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ಅಧ್ಯಾಯ 12 

ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ (ಭಯಗ 1) 

ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 8ರ ವರೆಗೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮ್ೂಲಯಧ್ಯರದ ಕುರತಯಗಿ ಪೌಲನ 
ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳಿದದರೆ, 9ರಿಂದ 11 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು “ಯೆಹೂದಿ ಸಮ್ಸ್ೆಾ” ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡುತ್ತವ್ೆ. 
ಅಿಂತಿಮ್ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಇದುವರೆಗೂ ಅಪೊಸತಲನು ಹೆೇಳಿದ್ ದೆಲಲವನುು 
ಅಭ್ಯಾಸಪೂವವಕವ್ಯಗಿ ಅನವಯಿಸಿಕೊಳುುವ ವಿಷಯದ ಸುತ್ತ ಕೆೇಿಂದಿಿಕೃತ್ವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ. 
ಪೌಲನು ದ್ೆೈವಶಯಸಿಿಕ ವಿಚಯರದ ಅತ್ಾಿಂಥ ಎತ್ತರಕೆೆ ಹಯರಬಲಲವನಯಗಿದದನು, ಆದರೆ 
ಆತ್ನು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಭೂಮಿಯ—ನಯವು ಜೇವಿಸುವ ಸಥಳ—ಮೇಲೆ ತ್ನು ಪಯದವನುು 
ಭದಿವ್ಯಗಿಡುವವನಯಗಿ ಅಿಂತ್ಾಗೊಳಿಸುತಿತದದನು. ಆತ್ನು ನಿಂಬಿಕೆ ಮ್ತ್ುತ ನಡತೆ ಎರಡರ 
ಬಗೆೆಯೂ ಕಳಕಳಿ ಹೊಿಂದಿದದನು.1 ಆತ್ನು ಕಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಗಮ್ನವನುು 
ಕೊಡಲಿಲಲ, ಆದರೆ ಜೇವನದ ಮೇಲೆ ಸಹ ಗಮ್ನ ಕೊಟ್ಟನು—ಸಿದ್ಯಧಿಂತ್ ಮಯತ್ಿವಲಲ, ಆದರೆ 
ಕತ್ವವಾದ ಮೇಲೆ ಸಹ.2 R. C. Bell ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಆರಿಂಭಿಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನುು 
“ಬೆೇರು,” ಮ್ತ್ುತ ನಿಂತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನುು “ಫಲ” ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಯತನೆ.3  

ಪತಿಿಕೆಯ ಅನವಯಿಕೆ ವಿಭ್ಯಗವು ಶಯಸಿಗಳಲಿಲಯೆೇ ಅತ್ಾಿಂಥ ಶೆಿೇಷಠವ್ಯದ 
ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲೊಲಿಂದರಿಂದ ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ: ರೊೇಮಯ 12. ಈ ಪ್ರಿಯವ್ಯದ 
ಅಧ್ಯಾಯದ ಕುರತಯಗಿ, J. D. Thomas ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಕೆೈಸತ ಜೇವನದ ಕುರತ್ 
ಒಿಂದು ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದ ಸ್ಯರಯಿಂಶವು ನಿಮ್ಗೆ ಬೆೈಬಲಿನಲಿಲ ಬೆೇರೆ ಎಲೂಲ ಸಿಕುೆವದಿಲಲ.”4  

ದರೀವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಧ್ರ ೀರಣರ (12:1, 2) 
1ಆದದರಿಂದ ಸ್ಹರ ೀದರರರೀ, ದರೀವರ ಕನಿಕರವನನು ನಿಮ್ಮ ನರನಪಿಗರ ತಿಂದನ ನಿಮ್ಮನನು 

ಬರೀಡಿಕ್ರ ಳ್ಳುವದರೀನಿಂದರರ — ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದರೀಹಗಳ್ನನು ದರೀವರಗರ ಮೀಸ್ಲಯಗಿಯ  
ಮೆಚ್ಚಿಗರಯಯಗಿಯ  ಇರನವ ಸ್ಜೀವಯಜ್ಞವಯಗಿ ಅಪಿಿಸಿರ; ಇದರೀ ನಿಮ್ಮ 
ವಿವರೀಕಪೂವಿಕವಯದ ಆರಯಧನರಯನ. 2ಇಹಲರ ೀಕದ ನಡವಳಿಕ್ರಯನನು ಅನನಸ್ರಸ್ದರ 
ನ ತನಮ್ನಸ್ಸನನು ಹರ ಿಂದಿಕ್ರ ಿಂಡನ ಪರಲರ ೀಕಭಯವದವರಯಗಿರ. ಹೀಗಯದರರ ದರೀವರ 
ಚ್ಚತತಕಕನನಸಯರವಯದದನು ಅಿಂದರರ ಉತತಮ್ವಯದದ ು ಮೆಚ್ಚಿಕ್ರಯಯದದ ು ದರ ೀಷವಿಲ್ಿದ ು 
ಯಯವ ಯಯವದರಿಂದನ ವಿವರೀಚ್ಚಸಿ ತಿಳ್ಳಕ್ರ ಳ್ಳುವಿರ.  

ಈ ವಚನಗಳು 12ರಿಂದ 16 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲಿಲನ ಬುದಿಧವ್ಯದಗಳಿಗೆ ಒಿಂದು 
ವ್ೆೇದಿಕೆಯನುು ಸಿದಧಗೊಳಿಸುತ್ತವ್ೆ. ಪೌಲನು ರೊಮಯ 12:1, 2ರಲಿಲ ಕೆೈಸತರಗೆ 
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ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂದು ಕೆೇಳಿಕೊಿಂಡ ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ನಯವು ಮಯಡುವದ್ಯದರೆ, 12:3-16:27ರಲಿಲ 
ಕೆೇಳಿಕೊಳುಲಯದ ಯಯವದ್ೆೇ ಬೆೇಡಿಕೆಯನುು ನೆರವ್ೆೇರಸುವದಕೆೆ ಅಷೆಟೇನೂ ಕಷಟವ್ಯಗದು.  

ವಚನ 1. ಅಧ್ಯಾಯವು ಆದದರಿಂದ (οὖν, oun) ಎಿಂದು ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ. 
ಪೌಲನು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ಒಿಂದು ಹೊಸ ವಿಭ್ಯಗವನುು “ಆದದರಿಂದ” ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ 
ಆರಿಂಭಿಸುತಯತನೆ (ನೊೇಡಿರ 1:24; 2:1; 5:1, 12; 6:12; 7:4, 13; 8:15), ಹೇಗೆ ತಯನು 
ಈಗಷೆಟೇ ಪೂತಿವಗೊಳಿಸಿದ ವಿಚಯರಗಳಿಗೆ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಹೆೇಳಲು ಹೊರಟಿರುವದನುು 
ಜೊೇಡಣೆಗೊಳಿಸುತಯತನೆ. 12:1ರಲಿಲನ “ಆದದರಿಂದ” ಪಿತ್ಾಯವು ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ 
ಪತಿಿಕೆಯ ಕಡೆೇ ಭ್ಯಗದಲಿಲನ ಅನವಯಿಕೆಯನುು ಪತಿಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಭ್ಯಗದಲಿಲರುವ 
ಉಪದ್ೆೇಶದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಜೊೇಡಣೆ ಮಯಡುತ್ತದ್ೆ. ಕೆೈಸತರು ನಿಂಬಿಕೆಯ ಮ್ೂಲಕ 
ನಿೇತಿವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಿರ್ವಯಿಸಲಪಟಿಟದ್ಯದರೆ ಎಿಂಬುದನುು ಪೌಲನು ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದದನು. ಇಲಿಲ, 
ಆತ್ನು ನಿಂಬಿಕೆಯಿಿಂದ ನಿೇತಿವಿಂತ್ನೆಿಂದು ನಿರ್ವಯಿಸಲಪಟಿಟರುವ ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯು ಹೆೇಗೆ 
ಜೇವಿಸತ್ಕೆದುದ ಎಿಂಬ ವಿವರಣೆಯನುು ಕೊಡುತಯತನೆ. 

ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ನಿಮ್ಮನನು ಬರೀಡಿಕ್ರ ಳ್ಳುವದರೀನಿಂದರರ. KJVಯಲಿಲ 
“ಕೆೇಳಿಕೊಳುುತ ತೆೇನೆ” ಎಿಂದಿದ್ೆ. NEB ಯಲಿಲ “ಮೊರೆಯಿಡುತ ತೆೇನೆ” ಎಿಂದಿದ್ೆ. ಹಲವ್ಯರು 
ತ್ರ್ುವಮಗಳಲಿಲ “ಅಿಂಗಲಯಚಿಸುತ ತೆೇನೆ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ (Phillips; McCord; JB). 
ಪೌಲನು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ ಆಜ್ಞಯಪ್ರಸುವದರ ಬದಲಯಗಿ, ಆತ್ನು ಅವರನುು 
ಬೆೇಡಿಕೊಿಂಡನು, ಕೆೇಳಿಕೊಿಂಡನು, ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು, ಅಿಂಗಲಯಚಿಸಿದನು. ಬಹುಶಃ ದ್ೆೇವರಗೆ 
ಒತಯತಯದ ಯಜ್ಞವು ಇಷಟವಿಲಲ, ಆದರೆ ಒಿಂದು ಮ್ನಃಪೂವವಕ ಯಜ್ಞವನುು ಬಯಸುತಯತನೆ 
ಎಿಂಬ ಕಯರರ್ಕಯೆಗಿ ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಮಯಡಿದಿದರಬೆೇಕು. 

“ಬೆೇಡಿಕೊಳುುವದ್ೆೇನಿಂದರೆ” ಎಿಂಬುದು παρακαλέω (parakaleō) ಎಿಂಬ ಪದದ 
ಅನುವ್ಯದವ್ಯಗಿದ್ೆ, ಅದರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥವವು “ಒಬಬನ ಪಕೆಕೆೆ ಬರುವಿಂತೆ ಕರೆಯುವದು” 
ಎಿಂದ್ಯಗಿದ್ೆ.6 ಅದು καλέω (kaleō, “ಕರೆ”) ಎಿಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ παρά (para, 
“ಜೊತೆಯಲಿಲ”) ಎಿಂಬ ಪದದ ಸಿಂಯೇರ್ನೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಸ್ಯದೃಶಾವು ಏನೆಿಂದರೆ ಒಬಬ 
ಮಿತ್ಿನನುು ಪಕೆದಲಿಲರುವಿಂತೆ ಕರೆಯುವದು, ಬಹುಶಃ ಆತ್ನು ಭುರ್ದ ಸುತ್ತ ಬಯಹುವನುು 
ಹಯಕ್ತ, ಆತ್ನ ಕರ್ುುಗಳನುು ದೃಷ್ಟಟಸಿ, “ಸಹೊೇದರನೆೇ, ಇದನುು ಮಯಡುವಿಂತೆ ನಿನುನುು ನನು 
ಸಕಲ ಶಕ್ತತಯಿಿಂದ ನಿನುನುು ಪೊಿೇತಯಾಹಸುತ ತೆೇನೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವ ರೇತಿಯಲಿಲರುತ್ತದ್ೆ. 
Dale Hartman ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತಯತನೆ, “ಪೌಲನು ಒತ್ುತ ಕೊಡುವದಕಯೆಗಿ 
ಅಡಿರೆೇಖ್ೆಯನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿದದರೆ, ಆತ್ನು ಆ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ಅವುಗಳ ತ್ಕ್ಷರ್ 
ಬರುವ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಅಡಿಯಲಿಲ ಗೆರೆಹಯಕ್ತರುತಿತದದನು.”7 ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ 
ಪತಿಿಕೆಯನುು ಓದಿದ ಒಬಬ ವಾಕ್ತತ ಏನು ಮಯಡತ್ಕೆದುದ ಎಿಂಬುದನುು ಪಿಕಟ್ಗೊಳಿಸಲಿದದನು. 

ಪೌಲನು ಸ್ಹರ ೀದರರರೀ ಎಿಂಬ ಮಯತಿನ ಮ್ೂಲಕ ತ್ನು ಹೃತ್ೂಪವವಕ, 
ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯದ ಮಯತಿನ ಶೆೈಲಿಯನುು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತಯತನೆ. ಇಲಿಲಿಂದ ಮೊದಲೊೆಿಂಡು 
ಪತಿಿಕೆಯ ಅಿಂತ್ಾದ ವರೆಗೆ, ಆತ್ನು ಯೆಹೂದಾರಯಗಲಿ ಅಥವ್ಯ ಅನಾರ್ನರಯಗಲಿ, 
ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ ತ್ನು ಎಲಯಲ ಆತಿೀಕ ಸಹೊೇದರ ಮ್ತ್ುತ ಸಹೊೇದರಯರನುು 
ಉದ್ೆದೇಶಿಸಿ ಮಯತಯಡುತಯತನೆ. 
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ಪೌಲನು ತ್ನು ಸಹೊೇದರರನುು ದರೀವರ ಕನಿಕರವನನು ನರನಪಿಗರ ತಿಂದನ 
ಬೆೇಡಿಕೊಳುುತಯತನೆ. ಕೆಲವು ತ್ರ್ುವಮಗಳು “ಕನಿಕರ” (ಏಕವಚನ) ಎಿಂದು ಹೊಿಂದಿವ್ೆ, 
ಆದರೆ ಆ ಪದವು ಗಿಿೇಕ್ ವ್ಯಕಾದಲಿಲ ಬಹುವಚನವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಆ ಪದದ ಕೊೇಶಯಥವದ 
ರೂಪವು οἰκτιρμός (oiktirmos) ಆಗಿದ್ೆ. ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ “ಕನಿಕರ” ಎಿಂಬುದರ 
ಅತ್ಾಿಂಥ ಸ್ಯಮಯನಾ ಪದವು ἔλεος (eleos). ಗಿಿೇಕ್.ನ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳು 9:15ರಲಿಲ 
ಪಯಯವಯವ್ಯಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟವ್ೆ, ಅಲಿಲ eleos “ಕರುಣೆ” ಎಿಂದು vಮ್ತ್ುತ oiktirmos 
“ಕನಿಕರ” ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. 

“ದ್ೆೇವರ ಕನಿಕರಗಳು” ಎಿಂಬುದು ಮ್ುಿಂಚಿನ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲಿಲ ಮ್ುಿಂದಿಡಲಪಟ್ಟ 
ಕನಿಕರದ ಅನೆೇಕ ಕ್ತಿಯೆಗಳಯಗಿವ್ೆ: ನಮ್ಮನುು ರಕ್ಷಿಸುವದರಲಿಲ ದ್ೆೇವರ ಕನಿಕರ, ನಮ್ಗೆ 
ಕೆೈಸತ ಜೇವಿತ್ಗಳನುು ನಡಿಸುವಿಂತೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದರಲಿಲನ ಆತ್ನ ಕನಿಕರ, ಮ್ತ್ುತ 
ಹೇಗೆ ಅನೆೇಕ ರೇತಿಯಲಿಲ. “ಆತ್ನ ಕನಿಕರವನುು ದೃಷ್ಟಟಯಲಿಲಟ್ುಟಕೊಿಂಡು” (NIV), ಆತ್ನು 
ನಮ್ಗೆ ಮಯಡುವಿಂತೆ ಹೆೇಳುವ ಯಯವದನೆುೇ ಆಗಲಿ ಮಯಡುವದಕೆೆ ಸಿದಧರಯಗಿರಬೆೇಕು. 
“ಆತ್ನು ನಮ್ಗೆ ಮಯಡಿರುವದನುು ಯೇಚಿಸಿದ್ಯಗ, ಇದು ಅತಿಯಯದ ಬೆೇಡಿಕೆ 
ಎನಿುಸುತ್ತದ್ೊೇ?” (NLT). 

ಪೌಲನು ಕ್ತಿಸತನಲಿಲ ತ್ನು ಸಹೊೇದರ ಮ್ತ್ುತ ಸಹೊೇದರಯರಗೆ ಏನನುು 
ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂದು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟನು? ಆತ್ನು ಮೊದಲು ಅವರನುು [ಅವರ] ದರೀಹಗಳ್ನನು 
ದರೀವರಗರ ಮೀಸ್ಲಯಗಿಯ  ಮೆಚ್ಚಿಗರಯಯಗಿಯ  ಇರನವ ಸ್ಜೀವಯಜ್ಞವಯಗಿ ಅಪಿಿಸಿರ 
ಎಿಂದು ಕೆೇಳಿಕೊಿಂಡನು. ಈ ಮಯತ್ುಗಳು ಇಿಂದು ನಮ್ಗಿಿಂತ್ಲೂ ಮೊದಲ ಶತ್ಮಯನದ 
ವ್ಯಚಕರಗೆ ಹೆಚುು ಅಥವಪೂರ್ವವ್ಯಗಿದದವು. ಶತ್ಮಯನಗಳಿಿಂದಲೂ, ಯೆಹೂದಾರು 
ದ್ೆೇವ್ಯಲಯಕೆೆ ಪಯಿಣಿ ಯಜ್ಞಗಳನುು ತ್ರುತಿತದದರು. ಅನಾದ್ೆೇವರಯಧನೆಯಲಿಲ ಸಹ 
ಯಜ್ಞಗಳನುು ಅಪ್ರವಸಲಯಗುತಿತತ್ುತ. ಪೌಲನು ಕೆೈಸತರಗೆ ನಿೇಡುವ ಕರೆಯು ಪಯಿಣಿ 
ಯಜ್ಞದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಹೊೇಲಿಕೆ ಹಯಗೂ ತ್ದಿವರುದಧತೆ ಎರಡನೂು ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ—
ವಿಶೆೇಷವ್ಯಗಿ ಯೆಹೂದಿ ಧಮ್ವದ ಯಜ್ಞಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ. ಈ ಅಧುುತ್ವ್ಯದ 
ಕರೆಕೊಡುವಿಕೆಯ ಬಗೆ ೆವಿವರವ್ಯಗಿ ನೊೇಡೊೇರ್: 

“ಅಪ್ರವಸಿರ”—“ಅಪ್ರವಸಿರ” ಎಿಂಬುದು παρίστημι (paristēmi) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ 
ಬಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ೂಲಭೂತ್ವ್ಯಗಿ “ಪಕೆದಲಿಲಡು” ಎಿಂಬಥವವನುು ಕೊಡುತ್ತದ್ೆ. ಆ 
ಪದವು ἵστημι (histēmi, “ಇಡು”) ಎಿಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ παρά (para, “ಜೊತೆಯಲಿಲ”) 
ಎಿಂಬ ಪದಗಳನೊುಿಂಡು ರೂಪಗೊಿಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ. ಇದು ಕತ್ವನ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಒಿಂದು ಕಯಣಿಕೆ 
ಇಡುವದನುು ಸೂಚಿಸುವದ್ಯಗಿತ್ುತ. ಅದು “ಯಯರ್ಕತ್ವದ ಬಲಿಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ಕಯಣಿಕೆಗಳನುು 
ಅಪ್ರವಸುವದನುು ಸೂಚಿಸುವ ತಯಿಂತಿಿಕ ಪದವ್ಯಗಿತ್ುತ.”8  

“ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದ್ೆೇಹಗಳನುು”—ನಿೇವು ನಿಮ್ಮನೆುೇ ಅಪ್ರವಸತ್ಕೆದುದ. ಯಯವ ಪಯಿಣಿಯು 
ಸಹ ಎಿಂದಿಗೂ ದ್ೆೇವ್ಯಲಯಳಕೆೆ ಬಿಂದು “ಇಗೊೇ, ನಯನಿಲಿಲದ್ ದೆೇನೆ! ನನುನುು ಯಜ್ಞ 
ಮಯಡಿರ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದಿದಲಲ. ಹೆೇಗೂ, ತ್ತ್ಪರಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ, ಅದನೆು ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು 
ಮಯಡುತಯತನೆ. ಈ ವಿಷಯದಲಿಲ, ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಯಯರ್ಕ ಹಯಗೂ ಯಜ್ಞ ಎರಡೂ ತಯನೆೇ 
ಆಗಿರುತಯತನೆ.  



 4 

“ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದ್ೆೇಹಗಳನುು”—ಪಯಿಣಿಗಳನುು ಯಜ್ಞ ಮಯಡುವದರ ಬದಲಯಗಿ, ಕೆೈಸತರು 
ತ್ಮ್ಮ ದ್ೆೇಹಗಳನುು, ತ್ಮ್ಮ ಜೇವಿತ್ಗಳನುು ದ್ೆೇವರಗೆ ಅಪ್ರವಸುವವರಯಗಿದ್ಯದರೆ. 

“ಸಜೇವಯಜ್ಞವ್ಯಗಿ”—ಸತ್ತ ಪಯಿಣಿಗಳನುು ಅಪ್ರವಸುವದರ ಬದಲಯಗಿ, ಕೆೈಸತರು ಒಿಂದು 
ಸಜೇವ ಯಜ್ಞವನುು ಅಪ್ರವಸುವರು. ಕೆಲವು ಬರಹಗಯರರು “ಸಜೇವ” ಎಿಂಬುದು ಕೆೈಸತರು 
ಆತಿೀಕವ್ಯಗಿ ಜೇವಿಂತ್ವ್ಯಗಿದ್ಯದರೆಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸುತಯತರೆ. 
ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನದ ನಿಂತ್ರ, ನಯವು “ಜೇವದಿಿಂದ್ೆದುದ ಹೊಸಬರಯಗಿ ನಡಕೊಳುುತ ತೆೇವ್ೆ” (6:4). 

“ಮಿೇಸಲಯಗಿಯೂ”—ಕತ್ವನಿಗೆ ಅಪ್ರವಸಿದ ಯಜ್ಞಗಳು ಮಿೇಸಲಯಗಿರಬೆೇಕಯಗಿತ್ುತ 
(ಆತ್ನಿಗೊೇಸೆರ ಪಿತೆಾಕ್ತಸಲಪಟ್ಟ ವುಗಳು) ಮ್ತ್ುತ ದ್ೊೇಷವಿಲಲದುದ ಆಗಿರಬೆೇಕ್ತತ್ುತ (ಯಯರ್ 
1:3; ಮ್ಲಯಕ್ತ 1:8; 1 ಪೆೇತ್ಿ 1:19). ಕೆೈಸತರು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ತ್ಮ್ಮ ಅತ್ುಾತ್ತಮ್ವ್ಯದದದನೆುೇ 
ದ್ೆೇವರಗೆ ಅಪ್ರವಸಬೆೇಕಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

“ಯಜ್ಞವ್ಯಗಿ”—F. F. Bruce ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ, “ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳ ಪಯಿಣಿ ಯಜ್ಞಗಳು 
ಕ್ತಿಸತನ ಸವಯಜ್ಞದ ಮ್ೂಲಕ ಸದ್ಯಕಯಲಕೂೆ ತ್ಾಜಸಲಪಟಿಟರುತ್ತವ್ೆ, ಆದರೆ ವಿಧ್ೆೇಯ 
ಹೃದಯಗಳ ಮ್ೂಲಕ ಅಪ್ರವಸುವ ಆರಯಧನೆಗೆ ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಸಥಳಯವಕಯಶ ಇದ್ ದೆೇ 
ಇರುತ್ತದ್ೆ.”9 ಪೆೇತ್ಿನು ಕೆೈಸತರಗೆ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತಯತನೆ, “ಆತ್ಮಸಿಂಬಿಂಧವ್ಯದ 
ಮ್ಿಂದಿರವ್ಯಗಲಿಕೆೆ ಕಟ್ಟಲಪಡುತಯತ ಇದಿದೇರ, ಮ್ತ್ುತ ಯೆೇಸು ಕ್ತಿಸತನ ಮ್ೂಲಕ ದ್ೆೇವರಗೆ 
ಸಮ್ಪವಕವ್ಯದ ಆತಿೀಯಯಜ್ಞಗಳನುು ಸಮ್ಪ್ರವಸುವದಕೆೆ ಪವಿತ್ಿ ಯಯರ್ಕವಗವದವ 
ರಯಗಿದಿದೇರ” (1 ಪೆೇತ್ಿ 2:5). ಇಬಿಿಯ ಪುಸತಕದ ಬರಹಗಯರನು ಯೆೇಸುವಿನ ಪಿತಿಯಬಬ 
ಹಿಂಬಯಲಕನಿಗೆ ಈ ಕರೆಯನುು ಕೊಡುತಯತನೆ: “ಆದದರಿಂದ ಆತ್ನ ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿಯೆೇ 
ದ್ೆೇವರಗೆ ಸ್ೊತೇತ್ಿಯಜ್ಞವನುು ಎಡೆಬಿಡದ್ೆ ಸಮ್ಪ್ರವಸ್ೊೇರ್. ಆತ್ನು ಕತ್ವನೆಿಂದು 
ಬಯಯಿಿಂದ ಪಿತಿಜ್ಞೆಮಯಡುವದ್ೆೇ ನಯವು ಅಪ್ರವಸುವ ಯಜ್ಞವ್ಯಗಿದ್ೆ. ಇದಲಲದ್ೆ 
ಪರೊೇಪಕಯರವನೂು ಧಮ್ವಮಯಡುವದನೂು ಮ್ರೆಯಬೆೇಡಿರ; ಇವ್ೆೇ ದ್ೆೇವರಗೆ 
ಸಮ್ಪವಕವ್ಯದ ಯಜ್ಞಗಳು” (ಇಬಿಿಯ 13:15, 16). 

“ದ್ೆೇವರಗೆ . . . ಮಚಿುಗೆಯಯಗಿಯೂ”—“ಮಚಿುಗೆಯಯಗಿಯೂ” ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸ 
ಲಪಟಿಟರುವ εὐάρεστος (euarestos) ಎಿಂಬ ಪದದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥವವು “ಉತ್ತಮ್-
ಮಚಿುಕೆಯಯದ” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದು εὖ (eu, “ಉತ್ತಮ್”) ಮ್ತ್ುತ ἀρεστός (arestos, 
“ಮಚಿುಕೆಯಯದ”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳಿಿಂದ ರಚನೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
ಕಯಲದಲಿಲ, ದ್ೆೇವರು ನಿದ್ೆೇವಶಿಸಿದ ಪಿಕಯರ ಪಯಿಣಿಗಳನುು ಯಜ್ಞ ಮಯಡುವ ವ್ೆೇಳ ,ೆ 
ಹೊಗೆಯು ಮೇಲಕೆೆ ಏರ “ಯೆಹೊೇವನಿಗೆ ಸುವ್ಯಸನೆಯನುುಿಂಟ್ುಮಯಡುತಿತತ್ುತ” (ಅರರ್ಾ 
15:3; NIV). ಅದ್ೆೇ ರೇತಿಯಲಿಲ, ನಯವು ಚಚಿವಸುತಿತರುವಿಂಥ ಆತಿೀಕ ಯಜ್ಞದ ವಿಧವು 
ದ್ೆೇವರಗೆ ಮಚಿುಕೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ ಮ್ತ್ುತ ಅಿಂಗಿೇಕಯರವ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ. 

ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆಯಲಿಲ ಈ ಮ್ುಿಂಚೆ, ಪೌಲನು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಿಂತೆ 
ಕರೆಕೊಡುವದಕೆೆ “ಸಮ್ಪ್ರವಸಿರ” (paristēmi) ಮ್ತ್ುತ “ದ್ೆೇಹದ” σῶμα (sōma) ಎಿಂಬ 
ಪದಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿದನು,  

. . . ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಅಿಂಗಗಳನುು ಪಯಪಕೆೆ ಒಪ್ರಪಸುವವರಯಗಿದುದ ದುಷಟತ್ವವನುು ನಡಿಸುವ 
ಸ್ಯಧನಗಳಯಗಮಯಡಬೆೇಡಿರ; ಆದರೆ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಿಂದ ಜೇವಿತ್ರಯಗಿರಲಯಗಿ ನಿಮ್ಮನುು 
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ದ್ೆೇವರಗೆ ಒಪ್ರಪಸಿಕೊಟ್ುಟ ನಿಮ್ಮ ಅಿಂಗಗಳನುು [ನಿಮ್ಮ ದ್ೆೇಹದ ಅಿಂಗಗಳು] 
ನಿೇತಿಕೃತ್ಾಗಳನುು ನಡಿಸುವ ಸ್ಯಧನಗಳನಯುಗಿ ಆತ್ನಿಗೆ ಸಮ್ಪ್ರವಸಿರ (6:13; ಒತಿತ 
ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). 

ಅನೆೇಕ ಬರಹಗಯರರು ಮ್ತ್ುತ ಅನುವ್ಯದಕರು 12:1ರಲಿಲರುವ “ದ್ೆೇಹಗಳನುು” ಎಿಂಬ 
ಪದವನುು “ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಜೇವಿತ್” ಎಿಂದು ಅಥವನಿರೂಪ್ರಸುತಯತರೆ. ನಮ್ಮನೆುಲಯಲ ಮ್ತ್ುತ 
ನಮ್ಗಿರುವದನೆುಲಯಲ ನಯವು ದ್ೆೇವರಗೆ ಅಪ್ರವಸಬೆೇಕು, ಆದರೆ ಪೌಲನು “ದ್ೆೇಹಗಳನುು” 
ಎಿಂದು ಉಪಯೇಗಿಸುವದರಲಿಲ ಬಹುಶಃ ಒಿಂದು ಕಯರರ್ವನುು ಹೊಿಂದಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 
ರೊೇಮಯಪುರವದರಗೆ ಬರೆದ ತ್ನು ಪತಿಿಕೆಯುದದಕುೆ, ಪೌಲನು ಆತಿೀಕ ಕೆೇಡುಗಳಿಗೆ 
ಶಯರೇರಯಧೇನ ಸವಭ್ಯವವ್ೆೇ ಪಿಮ್ುಖ ಮ್ೂಲಕಯರರ್ ವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ ಎಿಂಬುದನುು 
ಒತಿತಹೆೇಳುತಯತನೆ. ದ್ೆೇಹರ ಬಲಹೇನತೆಯ ಕಯರರ್ದಿಿಂದ, ನಯವು ಪಯಪದ ನಿಯಮ್ಕೆೆ ಸ್ೆೇವ್ೆ 
ಮಯಡುತ ತೆೇವ್ೆ (7:25). ನಮ್ಗೆ ಯಯವ ಸಹಯಯವೂ ಇಲಲವ್ಯದಲಿಲ, ಶಯರೇರಧೇನ ಸವಭ್ಯವದ 
ಕೆಳಕೆೆ ಎಳೆಯುವ ಸ್ೆಳೆತ್ವು ನಮ್ಮನುು ಸ್ೊೇಲಿಸಿ ಬಿಡುವದು (7:5, 18, 23, 24). ಹೆೇಗೂ, 
8ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲಿಲ ಪೌಲನು ಘೂೇಷ್ಟಸಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ, ನಯನು ಪವಿತಯಿತ್ಮನ ಸಹಯಯದಿಿಂದ 
“ದ್ೆೇಹದ ದುರಭ್ಯಾಸಗಳನುು” ನಯಶ ಮಯಡಬಲ ಲೆವು ಎಿಂಬದ್ೆ (8:13). ಈ ಹಿಂತ್ದಲಿಲ, ಆತ್ನು 
ಒಿಂದು ಕಯಲದಲಿಲ ಅನಿೇತಿಗೆ ಸ್ಯಧನವ್ಯಗಿದದ ಈ ದ್ೆೇಹವು, ಈಗ “ದ್ೆೇವರಗೆ 
ಮಿೇಸಲಯಗಿಯೂ ಮಚಿುಕೆಯಯಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜೇವಯಜ್ಞವ್ಯಗಿ” ಅಪ್ರವಸಲಪಡಬಲಲದು 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ.  

ಕೆೈಸತತ್ವವು ದ್ೆೇಹಕೆೆ ಅದಕೆೆ ಸೂಕತವ್ಯದ ಘನತೆ ಹಯಗೂ ಗೌರವವನುು ಕೊಡುವ 
ಒಿಂದು ಧಮ್ವವ್ೆಿಂಬದ್ಯಗಿ ಗುರುತಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ.10 “ಗಿಿೇಕ್. ರಗಯದರೊೇ, . . . ದ್ೆೇಹವು 
ಒಿಂದು ಸ್ೆರೆಮ್ನೆಯಿಂತಿತ್ುತ, ಅದು ಹೆೇಸಿಕೊಳುಬಹುದ್ಯದ ಮ್ತ್ುತ 
ನಯಚಿಕೆಪಟ್ುಟಕೊಳುಬಹುದ್ಯದ ಸಿಂಗತಿಯೆಿಂದು ಸಹ ಪರಗಣಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ.”11 ಅದಕೆೆ 
ತ್ದಿವರುದಧವ್ಯಗಿ, ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ತ್ನು ದ್ೆೇಹವು “ಪವಿತಯಿತ್ಮನಿಗೆ ಗಭವಗುಡಿ” 
ಆಗಿದ್ೆಯೆಿಂಬುದನುು ಗುರುತಿಸುತಯತನೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 6:19). ಆತ್ನ ತ್ನು ದ್ೆೇಹದಲಿಲ 
ದ್ೆೇವರನುು ಮ್ಹಮ ಪಡಿಸಬಲಲನು ಮ್ತ್ುತ ಕ್ತಿಸತನನುು ಘನ ಪಡಿಸಬಲಲನು (1 ಕೊರಿಂಥ 
6:20; ಫಿಲಿಪ್ರಪ 1:20).  

ದ್ೆೇಹವನುು ದ್ೆೇವರಗೆ ಒಿಂದು ಯಜ್ಞವ್ಯಗಿ ಅಪ್ರವಸುವಿಂತ್ದುದ ಏನನುು 
ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ? ಇಬಿಿಯ 13:15, 16 ವಚನಗಳು ದ್ೆೇವರನುು ಸುತತಿಸುವದು, 
ಪರೊೇಪಕಯರ ಮಯಡುವದು ಮ್ತ್ುತ ಹಿಂಚಿಕೊಳುುವದರ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡುತಯತ ಇದರ ಬಗೆೆ 
ಒಿಂದು ಸುಳಿವು ನಿೇಡುತ್ತದ್ೆ. ಕತ್ವನಿಗೆ ಸಿಂತೊೇಷವನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವ ಯಜ್ಞಗಳಿರುತ್ತವ್ೆ. 
ನಯವು ನಮ್ಮ ದ್ೆೇಹ ಸ್ಯಮ್ಥಾವಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ಅಿಂಗಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವ ಮ್ೂಲಕ 
ದ್ೆೇವರಗೆ ನಮ್ಮ ದ್ೆೇಹಗಳನುು ಯಜ್ಞಗಳಯಗಿ ಅಪ್ರವಸುವವರಯಗಿರುತೆತೇವ್ೆ. ನಮ್ಮ 
ದ್ೆೇಹಗಳನುು ಕತ್ವನಿಗೆ ಅಪ್ರವಸುವ್ಯಗ ಏನು ಸಿಂಭವಿಸುತ್ತದ್ೆ ಎಿಂಬದರ ಬಗೆೆ John 

R. W. Stott ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತಯತನೆ: 

ನಮ್ಮ ಪಯದಗಳು ಆತ್ನ ದ್ಯರಯನುು ಹಡಿಯುವವು, ನಮ್ಮ ತ್ುಟಿಗಳು 



 6 

ಸತ್ಾವನಯುಡುವವು ಮ್ತ್ುತ ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ಪಿಸರಸುವವು, ನಮ್ಮ ನಯಲಿಗೆಗಳು 
ಸ್ೌಖಾವನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವವು, ನಮ್ಮ ಕೆೈಗಳು ಬಿದುದಹೊೇದವರನುು ಮೇಲಕೆೆತ್ುತವವು, 
ಮ್ತ್ುತ ಅನೆೇಕ ದ್ೆೈನಿಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನುು ನಡಿಸುವವು . . . ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ ಅಡುಗೆ 
ಮ್ತ್ುತ ಸವಚಛಗೊಳಿಸುವದು, ಟೆೈಪ್ರಿಂಗ್ ಮ್ತ್ುತ ಸರಪಡಿಸುವದು; ನಮ್ಮ ಬಯಹುಗಳು 
ಏಕಯಿಂಗಿಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರಿೇತಿಪಯತ್ಿರಲಲದವರನುು ಅಪ್ರಪಕೊಳುುವವು; ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ 
ಕ್ತವಿಗಳು ಸಿಂಕಷಟದಲಿಲರುವವರ ಕೂಗನುು ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಳುುವವು, ಮ್ತ್ುತ ನಮ್ಮ ಕರ್ುುಗಳು 
ದಿೇನತೆಯಿಿಂದಲೂ ತಯಳ ಮೆಯಿಿಂದಲೂ ದ್ೆೇವರ ಕಡೆಗೆ ದೃಷ್ಟಟಸುವವು.12 

ದ್ೆೇಹವನುು ಅಪ್ರವಸುವದು ನಿಮ್ಮ ವಿವರೀಕಪೂವಿಕವಯದ ಆರಯಧನರಯನ ಎಿಂದು 
ಪೌಲನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. ಈ ಪದಗುಚಛವು ಎರಡು ದವಿಂದ್ಯವಥವದ 
ಪದಗಳನೊುಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ. ಮೊದಲ ಪದವು “ಆತಿೀಕವ್ಯದ” ಎಿಂಬದರ ಅನುವ್ಯದಿತ್ 
ಪದ: λογικός (logikos). Logikos, ಇದ್ೊಿಂದು ಅಭ್ೌತಿಕ ಪದವ್ಯಗಿದುದ λόγος 
(logos, “ವ್ಯಕಾ”) ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ ಮ್ತ್ುತ ಅದು “logic” (ವಿವ್ೆೇಚನೆ) 
ಎಿಂಬದರ ಮ್ೂಲವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. W. E. Vine ಹೆೇಳುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ logikos “ತ್ಕ್ತವಸುವ 
ಅಿಂಗಕೆೆ” ಸ್ೆೇರದ್ಯದಗಿದ್ೆ ಮ್ತ್ುತ “ವಿವ್ೆೇಕಪೂವವಕವ್ಯದ” ಅಥವ್ಯ “ತಯಕ್ತವಕವ್ಯದ” ಎಿಂಬ 
ಅಥವವನುು ಕೊಡುತ್ತದ್ೆ.13 ಬಹುಪಯಲು ಆಧುನಿಕ ತ್ರ್ುವಮಗಳು 1ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ 
“ಆತಿೀಕವ್ಯದ” ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಆದಾತೆ ಕೊಡುತ್ತವ್ೆ, ಆದರೆ ಗಿಿೇಕ್.ನ ಒಿಂದು ಬೆೇರೆಯಯದ 
ಗುರ್ವ್ಯಚಕ ಪದವು ನಿದಿವಷಟವ್ಯಗಿ “ಆತಿೀಕವ್ಯದ” (πνευματικός, pneumatikos) 
ಎಿಂಬ ಅಥವವನುು ಕೊಡುತ್ತದ್ೆ. “ವಿವ್ೆೇಕಪೂವವಕವ್ಯದ” ಅಥವ್ಯ “ತಯಕ್ತವಕತೆಯ” 
ಎಿಂಬುದು ಈ ನಿದಿವಷಟವ್ಯದ ವಚನದಲಿಲ logikos ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಹೆಚುು ಸಹರ್ವ್ಯದ 
ಆಯೆೆಯೆಿಂದು ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ. 

ನಮ್ಮ ದ್ೆೇಹಗಳನುು ದ್ೆೇವರಗೆ ಯಜ್ಞವ್ಯಗಿ ಅಪ್ರವಸುವದನುು ಯಯವ ವಿಧದಲಿಲ 
“ವಿವ್ೆೇಕಪೂವವಕ” ಎಿಂದು ಪರಗಣಿಸಲಪಡಬಹುದು? ಆರಿಂಭದಲಿಲ, ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಗೆ 
ಮಯಡಿರುವದನೆುಲಯಲ ಆಲೊೇಚಿಸಿಕೊಳುುವ್ಯಗ ಇದ್ೊಿಂದು ವಿವ್ೆೇಕಪೂವವಕವ್ಯದ 
ಮ್ನವಿಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅಷುಟಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ, ನಯವು ದ್ೆೇವರ ಪ್ರಿೇತಿಗೆ ವಿವ್ೆೇಕಪೂವವಕರಯದ, 
ತಯಕ್ತವಕತೆಯುಳು ಜೇವಿಗಳಯಗಿ ಪಿತಿಸಪಿಂದಿಸುತ ತೆೇವ್ೆ. ಅದು ಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ, ನಯವು ಈ 
ಯಜ್ಞವನುು ಅಪ್ರವಸಿದ ಹಯಗೆ, ನಯವು ಅದನುು ಲಕ್ಷಯವಿಟ್ುಟ, ಅಲೊೇಚನೆಯುಳು ರೇತಿಯಲಿಲ 
ಮಯಡುತ ತೆೇವ್ೆ.  

ಎರಡನೆಯ ದವಿಂದ್ಯವಥವದ ಪದವು NASBಯ ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲರುವ “ಆರಯಧನೆಯ 
ಸ್ೆೇವ್ೆ”: λατρεία (latreia). Latreia ಎಿಂಬುದು λατρεύω (latreuō) ಎಿಂಬ 
ಕ್ತಿಯಯಪದದ ನಯಮ್ಪದವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಮ್ೂಲತ್ಃ [latreuō] ದ ಅಥವವು ಬಯಡಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಸಿಂಬಳಕೆೆ ಕೆಲಸಮಯಡು 
ಎಿಂದ್ಯಗಿತ್ುತ. . . . ನಿಂತ್ರ ಅದು ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯದ ಸ್ೆೇವ್ೆಮಯಡು ಎಿಂಬ ಅಥವವನುು 
ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿತ್ು. . . . ಅಿಂತಿಮ್ವ್ಯಗಿ, ಅದು ವಿಶಿಷಟವ್ಯಗಿ ದ್ೆೇವರುಗಳಿಗೆ ಮಯಡುವ 
ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ ಉಪಯೇಗಿಸುವ ಪದವ್ಯಗಿ ಮಯಪವಟಿಟತ್ು. ಬೆೈಬಲಿನಲಿಲ 
ಅದು ಎಿಂದಿಗೂ ಮಯನವ ಸ್ೆೇವ್ೆ ಎಿಂಬ ಅಥವವನುು ಕೊಡುವದಿಲಲ; ಅದು ಯಯವ್ಯಗಲೂ 
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#ೇವರ (ೇ)ೆ ಮತು- ಆತ/0ೆ 1ಾಡುವ ಆ4ಾಧ6ೆಯನು9 ಸೂ<ಸಲು 

ಉಪ@ೕAಸಲBCD#ೆ.14 

“(ೇ)ೆ” ಮತು- “ಆ4ಾಧ6ೆ” ಎರಡೂ latreia ಎಂಬುದನು9 
ಅನು)ಾOಸುವ6ಾPಯಯುತ)ಾದ ಪದಗRಾAರುತ-#ೆ. KJV (ೇSದಂTೆ, ಹಲ)ಾರು 
ತಜುXYಗಳ[ “(ೇ)ೆ” ಎಂದು \ೊಂOರುತ-)ೆ. NIVಯಂತಹ ಇನು9 ಅ6ೇಕ 

ತಜುXYಗಳ[, “ಆ4ಾಧ6ೆ” ಎಂಬ ಪದವನು9 \ೊಂOರುತ-)ೆ. ಈ ಎರಡು ಪದಗಳ ನಡು)ೆ 
ಆ`a 1ಾbcೊಳ[dವದರ ಬದeಾA, NASB ತಜುXY0ಾರರು “ಆ4ಾಧ6ೆಯ (ೇ)ೆ” 
ಎಂದು ಎರಡೂ ಪದಗಳನು9 (ೇಪXfೆ0ೊghರುTಾ-4ೆ.15 (\ೆ<kನ 1ಾlm0ಾA, 

6ೋbS ಅನnoಸುpcೆ: “(ೇ)ೆ@ೕ” ಅಥ)ಾ “ಆ4ಾಧ6ೆ@ೕ”? ಪtಟಗಳ[ 40-41.) 
ವಚನ 2. ಮತು* ಎಂಬ ಪyತPಯವt ಈ ವಚನವನು9 lಂOನದ4ೊಂO0ೆ 

{ೋbಸುತ-#ೆ. |ೌಲನು ಕತX/0ೆ ಸಮ~Xತ4ಾAರುವದರ ಕುSತ ತನ9 ಚ�ೆXಯನು9 

ಮುಂದುವ4ೆಸ�ದ�ನು. ಒಬ�ರು ಒY� lೕ0ೆ cೇgದರು, “ಸ�ೕವಯ�ದ pಷಯದ��ರುವ 
ಪyಮುಖ ಸಮ(ೆP`ೕ6ೆಂದ4ೆ ಅದು ಯ�)ೇOಯ Yೕ�ಂದ Tೆವಳ[ತ-eೇ ಇರುತ-#ೆ.”16 
ಆದ�Sಂದ |ೌಲನು ಈಗ�ೆD #ೇವS0ೆ ಸಮ~Xತ �ೕವನವನು9 ನbಸ�ೇcೆಂದು 1ಾbದ 

ಮನpಯನು9 ಮತ-ಷುD ಒm-\ೇಳ[ವದರ ಅಗತPp#ೆ`ಂದು ಕಂಡನು.  
/�ೇ�ಾಥXಕ. |ೌಲನು �ದಲು ಒಂದು /�ೇ�ಾಥXಕ)ಾದ ಆ�ೆಯನು9 

cೊಟDನು: ಇಹ-ೋಕದ ನಡವ45ೆಯನು7 ಅನುಸ:ಸ;ೆ. “ಅನುಸSಸ#ೆ” ಎಂಬುದು 

συσχηµατίζω (suschēmatizō) ಎಂಬ ಪದOಂದ ಅನು)ಾOಸಲBCD#ೆ. ಈ 
�ೕಘX)ಾದ ಪದದ ಹೃದಯ�ಾಗದ�� σχῆµα (schēma) ಎಂಬ ಪದpರುತ-#ೆ, 
“ರೂಪ”17 ಎಂಬುದcಾaಇರುವ ಒಂದು ಪದ, ಇದರ ಮುಂದುಗfೆಯ�� σύν (sun, 
“#ೊಂO0ೆ”) ಪದpರುತ-#ೆ. “ಇಹeೋಕದ” ಎಂಬುದು αἰών (aiōn) ಎಂಬ ಪದOಂದ 
ಅನು)ಾOಸಲBCD#ೆ, ಅದು “ಯುಗ” ಎಂಬುದcಾaAರುವ ಪದ)ಾA#ೆ. Aiōn ಎಂಬುದು 
|ಾyಕೃತ ಜಗತ-ನು9 (ಉ#ಾಹರ�ೆ0ೆ ಬಂfೆಗಳ[, ಮರಗಳ[, ಮತು- ಹೂಗಳ[) 

ಸೂ<ಸುವOಲ�, ಆದ4ೆ �ೇ4ೊಂದು ಕfೆಯ�� |ೌಲನು ಕ4ೆದಂಥ “ಈAನ ದುಷDಯುಗ 
[aiōn]” ಎಂಬುದನು9 ಸೂ<ಸುತ-#ೆ (ಗeಾತP 1:4). |ೌಲನ ಈ ಬುO�)ಾದವನು9 ppಧ 
ತಜುXYಗಳ[ ಮತು- �ಾ)ಾನು)ಾದಗಳ[ \ೇ0ೆ ವPಕ-ಪbಸುT -ೇ)ೆಂಬುದcೆa ಈ cೆಳ0ೆ 

cೆಲವt ಉ#ಾಹರ�ೆಗgರುತ-)ೆ: 

ಇನು9 Yೕeೆ /ಮ�ನು9 ಈ ಯುಗದ Sೕmಯ�� \ೊಂOhcೊಳdOS (NEB). 

ಈ eೋಕದ ನಡವgcೆ ಮತು- ಪದ�mಗಳನು9 ನಕಲು 1ಾಡOS (NLT). 

/ಮ� ಸುತ-�ನ eೋಕcೆa /ಮ�ನು9 ತನ9 ಆಕೃmಯ�� ಒತು-ವಂTೆ �ಡOS 
(Phillips). 

/ೕವt /ಮ� ಸಂಸ�mಯ�� @ೕ<h#ೆ`ೕ ಸS\ೊಂದುವಂTೆ ಅದರ�� 
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ಅಷೊಟಿಂದು ಉತ್ತಮ್ವ್ಯಗಿ ಹೊಿಂದಿಕೆಯಯಗಿ ಬಿಡಬೆೇಡಿರ (MSG). 

ಸಕಯರಯತ್ಮಕ. ಪೌಲನು ನಿಷೆೇಧ್ಯಥವಕಕೆೆ ನಿಿಂತ್ುಬಿಡಲಿಲಲ; ಆತ್ನೊಿಂದು 
ಸಕಯರಯತ್ಮಕ ಟಿಪಪಣಿಯನುು ಸ್ೆೇರಸುತಯತನೆ: ಪರಲರ ೀಕಭಯವದವರಯಗಿರ. 
“ಪರಲೊೇಕಭ್ಯವದವರಯಗಿರ” ಎಿಂಬುದು μεταμορφόω (metamorphoō) ಎಿಂಬುದರ 
ಅನುವ್ಯದವ್ಯಗಿದ್ೆ. ಈ ಪದದ ಜೇವ್ಯಳವು μορφή (morphē, “ರೂಪ” ಎಿಂಬದರ 
ಇನೊುಿಂದು ವಿಧ) ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದುದ, ಅದು μετά (meta, “ಯಿಂದಿಗೆ” 
ಎಿಂಬುದಕ್ತೆರುವ ಇನೊುಿಂದು ಪದ) ಎಿಂಬ ಪೂವವಪಿತ್ಾಯ ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಈ 
ಪದದಿಿಂದಲೆೇ ನಮ್ಗೆ “metamorphosis” (ರೂಪಯಿಂತ್ರರ್) ಎಿಂಬ ಪದವು ಬಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ, 
ಅದು ಒಿಂದು ಬದಲಯವಣೆಯನುು—ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ಒಿಂದು ನಯಟ್ಕ್ತೇಯ ಬದಲಯವಣೆಯನುು— 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.18 ಹೆಚಯುಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಡುವ ಒಿಂದು ದೃಷಯಟಿಂತ್ವ್ೆಿಂದರೆ ಕಿಂಬಳಿ 
ಹುಳುವು ಒಿಂದು ಚಿಟೆಟಯಯಗಿ ರೂಪಯಿಂತ್ರರ್ಗೊಳುುವಿಕೆ. ಅಿಂತ್ಹ ಶಯರೇರಕವ್ಯದ 
ರೂಪಯಿಂತ್ರರ್ ಅಷೊಟಿಂದು ಗಮ್ನಯಹವವ್ಯಗಿರಲಯಗಿ, ಒಬಬನು ಕ್ತಿಸತನ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ್ಯಗ 
ಅದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಆಶುಯವಕರವ್ಯಗಿ ಆತಿೀಕ ರೂಪಯಿಂತ್ರರ್ ಸ್ಯಧಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. 

“ಪರಲೊೇಕಭ್ಯವದವರಯಗಿರ” (ರೂಪಯಿಂತ್ರಗೊಿಂಡವರಯಗಿರಿ) ಎಿಂಬುದು ಕಮ್ವಣಿ 
ಪಿಯೇಗದಲಿಲದ್ೆಯೆಿಂದು ಅನೆೇಕ ಬರಹಗಯರರು ಹೆೇಳುತಯತರೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ನಮಿಮಿಂದ 
ಮಯಡಲಪಟ್ಟ ಒಿಂದು ಸಿಂಗತಿಯಿಿಂದಲಲ, ಬದಲಯಗಿ ನಮ್ಗೆ ಮಯಡಲಪಟ್ಟ ಒಿಂದು 
ಸಿಂಗತಿಯಿಿಂದ್ಯಗುವ ಬದಲಯವಣೆ ಎಿಂಬ ಅಥವಬರುತ್ತದ್ೆ. ಹಲವ್ಯರು ತ್ರ್ುವಮಗಳು 
ಮ್ತ್ುತ ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದಗಳು “ದ್ೆೇವರು ನಿಮ್ಮನುು ರೂಪಯಿಂತ್ರಗೊಳಿಸಲಿ” ಅಥವ್ಯ ಅದನುು 
ಹೊೇಲುವಿಂತ್ಹ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತವ್ೆ (TEV; CEV; NLT; Phillips). 
“ನಡವಳಿಕೆಯನುು ಅನುಸರಸದ್ೆ” ಮ್ತ್ುತ “ಪರಲೊೇಕಭ್ಯವದವರಯಗಿರ” 
(ರೂಪಯಿಂತ್ರಗೊಿಂಡವರಯಗಿರಿ) ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟರುವ ಗಿಿೇಕ್ ಕ್ತಿಯಯಪದಗಳು 
ಅದ್ೆೇ ರೇತಿ ಮ್ುಕಯತಯಗೊಳುುತ್ತವ್ೆ, ಇನುು ಕೆಲವು, ಇರುವದ್ಯದಲಿಲ, 
“ಪರಲೊೇಕಭ್ಯವದವರಯಗಿರ” ಎಿಂಬುದು ನಯವು ಮಯಡುವಿಂಥ ಒಿಂದು ಸಿಂಗತಿಯಲಲ, 
ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಯಡಲಪಡುವಿಂಥ ಸಿಂಗತಿ ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಯರರು ವ್ಯದಿಸುತಯತರೆ. 
ಎರಡೂ ಪದಗಳ ಮ್ುಕಯತಯವು ಒಿಂದು ಕಮ್ವಣಿ ಪಿಯೇಗವ್ಯಗಿರಬಲಲದು (ನಮ್ಗೆ 
ಮಯಡಲಪಡುವಿಂತ್ದುದ) ಅಥವ್ಯ ಮ್ಧಾರೂಪವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ (ನಮ್ಗೆ ಅಥವ್ಯ ನಮ್ಗಯಗಿ 
ಮಯಡಿಕೊಳುುವದು).19 ಪೌಲನು ಈ ವಿಭ್ಯಗವನುು “ಸಹೊೇದರರೆೇ, ನಿಮ್ಮನುು . . . 
ಬೆೇಡಿಕೊಳುುವದ್ೆೇನಿಂದರೆ” ಎಿಂದು ಆರಿಂಭಿಸಿದನಯದದರಿಂದ, ನಯವು ಏನು ಮಯಡತ್ಕೆದುದ 
ಎಿಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಒತ್ುತ ಇರುತ್ತದ್ೆ. ಹೆೇಗಿದದರೂ, ನಯವು ದ್ೆೇವರ ಸಹಯಯವಿಲಲದ್ೆ, 
ಎರಡರಲಿಲ ಯಯವ ಆಜ್ಞೆಗೂ—“ನಡವಳಿಕೆಯನುು ಅನುಸರಸದ್ೆ” ಅಥವ್ಯ 
“ಪರಲೊೇಕಭ್ಯವದವರಯಗಿರ” (ರೂಪಯಿಂತ್ರಗೊಿಂಡವರಯಗಿರಿ)—ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗುವದಕೆೆ 
ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗುವದಿಲಲ. 7 ಮ್ತ್ುತ 8 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅದನುು ಸಪಷಟಗೊಳಿಸುತ್ತವ್ೆ. ಕತ್ವನಿಲಲದ್ೆ 
ನಯವು ಅಸಹಯಯಕರು. 

ನಯವು ಹೆೇಗೆ “ಪರಲೊೇಕಭ್ಯವದವರಯಗಿ” (ರೂಪಯಿಂತ್ರಗೊಿಂಡವರಯಗಿರಿ) 
ಆಗಬಲ ಲೆವು? ಅಪೊಸತಲನು ಅದನುು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವದಕೆೆ ಮ್ುಿಂದುವರೆಯುತಯತನೆ: 
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ನ ತನಮ್ನಸ್ಸನನು ಹರ ಿಂದಿಕ್ರ ಿಂಡನ. “ನೂತ್ನಮ್ನಸುಾ” ಎಿಂಬುದು ἀνακαίνωσις 

(anakainōsis) ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬರುತ್ತದ್ೆ, ಅದು καινός (kainos, “ಹೊಸ”) ಮ್ತ್ುತ ἀνά 
(ana, “ಪುನಃ”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳ ಸಿಂಯೇರ್ನೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. “ಮ್ನಸುಾ” ಎಿಂಬುದು νοῦς 

(nous) ಎಿಂಬ ಪದದ ಅನುವ್ಯದವ್ಯಗಿದ್ೆ, ಅದು ಒಬಬನ “ಧ್ೊೇರಣೆ” ಅಥವ್ಯ 
“ಮ್ನೊೇಭ್ಯವ”ವನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. ರೂಪಯಿಂತ್ರವು ಒಳಗಡೆಯಿಿಂದ ಬರುವದ್ಯಗಿದ್ೆ. 
ಒಳಗಡೆಯಲಿಲ ಬದಲಯಗದ್ೆ ಹೊರಗೆ ಮಯತ್ಿ ಬದಲಯಗುವದ್ೆಿಂದರೆ ಕೆಸರನಲಿಲ ಆಟ್ವ್ಯಡುವ 
ಹುಡುಗನಿಗೆ ಶುಭಿಬಟೆಟಯನುು ತೊಡಿಸಿದ ರೇತಿಯಲಿಲರುತ್ತದ್ೆ. ಹೊರಗೆ 
ಬದಲಯಗಬೆೇಕೆಿಂದರೆ, ನಯವು ಮೊದಲು ಒಳಗಡೆಯಲಿಲ ಬದಲಯಗತ್ಕೆದುದ. ಒಬಬನು “ತ್ನು 
ಒಳಗಿನ ಯೇಚನೆಯಿಂತೆಯೆೇ ಇದ್ಯದನೆ” (ಜ್ಞಯನೊೇಕ್ತತ 23:7). 

ನಮ್ಮ ಮ್ನಸುಾಗಳನುು ನೂತ್ನಪಡಿಸಿಕೊಳುುವದು ನಮ್ಗೆ ಏಕೆ 
ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ? ಪೌಲನು 2ನೆೇ ವವಚನದ ಅಿಂತ್ಾದಲಿಲ ಒಿಂದು ಕಯರರ್ವನುು 
ಕೊಡುತಯತನೆ: ಹೀಗಯದರರ ದರೀವರ ಚ್ಚತ್ಯತನನಸಯರವಯದದನು20 ಅಿಂದರರ ಉತತಮ್ವಯದದ ು 
ಮೆಚ್ಚಿಕ್ರಯಯದದ ು ದರ ೀಷವಿಲ್ಿದ ು ಯಯವ ಯಯವದರಿಂದನ ವಿವರೀಚ್ಚಸಿ ತಿಳ್ಳಕ್ರ ಳ್ಳುವಿರ. 
“ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದದೂದ” (ἀγαθός, agathos), “ಮಚಿುಕೆಯಯದದೂದ” (εὐάρεστος, 
euarestos, “ಬಹು-ಸಿಂತೊೇಷಕರ”), ಮ್ತ್ುತ “ದ್ೊೇಷವಿಲಲದೂದ” (τέλειος, teleios, 
“ಸಿಂಪೂರ್ವವ್ಯದದುದ, ಪರಪಕವವ್ಯದದುದ”) ಎಿಂಬುವುಗಳೆಲಯಲ ದ್ೆೇವರ ಚಿತ್ತವನುು 
ಬಣಿುಸುವದಕೆೆ ತ್ಕೆದ್ಯದ ಪದಗಳಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ. ಆ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ ನಮ್ಮ 
ವಿಚಯರಶಕ್ತತಯನುು ಸವ್ಯಲುಗೊಳಿಸುವ ಪದವ್ೆಿಂದರೆ “ಯಯವ ಯಯವದ್ೆಿಂದು ವಿವ್ೆೇಚಿಸಿ 
ತಿಳುಕೊಳುುವಿರ” (δοκιμάζω, dokimazō) ಎಿಂಬದ್ೆ. 

Dokimazō ಎಿಂಬ ಪದವು ಒಿಂದು ಲೊೇಹದ ನೆೈರ್ತೆಯನುು ಪರೇಕ್ಷಿಸುವ 
ಕ್ತಿಯೆಯನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಡುತಿತತ್ುತ. ಅದರ ಅಥವವು 
“ಪರೇಕ್ಷೆಗೆಯಡುು, ಪರಶಿೇಲಿಸು” ಎಿಂದ್ಯಗಲಿ ಅಥವ್ಯ “ಪಿಮಯಣಿೇಕರಸು, ಅನುಮೊೇದಿಸು” 
(ಒಿಂದು ಯಶಸಿವ ಪರೇಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತ್ವ್ಯಗಿ) ಎಿಂದ್ಯಗಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ.21 NIVಯು ತ್ನು 
ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ ಈ ಎರಡೂ ಆಲೊೇಚನೆಗಳನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತದ್ೆ: “ಆಗ ನಿೇವು 
ದ್ೆೇವರ ಚಿತ್ತ ಏನೆಿಂದು ಪರೇಕ್ಷಿಸಿ ಅನುಮೊೇದಿಸುವದಕೆೆ ಶಕತರಯಗುವಿರ” (ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ 
ನನುದು). ಪಿಶೆುಯು ಏನೆಿಂದರೆ, ಪೌಲನು 2ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ dokimazō ಎಿಂಬ ಪದವನುು 
ಉಪಯೇಗಿಸುವ್ಯಗ ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ ಏನನುು ಹೊಿಂದಿದದನು?  

ಯಯವದ್ೆೇ ಪರಸಿಥತಿಯಲಿಲ ದ್ೆೇವರ ಚಿತ್ತವ್ೆೇನೆಿಂಬುದನುು ತಿಳಿಯಲು ನಯವು 
ಶಕತರಯಗುವ ವಿಚಯರವನುು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ಬರೆಯುತಯತನೆಿಂದು ಅನೆೇಕ 
ಬರಹಗಯರರು ಯೇಚಿಸುತಯತರೆ. McCord ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ “ಹೇಗೆ ನಿೇವು ದ್ೆೇವರ ಉತ್ತಮ್ 
ಮ್ತ್ುತ ಸಿವೇಕಯರಹವವ್ಯದ ಮ್ತ್ುತ ಸಿಂಪೂರ್ವ ಚಿತ್ತವನುು ಕಿಂಡುಕೊಳುುವಿರ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. 
JB ಯಲಿಲ ಹೇಗಿರುತ್ತದ್ೆ, “ದ್ೆೇವರ ಚಿತ್ತವನುು ಕಿಂಡುಕೊಳುುವದಕೆೆ ಮ್ತ್ುತ ಯಯವದು 
ಉತ್ತಮ್, ದ್ೆೇವರು ಬಯಸುವದ್ೆೇನು, ಮಯಡುವದಕೆೆ ಯಯವದು ಪರಪೂರ್ವವ್ಯದ ಕಯಯವ 
ಎಿಂಬುದನುು ತಿಳಿಯುವದಕೆೆ ಇದ್ೊಿಂದ್ೆ ದ್ಯರಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.” ನಮ್ಮ ಮ್ನಸಾನುು 
ನೂತ್ನಪಡಿಸಿಕೊಳುುವದಕಯೆಗಿ ಸಲಹೆಮಯಡಲಯಗಿರುವ ಈ ಆತಿೀಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಮ್ಗೆ 
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ಒಿಂದು ನಿದಿವಷಟವ್ಯದ ಪರಸಿಥತಿಯಲಿಲ ಏನು ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂದು ದ್ೆೇವರು ಬಯಸುತಯತನೆಿಂಬ 
ವಿಷಯದಲಿಲ ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದ ಜ್ಞಯನವನುು ಕೊಡುವದರ ಜೊತೆಗೆ ಆತಿೀಕ 
ವಿವ್ೆೇಚನಯಶಕ್ತತಯನುು ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತವ್ೆ. 

ಇನುು ಕೆಲವು ಬರಹಗಯರರು “ಪರೇಕ್ಷಿಸು” ಅಥವ್ಯ “ಪರಶಿೇಲಿಸು” ಎಿಂಬುದರ ಮೇಲೆ 
ಹೆಚುು ಒತ್ುತ ಕೊಡುತಯತರೆ. William Barclay ಯಲಿಲ “ನಿಮ್ಮ ಸವಜೇವನದಲಿಲ, ದ್ೆೇವರ 
ಚಿತ್ತವು ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದದುದ ಮ್ತ್ುತ ಹೆಚುು-ಸಿಂತೊೇಷಕರವ್ಯದುದ ಮ್ತ್ುತ ದ್ೊೇಷವಿಲಲದುದ 
ಎಿಂಬದನುು ಪಿಮಯಣಿೇಕರಸುವಿಂತಯಗಲಿ.”22 ಅದನುು ಸವತ್ಃ ನಿಮ್ಗೆೇ 
ಪಿಮಯಣಿೇಕರಸಿಕೊಳುುವಿರ; ನಿೇವು “ಹೌದು, ದ್ೆೇವರ ಚಿತ್ತವು ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದದ್ ದೆಿಂದು ನನಗೆ 
ದೃಢನಿಶುಯವುಿಂಟ್ು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವದಕೆೆ ಶಕತರಯಗುವಿರ. ನಿಂತ್ರ, ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ 
ಜೇವನದಲಿಲ ದ್ೆೇವರ ಚಿತ್ತವನುು ತೊೇಪವಡಿಸುವ್ಯಗ, ಅದು ನಿರ್ಕೂೆ ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದದ್ೆದೇ 
ಎಿಂಬುದನುು ನಿೇವು ಬೆೇರೆಯವರಗೆ ಸಹ ಪಿಮಯಣಿೇಕರಸುವಿರ.  

ಸ್ಹರ ೀದರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಧ್ರ ೀರಣರ (12:3-13) 
ದ್ೆೇವರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಸಹೊೇದರರಗೆ ಇರಬೆೇಕಯದ ಧ್ೊೇರಣೆ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡಿದ 

ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು ಅವರಲಿಲ ಪರಸಪರರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಇರಬೆೇಕಯದ ಧ್ೊೇರಣೆ ವಿಷಯಕೆೆ 
ಬದಲಯಗುತಯತನೆ. ಆತ್ನು ಅವರಲಿಲ ದಿೇನತೆ (12:3-8) ಮ್ತ್ುತ ಸಹೊೇದರ ಪ್ರಿೇತಿಯ (12:9-
13) ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ ಎಿಂಬುದನುು ಒತಿತಹೆೇಳುತಯತನ 

ದಿೀನತ್ರ (12:3-8) 
3ದರೀವರನ ನನಗರ ಕೃಪರಮಯಡಿದ ಸರೀವರಯನನು ನಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬರ ೊಬ್ೊನಿಗ  

ಹರೀಳ್ಳವದರೀನಿಂದರರ ಯಯರ  ತನು ಯೀಗಾತ್ರಗರ ಮೀರ ತನುನನು ಭಯವಿಸಿಕ್ರ ಳ್ುದರ ದರೀವರನ 
ಒಬರ ೊಬ್ೊನಿಗರ ಎಿಂಥರಿಂಥ ವಿಶ್ಯಾಸ್ ಬ್ಲ್ವನನು ಕ್ರ ಟ್ಟನರ ೀ ಅದಕ್ರಕ ತಕಕ ಹಯಗರ ನಯಾಯವಯದ 
ಅಭಿಪಯಾಯದಿಿಂದ ತನುನನು ಭಯವಿಸಿಕ್ರ ಳ್ುಬರೀಕನ. 4ಯಯಕಿಂದರರ ನಮ್ಗರ ಒಿಂದರೀ ದರೀಹದಲ್ಲಿ 
ಬ್ಹಳ್ ಅಿಂಗಗಳಿರಲಯಗಿ ಆ ಎಲಯಿ ಅಿಂಗಗಳಿಗರ ಹರೀಗರ 5ಒಿಂದರೀ ಕ್ರಲ್ಸ್ ಇರನವದಿಲ್ಿವೀ 
ಹಯಗರಯೀ ನಯವರಲ್ಿರನ ಒಟ್ಯಟಗಿ ಕ್ರಾಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಿಂದರೀ ದರೀಹವಯಗಿದನು ಒಬರ ೊಬ್ೊರಯಗಿ ಪರಸ್ಪರ 
ಅಿಂಗಗಳಯಗಿದರುೀವರ. 6ದರೀವರನ ನಮ್ಗರ ಕೃಪರಮಯಡಿದ ಪಾಕ್ಯರ ನಯವು ಬರೀರರ ಬರೀರರ ವರಗಳ್ನನು 
ಹರ ಿಂದಿದರುೀವರ. ಹರ ಿಂದಿದ ವರವು ಪಾವಯದನರಯ ರ ಪವಯಗಿದುರರ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ಯಾಸ್ ವರಕ್ರಕ 
ತಕಕ ಹಯಗರ ಪಾವಯದನರ ಹರೀಳರ ೀಣ. 7ಅದನ ಸ್ಭಯಸರೀವರಯ ರ ಪವಯಗಿದುರರ 
ಸ್ಭಯಸರೀವರಯನನು ಮಯಡನತ್ಯತ ಇರರ ೀಣ. 8ಬರ ೀಧಿಸ್ನವವನನ ಬರ ೀಧಿಸ್ನವದರಲ್ಲಿಯ  
ಬ್ನದಿಿಹರೀಳ್ಳವವನನ ಬ್ನದಿಿಹರೀಳ್ಳವದರಲ್ಲಿಯ  ನಿರತನಯಗಿರಲ್ಲ. ದಯನಕ್ರ ಡನವವನನ 
ಯಥಯಥಿಮ್ನಸಿಸನಿಿಂದ ಕ್ರ ಡಲ್ಲ. ಹರೀತನ ನಡಿಸ್ನವವನನ ಆಸ್ಕ್ರತಯಿಂದ ನಡಿಸ್ಲ್ಲ. 
ಕಷಟದಲ್ಲಿರನವವರಗರ ಉಪಕ್ಯರ ಮಯಡನವವನನ ಸ್ಿಂತ್ರ ೀಷವಯಗಿ ಮಯಡಲ್ಲ. 

ಅಪೊಸತಲನು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಲಿಲ ಆತಿೀಕ ದಿೇನತೆಯಿರಬೆೇಕೆಿಂದು, ಒಬಬನು ಯಯವ 
ವರವನುು ಹೊಿಂದಿದದರೂ ಅದು ದ್ೆೇವರಿಂದಲೆೇ ಅನುಗಿಹಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದನುು ಅವರು 
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ಗುರುತಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದು ಇಚಿಛಸಿದದನು. ಸಭ್ೆಯನುು ಕಟ್ುಟವದಕೆೆ ಇವುಗಳೆಲಯಲ 
ಅವಶಾಕವ್ಯಗಿದದವು. 

ವಚನ 3. ನನಗರ ಕೃಪರಮಯಡಿದ ಎಿಂಬುದು ಪೌಲನ ಅಪೊಸತಲತ್ವವನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ, 
ಅದು ಆತ್ನಿಗೆ ದ್ೆೇವರ ಕೃಪೆಯಿಿಂದ ಅನುಗಿಹಸಲಪಟ್ಟದ್ಯದಗಿತ್ುತ (ನೊೇಡಿರ 1:5; 15:15, 16; 
ಗಲಯತ್ಾ 2:7-9). ತಯನು ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಅಹವತೆಗಳ ಕಯರರ್ದಿಿಂದಲಲ, ಆದರೆ ದ್ೆೇವರ 
ಕೃಪಯವಿಂತಿಕೆಯಿಿಂದಲೆೇ ಅಪೊಸತಲನಯಗಿದ್ಯದನೆಿಂಬುದನುು ಪೌಲನು 
ಅಥವಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿದದನು. 

ಕೃಪೆಯಿಿಂದ ಅಪೊಸತಲನಯಗಿ, ಪೌಲನು ಪಿತಿಯಬಬ ವ್ಯಚಕನನುು ತನು ಯೀಗಾತ್ರಗರ 
ಮೀರ ತನುನನು ಭಯವಿಸಿಕ್ರ ಳ್ುದರ . . . ನಯಾಯವಯದ ಅಭಿಪಯಾಯದಿಿಂದ ತನುನನು 
ಭಯವಿಸಿಕ್ರ ಳ್ುಬರೀಕನ ಎಿಂದು ಬೆೇಡಿಕೊಳುುತಯತನೆ. ಪೌಲನು ಇಲಿಲ ಶಬಯದಡಿಂಬರವನುು 
ಉಪಯೇಗಿಸುತಯತನೆ, ಅದು ಆಿಂಗಲದಲಿಲ ಅಷುಟ ಸಪಷಟವ್ಯಗಿರುವದಿಲಲ. “ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುದ್ೆ” 
(φρονέω, phroneō) ಎಿಂಬುದಕಯೆಗಿರುವ ಪದದ ವಿಧಗಳು ಈಗಷೆಟೇ ಉಲೆಲೇಖಿಸಿದ 
ವಿಭ್ಯಗದಲಿಲ ನಯಲುೆ ಸ್ಯರ ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತವ್ೆ. Phroneō ಎಿಂಬುದು ಎರಡು ಸ್ಯರ 
ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲಿಲ, ಪೌಲನು ὑπερφρονέω (huperphroneō) 
ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿದನು, ಅದು ὑπέρ (huper, “ಮೇಲೆಡೆ” ಅಥವ್ಯ “ಮೇಲೆ”) 
ಎಿಂಬುದನುು ಆ ಪದಕೆೆ ಜೊೇಡಿಸುತ್ತದ್ೆ; ಅದು “ತ್ನು ಬಗೆೆ ಅಧಕ ಉನುತ್ವ್ಯಗಿ 
ಯೇಚಿಸಿಕೊಳುುವದು” ಎಿಂಬ ಅಥವವನುು ಕೊಡುತ್ತದ್ೆ. ಅಿಂತಿಮ್ವ್ಯಗಿ, ಆತ್ನು 
σωφρονέω (sōphroneō) ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿದನು, ಅದು σῶς (sōs, 
“ಸವಸಥ”) ಎಿಂಬುದನುು ಪದದ ಆರಿಂಭದಲಿಲ ಸ್ೆೇರಸುತ್ತದ್ೆ; ಅದು “ಸವಸಥ ತಿೇಪುವ 
ಹೊಿಂದಿರುವದು,” “ಸವಸಥ [ಆರೊೇಗಾಕರ] ಮ್ನಸುಾ” ಹೊಿಂದಿರುವದು ಎಿಂಬ ಅಥವವನುು 
ಕೊಡುತ್ತದ್ೆ.23 ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದ ಈ ವಿಭ್ಯಗವನುು ಹೇಗೆ ಅನುವ್ಯದಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ, 
“ಉನುತ್ವ್ಯಗಿ [ನಿಮ್ಮನುು ಕುರತಯಗಿ] ಆಲೊೇಚನೆಗಳನುು ಮಯಡಬೆೇಡಿರ, ಆದರೆ 
ಆರೊೇಗಾಕರವ್ಯದ [ನಿಮ್ಮಕುರತಯಗಿ] ಆಲೊೇಚನೆಗಳನುು ಮಯಡಿಕೊಳಿುರ.” CJB ಯಲಿಲ 
ಹೇಗಿರುತ್ತದ್ೆ, “ನಯನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆೇಳುತ ತೆೇನೆ . . . ನಿಮ್ಮ ಸವಿಂತ್ ಪಯಿಮ್ುಖಾತೆಯ ಕುರತ್ು 
ಉತೆರೇಕ್ಷೆಯ ಆಲೊೇಚನೆಗಳನುು ಮಯಡಿಕೊಳುಬೆೇಡಿರ. ಬದಲಯಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುರತಯಗಿ 
ಸಿಂಯಮ್ದ ಅಭಿಪಯಿಯವನುು ಇಟ್ುಟಕೊಳಿುರ.” 

ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಮನುು ಯಶಸುಾ ನಿೇಡಿ ಆಶಿೇವವದಿಸುವದ್ಯದರೆ, ನಯವು ಗವವದಿಿಂದ 
ತ್ುಿಂಬಿಕೊಳುುವ ಅಪಯಯವನುು ಎದುರಸುತ ತೆೇವ್ೆ. ನಯವು ನಮ್ಮ ವರಗಳನುು 
ಉಪಯೇಗಿಸುವದರಲಿಲ ಮಿಕೆವರಗಿಿಂತ್ “ಹೆಚುು ಶಿದ್ೆಧಯಿಿಂದ” ಇದ್ ದೆೇವ್ೆಿಂಬ ವಿಚಯರದಲಿಲ 
ಸಹ ಗವವದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ನಮ್ಮನು ಕುರತ್ು ಯೇಗಾತೆಗೆ ಮಿೇರ 
ಉನುತ್ವ್ಯಗಿ ಯೇಚಿಸಿಕೊಳುದಿಂತೆ ಇರುವ ಹಯಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದಕೆೆ ನಮ್ಗೆ 
ಯಯವ ದ್ೆೈವಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ? ದರೀವರನ ಒಬರ ೊಬ್ೊನಿಗರ ಎಿಂಥರಿಂಥ 
ವಿಶ್ಯಾಸ್ಬ್ಲ್ವನನು ಕ್ರ ಟ್ಟನರ ೀ ಅದರಿಂತೆ ಇರುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದನುು ನಯವು 
ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಕತ್ವನೆೇ ಮ್ಹಮಗೆ ಯೇಗಾನು; ನಯವು 
ಯೇಗಾರಲಲ.  
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“ಎಿಂಥೆಿಂಥ ವಿಶಯವಸಬಲವನುು” ಎಿಂಬ ಪದವು ಒಿಂದು ರೇತಿ ಅಸಪಷಟವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
“ಎಿಂಥೆಿಂಥ” ಎಿಂಬುದು μέτρον (metron) ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ, ಅದು “ಒಿಂದು 
ಅಳತೆಮಯಡುವ ಸ್ಯಧನ”ವನುು ಅಥವ್ಯ “ಅಳತೆಮಯಡಿರುವ ಒಿಂದು ಪಯಲ”ನುು 
ಸೂಚಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ.24 ಪೌಲನು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ ಮೊದಲನೆಯ ಅಥವನಿರೂಪಣೆಯನುು, 
ಒಿಂದು ಮಯನದಿಂಡವನುು ಹೊಿಂದಿದದನೆಿಂದು ಕೆಲವರು ಯೇಚಿಸುತಯತರೆ. ದ್ೆೇವರು 
ನಮ್ಗೊಿಂದು ನಿಂಬಿಕೆಯ ಮಯನದಿಂಡವನುು ಕೊಟಿಟರುತಯತನೆ, ಅದರಿಂದ ನಯವು ನಮ್ಮನುು 
ಅಳೆಯತ್ಕೆದುದ. ನಯವು ಅಳತೆಯ ಸ್ಯಧನವನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವ್ಯಗ, ನಯವು ನಮ್ಮ 
ವಿಷಯದಲಿಲ ಪಯಿಮಯಣಿಕರಯಗಿರುವದ್ಯದಲಿಲ, ನಯವ್ೆಷಟರ ಮ್ಟಿಟಗೆ ಕೊರತೆಯಯಗಿ 
ದ್ ದೆೇವ್ೆಿಂಬುದನುು ಅರತ್ುಕೊಳುುವ್ೆವು. ಆಗ ಗವವವು ಪರಯಭವಗೊಳಿಸಲಪಡುವದು. ಹೆೇಗೂ, 
ಎರಡನೆಯ ಅಥವನಿರೂಪಣೆಯು—ಒಿಂದು ಪಯಲು—ಸನಿುವ್ೆೇಶದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ್ವ್ಯಗಿ 
ಹೊಿಂದಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ ಎಿಂದು ಬಹುತೆೇಕರು ನಿಂಬುತಯತರೆ. ದ್ೆೇವರು ಪಿತಿಯಬಬ ಕೆೈಸತನಿಗೆ 
ತ್ನು ಆಶಿೇವ್ಯವದಗಳಲಿಲ ಇಿಂಥಿಷುಟ ಪಯಲು ಎಿಂದು ಕೊಟಿಟರುತಯತನೆ. ಇದು 6ನೆೇ ವಚನಕೆೆ 
ತ್ಕೆದ್ಯಗಿ ಸರಹೊಿಂದುವದು: “ದ್ೆೇವರು ಕೃಪೆಮಯಡಿದ ಪಿಕಯರ ನಯವು ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ 
ವರಗಳನುು ಹೊದಿದ್ ದೆೇವ್ೆ.” 

ನಿಂತ್ರ “ವಿಶಯವಸ” (πίστις, pistis) ಎಿಂಬ ಪದವಿದ್ೆ. ಈ ಪದವು ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲ 
ಪಿಧ್ಯನವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ ಇಲಿಲ ಒಿಂದು ರೇತಿಯಲಿಲ ವಾತಯಾಸವ್ಯಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟ 
ರುವಿಂತೆ ಕಯರ್ುತ್ತದ್ೆ. ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ “ವಿಶಯವಸ” ಎಿಂಬುದು ನಯವು ಸುವ್ಯತೆವಗೆ 
ನಿೇಡುವ ನಮ್ಮ ವ್ೆೈಯಕ್ತತವ್ಯದ ಪಿತಿಸಪಿಂದನೆಯ ರೇತಿಯಿಂತಿರುವದಿಲಲ (1:16, 17; 10:17), 
ಅದು ದ್ೆೇವರ ಕೃಪೆಯ ವಾಕತಪಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂತಿರುತ್ತದ್ೆ. ದ್ೆೇವರ ವರಗಳು ವಿಶಯವಸದಿಿಂದ 
ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಡುತ್ತವ್ಯದದರಿಂದ, 3ನೆೇ ವಚನದಲಿಲನ “ವಿಶಯವಸ” ಎಿಂಬುದು ನಮ್ಮ 
ವರಗಳನುು ಚಲಯಯಿಸುವದಕೆೆ ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಾವ್ಯಗಿರುವದನೆುಲಯಲ (ವ್ಯಕಾವೂ ಸ್ೆೇರದಿಂತೆ) 
ದ್ೆೇವರು ಒದಗಿಸುವದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆಿಂಬದ್ಯಗಿ ನಯವು ಯೇ ಚಿಸಿಕೊಳುಬಹುದು. ಅದ್ೆೇ 
ರೇತಿಯಲಿಲ, ಪೆೇತ್ಿನು ಆತಿೀಕ ವರಗಳ ಪಟಿಟಯನುು ನಿೇಡುವ್ಯಗ, ಆತ್ನು ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಒಬಬನು ಸಭ್ೆಯ ಸ್ೆೇವ್ೆ ಮಯಡುವವನಯದರೆ ದ್ೆೇವರಿಂದ ಶಕ್ತತಯನುು 
ಹೊಿಂದಿದವನಯಗಿ ಮಯಡಲಿ” (1 ಪೆೇತ್ಿ 4:11; ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). 

ನಯವು “ಎಿಂಥೆಿಂಥ ವಿಶಯವಸ ಬಲ” ಎಿಂಬ ಪದಗುಚಛದ ಅಥವದ ವಿಷಯದಲಿಲ ಅಧಕವ್ಯಗಿ 
ಒದ್ಯದಡಕೂಡದು. ಪೌಲನ ಅದನುು ಹೆೇಳಿದ ತಯತಯಪಯವವು ಏನೆೇ ಆಗಿದದರೂ, ಆತ್ನು 
ಹೆೇಳಬಯಸಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ ದ್ೆೇವರೆೇ ಅದನುು ನಮ್ಗೆ ಇಿಂಥಿಷುಟ ಎಿಂದು ಕೊಡುತಯತನೆ, 
ಆದದರಿಂದ ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಗವವಕೆೆ ಅಲಿಲ ಅವಕಯಶವ್ೆೇ ಇಲಲ ಎಿಂಬುದ್ೆ. ಬಹುಶಃ ದ್ೆೇವರ 
ರಯರ್ಾಕಯೆಗಿ ಪೌಲನಿಗಿಿಂತ್ಲೂ ಅಧಕವ್ಯದ ಸ್ಯಧನೆಗಳನುು ಮಯಡಿರುವವವರ 
ಮ್ತೊತಬಬರರುವದಿಲಲವ್ೆನೊೇ; ಆದರೆ ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ಆದರೆ ನಯನು 
ಎಿಂಥವನಯಗಿದ್ ದೆೇನೊೇ ದ್ೆೇವರ ಕೃಪೆಯಿಿಂದಲೆೇ ಅಿಂಥವನಯಗಿದ್ ದೆೇನೆ” (1 ಕೊರಿಂಥ 15:10). 

3ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ಪೌಲನ ನಿದಿವಷಟವ್ಯದ ಕಳಕಳಿಯು ಕೆೈಸತರು ತ್ಮ್ಮನುು 
ಯೇಗಾತೆಗಿಿಂತ್ಲೂ ಅಧಕವ್ಯಗಿ ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುುತಿತದದದ್ ದೆೇ ಆಗಿತ್ುತ. ಹೆೇಗೂ, “ನಯಾಯವ್ಯದ 
ಅಭಿಪಯಿಯದಿಿಂದ ತ್ನುನುು [ತ್ನು ಬಗೆೆ] ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುಲಿ” ಎಿಂಬ ಬುದಿಧವ್ಯದವು ಅದಕೆೆ 
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ವಿರುದಧವ್ಯದ ಅತಿರೆೇಕವನುು ಖಿಂಡಿಸುತ್ತದ್ೆ: ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ತ್ನು ಬಹಳ ಕ್ತೇಳಯದ 
ಅಭಿಪಯಿಯ ಹೊಿಂದಿರುವದು. ಯಯವ ಸದಸಾನು ಸಹ ತ್ನುನುು ಬೆೇರೆಯವರಗಿಿಂತ್ 
ಉತ್ತಮ್ನೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುಕೂಡದು, ಆದರೆ ಯಯವ ಕೆೈಸತನೆೇ ಆಗಲಿ ತ್ನುನುು 
ಯೇಗಾವಲಲದವನೆಿಂದು ಸಹ ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುಕೂಡದು. ಪೌಲನು “ದ್ೆೇವರು ಒಬೊಬಬಬನಿಗೆ 
ಎಿಂಥೆಿಂಥ ವಿಶಯವಸಬಲವನುು ಕೊಟ್ಟನೊೇ” ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಹೆೇಳುತಯತನೆ. ಕತ್ವನು 
ಯಯರೊಬಬರನೂು ಹೊರಗಿಡಲಿಲಲ; ಆತ್ನು ತ್ನು ಎಲಯಲ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ವರಗಳನುು 
ಕೊಟಿಟರುತಯತನೆ. ನಯವು ಅಸಭಾವ್ಯದ ಗವವದ ಬಗೆೆ ಜಯಗಿತೆಯುಳುವರಯಗಿರಬೆೇಕು, ಆದರೆ 
ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಗೆ ಅನುಗಿಹಸಿರುವ ವರಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವದಕೆೆ ಅಡಿುಯಯಗುವ 
ಮಿಥಾ ದಿೇನತೆಯಿಿಂದ ಸಹ ನಯವು ದೂರವಿರತ್ಕೆದುದ.  

ವಚನಗಳ್ಳ 4, 5. ಪೌಲನು ತ್ನು ಬುದಿಧವ್ಯದಗಳ ಬಳಿಕ ತಯನು ಆಗಯಗೆೆ 
ಉಪಯೇಗಿಸುವ ಒಿಂದು ದೃಷಯಟಿಂತ್ವನುು ನಿೇಡುತಯತನೆ, ಸಭ್ೆಯನುು ಒಿಂದು ಮಯನವ 
ದ್ೆೇಹಕೆೆ ಹೊೇಲಿಸುತಯತನೆ. ನಮ್ಗರ ಒಿಂದರೀ ದರೀಹದಲ್ಲಿ ಬ್ಹಳ್ ಅಿಂಗಗಳಿರಲಯಗಿ ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳುತಯತನೆ (ನೊೇಡಿರ 1 ಕೊರಿಂಥ 12:14, 20). ಅಿಂಥ “ಅಿಂಗಗಳಲಿಲ” ಕೆೈಗಳು, ಕಯಲುಗಳು, 
ಕರ್ುುಗಳು, ಕ್ತವಿಗಳು, ಮ್ತ್ುತ ದ್ೆೇಹದ ಇತ್ರೆ ಭ್ಯಗಗಳು (1 ಕೊರಿಂಥ 12:15-19, 21-26). 
ಮಯನವ ದ್ೆೇಹಕೆೆ ಬಹಳಷುಟ ಅಿಂಗಗಳಿದ್ಯದಗೂಾ, ಎಲಯಿ ಅಿಂಗಗಳಿಗರ ಹರೀಗರ ಒಿಂದರೀ 
ಕ್ರಲ್ಸ್ವಿರನವದಿಲ್ಿ. ಬದಲಯಗಿ, ಅವುಗಳು ದ್ೆೇಹಕೆೆ ಅತ್ಾಿಂಥ ಒಳಿತ್ನುು ಮಯಡುವಿಂತ್ಹ 
ವಿಶೆೇಷಜ್ಞತೆಯ ಪಯತ್ಿಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತವ್ೆ. ಅದ್ೆೇ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ, ನಯವರಲ್ಿರನ ಒಟ್ಯಟಗಿ 
ಕ್ರಾಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಿಂದರೀ ದರೀಹವಯಗಿದನು ಒಬರ ೊಬ್ೊರಯಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಿಂಗಗಳಯಗಿದರುೀವರ. ಇಲಿಲ 
ಬರ್ುನೆಯು ಸಭ್ೆಯಯಗಿರುವ ಆತಿೀಕ ದ್ೆೇಹದಲಿಲ ಅಿಂಗಗಳಯಗಿರುವಿಂಥ ಕೆೈಸತರ 
ಕುರತಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ (ಎಫೆಸ 1:22, 23; ಕೊಲೊಸ್ೆಾ 1:18, 24). ಪಿತಿಯಿಂದು ಅಿಂಗವು 
ಪರಸಪರ ಅಿಂತ್ರ ಸಿಂಬಿಂಧ ಹೊಿಂದಿರುತ್ತವ್ೆ ಮ್ತ್ುತ ಆತಿೀಕ ದ್ೆೇಹದಲಿಲ ಒಿಂದು 
ಜೇವಧ್ಯರಕವ್ಯದ ಕ್ತಿಯೆಯನುು ಮಯಡುತ್ತದ್ೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 12:27). 

ವಚನಗಳ್ಳ 6-8. ಪೌಲನು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ ದ್ೆೇವರು ತ್ಮ್ಗೆ ನಿೇಡಿದ ವರಗಳನುು 
ಉಪಯೇಗಿಸಬೆೇಕೆಿಂದು ಬುದಿಧವ್ಯದ ಹೆೇಳುತಯತನೆ: ದರೀವರನ ನಮ್ಗರ ಕೃಪರಮಯಡಿದ ಪಾಕ್ಯರ 
ನಯವು ಬರೀರರ ಬರೀರರ ವರಗಳ್ನನು ಹರ ಿಂದಿದರುೀವರ. NASB ಅನುವ್ಯದಕರು “ಅದರ 
ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ ನಯವೊಬೊಬಬಬರು ಅವುಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸಬೆೇಕು” ಎಿಂಬದನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆ 
ಗೊಳಿಸಿರುತಯತರೆ. ಅದರು ಏಕೆ ಆ ಉದದವ್ಯದ ಪದಗುಚಛವನುು ಸ್ೆೇಪವ ಡೆಗೊಳಿಸಿದರು? 
ಯಯಕೆಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ವರಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವ ಅಗತ್ಾತೆಯು ಇಡಿೇ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದ 
ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಪ್ರಸಿರುತ್ತದ್ೆ (12:3, 6), ಅವುಗಳನುು ನಯವು ಅವುಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿ 
ಸುತ ತೆೇವೊೇ ಇಲಲವೊೇ ಎಿಂಬುದು ಮ್ನೆವ್ಯತೆವಗಯರಕೆಯ ವಿಚಯರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಪೌಲನು ಏಳು ವರಗಳ ವಿವರಣಯಪಟಿಟಯನುು ನಿೇಡುತಯತನೆ: ಪಿವ್ಯದಿಸುವದು, 
ಸ್ೆೇವ್ೆಮಯಡುವದು, ಬೊೇಧಸುವದು, ಬುದಿಧಹೆೇಳುವದು, ದ್ಯನಕೊಡುವದು, ಹರೇತ್ನ 
ನಡಿಸುವದು, ಮ್ತ್ುತ ಉಪಕಯರ ಮಯಡುವದು. ಬೆೈಬಲಿನ ಬಹುತೆೇಕ ಪಟಿಟಗಳ ಹಯಗೆಯೆೇ, 
ಇದು ಸಮ್ಗಿವ್ಯದದದಲಲ. “ಅಸ್ಯಧ್ಯರರ್” (ಅದುುತ್ಕರವ್ಯದ) ಮ್ತ್ುತ “ಸ್ಯಧ್ಯರರ್” 
(ಅದುುತ್ಕರವಲಲದ) ಎರಡೂ ವರಗಳ ಪಟಿಟಗಳು 1 ಕೊರಿಂಥ 12:8-10, 28; ಎಫೆಸ 4:11; 
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ಮ್ತ್ುತ 1 ಪೆೇತ್ಿ 4:11ರಲಿಲ ಸಿಕುೆತ್ತವ್ೆ.  
ನಯವು 12:6-8ರಲಿಲನ ಏಳು ವರಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಿವಸುವ ಮ್ುನು, ನಯವು ವರಗಳ 

ಸವಭ್ಯವದ ಕುರತ್ು ಆಲೊೇಚಿಸತ್ಕೆದುದ. ಮೊದಲನೆಯದು (ಪಿವ್ಯದಿಸುವದು) ಒಿಂದು 
“ಅಸ್ಯಧ್ಯರರ್”ವ್ಯದ (ಅದುುತ್ಕರವ್ಯದ) ವರವ್ಯಗಿದ್ೆ. ಬಹುಶಃ ಮಿಕೆವುಗಳು “ಸ್ಯಧ್ಯರರ್” 
(ಅದುುತ್ಕರವಲಲದ) ವಗವಕೆೆ ಸ್ೆೇರುತ್ತವ್ೆ.25 ಮೊದಲ ಶತ್ಮಯನದ ಬರಹಗಯರರು 
ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಅದುುತ್ಕರವ್ಯದ ವರಗಳು ಹಯಗೂ ಅದುುತ್ಕರವಲಲದ ವರಗಳ ನಡುವ್ೆ 
ಒಿಂದು ತಿೇಕ್ಷ್ಣವ್ಯದ ವಾತಯಾಸವನುು ಮಯಡಲಿಲಲ, ಏಕೆಿಂದರೆ ಅವುಗಳೆಲಯಲ ದ್ೆೇವರಿಂದ 
ಬಿಂದವುಗಳಯಗಿದದವಷೆಟ. ದ್ೆೇವರು ಬಹುಶಃ ಆಯಯ ಕ್ಷೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಸ್ಯವಭ್ಯವಿಕವ್ಯದ ಸಹರ್ 
ಒಲವು ಹೊಿಂದಿದದ ರ್ನರಗೆ ಅದುುತ್ಕರವ್ಯದ ವರಗಳನುು ಕೊಟ್ಟನೆಿಂದು Bell ಅಭಿಪಯಿಯ 
ಪಡುತಯತನೆ. ನಿಂತ್ರ, ಒಮಮ ಅವರು ಸಿಂಪೂರ್ವ ವ್ಯಕಾವನುು ಪಡೆದುಕೊಿಂಡರೆಿಂದರೆ, 
ಅದುುತ್ಗಳಿಲಲದ್ೆಯೆೇ ಸಭ್ೆಯ ಕೆಲಸವನುು ನಡಿಸಿಕೊಿಂಡು ಹೊೇಗಬಹುದ್ಯಗಿತ್ುತ.26 ನಯವು 
ಅದುುತ್ಗಳ ಯುಗದಲಿಲ ಜೇವಿಸುವವರಯಗಿರುವದಿಲಲ, ಆದರೆ ಆಗಲೂ ನಯವು ನಮ್ಮ 
ಅದುುತ್ಕರವಲಲದ ವರಗಳು ಸಹ ಮೇಲಣಿಿಂದ ಬಿಂದವುಗಳೆಿಂಬುದನುು 
ಗುರುತಿಸಿಕೊಳುುತೆತೇವ್ೆ (ಯಯಕೊೇಬ 1:17). ಈಗ ನಯವು ಏಳು ವರಗಳ ಕುರತ್ು ಕುಲಪತವ್ಯಗಿ 
ಕಲಿಯೇರ್: 

1. ಪಿವ್ಯದಿಸುವ ವರ. “ಪಿವ್ಯದಿ” (προφήτης, prophētēs) ಎಿಂಬ ಪದದ ಅಥವವು 
“ಮ್ತೊತಬಬನಿಗೊೇಸೆರ ಒಬಬ ವಕಯತರನು” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದು φημί (phēmi, 
“ಹೆೇಳುವದು”) ಮ್ತ್ುತ πρό (pro, “ಮ್ುಿಂದ್ೆ”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳನೊುಳಗೊಿಂಡಿದ್ೆ.27 ಹೊಸ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಕಯಲದಲಿಲ, ಪಿವ್ಯದಿಗಳು ದ್ೆೇವರಗೊೇಸೆರ ಪೆಿೇರತ್ರಯದ 
ವಕಯತರರಯಗಿರುತಿತದದರು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 11:27; 13:1; 15:32; 1 ಕೊರಿಂಥ 12:28; 
ಎಫೆಸ 2:20; 3:5; 4:11). ಅವರ ಸಿಂದ್ೆೇಶವು ಪಾವಯದನರ (προφητεία, prophēteia) 

ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪಡುತಿತತ್ುತ. ಇಿಂದು ನಮ್ಗೆ ಪೆಿೇರತ್ರಯದ ಪಿವ್ಯದಿಗಳಿರುವದಿಲಲ, ಆದರೆ 
ದ್ೆೇವರು ಅವರ ಸಿಂದ್ೆೇಶಗಳ ಸ್ಯರಭೂತ್ ಭ್ಯಗವನುು ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ 
ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಿಟಿಟದ್ಯದನೆ. 

ಪಿವ್ಯದಿಸುವವನು ತ್ನು ವಿಶ್ಯಾಸ್ ವರಕ್ರಕ ತಕಕ ಹಯಗರ ಪಾವಯದನರ ಹೆೇಳಬೆೇಕಯಗಿತ್ುತ. 
“ತ್ಕೆ ಹಯಗೆ” ಎಿಂಬುದು ἀναλογία (analogia) ಎಿಂಬ ಪದದ ಅನುವ್ಯದವ್ಯಗಿದ್ೆ, ಆ 
ಪದದಿಿಂದಲೆೇ ನಮ್ಗೆ “analogy” ಎಿಂಬ ಪದ ಬಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. Analogia ಎಿಂದರೆ 
“ವಿಶ ಲೆೇಷಣೆ, ಅನುಪಯತ್, ಪಯಲು” ಎಿಂದಥವವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.28 “ವಿಶಯವಸ ವರಕೆೆ” (ಅಕ್ಷರಶಃ, 
“ವಿಶಯವಸ”) ಎಿಂಬುದು 3ನೆೇ ವಚನಕೆೆ ಒಿಂದು ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ಉಲೆಲೇಖವ್ಯಗಿರುವ 
ಸಿಂಭ್ಯವಾವಿದ್ೆ: ದ್ೆೇವರು ಪಿತಿಯಬಬ ಕೆೈಸತನಿಗೆ “ಎಿಂಥೆಿಂಥ ವಿಶಯವಸ ಬಲ”ವನುು 
ಕೊಟಿಟದ್ಯದನೊೇ ಅದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. “ಇದು ದ್ೆೇವರು ಏನನುು ಕೊಟಿಟದ್ಯದನೊೇ ಅದನುು 
ದ್ಯಟಿಕೊಿಂಡು ಹೊೇಗುವದರ ವಿರುದಧ ಒಿಂದು ಎಚುರಕೆ” ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆಿಂದು W. E. Vine 

ಬರೆಯುತಯತನೆ.29 ಒಬಬ ಪಿವ್ಯದಿಯು ತ್ನಗೆ ದ್ೆೇವರು ಕೊಟಿಟರುವ ಸಿಂದ್ೆೇಶವನುು 
ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಮಯತಯಡಬೆೇಕ್ತತ್ುತ. ಪೆೇತ್ಿನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ಒಬಬನು 
ಬೊೇಧಸುವವನಯದರೆ ದ್ೆೈವೊೇಕ್ತತಗಳನುು ನುಡಿಯುವವನಯಗಿ ಬೊೇಧಸಲಿ” (1 ಪೆೇತ್ಿ 4:11). 
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Stott ನಿಿಂದ ಇನೊುಿಂದು ಆಯೆೆಯು ಸಲಹೆ ಮಯಡಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ, ಆತ್ನು ಹೆೇಳಿದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ, 
“ನಯವು ಪದಗುಚಛವನುು ‘ವಿಶಯವಸದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಒಮ್ಮತ್ದಲಿಲರುವದ್ಯಗಿ’ ಎಿಂದು 
ಅನುವ್ಯದಿಸಬೆೇಕು. ಅಿಂದರೆ, ‘ಪಿವ್ಯದಿಯು ತ್ನು ಸಿಂದ್ೆೇಶ ಯಯವ ರೇತಿಯಲೂಲ ಕೆೈಸತ 
ವಿಶಯವಸಕೆೆ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿರದಿಂತೆ ಜಯಗಿತೆ ವಹಸಬೆೇಕು’.”30 

2. ಸಭ್ಯಸ್ೆೇವ್ೆಯ ವರ. ಪೌಲನ ಮ್ುಿಂದಿನ ಪದ, διακονία (diakonia), 
ಅದರಥವವು ಊಳಿಗ ಅಥವ್ಯ “ಸ್ೆೇವ್ೆ” ಎಿಂಬುದು. ಅದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ಪದಗಳಲಿಲ 
διάκονος (diakonos, “ಆಳು” ಅಥವ್ಯ “ಸ್ೆೇವಕ”) ಮ್ತ್ುತ διακονέω (diakoneō, 
“ಊಳಿಗ ಮಯಡು” ಅಥವ್ಯ “ಸ್ೆೇವ್ೆ ಮಯಡು”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳು ಸ್ೆೇರರುತ್ತವ್ೆ. ಈ ಪದಗಳು 
ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಸಭ್ಯ ಸ್ೆೇವಕರಿಂತ್ಹ, ಸಭ್ೆಯಲಿಲ ಮಯಡಲಪಡುವ ವಿಶೆೇಷ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತವ್ೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 3:10, 13) ಅಥವ್ಯ ಸುವ್ಯತಿವಕರನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತವ್ೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 
4:6; 2 ತಿಮೊಥೆ 4:5). ಹೆೇಗೂ, ಬಹಳಷುಟ ಸಮ್ಯಗಳಲಿಲ, ಆ ಪದಗಳು ಮ್ತೊತಬಬರಗೆ 
ಮಯಡುವ ಯಯವದ್ೆೇ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತವ್ೆ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 19:22; 
ರೊೇಮಯ 15:25; 2 ತಿಮೊಥೆ 1:18; ಫಿಲೆಮೊೇನ 13; ಇಬಿಿಯ 6:10). 1 ಕೊರಿಂಥ 12:5ರ 
ಪರಭ್ಯಷೆಯನೆುೇ ಉಪಯೇಗಿಸುವದ್ಯದರೆ, “ಸ್ೆೇವ್ೆಗಳಲಿಲ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ವಿಧಗಳುಿಂಟ್ು” 
(NIV). ಕೆಲವರಗೆ ಏನು ಮಯಡಲಪಡುವ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆಯೆಿಂಬುದನುು ಹುಡುಕ್ತ ತಿಳಿದು (ಅದು 
ಏನೆೇ ಆಗಿರಬಹುದು) ಅದನುು ಮಯಡಿ ಮ್ುಗಿಸುವ ಜಯಣೆಮಯಿರುತ್ತದ್ೆ. 

3. ಬೊೇಧಸುವ ವರ. ಬರ ೀಧಿಸ್ನವವನನ ಎಿಂಬುದು διδάσκω (didaskō) ಎಿಂಬ 
ರೂಪದ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ, ಅದ್ೊಿಂದು ಕ್ತಿಯಯಪದವ್ಯಗಿದುದ ಅದರಥವವು 
“ಬೊೇಧನೆ ಕೊಡು” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.31 ಕೆಲವರು ಇತ್ರರಗೆ ಮಯಹತಿಯನುು 
ವಿಶದಪಡಿಸುವದರಲಿಲ ನಿಪುರ್ರಯಗಿರುತಯತರೆ. ಅವರು ದ್ೆೇವರ ಸತ್ಾವನುು ಸುಲಭವ್ಯಗಿ 
ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುತ್ಕೆ ರೇತಿಯಲಿಲ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವರು. 

4. ಬುದಿಧಹೆೇಳುವ ವರ. ಬ್ನದಿಿಹರೀಳ್ಳವವನನ (παρακαλέω, parakaleō 

ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದದುದ) ಎಿಂಬ ಪದವು ಅಗಯಧವ್ಯದ ಅಥವವನುು ಹೊಿಂದಿದ್ೆ. ಅದ್ೊಿಂದು 
ಸಿಂಯುಕತ ಪದವ್ಯಗಿದುದ παρά (para, “ಪಕೆದಲಿಲ”) ಎಿಂಬುದನುು καλέω (kaleō, 

“ಕರೆಯುವದು”) ಎಿಂಬ ಪದದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಒಿಂದುಗೂಡಿಸುವದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಇಲಿಲ ಚಿತ್ಿರ್ವು 
ಸಹಯಯಕಯೆಗಿ “ಮ್ತೊತಬಬನನುು ಪಕೆದಲಿಲ ಕರೆಯುವದು” ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ. Parakaleō 

ಎಿಂಬುದು “ಬುದಿಧವ್ಯದ,” “ಪೊಿೇತಯಾಹಸು,” “ಆಲೊೇಚನೆ ಹೆೇಳು,” ಅಥವ್ಯ “ಬಲಪಡಿಸು” 
ಎಿಂದು ಸಹ ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಡಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಕೆಲವು ವಾಕ್ತತಗಳಿಗೆ ಮ್ತೊತಬಬರನುು 
ಪೊಿೇತಯಾಹಸಿ ಸೂಪತಿವಗೊಳಿಸುವ ಪಿತಿಭ್ೆ ಇರುತ್ತದ್ೆ.  

5. ದ್ಯನಕೊಡುವ ವರ. ಪೌಲನು ನಿಂತ್ರ ದಯನಕ್ರ ಡನವವನನ ಕುರತ್ು 
ಮಯತಯಡುತಯತನೆ. ಇಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟರುವ ಪದವು μεταδίδωμι (metadidōmi) 
ಎಿಂಬುದರಿಂದ ಬಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ, ಅದು δίδωμι (didōmi, “ಕೊಡು”) ಮ್ತ್ುತ μετά (meta, 
“ಯಿಂದಿಗೆ”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳ ಸಿಂಯೇರ್ನೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದರ ಅಥವವು 
“ಹಿಂಚಿಕೊಳುುವದು” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.32 NIV ಯಲಿಲ “ಇತ್ರರ ಅಗತ್ಾತೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ 
ನಿೇಡುವದು” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಕೊಡುವದನುು ಒಿಂದು ವರವ್ೆಿಂದು ಆಲೊೇಚಿಸುವದು ಸವಲಪ 
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ವಿಚಿತ್ಿವ್ೆೇನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಸನಿುವ್ೆೇಶವು ಹಯಗೆ ಮಯಡುವದಕಯೆಗಿ ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಗೆ 
ಸ್ಯಮ್ಥಾವವನುು ಕೊಟಿಟದ್ಯದನೆ ಎಿಂಬುದರ ಕುರತಯಗಿರುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದನುು ನಯವು 
ನೆನಪ್ರನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಳುಬೆೇಕು. ಒಬಬನು ಕೊಡುವದಕೆೆ ಶಕತನಯಗಿದದಲಿಲ, ಅದರಥವವು ದ್ೆೇವರು 
ಆತ್ನಿಗೆ ಹರ್ ಅಥವ್ಯ ಸವತ್ುತಗಳನುು ಅನುಗಿಹಸಿದ್ಯದನೆಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಕೊಡುವ ವರವು 
ಹರ್ವನುು ಮಯಡುವ ಸ್ಯಮ್ಥಾವವು ಮೊದಲೆೇ ಇದ್ೆಯೆಿಂಬ ಭ್ಯವನೆಯನುು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆಿಂದು ಬಹುತೆೇಕ ಲೆೇಖಕರು ನಿಂಬುತಯತರೆ. ಕೆಲವರು ಹರ್ವನುು ಮಯಡುವ 
ಪಿತಿಭ್ೆಯನುು ಹೊಿಂದಿರುತಯತರೆ, ಮ್ತ್ುತ ಕೆಲವರಗೆ ಅದು ಇರುವದಿಲಲ. ನಯವು ಎಲಿಲಯ ವರೆಗೆ 
ಹೆಚುು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದ ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ನಿಲವಕ್ಷಿಸುವದಿಲಲವೊೇ ಮ್ತ್ುತ ಎಲಿಲಯ ವರೆಗೆ 
ನಯವು ನಮ್ಮ ಹರ್ವನುು ಸ್ಯವಥವ ಉದ್ೆದೇಶಗಳಿಗಯಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸುವದಿಲಲವೊೇ ಅಲಿಲಯ 
ವರೆಗೆ ಹರ್ ಸಿಂಪಯದಿಸುವದರಲಿಲ ಯಯವದ್ೆೇ ತ್ಪ್ರಪಲಲ (1 ತಿಮೊಥೆ 6:9, 10, 17-19). 

ಒಬಬನ ಕೊಡುವಿಕೆಯು ಯಥಯಥಿಮ್ನಸಿಸನಿಿಂದ ಕೂಡಿರಬೆೇಕು. Bauerನ 
ಶಬದಕೊೇಶವು “ಯಥಯಥವಮ್ನಸಿಾನಿಿಂದ” (ἁπλότης, haplotēs) ಎಿಂಬುದನುು “ಸರಳತೆ, 
ಯಥಯಥವ, ಪಯಿಮಯಣಿಕತೆ, ಮ್ುಚುುಮ್ರೆಯಿಲಲದ್ೆ” ಎಿಂಬ ಅಥವನಿರೂಪಣೆ ನಿೇಡುತ್ತದ್ೆ.33 
ಅದು ἁπλοῦς (haplous) ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟದ್ಯದಗಿದುದ, ಅದರಥವವು “ಏಕ” 
ಅಥವ್ಯ “ಉದ್ೆದೇಶದ ಏಕತ್ವ” ಎಿಂದ್ಯಗಿದ್ೆ.34 Haplotēs ಎಿಂಬುದು ದ್ಯರಯಳತ್ನಕೆೆ 
ನಡಿಸುವಿಂಥ “ಹೃದಯದ ಏಕತ್ವ” ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.35 KJV ಯು ಈ ಪದದ 
ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಅಥವವನುು ಎತಿತತೊೇರಸುತ್ತದ್ೆ: “ಕೊಡುವವನು ಅದನುು ಸರಳತೆಯಿಂದಿಗೆ 
ಕೊಡಲಿ.” ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಕೊಡುವ್ಯಗ ಅದನುು ಅನಯವಶಾಕವ್ಯಗಿ ದ್ೊಡುದ್ಯಗಿ 
ತೊೇರಸಿಕೊಳುಬಯರದು (ಮ್ತಯತಯ 6:2). NASB ಯು ಅಿಂತಿಮ್ ಫಲಿತ್ದ ಮೇಲೆ ಒತ್ುತ 
ಕೊಡುತ್ತದ್ೆ: “ಉದ್ಯರತ್ವದಿಿಂದ.” CJB ಯು ಎರಡು ಭ್ಯವನೆಗಳನುು 
ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತದ್ೆ: “ನಿೇವು ಕೊಡುವಿಂಥ ವಾಕ್ತತಯಯಗಿದದರೆ, ಅದನುು ಸರಳ ಹಯಗೂ 
ದ್ಯರಳವ್ಯಗಿ ಮಯಡು.”  

6. ಹರೇತ್ನ ನಡಿಸುವ ವರ. ಹರೀತನ ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಗಿಿೇಕ್ ಪದವು προΐστημι 
(proistēmi) ಎಿಂಬುದರಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ, ಅದರಥವವು “ಮ್ುಿಂದ್ೆ ನಿಲುಲ” ಎಿಂದ್ಯಗಿದ್ೆ. 
ಅದು ἵστημι (histēmi, “ನಿಲುಲ”) ಮ್ತ್ುತ πρό (pro, “ಮ್ುಿಂದ್ೆ”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳ 
ಸಿಂಯೇರ್ನೆಯಯಗಿದ್ೆ. Proistēmi ಯು “ನಡಿಸು,” “ಆಳು,” ಮ್ತ್ುತ “ನಿವವಹಸು” ಎಿಂದು 
ಸಹ ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. ಕೆಲವರಗೆ ರ್ನರು ತ್ಮ್ಮನುು ಹಿಂಬಯಲಿಸುವಿಂತೆ ಮಯಡುವ 
ಸ್ಯವಭ್ಯವಿಕವ್ಯಗಿ ಬಿಂದ ಪಿತಿಭ್ೆಯನುು ಹೊಿಂದಿರುತಯತರೆ. ಈ ರೇತಿಯ ವಾಕತಯನುು ಆನೆೇಕ 
ಸ್ಯರ “ಹುಟಿಟನಿಿಂದಲೆೇ ಸಹರ್ ನಯಯಕನು” ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪಡುತಯತನೆ. ಪೌಲನು ಬಹುಶಃ 
ಪಯಿಥಮಿಕವ್ಯಗಿ ಸಭ್ೆಯ ಹರಯರನುು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ಹೆೇಳಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ 
(ನೊೇಡಿರ 1 ತಿಮೊಥೆ 5:17). ನಯವು ಒಬಬನನುು ನಯಯಕನನಯುಗಿ ಮಯಡುವದಕಯೆಗಿ 
ಹರಯನೆಿಂದು ಆಯೆೆ ಮಯಡುವದಿಲಲ, ಆತ್ನು ಆ ಸ್ಯಥನವನುು ವಹಸಿಕೊಳುುವ ಮ್ುಿಂಚೆ ಒಬಬ 
ಗುರುತಿಸಲಪಟ್ಟ ನಯಯಕನಯಗಿರಬೆೇಕು. ಹೆೇಗೂ, ಹರೇತ್ನ ನಡಿಸುವ ಕುರತಯಗಿ ಪೌಲನು 
ನಿೇಡುವ ಬೊೇಧನೆಗೆ ವಿಶಯಲವ್ಯದ ಅನವಯಿಕೆ ಇರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. Proistēmi ಯು ಒಬಬ 
ತ್ಿಂದ್ೆಯು ತ್ನು ಕುಟ್ುಿಂಬವನುು ನಡಿಸುವ ರೇತಿಯನುು ಬಣಿುಸುವದಕೆೆ ಸಹ 



 17 

ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಡುತ್ತದ್ೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 3:4, 12). 
ಹೇರತ್ನ ನಡಿಸುವವರು ಆಸ್ಕ್ರತಯಿಂದ ನಡಿಸ್ಲ್ಲ. “ಆಸಕ್ತತ” ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಇರುವ ಗಿಿೇಕ್ 

ಪದದ σπουδή (spoudē) ಅಥವವು “ಶಿದ್ಯಧಪೂವವಕ, ಅತಯಾಸಕ್ತತ.”36 ಕಯಲಕಿಮೇರ್ದಲಿಲ, 
ಒಬಬ ನಯಯಕನು ಬಳಲಿ ಹೊೇಗಬಹುದು ಮ್ತ್ುತ ತ್ನು ಕತ್ವವಾಗಳನುು 
ನೆರವ್ೆೇರಸುವದರಲಿಲ ನಿಲವಕ್ಷ ತೊೇರಬಹುದು. ನಯವು ಒಬಬ ಹರಯನು ಸಭ್ೆಯನುು 
ನಡಿಸುವ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡುತಿತದ್ ದೆೇವೊೇ ಅಥವ್ಯ ತ್ಿಂದ್ೆಗಳು ಕುಟ್ುಿಂಬಗಳನುು ನಡಿಸುವ ಬಗೆೆ 
ಮಯತಯಡುತಿತದ್ ದೆೇವೊೇ, ಅವರು “ರ್ವ್ಯಬಯದರಯನುು ಗಿಂಭಿೇರವ್ಯಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳುತ್ಕೆದುದ” 
(NLT). 

7. ಕಷಟದಲಿಲರುವವರಗೆ ಉಪಕಯರ ಮಯಡುವ ವರ. ಉಪಕ್ಯರ ಮಯಡನವವನನ 
ಎಿಂಬುದಕ್ತೆರುವ ಪದವು ἑλεέω (eleeō) ಎಿಂಬ ಪದಿಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ, ಅದರಥವವು 
“ಮ್ತೊತಬಬನ . . . ಯಿಂದಿಗೆ ಕನಿಕರ ಪಡುವದು” ಮ್ತ್ುತ ನಿಂತ್ರ ಅದನುು ಕ್ತಿಯೆಯಲಿಲ 
ತೊೇರಸುವದು ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.37 ಇದು ಬಹು-ಮ್ುಖವುಳು ವರವ್ಯಗಿದ್ೆ: ರ್ನರಗೆ 
ಯಯವ್ಯಗ ಸಹಯಯದ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆಯೆಿಂಬುದರ ಗಿಹರ್ಶಕ್ತತ, ಯಯವ ರೇತಿಯ ಸಹಯಯವು 
ಅತ್ಾಿಂಥ ಸಹಯಯಕರವ್ಯಗಿರುವದ್ೆಿಂದು ತಿಳಿಯುವದು ಮ್ತ್ುತ ಆ ಸಹಯಯವನುು 
ಗೊೇಪಾವ್ಯಗಿ ಯಯವದ್ೆೇ ಸಡಗರವಿಲಲದ್ೆ ಒದಗಿಸುವದು. ಈ ವರದಷುಟ ಒಳ ುೆೇದನುು ಕೆಲವ್ೆೇ 
ವರಗಳು ಮಯಡುತ್ತವ್ೆ, ಮ್ತ್ುತ ಹೇಗಿದದರೂ ಇದು ಕನಿಷಠ ಸ್ಯವವರ್ನಿಕ ಮ್ನುನೆಯನುು 
ಪಡೆಯುತ್ತದ್ೆ. 

ಉಪಕಯರ ಕೃತ್ಾಗಳನುು ಸ್ಿಂತ್ರ ೀಷವಯಗಿ ಮಯಡಬೆೇಕು. “ಸಿಂತೊೇಷವ್ಯಗಿ” 
ಎಿಂಬುದು ἱλαρότης (hilarotēs) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಈ ಪದದಿಿಂದಲೆೇ “ಖುಷ್ಟ” 
ಮ್ತ್ುತ “ಉಲಯಲಸಭರತ್” ಎಿಂಬ ಪದಗಳು ಬಿಂದಿರುತ್ತವ್ೆ. Hilarotēs ಎಿಂಬುದು “ಮ್ನಸಿಾನ 
ಸಿದಧವ್ಯಗಿರುವಿಕೆ, ಉಲಯಲಸತ್ನ, ಏನನಯುದರೂ ಮಯಡುವದಕೆೆ ತ್ಕ್ಷರ್ ತ್ಯಯರಯಗುವದು 
[ತ್ವರೆ ಪಡುವದು]” ಎಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.38 ಇತ್ತ್ರಗೆ ಒಲಲದಮ್ನಸಿಾನಿಿಂದ ಅಥವ್ಯ 
ಮ್ುಖ ಸಿಿಂಡರಕೊಿಂಡು ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದರಿಂದ ಒಳಿತಿಗಿಿಂತ್ಲೂ ಹಯನಿಯೆೇ ಹೆಚುು 
ಸಿಂಭವಿಸಬಲಲದು. Petersonನ ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದವು ಪೌಲನ ಬೊೇಧನೆಯನುು ಹೇಗೆ 
ವಿಸತರಸುತ್ತವ್ೆ: “ನಿೇವು ಕಷಟದಲಿಲರುವವರೊಿಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಯಡುವದ್ಯದರೆ, ಅವರೊಿಂದಿಗೆ 
ಸಿಟಿಟಗೆೇಳಬೆೇಡ ಅಥವ್ಯ ಅವರಿಂದ ಹತಯಶಗೊಳುದಿರು. ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಖದಲಿಲ ಯಯವ್ಯಗಲೂ 
ಮ್ುಗುಳುಗು ಇರಲಿ” (MSG). D. Stuart Briscoe ಇದನುು ಈ ರೇತಿಯಲಿಲ ಹೆೇಳುತಯತನೆ: 
“ನಿದಿವಷಟವ್ಯಗಿ ಉಪಕಯರ ಮಯಡುವ ಸ್ಯಮ್ಥಾವವನುು ಅನುಗಿಹಸಲಪಟ್ಟವರು ಅವರ 
ಸುಿಂದರವ್ಯದ ವರವು ಬಹರಿಂಗ ವ್ಯಗುವ್ಯಗ ಅವರ ಸಮ್ಯ ಹಯಗೂ ಶಕ್ತತಯ ಮೇಲೆ 
ಹೆೇರಲಯಗುವ ಭ್ಯರವ್ಯದ ಬೆೇಡಿಕೆಯಿಿಂದ ಅಸಿಂತ್ುಷಠರಯಗಬಯರದು.”39 

ಈ ಪಟಿಟಯಲಿಲರುವ ಕೆಲವು ವರಗಳು ಪಯಿಥಮಿಕವ್ಯಗಿ ಮಯತಯಡುವದಕೆೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಸಿವ್ೆ (ಪಿವ್ಯದಿಸುವದು, ಬೊೇಧಸುವದು, ಬುದಿಧಹೆೇಳುವದು), ಅದ್ೆೇ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ 
ಮಿಕೆವುಗಳು ಸಹಯಯವನುು ಒದಗಿಸುವದಕೆೆ (ಸಭ್ಯಸ್ೆೇವ್ೆ, ದ್ಯನಕೊಡುವದು, ಹರೇತ್ನ 
ನಡಿಸುವದು, ಉಪಕಯರ ಮಯಡುವದು) ಸ್ೆೇರರುತ್ತವ್ೆ. ಈ ಪಟಿಟಯು ಸಪಷಟವ್ಯಗಿ ವಿವಿಧ 
ವರಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರುವ ಬೆೈಬಲಿನ ರ್ನರ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನುು ನೆನಪ್ರಗೆ ತ್ರುತ್ತದ್ೆ—
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ಮ್ತ್ುತ ಈ ಸ್ಯಮ್ಥಾವಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರುವಿಂಥ ನಮ್ಗೆ ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯಗಿ ಪರಚಯವಿರುವ 
ರ್ನರನುು ಸಹ ನೆನಪ್ರಗೆ ತ್ರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಬೆೈಬಲಿನ ಕೆಲವು ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳು ಇಲಿಲವ್ೆ:  

ಪಿವ್ಯದಿಸುವ ವರ—ಅಗಬ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 11:28; 21:10, 11). 
ಬೊೇಧಸುವ ವರ—ಪೌಲನು, ಆತ್ನು ರೊೇಮಯಯ ಸ್ಯಮಯಿರ್ಾದುದದಕೂೆ 

ರ್ನರಗೆ ಕ್ತಿಸತನ ಕುರತ್ು ಬೊೇಧಸಿದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 11:25, 
26; 19:8-10). 

ಬುದಿಧಹೆೇಳುವ ವರ—ಬಯನವಬ, “ಧ್ೆೈಯವದ್ಯಯಕ” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 
4:36). 

ಸಭ್ಯಸ್ೆೇವ್ೆಯ ವರ—ಫೇಯಿಬೆ, ಆಕೆಯು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ಪೌಲನಿಗೆ ಸ್ೆೇವ್ೆಯಲಿಲ 
ಸಹಯಯ ಮಯಡಿದದಳು (ರೊೇಮಯ 16:1, 2). 

ದ್ಯನ ಕೊಡುವ ವರ—ಯೆೇಸು ಹಯಗೂ ಅಪೊಸತಲರಗೆ ನೆರವು ಒದಗಿಸಿದ 
ಸಿಿೇಯರು (ಲೂಕ 8:1-3). 

ಹರೇತ್ನ ನಡಿಸುವ ವರ—ಯಯಕೊೇಬ, ಯೆೇಸುವಿನ ಸಹೊೇದರನಯಗಿದದ 
ಈತ್ನು ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲನ ಸಭ್ೆಯ ಸತಿಂಭವ್ಯಗಿದದನು (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳು 15:13-21; ಗಲಯತ್ಾ 2:9). 

ಉಪಕಯರ ಮಯಡುವ ವರ—ದ್ೊಕವ, ಆಕೆಯು ವಿಧವ್ೆಯರಗೊೇಸೆರ 
ಉಡುಪುಗಳನುು ಮಯಡಿಕೊಡುತಿತದದಳು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 9:36, 
39). 

ಸ್ಹರ ೀದರರಿಂತ್ರ ಪಿಾೀತಿಸ್ನವಿಕ್ರ (12:9-13) 
9ನಿಮ್ಮ ಪಿಾೀತಿಯನ ನಿಷಕಪಟ್ವಯಗಿರಲ್ಲ. ಕ್ರಟ್ಟತನಕ್ರಕ ಹರೀಸಿಕ್ರ ಿಂಡನ ಒಳರುೀದನನು 

ಬಿಗಿಯಯಗಿ ಹಡಿದನಕ್ರ ಳಿುರ. 10ಕ್ರೈಸ್ತ ಸ್ಹರ ೀದರರನ ಅಣಣತಮ್ಮಿಂದಿರರಿಂದನ ಒಬ್ೊರನರ ುಬ್ೊರನ 
ಪಿಾೀತಿಸಿರ. ಮಯನಮ್ಯಯಿದರಯನನು ತ್ರ ೀರಸ್ನವದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ೊರಗಿಿಂತ ಒಬ್ೊರನ 
ಮ್ನಿಂದಯಗಿರ. 11ಜಯಗಾತ್ರ ಬರೀಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸ್ಾವಯಗಿರದರ ಆಸ್ಕತಚ್ಚತತರಯಗಿದನು ಕತಿನ ಸರೀವರ 
ಮಯಡನವವರಯಗಿರಾ. 12ಕ್ರೈಸ್ತರನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ನವ ಮ್ಹಯಪದವಿಯನನು ನರನಸಿ ಉಲಯಿಸ್ವಯಗಿರಾ. 
ಉಪದಾವದಲ್ಲಿ ಸರೈರಣರಯನಳ್ುವರಯಗಿರಾ. ಬರೀಸ್ರಗರ ಳ್ುದರ ಪಯಾಥಿನರ ಮಯಡಿರ. 
13ದರೀವಜನರಗರ ಕ್ರ ರತ್ರಬ್ಿಂದಯಗ ಸ್ಹಯಯ ಮಯಡಿರ. ಅಥಿತಿಸ್ತ್ಯಕಯಿವನನು 
ಅಭಯಾಸಿಸಿರ.  

ಬೆೈಬಲ್ ಪಿಂಡಿತ್ರು ಪ್ರಿೇತಿಯ ಅಥವನಿರೂಪಣೆ ಮಯಡುವದಕೆೆ ಪಿಯತ್ುಗಳನುು 
ಮಯಡಿದ್ಯದರೆ, ಆದರೆ ಪೌಲ ಹಯಗೂ ಇತ್ರ ಪೆಿೇರತ್ ಬರಹಗಯರರು ಪ್ರಿೇತಿಯ 
ಅಥವನಿರೂಣೆಯನುು ಅಷಯಟಗಿ ಮಯಡದ್ೆ ಬಣಿುಸುವದನುು ಅಧಕವ್ಯಗಿ ಮಯಡಿದ್ಯದರೆ. ಅವರು 
ನಮ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಪರಸಿಥತಿಗಳಲಿಲ ಪ್ರಿೇತಿಯು ಏನು ಮಯಡುತ್ತದ್ೆ, ಹೆೇಗೆ ವತಿವಸುತ್ತದ್ೆ ಎಿಂಬ 
ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದ್ಯದರೆ. ಪೌಲನು 1 ಕೊರಿಂಥ 13ರಲಿಲ ಅದನೆುೇ ಮಯಡಿದನು; ಅದನೆುೇ ಆತ್ನು 
ರೊೇಮಯ 12:9-13ರಲಿಲ ಸಹ ಮಯಡಿದ್ಯದನೆ. 
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ವಚನ 9. ಈ ವಚನವು ನಿಮ್ಮ ಪಿಾೀತಿಯನ ನಿಷಕಪಟ್ವಯಗಿರಲ್ಲ ಎಿಂದು 
ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ. “ಪ್ರಿೇತಿ” ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟರುವ ἀγάπη (agapē 
ಪದವು). Agapē ಯು ಅತ್ುಾನುತ್ ವಿಧವ್ಯದ ಪ್ರಿೇತಿ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಅದು 
ಪ್ರಿೇತಿಸಲಪಡುವವರಗೆ ಅತ್ುಾತ್ತಮ್ವ್ಯದದದನೆುೇ ಕೊೇರುವಿಂಥ ಪ್ರಿೇತಿ, ಅದು ಸವತ್ಃ ದ್ೆೇವರ 
ಗುರ್ವನೆುೇ ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಿೇತಿಯಯಗಿದ್ೆ (1 ಯೇಹಯನ 4:8). ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ 
ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲ ಈ ಹಿಂತ್ದ ವರೆಗೆ, agapē ಯು ಕೆೇವಲ ದ್ೆೇವರಗೆ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ 
ಅನವಯಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ (5:5, 8; 8:35, 39). ಇಲಿಲ, ನಯವು ಒಬಬರಗೊಬಬರು ಪರಸಪರ ಈ 
ವಿಧವ್ಯದ ಪ್ರಿೇತಿಯನೆುೇ ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕೆಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. Anders Nygren 
ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತಯತನೆ, “ಪ್ರಿೇತಿಯು . . . ಕ್ತಿಸತನ ದ್ೆೇಹದಲಿಲ ರಕತಪರಚಲನೆಯಿಂತಿರುತ್ತದ್ೆ, 
ಅದರ ಮ್ೂಲಕ ಆ ದ್ೆೇಹದ ಎಲಯಲ ಅಿಂಗಗಳು ತ್ಕ್ಷರ್ವ್ೆೇ ಒಿಂದಕೊೆಿಂದು ಸಿಂಬಿಂಧ 
ಹೊಿಂದಿಕೊಿಂಡು ಒಟಯಟಗಿ ಏಕತೆಯ ಬಿಂಧದಲಿಲ ಸ್ೆೇರಸಲಪಡುತಯತರೆ.”40 

Agapē ಪ್ರಿೇತಿಯು ಹೆೇಗಿರುತ್ತದ್ೆ? ಅದು “ನಿಷೆಪಟ್ವ್ಯಗಿರಲಿ” ಎಿಂದು ಪೌಲನು 
ಹೆೇಳುತಯತನೆ. ಗಿಿೇಕ್ ವ್ಯಕಾದಲಿಲ, “ನಿಷೆಪಟ್ವ್ಯಗಿರಲಿ” ಎಿಂಬುದು ἀνυπόκριτος 
(anupokritos) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ. ಅದು “ಕಪಟಿ” (ὑποκριτής, 

hupokritēs) ಎಿಂಬುದಕಯೆಗಿರುವ ಪದವ್ಯಗಿದುದ ಅದರ ಮ್ುಿಂದುಗಡೆ ನಿಷೆೇಧ್ಯಥವಕ (α, 

a) ಪದವನುು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನ ಕಯಲದಲಿಲ, hupokritēs ಎಿಂಬ ಪದವನುು 
ವ್ೆೇದಿಕೆಯಲಿಲ ಒಿಂದು ಮ್ುಖವ್ಯಡವನುು ಧರಸಿಕೊಿಂಡು ತಯನಲಲದ ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯಿಂತೆ ನಟ್ನೆ 
ಮಯಡುತಿತದದ ಒಬಬ ನಟ್ನನುು ಬಣಿುಸುವದಕೆೆ ಬಳಸಲಯಗುತಿತತ್ುತ.41 JB ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ 
“ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿೇತಿಯು ಒಿಂದು ನಟ್ನೆಯಯಗಿರದಿರಲಿ.” ಒಿಂದು “ನಟ್ನೆಯ (ತೊೇರಕೆ) ಪ್ರಿೇತಿಗೆ” 
ಗಮ್ನ ಸ್ೆಳ ೇೆಯುವ ಉದ್ಯಹರಣೆಯೆಿಂದರೆ ಯೆೇಸುವಿಗೆ ಕೆನೆುಯ ಮೇಲೆ ಮ್ುತಿತಟ್ುಟ 
ಹಡಿದುಕೊಟ್ಟ ಯೂದನು (ಲೂಕ 22:47, 48). ಕೆಲವು ವಾಕ್ತತಗಳು ಪ್ರಿೇತಿಸುವ ರ್ನರೆಿಂದು 
ಪರಚಿತ್ರಯಗಿರುವದಕೆೆ ಇಚಿಛಸುತಯತರೆ, ಆದದರಿಂದ ಅವರು ಹೃದಯಗಳು 
ಸಪಶಿವಸಲಪಡದ್ೆಯೆೇ ಉಳಿದ್ಯಗೂಾ ಹೊರಗೆ ಮಯತ್ಿ ಪ್ರಿೇತಿಯ “ಮ್ುಖವ್ಯಡವನುು 
ಧರಸಿಕೊಳುುವರು.” ಆ ರೇತಿಯಲಿಲರಕೂಡದು ಎಿಂದು ಪೌಲನು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಲಿಲ 
ವಿನಿಂತಿಸಿಕೊಳುುತಯತನೆ. “[ನಿಮ್ಮ] ಪ್ರಿೇತಿಯು ಕೆೇವಲ ಹೊರಗಿನ ಪಿದಶವನವ್ಯಗಿರದಿರಲಿ” 
(CJB). 

ಅಪಪಟ್ವ್ಯದ ಪ್ರಿೇತಿಯನುು ಹೊಿಂದಿರುವದ್ೆಿಂದರೆ ಏನಥವವ್ಯಗಿದ್ೆ? ಪೌಲನು 
ಅದಕೊೆಿಂದು ಉದ್ಯಹರಣೆಯನುು ಕೊಟ್ಟನು: ಕ್ರಟ್ಟತನಕ್ರಕ ಹರೀಸಿಕ್ರ ಿಂಡನ ಒಳರುೀದನನು 
ಬಿಗಿಯಯಗಿ ಹಡಿದನಕ್ರ ಳಿುರ. ವಷವಗಳ ಹಿಂದ್ೆ, ಆಮೊೇಸನು ಹೇಗೆ ಬರೆದಿದದನು, “ಕೆಟ್ಟದದನುು 
ದ್ೆವೇಷ್ಟಸಿರ, ಒಳ ುೆೇದನುು ಪ್ರಿೇತಿಸಿರ” (ಆಮೊೇಸ 5:15). ಪೌಲನು ಪ್ರಿೇತಿಸಿರ ಎಿಂಬ 
ಬುದಿಧವ್ಯದ ನಿಂತ್ರ ದ್ೆವೇಷ್ಟಸಿರ ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಹೆೇಳಿದುದ ಕೆಲವರಗೆ ಆಶುಯವವನುುಿಂಟ್ು 
ಮಯಡುವದು. ಹೆೇಗೂ, ಒಬಬರು ಒಮಮ ಹೆೇಳಿರುವಿಂತೆ, ನಿರ್ ಪ್ರಿೇತಿಯು “ಕೆೇವಲ 
ಅತಿಭ್ಯವುಕತೆ” ಆಗಿರುವದಿಲಲ. ನಯವು ವಿರುದಧವ್ಯದದದನುು ದ್ೆವೇಷ್ಟಸುವ ಹೊರತ್ು ಒಿಂದನುು 
ನಿರ್ವ್ಯಗಿಯೂ ಪ್ರಿೇತಿಸಲಯರೆವು. ಪಯಿಮಯಣಿಕವ್ಯದ ಪ್ರಿೇತಿಯು ಒಳ ುೆೇದನುು 
ಹಡಿದುಕೊಿಂಡು ಕೆಟ್ಟದದನುು ಹೆೇಸಿಕೊಳುುವದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
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“ಹೆೇಸಿಕೊಿಂಡು” ಮ್ತ್ುತ “ಹಡಿದುಕೊಳಿುರ” ಎಿಂಬವುಗಳ ಗಿಿೇಕ್ ಅನುವ್ಯದದ ಪದಗಳು 
ಬಹಳ ಬಲವ್ಯದ ಪದಗಳಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ. “ಹೆೇಸಿಕೊಿಂಡು” ಎಿಂಬುದು ἀποστυγέω 
(apostugeō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿದ್ೆ, ಅದು “ದ್ೆವೇಷ್ಟಸು” (στυγέω, stugeō) 
ಎಿಂಬುದಕಯೆಗಿರುವ ಪದವ್ಯಗಿದುದ ἀπό (apo) ಎಿಂಬದರಿಂದ ತಿೇವಿಗೊಳಿಸಲಪಡುತ್ತದ್ೆ.42 
Apostugeō ಎಿಂದರೆ “ದ್ೆವೇಷ್ಟಸು, ಅಸಹಾಸು, ಜಗುಪೆಾ ಪಡು, ಓಕರಕೆಯಿಿಂದ ಮ್ುಖ 
ತಿರುಗಿಸಿಕೊೇ” ಎಿಂಬ ಅಥವವನುು ಕೊಡುತ್ತದ್ೆ. Jim McGuigganನು “ಪವಿತ್ಿ ದ್ೆವೇಷ” 
ಮ್ತ್ುತ ದ್ೆೈವಿಕ ಅಸಹಾಸುವಿಕೆ” ಎಿಂಬ ಪದಗುಚಛಗಳನುು ಬಳಸುತಯತನೆ.43 ಕೆಟ್ಟತ್ನವು 
ಬಹಳವ್ಯಗಿ ಪರಚಿತ್ವ್ಯಗಿ ಬಿಟ್ುಟ ನಯವು ಅದರಿಂದ ಆಘಾತ್ಗೊಳುುವದನುು ನಿಲಿಲಸಿ ಬಿಡುವ 
ಸ್ಯಧಾತೆಯಿರುತ್ತದ್ೆ. ತ್ತ್ಪರಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ, ಪೌಲನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಅದು ನಿಮ್ಗೆ 
ಸಿಂಭವಿಸುವಿಂತೆ ಅವಕಯಶ ಕೊಡಬೆೇಡಿರ!”44 

ನಯವು ಏಕೆ ಕೆಟ್ಟದದನುು ದ್ೆವೇಷ್ಟಸಬೆೇಕು? ಏಕೆಿಂದರೆ ಕಟ್ಟದುದ ದ್ೆೇವರಗೆ ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನ 
ಚಿತ್ತಕೆೆ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ; ಏಕೆಿಂದರೆ ಕೆಟ್ಟತ್ನವು ಲೆಕ್ತೆಸಲಯಗದಷುಟ ಸ್ಯವಿರಯರು ರ್ನರ 
ಜೇವಿತ್ಗಳನುು ನಯಶಗೊಳಿಸುತ್ತದ್ೆ; ಏಕೆಿಂದರೆ ಕೆಟ್ಟತ್ನವು ರ್ನಸಮ್ೂಹಗಳನುು ನರಕಕೆೆ 
ಕಳುಹಸುವದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಕೆಟ್ಟದದನುು ದ್ೆವೇಷ್ಟಸುವ ನಮ್ಮ ಪಿಯತ್ುದಲಿಲ, ಹೆೇಗೂ, ನಯವು 
ರ್ನರನುು ದ್ೆವೇಷ್ಟಸದಿಂತೆ ಜಯಗರೂಕತೆಯಿಿಂದ ಇರತ್ಕೆದುದ (ಯೂದನು 23). ಯೆೇಸು ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳಿದನು, “ನಿಮ್ಮ ವ್ೆೈರಗಳನುು ಪ್ರಿೇತಿಸಿರ; ನಿಮ್ಮನುು ಹಿಂಸ್ೆ ಪಡಿಸುವವರಗೊೇಸೆರ 
ದ್ೆೇವರನುು ಪಯಿಥಿವಸಿರ” (ಮ್ತಯತಯ 5:44). ಒಬಬ ವ್ೆೈದಾನು ಕಯಾನಾರ್.ನುು ದ್ೆವೇಷ್ಟಸುತಯತನೆ, 
ಆದರೆ ಕಯಾನಾರ್ ಹೊಿಂದಿರುವ ತ್ನು ರೊೇಗಿಗಳನುು ಆತ್ನು ದ್ೆವೇಷ ಮಯಡುವದಿಲಲ. 

ಅಷುಟಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ, ನಯವು “ಒಳ ುೆೇದನುು ಬಿಗಿಯಯಗಿ ಹಡಿದುಕೊಳುಬೆೇಕು.” 
“ಹಡಿದುಕೊಳಿುರ” ಎಿಂಬುದು κολλάω (kollaō) ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದಿದ್ೆ, ಅದರಥವವು 
“ಒಟಯಟಗಿ ಗಟಿಟಯಯಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳುುವದು, ಅಿಂಟಿಕೊೇ, ಬಿಂಧಕಗೊಳಿಸು . . . (kolla, 
‘ಅಿಂಟ್ು’ ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ).”45 CEV ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ “ಯಯವದು ಒಳ ುೆೇಯದ್ೊೇ 
ಅದ್ೆಲಲವನೂು ಬಿಗಿಯಯಗಿ ಹಡಿದುಕೊಳಿುರ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಕೆಟ್ಟದದನುು ದ್ೆವೇಷ್ಟಸುವದು ಮ್ತ್ುತ 
ಒಳ ುೆೇದನುು ಪ್ರಿೇತಿಸುವದು ಒಿಂದ್ೆೇ ನಯರ್ಾದ ಎರಡು ಮ್ುಖಗಳು. ಪುನಃ, ನಯವು 
ಪ್ರಿೇತಿಸುವಿಂಥದದರ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿರುವದನುು ಮ್ತ್ುತ ಅದನುು ನಯಶಮಯಡುವ ಸಿಂಗತಿಯನುು 
ದ್ೆವೇಷ್ಟಸುವ ಹೊರತ್ು ನಯವು ನಿರ್ವ್ಯಗಿಯೂ ಪ್ರಿೇತಿಯನುು ಮಯಡುವವರೆೇ ಆಗಿರುವದಿಲಲ. 

ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ “ಪ್ರಿೇತಿಯು ಕುರುಡಯದದುದ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಲಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಪ್ರಿೇತಿಯು 
ಪ್ರಿೇತಿಸಲಪಟ್ಟವರಲಿಲನ ತ್ಪುಪಗಳನುು ಕಿಂಡರೂ ಕಯರ್ದಿಂತಿರುವದರಲಿಲ ಕುರುಡು 
ಆಗಿರಬಹುದು (1 ಪೆೇತ್ಿ 4:8), ಆದರೆ ನಿರ್ವ್ಯದ ಪ್ರಿೇತಿಯ ಯಯವದು ಕೆಟ್ಟದುದ ಮ್ತ್ುತ 
ಯಯವುದ ಒಳ ುೆೇದು ಎಿಂಬ ವಿಷಯದಲಿಲ ಕುರುಡು ಆಗಿರುವದಿಲಲ. ಲೊೇಕವು ಕೆಟ್ಟದುದ ಮ್ತ್ುತ 
ಒಳ ುೆೇದರ ನಡುವಿನ ಯಯವದ್ೆೇ ವಾತಯಾಸವನುು ಅಳಿಸಿ ಹಯಕುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸುತ್ತದ್ೆ, 
ಆದರೆ agapē ಪ್ರಿೇತಿಯು ಹಯಗೆ ಮಯಡುವದಿಲಲ. ಅದು ಕೆಟ್ಟದದನುು ಹುರುಪ್ರನಿಿಂದ 
ವಿರೊೇಧಸುತ್ತದ್ೆ ಮ್ತ್ುತ ಒಳ ುೆೇದನುು ಪಟ್ುಟಬಿಡದ್ೆ ಹಡಿದುಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ. 

ವಚನ 10. ಪೌಲನು ಇತ್ರ ಕೆೈಸತರಗೆ ಪ್ರಿೇತಿಯು ಹೆೇಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸುತ್ತದ್ೆಿಂಬ ಬಗೆೆ 
ತಿಳಿಸಲು ತಿರಗಿಕೊಳುುತಯತನೆ: ಅಣಣತಮ್ಮಿಂದಿರರಿಂದನ ಒಬ್ೊರನರ ುಬ್ೊರನ ಪಿಾೀತಿಸಿರ. ನಯವು 
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ಸ್ಯವಥವದಿಿಂದ ಕೂಡಿರಬೆೇಕೆಿಂಬದು ದ್ೆೇವರ ಇಷಟವಲಲ, ಆದರೆ ಇತ್ರರ ಬಗೆೆ 
ಚಿಿಂತಿಸುವವರಯಗಿರಬೆೇಕೆಿಂದು ಇಷಟಪಡುತಯತನೆ. 

9 ಮ್ತ್ುತ 10 ವಚನಗಳು “ಪ್ರಿೇತಿ” ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ ಸಿಕುೆವ 
ಮ್ೂರು ಪದಗಳಿಗೆ ಒಿಂದು ಪಿದಶವನ ಆಗಿರುತ್ತವ್ೆ:46 ἀγαπή (agapē), φιλία (philia), 
ಹಯಗೂ στοργή (storgē). Agapē ಯು 9ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ಸಿಕುೆತ್ತದ್ೆ, ಮ್ತ್ುತ philia 
ಹಯಗೂ storgē ಎಿಂಬವುಗಳು 10ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ಸಿಂಯೇರ್ನ ಪದವ್ಯಗಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತವ್ೆ. Philia ವು ಆದರದ ಮ್ಮ್ತೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ್ಯದ ಗಿದದರೆ, 
storgē ಎಿಂಬುದು ಕುಟ್ುಿಂಬದ ಸದಸಾರೊಬಬರಗೆ ತೊೇರುವ ಪ್ರಿೇತಿಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.47 
(1:31ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ storgē ಪದದ ನಿಷೆೇಧ್ಯಥವಕ ಪದದು ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ, KJV ಯು 
ಅದನುು “ಸ್ಯವಭ್ಯವಿಕವ್ಯದ ಮ್ಮ್ತೆಯಿಲಲದವರು” ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸುತ್ತದ್ೆ. NASBಯು 
ಆ ವಚನದಲಿಲ “ಪ್ರಿೇತಿಸದವರು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ.) 

10ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ, “ನಿಷ ಠೆಯಿಿಂದಿರ” ಎಿಂಬುದು φιλόστοργος (philostorgos) 
ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿದ್ೆ, ಅದು storgē ದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಜೊತೆಗೂಡಿ ರಚನೆಯಯಗಿರುವ 
philia (φίλος, philos) ಎಿಂಬ ಪದದ ರೂಪವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. “ಅರ್ುತ್ಮಿಮಿಂದಿರೆಿಂದು 
ಪ್ರಿೇತಿಸಿರ” ಎಿಂಬುದು φιλαδελφία (philadelphia) ಎಿಂಬ ಪದಿದಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದು 
philos ನುು ἀδελφός (adelphos, “ಸಹೊೇದರ”) ಎಿಂಬದರೊಿಂದಿಗೆ 
ಜೊತೆಗೂಡಿಸುವದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಸಭ್ೆಯ ಕುಟ್ುಿಂಬದ ಅಭಿಮ್ುಖದ ಮೇಲೆ 
ಗಮ್ನ ಹರಸುತ್ತವ್ೆ: ದ್ೆೇವರ ನಮ್ಮ ತ್ಿಂದ್ೆ, ಮ್ತ್ುತ ನಯವು ಸಹೊೇದರರು ಹಯಗೂ 
ಸಹೊೇದರಯರಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ. ಕೆೈಸತರು ಒಬಬರನೊುಬಬರು ಸಹೊೇದರರಿಂತೆ ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕೆಿಂದು 
ಆಜ್ಞಯಪ್ರಸಲಪಟಿಟದ್ಯದರೆ. ಇದ್ೆಲಲವನೂು ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಬರೆದ ಪತಿಿಕೆಯ 
ಸನಿುವ್ೆೇಶಕೆೆ ಅನವಯಿಸ್ೊೇರ್: ಯೆಹೂದಾ ಕೆೈಸತರು ಹಯಗೂ ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ ಕೆೈಸತರು 
ಪರಸಪರರನುು ಒಿಂದು ಕುಟ್ುಿಂಬದ ಹಯಗೆ ಕಯರ್ಬೆೇಕೆಿಂಬುದು ಪೌಲನ ಬಯಕೆಯಯಗಿತ್ುತ. 
ಕ್ತಿಸತನಲಿಲ ಸಹೊೇದರರು ಹಯಗೂ ಸಹೊೇದರರಯರಯಗಿ, ಅವರು ಒಬಬರಗೊಬಬರು 
ನಿಷ ಠೆಯಿಿಂದಿರಬೆೇಕ್ತತ್ುತ, ಅವರು ಪರಸಪರರಗೊೇಸೆರ ಅತ್ುಾತ್ತಮ್ವ್ಯದದದನೆುೇ 
ಆಕಯಿಂಕ್ಷಿಸುವವರಯಗಿ ಇರಬೆೇಕ್ತತ್ುತ. ಯೆೇಸು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ನಿಮೊಮಳಗೆ ಒಬಬರ 
ಮೇಲೊಬಬರಗೆ ಪ್ರಿೇತಿಯಿದದರೆ ಎಲಲರೂ ನಿಮ್ಮನುು ನನು ಶಿಷಾರೆಿಂದು ತಿಳುಕೊಳುುವರು” 
(ಯೇಹಯನ 13:35). 

ಪೌಲನು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ ಹೊಿಂದಿದದ ವಿಧವ್ಯದ ಪ್ರಿೇತಿ ಹಯಗೂ ನಿಷ ಠೆಗೆ ಒಿಂದು 
ಉದ್ಯಹರಣೆಯಯಗಿ, ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಮಯನಮ್ಯಯಿದರ ತ್ರ ೀರಸ್ನವದರಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ೊರಗಿಿಂತ ಒಬ್ೊರನ ಮ್ನಿಂದಯಗಿರ. ಪರಸಪರರೆಡೆಗಿನ ಮ್ಮ್ತೆಯನುು ಪರಸಪರರಗೆ 
ಮ್ಯಯವದ್ೆಯನುು ತೊೇರಸುವ ಮ್ೂಲಕ ವಾಕತಪಡಿಸಬೆೇಕಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
“ಮಯನಮ್ಯಯವದ್ೆ” ಎಿಂಬುದು τιμή (timē) ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ, ಅದು 
“ಪಯಿಥಮಿಕವ್ಯಗಿ ‘ಬೆಲೆಕೊಡುವಿಕೆ’” ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ.48 ಅದು ಪರಸಪರರಗಯಗಿ ಗೌರವ ಮ್ತ್ುತ 
ಪಿಶಿಂಸ್ೆ ಹೊಿಂದಿರುವದಕೆೆ—ಮ್ತ್ುತ ಅದನುು ತೊೇಪವಡಿಸುವದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ್ಯದಗಿದ್ೆ. 
“ಮ್ುಿಂದ್ಯಗಿರ” ಎಿಂಬುದು προηγέομαι (proēgeomai) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, 
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ಅದರಥವವು ಇತ್ತ್ರಗೆ ಮ್ಯಯವದ್ೆ ತೊೇರಸುವದರಲಿಲ “ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಹೊೇಗಿ 
ಮ್ುಿಂಚೂಣಿಯಲಿಲರು [ವಹಸಿಕೊೇ].”49 ಫಿಲಿಪ್ರಪ 2:3ರಲಿಲ, ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತಯತನೆ, 
“ಪಿತಿಯಬಬನು ದಿೇನಭ್ಯವದಿಿಂದ ಮ್ತೊತಬಬರನುು ತ್ನಗಿಿಂತ್ಲೂ ಶೆಿೇಷಠರೆಿಂದು ಎಣಿಸಲಿ.” 

Barclayನು ಹೇಗೆ ಅಭಿಪಯಿಯ ಪಡುತಯತನೆ: “ಸಭ್ೆಯಲಿಲ ಉದುವವ್ಯಗುವ 
ಅಧವಕ್ತೆಿಂತ್ ಹೆಚಿುನ ಸಮ್ಸ್ೆಾಯು ಹಕುೆಗಳು ಹಯಗೂ ಸವಲತ್ುತಗಳು ಹಯಗೂ ಪಿತಿಷ ಠೆಗೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಸಿರುತ್ತದ್ೆ. ಒಬಬರಗೆ ಅವನ ಅಥವ್ಯ ಅವಳ ತ್ಕೆ ಸ್ಯಥನವನುು ಕೊಟಿಟರುವದಿಲಲ; 
ಯಯರಯದರೊಬಬರು ನಿಲವಕ್ಷಯಕೆೆ ಒಳಗಯಗಿರುತಯತರೆ ಅಥವ್ಯ ಕೃತ್ಜ್ಞೆತೆಗೊಳಗಯಗಿರು 
ವದಿಲಲ.”50 ಪೌಲನ ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ, ಮ್ಯಯವದ್ೆ ಹೊಿಂದುವದರ ಬಗೆೆ ನಯವು 
ಚಿಿಂತೆಯುಳುವರಯಗಿರಬಯರದು; ನಯವು ಇತ್ರರಗೆ ಮ್ಯಯವದ್ೆ ಸಲಿಲಸುವದರ ಕಡೆಗೆ 
ಗಮ್ನವನುು ಇಟಿಟರಬೆೇಕು. Phillips ತ್ರ್ುವಮಯು ಪ್ರಿೇತಿಯ ಈ ಗುರ್ವನುು ಹೇಗೆ 
ವಾಕತಪಡಿಡಸುತ್ತದ್ೆ: “ಇತ್ರ ವಾಕ್ತತಗೆ ಶಯಲಘಾ ಸಿಕುೆವಿಂತೆ ಬಿಟ್ುಟ ಕೊಡುವದಕೆೆ 
ಮ್ನಸುಾಳುವರಯಗಿರುವದು.” ಪ್ರಿೇತಿಯು “ಸವಪಿತಿಷ ಠೆ”ಯಲಿಲ ಸಿಕ್ತೆಕೊಳುುವದಿಲಲ, ಆದರೆ 
“ಮ್ತೊತಬಬರ ಪಿತಿಷ ಠೆ”ಯನೆುೇ ನೊೇಡುತ್ತದ್ೆ. ಪ್ರಿೇತಿಯು ಸ್ಯವಥವರಹತ್ವ್ಯದದುದ. 

ವಚನ 11. ಪೌಲನು ಮ್ುಿಂದ್ೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿೇತಿಯು ಹೆೇಗೆ ಕತ್ವನಿಗೆ ನಯವು ಮಯಡುವ 
ಸ್ೆೇವ್ೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಣಯಮ್ ಬಿೇರುತ್ತದ್ೆಿಂಬದರ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡುತಯತನೆ. ಆತ್ನು ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಜಯಗಾತ್ರ ಬರೀಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸ್ಾವಯಗಿರದರ. ಇದು agapē ಪ್ರಿೇತಿಯ ಇನೊುಿಂದು 
ಗುರ್ಸವಭ್ಯವವನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ: ಆಸಕ್ತತ.  

“ಆಲಸಾವ್ಯಗಿರದ್ೆ” ಎಿಂಬದಕ್ತೆರುವ ಗಿಿೇಕ್ ಪದವು ὀκνηρός (oknēros) ಎಿಂಬ 
ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ, ಅದರಥವವು “ನಿಧ್ಯನ, ಸ್ೊೇಮಯರತ್ನ, ಮೈಗಳುತ್ನ, 
ನಿಷ್ಟೆಿಯವ್ಯಗಿ.”51 ಅದನುು ದ್ೆೈನಿಂದಿನ ಪರಭ್ಯಷೆಯಲಿಲ ಹೆೇಳುವದ್ಯದರೆ, oknērosವು 
ಮೈಗಳುನಯಗಿರುವದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಒಿಂದು ತ್ಲಯಿಂತ್ು ಹೊಿಂದಿ ಅದನು ಭೂಮಿಯಲಿಲ 
ಹೂತಿಟ್ಟ ಮ್ನುಷಾನು “ಮೈಗಳುನಯದ ಕೆಟ್ಟ ಆಳು” ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪಟಿಟದ್ಯದನೆ (ಮ್ತಯತಯ 
25:18, 26; ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). “ಮೈಗಳುನಯದ ಕೆೈಸತನು” ಎಿಂಬ ಬರ್ುನೆಯು ಒಿಂದು 
ವಿರೊೇಧ್ೊೇಕ್ತತಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ನಯವು ಮೈಗಳುರಯಗಿರದ್ೆ, ಜಯಗಿತೆಯಯಗಿರತ್ಕೆದುದ. “ಜಯಗಿತೆ” ಎಿಂಬದು σπουδή 

(spoudē) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದರಥವವು “ಆಸಕ್ತತ, ಹುರುಪು” (ನೊೇಡಿರ 12:8). 
ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಯರ್ಮಯನನಿಗೆ ಮಯಡುವ ಸ್ೆೇವ್ೆಯ ವಿಷಯದಲಿಲ 
ಸ್ೊೇಮಯರಯಯಗಿರಕೂಡದು, ಬದಲಯಗಿ, ಆತ್ನು ಹುರುಪ್ರನಿಿಂದ 
ತ್ುಿಂಬಿದವನಯಗಿರತ್ಕೆದುದ. NCV ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ “ಮೈಗಳುರಯಗಿರಬೆೇಡಿರ ಆದರೆ 
ಕಠಿರ್ವ್ಯಗಿ ದುಡಿಯಿರ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಮ್ಗೊೇಸೆರ ಎಷೊಟಿಂದನುು ಮಯಡಿರುವ 
ಕತ್ವನನುು ನಯವು ಪ್ರಿೇತಿಸುವದ್ಯದರೆ, ನಯವು ಹೆೇಗೆ ಬೆೇರೆ ರೇತಿಯಲಿಲ ಇರುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾ?  

ಪೌಲನು ಮ್ುಿಂದುವರೆಯುತಯತನೆ: ಆಸ್ಕತಚ್ಚತತರಯಗಿದನು. “ಆಸಕತಚಿತ್ತ” ಎಿಂಬುದು ζέω 

(zeō) ಎಿಂಬದರ ಒಿಂದು ರೂಪವ್ಯಗಿದ್ೆ, ಅದರಥವವು “ಬಿಸಿಯಯಗಿರುವದು, 
ಕುದಿಯುವದು.”52 ಈ ಉಪವ್ಯಕಾವನುು Barclayನು “ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವನುು ಕುದಿಯುವ 
ಮ್ಟ್ಟದಲಿಲಟ್ುಟಕೊಳಿುರ” ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸಿರುತಯತನೆ.53 
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ಇಲಿಲ “spirit” ಚಿಕೆ “s” ನಿಿಂದ ಆರಿಂಭಗೊಳುಬೆೇಕೊೇ ಅಥವ್ಯ ದ್ೊಡು “S” ನಿಿಂದ 
ಆರಿಂಭಗೊಳುಬೆೇಕೊೇ ಎಿಂಬ ವಿಷಯದಲಿಲ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಕೆಲವು ಆವೃತಿತಗಳಲಿಲ 
ದ್ೊಡು “S” ಇರುತ್ತದ್ೆ (RSV; REB; CEV; AB; Goodspeed). ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, 
RSVಯಲಿಲ ಗಮ್ನಯಹವವ್ಯದ ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದವಿರುತ್ತದ್ೆ: “ಪವಿತಯಿತ್ಮನಿಿಂದ 
ರ್ವಲಿಸುವವರಯಗಿರಿ.” ಈ ನಿದಿವಷಟವ್ಯದ ಅಧ್ಯಾಯದಲಿಲ ಪೌಲನು ಹೆಚಯುಗಿ ಮ್ುಖಾವ್ಯದ 
ಒತ್ತನುು ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಗೊೇಸೆರ ಮಯಡಿರುವದರ ಬಗೆೆ ಕೊಡದ್ೆ ನಯವ್ೆೇನು 
ದ್ೆೇವರಗೊೇಸೆರ ಮಯಡಬೆೇಕು ಎಿಂಬದಕೆೆ ಕೊಟಿಟರುವದರಿಂದ, ಇಲಿಲ ಬಹುಶಃ ಚಿಕೆ “s” 
ಸೂಕತವ್ೆಿಂದ್ೆಣಿಸುತ್ತದ್ೆ. “ಆಸಕತಚಿತ್ತರಯಗಿದುದ” ಎಿಂಬುದನುು ಹಲವ್ಯರು ತ್ರ್ುವಮಗಳು 
ವಾಕತಪಡಿಸುವ ವಿವಿಧ ರೇತಿಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವ್ೆ:  

 
ನಿಮ್ಮ ಆತಿೀಕ ದಗೆಯನುು ಕಯಪಯಡಿಕೊಳಿುರ (NIV). 
ಆತಿೀಕವ್ಯಗಿ ಉತಯಾಹದಿಿಂದಿರಿ (McCord). 
ಆತ್ಮದ ಕ್ತಚುು ಉರಯುತ್ತಲಿರುವಿಂತೆ ಬಿಡಿರ (Phillips). 

 
ನಯವು ದ್ೆೇವರಗೆ ಮ್ತ್ುತ ಪವಿತಯಿತ್ಮನಿಗೆ ನಿಟ್ಕವ್ಯಗಿ ನೆಲೆಗೊಳುದಿದದರೆ, ನಮ್ಮ 

ಉತಯಾಹ (ದಗೆಯು) ತ್ರ್ುಗಯಗಿ ಹೊೇಗುವದು. ಒಬಬನು ಕುದಿಯುವ ನಿೇರನ ಪಯತೆಿಯನುು 
ಬೆಿಂಕ್ತಯಿಿಂದ ಕೆಳಕೆೆ ಇಳಿಸುವದ್ಯದರೆ, ಅದು ಕುದಿಯುವದನುು ನಿಲಿಲಸಿ ಬಿಡುವದು. ನಯವು 
ಬೆೈಬಲ್ ಅಧಾಯನ, ಪಯಿಥವನೆ, ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರಿೇತಿಯುಳು ಹಯಗೂ ಹುಮ್ಮಸಿಾನ ಕೆೈಸತರೊಿಂದಿಗೆ 
ಸಹವ್ಯಸದ ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿ ಕತ್ವನಿಗೆ ನಿಕಟ್ದಲಿಲ ಇರುವದ್ಯದರೆ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ನಮ್ಮ 
ಪ್ರಿೇತಿಯು ನೆಲೆಗೊಳುುವದು. 

ಪ್ರಿೇತಿಯು ಯಯವದರ ಬಗೆೆ ಹುಮ್ಮಸುಾಳುದ್ಯದಗಿರುತ್ತದ್ೆ? ವಚನವು ಈ 
ಮಯತ್ುಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಅಿಂತ್ಾಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ: ಕತಿನ ಸರೀವರ ಮಯಡನವವರಯಗಿರಾ. ವಾಕ್ತತಗಳು ಹರ್ 
ಗಳಿಸುವದರ ಬಗೆೆ, ಶಿೇಘಿದಲಿಲ ಪಿವ್ಯಸ ಹೊೇಗುತಿತರುವ ಬಗೆೆ, ಮ್ತ್ುತ ಕ್ತಿೇಡಯಕೂಟ್ಗಳ 
ವಿಷಯದಲಿಲ ಸಹ ಉತಯಾಹಭರತ್ಗೊಳುುತಯತರೆ. ಹೆೇಗೂ, ಬಹುತೆೇಕರು ಸ್ೆೇವ್ೆ ಮಯಡುವ 
ವಿಷಯದಲಿಲ ಅಷಯಟಗಿ ಉತಯಾಹಭರತ್ರಯಗುವದಿಲಲ. ರ್ನರು ದಿೇಘವ ಗಳಿಗೆಗಳ ತ್ನಕ ಕೆಲಸ 
ಮಯಡುವ ವಿಷಯದಲಿಲ, ಬೆೇರೆ ಯಯರೂ ಮಯಡಲಿಚಿಛಸದಿಂಥ ಕೊಳ  ೆ ಶುಚಿಮಯಡುವ 
ಕೆಲಸಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ ಉತಯಾಹಭರತ್ರಯಗುವದಿಲಲ, ಅಥವ್ಯ ಯಯರಿಂದಲೂ 
ಗುರುತಿಸಲಪಡದ್ೆ ಹೊೇಗುವ ವಿಷಯದಲಿಲ ಉತಯಾಹಭರತ್ರಯಗುವದಿಲಲ. ಪ್ರಿೇತಿಯು 
ಉತಯಾಹಭರತ್ವ್ಯಗಿರಬಲಲದು ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಸ್ೆೇವಯು ಕತ್ವನಿಗೊೇಸೆರವ್ೆೇ—ನಮ್ಮನುು 
ಪ್ರಿೇತಿಸುವ್ಯತ್ನು, ನಮ್ಗೊೇಸೆರ ತ್ನು ಪಯಿರ್ವನುು ಅಪ್ರವಸಿದ್ಯತ್ನು, ಮ್ತ್ುತ ನಮ್ಮನುು 
ಅನುದಿನವೂ ಬಲಪಡಿಸುವ್ಯತ್ನು—ಆಗಿದ್ೆ. 

ವಚನ 12. ದುದಿವನಗಳು ಬಿಂದ್ಯಗ ಹೆೇಗೆ? (ಅವು ಬಿಂದ್ೆೇ ಬರುತ್ತವ್ೆ.) ಎಲಲವೂ 
ಸುಗಮ್ವ್ಯಗಿ ಸ್ಯಗುತಿತರುವ್ಯಗ ಉತಯಾಹ ಭರತ್ರಯಗಿರುವದು ಸುಲಭವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ; 
ಯಯವದೂ ಸರಯಯಗಿ ನಡೆಯದ್ೆ ಇರುವ್ಯಗ ಅದು ಹೆಚುು ಕಠಿರ್ವ್ಯಗಿರುವದು. 12ನೆೇ 
ವಚನದಲಿಲ, ಪೌಲನು ಸುದಿನಗಳಲಿಲಯೂ ದುದಿವನಗಳಲಿಲಯೂ ಒಿಂದ್ೆೇ 
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ರೇತಿಯಯಗಿರುವಿಂತೆ ಶಕತಗೊಳಿಸುವಿಂತ್ಹ agapē ಪ್ರಿೇತಿಯ ಮ್ೂರು ಗುರ್ಗಳನುು ಪಟಿಟ 
ಮಯಡುತಯತನೆ.  

ಮೊದಲನೆಯದ್ಯಗಿ, ಏನೆೇ ಸಿಂಭವಿಸಿದರೂ ಸರಯೆೇ, ಪ್ರಿೇತಿಯು ನಿರೇಕ್ಷೆಯುಳುದುದ. 
12ನೆೇ ವಚನವು ಹೇಗೆ ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ, ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ನವ ಮ್ಹಯಪದವಿಯನನು ನರನಸಿ 
ಉಲಯಿಸ್ವಯಗಿರಾ. ಈ ದಿನವು ಕೆಟ್ಟದ್ಯದಗಿದದರೂ, ನಯಳ  ೆದಿನವು ಉತ್ತಮ್ವ್ಯಗಿರುವದು ಎಿಂಬ 
ನಿರೇಕ್ಷೆಯನುು (ದೃಢವ್ಯದ ಪಿತಿೇಕ್ಷೆಯನುು) ಪ್ರಿೇತಿಯು ಇಟ್ುಟಕೊಿಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ (4:18; 5:4ರ 
ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ನೊೇಡಿರ). 8:18ರಲಿಲ, ಪೌಲನು “ನಮ್ಗೊೇಸೆರ ಮ್ುಿಂದಿನ 
ಕಯಲದಲಿಲ ಪಿತ್ಾಕ್ಷವ್ಯಗುವ ಮ್ಹಮ್ಪದವಿಯನುು ಆಲೊೇಚಿಸಿ ಈಗಿನ ಕಯಲದ ಕಷಟಗಳು 
ಅಲಪವ್ೆೇ ಸರ.” ಪ್ರಿೇತಿಯು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಉಲಯಲಸಪಡುವದಕೆೆ ಕಯರರ್ವನುು 
ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. Leon Morris ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ,  

ಆದಿ ಕೆೈಸತರಗೆ ಈ ಲೊೇಕದಲಿಲ ಉಲಯಲಸಪಡುವದಕೆೆ ಅಥವ್ಯ 
ನಿರೇಕ್ಷೆಯನಿುಟ್ುಟಕೊಳುುವದಕೆೆ ಅಷೆಟೇನೂ ಇರಲಿಲಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಕತ್ವನಲಿಲ 
ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಸಿಂತೊೇಷ್ಟಸಿದರು (ಫಿಲಿಪ್ರಪ 4:4) ಮ್ತ್ುತ ಅವರಲಿಲದುದ “ಪಿಭ್ಯವದ 
ನಿರೇಕ್ಷೆಗೆ ಆಧ್ಯರಭೂತ್ನಯಗಿರುವ” ಕ್ತಿಸತನನುು ಅರತ್ವರಯಗಿದುದ (ಕೊಲೊಸ್ೆಾ 1:27) . . .  
ನಿರೇಕ್ಷೆಯು [ಕೆೈಸತನನುು] ಆತ್ನ ಈಗಿನ ಕಠಿರ್ ಪರಸಿಥತಿಯಿಿಂದ ಮೇಲಕೆೆತ್ುತತ್ತದ್ೆ, ಮ್ತ್ುತ 
ಉಲಯಲಸಪಡುವದು ಅನಿವ್ಯಯವವ್ಯದ ಫಲಿತ್ವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.54  

ಪ್ರಿೇತಿಯು ನಿರೇಕ್ಷೆಯಲಿಲ ಉಲಯಲಷ್ಟಸುತಯತದದರಿಂದ, ಅದು ನಿೇವು ಉಪದಾವದಲ್ಲ ಿ
ಸರೈರಣರಯನಳ್ುವರಯಗಿರಾ. “ಉಪದಿವ” ಎಿಂಬುದರ ಅನುವ್ಯದಿತ್ ಪದದ (θλῖψις, thlipsis) 
ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಅಥವವು “ಒತ್ತಡ,” “ಆತ್ಮಕೆೆ ಭ್ಯರವನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವ” ಒಿಂದು ಒತ್ತಡ55 
(5:3ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ನೊೇಡಿರ). ಪೌಲನ ದಿನದಲಿಲ, ಕೆೈಸತರು ಸಮಯರ್ದ ಒಿಂದು 
ಚಿಕೆ ಭ್ಯಗವ್ಯಗಿದದರು, ಸಕಯವರ ಅಧಕಯರಗಳ ರಯರ್ಶಯಸನಗಳಿಗೆ ತ್ುತಯತಗುವವರು 
ಹಯಗೂ ಧ್ಯಮಿವಕ ವ್ೆೈರಗಳಿಗೆ ಸುಲಭ ಗುರಗಳು ಆಗಿರುತಿತದದರು. ಕೆೈಸತನಿಗಯದರೊೇ, 
ಉಪದಿವವು ಜೇವನ ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶವ್ಯಗಿತ್ುತ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 14:22). ಈ 
ಉಪದಿವದ ಮ್ಧಾದಲಿಲ, ಪ್ರಿೇತಿಯು ಸ್ೆೈರಸಿಕೊಳುಲು ಶಕತವ್ಯಗಿತ್ುತ. 
“ಸ್ೆೈರಣೆಯುಳುವರಯಗಿರಿ” ಎಿಂಬುದು ὑπομένω (hupomenō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ 
ಬಿಂದದುದ, ಅದು ὑπό (hupo, “ಅಡಿಯಲಿಲ”) ಮ್ತ್ುತ μένω (menō, “ನೆಲೆಗೊಳುು”) ಎಿಂಬ 
ಪದಗಳ ಸಿಂಯೇರ್ನೆಯಯಗಿದ್ೆ. ಅದರಥವವು “ಅಡಿಯಲಿಲ ನೆಲೆಗೊಳುು.”56 ಪ್ರಿೇತಿಯು 
ಸ್ೊೇತ್ು ಹೊೇಗುವದಿಲಲ; ಜೇವನದ ಒತ್ತಡವು ಸಹಸಿಕೊಳುಲಯಗದಿಂತೆ ತೊೇರುವ್ಯಗ 
ನಮ್ಮ ನಿಂಬಿಕೆಯನುು ಬಿಟ್ುಟಬಿಡದಿಂತೆ ಅದು ನಮ್ಮನುು ತ್ಡೆಯುತ್ತದ್ೆ. 

ನಿರೇಕ್ಷೆಯಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿರುವದಕೆೆ ಮ್ತ್ುತ ಸ್ೆೈರಣೆಯುಳುವರಯಗಿರುವದಕೆೆ ಪಯಿಮ್ುಖಾ 
ವ್ಯಗುವ ಕಯರಣಯಿಂಶವ್ೆಿಂದರೆ ಪಯಿಥವನೆ. ಪ್ರಿೇತಿಯು ನಮ್ಮನುು ಬರೀಸ್ರಗರ ಳ್ುದರ ಪಯಾಥಿನರ 
ಮಯಡುವಿಂತೆ ಮಯಡುತ್ತದ್ೆ. “ಬೆೇಸರಗೊಳುದ್ೆ” ಎಿಂಬುದು προσκαρτερέω 

(proskartereō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ, ಅದು “ಬಲಗೊಿಂಡಿರು” ಅಥವ್ಯ 
“ಸ್ೆೈರಸಿಕೊೇ” ಎಿಂಬದಕಯೆಗಿರುವ ಪದವ್ಯಗಿದ್ೆ, πρός (pros) ತಿೇವಿಗೊಳಿಸಲಪಟ್ಟ 
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(καρτερέω, kartereō) ಎಿಂಬ ಪದ.57 ಅದರಥವವು “ಪಟ್ುಟ ಹಡಿ, ದೃಢವ್ಯಗಿ 
ಹಡಿದುಕೊೇ” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.58 ಪಯಿಥವನೆಯು ಪ್ರಿೇತಿಗೆ ಒಿಂದು ಐಚಿಛಕ 
ವಿಷಯವ್ಯಗಿರುವದಿಲಲ; ಅದು ಒಿಂದು ಅವಶಾಕತೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಬೆೇರೊಿಂದು ಕಡೆಯಲಿಲ, 
ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಬರೆದನು, “ಎಡೆಬಿಡದ್ೆ ಪಯಿಥವನೆಮಯಡಿರ” (1 ಥೆಸ 5:17). 

ವಚನ 13. ವಚನ 10ರಲಿಲ, ಕೆೈಸತತ್ು “ಅರ್ುತ್ಮ್ಮಿಂದಿರೆಿಂದು ಒಬಬರನೊುಬಬರು 
ಪ್ರಿೇತಿಸಿರ” ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೇಳಿದನು. 13ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ, ಸಹೊೇದರ ಪ್ರಿೇತಿಯನುು 
ವಾಕತಪಡಿಸಬಹುದ್ಯದ ಎರಡು ರೇತಿಗಳನುು ಪಟಿಟ ಮಯಡುತಯತನೆ. 

ಪೌಲನು ಮೊದಲು ಹೆೇಳಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ, ದರೀವಜನರಗರ ಕ್ರ ರತ್ರ ಬ್ಿಂದಯಗ ಸ್ಹಯಯ 
ಮಯಡಿರ. “ಸಹಯಯಮಯಡಿರ” (κοινωνέω, koinōneō ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದದುದ) 
ಎಿಂಬುದು κοινωνία (koinōnia) ಪದಗಳ ಕುಟ್ುಿಂಬಕೆೆ ಸ್ೆೇರದ್ಯದಗಿದುದ ಅದರಥವವು 
“ಅನೊಾೇನಾತೆ, ಹುದುವ್ಯಗಿ (ಒಟಿಟಗೆ) ಹಿಂಚಿಕೊಳುುವದು.” Koinōneō ಎಿಂಬುದರ 
ಆಲೊೇಚ ನೆಯು “ಒಟಿಟಗೆ ಹಿಂಚಿಕೊಳುುವದು.”59 ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ ಕಳಕಳಿಯು 
ಕಷಟದಲಿಲರುವ “ದ್ೆೇವರ್ನರು” (ಜೊತೆ ಕೆೈಸತರು; 1:7ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ನೊೇಡಿರ). 
ಪ್ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಪಿತಿಯಬಬರಗೊೇಸೆರ ಕಳಕಳಿಯನುು ಹೊಿಂದಿರುವದು ಸ್ೆೇರರುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ 
ಕ್ತಿಸತನಲಿಲನ ಸಹೊೇದರರು ಹಯಗೂ ಸಹೊೇದರಯರ ಕುರತ್ು ಒಿಂದು ವಿಶೆೇಷ ಕಯಳಜ 
ಇರುತ್ತದ್ೆ. “ಆದದರಿಂದ ಸಮ್ಯವಿರಲಯಗಿ ಎಲಲರಗೆ ಒಳ ುೆೇದನುು ಮಯಡೊೇರ್; 
ಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿ ಒಿಂದ್ೆೇ ಮ್ನೆಯವರಿಂತಿರುವ ಕ್ತಿಸತನಿಂಬಿಕೆಯುಳುವರಗೆ ಮಯಡೊೇರ್” 
(ಗಲಯತ್ಾ 6:10; “ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು”). 13ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ NIVಯು “ಕಷಟದಲಿಲರುವ 
ದ್ೆೇವರ್ನರೊಿಂದಿಗೆ ಹಿಂಚಿಕೊಳಿುರ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ದ್ೆೇವರ್ನರಗೆ ಕೊರತೆ 
ಬಿಂದ್ಯಗ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ, ಹೊರತ್ು “ಆಶೆಗಳು” ಬಿಂದ್ಯಗ ಎಿಂಬುದ್ಯಗಿಯಲಲ. 
“ಕೊರತೆ” ಅಥವ್ಯ “ಕೊರತೆಗಳು” (χρεία, chreia ಎಿಂಬುದರ ಬಹುವಚನ) ಎಿಂಬುದರಲಿಲ 
ಊಟ್, ಬಟೆಟ, ಮ್ತ್ುತ ಆಶಿಯಯಿಂತ್ಹ ಅಗತ್ಾತೆಗಳು—ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರಿೇತಿ ಸ್ೆೇರರುತ್ತವ್ೆ.  

ಸಭ್ೆಯು ಭೂಲೊೇಕದ ಸಿಂಸ್ ಥೆಗಳಿಗಿಿಂತ್ಲೂ ಅನೆೇಕ ವಿಧಗಳಲಿಲ 
ವಾತಯಾಸವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದು ವಾತಯಾಸವ್ಯಗಿರುವ ಒಿಂದು ವಿಧವ್ೆಿಂದರೆ, ನಿಯಮ್ದ 
ಪಿಕಯರ, ತಯವು ಏನು ಅವುಗಳಿಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದ್ೆಿಂಬದಕಯೆಗಿ ಭೂಲೊೇಕದ ಸಿಂಸ್ ಥೆಗಳಲಿಲ 
ಸ್ೆೇರಕೊಿಂಡಿರುತಯತರೆ. ಅದಕೆೆ ತ್ದಿವರುದಧವ್ಯಗಿ, ಸಭ್ೆಯಯಯಗಿರುವಿಂಥ ಪ್ರಿೇತಿಯುಳು 
ಕೆೈಸತರು ತಯವು ಇತ್ರರಗೆ ಏನು ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂಬದರ ಬಗೆೆ ಕಳಕಳಿಯುಳುವರಯಗಿರುತಯತರೆ. 
Luke Hartman ಪ್ರಿೇತಿಯ ಈ ಗುರ್ವನುು “ನಮ್ಮನುು ಪರ್ಕ್ತೆಟ್ುಟ ಮ್ತೊತಬಬರ ಒಳಿತ್ನುು 
ಅಕಯಿಂಕ್ಷಿಸುವದು” ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಯತನೆ.60 

ಕೆೈಸತರು “ಅರ್ುತ್ಮ್ಮಿಂದಿರೆಿಂದು ಒಬಬರನೊುಬಬರು ಪ್ರಿೇತಿಸುವದಕೆೆ” ನಿಷ ಠೆಯಿಿಂದಿರುವ 
ಎರಡನೆಯ ರೇತಿಯನುು ಪೌಲನು ತಿಳಿಸುತಯತನೆ: ಅತಿಥಿಸ್ತ್ಯಕರವನನು ಅಭಯಾಸಿಸಿರ. 
“ಅತಿಥಿ ಸತಯೆರ” ಎಿಂಬ ಪದವು φιλοξενία (philoxenia) ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದದುದ, 
ಅದರಥವವು “ಅಪರಚಿತ್ರ ಪ್ರಿೇತಿ.” ಅದು philos (“ಪ್ರಿೇತಿ”) ಮ್ತ್ುತ ξένος (xenos, 
“ಅಪರಚಿತ್”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳನೊುಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ. “ಅತಿಥಿ ಸತಯೆರ” ಎಿಂದರೆ ಆಪತ 
ಮಿತ್ಿರನುು ಒಬಬನು ಮ್ನೆಯಳಗೆ ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಿಂಡು ಸಿಂತೊೇಷಕೂಟ್ವನುು ನಡಿಸುವದು 
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ಎಿಂದಥವವಲಲ. ಬದಲಯಗಿ, ಅದರಥವವು ಒಬಬನು ತ್ನು ಮ್ನೆಯನುು ಅಪರಚಿತ್ರಗಯಗಿ 
ತೆರೆಯುವದು ಎಿಂಬುದ್ಯಗಿದ್ೆ.61 Philoxenia ಎಿಂಬದು ಇಬಿಿಯ 13:2ರಲಿಲ ಸಿಕುೆತ್ತದ್ೆ, ಅಲಿಲ 
ನಮ್ಗೆ “ಅತಿಥಿಸತಯೆರಮಯಡುವದನುು ಮ್ರೆಯಬೆೇಡಿರ” ಎಿಂಬ ಬುದಿಧವ್ಯದ 
ಹೆೇಳಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. 

ಸನಿುವ್ೆೇಶದಲಿಲ, ನಮ್ಗೆ ಚೆನಯುಗಿ ಪರಯವಿಲಲದ ಅಥವ್ಯ ಎಿಂದಿಗೂ ಭ್ೆೇಟಿಯಯಗಿರದ 
ದ್ೆೇವರ್ನರಗೆ (ಕೆೈಸತರಗೆ) ಅತಿಥಿಸತಯೆರವನುು ಮಯಡುವದರ ಬಗೆೆ ಒತ್ುತ 
ಕೊಡಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. Phillips 13ನೆೇ ವಚನವನುು ಹೇಗೆ ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದಗೊಳಿಸುತ್ತದ್ೆ: 
“ಕೊರತೆಯಲಿಲರುವ ಜೊತೆ ಕೆೈಸತರಗೆ ಮ್ನಸ್ಯರೆ ಕೊಡಿರ, ಕಷಟದಲಿಲರುವವರಗೆ ಒಿಂದು 
ಹೊತಿತನ ಊಟ್ ಅಥವ್ಯ ಒಿಂದು ಹಯಸಿಗೆ ಕೊಡುವದಕೆೆ ಎಿಂದಿಗೂ ಒಲಲದ 
ಮ್ನಸುಾಳುವರಯಗಿರಬಯರದು.” ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಕಯಲದಲಿಲ ಅತಿಥಿಸತಯೆರವು ಒಿಂದು 
ಅವಶಾಕತೆಯಯಗಿತ್ುತ. ವಸತಿ ಗೃಹಗಳು ಕಡಿಮಯಯಗಿರುತಿತದದವು ಮ್ತ್ುತ ದೂರ ದೂರಕೆೆ 
ಇರುತಿತದದವು, ಮ್ತ್ುತ ಇರುತಿತದದ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ ೆೇ ಗಲಿೇರ್ು ಮ್ತ್ುತ ಅಪಯಯಕರ ಸಹ 
ಆಗಿರುತಿತದದವು. ಆ ಪರಸಿಥತಿಯು ಈ ಪಿಪಿಂಚದ ಬಹುತೆೇಕ ಭ್ಯಗಗಳಲಿಲ ಬದಲಯಗಿದ್ೆ, ಆದರೆ 
“ಅತಿಥಿಸತಯೆರ” ಎಿಂಬ ಪದದ ಸೂಚಯಾಥವದ ಆದರಣೆಯ ಕಳಕಳಿಯ ಅಗತ್ಾತೆಯು 
ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತದ್ೆ. ಅತಿಥಿಸತಯೆರ ಮಯಡುವದು ಹರಯರಗೆ ಇರಬೆೇಕಯದ 
ಅಹವತೆಗಳಲೊಲಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 3:2; ತಿೇತ್ನು 1:8). ಇಷುಟ ವಷವಗಳಿಿಂದ, ನನು 
ಕುಟ್ುಿಂಬ ಹಯಗೂ ನಯನು ವಿಶವದ್ಯದಾಿಂಥ ಕೆೈಸತರಿಂದ—ನಮ್ಮನುು ಮ್ುಿಂಚೆ ಎಿಂದಿಗೂ 
ಭ್ೆೇಟಿಯಯಗಿರದ ಕ್ತಿಸತನಲಿಲನ ಸಹೊೇದರರು ಹಯಗೂ ಸಹೊೇದರಯರು—
ಅತಿಥಿಸತಯೆರವನುು ಅನುಭವಿಸಿದ್ ದೆೇವ್ೆ. 

ಅತಿಥಿಸತಯೆರವನುು “ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿರ” ಎಿಂದು ನಮ್ಗೆ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ. 
“ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿರ” ಎಿಂಬುದು διώκω (diōkō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬರುತ್ತದ್ೆ, ಅದು 9:30, 31 
ರಲಿಲ “ಹೊಿಂದುವದಕೆೆ ಪಿಯತ್ು” ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. 12:13ರಲಿಲ, AB ಯು 
“ಅತಿಥಿಸತಯೆಯವದ ಅಭ್ಯಾಸವನುು ಹಡಿಯುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸುವದು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ. 
Diōkō ಎಿಂಬ ಪದದಲಿಲರುವ ಸೂಚಯಾಥವವು ತಿೇವ್ಯಿಸಕ್ತತಯಿಿಂದ ಹಿಂದಟಿಟಕೊಿಂಡು 
ಹೊೇಗುವದು ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.62 ಪ್ರಿೇತಿಯು ಅತಿಥಿಸತಯೆರವನುು ತೊೇರಸುವದಕಯೆಗಿ 
ಅವಕಯಶಗಳಿಗೆ ಕಯಯುವದಿಲಲ; ಅದು ತಿೇವ್ಯಿಸಕ್ತತಯಿಿಂದ ಅವಕಯಶಗಳಿಗೊೇಸೆರ 
ಹುಡುಕುತ್ತದ್ೆ. 

ವರೈರಗಳ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಧ್ರ ೀರಣರ (12:14-21) 
14ನಿಮ್ಮನನು ಹಿಂಸಿಸ್ನವವರಗರ ಆಶೀವಯಿದಮಯಡಿರ; ಶಪಿಸ್ದರ ಆಶೀವಿದಿಸಿರ. 
15ಸ್ಿಂತ್ರ ೀಷಪಡನವವರ ಸ್ಿಂಗಡ ಸ್ಿಂತ್ರ ೀಷಪಡಿರ. ಅಳ್ಳವವರ ಸ್ಿಂಗಡ ಅಳಿರ. 16ನಿಮ್ಮ 
ನಿಮ್ಮಮಳ್ಗರ ಏಕಮ್ನಸ್ನಸಳ್ುವರಯಗಿರಾ, ದರ ಡಡಸಿತಕ್ರಯ ಮೆೀಲರ ಮ್ನಸಿಸಡದರ ದಿೀನರ ಸ್ಿಂಗಡ 
ಬ್ಳಿಕ್ರಯಯಗಿರಾ. ನಿಮ್ಮನನು ನಿೀವರೀ ಬ್ನದಿಿವಿಂತರರಿಂದನ ಎಣಿಸಿಕ್ರ ಳ್ುಬರೀಡಿರ. 

17ಯಯರಗ  ಅಪಕ್ಯರಕ್ರಕ ಅಪಕ್ಯರವನನು ಮಯಡಬರೀಡಿರ ಎಲ್ಿರ ದೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಯಯವದನ 
ಗೌರವವಯದದರ ುೀ ಅದನರುೀ ಯೀಚ್ಚಸಿ ಸಯಧಿಸಿರ. 18ಸಯಧಾವಯದರರ ನಿಮಮಿಂದಯಗನವ ಮ್ಟ್ಟಟಗರ 
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ಎಲ್ಿರ ಸ್ಿಂಗಡ ಸ್ಮಯಧ್ಯನದಿಿಂದಿರ. 19ಪಿಾಯರರೀ, ನಿೀವರೀ ಮ್ನಯಾಗರ ಮ್ನಯಾ ತಿೀರಸ್ದರ 
ಶಕ್ಷಿಸ್ನವದನನು ದರೀವರಗರ ಬಿಡಿರ. ಯಯಕ್ರಿಂದರರ ಮ್ನಯಾಗರ ಮ್ನಯಾ ತಿೀರಸ್ನವದನ ನನು 
ಕ್ರಲ್ಸ್, ನಯನರೀ ಪಾತಿಫಲ್ವನನು ಕ್ರ ಡನವರನನ ಎಿಂದನ ಕತಿನನ ಹರೀಳ್ಳತ್ಯತನರಿಂಬ್ನದಯಗಿ 
ಬ್ರರದದರ. 20ಹಯಗಯದರರ ನಿನು ವರೈರ ಹಸಿದಿದುರರ ಅವನಿಗರ ಊಟ್ಕ್ರಕ ಬ್ಡಿಸ್ನ; ಬಯಯಯರದುರರ 
ಕನಡಿಯನವದಕ್ರಕ ಕ್ರ ಡನ. ಹೀಗರ ಮಯಡನವದರಿಂದ ಅವನ ತಲರಯ ಮೆೀಲರ ಕ್ರಿಂಡಗಳ್ನನು 
ಕ ಡಿಸಿಟ್ಟಿಂತ್ಯಗನವದನ. 21ಕ್ರಟ್ಟತನಕ್ರಕ ಸರ ೀತನ ಹರ ೀಗದರ ಒಳರುೀತನದಿಿಂದ ಕ್ರಟ್ಟತನವನನು 
ಸರ ೀಲ್ಲಸ್ನ.  

ಪೌಲನು ರೂಪಯಿಂತ್ರಗೊಿಂಡ ಜೇವಿತ್ದ ಬಗೆೆ ಯೇಚಿಸಿದ್ಯಗ (12:1, 2), ಆತ್ನು 
ಪರಸಪರರ ಕಡೆಗೆ ರೊೇಮಯಪುರದ ಕೆೈಸತರು ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕಯದ ಧ್ೊೇರಣೆಯ ಕಡೆಯಿಿಂದ 
(12:3-13) ಅವರ ವ್ೆೈರಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕಯದ ಧ್ೊೇರಣೆಯ (12:14-21) 
ವಿಷಯಕೆೆ ತಿರುಗಿಕೊಳುುತಯತನೆ. ಈ ವಿಭ್ಯಗದಲಿಲ ವ್ೆೈರಗಳು ಮ್ುಖಾ ಗಮ್ನದಲಿಲರುತಯತ 
ರಯದರೂ (12:14, 17-21), ಅದರಲಿಲ ಜೊತೆ ಕೆೈಸತರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಸಹ ಬುದಿಧವ್ಯದಗಳನುು 
(12:15, 16) ಮ್ತ್ುತ “ಎಲಲರ” ವಿಷಯದಲಿಲರಬೆೇಕಯದ ಧ್ೊೇರಣೆ ಬಗೆ ೆಸಹ ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ 
(12:17, 18). ಈ ವಿಭ್ಯಗದಲಿಲ ಬಣಿುಸಲಯಗಿರುವ ವಿಧದ ಜೇವನವು ನಿಂಬಿಕೆಯಿಿಂದ 
ನಿೇತಿವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಿರ್ವಯಿಸಲಪಟಿಟರುವದರ ಸಹರ್ವ್ಯದ ಫಲಿತ್ವ್ಯಗಿರತ್ಕೆದುದ 
ಎಿಂಬುದನುು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರು ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುಬೆೇಕು ಎಿಂಬುದು ಪೌಲನ 
ಬಯಕೆಯಯಗಿತ್ುತ. 

ವಚನ 14. ಯೆೇಸು ತ್ನು ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಸ್ೆೇವ್ೆಯ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, ಲೊೇಕವು ತ್ನು 
ಹಿಂಬಯಲಕರನುು ಹೆೇಗೆ ನಡಿಸಿಕೊಳುುವದು ಎಿಂಬದರ ಬಗೆ ೆ ಕೆಲವೊಿಂದು 
ಬೆಚಿುಬಿೇಳಿೇಸುವಿಂಥ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳನುು ನಿೇಡಿದನು. ಆತ್ನು ತ್ನು ಶಿಷಾರಗೆ ರ್ನರು “ನಿಮ್ಮನುು 
ನಿಿಂದಿಸಿ ಹಿಂಸ್ೆಪಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಸುಳಯುಗಿ” ಹೊರಸುವರು 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು (ಮ್ತಯತಯ 5:11). ಪುನಃ, ಆತ್ನು ಹೆೇಳಿದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ, ರ್ನರು “ನಿಮ್ಮನುು 
ಹಗೆಮಯಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಹಷಯೆರಹಯಕ್ತ ನಿಿಂದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನುು ಕೆಟ್ಟದ್ೆಿಂದು 
ತೆಗೆದುಹಯಕುವರು” (ಲೂಕ 6:22). ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಆ ಪರಸಿಥತಿಗಳನುು ಹೆೇಗೆ 
ನಿಭ್ಯಯಿಸಬೆೇಕು? ಪೌಲನು ಹೆೇಳಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ, ದ್ೆೇವರ ಒಬಬ ಮ್ಗನು ಆ ರೇತಿಯಲಿಲ 
ನಡಿಸಿಕೊಳುಲಪಟಯಟಗ, ಆತ್ನು ಕೃಪಯವಿಂತ್ನಯಗಿರಬೆೇಕು: ನಿಮ್ಮನನು ಹಿಂಸಿಸ್ನವವರಗರ 
ಆಶೀವಯಿದ ಮಯಡಿರ;63 ಶಪಿಸ್ದರ ಆಶೀವಿದಿಸಿರ. ಆ ಮಯತ್ುಗಳು 17ರಿಂದ 21 ವಚನಗಳಲಿಲ 
ಸವಿಸ್ಯತರವ್ಯಗಿ ವಿವರಸಲಪಡಲಿರುವ ಒಿಂದು ಚಚೆವಯಯಿಂಶವನುು ಪರಚಯಿಸುತ್ತದ್ೆ. 

“ಆಶಿೇವ್ಯವದಮಯಡಿರ” ಎಿಂಬುದು εὐλογέω (eulogeō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, 
“eulogy” ಎಿಂಬ ಪದವು ಬರುವಿಂಥ ಪದದ ಕ್ತಿಯಯಪದರೂಪ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದು εὖ (eu, 
“ಒಳ ುೆಯ” ಅಥವ್ಯ “ಉತ್ತಮ್”) ಎಿಂಬುದನುು λόγος (logos, “ವ್ಯಕಾ”) ಎಿಂಬದರೊಿಂದಿಗೆ 
ಸಿಂಯೇಜಸುವದ್ಯಗಿದ್ೆ ಮ್ತ್ುತ ಅಕ್ಷರಶಃ “ಒಿಂದು ಒಳ ುೆೇ ವ್ಯಕಾ” ಎಿಂದಥವವನುು 
ನಿೇಡುತ್ತದ್ೆ.64 ಒಬಬರಗೆ “eulogize” ಮಯಡು ಎಿಂದರೆ ಒಬಬರು ಆತ್ನ ಪರವ್ಯಗಿ “ಒಳ ುೆೇ 
ಮಯತೊಿಂದನುು ಹೆೇಳುವದು.” ಈ ವಿಷಯದಲಿಲ ನೊೇಡುವದ್ಯದರೆ, eulogeō ಯು 
ನಮ್ಮನುು ಕೆಟ್ಟದ್ಯದಗಿ ನಡಿಸಿಕೊಳುುವವರ ಪರವ್ಯಗಿ ದ್ೆೇವರ ಮ್ುಿಂದ್ೆ “ಒಿಂದು ಒಳ ುೆೇ 



 28 

ಮಯತ್ು” ಹೆೇಳುವದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ್ಯದಗಿದ್ೆ. “ಶಪ್ರಸದ್ೆ” ಎಿಂಬುದು καταράομαι 

(kataraomai) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ, ಅದರಲಿಲ ἀρά (ara, “ಶಪ್ರಸುವಿಕೆ”) 
ಎಿಂಬುದು κατά (kata) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ತಿೇವಿಗೊಳಿಸಲಪಡುತ್ತದ್ೆ. ಈ ಪದವು “ಶಯಪದ 
ನುಡಿಗಳನುು” ಮಯತಯಡುವದು ಎಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುವದಿಲಲ65 ಆದರೆ ಬದಲಯಗಿ ಅದು 
“ಆಶಿೇವವದಿಸು” ಎಿಂಬುದರ ವಿರುದಧವ್ಯದದುದ: ಅದು ನಮ್ಮನುು ಹಿಂಸಿಸುವವರ ಮೇಲೆ 
ದ್ೆೇವರಿಂದ ಶಯಪಗಳು ಬರುವಿಂತೆ ಮೊರೆಯಿಡುವದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. CEV ಯು 14ನೆೇ 
ವಚನವನುು ಹೇಗೆ ಅನುವ್ಯದಿಸುತ್ತದ್ೆ: “ನಿಮ್ಮನುು ಕೆಟ್ಟದ್ಯಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳುುವವರನುು 
ಆಶಿೇವವದಿಸುವಿಂತೆ ದ್ೆೇವರನುು ಬೆೇಡಿಕೊಳಿುರ. ಅವರನುು ಶಪ್ರಸದ್ೆ ಆಶಿೇವವದಿಸುವಿಂತೆ 
ಆತ್ನನುು ಕೆೇಳಿಕೊಳಿುರ.” ಈ ವಚನವು ಯೆೇಸುವಿನ ಉಪದ್ೆೇಶವನುು ಪಿತಿಧವನಿಸುತ್ತದ್ೆ: 
“ನಿಮ್ಮನುು ಶಪ್ರಸುವವರಗೆ ಆಶಿೇವ್ಯವದ ಮಯಡಿರ; ನಿಮ್ಮನುು ಬಯುಾವವರಗೊೇಸೆರ 
ದ್ೆೇವರನುು ಪಯಿಥಿವಸಿರ” (ಲೂಕ 6:28; ನೊೇಡಿರ ಮ್ತಯತಯ 5:44). 

ಯಯರಯದರೊಬಬರು ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆ ಮಯಡಬಹುದು: “ಆದರೆ ಅದು ಅಸ್ಯಧಾವ್ಯದದುದ!” 
ಅದು ಕಷಟಕರವ್ಯಗಿದ್ೆ, ಆದರೆ ಅಸ್ಯಧಾವ್ಯದದದಲಲ. ಯೆೇಸು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ “ತ್ಿಂದ್ೆಯೆೇ, 
ಅವರಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು; ತಯವು ಏನು ಮಯಡುತ ತೆೇವ್ೆಿಂಬದನುು ಅರಯರು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದ್ಯಗ 
ಅದನೆುೇ ಮಯಡಿದನು (ಲೂಕ 23:34). ಸ್ ತೆೇಫನನು ಸಹ ಮಯಡಿದುದ ಅದನೆುೇ ಆಗಿದ್ೆ. ಆತ್ನಿಗೆ 
ಕಲ ಲೆೇಸ್ೆದು ಕೊಲುಲತಿತರುವ್ಯಗಲೂ, ಆತ್ನು “ಕತ್ವನೆೇ, ಈ ಪಯಪಗಳನುು ಅವರ ಮೇಲೆ 
ಹೊರಸಬೆೇಡ” ಎಿಂದು ಪಯಿಥಿವಸಿದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 7:60). ಪೌಲನು ಸಹ 
ಅದನೆುೇ ಮಯಡಿದನು. ಆತ್ನು ಕೊರಿಂಥದವರಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ಬೆೈಸಿಕೊಿಂಡು 
ಹರಸುತ ತೆೇವ್ೆ” (1 ಕೊರಿಂಥ 4:12). 

14ನೆೇ ವಚನವು ಪಯಿಥಮಿಕವ್ಯಗಿ ದ್ೆೇವರ ಒಬಬ ಮ್ಗುವ್ಯಗಿ ಅನುಭವಿಸುವ ಹಿಂಸ್ೆಯ 
ಬಗೆೆ ಮ್ುಖಾ ಗಮ್ನವನುು ಕೊಡುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ ವಚನವನುು ಕೆಟ್ಟದ್ಯಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳುಲಪಡುವ 
ಇತ್ರೆ ಪರಸಿಥತಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅನವಯಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಕೆೈಸತರು ಇತ್ತ್ರಗೆ ರ್ನರು 
ಯಯವ್ಯಗಲೂ ದಯೆಯಿಿಂದ ತೊೇರಸದಿಂತ್ಹ ಲೊೇಕದಲಿಲ ಜೇವಿಸುತಯತರೆಿಂಬ 
ಕಯರರ್ಕಯೆಗಿಯೆೇ ಕೆಟ್ಟದ್ಯಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳುಲಪಡುತಯತರೆ. ಅಿಂತ್ಹ ಪರಸಿಥತಿಗಳಲಿಲ, 
ವಿಶಯವಸಿಗಳ ೇೆತ್ರರು ಶಪ್ರಸುತಯತರೆ—ಆದರೆ ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಆಶಿೇವವದಿಸುತಯತನೆ. ಪ್ರೇಡನೆ 
ಬರುವ್ಯಗ (ಅದು ಯಯವ ಮ್ೂಲದಿಿಂದಲಯದರೂ ಬರಲಿ), ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಕೃಪಯವಿಂತ್ನಯಗಿ 
ವತಿವಸಬೆೇಕು. 

ವಚನ 15. ಕ್ತಿಸತನ ಹಿಂಬಯಲಕನಿಗಿರುವ ಇನೊುಿಂದು ಗುರ್ವ್ೆಿಂದರೆ 
ಸಹಯನುಭೂತಿಯಿಿಂದಿರುವದು. ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತಯತನೆ, ಸ್ಿಂತ್ರ ೀಷಪಡನವವರ 
ಸ್ಿಂಗಡ ಸ್ಿಂತ್ರ ೀಷ ಪಡಿರ, ಅಳ್ಳವವರ ಸ್ಿಂಗಡ ಅಳಿರ. ಈ ಬುದಿಧವ್ಯದವು ಜೊತೆ 
ಕೆೈಸತರೊಿಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಿಂಬಿಂಧಕೆೆ ವಿಶೆೇಷವ್ಯದ ಅನವಯಿಕೆಯನುು ಹೊಿಂದಿದ್ೆ. ರೊೇಮಯ 
12ರ ಮೊದಲ ಭ್ಯಗದಲಿಲ, ಪೌಲನು ನಯವ್ೆಲಲರೂ “ಒಿಂದ್ೆೇ [ಆತಿೀಕ] ದ್ೆೇಹ [ಸಭ್ೆ] ವ್ಯಗಿದುದ 
ಒಬೊಬಬಬರಯಗಿ ಪರಸಪರ ಅಿಂಗಗಳಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು (12:4, 5). 
ಕೊರಿಂಥದವರಗೆ ಬರೆಯುವ್ಯಗ, ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಒಿಂದು ಅಿಂಗದಕೆೆ 
ನೊೇವ್ಯದರೆ ಎಲಯಲ ಅಿಂಗಗಳಿಗೂ ನೊೇವ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ; ಒಿಂದು ಅಿಂಗಕೆೆ ಮ್ಯಯವದ್ೆ ಬಿಂದರೆ 
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ಎಲಯಲ ಅಿಂಗಗಳಿಗೂ ಸಿಂತೊೇಷವ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ” (1 ಕೊರಿಂಥ 12:26). 
15ನೆೇ ವಚನವು ಸಭ್ೆಯ ಸದಸಾರ ನಡುವಿನ ನಿಕಟ್ತೆಯ ಕುರತ್ ಪೂವವಕಲಪನೆ 

ಹೊಿಂದಿದ್ೆ. ಕೆೇವಲ ಪಿತಿ ವ್ಯರ ಇತ್ರ ಕೆೈಸತರ ಸಿಂಗಡ ಕತ್ವನ ಭ್ೊೇರ್ನದಲಿಲ 
ಭ್ಯಗಿಯಯಗುವ ಮ್ೂಲಕ ಈ ನಿಕಟ್ತೆಯನುು ಸ್ಯಧಸಿಕೊಳುಲಯಗದು. ಪಿತಿ ವ್ಯರದಲಿಲ 
ಹಲವ್ಯರು ಬಯರ ಆರಯಧನೆಯಲಿಲ ಪರಸಪರ ಸುಮ್ಮನೆೇ ಭ್ೆೇಟಿಯಯಗುವದರಿಂದ ಈ 
ನಿಕಟ್ತೆಯು ಉಿಂಟಯಗುವದಿಲಲ. ಅದು ಬೆೈಬಲ್ ತ್ರಗತಿಯ ಮ್ತ್ುತ ಆರಯಧನೆಯ ಮ್ುಿಂಚೆ 
ಹಯಗೂ ನಿಂತ್ರದಲಿಲ ಒಬಬರಗೊಬಬರು ಮಯತಯಡಿಕೊಳುುವ ಮ್ೂಲಕ ಸಹ ಬರುವದಿಲಲ. 
ಇವ್ೆಲಲವೂ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ೆೇ, ಆದರೆ 15ನೆೇ ವಚನವು ನಮ್ಮನುು ಹೆಚಿುನದಕೆೆ ಕರೆಕೊಡುತ್ತದ್ೆ. 
ಅದಕೆೆ ಅಗತ್ಾವಿರುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ಕೆೈಸತರು—ಸಹರ್ವ್ಯಗಿ ಸಹವ್ಯಸಪ್ರಿಯರಲಲದ ರ್ನರು 
ಸಹ—ಒಬಬರೊಬಬರ ಜೇವಿತ್ಗಳಲಿಲ ಆಳವ್ಯಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕು. ನಯವು ಜೇವನದಲಿಲ 
ನಗುವನುು ಹಯಗೂ ಕಣಿುೇರನುು ತ್ರುವಿಂಥ ಆ ಘಟ್ನೆಗಳಲಿಲ—ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ರ್ನನಗಳು, 
ವಿವ್ಯಹಗಳು, ಮ್ತ್ುತ ಶವಸಿಂಸ್ಯೆರಗಳು—ಪಯಲೊೆಳುುವ್ಯಗಲೆೇ ಪರಸಪರರಗೆ ಆಪತವ್ಯಗಿ 
ಬೆಳೆಯುತ ತೆೇವ್ೆ. 

ಈ ರೇತಿಯ ನಿಕಟ್ತೆಯನುು ಕ್ತಿಸತನ ದ್ೆೇಹದಲಿಲ ನಯವು ಹೆೇಗೆ 
ವ್ಯಸತವಿಕಗೊಳಿಸಬಲೆಲವು? ಮ್ುಖಾ ಪದಗಳೆಿಂದರೆ “ಕಳಕಳಿ” ಮ್ತ್ುತ “ಹಿಂಚಿಕೊಳುುವಿಕೆ.” 
ನಯವು ಕ್ತಿಸತನಲಿಲ ನಮ್ಮ ಸಹೊೇದರರ ಹಯಗೂ ಸಹೊೇದರಯರ ಜೇವಿತ್ಗಳಲಿಲ ಏನು 
ಸಿಂಭವಿಸುತ್ತದ್ೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ಕಳಕಳಿಯುಳುವರಯಗಿರಬೆೇಕಯದ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಿಂತ್ರ ನಮ್ಮ 
ಜೇವಿತ್ಗಳಲಿಲ ಬರುವಿಂತ್ ಒಳ ುೆೇದು ಮ್ತ್ುತ ಕೆಟ್ಟದದನುು ಜೊತೆ ಕೆೈಸತರೊಿಂದಿಗೆ 
ಹಿಂಚಿಕೊಳುುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. 

15ನೆೇ ವಚನವು ಪಯಿಥಮಿಕವ್ಯಗಿ ದ್ೆೇವರ ಮ್ಕೆಳ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆಿಂದು 
ಸನಿುವ್ೆೇಶವು ತೊೇಪವಡಿಸುತಯತದರೂ, ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗಕೆೆ ವಿಸ್ಯತರವ್ಯದ ಅನವಯಿಕೆ 
ಇರಬಲಲದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ತ್ನು ಸಿಂಪಕವಕೆೆ ಬರುವಿಂಥವರ, ತಯನು ಒಳ ುೆೇದಕಯೆಗಿ 
ಪಿಭ್ಯವವನುು ಬಿೇರಬೆೇಕೆಿಂದು ಇಚಿಛಸುವ ಎಲಲರ ಜೇವಿತ್ಗಳಲಿಲ ಆಸಕ್ತತಯನುು 
ಹೊಿಂದಿದವನಯಗಿರಬೆೇಕು. ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಮಯಡುತಯತನೆ ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಅದು ಸರಯಯದ 
ಕಯಯವವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಅದಕೊೆಿಂದು ಹೆಚುುವರ ಪಿಯೇರ್ನವಿರುತ್ತದ್ೆ: 
ರ್ನರು ತ್ಮ್ಮ ಜೇವಿತ್ಗಳಲಿಲ ನಯಟ್ಕ್ತೇಯ ಕ್ಷರ್ಗಳಲಿಲ—ಮ್ುಗುಳುಗು ಅಥವ್ಯ ಕಣಿುೇರು 
ತ್ರುವಿಂಥ ಆ ಘಟ್ನೆಗಳು—ಸುವ್ಯತೆವಗೆ ಅತಿ ಹೆಚುು ಕ್ತವಿಗೊಡುವವರಯಗಿರುತಯತರೆ. 

15ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ಪೌಲನು ನಿೇಡುವ ಬೊೇಧನೆಯು ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯಗಿ 
ಬಯಧ್ೆಯನುನುಭವಿಸುವ ಸಿಂದಭವಗಳಲಿಲ ಅನುಸರಸುವದಕೆೆ ಇನುಷುಟ ಸವ್ಯಲಿನಿಿಂದ 
ಕೂಡಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆೇವಲ ಕೆಟ್ಟ ಸಿಂಗತಿಗಳು ಸಿಂಭವಿಸುತಿತವ್ೆಯೆಿಂದು ತೊೇರುತಿತರುವ 
ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ ಮ್ತೊತಬಬರಗೆ ಏನಯದರೂ ಒಳ ುೆೇದು ಸಿಂಭವಿಸುವ್ಯಗ ಹೆೇಗಿರುತ್ತದ್ೆ? ನಿೇವು 
ಅವರ ಸಿಂಗಡ ಸಿಂತೊೇಷಪಡಲು ಶಕತರೊೇ? ಒಬಬನು ನಿಮ್ಮನುು ಕೆಟ್ಟದ್ಯಗಿ 
ನಡೆಸಿಕೊಳುುತಿತದದರೆ, ಮ್ತ್ುತ ಏಕಯಏಕ್ತಯಯಗಿ ಅವನ ಜೇವಿತ್ವು ದುರಿಂತ್ದಿಿಂದ 
ತ್ುಿಂಬಿಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆೇಗಿರುತ್ತದ್ೆ? ನಿೇವು ಅವನ ಸಿಂಗಡ ಅಳುವದಕೆೆ ಶಕತರೊೇ, ಅಥವ್ಯ 
“ಅವನಿಗೆ ತ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆಯೆೇ ಆಗಿದ್ೆ” ಎಿಂದ್ೆನುುವಿರೊೇ”? ಒಬಬರು ಇಲಿಲ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಯೆತಿತ, “ನಿೇನು 
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ಬಣಿುಸಿರುವಿಂಥ ಪರಸಿಥತಿಗಳಲಿಲ ಸಿಂತೊೇಷಪಡುವದು ಅಥವ್ಯ ದುಃಖಪಡುವದು 
ಅಸವಭ್ಯವಿಕವ್ಯದದುದ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಬಹುದು. ಅದು ಸತ್ಾವ್ೆೇ. ಅದು ಅಸ್ಯವಭ್ಯವಿಕವ್ೆೇ, 
ಆದರೆ ಕೆೈಸತರು ದ್ೆೇವರ ಸಹಯಯದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಶರೇರಭ್ಯವದ ಸ್ಯವಭ್ಯವಿಕ ಪಿವೃತಿತಗಳನುು 
ಮಿೇರ ನಿಲಲಬೆೇಕೆಿಂದು ಸವ್ಯಲುಗೊಳಿಸಲಪಟಿಟರುತಯತರೆ. 

ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಯಯರೊಿಂದಿಗೆೇ ಆಗಲಿ ಹಯಡುವದಕೂೆ ಬಯಧ್ೆಯನುನುಭವಿಸುವದಕೂೆ 
ಶಕತನಯಗಿರುತಯತನೆ. ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಸಹಯನುಭೂತಿಯುಳುವನು. 

ವಚನ 16. ತ್ಮ್ಗೆ ಬೆೇರೆಯವರಗಿಿಂತ್ ಹೆಚುು ಸಿಂಪತ್ುತ ಅಥವ್ಯ ಅಧಕಯರವಿದ್ೆ ಎಿಂಬ 
ಕಯರರ್ಕೆೆ, ಹೆಚುು ಪಿತಿಭ್ೆಯುಳುವರು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುು ಉನುತ್ವ್ಯದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವುಳುವರು, 
ಅಥವ್ಯ ಇನುು ಎಷೊಟೇ ಕಯರರ್ಗಳಿಗಯಗಿ ತ್ಮ್ಮನುು ಮ್ತೊತಬಬರಗಿಿಂತ್ ಉತ್ತಮ್ರೆಿಂದು 
ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದವರ ಕುರತಯಗಿ ಪೌಲನು ಮಯತಯಡುತಯತನೆ. ನಯವು ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವನುು 
ತಯವು ದಿೇಘವಕಯಲದಿಿಂದ ಕೆೈಸತರಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ, ಬೆೈಬಲ್ ಬಗೆ ೆ ಹೆಚಯುದ ಜ್ಞಯನವನುು 
ಹೊಿಂದಿದ್ ದೆೇವ್ೆ, ಸಭ್ೆಯ ಕಯಯವಗಳಲಿಲ ಹೆಚುು ಸಕ್ತಿಯವ್ಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ, ಹೆಚುು 
ಭಕ್ತತಜೇವಿತ್ಗಳನುು ಹೊಿಂದಿದ್ ದೆೇವ್ೆ ಹೇಗೆ ಇತಯಾದಿ ಕಯರರ್ಗಳಿಗಯಗಿ ತ್ಮ್ಮನುು 
ಮ್ತೊತಬಬರಗಿಿಂತ್ ಉತ್ತಮ್ರೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುುವವರಗೆ ಸಹ ಅನವಯಿಸಬಹುದು.  

ಅಪೊಸತಲನು ನಿಮ್ಮನಿಮ್ಮಮಳ್ಗರ ಏಕಮ್ನಸ್ನಸಳ್ುವರಯಗಿರಾ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. 
ಬೆೇರೊಿಂದ್ೆಡೆಯಲಿಲ, “ಒಿಂದ್ೆೇ ಮ್ನಸೂಾ” ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕೆಿಂದು ನಿೇಡುವ ಕರೆಯು ನಯವು 
ವಿಶಯವಸಿಸುವ ಮ್ತ್ುತ ಬೊೇಧಸುವ ಸಿಂಗತಿಯಲಿಲ ಒಗೆಟಯಟಗಿರುವದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ  
(1 ಕೊರಿಂಥ 1:10). ಇಲಿಲ, ಇದು “ಎಲಲರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಸಮಯನವ್ಯಗಿ ನಡೆದುಕೊಳಿುರ; 
ಪಕ್ಷಪಯತ್ವನುು ಮಯಡಬೆೇಡಿರ” ಎಿಂಬ ಅಥವವನುು ಕೊಡುವಿಂತೆ ಕಯರ್ುತ್ತದ್ೆ. JB 
ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ ಹೇಗಿರುತ್ತದ್ೆ “ಎಲಲರನೂು ಸಮಯನ ದಯೆಯಿಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳಿುರ.” 

ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಮ್ುಿಂದುವರೆಯುತ್ತದ್ೆ, ದರ ಡುಸಿತಕ್ರಯ ಮೆೀಲರ ಮ್ನಸಿಸಡದರ ದಿೀನರ 
ಸ್ಿಂಗಡ ಬ್ಳಿಕ್ರಯಯಗಿರಾ. “ದ್ೊಡುಸಿತಕೆ” ಎಿಂಬುದು “ಉನುತ್” (ὑψηλός, hupsēlos) 
ಎಿಂಬಥವವನುು ನಿೇಡುವ ಗುರ್ವ್ಯಚಕದ ಪದದಿಿಂದ ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. ಗಿಿೇಕ್ 
ಪದಗುಚಛಕೆೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನುವ್ಯದ ನಿೇಡುವದ್ಯದರೆ ಅದು “ಉನುತ್ದ ಮೇಲೆ 
[ಸಿಂಗತಿಗಳನುು] ಮ್ನಸಿಾಡಬೆೇಡ” ಎಿಂದ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ KJV), ಅಲಿಲ “ಸಿಂಗತಿಗಳು” 
ಎಿಂಬ ಪದ ಹೆಚುುವರಯಯಗಿ ಸ್ೆೇರಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. ಕೆಲವರು ಅಲಿಲ “ರ್ನರು” ಎಿಂಬ 
ಪದವನುು ಒದಗಿಸಬೆೇಕೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸುತಯತರೆ. LB ಯ ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದವು ಹೇಗಿರುತ್ತದ್ೆ 
“ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದ ರ್ನರ ಕೃಪಯಕಟಯಕ್ಷಕೆೆ ಒಳಗಯಘಬೆೇಕೆಿಂದು ಪಿಯತಿುಸಬೆೇಡಿರ, ಆದರೆ 
ಸ್ಯಧ್ಯರರ್ವ್ಯದ ರ್ನರ ಸಹವ್ಯಸದಲಿಲ ಆನಿಂದಿಸಿರ.” ಪೌಲನ ದಿನದಲಿಲ ಧಮಯವಿಂಧತೆಯು 
ಇತ್ುತ, ಈ ದಿನಗಳಲಿಲ ಸಹ ಅದು ಇರುತ್ತದ್ೆ. ಒಿಂದು ಸಭ್ೆಯ ಕೂಟ್ದಲಿಲ ಒಬಬ 
ಐಶವಯವವಿಂತ್ ಹಯಗೂ ಬಡವನನುು ಹೆೇಗೆ ವಾತಯಾಸವ್ಯಗಿ 
ನಡೆಸಿಕೊಳುಲಯಗುತ್ತದ್ೆಿಂಬದನುು ಯಯಕೊೇಬನು ಬಣಿುಸುತಯತನೆ (ನೊೇಡಿರ ಯಯಕೊೇಬ 
2:1-9). 

ಪಿಥಮ್ ಶತ್ಮಯನದಲಿಲದದ ಬಹುಪಯಲು ಸಭ್ೆಗಳಲಿಲ ಹೆಚಿುನ ಪಿಮಯರ್ದಲಿಲ ಬಡ 
ಸದಸಾರದದರು (1 ಕೊರಿಂಥ 1:26-28). ಅಷುಟಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ, ಯರ್ಮಯನ ಹಯಗೂ 
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ಸ್ೆೇವಕರಬಬರೂ ಕೆೈಸತರಯದರು (ಎಫೆಸ 6:5-9; ಕೊಲೊಸ್ೆಾ 3:22-4:1). ಒಿಂದು 
ಆರಯಧನೆಯ ಕೂಟ್ದಲಿಲ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಯರಗೆ ಒಬಬ ಯರ್ಮಯನ ಹಯಗೂ ಆತ್ನ ಸ್ೆೇವಕ 
ಪರಸಪರರ ಅಕೆಪಕೆದಲಿಲ ಕುಳಿತಯಗ ಮ್ತ್ುತ ಕತ್ವನ ಭ್ೊೇರ್ನದಲಿಲ ಒಟಯಟಗಿ 
ಭ್ಯಗಿಯಯಗುವ್ಯಗ ಅವರಬಬರೂ ಅನುಭವಿಸಿದ ಭ್ಯವ್ಯತ್ಮಕ ವಿಪಲವವನುು ನಿೇವು 
ಊಹಸಿಕೊಳುಬಲಿಲರಯ? 

“ದಿೇನರ [ರ್ನರ]” ಬದಲಯಗಿ, ಕೆಲವರು “ದಿೇನರ” ಎಿಂಬರೆ “ದಿೇನ [ಸಿಂಗತಿಗಳು]” 
ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆಿಂದು ಯೇಚಿಸುತಯತರೆ. TEVಯಲಿಲ “ದಿೇನವ್ಯದ ಉದ್ೊಾೇಗಗಳು” 
ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. NIV ಯು ಅಡಿಟಿಪಪಣಿಯಲಿಲ ಈ ಪಯಯವಯ ಅನುವ್ಯದವನುು 
ಸ್ೆೇರಸಿರುತ್ತದ್ೆ: “ಗುಲಯಮ್ಚಯಕರಯ ಕೆಲಸಗಳನುು ಮಯಡಲು ಮ್ನಸುಾಳುವರಯ 
ಗಿರುವದು.” ಪೌಲನು ಇದನೆುೇ ಹೆೇಳುವದಕೆೆ ಬಯಸಿದದನೊೇ ಅಥವ್ಯ ಇಲಲವೊೇ, ಇದು 
ಪರಗಣಿಸುವದಕೆೆ ಯೇಗಾವ್ಯದ ಸತ್ಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಯವು ಗುಲಯಮ್ಚಯಕರ 
ಕೆಲಸಗಳನುು ಮಯಡುವದಕಯೆಗದಷುಟ “ಅತಿ ಉತ್ತಮ್ರು” ಎಿಂದು ಎಿಂದಿಗೂ 
ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುಬಯರದು. ಯೆೇಸು ತ್ನು ಶಿಷಾರ ಪಯದಗಳನುು ತೊಳೆದ್ಯಗ ಒಬಬ 
ಗುಲಯಮ್ನಚಯಕರಯನೆುೇ ಮಯಡಿದನು (ಯೇಹಯನ 13:5-17). ಪೌಲನು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ 
ತ್ನು ಕೆೈಯಿಿಂದ ದುಡಿದು ತ್ನಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಿಕೊಿಂಡನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 18:3; 
1 ಕೊರಿಂಥ 4:12). ವಿಶವದುದದಕೂೆ, ತಯವು ಭ್ಯನುವ್ಯರಗಳಲಿಲ ಸುವ್ಯತೆವಯನುು 
ಸ್ಯರುವಿಂತಯಗಲು ವ್ಯರವ್ೆಲಯಲ “ಲೌಕ್ತಕ ಉದ್ೊಾೇಗಗಳು” (secular jobs) ಎಿಂದು 
ಕರೆಯಲಪಡುವ ಕೆಲಸಗಳನುು ಮಯಡುವ ಕೆೈಸತ ವಾಕ್ತತಗಳಿರುತಯತರೆ. 

ಪೌಲನು 16ನೆೇ ವಚನವನುು ಈ ಬುದಿಧವ್ಯದದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಮ್ುಕಯತಯಗೊಳಿಸಿದನು: 
ನಿಮ್ಮನನು ನಿೀವರೀ ಬ್ನದಿಿವಿಂತರರಿಂದನ ಎಣಿಸಿಕ್ರ ಳ್ುಬರೀಡಿರ (ನೊೇಡಿರ ಜ್ಞಯನೊೇಕ್ತತ 3:7). 
ನಿಮ್ಗೆ ಎಿಂದ್ಯದರೂ “ನನಗೆ ಎಲಲವೂ ಗೊತ್ುತ” ಎಿಂದು ಯೇಚಿಸುವ ಒಬಬರ 
ಪರಚಯವಿತೊತೇ? ಯಯವದ್ೆೇ ಚಚೆವಯ ವಿಷಯವಿದದರೂ ಸರಯೆೇ, ಆತ್ನು ತ್ನಗೆ ಆ 
ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ “ತ್ಜ್ಞತೆ” ಇದ್ೆಯೆಿಂದು ಎಲಲರಗೆ ಮ್ನವರಕೆ ಮಯಡಲು ಪಿಯತಿುಸುತಯತನೆ. 
ನಯವು ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಅಿಂಥ ರ್ನರಿಂದ ದೂರವಿರುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸುತ ತೆೇವ್ೆ. Morris 
ಅದನುು ಈ ರೇತಿಯಲಿಲ ಹೆೇಳುತಯತನೆ: “ತ್ನು ಸವಿಂತ್ ದೃಷ್ಟಟಯಲಿಲ ಜ್ಞಯನಿಯಯಗಿರುವ ವಾಕ್ತತಯು 
ಇತ್ರ ರ್ನರ ದೃಷ್ಟಟಯಲಿಲ ಹಯಗಿರುವದು ವಿರಳ.”66 ಹೆೇಗೂ, ಪೌಲನು ಉದ್ ದೆೇಶವು ನಯವು 
ಮ್ತೊತಬಬರಗೆ ಬೆರಳು ತೊೇರಸಬೆೇಕೆಿಂಬು ದ್ಯಗಿರಲಿಲಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನುು 
ಪರೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂಬುದ್ೆೇ. ನಯವು ಜ್ಞಯನವ್ೆಿಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಬೆೈಬಲಿನ ಅಥವದಲಿಲ 
ಮಯತಯಡುತಿತದದರೂ ಸರಯೆೇ, ಅಥವ್ಯ “ಸರಳವ್ಯದ ಅದ್ೆೇ ಸ್ಯಮಯನಾ ಪರಜ್ಞಯನ”ದ 
ಅಥವದಲಿಲ ಮಯತಯಡುತಿತದದರೂ ಸರಯೆೇ, ತ್ಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯದುದ ಬಹಳಷ್ಟಟದ್ೆ ಮ್ತ್ುತ 
ಅಥವವ್ಯಗದಿರುವಿಂಥದುದ ಸ್ಯಕಷ್ಟಟದ್ೆ ಎಿಂಬುದನುು ನಿರ್ವ್ಯಗಿಯೂ ಬುದಿಧವಿಂತ್ರಗಿರುವವರು 
ಅರತ್ುಕೊಿಂಡಿರುತಯತರೆ.  

ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ದಿೇನನಯಗಿರತ್ಕೆದುದ. ಆತ್ನು ಇತ್ರ ಕೆೈಸತರ ವಿಷಯದಲಿಲ 
ನಡೆದುಕೊಳುಲಿ ಅಥವ್ಯ ಲೊೇಕದಲಿಲರುವವರ ಸಿಂಗಡ ನಡೆದುಕೊಳುಲಿ, ಇದು ಅಷೆಟೇ ಸತ್ಾ. 
ಆತ್ನು ಪಿತಿಯಬಬರನುು ಅಿಂಗಿೇಕರಸಿಕೊಳುುತಯತನೆ ಮ್ತ್ುತ ಗೌರವಿಸುತಯತನೆ ಹಯಗೂ 
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ತಯನು ಬೆೇರೆ ಯಯರಗಿಿಂತ್ಲೂ ಉತ್ತಮ್ನೆಿಂಬ ಅಭಿಪಯಿಯವು ಮ್ೂಡುವಿಂತೆ 
ಅವಕಯಶವನುು ಕೊಡುವದಿಲಲ. Stott ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಕೆಲವು ವಿಧವ್ಯದ ಗವವವು 
ಒರ್ಪಿತಿಷ ಠೆಗಿಿಂತ್ಲೂ ಭಯಿಂಕರವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ.”67 

ಬಹುಶಃ ಒಿಂದು ಇಲಿಲ ಒಿಂದು ಹಕುೆನಿರಯಕರಣೆ ಸೂಕತವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ: 
“ಅಿಂಗಿೇಕರಸಿಕೊಳುುವಿಕೆಯ ಅಥವವು ಅನುಮೊೇದನೆ ಆಗುವದಿಲಲ.”68 ನಯವು ಇತ್ರರ 
ನಿಂಬಿಕೆಗಳು ಅಥವ್ಯ ಜೇವನಶೆೈಲಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೊೇದನೆಯನುು ನಿೇಡದ್ೆಯೆೇ ಅವರಗೆ 
ಗೌರವವನುು ತೊೇರಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಯೆೇಸು “ಪಯಪ್ರಷಠರ ಗೆಳೆಯನು” ಆಗಿದದನು (ಮ್ತಯತಯ 
11:19), ಆದರೆ ಆತ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಕರೆಯು “ಇನುು ಮೇಲೆ ಪಯಪವನುು ಮಯಡಬೆೇಡ” ಎಿಂದ್ಯಗಿತ್ುತ 
(ಯೇಹಯನ 8:11). 

ವಚನ 17. ಈ ಹಿಂತ್ದಲಿಲ, ಚಚೆವಯಯಿಂಶವು ಪುನಃ ವ್ೆೈರಗಳ ಕಡೆಗೆ 
ತಿರುಗಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ 12:14). 17ನೆೇ ವಚನವು ಒಿಂದು ನಿಷೆೇಧ್ಯಥವದ್ೊಿಂದಿಗೆ 
ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ: ಯಯರಗ  ಅಪಕ್ಯರಕ್ರಕ ಅಪಕ್ಯರವನನು ಮಯಡಬರೀಡಿರ. ತ್ಮ್ಮನುು 
ತಯವು ಕಯಪಯಡಿಕೊಳುುವದು ಅತ್ಾಿಂಥ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಪಿವೃತಿತಗಳಲೊಲಿಂದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಒಬಬರು 
ನಮ್ಮನುು ತ್ಪಯಪಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳುುವ್ಯಗ, ನಯವು ಪಿತಿೇಕಯರವನುು ಸಲಿಲಸುವದಕೆೆ 
ಇಷಟಪಡುತ ತೆೇವ್ೆ. ನಯವು ಆತ್ನಿಗೆ ಬಡಿುಯ ಸಮೇತ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವದಕೆೆ ಬಯಸುತ ತೆೇವ್ೆ.69 
ಒಿಂದು ಮ್ಗುವು ತಯನು ನಿೇಡಿದ ಹೊಡೆತ್ಗಳನುು ಇದು ಮ್ನಿುಸುತ್ತದ್ೊೇ ಎಿಂಬಿಂತೆ, “ಆದರೆ 
ಆತ್ನೆೇ ಮೊದಲು ನನಗೆ ಹೊಡೆದದುದ!” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ. ಅನೆೇಕರು ಈ 
ಮ್ನೊೇಭ್ಯವವನುು ದ್ಯಟಿ ಬೆಳೆಯುವದ್ೆೇ ಇಲಲ. 2ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ, ಪೌಲನು “ಇಹಲೊೇಕದ 
ನಡವಳಿಕೆಯನುು ಅನುಸರಸದ್ೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. “ಅಪಕಯರಕೆೆ ಅಪಕಯರವನುು 
ಮಯಡಬೆೇಕು” ಎಿಂಬ ಲೊೇಕದ ರಯರ್ಶಯಸನವನುು ಅನುಸರಸದ್ೆ ಇರುವದು ಎಷುಟ 
ಕಷಟಕರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ! 

ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಯೆೇಸುವಿನ ಬೆಚಿುಬಿೇಳಿಸುವ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಕೆೇಳ  ೆೇರ್: 

ಕಣಿುಗೆ ಪಿತಿಯಯಗಿ ಕರ್ುನುು ಹಲಿಲಗೆ ಪಿತಿಯಯಗಿ ಹಲಲನುು ತೆಗಿಸು ಅಿಂತ್ ಹೆೇಳಿಯದ್ೆ 
ಎಿಂದು ಕೆೇಳಿದಿದೇರಷೆಟ. ಆದರೆ ನಯನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆೇಳುವದ್ೆೇನಿಂದರೆ—ಕೆಡುಕನನುು 
ಎದುರಸಬೆೇಡ. ಒಬಬನು ನಿನು ಬಲಗೆನೆುಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಮ್ತೊತಿಂದು 
ಕೆನೆುಯನೂು ಒಡುು. ನಿನು ಸಿಂಗಡ ವ್ಯಾರ್ಾವ್ಯಡಿ ನಿನು ಒಳಿಂಗಿಯನುು 
ತ್ಕೊೆಳುಬೆೇಕೆಿಂದಿರುವವನಿಗೆ ಮೇಲಿಂಗಿಯನೂು ಬಿಡು. ಒಬಬನು—ಒಿಂದು ಮೈಲು ದೂರ 
ಬಯ ಎಿಂದು ನಿನುನುು ಬಿಟಿಟೇ ಹಡಿದರೆ ಅವನ ಸಿಂಗಡ ಎರಡು ಮೈಲು ಹೊೇಗು (ಮ್ತಯತಯ 
5:38-41). 

Douglas J. Moo ನು ಪಿತಿೇಕಯರ ಸಲಿಲಸದಿರುವ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವವನುು “ಕೆೈಸತರಗೆ 
ಗುರುತಯಗಿರುವ ಎಲಯಲ ಗುರ್ಸವಭ್ಯವಗಳಲಿಲಯೆೇ ಅತ್ಾಿಂಥ ವಿಶಿಷಟವ್ಯದದುದ” ಎಿಂದು 
ಕರೆಯುತಯತನೆ.70 

ಪೌಲನ ಈ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಯಯರಯದರೂ ಹೊರತಯಗಿರುವರೊೇ? ಆತ್ನು ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಯಯರಗೂ ಅಪಕಯರಕೆೆ ಅಪಕಯರವನುು ಮಯಡಬೆೇಡಿರ.” ಗಿಿೇಕ್ ವ್ಯಕಾದಲಿಲ, 
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“ಯಯರಗೂ” ಎಿಂಬುದು ಒತಿತ ಹೆೇಳಲಪಡುವ ಉದ್ ದೆೇಶಕಯೆಗಿ ಮೊದಲಲಿಲಯೆೇ ಇರುತ್ತದ್ೆ. ಇದು 
ನಮ್ಮಲಿಲ ಬಹುತೆೇಕರಗೆ ಇದು ಎಿಂಥ ಪರೇಕ್ಷೆ! 

ನಯವು ಅಪಕಯರಕೆೆ ಅಪಕಯರವನುು ಮಯಡದಿರಬೆೇಕೆಿಂದರೆ, ನಮ್ಗೆ ವಿರುದಧ ತ್ಪುಪ 
ಮಯಡಲಪಟಯಟಗ ನಯವು ಏನು ಮಯಡಬೆೇಕು? ಎಲ್ಿರ ದೃಷ್ಟಟಯಲ್ಲಿ ಯಯವದನ 
ಗೌರವವಯದದರ ುೀ ಅದನರುೀ ಯೀಚ್ಚಸಿ ಸಯಧಿಸಿರ ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. “ಯಯವದು 
ಗೌರರವ್ಯದದ್ೊದೇ” ಎಿಂಬುದು καλός (kalos) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಅನುವ್ಯದವ್ಯಗಿದ್ೆ, ಅದು 
“ಸವಭ್ಯವರ್ನಾವ್ಯಗಿ ‘ಒಳ ುೆೇದು’ ಆಗಿರುವಿಂತ್ದುದ ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.” ಈ ವಚನದಲಿಲ, 
ಅದು “ನೆೈತಿಕವ್ಯಗಿ ಒಳ ುೆೇದು, ಸರ, ಉದ್ಯತ್ತ, ಗೌರವ್ಯಹವವ್ಯದದುದ” ಎಿಂದು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.71 ಬೆೇರೆಯವರು ಹೆೇಗೆ ವತಿವಸಿದರೂ ಸರಯೆೇ, ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಒಿಂದು 
ಉತ್ತಮ್ ಮಯದರ ಆಗಿರಬೆೇಕು. ಬೆೇರೊಿಂದ್ೆಡೆಯಲಿಲ, ಪೌಲನು “ಕತ್ವನ ದೃಷ್ಟಟಯಲಿಲ 
ಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ ಮ್ನುಷಾರ ದೃಷ್ಟಟಯಲಿಲಯೂ ಗೌರವವ್ಯದದದನುು ಯೇಚನೆಗೆ 
ತ್ಿಂದುಕೊಳುುವವರಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ (2 ಕೊರಿಂಥ 8:21). 

Phillips ತ್ರ್ುವಮಯು 17ನೆೇ ವಚನದ ಕಡೆಯ ಭ್ಯಗಕೆೆ ಈ ವಿಧವ್ಯಗಿ 
ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದವನುು ಒದಗಿಸುತ್ತದ್ೆ: “‘ರ್ನರು ಏನೆೇ ಯೇಚಿಸಿದರೂ ನನಗೆೇನೂ 
ಚಿಿಂತೆಯಿಲಲ’ ಎಿಂದು ಹೆೇಳದಿರ.” ಕೆಲವು ಪರಸಿಥತಿಗಳಿದುದ ಅವುಗಳಲಿಲ ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು “ರ್ನರು 
ಏನಿಂದುಕೊಿಂಡರೂ ಚಿಿಂತೆಯಿಲಲ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳತ್ಕೆದುದ—ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ಆತ್ನನುು 
ಅವನ ನಿಂಬಿಕೆ ಹಯಗೂ ಮ್ನವರಕೆಗಳಿಗಯಗಿ ಟಿೇಕ್ತಸುವ ಸಿಂದಭವದಲಿಲ. ನಿಯಮ್ದಿಂತೆ, 
ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಕಳಿಂಕವನುು ಮಿೇರದ ಜೇವನ ಜೇವಿಸುವದಕೆೆ ಶಿಮಿಸಬೆೇಕು. Phillips ಈ 
ಮಯತ್ುಗಳನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತದ್ೆ, “ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯವವರ್ನಿಕವ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆಯು ಟಿೇಕೆಗೆ 
ಗುರಯಯಗದಿಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳಿುರ.” 

ವಚನ 18. ನಿಂತ್ರ, ನಯವು ಎಲಲರ ಸಿಂಗಡ—ನಮ್ಗೆ ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವದಕೆೆ 
ಪಿಯತಿುಸುವವರೂ ಸ್ೆೇರದಿಂತೆ—ಸ್ಯಧಾವ್ಯದ ಮ್ಟಿಟಗೆ ಸಮಯಧ್ಯನದಿಿಂದ ಜೇವಿಸಬೆೇಕು 
ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. ವಚನ 18 ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ, ಸಯಧಾವಯದರರ ನಿಮಮಿಂದಯಗನವ 
ಮ್ಟ್ಟಟಗರ ಎಲ್ಿರ ಸ್ಿಂಗಡ ಸ್ಮಯಧ್ಯನದಿಿಂದಿರ. 17ನೆೇ ವಚನದಲಿಲರುವ ಹಯಗೆಯೆೇ, 
ಅಪೊಸತಲನು ತಯನು ನಿೇಡುವ ಆಜ್ಞೆಯಲಿಲ ಸಮ್ಗಿವ್ಯಗಿದದನು: “ಎಲಲರ ಸಿಂಗಡ 
ಸಮಯಧ್ಯನದಿಿಂದಿರ.”  

ಯಯರಯದರೊಬಬರು ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಯೆತ್ುತವರು, “ಆದರೆ ಅದು 
ಅಸ್ಯಧಾವ್ಯದದುದ!” ಪೌಲನು ಅದನುು ಎದುರುನೊೇಡಿದದವನಯಗಿಯೆೇ, “ಸ್ಯಧಾವ್ಯದರೆ. . . ” 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಸಮಯಧ್ಯನದಲಿಲ ಜೇವಿಸಲು ಅಸ್ಯಧಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ 
ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಸಮಯಧ್ಯನಕೆೆ ತೆತ್ತಬೆೇಕಯದ ಬೆಲೆಯು ಸತ್ಾ ಅಥವ್ಯ ಪಯಿಮಯಣಿಕತೆಯ 
ವಿಷಯದಲಿಲ ರಯಜ ಮಯಡಿಕೊಳುುವದು—ಮ್ತ್ುತ ಅದು ಕಟ್ಟಬೆೇಕಯದ ಅತ್ಾಿಂಥ ದುಬಯರ 
ಬೆಲೆಯಯಗಿರುವದು. ಇನುು ಕೆಲವು ಸಮ್ಯಗಳಲಿಲ, ನಯವು ಏನೆೇ ಮಯಡಿದರೂ ಸರಯೆೇ, 
ಎದುರನ ವಾಕ್ತತಯು ಸಿಂಧ್ಯನದ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ನಿಿಂತಿರುತಯತನೆ ಎಿಂಬ ಕಯರರ್ಕೆೆ 
ಸಮಯಧ್ಯನವು ಅಸ್ಯಧಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.  

ಅದು ನಮ್ಮನುು ಪೌಲನ ಎರಡನೆಯ ಪರಮಿತಿಗೆ ತ್ಿಂದು ನಿಲಿಲಸುತ್ತದ್ೆ: 
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“ನಿಮಿಮಿಂದ್ಯಗುವ ಮ್ಟಿಟಗೆ.” John Kachelmanನು ಹೇಗೆ ಅಭಿಪಯಿಯಪಡುತಯತನೆ, “ನಯವು 
ನಮ್ಮ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಕೆೇವಲ ಅಧವದಷಟಕೆೆ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಹೊಣೆಗಯರ ರಯಗಿರುತ ತೆೇವ್ೆ.”72 
ಮ್ತೊತಬಬ ವಾಕ್ತತಯು ಏನು ಮಯಡುತಯತನೆ ಅಥವ್ಯ ಹೆೇಗೆ ಪಿತಿಕ್ತಿಯಿಸುತಯತನೆಿಂಬದರ ಮೇಲೆ 
ಅಧಕಯರ ನಡಿಸಲು ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ. ಹೆೇಗೂ, ಆತ್ನು ಗಿಹಸಿಕೊಳುುತಯತನೊೇ ಇಲಲವೊೇ, 
ನಯವಿಂತ್ೂ ಸಮಯಧ್ಯನವನುು ತ್ರುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವ್ಯದದ್ ದೆಲಲವನೂು ಮಯಡಬೆೇಕು. 
ಪವವತ್ದ ಮೇಲಿನ ಪಿಸಿಂಗದಲಿಲ, ಯೆೇಸು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ಸಮಯಧ್ಯನಪಡಿಸುವವರು 
ಧನಾರು; ಅವರು ದ್ೆೇವರ ಮ್ಕೆಳು ಅನಿುಸಿಕೊಳುುವರು” (ಮ್ತಯತಯ 5:9).  

ನಯವು ಸಮಯಧ್ಯನವನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವದಕೆೆ ಎಲಲವನೂು ಮಯಡದಿರುವದಕಯೆಗಿ 
ನಮ್ಗೊಿಂದು ನೆಪವನುು ಒದಗಿಸಲು ಉದ್ೆದೇಶದಿಿಂದ ಪೌಲನು ಈ ಎರಡು 
ಪರಮಿತಿಗಳನುು—“ಸ್ಯಧಾವ್ಯದರೆ” ಮ್ತ್ುತ “ನಿಮಿಮಿಂದ್ಯಗುವ ಮ್ಟಿಟಗೆ”—ಕೊಟಿಟರುವದಿಲಲ. 
ಆತ್ನು “ನಿೇವು ಮ್ುಿಂಗೊೇಪ್ರಗಳಯಗಿದುದ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಯಿಂತಿಿಸಿಕೊಳುಲಿ ಸ್ಯಧಾವ್ೆೇ 
ಇಲಲವ್ಯದಲಿಲ, ಪರವ್ಯಗಿಲಲ” ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ “ನಿೇವು ಸವಲಪ ಪಿಯತ್ುವನುು 
ಮಯಡಿರುವದ್ಯದರೆ ಸ್ಯಕು, ದ್ೆೇವರು ಅಷಟನೆುೇ ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸುತಯತನೆ” ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಹೆೇಳಲಿಲಲ. 
ನಯವು ನಮ್ಮ ಶಕ್ತತಯಲಿಲರುವದ್ೆಲಲವನೂು ಮಯಡಿ “ಎಲಲರ ಸಿಂಗಡ ಸಮಯಧ್ಯನದಿಿಂದಿರ” 
ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಆತ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಡುತಿತದ್ಯದನೆ.  

ಯಯರಯದರೊಬಬರು ಹೇಗೆ ಯೇಚಿಸಬಹುದು, “ಆದರೆ ಅಪಕಯರಕೆೆ ಅಪಕಯರವನುು 
ಮಯಡದಿದದರೆ, ನನು ವ್ೆೈರಗಳು ನನುನುು ದುರುಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕೊಳುುವರು.” ಬಹುಶಃ 
ಹಯಗೆಯೆೇ ಇರಬಹುದು. ಮ್ತೊತಬಬರು ವಿರೊೇಧವಾಕತಪಡಿಸಿ, “ನಯನು ಅಪಕಯರಕೆೆ 
ಅಪಕಯರವನುು ಮಯಡುವದರಿಂದ ಹಿಂದ್ೆ ಸರದರೂ, ನನು ವ್ೆೈರಗಳು ಆಗಲೂ ನನುನುು 
ದ್ೆವೇಷ್ಟಸುವರಷೆಟ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಬಹುದು. ಅದು ಸಿಂಭವಿಸುದು ಸ್ಯಧಾವಿದ್ೆ—ಆದರೆ ಅವರು 
ದ್ೆವೇಷಮಯಡುವದು ಅವರ ಸಮ್ಸ್ೆಾಯಷೆಟೇ. ನಮಿಮಿಂದ ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗುವ ಮ್ಟಿಟಗೆ 
ಸಮಯಧ್ಯನವನುು ತ್ರುವದಕೆೆ ಮಯಡಬೆೇಕಯದದ್ ದೆನೆುಲಯಲ ಮಯಡಬೆೇಕು ಎಿಂದು ಪೌಲನು 
ಹೆೇಳುತಯತನೆ. 

ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಪ್ರಿೇತಿಗೆ ಅಹವನಲಲದ ವಾಕ್ತತಯನುು ಹೆೇಗೆ ಪ್ರಿೇತಿಸಲು ಸ್ಯಧಾ? ಅವನ 
ಸಿಂಗಡ ಸಮಯಧ್ಯನದಿಿಂದ ಜೇವಿಸುವದಕೆೆ ಶಿಮಿಸುವ ಮ್ೂಲಕವ್ೆೇ.  

ವಚನ 19. 19 ಮ್ತ್ುತ 20 ವಚನಗಳಲಿಲ, ಇತ್ರರು ನಮ್ಗೆ ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವದಕೆೆ 
ಪಿಯತಿುಸಿದ್ಯಗೂಾ ನಯವು ಅವರಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂದು ಪೌಲನು ನಮ್ಗೆ 
ಕರೆಕೊಟ್ಟನು. ಪುನಃ, ಪೌಲನು ಇಲಿಲ ನಕಯರಯತ್ಮಕವ್ಯಗಿ ಆರಿಂಭಿಸುತಯತನೆ: ಪಿಾಯರರೀ, 
ನಿೀವರೀ ಮ್ನಯಾಗರ ಮ್ನಯಾ ತಿೀರಸ್ದರ. 1:7ನೆೇ ವಚನದಿಿಂದ ಇಲಿಲಯ ತ್ನಕ ಮೊದಲ ಬಯರಗೆ, 
ಪೌಲನು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರನುು “ಪ್ರಿಯರೆೇ” ಎಿಂದು ಸಿಂಬೊೇಧಸುತಿತದ್ಯದನೆ, ಅದು agapē 

ಪದಗಳ ಕುಟ್ುಿಂಬದ ἀγαπητός (agapētos) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬರುತ್ತದ್ೆ.73 ಪೌಲನು ಏಕೆ 
ಇಲಿಲ ಆ ಪದದ ಬಳಕೆ ಮಯಡಿದನು? ಬಹುಶಃ ಆತ್ನು ತ್ನು ಚಚೆವಯಿ ಇನೂು 
ಯಥಯಥವವ್ಯದ “ಪ್ರಿೇತಿ [agapē]” (12:9) ಮೇಲೆ ಮ್ುಖಾ ಗಮ್ನ ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆಿಂಬದನುು 
ಒತಿತ ಹೆೇಳುತಿತದ್ಯದನೆಿಂದು ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ. ಬಹುಶಃ ತಯನು ನಿೇಡಿದ ಆಜ್ಞೆಗಳನುು 
ಅನುಸರಸುವದು ಅವರಗೆ ಎಿಂತ್ಹ ಹೊೇರಯಟ್ವ್ಯಗಿರುವದ್ೆಿಂಬದನುು ನೆನಸಿದ್ಯಗ 
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ಆತ್ನಿಗೆ ತ್ನು ಸಹೊೇದರರು ಹಯಗೂ ಸಹೊೇದರಯರ ಮೇಲೆ ಆತ್ನ ಹೃದಯವು ಮ್ರುಕ 
ಪಟಿಟರಬೆೇಕು. 

ಬಹುಕಯಲದ ಹಿಂದ್ೆ, Francis Bacon (1561-1626) ಹೇಗೆ ಬರೆದನು, “ಮ್ುಯಿಾಗೆ 
ಮ್ುಯಿಾ ತೆಗೆದುಕೊಳುುವ್ಯಗ ಒಬಬನು ತ್ನು ವ್ೆೈರಗೆ ಸಮಯನನಷೆಟ ಆದರೆ ಅದನುು 
ಹೊೇಗಲಿಯೆಿಂದು ಮ್ರೆತ್ುಬಿಟ್ಟರೆ ಆತ್ನು ತ್ನಗಿಿಂತ್ಲೂ ಶೆಿೇಷಠನಯಗುವನು.”74 ನಯವು 
ಪಿತಿೇಕಯರ ಸಲಿಲಸುವ್ಯಗ ಎರಡು ಸ್ಯರ ಸ್ೊೇತ್ವರಯಗುತೆತೇವ್ೆ ಎಿಂದು Dale Hartman 
ಗಮ್ನಕೆೆ ತ್ರುತಯತನೆ. ಮೊದಲನೆಯದ್ಯಗಿ, ನಮ್ಗೆ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ತ್ಪುಪಮಯಡಲಪಡುವ್ಯಗ 
ಕಳೆದುಕೊಿಂಡದ್ ದೆಲಲವನೂು ನಯವು ಕಳಕೊಳುುತೆತೇವ್ೆ. ಎರಡನೆಯದ್ಯಗಿ (ಮ್ತ್ುತ ಇದು ಹೆಚುು 
ಗಿಂಭಿೇರವ್ಯದದುದ), ನಯವು ದ್ೆೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಅವಿಧ್ೆೇಯರಯಗುವ್ಯಗ ಆತಿೀಕವ್ಯಗಿ 
ಕಳೆದುಕೊಳುುತ ತೆೇವ್ೆ.75 

ಮ್ತೊತಬಬರು ಹೇಗೆ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಯತ್ತಬಹುದು, “ಆದರೆ ನಯನು ನನುನುು 
ಸಮ್ಥಿವಸಿಕೊಳುದಿದದಲಿಲ, ನಯನು ಬಲಹೇನನೆಿಂದು ರ್ನರು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುುವರು.” ಅದು 
ಸತ್ಾವ್ೆೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದನುು ಪರಗಣಿಸ್ೊೇರ್: ಒಬಬನಿಗೆ ಮ್ುಯಿಾ ತಿೇರಸುವ 
ದ್ಯರಗಳಿರುವದ್ಯದರೆ, ಆಗ ಮ್ುಯಿಾ ತಿೇರಸುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಮ್ುಯಿಾ ತಿೇರಸದಿಂತೆ 
ಇರುವದಕೆೆ ಹೆಚಿುನ ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಬಲದ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಯೆೇಸು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿರುವ 
ವ್ೆೇಳ ,ೆ ಹಯದುಹೊೇಗುವವರು ಅವನನುು ನೊೇಡಿ, “ನಿೇನು ದ್ೆೇವರಮ್ಗನು ಆಗಿದದರೆ 
ಶಿಲುಬೆಯಿಿಂದ ಇಳಿದು ಬಯ” ಎಿಂದು ಆತ್ನನುು ಹಿಂಗಿಸುತಿತದದರು (ಮ್ತಯತಯ 27:40). 
ಆತ್ನು ಶಿಲುಬೆಯಿಿಂದ ಇಳಿದು ಬಿಂದಿರಬಹುದಿತ್ುತ. ಆತ್ನಿಗೆ ತ್ನು ವ್ೆೈರಗಳ ಬಯಯನುು 
ಮ್ುಚಿುಸುವದಕೆೆ ಅಧಕಯರವಿತ್ುತ. ಹೆೇಗೂ, ಆತ್ನು ಪಿತಿೇಕಯರ ಸಲಿಲಸದ್ೆ ಇರುವ ಮ್ೂಲಕ 
ತ್ನು ಬಲವನುು ತೊೇರಸಿದನು. 

ಹಯಗಯದರೆ ಇದಥವವು ಕೆಟ್ಟದದಕೆೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಯಗದ್ೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕೆಿಂದು ಆಗಿದ್ೆಯೇ? 
ಎಿಂದಿಗೂ ಇಲಲ. ಅದರಥವವು ನಯವು ಆ ಶಿಕ್ಷೆಯನುು ಆಗುವಿಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುುವ 
ಶಯಿಂತಿಪಯಲಕರಿಂತೆ ಇರಬಯರದು ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದಷೆಟ. ಹಯಗಯದರೆ, ಹೆೇಗೆ, ಕೆಟ್ಟದದಕೆೆ 
ಶಿಕ್ಷೆಯಯಗುವದು? ನಯವು ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ ಮ್ುಿಂದಕೆೆ ಓದಿದಿಂತೆ ಈ ಪಿಶೆುಗೆ ಉತ್ತರ 
ಸಿಕುೆತ್ತದ್ೆ. 

ಮ್ುಯಿಾಗೆ ಮ್ುಯಿಾಗೆ ತಿೇರಸುವದಕೆೆ ಬದಲಯಗಿ, ನಯವು ಶಕ್ಷಿಸ್ನವದನನು [ὀργή, 

orgē] ದರೀವರಗರ ಬಿಡಿರ. ಗಿಿೇಕ್ ವ್ಯಕಾದಲಿಲ “ದ್ೆೇವರ” ಎಿಂಬ ಮಯತ್ುಗಳಿರುವದಿಲಲ. ಅದು 
ಈ ಮಯತ್ುಗಳನುಷೆಟ ಹೊಿಂದಿದ್ೆ, “ಕೊೇಪಯಗಿುಗೆ ಅವಕಯಶ ಕೊಡಿರ” (ನೊೇಡಿರ KJV). 
ಹೆೇಗೂ, ಪೌಲನು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ ದ್ೆೇವರ ಕೊೇಪಯಗಿುಯನುು76 ಇಟ್ುಟಕೊಿಂಡು 
ಮಯತಯಡುತಿತದ್ಯದನೆಿಂಬದನುು ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದ ಮಿಕೆ ವಚನಗಳು ಸಪಷಟಗೊಳಿಸುತ್ತವ್ೆ: 
ಯಯಕ್ರಿಂದರರ ಮ್ನಯಾಗರ ಮ್ನಯಾಗರ ತಿೀರಸ್ನವದನ ನನು ಕ್ರಲ್ಸ್, ನಯನರೀ ಪಾತಿಫಲ್ವನನು 
ಕ್ರ ಡನವರನನ ಎಿಂದನ ಕತಿನನ ಹರೀಳ್ಳತ್ಯತನರಿಂಬ್ದಯಗಿ ಬ್ರರದದರ. CJB ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ 
“ಮ್ುಯಿಾಗೆ ಮ್ುಯಿಾಗೆ ತಿೇರಸುವದು ನನು ರ್ವ್ಯಬಯದರಯಯಗಿದ್ೆ; ನಯನು ಪಿತಿಫಲವನುು 
ಕೊಡುವ್ೆನು” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನ ಪರಭ್ಯಷೆಯು ಸರಯಯಗಿ Masoretic ವ್ಯಕಾ 
ಅಥವ್ಯ LXX ನಲಿಲರುವಿಂತೆಯೆೇ ಇಲಲದಿದ್ಯದಗೂಾ, ಇಲಿಲ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಪಟಿಟರುವ 
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ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಧಮೊೇವಪದ್ೆೇಶಕಯಿಂಡ 32:35ನೆ ವಚನವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ ಇಬಿಿಯ 
10:30). 

ಪೌಲನು ಎರಡು ವಿರುದಧ ಹೊೇಲಿಕೆಗಳನುು ಮಯಡುತಯತನೆ. 17ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ, ಆತ್ನು 
“ಅಪಕಯರಕೆೆ ಅಪಕಯರವನುು ಮಯಡಬೆೇಡಿರ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಏಕೆ? ಏಕೆಿಂದರೆ ಅದು 
ದ್ೆೇವರ ಕೆಲಸ: “ನಯನೆೇ ಪಿತಿಫಲವನುು ಕೊಡುವ್ೆನು ಎಿಂದು ಕತ್ವನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ.” 19ನೆೇ 
ವಚನದ ಮೊದಲ ಭ್ಯಗದಲಿಲ, ಆತ್ನು ನಯವ್ೆೇ ಮ್ುಯಿಾಗೆ ಮ್ುಯಿಾ (ἐκδικέω, ekdikeō) 

ತಿೇರಸಬಯರದ್ೆಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ವಚನದ ಕಡೆಯ ಭ್ಯಗದಲಿಲ, ಆತ್ನು ಏಕೆ ಎಿಂಬುದನು 
ವಿವರಸುತಯತನೆ: ಪುನಃ, ಅದು ದ್ೆೇವರ ಕೆಲಸ: “ನಯನೆೇ ಪಿತಿಫಲವನುು [ἐκδίκησις, 

ekdikēsis] ಕೊಡುವ್ೆನು ಎಿಂದು ಕತ್ವನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ . . .” 
ದ್ೆೇವರು ಹೆೇಗೆ ಕೆಟ್ಟದದಕೆೆ ಪಿತಿಫಲ ಕೊಡುವನು? ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪುಸತಕದಲಿಲ 

ಕನಿಷಠ ಮ್ೂರು ದ್ಯರಗಳನುು ಸೂಚಿಸಲಯಗಿದ್ೆ: 

ಕೆಲ ಶಿಕ್ಷೆಯು ಪಯಪದ ಸವಭ್ಯವಿಕವ್ಯದ ಪರಣಯಮ್ಗಳ ಮ್ೂಲಕ ಬರುತ್ತದ್ೆ. 
ಕೆಲವರು “ತ್ಮ್ಮ ಭ್ಯಿಿಂತಿಗೆ ತ್ಕೆ ಫಲವನುು ತ್ಮ್ಮಲಿಲ” ಹೊಿಂದುವರು 
(1:27). Jimmy Allen ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತಯತನೆ, “ದುಷಟರು ಈಗ 
ಶಿಕ್ಷಿಸಲಪಡುತಿತರುವದು ಅವರ ಪಯಪಗಳಿಗಯಗಿ ಎಿಂಬುದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಅವರ 
ಪಯಪಗಳಿಿಂದಲೆೇ ಶಿಕ್ಷಿಸಲಪಡುವದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.”77 

ಶಿಕ್ಷೆಯು ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಮಯನವ ನಯಾಯಯಲಯಗಳಲಿಲ ಕೊಡಲಪಡುತ್ತದ್ೆ. ದ್ೆೇವರು 
ಮಯನವ ನಯಾಯಯಲಯಗಳನುು “ಕೆಟ್ಟದದನುು ನಡಿಸುವವನಿಗೆ ದ್ೆೇವರ 
ದಿಂಡನೆಯನುು [orgē] ವಿಧಸುವದಕಯೆಗಿ ಪಿತಿೇಷಯಠಪ್ರಸಿದ್ಯದನೆಿಂಬ” 
ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ರೊೇಮಯ 13ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಒತಿತ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ (13:4). 

ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ, “ದ್ೆೇವರ ಕೊೇಪವೂ [orgē] ನಯಾಯವ್ಯದ ತಿೇಪೂವ 
ಪಿಕಟ್ವ್ಯಗುವ ಬರುತ್ತದಷೆಟ. ಆತ್ನು ಪಿತಿಯಬಬನಿಗೂ ಅವನವನ 
ಕೃತ್ಾಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆ ಪಿತಿಫಲವನುು ಕೊಡುವನು” ಆಗ 
ಪಶಯುತಯತಪವಿಲಲದವರಗೆ ಅಿಂತಿಮ್ ಹಯಗೂ ಪೂರ್ವ ಫಲ ಸಿಕುೆವದು (2:5, 
6). 

ವಚನ 20. ನಮ್ಗೆ ವ್ೆೈರಯ ಮೇಲೆ ಪಿತಿೇಕಯರ ಮಯಡುವದಕೆೆ 
ಅನುಮ್ತಿಯಿಲಲವ್ಯದಲಿಲ, ನಯವ್ೆೇನು ಮಯಡಬಲ ಲೆವು? ನಯವು ಆತ್ನನುು ಪ್ರಿೇತಿಸಿ ಆತ್ನಿಗೆ 
ಸಹಯಯ ಮಯಡಲು ಪಿಯತಿುಸಬಲ ಲೆವು. ಪೌಲನು ಧಮೊವಪದ್ೆೇಶಕಯಿಂಡ 32:35ರಲಿಲ 
ಉಲೆಲೇಖದ ನಿಂತ್ರ ಜ್ಞಯನೊೇಕ್ತತ 25:21ನುು ಉಲ ಲೆೇಖಿಸುತಯತನೆ: ಹಯಗಯದರರ ನಿನು ವರೈರ 
ಹಸಿದಿದುರರ ಅವನಿಗರ ಊಟ್ಕ್ರಕ ಬ್ಡಿಸ್ನ; ಬಯಯಯರದುರರ ಕನಡಿಯನವದಕ್ರಕ ಕ್ರ ಡನ. ಈ 
ಮಯತ್ುಗಳು ಲೂಕ 6:27ರಲಿಲ ಯೆೇಸು ನಿೇಡಿದ ಆಜ್ಞೆಯನು ಕಯಯವರೂಪಕೆೆ 
ಅನವಯಿಸಿಕೊಳುುವಿಕೆಯಯಗಿವ್ೆ: “ಕೆೇಳುವವರಯದ ನಿಮ್ಗೆ ನಯನು ಹೆೇಳುವದ್ೆೇನಿಂದರೆ—
ನಿಮ್ಮ ವ್ೆೈರಗಳನುು ಪ್ರಿೇತಿಸಿರ; ನಿಮ್ಮನುು ಹಗೆಮಯಡುವವರಗೆ ಉಪಕಯರಮಯಡಿರ.” 
ಒಿಂದು ರ್ಗಳವನುು ಬಿಟ್ುಟ ಹಿಂದ್ೆ ಸರದರೆ ಸ್ಯಕಗುವದಿಲಲ; ನಯವು ನಮ್ಮ ವಿರೊೇಧಗಳಿಗೆ 
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ಸಹಯಯಮಯಡುವದಕೆೆ ದ್ಯರಗಳನುು ಹುಡುಕುವದರಲಿಲ ಮ್ುಿಂಚೂಣಿಯ ಕಿಮ್ವನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಬೆೇಕು. 

ಲೊೇಕವು “ನಿಮ್ಮ ವ್ೆೈರಗಳ ಬಲಹೇನತೆಗಳನುು ಹುಡುಕ್ತ ಅವುಗಳ ಲಯಭ 
ಪಡೆದುಕೊಳುಬೆೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಹಸಿವ್ೆಯೇ? ಅವನನುು ಉಪವ್ಯಸ ಬಿೇಳಲು ಬಿಡು. 
ಅವನಿಗೆ ಬಯಯಯರಕೆಯೇ? ಆವನು ದ್ಯಹದಿಿಂದ ಸತ್ುತಹೊೇಗಲು ಬಿಡು” ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳಿಕೊಡುತ್ತದ್ೆ. ಹೆೇಗೂ, ಪ್ರಿೇತಿಯೇ, “ನಿಮ್ಮ ವ್ೆೈರಯು ಯಯವ 
ಕೊರತೆಯಲಿಲದ್ಯದನೆಿಂಬುದನುು—ಆಹಯರ, ನಿೇರು, ಅಥವ್ಯ ಆತ್ನ ಅಗತ್ಾತೆಗಳು ಏನೆೇ 
ಆಗಿದದರೂ—ಹುಡುಕ್ತ ತಿಳಿದು ಅವುಗಳನುು ಒದಗಿಸು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ.  

ಯಯರಯದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ವಿರುದಧ ತ್ಪುಪ ಮಯಡಿದರೆ, ನಯಲುೆ ಪಿತಿಕ್ತಿಯೆಗಳ 
ಸ್ಯಧಾತೆಯಿರುತ್ತದ್ೆ. ಆತ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡಿದರೆ, ನಿೇವೂ ಆತ್ನಿಗೆ ಅದಕ್ತೆಿಂತ್ 
ಹೆಚುು ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡಿರ; ಅದು ಸ್ೆೇಡಿನ ಮ್ನೊೇವೃತಿತ. ಆತ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನೊೇವುಿಂಟ್ು 
ಮಯಡಿದರೆ, ನಿೇವೂ ಅವನಿಗೆ ಅದನೆುೇ ಮಯಡಬಹುದು; ಅದು ಪಿತಿೇಕಯರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ಆತ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡಿದರೆ, ನಿೇವು ಆತ್ನನುು ನಿಲವಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮ್ತ್ುತ 
ಅವನೊಿಂದಿಗೆ ಯಯವ ವಾವಹಯರವನೂು ಇಟ್ುಟಕೊಳುಬೆೇಡಿರ; ಅದು 
ಉಪೆೇಕ್ಷೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅಿಂತಿಮ್ವ್ಯಗಿ, ಆತ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡಿದರೆ, ನಿೇವು 
ಆತ್ನನುು ಪ್ರಿೇತಿಸಿ ಆತ್ನಿಗೆ ಸ್ೆೇವ್ೆ ಮಯಡಬಹುದು; ಅದು ಕ್ತಿಸತನ ದ್ಯರ.78 Benjamin 

Franklin ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ಒಿಂದು ಗಯಯವನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವದು ನಿಮ್ಮನುು ನಿಮ್ಮ 
ವ್ೆೈರಗಿಿಂತ್ ಕ್ತೇಳಯಗಿಸುತ್ತದ್ೆ; ಒಬಬನಿಗೆ ಪಿತಿೇಕಯರ ಸಲಿಲಸುವದು ನಿಮ್ಮನುು ಆತ್ನೊಿಂದಿಗೆ 
ಸಮ್ಗೊಳಿಸುತ್ತದ್ೆ; ಕ್ಷಮಿಸುವದು ನಿಮ್ಮನುು ಅವನಿಗಿಿಂತ್ ಉನುತ್ದಲಿಲಡುತ್ತದ್ೆ.”79 

ನಯವು ನಮ್ಮ ವ್ೆೈರಗಳಿಗೆ ಉಪಕಯರವನುು (ಒಳ ುೆೇದನುು) ಮಯಡಿದರೆ, 
ಫಲಿತ್ವ್ೆೇನಯಗುತ್ತದ್ೆ? ಪೌಲನು ಜ್ಞಯನೊೇಕ್ತತ 25:22ರಿಂದ ಬೆಚಿುಬಿೇಳಿಸುವ ಮಯತ್ುಗಳನುು 
ಉಲೆಲೇಖಿಸುತಯತನೆ: ಹೀಗರ ಮಯಡಿದರರ ಅವನ ತಲರಯ ಮೆೀಲರ ಕ್ರಿಂಡಗಳ್ನನು 
ಕ ಡಿಸಿಟ್ಟಿಂತ್ಯಗನವದನ. ಪೌಲನ ಮಯತ್ುಗಳನುು Morrisನು “ಒಿಂದು 
ರೂಪಕೊೇಕ್ತತಯಯಗಿದುದ ಅದರ ಅಥವವು ಸಪಷಟವ್ಯಗಿರುವದಿಲಲ”80 ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಯತನೆ. ಈ 
ಪದಗುಚಛದ ಮ್ೂಲದ ಕುರತ್ು ಅನೆೇಕ ಊಹಯಕಲಪನೆಗಳನುು ಮಯಡಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ಕೆಲವರು ಗಮ್ನಕೆೆ ತ್ರುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, ಬೆೈಬಲ್ ದಿನಗಳಲಿಲ, ರ್ನರು ತ್ಮ್ಮ ತ್ಲೆಗಳ 
ಮೇಲೆ ಪಯತೆಿಗಳನುು ಹೊತ್ುತಕೊಿಂಡು ಹೊೇಗುತಿತದದರು. ವ್ೆೈರಯ ಬೆಿಂಕ್ತಯು ನಿಂದಿಹೊೇಗಿ 
ಆತ್ನು ಪುನಃ ಉರಯನುು ಹೊತಿತಸುವದಕೆೆ ಕೆಿಂಡಗಳನುು ಹುಡುಕುತಿತರುವದ್ಯದರೆ, ಆತ್ನು 
ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ುತಕೊಿಂಡಿರುತಿತದದ ಪಯತೆಿಯಲಿಲ ಉರಯುವ ಕೆಿಂಡಗಳನುು ಹಯಕುವದು 
ಒಿಂದು ದ್ಯರಯತ್ನದ ಸೂಚಕವ್ಯಗಿರುತಿತತ್ುತ.81 ಇನುು ಕೆಲವು ಬರಹಗಯರರು “ಒಬಬ 
ಮ್ನುಷಾನು ತ್ನು ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಉರಯುವ ಇದಿದಲುಗಳ ತ್ಟೆಟಯನುು ಹೊತ್ುತ ತ್ನು 
ಪಶಯುತಯತಪವನುು ಸ್ಯವವರ್ನರ ಎದುರು ಸ್ಯಕ್ಷಿಕರಸುವ ಐಗುಪಯದ ಒಿಂದು ಆಚಯರದ” ಬಗೆೆ 
ಹೆೇಳುತಯತರೆ.82 ಬಹುಶಃ ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದ ಉಹಯಕಲಪನೆಯೆಿಂದರೆ Allen ನಿಿಂದ 
ಮಯಡಲಪಟ್ುದುದ. ಆತ್ನು ಗಮ್ನಕೆೆ ತ್ಿಂದಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ, ವ್ೆೈರಗಳು ಪಟ್ಟರ್ದ ಮೇಲೆ ದ್ಯಳಿ 
ಮಯಡಿದ್ಯಗ, ಪಟ್ಟರ್ದ ವ್ಯಸಿಗಳು ವ್ೆೈರಗಳ ತ್ಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಸುತಗಳನುು—ಉರಯುವ 
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ಕೆಿಂಡಗಳ  ಸ್ೆೇರದಿಂತೆ—ಎತಿತ ಹಯಕುವ ಮ್ೂಲಕ ಗೊೇಡೆಗಳನುು ಕಯಪಯಡಿಕೊಳುುತಿತದದರು. 
ಕೆಟ್ಟದದರ ವಿರುದಧದ ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದ ಪಿತಿರಕ್ಷಣೆಯೆಿಂದರೆ ಒಳ ುೆೇದನುು ಮಯಡುವದು ಎಿಂದು 
Allen ಅಭಿಪಯಿಯ ಪಡುತಯತನೆ.83 

ಪೌಲನ ಸ್ಯದೃಶಾದ ಮ್ೂಲದ ಬಗೆೆ ನಿಖರವ್ಯಗಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು 
ಸ್ಯಧಾವಿಲಲದಿದ್ಯದಗೂಾ, ನಮ್ಮನುು ಹಿಂಸಿಸುವವನಿಗೆ ಒಳ ುೆೇದನುು ಮಯಡುವದು ಆತ್ನ ಮೇಲೆ 
ಸಕಯರಯತ್ಮಕವ್ಯಗಿ ಪರಣಯಮ್ವನುು ಬಿೇರತ್ಕೆದ್ೆದಿಂಬ ಅಥವವನುು ಕೊಡುತ್ತವ್ೆಿಂದು 
ಬಹುತೆೇಕರು ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುುತಯತರೆ.84 MSG ಯು ಪೌಲನ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಹೇಗೆ 
ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದಗೊಳಿಸುತ್ತದ್ೆ: “ನಿಮ್ಮ ದ್ಯರಯಳತ್ನವು ಆತ್ನಿಗೆ ಒಳ ುೆೇತ್ನದಿಿಂದ 
ಆಶುಯವಗೊಳಿಸುವದು.” SEB ಯಲಿಲ “ನಿೇವು ಆತ್ನನುು ನಯಚಿಕೆಯಿಿಂದ 
ಉರದುಹೊೇಗುವಿಂತೆ ಮಯಡುವಿರ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಕೆಟ್ಟದದಕೆೆ ಪಿತಿಯಯಗಿ ಒಳ ುೆೇದನುು 
ಮಯಡುವದು ಆತ್ನ ಮ್ನಸ್ಯಕ್ಷಿಯನುು ಕದಲುವಿಂತೆ ಮಯಡಿ ಆತ್ನನುು ಪಶಯುತಯತಪಕೆೆ 
ನಡಿಸಬಹುದು. Barclayಯು ಅಭಿಪಯಿಯ ಪಟಿಟದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ “ಪಿತಿೇಕಯರವು ಆತ್ನ 
ಆತ್ಮವನುು ಮ್ುರಯಬಹುದು; ಆದರೆ ಉಪಕಯರವು ಆತ್ನ ಹೃದಯವನುು 
ಮ್ುರಯುತ್ತದ್ೆ.”85 

ಒಬಬ ವ್ೆೈರಯನುು ಶಯಶವತ್ವ್ಯಗಿ ತೊಲಗಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನನುು 
ಮಿತ್ಿನನಯುಗಿ ಮಯಡಿಕೊಳುಬೆೇಕು ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತರೆ. ನಯವು ಪ್ರಿೇತಿಗೆ ಅಹವವಲಲದ 
ವಾಕ್ತತಯನುು ಹೆೇಗೆ ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕು? ನಯವು ಆತ್ನಿಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದಕೆೆ ದ್ಯರಗಳನುು 
ಕಿಂಡುಕೊಳುಲು ಪಿಯತಿುಸಬೆೇಕು.  

ವಚನ 21. ಒಬಬ ಹಿಂಸಿಸುವವನಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿ ತಯನು ಹೆೇಳಿದದನುು ಪೌಲನು 
ಸ್ಯರಯಿಂಶಗೊಳಿಸುತಯತನೆ: ಕ್ರಟ್ಟತನಕ್ರಕ ಸರ ೀತನ ಹರ ೀಗದರ ಒಳರುೀತನದಿಿಂದ ಕ್ರಟ್ಟತನವನನು 
ಸರ ೀಲ್ಲಸ್ನ. “ಸ್ೊೇಲಿಸು” ಎಿಂಬುದಕಯೆಗಿರುವ ಪದವು νικάω (nikaō), νίκη (nikē) 
ಎಿಂಬುದರ ಕ್ತಿಯಯಪದರೂಪವ್ಯಗಿದ್ೆ, ಅದು “ವಿರ್ಯ” ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಗಿಿೇಕ್ ಪದವ್ಯಗಿದ್ೆ. 
ನಮ್ಗೆ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ತ್ಪುಪ ಮಯಡಲಪಡುವ್ಯಗ, ಕೆಟ್ಟತ್ನದಿಿಂದ ಆವರಸಿಕೊಳುಲಪಡುವದು, 
ನಮ್ಮನುು ನಿಯಿಂತಿಿಸುವಿಂತೆ ಅದಕೆೆ ಅವಕಯಶ ಕೊಡುವದು ಸುಲಭ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ 
ಕೆಟ್ಟತ್ನವ್ಯದರೂ ರ್ಯಿಸುವದು ಅಥವ್ಯ ನಯವ್ಯದರೂ ಕೆಟ್ಟತ್ನದ ಮೇಲೆ ರ್ಯ 
ಗಳಿಸುವ್ೆವು ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ.  

ಕೆಟ್ಟತ್ನವು ನಮ್ಮನುು ಹೆೇಗೆ ಸ್ೊೇಲಿಸಬಲಲದು? ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲಿಲ ಮ್ುಿಂಚಿನ ಕೆಲವು 
ವಚನಗಳನುು ಪರಗಣಿಸ್ೊೇರ್. ನಮ್ಮ ವ್ೆೈರಗಳನುು ಶಪ್ರಸುವಿಂತೆ ನಯವು ದ್ೆೇವರನುು 
ಬೆೇಡುವದ್ಯದರೆ (12:14), ನಯವು ಕೆಟ್ಟತ್ನದಿಿಂದ ಸ್ೊೇಲಿಸಲಪಟಿಟರುತ ತೆೇವ್ೆ. ನಯವು 
ಅಪಕಯರಕೆೆ ಅಪಕಯರವನುು ಮಯಡಲು ಪಿಯತಿುಸುವದ್ಯದರೆ (12:17), ಕೆಟ್ಟತ್ನವು 
ನಮ್ಮನುು ಸ್ೊೇಲಿಸಿದ್ೆ ಎಿಂದ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ. ನಯವು ಮ್ುಯಿಾಗೆ ಮ್ುಯಿಾಗೆ ತಿೇರಸಲು 
ನೊೇಡಿದರೆ (12:19), ಕೆಟ್ಟತ್ನವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ರ್ಯವನುು ಗಳಿಸಿದ್ೆ ಎಿಂದ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಹಯಗೆ 
ಸಿಂಭವಿಸಿದ್ ದೆೇ ಆದಲಿಲ, “ನಯವು ಕೆಟ್ಟತ್ನಕೆೆ ಒಳಗಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ, ಅದರ ಪಿಭ್ಯವದ 
ವ್ಯಾಪ್ರತಯಳಗೆ ಎಳೆದುಕೊಳುಲಪಟಿಟದ್ ದೆೇವ್ೆ, ಮ್ತ್ುತ ಪರಯರ್ಯಗೊಳಿಸಲಪಟ್ುಟ, ರ್ಯಿಸಲಪಟ್ುಟ, 
ಅದರಿಂದ ಸ್ಯವದಿೇನ ಸಹ ಪಡಿಸಿಕೊಳುಲಪಟಿಟದ್ ದೆೇವ್ೆ [Phillips]” ಎಿಂದು Stott 
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ಹೆೇಳುತಯತನೆ.86  
ಕೆಟ್ಟತ್ನವು ರ್ಯಶಯಲಿಯಯಗದಿಂತೆ ನಯವು ಹೆೇಗೆ ತ್ಡೆಯಬಲ ಲೆವು? ಪೌಲನು 

“ಕೆಟ್ಟತ್ನವನುು ಒಳ ುೆೇತ್ನದಿಿಂದ ಸ್ೊೇಲಿಸು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. ಅದರ ಅಥವವ್ೆೇನು? 
ಅದರಥವವು ನಮ್ಮ ವ್ೆೈರಗಳನುು ಆಶಿೇವವದಿಸುವಿಂತೆ ದ್ೆೇವರನುು ಬೆೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕು 
ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ (12:14). ಅದರಥವವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, ಸ್ಯಧಾವ್ಯದರೆ ಎಲಲರ ಸಿಂಗಡ 
ಸಮಯಧ್ಯನದಿಿಂದಿರುವದಕೆೆ ಪಿಯತ್ುವನುು ಮಯಡಬೆೇಕು ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ (12:18). 

ನಮ್ಮನುು ಹಗೆಮಯಡುವ ಯಯವನಿದ್ಯರೂ ಉಪಕಯರವನುು ಮಯಡುವದು—ಆತ್ನನುು 
ಪ್ರಿೇತಿಸಿ ಆತ್ನ ಅಗತ್ಾತೆಗಳನುು ಒದಗಿಸುವದು—ಎಿಂದಥವವ್ಯಗಿದ್ೆ (12:20). 

ಕೆಟ್ಟತ್ನವನುು ಒಳ ುೆೇತ್ನದಿಿಂದ ಸ್ೊೇಲಿಸುವದು ಸುಲಭವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೊೇ? ಇಲಲ. ಅದು 
ಸ್ಯಧಾವೊೇ? ಹೌದು, ಕತ್ವನ ಬಲದಿಿಂದ ಅದು ಸ್ಯಧಾವಿದ್ೆ. ದ್ೆೇವರ ಸಹಯಯದಿಿಂದ, ನಯವು 
ಕೆಟ್ಟದದನುು ಒಳ ುೆೇತ್ನದಿಿಂದ ಸ್ೊೇಲಿಸಬಲ ಲೆವು.  

ಅನಾಯಸ್ನವಿಕ್ರ  

ಒಿಂದನ ಅಚನಿಮೆಚ್ಚಿನ ಅಧ್ಯಾಯ (ಅಧ್ಯಾಯ 12) 
ರೊೇಮಯ 12 ನಮ್ಮ ತಯಯಿಗೆ ಬೆೈಬಲಿನಲಿಲ ಅಚುುಮಚಿುನ ಅಧ್ಯಾಯವ್ಯಗಿದ್ೆ. ಆಕೆಯ 

ಜೇವನದ ಕಡೆೇ ತಿಿಂಗಳುಗಳಲಿಲ, ಆಕೆಯು ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ದ್ೆೈಹಕವ್ಯಗಿ ಆರಯಧನೆಗೊೇಸೆರ 
ಸಭ್ೆಗೆ ಹೊೇಗುವದಕೆೆ ಅಶಕತಳಯಗಿರುತಿತದದಳು. ಆಗಯಗ, ತ್ಿಂದ್ೆಯು ಭ್ಯನುವ್ಯರ 
ಆರಯಧನೆಗೆ ಹೊೇಗಿ ಬರುವಿಂತಯಗಲು ನಯನು ಆಕೆಯ ಸಿಂಗಡ ಉಳಿದುಕೊಳುುತಿತದ್ ದೆನು. 
ಅಮ್ಮ ಮ್ತ್ುತ ನಯನು ಧ್ಯಾನವನುು ಮಯಡಿ ಒಟಯಟಗಿ ಕತ್ವನ ಭ್ೊೇರ್ನದಲಿಲ 
ಪಯಲುಗಯರರಯಗುತಿತದ್ೆದವು. ವ್ಯಕಾಧ್ಯಾನದ ಸಮ್ಯದಲಿಲ, ನಯನು ಆಕೆಗೆ ಯಯವ 
ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವನುು ನಯನು ಓದಬೆೇಕೆಿಂದು ಬಯಸುತಿತೇ ಎಿಂದು ಕೆೇಳುತಿತದ್ೆದನು, ಮ್ತ್ುತ ಆಕೆಯು 
ಏಕರೂಪವ್ಯಗಿ “ರೊೇಮಯ 12” ಎಿಂದು ಪಿತ್ುಾತ್ತರ ನಿೇಡುತಿತದದಳು. ರೊೇಮಯ 12ನೆೇ 
ಅಧ್ಯಾಯವನುು ಪ್ರಿೇತಿಸುವವರಲಿಲ ನನು ತಯಯಿ ಒಬಬಳ ೇೆ ಆಗಿರಲಿಲಲ. ಅದು ಅನೆೇಕರಗೆ 
ಅಚುುಮಚಿುನ ಅಧ್ಯಾಯವ್ಯಗಿದ್ೆ.  

ವಿವರೀಕಪೂವಿಕವಯದ ಆರಯಧನರ (12:1) 
ನಯವು ಕತ್ವನಿಗೊೇಸೆರ ಮಯಡುವಿಂತ್ದುದ ಯೇಚನೆಯಿಿಂದ ಕೂಡಿರಬೆೇಕು. ನಯವು 

ಎಿಂದಿಗೂ ಆತ್ನನುು ಒಿಂದು ಆಚಯರಬದಧ ಮ್ತ್ುತ ಯಯಿಂತಿಿಕವ್ಯದ ಶೆೈಲಿಯಲಿಲ 
ಸ್ೆೇವಿಸಬಯರದು. ನಯನು Texasನ Abilene ಕಯಲೆೇಜನಲಿಲರುವ ವ್ೆೇಳ ,ೆ Texasನ ಪಶಿುಮ್ 
ಭ್ಯಗದಲಿಲರುವ ಸಥಳವ್ಯದ Knottದಲಿಲರುವ ಒಿಂದು ಚಿಕೆ ಸಭ್ೆಯಲಿಲ ಪಿಸಿಂಗಿಸಿದ್ೆನು. ನಯನು 
ಭ್ಯನುವ್ಯರ ರಯತಿಿಗಳಲಿಲ ಪುನಃ Abileneಗೆ ಬರುವದಕೆೆ ಮ್ೂರು ತಯಸುಗಳ 
ಪಿಯಯರ್ವನುು ಮಯಡಿ ಬರುವಷಟರಲಿಲ ಯಯವ್ಯಗಲೂ ತ್ಡವ್ಯಗಿ ಹೊೇಗಿರುತಿತತ್ುತ, ಮ್ತ್ುತ 
ಸಹರ್ವ್ಯಗಿ ನಯನು ಬಹಳ ಬಳಲಿರುತಿತದ್ೆದನು. ಒಿಂದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುು ಸಿಂದಭವಗಳಲಿಲ, 
ನಯನು ಹಿಂದಿನ ಪಟ್ಟರ್ಗಳನುು ದ್ಯಟಿಕೊಿಂಡು ಬಿಂದ ನೆನಪು ಇಲಲದ್ೆ ಒಿಂದು ಪಟ್ಟರ್ದ 
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ಮ್ೂಲಕ ವ್ಯಹನ ಚಲಯಯಿಸುತಿತರುತಿತದ್ ದೆನು. ನಿದ್ ದೆ ಮ್ಿಂಪರನಲಿಲ ವ್ಯಹನವನುು 
ಚಲಯಯಿಸುವದು ಅಪಯಯಕರವ್ಯದದುದ—ಮ್ತ್ುತ ಮ್ಿಂಪರನಲಿಲ ದ್ೆೇವರ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು 
ಮಯಡುವದು ಎರಡಷುಟ ಅಪಯಯಕರವ್ಯದದುದ. ನಯವು ದ್ೆೇವರನುು ಆರಯಧಸುವ್ಯಗ, ನಮ್ಮ 
ಮ್ನಸುಾಗಳು ಆತ್ನ ಮೇಲೆಯೆೇ ಮ್ತ್ುತ ನಯವು ಏನು ಮಯಡುತಿತದ್ ದೆೇವ್ೆಿಂಬುದರ ಮೇಲೆ 
ದೃಷ್ಟಟಯನುು ನೆಟಿಟರಬೆೇಕಯದ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಯವು ಕತ್ವನಿಗೊೇಸೆರ ಮಯಡುವ ಎಲಯಲ 
ಸ್ೆೇವ್ೆಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ ಅದು ಅಷೆಟೇ ಸತ್ಾವ್ಯದದುದ. 

“ಸರೀವರಯೀ” ಅಥವಯ “ಆರಯಧನರಯೀ”? (12:1)  
ಬರಹಗಯರರು λατρεία (latreia) ಎಿಂಬ ಪದದ ಅಥವನಿರೂಪಣೆ ಮಯಡುವದರಲಿಲ 

ವಿಪರೇತ್ಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿರುತಯತರೆ. ಆ ಪದವು ಕೆೇವಲ ದ್ೆೇವರಗೆ ಮಯಡುವ ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯದ 
“ಸ್ೆೇವ್ೆ”ಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ ಮ್ತ್ುತ “ಆರಯಧನೆ” ಎಿಂಬಥವವನುು ಕೊಡುವದಿಲಲ ಎಿಂದು 
ವ್ಯದಿಸುತಯತರೆ. ರೊೇಮಯ 12:1ರಲಿಲನ latreiaದಿಿಂದ ಆರಯಧನೆಯ ಯಯವದ್ೆೇ ಅಿಂಶವನುು 
ಹೊರಗಿಡುವದ್ೆಿಂದರೆ ಅದು ಅತಿರೆೇಕದಿಂತೆ ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ.87 ಈ ಪಿಕರರ್ದಲಿಲ, ಪೌಲನು 
ನಮ್ಮ ದ್ೆೇಹಗಳನುು ದ್ೆೇವರಗೆ ಯಜ್ಞವ್ಯಗಿ ಸಮ್ಪ್ರವಸಿಕೊಳುುವ ಬಗೆ ೆಮಯತಯಡುತಿತದ್ಯದನೆ; 
ಆತ್ನು ಆರಯಧನೆಯ ಪರಭ್ಯಷೆಯನುು ಉಪಯೇಗಿಸು ತಿತದ್ಯದನೆ. 

ಇನುು ಕೆಲವರು 12:1ನೆೇ ವಚನವು “ಜೇವನವ್ೆಲಲವೂ ಆರಯಧನೆ” ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆಿಂದು 
ಅಭಿಪಯಿಯ ಪಡುತಯತರೆ ಮ್ತ್ುತ “ಆರಯಧನೆಯ ಸ್ೆೇವ್ೆ” ಬಗೆೆ ಅಸಮ್ಥವನಿೇಯವ್ಯದ 
ನಿರ್ವಯಗಳಿಗೆ ಬಿಂದಿರುತಯತರೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವರು ನಿಧವರಸಿರುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, 
ಒಿಂದು ವ್ೆೇಳ  ೆ “ಜೇವನವ್ೆಲಯಲ ಆರಯಧನೆ” ಆಗಿರುವದ್ಯದರೆ, ಆರಯಧನೆಗೊೇಸೆರ ಒಟಯಟಗಿ 
ಕೂಡಿಬರುವಿಂಥ ಅಗತ್ಾತೆಯಿಲಲ ಎಿಂಬುದ್ೆ. ಆ ರೇತಿಯ ನಿರ್ವಯಕೆೆ ಬರುವದು ಇಬಿಿಯ 
10:25ಕೆೆ ತ್ದಿವರುದಧವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.  

ಇನುು ಸವಲಪ ರ್ನರು ವ್ಯದಿಸುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ಒಬಬ ಕೆೈಸತನಿಗೆ ಅನುದಿನದ ಜೇವಿತ್ದಲಿಲನ 
ಯಯವದ್ೊೇ ಒಿಂದು ಕಯಯವವು ಸರಯಯದದುದ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವದ್ಯದರೆ, ಅದನುು 
ಆರಯಧನೆಗೊೇಸೆರ “ಸಭ್ೆಯಲಯಲ ಒಿಂದ್ೆೇ ಸಥಳದಲಿಲ ಕೂಡಿಬಿಂದ್ಯಗ” ಮಯಡುವದು 
ಸಿವೇಕಯರಹವವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 14:23) ಎಿಂಬದ್ೆ. ಈ ಊಹೆಯು ಮಿಥಾವ್ಯದದುದ. 
ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ಅನುದಿನದ ಸಿಂದಭವಗಳಲಿಲ ಸಿಿೇಯರು ಮಯತಯಡುವದರಲಿಲ ಮ್ತ್ುತ 
ಉಪದ್ೆೇಶ ಮಯಡುವದರಲಿಲ ಯಯವದ್ೆೇ ತ್ಪ್ರಪಲಲ, ಆದರೆ ಅವರು “ಸಭ್ೆಯ ಕೂಟ್ಗಳಲಿಲ 
ಸುಮ್ಮಗಿರಬೆೇಕು. . . ಸಿಿೇಯರು ಸಭ್ೆಯಲಿಲ [ಕೂಟ್ಗಳಲಿಲ] ಮಯತಯಡುವದು ನಯಚಿಗೆಗೆಟ್ಟ 
ಕೆಲಸವ್ಯಗಿದ್ೆ” (1 ಕೊರಿಂಥ 14:34, 35). ಪುನಃ, ಒಬಬನು ಸ್ಯಮ್ನಾ ಊಟ್ದ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ 
ಕಯಫಿ ಮ್ತ್ುತ ದ್ಯಿಕ್ಷಯರಸವನುು ಪಯನಿಯಗಳಯಗಿ ಸ್ೆೇವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಕತ್ವನ 
ಭ್ೊೇರ್ನವನುು ಆಚರಸುವ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ ದ್ಯಿಕ್ಷಯರಸದ ಜೊತೆಯಲಿಲ ಕಯಫಿಯನುು ಸಹ 
ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುವದು ಆ ಸಮರಣಯಥವ ಭ್ೊೇರ್ನವನುು ಅಪವಿತ್ಿಗೊಳಿಸಿ ದಿಂತಯಗುವದು. 
ನಯವು ಕರೆಯುವ “ಸಿಂಘವ್ಯಗಿ ಆರಯಧನೆ” (ಸಭ್ೆಯು ಆರಯಧನೆಗೊೇಸೆರ ಒಟಯಟಗಿ ಕೂಡಿ 
ಬರುವಿಕೆ) ಮ್ತ್ುತ ನಯವು ಒಬಬರಯಗಿ ದ್ೆೇವರಗೆ ಸಲಿಲಸುವ ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ, ಖ್ಯಸಗಿ ಆರಯಧನೆಯ 
ನಡುವ್ೆ ಒಿಂದು ವಾತಯಾಸವನುು ಮಯಡತ್ಕೆದುದ.  
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ರೊೇಮಯ 12:1ರ ಸಿಂದ್ೆೇಶವು ಈಗ ತಿಳಿಸಲಯದ ಎರಡು ಅತಿರೆೇಕಗಳ 
ಮ್ಧಾದಲ ಲೆಲೊಲೇ ಇರುತ್ತದ್ೆ. ನಮ್ಮ ದ್ೆೇಹಗಳನುು ಸಜೇವಯಜ್ಞವ್ಯಗಿ ನಯವು ಮಯಡುವ 
“ಆತಿೀಕ [ಅಥವ್ಯ ವಿವ್ೆೇಕಪೂವವಕವ್ಯದ] ಆರಯಧನೆ”ಗೊೇಸೆರ ಅಪ್ರವಸಬೆೇಕೆಿಂದು 
ಪೌಲನು ಹೆೇಳಿದ ಮಯತಿನಿಿಂದ ನಯವು ಏನು ಕಲಿಯತ್ಕೆದುದ? ಬಹುಶಃ, ನಯವು ಅನೆೇಕ 
ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ಕಲಿಯಬೆೇಕ್ತದ್ೆ, ಈ ಕೆಳಗಿನದು ಸಹ ಸ್ೆೇರದಿಂತೆ: 

ನಯವು “ಪವಿತ್ಿ” ಮ್ತ್ುತ “ಲೌಕ್ತಕ”ದ ನಡುವ್ೆ ಗೊೇಚರವ್ಯಗದಿಂಥ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷಮವ್ಯದ 
ವಾತಯಾಸವನುು ಮಯಡಬಯರದು. ಮ್ಕೆಳನುು “ಕತ್ವನಿಗೆ ಮಚಿುಕೆಯಯಗಿರುವ 
ಬಯಲಶಿಕ್ಷೆಯನೂು ಬಯಲೊೇಪದ್ೆೇಶವನೂು ಮಯಡಿ” ಬೆಳೆಸುವದು (ಎಫೆಸ 6:4) ಒಿಂದು 
ಸಿಂದ್ೆೇಶವನುು ಸಿದಧಪಡಿಸಿಕೊಳುುವಷೆಟೇ ಪವಿತ್ಿವ್ಯದ ಕೆಲಸವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ವ್ಯರದ ದಿನದ 
ಕೆಲಸದ ಬಗೆೆ ಪಿಜ್ಞೆಯುಳುವರಯಗಿದುದ, ಅದನುು “ಮ್ನುಷಾರಗೊೇಸೆರವ್ೆಿಂದು ಮಯಡದ್ೆ 
ಕತ್ವನಿಗೊೇಸೆರವ್ೆೇ ಎಿಂದು ಮ್ನಃಪೂವವಕವ್ಯಗಿ” (ಕೊಲೊಸ್ೆಾ 3:23) ಮಯಡುವದು ಒಿಂದು 
ಧ್ಯಮಿವಕ ಲೆೇಖನವನುು ಬರೆದಷೆಟೇ ಪವಿತ್ಿವ್ಯದದುದ. 

ನಯವು ಏನೆೇ ಮಯಡಿದರೂ, ನಯವು ದ್ೆೇವರ ಸನಿುಧಯಲಿಲದ್ೆದೇವ್ೆಿಂಬುದರ 
ಪಿಜ್ಞೆಯುಳುವರಯಗಿರಬೆೇಕು—ಮ್ತ್ುತ ಅದಕೆೆ ತ್ಕೆಿಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳುಬೆೇಕು. ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯು 
ಸ್ೊೇಮ್ವ್ಯರದಿಿಂದ ಶನಿವ್ಯರದ ತ್ನಕ ಬೆೇರೆ ವಾಕ್ತತಯಿಂತಿದದರೆ, ಆತ್ನು ಭ್ಯನುವ್ಯರದಿಂದು 
“ಆತ್ಮದಲಿಲಯೂ ಸತ್ಾದಲಿಲಯೂ” ಆರಯಧನೆಯನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ. 

ನಯವು ಮಯಡುವಿಂತ್ಹ ಎಲಲದರಲಿಲಯೂ ದ್ೆೇವರನುು ಮ್ಹಮಪಡಿಸುವದಕೆೆ ಒಿಂದು 
ಪಿಜ್ಞಯಪೂವವಕವ್ಯದ ಪಿಯತ್ುವನುು ಮಯಡತ್ಕೆದುದ. ನಯವು ನಮ್ಮ ಮ್ಕೆಳ ಪಯಲನೆಯನುು 
ಮಯಡುತಿತದ್ ದೆೇವೊೇ, ಒಿಂದು ಸಿಂದ್ೆೇಶವನುು ಸಿದಧಪಡಿಸುತಿತದ್ ದೆೇವೊೇ, ದ್ೆೈನಿಂದಿನ 
ಕೆಲಸದಲಿಲದ್ ದೆೇವೊೇ, ಒಿಂದು ಧ್ಯಮಿವಕ ಲೆೇಖನವನುು ಬರೆಯುತಿತದ್ ದೆೇವೊೇ, ಅಥವ್ಯ ಬೆೇರೆ 
ಇನೆುೇನೊೇ ಮಯಡುತಿತದ್ ದೆೇವೊೇ, ಯಯವದಿದದರೂ ಸರಯೆೇ. ಯೆೇಸು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, 
“ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಕು ರ್ನರ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಪಿಕಯಶಿಸಲಿ. ಹೇಗಯದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಒಳ ುೆೇ ಕ್ತಿಯೆಗಳನುು 
ನೊೇಡಿ ಪರಲೊೇಕದಲಿಲರುವ ನಿನು ತ್ಿಂದ್ೆಯನುು ಕೊಿಂಡಯಡುವರು” (ಮ್ತಯತಯ 5:16). 
ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಬರೆದನು, “ಹೇಗಿರಲಯಗಿ ನಿೇವು ಉಿಂಡರೂ ಕುಡಿದರೂ ಇನೆುೇನು 
ಮಯಡಿದರೂ ಎಲಲವನೂು ದ್ೆೇವರ ಘನತೆಗಯಗಿ ಮಯಡಿರ” (1 ಕೊರಿಂಥ 10:31). 

“ಇಹಲರ ೀಕದ ನಡವಳಿಕ್ರಯನನು ಅನನಸ್ರಸ್ದರ” (12:2)  
ನಯವು ಅದರ ಮಯನದಿಂಡಗಳನುು ಅನುಸರಸುವವರಯಗುವಿಂತೆ ಲೊೇಕವು 

ನಿರಿಂತ್ರವ್ಯಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನುು ಹಯಕುತಿತರುತ್ತದ್ೆ. ಆ ಒತ್ತಡವು ರ್ನರಿಂದ 
ಬರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ: ಸ್ೆುೇಹತ್ರು, ಕುಟ್ುಿಂಬ ಸದಸಾರು, ನೆರೆಯವರು, ಜೊತೆ 
ಉದ್ೊಾೇಗಿಗಳು, ಅಥವ್ಯ ಶಯಲೆಯ ಸಹಪಯಠಿಗಳು. ಅದು ಮಯದಾಮ್ಗಳಿಿಂದ ಸಹ 
ಬರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ: ಸುದಿಧ ಪತಿಿಕೆಗಳು, ಮಯಾಗಜನ್.ಗಳು, ಪುಸತಕಗಳು, ಸಿಂಗಿೇತ್, 
ರೆಡಿಯೇ, ಟಿವಿ, ಸಿನಿಮಯಗಳು, ಜಯಹರಯತ್ು, ಮ್ತ್ುತ ಹೇಗೆ ಇತಯಾದಿಗಳು. ಅಿಂಥ ಒತ್ತಡವು 
ಸತ್ತ್ವ್ಯಗಿ ಮ್ತ್ುತ ಪಟ್ುಟ ಸಡಿಲಿಸದ್ಯದಗಿ ಬರುತ್ತಲೆೇ ಇರುತ್ತದ್ೆ. ಅದು ಗೊತಯತಗದಷುಟ 
ನಯವ್ಯಗಿ ಸಹ ಇರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಜೇವನದ ಗುರಯು ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯದ ಸಿಂತೊೇಷ—
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ಮ್ತ್ುತ, ನಯವು ಸಿಂತೊೇಷವ್ಯಗಿರಬೆೇಕೆಿಂದರೆ, ನಯವು ಬೆೇರೆ ಎಲಲರಿಂತೆಯೆೇ 
ಯೇಚಿಸಬೆೇಕು, ಮಯತಯಡಬೆೇಕು, ಮ್ತ್ುತ ಕಯಣಿಸಬೆೇಕು ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಲೊೇಕವು ನಮ್ಮ 
ಕ್ತವಿಗಳಲಿಲ ಪ್ರಸುಗುಟ್ುಟತ್ತದ್ೆ. ಲೊೇಕದ ಮೌಲಾ ವಾವಸ್ ಥೆಯನುು ಮ್ತ್ುತ ಜೇವನಶೆೈಲಿಯನುು 
ನಮ್ಗೆ ಗಿಹಕೆಯಿಲಲದ್ೆಯೆೇ ಅಿಂಗಿೇಕರಸಿಕೊಳುುವದು ಸುಲಭವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ರ್ನರು 
ಸ್ಯವಭ್ಯವಿಕವ್ಯಗಿಯೆೇ ಅನುಕರಣೆಯನುು ಮಯಡುವ ಸವಭ್ಯವದವರು, ಮ್ತ್ುತ ಅನುಕರಣೆ 
ಮಯಡುವದಕೆೆ ಕೆೇವಲ ಎರಡು ಮೌಲಾ ವಾವಸ್ೆಥಗಳು (ತಯತಿವಕ ನಿಂಬಿಕೆಗಳು) ಇರುತ್ತವ್ೆ. 
ಒಿಂದು ಎಿಂದರೆ “ಈಗಿನ ದುಷಟಯುಗ,” ಮ್ತ್ುತ ಇನೊುಿಂದು ಎಿಂದರೆ “ದ್ೆೇವರ ಚಿತ್ತ”ದಲಿಲ 
ಸಿಕುೆತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನು “ಇಹಲೊೇಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನುು ಅನುಸರಸಬೆೇಡಿರ” ಎಿಂದು 
ಬೆೇಡಿಕೊಳುುತಯತನೆ (ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು).  

ಬಹುಶಃ ಇಲೊಲಿಂದು ಎಚುರಕೆ ಮಯತ್ು ಸೂಕತವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. “ಇಹಲೊೇಕದ ನಡವಳಿ 
ಕೆಯನುು ಅನುಸರಸಬೆೇಡಿರ” ಎಿಂಬುದರ ಅಥವವು ನಯವು ಸುಮ್ಮನೆ ವಾತಯಾಸ 
ವ್ಯಗಿರಬೆೇಕೆಿಂಬದಕಯೆಗಿಯೆೇ ವಾತಯಾಸವುಳುವರಯಗಿರುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸ ಬೆೇಕೆಿಂದ್ಯಗಿ 
ರುವದಿಲಲ. Halford Luccock ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಕೆೇವಲ ವಾತಯಾಸವ್ಯಗಿ 
ತೊೇರಸಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂಬುದಕಯೆಗಿ ಅನುಸರಸದ್ೆ ಇರುವದರಲಿಲ ಯಯವದ್ೆೇ ಬೆಲೆಯಿಲಲ. 
ಅದ್ೊಿಂದು ಪರಪಕವತೆಯಿಲಲದ ಬುದಿಧಗೆ ಗುರುತಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಅದು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ಪಿದಶವನ 
ಸವಭ್ಯವವುಳುದ್ಯದಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಒಿಂದು ಪರಣಯಮ್ಕಯರ ಸಮಯರ್ಕೆೆ ಜೇವನದ ಅನೆೇಕ 
ಆಯಯಮ್ಗಳಲಿಲ ಅನುಸರಸುವಿಕೆ ಒಿಂದು ಅವಶಾಕತೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.”88 

ರ್ನರು ಸ್ಯಧಾವ್ಯದಷುಟ ವಾತಯಾಸವ್ಯಗಿಯೂ ವಿಚಿತ್ಿವ್ಯಗಿಯೂ ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುು 
ವದರಲಿಲ ಎಷುಟ ಹೆಮಮಪಟ್ುಟಕೊಳುುತಯತರೆಿಂಬುದು ನಮ್ಗೆಲಯಲ ಗೊತಿತರುವ ವಿಚಯರವ್ಯಗಿದ್ೆ. 
ಆ ರೇತಿಯ ವತ್ವನೆಯು ನಯವು ಸುವ್ಯತೆವಯಿಿಂದ ಸಿಂಧಸುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸುತಿತರುವ 
ರ್ನರನುು ಕೆೇವಲ ದೂರ ಮಯಡುವದ್ಯಗಿದ್ೆಯಷೆಟ. ನಯವು ದ್ೆೇವರ ಚಿತ್ತಕೆೆ 
ವಿರುದಧವ್ಯಗಿರುವಿಂಥ ಲೊೇಕದ ನಡವಳಿಕೆಗಳನುು ಅನುಸರಸಬಯರದು, ಆದರೆ ನಯವು 
ಬೊೇಧನೆ ಮಯಡಬೆೇಕಯದವರನುು ಹಗೆಮಯಡುವಷಟರ ಮ್ಟಿಟಗೆ ನಮ್ಮ ದ್ಯರಯನುು ಬಿಟ್ುಟ 
ಹೊೇಗಬಯರದು. 

ಅನನಸ್ರಸ್ಬರೀಕ್ರಿಂಬ್ ಒತತಡ (12:2) 
ನಯನು Oklahomaದ Lone Wolf ನಲಿಲನ ಒಿಂದು ಹೆೈಸೂೆಲ್ ವಿಜ್ಞಯನ 

ತ್ರಗತಿಯಿಿಂದ ಒಿಂದು ಸರಳವ್ಯದ ಪಿಯೇಗದ ಪಿದಶವನವನುು ನೆನಪ್ರಸಿಕೊಳುುತ ತೆೇನೆ. 
ಶಿಕ್ಷಕನು ಒಿಂದು ಖ್ಯಲಿಯಯದ, ಸಮ್ತ್ಲವ್ಯದ, ಸುಮಯರು ನಯಲುೆ ಲಿೇಟ್ರನ ಲೊೇಹದ 
ಡಬಬವನುು ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡನು. ಆತ್ನು ಡಬಬದ ಮ್ುಚುಳವನುು ಕ್ತತ್ುತ ಅದರಲಿಲ ನಿೇರನುು 
ಸುರದನು, ಮ್ತ್ುತ ಅದನುು ಮ್ದಾಸ್ಯರದ ದಿೇಪದ (Bunsen burner) ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟನು. 
ಶಿೇಘಿವ್ೆೇ ನಿೇರು ಕುದಿಯರಯಿಂಭಿಸಿತ್ು. ಸುರಕ್ಷತಯ ಕೆೈಗವಚಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿ, 
ಶಿಕ್ಷಕನು ಮ್ುಚುಳವನುು ಪುನಃ ಹಯಕ್ತ ಅದನುು ಸೂೆಿಗಳಿಿಂದ ಗಟಿಟಯಯಗಿ ಮ್ುಚಿುದನು, 
ಮ್ತ್ುತ ಡಬಬವನುು ಬೆಿಂಕ್ತಯಿಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸಿದನು. ಕೆಲವು ಕ್ಷರ್ಗಳ ತ್ನಕ, ಏನೂ 
ಸಿಂಭವಿಸಲಿಲಲ. ಬಳಿಕ, ಏಕಯಏಕ್ತಯಯಗಿ—ಕಣಿುಗೆ ಕಯಣಿಸದ ಯಯವದ್ೊೇ ದ್ೆೈತಯಾಕಯರದ 
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ಕೆೈಗಳಿಿಂದ ರ್ರ್ಜಲಪಟ್ಟ ರೇತಿಯಲಿಲ—ಡಬಬದ ಬದಿಗಳು ಒಳಗಡೆಗೆ ಕುಸಿದವು. ನಯನು 
ಪಿಭ್ಯವಿತ್ಗೊಿಂಡೆನು! 

ಶಿಕ್ಷಕನು ವಿವರಣೆ ನಿೇಡಿ ಡಬಬವನುು ಬಿಸಿಮಯಡುವದರಿಂದ ಗಯಳಿಯು ವಿಸತರಸಲಪಟ್ುಟ 
ಅದರಲಿಲ ಸವಲಪ ಗಯಳಿಯನುು ಡಬಬದಿಿಂದ ಹೊರಕೆೆ ಹಯಕ್ತತ್ು ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಅದರ 
ಫಲಿತ್ವ್ಯಗಿ, ಭದಿವ್ಯಗಿ ಮ್ುಚುಲಪಟ್ಟ ಡಬಬವು ತ್ರ್ುಗಯದ್ಯಗ, ಡಬಬದ ಒಳಗಿದದ ಗಯಳಿಯ 
ಒತ್ತಡವು ಅದರ ಹೊರಗಿದದ ಗಯಳಿಯ ಒತ್ತಡಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮಯಯಗಿತ್ುತ. ಆದದರಿಂದಲೆೇ 
ಹೊರಗಿನ ಒತ್ತಡವು ಡಬಬದ ಬದಿಗಳು ಒಳಮ್ುಖವ್ಯಗಿ ಕುಸಿಯುವಿಂತೆ ಮಯಡಿತ್ುತ. ನಮ್ಮಲಿಲ 
ಬಹಳ ಮ್ಿಂದಿಗೆ ಗಯಳಿಯ ಒತ್ತಡದ ಬಗೆೆ ಸರ್ ಅರವು ಇರುವದಿಲಲ, ಆದರೆ ಅದು ಇದ್ ದೆೇ ಇದ್ೆ. 
ಸಮ್ುದಿ ಮ್ಟ್ಟದಲಿಲ, ಒತ್ತಡವು ಒಿಂದು ಚದರ ಇಿಂಚಿಗೆ ಗಯಳಿಯ ಒತ್ತಡವು 6.8 
ಕ್ತಲೊೇಗಯಿಿಂಗಳಷ್ಟಟರುತ್ತದ್ೆ!89 (ನಮ್ಮ ದ್ೆೇಹಗಳು ಕುಸಿಯುವದಿಲಲ ಯಯಕೆಿಂದರೆ ದ್ೆೇಹದ 
ಹೊರಗಿನ ಹಯಗೂ ಒಳಗಿನ ಒತ್ತಡವು ಒಿಂದ್ೆೇ ರೇತಿಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.)  

ವಷವಗಳ ಬಳಿಕ, ನಯನು ರೊೇಮಯ 12:2ನುು ಅಧಾಯನ ಮಯಡುತಿತದದ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, 
ನಯನು ಗಯಳಿಯ ಒತ್ತಡದ ಕುರತ್ ಆ ಪಿಯೇಗದ ಪಿದಶವನವನುು ನೆನಪ್ರಸಿಕೊಿಂಡೆನು. 
ನಯನು ಹೇಗಿಂದುಕೊಿಂಡೆನು, “ಅನೆೇಕ ರ್ನರಗೆ ಲೊೇಕದ ಜೇವನಶೆೈಲಿಯನುು 
ಅನುಸರಸಬೆೇಕೆಿಂಬ ಒತ್ತಡ ಲೊೇಕದಲಿಲರುವ ಬಗೆೆ ಅರವು ಇರುವದಿಲಲ. ಅವರಲಿಲ ಆ 
ಒತ್ತಡವನುು ಎದುರಸಿ ನಿಲುಲವಿಂತೆ ಶಕತಗೊಳಿಸುವ ಯಯವದೂ ಅವರೊಳಗೆ ಇಲಲದಿರುವ 
ಕಯರರ್ದಿಿಂದ ಅವರು ಆ ಒತ್ತಡಕೆೆ ಒಳಪಡಿಸಿಕೊಳುುತಯತರೆ.” ತ್ತ್ಪರಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ, ಪೌಲನು 
ಹೆೇಳಿದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ, ಲೊೇಕವು ನಮ್ಮನುು “ಹಸುಕ್ತ ಅದರ ಅಚಿುನಲಿಲ ತ್ೂರುಕುವದಕೆೆ” 
ಮಯಡುವ ಒತ್ತಡವನುು ದೂರವಿಡುವದಕೆೆ ಇರುವ ದ್ಯರಯೆಿಂದರೆ ನೂತ್ನಮ್ನಸುಾ 
ಹೊಿಂದಿಕೊಳುುವ ಮ್ೂಲಕ ಆ ಒತ್ತಡವನುು ಪಿತಿತೊೇಲನ ಮಯಡುವದ್ೆೇ. 

ನಯವು ನೂತ್ನಮ್ನಸಾನು ಹೊಿಂದಿಕೊಳುುವದಕೆೆ (ದ್ೆೇವರ ಸಹಯಯದಿಿಂದ) ಏನನುು 
ಮಯಡಬಲ ಲೆವು? ಬಹುಶಃ, ನಯವು ತೆಗೆದುಕೊಳುಬಲಲ ಅತ್ಾಿಂಥ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದ 
ಕಿಮ್ವ್ೆಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ನಸುಾಗಳನುು ನಮ್ಮನುು ಕೆಳಕೆೆೇಳೆಯುವಿಂಥದದರ ಬದಲಯಗಿ 
ನಮ್ಮನುು ಮೇಲಕೆೆತ್ುತವಿಂಥ ಸಿಂಗತಿಯಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕು. ನಮ್ಮ ಮ್ನಸುಾಗಳು 
ನಿರಿಂತ್ರವ್ಯಗಿ ಲೊೇಕದ ಅನೆೈತಿಕ, ಭಯಭಕ್ತತಯಲಲದ, ಮ್ತ್ುತ ಸ್ಯವಥವ—ಚಿಿಂತ್ನೆಯಿಿಂದ 
ಕೂಡಿದ ಪಿಭ್ಯವಕೆೆ ಒಳಗಯದರೆ, ನಮ್ಮ ಮ್ನಸುಾಗಳನುು ನೂತ್ನಪಡಿಸಿಕೊಳುುವದು 
ಹೆಚುುಕಡಿಮ ಅಸ್ಯಧಾವ್ೆೇ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಬೆೇರೊಿಂದು ಕಡೆಯಲಿಲ, ಪೌಲನು ಹೇಗೆ 
ಬರೆದಿರುತಯತನೆ, “. . . ಯಯವದು ಸತ್ಾವೂ ಮಯನಾವೂ ನಯಾಯವೂ ಶುದಧವೂ ಪ್ರಿೇತಿಕರವೂ 
ಮ್ನೊೇಹರವೂ ಆಗಿದ್ೆಯೇ, ಯಯವದು ಸದುೆರ್ವ್ಯಗಿದ್ೆಯೇ, ಯಯವದು ಕ್ತೇತಿವಗೆ 
ಯೇಗಾವೊೇ, ಅವ್ೆಲಲವುಗಳನೂು ಲಕ್ಷಯಕೆೆ ತ್ಿಂದುಕೊಳಿುರ” (ಫಿಲಿಪ್ರಪ 4:8; ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ 
ನನುದು).  

ನಯವು ನಮ್ಮ ಮ್ನಸುಾಗಳನು ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿಸಿಕೊಳುುವ 
ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ; ಇದನುು ನಯವು ಬೆೈಬಲ್ ಓದುವಿಕೆ ಮ್ತ್ುತ ಅಧಾಯನದ ಮ್ೂಲಕ 
ಮಯಡುವವರಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ. ನಮ್ಮ ಆಲೊೇಚನೆಗಳು ದ್ೆೇವರ ಮೇಲೆ ಗಮ್ನ ಹರಸಿರಬೆೇಕು; 
ಈ ಗಮ್ನಹರಸುವಿಕೆಯನುು ನಯವು ಧ್ಯಾನ ಮ್ತ್ುತ ಪಯಿಥವನೆ, ಮ್ತ್ುತ ದ್ೆೇವರು ಉಿಂಟ್ು 
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ಮಯಡಿರುವ ಅದುುತ್ವ್ಯದ ರ್ಗತ್ತನುು ಪರಗಣಿಸುವ ಮ್ೂಲಕ ಸ್ಯಧಸಿಕೊಳುಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ 
(ನೊೇಡಿರ 1:20). ನಯವು ತ್ಮ್ಮ ಜೇವನಗಳಲಿಲ ಆತಿೀಕತೆಗೆ ಒತ್ುತ ಕೊಡುವಿಂತ್ಹ ರ್ನರ 
ಸಿಂಗಡ ಸಹವ್ಯಸವನಿುಟ್ುಟಕೊಳುಬೆೇಕು; ಇದನುು ನಯವು ಕೆೈಸತ ಅನೊಾೇನಾತೆ ಹಯಗೂ 
ಆರಯಧನೆಯ ಮ್ೂಲಕ ಮಯಡುತ ತೆೇವ್ೆ. ಎಲಲಕ್ತೆಿಂತ್ ಮೇಲಯಗಿ, ನಯವು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಟಯನುು 
ಯೆೇಸುವಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟವರಯಗಿ ಆತ್ನ ಸ್ಯರೂಪಾವುಳುವರಯಗುವದಕೆೆ ಶಿಮಿಸಬೆೇಕು. 
“ನಯವ್ೆಲಲರು ಮ್ುಸುಕುತೆಗೆದಿರುವ ಮ್ುಖದಿಿಂದ ಕತ್ವನ ಪಿಭ್ಯವವನುು ದಪವರ್ದಲಿಲ 
ಕಯಣಿಸುತ್ತದ್ೊೇ ಎಿಂಬಿಂತೆ ದೃಷ್ಟಟಸುವವರಯಗಿದುದ ಪಿಭ್ಯವದಿಿಂದ ಅಧಕ ಪಿಭ್ಯವಕೆೆ 
ಹೊೇಗುತಯತ ಆ ಪಿಭ್ಯವದ ಸ್ಯರೂಪಾವುಳುವರೆೇ ಆಗುತೆತೇವ್ೆ; ಇದು ದ್ೆೇವರಯತ್ಮನಯಗಿರುವ 
ಕತ್ವನ ಕೆಲಸಕೆನುಸ್ಯರವ್ಯದದ್ೆದೇ” (2 ಕೊರಿಂಥ 3:18). ಈ ವಿಧದಲಿಲ, ಅಿಂತ್ಯವವು 
“ದಿನೆೇದಿನೆೇ ಹೊಸದ್ಯಗುತಯತ ಬರುತ್ತದ್ೆ” (2 ಕೊರಿಂಥ 4:16). ನಯವು ಹೊರಗೆ (ದ್ೆೇಹ) 
ಮ್ತ್ುತ ಒಳಗೆ (ಮ್ನಸುಾ) ಎರಡರಲಿಲಯೂ ರೂಪಯಿಂತ್ರಗೊಳುುವ್ೆವು. 

ನಿೇವು ರೂಪಯಿಂತ್ರಗೊಿಂಡ ಜೇವಿತ್ವನುು ನಡಿಸುತಿತೇದಿದರೊೇ? ರೂಪಯಿಂತ್ರವು 
ಬದಲಯವಣೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ್ಯದಗಿದ್ೆ, ಮ್ತ್ುತ ಬದಲಯವಣೆಯು ಸುಲಭವ್ಯದದದಲಲ. 
ಜೇವಿತ್ಕಯಲದಿಿಂದ ಇರುವ ನಡವಳಿಕೆಯ ಅತ್ಾಿಂಥ ಆಳವ್ಯದ ಹಲಲದ ಜಯಡುಗಳಿಿಂದ 
ಹೊರಬರುವದು ಕಠಿರ್ವ್ಯದದುದ—ಆದರೆ ನಯವು ದ್ೆೇವರ ಸಹಯಯದ್ೊಿಂದಿಗೆ 
ಬದಲಯಗಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಆತ್ನನುು ಅವಲಿಂಭಿಸುವವರಯಗಿ, ನಯವು ಪೌಲನು ನಿೇಡುವ 
ಸವ್ಯಲನುು ಸಿಂಧಸಬಲ ಲೆವು. 

ನಿೇವು ಪಶಯುತಯತಪಪಟ್ಟ ವಿಶಯವಸಿಯಯಗಿ ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ ಮಯಡಿಸಿಕೊಿಂಡು 
“ಜೇವದಿಿಂದ್ೆದುದ ಹೊಸಬರಯಗಿ ನಡಕೊಳುುವ . . .” ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ ರೂಪಯಿಂತ್ರಗೊಳುು 
ವಿಕೆಯು ಆರಿಂಭವ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ (6:4; ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಸುಾಗಳನುು 
“ಶರೇರಭ್ಯವಕೆೆ . . . ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟವುಗಳ ಮೇಲೆ” ಇಡದ್ೆ “ಪವಿತಯಿತ್ಮನಿಗೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟವುಗಳ ಮೇಲೆ” ಇಡುವವರಯಗುವ್ಯಗ ಆ ಬದಲಯವಣೆೇಯು 
ಮ್ುಿಂದುವರೆಯುವದ್ಯಗಿದ್ೆ (8:5).  

ನಿೀವು ವಿಶ್ರೀಷವಯದವರನ! (12:3-8) 
ನಿಮ್ಮ ಮ್ುಿಂದಿರುವ ಮೇಜನ ಮೇಲೆ ಒಿಂದು ಕಯಗದದ ತ್ುಿಂಡು ಬಿದಿದದ್ೆ ಎಿಂದು 

ಕಲಿಪಸಿಕೊಳಿುರ. ಈ ಬೊೇಧನೆಗಳು ಪುಟ್ದ ತ್ುದಿಯ ಹತಿತರ ಈ ಸೂಚನೆಗಳು ಇರುತ್ತವ್ೆ: 
“ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯನುು ವಿಶೆೇಷವ್ಯಗಿಸುವ ಸಿಂಗತಿಗಳ ಪಕೆದಲಿಲ ಸರ ಗುರುತ್ು ಹಯಕ್ತರ.” ಆ 
ಸೂಚನೆಗಳ ಕೆಳಗಡೆಯಲಿಲದದ ಅಿಂಥ ಲಕ್ಷರ್ಗಳನೊುಳಗೊಿಂಡ ಒಿಂದು ಪಟಿಟಯು 
ಇವುಗಳನುು ಹೊಿಂದಿತ್ುತ:  
 

ಸ್ೌಿಂದಯವ ಅಥವ್ಯ ಚೆಲುವು ಉಳುವನು. 
ಸ್ಯಕಷುಟ ಹರ್ ಮ್ತ್ುತ ಅನೆೇಕ ಸವತ್ುತಗಳುಳುವನು. 
ಪಿಸಿದಿಧಯಯಗಿರುವದು; ಎಲಲರ ಮಚಿುಕೆಗೆ ಪಯತ್ಿವ್ಯಗಿರುವದು. 
ಇತ್ರರ ಮೇಲೆ ಅಧಕಯರ ಮ್ತ್ುತ ಶಕ್ತತಯನುು ಹೊಿಂದಿರುವದು. 
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ಪಿಖ್ಯಾತ್ವ್ಯದ ಮ್ನರಿಂರ್ನೆ ಅಥವ್ಯ ರಯರ್ಕ್ತೇಯ ಕ್ಷೆೇತ್ಿದ ವಾಕ್ತತಯಯಗಿರುವದು. 
ನಿಮ್ಮ ಛಯಯಚಿತ್ಿವು ಸುದಿದಪತಿಿಕೆಗಳಲಿಲ ಮ್ತ್ುತ ಮಯಾಗಜನ್.ಗಳಲಿಲ 

ಮ್ುದಿಿಸಲಪಡುವದು. 

ಆ ಪಟಿಟಯಲಿಲ ಬಹಳ ತ್ಳದಲಿಲ, ಈ ಅಿಂಶವಿರುತ್ತದ್ೆ: 

ದ್ೆೇವರ ಒಬಬ ಮ್ಗುವ್ಯಗಿರುವದು. 

ಇವುಗಳಲಿಲ ಯಯವ ಅಿಂಶಗಳಿಗೆ ನಿೇವು ಸರ ಗುರುತ್ು ಹಯಕುವಿರ? ಇದ್ಯದ ಮೇಲೆ, 
ಒಬಬ ಲೌಕ್ತಕಮ್ನಸಿಾನ ವಾಕ್ತತಯ ಆಲೊೇಚನೆಯಲಿಲ ಯಯವ ಸಿಂಗತಿಗಳು ಒಬಬನನುು 
“ವಿಶೆೇಷ” ಆಗಿಸುತ್ತವ್ೆಿಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಆಲೊೇಚಿಸಿರ. ನಯವು ಎಚುರಕೆಯಿಿಂದಿಲಲವ್ಯದಲಿಲ, 
ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯದ್ೆಯೆೇ ನಯವು ಲೊೇಕದ ಮೌಲಾ ವಾವಸ್ ಥೆಯನುು ಅಿಂಗಿೇಕರಸಿಕೊಳುುವದಕೆೆ 
ಸ್ಯಧಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನು ನಮ್ಗೆ “ನೂತ್ನ ಮ್ನಸಾನುು ಹೊಿಂದಿದವರಯಗಿರಿ” (12:2), 
ಎಲಲವನುು ಹೊಸದ್ಯದ ರೇತಿಯಲಿಲ ಕಯರ್ಬೆೇಕು ಎಿಂದು ಕರೆಕೊಟ್ಟನು. 

12:3-8ರಲಿಲ, ನಿೇವು ದ್ೆೇವರ ಮ್ಗುವ್ಯಗಿದದರೆ, ನಿೇವು ವಿಶೆೇಷವ್ಯದವರು ಎಿಂದು 
ಪೌಲನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. ನಿೇವು ವಿಶೆೇಷವ್ಯದವರು ಎಿಂಬುದನುು ತೊೇಪವಡಿಸುವದಕಯೆಗಿ 
ಪೌಲನು ಹಲವ್ಯರು ಪುರಯವ್ೆಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿರಬಹುದಿತ್ುತ. ಆತ್ನು ನಿಮ್ಮನುು 
ದ್ೆೇವರು ರೂಪ್ರಸಿದ್ಯದನೆ ಮ್ತ್ುತ ನಿೇವು ಅನನಾವ್ಯದವರು ಎಿಂಬ ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶದ ಬಗೆೆ 
ಮಯತಯಡಿರಬಹುದಿತ್ುತ. “ಸೃಷ್ಟಟಯಲಿಲ ಯಯವ ಪಿತಿರೂಪಗಳು ಇರುವದಿಲಲ.”90 ನಿೇವು 
ಎಷೊಟಿಂದು ವಿಶೆೇಷವ್ಯದವರೆಿಂದರೆ ಕ್ತಿಸತನು ನಿಮ್ಗೊೇಸೆರ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ 
ಮ್ರಣಿಸಿದನು ಎಿಂಬದನುು ಆತ್ನು ಒತಿತ ಹೆೇಳಿರಬಹುದಿತ್ುತ. ನಿೇವು ಪೌಲನ ಜೊತೆಗೂಡಿ 
“ದ್ೆೇವಕುಮಯರನು . . . ನನುನುು ಪ್ರಿೇತಿಸಿ ನನಗೊೇಸೆರ ತ್ನುನುು ಒಪ್ರಪಸಿಬಿಟ್ಟನು” ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳಬಹುದು (ಗಲಯತ್ಾ 2:20; ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). ಹೆೇಗೂ, 12:3-8ರಲಿಲ ಪೌಲನ 
ಮಯತ್ುಗಳಿಿಂದ ಸಿಕುೆವ ಪುರಯವ್ೆ ಏನೆಿಂದರೆ ದ್ೆೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕತ್ವನ ಸಭ್ೆಯಲಿಲ 
ಕಯಯವಮಯಡುವದಕೆೆ ಅತಯಾವಶಾಕವ್ಯದ ಕನಿಷಠ ಒಿಂದು ವಿಶೆೇಷ ವರವನುು ನಿಮ್ಗೆ 
ಅನುಗಿಹಸಿರುವದರಿಂದ ನಿೇವು ವಿಶೆೇಷವ್ಯದವರು. 

ಪೌಲನು 12:4, 5ರಲಿಲ ಸಭ್ೆಯನುು ಮಯನವ ದ್ೆೇಹಕೆೆ ಹೊೇಲಿಸಿದನು. ಈ 
ಸ್ಯದೃಶಾದಿಿಂದ ಅನೆೇಕ ಅನವಯಿಕೆಗಳನುು ಮಯಡಬಹುದು (ನೊೇಡಿರ 1 ಕೊರಿಂಥ 12:12-
27). ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ನಯವು ನಮ್ಮ ವರಗಳನುು ದ್ೆೇಹ/ಸಭ್ೆಯ ಸನಿುವ್ೆೇಶದಲಿಲ 
ಚಲಯಯಿಸುತ ತೆೇವ್ೆ ಎಿಂಬುದನುು ಪೌಲನು ಸಪಷಟಗೊಳಿಸಿದನು. ಇದನುು ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂದರೆ, 
ನಯವು ಒಿಂದು ಸಥಳಿಯ ಸಭ್ೆಯಲಿಲ ಸಕ್ತಿಯವ್ಯಗಿ ಪಯಲೊೆಿಂಡಿರಬೆೇಕು. ನಮ್ಮ 
ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವದಲಿಲ ಸೂಚಿತ್ವ್ಯಗಿರುವ ಅಥವ್ಯ ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದವಿರುವ ಇತ್ರ ಹಲವ್ಯರು 
ಅನವಯಿಕೆಗಳನುು ಪಟಿಟ ಮಯಡುತ ತೆೇನೆ. 

ದ್ೆೇಹದ ಪಿತಿಯಬಬ ಸದಸಾ ನಿಗೂ ಒಿಂದು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುು ವರಗಳಿರುತ್ತವ್ೆ 
(ಕೆಲಸಗಳು); ಯಯರೊಬಬರೂ ಹೊರಗಿಡಲಪಟಿಟರುವದಿಲಲ. 6ನೆೇ ವಚನವು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ, 
“. . . ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆಮಯಡಿದ ಪಿಕಯರ ನಯವು ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ವರಗಳನುು ಹೊಿಂದಿದ್ ದೆೇವ್ೆ.” ಈ 
ವರಗಳು ಏನಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ? ಬಹಳಷುಟ ರ್ನರು ನಮ್ಗೆ ದ್ೆೇವರಿಂದ ಕೊಡಲಪಟಿಟರುವ 
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ಪಿತಿಭ್ೆಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಸ್ಯಮ್ಥಾವಗಳೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುುತಯತರೆ, ಮ್ತ್ುತ ಪೌಲನು 
ಪಯಿಥಮಿಕವ್ಯಗಿ ಇದನೆುೇ ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ಹೆೇಳಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಬಹುಶಃ ದ್ೆೇವರು 
ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವ ವರಗಳನುು ಆತ್ನಿಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲಪಟ್ಟ ಪಿತಿಭ್ೆಗಳು ಮ್ತ್ುತ 
ಸ್ಯಮ್ಥಾವಗಳಯಗಿದುದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವರಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವದಕೆೆ ನಮ್ಗೆ 
ಅಗತ್ಾವ್ಯದದ್ೆದಲಲವನುು ಕೊಡುವಿಕೆ ಎಿಂದು ಯೇಚಿಸಬಹುದು. 

ಎಲಯಲ ವರಗಳು/ಕೆಲಸಗಳು ಒಿಂದ್ೆೇ ಆಗಿರುವದಿಲಲ. ಪುನಃ 6ನೆೇ ವಚನವನುು 
ನೊೇಡಿರ: “ನಮ್ಗೆ ಕೃಪೆಮಯಡಿದ ಪಿಕಯರ ನಯವು ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ವರಗಳನುು ಹೊಿಂದಿದ್ ದೆೇವ್ೆ” 
(ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). ಕಣಿುನ ಕೆಲಸವು ಕ್ತವಿಯ ಕೆಲಸಕ್ತೆಿಂತ್ ವಾತಯಾಸವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ; ಕೆೈ 
ಕೆಲಸವು ಹಯಗೂ ಪಯದದ ಕೆಲಸ ಏಕರೇತಿಯಯಗಿರುವದಿಲಲ. 

ಅನೆೇಕ ಬರಹಗಯರರು ನಮ್ಮ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲನ ಈ ಭ್ಯಗವನುು ಸಭ್ೆಯಲಿಲ 
ನಿಂಬಿಕೆಗಳಲಿಲ “ವ್ೆೈವಿಧಾತೆ”ಯನುು ಮ್ನುನೆ ಮಯಡುವ ಮ್ತ್ುತ “ಇತ್ರರ ಅಭಿಪಯಿಯಗಳ” 
ವಿಷಯದಲಿಲ ಸಹಷುುತೆಯೆ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ ಎಿಂಬ ಮಯತಯಡುವದಕೆೆ ಒಿಂದು ಅವಕಯಶವ್ಯಗಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸುತಯತರೆ. ಪೌಲನು ನಿಂಬಿಕೆಗಳ ವ್ೆೈವಿಧಾತೆಯ ಬಗೆ ೆಮಯತಯಡುತಿತಲಲ, ಆದರೆ 
ಕೆಲಸಗಳ ವ್ೆೈವಿಧಾತೆಯ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡುತಿತದ್ಯದನೆ. 14 ಮ್ತ್ುತ 15 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲಿಲ, ನಯವು 
ಪರಸಪರರ ಅಭಿಪಯಿಯಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ ಸಹಷುುತೆಯುಳುವರಯಗಿರಬೆೇಕು ಎಿಂದು ಆತ್ನು 
ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದನು, ಆದರೆ ನಿಂಬಿಕೆಯ ಕುರತ್ು ಏನು? ಒಬಬನು ದ್ೊೇಷದ ವಿಷಯದಲಿಲ 
ಸಹಷುುತೆಯುಳುವನಯಗಿರಬೆೇಕೆಿಂದು ಅಪೊಸತಲನ ತಯತ್ಪಯವವ್ಯಗಿತೊತ? 16:17ರಲಿಲ, ಆತ್ನು 
ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಸಹೊೇದರರೆೇ, ನಿೇವು ಹೊಿಂದಿದ ಉಪದ್ೆೇಶಕೆೆ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ 
ಭ್ೆೇದಗಳನೂು ವಿಘುಗಳನೂು ನಿಮ್ಮಲಿಲ ಉಿಂಟ್ುಮಯಡುವವರನುು ಗುರುತಿಟ್ುಟ ಅವರನುು 
ಬಿಟ್ುಟತೊಲಗಿ ಹೊೇಗಿರ ಎಿಂದು ನಿಮ್ಮನುು ಬೆೇಡಿಕೊಳುುತ ತೆೇನೆ.” 

ನಯವು ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಚಚೆವಗೆ ಹಿಂದಿರುಗೊೇರ್: ಸಭ್ೆಯ ಎಲಯಲ ಸದಸಾರಗೂ 
ಏಕರೇತಿಯ ವರ/ಕೆಲಸಗಳಿರುವದಿಲಲ. ಒಿಂದು ಕರ್ುು ವ್ಯಸನೆ ನೊೇಡಬೆೇಕು ಅಥವ್ಯ 
ಕ್ತವಿಯು ನೊೇಡಬೆೇಕು ಎಿಂದು ನಯವು ನಿರೇಕ್ಷಿಸುವದಿಲಲ; ನಮ್ಮಲಿಲ ಬಹುತೆೇಕರಗೆ 
ಕಯಲಿನಿಿಂದ ವಸುತಗಳನೆುತಿತಕೊಳುುವದಕೆೆ ಅಥವ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೆೈಗಳಿಿಂದ ನಡೆದುಹೊೇಗುವದಕೆೆ 
ಸ್ಯಧಾವಿರುವದಿಲಲ. ಹೆೇಗೂ, ನಯವು ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಸಭ್ೆಯ ಸದಸಾರೆಲಲರೂ ಒಿಂದ್ೆೇ 
ರೇತಿಯಲಿಲ ನಡೆದುಕೊಳುಬೆೇಕು ಎಿಂದು ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸುತ ತೆೇವ್ೆ, ಮ್ತ್ುತ ಒಬಬ “ಕ್ತವಿ” ಸದಸಾನು 
“ನೊೇಡುವ” ಕೆಲಸವನುು ಸರ ಮಯಡುತಿತಲಲವ್ೆಿಂದು ಆತ್ನು ಶಿಕ್ಷಿಸಲಪಡುವ ಸಿಂಭವವಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಪಿತಿಯಿಂದು ವರ/ಕೆಲಸ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದುದ. ಶಯರೇರಕ ದ್ೆೇಹದ ಕೆಲವೊಿಂದು 
ಅಿಂಗಗಳಿಗೆ ಮಿಕೆ ಅಿಂಗಗಳಿಗಿಿಂದ ಹೆಚುು ಗಮ್ನ ಕೊಡಲಯಗುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ ದ್ೆೇಹದ ಸ್ೌಖಾ 
ಹಯಗೂ ಕ್ತಿಯೆಗೆ ಎಲಯಲ ಅಿಂಗಗಳ  ಅತಯಾವಶಾಕವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ. ನಿೇವು ತ್ನು ದ್ೆೇಹದ 
ಅಿಂಗವೊಿಂದನುು ಕಳೆದುಕೊಿಂಡ ಯಯರಯದರೊಬಬರನುು ಬಲಲವರಯಗಿದಿದೇರೊೇ? ನಿೇವು ತ್ನು 
ದ್ೆೇಹದ ಅಿಂಗಗಳ ಉಪಯೇಗವನುು ಕಳೆದುಕೊಿಂಡು ರೊೇಗದ ಹಯಸಿಗೆಯಲಿಲರುವ 
ಒಬಬರನುು ನೊೇಡಿದಿದೇರಯ? ನಿೇವು ನೊೇಡಿರುವದ್ಯದರೆ, ನಯನು ಏನು 
ಹೆೇಳಬಯಸುತಿತದ್ ದೆೇನೆಿಂಬುದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಥವವ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ. 

ನನು ಕುಟ್ುಿಂಬವು ಅಸ್ೆರೇಲಿಯಯದಲಿಲ ವ್ಯಸಿಸುತಿತದದ ಮ್ತ್ುತ ಉದ್ೊಾೇಗ ಮಯಡುತಿತದದ 
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ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, ನನು ಸಹೊೇದರನಯದ Coyನು ಶಯಲೆಯ ಒಿಂದು ವಷವವನುು ಅಮರಕದಲಿಲಯೆ 
ಕಳೆದನು. ಆ ವಷವದಲಿಲ ನಯನು Macquarie School of Preachingನ 
ನಿದ್ೆೇವಶಕನಯಗಿದ್ ದೆನು ಮ್ತ್ುತ Coyನ ತ್ರಗತಿಗೆ ಪಿಸಿಂಗದ ಬಗೆೆ ಕಲಿಸುತಿತದ್ ದೆನು. ನಯನು 
ವಿದ್ಯಾಥಿವಗಳಿಗೆ ಮಯಡುವದಕೆೆ ನಿೇಡಿದ ಒಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸದ ಕೆಲಸವ್ೆಿಂದರೆ ಅವರು 
ದೃಶಾಸ್ಯಧನಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಒಿಂದು ಪಿಸಿಂಗವನುು ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂಬುದ್ೆ. ಬಹುತೆೇಕ 
ವಿದ್ಯಾಥಿವಗಳು ನಕ್ಷೆಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರೆ ಉಪದ್ೆೇಶ ಸಹಯಯಕಗಳನುು ಸಿದಧಪಡಿಸಿದರು; 
ಆದರೆ Don Males ಎಿಂಬ ವಿದ್ಯಾಥಿವಯು, ಕಯರ್ುವಿಂಥ ಯಯವದ್ೆೇ ಸ್ಯಧನಗಳಿಲಲದ್ೆ 
ತ್ರಗತಿಗೆ ಬಿಂದಿದದನು. ಆತ್ನು ಮಯತಯಡಬೆೇಕಯದ ಸರದಿ ಬಿಂದ್ಯಗ, ಆತ್ನು ರೊೇಮಯ 
12 ಮ್ತ್ುತ 1 ಕೊರಿಂಥ 12ರಿಂದ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗಗಳನುು ತ್ನು ಪಿಸಿಂಗದ ಭ್ಯಗವ್ಯಗಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಶಯರೇರಕ ದ್ೆೇಹದ ಅಿಂಗಗಳ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡಿದನು. ಆತ್ನು ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳಿದನು, “ಪಿತಿಯಿಂದು ಅಿಂಗವೂ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದುದ.” ಆತ್ನು ತ್ನು ಕೆೈಯನುು 
ಮೇಲಕೆೆತಿತ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ನನು ಕೆೈಯಲಿಲರುವ ಒಿಂದ್ೊಿಂದು ಬೆರಳು 
ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದುದ. ಹೆಬೆಬರಳು ಮ್ತ್ುತ ಮ್ಧಾ ಬೆರಳುಗಳು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದವು; ನಯವು 
ವಸುತಗಳನುು ಎತಿತಕೊಳುುವದನುು ಅವು ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ. ನಯವು ಮೊದಲ ಬೆರಳನುು 
ವಸುತಗಳೆಡೆಗೆ ತೊೇರಸಲು ಉಪಯೇಗಿಸುತೆತೇವ್ೆ. ಮ್ೂರನೆಯ ಬೆರಳಿನಲಿಲ ನಯವು 
ಉಿಂಗುರವನುು ಧರಸುತ ತೆೇವ್ೆ.” ಆತ್ನು ತ್ನು ಕ್ತರು ಬೆರಳನುು ಎತಿತ ತೊೇರಸಿದನು. “ಆದರೆ 
ಈ ಕ್ತರು ಬೆರಳಿನ ವಿಷಯವ್ೆೇನು?” “ಅದು ಯಯವದಕೆೆ ಪಿಯೇರ್ವುಳುದುದ?” ಎಿಂದು ಕೆೇಳಿ 
ಒಿಂದು ಕ್ಷರ್ ಸುಮ್ಮನಿದುದ ಹೇಗೆ ಕೆೇಳಿದನು, “ನಿಮ್ಗೆ ಎಿಂದ್ಯದರೂ ಕ್ತವಿ 
ತಿೇಟೆಗೊಿಂಡದುದಿಂಟೊೇ?” ಆತ್ನು ತ್ನು ಕ್ತರು ಬೆರಳನುು ತ್ನು ಕ್ತವಿಯಲಿಲಟ್ುಟ ಕ್ತವಿಯ ಒಳಗೆ 
ಇರಸುವವನಯಗಿ ಕೆರೆದುಕೊಿಂಡನು. ಆತ್ನು ಕೆರೆದು ನಿಟ್ುಟಸಿರು ಬಿಟ್ಟಿಂತೆ ನಟಿಸಿ ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳಿದನು, “ಹೌದು, ಒಿಂದ್ೊಿಂದು ಅಿಂಗವೂ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದುದ!” 

ಪೌಲನು 5ನೆೇ ವಚನವನುು “ನಯವ್ೆಲಲರೂ ಒಬೊಬಬಬರಯಗಿ ಪರಸಪರ 
ಅಿಂಗಗಳಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವ ಮ್ೂಲಕ ಮ್ುಕಯತಯಗೊಳಿಸಿದನು. ABಯಲಿಲ 
“ಒಬಬರಗೊಬಬರು ಅಿಂಗಗಳಯಗಿದ್ೆದೇವ್ೆ—ಪರಸಪರ ಒಬಬರ ಮೇಲೊಬಬರು ಅವಲಿಂಭಿತ್ರು” 
ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ನನು ಶಯರೇರಕ ದ್ೆೇಹ ಅಿಂಗಕೆೆ ಹೆೇಗೆ ಮಿಕೆ ಎಲಯಲ ಅಿಂಗಗಳ 
ಅಗತ್ಾತೆಯಿರುವದ್ೊೇ, ಹಯಗೆಯೆೇ ಆತಿೀಕ ದ್ೆೇಹಕೆೆ (ಸಭ್ೆ) ದ್ೆೇಹದ ಮಿಕೆ ಎಲಯಲ ಅಿಂಗಗಳ 
ಅಗತ್ಾತೆ ಇರುತ್ತದ್ೆ. ಅಪಯಿಮ್ುಖಾತೆಯ ಅಿಂಗಗಳು ಅಥವ್ಯ ಅಪಯಿಮ್ುಖಾತೆಯ ವರಗಳು 
ಎಿಂಬುದಿರುವದಿಲಲ. 

ನಮ್ಗೆ ಪಿತಿಯಿಂದು ವರವು ಉಪಯೇಗಿಸುವದಕಯೆಗಿ ಕೊಡಲಪಟಿಟದ್ೆ. 6ನೆೇ 
ವಚನವನುು ಮ್ತೊತಮಮ ಓದಿರ: “ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ವರಗಳನುು ಹೊಿಂದಿದ್ೆದೇವ್ೆ, ಅವುಗಳನುು 
ಅದರಿಂತೆಯೆೇ ಉಪಯೇಗಿಸಬೆೇಕು” (NASB). ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಗೆ ವರಗಳನುು 
ಕೊಟಿಟದ್ಯದನೆ ಮ್ತ್ುತ ನಯವು ಅವುಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸಬೆೇಕೆಿಂದು ಆತ್ನು ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸುತಯತನೆ. 
ನಿೇವು ಒಬಬರಗೆ ಒಿಂದು ಉಡುಗೊೇರೆಯನುು ಕೊಡುತಿತೇರ, ಆದರೆ ಆತ್ನು (ಅಥವ್ಯ 
ಅವಳು) ಅದನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವದನುು ಎಿಂದಿಗೂ ನೊೇಡಲೆೇ ಇಲಲವ್ೆಿಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ 
ಹೆೇಗನಿುಸುತ್ತದ್ೆ?  
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6ರಿಂದ 8 ವಚನಗಳಲಿಲ ಪಟಿಟ ಮಯಡಲಯಗಿರುವ ವರಗಳಲಿಲ ಇವುಗಳು ಸ್ೆೇರರುತ್ತವ್ೆ: 
ಪಿವ್ಯದಿಸುವದು, ಸಭ್ಯಸ್ೆೇವ್ೆ, ಬೊೇಧಸುವದು, ಬುದಿಧಹೆೇಳುವದು, ದ್ಯನ ಕೊಡುವದು, 
ಹರೇತ್ನ ನಡಿಸುವದು, ಮ್ತ್ುತ ಉಪಕಯರ ಮಯಡುವದು. ಇಿಂದು ಪಿವ್ಯದಿಸುವ ವರವನುು 
ಅನವಯಿಕೆ ಮಯಡುವದಕ್ತೆರುವ ಒಿಂದು ಸ್ಯಧಾತೆಯೆಿಂದರೆ ಕೆಲವು ಕೆೈಸತ ವಾಕ್ತತಗಳಿಗೆ ದ್ೆೇವರ 
ವ್ಯಕಾವನುು ಸ್ಯವವರ್ನಿಕವ್ಯಗಿ ಬೊೇಧಸುವ ಅಥವ್ಯ ಮಯತಯಡುವ—ಒಿಂದು ಅಥವದಲಿಲ 
“ದ್ೆೇವರಗಯಗಿ ಮಯತಯಡುವ”—ವರವು ಇರುತ್ತದ್ೆ. (ಈ ಸ್ಯಮ್ಥಾವವು ಪಿತಿಯಬಬನಿಗೂ 
ಇರುವದಿಲಲ. ದ್ೆೇಹದ ದೃಷಯಟಿಂತ್ವನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಹೆೇಳುವದ್ಯದರೆ, ದ್ೆೇವರು 
ಪಿತಿಯಬಬನನುು ಒಿಂದು ಬಯಯಿಯಯಗಿ ರೂಪ್ರಸಲಿಲಲ.) 

ಒಿಂದು ಸವ್ಯಲು. ನಯವು ವರಗಳನು ಪಟಿಟ ಮಯಡುತಿತರುವ ವ್ೆೇಳ ೇೆ, ನಿೇವು “ಬಹುಶಃ 
ದ್ೆೇವರು ನನಗೆ ಈ ವರವನುು ಅನುಗಿಹಸಿರಬಹುದು”? ಅಿಂದುಕೊಿಂಡಿರೊೇ? ಸಭ್ೆಯ 
ಪಿತಿಯಬಬ ಸದಸಾನು ಅವನ ಅಥವ್ಯ ಅವಳ ವರ ಯಯವದು ಎಿಂಬದುನುು ನಿಧವರಸಿ 
ಅದನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವದಕ್ತೆಿಂತ್ ಕೆಲವು ಸಿಂಗತಿಗಳು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ. 
ಪಿತಿಯಬಬ ಸದಸಾನೂ ಅವನು ಅಥವ್ಯ ಅವಳು ಮಯಡಶಕತ ಕಯಯವದಲಿಲಯೆೇ 
ಮ್ಗುರಯಗಿರುವ ಒಿಂದು ಸಭ್ೆಯನುು ಕಲಿಪಸಿಕೊಳುಬಲಿಲರಯ? ಆ ಸಭ್ೆಯು ಒಳಿತಿಗಯಗಿ ಎಿಂಥ 
ಒಿಂದು ಶಕ್ತತಯಯಗಿರಬಲಲದು!  

ಈ ಹೊತಿತಗಯಗಲೆೇ, ಕೆಲವರು ಹೇಗೆ ಕೆೇಳುತಿತದ್ಯದರೆ, “ದ್ೆೇವರು ನನಗೆ ಯಯವ 
ವರವನುು ಕೊಟಿಟದ್ಯದನೆಿಂಬದನುು ನಯನು ಹೆೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಲೆಲ?” ವಿವಿಧ ಸಲಹೆಗಳು 
ಕೊಡಲಪಟಿಟರುತ್ತವ್ೆ. James O. Baird ಒಿಂದು ಸಿಂಭ್ಯವಾ ಕಯಯವವಿಧ್ಯನದ 
ಸಿಂಕ್ಷಿೇಪತವಿವರಣೆ ಕೊಡುತಯತನೆ:91 

ನಿೇವು ಮಯಡಲು ಶಕತವ್ಯಗಿರುವ, ನಿಮ್ಗೆ ಪರಣಿತಿಯಿರುವ, ಮ್ತ್ುತ 
ಮಯಡುವದಕೆೆ ಇಷಟಪಡುವಿಂಥ ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ಬರೆಯಿರ. 

ಸಭ್ೆಯಲಿಲ ಏನು ಮಯಡಲಪಡುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆಿಂಬದನುು ಬರೆಯಿರ: 
ಆರಯಧನೆಯಲಿಲ, ಸ್ೆೇವ್ೆಯ ಯೇರ್ನೆಗಳಲಿಲ, ನಿರಿಂತ್ರವ್ಯದ 
ಅಗತ್ಾತೆಗಳು, ಕೊರತೆಗಳುಳುು ಜೊತೆ ಸದಸಾರ ವಿಷಯದಲಿಲ, ಮ್ತ್ುತ 
ಇತಯಾದಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ.  

ಎರಡು ಪಟಿಟಗಳನುು ಹೊೇಲಿಕೆ ಮಯಡಿರ. ನಿಮ್ಮ ಪಿತಿಭ್ೆಗಳು ಮ್ತ್ುತ 
ಸ್ಯಮ್ಥಾವಗಳು ಎಲಿಲ ಸರಹೊಿಂದುತ್ತವ್ೆಿಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪಿಯತಿುಸಿರ. 
ಹೆೇಗೂ, ನಿೇವು ನಿಮ್ಮನುು ಈಗ ಸದಾಕೆೆ ಮಯಡುವದಕೆೆ ಶಕತವ್ಯಗಿರುವ 
ಸಿಂಗತಿಗೆ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಸಿಮಿೇತ್ಗೊಳಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಡಿರ. ನಿಮ್ಮಲಿಲ ನಿೇವ್ೆೇ, 
“ನಯನು ಯಯವ ಸ್ಯಮ್ಥಾವಗಳನುು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುಬಲೆಲನು?” ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ 
ಕೆೇಳಿಕೊಳಿುರ.  

ಮಯಗವದಶವನಕಯೆಗಿ ಪಯಿಥಿವಸಿರ (ಇದನುು ಪಿತಿ ಹೆಜೆಜಗೂ ಮಯಡತ್ಕೆದುದ.) 
ಇತ್ರ ರ್ನರ ಸಮಯಲೊೇಚನೆಯನುು ಆಕಯಿಂಕ್ಷಿಸಿರ: ಹರಯರು, 

ಸಭ್ಯಸ್ೆೇವಕರು, ಬೊೇಧಕರು ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರ ಅನುಭವಿ ಕೆೈಸತರು.  
ಪಯಯವಲೊೇಚನೆಗೆ ಸಮ್ಯ ಕೊಡಿ. 
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ಅಿಂತಿಮ್ವ್ಯಗಿ, ನಿೇವು ಏನು ಮಯಡಶಕತರೊೇ ಅದನುು ಮಯಡುವದಕಯೆಗಿ ಒಿಂದು 
ತಿೇಮಯವನ ಕೆೈಗೊಳಿುರ. ನಿಮ್ಮನುು ಅದಕೆೆ ಸಮ್ಪ್ರವಸಿಕೊಳಿುರ, ಮ್ತ್ುತ 
ಅದನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ ಆರಿಂಭಿಸಿರ. 

ಇಲಿಲ ಒಿಂದು ಎಚುರಕೆಯ ಮಯತ್ು ಸೂಕತವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಒಬಬರು ಹೇಗೆ 
ತಿೇಮಯವನಿಸಿಕೊಳುುತಿತರುವದನುು ಊಹಸಿಕೊಳುಬಲ ಲೆನು, ಏನೆಿಂದರೆ, “ನನಗೆ ಬೊೇಧಸುವ 
ವರವಿದ್ೆ, ಆದದರಿಂದ ನಯನು ಕನಿಕರ ತೊೇರುವ ಅಗತ್ಾವಿಲಲ” ಅಥವ್ಯ “ನನಗೆ ಬುದಿಧಹೆೇಳುವ 
ವರವಿದ್ೆ, ಆದದರಿಂದ ನಯನು ದ್ಯನಕೊಡುವ ಅಗತ್ಾವಿಲಲ.” ನಯವು ಈ ಏಳು ವರಗಳಲಿಲ ಸವಲಪ 
ಮ್ಟಿಟಗಯದರೂ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಿಂಡಿರಬೆೇಕೆಿಂದು ಬೆೈಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಆಜ್ಞಯಪ್ರಸುತ್ತದ್ೆ: 

ಸುವ್ಯತೆವಯ ಬೊೇದನೆ, ದ್ೆೇವರಗಯಗಿ “ವಕಯತರ” ಆಗಿರುವದು (ಮ್ತಯತಯ 
28:19, 20; ಮಯಕವ 16:15, 16). 

ಸ್ೆೇವ್ೆ ಮಯಡುವದು (ರೊೇಮಯ 12:11; ಗಲಯತ್ಾ 5:13). 
ಬೊೇಧಸುವದು (ಇಬಿಿಯ 5:12). 
ಬುದಿಧಹೆೇಳುವದು (ಇಬಿಿಯ 3:13; 10:24, 25). 
ದ್ಯನ ಕೊಡುವದು (ಲೂಕ 6:38; ರೊೇಮಯ 12:13; 1 ಕೊರಿಂಥ 16:1, 2,  

2 ಕೊರಿಂಥ 8; 9). 
ಹರೇತ್ನ ನಡಿಸುವದು (1 ತಿಮೊಥೆ 3:4, 12). (ಸಭ್ೆಯ ನಯಯಕತ್ವವು 

[ಹರೇತ್ನವು] ಪುರುಷರಗೆ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಸಿಮಿೇತ್ವ್ಯಗಿದ್ೆ.)  
ಕನಿಕರ ತೊೇರುವದು (ಲೂಕ 10:37; ಕೊಲೊಸ್ೆಾ 3:12). 

ನಮ್ಗೆ ಯಯವ ವರವಿದ್ೆಯೆಿಂದು ನಿಧವರಸುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಕೆೈಸತರಯಗಿ ನಯವು ಏನು 
ಮಯಡತ್ಕೆದುದ ಎಿಂಬದ್ೆೇ ಒಿಂದು ಮ್ುಖಾ ವಿಷಯವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ; ಬೆೈಬಲ್ ನಮ್ಗೆ ಆ 
ವಿಷಯದಲಿಲ ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯದ ಸೂಚನಯಸಲಹೆಗಳನುು ನಿೇಡುತ್ತದ್ೆ. ಬದಲಯಗಿ, ಅದು ನಮ್ಮ 
ಕೆೈಸತ ಸ್ೆೇವ್ೆಯಲಿಲ ಯಯವದಕೆೆ ಒತ್ುತಕೊಡಬೆೇಕೆಿಂಬುದನುು ನಿಧವರಸುವದ್ೆೇ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ಬದಲಯಗಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಕೆೈಸತ ಸ್ೆೇವ್ೆಯಲಿಲ ಯಯವುದಕೆೆ ಒತ್ುತ ಕೊಡಬೆೇಕೆಿಂಬುದನುು 
ನಿಧವರಸುವದರ ವಿಷಯವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಯನು ಕಯಲೆೇಜಗೆ ಹೊೇಗುತಿತರುವ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, 
ನಯನು ಪದವಿೇಧರನಯಗಬೆೇಕೆಿಂದರೆ ಅನೆೇಕ ವಿಷಯಗಳನುು—ಆಿಂಗಲ, ಇತಿಹಯಸ, ಮ್ತ್ುತ 
ವಿಜ್ಞಯನ ಸ್ೆೇರದಿಂತೆ—ಅಧಾಯನ ಮಯಡಬೆೇಕಯಗಿತ್ುತ. ಹೆೇಗೂ, ನನು ಬಹುಪಯಲು 
ಸಮ್ಯವನುು ಬೆೈಬಲ್ ಮ್ತ್ುತ ಬೆೈಬಲ್ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವಿಷಯಗಳನುು ಅಧಾಯನ 
ಮಯಡುವದರಲಿಲಯೆೇ ಕಳೆಯುತಿತದ್ ದೆನು. ಕಯಲೆೇಜನಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ಪದವ್ಯದ 
“ಬೆೈಬಲ್” ನನು “ಪಿಧ್ಯನ ಪಠ್ಾ” ವಿಷಯವ್ಯಗಿತ್ುತ. ಇದನು ನಮ್ಮ ಚಚೆವಯ ವಿಷಯಕೆೆ 
ಅನವಯಿಸುವದ್ಯದರೆ, ನಮ್ಮ ವರ ಅಥವ್ಯ ವರಗಳು ನಮ್ಮ ಆತಿೀಕ “ಪಿಧ್ಯನ 
ಪಠ್ಾವಿಷಯ”ವನುು ನಿಧವರಸತ್ಕೆದುದ. 

ನಯವು ಏಕೆ ನಮ್ಮ ವರಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸಬೆೇಕು? ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಗೆ ವರಗಳನುು 
ಅನುಗಿಹಸಿದ್ಯದನೆ, ಮ್ತ್ುತ ನಯವು ಅವುಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸಬೆೇಕೆಿಂದು ಆತ್ನು 
ನಿರೇಕ್ಷಿಸುತಯತನೆ. ನಿಮ್ಮ ವರಗಳನುು ಕಿಂಡುಹಡಿದು ಅವುಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವದು 



 50 

ವ್ಯಾಪಕವ್ಯಗಿ ತ್ಲುಪುವ ಫಲಿತ್ಗಳನುು ನಿೇಡುವದು. ಅದು ಒಬಬ ಕೆೈಸತನಯಗಿ ನಿಮ್ಗೆ 
ಸಿಂತೊೇಷವನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವದು. (ನನು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ, “ಸಭ್ೆೇಯಲಿಲ ಕೊನೆಗೂ ನಯನು 
ನನು ಸ್ಯಥನವನುು ಕಿಂಡುಕೊಿಂಡಿದ್ೆದೇನೆ!” ಎಿಂದು ನನಗೆ ಹೆೇಳಿರುವವರ ಮ್ುಖದಲಿಲ 
ಮ್ಿಂದಹಯಸವನುು ಕಯರ್ಬಲ ಲೆನು) ಅದು ನಿಮ್ಮನುು ಕತ್ವನಿಗೆ ನಿಂಬಿಗಸತರಯಗಿ 
ಉಳಿಯುವಿಂತೆ ಮಯಡುವದು. ಅದು ಸಭ್ೆಯಲಿಲ ಭಕ್ತತವೃದಿಧ ಮಯಡುವದು (ಎಫೆಸ 4:12). 
ಅದು ಇತ್ರರ ಜೇವಿತ್ಗಳನುು ಆಶಿೇವವದಿಸುವದು ಮ್ತ್ುತ ಅದು ದ್ೆೇವರನುು ಮ್ಹಮ 
ಪಡಿಸುವದು (1 ಪೆೇತ್ಿ 4:11). 

ನಯವು ದ್ೆೇಹದ “ಅಿಂಗಗಳು” ಆಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ ಎಿಂಬುದನುು ಮ್ರೆಯಬೆೇಡಿರ (12:4, 5): 
“ಕರ್ುುಗಳು,” “ಕ್ತವಿಗಳು,” “ಕೆೈಗಳು,” “ಪಯದಗಳು,” ಮ್ತ್ುತ ಇತಯಾದಿ. ಒಿಂದು ಕರ್ುು 
ನೊೇಡದಿದದರೆ, ಅದು ತ್ನು ಅಸಿತತ್ವದ ಉದ್ೆದೇಶವನೆುೇ ಕಳೆದುಕೊಿಂಡದ್ಯದಗಿದ್ೆ; ಒಿಂದು 
ಕ್ತವಿಯು ಆಲಿಸದಿದದರೆ, ಅದು ತ್ನು ಇರುವಿಕೆಯ ಉದ್ ದೆೇಶವನೆುೇ ಕಳೆದುಕೊಿಂಡಿದ್ೆ. 
ಅಷುಟಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದ ಕಡೆಯ ಮ್ೂರು ವಚನಗಳಲಿಲ ಒತ್ುತ 
ಕೊಡಲಯಗಿರುವ ಸಿಂಗತಿಯೆಿಂದರೆ ವಿವಿಧ ವರಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರುವಿಂತ್ಹ ರ್ನರು 
ಅವುಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸತ್ಕೆದುದ ಎಿಂಬದ್ೆ.  

ನಮ್ಮ ವರಗಳು ಹೆೇಗೆ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಡಬಹುದು? ಪೌಲನು ಪಿತಿಯಿಂದು 
ವರವನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವ ಕಯಯವವಿಧ್ಯನದ ಕುರತ್ು ವಿವರಸುವದರಲಿಲ ಹೆಚುು 
ಸಮ್ಯವನುು ಕಳೆಯಲಿಲಲ. ಬದಲಯಗಿ, ಆತ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಮ್ಥಾವಗಳನುು 
ಉಪಯೇಗಿಸುವ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ ನಮ್ಗಿರಬೆೇಕಯದ ಮ್ನೊೇವೃತಿತಗಳ (ವತ್ವನೆಗಳ) ಮೇಲೆ 
ಗಮ್ನವನುು ಹರಸಿದನು. ಪೌಲನು ಆ ವರಗಳಲಿಲ ನಯಲೆರ ಕುರತಯಗಿ ನಿೇಡಿದ 
ಸಲಹಯಸೂಚನೆಗಳು ಯಯವದ್ೆೇ ವರದ ಉಪಯೇಗಿಸುವಿಕೆಯಲಿಲ ಉತ್ತಮ್ ಸಲಹೆಯನುು 
ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ: 

ನಿಮ್ಮ ವರವು ಏನೆೇ ಆಗಿದದರೂ, ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದ್ೊಿಂದಿಗೆ ನೆಲೆಗೊಿಂಡಿರಿ 
ಮ್ತ್ುತ ಅದು ವಿಧಸುವ ಮಿತಿಗಳನುು ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳಿುರ. 

ನಿಮ್ಮ ವರವನುು ಮ್ನುಷಾರಿಂದ ನೊೇಡಲಪಡಬೆೇಕು ಮ್ತ್ುತ ಮಚಿುಕೆಯನುು 
ಪಡೆಯಬೆೇಕೆಿಂದು ಉಪಯೇಗಿಸಬೆೇಡಿರ. 

ನಿಮ್ಮ ವರವನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವದರಲಿಲ ಆಸಕತವ್ಯಗಿರಿ. 
ನಿಮ್ಮ ವರದ ಬಗೆೆ ಉಲಯಲಸವ್ಯಗಿರಿ ಮ್ತ್ುತ ಅದನುು ಸಿಂತೊೇಷದಿಿಂದ 

ಉಪಯೇಗಿಸಿರ. 

ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಗೆ ಅನುಗಿಹಸುವ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ವರಗಳಿಗೆ ನಯನು ಒಿಂದು ಟಿಪಪಣಿಯನುು 
ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ. ರ್ನರು ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ವರಗಳನುು ಹೊಿಂದಿದ್ಯದರೆಿಂಬ 
ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶವ್ೆೇ ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಸಭ್ೆಯು ಯಯವ ಕಯಯವಕಿಮ್ಗಳ ಯೇರ್ನೆಯನುು 
ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂಬ ವಿಷಯದಲಿಲ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯಗಳನುು ಉಿಂಟ್ುಮಯಡುವದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ಬೊೇಧಸುವ ವರವನುು ಹೊಿಂದಿರುವವರು ಶಿಕ್ಷರ್ ಕಯಯವಕಿಮ್ವ್ೆೇ ಎಲಲಕ್ತೆಿಂತ್ 
ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದುದ ಎಿಂದು ಯೇಚಿಸಬಹುದು; ಕನಿಕರ ತೊೇರುವ ವರವನುು 
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ಹೊಿಂದಿರುವವರು ಇತ್ರರಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದ್ೆೇ ಸಭ್ೆಯ ಪಿಧ್ಯನ ಒತ್ುತ 
ಆಗಿರತ್ಕೆದ್ ದೆಿಂಬ ದೃಢವ್ಯದ ಮ್ನವರಕೆ ಹೊಿಂದಿರಬಹುದು. ಎಲಲರಗೂ ಒಿಂದ್ೆೇ ರೇತಿಯ 
ವರವಿರುವದಿಲಲ ಮ್ತ್ುತ ಎಲಯಲ ವರಗಳು ಸಹ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದವುಗಳು ಎಿಂಬುದನುು ನಯವು 
ನೆನಪ್ರನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಳ ೆ ುೇರ್. ನಿಂತ್ರ ಪಿತಿಯಬಬರೂ ಅವನಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅವಳಿಗೆ ಮಯಡಲು 
ಶಕತವ್ಯದದದನುು ಮಯಡುತ್ತಲಿರುವವರಯಗಿ ಸ್ಯಮ್ರಸಾ ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಜೇವಿಸುವದನುು 
ಕಲಿತ್ುಕೊಳ ೆ ುೇರ್. 

ಮ್ುಕಯತಯ. ನಯವು ಪುನಃ ಕೆೇಳಿಕೊಳ ೆ ುೇರ್, “ಯಯವ ಸಿಂಗತಿಯು ಒಬಬನನುು 
ವಿಶೆೇಷವ್ಯದವನನಯುಗಿಸುತ್ತದ್ೆ?” ಲೊೇಕದಲಿಲ, ಶಿಿೇಮ್ಿಂತ್ರಯಗಿರುವದು, ಶಕ್ತತಶಯಲಿಯಯ 
ಗಿರುವದು, ಅಥವ್ಯ ಪಿತಿಭ್ೆಯುಳುವರಯಗಿರುವದು ಒಬಬನನುು ವಿಶೆೇಷವ್ಯಗಿಸುತ್ತದ್ೆ. 
ಹೆೇಗೂ, ನಿನು ಐಶುಯವ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಥನಮಯನ, ಅಥವ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಪಿತಿಭ್ೆಯ ಮೇಲೆ 
ಅವಲಿಂಭಿತ್ವ್ಯಗದಿಂತ್ಹ ಒಿಂದು ಸಥಳವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಆ ಸಥಳವು ಕ್ತಿಸತನ ದ್ೆೇಹವ್ೆಿಂಬ ಸಭ್ೆಯೆೇ, 
ಅದರಲಿಲ ಪಿತಿಯಬಬ ಸದಸಾನೂ ಅಗತ್ಾವ್ಯದವನು ಮ್ತ್ುತ ಎಲಲರೂ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದವರು. 
ನಿೇವು ಇನೂು ಕ್ತಿಸತನ ದ್ೆೇಹದ ಅಿಂಗವ್ಯಗಿಲಲವ್ಯದಲಿಲ, ನಿೇವು ಯೆೇಸುವಿನಲಿಲ ನಿಂಬಿಕೆ ಮ್ತ್ುತ 
ವಿಶಯವಸವಿಡುವವರಯಗಿ ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ ಮಯಡಿಸಿಕೊಳಿುರೆಿಂದು ನಿಮ್ಮನುು 
ಪೊಿೇತಯಾಹಸುತ ತೆೇನೆ, ಹೇಗೆ ದ್ೆೇವರು ನಿಮ್ಮನುು ತ್ನು ಸಭ್ೆಗೆ ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುತಯತನೆ 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 2:38, 47; KJV; 1 ಕೊರಿಂಥ 12:13). ಇದ್ಯದ ಬಳಿಕ, ನಿಮ್ಗೆ 
ದ್ೆೇವರಿಂದ ಅನುಗಿಹಸಲಪಟಿಟರುವ ವರವನುು ಕಿಂಡುಕೊಳಿುರ ಮ್ತ್ುತ ನಿಮ್ಮನುು ಪ್ರಿೇತಿಸುವ 
ಕತ್ವನಿಗೊೇಸೆರ ಅದನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿರ. ಅದ್ೆೇ ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 
ಸಿಂತೊೇಷದಿಿಂದ ಬಯಳುವದಕೂೆ ಪರಲೊೇಕದಲಿಲ ದ್ೆೇವರ ಸಿಂಗಡ ನಿತ್ಾನಿತ್ಾಕೂೆ 
ಜೇವಿಸುವದಕೂೆ ದ್ಯರಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ನಮ್ಮ ವರಗಳ್ನನು ಕಿಂಡನಕ್ರ ಳ್ಳುವದನ (12:3-8)92 
ರೊೇಮಯ 12:3-8ರಲಿಲ ಕೆೈಸತ ಜೇವನದ ಹಲವ್ಯರು ಪಯಶವವಗಳ ಅಥವನಿರೂಪಣೆ 

ಮಯಡಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ದ್ೆೇವರು ಧಮ್ವಶಯಸಿವಿಲಲದ್ೆಯೆೇ ಕ್ತಿಸತನ ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿ 
ದಯಪಯಲಿಸಿದ ಮ್ಹಯ ಕರುಣೆಯ ಕಯರರ್ದಿಿಂದ್ಯಗಿ (3:23, 24; 6:3), ನಯವು ಹೊಸ 
ವಿಧವ್ಯದ ಜೇವಿತ್ವನುು ನಡಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ (6:1-5, 12-15). ಆ ಹೊಸ 
ಜೇವನವನುು ನಡಿಸಬೆೇಕೆಿಂದರೆ ನಯವು ನಮ್ಮನುು ಸಿಂಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ ಕತ್ವನಿಗೆ 
ಒಪ್ರಪಸಿಕೊಟ್ುಟ ಯಯವದ್ೆೇ ಸಿಂಕೊೇಚವಿಲಲದ್ೆ ಆತ್ನಿಗೊೇಸೆರ ಜೇವಿಸಬೆೇಕಯದ 
ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ (12:1, 2). ನಮ್ಮನುು ಸಿಂಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ ಕ್ತಿಸತನಿಗೆ ಒಪ್ರಪಸಿಕೊಡುವದ್ೆಿಂದರೆ 
ನಯವು ನಮ್ಗೆ ದ್ೆೇವರಿಂದ ಕೊಡಲಪಟಿಟರುವ ವರಗಳನುು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಮ್ಥಾವಕೆೆ ತ್ಕೆದ್ಯಗಿ 
ಆತ್ನ ಸ್ೆೇವ್ೆಯಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಸಬೆೇಕು ಎಿಂದಥವವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ (12:3-8). ಕೆೈಸತರಗೆ 
ಲಭಾವಿರುವ ಏಳು ವರಗಳ ಪಟಿಟಯನುು ರೊೇಮಯ 12ರಲಿಲ ಕೊಡಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ: 
(1) ಪಿವ್ಯದಿಸುವದು, ನಯನು ಅದನುು ಬೊೇಧನೆ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಯರುವಿಕೆ—“ಕತ್ವನು 
ಹೇಗನುುತಯತನೆ” ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಪಿವ್ಯದಿಯ ರೇತಿಯಲಿಲ ಮಯತಯಡುವದು—ಎಿಂದು 
ಭ್ಯವಿಸುತ ತೆೇನೆ; (2) ಸಭ್ಯಸ್ೆೇವ್ೆ, ಅಥವ್ಯ ಉಳಿಗ; (3) ಬೊೇಧನೆ; (4) ಬುದಿಧಹೆೇಳುವದು, 
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ಅಥವ್ಯ ಪೊಿೇತಯಾಹಸುವದು; (5) ದ್ಯನ ಕೊಡುವದು; (6) ಹರೇತ್ನ ನಡಿಸುವದು; ಮ್ತ್ುತ 
(7) ಕಯರುರ್ಾ, ಅಥವ್ಯ ಉಪಕಯರ ಮಯಡುವದು. 

ಸಲಹಯಸೂಚನೆಯು ವಾಕ್ತತಗತ್ ಕೆೈಸತರಗೆ ಹೆೇಗೆ ಅನವಯವ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ ಎಿಂಬುದು 
ರೊೇಮಯ 12:3-8ರಲಿಲ ಸಪಷಟಗೊಳಿಸಲಪಟಿಟರುವದಿಲಲ. ನಯವು ಹೇಗೆ ಚಕ್ತತ್ಗೊಳುಬಹುದು, 
“ನನಗೆ ಯಯವ ಸ್ಯಮ್ಥಾವಗಳಿವ್ೆ?”; “ನನು ವರಗಳಯವವ್ೆಿಂದು ನಯನು ಹೆೇಗೆ 
ತಿಳಿದುಕೊಳುಬಲ ಲೆನು?” ನಯವು ಹೇಗೆ ಸಹ ಕೆೇಳಿಕೊಳುಬಹುದು, “ನಯನು ನನು 
ಪಿತಿಭ್ೆಗಳನುು ದ್ೆೇವರ ಸ್ೆೇವ್ೆಯಲಿಲ ಹೆೇಗೆ ಉಪಯೇಗಿಸಬಲ ಲೆನು?”; “ಕ್ತಿಸತನ ದ್ೆೇಹದಲಿಲ 
ತ್ಮ್ಮ ಪಯತ್ಿಗಳನುು ಕಿಂಡುಕೊಳುುವಿಂತೆ ನಯನು ಇತ್ರರಗೆ ಹೆೇಗೆ ಸಹಯಯ 
ಮಯಡಬಲ ಲೆನು?” ನಯವು ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವನುು ಅಧಾಯನ ಮಯಡುತಯತ ಹೊೇದಿಂತೆ ಈ 
ಪಿಶೆುಗಳನುು ಪರಗಣಿಸಲಿದ್ ದೆೇವ್ೆ. 

ನಮ್ಗೆ ವರಗಳಿರುತ್ತವೊೇ? “ದ್ೆೇವರು ನನಗೆ ಒಿಂದು ವರವನುು ಕೊಟಿಟದ್ಯದನೆಿಂದು 
ನಯನು ಹೆೇಗೆ ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳುಬಲ ಲೆನು?” ಎಿಂಬ ಪಿಶೆುಯಿಂದಿಗೆ 
ಪಯಿರಿಂಭಿಸ್ೊೇರ್. ಅದಕೆೆ ಉತ್ತರಸುವದಕೆೆ ಮ್ುನು, ದ್ೆೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಗಿಹಸಸಿ 
ರುವದಿಲಲ ಎಿಂದು ನಿೇವು ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳುಬಹುದ್ಯದ ಎರಡು ಸಿಂಗತಿಗಳನುು 
ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತೆತೇನೆ. ದ್ೆೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಯಯವದ್ೆೇ ಅದುುತ್ಗಳ ವರವನುು ಕೊಟಿಟರುವದಿಲಲ, 
ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಅದುುತ್ಗಳ ಯುಗವು ಕಳೆದುಹೊೇಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಪಿಥಮ್ ಶತ್ಮಯನದಲಿಲ 
ಅದುುತ್ಕರ ವರಗಳನುು ಹೊಿಂದಿದದ ಕೆೈಸತರ ರೇತಿಯಲಿಲ ಇಿಂದು ಯಯರೊಬಬರೂ ರ್ನರನುು 
ಸವಸಥ ಮಯಡಲಯರರು ಮ್ತ್ುತ ಅನಾಭ್ಯಷೆಗಳಲಿಲ ಮಯತಯಡಲಯರರು. ಅಷುಟಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ, 
ದ್ೆೇವರು ಇಿಂದು ಕೆೈಸತರಗೆ ಲಭಾಗೊಳಿಸಿ ರುವಿಂತ್ಹ ಪಿತಿಯಿಂದು ವರವನೂು ನಿಮ್ಗೆ 
ಕೊಟಿಟರುವದಿಲಲ. ದ್ೆೇವರು ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ ಇದದಿಂತ್ಹ ಪಿತಿಯಿಂದು ವರವನೂು 
ಕೆೈಸತರಗೆ ಅನುಗಿಹಸಲಲವದಲಿಲ (ನೊೇಡಿರ 1 ಕೊರಿಂಥ 12:29-31), ಆತ್ನು ಈ ದಿನಗಳಲಿಲ 
ಸಹ ತ್ನು ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಪಿತಿಯಿಂದು ವರವನೂು ಅನುಗಿಹಸುವದಿಲಲ. ಕತ್ವನ ಸಭ್ೆಯಲಿಲ 
ಮಯಡಬೆೇಕಯದ ಅಗತ್ಾವಿರುವಿಂಥ ಎಲಲವನೂು—ಪಿತಿಯಿಂದು ಕೆಲಸವನುು 
ನಡಿಸುವದಕೆೆ—ಮಯಡುವದಕೆೆ ಶಕತನಯಗಿರಬೆೇಕೆಿಂದು ನಿರೇಕ್ಷಿಸಬೆೇಡ.  

ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಗೆ ಎಲಲವನೂು ಮಯಡುವ ಸ್ಯಮ್ಥಾವವನುು ಕೊಟಿಟಲಲವ್ಯದ್ಯಗೂಾ, 
ಆತ್ನು ನಮ್ಗೆ ಏನನಯುದರೂ ಮಯಡುವ ಶಕ್ತತಯನುು ಒದಗಿಸಿರುತಯತನೆ (ಅಥವ್ಯ 
ಸ್ಯಮ್ಥಾವವನುು ಒದಗಿಸಿರುತಯತನೆ)! ಮ್ತಯತಯ 25:14-30ರಲಿಲ ತಿಳಿಸಲಯಗಿರುವ 
“ತ್ಲಯಿಂತ್ುಗಳು” ಹರ್ದ ಮೊತ್ತಗಳಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ, ಹೊರತ್ು ನಯವು ಉಪಯೇಗಿಸುವ 
ಪದದಿಂತೆ “ಪಿತಿಭ್ೆಗಳು” ಆಗಿರುವದಿಲಲ. ಹೆೇಗಿದದರೂ, ಆ ಸ್ಯಮ್ಾವು ನಮ್ಗೆ “ಐದು 
ತ್ಲಯಿಂತ್ುಗಳು” ಉಳು ರ್ನರು, “ಎರಡು ತ್ಲಯಿಂತ್ುಗಳು” ಉಳು ರ್ನರು, ಮ್ತ್ುತ “ಒಿಂದು 
ತ್ಲಯಿಂತ್ು” ಉಳು ರ್ನರು ರಯರ್ಾದಲಿಲದ್ಯದರೆ—ಆದರೆ “ಯಯವ ತ್ಲಯತ್ು ಇಲಲದ” ರ್ನರು 
ಯಯರೊಬಬರೂ ಇಲಲ—ಎಿಂಬುದನುು ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತದ್ೆ. ರಯರ್ಾದಲಿಲರುವ 
ಪಿತಿಯಬಬರಗೂ ಒಿಂದಿಲಯಲ ಒಿಂದು ಪಿತಿಭ್ೆ (ನಯವು ಉಪಯೇಗಿಸುವ ಪದದಿಂತೆ) 
ಕೊಡಲಪಟಿಟದ್ೆ; ಪಿತಿಯಬಬ ಕೆೈಸತನು ಒಿಂದಿಲಯಲ ಒಿಂದು ಸ್ಯಮ್ಥಾವ, ಒಿಂದಿಲಯಲ ಒಿಂದು ವರ 
ಹೊಿಂದಿರುತಯತನೆ. 
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ನಿಮ್ಗೆ ವರವಿದ್ೆಯೆಿಂಬದನುು ನಿರಯಕರಸುವದು ನಿೇತಿವಿಂತಿಕೆಯೂ ಅಲಲ 
ದಿೇನತೆಯೂ ಆಗಿರುವದಿಲಲ. ನಮ್ಗಿರುವ ಪಿತಿಭ್ೆಯನುು ಹೊಿಂದಿದದರೂ ಹೊಿಂದಿಲಲವ್ೆಿಂದು 
ನಿರಯಕರಸುವಿಂತೆ ನಮ್ಮ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಕಲಿಸುವದಿಲಲ. ನಯವು ನಮ್ಮನುು ಯೇಗಾತೆಗೆ 
ಮಿೇರ ಉನುತ್ವ್ೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುಬಯರದ್ೆಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ ನಯವು 
ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುತ್ಕೆದದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ “ಅಧಕ ದಿೇನ”ವ್ಯಗಿ ನಮ್ಮನುು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುುವದನುು 
ಅದು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡುವದಿಲಲ. ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯು ತ್ನು ತ್ಪೆಯನುು ತ್ಗಿೆಸಿಕೊಿಂಡು 
“ನಯನೆೇನನೂು ಮಯಡುವದಕಯೆಗುವದಿಲಲ” ಎಿಂದು ಗೊರ್ಗುಟಿಟದರೆ ತ್ನುನುು “ನನಗೊಿಂದು 
ಪಿತಿಭ್ೆಯಿದುದ ಅದನುು ಕತ್ವನ ಸ್ೆೇವ್ೆಯಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಸಲಿಚಿಛಸುತ ತೆೇನೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವ 
ಮ್ತೊತಬಬ ಕೆೈಸತನಿಗಿಿಂತ್ ಉತ್ತಮ್ನೆಿಂದು ಸ್ಯಭಿತ್ುಪಡಿಸಿಕೊಿಂಡತಯಗುವದಿಲಲ.  

ನಮ್ಮ ವರಗಳು ಯಯವವ್ೆಿಂಬುದನುು ನಯವು ಹೆೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳುಬಲ ಲೆವು? ಅದು 
ನಮ್ಮನುು ಎರಡನೆಯ ಪಿಶೆುಗೆ ನಡಿಸುತ್ತದ್ೆ: “ಪಿತಿಯಬಬ ಕೆೈಸತನು ಒಿಂದು ಪಿತಿಭ್ೆ ಅಥವ್ಯ 
ವರ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಯಮ್ಥಾವವನುು ಹೊಿಂದಿರುವದ್ಯದರೆ, ನನುದು ಯಯವದ್ೆಿಂದು ನಯನು ಹೆೇಗೆ 
ತಿಳಿಯಬಲ ಲೆನು?” ದ್ೆೇವರು ನಿಮ್ಗೆ ಏನನುು ಮಯಡುವಿಂತೆ ಶಕತಗೊಳಿಸಿದ್ಯದನೆಿಂಬುದನುು 
ಎರಡು ದ್ಯರಗಳಲಿಲ ನಿೇವು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳುಬಹುದು. 

1. ಒಿಂದನುು ಕೆೇಳಿಕೊಳುುವದು. ಮೊದಲ ಹೆಜ ಜೆಯೆಿಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿಲ ನಿೇವು, “ನನಗೆ 
ಯಯವದು ಸವಭ್ಯವತ್ಃವ್ಯಗಿ ಬಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ?” ಎಿಂದು ಕೆೇಳಿಕೊಳುುವದು. ನಿೇವು 
ಯಯವದರಲಿಲ ನಿಪುರ್ರಯಗಿದಿದೇರ? ನಿೇವು ಏನನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ ಇಷಟಪಡುವಿರ? ನಿೇವು 
ನಿಂಬಿಗಸತ ಕೆೈಸತರಿಂದ ಮ್ನುನೆಯನುು ಗಳಿಸುವಿಂತ್ಹ ಯಯವ ಕಯಯವವನುು ಮಯಡುವಿರ? 
ದ್ೆೇವರು ತ್ನು ರಯರ್ಾದಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಸುವಿಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಿಂಥಿಿಂಥ ನಿದಿವಷಟವ್ಯದ 
ಪಿತಿಭ್ೆಯನುು ಕೊಟಿಟದ್ಯದನೆಿಂಬುದನುು ಇತ್ರರು ಗುರುತಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 

ಕ್ತಿಸತನ ದ್ೆೇಹದಲಿಲನ ನಿಮ್ಮ ಪಯತ್ಿವನುು, ವಿಶೆೇಷವ್ಯಗಿ ರೊೇಮಯ 12:3-8ರ ಬೆಳಕ್ತನಲಿಲ 
ಗುರುತಿಸಿಕೊಳುುವಿಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದಕೆೆ, ನಯನು ಹಲವ್ಯರು ವಷವಗಳ 
ಮ್ುಿಂಚೆ ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಿಂಡ ಒಿಂದು ಚಿಕೆ ಪರೇಕ್ಷೆಯು ಇಲಿಲದ್ೆ. ನಿೇವು ಒಿಂದು ಹುಟ್ುಟಹಬಬದ 
ಔತ್ರ್ಕೂಟ್ದಲಿಲ ಇರುವಿರೆಿಂದು ಕಲಿಪಸಿಕೊಳಿುರ. ಒಬಬ ಕೆೈಸತ ಸಿಿೇಯು ಕ್ತಿಸತನಲಿಲನ ತ್ನು ಪ್ರಿಯ 
ಸಹೊೇದರಯಬಬಳಿಗಯಗಿ ಆ ಔತ್ರ್ಕೂಟ್ವನುು ಏಪವಡಿಸಿದ್ಯದಳ ೇೆ. ಸಭ್ೆಯಿಿಂದ ಆರು 
ಅಥವ್ಯ ಎಿಂಟ್ು ದಿಂಪತಿಗಳು ಅದರಲಿಲ ಭ್ಯಗಿಯಯಗಿದ್ಯದರೆ, ಮ್ತ್ುತ ನಿೇವ್ೆಲಲರೂ ಔತ್ರ್ದಲಿಲ 
ಸಿಂಭಿಮ್ದಿಿಂದ ಇರುವಿರ. ಇದುವರೆಗೂ ಔತ್ರ್ಕೂಟ್ವು ಅದುುತ್ವ್ಯಗಿಯೆೇ ಸ್ಯಗಿದ್ೆ. 
ಅಲಿಂಕಯರಗಳೆಲಯಲ ಚೆನಯುಗಿಯೆೇ ಮಯಡಲಪಟಿಟರುತ್ತವ್ೆ. ಸಿಂಭ್ಯಷಣೆಯೆಲಯಲ ರಸವತಯತಗಿಯೆೇ 
ಸ್ಯಗುತಿತದ್ೆ. ಅನೊಾೇನಾತೆಯು ಆನಿಂದಕರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಊಟ್ವ್ೆಲಯಲ 
ರುಚಿಕರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಔತ್ರ್ಕೂಟ್ದ ಪರಯಕಯಷ ಠೆಯು ಬಿಂದು ತ್ಲುಪ್ರದ್ೆ. ಆನಿಂದದಿಿಂದ ಹೊಳೆಯುತಯತ 
ಇರುವ ಆತಿಥಾಕಯರಣಿಯು, ಸುಿಂದರವ್ಯಗಿ ಶೃಿಂಗರಸಲಪಟ್ಟ ರ್ನಮದಿನದ ಕೆೇಕ್ ಎತಿತಕೊಿಂಡು 
ಕೊೇಣೆಯನುು ಪಿವ್ೆೇಶಿಸುತಯತಳ .ೆ ಅತಿಥಿಗಳೆಲಲರೂ ಸಿಂತೊೇಷದಿಿಂದ ಕೆೈಗಳನುು 
ತ್ಟ್ುಟತಯತರೆ. ನಿೇವ್ೆಲಲರೂ “ಹಯಾಪ್ರ ಬತ್ವಡೆೇ ಟ್ು ಯೂ, ಹಯಾಪ್ರ ಬತ್ವಡೆೇ ಟ್ು ಯೂ. . .” 
ಎಿಂದು ಹಯಡಲಯರಿಂಭಿಸುವಿರ. ಆಗ ಏಕಯಏಕ್ತಯಯಗಿ, ಆತಿಥಾಕಯರಣಿಯು ಎಡವಿ ನೆಲದ 
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ಮೇಲೆ ಬಿದುದ ಬಿಡುತಯತಳ .ೆ ಕೆೇಕ್ ತ್ಲೆಕೆಳಗಯಗಿ ಬಿದುದ ನೆಲದ ಮೇಲೆಲಯಲ ಅದರ ಕ್ತಿಮ್ 
ಚೆಲಯಲಪ್ರಲಿಲಯಯಗಿ ಬಿದಿದರುತ್ತದ್ೆ, ಸವಲಪ ಗೊೇಡೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಹತಿತರದಲಿಲ ನಿಿಂತಿದದ 
ಅತಿಥಿಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿದಿದರುತ್ತದ್ೆ. ಎಲಲರೂ ಹಯಡುವದನುು ನಿಲಿಲಸಿ ಬಿಡುತಯತರೆ; ಅಲಿಲ 
ತ್ಲಲರ್ಗೊಳಿಸುವಿಂಥ ನಿಶಶಬದತೆಯಿತ್ುತ. ಆಗ ಆತಿಥಾಕಯರಣಿಯು, ನೆಲದಲಿಲ 
ಬಿದುದಕೊಿಂಡವಳಯಗಿ ತ್ನು ಹಯಳಯದ ಬಟೆಟಗಳನುು, ತ್ನು ಹಯಳಯದ ಕೆೇಕ್? ನುು, ತ್ನು 
ಹಯಳಯದ ಔತ್ರ್ಕೂಟ್ವನುು ನೊೇಡಿ ಬಿಕ್ತೆ ಬಿಕ್ತೆ ಅಳಲಯರಿಂಭಿಸುತಯತಳ .ೆ ಆಗ ನಿೇವು ಏನು 
ಮಯಡುವಿರ? 

ಬಹುಶಃ ನಿೇವು, ಹೆಚುು ಕಡಿಮ ಹಿಂದ್ೆಮ್ುಿಂದ್ೆ ಯೇಚಿಸದ್ೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ಿಳ 
ಬಳಿಗೆ ಓಡಿ ಆಕೆಯ ಪಕೆದಲಿಲ ಮ್ಿಂಡಿಯೂರ, ಆಕೆಯ ಸುತ್ತಲು 
ಬಯಹುಗಳನುು ಹಯಕ್ತ ಆಕೆಯನುು ಸಿಂತೆೈಸುವಿರ ಅಥವ್ಯ ಆ ಸಿಥತಿಯಲಿಲಯೂ 
ಹಯಸಾವನುು ಕಯರ್ುವಿಂತೆ ಆಕೆಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಬಹುದು. 

ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ಆ ಚೆಲಯಲಪ್ರಲಿಲಯಯಗಿ ಬಿದಿದರುವ ಕೆೇಕ್.ನುು ಕೊಳೆಯನುು 
ಸವಚಛಗೊಳಿಸುವದಕೆೆ ಚಿಿಂದಿಬಟೆಟಗಳನುು ಹುಡುಕಬಹುದು. ನಿೇವು ಹಯಳಯಗಿ 
ಬಿದದ ಕೆೇಕ್.ನ ತ್ುಿಂಡುಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ಕ್ತಿಮ್.ನುು 
ಸವಚಛಗೊಳಿಸಲಯರಿಂಭಿಸುವಿರ. 

ಬಹುಶಃ ನಿೇವು, ವ್ಯಸತವದಲಿಲ ಬಿದಿದರುವ ಆತಿಥಾಕಯರಣಿಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗದ್ೆಯೆೇ, 
ಆಕೆಗೆ “ಚಿಿಂತೆ ಮಯಡಬೆೇಡ ಬಿಡು, ಎಲಯಲ ಸರ ಹೊೇಗುತ್ತದ್ೆ” ಎಿಂಬಿಂತ್ಹ 
ಪೊಿೇತಯಾಹದ ಮಯತ್ುಗಳನಯುಡಬಹುದು. ನಿೇವು ಇತ್ರರಗೆಲಯಲ 
ಪೊಿೇತಯಾಹದ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಹೆೇಳುವದಕೆೆ ತಿರುಗಿಕೊಳುುವಿರ. “ಎಿಂಥ 
ಅದುುತ್ವ್ಯದ ಔತ್ರ್ಕೂಟ್ ಇದ್ಯಗಿತ್ುತ! ನಯವು ಕೆೇಕ್ ಇಲಲದ್ೆಯೆೇ 
ಖುಷ್ಟಪಡುವದನುು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸಬಲ ಲೆವು.” 

ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ಈ ತ್ಕ್ಷರ್ದ ಸಿಥತಿಯಲಿಲ ಕತ್ವನ ಚಿತ್ತವನುು ಮಯಡುವಿಂತೆ ಎಲಯಲ 
ರ್ನರನುು ಬೆೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿುಸಬಹುದು. ನಿೇವು ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳುವಿರ, “ನೆನಪ್ರರಲಿ, ನಯವು ನಮ್ಮ ಸಹೊೇದರ ಅಥವ್ಯ ಸಹೊೇದರ 
ಕಷಟದಲಿಲರುವದನುು ನೊೇಡಿದರೆ, ನಯವು ಅವನಿಗೆ ಅಥವ್ಯ ಅವಳಿಗೆ 
ಸಹಯಯ ಮಯಡತ್ಕೆದ್ ದೆಿಂದು ಕತ್ವನು ಹೆೇಳುತಯತನಲಯಲ. ಬೆೈಬಲ್ ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ. . .” ಬಳಿಕ ನಿೇವು ಯಯಕೊೇಬ 2:15-17ನುು ಉಲೆಲೇಖಿಸುವಿರ. 

ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ಈ ಘಟ್ನೆಯಲಿಲ ನಯವ್ೆಲಲರೂ ಕಲಿಯಬೆೇಕಯಗಿರುವ ಒಿಂದು 
ಪಯಠ್ವನುು ಕಯರ್ಬಹುದು. ನಿೇವು ಈ ವಿಧದಲಿಲ ಹೆೇಳುವಿರ, “ಮೇರ, ನಿನಗೆ 
ಬೆೇಸರವ್ಯಗಿದ್ೆ ಎಿಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ುತ, ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ನಯವ್ೆೇನನುು 
ಕಲಿಯಬಲ ಲೆವು? ಚೆಲಯಲಪ್ರಲಿಲಯಯಗಿ ಬಿದಿದರುವ ಕೆೇಕ್ ಅಥವ್ಯ ಹಯಳಯದ 
ಔತ್ರ್ಕೂಟ್ ನಯವು ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಎಲಲಕ್ತೆಿಂತ್ ದ್ೊಡು ದುರಿಂತ್ವಲಲ. 
ನಯವು CAKE ಪಯಠ್ವನುು ನೆನಪ್ರನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಳುಬಲ ಲೆವು: ‘Care Always 

to Keep hold on the Eternal (One)—ನಯವು ಯಯವ್ಯಗಲೂ 
ನಿತ್ಾವ್ಯದದದನುು ಹಡಿದಿರುವದಕೆೆ ಕಲಿತ್ುಕೊಳುುವದಕೆೆ ಚಿಿಂತಿಸಬೆೇಕು’.”  
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ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ಕೆೇಕ್ ಹಯಳಯಗಿ ಹೊೇಗಿರುವದನುು ನೊೇಡಿ ಇನೊುಿಂದು ಕೆೇಕ್ 
ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆಯೆಿಂದು ನಿಧವರಸಬಹುದು. ನಿೇವು ಚಿೇಲದಲಿಲ ಸವಲಪ ಹರ್ವನುು 
ಹಯಕುತಿತೇರ. ನಿಂತ್ರ ಅದನುು ಎಲಲರ ಬಳಿಗೂ ಕಳುಹಸಿ ಯಯರಯದರೂ 
ಹೊೇಗಿ ಇನೊುಿಂದು ಕೆೇಕ್ ಖರೇದಿಸುವಿಂತಯಗಲು ಹರ್ವನುು 
ಸಿಂಗಿಹಸುವಿಂತೆ ಬೆೇಡಿಕೊಳುುವಿರ. 

ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ತ್ಕ್ಷರ್ವ್ೆೇ ಪರಸಿಥತಿಯನುು ಪರಶಿೇಲನೆ ಮಯಡಿ, ಏನು 
ಮಯಡಬೆೇಕಯಗಿರುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದನುು ತಿಳಿದುಕೊಿಂಡು ಅದನುು ಮಯಡಿ 
ಮ್ುಗಿಸುವದಕೆೆ ಒಿಂದು ಯೇರ್ನೆಯನುು ಮಯಡುವಿರ. ನಿೇವು, “Joanna, 
ನಿೇನು ಮಯಡುವದು ಸರಯೆೇ, Mary ಯನುು ಸಿಂತೆೈಸು. Ruth, ಮ್ತ್ುತ 
Priscilla, ನಿೇವು ಹೊೇಗಿ ಈ ಗಲಿೇರ್ನೆುಲಯಲ ಸವಚಛಗೊಳಸುವದಕೆೆ 
ಸ್ಯಮ್ಗಿಿಗಳನುು ಹುಡುಕಬಹುದಲಯಲ? John, ನಿೇನು ಹರ್ವನುು ಸಿಂಗಿಹ 
ಮಯಡು, ಮ್ತ್ುತ Matthew ಹೊೇಗಿ ಇನೊುಿಂದು ಕೆೇಕ್ ಖರೇದಿಕೊಿಂಡು 
ಬರಬಹುದು. ನಯವ್ೆಲಲರೂ ಕೆೇಕ್ ನಿೇಡುವಿಕೆ ಮ್ತ್ುತ ಉಡುಗೊೇರೆಗಳನುು 
ತೆರೆಯುವ ಸಮ್ಯವನುು ಪುನಃ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸ್ೊೇರ್. ಅದ್ೆಲಯಲ 
ವಾವಸ್ ಥೆಯಯಗುವ ವರೆಗೂ, Joseph, ನಿೇನು ನಮ್ಮನುು ಕೆಲವು 
ಹಯಡುಗಳನುು ಹಯಡುವಿಂತೆ ಏಕೆ ನಡೆಸಬಯರದು?” 

ಪುನಃ, ನಯನು, ನಿೇವು ಯಯವುದನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ ಒಲವು ತೊೇರುವಿರ? ಎಿಂದು 
ಕೆೇಳುತ ತೆೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರವನುು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಿಂಡು, ರೊೇಮಯ 12:3-8ಕೆೆ 
ಅನವಯಿಕೆಯನುು ಮಯಡೊೇರ್: 

ನಿೇವು ತ್ಕ್ಷರ್ವ್ೆೇ ಹೊೇಗಿ ಸಿಿೇಯನುು ಸಿಂತೆೈಸುವದಕೆೆ ಒಲವು 
ತೊೇರುವದ್ಯದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಕಯರ ಮಯಡುವ ವರವಿದ್ೆ. 

ನಿೇವು ಸವಯಿಂಪೆಿೇರತ್ರಯಗಿ ಸವಚಛತೆಯನುು ಆರಿಂಭಿಸುವದ್ಯದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ 
ಸ್ೆೇವ್ೆಯ ವರವಿದ್ೆ. 

ನಿೇವು ನಿಮ್ಮನುು ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಳುುವಿಂಥ ಎಲಲರಗೂ ಪೊಿೇತಯಾಹದ ಮಯತ್ುಗಳನುು 
ಹೆೇಳುವದಕೆೆ ಆರಿಂಭಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬುದಿಧವ್ಯದ ಹೆೇಳುವ ಅಥವ್ಯ 
ಪೊಿೇತಯಾಹ ಮಯಡುವ ವರವಿದ್ೆ. 

ನಿೇವು ಪಿಸುತತ್ ಪರಸಿಥತಿಯಲಿಲ ಕತ್ವನ ಚಿತ್ತವನುು ಮಯಡುವಿಂತೆ 
ಬೆೇಡಿಕೊಳುಲಯರಿಂಭಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ “ಪಿವ್ಯದಿಸುವ” ವರವಿದ್ೆ 
(“ಕತ್ವನಿಗೊೇಸೆರ ಮಯತಯಡುವದು”). 

ಆ ಘಟ್ನೆಯಿಿಂದ ಕಲಿತ್ುಕೊಳುುವದಕೆೆ ಪಯಠ್ಗಳನುು ಇರುತ್ತವ್ೆಿಂದು ನಿೇವು 
ಯೇಚಿಸುವದ್ಯದರೆ ಮ್ತ್ುತ ಆ ಪಯಠ್ಗಳನುು ಇತ್ತ್ರೊಿಂದಿಗೆ 
ಹಿಂಚಿಕೊಳುಲಯರಿಂಭಿಸಿದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೊೇಧನೆಯ ವರವಿದ್ೆ. 

ನಿೇವು ಕೊಡುವದರ ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿ ಒಿಂದು ಭ್ೌತಿಕ ಅಗತ್ಾತೆಯನುು 
ಸಿಂಧಸಬಹುದ್ೆಿಂಬದನುು ನಿೇವು ಕಯರ್ುವದ್ಯದರೆ—ಮ್ತ್ುತ ನಿೇವು 
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ಕೊಡುವದಕೆೆ ಮ್ನಸುಾಳುವರಯಗಿಯೂ ಕೊಡುವಿಂತೆ ಮ್ತೊತಬಬರನುು 
ಬೆೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂಬ ಒಲವು ತೊೇರುವವರಯಗಿಯೂ ಇದದರೆ—ನಿಮ್ಗೆ 
ದ್ಯರಯಳತ್ನದ ವರವಿದ್ೆ. 

ನಿೇವು ಮಯಡಬೆೇಕಯದ ಅಗತ್ಾವಿರುವದನೆುಲಯಲ ಅರತ್ುಕೊಿಂಡು ಅದನುು ಮಯಡಿ 
ಮ್ುಗಿಸುವದಕೆೆ ಪಿತಿಯಬಬರಗೂ ಕೆಲಸವನುು ವಹಸಿ ಕೊಡುವದ್ಯದರೆ—
ಮ್ತ್ುತ ರ್ನರು ನಿರ್ವ್ಯಗಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪಪಣೆಗಳನುು ಪಯಲಿಸುವದಕೆೆ 
ಒಲವು ತೊೇರುವದ್ಯದಲಿಲ—ನಿಮ್ಗೆ ನಯಯಕತ್ವದ ವರವಿದ್ೆ. 

ಸಿಂಕ್ಷಿೇಪತ ವಿವರಣೆ ನಿೇಡಿರುವ ಕೆಲವೊಿಂದು ಪಿತಿಕ್ತಿಯೆಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ, ನಿೇವು “ಅಿಂಥ 
ಪರಸಿಥತಿಯಲಿಲ ಅದು ನಿಷರಯೇರ್ನಕರವ್ಯದ ಪಿತಿಕ್ತಿಯೆ!” ಎಿಂದು ಯೇಚಿಸಬಹುದು. 
ನಿೇವು ಸರಯೆೇ ಇರಬಹುದು. ಎಲಯಲ ವರಗಳು ಮೌಲಾವುಳುವುಗಳು ಹಯಗೂ ಯಯವದೂ 
ಮ್ತೊತಿಂದಕ್ತೆಿಂತ್ ಉತ್ತಮ್ವಲಲ ಎಿಂಬುದು ನಿರ್ವ್ಯದರೂ, ಕೆಲವು ವರಗಳು ಕೆಲವೊಿಂದು 
ಪರಸಿಥತಿಗಳಲಿಲ ಇತ್ರ ವರಗಳಿಗಿಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುು ಪಿಯೇರ್ನಕರವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ. ಈಗಷೆಟ 
ಬಣಿುಸಲಯದ ಘಟ್ನಯವಳಿಯಲಿಲ, ಉಪಕಯರ ಮಯಡುವಿಕೆಯ ಹಯಗೂ ಸ್ೆೇವ್ೆಯ ವರಗಳು 
ಅತ್ಾಿಂತ್ ಹೆಚುು ಪಿಯೇರ್ನಕರವ್ೆಿಂದು ನಿೇವು ವ್ಯದಿಸಬಹುದು. ಹೆೇಗೂ, ನಯವ್ೆಲಲರೂ 
ಒಿಂದ್ೆೇ ರೇತಿಯಲಿಲ ಅಲಲ, ನಮ್ಗೆ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ವರಗಳಿವ್ೆ ಎಿಂಬುದನುು ರೊೇಮಯ 12ರಿಂದ 
(ಮ್ತ್ುತ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗಗಳಿಿಂದ) ಕಲಿತ್ುಕೊಳುಬೆೇಕಯದ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ಅದರಥವವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ನಯವು ಸಹರ್ವ್ಯಗಿಯೆೇ ಒಿಂದು ಪರಸಿಥತಿಯಲಿಲ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ 
ರೇತಿಯಯಗಿ ಪಿತಿಕ್ತಿಯಿಸುತ ತೆೇವ್ೆಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಬೆೇರೆಯವರು ನಮ್ಮಿಂತೆಯೆೇ 
ಪಿತಿಕ್ತಿಯಿಸಲಿಲಲ ಎಿಂಬ ಕಯರರ್ಕಯೆಗಿ ನಮ್ಮಲಿಲ ಯಯರೊಬಬರೂ ಮ್ತೊತಬಬರನುು ಅಸಡೆು 
ಮಯಡಕೂಡದು. 

ಅಿಂತ್ ಪರೇಕ್ಷೆಯನುು ಮಯಡಿಕೊಳುುವ ಮ್ೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ನಮ್ಮ ಸವಿಂತ್ ಒಲವುಗಳು 
ಯಯವುದರ ಕಡೆಗೆ ಇರುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದನುು ನೊೇಡಿಕೊಳುುವ ಮ್ೂಲಕ, ದ್ೆೇವರು ನಿಮ್ಗೆ 
ಅನುಗಿಹಸಿರುವ ಸ್ಯಮ್ಥಾವಗಳ ಬಗೆೆ ಒಿಂದು ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುು 
ಪಡೆದುಕೊಳುಬಲಿಲರ. ನಯನು ಏನು ಮಯಡಿರುತಿತದ್ ದೆನು? ನನಗೆ ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಯದು. ನನು 
ಹೆಿಂಡತಿಯು ಯೇಚಿಸುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ನಯನೆೇ ಆ ಅಪಪಣೆಗಳನುು ಕೊಡುವ 
ವಾಕ್ತತಯಯಗಿರುತಿತದ್ೆದನು, ಮ್ತ್ುತ ಅವಳು ಸವಚಛಗೊಳಿಸುವದಕೆೆ ಒರೆಸುವ ಸ್ಯಧನ 
ಹುಡುಕುವವಳಯಗಿರುತಿತದದಳು ಎಿಂಬುದ್ೆೇ. 

ಆ ಪರಸಿಥತಿಯಲಿಲ ವಿಷಯವು ಏನೆೇ ಆಗಿದದರೂ, ನನಗೆ ಬೊೇಧಸುವ ವರವಿದ್ೆ ಎಿಂದು 
ನನಗೆ ಪೂರಯ ಭರವಸ್ೆಯುಿಂಟ್ು. “ಬೊೇಧಸುವ ವರ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವ್ಯಗ ನನು 
ತಯತ್ಪಯವವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತಿತರುವ (ಅಥವ್ಯ ಗೊತಿತದ್ೆಯೆಿಂದು ನೆನಸುವ) 
ಸಿಂಗತಿಯನುು ಇತ್ತ್ರೊಿಂದಿಗೆ—ಅವರಗೆ ಅದನುು ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಳುಲು ಮ್ನಸಿಾದದರೂ 
ಮ್ನಸಿಾಲಲದಿದದರೂ ಸರಯೆೇ—ಹಿಂಚಿಕೊಳುುವದಕೆೆ ಒಲವು ಹೊಿಂದಿರುತ ತೆೇನೆ. ಸವಲಪ ಕಯಲದ 
ಹಿಂದ್ೆ, ಬಯಿಂಗಯಲ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಪಿಯಯರ್ವನುು ಮಯಡಿ ಬಿಂದ ನಿಂತ್ರದಲಿಲ, ನನು ಅಳಿಯನಯದ 
Dan ನನಗೆ ಬಯಿಂಗಯಲ ದ್ೆೇಶದ ಬಗೆೆ ಒಿಂದು ಸರಳವ್ಯದ ಪಿಶೆುಯನುು ಕೆೇಳಿದನು— 
“ಬಯಿಂಗಯಲ ದ್ೆೇಶವು ಎಲಿಲರುತ್ತದ್ೆ?” ಎಿಂಬಿಂತ್ಹ ಪಿಶೆುಯನುು ಕೆೇಳಿದನು. ಕೆಲವರು ಆ ಪಿಶೆುಗೆ 
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ಒಿಂದು ಪದಗುಚಛದಲಿಲ ಅಥವ್ಯ, ಹೆಚೆುಿಂದರೆ, ಒಿಂದು ವ್ಯಕಾಸ್ಯಲಿನಲಿಲ ಉತ್ತರಸಬಲಲರು 
ಎಿಂದು ನಯನು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುುತ ತೆೇನೆ. ನನು ಉತ್ತರವೊೇ ಬಯಿಂಗಯಲ ದ್ೆೇಶದ ಇತಿಹಯಸ, 
ಭ್ೌಗೊೇಳಿಕತೆ, ಮ್ತ್ುತ ಸಿಂಸೃತಿಯ ಮೇಲೆ ಮ್ೂವತ್ುತ ನಿಮಿಷಗಳ ಭ್ಯಷರ್ವ್ೆೇ ಆಗಿತ್ುತ. 
Dan ನಿಂತ್ರದಲಿಲ ಕುಟ್ುಿಂಬದ್ೊಿಂದಿಗೆ, “ನಯನು ಪಿಶೆುಯನುು ಕೆೇಳಿ ತ್ಪುಪ ಮಯಡಿ ಬಿಟೆಟನು, 
ಮ್ತ್ುತ ನಯನು ಬಯಿಂಗಯಲ ದ್ೆೇಶದ ಕುರತ್ು ಎಿಂದ್ಯದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಳುಲು 
ಬಯಸುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಬಹಳ ಅಧಕವ್ಯಗಿಯೆೇ ಕಲಿತ್ುಕೊಿಂಡೆನು” ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳಿಕೊಿಂಡನು. ನನು ಅನಿಸಿಕೆಯಲಯಲದರೊೇ, ಅದುವ್ೆೇ ಬೊೇಧಸುವ ವರವ್ಯಗಿದ್ೆ 
(ಕೆಲವರು ಅದನುು “ಶಯಪ” ಎಿಂದು ಕರೆಯಬಹುದು). ನಿರ್ವ್ಯದ ಬೊೇಧಕನು ಕೆೇಳುವಿಂಥ 
ಯಯವನಿಗಯದರೂ ತ್ನಗೆ ಗೊತಿತರುವದನುು ಹಿಂಚಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂಬ ಒತಯತಸ್ೆಯುಳುುವನಯಗಿ 
ರುತಯತನೆ—ಒಿಂದು ಅಭಿಲಯಷೆಯನುು ಹೊಿಂದಿರುತಯತನೆ. 

ಅದು ಕೆೇವಲ ಒಿಂದು ಉದ್ಯಹರಣೆಯಷೆಟ. ದ್ೆೇವರು ತ್ನು ಮ್ಕೆಳಿಗೆ ಆತ್ನ ಸ್ೆೇವ್ೆಯಲಿಲ 
ಉಪಯೇಗಿಸುವದಕಯೆಗಿ ಕನಿಷಠ ಒಿಂದು ವರವನಯುದರೂ ಕೊಟಿಟರುತಯತನೆ. ನಿೇನು ನಿಮ್ಮ 
ಒಲವುಗಳು ಯಯವುದರೆಡೆಗೆ ಇದ್ೆಯೆಿಂಬುದನುು ಪರಗಣಿಸಿಕೊಳುುವದ್ಯದರೆ ಕತ್ವನ 
ಸಭ್ೆಗಯಗಿ ನಿಮ್ಗಿರುವ ಸ್ಯಮ್ಥಾವವು ಸಪಷಟವ್ಯಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರತ್ಕೆದುದ. 

2. ಒಿಂದು ಪಿಯೇಗಿಸಿ ನೊೇಡುವದು. ನಿೇವು ಇಿಂಥಿಿಂಥ ವರವನುು ಹೊಿಂದಿರುವಿರೊೇ 
ಇಲಲವೊೇ ಎಿಂಬುದನುು ಕಿಂಡುಕೊಳುುವದಕ್ತೆರುವ ಎರಡನೆಯ ದ್ಯರಯೆಿಂದರೆ ಅದನುು 
ಪಿಯೇಗಿಸಿ ನೊೇಡುವದು! ನಮ್ಮ ಅಸ್ೆರೇಲಿಯಯದ ಮಿತ್ಿರು ಹೆೇಳುವಿಂತೆ, “ಒಿಂದು ಕೆೈ 
ನೊೇಡಿ ಬಿಡಿರ!” ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ಒಿಂದು ಹೊಸ ಸಿಂಗತಿಯನುು ಪಿಯೇಗಿಸಿ ನೊೇಡುವ 
ತ್ನಕ ಎಿಂದಿಗೂ ಕಿಂಡುಕೊಳುಲು ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗದಿಂಥ ಒಿಂದು ಸ್ಯಮ್ಥಾವವು ನಿಮ್ಮಲಿಲ ಇರುವ 
ಸ್ಯಧಾತೆಯಿದ್ೆ. ಒಬಬನು ಎಿಂದಿಗೂ ಹಯಡುವ ಪಿಯತ್ುವನೆುೇ ಮಯಡಿಲಲದವನು “ನನಗೆ 
ಹಯಡುವ ವರವಿರುವದಿಲಲ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವ್ೆೇ? 

ಅನೆೇಕ ಅತ್ುಾತ್ತಮ್ ಪಿಸಿಂಗಿಗಳು, ಬೊೇಧಕರು, ಮ್ತ್ುತ ಹಯಡಿನಲಿಲ ನಡಿಸುವವರು 
ಪಿಯತ್ುವನುು ಮಯಡುವ ತ್ನಕ ತಯವು ಆ ಕ್ಷೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ಸಮ್ಥವರು ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ ಸಿಂಶಯ 
ಹೊಿಂದಿದದರು—ಮ್ತ್ುತ, ಕೆಲವರ ವಿಷಯದಲಿಲ, ಅವರು ಸತ್ತ್ವ್ಯಗಿ, ಮ್ತ ತೆೇ ಮ್ತೆತೇ 
ಪಿಯತ್ುಗಳನುು ಮಯಡಿದ್ಯದರೆ! ಕಿಮೇರ್ದಲಿಲ, ತಯವು ಈ ಮ್ುಿಂಚೆ ಮಯಡಿರದ ಒಿಂದು 
ಸಿಂಗತಿಯಲಿಲ ಪರಣಿತ್ರಯಗಬಹುದು ಎಿಂಬುದನುು ಕಲಿತ್ುಕೊಿಂಡರು. ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶದಲಿಲ, 
ತಯವು ಎಿಂದಿಗೂ ಮಯಡಲಯರೆವ್ೆೇನೊೇ ಎಿಂದುಕೊಿಂಡ ಕಯಯವಗಳಲಿಲ ಬಹಳ 
ಪರಣಿತ್ರಯಗಿರುತಯತರೆ. 

ನಿಮ್ಮ ವರ ಅಥವ್ಯ ವರಗಳನುು ಕಿಂಡುಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿಲ ಯಯವ 
ಸವಭ್ಯವತ್ಃ ಬಿಂದಿರುವ ಒಲವುಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಸ್ಯಮ್ಥಾವಗಳಿರುವದ್ಯಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ತ್ುತ 
ಇತ್ತ್ರಗೆ ಅನಿುಸುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದನುು ಮೊದಲು ಪರಗಣಿಸಬೆೇಕು. ಎರಡನೆಯದ್ಯಗಿ, ಹೊಸ 
ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನುು ಪಿಯೇಗಿಸಿ ನೊೇಡುತ್ತಲೆೇ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿಲ ಹೂರ್ಲಪಟ್ಟದ್ಯದಗಿ 
ಇರುವಿಂತ್ಹ ಕುಶಲತೆಗಳಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಪಿತಿಭ್ೆಗಳನುು ಅಭಿವೃದಿಧ 
ಪಡಿಸಿಕೊಳುಲು ಪಿಯತಿುಸುತ್ತಲೆೇ ಇರುವದ್ಯದರೆ ಅವುಗಳನುು ಕಿಂಡುಕೊಳುುವಿರ. 

ನಿಮ್ಮ ವರಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವದು ಏಕೆ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ? 
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ಕೆೇಳಿಕೊಳುಬೆೇಕಯದ ಮ್ೂರನೆಯ ಪಿಶೆುಯು ಇದ್ೆೇ: “ದ್ೆೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟಿಟರುವ 
ವರಗಳನುು ಕಿಂಡುಕೊಿಂಡು ಆ ವರಗಳನುು ದ್ೆೇವರ ಸ್ೆೇವ್ೆಯಲಿಲ 
ಉಪಯೇಗಿಸಲಯರಿಂಭಿಸಿದರೆ ಏನು ಸಿಂಭವಿಸುವದು?” ನಿೇವು ದ್ೆೇವರು ನಿಮ್ಮನುು ಸ್ೆೇವ್ೆ 
ಮಯಡುವದಕೆೆ ಸರ್ುಜಗೊಳಿಸಿರುವ ದ್ಯರಯಲಿಲಯೆೇ ಸ್ೆೇವ್ೆ ಮಯಡುತಿತರುವ್ಯಗ, ಎರಡು 
ಕಯಯವಗಳು ಸಿಂಭವಿಸುತ್ತವ್ೆ. ಆರಿಂಭದಲಿಲ ನೊೇಡುವದ್ಯದರೆ, ನಿೇವು ದ್ೆೇವರ ರಯರ್ಾದಲಿಲ 
ಹೆಚುು ಫಲ ಕೊಡುವವರಯಗುವಿರ. ನಿೇವು ಮ್ತೊತಬಬರು ಮಯಡುವದಕೆೆ ಸರ್ುಜಗೊಳಿಸಲಪ 
ಟಿಟರುವದನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸುವದರ ಬದಲಯಗಿ, ಸವತ್ಃ ನಿೇವು ಯಯವದನುು 
ಉತ್ತಮ್ವ್ಯಗಿ ಮಯಡಬಲಿಲರೊೇ ಅದನೆುೇ ಮಯಡುವವರಯದರೆ, ನಿೇವು ಎಿಂದ್ಯದರೂ ಅಲಪ 
ಪಿತಿಭ್ೆಯಿರುವ ಒಿಂದು ಸ್ೆೇವ್ೆಯಲಿಲ ಮಯಡುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸುವ ಮ್ೂಲಕ 
ಸ್ಯಧಸುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಅಧಕವ್ಯಗಿ ಸಭ್ೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆಯನುು ಕೊಡುವದಕೆೆ 
ಶಕತರಯಗುವಿರ. ಅಲಲದ್ೆ, ನಿೇವು ಹೆಚುು ಸಿಂತೊೇಷಗೊಳುುವಿರ. “ದುಿಂಡನೆಯ ರಿಂಧಿಗಳಲಿಲ” 
ಸರಹೊಿಂದಿಸಿಕೊಳುಲು ಪಿಯತಿುಸುವ “ಚತ್ುಭುವರ್ದ ಬಿರಡೆಗಳು” “ಯಯವ್ಯಗಲೂ 
ಸಿಂತೊೇಷ್ಟಸುವದು” ಕಷಟಕರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಯವು ಇಷಟಪಟ್ುಟ ಮಯಡುವ ಸಿಂಗತಿಯನುು, 
ನಯವ್ೆೇನು ಮಯಡುವದಕೆೆ ವರವನುು ಹೊಿಂದಿದ್ೆದೇವೊೇ, ನಯವು ಯಯವುದರಲಿಲ 
ಪರಣಿತ್ರಯಗಿದ್ ದೆೇವೊೇ ಅದನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ ಇರುವ ಸಿಂಗತಿಯನುು ನಿಯತ್ವ್ಯಗಿ ಮ್ತ್ುತ 
ಸಿಥರವ್ಯಗಿ ಮಯಡುವದಕೆೆ ಅನುಮ್ತಿಸಲಪಡುವದು, ಕೆೈಸತ ಜೇವಿತ್ವನುು ಒಿಂದು 
ಹೊತ್ುತಕೊಳುಲಯಗಿಂತ್ಹ ಭ್ಯರದ ಬದಲಯಗಿ ಒಿಂದು ಆನಿಂದಿಸಬಹುದ್ಯದ ಸ್ಯಹಸವನಯುಗಿ 
ಮಯಡುತ್ತದ್ೆ. 

ಇತ್ರ ಕೆೈಸತರು ತ್ನು ವರಗಳನುು ಕಿಂಡುಕೊಳುುವಿಂತೆ ನಯವು ಅವರಗೆ ಹೆೇಗೆ ಸಹಯಯ 
ಮಯಡಬಲ ಲೆವು? ಇನೊುಿಂದು ಪಿಶೆುಯನುು ಪರಗಣಿಸಿಕೊಳಿುರ: “ಇತ್ರ ಕೆೈಸತರು ತ್ಮ್ಮ 
ವರಗಳನುು, ರಯರ್ಾದಲಿಲ ತ್ಮ್ಮ ಸ್ಯಥನಗಳನುು ಕಿಂಡುಕೊಳುುವಿಂತೆ ನಯನು ಹೆೇಗೆ ಸಹಯಯ 
ಮಯಡಬಲ ಲೆನು?” ಮ್ೂರು ಸಲಹೆಗಳು ನನು ಮ್ನಸಿಾಗೆ ಬರುತ್ತವ್ೆ. 

ಮೊದಲನೆಯದ್ಯಗಿ, ಸಹೊೇದರರಗೆ ದ್ೆೇವರ ವರಗಳ ಕುರತ್ ಸತ್ಾವನುು 
ಕಲಿಸುವದು. ವಿಶೆೇಷವ್ಯಗಿ, ದ್ೆೇವರ ರ್ನರಲಿಲ ಪಿತಿಯಬಬರು ದ್ೆೇವರಿಂದ ಕೊಡಲಪಟಿಟರುವ 
ಕನಿಷಠ ಒಿಂದು ವರವನುು ಹೊಿಂದಿದ್ಯದರೆ, ಸಭ್ೆಯಲಿಲ ಪಿತಿಯಿಂದು ಪಯತ್ಿವು 
ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದ್ೆದಿಂದು, ಮ್ತೊತಬಬರ ಪಯತ್ಿವನುು ಯಯರೊಬಬರೂ ಅಸಡ ುೆಯಿಿಂದ 
ಕಯರ್ಬಯರದ್ೆಿಂದು, ಮ್ತ್ುತ ನಮ್ಗಿರುವ ಯಯವದ್ೆೇ ಪಿತಿಭ್ೆಗಳನುು ನಯವು ಕತ್ವನ 
ರಯರ್ಾದಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಸತ್ಕೆದ್ ದೆಿಂದು ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುುವಿಂತೆ ಅವರಗೆ ಸಹಯಯ 
ಮಯಡಬೆೇಕು. 

ಎರಡನೆಯದ್ಯಗಿ, ರ್ನರಗೆ ತ್ಮ್ಮ ವರಗಳನುು ಅನೆವೇಷ್ಟಸಿಕೊಳುಲು ಮ್ತ್ುತ 
ಕಿಂಡುಕೊಳುುವದಕೆೆ ಅವಕಯಶಗಳು ಒದಗಿಬರುವಿಂತಯಗಲು ಸಹಯಯ ಮಯಡಬೆೇಕು. 
ಸಭ್ೆಯಲಿಲ ವಿವಿಧ ರೇತಿಯ ಸ್ೆೇವ್ೆಗಳಿಗಯಗಿ ಹೆಚೆುಚುು ಅವಕಯಶಗಳು ಇದದಿಂತೆ, 
ಪಿತಿಯಬಬರೂ ತ್ಮ್ಮ ತ್ಮ್ಮ ಸ್ಯಥನವನುು—ಒಿಂದು ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು—ಕಿಂಡುಕೊಿಂಡು ಸಭ್ೆಯ 
ಆತಿೀಕವ್ಯದ ಹಯಗೂ ಸಿಂಖ್ಯಾಬಲವನುು ಹೆಚಿುಸುವದರಲಿಲ ಬೆಲೆಯುಳು ಕೊಡುಗೆಯನುು 
ಅವನು ಅಥವ್ಯ ಅವಳು ಕೊಡಬಲಲರು. 
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ಮ್ೂರನೆಯದ್ಯಗಿ, ಯಯರಲಿಲ ಪಿತಿಭ್ೆಗಳಿರುವಿಂತೆ ತೊೇರದರೂ ಅವರಗೆ ತಿಳಿಯದ್ೆ 
ಇರುವ ಅಥವ್ಯ ಇನುು ಅವುಗಳನುು ದ್ೆೇವರ ಸ್ೆೇವ್ೆಯಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಸದಿಂತಿರುವ ಹಯಗೆ 
ತೊೇರುವ ಸಭ್ೆಯಲಿಲನ ವಾಕ್ತತಗಳನುು ಪೊಿೇತಯಾಹಸಿರ. ನಯವು ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಗೆ, “ನಿೇನು ಒಬಬ 
ಪಿತಿಭ್ಯವಿಂತ್ ಪಿಸಿಂಗಿ ಅಥವ್ಯ ಬೊೇಧಕ ಆಗಬಲ ಲೆ” ಅಥವ್ಯ “ನಿೇನಗಿರುವ ಸ್ಯಮ್ಥಾವ 
ನೊೇಡಿದರೆ ನಿೇನು ಒಬಬ ಉತ್ತಮ್ ಸಮ್ಲೊೇಚಕನಯಗಬಲ ಲೆ ಎಿಂದು ನನಗನಿುಸುತ್ತದ್ೆ” 
ಅಥವ್ಯ “ನಿನುಲಿಲ ಒಬಬ ಉತ್ತಮ್ ಹರಯನಯಗುವ ಎಲಯಲ ಲಕ್ಷರ್ಗಳ  ಇರುತ್ತವ್ೆ” ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳುವ್ಯಗ ನಯವು ಕತ್ವನಿಗಯಗಿ ಮ್ತ್ುತ ಆ ವಾಕ್ತತಗೆ ಇಬಬರಗೂ ದ್ೊಡು ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು 
ಮಯಡಿದವರಯಗುತೆತೇವ್ೆ. 

ಮ್ುಕಯತಯ. ನನುಲಿಲ ಬೆೇರೆಯವರು ಹೊಿಂದಿರುವಿಂಥ ಕೆಲವು ಕುಶಳತೆಗಳಿಲಲ ಮ್ತ್ುತ 
ಸ್ೆೇವ್ೆಯ ಕೆಲವೊಿಂದು ಕ್ಷೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ನನಗಿಿಂತ್ಲೂ ಅನೆೇಕ ರ್ನರು ಹೆಚುು 
ಪರಣಯಮ್ಕಯರಯಯಗಿ ಇರಬಲಲರಯದರೂ, ನಯನು ಬೊೇಧಸುವಕೆೆ ಶಕತನಯಗಿರುತೆತೇನೆ. 
ಕೆಲವರಗೆ, ಬೊೇಧಸುವದು ಒಿಂದು ಸಿಂಕಷಟದಿಂತಿರಬಲಲದು. ಆಗಯಗೆೆ, ಬೊೇಧಸುವದು 
ಕಠಿರ್ ಮ್ತ್ುತ ಭ್ಯರವ್ೆಿಂಬಿಂತಿರುತ್ತದ್ೆ—ಆದರೆ ನನು ವಿಷಯದಲಿಲ ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಆ 
ರೇತಿಯಲಿಲರುವದಿಲಲ. ಸ್ಯಧ್ಯರರ್ವ್ಯಗಿ, ನನಗೆ ಬೊೇಧಸುವದ್ೆಿಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷಷವ್ಯದದುದ. 
ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಸಿಂಗತಿಗಳು ಸರಯಯಗಿ ಸ್ಯಗುತಿತರುವ ವ್ೆೇಳೆ—ನನಗೆ ವಿಷಯ ಸ್ಯಮ್ಗಿಿ 
ಚೆನಯುಗಿ ಗೊತಿತರುವ್ಯಗ, ಮ್ತ್ುತ ಎಲಲರೂ ಗಮ್ನ ಕೊಟ್ುಟ ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಳುುತಿತರುವಿಂತೆ 
ಕಯರ್ುವ್ಯಗ ಮ್ತ್ುತ ತ್ರಗತಿಯನುು ಆನಿಂದಿಸುತಿತರುವ್ಯಗ—ನಯನು ಸಥಳಗಳನುು 
ಯಯರೊಿಂದಿಗೂ ವಿನಿಮ್ಯ ಮಯಡಿಕೊಳುುವದಿಲಲ. ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ವರ ಅಥವ್ಯ ವರಗಳನುು 
ಕಿಂಡುಕೊಳುುವಿರ ಮ್ತ್ುತ ಅವುಗಳನುು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂತ್ೃಪ್ರತ ತ್ರುವಿಂತ್ಹ ಹಯಗೂ ಕತ್ವನಿಗೆ 
ಮಚಿುಕೆಯಯಗುವಿಂತ್ಹ ರೇತಿಯಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಸುವಿರೆಿಂಬುದು ನಿಮ್ಗೊೇಸೆರ ನಯನು 
ಮಯಡುವ ಪಯಿಥವನೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಪಿಾೀತಿಸ್ನವದಕ್ರಕ ಒಿಂದನ ಸ್ವಯಲ್ನ (12:9-13) 
12:9-13ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿೇತಿಯ ಕುರತ್ು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಿಂಶಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಒಿಂದು 

ಪಿಸಿಂಗವನುು ಸಿದಧಪಡಿಸಬಹುದು:  

ಪ್ರಿೇತಿಯು ಯಥಯಥವವ್ಯದದುದ—“ಪ್ರಿೇತಿಯು ನಿಷೆಪಟ್ವ್ಯಗಿರಲಿ” (12:9). 
ಪ್ರಿೇತಿಯು ನಿಸ್ಯಾಾಥವವುಳುದುದ—“ಒಬಬರಗಿಿಂತ್ ಒಬಬರು ಮ್ುಿಂದ್ಯಗಿರ” (12:10). 
ಪ್ರಿೇತಿಯು ಉತಯಾಹಭರತ್ವ್ಯದದುದ—“ಆಸಕತಚಿತ್ತರಯಗಿದುದ ಕತ್ವನ ಸ್ೆೇವ್ೆ 

ಮಯಡುವವರಯಗಿರಿ” (12:11). 
ಪ್ರಿೇತಿಯು ಸಿಥರವ್ಯದದುದ—“ನಿರೇಕ್ಷಿಸುವ ಮ್ಹಯಪದವಿಯನು ನೆನಸಿ 

ಉಲಯಲಸವ್ಯಗಿರಿ” (12:12). 
ಪ್ರಿೇತಿಯು ಸಹಯಯಕವ್ಯದದುದ—“ದ್ೆೇವರ್ನರಗೆ ಕೊರತೆ ಬಿಂದ್ಯಗ ಸಹಯಯ 

ಮಯಡಿರ. ಅತಿಥಿಸತಯೆರವನುು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿರ” (12:13). 
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ಒಬ್ೊ ಕ್ರೈಸ್ತನ ಲ್ಕ್ಷಣ ನಿರ ಪಣರ (12:9-16) 
ಒಬಬ ಚಿಕೆ ಬಯಲಕನು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ತ್ರಗತಿಗಳಲಿಲ ಮ್ತ್ುತ ಪಿಸಿಂಗಗಳಲಿಲ “ಕೆೈಸತನು” 

ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದನು, ಆದರೆ ಅದರಥವವ್ೆೇನೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ಅವನಿಗೆ 
ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ ಗೊತಯತಗಿರಲಿಲಲ. ಒಿಂದು ದಿನ ಆತ್ನು ತ್ನು ತ್ಿಂದ್ೆಯನುು, “ಅಪಯಪ, ಒಬಬ 
ಕೆೈಸತನು ಅಿಂದರೆ ಏನು?” ಎಿಂದು ಕೆೇಳಿದನು. ಆತ್ನ ತ್ಿಂದ್ೆಯು ಆತ್ನಿಗೆ ಕ್ತಿಸತನಿಗೆ 
ಸ್ೆೇರದವನೆೇ ಒಬಬ ಕೆೈಸತನೆಿಂದು ಮ್ತ್ುತ ತಯನು ಹೆೇಗೆ ಕೆೈಸತನಯದ್ೆನು ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿದನು. 
ಆ ಬಯಲಕನು ಈಗಲೂ ಏನು ಅಥವವ್ಯಗದವನಿಂತೆ ಕಿಂಡನು, ಆದದರಿಂದ ಅವನ ತ್ಿಂದ್ೆಯು 
ಅವನಿಗೆ, “ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಇಿಂಥಿಿಂಥ ರೇತಿಯ ಜೇವನವನುು ನಡಿಸತ್ಕೆದುದ. ನಯನು 
ರೊೇಮಯ 12ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯವನುು ಅಧಾಯನ ಮಯಡುತಿತದ್ೆದೇನೆ, ಮ್ತ್ುತ ಅದು ವಿವಿಧ 
ಪರಸಿಥತಿಗಳಲಿಲ ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಹೆೇಗೆ ವತಿವಸಬೆೇಕು ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಆ ಅಧ್ಯಾಯವು ಒಿಂದು 
ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದ ಸ್ಯರಯಿಂಶವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಆತ್ನು ರೊೇಮಯ 12:9-16ರ 
ಮೇಲೆ ತಯನು ಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿದದ ಟಿಪಟಣಿಗಳನುು ಎತಿತಕೊಿಂಡು ಹೇಗೆ ಓದಿದನು, “ಒಬಬ 
ಕೆೈಸತನು ಪ್ರಿೇತಿ ಮಯಡುವವನು, ನಿಸ್ಯಾಾಥಿವ, ಆಸಕ್ತತಯುಳುವನು, ಸಿಥರವ್ಯದವನು, 
ಉಪಕಯರ, ಕೃಪಯವಿಂತ್, ಸಹಯನುಭೂತಿಯುಳುವನು, ಮ್ತ್ುತ ದಿೇನತೆಯುಳುವನು.” 
ಬಯಲಕನು ತ್ನು ತ್ಿಂದ್ೆಯ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಕುರತ್ು ಆಲೊೇಚಿಸಿ ಹೇಗೆ ಕೆೇಳಿದನು, “ನಯನು 
ಅಿಂಥವರನುು ಎಿಂದ್ಯದರೂ ನೊೇಡಿದ್ ದೆೇನಯ?”  

ಸಯಮ್ರಸ್ಾದಿಿಂದ ಜೀವಿಸ್ನವದನ (12:16) 
ರೊೇಮಯ 12:16 ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ, “ನಿಮ್ಮ ನಿಮೊಮಳಗೆ ಏಕಮ್ನಸುಾಳುವರಯಗಿರಿ; 

ದ್ೊಡುಸಿತಕೆಯ ಮೇಲೆ ಮ್ನಸಿಾಡದ್ೆ ದಿೇನರ ಸಿಂಗಡ ಬಳಿಕೆಯಯಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮನುು ನಿೇವ್ೆೇ 
ಬುದಿಧವಿಂತ್ರೆಿಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಡಿರ.” ಇತ್ತ್ರ ಸ್ಯಮಯಜಕ ಸ್ಯಥನಮಯನ ಏನೆೇ 
ಆಗಿದದರೂ ಸರಯೆೇ ಅವರ ಸಿಂಗಡ ಸ್ಯಮ್ರಸಾದಿಿಂದ ಜೇವಿಸಬೆೇಕೆಿಂದು ಇಲಿಲ ಕರೆ 
ಕೊಡಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಒಬಬ ಹೊಲಸ್ಯದ, ಚಿಿಂದಿಬಟೆಟ ತೊಟಿಟದದ ವಾಕ್ತತಯು ಒಿಂದು ಸಿರವಿಂತ್ ಸಭ್ೆಗೆ ಹೊೇದ 
ಕುರತ್ ಕಥೆಯು ಹೆೇಳಲಪಡುತ್ತದ್ೆ. ಆತ್ನು ಒಬಬ ಸಿಿೇಯ ಪಕೆದಲಿಲ ಕುಳಿತ್ನು, ಆಕೆಯ 
ಉಡುಪುಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ಧರಸಿದದ ಆಭರರ್ಗಳ ೇೆ ಆಕೆಯ ಐಶುಯವಕೆೆ 
ಜಯಹರಯತಿನಿಂತಿದದವು. ಆ ಸಿಿೇಯು ಅತಿಥಿಯಿಿಂದ ಎಷುಟ ಸ್ಯಧಾವೊೇ ಅಷುಟ ದೂರಕೆೆ ಸರದು 
ಕುಳಿತ್ುಕೊಿಂಡಳು. ಒಬಬ ಸ್ಯವಗತ್ಕಯರನು ಬಿಂದ್ಯಗ, ಆಕೆಯು ಗಟಿಟಯಯದ 
ಪ್ರಸುಮಯತಿನಲಿಲ, “ನನಗೆ ಬರುತಿತರುವ ವ್ಯಸನೆ ನಿನಗೂ ಬರುತಿತದ್ೆಯಯ?” ಸ್ಯವಗತ್ಕಯರನು 
ಗಯಳಿಯನೊುಮಮ ಮ್ೂಸಿನೊೇಡಿ, “ಹೌದು, ಅದು ಸವ-ಪಯಿಮ್ುಖಾತೆ”ಯ ನಯತ್ವ್ೆಿಂದು 
ಅನಿುಸುತ್ತದ್ೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು.  

ಕೆೈಸತತ್ವವು ಶೆಿೇಷಠ ಸಮ್ಕಯರ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ (ಗಲಯತ್ಾ 3:28). ಕ್ತಿಸತನು ಅಿಂತ್ಸುತಗಳ 
ಅಥವ್ಯ ಜಯತಿಗಳ ವಾವಸ್ೆಥಯನುು ಮ್ನುನೆ ಮಯಡುವದಿಲಲ. ನಯನು Abilene Christian 

College (ಈಗ ಅದು ವಿಶವವಿದ್ಯಾಲಯ) ಗೆ ಹಯರ್ರಯಗುತಿತದದ ವ್ೆೇಳ ,ೆ ಕಯಲೆೇಜನ ಆಧಾಕ್ಷನು 
College church of Christ ಸಭ್ೆಯ ಹರಯನಯಗಿದದನು. ಅದ್ೆೇ ರೇತಿ ಕಯಲೆೇಜನ 
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ದ್ಯವರಪಯಲಕರಲೊಲಬಬನು ಸಹ ಹರಯನಯಗಿದದನು. ಅವರಬಬರು ಹರಯರ ಕೂಟ್ದಲಿಲ 
ಒಟಯಟಗಿ ಕುಳಿತ್ುಕೊಳುುವ್ಯಗ, ಒಬಬನ ಅಭಿಪಯಿಯವು ಮ್ತೊತಬಬನ ಅಭಿಪಯಿಯದಷೆಟೇ 
ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿರುತಿತತ್ುತ.  

ನಯವು ಎಲಯಲ ರ್ನರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಕೆೈಸತರಿಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳುುವ ಹಯಗೆ ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಗೆ 
ಸಹಯಯ ಮಯಡಲಿ. ಹೆಚುುಕಡಿಮ ಎಲಯಲ ಸಭ್ೆಗಳಲಿಲ, ತಯನು ಅಲಿಲ ಸ್ೆೇರದವನಲಲವ್ೆಿಂಬ 
ಭ್ಯವನೆಯುಳು ಅಥವ್ಯ ನೊೇವುಕರವ್ಯಗಿ ಸಿಂಕೊೇಚದಿಿಂದಿರುವ ಕನಿಷಠ ಒಬಬರಯದರೂ 
ಇರುತಯತರೆ. ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಪಿತಿಯಬಬ ವಾಕ್ತತಗಳನುು ಹುಡುಕುತಯತನೆ, ಆತ್ನನುು 
ಸಿಂದಶಿವಸುತಯತನೆ, ಮ್ತ್ುತ ಅವರಗೆ ಅಿಂಗಿೇಕಯರ ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರಿೇತಿಯನುು ವಾಕತಪಡಿಸುವ 
ಮ್ೂಲಕ ಸಹಯಯ ಮಯಡುತಯತನೆ. 

ಪೌಲನು ನಿದಿವಷಟವ್ಯಗಿ ನಯವು “ಮೇಲವಗವದವರು” ಎಿಂದು ಕರೆಯುವ ರ್ನರ 
ವಿಷಯದಲಿಲ ಮಯತಯಡಿದನು, ಆದರೆ ಜೇವನದಲಿಲ ಅವರಗಿರುವ ಸ್ಯಥನಗಳು ಏನೆೇ 
ಆಗಿದದರೂ ಸರಯೆೇ, ರೊೇಮಯ 12:16ರ ಸಿಂದ್ೆೇಶವು ಎಲಯಲ ರ್ನರಗೂ ಅಗತ್ಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ 
ಎಿಂಬುದು ನನು ಅನುಭವವ್ಯಗಿದ್ೆ. ಅಲಪ ಹರ್ವುಳುವರು ಹರ್ವುಳುವರ ಕುರತ್ು 
ಹತಯಶೆಯಿಿಂದ ಮಯತಯಡುವದನುು ನಯನು ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಿಂಡಿದ್ೆದೇನೆ. ಅಲಪವ್ಯದ 
ಶಿಕ್ಷರ್ವುಳುವರು ಉನುತ್ ಪದವಿಗಳನುು ಪಡೆದಿರುವವರ ಬಗೆ ೆಅಪಹಯಸಾ ಮಯಡುವದನುು 
ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಿಂಡಿದ್ ದೆೇನೆ. ಯಯವದ್ೊೇ ಒಿಂದು ಕಯರರ್ಕಯೆಗಿ ನಯನು ಮ್ತೊತಬಬನಿಗಿಿಂತ್ಲೂ 
ಉತ್ತಮ್ನೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದು ಹುಟ್ುಟ ಗುರ್ವಿರುತ್ತದ್ೆ: ನಯವು ಜೇವಿಸುವ ಸಥಳದ 
ಕಯರರ್ಕಯೆಗಿ, ನಮ್ಮ ವರ್ವದ ಕಯರರ್ಕಯೆಗಿ, ನಯವು ಹೊಿಂದಿರುವ ಕಯರನ ಕಯರರ್ಕಯೆಗಿ—
ನಿೇವು ಪಟಿಟಗೆ ಸ್ೆೇರಸುತಯತ ಹೊೇಗಬಹುದು. ಅಿಂಥ ಸಿಂಗತಿಗಳು ಒಬಬ ಕೆೈಸನಿಗೆ ಅಷೆಟೇನೂ 
ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದವುಗಳಯಗಿರುವದಿಲಲ. ಆತ್ನು ಎಲಯಲ ರ್ನರನುು ಪ್ರಿೇತಿಸುತಯತನೆ, ಮ್ತ್ುತ 
ಆತ್ನು ದಿೇನತೆಯುಳುವನಯಗಿರುತಯತನೆ.  

ಪಿಾೀತಿಗರ ಅಹಿರಲ್ಿದವರನನು ಹರೀಗರ ಪಿಾೀತಿಸ್ನವದನ (12:14, 17-21) 
ಶಯಲೆಯಿಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮ್ುಗಿಸಿ ಪದವಿಧರನಯಗಲಿದದ ಒಬಬ ಯುವಕನು, 

ಮ್ನೆಯಳಗೆ ಓಡಿ ಬರುತಯತ, “ನಯನು ಕಡೆೇ ಪರೇಕ್ಷೆಯನುು ಮ್ುಗಿಸಿದ್ೆನು!” ಎಿಂದು 
ಕೂಗುತಯತ ಬಿಂದನು. ಆತ್ನ ತ್ಿಂದ್ೆಯು ತ್ಲೆಯನುು ಅಲಯಲಡಿಸಿದನು ಆದರೆ 
ಹೇಗಿಂದುಕೊಿಂಡನು, “ಅದು ಇದನುು ಮ್ನಗಯರ್ುವದಿಲಲ, ಆದರೆ ಜೇವನದ ಪರೇಕ್ಷೆಗಳು 
ಈಗಷೆಟ ಆರಿಂಭವ್ಯಗುತಿತವ್ೆ!” ನಯವು ನಮ್ಮ ಪಯಿಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನುು ಮ್ುಗಿಸಿದ 
ಬಳಿಕ, ನಯವು ಅನುದಿನವು ಪರೇಕ್ಷೆಗೊಳಗಯಗುತಿತರುತ ತೆೇವ್ೆಿಂಬುದನುು ನಮ್ಮಲಿಲ ಬಹುತೆೇಕರು 
ಬಲಲವರಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ. ನಮ್ಮ ದ್ಯರಯಲಿಲ ಬರುವ ಎಲಯಲ ಪರೇಕ್ಷೆಗಳ ೆಳಗೆ, ಬಹುಶಃ ಈಗ 
ನಯವು ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ ಅಧಾಯನ ಮಯಡಲಿರುವ ಪರೇಕ್ಷೆಗಿಿಂತ್ಲೂ ಕಠಿರ್ವ್ಯದದುದ 
ಯಯವದೂ ಇರುವದಿಲಲ ಎಿಂದಣಿಸುತ್ತದ್ೆ.  

ಆ ಪರೇಕ್ಷೆಯು ರೊೇಮಯ 12:14ರಲಿಲ ಪರಚಯಿಸಲಪಟಿಟತ್ು: “ನಿಮ್ಮನುು 
ಹಿಂಸಿಸುವವರಗೆ ಆಶಿೇವ್ಯವದಮಯಡಿರ; ಶಪ್ರಸದ್ೆ ಆಶಿವವದಿಸಿರ.” ಅದು 17 ರಿಂದ 21 
ವಚನಗಳಲಿಲ ಇನುಷುಟ ವಿಸ್ಯತರವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ:  
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ಯಯರಗೂ ಅಪಕಯರಕೆೆ ಅಪಕಯರವನುು ಮಯಡಬೆೇಡಿರ. ಎಲಲರ ದೃಷ್ಟಟಯಲಿಲ ಯಯವದು 
ಗೌರವವ್ಯದದ್ೊದೇ ಅದನೆುೇ ಯೇಚಿಸಿ ಸ್ಯಧಸಿರ. ಸ್ಯಧಾವ್ಯದರೆ ನಿಮಿಮಿಂದ್ಯಗುವ 
ಮ್ಟಿಟಗೆ ಎಲಲರ ಸಿಂಗಡ ಸಮಯಧ್ಯನದಿಿಂದಿರ. ಪ್ರಿಯರೆೇ, ನಿೇವ್ೆೇ ಮ್ುಯಿಾಗೆ ಮ್ುಯಿಾ 
ತಿೇರಸದ್ೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವದನುು ದ್ೆೇವರಗೆ ಬಿಡಿರ. ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಮ್ುಯಿಾಗೆ ಮ್ುಯಿಾ 
ತಿೇರಸುವದು ನನು ಕೆಲಸ, ನಯನೆೇ ಪಿತಿಫಲವನುು ಕೊಡುವ್ೆನು ಎಿಂದು ಕತ್ವನು 
ಹೆೇಳುತಯತನೆಿಂಬದ್ಯಗಿ ಬರೆದದ್ೆ. ಹಯಗಯದರೆ ನಿನು ವ್ೆೈರಯು ಹಸಿದಿದದರೆ ಅವನಿಗೆ 
ಊಟ್ಕೆೆ ಬಡಿಸು; ಬಯಯಯರದದರೆ ಕುಡಿಯುವದಕೆೆ ಕೊಡು. ಹೇಗೆ ಮಯಡುವದರಿಂದ 
ಅವನ ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಿಂಡಗಳನುು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟಿಂತಯಗುವದು. ಕೆಟ್ಟತ್ನಕೆೆ ಸ್ೊೇತ್ು 
ಹೊೇಗದ್ೆ ಒಳ ುೆೇತ್ನದಿಿಂದ ಕೆಟ್ಟತ್ನವನುು ಸ್ೊೇಲಿಸು.  

ನಯವು 14ನೆೇ ವಚನವನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳುುವದ್ಯದರೆ, ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು 
ನಯಲುೆ ನಕಯರಯತ್ಮಕಗಳನುು ಹೊಿಂದಿದ್ೆ. ಎಲಯಲ ನಯಲೆರ ಸಿಂದ್ೆೇಶವು ಮ್ೂಲಭೂತ್ವ್ಯಗಿ 
ಒಿಂದ್ೆೇ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ.93 

“[ನಿಮ್ಮನುು ಹಿಂಸಿಸುವವರನುು] ಶಪ್ರಸಬೆೇಡಿರ” (12:14). 
“ಅಪಕಯರಕೆೆ ಅಪಕಯರವನುು ಮಯಡಬೆೇಡ” (12:17). 
“ನಿೇವ್ೆೇ ಮ್ುಯಿಾಗೆ ಮ್ುಯಿಾ ತಿೇರಸಬೆೇಡಿರ” (12:19). 
“ಕೆಟ್ಟತ್ನಕೆೆ ಸ್ೊೇತ್ು ಹೊೇಗದಿರ” (12:21). 

ಆ ನಯಲುೆ ನಕಯರಯತ್ಮಕಗಳು ಸಕಯರಯತ್ಮಕಗಳಿಿಂದ ಸಮ್ತೊೇಲನಗೊಳಿಸಲಪಟಿಟ 
ರುತ್ತವ್ೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ೆೈರಗಳನುು ಆಶಿೇವವದಿಸಿರ (12:14). ಯಯವದು ಸರಯೇ ಅದನುು 
ಮಯಡಿರ, ಮ್ತ್ುತ ಎಲಲರ ಸಿಂಗಡ ಸಮಯಧ್ಯನದಿಿಂದಿರ (12:17, 18). ಮ್ುಯಿಾಗೆ ಮ್ುಯಿಾ 
ತಿೇರಸಿಕೊಳುುವ ವಿಷಯವನುು ದ್ೆೇವರ ಕೆೈಗಳಲಿಲ ಬಿಡಿರ, ಮ್ತ್ುತ ನಿಮ್ಮ ವ್ೆೈರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿೇತಿ 
ತೊೇರಸವದರ ಕಡೆಗೆ ಗಮ್ನ ಕೊಡಿರ (12:19, 20). ಒಳ ುೆೇತ್ನದಿಿಂದ ಕೆಟ್ಟತ್ನವನುು 
ಸ್ೊೇಲಿಸಿರ (12:21). 

ರೊೇಮಯ 12:14, 17-21 ಪರಸಪರ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಕುರತ್ ಬೆೈಬಲಿನಲಿಲಯೆೇ ಅತ್ಾಿಂಥ 
ಪುಷೆಳವ್ಯದದ್ಯದಗಿದ್ೆ. ಪೌಲನು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ ನಿಮ್ಮನುು ನೊೇವು ಪಡಿಸಲು ಪಿಯತಿುಸುವ 
ವಿಶಯವಸಿಗಳ ೇೆತ್ರರನಿುಟ್ುಟಕೊಿಂಡು—ಹಿಂಸಕರು (12:14), ವ್ೆೈರಗಳು (12:20), ಮ್ತ್ುತ 
ದುಷಟರು (12:21)—ಈ ಮಯತ್ುಗಳನಯುಡಿದನು. ಹೆೇಗೂ, ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ 
ಹೊಿಂದಿರಬಹುದ್ಯದ ಸಹೊೇದರರ ಜೊತೆಯಲಿಲ ಹೊಿಂದಿಕೊಿಂಡು ಹೊೇಗುವದರ ಕುರತ್ು 
ಸಹ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವನುು ಅನವಯಿಸಿಕೊಳುಬಹುದು. ಇದು ಪಿಕ್ಷುಬಧತೆಯಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿರುವ 
ಕುಟ್ುಿಂಬಗಳಿಗೆ ಸಹಯಯವ್ಯಗಬಲಲದು. ನಯನು ಈ ಅಧಾಯನಕೆೆ “ಪ್ರಿೇತಿಗೆ 
ಅಹವರಲಲದವನನುು ಹೆೇಗೆ ಪ್ರಿೇತಿಸುವದು” ಎಿಂಬ ಶಿೇಷ್ಟವಕೆಯನುು ಕೊಡುತಿತದ್ ದೆೇನೆ. ನಯವು 
ಈ ವಚನಗಳಲಿಲ ಸಿಕುೆವ ಬುದಿಧವ್ಯದಗಳ ಕುರತ್ು ನೊೇಡಲಿದ್ ದೆೇವ್ೆ. 

ಅವನಿಗೊೇಸೆರ ಪಯಿಥಿವಸಿರ (12:14). ನಯವು 14ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ, “ನಿಮ್ಮನುು 
ಹಿಂಸಿಸುವವರಗೆ ಆಶಿೇವ್ಯವದ ಮಯಡಿರ; ಶಪ್ರಸದ್ೆ ಆಶಿೇವವದಿಸಿರ” ಎಿಂದು ಓದಿದ್ೆವು. 
“ಆಶಿೇವವದಿಸು” ಎಿಂದರೆ “ಅವರನುು ಆಶಿೇವವದಿಸುವಿಂತೆ ದ್ೆೇವರನುು ಕೆೇಳಿಕೊಳುುವದು.” 
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ನಯವು ಮೊದಲನೆಯದದನುು ಮಯಡತ್ಕೆದುದ; ಎರಡನೆಯದದನುು ನಯವು ಮಯಡಕೂಡದು. 
14ನೆೇ ವಚನವನುು ಸರಳವ್ಯಗಿ ಹೆೇಳುವದ್ಯದರೆ ನಯವು ನಮ್ಮ ವ್ೆೈರಗಳಿಗೊೇಸೆರ 
ಪಯಿಥವನೆ ಮಯಡಬೆೇಕು ಎಿಂಬದ್ೆ.  

ನಯನು ಆರಯಧನೆ ಕೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಯರ್ರಯಗುತಿತದದಿಂಥ ಆದರೆ ಪಟ್ಟರ್ದಲಿಲಯೆೇ ಅತ್ಾಿಂಥ 
ಕುಿಂದಿದ ವಾಕ್ತತಯಿಂತೆ ಕಯಣಿಸುತಿತದದ ಒಬಬನ ಕುರತ್ು ಓದಿದ್ೆನು.94 ಒಿಂದು ದಿನ ಆತ್ನು 
ಬೊೇಧಕನ ಕಚೆೇರಗೆ ಬಿಂದು, “ಮಿಕೆ ಸದಸಾರೆಲಲರೂ ನಿರ್ವ್ಯಗಿಯೂ ಸಿಂತೊೇಷದಿಿಂದಲೆೇ 
ಇರುತಯತರೊೇ, ಅಥವ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆೇ ನಟಿಸುತಿತದ್ಯದರೊೇ?” ಎಿಂದು ಕೆೇಳಿದನು. 

ಅದಕೆೆ ಬೊೇಧಕನು, “ಅವರಲಿಲ ಬಹುತೆೇಕರು ನಿರ್ಕೂೆ ಸಿಂತೊೇಷವ್ಯಗಿಯೆೇ 
ಇದ್ಯದರೆಿಂದು ನನಗನಿುಸುತ್ತದ್ೆ” ಎಿಂದನು. 

ಆಗ ಆ ಮ್ನುಷಾನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ಸರ, ನಯನಿಂತ್ೂ ಇಲಲ. ನಯನು 
ಸಿಂಕಟ್ಕೊೆಳಗಯದವನು.” 

ಅವರು ಆ ಮ್ನುಷಾನ ಚಿಿಂತೆಗೆ ಕಯರರ್ವ್ಯದದದರ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡಿದರು. ಆಗ ತಿಳಿದು 
ಬಿಂದಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ ಅವನು ದ್ೆವೇಷ ಮಯಡುತಿತದದ ಐದು ರ್ನ ಪಿತಿಸಪಧವಗಳು ಆತ್ನಿಗಿದದರು. 
“ಅವರೊಿಂದು ಮೊೇಸಗಯರರ ಗುಿಂಪಯಗಿದ್ಯದರೆ. ಅವರೆಲಯಲ ಸತಿತದದರೆ ಚೆನಯುಗಿರುತಿತತೆತಿಂದು 
ಹಯರೆೈಸುತ ತೆೇನೆ” ಎಿಂದು ಆತ್ನು ಹೆೇಳಿದನು. 

ಆಗ ಬೊೇಧಕನು ಆತ್ನಿಗೆ, “ನಿೇನು ಸಿಂತೊೇಷವ್ಯಗಿರಬೆೇಕೆಿಂದರೆ ಏನು 
ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂದು ನಿನಗೆ ಹೆೇಳಬಲ ಲೆನು, ಆದರೆ ನಿೇನು ಅದನುು ಮಯಡಲಯರ” ಎಿಂದನು. 

“ಖಿಂಡಿತ್, ನಯನು ಮಯಡುವ್ೆನು,” ಎಿಂದನು ಆ ವಾಕ್ತತ. 
ಬೊೇಧಕನು ತ್ನು ತ್ಲೆಯನಯುಡಿಸಿದನು. ”ಇಲಲ, ನಿೇನು ಮಯಡುವದಿಲಲ.” 
“ಖಿಂಡಿತ್, ನಯನು ಮಯಡುವ್ೆನು. ಏನು ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂದಷೆಟ ನನಗೆ ಹೆೇಳು ಸ್ಯಕು” 

ಎಿಂದು ಆ ವಾಕ್ತತಯು ಪಟ್ುಟ ಹಡಿದನು. 
ಆಗ ಬೊೇಧಕನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ಪಿತಿ ರಯತಿಿ, ನಿೇನು ಮ್ಲಗುವದಕೆೆ ಹೊೇಗುವ 

ಮ್ುನು, ನಿನು ಮೊರ್ಕಯಲೂರ ನಿನು ಪಿತಿಸಪಧವಗಳಿಗೊೇಸೆರ ಹೆಸರು ಹೆೇಳಿ ಪಯಿಥವನೆ 
ಮಯಡು. ಅವರನುು ಹೊಸ ಆಶಿೇವ್ಯವದಗಳಿಿಂದ ಆಶಿೇವವದಿಸುವಿಂತೆ ದ್ೆೇವರನುು 
ಬೆೇಡಿಕೊೇ.” 

ಆ ಮ್ನುಷಾನು ಆಶುಯವಚಕ್ತತ್ಗೊಿಂಡು “ಏನಿಂದಿರ! ನಯನಿಂತ್ೂ ಅದನುು 
ಮಯಡಲಯರೆನು!” ಎಿಂದನು. 

ಅದಕೆೆ ಬೊೇಧಕನು, “ನಯನು ಅದನುು ಮಯಡಲಯರ ಎಿಂದು ಆಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿದ್ೆನಲಯಲ” 
ಎಿಂದನು. 

ಆ ಮ್ನುಷಾನು ಗುರ್ುಗುಟ್ುಟತಯತ, “ಮ್ತ್ುತ ನಯನು ಮಯಡುವ್ೆನು ಎಿಂದ್ೆನು, ಅಲಲವ್ೆೇ? 
ನಿೇನು ನನುನುು ತ್ಿಂತ್ಿಹೂಡಿ ಸಿಕ್ತೆಸಿ ಬಿಟೆಟ” ಎಿಂದನು. 

ವ್ಯರಗಳು ಗತಿಸಿದಿಂತೆ, ಆ ವಾಕ್ತತಯ ಮ್ುಖಚಹರೆಯು ಕಿಮೇರ್ದಲಿಲ 
ಬದಲಯಗುವದನುು ಬೊೇಧಕನು ಕಿಂಡನು. ಒಿಂದು ದಿನ, ಆ ವಾಕ್ತತಯು ಪುನಃ ಬೊೇಧಕನ 
ಕಚೆೇರಗೆ ಬಿಂದನು. “ಸರ, ಬೊೇಧಕರೆೇ, ಅದು ಕಯಯವ ಮಯಡಿತ್ು. ನಯನು ಈಗ ನನು 
ಪಿತಿಸಪಧವಗಳ ಸಿಂಗಡ ಉತ್ತಮ್ ಬಯಿಂದವಾವನುು ಹೊಿಂದಿರುತ ತೆೇನೆ. ಆದರೆ ನಯನೊಿಂದು 



 64 

ಅರಕೆಯನುಿಂತ್ೂ ಮಯಡಲೆೇಬೆೇಕು. ನಯನು ಅವರಗೊೇಸೆರ ಪಯಿಥಿವಸುವದಕೆೆ 
ಆರಿಂಭಿಸಿದ್ಯಗ, ನಯನು ನಿಲಿಲಸಿ ಬಿಟ್ುಟ ಮೇಲಕೆೆ ನೊೇಡಿ ‘ಕತ್ವನೆೇ, ಆ ಮಯತ್ುಗಳಲಿಲ 
ಒಿಂದೂ ನನು ಮ್ನಃಪೂವವಕವ್ಯಗಿ ಬಿಂದದದಲಲ ಎಿಂದು ನಿನಗೆ ಗೊತ್ುತ’ ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳುತಿತದ್ೆದನು. ಕಿಮೇರ್ದಲಿಲ, ನಯನು ಮ್ನಃಪೂವವಕವ್ಯಗಿ ಹೆೇಳಲಯರಿಂಭಿಸಿದ್ೆನು—ಮ್ತ್ುತ 
ಈಗ ನಯನು ಸಿಂತೊೇಷದಿಿಂದ ಇದ್ ದೆೇನೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು. 

ನಿೇವು ಒಬಬ ಪ್ರಿೇತಿಗೆ ಅಹವನಲಲದವನನುು ಹೆೇಗೆ ಪ್ರಿೇತಿಸಬಲಿಲರ? ನಿೇವು 
ಮಯಡಬಹುದ್ಯದ ಮೊದಲ ಸಿಂಗತಿಯೆಿಂದರೆ ಆತ್ನಿಗೊೇಸೆರ ಪಯಿಥಿವಸುವದು. 

ಆ ವಾಕ್ತತಯಿಂದಿಗೆ ಅನುಸರಸಿಕೊಿಂಡು ಬಯಳುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸಿರ (12:17, 18). 
ಪರೇಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲ ಭ್ಯಗವು ಕಷಟಕರವ್ಯಗಿತ್ುತ, ಆದರೆ 17 ಮ್ತ್ುತ 18 ವಚನಗಳಲಿಲ 
ಪರೇಕ್ಷೆಯು ಅದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುು ಕಷಟಕರವ್ಯಗುತಯತ ಸ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ: “ಯಯರಗೂ ಅಪಕಯರಕೆೆ 
ಅಪಕಯರವನುು ಮಯಡಬೆೇಡಿರ ಎಲಲರ ದೃಷ್ಟಟಯಲಿಲ ಯಯವದು ಗೌರವವ್ಯದದ್ೊದೇ ಅದನೆುೇ 
ಯೇಚಿಸಿ ಸ್ಯಧಸಿರ. ಸ್ಯಧಾವ್ಯದರೆ ನಿಮಿಮಿಂದ್ಯಗುವ ಮ್ಟಿಟಗೆ ಎಲಲರ ಸಿಂಗಡ 
ಸಮಯಧ್ಯನದಿಿಂದಿರ.” ಸ್ೆೇಡು ತಿೇರಸಿಕೊಳುುವದು, ಮಯಡಿದದಕೆೆ ಪಿತಿಯಯಗಿ ನಯವು 
ಪಿತಿದ್ಯಳಿ ಮಯಡುವದು ನಮ್ಮ ಪಿವೃತಿತಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಹೆೇಗೂ, ಕ್ತಿಸತನು ನಮ್ಮನುು 
ಜೇವನದ ಒಿಂದು ಎತ್ತರವ್ಯದ ನೆಲೆಗೆ ಬರುವಿಂತೆ ಕರೆಕೊಡುತಯತನೆ (ಮ್ತಯತಯ 5:38-42). 

ಬಲೆಯಲಿಲ ಸಿಕ್ತೆಕೊಿಂಡಿದದ ಒಿಂದು ಕಯಡು ಪಯಿಣಿಯನುು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲು 
ಪಿಯತಿುಸುತಿತದದ ಒಬಬ ಮ್ನುಷಾನ ಕುರತ್ ಕಥೆಯು ಹೆೇಳಲಪಡುತ್ತದ್ೆ. ಆತ್ನು ಹಯಗೆ 
ಮಯಡುತಿತರುವ್ಯಗ, ಪಯಿಣಿಯು ಬುಸುಗುಟ್ುಟತಯತ ಆತ್ನನುು ಪರಚುವದಕೆೆ ನೊೇಡುತಿತತ್ುತ. 
ದ್ಯರ ಹೊೇಗುವವನೊಬಬನು, “ನಿೇನೆೇಕೆ ಆ ಪಯಿಣಿಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವ ಬಗೆೆ ತ್ಲೆ 
ಕೆೇಡಿಸಿಕೊಳುುತಿತರುವಿ? ಅದು ನಿನಗೆ ಗಯಯ ಮಯಡಬಲಲದು” ಎಿಂದು ಕೆೇಳಿದನು. ಅದಕೆೆ ಆ 
ವಾಕ್ತತಯು ಉತ್ತರಸಿ, “ಬುಸುಗುಟ್ುಟವದು ಮ್ತ್ುತ ಉಗುರುಗಳಿಿಂದ ಪರಚುವದು ಅದರ 
ಹುಟ್ುಟಸವಭ್ಯವ ಮ್ತ್ುತ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದು ನನು ಸವಭ್ಯವ. ಈ ಪಯಿಣಿಯು ತ್ನು 
ಸವಭ್ಯವವನುು ಬದಲಯಯಿಸಿಕೊಳುುವದಿಲಲ ಎಿಂಬ ಒಿಂದ್ೆೇ ಕಯರರ್ಕಯೆಗಿ ನಯನೆೇಕೆ ನನುದನುು 
ಬದಲಯಯಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕು?” ಎಿಂದು ಕೆೇಳಿದನು.95 

ಆತ್ನಿಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಿರ (12:19, 20). ಪರೇಕ್ಷೆಯು ಮ್ುಿಂದಕೆೆ ಹೆಚೆುಚಯುಗಿ 
ಕಠಿರ್ಗೊಳುುತ್ತಲೆೇ ಸ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ. 19 ಮ್ತ್ುತ 20 ವಚನಗಳಲಿಲ, ಪೌಲನು ನಮ್ಗೆ ಇತ್ರರು 
ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸಿದ್ಯಗೂಾ ಅವರಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಿರ ಎಿಂದು ಕರೆ 
ಕೊಡುತಯತನೆ.  

ರ್ನಮಚಿುಕೆಯುಳು ಅಭಿಪಯಿಯವೊಿಂದಕೆೆ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ಬೆೈಬಲಿನ ಒಿಂದು ನೆೇರವ್ಯದ 
ತ್ಡೆಯಯಜ್ಞೆ ಎಿಂಬುದು ಇರುವದ್ೆೇ ಆದಲಿಲ, ಅದು ಇದ್ೆೇ ಆಗಿದ್ೆ: “ನಿೇವ್ೆೇ ಮ್ುಯಿಾಗೆ ಮ್ುಯಿಾ 
ತಿೇರಸಬೆೇಡಿರ” (12:19a). ನಯವು ಜೇವಿಸುವ ಈ ಯುಗದಲಿಲ ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯಗಿ ಸ್ೆೇಡು 
ತಿೇರಸಿಕೊಳುುವದನುು ಪೊಿೇತಯಾಹಸಲಯಗುತ್ತದ್ೆ, ಅದರ ಕೊಿಂಡಯಟ್ವನುು ಸಹ 
ಮಯಡಲಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಸ್ೆೇಡು ತಿೇರಸಿಕೊಳುುವದ್ೆೇ ಅನೆೇಕ ಪುಸತಕಗಳ, ಸಿನಿಮಯಗಳ, ಮ್ತ್ುತ 
ಟಿವಿ ದ್ಯರಯವ್ಯಹಗಳ ಪಿಮ್ುಖ ಕಥಯಹಿಂದರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಬಿಂಪರ್ ಸಿಟೇಕರ್.ಗಳು, 
ಪೊೇಸಟರುಗಳು, ಮ್ತ್ುತ ಟಿ—ಶಟ್ುವಗಳು ಹೇಗೆ ಘೂೇಷಣೆಯನುು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತವ್ೆ, “ನಯನು 
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ಬುದಿದಸಿಥಮಿತ್ ಕಳೆದುಕೊಳುುವದಿಲಲ. ನಯನು ಪಿತಿೇಕಯರ ಮಯಡುತ ತೆೇನೆ.” ಕೆಲವು ಸ್ಯರ 
ಪಿತಿೇಕಯರಕೆೆ ಒಿಂದು ವ್ೆೇಷವನುು ಹಯಕ್ತ ಅದನುು “ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯಗಿ ನಯಾಯವನುು 
ಪಡೆಯುವದು” ಎಿಂದು ಕರೆಯುವ ಪಿಯತ್ು ಮಯಡಲಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಇನುು ಕೆಲವರು “ಕಣಿುಗೆ 
ಪಿತಿಯಯಗಿ ಕರ್ುು, ಹಲಿಲಗೆ ಪಿತಿಯಯಗಿ ಹಲುಲ ಪಿತಿದಿಂಡನೆ” ಎಿಂಬ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
ಶಯಸನವನುು ತ್ಮ್ಮ ಸ್ೆೇಡು ತಿೇರಸಿಕೊಳುುವಿಕೆಗೆ ಒಿಂದು ನೆವವ್ಯಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳುುವ 
ಪಿಯತ್ುವನುು ಸಹ ಮಯಡುತಯತರೆ (ನೊೇಡಿರ ವಿಮೊೇಚನಕಯಿಂಡ 21:24; ಯಯರ್ಕಕಯಿಂಡ 
24:20).96 ಮ್ನುಷಾರು ಅದಕೆೆ ಯಯವ ರೇತಿಯಲಿಲ ಮ್ರುವ್ೆೇಷ ಹಯಕುವದಕೆೆ 
ಪಿಯತಿುಸಿದರೂ ಅದನುು ಹತ್ಕರವ್ೆಿಂದು ಕಯಣಿಸುವಿಂತೆ ಮಯಡುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸಿದರೂ 
ಸರಯೆೇ, ಅದು ಆಗಲೂ ಅಪಕಯರಕೆೆ ಅಪಕಯರ, ಆಗಲೂ ಮ್ುಯಿಾಗೆ ಮ್ುಯಿಾ 
ತಿೇರಸುವಿಕೆಯೆೇ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ; ಪೌಲನು ಆಗಲೂ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ಅದನುು ಮಯಡಬೆೇಡ!” 

ಮ್ುಿಂದಿನ ಬುದಿಧವ್ಯದ, “ಶಿಕ್ಷಿಸುವದನುು ದ್ೆೇವರಗೆ ಬಿಡಿರ” (12:19b), 
ಎಿಂಬುದರಥವವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ದ್ೆೇವರಗೆ ಸ್ೆೇರದ ಕೆಲಸವನುು ನಯವು ಮಯಡಕೂಡದು, ಅಿಂದರೆ 
ನಯವು ಪಕೆಕೆೆ ಸರದು ಕೆಟ್ಟದದನುು ದಿಂಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನುು ಮಯಡುವಿಂತೆ ಕತ್ವನಿಗೆ ದ್ಯರ 
ಮಯಡಿಕೊಡಬೆೇಕು ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. Taylor Cave ಒಮಮ ದಕ್ಷಿರ್ ಅಮರಕದ ದ್ೆೇಶದಲಿಲ 
ನಡೆದ ಒಿಂದು ಘಟ್ನೆಯ ಕುರತ್ು ಹೆೇಳಿದನು.97 ಒಬಬ ಮ್ನುಷಾನು ತ್ನು ರ್ಮಿೇನನಲಿಲದದ 
ಮ್ರಗಳನುು ಕಳುತ್ನ ಮಯಡುತಿತದದ ಇಬಬರನುು ಹಡಿದನು. ಆತ್ನು ಅವರನುು ವಿರೊೇಧಸಿ 
ಅಲಿಲಿಂದ ಹೊರಟ್ು ಹೊೇಗುವಿಂತೆ ಗದರಸಿದನು. ಅವರು ಹೊರಡುವ್ಯಗ, ಅವನ ಮೇಲೆ 
ಸ್ೆೇಡು ತಿೇರಸಿಕೊಳುುವದ್ಯಗಿ ಆಣೆಯಿಟ್ಟರು. ನಿಂತ್ರದಲಿಲ, ಅವರು ಆ ವಾಕ್ತತಯನುು ಮ್ತ್ುತ 
ಆತ್ನ ಮ್ಗನನುು ಕೊಲೆ ಮಯಡಿದರು. ಆ ಇಬಬರು ವಾಕ್ತತಗಳು ಪೊೇಲಿಸರಿಂದ 
ಬಿಂಧಸಲಪಟ್ಟರು. ಪೊೇಲಿಸರು ಹತೆಾಯಯಗಿದದ ವಾಕ್ತತಯ ಕ್ತರಯ ಮ್ಗನನುು ಆ ಇಬಬರು 
ವಾಕ್ತತಗಳ ಹತಿತರ ಕರೆದ್ೊಯುದ ಅವನಿಗೆ, “ಇಗೊೇ, ಈ ಗನ್ ತೆಗೆದುಕೊೇ. ನಯವು ಒಿಂದು 
ಬದಿಯಲಿಲ ನಿಿಂತ್ುಕೊಳುುತ ತೆೇವ್ೆ. ನಿೇನು ಇಷಟಬಿಂದದದನುು ಮಯಡು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದರು. ಆ 
ಯುವಕನು ಗನ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ, “ಇಲಲ, ಅದು ದ್ೆೇವರು ಮಯಡಬೆೇಕಯದ ಕೆಲಸ” ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳಿಬಿಟ್ಟನು. 

ನಯಾಯತಿೇಪುವ ದ್ೆೇವರಗೆ ಸ್ೆೇರದುದ. “ಮ್ುಯಿಾಗೆ ಮ್ುಯಿಾ ತಿೇರಸುವದು ನನು ಕೆಲಸ, 
ನಯನೆೇ ಪಿತಿಫಲವನುು ಕೊಡುವ್ೆನು ಎಿಂದು ಕತ್ವನು ಹೆೇಳುತಯತನೆಿಂಬದ್ಯಗಿ ಬರೆದದ್ೆ” 
(12:19c). ನಯವು ಸ್ೆೇಡು, ಪಿತಿೇಕಯರ ಮಯಡುವದರಿಂದ ದೂರವಿರಬೆೇಕು, ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಈ 
ವಿಷಯಗಳನುು ನಿಭ್ಯಯಿಸುವದರಲಿಲ ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಗಿಿಂತ್ ಉತ್ತಮ್ ಸ್ಯಥನದಲಿಲದ್ಯದನೆ. 
ಆತ್ನಿಗೆ ಎಲಲವೂ ಗೊತಿತದ್ೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಆತ್ನು ಸಮ್ಸತವನೂು 
ನೊೇಡುತಯತನೆ, ಆದರೆ ನಯವು ನೊೇಡುವದಿಲಲ. ಆತ್ನಿಗೆ ಸಮ್ಸತ ಶಕ್ತತಯಿದ್ೆ, ಆದರೆ 
ನಮ್ಗಿಲಲ. ನಯವು ನಮ್ಮ ವ್ೆೈರಗಳಿಗೆ ದಿಂಡನೆಯನುು ಕೊಡುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸುವ್ಯಗ, 
“ನಮ್ಮ ಪಯಪದಿಿಂದ ಸುತ್ತಲಪಟ್ಟ, ಭ್ಯವೊೇದ್ೆಿಕದಿಿಂದ ಆವರಸಲಪಟ್ಟ ಯೇಚನೆ,” ನಮ್ಮ 
“ಪಕ್ಷಪಯತ್ದ ಜ್ಞಯನ,” ಮ್ತ್ುತ “ಹೃದಯಗಳನುು ತಿಳಿಯುವ ಅಸಮ್ಥವತೆಯು ಅದನುು 
ನಯಾಯವ್ಯದ ರೇತಿಯಲಿಲ ಮಯಡುವದರಿಂದ ತ್ಡೆಯುತ್ತದ್ೆ” ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ Bell ಅಭಿಪಯಿಯ 
ಪಡುತಯತನೆ.98 
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ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಮ್ುಿಂದುವರೆದು, “ನಿನು ವ್ೆೈರಯು ಹಸಿದಿದದರೆ ಅವನಿಗೆ ಊಟ್ಕೆೆ 
ಬಡಿಸು; ಬಯಯಯರದದರೆ ಕುಡಿಯುವದಕೆೆ ಕೊಡು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ (12:20). ಬೆೇರೆ 
ಮಯತ್ುಗಳಲಿಲ ಹೆೇಳುವದ್ಯದರೆ, ಆತ್ನಿಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಿರ. ಕೆಲ ಕಯಲದ ಹಿಂದ್ೆ, ನಯನು 
ಕತ್ವನ ಸಭ್ೆಯ ಸದಸಾರಯಗಿದದ ಒಬಬ ವಿವ್ಯಹತ್ ದಿಂಪತಿಯ ಬಗೆೆ ಒಿಂದು ಪುಸತಕವನುು 
ಓದಿದ್ೆನು. ಅವರ ಹದಿವಯಸಿಾನ ಮ್ಗನು ಒಬಬ ಕುಡಿದು ವ್ಯಹನ ಚಲಯಯಿಸಿದವನಿಿಂದ 
ಕೊಲಲಲಪಟಿಟದದನು, ಆ ಯುವಕನು ಸಹ ಸುಮಯರು ಅವರ ಮ್ಗನ ವಯಸಿಾನವನೆೇ ಆಗಿದದನು. 
ಅವರು ಬಹಳ ಮ್ನಸುಾ ಒಡೆದುಹೊೇದವರಯಗಿ ಹೊೇಗಿದದರು, ಮ್ತ್ುತ ಮೊದಮೊದಲಲಿಲ, 
ಬಹಳ ಕಹಭ್ಯವನೆಯಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿದದರು. ಹೆೇಗೂ, ಯೆೇಸು ಹಯಗೂ ಪೌಲನು ಏನು ಕಲಿಸಿ 
ಕೊಟ್ಟರೆಿಂಬುದನುು ಅವರು ಅರತ್ುಕೊಿಂಡಿದದರು. ದ್ೆೇವರ ಸಹಯಯದಿಿಂದ, ಅವರು ಆ 
ಯುವಕನೊಿಂದಿಗೆ ಗೆಳೆತ್ನ ಮಯಡಿಕೊಿಂಡರು ಮ್ತ್ುತ ಅವನಿಗೆ ಪುನವವಸತಿ ಕಲಿಪಸುವಲಿಲ 
ಸಹಯಯ ಮಯಡಿದರು. ಅಿಂತ್ಾದಲಿಲ, ಅವನ ಜೇವನವು ಆಶಿೇವವದಿಸಲಪಟಿಟತ್ು ಮ್ತ್ುತ ಅವರ 
ಜೇವಿತ್ಗಳು ಸಹ ಆಶಿೇವವದಿಸಲಪಟ್ಟವು.99 

ಒಬಬ ವ್ೆೈರಗೆ ಉಪಕಯರವನುು ಮಯಡುವದು ಆ ವಾಕ್ತತಯನುು ಯಯವ್ಯಗಲೂ 
ಪಶಯುತಯತಪಕೆೆ ನಡಿಸಿ ಸಿಂಧ್ಯನವನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವಿಂತೆ ಮಯಡುವದ್ೊೇ? ಇಲಲ—ಆದರೆ 
ಉಪಕಯರವನುು ಮಯಡುವದು ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದ್ಯಗಿದ್ೆ. 
ನಿೇವು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಯಧಾವ್ಯದದದನೆುಲಯಲ ಮಯಡಿರುವಿರ, ಮ್ತ್ುತ ನಿೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಿಂದ 
ಕಹಭ್ಯವನೆಯನುು ತೊಲಗಿಸಿಕೊಳುುವಿರ ಎಿಂಬುದನುು ನಿೇವು ತಿಳಿಯಬಲಿಲರ. 

ಅಪಕಯರಕೆೆ ಉಪಕಯರವನುು ಮಯಡುವದು ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಅಪಕಯರವನುು 
ಮಯಡಿದವನ ಮೇಲೆ ಸಕಯರಯತ್ಮಕವ್ಯದ ಪರಣಯಮ್ವನುು ಬಿೇರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಒಬಬ 
ನೆರೆಯವನು ಸ್ಯವವರ್ನಿಕ ಧವನಿವಧವಕದಲಿಲ ಹಿಂದು ಹಯಡುಗಳನುು ಬಹಳ ಶಬದದಿಿಂದ 
ನುಡಿಸುವದರ ಮ್ೂಲಕ ಸಭ್ೆಯ ಸ್ಯವವರ್ನಿಕ ಕೂಟ್ಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆಯನುುಿಂಟ್ು 
ಮಯಡುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸಿದದರ ಕುರತ್ು India Report ನಲಿಲ ಬರೆಯಲಯಗಿತ್ುತ. ಒಿಂದು ದಿನ 
ಆ ಪಯಿಿಂತ್ಾದಲಿಲ ಒಿಂದು ಭಯಿಂಕರವ್ಯದ ಚಿಂಡಮಯರುತ್ ಅಪಪಳಿಸಿತ್ು. ಆ ನೆರೆಯವನು 
ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರರು ಸಭ್ೆಯ ಕಟ್ಟಡದಲಿಲ ಆಶಿಯವನುು ಪಡೆದರು. ಸಭ್ೆಯ ಸದಸಾರು 
ಅವರಗೆಲಯಲ ಮ್ೂರು ದಿನಗಳ ಕಯಲ ಆಹಯರವನುು ಒದಗಿಸಿದರು. ಅನಿಂತ್ರದಲಿಲ, ಆ 
ವಾಕ್ತತಯು ಸುವ್ಯತೆವಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯನಯದನು.100 

ಮ್ುಕಯತಯ. ಹೌದು, ಕೆೈಸತರಯಗಿ ನಮ್ಗೆ ಎದುರಯಗುವ ಅತ್ಾಿಂಥ ಕಠಿರ್ವ್ಯದ 
ಪರೇಕ್ಷೆಗಳಲೊಲಿಂದ್ೆಿಂದರೆ ಪ್ರಿೇತಿಗೆ ಅಹವರಲಲದವರನುು ಪ್ರಿೇತಿಸುವದ್ೆೇ. ಎಲಯಲ 
ಪರೇಕ್ಷೆಗಳಿಂತೆಯೆೇ, ಇದು ಕೆಲವರಗೆ ಮಿಕೆವರಗಿಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುು ಸವ್ಯಲುಕರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ಕೆಲವರು, ಅವರ ಮ್ನೊೇಧಮ್ವ ಹಯಗೂ ಪಯಲನೆಮಯಡಲಪಟ್ಟ ರೇತಿಯ ಕಯರರ್ದಿಿಂದ, 
ಸ್ಯವಭ್ಯವಿಕವ್ಯಗಿಯೆೇ ತ್ಮ್ಗೆ ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವವರಗೆ ಪಿತಿಯಯಗಿ ನೊೇವುಿಂಟ್ು 
ಮಯಡಲು ಪಿಯತಿುಸುತಯತರೆ. ಹೆೇಗೂ, ಇದು ಪಿತಿಯಬಬರಗೂ ಒಿಂದು ಸುಲಭವ್ಯದ 
ಪರೇಕ್ಷೆಯಯಗಿರುವದಿಲಲ. 

ಎಲಯಲ ಪರೇಕ್ಷೆಗಳಿಂತ್ಯೆೇ, ನಯವು ಅದಕಯೆಗಿ ಸಿದಧತೆ ಮಯಡಿಕೊಳುುವದ್ಯದಲಿಲ 
ಸುಲಭವ್ಯಗಿರುವದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಸಿದಧತೆ ಮಯಡಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದರೆ, ಪೌಲನು ರೊೇಮಯ 12:14, 17-
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21ರಲಿಲ ಆಜ್ಞಯಪ್ರಸಿರುವಿಂತೆಯೆೇ ಸರಯಯಗಿ ಮಯಡುವದಕೆೆ ತಿೇಮಯವನವನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಳುತ್ಕೆದುದ. ನಿಂತ್ರ ಕತ್ವನು ನಮ್ಗೆ ಅದನುು ಮಯಡುವಿಂತಯಗಲು ಸಹಯಯ 
ಒದಗಿಸುವಿಂತೆ ಆತ್ನಿಗೆ ನಿಟ್ಕವ್ಯಗಿ ಬಯಳತ್ಕೆದುದ. 

ನಯವು ಸಿದಧತೆ ಮಯಡಿಕೊಿಂಡಯಗೂಾ, ನಯವು ಯಯವ್ಯಗಲು ಈ ಪರೇಕ್ಷೆಯನುು 
ಯಶಸಿವಯಯಗಿ ಮ್ುಗಿಸುವ್ೆವೊೇ? ಬಹುಶಃ ಇಲಲ. ಹೆೇಗೂ, ನಯವು ವಿಫಲರಯದರೆ, ನಯವು 
(ಒಿಂದು ಅಥವದಲಿಲ) ಎರಡನೆಯ ಸ್ಯರ ಆ ಪರೇಕ್ಷೆಯನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಬಹುದು. ನಯವು 
ನಮ್ಮ ವಿಫಲತೆಗಯಗಿ ಪಶಯುತಯತಪ ಪಟ್ುಟ ನಮ್ಮನುು ಕ್ಷಮಿಸುವಿಂತೆ ದ್ೆೇವರನುು 
ಕೆೇಳಿಕೊಳುಬಹುದು. ನಯವು ನಮ್ಮ ಹಿಂಸಕನ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ, “ನಯನು ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು 
ಪಿತಿಕ್ತಿಯಿಸಬೆೇಕಯದ ರೇತಿಯಲಿಲ ನಡೆದುಕೊಳುಲಿಲಲ. ನನು ಕ್ತಿಯೆಗಳಿಗಯಗಿ 
ನಯಚಿಕೆಯಯಗುತ್ತದ್ೆ, ಮ್ತ್ುತ ನಯನು ನಿನು ಕ್ಷಮಯನುು ಕೆೇಳುತೆತೇನೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿರ.  
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ಪೊಿೇತಯಾಹ ಸಹ ಮಯಡಲಪಡುತ್ತದ್ೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 7:2, 3; ಇಬಿಿಯ 13:4), ಆದರೆ erōs ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಬಹಳಷುಟ 
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5:38-42). 97Taylor Cave, class taught at Eastside church of Christ, Midwest City, 

Oklahoma, 14 July 2005. 98Bell, 141-42. 99Bob Stewart, Revenge Redeemed (Old Tappan, 

N.J.: Fleming H. Revell Co., 1991). 100India Report, Central church of Christ, Lufkin, 

Texas, 15 July 2002. 
 

 


