿಾಟ್ಟಟರಚವ ಒಬಬಳು ಅಥವಾ ಒಬಬನಚ ತ್ನನನಚನ ದ ೋವರ 
ನಿಯಮಕ ೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ಏಕ  ಅಸಾಧ್ಾವಾಗಿರಚತ್ತದ ? ಸಾಮಾನಾಸ ತ್ರವು 
ಸರಳವಾಗಿರಚತ್ತದ . ನಿೋನಚ ಪಶಿುಮಕ ೆ ಹ  ೋಗಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಹಠಹಿಡಿದರ  ನಿೋನಚ ಪೂವಯದಕಿೆಗ  
ಹ  ೋಗಚವದಚ ಅಸಾಧ್ಾವಾದದಾದಗಿರಚತ್ತದ . ನಿೋನಚ ನಿೋರಿನ  ಳಗ  ಜಗಿಯಲ ೋಬ ೋಕ ೊಂದಚ 
ಪಟ್ಚಟಹಿಡಿಯಚವದಾದರ  ನಿೋನಚ ಒದ ದಯಾಗದೊಂತ  ಉಳಿಯಚವದಚ ಅಸಾಧ್ಾವಾದದಚದ. ನಿೋನಚ 
ಊಟ್ ಅಥವಾ ನಿೋರಚ ಸ ೋವಿಸಚವದಕ ೆ ನಿರಾಕ್ರಿಸಚವಾದದರ  ನಿನನ ಹ  ಟ ಟಯಚ 
ತ್ಚೊಂಬಚವುದಚ ಅಸಾಧ್ಾವಾದ ಮಾತಾಗಿರಚತ್ತದ .  

ವಚನ 8. ಪ ಲನಚ ಮಚಕಾತಯಕ ೆ ಬೊಂದದ ದೋನೊಂದರ  ಶರಿೇರಭಯವಧೇನರು ದೆೇವರಿಗೆ 
ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಯಗಿರಲಯರರು. “ಶರಿೋರಭಾವಧೋನರಚ” ಎೊಂದರ  “ಮಾೊಂಸದೊಂದ ನಿಮಿಯಸಲಪಟ್ಟ 
ದ ೋಹದಲಿಿ ನ ಲ ಸಚವವರಚ” ಎೊಂಬ ಅಥಯವಲಿ, ಯಾಕ ೊಂದರ  ಹಾಗಿರಚವದಾದರ  ನಮಮಲಿಿ 
ಯಾರ  ಬಬರ  ದ ೋವರಿಗ  ಮಚಿುಕ ಯಾಗಿರಲಾರ ವು ಎೊಂದಥಯವಾಗಚವುದಚ. ಬದಲಾಗಿ, 
“ಶರಿೋರಭಾವಧೋನರಚ” ಎೊಂದರ  ದ ೋವರ ಸಹಾಯವಿಲಿದ ಯೋ ಒಬಬನ ಮನಚಷ್ (ಶಾರಿೋರಿಕ್) 
ಸೊಂಪನ ಮಲಗಳ ಮೋಲ  ಮಾತ್ರವ ೋ ಅವಲೊಂಬಿಸಿದವರಾಗಿ ಜೋವಿಸಚವದಕ ೆ 
ಪರಯತಿನಸಚವದಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅದಚ ದ ೋವರಾತ್ಮನ ಬದಲಾಗಿ ಶರಿೋರಭಾವದ 
ಪಾರಬಲಾಕ  ೆಳಗಾಗಿ ಜೋವಿಸಚವದಾಗಿದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 8:9).  

8ನ ೋ ವಚ್ನವು ಕ ಲವರಿಗ  ಪರತಿಕಾಷ್ ಠಯೊಂತ  ತ  ೋರಬಹಚದಚ. ದ ೋವರಿಗ  
ಮಚಿುಕ ಯಾಗಿಲಿದರಚವಿಕ ಗಿೊಂತ್ಲ  ಆತಿೀಕ್ವಾಗಿ ಮರಣಿಸಚವದಚ (8:6) ಹ ಚ್ಚು 
ಕ ಟ್ಟದದಲಿವ ೋ? ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಅಲ.ಿ ನಾವು ದ ೋವರಿಗ  ಮಚಿುಕ ಯಾಗಿಲಿವಾದಲಿಿ, ನಮಮ 
ಜೋವಿಸಚವದಕಾೆಗಿರಚವ ಉದ ದೋಶವನಚನ ನ ರವ ೋರಿಸದವರಾಗಿರಚತ ತೋವ  (8:4ರ ಮೋಲಿನ 
ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ). ಒಬಬನ ಈ ಭ ಮಿಯ ಮೋಲ  ಬ ೋರ  ಏನ ಲಿವನಚನ 
ಸಾಧಸಿದಾಗ ಾ, ಆತ್ನಚ ದ ೋವರ ಇೊಂಗಿತ್ದ ಪರಕಾರವಾಗಿರಚವ ವಾಕಿತಯಾಗಿಲಿವಾದರ  
ಸೊಂಪೂರ್ಯ ವಿಫಲನಾದವನಾಗಿರಚತಾತನ ! 

ನಮ್ಮಮಳಗೆ ವಯಸಿಸುವ ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನ ಮುಖಯಂತ್ರದ ಜೇವನ (8:9-11) 
9ನಿೇವಯದರೊೇ, ನಿಮಮಲ್ಲಿ ದೆೇವರ ಆತ್ಮನು ವಯಸವಯಗಿರುವದಯದರೆ 

ಶರಿೇರಭಯವಯಧೇನರಲಿ, ದೆೇವರಯತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೇನರಯಗಿದದೇರಿ. ಯಯವಯನಿಗಯದರೂ ಕ್ರಿಸತನ 
ಆತ್ಮನು ಇಲಿದದದರೆ ಅವನು ಕ್ರಿಸತನವನಲಿ. 10ಆದರೆ ಕ್ರಿಸತನು ನಿಮಮಲ್ಲಿದದರೆ ದೆೇಹವು ಪಯಪದ 
ದೆಸೆಯಿಂದ ಸತ್ತದಯದಗಿದದರೂ ಆತ್ಮವು ನಿೇತಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಜೇವಸವರೂಪವಯಗಿದೆ. 
11ಯೇಸುವನುನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೇವಿತ್ನಯಗಿ ಎಬಿಿಸಿದಯತ್ನ ಆತ್ಮನು ನಿಮಮಲ್ಲಿ 
ವಯಸವಯಗಿದದರೆ ಕ್ರಿಸತ ಯೇಸುವನುನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿಿಸಿದಯತ್ನು ನಿಮಮಲ್ಲಿ 
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ವಯಸವಯಗಿರುವ ತ್ನನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಿಮಮ ಮತ್ಾಣದೆೇಹಗಳನುನ ಸಹ ರ್ದುಕ್ರಸುವನು.  

ಪ ಲನಚ ಇದಚವರ ಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  ಅಧೋನರಾಗಿರಚವದರ ಮತ್ಚತ 
ಶರಿೋರಭಾವಧೋನರಾಗಿ ಇರಚವದರ ನಡಚವಿನ ತ್ದವರಚದಧತ ಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ 
ಮಾತಾಡಚತಿತದದನಚ. 9ನ ೋ ವಚ್ನ ಮದಲ  ಗೊಂಡಚ, ಆತ್ನಚ ವ ೈಯಕಿತಕ್ 
ಅನವಯಿಸಚವಿಕ ಯನಚನ ಮಾಡಚತಾತನ . ಆತ್ನಚ ಮಧ್ಾಮ ಪುರಚಷ್ (“ಅವರಚ”; 8:8) ದೊಂದ 
ಪರಥಮ ಪುರಚಷ್ (“ನಿೋನಚ”; 8:9)ಕ ೆ ಬದಲಾಯಿಸಚತಾತನ . 

ರ  ೋಮಾ 8:9-11ರಲಿಿರಚವ ಒೊಂದಚ ಪರಮಚಖ ಪದ ಯಾವದ ೊಂದರ  “ವಾಸವಾಗಿರಚವ 
(ದಾದರ ).” 7:17, 20ರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ತ್ನನಲಿಿ ಪಾಪವು ನ ಲ ಗ  ೊಂಡಿರಚವ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ 
ಮಾತಾಡಿದದನಚ. “ವಾಸವಾಗಿರಚವದಾದರ ” (οἰκέω, oikeō) ಎೊಂಬಚದರ ಅಥಯವು ಒೊಂದಚ 
ಕ್ಚಿಪತ ಭ ೋಟ್ಟ ಎೊಂದಲ,ಿ ಆದರ  ಅಲಿಿಯೋ “ನಿವಾಸಿಸಚವದಚ” ಎೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ . 8:9-11 ರಲಿಿ, 
ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ ಲನಚ ಹಳ ಯ ಶರಿೋರಭಾವಧೋನ ನಿವಾಸಿಯನಚನ ಒಬಬ ನ ತ್ನ 
ದ ೈವಿಕ್ ನಿವಾಸಿಯೊೊಂದಗ  ತ್ದವರಚದಧ ಹ  ೋಲಿಕ  ಮಾಡಚತಾತನ .  

9ನ ೋ ವಚ್ನವು ದ ೋವರಚ ಮಾಡಿರಚವ ಕಾಯಯವನಚನ ನ ನಪ್ಗ  ತ್ರಚತ್ತದ : ನಾವು 
ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ೊಂಡಾಗ, ಆತ್ನಚ ನಮಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ವರವಾಗಿ ಕ  ಟ್ಟನಚ. 
10ನ ೋ ವಚ್ನವು ದ ೋವರಚ ಮಾಡಚತಿತರಚವ ಕಾಯಯಯೊೊಂದನಚನ ಪರಸಾತವಿಸಚತ್ತದ : ಆತ್ನಚ 
ನಮಗ  ಕ  ಟ್ಟ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ ಈಗ ನಮಗ  ಜೋವವನಚನ 
ಅನಚಗರಹಿಸಚತಿತದಾದನ . 11ನ ೋ ವಚ್ನವು ದ ೋವರಚ ಮಚೊಂದ  ಮಾಡಚವದಕಿೆರಚವ 
ಸೊಂಗತಿಯೊೊಂದನಚನ ತಿಳಿಸಚತ್ತದ : ಒೊಂದಚ ದನ ಆತ್ನಚ ನಮಮನಚನ ಪವಿತಾರತ್ಮನ 
ಮಚಖ್ಾೊಂತ್ರ ಸತ್ತವರ  ಳಗಿೊಂದ ಎಬಿಬಸಚವನಚ. 

ವಚನ 9. ಪ ಲನಚ ಈ ಮಚೊಂರ್  “ಶರಿೋರಭಾವಧೋನರಚ ದ ೋವರಿಗ  
ಮಚಿುಕ ಯಾಗಿರಲಾರರಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದದನಚ (8:8). ಆತ್ನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ 
ಹ ೋಳಿದ ದೋನೊಂದರ  ನಿೇವಯದರೊೇ, ನಿಮಮಲ್ಲಿ ದೆೇವರ ಆತ್ಮನು ವಯಸವಯಗಿರುವದಯದರೆ ಶರಿೇರ 
ಭಯವಯಧೇನರಲಿ, ದೆೇವರಯತ್ಮನಿಗೆ ಅಧೇನರಯಗಿದದೇರಿ. ಈ ವಾಾಖ್ ಾಯೊಳಗ  ಇರಚವ 
“ನಿೋವಾದರ  ೋ” ಎೊಂಬಚದಚ ಒತಿತ ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟದಾದಗಿದ .37 ಅಪ್ಸತಲನಚ ಇಲಿಿ 
ಹ ೋಳುತಿತದದದ ದೋನ ೊಂದರ , “ಶರಿೋರಭಾವಧೋನರಚ ದ ೋವರಿಗ  ಮಚಿುಕ ಯಾಗಿರಲಾರರಚ (8:8), 
ನಿೋವಾದರ  ೋ, ನಿಮಮಲಿಿ ದ ೋವರ ಆತ್ಮನಚ ವಾಸವಾಗಿರಚವದಾದರ  ಶರಿೋರ 
ಭಾವಾಧೋನರಲಿ, ದ ೋವರಾತ್ಮನಿಗ  ಅಧೋನರಾಗಿದದೋರಿ.” 

ಇಲಿಿ “ದಾದರ ” ಎೊಂದಚ ಸ ೋರಿಸಲಪಟ್ಟಟದ : “. . . ನಿಮಮಲಿಿ ದ ೋವರ ಆತ್ಮನಚ 
ವಾಸವಾಗಿರಚವದಾದರ .” ಪೊಂರ್ಾಶತ್ತಮ ದನದೊಂದಚ, ಪ ೋತ್ರನಚ ತ್ನನ ಶ ್ ರೋತ್ೃಗಳಿಗ , 
“ನಿಮಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಚವದಕಾೆಗಿ ನಿಮಮಲಿಿ ಪರತಿಯೊಬಬರಚ ದ ೋವರ ಕ್ಡ ಗ  
ತಿರಚಗಿಕ  ೊಂಡಚ ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನ ಹ ಸರಿನ ಮೋಲ  ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ, ಆಗ 
ನಿೋವು ಪವಿತಾರತ್ಮದಾನವನಚನ ಹ  ೊಂದಚವಿರಿ” (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:38; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ 
ನನನದಚ). ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ “ಪವಿತಾರತ್ಮದಾನ” ಎೊಂಬಚದಚ “ತ್ೊಂದ ಯ ಅಧಕಾರದಡಿಯಲಿ ಿ
ಉನನತ್ಕ ೆೋರಿಸಲಪಟ್ಟ ಕ್ತ್ಯನಿೊಂದ ಸಚರಿಸಲಪಟ್ಟ ಅದ ೋ ದ ೋವರಾತ್ಮನನಚನ” ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ .38 
ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 5:32 ರಲಿಿ, ಅಪ್ಸತಲರಚ “ದ ೋವರಚ ತ್ನಗ  
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ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಿರಚವವರಿಗ  ದಯಪಾಲಿಸಿರಚವ ಪವಿತಾರತ್ಮನ” ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಿದರಚ. 
ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಳವ ವ ೋಳ  ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಡಚವ ಈ 
ಅದಚುತ್ಕಾಯಯಗಳಿಲಿದ ವರವು, “ದ ೋವರ ಆತ್ಮನಚ ವಾಸವಾಗಿರಚವಿಕ ” ಎೊಂದಚ 
ಕ್ರ ಯಲಪಡಚತ್ತದ  (8:9, 13, 16, 26; 2 ತಿಮಥ  1:14; ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 6:19; ಗಲಾತ್ಾ 
4:6, 7; ಎಫ ಸ 1:13, 14). 

ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಕ ೈಸತರ  ಳಗ  ಹ ೋಗ  “ವಾಸಿಸಚವನಚ”? ಈ ಪರಶ ನಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ 
ಅನೊಂತ್ರದಲಿಿ ಹ ಚ್ಚು ವಿವರವಾಗಿ ಚ್ಚಿಯಸಲಾಗಚವುದಚ (ನ  ೋಡಿರಿ ಅನವಯಿಸಚವಿಕ : 
ಪವಿತಾರತ್ಮನ ವಾಸಿಸಚವಿಕ , ಪುಟ್ಗಳು 93-107). ಹ ೋಗಿದದರ , ಇಲಿಿ ಎರಡಚ ಅೊಂಶಗಳನಚನ 
ತಿಳಿಸಲ ೋಬ ೋಕಾಗಿರಚತ್ತದ . ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, ಈಗಾಗಲ ೋ ತಿಳಿಸಿರಚವ ಹಾಗ , 8ನ ೋ 
ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿನ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ನಿವಾಸಿಸಚವಿಕ ಯಚ 7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿನ ಪಾಪದ 
ನಿವಾಸಿಸಚವಿಕ ಗ  ತ್ದವರಚದಧವಾದದಚದ. ಪಾಪವು ಹ ೋಗ  ಒಬಬನ ಹೃದಯದಲಿ ಿ
ನಿವಾಸಿಸಬಹಚದ  ೋ, ಹಾಗ ಯೋ ದ ೋವರಾತ್ಮನಚ ಒಬಬನ ಹೃದಯದಲಿಿ ತ್ನನ ನಿವಾಸವನಚನ 
ಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಚ ಇಚಿಛಸಚತಾತನ . ಒಬಬನ ಹೃದಯದಲಿಿ ಪಾಪವು ನ ಲ ಸಚವಾಗ, ಅವನ 
ಜೋವಿತ್ವನಚನ ಪಾಪವು ನಿಯೊಂತಿರಸಚತ್ತದ . ಆದಚದರಿೊಂದ, ಆತ್ನಲಿಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ 
“ವಾಸಿಸಚವಾಗ,” ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಆತ್ನ ಜೋವಿತ್ವನಚನ ನಿಯೊಂತಿರಸತ್ಕ್ೆದಚದ. 
ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಪ ಲನ ಮಚಖಾ ಒತ್ಚತ ನಿವಾಸಿಸಚವದಚ 
ಹ ೋಗ  ಎೊಂಬಚದರ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಅಲ,ಿ ಆದರ  ಒಳಗ  ನಿವಾಸಿಸಚವದರ ವಾಸತವಾೊಂಶದ ಬಗ ಗ 
ಆಗಿರಚತ್ತದ . ಕ ೈಸತನಾಗಿರಚವ ಪರತಿಯೊಬಬರಲಿಿಯ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ವಾಸ ಮಾಡಚತಾತನ , 
ಮತ್ಚತ ಇದಚ ಆತ್ನ ಜೋವಿತ್ದಲಿಿ ಒೊಂದಚ ವಾತಾಾಸವನಚನೊಂಟ್ಚ ಮಾಡತ್ಕ್ೆದಚದ! 

ಅನ ೋಕ್ ಪೊಂಥೋಯ ಲ ೋಖಕ್ರಚ ಮತ್ಚತ ಬ  ೋಧ್ಕ್ರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವದಚ ಹಾಗ  
ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ಬ ೋರ  ಸೊಂದಭಯಗಳಲಿಿ ಸೊಂಭವಿಸಚತ್ತದ ೊಂದಚ 
ಕ್ಲಿಸಚತಾತರ . (ಗತ್ಕಾಲದಲಿಿ, ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದನಚನ “ಕ್ೃಪ ಯ 
ಎರಡನ ಯ ಕಿರಯ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಚತಿತದದರಚ.) ಹ ೋಗ , ಒಬಬನಚ ತ್ನನ ಗತ್ಕಾಲದ 
ಪಾಪಗಳಿೊಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವ ಅದ ೋ ಗಳಿಗ ಯಲಿಿ—ಅೊಂದರ , ಒಬಬನಚ ಬ ೈಬಲ್ನಚಸಾರವಾಗಿ 
ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಳವ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ—ಪರತಿಯೊಬಬನಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ 
ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವನಚ ಎೊಂಬದಾಗಿ ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ  (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:38). 
Morris ಗಮನಕ ೆ ತ್ರಚವದ ೋನ ೊಂದರ  ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಪಡ ದಚಕ  ಳುಳವದಚ ಕ ೋಲವ ೋ 
ಕ ಲವು ಭಾಗಾವೊಂತ್ರಿಗ  ೋಸೆರ ಮಾತ್ರವ ೋ ಇರಚವೊಂತ್ದದಲಿ, ಆದರ  “ಅದಚ ಒಬಬ 
ಕ ೈಸತನಾಗಿರಚವದರ ಒೊಂದಚ ಸಹಜ್ವಾದ ಮತ್ಚತ ಅವಶಾಕ್ವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ 
ಲಕ್ಷರ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ .”39 Handley C. G. Moule ಹಿೋಗ  ಬರ ದನಚ, “ನಾವು ಕ್ತ್ಯನಾದ 
ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನಿೊಂದ ಮಚೊಂದಕ ೆ ಪವಿತ್ರ [ಆತ್ಮ] ನಿೊಂದ ಆಳಲಪಡಚವ ಒೊಂದಚ ಎತ್ತರದ ಅಥವಾ 
ಆಳವಾದ ಪಾರೊಂತ್ಾಕ ೆ ಸಾಗಿದ ದೋವೋ” ಎೊಂಬೊಂತ  “ಒೊಂದಚ ಕ್ಷರ್ವೂ” ಯೊೋಚಿಸಬಾರದಚ.40 

ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ, ಯಯವನಿಗಯದರೂ ಕ್ರಿಸತನ ಆತ್ಮನು ಇಲಿದದದರೆ ಅವನು 
ಕ್ರಿಸತನವನಲಿ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ನಿೋವು ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಹ  ೊಂದಲಿವಾದರ , ನಿೋವು 
ಬ ೈಬಲ್ನಚಸಾರವಾಗಿ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ೊಂಡಿಲಿವ ೊಂದಚ ಅದರ ಅಥಯವಾಗಚತ್ತದ  
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(ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:38). ನಿೋವು ಬ ೈಬಲ್ನಚಸಾರವಾಗಿ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ೊಂಡಿಲಿವಾದರ , ನಿೋವು “ಕಿರಸತನಲಿಿ” ಇಲಿದವರಾಗಿದದೋರಿ (ನ  ೋಡಿರಿ 6:3-5). 
ನಿೋವು “ಕಿರಸತನಲಿಿ” ಇಲಿವಾದರ , ನಿೋವು “ಕಿರಸತನವನಲಿ.” NEB ಯಚ ಈ ವಿರ್ಾರವನಚನ ಹಿೋಗ  
ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತ್ತದ : “ಒಬಬ ಮನಚಷ್ಾನಚ ಕಿರಸತನ ಆತ್ಮನನಚನ ಹ  ೊಂದಕ  ೊಂಡಿಲವಿಾದರ , ಆತ್ನಚ 
ಕ ೈಸತನ ೋ ಅಲಿ.” ಇದ  ೊಂದಚ ಅಕ್ಷರಶಃ ಆನಚವಾದವಲಿ, ಆದರ  “ಕ ೈಸತನಚ” (Χριστιανός, 

Christianos) ಎೊಂದರ  “ಕಿರಸತನಿಗ  ಸ ೋರಿದವನಚ”41 ಎೊಂಬ ಅಥಯವಾಗಚತ್ತದಾದದರಿೊಂದ ಇದಚ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗದ ಆಲ  ೋಚ್ನ ಯನಚನ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತ್ತದ . ಪ ಲನ ತಿೋಕ್ಷ್ಣವಾದ ಪದಗಳನಚನ 
ಅಪಾಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಕ್ ಡದಚ: ನಿಮಮಲಿಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಇಲಿವಾದಲಿಿ ನಿೋವು ಕಿರಸತನಿಗ  
ಸ ೋರಿದವರಲಿ. Thomas ಹಿೋಗ  ಬರ ಯಚತಾತನ , “ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಕ ೈಸತನ  ಳಗ  ಯಾವದ ೋ 
ಅಥಯದಲಿಿ ವಾಸಮಾಡಿದಾಗ ಾ, ಆತ್ನಚ ಆ ಅಥಯದಲಿಿ ಉಪಸಿೆತ್ನಿಲಿದದದರ , ಆ ವಾಕಿತಯಚ 
ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ಒಬಬ ಕ ೈಸತನಲಿ.”42 

ಇದಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವದಚ ಹಾಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವಿಕ  ಬ ೋರ  
ಬ ೋರ  ಸೊಂದಭಯಗಳಲಿಿ ಸೊಂಭವಿಸಚತ್ತದ ೊಂದಚ ಕ್ಲಿಸಚವವರಿಗ  ಚಿೊಂತ ಯ ಮ ಲವಾಗಿರಚತ್ತದ . 
ಅವರಚ ಮಿಥಾ ಸಿದಾಧೊಂತ್ದ ಫಲಿತ್ವಾಗಿ, ಅವರಚ ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 
ಕ್ಲಿಸಚತಿತರಚವದ ೋನ ೊಂದರ , ಒಬಬನಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದದರ  ಒಬಬ ಕ ೈಸತನಾಗಿ (ಕಿರಸತನಿಗ  
ಸ ೋರಿದವನಚ) ಇಲಿದರಬಹಚದಚ ಎೊಂಬದ . ಪವಿತಾರತ್ಮನ ವರಕಾೆಗಿ ದ ೋವರಿಗ  
ಗ  ೋಗರ ಯಚವೊಂತ , “ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  ಒಳಗ  ಬರಚವದಕಾೆಗಿ ತ್ಮಮ ಹೃದಯಗಳನಚನ 
ತ ರ ಯಚವೊಂತ ” ಅವರಚ ತ್ಮಮ ಸದಸಾರನಚನ ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಾತರ . ಅವರ ಬರಹಗಳಲ ಿಲಾಿ 
ಬರಹಗಾರರಚ ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ “ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಾಗ” ತ್ಮಗ  ಇೊಂಥೊಂಥ 
“ಅನಚಭವವಾಯಿತ ೊಂದಚ” ಅವರಚ ನೊಂಬಚವ ವಿವರಗಳ ೋ ತ್ಚೊಂಬಿರಚತ್ತವ .  

ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಚವದರಲಿಿ “ಅನಾಭಾಷ್ ಗಳನಾನಡಚವ” ರಿೋತಿಯ 
ಕ ಲವೊಂದಚ “charismatic” ಕಿರಯಗಳನಚನ ಮಾಡಬ ೋಕಾಗಚತ್ತದ ೊಂದಚ ನೊಂಬಚವೊಂತ್ವರಿಗ  
ಸಹ ರ  ೋಮಾ 8:9ನ ೋ ವಚ್ನವು ಚಿೊಂತ ಗ  ಕಾರರ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಈ ಮಚೊಂರ್  ನಿೋಡಿದ 
ಉದಾಹರಣ ಯ ಪರಕಾರವ ೋ, ಅೊಂತ್ಹ ಉಪದ ೋಶವು ಮ ಲಭ ತ್ವಾಗಿ 
ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳವದ ೋನ ೊಂದರ  ಅವರ ಗಚೊಂಪ್ನ ಒಬಬ ಸದಸಾನಿಗ  ಒೊಂದಚ “charismatic” 
ಅನಚಭವವಾಗಿಲಿವಾದರ , ಅವನಚ ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ಯೋಸಚವಿಗ  ಸ ೋರಿದವನ ೋ ಅಲಿ ಮತ್ಚತ 
ಅವನಚ ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ಒಬಬ ಕ ೈಸತನ ೋ ಅಲ ಿಎೊಂಬದ ೋ. ಈ fellowship ಗಳಲಿಿ, “ಪರದಶಯನ 
ಮಾಡಚವೊಂತ ” (“ಅನಾಭಾಷ್ ಗಳಲಿಿ ಮಾತಾಡಚವೊಂತ ” ಅಥವಾ ಏನ ೋ ಇರಬಹಚದಚ) 
ನಿರೊಂತ್ರವಾದ, ಪಟ್ಚಟಬಿಡದ ಒತ್ತಡವನಚನ ಹಾಕ್ಲಾಗಚತಿತರಚತ್ತದ . 

ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ “ದ  ರಕಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ” 
ಎೊಂಬದಾಗಿ ಕ ೈಸತರನಚನ ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಿತಲಿ. ಅವರಲಿಿ ಈಗಾಗಲ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ 
ಇದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ—ಮತ್ಚತ ಈ ವಾಸತವಾೊಂಶವು ಅವರ ಜೋವಿತ್ಗಳ ಮೋಲ  ಪರಭಾವ 
ಬಿೋರತ್ಕ್ೆದಚದ—ಎೊಂದಚ ಆತ್ನಚ ಅವರಿಗ  ಜ್ಞಾಪ್ಸಚತಿತದಾದನ . 

10ನ ೋ ವಚ್ನಕ ೆ ಮಚೊಂದಚವರ ಯಚವ ಮಚೊಂರ್ , ಪವಿತಾರತ್ಮನ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ 9ನ ೋ 
ವಚ್ನವು ಹ ೋಳುವ ಕ ಲವು ಸೊಂಗತಿಗಳನಚನ ಗಮನಕ ೆ ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ. 
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ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ “ದ ೋವರ ಆತ್ಮನಚ” ಎೊಂಬದಾಗಿ ಮತ್ಚತ “ಕಿರಸತನ 
ಆತ್ಮನಚ” ಎೊಂಬದಾಗಿ ಸ ಚಿಸಲಪಟ್ಟಟದಾದನ . “ದ ೋವತ್ವ” ದಲಿಿರಚವ ವಾಕಿತಗಳ ನಡಚವ  
ಸವಲಪಮಟ್ಟಟಗ  ಭಿನನತ ಯನಚನ ತ  ೋರಿಸಬ ೋಕಾಗಿರಚತ್ತದ  (1:20; ಕ  ಲ  ಸ ಾ 2:9; KJV). 
ಹ ೋಗ , ಮ ವರಚ ಸೊಂಪೂರ್ಯವಾಗಿ ಪರತ ಾೋಕಿಸಲಪಡಲಾಗದಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಟಗ  ನಿಕ್ಟ್ವಾದ 
ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಹ  ೊಂದರಚತಾತರ . ದ ೋವತ್ವದ ಒಬಬ ಸದಸಾನಚ ಏನಚ ಮಾಡಚತಾತನ  ೋ ಅದನಚನ 
ಮಿಕ್ೆವರಚ ಸಹ ಮಾಡಚವದಾಗಿ ಹ ೋಳಲಾಗಚತ್ತದ . ಅದರ ಫಲಿತ್ವಾಗಿ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ 
ದ ೋವರಾತ್ಮನಚ ಮತ್ಚತ ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ ಕಿರಸತನ ಆತ್ಮನಚ ಸಹ. ಅಷ್ಚಟಮಾತ್ರವಲಿದ , 
ರ  ೋಮಾ 8ರಲಿಿ ನಮಮಳಗ  ವಾಸಿಸಚವ ಪವಿತಾರತ್ಮನ (8:9) ಮತ್ಚತ ನಮಮಲಿಿ ಕಿರಸತನನಚನ 
ಹ  ೊಂದರಚವದರ (8:10) ನಡಚವ  ಯಾವದ ೋ ಭಿನನತ ಯನಚನ ತ  ೋರಿಸಲಾಗಿರಚವದಲಿ.  

ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, 9ನ ೋ ವಚ್ನವು ನಾವು “ಪವಿತಾರತ್ಮನಲಿಿ” ಇರಚವದಚ ಹಾಗ  
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮ “ಒಳಗ ” ವಾಸವಾಗಿರಚವದರ ಡರ ಬಗ ಗಯ  ಮಾತಾಡಚತ್ತದ . ಈ 
ಎರಡಚ ಉಪಮಗಳ ಸೊಂಯೊೋಗವು ಕ ೈಸತನ ಹಾಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನ ನಡಚವ  ಇರಬ ೋಕಾದ 
ಆಪತ ಸೊಂಬೊಂಧ್ದ ಬಗ ಗ ಒತಿತಹ ೋಳುತ್ತದ . 

ವಚನ 10. ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ನಮಮಳಗ  ವಾಸಿಸಚವೊಂತ  ಮಾಡಿಕ  ಳುಳವ ಮ ಲಕ್ 
ನಾವು ಏನಚ ಪರಯೊೋಜ್ನವನಚನ ಪಡ ದಚಕ  ಳುಳತ ತೋವ ? 10ನ ೋ ವಚ್ನವು ಹಿೋಗ  
ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ , ಆದರೆ ಕ್ರಿಸತನು ನಿಮಮಲ್ಲಿದದರೆ. ಈ ಸೊಂದಭಯದಲಿಿ, “ಲಿದದರ ” 
ಎೊಂಬದರಥಯವು “ಆದದರಿೊಂದ” ಎೊಂದಾಗಚತ್ತದ  ಮತ್ಚತ “ಕಿರಸತನಚ ನಿಮಮಲಿಿ . . .” ಎೊಂಬಚದಚ 
“ನಿಮಮಲಿಿ ದ ೋವರ ಆತ್ಮನಚ [ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ] ವಾಸವಾಗಿರಚವದಾದರ ” (8:9) ಎೊಂಬಚದನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ಕಿರಸತನ ಆತ್ಮನಚ ನಿಮಮಲಿಿ ಇರಚವದರಿೊಂದ, ದೆೇಹವು ಪಯಪದ ದೆಸೆಯಿಂದ 
ಸತ್ತದಯದಗಿದದರೂ ಆತ್ಮವು ನಿೇತಿಯ ದೆಸೆಯಿಂದ ಜೇವಸವರೂಪವಯಗಿದೆ43 ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ 
ಘ ೋಷಿಸಚತಾತನ . 

ಇಲಿಿ ಪರಸಾತವಿಸಲಾಗಿರಚವ “ದ ೋಹವು” ಎೊಂಬಚದಚ 11ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿನ “ಮತ್ಾಯ” 
ದ ೋಹವಾಗಿರಚತ್ತದ .44 ನಿೋವು ಕ ೈಸತರಾಗಿದಚದ ನಿಮಮಳಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ವಾಸವಾಗಿದಾದಗ ಾ, 
ನಿಮಮ ದ ೋಹವು ಆಗಲ  ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಮರರ್ಕ ೆ ಅಧೋನವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅದಚ “[ಆದಾಮನ] 
ಪಾಪದ ದ ಸ ಯಿೊಂದ ಸತ್ತದಾದಗಿದ ದ” (ನ  ೋಡಿರಿ 5:15-21; 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:22). ಅದಚ 
ಸತ್ಾವಾದದಾದದರ , ನಿಮಮ “ಆತ್ಮವು ನಿೋತಿಯ ದ ಸ ಯಿೊಂದ ಜೋವಸವರ ಪವಾಗಿದ ” 
(ನ  ೋಡಿರಿ 2 ಕ  ರಿೊಂಥ 4:16)—ಯಾಕ ೊಂದರ  ನಿೋವು ಯೋಸಚವಿನ ರಕ್ತದ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ 
ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚವಿರಿ.45 10ನ ೋ ವಚ್ನದ ಬಗ ಗ ಯೊೋಚಿಸಚವದಕ ೆ 
ಒೊಂದಚ ಸರಳವಾದ ದಾರಿ ಇಲಿಿದ : ಆದಾಮನ ಕಾರರ್ದೊಂದ ನಿಮಮ ದ ೋಹವು ಸತ್ತದಾದಗಿದ , 
ಆದರ  ಕಿರಸತನ ಕಾರರ್ದೊಂದ ನಿಮಮ ಆತ್ಮವು ಜೋವೊಂತ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ ! 

ವಚನ 11. ಹಾಗಾದರ  ಇದರಥಯವು ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಸ ೋವ  ಕ ೋವಲ ಆತ್ಮಕ ೆ ಮಾತ್ರವ ೋ 
ಸಿಮಿೋತ್ವಾಗಿದಚದ ನಮಮ ದ ೋಹಗಳ ಮೋಲ  ಯಾವದ ೋ ಪರಿಣಾಮವನಚನ ಹ  ೊಂದರಚವದಲಿ 
ಎೊಂದಾಗಚತ್ತದ  ೋ? 11ನ ೋ ವಚ್ನವು ಇದಕ ೆ “ಇಲ”ಿ ಎೊಂದಚ ಉತ್ತರಿಸಚತ್ತದ . ಈ ವಚ್ನವು ಈ 
ವಿಭಾಗದ ಮ ಲಭ ತ್ ಆಧ್ಾರವಾಕ್ಾದ  ೊಂದಗ  ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ : ಯೇಸುವನುನ 
ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೇವಿತ್ನಯಗಿ ಎಬಿಿಸಿದಯತ್ನ ಆತ್ಮನು ನಿಮಮಲ್ಲಿ ವಯಸವಯಗಿದದರೆ 
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[ದರಿೊಂದ]. “ದ ೋವರ ಆತ್ಮನಚ” ಎೊಂಬಚದನ ನೋ ಇಲಿ ಿ ದೋಘ್ಯವಾದ ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿ 
“ಯೋಸಚವನಚನ ಸತ್ತವರ  ಳಗಿೊಂದ ಜೋವಿತ್ನಾಗಿ ಎಬಿಬಸಿದಾತ್ನ ಆತ್ಮನಚ” ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಲಾಗಿರಚತ್ತದ . ಇಲಿಿ ಯೋಸಚವನಚನ ಜೋವಿತ್ನಾಗಿ ಎಬಿಬಸಿದ ದ ೋವರಚ ಆತ್ನ ೋ ಎೊಂಬ 
ವಾಸತವಾೊಂಶದ ಮೋಲ  ಒತ್ಚತ ಕ  ಡಲಾಗಿರಚತ್ತದ . ಆ ದ ೋವರ ಆತ್ಮನಚ ನಿಮಮಲಿಿ 
ವಾಸಿಸಚತಾತನಾದದರಿೊಂದ, ಕ್ರಿಸತ ಯೇಸುವನುನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿಿಸಿದಯತ್ನು . . . ನಿಮಮ 
ಮತ್ಾಣದೆೇಹಗಳನುನ ಸಹ ರ್ದುಕ್ರಸುವನು.  

ದ ೋಹದ ಪುನರಚತಾೆನದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಚ ಬಹಳಷ್ಟನಚನ 
ಹ ೋಳುವದಾಗಿರಚತ್ತದ , ಮತ್ಚತ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ನಮಮ ಪುನರಚತಾೆನವು ಯೋಸಚವಿನ 
ಪುನರಚತಾೆನದ  ೊಂದಗ  ಜ  ೋಡಿಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಪ ಲನಚ ಫಿಲಿಪ್ಪ 3:20, 
21ರಲಿಿ, “ಕ್ತ್ಯನಾದ ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನಚ . . . ರಕ್ಷಕ್ನಾಗಿ ಬರಚವದನಚನ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಾತ 
ಇದ ದೋವ  . . . ದೋನಾವಸ ೆಯಚಳಳ ನಮಮ ದ ೋಹವನಚನ ರ ಪಾೊಂತ್ರಪಡಿಸಿ ಪರಭಾವವುಳಳ ತ್ನನ 
ದ ೋಹದ ಸಾರ ಪಾವಾಗಚವೊಂತ  ಮಾಡಚವನಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ದ ೋಹದ ಪುನರಚತಾೆನ 
ಕ್ಚರಿತಾದ ಅತ್ಾೊಂಥ ದೋಘ್ಯವಾದ ಚ್ರ್ ಯಯಚ 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿರಚತ್ತದ . ಈ 
ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿನ ಕ ಲವೊಂದಚ ಪರಮಚಖ ವಚ್ನಗಳು ಈ ಕ ಳಗಿನೊಂತಿವ :  

ಆದರ  ಕಿರಸತನಚ ಸತ್ತವರ  ಳಗಿೊಂದ ಎದಚದ ಬೊಂದ ೋ ಇದಾದನ ; ನಿದ ರಹ  ೋದವರಲಿಿ 
ಪರಥಮಫಲವಾದನಚ (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:20). 

 
ಸತ್ತವರಚ ಹ ೋಗ  ಎಬಿಬಸಲಪಡಚತಾತರ , ಎೊಂಥ ದ ೋಹದೊಂದ ಬರಚತಾತರ  ಎೊಂದಚ ಒಬಬನಚ 

ಕ ೋಳಾನಚ. ಮ ಢನಚ ನಿೋನಚ; ನಿೋನಚ ಬಿತ್ಚತವ ಬಿೋಜ್ವು ಸಾಯದದದರ , 
ಜೋವಿತ್ವಾಗಚವದಲಿ, ನ  ೋಡಚ; ಒೊಂದಚ ವ ೋಳ  ಗ  ೋದಯನಾನಗಲಿ ಬ ೋರ  ಯಾವದ  ೋ 
ಬಿೋಜ್ವನಾನಗಲಿ ಬಿತ್ಚತವಾಗ ಬರಿೋ ಕಾಳನ ನೋ ಹ  ರತ್ಚ ಮಚೊಂದ  ಆಗಬ ೋಕಾದ ದ ೋಹವನಚನ 
ಬಿತ್ಚತವದಲ.ಿ ಆದರ  ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಇಷ್ಟದೊಂತ  ಅದಕ ೆ ದ ೋಹವನಚನ ಕ  ಡಚತಾತನ . 
ಒೊಂದ  ೊಂದಚ ಬಿೋಜ್ಕ ೆ ಅದರದರ ದ ೋಹವನಚನ ಕ  ಡಚತಾತನ  (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:35-38). 

 
ಸತ್ತವರಿಗಾಗಚವ ಪುನರಚತಾೆನವು ಅದ ೋ ಪರಕಾರವಾಗಿರಚವದಚ. ದ ೋಹವು 

ಲಯಾವಸ ೆಯಲಿಿ ಬಿತ್ತಲಪಡಚತ್ತದ , ನಿಲಯಯಾವಸ ೆಯಲಿಿ ಎದಚದಬರಚವದಚ; 
ಹಿೋನಾವಸ ೆಯಲಿ ಿ ಬಿತ್ತಲಪಡಚತ್ತದ , ಮಹಿಮಯಲಿ ಿ ಎದಚದಬರಚವದಚ; ನಿಬಯಲಾವಸ ೆಯಲಿ ಿ
ಬಿತ್ತಲಪಡಚತ್ತದ , ಬಲಾವಸ ೆಯಲಿ ಿಎದಚದಬರಚವದಚ; ಪಾರಕ್ೃತ್ ದ ೋಹವಾಗಿ ಬಿತ್ತಲಪಡಚತ್ತದ , 
ಆತಿೀಕ್ದ ೋಹವಾಗಿ ಎದಚದಬರಚವದಚ. ಪಾರಕ್ೃತ್ದ ೋಹವಿರಚವದಾದರ  ಆತಿೀಕ್ ದ ೋಹವೂ 
ಇರಚವದಚ (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:42-44).  

ಈಗ ನಾವು ಪುನಃ ರ  ೋಮಾ 8:11 ರಲಿಿನ ಅದಚುತ್ವಾದ ವಾಗಾದನಕ ೆ ಬರ  ೋರ್: “ಕಿರಸತ 
ಯೋಸಚವನಚನ ಸತ್ತವರ  ಳಗಿೊಂದ ಎಬಿಬಸಿದಾತ್ನಚ . . . ನಿಮಮ ಮತ್ಾಯದ ೋಹಗಳನಚನ ಸಹ 
ಬದಚಕಿಸಚವನಚ”! John R. W. Stott ವಾಾಖ್ ಾ ನಿೋಡಚತಾತ “ಪುನರಚತಾೆನದಲಿಿ 
ರ ಪಾೊಂತ್ರಗ  ಳುಳವಿಕ , ಎಬಿಬಸಲಪಡಚವಿಕ  ಮತ್ಚತ ನಮಮ ದ ೋಹವನಚನ ನಮಮ ವಾಕಿತತ್ವದ 
ಒೊಂದಚ ನ ತ್ನ ಹಾಗ  ಪರಭಾವವುಳಳ ವಾಹನವಾಗಿ ಮಾಪಯಡಿಸಚವದಚ, ಮತ್ಚತ ಅದಚ 
ಎಲಾಿ ದ ಬಯಲಾ, ರ  ೋಗ, ನ  ೋವು, ನಶಿಸಚವಿಕ  ಹಾಗ  ಮರರ್ಗಳಿೊಂದ 
ವಿಮೋಚ್ನ ಗ  ಳುಳವುದಚ ಸಹ ಸ ೋರಿರಚತ್ತದ ”46 ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . 
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ಈ ಸೊಂದಭಯದಲಿಿ ಎರಡಚ ವಾಾಖ್ ಾಗಳು ಕ್ರಮದಲಿಿರಚತ್ತವ . ಮದಲನ ಯದಚ, 
ಪುನರಚತಾೆನದ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ಕ ೋವಲ ನಮಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗ  ನಿವಾಸವಾಗಚವೊಂತ  
ಯಾವದ  ೋ ದ ೋಹಗಳನಚನ ಉೊಂಟ್ಚಮಾಡಚವದಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಆತ್ನಚ ನಮಮ ಮತ್ಾಯ 
ದ ೋಹಗಳನಚನ “ಬದಚಕಿಸಚವನಚ.” ಮಣಿಿಗ  ಸ ೋರ  ಮಣಾಿಗಚವ ಮತ್ಾಯ ದ ೋಹ ಮತ್ಚತ 
ಜೋವಿತ್ವಾಗಿ ಎಬಿಬಸಲಪಡಚವ ಅಮತ್ಾಯ (ಅಮರ) ದ ೋಹಗಳ ನಡಚವ  ಭಿನನವಾದ 
ಸೊಂಬೊಂಧ್ವಿರಚತ್ತದ . ಒೊಂದಚ ನಿರೊಂತ್ರತ ಯಚ ಇಲಿ ಿ ಸ ಚಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ . ನಮಮ 
ಪುನರಚತಾೆನದ ದ ೋಹಗಳಲಿಿ, ನಾವು ಆಗಲ  ನಾವ ೋ ಆಗಿರಚತ ತೋವ . 

ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ದ ೋವರಚ ನಮಮ ಮತ್ಾಯದ ೋಹಗಳನಚನ ಬದಚಕಿಸಚವನಚ ಎೊಂಬದಾಗಿ 
ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದಾಗ, “ಬದಚಕಿಸಚವನಚ” ಎೊಂಬಚದಚ ಕ ೋವಲ ಸತ್ತವರ  ಳಗಿೊಂದ 
ಎಬಿಬಸಲಪಡಚವದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಹ ಚಿುನ ಅಥಯವನಚನ ಹ  ೊಂದರಚತ್ತದ . ಕಿರಸತನ ಎರಡನ ಯ 
ಬರ  ೋರ್ದ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ ಒಳ ಳಯವರ ಹಾಗ  ಕ ಟ್ಟವರ ದ ೋಹಗಳ ರಡ  
ಸಮಾಧಗಳ ೊಳಗಿೊಂದ ಎದಚದಬರಚವವು (ಯೊೋಹಾನ 5:28, 29). ರ  ೋಮಾ 8:11ರಲಿಿ, 
“ಬದಚಕಿಸಚವನಚ” ಎೊಂಬಚದಚ ಸಮೃದಧಯಾದ “ಜೋವ”ವನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ : ದ ೋವರ 
ಸನಿನಧಯಲಿಿ ಇರಚವದಚ. ನೊಂಬಿಗಸತರಿಗ  ದ ೋವರ ಸನಿನಧಯಲಿಿ ಇರಚವದಕ ೆ ಯೊೋಗಾವಾದ 
ದ ೋಹಗಳು—ಆತ್ನ ಪರಭಾವವುಳಳ ಸನಿನಧಯಲಿಿ ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ ಜೋವಿಸಬಲಿ, ಮತ್ಚತ 
ಜೋವಿಸಚವೊಂತ್ಹ ದ ೋಹಗಳು—ಕ  ಡಲಪಡಚವವು. ನಮಮ “ಮತ್ಾಯದ ೋಹಗಳು” ಹಿೋಗ  
“ಅಮತ್ಾಯಗ  ಳಿಸಲಪಡಚವವು.”47 

ಇದ ಲಿವೂ ಹ ೋಗ  ಸೊಂಭವಿಸಚವದಚ? ಈ ರ ಪಾೊಂರಗ  ಳುಳವಿಕ ಯಚ ನಿಮಮಲ್ಲಿ 
ವಯಸವಯಗಿರುವ ತ್ನನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಇದಚ ಸೊಂಭವಿಸಚವದಚ ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ 
ಹ ೋಳುತಾತನ . ಯಾವದ  ೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿ, ದ ೋಹದ ಪುನರಚತಾೆನವು ನಮಮಳಗ  
ವಾಸಿಸಚವೊಂಥ ಪವಿತಾರತ್ಮನ  ೊಂದಗ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಹ  ೊಂದರಚತ್ತದ . ಅನ ೋಕ್ ಸೊಂದಭಯಗಳಲಿಿ 
ಇರಚವ ಪರಕಾರವ ೋ, ಇಲಿಿಯ  ಪ ಲನಚ ನಮಮ ಆಸಕಿತಯನಚನ ಕ ರಳಿಸಚವದಕ ೆ 
ಸಾಕಾಗಚವಷ್ಟನ ನೋ ನಮಗ  ತಿಳಿಸಿರಚತಾತನ  ಹ  ರತ್ಚ ನಮಮ ಕ ತ್ಚಕ್ವನಚನ 
ತ್ೃಪ್ತಪಡಿಸಚವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಟಗ  ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರಚವದಲಿ. 

“ಮ ಲಕ್” ಎೊಂಬಚದಚ διά (dia) ಎೊಂಬ ಉಪಸಗಯದೊಂದ ಬೊಂದದಾದಗಿದ . ದವತಿಯಾ 
ವಿಭಕಿತ ಬರಚತ್ತದ  ನೊಂತ್ರದಲಿಿ ಬರಚವಾಗ,48 diaದ ಅಥಯವು “ನಿಮಿತ್ತದೊಂದ” ಅಥವಾ 
“ಪರಿಗರ್ನ ಯ ಮೋಲ ” ಎೊಂದಾಗಚತ್ತದ . ಕ ಲವು ಪಾರಚಿೋನ ಹಸತಪರತಿಗಳಲಿಿ, “ನಿಮಮಲಿಿ 
ವಾಸಿಸಚವ ಆತ್ನ ಆತ್ಮನಚ” ಎೊಂಬಚದಚ ದವತಿಯಾ ವಿಭಕಿತ ರ ಪದಲಿಿ ಇರಚತ್ತದಾದದರಿೊಂದ, 
2 ಕ  ರಿೊಂಥ 5 ರಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದ ಸೊಂಗತಿಯನ ನೋ ರ  ೋಮಾ 8:11 ಅೊಂತ್ಾಭಾಗವು ಸಹ 
ಹ ೋಳುತಿತರಬಹಚದಾಗಿದ . ಅಲಿಿ, ಪ ಲನಚ “ಪರಲ  ೋಕ್ದೊಂದ ದ  ರಕ್ಚವ ನಮಮ 
ನಿವಾಸವನಚನ . . . ಧ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂದಚ” ತ್ನಗಿರಚವ ತಿೋವರ ಬಯಕ ಯನಚನ (2 ಕ  ರಿೊಂಥ 
5:2) ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಚ್ಚಿಯಸಚತಾತ, ಆತ್ನಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ “ಆ ಸಿೆತಿಗಾಗಿ ನಮಮನಚನ 
ಸಿದಧಮಾಡಿರಚವವನಚ ದ ೋವರ ೋ; ಆತ್ನಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಸೊಂಚ್ಕಾರವಾಗಿ 
ಅನಚಗರಹಿಸಿದಾದನ ” (2 ಕ  ರಿೊಂಥ 5:5). ನಮಮಳಗ  ವಾಸವಾಗಿರಚವ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮ 
ಪುನರಚತಾೆನಕ ೆ ಒೊಂದಚ ಖ್ಾತ್ರಿ (ಗಾಾರೊಂಟ್ಟ) ಆಗಿದಾದನ ೊಂಬದಾಗಿ ರ  ೋಮಾ 8:11ನ ೋ 
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ವಚ್ನವು ಹ ೋಳುತಿತರಬಹಚದಾಗಿದ .  
ಇತ್ರ ಪಾರಚಿೋನ ಹಸತಪರತಿಗಳಲಿಿ, diaದ ಬಳಿಕ್ ಸೊಂಬೊಂಧ್ಸ ಚ್ಕ್ ವಿಭಕಿತ ಬರಚವ 

ಮ ಲಕ್, ಅದರಥಯವು “ಮ ಲಕ್” ಅಥವಾ “ಅದರ ಮಚಖ್ಾೊಂತ್ರವಾಗಿ” ಎೊಂದಾಗಚವೊಂತ  
ಮಾಡಚತ್ತದ . ಈ ವಿಧ್ವಾದ ವಾಚ್ನವನಚನ ಬಹಚಪಾಲಚ ಅನಚವಾದಕ್ರಚ ಇಷ್ಟಪಡಚತಾತರ  
ಮತ್ಚತ ನಮಮ ದ ೋಹದ ಪುನರಚತಾೆನದಲಿಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಸಕಿರಯನಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗಚವನಚ 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಸ ಚಿಸಚವವರಾಗಿರಚವರಚ. J. W. McGarvey ಹಿೋಗ  ವಿವರಿಸಚತಾತನ , 
“ದ ೋವರಚ ಅದ ೋ ಮಧ್ಾವತಿಯಯನಚನ [ಯೋಸಚವನಚನ ಸತ್ತವರ  ಳಗಿೊಂದ ಎಬಿಬಸಚವದರಲಿಿ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದೊಂತ್ಹ] ಕ ಲಸಕ ೆ ನ ೋಮಿಸಚವದಾದರ , ನಾವು ಅದ ೋ ಫಲಿತ್ವನಚನ 
ಎದಚರಚನ  ೋಡಬಹಚದಚ.”49 

ಪುನರಚತಾೆನದಲಿಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  ಇರಚವ ಕ್ರಾರಚವಾಕ್ೆ ಪತ್ರದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ 
ಹಿೋಗ ಯೋ ಎೊಂದಚ ಹಠಹಿಡಿಯಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ.50 ನಮಮಳಗ  ವಾಸವಾಗಿರಚವ ಆತ್ನ 
ಪರಸನನತ ಯಚ ಮಚೊಂದ  ನಾವು ಜೋವಿತ್ರಾಗಿ ಎಬಿಬಸಲಪಡಚವ ವು ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ಭರವಸ ಯನಚನ 
ಒದಗಿಸಚತ್ತದ  ಎೊಂದಬದನಚನ ತಿಳಿದರ  ಸಾಕಾಗಿರಚತ್ತದ ! 

ಪವಿತ್ಯಿತ್ಯಮನುಸಯರ ನಡೆಯುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲದಿೆದೇವೆ (8:12, 13) 
12ಹಿೇಗಿರಲಯಗಿ ಸಹೊೇದರರೆೇ, ನಯವು ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ ದೆೇವೆ; ಆದರೆ [ಪವಿತ್ಯಿತ್ಯಮನುಸಯರ 

ನಡೆಯುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ ದೆೇವೆಯೇ ಹೊರತ್ು] ಶರಿೇರಭಯವವನುನ ಅನುಸರಿಸಿ ರ್ದುಕಬೆೇಕೆಂರ್ 
ಹಂಗಿನಲ್ಲಿಲಿ. 13ನಿೇವು ಶರಿೇರಭಯವವನುನ ಅನುಸರಿಸಿ ರ್ದುಕ್ರದರೆ ಸಯಯುವದು ನಿಶಿಯ; 
ನಿೇವು ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನಿಂದ ದೆೇಹದ ದುರಭಯಾಸಗಳನುನ ನಯಶ ಮಯಡುವದಯದರೆ ಜೇವಿಸುವಿರಿ. 

ವಚನ 12. ಪ ಲನಚ ಶರಿೋರಭಾವ ಹಾಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನ ನಡಚವ  ಭಿನನತ ಯನಚನ 
ತ  ೋರಿಸಚವದಚ 12 ಮತ್ಚತ 13 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ಮಚಕಾತಯಗ  ಳುಳತ್ತದ . ಈ ವಚ್ನಗಳು 
ಹೊಂಗಚಗಳ ಬಗ ಗ—ಒೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಟದ  ಮತ್ಚತ ಇನ  ನೊಂದರ ಭಾವಾಥಯವು ಇರಚತ್ತದ — 
ಮತ್ಚತ ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  ನಮಗಿರಚವ ಹೊಂಗನಚನ ತಿೋರಿಸಚವ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಚತ್ತವ . 

ವಚ್ನ 12 ಹಿೋಗ  ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ  ಹಿೇಗಿರಲಯಗಿ ಸಹೊೇದರರೆೇ. ತಾನಚ ಮಚೊಂದಟ್ಟ 
ಸತ್ಾಗಳ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಅತ್ಾೊಂಥ ನಿದಯಷ್ಟವಾದ ಅನವಯಿಸಚವಿಕ ಯನಚನ ಮಾಡಚವದಕ ೆ 
ಪ ಲನಚ ಈಗ ಸಿದಧನಾಗಿದದನಚ. ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ವಾಚ್ಕ್ರನಚನ “ಸಹ  ೋದರರ ೋ” ಎೊಂದಚ 
ಸೊಂಬ  ೋಧಸಚತಾತನ , ಅದ  ೊಂದಚ ಮಮತ  ಮತ್ಚತ ಕಾಳಜಯಿೊಂದ ಕ್ ಡಿದ 
ಪದವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅದಾದ ಬಳಿಕ್, ಆತ್ನಚ ನಯವು ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ ದೆೇವೆ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. 
“ಹೊಂಗಿನಲಿಿದ ದೋವ ” ಎೊಂಬಚದಚ ὀφειλέτης (opheiletēs) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಬೊಂದರಚತ್ತದ , 
ಅದಚ ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಸಾರಚವದಕ ೆ ತ್ನಗಿರಚವ ಜ್ವಾಬಾದರಿಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಮಾತಾಡಚತಾತ 
1:14ರಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದ ಪದವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಈ ಪದವನಚನ “ಸಾಲಗಾರನಚ”51 
ಎೊಂಬದಾಗಿ ಸಹ ಅನಚವಾದಸಬಹಚದಚ. 12ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ, ಹಲವಾರಚ ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳಲಿಿ 
“ನಾವು ಸಾಲಗಾರರಚ” ಎೊಂದರಚತ್ತದ  (KJV; NKJV; ASV; RSV; NRSV; ESV; 
ನ  ೋಡಿರಿ McCord). “ಹೊಂಗಿನಲಿಿದ ದೋವ ” ಎೊಂಬಚದಕಿೆೊಂತ್ಲ  “ಸಾಲಗಾರರಚ” ಎೊಂಬಚದಚ 
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ಹ ಚ್ಚು ಪರಭಾವಯಚಕ್ತವಾಗಿರಚತ್ತದ . 
ನಾವು ಯಾರಿಗ  (ಅಥವಾ ಏನಚ) ಸಾಲದಲಿಿದ ದೋವ ? ಪ ಲನಚ ಮದಲಚ ನಮಗ  

ಯಾವ ಸಾಲ ಇಲಿವ ೊಂಬಚದರ ಬಗ ಗ ಉಲ ಿೋಖಿಸಚತಾತನ : ಶರಿೇರಭಯವವನುನ ಅನುಸರಿಸಿ 
ರ್ದುಕಬೆೇಕೆಂರ್ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿಲಿ. “ನಾವು ಕ ೈಸತರಾಗಚವದಕ ೆ ಮಚೊಂರ್ , ನಾವು ಪಾಪದ 
ಸಾವಧೋನದಲಿಿರಚವದಕ ೆ” ಮಾರಲಪಟ್ಟಟದ ದವು (7:14) ಮತ್ಚತ ಅದಚ ಹ ೋಳಿದೊಂತ  ನಡ ಯಚವ 
ಹೊಂಗಿನಲಿಿದ ದವು. ಹ ೋಗ , ನಾವು ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ದ ೋವರ ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬದ 
ಅೊಂಗವಾದ ವೋ, ಆಗ ದ ೋವರಚ ನಮಮಳಗ  ವಾಸಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ತ್ನನ ಆತ್ಮನನಚನ 
ಕ್ಳುಹಿಸಿದನಚ. ಆದಚದರಿೊಂದ, ಇನಚನ ಮೋಲ  ಪಾಪವು ನಿದ ೋಯಶಿಸಚವ ಪರಕಾರ ನಡ ಯಚವ 
ನಿಬಯೊಂಧ್ದಲಿಿರಚವದಲಿ! Richard Rogers ಇದನಚನ ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ ಹ ೋಳುತಾತನ :  

. . . ಶರಿೋರಭಾವವು ನಮಮ ಮೋಲ  ಹಕ  ೆತಾತಯಿಸಚವದಕ ೆ ಬರಚವಾಗ, ನಾವು 
ಶರಿೋರಭಾವಕ ೆ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಬಹಚದಚ, “ನಾನಚ ನಿನಗ  ತಿೋರಿಸಬ ೋಕಾದ ಯಾವ ಋರ್ವೂ 
ನನನ ಮೋಲಿಲಿ. ನಾನಚ ನಿನಗ  ಸಾಲಗಾರನಲಿ. ನಿನಿನೊಂದ ನಾನಚ ಯಾವ 
ಪರಯೊೋಜ್ನವನ ನ ಪಡ ದಚಕ  ಳುಳವವನಲಿ. ನಿೋನಚ ನನಗ  ಒಳ ಳಯದ ದೋನನ ನ ಮಾಡಿಲಿ. 
ನಿೋನಚ ನನನ ಜೋವಿತ್ದ  ಳಗ  ಯಾವದ ೋ ಹಿತ್ವನಚನ ಉೊಂಟ್ಚಮಾಡಿಲ.ಿ ನಾನಚ ನಿನಗ  
ಒೊಂದಚ ವಿಷ್ಯದಲಿಿಯ  ಋರ್ಸೆನಲಿ.”52 

12ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ ವಾಾಖ್ಾಾನಿಸಚವ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ Eugene Peterson ಅದಕ  ೆೊಂದಚ 
ಹಾಸಾದ ಸಪಶಯವನಚನ ಕ  ಡಚತಾತನ : “ಈ ಹಳ ಯ ಸವತ್ಃ ನಿೋವ ೋ ಮಾಡಿರಿ ಜೋವಿತ್ದಲಿಿ 
ನಿನಗ  ನಾವು ಪಡಿಗಾಸಿನಷ್ಚಟ ಸಹ ಸಾಲಗಾರರಲಿವ ೊಂದಚ ನಿನಗ  ಕಾಣಿಸದ  ೋ. ಅದರಲಿಿ 
ನಮಗ  ೋಸೆರ ಏನ  ಇಲಿ, ಏನ ೋನ  ಇಲ.ಿ ಅದಕ  ೆೊಂದಚ ಗ ರವಯಚತ್ವಾದ ಸಮಾಧ 
ಮಾಡಿ ನಿಮಮ ಹ  ಸ ಜೋವತ್ದಲಿಿ ಮಚೊಂದಚವರ ಯಚವದ ೋ ಅತ್ಚಾತ್ತಮವಾಗಿರಚತ್ತದ ” 
(MSG).  

ಸಭ ಯ ಕ ಲವು ಸದಸಾರಚ ತಾವು ಶರಿೋರಭಾವಕ ೆ ಸಾಲಗಾರರಚ ಎೊಂದಚ, ಅವರ 
ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಅಭಿಲಾಷ್ ಗಳ ನಿಬಯೊಂಧ್ದಲಿಿದಾದರ  ಎೊಂಬದಾಗಿ ಯೊೋಚಿಸಚತಾತರ . ಅವರಚ ಪಾಪ 
ಮಾಡಚವಾಗ, ಕ ಲವು ಸಾರಿ ಅವರಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತರ , “ಅದಚ ನನನ ನಿಯೊಂತ್ರರ್ವನಚನ 
ಮಿೋರಿಹ  ೋಗಿತ್ಚತ.” ವಿಷ್ಯವು ಆ ರಿೋತಿಯಲಿಿರಚವದಲಿ; ನಮಗ  ದ ೋವರ ಆತ್ಮನಚ 
ಕ  ಡಲಪಟಾಟಗ ಆ ಸಿೆತಿಯಚ ಬದಲಾಗಿರಚತ್ತದ ೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . 

ನಾವು ಶರಿೋರಭಾವದ ಹೊಂಗಿನಲಿಿಲಿ ಎೊಂದಾದರ , ಯಾವುದಕ ೆ (ಅಥವಾ ಯಾರಿಗ ) 
ನಾವು ಹೊಂಗಿನಲಿಿದ ದೋವ ? ಪ ಲನಚ ಈ ವಾಕ್ಾವನಚನ ಪೂತಿಯಗ  ಳಿಸಲಿಲಿ; ಆತ್ನಚ ಮಚೊಂದನ 
ಆಲ  ೋಚ್ನ ಗ  ವ ೋಗವಾಗಿ ಸಾಗಚತಾತನ . ಹ ೋಗ , ಈ ವಾಕ್ಾವು ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ 
ಪೂತಿಯಗ  ಳಿಸಲಪಡತ್ಕ್ೆದ ದೊಂಬಚದಚ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ತ  ೋರಚತ್ತದ : “ಆದರ  ನಾವು ಪವಿತಾರತ್ಮನ, 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚಸಾರ [ನಡ ಯಚವ ಹೊಂಗಿನಲಿಿದ ದೋವ ].” ನಾವು ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  
ಸಾಲಗಾರರಾಗಿದ ದೋವ . 

ವಚನ 13. ನಾವು ಪವಿತಾರತಾಮನಚಸಾರ ಬದಚಕ್ಬ ೋಕ ೊಂಬ ನಮಮ ಸಾಲವನಚನ 
ತಿೋರಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ಶರಮಿಸಚತ ತೋವೋ ಅಥವಾ ಇಲಿವೋ ಎೊಂಬಚದರಿೊಂದ ಏನಾದರ  
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ವಾತಾಾಸವುೊಂಟಾಗಚತ್ತದ  ೋ? ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ಉೊಂಟಾಗಚತ್ತದ ! ಪ ಲನಚ ಮದಲಚ 
ಉತ್ತರದ ಋಣಾತ್ಮಕ್ ಬದಯ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಿದನಚ: ನಿೇವು ಶರಿೇರಭಯವವನುನ ಅನುಸರಿಸಿ 
ರ್ದುಕ್ರದರೆ ಸಯಯುವದು ನಿಶಿಯ. “ಶರಿೋರಭಾವವನಚನ ಅನಚಸರಿಸಿ ಬದಚಕಿದರ ” ಎೊಂಬಚದರ 
ಅಥಯವ ೋನಚ? ಅದರಥಯವು “ಒಬಬನಚ ಶರಿೋರಭಾವದೊಂದ ಕ್ಟ್ಟಲಪಟ್ಟೊಂಥ ದಗೊಂತ್ದಲಿಿಯೋ, 
ಅೊಂದರ  ಕ ೋವಲ ಈ ಇಹದ ಜೋವಿತ್ದ ಚಿೊಂತ ಗಳಲಿಿಯೋ ಜೋವಿಸಚವದಚ.”53 ಬಿತ್ಚತವವನ 
ಸಾಮಾದಲಿಿ, ಯೋಸಚ “ಪರಪೊಂಚ್ದ ಚಿೊಂತ ಗಳೊ ಐಶವಯಯದೊಂದಚೊಂಟಾಗಚವ ಮೋಸವೂ 
ಇತ್ರ ವಿಷ್ಯಗಳ ಮೋಲರ್ ಆಶ ಗಳೊ ಒಳಗ  ಸ ೋರಿ” ವಾಕ್ಾವನಚನ ಅಡಗಿಸಿಬಿಡಚವೊಂತ  
ಅನಚಮತಿಸಚವವರ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಿದನಚ (ಮಾಕ್ಯ 4:19). ನಾವು “ಶರಿೋರಭಾವದ 
ಅನಚಸಾರ” ಜೋವಿಸಚವದಾದರ , ನಾವು “ಆತಿೀಕ್ವಾಗಿ ಸಾಯಚವ ವು.” R. C. H. Lenski 
ಹಿೋಗ  ಬರ ದನಚ, “ಮನಚಷ್ಾರಚ ಶರಿೋರಭಾವಕ ೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕ  ಡಚವವರಾಗಿ ತಾವು 
ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ಬದಚಕ್ಚತಿತದ ದೋವ  ಎೊಂದಚ ಭಾವಿಸಚತಾತರ , ಆದರ  ವಾಸತವದಲಿಿ ಅವರಚ 
ನ ೋರವಾಗಿ ನಿತ್ಾಮರರ್ಕ ೆ ಸಾಗಚವವರಾಗಿದಾದರ .”54 

ಪ ಲನಚ “ಸಹ  ೋದರರನಚನ,” ದ ೋವರ ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬದ ಸದಸಾರನಚನ 
ಸೊಂಬ  ೋಧಸಚತಿತದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ಳಿಳರಿ. ತ್ಮಮಳಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ 
ವಾಸಿಸಚತಿತದದರ , ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ನಿಲಯಕ್ಷಿಸಿ “ಶರಿೋರಭಾವದ ಅನಚಸಾರವಾಗಿ” 
ಬದಚಕ್ಚವದಚ ಮತ್ಚತ ಆ ಕಾರರ್ದೊಂದ ಆತಿೀಕ್ವಾಗಿ ಸಾಯಚವದಚ ಸಾಧ್ಾವಿರಚತ್ತದ  ೋ? 
ದಚಃಖಕ್ರವಾಗಿ, ಹ ದಚ. ಅೊಂತ್ಹದಚದ ಅಸಾಧ್ಾವಾಗಿದದದದರ  ಪ ಲನಚ ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ 
ಬಚದಧವಾದ ಹ ೋಳುವದರಲಿಿ ಯಾವ ಅಥಯವೂ ಇರಚತಿತರಲಿಲಿ.  

ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ , ಆ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ಒಬಬ ಕ ೈಸತನಚ ಜೋವಿಸತ್ಕ್ೆದದಲಿ. ಪ ಲನಚ 
ಚ್ರ್ ಯಯ ಧ್ನಾತ್ಮಕ್ ಬದಗ  ತಿರಚಗಿಕ  ಳುಳತಾತನ : ನಿೇವು ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನಿಂದ ದೆೇಹದ 
ದುರಭಯಾಸಗಳನುನ ನಯಶ ಮಯಡುವದಯದರೆ ಜೇವಿಸುವಿರಿ. “ನಿೋವು . . . ನಾಶ 
ಮಾಡಚವದಾದರ ” ಎೊಂಬಚದಚ θανατόω (thanatoō) ಎೊಂಬ ಗಿರೋಕ್ನ ಒೊಂದ ೋ ಪದದೊಂದ 
ಬೊಂದದಾದಗಿದ . ಅದಕ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟ್ಟ ನಾಮಪದವು θάνατος (thanatos), ಅದಚ 
“ಮರರ್” ಎೊಂಬಚದಕಿೆರಚವ ಪದವಾಗಿದ . Thanatoō ಎೊಂಬಚದಚ ಬಲಿಷ್ಟ ಪದವಾಗಿದಚದ 
“ಒಬಬರನಚನ ಕ  ಲಚಿ” ಅಥವಾ “ಕ  ಲಿಲಪಡಚವದಕಾೆಗಿ ಒಬಬನನಚನ ಒಪ್ಪಸಿಕ  ಡಚ” 
ಎೊಂಬಥಯವಾಗಚತ್ತದ . ಇದಚ “ಮರರ್ದೊಂಡನ  ಮತ್ಚತ ಅದನಚನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸಚವದನಚನ” 
ಸ ಚಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಲಪಡಚತಿತತ್ಚತ.55 ಯಾವುದನಚನ “ಮರರ್ದೊಂಡನ  
ವಿಧಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ” ಪ ಲನಚ ಕ ೈಸತರಿಗ  ಸ ಚ್ನ  ನಿೋಡಚತಿತದಾದನ ? “ದ ೋಹದ 
ದಚರಭಾಾಸಗಳನಚನ.” ಈ ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ, ಪದಗಚಚ್ಛವನಚನ “ದ ೋಹದ ದಚಷ್ಾೆಯಯಗಳು” 
ಎೊಂದಚ ಅನಚವಾದಸಬಹಚದಚ (ನ  ೋಡಿರಿ NIV; JB). Stott “ದ ೋಹದ ದಚಷ್ಾೆಯಯಗಳನಚನ” 
ಹಿೋಗ  ಅಥಯನಿರ ಪಣ  ಮಾಡಚತಾತರ , “ನಮಮ ದ ೋಹವನಚನ (ನಮಮ ಕ್ರ್ಚಿಗಳು, ಕಿವಿಗಳು, 
ಬಾಯಿ ಕ ೈಗಳು ಅಥವಾ ಕಾಲಚಗಳನಚನ) ದ ೋವರ ಹಾಗ  ಇತ್ರರ ಸ ೋವ ಗ  ೋಸೆರ 
ಉಪಯೊೋಗ ಮಾಡದ  ಕ ೋವಲ ನಮಗ  ೋಸೆರ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವದಚ.”56 

ಕ ಲವರಚ ಈ ವಿಧ್ವಾದ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳನಚನ ತ್ಪಾಪಗಿ ಅನವಯಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ನಮಮ 
ದ ೋಹವನಚನ ದೊಂಡಿಸಿಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ, ರ್ಾಟ್ಟಯಿೊಂದ ಹ  ಡ ದಚಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ, ಅಥವಾ 
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ಯಾವದ  ೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ನ  ೋವುೊಂಟ್ಚಮಾಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ ಎೊಂದಚ ಉಪದ ೋಶಿಸಚತಾತರ ;57 
ಆದರ  ಪ ಲನಚ ಕ್ಲಿಸಿದಚದ ಇದನನಲಿ. ದ ೋಹದ ದಚರಭಾಾಸಗಳನ ನೋ ನಾಶ ಮಾಡಬ ೋಕ ೊಂದಚ 
ಆತ್ನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. 

ನಾವು ಇದನಚನ ಸವಬಲದೊಂದ ಮಾಡಬಲ ಿವೋ? ಇಲ—ಿಆದರ  ನಾವು ಇದನಚನ 
“ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ”; ಅೊಂದರ  ನಮಮಳಗ  ವಾಸಿಸಚವ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಸಹಾಯದ  ೊಂದಗ  
ಮಾಡಬಲ ಿವು ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. ಪುನಃ, ಪ ಲನಚ ಇಲಿಿ ಅದಚ ಹ ೋಗ  
ಸೊಂಭವಿಸಚತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ ವಿವರಿಸಲಿಲಿ; ಅದಚ ಹಿೋಗ ಯೋ ಇರಚತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ ಆತ್ನಚ 
ಒತಿತಹ ೋಳಿದನಷ್ ಟೋ. ಕ ೈಸತರಾಗಿ, ನಮಮ ಬಳಿಯಲಿಿ ಇರಚವೊಂತ್ಹ ಸೊಂಪನ ಮಲಗಳು 
ಕ ೈಸ ತೋತ್ರರ ಬಳಿಯಲಿಿ ಇಲಿದವುಗಳಾಗಿವ . ಜೋವನದ ಸವಾಲನಚನ ಎದಚರಿಸಚವದಕ ೆ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವದಕ  ೆೋಸೆರ ಸವತ್ಃ ದ ೋವರ ಆತ್ಮನಚ ನಮಗಿದಾದನ . ಎಫ ಸದವರಿಗ  
3:16, 20ರಲಿಿ, ನಾವು “ದ ೋವರಾತ್ಮನ ಮ ಲಕ್ ಅೊಂತ್ಯಯದಲಿಿ ವಿಶ ೋಷ್ಬಲ 
ಹ  ೊಂದದವರಾಗಚವ ಹಾಗ ಯ ,” ಮತ್ಚತ ದ ೋವರಚ “ನಮಮಲಿಿ ಕಾಯಯಸಾಧಸಚವ ತ್ನನ 
ಶಕಿತಯ ಪರಕಾರವಾಗಿ ನಾವು ಬ ೋಡಚವದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಯೊೋಚಿಸಚವದಕಿೆೊಂತ್ಲ  
ಅತ್ಾಧಕ್ವಾದದದನಚನ ಮಾಡಲಚ ಶಕ್ತ” ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. 

ಪ ಲನಚ ಹ ೋಗ  ಜಾಗರ ಕ್ತ ಯಿೊಂದ ಸಮತ  ೋಲನವನಚನ 
ಕಾಯಚದಕ  ಳುಳತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ. “ದ ೋಹದ ದಚರಭಾಾಸಗಳನಚನ ನಾಶ 
ಮಾಡಚವದಚ” ಕ ೋವಲ ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ ಮಾತ್ರವಾಗಿರಚವದಲಿ, ಮತ್ಚತ ಅದಚ 
ನಮಮಬಬರಿೊಂದ ಮಾತ್ರವ ೋ ಸಾಧಸತ್ಕ್ೆದಚದ ಸಹ ಆಗಿರಚವದಲಿ. “ನಿೋವು ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ 
ದ ೋಹದ ದಚರಭಾಾಸಗಳನಚನ ನಾಶ ಮಾಡಚವದಾದರ ” ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. ನಾವು 
ಭಕಿತಯ ಜೋವನವನಚನ ನಡಿಸಚವದಕ ೆ ನಮಗ  ಸಾಧ್ಾವಾದಷ್ಚಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿ 
ಪರಯತಿನಸಚತ ತೋವ ; ಮತ್ಚತ ಅದ ೋ ಸಮಯದಲಿಿ, ನಮಗ  ಅಗತ್ಾವಾದ ಬಲವನಚನ 
ಅನಚಗರಹಿಸಚವೊಂತ  ನಾವು ಕ್ತ್ಯನನಚನ ಅವಲೊಂಬಿಸಚತ ತೋವ . ಸಾವವಲೊಂಭಿಯಾಗಿರಚವದರ 
ಬದಲಾಗಿ, ನಾವು ದ ೋವರಾವಲೊಂಬಿ ಆಗಿರಚವದನಚನ ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ. ಸಾವವಲೊಂಬನ ಯ 
ದಾರಿಯಚ ಹತಾಶ , ನಿರಾಶ , ಮತ್ಚತ ವಿಫಲತ ಗ  ನಡಿಸಚತ್ತದ ; ದ ೋವರಾವಲೊಂಬನ ಯ 
ದಾರಿಯಚ ಮನಶಾಾೊಂತಿ ಮತ್ಚತ ವಿಜ್ಯಕ ೆ ನಡಿಸಚತ್ತದ  (8:6, 37). 

ಹಾಗಾದರ  ಇದರಥಯವು, ನಾವು ದ ೋವರ ಸಹಾಯದ  ೊಂದಗ  ಈ ಜೋವಿತ್ದಲಿ ಿ
ಪಾಪರಹಿತ್ವಾದ ಪರಿಪೂರ್ಯ ಸಿೆತಿಯನಚನ ತ್ಲಚಪಬಲ ಿವು ಎೊಂದಾಗಚತ್ತದ  ೋ? ಎೊಂದಗ  
ಇಲಿ. ಪ ಲನಚ ವತ್ಯಮಾನಕಾಲ ರ ಪವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವದನಚನ ಗಮನಿಸಿರಿ: “ನಿೋವು 
ದ ೋಹದ ದಚರಭಾಾಸಗಳನಚನ ನಾಶ ಮಾಡಚವದಾದರ .” ಗಿರೋಕ್ನಲಿಿ ವತ್ಯಮಾನಕಾಲ 
ರ ಪವು ನಿರೊಂತ್ರವಾದ ಕಿರಯಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ಶರಿೋರಭಾವದ  ೊಂದಗಿನ ನಮಮ 
ಕ್ದನವು ನಾವು ಕ  ನ ಯ ಸಿರಚ ಬಿಡಚವ ವರ ಗ  ಮಚೊಂದಚವರ ಯಚತ್ತದ . ಹ ೋಗ , 
ಇದ  ೊಂದಚ ನಿರಿೋಕ್ಷ ರಹಿತ್ವಾದ ಕ್ದನವಲಿ; ಇದಚ ದ ೋವರನಚನ ನಮಮ ಪಕ್ಷದಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಚ 
ಮಾಡಚವೊಂತ್ಹ ಕ್ದನವಾಗಿರಚತ್ತದ  ಎೊಂಬ ದೃಡನಿಶುಯವನಚನ ಪ ಲನಚ ನಮಗ  
ನಿೋಡಚತಾತನ  (ನ  ೋಡಿರಿ 8:31-39)! 

ದ ೋವರ ಆತ್ಮನ ಸಹಾಯದ  ೊಂದಗ , ಫಲಿತ್ವು ಏನಾಗಿರಬಲಿದಚ? “ನಿೋವು 
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ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ ದ ೋಹದ ದಚರಭಾಾಸಗಳನಚನ ನಾಶ ಮಾಡಚವದಾದರ  ಜೋವಿಸಚವಿರಿ.” ಈಗ 
ನಾವು ನಿಜ್ಕ್ ೆ ಜೋವಿಸಚವದಕ ೆ ಯೊೋಗಾವಾದ ಜೋವನವನಚನ ನಡಿಸಬಹಚದಚ (ನ  ೋಡಿರಿ 
ಯೊೋಹಾನ 10:10); ಇಲಿಿೊಂದ ಮಚೊಂದ , ನಾವು ಕ್ತ್ಯನ ಸೊಂಗಡ ನಿರೊಂತ್ರವಾದ 
ಜೋವನವನಚನ ಜೋವಿಸಬಹಚದಚ. 

“ದೆೇವರ ಮಕೆಳು” (8:14-17) 
14ಯಯರಯರು ದೆೇವರ ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡಿಸಿಕೊಳುುತ್ಯತರೊೇ ಅವರು ದೆೇವರ ಮಕೆಳು. 

15ನಿೇವು ತಿರಿಗಿ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬಿೇಳುವ ಹಯಗೆ ದಯಸನ ಭಯವವನುನ ಹೊಂದದವರಲಿ, ಮಗನ 
ಭಯವವನುನ ಹೊಂದದವರಯಗಿದದೇರಿ. ಈ ಭಯವದಂದ ನಯವು ದೆೇವರನುನ ಅಪಯಾ, ತ್ಂದೆಯೇ, 
ಎಂದು ಕೂಗುತ್ ತೆೇವೆ. 16ನಯವು ದೆೇವರ ಮಕೆಳಯಗಿದ ದೆೇವೆಂರ್ದಕೆೆ ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನೆೇ ನಮಮ 
ಆತ್ಮದೊಂದಗೆ ಸಯಕ್ಷಿ ಹೆೇಳುತ್ಯತನೆ. 17ಮಕೆಳಯಗಿದದರೆ ಬಯಧಾರಯಗಿದ ದೆೇವೆ; ದೆೇವರಿಗೆ 
ಬಯಧಾರು, ಕ್ರಿಸತನೊಂದಗೆ ಬಯಧಾರು. ಹೆೇಗಂದರೆ ಕ್ರಿಸತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಯಧ್ೆಗಳಲ್ಲಿ ನಯವು 
ಪಯಲುಗಯರರಯಗುವದಯದರೆ ಆತ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಯಲುಗಯರರಯಗುವೆವು.  

ವಚನ 14. ಮಚೊಂದಕ ೆ, ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಬರ ಯಚತಾತನ , ಯಯರಯರು ದೆೇವರ 
ಆತ್ಮನಿಂದ ನಡಿಸಿಕೊಳುುತ್ಯತರೊೇ [ἄγω, agō] ಅವರು ದೆೇವರ ಮಕೆಳು. “For” (γάρ, 

gar) ಎೊಂಬಚದಚ ಮಚೊಂಚಿನ ವಚ್ನಗಳನಚನ 14ನ ೋ ವಚ್ನದ  ೊಂದಗ  
ಜ  ೋಡಿಸಚವದಾಗಿರಚತ್ತದ . ಪ ಲನಚ ಇದಚವರ ಗ  “ಪವಿತಾರತಾಮನಚಸಾರವಾಗಿ” 
ನಡ ಯಚವದರ ಕ್ಚರಿತ್ಚ (8:4), ಮತ್ಚತ “ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟ್ಟವುಗಳ ಮೋಲ  
ಮನಸಿಾಡಚವದರ” ಕ್ಚರಿತ್ಚ (8:5), ಮತ್ಚತ ಆತ್ಮನಿೊಂದ “ದ ೋಹದ ದಚರಭಾಾಸಗಳನಚನ ನಾಶ 
ಮಾಡಚವ” ಕ್ಚರಿತ್ಚ (8:13) ಮಾತಾಡಚತಾತ ಬೊಂದನಚ. ಈಗ, ಆತ್ನಚ ಆ ವಿಧ್ವಾಗಿ 
ಜೋವಿಸಚವವರಚ ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳು ಎೊಂದಚ ಸ ಚಿಸಚತಿತದಾದನ .  

ವಚ್ನ 14ನಚನ ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ ಸನಿನವ ೋಶದೊಂದ ಹ  ರಕ ೆ ತ ಗ ದಚ ಅಪಾಥಯಕ್ಲಿಪಸಿ, 
ಪವಿತಾರತ್ಮನ ನಡಿಸಚವಿಕ ಯ ಮೋಲ  ಅತ್ಾೊಂಥ ಹ ಚ್ಚು ಒತ್ಚತ ಕ  ಡಲಾಗಚತ್ತದ . ಪ ಲನಚ ಆ 
ವಿಷ್ಯವನಚನ ಒತಿತ ಹ ೋಳಿರಚವದಲಿ. ನಾವು ನಮಮನಚನ ನಡಿಸಚವೊಂತ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  
ಅವಕಾಶ ಕ  ಡಚವ ಅಗತ್ಾತ  ನಮಗಿರಚತ್ತದ ೊಂಬಚದರ ಮೋಲ  ಪ ಲನಚ ಮಚಖಾ ಗಮನವನಚನ 
ಹರಿಸಚತಿತದಾದನ . NCV ಯಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ತದ , “ತ್ಮಮನಚನ ನಡಿಸಚವೊಂತ  ದ ೋವರ ಆತ್ಮನಿಗ  
ಅವಕಾಶ ಕ  ಡಚವವರ ೋ ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳಾಗಿರಚತಾತರ .” 14ನ ೋ ವಚ್ನವು 
ಮಚಖಾವಾಗಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ನಾಯಕ್ತ್ವಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಅಧಕ್ವಾಗಿ ನಮಮ “ಅನ  ಾೋನಾತ ” ಯ 
ಕ್ಚರಿತಾಗಿರಚತ್ತದ . “‘ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ ನಡಿಸಲಪಡಚವದಚ’ ಎೊಂದರ  ‘ನಿಮಮ ಜೋವಿತ್ದ 
ಮ ಲಭ ತ್ ಪರವೃತಿತಯನಚನ ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ ನಿಧ್ಯರಿಸಲಪಡಚವೊಂತ  ಬಿಟ್ಟಟರಚವದ ೋ 
ಎೊಂದಥಯವಾಗಿದ ’” ಎೊಂದಚ Moo ಬರ ಯಚತಾತನ .58 

ಹ ೋಗಿದದರ , “ನಾವು ಹ ೋಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ ನಡಿಸಲಪಡಚತ ತೋವ ?” ಎೊಂಬ ಪರಶ ನಗ  
ಉತ್ತರಿಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಅನ ೋಕ್ ವ ೋಳ  ವಿದಾಾಥಯಗಳು ಪಟ್ಚಟ ಹಿಡಿಯಚತಾತರ . ದ ೈವಿಕ್ 
ನಾಯಕ್ತ್ವವು ಪ ಲನಿೊಂದ ಪರಿಚ್ಯಿಸಲಪಟ್ಟೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ ಹ  ಸ ಭಾವನ  (ಕ್ಲಪನ ) ಅಲಿ. 
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ಕಿೋತ್ಯನ  23:3ರ ಈ ಪರಿಚಿತ್ವಾದ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ: “ತ್ನನ ಹ ಸರಿಗ  ತ್ಕ್ೆೊಂತ  
ನಿೋತಿಮಾಗಯದಲಿಿ ನನನನಚನ ನಡಿಸಚತಾತನ ” (KJV). ನಾವು ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಹಾಡನಚನ 
ಹಾಡಚತ ತೋವ : 

He leadeth me: O blessed tho’t! 
O words with heav’nly comfort fraught!  
Whate’er I do, where’er I be, 
Still ’tis God’s hand that leadeth me.59 

ಹ ೋಗ , ಯಾವದ  ೋ ಕಾರರ್ಕಾೆಗಿ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ ನಡಿಸಲಪಡಚವದಕ ೆ ಒೊಂದಚ 
ಬ ೋರ ಯಾದ ಒಳಾಥಯವನಚನ ಜ  ೋಡಿಸಚತಾತರ . ಅವರಚ ನಿಗ ಢವಾದ ಪ್ಸಚಗಚಟ್ಚಟವಿಕ , 
ಕ್ನಸಚಗಳನಚನ ಪರಕ್ಟ್ಟಸಚವದಚ, ಬಚದಧಯನಚನ ದಗುರಮಗ  ಳಿಸಚವ ದಶಯನಗಳು, 
ಸಮೀಹಕ್ವಾದ ಅೊಂತ್ಃಪ ರೋರಣ ಗಳು, ಮತ್ಚತ ತ್ಡ ಯಲಾರದ ಸೊಂವ ೋದನ ಗಳು 
ಇತಾಾದಗಳ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಚತಾತರ . ನಾವು ಪವಿತಾರತ್ಮನ ನಡಿಸಚವಿಕ ಯನಚನ 
ಗರಹಿಸಿಕ  ಳುಳವದಕಾೆಗಿ ನಮಮ ಸೊಂವ ೋದನ ಗಳನಚನ ಅವಲೊಂಬಿಸಬ ೋಕಾದಲಿಿ, ನಾವ ಲಿರ  
ಕ್ಚಸಿದಚಬಿೋಳುವ ವು, ಯಾಕ ೊಂದರ  ಇನಾಾವದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ನಮಮ ಸೊಂವ ೋದನ ಗಳು 
ಅಧಕ್ವಾಗಿ ಚ್ೊಂಚ್ಲಗ  ಳುಳತ್ತವ  ಅಥವಾ ಅಧಕ್ ವಿಶಾವಸಹಯತ ಯಿಲಿದವುಗಳಾಗಿವ . 
J. D. Thomasನಚ ಸ ೋನ ಯಲಿಿದದ ತ್ನನ ಮಗನಚ ಯಚದಧದ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ ಕ  ಲಿಲಪಟ್ಟನಚ ಎೊಂಬ 
ಸಚದಧಯನಚನ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದ ಒಬಬ ಸಿರೋಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಹ ೋಳುತಾತನ .60 ಆಕ ಯಚ ಬಹಳವಾಗಿ 
ಹೃದಯ ವ ೋದನ ಗ  ೊಂಡಿದದಳು. ಅನೊಂತ್ರದಲಿಿ ಮದಲ ಸಚದಧಯಚ ತ್ಪಾಪಗಿ ಆಕ ಗ  
ಕ್ಳುಹಿಸಲಪಟ್ಟಟದ ಯೊಂದ  ಆಕ ಯ ಮಗನಚ ಜೋವೊಂತ್ವಾಗಿದಾದನ ೊಂದ  ಆಕ ಗ  ಸಚದಧ 
ಬೊಂದತ್ಚ. ಆಕ ಗಾದ ಸೊಂತ  ೋಷ್ಕ ೆ ಮಿೋತಿಯೋ ಇರಲಿಲಿ. ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ, ಆಕ ಗ  
ಕ್ಳುಹಿಸಲಪಟ್ಟ ಎರಡನ ಯ ಸಚದಧಯಚ ತ್ಪಾಪದದಚದ ಮತ್ಚತ ಮದಲ ಸಚದಧಯನಚನ 
ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ  ಎೊಂದಚ ಆಕ ಗ  ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ—ಆಕ  ಪುನಃ ಹತಾಶ ಯಲಿಿ ಮಚಳುಗಿ 
ಬಿಟ್ಟಳು. ಒೊಂದಚ ವ ೋಳ  ನಮಮ ನಡ  ಮತ್ಚತ ನಚಡಿಗಳನಚನ ನಮಮ ಸೊಂವ ೋದನ ಗಳ ಮೋಲ  
ಅವಲೊಂಭಿತ್ಗ  ಳಿಸಚವದಾದರ , ನಾವು ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳನಚನ ಪಲಿಟ್ಗ  ಳುಳತಿತರಚವ 
ಮರಳಿನ (ಉಸಚಕಿನ) ಮೋಲ  ಕ್ಟ್ಚಟವವರಾಗಿದ ದೋವ . 

ತಾನಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ ನಡಿಸಲಪಡಚತಿತದ ದೋನ ೊಂಬ ಆತ್ನ ಸೊಂವ ೋದನ ಗಳು 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದಲ ೋ ಪರರ್  ೋದಸಲಪಟ್ಟವುಗಳ ೊೋ, ಆತ್ನ ಸವೊಂತ್ ಬಚದಧಯ ಪರಕಿರಯಯಿೊಂದ 
ಪರರ್  ೋದಸಲಪಟ್ಟವುಗಳ ೊೋ, ಅಥವಾ ಬಹಚಶಃ ಅವುಗಳು ದಚಷ್ಟನಿೊಂದ (ಸ ೈತಾನನಿೊಂದ) 
ಪರರ್  ೋದಸಲಪಡಚತಿತೋವ ಯೊೋ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಒಬಬನಚ ಹ ೋಗ  ತಿಳಿಯಲಚ ಸಾಧ್ಾ? ಕ ಲವು ಸಾರಿ 
ಈ ಉತ್ತರವು ಕ  ಡಲಪಡಚತ್ತದ : “ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಯಾರನ ನ ಬ ೈಬಲ್ಗ  
ತ್ದವರಚದಧವಾದದದನಚನ ಮಾಡಚವೊಂತ  ಎೊಂದಗ  ನಡಿಸಲಾರನಚ.” ಈ ರಿೋತಿಯ ತ್ಕ್ಯವು 
ಸಮಸ ಾಯ ಒೊಂದ ೋ ಭಾಗದ ಬಗ ಗ ಮಾತ್ರವ ೋ ಉತ್ತರಿಸಚತ್ತದ . ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ , 
“ನಡಿಸಚವಿಕ ”ಯಚ ಬ ೈಬಲ್ಗ  ವಿರಚದಧವಾಗಿರಚವದಾದರ , ಅದಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದಾದ 
“ನಡಿಸಚವಿಕ ” ಆಗಿರಚವದಲಿ—ಆದರ  ಆ “ನಡಿಸಚವಿಕ ” ಅನಚನವೊಂತ್ಹದಚದ ನೊಂಬಿಕ ಯ 
ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಅಲಿದ , ಒೊಂದಚ ಅಭಿಪಾರಯದ ವಿಷ್ಯದಲಿಿಯಾಗಿದದರ  ಏನಾಗಚವದಚ? ನಾನಚ 
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ಸಾಕ್ಷ್ಚಟ ಸಾಮಗಿರಗಳನಚನ ಓದ ತಿಳುಕ  ೊಂಡಿರಚವದ ೋನ ೊಂದರ  ತ್ಮಮ ಒಬಬ ಸದಸಾನಚ 
ತಾನಚ “ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ ನಡಿಸಲಪಟ್ಟಟದ ದೋನ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಿತದಾದನ ೊಂಬ ಕಾರರ್ದೊಂದ 
ಮಾತ್ರವ ೋ ಅವನಚ (ಅಥವಾ ಅವಳು) “ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ ನಡಿಸಲಪಟ್ಟವರಚ” ಎೊಂಬಚದನಚನ 
charismatic (ದ ೈವಶಕಿತಯ ವರಗಳಾಧ್ಾರಿತ್) ಗಚೊಂಪ್ನವರಚ ಸವಯೊಂರ್ಾಲಿತ್ವಾಗಿ 
ನೊಂಬಿಬಿಡಚವದಲಿ. ಒಬಬ charismatic (ದ ೈವಶಕಿತಯ ವರಗಳಾಧ್ಾರಿತ್) ಬ  ೋಧ್ಕ್ನಚ 
ಸದಸಾ ನ  ಬಬಳ ಬಗ ಗ ಬರ ದನಚ, ಆ ಸದಸಾಳು ಈತ್ನಿಗ  ತಾನಚ “ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ 
ನಡಿಸಲಪಟ್ಚಟ” ಇೊಂಥೊಂಥ ಪುಸತಕ್ವೊಂದನಚನ ನಿೋನಚ ಖರಿೋದಸಚವ ಅಗತ್ಾವಿದ ಯೊಂದಚ 
ತಿಳಿಸಚವೊಂತ  ಪ ರೋರ ಪ್ಸಿಲಪಟ ಟನ ೊಂಬದಾಗಿ ಹ ೋಳಿದಳ ೊಂದಚ ಆ ಬ  ೋಧ್ಕ್ನಚ ಬರ ಯಚತಾತನ . 
ಆತ್ನ ಬಳಿಯಲಿಿ ಈಗಾಗಲ ೋ ಆ ಪುಸತಕ್ವು ಆತ್ನ ಗರೊಂಥಾಲಯದಲಿಿದದದರಿೊಂದ, ಈ ಸಿರೋಯಚ 
ಆ ಸೊಂದ ೋಶವನಚನ ತ್ನಗ  ಕ  ಡಚವೊಂತ  ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  “ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ 
ನಡಿಸಲಪಟ್ಟವಳ ೊೋ” ಎೊಂಬ ಸೊಂಶಯ ತ್ನಗಚೊಂಟಾಯಿತ ೊಂದಚ ಆ ಬ  ೋಧ್ಕ್ನಚ 
ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳತಾತನ .  

ಸೊಂವ ೋದನ ಗಳು ವಿಶಾವಸಹಯವಾದ ಮಾಗಯದಶಿಯಯಲಿ ಎೊಂಬಚದೊಂತ್  
ಸಪಷ್ಟವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ ನಡಿಸಲಪಡಚವದಕಾೆಗಿ ನಾವು ನಮಮ ಸೊಂವ ೋದನ ಗಳ 
ಮೋಲ  ಅವಲೊಂಭನ ಗ  ಳಳಬ ೋಕಾದ ಸಿೆತಿ ಬೊಂದಲಿ,ಿ ನಾವು ಏನಚ ಮಾಡಬ ೋಕ ೊಂಬಚದಚ ಆತ್ನ 
ಇರ್ ಛಯೊಂಬಚದನಚನ ನಾವು ಎೊಂದಗ  ಖಚಿತ್ವಾಗಿ ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಲಾರ ವು.  

ನಾವು ಹ ೋಗ  ಖಚಿತ್ವಾಗಿ ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಬಲ ಿವು? ವಾಕ್ಾಕ ೆ, ಆತ್ನಚ ಪ ರೋರ ಪ್ಸಿದ 
ಲಿಖಿತ್ ವಾಕ್ಾಕ ೆ ಹ  ೋಗಚವದರ ಮ ಲಕ್. ನಾವು ಹ ೋಗ  ಜೋವಿಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ 
ಇಚಿಛಸಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ ತಿಳಿಯಚದಕಿೆರಚವ ಏಕ ೈಕ್ ವಸಚತನಿಷ್ಠವಾದ ದಾರಿಯೊಂದರ  
ಬ ೈಬಲ್ನಚನ ಓದಚವದಚ ಮತ್ಚತ ಅಧ್ಾಯನ ಮಾಡಚವದ ೋ. ನಾವು ಹ ರ್ ುರ್ಾುಗಿ ಬ ೈಬಲ್ನಚನ 
ಓದ ಅದರ ವಿಧಗಳನಚನ ನಮಮ ಚಿೊಂತ್ನ ಯಲಿಿ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡ ಹಾಗ , ನಾವು 
ದ ೋವರ ಹೃದಯಕ ೆ ಹ ಚ್ಚು ಸಮಿೋಪಕ ೆ ಬರಚತ ತೋವ . ವಾಕ್ಾವು ಕ್ಲಿಸಚವದನಚನ ಮಾಡಚವದಕ ೆ 
ನಾವು ಹ ರ್ ುರ್ಾುಗಿ ಶರಮಿಸಿದೊಂತ , ನಾವು ದ ೋವರ ಆತ್ಮನಿೊಂದ ನಡಿಸಲಪಡಚತಿತದ ದೋವ ೊಂಬ 
ಹ ಚ್ಚು ದೃಢವಿಶಾವಸವನಚನ ಹ  ೊಂದರಬಹಚದಾಗಿದ .  

ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಅಲಪ ಸಪಷ್ಟತ ಯ ದಾರಿಗಳಲಿಿ ನಡಿಸಬಲಿನ  ೋ? ದ ೋವರಚ ತ್ನಗ  
ಅನ ೋಕ್ ವ ೋಳ ಗಳಲಿಿ “ಅನಚಕ್ ಲವಾದ ಮಹಾಸೊಂದಭಯ” ಅಥವಾ “ಸೊಂದಭಯ”ಗಳನಚನ 
ತ ರ ದಚಕ  ಟ್ಟದದರ ಬಗ ಗ ಪ ಲನಚ ಆಗಾಗ ಮಾತಾಡಿರಚತಾತನ  (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 16:9; 
2 ಕ  ರಿೊಂಥ 2:12; ಕ  ಲ  ಸ ಾ 4:3). ನನನ ಜೋವಿತ್ದಲಿಿ ಅನಚಕ್ ಲವಾದ “ಸೊಂದಭಯಗಳ”—
ನನಗಿರಚವ ತ್ಲಾೊಂತ್ಚ ಹಾಗ  ಸಮಯವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸ ಬ ೋಕ ೊಂದಚ ದ ೋವರಚ 
ಬಯಸಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ ಸ ಚಿಸಚವ ಸದಾವಕಾಶಗಳು—ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಅರಿವು 
ಉಳಳವನಾಗಿರಲಚ ಪರಯತಿನಸಿದ ದೋನ . ಅಷ್ಚಟಮಾತ್ರವಲಿದ , ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮ 
ಜೋವಿತ್ಗಳನಚನ ಪರಭಾವಿತ್ಗ  ಳಿಸಚವ ದಾರಿಗಳನಚನ ಪರಿಗಣಿಸಚವ ವ ೋಳ , ನಾವು 
ದ ೋವಭಕಿತಯಚಳಳ ಸ ನೋಹಿತ್ರ (ನ  ೋಡಿರಿ ಜ್ಞಾನ  ೋಕಿತ 1:5; 12:15; 13:10), ದ ೋವರ ಚಿತ್ತದ 
ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ನಮಗಿೊಂತ್ಲ  ಅಧಕ್ವಾದ ಮತ್ಚತ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕ ಯಚಳಳವರ 
ಸಮಾಲ  ೋಚ್ನ ಯನಚನ ಸಹ ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ. 
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ಬಹಚಶಃ ದ ೈವಿಕ್ ಪರಭಾವವನಚನ ಉೊಂಟ್ಚಮಾಡಚವ ಇತ್ರ ಸಾಧ್ಾತ ಗಳ ಪಟ್ಟಟಯನಚನ 
ಮಾಡಬಹಚದಾಗಿದ , ಆದರ  ವಾಕ್ಾವನಚನ ಹ  ರತ್ಚಪಡಿಸಿ ಬ ೋರ  ಯಾವದ ೋ ಮ ಲದೊಂದ 
ದ  ರಕ್ಚವ ನಡಿಸಚವಿಕ ಯಚ ವಾಕಿತನಿಷ್ಠವಾದದಚದ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಿಳರಿ. 
ಜೋವನದಲಾಿಗಚವ ನಮಮ ಅನಚಭವಗಳು ವಾಾಖ್ಾಾನಕ ೆ ಒಳಪಟ್ಟವುಗಳು ಮತ್ಚತ ಅವುಗಳು 
ನಮಮ ಸವೊಂತ್ ಕ್ಟಾಟಸ ಗಳು ಹಾಗ  ಬಯಕ ಗಳಿೊಂದ ಬರ್ ಿಹಚ್ುಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತವ . ನಾನಚ ಎರಡಚ 
ದಾರಿಗಳಲಿಿ ನಿಮಮನಚನ ಬಲವಾಗಿ ಎಚ್ುರಿಸಚತ ತೋನ . ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, ದ ೋವರ ವಾಕ್ಾದ 
ಬ ಳಕಿನಲಿಿ “ಎಲಿವನ ನ ಪರಿಶ ್ ೋಧಸಿ” (1 ಥ ಸಲ  ೋನಿಕ್ 5:21). ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ನಿೋವು 
ಹ ೋಳುವ ಹಾಗ  ಮಾಡಚವ ಎಲಿದರಲಿಿಯ  ದ ೈವಿಕ್ ಸಹಾಯ ಅಥವಾ 
ಮಾಗಯದಶಯನವಿರಚತ್ತದ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಬಹಳ, ಬಹಳವಾಗಿ ಸೊಂಕ  ೋಚ್ಪಡಿರಿ. 
ದ ೋವರಚ ಒೊಂದಚ ಕಾಯಯವನಚನ ಮಾಡಚವೊಂತ  “ನನಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ” ಅಥವಾ ಇೊಂಥದ  ೊಂದಚ 
ಸೊಂಗತಿಯನಚನ ಮಾಡಚವ ಹಾಗ  ದ ೋವರಚ “ಅದನಚನ ನನನ ಹೃದಯದಲಿಿಟ್ಟನಚ” ಎೊಂದಚ 
ಒತಿತಹ ೋಳುವದರಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಗವಯದೊಂದ ಕ್ ಡಿದ ಹಚಚ್ಚುಧ್ ೈಯಯವಿರಚತ್ತದ . ದ ೋವರಚ ನಿನನ 
ಜೋವಿತ್ದಲಿಿ ಕಾಯಯಮಾಡಚತಿತಲಿ ಎೊಂಬದಾಗಿ ನಾನಚ ಹ ೋಳುತಿತಲಿ; ಆತ್ನಚ ಮಾಡಿರಚವದನಚನ 
ಮಬಾಬಗಿ ಕಾರ್ಚವೊಂತಾಗಲಚ ಸಹ ಕಾಲವು ಕ್ಳ ದೊಂತ  ಮಾತ್ರ ನಿನಗ  ೊಂದಚ ದೃಷಿಟಕ  ೋನವು 
ಸಿಕ್ಚೆತ್ತದ ೊಂದಷ್ ಟ ನಾನಚ ಹ ೋಳುತಿತದ ದೋನ . ಇೊಂದನಿೊಂದ ಇಪಪತ್ಚತ ಅಥವಾ ಮ ವತ್ಚತ 
ವಷ್ಯಗಳಾದ ಮೋಲ , ನಿೋವು ಹಿೊಂದಕ ೆ ದೃಷಿಟಸಿ ನಿಮಗ  ಸೊಂಭವಿಸಿದ ನಿದಯಷ್ಟವಾದ 
ಘ್ಟ್ನ ಗಳಲಿಿ ದ ೋವರ ಹಸತವಿದದದನಚನ ಕಾರ್ಚವುದಕ ೆ ಶಕ್ತರಾಗಬಹಚದಚ. ಈ 
ಕ್ಷರ್ದಲಾಿದರ  ೋ, ವಾಕ್ಾದಲಿಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಿೋಡಚವ ನಡಿಸಚವಿಕ ಯನಚನ 
ಅನಚಸರಿಸಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಾದಷ್ಚಟ ಪರಯತಿನಸಿರಿ. ನಿೋವು ಅದನಚನ ಮಾಡಚವದಾದರ , 
ದ ೋವರಚ “ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳು ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚವೊಂತ ” ಕಾಯಯಮಾಡಚತಿತದಾದನ ೊಂಬ 
ಭರವಸ ಯಚ ನಿಮಗ  ಸಿಕ್ೆಬಲಿದಚ (8:28). 

ಹ ೋಗ , ರ  ೋಮಾ 8:14 ರಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಪರಮಚಖ ಗಮನವು ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ 
ಅನಚಸರಿಸಚವಿಕ ಯ ಮೋಲ ಯೋ ಇತ್ಚತ ಹ  ರತ್ಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ನಡಿಸಚವಿಕ ಯ ಮೋಲಲ ಿ
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಮತ  ತಮಮ ಹ ೋಳುತ ತೋನ . ನಾವು ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಅನಚಸರಿಸಚತಾತರ  ೋ 
ಅವರಚ ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  “ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳು” ಎೊಂಬ ನಿಶುಯತ ಯನಚನ ಪ ಲನಚ ನಮಗ  
ನಿೋಡಚತಾತನ ! ಕ ಲವರಿಗ  ಒಬಬ ಪರಖ್ಾಾತ್ ವಾಕಿತಯೊಬಬನ ಮಕ್ೆಳಾಗಿರಚವದಚ 
ರ  ೋಮಾೊಂಚ್ಕಾರಿಯಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅನ ೋಕ್ರಚ ಒಬಬ ಶಿರೋಮೊಂತ್ ವಾಕಿತಯ 
ಮಗನಾಗಿರಚವದರಲಿಿ ಆನೊಂದಸಚತಾತರ . ದ ೋವರ ಮಗನಾಗಿರಚವದಚ ಅದ ಲಿಕಿೆೊಂತ್ಲ  
ಎಷ್  ಟೋ ಹ ಚ್ಚು ರ  ೋಮಾೊಂಚ್ಕಾರಿ ಆಗಿರಚತ್ತದ ! 

“ಮಕ್ೆಳು” ಎೊಂಬಚದಕಾೆಗಿರಚವ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು (υἱός, huios ಎೊಂಬಚದರ ಬಹಚವಚ್ನ) 
14ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿ ಿಜಾತಿವಿಶಿಷ್ಟ ರ ಪದಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದಚದ, ಅದಚ ಪುರಚಷ್ ಮತ್ಚತ 
ಸಿರೋಯರಿಬಬರನ ನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . 16ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ, “ದ ೋವರ ಪುತ್ರರಚ” ಎೊಂಬಚದರ 
ಬದಲಾಗಿ, “ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳು [τέκνον, teknon ಎೊಂಬಚದರ ಬಹಚವಚ್ನ]” ಎೊಂಬ 
ಪದಗಚಚ್ಛವು ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದ . “ದ ೋವರ ಪುತ್ರರಚ” ಎೊಂಬಚದರಲಿಿ ತ್ೊಂದ ಯ ಪುತ್ರರಚ 
ಹಾಗ  ಪುತಿರಯರಚ ಇಬಬರ  ಸ ೋರಿಸಚತಾತರ . ಪ ಲನಚ ಇಲಿಿ “ಪುತ್ರರಚ” ಎೊಂದಚ 
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ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವದಕ ೆ ಇರಚವ ಹಲವಾರಚ ಕಾರರ್ಗಳಲಿಿ ಯಾವದ ೋ 
ಕಾರರ್ಕಾೆಗಿಯಾದರ  ಅದನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿರಬಹಚದಾಗಿದ . ಬಹಚಶಃ ಅದಕ ೆ 
ಕಾರರ್ವ ೋನ ೊಂದರ , ಆತ್ನ ಕಾಲದಲಿಿ, ಪುತಿರಗಿೊಂತ್ಲ  ಪುತ್ರನಚ ಬಾಧ್ಾನಾಗಚವ 
ಸಾಧ್ಾತ ಯಚ ಅಧಕ್ವಾಗಿತ್ಚತ. ಬಹಚಶಃ ಪುತ್ರನಾದ ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನ ಸೊಂಗಡ 
ಗಚರಚತಿಸಿಕ  ಳುಳವೊಂತ  ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವದಕಾೆಗಿ ಈ ಪದವನಚನ ಪ ಲನಚ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿರಬಹಚದಾಗಿದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 8:17). 

ವಚನ 15. ದ ೋವರ ಮಗಚವಾಗಿರಚವದಚ ಎಷ್  ಟೊಂದಚ ವಿಶ ೋಷ್ವಾದದಚದ ಎೊಂಬದನಚನ 
ಒತಿತಹ ೋಳುವದನಚನ ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಚತಾತನ : ನಿೇವು ತಿರಿಗಿ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬಿೇಳುವ ಹಯಗೆ 
ದಯಸನ ಭಯವವನುನ ಹೊಂದದವರಲಿ, ಮಗನ ಭಯವವನುನ ಹೊಂದದವರಯಗಿದದೇರಿ. ಈ 
ಭಯವದಂದ ನಯವು ದೆೇವರನುನ ಅಪಯಾ, ತ್ಂದೆಯೇ, ಎಂದು ಕೂಗುತ್ ತೆೇವೆ. “ತಿರಿಗಿ” ಎೊಂಬ 
ಪದವು ಸ ಚಿಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ , ಗತ್ಕಾಲದಲಿಿ ಅವರಚ ಪಾಪದ ಕಾರರ್ದೊಂದ ಮತ್ಚತ 
ಅವರಚ ದ ೋವರ ಧ್ಮಯಶಾಸರಕ ೆ ಪರಿಪೂರ್ಯವಾಗಿ ವಿಧ್ ೋಯರಾಗದ ಕಾರರ್ದೊಂದ ಭಯಕ ೆ 
ದಾಸರಾಗಿದದರಚ. ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಅವರನಚನ ಪುನಃ ಭಯವು ಪರಬಲವಾಗಿದದ ಹಳ ಯ 
ಧ್ಮಯಶಾಸರದ ವಾವಸ ೆಗ  ಕ್ರ ದ  ಯಚಾವವನಾಗಿರಲಿಲಿ; ಬದಲಾಗಿ, ಅವರಚ 
ಕ್ೃಪ /ನೊಂಬಿಕ ಯ ವಾವಸ ೆಯಲಿಿ ಮಚೊಂದಚವರ ಯಲಿದದರಚ.  

15ನ ೋ ವಚ್ನದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ, ಸಹಜ್ವಾದ “Spirit/spirit” 
(ಪವಿತಾರತ್ಮನ  ೋ/ಮನಚಷ್ಾ ಆತ್ಮನ  ೋ) ಎೊಂಬ ಪರಶ ನಯಚ ಇರಚತ್ತದ . ಅನ ೋಕ್ 
ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳು ಈ ವಚ್ನದಲಿಿ ಮಗನ ಭಾವ (ಆತ್ಮ) ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ದ  ಡಿ “S” ನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿರಚತ್ತವ  (ನ  ೋಡಿರಿ KJV; NIV), ಮತ್ಚತ ಇನಚನ ಕ ಲವು ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳು 
ದಾಸನ ಭಾವ (ಆತ್ಮ) ಮತ್ಚತ ಮಗನ ಭಾವ (ಆತ್ಮ) ಎೊಂಬ ಎರಡ  ಪದಗಳಿಗ  ದ  ಡಿ “S” 
ನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿರಚತ್ತವ  (ನ  ೋಡಿರಿ NEB; REB). ಎರಡಚ ಸಾರಿ ದ  ಡಿ “S” 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದದರ , ಈ ಅಥಯವು ಬರಚವದಚ “ನಿೋವು ಪಡ ದಚಕ  ೊಂಡ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ 
ನಿಮಮನಚನ ದಾಸರನಾನಗಿ ಮಾಡದ  ಪುತ್ರರನಾನಗಿ ಮಾಡಿದನಚ.” ಎರಡಚ 
ಸೊಂದಭಯಗಳಲಿಿಯ  ಚಿಕ್ೆ “s” ಉಪಯೊೋಗಿಸಿರಚವದಾದರ  (NASB ಯಲಿಿರಚವ ಪರಕಾರ), 
“spirit” (ಭಾವ) (πνεῦμα, pneuma) ಎೊಂಬ ಪದವು ಒೊಂದಚ ದವತಿಯಾಥಯದಲಿ ಿ
ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದಚದ ಅದಚ “ಶಿಕ್ಷರ್ಗಳ ಆತ್ಮ” (ನ  ೋಡಿರಿ 2 ತಿಮಥ  1:7) ಎೊಂಬಚದರಲಿಿ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚವೊಂತ ಯೋ “ಒೊಂದಚ ಸವಭಾವ, ಭಾವಸಿೆತಿ ಅಥವಾ ಅವಸ ೆ”61 ಯನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ದ  ಡಿ “S” ಉಪಯೊೋಗಿಸಿರಲಿ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ೆ “s” ಉಪಯೊೋಗಿಸಿರಲಿ, 
ಸೊಂದ ೋಶವೊಂತ್  ಒೊಂದ ೋ ಆಗಿದ : ನಾವು ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದದಾಗ, ದ ೋವರಚ ನಮಮನಚನ 
ದಾಸರನಾನಗಿ ಮಾಡಲಿಲಿ, ಆದರ  ಮಕ್ೆಳನಾನಗಿ (ಪುತ್ರರನಾನಗಿ) ಮಾಡಿದನಚ!62 ಪ ಲನಚ 
ಇದನಚನ ಗಲಾತ್ಾ 4:7ರಲಿಿ ಹಿೋಗ  ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತಾತನ : “ಹಿೋಗಿರಲಚ ಇನಚನ ನಿೋನಚ ದಾಸನಲಿ, 
ಮಗನಾಗಿದದೋ. ಮಗನ ೊಂದ ಮೋಲ  ದ ೋವರ ಮ ಲಕ್ ಬಾಧ್ಾನ  ಆಗಿದದೋ.” 

ದಾಸತ್ವ ಮತ್ಚತ ಪುತ್ರತ್ವಗಳ ನಡಚವಿನ ವಾತಾಾಸವನಚನ ಪ ಲನ ಮ ಲ ವಾಚ್ಕ್ರಚ 
ನಮಗಿೊಂತ್ಲ  ರ್ ನಾನಗಿ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ೊಂಡಿದದರಚ. ಅದಚ ಗಚಲಾಮಗಿರಿ ಮತ್ಚತ ಧ್ ೈಯಯದ 
ನಡಚವಿನ, ಅೊಂಗಲಾಚಿಸಚವಿಕ  ಹಾಗ  ದೃಢವಿಶಾವಸ, ದ ೋವರನಚನ ದೊಂಡಿಸಚವವನೊಂತ  
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ಕಾರ್ಚವಿಕ  ಹಾಗ  ಆತ್ನನಚನ ಒಬಬ ಪ್ೋಷ್ಕ್ನೊಂತ  ಕಾರ್ಚವಿಕ  ನಡಚವಿನ 
ವಾತಾಾಸವಾಗಿತ್ಚತ.63 ಒಬಬ ಯಜ್ಮನಾ ಹಾಗ  ದಾಸನ ನಡಚವಿನ ಸೊಂಬೊಂಧ್ದ 
ಅಥಯನಿರ ಪ್ಸಚವ ಒೊಂದಚ ಸೊಂಗತಿಯೊಂದರ  ಅದಚ ಭಯ ಆಗಿತ್ಚತ; ಆದರ  ನಾವು “ಭಯದಲಿ ಿ
ಬಿೋಳುವ ಹಾಗ  ದಾಸನ ಭಾವವನಚನ ಹ  ೊಂದದವರಲಿಿ,” ಆದರ  “ಮಗನ ಭಾವವನಚನ 
ಹ  ೊಂದದವರಾಗಿದದೋರಿ” ಎೊಂಬಚದಾಗಿ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ! ನಾವು ನಮಮ ಯಜ್ಮಾನನ 
ಬಳಿಗ  ಬೊಂದ ಕ್ ಡಲ  ಭಯದೊಂದ ನಡಚಗಚವ ದಾಸರಲಿ; ತ್ೊಂದ ಯ ಸಮಚಮಖದಲಿಿ 
ಆದರಣ ಯನಚನ ಹ  ೊಂದಚವ ಮಕ್ೆಳಾಗಿದ ದೋವ ! 

ನಾವು ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ ಆಶಿೋವಯದಸಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಕಾರರ್ದೊಂದ, “ನಾವು ‘ಅಪಾಪ, 
ತ್ೊಂದ ಯೋ,’ ಎೊಂದಚ ಕ್ ಗಚತ ತೋವ .” “ತ್ೊಂದ ಯೋ” ಎೊಂಬಚದಚ πατήρ (patēr) ಎೊಂಬ 
ಪದದೊಂದ ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟದ , ಅದಚ ಒಬಬ ತ್ೊಂದ ಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಕ ೆ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವ ಸಾಮಾನಾವಾದ ಗಿರೋಕ್ ಪದವಾಗಿದ . “ಅಪಾಪ” (ಅಬಾಬ) ಎೊಂಬಚದಚ 
ಒೊಂದಚ ಅರಾಮಿಕ್ ಪದವಾಗಿದಚದ “ತ್ೊಂದ ” ಎೊಂದಚ ಅಥಯವಾಗಿರಚತ್ತದ , ಆದರ  ಅದಚ 
ಅದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಹ ಚಿುನದಾದಗಿದ . ಅದಚ “ತ್ೊಂದ ” ಯನಚನ ಕ್ರ ಯಚವದಕ ೆ ಚಿಕ್ೆ ಮಗಚವು 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವ ಪದವಾಗಿದ , “ಪಪಾಪ” ಅಥವಾ “ಡಾಾಡಿ” ಎೊಂಬ ಪದದ ರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ. 
ಬಹಚತ ೋಕ್ ಯಹ ದಾರಚ ದ ೋವರನಚನ ಸೊಂಬ  ೋಧಸಚವದಕ ೆ ಈ ಆಪತವಾದ ಪದವನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಿತರಲಿಲಿ, ಆದರ  ಯೋಸಚ ಅದನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ. ಗ ತ ಾೋಮನ  
ತ  ೋಟ್ದಲಿಿ ಆತ್ನಚ “ಅಪಾಪ, ತ್ೊಂದ ಯೋ, ನಿನಗ  ಎಲಿವೂ ಸಾಧ್ಾ; ಈ ಪಾತ ರಯನಚನ 
ನನಿನೊಂದ ತ  ಲಗಿಸಚ; ಆದರ  ನನನ ಚಿತ್ತದೊಂತಾಗದ  ನಿನನ ಚಿತ್ತದೊಂತ ಯೋ ಆಗಲಿ” ಎೊಂದಚ 
ಕ್ ಗಿದನಚ (ಮಾಕ್ಯ 14:36). 

Chris Bullard ಒಮಮ ತಾನಚ ಹಳ  ಯರ ಸಲ ೋಮಿನ ಬಿೋದಗಳಲಿಿ 
ನಡ ದಚಸಾಗಿದಾದಗ ಮಕ್ೆಳು ಬಾಹಚಗಳನಚನ ಅಗಲವಾಗಿ ತ ರ ದಚ ತ್ಮಮ ತ್ೊಂದ ಯರನಚನ 
ನ  ೋಡಿ “ಅಪಾಪ! ಅಪಾಪ!” ಎೊಂದಚ ಕ್ ಗಚತಿತರಚದನಚನ ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ೊಂಡ ಬಗ ಗ ಹ ೋಳುತಾತನ .64 ಆ 
ರಿೋತಿಯ ಕ್ ಗಚವಿಕ ಯಲಿಿ ಬಹಳಷ್ಟನಚನ ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಬಹಚದಾಗಿದ : “ನನಗ  
ಬಳಲಿಕ ಯಾಗಿದ  ಅಪಾಪ; ನನನನಚನ ಎತಿತಕ  ೋ!”; “ನನಗ  ಜ  ೋರಚ ಶಬಧ ಮಾಡಚತಿತರಚವ ಜ್ನರ 
ಗಚೊಂಪನಚನ ಕ್ೊಂಡ ಭಯವಾಗಚತ್ತದ ; ನನನನಚನ ಹಿಡಿದಚಕ  ೋ, ಪಪಾಪ!”; “ನನಗ  ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಚ ಅಪಾಪ, ನನಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚ!” ದ ೋವರಚ ಮತ್ಚತ ನಮಮ ನಡಚವಿನ 
ತ್ೊಂದ /ಮಗಚವಿನ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವನಚನ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚವದಕ ೆ “ಅಪಾಪ” ಎೊಂಬಚದಚ ಸಚೊಂದರವಾದ 
ಪದವಾಗಿದ .  

ನಾವು ಯಾವದರ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳಾದ ವು? ನಿೋವು “ಮಗನ 
ಭಾವವನಚನ ಹ  ೊಂದದವರಾಗಿದದೋರಿ”65 ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. ಬ ೋರ  ೊಂದಚ ಕ್ಡ ಯಲಿಿ 
ಬ ೈಬಲ್ ನಮಗ  ಕ್ಲಿಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  ನಾವು ಆತಿೀಕ್ ಹಚಟ್ಟಟನಿೊಂದ ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳಾದ ವು 
ಎೊಂಬದ ೋ (ಯೊೋಹಾನ 3:3, 5; 1 ಪ ೋತ್ರ 1:22, 23; ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಯೊೋಹಾನ 2:29; 3:9; 
4:7; 5:1, 4, 18), ಆದರ  ಪ ಲನಚ ಪುತ್ರಸಿವೋಕಾರದ ಸಾದೃಶಾವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಚ 
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟನಚ (ಗಲಾತ್ಾ 4:5; ಎಫ ಸ 1:5). ಎರಡಚ ಸಾದೃಶಾಗಳು ಒೊಂದ ೋ ಕಾಯಯವನಚನ 
ಸವಲಪ ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಕಾರ್ಚವದಾಗಿರಚತ್ತವ : ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳಾಗಚವ ಪರಕಿರಯ. 
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ಅವ ರಡ  ಸಹ ಆ ಪರಕಿರಯಯ ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ರ ಪಕ ೆ ಒತ್ಚತ ಕ  ಡಚತ್ತವ . 
“ಮಗನ ಭಾವ” ಅಥವಾ ಪುತ್ರಸಿವೋಕಾರ ಎೊಂಬಚದಚ υἱοθεσία (huiothesia) ಎೊಂಬ 

ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಾದಗಿದ , ಅದ  ೊಂದಚ ಸೊಂಯಚಕ್ತ ಪದವಾಗಿದಚದ υἱός (huios, “ಮಗ”) 
ಎೊಂಬಚದನಚನ θέσις (thesis, “ಸಾೆನ”) ದ  ೊಂದಗ  ಜ  ೋಡಿಸಚತ್ತದ . ಅದಚ ಒಬಬ ವಾಕಿತಯಚ 
ಹಚಟ್ಟಟನಿೊಂದ ತ್ನನ ತ್ೊಂದ ತಾಯಿಗ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟ್ಟಟಲಿವಾದಾಗ ಾ ಅವನಿಗ  ಒಬಬ ಮಗನ 
(ಮಗಚವಿನ) ಸಾೆನ, ಪದವಿ ಮತ್ಚತ ಹಕ್ೆನಚನ ಕ  ಡಚವದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ .66 ನಮಗ  
ತಿಳಿದರಚವ ಪರಕಾರವಾಗಿ, ಪುತ್ರಸಿವೋಕಾರವು ಯಹ ದಾರ  ಳಗ  ವಾಾಪಕ್ವಾಗಿ 
ಬಳಕ ಯಲಿಿರಲಿಲಿ,67 ಆದರ  ಇತ್ರ ಸಮಾಜ್ಗಳಲಿಿ ಅದಚ ಸವಯಸಾಧ್ಾರರ್ವಾಗಿತ್ಚತ. 
“ಮದಲ ಶತ್ಮಾನದ ರ  ೋಮನ್ ಜ್ಗತಿತನಲಿಿ ತ್ೊಂದ ಯ ಹ ಸರನಚನ 
ಚಿರಸಮರಣಿಯಗ  ಳಿಸಲಚ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ಸಿೆರಾಸಿತಗ  ಬಾಧ್ಾಸೆನಾಗಬ ೋಕ ೊಂಬಚದಕಾೆಗಿ ಒಬಬ 
ದತ್ಚತ ಪುತ್ರನಚ ತ್ನನ ದತ್ಚತ ತ್ೊಂದ ಯಿೊಂದ ಇರ್ಾಛಪೂವಯಕ್ವಾಗಿಯೋ 
ಆರಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಡಚತಿತದದನಚ”68 ಎೊಂದಚ Bruce ಬರ ಯಚತಾತನ . ದ ೋವರಿಗ  ಒಬಬನ ೋ 
“ಸಾವಭಾವಿಕ್” ಮಗನಿದಾದನ , ಮತ್ಚತ ಮಿಕ್ೆ ನಾವ ಲಿರ  ಪುತ್ರಸಿವೋಕಾರದೊಂದ 
ಮಕ್ೆಳಾಗಿರಚತ ತೋವ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಾಗಚತ್ತದ .69 ನಮಮ ಪುತ್ರ ಸಿವೋಕಾರವು ನಮಮ ಜೋವಿಸಚವ 
ರಿೋತಿ ಹಾಗ  ನಡ ಯ ಮೋಲ  ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರತ್ಕ್ೆದಚದ. ಆದದರಿೊಂದ NLT ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ 
“ನಿೋವು ದ ೋವರ ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬದ  ೊಂದಗ  ಪುತ್ರರಾಗಿ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟಟರಚವ, ಆತ್ನ ಸವೊಂತ್ 
ಮಕ್ೆಳೊಂತ ಯೋ ವತಿಯಸಚವವರಾಗಿರಬ ೋಕ್ಚ” ಎೊಂದಚ ಇರಚತ್ತದ . 

ವಚನ 16. ಇದಚ ಚಿೊಂತ್ನ  ಮಾಡಚವದಕ ೆ ರ  ೋಮಾೊಂಚ್ಕಾರಿಯಾಗಿರಚತ್ತದ , ಆದರ  
ನಾವು ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳು ಎೊಂಬಚದನಚನ ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ಹ ೋಗ  ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಬಲ ಿವು? 
ಪ ಲನಚ ಪುರಾವ ಯನಚನ ಕ  ಡಚವದಕ ೆ ಮಚೊಂದ  ಸಾಗಚತಾತನ , ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  
ಪತಿರಕ ಯಲಿಿ ಆಗಾಗ ಗ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಾಗಿರಚವ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಪುನಃ ನಾಾಯಾಲಯದ 
ಭಾಷ್ ಗ  ತಿರಿಗಿಕ  ಳುಳತಾತನ : ನಯವು ದೆೇವರ ಮಕೆಳಯಗಿದ ದೆೇವೆಂರ್ದಕೆೆ ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನೆೇ70 
ನಮಮ ಆತ್ಮದೊಂದಗೆ ಸಯಕ್ಷಿ ಹೆೇಳುತ್ಯತನೆ. ಇದನಚನ “ನಮಮ ಆತ್ಮಕ ೆ” ಎೊಂದಚ 
ಅನಚವಾದಸಬ ೋಕ  ೋ ಅಥವಾ “ನಮಮ ಆತ್ಮದ  ೊಂದಗ ” ಎೊಂದ  ೋ ಎೊಂಬ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಿ
ವ ೋದಪೊಂಡಿತ್ರ  ಳಗ  ಒೊಂದಚ ಚ್ರ್ ಯಯಚ ಇರಚತ್ತದ , ಆದರ  “ನಮಮ ಆತ್ಮದ  ೊಂದಗ ” 
ಎೊಂಬಚದಚ ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗವನಚನ ಓದಚವದಕಿೆರಚವ ಅತ್ಾೊಂಥ ಸಾವಭಾವಿಕ್ 
ರಿೋತಿಯಾಗಿರಚತ್ತದ . “ಸಾಕ್ಷಿಹ ೋಳುತಾತನ ” ಎೊಂಬಚದಚ συμμαρτυρέω (summartureō) 
ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಾದಗಿದಚದ, ಅದಚ ಎೊಂಬ μαρτυρέω (martureō) ಪದವನಚನ “ಸಾಕ್ಷಿಹ ೋಳು” 
ಎೊಂಬಚದಕಾೆಗಿರಚವ “ದ  ೊಂದಗ ” ಎೊಂಬ ಉಪಸಗಯವಾದ σύν (sun) ದ  ೊಂದಗ  
ಜ  ೋಡಿಸಚತ್ತದ . 

“ಎರಡಚ ಮ ರಚ ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಬಾಯಿೊಂದ” ಸತ್ಾವನಚನ ಸಾೆಪ್ಸಬಹಚದಚ ಎೊಂಬದಾಗಿ 
ಬ ೈಬಲ್ ಹ ೋಳುತ್ತದ  (ಮತಾತಯ 18:16; ನ  ೋಡಿರಿ ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶ ಕಾೊಂಡ 17:6; 19:15; 
ಯೊೋಹಾನ 8:17). ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿೋವು ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳು 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ದೃಢಪಡಿಸಚವದಕ ೆ ಎರಡಚ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿರಚತಾತರ ೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ : 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಮತ್ಚತ ನಿಮಮ ಆತ್ಮನಚ. NCV ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ, “ನಾವು ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳು 
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ಎೊಂದಚ ಸವತ್ಃ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮ ಆತ್ಮಗಳ ೊೊಂದಗ  ಕ್ ಡಿಕ  ೊಂಡಚ ಹ ೋಳುತಾತನ ” 
ಎೊಂದರಚತ್ತದ . JB ತ್ಜ್ಚಯಮಯಚ “ನಾವು ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳು ಎೊಂಬದಾಗಿ ಸವತ್ಃ 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಹಾಗ  ನಮಮ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯನಚನ ಹ ೋಳುತ್ತವ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ . 

ಕ ಲವು ಲ ೋಖಕ್ರಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ವಾಾಖ್ಾಾನ ಮಾಡಚವಾಗ, 
“ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಿಮಮ ಹೃದಯಕ ೆ ನಿೋಡಚವೊಂತ್ಹ ಭರವಸ ಯ ಭಾವನ ” ಕ್ಚರಿತಾಗಿ 
ಮಾತಾಡಚತಾತರ . ಅೊಂತ್ಹ ಅಥಯನಿರ ಪನ ಯಚ ಕ್ನಿಷ್ಠ ನಾಲಚೆ ದ  ೋಷ್ಗಳನಚನ 
ಹ  ೊಂದರಚತ್ತದ . ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, ಅದಚ ನಮಮ ಆತ್ಮಕ ೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಚತ್ತದ , ಹ  ರತ್ಚ 
ನಮಮ ಆತ್ಮಗಳ ೊೊಂದಗ  ಅಲ.ಿ ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಸೊಂವ ೋದನ ಗಳು (ಈ ಮಚೊಂರ್  
ತಿಳಿಸಿರಚವ ಪರಕಾರ) ಚ್ೊಂಚ್ಲವಾಗಿರಚತ್ತವಾದದರಿೊಂದ ಮತ್ಚತ ಸವಭಾವದಲಿಿ 
ಅವಿಶಾವಹಯವಾದವುಗಳಾದದರಿೊಂದ, ಅದಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ವಿಶವಸನಿೋಯವನಚನ 
ಕ್ಡಿಮಗ  ಳಿಸಚತ್ತದ . ಮ ರನ ಯದಾಗಿ, “ಸೊಂವ ೋದನ  ಸಾಕ್ಷಿಯಲಿಿ” ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವವರಚ 
ಸಹ ದ ೋವರ ಪರತಿಯೊಬಬ ನೊಂಬಿಗಸತ ಮಗಚವು ಈ ರಿೋತಿಯಾದ “ಸೊಂವ ೋದನ ” ಯನಚನ 
ಹ  ೊಂದರಚತಾತನ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳವದಲಿ. ಹ ೋಗ , ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಿಯಚ ದ ೋವರ 
ಪರತಿಯೊಬಬ ಮಕ್ೆಳಿಗಾಗಿಯ  ಇರಚತ್ತದ . ಆದದರಿೊಂದ, ಸಾಕ್ಷಿಯಚ ಏನ ೋ ಇದದರ , ಅದಚ 
ಕ ೋಲವ ಒೊಂದಚ ಅೊಂತ್ರಿಕ್ ಸೊಂವ ೋದನ ಯಷ್ ಟೋ ಆಗಿರಕ್ ಡದಚ. ನಾಲೆನ ಯದಾಗಿ, ಪ ಲನಚ 
ಮನಸಿಾನಲಿಿ ಅೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ ಅಥಯನಿರ ಪನ ಯನಚನ ಹ  ೊಂದದದನ ೊಂಬಚದಕ ೆ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಾಿಗಲಿ ಅಥವಾ ಸನಿನವ ೋಶದಲಾಿಗಲಿ ಯಾವ ಸ ಚ್ನ ಯ  ಇರಚವದಲಿ. 
ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಈ ರಿೋತಿಯ ಅಥ ೈಯಸಚವಿಕ ಯಚ ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರನ 
ಸಿದಾಧೊಂತಿಕ್ ಒಲವಿನ ಪರತಿಫಲನವಾಗಿರಚತ್ತದ ಯೋ ಹ  ರತ್ಚ ವಾಕ್ಾಭಾಗದ ಒೊಂದಚ 
ಜಾಗರ ಕ್ವಾದ ವಾಾಖ್ಾಾನ ಆಗಿರಚವದಲಿ. 

16ನ ೋ ವಚ್ನವು ಅದರ ಮಚೊಂದನ ವಚ್ನಗಳಿೊಂದ ಬ ೋಪಯಡಿಸಲಪಡಕ್ ಡದಚ. ಪ ಲನಚ 
ಈಗಷ್ ಟ ನಾವು ಒೊಂದಚ “ಭಾವವನಚನ” (ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ?) ಹ  ೊಂದದವರಾಗಿದ ದೋವ , “ಆ 
ಭಾವದೊಂದ ನಾವು ದ ೋವರನಚನ ಅಪಾಪ, ತ್ೊಂದ ಯೋ ಎೊಂದಚ ಕ್ ಗಚತ ತೋವ ” ಎೊಂಬದಾಗಿ 
ಹ ೋಳಿದದನಚ (8:15). 15 ಮತ್ಚತ 16ನ ೋ ವಚ್ನಗಳ ನಡಚವಿನ ನಿಕ್ಟ್ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವು NEB 
ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ ಒತಿತಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಟದ , ಅದಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ತದ , “ಆತ್ಮವು . . . ನಮಮನಚನ 
ಮಕ್ೆಳನಾನಗಿ ಮಾಡಚತ್ತದ , ಅಪಾಪ, ತ್ೊಂದ ಯೋ, ಎೊಂದಚ ಕ್ ಗಚವೊಂತ  ಶಕ್ತಗ  ಳಿಸಚತ್ತದ . ಆ 
ಕ್ ಗಚವಿಕ ಯಲಿಿ ದ ೋವರ ಆತ್ಮನಚ ನಮಮೊಂದಗ  ಕ್ ಡಿಕ  ೊಂಡಚ ನಾವು ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳು 
ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಹ ೋಳುತಾತನ ” (8:15, 16; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ; ನ  ೋಡಿರಿ RSV). 
ರ  ೋಮಾ 8:15, 16ಕಿೆರಚವ ಒೊಂದಚ ಅಡ ಿಉಲ ಿೋಖವ ೊಂದರ  (cross-reference) ಗಲಾತ್ಾ 
4:6: “ನಿೋವು ಪುತ್ರರಾಗಿರಚವದರಿೊಂದ ದ ೋವರಚ ಅಪಾಪ ತ್ೊಂದ ಯೋ ಎೊಂದಚ ಕ್ ಗಚವ ತ್ನನ 
ಮಗನ ಆತ್ಮನನಚನ ನಮಮ ಹೃದಯಗಳಲಿಿ ಕ್ಳುಹಿಸಿಕ  ಟ್ಟನಚ.” ಗಲಾತ್ಾ 4:6ರಲಿಿ 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ “ಅಪಾಪ, ತ್ೊಂದ ಯೋ,” ಎೊಂದಚ ಕ್ ಗಚತಾತನ ೊಂದಚ ಇರಚತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ, ಅದ ೋ 
ವ ೋಳ ಯಲಿಿ ರ  ೋಮಾ 8:15ರಲಿಿ “ಅಪಾಪ, ತ್ೊಂದ ಯೋ,” ಎೊಂದಚ ಕ್ ಗಚವೊಂತ್ದಚದ ನಮಮ ಆತ್ಮ 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಗಮನಿಸಿರಿ. ಇದಚ ಇಮಮಡಿ ಸಾಕ್ಷಿಹ ೋಳುವಿಕ ಯಾಗಿದ . ನಮಮ ಆತ್ಮಗಳು, 
“ದ ೋವರಚ ನಮಮ ಅಪಾಪ, ನಮಮ ತ್ೊಂದ ” ಎೊಂದಚ ಸಾಕ್ಷಿ ಹ ೋಳುತಿತವ  ಮತ್ಚತ ಆಗ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ 
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ನಮಮೊಂದಗ  ಧ್ವನಿಗ ಡಿಸಿ, “ಹ ದಚ, ಅದಚ ಸರಿಯೋ! ದ ೋವರಚ ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ಅವರ 
ತ್ೊಂದ !” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುವನಚ. 

ಈ ಸತ್ಾದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಯಾವಾಗ ಸಾಕ್ಷಿಹ ೋಳಿದನಚ? ಆತ್ನಚ 
ವಾಕ್ಾವನಚನ ಪ ರೋರ ಪ್ಸಿದ ವ ೋಳ ಯಲಿಿಯೋ. ಕ  ರಿೊಂಥದವರಿಗ  ಬರ ಯಚವಾಗ, ಪ ಲನಚ 
ತಾನಚ ನಚಡಿದ ಮಾತ್ಚಗಳು “ದ ೋವರಾತ್ಮನ ೋ ಕ್ಲಿಸಿಕ  ಟ್ಟ” ಮಾತ್ಚಗಳು ಎೊಂದಚ 
ಒತಿತಹ ೋಳಿದನಚ (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 2:13). ನಾವು ವಿಶಾವಸದೊಂದ ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಚವ ಮ ಲಕ್ 
ದ ೋವರ ಕ್ೃಪ ಯನಚನ ಸವೊಂತ್ವಾಗಿಸಿಕ  ೊಂಡಾಗ ದ ೋವರ ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬದ ಅೊಂಗವಾದ ವು ಎೊಂದಚ 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ ಸಾಕ್ಷಿಹ ೋಳಿದನಚ. ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಚಡಿಯಚವ 
ಸಾಕ್ಷಿಯನಚನ ಕಿವಿಗ  ಟ್ಚಟ ಆಲಿಸಿರಿ: “ನಿೋವ ಲಿರಚ ಕಿರಸತ ಯೋಸಚವಿನಲಿಿಟ್ಟಟರಚವ ನೊಂಬಿಕ ಯ 
ಮ ಲಕ್ ದ ೋವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದದೋರಿ. ಹ ೋಗೊಂದರ  ಕಿರಸತನಲಿಿ ಸ ೋರಚವದಕ ೆ 
ದೋಕ್ಷಾಸಾನನಮಾಡಿಸಿಕ  ೊಂಡಿರಚವ ನಿೋವ ಲಿರಚ ಕಿರಸತನನಚನ ಧ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿರಿ” (ಗಲಾತ್ಾ 3:26, 
27; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ).  

ಒಬಬರಚ ಹಿೋಗ  ಕ ೋಳಬಹಚದಚ, “ವಾಕ್ಾವನಚನ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ‘ಸಾಕ್ಷಿ’ ಎೊಂದಚ 
ಕ್ರ ಯಲಪಡಬಹಚದ ೊಂದಚ ನಿೋನಚ ಖಚಿತ್ವಾಗಿ ಬಲ ಿಯೊೋ?” ನಾವು ಇಬಿರಯ 10:15a ನಚನ 
ಪರಿಗಣಿಸ  ೋರ್, ಅಲಿಿ ಲ ೋಖಕ್ನಚ “ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಸಹ ನಮಗ  ಸಾಕ್ಷಿಕ  ಡಚವವನಾಗಿ” 
ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ  (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಅದನಚನ ಹ ೋಗ  ಸಾಧಸಿದನಚ? 
ಲ ೋಖಕ್ನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ ಹ ೋಳುವದ ೋನ ೊಂದರ ,  

  ಆ ದನಗಳು ಬೊಂದ ಮೋಲ  ನಾನಚ ಅವರ ಸೊಂಗಡ ಮಾಡಿಕ  ಳುಳವ 

   ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಚ ಹಿೋಗಿರಚವದಚ — 

  ನನನ ಆಜ್ಞ ಗಳನಚನ ಅವರ ಹೃದಯದಲಿ ಿಇಡಚ ವ ನಚ, 
  ಅವರ ಮನಸಿಾನ ಮೋಲ  ಅವುಗಳನಚನ ಬರ  
  ಯಚವ ನಚ 
  ಎೊಂದಚ ಕ್ತ್ಯನಚ ನಚಡಿಯಚತಾತನ  
ಎೊಂಬದಾಗಿ ಹ ೋಳಿದ ಮೋಲ  ಇನಚನ— 

  ಅವರ ಪಾಪಗಳನ ನ ಅವರ ದಚಷ್ೃತ್ಾ 
 ಗಳನ ನ ನನನ ನ ನಪ್ಗ  ಎೊಂದಗ  ತ್ರಚವದಲಿ ಎೊಂದಚ [ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ] 
ಹ ೋಳುತಾತನ  (ಇಬಿರಯ 10:15b-17; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ).  

ಉಲ ಿೋಖನವು (ಯಥ  ೋಕ್ತವು) ಯರ ಮಿೋಯ 31:33, 34ರಿೊಂದ ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟಟ ರಚತ್ತದ , 
ಅದಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ ಪ ರೋರ ಪ್ಸಲಪಟ್ಟದಾದಗಿತ್ಚತ (ನ  ೋಡಿರಿ 2 ಪ ೋತ್ರ 1:21). Jim 

McGuiggan ಹಿೋಗ  ಬರ ದನಚ,  

ಜ್ನರಚ ತ್ಮಮ ನಿಶುಯತ ಯನಚನ ವಾಕ್ಾದ ಮೋಲ  ಆಧ್ಾರಮಾಡಿಕ  ಳುಳವುದಚ 
ನಿಣಾಯಯಕ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ , ಅದಚ ಅನಚಭವಗಳಿಗ  ಅಥಯವನಚನ ಒದಗಿಸಚತ್ತದ . ನಾವು 
ಅನಚಭವಗಳನಚನ ರಕ್ಷಣ ಗ  ಆಧ್ಾರ ಮತ್ಚತ ತ್ಳಪಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಚವದಾದರ  ಅದ  ೊಂದಚ 
ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಕ್ಚದಚರ ಯ ಮಚೊಂದ  ಚ್ಕ್ೆಡಿಯನಚನ ಕ್ಟ್ಟಟದ ಹಾಗಿರಚತ್ತದ . 
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 . . . ಬ ೈಬಲ್ನಲಿಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಸಾಕ್ಷಿಯನಚನ ಹ ೋಳಿದಾದನ , ಪಕ್ವತ ಗ  ಳ ೊ ಳೋರ್. 
ನಮಮ ಅನಚಭವಗಳನಚನ ಬ ೈಬಲ್ನಿೊಂದ ಅಥಯನಿರ ಪನ  ಮಾಡ  ೋರ್, ಹ  ರತ್ಚ 
ಬ ೈಬಲ್ನಚನ ನಮಮ ಅನಚಭವಗಳಿೊಂದ ಅಥಯನಿರ ಪನ  ಮಾಡದರ  ೋರ್.71  

ಪರವತ್ಯಕ್ (ಮದಲಿಗ) ಬ  ೋಧ್ಕ್ರಚಗಳು ರ  ೋಮಾ 8:16ನಚನ ಕ್ಲಿಸಚವ ವ ೋಳ , ಅವರಚ 
ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ ನಾಾಯಾಲಯದ ದೃಶಾವನಚನ ಮಚೊಂದಡಚತಿತದದರಚ. ಅವರ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ದಲಿಿ, 
ಅವರಚ ಮದಲಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕ್ರ ಯಚತಿತದದರಚ ಮತ್ಚತ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ, 
“ನಿೋವು ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ ವಿಶಾವಸವಿಡಚವದಾದರ  ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ಚಿತ್ತವನಚನ ಮಾಡಚವದಾದರ , 
ನಿೋವು ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳು” ಎೊಂಬದಾಗಿ ಹ ೋಳುತಿತರಚವೊಂತ  ಊಹಿಸಿಕ  ಳುಳತಿತದದರಚ. ಅದನಚನ 
ಸಾೆಪ್ಸಚವದಕಾೆಗಿ ಅವರಚ ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳನಚನ ಉಲ ಿೋಖನ 
ಮಾಡಚತಿತದದರಚ. ನೊಂತ್ರ, ಅವರಚ ತ್ಮಮ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ದಲಿಿ, ಒಬಬ ಕಾಲಪನಿಕ್ ಕ ೈಸತನನಚನ 
ನಿಲಚಿವೊಂತ  ಕ ರ ದಚ ಆತ್ನಿೊಂದ ಸಾಕ್ಷಿ ಹ ೋಳಿಸಚತಿತದದರಚ: “ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಹ ೋಳುವದನಚನ 
ನಾನಚ ಮಾಡಿದ ದೋನ , ಆದಕಾರರ್ ನಾನಚ ದ ೋವರ ಒಬಬ ಮಗನಚ!” ಕ ಲವರಚ ಈ ರಿೋತಿಯ 
ದಾರಿಯನನನಚಸರಿಸಚವದನಚನ ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ ದೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಬಹಚದಚ, ಆದರ  
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಹ ೋಗ  ಮಾನವ ಆತ್ಮದ  ೊಂದಗ  ಸಾಕ್ಷಿಹ ೋಳುತಾತನ ೊಂಬಚದಕ ೆ ಇದಚ 
ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ಪಡಿಸಚತ್ತದ . 

ನಾವು ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳು ಎೊಂಬಚದನಚನ ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಬಲ ಿವೋ? ಸಾಧ್ಾವಿರಚ 
ತಾತದರ , ನಮಗ  ತಿಳಿದರಚವೊಂತ  ಬ ೊಂಕಿಯಚ ಸಚಡಚತ್ತದ  ಮತ್ಚತ ಮೊಂಜ್ಚಗಡ ಿಯಚ 
ತ್ರ್ಿಗಿರಚತ್ತದ ೊಂಬ ಅಥಯದಲಿಿ ಅಲ.ಿ72 “ನಾವು ನ  ೋಡಚವವರಾಗಿ ನಡ ಯದ  ನೊಂಬಚವವರಾಗಿ 
ನಡ ಯಚತ ತೋವಾದರಿೊಂದ” ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (2 ಕ  ರಿೊಂಥ 5:7)—ಆದರ  ನಾವು 
ಅದಕ ೆ ಹಿೋಗ  ಸ ೋರಿಸಬಹಚದಚ, “ರಚಚಿಸಿ ನ  ೋಡಚವವರಾಗಿ, ವಾಸನ  ನ  ೋಡಚವವರಾಗಿ, 
ಅಥವಾ ಅನಚಭವಿಸಿ ನ  ೋಡಚವವರಾಗಿ ನಡ ಯದ .” ಹ ೋಗಿದದರ , ನಾವು ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  
ದ ೋವರ ಪ್ರಯ ಮಕ್ೆಳು ಎೊಂಬಚದನಚನ ತಿಳಿಯಬಹಚದಾದ ಒೊಂದಚ ದಾರಿಯಿರಚತ್ತದ . 
ಯೊೋಹಾನನಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, “. . . ನಿಮಮಲಿಿ ನಿತ್ಾಜೋವವುೊಂಟ ೊಂದಚ ನಿಮಗ  
ಗ  ತಾತಗಚವೊಂತ  ಈ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಬರ ದದ ದೋನ ” (1 ಯೊೋಹಾನ 5:13; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ 
ನನನದಚ). Thomasನಚ, “ನಾವು ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳು ಎೊಂಬಚದಚ ನಮಗ  
ಬರವಣಿಗ ಯಲಿಿದರಚವುದಚ ಅದಚುತ್ವಲಿವ ೋ?”73 ಎೊಂದಚ ಬರ ದನಚ.  

ವಚನ 17. ನಾವು ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳ ೋ ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ಪುರಾವ ಯನಚನ 
(ಸಾಕ್ಷಿಯನಚನ) ಕ  ಟ್ಟ ಬಳಿಕ್, ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, ಮಕೆಳಯಗಿದದರೆ ಬಯಧಾರಯಗಿದ ದೆೇವೆ; 
ದೆೇವರಿಗೆ ಬಯಧಾರು. “ದ ೋವರಿಗ  ಬಾಧ್ಾರಚ”? ಈ ವಿರ್ಾರವು ನಮಮ ಕ್ಲಪನಾಶಕಿತಯನಚನ 
ದಗುರಮಗ  ಳಿಸಚತ್ತದ . ದ ೋವರ ನೊಂಬಿಗಸತ ಮಕ್ೆಳಿಗಾಗಿ ಮಚೊಂದ  ಸಿದಧವಾಗಿರಚವ 
ಬಾಧ್ಾತ ಯ ಬಗ ಗ ಪ ೋತ್ರನಚ ಮಾತಾಡಿದನಚ. ಆತ್ನಚ ಅದನಚನ “ಲಯ ಕ್ಳೊಂಕ್ ಕ್ಷಯವಿಲಿದ 
ಬಾಧ್ಾತ ಯನಚನ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವವರನಾನಗಿ ಮಾಡಿದನಚ. ಆ ಬಾಧ್ಾತ ಯಚ 
ನಿಮಗ  ೋಸೆರ ಪರಲ  ೋಕ್ದಲಿಿ ಇಟ್ಟಟರಚವದಚ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ದನಚ (1 ಪ ೋತ್ರ 1:4). R. C. Bell 
ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡಚವದ ೋನ ೊಂದರ , ದ ೋವದ ತ್ರಚ ಎೊಂದಗ  “ದ ೋವರಿಗ  ಬಾಧ್ಾರಚ” ಎೊಂದಚ 
ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟಟಲಿ, ಕ ೋವಲ ಮಾನವರಚ ಮಾತ್ರವ ೋ ಹಾಗ  ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟಟದಾದರ . ಹಿೋಗಿದದರ , 
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“ನಾವು ನಮಮ ಬಾಧ್ಾತ ಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಅಷ್ಾಟಗಿ ರ  ೋಮಾೊಂಚ್ನಗ  ೊಂಡಿಲಿವ ೋಕ  ಎೊಂದಚ 
ಆತ್ನಚ ಅಚ್ುರಿ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತಾತನ .”74 

“ಬಾಧ್ಾರಚ” ಎೊಂಬ ಪದವು ನಮಮ ರಕ್ಷಣ ಯನಚನ ನಾವು ಸೊಂದಾದಸಿಕ  ಳುಳವದಲಿ, 
ಆದರ  ಕ್ೃಪ ಯಿೊಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಟದ ದೋವ 75 ಎೊಂಬಚದನಚನ ಮತ  ತೊಂದಚ ಸಾರಿ 
ಒತಿತಹ ೋಳುವದಾಗಿದ . ನಿೋವು ಒಬಬರಿಗಾಗಿ ದಚಡಿಯಚವದಾದರ , ನಿಮಮ ಸೊಂಬಳವನಚನ 
“ಬಾಧ್ಾತ ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಚವದಲಿ. ದಚಡಿಮ ಅಥವಾ ವಾಾಪಾರ ಅಥವಾ ಒೊಂದಚ 
ಸ ೋವ ಯನಚನ ಒದಗಿಸಚವ ಮ ಲಕ್ ಸೊಂಪಾದಸಿದ ಹರ್ವು ಒೊಂದಚ ಬಾಧ್ಾತ  ಆಗಿರಚವದಲಿ. 
ಒೊಂದಚ ಬಾಧ್ಾತ  ಎೊಂದರ  ಮತ  ತಬಬರಚ ಪರಿಶರಮದೊಂದ ಸೊಂಪಾದಸಿ, ನೊಂತ್ರ ತ್ಮಮ 
ಬಾಧ್ಾಸೆನಿಗ  ಕ  ಡಚವದಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ, ನಮಮ ನಿತ್ಾವಾದ 
ಬಾಧ್ಾತ ಯಚ ಯೋಸಚವಿನಿೊಂದ ಸೊಂಪಾದಸಿಕ  ೊಂಡದಾದಗಿದ  ಮತ್ಚತ ಅದಚ ನಮಗ  
“ಕ  ಡಲಪಡಚವದಚ!” ಆಶುಯಯವಾದ ಕ್ೃಪ ! 

ಪ ಲನಚ ಪುತ್ರತ್ವದ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಹ ೋಳಬ ೋಕಾಗಿದದ ಆಶುಯಯಚ್ಕಿತ್ ಸೊಂಗತಿಗಳು ಇನ ನ 
ಮಚಗಿದರಲಿಲಿ. ಆತ್ನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ, ಕ್ರಿಸತನೊಂದಗೆ ಬಯಧಾರು ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . 
8:29ರಲಿಿ, ಕಿರಸತನಚ “ಅನ ೋಕ್ ಮೊಂದ ಸಹ  ೋದರರಲಿಿ . . . ಆತ್ನ ೋ ಹಿರಿಯವನಾಗಬ ೋಕ ೊಂದಚ” 
ಕ್ರ ದನಚ. ದ ೋವರ ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬವ ೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಚವದರಲಿಿ, ನಾವು ಕಿರಸತನನಚನ ನಮಮ ಆತಿೀಕ್ 
“ಹಿರಿಯ ಸಹ  ೋದರ”76 ಎೊಂದಚ ತಿಳಿಯಬಹಚದಚ. 17ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ, ನಾವು ನಮಮ ಹಿರಿಯ 
ಸಹ  ೋದರ “ನ  ೊಂದಗ  ಬಾಧ್ಾರಚ” ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ! “ನ  ೊಂದಗ  ಬಾಧ್ಾರಚ” 
ಎೊಂಬಚದಚ συγκληρονόμος (sunklēronomos) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ 
ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟದ , ಅದಚ “ಬಾಧ್ಾನಚ” ಎೊಂಬದ ಕಾೆಗಿರಚವ κληρονόμος 

(klēronomos) ಎೊಂಬ ಪದವನಚನ, ಉಪಸಗಯವಾದ “ಯೊೊಂದಗ ” σύν (sun) 
ಎೊಂಬದರ  ೊಂದಗ  ಒೊಂದಚಗ ಡಿಸಚತ್ತದ .  

ಯೋಸಚ ತ್ನನ ಬಾಧ್ಾವನಚನ ಹಕಿೆನಿೊಂದ ಪಡ ದಚಕ  ಳುಳತಾತನ , ನಾವಾದರ  ೋ ನಮಮ 
ಬಾಧ್ಾವನಚನ ಕ್ೃಪ ಯಿೊಂದ ಪಡ ದಚಕ  ಳುಳತ ತೋವ  ಎೊಂಬಚದನಚನ ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ಳಿಳರಿ. 
ಆತ್ನಚ ಅದಕ ೆ ಯೊೋಗಾನಾಗಿರಚತಾತನ , ನಾವು ಯೊೋಗಾರಲಿ. ನಾನಚ ಬ ಳ ದ ಮಕ್ೆಳು 
ತ್ಮಮ ಬಾಧ್ಾತ ಗಾಗಿ ಜ್ಗಳವಾಡಚವದನಚನ ಕ್ೊಂಡಿದ ದೋನ , ಪರತಿಯೊಬಬನಚ ತ್ನನ ತ್ನನ 
ಪಾಲನಚನ . . . ಮತ್ಚತ ಅಧಕ್ವಾದದದನಚನ ಪಡ ದಚಕ  ಳಳಲಚ ಪರಯತಿನಸಚತಾತನ . ಅದ  ೊಂದಚ 
ನಾಚಿಕ ಗ ೋಡಿನ ದೃಶಾವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಯೋಸಚವು ಆ ರಿೋತಿಯಾಗಿರಚವದಲಿ. ಬಾಧ್ಾತ ಯ 
ಮೋಲ  ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ಒೊಂದಚ ಹಕ್ಚೆ ಇರಚವದಾದರ  ಆತ್ನ  ಬಬನಿಗ ೋ ಆಗಿರಚತ್ತದ , ಆದರ  
ಆತ್ನಚ ಸೊಂತ  ೋಷ್ವಾಗಿ ತ್ನನ ಸಹ  ೋದರರಚ ಹಾಗ  ಸಹ  ೋರಿಯರ ಸೊಂಗಡ 
ಹೊಂಚಿಕ  ಳುಳವವನಾಗಿದಾದನ ! “ಕಿರಸತನ  ೊಂದಗ  ಬಾಧ್ಾರಚ” ಎೊಂಬಚದರ ನಿದಯಷ್ಟವಾದ 
ಅಥಯವ ೋನ ೊಂದಚ ನಮಗ  ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿಯದಾದರ , ಇದೊಂತ್  ಸೊಂಭವಿಸಚವದಚ ಎೊಂದಚ 
ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಬಲ ಿವು—ಮತ್ಚತ ಈ ಆಶುಯಯಚ್ಕಿತ್ವಾದ ಸವಲತಿತಗಾಗಿ 
ದ ೋವರಿಗ  ಸ  ತೋತ್ರ! 

ಹ ೋಗ , ಸವಲತಿತಗ  ಒೊಂದಚ ಒದಗಿಸಚವಕ ಯಿರಚತ್ತದ , ಒೊಂದಚ ಶರತ್ತನಚನ 
ನ ರವ ೋರಿಸಬ ೋಕಿರಚತ್ತದ . ಪ ಲನಚ 17ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ ಕ್ರಿಸತನಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಬಯಧ್ೆಗಳಲ್ಲಿ 



 40 

ನಯವು ಪಯಲುಗಯರರಯಗುವದಯದರೆ ಆತ್ನ ಮಹಿಮೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪಯಲುಗಯರರಯಗುವೆವು 
ಎೊಂದಚ ಮಚಕಾತಯಗ  ಳಿಸಚತಾತನ . ನಾವು ಕಿರಸತನ  ೊಂದಗ  ಬಾಧ್ಾರಾಗಚವವರಾದಲಿಿ, ನಾವು 
ಆತ್ನ  ೊಂದಗ  ಬಾಧ್ ಗಳಲಿಿ ಸಹ ಅನಚಭವಿಸಬ ೋಕ್ಚ. Bruce ಗಮನಕ ೆ ತ್ೊಂದದ ದೋನ ೊಂದರ  
“‘ಈಗ ಬಾಧ್ , ನೊಂತ್ರದೊಂದ ಮಹಿಮ’ ಎೊಂಬಚದಚ ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ ಪುನಃ ಪುನಃ 
ಪರಸಾತಪ್ಸಲಪಡಚವ ಪರಬೊಂಧ್ ವಿಷ್ಯ”77 (ನ  ೋಡಿರಿ ಯೊೋಹಾನ 15:20; 2 ತಿಮಥ  2:12). 
ನಾವು ಕಿರಿೋಟ್ವನಚನ ಧ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂದರ  ಮದಲಚ ಕ್ ರಜ ಯನಚನ ಹ  ತ್ಚತಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ 
ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಾಗಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಮತಾತಯ 16:24, 25; ಪರಕ್ಟ್ಣ  2:10).  

ಕಿರಸತನ  ೊಂದಗ  ಬಾಧ್ ಗಳನಚನ ಅನಚಭವಿಸಚವವರಚ “ಆತ್ನ  ೊಂದಗ  ಮಹಿಮಯನಚನ 
ಸಹ ಹ  ೊಂದಚವರಚ.” Thomas ಹಿೋಗ  ಬರ ದನಚ, “ಈ ವಚ್ನವು ಕ್ತ್ಯನ  ೊಂದಗ  
ನಮಗಿರಚವ ಸೊಂಬೊಂಧ್ದ ಎತ್ತರಗಳಿಗ  ನಮಮನಚನ ಕ್ರ ದ  ಯಚಾತ್ತದ .”78 ಒೊಂದಚ ಕ್ಷರ್ಕಾೆಗಿ, 
ಕಿರಸತನಚ ತ್ನನ ತ್ೊಂದ ಯ ಬಳಿಗ  ಹಿೊಂದರಚಗಿ ಹ  ೋದಾಗ ಆತ್ನಿಗ  ಸಿಕ್ೆ ಮಹಿಮ ಮತ್ಚತ 
ಗ ರವದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಕ್ಲಿಪಸಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಪರಯತಿನಸಿರಿ. ಇಲಿ, ನಾವು ಅದನಚನ 
ಗರಹಿಸಿಕ  ಳಳಲಾರೊಂಭಿಸಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ—ಆದರ  ಪರಯತಿನಸಚತ ತೋವ . ಇಬಿರಯ ಪುಸತಕ್ದ 
ಲ ೋಖಕ್ನಚ “ತ್ನನ ಮಚೊಂದ  ಇಟ್ಟಟದದ ಸೊಂತ  ೋಷ್ಕ  ೆೋಸೆರ” ಯೋಸಚ ಕ್ ರಜ ಯನಚನ 
ಬಾಧ್ ಯನಚನ ಸಹಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ಶಕ್ತನಾದನಚ ಎೊಂಬಚದಾಗಿ ಬರ ಯಚತಾತನ  (ಇಬಿರಯ 12:2). 
ಕಿರಸತನಚ “ಪರಭಾವಸಾೆನದಲಿಿ ಸ ೋರಿಸಲಪಟ್ಟನಚ” ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (1 ತಿಮಥ  
3:16). ನಾವು ಕಿರಸತನಿಗ  ನೊಂಬಿಗಸತರಾಗಿದದರ , ನಾವು ಆ ಮಹಿಮಯಲಿಿ (ಪರಭಾವದಲಿಿ) 
ಪಾಲಚಗಾರರಾಗಚವ ವು! ರ  ೋಮಾ 8:17ರ ಅೊಂತ್ಾದಲಿಿ, ನಾವು “ಆತ್ನ ಮಹಿಮಯಲಿಿಯ  
ಪಾಲಚಗಾರರಾಗಚವ ವು” ಎೊಂಬ ಬಗ ಗ ಪ ಲನಚ ತಿಳಿಸಿದನಚ. 18ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ, ಆತ್ನಚ 
“ನಮಗ  ೋಸೆರ ಮಚೊಂದನ ಕಾಲದಲಿಿ ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಚವ ಮಹಿಮಪದವಿಯನಚನ” ಕ್ಚರಿತ್ಚ 
ಮಾತಾಡಿದನಚ. 30ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿ,ಿ ಮಚೊಂದನ ಕಾಲವನಚನ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವವನಾಗಿ, 
ದ ೋವರಚ ಯಾರನಚನ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಿದನ  ೋ ಅವರನಚನ “ಮಹಿಮಪದವಿಗ  
ಸ ೋರಿಸಿದನಚ” ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . 

ಕೆೈಸತನ ಮಹಿಮಪದವಿಯ ನಿರಿೇಕ್ಷೆ (8:18-25) 
18ನಮಗೊೇಸೆರ ಮುಂದನ ಕಯಲದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ಾಕ್ಷವಯಗುವ ಮಹಿಮಪದವಿಯನುನ 

ಆಲೊೇಚ್ಚಸಿ ಈಗಿನ ಕಯಲದ ಕಷ್ುಗಳು ಅಲಾವೆೇ ಸರಿ ಎಂದು ಎಣಿಸುತ್ ತೆೇನೆ. 19ದೆೇವಪುತ್ಿರ 
ಮಹಿಮೆಯು ಯಯವಯಗ ಪಿತ್ಾಕ್ಷವಯದೇತ್ೆಂದು ಜಗತ್ುತ ರ್ಹು ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರು 
ನೊೇಡುತಿತರುವದು. 20ಜಗತ್ುತ ವಾಥಣತ್ವಕೆೆ ಒಳಗಯಯಿತ್ು; ಹಿೇಗೆ ಒಳಗಯದದುದ 
ಸೆವೇಚ್ೆೆಯಿಂದಲಿ, ಅದನುನ ಒಳಪಡಿಸಿದವನ ಸಂಕಲಾದಂದಲೆೇ. 21ಆದರೂ ಅದಕೊೆಂದು 
ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯುಂಟು; ಏನಂದರೆ ಆ ಜಗತ್ುತ ಕೂಡ ನಯಶದ ವಶದಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಯಗಿ ದೆೇವರ 
ಮಕೆಳ ಮಹಿಮೆಯುಳು ವಿಮ್ಮೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪಯಲುಹೊಂದುವದೆೇ. 

22ಜಗತ್ೆತಲಯಿ ಇಂದನ ವರೆಗೂ ನರಳುತ್ಯತ ಪಿಸವವೆೇದನೆಪಡುತ್ಯತ ಇರುತ್ತದೆಂದು 
ನಯವು ರ್ಲೆಿವು. 23ಇದು ಮಯತ್ಿವಲಿದೆ ಪಿಥಮ ಫಲವಯಗಿರುವ ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮವರವನುನ 
ಹೊಂದದ ನಯವಯದರೊೇ ದೆೇವಪುತ್ಿರ ಪದವಿಯನುನ ಅಂದರೆ ದೆೇಹಕೆೆ ರ್ರಬೆೇಕಯದ 
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ವಿಮ್ಮೇಚನೆಯನುನ ಎದುರುನೊೇಡುತ್ಯತ ನಮ್ಮಮಳಗೆ ನರಳುತ್ೆತೇವೆ. 24ನಯವು ರಕ್ಷಣೆಯನುನ 
ಹೊಂದದವರಯದರೂ ಇನುನ ಎದುರುನೊೇಡುವವರಯಗಿದ ದೆೇವೆ. ಎದುರುನೊೇಡುವ ಪದವಿ 
ಪಿತ್ಾಕ್ಷವಯಗಿದದರೆ ಎದುರುನೊೇಡುವದೆೇಕೆ? ಪಿತ್ಾಕ್ಷವಯದದದನುನ ಎದುರುನೊೇಡುವ 
ದುಂಟೆೇ? 25ಆದರೆ ಕಯರ್ದರುವದನುನ ನಯವು ಎದುರುನೊೇಡುವವರಯಗಿದದರೆ ತ್ಯಳ ಮೆ ಯಿಂದ 
ಕಯದುಕೊಂಡಿರುವೆವು. 

ವಚನ 18. ಈ ಹೊಂತ್ದಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ವಾಕ್ಾದಲಿಿಯೋ ಅತ್ಾೊಂಥ ಪಾರಮಚಖಾವಾದ 
ಪರಿಜ್ಞಾನಗಳನಚನ (ಒಳದೃಷಿಟಗಳನಚನ) ಹೊಂಚಿಕ  ಳುಳತಾತನ : ನಮಗೊೇಸೆರ ಮುಂದನ 
ಕಯಲದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ಾಕ್ಷವಯಗುವ ಮಹಿಮಪದವಿಯನುನ ಆಲೊೇಚ್ಚಸಿ ಈಗಿನ ಕಯಲದ ಕಷ್ುಗಳು 
ಅಲಾವೆೇ ಸರಿ ಎಂದು ಎಣಿಸುತ್ ತೆೇನೆ. ಕ ಲವು ವಷ್ಯಗಳ ಹಿೊಂದ , ಆತ್ನಚ ಕ  ರಿೊಂಥದಲಿಿರಚವ 
ತ್ನನ ಜ  ತ ಕ ೈಸತರಿಗ  ಇದ ೋ ರಿೋತಿಯ ಹ ೋಳಿಕ ಯನಚನ ನಿೋಡಿದದನಚ: “ಆದದರಿೊಂದ ನಾವು 
ಧ್ ೈಯಯಗ ಡಚವದಲಿ. ನಮಮ ದ ೋಹವು ನಾಶವಾಗಚತಾತ ಇದದರ  ನಮಮ ಅೊಂತ್ಯಯವು 
ದನ ೋದನ ೋ ಹ  ಸದಾಗಚತಾತ ಬರಚತ್ತದ . ಹ ೋಗೊಂದರ  ಕ್ಷರ್ಮಾತ್ರವಿರಚವ ನಮಮ ಹಗಚರವಾದ 
ಸೊಂಕ್ಟ್ವು ಅತ್ಾೊಂತಾಧಕ್ವಾದ ಪರತಿಫಲವನಚನ ಉೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಿ ನಮಗ  
ನಿರೊಂತ್ರವಾಗಿರಚವ ಗ ರವವಾದ ಪರಭಾವವನಚನ ದ  ರಕಿಸಿಸಚತ್ತದ ” (2 ಕ  ರಿೊಂಥ 4:16, 
17). ಪ ಲನಚ ಏನ ಲಾಿ ಅನಚಭವಿಸಿದನ ೊಂಬಚದನಚನ ಆಲ  ೋಚಿಸಿರಿ (ನ  ೋಡಿರಿ 2 ಕ  ರಿೊಂಥ 
11:23-29)! ಆತ್ನ ದೃಷಿಟಯಲಾಿದರ  ೋ, ಅದಚ ಆತ್ನಿಗ  ೋಸೆರ “ಮಚೊಂದನ ಕಾಲದಲಿ ಿ
ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಚವ ಮಹಿಮಪದವಿಯ” ಭಾರದ  ೊಂದಗ  ಹ  ೋಲಿಸಿದರ  ಕ ೋವಲ “ಹಗಚರವಾದ 
ಸೊಂಕ್ಟ್” ಆಗಿತ್ಚತ.  

ರ  ೋಮಾ 8:18ನಚನ Charles Spurgeon ಒೊಂದಚ ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ್ 
ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ರ ಪದಲಿಿ ಮಚೊಂದಡಚತಾತನ : 

ಪ ಲನಚ ನಮಮ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಸೊಂಕ್ಟ್ಗಳನಚನ ಒೊಂದಚ ಸರಳವಾದ ಅೊಂಕ್ಗಣಿತ್ದ 
ವಿಷ್ಯವಾಗಿಸಿದನಚ. ಆತ್ನಚ ಅವುಗಳನ ನಲಾಿ ಕ್ ಡಿಸಿದನಚ ಮತ್ಚತ ಒಟ್ಚಟ ಮತ್ತವನಚನ 
ಗಮನಿಸಿದನಚ. ಆತ್ನಚ ಇನ ನೋನಚ ನಮಮ ಸಮಾನ ಮತ್ತದ ಮಹಿಮ ಎಷ್ ಟೊಂಬಚದನಚನ 
ಹ ೋಳುವದಕಿೆದದನಚ, ಆದರ  ಅದನಚನ ಕ ೈಬಿಟ್ಟನಚ ಮತ್ಚತ ಇಷ್ಟನಚನ ಮಾತ್ರ ಹ ೋಳಿದನಚ, 
ಏನ ೊಂದರ  “ನಮಗ  ೋಸೆರ ಮಚೊಂದನ ಕಾಲದಲಿಿ ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಚವ ಮಹಿಮಯೊೊಂದಗ  
ಈಗಿನ ಕಾಲದ ನಮಮ ಸೊಂಕ್ಟ್ಗಳು ಹ  ೋಲಿಕ ಗ  ಯೊೋಗಾವಲಿ” ಎೊಂಬಚದ . ಅವುಗಳು 
ಸಾವಿರಕ ೆ ಎದಚರಾಗಿ ಒೊಂದಚ ಎೊಂಬೊಂತ  ಇದದವೋ? ಇಲ,ಿ ಹಾಗಿದದರ  ಅವುಗಳು 
ಹ  ೋಲಿಕ ಮಾಡಿ ನ  ೋಡಚವದಕ ೆ ಯೊೋಗಾವಾಗಿದದರಚತಿತದದವು. ನಮಮ ಸೊಂಕ್ಟ್ಗಳು ನಮಮ 
ಮಚೊಂದನ ಕಾಲದ ಮಹಿಮಯ ಹತ್ಚತಲಕ್ಷದಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಭಾಗವಾಗಿದದರ , ಅವುಗಳು 
ಹ  ೋಲಿಕ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಯೊೋಗಾವಾಗಿರಚತಿತದದವು. ಆದರ  ಅವುಗಳಿಗ  ಯಾವುದ ೋ 
ಅನಚಪಾತ್ವಿಲ ಿಎೊಂಬಚದಾಗಿ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. ಸೊಂಕ್ಟ್ಗಳು ಒೊಂದ ೋ ಒೊಂದಚ ಸರಿ್ 
ಹನಿಯಾಗಿದದರ , ಮಹಿಮಯಚ ಮಿೋತಿಯಿಲಿದ ಸಮಚದರದೊಂತಿರಚತ್ತದ .79 

NASB ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ “ನಮಗ  ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಲಿರಚವ ಮಹಿಮ” ಎೊಂದರಚತ್ತದ . 
KJV, NIV ಮತ್ಚತ ಇತ್ರ ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳಲಿಿ “ನಮಮಲಿಿ” ಎೊಂದರಚತ್ತವ . ಗಿರೋಕ್ ವಾಕ್ಾವನಚನ 
ವಾಕ್ತಗ  ಳಿಸಚವದಕ ೆ ನಮ “ಗ ” ಅಥವಾ ನಮಮ “ಲಿಿ” ಎೊಂಬವುಗಲಿಿ ಯಾವದ  ಸಾಕಾಗಚ 
ವದಲಿ. ಇಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಉಪಸಗಯವು εἰς (eis), ಅದಚ ಪಾರಥಮಿಕ್ವಾಗಿ 
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“ಒಳಗ ” ಎೊಂಬ ಅಥಯವಾಗಿರಚತ್ತದ . AB ತ್ಜ್ಚಯಮಯಚ eis ನಲಿಿರಚವ ಎಲಾಿ 
ಭಾವಾಥಯವನಚನ ಒೊಂದಚಗ ಡಿಸಚತ್ತದ  ಮತ್ಚತ “ನಮಗ  ಮತ್ಚತ ನಮಮಲಿಿ ಮತ್ಚತ 
ನಮಗ  ೋಸೆರ ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಚವ ಮತ್ಚತ ನಮಗ  ದಯಪಾಲಿಸಲಪಡಚವ ಮಹಿಮ!” (ಒತಿತ 
ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ).  

ನಮಗ  ಮತ್ಚತ ನಮಮಲಿಿ ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಲಿರಚವ ಮಹಿಮ ಯಾವುದಚ? ನಮಮ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗವು “ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳ ಮಹಿಮ” ಎೊಂದಚ ತಿಳಿಸಚತ್ತದ  (8:21) ಮತ್ಚತ “ದ ೋಹಕ ೆ 
ಬರಬ ೋಕಾದ ವಿಮೋಚ್ನ ಯನಚನ” ಎೊಂದಚ ನಿದಯಷ್ಟವಾಗಿ ಪರಸಾತವಿಸಚತ್ತದ  (8:23). ಕ್ತ್ಯನಚ 
ತಿರಿಗಿ ಬರಚವಾಗ, ನಮಗ  ಮಹಿಮಯ ದ ೋಹಗಳು ಕ  ಡಲಪಡಚವವು (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:43; 
1 ಯೊೋಹಾನ 3:2) ಮತ್ಚತ ನಾವು ಆತ್ನ ಮಹಿಮಯಲಿಿ ಸಚಖವಾಗಿರಚವೊಂತ  
ಅನಚಮತಿಸಲಪಡಚವ ವು (ಪರಕ್ಟ್ಣ  21:23). ಅದನಚನ ದಾಟ್ಟ ನಾವು ಇನಾಾವುದ ೋ 
ಊಹಾಪ್ೋಹಗಳನಚನ ಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಚ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ, ಆದರ  ಇದರ ಬಗ ಗ ನಾವು 
ದೃಢವಿಶಾವಸದೊಂದರಬಲ ಿವು: “ಮಹಿಮ” ಎೊಂಬ ಪದದಲಿಿ ಏನ ಲಾಿ 
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ೊಂಡಿದ ಯೊೋ, ಅದನಚನ ದ ೋವರ ೋ ನಮಗ  ೋಸೆರ ಸಿದಧಪಡಿಸಿರಚತಾತನ . 
ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟ “ಎಣಿಸಚತ ತೋನ ” (λογίζομαι, logizomai) ಎೊಂಬ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು 
“ಬಲವಾದ ನಿಶುಯತ ಯನಚನ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತ್ತದ ಯೋ ಹ  ರತ್ಚ ಸೊಂಶಯವನನಲಿ.”80 

18ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ ಬಿಟ್ಚಟ ಮಚೊಂದ  ಹ  ೋಗಚವ ಮಚನನ, “ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಚವ” ಎೊಂಬ ಪದದ 
ಕ್ಡ ಗ  ಸವಲಪ ಗಮನವನಚನ ಹರಿಸ  ೋರ್. ಇದಚ ἀποκαλύπτω (apokaluptō) ಎೊಂಬ 
ಗಿರೋಕ್ ಪದದೊಂದ ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟದಚದ, ಅದಚ ἀπό (apo, “ದೊಂದ”) ಮತ್ಚತ καλύπτω 
(kaluptō, “ಮಚಚ್ಚು”) ಎೊಂಬ ಪದಗಳ ಸೊಂಯೊೋಜ್ನವಾಗಿರಚತ್ತದ . Apokaluptō ಎೊಂದರ  
“ಪರಕ್ಟ್ಗ  ಳಿಸಚ” ಎೊಂದಥಯವಾಗಿದ . ನಮಮ ಮಹಿಮಯಚ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲಿಿ “ಮಚಸಚಕ್ಚ 
ಹಾಕ್ಲಪಟ್ಚಟ” ಇರಚವದಾದರ , ಅೊಂದರ  ಅದಚ ಕಾರ್ದರಚವದಾಗಿದ —ಅದಚ 
ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ ಯ ಅಗತ್ಾತ ಯನಚನ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತ್ತದ . “ನಾವು ಕಾರ್ದರಚವದನಚನ 
ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವವರಾಗಿದದರ ” ಎೊಂದಚ 25ನ ೋ ವಚ್ನವು ಹ ೋಳುತ್ತದ . 

ವಚನ 19. ಪ ಲನಚ ನಮಮ ಮಹಿಮಯ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯ ಬಗ ಗ ಚ್ಚಿಯಸಿದ ಹಾಗ , ನಾವು 
ಎದಚರಚನ  ೋಡಿರದ ಒೊಂದಚ ಸೊಂಗತಿಯನಚನ ಮಾಡಿದನಚ: ಆತ್ನಚ ನಮಮ 
ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ ಯನಚನ (ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯನಚನ) 19ರಿೊಂದ 23 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ಹ ೋಳಲಾಗಿರಚವ 
ಜ್ಗತಿತನ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ ಯೊೊಂದಗ  ಜ  ೋಡಿಸಚತಾತನ . ಈ ವಚ್ನಗಳು ಹ  ಸ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿನ ಇತ್ರ ಯಾವದ ೋ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳಿಗಿೊಂತ್ ಭಿನನವಾಗಿರಚತ್ತವ . 

19ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿ,ಿ ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, ದೆೇವಪುತ್ಿರ ಮಹಿಮೆಯು ಯಯವಯಗ 
ಪಿತ್ಾಕ್ಷವಯದೇತ್ೆಂದು ಜಗತ್ುತ ಲವಲವಿಕೆಯಿಂದ ಎದುರುನೊೇಡುತಿತರುವದು. ಮತ  ತೊಂದಚ 
ಸಾರಿ, “ದ ೋವಪುತ್ರರಚ” ಎೊಂಬಚದಚ “ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳ”ನಚನ, ಅದರ  ಪುತ್ರರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ 
ಪುತಿರಯರಾಗಿರಲಿ ಇಬಬರನ ನ ಸ ಚಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ಜಾತಿವಿಶಿಷ್ಟ ರ ಪದಲಿ ಿ
ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದ  (8:14ರ ಮೋಲಿನ ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ). “ದ ೋವಪುತ್ರರ 
ಮಹಿಮಯಚ ಯಾವಾಗ ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾದೋತ ೊಂದಚ” ಎೊಂಬಚದಚ “ನಮಗ  ೋಸೆರ ಮಚೊಂದನ 
ಕಾಲದಲಿಿ ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಲಿರಚವ ಮಹಿಮಪದವಿಯನಚನ” ಮತ್ಚತ ನಮಮಲಿಿ ಹಾಗ  ನಮಗಾಗಿ 
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ಹಾಗ  ನಮಮ ಮೋಲ  ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಚವ ಮಹಿಮಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ  (8:18). ಕಿರಸತನ ತಿರಿಗಿ 
ಬರಚವಾಗ, ನಾವು ನಮಮ ಮಹಿಮಯ ದ ೋಹಗಳನಚನ ಪಡ ದಚಕ  ಳುಳವ ವು, ಮತ್ಚತ ಕ್ತ್ಯನಚ 
ನಮಮನಚನ ತ್ನನ ಸೊಂಗಡ ಇರಚವದಕಾೆಗಿ ಕ್ರ ದ  ಯಚಾವನಚ. “ದ ೋವಪುತ್ರರ ಮಹಿಮಯಚ 
ಯಾವಾಗ ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾದೋತ ೊಂದಚ” ಎೊಂಬಚದಚ, ಕಿರಸತನಚ ತಿರಿಗಿ ಬರಚವಾಗ, ನಾವು 
ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳು ಎೊಂಬಚದಚ ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಚವದಚ ಎೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶವನಚನ 
ಸಹ ಸ ಚಿಸಬಹಚದಾಗಿದ  ಎೊಂದಚ ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡಲಾಗಿದ . ಆ ಸೊಂದಭಯದಲಿ ಿ
ವಿಶಾವಸವಿಡದ ಹಾಗ  ಹಗ ತ್ನವುಳಳ ಲ  ೋಕ್ವು ಆ ಸತ್ಾವನಚನ ಒಪ್ಪಕ  ಳುಳವದಚ. 

ಆ ಮಹಿಮಯ ಗಳಿಗ ಗಾಗಿ ಜ್ಗತ್ಚತ ಹ ೋಗ  ಲವಲವಿಕ ಯಿೊಂದ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಿತದ  
ಎೊಂಬಚದನಚನ ತ  ೋರಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ಪ ಲನಚ ವರ್ಯಚಿತ್ರದ ಪದಗಳನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತನ . “ಬಹಚ ಲವಲವಿಕ ಯಿೊಂದ” ಎೊಂಬಚದಚ ἀποκαραδοκία 

(apokaradokia) ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಾದಗಿದಚದ ಅದ  ೊಂದಚ ಸೊಂಕಿೋರರ್ವಾದ ಗಿರೋಕ್ 
ಪದವಾಗಿದಚದ ಮ ರಚ ಶಬದಗಳನ  ನಳಗ  ೊಂಡಿರಚತ್ತದ : ἀπό (apo, “ದೊಂದ”), κάρα (kara, 
“ತ್ಲ ”), ಮತ್ಚತ δοκέω (dokeō, “ನ  ೋಡಚ, ವಿಕ್ಷಿಸಚ”).81 ಅದರಥಯವು “ತ್ಲ ಯನಚನ 
ಮೋಲಕ ೆತಿತಕ  ೊಂಡಚ ಕಾಯಚತಾತ, ಯಾವ ದಕಿೆನಿೊಂದ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವ ವಸಚತ ಬರಚತ್ತದ  ೋ 
ಆ ಕ್ಡ ಗ  ದೃಷಿಟಯನಚನ ನ ಟ್ಚಟ ನ  ೋಡಚತ್ತಲಿರಚವದಚ.”82 ಒಬಬನಚ ತ್ನನ ಪ್ರಯರನಚನ ತ್ನನ 
ಬಳಿಗ  ತ್ೊಂದಚ ಸ ೋರಿಸಚವ ರ ೈಲಿಗಾಗಿ ಕಾತ್ರದೊಂದ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಾತ ಹಳಿಗಳನ ನೋ 
ದೃಷಿಟಸಚತಿತರಚವದನಚನ ಊಹಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ.83 “ಲವಲವಿಕ ಯಿೊಂದ ಎದಚರಚ ನ  ೋಡಚ ತಿತರಚವದಚ” 
ಎೊಂಬಚದಚ ἀπεκδέχομαι (apekdechomai) ಎೊಂಬ ಪದದ ಅನಚವಾದವಾಗಿ 
ರಚತ್ತದ .ಇದಚ “ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಚವದಚ”, ἐκδέχομαι (ekdechomai),84 ಎೊಂಬಚದಕಾೆಗಿರಚವ 
ಪದಕ ೆ ಸ ೋರಿದಾದಗಿದ ಕಾೆಗಿದ , ಅದಚ ἀπό (apo) ಎೊಂಬಚದರಿೊಂದ ಬಲಗ  ೊಂಡಿದಾದಗಿದ . ಅದಚ 
ಕಾತ್ರದೊಂದ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ  ಎೊಂಬ ಅಥಯವನಚನ ನಿೋಡಚತ್ತದ .85 Phillips 
ತ್ಜ್ಚಯಮಯ ಸರಳಾನಚವಾದವು ಹಿೋಗಿರಚತ್ತದ  “ದ ೋವಪುತ್ರರಚ ತ್ಮಮವರ ಬಳಿಗ  ಬರಚವ ಆ 
ಅದಚುತ್ಕ್ರವಾದ ದೃಶಾವನಚನ ನ  ೋಡಚವದಕ ೆ ಇಡಿೋ ಜ್ಗತ್ಚತ ತ್ಚದಗಾಲಲಿಿ ನಿೊಂತಿರಚತ್ತದ .” 
ಒಬಬ ಮಗಚವು ತ್ಚದಗಾಲಿನಲಿಿ ನಿೊಂತ್ಚ ಕಿಟ್ಕಿಯಿೊಂದ ಹ  ರಗ  ನ  ೋಡಚತಾತ, ತ್ನನ ತ್ೊಂದ  
ಮನ ಗ  ಬರಚವದನಚನ ಕಾರ್ಚವದಕ ೆ ಒದಾದಡಚತಿತರಚವ ದೃಶಾವು ನನನ ನ ನಪ್ಗ  ಬರಚತ್ತದ .  

ಈ ಹೊಂತ್ದಲಿ ಿ ಜ್ನರಿೊಂದ ಕ ೋಳಲಪಡಚವ ಪರಶ ನಯೊಂದರ , “ಬಹಚ ಲವಲವಿಕ ಯಿೊಂದ 
ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಿತರಚವ ಈ ‘ಜ್ಗತ್ಚತ’ ಯಾವುದಚ?” “ಜ್ಗತ್ಚತ” (κτίσις, ktisis)86 ಎೊಂಬಚದಚ 
ಸೃಷಿಟಯ ಕಾಯಯ ಎೊಂದಾಗಬಹದಚ ಅಥವಾ ಸೃಷಿಟಸಲಪಟ್ಟ ಜ್ಗತ್ಚತ ಎೊಂದಾಗಬಹಚದಚ—
ಆದರ  ಪ ಲನಚ ಮನಸಿಾನಲಿಿ ಯಾವ ಸೃಷಿಟಸಲಪಟ್ಟ ಜ್ಗತ್ತನಚನ ಇಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಚ 
ಹ ೋಳುತಿತದಾದನ ? ಈ ಪರಶ ನಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ವಿವಿಧ್ ಅಭಿಪಾರಯಗಳಿರಚತ್ತವ .88 
ಉದಾಹರಣ ಗ , ಪ ಲನಚ ದ ೋವರ ಜ್ನರ ಬಗ ಗ ಚ್ಚಿಯಸಚವದನಚನ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಲಿದದನಷ್ ಟ 
ಎೊಂದಚ ಕ ಲವರಚ ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡಚತಾತರ . ಹಾಗಿರಚವದಚ ಅಷ್ಾಟಗಿ ಸೊಂಭವವಿರಚವದಲಿ, 
ಯಾಕ ೊಂದರ  ಈ “ಜ್ಗತ್ಚತ” ಎೊಂಬಚದಚ 23ನ ೋ ವಚ್ನದ ಆರೊಂಭದಲಿಿಯೋ ದ ೋವಜ್ನರಿಗಿೊಂತ್ 
ಭಿನನವಾದದ ದೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಟದ : “ಇದಚ ಮಾತ್ರವಲಿದ  [ಜ್ಗತ ತಲಾಿ ಇೊಂದನ ವರ ಗ  
ನರಳುತಾತ ಇರಚವದಚ ಮಾತ್ರವಲಿದ ], . . . ನಾವಾದರ  [ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳಾದ ನಾವು] 
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ದ ೋವಪುತ್ರರ ಪದವಿಯನಚನ ಅೊಂದರ  ದ ೋಹಕ ೆ ಬರಬ ೋಕಾದ ವಿಮೋಚ್ನ ಯನಚನ 
ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಾತ ನಮಮಳಗ  ನರಳುತ ತೋವ .” 

ಇನಚನ ಕ ಲವರಚ “ಜ್ಗತ್ಚತ” ಎೊಂಬಚದಚ ಕ ೈಸ ತೋತ್ರರನಚನ ಸ ಚಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ ಎೊಂದಚ 
ಸಮಥಯಸಿಕ  ಳುಳತಾತರ . ಅವರಚ ಎಲ ಿಡ ಯಲಿಿಯ  ಇರಚವ ಜ್ನರಚ, ಅನಾದ ೋವರನಚನ 
ಪೂಜಸಚವವರಚ ಸಹ ಈ ಜೋವಿತ್ದಾರ್  ಒೊಂದಚ ಉತ್ತಮವಾದದಚದ ಸಿಕ್ಚೆತ್ತದ ೊಂದಚ 
ಹೊಂಬಲಿಸಚತಾತರ  ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ಇರಚವ ಪುರಾವ ಗಳ ಪೂರ್ಯಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಚತಾತರ . ಒೊಂದಚ 
ಅಥಯದಲಿಿ, ಕ ೈಸ ತೋತ್ರ ಜ್ಗತ್ಚತ ಒೊಂದಚ ಉತ್ತಮ ನಾಳ ಗ  ೋಸೆರ “ನರಳುತಿತದ ಯೊಂಬಚದಚ” 
ಸತ್ಾವ ೋ, ಆದರ  ಈ ವಿಧ್ವಾದ ಅಥಯನಿರ ಪನ ಯಚ ಸನಿನವ ೋಶಕ ೆ ಸರಿಹ  ೊಂದಚವೊಂತ  
ಕಾಣಿಸಚವದಲಿ. 21ನ ೋ ವಚ್ನವು “ಆ ಜ್ಗತ್ಚತ ಕ್ ಡ ನಾಶದ ವಶದೊಂದ ಬಿಡಚಗಡ ಯಾಗಿ 
ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳ ಮಹಿಮಯಚಳಳ ವಿಮೋಚ್ನ ಯಲಿಿ ಪಾಲಚಹ  ೊಂದಚವದಚ” ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳುತ್ತದ . ಸವಯಸಾಮಾನಾವಾದ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಲಿದ ಮಾನವರನಚನ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಈ 
ಹ ೋಳಿಕ ಯನಚನ ನಿೋಡಲಾಗಿರಚತ್ತದ ೊಂಬಚದಚ ಸೊಂಶಯಕ್ರವಾದದಚದ. 

ಬಹಚಶಃ, “ಜ್ಗತ್ಚತ” ಎೊಂಬಚದನಚನ ಮಾನವ ಆತ್ಮವನಚನ ಹ  ರತ್ಚಪಡಿಸಿ ಮಿಕ್ೆ ಎಲಾಿ 
ಭ ತಿಕ್ ವಸಚತವಿನ ಜ್ಗತ್ಚತ ಎೊಂದಚ ಯೊೋಚಿಸಚವದಚ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಚತ್ತದ .89 
McGarveyಯಚ ಈ ಅಭಿಪಾರಯವನಚನ ಮಚೊಂದಡಚತಾತನ : “‘ಜ್ಗತ್ಚತ’ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದಾಗ 
ಪ ಲನ ತಾತ್ಪಯಯವ ೋನಾಗಿತ ತೊಂಬ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಬಹಳ ತ್ಕ್ಯವಿರಚತ್ತದ . ಸನಿನವ ೋಶದ 
ಪರಕಾರವಾಗಿ, ಆತ್ನ ತಾತ್ಪಯಯವು ಭ ಮಿ ಮತ್ಚತ ಮಾನವರನಚನ ಹ  ರತ್ಚಪಡಿಸಿ ಅದರ 
ಮೋಲಿರಚವ ಸಕ್ಲ ಜೋವರಾಶಿ ಎೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ ೊಂದಚ ನಾವು ತ ಗ ದಚಕ  ಳುಳತ ತೋವ .”90 

ಈ ಅಭಿಪಾರಯದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಹಲವಾರಚ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಗಳು ಎತ್ತಲಪಡಚತ್ತವ . ಅದರಲ  ಿೊಂದಚ 
ಎೊಂದರ  ಜ್ಗತ್ಚತ ಹೊಂಬಲಿಸಚತ್ತದ , ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತ್ತದ , ನರಳುತ್ತದ , ಮತ್ಚತ 
ವ ೋದನ ಪಡಚತ್ತದ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಾಗಚತ್ತದ —ಅದ ಲಿವೂ ಒಬಬ ವಾಕಿತಯಚ ಚ್ಟ್ಚವಟ್ಟಕ ಗಳಾ 
ಗಿರಚತ್ತವ , ಹ  ರತ್ಚ ಒೊಂದಚ ವಸಚತವಿನದದಲಿ. ಹ ೋಗ , ಶಾಸರವು ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ ವಸಚತಗಳು 
ಹಾಡಚವ, ಕ್ ಗಚವ, ಅಥವಾ ಮಾನವರ ಕ ಲವು ಇತ್ರ ಚ್ಟ್ಚವಟ್ಟಕ ಗಳನಚನ 
ಮಾಡಚತಿತರಚವದಾಗಿ ಮಾತಾಡಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಕಿೋತ್ಯನ  96:12; 98:8; ಯಶಾಯ 35:1; 
55:12). ಇದನಚನ “ವಾಕಿತೋಕ್ರರ್” ಎನನಲಾಗಚತ್ತದ : ಒೊಂದಚ ವಸಚತವನಚನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಅದಚ ಒಬಬ 
ವಾಕಿತಯೊೋ ಎೊಂಬೊಂತ  ಮಾತಾಡಚವದಚ. ನಾನಚ ನಿಷ್ಾಾರ್ ವಸಚತವೊಂದಚ “ಲವಲವಿಕ ಯಿೊಂದ” 
ಇರಚವದನಚನ ಮತ್ಚತ “ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಿತರಚವದನಚನ” ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಯೊೋಚಿಸಚವಾಗ, ನನನ 
ಮನಸಿಾನಲಿಿ ನಾನಚ ಅಧ್ಯ—ನಿಮಿಯತ್ ಮನ ಯಚ ಆೊಂತಿಮ ಕ್ಟ್ಚಟವಿಕ ಗಾಗಿ 
“ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಿತರಚವದನಚನ,” ಪೂತಿಯಗ  ಳಳದ ಒೊಂದಚ ಚಿತ್ರವು ಚಿತ್ರಕ್ಲಾಕಾರನಿೊಂದ 
ಕ  ನ ಯ ಸಪಶಯಗಳಿಗಾಗಿ “ಲವಲವಿಕ ಯಿೊಂದ” ಕಾಯಚತಿತರಚವದನಚನ, ಮತ್ಚತ ಅಧ್ಯ 
ಬರ ಯಲಪಟ್ಟ ಹಸತಪರತಿಯಚ ಇಡಿೋ ಕ್ಥ ಯನಚನ ಹ ೋಳುವೊಂತ  “ಕ್ ಗಚತಿತರಚವದನಚನ” 
ಕಾರ್ಚವವನಾಗಿರಚತ ತೋನ . 

“ಜ್ಗತ್ಚತ” ಎೊಂಬಚದಚ ಸವಯಸಾಮಾನಾವಾದ ಸೃಷಿಟಯ ಜ್ಗತ್ತನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ ೊಂಬ 
ವಿರ್ಾರಕ ೆ ವಾಕ್ತವಾಗಚವ ಇನ  ನೊಂದಚ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಯೊಂದರ  ಮಾಕ್ಯ 16:15 ಹಾಗ  ಕ  ಲ   
1:23ರಲಿಿ ವಾಕ್ಾವು ಕ ೋವಲ ಜ್ನರನಚನ ಸ ಚಿಸಿ ಹ ೋಳುತ್ತದ ೊಂಬದ . Moo ಈ ಉತ್ತರವನಚನ 
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ನಿೋಡಚತಾತನ : 

ಪ ಲನಚ ಈ ಪದವನಚನ ಮಾನವ “ಜೋವಿಗಳನಚನ” ಸ ಚಿಸಚವದಕಾೆಗಿ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಬಲಿನಚ (ಗಲಾತ್ಾ 6:15; ಕ  ಲ   1:23), ಆದರ  ಆತ್ನಚ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ 
ಅದನಚನ ದ ೋವರ ಇಡಿೋ ಸೃಷಿಟಗ  ಅನವಯಿಸಚತಾತನ  (ರ  ೋಮಾ 1:20, 25; . . . ಕ  ಲ   
1:15). ಇಲಿಿ ಅದರ ಅಥಯವನಚನ ಗರಹಿಸಿಕ  ಳೊಳವದಕ ೆ ಮಚಖಾವಾದದ ದೊಂದರ  “ಜ್ಗತ್ಚತ” 
ಅನಚಭವಿಸಚತಿತರಚವ ವ ೋದನ ಯಚ ಅದರ ಸವೊಂತ್ ತ್ಪ್ಪನಿೊಂದಲಿ ಎೊಂದಚ ಪ ನಲನಚ 
ಒತಿತಹ ೋಳುತಿತದಾದನ ೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶವ ೋ. ಆದಚದರಿೊಂದ, ನಾವು ಕ ಲವನಚನ 
ಹ  ರಗಿಡಬ ೋಕ್ಚ . . . ಮಾನವ ಜೋವಿಗಳು . . .91 

ಪ ಲನಚ ಮನಸಿಾನಲಿಿ ಸಾಮಾನಾ ಸೃಷಿಟಯನಿನಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಚ ಈ 
ಮಾತ್ಚಗಳನಾನಡಿದನ ೊಂಬದನಚನ ಹಲವಾರಚ ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳು ಪರತಿಫಲಿಸಚತ್ತವ : NEB 
ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ “ಸೃಷಿಟಸಲಪಟ್ಟ ವಿಶವ” ಎೊಂದರಚತ್ತದ ; NIRVಯಲಿಿ, “ಸೃಷಿಟಸಲಪಟ್ಟ ಲ  ೋಕ್”; 
ಮತ್ಚತ NCVಯಲಿಿ, “ದ ೋವರ ಮಾಡಿದ ಸಮಸತವು” ಎೊಂದರಚತ್ತದ . ನಾವು 2 ಪ ೋತ್ರ 3:7 ಮತ್ಚತ 
ಪರಕ್ಟ್ಣ  21:1ರ ಪದಗಚಚ್ಛಗಳನಚನ ಅಳವಡಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ನಾವು ಅದನಚನ “ಈಗಿರಚವ 
ಭ ಮಾಾಕಾಶಗಳು” ಅಥವಾ “ಮದಲಿದದ ಆಕಾಶಮೊಂಡಲವೂ ಮದಲಿದದ 
ಭ ಮೊಂಡಲವೂ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಬಹಚದಚ. ನಾವು ಅದನಚನ “ಹಳ ಯ ಆಕಾಶಮೊಂಡಲ 
ಮತ್ಚತ ಭ ಮೊಂಡಲ” ಎೊಂದಚ ಸಹ ಯೊೋಚಿಸಬಹಚದಚ (ನ  ೋಡಿರಿ 2 ಪ ೋತ್ರ 3:13; ಪರಕ್ಟ್ಣ  
21:1). ನಮಮ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ ಜ್ಗತಿತನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಹ ೋಳಿರಚವದ ಲಿವೂ ಈ 
ಅಥಯನಿರ ಪನ ಯೊೊಂದಗ  ಹ  ೊಂದಾಣಿಕ ಯಾಗಬಲಿದಚ. 

ಪ ಲನಚ ಸೃಷಿಟಸಲಪಟ್ಟ (ಮಾನವರನಚನ ಹ  ರತಾಗಿಸಿ) ಜ್ಗತ್ಚತ ಕಿರಸತನ 
ಪುನರಾಗಮನಕಾೆಗಿ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಾತ ಹೊಂಬಲಿಸಚವದನಚನ ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಚ 
ಹ ೋಳಿದದರ , ಮಚೊಂದನ ಪರಶ ನಯಚ ಹಿೋಗಿರತ್ಕ್ೆದಚದ: “ಜ್ಗತ್ಚತ ಏಕ  ಬಹಚ ಲವಲವಿಕ ಯಿೊಂದ 
ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಿತದ ?” ಇದಕ ೆ ಉತ್ತರವು ಎರಡಚ ರಿೋತಿಯಲಿಿರಚತ್ತದ : ಆದಾಮನ ಪಾಪದ 
ವಿಶವವಾಾಪ್ ಬಾಧತ್ದ ಕಾರರ್ದೊಂದ; ಮಾನವರಚ ಹಾಗ  ಸವಯಸಾಮಾನಾ ಜ್ಗತಿತನ 
ನಡಚವ  ಇರಚವ ನಿಕ್ಟ್ ಸೊಂಬೊಂಧ್ದ ಕಾರರ್ದೊಂದ. ಆದಾಮನಚ ಪಾಪ ಮಾಡಿದಾಗ, 
ಮಾನವರಚ ಮಾತ್ರವಲಿದ , ಸೃಷಿಟಸಲಪಟ್ಟ ಇಡಿೋ ಜ್ಗತ್ಚತ ಸಹ ಬಾಧತ್ಗ  ೊಂಡಿತ್ಚ. 
ಆದಾಮನಿಗ  ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ, “ನಿನನ ನಿಮಿತ್ತ ಭ ಮಿಗ  ಶಾಪ ಬೊಂತ್ಚ. ನಿನನ 
ಜೋವಮಾನವ ಲಾಿ ದಚಡಿದಚ ದಚಡಿದಚ ಭ ಮಿಯ ಹಚಟ್ಚಟವಳಿಯನಚನ ತಿನನಬ ೋಕ್ಚ. ಆ 
ಭ ಮಿಯಲಿಿ ಮಚಳುಳಗಿಡಗಳೊ ಕ್ಳ ಗಳೊ ಬಹಳವಾಗಿ ಹಚಟ್ಚಟವವು” (ಆದ. 3:17, 18). 

ಪಾಪವು ಎಷ್ಚಟ ಕ ಟ್ಟದಚದ? ಇಡಿೋ ಲ  ೋಕ್ಕ ೆೋ ಹಾನಿಯನಚನೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಚವಷ್ಚಟ ಕ ಟ್ಟದಚದ! 
ಲ  ೋಕ್ದಲಿಿ ಈಗಲ  ಒಳ ಳೋದಚ ಹಾಗ  ಸ ೊಂದಯಯವು ಇರಚತ್ತದ , ಆದರ  ಅಲಿಿ ದಚಷ್ಟತ್ನ 
ಹಾಗ  ಕ್ಚರಚಪ್ತ್ನ ಸಹ ಇರಚತ್ತದ —ಪಾಪದ ಫಲಿತ್ಗಳು. ಆದಾಮ ಹಾಗ  ಹವವಳರಚ 
ಏದ ನ್ ತ  ೋಟ್ದೊಂದ ಹ  ರಕ ೆ ಓಡಿಸಲಪಟ್ಟ ದನದೊಂದಲ  ಲ  ೋಕ್ದಲಿಿ ಕ್ಷ  ೋಬ ಯಚ 
ಇರಚತ್ತದ . Larry Deason ವಾದಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  “ಮಾನವನಚ ಬಾಧ್ ಯನನನಚಭವಿಸಚವದಚ 
ನಾಾಯವಾದದಚದ,” ಆದರ  “ಜ್ಗತ್ಚತ ಅನಚಭವಿಸಚವ ಬಾಧ್ ಯಚ ಫಲಿತ್ದೊಂದಾದಚದ”92—
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ಅೊಂದರ , ಆದಾಮನ ಪಾಪದೊಂದಾದ ಒೊಂದಚ ಫಲಿತ್ವಾಗಿ.  
ವಚನಗಳು 20, 21. ಆದಾಮನ ಪಾಪದೊಂದ ಸೃಷಿಟಸಲಪಟ್ಟ ಜ್ಗತಿತಗಾದ 

ಫಲಿತ್ವ ೋನಾಗಿತ್ಚತ? ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ , ಜಗತ್ುತ ವಾಥಣತ್ವಕೆೆ 
ಒಳಗಯಯಿತ್ು.93 “ವಾಥಯತ್ವ” ಎೊಂಬಚದಚ ματαιότης (mataiotēs) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ 
ಬೊಂದಾದಗಿದ , ಅದರಥಯವು “ತ್ಕ್ಯ ಶ್ನಾವಾದದಚದ.” Mataiotēs ಅೊಂದರ  “ಯಾವದ ೋ 
ಗ  ತ್ಚತಗಚರಿಯಿಲಿದ . . . ಉಪಯಚಕ್ತವಾದ ಗಚರಿ ಅಥವಾ ಫಲ ಇಲಿದರಚವಿಕ .”94 ಇದ ೋ 
ಪದವು ಪರಸೊಂಗಿ 1:2ರ ಗಿರೋಕ್ ಅನಚವಾದದಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದ : “ಪರಸೊಂಗಿಯಚ ಹಿೋಗ  
ಹ ೋಳುತಾತನ  ವಾಥಯವ ೋ ವಾಥಯ, ವಾಥಯವ ೋ ವಾಥಯ, ಸಮಸತವೂ ವಾಥಯ.” NIVಯಚ ಪರಸೊಂಗಿ 
1:2ನಚನ ಹಿೋಗ  ಅನಚವಾದಸಿರಚತ್ತದ , “ಪರಸೊಂಗಿಯಚ ಹ ೋಳುತಾತನ —‘ಅಥಯಹಿೋನ! ಅಥಯಹಿೋನ! 
ಸೊಂಪೂರ್ಯ ಅಥಯಹಿೋನ! ಸಮಸತವೂ ಅಥಯಹಿೋನ.’” Mataiotēs ಎೊಂಬ ಪದವು 
ಸ ಚಿಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ , ಪಾಪದ ಕಾರರ್ದೊಂದಾಗಿ, ಭ ಮಿಯಚ ಇರಚವಿಕ ಗಿದದ ಕಾರರ್ವನಚನ 
ನ ರವ ೋರಿಸಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಾಗಲಿಲಿ. JB ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ ಹಿೋಗಿರಚತ್ತದ , “ಅದಚ ತ್ನನ 
ಉದ ದೋಶವನಚನ ಸಾಧಸಚವದಕ ೆ ಅಸಮಥಯಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ.” 

ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ಇದಚ ಸೃಷಿಟಸಲಪಟ್ಟ ಜ್ಗತ್ಚತ ಮಾಡಿದ ಒೊಂದಚ ಕ ಟ್ಟ ತಿೋಮಾಯನದ 
ಫಲಿತ್ವಾಗಿರಲಿಲಿ. ಪ ಲನಚ ವಾಕಿತೋಕ್ರರ್ವನಚನ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಚತಾತ ಹಿೋಗ  ಕ್ ಡಿಸಿ 
ಹ ೋಳುತಾತನ , ಹಿೇಗೆ ಒಳಗಯಗಿದುದ ಸೆವೇಚ್ೆೆಯಿಂದಲಿ, ಅದನುನ ಒಳಪಡಿಸಿದವನ 
ಸಂಕಲಾದಂದಲೆೇ. ಭ ಮಿಗ  ಒೊಂದಚ ಚಿತ್ತವಿದದದದರ , ಅದಚ ತ್ನನ ಉದ ದೋಶವನಚನ 
ನ ರವ ೋರಿಸಲಚ ಅಸಮಥಯವಾಗಚವದನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ಳುಳತಿತರಲಿಲಿ. ಮಾನವನ ಪಾಪದ 
ಕಾರರ್ದೊಂದ ಭ ಮಿಯನಚನ ವಾಥಯತ್ವಕ  ೆಳಪಡಿಸಿದಚದ ಸವತ್ಃ ದ ೋವರ ೋ ಆಗಿದದನಚ. 

ಹ ೋಗಿದದರ , ಕ್ತ್ಯನಚ ಸೃಷಿಟಸಲಪಟ್ಟ ಜ್ಗತ್ತನಚನ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಿಲಿದಾದಗಿ ಬಿಡಲಿಲಿ. ಆದರೂ 
ಅದಕೊೆಂದು ನಿರಿೇಕ್ಷೆಯುಂಟು ಎೊಂದಚ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಹ ೋಳುತ್ತದ . ನಿರಿೋಕ್ಷ  ಎೊಂಬಚದಚ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ ಹಲವಾರಚ ಸಾರಿ ಪರಿೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸ ಚಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ , ಆದರ  ಇದ ೋ 
ಮದಲ ಬಾರಿಗ  ಈ ಪದವು ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದ . ಯಾವುದರ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಚೊಂಟ್ಚ? 
“ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಚೊಂಟ್ಚ” ಏನೆಂದರೆ ಆ ಜಗತ್ುತ ಕೂಡ ನಯಶದ ವಶದಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯಯಗಿ ದೆೇವರ 
ಮಕೆಳ ಮಹಿಮೆಯುಳು ವಿಮ್ಮೇಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪಯಲುಹೊಂದುವೆೇ.  

“ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳ ಮಹಿಮಯಚಳಳ” ಎೊಂಬಚದಚ 17 ಮತ್ಚತ 18ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ , ಆ ವಚ್ನಗಳು ಕಿರಸತನ “ಮಹಿಮಯಲಿಿ ಪಾಲಚಗಾರರಾಗಚವ ವು” ಮತ್ಚತ 
“ನಮಗ  ೋಸೆರ ಮಚೊಂದನ ಕಾಲದಲಿಿ ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಚವ ಮಹಿಮಪದವಿ” ಎೊಂಬದಾಗಿ 
ಹ ೋಳುತ್ತವ . ಈ ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ, “ನಮಮ ದ ೋಹಗಳ ವಿಮೋಚ್ನ ” ಬಗ ಗ ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ ಒತ್ಚತ 
ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟದ . ಪುನರಚತಾೆನ ಸೊಂಭವಿಸಚವಾಗ, ನಮಮ ಮಹಿಮಯಚಳಳ ದ ೋಹಗಳನಚನ 
ಪಡ ದಚಕ  ಳುಳವಾಗ (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:43), ಪರಪರಥಮ ಬಾರಿಗ , ನಾವು ನ  ೋವು ಮತ್ಚತ ಕ್ಷಯ 
ಮತ್ಚತ ಮರರ್ಗಳಿೊಂದ ಮಚಕ್ತರಾಗಚವ ವು. ಆದಕಾರರ್ದೊಂದ ಪ ಲನಚ “ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳ 
ಮಹಿಮಯಚಳಳ ವಿಮೋಚ್ನ ಯಲಿಿ” ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಿದನಚ. ಈ ನಮಮ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಚ ಜ್ಗತಿತನ 
ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯೊೊಂದಗ  ಜ  ೋಡಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ , ಏನ ೊಂದರ  ಅದಚ “ಕ್ ಡ ನಾಶದ ವಶದೊಂದ 
ಬಿಡಚಗಡ ಯಾಗಿ”ಸಲಪಡಚವದಚ” ಮತ್ಚತ ನಶಿಸಚವದರಿೊಂದ ಬಿಡಚಗಡ ಗ  ಳುಳವದಚ. 
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ಮಾನವರಚ ಹಾಗ  ಭ ಮಿ ಶಾಪದಲಿಿ ಪಾಲಚಗಾರರಚ (ಆದ. 3:16-19); ಇಬಬರ  
ಶಾಪವನಚನ ತ ಗ ದಚಹಾಕ್ಚವದರಲಿಿ ಸಹ ಪಾಲಚಗಾರರಾಗಚವರಚ (ನ  ೋಡಿರಿ ಪರಕ್ಟ್. 22:3). 

ಒೊಂದಚ ದನ, ಕಿರಸತನಚ ಹಿೊಂದರಚಗಿ ಬರಚವನಚ (1 ಥ ಸಲ  ೋನಿಕ್ 4:16, 17). ಆಗ ಏನಚ 
ಸೊಂಭವಿಸಚತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನಚ ವಣಿಯಸಚತಾತನ : 

. . . ಆದರ  ಕ್ಡ ೋ ತ್ಚತ್ ರಿಯ ಧ್ವನಿಯಾಗಚವಾಗ ನಾವ ಲಿರಚ ಒೊಂದಚ ಕ್ಷರ್ದಲ ಿೋ ರ ಪ ಪ 
ಬಡಿಯಚವಷ್ಟರ  ಳಗ  ಮಾಪಯಡಚವ ವು. ತ್ಚತ್ ರಿಯಚ ಊದಲಾಗಿ ಸತ್ತವರಚ 
ನಿಲಯಯರಾಗಿ ಎಬಿಬಸಲಪಡಚವರಚ, ನಾವು ಮಾಪಯಡಚವ ವು. ಲಯವಾಗಚವ ಈ ದ ೋಹವು 
ನಿಲಯಯತ್ವವನಚನ ಧ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದ  ಮರಣಾಧೋನವಾಗಿರಚವ ಈ ದ ೋಹವು 
ಅಮರತ್ವವನಚನ ಧ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದ  ಅವಶಾ (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:51-53). 

ನಾವು ಮಾಪಯಡಚವಾಗ, ನಾವು ಆತಿೀಕ್ ದ ೋಹಗಳಲಿಿ ನ ಲ ಸಚವ ವು (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 
15:44). ಒೊಂದಚ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ನಮಗ  ಇದನಚನ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಚ ಸಾಧ್ಾವಿರಚವದಲಿ, ಈ 
ಆತಿೀಕ್ ದ ೋಹಗಳು ನಮಮ ಹಳ ೋ ಭ ತಿಕ್ ದ ೋಹಗಳ ೊೊಂದಗ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಹ  ೊಂದರಚತ್ತವ  
(1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:35-38);96 ಆದರ  ನಮಮ ಆತಿೀಕ್ ದ ೋಹಗಳು ನಿಲಯಯವಾಗಿರಚವವು, 
ಮಹಿಮಯಿೊಂದ ಕ್ ಡಿಸಚವವು, ಹಾಗ  ಶಕಿತಯಚತ್ವಾಗಿರಚವವು (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:42-44). 
ಆ ಆತಿೀಕ್ ದ ೋಹಗಳಿಗ  ಜೋವಿಸಚವದಕ ೆ ಒೊಂದಚ ಆತಿೀಕ್ ಸೆಳದ ಅಗತ್ಾವಿರಚತ್ತದ . 
ಯೋಸಚವಿನ ಪರಕಾರವಾಗಿ, ಈ “ಹಳ ೋ” ಭ ತಿಕ್ ಆಕಾಶ ಮತ್ಚತ ಭ ಮಿ “ಅಳಿದಚ 
ಹ  ೋಗಚವವು” (ಮತಾತಯ 24:35). ಅವು “ಸಚಟ್ಚಟಹ  ೋಗಚವವು” ಎೊಂದಚ ಪ ೋತ್ರನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ 
(2 ಪ ೋತ್ರ 3:10; ನ  ೋಡಿರಿ 3:7)—ಆದರ  (ನಾನಚ ಒೊಂದಚ ವ ೋಳ  ಈ ಚಿತ್ರವನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವದಾದರ ) “ಬ ಧಯೊಳಗಿೊಂದ” “ಒೊಂದಚ ನ ತ್ನ ಆಕಾಶ ಮತ್ಚತ ಭ ಮಿ” 
ಹ  ರಹ  ಮಚಮವುದಚ (ನ  ೋಡಿರಿ 2 ಪ ೋತ್ರ 3:13; ಪರಕ್ಟ್. 21:1), ಅದ  ೊಂದಚ ಆತಿೀಕ್ವಾದ 
ಆಕಾಶ ಮತ್ಚತ ಭ ಮಿಯಾಗಿರಚವದಚ. ಪುನಃ, ಒೊಂದಚ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಇದನಚನ ಗರಹಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ 
ನಮಗ  ಅಸಾಧ್ಾವಾಗಿರಚತ್ತದ , “ಹಳ ೋ” ಭ ತಿಕ್ ಆಕಾಶ ಮತ್ಚತ ಭ ಮಿ ಹಾಗ  “ನ ತ್ನ” 
ಆಕಾಶ ಮತ್ಚತ ಭ ಮಿಯ ನಡಚವ  ಒೊಂದಚ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವಿರಚತ್ತದ . 

ನಾವು ತಿಳಿಯಬ ೋಕಾದದದಷ್ ಟ, ಏನ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ಭ ತಿಕ್ ದ ೋಹಗಳಿಗ  ಜೋವಿಸಲಚ 
ಪರಿಫೂರ್ಯವಾಗಿದದ ಸೆಳವಾಗಿ ಏದ ನ್ ತ  ೋಟ್ವನಚನ ಒದಗಿಸಿದದನಚ, ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಾಗಿ 
ಆತ್ನಚ ಆತಿೀಕ್ ದ ೋಹಗಳಿಗ  ಪರಿಪೂರ್ಯವಾದ ನಿವಾಸ ಸೆಳವನಚನ ಒದಗಿಸಚವನಚ 
(ನ  ೋಡಿರಿ ಯೊೋಹಾನ 14:2; ಪರಕ್ಟ್ರ್. 21; 22). ನಾವು ಇದನಚನ ಹ ೋಗ  
ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಬಲ ಿವು? ಒೊಂದಚ ಆತಿೀಕ್ ದ ೋಹವು ಹ ೋಗಿರಚತ್ತದ ೊಂಬದನಚನ ನಾವು 
ಗರಹಿಸಿಕ  ಳಳದದದಲಿಿ, ಆತಿೀಕ್ ದ ೋಹದ ನಿವಾಸ ಸೆಳವು ಹ ೋಗಿರಚವದ ೊಂಬಚದನಚನ ನಾವು 
ಕ್ಲಿಪಸಿಕ  ಳುಳವದಕಾೆದರ  ಹ ೋಗ  ಸಾಧ್ಾ? ಇದಚ ನಮಗ  ತಿಳಿದದದರ  ಸಾಕಾಗಿರಚತ್ತದ , 
ಏನ ೊಂದರ  ದ ೋವರ ಕ್ೃಪ ಯಿೊಂದ, ನಾವು ಆತ್ನಿರಚವಲಿಿಯೋ ನಿತ್ಾತ್ವವನಚನ ಕ್ಳ ಯಬಲ ಿವು 
ಎೊಂಬಚದ ೋ (ನ  ೋಡಿರಿ ಮತಾತಯ 6:9; ಪರಕ್ಟ್. 21:1, 22, 23; 22:1, 3)—ಅದಚ “ಪರಲ  ೋಕ್” 
ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಲಪಡಚವ “ಸೆಳ” (ನ  ೋಡಿರಿ ಫಿಲಿಪಪ. 3:20, 21; ಕ  ಲ  ಸ ಾ 1:5;  
1 ಥ ಸಲ  ೋನಿಕ್ 4:16, 17; 1 ಪ ೋತ್ರ 1:3, 4).97 
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ವಚನ 22. ಈಗ ನಾವು ಪುನಃ ಈಗಿನ ಜ್ಗತ್ಚತ ಅನಚಭವಿಸಚತಿತರಚವ ಆಶಾಭೊಂಗದ 
ಕ್ಡ ಗ  ತಿರಚಗಿ ಬರ  ೋರ್. ನಾವು ಮಾಪಯಡಚವೊಂತ್ಹ ಆ ಮಹಿಮಯ ದನಕಾೆಗಿ 
ಹೊಂಬಲಿಸಚವ ಪರಕಾರವ ೋ, ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿ (ಫಲಿತ್ವಾಗಿ) ಸೃಷಿಟಸಲಪಟ್ಟ ಜ್ಗತ್ಚತ ಸಹ ಆ 
ದನಕಾೆಗಿ ಹೊಂಬಲಿಸಚತ್ತದ . ಜಗತ್ೆತಲಯಿ ಇಂದನ ವರೆಗೂ ನರಳುತ್ಯತ . . . ಇರುತ್ತದೆಂದು 
ನಯವು ರ್ಲೆಿವು ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ಆತ್ನಚ “ಬಲ ಿವು” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ, 
ಯಾಕ ೊಂದರ  ನಾವು ಸೊಂಕ್ಷ್ಟಕ  ೆಳಗಾದ ಲ  ೋಕ್ದಲಿಿ ಜೋವಿಸಚತ ತೋವ ೊಂಬಚದಚ ಎಲಿರಿಗ  
ತಿಳಿದರಚವ ವಿರ್ಾರವ ೋ. “ನರಳುತಾತ . . .” ಎೊಂಬಚದಚ συστενάζω (sustenazō) 
ಎೊಂಬದರ ಅನಚವಾದವಾಗಿದ , ಅದ  ೊಂದಚ ಗಿರೋಕ್ನ ಸೊಂಯಚಕ್ತ ಪದವಾಗಿದಚದ στενάζω 
(stenazō, “ನರಳು”) ಮತ್ಚತ σύν (sun, “ದ  ೊಂದಗ ”) ಎೊಂಬ ಪದಗಳನ  ನಳ 
ಗ  ೊಂಡಿರಚತ್ತದ .98 ಪ ಲನಚ ಸೊಂಕ ೋತಿಕ್ ಭಾಷ್ ಯನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಿತದಾದನ ; ಆದರ  
ಭ ಮಿಯಚ “ನರಳುತಾತ” ಇರಚವ ವರ್ಯನ ಯಚ ಒೊಂದಚ ಭ ಕ್ೊಂಪದ ನಡಚಕ್ವನಚನ, ಒೊಂದಚ 
ಸಚೊಂಟ್ರಗಾಳಿ ಅಥವಾ ಚ್ೊಂಡಮಾರಚತ್ದ ಗಜ್ಯನ ಯನಚನ, ಕಾಡಿಗಚಿಛನ ಚಿಟ್ಟಲಚಗಚಟ್ಟನಚನ, 
ದಡವನಚನ ಅಪಪಳಿಸಚತಿತರಚವ ಅಲ ಗಳ ಗಚಡಚಗನಚನ ನ ನಪ್ಗ  ತ್ರಚತ್ತದ . ಈ ನರಳುವಿಕ ಯಚ 
ಇದುವರೆಗೂ ಮಚೊಂದಚವರ ದರಚತ್ತದ  ಎೊಂದಚ ಅಪ್ಸತಲನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ಇದಚ ನಮಮ 
“ಇದಚವರ ಗ ” ಮಾತ್ರವಲಿದ , ಪ ಲನ “ಇದಚವರ ಗ ” ಸಹ ಆಗಿರಚತ್ತದ ; ನರಳುವಿಕ ಯಚ 
ಇೊಂದನ ದನದ ತ್ನಕ್ ಇರಚತ್ತದ  ಮತ್ಚತ ಕ್ತ್ಯನ ಪುನರಾಗಮನದ ವರ ಗ  
ಮಚೊಂದಚವರ ಯಚವದಚ. 

ಹ ೋಗ , ಭ ಮಿಯ ನ  ೋವು ಮತ್ಚತ ವ ೋದನ ಗಳು ಅಥಯಹಿೋನವಲಿ. ಪ ಲನಚ ಇದನಚನ 
ಸಹ ಹ ೋಳಿದನಚ, ಏನ ೊಂದರ  “ಜ್ಗತ ತಲಾಿ” ಪಿಸವ ವೆೇದನೆಪಡುತ್ಯತ ಇರುತ್ತದೆ ಎೊಂಬದ . 
“ಪರಸವ ವ ೋದನ ಪಡಚತಾತ” ಎೊಂಬಚದಚ ಗಿರೋಕ್ನ ಒೊಂದ ೋ ಪದದೊಂದ ಬೊಂದರಚತ್ತದ : 
συνωδίνω (sunōdinō). ಅದಚ ὠδίνω (ōdinō, “ಪರಸವ ವ ೋದನ ”99) ಎೊಂಬದರ  ೊಂದಗ  
σύν (sun, “ಯೊೊಂದಗ ”) ಎೊಂಬ ಉಪಸಗಯದ ಸೊಂಯೊೋಜ್ನ ಯಾಗಿದ . ಜ್ಗತ್ಚತ ಮರರ್ 
ವ ೋದನ ಯನನಲಿ, ಆದರ  ಪರಸವ ವ ೋದನ  ಪಡಚತ್ತದ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ .100 ಪ ಲನಚ 
ನ  ೋಡಚವ ಈ ಸಾದೃಶವನಚನ ಪುರಚಷ್ರಿಗಿೊಂತ್ಲ  ಪರಸವ ವ ೋದನ ಯನಚನ ಅನಚಭವಿಸಿರಚವ 
ಸಿರೋಯರಚ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳುಳವರಚ. ವ ೋದನ ಯಚ ಭಯೊಂಕ್ರವಾಗಿರಬ ೋಕ್ಚ, 
ಆದರ  ಅದಚ ಅಥಯವಿಲಿದ ವ ೋದನ ಯಾಗಿರಚವದಲಿ; ಅದ  ೊಂದಚ ಗಚರಿ ಇರಚತ್ತದ : ಹ  ಸ 
ಜೋವನ. ಪ ಲನ ಸೊಂಕ ೋತ್ದಲಿಿ, ಹಳ  ಆಕಾಶ ಹಾಗ  ಭ ಮಿಯ ನರಳುವಿಕ  ಮತ್ಚತ 
ವ ೋದನ ಗಳು ಮಚೊಂದ  ಒೊಂದಚ ಉತ್ತಮ ದನವಿರಚತ್ತದ ೊಂಬಚದಕ ೆ ಪುರಾವ ಯನಚನ 
ಒದಗಿಸಚತ್ತವ : ಅದಚ ನ ತ್ನ ಆಕಾಶ ಮತ್ಚತ ಭ ಮಿಯ ದನ. 

ವಚನ 23. ಪ ಲನಚ ಸೃಷಿಟಸಲಪಟ್ಟ ಜ್ಗತಿತನ ಕ್ಡ ಯಿೊಂದ ಕ ೈಸತರ ಡ ಗ  ಸಾಗಚತಾತನ : 
ಇದು ಮಯತ್ಿವಲಿದೆ [ಜ್ಗತ್ಚತ ನರಳುತಾತ ಇರಚವದಚ ಮಾತ್ರವಲಿದ ] . . . ನಯವಯದರೊೇ. 
ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳಾಗಿರಚವ ನಮಗ , ಈಗಾಗಲ ೋ ಶ ರೋಷ್ಠ ಆತಿೀಕ್ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳು 
ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟವ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ನಾವು ಪಿಥಮ ಫಲ್ಲತ್ವಯಗಿರುವ ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮವರವನುನ 
ಹ  ೊಂದದ ದೋವ . “ಪರಥಮ ಫಲ” ಎೊಂಬಚದಚ “ಪರಥಮ ಗ  ೋಧಯ ತ ನ ಯ ಕ್ಟ್ಟನಚನ 
ಕಾಣಿಕ ಯಾಗಿ ಅಪ್ಯಸಚವ ಹಳ ೋ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಸಾಮಾನಾಸ ತ್ರದೊಂದ ಬೊಂದದಚದ . . . , 



 49 

ಅದಚ ಕ್ೃತ್ಜ್ಞತಾಸಚತತಿ ಹಾಗ  ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ  ಸೊಂಕ ೋತ್ಗಳ ರಡ  ಆಗಿತ್ಚತ”101 
(ನ  ೋಡಿರಿ ವಿಮೋ. 23:19; ಯಾಜ್. 23:10, 11). “ಪಕ್ವಗ  ೊಂಡಿರಚವ ಪರಥಮ ತ ನ ಯನಚನ 
ತ್ ಗಾಡಿಸಿ ತ  ೋರಿಸಚವದಚ ಎರಚ್ಚವ ಒೊಂದಚ ವಿಧ್ವಾಗಿತ್ಚತ: ಇನಚನ ಬಹಳಷ್ಚಟ ಬರಚವದದ . 
ಮಚೊಂದ  ಇನನಷ್ಚಟ ಉತ್ತಮ ಸೊಂಗತಿಗಳು ನಡ ಯಲಿವ !”102 NCV ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ “ನಾವು 
ದ ೋವರ ವಾಗಾದನದ ಮದಲ ಭಾಗವಾಗಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಹ  ೊಂದದ ದೋವ .”103 

ಹ ೋಗಿದದರ , ಬರಲಿರಚವದಕ  ೆೋಸೆರವಾಗಿ ನಾವು ಈಗಲ  ನಮ್ಮಮಳಗೆ ನರಳುತ್ೆತೇವೆ. 
ಈ ಮಚೊಂರ್ , ಪ ಲನಚ ಕ  ರಿೊಂಥದವರಿಗ  ಹಿೋಗ  ಬರ ದದದನಚ, “ನಾವು ಈಗಿನ 
ದ ೋಹದಲಿಿರಚವವರ ಗ  [ಭ ತಿಕ್ ದ ೋಹ] ನರಳುತ ತೋವ . ಪರಲ  ೋಕ್ದೊಂದ ದ  ರಕ್ಚವ ನಮಮ 
ನಿವಾಸವನಚನ [ಆತಿೀಕ್ ದ ೋಹ] ನಾವು ದ ೋಹದ ಮೋಲ  ಧ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂದಚ 
ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸಚತ ತೋವ ” (2 ಕ  ರಿೊಂಥ 5:2). ನಾನಚ ಹ ಚ್ಚು ಕಾಲ ಜೋವಿಸಿದ ಹಾಗ , ಈ ಕ ಡಚತಿತರಚವ 
ದ ೋಹದಲಿಿ ನರಚಳು ಕ್ಚರಿತಾದ ಪ ಲನ ಹ ೋಳಿಕ ಯನಚನ ಹ ಚ್ಚು ಸ ಕ್ಷಮವಾಗಿ 
ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳುಳವ ನಚ; ಅದಚ ಒೊಂದಚ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಬಿದಚದ ಹ  ೋಗಚತ್ತಲಿರಚವ 
ಮನ ಯೊಂತಿರಚತ್ತದ !  

ಆದದರಿೊಂದ ಪ ಲನಚ, ನಾವು ಈ ಹಳ ೋ ದ ೋಹದ  ಳಗಿೊಂದ ಬಿಡಿಸಲಪಟ್ಚಟ ನಮಮ ನ ತ್ನ 
ದ ೋಹವನಚನ ಪಡ ದಚಕ  ಳಳಲಚ ಎದುರುನೊೇಡುತ್ಯತ ಇದ ದೋವ  ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. 
“ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಾತ” ಎೊಂಬಚದಚ 19ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿ ಿ “ಲವಲವಿಕ ಯಿೊಂದ 
ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಿತರಚವದಚ” ಎೊಂದಚ ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಅದ ೋ ಪದದೊಂದ 
ಬೊಂದದಾದಗಿದ : ಸೃಷಿಟಸಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಜ್ಗತ್ಚತ “ತ್ಚದಗಾಲಿನಲಿಿ ನಿೊಂತಿರಚವ” ಪರಕಾರವ ೋ, ನಾವು 
ಸಹ ಉತ್ಚಾಕ್ತ ಯಿೊಂದಲ  ಲವಲವಿಕ ಯಿೊಂದಲ  ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಿತದ ದೋವ ! 

ನಮಮ ನರಳುವಿಕ  ಮತ್ಚತ ಲವಲವಿಕ ಯಿೊಂದ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ ಯಚ ಪರಥಮ 
ಫಲವಾಗಿರಚವ ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಹ  ೊಂದಕ  ೊಂಡದದರ ಹ  ರತಾಗಿಯ  ಅಲಿ, ಆದರ  
ನಮಗ  ಪರಥಮ ಫಲವಾಗಿರಚವ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟದಾದನ  ಎೊಂಬ ಕಾರರ್ಕಾೆಗಿಯೋ 
ಆಗಿದ . ನಾವು ಪರಲ  ೋಕ್ದ “ಪರಥಮ ಫಲ” ದ ರಚಚಿಯನಚನ ನ  ೋಡಿದ ದೋವಾದದರಿೊಂದ, ನಾವು 
ಮಿಕ್ೆ ಆತಿೀಕ್ ಫಸಲನಚನ ಪಡ ದಚಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಅಷ್  ಟೊಂದಚ ಅಧಕ್ 
ಅಭಿಲಾಷ್ ಯಚಳಳವರಾಗಿದ ದೋವ . (ಇದನಚನ ಒಬಬ ಮಗಚವಿಗ  ಕ ೋಕ್ನ ಒೊಂದಚ ಚಿಕ್ೆ ತ್ಚೊಂಡನಚನ 
ತಿನನಲಚ ಕ  ಟ್ಚಟ ಆತ್ನಚ ಅದನಚನ ತಿೊಂದಚ ಮಚಗಿಸಿದ ಕ್ ಡಲ  ರಾತಿರ ಊಟ್ದ ವ ೋಳ  ಇನನಷ್ಚಟ 
ದ  ಡಿ ತ್ಚೊಂಡನಚನ ಕ  ಡಚವದಾಗಿ ವಾಗಾದನ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಹ  ೋಲಿಸಬಹಚದಚ.) 

ನಾವು ಯಾವುದಕಾೆಗಿ “ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಾತ” ಇದ ದೋವ ? ದೆೇವಪುತ್ಿರ ಪದವಿಯನುನ 
ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಿತದ ದೋವ . ಮದಮದಲಚ ನ  ೋಡಿದಾಗ, ಇದಚ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವ ೋ ಇಲಿದಾದಗಿ 
ತ  ೋರಚತ್ತದ . ಯಾಕ ೊಂದರ , ನಾವು “ಮಗನ ಭಾವವನಚನ ಹ  ೊಂದದವರಚ” ಎೊಂಬದಾಗಿ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಈಗಾಗಲ ೋ ಘ ೋಷಿಸಿರಚತ್ತದಷ್ ಟ (8:15; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಹಾಗಾದರ  
ಏಕ  ಪ ಲನಚ ಇಲಿಿ ನಾವು “ದ ೋವಪುತ್ರರ ಪದವಿಯನಚನ . . . ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಾತ” 
ಇದ ದೋವ ೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ ? ಯಾಕ ೊಂದರ  ಆತ್ನಚ ಅೊಂಶವೊಂದನಚನ ಮನದಟ್ಚಟ 
ಮಾಡಚವದಕಾೆಗಿ ಸಾದೃಶಾಗಳನಚನ ಬದಲಾಯಿಸಚವದಕ ೆ ಹಿೊಂಜ್ರಿಯಲಿಲಿ. ಉದಾಹರಣ ಗ , 
ಕ ಲವು ಸಾರಿ ಆತ್ನಚ ಕ್ತ್ಯನಚ ಹಾಗ  ಸಭ ಯ ನಡಚವಿನ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವನಚನ 
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ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ಪಡಿಸಚವದಕ ೆ ವಿವಾಹದ ಸಾದೃಶಾವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ (ರ  ೋಮಾ 7:4; 
ಎಫ ಸ 5:22-33); ಆದರ  ಬ ೋರ  ೊಂದಚ ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಸಭ ಯನಚನ ಇನ ನ ಆತ್ನ 
ಮದಲಗಿತಿತಯಲಿ, ಆದರ  ವಿವಾಹ ನಿಶುಯಮಾಡಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಕ್ನಾಯಾಗಿ 
ಸ ಚಿಸಚವವನಾಗಿದದನಚ (2 ಕ  ರಿೊಂಥ 11:2). 

ಪುತ್ರಪದವಿಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಪ ಲನ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಸಾಮರಸಾಗ  ಳಿಸಚವ 
ಅಗತ್ಾವಿದ ಯೊಂದಚ ನಮಗ  ಅನಿನಸಚವದಾದರ , ನಾವು ಇದನಚನ ಈ ರಿೋತಿಯಲಿಿ 
ಮಾಡಬಹಚದಚ: ಒೊಂದಚ ಅಥಯದಲಿಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲ ೋ ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳಾಗಿ 
ಸಿವೋಕ್ರಿಸಲಪಟ್ಟವರಚ ಮತ್ಚತ ಇನ  ನೊಂದಚ ಅಥಯದಲಿಿ ಆ ಪುತ್ರಸಿವೋಕಾರ ಪರಕಿರಯಯಚ ಇನ ನ 
ಪೂತಿಯಗ  ೊಂಡಿರಚವದಲಿ. ನಮಗ  ಈಗಾಗಲ ೋ ಪುತ್ರಪದವಿಯ ಸವಲತ್ಚತಗಳಿರಚತ್ತವ  
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಸನಿನವ ೋಶವು ಸಪಷ್ಟಗ  ಳಿಸಚತ್ತದ , ಆದರ  ಕಿರಸತನ ಪುನರಾಗಮನದ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ 
ದ ೋಹದ ಪುನರಚತಾೆನ ಸೊಂಭವಿಸಚವ ವರ ಗ  ಆ ಪರಕಿರಯಯಚ ಪೂತಿಯಗ  ಳುಳವದಲಿ 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಸಹ ಅದಚ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ .  

ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದ ದೋನ ೊಂದರ , ನಾವು ನಮಮ ದೆೇಹಕೆೆ ರ್ರಬೆೇಕಯದ 
ವಿಮ್ಮೇಚನೆಯನುನ104 ಪಡ ದಚಕ  ೊಂಡಾಗ ನಮಮ ಆತಿೀಕ್ ಪುತ್ರಸಿವೋಕಾರತ್ವ ಪರಕಿರಯಯಚ 
ಪೂತಿಯಗ  ಳುಳವದಚ. CJB ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ತದ , “ನಾವು ಪುತ್ರರಾಗಿ ಮಾಡಲಪಡಚವದ 
ಕ  ೆೋಸೆರ—ಅೊಂದರ , ನಮಮ ಇಡಿೋ ದ ೋಹಗಳು ವಿಮೋಚಿಸಲಪಟ್ಚಟ ಸವತ್ೊಂತ್ರಗ  ಳಿಸಲಪಡಚ 
ವದನಚನ—ಕಾತ್ರದೊಂದ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತ್ತಲಿರಚತ ತೋವ .” ದ ೋಹದ ವಿಮೋಚ್ನ ಯಚ 
(ಪುನರಚತಾೆನದ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ) ಪ ಲನ ಚ್ರ್ ಯಯ ಪರಾಕಾಷ್ ಠಯ ಅೊಂಶವಾಗಿರಚ ತ್ತದ ೊಂಬಚದಚ 
ಕ ಲವರನಚನ ಆಶುಯಯಚ್ಕಿತ್ಗ  ಳಿಸಬಹಚದಚ. ಪ ಲನಚ ಇಲಿಿ ಜ್ಗತಿತನ 
ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ ಯನಚನ ಮತ್ಚತ ನಮಮ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ ಯನಚನ ಒಟಾಟಗಿ 
ಜ  ೋಡಿಸಚವದಕ ೆ ಪರಯತಿನಸಚತಿತದಾದನ  ಎೊಂಬಚದನಚನ ನಾವು ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ. 
ಆದಾಮನ ಪಾಪವು ಸೃಷಿಟಸಲಪಟ್ಟ ಜ್ಗತಿತಗ  ಮರರ್ ಮತ್ಚತ ಕ್ಷಯವನಚನ ತ್ೊಂದತ್ಚ ಮತ್ಚತ, 
ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ, ಭ ತಿಕ್ ದ ೋಹಕ ೆ ಮರರ್ ಮತ್ಚತ ಕ್ಷಯವನಚನ ತ್ೊಂದತ್ಚ (ನ  ೋಡಿರಿ  
1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:22; ಇಬಿರಯ 9:27). ದ ೋವರ ಪುತ್ರರಚ ಮತ್ಚತ ಪುತಿರಯರಾಗಿ, ನಮಗ  
ಅದಚುತ್ವಾದ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳಿರಚತ್ತವ . ಹ ೋಗಿದದರ , ನಮಮ ಮಾೊಂಸಿಕ್ ದ ೋಹಗಳಲಿಿರಚವ 
ವರ ಗ , ನಾವು ಯಾವಾಗಲ  ನ  ೋವು ಮತ್ಚತ ಶ ್ ೋಧ್ನ ಗ  ಒಳಪಡಚವ ವು (ನ  ೋಡಿರಿ  
1 ಯೊೋಹಾನ 2:16), ಇನ ನ ಪರಲ  ೋಕ್ದಲಿಿ ದ ೋವರ ಸೊಂಗಡ ಇರಚವದಕ ೆ 
ಶಕ್ತರಾಗಿರಚವದಲಿ (ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:50). ದ ೋವರಿಗ  ಸ  ತೋತ್ರ, ನಾವು ನಮಮ 
ದ ೋಹಗಳ “ವಿಮೋಚ್ನ ಯನಚನ” ಎದಚರಚನ  ೋಡಬಹಚದಾಗಿದ ! 

ವಚನ 24. ಸೃಷಿಟಯ ಜ್ಗತ್ಚತ ವಾಥಯತ್ವಕ ೆ ಒಳಪಡಿಸಲಪಟಾಟಗ, ಒೊಂದಚ ದನ 
“ಬಿಡಚಗಡ ಯಾಗಿ” ವಿಮೋಚಿಸಲಪಡಚವ “ನಿರಿೋಕ್ಷ ” ಯೊೊಂದಗ  ಆಗಿತ್ಚತ (8:20, 21). ನಾವು, 
ಸಹ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಿೊಂದ ಪುಷಿಟ ಹ  ೊಂದಚತ ತೋವ : ರಕ್ಷಣೆಯನುನ ಹೊಂದದವರಯದರೂ ಇನುನ 
ಎದುರುನೊೇಡುವವರಯಗಿದ ದೆೇವೆ. NASBಯಲಿಿ “ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಲಿಿ” ಎೊಂದದದರ , ಕ ಲವು 
ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳಲಿಿ “ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಿೊಂದ” ಎೊಂದರಚತ್ತದ  (KJV; McCord; ನ  ೋಡಿರಿ Phillips). 
“ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಾತ” ಎೊಂಬಚದಕಿೆರಚವ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು ἐλπίς (elpis). ಇದಚ ಪರಥಮ 
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ಬಾರಿಗ  24ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ ಚ್ತ್ಚಥೋಯ ವಿಭಕಿತಯ ರ ಪದಲಿಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಳತ್ತದ . 
“ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಾತ” ಎೊಂಬಚದರ ಮಚೊಂರ್  ಯಾವದ ೋ ಉಪಸಗಯವು ಇರಚವದಲಿ, 
ಆದದರಿೊಂದ ಒೊಂದಚ ಉಪಸಗಯವನಚನ ಒದಗಿಸಬ ೋಕ್ಚ. ಕ ಲವು ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳು “ಲಿಿ” 
ಉಪಸಗಯವನಚನ ಒದಗಿಸಿದರ , ಇನಚನ ಕ ಲವು ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳೊ “ಯಿೊಂದ” ಎೊಂಬಚದನಚನ 
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಚತ್ತವ . ಯಾವ ಉಪಸಗಯವು ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದದರ  ಸರಿಯೋ, 
ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ ಯಚ ನಮಗ  ಪುಷಿಠ ಕ  ಡಚತ್ತದ  ಮತ್ಚತ ನಮಮನಚನ 
ಮಚನನಡ ಯಚತ್ತಲಿರಚವೊಂತ  ಮಾಡಚತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನಚ ಒತಿತ ಹ ೋಳುವವನಾಗಿದದನಚ. 
William Barclay ಹಿೋಗ  ಬರ ದನಚ, “ಪ ಲನಿಗ  ಜೋವವನಚನ ಹ  ತಿತಸಿದ ದಹಿಸಚವ ಸತ್ಾವು 
ಯಾವದ ೊಂದರ  ಮಾನವನ ಸಿೆತಿಯಚ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಿಲಿದದಲಿ ಎೊಂಬಚದ ೋ.”105 

ಕ ಲವರಚ 24ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿ ಿ “ಯಿೊಂದ” ಉಪಸಗಯ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವದಕಿೆರಚವ 
ಸಾಧ್ಾತ ಯನಚನ ಆಕ್ಷ ೋಪ್ಸಿ, “ನಾವು ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ 
ನಿರ್ಯಯಿಸಲಪಟ್ಟಟದ ದೋವ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತರ  (3:28; 5:1). ಹ ೋಗಿದದರ , ಅವುಗಳು 
ಪರತ ಾೋಕ್ವಾದ ಗಚರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳನಚನ ಹ  ೊಂದದದರ , ನೊಂಬಿಕ  ಮತ್ಚತ ನಿೋರಿಕ್ಷ  
(ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ ) ಗಳು ನಿಕ್ಟ್ ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಹ  ೊಂದವ . ಇಬಿರಯ ಪುಸತಕ್ದ ಲ ೋಖಕ್ನಚ 
“ನೊಂಬಿಕ ”ಯ ಅಥಯನಿರ ಪಣ  ಮಾಡಚವಾಗ, “ನೊಂಬಿಕ ಯೊೋ ನಾವು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಚವವುಗಳ 
ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಭರವಸದೊಂದರಚವದ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ  (ಇಬಿರಯ 11:1; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ 
ನನನದಚ). ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಿಲಿದರಚವೊಂತ್ಹ ನೊಂಬಿಕ ಯಚ ರಕ್ಷಣ ಯನಚನೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಚವ 
ನೊಂಬಿಕ ಯಲಿ. 

ನಮಮ ವಾಕ್ಾಭಾಗದ ಈ ಹೊಂತ್ದಲಿ,ಿ ಪ ಲನಚ ಸವಲಪ ತ್ಡ ದಚ “ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ ” 
ಎೊಂಬ ತ್ನನ ಮಾತಿನ ಅಥಯವ ೋನ ೊಂಬಚದನಚನ ವಿವರಿಸಚವದಕ ೆ ಮಚೊಂದಾಗಚತಾತನ : 
ಎದುರುನೊೇಡುವ ಪದವಿ ಪಿತ್ಾಕ್ಷವಯಗಿದದರೆ ಎದುರುನೊೇಡುವದೆೇಕೆ? ಪಿತ್ಾಕ್ಷವಯದದದನುನ 
ಎದುರುನೊೇಡುವದುಂಟೆೇ? ವಿವರಣ ಯಲಿಿನ ಕ ಲವು ಪದಗಳು ಕ್ರಮಬದಧವಾಗಿವ . ಒಬಬನಚ 
ಪರಶ ನಯನಚನ “ತಾನಚ ಈಗಾಗಲ  ನ  ೋಡಿರಚವದಕಾೆಗಿ ಯಾವನಚ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಾತನ ?” 
ಎೊಂಬದಾಗಿ ಓದಬಹಚದಚ ಮತ್ಚತ ಉತ್ತರವು, “ನಾನಚ. ನಾನಚ ಮಚೊಂದ  ೊಂದಚ ದನ 
ಸವೊಂತ್ವಾಗಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವ ಒೊಂದನಚನ ದನಾಲ  ನ  ೋಡಚತ ತೋನ .” ಪ ಲನಚ 
ಏಕ  “ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಿದದರ ” ಮತ್ಚತ “ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಿದದದನಚನ” (ಎರಡ  ಸಹ βλέπω, blepō 
ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಬೊಂದವುಗಳು) ಎೊಂಬ ಪದಗಳನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ 
ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಚ, ಈಗ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಕ್ರ್ಚಿಗಳಿೊಂದ ನ  ೋಡಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿದ 
ಒೊಂದನಚನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಆತ್ನಚ ಮಾತಾಡಚತಿತದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ ನಾವು ಮನಗಾರ್ಬ ೋಕ್ಚ 
(ನ  ೋಡಿರಿ 2 ಕ  ರಿೊಂಥ 4:18): ಕಿರಸತನಚ ತಿರಿಗಿ ಬರಚವಾಗ ಸೊಂಭವಿಸಚವ ದ ೋಹದ 
ವಿಮೋಚ್ನ . ನಾವು ಕ್ನಿಷ್ಠ ಈ ಸೊಂಭವವು “ಪರತ್ಾಕ್ಷ” ವಾಗಚವಾಗ, ಅದಚ 
ವಾಸತವಗ  ಳುಳವದಚ. 24ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿನ “ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಿದದರ ” ಎೊಂಬ 
ವಿಷ್ಯದಲಿಿಯಾದರ  ೋ, “ಕ  ನ ಗ  ಹ  ೊಂದರಚವ ಅಥವಾ ಪಡ ದಚಕ  ೊಂಡಿರಚವ” ಎೊಂಬ 
ಅಥಯದಲಿಿ ಅದನಚನ ನ  ೋಡಚವದಾದರ  ಸಹಾಯಕ್ವಾಗಚತ್ತದ . NIV ತ್ಜ್ಚಯಮಯಚ ಹಿೋಗ  
ಪರಶಿನಸಚತ್ತದ , “ಈಗಾಗಲ  ಹ  ೊಂದರಚವದನಚನ ಯಾರಚ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಾತರ ?” 
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“ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವುದರ ಅಥಯವು ಯಾವಾಗಲ  ನಾವು ಇನ ನ ಪಡ ದಚಕ  ಳಳದ  ಇರಚವ 
ಒೊಂದಕ  ೆೋಸೆರ ಕಾಯಚವದಚ ಎೊಂದಾಗಚತ್ತದ ” ಎೊಂದಚ Phillips ತ್ಜ್ಚಯಮಯಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ .  

ವಚನ 25. ಹ ೋಗ , ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳಾಗಿ ನಾವು ಇನ ನ ನಮಮ ಪೂರ್ಯ 
ಸವಲತ್ಚತಗಳನಚನ ಪಡ ದಚಕ  ೊಂಡಿಲಿ ಎೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶದ ಮೋಲ  ಪ ಲನ ಒತ್ಚತ ಇರಲಿಲಿ; 
ಬದಲಾಗಿ, ಆ ಸವಲತ್ಚತಗಳು ನಮಮದಾಗಚವವು ಎೊಂಬ ಭರವಸದೊಂದರಚವದಕ ೆ 
ನಮಗ  ೊಂದಚ ಕಾರರ್ವಿರಚತ್ತದ ೊಂಬದನಚನ ಆತ್ನಚ ತ  ೋಪಯಡಿಸಚತಿತದಾದನ . ನಮಗ  
ಮಚನನಡ ಯಲಚ ಪುಷಿಟಕ  ಡಚವೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ  ನಮಗಿರಚತ್ತದ : ಆದರೆ 
ಕಯರ್ದರುವದನುನ [ಇನ ನ ನಾವು ಹ  ೊಂದದರಚವ] ನಯವು ಎದುರುನೊೇಡುವವರಯಗಿದದರೆ 
ತ್ಯಳ ಮೆಯಿಂದ ಕಯದುಕೊಂಡಿರುವೆವು. “ಲವಲವಿಕ ಯಿೊಂದ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ ”ಯ ಬದಲಿಗ  
“ನಿರಿೋಕ್ಷ ” ಎೊಂಬ ಪದವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದರ  ಸಹಾಯವಾಗಬಹಚದಚ. ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, 
ಪ ಲನಚ “ನಾವು ಇನಚನ ಪಡ ದಚಕ  ಳಳದರಚವ ಆಶಿೋವಾಯದವನಚನ ನಿಜ್ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  
ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವದಾದರ , ಅದಚ ನಮಮನಚನ ಆ ಆಶಿೋವಾಯದಕಾೆಗಿ ತಾಳ ಮಯಿೊಂದ 
ಕಾದಚಕ  ಳುಳವೊಂತ  ಶಕ್ತಗ  ಳಿಸಚವದಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಿತದಾದನ . ದ ೋವರಚ ಒೊಂದಚ 
ವಾಗಾದನವನಚನ ಮಾಡಚವಾಗ, ನೊಂಬಿಕ ಯಚ ಅದನಚನ ವಿಶಾವಸಿಸಚತ್ತದ , ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಚ ಅದನಚನ 
ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತ್ತದ , ಮತ್ಚತ ತಾಳ ಮಯಚ ಅದಕಾೆಗಿ ಕಾದಚಕ  ಳುಳತ್ತದ  ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಲಾಗಿರಚತ್ತದ .106 

“ತಾಳ ಮ” ಎೊಂಬಚದಕಿೆರಚವ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು, ὑπομονή (hupomonē), ಇದಚ 
ತಾಳ ಮಯಿೊಂದದಚದ, ಸ ೈರಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ, ಏನ ೋ ನಡ ದರ  ಹಿೊಂಜ್ರಿಯದ  ಮಚನನಡ ಯಚತ್ತಲ ೋ 
ಇರಚವದಕಿೆರಚವ ಸಾಮಥಾಯವನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ  (5:3ರ ಮೋಲಿನ ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳನಚನ 
ನ  ೋಡಿರಿ). ಇಬಿರಯ ಪುಸತಕ್ದ ಲ ೋಖಕ್ನಚ “ನಮಮ ನ ೋಮಕ್ವಾದ ಓಟ್ವನಚನ ಸಿೆರಚಿತ್ತದೊಂದ 
ಓಡ  ೋರ್” ಎೊಂದಚ ಬರ ದನಚ (ಇಬಿರಯ 12:1). ಯೋಸಚ ಹ ೋಳಿದ ದೋನ ೊಂದರ  “ಆದರ  ಕ್ಡ ೋ 
ವರ ಗ  ತಾಳುವವನಚ ರಕ್ಷಣ ಹ  ೊಂದಚವನಚ” (ಮತಾತಯ 10:22). 

ಪ ಲನ ವಾಚ್ಕ್ರಲಿಿ ಕ ಲವರಿಗ  ಹಿೊಂಸ ಯ ಕಾರರ್ದೊಂದ ತಾಳ ಮಯಿೊಂದ 
ಸಹಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಕ್ಠಿರ್ವಾಗಿದದರಬಹಚದಾಗಿದ -ಕ ಲವು ಸೆಳಗಳಲಿಿರಚವ 
ಕ ೈಸತರಿಗ  ಈ ದನ ಕ್ಠಿರ್ಸಿೆತಿಗಳಿರಚವ ಪರಕಾರ. ಕ ಲವು ಸಮಯಗಳಲಿಿ, ಇನನಷ್ಚಟ 
ಕ್ಷ್ಟಗಳನಚನ ಮತ್ಚತ ಸಮಸ ಾಗಳನಚನ ತ್ಪ್ಪಸಿಕ  ಳುಳವದಕಾೆಗಿ ಯೋಸಚವನಚನ ಅಲಿಗಳ ದಚ 
ಬಿಡಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಅನಿನಸಿದದರಬಹಚದಾಗಿದ . ರ  ೋಮಾ 8:25ನ ೋ ವಚ್ನವು ನಾವು 
ತಾಳ ಮಯಿೊಂದ ಕಾದಚಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ ಎೊಂಬಥಯದಲಿಿ ಹ ೋಳುತ್ತದ , ಆದರ  ನಾವು ನಮಗಿರಚವ 
ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯ ಕಾರರ್ದೊಂದ ನಾವು ತಾಳ ಮಯಿೊಂದ ಕಾದಚಕ  ಳಳಬಲ ಿವು ಎೊಂಬಚದನಚನ ಸಹ 
ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ನಾವು ದ ೈವಿಕ್ ಇರ್ಾಛಶಕಿತಯ ಮ ಲಕ್ ತಾಳ ಮಯಿೊಂದ ಕಾದಚಕ  ಳುಳತ ತೋವ —
ಆತ್ನನಚನ ಮಚಿುಸಚವದಕ ೆ ಆತ್ನ ಶಕಿತಯಚ ನಮಮ ಚಿತ  ತೊಂದಗ  
ಸೊಂಯೊೋಜ್ನ ಗ  ೊಂಡಿರಚತ್ತದ .  

ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನಿಂದ ಕೆೈಸತನಿಗೆ ಸಿಕುೆವ ಸಹಯಯ (8:26, 27) 
26ಹಯಗೆ ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನು ಸಹ ನಮಮ ಅಶಕ್ರತಯನುನನೊೇಡಿ ಸಹಯಯಮಯಡುತ್ಯತನೆ. 
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ಹೆೇಗಂದರೆ ನಯವು ತ್ಕೆ ಪಿಕಯರ ಏನು ಬೆೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕೊೇ ನಮಗೆ ಗೊತಿತಲಿದದರಿಂದ 
ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನು ತ್ಯನೆೇ ಮಯತಿಲಿದಂಥ ನರಳಯಟದಂದ ನಮಗೊೇಸೆರ ಬೆೇಡಿಕೊಳಳುತ್ಯತನೆ. 
27ಆದರೆ ಹೃದಯಗಳನುನ ಶೆ ೇಧಸಿ ನೊೇಡುವಯತ್ನಿಗೆ ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನ ಮನೊೇಭಯವವು 
ಏನೆಂದು ತಿಳಿದದೆ; ಆ ಆತ್ಮನು ದೆೇವರ ಚ್ಚತ್ಯತನುಸಯರವಯಗಿ ದೆೇವಜನರಿಗೊೇಸೆರ 
ಬೆೇಡಿಕೊಳುುವನೆಂದು ಆತ್ನು ರ್ಲಿನು.  

ವಚನ 26. ಈ ವಚ್ನವು, ಹಯಗೆ ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನು ಸಹ ನಮಮ ಅಶಕ್ರತಯನುನ ನೊೇಡಿ 
ಸಹಯಯಮಯಡುತ್ಯತನೆ ಎೊಂದಚ ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ . “ಹಾಗ ” ಮತ್ಚತ “ಸಹ” ಎೊಂಬ ಪದಗಳು 
ಈ ಮಚೊಂರ್  ಹ ೋಳಿದದ ಒೊಂದಕ ೆ ಜ  ೋಡನ  ಮಾಡಚತ್ತವ . ಅವುಗಳು ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಕ್ಚರಿತಾದ 
ಈ ಮಚೊಂಚಿನ ಹ ೋಳಿಕ ಯನಚನ ಸ ಚಿಸಬಹಚದಾಗಿದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , 26ನ ೋ ವಚ್ನದ 
ಮದಲ ಭಾಗವು ಈ ರಿೋತಿ ಅಥಯವನಚನ ಕ  ಡಬಹಚದಾಗಿದ , “ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮ 
ಆತ್ಮಗಳ ೊೊಂದಗ  ಸಾಕ್ಷಿ ಹ ೋಳುವ ಹಾಗ ಯೋ [8:16], ಆತ್ನಚ ನಮಮ ಅಶಕಿತಯಲಿಿ ಸಹ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವನಚ.” ಬಹಚಶಃ, ಇದಚ ಈಗಷ್ ಟ ಮಚಕಾತಯಗ  ೊಂಡ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯ 
(ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ ) ಕ್ಚರಿತ್ ಚ್ರ್ ಯಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತಿತರಬಹಚದಾಗಿದ  ಮತ್ಚತ 
ತ್ಪಫಲವಾಗಿ, ಈ ಅಥಯವನಚನ ಕ  ಡಬಹಚದಾಗಿದ , “ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ ಯಚ ತಾಳ ಮಯನಚನ 
ಉೊಂಟ್ಚಮಾಡಚವ ಹಾಗ ಯೋ [8:24, 25], ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮ ಅಶಕಿತಯಲಿಿ 
ಸಹಾಯವನಚನ ಮಾಡಚತಾತನ .” 

ಇಲಿಿ ನಿದಯಷ್ಟವಾದ ಅೊಂಶವ ೋನ ೊಂಬಚದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಈ ರ  ೋಮಾೊಂಚ್ಕಾರಿ ಸತ್ಾವು 
ಪಾರಮಚಖಾವಾದದಚದ: “ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ . . . ನಮಮ ಅಶಕಿತಯಲಿಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಚತಾತನ ”! 
“ನಮಮ” ಎೊಂಬ ಸವಯನಾಮ ಪದವು ಈ ಹ ೋಳಿಕ ಯಲಿಿ ಪ ಲನಚ ತ್ನನನಚನ 
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿಕ  ೊಂಡನಚ ಎೊಂಬದನಚನ ಸ ಚಿಸಚವತ್ತದ . ಆತ್ನಚ ತ್ನನನಚನ “ಒಬಬ 
ಅತ್ಚಾತ್ೃಷ್ಟ ದ ೋವಮನಚಷ್ಾ” (super saint) ಎೊಂದಚ ಭಾವಿಸಿಕ  ಳಳಲಿಲಿ. ಅಪ್ಸತಲನಚ 
ಯಾವ ಅಶಕಿತಯನಚನ ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಚ ಹ ೋಳಿದನಚ? ಯಾವದ ೋ ಅಶಕಿತ: ಶಾರಿೋರಿಕ್, 
ಭಾವಾತ್ಮಕ್, ಅಥವಾ ಆತಿೀಕ್. Moo ಅಭಿಪಾರಯ ಪಟ್ಟದ ದೋನ ೊಂದರ  “ಅಶಕಿತ” ಎೊಂಬಚದಚ 
“ಮಾನವ ಸಿೆತಿಗಿರಚವ ಮಿೋತಿಗಳನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ .”107 ನಮಮಲಿಿ ಅನ ೋಕ್ರಚ ನಮಮನಚನ 
“ಅಶಕ್ತರಚ” ಎೊಂದಚ ಭಾವಿಸಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಸೊಂಕ  ೋಚ್ ಪಡಚತ ತೋವ —ಆದರ  ನಾವು 
ಪಾರಮಾಣಿಕ್ವಾಗಿರಚವದಾದರ , ನಮಮಳಗ  ಅಶಕಿತಯಿರಚವದರ ಬಗ ಗ ಒಪ್ಪಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ: 
ನಿರೊಂತ್ರವಾದ, ಎಡ ಬಿಡದ ಮತ್ಚತ ಕ ಲವು ಸಾರಿ ಕ್ಚಗಿಗಹ  ೋಗಚವಷ್ಚಟ ಅಶಕಿತಗಳು. ನಮಗ  
ಒೊಂದಚ ದ ೈವಿಕ್ ಸಹಾಯ ಲಭಾವಿರಚತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ ತಿಳಿಯಚವದಚ 
ಅದಚುತ್ವ ೋನಿಸಚವದಲಿವ ೋ? “ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ . . . ನಮಮ ಅಶಕಿತಯನಚನ ನ  ೋಡಿ 
ಸಹಾಯಮಾಡಚತಾತನ .” 

“ಸಹಾಯಮಾಡಚತಾತನ ” ಎೊಂದಚ ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು 
ಸೊಂಕಿೋರ್ಯವಾದದಚದ ಆದರ  ಬ  ೋಧ್ಪರದವಾಗಿರಚತ್ತದ : συναντιλαμβάνομαι 

(sunantilambanomai).108 ಅದಚ ಗಿರೋಕ್ನ ಮ ರಚ ಪದಗಳ 
ಸೊಂಯೊೋಜ್ನ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ : σύν (sun, “ಯೊೊಂದಗ ”), ἀντί (anti, “ವಿರಚದಧ, ಎದಚರಚ 
ಕ್ಡ ಯಲಿಿ”), ಮತ್ಚತ λαμβάνω (lambanō, “ತ ಗ ದಚಕ  ೋ, ಪಡ ದಚಕ  ೋ”). 
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A. T. Robertson ತ್ನನ ಗಿರೋಕ್ ವಾಾಕ್ರರ್ ಪುಸತಕ್ದಲಿಿ ಬರ ದದ ದೋನ ೊಂದರ , “ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ 
ನಮಮೊಂದಗ  [sun] ನಮಮ ಅಶಕಿತಯನಚನ ಹಿಡಿದಚಕ  ಳುಳತಾತನ  ಮತ್ಚತ ನಮಮನಚನ 
ಎದಚರಿಸಚತಿತರಚವ [anti] ಭಾರದ ತ್ನನ ಭಾಗವನಚನ ಹ  ತ್ಚತಸಾಗಚತಾತನ , ಅದಚ ಇಬಬರಚ 
ವಾಕಿತಗಳು ಒೊಂದಚ ದಮಿಮಯನಚನ ಒೊಂದ  ೊಂದಚ ಬದಯಲಿಿ ಹಿಡಿದಚಕ  ೊಂಡಚ 
ಸಾಗಚತಿತರಚವೊಂತಿರಚತ್ತದ .”109 

ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಈ ಸಹಾಯವು ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಶರಿೋರದಲಿಿನ ಅಶಕಿತಯ ಬಗ ಗ 
ಚ್ಚಿಯಸಚತಾತ ಕ  ರಿೊಂಥದವರಿಗ  ಹ ೋಳಿದ ಒೊಂದಚ ಮಾತ್ನಚನ ನ ನಪ್ಗ  ತ್ರಚತ್ತದ : 

“ಅದಕಾೆತ್ನಚ [ದ ೋವರಚ]—ನನನ ಕ್ೃಪ ಯೋ ನಿನಗ  ಸಾಕ್ಚ; ಬಲಹಿೋನತ ಯಲಿಿಯೋ ಬಲವು 
ಪೂರ್ಯಸಾಧ್ಕ್ವಾಗಚತ್ತದ  ಎೊಂದಚ ನನಗ  ಹ ೋಳಿದಾದನ .” ಹಿೋಗಿರಲಾಗಿ ಕಿರಸತನ ಬಲವು 
ನನನಲಿ ಿನ ಲ ಸಿಕ  ೊಂಡಿರಬ ೋಕ ೊಂದಚ ನನಗಚೊಂಟಾಗಚವ ನಿಬಯಲಾವಸ ೆಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿಿಯೋ 
ಬಹಚಸೊಂತ  ೋಷ್ವಾಗಿ ಹ ಚ್ುಳಪಡಚವ ನಚ. ಆದದರಿೊಂದ . . . ನನಗ  ನಿಬಯಲಾವಸ ೆಯ  
. . . ಸೊಂಭವಿಸಿದಾಗ ಸೊಂತ್ಚಷ್ಟನಾಗಿದ ದೋನ . ನಾನಚ ಯಾವಾಗ ನಿಬಯಲನಾಗಿದ ದೋನ  ೋ 
ಆವಾಗಲ ೋ ಬಲವುಳಳವನಾಗಿದ ದೋನ  (2 ಕ  ರಿೊಂಥ 12:9, 10). 

ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಬಲಕಿೆೊಂತ್ಲ  ದ ೋವರ ಬಲದ ಮೋಲ  ಅವಲೊಂಭನ ಗ  ಳುಳವದನಚನ 
ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ೊಂಡಿದದನಚ. ಇದಚ ನಾವ ಲಿರ  ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ಳಳಬ ೋಕಾಗಿರಚವ ಒೊಂದಚ 
ಪಾಠವಾಗಿರಚತ್ತದ . 

ಪ ಲನಚ “ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ . . . ನಮಮ ಅಶಕಿತಯನಚನ ನ  ೋಡಿ ಸಹಾಯಮಾಡಚತಾತನ ” 
ಎೊಂದಚ ಘ ೋಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ್, ನಾವ ಲಿರ  ಹ  ೊಂದರಚವ ಒೊಂದಚ ನಿದಯಷ್ಟವಾದ 
ಬಲಹಿೋನತ ಯನಚನ ಹ ಸರಿಸಚವ ಮ ಲಕ್ ಆ ಸತ್ಾವನಚನ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ಪಡಿಸಚತಾತನ , ಆ 
ನಿದಯಷ್ಟವಾದ ಬಲಹಿೋನತ ಯಲಿಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ 
ನಮಗ  ತಿಳಿಯಪಡಿಸಚತಾತನ . ನಿೋವು ಬಹಳ ಸ ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಯಾವ ಬಲಹಿೋನತ ಯನಚನ 
ಅನಚಭವಿಸಚವಿರಿ? ಯಾವ ಬಲಹಿೋನತ ಯಲಿಿ ನಿಮಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಬ ೋಕ ೊಂದಚ ನಿೋವು ಇಚಿಛಸಚವಿರಿ? ಆ ಪರಶ ನಗ  ಹಲವಾರಚ ಉತ್ತರಗಳನಚನ 
ಕ  ಡಬಹಚದಾಗಿದ : ಪಾಪಪರಜ್ಞ ಯ ಬಲಹಿೋನತ , ಒೊಂದಚ ನ ೈತಿಕ್ ಬಲಹಿೋನತ , ಏನ ೋ 
ಸೊಂಭವಿಸಿದರ  ಕ್ತ್ಯನನಚನ ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ವಿಶಾವಸಿಸಚವದರಲಿಿ ಬಲಹಿೋನತ . ಪ ಲನಚ 
ನಮಮ ಪಾರಥಯನಾ ಜೋವಿತ್ಗಳ ಕ್ಚರಿತಾದ ತ್ನನ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ಕಾೆಗಿ—ನ ನಾತ —
ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡ ಬಲಹಿೋನತ ಯಚ ಕ ಲವರಿಗ  ಆಶುಯಯವನಚನೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಬಹಚದಚ: ಹೆೇಗಂದರೆ 
ನಯವು ತ್ಕೆ ಪಿಕಯರ ಏನು ಬೆೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕೊೇ ನಮಗೆ ಗೊತಿತಲಿದದರಿಂದ. ಹ ೋಗಿದದರ , 
ಪಾರಥಯನ ಯಚ ನಮಗ  ದ ೋವರ  ೊಂದಗಿನ ಜೋವನಾಡಿಯಾಗಿರಚತ್ತದ . 
ನಮಮ ಪಾರಥಯನಾಜೋವಿತ್ಗಳು ಇರತ್ಕ್ೆ ರಿೋತಿಯಲಿಿರಚವದಾದರ , ದ ೋವರಚ ನಮಗ  ಇಲಿಿ 
ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಇತ್ರ ಸಮಸ ಾಗಳಲಿಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವನಚ; ಆದರ  
ಜೋವನಾಡಿಯನಚನ ಕ್ತ್ತರಿಸಿಕ  ೊಂಡರ , ಎಲಿವೂ ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಚತ್ತದ . 

ಪ ಲನಚ ಪಾರಥಯನ ಯಲಿಿನ ನಮಮ ಅಶಕಿತಯನಚನ “ತ್ಕ್ೆ ಪರಕಾರ ಏನಚ 
ಬ ೋಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ  ೋ ನಮಗ  ಗ  ತಿತಲಿದದರಿೊಂದ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುವ ಮ ಲಕ್ ಬಣಿಿಸಚತಾತನ  
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(ಒತಿತಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). KJV ಯಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ತದ  “ನಾವು ಮಾಡಬ ೋಕಾದ ರಿೋತಿಯಲಿ ಿ
ಏನಚ ಪಾರಥಯಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಅರಿಯದವರಾಗಿದ ದೋವ ” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). “ಏನಚ” 
ಎೊಂಬಚದಚ τίς (tis) ಎೊಂಬ ಒೊಂದಚ ಪರಶಾನಥಯಕ್ ಸವಯನಾಮ ರ ಪದ ಪದದೊಂದ 
ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟದ . Tis ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ “ಏನಚ,” ಎೊಂದಚ ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟದ , ಆದರ  
ಅದಚ “ಯಾರಚ,” “ಯಾವ (ದಚ),” “ಏಕ ,” ಅಥವಾ “ಹ ೋಗ ” ಎೊಂದಚ ಸಹ 
ಅಥಯವಾಗಬಹಚದಚ.110 ರ  ೋಮಾ 8:26ರ ವಿಯಷ್ದಲಿಿ, ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳು “ಏನಚ” ಮತ್ಚತ 
“ಹ ೋಗ ” ಎೊಂಬಚವುಗಳ ನಡಚವ  ಸಮಾನವಾಗಿ ವಿೊಂಗಡಿಸಲಪಟ್ಟಟವ . Tis ಎರಡರಲಿಿ ಯಾವ 
ವಿಧ್ದಲಾಿದರ  ಅನಚವಾದಸಲಪಡಬಹಚದಾದದರಿೊಂದ, ಮತ್ಚತ ಎರಡ  ನಮಮ ಪಾರಥಯನ  
ಯಲಿಿನ ಕ  ರತ ಯ ವಿಷ್ಯದಲಿಿಯಾಗಿರಚವದರಿೊಂದ, AB ತ್ಜ್ಚಯಮಯಚ ಎರಡ  
ವಿರ್ಾರಗಳನಚನ ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಚತ್ತದ : “ನಮಗ  ಏನಚ ಪಾರಥಯಸಬ ೋಕ ೊಂಬದಾಗಲಿ, ತ್ಕ್ೆ 
ಹಾಗ  ಹ ೋಗ  ಯೊೋಗಾವಾದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಪಾರಥಯಸಬ ೋಕ ೊಂದಾಗಲಿ ತಿಳಿಯದಚ” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ 
ನನನದಚ).  

ನಾವು ಪಾರಥಯಸಚವ ವ ೋಳ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮ ಅಶಕಿತಯಲಿಿ ಯಾವ ವಿಧ್ವಾಗಿ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವನಚ? ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನು ತ್ಯನೆೇ ಮಯತಿಲಿದಂಥ ನರಳಯಟದಂದ 
ನಮಗೊೇಸೆರ ಬೆೇಡಿಕೊಳುುತ್ಯತನೆ. “ನಮಗ  ೋಸೆರ ಪಾರಥಯಸಚತಾತನ ” ಎೊಂಬಚದರ 
ಅನಚವಾದತ್ ಪದವು ὑπερεντυγχάνω (huperentunchanō); ಇದಚ ὑπέρ (huper, 
“ಪರವಾಗಿ”) ಮತ್ಚತ ἐντυγχάνω (entunchanō, “ಬ ೋಡಿಕ  ”) ಎೊಂಬ ಪದಗಳ 
ಸೊಂಯೊೋಜ್ನ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ . ಈ ಗಿರೋಕ್ ಪದ ಹಾಗ  ಆೊಂಗಿದ “intercede” ಎೊಂಬ 
ಪದಗಳು ಮತ  ತಬಬರ ಪರವಾಗಿ ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳವದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತವ . ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ 
ಆಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಸವಲಪ ಹ  ತಿತನ ಬಳಿಕ್, ಕಿರಸತನಚ ಪರಲ  ೋಕ್ದಲಿಿ ಕ ೈಸತರಿಗ  ೋಸೆರ 
ಬ ೋಡಚವವನಾಗಿದಾದನ  ಎೊಂಬದಾಗಿ ಓದಚತ ತೋವ  (8:34; ನ  ೋಡಿರಿ ಇಬಿರಯ 7:25). ಒೊಂದಚ 
ಅತಿ ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ, ನಮಮಳಗ  ವಾಸಿಸಚವ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಗ  ೋಸೆರ 
ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ 26ನ ೋ ವಚ್ನವು ನಮಗ  ತಿಳಿಯಪಡಿಸಚತ್ತದ . 

ಕ ಲವರಚ ರ  ೋಮಾ 8:26 ವಚ್ನದೊಂದ ಗಲಿಬಿಲಿಗ  ಳಗಾಗಿದಾದರ . ಅವರಚ ಆಕ್ಷ ೋಪನ  
ಮಾಡಚವವರಾಗಿ, “ಆದರ  1 ತಿಮಥ  2:5ನ ೋ ವಚ್ನವು ನಮಗ  ಬಬನ ೋ ಮಧ್ಾಸೆನಚ, ಮತ್ಚತ 
ಆತ್ನಚ ಯೋಸಚವ ೋ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ ” ಎನಚನತಾತರ . ಮಧ್ಾಸೆನಚ ಒಬಬನ ೋ ಎೊಂಬಚದಚ 
ನಿಜ್ವ ೋ, ಆದರ  ನಮಗ  ೋಸೆರ ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳವವರಚ ಅನ ೋಕ್ರಿರಬಹಚದಾಗಿದ , ಅದರಲಿಿ 
ಮನಚಷ್ ಮತ್ಚತ ದ ೈವಿಕ್ ಕ್ಡ ಯವರಿಬಬರ  ಸ ೋರಿರಚತಾತರ . ಮಾನವರಚ ಸಹ ಇತ್ರರ 
ಪರವಾಗಿ “ಬ ೋಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ” ಎೊಂದಚ ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಚ ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 
15:30; 1 ತಿಮಥ  2:1, 2). ಆದಚದರಿೊಂದ, ಯೋಸಚ ಹಾಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮರಿಬಬರ  
ನಮಗ  ೋಸೆರ ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಾತರ ೊಂದಚ ಹ ೋಳುವದರಲಿಿ ಯಾವ 
ವಿರ  ೋಧ್  ೋಕಿತಯಿರಚವದಲಿ. ಕಿರಸತನಚ ನಮಗ  ೋಸೆರ ದ ೋವರ ಸಿೊಂಹಾಸನದ ಬಳಿಯಲಿಿ 
ಬ ೋಡಿಕ  ೊಂಡರ , ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮ ಹೃದಯದ ಸಿೊಂಹಾಸನದ ಬಳಿಯಿೊಂದ 
ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಾತನ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಾಗಚತ್ತದ . ಈ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವನಚನ ವಿವರಿಸಬಹಚದಾದ 
ಇನ  ನೊಂದಚ ರಿೋತಿಯಚ ಹಿೋಗಿರಚತ್ತದ : ನಾವು ಯೋಸಚವಿನ ಮ ಲಕ್, ಪವಿತಾರತ್ಮನ 
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ಸಹಾಯದ  ೊಂದಗ  ದ ೋವರಿಗ  ಪಾರಥಯಸಚತ ತೋವ .  
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಗ  ೋಸೆರ ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಾತನ ೊಂದಷ್ ಟ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಲಿಲಿ. 

ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ “ಮಾತಿಲಿದೊಂಥ ನರಳಾಟ್ದೊಂದ” ನಮಗ  ೋಸೆರ ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಾತನ ೊಂದಚ 
ಆತ್ನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. “ಮಾತಿಲಿದ” λαλέω, (laleō) ಎೊಂಬಚದಚ άλαλήτος (alalētos) 
ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಾದಗಿದ , ಅದಚ “ಮಾತಾಡಚ” ಎೊಂಬ ಪದವನಚನ ಧ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಅದಕ ೆ 
ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ವನಚನ (α, a) ಒದಗಿಸಚತ್ತದ . Alalētos ವಾಕ್ತಪಡಿಸದ ಅಥವಾ 
ವಾಕ್ತಪಡಿಸಲಸಾಧ್ಾವಾದದದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ .111 ನಿಮಗ  ಮಾತಾಡಚವದಕ ೆ ಶಬದಗಳ ೋ 
ಇಲಿದೊಂಥ ಸಿೆತಿ ಬೊಂದಾಗ ಎೊಂದಾದರ  ಬಹಳ ಸೊಂತ  ೋಷ್ಗ  ೊಂಡಿದದರ  ೋ? ನಿಮಮ 
ಕ್ೊಂಗ ಟ್ಟಸಿೆತಿಯನಚನ ವಿವರಿಸಚವದಕ ೆ ನಿಮಮಲಿಿ ಮಾತ್ಚಗಳ ೋ ಹ  ರಡದದಕಾೆಗಿ ಎೊಂದಾದರ  
ಬಹಳ ದಚಃಖಪಟ್ಟದಚದೊಂಟ  ೋ? ಹಾಗಾದರ  ನಿಮಗ  alalētos ಎೊಂಬಚದರ ಪಾರಥಮಿಕ್ 
ಅಥಯವು ತಿಳಿಯಚತ್ತದ .  

ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಗ  ೋಸೆರ “ನರಳಾಟ್ದೊಂದ” ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಾತನ . 26ನ ೋ 
ವಚ್ನದಲಿಿ ಯಾರಚ ನರಳಾಟ್ದಲಿಿರಚತಾತರ ೊಂಬ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಒಮಮತ್ವಿರಚವದಲಿ. ಈ 
ವಾಕಾಾಭಾಗದ ಅಥಯನಿರ ಪನ  ಮಾಡಬಹಚದಾದ ಸರಳವಾದ ದಾರಿಯೊಂದರ , ಜ್ಗತ್ಚತ 
“ನರಳುತಾತ” ಇರಚವ ಪರಕಾರ (8:22) ಮತ್ಚತ ನಾವು “ನರಳುತ ತೋವ ” (8:23) ಎೊಂಬ ಪರಕಾರ, 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮೊಂದಗ  ಅನಚಕ್ೊಂಪದೊಂದ “ನರಳಾಟ್ದೊಂದ” ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಾತನ .112 
ಹ ೋಗ , ಅನ ೋಕ್ರಚ 26ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿನ “ನರಳಾಟ್ದೊಂದ” ಎೊಂಬಚದಚ ಮತ್ಚತ 23ನ ೋ 
ವಚ್ನದಲಿಿನ “ನರಳುತ ತೋವ ” ಎೊಂಬಚದಚ ಒೊಂದ ೋ ಆಗಿವ ಯೊಂದಚ ಮತ್ಚತ ಅವುಗಳು ನಮಮ 
ನರಳುವಿಕ ಗಳಾಗಿರಬ ೋಕ್ಷ್ ಟ ಎೊಂದಚ ವಾದಸಚತಾತರ . ವಾಕ್ಾಭಾಗವು (8:26) ಪವಿತಾರತ್ಮನ 
ನರಳುವಿಕ ಯಡ ಗ  ಒಲವು ತ  ೋರಿದರ , ಸನಿನವ ೋಶವು (8:23) ನರಳಾಟ್ವು ಕ ೈಸತರಿೊಂದ 
ಬರಚತ್ತದ ೊಂಬ ವಿರ್ಾರಕ ೆ ಒಲವು ತ  ೋರಿಸಚತ್ತದ .  

Charismatics (ದ ೈವಶಕಿತಯ ವರಗಳಾಧ್ಾರಿತ್) ಗಚೊಂಪ್ನವರಚ “ಮಾತಿಲಿದ 
ನರಳಾಟ್ದೊಂದ” ಎೊಂಬಚದನಚನ ಓದಚತಾತರ  ಮತ್ಚತ “ಪವಿತಾರತ್ಮದೊಂದ ತ್ಚೊಂಬಿದ ಪಾರಥಯನಾ 
ಭಾಷ್ ”ಯ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಚತಾತರ . ಅವರಚ ಪಾರಥಯಸಚವಾಗ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಅವರ 
ಗೊಂಟ್ಲಚಗಳು, ಬಾಯಿಗಳು, ಮತ್ಚತ ತ್ಚಟ್ಟಗಳ ಮೋಲ  ನಿಯೊಂತ್ರರ್ವನಚನ ವಹಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ, 
ಅವರಚ ಮಾನವ ಬಚದಧಗ  ಅಥಯವಾಗದೊಂತ್ಹ ಸಾಲಚಸಾಲಾದ ಉರ್ಾಛರಣ ಗಳನಚನ 
ಮಾತಾಡಚವೊಂತ  ಮಾಡಚತಾತನ  ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳತಾತರ . ಅವರಚ ಈ “ಪಾರಥಯನಾ 
ಭಾಷ್ ” ಅನಚನವೊಂತ್ದಚದ “ಅನಾಭಾಷ್ ಗಳನಾನಡಚವ”ದರ ಒೊಂದಚ ವಾಕ್ತಗ  ಳಿಸಚವಿಕ ಯಾಗಿದ  
ಎೊಂದಚ ನೊಂಬಚತಾತರ .113 “ಮಾತಿಲಿದ ನರಳಾಟ್ದೊಂದ” ಎೊಂಬ ಪದಗಚಚ್ಛದ ಅಥಯವು 
ಅದಾಗಿರಚವದಲಿ. ಈ ಒತ್ಚತಕ  ಟ್ಟ ಹ ೋಳಿಕ ಯನಚನ ನಾನಚ ಹಲವಾರಚ ಕಾರರ್ಗಳಿಗಾಗಿ 
ನಿೋಡಚತ ತೋನ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ನಾವು ಈಗ ಅದಚುತ್ಗಳ (ಸ ಚ್ಕ್ಕಾಯಯಗಳ) ಕಾಲದಲಿಿ 
ಜೋವಿಸಚವದಲಿವ ೊಂದಚ ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಚ ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ ,114 ಆದದರಿೊಂದ ಈ ದನ ಜ್ನರಚ 
“ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ ಪ ರೋರಿತ್ ಭಾಷ್ ”ಯನಚನ ಮಾತಾಡಲಚ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ. ಅದರ ಜ  ತ ಯಲಿಿ, 
ಈ ವಾಸತವಾೊಂಶಗಳನಚನ ಗಮನಿಸಿರಿ: 

1. “ಮಾತಿಲಿದ ನರಳಾಟ್ದೊಂದ” ಎೊಂದರ  ಮಾತ್ನಾಡದ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡಲಚ 
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ಆಗದ ಎೊಂದಾಗಚತ್ತದ , ಆದರ  ಈ “ಪಾರಥಯನಾ ಭಾಷ್ ” ಎೊಂಬಚದಚ ಉಚ್ಛರಿಸಚವದಾಗಿರಚತ್ತದ . 
ಇದನಚನ Stott ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ ಹ ೋಳಿದನಚ: “ನರಳಾಟ್ಗಳು” ಅನಾ ಭಾಷ್ಾಜ್ಞಾನ115 
(glossolalia) ಆಗಿರಲಾರದಚ, ಯಾಕ ೊಂದರ  ಆ ‘ಭಾಷ್ ಗಳು’ ಅಥವಾ ನಚಡಿಗಳು ಕ ಲವರಿಗ  
ಅಥಯವಾಗಬಲಿ ಮತ್ಚತ ಅಥಯಹ ೋಳಬಲಿೊಂತ್ಹ ವಿಧ್ದಲಿಿ ವಾಕ್ತಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟವುಗಳು. ಇಲಿಿ 
ಪ ಲನಚ ಅಸಪಷ್  ಟೋರ್ಾುರಣ ಯ ನರಳಾಟ್ವನಚನ ಸ ಚಿಸಿ ಹ ೋಳುತಿತದಾದನ .”116 

2. ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ  ಕಾಲದಲಿಿ (“ಅದಚುತ್ಗಳು ನಡ ಯಚತಿತದದ ಯಚಗ”) ಸಹ, 
ಪರತಿಯೊಬಬ ಕ ೈಸತನಿಗ  ಅನಾಭಾಷ್ ಗಳನಾನಡಚವ ಅದಚುತ್ವಾದ ವರವು ಇರಲಿಲಿ (ನ  ೋಡಿರಿ 
1 ಕ  ರಿೊಂಥ 12:30); ಆದರ  ರ  ೋಮಾ 8:26ನ ೋ ವಚ್ನವು ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಹ ೋಗ  ದ ೋವರ 
ಪರತಿಯೊಬಬ ಮಗಚವಿಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚತಾತನ ೊಂಬದರ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಚತಿತದ . ಈ 
ಕಾರರ್ದೊಂದ ಅದಚ ಅನಾಭಾಷ್ ಗಳನಾನಡಚವ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಹ ೋಳುತಿತರಚವದಚ 
ಅಸಾಧ್ಾವಾಗಿರಚತ್ತದ .  

3. ಈ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ “ನರಳಾಟ್ದೊಂದ” ಎೊಂಬಚದಚ ಮ ರನ ಯ ಸಾರಿ 
ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಪಟ್ಟದಾದಗಿದ  (8:22, 23, 26). ಈ ಮಚೊಂರ್  ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಪಟ್ಟ ಎರಡರಲಿಿ 
ಯಾವುದರಲಿಿಯ  “ನರಳಾಟ್ದೊಂದ” ಎೊಂಬಚದಚ “ಅನಾಭಾಷ್ ಗಳನಾನಡಚವದಚ” ಅಥವಾ 
“ಒೊಂದಚ ವಿಶ ೋಷ್ ಪಾರಥಯನಾ ಭಾಷ್ ”ಯಲಿಿ ಮಾತಾಡಚವುದಚ ಎೊಂಬ ಅಥಯವನಚನ ಕ  ಡಲಿಲಿ. 
ಇಲಿಿ ಮಾತ್ರ ಅದಚ ಆ ಅಥಯವನಚನ ಕ  ಡಬ ೋಕ್ಚ? 

4. ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಾಿಗಲಿ ಅಥವಾ ಸನಿನವ ೋಶದಲಾಿಗಲಿ ಇರಚವೊಂತ್ ಯಾವದ ೋ 
ಸೊಂಗತಿಯಾಗಲಿ ಪ ಲನಚ ಮನಸಿಾನಲಿಿ “ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ ಪಾರಥಯನಾ ಭಾಷ್ ಯನಚನ” 
ಇಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಚ ಮಾತಾಡಿದನ ೊಂದಚ ಸ ಚಿಸಚವದಲಿ. ಇದಚ ಎಲ ಿಲಿಿ ಸಾಧ್ಾವೋ ಅಲ ಿಲಾಿ 
charismatic (ದ ೈವಶಕಿತಯ ವರಗಳಾಧ್ಾರಿತ್) ಉಪದ ೋಶವನಚನ ಹಚಡಚಕ್ಚವದಕ ೆ 
ಕಾತ್ರರಾಗಿರಚವವರಚ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ ಓದಚವ ಒೊಂದಚ ಅಥಯನಿರ ಪನ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ . 

ನಾವು “ನರಳಾಟ್ದೊಂದ” ಎೊಂಬಚದರ ಚ್ರ್ ಯಯಲಿಿಯೋ ಸಿಕಿೆಹಾಕಿಕ  ೊಂಡಚ ಬಿಟ್ಚಟ 
ಪ ಲನ ಸೊಂದ ೋಶದ ಮಚಖಾಒತಿತನ ಮೋಲಿನ ದೃಷಿಟಯನಚನ ಕ್ಳ ದಚಕ  ಳಳದರ  ೋರ್. ನಮಗ  
ಹ ೋಗ  ಅಥವಾ ಏನಚ ಪಾರಥಯಸಬ ೋಕ ೊಂಬಚದಚ ತಿಳಿಯದಚ ಎೊಂಬದಾಗಿ ಅಪ್ಸತಲನಚ 
ಘ ೋಷಿಸಿದನಚ. ನಾವು ಕ ೋವಲ ನಮಮ ಮೋಲ ಯೋ ಆತ್ಚಕ  ಳಳಬ ೋಕಾದ ಸೊಂದಭಯವಿದದಲಿಿ, 
ನಮಮ ಪಾರಥಯನಾ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ ನಾವು ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಿಲಿದವರಾಗಚತಿತದ ದವು—ಆದರ  
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚತಾತನ . ಆತ್ನಿಗ  ನಮಮ ಹೃದಯಗಳು ತಿಳಿದವ ; 
ಆತ್ನಿಗ  ನಮಮ ಅಗತ್ಾತ ಗಳು ಗ  ತಿತವ ; ನಾವ ೋನಚ ಹ ೋಳುವದಕ ೆ ಪರಯತಿನಸಚತಿತದ ದೋವ ೊಂದಚ 
ಆತ್ನಿಗ  ಗ  ತಿತರಚತ್ತದ ; ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ ನಮಮ ದಚಬಯಲ ಯತ್ನಗಳನಚನ ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ 
ಅವುಗಳನಚನ ದ ೋವರ ಸಿೊಂಹಾಸನ ಮಚೊಂದ  ಒಪುಪವೊಂತ  ಮಾಡಚತಾತನ . ಬ ೋರ  ೊಂದಚ 
ಕ್ಡ ಯಲಿಿ, ನಾವು ಆತ್ನ ಮಕ್ೆಳಾಗಿ ಪಾರಥಯಸಚವಾಗ, ನಾವು “ಆತ್ಮನಲಿ”ಿ 
ಪಾರಥಯಸಚವವರಾಗಿದ ದೋವ  ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ  (ಎಫ ಸ 6:18; ನ  ೋಡಿರಿ 
ಯ ದನಚ 20). 

ವಚನ 27. ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಕಾಯಯದ ಫಲಿತ್ವಾಗಿ ನಮಮ ಪಾರಥಯನ ಗಳು ನಿಜ್ಕ್ ೆ 
ದ ೋವರ ಕಿವಿಗಳಿಗ  ತ್ಲಚಪುತ್ತವೋ, ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ ನಿಜ್ಕ್ ೆ ಅವುಗಳಿಗ  ಗಮನ 
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ಕ  ಡಚತಾತನ  ೋ? ಹ ದಚ. ಈ ವಚ್ನವು ಹಿೋಗ  ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ , ಆದರೆ ಹೃದಯಗಳನುನ 
ಶೆ ೇಧಸಿ ನೊೇಡುವಯತ್ನಿಗೆ ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನ ಮನೊೇಭಯವವು ಏನೆಂದು ತಿಳಿದದೆ. 
“ಹೃದಯಗಳನಚನ ಶ ್ ೋಧಸಿ ನ  ೋಡಚವಾತ್ನಿಗ ” ಎೊಂದರ  ದ ೋವರಚ (ನ  ೋಡಿರಿ ಅಪ್ಸತಲರ 
ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 1:24; 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 4:5; 1 ಥ ಸಲ  ೋನಿಕ್ 2:4; ಪರಕ್ಟ್ಣ  2:23). ದ ೋವರ ಕ್ಚರಿತ್ 
ಈ ಬರ್ಿನ ಯಚ ನಡಚಕ್ ಹಚಟ್ಟಟಸಚವೊಂತ್ದಚದ ಮತ್ಚತ ಆದರಣ  ತ್ರಚವೊಂತ್ದಚದ ಆಗಿದ : 
ಪಶಾುತಾಪವಿಲಿದ  ಪಾಪ್ಗ  ನಡಚಕ್ ಹಚಟ್ಟಟಸಚವೊಂತ್ದಚದ, ಆದರ  ಸತ್ತ್ ಘ್ಷ್ಯಣ ಯಿೊಂದ 
ಬ ೊಂಡಾದ ಪರಿಶಚದಧನಿಗ  ಆದರಣ  ತ್ರಚವೊಂತ್ದಚದ. ದ ೋವರಿಗ  ನಮಮ ಹೃದಯಗಳು 
ತಿಳಿದರಚವದಾದರ , ಆತ್ನಿಗ  ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಮನ  ೋಭಾವವು 
ತಿಳಿದರಚತ್ತದ ; ಇಬಬರ  ನಿರೊಂತ್ರವಾದ ಸೊಂವಹನದಲಿರಿಚತಾತರ . 

ವಚ್ನ 27 ಹಿೋಗ  ಮಚೊಂದಚವರ ಯಚತ್ತದ , ಆ ಆತ್ಮನು [ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ] ದೆೇವರ 
ಚ್ಚತ್ಯತನುಸಯರವಯಗಿ ದೆೇವಜನರಿಗೊೇಸೆರ ಬೆೇಡಿಕೊಳುುವನೆಂದು ಆತ್ನು ರ್ಲಿನು. ಇಲಿಿ 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಕ ೋಲವ “ದ ೋವಜ್ನರಿಗ  ೋಸೆರ,” ಅೊಂದರ  ಕ ೈಸತರಿಗ  ೋಸೆರ 
ಪಾರಥಯಸಚತಾತನ ೊಂಬ ಅಥಯವು ಕಾಣಿಸಚತ್ತದ . ಇದಚ ಕ ೈಸ ತೋತ್ರಿಗ  ೋಸೆರ ಇರಚವ 
ವಾಗದನವಲಿ. “ದ ೋವರ ಚಿತಾತನಚಸಾರವಾಗಿ”117 ಎೊಂಬ ಪದದ ಅಥಯವು ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ 
ನಮಗ  ೋಸೆರ ಪಾರಥಯಸಬ ೋಕ ೊಂಬಚದಚ ದ ೋವರ ಚಿತ್ತವಾಗಿದ  ಎೊಂದಾಗಿರಬಹಚದಾಗಿದ , 
ಅಥವಾ ನಮಮ ಪರವಾಗಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಮಾಡಚವ ಯಾವುದ ೋ ಮನವಿಯಚ ಯಾವಾಗಲ  
ದ ೋವರ ಚಿತಾತನಚಸಾರವಾಗಿಯೋ ಇರಚವದಚ ಎೊಂಬ ಅಥಯ ಸಹ ಆಗಿರಬಹಚದಾಗಿದ . 
ಎರಡರಲಿಿ ಯಾವದದದರ , ನಮಮ ಪರವಾಗಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಅಪ್ಯಸಚವ ಬ ೋಡಚವಿಕ ಯನಚನ 
ದ ೋವರಚ ಆಲಿಸಚವನಚ ಮತ್ಚತ ಪರತ್ಚಾತ್ತರ ಕ  ಡಚವನಚ ಎೊಂಬ ಸ ರ್ಾಾಥಯವು ಕಾಣಿಸಚತ್ತದ . 
ಅಪ್ಸತಲನಾದ ಯೊೋಹಾನನಚ ಹಿೋಗ  ಬರ ದನಚ, 

ನಾವು ದ ೋವರ ಚಿತಾತನಚಸಾರವಾಗಿ ಏನಾದರ  ಬ ೋಡಿಕ  ೊಂಡರ  ಆತ್ನಚ ನಮಮ 
ವಿಜ್ಞಾಪನ ಯನಚನ ಕ ೋಳುತಾತನ ೊಂಬ ಧ್ ೈಯಯವು ಆತ್ನ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ನಮಗಚೊಂಟ್ಚ. ನಾವು 
ಏನಚ ಬ ೋಡಿಕ  ೊಂಡರ  ಆತ್ನಚ ನಮಮ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಯನಚನ ಕ ೋಳುತಾತನ ೊಂಬದಚ ನಮಗ  
ಗ  ತಾತಗಿದದರ  ನಾವು ಬ ೋಡಿದವುಗಳು ಆತ್ನಿೊಂದ ನಮಗ  ದ  ರ ತ್ವ ೊಂಬಚದ  ನಮಗ  
ಗ  ತಾತಗಿದ  (1 ಯೊೋಹಾನ 5:14, 15). 

ಆತ್ನ ಅನುಗಿಹದ ಕುರಿತ್ು ದೆೇವರ ವಯಗಯದನ (8:28-30) 
28ಇದಲಿದೆ ದೆೇವರ ಸಂಕಲಾದ ಮೆೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಟುು ಆತ್ನನುನ ಪ್ಿೇತಿಸುವವರ 

ಹಿತ್ಕಯೆಗಿ ಎಲಯಿ ಕಯಯಣಗಳು ಅನುಕೂಲವಯಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. 
29ಯಯಕೆಂದರೆ ದೆೇವರು ತ್ನನ ಮಗನಿಗೆ ಅನೆೇಕ ಸಹೊೇದರರಿದುದ ಅವರಲ್ಲಿ ಆತ್ನೆೇ 
ಹಿರಿಯವನಯಗಿರಬೆೇಕೆಂದು ಉದ ದೆೇಶಿಸಿ ತ್ಯನು ಯಯರನುನ ತ್ನನವರೆಂದು ಮ್ಮದಲು 
ತಿಳುಕೊಂಡನೊೇ ಅವರನುನ ತ್ನನ ಮಗನ ಸಯರೂಪಾವುಳುವರಯಗುವದಕೆೆ ಮ್ಮದಲೆೇ 
ನೆೇಮಿಸಿದನು, 30ಮತ್ುತ ಯಯರನುನ ಮ್ಮದಲು ನೆೇಮಿಸಿದನೊೇ ಅವರನುನ ಕರೆದನು; 
ಯಯರನುನ ಕರೆದನೊೇ ಅವರನುನ ನಿೇತಿವಂತ್ರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನು; ಯಯರನುನ 
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ನಿೇತಿವಂತ್ರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನೊೇ ಅವರನುನ ಮಹಿಮಪದವಿಗೆ ಸೆೇರಿಸಿದನು.  

ವಚನ 28. ಪ ಲನಚ ಪಾರಥಯನ ಯ ವಿಷ್ಯದೊಂದ ಅನಚಗರಹದ ವಿಷ್ಯದ ಡ ಗ  
ಸಾಗಚತಾತನ . 26ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ, ನಮಗ  ಗ  ತಿತರದ ಸೊಂಗತಿಯೊೊಂದದ  ಎೊಂಬದಾಗಿ ಆತ್ನಚ 
ಹ ೋಳಿದದನಚ: “ತ್ಕ್ೆ ಪರಕಾರ ಏನಚ ಬ ೋಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ  ೋ ನಮಗ  ಗ  ತಿತಲಿದದರಿೊಂದ.” ಈಗ 
ಆತ್ನಚ ನಮಗ  ಗ  ತಾತಗಬಹಚದಾದ ಸೊಂಗತಿಯೊೊಂದರ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಚತಾತನ : ಇದಲಿದೆ 
ದೆೇವರ ಸಂಕಲಾದ ಮೆೇರೆಗೆ ಕರೆಯಲಾಟುು ಆತ್ನನುನ ಪ್ಿೇತಿಸುವವರ ಹಿತ್ಕಯೆಗಿ ಎಲಯಿ 
ಕಯಯಣಗಳು ಅನುಕೂಲವಯಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತದೆ. ಇದು ಬೆೈರ್ಲ್ಲನಲ್ಲಿಯೇ 
ಅತ್ಾಂತ್ ಪರಿಚ್ಚತ್ವಯದ ಹಯಗೂ ಅತ್ುಾತ್ತಮ—ಪ್ಿೇತಿಪಯತ್ಿವಯದ ವಯಕಾಭಯಗಳಲೊಿಂದಯ 
ಗಿದೆ. Stott ಹಿೋಗ  ಬರ ಯಚತಾತನ , “ಇದರ ಮೋಲ  ಪರತಿಯೊೊಂದಚ ಯಚಗದ ಮತ್ಚತ ಸೆಳದ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳು ತ್ಮಮ ಮನಸಚಾಗಳನಚನ ತ್ೊಂಗಗ  ಳಿಸಿದಾದರ . ಅದಚ ನಮಮ ಬಳಲಿದ 
ತ್ಲ ಗಳನಿನಡಚವ ಒೊಂದಚ ತ್ಲ ದೊಂಬಿಗ  ಹ  ೋಲಿಸಲಪಟ್ಟಟದ .”118 

ರ  ೋಮಾ 8:28ನ ೋ ವಚ್ನವು “ಇಡಿೋ ಬ ೈಬಲಿನಲಿಿಯೋ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಅತ್ಾೊಂಥ 
ಶ ರೋಷ್ಠವಾದ ವಾಗಾದನಗಳಲ  ಿೊಂದಾಗಿದ ” ಎೊಂದಚ Moo ಹ ೋಳುತಾತನ . ಆದರ  ನೊಂತ್ರ 
ಆತ್ನಚ ಸ ೋರಿಸಿ ಹ ೋಳಿದ ದೋನ ೊಂದರ , “ಇದಚ ಅತ್ಾೊಂಥ ಅಪಾಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟ 
ವಾಗಾದನಗಳಲ  ಿೊಂದಚ ಸಹ ಆಗಿರಚತ್ತದ .”119 ಉದಾಹರಣ ಗ , ದ ೋವರ ನೊಂಬಿಗಸತ ಮಕ್ೆಳ 
ಜೋವಿತ್ದಲಿಿ ಮಾತ್ರವ ೋ ಹಿತ್ ಸೊಂಭವಿಸಚವದ ೊಂದಚ ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಹ ೋಳುವದಲಿ. ಅಲಿದ  
ಈ ಜೋವಿತ್ಕ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟ್ಟೊಂತ  “ಎಲಿವೂ ಹಿತ್ಕ್ರವಾಗಿ ಮಾಪಯಡಚವದಚ” ಎೊಂದಾಗಲಿ 
ಸಹ ಕ್ಚರಚಡಚ ಆಶಾವಾದವನಚನ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚವದಲಿ. ಈ ವಚ್ನವು ಏನಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ ?  

ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, ಅದಚ ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಮಕ್ೆಳ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ 
ಕಾಯಯಮಾಡಚತಿತದಾದನ ೊಂದಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ . ಅನ ೋಕ್ ಪಾರಚಿೋನ ಹಸತಪರತಿಗಳು 
ಹ ೋಳುವದ ೋನ ೊಂದರ , ಅಕ್ಷರಶಃ, “ಒಳ ಳೋದಕಾೆಗಿ ಎಲಿವೂ ಒಟಾಟಗಿ ಸೊಂಭವಿಸಚತ್ತವ ಯೊಂದಚ 
ನಾವು ಬಲ ಿವು” (KJV). ಒಬಬನಚ NASB ತ್ಜ್ಚಯಮಯನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದರ  
ಸರಿಯೋ, ಅಥವಾ KJV ತ್ಜ್ಚಯಮಯನಚನ ಉಪಯೊೋಗಸಿದರ  ಸರಿಯೋ, ಕಾಯಯಗಳು 
ತ್ಮಮಷ್ಟಕ ೆ ತಾವ ೋ ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚತಿತಲಿ, ಆದರ  ಅದರಲಿಿ ದ ೈವಿಕ್ ಮಧ್ಾವತಿಯಯಚ 
ಪಾತ್ರವಹಿಸಿರಚತಾತನ .  

ಯೋಸಚ ಸಬಬತ್ನಲಿಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಿದದರ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ತ್ನನನಚನ ಸಮಥಯಸಿಕ  ಳುಳವ 
ವ ೋಳ , ಆತ್ನಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, “ನನನ ತ್ೊಂದ ಯಚ ಇೊಂದನವರ ಗ  ಕ ಲಸಮಾಡಚತಾತನ , 
ನಾನ  ಕ ಲಸಮಾಡಚತ ತೋನ ” (ಯೊೋಹಾನ 5:17). ಏಳನ ಯ ದನದಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ಸೃಷಿಟಯ 
ಕ ಲಸವನಚನ ನಿಲಿಿಸಿ ವಿಶರಮಿಸಿಕ  ೊಂಡನಚ (ಆದಕಾೊಂಡ 2:2), ಆದರ  ಆತ್ನಚ ಕ ಲಸ 
ಮಾಡಚವದನ ನೋ ನಿಲಿಿಸಿಬಿಟ್ಟನಚ ಎೊಂಬಚದಚ ಅದರಥಯವಾಗಿರಚವದಲಿ. ಆತ್ನಚ 
ಇೊಂದನವರ ಗ  ವಿಶವವನಚನ ಎತಿತಹಿಡಿಯಚವದನಚನ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಿರಚತಾತನ , ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ 
ತ್ನನ ಮಕ್ೆಳನಚನ ಆರ ೈಸಚವದನಚನ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಬೊಂದದಾದನ . ದ ೋವರಚ 
ತ್ನನವರಿಗ  ೋಸೆರ ಒೊಂದಚ ವ ೈಯಕಿತಕ್ವಾದ ವಿಧ್ದಲಿಿ ನಿರೊಂತ್ರವಾಗಿ 
ಕಾಯಯಮಾಡಚತಿತದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ ಅನ ೋಕ್ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳು ಘ ೋಷಿಸಚತ್ತವ . 
ಉದಾಹರಣ ಗ , ಪವಯತ್ದ ಮೋಲಿನ ಪರಸೊಂಗದಲಿಿ, ದ ೋವರಿಗ  ನಮಮ ಅಗತ್ಾತ ಗಳ ೋನ ೊಂದಚ 
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ಗ  ತಿತದ  ಮತ್ಚತ ಆ ಅಗತ್ಾತ ಗಳನಚನ ಅನಚಗರಹಿಸಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ ಯೋಸಚ ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದನಚ 
(ಮತಾತಯ 6:32; 7:11). ದ ೋವರಚ ಕಿರಯ ಮಾಡಚವೊಂತ್ಹ ಇನ  ನೊಂದಚ ವಿಧ್ದ ಬಗ ಗ ಕ  ರಿೊಂಥ 
10:13ರಲಿಿ ಹ ೋಳಲಾಗಿರಚತ್ತದ , ನಾವು ಸಹಿಸಬಹಚದಾದ ಶ ್ ೋಧ್ನ ಯೋ ಹ  ರತ್ಚ ಬ ೋರ  
ಯಾವದ  ಸೊಂಭವಿಸಚವೊಂತ  ಅನಚಮತಿಸಚವದಲಿ, ಆದರ  “ಶ ್ ೋಧ್ನ ಯಾಗಚತ್ತಲ ೋ 
ತ್ಪ್ಪಸಿಕ  ಳುಳವ ಮಾಗಯವನಚನ ಸಿದಧಮಾಡಚವನಚ” ಎೊಂದಚ ಅದಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ . 

ನಾವು ರ  ೋಮಾ 8:28ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ ಅದರ ಮಚೊಂಚಿನ ಹಾಗ  ನೊಂತ್ರದ 
ವಚ್ನಗಳಿೊಂದ ಬ ೋಪಯಡಿಸಚವದಾದರ , ನಾವು ಅದರ ಕ ಲ ಸಿರಿವೊಂತಿಕ ಯನಚನ 
ತ್ಪ್ಪಸಿಕ  ಳುಳವ ವು. ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮ ಅಶಕಿತಯಲಿಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ 
ಪ ಲನಚ ಒತಿತಹ ೋಳುವವನಾಗಿದದನಚ. ಆತ್ನಚ ಈ ಕಾಯಯವನಚನ ಮಾಡಚವ ಒೊಂದಚ 
ದಾರಿಯೊಂದರ  ನಮಮ ಪಾರಥಯನಾ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವದಚ (8:26, 27). 
ಆತ್ನಚ ಅದನಚನ ಮಾಡಚವೊಂತ್ಹ ಇನ  ನೊಂದಚ ದಾರಿಯೊಂದರ , ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ 
ಸೊಂಭವಿಸಚವ ಅಥಯಹಿೋನವ ೊಂದಚ ತ  ೋರಚವ ಕಾಯಯಗಳನಚನ ನಮಗ  ಅಥಯಮಾಡಿಸಿ 
ಕ  ಡಚವ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿದ  (8:28). ಕ ಲವು ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳು 28ನ ೋ ವಚ್ನ ಹಾಗ  ಅದರ 
ಮಚೊಂಚಿನ ವಚ್ನಗಳ ನಡಚವಿನ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವನಚನ ಒತಿತಹ ೋಳುತ್ತವ . ಉದಾಹರಣ ಗ , 27 
ಮತ್ಚತ 28ನ ೋ ವಚ್ನಗಳಲಿಿ, “ದ ೋವಜ್ನರಿಗ  ೋಸೆರ ದ ೋವರ ಸವದಾರಿಯಲಿಿಯೋ 
ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಾತನ ; ಮತ್ಚತ ನಮಗ  ಗ  ತಿತರಚವ ಹಾಗ , ಎಲಿದರಲಿಿಯ  ಆತ್ನಚ 
[ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ] ದ ೋವರನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚವವರ ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ ಅವರ  ಡನ  ಸಹಕಾರವನಚನ 
ನಿೋಡಚವನಚ” ಎೊಂದಚ NEB ಹ ೋಳುತ್ತದ . 

ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವವರಚ ತ್ೊಂದ ಯಾದ ದ ೋವರ ೊಂದಚ ನಾವು ಭಾವಿಸಚತ ತೋವೋ 
ಅಥವಾ ಪವಿತಾರತ್ಮನಾದ ದ ೋವರ ೊಂದಚ ಭಾವಿಸಚತ ತೋವೋ ಎೊಂಬಚದಚ ಪಾರಮಚಖಾವಾದದದಲಿ. 
(ಪುನಃ, ಒಬಬನಚ ಏನಚ ಮಾಡಚತಾತನ  ೋ, ಅದನಚನ ಮತ  ತಬಬನಚ ಸಹ ಮಾಡಚವನ ೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಲಾಗಚತ್ತದ .) ದ ೋವರಚ ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ ಕಾಯಯಮಾಡಚತಿತದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ 
ತಿಳಿಯಚವದ ೋ ಪಾರಮಚಖಾವಾದದಚದ. “ಆತ್ನಚ ಎಡ ಬಿಡದ , ಉತಾಾಹಭರಿತ್ವಾಗಿ ಮತ್ಚತ 
ಉದ ದೋಶಭರಿತ್ವಾಗಿ [ನಮಮ] ಪರವಾಗಿ ಸಕಿರಯವಾಗಿರಚತಾತನ .”120 

ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ರ  ೋಮಾ 8:28 ಹ ೋಳುವದ ೋನ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಮಕ್ೆಳ 
ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ ಕಾಯಯಸಾಧಸಚತಿತದಾದನ , ಹಿೋಗ  ಅವರಿಗ  ಸೊಂಭವಿಸಚವ ಎಲಿದರಲಿಿಯ —
ಕ ಟ್ಟದಚದ ಹಾಗ  ಒಳ ಳೋದರಲಿಿಯ —ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ ಅವರ ಹಿತ್ಕ  ೆೋಸೆರ 
ಆಗಬ ೋಕ ೊಂಬದ ೋ. ಕ ಲವು ಸಾರಿ ಜ್ನರಚ “ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳು”: “ದ ೋವರಚ ಎಲಾಿ 
ಕಾಯಯಗಳನಚನ ಅವರಿಗ  ಹಿತ್ವಾಗಚವೊಂತ  ಮಾಡಚತಾತನ ” ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದದರ 
ಅಥಯವ ೋನಾಗಿತ ತೊಂದಚ ಅಚ್ುರಿಗ  ಳುಳತಾತರ . ಪ ಲನಚ “ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳು” ಎೊಂಬಚದಕ ೆ 
ಕ ಲವು ವಚ್ನಗಳ ನೊಂತ್ರದಲಿಿ ಆತ್ನಚ “ಕ್ಷ್ಟವೋ ಸೊಂಕ್ಟ್ವೋ ಹಿೊಂಸ ಯೊೋ 
ಅನನವಿಲಿದರಚವದ  ೋ ವಸರವಿಲಿದರಚವದ  ೋ ಗೊಂಡಾೊಂತ್ರವೋ ಖಡಗವೋ?” ಎೊಂಬದರ ಬಗ ಗ 
ಮಾತಾಡಚತಾತ ಒೊಂದಚ ಅಥಯನಿರ ಪನ ಯನಚನ ನಿೋಡಚತಾತನ , ಮತ್ಚತ ನೊಂತ್ರ ಆತ್ನಚ, 
“ನಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಿದಾತ್ನ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ ಈ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಿ ಪೂರ್ಯ 
ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಚತ ತೋವ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ  (8:35, 37). ಒಬಬನ ಪರಿಸಿೆತಿಗಳು ಎಷ್ ಟೋ 
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ಕ ಟ್ಟವುಗಳಾಗಿದದರ  ಸರಿಯೋ, ದ ೋವರಚ ಅವುಗಳನಚನ “ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚವೊಂತ ” 
ಮಾಡಬಲಿನಚ. 

ಇತ್ರರಚ “ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ” ಎೊಂಬ ಪದದ ಬಗ ಗ ಚ್ಕಿತ್ಗ  ಳುಳತಾತರ ; ಈ ವಚ್ನದಲಿಿ ಅದಚ 
ಯಾವ ಅಥಯವನಚನ ಕ  ಡಚತ್ತದ ? ಇದಕ ೆ ಹಲವಾರಚ ವಿಧ್ದಲಿಿ ಉತ್ತರವನಚನ 
ನಿೋಡಬಹಚದಚ—ಆದರ  ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿರಚವ ಹಾಗ , “ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ” ಎನಚನವೊಂತ್ದಚದ ಜ್ನರ 
ಜೋವಿತ್ಗಳನಚನ ದ ೋವರ ಉದ ದೋಶದ  ೊಂದಗ  ಹ ಚ್ಚು ಸಾಮರಸ ಾಗ  ಳುಳವೊಂತ  ಮಾಡಚವದ ೋ 
ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಬಹಚದಚ. ಪರತಿಯೊಬಬರಚ “ತ್ನನ ಮಗನ ಸಾರ ಪಾವುಳಳವರಾಗಚವದಕ ೆ” 
ಇಷ್ಟಪಡಚತಾತನ ೊಂಬದಾಗಿ 29ನ ೋ ವಚ್ನವು ಹ ೋಳುತ್ತದ . ಯಾವದ ೋ ಆಗಲಿ ಜ್ನರನಚನ 
ಹ ರ್ಾುಗಿ ಯೋಸಚವಿನ ಸಾರ ಪಾವುಳಳವರಾಗಚವೊಂತ  ಮಾಡಚವದಾದರ  ಅದಚ 
“ಹಿತ್ವಾದದ ದೋ,” ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ ಈ ಉದ ದೋಶವನಚನ ವಿಫಲಗ  ಳಿಸಚವೊಂತ್ದಚದ “ಕ ಟ್ಟದಚದ.” 
30ನ ೋ ವಚ್ನದ ಅೊಂತ್ಾಭಾಗವು ಸ ಚಿಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ 
ಪರಲ  ೋಕ್ದಲಿಿ ತ್ನನ ಮಕ್ೆಳನಚನ ಮಹಿಮಗ  ಳಿಸಚವದಕ ೆ ಬಯಸಚತಾತನ  ಎೊಂಬದ . ಒಬಬ 
ವಾಕಿತಯನಚನ ಪರಲ  ೋಕ್ಕ ೆ ಸ ೋರಚವೊಂತ  ಸಿದಧಗ  ಳಿಸಚವ ಯಾವ ಸೊಂಗತಿಯೋ ಆಗಲಿ 
“ಹಿತ್ವಾದದ ದೋ,” ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ ಯಾವುದಾದರ  ಅವರನಚನ ಈ ಗಚರಿಯಿೊಂದ 
ದಾರಿತ್ಪ್ಪಸಚವದಾದರ  ಅದಚ “ಕ ಟ್ಟದಚದ.” 

ಪ ಲನಚ ಏಕ  ದೃಢವಿಶಾವಸದೊಂದ “ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳು 
ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚತ್ತವ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ? ಯಾಕ ೊಂದರ  ಈ ಸಾಮಾನಾಸ ತ್ರವು ಆತ್ನ 
ಸವಜೋವನದಲಿಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಸೊಂಭವಿಸಿದದನಚನ ಕ್ೊಂಡಿದದನಚ. ಉದಾಹರಣ ಗ , ಆತ್ನ 
ಶರಿೋರದಲಿಿ “ಒೊಂದಚ ಮಚಳುಳ” ಇತ್ಚತ (2 ಕ  ರಿೊಂಥ 12:7), ಅದ  ೊಂದಚ ಶಾರಿೋರಿಕ್ 
ವಾಾದಯಾಗಿದಚದ ಆತ್ನಿಗ  ಬಹಳ ಕಿರಿಕಿರಿಯಚೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಚತಿತತ್ಚತ. ಇದಚ ಪ ಲನಿಗ  “ಕ ಟ್ಟದಚದ” 
ಎೊಂದಚ ಕ್ೊಂಡಿತ್ಚ, ಆದದರಿೊಂದ ಆತ್ನಚ ಸವಸೆಗ  ಳುಳವದಕಾೆಗಿ ಪಾರಥಯಸಿದನಚ (2 ಕ  ರಿೊಂಥ 
12:8); ಆದರ  ಕ್ತ್ಯನಚ ಆತ್ನಿಗ , “ನನನ ಕ್ೃಪ ಯೋ ನಿನಗ  ಸಾಕ್ಚ; ಬಲಹಿೋನತ ಯಲಿಿಯೋ 
ಬಲವು ಪೂರ್ಯಸಾಧ್ಕ್ವಾಗಚತ್ತದ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (2 ಕ  ರಿೊಂಥ 12:9a). ಕ  ನ ಯಲಿಿ, 
ಪ ಲನಚ ಕ್ತ್ಯನ ಮೋಲ  ಹ ಚ್ಚು ಅವಲೊಂಬನ ಗ  ಳುಳವದನಚನ ಕ್ಲಿತ್ ಹಾಗ , ಆತ್ನ 
ಶಾರಿೋರಿಕ್ ವಾಾದಯೊಳಗಿೊಂದ ಹಿತ್ವಾದದಚದ ಹ  ರಹ  ಮಿಮತ್ಚ. ಆತ್ನಚ ಅತ್ಾೊಂಥ 
ಸೊಂತ  ೋಷ್ದೊಂದ, “ಹಿೋಗಿರಲಾಗಿ ಕಿರಸತನ ಬಲವು ನನನಲಿಿ ನ ಲ ಸಿಕ  ೊಂಡಿರ ಬ ೋಕ ೊಂದಚ 
ನನಗಚೊಂಟಾಗಚವ ನಿಬಯಲಾವಸ ೆಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿಿಯೋ ಬಹಚಸೊಂತ  ೋಷ್ವಾಗಿ 
ಹ ಚ್ುಳಪಡಚವ ನಚ” ಎೊಂದಚ ಬರ ದನಚ (2 ಕ  ರಿೊಂಥ 12:9b).  

ಪ ಲನ ಜೋವಿತ್ದ  ಳಗಿನ ಅನ ೋಕ್ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ಗಳು ನ ನಪ್ಗ  ಬರಚತ್ತವ . ಒೊಂದಚ 
ಸೊಂದಭಯದಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ಜ  ತ ಸ ೋವಕ್ನಚ ಹ  ಡ ತ್ಗಳನಚನ ತಿೊಂದಚ 
ಸ ರ ಮನ ಗ  ಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟಟದದರಚ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 16:23, 24). ಬಹಳ ಜ್ನರಚ ಇದನಚನ 
“ಕ ಟ್ಟದಚದ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಚವರಚ—ಆದರ  ದ ೋವರಚ ಅದರ  ಳಗಿೊಂದ “ಹಿತ್ವಾದದಚದ” 
ಬರಚವೊಂತ  ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ: ಸ ರ ಮನ ಯ ಅಧಕಾರಿ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬದವರಚ 
ಕ ೈಸತರಾದರಚ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 16:30-34). ಇನ  ನೊಂದಚ ಉದಾಹರಣ ಯೊಂದರ , 
ಪ ಲನಚ ಯರ ಸಲ ೋಮಿನಲಿಿ ಬೊಂಧಸಲಪಟ್ಟ ಸಮಯದೊಂದ ರ  ೋಮಾಪುರದಲಿಿ ಆತ್ನಚ 
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ಸ ರ ಯಾಳಾಗಚವ ವರ ಗ  ಕ ಟ್ಟದಾದಗಿ ನಡಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟದಚದ, ಅಲಿಿ ಆತ್ನಿಗ  ಹಗಲಚರಾತಿರ 
ರ  ೋಮಾಯ ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಕಾವಲಾಗಿದದರಚ. ಇದ ಲಾಿ “ಕ ಟ್ಟದಚದ” ಎೊಂದಚ ತ  ೋರಚತ್ತದ —
ಆದರ , ಪ ಲನ ಪರಕಾರವಾಗಿ, ಅದರಿೊಂದ “ಹಿತ್ವಾದದಚದ” ಉೊಂಟಾಗಿತ್ಚತ. ಆತ್ನಚ 
ಫಿಲಿಪ್ಪಯವರಿಗ  ಹಿೋಗ  ಬರ ದನಚ,  

. . . ನನಗ  ಸೊಂಭವಿಸಿರಚವದಚ ಸಚವಾತ ಯಯ ಪರಸಾರಣ ಗ  ಸಹಾಯವಾಯಿತ ೊಂದಚ 
ನಿೋವು ತಿಳಿಯಬ ೋಕ ೊಂಬದಾಗಿ ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸಚತ ತೋನ . ಹ ೋಗೊಂದರ  ನನನ ಬ ೋಡಿಗಳು ಕಿರಸತನ 
ನಿಮಿತ್ತವ ೋ ಎೊಂದಚ ಅರಮನ ಯ ಪಹರ ಯವರ ಲಿರಿಗ  ಮಿಕಾೆದವರ ಲಿರಿಗ  
ಪರಸಿದಧವಾಯಿತ್ಚ. ಇದಲಿದ  ಸಹ  ೋದರರಲಿಿ ಬಹಳ ಜ್ನರಚ ನನನ ಬ ೋಡಿಗಳಿೊಂದಲ ೋ 
ಕ್ತ್ಯನಲಿಿ ಭರವಸವುಳಳವರಾಗಿ ದ ೋವರ ವಾಕ್ಾವನಚನ ನಿಭಯಯದೊಂದ ಹ ೋಳುವದಕ ೆ 
ಇನ ನ ವಿಶ ೋಷ್ ಧ್ ೈಯಯಹ  ೊಂದದಾದರ  (ಫಿಲಿಪ್ಪ 1:12-14). 

ಕ ಲವು ಸಾರಿ ಪ ಲನಿಗ  ತ್ಕ್ಷರ್ದಲಿಿಯೋ ಯಾವುದ ೋ “ಹಿತ್ವಾದ”ದದನಚನ ಕಾರ್ಚವದಚ 
ಕ್ಠಿರ್ವಾಗಿದದರಬಹಚದಚ. ಹಾಗಿದದ ಪಕ್ಷದಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಹ ೋಳಿದ ದೋನ ೊಂದರ ,  

. . . ನಾವು ಧ್ ೈಯಯಗ ಡಚವದಲಿ. ನಮಮ ದ ೋಹವು ನಾಶವಾಗಚತಾತ ಇದದರ  ನಮಮ 
ಅೊಂತ್ಯಯವು ದನ ೋದನ ೋ ಹ  ಸದಾಗಚತಾತ ಬರಚತ್ತದ . ಹ ೋಗೊಂದರ  ಕ್ಷರ್ಮಾತ್ರವಿರಚವ 
ನಮಮ ಹಗಚರವಾದ ಸೊಂಕ್ಟ್ವು ಅತ್ಾೊಂತಾಧಕ್ವಾದ ಪರತಿಫಲವನಚನ ಉೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಿ 
ನಮಗ  ನಿರೊಂತ್ರವಾಗಿರಚವ ಗ ರವವಾದ ಪರಭಾವವನಚನ ದ  ರಕಿಸಚತ್ತದ . ನಾವು 
ಕಾರ್ಚವೊಂಥದನಚನ ಲಕ್ಷಿಸದ  ಕಾರ್ದರಚವೊಂಥದನಚನ ಲಕ್ಷಿಸಚವವರಾಗಿದ ದೋವ . 
ಕಾರ್ಚವೊಂಥದಚ ಸವಲಪಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇರಚವದಚ; ಕಾರ್ದರಚವೊಂಥದಚ ಸದಾಕಾಲವೂ 
ಇರಚವದಚ (2 ಕ  ರಿೊಂಥ 4:16-18; ನ  ೋಡಿರಿ 2 ತಿಮಥ  4:8). 

ಇಬಿರಯ 12:11ರ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಇಲಿ ಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ  ೊಂಡರ  ನಮಗ  ಇನನಷ್ಚಟ 
ತಿಳಿವಳಿಕ ಯನಚನ ಅನಚಗರಹಿಸಿಬಹಚದಾಗಿದ : ಜೋವನದ ಎಲಾಿ ಸಮಸ ಾಗಳು ಸಹ 
ತ್ತಾೆಲಕ ೆ ಸೊಂತ  ೋಷ್ಕ್ರವಾಗಿ ತ  ೋಚ್ದ  ದಚಃಖಕ್ರವಾಗಿ ತ  ೋಚ್ಚತ್ತದ ; ಆದರ  
ತ್ರಚವಾಯ ಅದಚ ಶಿೋಕ್ಷ  ಹ  ೊಂದದವರಿಗ  ನಿೋತಿಯೊಂಬ ಫಲವನಚನ ಕ  ಟ್ಚಟ ಮನಸಿಾಗ  
ಸಮಾಧ್ಾನವನಚನ ಉೊಂಟ್ಚಮಾಡಚತ್ತದ .  

ರ  ೋಮಾ 8:28 ಕ್ಲಿಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಮಕ್ೆಳ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ 
ಹಿತ್ವಾದದಚದ ಸೊಂಭವಿಸಚವ ಹಾಗ  ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಕಾಯಯಮಾಡಚತಿತದಾದನ  
ಎೊಂದಚ ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ —ಆದರ , ಮ ರನ ಯದಾಗಿ, ವಚ್ನವು ಇದನಚನ ಆತ್ನಚ ತ್ನನ 
ಮಕ್ೆಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವ ೋ ಕಾಯಯಮಾಡಚತಿತದಾದನ ೊಂಬದಾಗಿ ಒತಿತಹ ೋಳುತ್ತದ . 
ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯ ಸನಿನವ ೋಶದ ಪರಕಾರ, “ಯೋಸಚವಿನಲಿ ಿ
ವಿಶಾವಸವಿಡಚವವರ ಹಿತ್ಕ  ೆೋಸೆರ ದ ೋವರಚ ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳು ಅನಚಕ್ ಲಮಾಡಚತಾತನ ” 
ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ ೊಂದಚ ನಾವು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಿದದರಬ ೋಕ್ಚ. ಬದಲಾಗಿ, ಆತ್ನಚ ಬ ೋರ  
ಪರಿಭಾಷ್ ಯನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ, ಅದ  ೊಂದಚ ಆಲ  ೋಚ್ನ —ಮಾಡಚವೊಂತ  ಮಾಡಚವ 
ಪರಿಭಾಷ್ ಯಾಗಿದ : ರ  ೋಮಾ 8:28ರ ವಾಗಾದನವು “ದ ೋವರ ಸೊಂಕ್ಲಪದ ಮೋರ ಗ  
ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಚಟ ಆತ್ನನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚವವರಿ” ಗ  ೋಸೆರವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಈ ಪದಗಳು ದ ೋವರ 
ನೊಂಬಿಗಸತ ಮಕ್ೆಳ ಅಥಯವನಚನ ನಿರ ಪ್ಸಚತ್ತವ . Moo ಅಭಿಪಾರಯಪಟ್ಟದ ದೋನ ೊಂದರ  
“ಕ ೈಸತರಚ ಮದಲಚ ಮಾನವ ಕ  ೋನದೊಂದ ಅಥಯನಿರ ಪ್ಸಲಪಡಚತಾತರ  (‘[ದ ೋವರನಚನ] 
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ಪ್ರೋತಿಸಚವವರಚ’)” ಮತ್ಚತ ನೊಂತ್ರ “ದ ೈವಿಕ್ ಕ  ೋನದೊಂದ (‘ಆತ್ನ ಸೊಂಕ್ಲಪದ ಮೋರ ಗ  
ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟವರಚ’).”121 

“ಅದಚುತ್ವಾದ ವಾಗಾದನವು” ಮದಲಚ “ದ ೋವರನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚವವರ”ಗ  ೋಸೆರ 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಗಮನಕ ೆ ತ್ರಚತಾತನ . ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ಕ್ಡ ೋ ಭಾಗವು 
ನಮಗ  ೋಸೆರ ಇರಚವ ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯ ಸಚತ್ತ ಕ ೋೊಂದರಕ್ೃತ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಯಾವದ  
“ನಮಮ ಕ್ತ್ಯನಾದ ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನಲಿಿ ತ  ೋರಿಬೊಂದ ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ 
ಅಗಲಿಸಲಾರವ ೊಂದಚ” ಪ ಲನಚ ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದನಚ (8:39). ನಮಮ ಮೋಲ  ದ ೋವರಚ ಇಟ್ಟಟರಚವ 
ಪ್ರೋತಿಯಚ ಆತ್ನನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚವೊಂತ  ನಮಮನಚನ ಸ ಪತಿಯಗ  ಳಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ (1 ಯೊೋಹಾನ 
4:19; KJV). ಆತ್ನ ಮೋಲ  ನಮಗಿರಚವ ಪ್ರೋತಿಯಚ ಆತ್ನಲಿ ಿಭರವಸವಿಡಚವೊಂತ  ಮತ್ಚತ 
ಆತ್ನ ಚಿತ್ತವನಚನ ಮಾಡಚವೊಂತ  ನಮಮನಚನ ಸ ಪತಿಯಗ  ಳಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ (ಯೊೋಹಾನ 14:15; 
1 ಯೊೋಹಾನ 5:3). 

ನೊಂತ್ರ ಪ ಲನಚ “ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಚಟ” ಎೊಂಬ ಪದವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತನ : “ಆತ್ನ 
ಸೊಂಕ್ಲಪದ ಮೋರ ಗ  ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಚಟ.” “ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಚಟ” ಎೊಂಬ ಪದವು ನೊಂತ್ರದಲಿಿ ಹ ಚ್ಚು 
ವಿವರವಾಗಿ ಚ್ಚಿಯಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ  (8:30ರ ಮೋಲಿನ ವಾಾಖ್ ಾಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ). ಇಲಿಿ, 
ಸಚವಾತ ಯಯ ಮ ಲಕ್ ಎಲಿರ  ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟಟದಾದರ  (2 ತಿಮಥ  2:14) ಮತ್ಚತ 
“ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಚಟ” ಎೊಂಬಚದಚ ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ ಸಚವಾತ ಯಯ ಕ್ರ ಗ  ಪರತಿಸಪೊಂದಸಿರಚವವರನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ ೊಂಬದನಚನ ತಿಳಿದಚಕ  ೊಂಡರ  ಸಾಕಾಗಿರಚತ್ತದ . ಬ ೋರ  ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿ 
ಹ ೋಳುವದಾದರ , ಅದಚ ಕ್ತ್ಯನ ಆಮೊಂತ್ರರ್ ಓಗ  ಟ್ಟವರನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . 

ಬಹಚಶಃ, ಅತ್ಾೊಂಥ ಪಾರಮಚಖಾವಾದ ಅಹಯಗ  ಳಿಸಚವ ಪದಗಚಚ್ಛವ ೊಂದರ  “ಆತ್ನ 
ಸೊಂಕ್ಲಪದ ಮೋರ ಗ  ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟವರಚ”: “ದ ೋವರ ಸೊಂಕ್ಲಪದ ಮೋರ ಗ  ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಚಟ.” 
ದ ೋವರಚ ಒೊಂದಚ ಸೊಂಕ್ಲಪ ಮತ್ಚತ ಉದ ದೋಶವೊಂದನಚನ ಹ  ೊಂದದಾದನ . ಪ ಲನಚ 
ಎಫ ಸದಲಿಿರಚವ ಕ ೈಸತರಿಗ  ದ ೋವರ “ದ ೋವರಚ ನಮಮ ಕ್ತ್ಯನಾದ ಕಿರಸತ ಯೋಸಚವಿನಲಿ ಿ
ಅನಾದಕಾಲದೊಂದ ಮಾಡಿದ ಸೊಂಕ್ಲಪದ ಮೋರ ಗ ” ಎೊಂದಚ ಬರ ಯಚತಾತನ  (ಎಫ ಸ 3:11). 
ಆತ್ನಚ ತಿಮಥ ಯನಿಗ  ಹ ೋಳಿದ ದೋನ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ “ತ್ನನ ಸೊಂಕ್ಲಪವನಚನ ಅನಚಸರಿಸಿ . . . 
ನಮಮನಚನ ರಕ್ಷಿಸಿ” (2 ತಿಮಥ  1:9). “ಸೊಂಕ್ಲಪ” ಎೊಂಬಚದಚ πρόθεσις (prothesis) ಎೊಂಬ 
ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಚದ, ಅದಚ πρό (pro, “ಮಚೊಂರ್ ”) ಮತ್ಚತ θέσις (thesis, 
“ಇಡಲಪಟ್ಟೊಂಥದಚದ”) ಎೊಂಬ ಪದಗಳ ಸೊಂಯೊೋಜ್ನ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ . Prothesis ಎೊಂಬ ಪದವು 
ಯೋಸಚವನಚನ ಕ್ಳುಹಿಸಿ ಕ  ಟ್ಚಟ ಮಾನವರನಚನ ವಿಮೋಚಿಸಚವದಕ ೆ ದ ೋವರಚ ಮಾಡಿದ 
ನಿತ್ಾವಾದ ಸೊಂಕ್ಲಪವನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಕ ೆ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದ . ಈ ಪದವು ಕ್ತ್ಯನಚ 
ಮಚೊಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ಯೊೋಜ್ನ  ರ ಪ್ಸಚವದನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಚ ಮಾತ್ರವಲಿದ , ಏನ ೋ 
ನಡ ದರ  ಆ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ ಕಾಯಯಸಾಧಸಬ ೋಕ ೊಂಬ ದೃಢನಿಧ್ಾಯರವನಚನ ಸಹ 
ತ  ೋಪಯಡಿಸಚತ್ತದ . ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ  ಅಥವಾ ಸೊಂಕ್ಲಪವು, ಮಚೊಂದನ ಎರಡಚ ವಚ್ನಗಳ 
ಕ ೋೊಂದರ ಚ್ರ್ ಯಯಾೊಂಶವಾಗಿರಚತ್ತದ . 

ವಚನಗಳು 29, 30. ಪ ಲನಚ 28ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ ದ ೋವರ ಸೊಂಕ್ಲಪದ ಬಗ ಗ 
ಉಲ ಿೋಖಿಸಿದಚದ 29 ಮತ್ಚತ 30 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ಆತ್ನನಚನ ತ್ನನ ಉದ ದೋಶದ ಸೊಂಕ್ಷಿೋಪತ 
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ವಿವರಣ ಗಳನಚನ ಕ  ಡಚವೊಂತ  ಹಚರಿದಚೊಂಬಿಸಿತ್ಚ. Stott ಹಿೋಗ  ಬರ ದನಚ, ಈ ವಚ್ನಗಳಲಿಿ 
ಮತ್ಚತ ನೊಂತ್ರದ ವಚ್ನಗಳಲಿಿ,  

. . . [ಪ ಲನಚ] ಬಹಚವಾಗಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ ನಡಿಸಲಪಟ್ಟವನಾಗಿ . . . 
ಅನಾದಕಾಲದೊಂದ ಮದಲ  ಗೊಂಡಚ ಮಚೊಂದನ ನಿತ್ಾಕಾಲದ ವರ ಗಿನ ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ  
ಮತ್ಚತ ಸೊಂಕ್ಲಪದ ವರ ಗ  ರಭಸವಾಗಿ ಸಾಗಿ ಬರಚತಾತನ , ದ ೈವಿಕ್ ಪೂವಯಜ್ಞಾನದೊಂದ 
ಮತ್ಚತ ಪೂವಯಸೊಂಕ್ಲಪದೊಂದ ನ ೋಮಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಆತ್ನ ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ ನಮಮನಚನ 
ಅಗಲಿಸಚವದಕ ೆ ಶಕ್ತವಾದದಚದ ಯಾವದ  ಇಲಿವ ೋ ಇಲ.ಿ122 

ರ  ೋಮಾ 8:29, 30 ವಚ್ನಗಳು ಪುಸತಕ್ದಲಿಿಯೋ “ಅತ್ಾೊಂಥ ಕ್ಠಿರ್ಕ್ರವಾದ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳಲ  ಿೊಂದಚ”123 ಎೊಂದಚ ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡಲಪಡಚತ್ತದ ; ಈ ಎರಡಚ ವಚ್ನಗಳು 
ಬಹಳಷ್ಚಟ ದ ೈವಶಾಸಿರಕ್ ವಾಗಾವದದ ಮಚಖಾ ಭಾಗವಾಗಿರಚತ್ತವ . Moses E. Lard ಹಿೋಗ  
ಬರ ದನಚ, “ಬಹಚಶಃ ಈ ಕ್ಪಪತ ಭಾಗವು ಅಧಕ್ ವಿಸತರಿತ್ ವಿವಾದಗಳಿಗ  ದಾರಿ 
ಮಾಡಿಕ  ಟ್ಟಷ್ಚಟ ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿನ ಇನಾಾವದ ೋ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು 
ಎಡ ಮಾಡಿಕ  ಟ್ಟಟಡಚವದಲಿ [ರ  ೋಮಾ 8:28-30].”124 ಅಲಿದ  Lard ಇನ ನ ಗಮನಕ ೆ 
ತ್ೊಂದದ ದೋನ ೊಂದರ  29 ಮತ್ಚತ 30ನ ೋ ವಚ್ನಗಳು “ಕಾಾಲಿವನ್ವಾದಗಳ ವಿಶಾವಸಪರಮಾರ್” 
ವನಚನ ರ ಪ್ಸಚತ್ತವ .125 ನಮಮ ವಾಕ್ಾಭಾಗದ  ೊಂದಗ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಡಚವೊಂತ್ಹ John 
Calvinನ126 ಕ ಲವು ತ್ತ್ವಗಳು ಇಲಿಿವ : 

ದ ೋವರಚ ತಾನಚ ರಕ್ಷಿಸಲಿದದ ವಾಕಿತಗಳನಚನ ಪೂವಯದಲಿಿಯೋ ತಿಳಿದದದನಚ. 
ಇವರನಚನ ರಕ್ಷಿಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಆತ್ನಚ ಮದಲ ೋ ನ ೋಮಿಸಿದೊಂತ  [ಪೂವಯದಲಿಿಯೋ 

ನಿಧ್ಯರಿಸಿದನಚ] ಮಾಡಿದನಚ—ಅವರಲಿಿ ಯಾವುದ ೋ ಶಾಿಘ್ಾವಿದ ಯೊಂಬ 
ಕಾರರ್ದೊಂದಲಿ, ಆದರ  ತ್ನನ ಸಾವಯಭ ಮ ಚಿತ್ತವನಚನ ವಾಕ್ತಗ  ಳಿಸಚವವನಾಗಿ 
ಮಾಡಿದನಚ. 

ಆತ್ನಚ ಯಾರನಚನ ರಕ್ಷಿಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಮದಲ ೋ ನಿಧ್ಯರಿಸಿದನ  ೋ, ಅವರನಚನ 
ನ ೋರವಾಗಿ, ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಅಪರತಿರ  ೋಧ್ಾ ಕಿರಯಯನಚನ ಕ್ಳುಹಿಸಚವ ಮ ಲಕ್ 
ಕ್ರ ದನಚ. ಇದಚ ಅವರನಚನ ಜೋವೊಂತ್ಗ  ಳಿಸಿತ್ಚ (ಅವರನಚನ ಪುನಃ ಆತಿೀಕ್ವಾಗಿ 
ಜೋವಿತ್ಗ  ಳಿಸಿತ್ಚ) ಮತ್ಚತ ಅವರನಚನ ನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ ಪರರ್  ೋದಸಿತ್ಚ. 

ಇವರನಚನ ಆತ್ನಚ ರಕ್ಷಿಸಿದನಚ (ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಿದನಚ). 
ಇವರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವದಕಾೆಗಿ ಏನನ ನ ಮಾಡಲಿಲಿವಾದದರಿೊಂದ, ಅವರಚ 

ನಾಶವಾಗಿ ಹ  ೋಗಚವದಕ ೆ ಸಹ ಏನನ ನ ಮಾಡಲಾರರಚ. ಹಿೋಗ , 
ಪರಶಾನತಿೋತ್ವಾಗಿ ದ ೋವರಚ ಒೊಂದಚ ದನ ಅವರನಚನ (ಪರಲ  ೋಕ್ದಲಿಿ) 
ಮಹಿಮಪದವಿಗ  ಸ ೋರಿಸಚವನಚ.  

ಈ ದ ೈವಶಾಸರವನಚನ ರ  ೋಮಾ 8:29, 30, ವಚ್ನಗಳ ೊೊಂದಗ  ಹ  ೋಲಿಸಲಪಟಾಟಗ, 
ಏಕ  ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಕಾಾಲಿವನ್ವಾದಗಳ ೊಳಗ  ಜ್ನಪ್ರಯವಾಗಿದ  ಎೊಂಬಚದಚ ಒಬಬನಿಗ  
ಗ  ತಾತಗಿ ಬರಚತ್ತದ . ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ, ಒಬಬನಚ ಜಾಗರ ಕ್ತ ಯಿೊಂದ ಹ  ೋಲಿಕ  ಮಾಡಿ 
ನ  ೋಡಚವಾಗ, ಎರಡಚ ಸತ್ಾಗಳನಚನ ಕಾರ್ಬಹಚದಾಗಿದ . ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, 
ಕಾಾಲಿವನ್ವಾದಗಳು ಇಷ್ಟಪಡಬಹಚದಾದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ನಿದಯಷ್ಟವಾಗಿ 
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ಓದಲಪಡಚವದಲಿ. ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಅವರಚ ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗಕ ೆ ತ್ಮಮ ದ ೈವಶಾಸರದ 
ಬಹಳಷ್ಚಟ ಅೊಂಶಗಳನಚನ ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿರಚತಾತರ .  

ಇಲಿಿ Barclayಯ ವಾಾಖ್ ಾಯನಚನ ಪರಿಗಣಿಸಚವದಚ ಯೊೋಗಾವಾಗಿರಚತ್ತದ : “ಇದಚ 
ಅತ್ಾೊಂಥ ಗೊಂಬಿೋರವಾಗಿ ದಚರಚಪಯೊೋಗಪಡಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟಟರಚವ ವಾಕ್ಾಭಾಗವಾಗಿದ . 
ನಾವು ಇದನಚನ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಲ ೋಬ ಕ ೊಂದರ  ನಾವು ಇದಚ ಒೊಂದಚ [ಗಹನವಾದ] 
ದ ೈವಶಾಸರ ಅಥವಾ ತ್ತ್ವಜ್ಞಾನದ ವಿವರಣ ಯಾಗಿರಬ ೋಕ ೊಂಬಚದಚ ಪ ಲನ ತಾತ್ಪಯಯ 
ವಾಗಿರಲ ೋ ಇಲ ಿಎೊಂಬ ಪಾರಥಮಿಕ್ ವಾಸತವಾೊಂಶವನಚನ ನಾವು ಗರಹಿಸಿಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ.”127 
8:29, 30 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಕ ೈಸತರಿಗ  ದ ೋವರಚ ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳನಚನ ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ 
ಅನಚಕ್ ಲ ಮಾಡಚತಾತನ ೊಂಬ ಭರವಸ  ಕ  ಡಚವದನಚನ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಿದದನಚ (8:28). ಆ 
ಭರವಸ  ಕ  ಡಚವಿಕ ಯನಚನ ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಬಹಚದಾಗಿದ : 

ದ ೋವರಚ ಒೊಂದಚ ಯೊೋಜ್ನ  ಹ  ೊಂದದಾದನ . 
ಲ  ೋಕ್ವು ಎಷ್ ಟೋ ಅಸತವಾಸತವಾಗಿ ಕ್ೊಂಡರ  ಸರಿಯ, ಆ ಯೊೋಜ್ನ  ಆಗಲ  

ಕಿರಯಯಲಿಿರಚತ್ತದ . ಅದಚ ಭೊಂಗಗ  ಳಳದಚ—ಭೊಂಗಗ  ಳಳಲಚ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ. ಅದಚ 
ಪೂರ್ಯ ಕಾಯಯಸಾಧಸಲಪಡಚವದಚ; ಅದಚ ನ ರವ ೋರಿಸಲಪಡಚವದಚ. 

ಹಿೋಗ , ಪ ಲನ ವಾಚ್ಕ್ರಚ ತ್ಮಮನಚನ ಆ ಸೊಂಕ್ಲಪದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡಿಕ  ಳುಳವ 
ದಾದರ , ಅವರಚ ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಚವರಚ (ನ  ೋಡಿರಿ 8:37).  

ಆದ ಕ ೈಸತರಿಗ  ಅಗತ್ಾವಾಗಿದದ ಭರವಸ ಯಚ ಅದ ೋ ಆಗಿತ್ಚತ. ನಮಗ  ಅಗತ್ಾವಿರಚವ 
ಭರವಸ ಯಚ ಸಹ ಅದ ೋ ಆಗಿರಚತ್ತದ . 

ಹ ೋಗಿದದರ , ಪ ಲನಚ 8:29, 30 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವ ಪರಿಭಾಷ್ ಯನಚನ 
ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಚ ನಾವು ಈಗಲ  ಹ  ೋರಾಡಬ ೋಕಿದ . ಆತ್ನಚ ಆ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಏಕ  
ತ್ನನ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ವಾಕ್ತಗ  ಳಿಸಿದನಚ? ನಾವು ವಾಕ್ಾಭಾಗವನಚನ ಜಾಗರ ಕ್ತ ಯಿೊಂದ 
ಪರಿೋಕ್ಷಿಸ  ೋರ್. ನಮಮ ಅಧ್ಾಯನವು ಮ ರಚ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿೊಂಗಡಿಸಲಪಡಚವದಚ: 
ದ ೋವರರಚ ಗತ್ಕಾಲದಲಿಿ ಮಾಡಿದ ಕಾಯಯ, ಆತ್ನಚ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲಿಿ ಮಾಡಚತಿತರಚವದಚ, 
ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ ಭವಿಷ್ಾದ ಕಾಲದಲಿಿ ಮಾಡಲಿರಚವ ಕಾಯಯ. 

ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಬಹಳ ದೋಘ್ಯಕಾಲದ ಹಿೊಂದ  ದ ೋವರಚ ಮಾಡಿದ ಕಾಯಯದ ಬಗ ಗ 
ಒತಿತಹ ೋಳುತ್ತದ . 29ನ ೋ ವಚ್ನವು ಹಿೋಗ  ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ , ತ್ಯನು [ದ ೋವರಚ] ಯಯರನುನ 
ತ್ನನವರೆಂದು ಮ್ಮದಲು ತಿಳುಕೊಂಡನೊೇ. “ಮದಲಚ ತಿಳುಕ  ೊಂಡನ  ೋ” ಎೊಂಬಚದಚ 
προγινώσκω (proginōskō) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಚದ. ಈ ಪದವು γινώσκω 

(ginōskō) ಎೊಂಬದನ  ನಳಗ  ೊಂಡಿರಚತ್ತದ , ಇದಚ ಗಿರೋಕ್ನಲಿ ಿ “ತಿಳಿದಚಕ  ೋ” 
ಎೊಂಬಚದಕಿೆರಚವ ಅತ್ಾೊಂಥ ಸವಯಸಾಧ್ಾರರ್ ಪದವಾಗಿದಚದ, πρό (pro, “ಮಚೊಂರ್ ”) ಎೊಂಬ 
ಉಪಸಗಯವನಚನ ಹ  ೊಂದರಚತ್ತದ . ದ ೋವರ ಪೂವಯಜ್ಞಾನವು ನಮಮ ನೊಂಬಿಕ ಯ 
ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಾಗದೊಂತ್ಹ ಮಮಯಗಳಲ  ಿೊಂದಾಗಿದ . ಒಬಬ ವಾಕಿತಯ ಸ ವೋರ್ಾಛ—ಚಿತ್ತದ 
ಮೋಲ  ತ್ನನ ಪೂವಯಜ್ಞಾನವು ಹಸತಕ್ಷ ೋಪ ಮಾಡದೊಂತ ಯೋ ಆ ವಾಕಿತಯಚ ಯಾವ 
ಸೊಂಗತಿಯನಚನ ಮಾಡಚವನ ೊಂಬದನಚನ ಮಚೊಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಲಚ ಶಕ್ತನಚ 
ಎೊಂಬದನಚನ ನಮಮಲಿಿ ಬಹಚತ ೋಕ್ರಿಗ  ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಚ ಕ್ಷ್ಟಕ್ರವಾಗಿರಚತ್ತದ . “ಏನಚ 
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ಸೊಂಭವಿಸಚತ್ತದ ೊಂಬಚದಚ ದ ೋವರಿಗ  ಗ  ತಿತದದರ , ಆ ವಾಕಿತಗ  ನಿಜ್ಕ್ ೆ ಆಯೆಮಾಡಿಕ  ಳುಳವ 
ಸಾವತ್ೊಂತ್ರಯವಿತ  ತೋ?” ಎೊಂದಚ ನಾವು ಚ್ಕಿತ್ಗ  ಳುಳತ ತೋವ . ಯಥಾಃ ರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ, 
ಪ ಲನಚ ನಮಮ ಮನಸಚಾಗಳಿಗ  ತ್ದವರಚದಧವಾಗಿ ತ  ೋರಚವ ಈ ಎರಡಚ ಭಾವನ ಗಳ ನಡಚವ  
ಸೊಂಧ್ಾನಗ  ಳಿಸಚವದಕ ೆ ಯಾವದ ೋ ಪರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲಿ. 

ಪ ಲನಚ ಮನಚಷ್ಾನ ಸ ವೋರ್ಾಛ-ಚಿತ್ತದಲಿಿ, ಆತ್ನಿಗ  ಆರಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಹಕ್ಚೆ ಇದ  ಎೊಂಬ 
ವಿಶಾವಸ ಹ  ೊಂದದದನ ೊಂಬಚದಚ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ತ  ೋರಚತ್ತದ . ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪುಸತಕ್ದಲಿಿ, 
ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ವಾಚ್ಕ್ರಿಗ , ಅವರಚ ಅದನಚನ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಇಚಿಛಸಬಹಚದಚ ಅಥವಾ 
ನಿರಾಕ್ರಿಸಲ ಬಹಚದಚ (ಅದ  ೊಂದಚ ಸ ವೋರ್ಾಛ-ಚಿತ್ತದ ಕಿರಯ) ಎೊಂಬ ಅಥಯವನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚತಾತ ಅವರನಚನ ವಿಶಾವಸಿಸಚವೊಂತ  ಪ್ರೋತಾಾಹಿಸಿದನಚ. ಪತಿರಕ ಯಚದದಕ್ ೆ, ಆತ್ನಚ 
ನಿೋಡಿದ ಸ ಚ್ಾವ ೋನ ೊಂದರ  (ನೊಂತ್ರದಲಿಿ ಆತ್ನಚ ತಿಮಥ ಯನಿಗ  ಬರ ದ ಪರಕಾರ) “ಎಲಾಿ 
ಮನಚಷ್ಾರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದ ಸತ್ಾದ ಜ್ಞಾನಕ ೆ ಸ ೋರಬ ೋಕ ೊಂಬದಚ ಆತ್ನ [ದ ೋವರ] ಚಿತ್ತ” 
ಎೊಂಬದ  (1 ತಿಮಥ  2:4; ನ  ೋಡಿರಿ ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 10:34, 35; 2 ಪ ೋತ್ರ 3:9). 
ಹ ೋಗಿದದರ , ಆತ್ನಚ ರ  ೋಮಾ 8:29ರಲಿಿ, ಒೊಂದಚ ಅಥಯದಲಿಿ, ಯಾರಚ ಕ್ರ ಯಲಪಡಲಿದದರಚ, 
ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಲಪಡಲಿದದರಚ ಮತ್ಚತ ಮಹಿಮಪದವಿಗ  ಸ ೋರಿಸಲಪಡಲಿದದರಚ 
ಎೊಂಬಚದಚ ದ ೋವರಿಗ  ಮದಲ ೋ ಗ  ತಿತತ್ಚತ ಎೊಂದಚ ಆತ್ನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. ದ ೋವರ 
ಪೂವಯಜ್ಞಾನವು ಮನಚಷ್ಾರ ಸ ವೋರ್ಾಛ-ಚಿತ್ತದಲಿಿ ಹಸತಕ್ಷ ೋಪ ಮಾಡಲಿಲಿ ಮತ್ಚತ ಮಾನವ 
ಜ್ವಾಬಾದರಿಯನಚನ ರದಚದಗ  ಳಿಸಲಿಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ತಿಳಿದರಚವದಚ ಪ ಲನಿಗ  ಸಾಕಾಗಿತ್ಚತ.  

ಹ ೋಗ , ನಮಲಿಿ ಅನ ೋಕ್ರಿಗ  ಬ ೈಬಲ್ನ ಈ ಎರಡಚ ಸತ್ಾಗಳನಚನ 
ಸಾಮರಸಾಗ  ಳಿಸಬ ೋಕ ೊಂಬ ಹೊಂಬಲವಿರಚತ್ತದ . ಒೊಂದಚ ಸಾಧ್ಾತ ಯೋನ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ 
ನಿಖರವಾದ ವಾಕಿತಯಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವದನನ ಪೂವಯದಲಿಿಯೋ ತಿಳಿದವನಾಗಿರಲಿಲಿ, ಆದರ  
ಒೊಂದಚ ವಿಧ್ವಾದ ವಾಕಿತಯೊಂದಷ್ ಟ ಬಲಿವನಾಗಿದದನಚ ಎೊಂಬದ . ಬ ೋರ  ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿ 
ಹ ೋಳುವದಾದರ , ಆತ್ನಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದದ ಜ್ನರ ಗಚೊಂಪನಚನ ಮತ್ಚತ ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋದವರ 
ಗಚೊಂಪನಚನ ಮದಲ ೋ ಕ್ೊಂಡನಚ, ಮತ್ಚತ ಪರತಿಯೊಬಬ ವಾಕಿತಯಚ ಸಹ ತಾನಚ ರಕ್ಷಣ  
ಹ  ೊಂದದವರ ಗಚೊಂಪ್ನಲಿಿರಚತ ತೋನ  ೋ ಅಥವಾ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದದ ಗಚೊಂಪ್ನಲಿಿರಚತ ತೋನ  ೋ 
ಎೊಂಬದನಚನ ಸವತ್ಃ ತಿೋಮಾಯನಿಸಿಕ  ೊಂಡನಚ. Jimmy Allen ಈ ನಿಲಚವನಚನ ಹಿೋಗ  
ಸಾರಾೊಂಶಗ  ಳಿಸಿದನಚ: ದ ೋವರಚ “ತ್ನನ ಮಕ್ೆಳು ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಿರಚವರ ೊಂದಚ ಪೂವಯದಲ ಿೋ 
ನ ೋಮಿಸಲಿಲಿ ಆದರ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಚವವರಚ ತ್ನನ ಮಕ್ೆಳ ೊಂಬಚದನಚನ ಪೂವಯದಲ ಿೋ 
ನ ೋಮಿಸಿದನಚ.”128 

ಈ ರಿೋತಿಯ ಅಥ ೈಯಸಚವಿಕ ಯಚ 30ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ “ಕ್ರ ದನಚ” ಎೊಂಬ ಪದದ  ೊಂದಗ  
ಜ  ೋಡಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ : ಮತ್ುತ ಯಯರನುನ ಮ್ಮದಲು ನೆೇಮಿಸಿದನೊೇ ಅವರನುನ ಕರೆದನು. 
“ಕ್ರ ದನಚ” ಎೊಂಬಚದಚ καλέω (kaleō, “ಕ್ರ ”) ಎೊಂಬ ಅನಿಶಿುತ್ ಭ ತ್ಕಾಲ ರ ಪದ 
ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಾದಗಿದ . ಪ ಲನಚ ಕ  ಲ  ಸ ಾಯವರಿಗ  ಅವರಚ “ಒೊಂದ ೋ ದ ೋಹಕ ೆ” 
ಸ ೋರಿದವರಾಗಿರಚವದಕ ೆ ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟಟದಾದರ  ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (ಕ  ಲ  ಸ ಾ 3:15). ಒೊಂದ ೋ 
ದ ೋಹ ಎೊಂಬಚದಚ “ಸಭ ” ಆಗಿರಚತ್ತದ  (ಕ  ಲ  ಸ ಾ 1:18). “ಸಭ ” ಎೊಂಬಚದರ 
ಅನಚವಾದಗ  ಳುಳವ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು ἐκκλησία (ekklēsia), ಅದಚ καλέω (kaleō, 
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“ಕ್ರ ”) ಎೊಂಬ ರ ಪದ ಪದವನಚನ ἐκ (ek, “ಹ  ರಗ ”) ಎೊಂಬ ಉಪಸಗಯದ  ೊಂದಗ  
ಒೊಂದಚಗ ಡಿಸಚತ್ತದ . ಕ ೈಸಿತೋಯ ಅಥಯದಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವಾಗ, ekklēsiaವು ಆತಿೀಕ್ 
ಕ್ತ್ತಲ ಯಿೊಂದ ಹ  ರಗ  ಬೊಂದಚ ದ ೋವರ ಬ ಳಕಿನ  ಳಗ  ಸ ೋರಚವೊಂತ  ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟವರಚ 
ಎೊಂಬ ಅಥಯವನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಪ ೋತ್ರ 2:9). ಪ ಲನಚ ಎಫ ಸದಲಿಿನ ಸಭ ಗ  
ಬರ ದಾಗ, ಸಭ ಯಚ ದ ೋವರ ನಿತ್ಾಸೊಂಕ್ಲಪದ ಭಾಗವಾಗಿತ ತೊಂಬಚದನಚನ ಅವರಿಗ  
ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದನಚ (ಎಫ ಸ 3:10, 11, 21). ಆದದರಿೊಂದ ದ ೋವರಚ ಮದಲ ೋ ತಿಳಿದದದ 
ಸೊಂಗತಿಯೋನ ೊಂದರ  ಮಚೊಂದ  ಒೊಂದಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದದವರ ಸಮ ಹ, “ಹ  ರಗ  ಕ್ರ ಯ 
ಲಪಟ್ಟ” “ಸಭ ” ಎೊಂದಚ ಪರಿಚಿತ್ವಿರಚವ ಜ್ನರಿರಚತಾತರ  ಎೊಂಬಚದನ ನೋ ಎೊಂಬ ಮಚಕಾತಯಕ ೆ 
ನಾವು ಬರಬಹಚದಾಗಿದ . ಪುನಃ, ಕ್ತ್ಯನ ಸಭ ಯ ಒಬಬ ಸದಸಾನಾಗಚತ ತೋನ  ೋ ಇಲಿವೋ 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ನಿಧ್ಯರಿಸಬ ೋಕಾದದಚದ ಆಯಾ ವಾಕಿತಗಳ ೋ. 

“ತಿಳಿಕ  ೊಂಡನ  ೋ” (ginōskō) ಎೊಂಬ ಪದವು ನಿರೊಂತ್ರವಾಗಿ “ತಿಳುಕ  ೊಂಡ ವಾಕಿತ 
ಮತ್ಚತ ತಿಳಿಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟ ವಸಚತವಿನ ನಡಚವ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ವಿರಚವದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ ” ಎೊಂಬ 
ವಾಸತವಾೊಂಶದ ಮೋಲ  ಒೊಂದಚ ಪೂರಕ್ವಾದ ಆಲ  ೋಚ್ನ ಯಚ ಆಧ್ಾರವಾಗಿರಚತ್ತದ . 129 AB 
ತ್ಜ್ಚಯಮಯಚ ಇದನಚನ ರ  ೋಮಾ 8:29ರಲಿಿ “ಆತ್ನಚ [ದ ೋವರಚ] ಯಾರನಚನ ಪೂವಯದಲ ಿೋ 
ತಿಳುಕ  ೊಂಡನ  ೋ—ಯಾರ ಬಗ ಗ ಆತ್ನಚ ಮದಲ ೋ ಅರಿತ್ವನಾಗಿದದನಚ ಮತ್ಚತ 
ಪ್ರೋತಿಸಿದನ  ೋ” ಎೊಂಬ ಪದಗಚಚ್ಛದ  ೊಂದಗ  ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . “ಮದಲ ೋ ತಿಳುಕ  ೊಂಡನ  ೋ” 
ಎೊಂಬ ಪದದ ಮಚಖಾ ಒತ್ಚತ ದ ೋವರಚ ಯಾರನಚನ ಮದಲ ೋ ತಿಳುಕ  ೊಂಡನಚ ಎೊಂಬದರ 
ಮೋಲಲಿ, ಆದರ  ದ ೋವರಚ ಏನಚ ಮಾಡಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಯೊೋಜಸಿಕ  ೊಂಡಿದದನ ೊಂಬಚದರ 
ಮೋಲ ಯೋ ಎೊಂದಚ ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡಲಾಗಚತ್ತದ : ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಸೃಷಿಟಯ ಸೊಂಗಡ 
ಸೊಂಬೊಂಧ್ವನಿನಟ್ಚಟಕ  ಳಳಲಚ ಒೊಂದಚ ತಿೋಮಾಯನ ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡಾಗಲ ೋ ಆತ್ನ 
ಯೊೋಜ್ನ ಯಚ ಆರೊಂಭಗ  ೊಂಡಿತ್ಚ.  

ಈ ವಿಧ್ವಾದ ಅಥ ೈಯಸಚವಿಕ ಯಚ ವಾಕ್ಾಭಾಗದ ಬ ೋಡಿಕ ಯನಚನ ತ್ೃಪತಗ  ಳಿಸಚತ್ತದ , 
ಇದಚ ಬ ೋರ ಡ ಯಲಿಿನ ಬ ೈಬಲಾಧ್ಾರಿತ್ ಉಪದ ೋಶದ  ೊಂದಗ  ಹ  ೊಂದಾಣಿಕ ಯಾಗಚತ್ತದ , 
ಮತ್ಚತ ಬಹಚಪಾಲಚ ಜ್ನರಿೊಂದ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳ ಬಲಿದಾದಗಿದ . ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ, “ಯಾವ 
ವಾಕಿತಯಚ ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವನಚ ಮತ್ಚತ ಯಾವ ವಾಕಿತಯಚ 
ತಿರಸೆರಿಸಚವನಚ ಎೊಂಬಚದನಚನ ದ ೋವರಚ ಮಚೊಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ಬಲಿವನಾಗಿದದರ  
ಹ ೋಗಿರಚತ್ತದ ?” ಎೊಂಬ ಪರಶ ನಯೊೊಂದಗ  ನಾವು ಒದಾದಡಚವದರಲಿಿ ಮ ಲಾವಿರಬಹಚದಾಗಿದ . 
ನಮಗ  ದ ೋವರ ಸವಯಜ್ಞಾನದಲಿಿ (ಆತ್ನಚ ಸವಯಜ್ಞಾನಿ ಎೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶ) 
ನೊಂಬಿಕ ಯಿದದರ , ಆತ್ನಚ ಇಚಿಛಸಚವದಾದರ  ಅದನಚನ ತಿಳಿದಚಕ  ೊಂಡಿರಚವ 
ಸಾಧ್ಾತ ಯಿರಚತ್ತದ ೊಂಬದನಚನ ನಾವು ಒಪ್ಪಕ  ಳಳಲ ೋಬ ೋಕ್ಚ (ನ  ೋಡಿರಿ ಅಪ್ಸತಲರ 
ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 18:10). 

ಕ ಲವು ಜ್ನರಿಗ  ಚಿೊಂತ ಗಿೋಡಚಗ  ಳಿಸಚವ ಪರಶ ನಯೊಂದರ  ಆತ್ನಚ ಇದನಚನ 
ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟ್ಟ ವಾಕಿತಯ ಸ ವೋರ್ಾಛ—ಚಿತ್ತದ  ೊಂದಗ  ಹಸತಕ್ಷ ೋಪವಿಲಿದ ಯೋ ಮಾಡಚವನ  ೋ 
ಇಲಿವೋ ಎೊಂಬಚದಚ. ದ ೋವರ ಪೂವಯಜ್ಞಾನದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ನಮಗ  ಅಥಯವಾಗದೊಂಥದಚದ 
ಬಹಳಷಿಟದ , ಆದರ  ಆ ಪರಶ ನಗ  ಉತ್ತರವು ಹ ದಚ ಎೊಂಬದಚ ನನಗ  ಮನದಟಾಟಗಿರಚತ್ತದ . 
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ಒೊಂದಚ ಘ್ಟ್ನ ಯಚ ಸೊಂಭವಿಸಿದ ಬಳಿಕ್ ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಪಟ್ಟ ವಾಕಿತಯ ಸ ವೋರ್ಾಛ-ಚಿತ್ತದ  ೊಂದಗ  
ಹಸತಕ್ಷ ೋಪ ಮಾಡದ ಯೋ ನಮಗ  ತಿಳಿದಚಬರಚವ ಪರಕಾರವ ೋ, ದ ೋವರಚ ವಾಕಿತಗಿರಚವ 
ಆಯೆಮಾಡಿಕ  ಳುಳವ ಸಾವತ್ೊಂತ್ರಯವನಚನ ಕ್ಸಿದಚಕ  ಳಳದ ಯೋ ಒೊಂದಚ ಸೊಂಗತಿಯಚ 
ಸೊಂಭವಿಸಚವ ಮಚೊಂರ್ ಯೋ ಅದನಚನ ತಿಳಿದರಬಲಿನಚ. 

ಪುನಃ, ದ ೋವರ ಪೂವಯಜ್ಞಾನದ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ನಮಗ  ಗರಹಿಸಿಕ  ಳಳಲಾಗದೊಂಥದಚದ 
ಬಹಳಷಿಟರಚತ್ತದ . ಹ ೋಗ , ಆತ್ನ ಪೂವಯಜ್ಞಾನದ ವಿಷ್ಯವಾದ ಕ ಲವು ರ  ೋಮಾೊಂಚ್ಕಾರಿ 
ಸತ್ಾಗಳನಚನ ನಾವು ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಬಹಚದಾಗಿದ . ದ ೋವರಚ ಮಾನವಕ್ಚಲವನಚನ 
ಸೃಷಿಟಸಚವದಕ ೆ ಮಚೊಂರ್ ಯೋ, ಆತ್ನಚ ಭವಿಷ್ಾವನಚನ ಮಚೊಂದಾಗಿ ಕ್ೊಂಡನಚ. ಆತ್ನ 
ಮಾನವಕ್ಚಲದ ಬಿೋಳುವಿಕ ಯನಚನ ಕ್ೊಂಡನಚ ಮತ್ಚತ ಮಾನವಕ್ಚಲದ ವಿಮೋಚ್ನ ಯ 
ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ ಮಾಡಿದನಚ ಎೊಂಬಚದಚ ಸಪಷ್ಟವಾಗಚತ್ತದ . ಆ ಯೊೋಜ್ನ ಯ 
ಕ ೋೊಂದರಭಾಗವ ೊಂದರ  ಕಿರಸತನ ಶಿಲಚಬ ಗ ೋರಚವಿಕ  ಮತ್ಚತ ಮಹಿಮಪದವಿಗ  ಏರಿಸಲಪಟ್ಡಚವಿಕ  
ಹಾಗ  ಸಭ ಯ ಸಾೆಪನ  ಆಗಿತ್ಚತ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:23, 24, 36; ಎಫ ಸ 3:10, 
11, 21). ಇದನಚನ ನಾವು ಇನನಷ್ಚಟ ವ ೈಯಕಿತಕ್ವಾದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ನ  ೋಡ  ೋರ್: ದ ೋವರಚ 
ನಮಮನಚನ ಮತ್ಚತ ನಮಮ ಆತಿೀಕ್ ಅಗತ್ಾತ ಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿದನಚ ಮತ್ಚತ ನಮಗ  ೋಸೆರ 
ಒೊಂದಚ ದಾರಿಯನಚನ (ಮಚನ ನೋಪಾಯಡಚ) ಮಾಡಿದನಚ. ಕ್ತ್ಯನ ಈ ಪೂಜ್ಯಜ್ಞಾನಕ  ೆೋಸೆರ 
ನಾವ ಲಿರಚ ಆತ್ನಿಗ  ಸ  ತೋತ್ರ ಸಲಿಿಸಬ ೋಕ್ಚ! 

ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ ನಾವು ಮಚೊಂದಕ ೆ ಸಾಗಿದೊಂತ , ನಾವು ಹಿೋಗ  ಕ ೋಳಬಹಚದಚ, “ತ್ನನ 
ಪೂವಯಜ್ಞಾನದ [ಮಚೊಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ಯೊೋಜ್ನ  ಮಾಡಚವದರಲಿಿ] ದ ೋವರ 
ಗಚರಿಯೋನಾಗಿತ್ಚತ?” “ತಾನಚ ಯಾರನಚನ . . . ಮದಲಚ ತಿಳುಕ  ೊಂಡನ  ೋ” ಅವರನುನ ತ್ನನ 
ಮಗನ ಸಯರೂಪಾವುಳುವರಯಗುವದಕೆೆ [εἰκών, eikōn] ಮ್ಮದಲೆೇ ನೆೇಮಿಸಿದನು ಎೊಂದಚ 
ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. “ಮದಲ ೋ ನ ೋಮಿಸಿದನಚ” ಎೊಂಬಚದಚ προορίζω (proorizō) ಎೊಂಬ 
ಪದದೊಂದ ಬೊಂದಚದ, ಅದಚ πρό (pro, “ಮಚೊಂರ್ , ಮಚೊಂದಾಗಿಯೋ”) ಮತ್ಚತ ὁρίζω (horizō, 
“ಒೊಂದಚ ಗಡಿಯನಚನ ಏಪಯಡಿಸಚ, ನಿಧ್ಯರಿಸಚ”) ಎೊಂಬ ಪದಗಳನಚನ ಒೊಂದಚಗ ಡಿಸಚತ್ತದ .130 
ಅದರಥಯವು “ಮಚೊಂದಾಗಿಯೋ ನಿಧ್ಯರಿಸಚ” ಎೊಂದಾಗಚತ್ತದ . “ವುಳಳವರಾಗಚವದಕ ೆ” 
ಎೊಂಬಚದಚ σύμμορφος (summorphos) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಚದ, ಅದಚ σύν (sun, 
“ಯೊೊಂದಗ ”) ಮತ್ಚತ μορφή (morphē, “ಸವರ ಪ”) ಎೊಂಬ ಪದಗಳ 
ಸೊಂಯೊೋಜ್ನ ಯಾಗಿದ . ಈ ಪದವು ಒಬಬನಚ ಮತ  ತಬಬನ ಅದ ೋ “ಸವರ ಪ” 
ಹ  ೊಂದರಚವದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ಯಚಗಯಚಗಗಳಿೊಂದಲ  ದ ೋವರ ಗಚರಿಯಚ ಯೋಸಚವಿನ 
ಹಾಗಿರಚವ ಒೊಂದಚ ಗಚೊಂಪನಚನ ಉೊಂಟ್ಚಮಾಡಚವದ ೋ ಆಗಿರಚತ್ತದ . 

ಮಾನವಕ್ಚಲವು ದ ೋವರ ಸವರ ಪದಲಿಿ ಉೊಂಟ್ಚಮಾಡಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ (ಆದಕಾೊಂಡ 1:26); 
ಆದರ , ಪಾಪದ ಕಾರರ್ದೊಂದಾಗಿ, ಇದಚ ಮಚರಿದಚಹ  ೋದ, ಕ್ಚರ ಪಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟ 
ಸವರ ಪವಾಯಿತ್ಚ. ನೊಂತ್ರ ಯೋಸಚ ಲ  ೋಕ್ದ  ಳಗ  ಬೊಂದನಚ. ಯೋಸಚ “ಅದೃಶಾನಾದ 
ದ ೋವರ ಪರತಿರ ಪನ ” ಆಗಿದದನಚ (ಕ  ಲ  ಸ ಾ 1:15; ನ  ೋಡಿರಿ 2 ಕ  ರಿೊಂಥ 4:4), “ಆತ್ನ 
ತ್ತ್ವದ ಮ ತಿಯಯ ” ಆಗಿದದನಚ (ಇಬಿರಯ 1:3). ಈಗ, ಪರತಿಯೊಬಬ ಕ ೈಸತನಿಗಿರಚವ ಸವಾಲಚ 
ಎೊಂದರ  ಯೋಸಚವಿನ ಸಾರ ಪಾವುಳಳವರಾಗಚವದ ೋ (ಫಿಲಿಪ್ಪ 2:5; 1 ಪ ೋತ್ರ 2:21; ನ  ೋಡಿರಿ 
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ಎಫ ಸ 1:4). Phillips ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ ಹಿೋಗಿದ , “ದ ೋವರಚ . . . ಅವರನಚನ ತ್ನನ ಮಗನ 
ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬದ ಸವರ ಪವನಚನ ಧ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದಕಾೆಗಿ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡನಚ.” ಆ ಪರಕಿರಯಯಚ ಈ 
ಜೋವನದಲಿಿ ಆರೊಂಭಗ  ೊಂಡಿದ  ಮತ್ಚತ ಕಿರಸತನಚ ತಿರಿಗಿ ಬೊಂದಾಗ ಅದಚ ಪರಾಕಾಷ್ ಠಯನಚನ 
ತ್ಲಚಪುತ್ತದ . ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಬರ ದನಚ, ನಾವು “ಕ್ತ್ಯನ ಪರಭಾವವನಚನ . . . 
ದೃಷಿಟಸಚವವರಾಗಿದಚದ ಪರಭಾವದೊಂದ ಅಧಕ್ಪರಭಾವಕ ೆ ಹ  ೋಗಚತಾತ ಆ ಪರಭಾವದ 
ಸಾರ ಪಾವುಳಳವರ ೋ ಆಗಚತ ತೋವ ” (2 ಕ  ರಿೊಂಥ 3:18). ಯೊೋಹಾನನಚ ಇಲ  ಿೊಂದಚ 
ವಿರ್ಾರವನಚನ ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಚತಾತ, “ಕಿರಸತನಚ ಪರತ್ಾಕ್ಷನಾದರ  ನಾವು ಆತ್ನ 
ಹಾಗಿರಚವ ವ ೊಂದಚ ಬಲ ಿವು; ಯಾಕ ೊಂದರ  ಆತ್ನಿರಚವ ಪರಕಾರವ ೋ ಆತ್ನನಚನ ನ  ೋಡಚವ ವು” 
ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ  (1 ಯೊೋಹಾನ 3:2b-3a). 

ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ , ಅನೆೇಕ ಮಂದ ಸಹೊೇದರರಿದುದ ಅವರಲ್ಲಿ 
ಆತ್ನೆೇ [ಯೋಸಚ] ಹಿರಿಯವನಯಗಬೆೇಕೆಂದು ಉದೆದೇಶಿಸಿ.131 “ಹಿರಿಯವನಾ ಗಬ ೋಕ ೊಂದಚ” 
ಎೊಂಬಚದಚ πρωτότοκος (prōtotokos) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಚದ, ಅದಚ πρῶτος 
(prōtos, “ಮದಲಚ”) ಎೊಂಬಚದನಚನ τίκτω (tiktō, “ಹಚಟ್ಟಟದ”) ರ  ೊಂದಗ  ಜ  ೋಡಿಸಚತ್ತದ . 
ಬ ೈಬಲಿನ ಕಾಲದಲಿಿ, ಜ ೋಷ್ಠಪುತ್ರನಿಗ  ಒೊಂದಚ ಮಚಿುನ (ದಯಗ  ಪಾತ್ರವಾದ) ಸಾೆನವಿತ್ಚತ.132 
“ಹಿರಿಯವನಾಗಬ ೋಕ ೊಂದಚ” ಎೊಂಬ ಪದವು ಕಾಲಾನಚಕ್ರಮದಲಿಿ ಮದಲಚ ಹಚಟ್ಟಟದವನಚ 
ಮಾತ್ರವಲಿದ , ಪಾರಮಚಖಾತ ಯಲಿಿ ಸಹ ಮದಲಿನವನಚ ಎೊಂಬ ಅಥಯವನಚನ 
ಪಡ ದಚಕ  ೊಂಡಿತ್ಚ. ಆದದರಿೊಂದ NIRV ಯಲಿಿ “ಕಿರಸತನಚ ಅನ ೋಕ್ ಮೊಂದ ಸಹ  ೋದರರಲಿಿ 
ಹಿರಿಯವನಚ ಮತ್ಚತ ಅತ್ಾೊಂಥ ಗ ರವಗ  ೊಂಡವನಚ ಆಗಿರಚವನಚ” ಎೊಂದರಚತ್ತದ .  

ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಅನಾದಕಾಲದ ಯೊೋಜ್ನ ಯಲಿಿ, ಯೋಸಚವನಚನ ಒೊಂದಚ ಬೃಹತ್ 
ಆತಿೀಕ್ ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬದ ಮಚೊಂದ ತ್ನನಾನಗಿ ಮದಲ ೋ ನ ೋಮಿಸಿದನಚ. ಆ ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬದಲಿಿ (ಸಭ ; 
1 ತಿಮಥ  3:15), ದ ೋವರಚ ನಮಮ ತ್ೊಂದ ಯಚ, ಯೋಸಚ ನಮಮ “ಹಿರಿಯ ಸಹ  ೋದರ,” ಮತ್ಚತ 
ನಾವ ಲಿರಚ ಸಹ  ೋದರರಚ ಹಾಗ  ಸಹ  ೋದರಿಯರಚ ಆಗಿದ ದೋವ . ಕಿರಸತನಚ ನಮಮನಚನ ತ್ನನ 
“ಸಹ  ೋದರರಚ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಚವದಕ ೆ ನಾಚಿಕ  ಳುಳವವನಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ತಿಳಿಯಚವದಚ 
ಎಷ್ಚಟ ಅದಚುತ್ವಲಿವ ೋ (ಇಬಿರಯ 2:11). 

ದ ೋವರಚ ಆದಾಮನನಚನ ಮತ್ಚತ ಹವವಳನಚನ ಸಹ ಸೃಷಿಟಸಚವದಕ ೆ ಮಚನನವ ೋ ಅದನ ನ 
ಯೊೋಜ್ನ  ಮಾಡಿದದನಚ ಮತ್ಚತ ಸೊಂಕ್ಲಿಪಸಿದದನಚ. ಆ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ ಆತ್ನಚ ಹ ೋಗ  
ಕಾಯಯರ ಪಕ ೆ ತ್ೊಂದನಚ? ಆತ್ನಚ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲಿಿ ಏನಚ ಮಾಡಚತಿತದಾದನ ? ಪ ಲನಚ 
ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, “ಯಾರನಚನ ಮದಲಚ ನ ೋಮಿಸಿದನ  ೋ ಅವರನಚನ ಕ್ರ ದನಚ.” 
ಬ ೋರ  ೊಂದಚ ಕ್ಡ ಯಲಿಿ ಪ ಲನಚ “ನಮಮ ಕ್ತ್ಯನಾದ ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನ ೊಂಬ ತ್ನನ ಮಗನ 
ಅನ  ಾೋನಾತ ಗ  ನಿಮಮನಚನ ಕ್ರ ದವನಚ ಆತ್ನ ೋ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ  (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 1:9). 
ನಾವು ಈ ಮಚೊಂರ್  “ಕ್ರ ದನಚ” ಎೊಂಬ ಪದದ ಬಗ ಗ ಚ್ಚಿಯಸಿದ ದೋವ , ಆದರ  ಇಲಿಿ ಕ ಲವು 
ಹ ಚ್ಚುವರಿ ವಾಾಖ್ ಾಗಳನಚನ ನಿೋಡಚವದಚ ಸರಿಯೋನಿಸಚತ್ತದ . 

ಒೊಂದಚ ಅಥಯದಲಿಿ ದ ೋವರಚ ಪರತಿಯೊಬಬರನಚನ ಕ್ರ ಯಚತಾತನ  (ಆಮೊಂತಿರಸಚತಾತನ ). 
ಯೋಸಚ ಹ ೋಳಿದನಚ, “ಎಲ ೈ ಕ್ಷ್ಟಪಟ್ಟವರ ೋ, ಹ  ರ ಹ  ತ್ತವರ ೋ, ನಿೋವ ಲಿರ  ನನನ ಬಳಿಗ  
ಬನಿನರಿ; ನಾನಚ ನಿಮಗ  ವಿಶಾರೊಂತಿ ಕ  ಡಚವ ನಚ” (ಮತಾತಯ 11:28; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). 
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2 ಥ ಸಲ  ೋನಿಕ್ 2:14ರಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ನಮಮನಚನ ಸಚವಾತ ಯಯ—ಮತ್ಚತ ಸಚವಾತ ಯಯಚ 
ಸವಯರಿಗಾಗಿಯ  ಇರಚತ್ತದ  (ಮಾಕ್ಯ 16:15)—ಮ ಲಕ್ ಕ್ರ ಯಚ ತಾತನ ೊಂಬದಾಗಿ ಪ ಲನಚ 
ಹ ೋಳಿದನಚ. ದಚಃಖಕ್ರವಾಗಿ, ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಆಳಿಸಚವ ಪರತಿಯೊಬಬರಚ ಸಹ ಸಚವಾತ ಯಗ  
ಪರತಿಸಪೊಂದಸಚವದಲಿ (ನ  ೋಡಿರಿ 10:16, 17). ಆದದರಿೊಂದ “ಕ್ರ ದನಚ” ಎೊಂಬ ಪದಗಚಚ್ಛವು 
ವಿಧ್ ೋಯತ ಯ ವಿಶಾವಸದ  ೊಂದಗ  ದ ೋವರ ಕ್ರ ಗ  ಓಗ  ಟ್ಟವರನಚನ ಮಾತ್ರವ ೋ 
ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ ೊಂಬ ಒೊಂದಚ ಅಥಯವು ಇರಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 1:6; 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 1:24; ಯ ದನಚ 
1; ಪರಕ್ಟ್ಣ  17:14). 

ಇೊಂದಚ, ದ ೋವರಚ ಸಚವಾತ ಯಯ ಮ ಲಕ್ ಜ್ನರನಚನ ಕ್ರ ಯಚತಿತದಾದನ —ಆದರ  ಆತ್ನಚ 
ಬ ೋರ  ಇನ ನೋನಚ ಮಾಡಚತಿತದಾದನ ? ನಾವು ಹಿೋಗ  ಓದಚತ ತೋವ , ಯಯರನುನ ಕರದನೊೇ 
[ವಿಶಾವಸದೊಂದ ಪರತಿಸಪೊಂದಸಿದವರನಚನ] ಅವರನುನ ನಿೇತಿವಂತ್ರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನು. 
“ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಿದನಚ” ಎೊಂಬಚದಚ ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯಲಿಿ 
ಸವಯಸಾದಾರರ್ವಾದದಚದ, ಯಾಕ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ಪಾಪ್ಗಳನಚನ ಯಾವುದರ ಆಧ್ಾರದಲಿಿ 
ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ ರಚಜ್ಚವಾತ್ಚ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಪತಿರಕ ಯ 
ಅಧ್ಯಭಾಗವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ. ಶಿಲಚಬ ಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ದ ೋವರಚ 
ವಿಶಾವಸಿಸಚವೊಂತ್ ನಮಮನಚನ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ನ  ೋ ಎೊಂಬೊಂತ  ಎಣಿಸಚತಾತನ .  

29 ಮತ್ಚತ 30 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ದ ೈವಿಕ್ ಚ್ಟ್ಚವಟ್ಟಕ ಗಳ ಸರಪಣಿಯನಚನ 
ಬಣಿಿಸಿದನಚ, ಅದಚ ಐದಚ ಕ  ೊಂಡಿಗಳುಳಳ ಸರಪಣಿ. ನಾವು ಮದಲ ನಾಲಚೆ ಕ  ೊಂಡಿಗಳ 
ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಕ್ಲಿತಿದ ದೋವ : ಪೂವಯಜ್ಞಾನ, ಪೂವಯನ ೋಮಕ್, ಕ್ರ ಯಚವಿಕ , ಮತ್ಚತ 
ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂಬ ನಿರ್ಯಯ. ನಾವು ಈಗ ಆ ಸರಪಣಿಯಲಿಿನ ಕ  ನ ಯ ಕ  ೊಂಡಿಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ 
ತಿಳಿಯಲಚ ಸಿದಧರಾಗಿದ ದೋವ : ಯಯರನುನ ನಿೇತಿವಂತ್ರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದನೊೇ ಅವರನುನ 
ಮಹಿಮಪದವಿಗೆ ಸೆೇರಿಸಿದನು. “ಮಹಿಮಪದವಿಗ  ಸ ೋರಿಸಿದನಚ” ಎೊಂಬಚದಚ ಭ ತ್ಕಾಲದ 
ರ ಪದಲಿಿರಚವದರಿೊಂದ (ಗಿರೋಕ್ನಲಿ ಿ ಅನಿಶಿುತ್ ಭ ತ್ಕಾಲ), ಇದಚ ನಾವು ಪರಭಾವವುಳಳ 
ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳಾಗಿ ಈಗ ಅನಚಭವಿಸಚತಿತರಚವೊಂತ್ಹ ಪರತಿಫಲನಗ  ೊಂಡಿರಚವ ಪರಭಾವವನಚನ 
ಸ ಚಿಸಬಹಚದಾಗಿದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 2 ಕ  ರಿೊಂಥ 3:18; 1 ಪ ೋತ್ರ 1:8). ಹ ೋಗ , ಸನಿನವ ೋಶವು 
ಸ ಚಿಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  ಪ ಲನಚ ಕಿರಸತನ ಪುನರಾಗಮನದ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ “ನಮಗ  ೋಸೆರ 
ಮಚೊಂದನ ಕಾಲದಲಿಿ ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಚವ ಮಹಿಮಪದವಿಯನಚನ” ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಚ 
ಹ ೋಳಿರಬಹಚದಚ ಎೊಂಬದ  (8:18; ನ  ೋಡಿರಿ 8:17, 21). ಅಪ್ಸತಲನಚ ಕ  ಲ  ಸ ಾಯವರಿಗ , 
“ನಮಗ  ಜೋವವಾಗಿರಚವ ಕಿರಸತನಚ ಪರತ್ಾಕ್ಷನಾಗಚವಾಗ ನಿೋವು ಸಹ ಆತ್ನ ಜ  ತ ಯಲಿಿ 
ಪರಭಾವದೊಂದ ಕ್ ಡಿದವರಾಗಿ ಪರತ್ಾಕ್ಷರಾಗಚವಿರಿ” (ಕ  ಲ  ಸ ಾ 3:4; ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಪ ೋತ್ರ 
1:7). ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದನ ಕಾಲದಲಿಿ ಇರಚವದನಚನ ಮನಸಿಾನಲಿಿ ಹ  ೊಂದದದರ , ಆತ್ನಚ ಏಕ  
ಭ ತ್ಕಾಲವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ? ಬಹಚಶಃ ಆತ್ನಚ ಪರವಾದನಾತ್ಮಕ್ 
ಭ ತ್ಕಾಲವ ೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಚವ ರ ಪವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದದರಬ ೋಕ್ಚ, “ಅದರ ಮ ಲಕ್ 
ಒೊಂದಚ ಮಚೊಂತಿಳಿಸಲಪಟ್ಟ ಘ್ಟ್ನ ಯನಚನ ಅದಚ ನ ರವ ೋರಚವದಚ ಎಷ್  ಟೊಂದಚ 
ಖಚಿತ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ ೊಂದರ  ಅದನಚನ ಈಗಾಗಲ ೋ ಸೊಂಭವಿಸಿದ ಯನ  ೋ ಎೊಂಬೊಂತ  
ಗಚರಚತಿಸಲಪಡಚತ್ತದ .”133 
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ನಿೋತಿವೊಂತ್ನ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಪರತಿಯೊಬಬನಚ ಸಹ ನಿತ್ಾವಾಗಿ 
ಮಹಿಮಪದವಿಗ  ಸ ೋರಿಸಲಪಡಚವನಚ, ಆತ್ನಚ ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಚವದಕ ೆ ಯಾವದ ೋ 
ಸಾಧ್ಾತ ಯಿರಚವದಲಿ ಎೊಂಬದಾಗಿ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಿತದಾದನ  ೋ? ಇಲಿ, ದ ೋವರಚ ಒೊಂದಚ 
ಯೊೋಜ್ನ —ಒೊಂದಚ ಅನಾದಕಾಲದ ಯೊೋಜ್ನ —ಹ  ೊಂದದಾದನ  ಮತ್ಚತ ಅದಚ 
ಕಾಯಯಸಾಧಸಲಪಡಚವದಚ ಎೊಂಬ ಬಗ ಗ ಪ ಲನಚ ಒತಿತ ಹ ೋಳುತಿತದದನಚ. ವಾಕಿತಪರರಾಗಿ, ನಾವು 
ಆ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ ಅನಚಸರಿಸಿ ಅದರಲಿಿ ಪಾಲಚಗಾರರಾಗಚವ ಅಥವಾ ಆಗದರಚವ 
ಆಯೆಯನಚನ ಮಾಡಬಹಚದಚ. 

ನಾವು ದ ೋವರ ಕ್ರ ಯನಚನ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಬಹಚದಚ ಅಥವಾ ಅದನಚನ ನಿಲಯಕ್ಷಿಸಬಹಚದಚ. 
ನಾವು ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಲಪಡಬಹಚದಚ, ಅಥವಾ ನಾವು 

ವಿಮೋಚಿಸಲಪಡ ದವರಾಗಿಯೋ ಉಳಿಯಬಹಚದಚ. 
ಒಮಮ ನಾವು ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಲಪಟ್ಟರ , ನಾವು 

ಪವಿತಾರತಾಮನಚಸಾರವಾಗಿ ನಡ ಯಚವವರಾಗಿ ಒೊಂದಚ ದನ ಮಹಿಮಪದವಿಗ  
ಸ ೋರಿಸಲಪಡಬಹಚದಚ, ಅಥವಾ ನಾವು ಶರಿೋರಭಾವವನಚನ ಅನಚಸರಿಸಿ 
ತ್ಪ್ಪಹ  ೋಗಬಹಚದಚ (ನ  ೋಡಿರಿ 8:13). 

ವಾಕಿತಪರರಾಗಿ ನಾವು ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ ಯೊಳಗ  ನಮಮನಚನ 
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿಕ  ಳುಳತ ತೋವೋ ಇಲಿವೋ ಎೊಂಬಚದಚ ಅದರ ನ ರವ ೋರಿಕ ಯ ಮೋಲ  
ಯಾವದ ೋ ಪರಿಣಾಮವನಚನ ಬಿೋರಚವದಲಿ. ಆತ್ನ ಸೊಂಕ್ಲಪವು ಯಾವದ ೋ ವಾಕಿತಯ ಗಿೋಳು 
ಅಥವಾ ಹಚರ್ಾುಟ್ಟಕ  ಮೋಲ  ಅವಲೊಂಬಗ  ೊಂಡಿರಚವದಲಿ. ಆತ್ನ ಯೊೋಜ್ನ ಯಚ 
ಸಾಧಸಲಪಡಚವದಚ. ಕ ಲವ ೋ ಕ ಲವರಚ ಪರತಿಸಪೊಂದಸಿದರ  ಸರಿಯೋ, ಬಹಳಷ್ಚಟ ಜ್ನರಚ 
ಪರತಿಸಪೊಂದಸಿದರ  ಸರಿಯೋ ಅದಚ ಕಾಯಯರ ಪಕ ೆ ತ್ರಲಪಡಚವದಚ. ದ ೋವರ 
ಯೊೋಜ್ನ ಯಚ ಸಿೆರಗ  ೊಂಡದಚದ ಮತ್ಚತ ನಿಶುಯವಾದದಚದ. ಅಸತವಾಸತತ  ಹಾಗ  ಗಲಿಬಿಲಿ 
ತ್ಚೊಂಬಿರಚವ ಲ  ೋಕ್ದಲಿಿ, ಇದಚ ಆದರಣ ಯಚೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಚವ ಒೊಂದಚ ದ  ಡಿ ಮ ಲವಾಗಿದ . 
ವಿಶವಕ ೆ ಒೊಂದಚ ಅಥಯ ಮತ್ಚತ ಸೊಂಕ್ಲಪ ಇರಚವದಚ ನಿಜ್ವ ೋ. ಎಲಾಿ ಜೋವರಾಶಿ ದ ೋವರ 
ಯೊೋಜ್ನ  ಮತ್ಚತ ಸೊಂಕ್ಲಪದ ವಿಜ್ಯೊೋತಾಾಹದ ಮಚಕಾತಯದ ಕ್ಡ ಗ  
ಅಪರಿವತ್ಯನಿೋಯವಾಗಿ ಮಚನನಡ ಯಚತಿತದ . 

ಈ ಮಚೊಂರ್  ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗ , ರ  ೋಮಾ 8:29, 30 ವಚ್ನಗಳ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು 
ವಿವಾದಗಳಿೊಂದ ಸಚತ್ಚತವರ ಯಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ . ಹ ೋಗ , Moo ಹ ೋಳಿದ ಪರಕಾರ,  

. . . ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿಲಿಚಿಛಸಚವ ಮಚಖಾ ಅೊಂಶದ ಮೋಲಿನಿೊಂದ ನಮಮ ದೃಷಿಟಯನಚನ 
ಕ್ಳಕ  ಳಳಬಾರದಚ, ಯಾವದ ೊಂದರ , ದ ೋವರಚ ಒೊಂದಚ ಯೊೋಜ್ನ  ಹ  ೊಂದದಚದ ಅದನಚನ 
ಬಯಲಚಗ  ಳಿಸಚತಿತದಾದನ , ಅದರ ಮೋಲ  ನಮಮ ಮಚೊಂದನ ಕಾಲದಲಿಿ ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಚವ 
ಮಹಿಮಪದವಿಯನಚನ ಪೂರ್ಯವಾಗಿ ಒದಗಿಸಚತಾತನ ೊಂಬಚದ ೋ. ನಾವು ವಾಕ್ಾಭಾಗ 
ದ  ಳಗಿೊಂದ ದ ೈವಶಾಸಿರೋಕ್ ಪರಶ ನಗಳಿೊಂದ ಹ  ರಬರಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಆತ್ನಚ ಬಯಸಚವದಲಿ 
ಆದರ  ವಿನ ತ್ನಗ  ೊಂಡ ಭರವಸ ಯ ಭಾವನ ಯೊೊಂದಗ  ಬರಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಬಯಸಚತಾತನ : 
ಏನ ೊಂದರ  ನಮಮಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಒಳ ಳೋ ಕ ಲಸವನಚನ ಪಾರರೊಂಭಿಸಿದಾತ್ನಚ ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  
ಅದನಚನ ಕಿರಸತ ಯೋಸಚವಿನ ಬರ  ೋರ್ದ ದನದಲಿ ಿಪೂರ್ಯತ ಗ  ತ್ರಚವನಚ (ಫಿಲಿಪ್ಪ 1:6).134 
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ದೆೇವರ ಪ್ಿೇತಿಯಿಂದ ಅಗಲ್ಲಸುವಿಕೆಯಿಲಿ (8:31-39) 
31ಹಯಗಯದರೆ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಯವು ಏನು ಹೆೇಳಳೆೇರ್? ದೆೇವರು ನಮಮ ಕಡೆ ಇದದರೆ 

ನಮಮನುನ ಎದುರಿಸುವವರು ಯಯರು? 32ಸವಂತ್ ಮಗನನುನ ಉಳಿಸಿಕೊಳುದೆ ಆತ್ನನುನ 
ನಮೆಮಲಿರಿಗೊೇಸೆರ ಒಪ್ಾಸಿಕೊಟುನಲಯಿ; ಮಗನನುನ ಕೊಟು ಮೆೇಲೆ ಸಮಸತವನೂನ ನಮಗೆ 
ದಯಪಯಲ್ಲಸದೆ ಇರುವನೆೇ? 33ದೆೇವರು ಆದುಕೊಂಡವರ ಮೆೇಲೆ ಯಯರು 
ತ್ಪುಾಹೊರಿಸಯರು? ದೆೇವರೆೇ ನಮಮನುನ ನಿೇತಿವಂತ್ರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವನಯಗಿದಯದನೆ. 
34ಅಪರಯಧಗಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವರು ಯಯರು? ಕ್ರಿಸತ ಯೇಸು ಮರರ್ವನುನ 
ಹೊಂದದದಲಿದೆ ಜೇವಿತ್ನಯಗಿ ಎದುದ ದೆೇವರ ರ್ಲಗಡೆಯಲ್ಲಿದುದ ನಮಗೊೇಸೆರ 
ಬೆೇಡುವವನಯಗಿದಯದನೆ. 35ಕ್ರಿಸತನ ಪ್ಿೇತಿಯಿಂದ ನಮಮನುನ ಅಗಲ್ಲಸುವವರು ಯಯರು? 
ಕಷ್ುವೇ ಸಂಕಟವೇ ಹಿಂಸೆಯೇ ಅನನವಿಲಿದರುವದೊೇ ವಸರವಿಲಿದರುವದೊೇ 
ಗಂಡಯಂತ್ರವೇ ಖಡಗವೇ?  

36ದೆೇವರೆೇ, ನಯವು ನಿನನ ನಿಮಿತ್ತ ದನವೆಲಯಿ  
 ಕೊಲೆಗೆ ಗುರಿಯಯಗಿದ ದೆೇವೆ;  
ಜನರು ನಮಮನುನ ಕೊಯುಗರಿಗಳಂತ್ೆ  
 ಎಣಿಸಿದರು. 

37ಎಂರ್ದಯಗಿ ರ್ರೆದರುವಂತ್ೆ ಆಗುತ್ತದಲಯಿ. ಆದರೆ ನಮಮನುನ ಪ್ಿೇತಿಸಿದಯತ್ನ 
ಮೂಲಕವಯಗಿ ನಯವು ಈ ಎಲಯಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಜಯಶಯಲ್ಲಗಳಯಗುತ್ ತೆೇವೆ, 
38ಹೆೇಗಂದರೆ ಮರರ್ವಯಗಲ್ಲ ಜೇವವಯಗಲ್ಲ ದೆೇವದೂತ್ರಯಗಲ್ಲ ದುರಯತ್ಮಗಳಯಗಲ್ಲ ಈಗಿನ 
ಸಂಗತಿಗಳಯಗಲ್ಲ 39ಮುಂದರ್ ಸಂಗತಿಗಳಯಗಲ್ಲ ಮಹತ್ವಗಳಯಗಲ್ಲ ಮೆೇಲರ್ ಲೊೇಕವಯಗಲ್ಲ 
ಕೆಳಗರ್ ಲೊೇಕವಯಗಲ್ಲ ಬೆೇರೆ ಯಯವ ಸೃಷ್ಟುಯಯಗಲ್ಲ ನಮಮನುನ ನಮಮ ಕತ್ಣನಯದ ಯೇಸು 
ಕ್ರಿಸತನಲ್ಲಿ ತ್ೊೇರಿರ್ಂದ ದೆೇವರ ಪ್ಿೇತಿಯಿಂದ ಅಗಲ್ಲಸಲಯರವೆಂದು ನನಗೆ ನಿಶಿಯ ಉಂಟು. 

ನಾವು ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯಲಿಿಯೋ ಅತ್ಾೊಂಥ ವಾಗಿಮತ ಯಿೊಂದ ಕ್ ಡಿದ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳಲ  ಿೊಂದಕ ೆ ಬೊಂದದ ದೋವ , ಇದನಚನ ಅನ ೋಕ್ರಚ ಈ ಪುಸತಕ್ದ ಪರಾಕಾಷ್ ಠ 
ಎೊಂದಚ ಪರಿಗಣಿಸಚತಾತರ : ರ  ೋಮಾ 8:31-39. Stott ಹ ೋಳುವದ ೋನ ೊಂದರ , ಈ 
ವಿಭಾಗದಲಿಿ, “ಅಪ್ಸತಲನಚ ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ ಬ ೋರ  ಎಲಿಿಯ  ಸಮಾನವಾಗದಷ್ಚಟ 
ಮಹ  ೋನನತ್ವಾದ ಎತ್ತರಗಳಿಗ  ಹಾರಿ ಹ  ೋಗಚತಾತನ .”135 ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ 
ಕ್ಡ ೋ ಭಾಗವನಚನ Moo “ತ್ನನ ಜ್ನರ ಡ ಗ  ದ ೋವರಚ ಹ  ೊಂದರಚವ ಅನಾದಕಾಲದ 
ಸಮಪಯಣ ಯ ಶ ್ ೋಭಾಯಮಾನವಾದ ಕ  ೊಂಡಾಟ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ ” ಎೊಂದಚ ಕ ರದನಚ.136 

8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ಮಚಕಾತಯದ ವಚ್ನಗಳಲಿಿ, ನಾವು ಮದಲಚ ಕ್ಷಮಿಸಲಪಟ್ಟವರನಚನ 
ದ ೋವರಚ ಪ್ೋಷ್ಣ  ಮಾಡಚವದರ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಮ ರಚ ಅಲಾಿಡಿಸಲಾಗದ 
ಮನವರಿಕ ಗಳಿರಚತ್ತವ  (8:28): ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಮಕ್ೆಳ ಪರವಾಗಿ ಕಾಯಯಮಾಡಚತಿತದಾದನ , 
ಆತ್ನಚ ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳನಚನ ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ ಅನಚಕ್ ಲಗ  ಳಿಸಚತಿತದಾದನ , ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ 
ಇದನಚನ ತಾನಚ ಪ್ರೋತಿಸಚವವರಿಗ  ೋಸೆರ ಮಾಡಚತಿತದಾದನ . ನೊಂತ್ರ, ದ ೋವರಚ ತ್ನನ 
ಸೊಂಕ್ಲಪವನಚನ ಕಾಯಯರ ಪಕ ೆ ತ್ರಚವ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಮ ರಚ ವಿಫಲವಾಗದ 
ನಿರ್ಯಯಗಳನಚನ ಕಾರ್ಚತ ತೋವ  (8:29, 30): ಗತ್ಕಾಲದಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ಮದಲ ೋ 
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ತಿಳುಕ  ೊಂಡನಚ ಮತ್ಚತ ಪೂವಯನ ೋಮಿಸಿದನಚ; ಈಗಿನ ಕಾಲದಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಕ್ರ ಯಚತಿತದಾದನ  
ಮತ್ಚತ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಚತಿತದಾದನ ; ಮತ್ಚತ ಮಚೊಂದನ ಕಾಲದಲಿಿ, ಆತ್ನಚ 
ಮಹಿಮಪದವಿಗ  ಸ ೋರಿಸಚವನಚ. ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ, 8:31-39 ರಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಜ್ನರ 
ಕ್ಡ ಗ  ಹ  ೊಂದರಚವ ಕ್ನಿಕ್ರದ ಕ್ಚರಿತ್ ಮ ರಚ ಮರ ಯಲಾಗದೊಂತ್ಹ ಪರಶ ನಗಳನಚನ 
ನ  ೋಡಚತ ತೋವ : “ದ ೋವರಚ ನಮಮ ಕ್ಡ  ಇದದರ  ನಮಮನಚನ ಎದಚರಿಸಚವವರಚ ಯಾರಚ?” (8:31); 
“ದ ೋವರಚ ಆದಚಕ  ೊಂಡವರ ಮೋಲ  ಯಾರಚ ತ್ಪುಪಹ  ರಿಸಾರಚ?” (8:33); ಮತ್ಚತ “ಕಿರಸತನ 
ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ ನಮಮನಚನ ಅಗಲಿಸಚವವರಚ ಯಾರಚ?” (8:35). ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ ಇತ್ರ 
ಪರಶ ನಗಳು ಕಾರ್ಸಿಕ್ಚೆತ್ತವ , ಆದರ  ಅವುಗಳ ಲಾಿ ಈಗಷ್ ಟ ಪಟ್ಟಟಮಾಡಿದ ಮ ರಚ ಪರಶ ನಗಳಿಗ  
ಸೊಂಬೊಂಧಸಿದವುಗಳು. 

ವಚನ 31. ನಮಮ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು, ಹಯಗಯದರೆ ಈ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಯವು ಏನು 
ಹೆೇಳಳೆೇರ್ ಎೊಂದಚ ಕ ೋಳುವ ಮ ಲಕ್ ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ . ಬ ೋರ  ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿ, “ನಾವು 
ಚ್ಚಿಯಸಚತಿತರಚವೊಂಥ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗ ಗ ನಾವು ಏನಚ ಹ ೋಳ ೊೋರ್?”137 ತ್ಕ್ಷರ್ದ ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ 
ಬರಚವೊಂಥ ವಿಷ್ಯಗಳಾವವ ೊಂದರ , ನಮಮ ಅಶಕಿತಗಳಲಿಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಗ  ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಚವದಚ (8:26, 27), ದ ೋವರಚ ತ್ನನನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚವವರ ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ ಎಲಾ ಿ
ಕಾಯಯಗಳನಚನ ಅನಚಕ್ ಲಗ  ಳಿಸಚವದಚ (8:28), ಮತ್ಚತ ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಅನಾದಕಾಲದ 
ಯೊೋಜ್ನ  ಹಾಗ  ಸೊಂಕ್ಲಪವನಚನ ಕಾಯಯರ ಪಕ ೆ ತ್ರಚವದಚ (8:29, 30). “ಈ ಎಲಾಿ 
ವಿಷ್ಯಗಳನಚನ ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡವರಾಗಿ, ನಾವು ಏನಚ ಹ ೋಳ ೊೋರ್?” (NEB). 
ನಾವು ಯಾವ ನಿರ್ಯಯಕ ೆ (ಅಥವಾ ನಿರ್ಯಯಗಳಿಗ ) ಬರತ್ಕ್ೆದಚದ? 

ಪ ಲನಚ ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯಲಿಿ ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದ ಅದ ೋ 
ದಾರಿಯಲಿಿಯೋ ಪರತ್ಚಾತ್ತರ ನಿೋಡಚತಾತನ : ಉತ್ತರಗಳ ಭಾವಾಥಯವಿರಚವೊಂತ್ಹ ಪರಶ ನಗಳನಚನ 
ಮಚೊಂದಡಚವ ಮ ಲಕ್. ನಾವು ಇವುಗಳನಚನ “ಭಾವೋತ ತೋಜ್ಕ್ ಪರಶ ನಗಳು” ಎೊಂದಚ 
ಕ್ರ ಯಚತ ತೋವ . ದ ೋವರಚ ಅವರಿೊಂದ ಒೊಂದಚ ಮ ಖಿಕ್ ಉತ್ತರವನಚನ ಬರಚವೊಂತ  
ಮಾಡಚವದಕಾೆಗಿ ಪರಶ ನಯನಚನ ಕ ೋಳಲಿಲಿ, ಆದರ  ಸತ್ಾಗಳನಚನ ಒೊಂದಚ ಭಾವಪರರ್  ೋದಕ್ 
ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಹ ೋಳಿ ತ್ನನ ವಾಚ್ಕ್ರನಚನ ಯೊೋಚಿಸಚವೊಂತ  ಮಾಡಿ ಅವರನಚನ 
ಅೊಂತ್ಗಯತ್ಗ  ಳಿಸಚವ ಉದ ದೋಶದೊಂದ ಕ ೋಳಿದನಚ.  

ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಆರೊಂಭಿಕ್ ಪರಶ ನಗ  ಮತ  ತೊಂದಚ ಪರಶ ನಯ ಮ ಲಕ್ ಉತ್ತರಿಸಿದನಚ—
ಈ ವಿಭಾಗದ ಪರಮಚಖ ಪರಶ ನಗಳಲ  ಿೊಂದಾಗಿದ : ದೆೇವರು ನಮಮ ಕಡೆ ಇದದರೆ138 ನಮಮನುನ 
ಎದುರಿಸುವವರು ಯಯರು? ನಮಮ ಮಚೊಂದ  ಆ ಪರಶ ನಯ ಕ್ಡ ೋ ಭಾಗವು ಮಾತ್ರ—“ನಮಮನಚನ 
ಎದಚರಿಸಚವವರಚ ಯಾರಚ?”—ಇದದದದರ  ನಮಮ ಬಳಿಯಲಿಿ ಅನ ೋಕ್ 
ಉತ್ತರಗಳಿರಚತಿತದದರಬಹಚದಚ. ಪ ಲನಚ ಸಹ ತ್ನನನಚನ “ಎದಚರಿಸಚವವರಚ” 
ಯಾರ ೊಂಬಚವವರ ದ  ಡಿ ಪಟ್ಟಟಯನ ನೋ ಕ  ಟ್ಟಟರಬಹಚದತ್ಚತ, ಅವರಲಿಿ ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬದಲಿಿನ 
ಕಿರಸತನೊಂಬಿಕ ಗ  ಬೊಂದರದ ಸದಸಾರಚ, ಮಾತ್ಾಯಯವುಳಳ ಯಹ ದಾರಚ, ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗಕ ೆ 
ಸ ೋರಿದ ತ  ೊಂದರ ಮಾಡಚವವರಚ, ಸಹಾನಚಭ ತಿಯಿಲಿದ ರ  ೋಮಾಯ ನಾಯಕ್ರಚ, 
ಮತ್ಚತ ಸ ೈತಾನನಚ. ಯೋಸಚವಿಗ  ೋಸೆರ ಜೋವಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಚವ 
ಯತ್ನಗಳನಚನ ವಿರ  ೋಧಸಚವವರ ಪಟ್ಟಟಯನಚನ ನಾವು ಮಾಡಬಹಚದಾಗಿದ . 
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ಹ ೋಗ , ಪರಶ ನಯ ಮದಲ ಭಾಗವು ಸ ೋರಿಸಲಪಟಾಟಗ, ಆ ಪರಶ ನಯ ದನಿಯೋ 
ಬದಲಾಗಚತ್ತದ : “ದ ೋವರಚ ನಮಮ ಕ್ಡ  ಇದದರ  ನಮಮನಚನ ಎದಚರಿಸಚವವರಚ ಯಾರಚ?” ಈ 
ವಾಕ್ಾದಲಿಿ, “ಇದದರ ” ಎೊಂಬಚದರ ಅಥಯವು “(ಆದದ)ರಿೊಂದ” ಎೊಂದಾಗಚತ್ತದ : “ದ ೋವರಚ ನಮಮ 
ಕ್ಡ  ಇರಚವದರಿೊಂದ . . .” “ನಮಮ ಕ್ಡ ” ಎೊಂದರ  “ನಮಮ ಪಕ್ಷದಲಿಿ” ಎೊಂಬಥಯವಾಗಚತ್ತದ  
(McCord). ದ ೋವರಚ ನಮಮ ಕ್ಡ  ಇರಚವದರಿೊಂದ, ನಮಮನಚನ ಯಾರಚ ಯಶಸಿವಯಾಗಿ 
ಎದಚರಿಸಚವರಚ? ದ ೋವರಚ ನಮಮ ಪರವಾಗಿ ಇರಚವದರಿೊಂದ, ಯಾರಚ ನಮಮ 
ವಿರಚದಧವಾಗಿದಚದ ಜ್ಯಿಸಬಲಿರಚ? ಸ ರ್ಾಾಥಯವು ಏನ ೊಂದರ  “ಯಾರ  ಬಬರ  ಇಲಿ!” 
ಕಿೋತ್ಯನ ಗಾರನಚ ಹಿೋಗ  ಬರ ದನಚ, “ಯಹ  ೋವನಚ ನನಗಿದಾದನ ; ಭಯಪಡ ನಚ; ಮನಚಷ್ಾನಚ 
ನನಗ  ಏನಚ ಮಾಡಾನಚ?” (ಕಿೋತ್ಯನ  118:6).  

ವಚನ 32. ದ ೋವರಚ “ನಮಮ ಕ್ಡ ” ಇದಾದನ  ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಸಚಮಮನ ೋ ಹ ೋಳಲಿಲಿ; 
ಅದಚ ಸತ್ಾ ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ಆತ್ನಚ ಪುರಾವ ಯನಚನ ಒದಗಿಸಿದನಚ. 32ನ ೋ ವಚ್ನವು ದ ೋವರ 
ವರ್ಯನ ಯೊೊಂದಗ  ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ : ಸವಂತ್ ಮಗನನುನ ಉಳಿಸಿಕೊಳುದೆ ಆತ್ನನುನ 
ನಮೆಮಲಿರಿಗೊೇಸೆರ ಒಪ್ಾಸಿಕೊಟುನಲಯಿ.139 ಅನಚವಾದತ್ ಗಿರೋಕ್ ಪದ “ಉಳಿಸಿಕ  ಳಳದ ” 
(φείδομαι, pheidomai) ಎೊಂಬಚದಚ ಅಬರಹಾಮನಚ ತ್ನನ ಮಗನನಚನ ಯಜ್ಞಮಾಡಚವದಕ ೆ 
ತ್ನನ ಒಪ್ಪಗ ಯನಚನ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ದ ೋವರಚ ಪರಶೊಂಸ ಮಾಡಿದ ಸೊಂದಭಯದಲಿಿ ಈ ಪದವು 
LXX ನಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದ : “ನಿೋನಚ ನಿನನ ಒಬಬನ ೋ ಮಗನನಾನದರ  ನನಗ  
ಸಮಪ್ಯಸಚವದಕ ೆ ಹಿೊಂದ ಗ ಯಲಿಲಿವಾದದರಿೊಂದ [φείδομαι, pheidomai] ನಿೋನಚ 
ದ ೋವರಲಿಿ ಭಯಭಕಿತಯಚಳಳವನ ೊಂಬದಚ ಈಗ ತ  ೋರಿಬೊಂತ್ಚ” (ಆದಕಾೊಂಡ 22:12). 
ಅಬರಹಾಮನಚ ಯಾವುದನಚನ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಮನಸಚಾಳಳವನಾಗಿ ದದನ  ೋ, ಅದನಚನ ದ ೋವರಚ 
ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ಮಾಡಿದನಚ. ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಏಕ ೈಕ್ ಕ್ಚಮಾರನನಚನ ಉಳಿಸಿಕ  ಳಳಲಿಲಿ.140 

ಬದಲಾಗಿ, ಆತ್ನಚ ಮರಣಿಸಚವದಕಾೆಗಿ “ಆತ್ನನಚನ . . . ಒಪ್ಪಸಿಕ  ಟ್ಟನಲಾಿ.” 
ದ ೋವರಚ ಏಕ  ಅದನಚನ ಮಾಡಚವನಚ? ಆತ್ನಚ ಅದನಚನ “ನಮಮಲಿರಿಗ  ೋಸೆರ” ಮಾಡಿದನಚ! 
Octavius Winslow ಹಿೋಗ  ಬರ ದನಚ, “ಯೋಸಚವನಚನ ಮರಣಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ಯಾರಚ 
ಒಪ್ಪಸಿ ಕ  ಟ್ಟರಚ? ಹರ್ಕಾೆಗಿ ಯ ದನಚ ಆಗಲಿ; ಭಯದೊಂದಾಗ ಪ್ಲಾತ್ನಚ ಆಗಲಿ ಅದನಚನ 
ಮಾಡಲಿಲಿ; ಹ  ಟ ಟೋಕಿಚಿುನಿೊಂದ ಯಹ ದಾರಾಗಲಿ ಅದನಚನ ಮಾಡಲಿಲಿ;—ಆದರ  ಪ್ರೋತಿಯ 
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ತ್ೊಂದ ಯಾದ ದ ೋವರ ೋ ಅದನಚನ ಮಾಡಿದನಚ!”141 “ದ ೋವರಚ ಲ  ೋಕ್ದ ಮೋಲ  
ಎಷ್  ಟೋ ಪ್ರೋತಿಯನಿನಟ್ಚಟ ತ್ನನ ಒಬಬನ ೋ ಮಗನನಚನ ಕ  ಟ್ಟನಚ” (ಯೊೋಹಾನ 3:16). 

ದ ೋವರಚ “ಸವೊಂತ್ ಮಗನನಚನ ಉಳಿಸಿಕ  ಳಳದ  ಆತ್ನನಚನ ನಮಮಲಿರಿಗ  ೋಸೆರ 
ಒಪ್ಪಸಿಕ  ಟ್ಟನಲಾಿ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದ ಬಳಿಕ್, ಪ ಲನಚ ಈ ಪರಶ ನಯನಚನ ಕ ೋಳುತಾತನ , 
ಮಗನನುನ ಕೊಟು ಮೆೇಲೆ ಸಮಸತವನೂನ ನಮಗೆ ದಯಪಯಲ್ಲಸದೆ ಇರುವನೆೇ? ಇಲಿಿ 
ಸಾಮಾನಾಸ ತ್ರವು ಸರಳವಾಗಿದ : ಹ ರ್ಾುಗಿ ಕ  ಡಚವವನಚ ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  
ಕ್ಡಿಮಯದದನಚನ ಕ  ಡಚವದಕ ೆ ಅಣಿಯಾಗಿರಚತಾತನ .142 ಒಬಬನಚ ನಿನಗ  ನ ರಚ 
ರ ಪಾಯಿಗಳನಚನ ಕ  ಟ್ಟರ , ನಿಮಗ  25 ಪ ೈಸ ಗಳು ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ಅಗತ್ಾವಿದದರ  ಬಹಚಶಃ 
ಆ ಮನಚಷ್ಾನಚ ನಿಮಗ  ಕ  ಡಚವದಕ ೆ ನಿರಾಕ್ರಿಸಲಾರನಚ. ದ ೋವರಚ ನಮಗ  ಈಗಾಗಲ ೋ 
ಅತಿ ದ  ಡಿ ವರವನಚನ—ತ್ನನ ಮಗನನಚನ—ಕ  ಟ್ಟಟದಾದನ , ಆದದರಿೊಂದ ಆತ್ನಚ ನಮಗ  
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ಅಲಪವಾದ ವರವನಚನ ಕ  ಡಚವದಕ ೆ ಸೊಂಕ  ೋಚ್ಪಡಚವದಲಿ. 
ಈ ವಚ್ನದಲಿಿನ “ಸಮಸತವನ ನ” ಎೊಂಬಚದಚ ನಾವು ಬಯಸಬಹಚದಾದ ಎಲಿವೂ 

ಎೊಂಬಥಯವನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಲಿ. (ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ, ನಾವು ಬಯಸಚವೊಂತ್ದಚದ ನಮಗ  
ಹಿತ್ಕ್ರವಾಗಿರಚವದಲಿ.) ಬದಲಾಗಿ, ಅದಚ ನ ೈಜ್ವಾದ ಅಗತ್ಾತ ಗಳನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . 
“ದ ೋವರಚ ಕಿರಸತ ಯೋಸಚವಿನ ಮ ಲಕ್ ತ್ನನ ಪರಭಾವದ ಐಶವಯಯಕ ೆ ತ್ಕ್ೆ ಹಾಗ  ನಿಮಮ 
ಪರತಿಯೊೊಂದಚ ಕ  ರತ ಯನಚನ ನಿೋಗಿಸಚವನಚ” ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಫಿಲಿಪ್ಪಯವರಿಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ 
(ಫಿಲಿಪ್ಪ 4:19). ಇದರಲಿಿ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಅಗತ್ಾತ ಗಳು ಸ ೋರಿರಚತ್ತವ . ಯೋಸಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, 
“ಹಿೋಗಿರಚವದರಿೊಂದ ನಿೋವು ಮದಲಚ ದ ೋವರ ರಾಜ್ಾಕಾೆಗಿಯ  ನಿೋತಿಗಾಗಿಯ  
ತ್ವಕ್ಪಡಿರಿ. ಇವುಗಳ ಕ್ ಡ ಅವ ಲಿವೂ ನಿಮಗ  ದ  ರಕ್ಚವವು” (ಮತಾತಯ 6:33). 
ಎಲಿಕಿೆೊಂತ್ ಮೋಲಾಗಿ, ಅದಚ ಆತಿೀಕ್ ಅಗತ್ಾತ ಗಳನಚನ ಒಳಗ  ೊಂಡಿರಚತ್ತದ : ನಾವು 
ಏನಾಗಿರಬ ೋಕ  ೋ ಅದಾಗಿರಚವದಕ ೆ ಅಗತ್ಾವಿರಚವೊಂತ್ದಚದ ಮತ್ಚತ ಏನಚ ಮಾಡತ್ಕ್ೆದ  ದೋ 
ಅದನಚನ ಮಾಡಚವೊಂತಾಗಲಚ—ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ ದ ೋವರ ಸೊಂಕ್ಲಪವನಚನ 
ನ ರವ ೋರಿಸಚವದಕ ೆ ಅಗತ್ಾವಾದ ಸೊಂಗತಿಗಳು. 

ವಚನಗಳು 33, 34. ಪ ಲನಚ ಕ ೋಳಿದ ಇನ  ನೊಂದಚ ಪರಮಚಖ ಪರಶ ನಯಚ ಇದಾಗಿತ್ಚತ: 
ದೆೇವರು ಆದುಕೊಂಡವರ ಮೆೇಲೆ ಯಯರು ತ್ಪುಾಹೊರಿಸಯರು? “ಆದಚಕ  ೊಂಡವರ” ಎೊಂಬಚದಚ 
ἐκλεκτός (eklektos) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಚದ, ಅದರಥಯವು “ಆರಿಸಿ 
ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡವರಚ” ಅಥವಾ “ಆರಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟವರಚ” ಎೊಂದಾಗಚತ್ತದ .143 
“ಆದಚಕ  ೊಂಡವರಚ” ಯಾರ ೊಂದರ  ದ ೋವರಿೊಂದ ಮದಲ ೋ ತಿಳುಕ  ಳಳಲಪಟ್ಚಟ, ಪೂವಯನ ೋಮಿ 
ಸಲಪಟ್ಚಟ, ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಚಟ, ಮತ್ಚತ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಲಪಟ್ಚಟ ಇರಚವವರ ೋ (8:29, 
30). SEB ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ “ದ ೋವರಿೊಂದ ಆದಚಕ  ೊಂಡ ಜ್ನರಚ” ಎೊಂದಚ ಇರಚತ್ತದ . 

“ತ್ಪುಪಹ  ರಿಸಾರಚ” ಎೊಂಬಚದಚ ἐγκαλέω (enkaleō) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಚದ. 
ಅದಚ ಮತ  ತಬಬನ ಮೋಲ  ದ  ೋಷ್ಾರ  ೋಪ ಅಥವಾ ತ್ಪುಪ ಹ  ರಿಸಚವದನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ .144 ಪ ಲನಚ ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ ಪತಿರಕ ಯಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವ ಪರಕಾರವ ೋ ಇಲಿ ಿ
ಆಲೊಂಕಾರಿಕ್ ನಿರ ಪಣ ಗ  ಹಿೊಂದರಚಗಚತಾತ, ನಾಾಯಾಲಯದ ಚಿತ್ರರ್ವನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತನ . ಇದಚ 34ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿ ಿಅಪರಾಧ್ ನಿರ್ಯಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಕ ೋಳಲಾಗಚವ 
ಮದಲ ಪರಶ ನಯಲಿಿ ಮತ್ತಷ್ಚಟ ಪುಷಿಠಗ  ಳಿಸಲಪಡಚತ್ತದ . 

ನಾವು ಈ ಪರಶ ನಯನಚನ 33ನ ೋ ವಚ್ನದ ಆರೊಂಭದಲಿಿಯೋ ಬ ೋಪಯಡಿಸಚವದಾದರ , 
ನಮಮ ಮೋಲ  ತ್ಪುಪಹ  ರಿಸಚವ ಅನ ೋಕ್ರ ಪಟ್ಟಟಯನಚನ ನಾವು ಮಾಡಬಹಚದಾಗಿದ . ನಮಮ 
ಬಗ ಗ ರ್ ನಾನಗಿ ತಿಳಿದರಚವವರಿಗ  ನಾವು ಪರಿಪೂರ್ಯರಲಿವ ೊಂಬಚದಚ ಗ  ತಿತರಚತ್ತದ , ಮತ್ಚತ 
ನಮಮನಚನ ಇಷ್ಟಪಡದರಚವವರಚ ನಮಮಲಿಿನ ನ ನಾತ ಗಳನಚನ ಎತಿತತ  ೋರಿಸಚವದಕ ೆ 
ಕಾತ್ರರಾಗಿರಚತಾತರ . ನಮಮ ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿ ನಮಮ ಸವಹೃದಯವನಚನ (1 ಯೊೋಹಾನ 3:20, 21) 
ಮತ್ಚತ ನಮಮ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯನಚನ (2:15) ಸಹ ಸ ೋರಿಸಬಹಚದಾಗಿದ . ನಮಮ ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿ 
ಪ್ಶಾಚ್ನನಚನ ಸ ೋರಿಸದದದರ  ಅದಚ ಅಪೂರ್ಯಗ  ಳುಳವುದಚ. ಸ ೈತಾನನಚ “ಹಗಲಿರಚಳು 
ನಮಮ ಸಹ  ೋದರರ ಮೋಲ  ನಮಮ ದ ೋವರ ಮಚೊಂದ  ದ ರಚ ಹ ೋಳಿದ ದ ರಚಗಾರನಚ” 
ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟಟದಾದನ  (ಪರಕ್ಟ್ಣ  12:10; ನ  ೋಡಿರಿ ಜ ಕ್ಯಯ 3:1).  
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ಹ ೋಗ , ಪ ಲನಚ “ದ ೋವರಚ ಆದಚಕ  ೊಂಡವರ ಮೋಲ  ಯಾರಚ ತ್ಪುಪಹ  ರಿಸಾರಚ?” 
ಎೊಂಬ ಪರಶ ನಯೊೊಂದಗ  ನಿಲಿಿಸಲಿಲಿ. ಆತ್ನಚ ಮತ  ತೊಂದಚ ಪರಶ ನಯನಚನ ಕ ೋಳಿದನಚ: ದೆೇವರೆೇ 
ನಮಮನುನ ನಿೇತಿವಂತ್ರೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವವನಯಗಿದಯದನೆ. ಅಪರಯಧಗಳೆಂದು 
ನಿರ್ಣಯಿಸುವವರು ಯಯರು? “ಅಪರಾಧಗಳ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಚವವರಚ” ಎೊಂಬಚದಚ 
κατακρίνω (katakrinō) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಚದ, ಅದಚ κρίνω (krinō, 
“ತಿೋಪುಯಮಾಡಚ”) ಎೊಂಬಚದರ  ೊಂದಗ  ಬಲಗ  ೊಂಡ κατά (kata) ಎೊಂಬ ಪದಗಳ 
ಸೊಂಯೊೋಜ್ನಯಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅದರಥಯವು “ಅಪರಾಧ್ವನಚನ ನಿಧ್ಯರಿಸಿದ ಬಳಿಕ್ ದೊಂಡನ ಯ 
ತಿೋಪಯನಚನ ಪರಕ್ಟ್ಟಸಚವದಚ” ಎೊಂದಾಗಚತ್ತದ .145 ದ ೋವರಚ ನಮಮನಚನ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ 
ನಿರ್ಯಯಿಸಿರಚವದಾದರ , ನಮಮ ಪಾಪಗಳನಚನ ಕ್ಷಮಿಸಿರಚವದಾದರ , ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ 
ನಮಮನಚನ ನಾವು ಎೊಂದಗ  ಪಾಪವನ ನೋ ಮಾಡಲಿಲಿವ ೋನ  ೋ “ಎೊಂಬೊಂತ ” 
ನಡಿಸಿಕ  ಳುಳತಿತರಚವದಾದರ , ಯಾರಚ ಆ ಹಳ ಯ ಪಾಪಗಳನಚನ ಜ್ಞಾಪಕ್ಕ ೆ ತ್ೊಂದಚ ನಮಮ 
ಮೋಲ  ಅವುಗಳ ದ  ೋಷ್ವನಚನ ಹ  ರಿಸಾರಚ? ಪುನಃ, ಸ ರ್ಾಾಥಯದ ಪರತ್ಚಾತ್ತರವು 
“ಒಬಬನ  ಇಲ”ಿ ಎೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ .  

“ಅಪರಾಧಗಳ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಚವವರಚ ಯಾರಚ?” ಎೊಂದಚ ಕ ೋಳಿದ ಬಳಿಕ್ ಪ ಲನಚ 
ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , ಕ್ರಿಸತ ಯೇಸುವು ಮರರ್ವನುನ ಹೊಂದದದಲಿದೆ ಜೇವಿತ್ನಯಗಿ ಎದುದ 
ದೆೇವರ ರ್ಲಗಡೆಯಲ್ಲಿದುದ ನಮಗೊೇಸೆರ ಬೆೇಡುವವನಯಗಿದಯದನೆ. ವ ೋದಪೊಂಡಿತ್ರಚ 33 
ಮತ್ಚತ 34 ವಚ್ನಗಳಲಿಿನ ವಿರಾಮಚಿಹ ನಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಗ  ೊಂದಲಕಿೆೋಡಾಗಚತಾತರ  
ಯಾಕ ೊಂದರ  “ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಪಾರಚಿೋನ ಗಿರೋಕ್ ಹಸತಪರತಿಗಳಲಿಿ ಯಾವದ ೋ 
ವಿರಾಮಚಿಹ ನಗಳಿರಚವದಲಿ.”146 ವಿವಿಧ್ ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳು ವಾಾಪಕ್ ವಿಧ್ವಾದ ಭಾವವಾೊಂಜ್ನ 
ಗಳನಚನ ಮಚೊಂದಡಚತ್ತವ . 33 ಮತ್ಚತ 34 ವಚ್ನಗಳ ವಿವಿಧ್ ವಿಭಾಗಗಳು ಪರಶ ನಗಳಲಿಿ, 
ವಾಾಖ್ ಾಗಳಲಿಿ, ಮತ್ಚತ ನಿರಾಕ್ರಣ ಗಳಲಿಿ ಸಹ ಅೊಂತ್ಾಗ  ಳುಳತ್ತವ . 

34ನ ೋ ವಚ್ನವು ಯಾವ ವಿರಾಮಚಿಹ ನಗಳನಚನ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟದದರ  ಸರಿಯೋ, 
ಹ ೋಳಲಿಚ್ಛಸಚವ ವಿಷ್ಯವು ಪಾರಥಮಿಕ್ವಾಗಿ ಒೊಂದ ೋ ಆಗಿದ . ನಮಮನಚನ ಅಪರಾಧಗಳ ೊಂದಚ 
ನಿರ್ಯಯಿಸಚವದಕ ೆ ಅಧಕಾರವಿರಚವ ಒಬಬನ ೋ ಒಬಬನ ೊಂದರ  ಅದಚ ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನ ೋ, ಆತ್ನಚ 
ಒೊಂದಚ ದನ ಎಲಾಿ ಮನಚಷ್ಾರಿಗ  ನಾಾಯತಿೋರಿಸಚವನಚ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 17:31). 
McGuiggan ಗಚರಚತ್ಚ ಕ್ೊಂಡಚಹಿಡಿಯಚವದಕ ೆ ಕ್ರ  ಕ  ಡಚತಾತನ : “ಯಾವನಾದರ  ಎಲಾಿ 
ನಾಾಯತಿೋಪ್ಯಗ  ತಾನಚ ಸಾವಯಭ ಮ ಕ್ತ್ಯನ ೊಂದಚ ದಾಪುಗಾಲಚ ಹಾಕ್ಚತಾತ ಬರಚವದಾರ , 
ಆತ್ನ ಕ ೈಗಳನಚನ, ಕಾಲಚ ಮತ್ಚತ ಪಕ ೆಯನಚನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿರಿ. ಆತ್ನಚ 
ಗಾಯಗ  ೊಂಡವನಾಗಿಲಿದಾದರ , ಆತ್ನನಚನ ಲಕ್ಷಯಕ ೆ ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳಬ ೋಡಿರಿ!”147 ಯೋಸಚ 
ತ್ನನನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಚವವರಿಗ  ಒೊಂದಚ ದನ ನಾಾಯತಿೋರಿಸಚವನಚ (ಮತಾತಯ 7:21-23; 
25:31, 32, 41, 46; 2 ಕ  ರಿೊಂಥ 5:10)—ಆದರ  ನೊಂಬಿಗಸತರನಚನ ಆತ್ನಚ ಎೊಂದಗ  
ಅಪರಾಧಗಳ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಚವದಲಿ ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ಆತ್ನಚ ಸಾಕ್ಷ್ಚಟ ರಚಜ್ಚವಾತ್ಚಗಳನಚನ 
ಅನಚಗರಹಿಸಿದಾದನ . ರ  ೋಮಾ 8:34ರ ಪರಕಾರವಾಗಿ ಯೋಸಚ ಏನಚ ಮಾಡಿದಾದನ  ಮತ್ಚತ 
ಈಗ ಮಾಡಚತಿತದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ ನ  ೋಡ  ೋರ್: 

ಆತ್ನಚ ನಮಮ ಪಾಪಗಳನಚನ ತ್ನನ ಮೋಲ  ಹ  ತ್ಚತಕ  ೊಂಡಚ ನಮಗ  ೋಸೆರ “ಸತ್ತನಚ” 
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(ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:3). 
ದ ೋವರಚ ಆತ್ನನಚನ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ಯಜ್ಞವನಚನ (ನ  ೋಡಿರಿ ರ  ೋಮಾ 1:4) 

ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡನಚ ಮತ್ಚತ ಸವತ್ಃ ನಮಮ ಪುನರಚತಾೆನಕ ೆ ಒೊಂದಚ 
ಭರವಸ ಯಾಗಿ ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ಖ್ಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಆತ್ನಚ “ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟನಚ” (ನ  ೋಡಿರಿ 
1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:20). 

ಆತ್ನಚ ದ ೋವರ ಬಳಿಗ  ಏರಿಹ  ೋದನಚ ಮತ್ಚತ ಈಗ “ದ ೋವರ ಬಲಗಡ ಯಲಿಿದಾದನ ” 
(ನ  ೋಡಿರಿ ಕಿೋತ್ಯನ  110:1; ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:33, 34), ಒೊಂದಚ 
ಅಧಕಾರದ ಸಾೆನದಲಿಿರಚತಾತನ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಮತಾತಯ 28:18). 

ಆತ್ನಚ “ನಮಗ  ೋಸೆರ ಬ ೋಡಚವವನಾಗಿದಾದನ ” (ನ  ೋಡಿರಿ ಇಬಿರಯ 4:14-16; 7:25). 
“ಬ ೋಡಚವವನಾಗಿದಾದನ ” ಎೊಂಬ ಪದವು ಮತ  ತಬಬನ ಪರವಾಗಿ 
ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳವದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . 8:34ರಲಿಿ, NEB ಯಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ತದ , 
“ಕಿರಸತನಚ . . . ದ ೋವರ ಬಲಗಡ ಯಲಿಿದಾದನ , ಮತ್ಚತ ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ನಮಮ 
ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳವವನಾಗಿದಾದನ .” 

ವಚನ 35. ಅದಚ ನಮಮನಚನ ಇನ  ನೊಂದಚ ಪರಮಚಖ ಪರಶ ನಗ  ತ್ೊಂದಚ ನಿಲಿಿಸಚತ್ತದ : ಕ್ರಿಸತನ 
ಪ್ಿೇತಿಯಿಂದ ನಮಮನುನ ಅಗಲ್ಲಸುವವರು ಯಯರು? “ಯಾರಚ” ಎೊಂಬಚದಚ τίς (tis) ಎೊಂಬ 
ಪದದೊಂದ ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟದ , 33 ಮತ್ಚತ 34 ವಚ್ನಗಳಲಿಿರಚವ ಪರಶ ನಯಲಿಿ ಇದ ೋ ಪದವು 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದ . ಸಾಧ್ಾರರ್ವಾಗಿ, “ಯಾರಚ” ಎೊಂಬಚದಚ ಜ್ನರನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ , 
ಹ  ರತ್ಚ ಸೊಂಗತಿಗಳನನಲಿ; ಆದರ  ಪ ಲನಚ ಜ್ನರನನಲಿ, ಸೊಂಗತಿಗಳ ಪಟ್ಟಟಯನಚನ 
ಮಾಡಚತಾತನ . Tis ಎೊಂಬದನಚನ “ಯಾರಚ” ಎೊಂಬಚದರ ಬದಲಾಗಿ “ಏನಚ” ಎೊಂದಚ 
ಅನಚವಾದಸಬ ೋಕಾದ ಸಾಧ್ಾತ ಯಿರಚತ್ತದ  (NEB; REB). ಅಲಿದ  ಪ ಲನಚ, 
ಸೊಂಗತಿಗಳಿೊಂದ ಉೊಂಟಾಗಲಪಟ್ಟ ಬಹಚತ ೋಕ್ ತ  ೊಂದರ ಗಳಲಿಿ, ಸಕಿರಯವಾಗಿದದ 
ಮಧ್ಾವತಿಯಗಳು ಜ್ನರ ೋ ಆಗಿದದರಚ ಎೊಂಬ ಸ ರ್ಾಾಥಯವನಚನ ಸಹ ನಿೋಡಚತಿತರಚವ 
ಸಾಧ್ಾತ ಯಿರಚತ್ತದ . 

ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ, “ಕಿರಸತನ ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ” ಎೊಂಬಚದಚ ನಾವು ಕಿರಸತನ ಮೋಲಿಟ್ಟಟರಚವ 
ಪ್ರೋತಿಯ ಬದಲಾಗಿ, ಕಿರಸತನಚ ನಮಮ ಮೋಲ  ಇಟ್ಟಟರಚವ ಪ್ರೋತಿಯನಚನ ಅದಚ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . 
5ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು ಆ ಪ್ರೋತಿಯನಚನ ವಣಿಯಸಚತ್ತದ : 

ನಾವು ಅಶಕ್ತರಾಗಿದಾದಗಲ ೋ ಕಿರಸತನಚ ನ ೋಮಿತ್ ಕಾಲದಲಿಿ ಭಕಿತಹಿೋನರಿಗ  ೋಸೆರ 
ಪಾರರ್ಕ  ಟ್ಟನಚ. ನಿೋತಿವೊಂತ್ನಿಗ  ೋಸೆರ ಯಾರಾದರ  ಪಾರರ್ಕ  ಡಚವದಚ ಅಪರ ಪ. 
ಉಪಕಾರಿಗ  ೋಸೆರ ಪಾರರ್ಕ  ಡಚವದಕ ೆ ಯಾವನಾದರ  ಧ್ ೈಯಯಮಾಡಿದರ  
ಮಾಡಾನಚ. ಆದರ  ನಾವು ಪಾಪ್ಗಳಾಗಿದಾದಗಲ  ಕಿರಸತನಚ ನಮಗ  ೋಸೆರ 
ಪಾರರ್ಕ  ಟ್ಟದದರಲಿಿ ದ ೋವರಚ ನಮಮ ಮೋಲ  ತ್ನಗಿರಚವ ಪ್ರೋತಿಯನಚನ 
ಸಿದಾಧೊಂತ್ಪಡಿಸಿದಾದನ  (5:6-8). 

“ಕಿರಸತನ ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ ನಮಮನಚನ ಅಗಲಿಸಚವವರಚ ಯಾರಚ?” ಎೊಂಬ ಪರಶ ನಯಚ ಈ 
ಹಿೊಂದನ ಪರಶ ನಯಲಿಿರಚವ ಅದ ೋ ಸ ರ್ಾಾಥಯವನಚನ ಹ  ೊಂದದ : “ಒಬಬನ  ಇಲಿ!” ಇದರ 
ಜ  ತ ಗ , ನಾವು ಇದನಚನ ಸ ೋರಿಸಬಹಚದಚ, “ಮತ್ಚತ ಯಾವದ  ಇಲಿ!” Stott ಹಿೋಗ  
ಬರ ದನಚ, “ನಮಮ ಕ ೈಸತ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಚ ದ ೋವರ ಅಚ್ೊಂಚ್ಲ ಪ್ರೋತಿಯ ದೃಢವಾಗಿ 
ನ ಲ ಗ  ೊಂಡಿರಚತ್ತದ .”148 
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ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಕಾಲದ ಕ ೈಸತರಿಗ  ಎದಚರಾಗಚವೊಂತ್ಹ ನಿದಯಷ್ಟವಾದ ಕ್ಷ್ಟಗಳ 
ಪಟ್ಟಟಯನಚನ ಮಾಡಚವ ಮ ಲಕ್ ತ್ನನ ಪರಶ ನಯನಚನ ವಿಸತರಿಸಚತಾತನ . ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿರಚವ 
ಮದಲ ಎರಡಚ ಪದಗಳು “ತ  ೊಂದರ ” ಎೊಂಬದಕಾೆಗಿರಚವ ಪದಗಳಾಗಿವ , ಆದರ  
ಒೊಂದ  ೊಂದಚ ಪದವು ಸಹ ಸವಲಪ ವಾತಾಾಸವಾದ ಒತ್ಚತ ಹ  ೊಂದವ . ಕಷ್ುವೇ ಎೊಂಬಚದಚ 
θλῖψις (thlipsis) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಚದ, ಅದಚ “ಪಾರಥಮಿಕ್ವಾಗಿ ‘ಅದಚಮಚ, ಒತ್ತಡ’ 
ಎೊಂದಥಯವಾಗಿದ .”149 ದಾರಕ್ಷ ಗಳನಚನ ತ್ಚಳಿದಾಡಚವ ಮ ಲಕ್ ಅವುಗಳಿೊಂದ ರಸವನಚನ 
ತ ಗ ಯಚವದನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಕ ೆ ಇದ ೋ ಪದವು ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚತ. ನಿೋವು 
ಕ್ಷ್ಟಗಳಿೊಂದ ಒತ್ತಡವನಚನ ಅನಚಭವಿಸಿದದೋರ  ೋ? ನಿೋವು ಜೋವಿತ್ದೊಂದ 
ಜ್ಜಾಾಡಲಪಟ್ಟಟದದೋರ  ೋ? ಹಾಗಾದರ  ನಿಮಗ  thlipsis ಎೊಂದರ ೋನ ೊಂಬಚದಚ ನಿಮಗ  
ಅಥಯವಾಗಚತ್ತದ . 

ಸಂಕಟವೇ ಎೊಂಬಚದಚ ಗಿರೋಕ್ನ στενοχωρία (stenochōria) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ 
ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ , ಅದಚ ಇಕ್ೆಟಾಟದ ಅಥವಾ ಮಿತಿಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟ ಸೆಳವನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ಅದಚ στενός (stenos, “ಇಕ್ೆಟಾಟದ”) ಮತ್ಚತ χώρια (chōra, “ಸೆಳ”) 
ಎೊಂಬ ಪದಗಳ ಸೊಂಯೊೋಜ್ನವಾಗಿರಚತ್ತದ .150 ನಿಮಗ  ಎೊಂದಾದರ  ಒೊಂದಚ ಬಿಗಿಹಿಡಿತ್ದಲಿಿ 
ಹಿಸಚಕ್ಲಪಟ್ಚಟ, ಉಸಿರಾಡಚವದಕ್ ೆ ಆಗದೊಂತ್ಹ ಅನಚಭವವಾಗಿರಚತ್ತದ  ೋ? ಹಾಗಾದರ  
ನಿಮಗ  stenochōria ಅೊಂದರ ೋನ ೊಂಬಚದಚ ತಿಳಿಯಚತ್ತದ . Thlipsis ಮತ್ಚತ stenochōria 

ಗಳನಚನ ಒೊಂದಚಗ ಡಿಸಿದಾಗ, ಅವು ಅನಚಕ್ರಮವಾಗಿ ಬಾಹಾದಲಾಿಗಚವ ವ ೋದನ  ಮತ್ಚತ 
ಅೊಂತ್ಯಯದಲಾಿಗಚವ ಸೊಂಕ್ಟ್ವನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತವ ೊಂದಚ ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡಲಾಗಚತ್ತದ .151 ಈ 
ಎರಡಚ ಪದಗಳು ಊಹಿಸಿಕ  ಳಳಬಹಚದಾದ ಎಲಾಿ ವಿಧ್ಧ್ ಸಮಸ ಾ ಮತ್ಚತ ತ  ೊಂದರ ಗಳನಚನ 
ಒಳಗ  ೊಂಡಿರಚತ್ತವ . 

ಪ ಲನ ದನಗಳಲಿಿ ಕ ೈಸತರಿೊಂದ ಎದಚರಿಸಲಾಗಚತಿತದದ ನಿದಯಷ್ಟವಾದ ಸಮಸ ಾಗಳನಚನ 
ಸಾಮಾನಾವಾದ ಪದಗಳಿೊಂದ ತಿಳಿಯಲಾಗಚತಿತತ್ಚತ. ಹಿಂಸೆಯೇ (διωγμός, diōgmos) 
ಎೊಂದಚ ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟ ಪದವು ಅಟ್ಟಟಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಹ  ೋಗಲಪಡಚವುದಚ ಎೊಂಬದನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚವದಾಗಿತ್ಚತ,152 ಒೊಂದಚ ಪಾರಣಿಯಚ ಬ ೋಟ ಗಾರನಿೊಂದ ಅಟ್ಟಟಸಿಕ  ೊಂಡಚ 
ಹ  ೋಗಲಪಡಚವ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಆಗಿತ್ಚತ. LB ತ್ಜ್ಚಯಮಯ ಸರಳಾನಚವಾದವು “ನಾವು 
ಅಟ್ಟಟಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಹ  ೋಗಲಪಡಚವಾಗ” ಎೊಂದರಚತ್ತದ . ಸಭ ಯಚ ಒೊಂದಚ ಆಕ್ರಮಿತ್ ಪರದ ೋಶದಲಿಿ 
ಮತ್ಚತ ಕ ೈಸತರನಚನ ಅಟ್ಟಟಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಬೊಂದಚ ಹಿೊಂಸಿಸಚತಿತದದ ಕ್ಠ  ೋರ ಅರಸರಚಗಳ 
ಆಡಳಿತ್ದಡಿಯಲಿಿ ಆರೊಂಭಗ  ೊಂಡಿತ ೊಂಬಚದಚ ತಿಳಿದರಚವೊಂಥ ವಿಷ್ಯವಾಗಿದ . 
ಅನನವಿಲಿದರುವದೊೇ (λιμός, limos, ಆಹಾರದ ಕ  ರತ ) ಮತ್ಚತ ವಸರವಿಲಿದರುವದೊೇ 
(γυμνότης, gumnotēs, ಉಡಚಪುಗಳ ಕ  ರತ ) ಎೊಂಬವುಗಳು ಕಿರಸತನ 
ಹಿೊಂಬಾಲಕ್ರಿಗಿರಚತಿತದದ ಆಥಯಕ್ ಮಚಗಗಟ್ಟಗಳನಚನ ಸ ಚಿಸಬಹಚದಾಗಿದ . 

ಗಂಡಯಆಂತ್ರವೇ (κίνδυνος, kindunos) ಎೊಂಬಚದಚ “ಅಪಾಯ” ಎೊಂಬಚದಕಿೆರಚವ 
ಸಾಮಾನಾ ಪದವಾಗಿದದರ , ಖಡಗವೇ ಎೊಂಬಚದಚ (μάχαιρα, machaira) ಹಲವಾರಚ 
ದಚರಚದ ದೋಶದ ಅಧಕಾಥಯಗಳನಚನ ಹ  ೊಂದದ , ಅವುಗಳಲಿಿ ಕ್ ರರ ಮರರ್ ಮತ್ಚತ ಶಿರರ್ ಛೋದ 
ಸ ೋರಿರಚತ್ತವ . ಮಟ್ಟಮದಲಚ ರಕ್ತಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಮರಣಿಸಿದ ಅಪ್ಸತಲನಾದ 
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ಯಾಕ  ೋಬನಚ “ಕ್ತಿತಯಿೊಂದ ಕ  ಲಿಿಸಲಪಟ್ಟನಚ” (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 12:2). 
ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯಲಿಿ “ಖಡಗ” ಎೊಂಬ ಪದವನಚನ ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿರಚವ ಬಗ ಗ 
ಹ ಚ್ಚುಕ್ಡಿಮ ಒೊಂದಚ ಪರವಾದನಾತ್ಮಕ್ ಸೊಂಗತಿಯಚ ಇರಚತ್ತದ . ಪ ಲನಚ ಅದನಚನ ಬರ ದ 
ಕ ಲವು ವಷ್ಯಗಳ ಬಳಿಕ್, ಖಡಗವು ರ  ೋಮಾಪುರದಲಿಿ ಪುನಃ ಪುನಃ ಜ್ಳಪ್ಸಲಪಡಚತಿತತ್ಚತ, 
ಮತ್ಚತ ಪಟ್ಟರ್ದಚದದಕ್ ೆ ಇರಚವ ಆಖ್ಾಡಗಳಲಿಿನ ಮರಳು ಕ ೈಸತರ ರಕ್ತದೊಂದ 
ನ ನ ದಚಹ  ೋಗಿತ್ಚತ.  

ಇಲಿಿ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಲಾಗಿರಚವ ಸೊಂಕ್ಷ್ಟಗಳು—ಕ್ಷ್ಟ, ಸೊಂಕ್ಟ್, ಹಿೊಂಸ , ಅನನವಿಲಿದರಚವಿಕ , 
ವಸರವಿಲಿದರಚವಿಕ , ಗೊಂಡಾೊಂತ್ರ, ಮತ್ಚತ ಖಡಗ—“ಹ ೋಗ ೋ ಕ್ೊಂಡಾಗ ಾ ಪ್ರೋತಿಯ 
ಕ  ೋಮಲವಾದ ಮೈದಡವಿಕ ಗಳೊಂತ  ಅೊಂತ್  ಕಾಣಿಸಚವದಲಿ.”153 
ವಾಸತವಾೊಂಶವ ೋನ ೊಂದರ , ಅಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಷಿಟಯಲಾಿದರ  ೋ, ಆ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಭಾರದೊಂದ 
ತ್ಚೊಂಬಿರಚವವನಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ಕ ೈಬಿಡಲಪಟ್ಟವನೊಂತ  ಮತ್ಚತ ಬಹಚಶಃ ದ ೋವರಿೊಂದ 
ಪ್ೋಡಿಸಲಪಟ್ಟವನೊಂತ  ಸಹ ಕಾಣಿಸಬಹಚದಚ. ಈ ಯಾವದ ೋ ಭಯಾನಕ್ಗಳಾಗಲಿ ನಮಮನಚನ 
ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ ಅಗಲಿಸವು ಅಥವಾ ಅಗಲಿಸಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ ಎೊಂಬದಾಗಿ 
ಪ ಲನಚ ಕ ೈಸತರಿಗ  ಭರವಸ  ನಿೋಡಚತಾತನ . 

ಪ ಲನಚ ವ ೈಯಕಿತಕ್ವಾದ ಅನಚಭವದೊಂದ ಮಾತಾಡಚತಿತದದನಚ, ಸವತ್ಃ ತಾನ ೋ 
ಕ್ತ್ಯನಿಗ  ೋಸೆರ ಅನ ೋಕ್ ಸೊಂಕ್ಷ್ಟಗಳನಚನ ಅನಚಭವಿಸಿದದನಚ (ನ  ೋಡಿರಿ 2 ಕ  ರಿೊಂಥ 6:4, 
5; 11:26, 27; 12:10). ರ  ೋಮಾ 8:35ರಲಿಿ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಲಾಗಿರಚವ ಪರತಿಯೊೊಂದಚ 
ಸೊಂಕ್ಷ್ಟವು ಆ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳಲಿಿ ಕ್ೊಂಡಚಬರಚತ್ತವ —“ಖಡಗವೋ” ಮಾತ್ರವ ೋ ಅಲಿಿರಚವದಲಿ. 
ಖಡಗವು ಇನ ನ ಪ ಲನ ತ್ಲ ಯನಚನ ಅವನಿೊಂದ ಬ ೋಪಯಡಿಸಿರಲಿಲಿ, ಆದರ  ಆದ ಸಭ ಯ 
ಲ ೋಖಕ್ರ ಪರಕಾರವಾಗಿ, ಅದಚ ಕ್ರಮೋರ್ದಲಿಿ ಸೊಂಭವಿಸಿತ್ಚ—ರ  ೋಮಾಪುರ ಪಟ್ಟರ್ದಲಿಿ.154 
ಹಾಗಾದರ  ಅಪ್ಸತಲನಚ ತ್ನನನಚನ ದ ೋವರಿೊಂದ ಕ ೈಬಿಡಲಪಟ್ಟವನಚ ಅಥವಾ ದ ೋವರಿೊಂದ 
ಪ್ೋಡಿಸಲಪಟ್ಟವನ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಿಕ  ೊಂಡನ  ೋ? ಇಲ,ಿ ಬದಲಾಗಿ ಆತ್ನಚ “ಇನಚನ 
ಜೋವಿಸಚವವನಚ ನಾನಲಿ, ಕಿರಸತನಚ ನನನಲಿಿ ಜೋವಿಸಚತಾತನ ; . . . ನಾನಚ ಜೋವಿಸಚವದಚ 
ಹ ೋಗೊಂದರ  ದ ೋವಕ್ಚಮಾರನ ಮೋಲರ್ ನೊಂಬಿಕ ಯಲಿಿಯೋ. ಆತ್ನಚ ನನನನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಿ 
ನನಗ  ೋಸೆರ ತ್ನನನಚನ ಒಪ್ಪಸಿಬಿಟ್ಟನಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (ಗಲಾತ್ಾ 2:20). 

ವಚನ 36. ಈ ಹೊಂತ್ದಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಸವಲಪ ಬಿಡಚವು ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ ಸೊಂಕ್ಷ್ಟಗಳು 
ಮತ್ಚತ ಹಿೊಂಸ ಗಳು ಸಹಜ್ವಾದವು, ದ ೋವರಿಗಾಗಿ ಜೋವಿಸಚವದರ ನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ 
ಭಾಗವಾಗಿರಚತ್ತವ  ಎೊಂಬದನಚನ ಒತಿತ ಹ ೋಳುತಾತನ  (ನ  ೋಡಿರಿ 5:3; 8:17; ಅಪ್ಸತಲರ 
ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 14:22). ಆತ್ನಚ ಕಿೋತ್ಯನ ಗಳ ಪುಸತಕ್ದೊಂದ ಉಲ ಿೋಖಿಸಚವ ಮ ಲಕ್ ಇದನಚನ 
ಹ ೋಳುತಾತನ : ದೆೇವರೆೇ, ನಯವು ನಿನನ ನಿಮಿತ್ತ ದನವೆಲಯಿ ಕೊಲೆಗೆ ಗುರಿಯಯಗಿದ ದೆೇವೆ; ಜನರು 
ನಮಮನುನ ಕೊಯುಗರಿಗಳಂತ್ೆ ಎಣಿಸಿದರು. ಎಂರ್ದಯಗಿ ರ್ರೆದರುವಂತ್ೆ ಆಗುತ್ತದಲಯಿ 
(ನ  ೋಡಿರಿ ಕಿೋತ್ಯನ  44:22). 

ಕಿೋತ್ಯನ  44ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು ಬಾಬಿಲ  ೋನಿನಲಿಿ ಸ ರ ಯಾಳಾಗಿರಚವ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ 
ಬರ ಯಲಪಟ್ಟಟತ ೊಂದಚ ಅನ ೋಕ್ರಚ ಯೊೋಚಿಸಚತಾತರ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಕಿೋತ್ಯನ  44:11, 14). ಅದಚ 
ದ ೋವರಚ ಹಿೊಂದ  ತ್ನನ ಜ್ನರನಚನ ವಿಮೋಚಿಸಿದದ ಪರಕಾರವ ೋ (ಕಿೋತ್ಯನ  44:1-8) ತ್ಮಮನಚನ 
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ತ  ೊಂದರ  ಪಡಿಸಚವವರಿೊಂದ ಬಿಡಿಸಚವೊಂತ  ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ದ ೋವರಿಗ  ಮಾಡಚವ 
ಮರ ಯಾಗಿತ್ಚತ (ಕಿೋತ್ಯನ  44:26). ಕಿೋತ್ಯನ ಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲಿಿ ಈ ಶ ್ ೋಕ್ಪೂರಿತ್ 
ಕ್ ಗಚ ಇರಚತ್ತದ : “ದ ೋವರ ೋ, ನಾವು ನಿನನ ನಿಮಿತ್ತ ದನವ ಲಾಿ ಕ  ಲ ಗ  ಗಚರಿಯಾಗಿದ ದೋವ ; 
ಜ್ನರಚ ನಮಮನಚನ ಕ  ಯಚಗರಿಗಳೊಂತ  ಎಣಿಸಿದಾದರ ” (ಕಿೋತ್ಯನ  44:22). “ನಿನನ ನಿಮಿತ್ತ” 
ಎೊಂಬ ಪದಗಚಚ್ಛವು ಅವರಚ ಬಾಧ್ ಗಳನಚನ ಅನಚಭವಿಸಚವದಕ ೆ ಕಾರರ್ವ ೊಂದರ  ಅವರಚ 
ಕ್ತ್ಯನ ಹಿೊಂಬಾಲಕ್ರಾಗಿದದರಚ ಎೊಂಬದಕಾೆಗಿಯೋ ಎೊಂಬ ಅಭಿಪಾರಯವನಚನ ಕ  ಡಚತ್ತದ .155 

“ದನವ ಲಾಿ ಕ  ಲ ಗ  [ಕ  ಲಿಲಪಡಚವದಚ] ಗಚರಿಯಾಗಿದ ದೋವ ” ಎೊಂಬಚದರ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ, 
ಇಬಿರಯ 11:37 ಒೊಂದಚ ಉತ್ತಮ ವಾಾಖ್ ಾಯನಚನ ಒದಗಿಸಚತ್ತದ : “ಕ ಲವರನಚನ ಜ್ನರಚ 
ಕ್ಲ ಿಸ ದಚ ಕ  ೊಂದರಚ; ಕ ಲವರನಚನ ಗರಗಸದೊಂದ ಕ್ಚಯಚದ ಕ  ೊಂದರಚ; ದ ೋವದ  ರೋಹಿಗಳಾಗಿ 
ಪಾರರ್ವನನ ಉಳಿಸಿಕ  ಳಿಳರ ೊಂದಚ ಕ ಲವರನಚನ ಪ ರೋರ ೋಪ್ಸಿದರಚ; ಕ ಲವರನಚನ ಕ್ತಿತಯಿೊಂದ 
ಕ  ೊಂದರಚ. ಕ ಲವರಚ ಕ  ರತ  ಹಿೊಂಸ  ಬಾಧ್  ಇವುಗಳನಚನ ಅನಚಭವಿಸಚವವರಾಗಿದಚದ ಕ್ಚರಿ 
ಮೋಕ ಗಳ ಚ್ಮಯವನಚನ ಉಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡವರಾಗಿ ತಿರಚಗಾಡಿದರಚ.” ಕ  ಯಚಾವದಕ ೆ 
ಕ  ೊಂಡ  ಯಾಲಪಡಚತಿತರಚವ ಕ್ಚರಿಯ ಚಿತ್ರರ್ವು ಅಸಹಾಕ್ತ ಯನಚನ ಭಾವನ ಯನಚನ 
ಮನಸಿಾಗ  ತ್ರಿಸಚತ್ತದ . ಈಗಾಗಲ ೋ ಗಮನಿಸಿರಚವ ಹಾಗ , ಕ್ತ್ಯನನಚನ ಹಿೊಂಬಾಲಿಸಚವವರಚ 
ಕ ಟ್ಟದಾಗಿ ನಡಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಡಚವದನಚನ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಬಹಚದಚ ಎೊಂಬ ವಿರ್ಾರವನಚನ ಮತ್ತಷ್ಚಟ 
ಒತಿತಹ ೋಳುವದಕ ೆ ಪ ಲನಚ ಕಿೋತ್ಯನ  44ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದೊಂದ ವಾಕ್ಾಭಾಗವನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ. 

ವಚನ 37. ಕ ಟ್ಟದಾಗಿ ನಡಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಡಚವದ ೋ ನಮಮ ಪಾಲಿಗ  ಬೊಂದದಚದ ಎೊಂದಾದರ , 
ನಾವು ನಿರಾಶ ಗ  ಳಳತ್ಕ್ೆದ  ದೋ? ಇಲಿ. 37ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ, ಪ ಲನಚ 35ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ ಪಟ್ಟಟ 
ಮಾಡಿರಚವ ಸೊಂಕ್ಷ್ಟಗಳನಚನ ಸ ಚಿಸಿ ಹ ೋಳುತಾತನ : ಆದರೆ ನಮಮನುನ ಪ್ಿೇತಿಸಿದಯತ್ನ 
ಮೂಲಕವಯಗಿ ಈ ಎಲಯಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ—ಕ್ಷ್ಟ, ಸೊಂಕ್ಟ್, ಹಿೊಂಸ , ಅನನವಿಲಿದರಚವಿಕ , 
ವಸರವಿಲಿದರಚವಿಕ , ಗೊಂಡಾೊಂತ್ರ, ಮತ್ಚತ ಖಡಗ—ಪೂರ್ಣ ಜಯಶಯಲ್ಲಗಳಯಗುತ್ ತೆೇವೆ. “ನಾವು 
. . . ಪೂರ್ಯ ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಚತ ತೋವ ” ಎೊಂಬಚದಚ ಒೊಂದ ೋ ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಾದಗಿದ : 
ὑπερνικάω (hupernikaō). ಗಿರೋಕ್ನ ಈ ವಿರಳ ಪದವು ಶಾಸರದಲಿಿ ಈ ಒೊಂದಚ ಸಾರಿ 
ಮಾತ್ರವ ೋ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದ . ಇದಚ “ಮೋಲ ” (ὑπέρ, huper156) ಎೊಂಬ 
ಉಪಸಗಯವನಚನ “ಜ್ಯವನಚನ ಹ  ೊಂದಚ” ಎೊಂಬಥಯದ (νικάω, nikaō157) ಪದದ  ೊಂದಗ  
ಒೊಂದಚಗ ಡಿಸಚತ್ತದ . “ಮೋಲ ” (over) ಅಥವಾ “ಮೋಲಚಗಡ ” (above) ಎೊಂಬದಕಾೆಗಿರಚವ 
ಲಾಾಟ್ಟನ್ ಪದವು super ಎೊಂಬಚದಾಗಿರಚತ್ತದ . ಆದದರಿೊಂದ CJB ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ “ನಾವು 
ಭಜ್ಯರಿ-ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳು (super-conquerors)” ಎೊಂದರಚತ್ತದ . ಪರಿಚಿತ್ KJV 
ತ್ಜ್ಚಯಮಯಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ತದ  “ನಾವು ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳಿಗಿೊಂತ್ಲ  ಹ ಚಿುನವರಾಗಿದ ದೋವ .” 

ಕ ೈಸತರಚ ಅನ ೋಕ್ ವಿಧ್ಗಳಲಿಿ “ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳಿಗಿೊಂತ್ಲ  ಹ ಚಿುನವರಾಗಿರಚವರಚ.” ನಾವು 
ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳಿಗಿೊಂತ್ಲ  ಹ ಚಿುನವರಚ ಯಾಕ ೊಂದರ  ನಾವು ನಮಮ ಸಮಸ ಾಗಳಲಿಿ 
ಬದಚಕ್ಚಳಿಯಚವದಚ ಮಾತ್ರವಲಿ; ಅವುಗಳ ಮೋಲ  ಜ್ಯವನಚನ ಸಹ ಗಳಿಸಚತ ತೋವ . ನಾವು 
“ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳಿಗಿೊಂತ್ಲ  ಹ ಚಿುನವರಚ” ಯಾಕ ೊಂದರ  ನಾವು ಜೋವಿತ್ದ ಸವಾಲಚಗಳನಚನ 
ಎದಚರಿಸಿ ನಿಲಚಿವವರಚ ಮಾತ್ರವಾಗಿರಚವದಲಿ, ಆದರ —ದ ೋವರ ಸಹಾಯದ  ೊಂದಗ —
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ನಾವು ಆ ಸವಾಲಚಗಳನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಇನನಷ್ಚಟ ಉತ್ತಮ ಜ್ನರಾಗಚತ ತೋವ . 
ಎಲಿಕಿೆೊಂತ್ ಮೋಲಾಗಿ, “ನಾವು ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳಿಗಿೊಂತ್ಲ  ಹ ಚಿುನವರಚ” ಯಾಕ ೊಂದರ  ದ ೋವರ 
ಕ್ೃಪ ಯಚ ನಮಮನಚನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪರತಿಕ್ ಲವಾಗಿರಚವ ಯಚದಧಗಳನಚನ ಗ ಲಚಿವೊಂತ  
ಶಕ್ತಗ  ಳಿಸಚವದಚ. ಅೊಂತ್ಾದಲಿಿ, ನಾವು ಆತ್ನ ಸನಿನಧಯೊಳಗ  ಪರವ ೋಶಿಸಚವ ವು ಮತ್ಚತ 
ನಾವು ಊಹಿಸಿಕ  ಳಳಬಹಚದಾದ ಯಾವದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಎಷ್  ಟೋ ದ  ಡಿದಾದ ಪರತಿಫಲವನಚನ 
ಪಡ ದಚಕ  ಳುಳವ ವು. 

ಈ ಪೂರ್ಯ ವಿಜ್ಯವು “ನಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಿದಾತ್ನ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ” ಮಾತ್ರವ ೋ 
ಸಾಧ್ಾವಾಗಿರಚತ್ತದ .158 ಪ ಲನಚ ಸಾವವಲೊಂಭನ ಯ ಪರವಾಗಿ ಅಲಿ, ಆದರ  
ಕಿರಸತನಾವಲೊಂಬನ ಯ ಪರವಾಗಿ ವಾದವನಚನ ಮಾಡಚತಿತದಾದನ . ಯೋಸಚ ಹ ೋಳಿದನಚ, “ನಿೋವು 
ನನನನಚನ ಬಿಟ್ಚಟ ಏನ  ಮಾಡಲಾರರಿ” (ಯೊೋಹಾನ 15:5). ಪ ಲನಚ, “ನನನನಚನ 
ಬಲಪಡಿಸಚವಾತ್ನಲಿಿದಚದ ಕ  ೊಂಡಚ ಎಲಿಕ್ ೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ ದೋನ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (ಫಿಲಿಪ್ಪ 
4:13). ಅಲಿದ  ಆತ್ನಚ “. . . ದ ೋವರಚ ನಮಮ ಕ್ತ್ಯನಾದ ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನ ಮ ಲಕ್ ನಮಗ  
ಜ್ಯವನಚನ ಕ  ಟ್ಟಟದಾದನ ” ಎೊಂದಚ ಸಹ ಹ ೋಳುತಾತನ  (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:57). ಲ  ೋಕ್ವು 
ಜ್ಯವನಚನ ಗಳಿಸಚವದಕ ೆ ಯೋಸಚವಿನ ಸಚತ್ತಲಚ ಹ  ೋಗಚವದಕ ೆ ಪರಯತಿನಸಚತಿತದ , ಆದರ  
ಆತ್ನ ಮ ಲಕ್ ಮಾತ್ರವ ೋ ಜ್ಯವು ಸಾಧ್ಾವಿರಚತ್ತದ ೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . 

ವಚನಗಳು 38, 39. 35ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿ,ಿ ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಕ ೋಳಿದದನಚ, “ಕಿರಸತನ 
ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ ನಮಮನಚನ ಅಗಲಿಸಚವವರಚ ಯಾರಚ [ಅಥವಾ ಯಾವುದಚ]?” 38 ಮತ್ಚತ 39ನ ೋ 
ವಚ್ನಗಳಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ಪರಶ ನಗ  ತಾನ ೋ ಉತ್ತರವನಚನ ನಿೋಡಚತಾತನ . 

ಅಪ್ಸತಲನಚ ತ್ನನ ಉತ್ತರಕ ೆ ಮಚನಚನಡಿಯಾಗಿ, ನನಗೆ ನಿಶಿಯ ಉಂಟು ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳುತಾತನ . ಇದಚ πείθω (peithō, “ಮನವಲಿಸಚ”) ಎೊಂಬ ಕ್ಮಯಣಿ ಕಿರಯಾಪದದೊಂದ 
ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟದಚದ, ಅದಚ ಯಾವ ಸೊಂಶಯಗಳಿಲಿದ  ಸೊಂಪೂರ್ಯವಾಗಿ ಮನವಲಿಸಲಪ 
ಡಚವದಚ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . KJV ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ “ಮನವಲಿಸಲಪಟ್ಟಟದ ದೋನ ,” 
ಎೊಂದಚ ಮತ್ಚತ NIRV ಯಲಿಿ “ನನಗ  ಸೊಂಪೂರ್ಯ ಖಚಿತ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ ” ಎೊಂದಚ ಇರಚತ್ತದ . 

ನಮಮನಚನ ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ ಅಗಲಿಸಚವೊಂತ್ದಚದ ಯಾವದ , ಯಾವದ  ೊಂದ  
ಇಲಿವ ೋ ಇಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಒತಿತ ಹ ೋಳುವದಕ ೆ ಪ ಲನಚ ಈ ಪದಗಳನಚನ ಒೊಂದಾದರ 
ಮೋಲ  ೊಂದರೊಂತ  ಮಚೊಂದಡಚತಾತನ . ಆತ್ನಚ ನಿೋಡಚವ ಸೊಂಭಾವಾ “ಅಗಲಿಸಚವವರ” 
ಅನಚಕ್ರಮಣಿಕ ಯಲಿಿ ಹತ್ಚತ ಅೊಂಶಗಳಿರಚತ್ತವ . ಅದರಲಿಿ ಮ ರಚ ಜ  ೋಡಿಗಳು, ನೊಂತ್ರ 
ಒೊಂಟ್ಟ ಅೊಂಶ, ಮತ  ತೊಂದಚ ಜ  ೋಡಿ, ಮತ್ಚತ ನೊಂತ್ರ ಒೊಂಟ್ಟಯಾದ ಆಕ್ರಸ ಚ್ನ  (ಉಲ ಿೋಖ) 
ಇರಚತ್ತದ . ಅಪ್ಸತಲನ ಉದ ದೋಶವು ಜೋವಿತ್ದ ದಾರಿಯಲಿಿ ಅಡಿಿಯಾಗಿ ಬರಚವ ಎಲಿವನ ನ 
ವಿವರವಾಗಿ ಹ ೋಳುವುದಚ ಆಗಿರಲಿಲಿ, ಆದರ  ವಿಶಿಷ್ಟವಾದವುಗಳನಚನ ಬರ ಯಚವದಾಗಿತ್ಚತ. 
“ನಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಿದಾತ್ನ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ” ನಾವು ಈ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಿ “ಪೂರ್ಯ 
ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಚತ ತೋವ ” (8:37). 

ಈ ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿರಚವ ಪರತಿಯೊೊಂದನಚನ ಸಹ ಅತಿಯಾಗಿ ವಿಶ ಿೋಷ್ಣ  ಮಾಡಚವದರಿೊಂದ 
ದ ರವಿರಬ ೋಕ್ಚ. ಪ ಲನಚ “ಅಷ್  ಟೊಂದಚ ವಾಾಪಕ್ತ  ಮತ್ಚತ ವ ೈಭವವನ  ನಳಗ  ೊಂಡ 
ಸೊಂಗತಿಗಳ ಒೊಂದಚ ಅದಚುತ್ವಾದ ಪಟ್ಟಟಯನಚನ ಕ  ಟ್ಟಟದಚದ ಅವುಗಳನಚನ [ಕ್ಚೊಂದಸದ ಯೋ] 
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ಮತ್ಚತ ನಷ್ಟಗ  ಳಿಸದ  ಅಥಯನಿರ ಪನ  ಮಾಡಚವದಕಾೆಗದಚ” ಎೊಂದಚ McGarvey 
ಹ ೋಳುತಾತನ .159 ಹ ೋಗಿದದರ , ಪ ಲನಚ ಏಕ  ಪರತಿಯೊೊಂದಚ ಪದವನಚನ 
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿದನ ೊಂಬಚದನಚನ ಪರಿಗಣಿಸಚವದರಲಿಿ ಮ ಲಾವಿರಚತ್ತದ . ಪರತಿಯೊೊಂದಚ 
ಸೊಂಗತಿಯಚ ಯಾವ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ನಮಮನಚನ ದ ೋವರಿೊಂದ ಅಗಲಿಸಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿರಚತ್ತದ ? 

(1) ಮರರ್ವಯಗಲ್ಲ ಮತ್ಚತ (2) ಜೇವವಯಗಲ್ಲ. “ಮರರ್ವಾಗಲಿ” (θάνατος, thanatos) 
ಎೊಂಬಚದಚ ಕ ಲವರ ದೃಷಿಟಯಲಿಿ ಅದಚ ನಾವು ಎದಚರಿಸಚವ ಅತ್ಾೊಂಥ ಭಿೋಕ್ರವಾದ 
ವ ೈರಿಯಾಗಿರಚತ್ತದ ೊಂಬ ಕಾರರ್ಕ ೆ ಬಹಚಶಃ ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿ ಮದಲಚ ಸ ೋರಿಸಲಪಟ್ಟಟರಬ ೋಕ್ಚ. 
ಕ ೈಸ ತೋತ್ರನಿಗಾದರ  ೋ, ಮರರ್ವ ೊಂದರ  ಅೊಂತ್ಾವ ೋ. ನೊಂಬಿಕ ಯಿಲಿದವನಚ “ಜಾನ್ 
ನಮಮನಚನ ಬಿಟ್ಚಟ ಅಗಲಿದನಚ” ಎೊಂದಚ ಬರ ಯಚತಾತನ . ಹ ೋಗ , ಮರರ್ವು ಒಬಬ ಕ ೈಸತನನಚನ 
ದ ೋವರಿೊಂದಲ  ಆತ್ನ ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದಲ  ಅಗಲಿಸಲಾರದಚ. ಒಬಬರಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದಾದರ , 
“ದ ೋವರಚ ಮರರ್ದ ಧ್ ಳಿನಲಿಿ ನಮಮನಚನ ಕ್ಳ ದಚಕ  ಳುಳವದಲಿ.” ದ ೋವರ ನೊಂಬಿಗಸತ 
ಮಗಚವಿಗ , ಮರರ್ವು ಒೊಂದಚ ಗ  ೋಡ ಯಲಿ, ಆದರ  ಒೊಂದಚ ದಾವರ—ಕ್ತ್ಯನ 
ಪರಸನನತ ಯೊಳಗ  ನಡಿಸಚವೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ ದಾವರ. ಪ ಲನಚ “ನನಗೊಂತ್  
ಬದಚಕ್ಚವದ ೊಂದರ  ಕಿರಸತನ ೋ, ಸಾಯಚವದಚ ಲಾಭವ ೋ” ಎೊಂದಚ ಬರ ದನಚ (ಫಿಲಿಪ್ಪ 1:21). 
ಆತ್ನಚ ಕ  ರಿೊಂಥದಲಿಿನ ಕ ೈಸತರಿಗ , “ಮರರ್ವು ನಚೊಂಗಿಯೋ ಹ  ೋಯಿತ್ಚ, ಜ್ಯವಾಯಿತ್ಚ” 
ಎೊಂಬದಾಗಿ ಭರವಸ  ಕ  ಟ್ಟನಚ (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:54). 

“ಜೋವವಾಗಲಿ” (ζωή, zōē) ಎೊಂಬಚದಚ ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿ ನೊಂತ್ರ ಬರಚತ್ತದ . ಜ್ನರಚ ಕ ಲವು 
ಸಾರಿ ಮರರ್ಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಜೋವನವನಚನ ಎದಚರಿಸಚವದಕ ೆ ಕ್ಷ್ಟಕ್ರವಾಗಿ ಕಾರ್ಚತಾತರ . 
ವಾೊಂಗಾಕಾರರಚ ಜೋವನವನಚನ ಒೊಂದಚ ದ  ಡಿ ಪರಮಾದ, ಒೊಂದಚ ವಾಾದ, ಮೋಸಗಾರ, 
ಏನ  ಮಹತ್ವವನಚನ ಸ ಚಿಸಿದ  ಒಬಬ ಮ ಖಯನಿೊಂದ ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟ ಕ್ಥ , ಅಥವಾ ಹಚಟ್ಟಟದ 
ತ್ಪ್ಪಗಾಗಿ ಸ ರ ವಾಸದ ತಿೋಪಾಯಗಿರಚತ್ತದ  ಎೊಂಬೊಂತ  ವಣಿಯಸಿದಾದರ . ಜೋವನವು ನಮಗ  
ವ ೈಯಕಿತಕ್ವಾಗಿ ಏನನ ನೋ ತ್ೊಂದರ , ಅದಚ ನಮಮನಚನ ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯ ಕಾಳಜಯಿೊಂದ 
ಅಗಲಿಸಾರದಚ ಎೊಂಬದನಚನ ನಾವು ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ. ಪ ೋತ್ರನಚ ಹಿೋಗ  ಬರ ದನಚ, 
“ನಿಮಮ ಚಿೊಂತ ಯನ ನಲಾಿ ಆತ್ನ ಮೋಲ  ಹಾಕಿರಿ, ಆತ್ನಚ ನಿಮಗ  ೋಸೆರ ಚಿೊಂತಿಸಚತಾತನ ” 
(1 ಪ ೋತ್ರ 5:7). ಈ ಮಚೊಂರ್ , ನಾವು ಫಿಲಿಪ್ಪ 4:13ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ ಗಮನಿಸಿದ ದೋವ . ಈಗ ಆ 
ವಚ್ನವನಚನ ಈ ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ ಪರಿಗಣಿಸ  ೋರ್: 

. . . ನಾನೊಂತ್  ಇದದ ಸಿೆತಿಯಲಿಿಯೋ ಸೊಂತ್ಚಷ್ಟನಾಗಿರಚವದನಚನ ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ೊಂಡಿದ ದೋನ . 
ಬಡವನಾಗಿರಲ  ಬಲ ಿನಚ, ಸಮೃದಧಯಚಳಳವನಾಗಿರಲ  ಬಲ ಿನಚ. ನಾನಚ 
ತ್ೃಪತನಾಗಿದದರ  ಹಸಿದವನಾಗಿದದರ , ಸಮೃದಧಯಚಳಳವನದರ  ಕ  ರತ ಯಚ 
ಳಳವನಾದರ , ಯಾವ ತ್ರದ ಸಿೆತಿಯಲಿಿರಚವವನಾದರ  ಅದರ ಗಚಟ್ಚಟ ನನಗ  ತಿಳಿದದ . 
ನನನನಚನ ಬಲಪಡಿಸಚವಾತ್ನಲಿಿದಚದ ಕ  ೊಂಡಚ ಎಲಿಕ್ ೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ ದೋನ  (ಫಿಲಿಪ್ಪ 4:11-13). 

(3) ದೆೇವದೂತ್ರಯಗಲ್ಲ ಮತ್ಚತ (4) ದುರಯತ್ಮಗಳಯಗಲ್ಲ. “ದ ೋವದ ತ್ರಾಗಲಿ” 
ಎೊಂಬಚದಕಿೆರಚವ ಗಿರೋಕ್ ಪದದ (ἄγγελος, angelos ಎೊಂಬಚದರ ಬಹಚವಚ್ನ) ದ ಅಥಯವು 
“ಸೊಂದ ೋಶವಾಹಕ್ರಚ,” ಅದಚ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಸೊಂದ ೋಶವಾಹಕ್ರನಚನ (ಜ್ನರನಚನ)160 ಅಥವಾ 
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ಆತಿೀಕ್ ಸೊಂದ ೋಶವಾಹಕ್ರನಚನ (ದ ೋವದ ತ್ರಚ) ಸ ಚಿಸಬಹಚ ದಾಗಿದ . 
“ದಚರಾತ್ಮಗಳಾಗಲಿ” ಎೊಂಬದರ  ೊಂದಗ  ಜ  ೋಡಿಸಚವ ಮ ಲಕ್ ಪ ಲನಚ ಮನಸಿಾನಲಿಿ 
ಆತಿೀಕ್ ಸೊಂದ ೋಶವಾಹಕ್ರನಿನಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಚ ಹ ೋಳಿದನ ೊಂಬದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ಪ ಲನಚ 
ತ್ನನ ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿ ಏಕ  “ದ ೋವದ ತ್ರಾಗಲಿ” ಸ ೋರಿಸಿದನ  ೋ ನಮಗ  ತಿಳಿಯದಚ, ಆದರ  
ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಕಾಲದಲಿಿ ಕ ಲವು ಜ್ನರಚ ದ ೋವದ ತ್ರನಚನ ಪೂಜಸಚತಿತದದರಚ 
(ಕ  ಲ  ಸ ಾ 2:18). ಅಷ್ಚಟಮಾತ್ರವಲಿದ , ಬ ೈಬಲ್ ನಮಗ  ಕ ಟ್ಟ ದ ೋವದ ತ್ರಚ ಹಾಗ  
ಒಳ ಳೋ ದ ೋವದ ತ್ರಚ ಇರಚವ ಬಗ ಗ ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ  (ಮತಾತಯ 25:41; 2 ಪ ೋತ್ರ 2:4; ಪರಕ್ಟ್ಣ  
12:7). ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಎಚ್ುರಿಸಿದನಚ, “ಆದರ  ನಾವು ನಿಮಗ  ಸಾರಿದ ಸಚವಾತ ಯಗ  
ವಿರಚದಧವಾದದದನಚನ . . . ಪರಲ  ೋಕ್ದೊಂದ ಬೊಂದ ದ ೋವದ ತ್ನ ೋ ಆಗಲಿ ನಿಮಗ  ಸಾರಿದರ  
ಶಾಪಗರಸತನಾಗಲಿ” (ಗಲಾತ್ಾ 1:8). ರ  ೋಮಾ 8:38ರಲಿಿ, ಪ ಲನ ಬಹಚಶಃ 
“ದ ೋವದ ತ್ರಷ್ಚಟ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿದದರ , ಯಾವ ದ ೋವದ ತ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದ ೋವದ ತ್ರ 
ಗಚೊಂಪಾಗಲಿ— ಒಳ ಳಯವರಚ ಅಥವಾ ಕ ಟ್ಟವರಚ—ನಮಮನಚನ ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ 
ಅಗಲಿಸಚವ ಶಕಿತಯನಚನ ಹ  ೊಂದಲಿ” ಎೊಂಬದಾಗಿ ಹ ೋಳುತಿತದದರಬ ೋಕ್ಚ. 

“ದಚರಾತ್ಮಗಳಾಗಲಿ” ಎೊಂಬಚದಚ ἀρχή (archē) ಎೊಂಬದರ ಬಹಚವಚ್ನವಾಗಿರಚತ್ತದ , 
ಅದರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥಯವು “ಆರೊಂಭ” ಮತ್ಚತ ಅದಚ “ಅಧಕಾರದಲಿಿ ಮಚೊಂಚ್ ಣಿಯಲಿಿರಚವ” 
ಎೊಂಬ ಅಥಯವನಚನ ಕ  ಡಬಹಚದಾಗಿದ . ಆ ಪದವನಚನ ಮನಚಷ್ಾ ಆಡಳಿತ್ಗಾರರನಚನ 
(ದ  ರ ಗಳನಚನ) ಸ ಚಿಸಚವದಕ ೆ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಡಚತಿತತ್ಚತ (ತಿೋತ್ನಚ 3:1), ಆದರ  ಪ ಲನಚ 
ಸಾಧ್ಾರರ್ವಾಗಿ ಅದನಚನ ಆತಿೀಕ್ ಆಡಳಿತ್ಗಾರರನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಕ ೆ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ (ಎಫ ಸ 1:21; 3:10; ಕ  ಲ  ಸ ಾ 1:16). ಈ ನೊಂತ್ರದ ವಗಯದಲಿಿ 
ನಮಮನಚನ ಆತಿೀಕ್ವಾಗಿ ನಾಶಗ  ಳಿಸಚವದಕ ೆ ಪರಯತಿನಸಚತಿತರಚವ ದಚರಾತ್ಮಶಕಿತಗಳು 
ಸ ೋರಿರಬಹಚದಾಗಿದ  (ಎಫ ಸ 6:12). 38ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ, NIVಯಚ “ದ ವವಗಳು” ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಿದರ , NEBಯಚ “ಅತಿಮಾನಚಷ್ ಶಕಿತಗಳು” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ . ದಚರಾತ್ಮಗಳಷ್ಚಟ 
ಭಯಾನಕ್ ಜೋವಿಗಳಾಗಿದದರ  ಸರಿಯೋ, ಕಿರಸತನಚ ಅವುಗಳನಚನ ಶಿಲಚಬ ಯ ಮೋಲ  
ಜ್ಯಸಿದನಚ (ಕ  ಲ  ಸ ಾ 2:14, 15; ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಪ ೋತ್ರ 3:22); ಅವುಗಳ ಅೊಂತ್ಾಸಿೆತಿಯಚ 
ಈಗಾಗಲ ೋ ನಿಧ್ಯರಿಸಲಪಟ್ಟಟದ  (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:24). 

ಹ ೋಳಿಕ ಯಲಿಿ “ದ ೋವದ ತ್ರಾಗಲಿ” ಮತ್ಚತ “ದಚರಾತ್ಮಗಳಾಗಲಿ” ಎೊಂಬದರ 
ಸೊಂಯೊೋಜ್ನವು, “ನಮಮನಚನ ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ ಅಗಲಿಸಚವದಕ ೆ ಯಾವ ಆತಿೀಕ್ 
ಶಕಿತಗ  ಅಧಕಾರವಿಲಿ” ಎೊಂಬದಾಗಿ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುವ ರಿೋತಿಯಾಗಿತ್ಚತ. C. S. Lewis 
ವಿವ ೋಕ್ದ ಮಾತ್ನಚನ ಹ ೋಳುತಾತನ , “ಏನ ೊಂದರ  ನಾವು ಸ ೈತಾನನನಚನ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ 
ಗಚಲಾಮರನಚನ ನಿಲಯಕ್ಷಿಸಚತ ತೋವ  ಇಲಿವ ೋ ಅವರಿಗ  ಅತಿಯಾದ ಶಾಿಘ್ಾವನಚನ ಕ  ಡಚವ 
ಪರವೃತಿತ ಹ  ೊಂದರಚತ ತೋವ .”161 

(5) ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗಳಯಗಲ್ಲ ಮತ್ಚತ (6) ಮುಂದರ್ ಸಂಗತಿಗಳಯಗಲ್ಲ. ಕ ಲವರಚ ಈ 
ದನದ ಸಮಸ ಾಗಳಿೊಂದ ಮಚಳುಗಿ ಹ  ೋಗಿದದರ , ಇನಚನ ಕ ಲವರಚ ನಾಳ  ಏನಾಗಚವದ  ೋ 
ಎೊಂಬ ಆತ್ೊಂಕ್ದಲಿಿ ನಡಚಗಚತಾತರ . ಕಾಲವು ವಿಶಾವಸಿಗಳ ವಿರಚದಧ ಶಕಿತಹಿೋನವಾಗಿದ  
ಎೊಂಬದಾಗಿ Everett F. Harrison ಹ ೋಳುತಾತನ , “ಅದಚ ಶ ್ ೋಧ್ನ ಗಳು ಮತ್ಚತ 
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ಬಾಧ್ ಗಳಿೊಂದ ಕ್ ಡಿದ ಈಗಿನ ಕಾಲವಿರಬಹಚದಚ ಅಥವಾ ಅನಿಶಿುತ್ತ ಗಳಿೊಂದ ಕ್ ಡಿದ 
ಭವಿಷ್ಾದ ಕಾಲವ ೋ ಆಗಿರಬಹಚದಚ.”162 ದ ೋವರಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದಾದನ , “ನಿೋನೊಂತ್ಚ ಹ ದರಬ ೋಡ, 
ನಾನ ೋ ನಿನ  ನೊಂದಗಿದ ದೋನ ; ದಗುರಮಗ  ಳಳದರಚ, ನಾನ ೋ ನಿನನ ದ ೋವರಚ; ನಾನಚ ನಿನನನಚನ 
ಬಲಪಡಿಸಚತ ತೋನ ; ಹ ದಚ ನಿನಗ  ಸಹಾಯಕ  ಡಚತ ತೋನ ; ನನನ ಧ್ಮಯದ ಬಲಗ ೈಯನಚನ 
ನಿನಗ  ಆಧ್ಾರಮಾಡಚತ ತೋನ ” (ಯಶಾಯ 41:10). ನಿಮಮ ಕ ೈ ಎಲಿಿಯ ವರ ಗ  ದ ೋವರ 
ಕ ೈಯಲಿಿರಚತ್ತದ  ೋ, ನಾವು “ಸಿೆರಚಿತ್ತರಾಗಿಯ  ನಿಶುಲರಾಗಿಯ ” ಇರಬಲ ಿವು (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 
15:58). ಏನ ೋ ಸೊಂಭವಿಸಿದರ  ಸರಿಯೋ, “ದ ೋವರಚ . . . ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳನಚನ 
ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚತ್ತವ ” ಎೊಂಬಚದನಚನ ನಾವು ಬಲ ಿವು (8:28). ಹಿೋಗ , “ಇೊಂದಚ 
ಸೊಂಭವಿಸಚವದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಾಳ  ಸೊಂಭವಿಸಲಿರಚವದ ೋ ಆಗಲಿ” (Phillips) ನಮಮನಚನ 
ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ ಅಗಲಿಸಲಾರದಚ.  

(7) ಮಹತ್ವಗಳಯಗಲ್ಲ. “ಮಹತ್ವಗಳಾಗಲಿ” ಎೊಂಬದಕಾೆಗಿರಚವ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು 
δύναμις (dunamis). ಪ ಲನಚ ಬ ೋರ  ೊಂದಚ ಕ್ಡ ಯಲಿಿ ಆತಿೀಕ್ ಶಕಿತಗಳನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ಈ ಪದವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:24; ಎಫ ಸ 1:21), 
ಅದಚ ಈಗಾಗಲ ೋ ತಿಳಿಸಲಾಗಿರಚವ “ದ ೋವದ ತ್ರಾಗಲಿ” ಮತ್ಚತ “ದಚರಾತ್ಮಗಳಾಗಲಿ” 
ಎೊಂಬವುಗಳ ೊೊಂದಗ  ಸೊಂಬೊಂಧಸಗ  ಳಿಸಚತ್ತದ . ಹ ೋಗ , ಮಚೊಂಚಿನ ಎರಡಚ ಪದಗಳು 
ಕ ೈಸತರ ವಿರಚದಧ ಕಾದಾಡಚವೊಂತ್ಹಹ ಎಲಾಿ ಆತಿೀಕ್ ಶಕಿತಗಳನಚನ ಒಳಗ  ೊಂಡಿರಚವದಕ ೆ 
ಸಾಕಾದವುಗಳಾಗಿರಚವದರಿೊಂದ, ಇಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಆ ಪ್ಶಾಚ್ ಶಕಿತಗಳ 
ಕ ೈಗ  ೊಂಬ ಯಾಗಿರಚವವರನಚನ ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಚ ಹ ೋಳಿರಬಹಚದಚ: ಕ ೈಸತರನಚನ 
ದಬಾಬಳಿಕ  ಮಾಡಚವ ಮನಚಷ್ಾ ಪರಭಚಗಳು. ಅೊಂತ್ಹ ದಬಾಬಳಿಕ ಗ  ೊಂದಚ 
ಉದಾಹರಣ ಯೊಂದರ  ಅಪ್ಸತಲರಿಗ  ಯಹ ದ ಅಧಕಾರಿಗಳು “ಆ ಯೋಸಚವಿನ ಹ ಸರನಚನ 
ಎತಿತ ಹ ೋಗ  ಮಾತಾಡಬಾರದಚ, ಉಪದ ೋಶಮಾಡಲ  ಬಾರದಚ” ಎೊಂದಚ ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿ 
ಅಪಪಣ  ಕ  ಟ್ಟದಚದ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 4:18). ಇನ  ನೊಂದಚ ಉದಾಹರಣ ಯೊಂದರ  
ರ  ೋಮಾಯ ಸಾಮಾರಜ್ಾ, ಅದಚ ಕ್ರಮೋರ್ದಲಿಿ ಕ ೈಸತತ್ವದ ಅತ್ಾೊಂಥ ತಿೋವರ ಪ್ೋಡಕ್ವಾಗಿ 
ಮಾಪಯಟ್ಟಟತ್ಚ. ಈ ದನ ಸಹ, ಕ ಲವು ಕ ೈಸತರಚ ಆ ರಿೋತಿಯ ಹಿೊಂಸ ಯನಚನ 
ಅನಚಭವಿಸಚವದ ೊಂದರ  ಏನ ೊಂಬಚದನಚನ ಬಲಿವರಾಗಿದಾದರ . ಮಾನವ ಸಕಾಯರಗಳಿಗ  
ವಿಶಾವಸಿಗಳನಚನ ಸ ರ ಮನ ಯೊಳಗ  ಹಾಕ್ಚವ ಅಧಕಾರ ಹ  ೊಂದರಬಹಚದಚ, ಆದರ  
ನಮಮನಚನ ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ ಅಗಲಿಸಚವದಕ ೆ ಅಧಕಾರವನಚನ ಹ  ೊಂದರಚವದಲಿ. 

(8) ಮೆೇಲರ್ ಲೊೇಕವಯಗಲ್ಲ ಮತ್ಚತ (9) ಕೆಳಗರ್ ಲೊೇಕವಯಗಲ್ಲ. “ಮೋಲರ್ 
ಲ  ೋಕ್ವಾಗಲಿ” ಮತ್ಚತ “ಕ ಳಗರ್ ಲ  ೋಕ್ವಾಗಲಿ” ಎೊಂಬ ಪದಗಳು ಪ ಲನ ವಿಷ್ಯಗಳ 
ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿ ಅತ್ಾೊಂಥ ಅಸಪಷ್ಟವಾದವುಗಳಾಗಿವ . ಅವುಗಳು “ಗಚರಚತಿಸಚವದಕ ೆ ಅತ್ಾೊಂಥ 
ಕ್ಠಿರ್ವಾಗಿರಚವ ಜ  ೋಡಿ ಪದಗಳಾಗಿವ ”163 ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟಟವ . ಈ ಪದಗಳು ಕಿೋತ್ಯನ  
139ನಚನ ನ ನಪ್ಗ  ತ್ರಚತ್ತವ . ಕಿೋತ್ಯನ ಗಾರನಚ, ನಾವು ಎಷ್ ಟೋ ಮೋಲಕ ೆ ಏರಿಹ  ೋದರ  
ಅಥವಾ ಎಷ್ ಟೋ ಪಾತಾಳಕ ೆ ಇಳಿದಚಹ  ೋದರ , ನಾವು ದ ೋವರ ಸನಿನಧಯಿೊಂದ 
ತ್ಪ್ಪಸಿಕ  ಳಳಲಾರ ವು ಎೊಂದಚ ಘ ೋಷಿಸಚತಾತನ :  

ನಾನಚ ನಿನನ ಆತ್ಮಕ ೆ ತ್ಪ್ಪಸಿಕ  ಳುಳವೊಂತ  ಎಲಿಿಗ  ಹ  ೋಗಲಿ? 
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ನಿನನ ಕ್ಣಿಿಗ  ಮರ ಯಾಗಚವೊಂತ  ಎಲಿಿಗ  ಓಡಲಿ? 
ಮೋಲರ್ ಲ  ೋಕ್ಕ ೆ ಏರಿಹ  ೋದರ  ಅಲಿಿ ನಿೋನಿ ರಚತಿತೋ; 
ಪಾತಾಳಕ ೆ ಹ  ೋಗಿ ಮಲಗಿಕ  ೊಂಡ ೋನ ೊಂದರ  ಅಲಿಿಯ  ನಿೋನಿರಚವಿ. 
ಅರಚರ್ನ ರ ಕ ೆಗಳನಚನ ಕ್ಟ್ಟಟಕ  ೊಂಡಚ ಹಾರಿಹ  ೋಗಿ 
ಸಮಚದರದ ಕ್ಟ್ಟಕ್ಡ ಯಲಿಿ ವಾಸಮಾಡ ೋನ ೊಂದರ  
ಅಲಿಿಯ  ನಿನನ ಕ ೈ ನನನನಚನ ನಡಿಸಚವದಚ; 
ನಿನನ ಬಲಗ ೈ ನನನನಚನ ಹಿಡಿದರಚವದಚ (ಕಿೋತ್ಯನ  139:7-10). 

ಕ ಲವು ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರಚ “ಮೋಲರ್ ಲ  ೋಕ್ವಾಗಲಿ” ಮತ್ಚತ “ಕ ಳಗರ್ 
ಲ  ೋಕ್ವಾಗಲಿ” ಎೊಂಬಚವುಗಳನಚನ ಸಾೊಂಕ ೋತಿಕ್ ಅಥಯದಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವದಕ ೆ 
ಇಷ್ಟಪಡಚತಾತರ . ಅವರಚ “ಸಮೃದಧಯ ಶಿಖರ” ಮತ್ಚತ “ದಚರವಸ ೆಯ ಆಳತ ” “ಎೊಂದಚ 
ಮಾತಾಡಚತಾತರ ,”164 ಅಥವಾ ಸೊಂತ  ೋಷ್ದ ತ್ಚತ್ತತ್ಚದ ಮತ್ಚತ ಸೊಂಕ್ಷ್ಟದ ಗಾಢತ , ಅಥವಾ 
ಯಶಸಿಾನ ಪರಮಾವಧ ಮತ್ಚತ ಸ  ೋಲಿನ ತ್ಟ್ಟತ್ಳ ಎೊಂದಚ ಮಾತಾಡಚತಾತರ . ಇತ್ರ 
ಲ ೋಖಕ್ರಚ ಗಮನಕ ೆ ತ್ರಚವದ ೋನೊಂದರ  “ಮೋಲರ್ ಲ  ೋಕ್ವಾಗಲಿ” (ὕψωμα, hupsōma) 
ಮತ್ಚತ “ಕ ಳಗರ್ ಲ  ೋಕ್ವಾಗಲಿ” (βάθος, bathos) ಎೊಂಬಚದಕಾೆಗಿರಚವ ಗಿರೋಕ್ ಪದಗಳು 
ಮದಲ ಶತ್ಮಾನದ ಭಕಿತಹಿೋನ ಜ  ಾೋತಿಷ್ಾಶಾಸರದ ತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಗಳಲಿಿ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಡಚತಿತದದವು. “ಮೋಲರ್ ಲ  ೋಕ್ವಾಗಲಿ” ಎೊಂಬಚದಚ ಆಕಾಶದಲಿಿ ತ್ನನ 
ಅತ್ಾೊಂಥ ಎತ್ತರದ ಸಾೆನದಲಿಿರಚವ ಒೊಂದಚ ನಕ್ಷತ್ರವನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಾಗಿತ್ಚತ, ಮತ್ಚತ 
“ಕ ಳಗರ್ ಲ  ೋಕ್ವಾಗಲಿ” ಎೊಂಬಚದಚ ಅದರ ಅತ್ಾೊಂಥ ತ್ಳಮಟ್ಟದ ಸಾೆನವನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚವದಾಗಿತ್ಚತ. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರಚತಿತದದ ಸಾೆನವು ಅವರ ಜೋವಿತ್ದ ಮೋಲ  ಪರಿಣಾಮ 
ಬಿೋರಚತ್ತದ ೊಂದಚ ಮತ್ಚತ ಅವರ ಜೋವಿತ್ದ ಪಥವನಚನ ನಡಿಸಚವದಾಗಿತ ತೊಂದಚ ಸಹ 
ವಿಗರಹಾರಾಧ್ಕ್ ಜ್ನಾೊಂಗದವರಚ ನೊಂಬಚತಿತದದರಚ. ಬಹಚಶಃ ಈ ವಿಧ್ವಾದ ಕಾಲಪನಿಕ್ 
ಅಸೊಂಬದಧತ ಯಚ “ಮೋಲರ್ ಲ  ೋಕ್ವಾಗಲಿ” ಮತ್ಚತ “ಕ ಳಗರ್ ಲ  ೋಕ್ವಾಗಲಿ” ಎೊಂಬ 
ಪದಗಳಲಿಿ ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚತ. ಮಾನವರಚ ಅೊಂತ್ಹ ಕಿೋಳುಮಟ್ಟದ 
ಮ ಢನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದ ದಬಾಬಳಿಕ ಗ  ಳಗಾಗಚವ ಅಗತ್ಾವಿಲಿವ ೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನ ಪ ರೋರಿತ್ 
ನಚಡಿಗಳು ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಚತ್ತವ . ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ ನಮಮನಚನ ಯಾವದ  
ಅಗಲಿಸಲಾರದಚ. 

(10) ಬೆೇರೆ ಯಯವ ಸೃಷ್ಟುಯಯಗಲ್ಲ. ಈ ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿರಚವ ಅೊಂತಿಮವಾದ ಸೊಂಗತಿಯಚ 
ಪ ಲನ “ಇೊಂಥ ಕಾಯಯಗಳನಚನ” ಎೊಂಬದನಚನ (ಗಲಾತ್ಾ 5:21; ESV) ಮತ್ಚತ ನಮಮ 
ಎಲಿವನ  ನಳಗ  ೊಂಡ “et cetera” ಪದವನಚನ ಹ  ೋಲಚತ್ತದ . ಅದ  ೊಂದಚ ರಿೋತಿಯಲಿಿ 
ಪ ಲನಚ ಸವಲಪ ತ್ಡ ದಚ ಈ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಕ ೋಳುವೊಂತಿರಚತ್ತದ , “ನಾನಚ ಏನನಾನದರ  
ಬಿಟ್ಟಟದ ದೋನ  ೋ? ಸರಿ, ನಾನಚ ಅದನಚನ ಈ ಪದಗಚಚ್ಛದೊಂದ ಸೊಂಪೂರ್ಯವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಲ ಿನಚ: 
‘ಬ ೋರ  ಯಾವ ಸೃಷಿಟಯಯಾಗಲಿ.’” NCVಯಲಿಿ “ಲ  ೋಕ್ದಲಿಿರಚವ ಬ ೋರ  ಯಾವದ ೋ ಆಗಲಿ” 
ಎೊಂದರಚತ್ತದ . 

ನಾವು ಜೋವನದಲಿಿ ಯಾವ ಕ್ಷ್ಟಗಳನಚನ ಮತ್ಚತ ಸಮಸ ಾಗಳನಚನ ಎದಚರಿಸಿದರ  
ಸರಿಯೋ, ಇವಾಾವದ ೋ ಪರಿಸಿೆಗಳಾಗಲಿ ನಮಮ ಕತ್ಣನಯದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸತನಲ್ಲಿ ತ್ೊೇರಿರ್ಂದ 
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ದೆೇವರ ಪ್ಿೇತಿಯಿಂದ ಅಗಲ್ಲಸಲಯರವೆಂದು ನಿಶಿುೊಂತ ಯಿೊಂದರಿ. 
ಈ ವಿರ್ಾರದಲಿಿ ಪರಕ್ಟ್ಗ  ಳಿಸಿ ಒೊಂದಚ ಶ ರೋಷ್ಠ ಹ ೋಳಿಕ ಯೊೊಂದಗ  

ಮಚಕಾತಯಗ  ಳಿಸಚವದಚ ಅದಚುಕ್ರವಾಗಿರಚವದಚ. ದಚಃಖಕ್ರವಾಗಿ, ದ ೋವರ 
ಮಕ್ೆಳಲ  ಿಬಬನಚ ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಚವದಚ ಅಸಾಧ್ಾವ ೊಂಬಚದನಚನ ಕ್ಲಿಸಚವದಕ ೆ ಪರಯತಿನಸಲಚ 
ಈ ವಚ್ನಗಳನಚನ ಕ ಲವರಚ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವವರಾಗಿದಾದರ . ಆದಕಾರರ್, ಕ ಲವು ಹ ಚ್ಚುವರಿ 
ಮಾತ್ಚಗಳನನ ಇಲಿಿ ಸ ೋರಿಸಚವದಚ ಅಗತ್ಾವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಪ ಲನಚ 38 ಮತ್ಚತ 39 
ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡದ ಎರಡಚ ಸೊಂಗತಿಗಳ ೊಂದರ  ಪಾಪ ಹಾಗ  ಸಾವಥಯ.165 ಪಾಪವು 
ನಮಮನಚನ ದ ೋವರಿೊಂದ ಅಗಲಿಸಚತ್ತದ ೊಂದಚ (ಯಶಾಯ 59:1, 2) ಮತ್ಚತ ಕ ೈಸತರಚ ಪಾಪಮಯ 
ಜೋವಿತ್ವನಚನ ಜೋವಿಸಚವದಕ ೆ ಆಯೆಮಾಡಿಕ  ಳಳಬಲಿರಚ (ಗಲಾತ್ಾ 6:1; ಯಾಕ  ೋಬ 
5:19, 20) ಎೊಂದಚ ಬ ೈಬಲ್ ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ . ಈ ಅಹಯತ ಯನಚನ McGarvey ಹಿೋಗ  
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಚತಾತನ : “(ಶಿಷ್ಾನ ಸವಚಿತ್ತದ ಹ  ರತಾಗಿ) ಇನಾಾವುದ  ಆತ್ನನಚನ ದ ೋವರ 
ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ ಅಗಲಿಸಲಾಗದಚ.”166 ಒಬಬ ಶಿಷ್ಾನಿಗ  ತ್ನನನಚನ ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ 
ಅಗಲಿಸಿಕ  ಳುಳವುದಚ ಅಸಾಧ್ಾವಾಗಿದದಲಿಿ, ಯ ದನಚ ಇದನಚನ ಬರ ದರಚತಿತದದಲಿವ ೋನ  ೋ 
“ನಿಮಮನಚನ ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯಲಿಿ ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳಿಳರಿ” (ಯ ದನಚ 21; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ).  

ಹ ೋಗ , ನಾವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ತ ಯಲಿಿಯೋ ತ್ಲಿಿೋನರಾಗದರ  ೋರ್. ಬದಲಾಗಿ, ದ ೋವರ 
ನೊಂಬಿಗಸತ ಮಕ್ೆಳಾಗಿ, ನಮಮನಚನ ಆತ್ನ ಸರಿಸಾಟ್ಟಯಿಲಿದ ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ ಯಾವದ  
ಅಗಲಿಸಲಾರದಚ ಎೊಂಬದಕಾೆಗಿ ಸೊಂಭರಮಿಸ  ೋರ್! 

ಅನವಯಿಸುವಿಕೆ 

ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನನುನ ಪರಿಚಯಿಸುವದು (ಅಧ್ಯಾಯ 8) 
“ಪವಿತಾರತ್ಮ” (πνεῦμα, pneuma) ಎೊಂಬ ಪದವು—ಕ ಲವು ಸಾರಿ ಚಿಕ್ೆ “s” 

ದ  ೊಂದಗ , ಆದರ  ಸಾಧ್ಾರರ್ವಾಗಿ “S”—ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಇಪಪತ್ಚತಕ್ ೆ 
ಅಧಕ್ ಸಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಳತ್ತದ . ದ  ಡಿ “S”ನ  ೊಂದಗ  ಉಚ್ಛರಿಸಲಪಟಾಟಗ, ಆ ಪದವು 
ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಪವಿತಾರತ್ಮ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ 
ಕ ಲಸವು ಅತ್ಾೊಂಥ ಪರಧ್ಾನವಾಗಿರಚವದರಿೊಂದ, ಒೊಂದಚ ಪರಿಚ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಾಯನವು 
ಸ ಕ್ತವಾಗಿರಚತ್ತದ . 

ಅನ ೋಕ್ರಿಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಯಾರಚ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ಕ ಲಸವ ೋನಚ ಎೊಂಬ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಿ
ಸಪಷ್ಟವಾದ ತಿಳುವಳಿಕ ಯಿರಚವದಲಿ. KJVಯಚ “Holy Ghost” ಎೊಂದಚ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತ್ತದ  (5:5; 9:1; 14:17; 15:13, 16). “Ghost” ಎೊಂಬಚದಚ ಹಳ ೋ ಆೊಂಗಿದ 
ಒೊಂದಚ ಪದವಾಗಿದಚದ “ಆತ್ಮ” ಎೊಂಬಥಯವಾಗಿದ , ಆದರ  ಇೊಂದಚ ಈ “ghost” ಎೊಂಬ ಪದವು 
ಭಯಹಚಟ್ಟಟಸಚವ, ನಿಗ ಢವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನಚನ ಕ್ರ್ಚಿಗಳ ಮಚೊಂದ  ತ್ರಚತ್ತದ . ಕ ಲವರಚ 
“ಪವಿತಾರತ್ಮ” ಎೊಂಬ ಪದವನಚನ ಒೊಂದಚ ಸಚಧ್ಾರಿತ್ ಸಿೆತಿ ಎೊಂದಚ ಪರಿಗಣಿಸಚವದಲಿ 
ಯಾಕ ೊಂದರ  ಒೊಂದಚ ಆತ್ಮಕ ೆ (ಭ ತ್ಕ ೆ) “ಮಾೊಂಸವೂ ಎಲಚಬಚಗಳೊ” ಇರಚವದಲಿ (ಲ ಕ್ 
24:39). ಹ ೋಗ , “ದ ೋವರಚ ಆತ್ಮಸವರ ಪನಚ” (ಯೊೋಹಾನ 4:24) ಎೊಂಬದನಚನ ನಾವು 
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ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ, ಆಗ ಬಹಚಶಃ ನಾವು ನಮಮ ತಿಳುವಳಿಕ ಯಲಿಿ ಒೊಂದಚ ದ  ಡಿ 
ಜಗಿತ್ವನಚನ ಕಾರ್ಚವ ವು. 

ಒೊಂದಚ ಸಮಸ ಾಯೊಂದರ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  ಶಾಸರಗಳಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಸಮಪಯಕ್ವಾದ 
ಪರತ ಾೋಕ್ ಹ ಸರನಚನ ಕ  ಟ್ಟಟರಚವದಲಿ. ದ ೋವರಚ (ತ್ೊಂದ ಯಾದ ದ ೋವರಚ) ಹಳ  
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ ವ ೈವಿದಾಮಯವಾದ ಬಿರಚದಚಗಳಿೊಂದ ತಿಳಿಯಲಪಟ್ಟಟದಾದನ ; ಯೋಸಚ 
(ಕ್ಚಮಾರನಚ) ಯೋಸಚವ ೊಂದಚ, ಕಿರಸತನ ೊಂದಚ, ಮತ್ಚತ ವಾಕ್ಾವ ೊಂದಚ (ಇನಿನತ್ರ 
ಹ ಸರಚಗಳ ೊಳಗ ) ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟಟದಾದನ ; ಆದರ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ವರ್ಯನಾತ್ಮಕ್ 
ಬಿರಚದಚಗಳಿೊಂದ ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟಟದಾದನ . “ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ” ಎೊಂಬ ಪದಗಚಚ್ಛವು ಸಹ ಕ ೋವಲ 
“ಪರಿಶಚದಧವಾಗಿರಚವ ಆತ್ಮನಚ [ἅγιος, hagios]” ಎೊಂಬಥಯವನಚನ ಕ  ಡಚತ್ತದ . ಆ 
ಪದಗಚಚ್ಛದ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಪರತ ಾೋಕ್ವಾದದ ದೋನ  ಇರಚವದಲ ಿಯಾಕ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ಸಹ 
ಒಬಬ ಆತ್ಮನಾಗಿದಚದ ಪರಿಶಚದಧನಿರಚತಾತನ , ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ ಭ ಮಿಗ  ಬರಚವದಕ ೆ 
ಮಚೊಂರ್  ಯೋಸಚವು ಸಹ ಇದದನಚ. ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ 
ದ ೋವರಾತ್ಮನಚ ಮತ್ಚತ ಕಿರಸತನ ಆತ್ಮನಚ ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟಟದಾದನ , ಆದರ  ಪುನಃ ಇವುಗಳು 
ಕ ೋವಲ ವರ್ಯನಾತ್ಮಕ್ ಪದಗಳಾಗಿವ . ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  ನಾವು “ಒೊಂದಚ ಹ ಸರಚ” ಎೊಂದಚ 
ಕ್ರ ಯಲಪಡಚವದನಚನ ಏಕ  ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟರಚವದಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಬ ೈಬಲ್ ವಿವರಿಸಚವದಲಿ. 
ಬಹಚಶಃ ಅದಕ ೆ ಕಾರರ್ವು ಆತ್ನ ಉದ ದೋಶವು ತ್ನನನಚನ ಪರಕ್ಟ್ಟಸಿಕ  ಳುಳವದಾಗಿರಲಿಲಿ 
ಎೊಂಬಚದರಬಹಚದಚ. ಹಳ ೋ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಕಾಲದಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ತ್ೊಂದ ಯನಚನ 
ಪರಕ್ಟ್ಗ  ಳಿಸಿದನಚ; ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಕ್ಚಮಾರನನಚನ 
ಪರಕ್ಟ್ಗ  ಳಿಸಿದನಚ. ಒೊಂದಚ ಅಥಯದಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಯಾವಾಗಲ  ತ ರ ಮರ ಯಲಿಿಯೋ ಕ ಲಸ 
ಮಾಡಿದಾದನ . 

ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ನಮಗ  ಎಲಿವನ ನ ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಲಚ ಆಗದಚ, ಆದರ  ಕ ಲವು 
ಸೊಂಗತಿಗಳನಚನ ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಬಲ ಿವು—ಮತ್ಚತ ಇವುಗಳು ನಮಗ  ತಿಳಿದರಬ ೋಕಾದ 
ಸೊಂಗತಿಗಳಾಗಿವ . ಈ ಕ್ಚಿಪತ ಅಧ್ಾಯನದಲಿಿ, ನಾವು ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಗಚರ್ಲಕ್ಷರ್ಗಳಲಿಿ 
ಕ ಲವೊಂದನಚನ ನ  ೋಡಚವ ಮ ಲಕ್ ಆತ್ನನಚನ ಪರಿಚ್ಯಗ  ಳಿಸಲಿದ ದೋವ . 

ಆತ್ನಚ ಒಬಬ ವಾಕಿತಯಾಗಿದಾದನ . ಯೊೋಹಾನ 16:13, 14ರಲಿಿ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಒೊಂಬತ್ಚತ 
ಸಾರಿ “ಅವನಚ” ಮತ್ಚತ “ಆತ್ನ” ಎೊಂಬ ನಾಮಪದಗಳಿೊಂದ NASB ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ 
ಸ ಚಿಸಲಪಟ್ಟಟದಾದನ . ಈ ಎರಡಚ ವಚ್ನಗಳ ಗಿರೋಕ್ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ, ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚವ ನಾಮಪದಗಳು ಸಹ ಪುಲಿಿೊಂಗದಲಿಿರಚತ್ತವ  ಮತ್ಚತ ಸೊಂಖ್ ಾಯಲಿಿ 
ಏಕ್ವಚ್ನವಾಗಿರಚತ್ತವ . ಒಬಬರಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದಾದರ ,  

ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಬ ೈಬಲಿನಲಿಿ ಒಬಬ ದ ೈವಸೊಂಭ ತ್ನಾದ “ಆತ್ನಚ” ಎೊಂದಚ 
ಪರಕ್ಟ್ಟಸಲಪಟ್ಟಟದಾದನ  ಆದರ  ಎೊಂದಗ  “ಅದಚ” ಎೊಂದಚ ಮಹಿಮಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಟಲಿ. ಆತ್ನಚ 
ಒಬಬ ಸಜೋವನಾದ, ಸಕಿರಯನಾದ ವಾಕಿತಯೊಂದಚ ಮಾತಾಡಲಪಟ್ಟಟದಾದನ , ಹ  ರತ್ಚ ಕ ೋವಲ 
ಒೊಂದಚ ಪರಭಾವ ಎೊಂದಲಿ. ಆತ್ನಚ ಪರಭಾವಕಿೆೊಂತ್ ದ  ಡ ಿಪರಭಾವವಾಗಿದಾದನ . ಆತ್ನಿಗ  
ದ  ಡ ಿಶಕಿತಯಿದ , ಆದರ  ಆತ್ನಚ ಕ ೋವಲ ಒೊಂದಚ ಶಕಿತಯಷ್ ಟೋ ಆಗಿರಚವದಲ.ಿ  
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ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಒಬಬ ವಾಕಿತಯಚ ಮಾಡಬಲಿ ಈ ಎಲಾಿ ಚ್ಟ್ಚಚ್ಟ್ಟಕ ಗಳನಚನ 
ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಸಮಥಯನಾಗಿದಾದನ : 

ಆದರಿಸಚವದಚ (ಯೊೋಹಾನ 14:26; KJV).  
ಉಪದ ೋಶಿಸಚವದಚ (ಯೊೋಹಾನ 14:26). 
ಸಾಕ್ಷಿ ಹ ೋಳುವದಚ (ಯೊೋಹಾನ 15:26; KJV). 
ಗದರಿಸಚವದಚ (ಯೊೋಹಾನ 16:8; KJV). 
ದಾರಿನಡಿಸಚವದಚ (ಯೊೋಹಾನ 16:13). 
ತ್ಡ ಯಚವದಚ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 16:6, 7). 
ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರಚವದಚ (ರ  ೋಮಾ 8:16). 
ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳವುದಚ (ರ  ೋಮಾ 8:27). 
ಹಚಡಚಕ್ಚವದಚ (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 2:10). 
ಮಾತಾಡಚವದಚ (1 ತಿಮಥ  4:1). 

ಕ ಲವು ರಿೋತಿಗಳಲಿಿ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮ ಹಾಗ ಯೋ ಒಬಬ ವಾಕಿತಯಾಗಿದಾದನ . ನಾವು 
ದ ೋವರ ಸವರ ಪದಲಿಿ ನಿಮಿಯಸಲಪಟ ಟವು, ಅದರಲಿಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಸವರ ಪದಲಿಿ 
ರ ಪ್ಸಲಪಡಚವದಚ ಸಹ ಸ ೋರಿರಚತ್ತದ .167 ನಮಮ ಹಾಗ ಯೋ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಈ 
ಕ ಳಗಿನವುಗಳನಚನ ಹ  ೊಂದದಾದನ :  

ಒೊಂದಚ ಮನ  ೋಭಾವವು (ರ  ೋಮಾ 8:27). 
ತಿಳಿವಳಿಕ  (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 2:11). 
ಒೊಂದಚ ಚಿತ್ತ (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 12:11). 
ಭಾವನ ಗಳು, ಉದಾಹರಣ ಗ  ಪ್ರೋತಿ (ರ  ೋಮಾ 15:30). 
ಸೊಂವ ೋದನ ಗಳು. ಆತ್ನಚ ಎದಚರಿಸಲಪಡಬಲಿನಚ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 7:51), 

ಆತ್ನಿಗ  ಸಚಳುಳ ಹ ೋಳಲಪಡಬಹಚದಚ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 5:3), ಮತ್ಚತ 
ನಿೊಂದನ ಗ  ಳಗಾಗಬಲಿನಚ (ಇಬಿರಯ 10:29). ಆತ್ನಚ ದ ಷ್ಣ  ಒಳಗಾಗಬಲಿನಚ 
(ಮತಾತಯ 12:31). ಆತ್ನಚ ದಚಃಖಕ  ೆಳಗಾಗಬಲಿನಚ (ಎಫ ಸ 4:30). 

ನಮಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ “ಹ ೋಗ  ಕಾಣಿಸಚತಾತನ ” ಎೊಂಬಚದನಚನ ತಿಳಿದದದರ  
ರ್ ನಾನಗಿತ ತೊಂದಚ ಹಾರ ೈಸಬಹಚದಚ, ಆದರ  ಮತ  ತಬಬ ವಾಕಿತಯೊೊಂದಗ  ಪರಿಚ್ಯ 
ಬ ಳ ಸಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಅದಚ ಅತ್ಾೊಂಥ ಪಾರಮಚಖಾವಾದ ಕಾರಣಾೊಂಶವಾಗಚವದಲಿ. ಒಬಬ 
ವಾಕಿತಯ ಮಚಖದ ಪರಿಚ್ಯಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಆತ್ನ ಹೃದಯದ ಪರಿಚ್ಯವನಚನ ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡರ  
ಅದಚ ಆ ಮನಚಷ್ಾನ ಬಗ ಗ ಬಹಳಷ್ಟನಚನ ತಿಳಿಸಿ ಕ  ಡಚತ್ತದ .  

ಆತ್ನಚ ಒಬಬ ದ ೈವಿಕ್ತ ಯಚಳಳ ವಾಕಿತ. ಆತ್ನಚ ತ್ೊಂದ  ಮತ್ಚತ ಕ್ಚಮಾರನ ಹಾಗಿದಾದನ . 
ಆತ್ನಚ ಕ್ರ ಯಚವ KJV ಪರಕಾರ “ದ ೈವತ್ವ” ದ ಭಾಗವಾಗಿದಾದನ  (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 
17:29; ರ  ೋಮಾ 1:20; ಕ  ಲ  ಸ ಾ 2:9). ದ ೋವರಚ ಮತ್ಚತ ಯೋಸಚವಿಗ  ಏನ ೋನಚ 
ಎಣಿಸಲಾಗಚತ್ತದ  ೋ ಅದಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  ಎಣಿಸಲಾಗಚತ್ತದ : ಆತ್ನಚ ಜೋವವಾಗಿದಾದನ  
(ಯೊೋಬನಚ 33:4; ಯೊೋಹಾನ 3:5, 6); ಆತ್ನಚ ಬ ಳಕ್ಚ (ಅಥವಾ ಪರಕಾಶ; 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 
2:9-11); ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ ಪ್ರೋತಿಸವರ ಪದನಚ (ರ  ೋಮಾ 5:3-5; 15:30). ಈಗ ನಾವು 
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ಆತ್ನ ಕ ಲವು ದ ೈವಿಕ್ ಗಚರ್ಗಳನಚನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ನ  ೋಡ  ೋರ್. ಆತ್ನಚ ಹಿೋಗಿರಚವನ ೊಂದಚ 
ಬಣಿಿಸಲಪಟ್ಟಟದಾದನ  . . .  

ನಿತ್ಾನಚ (ಇಬಿರಯ 9:14). 
ಸವಯಜ್ಞಾನಿ (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 2:10, 11). 
ಸವಯಶಕ್ತನಚ (ಶಕಿತ ಮತ್ಚತ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ನಡಚವ  ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವಿರಚತ್ತದ ; 

ಮಿೋಕ್ನಚ 3:8; ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 1:8). 
ಸವಯವಾಾಪ್ (ಕಿೋತ್ಯನ  139:7, 8). 
ಒಳ ಳೋಯವನಚ (ನ ಹಮಿೋಯ 9:20). 

ತ್ೊಂದ  ಮತ್ಚತ ಕ್ಚಮಾರನ ಜ  ತ ಯಾಗಿ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮನಚನ ನಿಮಿಯಸಿದನಚ 
ಮತ್ಚತ ಆಶಿೋವಯದಸಿದನಚ. ದ ೋವರಚ ಮತ್ಚತ ಯೋಸಚವನಚನ ಗರಹಿಸಿಕ  ಳುಳವುದಚ ಎಷ್ಚಟ 
ಕ್ಠಿರ್ವಲಿವೋ ಹಾಗ ಯೋ ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಗರಹಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ಸಹ 
ಕ್ಠಿರ್ವಾಗಿರಕ್ ಡದಚ. 

ಆತ್ನಚ ಒಬಬ ದ ೈವತ್ವವುಳಳ ವಾಕಿತ: “ತ ೈಯೋಕ್ತ್ವ”ದಲಿ ಿ ಒಬಬನಚ. “ತ ೈಯೋಕ್ತ್ವ”ವು 
ಬ ೈಬಲಿನ ಪದವಲ,ಿ ಆದರ  ಅದಚ ಬ ೈಬಲ್ನ ವಿರ್ಾರವನಚನ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತ್ತದ . “ತ ೈಯೋಕ್ತ್ವ” 
ಎೊಂಬಚದಚ “ತ ೈ [ಮ ರಚ]” ಜ  ತ ಗ  “ಐಕ್ಾತ  [ಏಕ್ತ ]” ಎೊಂಬದರಿೊಂದ ಬರಚತ್ತದ . 
ಅದರಥಯವು “ಒಬಬರಲಿಿ ಮ ವರಚ.” 

ತ್ೊಂದ , ಕ್ಚಮಾರ, ಮತ್ಚತ ಪವಿತಾರತ್ಮರಚ ಮ ವರಚ ಪರತ ಾೋಕ್ವಾದ ವಾಕಿತಗಳಾಗಿದಾದರ  
(ಮತಾತಯ 3:16, 17; 28:19; ಯೊೋಹಾನ 14:16, 17; ರ  ೋಮಾ 15:30; 2 ಕ  ರಿೊಂಥ 13:14). 
ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ, “ಯಹ  ೋವನಚ ಒಬಬನ ೋ ದ ೋವರಚ!” (ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶಕಾೊಂಡ 6:4).168 
ಅದಕ ೆ ಈ ಭ ಮಿಯಲಿಿ ಹ  ೋಲಿಸಬಹಚದಾದದಚದ ಯಾವದ  ಇಲಿ, ಆದರ  ಒೊಂದಚ 
ಕಾಯಯವು ಹ ೋಗ  ಒೊಂದ ೋ ಮತ್ಚತ ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ, ಒೊಂದಕಿೆೊಂತ್ ಅಧಕ್ವಾಗಿರಚವದಕ ೆ 
ಸಾಧ್ಾವ ೊಂಬಚದನಚನ ವಿವರಿಸಚವದಕ ೆ ವಿವಿಧ್ ರಿೋತಿಯ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ಗಳು 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತವ . ಆ ವಿಧ್ದಲಿ ಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಒೊಂದಚ 
ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ವ ೊಂದರ  ತಿರಕ  ೋನ: ಅದಚ ಮ ರಚ ಕ  ೋನಗಳನಚನ ಹ  ೊಂದದಚದ ಆಕಾರದಲಿಿ 
ಒೊಂದ ೋ ಆಗಿರಚತ್ತದ . ಕ ಲವು ಸಾರಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಾಗಚವ ಮತ  ತೊಂದಚ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ವ ೊಂದರ  
ವಿವಾಹ. ವಿವಾಹದಲಿಿ, ಇಬಬರಚ ಒೊಂದ ೋ ಶರಿೋರವಾಗಚತಾತರ  (ಆದಕಾೊಂಡ 2:24; ಮತಾತಯ 
19:5, 6; ಎಫ ಸ 5:31). ಗೊಂಡ ಮತ್ಚತ ಹ ೊಂಡತಿ ಒೊಂದ ೋ ಶರಿೋರವಾಗಿದಾದರ , ಆದರ  ಅವರಚ 
ಇಬಬರಚ ವಾಕಿತಗಳಾಗಿ ಉಳಿಯಚತಾತರ . 

ದ ೈವತ್ವದ ಮ ವರಚ ಸದಸಾರಚ ತಿರಚಳಿನಲಿಿ ಮತ್ಚತ ಸೊಂಕ್ಲಪದಲಿಿ ಒೊಂದ ೋ ಆಗಿದಾದರ , 
ಆದರ  ಪರತಿಯೊಬಬನಿಗ  ಆತ್ನದ ದೋ ಆಗಿರಚವ ಕಾಯಯವಾಾಪ್ತ ಇರಚವ ಸಾಧ್ಾತ ಯಿದ . ಒಬಬ 
ಲ ೋಖಕ್ನಚ ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡಚವದ ೋನ ೊಂದರ , ತ್ೊಂದ ಯಚ ಯೊೋಜ್ನ  ರ ಪ್ಸಚವಾತ್ನಚ, 
ಕ್ಚಮಾರನಚ ಆ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ ಜಾರಿಗ  ಳಿಸಚವಾತ್ನಚ, ಮತ್ಚತ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಒಬಬ 
ಸೊಂಘ್ಟ್ಕ್ನಚ. ಮತ  ತಬಬ ಲ ೋಖಕ್ನಚ ತ್ೊಂದ ಯನಚನ ಒಬಬ ವಾಸಚತಶಿಲಿಪ ಎೊಂದ , ಕ್ಚಮಾರನಚ 
ನಿಮಾಯಣಿಕ್ನ ೊಂದ , ಮತ್ಚತ ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಪೂರ್ಯಗ  ಳಿಸಚವಾತ್ನ ೊಂದ  
ಸ ಚಿಸಚತಾತನ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಒೊಂದಚ ಭ ತಿಕ್ ನಿಮಾಯರ್ದಲಿಿ, ತ್ೊಂದ ಯಚ 
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ನಿಶುಯವಾಗಿಯ  ಅದರ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ ರ ಪ್ಸಿದನಚ; ಆದರ  ಸಮಸತವೂ ಕ್ಚಮಾರನ 
ಮ ಲಕ್ ಸೃಷಿಟಸಲಪಟ್ಟಟತ ೊಂದಚ ಇಬಿರಯ 1:2 ಮತ್ಚತ ಯೊೋಹಾನ 1:3 ನಮಗ  ತಿಳಿಸಚತ್ತವ , 
ಮತ್ಚತ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಅಸತವಾಸತತ ಯನಚನ ಕ್ರಮಗ  ಳಿಸಿದನ ೊಂದಚ ಆದಕಾೊಂಡ 1:2 
ಸ ಚಿಸಬಹಚದಾಗಿದ  (ಕಿತ್ಯನ  104:30). 

“ಆತಿೀಕ್ ಸೃಷಿಟ”ಯ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ—ರಾಜ್ಾದ/ಸಭ ಯ ಸಾೆಪನ  ಮತ್ಚತ ಸಚವಾತ ಯಯ 
ಸಾರ  ೋರ್—ದ ೋವರ ೋ ಅದರ ಯೊೋಜ್ನ  ಮಾಡಿದನಚ (ಎಫ ಸ 3:10, 11) ಮತ್ಚತ ಯೋಸಚ ಆ 
ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ ಕಾಯಯರ ಪಕ ೆ ತ್ೊಂದನಚ (ಯೊೋಹಾನ 4:34; 5:19; 8:28; 12:49), 
ಆದರ  “ಸೊಂಘ್ಟ್ಟಸಚವ ಕಾಯಯ”ವನಚನ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಮಾಡಿದನಚ. ಆತ್ನಚ ಕ್ನಾಾಜ್ತ್ವದಲಿಿ 
(ಯೋಸಚ ಕ್ನ ಾಯಲಿಿ ಹಚಟ್ಚಟವಿಕ ), ಸಿಮಯೊೋನ ಮತ್ಚತ ಅನನಳ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ 
ಪ ರೋರ ಪ್ಸಚವದರಲಿಿ, ಸಾನನಿಕ್ನಾದ ಯೊೋಹಾನನ ಸ ೋವ ಯಲಿಿ, ಯೋಸಚವಿನ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನದ 
ವ ೋಳ ಯಲಿಿ ಆತ್ನನಚನ ಗಚರಚತಿಸಚವಿಕ ಯಲಿಿ, ಯೋಸಚವನಚನ ಅರರ್ಾದ  ಳಗ  
ನಡಿಸಚವದರಲಿಿ, ಮತ್ಚತ ಕ್ತ್ಯನ ಅದಚುತ್ವಾದ ಸ ೋವ ಯಲಿಿ ಸಕಿರಯನಾಗಿದದನಚ. ಈತ್ನಚ 
ಯೋಸಚವಿನಿೊಂದ ಕ್ಳುಹಿಸಲಪಡಚವನ ೊಂದಚ ಆತ್ನ ಶಿಷ್ಾರಿಗ  ವಾಗಾದನ ಮಾಡಲಪಟ್ಟಟದದನಚ 
ಮತ್ಚತ ಪೊಂರ್ಾಶತ್ತಮ ದನದೊಂದಚ ರಾಜ್ಾವನಚನ/ಸಭ ಯನಚನ ಆರೊಂಭಗ  ಳಿಸಚವದಕ ೆ 
ಆತ್ನಚ ಇಳಿದಚ ಬೊಂದನಚ. ಆತ್ನಚ ನೊಂತ್ರ ಜ್ನರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವೊಂತಾಗಚವದಕ ೆ 
ಅಪ್ಸತಲರನಚನ ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಸಾರಚವೊಂತ , ಮತ್ಚತ ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಬರ ದಡಚವೊಂತ  
ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಲ ೋಖಕ್ರನಚನ ಪ ರೋರಿಸಿದನಚ. ನಮಮ ರಕ್ಷಣ ಯ ವಿಷ್ಯಕ ೆ 
ಸೊಂಬೊಂಧಸಿದೊಂತ , ದ ೋವರಚ ಅದನಚನ ಆಲ  ೋಚಿಸಿದನಚ, ಯೋಸಚ ಅದನಚನ ಸಾಧಸಿದನಚ, 
ಮತ್ಚತ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಅದನಚನ ಉಪದ ೋಶಿಸಿದನಚ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಾಗಚತ್ತದ . 

ಮಚಕಾತಯ. ನಾವು ಪರಲ  ೋಕ್ದಲಿಿರಚವ ಮ ವರಚ ಪರಿಶಚದಧರ ಪರಸನನತ ಯಲಿಿ 
ಆನೊಂದಸಚವ ತ್ನಕ್ ನಾವು ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಎೊಂದಗ  ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಲಾರ ವು. ಹ ೋಗ , 
ಈಗ ನಾವು ಏನನಚನ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಚ ಸಾಧ್ಾವೋ ಅದನಚನ ಗರಹಿಸಿಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ. 
ರ  ೋಮಾ 8ನ  ಅಧ್ಾಾಯವು ನಮಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ಕಿರಯಗಳ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ 
ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ಳುಳವೊಂತ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಒೊಂದಚ ಅಮ ಲಾವಾದ ಮ ಲವಾಗಿರಚತ್ತದ . 

ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನು ನಮಗೊೇಸೆರ ಏನು ಮಯಡಲು ಶಕತನು (ಅಧ್ಯಾಯ 8) 
ನಾವು ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಳವಾಗ, ದ ೋವರಚ ನಮಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ 

ವರದಾನವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಿದನಚ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:38; 5:32; ನ  ೋಡಿರಿ 
ಗಲಾತ್ಾ 4:6). ಈ ವರದಾನದ ಉದ ದೋಶವು, ಆದ ಸಭ ಯಲಿಿ ಸಹ, ಅದಚುತ್ಗಳನಚನ 
ನಡಿಸಚವೊಂತ  ಕ ೈಸತರನಚನ ಶಕ್ತಗ  ಳಿಸಚವದಚ ಆಗಿರಲಿಲಿ. (ಈ ವರವು ಎಲಾಿ ಕ ೈಸತರಿಗ  ಇತ್ಚತ, 
ಆದರ  ಎಲಿರ  ಅದಚುತ್ಗಳನಚನ ನಡಿಸಲಾರರಚ.) ಈ ವರದ ಉದ ದೋಶವ ೋನಾಗಿತ್ಚತ? ಇೊಂದಚ 
ಕ ೈಸತರಾದ ನಮಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಏನಚ ಮಾಡಚವನಚ? 

ಕ ೈಸತನಚ ಪರಕಿೋಯ ಪಾಪ್ಯಲಿಿ ಇಲಿದ  ದೊಂದನಚನ ಹ  ೊಂದದವನಾಗಿದಾದನ . 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಕ ೈಸತನಿಗ  ೋಸೆರ ಎಲಿವನ ನ ಮಾಡಚವದಲಿ, ಆದರ  ಏನ  ೋ ಒೊಂದನಚನ 
ಮಾಡಚವನಚ. ಫಿಲಿಪ್ಪ 1:19ರಲಿಿ, “. . . ಹ ೋರಳವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಚವ ಆತ್ಮನ 
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ಸಹಾಯದೊಂದಲ ” ಎೊಂಬ ವಿಷ್ಯವನಚನ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . “ದಯಪಾಲಿಸಚವ” 
ಎೊಂಬದರ (ἐπιχορηγία, epichorēgia) ಅನಚವಾದತ್ ಪದವು “ಹ ೋರಳವಾದ 
ದಯಪಾಲಿಸಚವಿಕ ”ಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ದ ೋವರಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಮ ಲಕ್ ನಮಗ  
ಹ ೋರಳವಾಗಿ ಒದಗಿಸಿರಚತಾತನ . 

ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳ ಜೋವಿತ್ದಲಿಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಮಾಡಚವ ಕಿರಯಯ ಕ್ಚರಿತ್ ಒೊಂದಚ 
ಪಾರಮಚಖಾವಾದ ವಾಕ್ಾಭಾಗವ ೊಂದರ  ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವಾಗಿದ . ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ 
ಕ ೈಸತರಿಗ  ೋಸೆರ ಏನಚ ಮಾಡಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ಳುಳವದಕಾೆಗಿ ನಾವು ಈ 
ಅಧ್ಾಾಯದ ಸಮಗರ ಪರಿಶಿೋಲನ  ನಡಿಸ  ೋರ್. 

ಆತ್ನಚ ನಮಗ  ಜೋವನದ ಮೋಲ  ಜ್ಯವನಚನ ಅನಚಗರಹಿಸಚವನಚ (8:1-10). 1ನ ೋ 
ವಚ್ನದಲಿಿ “ಆದದರಿೊಂದ” ಎೊಂಬಚದಚ 7ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ , ಅದಚ ಮಾನವ 
ಆತ್ಮದ ಸ  ೋಲಿನ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಿತ್ಚ (ನ  ೋಡಿರಿ 7:15, 18, 19, 24). ಈಗ, ಹ ೋಗ , ಒೊಂದಚ 
ಹ  ಸ ಅೊಂಶವು ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಟದ : ದ ೋವರ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ (8:1, 2, 4, 5, 9). 
ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ, ನಾವು ಸ  ೋಲಿನ ಬದಲಾಗಿ ಜ್ಯವನಚನ ಗಳಿಸಬಲ ಿವು. 

ಆತ್ನಚ ನಮಗ  ಮರರ್ದ ಮೋಲ  ಜ್ಯವನಚನ ಅನಚಗರಹಿಸಚವನಚ (8:11). ಕಿರಸತನಚ 
ದ ೋವರ ಶಕಿತಯ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ ಸತ್ತವರ  ಳಗಿೊಂದ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟನಚ. ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ, 
ನಮಮಳಗ  ನ ಲ ಸಿರಚವ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಮಚಖ್ಾೊಂತ್ರ, ನಾವು ಸಹ ಜೋವಿತ್ರಾಗಿ 
ಎಬಿಬಸಲಪಡಚವ ವು. ಒಳ ಳೋವರ  ಕ ಟ್ಟವರ  ಸ ೋರಿದೊಂತ  ಎಲಿರ  ಎಬಿಬಸಲಪಡಚವರಾದದರಿೊಂದ 
(ಯೊೋಹಾನ 5:28, 29), ರ  ೋಮಾ 8:11ನ ೋ ವಚ್ನವು ನಿತ್ಾಜೋವಕಾೆಗಿ ಎಬಿಬಸಲಪಡಚವದನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚತಿತರಬಹಚದಾಗಿದ .  

ಆತ್ನಚ ನಮಗ  ಶ ್ ೋಧ್ನ ಗಳ ಮೋಲ  ಜ್ಯವನಚನ ಅನಚಗರಹಿಸಚತಾತನ  (8:13). 
7:24ರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ “ಇೊಂಥ ಮರರ್ಕ ೆ ಒಳಗಾದ ಈ ದ ೋಹದೊಂದ ನನನನಚನ ಬಿಡಿಸಚವವನಚ 
ಯಾರಚ?” ಎೊಂದಚ ಕ ೋಳಿದನಚ. 8:13ರಲಿಿ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ, ನಾವು ದ ೋಹದ 
ದಚರಭಾಾಸಗಳನಚನ ನಾಶಮಾಡಬಲ ಿವು ಎೊಂಬದಾಗಿ ಆತ್ನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ಬ ೋರ  ೊಂದಚ 
ಕ್ಡ ಯಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಮ ಲಕ್ ನಾವು ಅೊಂತ್ಯಯದಲಿಿ ವಿಶ ೋಷ್ ಬಲವನಚನ 
ಹ  ೊಂದದವರಾಗಚತ ತೋವ  ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (ಎಫ ಸ 3:16; ನ  ೋಡಿರಿ 3:20). ಕ ಲವು ಜ್ನರಚ 
ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದಾದರ , “ನಾನಚ ಕ ೈಸತ ಜೋವಿತ್ವನಚನ ಜೋವಿಸಚವದಕ ೆ ಶಕ್ತನಾದ ಕ್ ಡಲ ೋ, ನಾನಚ 
ಕ ೈಸತನಾಗಚವ ನಚ; ನಾನಚ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಳವ ನಚ.” ಹ ೋಗ , ಒಬಬನಚ 
ಕ ೈಸತನಾಗಿರಚವ—ದ ೋವರಾತ್ಮನ ಸಹಾಯ ಹ  ೊಂದರಚವ ದ ೋವರ ಒಬಬ ಮಗಚ—ಹ  ರತ್ಚ 
ಕ ೈಸತ ಜೋವನವನಚನ ನಡಿಸಲಾರನಚ.  

ಆತ್ನಚ ನಮಗ  ಸೊಂದಗಧತ ಯಲಿಿ ಜ್ಯವನಚನ ಅನಚಗರಹಿಸಚವನಚ (8:14a). 
ಬ ೈಬಲ್ನಚದದಕ್ ೆ, ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಜ್ನರನಚನ “ನಡಿಸಿರಚತಾತನ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಾಗಿರಚತ್ತದ . 
ರ  ೋಮಾ 8:14ನ ೋ ವಚ್ನವು ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಕ ೈಸತರನಚನ ನಡಿಸಚವ ಬಗ ಗ ಹ ೋಳುತ್ತದ . ಎರಡಚ 
ಅತಿರ ೋಕ್ದ ನಿಲಚವುಗಳಿೊಂದ ದ ರವಿರತ್ಕ್ೆದಚದ. ಮದಲನ ಯದಚ ತಾವು ಮಾಡಚವ 
ಪರತಿಯೊೊಂದಚ ತಿೋಮಾಯನಗಳಿಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಜ್ವಾಬಾದರನ ೊಂದಚ ಪರತಿಪಾದಸಚವವರಚ 
ಹ ೋಳುವೊಂಥ ನಿಲಚವು. ಎರಡನ ಯದಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಅವರ ಮೋಲ  ಯಾವದ ೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿ 



 92 

ಪರಭಾವ ಬಿೋರಚವದನಚನ ಅಲಿಗಳ ಯಚವೊಂಥ ಕ ೈಸತರ ನಿಲಚವು. ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮನಚನ 
ನಡಿಸಬಹಚದಾದ ಹಲವಾರಚ ದಾರಿಗಳಿರಚತ್ತವ . ಅತ್ಾೊಂಥ ಕ್ರಾರಚವಾಕಾೆದ (ಮತ್ಚತ 
ಅತ್ಾೊಂಥ ಪರತ ಾೋಕ್ ದಾರಿ) ದಾರಿಯೊಂದರ  ತಾನಚ ಪ ರೋರಿಸಿದ ವಾಕ್ಾದ 
ಮಚಖ್ಾೊಂತ್ರವಾಗಿಯೋ ಆಗಿದ  (ಎಫ ಸ 6:17). ಇತ್ರ ಸಾಧ್ಾತ ಗಳಲಿಿ ದ ೈವಿಕ್ ಒದಗಿಸಚವಿಕ  
(ರ  ೋಮಾ 8:28) ಸ ೋರಿರಚತ್ತದ , ಉದಾಹರಣ ಗ  “ಮಹಾಸೊಂದಭಯವು” (ನ  ೋಡಿರಿ  
1 ಕ  ರಿೊಂಥ 16:9). ಅಲಿದ  ಆತ್ನಚ ನಮಮ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯ ಮಚಖ್ಾೊಂತ್ರ ಅಥವಾ ಭಕಿತಯಚಳಳ 
ಸ ನೋಹಿತ್ರ ಮ ಲಕ್ ನಡಿಸಬಲಿನಚ. ಅದಚ “ಹ ೋಗ ” ಎೊಂಬ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಿ ಉದಧಟ್ ವಾದ 
ಮಾಡಚವದಕಾೆಗದಚ. ದ ೋವರಚ ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ ಕಾಯಯಮಾಡಚತಿತದಾದನ  ಎೊಂಬಚದನಚನ 
ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳುಳವದ ೋ ನಮಗ  ಪಾರಮಚಖಾವಾದದಚದ (ನ  ೋಡಿರಿ ಕಿೋತ್ಯನ  37:23). 

ಆತ್ನಚ ನಮಗ  ಅನಿಶಿುತ್ತ ಯ ಮೋಲ  ಜ್ಯವನಚನ ಅನಚಗರಹಿಸಚವನಚ (8:14b-17, 23). 
ನಾವು ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ೊಂಡ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ ದ ೋವರಚ ನಮಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ 
ಅನಚಗರಹಿಸಿದನ ೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶವು ನಾವು ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳು ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ಬಾಧ್ಾಸೆರಾಗಿ 
ಎಲಾಿ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳನಚನ ಹ  ೊಂದದವರಚ ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ಒೊಂದಚ ಶಕಿತಯಚತ್ವಾದ ಪುರಾವ  
ಆಗಿರಚತ್ತದ . ನಾವು “ಪರಥಮ ಫಲವಾಗಿರಚವ ಪವಿತಾರತ್ಮವರವನಚನ” ಹ  ೊಂದದವರಚ 
ಎೊಂಬದಾಗಿ 23ನ ೋ ವಚ್ನವು ಹ ೋಳುತ್ತದ . ಫಸಲಿನ “ಪರಥಮ ಫಲ”ವು ಮಿಕ್ೆ ಫಸಲಿಗ  ಒೊಂದಚ 
ಖ್ಾತ್ರಿಯಾಗಿತ್ಚತ. “ಪರಥಮ ಫಲವಾದ” ಎೊಂಬಚದರ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಅಥಯವು ಎಫ ಸ 1:13, 14, 
ಮತ್ಚತ 2 ಕ  ರಿೊಂಥ 1:21, 22; 5:5ರಲಿಿರಚವ “ಸೊಂಚ್ಕಾರವಾಗಿದಾದನ ” ಎೊಂಬಚದರೊಂತ ಯೋ 
ಆಗಿರಚತ್ತದ . ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಗ  ಪರಲ  ೋಕ್ದ “ಖ್ಾತ್ರಿ” ಆಗಿರಚತಾತನ . ರ  ೋಮಾ 8:16 
ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ತದ , “ನಾವು ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳಾಗಿದ ದೋವ ೊಂಬದಕ ೆ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ೋ ನಮಮ 
ಆತ್ಮದ  ೊಂದಗ  ಸಾಕ್ಷಿ ಹ ೋಳುತಾತನ .” ದ ೋವರಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಮ ಲಕ್ ನಮಗಾಗಿ ಏನಚ 
ಮಾಡಚತಾತನ ೊಂಬದನಚನ ತಿಳಿಯಚವಾಗ, ಆತ್ನಚ ನಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚತಾತನ  ಮತ್ಚತ ನಾವು 
ಆತ್ನ ಮಕ್ೆಳಾಗಿದ ದೋವ  ಎೊಂಬ ಭರವಸ  ನಮಗಚೊಂಟಾಗಚತ್ತದ . ಇದಚ ನಮಗ  
ದೃಢವಿಶಾವಸವನಚನ ಒದಗಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ! 

ಆತ್ನಚ ನಮಮ ಅಶಕಿತಗಳಲಿಿ ಜ್ಯವನಚನ ಅನಚಗರಹಿಸಚವನಚ (8:26, 27). ನಾವು ಕ ಲವು 
ಸಮಯಗಳಲಿಿ ಬಲಹಿೋನತ ಯನಚನ ಅನಚಭವಿಸಚತ ತೋವ . ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮ ಅಶಕಿತಗಳಲಿಿ 
ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವನಚ. “ಸಹಾಯಮಾಡಚತಾತನ ” ಎೊಂಬಚದಚ ಒೊಂದಚ ಸೊಂಯಚಕ್ತ 
ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಾದಗಿದಚದ ಅದಚ “ಎದಚರಿನ” ಕ್ಡ ಯಿೊಂದ “ಹಿಡಿದಚಕ  ಳುಳವದಚ” ಎೊಂಬ 
ಅಥಯವನಚನ ಕ  ಡಚತ್ತದ . ಈ ಪದವನಚನ ಹಿೋಗ  ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ಗ  ಳಿಸಬಹಚದಚ, ಏನ ೊಂದರ  ಒಬಬ 
ವಾಕಿತಯಚ ತ್ನಗ  ಅತ್ಾೊಂಥ ಭಾರವಾಗಿರಚವೊಂತ್ ಒೊಂದಚ ದ  ಡಿ ವಸಚತವನಚನ 
ಎತಿತಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಪರಯತ್ನ ಮಾಡಚತಿತರಚವಾಗ—ಎದಚರಿನಿೊಂದ ಬೊಂದ ಒಬಬ ವಾಕಿತಯಚ 
ಆತ್ನ  ೊಂದಗ  ಸ ೋರಿ ಅದನಚನ ಅತ್ತ ಕ್ಡ ಯಿೊಂದ ಎತ್ಚತವಾಗ ಈತ್ನಚ ನಿಟ್ಚಟಸಿರಚ ಬಿಡಚತಾತನ . 
ಜೋವನದಲಿಿ ನಮಗ  ಎದಚರಾಗಚವ ಸವಾಲಚಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ, ನಾವು ಏಕಾೊಂಗಿಯಾಗಿ 
ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಆಗದೊಂತ್ಹ ಒೊಂದನಚನ ಮಾಡಚವೊಂತ  ಸಹಾಯ ಒದಗಿಸಚವ ಆ ಒಬಬ 
ವಾಕಿತಯಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ೋ. 26ನ ೋ ವಚ್ನವು ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವ 
ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಒೊಂದಚ ನಿದಯಷ್ಟವಾದ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ವನಚನ ಕ  ಡಚತ್ತದ : ನಾವು ಪಾರಥಯಸಚವ ವ ೋಳ  
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ಆತ್ನಚ ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವನಚ. 
ಮಚಕಾತಯ. ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಮಚನನ ನಾವು 

ಆತ್ನ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಎಲಿವನ ನ ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಬ ೋಕಾಗಿರಚತ್ತದ  ೋ? ಇಲಿ. ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ 
ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಬಹಚ ಮಚಖಾವಾದದ ದೊಂದರ  ನಾವು 
“ಪವಿತ್ರತಾಮನಚಸಾರವಾಗಿ ನಡ ಯಚವವರಾದ” ಎೊಂಬಚದಚ (8:4). ಆತ್ನ ನಮಗ  
ಅನಚಗರಹಿಸಿರಚವ ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ ಸಿಕ್ಚೆವ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಉಪದ ೋಶಗಳಿಗ  ನಾವು 
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಚವ ಅಗತ್ಾವಿರಚತ್ತದ . ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಿಮಮಳಗ  ವಾಸಿಸಚತಿತದಾದನ  ೋ? 
ಇಲಿವಾದಲಿಿ, ನಿೋವು ಯಸಚವಿಗ  ಸ ೋರಿದವರಲಿ (8:9): ನಿೋವು ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ 
ಈ ಆಶುಯಯಕ್ರವಾದ ವರವನಚನ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಅಗತ್ಾವಿರಚತ್ತದ ! 

ಎರಡು ವಿಧಗಳು, ಒಂದು ತಿೇಮಯಣನ (8:1-13) 
8:1-13ರಲಿಿ, ನಾವು ಆತಿೀಕ್ ತ್ದವರಚದಧತ ಗಳ ಬಗ ಗ ಓದಚತ ತೋವ . (1) ನಾವು 

ಹ  ೋಗಬಹಚದಾದ ಎರಡಚ ದಕ್ಚೆಗಳಿರಚತ್ತವ : ಶರಿೋರಭಾವದ ದಾರಿ ಅಥವಾ 
ಪವಿತಾರತಾಮನಚಸಾರವಾದ ದಾರಿ (8:4). (2) ಇಬಬರಚ ವಾಸಿಸಚವವರಿದಾದರ : ಪಾಪವು 
ನಮಮಳಗ  ವಾಸಿಸಚತ್ತದ , ಅಥವಾ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮಳಗ  ವಾಸಿಸಚತಾತನ  
(8:2, 9, 11). (3) ಎರಡಚ ಹೊಂಗಚಗಳಿರಚತ್ತವ : ಕ ೈಸತರಚ ಇನಚನ ಮೋಲ  ಇರದೊಂಥ ಹೊಂಗಚ 
(ಶರಿೋರಭಾವದ) ಮತ್ಚತ ಇನ ನ ಬಾಕಿಯಿರಚವ ಹೊಂಗಚ (ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ ) (8:12, 13). (4) 
ಏಕ  ಅೊಂತ್ಹ ಸೊಂಗತಿಗಳು ಪಾರಮಚಖಾವಾದವುಗಳು? ಏಕ ೊಂದರ  ಮಾನವ ಜ್ನಾೊಂಗಕಾೆಗಿ 
ಎರಡಚ ವಿಧಗಳು (ಅೊಂತ್ಾಸಿೆತಿಗಳು) ಕಾಯಚತಿತವ : ಮರರ್ ಮತ್ಚತ ಜೋವ (8:6, 11, 13). 

ಎರಡಚ ವಿಧಗಳಿರಚತ್ತವ , ಆದರ  ತಿೋಮಾಯನ ಮಾತ್ರ ಒೊಂದ ೋ ಒೊಂದಚ ಇರಚತ್ತದ . ನಿೋವು 
ಶರಿೋರಭಾವ ಮತ್ಚತ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ನಡಚವ  ಆಯೆಮಾಡಿಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ. ನಿಮಗ  ಕ್ಷಿೋಣಿಸಚವ 
ಶರಿೋರಭಾವವ ೋ ಮಚಖಾವಾದದ  ದೋ ಎೊಂಬೊಂತ  ಜೋವಿಸಚವದನಚನ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಬಹಚದಚ, 
ಅಥವಾ ಆತಿೀಕ್ವಾದದ ದೋ ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ ಉಳಿಯಚವದಚ ಎೊಂಬ ಮನವರಿಕ ಯೊೊಂದಗ  
ಜೋವಿಸಚವದಕ ೆ ಪಾರರೊಂಭಿಸಬಹಚದಚ.  

ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನ ವಯಸಿಸುವಿಕೆ (8:9, 11) 
ರ  ೋಮಾ 8:9, 11ರಲಿಿ, ಮ ರಚ ಸಾರಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಕ ೈಸತರ  ಳಗ  

ವಾಸಿಸಚತಾತನ ೊಂಬ ಬಗ ಗ ಉಲ ಿೋಖ ಮಾಡಲಪಟ್ಟಟದ : 

ನಿೋವಾದರ  ೋ, ನಿಮಮಲಿ ಿ ದ ೋವರ ಆತ್ಮನಚ ವಾಸವಾಗಿರಚವದಾದರ  ಶರಿೋರ 
ಭಾವಾಧೋನರಲಿ (8:9a). 

ಯೋಸಚವನಚನ ಸತ್ತವರ  ಳಗಿೊಂದ ಜೋವಿತ್ನಾಗಿ ಎಬಿಬಸಿದಾತ್ನ ಆತ್ಮನಚ ನಿಮಮಲಿ ಿ
ವಾಸವಾಗಿದದರ  ಕಿರಸತ ಯೋಸಚವನಚನ ಸತ್ತವರ  ಳಗಿೊಂದ ಎಬಿಬಸಿದಾತ್ನಚ ನಿಮಮಲಿ ಿ
ವಾಸವಾಗಿರಚವ ತ್ನನ ಆತ್ಮನ ಮ ಲಕ್ ನಿಮಮ ಮತ್ಾಯದ ೋಹಗಳನಚನ ಸಹ ಬದಚಕಿಸಚವನಚ 
(8:11). 
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ಪವಿತಾರತ್ಮನ ವಾಸಮಾಡಚವಿಕ ಯಚ ಕ ೈಸತರಚ ಆನೊಂದಸಚವೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ ಆಶಿೋವಾಯದ 
ಮತ್ಚತ ಆ ಆಶಿೋವಾಯದವು ಕ ೈಸ ತೋತ್ರರಿಗ  ಇರಚವದಲಿ—ಆದರ  ಹಾಗ ೊಂದರ ೋನಚ? ದ ೋವರ 
ಮಕ್ೆಳ ಸೊಂಗಡ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಯಾವ ವಿಧ್ವಾದ ವಿಶ ೋಷ್ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವನಚನ ಹ  ೊಂದದಾದನ ? 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಮತ್ಚತ ಕ ೈಸತನ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಕ ೋಳಲಪಡಬಹಚದಾದೊಂತ್ಹ ಪರತಿಯೊೊಂದಚ 
ಪರಶ ನಗಳಿಗ  ನಾವು ಉತ್ತರಿಸಚವದಕಾೆಗಚ ವದಲಿ, ಆದರ  ಈ ವಿಷ್ಯದ ಮೋಲ  ಹ  ಸ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಚ ಏನಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ ಪುನರಾವಲ  ೋಕಿಸಚವದರಲಿಿ 
ಪರಯೊೋಜ್ನವಿರಚತ್ತದ .  

ಪವಿತಾರತ್ಮನ ದಯಪಾಲಿಸಚವಿಕ . ಯೊೋಹಾನ 7:38ರಲಿಿ, ಯೋಸಚ “ನನನನಚನ 
ನೊಂಬಿದವನ ಹ  ಟ ಟಯೊಳಗಿೊಂದ ಶಾಸರದಲಿಿ ಹ ೋಳಿರಚವ ಪರಕಾರ ಜೋವಕ್ರವಾದ ನಿೋರಿನ 
ಹ  ಳ ಗಳು ಹರಿಯಚವವು” ಎೊಂದಚ ಘ ೋಷಿಸಿದನಚ (ನ  ೋಡಿರಿ ಯಶಾಯ 44:3). 
ಯೊೋಹಾನನಚ ನೊಂತ್ರ ಹಿೋಗ  ವಿವರಿಸಿದನಚ, “ಇದನಚನ ಯೋಸಚ ತ್ನನನಚನ ನೊಂಬಿದವರಚ 
ಹ  ೊಂದಲಿರಚವ ಪವಿತಾರತ್ಮವರವನಚನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಹ ೋಳಿದನಚ; ಆತ್ನಚ ಇನ ನ ತ್ನನ 
ಮಹಿಮಯ ಪದವಿಯನಚನ ಹ  ೊಂದದ  ಇದದಕಾರರ್ ಪವಿತಾರತ್ಮವರವು ಇನ ನ ಬೊಂದದದಲಿ” 
(ಯೊೋಹಾನ 7:39). ಯೊೋಹಾನನ ವಾಾಖ್ ಾಗಳು ನಮಗ  ತಿಳಿಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ  ೋಸೆರ ಭವಿಷ್ಾದ ಕಾಲದಲಿ ಿಕ  ಡಲಪಡಲಿದದನಚ—ಯೋಸಚವಿನ 
ಮಹಿಮಪದವಿಯ ಬಳಿಯ (ಆತ್ನ ಮರರ್, ಹ ರ್ಲಪಡಚವಿಕ , ಪುನರಚತಾೆನ, ಮತ್ಚತ 
ಪರಲ  ೋಕಾರ  ೋಹರ್). ಯೊೋಹಾನನ ಹ ೋಳಿಕ ಗಳಿೊಂದ ನಾವು ಊಹಿಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  
ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಅನಚಗರಹಿಸಚವದಚ ಒೊಂದಚ ನ ತ್ನ ವಿಧ್ವಾದ 
ಕ  ಡಚವಿಕ ಯಾಗಿರಲಿತ್ಚತ—ಹಳ ೋ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಕಾಲಕ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟ್ಟದದಲ,ಿ ಆದರ  ಕ ೈಸತ 
ಯಚಗಕ ೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದದಾದಗಿತ್ಚತ. 

ಆತ್ನ ಮರರ್ದ ಕ್ಡ ೋ ಗಳಿಗ ಯ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ, ಯೋಸಚ ಅಪ್ಸತಲರಿಗ  ತಾನಚ ಈ 
ಭ ಮಿಯಿೊಂದ ಹ  ರಟ್ಚಹ  ೋದ ಮೋಲ  ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಕ್ಳುಹಿಸಿ ಕ  ಡಚವ ನ ೊಂದಚ 
ವಾಗಾದನ ಮಾಡಿದನಚ (ಯೊೋಹಾನ 14:16, 17, 25, 26; 15:26, 27; 16:7-14). ಯೋಸಚವು 
ಪವಿತಾರತ್ಮನ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಹ ೋಳಿದ ಬಹಚತ ೋಕ್ವಾದದಚದ ನ ೋರವಾಗಿ ಮತ್ಚತ ಪರತ ಾೋಕ್ವಾಗಿ 
ಹನ ನರಡಚ ಮೊಂದ ಅಪ್ಸತಲರಿಗ  ಮಾತ್ರವ ೋ ಅನವಯಿಸಚವೊಂತ್ದಾದಗಿತ್ಚತ (ನ  ೋಡಿರಿ 
ಯೊೋಹಾನ 14:26; 16:13), ಆದರ  ಕ ೈಸತ ಯಚಗದಲಿಿ ನಿರೊಂತ್ರವಾಗಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನ 
ಸ ೋವ ಯಚ ಸಾಗಚತಿತರಚವ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಸಚಳಿವುಗಳಿರಚತ್ತದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಯೊೋಹಾನ 
14:16ರಲಿಿ ಯೋಸಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , “ಆಗ ನಾನಚ ತ್ೊಂದ ಯನಚನ ಕ ೋಳಿಕ  ಳುಳವ ನಚ; 
ಆತ್ನಚ ನಿಮಗ  ಬ ೋರ  ಬಬ169 ಸಹಾಯಕ್ನನಚನ ಸದಾಕಾಲ ನಿಮಮ ಸೊಂಗಡ ಇರಚವದಕ ೆ 
ಕ  ಡಚವನಚ” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). “ಸಹಾಯಕ್ನಚ” ಎೊಂಬಚದಚ παράκλητος 

(paraklētos), ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟದಚದ, ಅದಚ παρά (para, 
“ಜ  ತ ಯಾಗಿ”) ಮತ್ಚತ καλέω (kaleō, “ಕ್ರ ಯಲಚ”) ಎೊಂಬವುಗಳ ಸೊಂಯಚಕ್ತ 
ಪದವಾಗಿದ . ಆದಕಾರರ್ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಕ ಲವು ಸಾರಿ “Paraklete” ಎೊಂದಚ 
ಕ್ರ ಯಲಪಡಚತಾತನ . ಆ ಪದವು ಸಹಾಯ, ಪ್ರೋತಾಾಹ, ಬಲಪಡಿಸಚವಿಕ , ಮತ್ಚತ 
ಆದರಣ ಯನಚನ ಒದಗಿಸಚವದಕಾೆಗಿ “ಜ  ತ ಯಾಗಿರಲಚ ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟವನಚ” ಎೊಂಬ 
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ಅಥಯವನಚನ ಹ  ೊಂದರಚತ್ತದ . AB ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ ಹಿೋಗ  ಇರಚತ್ತದ  “ಸೊಂತ ೈಸಚವವನಚ 
(ಅಲ  ೋಚ್ನಾಕ್ತ್ಯನಚ, ಸಹಾಯಕ್ನಚ, ಪರವಾಗಿ ಬ ೋಡಚವವನಚ, ನಮಗಾಗಿ 
ವಾದಸಚವವನಚ, ಬಲಪಡಿಸಚವಾತ್ನಚ ಮತ್ಚತ ಜ  ತ ಯಲಿಿ ನಿಲಚಿವವನಚ).” 

ಯೋಸಚ ಪರಲ  ೋಕಾರ  ೋಹನಗ  ೊಂಡ ಮೋಲ , ಆತ್ನಚ ಯಹ ದಾರ ಹಬಬವಾದ 
ಪೊಂರ್ಾಶತ್ತಮ ದನದೊಂದಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಸಚರಿಸಿದನಚ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 1:9; 
2:1-4, 33). ಕ ಲವು ಹಳ ಯ ವಾಾಖ್ಾಾನಗರೊಂಥಗಳು ಕ್ರ ಯಚವ ಪರಕಾರ ಅಪ್ಸತಲರಚ 
“ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಅಸಾಧ್ಾರರ್ವಾದ ವರವನಚನ” ಪಡ ದಚಕ  ೊಂಡರಚ, ಅದರಲಿಿ ಅದಚುತ್ಗಳನಚನ 
ನಡಿಸಚವ ಸಾಮಥಾಯವೂ ಸ ೋರಿತ್ಚತ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:4; 3:1-8; 5:12). ಬಳಿಕ್, 
ಪ ೋತ್ರನಚ ತ್ನನ ಸೊಂದ ೋಶದ ಅೊಂತ್ಾಕ ೆ ಸಮಿೋಪ್ಸಚತಿತದದ ಹಾಗ , ಆತ್ನಚ ಶ ್ ರೋತ್ೃಗಳಿಗ  
ವಾಾಖ್ಾಾನಗರೊಂಥಗಳು ಕ್ರ ಯಚವ ಪರಕಾರ “ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಸಾಧ್ಾರರ್ವಾದ ವರ”ವನಚನ 
ಪಡ ದಚಕ  ಳುಳವೊಂತ  ಆಮೊಂತಿರಸಿದನಚ. ಅಪ್ಸತಲನಚ ವಿಶಾವಸಿಸಿದ ಇವರಿಗ  ಹಿೋಗ  
ಹ ೋಳಿದನಚ, “ನಿಮಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಚವದಕಾೆಗಿ ನಿಮಮಲಿಿ ಪರತಿಯೊಬಬರಚ ದ ೋವರ 
ಕ್ಡ ಗ  ತಿರಚಗಿಕ  ೊಂಡಚ ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನ ಹ ಸರಿನ ಮೋಲ  ದೋಕ್ಷಾಸಾನನಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ, ಆಗ 
ನಿೋವು ಪವಿತಾರತ್ಮದಾನವನಚನ ಹ  ೊಂದಚವಿರಿ” (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:38; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ 
ನನನದಚ).  

“ಪವಿತಾರತ್ಮದಾನ” ಎೊಂಬ ಪದಗಚಚ್ಛವು ವಿವಿಧ್ ಬಗ ಯ ಅಥಯಗಳನಚನ 
ಹ  ೊಂದರಬಹಚದಾಗಿದ ; ಆದರ  ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:38ರಲಿಿ ಅದಚ ಸವತ್ಃ 
ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಒೊಂದಚ ವರವ ೊಂದಚ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ ೊಂಬದನಚನ ಬಹಚತ ೋಕ್ರಚ 
ಒಪ್ಪಕ  ಳುಳತಾತರ . ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 5:32ರಲಿಿ, ಪ ೋತ್ರನಚ ಆತ್ನನಚನ “ದ ೋವರಚ ತ್ನಗ  
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಿರಚವವರಿಗ  ದಯಪಾಲಿಸಿರಚವ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ದನಚ.  
1 ಥ ಸಲ  ೋನಿಕ್ 4:8ರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ “ಪವಿತಾರತ್ಮವರವನಚನ ನಿಮಗ  ದಯಪಾಲಿಸಚವ 
ದ ೋವರನ ನ” ಎೊಂದಚ ಮಾತಾಡಚತಾತನ . 

ಪವಿತಾರತ್ಮನ ವಾಗಾದನದ ಕ್ಚರಿತಾದ ಎರಡಚ ಸತ್ಾಗಳು ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:38 
ರಲಿಿ ಸಿಕ್ಚೆತ್ತವ . ಮದಲನ ಯದಚ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಜ್ನರಿಗ  ಅವರಚ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಸೊಂದಭಯದಲಿಿ ಕ  ಡಲಪಡಚತಾತನ . ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಯಾರಾರಚ 
ಬ ೈಬಲ್ನಚಸಾರವಾಗಿ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಪರತಿಯೊಬಬರಿಗಾಗಿಯ  
ಪವಿತಾರತ್ಮವರವು ವಾಗಾದನ ಮಾಡಲಪಟ್ಟಟದ . ಬ ೋರ  ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿ ಹ ೋಳುವದಾದರ , 
ಕ ೈಸತನಾಗಿರಚವವನಚ ಯಾವನ  ೋ ಆತ್ನಚ “ಪವಿತಾರತ್ಮದಾನವನಚನ” ಪಡ ದಚಕ  ೊಂಡಿರಚ 
ತಾತನ . ಇದಚ ನಮಗ  ಈ ವರವನಚನ ಕ  ಡಚವ ಉದ ದೋಶವು ಅದನಚನ ಪಡ ದಚಕ  ಳುಳವವರಿಗ  
ಅದಚುತ್ಗಳನಚನ ನಡಿಸಚವ ಸಾಮಥಾಯವನಚನ ಕ  ಡಚವದಾಗಿರಲಿಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ 
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಚತ್ತದ . ಇೊಂದಚ ಕ ಲವರಚ, ಯಾರಾದರ  ಇರಚವದಾದಲಿಿ, ಹ  ಸ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಕಾಲದಲಿಿ ಪರತಿಯೊಬಬ ಕ ೈಸತನಚ ಅದಚುತ್ಗಳನಚನ ನಡಿಸಚತಿತದದನ ೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳತಾತರ —ಆದರ  ಪರತಿಯೊಬಬ ಕ ೈಸತನಚ ಸಹ ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:38ರಲಿಿ 
ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟಟರಚವೊಂತ  “ಪವಿತಾರತ್ಮದಾನವನಚನ” ಹ  ೊಂದದದರಚ. 

ಈ ಅಧ್ಾಯನದಲಿಿ ನಮಮ ಉದ ದೋಶವು ಈ ಶತ್ಮಾನದಲಿಿ ನಡ ಯಚವ ಅದಚುತ್ಗಳ 
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ಬಗ ಗ ಚ್ರ್ ಯ ಮಾಡಚವದಾಗಿರಚವದಲಿ. ಇಷ್ಟನಚನ ಹ ೋಳಿದರ  ನಮಗ  ಸಾಕಾಗಿರಚತ್ತದ , 
ಏನ ೊಂದರ  “ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಅಸಾಧ್ಾರರ್ವಾದ ವರವು” ಸಭ ಯ ಆದ ದನಗಳಿಗ  ೋಸೆರ 
ಮಾತ್ರವ ೋ ಆಗಿದದರ , “ಸಾಧ್ಾರರ್ ವರವು” ಎಲಾಿ ಕಾಲಕಾೆಗಿಯ  ಆಗಿರಚತ್ತದ , ಅೊಂದರ  
ಕ್ತ್ಯನ ಪುನರಾಗಮನದ ತ್ನಕ್. 

ತಾನಚ “ಪವಿತಾರತ್ಮದಾನವನಚನ” ಪಡ ದಚಕ  ೊಂಡಿದ ದೋನ ೊಂದಚ ಒಬಬ ವಾಕಿತಗ  ಹ ೋಗ  
ತಿಳಿಯಚತ್ತದ ? “ಹ ೋಳುವದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಅನಚಭವ ಮಾಡಿದಚದ” ಎೊಂಬ ಒೊಂದಚ 
ಸೊಂವ ೋದನಾಸಪಶಯದ ಕಾರರ್ದೊಂದಲಿ, ಆದರ  ಒಬಬನಚ ಬ ೈಬಲ್ನಚಸಾರವಾಗಿ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ 
ಮಾಡಿಸಿಕ  ೊಂಡಾಗ ದ ೋವರಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಅನಚಗರಹಿಸಚತಾತನ ೊಂದಚ ಬ ೈಬಲ್ 
ಹ ೋಳುತ್ತದ  ಎೊಂಬ ಕಾರರ್ಕಾೆಗಿಯೋ. ಕ ೈಸತನಚ ತಾನಚ ಹ ೋಗ  “[ತ್ನನ] ಪಾಪಗಳು 
ಪರಿಹಾರವಾಗಿವ ” ಎೊಂದಚ ತಿಳಿದಚಕ  ೊಂಡಿರಚತಾತನ  ೋ ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ ತಾನಚ 
“ಪವಿತಾರತ್ಮದಾನವನಚನ” ಹ  ೊಂದಕ  ೊಂಡಿದ ದೋನ ೊಂಬಚದನಚನ ತಿಳಿದಚಕ  ಳುಳತಾತನ : 
ಯಾಕ ೊಂದರ  ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:38 ದ ೋವರಚ ಅದನ ನೋ ವಾಗಾದನ ಮಾಡಿದಾದನ —
ಮತ್ಚತ ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ವಾಗಾದನಗಳನಚನ ಯಾವಾಗಲ  ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳುಳತಾತನ  (ರ  ೋಮಾ 
4:21; 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 1:9; ತಿೋತ್ನಚ 1:2; ಇಬಿರಯ 6:18). ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:38ರಲಿಿನ 
ಕ್ತ್ಯನ ವಾಗಾದನಗಳನಚನ ತಿಳಿಯಚವದಚ ಮತ್ಚತ ವಿಶಾವಸಿಸಚವದಚ ನಮಗ  ಹಿತ್ವಾದ 
ಅನಚಭವವನಚನ ನಿೋಡತ್ಕ್ೆದಚದ; ಆದರ  ಹಿತ್ವಾದ ಅನಚಭವ ಪಡ ಯಚವದಚ 
ಫಲಿತ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ  ಹ  ರತ್ಚ ಪುರಾವ  ಆಗಿರಚವದಲಿ. ಶಾಸರಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಯಚ 
ಪರಶಾನತಿೋತ್ವಾದ ಪುರಾವ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ , ಏನ ೊಂದರ  ನಾವು ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  
ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ವರವಾಗಿ ಪಡ ದಚಕ  ೊಂಡಿದ ದೋವ  ಎೊಂಬಚದ ೋ. 

ಕ ಲವರಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಸವಲಪ ವಿಚಿತ್ರವ ೋನಿಸಚವ ಕ್ಲಪನ ಗಳನಚನ 
ಹ  ೊಂದರಚತಾತರ . ಅವರಿಗ  ದ ೋವರಚ ನಿಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ ಕಾಯಯಮಾಡಚತಿತದಾದನ ೊಂದಚ 
ಹ ೋಳುವಾಗ ಅವರಚ ಆ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ ಶಾೊಂತ್ರಾಗಿ ಉಳಿಯಚತಾತರ . ಹ ೋಗ , ಅವರಚ 
“ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಹ  ೊಂದದರ ೊಂದಚ” ಅನಿನಸಚವಾಗ, ಅವರಚ ಯದಾವತ್ದಾವ ರಿೋತಿಯಲಿಿ 
ವತಿಯಸಚತಾತರ . ಹ ೋಗ , ತ್ೊಂದ , ಕ್ಚಮಾರ, ಮತ್ಚತ ಪವಿತಾರತ್ಮರಚ ಒೊಂದ ೋ ಆಗಿದಾದರ ; 
ಒಬಬನಚ ಏನಚ ಮಾಡಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ  ೋ, ಎಲಾಿ ಮ ವರಚ ಸಹ ಮಾಡಚವೊಂತ  
ಹ ೋಳಿದೊಂತ ಯೋ. ಆದಚದರಿೊಂದ, ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:38ನಚನ ಚ್ಚಿಯಸಚವಾಗ, ನಾನಚ 
ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ, “ನಿೋವು ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ೊಂಡಾಗ, ದ ೋವರಚ ನಿಮಗ  
ಸಹಾಯವಾಗಿರಚವದಕಾೆಗಿ ತ್ನನ ಸವೊಂತ್ ಆತ್ಮನನಚನ ಕ  ಟ್ಟನಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತ ತೋನ . 
ನಾವು “ಪವಿತಾರತ್ಮದಾನವನಚನ” ಎೊಂಬ ಪದಗಚಚ್ಛವನಚನ ಯಕ್ಷಿಣಿಕ್ವಾದ ವಾೊಂಗಾಥಯಗಳಿರಚ 
ವೊಂತ  ಕಾರ್ಬಾರದಚ. ಬದಲಾಗಿ, ನಾವು ಆ ವರವನಚನ ದ ೋವರಚ ನಿಮಮ ಸೊಂಗಡ ನಿೋವು 
ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಮಚನನ ಇದದಲಿದೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ ಮತ್ಚತ 
ವ ೈಯಕಿತವಾದ ಸೊಂಬೊಂಧ್ದ ಆರೊಂಭವನಚನ ಮಾಡಚತಿತದಾದನ ೊಂಬದಾಗಿ ಯೊೋಚಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ. 

ಒೊಂದಚ ಮಚದ ರ ಮತ್ಚತ ಒೊಂದಚ ಸೊಂಚ್ಕಾರ. ದ ೋವರಚ ಈ ವಿಶ ೋಷ್ ವರವನಚನ ಏಕ  
ಕ  ಟ್ಟನಚ? ಪವಿತಾರತ್ಮವರವನಚನ ಕ  ಡಚವದಕ ೆ ಒೊಂದಚ ಉದ ದೋಶವ ೊಂದರ  ನಮಮ ರಕ್ಷಣ ಗ  
“ಒೊಂದಚ ಮಚದ ರ”ಯಾಗಿಯ  ಮತ್ಚತ ನಮಮ ಶಾಶವತ್ವಾದ ಸಾವಸಯಕ ೆ “ಒೊಂದಚ 
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ಸೊಂಚ್ಕಾರ”ವಾಗಿಯ  ಇರಚವದಕಾೆಗಿಯೋ. ಉದಾಹರಣ ಗ , 2 ಕ  ರಿೊಂಥ 1:21, 22ರಲಿಿ 
ಪ ಲನಚ, “ನಮಮನಚನ ಅಭಿಷ್ ೋಕಿಸಿ ಕಿರಸತನ ಅನ  ಾೋನಾತ ಯಲಿಿ ಸ ೋರಿಸಿ ನಮಮನಚನ 
ನಿಮಮೊಂದಗ  ಸಿೆರಪಡಿಸಚವವನಚ ದ ೋವರ ೋ; ಆತ್ನಚ ನಮಮ ಮೋಲ  ಮಚದ ರ ಹಾಕಿ ನಮಮ 
ಹೃದಯಗಳಲಿಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಸೊಂಚ್ಕಾರವಾಗಿ ಅನಚಗರಹಿಸಿದಾದನ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ  
(ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಎಫ ಸ 1:13, 14ರಲಿಿ, ನಾವು ಹಿೋಗ  ಓದಚತ ತೋವ , “ಕಿರಸತನಲಿಿ 
ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಟವರಾದ ನಿೋವು ಸಹ ವಾಗಾದನಮಾಡಲಪಟ್ಟ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ೊಂಬ ಮಚದ ರಯನಚನ 
ಹ  ೊಂದದರಿ. ದ ೋವರಚ ಸೊಂಪಾದಸಿಕ  ೊಂಡ ಜ್ನರಿಗ  ವಿಮೋಚ್ನ ಯಾಗಚವ ದ ೊಂಬದಕ ೆ 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮ ಬಾಧ್ಾತ ಗ  ಸೊಂಚ್ಕಾರವಾಗಿದಾದನ  . . .” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). 

ಬ ೈಬಲ್ನ ಕಾಲಗಳಲಿಿ, ಒೊಂದಚ ಮಚದ ರಯಚ ವಿವಿಧ್ ಉದ ದೋಶಗಳಿಗಾಗಿ 
ಉಪಯೊೋಗವಾಗಚತಿತತ್ಚತ: ಅದಚ ಒಡ ತ್ನವನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಾಗಿತ್ಚತ, ದೃಢಿೋಕ್ೃತ್ತ ಗ  
ಖ್ಾತ್ರಿಯಾಗಿರಚತಿತತ್ಚತ, ಮತ್ಚತ ಭದರತ ಯನಚನ ಒದಗಿಸಚವದಾಗಿತ್ಚತ. ಪವಿತಾರತ್ಮನ 
ಮಚದ ರಯನಚನ ಹ  ೊಂದರಚವದಚ ಈ ಎಲಾಿ ಉದ ದೋಶಗಳಿಗ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ : ಅದಚ 
ನಮಮನಚನ ಕ್ತ್ಯನಿಗ  ಸ ೋರಿದವರ ೊಂಬದಾಗಿ ಗಚರಚತಿಸಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 6:19, 
20), ನಾವು ನಿಜ್ಕ್ ೆ ಕ ೈಸತರಚ ಎೊಂಬದನಚನ ಘ ೋಷಿಸಚತ್ತದ  (8:9ರ ಮೋಲಿನ ವಾಾಖ್ ಾಗಳನಚನ 
ನ  ೋಡಿರಿ), ಮತ್ಚತ ನಮಗ  ದ ೋವರಿೊಂದ ಭದರತ  ಸಿಕ್ಚೆವದ ೊಂಬ ಭರವಸ ಯನಚನ ಒದಗಿಸಚತ್ತದ  
(ನ  ೋಡಿರಿ 8:26-28, 37). ರ  ೋಮಾ 8:9ರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ದ ೈವಿಕ್ ಒಡ ತ್ನದ ಅೊಂಶವನಚನ 
ಎತಿತತ  ೋರಿಸಚತಾತನ . ಆತ್ನಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , “ಕಿರಸತನ ಆತ್ಮನಚ ಇಲಿದದದರ  ಅವನಚ 
ಕಿರಸತನವನಲಿ.” ಆತ್ನಚ ಗಲಾತ್ಾ 4:6ರಲಿಿ, ದೃಢಿೋಕ್ರರ್ದ ವಿಷ್ಯವನಚನ ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದನಚ. 
ಆ ವಚ್ನದಲಿಿ ಪ ಲನಚ, “ನಿೋವು ಪುತ್ರರಾಗಿರಚವದರಿೊಂದ ದ ೋವರಚ ಅಪಾಪ ತ್ೊಂದ ಯೋ ಎೊಂದಚ 
ಕ್ ಗಚವ ತ್ನನ ಮಗನ ಆತ್ಮನನಚನ ನಮಮ ಹೃದಯಗಳಲಿಿ ಕ್ಳುಹಿಸಿಕ  ಟ್ಟನಚ” ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳುತಾತನ . (ನಮಮನಚನ ಪುತ್ರರನಾನಗಿ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ದ ೋವರಚ ನಮಮ ಹೃದಯಗಳಲಿಿ 
ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಕ್ಳುಹಿಸಲಿಲಿ, ಆದರ  ನಾವು ಪುತ್ರರಾಗಿರಚವದರಿೊಂದಲ ೋ ಕ್ಳುಹಿಸಿ 
ಕ  ಟ್ಟನಚ.)  

ಪವಿತಾರತ್ಮ ವರವು “ಸೊಂಚ್ಕಾರವಾಗಿದಾದನ ” ಎೊಂದಚ ಸಹ ಮಾತಾಡಲಪಟ್ಟಟದ . 
ಈಗಾಗಲ ೋ ಗಮನಿಸಿದ ವಾಕ್ಾಭಾಗದ ಜ  ತ ಯಾಗಿ, 2 ಕ  ರಿೊಂಥ 5:5 ದ ೋವರ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಿ
“ಆತ್ನಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಸೊಂಚ್ಕಾರವಾಗಿ ಅನಚಗರಹಿಸಿದಾದನ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ . 
“ಸೊಂಚ್ಕಾರವಾಗಿದಾದನ ” ಎೊಂಬಚದಚ ἀρραβών (arrabōn) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಚದ, 
ಅದಚ “ಖರಿೋದಗಾರನಚ ಠ ೋವಣಿಯಿಟ್ಟಟರಚವ ಮತ್ಚತ ಖರಿೋದಯಚ ಪೂರ್ಯಗ  ಳಳದ ಪಕ್ಷದಲಿಿ 
ಜ್ಚಲಾಮನ ಯಾಗಿ ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳಲಪಡಚತಿತದದ ‘ಮಚೊಂಗಡ—ಹರ್’”ವನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ .170 
Bauerನ ಶಬದ ಭೊಂಡಾರದಲಿಿ ಈ ಅಥಯನಿರ ಪಣ ಗಳಿ ರಚತ್ತವ  “ಮದಲ ಕ್ೊಂತ್ಚ” ಮತ್ಚತ 
“ಮಚೊಂಗಡ ಸಲಿಿಕ .”171 Arrabōn ನಚನ ವಾಕ್ತಗ  ಳಿಸಚವ ಇತ್ರ  ಪದಗಳ ೊಂದರ  “ಠ ೋವಣಿ” 
ಮತ್ಚತ “ಜಾಮಿೋನಚ.”172 

ಪವಿತಾರತ್ಮನ ವರವು ಯಾವುದರ ಮೋಲ  ಒೊಂದಚ “ಠ ೋವಣಿ” ಆಗಿರಚತ್ತದ ? ಅದಚ 
ಯಾವುದಕ ೆ “ಜಾಮಿೋನಚ” ಕ  ಡಚತ್ತದ ? ಎಫ ಸ 1:13, 14 ವಚ್ನಗಳು “ವಾಗಾದನಮಾಡಲಪಟ್ಟ 
ಪವಿತಾರತ್ಮನ ೊಂಬ ಮಚದ ರಯನಚನ ಹ  ೊಂದದರಿ. ದ ೋವರಚ ಸೊಂಪಾದಸಿಕ  ೊಂಡ ಜ್ನರಿಗ  



 98 

ವಿಮೋಚ್ನ ಯಾಗಚವದ ೊಂಬದಕ ೆ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮ ಬಾಧ್ಾತ ಗ  ಸೊಂಚ್ಕಾರವಾಗಿದಾದನ ” 
ಎೊಂದಚ ತಿಳಿಸಚತ್ತವ  (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ನೊಂತ್ರ, ಎಫ ಸ 4:30ರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ “ದ ೋವರ 
ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ . . . ; ಆತ್ನಲಿಯಿೋ ವಿಮೋಚ್ನ ಯ ದನಕಾೆಗಿ ಮಚದ ರ ಹ  ೊಂದದದೋರಲಾಿ” 
ಎೊಂದಚ ಮಾತಾಡಚವಾಗ ಅದ ೋ ವಿರ್ಾರವನಚನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಲಚ “ಮಚದ ರ” ಎೊಂಬ ಪದವನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಪವಿತಾರತ್ಮನ ವರವು ಪರಲ  ೋಕ್ದ ಮೋಲ  
ಮಾಡಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಒೊಂದಚ ಪವಿತ್ರ “ಠ ೋವಣಿ” ಆಗಿರಚತ್ತದ , ನಮಮ ನಿತ್ಾವಾದ ಪರತಿಫಲಕಾೆಗಿ 
ಒೊಂದಚ ದ ೈವಿಕ್ “ಜಾಮಿೋನಚ” ಆಗಿರಚತ್ತದ . 

ಈ arrabōn ಎೊಂಬದರ ಇನ  ನೊಂದಚ ಅೊಂಶವು ಗಮನಿಸಚವದಕ ೆ ಯೊೋಗಾವಾಗಿದ . 
ಬ ೈಬಲ್ ಕಾಲಗಳಲಿಿ, ಇಬಬರಚ ವಾಕಿತಗಳು ಭ ಮಿಯನಚನ ಖರಿೋದಸಚವದಕ ೆ ಒಪ್ಪಕ  ೊಂಡಾಗ, 
ಮಾರಚವವನಚ ಕ ಲವು ಸಾರಿ ಭ ಮಿಯಿೊಂದ ಒೊಂದಚ ತ್ಚೊಂಡಚ ಮೋಲಪದರನಚನ ಕಿತ್ಚತ ಒಳ ಳೋ 
ನೊಂಬಿಕ ಗ  arrabōn ರ ಪದಲಿಿ ಖರಿೋದದಾರನಿಗ  ಕ  ಡಚತಿತದದನಚ. ಒೊಂದಚ ಮನ ಯಚ 
ಮಾರಾಟ್ ಮಾಡಲಪಡಚವ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ, ಮಾರಚವವನಚ ಒೊಂದಚ ಒಪಪೊಂದವನಚನ 
ಮಾಡಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಗಚಡಿಸಲಿನ ರ್ಾವಣಿಯಿೊಂದ ಒೊಂದಚ ಮಚಷಿಟಯಷ್ಚಟ ಹಚಲಿನಚನ ಕಿತ್ಚತ 
arrabōn ಆಗಿ ಖರಿೋದದಾರನಿಗ  ಕ  ಡಚತಿತದದನಚ. ನಾವು ಪವಿತಾರತ್ಮನ ವರವನಚನ 
ಪರಲ  ೋಕ್ದ “ಒೊಂದಚ ಜಾಮಿೋನಚ” ಆಗಿ ಮಾತ್ರವಲಿದ , ನಾವು ಆ ವರವನಚನ ಸವತ್ಃ 
ಪರಲ  ೋಕ್ದ “ಒೊಂದಚ ತ್ಚರ್ಚಕ್ಚ,” ಬರಲಿರಚವ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳಿಗ  ಒೊಂದಚ ಮಚನ್ರಚಚಿ 
ಎೊಂದಚ ಸಹ ಯೊೋಚಿಸಿಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ ಎೊಂದಚ ಕ ಲವು ಲ ೋಖಕ್ರಚ ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡಚತಾತರ ! 

ಪವಿತಾರತ್ಮನ ನಿವಾಸಿಸಚವಿಕ . 2 ಕ  ರಿೊಂಥ 1:22ರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಪವಿತಾರತ್ಮವರದ 
ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಚವಾಗ, ಆತ್ನಚ ಹ ೋಳಿದ ದೋನ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ “ನಮಮ ಹೃದಯಗಳಲಿಿ 
ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ . . . ಅನಚಗರಹಿಸಿದಾದನ ” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ರ  ೋಮಾ 5:5ರಲಿಿ, 
ಆತ್ನಚ “ನಮಗ  ಕ  ಟ್ಟಟರಚವ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿರಸವು ನಮಮ 
ಹೃದಯಗಳಲಿಿ ಧ್ಾರಾಳವಾಗಿ ಸಚರಿದದ ಯಲಾಿ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ  (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ 
ನನನದಚ). “ನಮಮ ಹೃದಯಗಳಲಿಿ” ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಎೊಂಬ ಭಾವನ ಯನಚನ 
ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚವದಕ ೆ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮಲಿಿ ವಾಸಿಸಚತಾತನ  ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. 
ಈ ಮಚೊಂರ್  ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗ , ಆ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಪರಿಭಾಷ್ ಯಚ ರ  ೋಮಾ 8:9, 11ರಲಿಿ ಮ ರಚ 
ಸಾರಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ. ಪ ಲನಚ ಬ ೋರ  ಪತಿರಕ ಗಳಲಿಿ ಸಹ ಆ ವಿಧ್ವಾಗಿ 
ವಾಕ್ತಗ  ಳಿಸಚವಿಕ ಯನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿರಚತಾತನ . ಉದಾಹರಣ ಗ , 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 3:16ರಲಿಿ 
ಆತ್ನಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, “ನಿೋವು ದ ೋವರ ಆಲಯವಾಗಿದದೋರ ೊಂದ  ದ ೋವರ ಆತ್ಮನಚ 
ನಿಮಮಲಿಿ ವಾಸಮಾಡಚತಾತನ ೊಂದ  ನಿಮಗ  ಗ  ತಿತಲಿವೋ?” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ; 
ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 6:19; ಎಫ ಸ 2:22). ಪುನಃ, ತಿಮಥ ಯನಿಗ  ಬರ ದ ತ್ನನ 
ಎರಡನ ಯ ಪತಿರಕ ಯಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ “ನಮಮಲಿಿ ವಾಸವಾಗಿರಚವ 
ಪವಿತಾರತ್ಮನ” ಎೊಂದಚ ಮಾತಾಡಿದನಚ (2 ತಿಮಥ  1:14; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). 
“ವಾಸವಾಗಿರಚವ” ಎೊಂದಚ ಅನಚವಾದತ್ ಗಿರೋಕ್ ಪದದ (οἰκέω, oikeō ರಿೊಂದ ಬೊಂದ ಪದ) 
ಅಥಯವು “ಒಬಬನಲಿಿ ನಿವಾಸವನಚನ ಮಾಡಿಕ  ಳುಳವದಚ” ಎೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅದಚ 
“ನಿವಾಸಿಸಚವವನಚ” ಈಗ “ನಿವಾಸಿಸಚವಿಕ ಯ” ಮೋಲ  ನಿಯೊಂತ್ರರ್ ಮಾಡಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ 
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ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮಳಗ  ವಾಸಿಸಚತಾತನ ೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶವನಚನ ನಾವು 

ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದಾದರ , ಅದಚ ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ ಒೊಂದಚ ವಾತಾಾಸವನಚನೊಂಟ್ಚ 
ಮಾಡತ್ಕ್ೆದಚದ (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 3:16, 17; 6:19, 20). ದ ೋವರಚ ಅಥವಾ ಕಿರಸತನಚ ನಿಮಮ 
ಮನ ಯಲಿಿ ವಾಸಮಾಡಚವದಕ ೆ ಬರಚತಿತದಾದನ ೊಂಬ ಸಚದಧಯನಚನ ನಿೋವು ಕ ೋಳಿದಾಗ, ಏನಚ 
ಮಾಡಚವಿರಿ? ಬಹಚಶಃ ನಿೋವು ಅವಸರದೊಂದ ಮನ ಗ  ಓಡಿ ಹ  ೋಗಿ ಮನ ಯನಚನ 
ಶಚಭರಗ  ಳಿಸಲಾರೊಂಬಿಸಚವಿರಿ—ಮತ್ಚತ ನಿೋವು ಆ ಕ ಲಸವನಚನ ಅರ ಮನಸಿಾನಿೊಂದ 
ಮಾಡಚವದಲಿ. ಕ ಲವರ ಪರಕಾರ, “ಮನ ಯನಚನ ಶಚಭರಗ  ಳಿಸಚವದಚ” ಎೊಂದರ  
ಯಾವುದನಾನದರ  ಕ್ಣಿಿಗ  ಬಿೋಳದೊಂತ  ಕ್ಪಾಟ್ಟನಲ  ಿೋ ಅಥವಾ ಮೊಂಚ್ದ ಕ ಳಗ  ೋ ಸಿಕಿೆಸಿ 
ಬಿಡಚವದಾಗಿರಚತ್ತದ . ಹ ೋಗ , ದ ೋವರಚ ಅವರ  ೊಂದಗ  ವಾಸಮಾಡಲಚ ಬರಚವದಾಗಿದದಲಿಿ, 
ಅವರಚ ಪರತಿಯೊೊಂದಚ ಸೆಳವನಚನ ಶಚಚಿಗ  ಳಿಸಚವರಚ. ನಾವು ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  ವಾಸಸೆಳ 
ಆಗಿದ ದೋವ . ಆತ್ನಚ ಪರಿಶಚದಧನಾಗಿರಚವ ಕಾರರ್ದೊಂದ ಪವಿತ್ರವಾದ ಆತ್ಮ ಎೊಂದಚ 
ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟಟದಾದನ . ಆತ್ನಚ ನಮಮಳಗ  ವಾಸಿಸಬ ೋಕ ೊಂದರ , ನಾವು ಪರಿಶಚದಧವಾದ 
ಜೋವಿತ್ಗಳನಚನ ನಡಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ. ಈ ಸತ್ಾವನಚನ ನಿರ ಪ್ಸಚವದ ೋ ಪ ಲನಚ ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ 
ಅಧ್ಾಾಯದ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಬರ ಯಚವದರ ಉದ ದೋಶಗಳ ಲ  ಿೊಂದಾಗಿತ್ಚತ: ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ 
ನಿಮಮಲಿಿ ಜೋವಿಸಚತಿತರಚವದರಿೊಂದ, ನಿೋವು ಅದರೊಂತ ಯೋ ನಡ ದಚಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ (ನ  ೋಡಿರಿ 
8:13). 

ಅನ ೋಕ್ರನಚನ ಚಿೊಂತ್ನ ಗಿೋಡಚ ಮಾಡಚವ ಪರಶ ನಯೊಂದರ  ಹ ೋಗ , ಅಥವಾ ಯಾವ 
ಅಥಯದಲಿಿ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮಲಿಿ ವಾಸ ಮಾಡಚತಾತನ  ಎೊಂಬಚದ ೋ. ನಿವಾಸಮಾಡಚವಿಕ  
“ಹ ೋಗ ” ಎೊಂಬ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ವಿವರಿಸಲಚ ಪ ಲನಚ ಯಾವದ ೋ ಯತ್ನವನಚನ ಮಾಡಲಿಲಿ. 
ಆತ್ನಚ ಕ ೋವಲ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮಲಿಿ ವಾಸಿಸಚತಾತನ  ಮತ್ಚತ ಅದಚ ನಮಮ ಮೋಲ  ಕ್ನಿಷ್ಠ 
ಎರಡಚ ವಿಧ್ದಲಿಿ ಪರಿಣಾಮ ಬಿೋರತ್ಕ್ೆದಚದ ಎೊಂದಷ್ ಟೋ ಆತ್ನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ: ಅದಚ ನಮಮನಚನ 
ದೃಢವಿಶಾವಸದೊಂದ ತ್ಚೊಂಬಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ, ಮತ್ಚತ ಅದಚ ನಮಮನಚನ ದ ೋವರಿಗ  ೋಸೆರ 
ಜೋವಿಸಚವದಕ ೆ ದೃಢಸೊಂಕ್ಲಪ ಮಾಡಿಕ  ಳುಳವೊಂತ  ನಡಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ. 

ಈ ಮಚೊಂರ್  ಗಮನಿಸಿರಚವ ಹಾಗ ಯೋ, ದ ೈವತ್ವದಲಿಿನ ಒಬಬ ವಾಕಿತಯಚ ಏನಚ 
ಮಾಡಚವನ  ೋ, ಅದನಚನ ಮಿಕ್ೆವರಚ ಸಹ ಮಾಡಚವವರಾಗಿದಾದರ . ಆದಚದರಿೊಂದ, ನಮಮಲಿಿ 
ತ್ೊಂದ  ಮತ್ಚತ ಕ್ಚಮಾರನಚ ಸಹ ವಾಸ ಮಾಡಚತಾತರ ೊಂಬದನಚನ ಓದಚವಾಗ ನಮಗ  
ಆಶುಯಯವ ೋನ  ಅನಿನಸಚವದಲಿ. 1 ಯೊೋಹಾನ 4:15ರಲಿಿ ನಾವು ಹಿೋಗ  ಓದಚತ ತೋವ , “ಯೋಸಚ 
ದ ೋವರ ಮಗನಾಗಿದಾದನ ೊಂದಚ ಯಾವನಚ ಒಪ್ಪಕ  ೊಂಡಚ ಹ ೋಳುತಾತನ  ೋ ಅವನಲಿಿ ದ ೋವರಚ 
ನ ಲ ಗ  ೊಂಡಿದಾದನ , ಅವನಚ ದ ೋವರಲಿಿ ನ ಲ ಗ  ೊಂಡಿದಾದನ .” ಗಲಾತ್ಾ 2:20ರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ 
ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , “ಇನಚನ ಜೋವಿಸಚವವನಚ ನಾನಲಿ, ಕಿರಸತನಚ ನನನಲಿಿ ಜೋವಿಸಚತಾತನ .” 

ದ ೋವರಚ ಅಥವಾ ಕಿರಸತನಚ ನಮಮಲಿಿ ವಾಸ ಮಾಡಚವ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಚವ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳಲಿಿ, ತ್ೊಂದ  ಅಥವಾ ಕ್ಚಮಾರನಚ ವಾಸಿಸಚವದಚ/ನ ಲ ಗ  ೊಂಡಿರಚವದಚ ಎಷ್ಚಟ 
ಸಾರಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನ  ೊಂದಗ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಕ್ಲಿಪಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ  ಎೊಂಬಚದನಚನ ಗಮನಿಸಚವದಚ 
ಯೊೋಗಾವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಯೊೋಹಾನ 14:23-ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಕ್ಳುಹಿಸಿ 
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ಕ  ಡಚತ ತೋನ ೊಂಬ ಯೋಸಚವಿನ ವಾಗಾದನದ ಸನಿನವ ೋಶಕ್ೆನಚಸಾರವಾಗಿ (ಯೊೋಹಾನ 14:16, 
17, 26)—ಹ ೋಳುವದ ೋನ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ಮತ್ಚತ ಕಿರಸತನಚ ಕಿರಸತನ ವಾಕ್ಾವನಚನ ಕ ೈಕ  ೊಂಡಚ 
ನಡ ಯಚವವರಲಿಿ ನ ಲ ಗ  ಳುಳವರಚ ಎೊಂಬದ ೋ. ಎಫ ಸ 3:16, 17ರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ತ್ನನ 
ವಾಚ್ಕ್ರಿಗ  ೋಸೆರ ಪಾರಥಯಸಚತಾತ ದ ೋವರಚ ಅವರಿಗ  “ದ ೋವರಾತ್ಮನ ಮ ಲಕ್ 
ಅೊಂತ್ಯಯದಲಿಿ ವಿಶ ೋಷ್ ಬಲ ಹ  ೊಂದದವರಾಗಚವ ಹಾಗ ಯ  ಕಿರಸತನಚ ನಿಮಮ ನೊಂಬಿಕ ಯ 
ಮ ಲಕ್ ನಿಮಮ ಹೃದಯಗಳಲಿಿ ವಾಸಮಾಡಚವ ಹಾಗ ಯ  ಆತ್ನಚ ತ್ನನ 
ಮಹಿಮಾತಿಶಯದ ಪರಕಾರ ಅನಚಗರಹಿಸಲಿ” ಎೊಂದಚ ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಾತನ . ಯೊೋಹಾನನಚ 
ಹಿೋಗ  ಬರ ದನಚ, “ಆತ್ನ ಆಜ್ಞ ಗಳನಚನ ಕ ೈಕ  ೊಂಡಚ ನಡ ಯಚವವನಚ ಆತ್ನಲಿಿ 
ನ ಲ ಗ  ೊಂಡಿರಚತಾತನ , ಆತ್ನಚ ಇವನಲಿ ಿ ನ ಲ ಗ  ೊಂಡಿರಚತಾತನ . ನಮಮಲಿಿ 
ನ ಲ ಗ  ೊಂಡಿದಾದನ ೊಂದಚ ಆತ್ನಚ ನಮಗ  ಅನಚಗರಹಿಸಿದ ಆತ್ಮನಿೊಂದಲ ೋ ಬಲ ಿವು” 
(1 ಯೊೋಹಾನ 3:24). ಅದ ೋ ಪತಿರಕ ಯಲಿಿ ಸವಲಪ ಹ  ತಿತನ ನೊಂತ್ರ, ಆತ್ನಚ 
ಹ ೋಳಿದ ದೋನ ೊಂದರ , “. . . ದ ೋವರಚ ನಮಮಲಿಿ ನ ಲ ಗ  ೊಂಡಿದಾದನ , ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಿೊಂದಾಗಚವ 
ಪ್ರೋತಿಯಚ ನಮಮಲಿಿ ಸಿದಧಗ  ಬರಚತ್ತದ . ದ ೋವರಚ ನಮಗ  ತ್ನನ ಆತ್ಮದಲಿಿ ಪಾಲನಚನ 
ಅನಚಗರಹಿಸಿದದರಿೊಂದಲ ೋ ನಾವು ಆತ್ನಲಿಿ ನ ಲ ಗ  ೊಂಡಿದ ದೋವ ೊಂತ್ಲ  ಆತ್ನಚ ನಮಮಲಿಿ 
ನ ಲ ಗ  ೊಂಡಿದಾದನ ೊಂತ್ಲ  ತಿಳಿದಚಕ  ಳುಳತ ತೋವ ” (1 ಯೊೋಹಾನ 4:12, 13). 

ಬಹಚಶಃ ಈ ವಿಧ್ವಾದ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳ ೋ ಕ ಲವರನಚನ ದ ೋವರಚ ಮತ್ಚತ ಕಿರಸತನಚ 
ನಮಮಲಿಿ ಪಾರತಿನಿಧ್ಾಾತ್ಮಕ್ವಾಗಿ ವಾಸಿಸಿದರ , ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ವ ೈಯಕಿತಕ್ವಾಗಿ 
ವಾಸಿಸಚತಾತನ ೊಂಬ ನಿಧ್ಾಯರಕ ೆ ಬರಚವೊಂತ  ಸ ಫತಿಯಗ  ಳಿಸಿರಬಹಚದಾಗಿದ .173 
ಗತ್ಕಾಲದಲಿಿ, ಕ ೈಸತ ಲ ೋಖಕ್ರಚ ಹಳ ೋ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಕಾಲಗಳನಚನ “ತ್ೊಂದ ಯ ಯಚಗ” 
(the dispensation of the Father) ಎೊಂದ , ಕಿರಸತನಚ ಭ ಮಿಯಲಿಿದದ ಕಾಲವನಚನ “ಕಿರಸತನ 
ಯಚಗ” (the dispensation of the Son) ಎೊಂದ , ಮತ್ಚತ ಕ ೈಸತ ಯಚಗವನಚನ 
“ಪವಿತಾರತ್ಮನ ವಾವಸ ೆ” (the dispensation of the Holy Spirit) ಎೊಂದ  ಕ್ರ ಯಚವದಚ 
ಸಾಮಾನಾವಾಗಿರಚತ್ತದ .174 

ಪವಿತಾರತ್ಮನ ನಿವಾಸಮಾಡಚವಿಕ ಯಚ ಕ ೈಸತರಿಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವ ದಾರಿಗಳು. 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಿವಾಸ ಮಾಡಚವಿಕ ಯಚ ಕ ೈಸತರಿಗ  ಏನಚ ಮಾಡಚತ್ತದ ೊಂಬದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ 
ಪಾರಥಮಿಕ್ ವಾಕ್ಾಭಾಗವ ೊಂದರ  ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯ. ಈ ಶ ರೋಷ್ಠ ಅಧ್ಾಾಯವು 
ಪವಿತಾರತ್ಮನ “ಮೋಲ ಾಳ ತ್”ವನಚನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ (8:2); ನಮಮ ದ ೋಹದ ಪುನರಚತಾೆನದಲಿಿ 
ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಪಾತ್ರ (8:11); ಮತ್ಚತ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಮ ಲಕ್, ನಾವು ದ ೋಹದ 
ದಚರಭಾಾಸಗಳನಚನ ನಾಶಗ  ಳಿಸಬಲ ಿವು ಎೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ  
(8:13). ಅಲಿದ  ಅದಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ ನಡಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಡಚವದರ ಕ್ಚರಿತ್ಚ (8:14), 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮ ಆತ್ಮದ  ೊಂದಗ  ಸಾಕ್ಷಿ ಹ ೋಳುವದರ ಕ್ಚರಿತ್ಚ (8:16), ಮತ್ಚತ ನಮಮ 
ಅಶಕಿತಯಲಿಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವ ಕ್ಚರಿತ್ಚ (8:26) ಸಹ 
ಉಪದ ೋಶಿಸಚತ್ತದ . ಮತ  ತೊಂದಚ ಸಾರಿ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಈ ಕಾಯಯಗಳನಚನ ಹ ೋಗ  
ಮಾಡಚತಾತನ ೊಂಬ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ವಿವಾದವಿರಚತ್ತದ —ಮತ್ಚತ, ಮತ  ತೊಂದಚ ಸಾರಿ, ಪ ಲನಚ 
“ಹ ೋಗ ” ಎೊಂಬದನಚನ ವಿವರಿಸಚವದಕ ೆ ಯಾವದ ೋ ಯತ್ನವನಚನ ಮಾಡಲಿಲಿ. ಆತ್ನಚ ಕ ೋವಲ 
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ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಮಾಡಚತಾತನ  ಮತ್ಚತ, ತ್ತ್ಫಲಿತ್ವಾಗಿ, ನಾವು ಅದನಚನ 
ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ ಎೊಂದಷ್ ಟೋ ಹ ೋಳುತಾತನ .  

ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವ ಒೊಂದಚ ಮಚಖ್ಾೊಂತ್ರವ ೊಂದರ  ತಾನಚ 
ಪ ರೋರಿಸಿದ ವಾಕ್ಾದೊಂದಲ ೋ ಆಗಿದ . ಎಫ ಸ 6:17ರಲಿಿ, ವಾಕ್ಾವು “ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಕ  ಡಚವ 
ದ ೋವರ ವಾಕ್ಾವ ೊಂಬ ಕ್ತಿತ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟಟದ . ನಾವು ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಸ ೋವ ಯ 
ನ  ೋಟ್ವನಚನ ಮಿೋತಿಗ  ಳಿಸಚವ ಸಾಹಸಕ ೆ ಕ ೈಹಾಕ್ದರ  ೋರ್. ವಾಕ್ಾವು ನಮಮಳಗ  
ನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ ಉೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಚತ್ತದ  (ರ  ೋಮಾ 10:17), ನಮಮನಚನ ಶಚದಧ ಮಾಡಚತ್ತದ  
(ಯೊೋಹಾನ 15:3; ನ  ೋಡಿರಿ ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 15:9), ನಮಮನಚನ 
ಪರಿಶಚದಧರನಾನಗಿಸಚತ್ತದ  (ಯೊೋಹಾನ 17:17, 19), ನಮಮಲಿಿ ಕಾಯಯಮಾಡಚತ್ತದ   
(1 ಥ ಸಲ  ೋನಿಕ್ 2:13), ಮತ್ಚತ ನಮಮನಚನ ರಕ್ಷಿಸಚತ್ತದ  (ಯಾಕ  ೋಬ 1:21; ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಪ ೋತ್ರ 
1:22, 23). ಪ ಲನಚ ನಮಗ  “ದ ೋವರಾತ್ಮನಿೊಂದ ಉೊಂಟಾಗಚವ ಫಲ”ವನಚನ ಕ  ಡಚವೊಂತ  
ಸವಾಲಚಗ  ಳಿಸಚತಾತನ  (ಗಲಾತ್ಾ 5:22, 23)—ಆದರ  ಬಿೋಜ್ವಿಲಿದ  ಯಾವ ಫಲವು 
ಬರಲಾರದಚ, ಮತ್ಚತ ಅದಚ “ದ ೋವರ ವಾಕ್ಾವ ೊಂಬ ಬಿೋಜ್”ವ ೋ (ಲ ಕ್ 8:11). 

ಕ ಲವರಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಸ ೋವ ಯನಚನ ವಾಕ್ಾಕ ೆ ಮಾತ್ರವ ೋ ಸಿಮಿೋತ್ಗ  ಳಿಸಚತಾತರ , 
ಆದರ  ಮಿೋತಿಗ  ಳಿಸಚವಿಕ ಯಚ ಅತಿರ ೋಕ್ವ ೋನಿಸಚತ್ತದ . ಈ ಮಚೊಂರ್ , ನಾವು 
ಗಮನಿಸಿದ ದೋನ ೊಂದರ  ಪವಿತಾರತ್ಮನ ವರವು ಕ ೈಸತ ಯಚಗಕ ೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರಚವೊಂತ್ದಚದ ಮತ್ಚತ 
ಅದಚ ಕ ೈಸ ತೋತ್ರರಚ ಹ  ೊಂದಕ  ಳಳಲಾಗದೊಂತ್ಹ ಸೊಂಗತಿಯಾಗಿದ . ಹ ೋಗ , ಹಳ ೋ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿರಚವವರಚ ಪರವಾದಗಳ ಮ ಲಕ್ ವಾಕ್ಾವನಚನ ಪಡ ಯಚತಿತದದರಚ, ಮತ್ಚತ 
ಇೊಂದಚ ಕ ೈಸ ತೋತ್ರರಚ ಬ ೈಬಲ್ನ ಒೊಂದಚ ಗರೊಂಥವನಚನ ಸವೊಂತ್ಕ ೆ ಇಟ್ಚಟಕ  ಳಳಬಹಚದಾಗಿದ . 
ಬಹಚಶಃ ನಾವು ದ ೋವರ ಆತ್ಮನ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡಚತಿತದ ದೋವ ೊಂಬಚದನಚನ ನಮಗ  
ಜ್ಞಾಪ್ಸಿಕ  ಳುಳವದಾದರ  ಸಹಾಯಕ್ವಾಗಬಹಚದಚ. ದ ೋವರಚ ನಮಗ  ತ್ನನ ವಾಕ್ಾವನಚನ 
ಕ  ಟ್ಟ ಬಳಿಕ್ ನಮಮನಚನ ಕ ೈಬಿಟ್ಚಟಬಿಟ್ಟನ  ೋ? ಆತ್ನಚ ಈಗಲ  ತ್ನನ ಜ್ನರ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ 
ಕಾಯಯಮಾಡಚವದನಚನ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಿರಚವದಲಿವೋ? ಪಾರಥಯನ ಯಲಿಿ ಉದ ದೋಶ ಮತ್ಚತ 
ಶಕಿತಗಳಿರಚವದಲಿವೋ (ಯಾಕ  ೋಬ 5:16)? 

ರ  ೋಮಾ 8:28 ಘ ೋಷಿಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ 
ಅಗತ್ಾಕ್ೆನಚಸಾರವಾಗಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಚತಾತನ . ದ ೈವತ್ವದಲಿಿನ ಒಬಬ ಸದಸಾನಚ ಏನನಚನ 
ಮಾಡಚತಾತನ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಾಗಚತ್ತದ  ೋ ಅದನಚನ ಮಿಕ್ೆವರಚ ಸಹ ಮಾಡಚವರ ೊಂಬದನಚನ 
ನ ನಪ್ನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ಳಿಳರಿ. ರ  ೋಮಾ 8:28ರ ಸನಿನವ ೋಶವು ಯಾವದ ೊಂದರ  ಕ ೈಸತನ  ಬಬನ 
ಜೋವಿತ್ದಲಿಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಕಾಯಯ ಎೊಂಬಚದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 8:26, 27). ಆದದರಿೊಂದ ನಾವು ಈ 
ಮಚಕಾತಯಕ ೆ ಬರಚತ ತೋವ , ಏನ ೊಂದರ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ 
ಅಗತ್ಾಕ್ೆನಚಸಾರವಾಗಿ ಕ ಲಸ ಮಾಡಚತಾತನ , “ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳು ಅನಚಕ್ ಲ” 
ವಾಗಚವ ಹಾಗ  ಸೊಂಭವಗಳನಚನ ಕ್ರಮಪಡಿಸಚವ ಮ ಲಕ್ ಮಾಡಚತಾತನ . 

ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮಲಿಿ ವಾಸಿಸಚವ ಸಾಮಥಾಯದಲಿಿ ನಮಗ  ೋಸೆರ ಬ ೋರ  
ಇನ ನೋನನಾನದರ  ಮಾಡಚವನ  ೋ? ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯ ನೊಂತ್ರದ 
ಭಾಗದಲಿಿ, ನಾವು ಈ ಅೊಂತಾಾಶಿೋವಾಯದವನಚನ ಕಾರ್ಚತ ತೋವ : ನಿರಿೋಕ್ಷ  ಮ ಲನಾದ ದ ೋವರಚ 
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ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದಚೊಂಟಾಗಚವ ಸೊಂತ  ೋಷ್ವನ ನ ಮನಶಾಾೊಂತಿಯನ ನ ನಿಮಗ  
ಪರಿಪೂರ್ಯವಾಗಿ ದಯಪಾಲಿಸಿ ನಿೋವು ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಬಲಗ ಡಿದವರಾಗಿ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಲಿ ಿ
ಅಭಿವೃದಧಯನಚನ ಹ  ೊಂದಚವೊಂತ ಯ  ಅನಚಗರಹಿಸಲಿ (15:13; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಈ 
ಮಚೊಂರ್ , ಪ ಲನಚ ಎಫ ಸದವರಿಗ  ೋಸೆರ ಮಾಡಿದ ಪಾರಥಯನ ಯಿೊಂದ ಉಲ ಿೋಖ 
ಮಾಡಿದ ವು: “ನಿೋವು ದ ೋವರಾತ್ಮನ ಮ ಲಕ್ ಆೊಂತ್ಯಯದಲಿ ಿ ವಿಶ ೋಷ್ಬಲ 
ಹ  ೊಂದದವರಾಗಚವ ಹಾಗ ಯ  ಕಿರಸತನಚ ನಿಮಮ ನೊಂಬಿಕ ಯ ಮ ಲಕ್ ನಿಮಮ 
ಹೃದಯಗಳಲಿಿ ವಾಸಮಾಡಚವ ಹಾಗ ಯ  ಆತ್ನಚ [ದ ೋವರಚ] ತ್ನನ ಮಹಿಮಾತಿಶಯದ 
ಪರಕಾರ ಅನಚಗರಹಿಸಲಿ” (ಎಫ ಸ 3:16; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಆ ಪಾರಥಯನ ಯ ನೊಂತ್ರ 
ಒೊಂದಚ ಅೊಂತಾಾಶಿೋವಾಯದವು ಇರಚತ್ತದ :  

ನಮಮಲಿಿ ಕಾಯಯಸಾಧಸಚವ ತ್ನನ ಶಕಿತಯ ಪರಕಾರ ನಾವು ಬ ೋಡಚವದಕಿೆೊಂತ್ಲ  
ಯೊೋಚಿಸಚವದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಅತ್ಾಧಕ್ವಾದದದನಚನ ಮಾಡಲಚ ಶಕ್ತನಾದ ದ ೋವರಿಗ  
ಸಭ ಯಲಿಿಯ  ಕಿರಸತ ಯೋಸಚವಿನಲಿಿಯ  ತ್ಲಾತ್ಲಾೊಂತ್ರಕ್ ೆ ಯಚಗಯಚಗಾೊಂತ್ರಕ್ ೆ 
ಸ  ತೋತ್ರ. ಆಮನ್ (ಎಫ ಸ 3:20, 21). 

ಮತ  ತೊಂದಾವತಿಯ, ಪ ಲನಚ ವಾಸತವಾೊಂಶಗಳನಚನ ಮಚೊಂದಡಚತಾತನ  ಮತ್ಚತ “ಹ ೋಗ ” 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ವಿವರಿಸಚವದಕ ೆ ಯಾವ ಯತ್ನವನ ನ ಮಾಡಚವದಲಿ. 

ದ ೋವರಚ ಒದಗಿಸಿದದನಚನ ಸವೊಂತ್ವಾಗಿಸಿಕ  ಳುಳವುದಚ. ನಮಗ  ಅದಚ ಪೂತಿಯಯಾಗಿ 
ಅಥಯವಾಗಚತ್ತದ  ೋ ಇಲಿವೋ, ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ 
ಕ ೈಸತರಿಗ  ೋಸೆರ ಅದಚುತ್ವಾದ ಸೊಂಪನ ಮಲಗಳನಚನ ಲಭಾಗ  ಳಿಸಿರಚತಾತನ ೊಂದಚ ಹ  ಸ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಚ ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ . ಸೊಂಪನ ಮಲಗಳು ಲಭಾವಿರಚತ್ತವ ೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶವು 
ಅವುಗಳು ಉಪಯೊೋಗಪಡಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಡಚವವು ಎೊಂಬ ಅಥಯವನಚನ ಕ  ಡಚವದಲಿ. ನಾನಚ 
ಸಮಚದರದ  ಳಗ  ಬಿದದೊಂಥ ಒಬಬ ಮನಚಷ್ಾನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಓದದ ನಚ. ಆತ್ನ ಪಾರರ್ 
ಉಳಿಸಿಕ  ಳುಳವದಕಾೆಗಿ ಅವನಿಗ  ೊಂದಚ ಜೋವರಕ್ಷಕ್ವನಚನ ಎಸ ಯಲಾಯಿತ್ಚ, ಆದರ  
ಆತ್ನಚ ಅದನಚನ ಎಳ ದಚ ಹಿಡಿದಚಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ನಿರಾಕ್ರಿಸಿದನಚ—ಮತ್ಚತ ಮಚಳುಗಿ 
ಹ  ೋದನಚ. ನಾನಚ ತ್ನನ ಸಾಲದ ಕ್ೊಂತ್ಚಗಳನಚನ ಕ್ಟ್ಚಟವದಕ ೆ ವಿಫಲನಾಗಿ ತ್ನನ 
ಮನ ಯನಚನ ಕ್ಳ ದಚಕ  ೊಂಡ ಮತ  ತಬಬ ವಾಕಿತಯ ಬಗ ಗ ಓದದ ನಚ. ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ಉಳಿದ 
ದನಗಳನಚನ ಮನ ಯಿಲಿದವನಾಗಿ ಬಿೋದಗಳಲಿಿ ಅಲ ದಾಡಚತಾತ ಕ್ಳ ದನಚ. ಆತ್ನ ಮರರ್ದ 
ತ್ರಚವಾಯದಲಿಿ, ಅವನ ಬಾಾೊಂಕ್ ಖ್ಾತ ಯಲಿಿ $100,000 ಡಾಲರ್ಗಳಿರಚವದಚ 
ಪತ ತಯಾಯಿತ್ಚ. ಆತ್ನ ಬಳಿಯಲಿಿ ಅವನಿಗ  ಅಗತ್ಾವಾದ ಸೊಂಪನ ಮಲಗಳಿದದವು—ಆದರ , 
ಯಾವದ  ೋ ಕಾರರ್ದೊಂದ, ಆತ್ನಚ ಅವುಗಳನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಬಾರದ ೊಂದಚ 
ತಿೋಮಾಯನಿಸಿದದನಚ. ದ ೋವರಚ ನಮಗ  ಕ ೈಸತ ಜೋವನಗಳನಚನ ನಡಿಸಚವದಕ ೆ 
ಅಗತ್ಾವಾಗಿರಚವ ಸೊಂಪನ ಮಲಗಳನಚನ ಒದಗಿಸಿದಾದನ , ಆದರ  ಅವುಗಳ ಪರಯೊೋಜ್ನವನಚನ 
ಪಡ ದಚಕ  ಳುಳವುದಚ ನಮಗ  ಬಿಟ್ಟ ವಿರ್ಾರ.  

ದ ೋವರಚ ಒದಗಿಸಿರಚವದನಚನ ನಾವು ಹ ೋಗ  ಸವೊಂತ್ವಾಗಿಸಿಕ  ಳುಳತ ತೋವ ? ನಾವು 
ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಳವಾಗ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮನಚನ ತ್ನನ ನಿವಾಸವಾಗಿ 
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ಮಾಡಿಕ  ಳುಳತಾತನ —ಆತ್ನಚ ನಮಮಳಗ  ವಾಸಿಸಚತಾತನ  (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:38; 
ರ  ೋಮಾ 8:11). ನಾವು ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ಒಬಬ ಅಥತಿಯೊಂತ  ಸೊಂತ  ೋಷ್ದೊಂದ 
ಸಾವಗತಿಸಚತ ತೋವೋ ಅಥವಾ ಒಬಬ ಬಯಸದ  ಬೊಂದ ಭ ೋಟ್ಟಗಾರನ ೊಂದಚ ನಿಲಯಕ್ಷಿಸಚತ ತೋವೋ 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ನಾವಬ  ಬಬಬರ  ನಿಧ್ಯರಿಸಬ ೋಕಾಗಿದ . 

1 ಥ ಸಲ  ೋನಿಕ್ 5:19 ರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಬರ ದನಚ, “ಪವಿತಾರತ್ಮನನನ 
ನೊಂದಸಬ ೋಡಿರಿ.”175 ಇಲಿಿ ಸಾದೃಶಾವು ಬ ೊಂಕಿಯನಚನ ನೊಂದಸಚವದಕ ೆ ಅದರ ಮೋಲ  ನಿೋರನಚನ 
ಎಸ ಯಚವದಾಗಿರಚತ್ತದ . ಈ ಸಾೊಂಕ ೋತಿಕ್ ಭಾಷ್ ಯಚ ಪರಥಮ ಶತ್ಮಾನದ ಕ ೈಸತರಿಗ  
ಬಲವಾಗಿ ಮನಃಸಪಶಿಯಸಚವೊಂತ  ಮಾತಾಡಚವದಾಗಿತ್ಚತ. ಬ ೊಂಕಿಯಚ ಬ ಚ್ುಗಿರಚವದಕಾೆಗಿ 
ಮತ್ಚತ ಅಡಚಗ  ಮಾಡಚವದಕಾೆಗಿ ಅಗತ್ಾವಾಗಿತ್ಚತ. ಬ ಳಕ್ನಚನ ಪಡ ಯಚವದಕ ೆ ಅದ  ೊಂದ ೋ 
ಮ ಲವಾಗಿತ್ಚತ. ಬ ೊಂಕಿಯಚ ನೊಂದಸಲಪಟ್ಟರ , ಅವರಚ ಚ್ಳಿಯಲಿಿ, ಹಸಿವ , ಮತ್ಚತ 
ಕ್ತ್ತಲ ಯಲಿಿರಬ ೋಕಿತ್ಚತ. ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಅನ ೋಕ್ ವಿಧ್ಗಳಲಿಿ “ನೊಂದಸಲಪ”ಡಬಹಚದಚ. ಕ ಲವು 
ಸಪಷ್ಟವಾಗಿರಚವ ವಿಧ್ಗಳನಚನ ನ  ೋಡ  ೋರ್:  

ಅಜ್ಞಾನದ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ—ಅೊಂದರ , ದ ೋವರ ವಾಕ್ಾದ ಕ್ಚರಿತ್ ಅಜ್ಞಾನ. ನಾವು ಏನಚ 
ಮಾಡಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಇಚಿಛಸಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ ತಿಳಿಯಚವದಕ ೆ 
ನಮಗಿರಚವ ಏಕ ೈಕ್ ವಸಚತನಿಷ್ಠ ದಾರಿಯೊಂದರ  ಆತ್ನಚ ಪ ರೋರಿಸಿದ ಗರೊಂಥವನಚನ 
ಓದಚವದಚ ಮತ್ಚತ ಅಧ್ಾಯನ ಮಾಡಚವದಚ. 

ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ. ಕ ಲವರಚ ಬ ೈಬಲ್ ಏನಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ ೊಂಬಚದಚ 
ಗ  ತಿತರಚತ್ತದ , ಆದರ  ಅದಚ ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ದ ೋವರಾತ್ಮನಿೊಂದ 
ಪ ರೋರಿಸಲಪಟ್ಟದ  ದೋ ಎೊಂಬ ಬಗ ಗ ನಿಶುಯತ ಯನಚನ ಹ  ೊಂದರಚವದಲಿ. 

ಉದಾಸಿೋನತ ಯ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ. ಕ ಲವರಚ ಬ ೈಬಲ್ನಚಸಾರದ ಉಪದ ೋಶದ ಬಗ ಗ 
ಬಲಿವರಾಗಿರಚತಾತರ , ಆದರ  ಅವರಿಗ  ವಾಕ್ಾದ ವಿಧಗಳನಚನ ಅನಚಸರಿಸಚವದಕ ೆ 
ಆಸಕಿತಯಿರಚವದಲಿ. 

ಅವಿಧ್ ೋಯತ ಯ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ. ಕ ಲವರಚ ವಾಕ್ಾದಲಿಿ ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ 
ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಉಪದ ೋಶಗಳಿಗ  ಅಲಪವಾದ ಗಮನವನಚನ ಕ  ಡಚತಾತರ  
ಅಥವಾ ಸೊಂಪೂರ್ಯ ನಿಲಯಕ್ಷಿಸಚತಾತರ ; ಅವರಚ ತ್ಮಮ ಸವದಾರಿಯಲಿಿ 
ಸಾಗಚವದಕ ೆ ಪಟ್ಚಟಹಿಡಿಯಚತಾತರ . ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ಭಾಷ್ ಯಲಿ ಿ
ಹ ೋಳುವದಾದರ , ಅವರಚ ತ್ಮಮ ಶರಿೋರಭಾವಕ ೆ ಅನಚಸಾರವಾಗಿ 
ನಡ ಯಚವವರ ೋ ಹ  ರತ್ಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಅನಚಸಾರವಾಗಿ ಅಲಿ. 

ನಾವು ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ “ನೊಂದಸ”ಬಹಚದಚ ಮಾತ್ರವಲಿದ , ನಾವು ಆತ್ನನಚನ 
“ದಚಃಖಪಡಿಸಚವ”ದಕ ೆ ಸಹ ಸಾಧ್ಾವಿರಚತ್ತದ . ಪ ಲನಚ ಎಫ ಸದವರಿಗ  ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, 
“ದ ೋವರ ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ದಚಃಖಪಡಿಸಬ ೋಡಿರಿ; ಆತ್ನಲಿಿಯೋ ವಿಮೋಚ್ನ ಯ ದನಕಾೆಗಿ 
ಮಚದ ರ ಹ  ೊಂದದದೋರಲಾಿ” (ಎಫ ಸ 4:30). ನಿೋವು ಎೊಂದಾದರ  ನಿಮಗ  
ಪ್ರೋತಿಪಾತ್ರರಾದವರಿೊಂದ, ನಿೋವು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಚ ಮತ್ಚತ ಅಲ  ೋಚ್ನ ಯನಚನ 
ಹ ೋಳುವದಕ ೆ ಇಚಿಛಸಿದದರಿ ಆದರ  ನಿಮಮ ಸಹಾಯವನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿದ ಒಬಬರಿೊಂದ 
ದಚಃಖಪಡಿಸಲಪಟ್ಟಟದದೋರ  ೋ? ಹಾಗಾದರ  ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳು ಪವಿತಾರತ್ಮನ ವಾಕ್ಾವನಚನ 
ನಿಲಯಕ್ಷಿಸಿ ಆತ್ನ ಸಹಾಯವನಚನ ನಿರಾಕ್ರಿಸಚವಾಗ ಆತ್ನಿಗ  ಹ ೋಗ  ಅನಿನಸಚತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ 
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ನಿಮಗ  ಅಥಯವಾಗಚತ್ತದ . ಗತ್ಕಾಲದ ಒಬಬ ಪರಖ್ಾಾತ್ ಬ  ೋಧ್ಕ್ನಚ ಒಮಮ ನಾವು ಎಷ್ಚಟ 
ರಿೋತಿಗಳಲಿಿ ದ ೋವರಾತ್ಮನನಚನ ದಚಃಖಪಡಿಸಿದ ದೋವ ೊಂಬಚದನಚನ ನಾಾಯತಿೋಪ್ಯನ ದನದೊಂದಚ 
ತಿಳಿದಚಕ  ಳುಳವಾಗ ಬಹಚಶಃ ನಾವ ಲಿರ  ಆಶುಯಯಗ  ಳುಳವ ವು ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ.  

ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ನೊಂದಸಚವ ಹಾಗ  ದಚಃಖಗ  ಳಿಸಚವದರ ಜ  ತ ಯಲಿಿ, ನಾವು 
“ಅಪಮಾನ” ಮಾಡಬಲ ಿವು. ಇಬಿರಯ ಪುಸತಕ್ದ ಲ ೋಖಕ್ನಚ ಹ ೋಳಿದ ದೋನ ೊಂದರ  ಕ ೈಸತರಚ 
“ಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಪಾಪಮಾಡಿದರ ” (ಇಬಿರಯ 10:26) “ದ ೋವರ ಕ್ೃಪಾವರವಾಗಿರಚವ ಆತ್ಮನನಚನ 
ತಿರಸಾೆರ” (ಅಪಮಾನ) ಮಾಡಿದಾದರ  ಎೊಂಬದ  (ಇಬಿರಯ 10:29). ನನಗ  
ಅಪಮಾನಗ  ಳಿಸಲಪಡಚವದಚ ಇಷ್ಟವಿಲಿ, ನಿಮಗ ? ಹಾಗ ಯೋ ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  
ಇಷ್ಟವಿರಚವದಲಿ. ಹ ೋಗ , ನಾವು ಜೋವಿಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ ದ ೋವರಚ ಇಚಿಛಸಚವದಕ ೆ ವಿರಚದಧವಾಗಿ 
ಜೋವಿಸಚವದನಚನ ನಾವು ಮಚೊಂದಚವರ ದಾಗ, ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ ನೋ 
ಮಾಡಚವವರಾಗಿದ ದೋವ .  

ಈಗ ನಾವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ವಾದದದರ ಡ ಗ  ಸಾಗ  ೋರ್: ನಾವು ಹ ೋಗ  ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ 
ಸೊಂತ  ೋಷ್ದೊಂದ ಬರಮಾಡಿಕ  ಳುಳವ ಅಥತಿಯಾಗಿ ನಡಿಸಿಕ  ಳಳಬಹಚದಚ ಮತ್ಚತ 
ಆತ್ನಿೊಂದ ಸಹಾಯ ಪಡ ದಚಕ  ಳಳಬಹಚದಚ. ಎಫ ಸ 5:18-19aರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ “ಮದಾಪಾನ 
ಮಾಡಿ ಮತ್ತರಾಗ ಬ ೋಡಿರಿ; ಅದರಿೊಂದ ಪಟ್ಟೊಂಗತ್ನವು ಹಚಟ್ಚಟತ್ತದ . ಆದರ  
ಪವಿತಾರತ್ಮಭರಿತ್ರಗಿದಚದ . . .” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ಈ ವಚ್ನದಲಿಿ ಹಲವಾರಚ 
ತ್ದವರಚದಧತ ಗಳು ಕ್ೊಂಡಚಬರಚತ್ತವ . ಮದಾಪಾನದೊಂದ ತ್ಚೊಂಬಿರಚವದರ ಬದಲಾಗಿ, ನಾವು 
ದ ೋವರಾತ್ಮನಿೊಂದ ತ್ಚೊಂಬಿದವರಾಗಿರಬ ೋಕ್ಚ. ಮದಾಪಾನಕ ೆ ನಮಮ ಮೋಲ  ನಿಯೊಂತ್ರರ್ 
ಮಾಡಚವೊಂತ  ಅನಚಮತಿಸಚವ ಬದಲಾಗಿ, ನಾವು ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದ 
ನಿಯೊಂತ್ರರ್ದಲಿಿರಬ ೋಕ್ಚ. ಮದಾಪಾನದ ಮೋಲ  ಆತ್ಚಕ  ಳುಳವದರ ಬದಲಾಗಿ, ನಾವು 
ದ ೋವರ ಆತ್ಮನ ಮೋಲ  ಅವಲೊಂಭಿತ್ರಾಗಿರಬ ೋಕ್ಚ. ನಾನಚ ಈ “ಪವಿತಾರತ್ಮಭರಿತ್ರಾಗಿದಚದ” 
ಎೊಂಬ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಅಲ  ೋಚಿಸಚವಾಗ, ಪ ಲನಚ ಇಲಿಿ ಶಬಾದಡೊಂಭರವನಚನ 
ತ  ೋಪಯಡಿಸಚತಿತದಾದನ  ೋ ಎೊಂದಚ ಚ್ಕಿತ್ನಾಗಚತ ತೋನ . 

ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ (πνεῦμα, pneuma) ಎೊಂಬದಕಾೆಗಿರಚವ ಪದವ ೋ “ಗಾಳಿ” ಎೊಂಬಚದಕ ೆ 
ಸಹ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಡಚತ್ತದ . ಪ ಲನ ವಾಚ್ಕ್ರಿಗ  ಗಾಳಿಯ ಮೋಲ ಯೋ 
ಅವಲೊಂಬಿತ್ಗ  ೊಂಡಿದದ ಹಾಯಿ ದ  ೋಣಿಗಳ ಬಗ ಗ ಪರಿಚ್ಯವಿತ್ಚತ. ಒೊಂದಚ ಹಡಗಚ 
ಗಾಳಿಯಿೊಂದ ಮಚೊಂದಕ ೆ ನ ಕ್ಲಪಡಬ ೋಕಾಗಿದದರ , ಅದರ ಹಾಯಿಗಳು ಸ ಕ್ತಸಾೆನದಲಿಿ 
ಸಿೆರಪಡಿಸಬ ೋಕಿತ್ಚತ. ಅವುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿೆರಪಡಿಸಿ ನಿಲಿಿಸಲಪಟ್ಟರ , ಅವುಗಳು 
ಗಾಳಿಯಿೊಂದ ತ್ಚೊಂಬಲಪಟ್ಚಟ ಹಡಗಚ ಮಚೊಂದಕ ೆ ಸಾಗಲಚ ಸಾಧ್ಾವಾಗಚತಿತತ್ಚತ. ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ 
ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ, ನಮಮ ಮನಸಚಾಗಳು ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟ್ಟವುಗಳ ಮೋಲಿರಬ ೋಕ್ಚ 
ಎೊಂಬದಾಗಿ ಪ ಲನಚ ಒತಿತಹ ೋಳಿದನಚ (8:5, 6). ನಮಮ ಮನಸಚಾಗಳ ಆ ರಿೋತಿಯಲಿಿ 
ಮಾಡಿದಾಗ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಸ ಕ್ತವಾಗಿ ನಿಲಿಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಹಾಯಿಯಲಿಿ ಗಾಳಿಯಚ 
ತ್ಚೊಂಬಿಕ  ಳಳಲಪಡಚವ ರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳನಚನ ತ್ಚೊಂಬಿಸಚವನಚ. ನಾನಚ ನನಗ  
ಗ  ತಿತರಚವಷ್ಚಟ ಸರಳ ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿ ಹ ೋಳುತ ತೋನ : ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನನನ ಜೋವಿತ್ವನಚನ 
ತ್ಚೊಂಬಿಸಬ ೋಕ್ಚ ಮತ್ಚತ ಒಬಬ ಕ ೈಸತನಾಗಿ ಇರಬ ೋಕಾಗಬಹಚದ ಲಿವೂ ಆಗಿರಚವೊಂತ  ನನಗ  
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ಸಹಾಯ ಮಾಡಬ ೋಕ ೊಂದಚ ನಾನಚ ಇಚಿಛಸಚವದಾದರ , ನನಗ  ಎಲಿಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಮೋಲಾಗಿ 
ದ ೋವರ ಚಿತ್ತವನಚನ ಮಾಡಬ ೋಕ ೊಂಬ ಒೊಂದಚ ಮನ  ೋಧ್ಮಯವು (ಮನ  ೋರ ಢಿ) 
ಇರತ್ಕ್ೆದಚದ. 

ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಿಮಮ ಜೋವಿತ್ವನಚನ ಆಶಿೋವಯದಸಚವದಕ ೆ ಮಚೊಂರ್  ನಿೋವು 
ಪವಿತಾರತ್ಮನ ನಿಮಮಲಿ ಿವಾಸಮಾಡಚವಿಕ  ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ಕ ಲಸದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಸಮಸತವನ ನ 
ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಬ ೋಕಾಗಿರಚತ್ತದ  ೋ? ಆ ಪರಶ ನಗ  ಉತ್ತರವು ಇಲ ಿ ಎೊಂದರಚತ್ತದ ೊಂಬದಕಾೆಗಿ 
ನಾವು ಕ್ೃತ್ಜ್ಞತ ಯಚಳಳವರಾಗಿರಬಹಚದಚ, ಯಾಕ ೊಂದರ  ಯಾರ  ಬಬರ  ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಬಗ ಗ 
ಎಲಿವನ ನ ತಿಳುಕ  ೊಂಡಿದ ದೋವ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳವದಕಾೆಗಚವದಲಿ. ನಾವು ಆತ್ನ 
ಸಹಾಯವನಚನ ಹ ೋಗ  ನಮಮದಾಗಿಸಿಕ  ಳುಳತ ತೋವ  ಎೊಂಬಚದ ೋ ಪಾರಮಚಖಾವಾದದಚದ. ನಾನಚ 
ಚಿಕ್ೆವನಾಗಿದಾದಗ, ಕ ಲವೊಂದಚ ಸಾರಿ ತ  ೋಟ್ವನಚನ ಮಾಡಚತಿತದ ದನಚ. ಬಿೋಜ್ಗಳು ಹ ೋಗ  
ಮಳಕ ಯೊಡ ದಚ ಬ ಳ ಯಚತ್ತವ ೊಂಬಚದಚ ನನಗ  ಅಥಯವಾಗಚತಿತರಲಿಲಿ; ಆದರ  ಅವುಗಳನಚನ 
ಭ ಮಿಯಲಿಿ ಹ ೋಗ  ನ ಡಬ ೋಕ್ಚ, ನಿೋರಚ ಹಾಕ್ಬ ೋಕ್ಚ, ಗ  ಬಬರ ನಿೋಡಬ ೋಕ್ಚ, ಮತ್ಚತ 
ತ  ೋಟ್ದಲಿಿ ಕ್ಳ ಗಳಿರದೊಂತ  ನ  ೋಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂಬಚದಚ ನನಗ  ತಿಳಿದತ್ಚತ. ನಾನಚ 
ಮಿಕ್ೆದ ದಲಿವನ ನ ದ ೋವರ ಕ ೈಗಳಲಿಿ ಬಿಟ ಟನಚ—ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ ನನಗ  ಫಸಲನಚನ 
ಅನಚಗರಹಿಸಿದನಚ. ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಹ ೋಗ  ನನ  ನಳಗ  ವಾಸಿಸಚತಾತನ  
ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ ಹ ೋಗ  ನನನನಚನ ಆಶಿೋವಯದಸಚತಾತನ  ಎೊಂಬಚದನಚನ ಪೂತಿಯಯಾಗಿ ನನಗ  
ಅಥಯವಾಗಚವದಲಿ. ನನಗ  ಗ  ತಿತರಚವದ ೊಂದರ  ನಾನಚ ಹ ೋಗ  ಜೋವಿಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ ದ ೋವರಚ 
ಇಚಿಛಸಚತಾತನ ೊಂಬಚದ ೋ. ನಾನಚ ಅದನಚನ ಮಾಡಲಚ ಪರಯತಿನಸಚತ ತೋನ , ಮತ್ಚತ ಮಿಕ್ೆದ ದಲಿವನಚನ 
ದ ೋವರ ಕ ೈಗಳಿಗ  ಬಿಡಚತ ತೋನ . ಕ ೈಸತ ಜೋವಿತ್ವನಚನ ಅರವತ್ತಕ್ ೆ ಹ ಚ್ಚು ವಷ್ಯಗಳ ವರ ಗ  
ಜೋವಿಸಿದ ಬಳಿಕ್, ದ ೋವರಚ ನನನನಚನ ಎೊಂದಗ  ನಿರಾಶ ಗ  ಳಿಸಲಿಲಿ ಎೊಂಬ ಸಾಕ್ಷಿಯನಚನ 
ಹ ೋಳಬಲ ಿನಚ. ತ್ೊಂದ , ಕ್ಚಮಾರ, ಮತ್ಚತ ಪವಿತಾರತ್ಮರಚ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಚವದಕಾೆಗದಷ್ಚಟ 
ಅಸೊಂಖ್ಾಾತ್ವಾದ ಆಶಿೋವಾಯದ ಗಳಿೊಂದ ನನನನಚನ ತ್ಚೊಂಬಿಸಿರಚತಾತರ . 

ಮಚಕಾತಯ. ಈ ಮಚೊಂರ್ , ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮಳಗ  ವಾಸಿಸಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ ನಾವು 
ಹ ೋಗ  ತಿಳುಕ  ಳಳಬಲ ಿವು ಎೊಂಬದಾಗಿ ಕ ೋಳಿದ ನಚ, ಮತ್ಚತ ಅದಕ ೆ ನಾನಚ ಬ ೈಬಲ್ ಇದನಚನ 
ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ  ಮತ್ಚತ ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದ ಅದನಚನ ನಾವು ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳತ ತೋವ ೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಿದ ನಚ. ಈ ಪರಶ ನಯ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ McGarveyಯಚ ಒೊಂದಚ ಹ ಚ್ಚುವರಿ ವಾಾಖ್ ಾಯನಚನ 
ಮಾಡಚತಾತನ :  

. . . ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಸಹಾಯವು, ವಾಸತವ ಮತ್ಚತ ಪರಿಣಾಮಕ್ರ ಆಗಿದಾದಗ ಾ, ಅದಚ 
ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಪಡಚವವನನಚನ ಆ ಸಹಾಯವನಚನ . . . ಗಮನಕ ೆ [ತ್ನನ 
ಇೊಂದರಯಗಳಿೊಂದ] ತ ಗ ದಚಕ  ಳುಳವೊಂತ  ಶಕ್ತಗ  ಳಿಸಚವಷ್ಚಟ ಮಚನಚನಗಚಗವೊಂಥದಲಿ. ಎಲಾಿ 
ತ  ೋರಿಕ ಗಳಿಗ  ಮತ್ಚತ [ದ ೈಹಿಕ್] ಸೊಂವ ೋದನ ಗ  ಶರಿೋರಭಾವದ ಜ್ಯವು ಸೊಂಪೂರ್ಯ 
ಕ ೈಸತನಿಗ  ಸವೊಂತ್, ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ಭಾರಗಳು . . . ಹಗಚರಗ  ೊಂಡಿವ ಯೊಂದಚ [ಆತ್ನಚ 
ಗರಹಿಸಚವವನಾಗಿದಾದನ ] ಎೊಂಬ ಕಾರರ್ಕಾೆಗಿ ಅಲಿ, ಆದರ  ಸರಿಯಾದದದನಚನ 
ಮಾಡಬ ೋಕ ೊಂದಬ ತ್ನನ ಪರಯತ್ನಗಳಲಿಿ [ಮಚೊಂರ್ ] ವಿಫಲನಾಗಚತಿತದದವನಚ ಈಗ 
ಸಫಲನಾಗಚತಿತದಾದನ ೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶದ ಕಾರರ್ದೊಂದಲ ೋ.176 
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ದ ೋವರ ಒಬಬ ಮಗಚವು177 ತ್ನನ ಜೋವಿತ್ವನಚನ ತ್ಚೊಂಬಚವೊಂತ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  ಅವಕಾಶ 
ಕ  ಟ್ಟಟದಾದನ  ೋ ಅಥವಾ ಪವಿತಾರತ್ಮನನಚನ ನೊಂದಸಿದಾದನ  ೋ ಎೊಂಬಚದನಚನ ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಲಚ 
ಒೊಂದಚ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯನಚನ ಮಾಡಿಕ  ಳಳಬಹಚದಚ. ಆ ಪರಿೋಕ್ಷ ಯಚ ಯಾವದ ೊಂದರ  ಆತ್ನ 
ಜೋವಿತ್ದಲಿಿ “ದ ೋವರಾತ್ಮನಿೊಂದ ಉೊಂಟಾಗಚವ ಫಲ”ವು ವಿಕಾಸಗ  ಳುಳತಿತದ ಯೊೋ ಎೊಂದಚ 
ನ  ೋಡಚವದ ೋ: “ದ ೋವರಾತ್ಮನಿೊಂದ ಉೊಂಟಾಗಚವ ಫಲಿವ ೋನೊಂದರ —ಪ್ರೋತಿ ಸೊಂತ  ೋಷ್ 
ಸಮಾಧ್ಾನ ದೋಘ್ಯಶಾೊಂತಿ ದಯ ಉಪಕಾರ ನೊಂಬಿಕ  ಸಾಧ್ಚತ್ವ ಶಮದಮ ಇೊಂಥವುಗಳ ೋ” 
(ಗಲಾತ್ಾ 5:22, 23). ಇವ ಲಿವೂ ನಮಮ ಕ್ತ್ಯನಚ ಹ  ೊಂದದದೊಂತ್ಹ 
ಗಚರ್ಗಳಾಗಿರಚವದರಿೊಂದ, George Bailey ಈ ಆಲ  ೋಚ್ನ ಯನಚನ ಹಿೋಗ  
ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತಾತನ : “ಪ್ರಯರ ೋ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮಳಗ  ವಾಸಿಸಚವದರ ಅೊಂತಿಮವಾದ 
ಉದ ದೋಶವು ಮನಚಷ್ಾರ  ಳಗ  ಕಿರಸತನ ಸ ೊಂದಯಯ ಮತ್ಚತ ಮಹಿಮಯನಚನ 
ಪುನರಚತಾಪದಸಚವದ ೋ ಆಗಿರಚತ್ತದ . ನಿಮಗ  ಭ ಮಿಯಲಿಿ ಪರಲ ಕಿಕ್ tulip ಟ್ ಾಲಿಪ್ 
ಹ ಗಳು [ಗಡ ಿಯಿೊಂದ ಬ ಳ ಯಚವ ಹ ] ಭ ಮಿಯ ಮೋಲ  ಕಾರ್ಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಬಯಸಿದರ  
ಅದರ ಗ ಡ ಿಗಳನಚನ ಪರಲ  ೋಕ್ದೊಂದಲ ೋ ಆಮದಚ ಮಾಡಿಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ.”178 ನಮಮ 
ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ “ದ ೋವರಾತ್ಮನಿೊಂದ ಉೊಂಟಾಗಚವ ಫಲ” ಕಾರ್ಚವೊಂತಾಗಚವ ಹಾಗ  
ಪವಿತಾರತಾಮನಚಸಾರವಾಗಿ ನಡ ಯಲಚ ದ ೋವರಚ ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ! 

ಇಲ  ಿೊಂದಚ ಎಚ್ುರಿಕ ಯ ಮಾತ್ಚ ಸ ಕ್ತವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಕ ಲವರಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಮತ್ಚತ 
ಆತ್ನ ಕಾಯಯಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಎಷ್  ಟೊಂದಚ ತ್ಲಿಿೋನರಾಗಿರಚತಾತರ ೊಂದರ , ಅವರಚ 
ಕ್ಚಮಾರನಿಗಿೊಂತ್ಲ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  ಹ ಚ್ಚು ಗಮನವನಚನ ಹರಿಸಚತಾತರ . 
ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ , ಇದಚ ಪವಿತಾರತ್ಮನಿಗ  ದಚಃಖವುೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಚವದಾಗಿರಬ ೋಕ್ಷ್ ಟ. 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಬ ೈಬಲ್ನಚನ ಪ ರೋರಿಸಿದಾಗ, ತ್ನನನಚನ ಪರಕ್ಟ್ಟಸಿಕ  ಳುಳವದಾಗಲಿ ಅಥವಾ 
ತ್ನನನಚನ ಹ ಚಿುಸಿಕ  ಳುಳವದಾಗಲಿ ಆತ್ನ ಉದ ದೋಶವಾಗಿರಲಿಲಿ. ಯೋಸಚವ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, 
“. . . ನಾನಚ ನಿಮಗ  ಕ್ಳುಹಿಸಿಕ  ಡಚವ ಸಹಾಯಕ್ನಚ, ಅೊಂದರ  . . . ಸತ್ಾದ ಆತ್ಮನಚ 
ಬೊಂದಾಗ ಆತ್ನಚ ನನನನಚನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಸಾಕ್ಷಿಹ ೋಳುವನಚ” (ಯೊೋಹಾನ 15:26; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ 
ನನನದಚ). ಪ ಲನಚ, “ಪವಿತಾರತ್ಮನನ ನೋ ಹ  ರತ್ಚ ಬ ೋರ  ಯಾವುದನ ನ ತಿಳಿಯದವನಾಗಿ 
ನಿಮಮಲಿಿ ಇರಚವ ನ ೊಂದಚ ತಿೋಮಾಯನಿಸಿಕ  ೊಂಡ ನಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಿಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಆತ್ನಚ 
ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, “ನಾನಚ ಶಿಲಚಬ ಗ  ಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟವನಾದ ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನನ ನೋ ಹ  ರತ್ಚ ಬ ೋರ  
ಯಾವುದನ ನ ತಿಳಿಯದವನಾಗಿ ನಿಮಮಲಿಿ ಇರಚವ ನ ೊಂದಚ ತಿೋಮಾಯನಿಸಿಕ  ೊಂಡ ನಚ” 
(1 ಕ  ರಿೊಂಥ 2:2). ಅಪ್ಸತಲನಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಲಿಲಿ, “ನನಗಾದರ  ೋ ಪವಿತಾರತ್ಮನ 
ಕ ಲಸದಲಿಿಯೋ ಹ  ರತ್ಚ ಹ ಚ್ುಳಪಡಚವದಚ ಬ ೋಡವ ೋ ಬ ೋಡ.” ಬದಲಾಗಿ ಆತ್ನಚ, 
“ನನಗಾದರ  ೋ ನಮಮ ಕ್ತ್ಯನಾದ ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನ ಶಿಲಚಬ ಯ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಹ  ರತ್ಚ 
ಹ ಚ್ುಳಪಡಚವದಚ ಬ ೋಡವ ೋ ಬ ೋಡ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (ಗಲಾತ್ಾ 6:14). ನಮಗ  
ಸಾಧ್ಾವಾದಷ್ಚಟ ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಹಾಗ  ಆತ್ನ ಕ ಲಸದ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ಳ ೊಳೋರ್, 
ಆದರ  ನಾವು ಯೋಸಚವನಚನ ಹಿೊಂಬಾಲಿಸಚವೊಂತ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವದಕಾೆಗಿಯ  ದ ೋವರಿಗ  
ನಮಮನಚನ ಸಮಿೋಪ ತ್ರಚವದಕಾೆಗಿಯ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ದಯಪಾಲಿಸಲಪಟ್ಟಟದಾದನ ೊಂಬ 
ವಾಸತವಾೊಂಶದ ಮೋಲಿನಿೊಂದ ನಮಮ ದೃಷಿಟಯನಚನ ಕ್ಳ ದಚಕ  ಳಳದರ  ೋರ್. 
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ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನು ಇಲದಿದದರೆ (8:9) 
ರ  ೋಮಾ 8:9 ಹ ೋಳುತ್ತದ  “ಕಿರಸತನ ಆತ್ಮನಚ ಇಲಿದದದರ  ಅವನಚ ಕಿರಸತನವನಲಿ.” 

George Tipps ಇದರ ಬಗ ಗ ವಾಾಖ್ ಾಯನಚನ ಮಾಡಿದಾಗ, ಆತ್ನಚ “ಕಿರಸತನ ಆತ್ಮನಚ” 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಕ ೈಸತನ ಹೃದಯಬಡಿತ್ ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ದನಚ. ಆತ್ನಚ ಗಮನಕ ೆ 
ತ್ೊಂದದ ದೋನ ೊಂದರ , ಒಬಬ ರ  ೋಗಿಯಚ ಸತಿತದಾದನ  ೋ ಅಥವಾ ಬದಚಕಿದಾದನ  ೋ ಎೊಂಬಚದನಚನ 
ನಿಧ್ಯರಿಸಲಚ ಪರಯತಿನಸಚವ ವ ೋಳ , ಒಬಬ ವ ೈದಾನಚ ಮದಲಚ ನಾಡಿ ಹಾಗ  
ಹೃದಯಬಡಿತ್ವನಚನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಚತಾತನ . ಅವನಲಿ ಿಹೃದಯಬಡಿತ್ ಇಲಿವಾದಲಿಿ, ಆ ವಾಕಿತಯಚ 
ಸತ್ತವನಷ್ ಟೋ. ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯೋ, ಕಿರಸತನ ಆತ್ಮವಿಲಿದ , ಒಬಬನಚ ಆತಿೀಕ್ವಾಗಿ ಸತ್ತವನಷ್ ಟೋ 
ಎೊಂದಚ Tipps ಹ ೋಳುತಾತನ !179 

ದೆೇವರ ಅತ್ಯಾಶಿಯಣಕರವಯದ ಪ್ಿೇತಿ (8:14-17) 
ನಮಮನಚನ ತ್ನನ ಮಕ್ೆಳ ೊಂಬದಾಗಿ ಕ್ರ ಯಚವದರಲಿಿ ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯಚ ಎಷ್ಚಟ 

ಶ ರೋಷ್ಠವಾದದಚದ ಎೊಂಬಚದಚ ರ  ೋಮಾ 8:14-17ರಲಿಿ ಕ್ೊಂಡಚ ಬರಚತ್ತದ . ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ , 
ದ ೋವರ ಪುತ್ರರಚ ಹಾಗ  ಪುತಿರಯರಚ ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ಒೊಂದಚ 
ಅತ್ಾಮೋಘ್ವಾದ ಆಶಿೋವಾಯದವಾಗಿರಚತ್ತದ ! Stott ಹಿೋಗ  ಬರ ಯಚತಾತನ ,  

ಈ ವಾಕ್ಾಪರಿರ್ ಛೋದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ತ್ಕ್ಷರ್ವ ೋ ಗಮನಾಹಯವಾದದ ದೋನ ೊಂದರ  ಅದರ 
ನಾಲಚೆ ವಚ್ನಗಳಲಿ ಿಒೊಂದ  ೊಂದರಲಿಿಯ  ದ ೋವರ ಜ್ನರನಚನ ಮಕ್ೆಳು ಅಥವಾ ಪುತ್ರರಚ 
(ಅದರಲಿಿ ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ‘ಪುತಿರಯರಚ’ ಸಹ ಸ ೋರಿರಚತಾತರ ) ಎೊಂದಚ 
ಕ್ರ ಯಲಾಗಿರಚತ್ತದ , ಮತ್ಚತ ಈ ಪರತಿಯೊೊಂದಚ ಸ ಭಾಗಾದ ಸಾೆನವು ಪವಿತಾರತ್ಮನ 
ಕ ಲಸದ  ೊಂದಗ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಹ  ೊಂದರಚತ್ತದ  ಎೊಂಬಚದ ೋ.180 

1 ಯೊೋಹಾನ 3:1ರಲಿಿ, ಯೊೋಹಾನನಚ ಹಿೋಗ  ಬರ ಯಚತಾತನ , “ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳ ೊಂಬ 
[τέκνον (teknon) ಎೊಂಬಚದರ ಬಹಚವಚ್ನ] ಹ ಸರನಚನ ನಮಗ  ಕ  ಡಚವದರಲಿಿ ತ್ೊಂದ ಯ 
ಎೊಂಥಾ ಪ್ರೋತಿಯನಚನ ನಮಮ ಮೋಲ  ಇಟ್ಟಟದಾದನ  ನ  ೋಡಿರಿ; ನಾವು ಆತ್ನ ಮಕ್ೆಳಾಗಿದ ದೋವ .” 
ಈ ವಾಕ್ಾಪರಿರ್ ಛೋದವು ಅಚ್ುರಿ, ವಿಸಮಯದೊಂದ ಸಹ ತ್ಚೊಂಬಿರಚತ್ತದ . ವಿಶವದ ಸೃಷಿಟಕ್ತ್ಯನಚ—
ಸಮಸತದ ಒಡ ಯನಚ—ನಮಮ ತ್ೊಂದ ಯಾಗಿದಾದನ , ಮತ್ಚತ ನಾವು ಆತ್ನ ಮಕ್ೆಳು. 
“ಎೊಂಥಾ” ಎೊಂಬಚದಚ ποταπός (potapos) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟದ , ಅದರ 
ಮ ಲ ಅಥಯವು “ಯಾವ ದ ೋಶದಚದ”181 ಎೊಂದಾಗಿತ್ಚತ. J. W. Roberts ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , 
“ನಮಮನಚನ ಆತ್ನ ಮಕ್ೆಳಾಗಚವೊಂತ  ಅನಚಮತಿಸಚವ ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯಚ, ಎಷ್  ಟೊಂದಚ 
ದ  ಡಿದಚ ಮತ್ಚತ ಅದಚುತ್ವಾದದ ದೊಂದರ  ಅದನಚನ ಈ ಲ  ೋಕ್ದಲಿಿ ಯಾವದರ  ೊಂದಗ  
ಹ  ೋಲಿಕ  ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿದಚದ.”182 ಒಬಬ ಲ ೋಖಕ್ನಚ ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯನಚನ ಒೊಂದಚ 
“ಈ ಲ  ೋಕ್ದಲಿಿಯೋ ಇಲಿದೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ ಪ್ರೋತಿ”183 ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಚತಾತನ .  

ಕ್ರಿಸತನಿಗೊೇಸೆರ ಬಯಧ್ೆಯನನನುಭವಿಸುವದು (8:14-17) 
8:14-17ರಲಿಿ, ನಾವು ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳಾಗಿರಚವದರ ಬಗ ಗ ಪ ಲನಚ ಮಾತಾಡಿದನಚ. 

ಆತ್ನಚ ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ ತ್ನನ ಆಲ  ೋಚ್ನ ಗಳನಚನ ಪರಾಕಾಷ್ ಠಗ  ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ ಹ  ೋದನಚ: 
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“ನಾವು ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳಾಗಿದ ದೋವ ೊಂಬದಕ ೆ . . . ಮಕ್ೆಳಾಗಿದದರ  ಬಾಧ್ಾರಾಗಿದ ದೋವ ; 
ದ ೋವರಿಗ  ಬಾಧ್ಾರಚ, ಕಿರಸತನ  ೊಂದಗ  ಭಾಧ್ಾರಚ” (8:16b, 17a). ದ ೋವರ 
ಬಾಧ್ಾರಾಗಿರಚವದ ೊಂದರ  ಅದ  ೊಂದಚ ರ  ೋಮಾೊಂಚ್ಕಾರಿ ಭವಿಷ್ಾದ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ —
ಆದರ  ಪ ಲನ ಮಚೊಂದನ ಮಾತ್ಚಗಳ ಮ ಲಕ್ ನಾವು ಪುನಃ ಇಲಿಿ ಮತ್ಚತ ಈಗ ಎೊಂಬಚದಕ ೆ 
ಕ್ರ ತ್ರಲಪಡಚತ ತೋವ : “ಹ ೋಗೊಂದರ  ಕಿರಸತನಿಗ  ಸೊಂಭವಿಸಿದ ಬಾಧ್ ಗಳಲಿಿ ನಾವು 
ಪಾಲಚಗಾರರಾಗಚವದಾದರ  ಆತ್ನ ಮಹಿಮಯಲಿಿಯ  ಪಾಲಚಗಾರರಾಗಚವ ವು” (8:17b; 
ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). 

ಕ ಲವು ಧ್ಾಮಿಯಕ್ ಗಚೊಂಪುಗಳು ಬಾಧ್ ಯನನನಚಭವಿಸಬ ೋಕ ೊಂಬ ವಾಸತವಿಕ್ತ ಯನಚನ 
ಅಲಿಗಳ ದರ , ಇನಚನ ಕ ಲವು ಗಚೊಂಪುಗಳು ಕ ೈಸತರಚ ಎೊಂದಗ  ಬಾಧ್ ಯನಚನ 
ಅನಚಭವಿಸಲ ೋಕ್ ಡದಚ ವಾದಸಚತ್ತವ . ತ್ದವರಚದಧವಾದದ ದೋನ ೊಂದರ , ಆದಾಮ ಮತ್ಚತ 
ಹವವಳು ನಿಷ್ ೋಧಸಲಪಟ್ಟ ಹರ್ಿನಚನ ತಿೊಂದ ದನದೊಂದ ಮದಲ  ಗೊಂಡಚ ಬಾಧ್ ಯನಚನವುದಚ 
ಜೋವನದ ಒೊಂದಚ ತ್ಪ್ಪಸಿಕ  ಳಳಲಾಗದೊಂತ್ಹ ಭಾಗವಾಗಿರಚತ್ತದ ೊಂಬದಾಗಿ ಬ ೈಬಲ್ 
ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ . ಮಾನವರನಚನ ಉಪದರವ ಪಡಿಸಚವೊಂತ್ಹ ಸಮಸತ ಕ್ಷ್ಟಗಳಿಗ  ಒಬಬ ಕ ೈಸತನಚ 
ಒಳಪಟ್ಟಟರಚತಾತನ , ಜ  ತ ಗ  ಯೋಸಚವಿನ ನಾಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಆತ್ನಚ ಅನಚಭವಿಸಚವ 
ಬಾಧ್ ಗಳು ಸಹ ಸ ೋರಿರಚತ್ತವ  (1 ಪ ೋತ್ರ 4:16). ಕಿರಸತನಚ ತ್ನನ ಶಿಷ್ಾರಿಗ , “ಅವರಚ ನನನನಚನ 
ಹಿೊಂಸ ಪಡಿಸಿದರ  ನಿಮಮನಚನ ಸಹ ಹಿೊಂಸ  ಪಡಿಸಚವರಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (ಯೊೋಹಾನ 
15:20). ಕ ಲವರಿಗಾದರ  ೋ, ಕಿರಸತನ ಸೊಂಗಡ ಬಾಧ್ ಯನಚನ ಅನಚಭವಿಸಚವದ ೊಂದರ  
ಮರರ್ವ ೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅನ ೋಕ್ರಿಗ , ಅದಚ ಮನಸಾತಪ ಮತ್ಚತ ತ್ಪಾಪಗಿ 
ಮಾತಾಡಲಪಡಚವದಕ ೆ ಗಚರಿಯಾಗಚವದಾಗಿರಚತ್ತದ . ಎಲಿರಿಗಾದರ  ೋ, ಅದಚ ಪಾಪದಲಿಿ 
ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಿರಚವ ಲ  ೋಕ್ದ ಒೊಂದಚ ಭಾಗವಾಗಿರತ್ಕ್ೆದಚದ (ನ  ೋಡಿರಿ ಲ ಕ್ 19:10). 
ಶಿೋಘ್ರವಾಗಿ ಅಥವಾ ತ್ಡವಾಗಿಯಾದರ , ಬಾಧ್ ಯೊಂಬಚದಚ ಯೋಸಚವಿಗಾಗಿ ಜೋವಿಸಲಚ 
ಪರಯತಿನಸಚವದರಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಅನಿವಾಯಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿರಚತ್ತದ  (2 ತಿಮಥ  3:12). 

ನಾವು ಬಾಧ್ ಯನಚನ ಅನಚಭವಿಸಚವಾಗ ನಮಮನಚನ ಯಾವುದಚ ಎದ ಗಚೊಂದದ  
ಮಚನ ನಡ ಯಚವೊಂತ  ಮಾಡಚತ್ತದ ? ಅದರಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಪಾರಮಚಖಾವಾದ ಕಾರಣಾೊಂಶವ ೊಂದರ  
ನಿರಿೋಕ್ಷ . ಪ ಲನಚ, “ಕಿರಸತನಿಗ  ಸೊಂಭವಿಸಿದ ಬಾಧ್ ಗಳಲಿಿ ನಾವು ಪಾಲಚಗಾರರಾಗಚವದಾದರ ” 
ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದ ಬಳಿಕ್, ಆತ್ನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ, “ಆತ್ನ ಮಹಿಮಯಲಿಿಯ  
ಪಾಲಚಗಾರರಾಗಚವವು” (8:17b; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). 

ಪುತ್ಿಪದವಿಯನುನ ಪಿತಿಫಲ್ಲಸುವದು (8:14-17) 
ಹ ೈಸ ೆಲ್ನಲಿಿರಚವಾಗ, ನನನ ತ್ೊಂದ ಯಚ ನನಗ  ವೃತಿತಪರ ಕ್ೃಷಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ್ನಚ ಮತ್ಚತ 

FFA184 ಸಲಹ ಗಾರ ಆಗಿದದನಚ. ಪರತಿ ವಸೊಂತ್ಕಾಲದಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ವಿದಾಾಥಯಗಳ 
ಪರದಶಯನ ಪಾರಣಿಗಳಿಗ  ವಿವಿಧ್ ಸಪಧ್ ಯಗಳಲಿಿ ಪರವ ೋಶಿಸಚವೊಂತಾಗಲಚ ಅವರನಚನ 
Oklahoma ಪಟ್ಟರ್ದಲಿಿ ನಡ ಯಚತಿತದದ ಪಡ ಯಚವೊಂತ  ರಾಜ್ಾದ ಪರಿಷ್ ಗ  
ಕ್ರ ದ  ಯಚಾತಿತದದನಚ. ಆತ್ನಚ ನಮಮನಚನ ವಾರದ ಮದಲಲಿಿಯೋ ಕ್ರ ದ  ಯಚದ, 
ಪಾರಣಿಗಳನಚನ ಆರ ೈಕ  ಮಾಡಚವೊಂತ  ನಮಮನಚನ ಅಲಿಿಯೋ ಬಿಟ್ಚಟ ಹ  ೋಗಚತಿತದದನಚ, ಮತ್ಚತ 
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ಸಪಧ್ ಯಗ  ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳವ ಸಮಯವಾದ, ವಾರೊಂತ್ಾದಲಿಿ ಹಿೊಂದರಚಗಿ ಬರಚತಿತದದನಚ. ಆತ್ನಚ 
ಮದಲ ಬಾರಿಗ  ನನನನಚನ ಪರಿಷ್ ಯ ಮೈದಾನದಲಿಿ ಬಿಟ್ಚಟ ಹ  ೋಗಚವಾಗ, ಆತ್ನಚ FFA 
ಜಾಕ ೋಟ್ ಮೋಲಿದದ ನನನ ಹ ಸರಿನ ಕ್ಡ ಗ  ಬ ರಳು ತ  ೋರಿಸಿ ಹಿೋಗೊಂದನಚ, “ನ ನಪ್ರಲಿ, 
ಅದಚ ನನನ ಹ ಸರಚ ಸಹ ಆಗಿದ .”185 ಆತ್ನಚ ಮಾತಿನ ತಾತ್ಪಯಯವು ನನಗ  
ಅಥಯವಾಯಿತ್ಚ. ಆತ್ನಚ ಅಲಿಿೊಂದ ಹ  ರಟ್ಚ ಹ  ೋದಾದ ಮೋಲ , ನಾನಚ ಒಳ ಳೋಯನಾಗಿ 
ನಡ ದಚಕ  ಳಳಬ ೋಕಿತ್ಚತ. ನಾನಚ ಏನಾದರ  ತ್ಪಪನಚನ ಮಾಡಿದರ , ಅದಚ ಆತ್ನಿಗ  ಕ ಟ್ಟ 
ಹ ಸರಚ ತ್ರಚವದಷ್ ಟೋ ಅಲಿದ , ನನಗ  ಸಹ ಕ ಟ್ಟ ಹ ಸರನಚನೊಂಡಚ ಮಾಡಚವದಾಗಿತ್ಚತ.  

ಕ ೈಸತರಾಗಿ, ನಾವು ದ ೋವರ ಪುತ್ರರಚ ಹಾಗ  ಪುತಿರಯರಚ ಆಗಿದ ದೋವ . ನಾವು ತ್ಕ್ೆದಾದ 
ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಜೋವಿಸದದದರ , ಅದಚ ನಮಮ ತ್ೊಂದ ಗ  ಅಗ ರವವನಚನ ತ್ರಚತ್ತದ . ನಿೋವು ದ ೋವರ 
ಮಕ್ೆಳ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ನಡ ಯಲಚ ಮತ್ಚತ ಮಾತಾಡಲಚ ವಿಫಲರಾಗಚವ ಮ ಲಕ್ ಆತ್ನಿಗ  
ಅಗ ರವವನಚನೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಿರಚವಿರ  ೋ? ಹಾಗಿರಚವದಾದಲಿಿ, ಗತ್ಕಾಲದ ಸಮಸ ಾಗಳನಚನ 
ನಿವಾರಿಸಿಕ  ಳಿಳರ ೊಂದಚ ನಿಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಾಾಹಿಸಚತ ತೋನ  (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 8:22; 
ಯಾಕ  ೋಬ 5:16; 1 ಯೊೋಹಾನ 1:9), ಆಗ ನಿೋವು ಮತ  ತೊಂದಾವತಿಯ ಪುತ್ರತ್ವದ 
ಆಶಿೋವಾಯದಗಳನಚನ ಆನೊಂದಸಬಲಿರಿಿ. 

ದೆೇವರ ಮಕೆಳು (8:14) 
ಒಮಮ ಒಬಬ ಪರಸಿದಧ ಸಿರೋಯ ಕಿರಿಯ ಮಗಳನಚನ ಆಕ ಯ ತಾಯಿಗ  ಮಕ್ೆಳಲಿಿ 

ನ ಚಿುನವರಚ ಯಾರಚ ಎೊಂಬದಾಗಿ ಕ ೋಳಲಾಯಿತ್ಚ. ಆ ಹಚಡಚಗಿಯಚ ಹಿೋಗ  ಉತ್ತರಿಸಿದಳು, 
“ಅಮಮ Danielನನಚನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರೋತಿಸಚತಾತಳ , ಯಾಕ ೊಂದರ  ಆತ್ನಚ ಎಲಿರಗಿೊಂತ್ 
ಹಿರಿಯವನಚ. ಮತ್ಚತ John ಎಲಿರಗಿೊಂತ್ ಚಿಕ್ೆವನಾದದರಿೊಂದ, ಆತ್ನನಚನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ 
ಪ್ರೋತಿಸಚತಾತಳ ೋ. ಮತ್ಚತ ನಾನ  ಬಬಳ ೋ ಮಗಳಾಗಿರಚವದರಿೊಂದ ಆಕ ಯಚ ನನನನಚನ 
ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರೋತಿಸಚತಾತಳ .”186 ನಿೋವು ದ ೋವರ ಒಬಬ ಮಗನ  ೋ ಅಥವಾ ಒಬಬ 
ಮಗಳ ೊೋ? ಹಾಗಾದರ  ದ ೋವರಚ “ನಿಮಮನಚನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರೋತಿಸಚತಾತನ ” ಎೊಂಬಚದನಚನ 
ನಿೋವು ತಿಳಿಯಬಲಿಿರಿ! ಆತ್ನಚ ನಿಮಮ ಸಾೆನದಲಿಿ ಮರಣಿಸಚವದಕ  ೆೋಸೆರ ತ್ನನ ಮಗನನಚನ 
ಕ್ಳುಹಿಸಿ ಕ  ಡಚವ ಮ ಲಕ್ ಅದನಚನ ಸಾಭಿತ್ಚಪಡಿಸಿದಾದನ ! 

ಪುತ್ಿರಯಗಿ ಸಿವೇಕಯರ (8:15) 
ಪುತ್ರ ಸಿವೋಕಾರದ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ, ಪ್ೋಷ್ಕ್ರಚ ಒೊಂದಚ ಮಗಚವನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ತ್ಮಮ 

ಸವೊಂತ್ ಮಗಚವಿನೊಂತ  ಪ್ರೋತಿಸಿ, ಪ್ೋಷ್ಣ  ಮಾಡಚವದರಲಿಿ ಏನ  ೋ ವಿಶ ೋಷ್ವಿರಚತ್ತದ . ನನನ 
ಮಗಳಾದ Angi ಮತ್ಚತ ಆಕ ಯ ಗೊಂಡನಾದ Dan ಕ  ರಿಯಾ ದ ೋಶದ ಒಬಬ ಚಿಕ್ೆ 
ಹಚಡಚಗನನಚನ—Elijah Ray Lovejoy—ದತ್ಚತಸಿವೋಕಾರ ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡಾಗಿನಿೊಂದ ನಾನಚ ಆ 
ಪರಕಿರಯಯನಚನ ಮತ್ತಷ್ಚಟ ಮಚಿುಕ  ೊಂಡಿರಚತ ತೋನ . Angiಯಚ ತ್ನನ ಮಗನಿಗ  
ದತ್ಚತಸಿವೋಕಾರದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಹ ೋಳುವದಕ  ೆೋಸೆರ Elijah’s Story ಎೊಂಬ ಚಿತ್ರಪುಸತಕ್ವನಚನ 
ಮಚದರಸಿಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಿದದಳು.187 ಆ ಪುಸತಕ್ದ ವಾಕ್ಾದಲಿಿನ ಕ ಲವು ಆಯದ ಭಾಗಗಳು 
ಇಲಿಿರಚತ್ತವ : 
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ಬೊಂದಚ ನಿನನನಚನ ಕ್ರ ದಚಕ  ೊಂಡಚ ಹ  ೋಗಬ ೋಕಾದ ಸಮಯ ಬೊಂದಾಗ, ನಾವು 
ಒೊಂದಚ ವಿಮಾನವನಚನ ಹತಿತದ ವು. ಅದಚ ಓಕಾಿಹ  ೋಮಾದೊಂದ ಕ  ರಿಯಾದ ವರ ಗಿನ 
ದೋಘ್ಯ ಪಯರ್! ನಾವು ಆ ವಿಮಾನದಲಿಿ ಬಹಳ, ಬಹಳ ಹ  ತ್ಚತ ಪರಯಾಣಿಸಿದ ವು. 
ವಿಮಾನದಲಿ ಿ ಬಹಳಷ್ಚಟ ಜ್ನರಚ ನಿದರಸಚತಿತದದರಚ; ಆದರ  ನಾವು ಬಹಳ 
ರ  ೋಮಾೊಂಚ್ನಗ  ೊಂಡಿದ ದವು, ನಮಗೊಂತ್  ನಿದ ದಯೋ ಬರಚತಿತರಲಿಲಿ! 

ನಾವು ಕ  ರಿಯಾ ದ ೋಶವನಚನ ತ್ಲಚಪ್ದ ಬಳಿಕ್, ನಾವು ನಿನನನಚನ ಮದಲ ಬಾರಿಗ  
ಸೊಂಧಸಿದ ವು. ನಾವು ನಿನನನಚನ ಮದಲಚ ನ  ೋಡಿದಾಗ . . . , ನಿೋನಚ ಸದಾ 
ಹ  ರಳಾಡಚತಾತ ಸೊಂತ  ೋಷ್ದೊಂದ ಇದದ. ನಿೋನಚ ನಮಗ  ೊಂದಚ ದ  ಡಿದಾದ, 
ಅದಚುತ್ವಾದ ಮಚಗಚಳನಗ ಯನಚನ ಬಿೋರಿದ . ನಾವು ನಿನನನಚನ ಬಹಳವಾಗಿ ಪ್ರೋತಿಸಿದ ವು! 
. . .  

ನಿನನ ಪ್ೋಷ್ಕ್ರಾಗಿರಚವದಕ ೆ ನಾವು ಅತ್ಾೊಂಥ ಧ್ನಾರಚ ಎೊಂಬದಚ ನಮಗ  
ಗ  ತಿತತ್ಚತ. ನಾವು ನಿನಗ  ಎೊಂದಚ Elijah ಹ ಸರಿಟ ಟವು, ಅದರಥಯವು, “ಕ್ತ್ಯನ ೋ ದ ೋವರಚ.” 
ನಿೋನಚ ದ ೋವರ ಒಬಬ ಮಚದಾದದ ಮಗಚವಾಗಿ ಜ್ನಿಸಿದವನಾಗಿದದ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ ನಿನನ 
ಜೋವಿತ್ವನಚನ ಆಶಿೋವಯದಸಲ ೊಂದಚ ಪಾರಥಯಸಚತ ತೋವ . 

Angi ಮತ್ಚತ Dan ಸ ೋರಿಕ  ೊಂಡಚ Elijahನನಚನ ಆದಚಕ  ೊಂಡರಚ—ಮತ್ಚತ ನಮಮನಚನ 
ದ ೋವರಚ ಆದಚಕ  ೊಂಡನಚ,188 ನಮಮನಚನ ತ್ನನ ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬದ  ಳಗ  ದತ್ಚತಸಿವೋಕ್ರಿಸಿ ಕ  ೊಂಡನಚ! 
Phillips ತ್ಜ್ಚಯಮಯಚ ಇದರ ಭಾವಾನಚವಾದವನಚನ ಹಿೋಗ  ನಿೋಡಚತ್ತದ , ಏನ ೊಂದರ  ನಾವು 
“ನಾವು ಸವತ್ಃ ದ ೋವರ ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬದ ಬಳಗದ  ಳಗ ೋ ದತ್ಚತಸಿವೋಕಾರ 
ಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟಟದ ದೋವ .” ಒೊಂದಚ ಕ್ಷರ್ವನಚನ ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ ಆ ವಾಸತವಾೊಂಶವನಚನ 
ಆಸಾವದಸಿರಿ. 

ಪುತ್ಿ ಸಿವೇಕಯರವನುನ ಪೂತಿಣಗೊಳಿಸುವದು (8:15, 23) 
ರ  ೋಮಾ 8:15ನ ೋ ವಚ್ನವು “ದತ್ಚತಪುತ್ರ ಸಿವೋಕಾರ ಆತ್ಮನನಚನ 

ಹ  ೊಂದದವರಾಗಿದದೋರಿ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ , ಆದರ  8:23ನ ೋ ವಚ್ನವು ನಾವು 
“ದ ೋವಪುತ್ರರ ಪದವಿಯನಚನ . . . ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಾತ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ . ಒೊಂದಚ 
ಅಥಯದಲಿಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲ ೋ ದ ೋವರ ದತ್ಚತ ಮಕ್ೆಳಾಗಿದ ದೋವ  ಮತ್ಚತ ಇನ  ನೊಂದಚ 
ಅಥಯದಲಿಿ ನಾವು ಇನ ನ ಪೂರ್ಯಗ  ಳಳಬ ೋಕಾಗಿರಚವ ದತ್ಚತ ಪರಕಿರಯಯಲಿಿರಚತ ತೋವ . ನಮಗ  
ಈಗಾಗಲ ೋ ದ ೋವಪುತ್ರರ ಪದವಿಯ ಸವಲತ್ತನಚನ ಹ  ೊಂದದ ದೋವಾದರ , ಕಿರಸತನ 
ಪುನರಾಗಮನದಲಿಿ ಸೊಂಭವಿಸಚವ ದ ೋಹದ ಪುನರಚತಾೆನದ ತ್ನಕ್ ಪುತ್ರಸಿವೋಕಾರ 
ಪರಕಿರಯಯಚ ಪೂತಿಯಗ  ಳುಳವದಲಿ.  

ನಮಮ ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬವು Oklahoma ಪಟ್ಟರ್ದಲಿಿರಚವ ನಾಾಯಾಲಯಕ ೆ ಹ  ೋದೊಂಥ ಆ 
ವಿಶ ೋಷ್ ದನವು ನನಗ  ನ ನಪ್ಗ  ಬರಚತ್ತದ , ಆ ದನ ನಾಾಯಧೋಶನಚ ನಮಮ 
ಮಮಮಗನಾದ Elijahನ ದತ್ಚತಸಿವೋಕಾರ ಪರಕಿರಯಯನಚನ ಅೊಂತಿಮಗ  ಳಿಸಿದನಚ. ಇದಕ ೆ 
ಮಚೊಂರ್  ಸಹ Elijahಗ  ಎಷ್  ಟೋ ಅಧಕ್ ಪ್ರೋತಿ ಮತ್ಚತ ಆರ ೈಕ ಯನಚನ ಮಾಡಲಾಗಚತಿತತ್ಚತ, 
ಈಗ ಅದಕಿೆೊಂತ್ ಹ ಚಿುನದ ದೋನನ ನ ಮಾಡಬ ೋಕಿರಲಿಲಿ, ಆದರ  ನಾಾಯಾಲಯದ 
ಕಾಯಯಕ್ಲಾಪವು ದತ್ಚತಸಿವೋಕಾರವನಚನ ಅಧಕ್ೃತ್ಗ  ಳಿಸಿತ್ಚತ. 
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ಬಯಧಾರು (8:17) 
ಹಲವು ವಷ್ಯಗಳ ಹಿೊಂದ , Philadelphiaದ Henrietta Garrett ಎೊಂಬ ಒಬಬ ವೃದಧ 

ಸಿರೋಯಚ ಮರರ್ ಹ  ೊಂದದಳು. ಆಕ ಯ ಶವ ಸೊಂಸಾೆರಕ ೆ ಕ ೋವಲ ಬ ರಳ ಣಿಕ ಯಷ್ಚಟ ಜ್ನರಚ 
ಮಾತ್ರವ ೋ ಹಾಜ್ರಾಗಿದದರಚ—ಆದರ  ಬಳಿಕ್ ಉಳಿಲಚ ಪಾರಮಾಣಿೋಕ್ರಿಸಚವ 
ನಾಾಯಾಲಯವು ಈ ಮಕ್ೆಳಿಲಿದ ಸಿರೋಯಚ 17 ದಶಲಕ್ಷ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಚಟ ಸವತ್ಚತ 
ಬಿಟ್ಚಟಹ  ೋಗಿದಾದಳ ೊಂದಚ ವರದ ಮಾಡಿತ್ಚತ. ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ, ಪರತಿಯೊಬಬರ  ಆಕ ಗ  
ಬಾಧ್ಾಸೆರಾಗಿರಚವದಕ ೆ ತ್ಚದಗಾಲಲಿಿ ನಿೊಂತಿದದರಚ. ವಷ್ಯಗಳ ಬಳಿಕ್, ಅವರಚ ಆಗಲ  
ಕಾನ ನಿನ ಜ್ೊಂಜಾಟ್ವನಚನ ಬಗ ಹರಿಸಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಪರಯತಿನಸಚತಿತದದರಚ. ಸವತ್ಚತ ಈಗ 30 
ದಶ ಲಕ್ಷಗಳಷ್ಚಟ ಬ ಳ ದತ್ಚತ, ಮತ್ಚತ 26,000 ಜ್ನರಚ ತಾವ ೋ ಅದಕ ೆ ಬಾಧ್ಾಸೆರ ೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳತ್ತಲಿದದರಚ!189 Henrietta Garrett ಳಿಗ  ಬಾಧ್ಾಸತರಾಗಿರಚವದಚ 
ರ್ ನಾನಗಿರಚತ್ತದ —ಆದರ  ದ ೋವರಿಗ  ಬಾಧ್ಾರಾಗಿದದರ  ಇನ ನಷ್  ಟೋ ರ  ೋಮಾೊಂಚ್ಕಾರಿ 
ಆಗಿರಚತ್ತದ  ಅಲಿವ ೋ! 

ಕೃಪೆ ಹಯಗೂ ಮಹಿಮಪದವಿಯ ಮಧಾದಲ್ಲಿ (8:17-25) 
“ಕ್ೃಪ  ಹಾಗ  ಮಹಿಮಪದವಿಯ ಮಧ್ಾದಲಿಿ” (ಈ ಮಧ್ಾದಲಿಿ ನರಳಾಟ್ವಿರಚತ್ತದ ) 

ಎೊಂಬ ಶಿೋಷಿಯಕ ಯಡಿಯಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಪಾಠವನಚನ ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸಬಹಚದಚ. ವಾಕ್ಾಭಾಗವನಚನ 
ಮ ರಚ ಭಾಗಗಳಲಿಿ ವಿೊಂಗಡಿಸಬಹಚದಚ: (1) “ಒೊಂದಚ ತ್ದವರಚದಧತ ”—ಬಾಧ್ ಯನನನಚಭವಿ 
ಸಚವದಚ ಮತ್ಚತ ಮಹಿಮಪದವಿ ಪಡ ಯಚವದರ ನಡಚವ  (8:17, 18); (2) “ಒೊಂದಚ 
ಸೊಂಬೊಂಧ್”—ಸೃಷಿಟ ಮತ್ಚತ ಕ ೈಸತರ ನಡಚವ  (8:19-23); ಮತ್ಚತ (3) “ಒೊಂದಚ ಮನವರಿಕ ”—
ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ  ಕಾರರ್ದೊಂದ (8:24, 25). 

ಹಲವಾರಚ ಲ ೋಖಕ್ರಚ ರ  ೋಮಾ 8:19-22ನಚನ ಈ ಲ  ೋಕ್ದ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಕ ೈಸತರಚ 
ಉತ್ತಮ ಮನ ವಾತ ಯಯವರಾಗಿರಚವ (ಉದಾಹರಣ ಗ , ಅದನಚನ ಮಾಲಿನಾಗ  ಳಿಸ 
ಬಾರದಚ ಅಥವಾ ಸೊಂಪನ ಮಲಗಳನಚನ ಬರಿದಚಗ  ಳಿಸಬಾರದಚ) ಅಗತ್ಾವಿದ ಯೊಂಬಚದಕ ೆ 
ಅನವಯಿಸಚತಾತರ . 

ಕ್ರಿಸತನಲ್ಲಿ ನಿರಿೇಕ್ಷೆ (8:18-25) 
ರ  ೋಮಾ 8:18-25ರಲಿಿ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಚ ಪರಮಚಖ ಚ್ರ್ ಯಯಾೊಂಶವಾಗಿದ . 

“ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ ” ಅಥವಾ ನಿರಿೋಕ್ಷ —ಅದಚ ನಾಮಪದ ಹಾಗ  ಕಿರಯಾಪದಗಳ ರ 
ಡರಲ ಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಳತ್ತದ —ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ ಆರಚ ಸಾರಿ ಸಿಕ್ಚೆತ್ತದ  (8:20, 24, 25). 
24ನ ೋ ವಚ್ನವು “ನಾವು ರಕ್ಷಣ ಯನಚನ ಹ  ೊಂದದವರಾಗಿದದರ  ಇನ ನ ಎದಚರಚ 
ನ  ೋಡಚವವರಾಗಿದ ದೋವ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ . ಈ ಪದವು ಸಿಕ್ೆದೊಂತ್ಹ ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ಸಹ 
ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ ಯ ಭಾವನ ಯಚ ತ್ಚೊಂಬಲಪಡಚತ್ತದ . ನಾವು ಎರಡಚ ವಾಸತವಾೊಂಶ 
ಗಳನಚನ ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡರ  ಇದಚ ನಮಗ  ಸಪಷ್ಟವಾಗಚವದಚ: (1) ಬ ೈಬಲ್ನಚಸಾರ 
ವಾದ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಚ ಹಾರ ೈಕ ಯ ಯೊೋಚಿಸಚವಿಕ ಯಲಿ ಆದರ  “ಹೊಂಬಲದ ಜ  ತ ಗ  
ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ ” ಆಗಿರಚತ್ತದ ; ಮತ್ಚತ (2) ಬ ೈಬಲ್ನಚಸಾರದ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಚ ನಮಗ  
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ಕಾರ್ಬಹಚದಾದದರ ಮೋಲ  ಆಧ್ಾರವಾಗಿರಚವದಲಿ (8:24), ಆದರ  ನಮಮ ನೊಂಬಿಕ ಯ 
ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಾವು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಚವೊಂತ್ದದರ ಮೋಲ  ಆಧ್ಾರವಾಗಿರಚತ್ತದ . 

ಪ ಲನಚ ಎಫ ಸದವರಿಗ  ಬರ ಯಚವ ವ ೋಳ , ಕ ೈಸತರಾಗಚವ ಮಚೊಂರ್  ಅವರಿದದೊಂತ್ಹ 
ಸಿೆತಿಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಅವರಿಗ  ಜ್ಞಾಪಕ್ಪಡಿಸಚತಾತನ : “ನಿೋವು ಪೂವಯಕಾಲದಲಿಿ ಕಿರಸತನನಚನ 
ಸ ೋರದವರಾಗಿದಚದ ಇಸಾರಯೋಲಾ ಹಕಿೆನಲಿಿ ಪಾಲಿಲಿದವರ  [ಅಬರಹಾಮನಿಗ  ಉೊಂಟಾದ] 
ವಾಗಾದನಕ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾದ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಗಳಲಿಿ ಸ ೋರದವರ  ಈ ಲ  ೋಕ್ದಲಿಿ ಯಾವ 
ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಿಲಿದವರ  ದ ೋವರನನರಿಯದವರ  ಆಗಿದದೋರ ೊಂದಚ ಜ್ಞಾಪಕ್ಮಾಡಿಕ  ಳಿಳರಿ” 
(ಎಫ ಸ 2:12; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಎೊಂಥಾ ಭಯಾನಕ್ವಾದ ಮಾತ್ಚಗಳು: “ಯಾವ 
ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಿಲಿದವರ ”! ಜೋವನದ ಜ್ೊಂಜಾಟ್ಗಳಲಿಿ, ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಚ ನಮಮನಚನ 
ಮಚನನಡ ಯಚವೊಂತ  ಮಾಡಚತ್ತದ . ನಾವು ರ  ೋಗದಲಿಿ ಬಿೋಳುವಾಗ, ನಮಗ  
ಆರ  ೋಗಾಗ  ಳುಳವ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಿದದರ  ಅದನಚನ ಸ ೈರಿಸಿಕ  ಳಳಬಲ ಿವು. ನಮಗ  ಬಡತ್ನ 
ಎದಚರಾಗಚವಾಗ, ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಚೆತ್ತದ ೊಂಬ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಿದದಲಿಿ ನಾವು 
ಬದಚಕ್ಚಳಿಯಬಲ ಿವು. ನಮಗ  ಮನ ಯಲಿಿ ಸಮಸ ಾ ಉೊಂಟಾಗಚವಾಗ, ಪರಿಸಿೆತಿಯಚ 
ಸಚಧ್ಾರಿಸಚವದ ೊಂಬ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಚ ನಮಗಿದದರ  ನಾವು ಮಚೊಂದ  ಸಾಗಚತ್ತಲಿರಬಲ ಿವು. ಹ ೋಗ , 
ನಾವು ಕ್ಷ್ಟದ ಸಮಯಗಳಿಗ  ತ್ಚತಾತಗಚವಾಗ ಮತ್ಚತ ನಮಗ  ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯೋ 
ಇಲಿವ ೊಂದನಿನಸಚವಾಗ, ನಾವು ಸ  ೋಲ  ಪ್ಪಕ  ಳುಳವದಕ ೆ, ಹತಾಶ ಗ  ಳುಳವದಕ ೆ ಒಲವು 
ತ  ೋರಿಸಚತ ತೋವ . ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಚ ನಮಮಲಿರಲಿಿಯ  ಒೊಂದಯ ವಾತಾಾಸವನಚನೊಂಟ್ಚ 
ಮಾಡಚತ್ತದ . 

Viennaಗ  ಸ ೋರಿದ Viktor Emil Frankl ಎೊಂಬ ಒಬಬ ಯಹ ದ 
ಮನ  ೋಶಾಸರಜ್ಞನಚ 2ನ ೋ ವಿಶವ ಯಚದಧದ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ ಜ್ಮಯನಿಯ Auschwitzನಲಿಿರಚವ 
ಸ ರ  ಶಿಬಿರದಲಿಿ ಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟನಚ. ಕ ಲವು ಕ ೈದಗಳು ಬದಚಕ್ಚಳಿಯಚವದಕಾೆಗಿನ 
ಹ  ೋರಾಟ್ವನಚನ ಕ ೈಬಿಟ್ಚಟ ತ್ಮಮನಚನ ಮರಣಿಸಚವದಕ ೆ ಒಪ್ಪಸಿಕ  ೊಂಡರ ೊಂಬಚದನ ನ, ಇನಚನ 
ಕ ಲವರಚ ದಚರೊಂತ್ಕ್ರ ಪರಿಸಿೆತಿಗಳ ಮೋಲ  ಜ್ಯಗ  ೊಂಡದದನ ನ ಗಮನಿಸಿದನಚ. ಇಲಿಿ 
ವಾತಾಾಸವ ೋನ ೊಂದರ  ಮದಲಿನ ಗಚೊಂಪು ತ್ಮಗ  ಇನಚನ ಮೋಲ  ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯೋ ಇಲಿವ ೊಂದಚ 
ಭಾವಿಸಿಕ  ೊಂಡರ , ಎರಡನ ಯ ಗಚೊಂಪ್ನವರಾದರ  ೋ ಒೊಂದಚ ದನ ನಾಜಗಳು 
ಸ  ೋಲಿಸಲಪಡಚವರಚ ಹಾಗ  ತಾವು ಬಿಡಚಗಡ ಗ  ಳಿಸಲಪಡಚವ ವು ಎೊಂಬ ವಿಶಾವಸವಿಟ್ಚಟ 
ಕ  ೊಂಡಿದದರಚ. ಆ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯನಿನಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಿದದವರ ೋ ಸ ರ ಶಿಬಿರದೊಂದ ಜೋವೊಂತ್ವಾಗಿ ಹ  ರಗ  
ಬೊಂದರಚ ಮತ್ಚತ ಅದಾದ ನೊಂತ್ರ ಅಥಯಪೂರ್ಯವಾದ ಜೋವಿತ್ಗಳನಚನ ನಡಿಸಚವದಕ ೆ 
ಶಕ್ತರಾಗಿದದರಚ.190 ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯೋ ವಾತಾಾಸವನಚನೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಿತ್ಚತ. 

ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯನಿನಟ್ಚಟಕ  ಳಳಲಚ ಯಾವ ಕಾರರ್ವೂ ಇರದೊಂತ  ತ  ೋರಚವ ಆ ಸಮಯಗಳ 
ವಿಷ್ಯವ ೋನಚ? ಒಬಬ ವಿಶಾವಸಿಯೋತ್ರ ವಾಕಿತಯಚ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯನಚನ ಕಾರ್ಚವದಕ ೆ ಅಶಕ್ತನಾಗಿ 
ರಬಹಚದಚ, ಆದರ  ಒಬಬ ನೊಂಬಿಗಸತ ಕ ೈಸತನಚ ಯಾವಾಗಲ  ಒೊಂದಚ ಸೊಂಗತಿಗಾಗಿ 
ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯನಿನಟ್ಚಟಕ  ಳಳಬಲಿನಚ. ಆತ್ನ ವಾಾದಯಚ ಸವಸೆಪಡಿಸಲಾಗದ ವಾಾದಯಾಗಿದದರ , 
ಆತ್ನಚ ಮಚೊಂದ  ಒೊಂದಚ ಲ  ೋಕ್ವನಚನ ಎದಚರಚನ  ೋಡಬಹಚದಚ, ಅಲಿಿ “ಇನಚನ 
ಮರರ್ವಿರಚವದಲಿ, ದಚಃಖವಾಗಲಿ ಗ  ೋಳಾಟ್ವಾಗಲಿ ಕ್ಷ್ಟವಾಗಲಿ ಇರಚವದಲಿ” (ಪರಕ್ಟ್ಣ  
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21:4). ಈ ಲ  ೋಕ್ದ ಸವತ್ಚತಗಳು ಕ್ಸಿದಚಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟರ , ಆತ್ನಿಗ  “ಪರಲ  ೋಕ್ದಲಿಿ ಗೊಂಟ್ಚ” 
ಇರಚತ್ತದ ೊಂಬದನಚನ ಬಲಿವನಾಗಿರಚತಾತನ  (ಮತಾತಯ 6:20). ವ ೋದನ  ಹಾಗ  
ಅಥಯವಾಗದೊಂತ್ಹ ದಚರೊಂತ್ಗಳಿೊಂದ ಸಚತ್ಚತವರ ಯಲಪಟ್ಟಟರಚವಾಗ, ಆತ್ನಿಗ  ಒೊಂದಚ ದನ 
ಕ್ತ್ಯನ ಪರಭಾವವುಳಳ ಸನಿನಧಯಲಿರಿಚವ ನ ೊಂಬ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಿರಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಯೊೋಹಾನ 
14:1-3).  

ವಷ್ಯಗಳ ಹಿೊಂದ , ನನನ ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬದವರಚ ಮತ್ಚತ ನಾನಚ ರ  ೋಮ್ ನಗರಕ ೆ ಭ ೋಟ್ಟ 
ಕ  ಟ್ಟಟದ ದವು. ನಮಮನಚನ ಪಟ್ಟರ್ದ ಅಡಿಯಲಿಿದದ ಸಮಾಧಗ ಡಚಗಳನಚನ ತ  ೋರಿಸಚತಾತ 
ಕ್ರ ದ  ಯಾಲಾಯಿತ್ಚ, ಅಲಿ ಿ ಅನ ೋಕ್ ಕ ೈಸತರಚ ಹ ರ್ಲಪಟ್ಟಟದದರಚ. ಅಲಿದ  ಭ ಮಿಯ 
ಮೋಲಗಡ ಯಲಿಿ ಕ ೈಸ ತೋತ್ರರ ವ ೈಭವದೊಂದ ಕ್ ಡಿದದ ಸಮಾಧಗಳನಚನ ಸಹ ನಮಗ  
ತ  ೋರಿಸಲಾಯಿತ್ಚ. ಕ ೈಸತ ಸಮಾಧಗಳ ಮೋಲಿದದ ಅತ್ಾೊಂಥ ಸವಯಸಾಧ್ಾರರ್ವಾದ 
ಕ ತ್ತನ ಯ ಬರಹವು “ನಿರಿೋಕ್ಷ ” ಎೊಂದಚ ನಮಗ  ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ, ಆದರ  ಮರರ್ ಹ  ೊಂದದ 
ವಿಗರಹಾರಾಧ್ಕ್ ಜ್ನರ ಸಮಾಧಗಳ ಮೋಲ  ಅೊಂತ್ಹ ಯಾವದ ೋ ಕ ತ್ತನ ಯ ಬರಹವು 
ಕಾಣಿಸಚವದಲಿ. ಇಬಿರಯ ಪುಸತಕ್ದ ಲ ೋಖಕ್ನಚ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯನಚನ ಅದಚ “ನಮಮ ಪಾರರ್ಕ ೆ 
ಲೊಂಗಚರದ ಹಾಗಿದಚದ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಚತಾತನ  (ಇಬಿರಯ 6:19). ಒೊಂದಚ ಲೊಂಗಚರವು 
ಬಿರಚಗಾಳಿಯ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಹಡಗನಚನ ಭದರವಾಗಿ ನಿಲಿಿಸಚತ್ತದ  ೋ, ಹಾಗ ಯೋ ನಮಮ 
ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಚ ನಮಮನಚನ ಜೋವನದ ಬಿರಚಗಾಳಿಗಳ ಸಮಯದಲಿಿ ನಮಮನಚನ ಸಿೆರವಾಗಿ 
ನಿಲಿಿಸಚವದಚ. 

“ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು ಅಪರಾಧ್ನಿರ್ಯಯವು ಇಲಿ 
ಎೊಂಬದರ  ೊಂದಗ  ಆರೊಂಭಗ  ೊಂಡಚ ಅಗಲಿಸಲಾರವ ೊಂದಚ ಹ ೋಳುವ ಮ ಲಕ್ 
ಅೊಂತ್ಾಗ  ಳುಳತ್ತದ ,”191 ಅದರ ಮಧ್ಾದಲಿಿ ಹತಾಶ  ಎೊಂಬಚದಲಿ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಾಗಿರಚತ್ತದ .192 
ರ  ೋಮಾ 8:18-25 ಬಾಧ್ ಯನನನಚಭವಿಸಚವದಚ ಎೊಂಬದರ  ೊಂದಗ  ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ  
ಆದರ  ಶಿೋಘ್ರವ ೋ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ  ವಿಷ್ಯಕ ೆ ಸಾಗಚತ್ತದ . “ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವಿಕ ” 
ಯನಚನ McGuiggan ಯಚ “ಕ ೈಸತರಚ ಉಸಿರಾಡಚವೊಂತ್ಹ ಗಾಳಿ”193 ಎೊಂಬದಾಗಿ ಕ್ರ ದನಚ. 
ನಿಮಮಲಿಿ ಈ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಚ ಇರಚತ್ತದ  ೋ? ಪ ಲನಚ ಕ  ಲ  ಸ ಾಯವರಿಗ  ಬರ ಯಚವಾಗ, 
ಆತ್ನಚ “ಕಿರಸತನಚ ನಿಮಮಲಿಿದಚದ ಪರಭಾವದ ನಿರಿೋಕ್ಷ ಗ  ಆಧ್ಾರಭ ತ್ನಾಗಿದಾದನ ” ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಿದನಚ (ಕ  ಲ  ಸ ಾ 1:27). ಕಿರಸತನಚ ನಿಮಮಳಗ  ಇರಚವನ  ೋ, ಮತ್ಚತ ನಿೋವು ಕಿರಸತನಲಿ ಿ
ಇದದೋರ  ೋ? 

ನಯಳೆಯ ದನಕಯೆಗಿ ನಿರಿೇಕ್ಷೆ (8:18) 
ರ  ೋಮಾ 8:18 ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ತದ , “ನಮಗ  ೋಸೆರ ಮಚೊಂದನ ಕಾಲದಲಿಿ 

ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಚವ ಮಹಿಮಪದವಿಯನಚನ ಆಲ  ೋಚಿಸಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಕ್ಷ್ಟಗಳು ಅಲಪವ ೋ ಸರಿ 
ಎೊಂದಚ ಎಣಿಸಚತ ತೋನ .” ಯಾವಾಗಲ  ತ್ನನ ಬ ೈಬಲ್ನ ನೋ ಓದಚತಿತರಚತಿತದದ ಒಬಬ 
ಮನಚಷ್ಾನನಚನ ಆತ್ನಿಗ  ಆ ಗರೊಂಥದೊಂದ ಯಾವ ಸೊಂದ ೋಶ ಸಿಕಿೆತ್ಚ ಎೊಂದಚ ಕ ೋಳಲಾಯಿತ್ಚ. 
ಆತ್ನಚ ಮಚಗಚಳನಕ್ಚೆ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, “ಇಷ್ಚಟ ಮಾತ್ರವ ೋ: ಅತ್ಾೊಂಥ ಕ ಟ್ಟ ಸೊಂಗತಿಗಳ ೋ 
ಕ  ನ ಯಲಿ.” ಏನ ೋ ಸೊಂಭವಿಸಿದರ  ಸರಿಯೋ, ಒಬಬ ಕ ೈಸತನಿಗ  ನಾಳ ಯ ದನಕಾೆಗಿ 
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ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಿರಚತ್ತದ . 

“ದೆೇಹಕೆೆ ರ್ರಬೆೇಕಯದ ವಿಮ್ಮೇಚನೆ” (8:23) 
ಒಮಮ ನಾನಚ ಒಬಬ ದೊಂಪತಿಯ ಬಗ ಗ ಓದದ ನಚ, ಅವರಿಗ  Touretteದ ರ  ೋಗಲಕ್ಷರ್ 

ಹ  ೊಂದದದ ಜ್ಸಿಟನ್ ಎೊಂಬ ಮಗನಿದದನಚ, ಅದ  ೊಂದಚ ಅನಚವೊಂಶಿಕ್ ರ  ೋಗವಾಗಿದಚದ ಅದಕ ೆ 
ತ್ಚತಾತದವರಿಗ  ದ ೋಹವು ನಿಯೊಂತ್ರರ್ವಿಲಿದ  ಸ ಳ ತ್ಕ  ೆಳಗಾಗಚತಿತರಚತ್ತದ  ಮತ್ಚತ ಅವರಚ 
ಅವಲಕ್ಷರ್ವಾದ ಶಬದಗಳನಚನ ಮಾಡಚತಿತರಚತಾತರ . ಔಷ್ದವನಚನ ತ ಗ ದಚಕ  ಳುಳವದರಿೊಂದ 
ಕ ಲವು ಸಾರಿ ಸಹಾಯಕ್ವಾಗಚತ್ತದ , ಆದರ  ಅದಚ ವಾಸಿಯಾಗಲಾರದೊಂತ್ಹ 
ಖ್ಾಯಿಲ ಯಾಗಿದ . ಒೊಂದಚ ದನ, ತಾಯಿಯಚ ಆತ್ನನಚನ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ಇಬಬರಚ 
ಸಹ  ೋದರಿಯರನಚನ ಕ್ರ ದಚಕ  ೊಂಡಚ ನಗರಕ ೆ ಹ  ೋಗಿದದಳು. ಆ ಹಚಡಚಗನಿಗ  ಸಾವಯಜ್ನಿಕ್ 
ಸೆಳದಲಿಿ ಮಚಜ್ಚಗಚರವುೊಂಟಾಗಚವೊಂತ್ಹ ಘ್ಟ್ನ  ನಡ ದದದರಿೊಂದ ಆ ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬವು 
ಅವಸರವಾಗಿ ಅಲಿಿೊಂದ ಹ  ರಡಬ ೋಕಾಯಿತ್ಚ. ಸಹ  ೋದರಿಯರಲ  ಿಬಬಳು ಕ್ಣಿಿೋರಚ 
ಹಾಕ್ಚತಾತ ತ್ನನ ತಾಯಿಗ , “ಜ್ಸಿಟನ್ ಯಾವಾಗಲ  ಹಿೋಗ ಯೋ ಇರಲಿದಾದನ ಯೊೋ?” ಎೊಂದಚ 
ಕ ೋಳಿದಳು. ತಾಯಿಯಚ ಈ ವಿಷ್ಯವನಚನ ತ್ೊಂದ ಗ  ತಿಳಿಸಚತಾತಳ , ಆತ್ನಚ ಆಕ ಗ  “ನಿೋನಚ 
ಆಕ ಗ  ಏನ ೊಂದಚ ಉತ್ತರಿಸಿದ?” ಎೊಂದಚ ಕ ೋಳಿದನಚ. ಆಕ  ತ್ನನ ಕ್ಣಿಿೋರನಚನ ಒರ ಸಿಕ  ಳುಳತಾತ, 
“ಆಕ ಗ  ಏನಚ ಹ ೋಳಬ ೋಕ ೊಂಬಚದಚ ನನಗ  ಗ  ತಿತಲಿ” ಅೊಂದಳು. ತ್ೊಂದ ಯಚ ತ್ನನ ಹ ೊಂಡತಿಯ 
ಸಚತ್ತ ಕ ೈಗಳನಚನ ಹಾಕಿ ಆಕ ಗ  ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, “ಮಚೊಂದನ ಸಾರಿ, ಜ್ಸಿಟನ್ ಹಿೋಗ ಯೋ 
ಇರಚವವನಾಗಿರಚವದಲಿ ಎೊಂದಚ ಆಕ ಗ  ಹ ೋಳು. ಒೊಂದಚ ದನ, ಕ್ತ್ಯನಚ ತಿರಿಗಿ ಬರಚವನಚ, 
ಮತ್ಚತ ಜ್ಸಿಟನ್ಗ  ಒೊಂದಚ ಅದಚುತ್ವಾದ ದ ೋಹವು, ಯಾವದ ೋ ಊನ ಅಥವಾ 
ನ ನಾತ ಯಿಲಿದೊಂತ್ಹ ದ ೋಹವು ಕ  ಡಲಪಡಚವುದಚ.”194 

ನಿಮಮ ದ ೋಹವು ನ  ೋವುಗಳಿೊಂದ ದವೊಂಶಗ  ೊಂಡಿದ ಯೊೋ? ನಿಮಗ  ಶರಿೋರಭಾವದ 
ಬಲಹಿೋನತ ಯ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಹ  ೋರಾಟ್ವಿರಚತ್ತದ  ೋ? ನಿೋವು ದ ೋವರ ಒಬಬ ನೊಂಬಿಗಸತ 
ಮಗಚವಾಗಿದದರ , ಯಾವಾಗಲ  ಹಿೋಗ ಯೋ ಇರಚವದಲಿ! ಯೊೋಹಾನನಚ ಹಿೋಗ  ಬರ ದನಚ, 
“ಪ್ರಯರ ೋ, ಈಗ ದ ೋವರ ಮಕ್ೆಳಾಗಿದ ದೋವ ; ಮಚೊಂದ  ನಾವು ಏನಾಗಚವ ವೋ ಅದಚ ಇನಚನ 
ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಿಲಿ. ಕಿರಸತನಚ ಪರತ್ಾಕ್ಷನಾದರ  ನಾವು ಆತ್ನ ಹಾಗಿರಚವ ವ ೊಂದಚ ಬಲ ಿವು; 
ಯಾಕ ೊಂದರ  ಆತ್ನಿರಚವ ಪರಕಾರವ ೋ ಆತ್ನನಚನ ನ  ೋಡಚವ ವು” (1 ಯೊೋಹಾನ 3:2)! 

ದೆೇವರ ಸಹಯಯ (8:26-28) 
ನಿಮಗ  ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಾವೋ? ಕಿೋತ್ಯನ ಗಾರನಚ ಹಿೋಗ  ಬರ ಯಚತಾತನ , “ದ ೋವರಚ 

ನಮಗ  ಆಶರಯದಚಗಯವಾಗಿದಾದನ ; ಆತ್ನಚ ಇಕ್ೆಟ್ಟಟನಲಿಿ ನಮಗ  ವಿಶ ೋಷ್ ಸಹಾಯಕ್ನಚ” 
(ಕಿೋತ್ಯನ  46:1). ಕ್ತ್ಯನಚ ತ್ನನ ಜ್ನರಿಗ , “ನಿೋನೊಂತ್ಚ ಹ ದರಬ ೋಡ, ನಾನ ೋ 
ನಿನ  ನೊಂದಗಿದ ದೋನ ; ದಗುರಮಗ  ಳಳದರಚ, ನಾನ ೋ ನಿನನ ದ ೋವರಚ; ನಾನಚ ನಿನನನಚನ 
ಬಲಪಡಿಸಚತ ತೋನ ; ಹ ದಚ, ನಿನಗ  ಸಹಾಯಕ  ಡಚತ ತೋನ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (ಯಶಾಯ 
41:10). ನಿಮಗ  ಅಶಕ್ತರಗಿರಚವ ವ ೋಳ  ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಾವ? “ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ . . . 
ಅಶಕಿತಯನಚನ ನ  ೋಡಿ ಸಹಾಯಮಾಡಚತಾತನ ” (8:26a). ನಿಮಗ  ಪಾರಥಯಸಚವ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ 
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ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಾವ? “ನಾವು ತ್ಕ್ೆ ಪರಕಾರ ಏನಚ ಬ ೋಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ  ೋ ನಮಗ  
ಗ  ತಿತಲಿದದರಿೊಂದ ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ತಾನ ೋ ಮಾತಿಲಿದೊಂಥ ನರಳಾಟ್ದೊಂದ ನಮಗ  ೋಸೆರ 
ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಾತನ ” (8:26b).  

ಜೋವನವು ನಿಮಮನಚನ ಸದ ಬಡಿಯಚವ ಬ ದರಿಕ ಯೊಡಚಿವಾಗ ಮತ್ಚತ ನಿಮಗ  ಕ್ತ್ಯನ 
ಸಹಾಯದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಅರಚಹಚ ಇಲಿದೊಂತ್ಹ ಆ ಸಮಯಗಳ ವಿಷ್ಯವ ೋನಚ? ಅೊಂತ್ಹ 
ಸೊಂದಭಯಗಳಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ತ ರ ಮರ ಯಲಿಿ ಕಾಯಯಮಾಡಚತಿತದಾದನ , ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ ಎಲಿವನ ನ 
ಅನಚಕ್ ಲಮಾಡಚತಿತದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ ನಿೋವು ತಿಳಿಯಬಲಿಿರಿ (8:28a): ನಿಮಮನಚನ ಉತ್ತಮ 
ವಾಕಿತಯನಾನಗಿಸಿ ಪರಲ  ೋಕ್ಕ  ೆೋಸೆರ ನಿಮಮನಚನ ಸಿದಧಪಡಿಸಚವದಚ. ಈ ಸೊಂಗತಿಯನಚನ 
ತಿಳಿದರಚವದಾದರ  ಅದಚ ಜೋವನದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ನಿಮಗ  ಬ ೋರ  ೊಂದಚ ದೃಷಿಟಕ  ೋನವನಚನ 
ಒದಗಿಸಚತ್ತದ . ಅದಚ ಜೋವನವನಚನ ಸರಳಗ  ಳಿಸದರಬಹಚದಚ, ಆದರ  ಅದನಚನ 
ಸಹಿಸಿಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದದನಾನಗಿಯೊಂತ್  ಮಾಡಚತ್ತದ .  

ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಮಕ್ೆಳಿಗ  ಒದಗಿಸಚವ ಸಹಾಯದ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ J. D. Thomas 
ಮಾತಾಡಚವದನಚನ ಆಲಿಸಿದಚದ ನನಗ  ಜ್ಞಾಪಕ್ಕ ೆ ಬರಚತ್ತದ . ಆತ್ನಚ ಸವಲಪ ತ್ಡ ದಚ ಹಿೋಗ  
ಕ ೋಳಿದನಚ, “ಒಬಬ ನಾಸಿತಕ್ನಚ ತ್ನನ ಮರರ್ದ ಹಾಸಿಗ ಯಲಿಿರಚವಾಗ, ಆತ್ನ ದ ೋಹವು 
ಕಾಾನಾರ್ನಿೊಂದ ತಿೊಂದಚಹಾಕ್ಲಪಡಚತಿತರಚವಾಗ, ಆತ್ನಚ ಸಹಾಯಕಾೆಗಿ ಯಾರನಚನ ಕ ೋಳಲಚ 
ಸಾಧ್ಾ? ಆತ್ನಚ ಯಾರನಚನ ಅವಲೊಂಭಿಸಬಲಿನಚ?”195 ದ ೋವರಚ ನಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚತಾತನ  
ಮತ್ಚತ ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ ಕಾಯಯಮಾಡಚತಿತದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ ತಿಳಿದರಚವದಚ—ಏನ ೋ 
ಸೊಂಭವಿಸಿದಾಗ ಾ ಸರಿಯೋ—ಎಲಿಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಅತ್ಾೊಂಥ ಪಾರಮಚಖಾವಾದ 
ಸಹಾಯವಾಗಿರಬಹಚದಾಗಿದ . 

ಕ್ತ್ಯನ ಸಹಾಯವು ಆತ್ನ “ಸೊಂಕ್ಲಪದ ಮೋರ ಗ  ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಚಟ ಆತ್ನನಚನ 
ಪ್ರೋತಿಸಚವವರ” ಗ  ಮಾತ್ರವ ೋ ಲಭಾವಿರಚತ್ತದ  (8:28b). ನಾವು ದ ೋವರನಚನ ನಿಜ್ವಾ ಗಿಯ  
ಪ್ರೋತಿಸಚವದಾದರ , ಆತ್ನಚ ಮಾಡಬ ೋಕ ೊಂದಚ ನಮಗ  ಹ ೋಳಿದದನಚನ ನಾವು ಮಾಡಚತ ತೋವ  
(1 ಯೊೋಹಾನ 5:13). ದ ೋವರಚ ನಮಮನಚನ ಸಚವಾತ ಯಯ—ಕಿರಸತನ ಮರರ್, ಹ ರ್ಲಪಡಚವಿಕ  
ಹಾಗ  ಪುನರಚತಾೆನ (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:3, 4)—ಶಚಭ ಸೊಂದ ೋಶದ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ 
ಕ್ರ ಯಚತಾತನ  (2 ಥ ಸಲ  ೋನಿಕ್ 2:14). ನಾವು ಆ ಕ್ರ ಯಚವಿಕ ಗ  ಪರತ್ಚಾತ್ತರ ಕ  ಡಬ ೋಕ್ಚ 
ಮತ್ಚತ ಕ್ತ್ಯನ ಆಮೊಂತ್ರರ್ಕ ೆ ಓಗ  ಡಬ ೋಕ್ಚ (ನ  ೋಡಿರಿ ಮತಾತಯ 11:28-30). ನಾವು 
ಸಚವಾತ ಯಗ  ವಿಧ್ ೋಯತ ಯಚಳಳವರಾಗಿರಬ ೋಕ್ಚ (ಮಾಕ್ಯ 16:15, 16; ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 
2:38) ಮತ್ಚತ ನೊಂತ್ರ ಅನಚದನವೂ ದ ೋವರಿಗ  ೋಸೆರ ಜೋವಿಸಬ ೋಕ್ಚ (ಪರಕ್ಟ್ಣ  2:10). 

ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನ ಸಹಯಯ (8:26) 
ರ  ೋಮಾ 8:26 ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ತದ , “ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ . . . ನಮಮ ಅಶಕಿತಯನಚನ ನ  ೋಡಿ 

ಸಹಾಯಮಾಡಚತಾತನ .” “ಸಹಾಯಮಾಡಚತಾತನ ” ಎೊಂಬಚದರ ಅನಚವಾದತ್ ಗಿರೋಕ್ ಪದ 
συναντιλαμβάνομαι (sunantilambanomai) ಎೊಂಬಚದಚ, ಇದರಥಯವು “ಒಬಬ 
ವಾಕಿತಯ ಎದಚರಚ ಬದಯಲಿಿ ನಿೊಂತ್ಚ ಆತ್ನ ಭಾರ ಹ  ತ್ಚತಕ  ಳಳಲಚ ಸಹಾಯ ಹಸತ 
ನಿೋಡಚವದಚ.” ನನನ ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬವು ಹಲವಾರಚ ಸಾರಿ ಮನ ಗಳನಚನ ಬದಲಾಯಿಸಿರಚವದರಿೊಂದ 
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ಮತ್ಚತ ಭಾರವಾದ ಪ್ೋಠ  ೋಪಕ್ರರ್ಗಳನಚನ ಎತ್ಚತವದಕ ೆ ಒದಾದಟ್ಪಟ್ಟಟದದರಿೊಂದ, ನನನ 
ಜ್ಞಾಪಕ್ಕ ೆ ಬರಚವೊಂಥ ಒೊಂದಚ ಚಿತ್ರವ ೊಂದರ , ನಾನ  ೊಂದಚ ದ  ಡಿದಾದ ಸ  ೋಫಾ (ಸಚಪತಿತಗ  
ಹಾಸಿಗ ) ಮೋಲ  ನಿೊಂತ್ಚಕ  ೊಂಡಚ ನಾನ ೋನಚ ಮಾಡಬ ೋಕ ೊಂದಚ ದಕ್ಚೆತ  ೋಚ್ದ  ಇದದದಚದ. 
ಅದನಚನ ಹ  ತ್ಚತಕ  ಳುಳವದರಲಿ, ಮೋಲ ತ್ಚತವದಕ ೆ ಸಹ ನನಗ  ಸಾಧ್ಾವ ೋ ಇರಲಿಲಿ. ಆಗ 
ಒಬಬ ಸ ನೋಹಿತ್ನಚ—ಬಲಿಷ್ಠ, ಮಾೊಂಸಖೊಂಡ ತ್ಚೊಂಬಿರಚವ ಸ ನೋಹಿತ್ನಚ—ಅಲಿಿಗ  ಬೊಂದನಚ. 
ಆತ್ನಚ ನನನನಚನ ನ  ೋಡಿ ಮಚಗಚಳನಗಚತಾತನ , ಸ  ೋಫಾದ ಇನ  ನೊಂದಚ ಬದಗ  ಹ  ೋಗಿ 
ಅದನಚನ ಮೋಲ ತ್ಚತತಾತನ . ಹಾಗ ಯೋ, ನನನ ಭಾರಗಳನಚನ ಹ  ತ್ಚತಕ  ಳಳಲಚ ಹಾಗ  ನನನ 
ಸವಾಲಚಗಳನಚನ ಸೊಂಧಸಚವೊಂತ  ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನನಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚತಾತನ . 
(ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಹ  ರ ಯಲಿಿ “ಹ ಚ್ಚು ಭಾರವುಳಳ ತ್ಚದ”ಯನಚನ ಎತಿತಕ  ಳುಳತಾತನ ೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಿದರ  ಈ ಚಿತ್ರಕ ೆ ಅತಿಯಾದ ಅಥಯವನಚನ ಕ್ಲಿಪಸಿದೊಂತಾಗದ ೊಂದಚ ನಾನಚ 
ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಚತ ತೋನ .) 

“ಹೆೇಗೆ” ಅಥವಯ “ಏನು” ಬೆೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕು (8:26) 
8:26ರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಬರ ಯಚತಾತನ , “ನಾವು ತ್ಕ್ೆ ಪರಕಾರ ಏನಚ [ಅಥವಾ 

‘ಹ ೋಗ ’] ಬ ೋಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ  ೋ ನಮಗ  ಗ  ತಿತಲಿದದರಿೊಂದ.” ವ ೈಯಕಿತವಾಗಿ, ನಾನಚ ಎರಡ  
ಪದಗಳ ೊೊಂದಗ  ನನನನಚನ ಗಚರಚತಿಸಿಕ  ಳಳಬಲ ಿನಚ. ನನಗ  ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ ಏನಚ 
ಪಾರಥಯಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಗ  ತಾತಗಚವದಲಿ ಯಾಕ ೊಂದರ  ವಿಷ್ಯದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ದ ೋವರ 
ಚಿತ್ತವ ೋನ ೊಂಬಚದಚ ನನಗ  ಖಚಿತ್ವಾಗಿ ತಿಳಿದರಚವದಲಿ, ಮತ್ಚತ ಅೊಂತ್ಾದಲಿಿ ಯಾವುದಚ 
ಅತ್ಚಾತ್ತಮವ ೊಂಬಚದಚ ನನಗ  ತಿಳಿಯದಾದಗಿರಚತ್ತದ . ನನಗ  ಒೊಂದಚ ಕ್ಷ್ಟವಿರಚವಾಗ, ನಾನಚ 
ಕ್ತ್ಯನಿಗ  ಅದನಚನ ತ ಗ ದಚಹಾಕ್ಚವೊಂತ  ಬ ೋಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ  ೋ ಅಥವಾ ಅದನಚನ 
ಸಹಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ಬಲಪಡಿಸಚವೊಂತ  ಬ ೋಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ  ೋ? ನಾನಚ ನನಗ  ಪ್ರೋತಿಯಚಳಳ 
ಒಬಬನ ಪಕ್ೆದಲಿಿರಚವಾಗ, ಆತ್ನಚ ಭಯೊಂಕ್ರ ಬಾಧ್ ಯನನನಚಭವಿಸಚವದನಚನ ನ  ೋಡಿದರ , 
ಆತ್ನಚ ನಮಮೊಂದಗ  ಇರಚವೊಂತಾಗಲಚ ಪಾರಥಯಸಲ  ೋ ಅಥವಾ ಆತ್ನಚ ಹ  ರಡಚ ಹ  ೋಗಿ 
ಕ್ತ್ಯನ ಸೊಂಗಡ ಇರಚವೊಂತಾಗಲ ೊಂದಚ ಪಾರಥಯಸಲ  ೋ? ಅನ ೋಕ್ ಸೊಂದಭಯಗಳಲಿಿ, ನಾನಚ 
ನನನ ತ್ಲ ಯನಚನ ಅಲಾಿಡಿಸಿ, “ನಾನಚ ‘ನಿನನ ಚಿತ್ತವು ನ ರವ ೋರಲಿ’ ಎೊಂದಚ 
ಪಾರಥಯಸಚವದನನಷ್ ಟ ಮಾಡಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಬಲ ಿನಚ” ಎೊಂದಚ ಒಪ್ಪಕ  ಳಳಬ ೋಕಾಗಚತ್ತದ . 

ಅಲಿದ , ಅನ ೋಕ್ ವಿಧ್ಗಳಲಿಿ, ನನಗ  ಹ ೋಗ  ಪಾರಥಯಸಬ ೋಕ ೊಂಬಚದಚ ನನಗ  
ಗ  ತಿತರಚವದಲಿ ಎೊಂಬ ಅರಚಹಚ ನನಗ  ಇರಚತ್ತದ . ನನನ ಪಾರರ್ವನಚನ ರಕ್ಷಿಸಿ ನನನನಚನ 
ಅನಚದನವೂ ಆಶಿೋವಯದಸಚತಿತರಚವವನನಚನ ಹ ೋಗ  ಸಾಕಾಗಚವಷ್ಚಟ ಸಚತತಿಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ ನನಗ  
ಗ  ತಿತಲಿ. ನನನ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಗಳಿೊಂದ ಸಾವಥಯದ ಕ್ಲ ಗಳನಚನ ಹ ೋಗ  ತ ಗ ದಚಹಾಕ್ಬ ೋಕ ೊಂದಚ 
ನನಗ  ಗ  ತಿತರಚವದಲಿ. ವಿಶವದ ಸೃಷಿಟಕ್ತ್ಯ ಹಾಗ  ಒಡ ಯನನಚನ ಸೊಂಬ  ೋಧಸಚವದಕ ೆ 
ಮಾನವ ಭಾಷ್ ಯಚ ಸಾಕಾದದಾದಗಿರಚವದಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ನ  ೋವಿನಿೊಂದ 
ಬಲಿವನಾಗಿದ ದೋನ . ನನನ ಹೃದಯದಲಿಿ, ನಾನಚ ಕ ಲವು ಸಾರಿ ಮಗಚವಿನೊಂತ  ಭಿನನವಿಸಚವ 
ಮಟ್ಟಕ ೆ ಇಳಿಯಚತ ತೋನ : “ಕ್ತ್ಯನ ೋ, ನನನನಚನ ಕ್ಷಮಿಸಚ, ಮತ್ಚತ ನನಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚ. 
ನನಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚ; ನನಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚ.” 
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ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನು ನಮಗೊೇಸೆರ ಬೆೇಡಿಕೊಳುುವಿಕೆ (8:26) 
“ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ತಾನ ೋ ಮಾತಿಲಿದ ನರಳಾಟ್ದೊಂದ ನಮಗ  ೋಸೆರ 

ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಾತನ ” (8:26). ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಿಖರವಾಗಿ ಏನಚ ಮಾಡಚತಾತನ  ಅಥವಾ 
ಅದನಚನ ಹ ೋಗ  ಮಾಡಚತಾತನ ೊಂಬಚದಚ ನನಗ  ತಿಳಿಯದಚ. ನಾನಚ ಆಗಾಗ 
ಭಾಷ್ಾೊಂತ್ರಕಾರನ  ೊಂದಗ  ಪರಸೊಂಗ ಮಾಡಿರಚವದರಿೊಂದ, ಪವಿತಾರತ್ಮನ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ 
ಆತ್ನಚ ನನನ ಆತಿೀಕ್ ಭಾಷ್ಾೊಂತ್ರಕಾರನ ೊಂದಚ ಯೊೋಚಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ಇಷ್ಟಪಡಚತ ತೋನ . 
ನಾನಚ ಇಟಾಲಿಯನ್, ಜ್ಮಯನ್, ಜ್ಪಾನ್, ರ  ೋಮಾನಿಯಾದ, ಅಥವಾ ರಷ್ಾಾದ 
ಭಾಷ್ ಗಳನಾನಡಚವ ಶ ್ ರೋತ್ೃಗಳ ಮಚೊಂದ  ನಿೊಂತಿರಚತ ತೋನ . ನನಗ  ಆ 
ಭಾಷ್ ಗಳನಾನಡಚವದಕ ೆ ಬರಚತಿತರಲಿಲಿ, ಮತ್ಚತ ನನನ ಶ ್ ರೋತ್ೃಗಳಲಿಿ ಅನ ೋಕ್ರ  ೊಂದಗ  
ಸೊಂವಹನ ಮಾಡಲಚ ನನನ ಆೊಂಗಿ ಮಾತ್ಚಗಳು ಸಾಕಾಗಚತಿತರಲಿಲಿ. ಭಾಷ್ಾೊಂತ್ರಕಾರರಚ 
ನನನ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಮತ್ಚತ ಆಲ  ೋಚ್ನ ಗಳನಚನ ಆಲಿಸಿದರಚ ಮತ್ಚತ ಬಳಿಕ್ ನಾನಚ 
ಹ ೋಳುವೊಂತ್ದಚದ ಶ ್ ರೋತ್ೃಗಳಿಗ  ಅಥಯವಾಗಚವೊಂತ  ಅವುಗಳನಚನ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತಿತದದರಚ. 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಸಹ ಅದ ೋ ಬಗ ಯಲಿಿ ಕಾಯಯಮಾಡಚವದನಚನ ನಾನಚ 
ಊಹಿಸಿಕ  ಳಳಬಲ ಿನಚ. ನನಗ  ಇತ್ರ ಭಾಷ್ ಗಳನಾನಡಚವ ಪರಿಮಿತ್ನಾದ ಮನಚಷ್ಾ 
ಜೋವಿಗಳ ೊೊಂದಗ  ಸೊಂವಹನ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿವಾದಲಿಿ, ಒಬಬ ಅಪರಿಮಿತ್ನಾದ 
ದ ೋವರ ಸೊಂಗಡ ಸೊಂವಹನ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಇನ ನಷ್ಚಟ ಅಲಪ ಜ್ಞಾನವಿರಚವವನಚ! ನನನ 
ಶ ್ ೋಚ್ನಿೋಯವಾಗಿ ಅಮಸಮಯಕ್ವಾದೊಂತ್ಹ ಯತ್ನಗಳನಚನ ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ, 
ಯಥಾಃರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ, ಅವುಗಳನಚನ ಪರಲ  ೋಕ್ದ ಸಿೊಂಹಾಸನದ ಕ  ೋಣ ಯಲಿಿ 
ಮಾತಾಡಲಪಡಚವ ಭಾಷ್ ಯಲಿಿ ತ್ಜ್ಚಯಮಗ  ಳಿಸಚತಾತನ ೊಂಬಚದಕ ೆ ನಾನಚ 
ಕ್ೃತ್ಜ್ಞನಾಗಿದ ದೋನ . 

ಇನಚನ ಕ ಲವರಚ ಪಾರಥಯನ ಯಲಿಿನ ನಮಮ ಪರಯತ್ನಗಳನಚನ ಒೊಂದಚ ಮಗಚವಿನ 
ತ  ದಲಚನಚಡಿಗಳಿಗ  ಹ  ೋಲಿಕ  ಮಾಡಚತಾತರ . ಒೊಂದಚ ಚಿಕ್ೆ ಮಗಚವು ಮಾತಾಡಚವದನಚನ 
ನಾನಚ ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳುಳವಾಗ, ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ ಆತ್ನಚ ಏನನಚನ ಹ ೋಳಬಯಸಚತಿತದಾದನ ೊಂಬಚದಚ 
ನನಗ  ಅಥಯವಾಗಚವದಲಿ; ಆದರ  ಒಬಬ ಪ್ರೋತಿಯಚಳಳ ತಾಯಿಯಚ ಆಲಿಸಚತಾತಳ  ಮತ್ಚತ 
ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳುಳತಾತಳ : “ನನಗ  ಹಸಿವ ಯಾಗಿದ ,” “ನನಗ  ಖಚಷಿಯಾಗಿದ ,” “ನನನ 
ಉಡಚಪನಚನ ಬದಲಾಯಿಸಬ ೋಕಿದ ,” ಅಥವಾ “ನನನನಚನ ಹಿಡಿದಚಕ  ೋ.” ಯಾವ ಮನಚಷ್ 
ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ವೂ ಪರಿಪೂರ್ಯವಾಗಿರಚವದಲಿ, ಆದರ  ಇದರ ಬಗ ಗ ನಾವು 
ನಿಶುಯದೊಂದರಬಹಚದಚ: ನಾವು ಪಾರಥಯಸಚವಾಗ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ನಮಮ ಪರವಾಗಿ 
ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಾತನ . 

ಪವಿತ್ಯಿತ್ಮನ ನರಳಯಟ (8:26) 
ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ಬಗ ಗ “ಕ್ೃಪ  ಹಾಗ  ಮಹಿಮಪದವ ಯ ಮಧ್ಾದಲಿಿ 

ನರಳಾಟ್ವಿರಚತ್ತದ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಾಗಿದ 196 ಅೊಂದರ , ದ ೋವರ ಮಗಚವಾಗಚವ ಕ್ೃಪ  ಹಾಗ  
ಒೊಂದಚ ದನ ಪರತ್ಾಕ್ಷವಾಗಲಿರಚವ ಮಹಿಮಪದವಿಯ ಮಧ್ಾದಲಿಿ, ಪರತಿ ದನ 
ಯೋಸಚವಿಗ  ೋಸೆರ ಜೋವಿಸಲಚ ಪರಯತಿನಸಚವದರಲಿಿ ನರಳಾಟ್ವು ಸ ೋರಿರಚತ್ತದ . ರ  ೋಮಾ 
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8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು ಈಗಾಗಲ ೋ ಎರಡಚ ನರಳಾಟ್ಗಳ ಬಗ ಗ ಪರಸಾತವಿಸಿರಚತ್ತದ : ನಾಶದ 
ವಶದೊಂದ ನಿಡಚಗಡ ಯಾಗಚವದಕಾೆಗಿ (8:21) ಜ್ಗತಿತನ ನರಳಾಟ್ (8:22) ಮತ್ಚತ ನಾವು 
ದ ೋಹದ ಪುನರಚತಾೆನಕಾೆಗಿ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಾತ ಕ ೈಸತರಚ ಅನಚಭವಿಸಚವ ನರಳಾಟ್ 
(8:23). ಮ ರನ ಯ ನರಳಾಟ್ವು ನಮಮ ಪಾರಥಯನ ಗಳಿಗ  ಸೊಂಬೊಂಧಸಿದೊಂತ  
ಸ ಚಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ : ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಮಾತಿಲಿದ ನರಳಾಟ್ (8:26). ನಮಮಲಿಿ ಬಹಚತ ೋಕ್ರಿಗ  
ಆತಿೀಕ್ ನರಳಾಟ್ದ ಬಗ ಗ ಗ  ತಿತರಚತ್ತದ . ನಾವು ಆತಿೀಕ್ವಾಗಿ ಏನಾಗಿರಬ ೋಕ್ಚ ಮತ್ಚತ 
ತ್ಕ್ೆದನಚನ ಮಾಡಬ ೋಕ್ಚ ಎೊಂಬ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಉಪಶಮನದ ಅಗತ್ಾವಿದ , ಸಹಾಯದ 
ಅಗತ್ಾವಿದ  ಎೊಂಬದನಚನ ಅನಚಭವಿಸಿದ ದೋವ . ಈ ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ, ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ 
ನಮಗ  ೋಸೆರ ಪಾರಥಯಸಚವವನಾಗಿ ನರಳಾಡಚತಾತನ . ಈ ಚಿತ್ರವು 
ಎತಿತತ  ೋರಿಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ನಮಗ  ೋಸೆರ ಕಾಳಜಯಚಳಳವನಚ ಮತ್ಚತ ನಾವು 
ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಬಹಚವಾಗಿ ಬಯಸಚತಾತನ  ಎೊಂಬಚದ ೋ.  

ದೆೇವರ ಅನುಗಿಹ (8:28) 
ಬಹಳಷ್ಚಟ ಸೊಂಕ್ಷ್ಟಗಳನಚನ ಅನಚಭವಿಸಿದದ ಒಬಬ ವೃದಧಳಾದ ದ ೋವಭಕ್ತಳಿಗ  ಆಕ  

ಎೊಂದಾದರ  ಗ  ರ್ಗಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಅನಿನಸಿತ  ತೋ ಎೊಂದಚ ಕ ೋಳಲಾಯಿತ್ಚ. ಅದಕ ೆ ಅವಳು 
ಉತ್ತರಿಸಿ, “ನನಗ  ಹಾಗ  ಅನಿನಸಿದರ , ನನನನಚನ ನನನ ಆರಾಮ ಕ್ಚಚಿಯಯಲಿಿ ಕ್ ಡಿರಸಿ 
ಶಾೊಂತ್ವಾಗಿಡಚವೊಂತ  ಕ್ತ್ಯನನಚನ ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತ ತೋನಷ್ ಟ.” ಆ ಪರಶ ನಯನಚನ ಕ ೋಳಿದಾತ್ನಚ 
ಸಚತ್ತಲಚ ನ  ೋಡಿದನಚ ಆದರ  ಅಲಿ ಿಯಾವದ ೋ ಆರಾಮ ಕ್ಚಚಿಯಯಚ ಕಾರ್ಸಲಿಲಿ, ಆದದರಿೊಂದ 
ಆತ್ನಚ ಆಕ ಗ  ಅದರಥಯವ ೋನ ೊಂದಚ ಕ ೋಳಿದನಚ. ಆಕ ಯಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದಳು, “ನನನ ಆರಾಮ 
ಕ್ಚಚಿಯಯಚ ರ  ೋಮಾ 8:28: ‘ಆತ್ನನಚನ [ದ ೋವರನಚನ] ಪ್ರೋತಿಸಚವವರ ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ ಎಲಾ ಿ
ಕಾಯಯಗಳು ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚತ್ತವ ’” (KJV).197 

ಒೊಂದಚ ಅತಾಾವಶಾಕ್ವಾದ ಅನಚಗರಹ. ಇದಚ “ಅನಚಗರಹ”ದ ಕ್ಚರಿತಾದ ಒೊಂದಚ 
ಅಧ್ಾಯನ. “ಅನಚಗರಹ” ಎೊಂಬ ಪದವು ಬ ೈಬಲ್ನಲಿಿ ಸಿಕ್ಚೆವದಲಿ (ಅದಚ ಪಾರಸೊಂಗಿಕ್ವಾಗಿ 
ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 24:2ರಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದ ), ಆದರ  ದ ೈವಿಕ್ ಅನಚಗರಹದ 
ಭಾವನ ಯಚ ಪುಸತಕ್ದ  ಳಗ  ವಾಾಪ್ಸಿಕ  ೊಂಡಿರಚತ್ತದ .  

1. ಅಗಚಗರಹ ಎೊಂದರ ೋನಚ. “ಅನಚಗರಹ” (providence) ಎೊಂಬಚದಚ ಲಾಾಟ್ಟನ್ನ ಎರಡಚ 
ಪದಗಳಿೊಂದ ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟಟದ . ಮದಲನ ಯದಚ pro. ಇೊಂದಚ, ನಾವು “pro” ಎೊಂಬ 
ಪದವನಚನ “professional” (ವೃತಿತಪರ) ಎೊಂಬಚದರ ಸೊಂಕ್ಷ ೋಪರ್ವಾಗಿ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತ ತೋವ ; ಅಥವಾ “pro” ಮತ್ಚತ “con” ಎೊಂಬ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಚತ ತೋವ , ಇಲಿಿ 
“pro” ಎೊಂದರ  “ಗಾಗಿ” ಎೊಂದಥಯವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಾವ ಪದವೂ “providence” 
ದಲಿಿನ “pro” ದ ಅಥಯವನಚನ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚವದಲಿ. “pro” ಬದಲಾಗಿ “pre” ಯೊೋಚಿಸಿರಿ: 
ಮಚೊಂರ್  ಇರಚವೊಂತ್ದಚದ. ಲಾಾಟ್ಟನ್ನ ಎರಡನ ಯ ಪದವು vid. “Video” ಎೊಂಬದನಚನ 
ಯೊೋಚಿಸಿರಿ: ಕಾಣಿಸಚವೊಂತ್ದಚದ. ಈ ಎರಡಚ ಪದಗಳನಚನ “providence” ನಲಿಿ 
ಒೊಂದಚಗ ಡಿಸಿದಾಗ, ನಮಗ  ಅದಚ ಅಗತ್ಾ ಬಿೋಳುವ ಮಚೊಂರ್ ಯೋ ನಮಗ ೋನಚ 
ಅಗತ್ಾವ ೊಂಬಚದನಚನ ಕಾರ್ಚವದನಚನ—ಮತ್ಚತ ನೊಂತ್ರ ಆ ಅಗತ್ಾತ ಯನಚನ 
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ಅನಚಗರಹಿಸಚವದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . (“Provide” [ಒದಗಿಸಚ], “provision” 
[ಸರಬರಾಜ್ಚ], and “providence” [ಅನಚಗರಹ] ಎೊಂಬ ಪದಗಳು ಒೊಂದಕ  ೆೊಂದಚ 
ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಹ  ೊಂದವ .)  

“ದ ೋವರಿಗ  ನನನ ಅಗತ್ಾತ ಗಳ ೋನ ೊಂದಚ ಕಾಲಕ ೆ ಮಚೊಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ಹ ೋಗ  
ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಲಚ ಸಾಧ್ಾ?” ಎೊಂದಚ ನಿೋವು ಕ ೋಳಬಹಚದಚ. ನಾವು ಜೋವಿಸಚವೊಂತ್ಹ ಕಾಲ 
ವಲಯಕಿೆೊಂತ್ “ವಾತಾಾಸವಾದ ಒೊಂದಚ ಕಾಲ ವಲಯ” ದಲಿ ಿದ ೋವರಚ ಜೋವಿಸಚತಾತನ  ಎೊಂದಚ 
Clay Bryant ಹ ೋಳುತಾತನ .198 Oklahoma ದಲಿಿರಚವ ಜ್ನರಚ CST-Central Standard 

Time (ಕ ೋೊಂದರಯ ಪರಮಾರ್ಕ್ ಕಾಲಮಾನ)—ದಲಿಿ ಜೋವಿಸಚತಾತರ , ಆದರ  ದ ೋವರಚ 
“DST”—“Divine Standard Time” ಯಲಿಿ ಜೋವಿಸಚತಾತನ ೊಂದಚ Clay ಅಭಿಪಾರಯ 
ಪಡಚತಾತನ . ಆ “ಕಾಲ ವಲಯ”ದಲಿಿ, ಭ ತ್, ವತ್ಯಮಾನ, ಮತ್ಚತ ಭವಿಷ್ಾತಾೆಲಗಳ ಲಿವೂ 
ಒೊಂದ ೋ ಆಗಿರಚತ್ತವ . ನನಗ  ಇದಚ ಅಥಯವಾಗಚತ್ತದ  ೋ? ಇಲ,ಿ ಆದರ  ನೊಂಬಿಕ ಯ ಮ ಲಕ್ 
ಬಲಿವನಾಗಿದ ದೋನ , ಏನ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ನಮಮ ಅಗತ್ಾತ ಗಳನಚನ ಮದಲ ೋ ಎದಚರಚನ  ೋಡಿ 
ಆ ಅಗತ್ಾತ ಗಳು ಅಸಿತತ್ವಕ ೆ ಬರಚವ ಮಚನನವ ೋ ನಮಗ  ೋಸೆರ ಅನಚಗರಹಗ  ಳಿಸಚವದಕ ೆ 
ಶಕ್ತನಾಗಿದಾದನ  ಎೊಂಬಚದ ೋ.  

ದ ೋವರಚ ತ್ನನವರಿಗಾಗಿ ಒೊಂದಚ ವಿಶ ೋಷ್ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಅನಚಗರಹಿಸಚತಾತನ ೊಂಬದಾಗಿ 
ಶಾಸರಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಹ ೋಳುತ್ತವ . ಈ ಸತ್ಾದೊಂದ ನಾನಚ ಎರಡಚ ಮಚಕಾತಯಗಳಿಗ  
ಬರಚವವನಾಗಿದ ದೋನ . ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, ದ ೋವರಚ ಈಗಿನ ಲ  ೋಕ್ದಲಿ ಿ
ಸಕ್ಕಿರಯನಾಗಿದಾದನ ; ಆತ್ನಚ ಕ ೋವಲ ಲ  ೋಕ್ವನಚನ ಸೃಷಿಟಸಿಬಿಟ್ಚಟ ಹ  ರಟ್ಚ ಹ  ೋಗಲಿಲಿ. 
ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಮಕ್ೆಳಿಗ  ಆಶಿೋವಾಯದವುೊಂಟಾಗಚವ ರಿೋತಿಯಲಿಿ 
ಘ್ಟ್ನ ಗಳನಚನ ವಾವಸ ೆಗ  ಳಿಸಚತಾತನ !  

2. ನಾನಚ ಏಕ  ಅದನಚನ ನೊಂಬಚತ ತೋನ . ದ ೋವರ ಅನಚಗರಹದಲಿಿ ನನಗ  ಏಕ  
ನೊಂಬಿಕ ಯಿರಚತ್ತದ ೊಂಬಚದಕ ೆ ನಾನಚ ಹಲವಾರಚ ಕಾರರ್ಗಳನಚನ ಕ  ಡಬಲ ಿನಚ. 
ಉದಾಹರಣ ಗ , ಅದಚ ಸಮೊಂಜ್ಸವಾದದಚದ ಎೊಂಬ ಕಾರರ್ಕ ೆ ನೊಂಬಚತ ತೋನ . ದ ೋವರಚ ಈ 
ಲ  ೋಕ್ವನಚನ ಮಾನವರಿಗ  ನಿವಾಸ ಸಾೆನವಾಗಿ ನಿಮಿಯಸಿದನಚ. ಬಳಿಕ್ ಆತ್ನಚ ಪುರಚಷ್ 
ಮತ್ಚತ ಸಿರೋಯನಚನ ಉೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಿದನಚ, ಆತ್ನ ಸೃಷಿಟಯ ಸಾಧ್ನ ಗಳಲಿಿ ಇದಚ 
ಮಚಕ್ಚಟ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಆತ್ನಚ ಪಾರಣಿ ಜ್ಗತ್ತನಚನ, ಸಸಾ ಜ್ಗತ್ತನಚನ, ಮತ್ಚತ ಖನಿಜ್ ಜ್ಗತ್ತನಚನ 
ಮಾನವನ ದ  ರ ತ್ನಕ ೆ ಒಳಪಡಿಸಿದನಚ. ಅಷ್ ಟಲಾಿ ಪರಯಾಸವನಚನ ತ ಗದಚಕ  ೊಂಡೊಂತ್ಹ 
ದ ೋವರಚ, ಹ ೋಗ  ತ್ನನ ಸೃಷಿಟಯನಚನ ಸಚಮಮನ  ಬಿಟ್ಚಟಬಿಡಚವದಕ ೆ ಮತ್ಚತ ನಿಲಯಕ್ಷಿಸಚವದಕ ೆ 
ಆಗಚತ್ತದ ? ಒಬಬನಚ ಮಗಚವೊಂದನಚನ ಹಚಟ್ಟಟಸಿದ ಬಳಿಕ್, ಆತ್ನ ಅನಚದನದ ಅಗತ್ಾಗಳ 
ಬಗ ಗ ಚಿೊಂತಿಸದ  ಆ ಮಗಚವನಚನ ತ  ರ ದಚಬಿಟ್ಟರ  ಆ ಮನಚಷ್ಾನ ಬಗ ಗ ನಿೋವು ಏನ ೊಂದಚ 
ಯೊೋಚಿಸಚವಿರಿ? ನಿೋವು ಆತ್ನನಚನ ಒಬಬ ತ್ೊಂದ ಯಾಗಿರಚವದಕ ೆ ವಿಫಲನಾದವನಚ ಎೊಂದಚ 
ಪರಿಗಣಿಸಚವಿರಿ. ದ ೋವರಚ ವಿಫಲನಾದವನಲಿ. ಆತ್ನಚ ನಮಮನಚನ ಉೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಿದಚದ 
ಮಾತ್ರವಲಿದ , ಆತ್ನಚ ನಿರೊಂತ್ರವಾಗಿ ನಮಮನಚನ ಪ್ೋಷ್ಣ  ಮಾಡಚತಾತ ನಮಮ 
ಅಗತ್ಾತ ಗಳನಚನ ಅನಚಗರಹಿಸಚತಾತನ . ಆದಕಾರರ್, ದ ೋವರ ಅನಚಗರಹಿಸಚವಿಕ ಯಚ ಅಥಯ 
ನಿೋಡಚತ್ತದಾದದರಿೊಂದ ನಾನಚ ಅದರಲಿಿ ನೊಂಬಚತ ತೋನ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಬಲ ಿನಚ. 
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ಹ ೋಗ , ನಾನಚ ಮಾನವ ತ್ಕ್ಯದ ಮೋಲ  ಮಾತ್ರವ ೋ ಆತ್ಚಕ  ಳುಳವದಲಿ. ತ್ಕ್ಯವು 
ದ  ೋಷ್ದೊಂದ ಕ್ ಡಿರಬಹಚದಾಗಿದ . ನನನ ನೊಂಬಿಕ ಗ  ಹ ಚ್ಚು ಪಾರಮಚಖಾವಾಗಿರಚವದ ೊಂದರ  
ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಮಕ್ೆಳಿಗ  ೋಸೆರ ವಿಶ ೋಷ್ ಅನಚಗರಹವನಚನ ಮಾಡಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ 
ಸಿದಾಧೊಂತ್ಪಡಿಸಚವ ಬ ೈಬಲಿನ ಅನ ೋಕ್ ಉದಾಹರಣ ಗಳ ೋ ಆಗಿವ . J. W. McGarvey 
ಬರ ದರಚವ ಸೊಂದ ೋಶಗಳ ಒೊಂದಚ ಪುಸತಕ್ದಲಿಿ “ದ ೋವರ ಅನಚಗರಹಿಸಚವಿಕ ” ಎೊಂಬದರ ಬಗ ಗ 
ಎರಡಚ ಪಾಠಗಳನ  ನಳಗ  ೊಂಡಿದ .199 ಅದರಲ  ಿೊಂದ ೊಂದರ  ಯೊೋಸ ೋಫನ ಕ್ಥ . ಬ ೈಬಲ್ 
ವಿವರಿಸಚವೊಂಥ ಕ್ಥ ಯ ಅೊಂತ್ಾದ ವ ೋಳ ಗ , ಕ  ನ ಗ  ಯೊೋಸ ೋಫನಚ ತ್ನಗ  ಸೊಂಭವಿಸಿದ 
ಎಲಿದರಲಿಿಯ  ದ ೋವರ ಹಸತವಿರಚವದನಚನ ಕಾರ್ಚತಾತನ . ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ಸಹ  ೋದರರಿಗ  
ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ ,  

ನಿಮಮ ಜ್ನವು ಭ ಮಿಯ ಮೋಲ  ಉಳಿಯಚವೊಂತ ಯ  ನಿೋವು ಈ ವಿಪತಿತಗ  ಸಿಕ್ೆದ  
ಬಹಚಜ್ನವಾಗಚವೊಂತ ಯ  ದ ೋವರಚ ನನನನಚನ ನಿಮಮ ಮಚೊಂದ  ಕ್ಳುಹಿಸಿದನಚ. ದ ೋವರ ೋ 
ನನನನಚನ ಇಲಿಿಗ  ಕ್ಳುಹಿಸಿದನಲಿದ  ನಿೋವು ಕ್ಳುಹಿಸಲಿಲಿ; ಆತ್ನಚ ನನನನಚನ ಫರ  ೋಹನ 
ಮೊಂತಿರಯನಾನಗಿಯ  ಫರ  ೋಹನ ಅರಮನ ಯಲಿಿ ಅಧಪತಿಯನಾನಗಿಯ  ಐಗಚಪಯ 
ದ ೋಶಕ ೆ ಸವಾಯಧಕಾರಿಯನಾನಗಿಯ  ಮಾಡಿದಾದನ  (ಆದಕಾೊಂಡ 45:7, 8; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ 
ನನನದಚ). 

ಎರಡನ ಯದಚ ಎಸ ತೋರ ರಾಣಿಯ ಕ್ಥ —ಅದರಲಿಿ ಎಸ ತೋರಳ 
ಸ  ೋದರಸೊಂಬೊಂಧಯಾದ ಮದಯಕ ೈಯಚ ಆಕ ಗ  ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , “ಇದಲಿದ  ನಿೋನಚ 
ಇೊಂಥ ಸೊಂದಭಯಕಾೆಗಿಯೋ ಪಟ್ಟಕ ೆ ಬೊಂದರಬಹಚದಚ, ಯಾರಚ ಬಲಿರಚ” (ಎಸ ತೋರಳು 4:14). 

ನಾನಚ ದ ೋವರ ಅನಚಗರಹಿಸಚವಿಕ ಯಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವದಕ ೆ ಇನ ನ ಒೊಂದಚ 
ಕಾರರ್ವಿರಚತ್ತದ , ಅದಚ ಎಲಿವುಗಳಿಗಿೊಂತ್ಲ  ಅತ್ಾೊಂಥ ಪಾರಮಚಖಾವಾದ ಕಾರರ್: ದ ೋವರ 
ಪ ರೋರಿಸಲಪಟ್ಟ ವಾಗಾದನಗಳ ಕಾರರ್ದೊಂದ. ನಮಮ ಮೋಲ  ದ ೋವರಿಗಿರಚವ ಪ್ರೋತಿ ಹಾಗ  
ಕಾಳಜಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಮಾತಾಡಚವೊಂತ್ಹ ಅನ ೋಕ್ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳನಚನ ತ ರ ಯಬಲ ಿವು.200 
ಉದಾಹರಣ ಗ , ಯಾಕ  ೋಬ 1:17 ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ತದ , “ಎಲಾಿ ಒಳ ಳೋ ದಾನಗಳೊ ಕ್ಚೊಂದಲಿದ 
ಎಲಾಿ ವರಗಳೊ ಮೋಲಣಿೊಂದ ಸಕ್ಲವಿಧ್ವಾದ ಬ ಳಕಿಗ  ಮ ಲಕಾರರ್ ನಾದವನಿೊಂದ 
ಇಳಿೋದಚಬರಚತ್ತದ .” ಅಲಿದ  ನಾವು ನಮಗ ಲಾಿ ಪರಿಚಿತ್ವಾದ ಈ ಮಾತ್ಚಗಳ 
ಸ ರ್ಾಾಥಯವನಚನ ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹಚದಚ: “ದ ೋವರಚ ಲ  ೋಕ್ವನಚನ ಎಷ್  ಟೋ ಪ್ರೋತಿಸಿ” 
(ಯೊೋಹಾನ 3:16; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಹ ೋಗ , ಅನ ೋಕ್ರಿಗಾದರ  ೋ, ಈ ವಿಷ್ಯದ 
ಕ್ಚರಿತ್ಚ ನ ಚಿುನ ವಾಕ್ಾಭಾಗವ ೊಂದರ  ರ  ೋಮಾ 8:28: “ಇದಲಿದ  ದ ೋವರ ಸೊಂಕ್ಲಪದ 
ಮೋರ ಗ  ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಚಟ ಆತ್ನನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚವವರ ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳು 
ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚತ್ತವ .” 

ಒೊಂದಚ ರ  ೋಮಾೊಂಚ್ಕಾರಿ ವಾಗಾದನ. KJV ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ “ಪ್ರೋತಿಸಚವವರ 
ಒಳ ಳಯದಕಾೆಗಿ ಎಲಿವುಗಳು ಒಟಾಟಗಿ ಸೊಂಭವಿಸಚತ್ತವ ” ಎೊಂದಚ ಇರಚತ್ತದ . NASB 
ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ, “ದ ೋವರಚ ಎಲಿವನಚನ ಒಳ ಳೋದಕ ೆ ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚವೊಂತ  ಮಾಡಚವನಚ” 
ಎೊಂದರಚತ್ತದ . ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ “ದ ೋವರಚ” ಎೊಂಬ ಪದವು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇಲಿದರಲಿ, 
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ಜೋವನದಲಿಿ ಸೊಂಗತಿಗಳು ಸವಯೊಂರ್ಾಲಿತ್ವಾಗಿ “ಹಿತ್ಕ  ೆೋಸೆರ ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚವದಲಿ” 
ಎೊಂಬಚದಚ ನಮಮಲಿಿ ಬಹಚತ ೋಕ್ರಿಗ  ತಿಳಿದರಚವ ವಿರ್ಾರವಾಗಿದ . ದ ೋವರ ಹಸತವು 
ಪಾತ್ರವಹಿಸಚವದಚ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗ  ತಾತಗಚತ್ತದ . ದ ೋವರಚ ನಮಗ  ೋಸೆರ ಏನಚ 
ಮಾಡಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ ಇನನಷ್ಚಟ ಪೂರ್ಯವಾಗಿ ಗರಹಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ಈ ರ  ೋಮಾೊಂಚ್ಕಾರಿ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗವನಚನ ಸ ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸ  ೋರ್. 

1. ನಾವು ಮದಲನ ಯದಾಗಿ ರ  ೋಮಾ 8:28 ಒೊಂದಚ ದೃಢವಿಶಾವಸದ 
ಹ ೋಳಿಕ ಯಾಗಿದ  ಎೊಂಬದನಚನ ನ  ೋಡಚತ ತೋವ . ಪ ಲನಚ “ನಮಗ  ಗ  ತ್ತದ ” ಎೊಂಬ 
ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತನ . ಅಪ್ಸತಲನಚ ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ “ಬಲ ಿನಚ” (ನ  ೋಡಿರಿ  
2 ತಿಮಥ  1:12) ಅಥವಾ “ಬಲ ಿವು” (2 ಕ  ರಿೊಂಥ 5:1) ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುವ ಮ ಲಕ್ ತ್ನನ 
ದೃಢವಿಶಾವಸವನಚನ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತಾತನ . ಆತ್ನಚ ಅದ ೋ ವಿಧ್ವಾದ ದೃಢವಿಶಾವಸವನಚನ 
ರ  ೋಮ 8:28ರಲಿಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಚತಾತನ . Batsell Barrett Baxter ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , 

ಕ ಲವು ವಾಕಿತಗಳು ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ, “ಇದಚ ಸತ್ಾವಾಗಿರಬಹಚದ  ೋ?” 
ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತರ . ಇತ್ರರಚ, “ಇದಚ ಸತ್ಾವಾಗಿದದರ  ರ್ ನಾನಗಿರಚತಿತತ್ಚತ” ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳುತಾತರ . ಇನಚನ ಕ ಲವರಚ, “ಇದಚ ಸತ್ಾವ ೊಂದಚ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಚತ ತೋನ ” ಎೊಂದ ನಚನತಾತರ . 
ಆದರ  ಪ ಲನಚ ವಚ್ನವನಚನ “ನಮಗ  ಗ  ತ್ತದ ” ಎೊಂದಚ ಆರೊಂಭಿಸಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ 
ಗಮನಿಸಿರಿ. ಇದಚ ಕ ೋವಲ ಒೊಂದಚ ನಿರಿೋಕ್ಷ  ಅಥವಾ ಒೊಂದಚ ಹಾರ ೈಕ  ಅಥವಾ ಒೊಂದಚ 
ಸಾಧ್ಾತ  ಮಾತ್ರವಾಗಿರಚವದಲಿ, ಯಾಕ ೊಂದರ  ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ , “. . . ನಮಗ  
ಗ  ತ್ತದ .”201 

2. ಅಲಿದ  ನಮಮ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಒೊಂದಚ ಸಮಗರತ ಯ ಹ ೋಳಿಕ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ  
ಎೊಂಬಚದನಚನ ನ  ೋಡಚತ ತೋವ : ದ ೋವರಿೊಂದ “. . . ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳು 
ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚತ್ತವ  ಎೊಂದಚ ನಮಗ  ಗ  ತ್ತದ .” ಬ ೈಬಲ್ನಲಿಿ “ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳು” 
ಎೊಂದರ  ಅದಚ ಯಾವಾಗಲ  “ಪರತಿಯೊೊಂದಚ ಸೊಂಗತಿ” ಎೊಂಬ ಅಥಯವಾಗಿರಚವದಲಿ 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ನಮಮಲಿಿ ಬಹಚತ ೋಕ್ರಚ ಬಲಿವರಗಿದ ದೋವ  (ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 3:21; 13:7; 
2 ಕ  ರಿೊಂಥ 5:18). ಅಲಿದ  ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಪಾಪ ಮಾಡಚವೊಂತ  ನಮಮನಚನ 
ಪ್ರೋತಾಾಹಿಸಚತಿತಲಿ ಮತ್ಚತ ಪಾಪಮಯತ  ನಮಗ  ಹಿತ್ಕ್ರವಾಗಿರಚವದ ೊಂದಚ ಕ್ಲಿಸಚತಿತಲಿ 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಸಹ ನಾವು ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳುಳತ ತೋವ  (ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:34; ಎಫ ಸ 
4:26; 1 ಯೊೋಹಾನ 2:1).202 ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಹ ೋಳುವದ ೋನ ೊಂದರ  ನಮಮ ಜೋವನದಲಿಿ 
ನಡ ಯಚವೊಂಥದ ದಲಿವೂ—ಒಳ ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ ಟ್ಟದಾದಗಲಿ—ದ ೋವರಿೊಂದ ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ 
ನಮಗ  ಹಿತ್ವುೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಚವೊಂತ  ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಡಬಲಿದಚ. ದ ೋವರಚ ನಮಮನಚನ 
ಪ್ರೋತಿಸಚವದರಿೊಂದ ಇದನಚನ ನಮಗ  ೋಸೆರ ಮಾಡಚವನ ೊಂದಚ ಸನಿನವ ೋಶವು 
ಒತಿತಹ ೋಳುತ್ತದ :  

ಹಾಗಾದರ  ಈ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಿ ನಾವು ಏನಚ ಹ ೋಳ ೊೋರ್? ದ ೋವರಚ ನಮಮ ಕ್ಡ  
ಇದದರ  ನಮಮನಚನ ಎದಚರಿಸಚವವರಚ ಯಾರಚ? ಸವೊಂತ್ ಮಗನನಚನ ಉಳಿಸಿಕ  ಳಳದ  
ಆತ್ನನಚನ ನಮಮಲಿರಿಗ  ೋಸೆರ ಒಪ್ಪಸಿಕ  ಟ್ಟನಲಾಿ; ಮಗನನಚನ ಕ  ಟ್ಟ ಮೋಲ  
ಸಮಸತವನ ನ ನಮಗ  ದಯಪಾಲಿಸದ  ಇರಚವನ ೋ? . . . ಕಿರಸತನ ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ ನಮಮನಚನ 
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ಅಗಲಿಸಚವವರಚ ಯಾರಚ? ಕ್ಷ್ಟವೋ ಸೊಂಕ್ಟ್ವೋ ಹಿೊಂಸ ಯೊೋ ಅನನವಿಲಿದರಚವದ  ೋ 
ವಸರವಿಲಿದರಚವದ  ೋ ಗೊಂಡಾೊಂತ್ರವೋ ಖಡಗವೋ? . . . ಆದರ  ನಮಮನಚನ 
ಪ್ರೋತಿಸಿದಾತ್ನ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಿ ಪೂರ್ಯ 
ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಚತ ತೋವ . ಹ ೋಗೊಂದರ  ಮರರ್ವಾಗಲಿ ಜೋವವಾಗಲಿ ದ ೋವದ ತ್ರಾಗಲಿ 
ದಚರಾತ್ಮಗಳಾಗಲಿ ಈಗಿನ ಸೊಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ ಮಚೊಂದರ್ ಸೊಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ 
ಮಹತ್ವಗಳಾಗಲಿ ಮೋಲರ್ ಲ  ೋಕ್ವಾಗಲಿ ಕ ಳಗರ್ ಲ  ೋಕ್ವಾಗಲಿ ಬ ೋರ  ಯಾವ 
ಸೃಷಿಟಯಾಗಲಿ ನಮಮನಚನ ನಮಮ ಕ್ತ್ಯನಾದ ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನಲಿಿ ತ  ೋರಿಬೊಂದ ದ ೋವರ 
ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ ಅಗಲಿಸಲಾರವ ೊಂದಚ ನನಗ  ನಿಶುಯ ಉೊಂಟ್ಚ (8:31-39). 

3. ನಾನಚ ಮಚೊಂದ  ನಮಮ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಒೊಂದಚ ಹ  ೊಂದಾಣಿಸಚವ ಹ ೋಳಿಕ  ಎೊಂದಚ 
ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡಚತ ತೋನ —ಅೊಂದರ , ಅದಚ ಕಾಯಯಗಳು “ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚತ್ತವ ” ಎೊಂಬ 
ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಮಾತಾಡಚತ್ತದ : ದ ೋವರಿೊಂದ “. . . ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳು 
ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚತ್ತವ  ಎೊಂದಚ ನಮಗ  ಗ  ತ್ತದ .” ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳು ಹಿತ್ವಾದವುಗಳಲಿ, 
ಆದರ  ಅವುಗಳು “ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚತ್ತವ .”  

ಒೊಂದಚ ಭಾನಚವಾರದ ಮದಾಾಹನದ ವ ೋಳ ಯೊಂದಚ, ನನನ ಹ ೊಂಡತಿ ಮತ್ಚತ ನಾನಚ 
Arkansas ದೊಂದ Oklahoma ಗ  ಪರಯಾಣಿಸಚತಿತದ ದವು. ಸಾಯೊಂಕಾಲದ ಆರಾಧ್ನಾ 
ಸಮಯದ ಹ  ತಿತಗ , ನಾವು Oklahoma ದ Henryetta ಹತಿತರ ತ್ಲಚಪ್ದ ದವು, ಆದದರಿೊಂದ 
ನಾವು ಅಲಿಿ ಆರಾಧ್ನ ಯಲಿಿ ಪಾಲ  ಗಳುಳವದಕ ೆ ಪರಯಾರ್ವನಚನ ನಿಲಿಿಸಿದ ವು. ನನಗ  ಅನ ೋಕ್ 
ವಷ್ಯಗಳ ಮಚೊಂರ್  ಪರಿಚಿತ್ನಿದದ Red Coleman ಎೊಂಬ ಯಚವಕ್ನಚ ಒೊಂದಚ 
ಸಚವಾತಾಯಕ್ ಟ್ದಲಿಿ ಬ  ೋಧಸಚತಿತದದನಚ. ಆ ರಾತಿರಯಲಿಿ ಆತ್ನಚ ರ  ೋಮಾ 8:28ನಚನ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗವಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿ ಅದನ  ನೊಂದಚ ಆಸಕಿತಕ್ರವಾದ ವಿಧ್ದಲಿ ಿ
ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ಪಡಿಸಿದನಚ. ಆತ್ನಚ ಸಭಾೊಂಗರ್ದ ಮಚೊಂದ  ಉದದಕ್ ೆ ಒೊಂದಚ ಗಚೊಂಪು 
ಮಕ್ೆಳನಚನ ನಿಲಿಿಸಿದನಚ. ಆತ್ನಚ ಹಿಟ್ಟಟನ ಡಬಬವೊಂದನಚನ ಮದಲಲಿಿದದ ಮಗಚವಿನ ಕ ೈಗ  
ಕ  ಟ್ಚಟ ಅದನಚನ ರಚಚಿಸಚವೊಂತ  ಹ ೋಳಿದನಚ. ಆತ್ನಚ ರಚಚಿ ನ  ೋಡಿ ಅದಚ ಹಿತ್ವಾದ 
ರಚಚಿಯಚಳಳದದಲಿವ ೊಂಬದನಚನ ತ  ೋಪಯಡಿಸಚವ ಮಚಖವನಚನ ಚ್ಹರ ಯನಚನ ಮಾಡಿದನಚ. Red 
ಮಚೊಂದನ ಮಗಚವಿಗ  ಹಿಟ್ಟಟನ ಭಕ್ಷಯ ತ್ಯಾರಿಸಲಚ ಬಳಸಚವ ಕ  ಬಿಬನಿೊಂದ ತ್ಚೊಂಬಿದದ 
ಡಬಬವನಚನ ಕ  ಟ್ಟನಚ, ಮತ್ಚತ ಈ ಪರಕಿರಯಯಚ ಮಚೊಂದಚವರ ಯಿತ್ಚ. ಆತ್ನಚ ಅದ ೋ 
ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಉಪುಪ, ಅಡಚಗ  ಸ  ೋಡ, ವಿವಿಧ್ ಸಾವದಗಳು, ಹಾಲಚ, ಸಕ್ೆರ , ಮತ್ಚತ ಇತ್ರ  
ಅಡಚಗ  ಮಾಡಚವ ಪದಾಥಯಗಳ ಡಬಬಗಳನಚನ ಕ  ಡಚತಾತ ಹ  ೋದನಚ. ಹಾಲಚ ಹಾಗ  
ಸಕ್ೆರ  ಮಕ್ೆಳಿಗ  ಇಷ್ಟವಾದವು, ಆದರ  ಅವರಚ ಇತ್ರ ಪದಾಥಯಗಳ ರಚಚಿಯ ಬಗ ಗ 
ಗಮನವನ ನೋ ಕ  ಡಲಿಲಿ. ಬಳಿಕ್ Red ಎಲಾಿ ಡಬಬಗಳನಚನ ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ, 
ಅವುಗಳಲಿಿದದದನ ನಲಾಿ ಪಾತ ರಯೊೊಂದರಲಿಿ ಹಾಕಿದನಚ, ಮತ್ಚತ “ಕ ಟ್ಟ” ಹಾಗ  “ಒಳ ಳೋ” 
ಸೊಂಗತಿಗಳ ರಡ  “ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ ಅನಚಕ್ ಲ” ವಾಗಚವ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಮಾತಾಡಚತಾತ 
ಪಾತ ರಯಲಿಿರಚವದನ ನಲಾಿ ಮಿಶರರ್ಗ  ಳಿಸಿದನಚ. ಅಷ್  ಟತಿತಗ ಲಾಿ ಆತ್ನಚ ಕ ೋಕ್ 
ತ್ಯಾರಿಸಚತಿತದದನ ೊಂಬಚದಚ ಎಲಿರಿಗ  ಗ  ತಾತಗಿತ್ಚತ. ಆತ್ನಚ ಪರಸೊಂಗ ಪ್ೋಠದ ಹಿೊಂದ  
ಕ ೈಹಾಕಿ ಆ ಎಲಾಿ ಪದಾಥಯಗಳನಚನ ಹಾಕಿ ಮಚೊಂರ್ ಯೋ ತ್ಯಾರಿಸಿಟ್ಟಟದದ ಕ ೋಕ್ನಚನ ಹ  ರಗ  
ತ ಗ ದನಚ, ಮತ್ಚತ ಅದನಚನ ಆ ಚಿಕ್ೆ ಮಕ್ೆಳಿಗ  ಹೊಂಚಿದನಚ. ಆಗ ಅವರಚ ಎಲಾಿ 
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ಪದಾಥಯಗಳು “ಒಟಾಟಗಿ ಅನಚಕ್ ಲ [ಕಾಯಯಮಾಡಚವಾಗ] ವಾಗಚವಾಗ” “ಹಿತ್” ವಾದದಚದ 
ಹ  ರಹ  ಮಚಮತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ ಒಪ್ಪಕ  ೊಂಡರಚ! 

ಸೊಂಗತಿಗಳು ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ “ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚವ” ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಇನಚನ ಅನ ೋಕ್ 
ಉದಾಹರಣ ಗಳನಚನ ಕ  ಡಬಹಚದಾಗಿದ . McGarveyಯ ಎಸ ತೋರಳ ಕ್ಚರಿತ್ 
ಸೊಂದ ೋಶದಲಿಿ, ಚಿಕಾಗ  ೋದ ಮಹಾ ಜಾತ ರಯಲಿಿ ನ  ೋಡಿದ ಒೊಂದಚ ನ ೋಯಗ ಯೊಂತ್ರದ 
ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತನ . ಅಲಿ ಿಮಾನವ ಕ ೈಯಚ ಕಾಣಿಸಚತಿತರಲಿಲಿ. ಮಗಗದ 
ಲಾಳಿಗಳು ಹಾರಾಡಚತಿತದದವು, ದಾರಗಳು ಸಚತಿತಕ  ಳುಳತಿತದದವು, ಯೊಂತ್ರವು ಲಟ್ಲಟ್ 
ಸದಚದಮಾಡಚತ್ತಲಿತ್ಚತ, ಮತ್ಚತ ಹ ಣ ಯಲಪಟ್ಟ ಸಚೊಂದರವಾದ ರ ೋಷ್ ಮಯ ಪಟ ಟಗಳು 
ಯೊಂತ್ರದೊಂದ ಹ  ರಗ  ಬರಚತಿತದದವು. McGarveyಯ ಮಚಕಾತಯದ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ನಾನಚ 
ಸರಳಾನಚವಾದ ಮಾಡಚತ ತೋನ : “ಈ ಹ ಣ ಯಲಪಟ್ಟ ಪಟ ಟಗಳು ಆಕ್ಸಿೀಕ್ವಾಗಿ 
ಸೊಂಭವಿಸಿರಚವೊಂತ್ವುಗಳ ೊಂದಚ ಯಾರ  ಬಬರ  ನನಗ  ಮನವರಿಕ  ಮಾಡಲಾಗದಚ, ಮತ್ಚತ 
ಎಸ ತೋರಳ ಕ್ಥ ಯಚ ಅನಚಕ್ ಲಕ್ರವಾಗಿ ಮಚಕಾತಯಗ  ೊಂಡಿದಚದ ಆಕ್ಸಿೀಕ್ವಾಗಿ ಎೊಂದಚ, 
ಅಥವಾ ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ ಅನಚಕ್ ಲತ ಯಚ ಆಕ್ಸಿೀಕ್ವಾಗಿ ನಡ ಯಚತ್ತದ ೊಂದಚ 
ಯಾರ  ನನಗ  ಮನವರಿಕ  ಮಾಡಚವದಕಾೆಗದಚ. ಮನಚಷ್ಾರ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ ದ ೋವರಚ 
ಆಳಿವಕ  ಮಾಡಚತಾತನ !”203  

ದ ೋವರಚ ಈ ಲ  ೋಕ್ದಲಿಿ ಮತ್ಚತ ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಲಿಿ ನಮಮ ಹಿತ್ಕ  ೆೋಸೆರ 
ಕಾಯಯಮಾಡಚತಿತದಾದನ . ನಮಗ  ಕ್ಷ್ಟಗಳು ಮತ್ಚತ ಸೊಂಕ್ಟ್ಗಳಿರಬಹಚದಚ, ಆದರ  ಆತ್ನ 
ಸಹಾಯದ  ೊಂದಗ , ಅೊಂತ್ಾದಲಿಿ ನಾವು ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಚವ ವ ೊಂಬ 
ಭರವಸ ಯಿೊಂದರಬಲ ಿವು. ನಾವು ಈಗಾಗಲ  37ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ ಓದದ ದೋವ , ಅಲಿಿ ಪ ಲನಚ 
ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, “ನಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಿದಾತ್ನ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಎಲಾ ಿ
ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಿ ಪೂರ್ಯ ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಚತ ತೋವ .” 

4. ನಮಮ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಒೊಂದಚ ಸೊಂತ ೈಸಚವೊಂತ್ಹ ಹ ೋಳಿಕ  ಸಹ ಆಗಿರಚತ್ತದ : 
ದ ೋವರಿೊಂದ “ತ್ನನನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚವವರ ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳು ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚತ್ತವ  
ಎೊಂದಚ ನಮಗ  ಗ  ತ್ತದ .” ಜೋವನದಲಿಿ ನಮಗ  ಏನ ೋ ಸೊಂಭವಿಸಿದಾಗ ಾ, ನಾವು ಈ 
ಸತ್ಾಕ ೆ ಅೊಂಟ್ಟಕ  ೊಂಡಿರಬಹಚದಚ: ನಾವು ದ ೋವರಲಿಿ ನಮಮ ನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ 
ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳುಳವದಾದರ , ಅೊಂತ್ಾದಲಿಿ ಒಳ ಳೋ ಫಲಿತ್ ಹ  ರಹ  ಮಚಮವೊಂತ  ಆತ್ನಚ 
ಖಚಿತ್ಪಡಿಸಚವನಚ.  

ಕ ಲವರಿಗ  ಇದನಚನ ನೊಂಬಚವದಕ ೆ ಕ್ಷ್ಟಕ್ರವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅವರಚ ಒಬಬ ನಿೋತಿವೊಂತ್ 
ಮನಚಷ್ಾನಚ ಸಮಸ ಾಗಳಿೊಂದ—ರ  ೋಗ, ಬಡತ್ನ, ಮತ್ಚತ ತ್ನನ ಮಿತ್ರರನಚನ 
ಕ್ಳ ದಚಕ  ೊಂಡಿರಚವದಚ ಸ ೋರಿದೊಂತ —ಹ  ೋರಾಟ್ ಪಡಚತಿತರಚವದನಚನ, ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ, 
ಅನಿೋತಿವೊಂತ್ರಚ ಸಮೃದಧಗ  ಳುಳತಿತರಚವದನಚನ ನ  ೋಡಚತಾತರ . ಅವರಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತರ , 
“ದ ೋವರ ಅನಚಗರಹದ ವಿರಚದಧವಾಗಿರಚವ ಸಾಕ್ಷಿಯಚ ನಮಮ ಕ್ರ್ಚಿಗಳ ಮಚೊಂದ ಯೋ 
ಇರಚವಾಗ, ನಾವು ಹ ೋಗ  ಅದನಚನ ನೊಂಬಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾ?” ಈ ಪರಶ ನಗ  ಹಲವಾರಚ 
ಉತ್ತರಗಳಿರಚತ್ತವ , ಆದರ  ನಾನಚ “ಹಿತ್” ಎೊಂಬ ಪದದ ಕ್ಚರಿತ್ ನಮಮ ಅಥಯ ನಿರ ಪನ ಯ 
ಮೋಲ  ಗಮನವನಚನ ಹರಿಸಲಿಚಿಛಸಚತ ತೋನ . 
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ಈ ಲ  ೋಕ್ವು ನಮಮ ನಿವಾಸಸಾೆನ ಎೊಂದಚ ಯೊೋಚಿಸಚವೊಂತ  ಮೋಸಕ  ೆಳಗಾ 
ಗಚವದಚ ಸಚಲಭವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅದಚ ಸೊಂಭವಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಭ ತಿಕ್ ಸೊಂಗತಿಗಳ ೋ—
ಗ ರವ, ಐಶವಯಯ, ಭ  ೋಗ, ಪರಸಿದಧ, ಮತ್ಚತ ಉತ್ತಮ ಆರ  ೋಗಾ ಸಹ—ಅತ್ಾೊಂಥ 
ಮಚಖಾವಾದವುಗಳು ಎೊಂದಚ ಭಾವಿಸಿಕ  ಳುಳತ ತೋವ . ನಾವು ಅೊಂತ್ಹ ನಿರ್ಯಯಕ ೆ 
ಬರಚವದಾದರ , ನಾವು ತ್ಪಾಪದ ಅಳತ ಗ  ೋಲಿನಿೊಂದ ಅಳತ  ಮಾಡಚವವರಾಗಿರಚತ ತೋವ . 

ವಷ್ಯಗಳ ಹಿೊಂದ  ನಾನಚ Greater Oklahoma ಪಟ್ಟರ್ದಲಿಿರಚವ ಒೊಂದಚ ಸಭ ಯಲಿಿ 
ಬ  ೋಧ್ನ ಯನಚನ ಆರೊಂಭಿಸಿದಾಗ, Earl Matthews (ಸವಲಪ ಬ  ೋಧ್ನ  ಮಾಡಿದ ಅನಚಭವ 
ಹ  ೊಂದದದ ನಮಮ ಸದಸಾರಲ  ಿಬಬನಚ) ಎೊಂಬವನಚ ಈ ಭ ಮಿಯ ಮೋಲ  ಕ್ತ್ಯನಚ ಏಕ  
ಜ್ನರನಚನ ಇಟ್ಟಟದಾದನ ೊಂದಚ ನನನನಚನ ಪರಶಿನಸಿದನಚ. ಇದಚ ನಾನಚ ಈ ಮಚೊಂರ್  ಯೊೋಚ್ನ ಗ  
ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಿರದೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ ಪರಶ ನಯಾಗಿತ್ಚತ. Earl ಕ ಲವೊಂದಚ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳನಚನ 
ಹೊಂಚಿಕ  ೊಂಡನಚ, ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ ಕ್ಲಿಸಿದ ಪಾಠಗಳನಚನ ಮರ ತ್ಚಹ  ೋಗದೊಂತ  ನಾನಚ ನನನ 
ಬ ೈಬಲಿನ ಮಚೊಂದನ ಪುಟ್ದಲಿಿ ಕ ಲವು ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳನಚನ ಬರ ದಚಕ  ೊಂಡ ನಚ. 

ಕ್ತ್ಯನ ೋ, ನನನ ದ ೋವರ ೋ, ಮನಃಪೂವಯಕ್ವಾಗಿ ನಿನನನಚನ ಕ  ೊಂಡಾಡಚವ ನಚ; 
ಎೊಂದ ೊಂದಗ  ನಿನನ ನಾಮವನಚನ ಘ್ನಪಡಿಸಚವ ನಚ (ಕಿೋತ್ಯನ  86:12). 

ವಿಷ್ಯವು ತಿೋರಿತ್ಚ; ಎಲಿವೂ ಕ ೋಳಿ ಮಚಗಿಯಿತ್ಚ; ದ ೋವರಿಗ  ಭಯಪಟ್ಚಟ ಆತ್ನ 
ಆಜ್ಞ ಗಳನಚನ ಕ ೈಕ  ಳುಳ . . . (ಪರಸೊಂಗಿ 12:13). 

“ಅದರೊಂತ  ನಿಮಮ ಬ ಳಕ್ಚ ಜ್ನರ ಮಚೊಂದ  ಪರಕಾಶಿಸಲಿ. ಹಿೋಗಾದರ  ಅವರಚ ನಿಮಮ ಒಳ ಳೋ 
ಕಿರಯಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿ ಪರಲ  ೋಕ್ದಲಿಿರಚವ ನಿಮಮ ತ್ೊಂದ ಯನಚನ ಕ  ೊಂಡಾಡಚವರಚ” 
(ಮತಾತಯ 5:16). 

ಕ್ತ್ಯನ ೋ, ನಮಮ ದ ೋವರ ೋ, ನಿೋನಚ ಪರಭಾವ ಮಾನ ಬಲಗಳನಚನ ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ 
ಯೊೋಗಾನಾಗಿದದೋ; ಸಮಸತವನಚನ ಸೃಷಿಟಸಿದಾತ್ನಚ ನಿೋನ ೋ; ಎಲಿವು ನಿನನ ಚಿತ್ತದೊಂದಲ ೋ 
ಇದದವು, ನಿನನ ಚಿತ್ತದೊಂದಲ ೋ ನಿಮಿಯತ್ವಾದವು (ಪರಕ್ಟ್ನ  4:11). 

ಜೋವನದಲಿಿ ನಮಮ ಉದ ದೋಶವು ಇಮಮಡಿಯಾದದಾದಗಿದ : ದ ೋವರನಚನ 
ಕ  ೊಂಡಾಡಚವದಚ ಮತ್ಚತ ದ ೋವರ ಸೊಂಗಡ ನಿತ್ಾತ್ವದಚದದಕ್ ೆ ಇರಚವದಕ ೆ 
ಸಿದಧಪಡಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ. ಈ ಎರಡ  ಗಚರಿಗಳಿಗ  ಸಹ ಹ ರ್ ುಚ್ಚು ದ ೋವರೊಂತಾಗಚವದಕ ೆ 
ಶರಮಿಸಚವದಚ ಅಗತ್ಾವಿರಚತ್ತದ . ವಿಷ್ಯವು ಹಾಗಿರಚವಾಗ, ನಮಮನಚನ ದ ೋವರಿೊಂದ ದ ರಕ ೆ 
ಕ  ೊಂಡ  ಯಚಾವ ಯಾವದ ೋ ಸೊಂಗತಿಯಚ “ಕ ಟ್ಟದಚದ,” ಮತ್ಚತ ನಮಮನಚನ ದ ೋವರಿಗ  ಸಮಿೋಪ 
ತ್ರಚವ ಯಾವದ ೋ ಸೊಂಗತಿಯಾಗಲಿ “ಒಳ ಳೋದಚ.”  

ಈ ಪರಿಜ್ಞಾನವನಚನ ನಮಮ ಅಳತ ಗ  ೋಲನಾನಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವದಾದರ  ಅದಚ 
ನಮಗ  ಸೊಂಭವಿಸಚವದನಚನ ಒೊಂದಚ ವಾತಾಾಸವಾದ ದೃಷಿಟಕ  ೋನದೊಂದ ನ  ೋಡಚವೊಂತ  
ಮಾಡಚತ್ತದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಈ ಲ  ೋಕ್ವು ನಮಗ  ಹ  ಗಳುಭಟ್ಟತ ಯನಚನ 
ತ  ೋರಿಸಚವದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಅದಚ ನಮಮನಚನ ಕ ಟ್ಟದಾದಗಿ ನಡಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ನಮಗ  
ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಲಿದಾಗಿದ . ಭ ತಿಕ್ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳು ಕ ಲವು ವಾಕಿತಗಳನಚನ ದ ೋವರಿಗ  
ಸಮಿೋಪ ತ್ರಲಾರವು, ಆದರ  ಅವುಗಳು ಅದಕ ೆ ಅಡಿಿಯಾಗಿರಚತ್ತವ . ಯೋಸಚ ಹಿೋಗ  
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ಎಚ್ುರಿಸಿದನಚ, “ಎಲಾಿ ಲ  ೋಭಕ್ ೆ ಎಚ್ುರಿಕ ಯಾಗಿದಚದ ನಿಮಮನಚನ ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳಿಳರಿ. 
ಒಬಬನಿಗ  ಎಷ್ಚಟ ಆಸಿತಯಿದದರ  ಅದಚ ಅವನಿಗ  ಜೋವಾಧ್ಾರವಾಗಚವದಲಿ” (ಲ ಕ್ 12:15). 
ಕ್ತ್ಯನಚ ಹ ೋಳಿದ ದೋನ ೊಂದರ  “ಐಶವಯಯವೊಂತ್ನಚ ದ ೋವರ ರಾಜ್ಾದಲಿಿ ಸ ೋರಚವದಕಿೆೊಂತ್ 
ಒೊಂಟ ಯಚ ಸ ಜಯ ಕ್ಣಿಿನಲಿಿ ನಚಗಚಗವದಚ ಸಚಲಭ” (ಮತಾತಯ 19:24). 

ಜೋವನದ ಇತ್ರ ಕ್ಷ ೋತ್ರಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಸಹ ಈ ಸಾಮಾನಾ ಸ ತ್ರವು ಅಷ್ ಟೋ 
ಸತ್ಾವಾದದಚದ. ಅನಾರ  ೋಗಾವು ಸಹ ನಮಗ  ರ  ೋಗಕಿೆೊಂತ್ ಉತ್ತಮವಾದ ಸ ೋವ ಯನಚನ 
ಮಾಡಬಲಿದಚ. ನನನನಚನ ಅಪಾಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಡಿರಿ. ನಾವು ಅನಾರ  ೋಗಾವನಚನ 
ತ್ೊಂದಚಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ ಅಥವಾ ನಮಮ ದ ೋಹಗಳ ಆರ ೈಕ ಯನಚನ ಮಾಡಿಕ  ಳಳಬಾರದಚ 
ಎೊಂಬದಾಗಿ ನಾನಚ ಹ ೋಳುತಿತಲಿ; ಹಾಗ  ಹ ೋಳಿದರ  ಅದಚ 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 6:19, 20ರಲಿಿನ 
ಉಪದ ೋಶಕ ೆ ತ್ದವರಚದಧವಾಗಚವದಚ. ಬದಲಾಗಿ, ನಾನಚ ಹ ೋಳುತಿತರಚವದ ೋನ ೊಂದರ , ನಮಮ 
ಮನ  ೋಭಾವವು ಸರಿಯಾದದಾದಗಿದ  ದ ೋವರಚ ನಮಮ ರ  ೋಗವನಚನ ಸಹ ನಮಮ ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಬಲಿನಚ. ವ ೋದನ ಯ ಹಾಸಿಗ ಯಲಿಿ ಸಮಯ ಕ್ಳ ಯಚವ ಪುರಚಷ್ ಅಥವಾ 
ಸಿರೋಯಚ ಸೊಂಗತಿಗಳನಚನ ಹ ಚ್ಚು ಬ ಳಕಿನಲಿಿ ನ  ೋಡಚವವರಾಗಿರಚತಾತರ . ನನನ ಜೋವನದಲಿ ಿ
ಹಲವಾರಚ ಸಮಯಗಳಲಿಿ, ನಾನಚ ವಿಸತರಿತ್ ಕಾಲದ ವರ ಗ  ಬ ನನ ಮೋಲ  
ಮಲಗಿಕ  ಳಳಬ ೋಕಾಗಿತ್ಚತ—ಮತ್ಚತ ಅದಚ ನನಗ  ಯಾವುದಚ ಪಾರಮಚಖಾವಾದದಚದ ಮತ್ಚತ 
ಯಾವುದಚ ಪಾರಮಚಖಾವಲಿ ಎೊಂಬದರ ಬಗ ಗ ಸಪಷ್ಟವಾದ ದೃಷಿಟಕ  ೋನವನಚನ ಒದಗಿಸಿತ್ಚತ. 

ಕಿೋತ್ಯನ ಗಾರನಚ ವಾಾದಯಿೊಂದಾಗಚವ ಒೊಂದಚ ಸೊಂಭಾವಾ ಆಶಿೋವಾಯದದ ಬಗ ಗ 
ಕಿೋತ್ಯನ  119:71ರಲಿಿ ಉಲ ಿೋಖಿಸಚತಾತನ : “ಕ್ಷ್ಾಟನಚಭವವು ನನಗ  ಹಿತ್ಕ್ರವಾಯಿತ್ಚ; 
ಅದರಿೊಂದಲ ೋ ನಿನನ ನಿಬೊಂಧ್ನ ಗಳನಚನ ಕ್ಲಿತ ನಚ.” ನಾನಚ Tennesseeಯ 
Murfreesboro ಪಟ್ಟರ್ದ ಒಬಬ ಕ ೈಸತ ಸಹ  ೋದರನ ಬಗ ಗ ಓದದ ನಚ, ಆತ್ನ ಜೋವನದ 
ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಜೋವಿಸಬ ೋಕಾದ ಹಲವಾರಚ ವಷ್ಯಗಳನಚನ tuberculosis 
(ಕ್ಷಯರ  ೋಗವು) ಕ್ಸಿದಚಕ  ೊಂಡಿತ್ಚತ. ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ಸಮಯವನ ನಲಾಿ ವಾಕ್ಾದ ಅಧ್ಾಯನ 
ಮತ್ಚತ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳನಚನ ಕ್ೊಂಠಪಾಠ ಮಾಡಚವದರಲಿಿ ಕ್ಳ ದನಚ. ಆತ್ನಚ ಆ ವಷ್ಯಗಳನಚನ 
ತ್ನನ ಜೋವಿತ್ದಲಿಿಯೋ ಅತ್ಾೊಂಥ ಆಶಿೋವಾಯದಕ್ರವಾದ ವಷ್ಯಗಳ ೊಂದಚ ನ ನಪ್ಸಿಕ  ಳುಳತಾತ 
ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, “ನಾನಚ ಈ ವಾಾದಯಚ ಬೊಂದಲಿವಾಗಿದದರ  ಎೊಂದಗ  ಸಮಯ 
ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳನಚನ ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ಳಳದ  ಇದದರಚ ತಿತದ ದೋನ  ೋ ಆ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳನಚನ ಈ ಕಾಲದಲಿಿ ಕ್ೊಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿದ ನಚ.”204 

ರ  ೋಗದೊಂದಾಗಚವ ಇತ್ರ ಪರಯೊೋಜ್ನಗಳನಚನ ಪರಸಾತವಿಸಬಹಚದಚ, 
ಉದಾಹರಣ ಯೊಂದರ  ಆತಿೀಕ್ ಪಕ್ವತ ಯನಚನ ಪಡ ದಚಕ  ಳುಳವ ಸಾಧ್ಾತ . ನಿೋವು ಸಾಕ್ಷ್ಚಟ 
ಕ್ಷ್ಟಗಳನಚನ ಅನಚಭವಿಸಿಲಿವಾದಲಿಿ, ಬಹಚಶಃ ನಿೋವು ಕ್ತ್ಯನಲಿಿ ಅಷ್ಾಟಗಿ ಬ ಳ ದಲಿ ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಲಾಗಚತ್ತದ  (ಮತ್ಚತ ಅದಚ ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ ಸತ್ಾವಾಗಿರಚತ್ತದ ). ಅಷ್ಚಟ ಮಾತ್ರವಲಿದ , 
ನಾವು ರ  ೋಗವನಚನ ಅನಚಭವಿಸಚವದರಿೊಂದ, ಇತ್ರರಚ ಆ ವ ೋದನ ಯನಚನ ಹಾದಚಹ  ೋಗಚವ 
ವ ೋಳ  ಅವರನಚನ ಹ ಚ್ಚು ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಮತ್ಚತ ಅವರನಚನ ಸೊಂತ ೈಸಚವದಕ ೆ 
ನಮಮನಚನ ಅಹಯಗ  ಳಿಸಚತ್ತದ . 

ನಮಮ ಜೋವನದಲಿಿ ನಾಶನಗಳು ಸೊಂಭವಿಸಚವಾಗ ಮತ್ಚತ ನಡ ಯಚತಿತರಚವ 
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ಎಲಿದರಲಿಿಯ  ದ ೋವರ ಹಸತವನಚನ ಕಾರ್ಚವದಕ ೆ ನಮಗ  ಕ್ಷ್ಟವಾಗಚತಿತರಚವಾಗ, ನಾವು 
“ಹಿತ್” ವಾದದ ದೋನಚ ಎೊಂಬ ನಮಮ ಅಥಯನಿರ ಪನ ಯನಚನ ಕ್ರಮಪಡಿಸಿಕ  ಳುಳವ 
ಅಗತ್ಾವಿರಚತ್ತದ . ದ ೋವರಚ “ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳು” ನಚನ—ಬಯಸಚವ ಅಥವಾ 
ಬಯಸದರಚವ—ನಮಮ “ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ” ಅನಚಕ್ ಲಗ  ಳಿಸಲಚ, ನಮಮನಚನ ತ್ನಗ  ಸಮಿೋಪ 
ತ್ೊಂದಚಕ  ಳಳಲಚ ಉಪಯೊೋಗಿಸಬಲಿನಚ.  

5. ನಮಮ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಒೊಂದಚ ಶರತ್ಚತಬದಧ ಹ ೋಳಿಕ ಯಾಗಿದ  ಎೊಂಬಚದಚ 
ಸಪಷ್ಟವಾಗಿದ . ರ  ೋಮಾ 8:28ರಲಿಿ ಸಿಕ್ಚೆವ ವಾಗಾದನವು ಪರತಿಯೊಬಬರಿಗಾಗಿಯ  
ಇರಚವದಲಿ. ಅದಚ ಕ ೋವಲ “ದ ೋವರ ಸೊಂಕ್ಲಪದ ಮೋರ ಗ  ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಚಟ ಆತ್ನನಚನ 
ಪ್ರೋತಿಸಚವವರ” ಗ  ಮಾತ್ರವ ೋ ಆಗಿರಚತ್ತದ . 

ನಾನಚ “[ದ ೋವರನಚನ] ಆತ್ನನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚವವರ” ಎೊಂಬ ಪದಗಳನಚನ ಓದಚವಾಗ, 
ನನಗ  “ಮಹಾ ಆಜ್ಞ ಯ” ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಯೋಸಚ ಹ ೋಳಿದ ಮಾತ್ಚ ನ ನಪ್ಗ  ಬರಚತ್ತದ : “ನಿನನ 
ದ ೋವರಾಗಿರಚವ ಕ್ತ್ಯನನಚನ ನಿನನ ಪೂರ್ಯಹೃದಯದೊಂದಲ  ನಿನನ ಪೂರ್ಯ ಪಾರರ್ದೊಂದಲ  
ನಿನನ ಪೂರ್ಯ ಬಚದಧಯಿೊಂದಲ  ಪ್ರೋತಿಸಬ ೋಕ್ಚ” (ಮತಾತಯ 22:36, 37). ನನಗ  
ಯೊೋಹಾನನ ಮಾತ್ಚಗಳು ಸಹ ನ ನಪ್ಗ  ಬರಚತ್ತವ : “ದ ೋವರ ಮೋಲರ್ ಪ್ರೋತಿಯಚ 
ಏನೊಂದರ  ಆತ್ನ ಆಜ್ಞ ಗಳನಚನ ಕ ೈಕ  ೊಂಡಚ ನಡ ಯಚವದ ೋ. ಆತ್ನ ಆಜ್ಞ ಗಳು 
ಭಾರವಾದವುಗಳಲಿ” (1 ಯೊೋಹಾನ 5:3; ನ  ೋಡಿರಿ 2 ಯೊೋಹಾನ 6). 

“ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಚಟ” ಎೊಂಬ ಪದವು ಸಚವಾತ ಯಯ ಕ್ರ ಗ  ಉತ್ತರಿಸಚವದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ  
(ನ  ೋಡಿರಿ 2 ಥ ಸಲ  ೋನಿಕ್ 2:14). ಜ್ನರಚ ಈ ದ ೈವಿಕ್ ಕ್ರ ಗ  ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಚಟ ಪರತ್ಚಾತ್ತರ 
ಕ  ಡಚವಾಗ, ಅವರಿಗ  ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಲಾಗಚತ್ತದ  (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:36-
38) ಮತ್ಚತ ಕ್ತ್ಯನಚ ಅವರನಚನ ತ್ನನ ದ ೋಹವಾದ ಸಭ ಗ  ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಚತಾತನ  
(ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:47; KJV; ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 12:13). ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ, ಅವರಚ 
ದ ೋವರ “ಹ  ರಕ ೆ ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟವರ” (ἐκκλησία, ekklēsia) ಭಾಗವಾಗಚತಾತರ . 

“ಆತ್ನ ಸೊಂಕ್ಲಪದ ಮೋರ ಗ ” ಎೊಂಬ ಪದವನಚನ ಅಸಡ ಿ ಮಾಡಬ ೋಡಿರಿ. ದ ೋವರ 
ಸೊಂಕ್ಲಪಗಳನಚನ ನ ರವ ೋರಿಸಬ ೋಕ್ಚ ಮತ್ಚತ ದ ೋವರ ಚಿತ್ತವನಚನ ಮಾಡಬ ೋಕ್ಚ ಎೊಂಬ 
ಬಯಕ ಯಚ ನಮಮ ಮನಸಚಾಗಳಲಿಿಯ  ಹೃದಯಗಳಲಿಿಯ  ಅತ್ಾೊಂಥ ಆದಾತ ಯ 
ಸಾೆನವನಚನ ಹ  ೊಂದರಬ ೋಕ್ಚ. ರ  ೋಮಾ 8:28ರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ನಮಗ  ದ ೋವರ 
ವಾಗಾದನಗಳಲಿಿ ಹಾಗ  ಆಶಿೋವಾಯದಗಳಲಿಿ ಹಾರಾಡಚವೊಂತ  ಅನಚಮತಿಸಿದನಚ, ಆದರ  
ನೊಂತ್ರ ಆತ್ನಚ ನಮಮನಚನ ಕ ಲವು ಕಾಯಯರ ಪದ ಟ್ಟಪಪಣಿಗಳಿೊಂದ ಭ ಮಿಗ  ಕ್ರ ದಚ 
ತ್ೊಂದನಚ. ನಾವು ದ ೋವರ ವಾಗಾದನಗಳನಚನ ಮತ್ಚತ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳನಚನ ಪಡ ದಚಕ  ಳಳಲಚ 
ಇಚಿಛಸಚವದಾದರ , ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳನಚನ ಆತ್ನಿಗ  ಒಪ್ಪಸಿಕ  ಳುಳವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಟಗ  ಆತ್ನನಚನ 
ನಾವು ಪ್ರೋತಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ. ನಾವು ಸಚವಾತ ಯಯ ಕ್ರ ಗ  ನೊಂಬಿಕ ಯ ಮ ಲಕ್ 
ಪರತಿಸಪೊಂದಸಬ ೋಕ್ಚ, ಮತ್ಚತ ನಮಮ ಚಿತ್ತವನಚನ ಆತ್ನ ಚಿತ್ತಕ ೆ ಅಧೋನಪಡಿಸಬ ೋಕ್ಚ. 

ಮಚಕಾತಯ. ಬ ೈಬಲ್ನಲಿ ಿ ನನಗ  ನ ಚಿುನ ವಾಕ್ಾಭಾಗವ ೊಂದರ  ರ  ೋಮಾ 8:28: 
“ಇದಲಿದ  ದ ೋವರ ಸೊಂಕ್ಲಪದ ಮೋರ ಗ  ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಚಟ ಆತ್ನನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚವವರ ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ 
ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳು ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚತ್ತವ  ಎೊಂದಚ ನಮಗ  ಗ  ತ್ತದ .” ಈ ವಚ್ನವು 
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ಅಥಯಪೂರ್ಯವಾಗಿರಚತ್ತದ —ಆದರ  ಕ್ತ್ಯನಿಗ  ತ್ಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳನಚನ ಕ್ತ್ಯನಿಗ  
ಒಪ್ಪಸಿಕ  ೊಂಡವರಿಗ  ಮಾತ್ರವ ೋ ಅದಚ ಅಥಯಪೂರ್ಯವಾಗಿರಚತ್ತದ . ನ ನಪ್ರಲಿ: ರ  ೋಮಾ 
8:28ರ ವಾಗಾದನವು ಪರತಿಯೊಬಬರಿಗಾಗಿಯ  ಇರಚವದಲಿ; ಅದಚ “ದ ೋವರ ಸೊಂಕ್ಲಪದ 
ಮೋರ ಗ  ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಚಟ ಆತ್ನನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚವವರ” ಗಾಗಿ ಮಾತ್ರವ ೋ. 

ದೆೇವರ ಕಯಯಣ (8:28) 
ರ  ೋಮಾ 8:28 ರಿೊಂದ ಒೊಂದಚ ವಾಕ್ಾಭಾಗಾಧ್ಾರಿತ್ ಸೊಂದ ೋಶವು ಹ  ರಚಿಮಚಮತ್ತದ : 

(1) ದ ೋವರಿಗ  ಒೊಂದಚ ಶಕಿತಯಿದಚದ ಅದನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಿತದಾದನ  (ದ ೋವರಿೊಂದ “ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ 
ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳು ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚತ್ತವ ”); (2) ದ ೋವರಿಗ  ಒೊಂದಚ ಜ್ನತ ಯಿದಚದ ಆತ್ನಚ 
ಅವರಿಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚತಿತದಾದನ  (“ಆತ್ನ ಸೊಂಕ್ಲಪದ ಮೋರ ಗ  ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಚಟ ಆತ್ನನಚನ 
ಪ್ರೋತಿಸಚವವರ”); (3) ದ ೋವರಿಗ  ಒೊಂದಚ ಸೊಂಕ್ಲಪವಿದಚದ ಅದನಚನ ನ ರವ ೋರಿಸಚತಿತದಾದನ  
(“ಆತ್ನ ಸೊಂಕ್ಲಪದ ಮೋರ ಗ ”). 

ದೆೇವರ ಯೇಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಕೆಗೊಳುುವದು (8:28) 
ದ ೋವರಚ, ತ್ನನ ಯೊೋಜ್ನ ಗ  ಅನಚಗಚರ್ವಾಗಿ, ನಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚತಾತನ  ಮತ್ಚತ 

ಕ್ರ ಯಚತಾತನ —ಆದರ  ನಾವು ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ ಪರತಿಸಪೊಂದಸಬ ೋಕ್ಚ ಹಾಗ  ವಿಶಾವಸದೊಂದ 
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಬ ೋಕ್ಚ. LBಯ ಭಾವಾನಚವಾದವು 28ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ ಈ ಅಹಯತ ಗಳಿೊಂದ 
ಮಚಕಾತಯಗ  ಳುಳತ್ತದ : “ನಾವು ದ ೋವರನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚವದಾದರ  ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ 
ಯೊೋಜ್ನ ಗಳ ೊಳಗ  ಹ  ೊಂದಕ ಗ  ಳುಳವದಾದರ .” ನಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಿಗಾಗಿ ದ ೋವರಚ 
ಹ  ೊಂದರಚವ ಸೊಂಕ್ಲಪಗಳ ೊಳಗ  ನಮಮನಚನ “ಸರಿಹ  ೊಂದಸಿಕ  ಳಳಲಚ” 
ಮನಸಚಾಳಳವರಾಗಿದದರ , ನಮಗ  ಈ ಆಶುಯಯವಾದ ವಾಗಾದನವು ಇರಚತ್ತದ : ಆತ್ನಚ ನಮಮ 
ಜೋವಿತ್ದಲಿಿ ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳನಚನ ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ ಅನಚಕ್ ಲ ಮಾಡಚವನಚ! 

ದೆೇವರ ಪೂವಣಜ್ಞಯನ (8:29, 30) 
James Bentleyಯಚ ತ್ನನ ಮಮಮಗಳ ಜ  ತ ಯಲಿಿ ಮಕ್ೆಳ ಸಿನಿಮಾವೊಂದರ 

ವಿಡಿಯೊೋ ನ  ೋಡಿದದರ ಬಗ ಗ ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳತಾತನ . ಆ ಚಿಕ್ೆ ಹಚಡಚಗಿ ಸಿನಿಮಾವನಚನ 
ಎಷ್  ಟೊಂದಚ ಸಾರಿ ವಿಕ್ಷಿಸಿದದಳ ೊಂದರ  ಆ ಸಿನಿಮಾದಲಿಿ ಮಚೊಂದ  ಏನಾಗಚತ್ತದ ೊಂಬದನಚನ 
ಕ್ೊಂಠಪಾಠವಾಗಿ ಹ ೋಳುತಿತದದಳ ೊಂದಚ ಆತ್ನಚ ತಿಳಿಸಚತಾತನ . ಆಕ ಯಚ ಸಿನಿಮಾದಲಿಿನ ಒೊಂದಚ 
ಪಾತ್ರದಾರಿಯಚ ಮಾತಾಡಚವದಕ ೆ ಮಚೊಂರ್ ಯೋ ಆತ್ನಚ ಏನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ ೊಂಬ ದನಚನ 
ಈಕ ಯಚ ಹ ೋಳಿಬಿಡಚತಿತದದಳು ಮತ್ಚತ ಮಚೊಂದ  ಏನಾಗಚತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ ತ್ನನ ತಾತ್ನಿಗ  
ತಿಳಿಸಚತಿತದದಳು. James ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , “ಮಚೊಂದ  ಏನಚ ಬರಚತಿತದ  ಎೊಂಬಚದಚ ನನನ 
ಮಮಮಗಳಿಗ  ಗ  ತಿತತ ತೊಂದ ಮಾತ್ರಕ ೆ ಮಚೊಂದ  ಬೊಂದದದಕ ೆಲಾಿ ಆಕ ಯೋ 
ಜ್ವಾಬಾದರಳಾಗಚವದಲಿ.” ಆತ್ನಚ ನೊಂತ್ರ ಮಚಗಚಳನಕ್ಚೆ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, “ದ ೋವರ 
ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಹ ೋಳುವದಾದರ , ಆತ್ನಚ ಈಗಾಗಲ ೋ ವಿಡಿಯೊೋವನಚನ ವಿಕ್ಷಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಟದಾದನ .”205 

ಒೊಂದಚ ನ ಚಿುನ ಕ್ಥ ಯನಿನಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಿರಚವ ಪರಿಚ್ಯಸೆನ  ಬಬನಚ ನಿಮಗಿದಾದನ  ೋ? 
ಆತ್ನಚ ಕ್ಥ ಯನಚನ ಹ ೋಳಲಾರೊಂಭಿಸಚವಾಗ (ನ ರನ ಯ ಬಾರಿಗ !), ಆತ್ನಚ ಮಚೊಂದ ೋನಚ 
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ಹ ೋಳಲಿಕಿೆದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ ಬಹಚಶಃ ನಿೋವು ಎದಚರಚನ  ೋಡಬಹಚದಾಗಿದ —ಆದರ  ಹಾಗ ೊಂದ 
ಮಾತ್ರಕ ೆ ಆತ್ನಚ ಹ ೋಳುವದ ಲಿಕ್ ೆ ನಿೋವು ಜ್ವಾಬಾದರರಾಗಚವದಲಿ. ನಿೋವು ಈ 
ಮಚೊಂರ್ ಯೋ ಕ್ಥ ಯನಚನ ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ೊಂಡಿರಚವಿರ ೊಂದಷ್ ಟೋ ಅದರ ಅಥಯವಾಗಿರಚತ್ತದ . 
ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ , ಇೊಂತ್ಹ ಹ  ೋಲಿಕ ಗಳ ಲಾಿ ಸಾಕಾದವುಗಳಾಗಿರಚವದಲಿ, ಆದರ  
ನಡ ಯಚವೊಂಥದದಕ ೆ ಜ್ವಾಬಾದರರಾಗದ ಯೋ ಮಚೊಂದ  ಏನಾಗಚತ್ತದ ೊಂಬದನಚನ 
ಮಚೊಂಚಿತ್ವಾಗಿ ತಿಳಿದರಚವದಚ ಹ ೋಗ  ಸಾಧ್ಾವಿರಚತ್ತದ ೊಂಬದನಚನ ಕ್ನಿಷ್ಠ ಅದಚ 
ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ಪಡಿಸಚತ್ತದ .  

ಕ್ರಿಸತನಲ್ಲಿ ಭದಿತ್ೆ (8:31-39) 
8:31-39 ರಲಿಿ ಸಿಕ್ಚೆವ ಪರಮಚಖ ಪರಶ ನಗಳನಚನ ಎತಿತತ  ೋರಿಸಚವ ಮ ಲಕ್ ಒೊಂದಚ 

ಪಾಠವನಚನ ಅಭಿವೃದಧಗ  ಳಿಸಬಹಚದಾಗಿದ : “ನಮಮನಚನ ಎದಚರಿಸಚವವರಚ ಯಾರಚ?” (8:31); 
“ಯಾರಚ ತ್ಪುಪ ಹ  ರಿಸಾರಚ?” (8:33); ಮತ್ಚತ “ನಮಮನಚನ ಅಗಲಿಸಚವವರಚ ಯಾರಚ?” 
(8:35). ಎಲಾಿ ಮ ರಚ ಪರಶ ನಗಳಿಗ  ಒೊಂದಚ ಉತ್ತರವು ಸತ್ಾವಾಗಿರಚತ್ತದ : “ಯಾರ  ಇಲಿ!” 

ಕಿರಸತನಲಿಿ ಸಿಕ್ಚೆವೊಂತ್ಹ ಭದರತ ಯಚ ಆತ್ನಲಿ ಿ ವಿಶಾವಸವಿಟ್ಚಟ ಆತ್ನಿಗ  
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಚವೊಂತ —ನೊಂಬಿಕ  ಮತ್ಚತ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನದ ಮ ಲಕ್ ಕಿರಸತನಿೊಂದ 
ಧ್ರಿಸಲಪಡಚವದಚ—ಕ ೈಸ ತೋತ್ರರನಚನ ಸ ಪತಿಯಗ  ಳಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ (ಗಲಾತ್ಾ 3:26, 27). ಈ 
ವಿರ್ಾರವು ನಮಮನಚನ ಅೊಂತಿಮ ಪರಶ ನಗ  ನಡಿಸಚತ್ತದ : ಕಿರಸತನನಚನ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ 
ಮಾಗಯವನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳದ ಯೋ ಯಾರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಬಲಿರಚ? 
ಮತ  ತೊಂದಾವತಿಯ, ಉತ್ತರವು “ಯಾರ  ಇಲ!ಿ” ಎೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ . ಆತ್ನ ೋ “ಮಾಗಯವು,” 
“ಸತ್ಾವು,” ಮತ್ಚತ “ಜೋವವು” ಆಗಿದಾದನ  (ಯೊೋಹಾನ 14:6). “ಬರಬ ೋಕಾದ ರಕ್ಷಣ ಯಚ 
ಇನಾನರಲಿಿಯ  ಸಿಕ್ಚೆವದಲಿ; ಆ ಹ ಸರಿನಿೊಂದಲ ೋ ಹ  ರತ್ಚ ಆಕಾಶದ ಕ ಳಗ  
ಮನಚಷ್ಾರ  ಳಗ  ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಬ ೋರ  ಯಾವ ಹ ಸರಿನಿೊಂದಲ  ನಮಗ  
ರಕ್ಷಣ ಯಾಗಚವದಲಿ” (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 4:12). 

ವಿಜಯ (8:31-39) 
ಪೊಂಡಿತ್ನಾದ Handley C. G. Moule ರ  ೋಮನ್ ಕಿರೋಡಾಮೈದಾನಕ ೆ ರಾತಿರಯ 

ಹ  ತಿತನಲಿಿ ಭ ೋಟ್ಟ ಕ  ಟ್ಟಟದದನಚ. ಒಬಬರಚ ಆತ್ನನಚನ “ನಿನಗ  ಹಚತಾತ್ಮರ ಅವಶ ೋಷ್ ಬ ೋಕಾ? 
ಕಿರೋಡಾ ಮೈದಾನದೊಂದ ಮರ್ಿನಚನ ಶ ೋಖರಿಸಿಕ  ೋ; ಅದ ಲಾಿ ರಕ್ತಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸತ್ತವರಿೊಂದ 
ಕ್ ಡಿರಚತ್ತದ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತರ . Moule ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ಮಿತ್ರರಚ ಚ್ೊಂದರನ ಬ ಳಕಿನಲಿಿ 
ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವನಚನ ಓದದರಚ. ಬಳಿಕ್ ಅವರಚ “ತ್ನನ ಭಕ್ತರಲಿಿ ಜೋವ ಮತ್ಚತ 
ಮರರ್ಗಳ ಮೋಲ , ಕಾಡಚಮೃಗಗಳು, ಮತ್ಚತ ಮನಚಷ್ಾರ, ಮತ್ಚತ ದ ವವಗಳ ಮೋಲ  
ಜ್ಯಗ  ೊಂಡಿದದ ದ ೋವರಿಗ  ಸ  ತೋತ್ರ ಸಲಿಿಸಿದರಚ.”206 

ದೆೇವರ ಆಶಿಯಣವಯದ ಪ್ಿೇತಿ (8:32) 
ಪ ಲನಚ ರ  ೋಮಾ 8:32ರಲಿಿ ದ ೋವರಚ “ಸವೊಂತ್ ಮಗನನಚನ ಉಳಿಸಿಕ  ಳಳದ  ಆತ್ನನಚನ 

ನಮಮಲಿರಿಗ  ೋಸೆರ ಒಪ್ಪಸಿಕ  ಟ್ಟನಲಾಿ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುವ ಮ ಲಕ್ ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯನಚನ 
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ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದನಚ. ಈ ಸಾವಥಯರಹಿತ್ ಕಿರಯಯಚ ನಮಮ ಮೋಲ  ದ ೋವರಚ ಎಷ್  ಟೊಂದಚ 
ಪ್ರೋತಿಯನಿನಟ್ಟಟದಾದನ ೊಂಬದನಚನ ತ  ೋಪಯಡಿಸಚತ್ತದ . 

G. C. Brewer ಒಮಮ ಯೋಸಚವನಚನ ಗ ತ ಾೋಮನ  ತ  ೋಟ್ದಲಿಿ, “ನನನ ತ್ೊಂದ ಯೋ, 
ಸಾಧ್ಾವಾದರ , ಈ ಪಾತ ರಯಚ ನನನನಚನ ದಾಟ್ಟ ಹ  ೋಗಲಿ” ಎೊಂದಚ ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಿತರಚವ 
ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಬಣಿಿಸಿದನಚ (ಮತಾತಯ 26:39). ಬಳಿಕ್ (ಈ ನರತಾವರ  ೋಪವನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದದಕಾೆಗಿ ಕ್ಷಮ ಕ  ೋರಚತಾತ),207 Brewer ಈ ಕ ಳಗಿನ ದೃಶಾವನಚನ ಕ್ಲಪನ  
ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡನಚ: 

ಗ ತ ಾೋಮನ ಯಲಿಿನ ಆ ಗ  ೋಳಾಟ್ದ ಕ್ ಗಚ ಪರಲ  ೋಕ್ಕ ೆ ಏರಿ ಹ  ೋಯಿತ್ಚ ಮತ್ಚತ 
ದ ೋವದ ತ್ರಚ ಹಾಡಚವದನಚನ ನಿಲಿಿಸಿಬಿಟ್ಟರಚ ಮತ್ಚತ ಸ ಟ ದಚ ನಿೊಂತ್ರಚ. ಅವರಚ 
ತ್ೊಂದ ಯನಚನ ನ  ೋಡಚತಾತ ಆತ್ನಿೊಂದ ಆಜ್ಞ ಗಾಗಿ ಕಾಯಚತಿತರಚವದನಚನ ಕ್ೊಂಡ ನಚ. 
ತ್ೊಂದ ಯಚ ವಿಶವದ ಸಿೊಂಹಾಸನದ ಮೋಲ  ಕ್ ತಿರಚವದನಚನ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ಸಚತ್ತಲಚ 
ದ ೋವದ ತ್ರಚ ಹಾಗ  ಪರಧ್ಾನ ದ ತ್ರಚ ನಿೊಂತಿರಚವದನಚನ ನ  ೋಡಿದ ನಚ. ಆತ್ನಚ 
ಕ್ ಗನಚನ ಆಲಿಸಚತಾತನ  ಮತ್ಚತ ಕ ಳಕ ೆ ನ  ೋಡಿದಾಗ ತ್ನನ ಪಾದಪ್ೋಠದ ಧ್ ಳಿನಲಿಿ ತ್ನನ 
ಪವಿತ್ರ ಮಗಚವು ಸಾಷ್ಾಟೊಂಗ ಬಿದದರಚವದನಚನ ಕಾರ್ಚತಾತನ . ನಾನಚ ಮಹಾ ತ್ೊಂದ ಯ 
ಎದ ಯಚ ಭಾವುಕ್ತ ಯಿೊಂದ ಏರಚವದನಚನ ಮತ್ಚತ ಇಳಿಯಚವದನಚನ ಕಾರ್ಚತ ತೋನ . ಮಹಾ 
ದವಡ ಯಚ ಕ್ೊಂಪ್ಡಸಚವದನಚನ ಮತ್ಚತ ಕ ನ ನಯಿೊಂದ ಕ್ಣಿಿೋರಚ ಹರಿಯಲಾರೊಂಭಿಸಿದದನಚನ 
ಕ್ೊಂಡ ನಚ. ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ತ್ೊಂದ ಯಚ ಆ ಪಾತ ರಯನಚನ ತ  ಲಗಿಸಚವನಚ! ಆತ್ನಚ 
ಪುನಃ ಕ ಳಕ ೆ ನ  ೋಡಚತಾತನ  ಮತ್ಚತ ರ  ೋಷ್ದೊಂದ ಕ್ ಡಿ ಅಥಯಹಿೋನ ಜ್ನರಚ ಹಸಿದ 
ಮೃಗಗಳೊಂತ , ಬ ೋಟ ಯನಚನ ಅಡಿಗಟ್ಚಟವ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಕ್ಳಳತ್ನದೊಂದ ಬ ಟ್ಟ 
ಏರಚತಿತರಚವದನಚನ ಕಾರ್ಚತಾತನ . ಆ ಕ್ಡಚಸೊಂಕ್ಟ್ದ ಕ್ ಗಚ ಪುನಃ ಪರಲ  ೋಕ್ವನಚನ 
ತ್ ರಿಕ  ೊಂಡಚ ಬರಚತ್ತದ  ಮತ್ಚತ ದ ೋವದ ತ್ರಚ ಕ್ಣಿಿೋರಚ ಹಾಕ್ಚತಾತರ . ತ್ೊಂದ ಯಚ ಈಗ 
ಮಗನನಚನ ಉಳಿಸಿಕ  ಳುಳವನ  ೋ? 

ತ್ೊಂದ ಯಚ ಪುನಃ ದೃಷಿಟಸಚತಾತನ  ಮತ್ಚತ ಅಲಿ ಿಆತ್ನಚ ಮಚೊಂದ  ಮತ  ತೊಂದಚ ದೃಶಾವು 
ಉದಯಿಸಚತ್ತದ . ಆತ್ನಚ ಯಚಗಯಚಗಗಳನಚನ ದಾಟ್ಟ ನ  ೋಡಚತಾತನ  ಮತ್ಚತ ಲಕ್ಷಾೊಂತ್ರ 
ಜ್ನರಚ ತ್ಮಮ ಪಾಪದ ಭಾರಗಳ ಕ ಳಗ  ಜೋವನದ ಹೊಂತ್ದಲಿಿ ತ್ತ್ತರಿಸಿ ಹ  ೋದವರಾಗಿ 
ಒದಾದಡಚತಾತ ಸೊಂಟ್ಕ್ಪಡಚವದನಚನ ಕಾರ್ಚತಾತನ . ಅವರಚ ಕ್ನಿಕ್ರಕಾೆಗಿ 
ಮರ ಯಿಡಚವದನಚನ ಆತ್ನಚ ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳುಳತಾತನ . ಅವರಚ ಮಚರಿದ ಮತ್ಚತ 
ರಕ್ತಸಚರಿಯಚತಿತದದ ಹೃದಯಗಳ ೊೊಂದಗ  ತ ರ ದ ಸಮಾಧಯ ಬಳಿಯಲಿಿ ನಿೊಂತಿರಚವದನಚನ, 
ಬ ಳಕಿಗ  ೋಸೆರ ಹೊಂಬಲಿಸಚವದನಚನ ಕಾರ್ಚತಾತನ . ಆತ್ನಚ ನನನನಚನ ಮತ್ಚತ ನಿನನನಚನ 
ಕ್ೊಂಡನಚ, ನಾವು ಅತ್ಚತಅತ್ಚತ ಕ್ರ್ಚಿಗಳು ಊದಕ  ೊಂಡಿರಚವದನಚನ ಮತ್ಚತ ನಮಮ 
ಪಾರರ್ಗಳು ಪಾಪದೊಂದ ಕ್ಲ ಗ  ೊಂಡಿರಚವದನಚನ ನ  ೋಡಿದನಚ. ನಾವ ಲಿರ  ನಿತ್ಾವಾದ 
ಸೊಂಕ್ಟ್ದ ತ್ಚದಯಡ ಗ  ಸಾಗಚತಿತರಚವದನಚನ ಆತ್ನಚ ಕ್ೊಂಡನಚ, ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ ನಮಮನಚನ 
ಪ್ರೋತಿಸಿದನಚ, ಆತ್ನ ನಾಮಕ ೆ ಸಚತತಿ ಉೊಂಟಾಗಲಿ; ಆತ್ನಚ ನಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಿದದರಿೊಂದ 
ನಮಮನಚನ ವಿಮೋಚಿಸಿದನಚ. ಆತ್ನಚ ಈ ಸೊಂದ ೋಶದ  ೊಂದಗ  ದ ೋವದ ತ್ನನಚನ ಭ ಮಿಗ  
ಕ್ಳುಹಿಸಿ ಕ  ಟ್ಟದದನಚನ ಕ್ೊಂಡ ನಚ: 

“ನನನ ಮಗನ ೋ, ಅದಚ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ. ನಿೋನಚ ಈ ಪಾತ ರಯನಚನ ಕ್ಚಡಿಯದದದರ , 
ಭ ಮಿಯ ನನನ ನತ್ದೃಷ್ಟ ಮಕ್ೆಳು ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ ಹ  ೋಗಚವರಚ.” ಬಳಿಕ್ 
ದ ೋವದ ತ್ನಚ ಆತ್ನನಚನ ಆದರಿಸಿದನಚ, ಆತ್ನನಚನ ಬಲಪಡಿಸಿದನಚ, ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ 
ಭಯವನಚನ ಹ  ೋಗಲಾಡಿಸಿದನಚ. “ದ ೋವರ ಮೋಲರ್ ಭಯಭಕಿತಯ ನಿಮಿತ್ತ ಕ ೋಳಲಪಟ್ಟನಚ” 
(ಇಬಿರಯ 5:7-9).208 

ಈ ಲ  ೋಕ್ದ ಸಮಸ ಾಗಳು ನಮಮನಚನ ಕ್ಚಗಿಗಸಿಬಿಡಚವಾಗ, ನಾವು ಎೊಂದಾದರ  ನಮಮ 
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ಮೋಲಿರಚವ ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯ ಬಗ ಗ ಸೊಂಶಯಗ  ಳುಳತ ತೋವೋ? ನಾವು ನಮಮ ಸಮಸ ಾಗಳ 
ಮೋಲಿನಿೊಂದ ನನನ ದೃಷಿಟಯನಚನ ತ ಗ ದಚ ಬಿಡಬ ೋಕ್ಚ, ಮತ್ಚತ ಶಿಲಚಬ ಯ ಮೋಲ  ನಮಮ 
ದೃಷಿಟಯನಚನ ಇಡಬ ೋಕ್ಚ. ನಾವು ಕ್ಲಾವರಿಯ ಮೋಲ  ಕಿರಸತನಚ ಪಟ್ಟ ವ ೋದನ ಯನಚನ ಕ್ಲಪನ  
ಮಾಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ ಮತ್ಚತ ನೊಂತ್ರ ಈ ಸತ್ಾವನಚನ ಆಲ  ೋಚಿಸಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ: ದ ೋವರಚ 
ನಮಮನಚನ ಎಷ್  ಟೋ ಪ್ರೋತಿಸಿ ತ್ನನ ಮಗನಿಗ  ಇಲಿ ಎೊಂದನಚ, ಹಿೋಗ  ಮಗನಚ ನಮಗ  ಹ ದಚ 
ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಾಯಿತ್ಚ. ಶಿಲಚಬ ಯಚ ಸೊಂಶಯಕ ೆ ಅವಕಾಶವನ ನೋ 
ಕ  ಡಚವದಲಿ: ದ ೋವರಚ ನಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚತಾತನ ! 

ಯೇಸು ನಮಮ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆೇಡಿಕೊಳುುತ್ಯತನೆ (8:33, 34) 
“ದ ೋವರಚ ಆದಚಕ  ೊಂಡವರ ಮೋಲ  ಯಾರಚ ತ್ಪುಪ ಹ  ರಿಸಾರಚ? ದ ೋವರ ೋ ನಮಮನಚನ 

ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಚವವನಾಗಿದಾದನ . ಅಪರಾಧಗಳ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಚವವರಚ 
ಯಾರಚ?” ಎೊಂದಚ ಕ ೋಳುವ ಮ ಲಕ್ ಪ ಲನಚ ನಾಾಯಾಲಯದ ಸಾದೃಶಾವನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ (8:33, 34a). ನೊಂತ್ರ ಆತ್ನಚ ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದ ದೋನ ೊಂದರ  ಯೋಸಚ—
“ಮರರ್ವನಚನ ಹ  ೊಂದದದಲಿದ ,” “ಜೋವಿತ್ನಾಗಿ ಎದಚದ,” ಮತ್ಚತ “ದ ೋವರ ಬಲಗಡ ಯಲಿಿದಚದ”—
“ನಮಗ  ೋಸೆರ ಬ ೋಡಚವವನಾಗಿದಾದನ ” (8:34b). 

ನನನ ಕ್ಲಪನ ಯಲಿಿ, ಸ ೈತಾನನಚ ದ ೋವರ ಸಿೊಂಹಾಸನದ ಮಚೊಂದ  ನಿೊಂತಿರಚವದನಚನ 
ಕಾರ್ಚತ ತೋನ , ಡ ೋವಿಡ್ ರ  ೋಪರನ ಅನ ೋಕ್ ಪಾಪಗಳ ಮತ್ಚತ ತ್ಪುಪಗಳ ಪಟ್ಟಟಯನಚನ 
ಮಾಡಚತಾತನ . ನೊಂತ್ರ ನಾನಚ ಯೋಸಚವನಚನ ಕಾರ್ಚತ ತೋನ . ಆತ್ನಚ ನನನ ಪಕ್ೆಕ ೆ ಬೊಂದಚ 
ನನನ ಭಚಜ್ದ ಮೋಲ  ಕ ೈಯನಿನಡಚತಾತನ . ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ತ್ೊಂದ ಗ , “ಈತ್ನಚ ನನನ 
ಸಹ  ೋದರನಚ. ನಾನಚ ಆತ್ನಿಗ  ೋಸೆರ ಮರಣಿಸಿದ ನಚ. ಆತ್ನ ಪಾಪದ ಬ ಲ ಯನಚನ 
ನಾನಚ ಕ್ಟ್ಟಟದ ನಚ, ಮತ್ಚತ ಅವುಗಳು ನನನ ರಕ್ತದೊಂದ ತ  ಳ ದಚ ಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತವ . ಈತ್ನಚ 
ನಿೋತಿವೊಂತ್ನ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಲಪಟ್ಟಟದಾದನ  ಮತ್ಚತ ‘ಅಪರಾಧಯಲಿ’ ಎೊಂದಚ 
ಘ ೋಷಿಸಲಪಟ್ಟಟದಾದನ !” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ಆಗ ಸ ೈತಾನನಚ ಜ  ೋಲಚ ಮಚಖವನಚನ 
ಹಾಕಿಕ  ೊಂಡ, ತ್ಲ ಯನಚನ ಬಾಗಿಸಿ, ಸ  ೋಲಿಸಲಪಟ್ಟವನಾಗಿ ಅಲಿಿೊಂದ ಹ  ರಟ್ಚ 
ಹ  ೋಗಚವದನಚನ ಕ್ಲಿಪಸಿಕ  ೊಂಡ ನಚ—ಯಾಕ ೊಂದರ  ಯೋಸಚ ನನಗ  ೋಸೆರ ಬ ೋಡಿಕ  ಳಳಲಚ 
ಮನಸಚಾಳಳವನಾಗಿದದನಚ. 

ನಮಮ ಮೋಲ  ಎೊಂದಾದರ  ಒೊಂದಚ ಅಪರಾಧ್ ಮಾಡಿದ ಆರ  ೋಪ ಮಾಡಲಪಟ್ಟರ  
ಮತ್ಚತ ನಾವು ನಾಾಯಾಲಯಕ ೆ ಹ  ೋಗಬ ೋಕಾಗಿ ಬೊಂದಲಿಿ, ನಾವು ಲಭಾವಿರಚವ ಅತ್ಚಾತ್ತಮ 
ಪರತಿವಾದ ಮಾಡಚವ ವಕಿೋಲನನಚನ ಇಟ್ಚಟಕ  ಳಳಲಚ ಬಯಸಚತ ತೋವ —ಆದರ  ಆ ರಿೋತಿಯ 
ಪರತಿವಾದ ವಕಿೋಲನನಚನ ಏಪಯಡಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ನಮಮಲಿಿ ಬಹಚತ ೋಕ್ರ ಬಳಿಯಲಿಿ ಅಷ್  ಟೊಂದಚ 
ಹರ್ವಿರಚವದಲಿ. ನಮಮ ಕ ೈಲಾದಷ್ಚಟ ಹರ್ಕ ೆ ಒಪ್ಪಕ  ಳುಳವ ವಕಿೋಲನಚ ನಮಮ 
ಮಕ್ದದಮಯಲಿಿ ನಾವು ನಿರಪರಾಧಗಳ ೊಂಬಚದನಚನ ರಚಜ್ಚವಾತ್ಚಪಡಿಸಚವನಚ ಎೊಂಬ 
ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಲಿಿ ನಾವು ನಾಾಯಾಲಯದ  ಳಗ  ಪರವ ೋಶಿಸಚತ ತೋವ , ಆದರ  ಅೊಂತಿಮ ಫಲಿತ್ದ 
ಬಗ ಗ ಯಾವುದ ೋ ಖ್ಾತ್ರಿ ಇರಚವದಲಿ. (ನಿೋವು ಈ ಸಿೆತಿಯನಚನ ಹಾದಚಹ  ೋಗಬ ೋಕಾಗಿ 
ಬೊಂದದದರ , ಅದಚ ಎಷ್  ಟೊಂದಚ ಭಯಾನಕ್ವಾಗಿರಬಲಿದಚ ಎೊಂಬಚದಚ ನಿಮಗ  ಗ  ತಿತರಚತ್ತದ .)  
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ಆತಿೀಕ್ ಮಟ್ಟದಲಾಿದರ  ೋ, ನಮಗ  ವಿಶವದಲಿಿಯೋ ಅತ್ಚಾತ್ತಮವಾದ ಪರತಿವಾದ 
ಇರಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ ತಿಳಿಯಚವದಚ ಎಷ್ಚಟ ಅದಚುತ್ಕ್ರವಾಗಿದ ಯಲಿವ ೋ: ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನಚ 
ನಮಮ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಾತನ ! ಅಷ್ಚಟಮಾತ್ರವಲಿದ , ಆತ್ನಚ ಅದನಚನ 
“ಉಚಿತ್ವಾಗಿ” ಮಾಡಚತಾತನ —ಅದಕ ೆ ಆತ್ನಚ ನಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚತಾತನ ೊಂಬಚದ ೋ 
ಕಾರರ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ ! ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ಪರತಿವಾದದಲಿಿ ಯಶಸಿವಗ  ಳುಳವನ ೊಂದಚ ನಮಗ  
ಗ  ತ್ತದ ! ಯೋಸಚವಿನ ನಿಮಿತ್ತದೊಂದ, “ದ ೋವರಚ ಆದಚಕ  ೊಂಡವರ ಮೋಲ  ಯಾರಚ ತ್ಪುಪ 
ಹ  ರಿಸಾರಚ?” ಎೊಂಬ ಪರಶ ನಗ  ಉತ್ತರವು “ಯಾರ  ಇಲ”ಿ ಎೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ ! 

ದುರಂತ್ದ ಮೆೇಲೆ ಜಯ (8:35-37) 
ನಿಮಮ ಜೋವನದಲಿಿ ದಚರೊಂತ್ವು ಸೊಂಭವಿಸಚವಾಗ, ದ ೋವರಚ ಕ ೈಬಿಟ್ಟಟದಾದನ ೊಂದಚ 

ಅದರಥಯವಾಗಚವದಲಿ. ಆ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಭಾವಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ಸಚಲಭವಾಗಿರಚತ್ತದ , ಅಲಿವ ೋ? 
ಸಮಸ ಾಗಳು ಒೊಂದಾದ ಮೋಲ  ೊಂದರೊಂತ  ಬರಚತ್ತವ , ನಮಮನಚನ ಸಮಸ ಾಗಳು ಕ್ಚಗಿಗಸಿ 
ಬಿಡಚತ್ತವ , ಮತ್ಚತ ಕ್ತ್ಯನಚ ಈಗಲ  ನಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚತಾತನ  ೋ ಎೊಂದಚ 
ಕ ತ್ಚಕ್ಗ  ಳುಳತ ತೋವ . ಆ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ, ಪ ಲನ ಉತ್ತರವು, “ಹ ದಚ, ಆತ್ನಚ ಈಗಲ  
ಪ್ರೋತಿಸಚತಾತನ ” ಎೊಂದರಚತ್ತದ ! ರ  ೋಮಾ 8:37 ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ತದ , “ಆದರ  ನಮಮನಚನ 
ಪ್ರೋತಿಸಿದಾತ್ನ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ ಈ ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಿ ಪೂರ್ಯ ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಚತ ತೋವ ” 
(ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ).  

Fritz Ridenour ಹಿೋಗ  ಬರ ಯಚತಾತನ , “ಬಾಧ್ ಗಳಿೊಂದ ತ್ಪ್ಪಸಿಕ  ಳುಳವದನಚನ 
ಬ ೈಬಲ್ ವಾಗಾದನ ಮಾಡಚವದಲಿ. ಹಾಗ  ವಾಗಾದನ ಮಾಡಿದ ದೋ ಆಗಿದದರ , ಪರತಿಯೊಬಬನ  
ಕ ೈಸತರಾಗಚತಿತದದನಚ—ಆಪಘಾತ್ಗಳನಚನ, ಸಮಸ ಾಗಳನಚನ, ಹೃದಯಾಘಾತ್ಗಳನಚನ, 
ಕಾಾನಾರ್ ಇತಾಾದಗಳನಚನ ತ್ಪ್ಪಸಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂಬಚದಕಾೆದರ  ಕ ೈಸತರಾಗಚತಿತದದರಚ.”209 

(ಬ ೋರ  ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿ ಹ ೋಳುವದಾದರ , ಜ್ನರಚ ತ್ಪಾಪದ ಕಾರರ್ಗಳಿಗ  ೋಸೆರ 
ಕ ೈಸತರಾಗಚವದಕ ೆ ಬಯಸಚತಿತದದರಚ.) ಬ ೈಬಲ್ ಏನನಚನ ವಾಗಾದನ ಮಾಡಚತ್ತದ ೊಂದರ , ಏನ ೋ 
ಸೊಂಭವಿಸಿದರ  ಸರಿಯೋ ದ ೋವರಚ ನಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚವದನಚನ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಚವನಚ, 
ಮತ್ಚತ ಅೊಂತ್ಾದಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳನಚನ ನಮಮ ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ 
ಅನಚಕ್ ಲಗ  ಳಿಸಚವನಚ ಎೊಂಬಚದ ೋ (8:28). 

ನಾನಚ ವಾಸಿಸಚವ ಸೆಳದಲಿಿನ ಟ್ಟವಿ ಕ ೋೊಂದರಗಳು ಮರಣಾೊಂತಿಕ್ವಾದ 
ಅಪಘಾತ್ಕ  ೆಳಗಾಗಿದದ ಒಬಬ ಗಭಿಯಣಿ ಯಚವತಿಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ದಚರೊಂತ್ ಸಚದಧಯನಚನ ವರದ 
ಮಾಡಿದದವು. ಆಕ ಯ ಗಭಯವನಚನ ಕ್ತ್ತರಿಸಿ ಮಗಚವನಚನ ಹ  ರಗ  ತ ಗ ಯಬ ೋಕಾಗಿತ್ಚತ. ಆ 
ಸಿರೋಯ ವಿವಾಹ ಹಾಗ  ಶವಸೊಂಸಾೆರವನಚನ ನ ರವ ೋರಿಸಿದದ ಬ  ೋಧ್ಕ್ನನಚನ ಟ್ಟವಿಯಲಿಿ 
ಸೊಂದಶಯನ ಮಾಡಲಾಯಿತ್ಚ. ಸಚದಧ ವರದಗಾರನಚ ಹಿೋಗ  ಕ ೋಳಿದನಚ, “ಇದನಚನ ನಾವು 
ಹ ೋಗ  ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಬಲ ಿವು?” ಅದಕ ೆ ಬ  ೋಧ್ಕ್ನಚ “ಇದ ೋ ಕ್ಥ ಯ ಅೊಂತ್ಾವಲಿ”210 
ಎೊಂದಚ ಉತ್ತರಿಸಿದನಚ. ದ ೋವರ ನೊಂಬಿಗಸತ ಮಗಚವಿನ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ, ದಚರೊಂತ್ವು ಎೊಂದಗ  
“ಕ್ಥ ಯ ಅೊಂತ್ಾವಾಗಿರಚವದಲಿ.” ಕ್ಥ ಯ ಅೊಂತ್ಾವ ೋನ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ನಮಮನಚನ 
ಪ್ರೋತಿಸಚತಾತನ —ಏನ ೋ ಸೊಂಭವಿಸಿದರ  ಸರಿಯೋ. 
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“ಜಯಶಯಲ್ಲಗಳಿಗಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನವರಯಗಿದೆದೇವೆ” (8:37; KJV)  
C. E. Macartneyಯಚ ಈ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ವನಚನ ಕ  ಡಚತಾತನ : 

Lord Nelsonನಚ ನ ೈಲ್ ಯಚದಧದಲಿ ಿಪ ರೊಂಚ್ ಹಡಗಚಪಡ ಯ ಮೋಲ  ಸಾಧಸಿದ 
ತ್ನನ ಮಹಾ ವಿಜ್ಯದ ಬಗ ಗ ತ್ನನ ಬಿರಟ್ಟಷ್ ನ ಕಾ ಇಲಾಖ್ ಗ  ವರದ ಮಾಡಿದಾಗ, 
ನಡ ದದದನಚನ ವಣಿಯಸಚವದಕ ೆ “ವಿಜ್ಯ” ಎೊಂಬಚದಚ ಸಾಕಾಷ್ಚಟ ದ  ಡಿ ಪದವಾಗಿರಚವದಲಿ 
ಎೊಂಬದಾಗಿ ಆತ್ನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . 

ಪ ಲನಚ ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ ತ್ನನ ಜೋವನದ ಎಲಾಿ ಕ ಡಚಕ್ಚಗಳು, 
ವಿರ  ೋಧಗಳು ಮತ್ಚತ ಶ ್ ೋಧ್ನ ಗಳು ಹಾಗ  ವ ೋದನ ಗಳ ಮೋಲ  ಹ  ೊಂದದ ಜ್ಯವನಚನ 
ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಮಾತಾಡಚವಾಗ, ಎಲಿವುಗಳಿಗಿೊಂತ್ಲ  ದ  ಡಿ ಪದವಾದ “ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳು,” 
ಎೊಂಬಚದಚ ಅದನಚನ ವಣಿಯಸಲಚ ಸಾಕಾಗಲಾರದಾದಗಿತ್ಚತ; ಮತ್ಚತ ಆ ಕಾರರ್ದೊಂದ ಆತ್ನಚ 
“ನಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಿದಾತ್ನ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ ಜ್ಯಶಾಲಿಗಳಿಗಿೊಂತ್ಲ  
ಹ ಚಿುನವರಾಗಿದ ದೋವ ”211 ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ .  

Matterhorn ಪವಣತ್ (8:38, 39) 
ವಿಶವದಲಿಿಯೋ ಅತ್ಾೊಂಥ ಪರಸಿದಧ ಹಾಗ  ವ ೈಭವಯಚಕ್ತ ಪವಯತ್ಗಳಲ  ಿೊಂದಚ ಎೊಂದರ  

Matterhorn (ಮಾಾಟ್ಟರ್ಹಾನ್ಯ) ಪವಯತ್, 14,692 ಅಡಿಗಳಷ್ಚಟ (4,478 
ಮಿೋಟ್ರಚಗಳಷ್ಚಟ) ಎತ್ತರವಾಗಿದಚದ Switzerland ಮತ್ಚತ Italy ದ ೋಶಗಳ ಮಧ್ಾದ 
ಪವಯತ್ಶಿಖರದಲಿಿರಚತ್ತದ . ಈ ಪವಯತ್ವನಚನ ಸಿವೋಟ್ಾರ್ಲಾಾೊಂಡಿನ ಕ್ಡ ಯಿೊಂದ ಏರಚವದಚ 
ಕ್ಷ್ಟಕ್ರವಾಗಿರಚತ್ತದ , ಹಿೋಗಿದದರ  ನಚರಿತ್ ಪವಯತಾರ  ೋಹಿಗಳಿೊಂದ ಸಚಲಭವಾಗಿ 
ಏರಲಪಡಚತ್ತದ . ಇಟ್ಲಿಯ ಕ್ಡ ಯಿೊಂದ ಹತ್ಚತವಾಗ ವಿಷ್ಯ ಬ ೋರ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ , ಅದಚ 
ಸಮಾನವಾದ ಗ  ೋಡ ಗಳ ಪೊಂಕಿತಯನಚನ ಹ  ೊಂದದಚದ ವಿಪರಿೋತ್ 
ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿರಚತ್ತದ . ಜ್ ನ್ 14, 1865ರ ಆರ್ ಗಷ್ ಟ, ಇಟ್ಲಿಯ ಬದಯಿೊಂದ 
ಶಿಖರವನಚನ ಏರಲಾಗಿತ್ಚತ. ಮ ವರಚ ಪವಯತಾರ  ೋಹಿಗಳ ತ್ೊಂಡದಲಿಿದದ ಒಬಬ 
ಮಾಗಯದಶಿಯ ಸ ೋರಿದೊಂತ  ಎಲಿರ  ಸಹ ಆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗ  ೋಡ ಗಳನಚನ ಏರಚವಾಗ 
ತ್ಮಮ ಪಾರರ್ಗಳನಚನ ಕ್ಳ ದಚಕ  ೊಂಡಿದದರಚ, ಅಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಹ ಜ ಾ ತ್ಪ್ಪದರ  ಮರರ್ 
ಖಚಿತ್ವಾಗಿತ್ಚತ. Matterhorn ಆ ಪಾರೊಂತ್ಾದಲಿಿರಚವ ಮಿಕ್ೆ ಪವಯತ್ಗಳಷ್ಚಟ 
ಎತ್ತರವ ೋನಾಗಿರಲಿಲಿ, ಆದರ  ಅದರ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಒೊಂದಚ ವಿಭಿನನವಾದ ವ ೈಭವ ಹಾಗ  
ಭವಾತ ಯಿತ್ಚತ. ಸ ಯೊೋಯದಯ ಅಥವಾ ಸ ಯಾಯಸತಮಾನದ ಸಮಯದಲಿಿ, ಪವಯತ್ವು 
ಕ್ಡಚಗ ೊಂಪು ಹ  ಳಪ್ನಿೊಂದ ಕ್ ಡಿರಚತ್ತದ . ಪವಯತ್ದ ಸ ೊಂದಯಯವನಚನ “ವರ್ಯನಾತಿೋತ್” 
ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಲಾಗಿರಚತ್ತದ .  

ಬ ೈಬಲ್ನ ಅನ ೋಕ್ ವ ೈಭವಕ್ರ ವಿಭಾಗಗಳು ನಮಗ  Matterhornನಚನ ನ ನಪ್ 
ಸಚತ್ತವ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ, ನಮಗ  ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶಕಾೊಂಡ 
33:37a, ಯಶಾಯ 40:31, ಮತ್ಚತ ಮಿೋಕ್ನಚ 6:8 ಇರಚತ್ತವ . ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ, 
ಸಾಹಿತ್ಾದಲಿಿಯೋ ನೊಂಬಿಕ ಯ ಅತ್ಾೊಂಥ ವ ೈಭವಕ್ರವಾದ ಪದಪರಯೊೋಗಗಳ ೊಂದಚ 
ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಎರಡಚ ವಚ್ನಗಳ ೊಂದರ  ರ  ೋಮಾ 8:38, 39:  

ಹ ೋಗೊಂದರ  ಮರರ್ವಾಗಲಿ ಜೋವವಾಗಲಿ ದ ೋವದ ತ್ರಾಗಲಿ ದಚರಾತ್ಮಗಳಾಗಲಿ ಈಗಿನ 
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ಸೊಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ ಮಚೊಂದರ್ ಸೊಂಗತಿಗಳಾಗಲಿ ಮಹತ್ವಗಳಾಗಲಿ ಮೋಲರ್ 
ಲ  ೋಕ್ವಾಗಲಿ ಕ ಳಗರ್ ಲ  ೋಕ್ವಾಗಲಿ ಬ ೋರ  ಯಾವ ಸೃಷಿಟಯಾಗಲಿ ನಮಮನಚನ ನಮಮ 
ಕ್ತ್ಯನಾದ ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನಲಿಿ ತ  ೋರಿ ಬೊಂದ ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದ ಅಗಲಿಸಲಾರವ ೊಂದಚ 
ನನಗ  ನಿಶುಯ ಉೊಂಟ್ಚ. 

ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗದ ಸಾಹಿತ್ಾಕ್ ಸ ೊಂದಯಯವನಚನ ಪರಶೊಂಸಿಸಚವದಚ ಸಚಲಭವಾಗಿ 
ರಚತ್ತದ , ಆದರ  ಅದನಚನ ನಮಮ ಅನಚದನದ ಜೋವಿತ್ಕ ೆ ಅನವಯಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ಮತ್ಚತ ಏನ ೋ 
ಸೊಂಭವಿಸಿದಾಗ ಾ, ದ ೋವರಚ ನಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚತಾತನ ೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶವನಚನ 
ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ಕ್ಷ್ಟವ ೋ ಸರಿ! ಇದನಚನ ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ಳಳಬ ೋಕಾದ 
ಸೆಳವ ೊಂದರ  ನಮಮ ಮನ ಯೋ. ತ್ೊಂದ ತಾಯಿಗಳು ಈ ಸತ್ಾವನಚನ ತ್ಮಮ ಮಕ್ೆಳ 
ಮನಸಚಾಗಳಲಿಿ ಅಚ್ಚು ಒತ್ತಬ ೋಕಾಗಿರಚತ್ತದ : “ನಮಮ ದಾರಿಯಲಿಿ ಯಾವ ಸಮಸ ಾಯಚ 
ಬೊಂದರ  ಸರಿಯೋ, ದ ೋವರಚ ನಮಮ ಸೊಂಗಡ ಇದಾದನ !” Harold Hazelip ಹಿೋಗ  
ಬರ ಯಚತಾತನ , “ಒಬಬನಚ ಬ ೈಬಲ್ನ ಎರಡಚ ಅಥವಾ ಮ ರಚ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳನನಷ್ ಟ 
ಕ್ೊಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಕ  ಳುಳವದಾದಲಿಿ, ಈ ಎರಡಚ ವಚ್ನಗಳನಚನ ಅದರಲಿಿ 
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ.”212 ನಾನಚ ಈ ಸಲಹ ಯನಚನ ಇಲಿಿ ಸ ೋರಿಸಚತ ತೋನ : ಅವುಗಳ 
ಕ ೋವಲ ಕ್ೊಂಠಪಾಠ ಮಾಡದರಿ, ಆದರ  ಅವುಗಳನಚನ ಜೋವನದ ಕ್ಚರಿತ್ ನಿಮಮ 
ದೃಷಿಟಕ  ೋನದ ಭಾಗವನಾನಗಿ ಮಾಡಿಕ  ಳಿಳರಿ. 

“ಮೆೇಲರ್ ಲೊೇಕವಯಗಲ್ಲ ಕೆಳಗರ್ ಲೊೇಕವಯಗಲ್ಲ” (8:39) 
ನಾನಚ ಸಾೊಂಕ ೋತಿಕ್ವಾಗಿ “ಎತ್ತರದ ಸಾೆನಗಳನಚನ ತ್ಲಚಪುವ” ಬಗ ಗ ಯೊೋಚಿಸಚವಾಗ, 

ನನಗ  James A. Garfield ಜ್ಞಾಪಕ್ಕ ೆ ಬರಚತಾತನ , ಆತ್ನಚ ಅಮರಿಕ್ದ ಅಧ್ಾಕ್ಷನಾಗಚವ 
ಮಚೊಂರ್  Lord’s church ಒಬಬ ಸದಸಾನಾಗಿದಚದ ಅದರ ಬ  ೋಧ್ಕ್ನಾಗಿಯ  
ಹಿರಿಯನಾಗಿಯ  ಸ ೋವ  ಸಲಿಿಸಿದದನಚ. ಒಬಬ ಯಚವ ಬ  ೋಧ್ಕ್ನಚ ಸೊಂದ ೋಶಕಾೆಗಿ 
ಸ ಕ್ತವಾದ ಒೊಂದಚ ವಾಕ್ಾಭಾಗವನಚನ ಸಲಹ  ಮಾಡಚವೊಂತ  Garfield ಗ  ಕ ೋಳಿದನಚ. 
Garfieldನಚ ಕಿೋತ್ಯನ  17:15ನಚನ ಉಲ ಿೋಖಿಸಿದನಚ: “ನಾನಚ ಎಚ್ುರವಾದಾಗ ನಿನನ 
ಹ  ೋಲಿಕ ಯೊೊಂದಗ  ತ್ೃಪ್ತ ಹ  ೊಂದಚವ ನಚ” (KJV). ಅದಾಗಿ ಹ ಚ್ಚು ಕಾಲವಾಗಿರಲಿಲಿ, ಒಬಬ 
ಕ  ಲ ಗಾರನಿೊಂದ ಬೊಂದ ಗಚೊಂಡಚ Garfieldನನಚನ ಈ ಜೋವನದೊಂದ ಬ ೋಪಯಡಿಸಿತ್ಚತ—ಆದರ  
ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಯಿೊಂದಲಿ. ನಾನಚ “ಆಳಗಳಿಗ  ಹ  ೋಗಚವ” ಬಗ ಗ ಯೊೋಚಿಸಚವಾಗ, 
ಕಿೋತ್ಯನ ಗಾರನ ಈ ಅಥಯಪೂರ್ಯವಾದ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಜ್ಞಾಪ್ಸಿಕ  ಳುಳತ ತೋನ : 
“ಯಹ  ೋವನ ೋ, ಜ್ಲಾಗಾಧ್ದಲಿಿದಚದ ನಿನನನಚನ ಕ್ ಗಿಕ  ಳುಳತ ತೋನ ” (ಕಿೋತ್ಯನ  130:1). 
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ಪುತ್ರತ್ವದೊಂದ ವಾತಾಾಸವಾಗಿಸಚತ್ತದ ” (Morris, 335, n. 149).  

141Octavius Winslow, No Condemnation in Christ Jesus (London: John Farquhar 

Shaw, 1853), 361. 142ದ ೋವರಚ ನಮಮನಚನ ತ್ನನ ಮಗನಾದ ಯೋಸಚವಿನಿೊಂದ ಪರತ ಾೋಕ್ವಾಗಿ ಮತ್ಚತ ಹ  ರತಾಗಿ 
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