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ಅಧ್ಯಾಯ 11 

ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಿೇತಿವಂತ್ರೆಂರ್ 
ನಿರ್ಣಯವು ದೆೇವರ 
ನಂಬಿಗಸಿತಕೆಯಂದಗೆ 
ಸಂಧ್ಯನಗೊಳಿಸಿತ್ು 

10ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಬಹಚಪಾಳು ಯಹ ದಾರ ಆತಿೀಕ್ ಸಿೆತಿಯ ಬಗ ಗ 
ಸರಳವಾದ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಮಾತಾಡಚತಾತನ . 1 ಮತ್ಚತ 2 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ, ಆತ್ನಚ 
“ಸಹ  ೋದರರ ೋ, ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಬ ೋಕ ೊಂಬಚದ ೋ ನನನ ಮನ  ೋಭಿಲಾಷ್ ಯ  
ದ ೋವರಿಗ  ನಾನಚ ಮಾಡಚವ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಯ  ಆಗಿದ . ದ ೋವರಲಿಿ ಆಸಕ್ತರಾಗಿದಾದರ ೊಂದಚ 
ನಾನಚ ಅವರ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಸಾಕ್ಷಿಕ  ಡಚತ ತೋನ ; ಆದರ  ಅವರ ಆಸಕಿತ 
ಜ್ಞಾನಾನಚಸಾರವಾದದದಲಿ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ಆತ್ನಚ “ನಿೋನಚ ಯೋಸಚವನ ನೋ 
ಕ್ತ್ಯನ ೊಂದಚ ಬಾಯಿೊಂದ ಅರಿಕ ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡಚ ದ ೋವರಚ ಆತ್ನನಚನ ಸತ್ತವರ  ಳಗಿೊಂದ 
ಎಬಿಬಸಿದನ ೊಂದಚ ಹೃದಯದೊಂದ ನೊಂಬಿದರ  ನಿನಗ  ರಕ್ಷಣ ಯಾಗಚವದಚ” ಎೊಂಬಚದನಚನ ಒತಿತ 
ಹ ೋಳಿದನಚ (10:9). ಹ ೋಗ , ಬಹಚತ ೋಕ್ ಯಹ ದಾರಚ ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ  ಇಟ್ಟಟರಲಿಲಿ, 
ಮತ್ಚತ ಅವರಚ ಆತ್ನನಚನ ಅರಿಕ  ಮಾಡಚವದಕ ೆ ನಿರಾಕ್ರಿಸಿದರಚ. ಯಹ ದಾರನಚನ 
“ಅವಿಧ್ ೋಯರಾಗಿ ಎದಚರಚಮಾತಾಡಚವ ಜ್ನರಚ” ಎೊಂದಚ ಬಣಿಿಸಚವ ಯಶಾಯನ ಪುಸತಕ್ದ 
ಒೊಂದಚ ಉಲ ಿೋಖದ  ೊಂದಗ  ಅಧ್ಾಾಯವು ಅೊಂತ್ಾಗ  ಳುಳತ್ತದ  (10:21). ದ ೋವರಚ 
ಯಹ ದಾರನಚನ ಕ ೈಬಿಟ್ಚಟಬಿಟ್ಟಟದದನ ೊಂದಚ, ಆತ್ನಿಗ  ಒೊಂದಚ ಕಾಲದಲಿಿ ತ್ನನ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ 
ಜ್ನರಾಗಿದದವರಲಿಿ ಈಗ ಯಾವದ ೋ ಆಸಕಿತಯಿರಚವದಲಿ ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಅಭಿಪಾರಯ 
ಪಡಚತಿತದಾದನ  ೋ? ಆ ಪರಶ ನಗ  11ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಗಿರಚತ್ತದ .  

ದ ೋವರ ಕಾಳಜಯ ಕ್ಚರಿತ್ ಪರಶ ನಯಚ ರ  ೋಮಾ 9-11 ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲಿಿ 
ಚ್ರ್ ಯಯಲಿಿರಚವ ಪರಿಸಿೆತಿಗಳನಚನ ಮಿೋರಿ ಬಹಳ ದ ರದ ವರ ಗ  ಪರಿಣಾಮಗಳನಚನ 
ಹ  ೊಂದರಚತ್ತದ . ಜ್ನರಚ ಈಗಲ  ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಿದಾದರ . ಕ ಲವರಿಗ  ಆಸಕಿತ (ಶರದ ಧ) ಇರಚತ್ತದ , 
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ಆದರ  ತಿಳುವಳಿಕ ಯನಚಸಾರ ಇರಚವದಲಿ. ಅನ ೋಕ್ರಚ ನೊಂಬಚವದಲಿ ಮತ್ಚತ ಅರಿಕ  
ಮಾಡಲಚ ವಿಫಲರಾಗಚತಾತರ . “ಅವಿಧ್ ೋಯರಚ” ಮತ್ಚತ “ಎದಚರಚಮಾತಾಡಚವವರಚ” 
ಎೊಂಬಚದಚ ಈಗಲ  ಪಾಪಭರಿತ್ ಲ  ೋಕ್ಕ ೆ ತ್ಕ್ೆದಾದ ಹ ಸರಚಗಳಾಗಿವ . ದ ೋವರಚ ಇೊಂದಚ 
ಪಾಪ್ಗಳನಚನ ತ್ಾಜಸಿ ಬಿಟ್ಟಟದಾದನ  ೋ? ದ ೋವರಚ ನಿಮಮ ಯಾವದ ೋ ಸ ನೋಹಿತ್ರನಚನ, 
ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬದವರನಚನ, ಅಥವಾ ನ ರ ಯವರನಚನ ತ್ಾಜಸಿ ಬಿಟ್ಟಟದಾದನ  ೋ? ದ ೋವರಚ ನಿಮಮನಚನ 
ತ್ಾಜಸಿ ಬಿಟ್ಟಟದಾದನ  ೋ? ಈ ಪರಶ ನಗಳಿಗ  ನಿತ್ಾತ್ವದ ಪರಿಣಾಮಗಳನಚನ ಹ  ೊಂದರಚತ್ತವ . 

ಯಹೂದಾರು ದೆೇವರಿಂದ ತಿರಸೆರಿಸಲಾಟಿುಲಿ (11:1-6) 
1ಹಯಗಯದರೆ ದೆೇವರು ತ್ನನ ಪಿಜೆಯನುನ ಬೆೇಡವೆಂದು ತ್ಳಿುಬಿಟುದುದಂಟೆೇ ಎಂದು 

ಕೆೇಳುತ್ ತೆೇನೆ. ಎಂದಗೂ ಇಲಿ. ನಯನು ಸಹ ಇಸಯಿಯೇಲಾನು, ಅರ್ಿಹಯಮನ ಸಂತ್ತಿಯವನು, 
ಬೆನಯಾಮಿೇನನ ಕುಲದವನು ಆಗಿದ ದೆೇನಲಯಿ. 2ದೆೇವರು ತ್ಯನು ಮುಂದಯಗಿ ತ್ನನ 
ಜನರಯಗುವದಕೆೆ ಗೊತ್ುತಮಯಡಿಕೊಂಡಿದದ ಪಿಜೆಯನುನ ತ್ಳಿು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಎಲ್ಲೇಯನ 
ಚರಿತ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಶಯಸರವು ಹೆೇಳುವ ಮಯತ್ು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೊೇ? 3ಅವನು ದೆೇವರ ಮುಂದೆ —
ಕತ್ಣನೆೇ, ಅವರು ನಿನನ ಪಿವಯದಗಳನುನ ಸಂಹರಿಸಿದಯದರೆ, ನಿನನ ಯಜ್ಞವೆೇದಗಳನುನ 
ಒಡೆದುಹಯಕ್ರದಯದರೆ, ನಯನೊರ್ಿನೆೇ ಉಳಿದದೆದೇನೆ, ನನನ ಪಯಿರ್ವನೂನ ತ್ೆಗೆಯಬೆೇಕೆಂದದಯದರೆ 
ಎಂದು 4ಇಸಯಿಯೇಲಾರ ಮೆೇಲೆ ದೂರು ಹೆೇಳಿದದಕೆೆ ದೆೇವರ ಉತ್ತರವೆೇನಂದರೆ—ಬಯಳನ 
ವಿಗಿಹಕೆೆ ಅಡಡ ಬಿೇಳದೆ ಇರುವ ಏಳುಸಯವಿರ ಪುರುಷ್ರನುನ ನನಗಯಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ ದೆೇನೆ 
ಎಂರ್ದೆೇ. 5ಅದರಂತ್ೆ ಈಗಿನ ಕಯಲದಲ್ಲಿಯೂ ದೆೇವರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆದುಕೊಂಡವರಯದ 
ಕೆಲವರು ಉಳಿದದಯದರೆ. 6ಕೃಪೆಯಿಂದ ಆದುಕೊಂಡನು ಅಂದ ಮೆೇಲೆ ಪುರ್ಾಕ್ರಿಯಗಳ 
ಕಯರರ್ದಂದ ಆದುಕೊಳುಲ್ಲಲಿವಷ್ೆು; ಹಯಗಲಿದ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಕೃಪೆಯನುನ ಇನುನ 
ಕೃಪೆಯನುನವದಕಯೆಗುವದಲಿ.  

ವಚನ 1. ಪ ಲನಚ LXXನ ಕಿೋತ್ಯನ  94:14ರಲಿಿನ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಪರತಿಧ್ವನಿಸಚವ 
ಒೊಂದಚ ಪರಶ ನಯೊೊಂದಗ  ಆರೊಂಭಿಸಚತಾತನ : ಹಯಗಯದರೆ ದೆೇವರು ತ್ನನ ಪಿಜೆಯನುನ 
ಬೆೇಡವೆಂದು ತ್ಳಿುಬಿಟುದುದಂಟೆೇ? ಎಂದು ಕೆೇಳುತ್ೆತೇನೆ. ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ, “ತ್ನನ ಪರಜ ಯನಚನ” 
ಎೊಂಬಚದಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ಪ ಲನಚ ಪರಶ ನಯ ಬಳಿಕ್ ಆಘಾತ್ಗ  ೊಂಡ 
ಸವರದಲಿಿ ಎಂದಗೂ ಇಲಿ ಎೊಂದಚ ಸ ೋರಿಸಚತಾತನ . 2ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಹಿೋಗ  
ಹ ೋಳಿದನಚ, “ದ ೋವರಚ ತಾನಚ ಮಚೊಂದಾಗಿ ತ್ನನ ಜ್ನರಾಗಚವದಕ ೆ ಗ  ತ್ಚತಮಾಡಿಕ  ೊಂಡಿದದ 
ಪರಜ ಯನಚನ ತ್ಳಿಳ ಬಿಡಲಿಲಿ” (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ).  

ದ ೋವರಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನಚ 
ದೃಢಪಡಿಸಚತಾತನ —ಆದರ , ಅಧ್ಾಾಯದ ನೊಂತ್ರದ ಭಾಗದಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ತ್ನನ “ಸವಜ್ನರ” 
ಬಗ ಗ ಮತ್ಚತ ಅವರನಚನ “ತ್ಳುಳವದರಿೊಂದ” ಎೊಂಬ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಿದನಚ (11:14, 15). ಎರಡಚ 
ಸಮಥಯನ ಗಳು ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ಒೊಂದಕ  ೆೊಂದಚ ತ್ದವರಚದಧವ ೊಂದಚ ತ  ೋರಚತ್ತವ : 
ದ ೋವರಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ತ್ಳಿಳ ಬಿಡಲಿಲ ಿ . . . ದ ೋವರಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ತ್ಳಿಳ 
ಬಿಟ್ಟಟದಾದನ . ಈ ಎರಡಚ ವಿರ್ಾರಗಳನಚನ ನಾವು ಹ ೋಗ  ಸೊಂಧ್ಾನಗ  ಳಿಸಬಲ ಿವು? ನಾವು 
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ಪುನಃ 9:6ರಲಿಿನ ಅಪ್ಸತಲನ ಹ ೋಳಿಕ ಯ ಕ್ಡ ಗ  ಸಾಗ  ೋರ್: “ಯಾಕ ೊಂದರ  ಇಸಾರಯೋಲ್ 
ವೊಂಶದಲಿಿ ಹಚಟ್ಟಟದವರ ಲಿರ  ಇಸಾರಯೋಲಾರಲಿ.” ಈ ಉಪದ ೋಶವನಚನ ಒೊಂದಚ ದ  ಡಿ 
ವೃತ್ತದ  ಳಗ  ಇನ  ನೊಂದಚ ಚಿಕ್ೆ ವೃತ್ತ ಇರಚವೊಂತ  ರ ೋಖ್ಾಚಿತ್ರಗ  ಳಿಸಬಹಚದಚ.  

ದ ೋವರಚ ಬಹಚಪಾಲಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿದದನಚ (ದ  ಡಿ ವೃತ್ತ), ಆದರ  
ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಟ ಯಹ ದಾರನಚನ ಆತ್ನಚ ತಿರಸೆರಿಸಿರಲಿಲಿ (ಚಿಕ್ೆ ವೃತ್ತ). 
ನಾವು 11ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ಅಧ್ಾಯನವನಚನ ಮಾಡಚತಿತರಚವ ಹಾಗ  ಈ ವಾತಾಾಸವನಚನ 
ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ. ಈ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ, ಯೋಸಚವನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿರಚವ 
ಯಹ ದಾರನಚನ ದ ೋವರ “ಪರಜ ” (11:1), “ಆತ್ನಚ ಮಚೊಂದಾಗಿ . . . ಗ  ತ್ಚತಮಾಡಿಕ  ೊಂಡಿದದ 
ಪರಜ ” (11:2), ಮತ್ಚತ “ಆಯಲಪಟ್ಟವರಿಗ ” (11:7) ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟಟದಾದರ .  

ದ ೋವರಚ ಇಸಾರಯೋಲ್ ಜ್ನಾೊಂಗವನಚನ ತ್ಾಜಸಿಲಿವ ೊಂಬಚದಕ ೆ ಪುರಾವ ಯಾಗಿ, 
ಪ ಲನಚ ತ್ನನನಚನ ತ  ೋರಿಸಿಕ  ಳುಳತಾತನ :1 ನಯನು ಸಹ ಇಸಯಿಯೇಲಾನು, ಅರ್ಿಹಯಮನ 
ಸಂತ್ತಿಯವನು, ಬೆನಯಾಮಿೇನನ ಕುಲದವನು ಆಗಿದೆದೇನಲಯಿ (ನ  ೋಡಿರಿ ಫಿಲಿಪ್ಪ 3:5). 
ಪ ಲನಚ “ಇಸಾರಯೋಲಾರ  ಳಗಿನ ಇಸಾರಯೋಲಾರಲಿಿ” ಒಬಬನಾಗಿದದನಚ: ಯೋಸಚವನಚನ 
ಮಸಿಾೋಯನ ೊಂದಚ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿದದ ಯಹ ದಾರಚ. 

ವಚನಗಳು 2, 3. ಪ ಲನಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಲಪಟ್ಟಟದದ ಯಹ ದಾನಾಗಿದದನಾ 
ದದರಿೊಂದ, ಆತ್ನಚ ಈ ನಿರ್ಯಯಕ ೆ ಬರಚವದಕ ೆ ಶಕ್ತನಾದನಚ, ದೆೇವರು ತ್ಯನು ಮುಂದಯಗಿ 
. . . ಗೊತ್ುತಮಯಡಿಕೊಂಡಿದದ ಪಿಜೆಯನುನ ತ್ಳಿು ಬಿಡಲ್ಲಲಿ. ಈ ಮಚೊಂರ್  ಚ್ಚಿಯಸಿದ ಪರಕಾರ, 
ದ ೋವರ ಮಚೊಂದಾಗಿ ಗ  ತ್ಚತಮಾಡಚವಿಕ ಯಚ ಮನಚಷ್ಾನಿಗಿರಚವ ಸ ವೋರ್ಾಛ-ಚಿತ್ತವನಚನ 
ರದಚದಗ  ಳಿಸಚವದಲಿ (8:29, 30ರ ಮೋಲಿನ ವಾಾಖ್ ಾಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ). ದ ೋವರಚ ಯಾರನಚನ 
“ಮಚೊಂದಾಗಿ ಗ  ತ್ಚತ ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡಿದದ” ನ  ೋ ಅವರಚ ನೊಂಬಿಕ ಯ ಮ ಲಕ್ (1:16) 
ಸಚವಾತ ಯಯ ಕ್ರ ಗ  ಓಗ  ಟ್ಟವರ ೋ ಆಗಿದಾದರ  (2 ಥ ಸಲ  ೋನಿಕ್ 2:14) ಮತ್ಚತ 
ನಿೋತಿವೊಂತ್ರ ೊಂದಚ ನಿರ್ಯಯಿಸಲಪಟ್ಟವರಾಗಿದಾದರ  (5:1). ದ ೋವರಚ ಈ ಅಹಯತ ಗಳುಳಳ 
ಯಾವಬಬ ಯಹ ದಾನನ ನ ತಿರಸೆರಿಸಿರಲಿಲಿ.  

ಬಹಚತ ೋಕ್ ಯಹ ದಾರಚ ಆ ಅಹಯತ ಗಳನಚನ ನ ರವ ೋರಿಸಿರಲಿಲಿ—ಆದರ  ಅದಚ 
ಆಶುಯಯಕ್ರವ ೋನ  ಆಗಿರಬಾರದತ್ಚತ ಯಾಕ ೊಂದರ , ಇಸಾರಯೋಲಾರ ಚ್ರಿತ ರಯಚದದಕ್ ೆ, 
ಯಹ ದಾ ಜ್ನಾೊಂಗದಲಿಿ ಕ ೋಲವ ೋ ಕ ಲವು ಸೊಂಖ್ ಾಯವರಚ ಮಾತ್ರವ ೋ ದ ೋವರನಚನ 
ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ಹಿೊಂಬಾಲಿಸಿದದರಚ. ಹಳ  ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಪರಿಚಿತ್ವಾದ ಚ್ರಿತ ರಯೊೊಂದರಲಿಿ 
ಅದ ೋ ವಿಷ್ಯವನಚನ ಕಾರ್ಚತ ತೋವ .  

ಎಲ್ಲೇಯನ ಚರಿತ್ೆಿಯಲ್ಲಿ ಶಯಸರವು ಹೆೇಳುವ ಮಯತ್ು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೊೇ? 3ಅವನು 
ದೆೇವರ ಮುಂದೆ—ಕತ್ಣನೆೇ, ಅವರು ನಿನನ ಪಿವಯದಗಳನುನ ಸಂಹರಿಸಿದಯದರೆ, ನಿನನ 
ಯಜ್ಞವೆೇದಗಳನುನ ಒಡೆದುಹಯಕ್ರದಯದರೆ, ನಯನೊರ್ಿನೆೇ ಉಳಿದದೆದೇನೆ, ನನನ ಪಯಿರ್ವನೂನ 
ತ್ೆಗೆಯಬೆೇಕೆಂದದಯದರೆ ಎಂದು 4ಇಸಯಿಯೇಲಾರ ಮೆೇಲೆ ದೂರು ಹೆೇಳಿದದಕೆೆ. 

ಎಲಿೋಯನ ಮಾತ್ಚಗಳಿಗ  ಹಿನನಲ  ಯಾವುದಚ? ಪರವಾದಯಚ ಕ್ಮಯಲ್ ಬ ಟ್ಟದ ಮೋಲ  
ಬಾಳನ ಪರವಾದಗಳ ಮೋಲ  ಜ್ಯಗ  ೊಂಡಿದದನಚ (1 ಅರಸಚ 18). ಬಹಚಶಃ ಆತ್ನಚ ಆ ಜ್ಯವು 
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ದ ೋಶದಲ ಿಲಾಿ ಒೊಂದಚ ಉಜಾೋವನದ ಕಿಡಿಯನಚನ ಹ  ತಿತಸಚವದ ೊಂದಚ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಿರಬಹಚದಚ. 
ಬದಲಾಗಿ, ಈಜ್ಬ ೋಲಳು ಆತ್ನನಚನ ಕ  ಲಚಿವದಕ ೆ ಹಚಡಚಕಿದಳು ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ ತ್ನನ 
ಪಾರರ್ವನಚನ ಉಳಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಬ ೋಕಾಯಿತ್ಚ (1 ಅರಸಚ 19:1-8). ಏಕಾೊಂಗಿ 
ಮತ್ಚತ ನಿರಾಶನಾಗಿದದ ಆತ್ನಚ, ತ್ನನ ಹತಾಶ ಯನ ನಲಾಿ ಕ್ತ್ಯನ ಮಚೊಂದ  ಹ ೋಳಿಕ  ೊಂಡನಚ: 
“ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ನಿನನ ನಿಬೊಂಧ್ನ ಯನಚನ ಮಿೋರಿದಾದರ , ಯಜ್ಞವ ೋದಗಳನಚನ 
ಕ ಡವಿಹಾಕಿದಾದರ , ಪರವಾದಗಳನಚನ ಕ್ತಿತಯಿೊಂದ ಸೊಂಹರಿಸಿದಾದರ , ನಾನ  ಬಬನ ೋ ಉಳಿದಚ 
ನಿನನ ಗ ರವವನಚನ ಕಾಪಾಡಚವದರಲಿಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿದ ದನಚ; ಆದರ  ಅವರಚ ನನನ ಪಾರರ್ವನ ನ 
ತ ಗ ಯಬ ೋಕ ೊಂದದಾದರ ” (1 ಅರಸಚ 19:10; ನ  ೋಡಿರಿ 19:14). ಇಸಾರಯೋಲಾರಲಿ ಿ
ನೊಂಬಿಗಸತರಾಗಿದದವರಚ ಸೊಂಪೂರ್ಯ ಅಳಿದಚಹ  ೋಗಚವದರಲಿಿ ದಾದರ ೊಂದಚ ಎಲಿೋಯನಚ 
ಭಾವಿಸಿದದನಚ. 

ವಚನ 4. ಅದ ೋ ಕ್ಥ ಯ ಅೊಂತ್ಾವಾಗಿರಲಿಲಿವ ೊಂಬಚದಚ ಸೊಂತ  ೋಷ್ಕ್ರವಾದ ಸೊಂಗತಿ. 
ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , ದೆೇವರ ಉತ್ತರವೆೇನಂದರೆ—ಬಯಳನ 
ವಿಗಿಹಕೆೆ ಅಡಡ ಬಿೇಳದೆ ಇರುವ ಏಳುಸಯವಿರ ಪುರುಷ್ರನುನ ನನಗಯಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ ದೆೇನೆ 
ಎಂರ್ದೆೇ (ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಅರಸಚ 19:18). ಕ್ತ್ಯನ ಮಾತ್ಚಗಳಿೊಂದ ಎರಡಚ ಅನವಯಿಕ ಗಳನಚನ 
ಮಾಡಬಹಚದಚ. ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, ಏಳು ಸಾವಿರ ಜ್ನರಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರ (ಉತ್ತರದಲಿಿದದ 
ರಾಜ್ಾದ) ಜ್ನಸೊಂಖ್ ಾಯಲಿಿ ಅತ್ಾೊಂಥ ಚಿಕ್ೆ ಪರಮಾರ್ದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ಚತ. ಏಳು ಸಾವಿರ 
ಜ್ನರನಚನ “ಇಸಾರಯೋಲಾರ  ಳಗಿನ ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ” ಎೊಂದಚ ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಬಹಚದಚ. 
ಎಲಿೋಯನ ದನಗಳಲಿಿ ಇಸಾರಯೋಲ್ ಜ್ನಾೊಂಗದ  ಳಗಿನ ಚಿಕ್ೆ ಭಾಗದಷ್ಚಟ ಜ್ನರಚ 
ಮಾತ್ರವ ೋ ನಿಜ್ವಾದ ಇಸಾರಯೋಲಾರಾಗಿದದರಿೊಂದ, ಪ ಲನ ದನಗಳಲಿಿ ಸಹ ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯ 
ಸಿೆತಿಯಿತ ತೊಂಬ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಯಹ ದಾರಚ ಆಶುಯಯಪಡಬ ೋಕಾಗಿರಲಿಲಿ.  

ಹ ೋಗ , ರ  ೋಮಾ 11ರಲಿಿ ಪ ಲನ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಅನವಯಿಸಚವಿಕ ಯಚ ಏನಾಗಿತ ತೊಂದರ , 
ಏಳು ಸಾವಿರ ಎೊಂಬಚದಚ ಚಿಕ್ೆ ಸೊಂಖ್ ಾಯಾಗಿತಾತದರ , ಅದ  ೊಂದಚ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಯವಾದ 
ಸೊಂಖ್ ಾಯಾಗಿತ್ಚತ. ನಾವು ಏಳು ಸಾವಿರ ಪುರಚಷ್ರ ಹ ೊಂಡತಿಯರನಚನ ಹಾಗ  ಮಕ್ೆಳನಚನ 
ಅದಕ ೆ ಕ್ ಡಿಸಚವದಾದರ , ಒಟಾಟರ  ಸೊಂಖ್ ಾಯಚ ಇಪಪತ್ಚತ ಸಾವಿರಕಿೆೊಂತ್ಲ  
ಅಧಕ್ವಾಗಿದದರಬಹಚದಾಗಿದ . ಇದಚ ಎಲಿೋಯನ ಮನಸಿಾನಲಿಿದದದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಅತಿ ಹ ಚಿುನ 
ಸೊಂಖ್ ಾಯಾಗಿತ್ಚತ. ಪ ಲನ ದನಗಳಲಿಿ, ಬಹಚಪಾಲಚ ಯಹ ದಾರಚ ದ ೋವರಿೊಂದ 
ತಿರಸೆರಿಸಲಪಟ್ಟಟದದರಾದರ , ಒೊಂದಚ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಯವಾದ ಸೊಂಖ್ ಾಯ ಜ್ನರಚ 
ತಿರಸೆರಿಸಲಪಟ್ಟಟರಲಿಲಿ. ಪೊಂರ್ಾಶತ್ತಮ ದನದೊಂದಚ ಮ ರಚ ಸಾವಿರ ಯಹ ದಾರಚ 
ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಸಿಕ  ೊಂಡರಚ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:5, 37, 38, 41, 47). 
ಯರ ಸಲ ೋಮಿನಲಿಿನ ಯಹ ದ ಕ ೈಸತರ ಸೊಂಖ್ ಾಯಚ ಬ ಳ ಯಚತ್ತಲ ೋ ಹ  ೋಯಿತ್ಚ, ಬಹಚಶಃ 
ಹತಾತರಚ ಸಾವಿರಗಳಷ್ಟರ ವರ ಗ  ಬ ಳ ದರಬಹಚದಚ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 2:47; 4:4; 
5:14; 6:7). ಸಭ ಯಚ ಯರ ಸಲ ೋಮಿನಿೊಂದ ಚ್ದಚರಿಸಲಪಟ್ಟ ಮೋಲ  (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 
8:1, 4), ಅಲಿಿ ಮತ್ಚತ ಇಲಿಿ ಇದದ ಯಹ ದಾರಚ ಸಚವಾತ ಯಗ  ಒಲವು ತ  ೋರಿಸಚವದನಚನ 
ಮಚೊಂದಚವರ ಸಿದರಚ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 14:1; 17:1-4, 10-12). ಪ ಲನಚ ತ್ನನ 
ಮ ರನ ಯ ಸಚವಾತಾಯ ಪರಯಾರ್ದ ಬಳಿಕ್ ಯರ ಸಲ ೋಮಿಗ  ಹಿೊಂದರಚಗಿದಾಗ, ಆ 
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ಪಟ್ಟರ್ದಲಿಿನ ನಾಯಕ್ರಚ “ಯಹ ದಾರಲಿಿ ಯೋಸಚವನಚನ ನೊಂಬಿರಚವವರಚ ಎಷ್  ಟೋ ಸಾವಿರ 
ಮೊಂದ”2 ಎೊಂದಚ ಸ ಚಿಸಚತಾತರ . ಈ “ಎಷ್  ಟೋ ಸಾವಿರ” ಜ್ನರಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ 
ದ ೋವರಚ ತಿರಸೆರಿಸಿಲಿ ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ಯಥ ೋಚ್ಛ ಪುರಾವ ಯಾಗಿದಾದರ . ನಿದಯಷ್ಟವಾಗಿ, 
ದ ೋವರಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರಲಿಿದದ (ದ  ಡಿ ವೃತ್ತ) “ತ್ನನ ಪರಜ ”ಯಾಗಿದದವರನಚನ (ಚಿಕ್ೆ ವೃತ್ತ) 
ತಿರಸೆರಿಸಿರಲಿಲಿ. 

ವಚನಗಳು 5, 6. ಎಲಿೋಯನ ದನಗಳಿಗ  ಸಮಾನ ಹ  ೋಲಿಕ ಯನಚನ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ್, 
ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಚತಾತನ , ಅದರಂತ್ೆ ಈಗಿನ ಕಯಲದಲ್ಲಿಯೂ ದೆೇವರು ಕೃಪೆಯಿಂದ 
ಆದುಕೊಂಡವರಯದ ಕೆಲವರು ಉಳಿದದಯದರೆ. “ಕ ಲವರಚ” ಎೊಂಬಚದಚ λεῖμμα (leimma) 
ಎೊಂಬದರಿೊಂದ ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟದ , ಅದರಥಯವು “ಉಳಿದರಚವವದಚ.” (ಅದಚ λείπω 
[leipō, ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಸಿರಚತ್ತದ , “ಬಿಡಚವದಚ”].3) ಯರ ಮಿಯ 42:2ರಲಿಿ 
“ಉಳಿದರಚವ ಈ ಜ್ನ” ಎೊಂಬ ಪದವು “ಅನ ೋಕ್ರಲಿಿ ಉಳಿದರಚವ ಕ ಲವರಚ” 
ಎೊಂಬಥಯವಾಗಿರಚತ್ತದ . ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯ ಈ ಮಚೊಂರ್ , ಪ ಲನಚ 
ಯಶಾಯನ ಪುಸತಕ್ದೊಂದ ಉಲ ಿೋಖಿಸಿದದನಚ: “ಇಸಾರಯೋಲಾರ ಸೊಂಖ್ ಾಯಚ ಸಮಚದರದ 
ಉಸಚಬಿನೊಂತ  ಅಸೊಂಖಾವಾಗಿದದರ  ಅವರಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಅೊಂಶ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷಣ ಹ  ೊಂದಚವರಚ” 
(9:27). ಇಸಾರಯೋಲಾರಲಿಿ ಅಸೊಂಖ್ಾಾತ್ರ  ಳಗಿೊಂದ ಸವಲಪ ಮೊಂದ (ವೃತ್ತದ  ಳಗಿರಚವ ಚಿಕ್ೆ 
ವೃತ್ತವು) ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವರ ೊಂದಚ ಮಚೊಂತಿಳಿಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚತ.  

ಹಾಗಾದರ  ಉಳಿದ ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ತ್ಮಮನಚನ ದ ೋವರ ದಯಗ  ಪಾತ್ರರಾಗಚವೊಂತ  
ಮಾಡಚವ ಯಾವದಾದರ  ಸೊಂಗತಿಯನಚನ ಮಾಡಿದದರ ೊಂದಚ ಅಥಯವೋ? ಅವರಚ 
ಸಿವೋಕಾರವು ಯಾವದ ೋ ವ ೈಯಕಿತಕ್ ಶಾಿಘ್ಾ ಅಥವಾ ಸಾಧ್ನ ಯ ಫಲಿತ್ವಲಿ, ಆದರ  ಅದಚ 
ದ ೋವರ ಕ್ರಚಣ  ಹಾಗ  ಕ್ೃಪ ಯ ತ  ೋಪಯಡಿಸಚವಿಕ ಯಾಗಿತ್ಚತ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನಚ 
ಸಪಷ್ಟಗ  ಳಿಸಚತಾತನ : ಅವರಚ “ದ ೋವರಚ ಕ್ೃಪ ಯಿೊಂದ ಆದಚಕ  ೊಂಡವರಾದ” ಜ್ನರಾಗಿದದರಚ. 

“ದ ೋವರಚ ಕ್ೃಪ ಯಿೊಂದ ಆದಚಕ  ೊಂಡ” ಬಗ ಗ ತಿಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ್, ಪ ಲನಚ ಕ್ೃಪ ಯಿೊಂದ 
ರಕ್ಷಣ  ವಾವಸ ೆ ಹಾಗ  ಕಿರಯಗಳಿೊಂದ ರಕ್ಷಣ  ವಾವಸ ೆಗಳ ನಡಚವಿನ ತ್ದವರಚದಧತ ಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ 
ತ್ನನ ಅತ್ಾೊಂಥ ಕ್ಠಿರ್ವಾದ ನಿಲಚವನಚನ ತಿಳಿಸಚತಾತನ : [ದ ೋವರಚ] ಕೃಪೆಯಿಂದ 
ಆದುಕೊಂಡನು ಅಂದ ಮೆೇಲೆ ಪುರ್ಾಕ್ರಿಯಗಳ ಕಯರರ್ದಂದ ಆದುಕೊಳುಲ್ಲಲಿವಷ್ೆು; ಹಯಗಲಿದ 
ಪಕ್ಷಕೆೆ ಕೃಪೆಯನುನ ಇನುನ ಕೃಪೆಯನುನವದಕಯೆಗುವದಲಿ. ಕ್ೃಪ ಯಿೊಂದ ರಕ್ಷಣ  ಎೊಂಬ 
ಭಾವನ ಯಚ ಕಿರಯಗಳಾಧ್ಾರದ ರಕ್ಷಣ ಯ ಭಾವನ ಗ  ಹ  ೊಂದಾಣಿಕ ಯಾಗಚವದಲಿ. ನಾವು 
ಮಾಡಿದ ಕಾಯಯಗಳಿೊಂದ ರಕ್ಷಣ ಯನಚನ ಸೊಂಪಾದಸಿಕ  ೊಂಡ ಕಾರರ್ದೊಂದಾಗಿ ದ ೋವರಚ 
ನಮಮನಚನ ಕ್ೃಪ ಯಿೊಂದ ರಕ್ಷಿಸಚತಾತನ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದರ  ಅದ  ೊಂದಚ ಅಥಯಹಿೋನವಾದ 
ಮಾತಾಗಚತ್ತದ . ಒಬಬನಚ ಹಿೋಗ  ಸಹ ಹ ೋಳಬಹಚದಚ, “ನಾನಚ ಹ  ಲಸಾಗಚವ ಮ ಲಕ್ 
ಸವಚ್ಛಗ  ೊಂಡ ನಚ,” ಅಥವಾ “ಪಕ್ಷಿಯಚ ನ ಲದ ಮೋಲ ಯೋ ಇರಚವ ಮ ಲಕ್ ಆಕಾಶದಲಿಿ 
ಹಾರಾಡಿತ್ಚ.” ನಮಮ ಕಿರಯಗಳ ಆಧ್ಾರದಲಿಿ ಕ್ೃಪ ಯಿೊಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಟದ ದೋವ  ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಿದರ  “ಕ್ೃಪ ” ಎೊಂಬ ಪದವು ಅಥಯವನಚನ ಕ್ಳ ದಚಕ  ಳುಳವೊಂತ  ಮಾಡಚವದಾಗಿದ . 
“ಕ್ೃಪ ಯಚ” ಇನಚನ “ಕ್ೃಪ ”ಯಾಗಿ ಉಳಿಯಚವದಲಿ. 

5 ಮತ್ಚತ 6 ವಚ್ನಗಳಿೊಂದ ಮಚೊಂದಕ ೆ ಹ  ೋಗಚವ ಮಚನನ, “ಕ ಲವರಚ” ಎೊಂಬದರ ಬಗ ಗ 
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ಇನನಷ್ಚಟ ಕ ಲವು ಅವಲ  ೋಕ್ನಗಳನಚನ ಮಾಡತ್ಕ್ೆದಚದ. ಕ ಲವರಚ (ಒೊಂದಚ ಚಿಕ್ೆ 
ಸೊಂಖ್ ಾಯವರಚ) ಮಾತ್ರವ ೋ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವರ ೊಂಬ ಬಗ ಗ ಬ ೈಬಲ್ ಯಾವಾಗಲ  
ಕ್ಲಿಸಿರಚತ್ತದ .5 ನ  ೋಹನ ದನಗಳಲಿಿ, ಭ ಮಿಯಲಿಿದದ ಸಾವಿರಾರಚ ಜ್ನರ  ಳಗಿೊಂದ, 
ಕ ೋವಲ ಎೊಂಟ್ಚ ಮೊಂದ (ಒೊಂದಚ ಚಿಕ್ೆ ಸೊಂಖ್ ಾಯವರಚ, ಒೊಂದಚ ಶ ೋಷ್ ಜ್ನ ಮಾತ್ರ) 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟರಚ (1 ಪ ೋತ್ರ 3:20). ಸ  ದ  ೋಮ ಮತ್ಚತ ಗ  ಮೋರಗಳು ನಾಶಗ  ಳಿಸ 
ಲಪಟಾಟಗ, ಕ ೋವಲ ಲ  ೋಟ್ನಚ ಹಾಗ  ಆತ್ನ ಇಬಬರಚ ಪುತಿರಯರಚ ಮಾತ್ರವ ೋ 
ಬದಚಕ್ಚಳಿದರಚ (ಆದಕಾೊಂಡ 19:15-26). ಯಹ ದಾರಚ ಸ ರ ಯಾಳುಗಳಾಗಿ ಹಿಡಿದಚಕ  ೊಂಡಚ 
ಹ  ೋಗಲಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ್, ಕ ೋವಲ ಶ ೋಷ್ ಜ್ನ ಮಾತ್ರವ ೋ ಹಿೊಂದರಚಗಿ ಬೊಂದರಚ (ನ  ೋಡಿರಿ 
ಯಶಾಯ 10:21). ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ, ಬಹಳಷ್ಚಟ ಜ್ನರಚ ನಾಶಗ  ಳುಳವರ ೊಂದ  
ಸವಲಪ ಜ್ನರಚ ಮಾತ್ರವ ೋ (ಕ ಲವರಚ) ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವರ ೊಂದಚ ಯೋಸಚ ಮಚೊಂತಿಳಿಸಿದನಚ 
(ಮತಾತಯ 7:13, 14). ಪರಕ್ಟ್ನ  ಪುಸತಕ್ವು ದ ೋವರ ಪರಜ ಯನಚನ “ಉಳಿದವರ ಮೋಲ  ಅೊಂದರ  
ದ ೋವರ ಆಜ್ಞ ಗಳನಚನ ಕ ೈಕ  ೊಂಡಚ” ನಡ ಯಚವವರಚ ಎೊಂದಚ ಬಣಿಿಸಚತ್ತದ  (ಪರಕ್ಟ್ನ  12:17; 
KJV). ಈ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿನ ಕ ಲವೊಂದಚ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳನಚನ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಚ ನಾವು 
ಪರಯಾಸಪಡಚತಿತರಚವ ಹಾಗ , ನಾವು ಈ ಪಾರಮಚಖಾವಾದ ಸತ್ಾವನಚನ 
ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ: ಕ ೋವಲ ಉಳಿದವರಚ (ಕ ಲವರಚ) ಮಾತ್ರವ ೋ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವರಚ. ಇದಚ ಎಲಾಿ ಕಾಲಗಳಲಿಿಯ  ಸತ್ಾವಾಗಿದ ; ಎಲಾಿ ಕಾಲಗಳಲಿಿಯ  
ಸತ್ಾವಾಗಿರಲಿದ . 

ಯಹೂದಾರನುನ ಕಠಿರ್ಪಡಿಸಿದುದ (11:7-10) 
7ಇದರಿಂದ ತಿಳಿಯತ್ಕೆದ ದೆೇನು? ಇಸಯಿಯೇಲಾರು ಹುಡುಕ್ರದುದ ಅವರೆಲಿರಿಗೆ ದೊರೆಯಲ್ಲಲಿ, 
ಅವರೊಳಗೆ ಆಯಲಾಟುವರಿಗೆ ದೊರೆಯಿತ್ು. ಮಿಕೆವರು ಮ್ಮಂಡರಯದರು. 8ದೆೇವರು ಅವರಿಗೆ 
ಜಡಭಯವವನುನ ಅಂದರೆ ಕಯರ್ದ ಕರ್ುಿಗಳನೂನ ಕೆೇಳದ ಕ್ರವಿಗಳನೂನ ಕೊಟುನು. ಈ ಭಯವವು 
ಈ ಹೊತಿತನವರೆಗೂ ಹಯಗೆಯೇ ಅದೆ ಎಂದು ರ್ರೆದ ಪಿಕಯರ ಅವರಿಗೆ ಆಯಿತ್ು. 9ಇದಲಿದೆ—  

ಅವರ ಊಟವೆೇ ಅವರಿಗೆ ಉಲೂಣ ಬೊೇನೂ 
ಎಡತ್ಡೆಯೂ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಆಗಲ್ಲ; 
10ಅವರ ಕರ್ುಿ ಮ್ಮಬಯಿಗಿ ಕಯರ್ದೆ ಹೊೇಗಲ್ಲ; 
ಅವರ ಬೆನುನ ಯಯವಯಗಲೂ ಬೊಗಿಗಕೊಂಡಿರು ವಂತ್ೆ ಮಯಡು 

ಎಂದು ದಯವಿೇದನು ಹೆೇಳುತ್ಯತನೆ.  

ಏಕ  ಇಸಾರಯೋಲಾರಲಿಿ ಕ ಲವರಚ ಮಾತ್ರವ ೋ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವರಚ? ಆ ಪರಶ ನಯ 
ವಿಷ್ಯದಲಿಿಯೋ ಪ ಲನಚ 7 ರಿೊಂದ 10 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ಮಾತಾಡಚತಾತನ . 

ವಚನ 7. ಇದರಿಂದ ತಿಳಿೇಯತ್ಕೆದ ದೆೇನು? ಎೊಂದಚ ಕ ೋಳಿದ ಮೋಲ  ಆತ್ನಚ ಹಿೋಗ  
ಹ ೋಳುತಾತನ , ಇಸಯಿಯೇಲಾರು ಹುಡುಕ್ರದುದ ಅವರೆಲಿರಿಗೆ ದೊರೆಯಲ್ಲಲಿ. ಪ ಲನಚ ಈ 
ಮಚೊಂರ್  ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ನಿೋತಿಯನಚನ ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ (ದ ೋವರ ಸೊಂಗಡ ಸರಿಯಾದ 
ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ) ಪರಯತಿನಸಿದದರಚ ಆದರ  ಅವರಚ “ನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ 
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ಆಧ್ಾರಮಾಡಿಕ  ಳಳದ ” ಹ  ೋದದರಿೊಂದ ತ್ಮಮ ಗಚರಿಯನಚನ ತ್ಲಚಪುವದಕ ೆ ವಿಫಲರಾದರಚ 
ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದದನಚ (9:31, 32). ಇದಚ ಮ ಲಭ ತ್ವಾಗಿ ಪ ಲನಚ 11:7ರಲಿಿ ಹ ೋಳಿದ 
ರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ ಇರಚತ್ತದ : “ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ಹಚಡಚಕಿದಚದ [ಅೊಂದರ , ದ ೋವರ ಸೊಂಗಡ 
ಸರಿಯಾದ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವನಚನ] ಅವರ ಲಿರಿಗ  ದ  ರ ಯಲಿಲಿ.” 

ಹ ೋಗ , ಇಸಾರಯೋಲಾರಲಿಿ ಕ ಲವರಿಗ  ತಾವು ಬಯಸಿದಚದ ದ  ರ ತಿತ್ಚತ: ಅವರೊಳಗೆ 
ಆಯಲಾಟುವರಿಗೆ ದೊರೆಯಿತ್ು. ಇವರಚ “ನಿಜ್ವಾದ ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ” ಆಗಿದದರಚ (ದ  ಡಿ 
ವೃತ್ತದಲಿಿನ ಚಿಕ್ೆ ವೃತ್ತ). ಅವರಚ ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ “ನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ ಆಧ್ಾರಮಾಡಿಕ  ೊಂಡಚ” 
ಹಚಡಚಕಿದದರಿೊಂದ ದ ೋವರ ಸೊಂಗಡ ಸರಿಯಾದ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವನಚನ ಪಡ ದಚಕ  ೊಂಡರಚ. 
ಹಾಗಾದರ . 

ಬಹಚಪಾಲಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ  ಏನಚ ಸೊಂಭವಿಸಿತ್ಚತ? ಮಿಕೆವರು ಮ್ಮಂಡರಯದರು 
ಎೊಂದಚ ಓದಚತ ತೋವ . “ಮೊಂಡರಾದರಚ” ಎೊಂಬಚದಚ πωρόω (pōroō) ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಚದ 
ಅದರಥಯವು “ಕ್ಠಿರ್ಗ  ಳಿಸಚ” ಅಥವಾ “ಅಸೊಂವ ೋದನ ಗ  ಳಿಸಚ” ಎೊಂಬಚದಾಗಿದ .7 
ಅಧ್ಾಾಯ 9ರಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ತಾನಚ “ಯಾರನಚನ ಕ್ಠಿರ್ಪಡಿಸಿದರ  ಅದ ಲಿವೂ ಆತ್ನ 
ಇಷ್ಾಟನಚಸಾರವಾಗಿಯೋ ಇದ ” ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (9:18) ಮತ್ಚತ ಫರ  ೋಹನ 
ಉದಾಹರಣ ಯನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ8 (9:17). ಈ ಮಚೊಂರ್  ಗಮನಿಸಿರಚವ ಹಾಗ , 
ಒಬಬನಚ ಮದಲಚ ತ್ನನನಚನ ಕ್ಠಿರ್ಪಡಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಹ  ರತ್ಚ ದ ೋವರಚ ಯಾರನ ನ 
ಎೊಂದಗ  ಕ್ಠಿರ್ಪಡಿಸಚವದಲಿ ಎೊಂದಚ ಬ ೈಬಲ್ ಹ ೋಳುತ್ತದ  (9:18ರ ಮೋಲಿನ 
ವಾಾಖ್ ಾಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ). ಇಸಾರಯೋಲಾರಲಿಿದದ ಸಮಸ ಾಯೋನ ೊಂದರ  ಅವರಚ 
ಬೊಂಡಾಯಗಾರರಾಗಿದದರಚ, ಗರಹಿಸದ—ಹೃದಯವುಳಳವರಾಗಿದದರಚ (ನ  ೋಡಿರಿ ಮತಾತಯ 
13:15; ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 28:27). 

ವಚನ 8. ವಾಡಿಕ ಯೊಂತ , ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಹ ೋಳಿಕ ಗಳಿಗ  ವಾಕಾಾಧ್ಾರಗಳನಚನ 
ಕ  ಡಚತಾತನ . ಆತ್ನಚ ನಿೋಡಿದ ಮದಲ ಸೊಂಬೊಂಧ್ಸ ಚ್ಕ್ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಹಳ ೋ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಎರಡಚ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳಾದ ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶಕಾೊಂಡ 29:4 ಮತ್ಚತ 
ಯಶಾಯ 29:10ನಚನ ಮಿಶರರ್ಗ  ಳಿಸಿದ ವಾಕ್ಾ: ದೆೇವರು ಅವರಿಗೆ ಜಡಭಯವವನುನ ಅಂದರೆ 
ಕಯರ್ದ ಕರ್ುಿಗಳನೂನ ಕೆೇಳದ ಕ್ರವಿಗಳನೂನ ಕೊಟುನು; ಈ ಭಯವವು ಈ ಹೊತಿತನವರೆಗೂ 
ಹಯಗೆಯೇ ಅದೆ ಎಂದು ರ್ರೆದ ಪಿಕಯರ ಅವರಿಗೆ ಆಯಿತ್ು. 

ವಚನಗಳು 9, 10. ಬಳಿಕ್ ಪ ಲನಚ ಕಿೋತ್ಯನ  69ರಿೊಂದ ಉಲ ಿೋಖಿಸಚತಾತನ , ಅದಚ 
ಆಗಾಗ ಯೋಸಚ ಮತ್ಚತ ಆದ ಕ ೈಸತರಿೊಂದ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟ ಕಿೋತ್ಯನ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ  
(ಯೊೋಹಾನ 2:17; 15:25; ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 1:20; ರ  ೋಮಾ 15:3): ಇದಲಿದೆ ಅವರ 
ಊಟವೆೇ ಅವರಿಗೆ ಉಲೂಣ ಬೊೇನೂ ಎಡತ್ಡೆಯೂ ಶಿಕ್ಷೆಯೂ ಆಗಲ್ಲ; ಅವರ ಕರ್ುಿ 
ಮ್ಮಬಯಿಗಿ ಕಯರ್ದೆ ಹೊೇಗಲ್ಲ; ಅವರ ಬೆನುನ ಯಯವಯಗಲೂ ಬೊಗಿಗಕೊಂಡಿರುವಂತ್ೆ ಮಯಡು 
ಎಂದು ದಯವಿೇದನು ಹೆೇಳುತ್ಯತನೆ (ನ  ೋಡಿರಿ ಕಿೋತ್ಯನ  69:22, 23). ದಾವಿೋದನಚ ತ್ನನ 
ವ ೈರಿಗಳ ವಿರಚದಧ ಹಲವಾರಚ ಕ್ರಮಗಳನಚನ ತ ಗ ದಚಕ  ಳುಳವೊಂತ  ದ ೋವರನಚನ 
ಕ ೋಳಿಕ  ೊಂಡನಚ, ಆದರ  ಪ ಲನ ವಿರ್ಾರಧ್ಾರ ಗ  ನ ೋರವಾಗಿ ಅನವಯವಾಗಚವೊಂತ್ಹ 
ವಿರ್ಾರವ ೊಂದರ  ಇದ ೋ: “ಅವರ ಕ್ರ್ಚಿ ಮಬಾಬಗಿ ಕಾರ್ದ  ಹ  ೋಗಲಿ.” ಇಸಾರಯೋಲಾರ 
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ಕ್ರ್ಚಿಗಳು (ದ  ಡಿ ವೃತ್ತ) “ಮಬಾಬಗಿ” ಹ  ೋಗಿದದವು, ಯಾಕ ೊಂದರ  ಬಹಚತ ೋಕ್ ಯಹ ದಾರಚ 
ಯೋಸಚವ ೋ ದೋಘ್ಯಕಾಲದೊಂದ ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಿತದದ ಮಸಿಾೋಯನ ೊಂಬಚದಕ ೆ ದ ೋವರಚ 
ನಿೋಡಿದದ ಪುರಾವ ಯನಚನ “ಕಾರ್ಚವದಕ ೆ” ಅವರಚ ನಿರಾಕ್ರಿಸಿದರಚ. 

ಯಹೂದಾರ ತಿರಸಯೆರ ಹಯಗೂ ಅನಾಜನರ 
 ಸಿವೇಕಯರ (11:11-16) 

11ಹಯಗಯದರೆ ಅವರು ಬಿದ ದೆೇ ಹೊೇಗುವಂತ್ೆ ಎಡವಿದರೆೇನು ಎಂದು ಕೆೇಳುತ್ ತೆೇನೆ. ಹಯಗೆ 
ಎಂದಗೂ ಹೆೇಳಬಯರದು. ಅವರು ಬಿದುದಹೊೇದದದರಿಂದ ಕ್ರಿಸತನಿಂದ ಉಂಟಯಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯು 
ಅನಾಜನರಿಗೆ ಉಂಟಯಯಿತ್ು. ಇದರಿಂದ ದೆೇವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಹುರುಡು ಹುಟಿುಸುತ್ಯತನೆ. 
12ಅವರು ಬಿದುದಹೊೇದದುದ ಸವಣಲೊೇಕದ ಭಯಗಾಕೂೆ ಅವರು ಸೊೇತ್ುಹೊೇದದುದ 
ಅನಾಜನಗಳ ಭಯಗಾಕೂೆ ಮಯಗಣವಯಗಿರಲಯಗಿ ಅವರ ಪೂರ್ಣ ಪುನುಃಸಯಿಪನೆಯು ಎಷ್ೊುೇ 
ಹೆಚ್ಯಿಗಿ ಭಯಗಾಕೆೆ ಕಯರರ್ವಯಗುವದು.  

13ಅನಾಜರಯಗಿರುವ ನಿಮಮ ಸಂಗಡ ಮಯತ್ಯಡುತ್ ತೆೇನೆ. ನಯನು ಅನಾಜನರಿಗೆ 
ಅಪೊಸತಲನಯಗಿರಲಯಗಿ ನನನ ಉದೊಾೇಗವನುನ ಗರ್ಾತ್ೆಗೆ ತ್ರುತ್ೆತೇನೆ. 14ಹಿೇಗೆ ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆ
ಸವಜನರಲ್ಲಿ ಹುರುಡನುನ ಹುಟಿುಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲವರನುನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಯಗಣಕೆೆ ತ್ಂದೆೇನು. 
15ಯಯಕೆಂದರೆ ಇಸಯಿಯೇಲಾರನುನ ತ್ಳುುವದರಿಂದ ಲೊೇಕವು ದೆೇವರ ಸಂಗಟ 
ಸಮಯಧ್ಯನವಯಗುವದಕೆೆ ಮಯಗಣವಯದ ಮೆೇಲೆ ಅವರನುನ ಸೆೇರಿಸಿಕೊಳುುವದರಿಂದ 
ಏನಯಗುವದು? ಸತ್ತವರು ಜೇವಿತ್ರಯಗಿ ಎದುದ ರ್ಂದಂತ್ಯಗುವದಲಿವೆೇ. 16ಕರ್ಕದಲ್ಲ ಿ
ಮ್ಮದಲನೆಯ ಉರುಳಿ ನೆೈವೆೇದಾವಯದ ಮೆೇಲೆ ಕರ್ಕವೆಲಯಿ ನೆೈವೆೇದಾವಯದ ಹಯಗಯಯಿತ್ು; 
ಬೆೇರು ದೆೇವರದಯಗಿದದ ಮೆೇಲೆ ಕೊಂಬೆಗಳಳ ದೆೇವರವು.  

ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಕ ೋಳಿದದನಚ, “ಹಾಗಾದರ  ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಪರಜ ಯನಚನ ಬ ೋಡವ ೊಂದಚ 
ತ್ಳಿಳಬಿಟ್ಟದಚದೊಂಟ ೋ” ಮತ್ಚತ ಅದಕ ೆ ಉತ್ತರವಾಗಿ, ಇಲಿವ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದದನಚ (11:1). ಈ 
ನಿರ್ಯಯವನಚನ ಬ ೊಂಬಲಿಸಚವದಕ ೆ, ಆತ್ನಚ ಯಹ ದಾರನಚನ ದ ೋವರಚ ಸೊಂಪೂರ್ಯವಾಗಿ 
ತಿರಸೆರಿಸಿರಲಿಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ತ  ೋರಿಸಿಕ  ಟ್ಟಟದದನಚ. ಪ ಲನಚ ಮತ್ಚತ ಇತ್ರ ಯಹ ದಾರಚ 
ಯೋಸಚವನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿದದರಚ ಮತ್ಚತ ಆ ಕಾರರ್ದೊಂದ ಅವರಚ ದ ೋವರ ಅೊಂಗಿೋಕಾರಕ ೆ 
ಒಳಗಾಗಿದದರಚ. ಆತ್ನ ಎರಡನ ಯ ಪುರಾವ  ಏನಾಗಿತ ತೊಂದರ , ದ ೋವರಚ ಯಹ ದಾರನಚನ 
ತಿರಸೆರಿಸಿದಚದ ಅೊಂತಿಮವಾದದಚದ ಆಗಿರಲಿಲಿ. ದ ೋವರಚ ಅವರಿಗ  ಪಶಾುತಾಪ ಪಟ್ಚಟ ತ್ನನ 
ಕ್ಡ ಗ  ಹಿೊಂದರಚಗಿ ಬರಚವೊಂತ  ಇನನಷ್ಚಟ ಅವಕಾಶವನಚನ ಕ  ಡಚವವನಾಗಿದದನಚ. 11ನ ೋ 
ಅಧ್ಾಾಯದ ಮಿಕ್ೆ ಭಾಗದ ಮ ಲಭ ತ್ ಚ್ರ್ ಯಯಾೊಂಶವು ಇದ ೋ ಆಗಿರಚತ್ತದ .  

ವಚನ 11. ಪ ಲನಚ ಈ ಹ  ಸ ವಿಭಾಗವನಚನ ಹಯಗಯದರೆ . . . ಎಂದು ಕೆೇಳುತ್ ತೆೇನೆ 
ಎೊಂದಚ ಆರೊಂಭಿಸಚತಾತನ . ಇಸಾರಯೋಲ್ ಜ್ನಾೊಂಗವು ದ ೋವರಿೊಂದ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಲಪಟ್ಟಟಲ ಿ
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಒಪ್ಪಕ  ೊಂಡ ಬಳಿಕ್, ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಕ ೋಳುತಾತನ , ಹಯಗಯದರೆ ಅವರು 
[ಯಹ ದಾರಚ] ಬಿದ ದೆೇ [πίπτω, piptō] ಹೊೇಗುವಂತ್ೆ ಎಡವಿದರೆೇನು. ಮತ  ತೊಂದಚ ಸಾರಿ, 
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ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಸವೊಂತ್ ಪರಶ ನಗ  ಹಯಗೆ ಎಂದಗೂ ಹೆೇಳಬಯರದು ಎೊಂದಚ ಉತ್ತರಿಸಚತಾತನ  
(ನ  ೋಡಿರಿ 11:1). 

ಪುನಃ, ನಮಮ ಮಚೊಂದ  ಒೊಂದಚ ತ್ದವರಚದಧವ ೊಂದಚ ತ  ೋರಚವ ಸೊಂಗತಿಯಿರಚತ್ತದ . 11a 
ನ ೋ ವಚ್ನವು ಯಹ ದಾರಚ ಬಿದಚದ ಹ  ೋಗಲಿಲಿವ ೊಂದಚ ಹ ೋಳುವೊಂತ  ತ  ೋರಚತ್ತದ —ಆದರ  
11b ಮತ್ಚತ 12 ವಚ್ನಗಳು ಅವರಚ “ಬಿದಚದಹ  ೋದದದರಿೊಂದ” ಮತ್ಚತ “ಸ  ೋತ್ಚ ಹ  ೋದದಚದ” 
ಎೊಂಬಚದಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದರ , 15ನ ೋ ವಚ್ನವು ಅವರನಚನ “ತ್ಳುಳವದರಿೊಂದ” ಎೊಂಬದಾಗಿ 
ತಿಳಿಸಚತ್ತದ . ಬಳಿಕ್ ಪ ಲನಚ ನೊಂಬದ  ಹ  ೋದ ಯಹ ದಾರನಚನ ದ ೋವರಚ “ಉಳಿಸದ  ಇದದ” 
ನಚ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ  (11:20, 21). ಆತ್ನಚ ಮಚಕಾತಯಕ ೆ ಬೊಂದದ ದೋನ ೊಂದರ  “ಆದದರಿೊಂದ 
ದ ೋವರ . . . ಕಾಠಿರ್ಾವನ ನ ನ  ೋಡಚ; ಬಿದದ [piptō ಎೊಂಬದರಿೊಂದ] ವರ [ಯಹ ದಾರಚ] 
ಕಾಠಿರ್ಾ” (11:22; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಯಹ ದಾರಚ ಬಿದಚದಹ  ೋಗಲಿಲಿ, ಆದರ  ಬಿದಚದ 
ಹ  ೋದರ  ೋ? ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ತ  ೋರಚವೊಂತ , 11ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿ ಿ ಸ ರ್ಾಾಥಯವು ಏನ ೊಂದರ  
ಬಿದಚದ ಹ  ೋಗದ ಯಹ ದಾರಚ ಯಾವುದ  ೋ ಒೊಂದಚ ವಿಧ್ದಲಿಿ ಅಹಯರಾಗಚವ ಅಗತ್ಾವಿತ್ಚತ 
ಎೊಂಬಚದ ೋ.  

ಹಲವಾರಚ ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳು ಸಪಷ್ಟತ ಗ  ೋಸೆರ ಕ ಲವು ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ 11ನ ೋ ವಚ್ನಕ ೆ 
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿರಚತ್ತವ . ಉದಾಹರಣ ಗ , NIV ಯಲಿಿ ಅವರಚ ಮತ ತೋ ಎದ ದೋಳಲಾಗದೊಂತ  
ಬಿದಚದ ಹ  ೋದರ ೋನಚ? (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಇದಚ ವಾಕ್ಾಭಾಗದ ತ್ಪಾಪದ 
ಅಥಯನಿರ ಪನ ಯೋನ  ಆಗಿರಚವದಲಿ, ಯಾಕ ೊಂದರ  ಯಹ ದಾರಚ ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯಲಿಿ 
ಮಚೊಂದಚವರ ಯದದದಲಿಿ ಅವರಿಗ  ನಿರಿೋಕ್ಷ ಯಿರಚವದಚ ಎೊಂಬದನಚನ ಅಧ್ಾಾಯದ ಉಳಿದ 
ಭಾಗವು ಒತಿತ ಹ ೋಳುತ್ತದ . 

ಯಹ ದಾರಚ “ಗಗರಿಸಚವ ಬೊಂಡ ” ಯಾದ ಯೋಸಚವನಚನ ಎಡವಿದಾಗ, ಅಲಿ ಅವರ 
ಬಿೋಳುವಿಕ  ಮಾತ್ರವ ೋ ಸೊಂಭವಿಸಲಿಲ ಿ(9:32). ಯಹ ದಾರ ಬಿೋಳುವಿಕ ಯಿೊಂದಾದ ಒಳ ಳೋಯ 
ಫಲಿತ್ವೊಂದನಚನ ಪ ಲನಚ ಗಚರಚತಿಸಚತಾತನ : ಅನಾಜ್ನರ ಪರಿವತ್ಯನ . ಆತ್ನಚ ಹಿೋಗ  
ಹ ೋಳುತಾತನ , ಅವರು [ಯಹ ದಾರಚ] ಬಿದುದಹೊೇದದದರಿಂದ ಕ್ರಿಸತನಿಂದುಂಟಯಗುವ ರಕ್ಷಣೆಯು 
ಅನಾಜನರಿಗೆ ಉಂಟಯಯಿತ್ು. ಪ ಲನಚ ಒೊಂದಚ ಹ  ಸ ಪಟ್ಟರ್ಕ ೆ ಬೊಂದಚ ತ್ಲಚಪುವಾಗ, 
ಆತ್ನಚ ಮದಲಚ ಒೊಂದಚ ಯಹ ದಾ ಸಭಾಮೊಂದರಕ ೆ ಹ  ೋಗಚತಿತದದನಚ. ಯಹ ದಾರಚ 
ಆತ್ನನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಚವಾಗ (ಅವರಚ ಯಾವಾಗಲ  ಹಾಗ ಯೋ ಮಾಡಚತಿತದದರಚ), ಆತ್ನಚ 
ಅನಾಜ್ನರ ಕ್ಡ ಗ  ಹ  ೋಗಚತಿತದದನಚ (ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 13:46; 14:1; 18:6; 19:8, 9; 
28:28). ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ, ಯಹ ದಾರ ಬಿದಚದಹ  ೋದದಚದ (ಸಚವಾತ ಯಯ ತಿರಸಾೆರವು) 
ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಕ ೋಳಿ ಅದಕ ೆ ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಚವದಕ ೆ ಒೊಂದಚ ಸೊಂದಭಯವನಚನ 
ಒದಗಿಸಿತ್ಚ. ಒೊಂದಚ ಭಾವಾನಚವಾದದಲಿಿ “ಅವರಚ [ಯಹ ದಾರಚ] ಹ  ರಗ  ನಡ ದಾಗ, 
ದಾವರವನಚನ ಅವರಚ ತ ರ ದಟ್ಟರಚ ಮತ್ಚತ ಹ  ರಗಿನವರಚ [ಅನಾಜ್ನರಚ] ಒಳಗ  
ಪರವ ೋಶಿಸಿದರಚ” ಎೊಂದಚ ಇರಚತ್ತದ  (MSG). ಯಹ ದಾರಚ ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿದಚದ 
ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಕ  ೊಂಡ  ಯಚಾವದಕ ೆ ಸೊಂದಭಯವನಚನ ಒದಗಿಸಿತ ೋ 
ಹ  ರತ್ಚ ಕಾರರ್ವನನಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಗಮನಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ. ಯಹ ದಾರಚ ತ್ನನ ಸೊಂದ ೋಶವನಚನ 
ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿದದರ  ಪ ಲನಚ ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಸಾರಿರಚತಿತದದನಷ್ ಟ.  
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ಹ ೋಗ , ಘ್ಟ್ನಾವಳಿಗಳ ಸರಣಿಯಲಿಿ ಅನಾಜ್ನರ ಪರಿವತ್ಯನ ಯಚ 
ಅೊಂತ್ಾದಲಿಿರಬ ೋಕ ೊಂಬಚದಚ ದ ೋವರ ಇರ್ ಛಯಾಗಿರಲಿಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಅನಾಜ್ನರ ರಕ್ಷಣ ಯಿೊಂದ 
ದ ೋವರಚ ಅವರಲ್ಲಿ [ಯಹ ದಾರಲಿಿ] ಹುರುಡು ಹುಟಿುಸುವದಕೆೆ ಬಯಸಿದದನಚ. ಅನಾಜ್ನರ 
ಸಿವೋಕಾರವು ಯಹ ದಾರಲಿಿ ಹಚರಚಡಚ (ಅಸ ಯ) ಹಚಟ್ಟಟಸಚವದ ೊಂಬ ವಿರ್ಾರವು ಪ ಲನಿೊಂದ 
ಈ ಮಚೊಂರ್  10:19ರಲಿಿ ಪರಿಚ್ಯಿಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ: “ಜ್ನಾೊಂಗವಲಿದವರ [ಅೊಂದರ , ಅನಾಜ್ನರಚ] 
ಮ ಲಕ್ ನಿಮಮಲಿಿ [ಯಹ ದಾರಚ] ಹಚರಚಡಚಹಚಟ್ಟಟಸಚವ ನಚ” (10:19ರ ಮೋಲಿನ 
ವಾಾಖ್ ಾಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ). 

“ಹಚರಚಡಚ” ಎೊಂಬ ಪದವನಚನ ಇಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವದಚ ಕ ಲವು ವಾಚ್ಕ್ರಿಗ  
ವಿಚಿತ್ರವ ೊಂದಚ ಅನಿನಸಬಹಚದಚ. “ಹಚರಚಡಚ” ಎೊಂಬಚದಚ παραζηλόω (parazēloō) 
ಪದದೊಂದ ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟದ , ಅದಚ παρά (para) ಎೊಂಬಚದರಿೊಂದ ತಿೋವರಗ  ೊಂಡ 
ζηλόω (zēloō) ಎೊಂಬ ಪದವಾಗಿರಚತ್ತದ . Zēloō ಎೊಂಬಚದರ ಮ ಲಪದವು ζέω (zeō), 
ಅದಥಯವು “ಕ್ಚದಯಚವದಚ, ಬಿಸಿಯಾಗಚವದಚ.”9 Zēloōದ ಅಥಯವು “ಅಸ ಯ ಪಡಚವದಚ” 
ಅಥವಾ “ವ ೈರಾಗಾ [ಆಸಕಿತ] ಪಡಚವದಚ”10 (ಅಸ ಯ ಮತ್ಚತ ವ ೈರಾಗಾ ಎರಡ  ನಮಮಳಗ  
“ಬಿಸಿಯನ ನಬಿಬಸಚತ್ತವ ”) ಎೊಂಬ ಯಾವದ ೋ ಅಥಯವನಚನ ಕ  ಡಬಲಿದಚ. Zēloō ಮತ್ಚತ 
ಸೊಂಬೊಂಧಸಿದ ಪದಗಳು ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ ತ್ಪಾಪದ ಅಥಯದಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಡಚತ್ತವ  
(ನ  ೋಡಿರಿ 1 ಕ  ರಿೊಂಥ 13:4), ಆದರ  ಯಾವಾಗಲ  ಆ ರಿೋತಿಯಲಿಿರಚವದಲಿ. ಪ ಲನಚ 
ಕ  ರಿೊಂಥದವರಿಗ  “ಪವಿತಾರತ್ಮನಿೊಂದಚೊಂಟಾಗಚವ ವರಗಳನಚನ . . . ಆಸಕಿತಯಿೊಂದ [zēloō 
ದೊಂದ ಬೊಂದದಚದ] ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸಿರಿ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ  (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 14:1). 

ರ  ೋಮಾ 10:19 ಮತ್ಚತ 11:11, 14ರಲಿಿನ “ಹಚರಚಡಚ” ಮತ್ಚತ “ಹಚರಚಡನಚನ ಹಚಟ್ಟಟಸಿ” ಎೊಂಬ 
ಪದಗಳನಚನ ಅತಾಾಸಕಿತಯಿೊಂದ ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸಚವದಚ ಎೊಂಬದಾಗಿ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ.11 
ಮಸಿಾೋಯನ ರಾಜ್ಾದ (ಸಭ ) ಪರಯೊೋಜ್ನಗಳನಚನ ಅನಾಜ್ನರಚ ಅನಚಭವಿಸಚತಿತರಚವದನಚನ 
ಯಹ ದಾರಚ ನ  ೋಡಿ ತಾವು ಸಹ ಆ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳನಚನ ಪಡ ಯಬ ೋಕ ೊಂಬ ಒೊಂದಚ 
ತಿೋವರವಾದ ಇರ್ ಛ ಹ  ೊಂದಚವರ ೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಿದದನಚ. ಅವರಚ ಇರ್ ಛಯಚ ಬಹಳ 
ತಿೋವರವಾಗಿದಚದ ಅದಚ ಅವರಲಿಿನ ಪೂವಯಕ್ಲಿಪತ್ ತ್ಪುಪಗರಹಿಕ ಯನಚನ ಹ  ೋಗಲಾಡಿಸಿ 
ಯೋಸಚವಿಗಾಗಿ ತ್ಮಮ ಹೃದಯಗಳನಚನ ತ ರ ಯಚವೊಂತ  ಮಾಡಚವದ ೊಂಬ ನಿರಿೋಕ್ಷ  
ಪ ಲನಿಗಿತ್ಚತ. ಅಪ ೋಕ್ಷಿತ್ ಘ್ಟ್ನಾವಳಿಗಳು ಈ ಕ್ರಮದಲಿಿ ಸೊಂಭವಿಸಚವವು:  

 

ಯಹ ದಾರ ತಿರಸಾೆರ (ದ ೋವರಿೊಂದ) 

ಅನಾಜ್ನರ ಸಿವೋಕಾರ (ದ ೋವರಿೊಂದ) 

ಯಹ ದಾರ ಸಿವೋಕಾರ (ದ ೋವರಿೊಂದ) 

 

ಈ ಕ್ರಮಾನಚಗತಿಯನಚನ ನ ನಪ್ನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ. 11ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ, ದ ೋವರಚ 
ಯಹ ದಾರಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ ಹಚಟ್ಟಟಸಚವದಕ ೆ ಹ ೋಗ  ಈ ಕ್ರಮಾನಚಗತಿಯನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನ ೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನಚ ಹಲವಾರಚ ಸಾರಿ ಉಲ ಿೋಖಿಸಚತಾತನ . ನಮಗ  
ಬಹಳ ಕ ಟ್ಟದ  ದೊಂದರಿೊಂದ ಬಹಳ ಒಳ ಳೋದನಚನ ಉೊಂಟಾಗಚವೊಂತ  ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಶಕ್ತನಾದ 
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ಒಬಬ ದ ೋವರಿದಾದನ . 
ವಚನ 12. ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಸಹ ಯಹ ದಾರ ಬಗ ಗ ಆಲ  ೋಚಿಸಿದಾಗ, ಆತ್ನಚ 

ರ  ೋಮಾೊಂಚ್ನಗ  ೊಂಡನಚ. ಅವರು [ಯಹ ದಾರಚ] ಬಿದುದಹೊೇದದುದ ಸವಣಲೊೇಕದ 
[ಆತಿೀಕ] ಭಯಗಾಕೂೆ ಅವರು ಸೊೇತ್ುಹೊೇದದುದ ಅನಾಜನಗಳ ಭಯಗಾಕೂೆ 
ಮಯಗಣವಯಗಿರಲಯಗಿ ಅವರ [ಯಹ ದಾರಚ] ಪೂರ್ಣ ಪುನುಃಸಯಿಪನೆಯು ಎಷ್ೊುೇ ಹೆಚ್ಯಿಗಿ 
[ಅನಾಜನರ] ಭಯಗಾಕೆೆ ಕಯರರ್ವಯಗುವದು.  

ನಾವು ಒೊಂದಚ ಕ್ಷರ್ವನಚನ ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ “ಪೂರ್ಯ ಪುನಃಸಾೆಪನ ಯಚ” ಎೊಂಬ 
ಪದವನಚನ ಅವಲ  ೋಕಿಸಬ ೋಕಾಗಿರಚತ್ತದ , ಯಾಕ ೊಂದರ  ಅಧ್ಾಾಯದ ಅೊಂತ್ಾದ 
ಹತಿತರದಲಿಿರಚವ ವಿವಾದಕ್ರ ವಿಭಾಗದಲಿಿ ಒೊಂದಚ ನಿಣಾಯಯಕ್ರ ಪದವಾಗಿರಚತ್ತದ  
(ನ  ೋಡಿರಿ 11:25). “ಪೂರ್ಯ ಪುನಃಸಾೆಪನ ಯಚ” ಎೊಂಬಚದಚ πλήρωμα (plērōma) ಎೊಂಬ 
ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಚದ, ಅದಚ “ಪೂರ್ಯತ  ಎೊಂದಚ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ .”12 Plērōmaವು πλήρης 
(plērēs, “ಭತಿಯ, ತ್ಚೊಂಬಿದ”) ಮತ್ಚತ πληρόω (plēroō, “ಭತಿಯಮಾಡಚ, 
ಪೂರ್ಯಗ  ಳಿಸಚ”) ಎೊಂಬ ಪದಗಳಿಗ  ಸೊಂಬೊಂಧಸಿರಚತ್ತದ . ಈ ಪದಗಳು 
ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯಲಿಿ ಆಗಾಗ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತವ  (ಉದಾಹರಣ ಗ , 
ನ  ೋಡಿರಿ 1:29; 8:4; 13:8, 10; 15:13, 14). ಈ ಕ್ಷರ್ದಲಿಿ, ನಮಮ ಮಚೊಂದರಚವ ಪರಶ ನಯಚ 
ಏನ ೊಂದರ  “11:12ರಲಿಿ plērōmaದ ಅಥಯವ ೋನಾಗಿರಚತ್ತದ ?” ಎೊಂಬಚದಚ. ಇದನಚನ 
ನಿಧ್ಯರಿಸಚವದಕ ೆ ಉತ್ತಮ ದಾರಿಯೊಂದರ  ಪ ಲನಚ ಅದನಚನ ಯಾವ ರಿೋತಿ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನ ೊಂಬಚದನಚನ ನ  ೋಡಚವದ ೋ: “ಬಿದಚದಹ  ೋದದಚದ” ಮತ್ಚತ “ಸ  ೋತ್ಚ 
ಹ  ೋದದಚದ” ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ತ್ದವರಚದಧ ಹ  ೋಲಿಕ ಯಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ.  

ವಚ್ನವನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ: “ಅವರಚ ಬಿದಚದಹ  ೋದದಚದ ಸವಯಲ  ೋಕ್ದ ಭಾಗಾಕ್ ೆ ಅವರಚ 
ಸ  ೋತ್ಚ ಹ  ೋದದಚದ ಅನಾಜ್ನಗಳ ಭಾಗಾಕ್ ೆ ಮಾಗಯವಾಗಿರಲಾಗಿ ಅವರ ಪೂರ್ಯ 
ಪುನಃಸಾೆಪನ ಯಚ ಎಷ್  ಟೋ ಹ ರ್ಾುಗಿ ಭಾಗಾಕ ೆ ಕಾರರ್ವಾಗಚವದಚ.” ಯಹ ದಾರಚ 
“ಬಿದಚದಹ  ೋದದಚದ” ಮತ್ಚತ “ಸ  ೋತ್ಚ ಹ  ೋದದಚದ” ಎೊಂಬಚದರಲಿಿ ದ ೋವರಚ ಅವರಿಗ  ೋಸೆರ 
ಹ  ೊಂದದದ ಸೊಂಕ್ಲಪವನಚನ ಅವರಚ ತಿರಸೆರಿಸಿದಚದ, ಅದರ ಕಾರರ್ದೊಂದ ದ ೋವರಚ ಅವರನಚನ 
ತಿರಸಾೆರ ಮಾಡಿದಚದ ಸ ೋರಿತ್ಚತ. ವಿಷ್ಯವು ಹಾಗಿರಚವಾಗ, ಯಹ ದಾರ “ಪೂರ್ಯ 
ಪುನಃಸಾೆಪನ ಯಚ” ಎೊಂಬಚದರಲಿಿ ಅವರಚ ದ ೋವರ ಸೊಂಕ್ಲಪವನಚನ ನ ರವ ೋರಿಸಚವದಚ, ಅದರ 
ಕಾರರ್ದೊಂದ ದ ೋವರಿೊಂದ ಸಿವೋಕಾರಕ ೆ ಒಳಗಾಗಚವದಚ ಸ ೋರಿರತ್ಕ್ೆದಚದ. 12ನ ೋ ವಚ್ನಕ ೆ 
ಸಾಮಾದಲಿಿರಚವ 15ನ ೋ ವಚ್ನವು, ಇದನಚನ ಸಪಷ್ಟಗ  ಳಿಸಚವದಕ ೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಚತ್ತದ : 
“ಯಾಕ ೊಂದರ  ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ತ್ಳುಳವದರಿೊಂದ ಲ  ೋಕ್ವು ದ ೋವರ ಸೊಂಗಡ 
ಸಮಾಧ್ಾನವಾಗಚವದಕ ೆ ಮಾಗಯವಾದ ಮೋಲ  ಅವರನಚನ ಸ ೋರಿಸಿಕ  ಳುಳವದರಿೊಂದ 
ಏನಾಗಚವದಚ? ಸತ್ತವರಚ ಜೋವಿತ್ರಾಗಿ ಎದಚದ ಬೊಂದೊಂತಾಗಚವದಲಿವ ೋ.” 

ನಾವು 11:12ರ ಬಗ ಗ ಇನ  ನೊಂದಚ ವಿಷ್ಯವನಚನ ಗಮನಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ: NASB ಯಚ 
ವಚ್ನದ ಕ್ಡ ೋ ಭಾಗಕ ೆ ಭವಿಷ್ಾತಾೆಲದ ಭಾವಾಥಯವನಚನ ಒದಗಿಸಚತ್ತದ : “ಅವರ ಪೂರ್ಯ 
ಪುನಃಸಾೆಪನ ಯಚ ಎಷ್  ಟೋ ಹ ರ್ಾುಗಿ ಇರಲಿದ !” “ಲಿದ ” ಎೊಂಬ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ 
ಅನಚವಾದಕ್ರಚ ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿರಚತಾತರ . ಗಿರೋಕ್ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ “ಅವರ ಪೂರ್ಯ 
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ಪುನಃಸಾೆಪನ ಯಚ ಎಷ್  ಟೋ ಹ ರ್ಾುಗಿರಚವದಚ” ಎೊಂದಷ್ ಟೋ ಇರಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ KJV). 
ನಿಯಮದೊಂತ , ಒೊಂದಚ ವಚ್ನದ ಭಾಗದಲಿಿ ಕಿರಯಾಪದವು ಇಲಿವ ೊಂದಾದಲಿಿ, 
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟ ಕಿರಯಾಪದವು ಈಗಾಗಲ ೋ ವಚ್ನದಲಿರಿಚವ ಕಿರಯಾಪದಗಳ ೊೊಂದಗ  
ಹ  ೊಂದಾಣಿಕ ಯಾಗಿರತ್ಕ್ೆದಚದ. ಸಮಸ ಾಯೋನ ೊಂದರ  ಗಿರೋಕ್ ವಾಕ್ಾಭಾಗದ 12ನ ೋ 
ವಚ್ನದಲಿಿ ಯಾವದ ೋ ಕಿರಯಾ ಪದಗಳಿರಚವದಲಿ,13 ಆದದರಿೊಂದ ಒದಗಿಸಲಪಟ್ಟ ಕಿರಯಾಪದವು 
“ವದಚ” (ವತ್ಯಮಾನ ಕಾಲ) ಅಥವಾ “ರಲಿದ ” (ಭವಿಷ್ಾತಾೆಲ) ಎೊಂದರಬ ೋಕ ೊಂಬಚದಚ 
ನಿಖರವಾಗಿರಚವದಲಿ. R. C. H. Lenski ಈ ಮಚಕಾತಯಕ ೆ ಬರಚತಾತನ , ಪ ಲನಚ 
ಯಹ ದಾರ “ಪೂರ್ಯ ಪುನಃಸಾೆಪನ ” ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಅಪ್ಸತಲನಚ ಭವಿಷ್ಾದ ಒೊಂದಚ 
ಘ್ಟ್ನ ಯನಚನ ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಚ ಹ ೋಳಲಿಲಿ, ಆದರ  ಆತ್ನ ದನದಲಿಿ ಸೊಂಭವಿಸಚತಿತದದ 
ಸೊಂಗತಿಯನಚನ ಮಾತಾಡಿದನಚ: 

ಪ ಲನಚ ಏನಚ ಬರ ಯಚತಾತನ ೊಂದರ  ಈಗಾಗಲ ೋ ಆ ಕಾಲದಲಿಿ . . . ಯಹ ದಾರ ಬಿದಚದ 
ಹ  ೋಗಚವಿಕ  ಮತ್ಚತ ನಷ್ಟಗಳನಚನ ಲ  ೋಕ್ದ, ಅನಾಜ್ನರ ಭಾಗಾವ ೊಂದಚ ಪರಿಗಣಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ 
. . . [ಪ ಲನಚ] ಹಿೋಗ  ಕ ೋಳುತಾತನ , ಇದಚ ಸತ್ಾವಾಗಿದದರ , ಏನ ೊಂದರ  “ಈಗಾಗಲ ೋ 
ಯಹ ದಾರಲಿಿ ಕ ಲವರಚ [ನಿಜ್ವಾದ ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ] ಹ  ೊಂದರಚವ ರಕ್ಷಣ ಯ ಪೂರ್ಯ 
ಪುನಃಸಾೆಪನ ಯಚ . . . ಎಷ್  ಟೋ ಹ ರ್ಾುಗಿ . . . ಅದ ೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಲ  ೋಕ್ದ, ಅನಾಜ್ನರ 
ಭಾಗಾವ ೊಂದಚ ಪರಿಗಣಿಸಲಪಡತ್ಕ್ೆದಚದ?”14 

12ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವ ಕ ಲವು ಪರಿಭಾಷ್ ಗಳು 
ಅಸಪಷ್ಟವಾಗಿರಬಹಚದಚ, ಆದರ  ಆತ್ನ ವಿರ್ಾರವು ಸಪಷ್ಟವಾಗಿರಚತ್ತದ : ದ ೋವರಚ 
ಯಹ ದಾರನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿದಚದ ಅನಾಜ್ನರನಚನ ದ ೋವರಚ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಚವದಕ ೆ 
ಕಾರರ್ವಾಗಿದಾದದರ , ದ ೋವರಚ ಯಹ ದಾರನಚನ (ಅವರಚ ಪಶಾುತಾಪ ಪಟ್ಚಟ ಆತ್ನ ಬಳಿಗ  
ಹಿೊಂದರಚಗಿ ಬರಚವಾಗ) ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದರಿೊಂದ ಅನಾಜ್ನರಚ ಇನ ನಷ್  ಟೋ ಹ ರ್ಾುಗಿ 
ಪರಯೊೋಜ್ನಗಳನಚನ ಪಡ ಯಚವರ ೊಂಬಚದನಚನ ಊಹಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ! ಅದರಲಿಿ ಒೊಂದಚ 
ಪರಯೊೋಜ್ನವ ೊಂದರ  ಪ ೋತ್ರ ಮತ್ಚತ ಪ ಲರೊಂತ್ಹ ಯಹ ದ ಬ  ೋದಕ್ರಚ. ಇಲಿಿ 
ಸ ರ್ಾಾಥಯವ ೋನ ೊಂದರ  ಯಹ ದಾರಚ ಸಿವೋಕಾರಗ  ಳುಳವದರಿೊಂದ ಇನನಷ್ಚಟ ಅನಾಜ್ನರ 
ರಕ್ಷಣ ಗ  ಕಾರರ್ವಾಗಚತ್ತದ  ಎೊಂಬಚದ ೋ. ಈ ಮಚೊಂರ್  ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಕ್ರಮಾನಚಗತಿಯನಚನ 
ಈ ಕ ಳಗಿನೊಂತ  ವಿಸತರಿಸಬಹಚದಚ: 

 

ಯಹ ದಾರ ತಿರಸಾೆರ (ದ ೋವರಿೊಂದ) 
ಅನಾಜ್ನರ ಸಿವೋಕಾರ (ದ ೋವರಿೊಂದ) 
ಯಹ ದಾರ ಸಿವೋಕಾರ (ದ ೋವರಿೊಂದ) 
ಇನನಷ್ಚಟ ಅನಾಜ್ನರ ಸಿವೋಕಾರ (ದ ೋವರಿೊಂದ)! 
 

ವಚನಗಳು 13, 14. ದ ೋವರಚ ಯಹ ದಾರನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿದಚದ ಅನಾಜ್ನರ ಸಿವೋಕಾರಕ ೆ 
ಒೊಂದಚ ಸೊಂದಭಯವನಚನ ಒದಗಿಸಿತ ತೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ಈಗಷ್ ಟೋ ಹ ೋಳಿದದನಚ (11:11). 
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ಯಹ ದಾರನಚನ ದ ೋವರಚ ತಿರಸೆರಿಸಿದದಕ ೆ ಕಾರರ್ವು ಅನಾಜ್ನರನಚನ 
ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದಕಾೆಗಿಯೋ ಎೊಂಬದಾಗಿ ಕ ಲವು ಅನಾಜ್ನರಚ ನಿರ್ಯಯಕ ೆ ಬೊಂದಚ 
ಬಿಡಬಹಚದಚ (11:19). ಶತ್ಮಾನಗಳಿೊಂದಲ , ಯಹ ದಾರಚ—ದ ೋವರ ವಿಶ ೋಷ್ 
ಜ್ನಾೊಂಗವಾಗಿದದವರಚ—ತ್ಮಮನಚನ ಅನಾಜ್ನರಿಗಿೊಂತ್ಲ  ಶ ರೋಷ್ಠರ ೊಂದಚ ಭಾವಿಸಿಕ  ೊಂಡಿ 
ದದರಚ. ಈಗ ಪರಿಸಿೆತಿಯಚ ಅದಲಚಬದಲಚ ಆಗಿತ್ಚತ, ಮತ್ಚತ ಅನಾಜ್ನರಚ ತ್ಮಮನಚನ 
ಯಹ ದಾರಿಗಿೊಂತ್ ಶ ರೋಷ್ಠರ ೊಂದಚ ಭಾವಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಶ ್ ೋಧ್ನ ಗ  ಳಗಾಗಲಿದದರಚ. ಆದದರಿೊಂದ 
ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಗಮನವನಚನ ಅವರ ಕ್ಡ ಗ  ತಿರಚಗಿಸಚತಾತನ : ಅನಾಜನರಯಗಿರುವ ನಿಮಮ 
ಸಂಗಡ ಮಯತ್ಯಡುತ್ ತೆೇನೆ. ಇಲಿಿೊಂದ ಅಧ್ಾಾಯದ ಅೊಂತ್ಾದ ವರ ಗ , ಆತ್ನ ಮಾತ್ಚಗಳ ಲಾಿ 
ನಿದಯಷ್ಟವಾಗಿ ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದ ಕ ೈಸತರನಚನ ಸೊಂಬ  ೋಧಸಚತ್ತವ . 

ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ಗವಯಪಟ್ಚಟಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಯಾವ ಕಾರರ್ವೂ ಇರಚವದಲಿ ಯಾಕ ೊಂದರ  
ಯಹ ದಾರ ತಿರಸಾೆರವು ಅೊಂತಿಮವಾದದಾದಗಿರಲಿಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಅವರಚ 
ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂಬಚದಚ ಅಪ್ಸತಲನ ಬಯಕ ಯಾಗಿತ್ಚತ. ದ ೋವರಚ ಈಗಲ  ಯಹ ದಾರ 
ಬಗ ಗ ಕಾಳಜ ಹ  ೊಂದದಾದನ  ಮತ್ಚತ ಅವರಚ ತ್ಮಮ ಮೊಂಡಚತ್ನವನಚನ ಬಿಟ್ಚಟ ಪಶಾುತಾತಪ 
ಪಟ್ಚಟ ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಟರ  ಅವರನಚನ ಪುನಃ ಸ ೋರಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ಸಿದಧನಿದದನಚ. 
ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , ನಯನು ಅನಾಜನರಿಗೆ ಅಪೊಸತಲನಯಗಿರಲಯಗಿ [ನ  ೋಡಿರಿ 1:1, 
5; 15:16], ನನನ ಉದೊಾೇಗವನುನ ಗರ್ಾತ್ೆಗೆ ತ್ರುತ್ ತೆೇನೆ. ಹಿೇಗೆ ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆಸವಜನರಲ್ಲಿ 
ಹುರುಡನುನ ಹುಟಿುಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹ ಕೆಲವರನುನ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಯಗಣಕೆೆ ತ್ಂದೆೇನು. “ಗರ್ಾತ ಗ  
ತ್ರಚತ ತೋನ ” ಎೊಂಬಚದರ ಅನಚವಾದತ್ ಗಿರೋಕ್ ಪದದ (δοξάζω, doxazō) ಅಕ್ಷರಶಃ 
ಅಥಯವು “ಮಹಿಮಗ  ಳಿಸಚ” ಎೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ . ಪ ಲನ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಸ ೋವ ಯಚ 
ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ೋಸೆರ ಆಗಿತ್ಚತ, ಆದರ  ಆತ್ನ ತ್ನನ ಸವಜ್ನರ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಬಹಳವಾಗಿ 
ಚಿೊಂತ ಯಚಳಳವನಾಗಿದದನಚ (9:1-3; 10:1) ಮತ್ಚತ ಯಹ ದಾರಚ ಸಹ ಪರಿವತ್ಯನ ಗ  ೊಂಡಾಗ 
ತ್ನನ ಸ ೋವ ಯನಚನ “ಮಹಿಮಗ  ೊಂಡದಚದ” ಎೊಂದಚ ಪರಿಗಣಿಸಿದನಚ. 

13 ಮತ್ಚತ 14 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಪುನಃ ನಿರಿೋಕ್ಷ  ಪಟ್ಟಟದ ದೋನ ೊಂದರ , ಅನಾಜ್ನರಚ 
ಮಸಿಾೋಯನ ರಾಜ್ಾದ ಪರಯೊೋಜ್ನಗಳನಚನ ಅನಚಭವಿಸಚವದನಚನ ಯಹ ದಾರಚ ಕ್ೊಂಡಾಗ, 
ಅವರಚ “ಅಸ ಯ”ಯಿೊಂದ (ಒೊಂದಚ ತಿೋವರವಾದ ಆಸಕಿತ) ತ್ಚೊಂಬಿದವರಾಗಿ ಅದ ೋ 
ಆಶಿೋವಾಯದಗಳನಚನ ಆಶಿಸಚವರಚ—ಮತ್ಚತ ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವೊಂತ  
ನಡಿಸಲಪಡಚವರಚ ಎೊಂಬದ  (11:11ರ ಮೋಲಿನ ವಾಾಖ್ ಾಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ). ಆತ್ನಚ 
ಯಹ ದಾರಚ ಒಟಾಟರ ಯಾಗಿ ಪರಿವತ್ಯನ ಗ  ಳುಳವರ ೊಂದಚ ಎದಚರಚನ  ೋಡಲಿಲಿ, ಆದರ  
“ಕ ಲವರನಚನ” ರಕ್ಷಣ ಗ  ತ್ೊಂದ ೋನಚ ಎೊಂದಚ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಿದನಚ (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 9:20, 22).  

ವಚನ 15. ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ , ಯಯಕೆಂದರೆ ಇಸಯಿಯೇಲಾರನುನ 
[ದ ೋವರಚ] ತ್ಳುುವದರಿಂದ [ಅನಾಜ್ನರ] ಲೊೇಕವು ದೆೇವರ ಸಂಗಡ 
ಸಮಯಧ್ಯನವಯಗುವದಕೆೆ ಮಯಗಣವಯದ ಮೆೇಲೆ ಅವರನುನ [ಯಹ ದಾರಚ] [ದ ೋವರಚ] 
ಸೆೇರಿಸಿಕೊಳುುವದರಿಂದ ಏನಯಗುವದು? ಸತ್ತವರಚ ಜೋವಿತ್ರಾಗಿ ಎದಚದ 
ಬೊಂದೊಂತಾಗಚವದಲಿವ ೋ. 14 ಮತ್ಚತ 15 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ, ಇದಕ ೆ ಮಚೊಂರ್  ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಟದದ ಅದ ೋ 
ಕ್ರಮಾನಚಗತಿಯ ಘ್ಟ್ನಾವಳಿಗಳನಚನ ಕಾರ್ಚತ ತೋವ  (11:11ರ ಮೋಲಿನ ವಾಾಖ್ ಾಗಳನಚನ 
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ನ  ೋಡಿರಿ). ಯಹ ದಾರಚ ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿದಾಗ, ಅವರಚ ದ ೋವರಿೊಂದ 
ತಿರಸೆರಿಸಲಪಟ್ಟರಚ. ಇದಚ ಸಚವಾತ ಯಯಚ ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ಸಾರಲಪಡಚವದಕ ೆ ಒೊಂದಚ 
ಸೊಂದಭಯವನಚನ ಒದಗಿಸಿತ್ಚತ, ಆ ಮ ಲಕ್ ಸಚವಾತ ಯಗ  ಕಿವಿಗ  ಟ್ಟ ಅನಾಜ್ನರಚ 
ಸಮಾಧ್ಾನಗ  ಳುಳವದಕ ೆ (ರಕ್ಷಣ ) ಕಾರರ್ವಾಯಿತ್ಚ. ಅನಾಜ್ನರಚ ಕ್ತ್ಯನಿೊಂದ 
ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಲಪಡಚವದನಚನ ಕ್ೊಂಡ ಯಹ ದಾರಚ ಸಹ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ 
ಇಚಿಛಸಚತಾತರ ೊಂದಚ ಪ ಲನಚ ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಿದದನಚ (11:14). 

ಅದಚ ಸೊಂಭವಿಸಿದಾದದರ , “ಅವರನಚನ [ದ ೋವರಚ] ಸ ೋರಿಸಿಕ  ಳುಳವದರಿೊಂದ 
ಏನಾಗಚವದಚ?”15 “ಸತ್ತವರಚ ಜೋವಿತ್ರಾಗಿ ಎದಚದ ಬೊಂದೊಂತಾಗಚವದಲಿವ ೋ” ಎೊಂದಚ ಪ ಲನಚ 
ಹ ೋಳುತಾತನ . ಪ ಲನಚ “ಸತ್ತವರಚ ಜೋವಿತ್ರಾಗಿ ಎದಚದ” ಎೊಂಬ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಯಹ ದಾರಚ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವದನಚನ ಸ ಚಿಸಚವ ರ ಪಕ  ೋಕಿತಯಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ (11:14). ಆತ್ನಚ 
ಮನಸಿಾನಲಿಿ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಪುನರಚತಾೆನಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಆತಿೀಕ್ ಪುನರಚತಾೆನವನಚನ 
ಇಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡವನಾಗಿ ಹ ೋಳಿದದನಚ (ನ  ೋಡಿರಿ 6:4, 5). ಆತ್ನಚ ಇಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವ 
ಭಾಷ್ ಯಚ ತ್ಪ್ಪಹ  ೋದ ಕ್ಚಮಾರನ ತ್ೊಂದ ಯಚ ಮಗನಚ ತಿರಿಗಿ ಬೊಂದ ಕ್ ಡಲ ೋ ಹ ೋಳಿದ 
ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ನ ನಪ್ಗ  ತ್ರಚತ್ತವ : “ನನನ ಮಗನಚ ಸತ್ತವನಾಗಿದದನಚ, ತಿರಿಗಿ ಬದಚಕಿ 
ಬೊಂದನಚ” (ಲ ಕ್ 15:24). 

ಕ ಲವರಚ 11ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವನಚನ ಕಿರಸತನ ಬರ  ೋರ್ಕ ೆ ಅತಿ ಸನಿಹದಲಿಿ ಸೊಂಭವಿಸಚವ 
ಘ್ಟ್ನ ಗಳ ೊಂದಚ ಒತ್ಚತ ಕ  ಟ್ಚಟ ವಾಾಖ್ಾಾನ ಮಾಡಚತಾತರ . ಅವರಚ 15ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿನಿ 
“ಸತ್ತವರಚ ಜೋವಿತ್ರಾಗಿ ಎದಚದ ಬೊಂದೊಂತಾಗಚವದಲಿವ ೋ” ಎೊಂಬಚದನಚನ ಯೋಸಚವಿನ 
ಪುನರಾಗಮನದ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ ಸೊಂಭವಿಸಚವ ಎಲಾಿ ಮನಚಷ್ಾರ ಶಾರಿರಿೋಕ್ 
ಪುನರಚತಾೆನವ ೊಂದಚ ಸ ಚಿಸಚತಾತರ . ಹ ೋಗ , Leon Morris ಎತಿತ ತ  ೋರಿಸಿದ ದೋನ ೊಂದರ , 
“ಪ ಲನಚ ಇಲಿಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿರಚವ ಮಾತ್ಚಗಳು ಬ ೋರ  ಯಾವ ಕ್ಡ ಯಲ ಿ ಸವಯರಿಗ  
ಆಗಚವ ಪುನರಚತಾೆನವನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಕ ೆ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚವದಲಿ.”16 Walter W. 

Wessel ಹ ೋಳಿದ ದೋನ ೊಂದರ  “ಸನಿನವ ೋಶವು ದ ೈಹಿಕ್ ಪುನರಚತಾೆನದ ಕ್ಚರಿತ್ ಯಾವದನ ನ 
ಸ ಚಿಸಚವದಲಿ.”17 William Hendriksen ರ  ೋಮಾ 11:15ರ ಮಚೊಂಚಿನ ಹಾಗ  ನೊಂತ್ರ 
ವಚ್ನಗಳಲಿಿನ ವಿಷ್ಯಾೊಂಶವನಚನ ಗಮನಿಸಿದ ಬಳಿಕ್ ಅಭಿಪಾರಯ ಪಟ್ಟಟದ ದೋನ ೊಂದರ , 
“ಆದಚದರಿೊಂದ, ಮಧ್ಾದಲಿಿ ಸೊಂಭವಿಸಚವ ‘ಅವರ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಚವಿಕ  . . . ಸತ್ತವರಿೊಂದ 
ಜೋವಿತ್ರಾಗಚವಿಕ ’ ಸ ಚಿಸಚವಿಕ ಯನಚನ, ಕ ಲವರಚ ನ  ೋಡಚವೊಂತ  ಲ  ೋಕ್ದ ಇತಿಹಾಸದ 
ಅೊಂತ್ಾದಲಿಿ ಸೊಂಭವಿಸಚವೊಂತ್ದ ದೊಂದಚ ಸ ಚಿಸಚವದಚ ಸ ಕ್ತವಾದದದಲಿ.”18  

ಪ ಲನಚ ಇಲಿಿ ಲ  ೋಕಾೊಂತ್ಾದ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಚತಿತಲಿ, ಆದರ  ತ್ನನ ಕಾಲಕ ೆ 
ಸೊಂಬೊಂಧಸಿದ ಘ್ಟ್ನ ಗಳನಚನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಮಾತಾಡಚತಿತದಾದನ . ಆತ್ನಚ ಸಹ ಯಹ ದಾರ 
ರಕ್ಷಣ ಯ ಬಗ ಗ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ಆತ್ನ ಮನಸಿಾಗ  ಬೊಂದ ಅತ್ಾೊಂಥ ಸ ಕ್ತವಾದ 
ರ ಪಕ  ೋಕಿತಯೊಂದರ  “ಸತ್ತವರಿೊಂದ ಜೋವಿತ್ರಾಗಿ ಎದಚದ” ಎೊಂಬಚದ . ಇದ ೋ ರಿೋತಿಯ 
ಸಾದೃಶಾಕಾೆಗಿ, ಯಹ ಜ ೆೋಲನಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರ ಪುನಃಸಾೆಪನ ಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ನಿೋಡಚವ 
ಸಚಫಟ್ವಾದ ಚಿತ್ರರ್ವನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ (ಯಹ  37:1-14). 

ನಾವು 16ನ ೋ ವಚ್ನಕ ೆ ಹ  ೋಗಚವ ಮಚನನ, 12 ಮತ್ಚತ 15 ವಚ್ನಗಳನಚನ ಹ  ೋಲಿಕ  
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ಮಾಡಿದರ  ಸ ಕ್ತವಾಗಿರಬಹಚದಾಗಿದ . 12ನ ೋ ವಚ್ನವು ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ ತ, “ಅವರಚ 
[ಯಹ ದಾರಚ] ಬಿದಚದಹ  ೋದದಚದ ಸವಯಲ  ೋಕ್ದ ಭಾಗಾಕ್ ೆ ಅವರಚ ಸ  ೋತ್ಚ ಹ  ೋದದಚದ 
ಅನಾಜ್ನಗಳ ಭಾಗಾಕ್ ೆ ಮಾಗಯವಾಗಿರಲಾಗಿ ಅವರ ಪೂರ್ಯ ಪುನಃಸಾೆಪನ ಯಚ ಎಷ್  ಟೋ 
ಹ ರ್ಾುಗಿ ಭಾಗಾಕ ೆ ಕಾರರ್ವಾಗಚವದಚ.” 15ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ, “ಯಾಕ ೊಂದರ  
ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ತ್ಳುಳವದರಿೊಂದ ಲ  ೋಕ್ವು ದ ೋವರ ಸೊಂಗಡ ಸಮಾಧ್ಾನವಾಗಚವದಕ ೆ 
ಮಾಗಯವಾದ ಮೋಲ  ಅವರನಚನ ಸ ೋರಿಸಿಕ  ಳುಳವದರಿೊಂದ ಏನಾಗಚವದಚ? ಸತ್ತವರಚ 
ಜೋವತ್ರಾಗಿ ಎದಚದ ಬೊಂದೊಂತಾಗಚವದಲಿವ ೋ?” 12ನ ೋ ವಚ್ನವು ಯಹ ದಾರಚ ಏನಚ 
ಮಾಡಿದದರಚ ಎೊಂಬಚದರ ಕ್ಚರಿತಾಗಿದದರ , 15ನ ೋ ವಚ್ನವು ಅವರಚ ಮಾಡಿದ 
ಸೊಂಗತಿಯಿೊಂದಾದ ಪರಿಣಾಮಗಳನಚನ ಕ್ಚರಿತಾಗಿರಚತ್ತದ . ಈಗ, ಆ ಎರಡಚ ವಚ್ನಗಳನಚನ 
ಒೊಂದಚಗ ಡಿಸ  ೋರ್: ನಾವು ಯಹ ದಾರ ಬಿದಚದ ಹ  ೋಗಚವಿಕ  ಮತ್ಚತ ಸ  ೋತ್ಚ 
ಹ  ೋಗಚವಿಕ ಗಳಿೊಂದ (11:12) ಅವರಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ತಿರಸೆರಿಸಲಪಡಚವೊಂತಾಯಿತ್ಚ (11:15), 
ಅದ ೋ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ ಅವರಚ “ಪೂರ್ಯ ಪುನಃಸಾೆಪನ ಯಚ” (11:12) ಅವರಚ ದ ೋವರಿೊಂದ 
ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಲಪಡಚವೊಂತ  ಫಲಿತ್ಗ  ೊಂಡಿತ್ಚ (11:15). 11:12ರ ಮೋಲಿನ ವಾಾಖ್ ಾಗಳಲಿಿ 
ಗಮನಿಸಿರಚವ ಹಾಗ , “ಪೂರ್ಯ ಪುನಃಸಾೆಪನ ” ಎೊಂಬ ಪದವು ಆ ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ ಅವರಚ 
ದ ೋವರ ಸೊಂಕ್ಲಪಗಳನಚನ ನ ರವ ೋರಿಸಚವದಕ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಪಟ್ಟದಾದಗಿರಚತ್ತದ . ಕ ಲವರಚ 
ಪರಸಾತಪ್ಸಚವ ಪರಕಾರ ಅದಕ್ ೆ ಯಾವದ  ೋ ಕ್ಲಿಪತ್ವಾದ “ಪೂರ್ಯ ಸೊಂಖ್ ಾ”ಗ  
ಸೊಂಬೊಂಧ್ವ ೋ ಇರಚವದಲಿ (11:25, 26ರ ಮೋಲಿನ ವಾಾಖ್ಾಾನಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ). 

ವಚನ 16. ಯಹ ದಾರಚ ಕ್ತ್ಯನ ಬಳಿಗ  ಹಿೊಂದರಚಗಿ ಬರಚವದಕ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಸಿದ 
ಎರಡಚ ರ ಪಕ  ೋಕಿತಗಳನಚನ ಪ ಲನಚ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ. ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, ಆತ್ನಚ 
ಒೊಂದಚ ಸೊಂಸಾೆರಕ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಸಿದ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ: ಕರ್ಕದಲ್ಲಿ 
ಮ್ಮದಲನೆಯ ಉರುಖಿ ನೆೈವೆೇದಾಮಯದ ಮೆೇಲೆ ಕರ್ಕವೆಲಯಿ ನೆೈವೆೇದಾವಯದ ಹಯಗಯಯಿತ್ು. 
NIVಯಲಿಿ “ಪರಥಮ ಫಲವಾಗಿ ಅಪ್ಯಸಿದ ಹಿಟ್ಟಟನಲಿಿನ ಭಾಗವು 
ನ ೈವ ೋದಾವಾಗಿರಚವದಾದರ , ಇಡಿೋ ಹಿಟ ಟೋ ನ ೈವ ೋದಾವಷ್ ಟ.” ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ, 
ಪ ೈರಿನ ಧ್ಾನಾದ  ಳಗಿೊಂದ (ಪರಥಮಫಲ) ತ್ಯಾರಿಸಲಪಟ್ಟ ಹಿಟ್ಟಟನ ಒೊಂದಚ ಭಾಗವನಚನ 
ಕ್ತ್ಯನಿಗ  ನ ೈವ ೋದಾ ಮಾಡಲಪಡಚತಿತತ್ಚತ (ಅರರ್ಾಕಾೊಂಡ 15:17-21). ಹಿೋಗ  ಮಾಡಚವದರಿೊಂದ 
ನ ೈವ ೋದಾ ಮಾಡಿದವನಚ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಾಗಚವೊಂತ  ಇಡಿೋ ಕ್ರ್ಕ್ವ ೋ 
ನ ೈವ ೋದಾಗ  ಳಿಸಲಪಡಚತಿತತ್ಚತ (ಪವಿತ್ರಗ  ಳಿಸಲಪಡಚತಿತತ್ಚತ). 11:16ರಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಎರಡಚ 
ರ ಪಕ  ೋಕಿತಗಳು ಸಾಮಾತ ಯಚಳಳವುಗಳು ಮತ್ಚತ “ಮದಲನ ಯ ಉರಚಳಿ”ಯಚ ಹಾಗ  
“ಬ ೋರಚ” ಒೊಂದ ೋ ಆಗಿರಚವದಾದಲಿಿ, ಬಹಚಶಃ “ಮದಲನ ಯ ಉರಚಳಿ” ಎೊಂಬಚದಚ ಯಹ ದ 
ಮ ಲಪ್ತ್ೃಗಳನಚನ ಸ ಚಿಸಚತಿತರಬಹಚದಾಗಿದ —ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಅಬರಹಾಮ. 
ಮ ಲಪ್ತ್ೃಗಳು ಪರಿಶಚದಧರಾಗಿದದರಿೊಂದ, ದ ೋವರಚ ಅವರ “ನಿಜ್ವಾದ” ಸೊಂತ್ತಿಯವರನಚನ 
ಸಹ (ಅವರ ನೊಂಬಿಕ ಯ ಮಾದರಿಯನಚನ ಅನಚಸರಿಸಿದವರಚ) ಪರಿಶಚದಧವ ೊಂದಚ 
ಪರಿಗಣಿಸಿದನಚ. 

ಪ ಲನಚ ಬಳಿಕ್ ಒೊಂದಚ ಕ್ೃಷಿಗ  ಸೊಂಬೊಂಧಸಿದ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ: 
ಬೆೇರು ದೆೇವರದಯದಗಿದದ ಮೆೇಲೆ ಕೊಂಬೆಗಳಳ ದೆೇವರವು. ಈ “ಬ ೋರಚ” ಯಾವದಚ (ಅಥವಾ 
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ಯಾರಚ) ಎೊಂಬ ವಿರ್ಾರದಲಿಿ ಸವಲಪ ಭಿನಾನಭಿಪಾರಯ ಇರಚತ್ತದ . ಈ “ಬ ೋರಚ” ಸವತ್ಃ ದ ೋವರಚ 
ಎೊಂದಚ ಕ ಲವರಚ ಹ ೋಳುತಾತರ . ಇನಚನ ಕ ಲವರಚ ಅದಚ ದ ೋವರ ವಿಮೋಚ್ನಾ ಯೊೋಜ್ನ  
ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತರ . ಸಾದೃಶಾವನಚನ ಅದರ ಸೊಂಪೂರ್ಯತ ಯೊೊಂದಗ  ಪರಿಗಣಿಸಚವದಾದರ  
(11:16-24), “ಬ ೋರಚ” ಎೊಂಬಚದನಚನ “ಪ್ತ್ೃಗಳು [ಮ ಲಪ್ತ್ೃಗಳು]”—ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ, ದ ೋವರ 
ವಾಗಾದನಗಳು ಮ ಲತ್ಃ ಕ  ಡಲಪಟ್ಟ ಅಬರಹಾಮನಚ (ನ  ೋಡಿರಿ 11:28)—ಎೊಂದಚ 
ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ೊಂಡರ  ಅತ್ಚಾತ್ತಮವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ , ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಟರಚವ 
ಆಯೆಗಳ ನಡಚವ  ಯಾವದ ೋ ದ  ಡಿ ವಿರಚದಧತ ಗಳಿರಚವದಲಿ: ದ ೋವರಚ ಅಬರಹಾಮನಿಗ  
ಮತ್ಚತ ಇತ್ರ ಪ್ತ್ೃಗಳಿಗ  ಅಮ ಲಾವಾದ ವಾಗಾದನಗಳನಚನ ಕ  ಟಾಟಗಲ ೋ ದ ೋವರ 
ವಿಮೋಚ್ನಾ ಯೊೋಜ್ನ ಯಚ ಪರಕ್ಟ್ವಾಯಿತ್ಚ. ಪ ಲನಚ ಪಾರಥಮಿಕ್ವಾಗಿ ಮನಸಿಾನಲಿಿ 
ಅಬರಹಾಮನನಚನ ಇಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಿದದಲಿಿ, 16ನ ೋ ವಚ್ನವು ಈ ರಿೋತಿಯ ಅಥಯವನಚನ 
ಹ  ೊಂದರಚತ್ತದ : “ಬ ೋರಚ [ಅಬರಹಾಮ] ದ ೋವರದಾಗಿದದ ಮೋಲ  ಕ  ೊಂಬ ಗಳೊ 
[‘ಪ್ತ್ೃವಾಗಿರಚವ ಅಬರಹಾಮನಿಗ  . . . ಇದದ ನೊಂಬಿಕ ಯ ಹ ಜ ಾಗಳನಚನ ಹಿಡಿದಚ’ 
ನಡ ಯಚವವರ  (4:12)] ದ ೋವರವು.”  

ಈ ವಿಭಾಗದಲಿಿ, ಯಹ ದಾರ ತಿರಸಾೆರವು ಅೊಂತಿಮವಾದದದಲಿ ಎೊಂಬ ಸತ್ಾದ ಬಗ ಗ 
ಒತಿತ ಹ ೋಳುವದನಚನ ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಚತಾತನ . ಯಹ ದಾರಿಗ  ೋಸೆರ ರಕ್ಷಣ ಯ 
ದಾವರವು ಇನ ನ ತ ರ ದಡಲಪಟ್ಟಟತಾತದದರಿೊಂದ, ಆ ದಾವರದ ಮ ಲಕ್ ಬೊಂದ ಹಾದಚ ಬೊಂದದದ 
ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ತ್ಮಮನಚನ ಶ ರೋಷ್ಠರ ೊಂದಚ ಎಣಿಸಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಯಾವದ ೋ ನ ಲ ಗಟ್ಚಟ ಇರಲಿಲಿ. 

ಯಹೂದಾರು ಕಸಿಕಟುಲಾಟಿುದುದ (11:17-24) 
17ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದುಹಯಕಲಾಡಲು ಕಯಡೆಣೆಿೇಮರದಂತಿರುವ ನಿೇನು 
ಅವುಗಳ ತ್ಯವಿನಲ್ಲಿ ಕಸಿಕಟಿುಸಿಕೊಂಡವನಯಗಿ ಊರೆಣೆಿೇಮರದ ರಸವತ್ಯತದ ಬೆೇರಿನಲ್ಲಿ 
ಪಯಲು ಹೊಂದದರೂ ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನುನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಿನನನುನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಡ; 
18ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಆ ಬೆೇರಿಗೆ ನಿೇನು ಆಧ್ಯರವಲಿ, ಅದು ನಿನಗೆ ಆಧ್ಯರವಯಗಿದೆಯಷ್ೆು. 
19ಈ ಮಯತಿಗೆ—ನಯನು ಕಸಿಕಟಿುಸಿಕೊಳುುವಂತ್ೆ ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದುಹಯಕಲಾಟುವಲಯಿ 
ಎಂದು ನಿೇನು ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆ ಹೆೇಳರ್ಹುದು. 20ನಿೇನು ಹೆೇಳುವದು ನಿಜ; ಅವರು 
ನಂರ್ದೆಹೊೇದದರಿಂದ ಮುರಿದುಹಯಕಲಾಟುರು, 21ನಿೇನು ನಿಂತಿರುವದು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಲೆೇ. 
ಗವಣಪಡಬೆೇಡ, ಭಯದಂದರು; ದೆೇವರು ಹುಟುುಕೊಂಬೆಗಳನುನ ಉಳಿಸದೆ ಇದದ ಮೆೇಲೆ 
ನಿನನನೂನ ಉಳಿಸುವದಲಿ. 22ಆದದರಿಂದ ದೆೇವರ ದಯಯನೂನ ಕಯಠಿರ್ಾವನೂಿ ನೊೇಡು’ 
ಬಿದದವರ ಕಡೆಗೆ ಕಯಠಿರ್ಾ; ನಿನನ ಕಡೆಗೆ ನಿೇನು ದೆೇವರ ದಯಯನುನ ಆಶಿಯಿಸಿಕೊಂಡೆೇ ಇದದರೆ 
ಆತ್ನ ದಯ; ಇಲಿವಯದರೆ ನಿನನನೂನ ಕಡಿದುಹಯಕುವನು. 23ಇಸಯಿಯೇಲಾರು ಕೂಡ ಇನುನ 
ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲಿದ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಕಸಿಕಟುಲಾಡುವರು; ದೆೇವರು ಅವರನುನ ತಿರಿಗಿ 
ಕಸಿಕಟುುವದಕೆೆ ಸಮಥಣನಯಗಿದಯದನೆ. 24ನಿೇನು ಹುಟುು ಕಯಡುಮರದಂದ ಕಡಿದು 
ತ್ೆಗೆಯಲಾಟುು ನಿನಗೆ ಸಂರ್ಂಧಪಡದ ಊರು ಮರದಲ್ಲಿ ಕಸಿಕಟಿುಸಿಕೊಂಡವನಯದ ಮೆೇಲೆ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಟಿುದ ಕೊಂಬೆಗಳಯಗಿರುವ ಅವರು ಸವಂತ್ ಮರದಲ್ಲಿ ಕಸಿಕಟಿುಲಾಡುವದು ಎಷ್ೊುೇ 
ಸಹಜವಯಗಿದೆಯಲಿವೆೇ.  
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ದ ೋವರಚ ಅವರಿಗ  ಮಾಡಿದ ಕಾಯಯಕ ೆ ತಾವು ಅಹಯರಲಿದ ಅನಾಜ್ನರಚ 
ಗವಯಪಟ್ಚಟಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಕಾರರ್ವ ೋ ಇರಲಿಲಿ; ಅವರಚ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಲಪಟ್ಟಟದಚದ ಕ ೋವಲ 
ಕ್ೃಪ ಯಿೊಂದಲ ೋ ಆಗಿತ್ಚತ. ಪ ಲನಚ ಆಗಾಗ ಈ ಸತ್ಾವನಚನ ಘ ೋಷಿಸಿದನಚ (ಉದಾಹರಣ ಗ , 
3:24ರಲಿಿ), ಆದರ  ಈ ಸಾರಿ ಆತ್ನ  ೊಂದಚ ಅಸಹಜ್ವಾದ ದಾರಿಯನಚನ 
ಅನಚಸರಿಸಚತಾತನ —ಒೊಂದಚ ಅನಿರಿೋಕ್ಷಿತ್ವಾದ ತಿರಚವುವುಳಳ ಒೊಂದಚ ಸಹಜ್ವಾದ ದಾರಿ. 

ವಚನ 17. ಪ ಲನಚ 16ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ “ಬ ೋರಚ” ಮತ್ಚತ “ಕ  ೊಂಬ ಗಳು” ಎೊಂದಚ 
ಸ ಚಿಸಿದದರಿೊಂದ ಅದಚ ಆತ್ನನಚನ ಒೊಂದಚ ಎಣ ಿೋಮರದಲಿಿ ಕ  ೊಂಬ ಗಳನಚನ ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಚಟವದರ 
ಕ್ಚರಿತ್ ಒೊಂದಚ ವಿಸತರಿಸಲಪಟ್ಟ ಸಾದೃಶಾವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವೊಂತ  ಸ ಫತಿಯಗ  ಳಿಸಿತ್ಚ.19 
ಪ ಲನ ವಾಚ್ಕ್ರಿಗ  ಎಣ ಿೋಮರಗಳ ಬಗ ಗ ಪರಿಚ್ಯವಿತ್ಚತ, ಆದರ  ನಮಮಲಿಿ ಅನ ೋಕ್ರಿಗ  
ಪರಿಚ್ಯವಿರಚವದಲಿ. ಈ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ವನಚನ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂದರ  ಮದಲಚ ನಾವು 
ಎಣ ಿೋಮರಗಳು (olive trees) ಮತ್ಚತ ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಚಟವಿಕ  ಬಗ ಗ ತಿಳಿಯಚವದಚ ಅಗತ್ಾವಿರಚತ್ತದ . 
ಮಡಿಟ್ರ ೋನಿಯನ್ ಸಮಚದರದ ಸಚತ್ತಮಚತ್ತಲ ಲಾಿ ಕ್ೊಂದಚ—ಹಸಿರಚ ಬರ್ಿದ 
ಎಲ ಗ  ೊಂಚ್ಲಚಗಳುಳಳ ಮರಗಳನಚನ ಕಾರ್ಬಹಚದಾಗಿದ . ಅಡಚಗ , ವ ೈದಾಕಿೋಯ 
ಪರಯೊೋಜ್ನಗಳು, ಮತ್ಚತ ಇತ್ರ  ಉದ ದೋಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಚವ ಎಣ ಿಗ  ಈ ಎಣ ಿೋಮರಗಳು 
ಮ ಲವಾಗಿದದವು. ಕಾಡ ಣ ಿೋಮರಗಳು ಕ್ೃಷಿಮಾಡಲಪಟ್ಟ ಎಣ ಿೋಮರಗಳಿಗಿೊಂತ್ಲ  
ಗಟ್ಟಟಮಚಟಾಟಗಿರಚತಿತದದವು, ಆದರ  ಕ್ೃಷಿಮಾಡಲಪಟ್ಟ ಮರಗಳು ದ  ಡಿ ಗಾತ್ರದ ಹಾಗ  ಹ ಚ್ಚು 
ಸೊಂಖ್ ಾಯ ಎಣ ಿಯ ಕಾಯಿಗಳನಚನ (ಒಲಿವ್) ಉತಾಪದಸಚತಿತದದವು.  

ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಚಟವುದಚ ಎರಡಚ ಬ ೋರ  ವಿಧ್ವಾದ ಮರಗಳನಚನ ಒೊಂದಾಗಿ ಜ  ೋಡಿಸಚವ 
ಪರಕಿರಯಯಾಗಿರಚತ್ತದ . ಒೊಂದಚ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಯಯವಿಧ್ಾನದಲಿಿ, ಒೊಂದಚ ಮರದೊಂದ 
ಕ  ೊಂಬ ಯೊೊಂದನಚನ ಕ್ತ್ತರಿಸಲಾಗಚತ್ತದ , ಕ ಲವು ಇೊಂಚ್ಚಗಳಷ್ಚಟ ಉದದ ಮೋಟ್ಚ ಹಾಗ ಯೋ 
ಬಿಡಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ . ಮೋಟ್ಚ ಇಬಾುಗಿಸಲಪಡಚತ್ತದ . ನೊಂತ್ರ, ಇನ  ನೊಂದಚ ಮರದೊಂದ ಒೊಂದಚ 
ಚಿಕ್ೆ ಕ  ೊಂಬ ಯನಚನ ಕ್ತ್ತರಿಸಲಾಗಚತ್ತದ , ಮತ್ಚತ ಕ್ತ್ತರಿಸಲಪಟ್ಟ ಕ  ೊಂಬ ಯಚ ಒೊಂದಚ ಗ ಟ್ದ 
ಆಕಾರಕ ೆ ತ್ರಲಪಡಚತ್ತದ . ಆ ಗ ಟ್ವನಚನ ಇಬಾುಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದದ ಮದಲ ಮರದ 
ಮೋಟ್ಟನ  ಳಕ ೆ ತ್ ರಕ್ಲಪಡಚತ್ತದ , ಮತ್ಚತ ಮರ ಹಾಗ  ಕ್ಸಿಮಾಡಲಪಟ್ಟ ಕ  ೊಂಬ ಗಳು 
ಪರಸಪರ ಒಟಾಟಗಿ ಬ ಳ ಯಚವೊಂತ  ಪ್ರೋತಾಾಹಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ಜ  ೋಡಣ ಯನಚನ ಬಿಗಿಯಾಗಿ 
ಕ್ಟ್ಟಲಾಗಚತ್ತದ . ಕ್ಸಿಮಾಡಚವದರಿೊಂದ ಯಾವಾಗಲ  ಒೊಂದಚ ಆರ  ೋಗಾಕ್ರ ಕ  ೊಂಬ ಯಲಿಿ 
ಫಲಿತ್ಗ  ಳುಳವದಲಿ; ಆದರ  ಸಮಪಯಕ್ವಾಗಿ ಮಾಡಚವದಾದಲಿಿ, ಅದಚ ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ 
ಯಶಸಿವಕ್ರವಾಗಚತ್ತದ .  

ಎಣ ಿೋ ಮರಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ನ  ೋಡಚವದಾದರ , ಕ  ೊಂಬ ಗಳು ಕಾಡ ಣ ಿೋಮರದ 
ಬಲದೊಂದ ಪರಯೊೋಜ್ನವನಚನ ಪಡ ಯಚವೊಂತಾಗಲಚ ಕ್ೃಷಿ ಮಾಡಲಪಟ್ಟ ಮರದ 
ಕ  ೊಂಬ ಗಳನಚನ ಕಾಡ ಣ ಿೋಮರಕ ೆ ಕ್ಸಿಮಾಡಚವದಚ ಸವಯಸಾಮಾನಾವಾಗಿತ್ಚತ. ಒೊಂದಚ 
ಕಾಡ ಣ ಿೋಮರದ ಕ  ೊಂಬ ಯನಚನ ಕ್ೃಷಿಮಾಡಲಪಟ್ಟ ಎಣ ಿೋಮರದಲಿಿ ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಚಟವದಚ 
ವಿರಳವಾಗಿತ್ಚತ.20 ಹ ೋಗಿದದರ , ಆ ಕಾಯಯವಿಧ್ಾನವು ಪ ಲನ ಉದ ದೋಶಕ ೆ ಸ ಕ್ತವಾಗಿ 
ಸರಿಹ  ೊಂದಚವದಾಗಿತ್ಚತ, ಆದದರಿೊಂದ ಆತ್ನಚ (ಆತ್ನ ಪದಗಚಚ್ಛವನ ನೋ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವದಾದರ ) “ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಡದ” ಮರದಲಿಿ ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಟಲಪಡಚವ ಪರಕಿರಯಯ ಬಗ ಗ 
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ಬರ ದನಚ (11:24). 
ನಾವು ವಾಕ್ಾಭಾಗದ ಮ ಲಕ್ ಹಾದಚಹ  ೋಗಚತಿತರಚವ ಹಾಗ , ನಿಮಮ ಮನಸಿಾನಲಿಿ 

ಒೊಂದಚ ಕ್ೃಷಿಮಾಡಲಪಟ್ಟ ಎಣ ಿೋಮರವನಚನ ಚಿತಿರಸಿಕ  ಳಿಳರಿ. ಮರವು ದ ೋವರ ಪರಜ ಯನಚನ 
ಪರತಿನಿಧಸಚತ್ತದ . ನಿದಯಷ್ಟವಾಗಿ, ಅದಚ ದ ೋವರ ವಿಶ ೋಷ್ ಪರಜ ಯಾಗಿದದ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ 
ಪರತಿನಿಧಸಚತ್ತದ . ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ, ಎಣ ಿೋ ಮರವು ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ  
ಸೊಂಕ ೋತ್ವಾಗಿತ್ಚತ (ಯರ ಮಿೋಯ 11:16, 17; ಹ  ೋಶ ೋಯ 14:4-6). ದ ೋವರಚ ಲ  ೋಕ್ದ  ಳಗ  
ಮಸಿಾೋಯನನಚನ ಕ್ರ ತ್ರಚವ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ ಕಾಯಯರ ಪಕ ೆ ತ್ರಚವವನಾಗಿ 
ಇಸಾರಯೋಲನಚನ ಕ್ೃಷಿಮಾಡಿದನಚ—ಆ ಜ್ನಾೊಂಗಕ ೆ ವಿಶ ೋಷ್ ಗಮನವನಚನ ಕ  ಟ್ಟನಚ. 

17ನ ೋ ವಚ್ನವು ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದುಹಯಕಲಾಡಲು ಎೊಂಬದಾಗಿ 
ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ . ಮಚರಿದಚಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟ ಕ  ೊಂಬ ಗಳು “ನೊಂಬದ ಹ  ೋದದರಿೊಂದ 
ಮಚರಿದಚಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟ” ಯಹ ದಾರಾಗಿದದರಚ (11:20). “ಕ ಲವರಚ” ಎೊಂಬಚದಚ ಒೊಂದಚ 
ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ನ ನ  ಾೋಕಿತಯಾಗಿರಚತ್ತದ  ಯಾಕ ೊಂದರ  ಬಹಚಪಾಲಚ ಯಹ ದಾ 
“ಕ  ೊಂಬ ಗಳು” ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವದಕ ೆ ನಿರಾಕ್ರಿಸಿದದರಿೊಂದಾಗಿ ಮಚರಿದಚ 
ಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟಟದದವು.  

ವಚ್ನವು ಹಿೋಗ  ಮಚೊಂದಚವರ ಯಚತ್ತದ , ಕಯಡೆಣೆಿೇಮರದಂತಿರುವ ನಿೇನು ಅವುಗಳ 
ತ್ಯವಿನಲ್ಲಿ ಕಸಿಕಟಿುಸಿಕೊಂಡವನಯಗಿ. “ನಿೋನಚ” ಎೊಂಬಚದಚ ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದ ಕ ೈಸತರನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ  (11:13). ಅವರ ಮ ಲವು “ಕಾಡ ಣ ಿೋಮರ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟಟದ  (11:24) 
ಯಾಕ ೊಂದರ , ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಕಾಲದಲಿಿ, ಅನಾಜ್ನರಚ ಯಹ ದಾರ ರಿೋತಿಯಲಿಿ 
ತಿೋಕ್ಷ್ಣವಾದ ಗಮನವನಚನ ಪಡ ದಚಕ  ೊಂಡಿರಲಿಲಿ. ಈಗ, ಹ ೋಗ , ದ ೋವರ ಅೊಂತಿಮ 
ಯೊೋಜ್ನ  ಹಾಗ  ಸೊಂಕ್ಲಪಗಳಲಿಿ ಪಾಲ  ಗಳುಳವ ಅವಕಾಶವು ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ಕ  ಡಲಪಟ್ಟಟತ್ಚತ. 
ಯೋಸಚವನಚನ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನ ಮಾಗಯವನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದದ ಅನಾಜ್ನರಚ 
ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಟಟದದ ಯಹ ದಾರ “ತಾವಿನಲಿಿ ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಟಟಸಿಕ  ೊಂಡಿದದರಚ.” 

17ನ ೋ ವಚ್ನವು ಹಿೋಗ  ಮಚಕಾತಯಗ  ಳುಳತ್ತದ , ಊರೆಣೆಿೇಮರದ [ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಟ 
ಯಹ ದಾರಚ] ರಸವತ್ಯತದ ಬೆೇರಿನಲ್ಲಿ ಪಯಲು ಹೊಂದದರೂ. 16ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿರಚವ 
ಹಾಗ ಯೋ, ಬ ೋರಚ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಪ್ತ್ೃಗಳ ೊಂಬದಾಗಿ—ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ದ ೋವರಚ 
ವಾಗಾದನಗಳನಚನ ಕ  ಟ್ಟಟದದ ಅಬರಹಾಮನ ೊಂದಚ—ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಬಹಚದಚ. ಗಿರೋಕ್ ವಾಕ್ಾದಲಿ ಿ
“ಬ ೋರಿನ ಫಲವೊಂತಿಕ  [πιότης, piotēs]” ಎೊಂದರಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ KJV). ಇಲಿಿ ಅದಚ 
ಬ ೋರಚಗಳಿೊಂದ ಹರಿದಚ ಕಾೊಂಡಗಳ ಮ ಲಕ್ ಕ  ೊಂಬ ಗಳಿಗ  ಹ  ೋಗಚವ “ಪ್ೋಷ್ಣ  ನಿೋಡಚವ 
ಸಸಾರಸವನಚನ” ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ  (NIV).  

ವಚನ 18. ಪ ಲನಚ ಅನವಯಿಸಚವಿಕ ಯನಚನ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಸಿದಧನಾಗಿದದನಚ. ಆತ್ನಚ 
ತ್ನನ ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದ ವಾಚ್ಕ್ರಿಗ , ಆ ಕೊಂಬೆಗಳನುನ ಕಡೆಗಣಿಸಿ ನಿನನನುನ 
ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಡ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . “ಹ ಚಿುಸಿಕ  ಳಳಬ ೋಡ” ಎೊಂಬಚದಚ 
κατακαυχάομαι (katakauchaomai) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಾದಗಿದ . ಅದಚ 
καυχάομαι (kauchaomai “ಬಡಾಯಿ ಕ  ಚ್ಚು” ಎೊಂದಥಯ) ಎೊಂಬ ಪದ ಮತ್ಚತ 
ತಿೋವರಗ  ಳಿಸಚವ κατά (kata) ಎೊಂಬ ಪೂವಯಪರತ್ಾಯದ ಸೊಂಯೊೋಜ್ನ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ . 
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“ದಚರಹೊಂಕಾರದೊಂದರಬ ೋಡಿರಿ” ಎೊಂಬಚದರ ಬದಲಾಗಿ KJV ಯಲಿಿ “ಅವರಿಗ  
ಹ  ೋಲಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಹ ಚ್ುಳಪಡಬ ೋಡ” ಎೊಂದರಚತ್ತದ . “ಕ  ೊಂಬ ಗಳು” ಎೊಂಬಚದಚ 
“ನೊಂಬದ ಹ  ೋದದರಿೊಂದ ಮಚರಿದಚಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟ” ಯಹ ದಾರ ೊಂದಷ್ ಟ ಅಥಯವನಚನ 
ಕ  ಡಬಹಚದಾಗಿದ  (11:20), ಆದರ  ಇಲಿ ಿಬಹಚಶಃ ಸಾಮಾನಾ ಯಹ ದಾರನಚನ ಸ ಚಿಸಿ—
“ಹಚಟ್ಚಟಕ  ೊಂಬ ಗಳು” (11:21), ಅೊಂದರ  ಇನ ನ “ಮರದಲಿಿ” ಇದದ ಯಹ ದ ಕ ೈಸತರಚ 
ಸ ೋರಿದೊಂತ —ಹ ೋಳಿರಬಹಚದಾಗಿದ . ಗತ್ಕಾಲದಲಿಿ ಯಹ ದಾರಚ ಅನಾಜ್ನರ ವಿರಚದಧ 
ವ ೈಷ್ಮಾದೊಂದದದರಚ; ಆದರ  ಈಗ ಪರಿಸಿೆತಿ ತಿರಚಗಚಮಚರಚಗಾಗಿತ್ಚತ. ಒಬಬ 
ಗವಯಪಟ್ಚಟಕ  ಳುಳವ ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದವನಚ ಯಹ ದಾನ  ಬಬನಿಗ , “ದ ೋವರಚ ನಿನನನಚನ 
ತಿರಸೆರಿಸಿ ನನನನಚನ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದಾದನ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುವದನಚನ ಊಹಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ 
ಸಚಲಭವಾಗಿರಚತ್ತದ ! 

ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ಯಚತಾತ ಅನಾಜ್ನರಲಿಿದದ ಉಬಿಬದ ಮನಸಾನಚನ ಚ್ಚಚಿು 
ಒಡ ಯಚತಾತನ , ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಆ ಬೆೇರಿಗೆ ನಿೇನು ಆಧ್ಯರವಲಿ, ಅದು ನಿನಗೆ 
ಆಧ್ಯರವಯಗಿದೆಯಷ್ೆು. ಸಸಾರಸವು ಕ  ೊಂಬ ಗಳಿೊಂದ ಬ ೋರಿಗ  ಹರಿಯಲಿಲಿ, ಆದರ  
ಬ ೋರಿನಿೊಂದ ಕ  ೊಂಬ ಗಳಿಗ  ಹರಿಯಚತ್ತದ . ಆ ಮ ಲಕ್, ಪ ಲನಚ ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದ ಕ ೈಸತರಿಗ  
ಹ ೋಳಿದ ದೋನ ೊಂದರ , “ನಿಮಮ ಗತ್ಕಾಲದ ಯಾವುದರಿೊಂದಲ  ಯಹ ದಾರಚ 
ಪರಯೊೋಜ್ನವನಚನ ಪಡ ಯಚತಿತಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಯಹ ದಾರ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಮ ಲಪ್ತ್ೃಗಳಿಗ  
ದೋಘ್ಯಕಾಲದ ಹಿೊಂದ  ಕ  ಡಲಪಟ್ಟ ವಾಗಾದನಗಳ ಪರಯೊೋಜ್ನವನಚನ ನಿೋವ ೋ 
ಪಡ ಯಚತಿತದದೋರಿ.” ತಾವು ಅನಚಭವಿಸಿದ ಆತಿೀಕ್ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳು ಯಹ ದ ನ ಲದಲಿಿ 
ಬ ೋರ ರಿದದವ ೊಂಬಚದನಚನ ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದ ಕ ೈಸತರಚ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳುಳವ ಅಗತ್ಾವಿದ . 
ಯೋಸಚ ಸಮಾಯಯದ ಸಿರೋಗ , “ರಕ್ಷಣ ಯಚ ಯಹ ದಾರ  ಳಗಿೊಂದ ಬರಚತ್ತದಷ್ ಟ” ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಿದದನಚ (ಯೊೋಹಾನ 4:22). 

ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯ ಈ ವಿಭಾಗವನಚನ ಬರ ಯಚವದರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ತ್ನನ 
ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದ ವಾಚ್ಕ್ರನಚನ ದೋನತ ಗ  ನಡಿಸಚವದಕ ೆ ಇಚಿಛಸಿದನಚ. ಅವರಚ 
ಅನಚಭವಿಸಚತಿತರಚವ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳು ಅವರಿಗ  ಅವರ ಯಾವದ ೋ ಅಹಯತ  ಹಾಗ  
ಶಾಿಘ್ಾದ ಕಾರರ್ದೊಂದ ಬೊಂದವುಗಳಾಗಿರಲಿಲಿ. ಕ್ೃಪ ಯಿೊಂದ, ದ ೋವರಚ ಅವರನಚನ 
“ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಟಟದದನಚ” ಮತ್ಚತ ತಾನಚ ಯಹ ದ ಜ್ನಾೊಂಗದ ಮ ಲಕ್ ಕಾಯಯಸಾಧಸಿದ ತ್ನನ 
ಯೊೋಜ್ನ  ಮತ್ಚತ ಸೊಂಕ್ಲಪಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಅವರನಚನ ಮಾಡಿದದನಚ. ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದವರಿಗ  
ಗವಯಪಟ್ಚಟಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಯಾವ ಕಾರರ್ವ ೋ ಇರಲಿಲಿ.  

ವಚನ 19. ಪ ಲನಚ ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದ ಕ ೈಸತರಿೊಂದ ಒೊಂದಚ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಯನಚನ 
ಎದಚರಚನ  ೋಡಿದನಚ: ಈ ಮಯತಿಗೆ—ನಯನು ಕಸಿಕಟಿುಸಿಕೊಳುುವಂತ್ೆ [ἵνα, hina, 
‘ಹಿೋಗಾಗಚವ ಹಾಗ ’] ಕೊಂಬೆಗಳು ಮುರಿದುಹಯಕಲಾಟುವಲಯಿ ಎಂದು ನಿೇನು ಹೆೇಳರ್ಹುದು. 
ಈ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಯಲಿಿನ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ನ  ೋಡಚವದಾದರ  ಯಹ ದಾರಚ 
“ಮಚರಿದಚಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟದಚದ” ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದವರಿಗ  ಸೆಳಾವಕಾಶ ಮಾಡಚವದಕಾೆಗಿ 
ಎೊಂಬದಾಗಿ ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದಲಿಿ ಕ ಲವರಚ ಭಾವಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದದರ ೊಂದಚ ತ  ೋರಚತ್ತದ . ಅದಚ 
ಸತ್ಾವಾಗಿರಲಿಲಿ. ಯಹ ದಾರಚ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವದಕ ೆ ವಿಫಲರಾಗಿದದರಿೊಂದಲ ೋ ಮಚರಿದಚ 
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ಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟಟದದರಚ (11:20). ಯಹ ದಾರಚ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಟಟದದರ , ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವ 
ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ೋಸೆರವಾಗಿ “ಮರ”ದಲಿಿ ಸೆಳಾವಕಾಶವು ಇದ ದೋ ಇರಚತಿತತ್ಚತ.  

ವಚನ 20. ವಿಷ್ಯವು ಹಾಗಿರಚವಾಗ, 20ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ ಪ ಲನ ಪರತ್ಚಾತ್ತರವು 
ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ವಾಗಿಯಲಿ, ನಕಾರಾತ್ಮವಾಗಿರಚವದ ೊಂದಚ ನಾವು ನಿರಿೋಕ್ಷಿಸಚವ ವು—ಆದರ  
ವಚ್ನವು καλῶς (kalōs) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ , ಅದರ ಮ ಲಭ ತ್ 
ಅಥಯವು “ಒಳ ಳೋದಚ” ಅಥವಾ “ನಿಜ್ವ ೋ” (ನ  ೋಡಿರಿ KJV). NASBಯಚ kalōs 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಭಯಗಶುಃ ಸರಿಯೇ, ಎೊಂದಚ ಅನಚವಾದಸಚತ್ತದ , ಮತ್ಚತ ನೊಂತ್ರ ಅವರು 
ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಮುರಿದುಹಯಕಲಾಟುರು, ಆದರೆ ನಿೇನು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಯಗಿ 
ನಿಂತಿರುವಿ ಎೊಂದಚ ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಚತ್ತದ . ನಾವು NASBಯ ಪರಿಭಾಷ್ ಯನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವದಾದರ , ಪ ಲನಚ ಇಲಿ ಿಒೊಂದಚ ವಿಪಯಾಯಸದ ಸಪಶಯದ  ೊಂದಗ  “ನಿೋನಚ 
ಹ ೋಳಿದಚದ ಭಾಗಶಃ ಸರಿಯೋ” ಎೊಂಬದಾಗಿ ಹ ೋಳುತಿತರಚವದನಚನ ಕ್ಲಿಪಸಿಕ  ಳಳಬಹಚದಚ.21 
ಬಹಚಶಃ ಆತ್ನಚ ಮಚೊಂಚಿನ ಹ ೋಳಿಕ ಯೊೊಂದಗ  ಭಾಗಶಃ ಸಮಮತಿ ಹ  ೊಂದದದನಚ: 
ಯಹ ದಾರಚ ಮಚರಿದಚ ಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟಟದಾದರ  ಮತ್ಚತ ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದವರಚ ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಟಲಪಟ್ಟಟದಾದ 
ರ ೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶ. ಅದಚ 20ನ ೋ ವಚ್ನದ ಮದಲ ಭಾಗವು ಈ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಇರಚವೊಂತ  
ಮಾಡಚತ್ತದ : “ಕ  ೊಂಬ ಗಳು ಮಚರಿದಚ ಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟವ ೊಂಬಚದಚ ನಿಜ್ವ ೋ, ಆದರ  ಅದಕ ೆ ಕಾರರ್ 
ನಿೋವು ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಟಲಪಡಚವೊಂತ  ಆಗಬ ೋಕ್ಚ ಎೊಂಬಚದಾಗಿರಲಿಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವರಚ 
ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಲಿಲಿ ಎೊಂಬ ಕಾರರ್ಕ ೆ ಮಚರಿದಚ ಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟರಚ” (ನ  ೋಡಿರಿ SEB). 

ಯಹ ದಾರಚ “ನೊಂಬದ ಹ  ೋದದರಿೊಂದ ಮಚರಿದಚಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟರಚ,” ಆದರ  ಅನಾಜ್ನರಚ 
“ನಿೊಂತಿರಚವದಚ [ನಿಲಚಿವುದಚ] ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದಲ ೋ.” ಅವರ ನೊಂಬಿಕ ಯ ಕಾರರ್ದೊಂದ, 
ಅನಾಜ್ನರಚ ಕ್ೃಷಿಮಾಡಲಪಟ್ಟ ಎಣ ಿೋಮರದಲಿಿ ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಟಲಪಟ್ಟಟದದರಚ, ಮತ್ಚತ ಅವರಚ 
ನೊಂಬಿಕ ಯಲಿಿ ಮಚೊಂದಚವರ ಯಚವ ಕಾರರ್ದೊಂದಾಗಿ ಆ ಮರದ ಭಾಗವಾಗಿಯೋ 
ಉಳಿದರಚತಾತರ . NEBಯಲಿಿ “ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದ ನಿೋವು ನಿಮಮ ಸಾೆನವನಚನ 
ಹಿಡಿದಚಕ  ೊಂಡಿರಚತಿತೋರಿ” ಎೊಂದರಚತ್ತದ .  

ಬಳಿಕ್ ಪ ಲನಚ ಪುನಃ ಹ ಚಿುಸಿಕ  ಳುಳವಿಕ ಯ ಚ್ರ್ ಯಯಾೊಂಶಕ ೆ ಹಿೊಂದರಚಗಚತಾತನ . 
ಆತ್ನಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , ಗವಣಪಡಬೆೇಡ, ಭಯದಂದರು. ಗಿರೋಕ್.ನಲಿಿ “ಮೋಲಾದವುಗಳ 
ಮೋಲ  ಮನಸಿಾಡಬ ೋಡಿರಿ” ಎೊಂದರಚತ್ತದ . ὑψηλός (hupsēlos) ಎೊಂಬ ಕಿರಯಾಪದವು 
“ಉನನತ್” ಅಥವಾ “ಎತ್ತರ”ದಲಿಿರಚವ ಸೊಂಗತಿಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ 22 (ನ  ೋಡಿರಿ KJV). 
ಮಚೊಂದನ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಎಲಾಿ ಕ ೈಸತರಿಗ  ಬಚದಧವಾದವನಚನ ಹ ೋಳುತಾತನ , 
ಏನ ೊಂದರ  “ಯಾರ  ತ್ನನ ಯೊೋಗಾತ ಗ  ಮಿೋರಿ ತ್ನನನಚನ ಭಾವಿಸಿಕ  ಳಳದ ”23 ಇರಲಿ ಎೊಂಬದ  
(12:3). ಇಲಿಿ ಒತಿತ ಹ ೋಳಲಾಗಿರಚವ ಪರಿಭಾಷ್ ಯಲಿಿ, ಅದರ ಮ ಲಕ್ ಪ ಲನಚ, 
ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದ ವಾಚ್ಕ್ರಿಗ  “ಗವಿಯಷ್ಠರಾಗಿರಬ ೋಡಿರಿ, ಭಯದೊಂದರಿ” ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳುತಿತದಾದನ . “ಭಯದೊಂದರಚ” (φοβέω, phobeō ಎೊಂಬದರಿೊಂದ ಬೊಂದರಚವ) ಎೊಂಬ 
ಪದವು ಸತೊಂಬನಗ  ಳಿಸಿ ಬಿಡಚವ ಭಯ ಎೊಂಬ ಭಾವಾಥಯವನಚನ ಕ  ಡಚವದಲಿ, ಆದರ  
ಬದಲಾಗಿ ಅದಚ ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದಾಗಚವ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಒೊಂದಚ ಬಲವಾದ 
ಹಾಗ  ಆರ  ೋಗಾಕ್ರ ಭಯವನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ .24 
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ವಚನ 21. ಈ ಸಹ  ೋದರರಿಗ , ಪ ಲನಚ ಇಲ  ಿೊಂದಚ ಎಚ್ುರಿಕ ಯನಚನ ಕ  ಡಚತಿತದಾದನ : 
ದೆೇವರು ಹುಟುುಕೊಂಬೆಗಳನುನ [ಯಹ ದಾರನಚನ] ಉಳಿಸದೆ ಇದದ ಮೆೇಲೆ ನಿನನನೂನ 
[ಅನಾಜ್ನರನಚನ] ಉಳಿಸುವದಲಿ. ಯಹ ದಾರಚ ನೊಂಬಲಿಲಿವ ೊಂಬ ಕಾರರ್ಕ ೆ ದ ೋವರಚ 
ಅವರನಚನ “ಮಚರಿದಚಹಾಕಿದನಚ.” ವಿಷ್ಯವು ಹಾಗಿರಚವಾಗ, ಅನಾಜ್ನರಚ ನೊಂಬಿಕ ಯಲಿ ಿ
ಮಚೊಂದಚವರ ಯದದದಲಿಿ ಅವರನಚನ ಸಹ “ಮಚರಿದಚಹಾಕ್ಚವದಕ ೆ” ದ ೋವರಚ ಹಿೊಂದಚಮಚೊಂದಚ 
ನ  ೋಡಚವದಲಿ.  

ವಚನ 22. ಮಚೊಂದನ ವಚ್ನವು ದ ೋವರ ಗಚರ್ಸವಭಾವದ ಕ್ಚರಿತಾದ ಒೊಂದಚ 
ಅತ್ಚತತ್ೃಷ್ಠ ವರ್ಯನ ಯೊೊಂದಗ  ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ : ಆದದರಿಂದ ದೆೇವರ ದಯಯನೂನ 
ಕಯಠಿರ್ಾವನೂನ ನೊೇಡು.25 Wessel ಮಚಕಾತಯಕ ೆ ಬೊಂದದ ದೋನ ೊಂದರ , “ದ ೋವರ ಕ್ಚರಿತ್ 
ಯಾವದ ೋ ಪಯಾಯಪತ ಸಿದಾಧೊಂತ್ವು ಈ ಎರಡಚ ಅೊಂಶಗಳನಚನ ಒಳಗ  ೊಂಡಿರತ್ಕ್ೆದಚದ. ನಾವು 
ಆತ್ನ ದಯಯನಚನ ನಿಲಯಕ್ಷಿಸಿದರ , ದ ೋವರಚ ಒಬಬ ಕ್ಠ  ೋರ ಪರಜಾಪ್ೋಡಕ್ನೊಂತ  
ತ  ೋರಚವನಚ; ನಾವು ಆತ್ನ ನಿಷ್ಚಠರತ ಯನಚನ [ಕಾಠಿರ್ಾವನಚನ] ನಿಲಯಕ್ಷಿಸಚವಾಗ, ಆತ್ನಚ 
ಒಬಬ ಹಚಚ್ಚುಪ್ರೋತಿಯನಚನ ತ  ೋರಿಸಚವ ತ್ೊಂದ ಯೊಂಬೊಂತ  ತ  ೋರಚವನಚ.”26 

ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಬರ ಯಚತಾತನ , ಬಿದದವರ [ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯಚಳಳ ಯಹ ದಾರಚ] ಕಡೆಗೆ 
ಕಯಠಿರ್ಾ; ನಿನನ ಕಡೆಗೆ [ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಟಟರಚವ ಅನಾಜ್ನರಚ] . . . ದಯ. ಬಳಿಕ್ ಆತ್ನಚ 
ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ ಈ ಸೊಂಯಮದ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಹ ೋಳುತಾತನ : ನಿೇನು ದೆೇವರ ದಯಯನುನ 
ಆಶಿಯಿಸಿಕೊಂಡೆೇ ಇದದರೆ ಆತ್ನ ದಯ; ಇಲಿವಯದರೆ ನಿನನನೂನ ಕಡಿದುಹಯಕುವನು. “ದ ೋವರ 
ದಯಯನಚನ ಆಶರಯಿಸಿಕ  ೊಂಡ ೋ ಇದದರ ” ಎೊಂಬಚದಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ಅನಚಗರಹಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚವ 
ಆಶಿೋವಾಯದಗಳನಚನ ನಿರೊಂತ್ರವಾಗಿ ಅನಚಭವಿಸಚವೊಂತಾಗಲಚ ಅವರಚ 
ನೊಂಬಿಕ ಭರಿತ್ರಾಗಿಯೋ ಇರಬ ೋಕ್ಚ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ , 
ರಕ್ಷಣ ಯಚೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಚವ ನೊಂಬಿಕ ಯಲಿಿ ಹೃದಯ—ಪೂವಯಕ್ವಾದ ವಿಧ್ ೋಯತ ಯಚ ಸಹ 
ಸ ೋರಿರತ್ಕ್ೆದಚದ (6:17; ನ  ೋಡಿರಿ 1:5; 16:26). 

Douglas J. Moo ಅಭಿಪಾರಯ ಪಟ್ಟದ ದೋನ ೊಂದರ  ನಾವು ಆಲ  ೋಚಿಸಚತಿತರಚವ 
ವಚ್ನಗಳು “ನೊಂಬಿಕ ಯಲಿಿ ಮಚೊಂದಚವರ ಯಚವ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ ನಮಗ  
ಬ ೋರ  ಯಾವ ಕ್ಡ ಯಲಾಿದರ  ಸಿಕ್ಚೆವ ಎಚ್ುರಿಕ ಗಳಿಗಿೊಂತ್ಲ  ಅತ್ಾೊಂಥ ಗೊಂಭಿೋರವಾದ 
ಎಚ್ುರಿಕ ಯ ರಚ್ನ ” ಆಗಿರಚತ್ತವ .27 ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದ ಕ ೈಸತರಿಗ  ಗವಯಪಟ್ಚಟಕ  ಳಳಲಚ 
ಯಾವದ ೋ ಕಾರರ್ವಿರಲಿಲಿ ಯಾಕ ೊಂದರ  ಅವರಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ಸಿವೋಕಾರವಾಗಲಪಟ್ಟಟದಚದ 
ಅಪರಿವತ್ಯನಿೋಯ ಆಗಿರಲಿಲಿ. ಅವರಚ “ದ ೋವರ ದಯಯನಚನ ಆಶರಯಿಸಿಕ  ೊಂಡ ೋ” 
ಇರದದದರ  ಯಹ ದಾರಚ ಕ್ಡಿದಚಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟೊಂತ ಯೋ ಅವರಚ ಸಹ ಕ್ಡಿದಚಹಾಕ್ಲಪಡಚವ 
ಸೊಂಭವವಿತ್ಚತ. Eugene Peterson ಈ ಭಾವಾಥಯವನಚನ ನಿೋಡಚತಾತನ : “ನಿೋವು ಸತ್ತ 
ಮರವಾದ ಕ್ಷರ್ವ ೋ, ನಿೋವು ಹ  ರಕ ೆ ಹ  ೋಗಚವಿರಿ” (MSG). 

ವಚನಗಳು 23, 24. ದ ೋವರ ಕ್ೃಪ ಯ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ, ಯಹ ದಾರಚ ಹಳ ಯ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಕಾಲದಲಿಿ “ಒಳಗ ” ಇದದರಚ, ಮತ್ಚತ ಬಹಚತ ೋಕ್ ಅನಾಜ್ನರಚ “ಹ  ರಗ ” 
ಇದದರಚ (ಎಫ ಸ 2:12). ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪುಸತಕ್ವು ಬರ ಯಲಪಡಚವ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ, 
ಅನ ೋಕ್ ಅನಾಜ್ನರಚ “ಒಳಗ ” ಇದದರಚ ಮತ್ಚತ ಬಹಚತ ೋಕ್ ಯಹ ದಾರಚ “ಹ  ರಗ ” ಇದದರಚ. 
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ಹ ೋಗ , ಆ ಪರಿಸಿೆತಿಯಚ ಪುನಃ ತಿರಚಗಚಮಚರಚಗಾಗಚವ ಸಾಧ್ಾತ ಯಿತ್ಚತ. ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದ 
ಕ ೈಸತರಚ “ಕ್ಡಿದಚಹಾಕ್”ಲಪಡಚವ ಸಾಧ್ಾತ ಯಿದ  ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದ ಮೋಲ , ಪ ಲನಚ 
ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ, ಇಸಯಿಯೇಲಾರು ಕೂಡ ಇನುನ ಅಪನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲಿದ ಪಕ್ಷಕೆೆ 
ಕಸಿಕಟುಲಾಡುವರು ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ದ ೋವರಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  ದಾವರವನಚನ ಮಚಚಿು ಬಿಟ್ಚಟ 
ಅದಚ ಇನ ನೊಂದಗ  ತ ರ ಯಲಪಡದೊಂತ  ಭದರಪಡಿಸಿರಲಿಲಿ. 

23ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿನ “ಪಕ್ಷಕ ೆ” ಎೊಂಬ ಪದವು ಮಹತ್ವಪೂರ್ಯವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಪ ಲನಚ 
“ಅವರಚ ತ್ಮಮ ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯಲಿಿ ನಿಲಿದರಚವಾಗ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಿಲಿ, ಆದರ  “ಅವರಚ 
ತ್ಮಮ ನೊಂಬಿಕ ಯಲಿಿ ನಿಲಿದ ಪಕ್ಷಕ ೆ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದನಚ. Hendriksen ಹಿೋಗ  
ವಾಾಖ್ಾಾನಿಸಚತಾತನ , “ಒೊಂದಚ ದನ ಎಲಾಿ ಯಹ ದಾರಚ ತ್ಮಮ ಸವೊಂತ್ ಎಣ ಿೋಮರದಲಿಿ 
ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಟಲಪಡಲಿರಚವರಚ, ಅವರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಲಿರಚವರಚ ಎೊಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ 
ಎೊಂಬಥಯವನಾನಗಲಿ ಅಪ್ಸತಲನಚ ನಿೋಡಲಿಲಿ.”28 ನಮಮಲಿರ ಹಾಗ ಯೋ, ಯಹ ದಾರಚ 
ಸವತ್ೊಂತ್ರವಾದ ನ ೈತಿಕ್ ಪರತಿನಿಧಗಳಾಗಿದಾದರ  ಮತ್ಚತ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವದಕ ೆ ಅಥವಾ 
ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡದ  ಇರಚವದಕ ೆ ಆಯೆಯನಚನ ಮಾಡಿಕ  ಳಳಬಲಿರಚ. 

“ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದ ಹಿೊಂಜ್ರಿಯಚವಿಕ  ಅಸಾಧ್ಾ” ಎೊಂಬ ಸಿದಾಧೊಂತ್ವನಚನ 
ಪರತಿಪಾದಸಚವವರಚ ಕ ಲವು ಸಾರಿ ದ ೋವರ ಮಗಚವಬಬನಚ ಪಾಪ ಮಾಡಿ 
ಬಿದಚದಹ  ೋಗಬಲಿನಚ ಎೊಂಬ ಉಪದ ೋಶಕ ೆ ಸವಾಲ  ಡಚಿತಾತರ . ಅವರಚ ಕ್ಚರ್  ೋದಾ 
ಮಾಡಚವವರಾಗಿ, “ಅೊಂದರ  ವಿಶಾವಸಿಯೊಬಬನಚ ಕ್ಳ ದಚ ಹ  ೋಗಬಲಿನಚ ಎೊಂದಚ ನಿೋನಚ 
ಹ ೋಳುತಿತೋರಚವಿಯೊೋ?” ಎೊಂದಚ ಕ ೋಳುತಾತರ . ಇೊಂಥವರಚ ನಮಮ ಅಧ್ಾಯನದ ವಚ್ನಗಳಲಿಿ 
ಪ ಲನಚ ಏನಚ ಹ ೋಳಿದನ ೊಂಬಚದನಚನ ಜಾಗರ ಕ್ತ ಯಿೊಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬ ೋಕಾಗಿರಚತ್ತದ . 
ಅಪ್ಸತಲನಚ ಇಲ ಿ ಒಬಬ ವಿಶಾವಸಿಯಲಿದವನಚ ವಿಶಾವಸಿಯಾಗಿ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವದಚ 
ಸಾಧ್ಾವಿದ  (11:23)—ಮತ್ಚತ ಒಬಬ ವಿಶಾವಸಿಯಚ ಅವಿಶಾವಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಳ ದಚ ಹ  ೋಗಚವದಕ ೆ 
ಸಾಧ್ಾವಿದ  (11:20-22)—ಎೊಂಬಚದನಚನ ಸಪಷ್ಟಗ  ಳಿಸಚತಾತನ .  

ನಾವು ಕ ೈಸತರಾದ ಬಳಿಕ್ವೂ, ನಾವು ಸವತ್ೊಂತ್ರ ನ ೈತಿಕ್ ಪರತಿನಿಧಗಳಾಗಿ 
ಉಳಿಯಚತ ತೋವ . ನಾವು “ದ ೋವರ ದಯಯನಚನ ಆಶರಯಿಸಿಕ  ೊಂಡ ೋ” ಇರಬಲ ಿವು, ಅಥವಾ 
ಆತ್ನಚ ಹ ೋಳಿದೊಂತ  ಜೋವಿಸದರಚವದಕ ೆ ತಿೋಮಾಯನಿಸಿಕ  ಳಳಬಲ ಿವು. ಇದಚ ಹ ೋಗ  ನಾವು 
ಅಧ್ಾಯನ ಮಾಡಚತಿತರಚವ ಗವಯದ ವಿಷ್ಯಕ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಸಚತ್ತದ ? F. F. Bruce 
ವಾದಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  “ಒೊಂದಚ ಗವಯದ ಆತ್ಮವು” ನಮಮನಚನ “ದ ೋವರ ಕ್ೃಪ ಯ ಮೋಲಿನ 
ಅವಲೊಂಭನ ಯನಚನ ಮರ ಯಚವೊಂತ  ಮಾಡಿ ದ ೋವರಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವ ಬದಲಿಗ  ತ್ನನ 
ಸಾಮಥಾಯದಲಿಿಯೋ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವೊಂತ ” ನಡಿಸಚತ್ತದ . ಅದಚ ಸೊಂಭವಿಸಚವದಾದಲಿಿ, ನಾವು 
ಸಹ, “ಕ್ಡಿದಚಹಾಕ್ಲಪಡಚವ ವು.”29 ಪ ಲನಚ ನಮಮಬ  ಬಬಬರನಚನ “ಕಿರಸತನೊಂಬಿಕ ಯಲಿ ಿ
ಇದದೋರ  ೋ ಇಲಿವೋ ಎೊಂದಚ ನಿಮಮನಚನ ನಿೋವ ೋ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿಕ  ಳಿಳರಿ” ಎೊಂಬದಾಗಿ ಕ್ರ  
ಕ  ಡಚತಾತನ  (2 ಕ  ರಿೊಂಥ 13:5).  

ಯಹ ದಾರಚ “ಕ್ ಡ ಇನಚನ ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯಲಿಿ ನಿಲಿದ ಪಕ್ಷಕ ೆ” ದ ೋವರಚ ಅವರನಚನ 
ಪುನಃ ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಚಟವನಚ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದ ಬಳಿಕ್, ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಮಚೊಂದಚವರ ಸಚತಾತನ ,  

ದೆೇವರು ಅವರನುನ ತಿರಿಗಿ ಕಸಿಕಟುುವದಕೆೆ ಸಮಥಣನಯಗಿದಯದನೆ. ನಿೇನು ಹುಟುು 
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ಕಯಡುಮರದಂದ ಕಡಿದು ತ್ೆಗೆಯಲಾಟುು ನಿನಗೆ ಸಂರ್ಂಧಪಡದ ಊರು ಮರದಲ್ಲಿ 
ಕಸಿಕಟಿುಸಿಕೊಂಡವನಯದ ಮೆೇಲೆ ಅದರಲ್ಲ ಿಹುಟಿುದ ಕೊಂಬೆಗಳಯಗಿರುವ ಅವರು ಸವಂತ್ 
ಮರದಲ್ಲ ಿಕಸಿಕಟುಲಾಡುವದು ಎಷ್ೊುೇ ಸಹಜವಯಗಿದೆಯಲಿವೆೇ.  

ತ್ಕ್ಯಬದಧತ ಯಚ ನಮಗ  ತಿಳಿಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  “ಅಪರಿಚಿತ್” ಕ  ೊಂಬ ಗಳನಚನ (ಅನಾಜ್ನರಚ) 
ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಚಟವದಕಿೆೊಂತ್ಲ  “ಅದರಲಿಿ ಹಚಟ್ಟಟದ” ಸಹಜ್ ಕ  ೊಂಬ ಗಳನಚನ (ಯಹ ದಾರಚ) 
ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಚಟವದಚ ಸಚಲಭವಾಗಿರಚತ್ತದ  ಎೊಂಬಚದ . 

ಕ ಲವು ಬರಹಗಾರರಚ ಈ ಹೊಂತ್ದಲಿ ಿಕ್ಷ  ೋಭ ಗ  ಳುಳತಾತರ . ಅವರಚ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಯನ ನತಿತ 
ಒಬಬ ಫಲ  ೋದಾಾನ ಪಾಲಕ್ನಚ ಫಲಕ  ಡದ ಕ  ೊಂಬ ಗಳನಚನ ಕ್ಡಿದಚ ಹಾಕಿ (ನ  ೋಡಿರಿ 
ಯೊೋಹಾನ 15:2) ಮತ್ಚತ ನೊಂತ್ರ ಅದನಚನ ಪುನಃ ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಚಟವದಲಿ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತರ . 
ಅಲಿದ  ಅವರಚ ಗಮನಕ ೆ ತ್ರಚವದ ೋನ ೊಂದರ  ಕಾೊಂಡದೊಂದ ಕ್ತ್ತರಿಸಲಪಟ್ಟ ಒೊಂದಚ 
ಕ  ೊಂಬ ಯಚ ಶಿೋಘ್ರವ ೋ ಒರ್ಗಿ ಹ  ೋಗಚತ್ತದ  ಮತ್ಚತ ಅದಚ ಸಚಡಚವದಕ್ೆಷ್ ಟ 
ಉತ್ತಮವಾಗಿರಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಯೊೋಹಾನ 15:6); ಅದನಚನ ಪುನಃ ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಚಟವದಚ 
ಅಸಾಧ್ಾವಾದದಚದ ಎೊಂಬಚದ . ಅವರಚ ಪ ಲನನಚನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಆತ್ನ  ಬಬ ಪಟ್ಟರ್ದ 
ಹಚಡಚಗನಾಗಿದಚದ ತ  ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಯ ಬಗ ಗ ತ್ನನ ಅಜ್ಞಾನವನಚನ ತ  ೋರಿಸಚವವನಾಗಿ 
ದಾದನ ೊಂದಚ ಭಾವಿಸಚತಾತರ . ಇೊಂಥವರಿಗ , “ಅಷ್  ಟೊಂದಚ ರ  ೋಮಾೊಂಚ್ನಗ  ಳಳದರಿ. ಅೊಂತ್ , 
ಅದಚ ಕ ೋವಲ ಒೊಂದಚ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ವಷ್ ಟೋ” ಎೊಂಬದಾಗಿ ಮದಲಚ ಹ ೋಳುವವರಚ ನಾವ ೋ 
ಆಗಿರಚವ ವು. ಪ ಲನ ಉದ ದೋಶವು ದ ೈವಿಕ್ ಸತ್ಾಗಳನಚನ ಕ್ಲಿಸಚವದಾಗಿತ ತೋ ಹ  ರತ್ಚ 
ತ  ೋಟ್ಗಾರಿಕ ಯ ಬಗ ಗ ಒೊಂದಚ ಭಾಷ್ರ್ವನಚನ ಮಾಡಚವದಾಗಿರಲಿಲಿ. ಯೋಸಚ ಒಮಮ ತ್ನಗ  
ಲಕ್ಷಾೊಂತ್ರ ರ ಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲ ಹ  ೊಂದದದ ಸ ೋವಕ್ನ ಸಾಲವನ ನಲಾಿ ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಟ್ಟ ಒಬಬ 
ಯಜ್ಮಾನನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಹ ೋಳಿದನಚ (ಮತಾತಯ 18:23-27), ಇದ  ೊಂದಚ ಸೊಂಭವಿಸಚವದಕ ೆ 
ಅತ್ಾೊಂಥ ಅಸಾಧ್ಾವಷ್ ಟೋ! ಹಾಗಾದರ  ಇದಚ ಯೋಸಚ ತ್ನನ ಕಾಲದಲಿಿದದ ಯಜ್ಮಾನ ಹಾಗ  
ಸ ೋವಕ್ನ ಸೊಂಬೊಂಧ್ದ ಬಗ ಗ ಅಜ್ಞಾನವಿತ ತೊಂದಚ ಅಥಯವಾಗಚತ್ತದ  ೋ? ಇಲಿ, ಅದ  ೊಂದಚ 
ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ವಾಗಿದ ಯಷ್ ಟ.  

ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ವಾಕ್ಾಭಾಗವು “ಮನಚಷ್ಾನಚ ಅವರನಚನ ತಿರಿಗಿ ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಚಟವದಕ ೆ 
ಸಮಥಯನಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುವದಲಿ, ಆದರ  “ದ ೋವರಚ ಅವರನಚನ ತಿರಿಗಿ ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಚಟವದಕ ೆ 
ಸಮಥಯನಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ . ಮತಾತಯ 19:26ರಲಿಿನ ಈ ಮಾತ್ಚಗಳು ಸ ಕ್ತವ ೊಂದಚ 
ತ  ೋರಚತ್ತವ : “ಇದಚ ಮನಚಷ್ಾರಿಗ  ಅಸಾಧ್ಾ; ಆದರ  ದ ೋವರಿಗ  ಎಲಿವು ಸಾಧ್ಾವ ೋ.” ಕ್ತ್ಯನಚ 
ಸತ್ತವರನಚನ ಎಬಿಬಸಲಚ ಶಕ್ತನಾಗಿರಚವದರಿೊಂದ (ನ  ೋಡಿರಿ 11:15), ಆತ್ನಚ ಪುನಃ 
ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಚಟವದಕಾೆಗಿ ಒೊಂದಚ ಒರ್ಗಿಹ  ೋಗಿರಚವ ಕ  ೊಂಬ ಯನಚನ ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  
ಪುನರಚಜಾೋವಿಸಗ  ಳಿಸಬಲಿನಚ. 

ಬಹಚತ ೋಕ್ ಯಹ ದಾರಚ ತಿರಸೆರಿಸಲಪಟ್ಟರಚ ಮತ್ಚತ ತಾವು ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಟ ಟವು 
ಎೊಂಬ ಕಾರರ್ದೊಂದ ದಚರಹೊಂಕಾರವುಳಳವರಾಗಿ ಇರಚವದಕ ೆ ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ಏನಾದರ  
ಕಾರರ್ವು ಇತ  ತೋ? ಇಲ,ಿ ಯಾಕ ೊಂದರ  ಪರಿಸಿೆತಿಯಚ ಪುನಃ ಸಚಲಭವಾಗಿ 
ತಿರಚಗಚಮಚರಚಗಾಗಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿತ್ಚತ. ಯಹ ದಾರ ಸಿವೋಕಾರವು ಈಗಲ  ಸಾಧ್ಾವಿತ್ಚತ— 
ಯಹ ದಾರಚ ತ್ಮಮ ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ ಬಿಟ್ಚಟ ವಿಮಚಖರಾದರ  ಅದಚ ಸಾಧ್ಾವಿತ್ಚತ. 
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ಯಹೂದಾರ ತಿರಸಯೆರವು ಮಯಪಣಡಿಸಲಯಗದದಲಿ (11:25-32) 
25ಸಹೊೇದರರೆೇ, ನಿಮಮನುನ ನಿೇವೆೇ ರ್ುದಿವಂತ್ರೆಂರ್ದಯಗಿ ಎಣಿಸಿಕೊಳುದಂತ್ೆ 

ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪತವಯಗಿದದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದರಬೆೇಕೆಂದು ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸುತ್ ತೆೇನೆ; 
ಅದೆೇನಂದರೆ ಇಸಯಿಯೇಲಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಯಲು ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಯದ ಮ್ಮಂಡುತ್ನವು 
ಯಯವಯಗಲೂ ಇರದೆ ಅನಾಜನಗಳ ಸಮುದಯಯವು ದೆೇವರ ರಯಜಾದಲ್ಲಿ ಸೆೇರುವ ತ್ನಕ 
ಮಯತ್ಿ ಇರುವದು; 26ಆ ಮೆೇಲೆ ಇಸಯಿಯೇಲ್ ಜನವೆಲಯಿ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವದು. ಇದಕೆೆ 
ಆಧ್ಯರವಯಗಿ ಶಯಸರದಲ್ಲಿ—  

ಬಿಡಿಸುವವನು ಚ್ಚೇಯೇನಿನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ರ್ಂದು 
ಯಯಕೊೇರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ರತಹಿೇನತ್ೆ ಯನುನ ನಿವಯರಣೆಮಯಡುವನು. 
27ನಯನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಯಡಿಕೊಂಡ ಈ ಒಡಂರ್ಡಿಕೆಯು 
ನಯನು ಅವರ ಪಯಪಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸು ವಯಗ ನೆರವೆೇರುವದು 

ಎಂದು ರ್ರೆದದೆ. 28ಅವರು ಸುವಯತ್ೆಣಯನುನ ಬೆೇಡವೆಂದದದರಿಂದ ದೆೇವರು ನಿಮಗೆ 
ಹಿತ್ವನುನ ಉಂಟು ಮಯಡಿ ಅವರನುನ ಶತ್ುಿಗಳೆಂದೆಣಿಸಿದಯದನೆ. ಆದರೂ ಅವರು ತ್ಯನು 
ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅರ್ಿಹಯಮ ಇಸಯಕ ಯಯಕೊೇರ್ರೆಂರ್ ಪ್ತ್ೃಗಳ ವಂಶಸಿರಯಗಿರುವದರಿಂದ 
ಅವರನುನ ಪ್ಿಯರೆಂದು ಎಣಿಸಿದಯದನೆ. 29ದೆೇವರು ವರಗಳನುನ ಅನುಗಿಹಿಸಿದದಕೂೆ ಜನರನುನ 
ಕರೆದದದಕೂೆ ಪಶಯಿತ್ಯತಪಪಡುವವನಲಿ. 30ಯಯವ ಪಿಕಯರ ನಿೇವು ಪೂವಣದಲ್ಲ ಿ
ಅವಿಧ್ೆೇಯತ್ೆಯರಯಗಿದದರೂ ಈಗ ಅವರ ಅವಿಧ್ೆೇಯತ್ೆಯ ದೆಸೆಯಿಂದ 
ಕರುಣೆಹೊಂದದದೇರೊೇ 31ಅದೆೇ ಪಿಕಯರವಯಗಿ ಅವರು ಈಗ ಅವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಿದದರೂ ನಿಮಗೆ 
ದೊರಕ್ರದ ಕರುಣೆಯನುನ ಹೊಂದುವರು. 32ಯಯಕೆಂದರೆ ದೆೇವರು ಎಲಿರಿಗೂ ಕರುಣೆಯನುನ 
ತ್ೊೇರಿಸಬೆೇಕೆಂರ್ ಉದ ದೆೇಶವುಳುವನಯಗಿದುದ ಎಲಿರನೂನ ಅವಿಧ್ೆೇಯತ್ೆ ಯಂರ್ ದುುಃಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಟಿುಹಯಕ್ರದಯದನೆ. 

ವಚನಗಳು 25, 26a. ಈ ವಿಭಾಗವು ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪುಸತಕ್ದಲಿಿರಚವ 
ಕ ಲವೊಂದಚ ಅತ್ಾೊಂಥ ಗ  ೊಂಲಕಿೆೋಡಚ ಮಾಡಚವೊಂಥ ಪರಿಭಾಷ್ ಯೊೊಂದಗ  
ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ :  

ಸಹೊೇದರರೆೇ, ನಿಮಮನುನ ನಿೇವೆೇ ರ್ುದಿವಂತ್ರೆಂರ್ದಯಗಿ ಎಣಿಸಿಕೊಳುದಂತ್ೆ 
ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪತವಯಗಿದದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿೇದರಬೆೇಕೆಂದು ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸುತ್ೆತೇನೆ; 
ಅದೆೇನಂದರೆ ಇಸಯಿಯೇಲಾರಲಿ್ಲ ಒಂದು ಪಯಲು ಜನರಿಗೆ ಉಂಟಯದ ಮ್ಮಂಡುತ್ನವು 
ಯಯವಯಗಲೂ ಇರದೆ ಅನಾಜನಗಳ ಸಮುದಯಯವು ದೆೇವರ ರಯಜಾದಲಿ್ಲ ಸೆೇರುವ ತ್ನಕ 
ಮಯತ್ಿ ಇರುವದು; ಆ ಮೆೇಲೆ ಇಸಯಿಯೇಲ್ ಜನವೆಲಯಿ ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದುವದು.  

ಇದ  ೊಂದಚ ಕ್ಠಿರ್ವಾದ ಹಾಗ  ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್ ವಾಕ್ಾಭಾಗವಾಗಿರಚವದರಿೊಂದ, ವಿವಿಧ್ 
ಅಭಿಪಾರಯಗಳನಚನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಲಾಗಚವದಚ ಮತ್ಚತ ವಿಮಶಿಯಸಲಾಗಚವದಚ, ಮತ್ಚತ 
ಕ ಲವೊಂದಚ ಶಕ್ಾವಾದ ವಾಾಖ್ ಾಗಳನಚನ ಒದಗಿಸಲಾಗಚವದಚ. 

ಈ ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ, ಧ್ಾಮಿಯಕ್ ಜ್ಗತಿತನಲಿಿರಚವ ಅನ ೋಕ್ರಚ “ಅನಾಜ್ನರ ಸೊಂಪೂರ್ಯತ ” 
ಯನಚನ “ಅನಾಜ್ನರ ಪೂರ್ಯ ಸೊಂಖ್ ಾ” ಎೊಂಬದಾಗಿ ಅಥ ೈಯಸಚತಾತರ . ದ ೋವರಚ 
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ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದೊಂದ ಇೊಂತಿಷ್ಚಟ ಸೊಂಖ್ ಾಯ ಜ್ನರಚ ಪರಿವತ್ಯನ ಗ  ಳುಳವರ ೊಂದಚ ಲ ಕ್ೆ 
ಹಾಕಿಕ  ೊಂಡಿದಾದನ ೊಂದಚ ನೊಂಬಚತಾತರ . ಬಳಿಕ್, ಆ ನಿದಯಷ್ಟವಾದ ಸೊಂಖ್ ಾಯಚ 
ಪೂರ್ಯವಾದಾಗ, ಅವರಚ ಯಹ ದಾರ ಅಖೊಂಡ ಪರಿವತ್ಯನ ಯಾಗಚವದ ೊಂದಚ 
(“ಇಸಾರಯೋಲ್ ಜ್ನವ ಲಾಿ ರಕ್ಷಣ ಹ  ೊಂದಚವದಚ”) ಎದಚರಚನ  ೋಡಚತಾತರ . ಈ 
ಮಹತ್ವಪೂರ್ಯವಾದ ಘ್ಟ್ನ ಯಚ ಎರಡನ ಯ ಬರ  ೋರ್ದಲಿಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಹತಿತರದಲಿಿ 
ಸೊಂಭವಿಸಚವದ ೊಂದಚ ಇವರಚ ನೊಂಬಚತಾತರ .  

ಈ ಅಥಯನಿರ ಪಣ ಯಚ ವಾಾಪಕ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅನ ೋಕ್ ವಷ್ಯಗಳಿೊಂದಲ , ಸಹಸರ 
ವಷ್ಾಯಡಳಿತ್ದ ಮಚೊಂರ್  ಕಿರಸತನಚ ಬರಚವನ ೊಂದಚ ನೊಂಬಚವವರಚ (premillennialists) 
“ಅೊಂತ್ಾಕಾಲದ” ಕ್ಚರಿತ್ ತ್ಮಮ ಬ  ೋಧ್ನ ಯಲಿಿ ಆ ಚಿತ್ರರ್ವನಚನ ಸವೊಂತ್ವಾಗಿಸಿಕ  ೊಂಡಿ 
ರಚತಾತರ . ಅಷ್ಚಟಮಾತ್ರವಲಿದ , ಕ್ತ್ಯನ ಸಭ ಯ ಸದಸಾರಿೊಂದ ಬರ ಯಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಕ ಲವು 
ಹಳ ಯ ವಾಾಖ್ಾಾನ ಗರೊಂಥಗಳು ಸಹ ಈ ಭಾವನ ಗಳನಚನ ಪರತಿಫಲಿಸಚತ್ತವ .30 ಹ ೋಗ , 
ಆಶುಯಯವುೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಚವ ಸೊಂಗತಿಯೋನ ೊಂದರ , ಅನ ೋಕ್ ವಾಾಖ್ಾಾನ ಗರೊಂಥಗಳು—ಸಹಸರ 
ವಷ್ಾಯಡಳಿತ್ದ ಮಚೊಂರ್  ಕಿರಸತನಚ ಬರಚವನ ೊಂದಚ ನೊಂಬಚವ ಗಚೊಂಪ್ಗ  ಸ ೋರದವರಚ ಸಹ—
ಪ ಲನಚ 25 ಮತ್ಚತ 26 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ಹಿೊಂದ ೊಂದ  ಬಯಲಚಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಟರದೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ 
ಗಚಟ್ಟನಚನ (“ಗಚಪತವಾಗಿದದ ಒೊಂದಚ ಸೊಂಗತಿ”) ಹೊಂಚಿಕ  ಳುಳತಿತದಾದನ ೊಂದಚ ನೊಂಬಚತಾತರ : 
ಏನ ೊಂದರ  ಕ್ತ್ಯನಚ ಬರಚವದಕ ೆ ಸವಲಪ ಕಾಲ ಮಚೊಂರ್ , ಯಹ ದಾರಚ ಸಮ ಹವಾಗಿ 
ಪರಿವತ್ಯನ ಗ  ಳುಳವರಚ ಎೊಂಬದ . 

25 ಮತ್ಚತ 26 ವಚ್ನಗಳನಚನ ಚ್ಚಿಯಸಚವದರಲಿಿ, ನಾವು ಮದಲಚ ತಿರಸೆರಿಸತ್ಕ್ೆ 
ಹಲವಾರಚ ಪರಮೋಯಗಳನಚನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಕ್ಲಿಯಲಿದ ದೋವ . 

ಪರಮೋಯ 1: “ಪ ಲನಚ ಒೊಂದಚ ಹ  ಸ ಚ್ರ್ ಯಯ ವಿಷ್ಯವನಚನ ಪರಿಚ್ಯಿಸಿದನಚ.” 
ಅಥಯನಿರ ಪರ್ಕಾರರಚ 11ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ಕ್ಡ ೋ ಭಾಗವನಚನ—ಪ ಲನಚ ಒೊಂದಚ 
ಹ  ಸದಾದ ಚ್ರ್ ಯಯ ವಿಷ್ಯವನಚನ ಪರಿಚ್ಯಿಸಚತಿತದಾದನ  ೋ ಎೊಂಬೊಂತ —ಅಧ್ಾಾಯದ 
ಉಳಿದ ಭಾಗದೊಂದ ಬ ೋಪಯಡಿಸಚವಾಗಲ ೋ ಸಮಸ ಾಯಚ ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ . 25ನ ೋ 
ವಚ್ನವು ಅೊಂಥ ನಿಲಚವನಚನ ತ್ಳಿಳಹಾಕ್ಚತ್ತದ  ಯಾಕ ೊಂದರ  ಆೊಂಗಿದಲಿಿ ಅದಚ “for” (γάρ, 

gar) ಎೊಂದಚ ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ , ಹಿೋಗ  ನೊಂತ್ರ ಬರಚವ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಹಿೊಂದನ 
ಮಾತ್ಚಗಳ ೊೊಂದಗ  ಜ  ೋಡಿಸಚತ್ತದ . 25ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿನ “ಸಹ  ೋದರರ ೋ” ಎೊಂಬಚವವರಚ 
ಪ ಲನಚ ಸೊಂಬ  ೋಧಸಿ ಮಾತಾಡಚತಿತದದ ಅದ ೋ ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದ ಕ ೈಸತರಾಗಿದದರಚ (11:13). 
ಅಪ್ಸತಲನಚ ಇನಚನ ಕ್ ಡ ಅನಾಜ್ನರಿಗ  “ಹ ಚಿುಕ  ಳಳಬ ೋಡ” ಅಥವಾ “ಗವಯಪಡಬ ೋಡ” 
(11:18, 20), “ನಿಮಮನಚನ ನಿೋವ ೋ ಬಚದಧವೊಂತ್ರ ೊಂಬದಾಗಿ ಎಣಿಸಿಕ  ಳಳದರಿ” ಎೊಂದಚ 
ಬ ೋಡಿಕ  ಳುಳತಿತದಾದನ  (11:25). 

25 ಹಾಗ  26 ವಚ್ನಗಳ ಬಳಿಕ್ ಬರಚವ ವಚ್ನದಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಅಧ್ಾಾಯದ ಮದಲ 
ಭಾಗದಲಿಿ ಪರಿಚ್ಯಿಸಿದ ವಿರ್ಾರಧ್ಾರ ಯನಚನ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಚತಾತನ  (11:11-14). 
ಯಹ ದಾರ (ದ ೋವರಿೊಂದ) ತಿರಸಾೆರವು (ದ ೋವರಿೊಂದ) ಅನಾಜ್ನರ ಸಿವೋಕಾರಗ  ಳುಳವದರಲಿಿ 
ಫಲಿತ್ಗ  ೊಂಡಿತ್ಚತ. ಇದರ ಉದ ದೋಶವು ಯೋಸಚವನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವೊಂತ  
ಯಹ ದಾರನಚನ ಕ ೋರಳಿಸಚವದಾಗಿತ್ಚತ, ಅದರ ಫಲಿತ್ವಾಗಿ ಯಹ ದಾರಚ (ದ ೋವರಿೊಂದ) 
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ಸಿವೋಕಾರಕ  ೆಳಗಾಗಚತಿತದದರಚ. ಈ ವಿರ್ಾರಧ್ಾರ ಯಚ 11ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದ ಕ್ಡ ೋ ಭಾಗದಲಿಿ 
ಪುನರಾವತಿಯಸಲಪಡಚತ್ತದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , 30 ಹಾಗ  31 ನ ೋ ವಚ್ವಗಳು ಈ 
ಕ್ರಮಾನಚಗತಿಯನಚನ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತ್ತವ : 

ಯಹ ದಾರ ಅವಿಧ್ ೋಯತ  (ದ ೋವರಿೊಂದ ಯಹ ದಾರಚ ತಿರಸೆರಿಸಲಪಡಚವದರಲಿಿ 
ಫಲಿತ್ಗ  ೊಂಡಿತ್ಚ) 

ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ತ  ೋರಿದ ಕ್ರಚಣ  (ಅನಾಜ್ನರಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಲಪಟ್ಟಟದಚದ) 
ಯಹ ದಾರಿಗ  ತ  ೋರಿದ ಕ್ರಚಣ  (ಯಹ ದಾರಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಲಪಡಚವದಚ) 

ಪರಮೋಯ 2: “‘ಗಚಪತವಾಗಿದದ ಒೊಂದಚ ಸೊಂಗತಿ’ ಎೊಂದರ  ಹಿೊಂದ ೊಂದ  
ಬಯಲಚಗ  ಳಿಸಲಪಡದ ಒೊಂದಚ ಗಚಟ್ಚಟ ಎೊಂದಥಯ.” ಇಲಿಿ ಸಮಸ ಾಯಚ “ಗಚಪತವಾಗಿದದ ಒೊಂದಚ 
ಸೊಂಗತಿ” ಎೊಂಬ ಪದದ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಿಮಚೊಂದಚವರ ಯಚತ್ತದ . “Mystery” (“ಗಚಪತವಾಗಿದದ 
ಒೊಂದಚ ಸೊಂಗತಿ”) ಎೊಂಬಚದಚ ಗಿರೋಕ್ ಪದದ (μυστήριον, mustērion ಎೊಂಬದರಿೊಂದ) 
ಲಿಪಾೊಂತ್ರರ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಬ ೈಬಲಿನ ಬಳಕ ಯಲಿಿ, mustērion ಎೊಂಬ ಪದವು ಗ  ತಿತರದ 
ಸೊಂಗತಿ ಎೊಂಬದನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಲಿ, ಆದರ  ಅದಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ಪರಕ್ಟ್ಗ  ಳಿಸಲಪಡದದದಲಿಿ 
ಗ  ತಾತಗದ  ಇರಚತಿತದದ ಸೊಂಗತಿಯೊೊಂದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ  (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 2:7; ಎಫ ಸ 3:9). 
W. E. Vine ಬರ ದದ ದೋನ ೊಂದರ  “ಸಾಧ್ಾರರ್ ಅಥಯದಲಿಿ ‘ಗಚಪತವಾಗಿದದ ಒೊಂದಚ ಸೊಂಗತಿ’ 
ಎೊಂಬಚದಚ ತಿಳಿಸಿದ  ಹಿಡಿದಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಿರಚವದ ೊಂಬ ಸ ರ್ಾಾಥಯವನಚನ ನಿೋಡಚತ್ತದ ; ಅದರ 
ವಾಕಾಾಧ್ಾರಿತ್ ಮಹತ್ವವ ೊಂದರ  ಪರಕ್ಟ್ಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟ ಸತ್ಾ” ಎೊಂದಾಗಚತ್ತದ .31 ಹ  ಸ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಲಿಿ, “ಗಚಪತವಾಗಿದದ ಒೊಂದಚ ಸೊಂಗತಿ” ಎೊಂಬಚದಚ ಬಹಳಷ್ಚಟ ಸಾರಿ ದ ೋವರಚ 
ಕಿರಸತನನಚನ ಈ ಲ  ೋಕ್ಕ ೆ ಕ್ಳುಹಿಸಿ ಕ  ಡಚವ ಯೊೋಜ್ನ  ಮತ್ಚತ ಈ ಯೊೋಜ್ನ ಯಲಿಿ 
ಸ ೋರಿರಚವದ ಲಿವನ ನ ಸ ಚಿಸಚವ ಸೊಂಬೊಂಧ್ದಲಿಯಿೋ ಇರಚತ್ತದ  (ಕ  ಲ  ಸ ಾ 1:27; 2:2; 
1 ತಿಮಥ  3:16). ಪ ಲನಚ ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಬರ ದ ತ್ನನ ಪತಿರಕ ಯ ಮಚಕಾತಯಕ ೆ 
ಬರಚತಿತದದ ಹಾಗ , ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , 

ಅನಾದಯಾಗಿ ಗಚಪತವಾಗಿದದ ಮಮಯವು ಈಗ ಪರಕಾಶಕ ೆ ಬೊಂದಚ ನಿತ್ಾನಾದ ದ ೋವರ 
ಅಪಪಣ ಯ ಪರಕಾರ ಪರವಾದಗಳ ಗರೊಂಥಗಳ ಮ ಲಕ್ ಅನಾಜ್ನರ ಲಿರಿಗ  ನೊಂಬಿಕ ಯೊಂಬ 
ವಿಧ್ ೋಯತ್ವವನಚನ ಉೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಚವದಕ  ೆೋಸೆರ ತಿಳಿಸಲಪಟ್ಟಟದ . ಪರಕಾಶಕ ೆ ಬೊಂದರಚವ 
ಈ ಮಮಯಕ ೆ ಅನಚಸಾರ ಅೊಂದರ  ಯೋಸಚ ಕಿರಸತನ ವಿಷ್ಯವಾದೊಂಥ ನಾನಚ ಸಾರಚವೊಂಥ 
ಸಚವಾತ ಯಗನಚಸಾರ ನಿಮಮನಚನ ಸಿೆರಪಡಿಸಚವದಕ ೆ ಶಕ್ತನಾಗಿರಚವ ಜ್ಞಾನನಿಧಯಾದ 
ಒಬಬನ ೋ ದ ೋವರಿಗ  . . . (16:25, 26; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). 

ಬಹಚತ ೋಕ್ ಬರಹಗಾರರಿಗ  mustērion ಎೊಂಬಚದರ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಅಥಯದ 
ತಿಳುವಳಿಕ ಯಿರಚತ್ತದ . ಹಿೋಗಿದದರ , ರ  ೋಮಾ 11:25ರಲಿಿ, ಅವರಚ ಇನ ನೋನಚ ಪ ಲನಚ ತ್ನನ 
ವಾಚ್ಕ್ರ  ೊಂದಗ  ಹೊಂಚಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂದದದ ಸೊಂಗತಿಯನಚನ ಗಚಟ್ಚಟ ಎೊಂದಚ ಹ ಸರಿಸಚವೊಂತ  
ವಾಕ್ಾವನಚನ ತಿರಚಚ್ಚವದಕ ೆ ಬಯಸಚತಾತರ . ಈ ಗಚಟ್ಚಟ—ಶಾಸರಗಳಲಿಿ ಹಿೊಂದ ೊಂದ  
ಪರಕ್ಟ್ಗ  ಳಳದ ಮತ್ಚತ ಮಚೊಂದ ೊಂದ  ಉಲ ಿೋಖಿಸಲಪಡದಚದ—ಎೊಂಬಚದಚ ಯಹ ದಾರ 
ಸಮ ಹ ಪರಿವತ್ಯನ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಾಗಚತ್ತದ . 
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ಬದಲಾಗಿ, mustērion ಎೊಂಬಚದಚ ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ ಮಮಯವ ೊಂಬದಾಗಿ 
ತ  ೋರಚವದಲಿ ಅನಿನಸಚತ್ತದ . ಈಗಾಗಲ ೋ ಗಮನಿಸಿರಚವ ಪರಕಾರವ ೋ, ಪ ಲನಚ ಒೊಂದಚ 
ಹ  ಸ ಚ್ರ್ ಯಯ ವಿಷ್ಯವನಚನ ಪರಿಚ್ಯಿಸಚತಿತದದಲಿ; ಬದಲಾಗಿ, ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ಪರಮಚಖ 
ವಿರ್ಾರಧ್ಾರ ಯನಚನ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಚವವನಾಗಿದದನಚ. ಆದಚದರಿೊಂದ, ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ, 
mustērion ಎೊಂಬಚದಚ ಬಹಳ ಸೊಂಭಾವಾವಾಗಿ ಅನಾಜ್ನರನಚನ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವ 
ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ ಯಹ ದಾರಲಿಿ ತಿೋವಾರಸಕಿತಯನಚನ (ಅತಾಾಸಕಿತಯಿೊಂದ ಹೊಂಬಲಿಸಚವಿಕ ) 
ಕ ರಳಿಸಿ ಅವರನಚನ ರಕ್ಷಣ ಗ  ನಡಿಸಚವ ದ ೋವರ ಆಶುಯಯಕ್ರವಾದ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . 25 ಮತ್ಚತ 26 ವಚ್ನಗಳು ಹ ೋಗ  ಈಗಾಗಲ ೋ ಚ್ಚಿಯಸಿರಚವ 
ಕ್ರಮಾನಚಗತಿಯೊಳಗ  ಸರಿಹ  ೊಂದಚತ್ತವ ೊಂಬಚದನಚನ ಪರಿಗಣಿಸ  ೋರ್: 

ಯಹ ದಾರ ಭಾಗಶಃ ಕ್ಠಿರ್ಗ  ಳುಳವಿಕ  (ಯಹ ದಾರಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ತಿರಸೆರಿಸಲಪ 
ಡಚವಿಕ ) 

ಅನಾಜ್ನರ ಸೊಂಪೂರ್ಯತ  (ಅನಾಜ್ನರಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಲಪಡಚವಿಕ ) 
ಇಸಾರಯೋಲಾರ ರಕ್ಷಣ  (ಯಹ ದಾರಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಲಪಡಚವಿಕ ) 

ಕ ಲವರಚ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ  ಮಾಡಚತಾತರ , ಏನ ೊಂದರ  ರ  ೋಮಾ 11:26ನ ೋ ವಚ್ನದ 
ವಿಷ್ಯದಲಿಿ, ಈ ವಾಾಖ್ಾಾನವು mustērion ಎೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನಚ ಈಗಾಗಲ ೋ 
ಪರಕ್ಟ್ಗ  ಳಿಸಿದ ಸೊಂಗತಿಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ ಯೋ ಹ  ರತ್ಚ ಒೊಂದಚ ಹ  ಸ ಸತ್ಾವನನಲಿ 
ಎೊಂದಾಗಿಸಚತ್ತದ  ಎೊಂಬದ . Mustērion ಎೊಂಬಚದಚ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಹ  ಸ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳನಚನ ಒಬಬನಚ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಚವದಾದರ , ಪ ಲನಚ ಕಿರಸತನನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚವದಕ ೆ ಆಗಾಗ ಗ ಈ ಪದವನಚನ ಬಳಸಿದನ ೊಂಬಚದನಚನ ಕ್ೊಂಡಚಕ  ಳುಳವನಚ, 
ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ಪ ಲನ ವಾಚ್ಕ್ರಿಗ  ಕಿರಸತನಚ “ಒೊಂದಚ ಹ  ಸ ಚ್ರ್ ಯಯ ವಿಷ್ಯ” 
ಆಗಿರಲಿಲಿವಷ್ ಟ.  

ಇನಚನ ಕ ಲವರಚ ರ  ೋಮಾ 11:25, 26ನಚನ ಈ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಅಥ ೈಯಸಚವಿಕ ಯಚ 
mustērion ಎೊಂಬ ಪದಕ ೆ ಸಿಕ್ೆಬ ೋಕಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಚಟ ನಾಟ್ಕಿೋಯತ ಯನಚನ ಕ  ಡಚವದಲಿ 
ಎೊಂದಚ ವಿರ  ೋಧಸಚತಾತರ . ಪ ಲನಚ mustērion ಎೊಂಬ ಪದವನಚನ ಕ ಲವರಚ 
“ನಾಟ್ಕಿೋಯವಲಿ” ಎೊಂದಚ ಪರಿಗಣಿಸಚವೊಂತ್ಹ ಹಲವಾರಚ ಚ್ರ್ ಯಯ ವಿಷ್ಯಗಳನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚವದಕ ೆ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ, ಉದಾಹರಣ ಗ  ಕಿರಸತನಚ ಮತ್ಚತ ಸಭ ಯ ನಡಚವಿನ 
ಸೊಂಬೊಂಧ್ (ಎಫ ಸ 5:32). ಸತ್ಾದಲಿಿ, ಪ ಲನಿಗ  ದ  ರ ತ್ ದ ೋವರ ಮನಸಿಾನ 
ಜ್ಞಾನಪರಕಾಶವು—ದ ೋವರಚ ಹ ೋಗ  ಯಹ ದಾರ ತಿರಸಾೆರವನಚನ ಅನಾಜ್ನರ ಸಿವೋಕಾರಕ ೆ 
ದಾರಿ ಮಾಡಚವೊಂತ  ಮತ್ಚತ ಹಾಗ ಯೋ ಇವರ ತಿರಸಾೆರವನಚನ ಅವರ ಸಿವೋಕಾರಕ ೆ 
ದಾರಿಯಾಗಚವೊಂತ  ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತನ ೊಂಬದಚ—ಆಶುಯಯಕ್ರವಾಗಿದ  ಮತ್ಚತ 
ನಾಟ್ಕಿೋಯವೂ ಆಗಿದ . Hendriksen ಹಿೋಗ  ಬರ ಯಚತಾತನ , “ಈಗ ಮಾತ್ಚಗಳಿಗ  ಅತ್ಾೊಂಥ 
ಅದಚುತ್ವಲಿವ ೋ? . . . ಅನಾಜ್ನರ ರಕ್ಷಣ  ಮತ್ಚತ ಇಸಾರಯೋಲಾರ ರಕ್ಷಣ ಯ ನಡಚವಿನ ಈ 
ಪರಸಪರ ಅವಲೊಂಭನ ಯಚ ದ ೈವಿಕ್ ‘ಮಮಯ’ದ ತಿರಚಳಾಗಿರಚತ್ತದ .”32  

ಪರಮೋಯ 3: “ಯಹ ದಾರಚ ಈಗಲ  ‘ದ ೋವರ ಆದಚಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟ ಪರಜ .’” ಈಗಿನ 
ಇಸಾರಯೋಲ ಜ್ನಾೊಂಗದ  ೊಂದಗ  ದ ೋವರಿಗಿರಚವ ಸೊಂಬೊಂಧ್ದ ಕ್ಚರಿತ್ 
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ಅಪಾಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಪಡಚವಿಕ ಯಚ ಸಮಸ ಾಯನಚನ ಮತ್ತಷ್ಚಟ ಜ್ಟ್ಟಲಗ  ಳಿಸಚತ್ತದ . 
ಯಹ ದಾರಚ ಈಗಲ  “ದ ೋವರ ಆದಚಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟ ಪರಜ ” ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ರ  ೋಮಾ 11:28b, 29 
ವಚ್ನಗಳನಚನ ದೃಡಿೋಕ್ರರ್ವ ೊಂದಚ ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳಲಾಗಿರಚತ್ತದ . ಯಹ ದಾರಿಗ  ಇನಚನ ಮೋಲ  
ದ ೋವರ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಯಾವದ ೋ ವಿಶ ೋಷ್ ಹಕ್ಚೆಗಳಿರಚವದಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ನಾವು ಒತಿತ 
ಹ ೋಳಲಿದ ದೋವ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಅನವಯಿಸಚವಿಕ : ದ ೋವರಚ ಮತ್ಚತ ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ, 264-68). 
ಒೊಂದಚ ಜ್ನಾೊಂಗವಾಗಿ ಅವರಚ ಈಗ ಆತ್ನ “ವಿಶ ೋಷ್ ಪರಜ ”ಯಾಗಿ ಉಳಿದರಚವದಲಿ. 

ಈ ಮಿಥಾ ಪರಮೋಯಗಳನಚನ ಪರಿೋಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಿಕ್, ನಾವು ದ ರವಿರಬ ೋಕಾದ 
ಹಲವಾರಚ ನಿಲಚವುಗಳಿರಚತ್ತವ . ಅದಚ ಏನಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ  ಎೊಂಬಚದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಅದಚ ಏನನಚನ 
ಹ ೋಳುವದಲಿ ಎೊಂಬದಾಗಿ ಒಬಬ ವಾಕಿತಯಚ ದೃಢವಾಗಿ ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಬಹಚದಾದ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳಲಿಿ ರ  ೋಮಾ 11:25, 26 ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಒೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ .  

ಸಹಸರವಷ್ಾಯಳಿವಕ  ಮಚೊಂರ್  ಕಿರಸತನ ಬರ  ೋರ್ವ ೊಂಬ ನಿಲಚವಿನಿೊಂದ ದ ರವಿರಬ ೋಕ್ಚ. 
ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, ಸಹಸರ ವಷ್ಾಯಳಿವಕ  ಮಚೊಂರ್  ಕಿರಸತನ ಬರ  ೋರ್ದಲಿ ಿ
ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವವರಚ ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳವ ಪರಕಾರ ಯಾವದನ ನ ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು 
ಕ್ಲಿಸಚವದಲಿ. ಒೊಂದಚ ಸಹಸರ ವಷ್ಾಯಳಿವಕ  ಮಚೊಂರ್  ಕಿರಸತನ ಬರ  ೋರ್ದ ಚಿತ್ರರ್ವು ಹಿೋಗ  
ಸಾಗಚತ್ತದ : ಯೋಸಚ ಭ ಮಿಗ  ಬರಚವಾಗ, ಯರ ಸಲ ೋಮಿನಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಭ ತಿಕ್ 
ರಾಜ್ಾವನಚನ ಸಾೆಪ್ಸಚವದಚ ಆತ್ನ ಉದ ದೋಶವಾಗಿರಚತ್ತದ —ಆದರ  ಇದಚ ಯಹ ದಾರಚ 
ಆತ್ನನಚನ ಅರಸನನಾನಗಿ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳತಾತರ  ೋ ಇಲಿವೋ ಎೊಂಬಚದರ ಮೋಲ  
ಅವಲೊಂಭನ ಗ  ೊಂಡಿರಚತ್ತದ . ಯಹ ದಾರಚ ಯೋಸಚವನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವರಚ ಎೊಂದಚ 
ಪರವಾದಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚತ, ಆದರ  ಅವರಚ ಯೋಸಚವನಚನ ಅರಸನ ೊಂದಚ ಒಪಪದ  ತಿರಸೆರಿಸಿದದರಿೊಂದ 
ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ ಭೊಂಗಪಡಿಸಿದದರಚ. ಯಹ ದಾರಚ ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ ಯೋಸಚವನಚನ 
ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವ ತ್ನಕ್ ತಾತಾೆಲಿಕ್ ಕ್ರಮದ ರ ಪದಲಿಿ ಸಭ ಯಚ ಸಾೆಪ್ಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ. 
ಇಲಿಿಯೋ ನಮಮ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಒಳಗ  ಬರಚತ್ತದ . ಒೊಂದಚ ದನ, ಯಹ ದಾರಚ ಯೋಸಚವನಚನ 
ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವರಚ ಎೊಂಬದಾಗಿ ಸಹಸರವಷ್ಯ ಪೂವಾಯಳಿವಕ  ವಾದಗಳು 
(premillennialists) ಹ ೋಳುತಾತರ . (ಯಹ ದಾರ ಲಿರ  ಸತ್ತವರ  ಳಗಿೊಂದ 
ಎಬಿಬಸಲಪಡಚವರಚ ಮತ್ಚತ ಆಗ ಪರಿವತ್ಯನ ಗ  ಳುಳವರ ೊಂದಚ ಕ ಲವು ಸಹಸರವಷ್ಯ 
ಪೂವಾಯಳಿವಕ  ವಾದಗಳು ನೊಂಬಚತಾತರ . ಅಲಿದ , ಈ ಹ  ಸದಾಗಿ ಪರಿವತ್ಯನ ಗ  ೊಂಡ 
ಯಹ ದಗಳು ಬಲಿಷ್ಠ ಸಚವಾತಿಯಕ್ ಪಡ ಗಳಾಗಿರಚವರ ೊಂದಚ ಸಹ ಕ ಲವರಚ ಕ್ಲಿಸಚತಾತರ .) 
ಈ ಯಹ ದ ಉಜಾೋವನವು, ಅವರಚ ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳವ ಪರಕಾರ, ಕಿರಸತನಚ ಭ ಮಿಗ  ಬರಚವಿಕ ಗ  
ದಾರಿಮಾಡಿ ಕ  ಡಚತ್ತದ , ಆ ಕಾಲದಲಿಿ ಆತ್ನಚ ಒೊಂದಚ ಭ ತಿಕ್ ರಾಜ್ಾವನಚನ (ಅಕ್ಷರಶಃ 
ರಾಜ್ಾವನಚನ) ಸಾೆಪ್ಸಚವನಚ ಎೊಂಬದ . 

ಈ ಕ್ಷಿೋಷ್ಟಕ್ರ ಕ್ಥಾಹೊಂದರಲಿಿ ಪ್ಳುಳತ್ನಗಳು ಸಾಕ್ಷಿಟರಚತ್ತವ .33 ಯೋಸಚ ಭ ತಿಕ್ 
ರಾಜ್ಾವನಚನ ಸಾೆಪ್ಸಚವದಕ ೆ ಬರಲಿಲಿ (ಯೊೋಹಾನ 18:36). ಯಹ ದಾರಚ ಯೋಸಚವನಚನ 
ಒಬಬ ಭ ತಿಕ್ ರಾಜ್ನನಾನಗಿ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ಸಿದಧರಾಗಿದದರಚ (ಯೊೋಹಾನ 6:15), 
ಆದರ  ಅವರಚ ಆತ್ನನಚನ ತ್ಮಮ ಆತಿೀಕ್ ರಾಜ್ನನಾನಗಿ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ 
ಮನಸಿಾಲಿದವರಾಗಿದದರಚ (9:32, 33ರ ಮೋಲಿನ ವಾಾಖ್ ಾಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ). ಸಭ ಯಚ 
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ಅನೊಂತ್ರದಲಿಿ ಯೊೋಚಿಸಿದಾದಗಲಿ ಅಥವಾ “ತಾತಾೆಲಿಕ್ ಕ್ರಮದ ರ ಪದಲಿಿ” 
ಸಾೆಪ್ಸಿದಾದಗಲಿ ಆಗಿರಚವದಲಿ (ಎಫ ಸ 3:10, 11); ಬದಲಾಗಿ, ಯೋಸಚ ಸಾೆಪ್ಸಚವದಕ ೆ ಬೊಂದ 
ರಾಜ್ಾವು ಸಭ ಯೋ ಆಗಿರಚತ್ತದ . (ಮತಾತಯ 16:18, 19ರಲಿಿ “ಸಭ ” ಮತ್ಚತ “ರಾಜ್ಾ” ಎೊಂಬ 
ಪದಗಳು ಪಯಾಯಯವಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟವ .) ಎಲಾಿ (ಅಥವಾ ಅವರಲಿಿ 
ಬಹಚತ ೋಕ್ರಚ) ಯಹ ದಾರಚ ಒೊಂದಚ ದನ ಯೋಸಚವನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ, 
ಒೊಂದಚ ಪರಶ ನಯನಚನ ಕ ೋಳತ್ಕ್ೆದಚದ: ಹಿೊಂದ  ಮಮ (ಸಹಸರವಷ್ಯ ಪೂವಾಯಳಿವಕ  ವಾದಗಳ 
ಉಪದ ೋಶದ ಪರಕಾರ), ಯಹ ದಾರಚ ಯೋಸಚವನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳದ  ಹ  ೋಗಚವ 
ಮ ಲಕ್ ದ ೋವರ ಸೊಂಕ್ಲಪವನಚನ ಭೊಂಗಪಡಿಸಿರಚವದಾದರ , ಅವರಚ ಭವಿಷ್ಾದಲಿಿ ಪುನಃ 
ಯೋಸಚವನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಚವ ಮ ಲಕ್ ದ ೋವರ ಸೊಂಕ್ಲಪಕ ೆ ಭೊಂಗ ತ್ರಚವದಲಿವ ೊಂದಚ ನಾವು 
ಹ ೋಗ  ಖಚಿತ್ವಾಗಿ ತಿಳಿಯಬಲ ಿವು? 

ಸಹಸರವಷ್ಯ ಪೂವಾಯಳಿವಕ  ವಾದಗಳು ರ  ೋಮಾ 11:25, 26ನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವ 
ವಿರ್ಾರದಲಿಿ ಇತ್ರ ಪ್ಳುಳತ್ನಗಳನಚನ ಪರಸಾತಪ್ಸಬಹಚದಾಗಿದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಒೊಂದಚ 
ವ ೋಳ  (ಕ ಲವರಚ ಕ್ಲಿಸಚವ ಪರಕಾರ), ಯಹ ದಾರಚ ಸಮ ಹವಾಗಿ ಪರಿವತ್ಯನ ಗ  ೊಂಡ 
ಬಳಿಕ್ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಚವಾತಿಯಕ್ ಪಡ ಯಾಗಚವದ ೋ ನಿಜ್ವಾದಲಿಿ, ಅನಾಜ್ನರ “ಸಮಚದಾಯವು 
ದ ೋವರ ರಾಜ್ಾದಲಿಿ ಸ ೋರಚವ” ಕಾಯಯವು ಈಗಾಗಲ  ಪೂತಿಯಯಾಗಿರಚವದಾದರ  (ರಕ್ಷಣ  
ಹ  ೊಂದಲಿರಚವ ಎಲಾಿ ಆನಾಜ್ನರಚ) ಇವರಚ ಯಾರಿಗ  ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಸಾರಲಿದಾದರ ? 
ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ , ಅತ್ಾೊಂಥ ದ  ಡಿ ಪ್ಳುಳತ್ನವ ೋನ ೊಂದರ  ಈ ವಾಕ್ಾವು ಏನಚ 
ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ ೊಂದಚ ಅವರಚ ಹ ೋಳಿಕ  ಳುಳತಾತರ  ೋ ಅದನಚನ ಅದಚ ಕ್ಲಿಸಚವದಲಿವ ೊಂಬಚದ ೋ. 
ಇದನ ನೋ ನಾವು ಮಚೊಂದ  ಚ್ಚಿಯಸಲಿದ ದೋವ . 

ದ ರವಿರಬ ೋಕಾದ ಒೊಂದಚ ಜ್ನಪ್ರಯ ನಿಲಚವು. ಈ ಮಚೊಂರ್  ಗಮನಿಸಿದ ಪರಕಾರ, 
ಸಹಸರವಷ್ಯ ಪೂವಾಯಳಿವಕ  ವಾದಗಳ ೊೊಂದಗ  ಸರಿಹ  ೊಂದಾಣಿಕ ಯಿಲಿದ ಅನ ೋಕ್ ಲ ೋಖಕ್ರಚ 
ನೊಂಬಚವದ ೋನ ೊಂದರ  ನಮಮ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಯಹ ದಾರ ಸಮ ಹ ಪರಿವತ್ಯನ ಯಚ 
ಸೊಂಭವಿಸಲಿದ  ಎೊಂಬ ಬಗ ಗ ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ  ಎೊಂಬಚದ . ಅವರಚ ಇದನಚನ ಭವಿಷ್ಾದ ಒೊಂದಚ 
ದನದಲಿಿ (ಬಹಚಶಃ ಕ್ತ್ಯನಚ ಹಿೊಂದರಚಗಿ ಬರಚವ ಸವಲಪ ಕಾಲ ಮಚೊಂರ್ ) ಸೊಂಭವಿಸಚತ್ತದ , ಆಗ 
ಮಚೊಂದಾಗಿ ನಿಗದಗ  ಳಿಸಿರಚವ ಸೊಂಖ್ ಾಯ ಅನಾಜ್ನರಚ ಕ ೈಸತರಾಗಚವರ ೊಂದಚ ನೊಂಬಚತಾತರ . 
ಯಾವದ ೋ ಪರಿಸಿೆತಿಯಲ ಿ, ಪರತಿಯೊಬಬ ಯಹ ದಾನಚ ಸಹ ಯೋಸಚವಿನ ಬಳಿಗ  ಬರಚವದಚ 
ಕ್ಷ್ಟಕ್ರವಾದದರಿೊಂದ, ಈ ಲ ೋಖಕ್ರಲಿಿ ಬಹಚಮೊಂದ “ಇಸಾರಯೋಲ್ ಜ್ನವ ಲಾಿ” ಎೊಂಬ 
ಪದಗಚಚ್ಛವನಚನ ಒೊಂದಚ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ವಿಶ ೋಷಿಸಚತಾತರ . ಅವರಚ “ಒೊಂದಚ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಯ 
ಸೊಂಖ್ ಾಯವರಚ,” “ಯಹ ದಾರ ಮಹಾ ಸಮ ಹ,” ಅಥವಾ “ಒಟಾಟರ ಯಾಗಿ 
ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ” ಎೊಂಬ ಪದಗಳನಚನ ಬಳಸಚತಾತರ .  

ಈ ಅತಾಾಶುಯಯವಾದ ಘ್ಟ್ನ ಯಚ ನಿಖರವಾಗಿ ಹ ೋಗ  ಸೊಂಭಿಸಚವದ ೊಂಬ ವಿರ್ಾರದಲಿಿ 
ಸಪಷ್ಟತ ಯಿರಚವದಲಿ. ಅದಚ ನೊಂಬಿಕ ಯ ಆಧ್ಾರದಲಿಿಯೋ ಸೊಂಭವಿಸಬ ೋಕ ೊಂಬಚದನಚನ 
ಬಹಚತ ೋಕ್ರಚ ಒಪ್ಪಕ  ಳುಳತಾತರ  (3:30), ಆದರ  ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯಲಿಿಯೋ ಸಹಸಾರರಚ 
ವಷ್ಯಗಳನಚನ ಕ್ಳ ದ ಯಹ ದಾರ ಲಿರನಚನ ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವೊಂತ  ಯಾವುದಚ 
ಏಕ್ಕಾಲದಲಿಿ ಪರರ್  ೋದಸಚವದ ೊಂಬ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಊಹ ಗಳನಚನ ಮಾಡಚವದಕ ೆ ಕ ಲವರಚ 
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ಮಾತ್ರವ ೋ ಸಿದಧರಿದಾದರ . ಒಬಬ ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರನಚ ಹಿೋಗ  ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡಚತಾತನ , 
ಏನ ೊಂದರ  ಮಸಿಾೋಯನಿಗ  ೋಸೆರ ಶತ್ಮಾನಗಳಿೊಂದ ಎದಚರಚನ  ೋಡಿ 
ಹತಾಶರಾಗಿರಚವದರಿೊಂದ, ಯಹ ದಾರಚ ಯೋಸಚವಿನ ಬಗ ಗ ಇನ  ನಮಮ ಯೊೋಚಿಸಚವದಕ ೆ 
ಮನಸಚಾಳಳವರಾಗಚವರಚ ಎೊಂಬಚದ . ಹ ೋಗ , ಬಹಚತ ೋಕ್ ಲ ೋಖಕ್ರಚ “ಹ ೋಗ ” ಎೊಂಬಚದಚ 
“ಮಮಯ” ದ ಒೊಂದಚ ಭಾಗವಾಗಿರಚತ್ತದ ೊಂದಷ್ ಟೋ ಹ ೋಳುತಾತರ . 

“ಸಮಚದಾಯವು ಸ ೋರಚವ ತ್ನಕ್” ಎೊಂಬ ಅಥಯವನಚನ ನಿೋಡಚವ “ಸೊಂಪೂರ್ಯತ ” 
ಎೊಂಬದರ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ನ  ೋಡಚವದಾದರ , ಒಬಬ ಸವಯಶಕ್ತ ದ ೋವರಚ ತಾನಿಚಿಛಸಚವದಾದಲಿಿ 
ಎಷ್ಚಟ ಸೊಂಖ್ ಾಯ ಅನಾಜ್ನರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವರ ೊಂಬಚದನಚನ ತಿಳಿದರಬಲಿನ ೊಂಬಚದನಚನ 
ಒಪ್ಪಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ನಾವು ಸಿದಧರಿದ ದೋವ . ಅಷ್ಚಟಮಾತ್ರವಲಿದ , ಯೋಸಚವಿನ ಬಹಚಪಾಲಚ 
ಹಿೊಂಬಾಲಕ್ರ ಹಾಗ ಯೋ, ಬೃಹತ್ ಸೊಂಖ್ ಾಯಲಿಿ ಯಹ ದಾರಚ ಕ ೈಸತರಾಗಚವದಾದರ  ನಾವು 
ಸಹ ರ  ೋಮಾೊಂಚ್ನಗ  ಳುಳವ ವು. ಹ ೋಗ , ಇವುಗಳಲಿಿ ಯಾವದ ೋ ಭಾವನ ಯಚ ರ  ೋಮಾ 
11:25, 26 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ಕ್ಲಿಸಲಪಟ್ಟಟದ  ಎೊಂಬಚದನಚನ ನಾವು ನೊಂಬಚವದಲಿ. ಈ ಅೊಂತಿಮ 
ನಿರ್ಯಯವು ಹಲವಾರಚ ಕಾರರ್ಗಳ ಮೋಲ  ಆಧ್ಾರವಾಗಿರಚತ್ತದ . 

1. ಒೊಂದಚ ಅಸಪಷ್ಟವಾದ ಪದಗಚಚ್ಛವನಚನ ಒೊಂದಚ ಸಾರಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವದರಿೊಂದ 
ಸತ್ಾವು ಸಾೆಪ್ತ್ಗ  ಳುಳವದಲಿ. ಜ್ನಪ್ರಯ ಅಥಯನಿರ ಪಣ ಯ ಪರಕಾರ, ಪ ಲನಚ 25 
ಮತ್ಚತ 26 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ಹಿೊಂದ ೊಂದ  ಮತ್ಚತ ಮಚೊಂದ ೊಂದ  ಪರಕ್ಟ್ಗ  ಳಿಸದ ಸತ್ಾಗಳನಚನ 
ಪರಕ್ಟ್ಗ  ಳಿಸಿದನಚ ಎೊಂಬದ . ಆ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಶಾಸರಗಳು ಸತ್ಾವನಚನ ಸಾೆಪ್ಸಚವದಲಿ. 
ಬ ೈಬಲಿನ ಮ ಲಭ ತ್ ಸತ್ಾಗಳು ವಿವಿಧ್ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳ ಹಿನನಲ ಗಳಲಿಿ ಪ ರೋರಿತ್ವಾದ 
ಪುನರಾವತ್ಯನ ಗಳಿೊಂದ ಸಾೆಪ್ಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತವ . 

ಒೊಂದಚ ಅಸಪಷ್ಟವಾದ ವಾಕ್ಾದೊಂದ ವಾಕ್ಾಭಾಗವೊಂದನಚನ ಬ ೋಪಯಡಿಸಿ ಅದಕ  ೆೊಂದಚ 
ಸ ವೋರ್ಾಛನಚಸಾರವಾದ ಅಥಯವನಚನ ಕ  ಡಚವದರಿೊಂದ ಮಿಥಾ ಸಿದಾಧೊಂತ್ಗಳು 
ಹಚಟ್ಟಟಕ  ೊಂಡಿರಚತ್ತವ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಸಹಸರವಷ್ಯ ಪೂವಾಯಳಿವಕ  ವಾದಗಳು ಒೊಂದಚ 
ಅತ್ಾೊಂಥ ಸಾೊಂಕ ೋತಿಕ್ ಭಾಷ್ ಯನಚನ ಹ  ೊಂದದ ಪುಸತಕ್ದೊಂದ “ಸಾವಿರ ವಷ್ಯ” (ಪರಕ್ಟ್ನ  
20:1-5) ಎೊಂಬ ಪದಗಚಚ್ಛವನಚನ ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ ಆ ಸಾೊಂಕ ೋತಿಕ್ ಭಾಷ್ ಯ ಸಚತ್ತ ಒೊಂದಚ 
ಸಕ್ಲವನ  ನಳಗ  ೊಂಡ ದ ೈವಶಾಸರವನ ನೋ ರಚಿಸಿದಾದರ . ಅದ ೋ ಪರಕಾರವಾಗಿ, ಒೊಂದಚ 
ಗಚೊಂಪ್ನವರಚ “ಸತ್ತವರಿಗ  ೋಸೆರ ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ” ಎೊಂಬ (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:29) ಗಹನವಾದ 
ಪದಗಚಚ್ಛವನಚನ ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ ಪಾಪಪಾರಯಶಿುತ್ತ ಮಾಡಚವದಕ  ೆೋ ಸೆರವಾಗಿ ಸತ್ತವರ 
ಬಗ ಗ ಮಾಹಿತಿಯನಚನ ಸೊಂಗರಹಿಸಚವೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ ನೊಂಬಚವದಕ್ ೆ ಅಸಾಧ್ಾವಾದ 
ಗ  ೊಂದಲಕ್ರ ವಾವಸ ೆಯನ ನೋ ಅಭಿವೃದಧಗ  ಳಿಸಿರಚತಾತರ . ಪುನಃ, ಸತ್ಾವನಚನ ಸಾೆಪ್ಸಚವ 
ರಿೋತಿಯಚ ಇದಾಗಿರಚವದಲಿ.  

2. ಸನಿನವ ೋಶವು ಅೊಂತ್ಹ ಯಾವದ ೋ ವಿರ್ಾರವನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಲಿ. ದ ೋವರಚ ಒೊಂದಚ 
ದನ ಎಲಾಿ ಯಹ ದಾರನಚನ ರಕ್ಷಿಸಚವನಚ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಮಚೊಂದನ ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ಯಾವದ ೋ 
ಸ ಚ್ನ ಯಿರಚವದಲಿ. Hendriksen ಹಿೋಗ  ವಿವರಿಸಚತಾತನ : 

ವಾಚ್ಕ್ನಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರ ಸಮ ಹ ಪರಿವತ್ಯನ ಯ ವಿರ್ಾರಕಾೆಗಿ 
ಸಿದಧಗ  ೊಂಡಿರಚವದಲಿ. ಇಲಿಿಯ ವರ ಗ  ಪ ಲನಚ ಅದಕ ೆ ಅತ್ಾೊಂತ್ ತ್ದವರಚದಧವಾದದದನ ನೋ 



 243 

ಒತಿತ ಹ ೋಳುತಾತ ಬೊಂದದಾದನ , ಏನ ೊಂದರ , ಯಾವದ ೋ ಯಚಗದಲಿಿ (ಗತ್, ವತ್ಯಮಾನ, 
ಭವಿಷ್ಾ) ಒೊಂದಚ ಶ ೋಷ್ಜ್ನ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವರಚ ಎೊಂಬಚದಚ. . . . ರ  ೋಮಾ 11:26ನ ೋ 
ವಚ್ನವು ಯಹ ದಾರ ಸಮ ಹ ಪರಿವತ್ಯನ  ಬಗ ಗ ಕ್ಲಿಸಚವದಾದಲಿಿ, ಪ ಲನಚ, “ನಾನಚ 
ಈ ಮಚೊಂರ್  ಹ ೋಳಿದದನಚನ ಮರ ತ್ಚಬಿಡಿ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಿತದಾದನ ೋನ  ೋ 
ಎೊಂದನಿನಸಚವದಲಿವ ೋ?34 

ಪುನರಾವಲ  ೋಕ್ನ ಯಲಿಿ, ರ  ೋಮಾ 9-11 ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲಿಿ ಯಹ ದಾರ ಬಗ ಗ 
ಪ ಲನಚ ಏನಚ ಹ ೋಳಿದನಚ? ಅಪ್ಸತಲನ ಹೃದಯದಲಿಿ ಶರಿೋರಸೊಂಬೊಂಧ್ವಾಗಿ 
ಸವಜ್ನರಾಗಿರಚವ ತ್ನನ ಸಹ  ೋದರರಚ ಕ್ಳ ದಚ ಹ  ೋಗಿರಚವದಕಾೆಗಿ “ಮಹಾದಚಃಖವೂ . . . 
ಎಡ ಬಿಡದ  ವ ೋದನ ಯ ” ಇತ್ಚತ (9:1-3; 10:1). ಆತ್ನಚ ಅವರಲಿಿ “ಕ ಲವರನಚನ” 
ಸಾಧ್ಾವಾದರ  ರಕ್ಷಣ ಗ  ನಡಿಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಹೊಂಬಲಿಸಿದನಚ (11:14). ಅವರಚ ತ್ಮಮ 
ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯಲಿಿ ಮಚೊಂದಚವರ ಯದದದಲಿಿ, ಅವರಚ ಪುನಃ ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ  ಹಾಗ  
ಸೊಂಕ್ಲಪಗಳಲಿಿ ಸ ೋರಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಡಚವರಚ; ಅವರಚ “ಕ್ಸಿಕ್ಟ್ಟಲಪಡಚವರಚ” ಎೊಂಬಚದನಚನ ಒತಿತ 
ಹ ೋಳಿದನಚ (11:23). ಭವಿಷ್ಾದಲಿಿ ಯಹ ದಾರಚ ತ್ಮಮ ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ ಎಸ ದಚ 
ಬಿಡಚವರ ೊಂಬ ಬಗ ಗ ಆತ್ನಚ ಯಾವ ಗಳಿಗ ಯಲಿಿ ಸಹ ಸವಲಪವೂ ಸಚಳಿವು ನಿೋಡಲಿಲಿ.  

3. ಉಪದ ೋಶವು “ಯಹ ದ ಸಮಸ ಾ” ಗ  ಯಾವದ ೋ ಪರಿಹಾರವನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಲಿ. 
ನಾವು ಕ್ರ ಯಚವೊಂಥ “ಯಹ ದ ಸಮಸ ಾ”—ದ ೋವರಚ ಇಸಾರಯೋಲ್ ಜ್ನಾೊಂಗಕ ೆ ನಿೋಡಿದ 
ತ್ನನ ವಾಗಾದನಗಳನಚನ ತ್ಾಜಸಿದಾದನ  ೋ ಇಲಿವೋ—ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ರ  ೋಮಾ 11:25, 26 
ವಚ್ನಗಳ ಕ್ಚರಿತ್ ಜ್ನಪ್ರಯ ನಿಲಚವು ನಿಜ್ವಾಗಿಯ  ಯಾವದ ೋ ಪರಿಹಾರವನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚವದಲಿ. ಈ ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟಟರಚವ ದಾರಿಯನಚನ 
ಸಮಥಯಕ್ರಚ ವಾದಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  ಕಿರಸತನ ಬರ  ೋರ್ಕ ೆ ಸವಲಪ ಮಚೊಂರ್ ಯೋ ಈ 
ಪ್ೋಳಿಗ ಯಲಿಿ ಜೋವಿಸಚತಿತರಚವ ಎಲಾಿ (ಅಥವಾ “ಒೊಂದಚ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಯವಾದ 
ಸೊಂಖ್ ಾಯವರನಚನ”) ಯಹ ದಾರನಚನ ರಕ್ಷಿಸಚವನಾದದರಿೊಂದ ದ ೋವರಚ ನೊಂಬಿಗಸತನಚ ಎೊಂಬಚದ . 
ಹ ೋಗ , ಆ ಕ್ಡ ೋ ಪ್ೋಳಿಗ ಯ ಮಚೊಂರ್  ಸತಿತರಚವ ಮತ್ಚತ ತ್ಮಮ ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯಲಿಿಯೋ 
ಸಾಯಲಿರಚವ ಅಸೊಂಖ್ಾಾತ್ ಯಹ ದಾರ ವಿಷ್ಯವ ೋನಚ? “ಕಿರಸತನಿೊಂದ ಹ  ರತಾಗಿ 
ಅನ ೋಕಾನ ೋಕ್ ಪ್ೋಳಿಗ ಗಳವರಚ ಮರಣಿಸಿದ ಬಳಿಕ್, ‘ಇಸಾರಯೋಲ್ ಜ್ನವ ಲಾಿ’ ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳುವದಚ ಕ್ಡ ೋ ಪ್ೋಳಿಗ  ಬಹಚಪಾಲಚ ಜ್ನರನಚನ ಸ ಚಿಸಚವ ಒೊಂದಚ ವಿಲಕ್ಷರ್ವಾದ 
ವಿಧ್ವಾಗಿದ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಲಾಗಚತ್ತದ .35 “ಯಹ ದ ಸಮಸ ಾ” ಯ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ, Jim 

McGuiggan ಹಿೋಗ  ಬರ ಯಚತಾತನ , 

ಪ ಲನಚ ಏನನಚನ ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡಚತಿತಲಿವ ೊಂದರ : “ಇೊಂದನಿೊಂದ ಹಲವು ಸಾವಿರ 
ವಷ್ಯಗಳ ಬಳಿಕ್ ದ ೋವರಚ ಯಹ ದಾರ ಇಡಿೋ ಪ್ೋಳಿಗ ಯ ದ  ಡ ಿಪಾಲನಚನ ನೊಂಬಿಕ ಗ  
ನಡಿಸಿ ತ್ತ್ಫಲಿತ್ವಾಗಿ ರಕ್ಷಣ ಗ  ತ್ರಚವಾಗ ನಿಮಮ ಸಮಸ ಾಗ  ಉತ್ತರವು 
ಕ  ಡಲಪಡಚವದಚ.” ಅದಚ ಒೊಂದಚ ಉತ್ತರವ ೋ ಆಗಿರಚತಿತದದರಲಿಲಿವ ನ  ೋ. . . . ಅೊಂಥ 
ಪರತ್ಚಾತ್ತರವು ಆ ಪ್ೋಳಿಗ ಯ ಮಚೊಂರ್  ಕ್ಡಿದಚಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟ ಯಹ ದಾರ ಕ್ಚರಿತ್ 
ಸಮಸ ಾಯನಚನ ನಿವಯಹಿಸಚವದಲಿ.36 

ರ  ೋಮಾ 9-11ರಲಿಿ ಮಾತಾಡಲಪಟ್ಟಟರಚವ “ಯಹ ದ ಸಮಸ ಾ”ಯಚ ನ ೋರವಾಗಿ 
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ಪ ಲನ ದನಗಳಲಿಿದದ ಯಹ ದಾ ಪ್ೋಳಿಗ ಗ  ಸೊಂಬೊಂಧಸಚತ್ತದ . ದ ೋವರಚ ಆ ಯಹ ದಾರ 
ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ನಾಾಯವಾಗಿದದನ  ೋ ಎೊಂಬಚದ ೋ ಜ್ವಲೊಂತ್ ಪರಶ ನಯಾಗಿತ್ಚತ. ಸಾವಿರ ವಷ್ಯಗಳ 
ನೊಂತ್ರದಲಿಿ ಕ್ತ್ಯನಚ ಏನಚ ಮಾಡಚವನಚ ಅಥವಾ ಮಾಡಚವದಲಿ ಎೊಂಬಚದಚ ಅವರಿಗ  
ಅಪರಸಚತತ್ವಾಗಿತ್ಚತ. 

4. ಯಹ ದಾರ ಅಖೊಂಡ ಪರಿವತ್ಯನ ಯ ವಿರ್ಾರವು ಬ ೈಬಲಿನಲಿಿ ಬ ೋರ ಡ ಯಲಿಿರಚವ 
ಉಪದ ೋಶಕ ೆ ತ್ದವರಚದಧವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಬ ೈಬಲಾಧ್ಾರಿತ್ ಅಥಯನಿರ ಪಣ ಯ ಮ ಲಭ ತ್ 
ತ್ತ್ವವ ೋನ ೊಂದರ  ಒಬಬನಚ ಅಸಪಷ್ಟವಾದ ವಾಕ್ಾಭಾಗವೊಂದನಚನ ತ ಗ ದಚಕ  ೊಂಡಚ ಅದನಚನ 
ಬ ೋರ  ಕ್ಡ ಯಲಿಿರಚವ ಸರಳವಾದ ವಾಕ್ಾಗಳಿಗ  ತ್ದವರಚದಧವಾಗಿರಚವೊಂತ  ಅಥಯನಿರ ಪಣ  
ಮಾಡಕ್ ಡದಚ. ಈಗಾಗಲ ೋ ಹ ೋಳಿರಚವ ಪರಕಾರ, ದ ೋವರಚ ಒೊಂದಚ ದನ ಎಲಾಿ (ಅಥವಾ 
ಬಹಚತ ೋಕ್) ಯಹ ದಾರನಚನ ರಕ್ಷಿಸಚವನಚ ಎೊಂಬ ವಿರ್ಾರವು ದ ೋವರಚ ಯಹ ದಾರಲಿಿ ಒೊಂದಚ 
ಅೊಂಶದವರನಚನ ಮಾತ್ರವ ೋ ರಕ್ಷಿಸಚವನ ೊಂಬ ಪ ಲನ ಸರಳವಾದ ಉಪದ ೋಶಕ ೆ 
ವಿರಚದಧವಾಗಿರಚತ್ತದ  (9:27; 11:5). 

ಅಷ್ಚಟಮಾತ್ರವಲಿದ , ನಾವು ಈ ಕ ಳಗಿನದನಚನ ಆಲ  ೋಚಿಸ  ೋರ್: ಯಹ ದಾರ 
“ಪೂರ್ಯ ಪುನಃಸಾೆಪನ ” ಯಚ (plērōma) (11:12) ಯೋಸಚ ಹಿೊಂದರಚಗಿ ಬರಚವ ಮಚೊಂರ್  
ಬಹಚಪಾಲಚ ಯಹ ದಾರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚತಾತರ ೊಂಬದನಚನ ಸ ಚಿಸಚವದಾದರ , “ಅನಾಜ್ನರ 
ಸಮಚದಾಯವು ದ ೋವರ ರಾಜ್ಾದಲಿಿ ಸ ೋರಚವ ತ್ನಕ್ [plērōma]” (11:25) ಎೊಂಬಚದಚ ಸಹ 
ಬಹಚಪಾಲಚ ಯಹ ದಾರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ ಸವಲಪ ಮಚೊಂರ್  ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದ 
ಬಹಚಪಾಲಚ ಜ್ನರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವರ ೊಂಬಚದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ ತೊಂಬದನಚನ ನೊಂಬಚವದಚ 
ತ್ಕ್ಯಬದಧವಾದದದಷ್ ಟ. ಅೊಂಥ ನಿರ್ಯಯಕ ೆ ಬರಚವದಚ ಲ ಕ್ 18:8ರಲಿಿ ಯೋಸಚ ಕ ೋಳುವ 
ಪರಶ ನಗ  ಕ್ಳೊಂಕ್ವುೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಿದೊಂತಾಗಚತ್ತದ : “ಹಿೋಗಿದದರ  ಮನಚಷ್ಾ ಕ್ಚಮಾರನಚ 
ಬೊಂದಾಗ ಭ ಮಿಯ ಮೋಲ  ನೊಂಬಿಕ ಯನಚನ ಕಾರ್ಚವನ  ೋ?” 

ನಿಶುಯವಾಗಿಯ , ನಾವ ಲಿರ  ಸಹ ಭ ಮಿಯ ಮೋಲಿನ ಬಹಚತ ೋಕ್ ಜ್ನರಚ 
(ಯಹ ದಾರಚ ಮತ್ಚತ/ಅಥವಾ ಅನಾಜ್ನರಚ) ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವರ ೊಂಬ ಸೊಂಭಾವಾತ ಯ 
ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಸೊಂಭರಮಿಸಚವ ವು—ಆದರ  ಅದಚ ಹಾಗಿರಚವದಲಿ ಎೊಂಬದಾಗಿ ಯೋಸಚ 
ಹ ೋಳಿದನಚ. ಆತ್ನಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ , “ಹಿೋಗ  ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟವರಚ ಬಹಚ ಜ್ನ; 
ಆರಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟವರಚ ಸವಲಪ ಜ್ನ” (ಮತಾತಯ 22:14; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). ಪವಯತ್ದ 
ಮೋಲಿನ ಪರಸೊಂಗದಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಎರಡಚ ದಾರಿಗಳ ಬಗ ಗ ಕ್ಲಿಸಿದನಚ, ಸವಲಪ ಜ್ನರಚ 
ಮಾತ್ರವ ೋ ಜೋವದ ದಾರಿಯನಚನ ಅನಚಸರಿಸಚವರ ೊಂಬದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತಾತನ : 

ಇಕ್ೆಟಾಟದ ಬಾಗಲಿನಿೊಂದ ಒಳಕ ೆ ಹ  ೋಗಿರಿ, ನಾಶಕ ೆ ಹ  ೋಗಚವ ಬಾಗಲಚ 
ದ  ಡಿದಚ, ದಾರಿ ಅಗಲವು; ಅದರಲಿಿ ಹ  ೋಗಚವವರಚ ಬಹಚ ಜ್ನ, ನಿತ್ಾಜೋವಕ ೆ 
ಹ  ೋಗಚವ ಬಾಗಲಚ ಇಕ್ೆಟ್ಚಟ, ದಾರಿ ಬಿಕ್ೆಟ್ಚಟ; ಅದನಚನ ಕ್ೊಂಡಚಹಿಡಿಯಚವವರಚ ಸವಲಪ ಜ್ನ 
(ಮತಾತಯ 7:13, 14; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). 

ಜ್ನಪ್ರಯ ನಿಲಚವನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಚವದಕಿೆರಚವ ಇನ  ನೊಂದಚ ಕಾರರ್ವನಚನ ಇಲಿಿ 
ಪರಸಾತಪ್ಸಬಹಚದಚ. ಉದಾಹರಣ ಗ , ರ  ೋಮಾ 11:25, 26ರ ಕ್ಚರಿತ್ ಈ ಅಭಿಪಾರಯವನಚನ 
ರಾಷಿರೋಯ (ಜ್ನಾೊಂಗಿೋಯ) ರಕ್ಷಣ  ಉಪದ ೋಶವ ೊಂಬೊಂತ  ಅಥ ೈಯಸಿಕ  ಳಳಬಲಿದಚ. ರಕ್ಷಣ ಯ 
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ವಿಷ್ಯದಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ಎೊಂದಗ  ಒೊಂದಚ ಜ್ನಾೊಂಗಿೋಯ ಅಥವಾ ಗಚೊಂಪ್ನ ಆಧ್ಾರದಲಿಿ 
ವಾವಹರಿಸಿರಚವದಲಿ, ಆದರ  ಯಾವಾಗಲ  ಒಬಬ ವಾಕಿತಯ ಆಧ್ಾರದಲಿಿಯೋ 
ಕಾಯಯಮಾಡಿದಾದನ . ಆದಚದರಿೊಂದ, ಎರಡನ ಯ ಬರ  ೋರ್ಕ ೆ ಸವಲಪ ಕಾಲ ಮಚೊಂರ್  
“ಇಸಾರಯೋಲ್ ಜ್ನವ ಲಾಿ” ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವರ ೊಂದಚ ರ  ೋಮಾ 11:25, 26 ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ ೊಂಬ 
ವಿರ್ಾರವನಚನ ನಾವು ತಿರಸೆರಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ. 

ದ ರವಿರಬ ೋಕಾಗಿರಚವ ಒೊಂದಚ ವಿಕ್ೃತ್ರ ಪದ ನಿಲಚವು. ಬಹಚತ ೋಕ್ ಲ ೋಖಕ್ರಚ 
ಜ್ನಪ್ರಯ ನಿಲಚವಿನಲಿಿ ಅೊಂತ್ಗಯತ್ವಾಗಿರಚವ ಸಮಸ ಾಯನಚನ ಕ್ೊಂಡಿದಾದರ : ಯಹ ದಾರ 
ಸಮ ಹ ಪರಿವತ್ಯನ ಯಚ ಹ ೋಗ  ಸೊಂಭವಿಸಚವದಚ? ಈಗಾಗಲ ೋ ಗಮನಿಸಿರಚವ ಪರಕಾರ, 
ಅನ ೋಕ್ರಚ “ಮಮಯ”ದಲಿಿ “ಹ ೋಗ ” ಎೊಂಬಚದನಚನ ಸ ೋರಿಸಚತಾತರಷ್ ಟೋ. ಹ ೋಗ , ಇತಿತೋಚಿನ 
ವಷ್ಯಗಳಲಿಿ, ಹ ರ್ ುರ್ಾುದ ಧ್ಾಮಿಯಕ್ ಪೊಂಥೋಯ ಬರಹಗಾರರಚ ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ 
ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡದ ಯೋ ಧ್ಮಯಶಾಸರವನಚನ ಅನಚಸರಿಸಚವದರಿೊಂದ ಪರಸಚತತ್ ಕಾಲದ 
ಯಹ ದಾರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಬಲಿರ ೊಂದಚ ಹ ೋಳುವ ಮ ಲಕ್ ಸಮಸ ಾಯನಚನ 
ಪರಿಹರಿಸಚವದಕ ೆ ಪರಯತಿನಸಿದಾದರ . ಅವರಚ “ಅನಾಜ್ನರ ರಕ್ಷಣ ಯ ಜಾಡಚ” ಮತ್ಚತ 
“ಯಹ ದ ರಕ್ಷಣ ಯ ಜಾಡಚ” ಎೊಂಬಚದರ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಚತಾತರ . ಅವರಚ 
ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ೋಸೆರ “ಒೊಂದಚ ಕಿರಸತನ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ” ಮತ್ಚತ ಯಹ ದಾರಿಗ  ೋಸೆರ “ಒೊಂದಚ 
ಧ್ಮಯಶಾಸರದ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ” ಇರಚತ್ತದ ೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತರ . “ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ ಎಲಾ ಿ
ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವರಚ” ಎೊಂಬದಾಗಿ ಅವರಚ ವಾದಸಚತಾತರ . 

ಈ ದಗಿಲಚ ಹಚಟ್ಟಟಸಚವ ನಿಲಚವು ಪ ಲನ ಸೊಂದ ೋಶವನಚನ 
ವಿಕ್ೃತ್ಗ  ಳಿಸಚವದಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅಪ್ಸತಲನಚ ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯಲಿಿ 
ಯಹ ದಾರಚ ಹಾಗ  ಅನಾಜ್ನರಚ ಒೊಂದ ೋ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋಗಿದಾದರ  ಮತ್ಚತ ಒೊಂದ ೋ 
ರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವರಚ ಎೊಂಬದನಚನ ಸಾಭಿತ್ಚಗ  ಳಿಸಿದಾದನ . ದ ೋವರಚ ನಮಗ  
ರಕ್ಷಣ ಯ ಎರಡಚ ದಾರಿಗಳನಚನ ಅನಚಗರಹಿಸಿರಚವದಲಿ, ಆದರ  ಒೊಂದ ೋ ದಾರಿಯನಚನ 
ಒದಗಿಸಿರಚತಾತನ . ಯೋಸಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, “ನಾನ ೋ ಮಾಗಯವೂ ಸತ್ಾವೂ ಜೋವವೂ 
ಆಗಿದ ದೋನ ; ನನನ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ ಹ  ರತ್ಚ ಯಾರ  ತ್ೊಂದ  ಬಳಿಗ  ಬರಚವದಲಿ” (ಯೊೋಹಾನ 
14:6). ರ  ೋಮಾ 11:25, 26ರ ತ್ಕ್ಷರ್ದ ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ, ನಮಗ  ದ ೋವರಚ 
ಆಶಿೋವಯದಸಲಿರಚವ ಎರಡಚ “ಎಣ ಿೋಮರಗಳು” (ಯಹ ದಾರಿಗಾಗಿ ಒೊಂದಚ ಮತ್ಚತ 
ಅನಾಜ್ನರಿಗಾಗಿ ಇನ  ನೊಂದಚ) ಕಾರ್ಚವದಲಿ; ಒೊಂದ ೋ ಒೊಂದಚ ಇರಚತ್ತದ . 

ನಾವು ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಏನನಚನ ಹ ೋಳುವದಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಚ್ಚಿಯಸಿದ ದೋವ . ಈಗ ಅದಚ 
ಏನನಚನ ಹ ೋಳುತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ ಚ್ಚಿಯಸಚವ ಸಮಯವಾಗಿರಚತ್ತದ . 

ನಮಮ ಅಥಯನಿರ ಪಣ ಯನಚನ ಪರಭಾವಿಸಚವ ಪರಶ ನಯೊಂದರ  ಇದ ೋ: “ವಚ್ನ 26ರಲಿಿ 
‘ಇಸಾರಯೋಲ್’ ಎೊಂಬ ಪದವು ಯಾರನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ ?” ಗತ್ಕಾಲದ ದನಗಳಲಿಿ, ಒೊಂದಚ 
ಅತ್ಾೊಂಥ ಜ್ನಪ್ರಯ ಅಥಯನಿರ ಪಣ  ಏನಾಗಿತ ತೊಂದರ , 26ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ, “ಇಸಾರಯೋಲ್” 
ಎೊಂಬಚದಚ ಆತಿೀಕ್ ಇಸಾರಯೋಲನಚನ—ಅೊಂದರ , ಸಭ ಯನಚನ—ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ  ಎೊಂಬಚದ . 
ಇದಚ ಸಾಧ್ಾವಿರಚತ್ತದ . ಬ ೋರ  ೊಂದ ಡ ಯಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಸಭ ಯನಚನ “ಇಸಾರಯೋಲ್” ಎೊಂದಚ 
ಸೊಂಬ  ೋಧಸಿದಾದನ  (ಗಲಾತ್ಾ 6:16), ಮತ್ಚತ ಈ ಅಭಿಪಾರಯವು ಬ ೈಬಲಿನಲಿಿ 
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ಬ ೋರ ಡ ಯಲಿಿರಚವ ಉಪದ ೋಶಕ ೆ ವಿರಚದಧವಾಗಿರಚವದಲಿ. ಹ ೋಗ , ಈ ನಿಲಚವಿನಲಿಿ ಒೊಂದಚ 
ಮ ಲಭ ತ್ ದಚಬಯಲತ ಯಿರಚತ್ತದ . ನಾವು ಅಧ್ಾಯನ ಮಾಡಚತಿತರಚವ ವಿಭಾಗದಲಿಿ 
ಪ ಲನಚ ಪುನಃ ಪುನಃ ಇಸಾರಯೋಲಿನ ಬಗ ಗ ಮಾತಾಡಚತಾತನ  ಮತ್ಚತ ಪರತಿ ಸಾರಿ ಆತ್ನಚ 
ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಇಸಾರಯೋಲ್.ನಚನ ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಚ ಮಾತಾಡಚತಿತದಾದನ . 
ಅಷ್ಚಟಮಾತ್ರವಲಿದ , ಅಪ್ಸತಲನಚ 25ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಇಸಾರಯೋಲ್.ನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚತಿತರಚವದಚ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ತ  ೋರಚತ್ತದ —ಮತ್ಚತ 26ನ ೋ ವಚ್ನವು ಹಿೊಂದನ ವಚ್ನದಲಿಿ 
ಆರೊಂಭಗ  ೊಂಡ ವಾಕ್ಾದ ಮಚೊಂದಚವರಿಕ ಯಾಗಿರಚತ್ತದ . 26ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿನ 
“ಇಸಾರಯೋಲ್” ಎೊಂಬಚದನಚನ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಇಸಾರಯೋಲ್ ಎೊಂದಚ ಅಥಯನಿರ ಪಣ  
ಮಾಡಚವದಚ ಸಹಜ್ವ ೊಂದಚ ತ  ೋರಚತ್ತದ .  

ಇದಚ ಈಗಲ  ಪ ಲನಚ ಮನಸಿಾನಲಿಿ ಇಡಿೋ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಇಸಾರಯೋಲ್.ನಚನ 
ಹ  ೊಂದದದನ  ೋ ಅಥವಾ “ಇಸಾರಯೋಲಿನ  ಳಗಿನ ಇಸಾರಯೋಲ್.ನಚನ” ಹ  ೊಂದದದನ  ೋ 
ಎೊಂಬ ಪರಶ ನಯನಚನ ಉಳಿಸಚತ್ತದ  (9:6 ಮೋಲಿನ ವಾಾಖ್ ಾಗಳನಚನ ನ  ೋಡಿರಿ). ಸಪಷ್ಟವಾಗಿರಚವ 
ಪರಕಾರ, 25ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಇಸಾರಯೋಲ್. ನಚನ 
ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಚ ಮಾತಾಡಿರಚತಾತನ . ಅಲಿದ , “ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟವರ ಲಿರ  
ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವರಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುವದಚ ಅಧಕಾಥಯವನಚನ ಕ್ಲಿಪಸಿದೊಂತಾಗಚತ್ತದ . 

ಪರಿಗಣಿಸಲಪಡಬ ೋಕಾದ ಸೊಂಭಾವಾ ನಿಲಚವು. ರ  ೋಮಾ 11:26ರಲಿಿ “ಇಸಾರಯೋಲ್” 
ಯಾರ ೊಂಬಚದರ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಮ ರಚ ನಿಲಚವುಗಳಿರಚತ್ತವ : (1) ಆತಿೀಕ್ ಇಸಾರಯೋಲ್ 
(ಸಭ ), (2) ಒಟಾಟರ ಯಾದ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಇಸಾರಯೋಲ್, ಮತ್ಚತ (3) “ಇಸಾರಯೋಲಿ ನ  ಳಗಿನ 
ಇಸಾರಯೋಲ್” (“ನಿಜ್ ಇಸಾರಯೋಲ್,” ಯೋಸಚವನಚನ ಮಸಿಾೋಯನ ೊಂದಚ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿ 
ಕ  ೊಂಡಿರಚವ ಯಹ ದಾರಚ). ನಾವು ಎರಡನ ಯ ನಿಲಚವಿಗ  ಪಾರಧ್ಾನಾತ  ಕ  ಡಚತ ತೋವ . 
ಹ ೋಗ , ಎಲಾಿ ಮ ರಚ ನಿಲಚವುಗಳೊ ಸಹ ತ್ಕ್ಯಬದಧವಾಗಿರಚವದರಿೊಂದ ಮತ್ಚತ 
ಬ ೋರ ಡ ಯಲಿಿರಚವ ಪ ರೋರಿತ್ ಉಪದ ೋಶವನಚನ ಉಲಿೊಂಘಿಸಚವದಲಿವಾದದರಿೊಂದ, ಪ ಲನಚ 
ಮನಸಿಾನಲಿಿ ಯಾವದನಚನ ಹ  ೊಂದದದನ ೊಂಬ ವಿರ್ಾರದಲಿಿ ಹಿೋಗ ಯೋ ಎೊಂದಚ ಮೊಂಡಚವಾದ 
ಮಾಡಚವದಕಾೆಗಚವದಲಿ. ಈ ನಿಲಚಗಳನಚನ ಒೊಂದ ೋ ಮ ಲಭ ತ್ ನಿರ್ಯಯಕ ೆ—ಸವಲಪ 
ವಾತಾಾಸವಾದ ದಾರಿಗಳ ಮ ಲಕ್—ಬರಚವದಕ ೆ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪ ಡಬಲಿವು. 

ಇದಚವರ ಗ  ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಟರಚವದನಚನ ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಚ, ಅಧ್ಾಾಯ 11ರಲಿಿನ 
ಪ ಲನ ಒಟಾಟರ ಯಾದ ಉದ ದೋಶ, ತ್ಕ್ಷರ್ದ ಸನಿನವ ೋಶ, ಮತ್ಚತ ಬ ೈಬಲ್. ನ ಸಾಮಾನಾ 
ಭಾವನ ಗಳ ೊೊಂದಗ  ಸಮಮತಿಸಚವೊಂತ್ಹ ಒೊಂದಚ ಅಥಯನಿರ ಪಣ ಯನಚನ ರ  ೋಮಾ 11:25, 
26 ವಚ್ನಗಳ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಮಚೊಂದಡಚವ ಪರಯತ್ನವನಚನ ಮಾಡ  ೋರ್. ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  
ಆರೊಂಭಿಸಿದನಚ, “[ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದ] ಸಹ  ೋದರರ ೋ, . . . ಇದಚವರ ಗ  ಗಚಪತವಾಗಿದದ ಒೊಂದಚ 
ಸೊಂಗತಿ ನಿಮಗ  ತಿಳಿದರಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಅಪ ೋಕ್ಷಿಸಚತ ತೋನ ” (11:25b). ಈಗಾಗಲ ೋ ತಿಳಿಸಿರಚವ 
ಪರಕಾರ, ಮಮಯ ಎೊಂದರ  ದ ೋವರಚ ತಾನಚ ಅನಾಜ್ನರನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದನಚನ 
ಹ ೋಗ  ಇಸಾರಯೋಲರಚ ತ್ನನ ಬಳಿಗ  ಹಿೊಂದರಚಗಚವ ಹಾಗ  ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವನ ೊಂಬದರ ಬಗ ಗ 
ಪ ಲನಚ ಇದಚವರ ಗ  ಪರಕ್ಟ್ಗ  ಳಿಸಚತಿತರಚವೊಂಥದಚದ ಎೊಂದಥಯವಾಗಿದ : “ನಿಮಮನಚನ ನಿೋವ ೋ 
[ಅನಾಜ್ನರಚ] ಬಚದಧವೊಂತ್ರ ೊಂಬದಾಗಿ ಎಣಿಸಿಕ  ಳಳದೊಂತ  [ಹ ಚಿುಸಿಕ  ಳಳದೊಂತ  (11:18) 
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ಅಥವಾ ಗವಯಪಡದೊಂತ ” (11:20)] (11:25a). 
ಪ ಲನಚ ಬಳಿಕ್ “ಮಮಯ” ದ ಕ್ಚರಿತಾದ ತ್ನನ ಪರಮಚಖ ವಿರ್ಾರವನಚನ 

ಮಚೊಂದಚವರ ಸಚತಾತನ : “ಅದ ೋನ ೊಂದರ  ಇಸಾರಯೋಲಾರಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಪಾಲಚ ಜ್ನರಿಗ  
ಉೊಂಟಾದ ಮೊಂಡಚತ್ನವು” (11:25c). “ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ” ಎೊಂಬಚದಚ ಶಾರಿೋರಿಕ್ 
ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ (ದ  ಡಿ ವೃತ್ತ) ಎೊಂದಥಯವಾಗಿದ . ನಾವು “ಒೊಂದಚ ಪಾಲಚ ಜ್ನರಿಗ  
ಉೊಂಟಾದ ಮೊಂಡಚತ್ನ” ಎೊಂಬಚದನಚನ ಓದಚವಾಗ, ಯಾವದ ೋ ಇಸಾರಯೋಲನಿದದರ  
“ಒೊಂದಚ ಪಾಲಚ ಮೊಂಡತ್ನ” ಉೊಂಟಾದವನ ೊಂದಚ ಯೊೋಚಿಸಬಾರದಚ; ಬದಲಾಗಿ, 
ಇಸಾರಯೋಲ್ ಜ್ನಾೊಂಗದ ಒೊಂದಚ ಭಾಗದವರಿಗ  ಮೊಂಡಚತ್ನ ಉೊಂಟಾಗಿರಚತ್ತದ ೊಂದಚ 
ತಿಳಿಯತ್ಕ್ೆದಚದ. “ಇಸಾರಯೋಲಿನ ಒೊಂದಚ ಭಾಗದ ಜ್ನರಿಗ  ಮೊಂಡಚತ್ನ ಉೊಂಟಾಗಿರಚತ್ತದ ” 
ಎೊಂಬದಾಗಿ RSV ತ್ಜ್ಚಯಮಯಚ ಹ ೋಳುತ್ತದ . ಪ ಲನಚ 7ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ, ಹಿೋಗ  
ಹ ೋಳುತಾತನ , “ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ [ದ  ಡಿ ವೃತ್ತ] ಹಚಡಚಕಿದಚದ [ದ ೋವರ ಸೊಂಗಡದ ಸರಿಯಾದ 
ಸೊಂಬೊಂಧ್] ಅವರ ಲಿರಿಗ  ದ  ರ ಯಲಿಲಿ, ಅವರ  ಳಗ  ಆಯಲಪಟ್ಟವರಿಗ  [ಚಿಕ್ೆ ವೃತ್ತ] 
ದ  ರ ಯಿತ್ಚ. ಮಿಕ್ೆವರಚ [ಚಿಕ್ೆ ವೃತ್ತದವರನಚನ ಹ  ರತ್ಚ ಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಲಾಿ ದ  ಡಿ 
ವೃತ್ತದವರಚ] ಮೊಂಡರಾದರಚ.” 

“ಒೊಂದಚ ಪಾಲಚ ಜ್ನರಿಗ  ಉೊಂಟಾದ ಮೊಂಡಚತ್ನ” ವು “ಅನಾಜ್ನಗಳ 
ಸಮಯದಾಯವು ದ ೋವರ ರಾಜ್ಾದಲಿಿ ಸ ೋರಚವ ತ್ನಕ್” ಇರಚವದಚ (11:25d). “ಸ ೋರಚವ 
ತ್ನಕ್” ಎೊಂಬಚದಚ 12ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿರಚವ “ಪೂರ್ಯ ಪುನಃಸಾೆಪನ ” ಎೊಂಬದಕಿೆರಚವ ಗಿರೋಕ್. 
ನ ಅದ ೋ (plērōma) ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಾದಗಿದ .37 ಆಶುಯಯಕ್ರವಾಗಿ, ಅನ ೋಕ್ 
ಬರಹಗಾರರಚ, ವ ೋದಪೊಂಡಿತ್ರಚ, ಮತ್ಚತ ಅನಚವಾದಕ್ರಚ 25ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿನ plērōma 
ಎೊಂಬಚದಕ ೆ 12ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿರಚವದಕಿೆೊಂತ್ ವಾತಾಾಸವಾದ ಅಥಯವನಚನ ಕ್ಲಿಪಸಚತಾತರ . 
ಇವರಲಿಿ ಬಹಚತ ೋಕ್ರಚ 25ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿ ಿ plērōma ಎೊಂಬಚದಚ “ಸೊಂಖ್ ಾಯಚ ಪೂರ್ಯತ ” 
ಯನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ ೊಂದಚ ವಾದಸಚತಾತರ .38 

ಗಿರೋಕ್ ಪದಗಳು ಬ ೋರ  ಬ ೋರ  ಸೊಂದಭಯದಲಿಿ ಬ ೋರ  ಬ ೋರ ಯಾದ ಅಥಯಗಳನಚನ 
ನಿೋಡಚವದಚ ಸಾಧ್ಾವಿರಚತ್ತದ . ಹ ೋಗ , ಒೊಂದಚ ಪದವನಚನ ವಾತಾಾಸವಾಗಿ 
ಅಥಯನಿರ ಪ್ಸಚವದಕ ೆ ಬಲವಾದ ಕಾರರ್ವಿರಚವ ಹ  ರತ್ಚ, ಆ ಪದವು ಒೊಂದ ೋ 
ಸನಿನವ ೋಶದಲಿಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಪರತಿ ಸಾರಿಯ  ಏಕ್ ರಿೋತಿಯ ಅಥಯವನಚನ ಒದಗಿಸಚವದಚ 
ವಾಡಿಕ ಯಲಿಿರಚವ ಕಾಯಯವಾಗಿರಚತ್ತದ . Plērōma ಎೊಂಬಚದಕ ೆ 12ನ ೋ 
ವಚ್ನದಲಿಿರಚವದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ವಾತಾಾಸವಾದ ಅಥಯವನಚನ 25ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ ಅದಕ ೆ 
ಕ  ಡಚವದಕಿೆರಚವ ಯಾವದ ೋ ಒತಾತಯಗ  ಳಿಸಚವ ಕಾರರ್ವೂ ನಮಗ  ಕಾಣಿಸಚವದಲಿ. 
ನಾವು 12ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ ಅಧ್ಾಯನ ಮಾಡಿದಾಗ, plērōma (“ಪೂರ್ಯ ಪುನಃಸಾೆಪನ ”) 
ಎೊಂಬಚದಚ “ಬಿದಚದಹ  ೋದದಚದ” ಮತ್ಚತ “ಸ  ೋತ್ಚಹ  ೋದದಚದ” ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ವಿರಚದಧ 
ಹ  ೋಲಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ ೊಂಬಚದನಚನ ಕ್ಲಿತ ವು. ಅಲಿದ  12ನ ೋ ವಚ್ನವು 15ನ ೋ ವಚ್ನದ  ೊಂದಗ  
ಸಮಾನಾಥಯವನಚನ ಹ  ೊಂದದ  ಎೊಂಬಚದನಚನ ಸಹ ಗಮನಿಸಿದ ವು, ಅದಚ ಬಿದಚದಹ  ೋದದಚದ 
ಮತ್ಚತ ಸ  ೋತ್ಚಹ  ೋದದಚದ (“ದ ೋವರಿೊಂದ ತಿರಸೆರಿಸಲಪಟ್ಟಟದಚದ”) ಮತ್ಚತ ಪೂರ್ಯ ಪುನಃಸಾೆಪನ  
(ದ ೋವರಿೊಂದ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಲಪಡಚವಿಕ ) ಎೊಂಬ ಫಲಿತ್ಗಳನಚನ ನಿೋಡಚತ್ತದ . 
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ನಾವು ಅೊಂತಿಮ ನಿರ್ಯಯಕ ೆ ಬೊಂದದ ದೋನ ೊಂದರ , 12ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿಿ, “ಪೂರ್ಯ 
ಪುನಃಸಾೆಪನ ” ಎೊಂಬಚದಚ ಯಹ ದಾರಚ ದ ೋವರ ಸೊಂಕ್ಲಪವನಚನ 
ನ ರವ ೋರಿಸಚವದ ೊಂದಥಯವನಚನ ಕ  ಡಚತ್ತದ , ಅದರಿೊಂದ ಅವರಚ ದ ೋವರಿೊಂದ 
ಸಿವೋಕಾರಕ  ೆಳಗಾಗಚವೊಂತಾಗಚತ್ತದ . ಈ ಮ ಲಭ ತ್ ಅಥಯವು 25ನ ೋ ವಚ್ನಕಾೆಗಿ 
ಸ ಕ್ತವಾಗಿರಚತ್ತದ : “ಇಸಾರಯೋಲಾರಲಿಿ ಒೊಂದಚ ಪಾಲಚ ಜ್ನರಿಗ  ಉೊಂಟಾದ ಮೊಂಡಚತ್ನವು 
ಯಾವಾಗಲ  ಇರದ  ಅನಾಜ್ನಗಳ ಸಮಚದಾಯವು ದ ೋವರ ರಾಜ್ಾದಲಿಿ ಸ ೋರಚವ ತ್ನಕ್ 
ಮಾತ್ರ ಇರಚವದಚ.” 25ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ ಪುನಃ 11ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಪ ಲನ ಪಾರಥಮಿಕ್ 
ತ್ಕ್ಯದ ಬ ಳಕಿನಲಿಿ ನ  ೋಡಿರಿ: 

(ದ ೋವರಿೊಂದ) ಯಹ ದಾರ ತಿರಸಾೆರ (“ಮೊಂಡರಾಗಚವದಚ”) 
(ದ ೋವರಿೊಂದ) ಅನಾಜ್ನರ ಸಿವೋಕಾರ (“ಸ ೋರಚವ ತ್ನಕ್”) 

ಒೊಂದಚ ವ ೋಳ  ಪ ಲನಚ ಪುನಃ ಯಹ ದಾರ ಮತ್ಚತ ಅನಾಜ್ನರ ರಕ್ಷಣ ಯ ನಡಚವ  
ಇರಚವ ಪರಸಪರ ಸೊಂಬೊಂಧ್ವನಚನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಒತಿತ ಹ ೋಳುತಿತರಚವದಾದರ , ಆತ್ನ ಮಚೊಂದನ 
ಅೊಂಶವು ಏನಾಗಿರತ್ಕ್ೆದಚದ? ಆತ್ನಚ ಒೊಂದಚ ವಿಧ್ದಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಒತಿತಹ ೋಳತ್ಕ್ೆದ ದೋನ ೊಂದರ , 
ಅನಾಜ್ನರಚ “ದ ೋವರ ರಾಜ್ಾದಲಿಿ ಸ ೋರಚವದಚ” ಯಹ ದಾರಲಿಿ ಅಸ ಯಯನಚನ ಹಚಟ್ಟಟಸಿ 
ಅವರಚ ಮಸಿಾೋಯನ ಕ್ಚರಿತ್ ಪೂವಯಕ್ಲಪನ ಯನಚನ ಬದಗ  ತಿತ ಯೋಸಚವನಚನ 
ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವೊಂತ  ನಡಿಸಚವ ಉದ ದೋಶವನ  ನಳಗ  ೊಂಡಿತ್ಚತ 
ಎೊಂಬಚದ . ಪ ಲನಚ ಅದನಚನ ಮಾಡಿದನ  ೋ? ನಾವು ಮಚೊಂದನ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ 
ಸಾಗ  ೋರ್. 

26ನ ೋ ವಚ್ನವು ಹಿೋಗ  ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ , “ಆ ಮೋಲ  . . .” “ಆ ಮೋಲ ” ಎೊಂದಚ 
ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಪದವು οὕτως (houtōs) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಾದಗಿದ . 
ಆೊಂಗಿದಲಿಿ ಪದವಾದ “so” (“ಆ ಮೋಲ ”) ರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ, houtōs ಎೊಂಬಚದಚ ಒೊಂದಚ 
ಕಿರಯಾವಿಶ ೋಷ್ರ್ ರಿೋತಿಯಲಿಿರಚತ್ತದ , ಅದಚ “ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ”39 ಅಥವಾ “ಈ ರಿೋತಿಯಾಗಿ”40 
ಎೊಂದಥಯವನಚನ ನಿೋಡಚತ್ತದ . “ಆ ಮೋಲ ”—ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ (ದ ೋವರಚ ಅನಾಜ್ನರನಚನ 
ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಮ ಲಕ್)—“ಇಸಾರಯೋಲ್ ಜ್ನವ ಲಾಿ [ಅಸ ಯಗ  ಳಳಲಪಟ್ಚಟ 
ಕಿರಸತನನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ಮತ್ಚತ ಆ ಮ ಲಕ್] ರಕ್ಷಣ ಹ  ೊಂದಚವದಚ.” 

(ದ ೋವರಿೊಂದ) ಯಹ ದಾರ ತಿರಸಾೆರ (“ಮೊಂಡರಾಗಚವದಚ”) 
(ದ ೋವರಿೊಂದ) ಅನಾಜ್ನರ ಸಿವೋಕಾರ (“ಸ ೋರಚವ ತ್ನಕ್”) 
(ದ ೋವರಿೊಂದ) ಯಹ ದಾರ ಸಿವೋಕಾರ (“ಇಸಾರಯೋಲ್ ಜ್ನವ ಲಾಿ ರಕ್ಷಣ  

ಹ  ೊಂದಚವದಚ”) 

ಯಾರಾದ  ಬಬರಚ ಹಿೋಗ  ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಯತ್ತಬಹಚದಚ, “ಆದರ  ನಿೋನಚ ‘ವ ಲಾಿ’ ಎೊಂಬ ಪದದ 
ಬಗ ಗ ಸಪಷ್ಟಗ  ಳಿಸಿರಚವದಲಿ. ‘ವ ಲಾಿ’ ಎೊಂಬ ಪದವು ಕ್ರಮೋರ್ದಲಿಿ ಎಲಾಿ (ಅಥವಾ ಕ್ನಿಷ್ಠ 
ಅವರಲಿಿ ಬಹಚಪಾಲಚ) ಯಹ ದಾರಚ ಯೋಸಚವನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳರ ೊಂಬಚದನಚನ 
ಸ ಚಿಸಚವದಲಿವೋ?” ಹಾಗ  ಸ ಚಿಸಬ ೋಕ ೊಂಬ ಅವಶಾವಿಲಿ. ಒೊಂದಚ ವ ೋಳ  ನಾನಚ, 
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“ದ ೋವರಚ ಪರತಿಯೊಬಬರಿಗ  ನೊಂಬಿಕ ಯಿಟ್ಚಟ, ಪಶಾುತಾತಪಪಟ್ಚಟ, ಅರಿಕ ಮಾಡಿ, ಮತ್ಚತ 
ದೋಕ್ಷಾಸಾನನ ಮಾಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಆಜ್ಞಾಪ್ಸಿದಾದನ ; ಈ ವಿಧ್ವಾಗಿ ಎಲಾಿ ಜ್ನರಚ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವರಚ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದರ  ಹ ೋಗಿರಚತ್ತದ ? ಇದರಿೊಂದ ನಿೋವು “ಎಲಾಿ ಜ್ನರಚ ರಕ್ಷಣ  
ಹ  ೊಂದಚವರಚ” ಎೊಂಬ ನಿರ್ಯಯಕ ೆ ಬರಚವಿರ  ೋ? ಇಲಿ, ನನನ ಮಾತಿನ ಅಥಯವು ದ ೋವರಚ 
ಆಜ್ಞಾಪ್ಸಿದದನಚನ ಮಾಡಚವದರ ಮ ಲಕ್ ಮಾತ್ರವ ೋ ಒಬಬನಚ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬಲಿನ ೊಂಬಚದ ೋ 
ಎೊಂಬದಾಗಿ ನಿೋವು ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳುಳವಿರಿ. 

ಇನ  ನಬಬರಚ ವಿರ  ೋಧ್ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಿ, “ಆದರ  ನಿೋನಚ ರ  ೋಮಾ 11:25, 26 ವಚ್ನಗಳ 
ಬಗ ಗ ನಿೋಡಿದ ಅಥಯನಿರ ಪನ ಯಚ ಕ ೋವಲ ಪ ಲನ ಮಾತ್ಚಗಳನ ನೋ ಪುನರಾವತ್ಯನ  
ಮಾಡಿದೊಂತಾಗಿಸಚತ್ತದ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಬಹಚದಚ. ಈ ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಯಲಿಿ ಬಹಳ ಸವಲಪ 
ಅಹಯತ ಯನಚನ ಹ  ೊಂದದ  ಯಾಕ ೊಂದರ  ಪ ಲನಚ ಅನ ೋಕ್ ಪರಮಚಖ ವಿಷ್ಯಗಳನಚನ ಮತ ತೋ 
ಮತ ತೋ ಪುನರಾವತಿಯಸಿದನಚ. ಪ ಲನಚ 11ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯ ಪರಮಚಖ ವಿರ್ಾರವನಚನ 25 ಮತ್ಚತ 
26 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ಪುನರಾವತಿಯಸಿದದರಲಿಿ ಯಾವದ ೋ ಸಮಸ ಾಯಿರಚವದಲಿ. 

ಇಲಿಿ ತ ಗ ದಚಕ  ಳಳಲಾಗಿರಚವ ಅಭಿಪಾರಯವನಚನ ಈ ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿ 
ಸಾರಾೊಂಶಿಸಬಹಚದಚ: ದ ೋವರಚ ಅನಾಜ್ನರನಚನ ಸಿವೋಕಾರಮಾಡಿಕ  ಳುಳವ ವಿಧ್ದ ಮ ಲಕ್, 
ಯಹ ದಾರಚ ಕಿರಸತನನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವೊಂತ  ಸ ಫತಿಯ ಗ  ಳಳಬಹಚದಚ. 
ಅೊಂದರ , ಅನಾಜ್ನರಚ ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಪರತಿಕಿರಯಿಸಚವ 
“ವಿಧ್ದಲಿಿ,” ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಮರಚಪರಿಶಿೋಲಿಸಬಹಚದಚ ಮತ್ಚತ 
ಕ ೈಸತರಾಗಚವದಕ ೆ ನಿಧ್ಯರಿಸಬಹಚದಚ. ಈ ವಿವರಣ ಯಚ ವಾಕ್ಾಭಾಗದ ಬ ೋಡಿಕ ಯನಚನ 
ಸೊಂಧಸಚತ್ತದ  ೋ ಇಲಿವೋ ಎೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶವನಚನ ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ. ನೊಂತ್ರ ಅಧ್ಾಯನ 
ಮತ್ಚತ ಪಾರಥಯನ ಯನಚನ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಿರಿ ಮತ್ಚತ ನಿಮಮದ ೋ ಆದ ನಿರ್ಯಯಗಳನಚನ 
ತ ಗ ದಚಕ  ಳಿಳರಿ.  

ವಚನಗಳು 26b, 27. ಅದಚುತ್ವಾದ “ಮಮಯ” (ಪರಕ್ಟ್ನ ) ಒೊಂದಚ ಭಾಗವು ಅನಾಜ್ನರ 
ಸಿವೋಕಾರವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿ ಯಹ ದಾರನಚನ ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವೊಂತ  
ಪರರ್  ೋಧಸಚವದಾಗಿತ್ಚತ. ಪ ಲನಚ ಆಗಾಗ ಗ ಮಾಡಿದ ಹಾಗ ಯೋ, ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ವಾದಕ ೆ 
ಶಾಸರಗಳಿೊಂದ ಸಮಥಯನ  ನಿೋಡಚತಾತನ : ಇದಕೆೆ ಆಧ್ಯರವಯಗಿ ಶಯಸರದಲ್ಲಿ—ಬಿಡಿಸುವವನು 
ಚ್ಚೇಯೇನಿ ನೊಳಗಿಂದ ಹೊರಟು ರ್ಂದು ಯಯಕೊೇರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಭಕ್ರತಹಿೇನತ್ೆಯನುನ 
ನಿವಯರಣೆಮಯಡುವನು. ನಯನು ಅವರ ಸಂಗಡ ಮಯಡಿಕೊಂಡ ಈ ಒಡಂರ್ಡಿಕೆಯು ನಯನು 
ಅವರ ಪಯಪಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸುವಯಗ ನೆರವೆೇರುವದು ಎಂದು ರ್ರೆದದೆ. ಈ ಉಲ ಿೋಖನವು 
ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳ ಮಿಶರರ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಪಾರಥಮಿಕ್ 
ಸೊಂಬೊಂಧ್ಸ ಚ್ಕ್ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಯಶಾಯ 59:20, 21a, ಅದಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ತದ , “ಆದರ  
ಚಿೋಯೊೋನಿಗ  ದ  ರೋಹವನಚನ ಬಿಟ್ಚಟಬಿಟ್ಟ ಯಾಕ  ೋಬಾರ ಬಳಿಗ  ವಿಮೋಚ್ಕ್ನಾಗಿ 
ಬರಚವನಚ. ಯಹ  ೋವನ ೋ ಇದನಚನ ನಚಡಿದದಾದನ . ನಾನೊಂತ್  ಅವರ  ೊಂದಗ  ಈ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯನಚನ ಮಾಡಿಕ  ಳುಳವ ನಚ.” ಆ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ ಯಶಾಯನಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರ 
ಪುನಃಸಾೆಪನ ಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಮಚೊಂತಿಳಿಸಿದನಚ. ಪ ಲನಚ ಈ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ದ ೋವರ ಬಳಿಗ  
ಬರಚವೊಂತ  ಯಹ ದಾರಿಗ  ದಾರಿಯನಚನ ಒದಗಿಸಚವ ಯೋಸಚವಿಗ  ಅನವಯಿಸಿದನಚ. ಅಲಿದ  
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ಯಶಾಯ 27:9ರಿೊಂದ ಸಹ ಒೊಂದಚ ಸಾಲಚ ಇರಬಹಚದಾಗಿದ , ಅದಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ತದ , 
“ಯಾಕ  ೋಬಾರಚ . . . ಅಧ್ಮಯಕ ೆ ಪಾರಯಶಿುತ್ತವಾಗಚವದಚ.” ಮಚಕಾತಯವು ನಮಗ  
ಯರ ಮಿೋಯನ ಪುಸತಕ್ದಲಿಿರಚವ “ಹ  ಸದಾಗಿರಚವ ಒೊಂದಚ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ” ಎೊಂಬ 
ವಾಗಾದನವನಚನ ಜ್ಞಾಪ್ಸಚತ್ತದ  (ಯರ ಮಿೋಯ 31:31-34), ಅದಚ ಇದರ  ೊಂದಗ  
ಮಚಕಾತಯಗ  ಳುಳತ್ತದ , “ನಾನಚ ಅಪರಾಧ್ವನಚನ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವರ ಪಾಪವನಚನ ನನನ ನ ನಪ್ಗ  
ಎೊಂದಗ  ತ್ರಚವದಲಿ.” 

ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ವಾಕ್ಾ ಮತ್ಚತ ಪ ಲನ ಉಲ ಿೋಖನದಲಿಿರಚವ ಚಿಕ್ೆದಾದ 
ವಾತಾಾಸವ ೋನ ೊಂದರ  ಯಶಾಯನಚ “ಚಿೋಯೊೋನಿಗ  . . . ವಿಮೋಚ್ಕ್ನಾಗಿ ಬರಚವನಚ” 
ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದರ , ಪ ಲನಚ “ಬಿಡಿಸಚವವನಚ ಚಿೋಯೊೋನಿನ  ಳಗಿೊಂದ ಹ  ರಟ್ಚ ಬೊಂದಚ” 
ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ಪ ಲನಚ ಏಕ  ಪದಗಳನಚನ (ಪ ರೋರಣ ಯೊೊಂದಗ ) 
ಬದಲಾಯಿಸಿದನ ೊಂಬಚದಚ ನಮಗ  ಖಚಿತ್ವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲಾಗದಚ. ಬಹಚಶಃ ಆತ್ನಚ 
ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ಪುನಃ ಅವರ ರಕ್ಷಕ್ನಚ ಯಹ ದ ಎೊಂಬಚದನಚನ ನ ನಪ್ಸಚತಿತದಾದನ ೊಂದಚ 
ತ  ೋರಚತ್ತದ . ಸೊಂಭಾವಾತ ಯೊಂದರ , ಪ ಲನಚ “ಯರ ಸಲ ೋಮಿನಿೊಂದ ಯಹ  ೋವನ 
ವಾಕ್ಾವೂ [ಸಚವಾತ ಯ]” ಹ  ರಡಚವದಚ ಎೊಂಬ ಯಶಾಯನ ಪರವಾದನ ಯಿೊಂದ 
ಪರಭಾವಿತ್ಗ  ೊಂಡಿರಬ ೋಕ್ಚ (ಯಶಾಯ 2:3; ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ; ನ  ೋಡಿರಿ ಲ ಕ್ 
24:47). 

ರ  ೋಮಾ 11:25-27 ವಚ್ನಗಳು ಯಚಗಾೊಂತ್ಾದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಮಾತಾಡಚತಿತವ ಯೊಂದಚ 
ಭಾವಿಸಚವವರಚ ಯೊೋಚಿಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  ಪ ಲನಚ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವ ಹಳ ಯ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಉಲ ಿೋಖನವು ಯೋಸಚವಿನ ಎರಡನ ಯ ಬರ  ೋರ್ಕ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಸಿದಾದಗಿದ  
ಎೊಂಬದ . ಆ ಅಥಯನಿರ ಪಣ ಯನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಚವದಕ ೆ ಹಲವಾರಚ ಕಾರರ್ಗಳಿರಚತ್ತವ . 
(1) John R. W. Stott ಗಮನಕ ೆ ತ್ೊಂದ ಪರಕಾರ, “ಯಶಾಯನ ಮ ಲವಾಕ್ಾ ದಲಿಿರಚವ, 
ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗವು, ಕಿರಸತನ ಮದಲನ ಯ ಬರ  ೋರ್ವನಚನ ಸ ಚಿಸಿ ಹ ೋಳಿದಾದಗಿದ .”41 
(2) ಕಿರಸತನ ಮದಲನ ಯ ಬರ  ೋರ್ದ ಉದ ದೋಶಗಳಲ  ಿೊಂದ ೊಂದರ  “ಯಾಕ  ೋಬನಲಿಿರಚವ 
[ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ] ಭಕಿತಹಿೋನತ ಯನಚನ ನಿವಾರಣ ಮಾಡಚವದಚ” (ನ  ೋಡಿರಿ ಮತಾತಯ 
15:24), “ಅವರ ಪಾಪಗಳನಚನ ಪರಿಹರಿಸಚವದಚ”—ಅೊಂದರ , ಕ್ಳ ದಚಹ  ೋದವರನಚನ 
ರಕ್ಷಿಸಚವದಚ (ಲ ಕ್ 19:10) ಆಗಿತ್ಚತ. ಯೋಸಚ ಎರಡನ ಯ ಸಾರಿ ಬರಚವಾಗ, ಅದಚ 
ಪಾಪವನಚನ ಪರಿಹರಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ಅಲ,ಿ ಆದರ  ನಾಾಯತಿೋರಿಸಚವದಕ ೆ ಆಗಿರಚತ್ತದ  
(ಮತಾತಯ 25:31-33). (3) ರ  ೋಮಾ 11:26b, 27ನಚನ ಯರ ಮಿೋಯನ “ಹ  ಸ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ” ವಾಗಾದನದೊಂದ ಬ ೋಪಯಡಿಸಚವದಚ ಕ್ಷ್ಟಕ್ರವಾಗಿರಚತ್ತದ , ಆದರ  ಆ ಹ  ಸ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಚ (ಯೋಸಚವಿನ ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ) ಈಗಾಗಲ ೋ ಸಾೆಪ್ಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ  
(ಇಬಿರಯ 8:8-13). ಆದಚದರಿೊಂದ, ನಾವು ನಿರ್ಯಯಕ ೆ ಬರಚವದ ೋನ ೊಂದರ , ರ  ೋಮಾ 
11:26b, 27 ವಚ್ನಗಳು ಯೋಸಚವಿನ ಮದಲನ ಯ ಬರ  ೋರ್ಕ ೆ—ಆಗ ಆತ್ನಚ 
ನರಾವತಾರ ಎತಿತ ಬೊಂದನಚ (ಯೊೋಹಾನ 1:14)—ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಪಟ್ಟದಾದಗಿವ , ಹ  ರತ್ಚ ಆತ್ನ 
ಎರಡನ ಯ ಬರ  ೋರ್ಕ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಪಟ್ಟಟಲಿ. 

26 ಮತ್ಚತ 27 ವಚ್ನಗಳಲಿಿನ ಉಲ ಿೋಖನದ ಗಚರಿಯಚ ಏನಾಗಿತ ತೊಂದರ  
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ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ರಕ್ಷಿಸಚವದಕ ೆ (ಅವರನಚನ ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ  ಹಾಗ  ಸೊಂಕ್ಲಪಗಳ ಡ ಗ  
ತಿರಿಗಿ ಕ್ರ ತ್ರಚವದಕ ೆ) ವಿಮೋಚ್ಕ್ನಚ (ಕಿರಸತನಚ) ಬರಚವನ ೊಂದಚ ಪರವಾದಗಳು 
ಮಚೊಂತಿಳಿಸಿದದರ ೊಂಬಚದನಚನ ತ  ೋರಿಸಿ ಕ  ಡಚವದ ೋ ಆಗಿತ್ಚತ. ಅನಾಜ್ನರನಚನ ದ ೋವರಚ 
ಸಿವೋಕಾರ ಮಾಡಿಕ  ಳುಳವದನಚನ ನ  ೋಡಿ ಯಹ ದಾರಚ ಅಸ ಯಗ  ಳುಳವಾಗ ಇದಚ 
ಸೊಂಭವಿಸಚವದಚ. ಯಹ ದಾರನಚನ ರಕ್ಷಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ದ ೋವರಚ ಒೊಂದಚ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ 
ಹ  ೊಂದದದನಚ (ಮತ್ಚತ ಹ  ೊಂದದಾದನ ), ಅದಚ ಕಿರಸತನ ಸಚತ್ತ ಕ ೋೊಂದರಕ್ೃತ್ವಾದ ಯೊೋಜ್ನ ಯೋ.  

ವಚನಗಳು 28, 29. ರಕ್ಷಣ ಯ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ, ಯಹ ದಾರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಬ ೋಕ ೊಂದಚ 
ದ ೋವರಚ ಈಗಲ  ಇಚಿಛಸಚತಾತನ ೊಂಬಚದನಚನ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಲ ಿವು. 28, 29 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ, 
ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತಾತನ ,  

ಅವರು ಸುವಯತ್ೆಣಯನುನ ಬೆೇಡವೆಂದದದರಿಂದ ದೆೇವರು ನಿಮಗೆ ಹಿತ್ವನುನ ಉಂಟು ಮಯಡಿ 
ಅವರನುನ ಶತ್ುಿಗಳೆಂದೆಣಿಸಿದಯದನೆ. ಆದರೂ ಅವರು ತ್ಯನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅರ್ಿಹಯಮ 
ಇಸಯಕ ಯಯಕೊೇರ್ರೆಂರ್ ಪ್ತ್ೃಗಳ ವಂಶಸಿರಯಗಿರುವದರಿಂದ ಅವರನುನ ಪ್ಿಯರೆಂದು 
ಎಣಿಸಿದಯದನೆ. ದೆೇವರು ವರಗಳನುನ ಅನುಗಿಹಿಸಿದದಕೂೆ ಜನರನುನ ಕರೆದದದಕೂೆ 
ಪಶಯಿತ್ಯತಪಪಡುವವನಲಿ.  

ಒೊಂದಚ ಕ  ೋನದೊಂದ ನ  ೋಡಿದರ , ಯಹ ದಾರಚ “ಶತ್ಚರಗಳು” ಆಗಿದದರ ; ಆದರ , ಇನ  ನೊಂದಚ 
ಕ  ೋನದೊಂದ, ಅವರಚ “ಪ್ರಯರಚ” ಆಗಿದದರಚ. 

ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಯಹ ದಾರಚ ಈಗಲ  “ದ ೋವರಾದಚಕ  ೊಂಡ ಪರಜ ” ಎೊಂದಚ ನೊಂಬಚವವರಚ 
ಈ ಎರಡಚ ವಚ್ನಗಳು ತ್ಮಮ ನಿಲಚವನಚನ ದೃಢಪಡಿಸಚತ್ತವ ೊಂದಚ ಮನವರಿಕ ಗ  ಳುಳತಾತರ . 
ಹ ೋಗ , ಬ ೋರ ಡ ಯಲಿಿರಚವ ವಾಕ್ಾಗಳ ಮ ಲಕ್ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ಇನಚನ ದ ೋವರ 
ಆದಚಕ  ೊಂಡ ಜ್ನಾೊಂಗ ಆಗಿರಚವದಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಸಾಭಿತ್ಚಗ  ಳಿಸಚತ ತೋವ  (ನ  ೋಡಿರಿ 
ಅನವಯಿಸಚವಿಕ : ದ ೋವರಚ ಮತ್ಚತ ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ, ಪುಟ್ಗಳು 264-68). “ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ  
ಒೊಂದಚ ಜ್ನಾೊಂಗವಾಗಿ ಇರಚವ ಯಾವದ ೋ ಸವಲತ್ಚತಗಳು ರದಚದಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಟವ .”42 
ವಿಷ್ಯವು ಹಾಗಿರಚವಾಗ, 28 ಮತ್ಚತ 29 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಏನನಚನ ಹ ೋಳುತಿತದಾದನ ? 
ದ ೋವರಚ ಏಕ  ಯಹ ದಾರಿಗ  ಪಶಾುತಾತಪ ಪಟ್ಚಟ ಆತ್ನ ಬಳಿಗ  ಹಿೊಂದರಚಗಚವೊಂತ  
ಸೊಂದಭಯವನಚನ ವಿಸತರಿಸಚವದನಚನ ಮಚೊಂದಚವರ ಸಿದನ ೊಂಬ ಬಗ ಗ ಆತ್ನಚ 
ವಿವರಿಸಚತಿತರಚವೊಂತ  ತ  ೋರಚತ್ತದ . 

28ನ ೋ ವಚ್ನವು ಹಿೋಗ  ಆರೊಂಭಗ  ಳುಳತ್ತದ , “ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಬ ೋಡವ ೊಂದದದರಿೊಂದ 
ದ ೋವರಚ . . . ಅವರನಚನ [ಯಹ ದಾರಚ] ಶತ್ಚರಗಳ ೊಂದ ಣಿಸಿದಾದನ .” ಯಹ ದ 
ನಾಯಕ್ರಿೊಂದ ನಡಿಸಲಪಟ್ಟ ಒೊಂದಚ ಯಹ ದ ಜ್ನರ ಗಚೊಂಪು ಯೋಸಚವನಚನ ಶಿಲಚಬ ಗ  
ಹಾಕಿಸಿದದರಚ. ಸಭ ಯಚ ಸಾೆಪ್ಸಲಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ್, ಬಹಚತ ೋಕ್ ಯಹ ದಾರಚ ಯೋಸಚವಿನ 
ಕ್ಥ ಯನಚನ ಸಾರಚವದನಚನ ತಿೋಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ವಿರ  ೋಧಸಿದರಚ (ನ  ೋಡಿರಿ ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 
17:5, 13). ಅವರಲಿಿ ಕ ಲವರಿಗ  ಅವರ ದಾರಿಯಲಿಿ ಬಿಟ್ಚಟಬಿಟ್ಟಟದದರ , ಪರತಿಯೊಬಬ 
ಸಚವಾತಾಯಪರಸೊಂಗಿಯಚ ಮ ನಗ  ಳಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚತಿತದದನಚ, ಮತ್ಚತ ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಕ ೋಳುವ 
ಅವಕಾಶವು ಯಾರ  ಬಬರಿಗ  ಸಿಕಿೆರಚತಿತರಲಿಲಿ. “ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಬ ೋಡವ ೊಂದದದರಿೊಂದ” 
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ಯಹ ದಾರಚ ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  “ಶತ್ಚರಗಳು” ಆಗಿದದರಚ. 
ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ ಹ ೋಳುವದ ೋನ ೊಂದರ , “ನಿಮಗ  [ಅನಾಜ್ನರಿಗ ] ಹಿತ್ವನಚನ 

ಉೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಿ.” ಇದಚ 11ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ ಆಗಾಗ ಗ ಹ ೋಳಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಒೊಂದಚ 
ವಾಸತವಾೊಂಶವನಚನ ಮತ  ತಮಮ ದೃಢಪಡಿಸಚತ್ತದ : ಯಹ ದಾರಚ ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ 
ತಿರಸೆರಿಸಿದಚದ ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಕ ೋಳಿ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ ಸೊಂದಭಯವನಚನ 
ಒದಗಿಸಿತ್ಚ. 

ಯಹ ದಾರಚ ಸಚವಾತ ಯಗ  ಶತ್ಚರಗಳಾಗಿದದರಚ ಮತ್ಚತ ಆ ಕಾರರ್ದೊಂದ, 
ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಕ  ಟಾಟತ್ನಿಗ  ಶತ್ಚರಗಳಾದರಚ ಎೊಂಬ ವಾಸತವಾೊಂಶದೊಂದ ನಾವು ಯಾವ 
ನಿರ್ಯಯಕ ೆ ಬರಬಹಚದಚ? 28ನ ೋ ವಚ್ನದ ಮದಲ ಭಾಗವು ಈ ರಿೋತಿಯಲಿ ಿ
ವಿಸತರಿಸಲಪಡಬಹಚದಾಗಿದ : “ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಬ ೋಡವ ೊಂದದದರಿೊಂದ ದ ೋವರಚ . . . ಅವರನಚನ 
ಶತ್ಚರಗಳ ೊಂದ ಣಿಸಿದಾದನ  [ಮತ್ಚತ ಕ ೋವಲ ದೊಂಡನ ಗ  ಯೊೋಗಾರಾಗಿದದರಚ].” 

ಯೋಸಚವನಚನ ಕ  ಲಚಿವದರಲಿಿ ಮತ್ಚತ ಸಭ ಯನಚನ, ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ, ಮತ್ಚತ 
ಕ ೈಸತರನಚನ ನಾಶಮಾಡಚವದಕ ೆ ಪರಯತಿನಸಿದದರಲಿಿ ಯಹ ದಾರಚ ಮಾಡಿದ ಕಾಯಯವನಚನ 
ಪರಿಗಣಿಸಚವದಾದಲಿಿ, ದ ೋವರಚ ಏಕ  ಅವರನಚನ ಭ ಮಿಯ ಮೋಲಿನಿೊಂದ ಸಚಮಮನ  
ಅಳಿಸಿಹಾಕಿ ಬಿಡಲಿಲಿ? ಅದಚ ನಮಮನಚನ 28ನ ೋ ವಚ್ನದ ಕ್ಡ ೋ ಭಾಗಕ ೆ ಕ್ರ ತ್ರಚತ್ತದ : 
“ಆದರ  ಅವರಚ ತಾನಚ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡ ಅಬರಹಾಮ ಇಸಾಕ್ ಯಾಕ  ೋಬರ ೊಂಬ ಪ್ತ್ೃಗಳ 
ವೊಂಶಸೆರಾಗಿರಚವದರಿೊಂದ ಅವರನಚನ ಪ್ರಯರ ೊಂದಚ ಎಣಿಸಿದಾದನ .”  

“ತಾನಚ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡ” ಎೊಂಬಚದಚ ತ್ನನ ಯೊೋಜ್ನ ಗಳನಚನ ಅವರ ಮ ಲಕ್ 
ನ ರವ ೋರಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ದ ೋವರಚ ಆರಿಸಿಕ  ಳುಳವದನಚನ ಸ ಚಿಸಚತ್ತದ . 
ಇಸಾರಯೋಲಿನ ಜ್ನರಚ ಪ್ರೋತಿಪಾತ್ರರಚ ಅಥವಾ ಕ್ತ್ಯನಿಗ  ಯಾವಾಗಲ  ಪ್ರೋತಿಯನಚನ 
ತ  ೋರಿಸಿದದರಿೊಂದ “ಪ್ರಯರ ೊಂದಚ” ಎಣಿಸಲಪಟ್ಟರ  ೋ? ಇಲ.ಿ ಬದಲಾಗಿ, ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ 
“ಪ್ತ್ೃಗಳ ವೊಂಶಸೆರಾಗಿರಚವದರಿೊಂದ . . . ಪ್ರಯರ ೊಂದಚ” ಎಣಿಸಲಪಟ್ಟಟದದರಚ. “ಪ್ತ್ೃಗಳು” 
“ಮ ಲಪ್ತ್ೃಗಳಾಗಿದದರಚ” (NIV)—ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಅಬರಹಾಮನಚ (ನ  ೋಡಿರಿ ರ  ೋಮಾ 
4ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯ), ಆತ್ನಚ “ದ ೋವರ ಸ ನೋಹಿತ್” ಆಗಿದದನಚ (ಯಾಕ  ೋಬ 2:23; ನ  ೋಡಿರಿ 
2 ಪೂವಯಕಾಲವೃತಾತೊಂತ್ 20:7; ಯಶಾಯ 41:8). 

ದ ೋವರಚ ಅಬರಹಾಮನಿಗ  ಕ ಲವೊಂದಚ ವಾಗಾದನಗಳನಚನ ಮಾಡಿದದನಚ, ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ 
ತ್ನನ ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿ ಹಿೊಂದಕ ೆ ಹ  ೋಗಿರಲಿಲಿ. 29ನ ೋ ವಚ್ನವು ವಿವರಿಸಚವದ ೋನ ೊಂದರ  
“ದ ೋವರಚ ವರಗಳನಚನ ಅನಚಗರಹಿಸಿದದಕ್ ೆ ಜ್ನರನಚನ ಕ್ರ ದದದಕ್ ೆ ಪಶಾುತಾತಪ 
ಪಡಚವವನಲಿ” (ನ  ೋಡಿರಿ ಅರರ್ಾಕಾೊಂಡ 23:19). “ಪಶಾುತಾತಪಪಡಚವವನಲಿ” ಎೊಂಬಚದಚ 
ἀμεταμέλητος (ametamelētos) ಎೊಂಬ ಗಿರೋಕ್ ಪದದೊಂದ ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟದ , ಅದಚ 
(α, a) ಎೊಂಬಚದರಿೊಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ಗ  ಳಿಸಲಪಡಚವ “ಪಶಾುತಾತಪ” (μεταμέλει, 

metamelei) ಎೊಂಬ ಒೊಂದಚ ಪದವನ  ನಳಗ  ೊಂಡಿರಚತ್ತದ . KJVಯಚ “ಪಶಾುತಾತಪ ಇಲಿದ ” 
ಎೊಂದಚ ಹ  ೊಂದರಚತ್ತದ . “ಪಶಾುತಾತಪ” ಎೊಂಬಚದರ ಮ ಲಭ ತ್ ಅಥಯವು “ಮನಸಾನಚನ 
ಬದಲಾಯಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ” ಎೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ . ಅಬರಹಾಮನ ಸೊಂತ್ತಿಯವರಚ ಇರಬ ೋಕಾದ 
ರಿೋತಿಯಲಿಿರಲಿಲಿ ಎೊಂಬ ಒೊಂದ ೋ ಕಾರರ್ಕಾೆಗಿ ದ ೋವರಚ ಅಬರಹಾಮನಿಗ  ಮಾಡಿದದ 
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ವಾಗಾದನಗಳ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ತ್ನನ ಮನಸಾನಚನ ಬದಲಾಯಿಸಿಕ  ಳಳಲಿಲಿ. ಈ ಮಚೊಂರ್  
ಗಮನಿಸಿರಚವ ಪರಕಾರ, ದ ೋವರಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಮಾಡಿದದ ಪರತಿಯೊೊಂದಚ ವಾಗಾದನವನ ನ 
ನ ರವ ೋರಿಸಿದನಚ. 

ಈ ಮಚೊಂರ್  ಸಲಹ  ಮಾಡಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಪರಕಾರ, 28ನ ೋ ವಚ್ನದ ಮದಲ ಭಾಗವನಚನ 
ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ ವಿಸತರಿಸಬಹಚದಚ: “ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಬ ೋಡವ ೊಂದದದರಿೊಂದ ದ ೋವರಚ . . . 
ಅವರನಚನ ಶತ್ಚರಗಳ ೊಂದ ಣಿಸಿದಾದನ  [ಮತ್ಚತ ದೊಂಡನ ಗ  ಮಾತ್ರವ ೋ ಯೊೋಗಾರಾಗಿದದರಚ].” 
28ನ ೋ ವಚ್ನದ ನೊಂತ್ರದ ಭಾಗವು ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ ವಿಸತರಿಸಲಪಡಬಹಚದಚ: “ಆದರ  ಅವರಚ 
ತಾನಚ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡ ಅಬರಹಾಮ ಇಸಾಕ್ ಯಾಕ  ೋಬರ ೊಂಬ ಪ್ತ್ೃಗಳ 
ವೊಂಶಸೆರಾಗಿರಚವದರಿೊಂದ ಅವರನಚನ [ಯಹ ದಾರಚ] ಪ್ರಯರ ೊಂದಚ ಎಣಿಸಿದಾದನ  [ಆದದರಿೊಂದ 
ದ ೋವರಚ ಅವರಿಗ  ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ಕ ೋಳಿ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವದಕ ೆ ಇನ  ನೊಂದಚ 
ಸೊಂದಭಯವನಚನ ಕ  ಟ್ಟನಚ].” ಅವರಷ್ ಟಲಾಿ ತ್ಚಚ್ಛಕ್ೃತ್ಾಗಳನಚನ ಮಾಡಿದವರಾಗಿದಾದಗ ಾ, 
ದ ೋವರಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  ರಕ್ಷಣ ಯಾಗಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಇಚಿಛಸಿದನಚ. 

ವಚನಗಳು 30, 31. ಪ ಲನಚ ಇಷ್  ಟತಿತಗ ಲಾಿ ನಮಗ  ಪರಿಚಿತ್ವಾಗಿರಚವೊಂಥ 
ಕ್ರಮಾನಚಗತಿಯನಚನ ಪುನರಾವತಿಯಸಚತಾತನ  (ಕ್ಟ್ಟಕ್ಡ ಯ ಬಾರಿಗ ). ಯಹ ದಾರಚ 
(ದ ೋವರಿೊಂದ) ತಿರಸೆರಿಸಲಪಟ್ಟಟದಚದ ಅನಾಜ್ನರಚ (ದ ೋವರಿೊಂದ) ಸಿವೋಕಾರಕ  ೆಳಗಾಗಚವೊಂತ  
ಒೊಂದಚ ಸೊಂದಭಯವನಚನ ಒದಗಿಸಿತ್ಚ. ಇದಚ ಅನಾಜ್ನರಿೊಂದ ಅನಚಭವಿಸಲಪಡಚತಿತರಚವೊಂಥ 
ಆತಿೀಕ್ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳನಚನ ಆತಾಾಸಕಿತಯಿೊಂದ ಹೊಂಬಲಿಸಚವೊಂತ  ಪರರ್  ೋಧಸಚವ 
ಉದ ದೋಶಕಾೆಗಿ ಆಗಿತ್ಚತ. ಆ ಮ ಲಕ್, ಅವರಚ ಸಚವಾತ ಯಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಚವರಚ, ಮತ್ಚತ 
ದ ೋವರಿೊಂದ ಸಿವೋಕಾರಕ  ೆಳಗಾಗಚವರಚ. ಈ ಘ್ಟ್ನಾವಳಿಯ ಕ್ರಮಾನಚಗತಿಯನಚನ ಪ ಲನಚ 
30 ಮತ್ಚತ 31 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ಈ ಮಾತ್ಚಗಳಿೊಂದ ತಿಳಿಸಚತಾತನ : 

ಯಯವ ಪಿಕಯರ ನಿೇವು [ಅನಾಜ್ನರಚ] ಪೂವಣದಲಿ್ಲ ಅವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಿದದರೂ ಈಗ ಅವರ 
ಅವಿಧ್ೆೇಯತ್ೆಯ43 ದೆಸೆಯಿಂದ ಕರುಣೆಹೊಂದದದೇರೊೇ ಅದೆೇ ಪಿಕಯರವಯಗಿ ಅವರು 
[ಯಹ ದಾರಚ] ಈಗ ಅವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಿದದರೂ ನಿಮಗೆ [ಅನಾಜ್ನರಚ] ದೊರಕ್ರದ 
ಕರುಣೆಯನುನ ಹೊಂದುವರು. 

ಪ ಲನಚ ಪರಮಚಖ ವಿರ್ಾರಧ್ಾರ ಯಚ ಈ ಎರಡಚ ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳುಳ 
ವದಕ ೆ ಸಚಲಭವಾಗಿರಚತ್ತದ : 

ಯಹ ದಾರ ಅವಿಧ್ ೋಯತ  (ಯಹ ದಾರಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ತಿರಸಾೆರಗ  ಳುಳ ವದರಲಿಿ 
ಫಲಿತ್ಗ  ೊಂಡಿತ್ಚ) 

ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ತ  ೋರಿದ ಕ್ರಚಣ  (ಅನಾಜ್ನರಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ಸಿವೋಕಾರಕ  ೆ ಳಗಾಗಿದಚದ) 
ಯಹ ದಾರಿಗ  ತ  ೋರಿದ ಕ್ರಚಣ  (ಯಹ ದಾರಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ಸಿವೋಕಾರಕ  ೆ ಳಗಾಗಿದಚದ) 

“ಕ್ರಚಣ ” ಎೊಂಬಚದಚ 9 ರಿೊಂದ 11 ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲಿಿ ಮಚಖಾ ಪದವಾಗಿರಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 
9:15, 16, 18, 23). ಈ ಪದವು 11:30-32 ವಚ್ನಗಳಲಿಿ ನಾಲಚೆ ಸಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಳತ್ತದ . 
“ಕ್ರಚಣ ” (ἔλεος, eleos) ಎೊಂಬಚದಚ “ಕ್ೃಪ ” (χάρις, charis) ಎೊಂಬಚದರ  ೊಂದಗ  ನಿಕ್ಟ್ 
ಸೊಂಬೊಂಧ್ ಹ  ೊಂದರಚತ್ತದ , ಮತ್ಚತ ಇವ ರಡರ ನಡಚವ  ಭಿನನತ  ಮಾಡಚವದಚ 
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ಕ್ಷ್ಟಕ್ರವಾಗಿರಚತ್ತದ . ಒೊಂದಚ ಅಥಯನಿರ ಪಣ ಯಚ ಹ ೋಳುವದ ೋನ ೊಂದರ  “ಅಪರಾಧಗಳನಚನ 
ಕ್ಷಮಿಸಚವೊಂತ  ದ ೋವರನಚನ ನಡಿಸಚವ ಆತ್ನ ಪ್ರೋತಿಯ ಒೊಂದಚ ಮಚಖವಾದ ‘ಕ್ೃಪ ’ಯ 
ರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ “ಕ್ರಚಣ ೋ” ಎೊಂಬಚದಚ “ದಚಃಸಿೆತಿಯಲಿಿರಚವವರಿಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡಚವೊಂತ  
ದ ೋವರನಚನ ನಡಿಸಚವ ಆತ್ನ ಪ್ರೋತಿಯ ಒೊಂದಚ ಮಚಖವಾಗಿರಚತ್ತದ .”44 

ವಚನ 32. ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಚ್ರ್ ಯಯ ಈ ಭಾಗವನಚನ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುವ ಮ ಲಕ್ 
ಮಚಕಾತಯಗ  ಳಿಸಚತಾತನ , ಯಯಕೆಂದರೆ ದೆೇವರು ಎಲಿರಿಗೂ ಕರುಣೆಯನುನ 
ತ್ೊೇರಿಸಬೆೇಕೆಂರ್ ಉದ ದೆೇಶವುಳುವನಯಗಿದುದ ಎಲಿರನೂನ ಅವಿಧ್ೆೇಯತ್ೆಯಂರ್ ದುುಃಸಿಿತಿಯಲ್ಲಿ 
ಕಟಿುಹಯಕ್ರದಯದನೆ. “ಕ್ಟ್ಟಟಹಾಕಿದಾದನ ” ಎೊಂಬಚದಚ ಗಿರೋಕ್.ನ συγκλείω (sunkleiō) ಎೊಂಬ 
ಪದದ ಅನಚವಾದವಾಗಿದ , ಅದಚ σύν (sun, “ಯೊೊಂದಗ , ಒಟಾಟಗಿ”) ಎೊಂಬ ಪದದ 
ನೊಂತ್ರದಲಿಿ κλείω (kleiō, “ಬೊಂಧಸಚ”) ಎೊಂಬದನ  ನಳಗ  ೊಂಡ ಪದದೊಂದ 
ರ ಪಗ  ಳಡಿರಚತ್ತದ . McCord ತ್ಜ್ಚಯಮಯಚ ವಚ್ನದ ಮದಲ ಭಾಗವನಚನ ಹಿೋಗ  
ಅನಚವಾದಸಚತ್ತದ , “ದ ೋವರಚ ಪರತಿಯೊಬಬರನ ನ ಅವಿಧ್ ೋಯತ ಯಲಿಿ ಬೊಂಧಸಿಟ್ಟಟದಾದನ .” 
ಇದಚ ದ ೋವರಚ ನಮಗ  ನಿರೊಂಕ್ಚಶವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕ್ೃತ್ಾವಲಿ; ಅದಚ ಸವತ್ಃ ನಮಮ ಪಾಪದ 
ಫಲಿತ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ . ನಮಮ ಪಾಪದ ಕಾರರ್ದೊಂದಾಗಿ ನಾವ ಲಿರ  ಪಾಪದ 
ಬೊಂಧ್ನಕ  ೆಳಗಾದ ವು. “ಪರಿಸಿೆತಿಯಚ ಕ್ರಾಳವಾಗಿರಚತ್ತದ : ಪಾಪವು ಕ್ಷ  ೋಭ ಯಚೊಂಟ್ಚ 
ಮಾಡಚತ್ತದ , ಧ್ಮಯಶಾಸರವು ಖೊಂಡಿಸಚತ್ತದ , ಮನಸಾಕ್ಷಿಯಚ ಹ ದರಿಸಚತ್ತದ , ಅೊಂತಿಮ 
ನಾಾಯತಿೋಪ್ಯನ ಬ ದರಿಕ ಯಿರಚತ್ತದ  . . . [ಆದರ  ಆಗ,] ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಕ್ತ್ತಲ ಯಚ 
ಹ  ರಡಿಸಲಪಡಚತ್ತದ . ಸವತ್ಃ ದ ೋವರ ೋ ಸ ರ ಮನ ಯ ದಾವರವನಚನ ತ ರ ಯಚತಾತನ  ಮತ್ಚತ 
ಬ ಳಕ್ನಚನ ಒಳಗ  [ಬಿಡಚತಾತನ ] ಪರಕಾಶಿಸಚವೊಂತ  ಮಾಡಚತಾತನ .”45 ನಾವ ಲಿರ  
ಅವಿಧ್ ೋಯರಾಗಿದ ದೋವಾ ದದರಿೊಂದ, ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವದಕಿೆರಚವ ಏಕ ೈಕ್ ಆಧ್ಾರವ ೊಂದರ  
ದ ೋವರ ಕ್ರಚಣ  ಅಥವಾ ಕ್ೃಪ ಯೋ.  

ಕ ಲವರಚ ಸಾವಯತಿರಕ್ ರಕ್ಷಣ ಯನಚನ ಕ್ಲಿಸಚವದಕ ೆ 32ನ ೋ ವಚ್ನವನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿರಚತಾತರ . ಅವರಚ “ಪರತಿಯೊಬಬರ  ಅವಿಧ್ ೋಯರಾಗಿದಾದರ ೊಂಬಚದಚ ನಿಜ್ವ ೋ, 
ಆದರ  ದ ೋವರಚ ಅೊಂತಿಮವಾಗಿ ಎಲಿರಿಗ  ಕ್ರಚಣ  ತ  ೋರಿಸಚವನ ೊಂಬದಾಗಿ ಈ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತರ . ಈ ಸಚಳುಳ ಬ  ೋಧ್ನ ಯ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ, 
ಹಿೋಗ  Stott ಬರ ಯಚತಾತನ ,  

ಈ ವಚ್ನದ ಮೋಲ  ಕ ಲವರಚ ತ್ಮಮ ಸಾವಯತಿರಕ್ ರಕ್ಷಣ ಯೊಂಬ ಕ್ನಸಚಗಳನಚನ 
ನಿಮಿಯಸಿಕ  ೊಂಡಿರಚತಾತರ . ಮತ್ಚತ, ಅದನಚನ ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯಲಿಿನ ಅದರ 
ಸನಿನವ ೋಶದೊಂದ ಬ ೋಪಯಡಿಸಿರಚತಾತರ , ಹಿೋಗ  ಅದಚ ಅೊಂತ್ಾದಲಿಿ ಸವಯರಿಗ  
ರಕ್ಷಣ ಯಾಗಚವದ ೊಂಬ ಅಥಯವನಚನ ಕ  ಡಬಹಚದಾಗಚವೊಂತ  ಮಾಡಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ . ಆದರ  
ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಈ ಅಥಯನಿರ ಪಣ ಯನಚನ ಅನಚಮತಿಸಚವದಲಿ, ಯಾಕ ೊಂದರ  
ಅದರಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದ  ‘ದ ೋವರ ಕ  ೋಪವೂ . . . ಪರಕ್ಟ್ವಾಗಚವ ದವಸ” 
ಬರಚತ್ತದ ೊಂದಚ ಘ ೋಷಿಸಚತಾತನ  (2:5), ಆ ದನದಲಿಿ ಕ ಲವರಿಗ  ‘ಕ  ೋಪ ರ ದರಗಳು’ 
ಬರಚವವು, ಇನಚನ ಕ ಲವರಿಗ  ‘ಕ್ಷ್ಟವೂ ಸೊಂಕ್ಟ್ವೂ’ ಬರಚವವು (2:8f).46 

32ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿ ಿಪ ಲನ ಸೊಂದ ೋಶವು ಏನ ೊಂದರ , ನಾವ ಲಿರ  ಅವಿಧ್ ೋಯರಾಗಿದಚದ 
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ಮತ್ಚತ ದೊಂಡಿಸಲಪಡಚವದಕ ೆ ಮಾತ್ರವ ೋ ಯೊೋಗಾರಾಗಿದ ದೋವಾದರ , ದ ೋವರಚ ಈಗಲ  
ನಮಗ  ಕ್ರಚಣ ಯನಚನ ತ  ೋರಿಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಇಚಿಛಸಚತಾತನ . ಆತ್ನಚ ಎಲಿರಿಗ —
ಯಹ ದಾರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನಾಜ್ನರಾಗಲಿ ಚಿಕ್ೆವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದ  ಡಿವರಾಗಲಿ, 
ಪುರಚಷ್ರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಿರೋಯರಾಗಲಿ, ಬಡವರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಶಿರೋಮೊಂತ್ರಾಗಲಿ, 
ವಿದಾಾವೊಂತ್ರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವಿದಾಾವೊಂತ್ರಾಗಲಿ, “ಒಳ ಳಯವರಾಗಲಿ” ಅಥವಾ 
“ಕ ಟ್ಟವರಾಗಲಿ” ಯಾರಿದದರ  ಸರಿಯೋ (ಲ  ೋಕ್ವು ಇೊಂಥ ಸೊಂಗತಿಗಳನಚನ 
ಪರಿಗಣಿಸಚತ್ತದಷ್ ಟ)—ಕ್ರಚಣ ಯನಚನ ತ  ೋರಿಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಬಯಸಚತಾತನ . ದ ೋವರಚ ನಮಗ  
ಕ್ರಚಣ ಯನಚನ ತ  ೋರಿಸಲಿಚಿಛಸಚತಾತನ . ಅದಕಾೆಗಿ ದ ೋವರಿಗ  ಕ್ೃತ್ಜ್ಞತ ಗಳು! 

ಸೊತೇತ್ಯಿಪಣಣೆ: ದೆೇವರ ಕರುಣೆ (11:33-36) 
33ಆಹಯ, ದೆೇವರ ಐಶವಯಣವೂ ಜ್ಞಯನವೂ ವಿವೆೇಕವೂ ಎಷ್ೊುೇ ಅಗಯಧ! ಆತ್ನ 

ತಿೇಮಯಣನಗಳು ಪರಿಶೆ ೇಧನೆಗೆ ಎಷ್ೊುೇ ಆಗಮಾ! ಆತ್ನ ಮಯಗಣಗಳು 
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವದಕೆೆ ಎಷ್ೊುೇ ಅಸಯಧಾ! 34ಕತ್ಣನ ಮನಸಿನುನ ತಿಳುಕೊಂಡವನಯರು? 
35ಆತ್ನಿಗೆ ಆಲೊೇಚನಯ ಕತ್ಣನು ಯಯರು? ಮ್ಮದಲು ಕೊಟುು ಪಿತಿಫಲವನುನ 
ತ್ೆಗೆದುಕೊಳುುವವನು ಯಯರು? 36ಸಮಸತವು ಆತ್ನಿಂದ ಉತ್ಾತಿತಯಯಗಿ ಆತ್ನಿಂದ 
ನಡೆಯುತ್ಯತ ಆತ್ನಿಗಯಗಿ ಇರುತ್ತದೆ; ಆತ್ನಿಗೆೇ ಸದಯಕಯಲವೂ ಸೊತೇತ್ಿ. ಆಮೆನ್. 

ಪ ಲನಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ವಿಮೋಚಿಸಬ ೋಕ ೊಂಬದಾಗಿ ದ ೋವರಿಗಿರಚವ ಯೊೋಜ್ನ  
ಮತ್ಚತ ಎಲಿರಿಗ  ಕ್ರಚಣ  ತ  ೋರಿಸಬ ೋಕ ೊಂಬ ಆತ್ನ ಬಯಕ ಯ ಬಗ ಗ ಯೊೋಚಿಸಿದಾಗ, 
ಆತ್ನಲಿಿ ಒಮಮಲ ೋ ಸ  ತೋತ್ರ ಉಕಿೆಬರಚತ್ತದ . 9ರಿೊಂದ 11 ಅಧ್ಾಾಯಗಳು “ಯಹ ದ 
ಸಮಸ ಾ” ಮೋಲ  ಗಮನ ಹರಿಸಚತ್ತವ ; ಆದರ  ಒೊಂದಚ ಆಳವಾದ ಅಥಯದಲಿಿ, ಈ ವಿಭಾಗವು 
ದ ೋವರ ಕ್ಚರಿತಾಗಿರಚತ್ತದ , ಹ  ರತ್ಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರ ಕ್ಚರಿತ್ಲಿ.47 ಇದಚ ದ ೋವರಚ 
ವಿಶಾವಸಹಯನ  ೋ ಅಲಿವೋ, ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ವಾಗಾದನಗಳನಚನ ಕಾಪಾಡಿಕ  ೊಂಡನ  ೋ 
ಇಲಿವೋ ಎೊಂಬಚದರ ಕ್ಚರಿತಾಗಿರಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ 9:6). ದ ೋವರ ನೊಂಬಿಗಸಿತಕ ಯ ಬಗ ಗ 
ದೃಢವ ೊಂದಚ ಸಾಭಿತ್ಚಪಡಿಸಿದ ಬಳಿಕ್, ದ ೋವರಚ ಎಷ್ಚಟ ಅದಚುತ್ವಾದವನ ೊಂಬದನಚನ 
ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚವಿಕ ಯೊೊಂದಗ  ಈ ವಿಭಾಗವನಚನ ಪ ಲನಚ ಮಚಕಾತಯಗ  ಳಿಸಚತಾತನ . 
ರ  ೋಮಾ 11:33-36 ವಚ್ನಗಳು, 11ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯಕ ೆ, 9ರಿೊಂದ 11 ಅಧ್ಾಾಯಗಳಿಗ , ಮತ್ಚತ 
ಇದಚವರ ಗ  ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದ ದಲಿದಕ್ ೆ ಒೊಂದಚ ಸ ಕ್ತವಾಗಿ ಸರಿಹ  ೊಂದಚವ 
ಪರಾಕಾಷ್ ಠಯಾಗಿರಚತ್ತದ . 

33 ರಿೊಂದ 36 ವಚ್ನಗಳನಚನ ಶಬದದೊಂದ ಓದತ್ಕ್ೆವುಗಳು—ಹಲವಾರಚ ಸಾರಿ. ಈ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗವು ವಿಶ ಿೋಷ್ಣ  ಮಾಡಚವದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಆಸಾವದಸಚವದಕ ೆ ಅಹಯವಾದದಾದಗಿದ . 
ಹ ೋಗಿದದರ , ಪ ಲನಚ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವ ಪರಿಭಾಷ್ ಯನಚನ ಸ ಕ್ಷಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಚವದರಲಿಿ 
ಪರಯೊೋಜ್ನವಿರಚತ್ತದ . ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗದಲಿಿ ಪ ಲನಚ ದ ೋವರ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಹಲವಾರಚ 
ಹ ೋಳಿಕ ಗಳನಚನ ನಿೋಡಚತಾತನ . 

ವಚನ 33. 11ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯದಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ದ ೋವರ ಮನಸಚಾ ಮತ್ಚತ ವಿಧ್ಾನಗಳ ಬಗ ಗ 
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ತ್ನನ ವಾಚ್ಕ್ರಿಗ  ಒೊಂದಚ ವಿರಳವಾದ ನ  ೋಟ್ವನಚನ ಒದಗಿಸಚತಾತನ : ದ ೋವರಚ ಹ ೋಗ  
ಅನಾಜ್ನರಿಗ  ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಲಚ ಸೊಂದಭಯವನಚನ ಕ  ಡಚವದಕಾೆಗಿ ಯಹ ದಾರ 
ಅವಿಧ್ ೋಯತ ಯನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ, ಮತ್ಚತ ನೊಂತ್ರ ಆತ್ನಚ ಅನಾಜ್ನರ 
ವಿಧ್ ೋಯತ ಯನಚನ ಹ ೋಗ  ಯಹ ದಾರಲಿಿ ವಿಧ್ ೋಯತ ಯನಚನ ಪರರ್  ೋದಸಚವದಕ ೆ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ ಎೊಂಬಚದ . ಅಪ್ಸತಲನಚ ದ ೋವರ ಅತಾಾಶುಯಯಕ್ರವಾದ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ ಗ 
ಸಚತತಿಸಚವ ಮ ಲಕ್ ತ್ನನ ಸ  ತೋತಾರಪಯಣ ಯನಚನ ಆರೊಂಭಿಸಚತಾತನ : ಆಹಯ, ದೆೇವರ 
ಐಶವಯಣವೂ ಜ್ಞಯನವೂ ವಿವೆೇಕವೂ ಎಷ್ೊುೇ ಆಗಯಧ!48 ಕ ಲವರಿಗ  ಜ್ಞಾನವಿರಚತ್ತದ  ಆದರ  
ವಿವ ೋಕ್ದ ಕ  ರತ ಯಿರಚತ್ತದ ; ಇನಚನ ಕ ಲವರಚ ವಿವ ೋಕಿಯಾಗಿರಚತಾತರ  ಆದರ  ಜ್ಞಾನವು 
ಕ್ಮಿಮಯಚಳಳವರಾಗಿರಚತಾತರ . ದ ೋವರಿಗ  ಎರಡ  ಇರಚತ್ತವ ! 33ನ ೋ ವಚ್ನದ ಮದಲ 
ಭಾಗದಲಿಿ ಮಚಖಾವಾದ ಪದವ ೊಂದರ  “ಆಗಾಧ್” (βάθος, bathos). ದ ೋವರ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ಚತ 
ವಿವ ೋಕ್ ಎಷ್  ಟೊಂದಚ “ಆಗಾಧ್” ಆಗಿರಚತ್ತವ ೊಂದರ  ನಾವು ಅವುಗಳನಚನ ಗರಹಿಸಿಕ  ಳಳ 
ಲಾರೊಂಭಿಸಚವದಕ್ ೆ ಸಾದಾವಿಲಿ. 

ಪ ಲನಚ ಮಚೊಂದಚವರ ದಚ ಹಿೋಗ ೋ ಹ ೋಳುತಾತನ , ಆತ್ನ ತಿೇಮಯಣನಗಳು 
ಪರಿಶೆ ೇಧನೆಗೆ ಎಷ್ೊುೇ ಆಗಮಾ! ಆತ್ನ ಮಯಗಣಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವದಕೆೆ ಎಷ್ೊುೇ 
ಅಸಯಧಾ! JB ತ್ಜ್ಚಯಮಯಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳುತ್ತದ , “ಆತ್ನ ಉದ ದೋಶಗಳನಚನ ಭ ೋದಸಚವದಚ 
ಅಥವಾ ಆತ್ನ ವಿಧ್ಾನಗಳನಚನ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳುಳವದಚ ಎಷ್  ಟೋ ಕ್ಠಿರ್ವಾದದಚದ!” ಈ 
ಪರಿಭಾಷ್ ಯಚ ಯಶಾಯ 55:8, 9ರ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ನ ನಪ್ಸಚತ್ತದ : “ನನನ 
ಆಲ  ೋಚ್ನ ಗಳು ನಿಮಮ ಆಲ  ೋಚ್ನ ಗಳಲಿ, ನಿಮಮ ಮಾಗಯಗಳು ನನನ ಮಾಗಯಗಳಲಿ. 
ಭ ಮಿಯ ಮೋಲ  ಆಕಾಶವು ಎಷ್ಚಟ ಉನನತ್ವೋ ನಿಮಮ ಮಾಗಯಗಳಿಗಿೊಂತ್ ನನನ 
ಮಾಗಯಗಳೊ ನಿಮಮ ಆಲ  ೋಚ್ನ ಗಳಿಗಿೊಂತ್ ನನನ ಆಲ  ೋಚ್ನ ಗಳೊ ಅಷ್ಚಟ 
ಉನನತ್ವಾಗಿವ .” 

ವಚನ 34. ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ಹ ೋಳಿಕ ಯನಚನ ವಿಸತರಿಸಚವದಕಾೆಗಿ ಹಳ ಯ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಿೊಂದ ಉಲ ಿೋಖಿಸಚತಾತ ಯಶಾಯ 40:13ನಚನ ಪರಸಾತಪ್ಸಚತಾತನ  (LXX): 
ಕತ್ಣನ ಮನಸಿನುನ ತಿಳುಕೊಂಡವನಯರು? ಆತ್ನಿಗೆ ಆಲೊೇಚನಯ ಕತ್ಣನು ಯಯರು? 
“ಆಲ  ೋಚ್ನಾ ಕ್ತ್ಯನಚ” ಎೊಂಬಚದಚ σύμβουλος (sumboulos) ಪದದೊಂದ ಬೊಂದರಚತ್ತದ , 
ಅದಚ βουλή (boulē, “ಆಲ  ೋಚ್ನ  ಹ ೋಳು”) ಮತ್ಚತ σύν (sun, “ಒಟಾಟಗಿ, ಯೊೊಂದಗ ”) 
ಎೊಂಬ ಪದಗಳ ಸೊಂಯೊೋಜ್ನ ಯಿೊಂದ ಆಗಿರಚತ್ತದ . McCord ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ “ಸಲಹ ಗಾರ” 
ಎೊಂದರಚತ್ತದ . ದ ೋವರಚ ಎೊಂದಾದರ  ಯಾರಿೊಂದ ಆಲ  ೋಚ್ನ ಯನಚನ ಕ ೋಳಿದಾದನ ? 34ನ ೋ 
ವಚ್ನದಲಿಿರಚವ ಎರಡ  ಪರಶ ನಗಳಿಗ  ಉತ್ತರವು “ಯಾರ  ಇಲಿ!” 

ಆ ಮ ಲಕ್, ಪ ಲನಚ ಹ ೋಳಿದ ದೋನ ೊಂದರ  ದ ೋವರ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿದಚಕ  ಳಳಬಲಿ 
ಮದಲ ಸೊಂಗತಿಯೊಂದರ  ಆತ್ನ ಬಗ ಗ ನಾವು ಎಲಿವನ ನ ತಿಳಿಯಲಚ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ 
ಎೊಂಬಚದ ೋ. ಒೊಂದಚ ಪಾತ ರಯಚ ಸಮಚದರವನಚನ ಹ ೋಗ  ಹಿಡಿದಟ್ಚಟಕ  ಳಳಲಾರದ  ೋ, ಹಾಗ ಯೋ 
ನಮಮ ಮಿತ್ವಾದ ಮನಸಚಾಗಳು ದ ೋವರ ಅಪರಿಮಿತ್ವಾದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ಚತ ವಿವ ೋಕ್ಗಳನಚನ 
ಗರಹಿಸಿಕ  ಳಳಲಾರದಚ. ಈ ಸತ್ಾವು ದ ೋವರಚ ನಿಮಿಯಸಿರಚವ ಜ್ಗತ್ತನಚನ 
ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಚ ಪರಯತಿನಸಚವವರನಚನ ದೋನಗ  ಳಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ. ಅಲಿದ  ಈ ಭಾವನ ಯಚ 
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ಆತ್ನಚ ಅನಚಗರಹಿಸಿರಚವ ವಾಕ್ಾವನಚನ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಚ ಪರಯತಿನಸಚತಿತರಚವ ನಮಮನಚನ 
ಸಹ ದೋನಗ  ಳಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ. ನಾವು ಹ ರ್ ುಚ್ಚು ತಿಳಿದಚಕ  ೊಂಡ ಹಾಗ  ನಮಗ  ಎಷ್  ಟೊಂದಚ 
ತಿಳಿದಲಿ ಎೊಂಬ ಜಾಗರತ  ನಮಮಲಚಿೊಂಟಾಗಚತ್ತದ . ಒಬಬರಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದಾದರ , “ಜ್ಞಾನದ 
ದವೋಪವು ಬ ಳ ದ ಹಾಗ ಲಾಿ, ಅಜ್ಞಾನದ ದಡವು ಸಹ ವಿಸಾತರವಾಗಚತಾತ ಹ  ೋಗಚತ್ತದ .” 

Morris ಗಮನಕ ೆ ತ್ೊಂದದ ದೋನ ೊಂದರ  ಪ ಲನ ಸ  ತೋತಾರಪಯಣ ಯಚ “ನಾವು ದ ೋವರ 
ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಏನಚ ಬಲ ಿವು ಎೊಂಬಚದರ ಬದಲಾಗಿ . . . ಆತ್ನ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಏನನಚನ ಬಲಿವರಲಿ 
ಎೊಂಬದರಿೊಂದ ಪರರ್  ೋದಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ.”49 ಪ ಲನ ಬಳಿಯಲಿಿ ಎಲಾಿ ಉತ್ತರಗಳಿರಲಿಲಿ. ಆತ್ನ 
“ವಿವರಣ ಗಳು” ಎಷ್ಚಟ ಉತ್ತರಗಳನಚನ ನಿೋಡಿರಚತ್ತದ  ೋ ಅಷ್ ಟೋ ಪರಶ ನಗಳನಚನ ಸಹ 
ಎಬಿಬಸಿರಚತ್ತವ . ಅೊಂತ್ಾದಲಿಿ, ಜೋವಿತ್ದ ಪರಶ ನಗ  ಸಿಕ್ಚೆವ ಏಕ ೈಕ್ ಸೊಂತ್ೃಪ್ತಕ್ರ 
ಉತ್ತರವ ೊಂದರ  ಸವಯಜ್ಞಾನಿ, ಸವಯ-ಬಲಿ, ಕ್ರಚಣ ಯಚಳಳ ದ ೋವರಲಿಿ ಭರವಸ ಯನಚನ 
ಇಡಚವದ ೋ. 

ವಚನ 35. ನಾವು ದ ೋವರ ಬಗ ಗ ತಿಳಿಯಬಲಿ ಎರಡನ ಯ ವಾಸತವಾೊಂಶವ ೊಂದರ  ನಾವು 
ಆತ್ನನಚನ ಎೊಂದಗ  ನಮಗ  ಋರ್ಸೆನನಾನಗಿ ಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಾರ ವು. ಈ ವಚ್ನದಲಿಿ 
ಪ ಲನಚ ಯೊೋಬ 41:11ರ ತಿರಚಳನಚನ ಒದಗಿಸಚತಾತನ : ಮ್ಮದಲು ಆತ್ನಿಗೆ ಕೊಟುು 
ಪಿತಿಫಲವನುನ ತ್ೆಗೆದುಕೊಳುುವವನು ಯಯರು? ಪುನಃ, ಇಲಿ ಿಅಥಯವಾಗಚವ ಉತ್ತರವ ೊಂದರ  
“ಯಾರ  ಇಲ.ಿ” ನಾವು ದ ೋವರಿಗ  ಕ  ಡಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿಲಿ ಯಾಕ ೊಂದರ  
ನಮಗಿರಚವದ ಲಿವೂ ಆತ್ನಿೊಂದಲ ೋ ಬೊಂದದಚದ ಮತ್ಚತ ಈಗಲ  ಆತ್ನಿಗ  ಸ ೋರಿದಾದಗಿದ ; 
ನಾವು ಕ ೋವಲ ಅದರ ಪಾರಚಪತ್ಾಗಾರರಷ್ ಟೋ. ಅರಸನಾದ ದಾವಿೋದನಚ ದ ೋವಾಲಯವನಚನ 
ಕ್ಟ್ಚಟವದಕ ೆ ಕಾಣಿಕ ಯನಚನ ಕ  ಟ್ಟ ವ ೋಳ ಯಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಹಿೋಗ  ಪಾರಥಯಸಿದನಚ, “ನಾವು ಈ 
ಪರಕಾರ ಸ ವೋರ್ ಛಯಿೊಂದ ಕಾಣಿಕ ಗಳನಚನ ಸಮಪ್ಯಸಲಚ ಶಕಿತಹ  ೊಂದದದಕ ೆ ನಾನಾಗಲಿ ನನನ 
ಪರಜ ಗಳಾಗಲಿ ಎಷ್ಟರವರಚ? ಸಮಸತವೂ ನಿನಿನೊಂದಲ ೋ; ನಿೋನಚ ಕ  ಟ್ಟದದನ ನೋ ನಿನಗ  
ಕ  ಟ ಟವು” (1 ಪೂವಯಕಾಲವೃತಾತೊಂತ್ 29:14).  

ಭ ತಿಕ್ ಸೊಂಗತಿಗಳಲಿಿ ನಾವು ದ ೋವರನಚನ ನಮಗ  ಋರ್ಸೆನನಾನಗಿ 
ಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಾರ ವು ಎೊಂಬಚದಚ ಸತ್ಾವಾದರ , ಆತಿೀಕ್ ಸೊಂಗತಿಗಳಲಿೊಂತ್  ಅದಚ 
ಎರಡರಷ್ಚಟ ಸತ್ಾವಾಗಿರಚತ್ತದ . ದ ೋವರ ಆಜ್ಞ ಗಳಿಗ  ವಿಧ್ ೋಯರಾಗಚವದಚ ನಮಮ ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ 
ಅತ್ಾೊಂತ್ ಪಾರಮಚಖಾವಾದದಚದ—ಸಾರಭ ತ್ವೂ ಆದದಚದ. ಹಿೋಗಿದದರ , ನಮಮ 
ವಿಧ್ ೋಯತ ಯಚ ಯಾವದರಲಿಿಯಾಗಲಿ ದ ೋವರನಚನ ನಮಗ  ಸಾಲಗಾರನನಾನಗಿ 
ಮಾಡಚವದಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ನಾವು ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳತ್ಕ್ೆದಚದ. ನಾವು ಕ್ೃಪ ಯಿೊಂದ ರಕ್ಷಣ  
ಹ  ೊಂದಚವ ಹ  ರತ್ಚ, ನಾವು ರಕ್ಷಣ ಯನ ನೋ ಹ  ೊಂದದವರಲಿ.  

ವಚನ 36. ಅೊಂತ್ಮವಾಗಿ, ನಮಮ ದ ೋವರಚ ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿ ವಣಿಯಸಲಾರದಷ್ಚಟ 
ಅದಚುತ್ಕ್ರವಾದವನ ೊಂಬಚದನಚನ ನಾವು ತಿಳಿಯಬಲ ಿವು. ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, 
ಸಮಸತವು ಆತ್ನಿಂದ ಉತ್ಾತಿತಯಯಗಿ ಆತ್ನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ಯತ ಆತ್ನಿಗಯಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಭ ತಿಕ್ 
ಸೃಷಿಟಯ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಇದಚ ಸತ್ಾವಾಗಿರಚತ್ತದ . Goodspeed ತ್ಜ್ಚಯಮಯಲಿಿ 
“ಯಾಕ ೊಂದರ  ಆತ್ನಿೊಂದಲ ೋ ಸಮಸತವೂ ಬರಚತ್ತದ ; ಆತ್ನ ಮ ಲಕ್ವ ೋ ಸಮಸತವೂ 
ಇರಚತ್ತದ ; ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಲಿಿಯೋ ಸಮಸತವೂ ಅೊಂತ್ಾವಾಗಚತ್ತದ .” Morris ಹಿೋಗ  
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ಬರ ಯಚತಾತನ , “ದ ೋವರಚ ಸಮಸತ ಸೃಷಿಟಯ ಜ್ನಕ್ನಚ, ಪ್ೋಷ್ಕ್ನಚ, ಮತ್ಚತ ಗಚರಿ 
ಆಗಿದಾದನ .”50 ಹ ೋಗ , ಪರಿಭಾಷ್ ಯಚ ಕ ೋವಲ ಭ ತಿಕ್ ಜ್ಗತಿತಗ  ಮಾತ್ರವ ೋ 
ಸಿಮಿೋತ್ವಾಗಿರಲಿಕ ೆ ಸಾದಾವಿಲಿ; ಸನಿನವ ೋಶವು ಆತಿೀಕ್ ಸೊಂಗತಿಗಳ ಬಗ ಗ 
ಮಾತಾಡಚವದಾಗಿದ . ನಮಮ ವಿಮೋಚ್ನ ಯಚ ಸಹ “ಆತ್ನಿೊಂದ ಉತ್ಪತಿತಯಾಗಿ ಆತ್ನಿೊಂದ 
ನಡ ಯಚತಾತ ಆತ್ನಿಗಾಗಿ ಇರಚತ್ತದ .” ಆತ್ನ ೋ ನಮಮ ರಕ್ಷಣ ಯ ಮ ಲವು, ಬಲವು, ಮತ್ಚತ 
ಲಕ್ಷಯವು ಆಗಿದಾದನ . 

ಇದ ಲಿವನಚನ ಮನಸಿಾನಲಿಿಟ್ಚಟಕ  ೊಂಡಚ, ಪ ಲನಚ ಹಿೋಗ  ಮಚಗಿಸಚತಾತನ , ಆತ್ನಿಗೆೇ 
ಸದಯಕಯಲವೂ ಸೊತೇತ್ಿ. ನಾವು ದ ೋವರಿಗ  ಮಾತ್ರವ ೋ ಸ ೋರಿರಚವ ಮಹಿಮಯನಚನ ಬ ೋರ  
ಯಾವ ವಾಕಿತಗ  ಕ  ಡದರ  ೋರ್. “ನನನ ಬಲವೂ ಕಿೋತ್ಯನ ಯ  ಯಾಹಚವ ೋ, ಆತ್ನಿೊಂದ 
ನನಗ  ರಕ್ಷಣ ಯಚೊಂಟಾಯಿತ್ಚ. ನಮಮ ದ ೋವರಚ ಆತ್ನ ೋ, ಆತ್ನನಚನ ವಣಿಯಸಚವ ವು; ನಮಮ 
ಪ್ತ್ೃಗಳ ದ ೋವರಚ ಆತ್ನ ೋ, ಆತ್ನ ಮಹಿಮಯನಚನ ಪರಖ್ಾಾತಿಪಡಿಸಚವ ವು” 
(ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡ 15:2). ಆಮೆನ್!  

ಹಿೋಗ  ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯ ಕ್ಠಿರ್ವಾದ ವಿಭಾಗವು (9ರಿೊಂದ 11 
ಅಧ್ಾಾಯಗಳು) ಅೊಂತ್ಾಗ  ಳುಳತ್ತದ . ಪ ಲನಚ ಚ್ಚಿಯಸಲಾಗಿರಚವ ಎಲಾಿ 
ತ್ಬಿಬಬಚಬಗ  ಳಿಸಚವ ಪರಶ ನಗಳಿಗ  ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರಗಳನಚನ ಕ  ಡಲಿಲಿ, ಆದರ  
ಪರಶ ನಗಳು ಅಪಾರಮಚಖಾವಾದವುಗಳ ೊಂಬ ಸಚಳಿವನ ನ ಆತ್ನಚ ನಿೋಡಲಿಲಿ. ಬದಲಾಗಿ, 
ಆತ್ನಚ ನಮಗ  ಸವಲಪ ಪರಿಜ್ಞಾನವನಚನ ನಿೋಡಿದ ಬಳಿಕ್ ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ, “ದ ೋವರ 
ಬಳಿಯಲಿಿಯೋ ಉತ್ತರಗಳಿವ . ಆತ್ನಲಿಿ ಭರವಸ ಯಿಡಿರಿ.” ಈ ವಿಭಾಗವು ಒೊಂದಚ 
ದೃಢವಿಶಾವಸದ ಟ್ಟಪಪಣಿಯೊೊಂದಗ  ಅೊಂತ್ಾಗ  ಳುಳತ್ತದ .  

 

ಅನವಯಿಸುವಿಕೆ 

ಪೌಲನು ಹಳೆಯ ಒಡಂರ್ಡಿಕೆಯನುನ ಉಪಯೇಗಿಸುವದು (9-11 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು)  
ಪ ಲನಚ ತ್ನನ ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯಲಿಿ ಆಗಾಗ ಗ ಹಳ ಯ 

ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯಿೊಂದ ಉಲ ಿೋಖಿಸಚತಾತನ , ಆದರ  ಅದಚ “ಯಹ ದ ಸಮಸ ಾ” ಯ ಕ್ಚರಿತ್ 
ವಿಭಾಗದಲಿಿ ಸಪಷ್ಟವಾಗಿ ತ  ೋರಿಸಚವಷ್ಚಟ ಬ ೋರ ಲ ಿ ಕಾಣಿಸಚವದಲಿ (9 ರಿೊಂದ 11 
ಅಧ್ಾಾಯಗಳು). ಪ ಲನಚ ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ವಾಕ್ಾಭಾಗವೊಂದನ ನೋ 
ಉಲ ಿೋಖಿಸಚತಿತದಾದನ  ೋ ಅಥವಾ ಕ ೋವಲ ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ವಾಕ್ಾಕ ೆ 
ಹ  ೋಲಿಕ ಯಾಗಚವ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಿತದಾದನ  ೋ ಎೊಂಬಚದನಚನ 
ಯಾವಾಗಲ  ಸಚಲಭವಾಗಿ ಹ ೋಳುವಕಾೆಗಚವದಲಿ. ಆದಚದರಿೊಂದ, ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  
ಪತಿರಕ ಯ ಈ ವಿಭಾಗದಲಿಿ ಎಷ್ಚಟ ಉಲ ಿೋಖನಗಳು ಸಿಕ್ಚೆತ್ತವ ೊಂಬಚದಚ ನಮಗ  ನಿಖರವಾಗಿ 
ತಿಳಿಯದಚ. ಅೊಂದಾಜ್ಚ ಲ ಕ್ೆವು ಇಪಪತ್ತರಿೊಂದ51 ಮ ವತ್ತರ52 ಆಸಚಪಾಸಚ ಎೊಂದಚ 
ಹ ೋಳಬಹಚದಚ—ಆದರ  ಈ ಮ ರಚ ಅಧ್ಾಾಯಗಳಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯನಚನ 
ಸಮೃದಧವಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ ಎಲಾಿ ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರಚ 
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ಒಪ್ಪಕ  ಳುಳತಾತರ . 
ಪರಶ ನಯಲಿಿರಚವ ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳನಚನ ಸ ಕ್ಷಮವಾಗಿ 

ಪರಿಶಿೋಲಿಸಚವಾಗ ಪರಕ್ಟ್ಗ  ಳುಳವದ ೋನ ೊಂದರ  ಪ ಲನಚ ಕ ಲವು ಸಾರಿ ಒೊಂದಚ 
ವಾಕ್ಾಭಾಗವನಚನ ಯಥಾಃರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ ಉಲ ಿೋಖಿಸದ  ಹ ಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕ್ಡಿಮ 
ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಸ ೋರಿಸಿ ಉಲ ಿೋಖಿಸಿರಚತಾತನ  ಎೊಂಬಚದ  (ಸಾಮಾನಾವಾಗಿ LXX ನಿೊಂದ). 
ಕ ಲವು ಸಾರಿ ಆತ್ನಚ ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ವಾಕ್ಾಭಾಗದ ಭಾವಾನಚವಾದ 
ಮಾಡಚತಾತನ . ಒೊಂದಚ ಸೊಂದಭಯದಲಿಿ, ಆತ್ನಚ ಸೊಂಬೊಂಧ್ಕ್ ವಚ್ನಗಳನಚನ 
ಸೊಂಯೊೋಜ್ನಗ  ಳಿಸಚತಾತನ . ಅಷ್ಚಟಮಾತ್ರವಲಿದ , ಆತ್ನಚ ಅನ ೋಕ್ ಸಾರಿ ಹಳ ಯ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ವಚ್ನಗಳಿಗ  ಮ ಲತ್ಃ ಇರಚವದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ವಾತಾಾಸವಾದ ಅಥಯವನಚನ 
ಕ್ಲಿಪಸಿರಚತಾತನ . 

ಈ ವಿಭಾಗದಲಿಿ ಪ ಲನಚ ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಿ
ಮ ರಚ ಸೊಂಗತಿಗಳನಚನ ಗಮನಕ ೆ ತ್ೊಂದಚಕ  ಳುಳವದಚ ಸ ಕ್ತವಾಗಿರಚತ್ತದ : 

1. ಪ ಲನ ಪಾರಥಮಿಕ್ ಉದ ದೋಶವು ದ ೋವರಚ ಆವರಿಗ  ಮಾಡಿದ ವಾಗಾದನಗಳಲಿಿ 
ಹಿೊಂದಕ ೆ ಹ  ೋಗಿರಲಿಲಿ ಎೊಂಬಚದರ ಬಗ ಗ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಮನವರಿಕ  
ಮಾಡಿಕ  ಡಚವದಾಗಿತ್ಚತ. ಆದಚದರಿೊಂದ ಆತ್ನಚ ಅವರಚ ಮನನನ ಮಾಡಚತಿತದದ 
ಆಧ್ಾರಗರೊಂಥ—ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ —ವನನ ಉಲ ಿೋಖನ ಮಾಡಚತಾತನ  ಮತ್ಚತ ಅವರಿಗ  
ಪರಿಚಿತ್ವಿದದ ತ್ಕ್ಯವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ. Richard A. Batey ಹಿೋಗ  ಬರ ಯಚತಾತನ , 
ಏನ ೊಂದರ  “ಪ ಲನಚ ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವದಚ ಆತ್ನ ಕಾಲದಲಿ ಿ
ರಬಿಬಗಳ ಭಾಷ್ಾ ವಿಧ್ಾನಕ ೆ ಸಾಮೊಂಜ್ಸಾತ ಯಿೊಂದತ್ಚತ. ಆತ್ನ ತ್ಕ್ಯ ಹಾಗ  ಶಾಸರದ 
ಉಪಯೊೋಗವು ಆತ್ನ ಪರಥಮ ಶತ್ಮಾನದ ಯಹ ದ ವಾಚ್ಕ್ರಿಗ  ಉನನತ್ ಗಚರ್ಮಟ್ಟದ 
ಮನವರಿಕ ಯನಚನೊಂಡಚ ಮಾಡಿರಬಹಚದಾಗಿದ .”53 

2. ಪ ಲನಚ ಶಾಸರಗಳನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವ ರಿೋತಿಯಚ ಇೊಂದಚ ನಾವು ಅವುಗಳನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವ ರಿೋತಿಗಿೊಂತ್ಲ  ಅಷ್ ಟೋನಚ ವಾತಾಾಸವಾಗಿರಲಿಲಿ. ನಾವು ವಾಕ್ಾಭಾಗದ 
ತ್ಚರ್ಚಕ್ಚಗಳನಚನ ಮತ್ಚತ ಚಿಕ್ೆ ಭಾಗಗಳನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತ ತೋವ . ನಾವು ಇೊಂದನ 
ಸಮಸ ಾಗಳನಚನ ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಚವದಕ ೆ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳ ಅನವಯಿಕ ಯನಚನ 
ವಿಸತರಿಸಚತ ತೋವ  (“ಒೊಂದಚ ಮನ ಯಲಿಿ ಭ ೋದಹಚಟ್ಟಟದರ  ಆ ಮನ ಯಚ ನಿಲಿಲಾರದಚ”; ನ  ೋಡಿರಿ 
ಮಾಕ್ಯ 3:25). ಅಲಿದ  ನಾವು ವಾಕ್ಾಗಳಿೊಂದ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಎರವಲಾಗಿ ಪಡ ದಚ 
ಅವುಗಳನಚನ ಸಾೊಂಕ ೋತಿಕ್ ಭಾಷ್ ಯಾಗಿ ಬಳಸಚತ ತೋವ , ಉದಾಹರಣ ಗ  “ನನನ ಕ್ಣಿಿನ ಗಚಡ ಿ” 
(ನ  ೋಡಿರಿ ಕಿೋತ್ಯನ  17:8) ಮತ್ಚತ “ಉಡಚಪ್ನ ಅೊಂಚ್ಚ” (ನ  ೋಡಿರಿ ಮತಾತಯ 9:20; KJV). 

3. ಪ ಲನಚ ದ ೋವರಿೊಂದ ಪ ರೋರಿಸಲಪಟ್ಟಟದದನಚ. ಪವಿತಾರತ್ಮನ ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ, ಹಳ ಯ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಒೊಂದಚ ವಾಕ್ಾಭಾಗದೊಂದ ಯಾವ ನಾಾಯಸಮಮತ್ವಾದ ಅನವಯಿಕ ಯನಚನ 
ಮಾಡಬಹಚದಚ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಆತ್ನಚ ಬಲಿವನಾಗಿದದನಚ. ನಾವು 
ಪ ರೋರಿಸಲಪಟ್ಟವರಲಿವಾದದರಿೊಂದ, ನಾವು ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ವಾಕ್ಾಭಾಗಗಳನಚನ 
ಅನವಯಿಕ  ಮಾಡಚವಾಗ ಎಚ್ುರವಹಿಸಚವದಚ ಅಗತ್ಾವಾಗಿರಚತ್ತದ .  
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ಎಂದಗೂ ಕೆೈಬಿಡದರು! (11ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯ)  
ಒೊಂದಚ ಜ್ನಾೊಂಗವಾಗಿ, ಯಹ ದಾರಚ ಯೋಸಚವನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿದದರಚ ಮತ್ಚತ ಆ 

ಮ ಲಕ್ವಾಗಿ ದ ೋವರನಚನ ತಿರಸೆರಿಸಿದದರಚ. ತ್ತ್ಫರಿಣಾಮವಾಗಿ, ದ ೋವರಚ ಅವರನಚನ 
ತಿರಸೆರಿಸಿದದನಚ. ಹಾಗಾದರ  ಇದರಥಯವು ದ ೋವರನಚನ ಅವರನಚನ ತ್ಾಜಸಿ ಬಿಟ್ಟಟದದನಚ 
ಎೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ  ೋ? ಎೊಂದಗ  ಇಲಿ. ದ ೋವರಚ ಪ ಲನನಚನ ಮತ್ಚತ ಇತ್ರ ಯಹ ದಾರನಚನ 
ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡದಚದ (11:1-10) ಆತ್ನಚ ಪಶಾುತಾತಪ ಪಟ್ಚಟ ಯೋಸಚವಿನಲಿಿ 
ನೊಂಬಿಕ ಯಿಡಚವ ಎಲಾಿ ಯಹ ದಾರನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳುಳವದಕ ೆ 
ಮನಸಚಾಳಳವನಾಗಿದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ ತ  ೋಪಯಡಿಸಿತ್ಚ. ಅಷ್ಚಟ ಮಾತ್ರವಲಿದ , ಆತ್ನಚ 
ಈಗಲ  ಯಹ ದಾರಿಗಾಗಿ ಚಿೊಂತ ಯಚಳಳವನಾಗಿದಾದನ ೊಂಬಚದಕ ೆ ಪುರಾವ ಯಾಗಿ, ತಾನಚ 
ಅನಾಜ್ನರನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿದದನ ನೋ ಯಹ ದಾರನಚನ ತ್ನನ ಬಳಿಗ  ಹಿೊಂದರಚಗಚವೊಂತ  
ಪರರ್  ೋದನ ಯಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಿತದಾದನ . 

ದ ೋವರಚ ಪಾಪ್ಗಳನಚನ ಎೊಂದಗ  ಕ ೈಬಿಟ್ಚಟ ಬಿಡಚವದಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ನಾವು 
ಗರಹಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ಪಾರಮಚಖಾವಾಗಿರಚತ್ತದ . ದ ೋವರಚ ಕ ಲವು ಸಾರಿ ಪಾಪ್ಗಳನಚನ ಅವರ 
ಅವಿಧ್ ೋಯತ ಯಲಿಿ ಮಚೊಂದಚವರ ಯಚವೊಂತ ಯ  ಅವರ ಕಿರಯಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನಚನ 
ಅನಚಭವಿಸಚವೊಂತ ಯ  ಅನಚಮತಿಸಿ ಅವರನಚನ ಅವರ ಪಾಪಕ ೆ ಒಪ್ಪಸಿಕ  ಡಚತಾತನ  
ಎೊಂಬಚದಾಗಿ ರ  ೋಮಾ 1ನ ೋ ಅಧ್ಾಾಯವು ಕ್ಲಿಸಚತ್ತದ . ಹ ೋಗ , ಇದರಲಿಿ ದ ೋವರ 
ಉದ ದೋಶವು ತ್ಡವಾಗಿ ಹ  ೋಗಚವ ಮಚೊಂರ್  ಪಾಪ್ಗಳು ತ್ಮಮ ದಾರಿಗಳ ತ್ಪಪನಚನ 
ಕಾರ್ಚವೊಂತ  ಮಾಡಚವದ ೋ ಆಗಿರಚತ್ತದ . ದ ೋವರಚ ಪಾಪ್ಗಳನಚನ “ಒಪ್ಪಸಿ” ಕ  ಡಬಹಚದಚ, 
ಆದರ  ಅವರನಚನ ಆತ್ನಚ “ಬಿಟ್ಚಟಬಿಡಚವದಲಿ.” ಅವರ ಶರಿೋರದಲಿಿ ಜೋವವು ಇರಚವ ತ್ನಕ್, 
ಅವರಚ ಹಿೊಂದರಚಗಿ ಬರಚವದನಚನ ಆತ್ನಚ ಹೊಂಬಲಿಸಚತಾತನ , ಅವರನಚನ ಪುನಃ 
ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ಳಳಲಚ ಯಾವಾಗಲ  ಆಸಕಿತಯಿೊಂದರಚತಾತನ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಲ ಕ್ 15:20-24).54 

ಎೊಂಥ ಉದಧರಿಸಚವೊಂತ್ಹ ಸತ್ಾ ಇದಚ! ನಿಮಗ  ಕಿರಸತನಿಗ  ಹ  ರಗಾಗಿರಚವ 
ಪ್ರಯರಿದದರ , ಇದಚ ನಿಮಮನಚನ ಪ್ರೋತಾಾಹಗ  ಳಿಸತ್ಕ್ೆದಚದ. ಅವರನಚನ ಕ್ತ್ಯನಿಗಾಗಿ 
ಗ ದಚದಕ  ಳುಳವ ನಿಮಮ ಪರಿಶರಮವನನ ಇನನಷ್ಚಟ ದಚಪಪಟ್ಚಟಗ  ಳಿಸಿಕ  ಳುಳವೊಂತ  
ಮಾಡತ್ಕ್ೆದಚದ. ದ ೋವರಚ ಅವರನಚನ ಬಿಟ್ಚಟಬಿಟ್ಟಟಲಿವಾದರ , ನಾವು ಸಹ ಬಿಟ್ಚಟಬಿಡಬಾರದಚ. 
ನಿೋವು ದ ೋವರ ಸೊಂಗಡ ಸರಿಯಾಗಿಲಿವಾದರ , ಕ್ತ್ಯನಚ ನಿಮಮನಚನ ಬಿಟ್ಚಟಬಿಟ್ಟಟರಚವದಲಿ 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಗರಹಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ಎಷ್ಚಟ ಅದಚುತ್ವಾದದಚದ! 

ಊಟವೆೇ ಒಂದು ಉಲುಣ? (11:9, 10) 
ರ  ೋಮಾ 11:9, 10ರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಕಿೋತ್ಯನ  69:22, 23ರಿೊಂದ ದಾವಿೋದನ 

ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಉಲ ಿೋಖಿಸಚತಾತನ : 

ಅವರ ಊಟ್ವ ೋ ಅವರಿಗ  ಉಲ ಯ ಬ  ೋನ  
ಎಡ ತ್ಡ ಯ  ಶಿಕ್ಷ ಯ  ಆಗಲಿ; 
ಅವರ ಕ್ರ್ಚ ಿಮಬಾಬಗಿ ಕಾರ್ದ  ಹ  ೋಗಲಿ; 
ಅವರ ಬ ನಚನ ಯಾವಾಗಲ  ಬ  ಗಿಗಕ  ೊಂಡಿರಚ ವೊಂತ  ಮಾಡಚ. 
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ಈ ಉಲ ಿೋಖದ ಒೊಂದಚ ಭಾಗವು ವಿಶ ೋಷ್ವಾಗಿ ಬ ೈಬಲ್ ವಿದಾಾಥಯಗಳ ಮನಸಾನಚನ 
ಆಕ್ಷಿಯಸಿರಚತ್ತದ : “ಅವರ ಊಟ್ವ ೋ ಅವರಿಗ  ಉಲ ಯ . . . ಆಗಲಿ.” ಕ ೋಳಲಪಡಚವ 
ಪರಶ ನಯೊಂದರ  “ಒೊಂದಚ ಊಟ್ವು ಹ ೋಗ  ಉಲ ಯ ಬ  ೋನ  ಆಗಿರಬಲಿದಚ?” ಕ ಲವೊಂದಚ 
ಊಹಾಕ್ಲಪನ ಗಳು ವಿವಿಧ್ ಭಾವಾನಚವಾದಗಳಲಿಿ ಪರತಿಫಲನಗ  ೊಂಡಿರಚತ್ತವ . 

“ಅವರ ಊಟ್ಗಳನಚನ ಬ  ೋನಿನ  ಳಗ  ಬಿೋಳಿಸಲಚ ಗಾಳವಾಗಿ ಮಾಡಚವದಚ . . .” 
(CEV). 

 
“ಅವರಚ ತ್ಮಮ ಔತ್ರ್ಕ್ ಟ್ಗಳಲಿಿ ಹಿಡಿಯಲಪಟ್ಚಟ ಬ  ೋನಿನಲಿಿ ಬಿೋಳಲಿ . . .” 

(TEV).55 
 
“ಅವರಚ ಉತ್ತಮ ಊಟ್ ಮತ್ಚತ ಇತ್ರ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳು ಅವರನಚನ ಅವರ ಮತ್ಚತ 

ದ ೋವರ ನಡಚವ  ಎಲಿವೂ ಸರಿಯಿದ ಯೊಂದಚ ಭಾವಿಸಿಕ  ಳುಳವ ಬಲ ಯಲಿಿ 
ಬಿೋಳಿಸಲಿ . . .” (LB). 

 

“ಅವರಚ ಸವಯೊಂ—ಸ ೋವ ಯ ಭ  ೋಜ್ನಗಳನಚನ ತಿೊಂದಚ ವಾಾಧಗರಸೆರಾಗಲಿ . . .” 
(MSG). 

ಬ ೈಬಲಿನಚದದಕ್ಚೆ “ಊಟ್” (ಮೋಜ್ಚ) ಎೊಂಬಚದಚ ಆಶಿೋವಾಯದ ಹಾಗ  ಅನ  ಾೋನಾತ ಯ 
ಸೊಂಕ ೋತ್ವಾಗಿರಚತ್ತದ  (ನ  ೋಡಿರಿ ಕಿೋತ್ಯನ  23:5). ಬಹಚಶಃ ದಾವಿೋದನಚ ತ್ನನ ವ ೈರಿಗಳು 
ಏನ ಲಿದರ ಮೋಲ  ಅವಲೊಂಭಿತ್ರಾಗಿದಾದರ  ೋ ಮತ್ಚತ ಆದರಣ  ಹ  ೊಂದದರ  ೋ ಅದ ಲಾಿ 
ಅವರಿಗ  ಅವನತಿಯಾಗಲಿ ಎೊಂದಷ್ ಟ ಕ ೋಳಿಕ  ಳುಳತಿತರಬಹಚದಾಗಿದ . ಒೊಂದಚ ವ ೋಳ  ಪ ಲನಚ 
ತ್ನನ ಕಾಲದ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಆ ಅನವಯಿಕ ಯನಚನ ಮಾಡಚವ ಉದ ದೋಶ ಹ  ೊಂದದದಲಿಿ, ಅವರಚ 
ಅವಲೊಂಭಿತ್ರಾಗಿರಚತಿತದದ ಒೊಂದಚ ಆತಿೀಕ್ “ಊಟ್” ದ (ಮೋಜ್ಚ) ಉದಾಹರಣ ಯೊಂದರ  
ಮೋಶ ಯ ಧ್ಮಯಶಾಸರ ಆಗಿರಲಿತ್ಚತ. ಧ್ಮಯಶಾಸರಕ ೆ ಅೊಂಟ್ಟಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂಬ ಅವರ 
ಬಯಕ ಯಚ ಅವರ ಪಾಲಿಗ  ಒೊಂದಚ ಉಲಚಯ ಮತ್ಚತ ಒೊಂದಚ ಬ  ೋನಚ ಆಗಿತ್ಚತ. “ಊಟ್” 
ಎೊಂಬಚದನಚನ ಮದಲ ಶತ್ಮಾನದ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಅನವಯಿಸಚವೊಂತ್ಹ ಇನ  ನೊಂದಚ ವಿಧ್ದ 
ಬಗ ಗ Larry Deason ಸಲಹ  ಮಾಡಚತಾತನ : 

ದ ೋವರಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗಾಗಿ ಒೊಂದಚ ಅದ ದರಿಯಾದ ಮೋಜ್ನಚನ (ಊಟ್ವನಚನ) 
ಸಿದಧಗ  ಳಿಸಿದನಚ, ಮಸಿಾೋಯನನಚನ ಉರ್ಬಡಿಸಿದದನಚ (ಆದರ  ಅವರಚ ಆತ್ನನಚನ 
ನಿರಾಕ್ರಿಸಿದರಚ), ಅದರಲಿಿ ನಿೋತಿಯ ಉಚಿತ್ ವರವಿತ್ಚತ (ಆದರ  ಅವರಚ ಅದನಚನ 
ತಿರಸೆರಿಸಿದರಚ), ಮತ್ಚತ ಕ್ಷಮಾಪಣ  ಹಾಗ  ಸಮಾಧ್ಾನದ ಸಚವಾತ ಯಯಚ ಇತ್ಚತ 
(ಆದರ  ಅವರಚ ಅದಕ ೆ ಕಿವಿಗ  ಡಚವವರಾಗಿರಲಿಲಿ). ಅವರ ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯಚ 
ಮಸಿಾೋಯನ ಔತ್ರ್ವನಚನ ಅವರ ಮೋಲ  ದ ೈವಿಕ್ ನಾಾಯತಿೋಪ್ಯನ ಬಲ ಯಾಗಿ 
ಮಾಪಯಡಿಸಿತ್ಚ.56 

ಶಯಪಯತ್ಮಕ ಕ್ರೇತ್ಣನೆಗಳು? (11:9, 10)  
ಕ ಲವರಚ ಕಿೋತ್ಯನ  69 ರೊಂತ್ಹ ಕಿೋತ್ಯನ ಗಳ ಬಗ ಗ ಚ್ಕಿತ್ಗ  ಳುಳತಾತರ , ಅದರಲಿಿ 
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ದಾವಿೋದನಚ ತ್ನನ ವ ೈರಿಗಳನಚನ ಶಿಕ್ಷಿಸಚವೊಂತ  ದ ೋವರನಚನ ಕ ೋಳಿಕ  ಳುಳತಾತನ . ಈ ರಿೋತಿಯ 
ಕಿೋತ್ಯನ ಗಳನಚನ “ಶಾಪಾತ್ಮಕ್ ಕಿೋತ್ಯನ ಗಳು” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಲಪಡಚತ್ತವ . ಕ್ನಿಷ್ಠ ಎರಡಚ 
ವಾಾಖ್ ಾಗಳು ಇಲಿ ಿ ಸ ಕ್ತವಾಗಿರಚತ್ತವ . ಮದಲನ ಯದಾಗಿ, ದಾವಿೋದನಚ ಮಚಯಿಾಗ  
ಮಚಯಿಾ ತಿೋರಿಸಚವದನಚನ ಕ್ತ್ಯನ ಕ ೈಯಲಿಿ ಬಿಡಚತಿತದಾದನ  (ನ  ೋಡಿರಿ ರ  ೋಮಾ 12:19). 
ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಈ ಕಿೋತ್ಯನ ಗಳು “ಕ್ಣಿಿಗ  ಪರತಿಯಾಗಿ ಕ್ರ್ಚಿ” ಎೊಂದಚ ಕ್ಲಿಸಿದ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ (ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ) ಭಾಗವಾಗಿದದವು, ಹ  ರತ್ಚ ಒೊಂದಚ ಕ ನ ನಗ  
ಹ  ಡ ದರ  ಮತ  ತೊಂದಚ ಕ ನ ನಯನಚನ ತ  ೋರಿಸಚ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುವ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ (ಹ  ಸ 
ಒಡೊಂಬಡಿಕ ) ಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲಿ (ನ  ೋಡಿರಿ ವಿಮೋಚ್ನಕಾೊಂಡ 21:24; ಮತಾತಯ 5:38, 39; 
ರ  ೋಮಾ 12:18-21). 

ಗವಣದ ಸಮಸೆಾ (11:18)  
ಪ ಲನಚ ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಬರ ದ ತ್ನನ ಪತಿರಕ ಯಲಿಿ ಈ ನಿದಯಷ್ಟವಾದ ಗವಯದ 

ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಏಕ  ಮಾತಾಡಿದನ ೊಂಬಚದಚ ನಮಗ  ತಿಳಿಯದಚ (11:18). ಒೊಂದಚ 
ಸಾಧ್ಾತ ಯೋನ ೊಂದರ  ಪ ಲನಿಗ  ರ  ೋಮಾಪುರದ ಸಭ ಯಲಿಿ ಯಹ ದಾರಚ ಹಾಗ  
ಅನಾಜ್ನರ ನಡಚವ  ಇದದ ತಿಕಾೆಟ್ದ ಬಗ ಗ ಅರಿತ್ವನಾಗಿದಚದ ಆ ಪರಿಸಿೆತಿಯನಚನ 
ಸರಿಪಡಿಸಚವದಕ ೆ ಬರ ಯಚತಿತದಾದನ  ಎೊಂಬದ .57 ಒಟಾಟರ ಯಾಗಿ, ರ  ೋಮಾಪುರದಲಿಿನ ಸಭ  
ಆತಿೀಕ್ ಸಿೆತಿಯಚ ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ಚತ (ನ  ೋಡಿರಿ 1:8), ಆದರ  ಯಾವ ಸಭ ಯ  
ಪರಿಪೂರ್ಯವಾಗಿರಚವದಲಿ; ಸಚಧ್ಾರಣ ಗಳನಚನ ಮಾಡತ್ಕ್ೆ ಕ್ಷ ೋತ್ರಗಳು ಯಾವಾಗಲ  
ಇದ ದೋ ಇರಚತ್ತವ . ಇನ  ನೊಂದಚ ಸಾಧ್ಾತ ಯೊಂದರ , ರ  ೋಮಾಯ ಸಾಮಾರಜ್ಾದಚದದಕ್ ೆ ಭ ೋಟ್ಟ 
ಕ  ಡಚವ ವ ೋಳ , ಪ ಲನಚ ಈ ಸಮಸ ಾಯನಚನ ಬ ೋರ  ಸಭ ಗಳಲಿಿ ಗಮನಿಸಿದದೋರಬ ೋಕ್ಚ ಮತ್ಚತ 
ಅದಚ ರ  ೋಮಾಪುರದಲಿಿನ ಸಭ ಯಲಿಿ ಸೊಂಭವಿಸದೊಂತ  ತ್ಡ ಯಲಚ ಈ ಉಪದ ೋಶವನಚನ 
ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿರಬ ೋಕ್ಚ. ಬಹಚಶಃ ನಾವು ನಮಮನಚನ ಬ ೋರ ಯವರಿಗಿೊಂತ್ ಉನನತ್ರ ೊಂದಚ 
ಭಾವಿಸಿಕ  ಳಳದ ಹಾಗ  ನಮಗ  ೊಂದಚ ಬಲವಾದ ಎಚ್ುರಿಕ ಯ ಅಗತ್ಾವಿದ ಯೊಂದಚ 
ಪವಿತಾರತ್ಮನಚ ಬಲಿವನಾಗಿದದನಚ ಮತ್ಚತ ಇೊಂದಚ ನಮಗ  ೋಸೆರ ಸೊಂರಕ್ಷಿಸಿಡಲಪಟ್ಟಟರಚವ ಈ 
ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಬರ ಯಚವೊಂತ  ಪ ಲನನಚನ ಪ ರೋರಿಸಿರಬ ೋಕ್ಚ.  

ಗವಯವು “ಇತ್ರ ಎಲಾಿ ಪಾಪಗಳು ಬ ಳ ಯಚವೊಂತ್ಹ ನ ಲ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಲಪಟ್ಟಟದ .58 
ಗವಯವು ಕ ಟ್ಟದಚದ ಆದರ  ಅತಿ ವಿರಳವಾಗಿ ಅರಿಕ  ಮಾಡಲಪಡಚವೊಂಥದ ದೊಂದಚ C. S. Lewis 
ಅಭಿಪಾರಯ ಪಡಚತಾತನ : 

ಲ  ೋಕ್ದಲಿಿರಚವ ಯಾವ ಮನಚಷ್ಾನಚ ಮಚಕ್ತವಾಗಿರದೊಂಥ ಒೊಂದಚ ದಚಗಚಯರ್ವಿರಚತ್ತದ ; 
ಅದನಚನ ಲ  ೋಕ್ದಲಿಿರಚವ ಪರತಿ ವಾಕಿತಯಚ ಸಹ ಮತ  ತಬಬರಲಿಿ ಕಾರ್ಚವಾಗ ಜಗಚಪ ಾ 
ಪಡಚತಾತನ ; ಮತ್ಚತ ಅದರ ಬಗ ಗ ಕ ೈಸತರನಚನ ಹ  ರತ್ಚಪಡಿಸಿ, ಮಿಕ್ೆ ಯಾರ  ಬಬರ  ತಾವು 
ಅಪರಾಧಗಳ ೊಂದಚ ಊಹಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ ಅಪರ ಪ. ತಾವು ಸಿಡಚಕ್ಚಸವಭಾವದವರ ೊಂದಚ 
ಒಪ್ಪಕ  ಳುಳವ, ಅಥವಾ ಹಚಡಚಗಿಯರಚ ಇಲಿವ  ಕ್ಚಡಿಕ್ತ್ನದ ವಿಷ್ಯದಲಾಿಗಲಿ ತ್ಮಮನಚನ 
ಹಿಡಿದಟ್ಚಟಕ  ಳಳಲಾಗದಚ, ಅಥವಾ ತಾವು ಹ ೋಡಿಗಳ ೊಂದಚ ಒಪ್ಪಕ  ಳುಳವ ಬಗ ಗ ನಾನಚ 
ಕ ೋಳಿದ ದೋನ . ಕ ೈಸತನಲಿದವನ  ಬಬನಚ ತ್ನನನಚನ ಈ ದಚಗಚಯರ್ವುಳಳವನ ೊಂದಚ 
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ಆರ  ೋಪ್ಸಿಕ  ಳುಳವ ಬಗ ಗ ನಾನೊಂತ್  ಎೊಂದಾದರ  ಕ ೋಳಿರಚವದಲ ಿಎನಿನಸಚತ್ತದ . . . . 
ಒಬಬ ಮನಚಷ್ಾನನಚನ ಅಪಖ್ಾಾತಿಗ  ಳಿಸಚವ ಯಾವ ತ್ಪುಪ ಮತ  ತೊಂದಲಿ, ಮತ್ಚತ ನಮಮಲಿ ಿ
ಹ ಚ್ಚು ಪರಜ್ಞಾಹಿೋನವಾದ ತ್ಪುಪ ಮತ  ತೊಂದರಚವದಲಿ. ಮತ್ಚತ ನಾವು ಅದನಚನ ಹ ರ್ ುರ್ಾುಗಿ 
ನಮಮಲಿಿ ಹ  ೊಂದದದರ , ಅಷ್ ಟ ಹ ರ್ಾುಗಿ ನಾವು ಇತ್ರರಲಿಿ ಅದನಚನ ಅಸಹಿಾಸಚತ ತೋವ .59 

ಬಹಚಶಃ ಇದನಚನ ಗಮನಿಸತ್ಕ್ೆದ ದೋನ ೊಂದರ  ಪಾಪಭರಿತ್ ಗವಯ ಎೊಂಬಚದದ  ಮತ್ಚತ 
ನಾಾಯಯಚತ್ವಾದ ಗವಯ ಎೊಂಬಚದದ . 11:13ರಲಿಿ, “ಗರ್ಾತ ಗ  ತ್ರಚತ ತೋನ ” (δοξάζω, 

doxazō) ಎೊಂಬ ಪದವು “ನಾನಚ ಅದರ ಬಗ ಗ ಹ ಮಮ ಪಡಚತ ತೋನ ” (“ಅದರಲಿಿ ಗವಯ 
ಪಡಚತ ತೋನ ”; Weymouth) ಎೊಂಬದಾಗಿ ಅನಚವಾದಸಲಪಡಬಹಚದಚ. ಸವಲಪ ಮಟ್ಟಟಗ , ನಾವು 
ಭ ೋಡಿಯಾಗಚವ ಜ್ನರ ಮೋಲ  ಅನಚಕ್ ಲವಾದ ಅನಿಸಿಕ ಯನಚನ ಬಿೋರಚವೊಂತಾಗಲಚ ನಾವು 
ನಮಮ ಚ್ಹರ ಯ ಬಗ ಗ “ಗವಯ ಪಟ್ಚಟಕ  ಳುಳವ” ಅಗತ್ಾವಿರಚತ್ತದ . ನಾವು ನಮಮ “ಕ ಲಸದಲಿ ಿ
ಗವಯ ಪಟ್ಚಟಕ  ಳುಳವ” ಮತ್ಚತ ಸಾಧ್ಾವಾದಷ್ಚಟ ಉತ್ತಮ ಕ ಲಸ ಮಾಡಚವ ಅಗತ್ಾವಿರಚತ್ತದ . 
ಇತ್ರರಚ ಸಾಧಸಿರಚವದರ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಗವಯದೊಂದರಚವದರಲಿಿ ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ  ಯಾವ 
ತ್ಪ್ಪರಚವದಲಿ (ನ  ೋಡಿರಿ 2 ಕ  ರಿೊಂಥ 1:14). ತಾವು ಬ ೋರ ಯವರಿಗಿೊಂತ್ಲ  
ಉತ್ತಮರ ೊಂಬದಾಗಿ ಜ್ನರಚ ದಚರೊಂಹಕಾರದೊಂದ ತ  ೋರಿಸಿದೊಂಥ ಗವಯವನ ನೋ ಪ ಲನಚ 
ಖೊಂಡಿಸಿದನಚ.  

ಜ್ಞಾನ  ೋಕಿತ 16:18ರ KJV ಯಚ ಮಾತ್ಚಗಳ ಬಗ ಗ ಅನ ೋಕ್ರಿಗ  ಪರಿಚ್ಯವಿರಚತ್ತದ : 
“ನಾಶನಕ ೆ ಮಚೊಂದಾಗಿ ಗವಯ ಹ  ೋಗಚತ್ತದ ; ಬಿೋಳುವಿಕ  ಮಚೊಂರ್  ಜ್ೊಂಬದ ಮನಸಚಾ.”60 

ನಾವು ಅದನಚನ ಕ್ಚಿಪತಗ  ಳಿಸಿ “ಗವಯದೊಂದ ಭೊಂಗ” ಎೊಂದಾಗಿಸಿದ ದೋವ . ನಾನಚ ಆ 
ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ ಕ ೋಳಿಸಿಕ  ಳುಳವಾಗ, ನನಗ  ಗವಯವುಳಳ ಕ್ಪ ಪಯ ಕ್ಥ ಯಚ ನ ನಪಾಗಚತ್ತದ . 
ಕ್ಪ ಪಯಚ ಎರಡಚ ಬಾತ್ಚಕ  ೋಳಿಗಳ ಜ  ತ  ಸ ನೋಹವನಚನ ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡಿತ್ಚ. ಒೊಂದಚ ದನ, 
ಅವುಗಳು ವಾಸಿಸಚತಿತದದ ಕ ರ ಯಚ ಬತಿತ ಹ  ೋಯಿತ್ಚ. ಬಾತ್ಚಕ  ೋಳಿಗಳು ಬ ೋರ  ೊಂದಚ ಕ ರ ಗ  
ಹಾರಿ ಹ  ೋಗಚವದಕ ೆ ಸಾಧ್ಾವಿತ್ಚತ, ಆದರ  ಅವರ ಮಿತ್ರನಾದ ಕ್ಪ ಪಯ ವಿಷ್ಯವ ೋನಚ? 
ಬಾತ್ಚಕ  ೋಳಿಗಳು ತ್ಮಮ ಕ  ಕ ೆಗಳಲಿಿ ಕ  ೋಲನಚನ ಹಿಡಿದಚಕ  ೊಂಡಚ ಹಾರಚವದಾಗಿಯ  
ಕ್ಪ ಪಯಚ ಕ  ೋಲನಚನ ಮಧ್ಾದಲಿಿ ಬಾಯಿೊಂದ ಹಿಡಿದಚಕ  ಳಳಬ ೋಕ ೊಂಬದಾಗಿಯ  
ತಿೋಮಾಯನಿಸಲಾಯಿತ್ಚ. ಅವುಗಳು ಹಾರಾತಾತ ಸಾಗಿದಾದಗ, ಒಬಬ ರ ೈತ್ನಚ ಮೋಲಕ ೆ 
ನ  ೋಡಿ ಇವುಗಳು ಹ  ೋಗಚವದನಚನ ಕ್ೊಂಡನಚ. ಆತ್ನಚ “ಎೊಂಥ ಚ್ತ್ಚರವಾದ ಉಪಾಯ! 
ಅದನಚನ ಯಾರಚ ಕ್ಲಿಸಿದರ ೊಂದಚ ನನಗ  ಆಶುಯಯವಾಗಚತ್ತದ ?” ಎೊಂದಚ ಕ್ ಗಿದನಚ. ಅದಕ ೆ 
ಕ್ಪ ಪಯಚ “ನಾನ ೋ ಉಪಾಯ ಕ  ಟ್ಟಟದಚದ” ಎೊಂದತ್ಚತ, ಮತ್ಚತ ಬಿದಚದ ಮರರ್ ಹ  ೊಂದತ್ಚತ. 
“ಗವಯದೊಂದ ಭೊಂಗ.” 

ಒೊಂದಲಾಿ ಒೊಂದಚ ಸೊಂದಭಯದಲಿಿ, ಬಹಚಶಃ ನಮಮಲಿಿ ಎಲಿರ  ಸಹ ಗವಯದ 
ಸಮಸ ಾಯೊೊಂದಗ  ಹ  ೋರಾಟ್ ನಡಿಸಿದದರಚತ ತೋವ . ರ  ೋಮಾ 11:18ನ ೋ ವಚ್ನವು ಮದಲ 
ಶತ್ಮಾನದ ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದ ಕ ೈಸತರಚ ಗವಯ ಪಟ್ಚಟಕ  ಳಳಲಚ ಯಾವದ ೋ ಕಾರರ್ 
ಹ  ೊಂದರಲಿಲಿ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಸಾಭಿತ್ಚಪಡಿಸಚತ್ತದ —ತ್ಚತ ನಮಗ  ಸಹ ಯಾವದ ೋ 
ಕಾರರ್ವಿರಚವದಲಿ. ನಾವ ಲಿರ  ಮರರ್ಕ ೆ ಮಾತ್ರವ ೋ ಯೊೋಗಾರಾಗಿರಚವೊಂಥ 
ಪಾಪ್ಗಳಾಗಿದ ದೋವ  (3:23; 6:23). ನಾವು ದ ೋವರ ಕ್ೃಪ ಯಿೊಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟಟದ ದೋವ , ಹ  ರತ್ಚ 
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ವ ೈಯಕಿತಕ್ ಅಹಯತ ಯಿೊಂದಲಿ. Isaac Watts ಹಿೋಗ  ಬರ ಯಚತಾತನ ,  

ಯಾವುದರ ಮೋಲ  ಮಹಿಮಯ ಪರಭಚವು ಸತ್ತನ  ೋ  
ಆ ಆಶುಯಯವಾದ ಕ್ ರಜ ಯನಚನ ನಾನಚ ಅವಲ  ೋಕಿಸಚವಾಗ,  
ನನನ ಅತ ಾೈಶವಯಯದ ಲಾಭವನಚನ ನಷ್ಟವ ೊಂದ ಣಿಸಚತ ತೋನ  
ಮತ್ಚತ ನನನ ಗವಯವನ ನಲಾಿ ಕ್ಡ ಗಣಿಸಚತ ತೋನ .61 

ಪ ೋತ್ರನಚ ಹಿೋಗ  ಬರ ಯಚತಾತನ , “ದ ೋವರಚ ಅಹೊಂಕಾರಿಗಳನಚನ ಎದಚರಿಸಚತಾತನ , 
ದೋನರಿಗಾದರ  ೋ ಕ್ೃಪ ಯನಚನ ಅನಚಗರಹಿಸಚತಾತನ . ಹಿೋಗಿರಚವದರಿೊಂದ ದ ೋವರ ತಾರರ್ವುಳಳ 
ಹಸತದ ಕ ಳಗ  ನಿಮಮನಚನ ತ್ಗಿಗಸಿಕ  ಳಿಳರಿ; ಆತ್ನಚ ತ್ಕ್ೆ ಕಾಲದಲಿಿ ನಿಮಮನಚನ ಮೋಲಕ ೆ 
ತ್ರಚವನಚ” (1 ಪ ೋತ್ರ 5:5, 6). 

ದೆೇವರು ಮತ್ುತ ಇಸಯಿಯೇಲಾರು (11:25, 26) 
ರ  ೋಮಾ 11:25, 26 ವಚ್ನಗಳು ಪತಿರಕ ಯಲಿಿಯೋ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಲಚ ಅತ್ಾೊಂಥ 

ಕ್ಷ್ಟಕ್ರವಾದ ವಾಕ್ಾಭಾಗವಾಗಿದ . ಈ ವಾಕ್ಾಭಾಗದ ಅಥಯನಿರ ಪಣ ಯಲಿಿನ ಒೊಂದಚ 
ಸಮಸ ಾಯೋನ ೊಂದರ  ಅನ ೋಕ್ರಚ ಈಗಲ  ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಇಸಾರಯೋಲಾ ಜ್ನಾೊಂಗವು ದ ೋವರ 
“ಸವಕಿೋಯ” (ಆದಚಕ  ೊಂಡ) ಪರಜ  ಎೊಂದಚ ಭಾವಿಸಚತಾತರ . ದ ೋವರಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಮಾಡಿದ 
ವಾಗಾದನಗಳಲಿಿ ಕ ಲವೊಂದನಚನ ಇನ ನ ನ ರವ ೋರಿಸಿರಚವದಲಿ ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ ಈಗಲ  
ಅವರಿಗ  ಕ ಲವೊಂದಚ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳನಚನ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದಾದನ ೊಂದಚ ಕ ಲವರಚ 
ನೊಂಬಚತಾತರ . ಆದಚದರಿೊಂದ, ಇತಿಹಾಸದಲಿಿ ಇಸಾರಯೋಲಾರ  ೊಂದಗ  ಇರಚವ ದ ೋವರ 
ಸೊಂಬೊಂಧ್ದ ಬಗ ಗ ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳುಳವದಚ ಪಾರಮಚಖಾವಾಗಿರಚತ್ತದ . 

“ಸಾಮಾನಾ ಆಯಚದಕ  ಳುಳವಿಕ ” Vs “ವಿಶ ೋಷ್ ಆಯಚದಕ  ಳುಳವಿಕ .” ದ ೋವರ ಸವಕಿೋಯ 
ಪರಜ ಯ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ನಾವು ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳಳಬ ೋಕಾಗಿರಚವ ಮದಲ ಸತ್ಾವ ೋನ ೊಂದರ  
ದ ೋವರಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ “ಆಯಚದಕ  ಳುಳವಿಕ ” (ಆಯೆ) ಮಾಡಿಕ  ೊಂಡದದರ ಅೊಂತಿಮ 
ಉದ ದೋಶವು ಲ  ೋಕ್ದ  ಳಗ  ಮಸಿಾೋಯನನಚನ (“ಕಿರಸತನಚ”) ಕ್ರ ತ್ರಚವ ತ್ನನ ಯೊೋಜ್ನ ಯನಚನ 
ಜಾರಿಗ  ತ್ರಚವದಕಾೆಗಿ ಈ ಜ್ನಾೊಂಗವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚವದ ೋ ಆಗಿತ್ಚತ ಎೊಂಬಚದ . ಆತ್ನ 
ಆಯಚದಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟ/ಆಯೆಮಾಡಲಪಟ್ಟ ಜ್ನಾೊಂಗವಾಗಿ, ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ  ಕ ಲವೊಂದಚ 
ಆಶಿೋವಾಯದಗಳ ವಾಗಾದನ ಮಾಡಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ, ಆದರ  ದ ೋವರಚ ಇಸಾರಯೋಲ್.ನ 
(ಯಾಕ  ೋಬನ) ಪರತಿಯೊಬಬ ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಸೊಂತ್ತಿಯವನನಚನ ವಿಮೋಚಿಸಚತ ತೋನ ೊಂದಚ 
ಎೊಂದಗ  ವಾಗಾದನ ಮಾಡಲಿಲಿ. ಇದರ  ೊಂದಗ  ಒಪ್ಪಗ ಯಾಗಚವೊಂತ , Morris ಹಿೋಗ  
ಬರ ಯಚತಾತನ , 

ದ ೋವರಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ತ್ನನ ಪರಜ ಯಾಗಿರಚವೊಂತ , ಅವರಲಿಿ ತ್ನನ ಸೊಂಕ್ಲಪವನಚನ 
ಒೊಂದಚ ವಿಶ ೋಷ್ ರಿೋತಿಯಲಿಿ ಕಾಯಯರ ಪಕ ೆ ತ್ರಚವೊಂಥ ಜ್ನರನಾನಗಿ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡನಚ. 
ಅವರಚ ಪರಕ್ಟ್ನ ಯನಚನ ಪಡ ದಚಕ  ಳುಳವವರಾಗಿ ಮತ್ಚತ ಅನ ೋಕ್ ಆಶಿೋವಾಯದಗಳನಚನ 
ಪಡ ಯಚವವರಾಗಿ ಇರಲಿದದರಚ (cf. 9:4—5). . . . ಆದರ  ಇದ ಲಿವೂ ಎೊಂದಗ  ಇಡಿೋ 
ಜ್ನಾೊಂಗವು ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಚವದ ೊಂಬ ಅಥಯವನಚನ ಕ  ಟ್ಟಟರಚವದಲಿ.62 
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ನಾವು ಈ ಮಚೊಂಚಿನ ಅಧ್ಾಯನದಲಿಿ ಕ್ಲಿತಿದ ದೋವ , ಏನ ೊಂದರ  ಒಬಬ 
ಯಹ ದಾನಾಗಿದದರ  (ಧ್ಮಯಶಾಸರವನಚನ ಹ  ೊಂದ ಮತ್ಚತ ಸಚನನತಿ ಮಾಡಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದದರ ) 
ಆತ್ನಿಗ  ನಿತ್ಾಜೋವವು ಖ್ಾತ್ರಿಯಾಗಿರಚತ್ತದ ೊಂದಚ ರಬಿಬಗಳು ನೊಂಬಿದದರಚ ಎೊಂಬಚದ , ಆದರ  
ದ ೋವರ ವಾಕ್ಾವು ಇದನಚನ ಕ್ಲಿಸಲಿಲಿ. ಇಸಾರಯೋಲಿನ ಇತಿಹಾಸದಚದದಕ್ ೆ, ದ ೋವರಿಗ  
ನೊಂಬಿಗಸತರಾಗಿದದ ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗಿೊಂತ್ಲ  ಆತ್ನಿಗ  ಅಪನೊಂಬಿಗಸತರಾಗಿದದ 
ಇಸಾರಯೋಲಾರ ೋ ಅಧಕ್ವಾಗಿ ಯಾವಾಗಲ  ಇದದರಚ. 

ಇಸಾರಯೋಲಾರ ಕ್ಚರಿತಾಗಿ, McGuiggan “ಸಾಮಾನಾ ಆಯಚದಕ  ಳುಳವಿಕ ” ಮತ್ಚತ 
“ವಿಶ ೋಷ್ ಆಯಚದಕ  ಳುಳವಿಕ ” ನಡಚವ  ಒೊಂದಚ ಭಿನನತ ಯನಚನ ತ  ೋರಿಸಚತಾತನ .63 “ಸಾಮಾನಾ 
ಆಯಚದಕ  ಳುಳವಿಕ ” ಯಚ ಲ  ೋಕ್ಕ ೆಲಾಿ ಆಶಿೋವಾಯದವುೊಂಟ್ಚ ಮಾಡಚವದಕಾೆಗಿ ಒೊಂದಚ 
ಮಚಖ್ಾೊಂತ್ರ ಜ್ನರಾಗಿರಚವೊಂತ  ದ ೋವರಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ ಆಯಚದಕ  ಳುಳ ವದಕ ೆ 
ಸೊಂಬೊಂಧ್ಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ . “ವಿಶ ೋಷ್ ಆಯಚದಕ  ಳುಳವಿಕ ” ಯಚ “ಇಸಾರಯೋಲಾರ  ಳಗಿನ 
ಇಸಾರಯೋಲಾರನಚನ” (ನ  ೋಡಿರಿ 9:6)—ತಾನಚ ರಕ್ಷಿಸಚವ ನೊಂಬಿಗಸತರನಚನ—
ಆಯಚದಕ  ಳುಳವಿಕ /ಆಯೆಮಾಡಿಕ  ಳುಳವಿಕ ಗ  ಸೊಂಬೊಂಧಸಿರಚತ್ತದ .  

ದ ೋವರಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ  ಮಾಡಿದ ವಾಗಾದನವು ನ ರವ ೋರಿರಚತ್ತದ . ದ ೋವರಚ 
ಹಾರಾನಿನಲಿಿ ಅಬರಹಾಮನಿಗ  ಕಾಣಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ತಾನಚ ತ  ೋರಿಸಚವ ದ ೋಶಕ ೆ, ಅೊಂದರ  
ಕಾನಾನಿಗ  ಹ  ೋಗಚವೊಂತ  ಆತ್ನಿಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ (ಆದಕಾೊಂಡ 12:1), ಆ ಸಮಯದಲಿಿ, 
ದ ೋವರಚ ಅಬರಹಾಮನಿಗ  ವಿಶ ೋಷ್ ವಾಗಾದನಗಳನಚನ ಕ  ಟ್ಟನಚ: 

ನಾನಚ ನಿನನನಚನ ದ  ಡ ಿ ಜ್ನಾೊಂಗವಾಗಚವೊಂತ  ಮಾಡಿ ಆಶಿೋವಯದಸಿ ನಿನನ 
ಹ ಸರನಚನ ಪರಖ್ಾಾತಿಗ  ತ್ರಚವ ನಚ. ನಿೋನಚ ಆಶಿೋವಾಯದನಿಧಯಾಗಚವಿ, ನಿನನನಚನ 
ಹರಸಚವವರನಚನ ಹರಸಚವ ನಚ; ನಿನನನಚನ ಶಪ್ಸಚವವರನಚನ ಶಪ್ಸಚವ ನಚ. ನಿನನ ಮ ಲಕ್ 
ಭ ಲ  ೋಕ್ದ ಎಲಾಿ ಕ್ಚಲದವರಿಗ  ಆಶಿೋವಾಯದವುೊಂಟಾಗಚವದಚ (ಆದಕಾೊಂಡ 12:2, 3). 

ಹಲವಾರಚ ವಷ್ಯಗಳ ಬಳಿಕ್, ದ ೋವರಚ ಅಬರಹಾಮನಿಗ  ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದನಚ,  

ನಾನಚ ನಿನನನಚನ ಆಶಿೋವಯದಸ ೋ ಆಶಿೋವಯದಸಚವ ನಚ; ನಿನನ ಸೊಂತ್ತಿಯನಚನ ಹ ಚಿುಸ ೋ 
ಹ ಚಿುಸಚವ ನಚ; ಅದನಚನ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೊಂತ ಯ  ಸಮಚದರ ತಿೋರದಲಿಿರಚವ 
ಉಸಚಬಿನೊಂತ ಯ  ಅಸೊಂಖಾವಾಗಿ ಮಾಡಚವ ನಚ; ಅವರಚ ಶತ್ಚರಗಳ ಪಟ್ಟರ್ಗಳನಚನ 
ಸಾವಧೋನಮಾಡಿಕ  ಳುಳವರಚ. ನಿೋನಚ ನನನ ಮಾತ್ನಚನ ಕ ೋಳಿದದರಿೊಂದ ಭ ಮಿಯ ಎಲಾಿ 
ಜ್ನಾೊಂಗಗಳಿಗ  ನಿನನ ಸೊಂತ್ತಿಯ ಮ ಲಕ್ ಆಶಿೋವಾಯದವುೊಂಟಾಗಚವದಚ (ಆದಕಾೊಂಡ 
22:16b-18). 

ಈ ವಾಗಾದನಗಳ ಲಿವೂ ನ ರವ ೋರಿದವು. ಅಬರಹಾಮನ ಸೊಂತ್ತಿಯವರಚ ಆಕಾಶದ 
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಷ್ಾಟಗಿಯ  ಸಮಚದರ ತಿೋರದ ಉಸಚಬಿನಷ್ಾಟಗಿಯ  ಅಸೊಂಖ್ಾಾತ್ರಾಗಿರಚತಾತರ . 
“ಒೊಂದಚ ದ  ಡಿ ಜ್ನಾೊಂಗ”ವು (ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಇಸಾರಯೋಲ್) ಅಬರಹಾಮನನಚನ “ಪ್ತ್ೃ” ಎೊಂದಚ 
ಕ್ರ ಯಚತ್ತದ . ಲ  ೋಕ್ದಲ ಿಲಾಿ ಅಬರಹಾಮನ ಹ ಸರಚ ಘ್ನ ಪಡಿಸಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ . 

ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ , ವಾಗಾದನದ ಅತ್ಾೊಂಥ ಪಾರಮಚಖಾವಾದ ಭಾಗವು ಏನಾಗಿತ ತೊಂದರ  
ಅಬರಹಾಮನ ಸೊಂತಾನದ ಮ ಲಕ್ ಭ ಲ  ೋಕ್ದ ಸಕ್ಲ ಜ್ನಾೊಂಗಗಳಿಗ  
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ಆಶಿೋವಾಯದವುೊಂಟಾಗಚವದಚ ಎೊಂಬದ . ಪ ಲನಚ ಆದಕಾೊಂಡ 22:18 ವಾಗಾದನವನಚನ ಗಲಾತ್ಾ 
3:16ರಲಿಿ ಉಲ ಿೋಖಿಸಚತಾತನ : “ದ ೋವರಚ ಅಬರಹಾಮನಿಗ  ಅವನ ಸೊಂತ್ತಿಗ  
ವಾಗಾದನಗಳನಚನ ಮಾಡಿದನಚ. ಆತ್ನಚ [ದ ೋವರಚ] ನಿನನ ಸೊಂತ್ತಿಗಳಿಗ  ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿ 
ಅನ ೋಕ್ರನಚನ ಸ ಚಿಸದ  ನಿನನ ಸೊಂತ್ತಿಗ  ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿ ಒಬಬನನ ನೋ ಸ ಚಿಸಚತಾತನ . ಆ 
ಒಬಬನಚ ಕಿರಸತನ ೋ.” (ಯೋಸಚ) ಕಿರಸತನಚ ಬೊಂದದಚದ ಸತ್ಾವ ೋ. ಅಬರಹಾಮನಿಗ  ಮಾಡಲಪಟ್ಟ 
ವಾಗಾದನಗಳು ನ ರವ ೋರಿಸಲಪಟ್ಟವು. 

ಯಹ ದಾರಚ ಈಗಲ  ದ ೋವರಾದಚಕ  ೊಂಡ ಕ್ಚಲ ಎೊಂದಚ ನೊಂಬಚವವರಚ 
ಆಕ್ಷ ೋಪಣ ಯತಿತ, “ಆದರ  ಅಬರಹಾಮನ ಸೊಂತ್ತಿಯವರಚ ಕಾನಾನ್ ದ ೋಶವನಚನ ಬಾಧ್ಾವಾಗಿ 
ಹ  ೊಂದಚವರಚ ಎೊಂದಚ ಸಹ ದ ೋವರಚ ವಾಗಾದನ ಮಾಡಿದನಚ—ಮತ್ಚತ ಆ ವಾಗಾದನವು 
ಈಗಲ  ನ ರವ ೋರಚವ ಪರಕಿರಯಯಲಿಿರಚತ್ತದ ” ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳುತಾತರ . ದ ೋವರಚ 
ಅಬರಹಾಮನಿಗ , “ನಿೋನಚ ಪರವಾಸವಾಗಿರಚವ ಕಾನಾನ್ .ದ ೋಶವನ ನಲಾಿ ನಿನಗ  ನಿನನ 
ಸೊಂತ್ತಿಗ  ಶಾಶವತ್ ಸಾವಸಯವನಾನಗಿ” ಕ  ಡಚವ ನಚ ಎೊಂದಚ ಹ ೋಳಿದಚದ ನಿಜ್ವ ೋ (ಆದಕಾೊಂಡ 
17:8).64 ಈ ವಾಗಾದನವು ಇಸಾಕ್ ಹಾಗ  ಯಾಕ  ೋಬರಿಗ  ಪುನರಚಚ್ಛರಿಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ 
(ಆದಕಾೊಂಡ 26:3, 4; 28:13, 14; ನ  ೋಡಿರಿ ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶಕಾೊಂಡ 34:1-4). ಆ 
ವಾಗಾದನದ ವಿಸಾತರವು ಎಷ್ ಟೊಂಬಚದನಚನ ವಿವರವಾಗಿ ಯಹ  ೋಶಚವ 1:4ರಲಿಿ 
ಹ ೋಳಲಾಗಿರಚತ್ತದ : “ಅರರ್ಾವೂ ಈ ಲ ಬನ  ೋನ್ ಪವಯತ್ವೂ ಮದಲಚಗ  ೊಂಡಚ 
ಯ ಫ ರೋಟ್ಟೋಸ್65 ಮಹಾನದಯ ವರ ಗಿರಚವ ಹಿತಿತಯರ ದ ೋಶವ ಲಾಿ ನಿಮಮದಾಗಚವದಚ; 
ನಿಮಮ ಸಿೋಮಯಚ ಪಶಿುಮ ದಕಿೆನ ಮಹಾಸಾಗರದ ವರ ಗ  ವಿಸತರಿಸಿಕ  ಳುಳವದಚ.” 

ದ ೋವರಚ ಈ ವಾಗಾದನವನಚನ ನ ರವ ೋರಿಸಿದನ  ೋ? ಯಹ  ೋಶಚವ 21:43-45ರಲಿಿ, ಈ 
ಸಾರಾೊಂಶದ ಹ ೋಳಿಕ ಗಳನಚನ ಕಾರ್ಚತ ತೋವ :  

ಯಹ  ೋವನಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರ ಪೂವಿಯಕ್ರಿಗ  ಪರಮಾರ್ಪೂವಯಕ್ವಾಗಿ ವಾಗಾದನ 
ಮಾಡಿದ ದ ೋಶವನಚನ ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ  ಕ  ಟ್ಟನಚ. . . . ಆತ್ನಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ  
ಮಾಡಿದ ಅತಿ ಶ ರೋಷ್ಠವಾಗಾದನಗಳಲಿಿ ಒೊಂದ  ತ್ಪ್ಪಹ  ೋಗಲಿಲಿ. ಎಲಾಿ ನ ರವ ೋರಿದವು. 

ಯಹ  ೋಶಚವನಚ ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ  ನಿೋಡಿದ ವಿದಾಯ ಭಾಷ್ರ್ದಲಿಿ, ಹಿೋಗ  
ಹ ೋಳಿದನಚ, “ನಿಮಮ ದ ೋವರಾದ ಯಹ  ೋವನಚ ನಿಮಮ ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ನಚಡಿದ 
ಆಶಿೋವಯಚ್ನಗಳಲಿಿ ಒೊಂದ  ವಾಥಯವಾಗಲಿಲಿ; ಎಲಿವೂ ತ್ಪಪದ  ನ ರವ ೋರಿದವ ೊಂಬಚದಚ 
ನಿಮಗ  ಮೊಂದಟಾಟಯಿತ್ಲಾಿ” (ಯಹ  ೋಶಚವ 23:14).66 ವಷ್ಯಗಳ ಬಳಿಕ್, ಯಹ ದಾರಚ 
ಸ ರ ವಾಸದೊಂದ ಕಾನಾನ್ ದ ೋಶಕ ೆ ಹಿೊಂದರಚಗಿ ಬೊಂದಾಗ, ಅವರಚ ದ ೋವರನಚನ ಸಚತತಿಸಚತಾತ 
ಹಿೋಗ  ಹ ೋಳಿದರಚ,  

ಯಹ  ೋವನ ೋ, ಅಬಾರಮನನಚನ ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಕ್ಸಿದೋಯರ ಊರ್ ಎೊಂಬ ಪಟ್ಟರ್ದೊಂದ 
ಬರಮಾಡಿ ಅವನಿಗ  ಅಬರಹಾಮನ ೊಂಬ ಹ ಸರನಚನ ಕ  ಟ್ಟ ದ ೋವರಚ ನಿೋನ ೋ. ಅವನಚ 
ಯಥಾಥಯಚಿತ್ತನ ೊಂದಚ ಕ್ೊಂಡಚ ಅವನಿಗ  . . .ವಾಗಾದನಮಾಡಿ ಅದನಚನ ನ ರವ ೋರಿಸಿದದೋ; 
ನಿೋನಚ ಧ್ಮಯಸವರ ಪನ ೋ (ನ ಹಮಿೋಯ 9:7, 8). 

ದ ೋವರಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಮಾಡಿದ ವಾಗಾದನವನಚನ ನ ರವ ೋರಿಸಿದನ  ೋ? ಹ ದಚ, 
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ಆತ್ನಚ ನ ೋರವ ೋರಿಸಿದನಚ. ಆತ್ನಚ ತ್ನನ ವಾಗಾದನದ ವಿಷ್ಯದಲಿ ಿ
ನೊಂಬಿಗಸತನಾಗಿರಚವದಕಾೆಗಿ ಅದನಚನ ಶತ್ಮಾನದೊಂದ ಶತ್ಮಾನಕ ೆ ನ ರವ ೋರಿಸಚತ್ತಲ ೋ 
ಇರಬ ೋಕಾಗಿದ ಯೊೋ? ನಿೋವು ಒಬಬನಿಗ  ನ ರಚ ರ ಪಾಯಿ ಕ  ಡಚತ ತೋನ ೊಂದಚ ಹ ೋಳಿ ಅದನಚನ 
ಆತ್ನಿಗ  ಕ  ಟ್ಚಟ ಬಿಡಚವಿರಿ—ಮತ್ಚತ ಆತ್ನಚ ಅದನಚನ ಕ್ಳ ದಚಕ  ೊಂಡನ ೊಂದರ  ಹ ೋಗ ? ನಿೋವು 
ಆಗಲ  ಆ ವಾಕಿತಗ  ನ ರಚ ರ ಪಾಯಿಗಳ ಸಾಲದಲಿಿರಚವಿರ  ೋ? ಇಲಿ—ಮತ್ಚತ ದ ೋವರಚ 
ಇೊಂದಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಯಾವದ ೋ ಭ ಮಿಯನಚನ ಕ  ಡಚವ ಸಾಲದಲಿಿಲಿ. “ಆತ್ನಚ 
ಇಸಾರಯೋಲಾರಿಗ  ಮಾಡಿದ ಅತಿ ಶ ರೋಷ್ಠವಾಗಾದನಗಳಲಿಿ ಒೊಂದ  ತ್ಪ್ಪಹ  ೋಗಲಿಲಿ. ಎಲಾಿ 
ನ ರವ ೋರಿದವು.” 

ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ಎಲಿ ಿ ತ್ಪ್ಪದರಚ. ರ  ೋಮಾ 11:17-24ರಲಿಿ, ಪ ಲನಚ ಒೊಂದಚ 
ಎಣ ಿೋಮರದ ಸಾದೃಶಾವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ ಮತ್ಚತ ಅನ ೋಕ್ ಯಹ ದಾರಚ 
“ನೊಂಬದ ಹ  ೋದದರಿೊಂದ” (11:20) ಮರದೊಂದ “ಮಚರಿದಚಹಾಕ್ಲಪಟ್ಟರಚ” ಎೊಂಬಚದನಚನ 
ಗಮನಕ ೆ ತ್ೊಂದನಚ. ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ಎಲಿ ಿತ್ಪ ಪೋಸ ಗಿದರ ೊಂಬದನಚನ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ಪಡಿಸಚವ 
ದಕಾೆಗಿ ನಾವು ಒೊಂದಚ ಆಧ್ಚನಿಕ್ ಸಾದೃಶಾವನಚನ ಪರಿಗಣಿಸ  ೋರ್: ಒೊಂದಚ ರ ೈಲಚ ಮಾಗಯದ 
ಸಾದೃಶಾ. ಅನ ೋಕ್ ಸಾದೃಶಾಗಳ ರಿೋತಿಯಲಿಿಯೋ, ಇದಚ ಅತಿಯಾಗಿ ಸರಳಿೋಕ್ರಿಸಲಪಟ್ಟಟದ  
ಮತ್ಚತ ಅವಶಾಕಿೆೊಂತ್ ಅತಿಯಾದ ಅಥಯವನಚನ ಕ್ಲಿಪಸಕ್ ಡದಚ, ಆದರ  ಬಹಚಶಃ ಅದಚ ಏನಚ 
ಸೊಂಭವಿಸಿತ ೊಂಬಚದನಚನ ವಿವರಿಸಚವದಕ ೆ ಸಹಾಯವಾಗಬಹಚದಚ. 

ಅಬರಹಾಮನಿೊಂದ ಮದಲಚಗ  ೊಂಡಚ ನಿತ್ಾತ್ವದ ವರ ಗ  ವಿಸತರಿಸಿರಚವ ಒೊಂದಚ 
ರ ೈಲಚಮಾಗಯವನಚನ ಕ್ಲಿಪಸಿಕ  ಳಿಳರಿ. ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ಅನಚಸರಿಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ ದ ೋವರಚ 
ಇಚಿಛಸಿದದ ರ ೈಲಚಹಳಿ ಇದ ೋ ಆಗಿತ್ಚತ. 

ಆ ಹಳಿಯಲಿಿ ಮದಲ “ನಿಲಚಗಡ ” ಅಥವಾ “ನಿಲಾದನ” ಎೊಂದರ  ಅಬರಹಾಮನಿಗ  
ಮಾಡಲಪಟ್ಟ ವಾಗಾದನಗಳು (ಆದಕಾೊಂಡ 12:1-3; 22:17, 18; ಗಲಾತ್ಾ 3:16). ಮಚೊಂದನ 
ನಿಲಾದನವು ಮೋಶ ಯ ಧ್ಮಯಶಾಸರ, ಅದಚ “ಇೊಂಥೊಂಥದಚ ಅಪರಾಧ್ವ ೊಂದಚ 
ತ  ೋರಿಸಚವದಕಾೆಗಿ [ವಾಗಾದನಗಳ ೊೊಂದಗ ]” ಸ ೋರಿಸಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ (ಗಲಾತ್ಾ 3:19). 
ಧ್ಮಯಶಾಸರವು ಯಹ ದಾರನಚನ “ಕಿರಸತನಲಿಿಗ  ಸ ೋರಚವ ತ್ನಕ್”—ನಮಮ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ದಲಿಿರಚವ 
ಆರೊಂಭಿಕ್ ಗಮಾಸಾೆನ—“ಕಾಯಚವ ಆಳಿನೊಂತಾಗಿದ ” (ಗಲಾತ್ಾ 3:24). 

ಯಹ ದಾರಚ “ಹಳಿಯನಚನ ತ್ಪಪದ  ಅದರಲ ಿೋ” ಸಾಗಿದದಲಿಿ, ಅವರಚ ಕಿರಸತನನಚನ 
ಮಸಿಾೋಯನ ೊಂದಚ (ಮ ರನ ಯ ನಿಲಾದನ) ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಿರಚತಿತದದರಚ, ಆತ್ನ 
ಮರರ್ದೊಂದ ಪರಯೊೋಜ್ನವನಚನ ಪಡ ದರಚತಿತದದರಚ (ನಾಲೆನ ಯ ನಿಲಾದನ), ಮತ್ಚತ 
ಮಸಿಾೋಯನ ರಾಜ್ಾದ—ಸಭ —ಪರಜ ಗಳಾಗಿರಚತಿತದದರಚ (ಐದನ ಯ ನಿಲಾದನ). ಅವರಚ 
ಯರಮಿೋಯನಿೊಂದ ಮಚೊಂತಿಳಿಸಲಪಟ್ಟಟದದ ಕಿರಸತನ “ಹ  ಸ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ” ಯನಚನ 
ಒಪ್ಪಕ  ೊಂಡಿರಚತಿತದದರಚ (ಯರ ಮಿೋಯ 31:31-34; ನ  ೋಡಿರಿ ಇಬಿರಯ 8:7-13). ಬಳಿಕ್, 
ನೊಂಬಿಕ ಯಿೊಂದ ಜೋವಿಸಚವ ಮ ಲಕ್, ಅವರಚ ಪರಲ  ೋಕ್ದಲಿಿ ದ ೋವರಚ ಹಾಗ  ಕಿರಸತನ 
ಸೊಂಗಡ ನಿತ್ಾತ್ವದಚದದಕ್ ೆ ಜೋವಿಸಚವದನಚನ ಎದಚರಚ ನ  ೋಡಬಹಚದತ್ಚತ—ಅೊಂತಿಮ 
ಗಮಾಸಾೆನ.  

ಯಹ ದಾ ಜ್ನಾೊಂಗಕಾೆಗಿ ಅದ ೋ ದ ೋವರ ಯೊೋಜ್ನ  ಮತ್ಚತ ಸೊಂಕ್ಲಪವಾಗಿತ್ಚತ. 
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ಹ ೋಗ , ಹಳಿಯಲಿಿಯೋ ಇರಚವದರ ಬದಲಾಗಿ, ಬಹಚಪಾಲಚ ಯಹ ದಾರಚ ಯೋಸಚವನಚನ 
ಮಸಿಾೋಯನ ೊಂದಚ ಒಪಪದ  ತಿರಸೆರಿಸಿದರಚ. ಅವರಚ ಹಾಗಿದದರ  ಸರಿಯಾದ ಹಳಿಯಲಿಿಯೋ 
ಇದ ದೋವ ೊಂದಚ ಭಾವಿಸಿಕ  ೊಂಡಿದದರ ೊಂಬಚದರಲಿಿ ಸೊಂಶವ ೋ ಇಲ,ಿ ಆದರ  ಅವರಚ ಹಳಿಯಲಿಿ 
ಇರಲಿಲಿ. ಅವರಚ ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯೊಂಬ ಉಪರ ೈಲಚ ಹಳಿಯಲಿಿ ತಿರಚಗಿಕ  ೊಂಡಚ ಬಿಟ್ಟಟದದರಚ 
(ನ  ೋಡಿರಿ ಯೊೋಹಾನ 8:24). 

ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಕಾಲದಲಿಿ, ಅನಾಜ್ನರಚ ಯಹ ದಾರಿಗಿೊಂತ್ಲ  ಭಿನನವಾದ 
ಹಾದಯಲಿಿದದರಚ, ಆದರ  ಕಿರಸತನಚ ಮೋಶ ಯ ಧ್ಮಯಶಾಸರದ ಅಡಿಗ  ೋಡ ಯನಚನ ಕ ಡವಿ 
ಹಾಕಿದಾಗ ಆ ಸಿೆತಿಯಚ ಅೊಂತ್ಾಗ  ೊಂಡಿತ್ಚ (ಎಫ ಸ 2:14, 15). ಅವರಲಿಿ ಅನ ೋಕ್ರಚ ಕಿರಸತನನಚನ 
ಹಿೊಂಬಾಲಿಸಚವದಕ ೆ ಕ  ಡಲಾದ ಆಮೊಂತ್ರರ್ವನಚನ ಸಿವೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ವಿಧ್ ೋಯತ ಯಚಳಳ 
ನೊಂಬಿಕ ಯ ಮ ಲಕ್ “ಮಚಖಾ ಹಳಿಗ ” ಬೊಂದದದರಚ. (ಪ ಲನಚ ರ  ೋಮಾ 11:17, 18ರಲಿಿ 
ವಾಾಖ್ ಾ ನ  ೋಡಿರಚವ ಪರಕಾರ, ದ ೋವರಚ ಯಹ ದಾರಿಗ  ಮಾಡಿದದ ವಾಗಾದನಗಳ 
ಪರಯೊೋಜ್ನವನಚನ ತಾವು ಅನಚಭವಿಸಚತಿತದಾದರ ೊಂಬಚದನಚನ ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದ ಕ ೈಸತರಚ 
ಅಥಯಮಾಡಿಕ  ಳುಳವ ಅಗತ್ಾವಿರಚತ್ತದ . ನಮಮ ದೃಷ್ಾಟೊಂತ್ದಲಿಿ, ಸಚವಾತ ಯಯಚ 
ಅನಾಜ್ನಾೊಂಗದವರಿಗ  ಸಾರಲಪಟ್ಟಟತ್ಚ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಒತಿತ ಹ ೋಳುವದಕ ೆ ನಾವು ಆರನ ಯ 
ನಿಲಾದನವೊಂದನಚನ ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಬಹಚದಚ.) 

ಖೊಂಡಿತ್ವಾಗಿಯ , ಒಬಬ ಯಹ ದಾನಚ ಯೋಸಚವನಚನ ಅೊಂಗಿೋಕ್ರಿಸಿಕ  ೊಂಡಚ ಆತ್ನ 
ಚಿತ್ತವನಚನ ಮಾಡಚವ ಮ ಲಕ್ ಯಾವ ಸಮಯದಲಾಿದರ  ಮಚಖಾ ಹಳಿಗ  
ಬರಬಹಚದಾಗಿದ . ದಚಃಖಕ್ರವಾಗಿ, ಅವರಲಿಿ ಬಹಚತ ೋಕ್ರಚ “ಈ ಹ  ತಿತನ ವರ ಗ ” ಅದನಚನ 
ಮಾಡಿರಚವದಲಿ (11:8). 

ಮಚಕಾತಯ: ಹಳ ಯ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ಯ ಕಾಲದಲಿಿ, ಶಾರಿೋರಿಕ್ ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ದ ೋವರ 
“ಆಯಚದಕ  ಳಳಲಪಟ್ಟ” (ಆರಿಸಿಕ  ೊಂಡ) ಜ್ನಾೊಂಗವಾಗಿದದರಚ. ಇೊಂದಚ, ಹ ೋಗ , ಸಭ ಯಚ 
ದ ೋವರ ಆತಿೀಕ್ “ಇಸಾರಯೋಲ್” ಆಗಿರಚತ್ತದ  (ಗಲಾತ್ಾ 6:16). ಕ ೈಸತರಚ “ದ ೋವರಾದಚಕ  ೊಂಡ 
ಜ್ನಾೊಂಗ” (1 ಪ ೋತ್ರ 2:9). 

ದೆೇವರ ಜ್ಞಯನ (11:33-36)  
ರ  ೋಮಾ 11:33-36ರ ಪರಿಭಾಷ್ ಯಚ ಧ್ಮೋಯಪದ ೋಶಕಾೊಂಡ 29:29ನಚನ 

ನ ನಪ್ಸಚತ್ತದ : “ರಹಷ್ಾವಾದವುಗಳು ನಮಮ ದ ೋವರಾದ ಯಹ  ೋವನವು; ಆದರ  ಆತ್ನಿೊಂದ 
ಪರಕ್ಟ್ವಾದವುಗಳು ಸದಾ ನಮಮ ಮತ್ಚತ ನಮಮ ಸೊಂತ್ತಿಯವರ ಪಾಲಾಗಿರಚವದರಿೊಂದ 
ನಾವು ಈ ಧ್ಮಯಶಾಸರನಿಯಮಗಳನಚನ ಅನಚಸರಿಸಿ ನಡ ಯಬ ೋಕಾದ ಹೊಂಗಿನಲಿಿದ ದೋವ .” 
ನಾವು ತಿಳಿಯಲಚ ಸಾಧ್ಾವಾಗದ ಅನ ೋಕ್ ಸೊಂಗತಿಗಳಿರಚತ್ತವ : “ರಹಷ್ಾವಾದವುಗಳು ನಮಮ 
ದ ೋವರಾದ ಯಹ  ೋವನವು.” ಹ ೋಗ , ದ ೋವರಚ ಕ ಲವು ಸತ್ಾಗಳನಚನ ನಮಗ  
ಪರಕ್ಟ್ಗ  ಳಿಸಲಚ ಸ ಕ್ತವ ೊಂದಚ ಕ್ೊಂಡಿದಾದನ .  

ರ  ೋಮಾ 11ರಲಿಿ, ನಾವು “ಪರಕ್ಟ್ವಾದವುಗಳ” ಲಿ ಿಕ ಲವೊಂದನಚನ ಕಾರ್ಚತ ತೋವ : 

ದ ೋವರಚ ಯಹ ದಾರಚ ಹಾಗ  ಅನಾಜ್ನರಚ ಇಬಬರನ ನ ರಕ್ಷಿಸಚವದಕ ೆ ಒೊಂದಚ 
ಯೊೋಜ್ನ  ಹ  ೊಂದದಾದನ . 
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ಎಲಿರ  ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಬ ೋಕ ೊಂದಚ ದ ೋವರಚ ಇಚಿಛಸಚತಾತನ . 
ದ ೋವರಚ ಎಲಿರಿಗ  ಕ್ರಚಣ  ತ  ೋರಿಸಬ ೋಕ ೊಂದಚ ಬಯಸಚತಾತನ . 
ನಾವು ದ ೋವರನಚನ ಎೊಂದಗ  ನಮಮ ಋರ್ಸೆನನಾನಗಿ ಮಾಡಲಾರ ವು; ನಾವು ಆತ್ನ 

ಕ್ೃಪ  ಮತ್ಚತ ಕ್ರಚಣ ಗಳ ಮೋಲ  ಅವಲೊಂಭಿತ್ರಾಗತ್ಕ್ೆದಚದ. 
ನಮಮ ದ ೋವರಚ ಮಾತ್ಚಗಳಲಿಿ ವಣಿಯಸಲಾಗದಷ್ಚಟ ಅತಾಾದಚುತ್ವಾದವನಚ. 

ಅಡಿ ಟಿಪಾಣಿಗಳು  
1ಪ ಲನ ಯಹ ದತ್ನದ ಬಗ ಗ ವಿಶ ಿೋಷಿಸಬಹಚದಾದ ಇನ  ನೊಂದಚ ವಿಧ್ವು JB ಯಲಿಿ: “ನಾನಚ ಒಬಬ 

ಇಸಾರಯೋಲಾನಚ, ಬ ನಾಾಮಿೋನ ಕ್ಚಲದ ಮ ಲಕ್ ಅಬರಹಾಮನ ಸೊಂತ್ತಿಯವನಚ, ದ ೋವರಚ ತ್ನನ ಜ್ನರನಚನ 
ತಿರಸಿೆರಿಸಿದಾದನ ೊಂಬಚದನಚನ ಎೊಂದಗ  ಒಪ್ಪಕ  ಳಳಲಾಗದಚ.” ಹ ೋಗ , ಬಹಚಪಾಲಚ ವಾಾಖ್ಾಾನಕಾರರಚ ನಾನಚ ಇಲಿ ಿ
ಕ  ಟ್ಟಟರಚವ ಅಥಯನಿರ ಪಣ ಯೊೊಂದಗ  ಸಹಮತ್ ವಾಕ್ತಪಡಿಸಚತಾತರ . 2ಅಪ್ಸತಲರ ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 21:20ರಲಿನಿ 
“ಎಷ್  ಟೋ ಸಾವಿರ” ಎೊಂಬದರ ಅನಚವಾದತ್ ಗಿರೋಕ್ ಪದವು ಅಕ್ಷರಶಃ “ಹತಾತರಚ ಸಾವಿರ” ಎೊಂಬ ಅಥಯವನಚನ 
ಕ  ಡಚತ್ತದ . ಕ  ೋಶಾಥಯದ ರ ಪವು μυριάς (murias) ಎೊಂದಾಗಿರಚತ್ತದ , ಅದರಿೊಂದ ಆೊಂಗಿದ “myriad” 
(ದಶಸಹಸರದ) ಎೊಂಬಚದ ಬೊಂದರಚತ್ತ್ದ . 3W. E. Vine, Merrill F. Unger, and William White, Jr., 

Vine’s Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words  (Nashville: 

Thomas Nelson Publishers, 1985), 522. 4ರ  ೋಮಾ 9:27ರಲಿಿ, “ಒೊಂದಚ ಅೊಂಶ” ಎೊಂಬಚದರ ಅನಚವಾದತ್ 
ಪದವು ὑπόλειμμα (hupoleimma) ಎೊಂಬಚದಚ. ಈ ಸೊಂಯೊೋಜತ್ ಪದವು ಸೊಂಖ್ ಾಯ ಕಿರಿತ್ನವನಚನ 
ಒತಿತಹ ೋಳುವದಕ ೆ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಡಚತ್ತದ . ಅದಚ ὑπό (hupo, “ಕ ಳಗ ”) ಎೊಂಬದರ  ೊಂದಗ  leimma ಎೊಂಬ 
ಪರತ್ಾಯವನಚನ ಒೊಂದಗ ಡಿಸಚತ್ತದ . 5“ಒೊಂದಚ ಅೊಂಶ” (ಕ ಲವರಚ) ಎೊಂಬ ಪದವು NASBಯಲಿ ಿ 84 ಸಾರಿ 
ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಳತ್ತದ . ಅದಚ ಅತಿ ಹ ಚ್ಚು ಸಾರಿ ಯಶಾಯನ ಪುಸತಕ್ದಲಿಿ ಕಾಣಿಸಿಕ  ಳುಳತ್ತದ . 6ಪರಕ್ಟ್ನ  12:17ರಲಿ ಿ
(KJV), “ಉಳಿದವರ” ಎೊಂಬ ಪದವು λοιπός (loipos) ಎೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಅನಚವಾದಸಲಪಟ್ಟಟದ , ಅದಚ 
leimmaದ ಒೊಂದ ೋ ಕ್ಚಟ್ಚೊಂಬ ಪದದೊಂದ ಬೊಂದದಾದಗಿದ . ಎರಡ  “leipō, ಬಿಡಚವದಚ ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ನಿಕ್ಟ್ 
ಸೊಂಬೊಂಧ್” ಹ  ೊಂದವ  (Vine, 522). ಕ ಲವು ಸಾರಿ loipos ಎೊಂಬಚದಚ leimmaದಕ ೆ ಸಮಾನಾಥಯ ಪದವಾಗಿ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಡಚತ್ತದ ; ಇನಚನ ಕ ಲವು ಸಾರಿ ಅದಚ ಹಾಗಿರಚವದಲಿ. ಪರಕ್ಟ್ನ  12:17ರಲಿಿ NASBಯಚ loiposನಚನ 
“ಉಳಿದವರಚ” ಎೊಂದಚ ಅನಚವಾದಸಚತ್ತದ . 7F. F. Bruce, The Letter of Paul to the Romans, 2d ed., 

The Tyndale New Testament Commentaries (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Co., 1985), 201. 8“A different word (sklērynō) is used of the hardening of 

Pharaoh’s heart in 9:18, but the meaning is not greatly different from that of pōroō [in 

11:7]” (Ibid., n. 1). 9The Analytical Greek Lexicon (London: Samuel Bagster & Sons, 

1971), 181. 10Vine, 332-33, 693. “ಆಸಕ್ತ” ಎೊಂಬ ಪದದ ಒೊಂದಚ ಉದಾಹರಣ ಗಾಗಿ. ನ  ೋಡಿರಿ ಗಲಾತ್ಾ 
4:17 (KJV).  

11Ibid., 332-33. 12Ibid., 259. 13ವಚ್ನ 12ರಲಿಿ, NASBಯಚ ಎರಡಚ ಸಾರಿ “is”(ಲಾಗಿ) 
(ವತ್ಯಮಾನಕಾಲ) ಎೊಂದಚ ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಿರಚತ್ತದ  ಮತ್ಚತ ನೊಂತ್ರ ಒೊಂದಚ ಸಾರಿ “. . . ಗಚವದಚ” (ಭವಿಷ್ಾತಾೆಲ) 
ಸ ೋರಿಸಿದ . 14R. C. H. Lenski, The Interpretation of St. Paul’s Epistle to the Romans 

(Minneapolis: Augsburg Publishing Co., 1963), 695. 15ಗಿರೋಕ್ ವಾಕ್ಾದಲಿಿ 15ನ ೋ ವಚ್ನದಲಿ ಿ
ಯಾವದ ೋ ಕಿರಯಾಪದವಿರಚವದಲಿ, ಆದದರಿೊಂದ ಅನಚವಾದಕ್ರಚ ಕಿರಯಾಪದಗಳನಚನ ಒದಗಿಸಬ ೋಕಾಗಚತ್ತದ . 
ಕ ಲವರಚ ವಚ್ನವನಚನ ಮಚೊಂತಿಳಿಸಚವ ಪರವಾದನ ಯನಾನಗಿ ಮಾಡಚವದಕಾೆಗಿ “ವಾಗಚವದಚ” ಎೊಂಬ ಮಾತ್ಚಗಳನಚನ 
ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತರ , ಆದರ  ಭವಿಷ್ಾದಲಿಿ ಒಟಾಟರ ಯಾಗಿ ಯಹ ದಾರಚ ರಕ್ಷಣ  ಹ  ೊಂದಚವರ ೊಂಬದನಚನ ಪ ಲನಚ 
ಮಚೊಂತಿಳಿಸಚತಿತದಾದನ ೊಂಬಚದಕ ೆ ಯಾವದ ೋ ಸ ಚ್ನ ಯಚ ಇರಚವದಲಿ. ಅನಚವಾದಕ್ರಚ “ವಾಗಚವದಚ” ಎೊಂಬಚದಕ ೆ 
ಬದಲಾಗಿ “ವಾಗಿದ ” ಎೊಂಬದನಚನ ಒದಗಿಸಿರಬಹಚದತ್ಚತ. 16Leon Morris, The Epistle to the Romans 

(Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1988), 411. Morris ಈ 
ಅಡಿಟ್ಟಪಪಣಿಯನಚನ ಸ ೋಪಯಡ ಗ  ಳಿಸಚತಾತನ : “ಪ ಲನಚ ζωή ἐκ νεκρὠν ಎೊಂಬ ಪದ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತನ , 
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ಆದರ  ಅೊಂತಿಮ ಪುನರಚತಾೆನವು ἀνάστασις νεκρὠν ಎೊಂಬೊಂತ  ಮಾತಾಡಚಲಪಟ್ಟಟರಚತ್ತದ ” (1 ಕ  ರಿೊಂಥ 15:12 
ಇತಾಾದ) (n. 69). 17Walter W. Wessel, Notes on Romans, The NIV Study Bible, ed. Kenneth 

Barker (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 1985), 1723. 18William 

Hendriksen, Exposition of Paul’s Epistle to the Romans, New Testament Commentary 

(Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1981), 370. 19ಕ ಲವು ಲ ೋಖಕ್ರಚ ಇದನಚನ “ಸಾಮಾ” 
ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಚತಾತರ , ಇನಚನ ಕ ಲವರಚ “ರ ಪಕ್ ಕ್ಥ ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಲಿಚಿಛಸಚತಾತರ . 20ಪಾರಚಿೋನ ಬರಹಗಾರರ 
ಪರಕಾರ, ಮರವನಚನ ಪುನರಚಜಾೋವಿಸಗ  ಳಿಸಲಚ ಮತ್ಚತ ಕ್ೃಷಿ ಮಾಡಲಚ ಆಗಾಗ ಗ ಹಿೋಗ  ಮಾಡಲಾಗಚತಿತತ್ಚತ.  

21Morris, 414. 22The Analytical Greek Lexicon, 421. 23ರ  ೋಮಾ 11:20 ರಲಿಿರಚವದಕಿೆೊಂತ್ಲ  
ರ  ೋಮಾ 12:3ರಲಿಿ “ಉನನತ್” ಎೊಂಬಚದಕ ೆ ಬ ೋರ  ಪದವು ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದ , ಆದರ  ಮ ಲಭ ತ್ ಬಚದಧವಾದ 
ಒೊಂದ ೋ ಆಗಿರಚತ್ತದ . 24ನಮಮ ಕ ೈಗಳನಚನ ಉರಿಯಲಿ ಿಹಾಕ್ದೊಂತ  ಬ ೊಂಕಿಯಿೊಂದ ದ ರವಿರಚವೊಂತ  ಮಾಡಚವದಕ ೆ 
ನಮಗ  ಬಲವಾದ, ಆರ  ೋಗಾಕ್ರವಾದ ಭಯದ ಅಗತ್ಾವಿರಚತ್ತದ —ಆದರ  ನಾವು ಬ ೊಂಕಿಯ ಹತಿತರಕ ೆೋ 
ಹ  ೋಗದೊಂಥ ಭಯವನಚನ (ಸತೊಂಬದಗ  ಳಿಸಚವ ಭಯ) ಹ  ೊಂದರಚವದಚ ಅನಾರ  ೋಗಾಕ್ರವಾಗಚತ್ತದ . 25ಕ್ ರಜ ಯಚ 
ದ ೋವರ ಕಾಠಿರ್ಾತ ಯನಚನ (ನಾಾಯಕ ೆ) ಪರಸನನಗ  ಳಿಸಚವದರ ಜ  ತ ಗ  ದ ೋವರಚ ಕ್ರಚಣ  (ಪ್ರೋತಿ) ಯನಚನ 
ವಾಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ಚ. 26Wessel, 1723. 27Douglas J. Moo, Romans, The NIV Application 

Commentary (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 2000), 368. 
28Hendriksen, 376. 29Bruce, 205. 30ಅಮರಿಕ್ದಲಾಿದ ಆರೊಂಭಿಕ್ ಪುನಃಸಾೆಪನ ಯ ಚ್ಳುವಳಿಯಚ 
ಕ ಲವರಲಿಿ ಅತಿಯಾದ ಆಶಾಭಾವನ ಯನಚನ ಹಚಟ್ಟಟಸಿತ್ಚತ. ಬಹಳ ದ ರವಲದಿ ಭವಿಷ್ಾಕಾಲದಲಿ ಿಅನಾಜ್ನಾೊಂಗ 
ಮತ್ಚತ ಯಹ ದಾರಚ ಇಬಬರಿೊಂದಲಚ ಅಸೊಂಖ್ಾಾತ್ ಜ್ನರಚ ಸಚವಾತ ಯಯನಚನ ನೊಂಬಚವರ ೊಂದಚ ಅವರಚ ಸಚಲಭವಾಗಿ 
ನೊಂಬಚವವರಾದರಚ. 

31Vine, 424. 32Hendriksen, 378. 33ಸಹಸರವಷ್ಾಯಡಳಿತ್ದ ಮಚೊಂರ್  ಯೋಸಚವಿನ ಬರ  ೋರ್ ಎೊಂಬ 
ವಾದದ (premillennialism) ಬಗ ಗ ಹ ಚಿುನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ನ  ೋಡಿರಿ David L. Roper, Revelation 

1—11, Truth for Today Commentary (Searcy, Ark.: Resource Publications, 2002):   

14-19. 34Hendriksen, 379. 35Morris, 418. 36Jim McGuiggan, The Book of Romans, Looking 

Into The Bible Series (Lubbock, Tex.: Montex Publishing Co., 1982), 286-87. 37ಕ ಲವು 
ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳು ರ  ೋಮಾ 11:12 ಮತ್ಚತ 11:25 ಎರಡರಲ ಿ “ಪೂರ್ಯ ಸೊಂಖ್ ಾ” ಎೊಂದಚ ಹ  ೊಂದರಚತ್ತವ , ಆದರ  
ಅವುಗಳು ನಿಮಯ ಎೊಂಬಚದಕಿೆೊಂತ್ಲ  ಒೊಂದಚ ಹ  ರತ್ಚಪಡಿಸಚವಿಕ  ಆಗಿವ . 38Plērōma ಕ್ಚರಿತಾಗಿ ಇನ  ನೊಂದಚ 
ಅಥವಾ ಎರಡಚ ಆಲ  ೋಚ್ನ ಗಳು ಇದದರ  ಸಹಾಯಕ್ವಾಗಚತ್ತದ . Plērōmaದ ನಾಮಪದ ಹಾಗ  ಕಿರಯಾಪದ 
ರ ಪಗಳು ರ  ೋಮಾಪುರದವರಿಗ  ಪತಿರಕ ಯಚದದಕ್ ೆ ಉಪಯೊೋಗಿಸಲಪಟ್ಟಟವ  (ಉದಾಹರಣ ಗ , ನ  ೋಡಿರಿ 1:29; 
8:4; 13:8, 10; 15:13, 14, 29), ಮತ್ಚತ “ಇೊಂಥೊಂಥ ಸೊಂಖ್ ಾ” ಅಥವಾ “ಒೊಂದಚ ನಿಧ್ಯರಿತ್ ಸೊಂಖ್ ಾ” ಎೊಂಬ ಭಾವನ ಯಚ 
ಇವಾಾವುಗಳಲಿಿಯ  ಅಡಕ್ವಾಗಿರಚವದಲಿ. ಹ ೋಗ , ಕ ಲವು ಬರಹಗಾರರಚ “ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಲಿರಚವವರ ಪೂರ್ಯ 
ಸೊಂಖ್ ಾ” ಎೊಂಬ ಅಥಯಬರಚವ ರಿೋತಿಯಲಿಿ plērōmaವನಚನ ಉಪಯೊೋಗಿಸಚತಾತರ , ಈ ಒತ್ಚತ ಕ  ಡಚವ ಮ ಲಕ್: 
“ದ ೋವರಚ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡಬ ೋಕಾದ ಪರತಿಯೊಬಬರನ ನ ರಕ್ಷಿಸಚವನಚ; ಆತ್ನಚ ಒಬಬನನ ನ ತ್ಪುಪವದಕ ೆ ಬಿಡಚವದಲಿ.” 
ನಮಗ  ಈ ಜಾತಿವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಬಗ ಗ ಸಮಸ ಾಯಿಲಿ, ಇದಚ plērōma ಎೊಂಬಚದನಚನ ಅಥ ೈಯಸಚವ ಅವಿವಾದತ್ 
ದಾರಿಯಾಗಿರಚತ್ತದ . 39C. G. Wilke and Wilibald Grimm, A Greek-English Lexicon of the New 

Testament, trans. and rev. Joseph Henry Thayer (Edinburgh: T. & T. Clark, 1901; reprint, 

Grand Rapids, Mich.: Baker Book House, 1977), 468. NCV ಯಲಿಿ “ಆ ರಿೋತಿತಾಗಿ” ಎೊಂದದದರ , 
SEB ಮತ್ಚತ McCord ತ್ಜ್ಚಯಮಗಳಲಿಿ “ಈ ವಿಧ್ದಲಿಿ” ಎೊಂದರಚತ್ತದ . 40Bruce, 209; Morris, 420.  

41John R. W. Stott, The Message of Romans: God’s Good News for the World , The 

Bible Speaks Today (Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1994), 304 (emphasis 

added). 42Moo, 385. 43ರ  ೋಮಾ 11:20ರಲಿಿ, ಯಹ ದಾರಚ ಅಪನೊಂಬಿಕ ಯ ಕಾರರ್ದೊಂದ ದ ೋವರ 
ಆಶಿೋವಾಯದಗಳಿೊಂದ ಹ  ರಗಿಡಲಪಟ್ಟಟದದರಚ ಎೊಂಬಚದನಚನ ಪ ಲನಚ ಒತಿತ ಹ ೋಳುತಾತನ . ಇಲಿಿ ಅದಕ ೆ ಕಾರರ್ 
ಅವಿಧ್ ೋಯತ  ಎೊಂಬದಾಗಿ ಅಪ್ಸತಲನಚ ಹ ೋಳುತಾತನ . ಮತ  ತೊಂದಾವತಿಯ, ಪ ಲನಚ ನೊಂಬಿಕ  ಮತ್ಚತ 
ವಿಧ್ ೋಯತ ಯ ಭಾವನ ಗಳನಚನ ಪಯಾಯಯವಾಗಿ ಉಪಯೊೋಗಿಸಿದನಚ. 44Ronald F. Youngblood, ed., 

Nelson’s New Illustrated Bible Dictionary (Nashville: Nelson, 1995), 822. 45Hendriksen, 

385. 46Stott, 307. 47Moo, 291. 48“ಜ್ಞಾನ” ಮತ್ಚತ “ವಿವ ೋಕ್” ನಡಚವಿನ ವಾತಾಾಸದ ಕ್ಚರಿತ್ಚ ಅನ ೋಕ್ 



 271 

ಮಾತ್ಚಗಳು ಬರ ಯಲಪಟ್ಟಟವ . ಇದರ ಬಗ ಗ ಯೊೋಚಿಸಬಹಚದಾದ ಒೊಂದಚ ಸರಳ ವಿಧ್ವ ೊಂದರ  “ವಿವ ೋಕ್”ವು 
ವಸತವಾೊಂಶಗಳನಚನ ತಿಳಿದಚಕ  ಳುಳವದಕ ೆ ಸೊಂಬೊಂಧಸಿದಾದದರ , “ಜ್ಞಾನ”ವು ಹ ರ್ಾುಗಿ “ಸಾಮಾನಾ ಪರಿಜ್ಞಾನ”ಕ ೆ 
ಸೊಂಬೊಂಧಸಿದಾದಗಿದ . 49Morris, 427 (ಒತಿತ ಹ ೋಳಿದಚದ ನನನದಚ). 50Ibid., 429.  

51Moo, 302. 52R. C. Bell, Studies in Romans (Austin, Tex.: Firm Foundation 

Publishing House, 1957), 121. 53Richard A. Batey, The Letter of Paul to the Romans, The 

Living Word Commentary (Austin, Tex.: R. B. Sweet Co., 1969), 133-34. 
54ದಚರೊಂತ್ಕ್ರವಾಗಿ, ಕ ಲವರಚ ಹೃದಯದಲಿಿ ಎಷ್  ಟೊಂದಚ ಕ್ಠಿರ್ರಾಗಚತಾತರ ೊಂದರ  “ಅವರನಚನ ಪುನಃ ಪಶಾುತಾತಪಕ ೆ 
ನಡಿಸಚವೊಂತ  ಪುನರಚಜಾೋವನಗ  ಳಿಸಚವದಚ ಅಸಾಧ್ಾವಾಗಚತ್ತದ ” (ಇಬಿರಯ 6:6) ಹ ೋಗಿದದರ , ದ ೋವರಚ ಅವರ 
ವಿಷ್ಯದಲಿಿ ಚಿೊಂತ ಯಚಳಳವನಾಗಿಯೋ ಉಳಿಯಚತಾತನ  (2 ಪ ೋತ್ರ 3:9). 55ನ  ೋಡಿರಿ ಯೊೋಬ 1:18, 19. 56Larry 

Deason, “The Righteousness of God”: An Indepth Study of Romans , rev. ed. (Clifton 

Park, N.Y.: Life Communications, 1989), 265-66. 57ಪ ಲನಚ ಪತಿರಕ ಯನಚನ ಬರ ಯಚವದಕ ೆ ಇದ ೋ 
ಪಾರಥಮಿಕ್ ಕಾರರ್ವಾಗಿತ ತೊಂಬದಾಗಿ ಕ ಲವರಚ ದೃಢವಾಗಿ ಮನವರಿಕ ಗ  ೊಂಡಿದಾದರ . 58William Barkley; 

quoted in Robert J. Morgan, Nelson’s Complete Book of Stories, Illustrations, & Quotes 

(Nashville: Thomas Nelson Publishers, 2000), 633. 59C. S. Lewis, Mere Christianity 

(New York: Macmillan Co., 1952), 108-9. 60The NASBಯಲಿಿ “ನಾಶನಕ ೆ ಮಚನನ ಗವಯ, ಮತ್ಚತ 
ಮಚಗಗರಿಸಚವದಕ ೆ ಮಚನನ ಜ್ೊಂಭದ ಮನಸಚಾ” ಎೊಂದರಚತ್ತದ .  

61Isaac Watts, “When I Survey the Wondrous Cross,” Songs of Faith and Praise, 

comp. and ed. Alton H. Howard (West Monroe, La.: Howard Publishing Co., 1994). 
62Morris, 399. 63McGuiggan, 317. 64ಆದಕಾೊಂಡ 17:8 ವಚ್ನವು ದ ೋಶ “ಶಾಶವತ್ ಸಾವಸಯ” ವಾಗಿ 
ಕ  ಡಲಪಡಚವದಚ ಎೊಂಬದಾಗಿ ಹ ೋಳುತ್ತದ . ಕ ಲವರಚ “ಶಾಶವತ್” (עֹוָלם, ‘olam) ಎೊಂಬಚದರ ಅಥಯವು ಆ 
ಮಾತ್ಚಗಳು ಈ ದನಕ್ ೆ ಅನವಯವಾಗಚತ್ತವ ೊಂದಾಗಬ ೋಕ್ಲವಿ ೋ ಎೊಂದಚ ವಾದಸಚತಾತರ , ಆದರ  “ಶಾಶವತ್” 
ಎೊಂಬಚದಚ “ಯಚಗದ ಸಮಾಪ್ತ” ಎೊಂಬ ಅಥಯವನಚನ ಕ  ಡಬಲದಿಚ. ಸಬಬತ್ ದನ (ಏಳನ ಯ—ದನ) 
ಅನಚಸರಿಸಚವದನಚನ “ಒೊಂದಚ ಶಾಶವತ್ ಒಡೊಂಬಡಿಕ ” ಎೊಂದಚ ಕ್ರ ಯಲಾಗಚತಿತತ್ಚತ (ಯಾಜ್ಕ್ಕಾೊಂಡ 24:8); ಆದರ  
ಹ  ಸ ಒಡೊಂಡಬಡಿಕ ಯಲಿಿ, ಕ ೈಸತರ “ವಿಶ ೋಷ್” ದನವು ವಾರದ ಮದಲನ ಯ ದನವಾಗಿದ  (ಅಪ್ಸತಲರ 
ಕ್ೃತ್ಾಗಳು 20:7). 65ದಾವಿೋದನ ಮತ್ಚತ ಸ  ಲ  ಮೋನನ ರಾಜ್ಾವು “ನದ” ಯ ವರ ಗ , ಅೊಂದರ  ಯ ಫ ರೋಟ್ಟೋಸ್ 
ವರ ಗ  ವಿಸತರಿಸಿತ್ಚತ (2 ಸಮಚ 8:3; 1 ಅರಸಚ 4:1, 24). 66ಇಸಾರಯೋಲಾರಚ ತಾವು ದ ೋವರ ಸೊಂಗಡ ಮಾಡಿದ 
ನಿಬೊಂಧ್ನ ಯನಚನ ಮಿೋರಚವದಾದರ  (ಅವರಚ ಮಿೋರಿದರಷ್ ಟ), ಕ  ಡಲಪಟ್ಟ “ದ ೋಶದೊಂದ ತ ಗ ದಚಹಾಕ್ಲಪಟ್ಚಟ ಬ ೋಗನ  
ನಾಶವಾದೋರಿ” ಎೊಂದಚ ಯಹ  ೋಶಚವನಚ ಅವರನಚನ ಎಚ್ುರಿಸಿದನಚ (ಯಹ  ೋಶಚವ 23:15, 16). 




