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ಅಧ್ಯಾಯ 9 

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿೇತಿವಂತ್ರೆಂರ್ 
ನಿರ್ಣಯವು ಇಸಯಿಯೇಲಾರಿಗೆ 
ಮಯಡಿದ ವಯಗಯದನಗಳಳೆಂದಗೆ 
ಸಂಧ್ಯನಗೊಳಿಸಿತ್ು (ಭಯಗ 1) 

9ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ  ೊಂದಗ , ನಾವು ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯ ಎರಡನ ಯ 
ಅಧ್ಯಭಾಗದ ಅಧ್ಾಯನವನಚನ ಆರೊಂಭಿಸಚವವರಾಗಿದ ದೋವ . ಪುಸತಕ್ದ ಸೊಂಕ್ಷಿೋಪತ 
ವರ್ಯನ ಯಲಿಿ, ಮದಲ ಎೊಂಟ್ಚ ಅಧ್ಾಾಯಗಳನಚನ “ಸಿದಾಧೊಂತಿಕ್” ವಿಭಾಗ ಎೊಂದಚ ಮತ್ಚತ 
ಕ್ಡ ೋ ಎೊಂಟ್ಚ ಅಧ್ಾಾಯಗಳನಚನ “ಅಭಾಾಸಕಾೆಗಿ” ವಿಭಾಗ ಎೊಂದಚ ಹ ಸರಿಸಲಾಗಿದ . 
“ಅಭಾಾಸಕಾೆಗಿ” ವಿಭಾಗವು ಎರಡಚ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿೊಂಗಡಿಸಲಪಟ್ಟಟದ : “ವಿವರಣ ” (9:1-11:36) 
ಮತ್ಚತ “ಅನವಯಿಸಚವಿಕ ” (12:1—15:13). 9ರಿೊಂದ 11 ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲಿಿ, Jim McGuigganನಚ 
ಕ್ರ ಯಚವ ಪರಕಾರ, “ಯಹ ದ ಸಮಸ ಾ”1 ಬಗ ಗ ಪ ಲನಚ ವಿವರಿಸಚವದನಚನ ನಾವು 
ನ  ೋಡಲಿದ ದೋವ : ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂಬ ನಿರ್ಯಯವು ಸಿನಾಯ್ ಪವಯತ್ದಲಿಿ 
ದ ೋವರಚ ಯಹ ದಾರ ಸೊಂಗಡ ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯೊೊಂದಗ  ಹ ೋಗ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ 
ಹ  ೊಂದರಚತ್ತದ . 

9ರಿೊಂದ 11 ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲಿಿನ ಕ ಲವು ಭಾಗಗಳು ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ 
ಸಚಲಭವಾಗಿರಚವದಲಿ. N. T. Wright ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , “ಮಚಳುಳಹೊಂದಯಚ 
ಮಚಳುಳಗಳಿೊಂದ [ತ್ಚೊಂಬಿರಚವೊಂತ ] ಕ್ ಡಿರಚವ ಪರಕಾರವ ೋ ರ  ೋಮಾ 9ರಿೊಂದ 11 
ಅಧ್ಾಾಯಗಳ ಭಾಗವು ಕಿಿೋಷ್ಠವಾದ ವಿಷ್ಯಗಳಿೊಂದ ತ್ಚೊಂಬಿದ .”2 ಆತ್ನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ, 
“ಅನ ೋಕ್ರಚ ಅದನಚನ ಒೊಂದಚ ಕ್ಠಿರ್ ಕ ಲಸವ ೊಂದ ಣಿಸಿ ಕ ೈಬಿಟ್ಚಟಬಿಟ್ಟಟದಾದರ , 
ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯನಚನ ಆರೊಂಭದಲಿಿ ‘ಸಚವಾತ ಯ’ಯ ಎೊಂಟ್ಚ ಅಧ್ಾಾಯಗಳು, 
ಕ  ನ ಯಲಿಿ ‘ಅನವಯಿಸಚವಿಕ ’ಯ ನಾಲಚೆ ಅಧ್ಾಾಯಗಳು, ಮತ್ಚತ ಮಧ್ಾದಲಚಿ ಮ ರಚ 
ಒಗಟ್ಟನಿೊಂದ ಕ್ ಡಿದ ಅಧ್ಾಾಯಗಳುಳಳದ ದೊಂದಚ ಪರಿಗಣಿಸಚವೊಂತ  ಮಾಡಿದಾದರ ” ಎೊಂದಚ 
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ಹ ೋಳುತಾತನ .3  
ಏಕ  ಈ ಅಧ್ಾಾಯಗಳು ಅಷ್  ಟೊಂದಚ ಕ್ಷ್ಟಕ್ರವಾಗಿರಚತ್ತವ ? ಅದಕ ೆ ಹಲವಾರಚ 

ಕಾರರ್ಗಳನಚನ ಕ  ಡಬಹಚದಚ. ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, ಅವುಗಳು ಮದಲ ಶತ್ಮಾನದ 
ಸಮಸ ಾಯೊೊಂದರ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಚತ್ತವ , ಆ ಸಮಸ ಾಯಚ ಇೊಂದಚ ನಾವು 
ಎದಚರಿಸಚತಿತರಚವೊಂತ್ದದಲಿ. ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ನಿೋವು ಮತ್ಚತ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸಬಹಚದಾದ 
ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಆ ಸಮಸ ಾಯನಚನ ನಿಭಾಯಿಸಲಿಲಿ. ಬಹಳಷ್ಚಟ ಸಮಯ, ಆತ್ನಚ ತ್ನನ 
ಸಹ ಯಹ ದಾರ ಮನಃಸಿೆತಿಗ  ತ್ಕ್ೆೊಂತ  ತ್ನನ ಅನಚಸರಿಸಚವ ದಾರಿಯನಚನ 
ಹ  ೊಂದಸಿಕ  ೊಂಡನಚ. 

ಇದ  ೊಂದಚ ಗ  ೊಂದಲಕ್ರ ವಿಭಾಗವಾಗಿರಚವದಕ ೆ ಇನ  ನೊಂದಚ ಕಾರರ್ವ ೊಂದರ  
ತ್ಪುಪಬ  ೋಧ್ನ ಯನಚನ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಇದನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಾಗಿರಚತ್ತದ . ಹಲವಾರಚ 
ವಷ್ಯಗಳ ವರ ಗ , ಕಾಾಲಿವನ್ವಾದಗಳ ಪೂವಯಜ್ಞಾನ, ಪೂವಯನ ೋಮಕ್, ಮತ್ಚತ 
ಅದಚಕ  ಳುಳವಿಕ  ಕ್ಚರಿತ್ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳಿಗ  ಇದಚ ಅಚ್ಚುಮಚಿುನ ಮ ಲವಾಗಿರಚತ್ತದ . 
ನೊಂತ್ರ, ಇತಿತೋಚಿನ ಕಾಲದಲಿಿ, premillennialists (ಸಹಸರವಷ್ಯ ಆಳಿವಕ  ಮಚೊಂರ್  ಕಿರಸತನಚ 
ಭ ಮಿಗ  ಬರಚವನಚ ಎೊಂದಚ ನೊಂಬಚವವರಚ) ರಿೊಂದ ಅವರ “ಲ  ೋಕಾೊಂತ್ಾದ” ದೃಶಾಾವಳಿಯ 
ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಅಧ್ಾಾಯಗಳು ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತವ . ಅವರಿಗ  ವಿಶ ೋಷ್ 
ಆಸಕಿತಯನಚನ ಹ  ೊಂದರಚವ ಮಾತ್ಚಗಳ ೊಂದರ  ರ  ೋಮಾ 11:26ರಲಿಿರಚವೊಂಥವುಗಳು: “ಆ 
ಮೋಲ  ಇಸಾರಯೋಲ್ ಜ್ನವ ಲಾಿ ರಕ್ಷಣ ಹ  ೊಂದಚವದಚ.” ಅವರಚ ಬ  ೋಧಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  
ಲ  ೋಕಾೊಂತ್ಾದ ಹ  ತಿತನಲಿಿ ಒೊಂದಚ ನಿದಯಷ್ಟ ಸೊಂದಭಯದಲಿಿ, “ಎಲಾಿ ಯಹ ದಾರಚ 
ಯೋಸಚವನಚನ ತ್ಮಮ ಮಸಿಾೋಯನ ೊಂದಚ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವರಚ” ಎೊಂಬಚದ ೋ. 

ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ, ಇದ  ೊಂದಚ ಸವಾಲಿನಿೊಂದ ಕ್ ಡಿದ ವಿಭಾಗವಾಗಿದ , ಯಾಕ ೊಂದರ  
ಅಧ್ಾಾಯಗಳು ಮಚಖಾವಾಗಿ ಮದಲ ಶತ್ಮಾನದ ಸಮಸ ಾಯೊೊಂದಕ ೆ 
ಸೊಂಬೊಂಧಸಿದಾದಗಿವ ಯಾದದರಿೊಂದ, ಅವುಗಳು ನಮಗ  ಹ ೋಗ  ಅನವಯವಾಗಚತ್ತವ ೊಂಬದನಚನ 
ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳುಳವದಚ ಎಲಾಿ ಸೊಂದಭಯಗಳಲ ಿ ಸಚಲಭವಾಗಿರಚವದಲಿ. (ಪ ಲನಚ 
ರ  ೋಮಾ 8ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ನೊಂತ್ರ 12ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವನಚನ ಬರ ದರಬಹಚದತ್ಚತ, ಆಗ 
ನಾವು 9ರಿೊಂದ 11 ಅಧ್ಾಾಯಗಳನಚನ ಎೊಂದಗ  ತ್ಪ್ಪಸಿಕ  ಳುಳತಿತರಲಿಲಿ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತರ .) 
ಹ ೋಗಿದದರ , ಕ್ತ್ಯನಚ ರ  ೋಮಾ 9-11 ಅಧ್ಾಾಯಗಳನಚನ ಸೊಂರಕ್ಷಿಸಿಟ್ಟಟದಾದನಾದದರಿೊಂದ, 
ಸೊಂದ ೋಶವು ಇಡಿೋ ಕ ೈಸತ ಯಚಗಕಾೆಗಿ ಇರತ್ಕ್ೆದಚದ. ನಾವು ಅಧ್ಾಾಯಗಳನಚನ ಅಧ್ಾಯನ 
ಮಾಡಚತಿತರಚವ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ, ನಾವು ಏನಚ ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂದಚ ದ ೋವರಚ ಇಚಿಛಸಚತಾತನ  
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಕ್ೊಂಡಚಹಿಡಿಯಚವದ ೋ ನಮಗಿರಚವ ಸವಾಲಚಗಳಲ  ಿೊಂದಾಗಿದ .  

ನಂಬಿಕೆಯಿಲಿದ ಯಹೂದಾರಿಗೊೇಸೆರ  
ಪೌಲನಿಗಿರುವ ದುುಃಖ (9:1-5) 

1ನನಗೆ ಮಹಯದುುಃಖವೂ ನನನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ವೆೇದನೆಯೂ ಉಂಟು. 2ಈ 
ಮಯತ್ನುನ ಸುಳಯುಡದೆ ಕ್ರಿಸತನ ಮುಂದೆ ಸತ್ಾವಯಗಿ ಹೆೇಳುತ್ ತೆೇನೆ; 
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ಪವಿತ್ಯಿತ್ಯಮಧೇನವಯಗಿರುವ ನನನ ಮನಸೆಿೇ ಸಯಕ್ಷಿ. 3ಶರಿೇರಸಂರ್ಂಧವಯಗಿ 
ಸವಜನರಯಗಿರುವ ನನನ ಸಹೊೇದರರಿಗೊೇಸೆರ ನಯನೆೇ ಸಯಧಾವಯದರೆ ಕ್ರಿಸತನನುನ ಅಗಲ್ಲ 
ಶಯಪಗಿಸತನಯಗುವದಕೆೆ ಒಪ್ಾಸಿಕೊಂಡೆೇನು. 4ಅವರು ಇಸಯಿಯೇಲನ ವಂಶದವರೂ 
ದೆೇವರು ಪುತ್ಿರಯಗಿ ಸಿವೇಕರಿಸಿದವರೂ ಆಗಿದಯದರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ದೆೇವರ ತ್ೆೇಜಸಯಿನಿನಧಾವು ಇದೆ; 
ಅವರ ಸಂಗಡ ದೆೇವರು ಒಡಂರ್ಡಿಕೆಗಳನುನ ಮಯಡಿಕೊಂಡನು; ಅವರಿಗೆ ಧಮಣಶಯಸರವೂ 
ದೆೇವಯಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಆರಯಧನೆಯೂ ವಯಗಯದನಗಳಳ ಕೊಡೊೇರ್ವಯದವು. 
5ಅರ್ಿಹಯಮ ಇಸಯಕ ಯಯಕೊೇರ್ರು ಅವರ ಪ್ತ್ೃಗಳ ೇೆ. ಕ್ರಿಸತನು ಶರಿೇರಸಂರ್ಂಧವಯಗಿ 
ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟಿುದವನು, ಆತ್ನು ಎಲಯಿದರ ಮೆೇಲೆ ಒಡೆಯನೂ ನಿರಂತ್ರ ಸುತತಿ 
ಹೊಂದತ್ಕೆ ದೆೇವರೂ ಆಗಿದಯದನೆ. ಆಮೆನ್.  

ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಮಾಗಯದಶಯನದ ಅಡಿಯಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಒಪುಪವ 
ರಿೋತಿಯಲಿಿ 9ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವನಚನ ಜಾಗರ ಕ್ತ ಯಿೊಂದ ರಚಿಸಚತಾತನ . ಆತ್ನಚ 
ಅವರಿಗ  ೋಸೆರ ಪ್ರೋತಿ ಹಾಗ  ಕಾಳಜಯನಚನ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚವ ಮ ಲಕ್ ಆರೊಂಭಿಸಚತಾತನ . 
ಎೊಂಟ್ಚ ಅಧ್ಾಾಯಗಳ ವರ ಗ , ಜ್ನರಚ ಧ್ಮಯಶಾಸರವನಚನ ಕ ೈಕ  ೊಂಡಚ ನಡ ಯಚವ ಅಥವಾ 
ಸಚನನತಿಯನಚನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಮ ಲಕ್ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಲಪಡಚವದಲಿ 
ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತ್ತಲ ೋ ಬೊಂದನಚ. ಬಹಚಶಃ ತ್ನನನಚನ ಸವಜ್ನರಿಗ  ದ  ರೋಹ 
ಬಗ ದವನ ೊಂದಚ ಆರ  ೋಪಕ ೆ ಗಚರಿಯಾಗಚವ ನ ೊಂದಚ ಆತ್ನಚ ಗರಹಿಸಿಕ  ೊಂಡನಚ, ಆದರ  
ಅೊಂಥ ಆರ  ೋಪವು ಸಚಳಾಳಗಿತ್ತಷ್ ಟ. ಪ ಲನಿಗ  ದ ೋವರಿೊಂದ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟ ಸ ೋವ ಯಚ 
ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ೋಸೆರವಾಗಿತಾತದರ  (ನ  ೋಡಿರಿ 11:13; ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 9:15; 
ಗಲಾತ್ಾ 2:8, 9), ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ಸಹ ದ ೋಶದವರ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಅತ್ಾೊಂಥ ಮಚಖಾವಾದ 
ಚಿೊಂತ ಯಚಳಳವನಾಗಿದದನಚ. ಆತ್ನಚ ಒೊಂದಚ ಹ  ಸದಾದ ಸೆಳಕ ೆ ಹ  ೋದಾಗ, ಅನಾಜ್ನರ 
ಕ್ಡ ಗ  ಹ  ೋಗಚವ ಮದಲಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಹೊಂಚಿಕ  ಳುಳತಿತದದನಚ 
(ನ  ೋಡಿರಿ ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 13:14, 46). ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯ ಪರಬೊಂಧ್ 
ಹ ೋಳಿಕ ಯಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಸಚವಾತ ಯಯಚ “ಮದಲಚ ಯಹ ದಾರಿಗ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (1:16). 
ಪ ಲನಚ 9:1-5ರಲಿಿ, ಯೋಸಚವನಚನ ಮಸಿಾೋಯನ ೊಂದಚ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿರದ ತ್ನನ ಜ  ತ  
ಯಹ ದಾರ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ತ್ನಗಿರಚವ ಆಳವಾದ ಹಿತಾಸಕಿತಯನಚನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ 
ಮಾತಾಡಚತಾತನ . 

ವಚನ 1. ಈ ಪರಿರ್ ಛೋಧ್ವು ಪ ಲನಚ ಈಗ ಹ ೋಳಲಚ ಹ  ರಟ್ಟರಚವದ ಲಿವೂ ಸತ್ಾ ಎೊಂಬ 
ಬಲವಾದ ದೃಢಿೋಕ್ರರ್ದ  ೊಂದಗ  ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ : ಈ ಮಯತ್ನುನ ಸುಳಯುಡದೆ ಕ್ರಿಸತನ 
ಮುಂದೆ ಸತ್ಾವಯಗಿ ಹೆೇಳುತ್ೆತೇನೆ; ಪವಿತ್ಯಿತ್ಯಮಧೇನವಯಗಿರುವ ನನನ ಮನಸೆಿೇ ಸಯಕ್ಷಿ.4 
“ಕಿರಸತನ ಮಚೊಂದ ” ಮತ್ಚತ “ಪವಿತಾರತಾಮಧೋನವಾಗಿರಚವ” ಎೊಂಬ ಪದಗಳು 
ತ  ೋರಿಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  ತಾನಚ ದ ೈವತ್ವದ ಈ ಇಬಬರಚ ವಾಕಿತಗಳ ಸಮಚಮಖದಲಿಿ 
ನಿೊಂತಿದ ದೋನ ೊಂಬಚದನಚನ ಮತ್ಚತ ತಾನಚ ಸತ್ಾವನಚನ ಮಾತಾಡಲಚ ವಿಫಲನಾದರ  ಅವರಿಗ  
ಉತ್ತರ ಕ  ಡಬ ೋಕಾಗಚತ್ತದ ೊಂಬ ವಿಷ್ಯವನಚನ ಗರಹಿಸಿಕ  ೊಂಡನ ೊಂಬಚದ ೋ.5 

ವಚನ 2. ಪ ಲನಚ ತಿಳಿಸಲಿಚಿಛಸಿದ ಸತ್ಾವು ಇಲಿಿದ : ನನಗೆ ಮಹಯದುುಃಖವೂ ನನನ 
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ವೆೇದನೆಯೂ ಉಂಟು. ಆತ್ನನಚನ ಇೊಂತ್ಹ ಭಯೊಂಕ್ರವಾದ 
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ದಚಃಖದೊಂದ ತ್ಚೊಂಬಿಸಿದ ಸೊಂಗತಿ ಯಾವುದಚ? ನೊಂತ್ರದ ಚ್ರ್ ಯಯಲಿಿ ತ  ೋರಿಬರಚವ 
ಸೊಂಗತಿಯೊಂದರ  ಆತ್ನ ಬಹಚತ ೋಕ್ ಸಹ ಯಹ ದಾರಚ ಯೋಸಚವನಚನ ಮಸಿಾೋಯನ ೊಂದಚ 
ತಿರಸೆರಿಸಿದದರಚ ಮತ್ಚತ ಅವರಚ ಆ ಕಾರರ್ದೊಂದ ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಿದದರಚ ಎೊಂಬದಚ. 10:1ರಲಿಿ, 
“ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಬ ೋಕ ೊಂಬಚದ ೋ ನನನ ಮನ  ೋಭಿಲಾಷ್ ಯ  ದ ೋವರಿಗ  
ನಾನಚ ಮಾಡಚವ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಯ  ಆಗಿದ ” ಎೊಂದಚ ಆತ್ನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . 

ವಚನ 3. ಪ ಲನಿಗ  ಇಸಾರಯೋಲಾರ ಮೋಲಿದದ ಹಿತಾಸಕಿತಯಚ ಈ ಆಘಾತ್ಕಾರಿ 
ಹ ೋಳಿಕ ಯಲಿಿ ವಾಕ್ತಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಟದ : ಶರಿೇರಸಂರ್ಂಧವಯಗಿ ಸವಜನರಯಗಿರುವ 
ಸಹೊೇದರರಿಗೊೇಸೆರ ನಯನೆೇ ಸಯಧಾವಯದರೆ ಕ್ರಿಸತನನುನ ಅಗಲ್ಲ ಶಯಪಗಿಸತನಯಗುವದಕೆೆ 
ಒಪ್ಾಸಿಕೊಂಡೆೇನು. “ಶಾಪಗರಸತನಾಗಚವದಕ ೆ” ಎೊಂಬಚದಚ ἀνάθεμα (anathema) ಎೊಂಬ 
ಪದದೊಂದ ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟದ . “ಪ ಲನಚ ಒೊಂದಚ ಶಾಪಕ ೆ ಗಚರಿಯಾದ ವಾಕಿತಯ 
ಪದವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತನ . . . . ದ ೋವರ ನಾಾಯಬದಧ ಕ  ೋಪಾಗಿನಗ  
ಒಪ್ಪಸಲಪಡಚವದಚ.”6 Anathema ಎೊಂಬ ಪದದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ, Douglas J. Moo ಹಿೋಗ  
ಹ ೋಳುತಾತನ , “ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ, ಅದಚ ದ ೋವರ ಜ್ನಾೊಂಗದ  ಳಗಿೊಂದ 
ಹ  ರಗಿಡಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಮತ್ಚತ ಖೊಂಡನ ಯ ತಿೋಪ್ಯಗ  ಳಪಟ್ಟಟರಚವ ಒಬಬ ವಾಕಿತಯನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 12:3; 16:22; ಗಲಾತ್ಾ 1:8-9).”7 

ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ , ತ್ನನ ಸಹ ಯಹ ದಾರ ಸಾೆನದಲಿಿ ತ್ನನನಚನ 
ಶಾಪಗರಸತಗ  ಳಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ಪ ಲನಿಗ  ಸಾಧ್ಾವಿರಲಿಲಿ. 14:12ರಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಹಿೋಗ  
ಹ ೋಳುತಾತನ , “ಹಿೋಗಿರಲಾಗಿ ನಮಮಲಿಿ ಪರತಿಯೊಬಬನಚ ತ್ನನ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ದ ೋವರ ಮಚೊಂದ  
ಉತ್ತರಕ  ಡಬ ೋಕ್ಚ.” ಇಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಿತರಚವದ ೋನ ೊಂದರ  ಸಾಧ್ಾವಾದರ  ಮತ್ಚತ ಅದಚ 
ದ ೋವರ ಚಿತ್ತಕ್ೆನಚಸಾರವಾಗಿರಚವದಾದರ , ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ಯಹ ದ ಸಹ  ೋದರರನಚನ 
ರಕ್ಷಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ಅಷ್  ಟೊಂದಚ ದ ರಕ ೆ ಹ  ೋಗಲಚ ಸಿದಧನಿದಾದನ  ಎೊಂಬಚದ . ಆತ್ನಚ 
ಹಿತಾಸಕಿತಯ ಮಾತ್ಚಗಳು ನಮಗ  ಬೊಂಗಾರದ ಬಸವನನಚನ ನಿಮಿಯಸಚವ ಮ ಲಕ್ 
ದ ೋವರಿಗ  ಕ  ೋಪವನ ನಬಿಬಸಿದಾಗ ಮೋಶ ಯಚ ಮಾಡಿದ ಮನಸಿಯನಚನ ನಮಗ  
ಜ್ಞಾಪ್ಸಚತ್ತದ : “ಅಯೊಾೋ ಅಯೊಾೋ, ಈ ಜ್ನರಚ ಮಹಾ ಪಾಪವನಚನ ಮಾಡಿದಾದರ ; ಚಿನನದ 
ದ ೋವರನಚನ ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡಿದಾದರ . ಆದರ  ನಿೋನಚ ಕ್ರಚರ್ವಿಟ್ಚಟ ಅವರ ಪಾಪವನಚನ 
ಕ್ಷಮಿಸಬ ೋಕ್ಚ. ಇಲಿವಾದರ  ನಿೋನಚ ಬರ ದರಚವ [ಜೋವಿತ್ರ] ಪಟ್ಟಟಯಿೊಂದ ನನನ ಹ ಸರನ ನ 
ಅಳಿಸಿಬಿಡಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಕ ೋಳಿಕ  ಳುಳತ ತೋನ ” (ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡ 32:31, 32).8 ತ್ತ್ಫಲಿತ್ವಾಗಿ, 
ಮೋಶ ಯಚ “ನಿೋನಚ ನನನ ಸಹ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ಖೊಂಡನ ಗ  ಗಚರಿ ಮಾಡಚವದಾದರ , 
ನನನನಚನ ಸಹ ಖೊಂಡನ ಗ  ಗಚರಿಪಡಿಸಚ” ಎೊಂದಚ ಪಾರಥಯಸಿದರ , ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಸಹ 
ಯಹ ದಾರ ಬದಲಿಗ  ತಾನ ೋ ಖೊಂಡಿಸಲಪಟ್ಟವನಾಗಚವೊಂತ  ಬ ೋಡಿಕ  ೊಂಡನಚ. ಎರಡ  
ವಿಷ್ಯದಲಿಿ, ಅಳವಾದ ಹಿತಾಸಕಿತ ಮತ್ಚತ ಜ್ವಲೊಂತ್ ಪ್ರೋತಿಯ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚವಿಕ ಗಳನಚನ 
ಕಾರ್ಚತ ತೋವ . 

3ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿನ ಈ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಗಮನಿಸಿರಿ: “ಶರಿೋರಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ 
ಸವಜ್ನರಾಗಿರಚವ ನನನ ಸಹ  ೋದರರಿಗ  ೋಸೆರ.” ನಿಯಮ ಪರಕಾರ, ಪ ಲನಚ ಸಹ 
ಕ ೈಸತರನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಕಾೆಗಿ “ಸಹ  ೋದರರ ೋ” ಎೊಂಬ ಪದವನಚನ 
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ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವವನಾಗಿದದನಚ (ನ  ೋಡಿರಿ 1:13; 12:1; 15:30); ಆದರ  ಇಲಿಿ ಆ ಪದವನಚನ 
ಯಹ ದ ಜ್ನರಿಗ  ಅನವಯಿಸಚತಾತನ . ಆತ್ನಚ ಯಹ ದಾರ  ೊಂದಗಿನ ತ್ನನ ಬಾೊಂದವಾವನಚನ 
ಎತಿತತ  ೋರಿಸಚವದಕ ೆ ಬಯಸಿದದನಚ, ಅವರಚ ಸವತ್ಃ ಆತ್ನ “ಸವೊಂತ್ ರಕ್ತ ಮತ್ಚತ 
ಮಾೊಂಸವಾಗಿದದರಚ” (TEV). ಆತಿೀಕ್ವಾಗಿ, ಆತ್ನ  ಬಬ ಕ ೈಸತನಾಗಿದದನಚ; ಆದರ  
ರಾಷಿರೋಯವಾಗಿ (ಜ್ನಾೊಂಗವಾಗಿ), ಆತ್ನ  ಬಬ ಯಹ ದಯಾಗಿದದನಚ.9 

ವಚನಗಳು 4, 5. ಪ ಲನಚ “ಶರಿೋರಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ ಸಾಜ್ನರಾಗಿರಚವ ನನನ 
ಸಹ  ೋದರರಿಗ  ೋಸೆರ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದ ಬಳಿಕ್ ಯಹ ದ ಜ್ನಾೊಂಗದ ಮೋಲ  ದ ೋವರಚ 
ಸಚರಿಸಿರಚವೊಂಥಹ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳನಚನ ಸಾರಾೊಂಶಗ  ಳಿಸಚತಾತನ . ಈ ಮಚೊಂರ್ , ಆತ್ನಚ 
“ಹಾಗಾದರ  ಯಹ ದಾರ ಶ ರೋಷ್ಟತ್ವವ ೋನಚ?” ಎೊಂದಚ ಕ ೋಳಿದದನಚ (3:1). ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ಸವೊಂತ್ 
ಪರಶ ನಗ  ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುವ ಮ ಲಕ್ ಉತ್ತರಿಸಿದದನಚ, “ಎಲಾಿ ವಿಷ್ಯಗಳಲಿಿಯ  ಬಹಳ 
ಉೊಂಟ್ಚ”; ಆದರ  ಆ ಸಮಯದಲಿಿ ಪಟ್ಟಟ ಮಾಡಲಪಟ್ಟ ಏಕ ೈಕ್ ಸವಲತ್ಚತ ಎೊಂದರ  
“ದ ೋವೋಕಿತಗಳು ಅವರ ವಶಕ ೆ ಒಪ್ಪಸಲಪಟ್ಟವು” ಎೊಂಬಚದ  (3:2). ಈಗ ಆತ್ನಚ ಆ 
ಪಟ್ಟಟಯನಚನ ವಿಸತರಿಸಚತಾತನ . ಆತ್ನ ಪೂರ್ಯಪಟ್ಟಟಯಲಿಿ ದ ೋವರಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  
ದಯಪಾಲಿಸಿರಚವ ಒೊಂಬತ್ಚತ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳಿರಚತ್ತವ . 

ಪ ಲನಚ ಮದಲನ ಯದಾಗಿ ತ್ನನ ಜ್ನರಚ ಇಸಯಿಯೇಲನ ವಂಶದವರೂ ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳುತಾತನ . ಯಾಕ  ೋಬನಚ ದ ೋವದ ತ್ನ  ಬಬನ ಸೊಂಗಡ ಹ  ೋರಾಡಿದದ ಬಳಿಕ್, ಆತ್ನ 
ಹ ಸರಚ “ಇಸಾರಯೋಲ” ಎೊಂದಚ ಬದಲಾಯಿಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ (ಆದಕಾೊಂಡ 32:28), ಅದರಥಯವು 
“ದ ೋವರಚ ಸ ರ್ಸಚವವನಚ” ಅಥವಾ “ದ ೋವರ ಸೊಂಗಡ ಸ ರ್ಸಚವವನಚ” ಎೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ . 
“ಇಸಾರಯೋಲಾನಚ” ಎೊಂಬಚದಚ ಇಸಾರಯೋಲ/ಯಾಕ  ೋಬನ ಸೊಂತಾನದಲಿ ಿಹಚಟ್ಟಟದವನನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚವದಾಗಿತ್ಚತ ಮತ್ಚತ ಅದಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  ವಿಶ ೋಷ್ ಮಹತ್ವವನಚನ ಹ  ೊಂದತ್ಚತ. 
“ಅೊಂತ್ರ್ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಗಳ ಕಾಲದಲಿಿ ಮತ್ಚತ ಅನೊಂತ್ರದ [ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ] 
ಕಾಲಗಳಲಿಿ, ಪ್ಲಿಷಿಟಯದ (ಪಾಾಲ ೋಸ ಟೈನ್ನ) ಯಹ ದಾರಚ ತ್ಮಮನಚನ ದ ೋವರಿೊಂದ 
ಆದಚಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟ ಜ್ನರ ೊಂಬಚದನಚನ ಸ ಚಿಸಿಕ  ಳುಳವದಕಾೆಗಿ ಆ ಬಿರಚದನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದರಚ.”10 (ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯ ಮದಲ ಎೊಂಟ್ಚ 
ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ “ಯಹ ದಾ” ಮತ್ಚತ “ಯಹ ದಾರಚ” ಎೊಂಬ 
ಪದಗಳನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ; ಆದರ  9ರಿೊಂದ 11 ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಮಚಖಾವಾಗಿ 
“ಇಸಾರಯೋಲ” ಮತ್ಚತ “ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ” ಎೊಂಬ ಪದವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತನ .)  

ನೊಂತ್ರ ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಜ್ನರಚ ದೆೇವರು ಪುತ್ಿರಯಗಿ ಸಿವೇಕರಿಸಿದವರೂ ಆಗಿದಯದರೆ 
ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . “ಪುತ್ರರಾಗಿ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದವರ ” ಎೊಂಬಚದಚ ಇಸಾರಯೋಲಾ 
ಜ್ನಾೊಂಗದಲಿಿರಚವವರನಚನ ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಪುತ್ರರನಾನಗಿ ಮತ್ಚತ ಪುತಿರಯರನಾನಗಿ 
ಆದಚಕ  ೊಂಡಿದದನಚ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಒತಿತ ಹ ೋಳುತ್ತದ  (ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡ 4:22; ಹ  ೋಶ ೋಯ 
11:1).11 ಆತ್ನಚ ಐಗಚಪಯ ಅಥವಾ ಬಾಬಿಲ  ೋನ ಅಥವಾ ಅಶ್ಾಯಯಗಳೊಂತ್ಹ ಬಲಿಷ್ಠ 
ಜ್ನಾೊಂಗಗಳನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿರಲಿಲಿ, ಆದರ  ಅತಿ ಚಿಕ್ೆ ಇಸಾರಯೋಲ್ನಚನ 
ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದದನಚ. ಆತ್ನಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ , “ಭ ಮಿಯ ಸಕ್ಲಕ್ಚಲಗಳ ೊಳಗ  
ನಿಮಮನಚನ ಮಾತ್ರ ನನನವರ ೊಂದಚ ಅರಿತ್ಚಕ  ೊಂಡಿದ ದೋನ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (ಆಮೋಸ 3:2). 
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ಪ ಲನಚ ನೊಂತ್ರ ಪಟ್ಟಟಗ  ಅವರಲ್ಲಿ ದೆೇವರ ತ್ೆೇಜಸಯಿನಿನಧಾವು ಇದೆ ಎೊಂದಚ 
ಸ ೋರಿಸಚತಾತನ . ಅೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ತ್ನನ ವಿಶ ೋಷ್ ಜ್ನಾೊಂಗವಾಗಿ 
ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡ ವ ೋಳಯಲಿಿ ಅವರ  ಳಗ  ತ ೋಜ್ಸಾಾನಿನಧ್ಾವನಚನ (ಮಹಿಮಯನಚನ) 
ದಯಪಾಲಿಸಿದದನ ೊಂದಚ ಅಥಯವಾಗಬಹಚದಚ. ಹ ಚ್ಚು ಸೊಂಭಾವಾವ ೊಂದರ , ಅದಚ ಆತ್ನ ಜ್ನರ 
ಮಧ್ಾದಲಿಿರಚವ ದ ೋವರ ತ ೋಜ್ಸಾಾನಿನಧ್ಾವನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ಇದನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಕಾೆಗಿ 
ರಬಿಬಗಳಿೊಂದ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಇಬಿರಯ ಪದವು ִכיָנה  .ಎೊಂಬಚದಚ (Shekinah) שְׁ
ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ಅರರ್ಾದಲಿಿ ದಾರಿನಡಿಸಿದದೊಂತ್ಹ ಮೋಘ್ಸತೊಂಬ ಮತ್ಚತ ಅಗಿನ ಸತೊಂಬದಲಿ ಿ
ದ ೋವರ ಮಹಿಮಯಚ ತ  ೋಪಯಡಿಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ (ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡ 13:21). ದ ೋವದಶಯನ 
ಗಚಡಾರವು ನಿಮಿಯಸಲಪಟಾಟಗ, ಕ್ತ್ಯನ ಮಹಿಮಯಚ (ತ ೋಜ್ಸಚಾ) ಆ ಗಚಡಾರವನಚನ 
ತ್ಚೊಂಬಿಕ  ೊಂಡಿತ್ಚ (ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡ 40:34), ಮತ್ಚತ ದ ೋವಾಲಯವು ಪೂರ್ಯಗ  ೊಂಡಾಗ 
ಅದರಲಿಿಯ  ಸಹ ಅದ ೋ ರಿೋತಿ ಸೊಂಭವಿಸಿತ್ಚ (1 ಅರಸಚ 8:10, 11). ಇಸಾರಯೋಲವು 
ಮಾತ್ರವ ೋ ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ ಗ ರವಕ ೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿತ್ಚತ. 

ನಾಲೆನ ಯ ಸೊಂಗತಿಯಚ ಅವರ ಸಂಗಡ ದೆೇವರು ಒಡಂರ್ಡಿಕೆಯನುನ 
ಮಯಡಿಕೊಂಡಿದದನು.12 ದ ೋವರಚ ಅವರ ಮ ಲಪ್ತ್ೃವಾದ ಅಬರಹಾಮನ ಸೊಂಗಡ ಒೊಂದಚ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯನಚನ ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡನಚ (ಆದಕಾೊಂಡ 17:1-8; ನ  ೋಡಿರಿ 12:1-3; 22:18) ಮತ್ಚತ 
ಒೊಂದಚ ಜ್ನಾೊಂಗವಾಗಿ ಯಹ ದಾರ ಸೊಂಗಡ ಮತ  ತೊಂದಚ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯನಚನ ಸಿನಾಯಿ 
ಪವಯತ್ದ ಮೋಲ  ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡನಚ (ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡ 24:8; ನ  ೋಡಿರಿ 20:1-17). ಇತ್ರ  
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಗಳು ಸಹ ಮಾಡಲಪಟ್ಟಟದದವು, ಅದರಲಿಿ ಅರಸನಾದ ದಾವಿೋದನ ಸೊಂಗಡ 
ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಚ ಸಹ ಸ ೋರಿರಚತ್ತದ  (2 ಸಮಚವ ೋಲ 23:5; ನ  ೋಡಿರಿ 7:12). 
ಈ ಎಲಾಿ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಗಳು ಸಹ ಕ ೋವಲ ಇಸಾರಯೋಲಾ ಜ್ನಾೊಂಗವನಚನ ಮಾತ್ರವ ೋ 
ಒಳಗ  ೊಂಡಿದದವು. 

ಬಳಿಕ್ ಪ ಲನಚ ಧಮಣಶಯಸರವೂ . . . ಕೊಡೊೇರ್ವಯದವು ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ಈ 
ಮಚೊಂರ್ ಯೋ ಗಮನಿಸಿರಚವ ಪರಕಾರ, ದ ೋವರ ಉಕಿತಗಳನಚನ (ಪರಕ್ಟ್ನ ಗಳನಚನ) ತ್ಮಮ 
ವಶದಲಿಿ ಹ  ೊಂದರಚವದಚ ಯಹ ದಾರಿಗಿರಚವ ಎಲಿಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಶ ರೋಷ್ಠವಾದ ಸವಲತ್ಚತ 
ಆಗಿತ ತೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಪರಿಗಣಿಸಿದದನಚ (3:1, 2). ಯಹ ದಾರನಚನ ಹ  ರತ್ಚಪಡಿಸಿ ಬ ೋರ  
ಯಾರ  ಬಬರ  ದ ೋವರ ಧ್ಮಯಶಾಸರವನಚನ ಲಿಖಿತ್ರ ಪದಲಿಿ ಹ  ೊಂದರಲಿಲಿ. ಹ ೋಗ , 
9ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಪ ಲನಚ ನಿೋಡಚವ ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿ, “ಧ್ಮಯಶಾಸರವು . . . 
ಕ  ಡ  ೋರ್ವಾದವು” ಎೊಂಬಚದನಚನ ಸಹ ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿರಚತಾತನ . ಆ ಸೊಂದಭಯದಲಿಿ, 
“ಬ ಟ್ಟದ ಮೋಲ  ಗಚಡಚಗ  ಮಿೊಂಚ್  ಕಾಮಚಯಗಿಲ  ತ್ಚತ್ ರಿಯ ಮಹಾ ಧ್ವನಿಯ ” 
ಉೊಂಟಾಗಚವದನಚನ ಜ್ನರಚ ಕ್ೊಂಡಿದದರಚ. ಅಷ್ಚಟಮಾತ್ರವಲಿದ , “ಯಹ  ೋವನಚ ಬ ೊಂಕಿಯೊಳಗ  
ಸಿನಾಯಿ ಬ ಟ್ಟದ ಮೋಲಕ ೆ ಇಳಿದಚ ಬೊಂದದರಿೊಂದ ಆ ಬ ಟ್ಟವ ಲಾಿ ಹ  ಗ ಯಿೊಂದ 
ಆವರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿತ್ಚ. ಆ ಹ  ಗ  ಆವಿಗ ಯ ಹ  ಗ ಯೊಂತ  ಏರಿತ್ಚ; ಅದಲಿದ  ಬ ಟ್ಟವ ಲಾಿ 
ಬಹಳವಾಗಿ ಕ್ೊಂಪ್ಸಿತ್ಚ” (ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡ 19:16, 18). ಅದಕಿೆೊಂತ್ 
ನಯನಮನ  ೋಹರವಾದ ಮತ್ಚತ ಹೃದಯೊಂಗಮವಾದ ದೃಶಾವು ಬ ೋರ  ೊಂದರಲಿಕಿೆಲಿ—
ಮತ್ಚತ ಅದಚ ಪರತ ಾೋಕ್ವಾಗಿ ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ  ಸ ೋರಿದಾದಗಿತ್ಚತ. 



 147 

ಯಹ ದಾರ ಆರನ ಯ ಆಶಿೋವಾಯದವಾಗಿ ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಪಟ್ಟಟಯಲಿಿ ದೆೇವಯಲಯದಲ್ಲ ಿ
ನಡೆಯುವ ಆರಯಧನೆಯೂ ಎೊಂದಚ ಸ ೋರಿಸಚತಾತನ . “ದ ೋವಾಲಯದಲಿಿ” ಎೊಂಬ ಪದವು 
ಸಪಷ್ಟತ ಗ  ೋಸೆರವಾಗಿ ಅನಚವಾದಕ್ರಿೊಂದ ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿರಚವೊಂಥ ದಾಗಿದ . ಗಿರೋಕ್ 
ವಾಕ್ಾದಲಿಿ ಕ ೋವಲ “ಆರಾಧ್ನ ಯ ” (λατρεία, latreia) ಎೊಂದಷ್ ಟೋ ಇರಚತ್ತದ , ಅದಚ 
ದ ೋವರಿಗ  ಸಚತತಿಯ  ಸ ೋರಿದೊಂತ  ಆತ್ನಿಗ  ಮಾಡಚವ ಆರಾಧ್ನ ಯನಚನ (ಸ ೋವ ಯನಚನ) 
ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ .13 ಇಲಿಿ ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಕ್ಡ ಗ  ಬರಚವ ದಾರಿಯನಚನ ಸಾಧ್ಾವಾಗಿಸಿದದರ ಮೋಲ  
ಒತ್ಚತ ಇರಚತ್ತದ . ಕ್ತ್ಯನಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ  ಅವರಚ ದ ೋವರದಶಯನ ಗಚಡಾರದಲಿಿ ಮತ್ಚತ 
ಅನೊಂತ್ರ ದ ೋವಾಲಯದಲಿಿ ಹ ೋಗ  ತ್ನನ ಬಳಿಗ  ಬರತ್ಕ್ೆದ ದೊಂಬ ಬಗ ಗ ನಿದಯಷ್ಟವಾದ 
ವಿವರಗಳನಚನ ನಿೋಡಿದದನಚ. ದ ೋವರನಚನ ಹ ೋಗ  ಸೊಂಪಕಿಯಸಬ ೋಕ ೊಂಬ—ಆತ್ನ 
ಆಶಿೋವಾಯದಗಳನಚನ ಬ ೋಡಬ ೋಕ್ಚ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ಕ್ರಚಣ ಗಳನಚನ ಹ ೋಗ  ಪಡ ದಚಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ 
ಎೊಂಬ—ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ  ಮಾತ್ರವ ೋ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ಚತ. 

ಯಹ ದಾರ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳಲಿಿ ವಯಗಯದನಗಳಳ ಸ ೋರಿದದವು. ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಚ 
ದ ೋವಜ್ನರಿಗ  ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟರಚವ ವಾಗಾದನಗಳಿೊಂದ ತ್ಚೊಂಬಿದ , ಆದರ  ಮಸಿಾೋಯನ 
ಬರ  ೋರ್ದ ಕ್ಚರಿತಾಗಿರಚವ ವಾಗಾದನಗಳ ೋ ಅತ್ಾೊಂಥ ಅಧಕ್ 
ಪಾರಮಚಖಾತ ಯಚಳಳವುಗಳಾಗಿವ . ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ  ಮಾತ್ರವ ೋ ಈ ವಾಗಾದನಗಳು 
ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟದದವು. 

ಅವರಚ ಅನೊಂದಸಚತಿತದದ ಎೊಂಟ್ನ ಯ ಆಶಿೋವಾಯದವ ೊಂದರ  ಅರ್ಿಹಯಮ ಇಸಯಕ 
ಯಯಕೊೇರ್ರು ಅವರ ಪ್ತ್ೃಗಳ ೇೆ (πατήρ, patēr ಎೊಂಬಚದರಿೊಂದ). NIVಯಲಿಿ 
“ಮ ಲಪ್ತ್ೃಗಳು” ಎೊಂದರಚತ್ತದ . ಮ ಲ ತ್ೊಂದ ಗಳು/ಮ ಲಪ್ತ್ೃಗಳಲಿಿ ಅಬರಹಾಮ, 
ಇಸಾಕ್, ಮತ್ಚತ ಯಾಕ  ೋಬ ಸ ೋರಿದದರಚ; ಆದರ  ಯಹ ದಾರಚ ಆ ವಗಯಕ ೆ ಹಳ ೋ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಮೋಶ  ಮತ್ಚತ ದಾವಿೋದರೊಂತ್ಹ ಖ್ಾಾತ್ ವಾಕಿತಗಳನಚನ 
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದದರಚ. ಯಹ ದಾರಚ ತ್ಮಮ ವೊಂಶಪರೊಂಪರ ಯ ಬಗ ಗ 
ಹ ಮಮಯಿೊಂದದದದಚದ ನಾಾಯವ ೋ ಆಗಿತ್ಚತ. 

ಯಹ ದಾರಿಗಿದದ ಕ್ಡ ೋ (ಮತ್ಚತ ಅತ್ಾೊಂಥ ಪಾರಮಚಖಾವಾದ) ಸವಲತ್ಚತ ಎೊಂದರ  ಅವರ 
ವೊಂಶಪರೊಂಪರ ಯಲಿಿಯೋ ಕ್ರಿಸತನು (ಮಸಿಾೋಯನಚ) ಹಚಟ್ಟಟದನಚ. ದ ೋವರಚ ಒೊಂದಚ 
ಜ್ನಾೊಂಗವನಚನ ಪರತ ಾಕಿಸಿ ಏಪಯಡಿಸಿಕ  ಳುಳವದರ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಉದ ದೋಶವು ಅವರ ಮ ಲಕ್ 
ಮಸಿಾೋಯನಚ ಬರಚವೊಂತ  ಒೊಂದಚ ಜ್ನಾೊಂಗವನಚನ ಸಿದಧಪಡಿಸಚವದ ೋ ಆಗಿತ್ಚತ. ಇದಚ 
ಇಸಾರಯೋಲಾರ ವಿಭಿನನತ ಯ ಅತಿ ದ  ಡಿ ಗಚರಚತಾಗಿತ್ಚತ; ಬ ೋರ  ಇನಾಾವ ಜ್ನಾೊಂಗವು ಸಹ 
ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ ಘ್ನಪಡಿಸಲಪಟ್ಟಟಲಿ. 

ಪ ಲನಚ ಶರಿೇರಸಂರ್ಂಧವಯಗಿ ಎೊಂಬ ಮಾತ್ನಚನ ಬಳಸಿದನಚ, ಏಕ ೊಂದರ , ಯೋಸಚ 
ಶಾರಿೋರಿಕ್ವಾಗಿ ಯಹ ದ ವೊಂಶಪರೊಂಪರ ಯಿೊಂದ ಬೊಂದನಚ (ನ  ೋಡಿರಿ 1:2-4; ಮತಾತಯ 
1:1-25). ಯೋಸಚ ಆತ್ಮದ (ದ ೈವಿಕ್) ಕ್ಡ ಯಿೊಂದ ಪರಲ  ೋಕ್ದವರಚ (ನ  ೋಡಿರಿ ಲ ಕ್ 1:26-
35). 

ಪ ಲನಚ ಇಲಿಿ “ಕಿರಸತನಚ . . . ಅವರ ವೊಂಶದಲಿಿಯೋ ಹಚಟ್ಚಟವನಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಿಲಿ 
ಆದರ  “ಕಿರಸತನಚ” ಅವರ ವಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟಿುದವನು ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ 
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ನನನದಚ). ಆತ್ನ ಮಾತ್ಚಗಳು ಕಿರಸತನಚ (ಯೋಸಚ) ಈಗಾಗಲ ೋ ಬೊಂದವನಾಗಿದದನ ೊಂಬಚದನಚನ 
ಪರತಿಫಲಿಸಚತ್ತವ . ಯೋಸಚವನಚನ ಮಸಿಾೋಯನ ೊಂದಚ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳದರಚವ ಅನ ೋಕ್ 
ಯಹ ದಾರಚ ಈಗಲ  ಮಸಿಾೋಯನಚ ಬರಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಪಾರಥಯಸಚತ್ತಲ ೋ ಇದಾದರ . 
Gerald R. Cragg ಹಿೋಗ  ಬರ ಯಚತಾತನ , “ಕ್ಚರಚಡರಾಗಿರಚವದಚ ವಿನಾಶಕಾರಿಯೋ ಸರಿ, 
ಆದರ  ಒಬಬನಚ ತ್ನನ ಸವೊಂತ್ ಪರೊಂಪರ ಯ ಮಚಕ್ಚಟ್ಪಾರಯವಾದ ಮಹಿಮಯ ಬಗ ಗಯೋ 
ಕ್ಚರಚಡನಾಗಿರಚವದ ೊಂದರ  ಅದಚ ನಿಜ್ಕ್ ೆ ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಷ್ ಟೋ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗದೊಂತ್ಹ 
ಒೊಂದಚ ದಚರೊಂತ್ವ ೋ.”14  

ಪ ಲನಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರ ಮೋಲಿರಚವ ದ ೋವರ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳನಚನ ಮತ್ಚತ 
ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಯೋಸಚವಿನ ಆಶಿೋವಾಯದದ ಬಗ ಗ ಅವಲ  ೋಕಿಸಿದಾಗ, ಆತ್ನಚ 
ಭಾವುಕ್ಗ  ೊಂಡನಚ ಮತ್ಚತ ಅಷ್ಟಕ ೆೋ ನಿಲಿಿಸಿ ಕಿರಸತನನಚನ ಸಚತತಿಸಲ ೋಬ ೋಕಾಯಿತ್ಚ: ಆತ್ನು 
ಎಲಯಿದರ ಮೆೇಲೆ ಒಡೆಯನೂ ನಿರಂತ್ರ ಸುತತಿ ಹೊಂದತ್ಕೆ ದೆೇವರೂ ಆಗಿದಯದನೆ. ಆಮೆನ್. 
ಈ ಸ  ತೋತಾರಪಯಣ ಯಚ (ಸಚತತಿಯ ಮಾತ್ಚ) ಮದಲಚ ಕಿರಸತನನಚನ “ಎಲಾಿದರ ಒಡ ಯನ ” 
ಎೊಂದಚ ಒಪ್ಪಕ  ೊಂಡಿತ್ಚ. ಯೋಸಚ ಈ ಭ ಮಿಯನಚನ ಬಿಟ್ಚಟ ಹ  ೋಗಚವದಕ ೆ ಸವಲಪ ಕಾಲದ 
ಮಚನನ, ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ಶಿಷ್ಾರಿಗ  ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, “ಪರಲ  ೋಕ್ದಲಿಿಯ  
ಭ ಲ  ೋಕ್ದಲಿಿಯ  ಎಲಾಿ ಅಧಕಾರವು ನನಗ  ಕ  ಡಲಪಟ್ಟದ ” (ಮತಾತಯ 28:18). ಆತ್ನಚ 
ಪರಲ  ೋಕಾರ  ೋಹರ್ಗ  ೊಂಡ ಬಳಿಕ್, ಆತ್ನಚ ತ್ೊಂದ ಯ ಬಲಪಾಶವಯದಲಿಿ 
ಕ್ಚಳಿತ್ಚಕ  ೊಂಡನಚ (ಮಾಕ್ಯ 16:19), ಅಲಿ ಿಆತ್ನಚ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲಿಿ ಆಳಿವಕ  ಮಾಡಚತಿತದಾದನ  
(ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:25).  

ಸ  ತೋತಾರಪಯಣ ಯಲಿಿ ನೊಂತ್ರ “ನಿರೊಂತ್ರ ಸಚತತಿ ಹ  ೊಂದತ್ಕ್ೆ ದ ೋವರ ” 
ಎೊಂದರಚತ್ತದ . ಇದರ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಅಥಯವು “ನಿತ್ಾವಾಗಿ ಸಚತತಿಹ  ೊಂದತ್ಕ್ೆ ದ ೋವರಚ” 
ಎೊಂದಾಗಿದ  (NKJV). ಪಾರಚಿೋನ ಹಸತಪರತಿಗಳನಚನ ವಿರಾಮಚಿಹ ನಗಳು ಒತಾತಗಿಲಿದಚದ 
ಆಗಿತಾತದದರಿೊಂದ, “ಎಲಾಿದರ ಮೋಲ ” ಎೊಂಬಚದರ ಬಳಿಕ್ ಅಲಪವಿರಾಮ ಚಿಹ ನ ಹಾಕ್ಬ ೋಕ  ೋ 
ಅಥವಾ ಪೂರ್ಯವಿರಾಮ ಚಿಹ ನ ಹಾಳಬ ೋಕ  ೋ ಎೊಂಬದನಚನ ನಮಗ  ಖಚಿತ್ವಾಗಿ ಹ ೋಳಲಚ 
ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ. ಪದಗಚಚ್ಛದ ಬಳಿಕ್ ಅಲಪವಿರಾಮ ಚಿಹ ನಯಿದದಲಿಿ (NASB, KJV, NIV ಮತ್ಚತ 
ಇತ್ರ ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳಲಿಿ ಇರಚವ ಪರಕಾರ), “ನಿರೊಂತ್ರ ಸಚತತಿ ಹ  ೊಂದತ್ಕ್ೆ ದ ೋವರ ” 
ಎೊಂಬಚದಚ ಯೋಸಚವನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಾಗಿದ . ಒೊಂದಚ ಅದರ ಬಳಿಕ್ ಪೂರ್ಯವಿರಾಮ 
ಚಿಹ ನಯಿದದಲಿಿ (CJB; ನ  ೋಡಿರಿ TEV; NEB), 5ನ ೋ ವಚ್ನದ ಮಚಕಾತಯದ ಮಾತ್ಚಗಳು 
ತ್ೊಂದ ಯಾದ ದ ೋವರಿಗ  ಅನವಯವಾಗಚತ್ತವ . 

ಕ್ನಿಷ್ಠ ಎರಡಚ ಕಾರರ್ಗಳಿಗಾಗಿ, “ನಿರೊಂತ್ರ ಸಚತತಿ ಹ  ೊಂದತ್ಕ್ೆ ದ ೋವರ ” ಎೊಂಬಚದಚ 
ಯೋಸಚವಿನ ದ ೋವತ್ವವನಚನ ಸ ಚಿಸಚವೊಂಥದಾದಗಿದ  ಎೊಂದಚ ನಾನಚ ನೊಂಬಚತ ತೋನ . 
ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, ಪಾರಚಿೋನ ಕ ೈಸತ ಬರಹಗಾರರಚ ಈ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಕಿರಸತನಿಗ  
ಅನವಯಿಸಿದರಚ. ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, “ಶರಿೋರಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ” ಎೊಂಬಚದನಚನ 
ಸಮತ  ೋಲನಗ  ಳಿಸಚವದಕ ೆ ಆ ವಾಕ್ಾದಲಿಿ ಏನಾದರ  ಅಗತ್ಾವಿರಚತ್ತದ : 
“ಶರಿೋರಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ,” ಯೋಸಚ ಒಬಬ ಇಸಾರಯೋಲಾನಾಗಿದದನಚ; ಆದರ  “ಆತ್ಮನ 
ಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ,” ಆತ್ನಚ “ನಿರೊಂತ್ರ ಸಚತತಿಹ  ೊಂದತ್ಕ್ೆ [ಹ  ೊಂದದವನಾದ] ದ ೋವರ ” 
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ಆಗಿದಾದನ . “ಎಲಾಿದರ ಮೋಲ ” ಎೊಂಬಚದರ ನೊಂತ್ರ ಪೂರ್ಯವಿರಾಮ ಚಿಹ ನಯನಚನ ಇಟ್ಟರ , 
ಪ ಲನ ಮನಸಿಾನಲಿಿ ಆಗಲ  ದ ೋವರಾದ ಕ್ಚಮಾರನಿದದರಬಹಚದಾಗಿದ .  

Walter W. Wessel ರ  ೋಮಾ 9:5ನಚನ “[NIV] ಅನಚವಾದವು ನಿಖರವಾದದ ದೊಂದಚ 
ಭಾವಿಸಿಕ  ಳುಳವದಾದರ , ಇಡಿೋ ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿಯೋ ಸಿಕ್ಚೆವ ಯೋಸಚವಿನ 
ದ ೋವತ್ವದ ಕ್ಚರಿತಾದ ಅತ್ಾೊಂಥ ಸಪಷ್ಟವಾದ ಹ ೋಳಿಕ ಗಳಲ  ಿೊಂದಾಗಿದ ” ಎೊಂದಚ 
ಕ್ರ ಯಚತಾತನ .15 ಇದಕ ೆ Moo ಒಮಮತ್ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತಾತ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ : “ವಿಷ್ಯವು 
ಕಿಿೋಷ್ಠಕ್ರವಾದದಚದ, ಆದರ  ವಾಕ್ಾರಚ್ನ  ಹಾಗ  ಸನಿನವ ೋಶಗಳ ರಡ  ಅಲಪವಿರಾಮ ಚಿಹ ನಗ  
ಒಲವು ತ  ೋರಿಸಚತ್ತವ . ಆದಚದರಿೊಂದ, ಈ ವಚ್ನವು, ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ 
ಯೋಸಚವನಚನ ‘ದ ೋವರಚ’ ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಚವ . . . ಆ ವಚ್ನಗಳ ೊೊಂದಗ  
ಎಣಿಕ ಮಾಡಲಪಡಚವದಕ ೆ ಅಹಯವಾಗಿರಚತ್ತದ .”16 

ದೆೇವರ ಸಯವಣಭೌಮತ್ವ (9:6-13) 
6ದೆೇವರು ಹೆೇಳಿದ ಮಯತ್ು ತ್ಪ್ಾತ್ೆಂದು ನಯವು ಭಯವಿಸಕೂಡದು. ಯಯಕೆಂದರೆ 

ಇಸಯಿಯೇಲ್ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟಿುದವರೆಲಿರೂ ಇಸಯಿಯೇಲಾರಲಿ; 7ಹಯಗೆಯೇ ಅರ್ಿಹಯಮನ 

ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟಿುದ ಮಯತ್ಿಕೆೆ ಅವರೆಲಿರು ಮಕೆಳೆಂದು ಎಣಿಸಲಾಡುವದಲಿ. ಆದರೆ—
ಇಸಯಕನಿಂದ ಹುಟುುವವರೆೇ ನಿನನ ಸಂತ್ತಿ ಅನಿನಸಿಕೊಳುುವರು ಎಂದು ದೆೇವರು ಹೆೇಳಿದನು. 
8ಆ ಮಯತಿನ ಅಥಣವೆೇನಂದರೆ ಶರಿೇರಸಂರ್ಂಧವಯಗಿ ಹುಟಿುದವರೆಲಿರೂ ದೆೇವರ ಮಕೆಳಲಿ, 
ವಯಗಯದನಸಂರ್ಂಧವಯಗಿ ಹುಟಿುದವರೆೇ ಅರ್ಿಹಯಮನ ಸಂತ್ತಿಯವರೆಂದು ಎಣಿಸಲಾಡುವರು 
ಎಂರ್ದು. 9ಮುಂದನ ವರುಷ್ದ ಇದೆೇ ಕಯಲದಲ್ಲಿ ನಯನು ರ್ರುವೆನು, ಆಗ ಸಯರಳಿಗೆ ಮಗನು 
ಇರುವನು ಎಂರ್ುವ ಮಯತ್ು ವಯಗಯದನವಯಗಿದೆಯಷ್ೆು. 10ಇದು ಮಯತ್ಿವಲಿದೆ ರೆಬೆಕೆಳು ಸಹ 

ನಮಮ ಪ್ತ್ೃವಯದ ಇಸಯಕನಿಂದ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಮಕೆಳಿಗೆ ರ್ಸುರಯದಯಗ ಅದರಂತ್ೆಯೇ 
ಆಯಿತ್ು. 11-12ಆ ಮಕೆಳು ಒರ್ಿ ತ್ಂದೆಯ ಮಕೆಳಯಗಿದದರೂ ಅವರು ಇನೂನ ಹುಟುದೆಯೂ 

ಒಳ ುೆೇದನಯನಗಲ್ಲ ಕೆಟುದದನಯನಗಲ್ಲ ಮಯಡದೆಯೂ ಇದಯದಗ-ಹಿರಿಯನು ಕ್ರರಿಯವನಿಗೆ ಸೆೇವೆ 
ಮಯಡುವನೆಂರ್ದಯಗಿ ಆಕೆಗೆ ಹೆೇಳಲಾಟಿುತ್ು. ಇದರಿಂದ ದೆೇವರು ತ್ನಗೆ ಮನಸಿಿದದವರನುನ 
ಆರಿಸಿಕೊಳುುತ್ಯತನೆಂರ್ ಸಂಕಲಾವು ಸಿಿರವಯಗಿರಬೆೇಕೆಂದು ತ್ೊೇರಿಸಿದನು. ಆ ಸಂಕಲಾವು 
ಪುರ್ಾಕ್ರಿಯಗಳ ಮೆೇಲೆ ಆಧ್ಯರಗೊಳುದೆ ಕರೆಯುವಯತ್ನ ಚ್ಚತ್ತದ ಮೆೇಲೆಯೇ 
ಆಧ್ಯರಗೊಂಡಿದೆ. 13ಇದಕೆನುಸಯರವಯಗಿ-ಯಯಕೊೇರ್ನನುನ ಪ್ಿೇತಿಸಿದೆನು, ಏಸಯವನನುನ 
ದೆವೇಷ್ಟಸಿದೆನು ಎಂದು ರ್ರೆದದೆ.  

ವಚನ 6. ತಾನಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಮಿತ್ರನಾಗಿದ ದೋನ  ಮತ್ಚತ ಅವರಿಗ  ಶತ್ಚರವಲಿ 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಕ್ೊಂಠ  ೋಕ್ತವಾಗಿ ಹ ೋಲಿದ ಬಳಿಕ್, ಪ ಲನಚ “ಯಹ ದ ಸಮಸ ಾ” ಕ್ಚರಿತ್ ತ್ನನ 
ಚ್ರ್ ಯಯನಚನ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಚತಾತನ . ವಚ್ನ 6a ಮಾತ್ಚಗಳು ರ  ೋಮಾ 9ರಿೊಂದ 11 
ಅಧ್ಾಾಯಗಳ ಪರಬೊಂಧ್ ಹ ೋಳಿಕ  ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟಟದ : ದೆೇವರು ಹೆೇಳಿದ ಮಯತ್ು 
ತ್ಪ್ಾತ್ೆಂದು ನಯವು ಭಯವಿಸಿಕೂಡದು. ಪ ಲನಚ ಈ ವಿಧ್ವಾದ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಯನಚನ 
ಯಹ ದಾರಿೊಂದ ಎದಚರಚನ  ೋಡಿದದನಚ: “ನಿೋನಚ ಈಗಷ್ ಟ ನಮಮ ಜ್ನರಿಗ  ದ ೋವರಚ ಮಾಡಿದ 
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ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಗಳು ಹಾಗ  ಶಾಸ  ರೋಕ್ತವಾದ ವಾಗಾದನಗಳ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಮಾತಾಡಚತಿತರಚವಿ, 
ಹಾಗಿದದರ  ಒಬಬನಚ ನಿೋತಿವೊಂತ್ನ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಲಪಡಬ ೋಕ ೊಂದರ  ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ 
ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಬ ೋಕ ೊಂದಚ ನಿನನ ಪತಿರಕ ಯಚದದಕ್ ೆ ಪರತಿಪಾದಸಚತ್ತಲ ೋ ಬೊಂದರಚವಿ. 
ಯೋಸಚವ ೋ ಮಸಿಾೋಯನ ೊಂಬದಾಗಿ ಬಹಚತ ೋಕ್ ಯಹ ದಾರಚ ನೊಂಬಚವದಲಿವಾದದರಿೊಂದ, 
ದ ೋವರಚ ನಮಮೊಂದಗ  ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡ ತ್ನನ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಗಳಲಿಿ ಮತ್ಚತ ನಮಗ  ನಿೋಡಿದ 
ವಾಗಾದನಗಳಲಿಿ ತ್ಪ್ಪದನ ೊಂಬದಾಗಿ ನಿನನ ತಾತ್ಪಯಯವಾಗಿರಬ ೋಕ್ಷ್ ಟ.” 

ಪ ಲನಚ ಶಿೋಘ್ರವ ೋ ದ ೋವರ ವಾಕ್ಾವು ವಿಫಲಗ  ೊಂಡಿದ  ಎೊಂಬಚದನಚನ 
ನಿರಾಕ್ರಿಸಚತಾತನ . ಅದಚ ತ್ಪ್ಪರಚವದಲಿ, ಆತ್ನಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , ಯಯಕೆಂದರೆ 
ಇಸಯಿಯೇಲ್ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟಿುದವರೆಲಿರೂ ಇಸಯಿಯೇಲಾರಲಿ. “ಇಸಾರಯೋಲ್ ವೊಂಶದಲಿಿ 
ಹಚಟ್ಟಟದವರಚ” ಎೊಂಬಚದಚ ಸಪಷ್ಟತ ಗ  ೋಸೆರ NASB ಯ ಅನಚವಾದಕ್ರಿೊಂದ 
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ . ಆ ಹ ೋಳಿಕ ಯನಚನ ಹ ಚ್ಚು ಅಕ್ಷರಶಃವಾಗಿ “ಯಾಕ ೊಂದರ  
ಇಸಾರಯೋಲ್ನಿೊಂದ ಹಚಟ್ಟಟದವರ ಲಿರ  ಇಸಾರಯೋಲಾರಲಿ” ಎೊಂದಚ ಅನಚವಾದಸಲಪಡ 
ಬಹಚದಚ. ಈ ಸಾಮಾನಾ ಸ ತ್ರವನಚನ ಎರಡಚ ವೃತ್ತಗಳಿೊಂದ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ಪಡಿಸಬಹಚದಚ: 
ಒೊಂದಚ ದ  ಡಿದಾದ ವೃತ್ತದ  ಳಗಿರಚವ ಇನ  ನೊಂದಚ ವೃತ್ತ.17 ಇವ ರಡ  “ಇಸಾರಯೋಲಾ”; 
ಆದರ  ದ  ಡಿದಾದ ವೃತ್ತವು ಶಾರಿೋರಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ ಇಸಾರಯೋಲನ (ಯಾಕ  ೋಬ) 
ಸೊಂತ್ತಿಯಾಗಿರಚವವರ ಲಿರನ ನ ಪರತಿನಿಧಸಿದರ , ಚಿಕ್ೆದಾದ ವೃತ್ತವು ನಾವು “ಆತಿೀಕ್ 
ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ” ಅಥವಾ “ನಿಜ್ ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಬಹಚದಾದ ಎಲಿರನ ನ 
ಒಳಗ  ೊಂಡಿರಚತ್ತದ . (ಈ ಚ್ರ್ ಯಯ ನೊಂತ್ರ ಭಾಗದಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಅವರನಚನ “ಅವರಲಿಿ 
ಒೊಂದಚ ಅೊಂಶ” [ಶ ೋಷ್ ಜ್ನ] ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ದನಚ [9:27; 11:5].) ಚಿಕ್ೆ ವೃತ್ತದಲಿಿರಚವವರಚ 
ಇಸಾರಯೋಲನಿೊಂದ (ಯಾಕ  ೋಬ) ಶರಿೋರಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ ಹಚಟ್ಟಟದವರಚ, ಆದರ  ಅವರಚ 
ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ  ಸಹ ಇಟ್ಟವರಾಗಿದಾದರ . 2:28, 29 ರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ “ಹ  ರಗ  ಮಾತ್ರ 
ಯಹ ದಾನಾಗಿರಚವವನಚ ಯಹ ದಾನಲಿ . . . ಆದರ  ಒಳಗ  ಯಹ ದಾನಾಗಿರಚವವನ ೋ 
ಯಹ ದಾನಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದದನಚ. 2ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ “ನಿಜ್ ಯಹ ದಾನಚ” ಹಾಗ  9ನ ೋ 
ಅಧ್ಾಾಯದ “ನಿಜ್ ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ” ಎೊಂಬಚವುಗಳು ಯೋಸಚವನಚನ ಮಸಿಾೋಯನ ೊಂದಚ 
ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಮ ಲಕ್ ಯಹ ದಾ ಜ್ನಾೊಂಗಕಾೆಗಿ ದ ೋವರಚ ಹ  ೊಂದದದ 
ಸೊಂಕ್ಲಪವನಚನ ನ ರವ ೋರಿಸಿದ ಚಿಕ್ೆ ಸೊಂಖ್ ಾಯ ಯಹ ದಾರನಚನ ಸ ಚಿಸಚವವುಗಳಾಗಿವ . 

2:28, 29 ಮತ್ಚತ 9:6b ರಲಿಿನ ಹ ೋಳಿಕ ಗಳು ಬಹಚಪಾಲಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  
ಆಘಾತ್ಕ್ರವಾಗಿದದರಬಹಚದಚ. ಕ ೋವಲ ಅಬರಹಾಮ, ಇಸಾಕ್, ಮತ್ಚತ ಯಾಕ  ೋಬರನಚನ 
ತ್ಮಮ ಮ ಲಪ್ತ್ೃಗಳಾಗಿ ಹ  ೊಂದರಚವದಾದರ  ತ್ಮಮ ನಿತ್ಾ ರಕ್ಷಣ ಯನಚನ 
ಖ್ಾತಿರಪಡಿಸಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಸಾಕಾಗಚತ್ತದ  ಎೊಂದಚ ನೊಂಬಿದದರಚ. ವಿಷ್ಯವು ಹಿೋಗಿರಚವದಲ ಿ
ಎೊಂಬದನಚನ ತ  ೋರಿಸಚವದಕಾೆಗಿ, ಗತ್ಕಾಲದಲಿಿ ದ ೋವರಚ ಮಾಡಿದದ ಎರಡಚ ಆಯೆಗಳ 
ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ತ್ನನ ವಾಚ್ಕ್ರಿಗ  ಜ್ಞಾಪಕ್ಗ  ಳಿಸಚತಾತನ . 

ವಚನ 7. ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, ದ ೋವರಚ ಇಸಾಕ್ನನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡನಚ (9:7-9). 
ಶರಿೋರಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ ವೊಂಶದಲಿಿ ಹಚಟ್ಟಟದರ  ಸಾಕಾಗಚವದಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನಚ 
ಸಾಭಿತ್ಚಪಡಿಸಚತಾತನ : ಹಯಗೆಯೇ ಅರ್ಿಹಯಮನ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟಿುದ ಮಯತ್ಿಕೆೆ ಅವರೆಲಿರು 
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ಮಕೆಳೆಂದು ಎಣಿಸಲಾಡುವದಲಿ. ಆದರೆ—ಇಸಯಕನಿಂದ ಹುಟುುವವರೆೇ ನಿನನ ಸಂತ್ತಿ 
ಅನಿನಸಿಕೊಳುುವರು. ಅಬರಹಾಮನಿಗ  ಅನ ೋಕ್ ಮೊಂದ ಮಕ್ೆಳಿದದರಚ (ನ  ೋಡಿರಿ ಆದಕಾೊಂಡ 
25:1, 2), ಅವರಲಿಿ ಹಾಗರಳ ಮಗನಾದ ಇಸಾಮಯೋಲನಚ ಸ ೋರಿದದನಚ (ಆದಕಾೊಂಡ 16:15). 
ಹ ೋಗಿದದರ , ಮ ಲತ್ಃ ಅಬರಹಾಮನಿಗ  ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟದದ ವಾಗಾದನಗಳನಚನ 
ಪಡ ದಚಕ  ಳುಳವೊಂತ  ಆತ್ನ ಮಕ್ೆಳಲಿಿ ಒಬಬನಚ ಮಾತ್ರವ ೋ ಆರಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟನಚ. 7ನ ೋ 
ವಚ್ನದಲಿಿರಚವ ಉಲ ಿೋಖನವು (ಯಥ  ೋಕ್ತವು) ಆದಕಾೊಂಡ 21:12ರಿೊಂದ 
ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟಟದ , ಅಲಿಿ ದ ೋವರಚ ಅಬರಹಾಮನಿಗ , “ಇಸಾಕ್ನಿೊಂದ ಹಚಟ್ಚಟವವರ ೋ ನಿನನ 
ಸೊಂತ್ತಿ ಅನಿನಸಿಕ  ಳುಳವರಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . 

ವಚನ 8. ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , ಆ ಮಯತಿನ ಅಥಣವೆೇನಂದರೆ 
ಶರಿೇರಸಂರ್ಂಧವಯಗಿ ಹುಟಿುದವರೆಲಿರೂ ದೆೇವರ ಮಕೆಳಲಿ, ವಯಗಯದನಸಂರ್ಂಧವಯಗಿ 
ಹುಟಿುದವರೆೇ ಅರ್ಿಹಯಮನ ಸಂತ್ತಿಯವರೆಂದು ಎಣಿಸಲಾಡುವರು ಎಂರ್ದು. 
“ಶರಿೋರಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ ಹಚಟ್ಟಟದವರ ಲಿರ ” ಎೊಂಬಚದಚ ಅಬರಹಾಮನಿಗ  ಶಾರಿೋರಿಕ್ವಾಗಿ 
ಹಚಟ್ಟಟದ ಅಸೊಂಖ್ಾಾತ್ಗ  ೊಂಡ ಸೊಂತ್ತಿಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ —ಇಸಾಮಯೋಲನ ಮ ಲಕ್ 
(ಅರಬಬರಚ), ಏಸಾವನ ಮ ಲಕ್ (ಎದ  ೋಮಾರಚ), ಕ ಟ್ ರಳ ಮಕ್ೆಳ ಮ ಲಕ್ 
(ಮಿದಾಾನಾರಚ ಮತ್ಚತ ಇತ್ರರಚ). ಹ ೋಗ , ದ ೋವರಿಗ  “ವಾಗಾದನ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ 
ಹಚಟ್ಟಟದವರ ೋ” (ಇಸಾಕ್ನ ಮ ಲಕ್ ಹಚಟ್ಟಟದ ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ) ಆತ್ನ ಮಕ್ೆಳಾಗಿ, 
ಅಬರಹಾಮನಿೊಂದ ಹಚಟ್ಟಟದ ನಿಜ್ ಸೊಂತ್ತಿಯಾಗಿ ಅೊಂಗಿೋಕಾರವಾಗಿದದರಚ.  

ವಚನ 9. “ವಾಗಾದನ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ ಹಚಟ್ಟಟದವರ ೋ” ಎೊಂಬಚದಚ ವಾಗಾದನದ 
ಫಲಿತ್ವಾಗಿ ಜ್ನಿಸಿದ ಮಕ್ೆಳನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ಆ ವಾಗಾದನವು ಏನಾಗಿತ್ಚತ? ಪ ಲನಚ 
ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , ಮುಂದನ ವರುಷ್ ಇದೆೇ ಕಯಲದಲ್ಲಿ ನಯನು ರ್ರುವೆನು, ಆಗ ಸಯರಳಿಗೆ 
ಮಗನು ಇರುವನು ಎಂರ್ುವ ಮಯತ್ು ವಯಗಯದನವಯಗಿದೆಯಷ್ೆು. ಅಬರಹಾಮನಚ ಸಚಮಾರಚ 
ತ  ೊಂಬತ  ತೊಂಬತ್ಚತ ವಯಸಿಾನವನಚ ಹಾಗ  ಸಾರಳು ಎೊಂಬತ  ತೊಂಬತ್ಚತ 
ವಯಸಿಾನವಳಾಗಿದದ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ ದ ೋವರಚ ಅವರಿಗ  ನಿೋಡಿದ ವಾಗಾದನವು ಇದ ೋ ಆಗಿತ್ಚತ: 
“ಬರಚವ ವರಚಷ್ ಇದ ೋ ಕಾಲದಲಿಿ ನಾನಚ ತ್ಪಪದ  ತಿರಿಗಿ ನಿನನ ಬಳಿಗ  ಬರಚತ ತೋನ ; ಬೊಂದಾಗ 
ನಿನನ ಪತಿನಯಾದ ಸಾರಳಿಗ  ಮಗನಿರಚವನಚ” (ಆದಕಾೊಂಡ 18:10; ನ  ೋಡಿರಿ 17:17). ಒೊಂದಚ 
ವಷ್ಯದ ಬಳಿಕ್, ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ವಾಗಾದನವನಚನ ನ ರವ ೋರಿಸಿದನಚ, ಮತ್ಚತ ಇಸಾಕ್ನಚ 
ಹಚಟ್ಟಟದನಚ (ಆದಕಾೊಂಡ 21:1-3). 

ಈ ವಿರ್ಾರಧ್ಾರ ಯಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಯಾವ ಕ್ಡ ಗ  ಸಾಗಿದದನಚ? ದ ೋವರಚ ಇಸಾಮಯೋಲನ 
ಹಾಗ  ಇಸಾಕ್ನ ನಡಚವ  ಆಯೆಯನಚನ ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡಿದಾದನ  ಎೊಂಬಚದನಚನ ಆತ್ನಚ 
ಎತಿತತ  ೋರಿಸಿದ ಬಳಿಕ್, ದ ೋವರಿಗ  ಹಾಗ  ಮಾಡಲಚ ಅಧಕಾರವಿತ್ಚತ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ 
ಸರಿಯಾದ ಆಯೆಯನ ನೋ ಮಾಡಿದಾದನ ೊಂಬದಾಗಿ ಯಹ ದಾರಚ ಒಮಮತ್ 
ತ  ೋರಿದರ ೊಂಬಚದರಲಿಿ ಯಾವ ಸೊಂಶಯವಿಲಿ. ಪ ಲನಚ ಈ ಮಚಕಾತಯಕ ೆ 
ನಡಿಸಚವವನಾಗಿದದನಚ: ದ ೋವರಿಗ  ಅೊಂತ್ಹ ಆಯೆಗಳನಚನ ಮಾಡಚವ ಅಧಕಾರ 
ಹ  ೊಂದದಾದನ  ಯಾಕ ೊಂದರ  ಆತ್ನಚ ದ ೋವರಚ, ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ ಮಾಡಚವ ಆಯೆಗಳು 
ಯಾವಾಗಲ  ಸರಿಯಾಗಿಯೋ ಇರಚತ್ತವ . ಆದಚದರಿೊಂದ, ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಇಸಾರಯೋಲಾರ  ಳಗ  
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ಯಾರಚ “ನಿಜ್ ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ” ಎೊಂಬಚದನಚನ ನಿಧ್ಯರಿಸಚವ ಅಧಕಾರವು ಆತ್ನಿಗಿರಚತ್ತದ .  
ವಚನಗಳು 10-12. ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ದ ೋವರಚ ಯಾಕ  ೋಬನನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡನಚ 

(9:10-13). ಮ ಲಪ್ತ್ೃಗಳ ಶರಿೋರಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ ವೊಂಶಸೆರಾಗಿದದರ  ಸಾಕಾಗದಚ 
ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ಇನನಷ್ಚಟ ಹ ಚಿುನ ರಚಜ್ಚವಾತಾಗಿ, ಪ ಲನಚ ಇನ  ನೊಂದಚ ಪ್ೋಳಿಗ  ಮಚೊಂದಕ ೆ 
ಸಾಗಿ ಇಸಯಕ ಮತ್ಚತ ರೆಬೆಕೆಳ ಮಕ್ೆಳ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಚತಾತನ . ಏಸಾವನ ಬದಲಿಗ  
ಯಾಕ  ೋಬನನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡದಚದ ದೆೇವರು ತ್ನಗೆ ಮನಸಿಿದದವರನುನ 
ಆರಿಸಿಕೊಳುುತ್ಯತನೆಂರ್ ಸಂಕಲಾಕೆೆ (ἐκλεκτός, eklektos)18 ಅನಚಗಚರ್ವಾಗಿತ ತೊಂಬಚದನಚನ 
ಪ ಲನಚ ಒತಿತ ಹ ೋಳುತಾತನ . ದ ೋವರಿಗ  ತಾನಚ ಯಾರನಚನ ಇಷ್ಟಪಡಚತಾತನ  ೋ ಅವರನಚನ 
ಆರಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಸಾವಯಭ ಮವಾದ ಅಧಕಾರ ಹ  ೊಂದದಾದನ  ಎೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನಚ 
ಸಾಭಿತ್ಚಪಡಿಸಲಿಚಿಛಸಿದನಚ. “ಸಾವಯಭ ಮ” ಎೊಂಬಚದಚ, ದ ೋವರಿಗ  ಅನವಯಿಸಲಪಡಚವಾಗ, 
ಯಾರ  ಬಬರ  ಪರಶಿನಸಲಾಗದೊಂತ್ಹ ಸೊಂಪೂರ್ಯ ಅಧಕಾರ ಆತ್ನಿಗಿರಚವದನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . 

ಈ ಮಚೊಂಚಿನ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ದ (ಇಸಾಮಯೋಲನನಚನ ಬಿಟ್ಚಟ ಇಸಾಕ್ನನಚನ 
ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡದಚದ) ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ನ  ೋಡಚವದಾದರ , ಇಸಾಕ್ನಚ ಇಸಾಮಯೋಲನಿಗಿೊಂತ್ಲ  
ಹ ಚ್ಚು ಭಕಿತವೊಂತ್ನಾಗಿದದ ಕಾರರ್ದೊಂದ ದ ೋವರಚ ಇಸಾಕ್ನನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡನ ೊಂದಚ 
ವಾದಸಬಹಚದಾಗಿದ . ಈ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ದಲಿಿ (ಏಸಾವನನಚನ ಬಿಟ್ಚಟ ಯಾಕ  ೋಬನನಚನ 
ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡದಚದ), ಅವಳಿ ಜವಳಿ . . . ಹುಟುದೆಯೂ . . . ಇದಯದಗ—ಅವರಚ ಒಳ ುೆೇದನಯನಗಲ್ಲ 
ಕೆಟುದದನಯನಗಲ್ಲ ಮಯಡದೆಯೂ ಇದಯದಗ—ದ ೋವರಚ ಆಯೆಯನಚನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಟದದನಚ 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಚತ್ತದ . ಆದಚದರಿೊಂದ, ಸಾಧ್ನ ಗಳಾಗಲಿ, 
ಒಳ ಳೋತ್ನವಾಗಲಿ, ಮತ್ಚತ ಸಾಮಥಾಯಗಳಾಗಲಿ ಸಹ ಅಲಿ ಿ ಕಾರಣಾೊಂಶಗಳಾಗಿರಲಿಲಿ. 
ಯಾಕ  ೋಬನ ಆರಿಸಿಕ  ಳುಳವಿಕ ಯಚ ಪುರ್ಾಕ್ರಿಯಗಳ ಮೆೇಲೆ ಆಧ್ಯರಗೊಳುದೆ 
ಕರೆಯುವಯತ್ನ ಚ್ಚತ್ತದ ಮೆೇಲೆಯೇ ಆಧ್ಯರಗೊಂಡಿದೆ. ರ ಬ ಕ್ೆಳು ಅವಳಿ ಜ್ವಳಿ ಮಕ್ೆಳಿಗ  
ಗಭಯವತಿಯಾಗಿದಾದಗ, ದ ೋವರಚ ಆಕ ಗ  ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, “ನಿನನ ಗಭಯದಲಿಿ ಎರಡಚ 
ಜ್ನಾೊಂಗಗಳು ಅವ ; ಆ ಎರಡಚ ಜ್ನಾೊಂಗಗಳು ಜ್ನಾಮರಭಾ ವಿರ  ೋಧ್ದೊಂದ 
ಭ ೋದವಾಗಚವವು; ಅವುಗಳಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಮತ  ತೊಂದಕಿೆೊಂತ್ ‘ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಚವದಚ’ ಹಿರಿಯದಚ 
ಕಿರಿಯದಕ ೆ ಸ ೋವ ಮಾಡಚವದಚ” (ಆದಕಾೊಂಡ 25:23). ಅನೊಂತ್ರ, ಅವಳಿ ಜ್ವಳಿ ಮಕ್ೆಳು 
ಹಚಟ್ಟಟದರಚ: ಮದಲಚ ಏಸಾವ ಮತ್ಚತ ಬಳಿಕ್ ಯಾಕ  ೋಬನಚ (ಆದಕಾೊಂಡ 25:24-26). 

ಕ ಲವರಚ ಹಿರಿಯದು ಕ್ರರಿಯದಕೆೆ ಸೆೇವೆಮಯಡುವದು ಎೊಂಬ ಹ ೋಳಿಕ ಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ 
ಚ್ಕಿತ್ಗ  ೊಂಡಿರಚತಾತರ , ಯಾಕ ೊಂದರ  ಏಸಾವನಚ ಯಾಕ  ೋಬನ ಸ ೋವ  ಮಾಡಿದನ ೊಂಬಚದಕ ೆ 
ಯಾವುದ ೋ ಪುರಾವ ಯಿರಚವದಲಿ. ವಾಸತವಾೊಂಶವ ೋನ ೊಂದರ , ಆದಕಾೊಂಡ 33:8ರ ಪರಕಾರ, 
ಏಸಾವನಿಗ  “ಸಾವಮಿ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಚವ ಮ ಲಕ್ ಯಾಕ  ೋಬನ ೋ ಆತ್ನಿಗ  
ಮಯಾಯದ ಯನಚನ ಸಲಿಿಸಿದನಚ. ಆದಕಾೊಂಡ 25:23ರಲಿಿನ ಹ ೋಳಿಕ ಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ, 
“ಹಿರಿಯದಚ” ಹ ೋಗ  “ಕಿರಿಯದಕ ೆ” ಸ ೋವ  ಮಾಡಚವದ ೊಂಬದನಚನ ನಾವು ನ  ೋಡ  ೋರ್: 

ನಿನನ ಗಭಯದಲಿಿ ಎರಡಚ ಜ್ನಾೊಂಗಗಳು ಅವ ; ಆ ಎರಡಚ ಜ್ನಾೊಂಗಗಳು ಜ್ನಾಮರಭಾ 
ವಿರ  ೋಧ್ದೊಂದ ಭ ೋದವಾಗಚವವು; ಅವುಗಳಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಮತ  ತೊಂದಕಿೆೊಂತ್ 
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‘ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಚವದಚ’ ಹಿರಿಯದಚ [ಅೊಂದರ , ಹಿರಿಯ ಮಗಚವಿನ ಸೊಂತ್ತಿಯವರಚ] 
ಕಿರಿಯದಕ ೆ [ಕಿರಿಯ ಮಗಚವಿನ ಸೊಂತ್ತಿಯವರಿಗ ] ಸ ೋವ ಮಾಡಚವದಚ (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ 
ನನನದಚ). 

ಏಸಾವನ ಸೊಂತ್ತಿಯವರಚ (ಎದ  ೋಮಾರಚ) ಯಾಕ  ೋಬನ ಸೊಂತ್ತಿಯವರಿಗ  (ಅರಸನಾದ 
ದಾವಿೋದನ ಆಳಿವಕ ಯಲಿಿ ಇಸಾರಯೋಲಾರ) ಸ ೋವ  ಮಾಡಿದರ ೊಂಬಚದಚ ಇತಿಹಾಸದ 
ಸೊಂಗತಿಯಾಗಿರಚತ್ತದ  (2 ಸಮಚವ ೋಲ 8:14). 

ವಚನ 13. ಆದಕಾೊಂಡ 25:23 ಒೊಂದಚ ವ ೈಯಕಿತಕ್ ಮಚೊಂತಿಳಿಸಚವಿಕ ಗಿೊಂತ್ಲ  
ಅಧಕ್ವಾಗಿ ಒೊಂದಚ ರಾಷಿರೋಯ ಮಚೊಂತಿಳಿಸಚವಿಕ  ಆಗಿತ್ಚತ. ಈ ಮಚಕಾತಯಕ ೆ 13ನ ೋ ವಚ್ನದ 
ಉಲ ಿೋಖನವು ಮತ್ತಷ್ಚಟ ಪುಷಿಠಕ  ಡಚತ್ತದ : ಯಯಕೊೇರ್ನನುನ ಪ್ಿೇತಿಸಿದೆನು, ಏಸಯವನನುನ 
ದೆವೇಷ್ಟಸಿದೆನು ಎಂದು ರ್ರೆದದೆ. ಈ ಉಲ ಿೋಖನವು ಮಲಾಕಿ 1:2, 3 ರಿೊಂದ 
ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟದಚದ, ಅದಚ ಹಿೋಗ  ಇರಚತ್ತದ : 

ಯಹ  ೋವನಚ ಇೊಂತ ನಚನತಾತನ —ನಾನಚ ನಿಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಿದ ದೋನ ; ನಿೋವೋ—
ಯಾವ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ನಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಿದದೋ ಅೊಂದಚಕ  ಳುಳತಿತೋರಲಾಿ. ಏಸಾವನಚ 
ಯಾಕ  ೋಬನ ಅರಿ್ನಲಿವ , ಆದರ  ನಾನಚ ಯಾಕ  ೋಬನನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಿ ಏಸಾವನನಚನ 
ದ ವೋಷಿಸಿ ಅವನ ಬ ಟ್ಟಗಳನಚನ ಹಾಳುಮಾಡಿ ಅವನ ಸಾವಸಯವನಚನ ಕಾಡಚನರಿಗಳ 
ಪಾಲಚಮಾಡಿದ ನಷ್ ಟ; ಇದಚ ಯಹ  ೋವನ ನಚಡಿ. 

ಯಹ  ೋವನಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರ  ೊಂದಗ  ಒೊಂದಚ ಜ್ನಾೊಂಗವಾಗಿ ಮಾತಾಡಚತಿತದಾದನ  (9:4, 
5ರ ಮೋಲಿನ ವಾಾಖ್ ಾಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ), ಮತ್ಚತ ಏಸಾವನ ಹ ಸರನಚನ ಒೊಂದಚ 
ಜ್ನಾೊಂಗವಾಗಿ ಎದ  ೋಮಾರನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಾಗಿದ  ಎೊಂಬಚದನಚನ ಸನಿನವ ೋಶವು 
ಸಪಷ್ಟಗ  ಳಿಸಚತ್ತದ . 

ಆದರ  ಕ ಲವರಚ “. . . ಆದರ  ಏಸಾವನನಚನ ದ ವೋಷಿಸಿ” ಎೊಂಬ ಹ ೋಳಿಕ ಯಿೊಂದ 
ಚ್ಕಿತ್ಗ  ಳುಳತಾತರ . ಕ ಲವು ಸಾರಿ ಶಾಸರಗಳಲಿಿ, “ದ ವೋಷ್” ಎೊಂಬಚದನಚನ “ಪ್ರೋತಿಯಚ 
ಕ್ಡಿಮಯಾಗಚವಿಕ ” ಎೊಂಬ ಅಥಯದಲಿ ಿಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಡಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಲ ಕ್ 14:26). 
AB ತ್ಜ್ಚಯಮಯಚ 9:13ರಲಿಿ “ದ ವೋಷಿಸಿ” ಎೊಂಬ ಪದದ ಬಳಿಕ್ ಈ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ್ 
ಪದಗಚಚ್ಛವನಚನ ಹ  ೊಂದರಚತ್ತದ : “ಯಾಕ  ೋಬನ ಡ ಗ  ನನಗಿರಚವ ಭಾವಕ ೆ ಹ  ೋಲಿಸಿದರ  
ಕ್ಡ ಗಣಿಸಿರಚತ ತೋನ .” ರ  ೋಮಾ 9ರಲಿಿ ಪ ಲನ ಉದ ದೋಶದ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ನ  ೋಡಚವದಾದರ , 
13ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿನ ಉಲ ಿೋಖನವನಚನ ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ ಸರಳಾನಚವಾದ ಮಾಡಬಹಚದಚ: 
“ನಾನಚ ಯಾಕ  ೋಬನನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡ ನಚ, ಆದರ  ಏಸಾವನನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿದ ನಚ.” 

9:1-13 ರಲಿಿನ ಎರಡಚ ಆರಿಸಿಕ  ಳುಳವಿಕ ಗಳು ಸ ೋವ ಗ  ಸೊಂಬೊಂಧಸಿವ ಯೋ ಹ  ರತ್ಚ, 
ರಕ್ಷಣ ಗ  ಸೊಂಬೊಂಧಸಿದವುಗಳಲಿ. Leon Morris ಇದನಚನ ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ ಹ ೋಳುತಾತನ : 
“ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಪತಿರಕ ಯ ಈ ವಿಭಾಗದಚದದಕ್ ೆ ಪಾರಥಮಿಕ್ವಾಗಿ ತ್ನನ ಮನಸಿಾನಲಿಿ ಇಡಿೋ 
ಇಸಾರಯೋಲಾವನಚನ ಹ  ೊಂದದದನಚ ಹ  ರತ್ಚ, ವಾಕಿತಪರರನನಲಿ ಎೊಂದಚ ತ  ೋರಚತ್ತದ , ಮತ್ಚತ 
ನಿತ್ಾವಾದ ರಕ್ಷಣ ಗಿೊಂತ್ಲ  ಸ ೋವ ಗಾಗಿ ಆದಚಕ  ಳಳಲಪಡಚವಿಕ  ಕ್ಚರಿತಾಗಿ 
ಮಾತಾಡಚತಿತದಾದನ ೊಂದಚ ಕ್ೊಂಡಚಬರಚತ್ತದ .”19 ಪುನಃ, Morris ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , 
“ಸವಲತಿತಗ  ೋಸೆರ ಆದಚಕ  ಳುಳವಿಕ ಯ ಮನಸಿಾನಲಿಿರಚತ್ತದ , ಹ  ರತ್ಚ ನಿತ್ಾ 
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ರಕ್ಷಣ ಯಲಿ.”20 ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ದ ೈವಿಕ್ ಸೊಂಕ್ಲಪಗಳನಚನ ಕಾಯಯರ ಪಕ ೆ ತ್ರಲಚ ಯಾರನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಿದಾದನ ೊಂಬ ಬಗ ಗ ಆಯೆಗಳನಚನ ಮಾಡಿದನಚ, ಆದರ  ಇದಚ 
ಆರಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಡದವರ ನಿತ್ಾವಾದ ಅೊಂತ್ಾಸಿೆತಿಯ ಮೋಲ  ಯಾವದ ೋ ಪರಿಣಾಮವನಚನ 
ಬಿೋರಲಿಲಿ. ಇಲಿ ಿ ಕ್ೊಂಡಚಬರಚವದಚ ತಾತಾೆಲಿಕ್ವಾದ ಆದಚಕ  ಳುಳವಿಕ ಯೋ ಹ  ರತ್ಚ 
ನಿತ್ಾವಾದ ಆದಚಕ  ಳುಳವಿಕ ಯಲಿ. ಕಾಾಲಿವನ್ವಾದಗಳು ದೋಘ್ಯಕಾಲದೊಂದ ಈ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗವನಚನ ಆಧ್ಾರವಾಕ್ಾವಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿರಚತಾತರ —ಆದರ  ಅವರಚ 
ಬಯಸಚವೊಂತ್ಹ ಉಪದ ೋಶವನಚನ ಇದಚ ಉಪದ ೋಶಿಸಚವದಲಿ. 

ಮಸಿಾೋಯನಚ ಬರಲಿದದ ವೊಂಶಾವಳಿಯನಚನ ಸಾೆಪ್ಸಚತಿತರಚವ ವ ೋಳ  ದ ೋವರಚ ಮಾಡಿದ 
ಎರಡಚ ಆಯೆಗಳ ಬಗ ಗ ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಚತ್ತದ . ದ ೋವರಚ 
ಇಸಾಮಯೋಲನನಚನ ಬಿಟ್ಚಟ ಇಸಾಕ್ನನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡನಚ. ನೊಂತ್ರ, ಏಸಾವ ಮತ್ಚತ 
ಯಾಕ  ೋಬರ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ಹಿರಿಯ ಮಗನನಚನ ಬಿಟ್ಚಟ ಕಿರಿಯವನನಚನ 
ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡನಚ. ದ ೋವರಚ ಈ ಆಯೆಗಳನಚನ ಮಾಡಚವ ಅಧಕಾರ ಹ  ೊಂದದದನಚ 
ಯಾಕ ೊಂದರ  ಆತ್ನಚ ದ ೋವರಾಗಿದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನಚ ತ  ೋಪಯಡಿಸಿದನಚ. ಆತ್ನಚ 
ಸಾವಯಭ ಮನಚ ಮತ್ಚತ ಸವೋಯಚ್ಛ ಅಧಕಾರ ಹ  ೊಂದದಾದನ . ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಯಾವ 
ಯಹ ದಾನ  ವಾಗಾವದ ಮಾಡನಚ. ಅವರಿಗ  ಆಘಾತ್ವುೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಿದ ದೋನ ೊಂದರ  ಪ ಲನಚ 
ಮಾಡಿದ—ಅವರಿಗ —ಅನವಯಿಸಚವಿಕ ಯೋ! ದ ೋವರಿಗ  ಇಸಾಕ್ನನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ 
ಇಸಾಮಯೋಲನನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಚವ ಅಧಕಾರವಿತ ತೊಂದರ , ಆತ್ನಿಗ  ಏಸಾವನನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿ 
ಯಾಕ  ೋಬನನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಅಧಕಾರವಿತ ತೊಂದಾದರ , ಆತ್ನಿಗ  ಕ ಲವು 
ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಇತ್ರರನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಚವ ಅಧಕಾರ ಸಹ ಇರಚತ್ತದ . 
ದ ೋವರ ಸಾವಯಭ ಮತ ಯ ಸಿದಾಧೊಂತ್ವು ಎರಡ  ಕ್ಡ ಗಳಲಿಿ ಕ್ತಿತರಚವೊಂತ್ಹ ಇಬಾಬಯಿ 
ಕ್ತಿತಯಾಗಿರಚತ್ತದ . 

ದೆೇವರನುನ ದೂರುವದರ ನಿರಥಣಕತ್ೆ (9:14-29) 
ಪ ಲನಚ 9:6-13ರಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ಮಾಡಿದ ಎರಡಚ ಆಯೆಗಳ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಿದನಚ. 

ಕ್ತ್ಯನಚ ಇಸಾಕ್ನನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಇಸಾಮಯೋಲನನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿದನಚ (9:7-9); 
ಆತ್ನಚ ಯಾಕ  ೋಬನನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಏಸಾವನನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿದನಚ (9:10-13). 9:14-
29ರಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ಮಾಡಿದಚದ ನಾಾಯವ ೋ ಯಾಕ ೊಂದರ  ಆತ್ನ ಆಯೆಗಳು 
ಸಮೊಂಜ್ಸವಾದವುಗಳು ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ಅವುಗಳು ಆತ್ನ ಆಚ್ರಣ , ವಾಕಿತ, 
ಮತ್ಚತ ಸೊಂಕ್ಲಪದ  ೊಂದಗ  ಸಮೊಂಜ್ಸವಾಗಿರಚತ್ತವ . 

ಆತ್ನ ಆಚರಣೆಯಂದಗೆ ಸಮಂಜಸವಯಗಿರುತ್ತದೆ (9:14-18) 
14ಹಯಗಯದರೆ ಏನು ಹೆೇಳಳೆೇರ್? ದೆೇವರಲ್ಲಿ ಅನಯಾಯ ಉಂಟೊೇ? ಎಂದಗೂ ಇಲಿ. 

15ಯಯವನ ಮೆೇಲೆ ಕರುಣೆ ನನನ ಕರುಣೆ ಉಂಟೊೇ ಅವನನುನ ಕರುಣಿಸುವೆನು, ಯಯವನ 
ಮೆೇಲೆ ನನನ ಕನಿಕರವದೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಕನಿಕರತ್ೊೇರಿಸುವೆನು ಎಂದು ದೆೇವರು ಮ್ಮೇಶೆಗೆ 
ಹೆೇಳಿರುತ್ಯತನಷ್ೆು. 16ಆದದರಿಂದ ದೆೇವರ ದಯವು ಮನುಷ್ಾರಿಗೆ ಇಚ್ೆೆೈಸುವದರಿಂದಯಗಲ್ಲ 
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ಪಿಯತಿನಸುವದರಿಂದಯಗಲ್ಲ ದೊರೆಯದೆ ದೆೇವರು ಕರುಣಿಸುವದರಿಂದಲೆೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. 
17ದೆೇವರು ಫರೊೇಹನನುನ ಕುರಿತ್ು—ನಯನು ನಿನನಲ್ಲಿ ನನನ ಶಕ್ರತಯನುನ ತ್ೊೇರಿಸಿ ನನನ 
ಹೆಸರನುನ ಲೊೇಕದಲೆಿಲಯಿ ಪಿಖಯಾತ್ ಪಡಿಸಬೆೇಕೆಂರ್ ಉದೆದೇಶದಂದಲೆೇ ನಿನನನುನ 
ಉನನತ್ಸಯಿನಕೆೆ ತ್ಂದದ ದೆೇನೆಂದು ಹೆೇಳಿದನೆಂರ್ದಯಗಿ ಶಯಸೊರೇಕ್ರತ ಉಂಟು. 18ದೆೇವರು 
ಯಯರನುನ ಕರುಣಿಸಿದರೂ ಯಯರನುನ ಕಠಿರ್ಪಡಿಸಿದರೂ ಅದೆಲಿವು ಆತ್ನ 
ಇಷ್ಯುನುಸಯರವಯಗಿಯೇ ಇದೆ ಎಂರ್ುದು ಇದರಿಂದ ತ್ೊೇರಿರ್ರುತ್ತದೆ.  

ವಚನ 14. ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಕ ೋಳುತಾತನ , ಹಯಗಯದರೆ ಏನು ಹೆೇಳಳೆೇರ್? ಅೊಂದರ , 
“ದ ೋವರಚ ಗತ್ಕಾಲದಲಿಿ ಮಾಡಿದ ಆಯೆಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ನಾವು ಏನಚ ಹ ೋಳ ೊೋರ್?” 
ಚ್ರ್ ಯಯ ಆ ಒೊಂದಚ ಹೊಂತ್ದಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಕ ೋೊಂದರಕ್ೃತ್ವಾಗಿರಚವೊಂತ್ಹ 
ಪರಶ ನಯನಚನ ಕ ೋಳುತಾತನ : ದೆೇವರಲ್ಲಿ ಅನಯಾಯ ಉಂಟೊೇ? ಎಂದಗೂ ಇಲಿ. NIVಯಲಿಿ 
“ದ ೋವರಚ ಅನಾಾಯಸೆನ  ೋ?” ಎೊಂದರಚತ್ತದ . NCV ಈ ಪರಶ ನಯನಚನ ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ 
ಕ ೋಳುತ್ತದ , “ದ ೋವರಚ ನಾಾಯವಿಲಿದವನ  ೋ?” ಈ ಪರಶ ನ ಕ ೋಳುವದರ ಹಿನನಲ ಯಚ 
ಏನ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರಲಿಿ ಕ ಲವರನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ (ಯೋಸಚವಿನಲಿ ಿ
ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಟವರಚ) ಇತ್ರರನಚನ (ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡದವರನಚನ) ತಿರಸೆರಿಸಿದದರಲಿಿ 
ನಾಾಯವಾಗಿಯೋ ನಡ ದಚಕ  ೊಂಡಿದಾದನ  ೋ ಅಥವಾ ಇಲಿವೋ ಎೊಂಬಚದ ೋ. ಇದನಚನ 
ಇನ  ನೊಂದಚ ವಿಧ್ದಲಿಿ ಕ ೋಳುವದಾದರ , ಇಸಾರಯೋಲರನಚನ (ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡದವರನಚನ) 
ತಿರಸೆರಿಸಿ ಅನಾಜ್ನರನಚನ (ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಟವರಚ) ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದರಲಿಿ ದ ೋವರಚ 
ನಾಾಯವಾಗಿದಾದನ  ೋ? ಪ ಲನಚ 14ನ ೋ ವಚ್ನದ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಬರ ದಾಗ, ಆತ್ನಚ 
ನಿದಯಷ್ಟವಾದ ಪರಿಸಿೆತಿಯನಚನ ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಿದದನಚ; ಆದರ  ಪರಶ ನಗ  ವಿಶಾಲವಾದ 
ಅನವಯಿಸಚವಿಕ  ಇರಚತ್ತದ . ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಎಲಾಿ ವಾವಹಾರಗಳಲಿಿ ನಾಾಯವಾಗಿದದನ  ೋ? 
ಆತ್ನಚ ಯಾವಾಗಲ  ನಮಮನಚನ ನಾಾಯವಾಗಿ ನಡಿಸಿಕ  ಳುಳವನ  ೋ?  

ದ ೋವರಚ ಅನಾಾಯಗಾರನಾಗಿರಬಲಿನಚ ಎೊಂಬ ಸಲಹ ಯೋ ಪ ಲನ ಮನಸಿಾಗ  
ಅಶಾೊಂತಿಯನಚನೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಿತ್ಚತ. ಆತ್ನಚ ಶಿೋಘ್ರವ ೋ ಬಲವಾದ ಸವರದಲಿಿ ಎಂದಗೂ ಇಲ ಿ
ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ ! ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ಯಾವ ಯಹ ದಾನಚ ಸಹ ದ ೋವರಚ 
ಇಸಾಮಯೋಲನನಚನ ಬಿಟ್ಚಟ ಇಸಾಕ್ನನಚನ ಅಥವಾ ಏಸಾವನ ಬದಲಿಗ  ಯಾಕ  ೋಬನನಚನ 
ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದದರಲಿಿ ಅನಾಾಯ ಮಾಡಿದಾದನ ೊಂದಚ ಯೊೋಚಿಸಲಾರನಚ. ಪ ಲನಚ ಈ 
ಮಚಕಾತಯವನಚನ ಮಚೊಂದಡಚವದಕಾೆಗಿ ಒೊಂದಚ ಹಿನನಲ ಯನಚನ ಸೃಷಿಟಸಚತಿತದದನಚ: ದ ೋವರಚ ಆ 
ಆಯೆಗಳನಚನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಾಯವೊಂತ್ನ ೋ ಆಗಿದಾದದರ , ಆತ್ನಚ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡದ 
ಯಹ ದಾರನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಟ ಯಹ ದಾರನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡದದರಲಿಿ ಸಹ 
ನಾಾಯವೊಂತ್ನ ೋ ಆಗಿದಾದನ . ಅಷ್ಚಟಮಾತ್ರವಲಿದ , ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡದ ಯಹ ದಾರನಚನ 
ತಿರಸೆರಿಸಿ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಟ ಅನಾಜ್ನರನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದದರಲಿಿ ಆತ್ನಚ ನಾಾಯವಾಗಿಯೋ 
ಇದಾದನ . 

ವಚನ 15. ದ ೋವರಚ ಇಸಾಕ್ನನಚನ ಮತ್ಚತ ಯಾಕ  ೋಬನನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡ 
ವಿಷ್ಯದದೊಂದ ಪ ಲನಚ ಈಗ ಪರತಿಯೊಬಬ ಯಹ ದಾ ವಾಚ್ಕ್ನಿಗ  ಪರಿಚಿತ್ವಿದದ ಇತ್ರ 
ಎರಡಚ ಬ ೈಬಲ್ ಘ್ಟ್ನ ಗಳ ಕ್ಡ ಗ  ಸಾಗಚತಾತನ . ಅವ ರಡ  ಐಗಚಪಯದೊಂದ 
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ಹ  ರಡಚವಿಕ ಯೊೊಂದಗ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟ್ಟಟರಚತ್ತವ . ಮದಲನ ಯದಚ, ಅರರ್ಾದಲಿಿ ಮೋಶ  
ಮತ್ಚತ ಇಸಾರಯೋಲಾರನ  ನಳಗ  ೊಂಡ ಘ್ಟ್ನ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ : ಯಯವನ ಮೆೇಲೆ ನನನ ಕರುಣೆ 
ಉಂಟೊೇ ಅವನನುನ ಕರುಣಿಸುವೆನು, ಯಯವನ ಮೆೇಲೆ ನನನ ಕನಿಕರವದೆಯೇ ಅವನಿಗೆ 
ಕನಿಕರತ್ೊೇರಿಸುವೆನು ಎಂದು [ದೆೇವರು] ಮ್ಮೇಶೆಗೆ ಹೆೇಳಿರುತ್ಯತನಷ್ೆು.21 ಈ ಉಲ ಿೋಖನವು 
ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡ 33:9ರಿೊಂದ ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ . ಇದಚ ಚಿನನದ ಬಸವನ ಕ್ಚರಿತ್ 
ಘ್ಟ್ನ ಯಚ ಸೊಂಭವಿಸಿದ ನೊಂತ್ರದಲಿಿ ದ ೋವರಚ ಮತ್ಚತ ಮೋಶ ಯ ನಡಚವ  ಮಾತ್ಚಕ್ತ ಯ 
ಒೊಂದಚ ಭಾಗವಾಗಿರಚತ್ತದ . ದ ೋವರ ಮಾತಿನ ಅಥಯವು, “ಯಾರಚ ನನನ ಕ್ರಚಣ  ಮತ್ಚತ 
ಕ್ನಿಕ್ರವನಚನ ಪಡ ಯಚವರ ೊಂಬಚದನಚನ ನಾನಚ ನಿಧ್ಯರಿಸಚತ ತೋನ ” ಎೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ .  

ವಚನ 16. ಆ ಹ ೋಳಿಕ ಯಿೊಂದ, ಪ ಲನಚ ಈ ಮಚಕಾತಯಕ ೆ ತ್ಲಚಪ್ದನಚ: ಆದದರಿಂದ 
ದೆೇವರ ದಯವು ಮನುಷ್ಾರಿಗೆ ಇಚ್ೆೆೈಸುವದರಿಂದಯಗಲ್ಲ ಪಿಯತಿನಸುವದರಿಂದಯಗಲ್ಲ 
ದೊರೆಯದೆ ದೆೇವರು ಕರುಣಿಸುವದರಿಂದಲೆೇ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. “ಪರಯತಿನಸಚವದ 
ರಿೊಂದಾಗಲಿ” ಎೊಂಬಚದಚ ಗಿರೋಕ್ ವಾಕ್ಾದ “ಓಡಚವವನಿೊಂದಾಗಲಿ” ಎೊಂಬಚದರ ಅಕ್ಷರಶಃ 
ಅನಚವಾದವಾಗಿದ . ಪ ಲನಚ ಇಲಿಿ ಓಟ್ವನಚನ ಗ ಲಚಿವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಾದ ಎಲಾಿ 
ಪರಯತ್ನವನಚನ ಮಾಡಚವ ವಾಕಿತಯ ಸಾದೃಶಾವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಿತದಾದನ . AB 
ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ “ಓಟ್ ಪೊಂದಾದಲಿಿ ಎೊಂಬೊಂತ  ಪಟ್ಚಟಬಿಡದ  ಪರಿಶರಮ ಪಡಚವದಚ” ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಲಾಗಿರಚತ್ತದ . ನಾವು 16ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ ಹಿೋಗ  ಸರಳಾನಚವಾದ ಮಾಡಬಹಚದಚ: 
“ಹಾಗಾದರ  ತಿೋವಾರಸಕಿತಯಿೊಂದ ಕ್ರಚಣ ಯನಚನ ಬಯಸಚವ (‘ಇರ್ ಛೈಸಚವದರಿೊಂದಾಲಿ’) 
ವಾಕಿತಯ ಮೋಲ  ಅಥವಾ ಕ್ರಚಣ ಯನಚನ ಗಳಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ದ  ಡಿ ಯತ್ನಗಳನಚನ ಪಡಚವೊಂತ್ಹ 
(‘ಪರಯತಿನಸಚವದರಿೊಂದಾಗಲಿ’) ವಾಕಿತಯ ಮೋಲ  ಅದಚ ಅವಲೊಂಬಿತ್ವಾಗಿರಚವದಲಿ.” 
ಬದಲಾಗಿ, ಅದಚ ದ ೋವರ ಮೋಲ  ಅವಲೊಂಬಿತ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ , ಆತ್ನ ೋ ಕ್ರಚಣ ಯನಚನ 
ವಿತ್ರಣ ಮಾಡಚವವನಾಗಿದಾದನ . 

ಪ ಲನ ಹ ೋಳಿಕ ಯಚ ಈ ವಿಧ್ವಾದ ಪರತ್ಚಾತ್ತರವನಚನ ಎಬಿಬಸಬಹಚದಾಗಿದ : “ಆದರ  
ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ನಾವು ಕ್ರಚಣ ಯನಚನ ಇರ್ ಛೈಸಬ ೋಕ್ಚ, ಮತ್ಚತ ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  
ಕ್ರಚಣ ಯನಚನ ಪಡ ದಚಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ನಮಗ  ಸಾಧ್ಾವಾದದದನಚನ ಮಾಡತ್ಕ್ೆದಚದ.” ಅದಚ 
ಸತ್ಾವ ೋ, ಆದರ  ಇರ್ ಛ ಮತ್ಚತ ಯತ್ನಗಳಿೊಂದ ಕ್ರಚಣ  ಸಿಕ್ಚೆತ್ತದ ೊಂಬ ಖ್ಾತ್ರಿ ಇರಚವದಲಿ 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನಚ ಸಾೆಪ್ಸಚತಿತದಾದನ . ಹಾರ ೈಕ  ಮತ್ಚತ ಶರಮಿಸಚವದರಿೊಂದ ದ ೋವರನಚನ 
ನಮಗ  ಸಾಲಗಾರನನಾನಗಿ ಮಾಡಚವದಲಿ. ಯಾರ ಮೋಲ  ಕ್ರಚಣ  ತ  ೋರಬ ೋಕ ೊಂದಚ 
ನಿಧ್ಯರಿಸಚವ ಅಧಕಾರ ದ ೋವರಿಗಿರಚತ್ತದ . 

ಅರರ್ಾದಲಿಿನ ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ಇದಕ ೆ ಒೊಂದಚ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದಾದರ . 
ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡದ ಉಲ ಿೋಖನದ ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ, ಮೋಶ ಯಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರ ಪರವಾಗಿ 
ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಿತದದನಚ, ಅವರನಚನ ಕ್ಷಮಿಸಚವೊಂತ  ಮರ ಯಿಟ್ಟನಚ (ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡ 32:31, 
32) ಮತ್ಚತ ಅವರ ಸೊಂಗಡ ಇರಚವದನಚನ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಕ ೋಳಿಕ  ಳುಳತಿತದದನಚ 
(ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡ 33:15). ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ಈ ವಿಧ್ವಾದ ಕ್ರಚಣ  ತ  ೋರಚವಿಕ ಗಳಿಗ  
ಯೊೋಗಾರಾಗಿದದರ  ೋ? ಇಲಿ, ಆದರ  ಆ ಸೊಂದಭಯದಲಿಿ ಅವರಿಗ  ಕ್ರಚಣ  ತ  ೋರಿಸಚವದಕ ೆ 
ದ ೋವರಚ ನಿಧ್ಯರಿಸಿದನಚ. ಅವರ ಮ ಲಪ್ತ್ೃಗಳಿಗ  ಕ್ರಚಣ ಯನಚನ ತ  ೋರಿಸಚವದರಲಿಿ 
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ದ ೋವರಚ ನಾಾಯವಾಗಿದದನ ೊಂಬಚದಾಗಿ ಪ ಲನ ಯಹ ದ ವಾಚ್ಕ್ರಚ ನೊಂಬಚವರ  ೋ? 
ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿ ನೊಂಬಚವರಚ. ದ ೋವರಿಗ  ಆರಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಸಾವಯಭ ಮ ಅಧಕಾರವಿತ  ತೋ? 
ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ಇತ್ಚತ.  

ವಚನ 17. ಪ ಲನಚ ಐಗಚಪಯದೊಂದ ಕಾಲಘ್ಟ್ಟದಲಿಿ ಹಿೊಂದಕ ೆ ಸಾಗಿ ವಿಮೋಚಿಸಲಪಡಚವ 
ಮಚೊಂಚಿನ ಸಮಯಕ ೆ ಹಿೊಂದರಚಗಚತಾತನ : ದೆೇವರು ಫರೊೇಹನನುನ ಕುರಿತ್ು—ನಯನು ನಿನನಲ್ಲಿ 
ನನನ ಶಕ್ರತಯನುನ ತ್ೊೇರಿಸಿ ನನನ ಹೆಸರನುನ ಲೊೇಕದಲೆಿಲಯಿ ಪಿಖಯಾತ್ ಪಡಿಸಬೆೇಕೆಂರ್ 
ಉದೆದೇಶದಂದಲೆೇ ನಿನನನುನ ಉನನತ್ಸಯಿನಕೆೆ ತ್ಂದದ ದೆೇನೆಂದು ಹೆೇಳಿದನೆಂರ್ದಯಗಿ 
ಶಯಸೊರೇಕ್ರತ ಉಂಟು.22 ಈ ಉಲ ಿೋಖನವು ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡ 9ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದೊಂದ 
ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟಟದ . ಆರನ ಯ ಉಪದರವ (ಹಚರ್ಚಿಬ  ಕ ೆಗಳು) ಮತ್ಚತ ಏಳನ ಯ 
ಉಪದರವದ (ಆನ ಕ್ಲಿಿನ ಮಳ ) ನಡಚವ , ದ ೋವರಚ ಮೋಶ ಯ ಮ ಲಕ್ ಫರ  ೋಹನಿಗ  
ಒೊಂದಚ ಸೊಂದ ೋಶವನಚನ ಕ್ಳುಹಿಸಿದದನಚ. ಮೋಶ ಯ ಮ ಲಕ್ ಯಹ  ೋವನಚ ಫರ  ೋಹನಿಗ  
ನಾನಚ ನಿನನನ ನ ಎಲಾಿ ಐಗಚಪಯರನ ನ ನಾಶಮಾಡಿರಬಲ ಿನ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. “ಆದರ  
ನಾನಚ ನಿನನಲಿಿ ನನನ ಶಕಿತಯನಚನ ತ  ೋರಿಸಿ ನನನ ಹ ಸರನಚನ ಲ  ೋಕ್ದಲ ಿಲಾಿ 
ಪರಸಿದಧಪಡಿಸಬ ೋಕ ೊಂಬ ಉದ ದೋಶದೊಂದಲ ೋ ನಿನನನಚನ ಸಾಯಿಸದ  ಉಳಿಸಿದ ನಚ” 
(ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡ 9:16). 

NASB ಯ ಪರಕಾರವಾಗಿ, ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡದ ವಾಕ್ಾಭಾಗ ಮತ್ಚತ ಪ ಲನ 
ಉಲ ಿೋಖನಗಳ ನಡಚವ  ಒೊಂದಚ ಚಿಕ್ೆದಾದ ವಾತಾಾಸವಿರಚತ್ತದ . ಪ ಲನಚ, 
“ಉದ ದೋಶದೊಂದಲ ೋ ನಿನನನಚನ ಉನನತ್ಸಾೆನಕ ೆ [ಅರಸನಾಗಿರಚವದಕ ೆ] ತ್ೊಂದದ ದೋನ ೊಂದಚ” 
ಹ ೋಳಿದರ , ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು “ಉದ ದೋಶದೊಂದಲ ೋ ನಿನನನಚನ ಸಾಯಿಸದ  
[ಅರಸನಾಗಿ] ಉಳಿಸಿದ ನಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ .23 ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡ 9:16ರಲಿಿನ “ನಿನನನಚನ 
ಸಾಯಿಸದ  ಉಳಿಸಿದ ನಚ” ಎೊಂಬ ಪದಗಚಚ್ಛವು ָעַמד (‘amad) ಎೊಂಬ ಇಬಿರಯ ಪದದೊಂದ 
ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟಟದ , ಅದರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥಯವು “ನಿಲಚಿ” ಎೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 
ASV). ಇತ್ರ ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳು ಆ ಪದವನಚನ “ನಾನಚ ನಿನನನಚನ ಉನನತ್ ಸಾೆನಕ ೆ 
ಏರಿಸಿದ ದೋನ ” ಎೊಂದಚ ಅನಚವಾದಸಚತ್ತವ  (NKJV; NIV; ESV), ಅದಚ 17ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿನ 
ಪ ಲನ ಉಲ ಿೋಖನದ  ೊಂದಗ  ಒಪ್ಪಗ ಯಾಗಚತ್ತದ . ದ ೋವರಚ ಫರ  ೋಹನನನಚನ 
ಅರಸನಾಗಿರಚವದಕ ೆ ಉನನತ್ಕ ೆೋರಿಸಿದನಚ (ಅಥವಾ ಆ ಅಧಕಾರದಲಿಿ ಉಳಿಯಚವೊಂತ  
ಅನಚಮತಿಸಿದನಚ) ಎೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶವು ಆತ್ನ ೋ ದ ೋಶಗಳ ಅೊಂತ್ಾಸಿೆತಿಯನಚನ 
ನಿಯೊಂತಿರಸಚತಾತನ  ಎೊಂಬದನಚನ ಒತಿತಹ ೋಳುತ್ತದ .  

“ನನನ ಜ್ನರನಚನ ಹ  ೋಗಚವೊಂತ  ಬಿಡಚಗಡ ಗ  ಳಿಸಚ” ಎೊಂಬ ದ ೈವಿಕ್ ಆದ ೋಶಕ ೆ 
ಫರ  ೋಹನಚ ಹ ೋಗ  ಪರತಿಸಪೊಂದಸಿದದರ  ಸರಿಯೋ ದ ೋವರ ಸೊಂಕ್ಲಪವು 
ನ ರವ ೋರಿರಚತಿತತ ತೊಂಬದನಚನ ನಾವು ಗರಹಿಸಿಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ (ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡ 5:1). 
ಫರ  ೋಹನಚ ವಿಧ್ ೋಯನಾಗಿದದರ , ಐಗಚಪಯದ ಬಲಿಷ್ಠ ಅರಸನಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರ ದ ೋವರ 
ಬ ೋಡಿಕ ಗಳಿಗ  ತ್ನನನಚನ ಒಪ್ಪಸಿಕ  ಟ್ಟನ ೊಂಬ ಸಚದಧಯಚ ಎಲ ಿಡ  ಹರಡಿರಚತಿತತ್ಚತ. ಅದರ 
ಫಲಿತ್ವಾಗಿ, ದ ೋವರ ಶಕಿತಯಚ ತ  ೋಪಯಡಿಸಲಪಡಚತಿತತ್ಚತ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ನಾಮವು 
ಭ ಮಿಯಲ ಿಲಾಿ ಪರಚ್ಚರಗ  ಳುಳತಿತತ್ಚತ. ಸಹಜ್ವಾಗಿ, ಫರ  ೋಹನಚ ನಿರಾಕ್ರಿಸಿದನಚ, ಅದರ 



 158 

ಫಲಿತ್ವಾಗಿ ಹತ್ಚತ ಉಪದರವಗಳು ಸೊಂಭವಿಸಿದವು, ನೊಂತ್ರ ವಿಮೋಚ್ನ ಯಚ ದ  ರಕ್ಚತ್ತದ , 
ಕ ೊಂಪು ಸಮಚದರವನಚನ ದಾಟ್ಚವಿಕ , ಮತ್ಚತ ಐಗಚಪಯದ ಸ ೈನಾದ ನಾಶನ ಸೊಂಭವಿಸಚತ್ತದ . ಆ 
ಪರಾಕ್ರಮದ ಕಿರಯಗಳ ಸಚದಧಯಚ ಮ ಲ ಮ ಲ ಗ  ವಾಾಪಕ್ವಾಗಿ ಹಬಿಬತ್ಚ (ನ  ೋಡಿರಿ 
ಯಹ  ೋಶಚವ 2:10, 11; 9:9; 1 ಸಮಚವ ೋಲ 4:8).  

ವಚನ 18. ನೊಂತ್ರ ಪ ಲನಚ ದ ೋವರ ಕಿರಯಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಈ ಸೊಂಕ್ಷಿೋಪತ 
ಹ ೋಳಿಕ ಯನಚನ ನಿೋಡಚತಾತನ : ದೆೇವರು ಯಯರನುನ ಕರುಣಿಸಿದರೂ [ನ  ೋಡಿರಿ 9:15, 16] 
ಯಯರನುನ ಕಠಿರ್ಪಡಿಸಿದರೂ ಅದೆಲಿವು ಆತ್ನ ಇಷ್ಯುನುಸಯರವಯಗಿಯೇ ಇದೆ [ನ  ೋಡಿರಿ 
9:17]. “ದ ೋವರಚ ನಿಮಮ ಮ ಲಪ್ತ್ೃಗಳಿಗ  ಕ್ರಚಣ ಯನಚನ ತ  ೋರಿಸಿದದರಲಿಿ 
ನಾಾಯವಾಗಿದದನ  ೋ?” ಎೊಂದಚ ನಿೋವು ಒಬಬ ಯಹ ದಾನನಚನ ಕ ೋಳಿದದರ , ಆತ್ನಚ ಈ 
ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಉತ್ತರಿಸಿರಚತಿತದದನಚ, “ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ನಾಾಯವಾಗಿದದನಚ.” ಒೊಂದಚ ವ ೋಳ  
ನಿೋವು ಆತ್ನನಚನ “ದ ೋವರಚ ಫರ  ೋಹನನಚನ ಕ್ಠಿರ್ಪಡಿಸಿದದರಲಿಿ ನಾಾಯವಾಗಿದದನ  ೋ?” 
ಎೊಂದಚ ಕ ೋಳಿದದರ , ಆತ್ನಚ “ನಿಶುಯವಾಗಿಯ  ಹ ದಚ!” ಎೊಂದಚ ಉತ್ತರಿಸಿರಚತಿತದದನಚ. ಈ 
ವಿಧ್ದಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ಕ ಲವರನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಇನಚನ ಕ ಲವರನಚನ 
ತಿರಸೆರಿಸಚವದರಲಿಿ ಸಾವಯಭ ಮನಚ ಯಾಕ ೊಂದರ  ಆತ್ನಚ ವಷ್ಯಗಳಿೊಂದ ಮಾಡಚತಾತ 
ಬೊಂದರಚವ ತ್ನನ ಆಚ್ರಣ ಯೊೊಂದಗ  ಸಾಮೊಂಜ್ಸಾದೊಂದರಚತಾತನ  ಎೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನಚ 
ಸಾೆಪ್ಸಚತಿತದಾದನ . ಆತ್ನಚ ಯಾವಾಗಲ  ಕ ಲವರನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದಾದನ  ಮತ್ಚತ 
ಇತ್ರರನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿದಾದನಷ್ ಟ.  

ದ ೋವರಚ ಫರ  ೋಹನ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಹ ೋಗ  ಕ್ರಮ ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡನ ೊಂಬ ಬಗ ಗ ಪ ಲನಚ 
ವಿವರಗಳನಚನ ಕ  ಡಚವದಲಿ, ಯಾಕ ೊಂದರ  ಅದಚ ಪರತಿಯೊಬಬ ಯಹ ದ ಶಾಲಾ 
ಬಾಲಕ್ನಿಗ  ಗ  ತಿತದದೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ ಕ್ಥ ಯಾಗಿತ್ಚತ. ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ವಾಚ್ಕ್ರಚ ಗಮನವನಚನ 
ಮಚಖಾವಾಗಿ ಫರ  ೋಹನ ಹೃದಯವು ಕ್ಠಿರ್ಪಡಿಸಲಪಡಚವದರ ಮೋಲ  ಹರಿಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ 
ಇಚಿಛಸಿದನಚ. ಒೊಂದಚ ಕ್ಠಿರ್ ಹೃದಯವು ವಿಶಾವಸವಿಡದೊಂತ್ಹ, ಮೊಂಡತ್ನದ, 
ಮಣಿಯದೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ ಹೃದಯವಾಗಿರಚತ್ತದ . Moo ಇದನಚನ “ದ ೋವರಿಗ , ಆತ್ನ ವಾಕ್ಾಕ ೆ, 
ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ಕಿರಯದ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಪರತಿಕಿರಯ ತ  ೋರದ ಒೊಂದಚ ಸಿೆತಿ” ಎೊಂಬದಾಗಿ 
ಕ್ರ ದನಚ.24 

ದ ೋವರಚ ಹ ೋಗ  (ಯಾವ ಅಥಯದಲಿಿ) ಫರ  ೋಹನ ಹೃದಯವನಚನ ಕ್ಠಿರ್ಪಡಿಸಿದನಚ 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಚ್ಚಿಯಸಚವದಕ ೆ ಅನ ೋಕ್ ತಾಸಚಗಳನಚನ ಕ್ಳ ದರಚತಾತರ . ನಾವು ಹತ್ಚತ 
ಉಪದರವಗಳ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಓದಚವಾಗ, ಕಾಲದ ಭಾಗವಾಗಿ ದ ೋವರಚ ಫರ  ೋಹನ 
ಹೃದಯವನಚನ ಕ್ಠಿರ್ಪಡಿಸಿದನ ೊಂಬದಾಗಿ ಕ್ಥನವು ತಿಳಿಸಚತ್ತದ  (ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡ 9:12; 
10:1, 20, 27; 11:10; 14:8), ಮತ್ಚತ ಕಾಲದ ಒೊಂದಚ ಭಾಗವು ಫರ  ೋಹನಚ ಸವತ್ಃ ತ್ನನ 
ಹೃದಯವನಚನ ಕ್ಠಿರ್ಪಡಿಸಿಕ  ೊಂಡನ ೊಂದಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ  (ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡ 7:13, 14, 22; 
8:15, 19, 32; 9:7, 34, 35). ದ ೋವರಚ ಮೋಶ ಯ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ ಫರ  ೋಹನನಿಗ  ನನನ 
ಜ್ನರಿಗ  ಹ  ರಡಲಚ “ಅಪಪಣ  ಕ  ಡಬ ೋಕ ೊಂದಚ” ಹ ೋಳುವ ಮ ಲಕ್ ಪರ  ೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆತ್ನ 
ಹೃದಯವನಚನ ಕ್ಠಿರ್ಪಡಿಸಿದರ , ಫರ  ೋಹನಚ ದ ೋವರ ಆದ ೋಶಕ ೆ ಕಿವಿಗ  ಡಲಚ 
ನಿರಾಕ್ರಿಸಚವ ಮ ಲಕ್ ಸವತ್ಃ ತಾನ ೋ ಹೃದಯವನಚನ ಕ್ಠಿರ್ಪಡಿಸಿಕ  ೊಂಡನಚ ಎೊಂಬದಾಗಿ 
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ಅನ ೋಕ್ ಬರಹಗಾರರಚ ಮಚಕಾತಯಕ ೆ ಬರಚತಾತರ . “ಇಲಿ ಿಆಗಲಿ ಬ ೋರ  ಎಲಾಿದರ  ಆಗಲಿ 
ಒಬಬನಚ ಮದಲಚ ತ್ನನನಚನ ಕ್ಠಿರ್ಪಡಿಸಿಕ  ೊಂಡ ಹ  ರತ್ಚ ದ ೋವರಚ ಯಾವನನ ನ 
ಕ್ಠಿರ್ಪಡಿಸಿದನ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಾಗಿರಚವದಲಿ” ಎೊಂಬದಾಗಿ Morris ಅಭಿಪಾರಯ 
ಪಡಚತಾತನ .25 

ಈ ದನಗಳಲಿಿ ಸಹ ದ ೋವರಚ ಫರ  ೋಹನ ಹೃದಯವನಚನ ಹ ೋಗ  
ಕ್ಠಿರ್ಪಡಿಸಿದನ ೊಂಬದನಚನ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಚ ಕ್ಷ್ಟಪಡಚತಾತರಾದರ , ಪ ಲನಚ ತ್ನನ 
ಯಹ ದ ವಾಚ್ಕ್ರಿಗ  ವಿವಾದವನಚನೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಚವ ಸಮಸಾಾತ್ಮಕ್ ವಿಷ್ಯವನಚನ 
ಎತ್ಚತವವನಾಗಿರಲಿಲಿ. ದ ೋವರಚ ಫರ  ೋಹನ ಹೃದಯವನಚನ ಕ್ಠಿರ್ ಪಡಿಸಿದನ ೊಂಬಚದನಚನ 
ಓದ, ನೊಂತ್ರ ಆತ್ನಿಗ  ೋಸೆರ ವಿಷ್ಾದ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚವೊಂತ್ಹ ಕ ಲವು ಜ್ನರನಚನ ನಾನಚ 
ಭ ೋಟ್ಟಯಾಗಿದ ದೋನ , ಆದರ  ಯಹ ದಾರ ಹೃದಯಗಳಲಿೊಂತ್  ಫರ  ೋಹನಿಗಾಗಿ ಯಾವದ ೋ 
ಸಹಾನಚಭ ತಿ ಇರಚವದಲಿ. ಅವರ ಅಭಿಪಾರಯದ ಪರಕಾರವಾಗಿ ನ  ೋಡಚವದಾದರ , ಆ 
ದಬಾಬಳಿಕ  ಮಾಡಚವ ಅರಸನ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ದ ೋವರಿಗ  ತಾನಚ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಹಾಗ  ಮಾಡಚವ 
ಅಧಕಾರವಿತ್ಚತ ಎೊಂಬಚದ . 

ಆತ್ನ ವಾಕ್ರತತ್ನದೊಂದಗೆ ಸಮಂಜಸವಯಗಿದದನು (9:19-21) 
19ದೆೇವರ ಇಷ್ುವನುನ ಎದುರಿಸುವವರು ಇಲಿದರುವಲ್ಲಿ ಆತ್ನು ತ್ಪುಾಹಿಡಿಯುವದು 

ಹೆೇಗೆ ಎಂದು ನನನನುನ ಕೆೇಳುವಿ. 20ಎಲೊೇ ಮನುಷ್ಾನೆೇ, ಹಯಗನನಬೆೇಡ; ದೆೇವರಿಗೆ 
ಎದುರುಮಯತ್ಯಡುವದಕೆೆ ನಿೇನು ಎಷ್ುರವನು? ರೂಪ್ಸಲಾಟುದುದ ರೂಪ್ಸಿದವನಿಗೆ— 
ನನನನುನ ಹಿೇಗೆೇಕೆ ಮಯಡಿದೆ ಎಂದು ಕೆೇಳುವದುಂಟೆೇ? 21ಉತ್ತಮವಯದ ರ್ಳಕೆಗೆ ಒಂದು 
ಪಯತ್ೆಿಯನೂನ ಹಿೇನವಯದ ರ್ಳಕೆಗೆ ಮತ್ೊತಂದು ಪಯತ್ೆಿಯನೂನ ಒಂದೆೇ ಮುದ ದೆಯಿಂದ 
ಮಯಡುವದಕೆೆ ಕುಂಬಯರನಿಗೆ ಮಣಿಿನ ಮೆೇಲೆ ಅಧಕಯರವಿಲಿವೇ?  

ದ ೋವರ ಆಚ್ರಣ ಯಲಿಿನ ಸಾಮೊಂಜ್ಸಾತ ಯ ಬಗ ಗ ಸಾೆಪ್ಸಿದ ಬಳಿಕ್ (9:14-18), 
ಪ ಲನಚ ಆಯೆಗಳನಚನ ಮಾಡಚವದರಲಿಿ ದ ೋವರ ನಾಾಯೊೋಚಿತ್ತ ಯಚ ಆತ್ನ 
ವಾಕಿತತ್ನದ  ೊಂದಗ  ಸಾಮೊಂಜ್ಸಾತ ಯಲಿಿರಚತ್ತದ  ಎೊಂಬಚದನಚನ ಕ್ಲಿಸಿದನಚ (9:19-21). 
ಇದರಥಯವ ೋನ ೊಂದರ  ಆತ್ನಚ ಮಾಡಚವ ಆಯೆಗಳು ಆತ್ನ ಸವಭಾವದ  ೊಂದಗ , ಆತ್ನಚ 
ಯಾರಾಗಿದಾದನ ೊಂಬಚದರ  ೊಂದಗ  ಸಾಮೊಂಜ್ಸಾತ ಯಿೊಂದರಚತ್ತವ  ಎೊಂಬಚದ .  

ವಚನ 19. ಪ ಲನಚ ಒೊಂದಚ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಯನಚನ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚವವನಾಗಿ ತ್ನನ 
ವಿರ್ಾರವನಚನ ಒೊಂದಚ ತಿೋವರ ವಿಮಶ ಯಯ ಮ ಲಕ್ ಪರಿಯಿಸಚತಾತನ : ದೆೇವರ ಇಷ್ುವನುನ 
ಎದುರಿಸುವವರು ಇಲಿದರುವಲ್ಲಿ ಆತ್ನು ತ್ಪುಾಹಿಡಿಯುವದು ಹೆೇಗೆ ಎಂದು ನನನನುನ ಕೆೇಳುವಿ. 
ಈ ವಚ್ನದಲಿಿನ ಕಾಲಪನಿಕ್ ಎದಚರಾಳಿಯಚ ಬಹಚಶಃ ಒಬಬ ಯಹ ದಾನಾಗಿರಲಿಕಿೆಲಿ. ಇದಚ 
ವರ ಗ  (7ನ ೋ ವಚ್ನದ ಮಧ್ಾದೊಂದ ಆರೊಂಭಗ  ೊಂಡಚ), ಯಹ ದಾನ  ಬಬನಚ ಒಮಮತ್ 
ವಾಕ್ತಪಡಿಸದ  ಇರಬಹಚದಾದ ಯಾವುದ  ೊಂದ  ಪ ಲನ ವಾದದಲಿಿರಲಿಲಿ. ಆದಚದರಿೊಂದ, 
ನಾವು 19ನ ೋ ವಚ್ನಕ ೆ ಬರಚವಾಗ, ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಸಹ ಯಹ ದಾನ ಜ  ತ ಯಲಿಿ 
ನಿೊಂತ್ಚಕ  ೊಂಡವನಾಗಿ, ಕಾಲಪನಿಕ್ ಹ  ರಗಿನವನ ಕ್ಡ ಗ  ಮಚಖಮಾಡಿಕ  ೊಂಡಚ ಆತ್ನನಚನ 
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ವಿರ  ೋಧಸಚತಿತರಚವ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಊಹಿಸಿಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ. ಪ ಲನಚ ಆತ್ನನಚನ 20ನ ೋ 
ವಚ್ನದಲಿಿ “ಮನಚಷ್ಾನ ೋ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ದನಚ. ಈ ವಾಕಿತಯ ದ ರಚ ಏನ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಾಗಿದ : 
“ಆದರ  ದ ೋವರಚ ತಾನಚ ಇಷ್ಟ ಪಡಚವವರಿಗ  ಕ್ರಚಣ ಯನಚನ ತ  ೋರಚವವನಚ ಮತ್ಚತ ತಾನಚ 
ಇಚಿಛಸಚವೊಂತ  ಒಬಬನನಚನ ಕ್ಠಿರ್ಪಡಿಸಚವವನಚ ಆಗಿರಚವದಾದರ  [ನ  ೋಡಿರಿ 9:18], ಏಕ  
ಆತ್ನಚ ತ್ಪುಪ ಕ್ೊಂಡಚಹಿಡಿಯಚತಾತನ ? ಅೊಂತ್ , ದ ೋವರ ಚಿತ್ತವನಚನ ಯಾರಚ 
ವಿರ  ೋಧಸಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾ?”  

ಈ ರಿೋತಿಯ ಪರಶ ನಗಳು ದ ೋವರ ಪೂವಯಜ್ಞಾನದ ಕ್ಚರಿತ್ ಚ್ರ್ ಯಯಲಿಿ ಅತ್ಾೊಂಥ ಮಚಖಾ 
ಭಾಗವಾಗಿರಚತ್ತವ . ದ ೋವರಿಗ  ಮಚೊಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ತಿಳಿದರಚವದಾದರ  ಮತ್ಚತ, ಕ ಲವು 
ಸೊಂದಭಯಗಳಲಿಿ, ಇೊಂತಿೊಂಥ ವಾಕಿತಯಚ ಇೊಂತಿೊಂಥ ಕಾಯಯವನಚನ ಮಾಡಚವನ ೊಂಬದಾಗಿ 
ಮಚೊಂದಾಗಿ ಸಹ ತಿಳಿಸಲಪಟ್ಟಟದದರ , ದ ೋವರಚ ಏಕ  ಆ ವಾಕಿತಯನಚನ ಆತ್ನಚ ಮಾಡಿದ 
ಕಾಯಯಕ ೆ ಜ್ವಾಬಾದರನನಾನಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಚವದಲಿ? ದ ೋವರ ಚಿತ್ತವನಚನ ಯಾರಚ 
ವಿರ  ೋಧಸಬಲಿರಚ? ನಾವು 19ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿ ಿಪರಶ ನಯನಚನ ಓದಚವಾಗ, ಪ ಲನಚ ಅದಕ ೆ 
ಹ ೋಗ  ಪರತ್ಚಾತ್ತರ ಕ  ಡಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ನಾವು ಅತ್ಾೊಂತ್ ಅಧಕ್ 
ಉತ್ಚಾಕ್ರಾಗಿರಚತ ತೋವ . 

ವಚನಗಳು 20, 21. ನಾವು ಹ ೋಗ  ಉತ್ತರಿಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಬಯಸಬಹಚದ  ೋ ಆ 
ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಉತ್ತರಿಸಚವದಲಿ. ಆತ್ನಚ ದ ೋವರ ಸಾವಯಭ ಮತ  ಹಾಗ  
ಮನಚಷ್ಾನ ಸ ವೋರ್ಾಛ—ಚಿತ್ತದ ನಡಚವಿನ ಸೊಂಬೊಂಧ್ದ ಬಗ ಗ ಒೊಂದಚ ದೋಘ್ಯವಾದ ಚ್ರ್ ಯಯನಚನ 
ಆತ್ನಚ ಆರೊಂಭಿಸಲಿಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಆತ್ನ ಮ ಲಭ ತ್ ಉತ್ತರವು ಏನಾಗಿತ ತೊಂದರ  
ದ ೋವರಚ ಮನಚಷ್ಾನಿಗ  ಉತ್ತರ ಹ ೋಳಬ ೋಕಾಗಿರಚವದಲಿ. ಅೊಂತ್ , ಆತ್ನಚ 
ದ ೋವರಾಗಿದಾದನಷ್ ಟೋ! 

ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , ಎಲೊೇ ಮನುಷ್ಾನೆೇ, ಹಯಗನನಬೆೇಡ; ದೆೇವರಿಗೆ 
ಎದುರುಮಯತ್ಯಡುವದಕೆೆ ನಿೇನು ಎಷ್ುರವನು? ಈ ಪರಶ ನಯಲಿಿ ಎರಡಚ ಪದಗಳು 
ಒೊಂದಕ  ೆೊಂದಚ ವಿರಚದಧವಾಗಿ ಹ  ೋಲಿಸಲಪಟ್ಟಟವ : “ಮನಚಷ್ಾನ ೋ” (ἄνθρωπος, 
anthrōpos26) ಮತ್ಚತ “ದ ೋವರಚ” (θεός, theos). ಒೊಂದಚ ಕ್ಡ ಯಲಿಿ, ಪರಿಮಿತ್ನಾದ, 
ಮಿೋತಿಯಚಳಳ, ದಚಬಯಲನಾದ, ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಮನಚಷ್ಾನಿದಾದನ ; ಮತ್ಚತ ಇನ  ನೊಂಡ ಯಲಿಿ, 
ಅಪರಿಮಿತ್ನಾದ, ಮಿೋತಿಯಿಲಿದವನಾದ, ಸವಯಶಕ್ತನಾದ, ಸವಯಜ್ಞಾನಿಯಾದ 
ದ ೋವರಿದಾದನ . ಈ ತ್ದವರಚದಧತ ಯಚ CJBಯಲಿಿ ಎತಿತತ  ೋರಿಸಲಪಟ್ಟಟದ , ಅದಚ 20ನ ೋ 
ವಚ್ನವನಚನ ಹಿೋಗ  ಅನಚವಾದಸಚತ್ತದ : “ದ ೋವರಿಗ  ಎದಚರಚ ಮಾತಾಡಚವದಕ ೆ ನಿೋನಚ 
ಯಾರಚ, ಒಬಬ ಕ ೋವಲನಾದ ಮಾನವ ಜೋವಿ?” 

ಮನಚಷ್ಾನಚ ದ ೋವರಿಗ  ಎದಚರಚ ಮಾತಾಡಚವದಚ ಹ ೋಗ  
ಹಾಸಾಾಸಪದವಾದದ ದೊಂಬಚದನಚನ ತ  ೋರಿಸಚವದಕ ೆ, ಪ ಲನಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಪರಿಚಿತ್ವಿದದ 
ಒೊಂದಚ ಸಾದೃಶಾವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತನ : ಒಬಬ ಕ್ಚೊಂಬಾರ ಹಾಗ  ಆತ್ನ ಜ ೋಡಿ ಮರ್ಚಿ 
(ನ  ೋಡಿರಿ ಯಶಾಯ 29:16; 45:9; 64:8; ಯರ ಮಿಯ 18:6). ಅಪ್ಸತಲನಚ ಹಿೋಗ  
ಹ ೋಳಿದನಚ, ರೂಪ್ಸಲಾಟುದುದ ರೂಪ್ಸಿದವನಿಗೆ—ನನನನುನ ಹಿೇಗೆೇಕೆ ಮಯಡಿದೆ ಎಂದು 
ಕೆೇಳುವದುಂಟೆೇ? ಉತ್ತಮವಯದ ರ್ಳಕೆಗೆ ಒಂದು ಪಯತ್ೆಿಯನೂನ ಹಿೇನವಯದ ರ್ಳಕೆಗೆ 
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ಮತ್ೊತಂದು ಪಯತ್ೆಿಯನೂನ ಒಂದೆೇ ಮುದೆದಯಿಂದ ಮಯಡುವದಕೆೆ ಕುಂಬಯರನಿಗೆ ಮಣಿಿನ 
ಮೆೇಲೆ ಅಧಕಯರವಿಲಿವೇ?  

 
ಚ್ಕ್ರವಿಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡ ಕ ಲಸದಲಿಿ ತ  ಡಗಿರಚತಿತದದ ಕ್ಚೊಂಬಾರನ ದೃಶಾವು ಬ ೈಬಲ್ 

ಕಾಲದಲಿಿ ಸವಯಸಾಧ್ಾರರ್ವಾಗಿತ್ಚತ. ಕ್ಚೊಂಬಾರನಚ ಮಣಿಿನ ಒೊಂದಚ ಮಚದ ದಯನಚನ ಚ್ಕ್ರದ 
ಮಧ್ಾಭಾಗದಲಿಿಡಚತಿತದದನಚ, ಚ್ಕ್ರವನಚನ ತಿರಚಗಿಸಲಾರೊಂಭಿಸಚತಿತದದನಚ, ಮತ್ಚತ ಮಣಿಿನ 
ಮಚದ ದಯನಚನ ಕ್ಚಶಲತ ಯಿೊಂದ ಒೊಂದಚ ಪಾತ ರಯನಾನಗಿ ರ ಪ್ಸಚತಿತದದನಚ. ಅದ  ೊಂದಚ 
“ಸಚೊಂದರವಾದ ಪುಷ್ಪದಾನಿ” ಯೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ “ಉತ್ತಮವಾದ ಬಳಕ ಗ ” ರ ಪ್ಸಲಪಟ್ಟ 
ಪಾತ ರಯಾಗಿರಬಹಚದತ್ಚತ (Phillips), ಅಥವಾ ಅದಚ “ಕ್ಸವನಚನ ಎಸ ಯಚದಕ ೆ” ಇರಚವ 
ಒೊಂದಚ “ಹಿೋನವಾದ ಬಳಕ ಗ ” ರ ಪ್ಸಲಪಟ್ಟ ಪಾತ ರಯಾಗಿರಬಹಚದಾಗಿತ್ಚತ (NLT). 
“ಉತ್ತಮವಾದ ಬಳಕ ಗ ” ಮತ್ಚತ “ಹಿೋನವಾದ ಬಳಕ ಗ ” ಎೊಂಬಚದರ ಬದಲಾಗಿ ಗಿರೋಕ್ 
ವಾಕ್ಾದಲಿಿ “ಗ ರವವಾದ” ಮತ್ಚತ “ಅಗ ರವವಾದ” ಎೊಂದರಚತ್ತದ . ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ವಿಶ ೋಷ್ 
ಜ್ನವಾಗಿ ಗ ರವಿಸಿದ, ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ (9:4, 5), “ಉತ್ತಮವಾದ ಬಳಕ ಗ ” ಇರಚವೊಂಥ 
ಪಾತ ರಗ  ಒೊಂದಚ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ವಾಗಿದಾದರ . ಫರ  ೋಹನಚ “ಹಿೋನವಾದ ಬಳಕ ಗ ” ಇರಚವೊಂಥ 
ಒೊಂದಚ ಪಾತ ರಗ  ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿರಬಲಿನಚ. ಕ್ಚೊಂಬಾರನಿಗ  ಮಣಿಿನ ಮೋಲ  
ನಿಯೊಂತ್ರರ್ವಿರಚತ್ತದ , ಮತ್ಚತ ಯಾವ ಕ್ಸದ ಪಾತ ರಯಚ ಸಹ ಎೊಂದ , “ನಿೋನಚ ನನನನಚನ 
ಏಕ  ಒೊಂದಚ ಸಚೊಂದರವಾದ ಪುಷ್ಪದಾನಿಯನಾನಗಿ ರ ಪ್ಸಲಿಲಿ?” ಎೊಂದಚ ಗಚರ್ಗಚಟ್ಟಲಿಲಿ 
ಎೊಂಬದಾಗಿ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಿತದಾದನ . 

ಎಲಾಿ ಸಾದೃಶಾಗಳ ಹಾಗ ಯೋ, ಇದನಚನ ಸಹ ಅತಿಯಾದ ದ ರಕ ೆ 
ಕ  ೊಂಡ  ಯಾಬಾರದಚ. ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, ಜ್ನರಚ ಜ್ಡಸಿೆತಿಯ ಮಣಿಿನೊಂತಿರಚವದಲಿ. 
ಅವರಚ ದ ೋವರನಚನ ಎದಚರಿಸಬಲಿರಚ; ಅವರಚ ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ ದ ೋವರಚ ತ್ಮಮನಚನ ಹ ೋಗ  
ರ ಪ್ಸಿದಾದನ  ನ  ೋಡಚ ಎೊಂದಚ ಗಚರ್ಗಚಟ್ಚಟತಿತರಚತಾತರ . (“ನಾನ ೋಕ  ಇಷ್  ಟೊಂದಚ ಕ್ಚಳಳನಚ 
. . . ಎತ್ತರ . . . ದಪಪ . . . ಆಗಿದ ದೋನ ?”) ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, “ಮಣಿಿನ” ಗಚರ್ಮಟ್ಟವು ಅದಚ 
ಯಾವ ರಿೋತಿಯ ಪಾತ ರಯಾಗಿ ರ ಪ್ಸಲಪಡಚವದಚ ಮತ್ಚತ ಹ ೋಗ  ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಡಚವದಚ 
ಎೊಂಬಚದರಲಿಿ ಮಚಖಾ ಕಾರಣಾೊಂಶವಾಗಿರಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಯರ ಮಿಯ 18:1-10; 2 ತಿಮಥ  
2:20, 21). ಫರ  ೋಹನ ವಿಷ್ಯದಲಿೊಂತ್  ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಅದಚ ಸತ್ಾವಾಗಿತ್ಚತ. ಹ ೋಗಿದದರ , 
ಪ ಲನ ವಿರ್ಾರವು ಪಾರಮಾಣಿೋಕ್ೃತ್ವಾಗಿ ನಿಲಚಿತ್ತದ : ದ ೋವರಚ ದ ೋವರ ೋ, ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಿಗ  
ತಾನಿಚಿಛಸಚವದನಚನ ಮಾಡಚವ ಅಧಕಾರವಿರಚತ್ತದ . 

ಪ ಲನಚ 19ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿನ ಪರಶ ನಗ  ಉತ್ತರಿಸಚವದಕ ೆ ಅಷ್ಾಟಗಿ ಯತಿನಸಲಿಲಿವ ೊಂದಚ 
ನಮಮಲಿಿ ಕ ಲವರಚ ನಿರಾಶಗ  ಳಳಬಹಚದ ನ  ೋ, ಆದರ  ಆತ್ನಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  
ಇಷ್ಟವಾಗಚವೊಂತ  ರ ಪ್ಸಲಪಟ್ಟ ದಾರಿಯನಚನ ಅನಚಸರಿಸಚತಿತದಾದನ  ಎೊಂಬದನಚನ ನಾವು 
ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ. ಒಬಬ ಯಹ ದ ಾೋತ್ರನಚ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಯತಿತ ದ ೋವರಚ 
ಇಸಾಮಯೋಲನನಚನ ಬಿಟ್ಚಟ ಇಸಾಕ್ನನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದಚದ ಅಥವಾ ಏಸಾವನಿಗ  ಬದಲಾಗಿ 
ಯಾಕ  ೋಬನನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದಚದ ನಾಾಯವಲಿ, ಅಥವಾ ಕ್ತ್ಯನಚ ಫರ  ೋಹನ 
ಹೃದಯವನಚನ ಕ್ಠಿರ್ ಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ್ ಅವಿಧ್ ೋಯರಾಗಿ ತಿರಚಗಿ ಬಿದದ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ 
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ಉಳಿಸಿದಚದ ನಾಾಯವಾದದದಲಿ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದರ  ಹ ೋಗಿರಚತ್ತದ ? ಒಬಬ ಯಹ ದಾನಚ ಹಿೋಗ  
ಪರತ್ಚಾತ್ತರ ಕ  ಡಚವದನಚನ ಊಹಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ಕ್ಷ್ಟವ ೋನಲಿ, “ನಿನನನಚನ ಯಾರ ೊಂದಚ 
ಭಾವಿಸಿಕ  ೊಂಡಿರಚವಿ? ದ ೋವರನಚನ ಪರಶಿನಸಚವದಕ ೆ ನಿನಗ ೋನಚ ಅಧಕಾರವಿದ ?” ಎೊಂಬದ . 
ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ , ಪ ಲನಚ ಈ ಮಚಕಾತಯಕ ೆ ಬರಚವದನಚನ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಚತಿತದದನಚ ಏನ ೊಂದರ , 
ಒಬಬ ಯಹ ದ ಾೋತ್ರನಿಗ  ದ ೋವರನಚನ ಆತ್ನ ಆಯೆಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಪರಶಿನಸಚವ ಹಕ್ಚೆ 
ಇಲಿವ ೊಂದಾದರ , ಕ್ತ್ಯನಚ ವಿಶಾವಸಿಗಳನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ವಿಶಾವಸಿಸದವರನಚನ 
ತಿರಸೆರಿಸಿದದನಚನ ಪರಶಿನಸಚವ ಹಕ್ಚೆ ಒಬಬ ಯಹ ದಾನಿಗ  ಇಲ ಿಎೊಂಬಚದ ೋ.  

“ದ ೋವರಚ ನಾಾಯವಾಗಿದಾದನ  ೋ?” ಎೊಂಬ ಪರಶ ನಯ ವಿಷ್ಯಕ ೆ ಬರಚವದಾದರ , ನಾವು 
ಪ ಲನ ಎರಡನ ಯ ಅೊಂಶವನಚನ ನಾವು ಹಿೋಗ  ವಾಕ್ತಪಡಿಸಬಹಚದಚ: “ದ ೋವರಚ 
ನಾಾಯವಾದವನಚ ಯಾಕ ೊಂದರ  ಆತ್ನಚ ದ ೋವರಾಗಿದಾದನ —ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ ಏನ ೋ 
ಮಾಡಿದರ  ಅದಚ ಆತ್ನ ಸವಭಾವಕ ೆ, ಆತ್ನಚ ಯಾರಾಗಿದಾದನ ೊಂಬಚದರ  ೊಂದಗ  
ಸಾಮೊಂಜ್ಸಾತ ಯಲಿಿರಚತ್ತದ .” ಕ ಲವು ಸಾರಿ ದ ೋವರಚ ಒೊಂದಚ ಕಾಯಯವನಚನ ಮಾಡಚವಾಗ 
ಆತ್ನಚ ಏಕ  ಹಾಗ  ಮಾಡಚತಾತನ  ಎೊಂಬಚದನಚನ ನಮಗ  ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಚ ಆಗಚವದಲಿ 
(ಅೊಂತ್ , ನಾವು ಕ ೋವಲ ಮಾನವರಚ), ಆದರ  ಆತ್ನಚ ಸರಿಯಾದದದನ ನೋ ಮಾಡಚವನ ೊಂಬ 
ಭರವಸ ಯನಚನ ಆತ್ನಲಿಿ ಇಡಬಹಚದಾಗಿದ . ಅಬರಹಾಮನಚ ಹ ೋಳಿದ ಪರಕಾರ, 
“ಸವಯಲ  ೋಕ್ಕ ೆ ನಾಾಯತಿೋರಿಸಚವವನಚ ನಾಾಯವನ ನೋ ನಡಿಸಚವನಲಿವ ೋ?” (ಆದಕಾೊಂಡ 
18:25). 

ಆತ್ನ ಸಂಕಲಾದೊಂದಗೆ ಸಮಂಜಸತ್ೆ (9:22-29)  
22ಆದರೆ ದೆೇವರು ತ್ನನ ಕೊೇಪವನುನ ತ್ೊೇರಿಸಿ ತ್ನನ ಶಕ್ರತಯನುನ ಪಿಸಿದಿಪಡಿಸಬೆೇಕೆಂದದದರೂ 
ಹಯಗೆ ಮಯಡದೆ ತ್ನನ ಕೊೇಪಕೆೆ ಗುರಿಯಯದ ನಯಶನಪಯತ್ಿರನುನ ರ್ಹು ಸೆೈರಣೆಯಿಂದ 
ಸೆೈರಿಸಿಕೊಂಡಿದಯದನೆ. 23ಮತ್ುತ ಪಿಭಯವ ಹೊಂದುವದಕೆೆ ತ್ಯನು ಮುಂದಯಗಿ ಸಿದಿಮಯಡಿದ 
ಕರುಣಯಪಯತ್ಿರಲ್ಲಿ ತ್ನನ ಮಹಿಮಯತಿಶಯವನುನ ತ್ೊೇಪಣಡಿಸಿದಯದನೆ. 24ಆತ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ 
ನಮಮನುನ ಯಹೂದಾರೊಳಗಿಂದ ಮಯತ್ಿ ಕರೆಯದೆ ಹೊೇಶೆೇಯನ ಗಿಂಥದ ವಚನದಲ್ಲಿ 
ತ್ಯನು ಸೂಚ್ಚಸಿದಂತ್ೆ ಅನಾಜನರೊಳಗಿಂದ ಸಹ ಕರೆದನು. 25ಆ ವಚನವೆೇನಂದರೆ— 

ನನನ ಜನವಲಿದದನುನ ನನನ ಜನವೆಂದೂ ನನಗೆ ಅಪ್ಿಯವಯದವಳನುನ ಪ್ಿಯ ಳೆಂದೂ 
ಹೆೇಳುವೆನು. 

26ಮತ್ುತ ಯಯವ ಸಿಳದಲ್ಲಿ—ನಿೇವು ನನನ ಜನರಲಿವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಲಾಟಿುತ್ೊೇ 
ಆ ಸಿಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಜೇವವುಳು ದೆೇವರ ಪುತ್ಿರು ಎನಿಸಿಕೊಳುುವರು ಎಂರ್ುದು.  

27ಇದಲಿದೆ ಯಶಯಯನು ಇಸಯಿಯೇಲ್ ಜನರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ—ಕತ್ಣನು ಈ ದೆೇಶದವರ 
ವಿಷ್ಯದ ಪೂರ್ಣವಯಗಿಯೂ ತಿೇವಿವಯಗಿಯೂ ಲೆಕೆವನುನ ತಿೇರಿಸುವನಯದದರಿಂದ 
ಇಸಯಿಯೇಲಾರ ಸಂಖೆಾಯು ಸಮುದಿದ ಉಸುಬಿನಂತ್ೆ ಅಸಂಖಾವಯಗಿದದರೂ ಅವರಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಅಂಶ ಮಯತ್ಿ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವದೆಂದು ಕೂಗಿ ಹೆೇಳುತ್ಯತನೆ. 28ಅದೆೇ 
ಅಭಿಪಯಿಯದಂದ ಯಶಯಯನು ಮತ್ೊತಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ—  

29ಸೆೇನಯಧೇಶವರನಯದ ಕತ್ಣನು ನಮಗೆ ಸಂತ್ಯನ ವನುನ ಉಳಿಸದೆ ಹೊೇಗಿದದರೆ 
ಸೊದೊೇಮಿನ ಗತಿಯೇ ನಮಗಯಗುತಿತತ್ುತ, ಗೊಮ್ಮೇರಿನ ದುದೆಣಶೆಯೇ ಸಂಭವಿಸು 
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ತಿತತ್ುತ ಎಂದು ಹೆೇಳುತ್ಯತನೆ.  

ದ ೋವರಚ ಕ ಲವರನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ಳುಳವದಕ್ ೆ ಮಿಕ್ೆವರನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಚವದಕ್ ೆ 
ಅಧಕಾರ ಹ  ೊಂದದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ ಸಾಭಿತ್ಚಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ್, ದ ೋವರಚ ಅವಿಶಾವಸಿಗಳನಚನ 
ತಿರಸೆರಿಸಿ ವಿಶಾವಸಿಗಳನಚನ (ಯಹ ದಾರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನಾಜ್ನರಾಗಲಿ) ಆರಿಸಿಕ  ಳುಳವ 
ನಿದಯಷ್ಟವಾದ ಪರಶ ನಯ ಕ್ಡ ಗ  ಪ ಲನಚ ತಿರಚಗಚತಾತನ . 22ನ ೋ ವಚ್ನದೊಂದ 
ಆರೊಂಭಗ  ೊಂಡಚ 29ನ ೋ ವಚ್ನದ ವರ ಗ , ಪ ಲನಚ ದ ೋವರ ನಾಾಯವೊಂತಿಕ ಯ ಬಗ ಗ 
ಪುರಾವ ಗಳನಚನ ಒದಗಿಸಚತಾತನ . ನಿದಯಷ್ಟವಾಗಿ, ದ ೋವರ ಆಯೆಗಳು ನಾಾಯವಾಗಿದದವು 
ಯಾಕ ೊಂದರ  ಅವುಗಳು ಆತ್ನ ಸೊಂಕ್ಲಪದ  ೊಂದಗ —ಈ ಮಚೊಂರ್  ಹಳ ೋ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ 
ಪರವಾದಗಳ ಮ ಲಕ್ ಸಾರಲಪಟ್ಟ ಒೊಂದಚ ಸೊಂಕ್ಲಪ—ಸಾಮೊಂಜ್ಸಾತ ಯಿೊಂದ ಇದದವು 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನಚ ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದನಚ.  

ವಚನ 22. ಗಿರೋಕ್ ವಾಕ್ಾದಲಿಿ 22ರಿೊಂದ 24 ವಚ್ನಗಳು ಒೊಂದ ೋ 
ವಾಕ್ಾವೃೊಂದವಾಗಿರಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ KJV). ಗಿರೋಕ್ನಲಿ ಿ ಪದಗಳ ಜ  ೋಡಣ ಯಚ 
ಸೊಂಕಿೋರ್ಯವಾಗಿರಚತ್ತದ , ಗ  ೊಂದಲಕ್ರ ಸಹ ಆಗಿರಚತ್ತದ ; ಆದರ  ಪ ಲನ ಮ ಲಭ ತ್ 
ಸೊಂದ ೋಶವೊಂತ್  ಸಪಷ್ಟವಾಗಿರಚತ್ತದ . 

22ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂದರ , ಪರಶ ನಯನಚನ ಎರಡಚ ಭಾಗವಾಗಿ 
ವಿೊಂಗಡಿಸಿದರ  ಸಹಾಯಕ್ವಾಗಬಹಚದಚ. ಮದಲ ಭಾಗವು ಸ ಚಿಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  ಆದರೆ 
ದೆೇವರು ತ್ನನ ಕೊೇಪವನುನ ತ್ೊೇರಿಸಿ ತ್ನನ ಶಕ್ರತಯನುನ ಪಿಸಿದಿಪಡಿಸಬೆೇಕೆಂದದದರೂ. 
ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ, ಈ ಮಾತ್ಚಗಳು ದ ೋವರಚ ಫರ  ೋಹನಿಗ  ಹ ೋಳಿದ ಸೊಂಗತಿಯನಚನ 
ಸ ಚಿಸಬಹಚದಾಗಿದ  (9:17), ಆದರ  ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನಾ ಸತ್ಾವನಚನ ಸಹ ತಿಳಿಸಚತ್ತವ . 
ಅೊಂತ್ಾದಲಿಿ, ದ ೋವರ ಕ  ೋಪಾಗಿನಯಚ ಭಕಿತಹಿೋನರ ಮೋಲ  ಬಿೋಳುವಾಗ ಆತ್ನ ಶಕಿತಯಚ 
ತ  ೋಪಯಡಿಸಲಪಡಚವದಚ (ನ  ೋಡಿರಿ 1:18). 

ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ನಾಾಯತಿೋಪುಯ ಬರಚತ್ತಲಿದ ಯಾದರ , ದ ೋವರಚ ಹಯಗೆ ಮಯಡದೆ 
ತ್ನನ ಕೊೇಪಕೆೆ ಗುರಿಯಯದ ನಯಶನಪಯತ್ಿರನುನ ರ್ಹು ಸೆೈರಣೆಯಿಂದ 
ಸೆೈರಿಸಿಕೊಂಡಿದಯದನೆ.27 ಪ ಲನಚ ಇಲಿ ಿ ಕ್ಚೊಂಬಾರ ಹಾಗ  ಮಣಿಿನ ಸಾದೃಶಾವನಚನ 
ಮಚೊಂದಚವರ ಸಚತಿತದಾದನ , ಆದರ  ಒೊಂದಚ ಬ ೋರ ಯಾದ ಅನವಯಿಸಚವಿಕ ಯನಚನ 
ಸ ೋರಿಸಿರಚತಾತನ . ದ ೋವರಚ “ಬಹಚ ಸ ೈರಣ ಯಿೊಂದ ಸ ೈರಿಸಿಕ  ೊಂಡ” ಒೊಂದಚ 
“ನಾಶನಪಾತ್ರ”ಕ ೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣ ಯೊಂದರ  ಫರ  ೋಹನಚ. ಫರ  ೋಹನಚ ತ್ನನ 
ಮನಸಾನಚನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ಹ  ೋಗಲಚ ಬಿಡಚವೊಂತ  ಕ್ತ್ಯನಚ 
ಆತ್ನಿಗ  ಅವಕಾಶದ ಮೋಲ  ಅವಕಾಶವನಚನ ಕ  ಡಚತ್ತಲ ೋ ಬೊಂದನಚ. ಇನ  ನೊಂದಚ 
ಉದಾಹರಣ ಯೊಂದರ  ಅರರ್ಾದಲಿಿದದ ವ ೋಳ  ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ. ದ ೋವರಚ “ಬಹಚ 
ಸ ೈರಣ ಯಿೊಂದ [ಅವರನಚನ] ಸ ೈರಿಸಿ” ಕ  ೊಂಡಿಲಿವಾಗಿದದರ , ಅವರಚ ಒೊಂದಚ 
ಜ್ನಾೊಂಗವಾಗಿಯೋ ಸೊಂಪೂರ್ಯ ಅಳಿಸಿ ಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟಟರಚತಿತದದರಚ. ಈ ಸಾಮಾನಾ ಸ ತ್ರವನಚನ 
ಹಳ ೋ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಕಾಲದ ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ಸಹ ಅನವಯಿಸಬಹಚದಚ—ಮತ್ಚತ, ಹ ದಚ, 
ಅದಚ ನಮಗ  ಸಹ ಅನವಯಿಸಲಪಡಬಹಚದಚ. ದ ೋವರಚ ಈಗಲ  ನಿರೊಂತ್ರವಾಗಿ “ನಾಶನ 
ಪಾತ್ರರನಚನ ಬಹಚ ಸ ೈರಣ ಯಿೊಂದ ಸ ೈರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದಾದನ .” ಏಕ ? ಏಕ ೊಂದರ  ಆತ್ನಚ ನಮಗ  
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ಪಶಾುತಾಪ ಪಡಚವದಕ ೆ ಅವಕಾಶವನಚನ ಕ  ಡಚತಿತದಾದನ  (ನ  ೋಡಿರಿ 2:4). ಪ ೋತ್ರನಚ ಹಿೋಗ  
ಬರ ದನಚ, “ಯಾವನಾದರ  ನಾಶವಾಗಚವದರಲಿಿ ಆತ್ನಚ ಇಷ್ಟಪಡದ  ಎಲಿರ  ತ್ನನ ಕ್ಡ ಗ  
ತಿರಚಗಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸಚವವನಾಗಿದಚದ ನಿಮಮ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಿ
ದೋಘ್ಯಶಾೊಂತಿಯಚಳಳವನಾಗಿದಾದನ ” (2 ಪ ೋತ್ರ 3:9). ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಕ  ೋಪಾಗಿನಯನಚನ 
ಸಚರಿಸಚವದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಕ್ರಚಣ ಯನ ನೋ ಅನಚಗರಹಿಸಚವನಚ. 

ಇದ ಲಿವನಚನ ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡವರಾಗಿ, 22ನ ೋ ವಚ್ನದ ಈ ಪರಶ ನಯನಚನ ನಾವು 
ಆರೊಂಭಗ  ಳಿಸಿದ ಪರಶ ನಯೊೊಂದಗ  ಜ  ೋಡಿಸ  ೋರ್. 14ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ, ಪರಶ ನಯಚ “ದ ೋವರಚ 
ನಾಾಯವೊಂತ್ನ  ೋ?” (ಅಥವಾ “ದ ೋವರಚ ಅನಾಾಯಸೆನ  ೋ?”; NCV) ಎೊಂಬಚದಾಗಿತ್ಚತ. 
22ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿ,ಿ ಪ ಲನಚ, ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಿೋಗ  ಕ ೋಳುತಾತನ , “ದ ೋವರಚ 
ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋದವರ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ದೋಘ್ಯಶಾೊಂತಿಯಿೊಂದದಚದ, ಅವರಿಗ  ಪಶಾುತಾಪ 
ಪಡಚವದಕ ೆ ಅವಕಾಶವನಚನ ಕ  ಡಚತಿತರಚವ ವಿಷ್ಯವ ೋನಚ?” 22ನ ೋ ವಚ್ನದ ಸ ರ್ಾಾಥಯದ 
ಪರಶ ನ ಹಾಗ  ಉತ್ತರಗಳ ೋನ ೊಂದರ  “ದ ೋವರಚ ಎಷ್ಚಟ ನಾಾಯವಾಗಿದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ ಇದಚ 
ತ  ೋಪಯಡಿಸಚವದಲಿವೋ?” ಮತ್ಚತ “ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ತ  ೋಪಯಡಿಸಚತ್ತದ !” 
ಎೊಂಬಚವುಗಳ ೋ.  

ವಚನಗಳು 23, 24. ಬಳಿಕ್ ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಿ, ಕರುಣಯಪಯತ್ಿರಲ್ಲಿ ತ್ನನ 
ಮಹಿಮಯತಿಶಯವನುನ [ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋದವರನಚನ ಪಶಾುತಾಪಕ ೆ ನಡಿಸಚವೊಂತಾಗಲಚ 
ದ ೋವರಚ ಅವರ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ದೋಘ್ಯಶಾೊಂತಿಯಿೊಂದದದನಚ] ತ್ೊೇಪಣಡಿಸಿದಯದನೆ. ಈ 
ಬರ್ಿನ ಯಚ ನಮಗ  ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ಐಗಚಪಯದೊಂದ ಹ  ರಡಚವಿಕ  ಮತ್ಚತ ಸಿನಾಯಿ 
ಪವಯತ್ದಲಿಿ ದ ೋವರಚ ಅವರನಚನ ಕ್ೃಪ ಯಿೊಂದಾಗಿ ನಾಶಗ  ಳಿಸದ  ಉಳಿಸಿದದನಚನ ನಮಗ  
ಜ್ಞಾಪ್ಸಚತ್ತದ  (9:15, 18a). ಆ ಸೊಂದಭಯದಲಿಿ ದ ೋವರಚ ಮಾಡಿದ ದಲಿವೂ ಆತ್ನ ಕ್ರಚಣ ಯಚ 
ಎಷ್ಚಟ ಸಮೃದಧ (“ಐಶವಯಯಭರಿತ್”) ಆಗಿರಬಲಿದ ೊಂಬಚದನಚನ ತ  ೋಪಯಡಿಸಿತ್ಚ. 

ಹ ೋಗ , ಪ ಲನಚ ಈಗ ಫರ  ೋಹ ಹಾಗ  ಇಸಾರಯೋಲಾರ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ವನಚನ ಬಿಟ್ಚಟ 
ಮಚೊಂದಕ ೆ ಸಾಗಚವದಕ ೆ ಮತ್ಚತ ಚ್ರ್ ಯಯಲಿಿರಚವ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಅನವಯಿಸಚವಿಕ ಯನಚನ 
ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಸಿದಧನಾಗಿದದನಚ. “ಕ್ರಚಣಾಪಾತ್ರರನಚನ” ಎೊಂದಚ ಸ ಚಿಸಿದ ಬಳಿಕ್, 
ಅಪ್ಸತಲನಚ ಹಿೋಗ  ಸ ೋರಿಸಿ ಹ ೋಳುತಾತನ , ಪಿಭಯವ ಹೊಂದುವದಕೆೆ ತ್ಯನು ಮುಂದಯಗಿ 
ಸಿದಿಮಯಡಿದ ಕರುಣಯಪಯತ್ಿರಲ್ಲಿ. “ಮಚೊಂದಾಗಿ ಸಿದಧಮಾಡಿದ” ಮತ್ಚತ “ಕ್ರ ದ” ಎೊಂಬವುಗಳು 
ದ ೋವರಚ ಮಚೊಂದಾಗಿ ತಿಳಿದದದ ಅಥವಾ ನ ೋಮಿಸಿದದವರನಚನ ಸ ಚಿಸಿ ಹ ೋಳುವ 
ವಿಧ್ವಾಗಿರಚತ್ತವ  (8:29, 30ರ ಮೋಲಿನ ವಾಾಖ್ ಾಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ)—ಅೊಂದರ , ದ ೋವರ 
ಕ್ೃಪ ಯಿೊಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟವರನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತವ . 

“ನಮಮನಚನ . . . ಸಹ ಕ್ರ ದನಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದ ಬಳಿಕ್, ಪ ಲನಚ ವಿವಾದದ ಹೃದಯ 
ಭಾಗದ  ಳಕ ೆ ಪರವ ೋಶಿಸಿ ಹಿೋಗ  ಸ ೋರಿಸಿ ಹ ೋಳುತಾತನ , ಆತ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ ನಮಮನುನ 
ಯಹೂದಾರೊಳಗಿಂದ ಮಯತ್ಿ ಕರೆಯದೆ . . . ಅನಾಜನರೊಳಗಿಂದ ಸಹ ಕರೆದನು. 
ಯಹ ದಾರಿಗಾದರ  ೋ, ದ ೋವರಚ ಅನ ೋಕ್ ಯಹ ದಾರನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿದದನ ೊಂಬಚದಚ 
ಅವರನಚನ ವಾಾಕ್ಚಲಗ  ಳಿಸಚವದಕ ೆ ಸಾಕಾಗಿತ್ಚತ. ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ, ಕ್ತ್ಯನಚ ಅನ ೋಕ್ 
ಅನಾಜ್ನರನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದದನ ೊಂಬಚದಚ ಅವರಿಗ  ಮತ್ತಷ್ಚಟ ಚಿತ್ತಭರಮಣ ಯಚೊಂಟ್ಚ 
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ಮಾಡಿತ್ಚತ. ವಾಸತವಾೊಂಶವ ೊಂದರ , ಆತ್ನಚ ಯಹ ದಾರಿಗಿೊಂತ್ಲ  ಅನಾಜ್ನರನ ನೋ 
ಅಧಕ್ವಾಗಿ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದದನಚ.28 ಶತ್ಮಾನಗಳ ಹಿೊಂದ  ದ ೋವರಚ ಯಹ ದ 
ಜ್ನಾೊಂಗದ  ೊಂದಗ  ಮಾಡಿದದ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯನಚನ ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಚ 
ನ  ೋಡಚವದಾದರ , ಇದಚ ನಾಾಯವಾದದ  ದೋ? 

ವಚನಗಳ 25, 26. ಸೊಂಗತಿಗಳು ಹಿೋಗ ಯೋ ಸೊಂಭವಿಸಚವವ ೊಂಬಚದನಚನ 
ಮಚೊಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ ಪರವಾದಗಳು ತಿಳಿಸಿದದ ರ ೊಂಬಚದಚ ಪ ಲನ ಉತ್ತರವಾಗಿತ್ಚತ. ಪ ಲನಚ 
ಮದಲಚ ಅದಚ ಅನಾಜ್ನರರನಚನ ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ ಗಳಲಿಿ ಮತ್ಚತ ಸೊಂಕ್ಲಪಗಳಲಿಿ 
ಸ ೋರಿಸಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂಬದರ  ೊಂದಗ  ಸಾಮೊಂಜ್ಸಾತ ಯಲಿಿತ ತೊಂಬಚದನಚನ ಸಾಭಿತ್ಚಗ  ಳಿಸಲಚ 
ಹ  ೋಶ ೋಯನ ಪುಸತಕ್ದೊಂದ ಎರಡಚ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳನಚನ ಉಲ ಿೋಖಿಸಚತಾತನ : 

ಆ ವಚನವೆೇನಂದರೆ— 
ನನನ ಜನವಲಿದದನುನ ನನನ ಜನವೆಂದೂ  
ನನಗೆ ಅಪ್ಿಯಳಯದವಳನುನ ಪ್ಿಯ ಳೆಂದೂ ಹೆೇಳುವೆನು. 
ಮತ್ುತ ಯಯವ ಸಿಳದಲ್ಲಿ—ನಿೇವು ನನನ ಜನರಲಿವೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಹೆೇಳಲಾಟಿುತ್ೊೇ 
ಆ ಸಿಳದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಜೇವವುಳು ದೆೇವರ ಪುತ್ಿರು ಎನಿಸಿಕೊಳುುವರು ಎಂರ್ುದು. 

(ನ  ೋಡಿರಿ ಹ  ೋಶ ೋಯ 2:23; 1:10). 

ಮ ಲ ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ, ಹ  ೋಶ ೋಯನಚ ಅನಾಜ್ನರ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಲಿಲಿ, ಆದರ  
ಹಿೊಂಜ್ರಿದಚ ಹ  ೋಗಚತಿತದದ ಯಹ ದಾರನಚನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಮಾತಾಡಿದನಚ. ಪ ರೋರಣ ಯ ಮ ಲಕ್, 
ಪ ಲನಚ ಒೊಂದಚ ಸಾಮಾನಾ ಸ ತ್ರವನಚನ ಸಾೆಪ್ಸಚವದಕಾೆಗಿ ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗವನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಿತದಾದನ : ದ ೋವರ ಜ್ನರಲಿದವರಚ ದ ೋವರ ಜ್ನರಚ ಆಗಚವುದಚ ಸಾಧ್ಾವಿದ  
ಎೊಂಬಚದ . ಆದಚದರಿೊಂದ ಅದಚ ದ ೋವರ ಸೊಂಕ್ಲಪದ  ೊಂದಗ  ಸಾಮೊಂಜ್ಸಾತ ಯಲಿಿತ್ಚತ, 
ಏನ ೊಂದರ  ದ ೋವಜ್ನರಾಗಿದದಲಿದ, ಅನಾಜ್ನರಚ (ನ  ೋಡಿರಿ ಎಫ ಸ 2:11, 12), ದ ೋವರ 
ಜ್ನರಾಗಬ ೋಕ್ಚ (ಕ ೈಸತರಚ) ಎೊಂಬಚದ ೋ. 

ವಚನಗಳು 27, 28. ದ ೋವರಚ ಇಸಾರಯೋಲ್ ಜ್ನಾೊಂಗದ ಬಹಚಪಾಲನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿ 
(ನ  ೋಡಿರಿ 9:6) ಕ ೋವಲ ಬ ರಳಣಿಕ ಯಷ್ಚಟ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ (ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ 
ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಟವರನಚನ) ಮಾತ್ರವ ೋ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದದನ ೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶದ 
ವಿಷ್ಯವ ೋನಚ? ಇದಚ ಹಿೋಗ ಯೋ ಸೊಂಭವಿಸಚವದ ೊಂದಚ ಪರವಾದಗಳು ಮಚೊಂತಿಳಿಸಿದದರ ೊಂದಚ 
ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ಈ ಸಾರಿ ಆತ್ನಚ ಯಶಾಯನ ಗರೊಂಥದೊಂದ ಉಲ ಿೋಖಿಸಚತಾತನ : 

ಇದಲಿದೆ ಯಶಯಯನು ಇಸಯಿಯೇಲ್ ಜನರ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ—ಕತ್ಣನು ಈ ದೆೇಶದವರ 
ವಿಷ್ಯ ಪೂರ್ಣವಯಗಿಯೂ ತಿೇವಿವಯಗಿಯೂ ಲೆಕೆವನುನ ತಿೇರಿಸುವನಯದದರಿಂದ 
ಇಸಯಿಯೇಲಾರ ಸಂಖೆಾಯು ಸಮುದಿದ ಉಸುಬಿನಂತ್ೆ ಅಸಂಖಾವಯಗಿದದರೂ ಅವರಲ್ಲ ಿ
ಒಂದು ಅಂಶ ಮಯತ್ಿ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವದೆಂದು ಕೂಗಿ ಹೆೇಳುತ್ಯತನೆ (ನ  ೋಡಿರಿ ಆದಕಾೊಂಡ 
22:17; ಯಶಾಯ 10:22, 2329). 

ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ ಪರಮಚಖ ಪದವ ೊಂದರ  “ಅವರಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಅೊಂಶ” (ὑπόλειμμα, 

hupoleimma) ಎೊಂಬಚದಚ, ಅದಚ ಒೊಂದಚ “ಚಿಕ್ೆ ಸೊಂಖ್ ಾ”30 ಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . 
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ಯಶಾಯ 10:22, 23ರ ಸನಿನವ ೋಶವು ಸ ಚಿಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  ಪರವಾದಯಚ 
ಸ ರ ವಾಸದೊಂದ ಇಸಾರಯೋಲಾರಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಅೊಂಶ ಜ್ನರಚ ಮಾತ್ರವ ೋ ಕಾನಾನಿಗ  
ಹಿೊಂದರಚಗಚವರ ೊಂದಚ ಮಾತಾಡಚತಿತದಾದನ  ಎೊಂಬಚದ . ಪುನಃ, ಪ ಲನಚ ಇಲಿಿ 
ಪ ರೋರಿತ್ಗ  ೊಂಡವನಾಗಿ ಅನವಯಿಸಚವಿಕ ಯನಚನ ಮಾಡಚತಿತದಾದನ . ಹಳ ಯ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ, ಯಹ ದದ ಒೊಂದಚ ಅೊಂಶ ಜ್ನ ಮಾತ್ರವ ೋ ಸ ರ ವಾಸದೊಂದ 
ಕಾಪಾಡಲಪಟ್ಟರಚ. ಆದದರಿೊಂದ ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ ಇಸಾರಯೋಲಾರ  ಳಗಿೊಂದ ಒೊಂದಚ 
ಅೊಂಶ ಜ್ನ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವರ ೊಂಬಚದಚ ಆಶುಯಯವ ೋನಿಸಕ್ ಡದಚ.  

“ಅವರಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಅೊಂಶ” ಎೊಂಬ ಸೊಂದ ೋಶವು ಇಮಮಡಿಯಾದದಚದ: ಮದಲನ ಯದಾಗಿ 
ಒೊಂದಚ ಅೊಂಶ ಜ್ನ ಮಾತ್ರವ ೋ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವರ ೊಂಬ ಕ ಟ್ಟ ವಾತ ಯ. ಎರಡನ ಯದಾಗಿ ಒೊಂದಚ 
ಅೊಂಶ ಜ್ನರಚ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವರ ೊಂಬ ಸೊಂತ  ೋಷ್ದ ವಾತ ಯ (ನ  ೋಡಿರಿ 11:5). 
ಇಸಾರಯೋಲಾರಲಿಿ ಎಲಿರ  ತಿರಸೆರಿಸಲಪಡಚತಿತರಲಿಲಿ. 

ವಚನ 29. ಪ ಲನಚ ಸೊಂದ ೋಶದ ನೊಂತ್ರ ಅಧ್ಯಭಾಗವನಚನ ಪುನಃ ಯಶಾಯನ 
ಗರೊಂಥದೊಂದ ಉಲ ಿೋಖಿಸಚವ ಮ ಲಕ್ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತಾತನ : 

ಅದೆೇ ಅಭಿಪಯಿಯದಂದ ಯಶಯಯನು ಮತ್ೊತಂದು ವಚನದಲಿ್ಲ— 
ಸೆೇನಯಧೇಶವರನಯದ ಕತ್ಣನು ನಮಗೆ ಸಂತ್ಯನ ವನುನ ಉಳಿಸದೆ ಹೊೇಗಿದದರೆ 
ಸೊದೊೇಮಿನ ಗತಿಯೇ ನಮಗಯಗುತಿತತ್ುತ, ಗೊಮ್ಮೇರದ ದುದಣಶೆಯೇ ಸಂಭವಿಸು ತಿತತ್ುತ ಎಂದು 

ಹೆೇಳುತ್ಯತನೆ (ನ  ೋಡಿರಿ ಯಶಾಯ 1:9). 

ಯಶಾಯನ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ದ ೋಶದ ಮೋಲ  ಅಶ್ಾಯಯರಚ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ 
ಸೊಂದಭಯದಲಿಿ ಯಹ ದ ಹಾಗ  ಯರ ಸಲ ೋಮಿಗ  ಸೊಂಭವಿಸಿದ ವಿನಾಶಕ್ರ 
ಸಮಯವನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ಇದಕ ೆ ಮಚೊಂಚಿನ ಕಾಲದಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ಸ  ದ  ೋಮ ಹಾಗ  
ಗ  ಮೋರ ಪಟ್ಟರ್ಗಳನಚನ ಭ ಮಿಯ ಮೋಲಿನಿೊಂದಲ ೋ ಯಾವ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಸೊಂಪೂರ್ಯ 
ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದದನ ೊಂದರ  (ಆದಕಾೊಂಡ 19:24, 25)—ಆ ಪಟ್ಟರ್ಗಳು ಯಾವ 
ಸೆಳದಲಿಿದದವ ೊಂಬಚದನಚನ ಸಹ ನಮಿಮೊಂದ ನಿಖರವಾಗಿ ಗಚರಚತಿಸಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿದಾದಗಿದ . 
ಅಶ್ಾಯಯರಚ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಆ ರಿೋತಿಯ ನಾಶನವು 
ಸೊಂಭವಿಸಿರಲಿಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಒೊಂದಚ ಸೊಂತಾನವು ಬ ಳ ಯಚವೊಂತಾಗಲಚ ಅವರಲಿಿ ಒೊಂದಚ 
ಅೊಂಶ ಉಳಿಸಲಪಟ್ಟಟದದರಚ. ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ, ಪ ಲನ ದನದಲಿಿ, ಇಸಾರಯೋಲ್ನಲಿ ಿ
ದ ೋವರಚ ಆಗಲ  ತ್ನನ ಒೊಂದಚ ಅೊಂಶ ಜ್ನವನಚನ ಹ  ೊಂದದದನಚ—ಯೋಸಚವನಚನ 
ಮಸಿಾೋಯನ ೊಂದಚ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದದ ಪ ಲನೊಂತ್ಹ ಜ್ನರಚ (ನ  ೋಡಿರಿ 11:1). ದ ೋವರಚ 
ಈ ಜ್ನರ ಮ ಲಕ್ ತ್ನನ ಸೊಂಕ್ಲಪವನಚನ ನ ರವ ೋರಿಸಬಲಿನಚ ಮತ್ಚತ ನ ರವ ೋರಿಸಚವನಚ.  

ದ ೋವರಚ ಶತ್ಮಾನಗಳಿೊಂದಲ  ಇಸಾರಯೋಲಾರ ಸೊಂಗಡ ಕಾಯಯ ಮಾಡಿದದನಚ. 
ಹಾಗಾದರ , ಏಕ , ದ ೋವರ ಸೊಂಕ್ಲಪದಲಿಿ ಇಸಾರಯೋಲಾರ  ಳಗಿೊಂದ ಕ ೋವಲ ಒೊಂದಚ ಅೊಂಶ 
ಜ್ನ ಮಾತ್ರವ ೋ ಉಳಿದರಚ? ಪ ಲನಚ ಆ ಪರಶ ನಗ  ತ್ನನ ಪತಿರಕ ಯ ಮಚೊಂದನ ವಿಭಾಗದಲಿಿ 
ಉತ್ತರಿಸಚತಾತನ . 
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ರಕ್ಷಣೆಯು ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಕವೆೇ, ಹೊರತ್ು ಕ್ರಿಯಗಳಿಂದಲಿ 
(9:30-33) 

30ಹಯಗಯದರೆ ಏನು ಹೆೇಳಳೆೇರ್? ನಿೇತಿಯನುನ ಹೊಂದುವದಕೆೆ ಪಿಯತ್ನಮಯಡದ 
ಅನಾಜನರಿಗೆ ನಿೇತಿಯು ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದುಂಟಯಗುವ ನಿೇತಿಯು ದೊರಕ್ರತ್ು. 31ಆದರೆ 
ಇಸಯಿಯೇಲಾರು ನಿೇತಿಯನುನ ದೊರಕ್ರಸುವ ಧಮಣವನುನ ಹಿಡಿಯಬೆೇಕೆಂದು 
ಪಿಯತಿನಸಿದರೂ ಆ ಧಮಣವನುನ ಹಿಡಿಯಲಯರದೆ ಹೊೇದರೆಂದು ಹೆೇಳಬೆೇಕು. 32ಅದಕೆೆ 
ಕಯರರ್ವೆೇನು? ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯನುನ ಆಧ್ಯರಮಯಡಿಕೊಳುದೆ ನೆೇಮನಿಷ್ೆೆಗಳನುನ 
ಆಧ್ಯರಮಯಡಿಕೊಂಡದ ದೆೇ ಕಯರರ್.  

33ಇಗೊೇ, ಚ್ಚೇಯೇನಿನಲ್ಲಿ ಎಡವುವ ಕಲಿನೂನ ಮುಗಗರಿಸುವ ರ್ಂಡೆಯನೂನ 
ಇಡುತ್ ತೆೇನೆಂತ್ಲೂ 

ಅದರ ಮೆೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವನು ಆಶಯಭಂಗಪಡುವದಲಿವೆಂತ್ಲೂ  
ಶಯಸರದಲ್ಲಿ ರ್ರೆದದೆಯಲಯಿ. ಆ ಎಡುವುವ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಎಡವಿಬಿದದರು.  

ರ  ೋಮಾ 9:30-33 ವಚ್ನಗಳು ದ ೋವರಚ ಕ ಲವು ಅನಾಜ್ನರನಚನ 
ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಬಹಚಪಾಲಚ ಯಹ ದಾರನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿದದಕ ೆ ಯಾರಚ ಕಾರರ್ರಚ 
ಎೊಂಬ ಪರಶ ನಗ  ಉತ್ತರಿಸಚತ್ತದ . 9:14-29ರಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ನಾಾಯವಾಗಿಯೋ ಇದಾದನ  
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನಚ ಸಾಭಿತ್ಚಗ  ಳಿಸಿದನಚ. ಅದಚ ಸತ್ಾವಾದದರಿೊಂದ, ಯಹ ದಾರ 
ಸೊಂದಗಧತ ಗ  ಕ್ತ್ಯನಚ ಜ್ವಾಬಾದರನಾಗಿರಲಿಲಿ. ಹಾಗಾದರ , ಅದಕ ೆ ಯಾರಚ 
ಹ  ಣ ಗಾರರಚ? ಯಹ ದಾರಚ ತಾವ ೊಂದಚ ಒಪ್ಪಕ  ಳುಳವದನಚನ ಸವಲಪವೂ 
ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಟರಲಾರರಚ, ಆದರ  ಅವರಚ ತ್ಮಮನ ನೋ ಹ  ರತ್ಚ ಬ ೋರ  ಯಾರನ ನ 
ಹ  ಣ ಗಾರರನಾನಗಿ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿರಲಿಲಿ.  

30ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಗಮನವನಚನ ದ ೋವರ ಸಾವಯಭ ಮತ ಯಿೊಂದ 
ತ  ಲಗಿಸಿ ಮಾನವನ ಹ  ಣ ಗಾರಿಕ ಯ ಕ್ಡ ಗ  ತಿರಚಗಿಸಿದದನಚ. ಈ ಮಚೊಂರ್  ಗಮನಿಸಿರಚವ 
ಹಾಗ ಯೋ, ಪ ಲನಚ ಎರಡಚ ಸಿದಾಧೊಂತ್ಗಳ ನಡಚವ  ಸೊಂಧ್ಾನಗ  ಳಿಸಚವ ಯಾವ 
ಪರಯತ್ನವನ ನ ಮಾಡಲಿಲಿ, ಆದರ  ಎರಡನ ನ ದೃಢವಾಗಿ ನೊಂಬಿದದನಚ. 9:30-10:21ರಲಿಿ, 
ಆತ್ನ ಮಚಖಾ ಒತ್ಚತ ಮಾನವನ ಹ  ಣ ಗಾರಿಕ ಯ ಮೋಲಾಗಿತ್ಚತ. ಆತ್ನಚ ಏಕ  ಬಹಚಪಾಲಚ 
ಯಹ ದಾರಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ತಿರಸೆರಿಸಲಪಟ್ಟಟದಾದರ ೊಂಬಚದನಚನ ಚ್ಚಿಯಸಚತಾತನ . 

ವಚನ 30. ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಆರೊಂಭಿಸಚತಾತನ , ಹಯಗಯದರೆ ಏನು ಹೆೇಳಳೆೇರ್? ಬ ೋರ  
ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿ ಹ ೋಳುವದಾದರ , ಆತ್ನಚ “ಯಹ ದಾರ ತಿರಸಾೆರದ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ನಾವು 
ಹ ರ್ ುೋನನಚನ ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ಚ?” ಎೊಂದಚ ಕ ೋಳುತಿತದಾದನ . ಪ ಲನಚ ಅದರ ಬಗ ಗ ಏನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ? 
ಅನಾಜ್ನರಚ ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಟದದರಿೊಂದ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಲಪಟ್ಟರಚ ಎೊಂಬಚದನಚನ 
ಆತ್ನಚ ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದನಚ. ಆತ್ನಚ ಹ ೋಳಿದ ದೋನ ೊಂದರ  ನಿೇತಿಯನುನ ಹೊಂದುವದಕೆೆ 
ಪಿಯತ್ನಮಯಡದ ಅನಾಜನರಿಗೆ ನಿೇತಿಯು ಅಂದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದುಂಟಯಗುವ ನಿೇತಿಯು 
ದೊರಕ್ರತ್ು.  

ಈ ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ, “ನಿೋತಿಯಚ” ಎೊಂಬಚದಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ 
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ಎಣಿಸಲಪಡಚವಿಕ ಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ಅದಚ “ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದಚೊಂಟಾಗಚವ ನಿೋತಿಯಚ”—
ನೊಂಬಿಕ ಯ ಆಧ್ಾರದಲಿಿ ದ ೋವರ ಸೊಂಗಡ ಸರಿಯಾದ ಸೊಂಬೊಂಧ್ದಲಿರಿಚವದಚ—ಆಗಿದ . 
ಪ ಲನಚ ಇಲಿ ಿ ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯ ಪರಮಚಖ ಪರಬೊಂಧ್ ವಿಷ್ಯವನಚನ 
ಮರಚಮೊಂಡನ  ಮಾಡಚತಾತನ : ದ ೋವರಚ ನಮಮನಚನ ನಮಮ ನೊಂಬಿಕ ಯ ಕಾರರ್ದೊಂದ 
ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ ಎಣಿಸಚತಾತನ , ಹ  ರತ್ಚ ನಮಮ ಕಿರಯಗಳ ಕಾರರ್ದೊಂದಲಿ. 9:1—
29ರಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ತಾನಚ ಇಷ್ಟಪಡಚವ ಯಾವನನಾನದರ  ಆರಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಅಧಕಾರ 
ಹ  ೊಂದದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನಚ ಸಾಭಿತ್ಚಪಡಿಸಿದದನಚ. ಈಗ ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ವಾಚ್ಕ್ರಿಗ  
ದ ೋವರಚ ವಿಶಾವಸಿಗಳನಚನ—ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನಲಿಿ ವಿಶಾವಸಿಗಳನಚನ—ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವ 
ಆಯೆಯನಚನ ಮಾಡಿದದರ ಬಗ ಗ ಜ್ಞಾಪ್ಸಚತಾತನ .  

ಅನಾಜ್ನರಚ ದ ೋವರ ನಿೋತಿಯನಚನ “ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ ಪರಯತ್ನ” ವನಚನ ಮಾಡಿರಲಿಲಿ. 
“ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ ಪರಯತ್ನ” ಎೊಂಬಚದರ ಗಿರೋಕ್ನ ಅನಚವಾದತ್ (διώκω, diōkō) ಪದವು 
“ತಿೋವಾರಸಕಿತಯಿೊಂದ ಪರಯತಿನಸಚವದಚ” ಎೊಂದಚ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ .32 ಅನಾಜ್ನರಚ ದ ೋವರ 
ಸೊಂಗಡ ಸರಿಯಾದ ಸೊಂಬೊಂಧ್ದಲಿರಿಚವದಕ ೆ “ತಿೋವಾರಸಕಿತಯಿೊಂದ ಪರಯತ್ನ” ಮಾಡಲಿಲಿ 
ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದರ  ಅದ  ೊಂದಚ ನ ಾನ  ೋಕಿತ ಆಗಚತ್ತದ . ಕ ಲವರನಚನ ಹ  ರತ್ಚಪಡಿಸಿದರ , 
ಒಟಾಟರ ಯಾಗಿ ಅನಾಜ್ನರಚ ನಿೋತಿಗ ಟ್ಟವರಚ, ಸಾವಥಯಚಿೊಂತ ಯಚಳಳ ವಿಗರಹಾರಾಧ್ಕ್ರಚ 
ಆಗಿದದರಚ (1:18-32). ಆತಿೀಕ್ ಸೊಂಗತಿಗಳಲಿಿ ಅತಿ ಕ್ಡಿಮಯಾದ ಆಸಕಿತ ಹ  ೊಂದದದ, 
ಅನಾಜ್ನರಚ ಹ ೋಗ  ದ ೋವರ ಸೊಂಗಡ ಸರಿಯಾದ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವನಚನ ಸಾಧಸಿದರಚ? 
ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಆಲಿಸಿದಾಗ, ಆ ಅನಾಜ್ನರಚ ತ್ಮಮ ಪಾಪಗಳ ಬಗ ಗ ಮನವರಿಕ  ಹ  ೊಂದ 
ನೊಂಬಿಕ  ಹಾಗ  ವಿಧ್ ೋಯತ ಯಲಿಿ ಕ್ತ್ಯನ ಕ್ಡ ಗ  ತಿರಚಗಿಕ  ೊಂಡಿದದರಚ. 

ವಚನ 31. ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ತ್ದವರಚದಧವಾಗಿ, ಆದರೆ ಇಸಯಿಯೇಲಾರು ನಿೇತಿಯನುನ 
ದೊರಕ್ರಸುವ ಧಮಣವನುನ ಹಿಡಿಯಬೆೇಕೆಂದು ಪಿಯತಿನಸಿದರೂ ಆ ಧಮಣವನುನ 
ಹೊಂದಲಯರದೆ ಹೊೇದರೆಂದು ಹೆೇಳಬೆೇಕು. ಈ ವಚ್ನದಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಮನಸಿಾನಲಿಿ ಯಾವ 
“ಧ್ಮಯವನಚನ” (ಧ್ಮಯಶಾಸರ) ಹ  ೊಂದದದನ ೊಂಬರ ಬಗ ಗ ಒಮಮತ್ವಿರಚವದಲಿ. ಆತ್ನಚ 
ಮೋಶ ಯ ಧ್ಮಯಶಾಸರವನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದಾದನ ೊಂದಚ ಕ ಲವರಚ ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡಚತಾತರ ; 
ಇನಚನ ಕ ಲವರಚ, ಸಾಮನಾವಾದ ವಿಧ ಎೊಂದ ; ಮತ್ಚತ ಇತ್ರರಚ, ಒೊಂದಚ 
ಮ ಲಭ ತ್ವಾದ ನಿಯಮ ಎೊಂದ  ಭಾವಿಸಚತಾತರ .33  

ಈ ಕ್ಷರ್ದಲಿಿ, ನಾವು “ಧ್ಮಯವನಚನ” ಎೊಂಬ ಪದಗಚಚ್ಛದ ಬಗ ಗ ಚಿೊಂತಿಸದರ  ೋರ್ ಮತ್ಚತ 
ಅನಾಜ್ನರೊಂತ್ಲಿದ , ಯಹ ದಾರಚ ನಿೋತಿಯನಚನ ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ ತಿೋವಾರಸಕಿತಯಿೊಂದ 
ಪರಯತಿನಸಚತಿತದದರ ೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶದ ಮೋಲ  ಗಮನವನಚನ ಹರಿಸ  ೋರ್. ಅವರಚ ತ್ಮಮ 
ಧ್ಾಮಿಯಕ್ ವಿಧಗಳನಚನ ಆಚ್ರಿಸಿದರಚ. ಅವರಚ ತ್ಮಮ ಸೊಂಸಾೆರಗಳನಚನ ನ ರವ ೋರಿಸಿದರಚ. 
ಅವರಚ ತ್ಮಮ ಧ್ಾಮಿಯಕ್ ಸೊಂಪರದಾಯಗಳ ಬಗ ಗ ಗೊಂಭಿೋರವಾಗಿದದರಚ. ಅವರಚ ಸಬಬತ್ 
ಹಾಗ  ಹಬಬದ ದನಗಳನಚನ ಆಚ್ರಿಸಿದರಚ. ಅವರಚ ಕ್ಟ್ಟಳ ಯ ಪರಕಾರ 
ಯರ ಸಲ ೋಮಿನಲಿಿನ ದ ೋವಾಲಯಕ ೆ ಯಾತ ರಗಳನಚನ ಮಾಡಿದರಚ. ಹ ೋಗಿದದರ ,—ಅವರಚ 
ತಾವು ಇಚಿಛಸಿದ ಗಮಾಸಾೆನವನಚನ “ಹಿಡಿಯಲಾರದ  ಹ  ೋದರ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಬ ೋಕ್ಚ.” 

ವಚನ 32. ಅದಕೆೆ ಕಯರರ್ವೆೇನು? ಅವರು ನಂಬಿಕೆಯನುನ ಆಧ್ಯರಮಯಡಿಕೊಳುದೆ 
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ನೆೇಮನಿಷ್ೆೆಗಳನುನ ಆಧ್ಯರಮಯಡಿಕೊಂಡದ ದೆೇ ಕಯರರ್. ಈಗ ನಾವು “ಧ್ಮಯಶಾಸರ” ಎೊಂಬ 
ಪದಕ ೆ ಸಿದಧವಾಗಿದ ದೋವ . ತಾವು ಧ್ಮಯಶಾಸರವನಚನ ಕ ೈಕ  ೊಂಡಚ ನಡ ದರ , ಕ ಲವೊಂದಚ 
“ನ ೋಮನಿಷ್ ಠಗಳನಚನ” ಮಾಡಚವ ಮ ಲಕ್ ನಿೋತಿಯನಚನ ಗಳಿಸಿಕ  ಳಳಬಹಚದ ೊಂದಚ 
ಯಹ ದಾರಚ ಭಾವಿಸಿದದರಚ. ಸಚವಾತ ಯಯಚ ಸಾರಲಪಟಾಟಗ, ತಾವು ಪಾಪ್ಗಳಾಗಿದಚದ 
ರಕ್ಷಣ ಯ ಅಗತ್ಾತ ಯಲಿಿದಾದರ ೊಂಬ ಸ ಕ್ಷಮಸ ಚ್ನ ಯಿೊಂದಲ ೋ ಅವಮಾನಕ  ೆಳಗಾಗಿ 
ದದರಚ. ಅವರಚ ನಿೋತಿಯನಚನ ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ ಪರಯತಿನಸಿದದರಚ, ಆದರ  ತ್ಪಾಪದ ದಕಿೆನಲಿಿ 
ಪರಯತಿನಸಿದದರಚ. ಅವರಚ ಯೋಸಚವನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿದದರಚ ಮತ್ಚತ ಶಿಲಚಬ ಯ ಮೋಲ  ಆತ್ನಚ 
ಮರಣಿಸಿದಚದ ಅವರನಚನ ಮಚಜ್ಚಗರಗ  ಳಿಸಿತ್ಚತ. ಹಾಗಾದರ , ಆವರಚ ನಿೋತಿಯನಚನ 
ಪಡ ಯಲಚ ವಿಫಲಗ  ೊಂಡರ ೊಂಬಚದರಲಿಿ ಯಾವದ ೋ ಆಶುಯಯವಿಲಿ. ನಿೋವು ಹ  ೋಗಬ ೋಕ ೊಂದಚ 
ಇಚಿಛಸಚವ ಸೆಳವು ಪೂವಯ ದಕಿೆಗ  ಆಗಿದಚದ ನಿೋವು ಪಶಿುಮಕ ೆ ಪರಯಾಣಿಸಿದರ , ನಿೋವು 
ಪರಯಾಣಿಸಚವ ಪರತಿಯೊೊಂದಚ ಮೈಲಚ ಸಹ ನಿಮಮನಚನ ಇಚಿಛಸಚವ ಗಮಾಸಾೆನದೊಂದ ದ ರಕ ೆ 
ಕ  ೊಂಡ  ಯಚಾತ್ತದ  ಹ  ರತ್ಚ ಹತಿತರಕ್ೆೊಂತ್  ಅಲ.ಿ  

ಯಹ ದಾರಚ ತ್ಮಗ  ೋಸೆರ ದ ೋವರಚ ಹಾಕಿಕ  ಟ್ಟಟದದ ದಾರಿಯಲಿಿ ನಡ ದದದರ , ಅವರಚ 
ಯೋಸಚವನಚನ ಮಸಿಾೋಯನ ೊಂದಚ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿರಚತಿತದದರಚ. ಅವರಚ ಹಾಗ  
ಮಾಡಲಿಲಿವಾದದರಿೊಂದ, ಎಡವುವ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅವರು ಎಡವಿಬಿದದರು (ನ  ೋಡಿರಿ ಯಶಾಯ 8:13-
15). “ಎಡವಿಬಿದದರಚ” ಎೊಂಬಚದರ ಅನಚವಾದತ್ ಪದವು προσκόπτω (proskoptō) 
ಎೊಂದಾಗಿದಚದ, ಅದರಥಯವು “ಎದಚರಾಗಿ ಹ  ಡ ” ಮತ್ಚತ “ಎಡವುವದಕ ೆ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದಚದ” 
ಎೊಂದಾಗಿದ .34  

“ಎಡವುವ ಕ್ಲಿನ ನ” ಎೊಂಬಚದಚ ಯೋಸಚವಾಗಿದದನಚ (1 ಪ ೋತ್ರ 2:8). ಕಿೋತ್ಯನ ಗಾರನಚ 
ಹಿೋಗ  ಬರ ದದದನಚ, “ಮನ ಕ್ಟ್ಚಟವವರಚ ಬ ೋಡವ ೊಂದಚ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಲ ಿೋ ಮಚಖಾವಾದ 
ಮ ಲ ಗಲಾಿಯಿತ್ಚ” (ಕಿೋತ್ಯನ  118:22). ಯಹ ದಾರಚ ದ ೋವರನಚನ ತ್ಮಮ 
ಆಶರಯಸಾೆನವಾಗಿ ತಿರಸೆರಿಸಿದದರಚ ಎೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶವನಚನ ಹಳ ೋ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಈ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಬ  ೋಧ್ಕ್ರಚ ಹಾಗ  ಬರಹಗಾರರಚ 
ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗವನಚನ ಯೋಸಚವಿಗ  ಅನವಯಿಸಿದರಚ (ಮತಾತಯ 21:42; ಮಾಕ್ಯ 12:10; 
ಲ ಕ್ 20:17; ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 4:11; 1 ಪ ೋತ್ರ 2:7).  

ಮನ ಕ್ಟ್ಚಟವವರಚ ಬ ೋಡವ ೊಂದಚ ಬಿಟ್ಟ ಕ್ಲಚಿ ಎಡವುವ ಕ್ಲಾಿಯಿತ್ಚ ಎೊಂಬಚದನಚನ ನಾನಚ 
ಓದಚವಾಗ, ನನನ ನ ನಪ್ಗ  ಕ ಲಸಗಾರರಚ ಒೊಂದಚ ಕ್ಟ್ಟಡವನಚನ ಕ್ಟ್ಚಟತಿತರಚವ ಸಾದೃಶಾವು 
ನ ನಪ್ಗ  ಬರಚತ್ತದ . ವಾಸಚತಶಿಲಿಪಯ ನಿೋಲಿನಕ್ಷ ಯನಚನ ನಿಲಯಕ್ಷಿಸಿ, ಅವರಚ ತಾವು ಸರಿಯೊಂದಚ 
ಭಾವಿಸಚವ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಭವನವನಚನ ನಿಮಿಯಸಚತಾತರ . ಅದರ ಫಲಿತ್ವಾಗಿ, ಮ ಲ ಗಲಿನಚನ 
ನಿವ ೋಶನಕ ೆ ತ್ೊಂದಚ ಇಟಾಟಗ, ಅದನಚನ ಬ ೋಡವ ೊಂದಚ ಕ ಲಸದ ಸೆಳದಲಿಿಯೋ ಬಿಟ್ಚಟ 
ಬಿಡಲಾಗಚತ್ತದ . ಕ ಲಸಗಾರರಚ ತಾವು ರ ಪ್ಸಿರಚವೊಂಥ ಯೊೋಜ್ನ ಯಲಿಿ ಸರಿಹ  ೊಂದಚವ 
ಕ್ಲಚಿಗಳನಚನ ಹ  ತ್ಚತಕ  ೊಂಡಚ ಹ  ೋಗಲಚ ಅತಿತೊಂದತ್ತ ಓಡಾಡಚತಿತರಚವಾಗ, ಅವರಚ ಮತ ತ 
ಮತ ತ ಆ ಬ ೋಡವ ೊಂದಚ ತಿರಸೆರಿಸಿದ ಮ ಲ ಗಲಿಿಗ  ಎಡಚವುತ್ತಲ ೋ ಇರಚತಾತರ . ಆದಚದರಿೊಂದ, 
ಕ್ಟ್ಟಡಕ ೆ ಮಚಖಾವಾದ ಆಧ್ಾರವಾಗಚವ ಬದಲಿಗ , ಆ ಕ್ಲಚಿ ಒೊಂದಚ ಅನಿಷ್ಟವ ೊಂದಚ ಮತ್ಚತ 
ಒೊಂದಚ ಕಿರಿಕಿರಿಯ ಮ ಲವ ೊಂದಚ ಪರಿಗಣಿಸಲಪಡಚತ್ತದ .  
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ಯೋಸಚ ಬೊಂದಾಗ, ಆತ್ನಚ ಮಸಿಾೋಯನ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಯಹ ದಾರಚ ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡಿದದ 
ಪೂವಯಕ್ಲಿಪತ್ ಕ್ಲಪನ ಗಳಿಗ  “ಸರಿಹ  ೊಂದಕ ” ಆಗಲಿಲಿ. ಆತ್ನಚ ರಾಜ್ವೊಂಶದ 
ಉಡಚಪುಗಳನಚನ ಧ್ರಿಸಲಿಲಿ. ಆತ್ನಚ ಒಬಬ ಭ ಲ  ೋಕ್ದ ಅರಸನಾಗಿ ಮಾಡಲಪಡಚವದಕ ೆ 
ಒಪಪಲಿಲಿ (ಯೊೋಹಾನ 6:15). ಆತ್ನಚ ರ  ೋಮಾಯರನಚನ ಪ್ಲಿಷಿಟಯ (Palestine) ದೊಂದ 
ಹ  ರಕ ೆ ಓಡಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ಒೊಂದಚ ಬಲಿಷ್ಠ ಸ ೈನಾವನಚನ ಕ್ ಡಿಸಚವದಕ ೆ ಯಾವದ ೋ 
ಪರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಲಿ (ನ  ೋಡಿರಿ ಯೊೋಹಾನ 18:36). ಯಹ ದಾರಚ ಮಸಿಾೋಯನಿಗಾಗಿ 
ಸಾೆಪ್ಸಿದ ಗ ಡಿನಲಿಿ ಯೋಸಚ ಸರಿಹ  ೊಂದಲಿಲಿವಾದದರಿೊಂದ, ಅವರಚ ಆತ್ನನಚನ 
ತಿರಸೆರಿಸಿದರಚ. ಅದರ ಫಲಿತ್ವಾಗಿ, ಯೋಸಚ ಅವರಿಗ  ಒೊಂದಚ ದ  ಡಿ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾದನಚ, 
ತ್ಮಗ  ೊಂದಚ ಪ್ೋಡ ಯಾದ ಆತ್ನನಚನ ಕ  ಲಚಿವ ಮ ಲಕ್ ತ  ಲಗಿಸಿಕ  ೊಂಡರಚ. 

ವಚನ 33. ಯೋಸಚ ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ಮಸಿಾೋಯನಾಗಿದದಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಖೊಂಡಿತ್ ವಾಗಿಯ  
ಇಸಾರಯೋಲಾರಿೊಂದ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಡಚತಿತದದನಚ ಎೊಂದಚ ಯಹ ದಾರಚ ಬಹಚಶಃ 
ಆಕ್ಷ ೋಪ್ಸಬಹಚದಚ. ಅಲಿದ  ಆತ್ನಚ ತಿರಸೆರಿಸಲಪಟ್ಟಟದಚದ ಆತ್ನನಚನ ಮಸಿಾೋಯನಲಿವ ೊಂದಚ 
ಸಾಭಿತ್ಚಪಡಿಸಚತ್ತದ ೊಂದಚ ಸಹ ಅವರಚ ಮಚಕಾತಯಕ ೆ ಬರಬಹಚದಾಗಿದ . ಹ ೋಗ , 
ಮಸಿಾೋಯನಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರಿೊಂದ ತಿರಸೆರಿಸಲಪಡಚವನ ೊಂದಚ ಪರವಾದಗಳು ಮಚೊಂಚಿತ್ವಾಗಿ 
ತಿಳಿಸಿದದರಚ. ಪ ಲನಚ ಯಶಾಯನ ಪುಸತಕ್ದೊಂದ ಉಲ ಿೋಖಿಸಿ 28:16ನಚನ 8:14ರ  ೊಂದಗ  
ಸೊಂಯೊೋಜಸಚತಾತನ . 33ನ ೋ ವಚ್ನವು ಹಿೋಗ  ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ , ಇಗೊೇ, ಚ್ಚೇಯೇನಿನಲ್ಲಿ 
[ಯರ ಸಲ ೋಮ] ಎಡವುವ ಕಲಿನೂನ ಮುಗಗರಿಸುವ ರ್ಂಡೆಯನೂನ ಇಡುತ್ ತೆೇನೆಂತ್ಲೂ 
ಶಯಸರದಲ್ಲಿ ರ್ರೆದದೆಯಲಯಿ [ನ  ೋಡಿರಿ ಯಶಾಯ 28:16; 8:14]. “ಮಚಗಗರಿಸಚವ” ಎೊಂಬಚದಚ 
ಗಿರೋಕ್ನ σκάνδαλον (skandalon) ಎೊಂಬ ಪದದ ಅನಚವಾದವಾಗಿದ , ಆ ಪದದೊಂದ 
“ನಾಚಿಕ ಗ ೋಡಚ” ಮತ್ಚತ “ಲಜಾಾಸಪದವಾದ” ಎೊಂಬ ಪದಗಳು ಬೊಂದರಚತ್ತವ .  

Skandalon ಎೊಂಬಚದಚ ಮ ಲತ್ಃ ಬಲ ಯಲಿಿ ಗಾಳವನಚನ ಅಳವಡಿಸಿರಚತಿತದದ 
ಭಾಗದ ಹ ಸರಾಗಿತ್ಚತ. . . . 

. . . [ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ] skandalon ರ ಪಕಾಥಯದಲಿಿ 

ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದ , ಮತ್ಚತ ಸಾಧ್ಾರರ್ವಾಗಿ ಕ ಡಚಕ್ನಚನ ಎಬಿಬಸಚವ, ಅಥವಾ 

ಇತ್ತ್ರಿಗ  ವಿಘ್ನವಾಗಚವ, ಅಥವಾ ಅವರನಚನ ಬಿೋಳುವೊಂತ  ಮಾಡಚವ ಯಾವದ ೋ 
ಸೊಂಗತಿಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಾಗಿದ .35 

NCV ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ “ಅವರನಚನ ಬಿೋಳುವೊಂತ  ಮಾಡಚವ ಬೊಂಡ ” ಎೊಂದಚ ಇರಚತ್ತದ . 
ಯಹ ದಾರಿಗಾದರ  ೋ, ಅವರಿಗ  ಅತ್ಾೊಂಥ ಜ್ಚಗಚಪ ಾಯಚೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಚವ 

ಸೊಂಗತಿಯೊಂದರ  ಯೋಸಚವು ಒಬಬ ಸಾಮಾನಾ ಅಪರಾಧಯೊಂತ  ಶಿಲಚಬ ಗ  ಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟಟದಚದ. 
ಪ ಲನಚ ಕ  ರಿೊಂಥದವರಿಗ  ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, “ನಾವಾದರ  ೋ ಶಿಲಚಬ ಗ  ಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟವನಾದ 
ಕಿರಸತನನಚನ ಪರಚ್ಚರಪಡಿಸಚತ ತೋವ . ಇೊಂಥ ಕಿರಸತನ ಸೊಂಗತಿಯಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  ವಿಘ್ನವೂ . . . 
ಆಗಿದ ” (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 1:23). ಗಲಾತ್ಾ 5:11ರಲಿಿ, ಆತ್ನಚ “ಶಿಲಚಬ ಯ ದ ಸ ಯಿೊಂದ ಉೊಂಟಾದ 
ಆಕ್ಷ ೋಪ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಚತಾತನ . ಯಹ ದಾರಿಗ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟ್ಟೊಂತ , ಶಿಲಚಬ ಯ ಮೋಲ  
ಸಾಯಚವದಚ ಅರಸಚತ್ನಕ ೆ ಅತ್ಾೊಂಥ ಅಪವಾದಕ್ರವಾದದಾದಗಿತ್ಚತ.  

ಇಸಾರಯೋಲಾರಲಿಿ ಬಹಚತ ೋಕ್ರಚ ಯೋಸಚವನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಚವರ ೊಂಬಚದಚ ದ ೋವರಿಗ  
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ಗ  ತಿತತ್ಚತ, ಆದರ  ಕ ಲವರಚ ಆತ್ನನಚನ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವರ ೊಂಬಚದನಚನ ಸಹ ಆತ್ನಚ 
ಎದಚರಚನ  ೋಡಿದದನಚ. ಈ ಕಾರರ್ಕಾೆಗಿ, ಯಶಾಯನಚ 28:16ರಲಿಿನ ತ್ನನ ಪರವಾದನ ಗ  
ಇದನಚನ ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿದದನಚ: ಅದರ ಮೆೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವವನು 
ಆಶಯಭಂಗಪಡುವದಲೆಿವೆಂತ್ಲೂ. “ಆಶಾಭೊಂಗಪಡಚವದಲಿ” ಎೊಂಬಚದಚ καταισχύνω 
(kataischunō) ಸೊಂಯಚಕ್ತ ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಚದ, ಅದಚ “ಅವಮಾನಕ ೆ” αἰσχύνω 
(aischunō) ಎೊಂಬದಕಾೆಗಿರಚವ ಪದವನಚನ κατά (kata) ಎೊಂಬ ಉಪಸಗಯದ  ೊಂದಗ  
ತಿೋವರಗ  ಳಿಸಚತ್ತದ . ಇಲಿಿ ನಾಾಯತಿೋಪ್ಯನ ದನದೊಂದಚ ಕ್ತ್ಯನಿೊಂದ ತಿರಸೆರಿಸಲಪಟಾಟಗ 
ನಾಚಿಕ ಗ  ಗಚರಿಪಡಿಸಲಪಡಚವದನಚನ ಸ ಚಿಸಲಾಗಿರಚತ್ತದ . ಯೋಸಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, 
“. . . ಯಾವನಚ ನನಗ  ನನನ ಮಾತ್ಚಗಳಿಗ  ನಾಚಿಕ  ಳುಳತಾತನ  ೋ ಅವನಿಗ  
ಮನಚಷ್ಾಕ್ಚಮಾರನಚ, ತಾನಚ ತ್ನನ ತ್ೊಂದ ಯ ಪರಭಾವದ  ಡನ  ಪರಿಶಚದಧ ದ ೋವದ ತ್ರ 
ಸಮೋತ್ವಾಗಿ ಬರಚವಾಗ ನಾಚಿಕ  ಳುಳವನಚ” (ಮಾಕ್ಯ 8:38). ಹ ೋಗ , ಯೋಸಚವಿನಲಿ ಿ
ನೊಂಬಿಕ ಯನಿನಡಚವವನಚ—ಯಹ ದಾನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದವನಾಗಲಿ—ಈ 
ರಿೋತಿಯ ನಾಚಿಕ ಯನಚನ ಅನಚಭವಿಸಚವದಲಿ. ಇದರ  ೊಂದಗ , ತ್ನನ ವಿರ್ಾರಧ್ಾರ ಯನಚನ 
ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯ ಒೊಂದಚ ಟ್ಟಪಪಣಿಯೊೊಂದಗ  ಮಚಕಾತಯಗ  ಳಿಸಚತಾತನ .  

ಅನವಯಿಸುವಿಕೆ 

ಪಯಿಮುಖಾವಯದ ಸತ್ಾಗಳು (9:1-13)  
ಮದಲ ಶತ್ಮಾನದ ಸಮಸ ಾಗಳ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಪ ಲನಚ ನಿೋಡಚವ ಉಪದ ೋಶಗಳು 

ಇಪಪತ  ತೊಂದನ ಯ ಶತ್ಮಾನಕ ೆ ಕ ಲವೊಂದಚ ಪಾರಮಚಖಾವಾದ ಸತ್ಾಗಳನಚನ 
ಒದಗಿಸಚತ್ತದ .  

ನಾವು ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಿರಚವವರ ಬಗ ಗ ಚಿೊಂತ ಯಚಳಳವರಾಗಿರತ್ಕ್ೆದಚದ (9:1-3). 
ಯಹ ದಾರನಚನ ದ ವೋಷಿಸಚವದಕ ೆ ಪ ಲನಿಗ  ಎಲಾಿ ಕಾರರ್ಗಳಿದದವು. ಆತ್ನಚ ಭ ೋಟ್ಟಕ  ಟ್ಟ 
ಹ ಚ್ಚುಕ್ಡಿಮ ಎಲಾಿ ಪಟ್ಟರ್ಗಳಲಿಿಯ  ಅವರಿೊಂದ ನಿೊಂದಸಲಪಟ್ಟಟದದನಚ. ಹ ೋಗಿದದರ , ಅವರಚ 
ಯೋಸಚವನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಹ  ರತ್ಚ, ರ  ೋಮಾ 8ರಲಿಿ ನಮ ದಸಲಪಟ್ಟಟರಚವ 
ಅದಚುತ್ಕ್ರವಾದ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳನಚನ ಎೊಂದಗ  ಆನೊಂದಸಲಾರರಚ ಎೊಂಬಚದಚ ಆತ್ನ 
ಹೃದಯವನಚನ ವ ೋದನ ಗ  ಳಿಸಿತ್ಚ. ನಾವು ಊಹಿಸಿಕ  ಳಳಬಹಚದಾದ ಅತ್ಾೊಂಥ 
ಭಯೊಂಕ್ರವಾದ ಅನಚಭವವಗಳನಚನ ಪ ಲನಚ ಹ  ೊಂದದಾದಗ ಾ, ಜ್ನರಚ ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಚವ 
ಬಗ ಗ ಆಲ  ೋಚಿಸದಾಗ ಆತ್ನಚ ಅನಚಭವಿಸಿದ ವ ೋದನ ಯ ಆಳತ ಯನಚನ ಆತ್ನಚ ಇನ ನಲ ಿ 
ವಾಕ್ತಪಡಿಸಲಿಲಿ. ನಿಮಮ ಮತ್ಚತ ನನನ ಸಚತ್ತಲಚ ಕ್ತ್ಯನಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಚಟ ಆತ್ನಿಗ  
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಚವ ಹ  ರತ್ಚ ನಿತ್ಾವಾಗಿ ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಚವೊಂತ್ಹ ಜ್ನರಿರಚತಾತರ . ಅವರಲಿಿ 
ಕ ಲವರಚ “ಶರಿೋರಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ ಸವಜ್ನರಾಗಿರ” ಬಹಚದಾಗಿದ . ನಮಗ , ಸಹ, 
ಅವರಿಗ  ೋಸೆರ “ಮಹಾದಚಃಖವೂ ಹೃದಯದಲಿಿ ಎಡಬಿಡದ  ವ ೋದನ ಯ ” ಇರತ್ಕ್ೆದಚದ. 

ನಾವು ಒಳ ಳಯದ  ೊಂದನಚನ ಮಾತಾಡಬ ೋಕ್ಚ (9:4, 5). ಪ ಲನ ಪತಿರಕ ಗಳ 
ಆರೊಂಭದಲಿಿ ಗಮನಿಸಿ ನ  ೋಡಿರಿ, ಆತ್ನಚ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಸಮಸ ಾಗಳ ಬಗ ಗ 
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ಮಾತಾಡಚವದಕ ೆ ಮಚೊಂರ್  ತ್ನನ ವಾಚ್ಕ್ರ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಒಳ ಳೋ ಸೊಂಗತಿಯೊೊಂದನಚನ 
ಮಾತಾಡಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ ಕಾರ್ಚವಿರಿ. ಯಚವ ಬ  ೋಧ್ಕ್ರಚ (ಮತ್ಚತ ಹಿರಿಯರಚ) ಪ ಲನ 
ಉದಾಹರಣ ಯಿೊಂದ ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ಳಳಬಹಚದಚ. ನಾವ ಲಿರ  ಸಹ ಇತ್ರರ  ೊಂದಗಿನ ನಮಮ 
ಸೊಂಬೊಂಧ್ಗಳಲಿಿ ಧ್ನಾತ್ಮಕ್ತ ಯನಚನ ಹಚಡಚಕ್ತ್ಕ್ೆದಚದ.  

ಅವಕಾಶಗಳನಚನ ವಾಥಯಮಡಿಕ  ಳಳಬಹಚದಾಗಿದ  (9:4, 5). ಯಹ ದಾರಿಗ  
ಕ್ತ್ಯನಿೊಂದ ಅನ ೋಕ್ ಸವಲತ್ಚತಗಳು ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟದದವು, ಆದರ  ಅವರಚ ಅವುಗಳ ಲಾಭವನಚನ 
ಪಡ ದಚಕ  ೊಂಡಿರಲಿಲಿ. ಅವರಚ ತ್ಮಗ  ಸಿಕ್ೆ ಅವಕಾಶಗಳನಚನ ವಾಥಯಪಡಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದದರಚ, 
ಮತ್ಚತ ವಾಥಯಮಾಡಿಕ  ೊಂಡ ಒೊಂದಚ ಅವಕಾಶವು ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋದೊಂತ್ಯೋ. 
ಎಫ ಸ 5:16ರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಎಲಾಿ ಕ ೈಸತರಿಗ  “ಈ ದನಗಳು ಕ ಟ್ಟವುಗಳಾಗಿವ ; ಆದಚದರಿೊಂದ 
ಕಾಲವನಚನ ಸಚಮಮನ  ಕ್ಳಕ  ಳಳದ  ಅದನಚನ ಬ ಲ ಯಚಳಳದ ದೊಂದಚ—ಪರತಿ ಅವಕಾಶವನಚನ 
ಕ  ೊಂಡಚಕ  ಳುಳವದಚ—ಉಪಯೊೋಗಿಸಿರಿ” ಎೊಂದಚ ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಾತನ  (AB). ದ ೋವರಚ 
ನಮಗ  ಒದಗಿಸಿದ ಎಲಾಿ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ ಗ ಯೊೋಚಿಸಿರಿ, ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಆತಿೀಕ್ 
ಅವಕಾಶಗಳ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಯೊೋಚಿಸಿರಿ. ನಾವು ಅವುಗಳನಚನ ವಾಥಯಮಾಡಿಕ  ಳುಳವ ದಾದರ  
ಅದಚ ಎಷ್ಚಟ ದಚರೊಂತ್ಕ್ರವಾಗಿರಚತ್ತದ ! 

ರಕ್ಷಣ ಯಚ ವ ೈಯಕಿತಕ್ವಾದದಚದ (9:6, 7). ಯಹ ದಾರಚ ತಾವು ಶರಿೋರಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ 
ಅಬರಹಾಮನ ವೊಂಶದವರ ೊಂಬ ಮಾತ್ರದೊಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವರ ೊಂದಚ ಆಲ  ೋಚಿಸಿದದರಚ, ಆದರ  
ಅದಚ ಹಾಗಿರಲಿಲಿ. ಯೋಸಚ ಒಮಮ ಯಹ ದಾರಿಗ , “ಅಬರಹಾಮನಚ ನಮಗ  
ಮ ಲಪುರಚಷ್ನಲಿವ ೋ ಎೊಂದಚ ನಿಮಮಳಗ  ಅೊಂದಚಕ  ಳುಳವವರಾಗಬ ೋಡಿರಿ. ದ ೋವರಚ 
ಅಬರಹಾಮನಿಗ  ಈ ಕ್ಲಚಿಗಳಿೊಂದಲ  ಮಕ್ೆಳನಚನ ಹಚಟ್ಟಟಸಬಲಿನ ೊಂದಚ” ಹ ೋಳಿದನಚ (ಲ ಕ್ 
3:8). ಇೊಂದಚ, ಕ ಲವರಚ ಭಕಿತಯಚಳಳ ಕ ೈಸತ ತ್ೊಂದ ತಾಯಿಗಳಿದದರ  ತ್ಮಮನಚನ ಕ ೈಸತರನಾನಗಿ 
ಮಾಡಚತ್ತದ ೊಂದಚ ಯೊೋಚಿಸಚತಾತರ . ಅದಚ ಹಾಗಿರಚವದಲಿ. ನಿೋವು 
ತ್ೊಂದ ತಾಯಿಗಳಿೊಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಜ್ಾಅಜಾಯಿೊಂದಾಗಲಿ ರಕ್ಷಣ ಯನಚನ ಬಾಧ್ಾವಾಗಿ 
ಪಡ ಯಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ. ಅದ  ೊಂದಚ ವ ೈಯಕಿತಕ್ವಾದ ಸೊಂಗತಿಯಾಗಿದ . ನಿೋವು 
ವ ೈಯಕಿತಕ್ವಾಗಿ ಕ್ತ್ಯನನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ಚಿತ್ತವನಚನ 
ಮಾಡಬ ೋಕ್ಚ (ಯೊೋಹಾನ 8:24; ಲ ಕ್ 13:3; ಮಾಕ್ಯ 16:16). 

ದ ೋವರಚ ದ ೋವರ ೋ (9:11, 12). ಬಹಚಶಃ ರ  ೋಮಾ 9ರಲಿಿ ಸಿಕ್ಚೆವ ಅತ್ಾೊಂಥ 
ಪಾರಮಚಖಾವಾದ ಸತ್ಾವ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ದ ೋವರ ೋ ಆಗಿದಾದನ  ಮತ್ಚತ ತ್ನಗ  ಇಷ್ಟವಾದದದನಚನ 
ಮಾಡಬಲಿನಚ36—ಆತ್ನಚ ದ ೋವರಾಗಿದಾದನ ೊಂಬ ಕಾರರ್ಕಾೆಗಿಯೋ ಎೊಂಬಚದಚ. ದ ೋವರ ಈ 
ಗಚರ್ಸವಭಾವವನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಕ ೆ ದ ೈವಶಾಸಿರೋಕ್ವಾದ ಪದವ ೊಂದರ  “ಸಾವಯಭ ಮತ .” 
ನಮಮಲಿಿ ಕ ಲವರಚ ಮಾನವನ ಸ ವೋರ್ಾಛ—ಚಿತ್ತದ ಬಗ ಗ ಉಪದ ೋಶಿಸಲಚ ಹ ಚ್ಚು ಸಮಯವನಚನ 
ಮತ್ಚತ ದ ೋವರ ಸಾವಯಭ ಮತ ಯ ಬಗ ಗ ಉಪದ ೋಶಿಸಲಚ ಸವಲಪ ಸಮಯವನಚನ 
ಕ್ಳ ಯಚತ ತೋವ . ದ ೋವರಚ ಯಾಕ  ೋಬ ಮತ್ಚತ ಏಸಾವ ಹಚಟ್ಚಟವ ಮಚನನವ ೋ ಏಸಾವನನಚನ 
ತಿರಸೆರಿಸಿ ಯಾಕ  ೋಬನನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ನ  ೋಡಚವದಾದರ , ದ ೋವರಚ 
ಭವಿಷ್ಾವನಚನ ದೃಷಿಟಸಿ ತ್ನನ ಸೊಂಕ್ಲಪಗಳಿಗ  ಯಾಕ  ೋಬನಚ ಏಸಾವನಿಗಿೊಂತ್ಲ  
ಉತ್ತಮವಾದ ಅಭಾಥಯಯಾಗಬಲಿನ ೊಂಬಚದನಚನ ಬಲಿವನಾಗಿದದನಚ ಎೊಂದಚ 
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ಹ ೋಳಬಹಚದಾಗಿದ . ಅದಚ ಸತ್ಾವ ೋ ಆಗಿರಬಹಚದಚ, ಆದರ  ಹಚಟ್ಟಟದ ಬಳಿಕ್ 
ಯಾಕ  ೋಬನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಏಸಾವನಾಗಲಿ ಮಾಡಚವೊಂತ್ಹ ಯಾವದ ೋ ಕಾಯಯವಾಗಲಿ 
ಒಬಬನನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿ ಮತ  ತಬಬನನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ಳುಳವೊಂತ  ದ ೋವರನಚನ 
ಕ್ಡಾಿಯಗ  ಳಿಸಲಿಲಿ ಎೊಂಬಚದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುವ ಅೊಂಶವಾಗಿತ್ಚತ. ದ ೋವರಚ ದ ೋವರ ೋ 
ಮತ್ಚತ, ಅೊಂಥವನಚ, ಯಾರ ಹೊಂಗಿನಲಿಿಯ  ಇರಚವವನಲಿ. ಆತ್ನನಚನ ದ ೋವರ ೊಂದಚ 
ಘ್ನಪಡಿಸಲಚ ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ಳ ೊಳೋರ್. 

ನಾವು ಎೊಂದಗ  ತಿಳಿಯಲಚ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿದಚದ ಬಹಳಷಿಟರಚತ್ತದ . ಬ ೋರ  ಏನಿಲಿವಾದರ , 
9ರಿೊಂದ 11 ಅಧ್ಾಾಯಗಳೊಂತ್ಹ, ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯ ಕ್ಠಿರ್ ವಿಭಾಗಗಳು, 
ದ ೋವರ ಹಾಗ  ಆತ್ನ ಸೊಂಕ್ಲಪಗಳ ಬಗ ಗ ನಾವವು ಎೊಂದಗ  ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಲಚ 
ಸಾಧ್ಾವಿಲಿದಚದ ಬಹಳಷಿಟದ  ಎೊಂಬಚದನಚನ ನಮಗ  ಮನದಟ್ಚಟ ಮಾಡತ್ಕ್ೆದಚದ. ನಮಮಲಿಿ 
ಕ ಲವರಚ ದ ೋವರ ಬಗ ಗ ತಿಳಿಯಚವದಕ ೆ ಇರಬಹಚದಾದ ಎಲಿವನ ನ ತಿಳಿದಚಕ  ಳುಳವದಕ ೆ 
ಬಯಸಚತ ತೋವ . ನಾವು ಅದ ಲಿವನ ನ ಬರ ದಚ, ಅದನಚನ ಒೊಂದಚ ಡಬಬದಲಿಿಡಲಚ, ಮತ್ಚತ ಅದರ 
ಮೋಲ  ೊಂದಚ ರಿಬಬನ್ ಕ್ಟ್ಚಟವದಕ ೆ ಬಯಸಚತ ತೋವ —ಆದರ  ದ ೋವರಚ ಒೊಂದಚ ಡಬಬದಲಿ ಿ
ಸರಿಹ  ೊಂದಚವವನಲಿ. ಮೋಶ ಯಚ ಹಿೋಗ  ಬರ ದನಚ, “ರಹಷ್ಾವಾದವುಗಳು ನಮಮ 
ದ ೋವರಾದ ಯಹ  ೋನವು; ಆದರ  ಆತ್ನಿೊಂದ ಪರಕ್ಟ್ವಾದವುಗಳು ಸದಾ ನಮಮ ಮತ್ಚತ 
ನಮಮ ಸೊಂತ್ತಿಯವರ ಪಾಲಾಗಿರಚವದರಿೊಂದ ನಾವು ಈ ಧ್ಮಯಶಾಸರನಿಯಮಗಳನಚನ 
ಅನಚಸರಿಸಿ ನಡ ಯಬ ೋಕಾದ ಹೊಂಗಿನಲಿಿದ ದೋವ ” (ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶಕಾೊಂಡ 29:29). ದ ೋವರಚ 
ನಮಗ  ಕ ಲವು ಸೊಂಗತಿಗಳನಚನ ಪರಕ್ಟ್ಗ  ಳಿಸಿದಾದನ ೊಂಬಚದಕ ೆ ಸೊಂತ  ೋಷ್ ಪಡ  ೋರ್. 
ಆತ್ನಚ ಪರಕ್ಟ್ಗ  ಳಿಸಿರಚವೊಂತ್ವು ಗಳನಚನ ಅಧ್ಾಯನ ಮಾಡ  ೋರ್ ಮತ್ಚತ 
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗ  ೋರ್—ಆದರ  ಆತ್ನಚ ಎಲಿವನ ನ ಪರಕ್ಟ್ಗ  ಳಿಸಿರಚವದಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಸಹ 
ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳ ೊಳೋರ್. ರ  ೋಮಾಪುರದ ವರಿಗ  ಪುಸತಕ್ವು ನಮಮನಚನ 
ದೋನತ ಯಲಿಿರಚವೊಂತ  ಮಾಡತ್ಕ್ೆದಚದ. 

ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ವಾಗಾದನಗಳನಚನ ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳುಳವನಚ (9:6). ರ  ೋಮಾ 9-11ರಲಿಿ, 
ಪ ಲನಚ ಮದಲ ಶತ್ಮಾನದ ಸಮಸ ಾಯೊೊಂದನಚನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಮಾತಾಡಚತಿತದಾದನ . ಆ 
ಸಮಸ ಾಯನಚನ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಬಹಚದಾದ ಒೊಂದಚ ರಿೋತಿ ಇಲಿಿರಚತ್ತದ : “ದ ೋವರಚ ಯಹ ದಾ 
ಜ್ನಾೊಂಗಕ ೆ ಮಾಡಿದ ವಾಗಾದನಗಳನಚನ ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳುಳವನ  ೋ?” ಆ ಪರಶ ನಯನಚನ ಮದಲ 
ಶತ್ಮಾನಕ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧ್ಗ  ಳಿಸಬಹಚದಚ, ಆದರ  ಅದಚ ಇಪಪತ  ತೊಂದನ ಯ ಶತ್ಮಾನಕ ೆ 
ಗೊಂಭಿೋರವಾದ ಸ ರ್ಾಾಥಯಗಳನಚನ ಹ  ೊಂದದ : ದ ೋವರಚ ನಮಗ  ಮಾಡಿದ ವಾಗಾದನಗಳನಚನ 
ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳುಳವನ  ೋ? ಪ ಲನಚ ಈ ಪರಶ ನಯೊೊಂದಗ  ಹ  ೋರಾಟ್ವನಚನ 
ಮಚೊಂದಚವರ ಸಿದಾಗ ಾ, ಆತ್ನ ನಿರ್ಯಯವು ಈಗಾಗಲ ೋ ನಮಮ ವಾಕ್ಾಭಾಗದ 6ನ ೋ 
ವಚ್ನದಲಿಿ ತಿಳಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ : “ದ ೋವರಚ ಹ ೋಳಿದ ಮಾತ್ಚ ತ್ಪ್ಪತ ೊಂದಚ ನಾವು 
ಭಾವಿಸಕ್ ಡದಚ.” ರ್ ನಾನಗಿ ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ: ನಮಗ  ದ ೋವರಚ ನಿೋಡಿದ ಮಾತ್ಚ ಎೊಂದಗ  
ತ್ಪುಪವದಲಿ! ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ವಾಗಾದನಗಳನಚನ ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳುಳವನಚ. ನಿಮಮ ಜೋವಿತ್ವನಚನ 
ಆಧ್ಾರ ಮಾಡಿಕ  ಳಳಬಹಚದಾದ ಒೊಂದಚ ಸತ್ಾ ಇದಾಗಿದ .  

ಮಚಕಾತಯ. ನಾವು ಅೊಂತ್ಾಗ  ಳಿಸಚತಿತರಚವ ಹಾಗ , ಈಗಷ್ ಟ ಹ ೋಳಲಾದ ಸತ್ಾಗಳಿಗ  
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ಸೊಂಬೊಂಧಸಿದೊಂತ  ಕ ಲವು ಬಚದಧವಾದಗಳನಚನ ಪರಿಗಣಿಸ  ೋರ್. ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, ನಿೋವು 
ಒಬಬ ಕ ೈಸತನಲಿವಾದರ , ರಕ್ಷಣ ಯಚ ವ ೈಯಕಿತಕ್ವಾದದ ದೊಂಬಚದನಚನ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಿಳರಿ. 
ನಿಮಗ  ೋಸೆರವಾಗಿ ಬ ೋರ  ಯಾರ  ಬಬರ  ನೊಂಬಚವದನಚನ ಅಥವಾ ಪಶಾುತಾಪ 
ಪಡಚವದನಚನ ಅಥವಾ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಳವದನಚನ ಮಾಡಲಾರರಚ. ನಿೋವು ನಿಮಮ 
ಜೋವಿತ್ವನಚನ ಕಿರಸತನಿಗ  ಒಪ್ಪಸಿಕ  ಟ್ಟಟಲಿವಾದರ , ದಯವಿಟ್ಚಟ ಈ ದನವ ೋ ಅದನಚನ ಮಾಡಿರಿ. 
ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ನಿೋವು ಒಬಬ ಕ ೈಸತನಾಗಿರಚವಿರಿ ಆದರ  ಕ್ತ್ಯನಚ ಒದಗಿಸಿರಚವ ಆತಿೀಕ್ 
ಅವಕಾಶಗಳ ಲಾಭವನಚನ ಇನ ನ ಪಡ ದಚಕ  ೊಂಡಿಲಿವಾದರ , ಪಶಾುತಾಪ ಪಟ್ಚಟ ಇನನಷ್ಚಟ 
ಉತ್ತಮ ಕಾಯಯ ಮಾಡಚವ ತಿೋಮಾಯನ ಕ ೈಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂದಚ ನಿಮಮನಚನ ನಾನಚ 
ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತ ತೋನ  (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 8:22; 1 ಯೊೋಹಾನ 1:9). ನಿೋವು ಗತ್ಕಾಲದ 
ಬಗ ಗ ಸರಿಪಡಿಸಿಕ  ಳಳಬ ೋಕಾದ ಅಗತ್ಾವಿದದಲಿಿ (ನ  ೋಡಿರಿ ಯಾಕ  ೋಬ 5:16), ಅದನಚನ 
ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಈಗಲ ೋ ಸಚಪರಸನನತ ಯ ಕಾಲವಾಗಿರಚತ್ತದ  (2 ಕ  ರಿೊಂಥ 6:2). 

ದೆೇವರ ನಯಾಯವಂತಿಕೆ ಮತ್ುತ ಕರುಣೆ (9:14-29)  
ರ  ೋಮಾ 9:14-29 ವಚ್ನಗಳು ಕ ಲವರನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿ ಇತ್ರರನಚನ 

ತಿರಸೆರಿಸಿದದರಲಿಿ ದ ೋವರ ನಾಾಯವೊಂತಿಕ ಯ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಚತ್ತವ . ಪ ಲನಿೊಂದ 
ಚ್ಚಿಯಸಲಪಡಚವ ನಿದಯಷ್ಟವಾದ ಸಮಸ ಾಯಚ ಇೊಂದಚ ನಮಗ  ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟ್ಟದಾದಗಿ 
ಇರಚವದಲಿವಾದರ , ಈ ಸತ್ಾವು ನಮಗ  ಮನದಟಾಟಗಚವದ ೊಂದಚ ನಾನಚ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಚತ ತೋನ : 
ದ ೋವರಚ ನಾಾಯವಾಗಿದಾದನ ; ಆತ್ನಚ ನಾಾಯಪೂರ್ಯನಚ; ಆತ್ನಚ ನಿೋತಿಯಚಳಳವನಚ. 
ದ ೋವರಚ ನಾಾಯವಾಗಿ ನಡ ದಚಕ  ಳುಳವವನಲಿ ಎೊಂದಚ ಯಾರಾದರ  ಅಭಿಪಾರಯ 
ಪಡಚವದಾದರ , ಆತ್ನಚ ದ ೋವರಿಗಿೊಂತ್ಲ  ತ್ನನ ಬಗ ಗಯೋ ಅಧಕ್ 
ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳವವನಾಗಿರಚತಾತನ . ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ಸವೊಂತ್ ಅಜ್ಞಾನ ಮತ್ಚತ ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ 
ಬಯಲಚಗ  ಳಿಸಿಕ  ಳುಳತಿತದಾದನಷ್ ಟ. 

ಹ ೋಗ , ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ದ ೋವರನಚನ ನಾಾಯವಾದವನಚ ಎೊಂದಚ ಘ ೋಷಿಸಚವದಚ 
ಮಾತ್ರವಲಿದ ; ಅದಚ ಆತ್ನನಚನ ಕ್ರಚಣ ಯಚಳಳವನಚ ಎೊಂದಚ ಸಹ ಘ ೋಷಿಸಚತ್ತದ . C. E. B. 
Cranfield ಅಭಿಪಾರಯ ಪಟ್ಟದ ದೋನ ೊಂದರ  9ರಿೊಂದ 11 ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲಿಿನ “ಪರಮಚಖ ಪದ”ವು 
“ಕ್ರಚಣ ” ಎೊಂಬಚದಚ.37 ಆ ಪದದ ಕಿರಯಾಪದ ಹಾಗ  ನಾಮಪದವು—ἐλεέω (eleeō) and 
ἔλεος (eleos)—ಈ ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲಿಿ ಒೊಂಬತ್ಚತ ಸಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಳತ್ತದ  ಮತ್ಚತ 
ಪತಿರಕ ಯ ಉಳಿದ ಭಾಗದಲಿಿ ಒೊಂದ ೋ ಒೊಂದಚ ಸಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಳತ್ತದ .38 ದ ೋವರಚ 
ನಾಾಯವಾದವನಚ ಎೊಂಬಚದಕಾೆಗಿ ನಾನಚ ಕ್ೃತ್ಜ್ಞನಾಗಿದ ದೋನ , ಆದರ  ಆತ್ನಚ 
ಕ್ರಚಣ ಯಚಳಳವನಚ ಸಹ ಆಗಿದಾದನ ೊಂಬಚದಕಾೆಗಿ ನನನ ಪೂರ್ಯ ಹೃದಯದೊಂದ 
ಹಷಿಯಸಚತ ತೋನ . ವಿಷ್ಯವು ಹಾಗಿರಚವದರಿೊಂದ, ನನಗ  ನಿತ್ಾವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚತ ತೋನ ೊಂಬ 
ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಿರಚತ್ತದ ! 

ಕಠಿರ್ಗೊಂಡ ಹೃದಯಗಳು (9:18)  
ಕ್ಠಿರ್ಗ  ೊಂಡ ಹೃದಯಗಳಿಗ  ಆಗಾಗ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಡಚವ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ವ ೊಂದರ  ಬ ಣ ಿ 
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ಮತ್ಚತ ಮಣಿಿನ ಮೋಲ  ಸ ಯಯನ ಕಿರರ್ಗಳಿೊಂದಾಗಚವ ಪರಿಣಾಮದ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್. 
ಬ ಣ ಿಯನಚನ ಕ್ರಗಚವೊಂತ  ಮಾಡಚವ ಅದ ೋ ಕಿರರ್ಗಳು ಮರ್ಿನಚನ ಗಟ್ಟಟಯಾಗಚವೊಂತ  
ಮಾಡಚತ್ತವ . ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ, ದ ೋವರಚ ಮಾತಾಡಚವಾಗ, ಕ ಲವರ ಹೃದಯಗಳು 
ಮೃದಚಗ  ೊಂಡರ  ಇನಚನ ಕ ಲವರ ಹೃದಯಗಳು ಕ್ಠಿರ್ಗ  ಳುಳತ್ತವ . ದ ೋವರ ಮಾತ್ಚಗಳು 
ಫರ  ೋಹನ ಹೃದಯವನಚನ ಕ್ಠಿರ್ಗ  ಳಿಸಿದವು ಯಾಕ ೊಂದರ  ಆತ್ನ ಹೃದಯವು (ನಾನಚ 
ಒೊಂದಚ ವ ೋಳ  ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ ಹ ೋಳುವದಾದರ ) “ಮಣಿಿನಿೊಂದ ಮಾಡಲಪಟ್ಟಟತ್ಚತ.” 

“ಮುಂದಯಗಿ ಸಿದಿಮಯಡಿದ” (9:23)  
ಕ ಲವರಚ 9:23ರಲಿಿನ “ಮಚೊಂದಾಗಿ ಸಿದಧಮಾಡಿದ” ಎೊಂಬ ಪದಗಚಚ್ಛವನಚನ ಇೊಂಥೊಂಥ 

ವಾಕಿತಗಳು ತ್ನನ ಕ್ರಚಣ ಯನಚನ ಹ  ೊಂದಚವರ ೊಂದಚ ದ ೋವರಚ ಮಚೊಂಚಿತ್ವಾಗಿಯೋ 
ತಿೋಮಾಯನಿಸಿರಚತಾತನ ೊಂದ , ಆ ವಾಕಿತಗಳು ಏನ ೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಾ ಈ ತಿೋಮಾಯನವನಚನ 
ಬದಲಾಯಿಸಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿವ ೊಂದ  ಅಥಯಬರಚವೊಂತ  ತಿಳಿದಚಕ  ೊಂಡಿರಚತಾತರ . 
ಹ ೋಗ , ಗಮನಿಸಿರಿ, ಏನ ೊಂದರ  9:22ನ ೋ ವಚ್ನವು “ಕ  ೋಪಕ ೆ ಗಚರಿಯಾದ 
ನಾಶನಪಾತ್ರರನಚನ ಬಹಚ ಸ ೈರಣ ಯಿೊಂದ ಸ ೈರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದಾದನ ” ಎೊಂಬ ಬಗ ಗ 
ಮಾತಾಡಚತ್ತದ . ಇಲಿಿ ಕಾರ್ಚವ ಸ ರ್ಾಾಥಯವ ೋನ ೊಂದರ  ದ ೋವರ ಸ ೈರಣ ಯ ಉದ ದೋಶವು 
ಇವರಿಗ  ಬದಲಾಗಚವದಕ ೆ—ನಾಶನಕಾೆಗಿ ಅಲ,ಿ ಪರಭಾವ ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ ಸಿದಧಮಾಡಿದ 
ಪಾತ ರಗಳಾಗಲಚ—ಒೊಂದಚ ಅವಕಾಶವನಚನ ಕ  ಡಚವದ ೋ ಆಗಿತ್ಚತ ಎೊಂಬಚದ . ನಾಶನಕ ೆ 
ಸಿದಧಮಾಡಿದದ ಒೊಂದಚ ಪಾತ ರಯಚ ಪರಭಾವಕಾೆಗಿ ಸಿದಧಮಾಡಿದ ಪಾತ ರಯಾಗಿ 
ಮಾಪಯಡಬಲಿದಾದದರ , ಪರಭಾವಕ ೆ ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ಪಾತ ರಯಚ ನಾಶನಕ ೆ ಸಿದಧಮಾಡಿದ 
ಪಾತ ರಯಾಗಿಯ  ಮಾಪಯಡಬಲಿದಚ. ದ ೋವರ ಸಾವಯಭ ಮ ಕಿರಯಗಳು ಮಾನವನಿಗಿರಚವ 
ಸ ವೋರ್ಾಛ—ಚಿತ್ತವನಚನ ರದಚದಗ  ಳಿಸಿ ಬಿಡಚವದಲಿ. ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ, ನಮಮಲಿಿ ಪರತಿಯೊಬಬರ  
ಒೊಂದಲಾಿ ಒೊಂದಚ ಗಚೊಂಪ್ನ  ೊಂದಗ  ಸರಿಹ  ೊಂದಕ  ಮಾಡಿಕ  ಳುಳತ ತೋವ : ಪರಭಾವಕ ೆ 
ಸಿದಧಮಾಡಿದ ಪಾತ ರಗಳ ೊೊಂದಗ  ಅಥವಾ ನಾಶನಕ ೆ ಸಿದಧಮಾಡಿದ ಪಾತ ರಗಳ ೊೊಂದಗ .  

ಯಯರ ಮೆೇಲೆ ತ್ಪುಾ ಹೊರಿಸಬೆೇಕು? (9:30-33)  
ಜ್ನರಚ ತ್ಮಮ ವಿಫಲತ ಗಳಿಗ  ಮತ  ತಬಬರ ಮೋಲ  ತ್ಪುಪ ಹ  ರಿಸಚವ 

ಪರವೃತಿತಯಚಳಳವರಾಗಿರಚತಾತರ . ಆದಾಮ ಮತ್ಚತ ಹವವಳು ದ ೋವರಿಗ  ಅವಿಧ್ ೋಯರಾದಾಗ, 
ಆದಾಮನಚ ತ್ನನ ಹ ೊಂಡತಿಯ ಮೋಲ  ತ್ಪುಪ ಹ  ರಿಸಿದನಚ ಮತ್ಚತ ಹವವಳು ಸಪಯದ ಮೋಲ  
ತ್ಪುಪ ಹ  ರಿಸಿದಳು (ಆದಕಾೊಂಡ 3:12, 13). “ಹ  ಣ ಗಾರಿಕ ” ಎೊಂಬಚದಚ “ಒಬಬನ ನ ರ ಯವನ 
. . . ಭಚಜ್ಗಳ ಮೋಲ  ಸಚಲಭವಾಗಿ ಸೆಳಾೊಂತ್ರಿಸಬಹಚದಾದ ಒೊಂದಚ ಬ ೋಪಯಡಿಸಬಲಿ 
ಭಾರ” ಎೊಂಬಚದಾಗಿ ಅಥಯನಿರ ಪ್ಸಲಪಟ್ಟಟದ .39 ಅನ ೋಕ್ರಚ ಸರಿಯಾದದದನಚನ ಮಾಡಚವದಕ ೆ 
ವಿಫಲರಾಗಚವಾಗ ತ್ಮಮನಚನ ಹ  ರತ್ಚಪಡಿಸಿ ಬ ೋರ  ಎಲಿರ ಮೋಲ ಯ  ಮತ್ಚತ ಎಲಿದರ 
ಮೋಲ ಯ  ತ್ಪುಪ ಹ  ರಿಸಚವದಕ ೆ ಬಯಸಚತಾತರ . “ಅದಕ ೆ ನನನ ತ್ೊಂದ ತಾಯಿಗಳದ ದೋ 
ತ್ಪುಪ.” “ಅದಚ ನನನ ಸೊಂಗಾತಿಯ ತ್ಪುಪ.” “ಇದಕ ೆಲಾಿ ಸಮಾಜ್ವ ೋ ಕಾರರ್.” “ಬ ೋರ  
ಮಕ್ೆಳಿಗ  ಇರಚವೊಂತ್ಹ ಸವಲತ್ಚತಗಳು ನನಗ  ಎೊಂದಗ  ಇರಲಿಲಿ.” 
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ನಾನಚ ಬ ೋರ ಯವರ ಮೋಲ  ತ್ಪುಪ ಹ  ರಿಸಚವ ಬಗ ಗ ಯೊೋಚಿಸಚವಾಗ, ನನನ 
ಮನಸಿಾನಲಿಿ ಪರಸಪರ ಬ ರಳು ತ  ೋರಿಸಿಕ  ಳುಳತಾತ ಕಿರಚಚ್ಚತಿತದದ ಇಬಬರಚ ಹಚಡಚಗರನಚನ 
ಕಾರ್ಚತ ತೋನ : “ಆತ್ನಚ ಅದನಚನ ಮಾಡಿದಚದ”; “ಇಲ,ಿ ಆತ್ನ ೋ ಮಾಡಿದಚದ.” ಒಬಬ ತಾಯಿಯಚ 
ತ್ನನ ಮಗನಿಗ  ಬಚದಧವಾದ ಹ ೋಳುವ ಬಗ ಗ ಓದದ ನಚ, “ಬ ಕಿೆನ ಬಾಲ ಎಳ ಯಚವದನಚನ 
ನಿಲಿಿಸಚ!” ಆ ಬಾಲಕ್ನಚ ಹಿೋಗ  ಉತ್ತರಿಸಿದನಚ, “ನಾನ ೋನಚ ಬ ಕಿೆನ ಬಾಲವನಚನ 
ಎಳ ಯಚತಿತಲಿ. ನಾನಚ ಬರಿೋ ಅದನಚನ ಹಿಡಿದದ ದೋನಷ್ ಟ. ಎಳ ದಾಟ್ವನ ನಲಾಿ ಅದ ೋ 
ಮಾಡಚತಿತದ .”40  

ರ  ೋಮಾ 9:30-33 ವಚ್ನಗಳು ಬಹಚಪಾಲಚ ಯಹ ದಾರನಚನ ದ ೋವರಚ 
ತಿರಸೆರಿಸಿದದಕ ೆ ಯಾರಚ ಹ  ಣ ಗಾರರಚ ಎೊಂಬ ಪರಶ ನಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಮಾತಾಡಚತ್ತವ . ಪ ಲನಚ 
ಹ  ಣ ಗಾರಿಕ ಯನಚನ ನ ೋರವಾಗಿ “ನೊಂಬಿಕ ”ಯ ಬದಲಾಗಿ “ನ ೋಮನಿಷ್ ಠಗಳ” ಆಧ್ಾರದಲಿಿ 
ನಿೋತಿಯನಚನ ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ ಪರಯತಿನಸಿದ, ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯಚಳಳ ಯಹ ದಾರ ಮೋಲ  
ಹ  ರಿಸಚತಾತನ . ಅವರ ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯ ಕಾರರ್ದೊಂದ, ಯೋಸಚ ಅವರಿಗ  “ಎಡವುವ ಕ್ಲ  ಿ
ಮಚಗಗರಿಸಚವ ಬೊಂಡ ಯ ” ಆದನಚ.  

ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯಚಳಳ ಯಹ ದಾರಚ ಅವರ ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋದ ಸಿೆತಿಯಲಿಿಯೋ 
ಉಳಿಯಬ ೋಕಾಗಿರಲಿಲಿ. ನನನ ನ ನಪ್ಗ  ಬರಚವ ಚಿತ್ರರ್ವ ೊಂದರ  ಒೊಂದಚ ಮಗಚವು 
ಮತ  ತೊಂದಚ ಮಗಚವಿನ ಡ ಗ  ಬ ರಳು ತ  ೋರಿಸಚತಾತ “ಅವನ ಬಳಿಯಲಿಿ ಬಿಸೆತ್ಚತ ಇರಚತ್ತದ , 
ನನನ ಬಳಿಯಲಿಿ ಅದಚ ಇರಚವದಲಿ!” ಎೊಂದಚ ದ ರಚತಿತರಚವನಚ. ಎಷ್  ಟೋ ಹ  ತಿತನಿೊಂದಲ , 
ಮದಲ ಮಗಚವಿನ ತಾಯಿಯಚ ಒೊಂದಚ ಬಿಸೆತ್ತನಚನ ಹಿಡಿದಚಕ  ೊಂಡಚ “ಆದರ  ನಿನಗ  ಬಿಸೆತ್ಚತ 
ಇಲಿಿದ ಯಲಾಿ! ನಿೋನಚ ಕ ೈ ರ್ಾಚಿ ಅದನಚನ ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಷ್ ಟೋ!” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತ್ತಲ ೋ 
ಇದಾದಳ . 

ನಾವು ಯಹ ದಾರನಚನ ನ  ೋಡಿ, “ಅವರಚ ಏಕ  ಯೋಸಚವನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ 
ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೋದಲಿಲಿ?” ಎೊಂದಚ ಚ್ಕಿತ್ಗ  ಳಳಬಹಚದಚ. ಅಲಿದ  ಅವರಚ ಯೋಸಚವನಚನ 
ತಿರಸಿೆರಿಸಚತಾತರ  ಮತ್ಚತ ನೊಂತ್ರ ದ ೋವರಚ ಅವರನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿದದಕಾೆಗಿ 
ಗಚರ್ಗಚಟ್ಚಟತಾತರ ೊಂಬಚದಕಾೆಗಿ ನಾವು ಅವರನಚನ ಹಾಸಾಾಸಪದವಾಗಿ ಸಹ 
ಪರಿಗಣಿಸಬಹಚದಚ. ಯಹ ದಾರನಚನ ಟ್ಟೋಕಿಸಚವದರಲಿಿ ನಾವು ನಮಮನ ನೋ ಖೊಂಡಿಸಿಕ  ಳುಳವ 
ಸಾಧ್ಾತ ಯಿರಚತ್ತದ  ೋ? ನಾವು ಯೋಸಚವನಚನ ನಮಮ ಮಸಿಾೋಯನಾಗಿಯ  ನಮಮ 
ರಕ್ಷಕ್ನಾಗಿಯ  ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದ ದೋವೋ? ಆತ್ನಚ ಸತ್ತವರ  ಳಗಿೊಂದ 
ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟನ ೊಂದಚ ನೊಂಬಚತ ತೋವೋ, ಮತ್ಚತ ಆತ್ನನಚನ ಕ್ತ್ಯನ ೊಂದಚ ಅರಿಕ  ಮಾಡಿದ ದೋವೋ? 
ಆತ್ನ ಹ ಸರಿನಲಿಿ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಮ ಲಕ್ ಆತ್ನನಚನ ಕ್ ಗಿದ ದೋವೋ? 
ಆತ್ನ  ೊಂದಗ  ಕ ೈಸತಜೋವಿತ್ದಲಿಿ ನಡ ಯಚತಿತರಚವಾಗ ನಿರೊಂತ್ರವಾಗಿ ಆತ್ನನಚನ 
ಕ್ರ ಯಚತ ತೋವೋ? ಕ್ತ್ಯನ  ೊಂದಗಿನ ನಮಮ ಸೊಂಬೊಂಧ್ದಲಿ ಿ ಏನಾದರ  
ಕ  ರತ ಯಿರಚತ್ತದ  ೋ? ಏನಾದರ  ಇರಚವದಾದರ , ನಮಮ ಅಗತ್ಾತ ಯನಚನ 
ಒಪ್ಪಕ  ಳ ೊಳೋರ್ ಮತ್ಚತ ಕ್ತ್ಯನನಚನ ಹಾಗ  ಆತ್ನ ಮಾಗಯವನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ 
ತ್ವರ ಪಡ  ೋರ್. ನಾನಚ ಕ್ಠ  ೋರ ಮಾತ್ಚಗಳನಾನಡಲಚ ಬಯಸಚವದಲಿ, ಆದರ  ಸರಳವಾಗಿ 
ಹ ೋಳುವದಕ ೆ ಇಷ್ಟಪಡಚತ ತೋನ : ನಿೋವು ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಚವದ ೋ ಆದಲಿಿ, ನಿೋವು ನಿಮಮ 
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ಮೋಲ ಯೋ ಹ  ರತ್ಚ ಬ ೋರ  ಯಾರ ಮೋಲ ಯ  ತ್ಪುಪ ಹ  ರಿಸಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ! 

ದೆೇವರ ಸಯವಣಭೌಮತ್ೆ 
ಮತ್ುತ ಮಯನವನ ಹೊಣೆಗಯರಿಕೆ (9:30-33)  

ಒೊಂದಕ  ೆೊಂದಚ ತ್ದವರಚದಧವಾಗಿರಚವೊಂತ  ತ  ೋರಚವ ದ ೋವರ ಸಾವಯಭ ಮತ  ಹಾಗ  
ಮಾನವನ ಹ  ಣ ಗಾರಿಕ  ಸಿದಾಧೊಂತ್ಗಳ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ, R. B. Kuiper ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ ,  

ನಾನಚ ಅವುಗಳನಚನ ಒಳಮಾಳಿಗ ಯಲಿಿನ ಎರಡಚ ರೊಂಧ್ರಗಳ ಮ ಲಕ್ 
ಮೋಲಗಡ ಯಿರಚವ ಒೊಂದಚ ರಾಟ ಯ ಮೋಲ  ಸಾಗಚವ ಎರಡಚ ಹಗಗಗಳಿಗ  ಹ  ೋಲಿಸಚತ ತೋನ . 
ಅವುಗಳಿೊಂದ ನಾನಚ ಆಸರ  ಬಯಸಚವದಾದರ , ನಾನಚ ಅವ ರಡನ ನ 
ಹಿಡಿದಚಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ. ನಾನಚ ಒೊಂದನಚನ ಮಾತ್ರವ ೋ ಹಿಡಿದಚಕ  ೊಂಡರ  ಕ ಳಕ ೆ ಜಾರಿ 
ಬಿಡಚವ ನಚ. 

. . . ಮಗಚವಿನೊಂಥ ನೊಂಬಿಕ ಯೊೊಂದಗ , ನಾನಚ ಎರಡ  ಹಗಗಗಳನಚನ 
ಹಿಡಿದಚಕ  ಳುಳತ ತೋನ , ಅೊಂತ್ , ಸತ್ಾದ ಹಗಗದ ಎರಡ  ಎಳ ಗಳು ಒೊಂದ ೋ 
ತ್ಚೊಂಡಿನದ ೊಂಬಚದನಚನ ನಾನಚ ನಿತ್ಾತ್ವದಲಿಿ ಕಾರ್ಚವ ನ ೊಂಬ ಪೂರ್ಯ 
ಭರವಸ ಯಿೊಂದರಚವ ನಚ.41 
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ಕಾಯಯವನಚನ ಹ  ೊಂದದದನಚ. ಹ ೋಗ , ಅನ ೋಕ್ ಕಾರಣಾೊಂಸಗಳ ಸೊಂಯೊೋಜ್ನ ಯಿರಚತ್ತದ ೊಂದಚ ನಾವು 
ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳು ಳತ ತೋವ . ನಿಜ್ವಾದ ಅಥಯದಲಿಿ, ವಾಕಿತಪರರಚ ತ್ಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳ ಮ ಲಕ್ ಪರಲ  ೋಕ್ ಅಥವಾ 
ನರಕ್ಕಾೆಗಿ ತ್ಮಮನಚನ ಸಿದಧಪಡಿಸಿಕ  ಳುಳತಾತರ . 28ಪ ಲನಚ ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಬರ ಯಚವ ಕಾಲದಲಿಿ, 
ಸಭ ಯಲಿ ಿಯಹ ದಾರಿಗಿೊಂತ್ಲ ೈ ಅನಾಜ್ನರ ೋ ಅಧಕ್ವಾಗಿದದರಚ. ಆ ಅನಾಜ್ನರಚ ಯೋಸಚವನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿದದರ , 
ಬಹಚತ ೋಕ್ ಯಹ ದಾರಚ ಯೋಸಚವನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿರಲಿಲಿ. 29ಯಶಾಯ 10:23ರ ಅಥಯವು ಇಷ್ ಟ, 
ಏನ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ಏನಚ ಮಾಡಚತ ತೋನ ೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ  ೋ ಅದನ ನೋ ಮಾಡಚವನಚ—ಮತ್ಚತ ಅದರ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಿ
ಆತ್ನಚ ವಿಳೊಂಬ ಮಾಡಚವದಲಿ ಎೊಂಬಚದ . 30Vine, 522-23. ಇೊಂದಚ “ಒೊಂದಚ ಅೊಂಶ” ಎೊಂಬಚದಚ ಒೊಂದಚ 
ಉಡಚಪನಚನ ಸಿದಧಪಡಿಸಿದ ಮೋಲ  ಮಿಕ್ಚೆವ ಒೊಂದಚ ತ್ಚೊಂಡಚ ಬಟ ಟಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಕ ೆ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಡಚತ್ತದ .  

31“Sabaoth” ಎೊಂಬಚದನಚನ “Sabbath” ಎೊಂಬಚದರ  ೊಂದಗ  ಗಲಿಬಿಲಿಪಡಿಸಿಕ  ಳಳಬಾರದಚ. “Sabaoth” 
ಎೊಂದರ  “ಸ ೋನ ಗಳು,” “ಸ ೈನಾಗಳು” ಎೊಂಬಚದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ  (McCord). NIV ಯಚ ಈ ಪದಗಚಚ್ಛವನಚನ 
“ಸವಯಶಕ್ತನಾದ ದ ೋವರಚ” ಎೊಂದಚ ಅನಚವಾದಸಚತ್ತದ . 32Morris, 374, n. 135. 33ಲ ೋಖಕ್ರಚ ತ್ಮಮನಚನ ಈ 
ರಿೋತಿಯ ಪರಶ ನಗಳಿೊಂದ ಚಿೊಂತಿತ್ಗ  ಳಿಸಿಕ  ಳುಳತಾತರ : ಪ ಲನಚ “ನಿೋತಿಯನಚನ ಉೊಂಟ್ಚಮಾಡಚವ ಒೊಂದಚ 
ಧ್ಮಯಶಾಸರ,” “ನಿೋತಿಯನಚನ ವಾಗಾದನ ಮಾಡಿದ ಒೊಂದಚಯ ಧ್ಮಯಶಾಸರ,” ಅಥವಾ “(ಕಿರಯಗಳ ಮ ಲಕ್) 
ನಿೋತಿಯನಚನ ಸಾಧಸಿಕ  ಳುಳವ ಒೊಂದಚ ಧ್ಮಯಶಾಸರ (ನಿಯಮ)” ಎೊಂಬ ಅಥಯದಲಿಿ ಹ ೋಳಿದನ  ೋ? ಪ ಲನಚ 
ಯಹ ದಾರನಚನ ನಿೋತಿಗ  (ಕಿರಸತನ ಡ ಗ ) ನಡಿಸಚವೊಂತ  ವಿನಾಾಶಿಸಲಪಟ್ಟಟದದ, ಮೋಶ ಯ ಧ್ಮಯಶಾಸರವನಚನ ಸ ಚಿಸಿ 
ಹ ೋಳಿದನ ೊಂದಚ ಕ ಲವರಚ ಭಾವಿಸಚತಾತರ  (ಗಲಾತ್ಾ 3:24). 34Vine, 606. 35Ibid., 441. 36ಬಹಳಷ್ಚಟ ಸಾಮಾನಾ 
ಹ ೋಳಿಕ ಗಳ ಹಾಗ ಯೋ, ಇದಚ ಅಹಯಗ  ಳಿಸಲಪಡಚವ ಅಗತ್ಾವಿರಚತ್ತದ : ಎಲಿಿಯ ವರ ಗ  ಅದಚ ಆತ್ನ ಚಿತ್ತ ಮತ್ಚತ 
ಗಚರ್ಸವಭಾವದ  ೊಂದಗ  ಸಾಮೊಂಜ್ಸಾತ ಯಲಿರಿಚತ್ತದ  ೋ ಅಲಿಯಿ ತ್ನಕ್ ದ ೋವರಚ ತ್ನಗ  ಇಷ್ಟವಾಗಚವ ಪರಕಾರ 
ಮಾಡಬಲನಿಚ. 37C. E. B. Cranfield, Romans: A Shorter Commentary (Grand Rapids, Mich.: 

Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1985), 215. For other references to God’s mercy, see 

11:30-32. 38Morris, 345. 39Ambrose Bierce, quoted in Leonard Louis Levinson, Webster’s 
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Unafraid Dictionary (New York: Collier Books, 1967), 206. 40ಮತ  ತಬಬರ ಮೋಲ  ತ್ಪಪನಚನ 
ಹ  ರಿಸಚವದಕ ೆ ಪರಯತಿನಸಚವ ಜ್ನರ ಕ್ಚರಿತ್ ಬಹಳಷ್ಚಟ ಕ್ಥ ಗಳನಚನ ಹ ೋಳಬಹಚದಾಗಿದ . ಒಮಮ ನಾನಚ ತ್ನನ 
ಕ  ೋಪವನಚನ ನಿಯೊಂತಿರಸಿಕ  ಳಳಲಾಗದರಚತಿತದದ ಗೊಂಡನ  ಬಬನ ಪತಿನಗ  ಸಮಾಲ  ೋಚ್ನ ಯನಚನ ಹ ೋಳಿದ ನಚ. 
ಗೊಂಡನಚ ತ್ನನ ಮಚಷಿಠಯಿೊಂದ ಕಿಟ್ಕಿಯನಚನ ಗಚದದ, ಗಾಿಸ್ ನಚನ ಪುಡಿಪುಡಿ ಮಾಡಿದದನಚ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ಕ ೈಗಳಿಗ  
ಆಳವಾಗಿ ಗಾಯಗಳಾಗಿದದವು. ಆತ್ನಚ ಅಷ್ ಟಲಾಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ್, ತ್ನನ ರಕ್ತ ಸಚರಿಯಚವ ಕ ೈಯನ ನತಿತ ತ್ನನ 
ಹ ೊಂಡತಿಗ , “ನ  ೋಡಚ ನಿನಿನೊಂದ ನಾನಚ ಏನಚ ಮಾಡಬ ೋಕಾಗಿ ಬೊಂತ್ಚ!” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ.  

41Craig Brian Larson, ed., Illustrations for Preaching and Teaching (Grand Rapids, 

Mich.: Baker Books, 1993), 234 ರಲಿ ಿಉಲ ಿೋಖಿಸಲಪಟ್ಟಟದ . 




