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ಅಧ್ಯಾಯ 10 

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿೇತಿವಂತ್ರೆಂರ್ 
ನಿರ್ಣಯವು ಇಸಯಿಯೇಲಾಗೆ 
ಮಯಡಿದ ವಯಗಯದನಗಳಳೆಂದಗೆ 
ಸಂಧ್ಯನಗೊಳಿಸಿತ್ು (ಭಯಗ 2) 

ಯಹ ದಾರಚ ತಾವು ದ ೋವರಿೊಂದ ತಿರಸೆರಿಸಲಪಟ್ಟಟದದಕ ೆ ತ್ಮಮನ ನ ಹ  ರತ್ಚ ಬ ೋರ  
ಇನಾಾರ ಮೋಲ  ತ್ಪುಪ ಹ  ರಿಸಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿರಲಿಲಿ, ಯಾಕ ೊಂದರ  ಅವರಚ ಸವತ್ಃ 
ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯನಚನ ನಿಲಯಕ್ಷಿಸಿ ತ್ಪುಪ ದಾರಿಯಲಿಿ ಹ  ೋಗಚವದನಚನ ಮೊಂಡಚತ್ನದೊಂದ 
ಮಚೊಂದಚವರ ಸಿದದರಚ (9:31, 32). 10:1-13ರಲಿಿ, ಜ್ನರಚ ಹ  ೋಗಬಹಚದಾದ ಎರಡಚ ದಾರಿಗಳ 
ನಡಚವ  ಪ ಲನಚ ವಿರಚದಧ ಹ  ೋಲಿಕ  ಮಾಡಚತಾತನ . ಹಾಗ  ಮಾಡಚವ ಮ ಲಕ್, 
ಯಹ ದಾರಚ ತ್ಪುಪ ದಾರಿಯನಚನ ಹಿಡಿದದದರಚ ಎೊಂಬ ವಿರ್ಾರವನಚನ ಆತ್ನಚ 
ಎತಿತತ  ೋರಿಸಚತಾತನ . 

ಯಹೂದಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೆೇಕೆಂರ್  
ಪೌಲನ ಅಭಿಲಯಷ್ೆ (10:1-4) 

1ಸಹೊೇದರರೆೇ, ಇಸಯಿಯೇಲಾರು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಬೆೇಕೆಂರ್ದೆೇ ನನನ 
ಮನೊೇಭಿಲಯಷ್ೆಯೂ ದೆೇವರಿಗೆ ನಯನು ಮಯಡುವ ವಿಜ್ಞಯಪನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. 2ದೆೇವರಲ್ಲಿ 
ಆಸಕತರಯಗಿದಯದರೆಂದು ನಯನು ಅವರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಯಕ್ಷಿಕೊಡುತ್ೆತೇನೆ; ಆದರೂ ಅವರ ಆಸಕ್ರತ 
ಜ್ಞಯನಯನುಸಯರವಯದದದಲಿ. 3ಅವರು ದೆೇವರಿಂದ ದೊರಕುವ ನಿೇತಿಯನನರಿಯದೆ 
ಸವನಿೇತಿಯನೆನೇ ಸಯಿಪ್ಸಬೆೇಕೆಂದು ಪಿಯತಿನಸುತ್ಯತ ಇದದದರಿಂದ ದೆೇವರ ನಿೇತಿಗೆ 
ಅಧೇನರಯಗಲ್ಲಲಿ 4ನಂರ್ುವವರೆಲಿರಿಗೆ ನಿೇತಿಯನುನ ದೊರಕ್ರಸಿರುವ ಕ್ರಿಸತನಿಂದಲೆೇ 
ಕಮಣಮಯಗಣಕೆೆ ಅಂತ್ಾವಯಯಿತ್ು.  
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ವಚನ 1. ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಸಹ ಜ್ನಾೊಂಗದವರಿಗ  ೋಸೆರ ತ್ನಗಿರಚವ ಪ್ರೋತಿ ಮತ್ಚತ 
ಹಿತಾಸಕಿತಯನಚನ ಮತ  ತಮಮ ದೃಢಪಡಿಸಚತಾತನ  (ನ  ೋಡಿರಿ 9:1-3). ಆತ್ನಚ ಹಿೋಗ  
ಹ ೋಳುತಾತನ , ಸಹೊೇದರರೆೇ, ಇಸಯಿಯೇಲಾರು ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಬೆೇಕೆಂರ್ದೆೇ ನನನ 
ಮನೊೇಭಿಲಯಷ್ೆಯೂ ದೆೇವರಿಗೆ ನಯನು ಮಯಡುವ ವಿಜ್ಞಯಪನೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಚ್ನದಲಿಿ, 
“ಸಹ  ೋದರರ ೋ” ಎೊಂಬಚದಚ ಕ ೈಸತರನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ  ಮತ್ಚತ “ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ” (“ಅವರ”) 
ಎೊಂಬಚದಚ ಯಹ ದಾರನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ NIV). ಪ ಲನಚ ಯಹ ದಾರ 
ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಿರಚವ ಸಿೆತಿಯ ಬಗ ಗ ಕಾಳಜಯಚಳಳವನಾಗಿದದನಚ—ಆಳವಾದ ಕಾಳಜ 
ಹ  ೊಂದದದನಚ. ಆತ್ನಚ “ಅವರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಬ ೋಕ ೊಂಬಚದ ೋ” ನನನ ಆಶ ಯೊಂದಚ 
ಪಾರಥಯಸಿದನಚ: ಅವರಚ ಯೋಸಚವಿನ ಕ್ಚರಿತ್ ಸತ್ಾವನಚನ ಗರಹಿಸಿಕ  ಳುಳ ವೊಂತಾಗಲ ೊಂದಚ. 
Phillips ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ ಹಿೋಗಿದ , “ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಬ ೋಕ ೊಂಬದಾಗಿ ನನನ 
ಹೃದಯಾೊಂತ್ರಾಳದೊಂದ ಹೊಂಬಲಿಸಚತ ತೋನ  ಮತ್ಚತ ದ ೋವರನಚನ ಪಾರಥಯಸಚತ ತೋನ !” ನಮಮ 
ಸಚತ್ತಲ  ಜೋವಿಸಚವ ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಿರಚವವರಿಗ  ೋಸೆರ, ಲ  ೋಕ್ದಲ ಿಲಾಿ ಇರಚವ 
ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಿರಚವವರಿಗ  ೋಸೆರ ನಾವು ಆ ವಿಧ್ವಾದ ಕಾಳಜಯನಚನ ಹ  ೊಂದದ ದೋವೋ? 
ನಾವು ಅವರಿಗ  ೋಸೆರ ಪಾರಥಯಸಚತಿತದ ದೋವೋ? 

ವಚನ 2. ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ , ದೆೇವರಲ್ಲಿ ಆಸಕತರಯಗಿದಯದರೆಂದು 
ನಯನು ಅವರ [ಯಹ ದಾರಚ] ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಯಕ್ಷಿಕೊಡುತ್ ತೆೇನೆ; ಆದರೂ ಅವರ ಆಸಕ್ರತ 
ಜ್ಞಯನಯನುಸಯರವಯದದದಲಿ. “ಸಾಕ್ಷಿಕ  ಡಚತ ತೋನ ” ಎೊಂಬಚದಚ μαρτυρέω (martureō) 
ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಚದ ಅದರಥಯವು “ಸಾಕ್ಷಯ ನಿೋಡಚ” “ಸವೊಂತ್ ಅನಚಭವದ ಆಧ್ಾರದಲಿಿ” 
ಎೊಂದಾಗಚತ್ತದ .1 ಪ ಲನಚ ಈ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಸಾಕ್ಷಿಹ ೋಳುವದಕ ೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದದನಚ ಯಾಕ ೊಂದರ  
ಆತ್ನಚ ಸವತ್ಃ ತ್ನನ ಜೋವಿತ್ದ ಮ ಲಕ್ ಖಚದಚದ ತಿಳುವಳಿಕ  ಪಡ ದದದನಚ. ಆತ್ನಚ 
ಯರ ಸಲ ೋಮಿನ ಹಿರಿೋಸಭ ಯ ಮಚೊಂದ  ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, “ನಾನಚ ಯಹ ದಾನಚ, 
ಕಿಲಿಕ್ಾದ ತಾಸಯದಲಿಿ ಹಚಟ್ಟಟದವನಚ, ಆದರ  ಈ ಪಟ್ಟರ್ದಲ ಿೋ ಬ ಳ ದವನಚ. ಗಮಲಿಯೋಲನ 
ಪಾದಸನಿನಧಯಲಿಿ ನಮಮ ಪ್ತ್ೃಗಳ ಧ್ಮಯಶಾಸರದಲಿಿ ಪೂರ್ಯ ಶಿಕ್ಷಿತ್ನಾದ ನಚ; ನಿೋವ ಲಿರ  
ಈ ಹ  ತ್ಚತ ದ ೋವರ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರಚವೊಂತ ಯೋ ನಾನಚ 
ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿದ ದನಚ” (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 22:3; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ; ನ  ೋಡಿರಿ 
ಗಲಾತ್ಾ 1:13, 14; ಫಿಲಿಪ್ಪ 3:6). 

“ಆಸಕಿತ” (Zeal) ಎೊಂಬಚದಚ ಗಿರೋಕ್ನ ζῆλος (zēlos) ಎೊಂಬಚದರ 
ಲಿಪಾೊಂತ್ರರ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ , ಅದಚ “ಕ್ಚದಯಚವದಚ, ಬಿಸಿಯಾಗಿರಚವದಚ” (ζέω, zeō)2 

ಎೊಂಬದರಿೊಂದ ಬೊಂದರಚತ್ತದ . ನಾವು ಆತ್ನಿಗ  ೋಸೆರ “ಪರಜ್ವಲಿಸಚತಿತರಬ ೋಕ್ಚ” ಎೊಂದಚ 
ದ ೋವರಚ ಬಯಸಚತಾತನ . ಯೋಸಚ ಲವದಕಿೋಯದಲಿಿರಚವ ಸಭ ಗ , “ನಿೋನಚ ಬ ಚ್ುಗ  ಇಲಿದ  
ತ್ರ್ಿಗ  ಇಲಿದ  ಉಗಚರಚಬ ಚ್ುಗಿರಚವದರಿೊಂದ ನಿನನನಚನ ನನನ ಬಾಯೊಳಗಿೊಂದ ಕಾರಚವ ನಚ” 
ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (ಪರಕ್ಟ್ನ  3:16). ಕಿರಸತನಚ ಚಿನಿವಾರರನಚನ ದ ೋವಾಲಯದ  ಳಗಿೊಂದ 
ಓಡಿಸಿಬಿಟ್ಟ ವ ೋಳ , ದ ೋವರ ಆಲಯಾಭಿಮಾನವು ಬ ೊಂಕಿಯೊಂತ  ಆತ್ನನಚನ “ದಹಿ [ಸಿತ್ಚ] 
ಸಚತ್ತದ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ (ಯೊೋಹಾನ 2:17).  

ಅಭಿಮಾನವು ತಿಳಿವಳಿಕ ಯ ನಿಯೊಂತ್ರರ್ ಮತ್ಚತ ನಿದ ೋಯಶನದಲಿಿರತ್ಕ್ೆದಚದ. ಜ್ಞಾನಿಯಚ 
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ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, “ತಿಳಿವಳಿಕ ಯಿಲಿದ  ಕ  ೋರಚವದಚ ಅಯಚಕ್ತ” (ಜ್ಞಾನ  ೋಕಿತ 19:2; NLT). 
10:2ರಲಿಿನ “ತಿಳಿವಳಿಕ ” ಎೊಂಬಚದರ ಅನಚವಾದತ್ ಪದವು ἐπίγνωσι (epignōsis) 
ಎೊಂಬಚದಚ—“ತಿಳಿವಳಿಕ ” (γνῶσις, gnōsis) ಎೊಂಬದಕಾೆಗಿರಚವ ಪದವು ἐπί (epi) ಎೊಂಬ 
ಉಪಸಗಯದೊಂದ ಬಲಗ  ೊಂಡದಾದಗಿದ . Epignōsis ಎೊಂಬಚದಚ “‘ಸರಿಯಾದ ಅಥವಾ 
ಪೂರ್ಯ ತಿಳಿವಳಿಕ ’ಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ .”3 ಯಹ ದಾರಚ ಅಭಿಮಾನದೊಂದ ತ್ಚೊಂಬಿದದರಚ 
ಆದರ  ತಿಳಿವಳಿಕ ಯಲಿಿ ಕ  ರತ ಯಚಳಳವರಾಗಿದದರಚ. ಅವರಿಗ  ಒೊಂದಚ “ತ್ಪುಪ—
ಮಾಹಿತಿಯಚಳಳ ಅಭಿಮಾನ” ಇತ್ಚತ (NEB), ಒೊಂದಚ “ದಾರಿತ್ಪ್ಪದ” ತಿಳಿವಳಿಕ  (JB), 
ಒೊಂದಚ “ತ್ಪುಪದಕಿೆಗ  ನಡಿಸಲಪಟ್ಟ” (LB) ತಿಳಿವಳಿಕ  ಇತ್ಚತ. 

ವಚನ 3. ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ , ಯಹ ದಾರಚ ತ್ಮಗ  ತಿಳಿವಳಿಕ ಯ 
ಕ  ರತ ಯಿರಚವದನಚನ ನಿರಾಕ್ರಿಸಿರಚತಿತದದರಚ. ಅೊಂತ್ , ಅವರಚ ಶಾಸರಗಳ ಬಹಳಷ್ಚಟ 
ಭಾಗವನಚನ ಕ್ೊಂಠಪಾಠವಾಗಿ ಹ ೋಳಬಲಿವರಾಗಿದದರಷ್ ಟ. ಅವರಚ ಹಿೋಗ  ಮಾಡಚವದಕ ೆ 
ಶಕ್ತರಾಗಿದದರಾದರ , ಆವರಚ ಪೂರ್ಯ ತಿಳಿವಳಿಕ  ಹ  ೊಂದದವರಾಗಿರಲಿಲಿ. ಯಹ ದಾರಿಗ  
ಕ ಲವು ಸೊಂಗತಿಗಳು ಗ  ತಿತದದವು, ಆದರ  ಅವರಚ ಅತ್ಾೊಂಥ ಪಾರಮಚಖಾವಾದ ಸೊಂಗತಿಯಲಿಿ 
ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದದರಚ. 3ನ ೋ ವಚ್ನವು ಹಿೋಗ  ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ , ಅವರು ದೆೇವರಿಂದ 
ದೊರಕುವ ನಿೇತಿಯನನರಿಯದೆ. “ದ ೋವರಿೊಂದ ದ  ರಕ್ಚವ ನಿೋತಿಯನನರಿಯದ ” ಎೊಂಬಚದಚ 
ಇಲಿಿ ದ ೋವರ ಗಚರ್ವನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಲಿ, ಆದರ  ಮನಚಷ್ಾರನಚನ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ 
ಎಣಿಸಚವದಕ ೆ ಆತ್ನಚ ಮಾಡಿರಚವ ವಾವಸ ೆಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ಬ ೋರ  ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿ 
ಹ ೋಳುವದಾದರ , ಅದಚ ಕ್ೃಪ /ನೊಂಬಿಕ  ವಾವಸ ೆಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ಯಹ ದಾರಚ ಈ 
ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಇರ್ಾಛಪೂವಯಕ್ವಾಗಿಯೋ ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದದರಚ ಯಾಕ ೊಂದರ  ಅದಚ ಅವರಚ 
ಸೃಷಿಟಸಿಕ  ೊಂಡಿದದ ಧ್ಮಯಶಾಸರ/ಕಿರಯಗಳ ವಾವಸ ೆಗ  ತ್ದವರಚದಧವಾಗಿತ್ಚತ.  

ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದ ದೋನ ೊಂದರ  ಅವರಚ ಸವನಿೇತಿಯನೆನೇ [ಸರಿಯಾದವರಚ ಎೊಂದಚ 
ಎಣಿಸಲಪಡಚವ ವಾವಸ ೆ] ಸಯಿಪ್ಸಬೆೇಕೆಂದು ಪಿಯತಿನಸುತ್ಯತ ಇದದದರಿಂದ ದೆೇವರ ನಿೇತಿಗೆ 
ಅಧೇನರಯಗಲ್ಲಲಿ. ಅಪ್ಸತಲನಚ ಪುನಃ ಇಲಿಿ ತ್ನನ ಸವೊಂತ್ ಅನಚಭವದೊಂದ 
ಮಾತಾಡಚತಿತದಾದನ . ಫಿಲಿಪ್ಪ 3:9ರಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಕಿರಸತನನಚನ ಹಿೊಂಬಾಲಿಸಚವದಕ  ೆೋಸೆರ 
ಏನ ಲಾಿ ತ್ಾಜಸಿದಾದನ ೊಂಬಚದಚರ ಪಟ್ಟಟಯನಚನ ಕ  ಡಚತಾತನ , ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ಬಯಕ ಯಚ, 
“ನಾನಚ ಕಿರಸತನನಚನ ಸೊಂಪಾದಸಿಕ  ೊಂಡಚ ನ ೋಮನಿಷ್ ಠಗಳ ಫಲವಾಗಿರಚವ 
ಸವನಿೋತಿಯನಾನಶರಯಿಸದ  ಕಿರಸತನನಚನ ನೊಂಬಚವದರಿೊಂದ ದ  ರಕ್ಚವೊಂಥ ಅೊಂದರ  ಕಿರಸತನ 
ಮೋಲರ್ ನೊಂಬಿಕ ಯ ಆಧ್ಾರದೊಂದ ದ ೋವರಚ ಕ  ಡಚವೊಂಥ ನಿೋತಿಯನ ನೋ ಹ  ೊಂದ 
ಕಿರಸತನಲಿಿರಚವವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂಬದ ೋ” ಎೊಂದಚ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತಾತನ  (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ 
ನನನದಚ).  

ಪ ಲನಚ ಯಹ ದಾರ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಹ ೋಳಿದದನಚನ ಒಟಾಟರ ಯಾಗಿ ಮಾನವ ಜ್ನಾೊಂಗದ 
ಬಗ ಗ ಸಹ ಹ ೋಳಬಹಚದಾಗಿದ : ದ ೋವರ ಮಾಗಯದ ಬಗ ಗ ತ್ೃಪ್ತಗ  ಳಳದ , ಜ್ನರಚ ಪರಲ  ೋಕ್ಕ ೆ 
ಹ  ೋಗಲಚ ತ್ಮಮತ್ಮಮ ವಿಧ್ಾನಗಳನಚನ ಸಾೆಪ್ಸಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಪರಯತಿನಸಚತಿತದಾದರ . 
ಅನ ೋಕ್ರಿಗ  ಬಹಳ ನ ಚಿುನ ಸೊಂಕಿತ್ಯನ  ಎೊಂದರ  “ನಾನಚ ಅದನಚನ ನನನ ದಾರಿಯಲಿಿಯೋ 
ಮಾಡಿದ .”4 ನಾವು ಸೊಂಗತಿಗಳನಚನ ನಮಮ ದಾರಿಯಲಿಿ ಅಲಿ, ಆತ್ನ ದಾರಿಯಲಿಿಯೋ 
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ಮಾಡಚವದಕ ೆ ತಿೋಮಾಯನಿಸಿಕ  ಳುಳವೊಂತ  ದ ೋವರಚ ನಮಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿ! 
ವಚನ 4. ಯಹ ದಾರಚ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ ಎಣಿಸಲಪಡಚವದಕ ೆ ಧ್ಮಯಶಾಸರ 

ಕ ೈಕ  ೊಂಡಚ ನಡ ಯಚವದರ ಮೋಲ  ಆಧ್ಾರಗ  ೊಂಡಿದದರಚ. ಪ ಲನಚ ಇದರ 
ಅಸಾಧ್ಾತ ಯನಚನ ಮಚೊಂದನ ಎರಡಚ ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ಗ  ಳಿಸಚತಾತನ . ವಚ್ನ 4 
ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ತದ , ನಂರ್ುವವರೆಲಿರಿಗೆ ನಿೇತಿಯನುನ ದೊರಕ್ರಸಿರುವ ಕ್ರಿಸತನಿಂದಲೆೇ 
ಕಮಣಮಯಗಣಕೆೆ ಅಂತ್ಾವಯಯಿತ್ು. “ಅೊಂತ್ಾವಾಯಿತ್ಚ” ಎೊಂಬಚದಚ τέλος (telos) ಎೊಂಬ 
ಪದದೊಂದ ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟದ , ಅದಚ ಹಲವಾರಚ ಸೊಂಭಾವಾ ಅಥಯಗಳುಳಳ 
ಪದವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅದಚ “ಅೊಂತ್ಾ [ಸಮಾಪ್ತಗ  ಳಿಸಚವಿಕ ]” ಎೊಂಬಥಯವಾಗಬಹಚದಚ, 
NASB ಮತ್ಚತ ಇತ್ರ ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳಲಿಿ (KJV; NKJV; ASV; RSV; NRSV; TEV; 

NIV; ESV; REB) ಈ ಅಥಯವು ಸ ಚಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ . ಅಲಿದ  ಅದಚ “ಗಮಾಸಾೆನ” ಎೊಂಬ 
ಅಥಯವನಚನ ಸಹ ಕ  ಡಬಲಿದಚ, ಕ ಲವು ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ ಓದಲಚ ಸಿಕ್ಚೆವೊಂಥದಚದ (CJB; 

McCord). 
ಮೋಶ ಯ ಧ್ಮಯಶಾಸರಕ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟ್ಟೊಂತ , ಎರಡ  ಅಥಯನಿರ ಪನ ಗಳು 

ಸತ್ಾವಾಗಿರಚತ್ತವ . ವಾಸತವಾೊಂಶವ ೊಂದರ , ಎರಡಚ ಸಹ ಪರಸಪರ ಅತಿವಾಾಪ್ಸಚತ್ತವ .5 
ಕಿರಸತನಚ ಧ್ಮಯಶಾಸರ “ಗಮಾಸಾೆನ”ದ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಗಲಾತ್ಾ 3:24ರಲಿಿ 
ಬರ ದದ ದೋನ ೊಂದರ , “ನಾವು ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂಬ ನಿರ್ಯಯವನಚನ 
ಹ  ೊಂದಚವದಕಾೆಗಿ ಕಿರಸತನಲಿಿಗ  ಸ ೋರಚವ ತ್ನಕ್ ಅದಚ ನಮಮನಚನ ಕಾಯಚತ್ತದ .” ಆತ್ನ 
ನೊಂತ್ರ ಸ ೋರಿಸಿ ಹ ೋಳಿದ ದೋನ ೊಂದರ , “ಆದರ  ಕಿರಸತ ನೊಂಬಿಕ ಯಚ ಬೊಂದರಲಾಗಿ ನಾವಿನಚನ 
ಕಾಯಚವವನ [ಅೊಂದರ  ಧ್ಮಯಶಾಸರದ] ಕ ೈಕ ಳಗಿರಚವವರಲಿ” (ಗಲಾತ್ಾ 3:25). ಕಿರಸತನ 
ಬರ  ೋರ್ದ ಒೊಂದಚ ಫಲಿತ್ವ ೋನಾಗಿತ ತೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಜ್ನರಿಗ  ಕ  ಟ್ಟಟದದ ಪರಸಚತತ್ 
ಪರಕ್ಟ್ನ ಗ  “ಅೊಂತ್ಾವಾಯಿತ್ಚ” (ನ  ೋಡಿರಿ 7:1-6). ಎರಡರಲಿಿ ಯಾವದ ೋ 
ಅಥಯನಿರ ಪನ ಯಚ ಸಹ ಯಹ ದಾರಚ ಧ್ಮಯಶಾಸರವನಚನ ಕ ೈಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಪಡಚವ 
ಪರಯತ್ನವನಚನ (ನಿೋತಿಯನಚನ ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ ದಾರಿಯಾಗಿ) ಕ ೈಬಿಟ್ಚಟಬಿಡಬ ೋಕಿತ್ಚತ ಮತ್ಚತ 
“ಕ್ಮಯಮಾಗಯಕ ೆ ಅೊಂತ್ಾ” ತ್ೊಂದ ಯೋಸಚವಿನಡ ಗ  ತಿರಚಗಿಕ  ಳಳಬ ೋಕಿತ ತೊಂದಚ 
ಘ ೋಷಿಸಚತ್ತದ .  

ನಾವು 4ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ ಬಿಟ್ಚಟ ಮಚೊಂದಕ ೆ ಹ  ೋಗಚವ ಮಚನನ, ಪ ಲನಚ ಮೋಶ ಯ 
ಧ್ಮಯಶಾಸರದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಕ ೋವಲ ಒೊಂದಚ ಹ ೋಳಿಕ ಯನಚನ ಮಾತ್ರವ ೋ ನಿೋಡಚತಿತಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ 
ನಾವು ಗಮನಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ. ಆತ್ನಚ “ಯಹ ದಾರ ಸಮಸ ಾ”ಯ ಬಗ ಗ 
ಮಾತಾಡಚತಿತದದನಾದದರಿೊಂದ, ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ಆತ್ನ ಮನಸಿಾನಲಿಿ ಪಾರಥಮಿಕ್ವಾಗಿ 
ಮೋಶ ಯ ಧ್ಮಯಶಾಸರವಿತ್ಚತ. ಹ ೋಗ , ನಾವು ಒೊಂದಚ ಸಾಮಾನಾವಾದ ಅನವಯಿಕ ಯನಚನ 
ಸಹ ಮಾಡಬಹಚದಾಗಿದ , ಯಾಕ ೊಂದರ  ಗಿರೋಕ್ ವಾಕ್ಾದಲಿಿರಚವ 4ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ 
ಧ್ಮಯಶಾಸರ ಎೊಂಬಚದರ ಮಚೊಂದ  ಯಾವದ ೋ ನಿದಯಷ್ಟ ಲ ೋಖನವಿರಚವದಲಿ. “ಅೊಂತ್ಾ” 
ಅಥವಾ “ಸಮಾಪ್ತಗ  ಳಿಸಚವಿಕ ” ಎೊಂಬ ಅಥಯಬರಚವೊಂತ  telos ಎೊಂಬಚದನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತ, ನಾವು ವಚ್ನವನಚನ ವಿಸತರಿಸಿ ಹಿೋಗ  ಅಥಯಬರಚವೊಂತ  ಮಾಡಬಹಚದಚ: 
“[ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ] ನೊಂಬಚವವರ ಲಿರಿಗ  [ದ ೋವರಿೊಂದಲ ೋ ಕ  ಡಲಪಡಚವ] ನಿೋತಿಯನಚನ 
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ದ  ರಕಿಸಿರಚವ ಕಿರಸತನಿೊಂದಲ ೋ [ನಿೋತಿಯನಚನ ಹ  ೊಂದಕ  ಳಳಲಚ ಪರಯತಿನಸಚತಾತ ಕ ೈಕ  ೊಂಡಚ 
ನಡ ದ] ಕ್ಮಯಮಾಗಯಕ ೆ ಅೊಂತ್ಾವಾಯಿತ್ಚ.”  

ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಧ್ಯರವಯಗಿ ನಂಬಿಕೆ (10:5-13) 
5ನೆೇಮನಿಷ್ೆೆಗಳಿಂದಯಗುವ ನಿೇತಿಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ-ಅದನುನ ಅನುಸರಿಸಿದವನೆೇ ಅದರಿಂದ 
ಜೇವಿಸುವನೆಂದು ಮ್ಮೇಶೆಯು ರ್ರೆಯುತ್ಯತನೆ. 6ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದುಂಟಯಗುವ ನಿೇತಿಯು 
ಏನು ಹೆೇಳುತ್ತದೆ? ಕ್ರಿಸತನನುನ ಕೆಳಕೆೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ರ್ರುವದಕೆೆ ಯಯರು ಮೆೇಲರ್ 
ಲೊೇಕಕೆೆ ಏರಿಹೊೇದಯರು? 7ಎಂದಯಗಲ್ಲ ಕ್ರಿಸತನನುನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿಿಸಿಕೊಂಡು 
ರ್ರುವದಕೆೆ ಯಯರು ಪೆಿೇತ್ಲೊೇಕಕೆೆ ಇಳಿದುಹೊೇದಯರು? 8ಎಂದಯಗಲ್ಲ ನಿನನ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ 
ಅಂದುಕೊಳುಬೆೇಡ. ದೆೇವರ ವಯಕಾವು ನಿನನ ಸಮಿೇಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ; ಅದು ನಿನನ 
ಬಯಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿನನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅನುನತ್ತದೆ. ಆ ವಯಕಾವು ನಯವು ಸಯರುವ 
ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷ್ಯವಯದ ವಯಕಾವೆೇ. 9ಅದೆೇನೆಂದರೆ ನಿೇನು ಯೇಸುವನೆನೇ ಕತ್ಣನೆಂದು 
ಬಯಯಿಂದ ಅರಿಕೆಮಯಡಿಕೊಂಡು ದೆೇವರು ಆತ್ನನುನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿಿಸಿದನೆಂದು 
ಹೃದಯದಂದ ನಂಬಿದರೆ ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಯಗುವದು ಎಂರ್ದೆೇ. 10ಹೃದಯದಂದ 
ನಂರ್ುವದರ ಮೂಲಕ ನಿೇತಿಯು ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಬಯಯಿಂದ ಅರಿಕೆಮಯಡುವದರ ಮೂಲಕ 
ರಕ್ಷಣೆಯಯಗುತ್ತದೆ. 11ಆತ್ನ ಮೆೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಯಯವನಯದರೂ 
ಆಶಯಭಂಗಪಡುವದಲಿವೆಂದು ಶಯಸರವು ಹೆೇಳುತ್ತದೆಯಷ್ೆು. 12ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ
ಯಹೂದಾನಿಗೂ ಗಿಿೇಕನಿಗೂ ಹೆಚುಿಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಇಲಿ. ಎಲಿರಿಗೂ ಒರ್ಿನೆೇ ಕತ್ಣ; ಆತ್ನು 
ತ್ನನ ನಯಮವನುನ ಹೆೇಳಿಕೊಳುುವವರಿಗೆ ಹೆೇರಳವಯಗಿ ಕೊಡುವವನಯಗಿದಯದನೆ. 13ಕತ್ಣನ 
ನಯಮವನುನ ಹೆೇಳಿಕೊಳುುವವರೆಲಿರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಯಗುವದೆಂದು ರ್ರೆದದೆ.  

ವಚನ 5. ಮಚೊಂದ  ಸಾಗಚತಾತ, ಪ ಲನಚ ಪುನಃ ಧ್ಮಯಶಾಸರ ಕ ೈಕ  ೊಂಡಚ ನಡ ಯಚವ 
ಮ ಲಕ್ ನಿೋತಿಯನಚನ ದ  ರಕಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ಪರಯತಿನಸಚವದರ ಘಾತ್ಕ್ ದ  ೋಷ್ವನಚನ 
ಎತಿತತ  ೋರಿಸಚತಾತನ . ಆತ್ನಚ ಹಿೋಗ  ಬರ ದನಚ, ನೆೇಮನಿಷ್ೆೆಗಳಿಂದಯಗುವ ನಿೇತಿಯ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ—ಅದನುನ ಅನುಸರಿಸಿದವನೆೇ ಅದರಿಂದ ಜೇವಿಸುವನೆಂದು ಮ್ಮೇಶೆಯು 
ರ್ರೆಯುತ್ಯತನೆ. ಪ ಲನಚ ಮನಸಿಾನಲಿಿ ಯಾಜ್ಕ್ಕಾೊಂಡ 18:5ನಚನ ಹ  ೊಂದದದನ ೊಂದಚ 
ತ  ೋರಚತ್ತದ , ಅಲಿಿ ಯಹ  ೋವನಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ , “ನನನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಗಳ ಪರಕಾರ 
ನಡ ದಚಕ  ಳುಳವವರಚ ಆ ಆಜ್ಞಾವಿಧಗಳ ಮ ಲಕ್ ಬದಚಕ್ಚವರಚ. ಆದದರಿೊಂದ ನಿೋವು 
ಅವುಗಳನಚನ ಅನಚಸರಿಸಬ ೋಕ್ಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ಯಾಜ್ಕ್ಕಾೊಂಡ 18:5ರಲಿಿ 
“ಬದಚಕ್ಚವರಚ” ಎೊಂಬಚದಚ ಮತ್ಚತ ರ  ೋಮಾ 10:5ರಲಿಿನ “ಜೋವಿಸಚವನ ೊಂದಚ” 
ಎೊಂಬವುಗಳ ರಡ  “ಜೋವವನಚನ ಕ್ೊಂಡಚಕ  ಳುಳವನಚ” ಎೊಂಬಥಯವನಚನ ಕ  ಡಚತ್ತವ . JB 

ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ “ಆಜ್ಞಾವಿಧಗಳನಚನ ಕ ೈಕ  ೊಂಡಚ ನಡ ಯಚವವರಚ ಅವುಗಳಿೊಂದ ಜೋವವನಚನ 
ಸ ಳ ದಚಕ  ಳುಳವರಚ” ಎೊಂದರಚತ್ತದ .  

ದ ೋವರಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ  ಅವರಚ ಆತ್ನ ಆಜ್ಞಾವಿಧಗಳನಚನ ಅನಚಸರಿಸಿದರ  
ಜೋವವನಚನ ಕ್ೊಂಡಚಕ  ಳುಳವರ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. ಜೋವವನಚನ ಕ್ೊಂಡಚಕ  ಳುಳವದಚ ಹಿತ್ವ ೊಂದಚ 



 185 

ತ  ೋರಚತ್ತದ —ಹಾಗಾದರ  ಸಮಸ ಾಯಚ ಏನಾಗಿತ್ಚತ? ಸಮಸ ಾಯಚ ಏನ ೊಂದರ , 
ಧ್ಮಯಶಾಸರವನಚನ ಕ ೈಕ  ಳುಳವ ಮ ಲಕ್ ಜೋವವನಚನ ಕ್ೊಂಡಚಕ  ಳಳಲಚ, ಅವರಚ 
ಧ್ಮಯಶಾಸರವನಚನ ಪರಿಪೂರ್ಯವಾಗಿ ಕ ೈಕ  ೊಂಡಚ ನಡ ಯಬ ೋಕಾಗಿತ್ಚತ. ಧ್ಮಯಶಾಸರವನಚನ 
ಕ ೈಕ  ೊಂಡಚ ನಡ ಯಚವದಕ ೆ ಯಾವನಾದರ  ವಿಫಲನಾದರ  ಅೊಂತ್ವನಚ 
ಶಾಪಗರಸೆನಾಗಚತಿತದದನಚ (ನ  ೋಡಿರಿ ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶಕಾೊಂಡ 27:26; ಗಲಾತ್ಾ 3:12, 13). 
CEV ಯಚ ಮೋಶ ಯ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ರ  ೋಮಾ 10:5ರಲಿಿ ಹಿೋಗ  ಅನಚವಾದಸಚತ್ತದ : 
“ನಿೋವು ಬದಚಕ್ಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಇಚಿಛಸಚವದಾದರ , ನಿೋವು ಧ್ಮಯಶಾಸರವು ಹ ೋಳುವದನ ನಲಾಿ 
ಮಾಡತ್ಕ್ೆದಚದ” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಹ ೋಗ , ಯಾರ  ಬಬನಿಗ  ಎಲಾಿ ಆಜ್ಞ ಗಳನಚನ 
ಎಲಾಿ ಸಮಯಗಳಲಿಿಯ  ಲ  ೋಪವಿಲಿದೊಂತ  ಕ ೈಕ  ೊಂಡಚ ನಡ ಯಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿರಲಿಲಿ. 
ಈ ಕಾರರ್ಕಾೆಗಿ, ಧ್ಮಯಶಾಸರ/ಕಿರಯಗಳ ವಾವಸ ೆಯ ಆಧ್ಾರದಲಿಿ ನಿೋತಿಯನಚನ 
ದ  ರಕಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ಅಸಾಧ್ಾವಾದದಾದಗಿತ್ಚತ. 

ವಚನಗಳು 6-8. ಅದಕ ೆ ತ್ದವರಚದಧವಾಗಿ, ದ ೋವರ ಕ್ೃಪ /ನೊಂಬಿಕ ಯ ವಾವಸ ೆಯ 
ಆಧ್ಾರದಲಿಿ ನಿೋತಿಯನಚನ ದ  ರಕಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ಸಾಧ್ಾ ಆಗಿತ್ಚತ. 6 ರಿೊಂದ 8 ವಚ್ನಗಳ 
ಸೊಂದ ೋಶವು ಅದ ೋ ಆಗಿರಚತ್ತದ —ಮದಲ ಶತ್ಮಾನದ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಪರಿಚಿತ್ವಾಗಿದದೊಂಥ 
ಆದರ  ನಮಗ  ಅಪರಿಚಿತ್ವಾಗಿರಚವೊಂಥ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವ ಒೊಂದಚ 
ಸೊಂದ ೋಶ. 

6ನ ೋ ವಚ್ನವು ಹಿೋಗ  ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ , ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದುಂಟಯಗುವ 
[ಕ್ೃಪ /ನೊಂಬಿಕ ಯ ವಾವಸ ೆ] ನಿೇತಿಯು [ದ ೋವರ ಸೊಂಗಡ ಸರಿಯಾದ ಸೊಂಬೊಂಧ್ 
ಹ  ೊಂದರಚವಿಕ ] ಏನು ಹೆೇಳುತ್ತದೆ? ಮೋಶ ಯಚ ಧ್ಮಯಶಾಸರ/ಕಿರಯಗಳ ವಾವಸ ೆಯ ಬಗ ಗ 
ಮಾತಾಡಚವ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಪ ಲನಚ ಈಗಷ್ ಟ ಸ ಚಿಸಿದದನಚ (10:5). ಈಗ ಆತ್ನಚ 
ನಿೋತಿಯನಚನ ಕ್ೃಪ /ನೊಂಬಿಕ ಯ ವಾವಸ ೆಯ ವಕಾತರನ ೊಂಬೊಂತ  ಮ ತಿೋಯಕ್ರಿಸಚತಾತನ . 
“ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದಚೊಂಟಾಗಚವ ನಿೋತಿಯಚ ಏನಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ ”? ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ: 

ಕ್ರಿಸತನನುನ ಕೆಳಕೆೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ರ್ರುವದಕೆೆ ಯಯರು ಮೆೇಲರ್ ಲೊೇಕಕೆೆ ಏರಿ 
ಹೊೇದಯರು? ಎಂದಯಗಲ್ಲ ಕ್ರಿಸತನನುನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿಿಸಿಕೊಂಡು ರ್ರುವದಕೆೆ 
ಯಯರು ಪೆಿೇತ್ಲೊೇಕಕೆೆ ಇಳಿದುಹೊೇದಯರು? ಎಂದಯಗಲ್ಲ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ 
ಅಂದುಕೊಳುಬೆೇಡ. ದೆೇವರ ವಯಕಾವು ನಿನನ ಸಮಿೇಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ; ಅದು ನಿನನ 
ಬಯಯಲ್ಲಿಯೂ ನಿನನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿಯೂ ಇದೆ ಅನುನತ್ತದೆ. ಆ ವಯಕಾವು ನಯವು ಸಯರುವ 
ನಂಬಿಕೆಯ ವಿಷ್ಯವಯದ ವಯಕಾವೆೇ.  

ಪ ಲನಚ ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶಕಾೊಂಡ 30ರಲಿಿನ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಿತದಾದನ , 
ಅದಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ  ಮೋಶ ಯಚ ನಿೋಡಚವ ವಿದಾಯ ಭಾಷ್ರ್ದ ಭಾಗವಾಗಿರಚತ್ತದ : 

ನಾನಚ ಈಗ ನಿಮಗ  ಬ  ೋಧಸಿದ ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶವು ನಿಮಗ  ಗರಹಿಸಚವದಕ ೆ 
ಕ್ಷ್ಟವಾದದ ದ ಅಲಿ, ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ ಅಸಾಧ್ಾವಾದದ ದ ಅಲಿ. ಇದಚ ಮೋಲರ್ 
ಲ  ೋಕ್ದಲಿಿರಚವ ಮಾತ್ಲಿ. ನಮಗ  ೋಸೆರ ಮೋಲರ್ ಲ  ೋಕ್ವನಚನ ಏರಿ ಅದನಚನ 
ತಿಳಿದಚಕ  ೊಂಡಚಬೊಂದಚ ನಮಗ  ತಿಳಿಸಚವಷ್ಚಟ ಶಕ್ತರಚ ಯಾರಿದಾದರ ? ಇದದರ  ನಾವು ಕ ೋಳಿ 
ಕ ೈಕ  ೊಂಡ ೋವು ಅೊಂದಚಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಅವಕಾಶವ ೋನ  ಇಲಿ. ಮತ್ಚತ ಇದಚ ಸಮಚದರದ 
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ಆರ್  ಇರಚವ ಮಾತ್ಲಿ. ನಮಗ  ೋಸೆರ ಸಮಚದರವನಚನ ದಾಟ್ಟ ಅದನಚನ ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ 
ಬೊಂದಚ ನಮಗ  ತಿಳಿಸಚವಷ್ಚಟ ಶಕ್ತರಚ ಯಾರಿದಾದರ ? ಇದದರ  ನಾವು ಕ ೈಕ  ೊಂಡ ೋವು 
ಅೊಂದಚಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಆಸಪದವ ೋನ  ಇಲಿ. ಈ ವಾಕ್ಾವು ನಿಮಗ  ಸಮಿೋಪದಲಿಿಯೋ ಇದ ; 
ನಿಮಮ ಬಾಯಲಿಿಯ  ಹೃದಯದಲಿಿಯ  ಇದ ; ಇದನಚನ ಅನಚಸರಿಸಚವದಕ ೆ 
ಅವಕಾಶವುೊಂಟ್ಷ್ ಟ (ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶಕಾೊಂಡ 30:11-14; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). 

“ಸಮಚದರ” ಎೊಂಬಚದರ ಬದಲಾಗಿ ಪ ಲನಚ “ಪ ರೋತ್ಲ  ೋಕ್” “abyss” ಎೊಂದಚ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತನ . “Abyss” ಎೊಂಬಚದಚ ἄβυσσος (abussos) ಎೊಂಬಚದರ 
ಲಿಪಾೊಂತ್ರರ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ , ಅದರಥಯವು “ಅಧ್  ೋಲ  ೋಕ್.”6 ಗಿರೋಕ್ ಹಳ ಯ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ, “ಪ ರೋತ್ಲ  ೋಕ್” (“ತ್ಟ್ಟತ್ಳ”) ಎೊಂಬಚದಚ ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ ನಿೋರಿನ 
ಹ ಗಗಡಲಚಗಳ ೊೊಂದಗ  ಸೊಂಬೊಂಧಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಕಿೋತ್ಯನ  68:22). 10:7ರಲಿಿ, 
KJV ಯಚ “ಆಗಾಧ್ಕ ೆ ಇಳಿದಚ ಹ  ೋಗಚವವರಚ ಯಾರಚ?” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 
NIV). ಪ ಲನ ಅನವಯಿಸಚವಿಕ ಯಚ ಕಿರಸತನ ಪುನರಚತಾೆನಕ ೆ ಆಗಿತಾತದದರಿೊಂದ, ಆತ್ನಚ 
ಮನಸಿಾನಲಿಿ ಬಹಚಶ: ಸತ್ತವರ ನಿವಾಸಸೆಳ (NLT) ವನಚನ ಅಥವಾ ಸಮಾಧಯನಚನ 
(McCord) ಹ  ೊಂದದದನ ೊಂದಚ ತ  ೋರಚತ್ತದ . ನಿಖರವಾದ ಅಥಯನಿರ ಪನ ಯಚ ಇಲಿಿ 
ಪಾರಮಚಖಾವಾಗಿರಚವದಲಿ. ಒಬಬನಚ ಎಷ್  ಟೊಂದಚ ಎತ್ತರಕ ೆ ಏರಬಲಿನ ೊಂಬಚದನಚನ ಸ ಚಿಸಲಚ 
“ಮೋಲರ್ ಲ  ೋಕ್” ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ ಮತ್ಚತ ಒಬಬನಚ ಎಷ್  ಟೊಂದಚ ಕ ಳಕ ೆ 
ಇಳಿಯಬಲಿನ ೊಂಬಚದನಚನ ಸ ಚಿಸಲಚ “ಪ ರೋತ್ಲ  ೋಕ್” ಎೊಂಬಚದನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತನ . 

ಪ ಲನಚ “ಪ ರೋತ್ಲ  ೋಕ್” ಎೊಂಬ ಪದವನಚನ ಪಯಾಯಯವಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದದನಚನ 
ಬಿಟ್ಟರ  ಉಳಿದೊಂತ  ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶಕಾೊಂಡ 30:11-14ರಲಿಿನ ಪರಿಭಾಷ್ ಯನಚನ ಹ ಚ್ಚುಕ್ಡಿಮ 
ನಕ್ಲಚ ಮಾಡಿರಚತಾತನ . ಹ ೋಗ , ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ಸವೊಂತ್ ಉದ ದೋಶಕಾೆಗಿ ಈ ಅನವಯಿಕ ಗಳನಚನ 
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಚವ ಮ ಲಕ್ ಪದಗಳನಚನ ಅಳವಡಿಸಿಕ  ೊಂಡನಚ: “ಕಿರಸತನನಚನ ಕ ಳಕ ೆ 
ಕ್ರ ದಚಕ  ೊಂಡಚ ಬರಚವದಕ ೆ” ಮತ್ಚತ “ಕಿರಸತನನಚನ ಸತ್ತವರ  ಳಗಿೊಂದ ಎಬಿಬಸಿಕ  ೊಂಡಚ 
ಬರಚವದಕ ೆ.” ಪ ಲನಚ ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಪದ  ೋಪಯೊೋಗದ ಜ  ತ ಗ  ತ್ನನದ ೋ ಆದ 
ಅನವಯಿಕ ಗಳನಚನ ಜ  ೋಡಿಸಚವ ಮ ಲಕ್ ಯಾವ ಸೊಂದ ೋಶವನಚನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಚವ 
ಇೊಂಗಿತ್ವನಚನ ಹ  ೊಂದದದನಚ? ಬಹಚಶಃ ಕಿೋಲಿಕ ೈಯಚ ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶಕಾೊಂಡ 30:11-14ರ 
ಪಾರರೊಂಭಿಕ್ ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿ ಸಿಕ್ಚೆತ್ತದ : “ನಾನಚ ಈಗ ನಿಮಗ  ಬ  ೋಧಸಿದ 
ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶವು [1] ನಿಮಗ  ಗರಹಿಸಚವದಕ ೆ ಕ್ಷ್ಟವಾದದ ದ ಅಲಿ, [2] ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ 
ಅಸಾಧ್ಾವಾದದ ದ ಅಲಿ (ವಚ್ನ.11). 

ರ  ೋಮಾ 10:6-8ರಲಿಿ, ಪ ಲನ ಸೊಂದ ೋಶದ ಮದಲ ಭಾಗವು ಏನ ೊಂದರ  ಸಚವಾತ ಯ 
ಬ ೋಡಿಕ ಗಳು ಅತಿ ಕ್ಷ್ಟಕ್ರವಾದವುಗಳ ನಲಿ ಎೊಂಬಚದ . Leon Morris ಪರಕಾರವಾಗಿ, 
ಪ ಲನಚ “ಅಸಾಧ್ಾವಾದದದನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಕ ೆ ನಾನಚನಡಿಯೊಂತಾಗಿದದ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಿತದಾದನ .”7 ದ ೋವರಚ ನಮಗ  ಮೋಲರ್ ಲ  ೋಕ್ಕ ೆ ಏರಿ ಹ  ೋಗಿ ಕಿರಸತನನಚನ 
ಕ ಳಕ ೆ ಕ್ರ ದಚಕ  ೊಂಡಚ ಬರಚವೊಂತ್ಹ ಅಥವಾ ಪ ರೋತ್ಲ  ೋಕ್ಕ ೆ ಇಳಿದಚ ಹ  ೋಗಿ ಕಿರಸತನನಚನ 
ಮೋಲಕ ೆ ಕ್ರ ಕ  ೊಂಡಚ ಬರಚವೊಂತ್ಹ ಮನಚಷ್ಾಶಕಿತಗ  ಮಿೋರಿದ ಕಾಯಯಗಳನಚನ ಮಾಡಚವೊಂತ  
ಆಜ್ಞಾಪ್ಸಚವದಲಿ. ನಾವು ಕ ೋವಲ ವಿಶಾವಸವಿಡಚವೊಂತ  ಮತ್ಚತ ನಮಮ ನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ 
ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚವೊಂತ  ಕ ೋಳಲಪಟ್ಟಟದ ದೋವಷ್ ಟ (ಮಾಕ್ಯ 16:16).  
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10:6-8ರಲಿಿನ ಪ ಲನ ಸೊಂದ ೋಶದ ಎರಡನ ಯ ಭಾಗವು ಮದಲನ ಯ ಭಾಗಕ ೆ 
ಸೊಂಬೊಂಧಸಿತ್ತದ : ಯಾವನಿಗಾದರ  ನಿೋತಿಯನಚನ ಹ  ೊಂದಚವದಚ 
ಕ ೈಗ ಟ್ಚಕ್ಲಾರದಾದಗಿರಚವದಲಿ—ಯಾಕ ೊಂದರ  ಎಲಿರ  ಕ್ತ್ಯನಲಿಿ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ 
ಮಾಗಯದಲಿಿ ವಿಶಾವಸವಿಡಚವದಕ ೆ ಶಕ್ತರ ೋ.8 ಪ ಲನಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  “ವಾಕ್ಾವು ನಿನನ 
ಸಮಿೋಪದಲಿಿಯೋ ಇದ ” ಎೊಂದಚ ಭರವಸ ಯನಚನ ನಿೋಡಚವದಕ ೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದದನಚ ಯಾಕ ೊಂದರ , 
ಆತ್ನಚ ಹ  ಸ ಸೆಳಗಳಿಗ  ಹ  ೋಗಚವಾಗಲ ಲಾಿ, ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಆಲಿಸಚವ ಮದಲ 
ಸೊಂದಭಯವನಚನ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಕ  ಡಚತಿತದದನಚ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 13:14; 14:1; 17:1; 
18:19; ನ  ೋಡಿರಿ ರ  ೋಮಾ 1:16). 

ರ  ೋಮಾ 10:6-8 ಮ ಲಭ ತ್ ಸೊಂದ ೋಶವು ಅದ ೋ ಆಗಿರಚತ್ತದ ; ಆದರ , ನಾನಚ 
ಪ ಲನ ಅನವಯಿಸಚವಿಕ ಯ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಓದದಾಗ, ಅವುಗಳು ಯಹ ದಾರ 
ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ ಪರತಿಬಿೊಂಬಿಸಚತ್ತವ ೊಂಬ ಕಾರರ್ಕ ೆ ಆ ಎರಡಚ ನಿದಯಷ್ಟವಾದ ಅಸಾಧ್ಾ 
ಕ ಲಸಗಳನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡನ  ೋ ಎೊಂದಚ ಚ್ಕಿತ್ಗ  ಳುಳತ ತೋನ . ಯಹ ದಾರಚ ಯೋಸಚವನಚನ 
ಮಸಿಾೋಯನ ೊಂದಚ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಲಿಲಿವಾದದರಿೊಂದ, ಮಸಿಾೋಯನಚ ಪರಲ  ೋಕ್ದೊಂದ ಕ ಳಕ ೆ 
ಕ್ರಕ  ೊಂಡಚ ಬರಲಪಟ್ಟಟದದನ ೊಂಬಚದನಚನ (ಅೊಂದರ  ಆತ್ನಚ ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  
ಬೊಂದದದನ ೊಂಬಚದನಚನ) ಅವರಚ ನೊಂಬಲಿಲ.ಿ ಅಷ್ಚಟಮಾತ್ರವಲಿದ , ಯೋಸಚವು 
ಸತ್ತವರ  ಳಗಿೊಂದ ಜೋವಿತ್ನಾಗಿ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟಟದ ದೋನ ೊಂಬಚದನಚನ ನೊಂಬಲಿಲ.ಿ ಮಸಿಾೋಯನನಚನ 
ಕ್ರ ದಚಕ  ೊಂಡಚ ಬರಚವದಕ ೆ ಯಾವನ  ಪರಲ  ೋಕ್ಕ ೆ ಏರಿಹ  ೋಗಚವ ಅಗತ್ಾವ ೋ ಇರಲಿಲಿ, 
ಯಾಕ ೊಂದರ  ಆತ್ನಚ ಈಗಾಗಲ ೋ ಬೊಂದದದನಚ ಎೊಂಬಚದಾಗಿ ಪ ಲನಚ 
ದೃಢಪಡಿಸಚವಿಕ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ  ಎೊಂಬದಾಗಿ 6 ಮತ್ಚತ 7 ವಚ್ನಗಳನಚನ ಕಾರ್ಬಹಚದಾಗಿದ . 
ಅಲಿದ  ಕಿರಸತನನಚನ ಮೋಲಕ ೆ ಕ್ರ ದಚಕ  ೊಂಡಚ ಬರಚವದಕ ೆ ಯಾವನ  ಪ ರೋತ್ಲ  ೋಕ್ಕ ೆ 
ಇಳಿದಚಹ  ೋಗಚವದ  ಅಗತ್ಾವಿರಲಿಲಿ, ಯಾಕ ೊಂದರ  ಆತ್ನಚ ಈಗಾಗಲ ೋ ಜೋವಿತ್ನಾಗಿ 
ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟಟದದನಚ.  

ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶಕಾೊಂಡ 30:11-14 ಈ ಟ್ಟಪಪಣಿಯೊೊಂದಗ  ಮಚಕಾತಯಗ  ಳುಳತ್ತದ : “ಈ 
ವಾಕ್ಾವು ನಿಮಗ  ಸಮಿೋಪದಲಿಿಯೋ ಇದ ; ಇದಚ ನಿಮಮ ಬಾಯಲಿಿಯ  ಹೃದಯದಲಿಿಯ  
ಇದ ; ಇದನಚನ ಅನಚಸರಿಸಚವದಕ ೆ ಅವಕಾಶವುೊಂಟ್ಷ್ ಟ” (ವಚ್ನ 14; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). 
“ದ ೋವರ ಚಿತ್ತವು . . . ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ  ಸರಳವಾದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಪರಕ್ಟ್ಟಸಲಪಟ್ಟಟದ ” 
([ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶಕಾೊಂಡ] 29:29) ಎೊಂಬದನಚನ ಮೋಶ  ಸಪಷ್ಟಗ  ಳಿ ಸಿದನಚ. ಆದದರಿೊಂದ, 
“ಇಸಾರಯೋಲ್ದ ಬಾಯಲಿಿಯ  ಮತ್ಚತ ತಿಳಿವಳಿಕ ಯಲಿಿಯ  (ಹೃದಯದಲಿಿಯ ) 
ಇರಚವದಾಗಿದಚದ, ಅದಚ ಅನಚಸರಿಸಿ ನಡ ಯಬ ೋಕಾದ ಒೊಂದಚ ಸೊಂಗತಿಯಾಗಿತ್ಚತ: ನಿೋವು 
ಅದನಚನ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಶಕ್ತರಚ.”9 ಪ ಲನಚ ಧ್ಮಯಶಾಸರದ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಮೋಶ ಯಚ ಹ ೋಳಿದ 
ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ ಅವುಗಳನಚನ ಸಚವಾತ ಯಗ  ಅನವಯಿಸಚತಾತನ . 
ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ , ಸಚವಾತ ಯಯಚ ಯಹ ದಾರ ಬಾಯಲಿಿಯ  ಹೃದಯದಲಿಿಯ  
ಇತ ತೊಂಬದಾಗಿ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಿತಲಿ, ಆದರ  ಅದಚ ಇರಬಲಿದಚ ಮತ್ಚತ ಇರತ್ಕ್ೆದಚದ 
ಎೊಂಬದಾಗಿಯೊಂತ್  ಹ ೋಳುತಿತದಾದನ . ಆತ್ನಚ ಸಚವಾತ ಯಯಚ ಸಚಲಭವಾಗಿ ಸೊಂಪಕ್ಯಕ ೆ 
ಸಿಕ್ಚೆತ್ತದ  ಮತ್ಚತ ಲಭಾವಾಗಿರಚತ್ತದ  ಎೊಂಬಚದನಚನ ಒತಿತ ಹ ೋಳುತಿತದಾದನ . 
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ಸಚವಾತ ಯಯ ಕ್ಚಿಪತವಾದ ಚ್ರ್ ಯಗ  ನಡಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ಪ ಲನಚ ಮೋಶ ಯ 
ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ. “ಆದರ  [ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದಚೊಂಟಾಗಚವ ನಿೋತಿಯಚ] ಏನಚ 
ಹ ೋಳುತ್ತದ ? ‘ದ ೋವರ ವಾಕ್ಾವು ನಿನನ ಸಮಿೋಪದಲಿಿಯೋ ಇದ ; ಅದಚ ನಿನನ ಬಾಯಲಿಿಯ  
ನಿನನ ಹೃದಯದಲಿಿಯ  ಇದ ’ ಅನಚನತ್ತದ . ಆ ವಾಕ್ಾವು ನಾವು ಸಾರಚವ ನೊಂಬಿಕ ಯ 
ವಿಷ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಾವ ೋ” (10:8). “ನೊಂಬಿಕ ಯ ವಿಷ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಾವ ೋ” ನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ 
ಉೊಂಟ್ಚಮಾಡಚವ ವಾಕ್ಾವಾಗಿದ  (10:17) ಮತ್ಚತ “ನೊಂಬಿಕ ಯ ಪರತಿಸಪೊಂದನ ಯ 
ಅಗತ್ಾವಿರಚವ ಸೊಂದ ೋಶವಾಗಿರಚತ್ತದ , ಅೊಂದರ  ಸಚವಾತ ಯ”10 (ನ  ೋಡಿರಿ ರ  ೋಮ 1:16). 

ವಚನ 9. “ನೊಂಬಿಕ ಯ ವಿಷ್ಯವಾದ ವಾಕ್ಾವ ೋ” ಎೊಂಬಚದರಲಿಿರಚವ ಅೊಂತ್ರಾಥಯ 
ಏನಚ? ನಾವು ದ ೋವರ ಕ್ೃಪ  ಮತ್ಚತ ಯೋಸಚವಿನ ಮರರ್ದ ಬಗ ಗ ಓದಚವದನಚನ 
ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಬಹಚದಚ. ಬದಲಾಗಿ, ಪ ಲನಚ ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶಕಾೊಂಡ 10:14 ಮಾತ್ಚಗಳಿೊಂದ 
ಪ ರೋರಣ  ಪಡ ದಚ ದ ೋವರ ಪ್ರೋತಿಗ  ಮನಚಷ್ಾನ ಪರತಿಸಪೊಂದನ  ಏನಾಗಿರಬ ೋಕ ೊಂಬದನಚನ 
ತಿಳಿಸಚತಾತನ : ಅದೆೇನಂದರೆ ನಿೇನು ಯೇಸುವನೆನೇ ಕತ್ಣನೆಂದು ಬಯಯಿಂದ 
ಅರಿಕೆಮಯಡಿಕೊಂಡು ದೆೇವರು ಆತ್ನನುನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿಿಸಿದನೆಂದು ಹೃದಯದಂದ 
ನಂಬಿದರೆ11 ನಿನಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಯಗುವದು ಎಂರ್ದೆೇ. 10:1ರಲಿಿ, ತಾನಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರ 
ರಕ್ಷಣ ಗ  ೋಸೆರ ಪಾರಥಯಸಚತಿತದ ದೋನ ೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದದನಚ. ಈಗ ಅವರಚ ಹ ೋಗ  ರಕ್ಷಣ  
ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಹ ೋಳಿದನಚ: ಬಾಯಿೊಂದ ಅರಿಕ  ಮಾಡಿ ಹೃದಯದೊಂದ 
ನೊಂಬಚವದರ ಮ ಲಕ್ವ ೋ. ಕಾಲಗರ್ನ ಶಾಸರಕ್ೆನಚಸಾರದ ಶ ರೋಣಿಯಲಿಿ ನ  ೋಡಚವದಾದರ  
ಮದಲಚ ಹೃದಯದಲಿಿ ನೊಂಬಚವದಚ ಬೊಂದರ  ನೊಂತ್ರವಷ್ ಟ ಬಾಯಿೊಂದ ಅರಿಕ  ಮಾಡಚವದಚ 
ಇರಚತ್ತದ , ಆದರ  ಪ ಲನಚ ಧ್ಮಯಪದ ೋಶಕಾೊಂಡ 30:14ರಲಿಿ ಮೋಶ ಯಚ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದ ಶ ರೋಣಿಯನಚನ ಪರತಿಬಿೊಂಬಿಸಚತಿತದಾದನ . ಆ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ, “ನಿಮಮ 
ಹೃದಯದಲಿಿಯ ” ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ಮಚೊಂರ್  “ನಿಮಮ ಬಾಯಲಿಿಯ ” ಎೊಂಬಚದಾಗಿ ಇರಚತ್ತದ . 
ಪ ಲನಚ 10ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ ಆ ಕಾಲಗರ್ನ ಶಾಸರಕ್ೆನಚಸಾರದ ಶ ರೋಣಿಗ  ಮರಳುತಾತನ .  

ರ  ೋಮಾ 10:9ನ ೋ ವಚ್ನವು ಸಚವಾತ ಯಯ ಎರಡಚ ಅನಿವಾಯಯವಾದ ಮತ್ಚತ 
ಭರಿಸಲಾಗದೊಂತ್ಹ ಅೊಂಶಗಳನಚನ ಸಪಶಿಯಸಚತಾತನ : ದ ೋವರಚ ಯೋಸಚವನಚನ 
ಸತ್ತವರ  ಳಗಿೊಂದ ಎಬಿಬಸಿದನ ೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶ (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:4) ಮತ್ಚತ ಯೋಸಚವು 
ಕ್ತ್ಯನಾಗಿದಾದನ  ಎೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶ (ಕ  ಲ  ಸ ಾ 2:6). “ಕ್ತ್ಯನಚ” (κύριος, kurios) 
ಎೊಂಬಚದಚ ಇಲಿಿ ದ ೋವತ್ವದ ಭಾವಾಥಯದಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದ . LXXವು kurios ಎೊಂಬ 
ಪದವನಚನ ದ ೋವರ ಪವಿತ್ರ ಹ ಸರನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ಆರಚ ಸಾವಿರ ಸಾರಿ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿರಚತ್ತದ .12 ಮದಲ ಸಚವಾತ ಯಯ ಪರಸೊಂಗದಲಿಿ, ಪ ೋತ್ರನಚ ಈ ಎರಡಚ ಬಹಚ 
ಮಚಖಾ ವಿರ್ಾರಗಳನಚನ ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿದನಚ. “ಆತ್ನನಚನ [ಯೋಸಚ] ದ ೋವರಚ 
ಮರರ್ವ ೋದನ ಗಳಿೊಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಎಬಿಬಸಿದನಚ; ಯಾಕ ೊಂದರ  ಮರರ್ವು ಆತ್ನನಚನ 
ಹಿಡಚಕ  ೊಂಡಿರಚವದಚ ಅಸಾಧ್ಾವಾಗಿತ್ಚತ” ಎೊಂದಚ ಘ ೋಷಿಸಿದನಚ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 
2:24; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಬಳಿಕ್, ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ಪರಸೊಂಗದ ಅೊಂತ್ಾಕ ೆ ತ್ಲಚಪುತಿತದದ 
ಹಾಗ , ಆತ್ನಚ ಈ ಮಚಕಾತಯಕ ೆ ಬರಚತಾತನ : “ಆದದರಿೊಂದ ನಿೋವು ಶಿಲಚಬ ಗ  ಹಾಕಿಸಿದ ಈ 
ಯೋಸಚವನ ನೋ ದ ೋವರಚ ಒಡ ಯನನಾನಗಿಯ  ಕಿರಸತನನಾನಗಿಯ  ಮಾಡಿದಾದನ ೊಂಬಚದಚ 
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ಇಸಾರಯೋಲ್ ಕ್ಚಲದವರಿಗ ಲಾಿ ನಿಸಾೊಂದ ೋಹವಾಗಿ ತಿಳಿದರಲಿ” (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 
2:36; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). 

ವಚನ 10. ಈ ಸತ್ಾಗಳನಚನ ನೊಂಬಚವುದರ ಮತ್ಚತ ಅರಿಕ  ಮಾಡಚವುದರ 
ಪಾರಮಚಖಾತ ಗ  10ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ ಮತ್ತಷ್ಚಟ ಶಕಿತತ್ಚೊಂಬಲಪಟ್ಟಟದ , ಅದಚ ಆ ಎರಡಚ 
ಸತ್ಾಗಳನಚನ ಸಾವಭಾವಿಕ್ವಾದ (ಕಾಲಗರ್ನ ಶಾಸರಕ್ೆನಚಸಾರವಾಗಿ) ಶ ರೋಣಿಯಲಿಿ 
ಮಚೊಂದಡಚತ್ತದ : ಹೃದಯದಂದ ನಂರ್ುವದರ ಮೂಲಕ ನಿೇತಿಯು ದೊರಕುತ್ತದೆ, ಬಯಯಿಂದ 
ಅರಿಕೆಮಯಡುವದರ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಯಯಗುತ್ತದೆ. “ನಿೋತಿಯಚ” (ದ ೋವರ ಸೊಂಗಡ ಸರಿಯಾದ 
ಸೊಂಬೊಂಧ್ದಲಿರಿಚವದಚ) ಮತ್ಚತ “ರಕ್ಷಣ ” ಎೊಂಬಚವುಗಳು ಈ ವಚ್ನದಲಿಿ ವಿನಿಮೋಯವಾಗಿ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟವ . ನೊಂಬಿಕ  ಮತ್ಚತ ಅರಿಕ ಮಾಡಚವಿಕ ಗಳ ರಡ  ಒೊಂದ ೋ 
ಉದ ದೋಶಕಾೆಗಿಯೋ ಆಗಿರಚತ್ತವ : ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ, ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ 
ನಿರ್ಯಯಿಸಲಪಡಚವದಕ ೆ. 

9 ಮತ್ಚತ 10ನ ೋ ವಚ್ನಗಳು ಬ ೈಬಲ್ ವಿದಾಾಥಯಗ  ವಿಶ ೋಷ್ ಆಸಕಿತ ಹ  ೊಂದರಚತ್ತವ  
ಯಾಕ ೊಂದರ  ಅವುಗಳು ನಮಮ ಹೃದಯದಲಿಿರಚವ ನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ ಅರಿಕ  ಮಾಡಚವದರ 
ಪಾರಮಚಖಾತ ಯನಚನ ತಿಳಿಸಚವ ಪರಮಚಖವಾದ ವಚ್ನಗಳಾಗಿವ . ಯೋಸಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, 
“ಹಾಗಾದರ  ಯಾವನಚ ಮನಚಷ್ಾರ ಮಚೊಂದ  ತಾನಚ ಯೋಸಚವಿನವನ ೊಂದಚ 
ಒಪ್ಪಕ  ಳುಳವನ  ೋ, ನಾನಚ ಸಹ ಅವನನಚನ ನನನವನ ೊಂದಚ ಪರಲ  ೋಕ್ದಲಿಿರಚವ ನನನ 
ತ್ೊಂದ ಯ ಮಚೊಂದ  ಒಪ್ಪಕ  ಳುಳವ ನಚ” (ಮತಾತಯ 10:32). ಯೊೋಹಾನನಚ ಹಿೋಗ  
ಬರ ಯಚತಾತನ , “ಯೋಸಚ ದ ೋವರ ಮಗನಾಗಿದಾದನ ೊಂದಚ ಯಾವನಚ ಒಪ್ಪಕ  ೊಂಡಚ 
ಹ ೋಳುತಾತನ  ೋ ಅವನಲಿಿ ದ ೋವರಚ ನ ಲ ಗ  ೊಂಡಿದಾದನ , ಅವನಚ ದ ೋವರಲಿಿ 
ನ ಲ ಗ  ೊಂಡಿದಾದನ ” (1 ಯೊೋಹಾನ 4:15; ನ  ೋಡಿರಿ 4:2). KJVಯಲಿಿ, ಐಥಯೊೋಪಾದ 
ಕ್ೊಂಚ್ಚಕಿಯ ಪರಿವತ್ಯನ ಯ ಕ್ಥನದಲಿಿ, ನಾವು ಸಚವಾತಿಯಕ್ನ ಮತ್ಚತ ಕ್ೊಂಚ್ಚಕಿಯ ನಡಚವ  
ಈ ಸೊಂಭಾಷ್ಣ ಯನಚನ ಕಾರ್ಚತ ತೋವ : 

ಅವರಚ [ಕ್ೊಂಚ್ಚಕಿ ಮತ್ಚತ ಫಿಲಿಪಪನಚ] ದಾರಿಯಲಿಿ ಹ  ೋಗಚತಿತರಚವಾಗ ನಿೋರಿನ ಬಳಿಗ  
ಬೊಂದರಚ. ಕ್ೊಂಚ್ಚಕಿಯಚ—ಅಗ  ೋ. ನಿೋರಚ; ನನಗ  ದೋಕ್ಷಾಸಾನನವಾಗಚವದಕ ೆ ಅಡಿಿ ಏನಚ 
ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿ ರಥವನಚನ ನಿಲಿಿಸಚ ಎೊಂದಚ ಅಪಪಣ ಕ  ಟ್ಟನಚ; ಫಿಲಿಪಪನಚ ಕ್ೊಂಚ್ಚಕಿಯಚ 
ಇಬಬರ  ನಿೋರಿನ  ಳಗ  ಇಳಿದರಚ. ಫಿಲಿಪಪನಚ ಅವನಿಗ  ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿದನಚ 
(ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 8:36-38). 

ಅನ ೋಕ್ ಪರಿರ್ತ್ರಚ ಒಮಮತ್ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ , ಕ್ೊಂಚ್ಚಕಿಯ ಉತ್ತಮ 
ಅರಿಕ ಯನ  ನಳಗ  ೊಂಡಿರಚವ 37ನ ೋ ವಚ್ನವು ಮ ಲ ವಾಕ್ಾಭಾಗದ ಅೊಂಗವಾಗಿರಲಿಲಿ 
ಎೊಂಬಚದ .13 ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ, ಜ್ನರಚ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಮಚನನ 
ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ ತ್ಮಮ ನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ ಅರಿಕ  ಮಾಡಚವ ವಿಧ್ದಲಿಿ ಆದ ಸಭ ಯಚ 
ಅನಚಸರಿಸಚತಿತದದ ಆಚ್ರಣ ಯನಚನ ಈ ವಚ್ನವು ಪರತಿಬಿೊಂಬಿಸಚತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ 
ವ ೋದಪೊಂಡಿತ್ರಚ ಒಪ್ಪಕ  ಳುಳತಾತರ . 

ರ  ೋಮಾ 10:9, 10ರಲಿಿ ಪರಸಾತವಿಸಲಾಗಿರಚವ ಅರಿಕ ಯಚ ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  
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ದೋಕ್ಷಾಸಾನನಕ ೆ ಮಚೊಂರ್  ಮಾಡಲಾಗಚತಿತದದ ಅರಿಕ ಯನ ನ ಒಳಗ  ೊಂಡಿರಚತ್ತದ ,14 ಆದರ  
ಅದಚ ಅಷ್ಟಕ ೆೋ ಮಾತ್ರವ ೋ ಸಿಮಿೋತ್ಗ  ೊಂಡಿರಚವದಲಿ. 10ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ, ವತ್ಯಮಾನ 
ಕಾಲ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದ , ಅದಚ ನಿರೊಂತ್ರವಾದ ಕಿರಯಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . CJB 
ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ “ವಿಶಾವಸಿಸಚತಾತ ಸಾಗಚವದರ ಮ ಲಕ್ ಮತ್ಚತ . . . ಸಾವಯಜ್ನಿಕ್ವಾಗಿ 
ಒಪ್ಪಕ  ೊಂಡಚ ಅರಿಕ  ಮಾಡಚವದನಚನ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಚವ ಮ ಲಕ್” ಎೊಂದರಚತ್ತದ . ಬ ೈಬಲ್ 
ರಹಸಾ ಶಿಷ್ಾತ್ವವನಚನ ಪರತಿಪಾದಸಚವದಲಿ. ಆದ ಕ ೈಸತರಚ, ಮರರ್ವು ಮಚೊಂದ  ಇದದರ , 
ಧ್ ೈಯಯವಾಗಿ ತ್ಮಮ ನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ ಘ ೋಷಿಸಿದರಚ. 

ನಾವು ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವದಚ ನಿಣಾಯಯಕ್ವಾದದಚದ. ಅಲಿದ  ಇತ್ರರಿಗ  
ಗ  ತಾತಗಚವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಟಗ  ಬಲವಾಗಿ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವದಚ ಸಹ ನಮಗ  
ಅತಾಾವಶಾಕ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ : ಆತ್ನನಚನ ಇತ್ರರ ಮಚೊಂದ  ಅರಿಕ  ಮಾಡಚವದಚ. ನೊಂಬಿಕ  
ಮತ್ಚತ ಅರಿಕ  ಮಾಡಚವಿಕ  ಎರಡ  ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದದವರಾಗಿರಚವದಕ ೆ 
ಅತ್ಾಗತ್ಾವಾಗಿರಚತ್ತವ . ಅರಿಕ ಮಾಡಚವಿಕ  ಇಲಿದ ನೊಂಬಿಕ ಯಚ ಹ ೋಡಿತ್ನವಾಗಿದದರ , 
ನೊಂಬಿಕ ಯಿಲಿದ  ಅರಿಕ ಮಾಡಚವದಚ ಕ್ಪಟ್ತ್ನವಾಗಿರಚತ್ತದ .15 

“ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದ ಮಾತ್ರವ ೋ ರಕ್ಷಣ ”ಯ ಕ ಲವು ಸಮಥಯಕ್ರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ 
ಅರಿಕ ಮಾಡಚವದಚ ಅಗತ್ಾವಾಗಿರಚತ್ತದ ೊಂಬ ಪ ಲನ ಉಪದ ೋಶದೊಂದ ಮಚಜ್ಚಗರಕ  ೆಳ 
ಗಾಗಚತಾತರ . “ನೊಂಬಿಕ  ಮಾತ್ರವ ೋ” ಎೊಂಬಚವವರಿೊಂದ ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ ಉಪಯೊೋಗಿ ಸಲಪಡಚವ 
ಅಥಯನಿರ ಪಣ ಯೊಂದರ  “ನೊಂಬಿಕ ಗ  ಏನ  ಕ್ ಡಿಸಬ ೋಕಿಲಿ, ನೊಂಬಿಕ ಗ  ಏನಚ 
ಕ್ಳ ಯಬ ೋಕಿಲಿ.” ಹ ೋಗ , ರ  ೋಮಾ 10:9, 10ರಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ  ಜ  ತ ಗ  ಅರಿಕ  ಮಾಡಚವಿಕ  
ಇರಚತ್ತದ . ಕ ಲವು ಅನಚವಾದಕ್ರಚ ಅರಿಕ  ಮಾಡಚವಿಕ ಯನಚನ ಬ ೋರ  ೊಂದಚ ವಗಯಕ ೆ 
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಲಚ ಪರಯತಿನಸಚತಾತರ . ಅವರಚ 10ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ 
ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತಾತರ : “ಹೃದಯದೊಂದ ಒಬಬ ಮನಷ್ಾನಚ ನೊಂಬಚತಾತನ , ಅದಚ ಆತ್ನಚ 
ನಿೋತಿವೊಂತ್ನ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಲಪಡಚವದರಲಿಿ ಫಲಿತ್ಗ  ಳುಳತ್ತದ , ಮತ್ಚತ ಬಾಯಿೊಂದ, 
ಆತ್ನಚ ಅರಿಕ  ಮಾಡಚತಾತನ , ಅದಚ ಆತ್ನ ರಕ್ಷಣ ಯನಚನ ದೃಢಿೋಕ್ರಿಸಚತ್ತದ .” ಹ ೋಗ , 
ಗಿರೋಕ್ ವಾಕ್ಾದಲಿಿ, ನೊಂಬಿಕ  ಮತ್ಚತ ಅರಿಕ  ಮಾಡಚವಿಕ ಯ ಸೊಂಬೊಂಧ್ದಲಿ ಿಅದ ೋ ರಿೋತಿಯ 
ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಾಗಿರಚತ್ತದ . “ರಲಿಿ ಫಲಿತ್ಗ  ಳುಳತ್ತದ ” ಎೊಂಬ ಪದಗಚಚ್ಛವು 
ಗಿರೋಕ್ನ ಉಪಸಗಯವಾದ εἰς (eis) ಎೊಂಬಚದರ ಒೊಂದಚ ಅನಚವಾದವಾಗಿರಚತ್ತದ , ಅದಚ 
“ಗಮಾಸಾೆನಗಳ ಗಚರಚತ್ಚ” ಆಗಿ ಕಾಯಯಮಾಡಚತ್ತದ  ಮತ್ಚತ ಮ ಲಭ ತ್ವಾಗಿ “ಒಳಕ ೆ”16 
ಎೊಂಬ ಅಥಯವನಚನ ಕ  ಡಚತ್ತದ . ನೊಂಬಿಕ ಯಚ ಒಬಬನನಚನ ನಿೋತಿಯ/ರಕ್ಷಣ ಯ “ಒಳಕ ೆ” 
ಇಡಚತ್ತದ , ಮತ್ಚತ ಅರಿಕ  ಮಾಡಚವಿಕ ಯಚ ಒಬಬನನಚನ ರಕ್ಷಣ ಯ/ನಿೋತಿಯ “ಒಳಕ ೆ” 
ಇಡಚತ್ತದ . ರಕ್ಷಣ /ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂಬ ನಿರ್ಯಯಕ ೆ ನೊಂಬಿಕ  ಮತ್ಚತ ಅರಿಕ  ಮಾಡಚವಿಕ  
ಎರಡ  ಅತಾಾವಶಾಕ್ವಾಗಿರಚತ್ತವ .  

ಜ್ನರಚ ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದ ಮಾತ್ರವ ೋ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚತಾತರ , ಆದದರಿೊಂದ, ರಕ್ಷಣ  
ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನವು ಅತಾಾವಶಾಕ್ವಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಸಾಭಿತ್ಚಪಡಿಸಚವದಕ ೆ 
ಕ ಲವರಚ ರ  ೋಮಾ 10:9, 10 ವಚ್ನಗನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತರ . ಇದ  ೊಂದಚ ರಿೋತಿಯಲಿ ಿ
ಆಶುಯಯಕ್ರವಾಗಿರಚತ್ತದ  ಯಾಕ ೊಂದರ  ರ  ೋಮಾ 10:9, 10 ವಚ್ನಗಳು “faith plus 
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nothing, minus nothing [ನೊಂಬಿಕ ಗ  ಏನ  ಕ್ ಡಿಸಬ ೋಕಿಲಿ, ನೊಂಬಿಕ ಗ  ಏನಚ 
ಕ್ಳ ಯಬ ೋಕಿಲಿ]” ಎೊಂಬಚದಾಗಿ ಕ್ಲಿಸಚವದಲಿ. ಅದಚ ನೊಂಬಿಕ ಯ ಜ  ತ ಗ  ಅರಿಕ  ಮಾಡಚವಿಕ  
ಎೊಂದಚ ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ . ಇವ ರಡಚ ಒೊಂದಕ  ೆೊಂದಚ ನಿಕ್ಟ್ ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಹ  ೊಂದವ , ಆದರ  
ಅವುಗಳು ಸಮಾನಾಥಯಕ್ವಾಗಿರಚವದಲಿ. ಒಬಬನಚ ಅರಿಕ  ಮಾಡದ ಯೋ ನೊಂಬಚವದಕ ೆ 
ಸಾಧ್ಾವಿರಚತ್ತದ  (ಯೊೋಹಾನ 12:42, 43), ಮತ್ಚತ ಒಬಬನಚ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡದ ಯೋ ಅರಿಕ  
ಮಾಡಚವದಚ ಸಾಧ್ಾವಿರಚತ್ತದ  (ಮತಾತಯ 7:21-23; ಲ ಕ್ 6:46). 

ಈ ವಾದವನಚನ ಮಚೊಂದಟ್ಚಟ ಸವಾಲ  ಡಿಿದಾಗ, ರ  ೋಮಾ 10:9, 10 ವಚ್ನಗಳಿೊಂದ 
“ನೊಂಬಿಕ  ಮಾತ್ರವ ೋ” ಎೊಂಬ ನಿಲಚವು ಬ ೊಂಬಲಿಸಚವವರಚ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ “ಅರಿಕ  
ಮಾಡಚವಿಕ ಯಚ ನೊಂಬಿಕ ಯ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚವಿಕ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುವ ಮ ಲಕ್ 
ಪರತ್ಚಾತ್ತರ ನಿೋಡಚತಾತರ . ಅದಚ ಸತ್ಾವಾಗಿದ —ಆದರ  “ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂಬ 
ನಿರ್ಯಯ”ದ ಸಿದಾಧೊಂತ್ವು ಅರಿಕ ಯ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚವಿಕ ಯನಚನ ನಾಾಯಸಮಮತ್ವಾಗಿ 
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿರಚವದಾದರ , ಅದಚ ಪಶಾುತಾತಪ ಮತ್ಚತ 
ದೋಕ್ಷಾಸಾನನಗಳೊಂತ್ಹ ದ ೋವರಿೊಂದ—ನ ೋಮಿಸಲಪಟ್ಟ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚವಿಕ ಗಳನಚನ ಏಕ  
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ (2:4; 6:3-6)? ಪ ಲನಚ ರ  ೋಮಾ 10ರಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ  
ಮತ್ಚತ ಅರಿಕ  ಮಾಡಚವಿಕ ಗಳ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದ ಅದ ೋ ಉಪಸಗಯವನಚನ 
(eis) ಪ ೋತ್ರನಚ ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2ರಲಿಿ, ಪಶಾುತಾತಪ (ದ ೋವರ ಕ್ಡ ಗ  
ತಿರಚಗಿಕ  ಳುಳವಿಕ ) ಮತ್ಚತ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನದ ಸೊಂಬೊಂಧ್ದಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತನ . ಪ ೋತ್ರನಚ 
ಪಾಪ್ಗಳಿಗ  ಹಿೋಗ  ಆಜ್ಞಾಪ್ಸಚತಾತನ , “ನಿಮಮ ಪಾಪಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಚವದಕಾೆಗಿ [eis] 
ನಿಮಮಲಿಿ ಪರತಿಯೊಬಬರಚ ದ ೋವರ ಕ್ಡ ಗ  ತಿರಚಗಿಕ  ೊಂಡಚ ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನ ಹ ಸರಿನ ಮೋಲ  
ದೋಕ್ಷಾಸಾನನಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ, ಆಗ ನಿೋವು ಪವಿತಾರತ್ಮದಾನವನಚನ ಹ  ೊಂದಚವಿರಿ” 
(ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:38). 

ವಚನ 11. ವಾಕ್ಾಭಾಗದ  ೊಂದಗ  ಮಚೊಂದಚವರ ಸಚತಾತ, ಪ ಲನಚ ಪುನಃ ಹಳ ೋ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಒೊಂದಚ ಸಮಪಯಕ್ವಾದ ವಾಕ್ಾಭಾಗವನಚನ ಉಲ ಿೋಖಿಸಚತಾತನ , ಅದಚ ಸವಲಪ 
ಹ  ತಿತನ ಮಚೊಂರ್  ಆತ್ನಚ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದದ ವಾಕ್ಾಭಾಗವಾಗಿರಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 9:33): 
ಆತ್ನ ಮೆೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯಿಡುವ ಯಯವನಯದರೂ ಆಶಯಭಂಗಪಡುವದಲಿವೆಂದು ಶಯಸರವು 
ಹೆೇಳುತ್ತದೆಯಷ್ೆು (ನ  ೋಡಿರಿ ಯಶಾಯ 28:16). 

ವಚನ 12. ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಮ ಲಭ ತ್ ಚ್ರ್ ಯಯಾೊಂಶವಾದ ನೊಂಬಿಕ ಯ ಆಧ್ಾರದಲಿಿ 
ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂಬ ನಿರ್ಯಯಿಸಲಪಡಚವಿಕ  ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ಹಿೊಂದರಚಗಿದವನಾಗಿ, ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಯಹೂದಾನಿಗೂ ಗಿಿೇಕ್ನಿಗೂ ಹೆಚುಿಕಡಿಮೆ ಏನೂ ಇಲ ಿ ಎೊಂದಚ ಗಮನಕ ೆ ತ್ರಚತಾತನ . 
3:22ರಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಅನಾಜ್ನರಿಗ  “ಹ ಚ್ಚುಕ್ಡಿಮ ಏನ  ಇಲಿ” ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಿದದನಚ; ಆದರ  ಆ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ ಆತ್ನಚ ರಕ್ಷಣ ಯ ಅಗತ್ಾತ ಯ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ 
ಹ ಚ್ಚುಕ್ಡಿಮ ಏನ  ಇಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ತ  ೋರಿಸಿ ಕ  ಡಚವವನಾಗಿದದನಚ, “ಎಲಿರ  
[ಯಹ ದಾರಚ ಮತ್ಚತ ಅನಾಜ್ನರಚ ಇಬಬರ ] ಪಾಪಮಾಡಿ ದ ೋವರ ಮಹಿಮಯನಚನ 
ಹ  ೊಂದದ  ಹ  ೋಗಿದಾದರ ” (3:23). 10:12ರಲಿಿ, ಅಪ್ಸತಲನಚ ರಕ್ಷಣ ಯ ಆಧ್ಾರದ 
ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಹ ಚ್ಚುಕ್ಡಿಮ ಏನ  ಇಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಒತಿತ ಹ ೋಳುತಿತದಾದನ : ಯಹ ದಾರಚ 
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ಮತ್ಚತ ಅನಾಜ್ನರಚ ಇಬಬರ  ನೊಂಬಿಕ ಯ ಆಧ್ಾರದಲಿಿಯೋ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವರಚ. F. F. Bruce 
ಹಿೋಗ  ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡಚತಾತನ ,  

ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯ (3:22) ವಾದದ ಒೊಂದಚ ಪಾರರೊಂಭದ ಹೊಂತ್ದಲಿಿ 
‘ಹ ಚ್ಚುಕ್ಡಿಮ ಏನ  ಇಲಿ’ ಎೊಂಬ ಮಾತ್ಚಗಳು ಕ್ರಾಳವ ೊಂಬೊಂತ  ಭಾಸವಾಗಚತ್ತವ , 
ಯಾಕ ೊಂದರ  ಅವುಗಳು ಯಹ ದಾರಚ ಮತ್ಚತ ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ಒಟಾಟಗಿ ದ ೋವರ ವಿರಚದಧ 
ಅವರಚ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಮತ್ಚತ ವ ೈಯಕಿತಕ್ ಪರಯತ್ನಗಳಿೊಂದ ಆತ್ನ 
ಅೊಂಗಿೋಕಾರವನಚನ ಗಳಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಅವರ ಸಮಥಯತ ಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಅರಚಹಚ ಹಚಟ್ಟಟಸಿದದವು 
. . . ; ಈಗ ಅದ ೋ ಮಾತ್ಚಗಳು ಸೊಂತ  ೋಷ್ಭರಿತ್ವಾಗಿ ಭಾಸವಾಗಚತ್ತವ , ಯಾಕ ೊಂದರ  
ದ ೋವರ ಕ್ೃಪ ಯ ದಾವರವು ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಅವರ ಪರವ ೋಶಕ ೆ ತ ರ ದಚ ನಿೊಂತಿದ  ಎೊಂದ , 
ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದ ತ್ಮಮದಾಗಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಎಲಿರಿಗ  ಕಿರಸತನಲಿ ಿ ಆತ್ನ ಉಚಿತ್ 
ಕ್ಷಮಾಪಣ ಯಚ ಸಿಕ್ಚೆತ್ತದ ೊಂಬ ಭರವಸ ಯನ ನ ಒಟಾಟಗಿ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಮತ್ಚತ 
ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ಘ ೋಷಿಸಚತ್ತವ .17  

ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ , ಎಲಿರಿಗೂ [ಯಹ ದಾರಾಗಲಿ ಅಥವಾ 
ಅನಾಜ್ನರಾಗಲಿ; ನ  ೋಡಿರಿ 3:29, 30] ಒರ್ಿನೆೇ ಕತ್ಣ; ಆತ್ನು ತ್ನನ ನಯಮವನುನ 
ಹೆೇಳಿಕೊಳುುವವರಿಗೆ [ಯಹ ದಾರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನಾಜ್ನರಾಗಲಿ] ಹೆೇರಳವಯಗಿ 
ಕೊಡುವವನಯಗಿದಯದನೆ. ನಾವು ಲ  ೋಕ್ದಲಿಿಯೋ ಅತ್ಾೊಂತ್ ಶಿರೋಮೊಂತ್ ಜ್ನರನಚನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ 
ಅಲ  ೋಚಿಸ  ೋರ್. ಅವರಚ ಎಷ್ ಟೋ ಐಶವಯಯವೊಂತ್ರಾಗಿದಾದಗ ಾ, ಅವರ ಐಶವಯಯಕ ೆ ಒೊಂದಚ 
ಮಿತಿಯಿರಚತ್ತದ —ಆದರ  ದ ೋವರ ಐಶವಯಯದ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಮಿತಿ ಎೊಂಬಚದಲಿ. JB 

ತ್ಜ್ಚಯಮಯಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ತದ , “ಕ್ತ್ಯನಚ . . . ಸಾಕ್ಷ್ಚಟ ಐಶವಯಯವೊಂತ್ನಚ, ಹ ೋಗಿದದರ  
ಅನ ೋಕ್ರಚ ಆತ್ನ ಸಹಾಯವನಚನ ಕ ೋಳುವರಚ.” 

ವಚನ 13. ಕತ್ಣನ ನಯಮವನುನ ಹೆೇಳಿಕೊಳುುವವರೆಲಿರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಯಗುವದೆಂದು 
ರ್ರೆದದೆ. ಆತ್ನ ನಾಮವನಚನ “ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳವವರ ಲಿರಿಗ ” ಎೊಂದರ  ಸಹಾಯವನಚನ 
ಖ್ಾತ್ರಿಪಡಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ “ನಾಮವನಚನ” ಮರ ಯಿಸಚವದಚ ಎೊಂಬದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ಅದಚ 
ಯಾವುದ  ೋ “ಮಾೊಂತಿರಕ್ವಾದ ಮೊಂತ್ರ”ದ ಪಠಣ ಯೊಂತ್ಲಿ, ಆದರ  ಬದಲಾಗಿ “ಅದಚ 
ಅಸಮಥಯತ  ಮತ್ಚತ ಅಗತ್ಾದ ಭಾವನ ಯಿೊಂದ ಕ್ತ್ಯನನನಚನ ಮರ ಯಿಡಚವದಾಗಿರಚತ್ತದ  
ಮತ್ಚತ ಅದಚ ಕ್ತ್ಯನಚ ಅವಲೊಂಭಿಸಚವದಕ ೆ ಯೊೋಗಾನಾಗಿರಬಲಿನಚ ಎೊಂಬ ಒೊಂದಚ 
ನ ೈಜ್ವಾದ ಮನವರಿಕ ಯಿೊಂದ ಬರಚವೊಂಥದಚದ.”18 Jim McGuigganನಚ ಕ್ತ್ಯನನಚನ 
ಮರ ಯಿಡಚವ ವಿಷ್ಯವಾಗಿ ಅದಚ “ಅವಶಾವಾಗಿರಚವ ಒಬಬನ ಕ್ ಗಚವಿಕ ” 
ಹಾಗಿರಚತ್ತದ ೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಚತಾತನ .19  

13ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿನ ಉಲ ಿೋಖನವು ಯೊೋವ ೋಲ 2:32ರಿೊಂದ ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟಟದ : 
“ಆದರ  ಯಹ  ೋವನ ನಾಮವನಚನ ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳವವರ ಲಿರಿಗ  ರಕ್ಷಣ ಯಾಗಚವದಚ.” 
ಯೊೋವ ೋಲ ಪುಸತಕ್ದಲಿಿರಚವ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು “ಯಹ  ೋವನ ಆಗಮನದ ಭಯೊಂಕ್ರವಾದ 
ಮಹಾದನವು” ಬರಚವದರ ವಿಷ್ಯವಾಗಿರಚತ್ತದ  (ಯೊೋವ ೋ 2:30), ಮತ್ಚತ ಯಹ  ೋವನಚ 
ಎೊಂಬ ಪದವು ದ ೋವರನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಾಗಿದ . Douglas J. Moo ಈ ತಾಕಿಯಕ್ವಾದ 
ನಿಗಮನಾತ್ಮಕ್ತ ಯನಚನ ನಿೋಡಚತಾತನ : “ಯೊೋವ ೋಲ ಪುಸತಕ್ದಲಿಿರಚವ ‘ಕ್ತ್ಯನಚ’ 
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ಯಹ  ೋವನಚ, ಅದಚ ದ ೋವರ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಹ ಸರಚ. ಆದರ  ಪ ಲನಚ ಈ ‘ಕ್ತ್ಯನಚ” 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಯೋಸಚವಿನ  ೊಂದಗ  ಗಚರಚತಿಸಚತಾತನ  (ನ  ೋಡಿರಿ 10:9, 12) . . . ಹಾಗಾದರ , 
13ನ ೋ ವಚ್ನವು, ಆದ ಕ ೈಸತರಚ ಯೋಸಚವನಚನ ದ ೋವರ  ೊಂದಗ  ಗಚರಚತಿಸಿದರ ೊಂಬಚದಕ ೆ 
ಒೊಂದಚ ಪಾರಮಚಖಾವಾದ ಪುರಾವ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ .”20  

ರ  ೋಮಾ 10:12, 13 ವಚ್ನಗಳನಚನ ಕ ಲವರಚ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಮತ್ಚತ ನಿದಯಷ್ಟವಾಗಿ 
ದೋಕ್ಷಾಸಾನನದಲಿಿ ವಿಧ್ ೋಯತ ಯ ಅವಶಾಕ್ತ ಯನಚನ ಅಲಿಗಳ ಯಚವದಕ ೆ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತರ . ಒಬಬನಚ “ಕ್ತ್ಯನ ನಾಮವನಚನ ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳವದಷ್ಟನ ನೋ” ಮಾಡಿದರ  
ಸಾಕ್ಚ ಎೊಂದಚ ಅವರಚ ಹ ೋಳುತಾತರ , “ಪಾಪ್ಯಚ ಮಾಡಬ ೋಕಾದ ಪಾರಥಯನ ” ಯನಚನ 
ಪಠಿಸಚವದರ ಮ ಲ ಒಬಬನಚ “ಕ್ತ್ಯನ ನಾಮವನಚನ ಹ ೋಳಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ” ಎೊಂದಚ ಅವರಚ 
ವಾದಸಚತಾತರ . ಹ ೋಗ , ಸನಿನವ ೋಶದ ಪರಕಾರ ನ  ೋಡಚವದಾದರ , 12 ಮತ್ಚತ 13 
ವಚ್ನಗಳಲಿಿನ ಕ್ತ್ಯನ ನಾಮವನಚನ ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳವದಚ ಹಾಗ  10 ಮತ್ಚತ 11 ವಚ್ನಗಳಲಿಿನ 
ನೊಂಬಚವದಚ ಮತ್ಚತ ಅರಿಕ  ಮಾಡಚವದಚ ಒೊಂದ ೋ ಆಗಿರಚತ್ತದ . ಅಷ್ಚಟಮಾತ್ರವಲಿದ , ಪ ೋತ್ರನಚ 
ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:21ರಲಿಿ ಯೊೋವ ೋಲ ಪುಸತಕ್ದೊಂದ ಅದ ೋ ವಾಕ್ಾಭಾಗವನಚನ 
ಉಲ ಿೋಖಿಸಿದನಚ, ಮತ್ಚತ ನೊಂತ್ರ ತ್ನನ ಶ ್ ರೋತ್ೃಗಳಿಗ  ಪಶಾುತಾಪ ಪಟ್ಚಟ (ದ ೋವರ ಕ್ಡ ಗ  
ತಿರಚಗಿಕ  ೊಂಡಚ) ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (ಅಪ್ಸತಲರ 
ಕ್ೃತ್ಾಗಳೊ 2:38). ಅದಚ ಮಾತ್ರವಲಿದ , ದೋಕ್ಷಾಸಾನನವು “[ಕ್ತ್ಯನ] ನಾಮವನಚನ 
ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳವದರಲಿಿ” ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ೊಂಡಿರಚವ ಒೊಂದಚ ಪ ರೋರಿತ್ ಉದಾಹರಣ ಯಚ 
ನಮಗಿರಚತ್ತದ . ಬ  ೋಧ್ಕ್ನಾದ ಅನನಿೋಯನಚ ಸ ಲನಿಗ , “ಈಗ ನಿೋನ ೋಕ  ಸಾವಕಾಶ 
ಮಾಡಚತಿತೋ? ಎದಚದ ಆತ್ನ ಹ ಸರನಚನ ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳವವನಾಗಿ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ 
ನಿನನ ಪಾಪಗಳನಚನ ತ  ಳ ದಚಕ  ೋ ಅೊಂದನಚ” (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 22:16). 
ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ, 10ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿನ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವದಚ ಮತ್ಚತ ಅರಿಕ  ಮಾಡಚವದರ 
ಹಾಗ ಯೋ, ಸಹಾಯಕಾೆಗಿ ಕ್ತ್ಯನ ನಾಮಕ ೆ ಮರ ಯಿಡಚವದಚ ಒಬಬ ನೊಂಬಿಗಸತನಾದ 
ಕ ೈಸತನಚ ತ್ನನ ಜೋವಿತ್ಕಾಲವ ಲಾಿ ಮಾಡಚವೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ ಸೊಂಗತಿಯಾಗಿರಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 
1 ಕ  ರಿೊಂಥ 1:2; 2 ತಿಮಥ  2:22). 

ಪ ಲನಚ ಉಪದ ೋಶಿಸಚತಿತದದ ಸತ್ಾದ ಕ್ಡ ಯಿೊಂದ ನಮಮ ಗಮನವನಚನ ಬ ೋರ  ಕ್ಡ ಗ  
ಸ ಳ ಯದೊಂತ  ನಾವು 10:9-13ರ ಮೋಲಿನ ವಿವಾದಕ ೆ ಅವಕಾಶವನಚನ ಕ  ಡಬಾರದಚ. 
ದ ೋವರಚ ರಕ್ಷಣ ಯ ಎರಡಚ ಮಾಗಯಗಳನಚನ ಹ  ೊಂದರಚವದಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಆತ್ನಚ ಒತಿತ 
ಹ ೋಳುತಿತದಾದನ : ಯಹ ದಾರಿಗ  ೋಸೆರ ಒೊಂದಚ ಮಾಗಯ ಮತ್ಚತ ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ೋಸೆರ 
ಒೊಂದಚ ಮಾಗಯ. ಬದಲಾಗಿ, ಯಹ ದಾರಚ ಹಾಗ  ಅನಾಜ್ನರಚ ಒೊಂದ ೋ ಮಾಗಯದಲಿಿ ರಕ್ಷಣ  
ಹ  ೊಂದಚವರಚ: ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಚಟ ಅವರ ನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚವ 
ಮ ಲಕ್. ಯಹ ದಾರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಲಿದವರಾಗಿದದರ , ಅದಕ ೆ ತಾವ ೋ ಹ  ಣ ಯೋ 
ಹ  ರತ್ಚ ಬ ೋರ  ಯಾರ  ಅಲಿ. ಅವರಚ ಯೋಸಚವನಚನ ಮಸಿಾೋಯನ ೊಂದಚ ಮತ್ಚತ ರಕ್ಷಕ್ನ ೊಂದಚ 
ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ನಿರಾಕ್ರಿಸಿದ ದೋ ಕಾರರ್ವಾಗಿರಚವದಚ. 
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ನಂಬಿಕೆಯನುನ ಉಂಟುಮಯಡುವದಕೆೆ  
ಸಯರುವದರ ಅಗತ್ಾತ್ೆ (10:14-17) 

14ಆದರೆ ತ್ಯವು ಯಯವನನುನ ನಂರ್ಲ್ಲಲಿವೇ ಆತ್ನ ನಯಮವನುನ ಹೆೇಳಿಕೊಳುುವದು 
ಹೆೇಗೆ? ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ಸುದಿ ಕೆೇಳದರುವಲ್ಲಿ ಆತ್ನನುನ ನಂರ್ುವದು ಹೆೇಗೆ? ಸಯರಿ 
ಹೆೇಳಿವವನಿಲಿದೆ ಕೆೇಳುವದು ಹೆೇಗೆ? ಸಯರುವವರು ಕಳುಹಿಸಲಾಡದೆ ಸಯರುವದೆಲ್ಲಿ? 15ಇದಕೆೆ 
ಸರಿಯಯಗಿ ಶುಭದ ಸುವಯತ್ೆಣಯನುನ ಸಯರುವವರ ಪಯದಗಳು ಎಷ್ೊುೇ ಅಂದವಯಗಿವೆ 
ಎಂದು ರ್ರೆದದೆ. 

ಆದರೂ ಆ ಶುಭವತ್ಣಮಯನಕೆೆ ಎಲಿರೂ ಕ್ರವಿಗೊಡಲ್ಲಲಿ. 16ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಯಶಯಯನು — ಕತ್ಣನೆೇ, ನಯವು ಸಯರಿದ ವಯತ್ೆಣಯನುನ ಯಯರು ನಂಬಿದರು ಎಂದು 
ನುಡಿಯುತ್ಯತನೆ. 17ಆದಕಯರರ್ ಸಯರಿದ ವಯತ್ೆಣಯು ನಂಬಿಕೆಗೆ ಆಧ್ಯರ, ಆ ವಯತ್ೆಣಗೆ ಕ್ರಿಸತನ 
ವಯಕಾವೆೇ ಆಧ್ಯರ.  

ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯಚದದಕ್ ೆ ಪ ಲನಚ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂಬ ನಿರ್ಯಯವು 
ನೊಂಬಿಕ ಯ ಆಧ್ಾರದಲಿಿಯೋ ಎೊಂಬದನಚನ ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದನಚ—ಆದರ  ಯಾವ 
ಘ್ಟ್ನಾವಳಿಗಳು ನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ ತ್ರಚತ್ತವ ? ರ  ೋಮಾ 10ರ ಕ್ಡ ೋ ಭಾಗದಲಿಿ, ಜ್ನರ 
ಹೃದಯಗಳಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ ಹಚಟ್ಟಟಸಚವದಕ ೆ ದ ೋವರಚ ಹ  ೊಂದರಚವ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ 
ಅಪ್ಸತಲನಚ ಸೊಂಕ್ಷಿೋಪತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಚತಾತನ . ಅದಚ ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ  ಆಗಿರಚವದರಿೊಂದ, 
ಅದಚ ಅವಶಾಕ್ವಾಗಿ, ಒೊಂದಚ ಪರಿಪೂರ್ಯವಾದ ಯೊೋಜ್ನ ಯೋ ಆಗಿರಚತ್ತದ . ಅದಚ ಒೊಂದಚ 
ಪರಶ ನಯನಚನ ಎಬಿಬಸಚತ್ತದ : ಯೊೋಜ್ನ ಯಚ ಪರಿಪೂರ್ಯವಾಗಿದದರ , ಏಕ  ಪರತಿಯೊಬಬರ  
ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚತಿತಲಿ? ಅದಕ ೆ ಉತ್ತರವ ೊಂದರ  ಯೊೋಜ್ನ ಯಚ ಒೊಂದಚ ಮಾನವ ಅೊಂಶವನಚನ 
ಒಳಗ  ೊಂಡಿರಚತ್ತದ . ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ  ಪರಿಪೂರ್ಯವಾದದಚದ, ಆದರ  ಅದನಚನ 
ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವೊಂತ  ಆತ್ನಚ ಯಾರ  ಬಬರನ ನ ಒತಾತಯಪಡಿಸಚವದಲಿ. ಜ್ನರಚ 
ಅದನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಬಲಿರಚ ಮತ್ಚತ ತಿರಸೆರಿಸಚತಾತರ . 

10:14-17ರಲಿಿ, ಮಾನವರನಚನ ರಕ್ಷಿಸಚವದಕ ೆ ದ ೋವರಚ ಮಾಡಿರಚವ ಆಶುಯಯಕ್ರವಾದ 
ಯೊೋಜ್ನ ಯ ಮ ಲಭ ತ್ ಅೊಂಶಗಳನಚನ ಕಾರ್ಚತ ತೋವ . ಯೊೋಜ್ನ ಯಲಿಿ ಏನಚ 
ಅಗತ್ಾವಾಗಿರಚತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ ನ  ೋಡ  ೋರ್. 

ವಚನಗಳು 14, 15. ನಾವು ಮ ಲಭ ತ್ವಾಗಿ ಈ ವಚ್ನಗಳನಚನ ನಮಮ ಸೊಂಕ್ಷಿೋಪತ 
ವಿವರಣ ಗಳಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವ ವು, ಆದರ  ಅಗತ್ಾತ ಗಳನಚನ 
ಕಾಲಗರ್ನಶಾಸರಕ್ೆನಚಸಾರದ ಕ್ರಮದಲಿಿಡಚವದಕಾೆಗಿ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿರಚವ 
ಹಿಮಚಮಖವಾಗಿ ವಾವಸ ೆ ಮಾಡಲಿದ ದೋವ . ಪರತಿ ಪರಶ ನಗ  ಉತ್ತರವ ೊಂದರ  “ಅವರಿಗ  ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ” 
ಎೊಂಬಚದ . 

1. ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ ಯಚ ಒೊಂದಚ ದ ೈವಿಕ್ ಆದ ೋಶದ  ೊಂದಗ  ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ . 
ವಚ್ನ 15a ರಲಿಿ ನಾವು ಹಿೋಗ  ಓದಚತ ತೋವ , ಸಯರುವವರು ಕಳುಹಿಸಲಾಡದೆ ಸಯರುವದೆಲ್ಲಿ? 
(ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ನಾವು ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ ಈ ವಚ್ನವನಚನ ಮಿಶನರಿ 
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ಸ ೋವಾಕಾಯಯಗಳ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತ ತೋವ : “ಅವರಚ [ನಮಿಮೊಂದ] 
ಕ್ಳುಹಿಸಲಪಡದ  [ಒೊಂದಚ ನಿದಯಷ್ಟ ದ ೋಶದಲಿಿ] ಹ ೋಗ  ಸಾರಚವರಚ?” ಇದ  ೊಂದಚ 
ನಾಾಯಸಮಮತ್ವಾದ ಮತ್ಚತ ಪಾರಮಚಖಾವಾದ ಪರಶ ನಯಾಗಿರಚತ್ತದ , ಆದರ  ಪ ಲನಚ 
ಕ ೋಳಿದ ಪರಶ ನಯ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಒತ್ಚತ ಅದಾಗಿರಚವದಲಿ. ಆತ್ನಚ ಇಲಿಿ ಯಹ ದಾರಚ 
ಉತ್ತರವಿಲಿದವರಾಗಿದಾದರ  ಯಾಕ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ಅವರ ರಕ್ಷಣ ಗ  ಎಲಾಿ ವಾವಸ ೆಯನಚನ 
ಮಾಡಿದದನಚ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಒತಿತ ಹ ೋಳುತಿತದಾದನ . ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ, ಪರಶ ನಯ ತಾತ್ಪಯಯವು 
ಏನಾಗಿತ ತೊಂದರ , ಅವರಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ಕ್ಳುಹಿಸಲಪಟ್ಟಟರದ —ಅವರಿಗ  ದ ೈವಿಕ್ ಆದ ೋಶವಿರಚವ 
ಹ  ರತ್ಚ—ಹ ೋಗ  ಸಾರಚವರಚ? ಎೊಂಬದ . 

“ಕ್ಳುಹಿಸಲಪಡದ ” ಎೊಂಬ ಪದವು ἀποστέλλω (apostellō) ಎೊಂಬದರಿೊಂದ 
ಬೊಂದರಚತ್ತದ , ಅದರಥಯವು “ಕ್ಳುಹಿಸಿ ಕ  ಡಚವದಚ.”21 Apostellō ಎೊಂಬಚದಚ “ಅಪ್ಸತಲ” 
(ἀπόστολος, apostolos) ಎೊಂಬಚದರ ಕಿರಯಾಪದದ ರ ಪವಾಗಿದ , ಅದರಥಯವು 
“ಕ್ಳುಹಿಸಲಪಟ್ಟವನಚ.” ಪ ಲನಚ ಹಾಗ  ಇತ್ರ ಅಪ್ಸತಲರಚ ಹ  ೋಗಿ ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ 
ಸಾರಚವದಕಾೆಗಿ ಕ್ತ್ಯನಿೊಂದ ಒೊಂದಚ ವಿಶ ೋಷ್ವಾದ ಆದ ೋಶವನಚನ ಪಡ ದದದರಚ, ಆದರ  
apostellō ಆ ಕ ಲವ ೋ ಕ ಲವು ವಾಕಿತಗಳಿಗ  ಮಾತ್ರ ಸಿೋಮಿತ್ವಾಗಿರಚವದಲಿ. ನಮಗ  ಸಹ 
ಹ  ೋಗಿ ಉಪದ ೋಶ ಮಾಡಬ ೋಕ ೊಂಬ ಮತ್ಚತ ಸಾರಬ ೋಕ ೊಂಬ ಒೊಂದಚ ದ ೈವಿಕ್ 
ಆದ ೋಶವಿರಚತ್ತದ . ಅದಚ ಒೊಂದಚ ದಶಯನದ ಮ ಲಕ್ ಅಥವಾ “ಒೊಂದಚ ಮಲಿನ ಯ ಚಿಕ್ೆ 
ಸವರದ” ಮ ಲಕ್ ಬರಚವದಲಿ (1 ಅರಸಚ 19:12; KJV); ಬದಲಾಗಿ, ಅದಚ ನಮಗ  
ಲಿಖಿತ್ರ ಪದಲಿಿರಚತ್ತದ : 

ಆಗ ಯೋಸಚ ಹತ್ತರಕ ೆ ಬೊಂದಚ—ಪರಲ  ೋಕ್ದಲಿಿಯ  ಭ ಲ  ೋಕ್ದಲಿಿಯ  ಎಲಾಿ 
ಅಧಕಾರವು ನನಗ  ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟದ . ಆದದರಿೊಂದ ನಿೋವು ಹ  ರಟ್ಚ ಹ  ೋಗಿ ಎಲಾಿ ದ ೋಶಗಳ 
ಜ್ನರನಚನ ಶಿಷ್ಾರನಾನಗಿ ಮಾಡಿರಿ; ಅವರಿಗ  ತ್ೊಂದ ಯ, ಮಗನ, ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಹ ಸರಿನಲಿಿ 
ದೋಕ್ಷಾಸಾನನಮಾಡಿಸಿ ನಾನಚ ನಿಮಗ  ಆಜ್ಞಾಪ್ಸಿದದನ ನಲಾಿ ಕಾಪಾಡಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ 
ಅವರಿಗ  ಉಪದ ೋಶ ಮಾಡಿರಿ. ನ  ೋಡಿರಿ, ನಾನಚ ಯಚಗದ ಸಮಾಪ್ತಯ ವರ ಗ  ಎಲಾಿ 
ದವಸ ನಿಮಮ ಸೊಂಗಡ ಇರಚತ ತೋನ  ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (ಮತಾತಯ 28:18-20). 

ನಾವು ಕ್ಳ ದಚ ಹ  ೋದವರ  ೊಂದಗ  ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಸಾರಚವಾಗ, ನಾವು ಆ ಕಾಯಯವನಚನ 
ಸವತ್ಃ ಕ್ತ್ಯನ ಬ ೊಂಬಲ ಹಾಗ  ಅಧಕಾರದೊಂದ ಮಾಡಚತ ತೋವ . 

2. ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ ಯ ಮಚೊಂದನ ಅೊಂಶವ ೊಂದರ  ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಸಾರಚವದಚ. 
ನಮಮ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ ಹಿೊಂದಕ ೆ ಸಾಗಿ, ವಚ್ನ 14cಯಲಿಿ ನಾವು ಹಿೋಗ  ಓದಚತ ತೋವ , ಸಯರಿ 
ಹೆೇಳುವವನಿಲಿದೆ ಕೆೇಳುವದು ಹೆೇಗೆ? (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಸಾರಚವದರ ಮಹತ್ವವನಚನ 
ತಿಳಿಸಚವ ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳಲ  ಿೊಂದಾಗಿದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 
1:21; KJV). ಪ ಲನಚ ತಿಮಥ ಯನಿಗ  ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ,  

ದ ೋವರ ಮಚೊಂದ  ಮತ್ಚತ ಜೋವಿಸಚವವರಿಗ  ಸತ್ತವರಿಗ  ನಾಾಯತಿೋರಿಸಚವದಕ ೆ 
ಬರಚವ ಕಿರಸತ ಯೋಸಚವಿನ ಮಚೊಂದ  ಆತ್ನ ಪರತ್ಾಕ್ಷತ ಯ ಮೋಲ ಯ  ಆತ್ನ ರಾಜ್ಾದ 
ಮೋಲ ಯ  ಆಣ ಯಿಟ್ಚಟ ನಾನಚ ನಿನಗ  ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿ ಹ ೋಳುವದ ೋನೊಂದರ —ದ ೋವರ 
ವಾಕ್ಾವನಚನ ಸಾರಚ, ಅನಚಕ್ ಲವಾದ ಕಾಲದಲಿಿಯ  ಅನಚಕ್ ಲವಿಲಿದ ಕಾಲದಲಿಿಯ  
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ಅದರಲಿಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರಚ; ಪೂರ್ಯ ದೋಘ್ಯಶಾೊಂತಿಯಿೊಂದ ಉಪದ ೋಶಿಸಚತಾತ ಖೊಂಡಿಸಚ, 
ಗದರಿಸಚ, ಎಚ್ುರಿಸಚ (2 ತಿಮಥ  4:1, 2; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). 

ಹ ೋಗ , ನಾವು ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದ ದೋನ ೊಂದರ , ರ  ೋಮಾ 10:14ರಲಿಿ “ಸಾರಿ 
ಹ ೋಳುವವನಚ” ಎೊಂಬಚದರ ಅನಚವಾದತ್ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು ಭಾನಚವಾರದೊಂದಚ ಪರಸೊಂಗ 
ಪ್ೋಠದಲಿಿ ನಿೊಂತ್ಚಕ  ಳುಳವ ಅಥವಾ ಇತ್ರ ಸೊಂದಭಯಗಳಲಿಿ ನಿೊಂತ್ಚಕ  ಳುಳವ ವಾಕಿತಗ  
ಸಿಮಿೋತ್ವಾಗಿರಚವದಲಿ. κηρύσσω (kērussō) ಎೊಂಬ ಪದದ ಅಥಯವು “ಒಬಬ 
ಘ ೋಷ್ಕ್ನಾಗಿರಚವದಚ.”22 “ಘ ೋಷ್ಕ್” ಎೊಂಬಚದರ ಮ ಲಭ ತ್ ಅಥಯವು 
“ಕ್ಳುಹಿಸಲಪಡಚವ”ದಕ ೆ ನಿಕ್ಟ್ ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಹ  ೊಂದರಚತ್ತದ . ಪರಥಮ ಶತ್ಮಾನದ 
ಘ ೋಷ್ಕ್ನಿಗ  ಅಧಕಾರದಲಿಿರಚವವನ  ಬಬನಚ ಒೊಂದಚ ಸೊಂದ ೋಶವನಚನ ಕ  ಟ್ಚಟ, ಆ 
ಸೊಂದ ೋಶವನಚನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಚವೊಂತ  ಘ ೋಷ್ಕ್ನನಚನ ಕ್ಳುಹಿಸಿ ಕ  ಡಚತಿತದದನಚ. ಘ ೋಷ್ಕ್ನಚ 
ಗಾರಮ ಪರದ ೋಶದಲಿಿ ಪರಯಾಣಿಸಚತಿತದದನಚ, ಆತ್ನಚ ದಾರಿಯಲಿಿ ಸಿಕ್ಚೆವ ಯಾವದ ೋ ವಾಕಿತಗ —
ಗಾರಮದ ಅಡಿದಾರಿಗಳಲಿಿ ಸಿಕ್ಚೆವ ಬ ರಳ ಣಿಕ ಯಷ್ಚಟ ಜ್ನರಿರಲಿ ಅಥವಾ ನಗರದ 
ಗಲಾಟ ಯಿೊಂದ ಕ್ ಡಿರಚತಿತದದ ಸೊಂತ ಯಲಿಿನ ಜ್ನಜ್ೊಂಗಚಳಿಯಿರಲಿ—ಸೊಂದ ೋಶವನಚನ 
ಸಾರಚತಿತದದನಚ. ಕ್ತ್ಯನ ಮಹಾ ಆದ ೋಶವು, ತ್ತ್ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಪರತಿಯೊಬಬ ಕ ೈಸತನನಚನ 
ಒಬಬ ಘ ೋಷ್ಕ್ನನಾನಗಿ ಕ್ಳುಹಿಸಿ ಕ  ಟ್ಟಟರಚತ್ತದ . ಕ ಲವರಚ ಸೊಂದ ೋಶವನಚನ 
ಸಾವಯಜ್ನಿಕ್ವಾಗಿ ಸಾರಚವರಚ ಮತ್ಚತ ಇತ್ರ ಕ ಲವರಚ ವ ೈಯಕಿತಕ್ವಾಗಿ ಸಾರಚವರಚ, 
ಆದರ  ನಮಮಲಿಿ ಪರತಿಯೊಬಬರಚ ಸಹ ಅದನಚನ ಸಾರಚವವರಾಗಿರತ್ಕ್ೆದಚದ. 

ಹ ೋಗ , ನಾವು ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದ ದೋನ ೊಂದರ , ಶಕಿತಯಚ ಘ ೋಷ್ಕ್ನಲಿಿ ಇಲಿ 
ಎೊಂಬಚದ ೋ; ಅದಚ ಘ ೋಷ್ಕ್ನ ಸೊಂದ ೋಶದಲಿಿರಚತ್ತದ . ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ ಯ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ 
ನ  ೋಡಚವದಾದರ , ಆ ಸೊಂದ ೋಶವು ಯಾವುದಚ? 14ನ ೋ ವಚ್ನವು ಹ ೋಳುವದಲಿ, ಆದರ  
ನೊಂತ್ರದ ವಚ್ನಗಳು ಅದನಚನ ತಿಳಿಸಚತ್ತವ . NASB ಯಲಿಿ, 15 ಮತ್ಚತ 16ನ ೋ ವಚ್ನಗಳು 
“ಶಚಭವಾತ ಯ” ಎೊಂಬ ಪದಗಚಚ್ಛವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತ್ತವ . ಗಿರೋಕ್ನಲಿಿ, 15ನ ೋ ವಚ್ನವು 
εὐαγγελίζω (euangelizō) ಎೊಂಬಚದರ ಕಿರಯಾಪದದ ರ ಪವನಚನ ಹ  ೊಂದದದರ , 16ನ ೋ 
ವಚ್ನವು εὐαγγέλιον (euangelion) ಎೊಂಬ ನಾಮಪದದ ರ ಪವನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತ್ತದ , ಅದಚ “ಸಚವಾತ ಯ” ಎೊಂಬದಕಾೆಗಿರಚವ ಪದವಾಗಿದ  (1:16, 17ರ 
ಮೋಲಿನ ವಾಾಖ್ ಾಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ). KJV ಯಚ “ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಸಾರಚವವರ 
ಪಾದಗಳು ಎಷ್  ಟೋ ಅೊಂದವಾಗಿವ  . . . ಆದರ  ಅವರ ಲಿರ  ಸಚವಾತ ಯಗ  
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಲಿಲಿ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ  (10:15, 16; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಸಚವಾತ ಯಯಚ 
ಯೋಸಚವಿನ ಕ್ಚರಿತಾದ ಶಚಭ ಸಚದಧಯಾಗಿರಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:1-4).  

17ನ ೋ ವಚ್ನವು ಸೊಂದ ೋಶವನಚನ “ಕಿರಸತನ ವಾಕ್ಾವ ೋ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಚತ್ತದ .23 ಇದಚ 
ಕಿರಸತನಚ ಬ  ೋಧಸಿದ ವಾಕ್ಾವನಚನ (McCord) ಅಥವಾ ಕಿರಸತನ ಕ್ಚರಿತ್ ವಾಕ್ಾವನಚನ (CEV; 

CJB; NLT) ಸ ಚಿಸಬಹಚದಾಗಿದ . ಕಿರಸತನ ಕ್ಚರಿತ್ ವಾಕ್ಾವು 9ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿರಚವೊಂತ್ಹ 
ವಾಸತವಾೊಂಶಗಳನಚನ ಒಳಗ  ೊಂಡಿರಚವದಚ: ಆತ್ನಚ ಕ್ತ್ಯನಚ, ಮತ್ಚತ ದ ೋವರಚ ಆತ್ನನಚನ 
ಸತ್ತವರ  ಳಗಿೊಂದ ಎಬಿಬಸಿದನಚ. ಬಹಚಶಃ ಪ ಲನಚ “ಕಿರಸತನ ವಾಕ್ಾ” ಎೊಂಬಚದರಲಿಿ ಈ 
ಭಾವಗಳನಚನ ಸೊಂಮಿಶರರ್ಗ  ಳಿಸಿರಚತಾತನ : “ಆ ವಾಕ್ಾಕ ೆ ಕಿರಸತನ ೋ ಅೊಂತ್ರಾಥಯ ಮತ್ಚತ 
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ಕ್ೃತಿಕಾರ [ಎರಡ ] ಆಗಿದಾದನ .”24 
“ಕಿರಸತನ ವಾಕ್ಾವ ೋ” ಎೊಂಬಚದಚ ಹ ೋಗ  ಅಥಯನಿರ ಪಣ  ಮಾಡಲಪಟ್ಟರ  ಸರಿಯೋ, 

ಮಚಖಾ ಒತ್ಚತ ಕಿರಸತನನಚನ ಸಾರಚವದರ ಮೋಲಿರಚತ್ತದ . ಪ ಲನಚ ಗಲಾತ್ಾದವರಿಗ  ಹಿೋಗ  
ಹ ೋಳಿದನಚ, “ನನಗಾದರ  ೋ ನಮಮ ಕ್ತ್ಯನಾದ ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನ ಶಿಲಚಬ ಯ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಿ
ಹ  ರತ್ಚ ಹ ಚ್ುಳಪಡಚವದಚ ಬ ೋಡವ ೋ ಬ ೋಡ” (ಗಲಾತ್ಾ 6:14). ಆತ್ನಚ ಕ  ರಿೊಂಥದವರಿಗ , 
“ನಾನಚ ಶಿಲಚಬ ಗ  ಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟವನಾದ ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನನ ನೋ ಹ  ರತ್ಚ ಬ ೋರ  ಯಾವದನ ನ 
ತಿಳಿಯದವನಾಗಿ ನಿಮಮಲಿಿ ಇರಚವ ನ ೊಂದಚ ತಿೋಮಾಯನಿಸಿಕ  ೊಂಡ ನಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ  
(1 ಕ  ರಿೊಂಥ 2:2). ಇದರಥಯವು ಪ ಲನಚ ಶಿಲಚಬ ಯ ವಿಷ್ಯವನಚನ ಬಿಟ್ಟರ  ಬ ೋರ  ವಿಷ್ಯದ 
ಮೋಲ  ಎೊಂದಗ  ಬ  ೋಧಸಲ ೋ ಇಲಿವ ೊಂದಾಗಿರಚವದಲಿ. ಆತ್ನಚ ಶಿಲಚಬ ಗ  
ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟ್ಟೊಂತ  ಹಾಗ  ಶಿಲಚಬ ಗ  ಹ  ೋಲಿಸಚವಾಗ ಬ ೋರ  ಏನನ ನ 
“ತಿಳಿಯದವನಾಗಿ”ದದನಚ ಎೊಂಬಚದೊಂತ್  ನಿಜ್ವಾದದಚದ.  

ನಮಮಲಿಿ ಉಪದ ೋಶ ಅಥವಾ ಬ  ೋಧ್ನ  ಮಾಡಚವವರಚ (ಅದರಲಿಿ ಪರತಿಯೊಬಬ 
ಕ ೈಸತನಚ ಸ ೋರಿರತ್ಕ್ೆದಚದ) ಪ ಲನಿೊಂದ ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ಳುಳವ ಅಗತ್ಾವಿರಚತ್ತದ . ನಮಮ 
ಶ ್ ರೋತ್ೃಗಳ ಹೃದಯಗಳಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ ಹಚಟ್ಟಟಸಬ ೋಕ ೊಂದರ , ನಾವು ಕಿರಸತನ ಮತ್ಚತ 
ಆತ್ನ ಶಿಲಚಬ ಯ ಮರರ್ದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಉಪದ ೋಶಿಸಚವದನಚನ ನಿಲಯಕ್ಷಿಸಕ್ ಡದಚ. ಈ 
“ಅದ ದರಿಯಾದ ಪಾರಚಿೋನ ಕ್ಥ ಯಚ” ನಮಮ ಸಚವಾತ ಯಯ ಹೃದಯಭಾಗವಾಗಿರಚವ 
ಹ  ರತ್ಚ, ಅದಚ ಸಚವಾತ ಯಯ ಸೊಂದ ೋಶವ ೋ ಆಗಿರಚವದಲಿ. 

3. ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ ಯ ಇನ  ನೊಂದಚ ಅೊಂಶವ ೊಂದರ  ಗರಹಿಕ ಯೊೊಂದಗ  
ಆಲಿಸಚವದಚ ಮತ್ಚತ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಚವದಚ. ನಮಮ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ ಮತ್ತಷ್ಚಟ ಹಿೊಂದಕ ೆ, 14b 
ನ ೋ ವಚ್ನಕ ೆ ಹ  ೋಗಚವಾಗ, ನಮಗ  ಈ ಪರಶ ನಯಚ ಸಿಕ್ಚೆತ್ತದ : ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ಸುದಿ 
ಕೆೇಳದರುವಲ್ಲಿ ಆತ್ನನುನ ನಂರ್ುವದು ಹೆೇಗೆ? (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ 
ಸಾರಚವದಚ ಸಾರಚವವನ ಜ್ವಾಬಾದರಿಯಾಗಿದ , ಆದರ  ಆತ್ನಚ ಯಾರಿಗ  ಸಾರಚತಾತನ  ೋ 
ಅವರಿಗ  ಸಹ ಒೊಂದಚ ಜ್ವಾಬಾದರಿಕ ಯಿರಚತ್ತದ : ಅವರಚ ಕ ೋಳತ್ಕ್ೆದಚದ. 17ನ ೋ ವಚ್ನವು ಹಿೋಗ  
ಹ ೋಳುತ್ತದ , “ಆದಕಾರರ್ ಸಾರಿದ ಸಚವಾತ ಯಯಚ ನೊಂಬಿಕ ಗ  ಆಧ್ಾರ, ಆ ವಾತ ಯಗ  ಕಿರಸತನ 
ವಾಕ್ಾವ ೋ ಆಧ್ಾರ.” ಯೋಸಚ ಹ ೋಳಿದ ಬಿತ್ಚತವವನ ಕ್ಚರಿತ್ ಸಾಮಾವು ಗರಹಿಕ ಯೊೊಂದಗ  
ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ಎಷ್ಚಟ ಪಾರಮಚಖಾವಾದದಚದ ಎೊಂಬದನಚನ ಒತಿತ ಹ ೋಳುತ್ತದ  (ಮತಾತಯ 
13:3-9, 18-23). 

ಅನ ೋಕ್ರಿಗ  ಓದಚವದಕ ೆ ಬರದ  ಇರಚತಿತದದ ಕಾಲದಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಬರ ದನಚ. 
ಅಷ್ಚಟಮಾತ್ರವಲಿದ , ಸಾಧ್ಾರರ್ ವಾಕಿತಗ  ಕ ೈಯಿೊಂದ ನಕ್ಲಚ ಮಾಡಿದ ಹಸತಪರತಿಗಳನಚನ 
ಪಡ ದಚಕ  ಳುಳವದಚ ಅತ್ಾೊಂಥ ದಚಬಾರಿಯಾಗಿರಚತಿತತ್ಚತ. ಜ್ನರಚ ಶಚಭವಾತ ಯಯನಚನ 
ಕ ೋಳದವರಾಗಿದದದದರ , ಬಹಚಮೊಂದ ಅದನಚನ ಎೊಂದಗ  ತಿಳಿಯದ  ಇರಚತಿತದದರಚ. ಇೊಂದಚ, 
ಬಹಳಷ್ಚಟ ಜ್ನರಚ ಓದಬಲಿರಚ, ಆದದರಿೊಂದ ದ ೋವರ ವಾಕ್ಾವನಚನ ಓದಚವದ ರಿೊಂದ 
ನೊಂಬಿಕ ಯಚ ಬರಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಯೊೋಹಾನ 20:30, 31). ಹ ೋಗಿದದರ , ವಾಕ್ಾವನಚನ 
ಕ ೋಳುವದಚ ಈಗಲ  ಸಮಥಯ ಪರಿಣಾಮವನಚನ ಬಿೋರಬಲಿದಾದಗಿದ . ಸಚವಾತ ಯಯ ಶಕಿತಗ  
(ನ  ೋಡಿರಿ 1:16) ಸಾರಚವವನ ಪರಭಾವವು ಸ ೋರಿಸಲಪಡಚತ್ತದ , ಆತ್ನಚ, ಆ ಮ ಲಕ್, 
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ದ ೋವರಚ ಹ ೋಳಿರಚವೊಂತ್ದಚದ ಸತ್ಾವ ೋ ಎೊಂದಚ ದೃಢಪಡಿಸಚತಾತನ . 
14 ಮತ್ಚತ 17 ವಚ್ನಗಳಲಿಿನ “ಕ ೋಳುವದಚ,” ಮತ್ಚತ “ಕ ೋಳುವದರಿೊಂದ,” ಮತ್ಚತ 

“ಕ ೋಳಿದದರ ” ಎೊಂಬಚವುಗಳ ಗಿರೋಕ್ ಪದಗಳ ಲಿವೂ ἀκούω (akouō) ಎೊಂಬ ಪದದ 
ರ ಪಗಳಾಗಿರಚತ್ತವ —ಆ ಪದದೊಂದ ನಮಗ  “acoustic” (ಶರವಣ ೋೊಂದರಯ) ಎೊಂಬ ಪದವು 
ಸಿಕ್ಚೆತ್ತದ . ಈ ವಚ್ನಗಳಲಿಿ, “ಕ ೋಳುವದಚ” ಕ ೋವಲ ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟ ಒೊಂದಚ ಸೊಂಗತಿಯಚ 
ಕ ೋಳುವವನ ಮನಸಾಕ್ಷಿಯೊಳಗ  ದಾಖಲಾಗಚವೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ ಪರಕಿರಯ ಎೊಂದಷ್ ಟ 
ಸ ಚಿಸಚವದಾಗಿರಚವದಲಿ. ಅದಚ ಗರಹಿಕ ಯೊೊಂದಗ  ಆಲಿಸಚವದಚ ಮತ್ಚತ 
ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ಎೊಂಬಚದಾಗಿ ಸನಿನವ ೋಶವು ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ಯೋಸಚವು ತ್ನನ 
ಉಪದ ೋಶವನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ನಿರಾಕ್ರಿಸಿದವರ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಚವಾಗ, ಅವರಚ 
ಕಿವಿಯಿದಚದ ಕ ೋಳಿದರ  ತಿಳುಕ  ಳಳಲಾರರಚ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (ಮಾಕ್ಯ 4:12). 

ಪ ಲನಚ ಕ ೋಳಿದ ಪರಶ ನಯಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಆಸಕಿತಕ್ರವಾದ ವಿವರವು ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಳತ್ತದ . 
ಅದನಚನ ಪುನಃ ನ  ೋಡಿರಿ: “ಆತ್ನ ಸಚದಧ ಕ ೋಳದರಚವಲಿಿ ಆತ್ನನಚನ ನೊಂಬಚವದಚ ಹ ೋಗ ?” 
ಇಲಿಿ ಪ ಲನ ತಾತ್ಪಯಯವು, “ಯಾವಾತ್ನ ಬಗ ಗ ಅವರಚ ಕ ೋಳಲಿಲಿವೋ ಆತ್ನನಚನ ಅವರಚ 
ಹ ೋಗ  ನೊಂಬಚವರಚ?” ಎೊಂದಾಗಿರಚವ ಸಾಧ್ಾತ ಯಿದ  (ನ  ೋಡಿರಿ KJV; NIV), ಆದರ  
“ಆತ್ನ ಸಚದಧ ಕ ೋಳದರಚವಲಿಿ” ಎೊಂಬಚದಚ ಗಿರೋಕ್ ವಾಕ್ಾದ ಹ ಚ್ಚು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನಚವಾದವ ೊಂದಚ 
ಪರಿಗಣಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ . ನಾವು “ಕಿರಸತನ ವಾಕ್ಾ” ವನಚನ ಸಾರಚವಾಗ, ಕಿರಸತನಚ ನಮಮ ಮ ಲಕ್ 
ಸಾರಲಪಡಚತಾತನ  ಎೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶವನಚನ ಪ ಲನಚ ಮನಸಿಾನಲಿಿ 
ಹ  ೊಂದದದರಬಹಚದಾಗಿದ . ಯೋಸಚ ತ್ನನ ಶಿಷ್ಾರನಚನ ಸಾರಚವ ಪರವಾಸಕಾೆಗಿ ಕ್ಳುಹಿಸಚವ 
ವ ೋಳ , ಆತ್ನಚ ಅವರಿಗ , “ನಿಮಮ ಮಾತ್ನಚನ ಕ ೋಳುವವನಚ ನನನ ಮಾತ್ನಚನ 
ಕ ೋಳುವವನಾಗಿದಾದನ ; ನಿಮಮನಚನ ಅಲಕ್ಷಯಮಾಡಚವವನಚ ನನನನಚನ 
ಅಲಕ್ಷಯಮಾಡಚವವನಾಗಿದಾದನ ” (ಲ ಕ್ 10:16). McGuiggan ಹಿೋಗ  ವಾಾಖ್ಾಾನಿಸಚತಾತನ , 

ಕಿರಸತನ ೋ ತ್ನನ ಸೊಂದ ೋಶಕ್ರ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ ಸೊಂಧ್ಾನವಾಗಚವೊಂತ  ಜ್ನರನಚನ 
ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಿತರಚವನಚ. ಅದ  ೊಂದಚ ವಿಸಮಯಕಾರಿ ಸೊಂಗತಿಯಲಿವ ೋ?! ಅದಚ 
ಆದ ೋಶಿಸಲಪಟ್ಟ ಸಾರಚವಿಕ ಗ  ಹಿರಿಮಯನಚನ (ಇಲಿ, ಹಿರಿಮಗಿೊಂತ್ಲ  ಹ ಚಿುನದಚ! ಭಯಭಕಿತ 
ಹಚಟ್ಟಟಸಚವ ವ ೈಭವತ ) ಒದಗಿಸಚವದಲಿವ ೋ?! ನಿಜ್ವಾದ ಸಾರಚವಿಕ ಯಲಿಿ ಕಿರಸತನಚ 
ತ್ನನನಚನ ವಿಶಾವಸಿಸಚವೊಂತ  ಜ್ನರನಚನ ಬ ೋಡಚವವನಾಗಿದಾದನ .25  

4. ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ ಯ ಪರಕಾರವಾಗಿ, ಸಚವಾತ ಯಯ ಸೊಂದ ೋಶಕ ೆ ಪರತ್ಚಾತ್ತರ 
ವ ೊಂದರ  ವಿಧ್ ೋಯತ ಯಚಳಳ ನೊಂಬಿಕ ಯನಿನಡಚವದಚ. ಅದಚ ನಮಮನಚನ 14a ರಲಿಿ ಸಿಕ್ಚೆವ 
ಮದಲ ಪರಶ ನಗ  ತ್ರಚತ್ತದ : ಆದರೆ ನಯವು ಯಯವನನುನ ನಂರ್ಲ್ಲಲಿವೇ ಆತ್ನ ನಯಮವನುನ 
ಹೆೇಳಿಕೊಳುುವದು ಹೆೇಗೆ? (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಪ ಲನಚ 17ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ “ಸಾರಿದ 
ಸಚವಾತ ಯಯಚ ನೊಂಬಿಕ ಗ  ಆಧ್ಾರ, ಆ ವಾತ ಯಗ  ಕಿರಸತನ ವಾಕ್ಾವ ೋ ಆಧ್ಾರ” ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಿದನಚ. ನಾವು ಯಥಾಥಯ ಹೃದಯಗಳುಳಳವರಾಗಿ—ಕ ೋವಲ ಒೊಂದಚ ಬಚದಧಯಿೊಂದ 
ಮಾಡಚವ ಕಿರಯಯೊಂತ್ಲಿದ —ಗಮನವಿಟ್ಚಟ ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳುಳವದಾದರ  
ಅದರ ಫಲಿತ್ವು ನೊಂಬಿಕ ಯೋ ಆಗಚವದಚ. ಇದಚ ನಮಮನಚನ ಪುನಃ ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  
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ಪುಸತಕ್ದ ಒೊಂದಚ ಪರಮಚಖ ಭಾವನ ಗ  ಕ್ರ ತ್ರಚತ್ತದ : ನೊಂಬಿಕ ಯ ಅವಶಾಕ್ತ . ಯೋಸಚ ಹಿೋಗ  
ಹ ೋಳಿದನಚ, “ನನನನಚನ ಆತ್ನ ೊಂದಚ [ಮಸಿಾೋಯನ ೊಂದಚ] ನಿೋವು ನೊಂಬದ  ಹ  ೋದರ  ನಿಮಮ 
ಪಾಪಗಳಲಿಿಯೋ ಸಾಯಚವಿರಿ” (ಯೊೋಹಾನ 8:24). 

10:14ರಲಿಿನ ನೊಂಬಿಕ ಯಚ ಒೊಂದಚ ಸತ್ತೊಂತ್ಹ, ಗ  ಡಾಿದ ನೊಂಬಿಕ ಯಲಿ (ನ  ೋಡಿರಿ 
ಯಾಕ  ೋಬ 2:17, 26); ಅದ  ೊಂದಚ ಜೋವವುಳಳ, ಸಕಿರಯವಾದ, ವಿಧ್ ೋಯತ ಯಚಳಳ 
ನೊಂಬಿಕ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ  (10:16ರ ಮೋಲಿನ ವಾಾಖ್ ಾಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ). “ವಿಧ್ ೋಯತ ಯಚಳಳ 
ನೊಂಬಿಕ ಯಚ” ಏನ ೋನನಚನ ಒಳಗ  ೊಂಡಿರಚತ್ತದ  (1:5; 16:26)? ಪ ಲನಚ ಪಶಾುತಾಪವನಚನ 
(2:4), ಅರಿಕ ಮಾಡಚವದನಚನ (10:9, 10), ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ (6:3-6), ಮತ್ಚತ ಶರಿೋರಭಾವವನಚನ 
ಅನಚಸರಿಸದ  ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಅನಚಸಾರವಾಗಿ ಜೋವಿಸಚವದರ (8:4) ಬಗ ಗ ಚ್ಚಿಯಸಿದದನಚ. 

5. ಯೊೋಜ್ನ ಯ ಅೊಂತಿಮವಾದ ಅೊಂಶವ ೊಂದರ  ಕ್ತ್ಯನ ಹ ಸರನಚನ ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳ 
ವದಚ. 14 ಮತ್ಚತ 15ನ ೋ ವಚ್ನಗಳು ಈ ಉಲ ಿೋಖನವನಚನ ಮಚನಚನಡಿಯಾಗಿ ಹ  ೊಂದವ : 
“ಕ್ತ್ಯನ ನಾಮವನಚನ ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳವವರ ಲಿರಿಗ  ರಕ್ಷಣ ಯಾಗಚವದ ೊಂದಚ ಬರ ದದ ” (10:13; 
ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). “ಕ್ತ್ಯನ ನಾಮವನಚನ ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳವವರ ಲಿರಿಗ ” ಎೊಂಬ 
ಪದಗಚಚ್ಛದಲಿಿ ಏನಚ ಅಡಕ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ ನಾವು ಈಗಾಗಲ ೋ ಚ್ಚಿಯಸಿದ ದೋವ  
(10:13ರ ಮೋಲಿನ ವಾಾಖ್ ಾಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ). ನಮಮ ನೊಂಬಿಕ ಯಚ ಕ ಲವೊಂದಚ 
ವಾಸತವಾೊಂಶಗಳನಚನ ಮಾನಸಿಕ್ವಾಗಿ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದಷ್ ಟೋ ಆಗಿರಚವದಲಿ, ಆದರ  
ಯೋಸಚವಿನ ಕ್ಚರಿತಾದ ಶಚಭವಾತ ಯಗ  ಒೊಂದಚ ಹೃಯದಪೂವಯಕ್ವಾದ 
ಪರತಿಸಪೊಂದಸಚವಿಕ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ —ಮತ್ಚತ ಅದಚ ನಾವು ಕ್ತ್ಯನ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ 
ಮಾಗಯದ ಡ ಗ  ತಿರಚಗಿಕ  ಳುಳವದರಲಿಿ ಫಲಿತ್ವಾಗತ್ಕ್ೆದಚದ. 

ಈಗ ನಾವು ದ ೋವರ ಪರಿಪೂರ್ಯವಾದ ಯೊೋಜ್ನ ಯ ಸ ೆಲ ಸಮಿೋಕ್ಷ ಗಾಗಿ 
ಸಿದಧರಾಗಿರತ್ಕ್ೆದಚದ: 

1. ಒೊಂದಚ ದ ೈವಿಕ್ ಆದ ೋಶ 
2. ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಸಾರಚವಿಕ  
3. ಗರಹಿಕ ಯೊೊಂದಗ  ಆಲಿಸಚವದಚ ಮತ್ಚತ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ 
4. ವಿಧ್ ೋಯತ ಯಚಳಳ ನೊಂಬಿಕ  
5. ಕ್ತ್ಯನ ನಾಮವನಚನ ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳವದಚ 

ನಾಲೆನ ಯ ಅೊಂಶವಿಲಿದ  ಐದನ ಯದಚ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ, ಮ ರನ ಯದಲಿದ  
ನಾಲೆನ ಯದಚ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ, ಮತ್ಚತ ಅದ ೋ ರಿೋತಿ ಉಳಿದವುಗಳು ಸಹ—ಮದಲ ಸೊಂಗತಿಯ 
ವರ ಗ —ಎೊಂಬದನಚನ ಪ ಲನಚ ತ  ೋರಿಸಿ ಕ  ಟ್ಟನಚ. ಇಲಿ ಿಸಿಕ್ಚೆವ ಒೊಂದಚ ಪಾರಥಮಿಕ್ 
ಸತ್ಾವ ೊಂದರ  ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಸಾರಚವವರಚ ಒೊಂದಚ ದ ೈವಿಕ್ ಆದ ೋಶವನಚನ ಹ  ೊಂದದದರಚ 
ಎೊಂಬಚದ . ದ ೋವರಚ ಈ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ ರ್ಾಲನ ಗ  ಳಿಸಿದದನಚ, ಅದಚ ಯಹ ದಾರಚ ಮತ್ಚತ 
ಅನಾಜ್ನರಚ ಇಬಬರಿಗಾಗಿಯ  ಇರಚವ ಯೊೋಜ್ನ  (10:12). ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ, ದ ೋವರಚ 
ಇಸಾರಯೋಲಾರ ರಕ್ಷಣ ಗ  ೋಸೆರ ದಾರಿಯನಚನ ಒದಗಿಸಿದದನಚ. 
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ವಚನ 15b. ನಾವು ಇತ್ರರಿಗ  ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಹ ೋಳುವದ ೋ ಆದಲಿಿ, ನಮಮ ದ ೋಹದ 
ಎರಡಚ ಅೊಂಗಗಳು ಅೊಂದವಾದವುಗಳ ೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ನಮಮ ಮಚಖಗಳು 
ಆಕ್ಷ್ಯಕ್ವಾದವುಗಳಲಿ ಎೊಂದಚ ನಾವು ಭಾವಿಸಬಹಚದಚ, ಅಥವಾ ನಮಮ ದ ೋಹದಲಿಿ 
ಪರಿಪೂರ್ಯತ ಯ ಕ  ರತ ಯಿದ  ಎೊಂದಚ ಯೊೋಚಿಸಬಹಚದಚ; ಆದರ  ಪ ಲನಚ ನಮಮ 
ಪಾದಗಳು ಅೊಂದವಾಗಿವ  ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ : ಇದಕೆೆ ಸರಿಯಯಗಿ ಶುಭದ ವಯತ್ೆಣಯನುನ 
ಸಯರುವವರ ಪಯದಗಳು ಎಷ್ೊುೇ ಅಂದವಯಗಿವೆ ಎಂದದು ರ್ರೆದದೆ. ಪ ಲನಚ ಯಶಾಯ 
52:7ರಿೊಂದ ಉಲ ಿೋಖಿಸಚತಿತದಾದನ , ಅದಚ ಬಾಬಿಲ  ೋನಿನ ಸ ರ ವಾಸದಲಿಿದದ ಯಹ ದಾರಿಗ  
ಅವರ ಬಿಡಚಗಡ ಯ ಶಚಭವಾತ ಯಯನಚನ ತ್ರಚವೊಂಥವರನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಾಗಿರಚತ್ತದ . ಇಡಿೋ 
ವಚ್ನವು ಹಿೋಗ  ಇರಚತ್ತದ ,  

ಪವಯತ್ಗಳ ಮೋಲ  ತ್ವರ ಪಡಚತಾತ ಶಚಭ ಸಮಾರ್ಾರವನಚನ ತ್ೊಂದಚ ಸಮಾಧ್ಾನವನಚನ 
ಸಾರಚವ ದ ತ್ನ ಪಾದಗಳು ಎಷ್  ಟೋ ಅೊಂದವಾಗಿವ ! ಒಳ ಳೋಯ ಶಚಭವತ್ಯಮಾನವನಚನ, 
ಶಚಭದ ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ತ್ೊಂದಚ ರಕ್ಷಣ ಯನಚನ ಪರಕ್ಟ್ಟಸಚತಾತ—ನಿನನ ದ ೋವರಚ 
ರಾಜ್ಾಭಾರವನಚನ ವಹಿಸಿದಾದನ  ಎೊಂದಚ ಚಿೋಯೊೋನಿಗ  ತಿಳಿಸಚವವನಾಗಿದಾದನ . 

ಪ ಲನಚ ಯಶಾಯನ ಆ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಿರಚವವರಿಗ  ಪಾಪದ ಬೊಂಧ್ನದೊಂದ 
ಅವರಚ ಬಿಡಚಗಡ ಗ  ಳಿಸಲಪಡಚವರಚ ಎೊಂಬ ಶಚಭವಾತ ಯಯನಚನ ಸಾರಚವೊಂಥವರಿಗ  
ಅನವಯಿಸಚತಾತನ . 

ವಚನ 16. ದ ೋವರಚ ಯಹ ದಾರನಚನ ರಕ್ಷಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಯವಾದ 
ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ ಹ  ೊಂದದಾದಗ ಾ, ದಚರಾದೃಷ್ಟಕ್ರವಾಗಿ ಅವರಚ ಕ ೋಳುವದಕ ೆ 
ನಿರಾಕ್ರಿಸಿದದರಚ, ನೊಂಬಚವದಕ ೆ ವಿಫಲರಾಗಿದದರಚ, ಮತ್ಚತ ಯೋಸಚವಿಗ  ಅಧೋನರಾಗಚವದಕ ೆ 
ನಿರಾಕ್ರಿಸಿದದರಚ. 16ನ ೋ ವಚ್ನವು ಹಿೋಗ  ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ , ಆದರೂ ಆ 
ಶುಭವತ್ಣಮಯನಕೆೆ ಎಲಿರೂ ಕ್ರವಿಗೊಡಲ್ಲಲಿ. ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ, “ಎಲಿರ ” ಎೊಂಬಚದಚ 
ಯಹ ದಾರನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ NIV). “ಆ ಶಚಭವತ್ಯಮಾನಕ ೆ ಎಲಿರ  
ಕಿವಿಗ  ಡಲಿಲಿ” ಎೊಂಬಚದಚ ಪ ಲನಿೊಂದ ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟ ಒೊಂದಚ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 
ನ ಾನ  ೋಕಿತಯಾಗಿರಚತ್ತದ  ಯಾಕ ೊಂದರ  ಇಸಾರಯೋಲಾರಲಿಿ ಸವಲಪ ಪರಮಾರ್ದವರಚ 
ಮಾತ್ರವ ೋ (“ಒೊಂದಚ ಅೊಂಶ”; 9:27) ಸಚವಾತ ಯಗ  ಪರತಿಸಪೊಂದಸಿದದರಚ. 

“ಕಿವಿಗ  ಡಲಿಲಿ” ಎೊಂಬಚದಚ ὑπακούω (hupakouō) ಎೊಂಬಚದರ ಅನಚವಾದವಾಗಿದ , 
ಅದ  ೊಂದಚ ಸೊಂಯಚಕ್ತ ಪದವಾಗಿದಚದ ἀκούω (akouō, “ಕ ೋಳು”) ಎೊಂಬಚದನಚನ ὑπό (hupo, 
“ಕ ಳಗ ”) ಎೊಂಬ ಪದದ  ೊಂದಗ  ಜ  ೋಡಿಸಚವದಾಗಿದ .26 Hupakouō ಎೊಂಬಚದಚ 
ಒಪ್ಪಸಿಕ  ಡಚವಿಕ  ಮತ್ಚತ ವಿಧ್ ೋಯತ ಯಲಿಿ ಫಲಿತ್ವಾಗಚವೊಂಥ ಗರಹಿಕ ಯಚಳಳ 
ಆಲಿಸಚವಿಕ ಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . CJB ಯಚ 16ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ ಹಿೋಗ  
ಭಾವಾಥಯಗ  ಳಿಸಚತ್ತದ : “ಸಮಸಾಯೋನ ೊಂದರ  ಅವರ ಲಿರ  ಶಚಭವಾತ ಯಗ  ಗಮನವನಚನ 
ಕ  ಡಲಿಲಿ ಮತ್ಚತ ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಲಿಲಿ.” 16ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿನ hupakouō ಎೊಂಬ ಪದವನಚನ 
ಅನಚವಾದಸಚವದಕ ೆ ಹಲವಾರಚ ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳು “ವಿಧ್ ೋಯವಾಗಚ” ಎೊಂಬಚದರ 
ರ ಪಗಳನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿರಚತ್ತವ  (KJV; NKJV; NRSV; McCord).27 
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NASBಯಚ hupakouōವನಚನ ಏಕ  “ವಿಧ್ ೋಯವಾಗಚ” ಎೊಂದಚ 
ಅನಚವಾದಸದರಚವದಕ ೆ ಕಾರರ್ವ ೋನ ೊಂದರ  16ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ ಅದಚ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ 
ಕ್ೊಂಡಚಬರಚವದಲಿ ಎೊಂಬಚದ . ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯ ಇತ್ರ ಭಾಗಗಳಲಿಿ, 
NASBಯಚ “ವಿಧ್ ೋಯತ್ವ” ಮತ್ಚತ “ಅಧೋನರಾದದರಿೊಂದಲ ” ಎೊಂಬಚದಾಗಿ ಗಿರೋಕ್ ಪದದ 
ವಿವಿಧ್ ರ ಪಗಳನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿರಚತ್ತದ  (1:5; 6:17; 16:26), ಆದರ  ಇಲಿಿ ಹಾಗ  
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿರಚವದಲಿ. ಬಹಚಶಃ ಅನಚವಾದಕ್ರಚ “ಕಿವಿಗ  ಡಲಿಲಿ” ಎೊಂಬಚದಚ 
ವಿಧ್ ೋಯತ ಯ ಆಲ  ೋಚ್ನ ಯನಚನ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತ್ತದ ೊಂದಚ, ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ “ಕ ೋಳುವದಚ” 
ಮತ್ಚತ “ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವದಚ” ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹ  ೊಂದಕ ಯಾಗಚತ್ತದ ೊಂದಚ 
ಯೊೋಚಿಸಿರಬಹಚದಾಗಿದ . ಅವರಚ ಕಾರರ್ವು ಏನ ೋ ಆಗಿದದರ , KJV ಯಚ 16ನ ೋ ವಚ್ನದ 
ಮದಲ ಭಾಗದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನಚವಾದವಾಗಿರಚತ್ತದ ೊಂಬದನಚನ ನಾವು 
ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ: “ಆದರ  ಅವರ ಲಿರ  ಸಚವಾತ ಯಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಲಿಲಿ.”28 

ದ ೋವರಿಗ  ಇದಚ ಆಶುಯಯವನ ನೋನ  ಉೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಲಿಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನಚ 
ಸಪಷ್ಟಗ  ಳಿಸಿದನಚ: ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಶಯಯನು—ಕತ್ಣನೆೇ, ನಯವು ಸಯರಿದ ವಯತ್ೆಣಯನುನ 
ಯಯರು ನಂಬಿದರು ಎಂದು ನುಡಿಯುತ್ಯತನೆ. ಈ ಉಲ ಿೋಖನವು ಒಬಬ ಬಾಧ್  ಪಡಚವ 
ಸ ೋವಕ್ನಾಗಿ ಮಸಿಾೋಯನನಚನ ಬಣಿಿಸಚವೊಂಥ ಮಹಾ ಅಧ್ಾಾಯವಾಗಿರಚವ ಯಶಾಯ 53ನ ೋ 
ಅಧ್ಾಾಯದ ಪಾರರೊಂಭಿಕ್ ವಚ್ನವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಬಹಚಪಾಲಚ ಯಹ ದಾರಚ ಮಸಿಾೋಯನನಚನ 
ಒಬಬ ಗ ಲಚಿತಾತ ಸಾಗಚವ ಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ ವಿೋರನ ೊಂದಚ ಯೊೋಚಿಸಚವದಕ ೆ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟರಚ. ಈ 
ಕಾರರ್ಕ ೆ, ಯಶಾಯ 53ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು ಮಸಿಾೋಯನ ಕ್ಚರಿತ್ ಪರವಾದನ  ಎೊಂಬಚದನಚನ 
ಅವರಲಿಿ ಬಹಚಮೊಂದ ನೊಂಬಲಿಲ ಿ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 8:32-34). ಆ ವಿಧ್ವಾದ 
ಪೂವಯಕ್ಲಿಪತ್ ಅಭಿಪಾರಯವ ೋ ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ ಮಸಿಾೋಯನಚ (ಯೋಸಚ) ಬೊಂದಾಗ ಅವರಚ 
ಆತ್ನನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಚವೊಂತ  ಮಾಡಿತ್ಚ (ನ  ೋಡಿರಿ ಯೊೋಹಾನ 12:37-41).  

16ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿನ “ಕಿವಿಗ  ಡಲಿಲಿ” ಮತ್ಚತ “ನೊಂಬಿದರಚ” ಎೊಂಬ ಪದಗಳು 
ವಿನಿಮೋಯವಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟವ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಯೊೋಹಾನ 3:36; ಇಬಿರಯ 3:18, 19). 
ಪುನಃ, KJV ತ್ಜ್ಚಯಮಯನಚನ ಪರಿಗಣಿಸ  ೋರ್: “ಆದರ  ಅವರ ಲಿರ  ಸಚವಾತ ಯಗ  
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಲಿಲಿ. ಆದದರಿೊಂದ ಯಶಾಯನಚ—ಕ್ತ್ಯನ ೋ, ನಮಮ ವಾತ ಯಯನಚನ ಯಾರಚ 
ನೊಂಬಿದರಚ ಅನಚನತಾತನ ” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಪ ಲನಚ ಇಲಿಿ ಹ ೋಳುವ ಮಾತ್ಚಗಳು 
ಆತ್ನಚ ಬ ೋರ  ಕ್ಡ ಯಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದ ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂಬ ನಿರ್ಯಯದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಹ ೋಳಿದ 
ಮಾತ್ಚಗಳ ೊೊಂದಗ  ಸಮೊಂಜ್ಸವಾಗಿರಚತ್ತವ . ನಾವು ನೊಂಬಿಕ ಯ ಆಧ್ಾರದಲಿಿ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಟದ ದೋವ , ಆದರ  ಅದ  ೊಂದಚ ಮಿಡಿಯಚತಿತರಚವ, ಸಕಿರಯವಾಗಿರಚವ 
ನೊಂಬಿಕ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ . Larry Deason ಅದನಚನ ಈ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಹ ೋಳುತಾತನ : “ರ  ೋಮಾ 
10ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುವ ಅೊಂಶವು ‘ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದ ನಿೋತಿವೊಂತಿಕ ’ 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ‘ವಿಧ್ ೋಯತ ’ಯ ಅವಶಾಕ್ತ ಗ  ವಿರಚದಧ ಹ  ೋಲಿಕ  ಮಾಡಚವದಕ್ೆಲಿ, ಆದರ  
ನಿೋತಿಯನಚನ ಪಡ ಯಚವದಕಾೆಗಿ ಅನಚಸರಿಸಚವ ಸಾವವೊಂಭನ  (ನ ೋಮನಿಷ್ ಠಗಳು) ದಾರಿ 
ಮತ್ಚತ ಕಿರಸಾತವಲೊಂಭನ  ದಾರಿ (ವಿಧ್ ೋಯತ ಯಚಳಳ ನೊಂಬಿಕ ) ನಡಚವ  ಒೊಂದಚ ಸಪಷ್ಟವಾದ 
ವಾತಾಾಸವನಚನ ತ  ೋರಿಸಚವದ ೋ ಆಗಿತ್ಚತ.”29 
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ವಚನ 17. ಪ ಲನಚ ರ  ೋಮಾ 10:13-15ರಲಿಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿರಚವ ಯೊೋಜ್ನ ಯ 
ಒೊಂದಚ ಕ್ಚಿಪತವಾದ ಸಾರಾೊಂಶವನಚನ ಕ  ಡಚತಾತನ : ಆದಕಯರರ್ ಸಯರಿದ ಸುವಯತ್ೆಣಯು 
ನಂಬಿಕೆಗೆ [ಅೊಂಗಿೋಕಾರದ  ೊಂದಗ ] ಆಧ್ಯರ, ಆ ವಯತ್ೆಣಗೆ ಕ್ರಿಸತನ ವಯಕಾವೆೇ ಆಧ್ಯರ. 
ಅದ  ೊಂದಚ ಪರಿಪೂರ್ಯವಾದ ಯೊೋಜ್ನ ಯಾಗಿತ್ಚತ, ಹಾಗಾದರ  ಯಾರಚ ಅದನಚನ 
ಅಸತವಾಸತಗ  ಳಿಸಿದರಚ? ಸವತ್ಃ ಯಹ ದಾರ ೋ ಯೋಸಚವಿನ ಸೊಂದ ೋಶವನಚನ 
ಗೊಂಭಿೋರತ ಯಿೊಂದ ಕ ೋಳುವದಕ ೆ ನಿರಾಕ್ರಿಸಚವವರಾಗಿ ತ್ಪಪನಚನ ಮಾಡಿದರಚ. ಭ ಮಿಯ 
ಮೋಲಿನ ತ್ನನ ಸ ೋವ ಯ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ, ಯೋಸಚ ಯಶಾಯ 6:10ರಿೊಂದ ಉಲ ಿೋಖಿಸಿದನಚ: ಈ 
ಜ್ನರಚ ಹೃದಯವು ಕ  ಬಿಬತ್ಚ; ಇವರ ಕಿವಿ ಮೊಂದವಾಯಿತ್ಚ; . . . ಕಿವಿಯಿೊಂದ ಕ ೋಳಿ 
ಹೃದಯದೊಂದ ತಿಳಿದಚ ನನನ ಕ್ಡ ಗ  ತಿರಚಗಿಕ  ೊಂಡಚ ನನಿನೊಂದ ಸವಸೆತ ಯನ ನ ಹ ೋಗ  
ಹ  ೊಂದಬಾರದ ೊಂದಚ ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡಿದಾದರ  (ಮತಾತಯ 13:15). ಕ ಲವು ಯಹ ದಾರಚ ತ್ನನ 
ಜ  ತ  ಆಟ್ಗಾರನ ಶಬದವನಚನ ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳಳಲಾಗದೊಂತ  ತ್ನನ ಕಿವಿಯನಚನ ಮಚಚಿುಕ  ಳುಳವ 
ಒಬಬ ಮಗಚವಿನ ರಿೋತಿಯಲಿಿದದರಚ. ಇನಚನ ಕ ಲವರಚ ಕ ಲಸದಲಿಿ ಮಗನರಾಗಿ 
ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳಳಲಾರದ ಪಾರಯಸೆರೊಂತಿದದರಚ. ಕಾರರ್ವು ಏನ ೋ ಆಗಿರಬಹಚದಚ, ಅನ ೋಕ್ 
ಯಹ ದಾರಚ ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ವಿಫಲರಾದರಚ ಮತ್ಚತ ಆ ಕಾರರ್ದೊಂದ ನೊಂಬಚವದಕ ೆ 
ವಿಫಲಗ  ೊಂಡರಚ. 

ಯಹೂದಾರು ಸಂದೆೇಶವನುನ ತಿರಸೆರಿಸಿದುದ (10:18-21) 
18ಆದರೂ ಅವರ ಕ್ರವಿಗೆ ಬಿೇಳಲ್ಲಲಿವೆೇನು ಎಂದು ಕೆೇಳುತ್ ತೆೇನೆ. ಬಿದದದುದ ನಿಶಿಯ. 

ಸಯರುವವರ ಧವನಿಯು ಭೂಮಿಯಲೆಿಲಯಿ ಪಿಸರಿಸಿತ್ು, 
ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಲೊೇಕದ ಕಟುಕಡೆಯ ವರೆಗೂ ವಯಾಪ್ಸಿದವು. 

19ಆದರೆ ಇಸಯಿಯೇಲಾರು ಆ ವಯತ್ೆಣಯನುನ ತಿಳುಕೊಳುಲ್ಲಲಿವೆೇನು ಎಂದು ಕೆೇಳುತ್ೆತೇನೆ. ಈ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ— 

ಜನಯಂಗವಲಿದವರ ಮೂಲಕ ನಿಮಮಲ್ಲಿ ಹುರುಡುಹುಟಿುಸುವೆನು;  
ವಿವೆೇಕವಿಲಿದ ಜನರ ಮೂಲಕ ನಿಮಮನುನ ಸಿಟಿುಗೆಬಿಿಸುವೆನು 

20ಎಂದು ಮ್ಮದಲು ಮ್ಮೇಶೆಯು ಹೆೇಳುತ್ಯತನೆ. ಇದಲಿದೆ ಯಶಯಯನು ಧ್ೆೈಯಣವಯಗಿ 
ಮಯತ್ಯಡಿ— 

ನನನನುನ ಹುಡುಕದವರಿಗೂ ಸಿಕ್ರೆದೆನು, 
ನನನ ವಿಷ್ಯ ವಿಚ್ಯರಮಯಡದವರಿಗೂ ಪಿತ್ಾಕ್ಷನಯದೆನು 

21ಎಂದು ಹೆೇಳುತ್ಯತನೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಇಸಯಿಯೇಲಾರನುನ ಕುರಿತ್ು—ನನನ ಮಯತಿಗೆ 
ಅವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಿ ಎದುರುಮಯತ್ಯಡುವ ಜನರನುನ ನಯನು ದನವೆಲಯಿ ಕೆೈಚ್ಯಚ್ಚ ಕರೆದೆನೆಂದು 
ಹೆೇಳುತ್ಯತನೆ.  

ವಚನ 18. ದ ೋವರಚ ಅವರನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿದದಕ ೆ ಅವರದ ದೋ ತ್ಪುಪ 
ಕಾರರ್ವಾಗಿತ ತೊಂಬಚದನಚನ ಒಪ್ಪಕ  ಳುಳವದಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಕ್ಷ್ಟಕ್ರವ ೊಂದಚ ಪ ಲನಿಗ  
ಗ  ತಿತತ್ಚತ. ಆದಚದರಿೊಂದ, ಆತ್ನಚ ಕ ಲವರಚ ಎತ್ತಬಹಚದಾದ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಗಳನಚನ 
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ಮಚೊಂದಡಚತಾತನ . ಮದಲ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಯೋನ ೊಂದರ  ಬಹಚಶಃ ಯಹ ದಾರಿಗ  
ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಅವಕಾಶವ ೋ ಸಿಕ್ೆಲಿಲಿವ ನ  ೋ ಎೊಂಬಚದಚ: ಆದರೂ ಅವರು ಕ್ರವಿಗೆ 
ಬಿೇಳಲ್ಲಲಿವೆೇನು ಎಂದು ಕೆೇಳುತ್ ತೆೇನೆ. ಪ ಲನಚ ಪರತ್ಚಾತ್ತರ ನಿೋಡಿ ಬಿದದದುದ ನಿಶಿಯ 
ಎನಚನತಾತನ , ಮತ್ಚತ ಬಳಿಕ್ ಇನ  ನೊಂದಚ ವಾಕ್ಾಭಾಗವನಚನ ಉಲ ಿೋಖಿಸಚತಾತನ : ಸಯರುವವರು 
ಧವನಿಯು ಭೂಮಿಯಲೆಿಲಯಿ ಪಿಸರಿಸಿತ್ು, ಅವರ ನುಡಿಗಳು ಲೊೇಕದ ಕಟುಕಡೆಯ ವರೆಗೂ 
ವಯಾಪ್ಸಿದವು. ಈ ಉಲ ಿೋಖನವು ಕಿೋತ್ಯನ  19:4 ರಿೊಂದ ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟಟದ . ಇಲಿಿ 
ಸನಿನವ ೋಶವು ಸ ಯಯ, ಚ್ೊಂದರ, ಮತ್ಚತ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ವಿಶವವಾಾಪ್ ಸಾಕ್ಷಿಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . 
ಪ ಲನಚ ಕಿೋತ್ಯನ  19ರ ಪರಿಭಾಷ್ ಯನಚನ ತ್ನನದಾಗಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಸಚವಾತ ಯಯ 
ಸಾರಚವಿಕ ಯಚ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷ್ಚಟ ವಾಾಪಕ್ವಾಗಿ ಪರಸರಿಸಿದ  ಎೊಂದಚ 
ಘ ೋಷಿಸಚತಾತನ . 

“ಭ ಮಿಯಲ ಿಲಾಿ” ಮತ್ಚತ “ಲ  ೋಕ್ದ ಕ್ಟ್ಟಕ್ಡ ಯ ವರ ಗ ” ಎಬ ಪದಗಚಚ್ಛಗಳು 
ಪ ಲನಚ ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯನಚನ ಬರ ಯಚವ ಹ  ತಿತಗ  ಸಾಧ್ಾವಾದ ಎಲಾಿ 
ಸೆಳಗಳಿಗ  ತ್ಲಚಪ್ತ್ಚತ ಎೊಂಬಥಯವನಚನ ಕ  ಡಚವದಲಿ. ಪತಿರಕ ಯ ನೊಂತ್ರದ ಭಾಗದಲಿಿ, 
ಪ ಲನಚ “ಕಿರಸತನ ಹ ಸರಚ” ತಿಳಿಸಲಟಟ್ಟೊಂತ  ತ  ೋರದ (15:20) ಸ ಪೋನ್ ದ ೋಶಕ ೆ 
ಹ  ೋಗಬ ೋಕ ೊಂಬ ತ್ನನ ಬಯಕ ಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಮಾತಾಡಿದನಚ (15:28). 10:18ರಲಿಿನ 
ಪರಿಭಾಷ್ ಯ ಉದ ದೋಶವು ಯಹ ದಾರಿಗ  ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಕ ೋಳುವ ಅವಕಾಶವು 
ಒದಗಿಸಲಪಟ್ಟಟತ ತೊಂಬಚದನಚನ ಸಾಭಿತ್ಚಪಡಿಸಚವದ ೋ ಆಗಿತ್ಚತ. ಆ ಸಮಯದಲಿಿ, ಬಹಚಪಾಲಚ 
ಯಹ ದಾರಚ ಮಡಿಟ್ರ ೋನಿಯನ್ ಸಮಚದರದ ಸಚತ್ತ ವಾಸಿಸಚತಿತದದರಚ, ಮತ್ಚತ ಬಹಳಷ್ಚಟ 
ಕ್ಷ ೋತ್ರದಲಿಿ ಸವತ್ಃ ಪ ಲನಿೊಂದ ಸಚವಾತ ಯ ಸಾರಲಪಟ್ಟಟತ್ಚತ. 

ವಚನ 19. ಪ ಲನಚ ಎದಚರಚನ  ೋಡಿದ ಎರಡನ ಯ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ  ಯಾವದ ೊಂದರ , 
ಯಹ ದಾರಚ ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದದರಾದರ , ಏನಚ ನಡ ಯಚತಿತದ ಯೊಂಬಚದನಚನ ಅವರಚ 
ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ತಿಳುಕ  ಳಳಲಿಲಿ. ಈ ಕಾರರ್ಕ ೆ, ಮಾನವ ತ್ಕ್ಯದ ಪರಕಾರ, ಅದಕ ೆ 
ಅವರನಚನ ಹ  ಣ ಗಾರರನಾನಗಿ ಮಾಡಚವದಕಾೆಗಚವದಲಿ: ಆದರೆ ಇಸಯಿಯೇಲಾರು ಆ 
ವಯತ್ೆಣಯನುನ ತಿಳುಕೊಳುಲ್ಲಲಿವೆೇನು ಎಂದು ಕೆೇಳುತ್ ತೆೇನೆ. ಈ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಗ  ಪ ಲನ 
ಉತ್ತರವ ೋನ ೊಂದರ  ಅವರಚ ತಿಳುಕ  ೊಂಡಚ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ೊಂಡಿರಬ ೋಕಿತ್ಚತ ಯಾಕ ೊಂದರ  
ನಡ ದದ ದಲಿವೂ ಶಾಸರಗಳಲಿಿ ಮಚೊಂತಿಳಿಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚತ: ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ—ಜನಯಂಗವಲಿದವರ 
ಮೂಲಕ ನಿಮಮಲ್ಲಿ ಹುರುಡುಹುಟಿುಸುವೆನು; ವಿವೆೇಕವಿಲಿದ ಜನರ ಮೂಲಕ ನಿಮಮನುನ 
ಸಿಟಿುಗೆಬಿಿಸುವೆನು ಎಂದು ಮ್ಮದಲು ಮ್ಮೇಶೆಯು ಹೆೇಳುತ್ಯತನೆ. ಈ ಉಲ ಿೋಖನವು 
ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶಕಾೊಂಡ 32:21 ರಿೊಂದ ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟಟದ . ಇದಚ ಮೋಶ ಯಚ 
ಇಸಾರಯೋಲಾರ ಮೋಲ  ಕ್ೃತ್ಘ್ನತ  ಮತ್ಚತ ಅವಿಧ್ ೋಯತ ಯಚಳಳವರ ೊಂದಚ ದ  ೋಷ್ರ  ೋಪ 
ಮಾಡಚವದರ ಭಾಗವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಇಸಾರಯೋಲ್ನಚನ ದೊಂಡಿಸಚವದಕ ೆ ದ ೋವರಚ ಹ  ರಗಿನ 
ಜ್ನಾೊಂಗದವರನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವನ ೊಂದಚ ಮೋಶ ಯಚ ಮಚೊಂತಿಳಿಸಚತಿತದಾದನ . 
“ಜ್ನಾೊಂಗವಲಿದವರ” ಎೊಂಬ ಪದಗಚಚ್ಛದಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಹ  ೋಶ ೋಯ 1:10 ರಲಿಿರಚವ 
ಭಾವನ ಯ ರಿೋತಿಯ ಒೊಂದಚ ಭಾವನ ಯನಚನ ಕ್ೊಂಡನಚ. ರ  ೋಮಾ 10:19 ರಲಿಿ 
“ಜ್ನಾೊಂಗವಲಿದವರಚ” ಎೊಂದಚ ಸ ಚಿಸಲಪಟ್ಟವರಚ 9:26 ರಲಿಿನ ಅದ ೋ “ನನನ ಜ್ನರಲಿ” 
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ಎೊಂಬಚವವರ ೋ ಆಗಿದಾದರ —ಬ ೋರ  ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿ ಹ ೋಳುವದಾದರ , ಅನಾಜ್ನರಚ. 
ಯಹ ದಾರಿಗ  ದೃಷಿಟಯಲಾಿದರ  ೋ, ಅನಾಜ್ನರಚ “ತಿಳುವಳಿಕ ಯಿಲಿದವರಚ” ಆಗಿದದರಚ 
(2:19, 20ರ ಮೋಲಿನ ವಾಾಖ್ ಾಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ). 

ಮಚೊಂದನ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ಹ ೋಗ  ಅನಾಜ್ನರನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವ 
ಮ ಲಕ್ ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಚವೊಂತ  ಯಹ ದಾರನಚನ ಸ ಫತಿಯಗ  ಳಿಸಚವ ಯೊೋಜ್ನ  
ಮಾಡಿದನ ೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನಚ ವಿಸಾತರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಚತಾತನ  (11:11, 13, 14). ಇಲಿಿ, ಆತ್ನಚ 
ಹ ೋಳುತಿತರಚವದಷ್ ಟ ಏನ ೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ಅನಾಜ್ನರನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದಚದ 
ಯಹ ದಾರಿಗ  ದಗುರಮಯಚೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಬಾರದಚ ಯಾಕ ೊಂದರ  ಮೋಶ ಯಚ ಅದನಚನ 
ಮಚೊಂತಿಳಿಸಿದದನಚ ಎೊಂಬಚದ . “ತಿಳುವಳಿಕ ಯಿಲಿದವರಚ” ಎೊಂಬ ಪದಗಚಚ್ಛದಲಿಿ ಒೊಂದಚ 
ಸ ರ್ಾಾಥಯವು ಸಹ ಇರಬಹಚದಾಗಿದ : “ತಿಳುವಳಿಕ ಯಿಲಿದವರಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟ 
ಅನಾಜ್ನರಚ ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಚ ಶಕ್ತರಾಗಿದದರ , 
ಯಹ ದಾರಚ—ದ ೋವರ ವಾರಸಚದಾರಿಕ ಯಿೊಂದ ಆಶಿೋವಯದಸಲಪಟ್ಟವರಾದವರಚ—ಅದನಚನ 
ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ೊಂಡಿರಬ ೋಕಾಗಿತ್ಚತ. ಅವರಚ ಉತ್ತರವಿಲಿದವರಾಗಿದದರಚ. 

ವಚನ 20. ನೊಂತ್ರ ಪ ಲನಚ ಪುನಃ ಹಳ ೋ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಿೊಂದ ಉಲ ಿೋಖಿಸಚತಾತನ : 
ಇದಲಿದೆ ಯಶಯಯನು ಧ್ೆೈಯಣವಯಗಿ ಮಯತ್ಯಡಿ [ಕ್ತ್ಯನಿಗ  ೋಸೆರ 
ಮಾತಾಡಚವವನಾಗಿ]—ನನನನುನ ಹುಡುಕದವರಿಗೂ ಸಿಕ್ರೆದೆನು, ನನನ ವಿಷ್ಯ 
ವಿಚ್ಯರಮಯಡದವರಿಗೂ ಪಿತ್ಾಕ್ಷನಯದೆನು ಎಂದು ಹೆೇಳುತ್ಯತನೆ. ಈ ಉಲೆಿೇಖನವು 
ಯಶಯಯ 65:1 ರಿಂದ ತ್ೆಗೆದುಕೊಳುಲಾಟಿುದೆ. ಮ ಲ ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ, ಈ ಮತ್ಚಗಳು 
ಬಹಚಶಃ ಅವಿಧ್ ೋಯರಾದ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ಸ ಚಿಸಿರಬಹಚದಚ; ಆದರ  ಪ ಲನಚ ಅವರಲಿಿ 
ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ಅನವಯವಾಗಚವೊಂಥ ಒೊಂದಚ ಸಾಮಾನಾ ಸ ತ್ರವನಚನ ಕಾರ್ಚತಾತನ . ಪ ಲನಚ 
9:30ರಲಿಿ ಕ್ಲಿಸಲಪಟ್ಟ ಸತ್ಾವನಚನ ಪುನರಚಚ್ಛರಿಸಚತಿತದಾದನ : “ನಿೋತಿಯನಚನ ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ 
ಪರಯತ್ನಮಾಡದ” ಅಥವಾ ದ ೋವರನಚನ “ಹಚಡಚಕ್ದವರಚ” ಎರಡನ ನ ಕ್ೊಂಡಚಕ  ೊಂಡರಚ 
ಯಾಕ ೊಂದರ  ಅವರಚ ತ್ಮಮ ಹೃದಯಗಳನಚನ ಸಪಶಿಯಸಚವೊಂತ  ಸಚವಾತ ಯಯ ಸೊಂದ ೋಶಕ ೆ 
ಅನಚಮತಿಸಿದರಚ. 

ವಚನ 21. ಯಹ ದಾರಿಗ  ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಕ ೋಳುವ ಅವಕಾಶವು ಸಿಕಿೆದಚದ ನಿಜ್ವ ೋ 
ಆಗಿದದರ , ಮತ್ಚತ ಅವರಚ ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕಾದದ ದೋ 
ಆಗಿದದಲಿಿ, ಸಮಸ ಾ ಏನಾಗಿತ್ಚತ? ಸರಳವಾಗಿ ಹ ೋಳುವದಾದರ , ಸಮಸ ಾಯಚ 
ಏನಾಗಿತ ತೊಂದರ , ಯಹ ದಾರಚ ಮೊಂಡಚತ್ನವುಳಳವರಚ, ಅವಿಧ್ ೋಯತ ಯ ಜ್ನರಚ 
ಆಗಿದದರಚ. ಪ ಲನಚ ಯಶಾಯನ ಪುಸತಕ್ದೊಂದ ಇನ  ನೊಂದಚ ಉಲ ಿೋಖನವನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತನ : ಆದರೆ ಅವನು ಇಸಯಿಯೇಲಾರನುನ ಕುರಿತ್ು—ನನನ ಮಯತಿಗೆ 
ಅವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಿ ಎದುರುಮಯತ್ಯಡು ಜನರನುನ ನಯನು ದನವೆಲಯಿ ಕೆೈಚ್ಯಚ್ಚ ಕರೆದೆನೆಂದು 
ಹೆೇಳುತ್ಯತನೆ. ಇದಚ ಯಶಾಯ 65:2ರಿೊಂದ ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟಟದ  (ಈಗಷ್ ಟೋ ಪ ಲನಚ 
ಉಲ ಿೋಖಿಸಿದ ವಚ್ನದ ನೊಂತ್ರ ಬರಚವೊಂಥದಚದ). ಇಸಾರಯೋಲ್ ಜ್ನಾೊಂಗದ ಕ್ಥ ಯಚ ಒೊಂದಚ 
ಅಪನೊಂಬಿಕ  ಹಾಗ  ಅವಿಧ್ ೋಯತ ಯ ಕ್ಥ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ . ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ನಿರೊಂತ್ರವಾಗಿ 
ದ ೋವರ ಹೃದಯವನಚನ ಒಡ ದರಚ. ಅವರ ವಿಮೋಚ್ನ ಯ ಕ್ಚರಿತಾದ ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ ಯ 
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ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಅವರಚ ಗತ್ಕಾಲದಲಿಿದದ ಹ ೋಗ  ಇದದರ  ೋ, ಪ ಲನ ದನಗಳಲ ಿ ಹಾಗ ಯೋ 
ಇದದರಚ. NASB ಯಚ ಅವರನಚನ “ಹಠಮಾರಿತ್ನದವರಚ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಚತ್ತದ , 
ಅದರಥಯವು “ಮೊಂಡಚತ್ನವುಳಳ” ಎೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ . NLT ತ್ಜ್ಚಯಮಯಚ, “ಅವರಚ ನನಗ  
ಅವಿಧ್ ೋಯರಾಗಚತ್ತಲ ೋ ಇದದರಚ ಮತ್ಚತ ನನ  ನೊಂದಗ  ವಾದಸಚತ್ತಲ ೋ ಇದದರಚ” ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳುತ್ತದ .  

ಯಹ ದಾರಿಗ  ಏನಾದರ  ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಚ ಇತ  ತೋ? ನಾವು ಯಶಾಯನ ಪುಸತಕ್ದ ಈ 
ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಉದಾಸಿೋನ ಮಾಡಬಾರದಚ: “ನಾನಚ ದನವ ಲಾಿ ಕ ೈರ್ಾಚಿ ಕ್ರ ದ ನಚ.” 
ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಅವಿಧ್ ೋಯರಾದ ಮಕ್ೆಳನಚನ ಪುನಃ ಸಾವಗತಿಸಚವದಕ ೆ ಕ ೈಗಳನಚನ ರ್ಾಚಿರಚವ 
ದೋಘ್ಯಶಾೊಂತಿಯಚಳಳ, ಪ್ರೋತಿಯಚಳಳ ಪ್ೋಷ್ಕ್ನೊಂತ  ಚಿತಿರಸಲಪಟ್ಟಟದಾದನ . ಯಹ ದಾರಚ 
ದ ೋವರ ಬಳಿಗ  ಹಿೊಂದರಚಗಿ ಆತ್ನ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಚವದಾದಲಿಿ, ಆತ್ನಚ 
ಅವರನಚನ ತ್ನನ ಪ್ರೋತಿಯ ಬಾಹಚಗಳಿೊಂದ ಸಚತಿತ ಅಪ್ಪಕ  ಳುಳವವನಾಗಿದದನಚ. ಈ 
ವಿರ್ಾರವನಚನ ಇನನಷ್ಚಟ ಹ ರ್ಾುಗಿ 11 ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಚ್ಚಿಯಸಲಾಗಚವದಚ. 

ಅನವಯಿಸುವಿಕೆ 

ಮಹಯ ಆಮಂತ್ಿರ್ (ಅಧ್ಯಾಯ 10)  
ನಿೋವು ಕಾಲದೊಂದ ಕಾಲಕ ೆ ಕಿರಸತನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಕ್ಲಿಯಚತಿತರಚವ ಹಾಗ , ನಿೋವು ಈ 

ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಯೊೋಚಿಸಚವವರಾಗಿರಬಹಚದಚ, “ಕಿರಸತನಚ ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ಒಬಬ 
ಅದಚುತ್ನಾದ ವಾಕಿತಯಾಗಿದಾದನ , ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ ದ ೋವಕ್ಚಮಾರನ ೋ ಆಗಿರಬ ೋಕ್ಚ, ಆದರ  
ಆತ್ನಚ ನಿಜ್ಕ್ ೆ ನನಗ  ೋಸೆರ ಚಿೊಂತಿಸಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ ನೊಂಬಚವದಕ ೆ 
ಕ್ಷ್ಟಕ್ರವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅೊಂತ್ , ನಾನಚ ಬಹಳ ಬಲಹಿೋನನ  ಪಾಪ್ಯ  ಆಗಿದ ದೋನಷ್ ಟೋ.” 
ನಾನಚ ನಿಮಗ  ಹ ೋಳುತ ತೋನ  ಏನ ೊಂದರ  ಕಿರಸತನಚ ನಿಜ್ಕ್ ೆ ನಿಮಗ  ೋಸೆರ ಚಿೊಂತಿಸಚತಾತನ —
ಆತ್ನಚ ನಿಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚತಾತನ  ಮತ್ಚತ ವಾಸತವಾೊಂಶವ ೋನ ೊಂದರ  ಆತ್ನಚ “ಪಾಪ್ಗಳನಚನ 
ರಕ್ಷಿಸಚವದಕ  ೆೋಸೆರ ಈ ಲ  ೋಕ್ಕ ೆ ಬೊಂದನಚ” ಎೊಂಬಚದ  (1 ತಿಮಥ  1:15; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ 
ನನನದಚ). 

ಕಿರಸತನಚ ಪರತಿಯೊಬಬರ ಮೋಲ  ಇಟ್ಟಟರಚವ ಆಶುಯಯವಾದ ಪ್ರೋತಿಯಚ ಮತಾತಯ 11:28-
30ರಲಿಿ ಆತ್ನಚ ನಿೋಡಚವ ಮಹಾ ಆಮೊಂತ್ರರ್ದಲಿಿ ತ  ೋಪಯಡಚತ್ತದ . ಆತ್ನಚ ಅಗಲವಾಗಿ 
ಕ ೈಗಳನಚನ ರ್ಾಚಿದವನಾಗಿ, ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , 

ಎಲ ೈ ಕ್ಷ್ಟಪಡಚವವರ ೋ, ಹ  ರ ಹ  ತ್ತವರ ೋ, ನಿೋವ ಲಿರ  ನನನ ಬಳಿಗ  ಬನಿನರಿ; ನಾನಚ 
ನಿಮಗ  ವಿಶಾರೊಂತಿಕ  ಡಚವ ನಚ. ನಾನಚ ಸಾತಿವಕ್ನ  ದೋನ ಮನಸಚಾಳಳವನ  
ಆಗಿರಚವದರಿೊಂದ ನನನ ನ  ಗವನಚನ ನಿಮಮ ಮೋಲ  ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ ನನನಲಿಿ 
ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ಳಿಳರಿ; ಆಗ ನಿಮಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗ  ವಿಶಾರೊಂತಿ ಸಿಕ್ಚೆವದಚ. ಯಾಕ ೊಂದರ  ನನನ 
ನ  ಗವು ಮೃದಚವಾದದಚದ; ನನನ ಹ  ರ ಯಚ ಹ ರವಾದದಚದ. 

ಒೊಂದಚ ಆಮೊಂತ್ರರ್. ಈ ಪ ರೋರಕ್ವಾದ ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿನ ಅಥಯವನಚನ ಕ ಲವು ನಿಮಿಷ್ 
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ಯೊೋಚಿಸಿರಿ. ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ ಮಟ್ಟಮದಲಾಗಿ ನಾವು ಒೊಂದಚ ಆಮೊಂತ್ರರ್ವನಚನ 
ಕಾರ್ಚತ ತೋವ . 

ವಾಕ್ಾಭಾಗವು “ಬನಿನರಿ” ಎೊಂದಚ ಆರೊಂಭವಾಗಚತ್ತದ . ಬರಬ ೋಕಾದವನಚ ಮನಚಷ್ಾನ ೋ 
ಆಗಿರಚತಾತನ . ಆತ್ನನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳತ ತೋವೋ ಅಥವಾ ಇಲಿವೋ ಎೊಂಬಚದನಚನ 
ನಿಧ್ಯರಿಸಬ ೋಕಾದವರಚ ನಾವ ೋ ಆಗಿರಚತ ತೋವ . ದ ೋವರಚ ನಮಮನಚನ ಒತಾತಯ ಪಡಿಸಚವದಲಿ. 

ಬಳಿಕ್, ಆತ್ನಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , “ನನನ ಬಳಿಗ  ಬನಿನರಿ.” ಸ ಳ ಯಚವ ಶಕಿತಯಚ 
ಇಲಿಿಯೋ ಇದ . ಯೋಸಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , “ಆದರ  ನಾನಚ ಭ ಮಿಯಲಿಿೊಂದ ಮೋಲಕ ೆ 
ಎತ್ತಲಪಟಾಟಗ ಎಲಿರನ ನ ನನನ ಬಳಿಗ  ಎಳಕ  ಳುಳವ ನಚ” (ಯೊೋಹಾನ 12:32). ಕಿರಸತನಚ 
ಜ್ನರನಚನ ತ್ನನ ಬಳಿಗ  ಎಳಕ  ೊಂಡಿದಾದನ  ಮತ್ಚತ ಎಳಕ  ಳುಳತಿತದಾದನ . 

 ಆತ್ನಚ ಯಾವ ವಿಧ್ವಾದ ಜ್ನರನಚನ ಎಳಕ  ಳುಳತಿತದಾದನ ? ಆಮೊಂತ್ರರ್ವು 
ಮಚೊಂದಚವರ ಯಚತ್ತದ : “ಕ್ಷ್ಟಪಡಚವವರ ೋ, ಹ  ರ ಹ  ತ್ತವರ ೋ.” ಯಾರ  ಬಬರ  
ಕ ೈಬಿಡಲಪಟ್ಟಟರಚವದಲಿ. ಯೋಸಚ ಎಲಿರನ ನ ಕ್ರ ಯಚತಾತನ . ಆತ್ನಿಗ  “ಕ್ಷ್ಟಪಡಚವವರಚ, 
ಹ  ರ ಹ  ತ್ತವರಚ” ಬ ೋಕ್ಚ—ಪಾಪ, ಕ್ಷ್ಟ, ಚಿೊಂತ , ಮತ್ಚತ ಕ್ಳವಗಳ ಭಾರದಡಿಯಲಿಿ 
ಒದಾದಡಚತಿತರಚವವರಚ. ಈ ಪುರಚಷ್ ಮತ್ಚತ ಈ ಸಿರೋಗ  ಯೋಸಚ ಹ ೋಳುತಾತನ , “ನನನ ಬಳಿಗ  
ಬನಿನರಿ.” 

ಬರಚವೊಂಥ ಮನಚಷ್ಾನಿಗ  ಸಿಕ್ಚೆವ ವಾಗಾದನವು ಯಾವುದಚ? “ನಾನಚ ನಿಮಗ  
ವಿಶಾರೊಂತಿಕ  ಡಚವ ನಚ.” ತಾನಚ ಸಹಿಸಚವದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಅಧಕ್ವಾದ ಭಾರದ ಅಡಿಯಲಿಿ 
ತ  ಳಲಾಡಚತಿತರಚವವನಿಗ , ಯೋಸಚ ಹ ೋಳುತಾತನ , “ನಾನಚ ನಿಮಗ  ವಿಶಾರೊಂತಿಕ  ಡಚವ ನಚ.” 
ಯೋಸಚ ನಿಮಮ ಬ ನಿನನ ಮೋಲಿೊಂದ ಆ ಘ ೋರ ಭಾರವನಚನ ತ ಗ ದಚಬಿಟ್ಚಟ ಅದನಚನ ತ್ನನ ಮೋಲ  
ಹ  ತ್ಚತಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಬಯಸಚತಾತನ . ಆತ್ನಚ ನಿಮಮ ಸಮಸ ಾಗಳನಚನ ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ 
ಅವುಗಳನಚನ ತ್ನನವುಗಳನಾನಗಿ ಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಚ ಬಯಸಚತಾತನ . ಆತ್ನಚ ನಿಮಮ ಹೃದಯದ 
ನ  ೋವನಚನ ಮತ್ಚತ ಸೊಂಕ್ಷ್ಟಗಳನಚನ ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ ಅವುಗಳನಚನ ಶಾಶವತ್ವಾಗಿ 
ಹ  ರಗಟ್ಚಟವದಕ ೆ ಬಯಸಚತಾತನ .  

ಹ ದಚ, ಕಿರಸತನಚ ನಿಮಗ  ವಿಶಾರೊಂತಿಯನಚನ ಕ  ಡಚವದಕ ೆ ಇಚಿಛಸಚತಾತನ . ಆತ್ನಚ 
ನಿಮಗ  ಪಾಪದ ಭಾರದೊಂದ ವಿಶಾರೊಂತಿಯನಚನ ಒದಗಿಸಚತಾತನ ; ಆತ್ನಚ ನಿಮಮ ಪಾರರ್ವನಚನ 
ಶಚದಧಗ  ಳಿಸಿ ಅದನಚನ ಹಿಮದೊಂತ  ಬ ಳಳಗ  ಮಾಡಬಲಿನಚ. ಅಲಿದ  ಆತ್ನಚ ನಿಮಗ  
ಚಿೊಂತ ಯಿೊಂದ ವಿಶಾರೊಂತಿ ಒದಗಿಸಚತಾತನ ; ಆತ್ನಚ ಸದಾಕಾಲವೂ ತ್ನನ ನೊಂಬಿಗಸತ 
ಮಕ್ೆಳಿಗ  ೋಸೆರ ಬ ೋಡಚವವನಾಗಿ ದ ೋವರ ಬಲಗಡ ಯಲಿಿರಚತಾತನ  ಮತ್ಚತ ದ ೋವರ ಮಚೊಂದ  
ಅವರ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಗಳನಚನ ಇಡಚವವನಾಗಿದಾದನ . 

ಒೊಂದಚ ಜ್ವಾಬಾದರಿಕ . ಈ ಆಮೊಂತ್ರರ್ದಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಜ್ವಾಬಾದರಿಯಚ ಸಹ 
ಅಡಕ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ ಈಗ ಗಮನಿಸಿರಿ. ಈ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳು ಮತ್ಚತ ವಾಗಾದನಗಳು 
ಅವುಗಳನಚನ ಹಚಡಚಕ್ದವರಿಗಾಗಿ ಮತ್ಚತ ದ ೋವರಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯನಾಗದವನಿಗಾಗಿ ಇರಚವದಲಿ. 
ಯೋಸಚ ಹ ೋಳುತಾತನ , “ನನನ ನ  ಗವನಚನ ನಿಮಮ ಮೋಲ  ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ” ಎೊಂಬದಾಗಿ. 
ನಾವು ನಮಮನಚನ ದ ೋವರಿಗ  ಕ  ಡಚವದಕ ೆ ಮನಸಚಾಳಳವರಾಗಿರತ್ಕ್ೆದಚದ. ಯೋಸಚ ಹಿೋಗ  
ಹ ೋಳಿದನಚ, “ನಿೋವು ನನನನಚನ ಪ್ರೋತಿಸಚವವರಾದರ  ನನನ ಆಜ್ಞ ಗಳನಚನ ಕ ೈಕ  ೊಂಡಚ 
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ನಡ ಯಚವಿರಿ” (ಯೊೋಹಾನ 14:15). 
ಪುನಃ, ಪ ರೋರಿತ್ ಬರಹವು ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ತದ : “ಹಿೋಗ  ಆತ್ನಚ ಮಗನಾಗಿದದರ  

ಅನಚಭವಿಸಿದ ಬಾಧ್ ಗಳಿೊಂದಲ ೋ ವಿಧ್ ೋಯತ ಯನಚನ ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ೊಂಡನಚ. ಹಿೋಗ  ಆತ್ನಚ ಸಿದಧಗ  
ಬೊಂದಚ . . . ತ್ನಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಚವವರ ಲಿರಿಗ  ನಿರೊಂತ್ರವಾದ ರಕ್ಷಣ ಗ  
ಕಾರರ್ನಾದನಚ” (ಇಬಿರಯ 5:8, 9; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ).  

ಈ ಮಹಾ ಆಮೊಂತ್ರರ್ವನಚನ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದಕಿೆರಚವ ಏಕ ೈಕ್ ದಾರಿಯೊಂದರ  
ದ ೋವರ ಚಿತ್ತಕ ೆ ಸೊಂಪೂರ್ಯವಾಗಿ ಶರಣಾಗತ್ರಾಗಚವ ಮ ಲಕ್ವ ೋ ಆಗಿದ . ನಾವು 
ನೊಂಬಿಗಸಿತಕ ಯಿೊಂದ ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಚವ ಮ ಲಕ್ ನಮಮ ಪ್ರೋತಿಯನಚನ ತ  ೋಪಯಡಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ. 

ನಮಮ ವಾಕ್ಾವು ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ, “ನನನಲಿಿ ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ಳಿಳರಿ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ . ನಾವು 
ಆತ್ನ ಪ್ರೋತಿ, ದೋನತ  (ಆತ್ನಚ “ಸಾತಿವಕ್ನ  ದೋನ ಮನಸಚಾಳಳವನ ” ಆಗಿದಾದನ ), ಆತ್ನ 
ಒಳ ಳೋಯತ್ನ, ದ ೋವತ್ವದ ಬಗ ಗ ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ, ಮತ್ಚತ, ಹ ದಚ, ಆತ್ನ ಅಧಕಾರದ 
ಬಗ ಗ ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ಳಳಬ ೋಕ್ಚ. ಯೋಸಚ “ಪರಲ  ೋಕ್ದಲಿಿಯ  ಭ ಲ  ೋಕ್ದಲಿಿಯ  ಎಲಾಿ 
ಅಧಕಾರವು ನನಗ  ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟದ ” ಎೊಂದಚ ಘ ೋಷಿಸಿದನಚ (ಮತಾತಯ 28:18; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ 
ನನನದಚ).  

ಯೋಸಚವಿಗ  ಆಮೊಂತ್ರರ್ವನಚನ ಕ  ಡಚವ ಅಧಕಾರವು ಇದದದಾದದರ , ಹ ೋಗ  
ಬರಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಮನಚಷ್ಾರಿಗ  ಹ ೋಳುವ ಅಧಕಾರವು ಸಹ ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  
ಆತ್ನಿಗಿರಚತ್ತದ . ಒಬಬ ವಾಕಿತಯಚ “ನನಗ  ಯೋಸಚ ಹಿೋಗ ೊಂದಚ ಮತ್ಚತ ಹಾಗ ೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಿದಾದನ ೊಂದಚ ಗ  ತಿತದ , ಆದರ  ಅದಚ ಅವಶಾಕ್ವ ೊಂದಚ ನನಗನಿನಸಚವದಲಿ” ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳುವವನಾಗಿದದರ , ಆತ್ನಚ ಎೊಂದಗ  ಕಿರಸತನ ನ  ಗವನಚನ ತ್ನನ ಮೋಲ  
ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡವನಲಿ ಮತ್ಚತ ಎೊಂದಗ  ಆತ್ನ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳನಚನ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ 
ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ.  

ಯೋಸಚ ತ್ನನ ಅಧಕಾರವನಚನ ಪರತಿಪಾದಸಿದ ಬಳಿಕ್ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , “ನೊಂಬಿ 
ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ಳುಳವವನಚ ರಕ್ಷಣ ಹ  ೊಂದಚವನಚ; ನೊಂಬದ  ಹ  ೋಗಚವವನಚ 
ದೊಂಡನ ಗ  ಗಚರಿಯಾಗಚವನಚ” (ಮಾಕ್ಯ 16:16). ಈಗಾಗಲ ೋ ನ  ಗವನಚನ 
ಹ  ತ್ಚತಕ  ೊಂಡಿರಚವವರಿಗ , ಆತ್ನಚ “ನಿೋನಚ ಸಾಯಬ ೋಕಾದರ  ನೊಂಬಿಗಸತನಾಗಿರಚ; ನಾನಚ 
ನಿನಗ  ಜೋವವ ೊಂಬ ಜ್ಯಮಾಲ ಯನಚನ ಕ  ಡಚವ ನಚ” (ಪರಕ್ಟ್ನ  2:10). 

ಅದಚ ಯೊೋಗಾವಾದದ  ದೋ? ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ವಾಗಾದನವನಚನ ಪುನರಚಚ್ಛರಿಸಚವದನಚನ ಈಗ 
ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ: “ಆಗ ನಿಮಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗ  ವಿಶಾರೊಂತಿ ಸಿಕ್ಚೆವದಚ.” ವಿಶಾರೊಂತಿಯನ ನೋ 
ಕ್ೊಂಡಚಕ  ಳಳದೊಂಥ ಈ ಲ  ೋಕ್ದಲಿಿ, ನಿೋವು ನಿಮಮಳಗಡ ಯೋ ವಿಶಾರೊಂತಿಯನಚನ 
ಕ್ೊಂಡಚಕ  ಳಳಬಹಚದಾಗಿದ —ಅದಚ ಚ್ೊಂಚ್ಲವಾದ ಭಾವಗಳು ಅಥವಾ ವಾಥಯವಾದ 
ಕ್ಲಪನ ಗಳ ಮೋಲ  ಆಧ್ಾರವಾದೊಂಥ ವಿಶಾರೊಂತಿಯಲಿ, ಆದರ  ದ ೋವರ ವಾಕ್ಾವ ೊಂಬ 
ತ್ಳಬೊಂಡ ಯ ಅಸಿತವಾರದ ಮೋಲ  ಆಧ್ಾರವಾಗಿರಚತ್ತದ . ನಿೋವು “ಎಲಾಿ ಗರಹಿಕ ಯನಚನ 
ಮಿೋರಚವ ದ ೋವಶಾೊಂತಿ” ಯನಚನ ತಿಳಿಯಬಹಚದಚ (ಫಿಲಿಪ್ಪ 4:7) ಮತ್ಚತ “ಆತ್ನನಚನ 
ಪ್ರೋತಿಸಚವವರ ಹಿತ್ಕಾೆಗಿ ಎಲಾಿ ಕಾಯಯಗಳು ಅನಚಕ್ ಲವಾಗಚತ್ತವ ” ಎೊಂಬಚದನಚನ 
ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಬಲಿಿರಿ (8:28)—ನಿೋವು ಆತ್ನಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಚವದಾದರ  ಮಾತ್ರವ ೋ.  
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“ಆದರ  ಇದ  ೊಂದಚ ದ  ಡಿ ಜ್ವಾಬಾದರಿಯಲಿವ ೋ? ಕ್ತ್ಯನಚ ಅಧಕ್ವಾದದದನಚನ 
ನಮಿಮೊಂದ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಚತಿತಲಿವೋ?” ಎೊಂದಚ ನಿೋವು ಕ ೋಳುವಿರಿ. ರಕ್ಷಕ್ನಚ ಮಚಕಾತಯದಲಿಿ ಹಿೋಗ  
ಹ ೋಳುವದನಚನ ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳುಳತ ತೋವ : “ಯಾಕ ೊಂದರ  ನನನ ನ  ಗವು ಮೃದಚವಾದದಚದ; ನನನ 
ಹ  ರ ಯಚ ಹ ರವಾದದಚದ.” ಯೋಸಚ ನಮಗ  ೋಸೆರ ಮಾಡಿರಚವ ಕಾಯಯಗಳಿಗ  
ಹ  ೋಲಿಸಚವದಾದರ , ನಾವು ಮಾಡಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಯೋಸಚ ಹ ೋಳುವ ಕಾಯಯಗಳು ಬಹಳ 
ಚಿಕ್ೆವುಗಳ ೋ ಸರಿ. ದ ೋವರ ಆಜ್ಞ ಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ದಬಾಬಳಿಕ ಯೊಂಬಚದ ೋನ  ಇಲಿ. 
ಅವುಗಳು “ವಿವ ೋಕ್ಪೂವಯಕ್ವಾದ ಆರಾಧ್ನ ಯಚ” ಎೊಂಬಚದಾಗಿ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ  
(ರ  ೋಮಾ 12:1; KJV). 

ಎಲಿಕಿೆೊಂದ ಮೋಲಾಗಿ, ಆತ್ನ ನ  ಗವು ಸಚಲಭವಾದದಚದ ಯಾಕ ೊಂದರ  
ವಿಧ್ ೋಯವಾಗಚವ ಪರತಿಯೊೊಂದಚ ಆಜ್ಞ ಯಿೊಂದ ಹ  ಸದಾದ ಸೊಂತ  ೋಷ್ ಸಿಕ್ಚೆತ್ತದ . ನಾವು 
ಕಿರಸತನ ಹ ಜ ಾಯ ಜಾಡಚಗಳಲಿಿ ನಡ ಯಚವವರಾಗಿ ನಮಮನಚನ ಇತ್ರರ ಸೊಂತ  ೋಷ್ಕ  ೆೋಸೆರ 
ಸಮಪ್ಯಸಿಕ  ಳುಳವಾಗ, ಅನಚದನವೂ ಹ ರ್ ುಚ್ಚು ಪರಕಾಶಮಾನವಾಗಿಯ  
ಸೊಂತ  ೋಷ್ಕ್ರವಾಗಿಯ  ಬ ಳ ಯಚತಾತ ಹ  ೋಗಚವದನಚನ ಕಾರ್ಚವ ವು. 

ಮಚಕಾತಯ. ನಿೋವು ನಿಮಮ ದ ೈನೊಂದನ ಕ ಲಸದಲಿಿ ತ  ಡಗಿಸಿಕ  ೊಂಡ ಹಾಗ , ಈ 
“ಮಹಾ ಆಮೊಂತ್ರರ್” ವು ಆಗಾಗ ನಿಮಮ ಹೃದಯಕ ೆ ಹಿೊಂದರಚಗಚವೊಂತ  ಅನಚಮತಿಸಿರಿ:  

ಎಲ ೈ ಕ್ಷ್ಟಪಡಚವವರ ೋ, ಹ  ರ ಹ  ತ್ತವರ ೋ, ನಿೋವ ಲಿರ  ನನನ ಬಳಿಗ  ಬನಿನರಿ; ನಾನಚ 
ನಿಮಗ  ವಿಶಾರೊಂತಿಕ  ಡಚವ ನಚ. ನಾನಚ ಸಾತಿವಕ್ನ  ದೋನ ಮನಸಚಾಳಳವನ  
ಆಗಿರಚವದರಿೊಂದ ನನನ ನ  ಗವನಚನ ನಿಮಮ ಮೋಲ  ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ ನನನಲಿಿ 
ಕ್ಲಿತ್ಚಕ  ಳಿಳರಿ; ಆಗ ನಿಮಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗ  ವಿಶಾರೊಂತಿ ಸಿಕ್ಚೆವದಚ. ಯಾಕ ೊಂದರ  ನನನ 
ನ  ಗವು ಮೃದಚವಾದದಚದ; ನನನ ಹ  ರ ಯಚ ಹ ರವಾದದಚದ ಅೊಂದನಚ. 

ಅದಚ ದ  ಡಿ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳು ಮತ್ಚತ ಒೊಂದಚ ಜ್ವಾಬಾದರಿಯನಚನ ಹ  ೊಂದರಚವ ಒೊಂದಚ 
ಆಮೊಂತ್ರರ್ವನಚನ ಒಳಗ  ೊಂಡಿರಚತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ ನ ನಪ್ಟ್ಚಟಕ  ಳಿಳರಿ . . . ಮತ್ಚತ ಮದಲಚ 
ಜ್ವಾಬಾದರಿಗಳನಚನ ನ ರವ ೋರಿಸಚವ ಹ  ರತ್ಚ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳನಚನ ಅನಚಭವಿಸಚವದಕ ೆ 
ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ನ ನಪ್ನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ಳಿಳರಿ! 

ಜ್ಞಯನಯನುಸಯರವಲದಿ ಆಸಕ್ರತ (10:2) 
ಇೊಂದಚ ಅನ ೋಕ್ರಚ ದ ೋವರನಚನ ಮಚಿುಸಬ ೋಕ ೊಂದರ  ಧ್ಾಮಿಯಕ್ವಾದ ಆಸಕಿತ (ವ ೈರಾಗಾ) 

ಮಾತ್ರವೊಂದದದರ  ಸಾಕ್ಚ ಎೊಂದಚ ನೊಂಬಿರಚತಾತರ . ಒೊಂದಚ ಜ್ನಮಚಿುದ ನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ ಈ 
ರಿೋತಿಯಲಿಿ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಬಹಚದಾಗಿದ : “ಒಬಬನಚ ಎಲಿಿಯ ತ್ನಕ್ ಪಾರಮಾಣಿಕ್ ಮತ್ಚತ 
ಯಥಾಥಯನಾಗಿರಚತಾತನ  ೋ, ಆತ್ನಚ ಪರಲ  ೋಕ್ಕ ೆ ಹ  ೋಗಚವನಚ.” ರ  ೋಮಾ 10:2 ಅದಚ 
ಸತ್ಾವಲಿ ಎೊಂದಚ ಘ ೋಷಿಸಚತ್ತದ . “ಯಥಾಥಯತ ಯಚ ಸಾಕಾಗಚವದಲಿ, ಯಾಕ ೊಂದರ  ನಾವು 
ಯಥಾಥಯವಾಗಿ ತ್ಪಾಪಗಿರಬಹಚದಾಗಿದ .”30 

ತಿಳುವಳಿಕ ಯಿಲಿದ ಆಸಕಿತ ಅಥವಾ ಶರದ ಧಯಿೊಂದರಚವ ಅಪಾಯಕ  ೆಳಪಟ್ಟ ಸಿೆತಿಯನಚನ 
ಅನ ೋಕ್ ವಿಧ್ಗಳಲಿಿ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ಪಡಿಸಬಹಚದಚ. ಕ ಲವು ಬರಹಗಾರರಚ ತಿಳುವಳಿಕ ಯನಚನ 



 209 

ಬ ಳಕಿಗ  ಸಮಾನಗ  ಳಿಸಚತಾತರ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಕಿೋತ್ಯನ  119:105). ಒಬಬ ತಿಳುವಳಿಕ ಯಿಲಿದ 
ಆಸಕಿತಯಚಳಳ ಮನಚಷ್ಾನಚ ಕ್ತ್ತಲಲಿಿ ತ್ನಗ  ಸಾಧ್ಾವಾದಷ್ಚಟ ವ ೋಗವಾಗಿ ಓಡಚತಿತರಚವ ವಾಕಿತಗ  
ಹ  ೋಲಿಕ ಯಾಗಿದಾದನ , ತಾನಚ ಎಲಿಿಗ  ಹ  ೋಗಚತಿತರಚವನ  ೋ ಅವನಿಗ ೋ 
ತಿಳಿಯದಾಗಿರಚತ್ತದ . ನನನ ನ ನಪ್ಗ  ಬರಚವ ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯ ಇನ  ನೊಂದಚ 
ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ವ ೊಂದರ  ಒೊಂದಚ ಸವಯೊಂರ್ಾಲಿತ್ ಯೊಂತ್ರ, ಅದರಲಿಿ ಯೊಂತ್ರವು ಆಸಕಿತಗ  ಮತ್ಚತ 
ತಿಳುವಳಿಕ ಯಚ ರ್ಾಲನಾ ಉಪಕ್ರರ್ಕ ೆ ಹ  ೋಲಿಕ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅಲಿದ  ಒೊಂದಚ ಹಳ ಯ 
ಕಾರಿನಲಿಿ ಒಬಬನಚ ಮೈದಾನದಲಿಿ ರಭಸವಾಗಿ ಅಪಪಳಿಸಚತಾತ ಸಾಗಚವ ಕ್ಥ ಯೊೊಂದಚ ಸಹ 
ಇರಚತ್ತದ . ಒಬಬ ವಾಕಿತಯಚ ರ್ಾಲಕ್ನನಚನ, “ನಾವು ಎಲಿಿಗ  ಹ  ೋಗಚತಿತದ ದೋವ ?” ಎೊಂದಚ 
ಕ ೋಳುತಾತನ . ಅದಕ ೆ ರ್ಾಲಕ್ನಚ “ನನಗ  ಗ  ತಿತಲಿ, ಆದರ  ನಾವು ಮಹತ್ತರವಾದ 
ಸಮಯವನಚನ ಕ್ಳ ಯಚತಿತದ ದೋವ ” ಎೊಂದಚ ಉತ್ತರಿಸಿದನಚ! 

ನಾನಚ ನಿಯೊಂತ್ರರ್ವಿಲಿದ ಆಸಕಿತಯ ಬಗ ಗ ಆಲ  ೋಚಿಸಚವಾಗ, ಒೊಂದಚ 
ನಿಯೊಂತ್ರರ್ವಿಲಿದ ಬ ೊಂಕಿಯಚ ಎಷ್  ಟೊಂದಚ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಆಗಿರಬಲಿದ ೊಂಬದನಚನ 
ಚಿೊಂತಿಸಚತ ತೋನ . ನಾನಚ ಮದಲ ತ್ರಗತಿಯಲಿಿ ಓದಚತಿತರಚವ ವ ೋಳ , ನಾನಚ ಯಾರಿಗ  
ಗ  ತಾತಗದೊಂತ  ಕ ಲವು ಬ ೊಂಕಿಕ್ಡಿಿಗಳನಚನ ಒಯದನಚ ಮತ್ಚತ ನಮಮ ಮನ ಯ 
ಹ  ರಗಡ ಯಿರಚವ ಹಚಲಚಿಗಾವಲಿಗ  ಆಕ್ಸಿೀಕ್ವಾಗಿ ಬ ೊಂಕಿಯಿಟ್ಚಟ ಬಿಟ ಟನಚ. ನನನ ತ್ೊಂದ  
ಮತ್ಚತ ಪಕ್ೆದ ರ ೈತ್ರಚ ಬ ೊಂಕಿಯಚ ನಮಮ ಮನ  ಮತ್ಚತ ಆ ಪಾರೊಂತ್ಾದಲಿಿದದ ಇತ್ರ ಆಸಿತಯನಚನ 
ಸಚಟ್ಚಟಬಿಡದೊಂತ  ಬ ೊಂಕಿಯನಚನ ನೊಂದಸಚವದಕ ೆ ಹರಸಾಹಸ ಪಡಚವದನಚನ ನ  ೋಡಿ ನಾನಚ 
ಎಷ್  ಟೊಂದಚ ಚಿೊಂತ ಗ  ೊಂಡಿದ ದ ಎೊಂಬಚದಚ ನನಗ  ನ ನಪ್ದ . 

ಯಹ ದಾರಚ ತಿಳುವಳಿಕ ಯಿಲಿದ ಆಸಕಿತಯನಚನ ಹ  ೊಂದದದರ ಕಾರರ್ದೊಂದ ಸಮಸ ಾಗ  
ಒಳಗಾಗಿದದರಚ. ಆಸಕಿತಯಿಲಿದ  ತಿಳುವಳಿಕ ಯನಚನ ಹ  ೊಂದರಚವದಚ ಸಹ ಅಷ್ ಟೋ ಕ ಟ್ಟದಚದ 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ನಿೋವು ಮತ್ಚತ ನಾನಚ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅವುಗಳಲಿಿ ಎರಡ  
ಸಿೆತಿಗಳು ಸಹ ಕ್ತ್ಯನ ದೃಷಿಟಯಲಿಿ ಸಿವೋಕಾರಯೊೋಗಾವಾಗಿರಚವದಲಿ. 

ದೆೇವರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೇಜನೆ (10:14, 15) 
ನಿೋವು ಎೊಂದಾದರ  ಒೊಂದಚ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ ಮಾಡಿ—ಪರಿಪೂರ್ಯವ ೊಂದಚ 

ತ  ೋರಿದೊಂಥ ಒೊಂದಚ ಯೊೋಜ್ನ —ಆ ಬಳಿಕ್ ಆ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ ಕಾಯಯರ ಪಕ ೆ 
ತ್ರಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಾಗದ ಸಿೆತಿಯನಚನ ಎದಚರಿಸಿರಚವಿರ  ೋ? ಬಹಚಶಃ ಅಗತ್ಾವಾದ 
ಸಾಮಗಿರಗಳನಚನ ಶ ೋಖರಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ನಿಮಗ  ಆಗದ  ಹ  ೋಗಿರಬಹಚದಚ. ಬಹಚಶಃ ನಿೋವು 
ಮತ  ತಬಬರ ಸಹಾಯದ ಮೋಲ  ಭರವಸ ಯಿೊಂದದದರಬಹಚದಚ, ಆದರ  ಅವರಚ ತ್ಮಮ 
ಪಾತ್ರವನಚನ ನ ರವ ೋರಿಸಚವದಕ ೆ ವಿಫಲರಾಗಿರಬಹಚದಚ. ಬಹಚಶಃ ನಿೋವು ಯೊೋಜ್ನ  
ಮಾಡಿದದ ಸೊಂಗತಿಯನಚನ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ನಿೋವು ಅಸಮಥಯರ ೊಂಬಚದನಚನ 
ಕ್ೊಂಡಚಕ  ೊಂಡಿರಬಹಚದಚ. ನಾನಚ ಯಾವಾಗಲ  ಒಬಬ ಯೊೋಜ್ನ —ರ ಪ್ಸಚವವನಚ; ಆದರ  
ಯಾವದ  ೋ ಕಾರರ್ದೊಂದ, ನನನ ಆರೊಂಭಿಕ್ ಯೊೋಜ್ನ  (Plan A) ಕಾಯಯಸಾಧ್ಾವಲಿ 
ಎೊಂದಚ ಸತ್ತ್ವಾಗಿ ಕ್ೊಂಡಚಕ  ೊಂಡಿದ ದೋನ . ಬಳಿಕ್ ನಾನಚ ಯೊೋಜ್ನ  B, C, ಅಥವಾ D 
ಎೊಂದಚ ಮಚೊಂದಚವರ ಯಬ ೋಕಾಗಚತ್ತದ . 



 210 

ದ ೋವರಚ ಮಾನವರನಚನ ರಕ್ಷಿಸಚವದಕ ೆ ಒೊಂದಚ ಪರಿಪೂರ್ಯವಾದ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ 
ಹ  ೊಂದದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ ರ  ೋಮಾ 10:14, 15 ವಚ್ನಗಳು ತಿಳಿಸಚತ್ತವ . 
ಹ  ಣ ಗಾರಿಕ ಯಚಳಳ ಜ್ನರಚ ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ, ಅದರಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಚಟ, ಮತ್ಚತ ಅದಕ ೆ 
ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಚವೊಂತಾಗಲಚ ಸಚವಾತ ಯಯಚ ಉಪದ ೋಶಿಸಲಪಡತ್ಕ್ೆದಚದ. ಇದ  ೊಂದಚ 
ಪರಿಪೂರ್ಯವಾದ ಯೊೋಜ್ನ , ಪರತಿಯೊಬಬರ ಆತ್ಮದ ರಕ್ಷಣ ಯಲಿಿ ಫಲಿತ್ಗ  ಳುಳವೊಂತ್ಹ 
ಒೊಂದಚ ಯೊೋಜ್ನ . ಹ ೋಗ , ಪರತಿಯೊಬಬರ ಪಾರರ್ವೂ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚವದಲಿ. ಸಮಸ ಾಯಚ 
ದ ೋವರಲಾಿಗಲಿ ಅಥವಾ ಆತ್ನ ಯೊೋಜ್ನ ಯಲಾಿಗಲಿ ಇರಚವದಲಿ, ಆದರ  ಮನಚಷ್ಾನ 
ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯಲಿಿಯೋ ಇರಚತ್ತದ . 

ಕ ಲವರಚ ದ ೋವರ ಪರಿಪೂರ್ಯವಾದ ಯೊೋಜ್ನ ಯ ಸಾೆನದಲಿಿ ತ್ಮಮ ಸವೊಂತ್ 
ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ ಇಡಚವದಕ ೆ ಪರಯತಿನಸಿದಾದರ . ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋದವರನಚನ ರಕ್ಷಿಸಲಚ 
ಪರಯತಿನಸಚವದಕಾೆಗಿ ಮನಚಷ್ಾನಚ ವಿವಿಧ್ ತ್ೊಂತ  ರೋಪಾಯಗಳನಚನ ರಚಿಸಿದಾದನ . ನಾವು 
ಜಾಗರತ ಯಿೊಂದಲಿವಾದಲಿಿ, ಕ್ತ್ಯನ ಸಭ ಯ ಮೋಲ  ಪಯಾಯಯ ಯೊೋಜ್ನ ಗಳನಚನ 
ರ ಪ್ಸಿದ ಅಪರಾಧ್ಕ  ೆಳಗಾಗಬಲಿದಚ. ನನನ ದಶಕ್ಗಳ ಕಾಲದ ಬ  ೋಧ್ನ ಯಲಿಿ, ಹ ಚ್ಚು 
ದೋಕ್ಷಾಸಾನನಗಳು ನಡ ಯಚವ ಮತ್ಚತ ಸಭ ಯಲಿಿ ಬಹಚವಾಗಿ ಬ ಳವಣಿಗ ಯ “ಗಾಾರೊಂಟ್ಟ” 
(ಖ್ಾತ್ರಿ) ಕ  ಡಚವೊಂತ್ಹ ಪರಸಾತಪಗಳ ಬಗ ಗ ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದ ದೋನ . ಈ ಕ ಲವು ವಿಧ್ಾನಗಳಲಿಿ 
ಯೊೋಗಾತ  ಇದ ; ಆದರ  ಎಲಾಿ ಹ ೋಳಿಯಾದ ಮೋಲ  ಮತ್ಚತ ಮಾಡಿಯಾದ ಮೋಲ  ಕ  ನ ಗ , 
ನೊಂಬಿಕ ಯಚ ಬರಚವದಚ ವಾಕ್ಾವನಚನ ಕ ೋಳುವದರಿೊಂದಲ ೋ ಎೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶದ 
ಮೋಲಿನಿೊಂದ ನಮಮ ದೃಷಿಟಯನಚನ ಎೊಂದಗ  ಕ್ಳ ದಚಕ  ಳಳಬಾರದಚ. ಸಚವಾತ ಯಯ 
ಕ್ಲಿಸಲಪಡಚವ ಹ  ರತ್ಚ, ನೊಂಬಿಕ ಯಚ ಬರಚವದಕ ೆ ಆಗದಚ ಮತ್ಚತ ಆ ಕಾರರ್ದೊಂದ 
ರಕ್ಷಣ ಯಚ ಬರಲಾರದಚ. 

ಹಲವಾರಚ ವಷ್ಯಗಳ ಹಿೊಂದ , ಜ್ನರಚ “ಜೋವನಶ ೈಲಿ ಸಚವಾತಾಯಸ ೋವ ” ಬಗ ಗ ಬಹಳ 
ರ  ೋಮಾೊಂಚ್ನಗ  ೊಂಡಿದದರಚ. ಈ ಅನಚಸರಣಾಮಾಗಯದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಪುಸತಕ್ಗಳನಚನ ನಾನಚ 
ಓದದ ದೋನ  ಮತ್ಚತ ಅದರ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ತ್ರಗತಿಗಳನಚನ ಸಹ ಕ್ಲಿಸಿದ ದೋನ . ಈ 
ಅನಚಸರಣಾದಾರಿಯಲಿಿ ಪರಶೊಂಸಣಿೋಯವಾದದಚದ ಬಹಳಷಿಟದ . ಅದಚ ಇತ್ರರಿಗ  
ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಸಾರಚವೊಂತ  ನಮಗ  ಅವಕಾಶ ಒದಗಿ ಬರಚವ ಹಾಗ  ನಮಮ ಹಾಗ  
ಇತ್ರರ ನಡಚವ  ಸ ೋತ್ಚವ ಯನಚನ ನಿಮಿಯಸಬಲಿದಚ. ಹ ೋಗ , ಕ ಲವರಚ ತಾವು ಕ ೋವಲ 
“ಒೊಂದಚ ಕ ೈಸತ ಜೋವನ ಶ ೈಲಿ”ಯಲಿಿ ಜೋವಿಸಚವ ಮ ಲಕ್ ಮಹಾ ಆಜ್ಞ ಯನಚನ 
ನ ರವ ೋರಿಸಚವ ವು ಎೊಂಬ ನಿರ್ಯಯಕ ೆ ಬೊಂದಚ ಬಿಡಚವರ  ೋ ಎೊಂಬ ಭಯ ನನಗಿರಚತ್ತದ . 
ಜ್ನರಚ ನಮಮಲಿಿ ಕಿರಸತನ—ಕ ೋೊಂದರಕ್ೃತ್ವಾದ ಜೋವನವನಚನ ಕಾರ್ಚವ ಹ  ರತ್ಚ ಕಿರಸತನ 
ಕ್ಚರಿತ್ ನಮಮ ಸೊಂದ ೋಶವನಚನ ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ಬಯಸಚವದಲಿ ಎೊಂಬಚದಚ ನಿಜ್ವ ೋ. 
ಹಾಗಿದದರ , ಒಬಬನಚ ಕ ೈಸತನಾಗಿ ಜೋವಿಸಚವದನಚನ ನ  ೋಡಚವ ಮ ಲಕ್ ನೊಂಬಿಕ ಯಚ 
ಬರಚವದಲಿ. ಅದಚ ಕಿರಸತನ ಕ್ಚರಿತ್ ಸೊಂದ ೋಶವನಚನ ಕ ೋಳುವದರಿೊಂದ ಬರಚತ್ತದ . ಇತ್ರರಿಗ  
ಉಪದ ೋಶಿಸಚವದಕ ೆ ನಾವು ಯಾವ ದಾರಿಯನಚನ ಅಥವಾ ವಿಧ್ಾನವನಚನ ಅನಚಸರಿಸಿದರ  
ಸರಿಯೋ, ಅೊಂತ್ಾದಲಿಿ, ನಾವು ಅವರಿಗ  ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿ ಯೋಸಚವಿನ ಸೊಂದ ೋಶವನಚನ 
ತಿಳಿಯಪಡಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ.  
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ಕ್ತ್ಯನಚ ನಮಗ  ದೋಘ್ಯಕಾಲದ ಹಿೊಂದ ಯೋ “ಪಥಸೊಂಚ್ಲನದ ಆದ ೋಶ” ಕ  ಟ್ಟಟದಾದನ  
(ಮತಾತಯ 28:18-20; ಮಾಕ್ಯ 16:15, 16). ಆತ್ನ ಆದ ೋಶವನಚನ ಜಾರಿಗ  ತ್ರಚವದಕ ೆ 
ರ  ೋಮಾ 10:14, 15 ವಚ್ನಗಳು ನಮಗ  ಇನನಷ್ಚಟ ಹ ಚಿುನ ಸ ಪತಿಯಯನಚನ ತ್ಚೊಂಬತ್ಕ್ೆದಚದ. 
Dale Hartman ಒಮಮ “ಸಭ ಯ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಉದ ದೋಶಗಳಲ  ಿೊಂದಚ ಎೊಂದರ  ಪರಲ  ೋಕ್ದ 
ಜ್ನಸೊಂಖ್ ಾಯನಚನ ಹ ಚಿುಸಚವದಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ.31 ನಾವು ಆ ಉದ ದೋಶವನಚನ 
ನ ರವ ೋರಿಸಚತಿತದ ದೋವೋ? 

ಅಂದವಯದ ಪಯದಗಳು (10:15) 
ನಾನಚ ಬಾಲಕ್ನಾಗಿದಾದಗ, 10:15 ರಲಿಿನ ಪ ಲನ ಮಾತ್ಚಗಳು ನನಗ  

ಗ  ೊಂದಲಕ್ರವಾಗಿದದವು. ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, ನಿಯಮದ ಪರಕಾರ, ಪಾದಗಳು 
ದ ೋಹದಲಿಿಯೋ ಅತ್ಾೊಂಥ ಕ್ಡಿಮ ಆಕ್ಷ್ಯಕ್ತ ಯಚಳಳ ಅೊಂಗಗಳಾಗಿವ . ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, 
ನನಗ  ಪರಿಚ್ಯವಿದದ ಬಹಚತ ೋಕ್ ಬ  ೋಧ್ಕ್ರ ಪಾದಗಳು ಯಾರ  ಅೊಂದವಾದವುಗಳ ೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಲಾಗದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಅಳತ ಗ  ಮಿೋರಿದ ಪಾದಗಳಾಗಿದದವು. ನೊಂತ್ರದಲಿಿ, ಒಬಬ 
ಘ ೋಷ್ಕ್ನ ಭಾವನ  ಬಗ ಗ ತಿಳಿದಚಕ  ೊಂಡ ನಚ: ಸೊಂದ ೋಶವನಚನ ಹ  ತ್ಚತ ಸೆಳದೊಂದ ಸೆಳಕ ೆ 
ತಿರಚಗಾಡಚತಿತದದ ವಾಕಿತ. ಘ ೋಷ್ಕ್ನಚ ಶಚಭವಾತ ಯಯನಚನ ಹ  ತ್ಚತ ತ್ೊಂದಾಗ, 
ಪಾದರಕ್ಷ ಯಲಿಿರಚವ ಆತ್ನ ಪಾದಗಳು ಬಹಳ ಹ  ಲಸಾಗಿದದರಬಹಚದಾಗಿದ , 
ಬಿರಚಕ್ಚಬಿಟ್ಟಟರಬಹಚದಚ, ಜ್ಡಚಿಗಟ್ಟಟರಬಹಚದಚ, ಮತ್ಚತ ದಚಗಯೊಂಧ್ವನಚನ ಸಹ 
ಬಿೋರಬಹಚದಾಗಿದ —ಆದರ  ಆ ಪಾದಗಳ ೋ ಆತ್ನನಚನ ಅವನ ಶ ್ ರೋತ್ೃಗಳ ಬಳಿಗ  ಹ  ತ್ಚತ 
ತ್ೊಂದದದವು. ಆದಚದರಿೊಂದ, ಆವರ ದೃಷಿಟಯಲಾಿದರ  ೋ, ಪಾದಗಳು “ಅೊಂದವಾಗಿದದವು.” JB 

ತ್ಜ್ಚಯಮಯಚ ಯಶಾಯನ ಪುಸತಕ್ದ ಉಲ ಿೋಖವನಚನ ಹಿೋಗ  ಭಾವಾನಚವಾದಗ  ಳಿಸಚತ್ತದ : 
“ಶಚಭವಾತ ಯಯನಚನ ತ್ರಚವವರ ಹ ಜ ಾಗಳು ಒೊಂದಚ ಸಾವಗತಾಹಯವಾದ ಶಬದವಾಗಿರಚತ್ತದ .” 
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