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ಅಧ್ತಯಯ 6 

ಪತಪ್ವನ್ುು ದೂರವಿರಸುವದು  

ಪ್ೌಲ್ನು, ಅನಯಜ್ನರಿಗಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು, ಪಿಸ್ಂಗಿ, ತತವಜ್ಞಥನಯಲ್ಿ. 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
ದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ದಷೈವಜ್ಞಥನಶಥಸ್ರವನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸಿದಥದನಷ, 
ಆದರಷ ಆತನು ಅದರ ವಿವರಗಳನುನ ವಿವರಿಸ್ಲ್ು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಯವನುನ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಅನಷೇಕ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಅವರ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕ 
ಸ್ಮುದಥಯದ ಕುರಿತು ನಷೇರವಥದ ಅನುಭವವಿತುತ. ಅವರು ಪ್ಥಿಯೇಗಿಕ ಜ್ನರಥಗಿದದರು, 
ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ನಷೂೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳವವರು ಮತುತ ತಮೂ ಸ್ವಂತ ವಿರ್ಯಗಳನುನ 
ಕ್ಥಪ್ಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವವರು ಆಗಿದದರು. ಪ್ೌಲ್ನ ಓದುಗರು, ಅನಷೇಕ ಭಥಗಗಳಲ್ಲಿ, ಗಿಿೇಕ 
ಸಥಮಥಜಿಕ ಆರ್ಥಷಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಳಗಿನ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ, ಬದುಕ್ರರುವದಕ್ಥೆಗಿ 
ಶಿಮವಹಸಿ ಕ್ಷಲ್ಸ್ಮಥಡುವವರಥಗಿದದರು. ಅವರಿಗಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಸ್ಮೃದಧಯತುತ ಮತುತ 
ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದ ತಿರುವುಗಳಲ್ಲಿ ವೃದದಹಷೂಂದುತಿತರುವ ಸ್ುಶಕ್ಷಿತ ತತವಜ್ಞಥನಶಥಸ್ರವನುನ 
ಆದರಿಸಿದ ವೃತತದಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಂಭವಿಸ್ುತಿತದಷ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 
ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯುಳಳವರಥಗಿದದರು. ಪ್ೌಲ್ನು ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ಜಿೇವನ ಶಷೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಆಳವಥಗಿ 
ಬಷೇರೂರಿದ ಅವರನುನ ಅವರ ಪ್ಥಪಗಳಿಂದ ವಿಮೊೇಚ್ಚಸ್ಲ್ು ತನನ ಮಗನನುನ ಕಳುಹಸಿದ 
ಒಬಬನಷೇ ನಜ್ವಥದ ದಷೇವರ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಸ್ಂದಷೇಶಕ್ಷೆ ವಿಧಷೇಯರಥಗುವತತ ನಡಷಸಿದನು. 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಅವರು ಸಿವೇಕರಿಸಿದುದ ಅವರಿಗಷ ಮಹತವದ ಪ್ಥಿರಂಭದ ಅಂಶವಥಯತು.  

ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗಷ ಬಂದವರು ಅನಷೇಕ ಹಷೂಂದಥಣಿಕ್ಷಗಳನುನ 
ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಥಗಿತುತ. ದಷೈವತವದ ಸ್ವರೂಪದ ಕುರಿತು ಹಷೂಸ್ ವಿಚಥರಗಳನುನ 
ಅಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳವದರಷೂಂದಗಷ, ಅವರು ದಷೇವ ಜ್ನರಥಗಿ ಒಬಬರಷೂಂದಗಷ ಒಬಬರು ಹಷೇಗಷ 
ವಯವಹರಿಸ್ಬಷೇಕ್ಷಂದು ಅವರು ಕಲ್ಲಯಬಷೇಕ್ಥಗಿತುತ. 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿಿಕ್ಷಯಲ್ಲ ಿ
ಪ್ೌಲ್ನ ಜಿಗುಪ್ಷು ಎಂದರಷ ಸ್ಹ ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಇಂಥಹ ನಧಥನವಥದ ಬಷಳವಣಿಗಷಯನುನ 
ಮಥಡುತಿತರುವದಷೇ. ಅವರು ನಷಷಠಯಂದ ಅಚುಿಮ್ಮಚ್ಚಿನ ಬಷೂೇಧಕರನುನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವತತ 
ಬಷಳಷದದದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ನಜ್ವಥದ ಬಷೂೇಧನಷಗಿಂತ ವಯಕ್ರತಕ ಪಕ್ಷಪ್ಥತಗಳು 
ಹಷಚಥಿಗಿದಥದಗಲ್ೂ ಅವರು ಅನಷೇಕ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರಥದ ಪಂಗಡಗಳಥಗಿ ವಿಭಥಗಿಸಿಕ್ಷೂಂಡು 
ಸ್ಮಕ್ಥಲ್ಲನರನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುತಿತದದರು. ಅವರು ತಮೂ ಸ್ುಶಕ್ಷಿತ ಬಷೂೇಧನಷ ಮತುತ ಪದಗಳ 
ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಂಪೂಣಷ ವಯತ್ಥಯಸ್ಗಳಷಡಷಗಷ ಇರುವ ಪಿಿೇತಿಯಂದಥಗಿ ಒಬಬರನಷೂನಬಬರು 
ಮ್ಮಚ್ಚಿಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ಮುದಥಯದ ಐಕಯತ್ಷಯನುನ ತ್ಥಯಗಮಥಡುತಿತದದರು. 
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ಸಹ ಕೆೈಸಾರ ವಿರೊೇಧವತಗಿ ಮ್ಕದುಮಗಳನ್ುು 
ದೂರವಿರಸುವದು (6:1-11)1 

ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಬಷೂೇಧಕರ ಕುರಿತು ನಷಷಠಯ ಮ್ಮೇಲಷ ವಿಶಥವಸಿಗಳು ದೂರುತಿತರುವಥಗ, 
ಅವರು ದಷೈವಿೇಕ ಜಿೇವಿತವನುನ ಕುಂಠಿತಗಷೂಳಿಸ್ುವಲ್ಲಿ ಭಯವನುನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ುವ ನಷೈತಿಕ 
ಕಳಕಳಿಗಳನುನ ನಲ್ಷಕ್ಷಿಸ್ುತಿತದದರು. ಸ್ಭಷಯು ತನನ ಹಳಷಯ ಮಥಗಷವನುನ ಹಂದಕ್ಷೆ ಬಿಟುಿ 
ಹಷೂಸ್ ವಿರ್ಯಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಅವಶಯವಥಗಿದಷ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿರ್ಯಗಳ 
ಉದಥಹರಣಷಯನುನ ನೇಡಲಥಗಿದಷ. (1) ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂ ಸ್ವಂತ 
ಮನುರ್ಯನಷೂಬಬನು ಮುಕತವಥಗಿ ತನನ ತಂದಷಯ ಹಷಂಡತಿಯಂದಗಷ ಜಿೇವಿಸ್ುವದನುನ 
ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು. (2) ಸ್ಹಷೂೇದರರು ತಮೂ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ನಥಯಯಸ್ಮೂತವಥದ 
ಭಿನನತ್ಷಗಳನುನ ಅವಿಶಥವಸಿಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಥಯಯಥಲ್ಯಕ್ಷೆ ಕ್ಷೂಂಡಷೂಯುಯವದರ 
ಮೂಲ್ಕ ಪರಿಹರಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು.  

ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಷ ಎದುರಿಸ್ುತಿತರುವ ನಧಿಷರ್ಿವಥದ ಪರಿಸಿಾತಿ ಇನೂನ ಇತರ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ 
ಅಥವಥ ಆಧುನಕ ಸ್ಭಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಷಳಷಯುವ ಸಥಧಯತ್ಷಯತುತ. ಆದಥಗೂಯ, ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಲ್ಹಷಗಳು 
ಇಂದು ನಷೈತಿಕ ವಿಚಥರಗಳು ಏನಷೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅವುಗಳಷ ಂದಗಷ ವಯವಹರಿಸ್ುವವರಿಗಷ 
ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥಗಿವಷ. ದಷೇವರು ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸಿದ ನಧಿಷರ್ಿವಥದ ತತವಗಳನುನ 
ಶುದಧಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. ಈ ತತವಗಳು ನಮಗಷ ಇಂಥದಷೇ 
ಸ್ಮಸಷಯಗಳು ಬರುವಥಗ ಮಥಗಷದಶಷನ ಮಥಡಬಷೇಕು. ಪ್ೌಲ್ನು ವಿಗಿಹರಥಧಕರ 
ಅಭಥಯಸ್ ಮತುತ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸಿದಥದಂತ ಮತುತ ನಷೈತಿಕತ್ಷಯಲ್ಲಿರುವ ಹಷೂಸ್ತನದ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ 
ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಯ ಕುರಿತು ಬಲ್ಿವನಥಗಿದದನು. ಅವನು ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ತಮೂ ಆಚಥರಕ್ರೆಂತ 
ವಿಭಿನನವಥಗಿ ನಡಷದುಕ್ಷೂಳಿಳರಿ ಎಂಬ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಯನನಟ್ಟಿದದನು. ಈ ಉದಥಹರಣಷಯು 
ಪಿತಿಯಂದು ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿತಿಯಂದು ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಮಹತವದ 
ಸ್ೂಚನಷಯಥಗಿದಷ.  

ಪ್ವಿತ್ರಜೇವಿಗಳು ಲೊೇಕದ ವತಯಜಯವನ್ುು ತಿೇರಸುವರು (6:1-3) 
1ನಮಮಲ್ಲಿ ಒಬಬನಗೆ ಮರ್ೊಾಬಬನ್ ಮೇಲೆ ವತಯಜಯವಿದರೆ ನತಯಯವಿಚತರಣೆಗೆ ದೆೇವಜನ್ರ 

ಮುಂದೆ ಹೊೇಗದೆ ಅನ್ಯಜನ್ರ ಮುಂದೆ ಹೊೇಗುವದಕೆೆ ಅವನಗೆ ಧ್ೆೈಯೆವುಂಟೊೇ? 
2ದೆೇವಜನ್ರು ಲೊೇಕಕೆೆ ತಿೇಪ್ುೆಮತಡುವರೆಂಬದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೊೇ? ಲೊೇಕವು 
ನಮಿಮಂದ ತಿೇಪ್ೆನ್ುು ಹೊಂದಬೆೇಕತಗಿರುವಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲಪ ಸಂಗತಿಗಳನ್ುು ಕುರತ್ು 
ತಿೇಪ್ುೆಮತಡುವದಕೆೆ ಅಯೊೇಗಯರತಗಿದಿುೇರೊೇ? 3ನತವು ದೆೇವದೂತ್ರಗೂ 
ತಿೇಪ್ುೆಮತಡುವೆವೆಂಬದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೊೇ? ಐಹಿಕ ಜೇವದ ಕತಯೆಗಳನ್ುು ಕುರತ್ು 
ನತವು ತಿೇಪ್ುೆ ಮತಡುವದು ದೊಡೆದೊೇ?  

ವಚನ್ 1. ತಂದಷಯ ಹಷಂಡತಿಯಂದಗಷ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತರುವ ಮನುರ್ಯನ ಕುರಿತ್ಥದ 
ಸ್ಮಸಷಯಯಂತ್ಷ, ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಹಷೂೇದರರ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಕದದಮ್ಮಯ ಸ್ಮಸಷಯಯ 
ಕುರಿತು ನಂಬಿಕ್ಷಯಲ್ಿದವನಥಗಿದದನು. ಅವನು ಮೊದಲಷೇ ಹೇಗಷ ಬರಷದದದನು, “ನಮೂಲ್ಲಿ 
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ಜಥರತವವುಂಟ್ಷಂದು ಜ್ನರು ಸಥಧಥರಣವಥಗಿ ಹಷೇಳುತ್ಥತರಷ . . .” (5:1); ಮತುತ ಅವನು ಇಲ್ಲಿ 
ಕ್ಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ನಮಮಲ್ಲಿ ಯತರಗತದರೂ . . . ನತಯಯವಿಚತರಣೆಗೆ ಹೊೇಗುವ 
ಧ್ೆೈಯೆವಿದೆಯೊೇ? ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಆಶವಯಷಪಡುತ್ಥತನಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸ್ಮುದಥಯದ 
ಜಿೇವಿತದ ಮೂಲ್ ಅಥಷವನುನ ಈ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಪಿಪದಥದರಷೂೇ? ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನ ವಯಭಿಚಥರದ 
ಜಿೇವಿತವನುನ ನಲ್ಷಕ್ಷಿಸ್ುವದರ ಮೂಲ್ಕ, ಸ್ಭಷಯು ತನನ ಸ್ಮುದಥಯದ 
ಜ್ವಥಬಥದರಿಯನುನ ದೂರವಿರಿಸ್ುತಿತದಷಯೇ. ಸ್ದಸ್ಯರಿಗಷ ಸ್ರಿ ಮತುತ ತಪುಪ ಇವುಗಳ 
ಮಧಯದಲ್ಲಿ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ಗುರುತಿಸಿ ಸ್ಭಷಯ ಶಸ್ತನುನ ಅಭಥಯಸಿಸ್ುವದು ಕತಷವಯವಥಗಿದಷ.  

ಅವರು ತಮೂ ಮಧಯದಲಿ್ಲರುವ ಅಘಾತಕ್ಥರಿಯಥದ ತಪ್ಥಪದ ಕ್ಥಯಷಗಳನುನ ತಿೇಪುಷ 
ನೇಡದಷೇ ಬಿಟ್ಟಿದುದ ಮಥತಿವಲಿ್; ಸ್ಮುದಥಯದ ಸ್ದಸ್ಯರ ಮಧಯದಲಿ್ಲರುವ ಕ್ಷುಲ್ಕ 
ಹಣಕ್ಥಸಿನ ವಿವಥದಗಳನುನ ಹಷೂರಗಿನ ತಿೇಪುಷ ಗಥರರಿಗಷ, ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಸಥಾನಕ 
ನಥಯಯಧಿೇಶರಷಡಷಗಷ ತಿರುಗಿಸಿದಥದರಷ (6:1-11).2 

ತನನ ತದಷಯ ಹಷಂಡತಿಯಂದಗಷ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತರುವ ಮನುರ್ಯನ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಗಷ ಮತುತ 
ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಮೊಕದದಮ್ಮಯ ಸ್ಮಸಷಯಗಳನುನ ಲೌಕ್ರಕ ನಥಯಯಥಲ್ಯಕ್ಷೆ 
ತರುವದು ಪ್ೌಲ್ನ ಗಮನಕ್ಷೆ ಅವನ ಮಥಹತಿದಥರರಿಂದ ತರಲಥಯತು. ಈ ಸ್ಂಗತಿಗಳು 
ಸಷತೇಫನ, ಪೊತುಷನಥತ ಅಖ್ಥಯಕನ ಮೂಲ್ಕ ಸ್ಭಷಯು ಕಳುಹಸಿದ ಪತಿದಲ್ಲ ಿ
ಉಲಷಿೇಖಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ (16:17; 7:1). ಖ್ಷೂಿೇಯೆಯ ಜ್ನರು (1:11) ಅವನಗಷ ಮಥಹತಿ ನೇಡುವ 
ಮೂಲ್ಗಳಥಗಿರಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ನು 6:12-20ರಲ್ಲಿ ಲಷೈಂಗಿಕ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯ ವಿರ್ಯಕ್ಷೆ 
ತಿರುಗುವಥಗ ಹನಷನಲಷಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದರುವ ಪುಂಡಥಟದ ಸ್ದಸ್ಯರ ಶಸಿತಗಷ ಸ್ಭಷಯ 
ಜ್ವಥಬಥದರಿಯಥಗಿತುತ. 

ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ುಮಥರು ಕ್ರಿ.ಶ. 50ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಸ್ಂಖ್ಷಯಯನುನ 
ಅಂದಥಜ್ುಮಥಡುವದು ಕಠಿಣವಥಗಿತುತ. ಸ್ಭಷಯು ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ಗಥಯನ ಮನಷಯಲ್ಲಿ 
ಸಷೇರಿಬರುತಿತರುವದರಿಂದ (ರಷೂೇಮಥ 16:23), ಸ್ಭಿೇಕರು ಹಷಚ್ಚಿನ ಸ್ಂಖ್ಷಯಯಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ. 
ಬಹುಶಃ ಸ್ಮುದಥಯದಷೂಳಗಷ ಐವತುತ ಅಥವಥ ಒಂದನೂರರ ವರಷಗಷ ಇರಬಹುದು, 
ವಿಶಥವಸಿಗಳು ವಿಶಥವಸಿಗಳ ವಿರುದಧವಥಗಿ ನಥಯಯಥಲ್ಯಕ್ಷೆ ಸಥಮಥನಯ ಸ್ಂಗತಿಗಳಥಗಿ 
ಹಷೂೇಗುತಿತದದರು ಎಂಬುದು ಅಸ್ಂಭವನೇಯವಥಗಿದಷ. ಬಹುಶಃ, ಒಂದು ನಧಿಷರ್ಿವಥದ 
ಸ್ಂಗತಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಗಮನಕ್ಷೆ ಬಂದರಬಹುದು. ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ಸ್ಮುದಥಯದಲ್ಲಿ 
ಮನಷಯಲ್ಲಿರುತಿತದದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಮತುತ ಆಸಿತಯ ವಿರ್ಯಗಳ ವಿವಥದಗಳನುನ 
ಪಟಿಣದಲ್ಲಿರುವ ನಥಯಯಥಲ್ಯಕ್ಷೆ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಹಷೂೇಗುತಿತರಬಹುದು. ವಿರ್ಯದ 
ಕುರಿತು ಪ್ೌಲ್ನ ಕ್ಷೂೇಪ ಎರಡು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವದರಿಂದ ಮೊಳಷತಿರಬಹುದು. 
ಲೌಕ್ರಕ ನಥಯಯಥಲ್ಯಗಳು ಅಪಕ್ರೇತಿಷಯಂದಗಷ ಭಿರ್ಿವಥಗಿದದವು ಮತುತ ಯೆಹೂದಯರಿಂದ 
ನಥಯಯದ ಆಡಳಿತದ ಇನೂನ ಹಷಚುಿ ಸ್ಕ್ಥರಥತೂಕವಥದ ಮಥದರಿಯನುನ 
ತಿಳಿದವನಥಗಿದದನು. ರಷೂೇಮನ್ ಆಡಳಿತದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಯೂದಥಯದಲ್ಲಿ ಮತುತ 
ಚದುರಿಹಷೂೇದ ಸ್ಮುದಥಯದುದದಕೂೆ ಯೆಹೂದಯ ಸ್ಮುದಥಯವು ವಯವಸಿಾತವಥದ 
ನಥಯಯಥಲ್ಯದ ಪಿಕ್ರಿಯೆಗಳನುನ ಹಷೂಂದತುತ.  
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ಅನೇತಿವಂತ್ರ ಮುಂದೆ ನಥಯಯಥಲ್ಯಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಗುವದರ ಕುರಿತು (οἱ ἄδικοι, hoi 

adikoi) 6:1ರಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ದೂರುವಥಗ ಅವನು ರಷೂೇಮನ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ನಥಯಯಥಲ್ಯದ 
ಪಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಥಮಥನಯ ಮೌಲ್ಯಮಥಪನವನುನ ಮಥಡುವದಲ್ಿ. ಶಿೇಮಂತರು 
ನಥಯಯಥಲ್ಯಗಳನುನ ನಗಿಹಸ್ುತಿತದದರು; ವಯವಸಷಾಯು ನರ್ಪಕ್ಷಪ್ಥತ ತಿೇಪಷನುನ 
ನೇಡುವದಕ್ಷೆ ಹಷಸ್ರಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಬಡವರು ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ನಥಯಯಥಲ್ಯವನುನ 
ಆಶಿಯಸ್ಬಷೇಕ್ಥಗುತಿತುತ; ಮತುತ ಅವರು ಹಥಗಷ ಮಥಡುವಥಗ, ಸ್ರಿಯಥದ ವಿಚಥರಣಷಯಲ್ಲಿ 
ಅವರಿಗಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಪಿಗತಿ ದಷೂರಷಯುತಿತುತ. David E. ಅವರು ಈ 
ಮೌಲ್ಯಮಥಪನವನುನ ನೇಡುತ್ಥತರಷ: “ಆಗಿನ ಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲಿ ನಥಗರಿೇಕ ನಥಯಯಥಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಪಕ್ಷಪ್ಥತ ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಷ ಕಡಿಮ್ಮಯಥಗಿತುತ. ಒಬಬ ಜ್ನಪಿಿಯ ಭಥರ್ಣಕ್ಥರ, ನಥಯಯವಥದ 
ಮತುತ ರಥಜ್ಕ್ಥರಣಿ.3 Cicero, ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಮೊದಲ್ನಷಯ ಶತಮಥನದಲ್ಲಿ ರಷೂೇಮನ್ ರು 
ಮತುತ ಪರದಷೇಶದವರು ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಂಡ ಅಭಿಪ್ಥಿಯವನುನ ರಷೂೇಮನ್ ನಥಯಯಥಲ್ಯದ 
ಮುಂದಷ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಂಡನು. “ಈ ನಥಯಯಥಲ್ಯಗಳು ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನನುನ ಎಂದಗೂ 
ಅಪರಥಧಿ ಎಂದು ನಧಷರಿಸ್ುವದಲ್ಿ, ಅವನಲ್ಲಿ ಹಣವಿದದರಷ ಮಥತಿ.”4 ಯಥಕ್ಷೂೇಬನು, 
“ನಮೂನುನ ಭಥದಸಿ ನಥಯಯಸಥಾನಕ್ಷೆ ಎಳಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಹಷೂೇಗುವವರು 
ಐಶವಯಷವಂತರಲ್ಿವೊೇ.” ಎಂದು ಕ್ಷೇಳುತ್ಥತನಷ (ಯಥಕ್ಷೂೇಬ 2:6).  

ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ರಷೂೇಮನ್ ರ ಎರಡು ಶಷಿೇಣಿಯ ನಥಯಯ ಬಷೇಡವಥಗಿತುತ – ಒಂದು 
ಐಶವಯಷವಂತರಿಗಥಗಿ ಮತುತ ಇನಷೂನಂದು ಬಡವರಿಗಥಗಿ – ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ 
ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ನಧಷರಿಸ್ಲ್ು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಬಡವರು ಮತುತ 
ಬಲ್ವಿಲ್ಿದವರು ಆಗಿದದರು, ಆದರಷ ಇತರ ಸ್ದಸ್ಯರು ಒಂದು ಹಂತದ ಸ್ಂಪತತನುನ 
ಹಷೂಂದದದರು ಮತುತ ಈ ಕ್ಥರಣದಂದಥಗಿ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಉನನತವಥದ ಸಥಾನವನುನ 
ಹಷೂಂದದದರು ಎಂದು ಸಥಕ್ಷಿಗಳು ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ನೇಡುತತವಷ. ಗಥಯನು ಸ್ಭಷಯು 
ಕೂಡಿಬರುವದಕ್ಥೆಗಿ ಸಥಕರ್ುಿ ಸ್ಾಳವನುನ ಹಷೂಂದರುವ ಮನಷಯಥಗಿತುತ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಎರಸ್ತನು ಬಹುಶಃ ಸ್ರಕ್ಥರದ ಸಷೇವಷಯಲ್ಲಿ ಮಹತವದ 
ಸಥಾನದಲ್ಲಿದದರಬಹುದು (ರಷೂೇಮ 16:23 ನಷೂೇಡಿರಿ). ಸಷತೇಫನನು ನಶಿತವಥಗಿ ತನನ ಇಬಬರೂ 
ಸಷೇವಕರನುನ ತನಷೂನಂದಗಷ ಎಫಷಸ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನನುನ ಬಷೇಟ್ಟಯಥಗುವದಕ್ಥೆಗಿ ಕರಷತಂದದದನು. 
ಸ್ಂಪತುತ ಮತುತ ಅಂತಸ್ುತ ಇದದ ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಯಥರಿಗಷ ಕಡಿಮ್ಮ ಇದಷಯೇ 
ಅವರಷೂಂದಗಷ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಊಟವನುನ ಸಿದಧಮಥಡುತಿತದದರು  
(1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 11:21). ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಅತಿೇ ಬಡ ಐಶವಯಷವಂತರು ಅವರನುನ 
ಎದುರಿಸ್ುವಥಗ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪ್ಥಿಪಂಚ್ಚಕ ನಥಯಯಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಥಯಯವನುನ ಹಷೂಂದುವದು 
ವಿರಳವಥಗಿತುತ. ಇಂಥಹ ಅಸ್ಮಥನತ್ಷ ಅವನಗಷ ತ್ಷೂಂದರಷಯನುನಂಟುಮಥಡುತಿತತುತ. 
ವಯಕ್ರತಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ರಷೂೇಮನ್ ನಥಯಯಥಲ್ಯಗಳು ನಥಯಯವನುನ ನೇಡುವದರಲ್ಲಿ 
ವಿಫಲ್ವಥಗಿದದವು ಎಂಬುದು ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ತಿಳಿದತುತ. ಫಿಲ್ಲಪಿಫಯಲ್ಲಿ, ಅವನನುನ ಹಡಿದು ಚಥವಡಿ 
ಅಧಿಕ್ಥರಿಗಳ ಬಳಿಗಷ ಎಳಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಹಷೂೇಗಿ ತನನ ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಅವಕ್ಥಶವನುನ 
ನೇಡದಷೇ ಹಷೂಡಷದರು (ಅ.ಕೃ. 16:19). ಎಫಷಸಷಯಲ್ಲಿ, ದಷೇಮ್ಮೇತಿಿಯನು ನಥಯಯಥಲ್ಯದ 
ಹಡಿತ ಇಲ್ಿದರುವಥಗ ಕ್ಥಿಂತಿಯ ಪ್ಷಿೇರಷಪಣಷಯನುನ ನೇಡುವದಕ್ಷೆ ಶಕತನಥದನು, (ಅ.ಕೃ. 
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19:24, 29). ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಈ ಪಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಹಷಚುಿ ಕಡಿಮ್ಮ ತನನ ಜಿೇವಿತವನಷನೇ 
ಕಳಷದುಕ್ಷೂಂಡಿದದನು (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 1:8, 9). ಫಷಲ್ಲಕುನು “ಹಣ ದಷೂರಷಯಬಹುದಷಂದು 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿ” ಅವನನುನ ಸಷರಷಮನಷಯಲ್ಲಿ ಹಥಕ್ರಸಿದದನು (ಅ.ಕೃ. 24:26). ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಗಷ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು “ಅನಥಯಯದ ವಿರುದದ ನಥಯಯಥಲ್ಯಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಗುತ್ಥತರಷ, ಒಬಬ 
ನೇತಿವಂತ ವಿರುದದವಲ್ಿ” ಎಂದು ಕ್ಷೂೇಪವಿತುತ (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 6:1). 

ರಷೂೇಮನ್ ನಥಯಯಥಲ್ಯದ ನಡಥವಳಿ ಮತುತ ಕ್ಷಳಮಟಿದ ಅಭಿಪ್ಥಿಯದಷೂಂದಗಷ, 
ಪ್ೌಲ್ನು ಯೆಹೂದಯ ಸ್ಮುದಥಯದವರು ನಥಯಯವನುನ ನೇಡುವ ವಿಧಥನದ ಸ್ಕ್ಥರಥತೂಕ 
ಮಥದರಿಯನುನ ಹಷೂಂದದದನು. ಹಂಜ್ರಿಕ್ಷಯಲ್ಿದಷ, ಕ್ೌಿದಯ ಲ್ೂಸ್ಯನು 
ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಯೆಹೂದಯರ ನಥಯಯಥಲ್ಯಕ್ಷೆ ಪ್ೌಲ್ನ ವಿರುದದ ವಿಚಥರಣಷಯನುನ 
ಮಥಡುವದನುನ ಸ್ೂತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಯಕತಗಷೂಳಿಸ್ುವದನುನ ಮುಂದೂಡಿದನು (ಅ.ಕೃ. 22:30; 
ನಷೂೇಡಿರಿ 23:26; 24:7, 22). ತ್ಥವು ಗಷದುದಕ್ಷೂಂಡ ಜ್ನರು ನಥಗರಿೇಕ ಮತುತ 
ನಥಯಯಸ್ಮೂತವಥದ ವಿರ್ಯಗಳನುನ ತ್ಥವಷೇ ನವಷಹಸ್ುವಥಗ ರಷೂೇಮನ್ ರು 
ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷೂಂಡರು, ಯೆಹೂದಯರು ಪಿಲಥತನ ಮುಂದಷ “ಮರಣದಂಡನಷಯನುನ ವಿಧಿಸ್ುವ 
ಅಧಿಕ್ಥರವು ನಮಗಿಲ್ಿ” (ಯೇಹಥನ 18:31) ಎಂದು ದೂರುವಥಗ ಅವರು ಸ್ುಳುಳ 
ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯನುನ ಮಂಡಿಸಿದದರು. ರಷೂೇಮನ್ ರು ಯೆಹೂದಯರಲ್ಲಿ ನಥಯಕತವವಹಸಿದ 
ಯೆೇಸ್ುವನುನ ಹಷೂರಗಷ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಹಷೂೇಗಿ ಮುಂದಥಲಷೂೇಚನಷಯುಳಳವರಥಗಿ 
ಅವನನುನ ಕಲಷಿಸಷದು ಕ್ಷೂಂದರಬಹುದಷಂದು ಪಿಯಥಸ್ದಂದ ಗಮನಸಿರಬಹುದು, ಅವರು 
ಸಷತೇಫನನ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ಮಥಡಿದಂತ್ಷ (ಅ.ಕೃ. 7:58). ರಥಜ್ಕ್ರೇಯ 
ಕ್ಥರಣದಂದಥಗಿ ಯಥಜ್ಕರ ಪಂಗಡದವರು ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಮರಣಕ್ಷೆ ರಷೂೇಮನ್ ರನುನ 
ದೂರಬಷೇಕ್ಷಂದದದರು. ಪಿಲಥತನಗಷ ಅವರು ಏನು ಮಥಡುತಿತದಥದರಷ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯತು; 
ಅವನು ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಮುಗದತ್ಷಯನುನ ಗಮನಸಿದನು ಆದರಷ ಅವನನುನ ಬಿಡುಗಡಷ ಮಥಡಲ್ು 
ದಷೈಯಷವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ನಥಯಯಥಲ್ಯಗಳು ಯೆಹೂದದಲ್ಲಿ ವಿಶಥಲ್ವಥಗಿ ಹರಡಿಕ್ಷೂಂಡಿದದ 
ಚದುರಿಹಷೂೇದ ಯೆಹೂದಯರಿಗಷ ನಥಯಯಥಲ್ಯಗಳು ಮಥದರಿಯಥಗಿದದವು. “ಯೆಹೂದಯರು 
ಎಲ್ಲಿಗಷ ಹಷೂೇದರು ತಮೊೂಂದಗಷ ತಮೂ ಧಮಷಶಥಸ್ರವನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಹಷೂೇಗುತಿತದದರು 
ಮತುತ ಅದರ ಮಥಗಷದಶಷನಕ್ಷೆ ಅನುಗುಣವಥಗಿ ತಮೂ ಸ್ಮುದಥಯದ ಜ್ನರಿಗಷ 
ನಥಯಯವನುನ ತಿೇರಿಸ್ುತಿತದದರು.”5 

ಆಧುನಕ ಪ್ಥಶಿಮಥತಯ ಸ್ಂಸ್ೆøತಿಯ ನಥಯಯಥಲ್ಯದ ಅನುಭವವಿದದ ಜ್ನರು ಬಹಳ 
ಮಟ್ಟಿಗಷ ರಷೂೇಮನ್ ನಥಯಯಥಲ್ಯಗಳು ಯೆಹೂದಯ ಅಥವಥ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ನಥಯಯಥಲ್ಯಗಳು 
ಒಂದರ ಮ್ಮೇಲಷ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಕ್ಥನೂನನ ಪರಿಧಿಯನುನ ಸ್ಹಸ್ುತಿತರುವದು 
ವಿಚ್ಚತಿವಥಗಿದಷ ಎಂದು ಯೇಚ್ಚಸ್ುತಿತದದರು. ಅದನುನ ಗುರುತಿಸಿರುವದರಿಂದ ಸ್ಮಸಷಯಯು 
ತಿೇವಿತ್ಷ ಕಡಿಮ್ಮಯಥಯತು, ರಷೂೇಮನ್ ರ ಪಿಕ್ಥರ, ನಥಯಯಥಲ್ಯದ ವಯವಸಷಾ ರಥಜ್ಯವು 
ತನನ ಪಿಜಷಗಳಿಗಷ ಗಣನೇಯವಥದ ವಷಚಿದಷೂಂದಗಷ ಒದಗಿಸ್ಲಥದ ಸಷೇವಷಯಥಗಿತುತ. 
ಸಥವಷಜ್ನಕ ಅಧಿಕ್ಥರಿಗಳು ಜ್ನಥಂಗಿೇಯ ಸ್ಮುದಥಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಥವಷೇ ನಗರ 
ರಕ್ಷಕರಥಗಿರುವ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನವನುನ ಮತುತ ತಮೂ ನಥಯಯಥಲ್ಯದ ಆಡಳಿತವನುನ ತ್ಥವಷೇ 
ಸ್ತಃ ನಷೂೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದನುನ ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷೂಂಡರು. ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನ ಮಹಥಯಥಜ್ಕನು 
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ದಮಸ್ೆದಲ್ಲಿ ನಯಮಗಳನುನ ಜಥರಿಗಷ ತರಲ್ು ಅರ್ುಿ ದೂರಕ್ಷೆ ಹಷೂೇದನು (ಅ.ಕೃ. 9:1, 2). 
Emil Schürer ಅವರು “ಇದಷಲ್ಿದರಿಂದ ಯೆಹೂದಯರು ತಮೂ ಸ್ದಸ್ಯರ ಕ್ಷೇವಲ್ ನಥಗರಿೇಕ 
ಕ್ಥನೂನು ಪರಿಧಿಯನನಷಷಿೇ ಅಲ್ಿ ಒಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಥಧಿತರ ಕ್ಥನೂನು ಪರಿಧಿಯನುನ 
ಸ್ಹ ಪಿಯೇಗಿಸ್ುತಿತದದರಷಂದು ತ್ಷೂೇರಿಬರುವದಲ್ಿ” ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತರಷ.6 ಪ್ೌಲ್ನಗಷ, 
ಯೆಹೂದಯರ ನಥಯಯಥಲ್ಯಗಳು ನಥಗರಿೇಕ ನಥಯಯಥಲ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಹಷಚುಿ ಆದಶಷವಥದ 
ನಥಯಯವನುನ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ನೇಡುತಿತದದವು. 

ವಚನ್ 2. ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂ ಕಲ್ಹಗಳನುನ ನಥಗರಿಕ 
ನಥಯಯಥಲ್ಯಗಳಿಗಷ ಹಷೂೇಗುವದಕ್ರೆಂತ ತಮೂ ಸ್ವಂತ ನಥಯಯಥಧಿೇಶರ ಮುಂದಷ 
ನಣಷಯಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಎಂದು ಹಷೇಳುವಥಗ, ಅವನು ನೇಡುವ ಬಷಂಬಲ್ದ ವಥದವು 
ಅಷಷೂಿಂದು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿಲ್ಿ. ದೆೇವಜನ್ರು ಲೊೇಕಕೆೆ ತಿೇಪ್ುೆಮತಡುವರೆಂಬುದು ನಮಗೆ 
ತಿಳಿಯದೊೇ? ಎಂದು ಆತನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಎರಡು ವಿೇಕ್ಷಣಷಗಳು 
ಸ್ಹಥಯಕವಥಗಬಹುದು. ಮೊದಲ್ನಷಯದಥಗಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು “. . . ಪರಥತಪರನು 
ಭಕತರಿಗಥಗಿ ನಥಯಯತಿೇರಿಸ್ುವನು” ಎಂದು ದಥನಯೆೇಲ್ 7:22ನುನ ನವಷೇದಸ್ುತಿತರುವಂತ್ಷ 
ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತದಷ: LXX καὶ τὴν κρίσιν ἔδωκε τοῖς ἁγίοις τοῦ ὑψίστου (kai tēn 

krisin edōke tois hagiois tou hupsistou) ರಲ್ಲಿ ನೇಡಿದ ವಷೇದಭಥಗವು, “. . . ಆತನು 
ಪರಥತಪರನ ಭಕತರಿಗಷ ನಥಯಯತಿೇರಿಸ್ುವನು,” ಇವು ದಷೇವರು ಕ್ಥಲ್ವು 
ಮುಗಿದುಹಷೂೇಗುವಥಗ ನಥಯಯತಿೇಪಷನುನ ಪಟ್ಟಿಮಥಡುವನು ಎಂದು ವಿಶಥಲ್ವಥದ 
ಅಥಷವನುನ ನೇಡುತತದಷ. Gordon D. Fee ಅವರು ವಷೇದಭಥಗವು “ಪಠಯದ 
ಸ್ಂಪೂಣಷವಥದ ವಿಧಗಳಿಂದ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಲಥಗಿದಷ, ಖುಮಷರಥನನುನ ಒಳಗಷೂಂಡು” 
ಎಂದು ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತ್ಥತರಷ.7 ದಷೇವರು ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತವಥದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂನಷಯ ನಥಯಯತಿೇಪಿಷನಲ್ಲ ಿ
ಭಕತರನುನ ತ್ಷೂಡಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ವಿರ್ಯವಲ್ಿ. ಅವರು ಲಷೂೇಕಕ್ಷೆ 
ನಥಯಯತಿೇಪಷನುನ ನೇಡುವಥಗ ಅವರು ಸ್ಹ ಭಥಗವಹಸ್ುತ್ಥತರಷ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ರಳವಥಗಿ 
ನೇಡಲಥಗಿದಷ.  

ಎರಡನಷಯದಥಗಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ದಷೂಡಡದರಿಂದ ಸ್ಣಣದಕ್ಷೆ ತನನ ವಥದವನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ; 
ಅದಷೇನಂದರಷ, ದಷೇವರು ಲಷೂೇಕಕ್ಷೆ ನಥಯಯತಿೇಪಷನುನ ನಷೂೇಡುವಥಗ, ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ 
ನಷೂೇಡಿದದಲ್ಲಿ, ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಅವರು ಕ್ಷಳಗಿನ ವಿರ್ಯಗಳಿಗಷ ನಥಯಯತಿೇಪಷನುನ ನೇಡಲ್ು 
ಶಕತರಥಗಿದಥದರಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು “ಹಷೂರಗಿನವರಿಗಷ ನಥಯಯತಿೇರಿಸ್ುವ” ಜ್ವಥಬಥದರಿಯನುನ ಪಿಸ್ುತತ 
ಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಷೂಂದರುವದಲ್ಿ; ಅವರು “ಸ್ಭಷಯ ಒಳಗಷ ಇರುವವರಿಗಷ ನಥಯಯತಿೇರಿಸ್ಬಷೇಕು” 
(5:12). ಕತಷನು ತಿರುಗಿ ಬರುವಥಗ ಮತುತ ಈಡಿೇ ಮಥನವ ಕುಲ್ವು ದಷೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ 
ನಥಯಯತಿೇಪಿಷಗಥಗಿ ನಲ್ುಿವಥಗ (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 5:10), ಕ್ಷೈಸ್ತ ದಷೈವಿೇಕ ಜಿೇವಿಗಳು ಅದಷೇ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ನರಿಗಷ ನಷೂೇಹನನ ನೇತಿವಂತಿಕ್ಷ ಜ್ಲ್ಪಿಳಯಕ್ಷೆ ಮುಂಚ್ಚನ ಲಷೂೇಕಕ್ಷೆ 
ಸ್ೂಚ್ಚಸಿದ ಹಥಗಷ ನಥಯಯವನುನ ತಿೇರಿಸ್ುತ್ಥತರಷ (ಇಬಿಿಯ 11:7). 

ಪ್ೌಲ್ನು ಮುಂದಕ್ಷೆ ಕ್ಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ಲೊೇಕವು ನಮಿಮಂದ ನತಯಯತಿೇಪ್ೆನ್ುು 
ಹೊಂದುವದತದರೆ, ನೇವು ಅತ್ಯಲಪ ಸಂಗತಿಗಳ ಕುರತ್ು ತಿೇಪ್ುೆಮತಡುವದಕೆೆ 
ಅಯೊೇಗಯರತಗಿದಿುೇರೊೇ? ಲಷೂೇಕಕ್ಷೆ ತಿೇಪುಷನೇಡುವದರಲ್ಲಿ ಭಕತರು ಭಥಗವಹಸ್ುವುದಥರಷ, 
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ಅವರು ಅತಯಲ್ಪ ಸ್ಂಗತಿಗಳ ನಣಷಯವನುನ ನೇಡುವದಕ್ಷೆ ಅಹಷರಥಗಿದಥದರಷ ಎಂದು ಈ 
ಪಿಶಷನಯು ಕ್ಥರಣವನುನ ನೇಡುತತದಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ತಮೊೂಳಗಿರುವ ಕಲ್ಹಗಳನುನ ಕ್ಷೈಸ್ತ 
ಸ್ಮುದಥಯದಷೂಳಗಷ ತ್ಥವಷೇ ಪರಿಹರಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು. ಭಿನನತ್ಷಯ ಇಂಥಹ ತಿೇಮಥಷನಗಳು 
ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ನಥಯಯವಥಗಿರುತತವಷ. 

ವಚನ್ 3. ಮಥನವ ಕುಲ್ವು ದಷೇವರ ಅಂತಿಮ ನಥಯಯತಿೇವಿಷಕ್ಷಯನುನ ವಿಶಥವಸಿಗಳ 
ದಷೈವಿೇಕ ಜಿೇವಿತವನುನ ಸಥಕರ್ುಿ ಶಥಂತರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಹಸ್ುಕ್ಷೂಳುಳತತದಷ, ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಭಕತರ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ನಥಯಯಥಧಿಪತಿಯ ಹಷಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಇನೂನ ಮುಂದಕ್ಷೆ ನಡಷಯುತತದಷ 
ಎಂದು, ಮೊದಲ್ನಷಯ ವಯಕ್ರತಯೆಡಷಗಷ ಸ್ಾಳಥಂತರಿಸ್ುತ್ಥತ ಪ್ೌಲ್ನು ನತವು ದೆೇವದೂತ್ರಗೂ 
ತಿೇಪ್ುೆಮತಡುವೆವೆಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿಾಲಿವೇ? ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷೇಳುತ್ಥತನಷ.  
2 ಪ್ಷೇತಿ 2:4 ಮತುತ ಯೂದ 6 ಎರಡೂ ವಚನಗಳು ಪ್ಥಪಮಥಡಿದ ದಷೇವದೂತರ 
ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಮಥತನಥಡುತತವಷ. ಕ್ಷಲ್ವು ದಷೇವದೂತರ ಪ್ಥಪಮಥಡಿದಥದರಷ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 
ವಷೇದವಥಕಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಥಹತಿಯನುನ ನೇಡುತತದಷ ಮತುತ ಅವರೂ ಸ್ಹ ಜ್ನರಂತ್ಷ ತಮೂ 
ತಪ್ಥಪದ ನಡತ್ಷಗಷ ಉತತರವನುನ ನೇಡಬಷೇಕು. ವಿಶಥವಸಿಗಳಿಂದ ತಿೇಪಷನುನ ಹಷೂಂದುವ 
ದಷೇವದೂತರ ಕುರಿತು ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುವಥಗ, ಪ್ೌಲ್, ಪ್ಷೇತಿ ಮತುತ ಯೂದ ಸಷೈತ್ಥನನ ಕುರಿತು 
ಯಥವ ಉಲಷಿೇಖವನುನ ನೇಡುವದಲ್ಿ.  

“ಲಷೂೇಕದ” ಅಥವಥ “ದಷೇವದೂತರ” ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತವಥದ ತಿೇಪಿಷನಲ್ಲ ಿಕ್ಷೈಸ್ತರ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತ ಪ್ಥತಿ 
ನಧಿಷರ್ಿವಥಗಿಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು ಖಂಡಿತವಥಗಿ ದಷೇವರು ತನನ ಸ್ವಂತ ತಿೇಪುಷ ಮಥನವ 
ನಥಯಯಥಧಿಪತಿಗಳ ತಿೇಪಿಷಗಿಂತ ವಯತ್ಥಯಸ್ವಥಗಿದದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಿೇಪಷನುನ ಮುಂದುಡೂತ್ಥತನಷ 
ಎಂದು ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಅಥಷವಲ್ಿ. ಹಷಚುಿ ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥಗಿ, ಕ್ಷೈಸ್ತರ ನಂಬಿಗಸ್ತ 
ಜಿೇವಿತಗಳು ದಷೇವದೂತರ ಪ್ಥಪಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ ಹಥಕುವ ಅದಷೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಉತತಮವಥದ ಜಿೇವಿತಗಳು ತಮೂ ತಿೇಪಷನುನ ದಷೈವಿೇಕವಲ್ಿದ ಜ್ನರ ಪ್ಥಪಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಹಥಕುತ್ಥತರಷ (ನಷೂೇಡಿರಿ ಮತ್ಥತಯ 19:28; ಇಬಿಿಯ 11:7). ದಷೇವದೂತರ ಕುರಿತು 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಉಲಷಿೇಖಗಳು 6:2ರಲ್ಲಿರುವ ಪಿಶಷನಯನುನ ಬಲ್ಪಡಿಸ್ುತತದಷ. ಅವರ ಸ್ವಂತ 
ಜ್ನರು ಈ ಜೇವಿತ್ದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಯನುನ ಹಷೂಂದರುವಥಗಲ್ೂ ಸ್ಹ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ನಥಯಯತಿೇಪಿಷನಲ್ಲಿ ಕೂತುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಅಹಷರಥಗಿರುತ್ಥತರಷ. 

ಮ್ಕದುಮಗಳು ಅವಿಶ್ತವಸಿಗಳಿಗತಗಿ (6:4-8)  
4ಐಹಿಕ ಜೇವಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಣೆಯಿಸತ್ಕೆ ಕತಯೆಗಳು ನಮಮಲ್ಲಿದುರೆ ತಿೇಪ್ುೆಮತಡುದಕೆೆ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಣನೆಗೆ ಬತರದವರನ್ುು ಕುಳಿಿರಸಿಕೊಳುಿತಿಾೇರೊೇ? 5ನಮಮಲ್ಲಿ ನತಚಿಕೆ 
ಹುಟಿಟಸುವದಕೆೆ ಇದನ್ುು ಹೆೇಳುರ್ ಾೆೇನೆ. ಏನ್ು, ತ್ನ್ು ಸಹೊೇದರರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ನತಯಯವನ್ುು 
ಬಗೆಹರಸಬಲಿವನತದ ಜತಣನ್ು 6ನಮಮಲ್ಲಿ ಒಬಬನತದರೂ ಇಲಿವೇ? ಸಹೊೇದರನ್ು 
ಸಹೊೇದರನ್ ಮೇಲೆ ವತಯಜಯಮತಡುದು ಅಲಿದೆ ಅದನ್ುು ಕ್ರರಸಾ ಭಕಾರಲಿದವರ ಮುಂದೆ 
ರ್ೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊೇಗುವದು ಸರಯೊೇ? ನಮಮ ನಮಮಲ್ಲಿ ವತಯಜಯಮತಡುವದೆೇ ನೇವು 
ಸ್ೊೇತ್ವರೆಂಬದಕೆೆ ಗುರುತ್ು. 7ಅದಕ್ರೆಂತ್ ಅನತಯಯವನ್ುು ಯತಕೆ ಸಹಿಸಬತರದು? ಆಸಿಾಯ 
ನ್ಷಟವನ್ುು ಯತಕೆ ರ್ತಳಬತರದು? 8ಆದರೆ ನೇವು ಅನತಯಯಮತಡುತಿಾೇರ; ಆಸಿಾಯನ್ುು 
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ಅಪ್ಹರಸುತಿಾೇರ; ಸಹೊೇದರರಲ್ಲಿಯೆೇ ಹಿೇಗೆ ಮತಡುತಿಾೇರ.  

ವಚನ್ 4. ಪ್ೌಲ್ನ ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ಪಿಶಷನ ಲಷೂೇಕದ ಗಲ್ಭಷಗಳನುನ ಪ್ಥಿಪಂಚ್ಚಕ 
ನಥಯಯಥಲ್ಯಕ್ಷೆ ಒಯುಯವ ಭಕತರ ಅಸ್ಂಭದದತ್ಷಗಷ ಒತತನುನ ನೇಡುವತತ 
ಮುಂದುವರಷಯುತತದಷ. ಈ ಐಹಿಕ ಜೇವಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ (βιωτικά, biōtika) ಒಬಬನ 
ಜಿೇವಿತಕ್ಷೆ ಅಥವಥ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಂಬಂಧದ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ. 
ಸ್ಂಪತಿತನ ರಷೇಖ್ಷ, ವಥಯಪ್ಥರದ ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂಟ್ಟಿರುವ ಅಂಗಡಿ, ಸಥಲ್ವನುನ ತಿೇರಿಸ್ುವದು 
ಅಥವಥ ಒಪಿಪಕ್ಷೂಂಡ ವಷೇತನಗಳು ಗಷೂಂದಲ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ರೆಸ್ುತತವಷ ಇಲ್ಿವಷೇ ಗುರಿ 
ಇಟುಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಜ್ನರನುನ ಸ್ಭಷಗಷ ತರುತ್ಷತೇವಷ. ಇಂಥಹ ಹಷೂೇರಥಟಗಳು ಕ್ಷೂೇಪ ಮತುತ 
ಕಹಭಥವನಷಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸ್ುತತವಷ. ವಿಶಥವಸಿಗಳು ತಮೂ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ 
ಪರಿಹರಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಭಿಷಥಿಚಥರ ಮತುತ ಮುಖಸ್ುತತಿಗಷ ಒಳಗಥಗಿರುವ ಪ್ಥಿಪಂಚ್ಚಕ 
ನಥಯಯಥಲ್ಯಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ ಆತುಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ ಸ್ಭಷಯ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷ ಮತುತ ಐಕಯತ್ಷ 
ನಥಶವಥಗುತತದಷ. 

ಪ್ೌಲ್ನು ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಉದುವಿಸ್ುವ ಜ್ಗಳಗಳನುನ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಥಡುತಿತಲ್ಿ, 
ಇಲ್ಿವಷೇ ಆತನು ಇಂಥಹ ಜ್ಗಳಗಳನುನ ಯಥವಥಗಲ್ೂ ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಸ್ರಿ ಅಥವಥ 
ತಪ್ಥಪದ ವಿರ್ಯಗಳು ಎಂದು ಯಥವಥಗಲ್ೂ ಪರಿಹರಿಸ್ಬಹುದಷಂದು ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ 
ನೇಡುತಿತಲ್ಿ. ಅವನು ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ಗೌರವಥನವತ ಜ್ನರು ಪ್ಥಿಪಂಚ್ಚಕ 
ನಥಯಯಥಧಿಪತಿಗಳಂತ್ಷ ಎಲಥಿ ಗುಂಪುಗಳು ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವಂತ್ಷ ಹಷಚುಿ ನಥಯಯಯುತವಥದ 
ನಧಥಷರಗಳನುನ ನೇಡುವ ಸಥಧಯತ್ಷಯದಷ ಎಂದು ಅವನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. NIV 1984 
ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ಪಿಶಷನಯಥಗಿ ವಚನ 4ರಲ್ಲಿ ಇದನುನ ನೇಡುವದಲ್ಿ. καθίζετε (kathizete, 
“appoint”) ಆಜ್ಞಷಯಥಗಿ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತ, ಅದು ಈ ಅನುವಥದವನುನ ನೇಡುತತದಷ, “ಐಹಕ 
ಜಿೇವಸ್ಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ನಣಷಯಸ್ತಕೆ ಕ್ಥಯಷಗಳು ನಮೂಲ್ಲಿದದರಷ ತಿೇಪುಷಮಥಡುದಕ್ಷೆ 
ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಗಣನಷಗಷ ಬಥರದವರನುನ ಕುಳಿಳರಿಸಿಕ್ಷೂಳಿಳರಿ.” ಇದರ ಅಥಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಒಬಬರಿಗಷ 
ವಿರಷೂೇಧವಥಗಿ ಇನಷೂನಬಬರು ಪ್ಥಿಪಂಚ್ಚಕ ನಥಯಯಥಲ್ಯಗಳಿಗಷ ಹಷೂೇಗುವದಕ್ರೆಂತ 
ಸ್ಭಷಯು ತನನ ಸ್ದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಗಣನಷಗಷ ಬಥರದ ಯೇಗಯ ಸ್ದಸ್ಯರನುನ ನಥಯಯಥಧಿಪತಿಗಳಥಗಿ 
ನಷೇಮಿಸ್ಲ್ು ಉತತಮವಥದ ಪಿಯತನವನುನ ಮಥಡುತತದಷ. ಅವರಲ್ಲಿ ಗಣನಷಗಷ ಬಥರದವರು 
ಸ್ಹ ಪಿತಿನತಯದ ಜಿೇವಿತಕ್ಷೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಜ್ಗಳಗಳನುನ ಅವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಷಚುಿ 
ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥಗಿ ಪರಿಹರಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. NIV 1984ರ ಅನುವಥದವು NASB ಗಿಂತ 
ಉತತಮವಥಗಿದಷ ಎಂಬುದನುನ ನಧಷರಿಸ್ುವದು ಕಠಿಣವಥಗಿದಷ. ಎರಡೂ ಸ್ನನವಷೇಶಕ್ಷೆ 
ಉತತಮವಥಗಿ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳತತವಷ, ಆದರಷ ಮೊದಲ್ಲನದು ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಶಷ ೇತುಿಗಳನುನ 
ವಯಕ್ರತಕ ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ ಸ್ಭಷಯ ಒಳಗಷ ಪರಿಹರಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಎಂದು ಎಚಿರಿಸಿರುವ 
ಓದುಗರ ನರಿೇಕ್ಷಗಷ ಉತತಮವಥಗಿ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳತತದಷ. 

ವಚನ್ 5. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಸ್ಹಷೂೇದರರ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ನಥಯಯಗಳನುನ 
ಬಗಷಹರಿಸ್ುವಲ್ಲಿ ಜಥಣತನದ ತಿೇಪಷನುನ ನೇಡಲ್ು ಅಸ್ಮಥಷರಥಗಿದಥದರಷ ಎಂದು 
ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವಥಗ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಗಷ ಇದು ಹಥಸಥಯಸ್ಪದವಥಗಿ ತ್ಷೂೇರುತತದಷ. ಪಂಗಡದವರ 
ಜ್ಗಳದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮೂ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಥನವನುನ ಉನನತಿಗಷೇರಿಸ್ುವ ಅಭಿಪ್ಥಿಯವನುನ 
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ಪಿದಶಷಸಿದಥದರಷ (ನಷೂೇಡಿರಿ 3:18-20). ಸ್ವಂತಃ ಬಷಲಷಕಟ್ಟಿದ ಜ್ಞಥನದಂದ ಏನಥಯತು? ಅದು 
ಅವರ ತತವಜ್ಞಥನಶಥಸ್ರದ ವಥದದಲ್ಲಿ ಏಕ್ಷ ಅಷಷೂಿಂದು ಸ್ಮೃದದಯಥಗಿತುತ ಮತುತ 
ಪ್ಥಿಯೇಗಿಕ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮೂ ನಥಯಯಗಳನುನ ಬಗಷಹರಿಸ್ುವಲ್ಲಿ ಏಕ್ಷ ಅಷಷೂಿಂದು 
ಕಡಿಮ್ಮಯಥಗಿತುತ? ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಜ್ಞಥವವನುನ ಸ್ಭಷಯ ಜಿೇವಿತದಲ್ೂಿ ರೂಢಯಲ್ಲಿ ತರಬಷೇಕು 
ಎಂದು ಇಚ್ಚಾಸಿದದನು.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ವಿಶಥವಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಷೂೇಡಿದ ಆತಿೀಕ ವರಗಳು ಗಲ್ಭಷಗಳು 
ಉದುವಿಸ್ುವಥಗ ಉತತಮವಥದ ತಿೇಪುಷ ಅವರಿಗಷ ಮಥಗಷದಶಷನ ನೇಡುವದನುನ 
ನಷೂೇಡಿದದನು. 12:28ರ ಅನುಗುಣವಥಗಿ ಕ್ಷಲ್ವರು ನಜ್ವಥಗಿಯೂ “ಆಡಳಿತದ” 
(κυβέρνησις, kubernēsis) ವರವನುನ ಹಷೂಂದದದರು. ಈ ಪದವು ಮಥಗಷದಶಷನ 
ನೇಡುವ ಸಥಮಥಿಯವನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ, ಹಡಗಿನ ಚಥಲ್ಕ ಹಡಗನುನ ಸ್ುರಕ್ಷಿತ ತ್ಥಣಕ್ಷೆ 
ನಡಷಸ್ುವಂತ್ಷ. ಇಂಥಹ ವರಗಳನುನ ಹಷೂಂದದವರು ಆ ಸ್ನನವಷೇಶಕ್ಷೆ ಏರಬಷೇಕು ಮತುತ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಯನುನ ಕಠಿಣ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಷಸ್ಬಷೇಕು. ಈ ಜ್ವಥಬಥದರಿಯನುನ 
ಹಷೂತುತಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಇಂತಹ ವರಗಳನುನ ಹಷೂಂದರುವ ಒಬಬರ ನರಥಕರಣಷ ಅವರ 
ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಪಿಶನಸ್ುವತತ ನಡಷಸಿತು. ಸ್ಭಷಗಷ ಅವಶಯಕತ್ಷಯರುವಥಗ ಜಥಣರಥದ 
ಸ್ಹಷೂೇದರರು ತಿೇಪಷನುನ ನೇಡಲ್ು ಹಂಜ್ರಿಯಬಥರದು. ಒಂದುವಷೇಳಷ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಥನಗಳ 
ಕ್ಷೂರತ್ಷ ಇದದಲ್ಲಿ ಅಥವಥ ಜ್ಞಥನಗಳಿಂದ ಮಥಗಷದಶಷನವನುನ ಪಡಷದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ನರಥಕರಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ಅದು ಅವರಲ್ಲಿ ನಥಚ್ಚಕ್ಷ ಹುಟ್ಟಿಸ್ುವಂಥದಥದಗಿದಷ.  

ವಚನ್ 6. ಪರಿಸಿಾತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ೌಲ್ನ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಸ್ಹಷೂೇದರರು ಸ್ಹಷೂೇದರ 
ಮ್ಮೇಲಷ ವಥಯಜ್ಯಮಥಡುವುದಲ್ಿದಷ ಅದನುನ ಪ್ಥಿಪಂಚ್ಚಕ ನಥಯಯಥಲ್ಯಕ್ಷೆ 
ಕ್ಷೂಂಡಷೂಯುಯವದನುನ ಅವನು ಅಪನಂಬಿಕ್ಷ ಎಂದು ಪಿತಿಕ್ರಿಯಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಸ್ಮಸಷಯಯು 
ಎರಡು ವಿಧದಥದಗಿದಷ: ಜಥಣ ವಿಶಥವಸಿಗಳು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಹಷೇಡಿಗಳಥಗಿ 
ತ್ಷೂೇಪಷಡಿಸ್ುವದು ಮತುತ ಪ್ಥಿಪಂಚ್ಚಕ ಮನಸಿುನ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಗಷೂಂದಲ್ಗಳನುನ 
ಪರಿಹರಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಸ್ಂಧಥನಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಸಿದದರಿಲ್ಿದವರು. ಇದರ ಪರಿಣಥಮ ಕ್ಷೇವಲ್ 
ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಡಂಭಥಚಥರ ಮಥತಿವಲ್ಿ, ಅಲ್ಿದಷೇ ಸಥವಷಜ್ನಕ ಅಗೌರವವಥಗಿದಷ: 
ಸಹೊೇದರನ್ು ಸಹೊೇದರನ್ ಮೇಲೆ ವತಯಜಯ ವತಡುವದಲಿದೆ ತಮೂ ವಥಯಜ್ಯವನುನ 
ಅವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮುಂದಷಯೂ ಹಷೂೇಗುತ್ಥತನಷ. ಅದರ ಮೂಲ್ಕ, ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಸಥವಷಜ್ನಕವಥಗಿ 
ತಮೂಲ್ಲಿ ಜಥಣನು ಅಥವಥ ಇಂಥಹ ವಿರ್ಯಗಳ ನಥಯಯವನುನ ತಿೇರಿಸ್ಲ್ು ನಂಬಿಗಸ್ತನು 
ಒಬಬನೂ ಇಲ್ಿ ಎಂದು ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಅವರು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಅರಿಯುವ 
ಪೂವಷದಲ್ಲಿ ಇದದಂಥ ಅದಷೇರಿೇತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯುಳಳ, ಸಥವಥಷ-ಕ್ಷೇಂದಿಕೃತ ಜ್ನರಷಂದು 
ಪಿದಶಷಸ್ುತ್ಥತರಷ. ದಷೇವರು ಅವರಿಂದ ಉತತಮವಥದ ನಡತ್ಷಯನುನ ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, 
ಅದರಂತ್ಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಹ.  

ವಚನ್ 7. ಸ್ಹಷೂೇದರರು ಪರಸ್ಪರ ವಿರಷೂೇಧವಥಗಿ ನಥಯಯಕ್ಥೆಗಿ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕ 
ಅಧಿಕ್ಥರಿಗಳ ಮುಂದಷ ಹಷೂಗುವದು ಎರ್ುಿ ಶಥಂತಿಭಂಗಮಥಡುವಂತ ವಿರ್ಯವಥಗಿದಷ 
ಅದು ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಇರಬಷೇಕ್ಥದ ಸ್ಂವಹನದ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುನ 
ವಿವರಿಸ್ಲಷೇಬಷೇಕ್ಥದ ಧಥರಥಳತ್ಷ ಮತುತ ಕ್ಷಮಥಪಣಷಗಷ ಅಗೌರವವನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ. 
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ಸ್ಭಷಯು ಜ್ಞಥನಗಳಿಗಷ ಮಥಗಷದಶಷನಕ್ಥೆಗಿ ನೇವಷೇದಸ್ುವದರ ಮೂಲ್ಕ ತನನ ಸ್ವಂತ 
ಗಲ್ಭಷಗಳನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ುವದರಲ್ಲಿ ಅವನತಿಗಷ ಇಳಿದರುವದಲ್ಿದಷೇ, ಅವರು 
ಸ್ಪಧಥಷತೂಕತ್ಷಯನುನ ಸ್ಹ ಪಿದಶಷಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಅವರಲ್ಲಿ ತಮೂ ಲಥಭದ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನ 
ಇರುವವರಷಗಷ ಒಬಬನೂ ಒಂದು ಚ್ಚಕೆ ವಿರ್ಯವನುನ ಸ್ಹ ತಯಜಿಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ನಮಮ ನಮಮಲ್ಲಿ ವತಯಜಯಮತಡುವದೆೇ ನೇವು 
ಸ್ೊೇತ್ವರೆಂಬದಕೆೆ ಗುರುತ್ು. ಅವರು ಉತತಮವಥಗಿ ನಡಷದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಯೆೇಸ್ು ಒಂದು 
ಮಥದರಿಯನುನ ಸಥಾಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಐಶವಯಷವಂತನಥಗಿದದರೂ ಸ್ಹ, ಯೆೇಸ್ು ಅವರು 
ಐಶವಯಷವಂತರಥಗಬಷೇಕ್ಷಂದು ಅವರಿಗಥಗಿ, ಬಡವನಥದನು (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 8:9), ನನನ ವಷೈರಿ 
ನನನ ಸ್ಂಗಡ ವಥಯಜ್ಯಮಥಡಿ ನನನ ಒಳಂಗಿಯನುನ ತಕ್ಷೂೆೇಳಳಬಷೇಕ್ಷಂದರುವವನಗಷ ಯೆೇಸ್ು 
ಹಷೇಳಿದುದ, ತನನ ಹಂಬಥಲ್ಕರು ನನನ ಮ್ಮೇಲ್ಂಗಿಯನೂನ ಸ್ಹ ಕ್ಷೂಡಬಷೇಕು (ಮತ್ಥತಯ 5:40) 
ಆತನು ಮತುತ ಹಷೇಳಿದಷದೇನಂದರಷ, “ನನನನುನ ಬಷೇಡುವವನಗಷ ಕ್ಷೂಡು; ನನನಲ್ಲಿ ಕಡಥ 
ಈಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಷಂದು ಬಂದವನಗಷ ಮುಖತಿರುವಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಡ” (ಮತ್ಥತಯ 5:42). 
ವಿಶಥವಸಿಗಳು ವಿಶಥವಸಿಗಳ ವಿರುದದ ಮೊಕದದಮ್ಮ ಹೂಡುವಥಗ, ಯಥವ ಪಂಗಡದವರೂ 
ಗಷಲ್ುಿವದಲ್ಿ.  

ಯಥವಥಗ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತನನ ಸ್ಹ ವಿಶಥವಸಿ ತನಗಷ ಅನಥಯಯಮಥಡಿದಥದನಷ ಎಂದು 
ಗಿಹಸಿಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ, ಒಂದು ಅಭಿಪ್ಥಿಯವಷಂದರಷ ಅವನು ವಿರ್ಯವನುನ ತಳಿಳಹಥಕಬಷೇಕು 
ಮತುತ ಅಪರಥಧವನುನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಷೇಕು. ಸ್ಹಷೂೇದರನು ಸಥಮಥನಯ ವಷೇತನಕ್ರೆಂತ ಹಷಚ್ಚಿನ 
ವಷೇತನಕ್ಥೆಗಿ ಒತ್ಥತಯಪಡಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ಉತತಮವಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತ ನಡತ್ಷ ಎಂದರಷ ಅವನಗಷ ಹಷಚ್ಚಿನ 
ಮೊತತವನುನ ನೇಡುವದು. ಅವನು ತ್ಥನು ಅಳತ್ಷ ಮಥಡಿದ ಮಿತಿಗಿಂತ ಕ್ಷಲ್ವು 
ಅಡಿಗಳಿಂದಥಚಷಗಷ ಆಸಿತಯ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಯನನಟ್ಟಿದದಲ್ಲಿ, ಅವನಗಷ ಆ ಭೂಮಿಯನುನ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಬಿಡು ಎಂದು ಯೆೇಸ್ು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ನಖರವಥದ ನಥಯಯವನುನ 
ಒತ್ಥತಯಪಡಿಸ್ುವದರ ಬದಲಥಗಿ ಅದು ನಮಗಷ ಬಥಕ್ರಯದಷ ಎಂದು ನಥವು ನಂಬಬಷೇಕು, 
ಪ್ೌಲ್ನು, ಅನತಯಯವನ್ುು ಯತಕೆ ಸಹಿಸಬತರದು? ಯತಕೆ ಮ್ೇಸಹೊೇಗಬತರದು? 

ಈ ದಥರಥಳತ್ಷಯ ಮಿತಿಗಳಷೇನು? ತ್ಥಳಷೂ ಮತುತ ಉದಥರತ್ಷಯನುನ ದುರಥಶಷಯು 
ಜ್ಯಸ್ುವಥಗ ಏನು ಮಥಡಬಷೇಕು? ಒಳಷಳೇತನ ಮತುತ ಉತತಮವಥದ-ನಂಬಿಕ್ಷಯ 
ವಥಯಪ್ಥರವು ಸಷೂೇತುಹಷೂೇಗುವಥಗ, ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಥನಯಥದ ಮನುರ್ಯನು ಹಷಜಷಜಯನುನ 
ಮುಂದಕ್ಷೆ ಇಡಬಷೇಕು. ಅನಥಯಯದ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಯನುನ ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಸ್ಮುದಥಯದಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಬಗಷಹರಿಸ್ಬಷೇಕು. ಇಂಥಹ ಒಂದು ಕ್ಥಯಷವಿಧಥನ ಆಧುನಕ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲ ಿ
ಇದದಂತ್ಷಯೆೇ ಯುಕತವಥಗಿದಷ.  

ವಚನ್ 8. ಪ್ೌಲ್ನ ತಿರಸಥೆರ ಹಷಚಥಿಗುವದಕ್ಷೆ ಕ್ಥರಣವಷೇನು, ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಸಥತನಕ ನಯಮಗಳ ಪರಿಭಥಷಷಯನುನ ಉದಷದೇಶಪೂವಷಕವಥಗಿ ತಮೂನುನ ತ್ಥವು 
ಸ್ಮೃದದಗಷೂಳಿಸ್ಲ್ು, ತ್ಥವು ನಥಯಯವನುನ ಆಚರಿಸ್ುತ್ಷತೇವಷ ಎಂದು ತ್ಷೂೇರಿಸ್ಲ್ು 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಥಧಥನ ಮತುತ ಒಳಷಳೇತನಕ್ಥೆಗಿ ತ್ಥವು 
ತಪಿಪತಸ್ಾರಥಗುವದಕ್ಷೆ ಸ್ಹ ಸಿದಧರಥಗಿದಷದೇವಷ ಎಂದು ಪಿದಶಷಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಬದಲಥಗಿ, ಪ್ೌಲ್ನು, 
ನೇವಷೇ ಅನತಯಯಮತಡುತಿಾೇರ ಮತ್ುಾ ಮ್ೇಸಮತಡುತಿಾೇರ ಎಂದು ದೂರುತ್ಥತನಷ. 
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ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಅವಿಶಥವಸಿಗಳಥದ ಅಪರಥಧಿಗಳ ವಿರುದದ ಅನಥಯಯವನುನ ಮಥಡುವ ಮಟ್ಟಿಗಷ 
ತಮೂ ಸ್ವಂತ ಲಥಭಕ್ಷೆ ಒತುತ ನೇಡಲ್ು ಸಿದಧರಥಗಿರುವದು ಬಹಳ ಕ್ಷಟಿದಥದಗಿದಷ ಆದರಷ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಲ್ವರು ತಮೂ ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳವವರನುನ 
ಬಲ್ಲಪಶುಗಳನಥನಗಿ ಮಥಡುತ್ಥತರಷ. 

ಪ್ೌಲ್ನು ಅಪರಥಧಿಗಳನುನ ಕಣಿಣನಲ್ಲಿ ಕಣಿಣಟುಿ ನಷೂೇಡುತ್ಥತ ಹಷೇಳುವ ಧವನಯನುನ 
ಕ್ಷೇಳುವದು ಆಸ್ಕ್ರತಕರವಥಗಿದಷ, ಇದನ್ುು ನೇವು ಸಹ ನಮಮ ಸಹೊೇದರರಗೆ ಮತಡಿರ. ಐಕಯತ್ಷ 
ಮತುತ ಸ್ಹಷೂೇದರತವದ ವಿಶರ್ಿವಥದ ಬಂಧನ ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ನಷಲಷಗಷೂಳುಳತತದಷ 
(ಗಲಥತಯ 6:10). ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳವ ಇನಷೂನಬಬನಗಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ಅನಥಯಯಮಥಡುವಥಗ, ದವಗುಣವಥಗಿ ಖಂಡನಥಹಷವಥಗಿದಷ ಯಥಕಂದರಷ ಇದರಿಂದಥಗಿ 
ಸ್ಂಪೂಣಷ ದಷೇಹವು ಕರ್ಿಕ್ಷೆ ಇಡಥಗುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಪ್ಥಪವನುನ ಮತುತ ಅನಥಯಯವನುನ 
ಎದುರಿಸ್ುವದು ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ಹಷಚುಿ ಸ್ಮಥಧಥನಕರವಥದ ವಿವಷೇಚನಷ ಮತುತ 
ಪಿಕೃತಿಸ್ವಭಥವಗಳನುನ ಉತ್ಥಪದಸ್ುತತದಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲ ಿ
ವತಿಷಸ್ುತಿತರುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯಥವುದಷೇ ಪ್ಥತಿವನುನ ವಹಸ್ಬಥರದಷಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಬಯಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಈ ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹಕ್ಷೆ ವಯತಿರಿಕತವಥಗಿರುವದನುನ ಆತನು 
ನಷೂೇಡಿದಥದನಷ. 

ನೇತಿವಂತ್ರಗತಗಿ ದೆೇವರ ರತಜಯ (6:9-11)  
9ಅನತಯಯಗತರರು ದೆೇವರ ರತಜಯಕೆೆ ಬತಧಯರತಗುವದಿಲಿವೆಂಬದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೊೇ? 
ಮ್ೇಸಹೊೇಗಬೆೇಡಿರ, ಜತರರು, ವಿಗರಹತರತಧಕರು ವಯಭಿಚತರಗಳು ವಿಟ್ರು 
ಪ್ುರುಷಗತಮಿಗಳು 10ಕಳಿರು ಲೊೇಭಿಗಳು ಕುಡಿಕರು ಬೆೈಯುವವರು ಸುಲುಕೊಳುಿವವರು 
ಇವರೊಳಗೆ ಒಬಬರತದರೂ ದೆೇವರ ರತಜಯಕೆೆ ಬತಧಯರತಗುವದಿಲಿ. 11ನಮಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 
ಅಂಥವರತಗಿದಿುೇರ; ಆದರೂ ಕತ್ೆನತದ ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸಾನ್ ಹೆಸರನ್ಲ್ಲಿಯೂ ನ್ಮಮ ದೆೇವರ 
ಆತ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ರ್ೊಳೆದುಕೊಂಡಿರ, ದೆೇವಜನ್ರತದಿರ, ನೇತಿವಂತ್ರೆಂಬ ನಣೆಯವನ್ುು 
ಹೊಂದಿದಿರ.  

ವಚನ್ 9. ಈ ಸ್ಹಷೂೇದರರು ಪರಸ್ಪರರ ವಿರುದಧ ನಥಯಯಥಲ್ಯಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಗುವದು 
ಮತುತ ಸ್ವಪಿಯೇಜ್ನಕ್ಥೆಗಿ ಸ್ಹಷೂೇದರತವದ ಪಿಿೇತಿ ಮತುತ ಐಕಯತ್ಷಯ ಬಷಲಷಯನುನ ನೇಡಿ 
ಪರಸ್ಪರರ ಮ್ಮೇಲಷ ತಪಿಪಹಷೂರಿಸ್ುವದನುನ ಎಚಿರಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. ಇದರಿಂದಥಗಿ ಯಥರಷೂೇಬಬರು 
ತಮೂ ವಿರ್ಯವನುನ ಚ್ಚಕೆ ಸ್ಂಗತಿ ಎಂದು ದೃಷ್ಿಸ್ುವದು ಬಷೇಡ, ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ನಡತ್ಷಯನುನ 
ಪ್ೌಲ್ನು ನಸ್ುಂದಷೇಹವಥಗಿ ಪ್ಥಪಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದನು ಮತುತ ಒಟುಿಗೂಡಿಸಿದನು. 
ಜತರರು, ವಿಗರಹತರತಧಕರು ವಯಭಿಚತರಗಳು ವಿಟ್ರು ಪ್ುರುಷಗತಮಿಗಳು ಕಳಿರು 
ಲೊೇಭಿಗಳು ಕುಡಿಕರು ಬೆೈಯುವವರು ಸುಲುಕೊಳುಿವವರು ಇವರೊಳಗೆ ಒಬಬರತದರೂ 
“ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯಕ್ಷೆ ಬಥಧಯರಥಗುವದಲ್”ಿ ಎಂಬುದನುನ ಆತನು ದೃಢಪಡಿಸಿದನು (6:10). 
ಅವನು ಅವರಷೂಂದಗಷ ಅನೇತಿವಂತರನುನ, ಯಥರು ಇತರರಿಗಷ ಉದಷದೇಶಪೂವಷಕವಥಗಿ 
ಮೊೇಸ್ಗಷೂಳಿಸಿತ್ಥತರಷೂೇ ಮತುತ ಸ್ಮಥಧಥನಕ್ಥೆಗಿ ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಅನಥಯಯವನುನ 
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ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಸಿದಧರಥಗಿರುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರನುನ ಸ್ಹ ಸಷೇರಿಸಿದನು.  
ಪ್ೌಲ್ನು ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ಪಿಶಷನಯನುನ ಕ್ಷೇಳುತಿತದಥದನಷ. “ಯಥರು ಕ್ಷಟಿತನದ 

ಸ್ಂಪೂಣಷವಥದ ಮತುತ ಹವಥಯಸ್ಪೂವಷಕವಥದ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷ ಅಪರಥದ 
ಮನಷೂೇಭಥವವನುನ ಹಷೂಂದದಥದರಷೂೇ ಅವರು ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯಕ್ಷೆ ಬಥಧಯರಥಗುವದಲ್ಿ 
ಎಂಬುದು ಬಹುಶಃ, ನಮಗಷ ತಿಳಿದದಷ. ಯಥರು ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ಆಸಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 
ಅನಥಯಯಮಥಡುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರು ಹಷೂರತ್ಥಗಿಲ್ಿ.” 

ದೆೇವರ ರತಜಯ ಎಂದರಷೇನು? ಈ ವಥಕ್ಥಯಂಗವು ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಸಥರುವದಕ್ಷೆ 
ಮೂಲಷಗಲಥಿಗಿದಷ ಮತುತ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯಲ್ಲಿ ಮ್ಮೇಲ್ಲಂದ ಮ್ಮೇಲಷ ಕಂಡುಬಂದಥಗೂಯ, 
ಯೇಹಥನನ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯಲ್ಲಿ ವಿರಳವಥಗಿ ಕಂಡುಬರುತತದಷ (ಯೇಹಥನ 3:3, 5 
ನಷೂೇಡಿರಿ). “ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯ” ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕೃತಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಷ ಡಜ್ನ್ ನರ್ುಿ ಸಥರಿ 
ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ವಥಕ್ಥಯಂಗವನುನ ಸಥಂದಭಿಷಕವಥಗಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಹಷಚಥಿಗಿ ಬಷೇರಷ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಿ (4:20; 6:9, 10; 
15:50).  

ಒಂದು ಅಥಷದಲ್ಲಿ, ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯವು ಇನೂನ ಬರಲ್ಲಕ್ರೆದಷ. ಅದನುನ ನಂಬಿಗಸ್ತರೂ 
ಇನೂನ ಬಥಧಯವಥಗಿ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಥಗಿದಷ. ಕ್ಷೂನಷಯ ದನಗಳಲ್ಲಿ ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯವು 
ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ಅಥಷವಥಗುತತದಷ. ಇನಷೂನಂದು ಅಥಷದಲ್ಲಿ, ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯವು ಈಗಥಗಲಷೇ 
ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿದಷ. ಎಲಷಿಲ್ಲಿ ದಷೇವರ ಮಕೆಳು ಇದಥದರಷೂೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದಷ (4:20; ಕ್ಷೂಲ್ಸಷು 1:13 
ನಷೂೇಡಿರಿ). ಪ್ೌಲ್ನು ಆ ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯದ ಭಥಗವಥಗುವದು ಯಥರನೂನ 
ನದಷಿಮಥಡುವದಕ್ಷೆ ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸ್ಬಥರದು ಎಂದು ಎಚಿರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಯಥವಥಗಲ್ೂ 
ಕ್ಥಯದರಿಬಷೇಕು; ಪ್ಥಪ ಮತುತ ನತಯಜಿೇವದ ಬಥಧಯಸ್ಾತ್ಷಗಷ ಯಥವುದಷೇ ರಿೇತಿಯ 
ಹಷೂಂದಥಣಿಕ್ಷಯಲ್ಿ, ಈ ಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಥ ಬರಲ್ಲಕ್ರೆರುವ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ. ಜಥಣತನದ 
ವಥದಗಳು ಪ್ಥಪವನುನ ಹಗುರವಥಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ು ಕ್ಷಲ್ವರನುನ ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸ್ಬಹುದು, ಆದರಷ 
ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಓದುಗರಿಗಷ ನತಯವಥದ ರಕ್ಷಣಷಗಿಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ಯಥವುದೂ ಅಪ್ಥಯದಲ್ಲಲ್ ಿ
ಎಂಬ ಭರವಸಷಯನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. ಅವನು ಪಟ್ಟಿಮಥಡಿದ ಎಲಥ ಿ ನಡತ್ಷಗಳು ಅದನುನ 
ಅಭಥಯಸ್ಮಥಡುವರಷಲ್ಿರನೂನ ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯದಂದ ಬಷೇಪಷಡಿಸ್ುತತವಷ.  

ವಚನ 9ರಲ್ಲಿ ಉಲಷಿೇಖಿಸಿದ ಐದು ಪ್ಥಪಗಳಲ್ಲಿ, ನಥಲ್ುೆ ಲಷೈಂಗಿಕ ಸ್ವರೂಪದಥದಗಿವಷ. 
ಹಥದರ ಮತುತ ವಯಭಿಚಥರ ವಿಜಥತಿಲಷೈಂಗಿಕತ್ಷಯ ಪ್ಥಪಗಳು; ಕ್ಷೂನಷಯ ಎರಡು 
ಸ್ಲ್ಲಂಗಕ್ಥಮಗಳು. ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ, “ಹಥದರ” ವಿವಥಹದಂದ ಹಷೂರಗಷ ಲಷೈಂಗಿೇಕ 
ಆತಿೀಯತ್ಷಗಷ ಸಥಮಥನಯ ಪದವಥಗಿದಷ. ವಯಭಿಚಥರ ಹಷಚುಿ ವಿಶರ್ಿವಥಗಿ ವಿವಥಹತ ಪುರುರ್ 
ಮತುತ ಮಹಳಷಯ ಮಧಯದಲ್ಲಿ, ಇರುವ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಆತಿೀಯತ್ಷಯಥಗಿದಷ ಪರಸ್ಪರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಿ. ಇಂಥಹ ವಿವಿಧ ವಿಧದ ಪ್ಥಪಗಳನುನ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ರೂಢಯಲ್ಲಿದದವು, ಧಮಷದ 
ಹಷಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಹ. ಯೆಹೂದಯರು ಹಕುೆಳಳವರಂತ್ಷ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕ ಲಷೂೇಕದ 
ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯನುನ ಕಡಷಗಣಿಸ್ುತಿತದದರು.  

ಸಥಮಥನಯ ಅಥಷದಲ್ಲಿ μαλακός (malakos, “effeminate”), ಎಂಬ ಪದ, 
ವಥಸ್ತವಿಕತ್ಷಯಲ್ಲಿ, ಮೃದುವಥದ ಬಟ್ಷಿಗಳನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತತದಷ ಅಥವಥ ಸ್ಪಶಷಸ್ಬಹುದಥದ 
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ಇತರ ವಸ್ುತಗಳನುನ. ಪದವು ಸ್ಹಭಥಗಿಗಳಥಗಿರುವ ಯೌವನಸ್ಾ ಪುರುರ್ ಮತುತ ಹುಡುಗರು 
ಅವರು ಸಿದದರಿರಲ್ಲ ಅಥವಥ ಸಿದಧರಿಲ್ಿದರಲ್ಲ, ಅವರು ಸ್ಂಭಥವನಷ ಹಷೂಂದರಲ್ಲ ಅಥವಥ 
ಸ್ಲ್ಲಂಗದ ಸ್ಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಮೂತವಿರಲ್ಲ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲ್ು ಪ್ಥಿರಂಭಿಸಿದರು.8 NIV 
“ಪುರುರ್ರಷೂಂದಗಷ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಹಷೂಂದರುವ ಪುರುರ್ರು” ಎಂದು 
ಅನುವಥದಸ್ುತತದಷ, ಪದವನುನ ಅತಿೇ ಕ್ರರಿದಥಗಿ ನಭಷಂದಸ್ುತತದಷ. ಇದು 
ಸ್ಲ್ಲಂಗಕ್ಥಮಿಗಳಥದ ಪುರುರ್ ಪಿದಶಷಸ್ುತಿತರುವ ಸಿರೇಸ್ವಭಥವದ ಮಥಗಷಗಳನುನ 
ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ಬಹುದು.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ ಎರಡನಷಯ ಪದವನುನ ಸ್ೃಷ್ಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, “ಸ್ಲ್ಲಂಗಕ್ಥಮಿಗಳನುನ” 
(ἀρσενοκοίτης, arsenokoitēs from ἄρσην, arsēn “men,” and κοίτη, koitē, 

“sexual promiscuity”) ಎಂದು ಅನುವಥದಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಬಹುಶಃ ಅವನು 
ಯಥಜ್ಕಕ್ಥಂಡದಲ್ಲಿರುವ ಭಥಷಷಯನುನ LXX ನಲ್ಲಿ 18:23; 20:13; 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡಿರಬಹುದು. ವಷೇದಥಭಥಯಸ್ದ ಕ್ಷಲ್ವು ಎಚಿರಿಕ್ಷಯ ಕ್ಥಯಷಗಳ ನಂತರ 
David E. Malick ಅವರು ಎರಡು ಪದಗಳ ಕುರಿತು ಈ ನಧಥಷರಕ್ಷೆ ಬಂದದಥದರಷ: 

ಅವರು ಸ್ಲ್ಲಂಗಕ್ಥಮದ ಸ್ಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಥತೂಕ ಮತುತ ನಷ್ೆರೇಯ ಪಂಗಡಗಳನುನ 
ವಣಿಷಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಅವರ ಉಲಷಿೇಖಗಳು [ಪುರುರ್ ಮತುತ ಹುಡುಗನ ಮಧಯದಲಿ್ಲರುವ 
ಸ್ಂಬಂಧ] ದೂರ್ಣಷಯನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿವಷ, ಆದರಷ ಸ್ಲ್ಲಂಗ ಸ್ಂಬಂಧಗಳನುನ ಇಬಿಿಯರ 
ಸಥಂಸ್ೃತಿಕ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನದಲಿ್ಲ ಉಲಷಿೇಖಿಸಿರಬಹುದು. ವಷೇದವಥಕಯಗಳು ಅದರಲ್ೂಿ 
ವಿಶಷೇರ್ವಥಗಿ ಯಥಜ್ಕಕ್ಥಂಡ 18:22 ಮತುತ 20:13.9  

ಹಥಗೂ ಸ್ಲ್ಲಂಗಕ್ಥಮದ ಆಧುನಕ ಧಮಷಪಿತಿಪ್ಥದಕರು ಖಂಡಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಅಥವಥ ಮರಳಿ 
ಅಥಷೈಷಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಪಿಯತಿನಸಿರಬಹುದು, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಸ್ಲ್ಲಂಗಕ್ಥಮವನುನ 
ಅಭಥಯಸಿಸ್ುವದು ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಯೇಗಯವಲ್ಿದ ನಡತ್ಷಯಥಗಿದಷ ಎಂದು ನಂಬುತ್ಥತನಷ.  

ಕ್ಷಲ್ವು ಜ್ನರು ಸ್ಲ್ಲಂಗಕ್ಥಮದ ಒಲ್ವಿನಷೂಂದಗಷ ಜ್ನಸಿದಥದಗಲ್ೂ, ಕ್ಷೈಸ್ತರ 
ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನದಲ್ಲಿ ಅದನುನ ಅಭಥಯಸಿಸ್ುವದು ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ು ಯೇಗಯವಥಗಿಲ್ಿ. ಜ್ನರು 
ಸಥವಥಷತ್ಷಯ, ಕಳಳತನದ, ಮಥದಕದಿವಯಗಳ ವಯಸ್ನದಷೂಂದಗಷ ಮತುತ ಇತರರಿಗಷ 
ಕ್ಷಡುಕನುನ ಉಂಟುಮಥಡುವ ಒಲ್ವಿನಷೂಂದಗಷ ಜ್ನಸಿರುತ್ಥತರಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತ ನಷೈತಿಕತ್ಷಯು 
ಹಷಚಥಿಗಿ ಮಥನವನ “ಸಥಮಥನಯ” ಒಲ್ವುಗಳನುನ ನಭಷಂದಸ್ುವದಥಗಿದಷ. Stanley J. 

Grenz ಅವರು ಇದನುನ ಉತತಮವಥಗಿ ಹಷೇಳುತ್ಥತರಷ: 

[ನಷೈತಿಕತ್ಷ] ಕ್ಷೇವಲ್ ಸಥವಭಥವಿಕವಥಗಿ ಬಂದರುವದನುನ ಮನನಸ್ುವದಲಿ್, ಆದಥಗೂಯ 
ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ಂಶಷ ೇಧಕರು ಪುರುರ್ರು ಸಥವಭಥವಿಕವಥಗಿ ಬಷರಕ್ಷಯಥಗಿರುತ್ಥತರಷ, ಇದು ಬಹಳ 
ಮಟ್ಟಿಗಷ ಸಥವಭಥವಿಕವಥದ ಪಿವೃತಿತಯಥಗಿದರ ಬಹುದು ಸ್ತಯವಷೇದ ನಷಷಠಯ 
ನಷೈತಿಕತ್ಷಯನುನ  ಬದಗಿರಿಸ್ುವದಲ್ಿ.10  

ಅದಷೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ, ಜ್ನಸಿದಥಗಲಷೇ ಇರುವ ಸ್ಲ್ಲಂಗಕ್ಥಮದ ಒಲ್ವನುನ ರೂಢಯನುನ 
ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುವದಲ್ಿ. ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯನುನ ನಥಲ್ುೆ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಪ್ಥಪಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 
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ಸಷೇರಿಸಿರುವದು ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಅನರಿೇಕ್ಷಿತವಥಗಿದಷ.  
ಅವನು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಏಕ್ಷ ಹೇಗಷ ಮಥಡಿರಬಹುದಷಂದರಷ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯ 

ಆಚಥರಗಳು ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ಧಥಮಿಷಕ ಹಬಬಗಳಷ ಂದಗಷ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ 
ಹಷೂಂದರುತತವಷ. ಹಳಷಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ, ದಷೇವಥಪಿಷತವಥದ ವಯಭಿಚಥರವು ಫಲ್ವತತತ್ಷಯ 
ದಷೇವರುಗಳಥದ ಬಥಳ ಮತುತ ಸ್ಂಗಥತಿಗಳಿಗಷ ಸ್ಮಪಿಷಸ್ುವದು ಆಳವಥಗಿ ಬಷೇರೂರಿದ 
ಅಂಶವಥಗಿತುತ. ಈ ಅಭಥಯಸ್ವು ನಧಿಷರ್ಿವಥಗಿ ಅಸ್ಹಯಕರವಥಗಿತುತ ಯಥಕಂದರಷ 
ಗೌರವಥನವತ ಯೆಹೂದಯ ಪುರುರ್ರು ಮತುತ ಸಿರೇಯರನುನ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಳಷಯಲಥಗುತಿತುತ. 
“ಭಿರ್ಿಳಥದ ಇಸಥಿಯೆೇಲ್ು ಮಥಡಿದದನುನ ನಷೂೇಡಿದಯಥ?” ಯೆರಷಮಿೇಯನು ಕ್ಷೇಳುತ್ಥತನಷ. 
“ಅವಳು ಎತತರವಥದ ಎಲಥಿ ಗುಡಡಗಳನುನ ಹತಿತ ಸಷೂಂಪ್ಥಗಿ ಬಷಳಷದರುವ ಎಲಥಿ ಮರಗಳ 
ಕ್ಷಳಗಷ ಹಷೂೇಗಷ ಸ್ೂಳಷಯಥಗಿ ನಡಷದಳಷಷಿೇ” (ಯೆರಷಮಿೇಯ 3:6). ಪಿವಥದಯು ಕ್ಷೇವಲ್ 
ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕವಥಗಿ ಮಥತನಥಡುತಿತಲ್ಿ. ಅದರಂತ್ಷ ಗಿಿೇಕ್ ರು Dionysus ಮತುತ ಇತರ 
ದಷೇವತ್ಷಗಳಿಗಷ ಮಧಷೂಯೇತುವದ ಧಮಷವಿಧಿಗಳನುನ ಸ್ಮಷಪಿಸ್ುತಿತದದರು.  

ವಚನ್ 10. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಪ್ಥಪಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ, 
ಅವನು ಸಥಂಧಷಭಿಕವಥಗಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನುನ ಸ್ಹ ಪಟ್ಟಿಮಥಡಿದಥದಗೂಯ (ಗಲಥತಯ 5:19-23). 
ಅವನು ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಪ್ಥಪಗಳನುನ ಜ್ನರು ಒಬಬರಿಗಷೂಬಬರು ಮಥಡುವ ತಪುಪಗಳು ಮತುತ 
ತಮೂರ್ಿಕ್ಷೆ ತ್ಥವಷೇ ಮಥಡಕ್ಷೂಳುಳವ ಅಪರಥಧಗಳಷಡಷಗಷ ಮುನನಡಷಯುತ್ಥತನಷ. ಲೊೇಭ, 
ಕುಡಿಕತ್ನ್, ವೆೈರತ್ವ ಮತುತ ಸುಲುಕೊಳುಿವವರು ಮೊದಲ್ಲನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಹ ಇದಥದರಷ  
(1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 5:11). ಕಳಳತನ ಲಷೂೇಭದ ಪರಿಣಥಮವಥಗಿರುವಂತ್ಷ, ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಜಿೇವನ ಶಷೈಲ್ಲ 
ದಷೇವಜ್ನರ ಸ್ಮುದಥಯ ಅಪಿಪಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ನಂಬಿಕ್ಷಯ ಹಷೂರಗಷ ಬಷಳಷಯುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನ 
ದೃಷ್ಿಯಲ್ಲಿ, ಅರಿಕ್ಷಯನುನ ಜಿೇವನಶಷೈಲ್ಲಯಂದ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ಲಥಗುವದಲ್ಿ. ಒಬಬನ ಕ್ಷೈಸ್ತ 
ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಅಭಥಯಸಿಸ್ುವದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲ್ರಥಗುವದರ ಪರಿಣಥಮ ದೆೇವರ ರತಜಯವನ್ುು 
ಕಳಷದುಕ್ಷೂಳುಳವದಥಗುತತದಷ. 

ವಚನ್ 11. ಪ್ೌಲ್ನು, ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಿ, ತನನ ಓದುಗರ ಮುಂದಷ 
ಪ್ಥಪದ ಭಯಂಕರತ್ಷಯನುನ ವಿರ್ಯವನುನ ವಿಮೊೇಚನಷಯತತ ತಿರುಗಿ ತರದಷೇ ಇರುವದಲ್ಿ 
ಅವನು ತನನ ಓದುರಿಗಷ ಅವರು ಶುದದೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿದಥದರಷ ಮತುತ ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಹಷಸ್ರಿನಲ್ಲಿ 
ರಕ್ಷಣಷ ಹಷೂಂದದಥದರಷ ಎಂದು ಜ್ಞಥಪಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಹಷೂೇದರರು ಸ್ಹಷೂೇದರ 
ವಿರುದದವಥಗಿ ನಥಯಯಥಲ್ಯಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಗುವದರ ಕುರಿತು ಜಿಗುಪ್ಷು ವುಳಳವನಥಗಿದದರೂ, 
ಅವನು ತನನ ಓದುಗರಿಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವದು ಅವರಿಗಷ ಉತತಮವಥದ ಮಥಗಷವನುನ 
ತ್ಷರಷಯುತತದಷ ಎಂಬುದನುನ ಜ್ಞಥಪಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ನಡತ್ಷ ದುರಥಶಷಯ 
ಕ್ಥಯಷಕಿಮ ಪಟ್ಟಿಯನುನ ಪಿದಶಷಸ್ುತತದಷ, ಆದರಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಅವರಿಗಷ ಅವರ 
ಉತತಮವಥದ ಸ್ಹಜ್ಪಿವೃತಿತಯನುನ ವಿನಂತಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಇದರಷೂಟ್ಟಿಗಷ ನತಯಜಿೇವದಲ್ಲಿ 
ಬಷೇರೂರಬಷೇಕ್ಷಂದು, ಅವರು ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಸ್ವಗೌರವದ ತೃಪಿತಕರವಥದ ಜಿೇವಿತಕ್ಥೆಗಿ 
ಕರಷಯಲ್ಪಟ್ಟಿದಥದರಷಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಪ್ೌಲ್ನು “ದಷೇವರು ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಪ್ಥಪಮಯ 
ಇಚಷಾಗಳನುನ ತುಳಿದುಹಥಕಲ್ು ಸಥಕರ್ುಿ ಬಲ್ವನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ, ಅವರು ಅವುಗಳನುನ 
ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳವದನುನ ಮುಂದುವರಷಸಿದಥದಗಲ್ೂ . . . ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿಶಥವಸಿಗಳನುನ ಪ್ಥಪ್ಥಧಿೇನ 
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ಸ್ವಭಥವದಂದ ಬಿಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಆದುದರಿಂದ ಅವರು ತಮೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತು 
ಆಯೆೆಯುಳಳವರಥಗಿರುತ್ಥತರಷ” ಎಂದು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ.11  

ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಪರಿವತಿಷಸ್ುವ ಬಲ್ ಅತಯಂತ ಪ್ಥಪಿಗಳಥದ ಪುರುರ್ರು ಮತುತ 
ಸಿರೇಯರನುನ ಪರಿಶುದದರು ಮತುತ ದಷೇವರ ನೇತಿವಂತ ಮಕೆಳಥಗಿ ಬದಲಥಯಸ್ುತ್ಥತನಷ. 
ಮಥನವ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಷಯನುನ ತರಲ್ು ದಷೇವರು ವಹಸಿದ ನಷೇತೃತವ ಮತುತ ಮಹಮ್ಮ 
ಹಷೂಂದಲ್ು ರಕ್ಷಣಷಹಷೂಂದದವರ ಅಪಿಪಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಥದ ಜ್ವಥಬಥದರಿಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಅದುುತವಥದ ಸ್ಮತ್ಷೂೇಲ್ನವನುನ ಕ್ಥಪ್ಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಸ್ಭಷಯ ಬಲ್ವು 
ಪಿತಿಯಬಬ ವಿಶಥವಸಿಯ ಸ್ರಳವಥದ ಪರಿಶುದದತ್ಷ ಮತುತ ದಷೇವರ ಮ್ಮೇಲ್ಲರುವ ನಂಬಿಕ್ಷಯ 
ಮ್ಮೇಲಷ ಇದಷ.  

ಕ್ಷಲ್ವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಪ್ೌಲ್ನು ದಷೇವರಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಶಥವಸ್ವನುನ 
ವಯಕತಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ರಷೂೇಮದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಯ ಒಬಬ ಹರಿಯ, ದಷೇವರ ಒದಗಿಸ್ುವ 
ಪೊೇರ್ಣಷಯ ಕುರಿತು ಹೇಗಷ ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ. ಅವನು ಈ ಕ್ಷಳಗಿನ ಪ್ಥಿಥಷನಷಯನುನ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿದಲ್ಲಿ ನರೂಪಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಅದು ಮೊದಲ್ನಷಯ ಶತಮಥನದ 
ಕ್ಷೂನಷಯ ದಶಕದ ಸ್ಮಯದಥದಗಿದಷ: 

ನಥವು ಸ್ೃಷ್ಿಯ ಮೂಲ್ನಥದ ನನನ ಹಷಸ್ರಿನಲಿ್ಲ ನಮೂ ನರಿೇಕ್ಷಯನುನ 
ನಷಲಷಗಷೂಳಿಸ್ಲ್ುಕತಷನಷೇ ನಮಗಷ ಅನುಗಿಹಸ್ು ಮತುತ ನಥವು ನನನನುನ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಕ್ಥೆಗುವಂತ್ಷ ನಮೂ ಹೃದಯದ ಕಣುಣಗಳನುನ ತ್ಷರಷ, ನನಷೂೇಬಬನಷೇ 
ಉನನತ್ಷೂೇನನದಲಿ್ಲ ವಥಸಿಸ್ುವವನಥಗಿದದೇ,  ಪರಿಶುದದರಲ್ಲಿ ಪರಿಶುದದನಥಗಿದದೇ; 
ಅಹಂಕ್ಥರಿಗಳ ಅಹಂಕ್ಥರವನುನ ಕುಗಿಾಸ್ುತಿತೇ; ನೇನು ದಷೇಶಗಳ ಕಲ್ಪನಷಗಳನುನ 
ಚದುರಿಸ್ುತಿತೇ; ತಗಿಾಸ್ಲ್ಪಟಿವರನುನ ಉನನತಿಗಷೇ ಇಡುತಿತೇ ಮತುತ ದುರಹಂಕ್ಥರದವರನುನ 
ತಗಿಾಸ್ುತಿತೇ; ಶಿೇಮಂತರನುನ ಬಡವರನಥನಗಿಸ್ುತಿತೇ; ಸ್ತತವರನುನ ಜಿೇವಂತರನಥನಗಿಸ್ುತಿತೇ; 
ನೇನಷೂಬಬನಷೇ ಆತೂವನುನ ಪೊೇಷ್ಸ್ುವವನಥಗಿದದೇ ಮತುತ ಎಲಥಿ ಮಥಂಸ್ಧಥರಿಗಳ 
ದಷೇವರಥಗಿದದೇ; ಅಧಷೂೇಲಷೂೇಕವನುನ ನಷೂೇಡುವವನಥಗಿದದೇ, ಮಥನವನ ಕ್ಥಯಷಗಳನುನ 
ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುವವನಥಗಿದದೇ; ಅಪತಿತನಲ್ಲಿರುವವರಿಗಷ ಸ್ಹಥಯಕನು, ನರಥಶಷಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗಷ 
ರಕ್ಷಕನು; ಪಿತಿಯಂದು ಆತೂಗಳ ಸ್ೃಷ್ಿಕತಷನು ಮತುತ ಮ್ಮೇಲ್ಲವಚಥರಕನೂ ಆಗಿದದೇ, 
ನೇನು ಭೂಮಿಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಜ್ನಥಂಗಗಳನುನ ದವಗುಣಗಷೂಳಿಸ್ುವನಥಗಿದದೇ, ಮತುತ ಎಲಥಿ 
ಮನುರ್ಯರಷೂಳಗಿಂದ ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲ್ಕ ನನನನುನ ಪಿಿೇತಿಸ್ು ವವರನುನ 
ಆಯುದಕ್ಷೂಂಡಿದದೇ, ಯಥರ ಮೂಲ್ಕ ನಮಗಷ ಸ್ೂಚನಷಗಳನುನ ನೇಡುತಿತೇಯೇ, ಆ ನನನ 
ಪಿಿೇತಿಯ ಮಗನು, ನಮೂನುನ ಶುದದೇಕರಿಸ್ಲ್ಲ, ನಮೂನುನ ಗೌರವಿಸ್ಲ್ಲ.12 

ಸ್ತಯವಷೇದದ ತ್ಷೂಳಷಯುವದು ಮತುತ ನೇರಿನ ಕುರಿತ್ಥದ ದೇಕ್ಥಸಥನನದ ಸ್ನನವಷೇಶದ 
ಅನಷೇಕ ಉಲಷಿೇಖಗಳಲ್ಲಿ ದೇಕ್ಥಸಥನನದಲ್ಲಿ ತ್ಷೂಳಷಯಲ್ಪಡುವದರಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಮತುತ ಆತನ 
ಓದುಗರು ಜಷೂತ್ಷಯಥಗಿದಥದರಷ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಪರ್ಿಗಷೂಳಿಸ್ುತತವಷ, ಪ್ೌಲ್ನು ಮುಂದುವರಷದು 
ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ನೇವು ಶುದದೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿದದೇರಿ, ಆದರೆ ನೇವು ನೇತಿವಂತ್ರೆಂದು 
ನಣೆಯಿಸಲಪಟಿಟದಿುೇರ (ಅ.ಕೃ. 22:16; ತಿೇತ 3:5 ನಷೂೇಡಿರಿ). ಇದಷೇ ಮಥಗಷವನುನ  
Wayne A. Meeks ಅವರು ತಮೂ ಮಥತುಗಳಲ್ಲಿ ಹಷೇಳಿದಥದರಷ: 

ಪರಿಶುದಧವಥದ ಸ್ಮುದಥಯವನುನ ಪಿವಷೇಶಸ್ುವ ಎಲಿ್ರೂ “ತ್ಷೂಳಷಯಲ್ಪಡಬಷೇಕು” ಮತುತ 
“ಶುದದೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಡಬಷೇಕು” ಮತುತ “ನೇತಿವಂತರಷಂಬ ನಣಷಯ” ವನುನ ಹಷೂಂದಬಷೇಕು  
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(1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 6:11). ಇನೂನ ಮುಂದಕ್ಷೆ, ಸ್ಂಪೂಣಷ ಧಮಷವಿಧಿಯು ಸಥಯುವದನುನ 
ಮತುತ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಎದುದ ಬರುವದನುನ ಪಿತಿನಧಿಸ್ುತತದಷ . . . ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ, ಈಗ, 
ದೇಕ್ಥಸಥನನವು ಧಮಷವಿಧಿಗಳನುನ ಸಥಾಪಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಮ್ಮೇರಷಯಥಗಿದಷ.13 

ದೇಕ್ಥಸಥನನದ ಹಷೂರಗಿನ ಕ್ಥಯಷ ದೇಕ್ಥಸಥನನದಲ್ಲಿ ನಥವು ಧೃಢೇಕರಿಸಿದ ಅಂತರಂಗದ 
ವತಷನಷಗಳಥದ ನಂಬಿಕ್ಷ, ಪಿಿೇತಿ ಮತುತ ಅಧಿೇನತ್ಷಯಂದ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ಲಥಗುವದಲ್ಿ. 
ನೇರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುವದು ಪಶಥಿತ್ಥತಪದ ಆತಿೀಕ ಸ್ವರೂಪದಷೂಂದಗಷ ಹಷೂಂದಕ್ಷಯಥಗಿದಷ.  

ಹಳಷ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಕುರಿತ್ಥದ ಪ್ೌಲ್ನ ಆಳವಥದ ಬಷೇರುಗಳಿಂದಥಗಿ ಅವನು 
ಕತ್ೆನತದ ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸಾನ್ ಹಷಸ್ರನುನ ಉಲಷಿೇಖವಥಗಿ ತ್ಷೂೇರಿಸಿದಥದನಷ. “ಹಷಸ್ರು” ಸ್ವತಃ 
ಕತಷನ ಹಷಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಲ್ುಿತತದಷ. ರಕ್ಷಕನ ಹಷಸಷರಿನಲ್ಲಿ ಮೊರಷಯಡುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಯೆೇಸ್ುವು ತ್ಷೂಳಷಯುವ, ಶುದದೇಕರಿಸ್ುವ ಮತುತ ನೇತಿವಂತರಷಂದು ನಣಷಯಸ್ುವ 
ದೂತನಥಗಿದಥದನಷ ಎಂದು ಧೃಢೇಕರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ,14 ಅವನ ಆತೂನ ಮಧಯವತಿಷ ಕ್ಥಯಷವು 
ದಷೇವರು ಮತುತ ಆತನ ಜ್ನರ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಂಧನವನುನ ಬಿಡಿಸ್ುತತದಷ. ಈ ಜ್ನರು 
ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನಥಗಿದಥದರಷೂೇ ಅದು ಅವರು ಈ ಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲಿ ದಷೇವರ ಮಕೆಳಥಗಿ ಹಷೇಗಿದಥದರಷೂೇ 
ಅದಕ್ರೆಂತ ಒಟ್ಥಿರಷ ವಿಭಿನನವಥಗಿದಷ. fee ಅವರು ಹಷೇಳುತ್ಥತರಷ, “ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಕೃಪ್ಷಯ 
ಅನುಭವ ಮತುತ ಮತುತ ಆ ಕೃಪ್ಷಯ ಅನುಭವಕ್ಷೆ ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿರುವ ಒಬಬನ ನಡತ್ಷಯ 
ಮಧಯದಲ್ಲಿ ನಕಟ ಸ್ಂಬಂಧವಿರುವ ಸಥಧಯತ್ಷಯದಷ.”15 

ಲೆೈಂಗಿೇಕ ಪತಪ್ಗಳನ್ುು ದೂರವಿರಸುವದು (6:12-20)16 
ಪತಿವು ಸಥಂಪಿದಥಯಕವಥಗಿ ಪಿಬಂಧ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಔಪಚಥರಿಕ ರಚನಷಯ 

ಕ್ಷೂರತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದದಷ. ಒಂದು ಪತಿದಲ್ಲಿ ಲಷೇಖಕನು ಮೊದಲ್ಲನ ಮತುತ ಮುಂದನ 
ವಿರ್ಯಗಳಿಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಷ ಒಂದು ವಿಚಥರವನುನ ಅನಶಿತವಥಗಿ ಸಷೇರಿಸ್ಬಹುದು. 
ಅದನಷನೇ ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ ಪ್ೌಲ್ನು 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 6ನಷೇ ಅಧಥಯಯದ ಕ್ಷೂನಷಯ ಭಥಗದಲ್ಲಿ 
ಮಥಡಿದಥದನಷ. ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಮೌಲ್ಯಗಳತತ ಮತುತ ಕ್ಷೈಸ್ತರ 
ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಯ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿಯಷಷಿೇ ತನನ ಗಮನವನುನ ಏಕ್ಷ ತಿರುಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ? ತನನ 
ತಂದಷಯ ಹಷಂಡತಿಯಂದಗಷ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತರುವ ಮನುರ್ಯನಷೂಂದಗಷ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯಂದ 
ಇರುವ ವಿರ್ಯ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಇನೂನ ಹಸಿಯಥಗಿರುವಥಗ (5:1), ಮತುತ ಹಥದರ ಮತುತ 
ವಿಗಿಹಥರಧನಷಯಂದಗಷ ಸ್ಹಷೂೇದರನ ವಿರುಧವಥಗಿ ನಥಯಯಥಲ್ಯಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಗುವದನುನ 
ಇದರಷೂಂದಗಷ ಸ್ಮಥಂತರಗಷೂಳಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರು ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ ತಮೂ 
ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಮತುತ ತ್ಥವು ಯಥವುದನುನ ಹಷಚಥಿಗಿ ದಷೈವಿೇಕ ಕ್ಥಯಷವಷಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಅದರಿಂದ ತಪಿಪಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಬಯಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಂಬಂಧ ಕಡಿದುಹಥಕುವದನುನ ಅನುಮತಿಸ್ುವದಲ್ಿ. ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷ, ವಿಚ್ಚತಿವಥಗಿ 
ಬಲ್ಹೇನಗಷೂಳಿಸ್ುವ ಪ್ಥಪವಥಗಿದಷ ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ವಥದಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅದು ಯಥರು 
ಅದರಲ್ಲಿ ಮಥನಸಿಕವಥಗಿ ಆಳವಥದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರನುನ 
ಭಿರ್ಿಗಷೂಳಿಸ್ುತತದಷ. ಅದು ದಷೇಹ, ಮನಸ್ುು ಮತುತ ಆತೂವನುನ ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ಭಿರ್ಿವಥದ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಾರನಥನಗಿಸ್ುತತದಷ (6:18 ನಷೂೇಡಿರಿ).  
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ಸ್ಮೃದದಯಥದ ಸಥಕ್ಷಿಗಳು ಪ್ಥಿಪಂಚ್ಚಕ ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ-ರಷೂೇಮನ್ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ 
ನಷೈತಿಕತ್ಷಯ ಹಂತವನುನ ಪಿದಶಷಸ್ುತತವಷ, ಅದರಲ್ೂಿ ನಧಿಷರ್ಿವಥಗಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ. 
ಸ್ೂಳಷಗಥರಿಕ್ಷ ವಿಶಥಲ್ವಥಗಿ ರೂಢಯಲ್ಲಿತುತ, ಮಹಳಥ ಗುಲಥಮರ ದಷೇಹಗಳು ಅವರ 
ಯಜ್ಮಥನರುಗಳಿಗಷ ಮಿೇಸ್ಲಥಗಿದದವು, ಸ್ಲ್ಲಂಗ ಕ್ಥಮ ಹಥಸ್ಯವಥಗಿತುತ ಆದರಷ 
ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಳಳಲಥಗುತಿತುತ, ವಿಚಷಾೇಧನವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲಥಗಿತುತ, ಮತುತ ಗಭಷಪ್ಥತ ಮತುತ 
ಮಕೆಳನುನ ಬಹರಂಗಪಡಿಸ್ುವದು ಸಥಮಥನಯವಥಗಿತುತ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಬಲ್ವಥದ 
ಪದಗಳನುನ ಸಷೇರಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಒತ್ಥತಯಹಷೂಂದದನು ಮತುತ ಜಥಗತಿಕ ಲಷೈಂಗಿೇಕ 
ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಗಷ ಸ್ಪರ್ಿವಥದ ಸಥಾನವನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡನು. 

ಪೌಲನ್ ವಿವರಣೆ (6:12-17) 
ಅವಿಶಥವಸಿಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಹಷೂೇದರರು ಸ್ಹಷೂೇದರರ ವಿರುಧವಥಗಿ 

ನಥಯಯಥಲ್ಯಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಗುವದರ ಕುರಿತು ಪ್ೌಲ್ನ ಕ್ಷೂೇಪ ಹಷಚುಿ ಸಥಮಥನಯವಥದ 
ದುರ್ಿತನದ ಕುರಿತು ಚಚ್ಚಷಸ್ುವತತ ನಡಷಸ್ುತತದಷ. ಅವನು ಹಥದರಮಥಡುವವರು, 
ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರು, ಕಳಳರು ಮತುತ ವಯಭಿಚಥರಿಗಳು (6:9, 10) ಅನಥಯಯ ಮಥಡುವ ವಥಯಜ್ಯ 
ತಿೇರಿಸ್ುವವರನುನ ಆತನು ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಯಥರು ಇಂಥಹ ಅಭಥಯಸ್ಗಳನುನ 
ಮಥಡುವದರಲ್ಲಿ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರಿಗಷ ನಥಯಯತಿೇಪುಷ ಕ್ಥದದಷ; ಅವರಿಗಷ 
ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಾಳವಿಲ್ಿ. ಹಂದನ ಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಇಂಥಹ 
ಮೊೇಸ್ದಲ್ಲಿ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದದರು; ಆದರಷ ಅವರು ತ್ಷೂಳಷಯಲ್ಪಟಿರು ಶುದಧೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಟಿರು 
ಮತುತ ತಿೇಪಷನುನ ಹಷೂಂದದರು. ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದ ಕಲಥಕೃತಿಗಳು ಜ್ನರು 
ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಾರಥಗಿದದರು ಎಂಬುದನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತತದಷ. ಕಲಥಕೃತಿಗಳು 
ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನವಸ್ುತ ಶಥಸ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಭೂಮಿಯಂದ ತ್ಷಗಷಯಲ್ಪಟಿವು, ಚ್ಚತಿಕಲಷ ಮತುತ ಸಥಹತಯ 
ಅದಷೇ ಸಥಕ್ಷಿಯನುನ ನೇಡಿತು. ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತದದ ಜ್ನರು ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ 
ವಿಶರ್ಿವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಆದರಷ ಐತಿಹಥಸಿಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹಷಚಥಿಗಿ 
ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಕ್ಥಯಷಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಂಡರು. ಆಧುನಕ ಪ್ಥಶಿಮಥತಯ ಲಷೂೇಕವು 
ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ-ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದಷೂಂದಗಷ ವಯವಸಿಾತವಥಗಿ ವಿಕಲ್ಪಕ್ಷೆ 
ಅವಕ್ಥಶವಿೇಯದ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಅಭಥಯಸ್ಗಳನುನ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಲಷೈಂಗಿೇಕ 
ಅನಷೈತಿೇಕತ್ಷಯನುನ ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಯಥಕಂದರಷ ಅದು ಎಲ್ಿಕ್ರೆಂತಲ್ೂ ಘೂೇರ 
ಪ್ಥಪವಷಂಬುದಥಗಿ ಅಲ್ಿ ಬದಲಥಗಿ ಅದು ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಥಲ್ವಥಗಿ ಹರಡಿರುವ 
ಪ್ಥಪವಷಂದು ಇದು ಸ್ಮಥಜ್ದ ವಯವಸಷಾಯಲ್ಲಿ ವಿನಥಶಕ್ಥರಿಯಥಗಿರುವದರಿಂದ ಮತುತ 
ಜ್ನರ ಒಳಷಳೇದಕ್ಥೆಗಿದಷ. 

12ಎಲತಿ ಕತಯೆಗಳನ್ುು ಮತಡುವದಕೆೆ ನ್ನ್ಗೆ ಸ್ತವತ್ಂತ್ರಯವೆೇನೊೇ ಉಂಟ್ು, ಆದರೆ 
ಎಲಿವೂ ವಿಹಿತ್ವತಗಿರುವದಿಲಿ. ಎಲತಿ ಕತಯೆಗಳನ್ುು ಮತಡುವದಕೆೆ ನ್ನ್ಗೆ 
ಸ್ತವತ್ಂತ್ರಯವುಂಟ್ು ಆದರೆ ನತನ್ು ಯತವುದಕೂೆ ಒಳಗತಗುವದಿಲಿ. 13ಭೊೇಜನ್ 
ಪ್ದತಥೆಗಳು ಹೊಟೆಟಗತಗಿಯೂ, ಹೊಟೆಟಯು ಭೊೇಜನ್ ಪ್ದತಥೆಗಳಿಗತಗಿಯೂ ಅವೆ; 
ದೆೇವರು ಇದನ್ುು ಅವುಗಳನ್ೂು ಕೂಡತ ರ್ೆಗೆದುಹತಕುವನ್ು. ಆದರೂ ದೆೇಹವು 
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ಹತದರಕೊೆೇಸೆರ ಇರುವಂಥದಲಿ. ಕತ್ೆನಗೊೇಸೆರವತಗಿದೆ; 14ಕತ್ೆನ್ು ದೆೇಹಕೊೆೇಸೆರ 
ಇದತುನೆ. ದೆೇವರು ಕತ್ೆನ್ನ್ುು ಎಬಿಬಸಿದುಲಿದೆ ನ್ಮಮನ್ೂು ತ್ನ್ು ಪ್ರತಕರಮದಿಂದ 
ಎಬಿಬಸುವನ್ು. 15ನಮಮ ದೆೇಹಗಳು ಕ್ರರಸಾನ್ ಅಂಗಗಳತಗಿವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೊೇ? 
ಹಿೇಗಿರಲತಗಿ ಕ್ರರಸಾನ್ ಅಂಗಗಳತಗಿರುವಂಥವುಗಳನ್ುು ರ್ೆಗೆದುಬಿಟ್ುಟ ಸೂಳೆಯ 
ಅಂಗಗಳತಗಮತಡಬಹುದೊೇ? ಎಂದಿಗೂ ಮತಡಬತರದು. 16ಸೂಳೆಯ ಸಂಸಗೆ 
ಮತಡುವವನ್ು ಅವಳೂೆಂದಿಗೆ ಒಂದೆೇ ದೆೇಹವತಗಿದತುನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೊೇ? 
ಗಂಡಹೆಂಡರಬಬರೂ ಒಂದೆೇ ಶ್ರೇರವತಗಿರುವರೆಂದು ದೆೇವರು ಹೆೇಳುರ್ತಾನ್ಲತಿ. 17ಕತ್ೆನ್ 
ಸಂಸಗೆಲ್ಲಿರುವವನತದರೊೇ ಆತ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೆೇ ಆತ್ಮವತಗಿದತುನೆ.  

ವಚನ್ಗಳು 12, 13. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತ್ಷೂಳಷಯಲ್ಪಟಿವರು ಮತುತ ಶುದದೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಟಿ ಜ್ನರು 
ಎಂಬುದು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ವಿೇಕ್ಷಣಷ ಇದು ಅವನನುನ ಯಥರು ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ಸ್ಮಥಜ್ದಲ್ಲಿ 
ಜಥಗತಿಕವಥದ ವಿರ್ಯಲ್ಂಪಟತ್ಷಯಲ್ಲಿ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವದನುನ ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುತ್ಥರಷೂೇ 
ಅವರನುನ ಎದುರಿಸ್ುವತತ ನಡಷಸ್ುತತದಷ. ನ್ನ್ಗೆ ಎಲತಿ ವಿಷಯಗಳು ನತಯಯಸಮಮತ್ವತಗಿವೆ, 
ಸ್ವಯಂಪ್ಷಿೇರಿತ ಪಿಕಟನಷಗಳನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವದು ಕಠಿಣವಥಗಿದಷ. ಇಂಥಹ 
ವಯವಹಥರವು ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಂಗತಿಯನುನ ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ುವದಲ್ಿ. NRSB ಮತುತ NIV (2011) 
ಯಂತ ಕ್ಷಲ್ವು ಅನುವಥದಗಳು, ವಚನ 12ರಲ್ಲಿರುವ ಮತುತ ಇನಷೂನಂದು ವಚನ 13ರಲ್ಲಿರುವ 
ಈ ವಥಯಕ್ಥಯಂಗಳನುನ ಆವರಣ ಚ್ಚಹಷನಯಲ್ಲಿ ನೇಡುತತದಷ. ಹೇಗಷ ಮಥಡುವದರಿಂದ, 
ಅನುವಥದಕನು ತನನ ಅಭಿಪ್ಥಿಯವನುನ ಹೇಗಷ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಯಥರು 
ಲಷೈಂಗಿಕ ಬಷರಿಕ್ಷಯನುನ ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರು ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವ ಘೂೇರ್ಣಷಯೆಂದು 
ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 

ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರ ಘೂೇರ್ಣಷಯನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತ್ಥತ ಸ್ವಯಂ-ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ 
ಪಿತಿಕ್ರಿಯಸ್ುತ್ಥತನಷ ಆದರಷ ನಂತರ ಅದರ ತಪಪನುನ ಪಿದಶಷಸ್ುತ್ಥತನಷ: ಆದರೆ ಎಲಿವೂ 
ವಿಹಿತ್ವತಗಿರುವದಿಲಿ. “ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮೂನುನ ಸ್ವತಂತಿದಲ್ಲಿರಿಸ್ಬಷೇಕ್ಷಂದು ನಮಗಷ 
ಬಿಡುಗಡಷಮಥಡಿದನು” ಅವನು ಈ ಹಂದಷಯೆೇ ಇದನುನ ಬರಷದದಥದನಷ (ಗಲಥತಯ 5:1). 
ನಜ್ವಥಗಿಯೂ, ಒಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ “ಎಲಥಿ ಸ್ಂಗತಿಗಳ  ನಥಯಯವಥಗಿವಷ” ಆದರಷ 
ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಶರ್ಯರು ಧಮಷಶಥಸ್ರಕ್ರೆಂತ ಹಷಚಥಿಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿದಥದರಷ. ಅವನು 
ಯಥವುದು ಲಥಭದಥಯಕವಥಗಿದಷಯೇ, ಯಥವುದು ಕಟುಿತತದಷೂೇ, ಯಥವುದು ನಮೂ 
ಜಿೇವಿತವನುನ ಸ್ಮೃದದಗಷೂಳಿಸ್ುತತದಷೂೇ ಅದನುನ ಮಥಡಲ್ು ಬಯಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಲಷೈಂಗಿೇಕ 
ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯನುನ ನಥಯಯವಷಂದು ಅಧಿೇನರಥಗದಷೇ, ಪ್ೌಲ್ನು, ಒಂದುವಷೇಳಷ ಅದು 
ನಥಯಯಯುತವಥಗಿದದರೂ, ಅದು ಲಥಭದಥಯಕವಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ಎತಿತ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 
ಕ್ಷೈಸ್ತ ವಿಧಷೇಯತ್ಷಯ ಸ್ವರೂಪವನುನ ನೇಡುತ್ಥತ, ನಡತ್ಷ ಲಥಭದಯಕತ್ಷಯ ಪರಿೇಕ್ಷಯನುನ 
ಉತಿತೇಣಷವಥಗದದದಲ್ಲಿ, ಯಥವದೂ ವಿಹತವಲ್ಿ. ನಭಷಂಧವಿಲ್ಿದ ಲಷೈಂಗಿೇಕತ್ಷ, ಇತರ 
ಪ್ಥಪಗಳಂತ್ಷ, ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯನುನ ತಿೇವಿವಥಗಿ ಬಲ್ಪಡಿಸ್ುವ ಮಥಗಷವಥಗಿದಷ. 
“ಪ್ಥಪಮಥಡುವವರಷಲ್ಿರು ಪ್ಥಪಕ್ಷೆ ದಥಸ್ರಥಗಿದಥದರಷ” (ಯೇಹಥನ 8:34). ಪ್ೌಲ್ನು 
ಯತವುದೂ ನ್ನ್ಗೆ ಯಜಮತನ್ನ್ಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಜಿೇವಿತದ 
ಯಜ್ಮಥನನಥಗಿದಥದನಷ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ಮತುತ ಯಥರೂ ಇಬಬರೂ ಯಜ್ಮಥನರಿಗಷ 
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ಸಷೇವಷ ಮಥಡಲಥರರು ಎಂಬುದು ಆತನಗಷ ತಿಳಿದದಷ (ಮತ್ಥತಯ 6:24). 
ಭೊೇಜನ್ ಪ್ದತಥೆಗಳು ಹೊಟೆಟಗತಗಿಯೂ, ಹೊಟೆಟಯು ಭೊೇಜನ್ 

ಪ್ದತಥೆಗಳಿಗತಗಿಯೂ ಅವೆ ಎಂಬ ಘೂೇರ್ಣಷಯ ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ಆಹಥರದ ಕುರಿತ್ಥಗಿ 
ಅಲ್ಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಥದವಷೇನಂದರಷ ಹಸಿವು ಊಟಕ್ಷೆ ಕರಷನೇಡುವಂತ್ಷ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಇಚಷಾಯು 
ವಯಕತಪಡಷಸ್ುವಿಕ್ಷಗಷ ಕರಷನೇಡುತತದಷ ಎಂದಥಗಿದಷ. ಎರಡೂ, ಲಷೈಂಗಿೇಕತ್ಷ ಮತುತ 
ಊಟಮಥಡುವದು ಸಥವಭಥವಿಕ ಇಚಷಾಗಳಥಗಿರುವಂತ್ಷ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು 
ಇನಷೂನಂದರಲ್ಲಿ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚುಿ ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿರುವದಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು 
ಭಥಗಶಃ ಮಥತಿ ಒಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ: ಘೂೇರ್ಣಷಯನುನ ದಷೇವರ ನಥಯಯತಿೇಪಿಷನ 
ಬಷಳಕ್ರನಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಥಿ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವಿಕ್ಷಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಷೇಕು. ಆಹಥರದ ಹಸಿವು 
ಹಷೂಟಿಬಥಕುತನಕ್ಷೆ ಅನುಮತಿಪತಿವಲ್ಿ ಮತುತ ಲಷೈಂಗಿೇಕತ್ಷಯ ಇಚಷಾಯು ಲಷೈಂಗಿಕ 
ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಗಷ ಅನುಮತಿಪತಿವಲ್ಿ. ದಷೇವರು ಎರಡೂ ಹಸಿವಷಗಳ ನಷರವಷೇರಿಕ್ಷಗಥಗಿ 
ನಭಷಂಧಗಳಷ ಂದಗಷ ಒದಗಿಸಿದಥದನಷ. ದಷೇಹ ಮತುತ ಅದರ ಹಸಿವುಗಳು ಕತಷನಗಷ 
ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳಥಗಿವಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಅವುಗಳನುನ ತಮೂ ಸ್ನನವಷೇಶದಷೂಳಗಷ ಆತನ 
ಬಷೂೇಧನಷಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಥಯುದಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು. ಘೂೇರ್ಣಷಯು ಒಂದು ರೂಢಯನುನ 
ನಣಷಯಸ್ುವ ಪಿಯತನದಲ್ಲಿ ಹಷಚಥಿಗಿ ಹಥದರಕ್ಷೆ ಪ್ಷಿೇರಣಷಯಲ್ಿ ಈ ಸ್ಹಷೂೇದರರು ಹಂದನ 
ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ಜಿೇವಿತವನುನ ತಮೂ ಮ್ಮೇಲಷ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಬಂದದಥದರಷ.  

ವಚನ್ 14. ದಷೈವಶಕ್ಷಗಳ ತತವಶಥಸ್ರ (ಕತಷನ ಬರಷೂೇಣದ, ನಥಯಯತಿೇಪಿಷನ ಮತುತ 
ಕ್ಷೂನಷಯ ದವಸ್ಗಳ ಕುರಿತ್ಥದ ಬಷೂೇಧನಷ) ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ದಷೈವಿೇಕ 
ಜಿೇವಿತವನುನ ನಡಷಸ್ಲ್ು ಎಚಿರಿಸ್ುತತದಷ. ಪ್ಷೇತಿನು ತನನ ವಣಷನಷಯನುನ “ಕತಷನ ದನ” 
ಎಂದು ಹಷೇಳುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಮುಕ್ಥತಯಗಷೂಳಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, 2 ಪ್ಷೇತಿ 3:10-12ರಲ್ಲಿ ಹೇಗಷ 
ಹಷೇಳುವದರ ಮೂಲ್ಕ “ಇವಷಲ್ಿವುಗಳು ಹೇಗಷ ಲ್ಯವಥಗಿ ಹಷೂೇಗುವದರಿಂದ ನೇವು ದಷೇವರ 
ದನದ ಪಿತಯಕ್ಷತ್ಷಯನುನ ಎದುರುನಷೂೇಡುತ್ಥತ, ಹಥರಷೈಸ್ುತ್ಥತ ಎಷಷೂಿೇ ಪರಿಶುದಧವಥದ 
ನಡವಳಿಕ್ಷಯೂ ಭಕ್ರತಯೂ ಉಳಳವರಥಗಿರಬಷೇಕಲಥಿ . . . !” ಅದಷೇರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು, ತನನ 
ಜ್ಞಥಪನವನುನ ಅನುಸ್ರಿಸಿ ದಷೇಹವು ಕತಷನಗಥಗಿ ಮತುತ ಕತಷನು ದಷೇಹಕ್ಥೆಗಿ ಎಂದು 
ಹಷೇಳುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಓದುಗರ ಗಮನವನುನ ನಥಯಯತಿಪಿಷನ ದನದಷಡಷಗಷ ಸಷಳಷಯುತ್ಥತನಷ: 
ದೆೇವರು ಕತ್ೆನ್ನ್ುು ಎಬಿಬಸಿದುಲಿದೆ ನ್ಮಮನ್ೂು ತ್ನ್ು ಪ್ರತಕರಮದಿಂದ ಎಬಿಬಸುವನ್ು. 
ಅವರನುನ, ಮಥನವ ಕುಲ್ವನುನ ಎಬಿಬಸ್ುವಥಗ “ನಥವಷಲ್ಿರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಥಯಯಥಸ್ನದ 
ಮುಂದಷ ಯಥಥಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು” (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 5:10). ಒಬಬನ ನಷರಷಯವನ 
ಬಷಲಷಯನುನ ನೇಡುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಸ್ವ-ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವಿಕ್ಷ ಹಸಿವನುನ 
ತೃಪಿತಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚಥಿಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಥಗುತತದಷ. ಇದು ದಷೇವರ ಶಥಶವತವಥದ 
ಯೇಜ್ನಷಯ ವಿರುದಧವಥಗಿದಷ.  

ವಚನ್ 15. ಪ್ೌಲ್ನ ಎಚಿರಿಕ್ಷಗಳು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಯಥವುದಥದರೂ 
ಆತಿೀಕವಥದ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯರುವ ಸ್ೂಚನಷಯನುನ ನೇಡುತಿತದದಲ್ಲ, ಅವರಿಬಬರೂ ಸ್ೂಳಷಯರ 
ಉಪಯುಕತತ್ಷಯನುನ ಅಭಥಯಸಿಸ್ುತಿತದದರು ಮತುತ ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುತಿತದದರು ಎಂದು ಹಷೇಳುವದು 
ಸ್ುರಕ್ಷಿತವಥಗಿದಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥವು ವಥಣಿಜ್ಯ ಮತುತ ಜ್ನಪಿಿಯ ತತವಜ್ಞಥನಶಥಸ್ರಕ್ಷೆ 
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ಒಳಮಥಗಷವಥಗಿತುತ. ಸ್ೂಳಷಗಥರಿಕ್ಷಯು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಂತ ವಥಯಪ್ಥರ ಕ್ಷೇಂದಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಇದರಷಷಿೇ ದಷೂಡಡದಥಗಿರುವ ಇತರ ಪಟಿಣಗಳಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಹಷಚುಿ 
ಸಥಮಥನಯವಥಗಿರಬಹುದು, ಆದರಷ ಪಿತಿಯಂದು ಗಿಿೇಕ್ ಪಟಿಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಥನವದಷೇಹದ 
ಮಥರಟದ ಸ್ಾಳ ಇರುತಿತುತ. ಕ್ಷೇವಲ್ ನಥವಿಕರು ಮಥತಿ ಇದನುನ ಅಭಥಯಸಿಸ್ುತಿತರಬಹುದು 
ಇದು ಇಂದನ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಹಷಚುಿ ಪಿಚ್ಚಲ್ತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿ.  

ಲಷೈಂಗಿೇಕತ್ಷಯ ವಥಯಪ್ಥರವನುನ ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಪಿಯತಿನಸ್ುವವರನುನ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಬಹರ್ೆರಿಸಿದಥದಗಲ್ೂ, ಅವನು ಅದು ಕತಷನ ಜ್ನರಿಗಷ ಸ್ಮಥಷನೇಯವಲ್ ಿ
ಎಂದು ವಥದಸ್ುವದನುನ ಮುಂದುವರಷಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂನುನ ಪ್ಥಪದಂದ 
ವಿಮೊೇಚ್ಚಸಿದ ರಕ್ಷಕನಷೂಂದಗಷ ಐಕಯತ್ಷಯನುನ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ದಷೇಹ 
ಮತುತ ಆತೂವನುನ ಒಂದು ರ್ಟಕವಥಗಿ ನಷೂೇಡುತ್ಥತನಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತ್ಥತನಷ, 
ನಮಮ ದೆೇಹಗಳು – “ನಮೂ ಆತೂ” ಅಲ್,ಿ ಒಬಬನ ಆತೂ ಪಿತ್ಷಯೇಕವಥದ ರ್ಟಕವಥಗಿರುವಂತ್ಷ 
– ಕ್ರರಸಾನ್ ಅಂಗಗಳತಗಿವೆ. ಒಬಬ ವಯಕ್ರತ ಏನು ಮಥಡುತ್ಥತನಷ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹ ಏನನುನ 
ಮಥಡುತತದಷ ಉತತಮವಥದದದನಷೂನೇ ಅಥವಥ ಕ್ಷಟಿದದನಷೂನೇ. ಮುಂದಷ ಇದಷೇ ಪತಿದಲ್ಲಿ, 
ಪ್ೌಲ್ನು ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ. “ನೇವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹವು, ಮತುತ ಒಬಷೂಬಬಬರಥಗಿ ಅದಕ್ಷೆ 
ಅಂಗಗಳಥಗಿದದೇರಿ” (12:27). ಸ್ಹಷೂೇದರರು ಮತುತ ಸ್ಹಷೂೇದರಿಯರು ವಯಕ್ರತಕ 
ನಡತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಭಥಗತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ; ಇದಷೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕತಷನು ಸ್ಭಷಯನುನ 
ರಚ್ಚಸಿದಥದನಷ. 6:15ರಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ಪಿಶಷನಗಷ, ಪ್ೌಲ್ನು ಲಷೈಂಗಿೇಕ ವಥಯಪ್ಥರಕ್ಷೆ 
ಬಹಳರ್ುಿ ಪಿಭಥವವಿರುವದನುನ ಕ್ಷೇಂದಿಕರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ: ನತನ್ು ಕ್ರರಸಾನ್ 
ಅಂಗಗಳತಗಿರುವಂಥವುಗಳನ್ುು ರ್ೆಗೆದುಬಿಟ್ುಟ ಸೂಳೆಯ ಅಂಗಗಳತಗಿ ಮತಡಬಹುದೊೇ? 
ಪಿಶಷನ ತ್ಥನಷ ಕ್ಷೂೇಪವನುನ ಪಿದಶಷಸ್ುತತದಷ. ಎಂದಿಗೂ ಮತಡಬತರದು [μὴ γένοιτο, mē 

genoito]! ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಪಿತಿಕ್ರಿಯಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ, ನಷೈತಿಕ ಆಯೆೆ ಯಥವಥಗಲ್ೂ 
ತಮೂ ಸಥವಥಷಕ್ಥೆಗಿ ಮಥತಿ ಅಲ್ಿ. ಪಿತಿಯಬಬರ ನಡತ್ಷ ಎಲ್ಿರಿಗೂ ವಿಸ್ತರಿಸ್ುತತದಷ.  

ವಚನ್ 16. ಒಬಬನು ದಷೈಹಕವಥಗಿ ಏನು ಮಥಡುತ್ಥತನಷೂೇ ದಷೈಹೇಕ ಕ್ರಿಯೆಯಥದ 
ದೇಕ್ಥಸಥನನವನುನ ಆತಿೀಕ ನಂಬಿಕ್ಷಯಂದ ಮತುತ ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ ಅಧಿೇನರಥಗುವದರಿಂದ ಹಷೇಗಷ 
ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ಲಥಗದಷೂೇ ಹಥಗಷ ದಷೇಹದಂದ ನಡಷಸ್ುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಒಬಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನಷೂಂದಗಷ 
ಆತಿೀಕ ಐಕಯತ್ಷಯಂದ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ಲಥಗದು. ಅಥವಥ ಸೂಳೆಯ ಸಂಸಗೆ ಮತಡುವವನ್ು 
ಅವಳೂೆಂದಿಗೆ ಒಂದೆೇ ದೆೇಹವತಗಿದತುನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೊೇ? ಎಂಬುದು ನಮಗಷ 
ತಿಳಿಯದಷೂೇ? ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ಕ್ಷೈಸ್ತರ ದಷೇಹವು ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಸ್ಮೂಹದಲ್ಲಿ 
ಬಂಧಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ ಮತುತ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಒಟ್ಥಿಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹವಥಗಿದಥದರಷ.  

ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಏನನುನ ಜ್ಞಥಪಿಸ್ುತಿತದಥದನಷಂದರಷ ಅವರು ತ್ಥವಷೇ themselves 
(“ನಥವು” – 6:14) ಕ್ರಿಸ್ತನ  ಸ್ದಸ್ಯರಥಗಿದಥದರಷ – ಅವರು ತ್ಥವಷೇ ಖಂಡಿತವಥಗಿ 
ಸ್ವಶರಿೇರಿಗಳಥದ ಜಿೇವಿಗಳಥಗಿದಥದರಷ, ಅವರ ದಷೇಹದ ಕ್ಥಯಷಗಳು ಶರ್ಯತವಕ್ಷೆ 
ಅವರಿಗಿರುವ ಸ್ಮಪಷಣಷಯ ಗುಣಮಟಿ ಮತುತ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತವಷ.17 

6:16ರಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ವಥದಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಹಥದರ, ಕ್ಷೇವಲ್ ದಷೈಹೇಕ ಕ್ಥಯಷವಲ್ಿ. ಅವನು 
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ಆದಕ್ಥಂಡ 2:24 ನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತ್ಥತನಷ: ಇಬಬರೂ ಒಂದೆೇ ಶ್ರೇರವತಗಿರುವರು. ಸ್ೂಳಷಯ 
ಸ್ಂಪಕಷವನುನ ಹಷೂಂದುವವನು ಪ್ಥಪವನುನ ಮಥಡುವ ಕಳಂಕವನುನ 
ಹಷೂಂದುವವನಥಗಿದಥದನಷ. ಸ್ೂಳಷಯಂದಗಷ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಂಪಕಷವನುನ ಹಷೂಂದುವವನು 
ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹದಷೂಂದಗಷ ಅನಯತಿಕತ್ಷಯನುನ ಸಷೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಇದನುನ 
ವಯವಹಥರಿಕವಥಗಿ ಮಥತನಥಡುತಿತಲ್ಿ; ವಯಭಿಚಥರವು ನಥಗರಿೇಕರಲ್ಲಿ ಆಳವಥಗಿ ಬಷೇರೂರಿತುತ 
ಮತುತ ಗಿಿೇಕ್ ಪಟಿಣಗಳ ಧಥಮಿಷಕ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಹ. ಇಂದು ಕ್ಷಲ್ವರು ಜ್ನರನುನ 
ಅಮಥನವಿೇಯರಥಗಿ ಮಥಡುವ ಈ ಅಭಥಯಸ್ವನುನ ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಪಿಯತಿನಸ್ುತ್ಥತರಷ 
ಮತುತ ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯನುನ ಇನಷೂನಬಬನ ದಷೈಹಕ ತೃಪಿತಯ ವಸ್ುತವನಥನಗಿ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ, 
ಆದರಷ ಇಂಥಹ ಯಥವುದಷೇ ಪಿಯತನಗಳು ಸ್ತಯವಷೇದದ ನಷೈತಿಕತ್ಷಯನುನ ಅಲ್ಿಗಳಷಯುತತವಷ. 
“ಸಥಮಥನಯ ಲಷೈಂಗಿೇಕತ್ಷ ಎಂಬ ಸ್ಂಗತಿಯಲ್ಿ, ಸ್ಹಭಥಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ 
ಹಷೂಂದಥಣಿಕ್ಷಯನುನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಯಥವುದಷೇ ಉದಷದೇಶವಿಲ್ಿದದದರೂ ಅದು 
ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಹುದಥದ ಯಥವ ಪರಿಣಥಮವನುನ ನೇಡುವದಲ್ಿ.”18 ಈ ಸ್ಹಷೂೇದರರು 
"ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹರಥಗಿದದರು" ಮತುತ ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಪರಿಶುದಧವಥಗಿ ಇಡಲ್ು ಅಗತಯವಿದಷೇ 
ಎಂಬುದನುನ “ಅರಿಯರಷೂೇ”? ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ ಅವರಿಗಷ ತಿಳಿದತುತ!  

ವಚನ್ 17. ಒಬಬ ಪುರುರ್ನು ಸ್ೂಳಷಯಂದಗಷ ಸಷೇರಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಮತುತ ಒಬಬ 
ಕ್ಷೈಸ್ತನು ಕ್ರಿಸ್ತನಷೂಂದ ಸಷೇರಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಇದಷೇ ಪದವನುನ (κολλάομαι, kollaomai) 
ಪ್ೌಲ್ನು ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನು ಮೊದಲಷೇ ತನನನುನ ತ್ಥನು 
ಕತ್ೆನೊಂದಿಗೆ ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಂಡು, ತನನನುನ ತ್ಥನು ಸ್ೂಳಷಯಂದಗಷ ಸಷೇರಿಕ್ಷೂಳುಳವ 
ಮನುರ್ಯನು ಒಟ್ಥಿರಷ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಮತುತ ಆತನ ಜ್ನರನುನ ಹಥಸ್ಯಮಥಡುವದಥಗಿದಷ. 
ಕತಷನಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಎಂದರಷ ಆತ್ನೊಂದಿಗೆ ಒಂದೆೇ ಆತ್ಮವತಗಿದತುನೆ 
ಎಂಬುದಥಗಿದಷ. ನಂತರ ಸ್ೂಳಷಯಂದಗಷ ಒಂದಥಗುವದು ಕ್ರಿಸ್ತನಷೂಂದಗಷ ಒಂದಷೇ ಆಗಿರುವ 
ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯನುನ ಸ್ುಳಥಳಗಿ ಮಥಡುವದಥಗಿದಷ.  

ಪೌಲನ್ ಎಚಚರಕೆ (6:18-20) 
18ಜತರತ್ವಕೆೆ ದೂರವತಗಿ ಓಡಿಹೊೇಗಿರ, ಮನ್ುಷಯರು ಮತಡುವ ಇತ್ರ ಪತಪ್ಕೃತ್ಯಗಳು 
ದೆೇಹಕೆೆ ಹೊರಗತಗಿವೆ, ಆದರೆ ಜತರತ್ವಮತಡುವವನ್ು ತ್ನ್ು ದೆೇಹಕೆೆ ಹತನಕರವತದ 
ಪತಪ್ವನ್ುು ಮತಡುರ್ತಾನೆ. 19ದೆೇವರಂದ ದೊರಕ್ರ ನಮ್ಮಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ 
ಪ್ವಿರ್ತರತ್ಮನಗೆ ನಮಮ ದೆೇಹವು ಗಭೆಗುಡಿಯತಗಿದೆಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೊೇ? 20ನೇವು 
ನಮಮ ಸವಂತ್ ಸ್ೊತ್ಾಲಿ; ನೇವು ಕರಯಕೆೆ ಕೊಳಿಲಪಟ್ಟವರು; ಆದಕತರಣ ನಮಮ ದೆೇಹದಲ್ಲಿ 
ದೆೇವರ ಸವಭತವವನ್ುು ಪ್ರಕತಶ್ಪ್ಡಿಸಿರ.  

ವಚನ್ 18. ದಷೇಹದ ಮೂಲ್ಕ ಉಲ್ಿಂಘಿಸಿ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಂಯೇಗದಲ್ಲಿ ಆತಿೀಯತ್ಷ 
ಒಂದು ವಿಶರ್ಿವಥದ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಹಷೂಂದರುವ ಪ್ಥಪವಥಗಿದಷ. ವಷೈರಥಗಯವನುನ ತಲ್ುಪುವ 
ಆಜ್ಞಥಧಥರಕಥಷಯನುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ, ಜತರತ್ವಕೆೆ ದೂರವತಗಿ ಓಡಿಹೊೇಗಿರ ಎಂದು 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ, ಲಷೈಂಗಿಕ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯ ಮೂಲ್ಕ ಮಥತಿ ಒಬಬನು 
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ಅನಷೈತಿಕನಥಗುವದು ಖಂಡಿತ ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ; ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಇದನುನ ಒಂದು ವಿಚ್ಚತಿವಥದ 
ವಿನಥಶಕರಿ ಮಥಗಷವಥಗಿ ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ. ಪ್ಥಪಗಳಲ್ಲಿ ಹಥದರ ವಿಶರ್ಿವಥದದಥದಗಿದಷ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಥನವನ ದಷೇಹವನುನ ಸಷರಷಹಡಿಯುತತದಷ. ಮನ್ುಷಯರು ಮತಡುವ ಇತ್ರ 
ಪತಪ್ಕೃತ್ಯಗಳು ದೆೇಹಕೆೆ ಹೊರಗತಗಿವೆ, ಆದರೆ ಜತರತ್ವಮತಡುವವನ್ು ತ್ನ್ು ದೆೇಹಕೆೆ 
ಹತನಕರವತದ ಪತಪ್ವನ್ುು ಮತಡುರ್ತಾನೆ ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. 
ಕ್ಥಯಷಕ್ರೆಂತ ಹಷಚಥಿಗಿ ಅನಯತಿಕತ್ಷಗಷ ಸ್ಂಪೂಣಷ ವಯಕ್ರತಯ ತ್ಷೂಡಗಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯ 
ಅವಶಯಕತ್ಷಯದಷ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಮೂರನಷಯ ಶತಮಥನದ ಯೆಹೂದಯರ ದಥಖಲಷಯ ಒಂದು 
ಭಥಗ “ಯಥಕ್ಷೂೇಬ ಮತುತ ಲಷೇಹಳ ಮಗನಥದ ಸಿಮಿಯೇನನ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷ” ಎಂದು 
ಗುರುತಿಸ್ಲಥಗಿದಷ, ಇದು “ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಅವಯವಸ್ಾತ್ಷಯಂದ ಎಚಿರವಥಗಿರಿಿ ಯಥಕಂದರಷ 
ಹಥದರವು ಎಲಥಿ ಕ್ಷಟಿಕ್ಥಯಷಗಳಿಗಷ ತ್ಥಯಯಥಗಿದಷ; ಅದು ದಷೇವರಿಂದ ನಮೂನುನ 
ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ುತತದಷ ಮತುತ ಮನುರ್ಯನನುನ ಸ್ುಳುಳಗಥರನನಥನಗಿಸ್ುತತದಷ”19 ಪ್ೌಲ್ನು 
“ದಷೇಹವಿಲ್ಿದಷೇ ಮನುರ್ಯನು ಏನಥಗಿರಬಹುದು?” ಎಂದು ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇಳುತಿತರಬಹುದು. 
ಲಷೈಗಿಂಕ ಹಸಿವನುನ ಹಗುರವಥಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವದರ ಪರಿಣಥಮ ಸ್ವ-ನಥಶನದಲ್ಲಿ 
ನಡಷಸ್ುತತದಷ. ಮುರಿದ ಮನಷಗಳು ಅಲ್ಿಕಲಷೂಿೇಲ್ವಥದ ಜಿೇವಿತಗಳು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ 
ಅಂತರಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿವಷ. Jimmy Allen ಅವರು ವಷೇದವಥಕಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಮೇಲ್ಲಂದ 
ಮ್ಮೇಲಷ ಕಂಡುಬರುವ ಕ್ಷಲ್ವು ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಗಳನುನ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ, “ದುರ್ಿರು ಈಗ 
ಶಕ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದುತ್ಥತರಷ ತ್ಥವು ಮಥಡುವ ಪ್ಥಪಕ್ರೆಂತ, ತಮೂ ಪ್ಥಪಕ್ಥೆಗಿ ಹಷಚಥಿಗಿ 
ಅಲ್ಿ.”20 

ವಚನ್ 19. “ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೊೇ . . .” ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಬರಷಯುವಥಗ “ನಮಗಷ 
ಖಂಡಿತವಥಗಿ ತಿಳಿದದಷ ಎಂದಥಷ.” ಮೊದಲ್ು, ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಐಕಯತ್ಷಗಥಗಿ 
ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಂಡನು, ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ, ಅವರಷಲ್ಿರೂ ಒಟ್ಥಿಗಿ, ದಷೇವರ 
ಆಲ್ಯವಥಗಿದಥದರಷ ಎಂದು ಜ್ಞಥಪಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (3:16, 17; ನಷೂೇಡಿರಿ 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 6:16). 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು “ದಷೇವರ ಆಲ್ಯ” ಮತುತ ಪ್ವಿರ್ತರತ್ಮನಗೆ ಗಭೆಗುಡಿಯತಗಿದೆಂಬುದರ 
ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಯಥವುದಷೇ ಪಕ್ಷಪ್ಥತವನುನ ಮಥಡುವದಲ್ಿ. ಎರಡೂ ವಥಕ್ಥಯಂಗಗಳು 
ಬದಲಥಯಸಿಕ್ಷೂಳಳ ಬಹುದಥದವುಗಳಥಗಿವಷ. ಅಂತಿಮ ನಣಷಯವಷಂದರಷ ಒಟ್ಥಿರಷ ಸ್ಭಷಯು 
ದಷೇವರು ವಥಸಿಸ್ುವ ಸ್ಾಳವಥಗಿದಷ ಆದರಷ ಪವಿತ್ಥಿತೂನು ಪಿತ್ಷಯೇಕವಯಕ್ರತಯಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುತ್ಥತನಷ 
ಎಂಬುದು ಅನಧಿಕೃತವಥಗಿದಷ. ಸ್ಮೂಹವಥಗಿ ಅಥವಥ ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ, ತಂದಷಯಥದ 
ದಷೇವರು, ಮಗನಥದ ದಷೇವರು ಮತುತ ಪವಿತ್ಥಿತೂನಥದ ದಷೇವರು ವಿಶಥವಸಿಗಳಲ್ಲಿ 
ನಷಲಷಸ್ುತ್ಥತರಷ. ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಆತನ ಪಿಸ್ನನತ್ಷ ಮತುತ ನಮೊೂಳಗಷ ವಥಸಿಸ್ುವ ದೂತನ 
ಬಲ್ದಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದಥದರಷ ಎಂಬುದನುನ ವಥಸಿಸ್ುವದು ದೃಢಪಡಿಸ್ುತತದಷ. ನಂಬಿಕ್ಷ  
(2 ತಿಮೊರ್ಥ 1:5), ದಷೇವರು (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 6:16), ಪವಿತ್ಥಿತೂನು (ರಷೂೇಮ 8:11), ವಥಕಯವು 
(ಕ್ಷೂಲ್ಸಷು 3:16), ಅಥವಥ ಕ್ರಿಸ್ತನು (ಕ್ಷೂಲ್ಸಷು 1:17) ವಥಸಿಸ್ುವದಥಗಲ್ಲ ಒಂದು ರಿೇತಿಯ 
ಹರಡುವಿಕ್ಷಯನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿದಷ.  

ಪಿಸ್ುತತ ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ವಯಕ್ರತಯ ವಥಸ್ತವ ದಷೇಹದ ಕುರಿತು 
ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ. ಅವನು ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯ ದಷೇಹವನುನ ಸ್ೂಳಷಯಂದಗಷ ಸಷೇರಿಸ್ಬಥರದು 
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ಎಂಬುದನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತಿತದಥದನಷ. 3:16, 17ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಥಷಥಲ್ಂಕ್ಥರವನುನ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಂಪೂಣಷ ಸ್ಭಷಯನುನ ದಷೇವರ ಆಲ್ಯವಷಂದು 
ಪಿತಿನಧಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ತನನ ರೂಪಕ ಅಲ್ಂಕ್ಥರವನುನ 6:19ರಲ್ಲಿ ಸ್ಾಳಥಂತರಿಸ್ುತ್ಥತ, ಪ್ೌಲ್ನು 
ವಯಕ್ರತಯ ದಷೇಹವು “ಪವಿತ್ಥಿತೂನ ಆಲ್ಯವಥಗಿರಬಷೇಕು”21 ಎಂದು ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಪಿತ್ಷಯೇಕ 
ವಿಶಥವಸಿಗಷ ದಷೇವರ ಮತುತ ಐಕಯತ್ಷಯಲ್ಲಿರುವ ದಷೇಹವಷಂಬ ಸ್ಭಷಗಷ ಪವಿತ್ಥಿತೂನ 
ಬಹುಮಥನವಥಗಿದಷ (ನಷೂೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 2:38; ಗಲಥತಯ 4:6). ನಮೊೂಳಗಷ ನಷಲಷಸಿರುವ ಆತೂ 
ದಷೇವರ ಒಡಷತನಕ್ಷೆ ಗುರುತ್ಥಗಿದಷ. ಸ್ಮೂಹವಥಗಿ ಸ್ಭಷಯನುನ ಅಥವಥ ವಯಕ್ರತಕ 
ವಿಶಥವಸಿಯನುನ “ದಷೇವರ ಆಲ್ಯ ಎಂದು” ಅಥವಥ “ಆತೂನ ಆಲ್ಯ ಎಂದು” 
ಕರಷಯಬಹುದು. ಯಥವುದಷೇ ಸ್ಂದಭಷದಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ದಷೈವತವದಲ್ಲಿ ನಷಲಷಸಿದ ಒಬಬ 
ಮನುರ್ಯನಗಷ ಸ್ೂಳಷಯಂದಗಷ ಸಷೇರಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಯೇಚ್ಚಸ್ಲ್ು ಅಸಥಧಯವಥಗಿ 
ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತದಷ. 

ವಚನ್ 20. ಸ್ಭಷಯ ದಷೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ತ್ಷೂಡಗಿಸ್ುವಿಕ್ಷ ಪಿತಿಯಬಬ ವಯಕ್ರತಯ 
ಅನಷೈತಿಕತ್ಷ ಅಥವಥ ದಷೈವಿೇಕತ್ಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗಷ ಅವಮಥನಕರ ಅಥವಥ 
ಸ್ಂಪೂಣಷ ಸ್ಭಿಕರ ಮಹಮ್ಮಗಥಗಿ ಆಗಿದಷ. ತನನ ಮ್ಮೇಲಷ ಆಳಿವಕ್ಷಯನುನ ಮಥಡುತಿತರುವ 
ಕತಷನನುನ ಪಿತಿಬಿಂಬಿಸ್ುವ ವಯಕ್ರತಕ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ನಡತ್ಷ ಮಥತಿವಲ್ಿ, ಈ ಕ್ಷೈಸ್ತರು “ಜಥರತವಕ್ಷೆ 
ದೂರ ಓಡಿಹಷೂೇಗುವದಕ್ಷೆ” (6:18) ಒತ್ಥತಯಪಡಿಸ್ಲ್ು ಇಲ್ಲಿ ಇನಷೂನಂದು ಮಹತವದ 
ಕ್ಥರಣವಿದಷ ಅವರು ಕರಯಕೆೆ ಕೊಳಿಲಪಟಿಟದತುರೆ, ಅವರು ತಮೂ ಸ್ವಂತ ಸಷೂತತಲ್ಿ. ಅವರ 
ಬಷಲಷಯು - ನಮೂಂತ್ಷ – ಕುರಿಮರಿಯ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕತವಥಗಿದಷ (ನಷೂೇಡಿರಿ ಯೇಹಥನ 1:29; 
1 ಪ್ಷೇತಿ 1:18, 19). 

ಗುಲಥಮತನ ಗಿಿೇಕ್-ರಷೂೇಮನ್ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ಪಿತಿನತಯದ ಜಿೇವಿತದ 
ಭಥಗವಥಗಿರುವದರಿಂದ, “ಬಷಲಷಯನುನ ಕ್ಷೂಟುಿ ಕ್ಷೂಂಡುಕ್ಷೂಳುಳವದು” ಇಂದನ 
ಓದುಗರಿಗಿಂತ ಹಷಚಥಿಗಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಪತಿಗಳನುನ ಓದುವದು ಪಿಥಮ ಓದುಗರಿಗಷ ಬಹಳ 
ಅಥಷಪೂಣಷವಥಗಿತುತ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ನಜ್ವಥಗಿಯು ಇನಷೂನಬಬರ 
ಒಡಷತನದಲ್ಲಿದದರು (ನಷೂೇಡಿರಿ 7:21, 22). “ನೇವು ಕಿಯವನುನ ಕ್ಷೂಟುಿ 
ಕ್ಷೂಂಡುಕ್ಷೂಂಡವರಥಗಿದದೇರಿ” ಆಜ್ಞಷಗಷ ಅವಕ್ಥಶವನುನ ಒದಗಿಸ್ುತತದಷ: ಆದುದರಂದ ನಮಮ 
ದೆೇಹದಲ್ಲಿ ದೆೇವರನ್ುು ಮಹಿಮ ಪ್ಡಿಸಿರ. ಅವನ ಕೃಪ್ಷಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ್ಷಯನನಡುವವರಿಗಷ ತಮೂ 
ದಷೇಹ ಮತುತ ಆತೂದಷೂಂದಗಷ ವಿಧಷೇಯರಥಗುವದು ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ ಸ್ರಿಯಥದ 
ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಯಥಗಿದಷ 

ಅಳವಡಿಸುವಿಕೆ 

ಕೆೈಸಾರು ಮತ್ುಾ ನತಯಯತಲಯಗಳು  
ಆಡಳಿತ, ಕ್ಥನೂನು ಮತುತ ವಯವಸಷಾ, ನಥಯಯಥಲ್ಯದ ವಯವಸಷಾ ಮತುತ ಸಥಮಥಜಿಕ 

ಸ್ಂಸಷಾಗಳು ಇಂದು ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ-ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಮತುತ ಆತನ ಪಿಥಮ 
ಓದುಗರು ವಥಸಿಸ್ುತಿತದದ ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿ ಇರುವದಕ್ರೆಂತ ಅನಷೇಕ ಸ್ಾಳಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಥಲ್ವಥದ 
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ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ಹಷೂಂದವಷ. ಅದರಂತ್ಷ, ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯುದದಕೂೆ, ಒಬಬ ಸ್ಹಷೂೇದರನು 
ಇನಷೂನಬಬ ಸ್ಹಷೂೇದರನ ವಿರುದಧವಥಗಿ ನಥಯಯಥಲ್ಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಗುವ ಸ್ಂಗತಿಯ ಕುರಿತು 
ಪ್ೌಲ್ನ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯನುನ ಸ್ಾಳಥಂತರಿಸ್ುವದು ಕಠಿಣವಥಗಿದಷ. ಪ್ೌಲ್ನ ಮಥತುಗಳನುನ 
ಎಚಿರಿಕ್ಷಯಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು. 

ನಥಯಯಸ್ಮೂತವಥದ ಜ್ಗಳಗಳು ಆಸಿತಯನುನ ಅಥವಥ ಇನಷೂನಬಬನ ಹಕುೆಗಳನುನ 
ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳವ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಯ ತಂತಿಗಳ ಲಥಭಗಳನುನ ಪಡಷದುಕ್ಷೂಳುಳವ ಪಂಗಡಗಳನುನ 
ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರಬಹುದು. ಯಥವುದು ನಥಯಯಸ್ಮೂತ್ಷೂೇವೊೇ ಅದು ನಷೈತಿಕವಥಗಿ 
ಸ್ಮಥಷನೇಯವಥಗಿರಬಷೇಕ್ಷಂಬ ಅಗತಯತ್ಷಯಲ್ಿ. ಯಥರಿಗಷ ಹಣ ಮತುತ ಸ್ಂಪನೂೂಲ್ಗಳ 
ಮಥಗಷಗಳಿವಷಯೇ ಅವರು ನಷರಷಹಷೂರಷಯವರಿಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿರುವದನುನ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳವ 
ಬಷೇಡಿಕ್ಷಯನುನ ಇಡುವದರಲ್ಲಿ ಶಕತರಥಗಬಹುದು. ಅಸ್ಹಥಯಕರ, ಮುಗದಜ್ನರ ಅಥವಥ 
ಇನಷೂನಬಬ ವಯಕ್ರತಯ ಬಡತನವನುನ ಸ್ವಂತ ಲಥಭಕ್ಥೆಗಿ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವದು ದಷೇವರ 
ಕ್ಷೂೇಪವನುನ ಆಮಂತಿಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ. ಅರಸ್ನಥದ ಆಹಥಬನು ನಥಬಷೂೇತನಗಷ 
ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ದಥಿಕ್ಷೇತ್ಷೂೇಟವನುನ ಅಪಹರಿಸ್ಲ್ು ನಷೂೇಡಿದನು (1 ಅರಸ್ುಗಳು 21:1, 2). 
ನಥಬಷೂೇತನು ಅದನುನ ಮಥರಲ್ು ನರಥಕರಿಸಿದಥಗ, ಆಹಥಬನ ಹಷಂಡತಿ ಈಜ್ಬಷೇಲ್ಳು 
ಅವನ ವಿರುದಧವಥಗಿ ಸ್ುಳುಳ ಸಥಕ್ಷಿಗಳನುನ ಬಥಡಿಗಷ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡಳು ಮತುತ ಅವನನುನ 
ಕಲಷಿಸಷದು ಕ್ಷೂಂದಳು. ದಷೇವರು ಅರಸ್ುಮನಷತನದ ದಂಪತಿಗಳು ಮಥಡಿದ ಪ್ಥಪಕ್ಷೆ 
ಬಷಲಷಯನುನ ತ್ಷರಬಷೇಕ್ಷಂದು ಆಜ್ಞಥಪಿಸಿದನು (1 ಅರಸ್ುಗಳು 21:9-23).  

ಇದಕ್ಷೆ ಬದಲಥಗಿ, ಎರಡು ಉತತಮ-ಉದಷದೇಶಹಷೂಂದರುವ ಜ್ನರು ಒಂದಷೇರಿೇತಿಯ 
ಸ್ನನವಷೇಶವನುನ ವಿಭಿನನ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಷೂೇಡಬಹುದು. ಇಬಬರೂ ತ್ಥವು ಸ್ರಿಯಥಗಿದಷದೇವಷ 
ಎಂದು ಮನದಟುಿ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು. ಎರಡೂ ಪಂಗಡದವರು ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿದದಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನ 
ಎಚಿರಿಗಷ ಅವರು ಒಬಬರಿಗಷೂಬಬರು ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥದ ಮನುರ್ಯರಂತ್ಷ 
ಮಥತನಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು, ಪಿತಿಯಬಬರೂ ಫಲ್ವನುನ ನೇಡುವದಕ್ಷೆ ಸಿದಧರಥಗಿರಬಷೇಕು. 
ಸ್ಹಷೂೇದರರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಅಡಷತಡಷಯನುನ ಮಥಡುವ ಜ್ಗಳಗಳಿಗಷ ಅನುಮತಿಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ 
“ಅನಥಯಯವನುನ ಸ್ಹಸ್ುವದು” ಉತತಮ ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 6:7ಬಿ). 
ಪರಸ್ಪರ ಒಪಪಂದ ಆಗದದದಲ್ಲಿ, ಸ್ಹಷೂೇದರರು ವಿರ್ಯವನುನ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ಜಥಣರಥದ 
ಮನುರ್ಯರ ಮುಂದಷ ಇರಿಸ್ಲ್ು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಒತ್ಥತಯಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತೂದಲ್ಲಿ, 
ಎರಡು ಪಂಗಡದವರು ಅವರ ತಿೇಪಷನುನ ಒಪಿಪಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು.  

ಅತಿರಷೇಕದ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಥತಿ ಒಬಬ ವಿಶಥವಸಿಯು ವಿರ್ಯವನುನ, ಸ್ಹಷೂೇದರನುನ, 
ಪ್ಥಿಪಂಚ್ಚಕ ನಥಯಯಥಲ್ಯಕ್ಷೆ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಹಷೂೇಗುವದರ ಮೂಲ್ಕ ನಣಷಯಸ್ಬಷೇಕು. 
ಒಂದು ಪಂಗಡದವರು ಒಪಪಂದಕ್ಷೆ ಬರದಷೇ ಉತತಮವಥದ ನಂಬಿಕ್ಷಯಂದಗಷ 
ಇರುವದರಲ್ಲಿಯೆೇ ತೃಪಿತಹಷೂಂದದರುವಥಗ ಮತುತ ಸ್ಹ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ತಿೇಪಷನುನ 
ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ುವಥಗ ಇದು ಕ್ಷೂನಷಯ ಆಯೆೆಯಥಗಿರಬಷೇಕು. ಕ್ಷೇವಲ್ ಇಂಥಹ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ತ್ಷೂೇಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಸಷೂೇಲ್ು ಆಗಿದಷ (6:7ಅ). ಸ್ಭಿಕರು ಇಂಥಹ ದುರಥಶಷಯನುನ 
ಪಿದಶಷಸ್ುವ ಮತುತ ಕತಷನ ಸ್ಭಷಗಷ ಇಂಥಹ ಅಗೌರವವನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವ ಯಥವುದಷೇ 
ಸ್ಹಷೂೇದರನ ವಿರುದಧ ಶಸ್ತನ ಕಿಮಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವದು ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. 
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ಅವಮತನ್ ಮತ್ುಾ ಗೌರವ 
ಅವಮಥನ, ಅಪರಥಧಿಮನಷೂೇಭಥವ, ಗೌರವ, ಅಹಂಕ್ಥರ ಮತುತ ಒಳಷಳೇಯ ಪಿಜ್ಞಷ 

ಎರಡೂ ಮಥನಸಿಕ ಮತುತ ಸಥಮಥಜಿಕ ಆಯಥಮಗಳನುನ ಹಷೂಂದವಷ. ಮಥನಸಿಕವಥಗಿ, 
ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯು ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಥಯಷಗಳು ಅಥವಥ ನಡಷತ್ಷಗಳಿಗಷ ಆಂತರಿಕ, ವಯಕ್ರತಕ 
ಭಥವನಷಗಳಥದ ಹಷಮ್ಮೂ ಅಥವಥ ಅಪರಥಧಿ ಮನಷೂೇಭಥವದ ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಯನುನ 
ಹಷೂಂದರುತತವಷ. ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಒಬಬನು ತ್ಥನು ಮಥಡುತಿತರುವ ಸ್ಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು 
ಇತರರು ಏನು ಯೇಚ್ಚಸ್ುತ್ಥತರಷ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಜಥಗಿತಿಯುಳಳವನಥಗಿರುತ್ಥತನಷ. 
ಅವಮಥನ ಮತುತ ಗೌರವ ಒಬಬನ ಸಷನೇಹತರು ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಅವನನುನ ದೃಷ್ಿಸ್ುವ 
ವಿಧವನುನ ಪಿತಿಫಲ್ಲಸ್ುತತದಷ. ಆಧುನಕ ಸ್ಂಸ್ೆøತಿ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ-ರಷೂೇಮನ್ 
ಲಷೂೇಕಕ್ರೆಂತ ಜ್ನರು ಅಪರಥಧಿ ಮನಷೂೇಭಥವ ಮತುತ ಉತತಮ ಪಿಜ್ಞಷಯನುನ ಜ್ನರು 
ಗಿಹಸಿಕ್ಷೂಳಳವ ವಿಧಥನವು ಬಹಳ ಭಿನನವಥಗಿದಷ. ಈ ಎಲಥಿ ಗುಣಗಳ ಸಥಮಥಜಿಕ 
ಆಯಥಮ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈಗಿರುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಲಥಗಿಲ್ಿ. 
ಸಥಮಥಜಿಕವಥಗಿ ನಷಲಷಯಥಗಿರುವ ಕಳಕಳಿಯನುನ ಯೆಹೂದಯರ ಹಳಷಯ ಪ್ಥಿಥಷನಷಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ಥಣಬಹುದು: “ನನನನುನ ಪ್ಥಪದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಥ ಅನಥಯಯದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ, ಅಥವಥ 
ಶಷ ೇಧನಷಯ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಅಥವಥ ಅವಮಥನದ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಹಥಕಬಷೇಡ.”22 

ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಹಷೇಳುವಥಗ, “ನಮೂಲ್ಲಿ ನಥಚ್ಚಕ್ಷ ಹುಟ್ಟಿಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ” 
ಇದನುನ ಹಷೇಳುತ್ಷತೇನಷ (6:5), ಅವನು ಅವರಿಗಷ ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ಣಣ, ಆಂತರಿಕ ಸ್ವರವು ಅವರನುನ 
ಎಚಿರಿಸ್ಲ್ಲ ಎಂದು ಹಷೇಳುವದಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ ಅವನ ಪಿಥಮ ಓದುಗರಿಗಷ ನಥಚ್ಚಕ್ಷ ಖ್ಥಸ್ಗಿ 
ವಿರ್ಯವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಬಹಂರಂಗವಥದ ಪ್ಥಪ ಅವರ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ಮುದಥಯದ ಮ್ಮೇಲಷ, ಇತರ 
ಸ್ಭಿಕರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಮತುತ ಅವಿಶಥವಸಿಗಳ ಲಷೂೇಕದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಅಗೌರವವನುನ 
ತರುವದಥಗಿತುತ, ಸ್ಹಷೂೇದರನು ಸ್ಹಷೂೇದರನ ವಿರುದಧವಥಗಿ ನಥಯಯಥಲ್ಯಕ್ಷೆ 
ಹಷೂೇಗುವಥಗ, ಒಟ್ಥಿರಷ ಸ್ಭಷಯ ಗೌರವವಕ್ಷೆ ಧಕ್ಷೆ ಬರುತತದಷ. ನಥಚ್ಚಕ್ಷ ಸಥಮಥಜಿಕ 
ವಿರ್ಯವಥಗಿದಷ. ನಂಬಿಕ್ಷಯ ಮಥನಸಿಕ ಮತುತ ಸಥಮಥಜಿಕ ಆಯಥಮಗಳು ರಕ್ಷಣಷಯನುನ 
ಹಷೂಂದದ ಜಿೇವಿತವನುನ ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ ಜಿೇವಿಸ್ುವಕ್ಷೆ ಮಹತವವುಳಳವುಗಳಥಗಿವಷ, 
ಶತಮಥನಗಳಿಂದ ಸಥಮಥಜಿಕ ಆಯಥಮವು ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಪಿಜ್ಞಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ್ಮಯಥಗುತ್ಥತ 
ಬಂದದಷ. ಸಥಮನಯ ಪಿಶಷನ ಎಂದರಷ “ಯೆೇಸ್ು ನಮೂ ವಯಯಕ್ರತಕ ರಕ್ಷಕನಥಗಿದಥದನಷೂೇ?” 
ಒಬಬನು ಕತಷನ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಏನು ಭಥವಿಸ್ುತ್ಥತನಷೂೇ ಅದಕ್ಷೆ ಅನವಯಸ್ುವಂತ್ಷ 
ತ್ಷೂೇರುತತದಷ, ಅದು ಮಥತಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಪಟುತತದಷ ಮತುತ ಸ್ಭಷಯ ಜಿೇವಿತವು ಯಥವುದಷೇ 
ಪರಿಣಥಮವಿಲ್ಿದಥದಗುತತದಷ. ಇದಕ್ಷೆ ವಯತಿರಿಕತವಥಗಿ, ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿರುವದಕ್ಷೆ ಒಬಬನು 
ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಭಥಗಿಯಥಗಿರಬಷೇಕು, ಸಷೇವಷ ಮಥಡುವದು ಸ್ಭಷಯ 
ಮಹತವದ ಭಥಗವಥಗಿದಷ (ನಷೂೇಡಿರಿ 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 12:12, 13). ನಥಚ್ಚಕ್ಷ, 
ಅಪರಥಧಿಮನಷೂೇಭಥವ, ಗೌರವ, ಹಷಮ್ಮೂ ಅಥವಥ ಉತತಮವಥದ ಪಿಜ್ಞಷ ಕ್ಷೈಸ್ತ 
ಸ್ಮುದಥಯವಥಗಿರುವ ಸ್ನನವಷೇಶದಂದ ಬರುತತದಷ.  
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ಸಲ್ಲಂಗ ಕತಮ 
ಪ್ೌಲ್ನು “ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯಕ್ಷೆ ಬಥಧಯರಥಗುವದಲ್ಿ” ಎಂದು ಹಷೇಳಿರುವವುಗಳಲ್ಲಿ 

“ಪುರುರ್ಗಥಮಿಗಳು” ಮತುತ “ಸ್ಲ್ಲಂಗಕ್ಥಮ” (6:9) ಆಗಿದಥದರಷ. ಅಥಷ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿದಷ. 
NASB ಅನುವಥದಕರು ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡ “ಪುರುರ್ಗಥಮಿಗಳು” ಎಂಬ ಪದದ ಅಥಷ 
ವಥಸ್ತವವಥಗಿ “ಗಂಡಸ್ರು ಗಂಡಸ್ರಷೂಂದಗಷ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಂಪಕಷವನುನ ಇಟುಿಕ್ಷೂಳುಳವದು.” 
ಒಬಬನು ವಷೇದವಥಕಯದ ಅಧಿಕ್ಥರದ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಅಥವಥ ಸ್ತಯವಷೇದವು ದಷೇವರಿಂದ 
ಪ್ಷಿೇರಷೇಪಿತವಥದದುದ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಏನನುನ ಬಷೇಕ್ಥದರು ನಂಬಲ್ಲ, ಪದಗಳು 
ಸ್ಲ್ಲಂಗಕ್ಥಮವನುನ ಅಭಥಯಸಿಸ್ುವದರ ನಷೈತಿಕವಥದ ಸಿವೇಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಸ್ತಯವಷೇದವು 
ತಟಸ್ಾವಥಗಿದಷ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಂಬಲ್ು ಪದಗಳು ಯಥರಷೂೇಬಬರಿಗೂ ಯಥವುದಷೇ 
ಅವಕ್ಥಶವನುನ ನೇಡಿ ಅನುಮತಿಸ್ುವದಲ್ಿ.  

ಕ್ಷಲ್ವರು ಸ್ಲ್ಲಂಗಕ್ಥಮದ ಅಭಥಯಸ್ವನುನ ದಷೇವರು ಅವರನುನ ಆ ವಿಧದಲ್ಲ ಿ
ನಮಿಷಸಿದಥದನಷ ಎಂದು ಹಷೇಳುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಅವರ ವಥದವು 
ಸ್ಲ್ಲಂಗಕ್ಥಮವು ಸಥವಭಥವಿಕವಥಗಿದಷ, ಕೂದಲ್ಲನ ಬಣಣದಂತ್ಷ ಅಥವಥ ನಲ್ುವು 
ಸಥವಭಥವಿಕವಥಗಿ ಇರುವಂತ್ಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂ ದಷೈಹೇಕ ಪಿವೃತಿತಯನುನ 
ಒತ್ಥತಯಪಡಿಸ್ಬಷೇಕು ಉದಥಹರಣಷ ಸಥವಭಥವಿಕವಥದ ಕೂದಲ್ಲನ ಬಣಣ ಸ್ಲ್ಲಂಗಕ್ಥಮವನುನ 
ರೂಡಿಯಲ್ಲಿ ತರುವ ಪಿಕ್ಥರವಲ್ಿ, ನಂತರದುದ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಲ್ು ಆಯೆೆ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡಿರದ 
ಸ್ಂಗತಿಗಳಿಗಷ ಒಬಬನು ತ್ಷೂೇರುವ ಒಲ್ವಥಗಿರಬಹುದು ಅಥವಥ ಒಲ್ವು ಆಗಿರದಷೇ 
ಇರಬಹುದು. ಪರಿಪೂಣಷತ್ಷಯ ಅಳತ್ಷಯನುನ ಒಬಬನ ಒಲ್ವಿನಂದ ನಧಷರಿಸ್ುವದಥಗಿದದಲ್ಲಿ, 
ಸ್ರಿ ಮತುತ ತಪುಪ ತನನ ಅಥಷವನುನ ಕಳಷದುಕ್ಷೂಳುಳತಿತುತ. ಒಬಬನು ಇತರರಿಗಿಂತ ಹಷಚುಿ 
ದುರಥಶಷಯುಳಳವನಥಗಿ ಜ್ನಸಿದವನಥಗಿದಷದೇನಷ ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿದರಬಷೇಕು, ಇದರಿಂದಥಗಿ 
ಕಳಳಳತನವು ಆತನಗಷ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವಂತದಥದಗಿರುತತದಷ. ಮಗುವಿನ ಅತ್ಥಯಚಥರ 
ಮಥಡುವವನಗಷ ಅಥವಥ ಉಗಿನಥದವನು ತನನ ಕ್ಷೂೇಪವನುನ ನಗಿಹದಲ್ಲಿ ಇಟುಿಕ್ಷೂಳುಳ 
ಅಸ್ಮಥಷನಥಗಿದಷದೇನಷ ಎಂದು ಹಷೇಳಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಮನುರ್ಯನಗಷ ಇದಷೇ ರಿೇತಿಯ ಕ್ಥರಣಗಳನುನ 
ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಉಪಯೇಗಿಸಿರ ಬಹುದು. 

ಉಗಿನಥದ ಸ್ಲ್ಲಂಗಕ್ಥಮಿಯು ತಮಗಷ ತಮೂ ಜಿೇವಿತದ ವಿಧಥನವನುನ 
ಆಯುದಕ್ಷೂಳುಳವ ಹಕ್ರೆದಷ ಎಂದು ಒತಿತ ಹಷೇಳುವದು ಮಥತಿವಲ್ಿ, ಪಿತಿಯಬಬರು ಅವರ 
ನಡಷತ್ಷಯನುನ ಸ್ಮೂತಿಸ್ುವ ದೃಷ್ಿಯಲ್ಲಿ ನಷೂೇಡಬಷೇಕು ಎಂದು ಬಯಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಹಥಗೂ, 
ಸ್ತಯವಷೇದವು ಈ ವಿರ್ಯದ ಕುರಿತು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ ಮಥತನಥಡುತತದಷ. ಪಕ್ಷಪ್ಥತ, ಹಂಸಷ 
ಮತುತ ಕ್ಥನೂನನ ನಭಷಂಧಗಳು ಸ್ಲ್ಲಂಗಕ್ಥಮವನುನ ಕ್ಷೂನಷಗಷೂಳಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಅಂತಿಮ 
ಆಯೆೆಯಲ್ಿ; ಆದರಷ ಯಥವಥಗ ಸ್ತಯವಷೇದವು ಪ್ಥಪವಷಂದು ಗುರುತಿಸ್ುವ ಈ ಎಲಥಿ 
ಅಭಥಯಸ್ಗಳನುನ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಒಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷೂೇ, ಆಗ ಅವರು ಹಕುೆಗಳು ಮತುತ ಇತರರ 
ವಿವಷೇಚನಥಶಕ್ರತಯನುನ ಉಲ್ಿಂಘಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ವಿವಥಹ, ಸ್ತಯವಷೇದದಲ್ಲಿ ಬಷೂೇಧಿಸಿರುವ 
ಪಿಕ್ಥರ, ಒಬಬ ಪುರುರ್ ಮತುತ ಒಬಬ ಸಿರೇಯ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ನಡಷಯುತತದಷ (ಆದಕ್ಥಂಡ 2:24; 
ಮತ್ಥತಯ 19:5). ಸ್ಲ್ಲಂಗಕ್ಥಮದ ಅಭಥಯಸ್ ಒಬಬನನುನ ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಪಿವಷೇಶಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಅಡಿಡಯನುನ ಉಂಟುಮಥಡುತತದಷ. ಸ್ತಯವಷೇದ ಆಧಥರಿತ ಬಷೂೇಧನಷ 
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ಇದನುನ ಬಷೇರಷ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳವದನುನ ಅನುಮತಿಸ್ುವದಲ್ಿ.  
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