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ಅಧ್ಯಾಯ 13 

ಕ್ರೈಸ್ತ ಜೀವನ (ಭಯಗ 2) 

ಅಧ್ಯಾಯ 13ರಲಿಲ, ಪೌಲನು ಒಬಬ ಕೆೈಸತನಯಗಿ ಜೇವಿಸುವದ್ೆಿಂದರೆ ಏನೆಿಂಬುದನುು 
ಕುರತ್ ತ್ನು ಚಚೆವಯನುು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತಯತನೆ. ಒಬಬ ವಿಶಯವಸಿಯು ಕಯನೂನುಗಳಿಗೆ 
ವಿಧ್ೆೇಯನಯಗುವ ಮ್ೂಲಕ ಹಯಗೂ ಕಿಂದ್ಯಯವನುು ಕಟ್ುಟವ ಮ್ೂಲಕ ಸಕಯವರಗಳಿಗೆ 
ಅಧೇನನಯಗಿರಬೆೇಕೆಿಂದು ಆತ್ನು ಒತಿತ ಹೆೇಳುತಯತನೆ (13:1-7). ಅಲಲದ್ೆ ಒಬಬನು ತ್ನು 
ನೆರೆಯವರನುು ಪ್ರಿೇತಿಸುವದರ ಪಯಿಮ್ುಖಾತೆಯನುು ಸಹ ಎತಿತ ತೊೇರಸಿದನು (13:8-10). 
ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಿಂತ್ಾದಲಿಲ, ಪೌಲನು ಸಮ್ಪವಕವ್ಯದ ಕೆೈಸತ ನಡವಳಿಕೆಯ ಸ್ಯರಯಿಂಶವನುು 
ಕೊಡುವವನಯಗಿ, ಎಚುರಕೆಯಿಿಂದಿರುವಿಂತೆ ಕರೆ ಕೊಡುತಯತನೆ (13:11-14). 

ಸ್ಕ್ಯಿರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಧ್ರ ೀರಣರ (13:1-7) 
1ಪಾತಿ ಮ್ನನಷಾನನ ತನು ಮೆೀಲ್ಲರನವ ಅಧಿಕ್ಯರಗಳಿಗರ ಅಧಿೀನನಯಗಿರಲ್ಲ; ಯಯಕ್ರಿಂದರರ 

ದರೀವರಿಂದ ಹರ ರತನ ಒಬ್ೊರಗ  ಅಧಿಕ್ಯರವಿರನವದಿಲ್ಿ; ಇರನವ ಅಧಿಕ್ಯರಗಳ್ಳ ದರೀವರಿಂದ 
ನರೀಮಸ್ಲ್ಪಟ್ಟವರನ. 2ಆದದರಿಂದ ಅಧಿಕ್ಯರಕ್ರಕ ಎದನರನಬಿೀಳ್ಳವವನನ ದರೀವರ ನರೀಮ್ಕವನನು 
ಎದನರಸ್ನತ್ಯತನರ; ಎದನರಸ್ನವವರನ ಶಕ್ಷರಗರ ಳ್ಗಯಗನವರನ. 3ಕ್ರಟ್ಟಕ್ರಲ್ಸ್ ಮಯಡನವವನಿಗರ 
ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ ಭಯವಿರನವದರೀ ಹರ ರತನ ಒಳರುೀ ಕ್ರಲ್ಸ್ ಮಯಡನವವನಿಗರ ಭಯವರೀನ  
ಇಲ್ಿ. ನಿೀನನ ಅಧಿಕ್ಯರಗರ ಭಯಪಡದರ ಇರಬರೀಕ್ರಿಂದನ ಅಪರೀಕ್ಷಿಸ್ನತಿತೀಯೀ? ಒಳರುೀದನನು 
ಮಯಡನ; ಆಗ ಆ ಅಧಿಕ್ಯರಯಿಂದಲರೀ ನಿನಗರ ಹರ ಗಳಿಕ್ರಯನಿಂಟ್ಯಗನವದನ; 4ಅವನನ ನಿನು 
ಹತಕ್ರ ಕೀಸ್ಕರ ದರೀವರ ಸರೀವಕನಯಗಿದಯುನಲಯಿ. ಆದರರ ನಿೀನನ ಕ್ರಟ್ಟದುನನು ಮಯಡಿದರರ 
ಭಯಪಡಬರೀಕನ; ಅವನನ ಸ್ನಮ್ಮನರ ಕ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಕತಿತಯನನು ಹಡಿದಿಲ್ಿ; ಅವನನ ದರೀವರ 
ಸರೀವಕನಯಗಿದನು ಕ್ರಟ್ಟದುನನು ನಡಿಸ್ನವವನಿಗರ ದಿಂಡನರಯನನು ವಿಧಿಸ್ನತ್ಯತನರ. 5ಆದಕ್ಯರಣ 
ದಿಂಡನರಯಯದಿೀತ್ರಿಂದನ ಮಯತಾವಲ್ಿದರ ಮ್ನಸಿಸಗರ ನಯಾಯವಯಗಿ ತ್ರ ೀರನವದರಿಂದಲ್  
ಅವನಿಗರ ಅಧಿೀನವಯಗನವದನ ಅವಶಾ. 6ಈ ಕ್ಯರಣದಿಿಂದಲರೀ ನಿೀವು ಕಿಂದಯಯವನನು ಕ ಡ 
ಕ್ರ ಡನತಿತೀರ. ಯಯಕ್ರಿಂದರರ ಕಿಂದಯಯ ಎತನತವವರನ ದರೀವರ ಉದರ ಾೀಗಿಗಗಳಯಗಿದನು ಆ 
ಕ್ರಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿಯೀ ನಿರತರಯಗಿರನತ್ಯತರರ. 7ಅವರವರಗರ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತಕಕದುನನು ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರ; ಯಯರಗರ 
ಕಿಂದಯಯವೀ ಅವರಗರ ಕಿಂದಯಯವನನು, ಯಯರಗರ ಸ್ನಿಂಕವೀ ಅವರಗರ ಸ್ನಿಂಕವನನು, 
ಯಯರಗರ ಭಯವೀ ಅವರಗರ ಭಯವನನು, ಯಯರಗರ ಮ್ಯಿದರಯೀ ಅವರಗರ 
ಮ್ಯಯಿದರಯನನು ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರ.  
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ಯೆೇಸುವಿನ ಕಯಲದಲಿಲ ವ್ಯಾಪಕವ್ಯಗಿ ಪಿಚಲಿತ್ವಿದದ ಒಿಂದು ಪಿಶೆುಯೆಿಂದರೆ 
ದ್ೆೇವರ್ನರು ನಯಗರಕ ಅಧಕಯರಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ ಹೆೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂಬದ್ೆೇ. 
ಒಿಂದು ಸಿಂದಭವದಲಿಲ, ಯೆೇಸುವಿನ ವ್ೆೈರಗಳು ಆತ್ನನುು ಹೇಗೆ ಕೆೇಳಿದರು, “ಕೆೈಸರನಿಗೆ 
ಕಿಂದ್ಯಯ ಕೊಡುವದು ಸರಯೇ ಸರಯಲಲವೊೇ” (ಲೂಕ 20:22). ಯೆಹೂದಾರು 
ರೊೇಮ್ನುರನುು ದ್ೆವೇಷ್ಟಸುತಿತದದರು ಮ್ತ್ುತ ಅವರಗೆ ಕಿಂದ್ಯಯ ಕಟ್ುಟವದನುು ತಿರಸ್ಯೆರದಿಿಂದ 
ಕಯರ್ುತಿತದದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಪಿಶೆುಯು ಯೆೇಸುವನುು ತ್ಪ್ರಪನಲಿಲ ಸಿಲುಕ್ತಸುವ 
ಬಲೆಯಯಗಿತ್ುತ. ಕ್ತಿಸತನು ಅವರಗೆ ಸರ ಎಿಂದು ಉತ್ತರಸಿದದರೆ ತ್ನು ಯೆಹೂದಾ 
ಹಿಂಬಯಲಕರನುು ದೂರ ಮಯಡಿಕೊಳುುವವನಯಗಿದದನು. ಒಿಂದು ವ್ೆೇಳ  ೆಆತ್ನು ಸರಯಲಲ 
ಎಿಂದು ಉತ್ತರಸಿದರೆ, ಆತ್ನ ವ್ೆೈರಗಳು ಅವನ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ರೊೇಮ್ನ್ ಅಧಕಯರಗಳಿಗೆ 
ದೂರು ಸಲಿಲಸಬಹುದಿತ್ುತ (ಲೂಕ 20:20). ಯೆೇಸು ಒಿಂದು ನಯರ್ಾವನುು ಮೇಲಕೆೆತಿತ 
ತೊೇರಸಿ, “ಇದರಲಿಲ ಯಯರ ತ್ಲೆಯೂ ಮ್ುದ್ೆಿಯೂ ಅದ್ೆ” ಎಿಂದು ಕೆೇಳಿದನು. ಅದಕೆೆ 
ಅವರು “ಕೆೈಸರನದು” ಅಿಂದರು (ಲೂಕ 20:24). ಇದಕೆೆ ಯೆೇಸು, “ಹಯಗಯದರೆ 
ಕೆೈಸರನದನುು ಕೆೈಸರನಿಗೆ ಕೊಡಿರ, ದ್ೆೇವರದನುು ದ್ೆೇವರಗೆ ಕೊಡಿರ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು 
(ಲೂಕ 22:25). 

ಯೆಹೂದಾರು “ಕೆೈಸರನದನುು ಕೆೈಸರನಿಗೆ ಕೊಡುವದಕೆೆ” ಇಷಟವಿಲ್ಿದವರಯಗಿದದರು. 
ರೊೇಮ್ನ್.ರು ಅವರಗೆ ಮ್ತ್ುತ ಅವರ ಧ್ಯಮಿವಕ ನಿಂಬಿಕೆ ವಿಷಯದಲಿಲ ಅನೆೇಕ 
ವಿನಯಯಿತಿಗಳನುು ನಿೇಡಿದದರು, ಆದರೆ ಹಯಗಿದದರೂ ಅವರ ಹೃದಯಗಳಲಿಲ ಅಸಮಯಧ್ಯನದ 
ಹೊಗೆಯಯಡುತಿತತ್ುತ. ದ್ೆವೇಷವು ಅಧಕವ್ಯಗುತ್ತಲೆೇ ಸ್ಯಗಿತ್ುತ, ಕೊನೆಗೆ ಕ್ತಿ.ಶ. 66ರಲಿಲ 
ಯೆಹೂದಿ ದಿಂಗೆಯಲಿಲ ಅಿಂತ್ಾವ್ಯಗಿತ್ುತ, ಅದರ ಫಲಿತ್ವ್ಯಗಿ ಕ್ತಿ.ಶ. 70ರಲಿಲ ಯೆರೂಸಲೆೇಮ್ 
ಪಟ್ಟರ್ದ ನಯಶನವುಿಂಟಯಯಿತ್ು. 

ಪೌಲನು ಸುಮಯರು ಕ್ತಿ.ಶ. 57 ಅಥವ್ಯ 58ರ ವ್ೆೇಳ  ೆ ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ ಸಭ್ೆಗೆ 
ಬರೆಯುವ್ಯಗ, ಯೆಹೂದಾರ ಅಸಮಯಧ್ಯನವು ಹಿಂಸ್ಯಚಯರಕೆೆ ತಿರುಗುವ ಪಿಕ್ಷುಬಧ ಸಿಥತಿಗೆ 
ಬಿಂದಿತ್ುತ. ಈ ಮ್ುಿಂಚೆ ಗಮ್ನಿಸಿದ ಹಯಗೆ, ಆ ಪಟ್ಟರ್ದಲಿಲನ ಸಭ್ೆಯಳಗೆ ಯೆಹೂದಾರು 
ಇದದರು (2:17)—ರೊೇಮ್ನ್ ಸಕಯವರದ ವಿರುದಧ ಬದಧದ್ೆವೇಷ ಹೊಿಂದಿದದ 
ಯೆಹೂದಾರೆಿಂಬುದರಲಿಲ ಸಿಂಶಯವಿಲಲ. ರೊೇಮಯಪುರದ ಸಭ್ೆಯಲಿಲದದ ಅನಾರ್ನರು ಈ 
ವಿಷಯದಲಿಲ ತ್ಮ್ಮ ಯೆಹೂದಿ ಸಹೊೇದರರಗೆ ಸಹಯನುಭೂತಿ ತೊೇರಸಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 
ರೊೇಮಯಪುರವು ಕೆಲವು ವಷವಗಳ ಮ್ುಿಂಚೆ ಯೆಹೂದಾರು ಮ್ತ್ುತ ಕೆೈಸತರು ಇಬಬರನೂು 
ಅಲಿಲಿಂದ ಹೊರಗೆ ಓಡಿಸಿತ್ುತ.1 

ಇವುಗಳು ಹಯಗೂ ಇತ್ರ ಕಯರಣಯಿಂಶಗಳು ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಬರೆದ ತ್ನು 
ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲ ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುವಿಂತೆ ಪೌಲನನುು ಪೆಿೇರಸಿರ 
ಬಹುದು. ಇನೊುಿಂದು ಸಿಂಭ್ಯವಾವ್ಯದ ಕಯರಣಯಿಂಶವ್ೆಿಂದರೆ ಕೆಲವು ಕೆೈಸತರು ಕ್ತಿಸತನಲಿಲ 
ಸಿಕ್ತೆರುವ ಸ್ಯವತ್ಿಂತ್ಿಯದ (ಗಲಯತ್ಾ 5:1) ಅಥವವು ರೊೇಮ್ನ್ ಕಯನೂನುಗಳು ಸ್ೆೇರದಿಂತೆ 
ತಯವು ಯಯವದ್ೆೇ ವಿಧಗಳಿಗೆ ಅಧೇನರಲಲ ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಿಂಡಿರ 
ಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಅಲಲದ ಪೌಲನು ಕೆಲವು ವಷವಗಳ ನಿಂತ್ರದಲಲಷೆಟ ಬರಲಿದದ ನಿರೊೇ 
ಚಕಿವತಿವಯಿಿಂದ್ಯಗುವ ಹಿಂಸ್ೆಯನುು, ಮ್ತ್ುತ ಅದು ಹೆೇಗೆ ಸಕಯವರದ ವಿಷಯದಲಿಲನ 
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ಕೆೈಸತರ ಧ್ೊೇರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಣಯಮ್ ಬಿೇರುವದ್ೆಿಂಬದನುು ಸಹ ಎದುರು 
ನೊೇಡಿರಬಹುದು. 

ಆತ್ನ ಉದ್ೆದೇಶವು ಏನೆೇ ಆಗಿದದರೂ ಸರಯೆ, ಪೌಲನು—ಪವಿತಯಿತ್ಮನಿಿಂದ 
ಪೆಿೇರತ್ನಯಗಿ—ಒಬಬ ಕೃಪೆಯಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟ ವಾಕ್ತತಯು ಸಕಯವರದ ವಿಷಯದಲಿಲ ಹೆೇಗೆ 
ನಡೆದುಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂಬದರ ಕುರತ್ ಈ ಬೊೇಧನೆಯನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುವದು 
ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಿದನು. ಈ ವಿಷಯವು 1 ತಿಮೊಥೆ 2:1, 2; ತಿೇತ್ನು 3:1; ಮ್ತ್ುತ  
1 ಪೆೇತ್ಿ 2:13, 14, 17ರಲಿಲ ಸಹ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ; ಆದರೆ ರೊೇಮಯ 13:1-7ವು ಈ 
ವಿಷಯದ ಕುರತಯಗಿ ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲಯೆೇ ಅತ್ಾಿಂಥ ದಿೇಘವವ್ಯದ 
ಚಚೆವಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಸಕಯವರದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಎಲಯಲ 
ಕೊೇನಗಳನುು ಕುರತ್ು ಮಯತಯಡುವದಿಲಲ ಮ್ತ್ುತ ಕೆೇಳಲಪಡಬಹುದ್ಯದ ಪಿತಿಯಿಂದು 
ಪಿಶೆುಗೂ ಉತ್ತರಸುವದಿಲಲ. ಹಯಗಿದದರೂ, ಇದು ನಮಮಲಲರ ಜೇವಿತ್ಗಳ ಮೇಲೆ 
ಪರಣಯಮ್ವನುು ಬಿೇರುವಿಂಥ ಒಿಂದು ವಿಷಯದ ಕುರತಯಗಿ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದ ಒಿಂದು 
ಪಿಕಟ್ನೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.  

ನಯವು ಕೆೈಸತರಯಗುವ್ಯಗ, ನಯವು ಅಿಂಧಕಯರದ ದ್ೊರೆತ್ನದಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ುಟ ದ್ೆೇವರ 
ಪ್ರಿಯ ಕುಮಯರನ ರಯರ್ಾದ್ೊಳಗೆ ಸ್ೆೇರಸಲಪಡುತ ತೆೇವ್ೆ (ಕೊಲೊಸ್ೆಾ 1:13). ಹಯಗಿದದರೂ, 
ನಯವು ಭೂಲೊೇಕದ ರಯರ್ಾ/ದ್ೆೇಶದ ನಯಗರಕರಯಗಿಯೆೇ ಉಳಿಯುತ ತೆೇವ್ೆ. ನಯವು ನಯಗರಕ 
ಅಧಕಯರಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧವನಿುಟ್ುಟಕೊಳುಬೆೇಕು? ನಮ್ಮ ರ್ವ್ಯಬಯದರಗಳ ೇೆನು? 
ನಯವು ಯಯವ ರೇತಿಯ ನಯಗರಕರಯಗಿರಬೆೇಕೆಿಂದು ದ್ೆೇವರ ಬಯಸುತಯತನೆ? ಈ 
ಪಿಶೆುಗಳನುು ಕುರತಯಗಿಯೆೇ ಪೌಲನು ರೊೇಮಯ 13:1-7ರಲಿಲ ಮಯತಯಡುತಯತನೆ.2 

ವಚನ 1. ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಒಿಂದು ಕಟ್ಟಳೆಯಿಂದಿಗೆ ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ: ಪಾತಿ 
ಮ್ನನಷಾನನ ತನು ಮೆೀಲ್ಲನ ಅಧಿಕ್ಯರಗಳಿಗರ ಅಧಿೀನನಯಗಿರಲ್ಲ. ನಯವು ಈ ಆಜ್ಞೆ ಹಯಗೂ 13:1-
7 ರಲಿಲರುವ ಇತ್ರ ಆಜ್ಞೆಗಳ ಬಗೆ ೆ ಚಚೆವ ಮಯಡುವ ಮ್ುನು, ಪೌಲನು ಏಕೆ ಈ 
ಸ್ಯರಯಸಗಟಯದ ಆಜ್ಞೆಯನುು ಕೊಟ್ಟನೆಿಂಬುದನುು ಸ್ಯಭಿತ್ುಪಡಿಸುವದಕೆೆ ನಯವು ಈ 
ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದ ಸೂಥಲ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯನುು ಮಯಡುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ.  

ಪೌಲನು ನಮ್ಮ ವಿಧ್ೆೇಯತೆಗೆ ತ್ಳಹದಿಯನುು ತಿಳಿಸುವವನಯಗಿ ಆರಿಂಭಿಸುತಯತನೆ: 
ಯಯಕ್ರಿಂದರರ ದರೀವರಿಂದ ಹರ ರತನ ಒಬ್ೊರಗ  ಅಧಿಕ್ಯರವಿರನವದಿಲ್ಿ; ಇರನವ ಅಧಿಕ್ಯರಗಳ್ಳ 
ದರೀವರಿಂದಲರೀ ನರೀಮಸ್ಲ್ಪಟ್ಟವರನ. 1ನೆೇ ವಚನದಲಿಲನ “ಅಧಕಯರ” ಮ್ತ್ುತ “ಅಧಕಯರಗಳು” 
ಎಿಂಬ ಪದಗಳು ἐξουσία (exousia) ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದಿರುತ್ತವ್ೆ, ಅದು “ಅಧಕಯರವನುು 
ಬಳಸುವದಕೆೆ ಇರುವ ಹಕೆನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.”3 ಪೌಲನು ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ದ್ೆೇವದೂತ್ 
ಸಿಂಬಿಂಧತ್ (ಅತಿಮಯನುಷ) ಜೇವಿಗಳನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ exousia ಪದವನುು 
ಬಳಸಿದನು (ಎಫೆಸ 6:12), ಆದದರಿಂದ ಅಪೊಸತಲನು ಅಿಂಥ ಜೇವಿಗಳನುು 
ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ಹೆೇಳಿದನೆಿಂದು ಕೆಲವರು ನಿಂಬುತಯತರೆ. ಹೆೇಗೂ, 
ಬೆೇರೊಿಂದ್ೆಡೆಯಲಿಲ exousia ಎಿಂಬದು ಮ್ನುಷಾ ಅಧಕಯರಗಳನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ (ಲೂಕ 
12:11). ರೊೇಮಯ 13:6, 7ರಲಿಲ, ಪೌಲನು ಅಧಕಯರಗಳಿಗೆ ಕಿಂದ್ಯಯ ಕಟ್ುಟವದನುು ಕುರತ್ು 
ಮಯತಯಡುತಯತನೆ, ಆದದರಿಂದ ಆತ್ನು ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ ಮ್ನುಷಾ ಸಕಯವರವನುು 
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ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ಆ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಹೆೇಳಿರುತಯತನೆ. Phillips ಆವೃತಿತಯಲಿಲ 
“ನಯಗರಕ ಅಧಕಯರಗಳಿಗೆ” ಎಿಂದಿದದರೆ, NCV ಯಲಿಲ “ಸಕಯವರದ ಆಡಳಿತ್ಗಯರರು” 
ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ.  

ನಯಗರಕ ಅಧಕಯರಗಳು “ದ್ೆೇವರಿಂದ ನೆೇಮಿಸಲಪಟ್ಟವರು” ಎಿಂದು ಪೌಲನು 
ಹೆೇಳಿದನು. “ನೆೇಮಿಸಲಪಟ್ಟವರು” ಎಿಂಬುದು τάσσω (tassō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿದ್ೆ, 
ಅದರಥವವು “ಕಿಮ್ದಲಿಲ ಇರಸು, ವಾವಸ್ ಥೆಗೊಳಿಸು,” “ನೆೇಮಿಸು,”4 ಅಥವ್ಯ “ಪಿತಿಷ್ಟಠಸು” 
ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ KJV). 4ನೆೇ ವಚನದ ಮೇಲೊಮಮ ಕಣಯುಡಿಸುವದ್ಯದರೆ, 
ಮ್ನುಷಾ ಸಕಯವರವು ಎರಡು ಸ್ಯರ “ದ್ೆೇವರ ಸ್ೆೇವಕ” ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪಟಿಟರುವದನುು 
ಕಯರ್ುತ ತೆೇವ್ೆ. 6ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ, ಮ್ನುಷಾ ಆಡಳಿತ್ಗಯರರು “ದ್ೆೇವರ 
ಉದ್ೊಾೇಗಿಗಳಯಗಿದ್ಯದರೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. ಒಬಬನು ರೊೇಮಯ 13ನೆೇ 
ಅಧ್ಯಾಯವನುು ಎಿಂದಿಗೂ ಅಧಾಯನ ಮಯಡಿಲಲವ್ಯದಲಿಲ, ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳು ಆತ್ನಿಗೆ 
ವಿಚಿತ್ಿವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಅತಿರೆೇಕವ್ೆಿಂಬಿಂತೆ ತೊೇರಬಹುದು. ಹೆೇಗೂ, ಹಿಂದಿನ 9ನೆೇ 
ಅಧ್ಯಾಯದಲಿಲ, ಪೌಲನು ಫರೊೇಹನ ಕುರತ್ು ಉಲೆಲೇಖಿಸಿದ್ಯಗ ಭೂಲೊೇಕದ ಪಿಭುಗಳ 
ಮೇಲೆ ದ್ೆೇವರಗಿರುವ ನಿಯಿಂತ್ಿರ್ದ ಬಗೆೆ ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದನು (9:16-18). 

ಭೂಲೊೇಕದ ಪಿಭುಗಳು ದ್ೆೇವರ ಸ್ಯವವತಿಿೇಕವ್ಯದ ಸ್ಯವವಭ್ೌಮ್ತೆಗೆ 
ಒಳಪಟ್ಟವರೆಿಂಬುದನುು ಘೂೇಷ್ಟಸಿದವರಲಿಲ ಪೌಲನು ಬೆೈಬಲ್.ನ ಮೊದಲ ಬರಹಗಯರ 
ಅಥವ್ಯ ಬೊೇಧಕನಯಗಿರಲಿಲಲ. ಕತ್ವನಿಗೊೇಸೆರ ಮಯತಯಡುವವನಯಗಿ, 
ಸ್ೊಲೊಮೊೇನನು ಹೇಗೆ ಬರೆದನು, “ನನು ಸಹಯಯದಿಿಂದ ರಯರ್ರು ಆಳುವರು, 
ಅಧಪತಿಗಳು ಸಹ ನಯಾಯತಿೇರಸುವರು. ನನು ಮ್ೂಲಕ ಪಿಭುಗಳು . . . ದ್ೊರೆತ್ನ 
ಮಯಡುವರು” (ಜ್ಞಯನೊೇಕ್ತತ 8:15, 16). ಒಬಬ ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ ರಯರ್ನಯಗಿದದ ಪಯರಸಿಯ 
ಕೊೇರೆಷನು, ದ್ೆೇವರ “ಮ್ಿಂದ್ೆಯನುು ಕಯಯುವವನು” ಮ್ತ್ುತ ದ್ೆೇವರು “ಅಭಿಷೆೇಕ್ತಸಿದ”ವನು 
ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪಟಿಟದ್ಯದನೆ (ಯೆಶಯಯ 44:28; 45:1). ದ್ಯನಿಯೆೇಲನು ಬಯಬೆಲಿನ 
ಅರಸನಯದ ನೆಬೂಕದ್ೆುಚುರನಿಗೆ ದ್ೆೇವರು “ರಯರ್ರನುು ತ್ಳುುತಯತನೆ, ನಿಲಿಲಸುತಯತನೆ” ಮ್ತ್ುತ 
“ಪರಯತ್ಪರನು ಮ್ನುಷಾರ ರಯರ್ಾದಲಿಲ ರಯರ್ನಯಗಿ ಅದರ ಆಳಿಕೆಯನುು ತ್ನಗೆ 
ಬೆೇಕಯದವರಗೆ ಒಪ್ರಪಸುತಯತನೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು (ದ್ಯನಿ 2:21; 4:17). ಯೆೇಸು ಪ್ರಲಯತ್ನ 
ಮ್ುಿಂದ್ೆ ನಯಾಯವಿಚಯರಣೆಗೆ ನಿಿಂತ್ುಕೊಿಂಡಿರುವ ವ್ೆೇಳ ,ೆ ಆತ್ನು ರೊೇಮ್ನ್ 
ದ್ೆೇಶಯಧಪತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ಮೇಲಣಿಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೊಡಲಪಡದಿದದರೆ ನನು ಮೇಲೆ 
ನಿನಗೆ ಯಯವ ಅಧಕಯರವೂ ಇರುತಿತರಲಿಲಲ” (ಯೇಹಯನ 19:11). 

ನಯವು ಈ ಪೆಿೇರತ್ವ್ಯದ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳನುು ಓದುವ್ಯಗ, ಪಿಶೆುಗಳು ನಮ್ಮ ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ 
ಪಿವ್ಯಹದಿಂತೆ ಹರಯುತ್ತವ್ೆ. ನಯವು ಗತ್ಕಯಲದ ಹಯಗೂ ಈಗಿರುವ ದುಷಟ ರಯರ್ರ ಬಗೆೆ 
ಅಚುರಗೊಳುುತ ತೆೇವ್ೆ: ದ್ೆೇವರು ಇಿಂಥವರನುು ಸಹ ಪಿತಿಷ್ಟಠಸಿದದನೊೇ? ಅವರ ಆಳಿಕೆಗಳು 
ದ್ೆೇವರಿಂದ ನೆೇಮಿಸಲಪಟ್ಟವುಗಳಯಗಿದದವೊೇ? ನಯವು ಕೆೇಳಲಪಡಬಹುದ್ಯದ ಪಿತಿಯಿಂದು 
ಪಿಶೆುಗೂ ಉತ್ತರಸುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ, ಆದರೆ ನಯವು ದ್ೆೇವರ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ನುಷಾ 
ಸಕಯವರಗಳ ಕುರತಯಗಿ ಕೆಲವು ಅವಲೊೇಕನಗಳನುು ಮಯಡಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 

ದ್ೆೇವರು ಮಯನವರ ಹತ್ಕೊೆೇಸೆರ ನಯಗರಕ ಅಧಕಯರಗಳನುು ಪಿತಿಷಯಠಪ್ರಸಿದನು. 



 75 

ದ್ೆೇವರು ಕುಟ್ುಿಂಬವನುು ಪಿತಿಷಯಠಪ್ರಸಿದನು (ಆದಿ 2-4) ಮ್ತ್ುತ ಸಭ್ೆಯನುು 
ಪಿತಿಷಯಠಪ್ರಸಿದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 2), ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನು ಮ್ನುಷಾ ಸಕಯವರದ ರ್ನಕ 
ಸಹ ಆಗಿದ್ಯದನೆಿಂಬುದನುು ರೊೇಮಯ 13ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸಪಷಟಗೊಳಿಸುತ್ತದ್ೆ.5 ರ್ನರಗೆ 
ನಯಗರಕ ಅಧಕಯರದ ಅಗತ್ಾ ಇರುವದರಿಂದ ಆತ್ನು ಅದನುು ಪಿತಿಷಯಠಪ್ರಸಿದನು. James 

Burton Coffmanನ ಅಭಿಪಯಿಯವು ಹೇಗಿತ್ುತ:  

ವಾವಸ್ಯಥಪ್ರಸಲಪಟ್ಟ ಅಧಕಯರ . . . ಇಲಲದಿದದರೆ, ಇಡಿೇ ಲೊೇಕವು ಅಸತವಾಸತತೆ ಹಯಗೂ 

ವಿನಯಶದಲಿಲ ಮ್ುಳುಗಿ ಹೊೇಗುವದು. ಲಿಂಗುಲಗಯಮಿಲಲದ ಮಯನವ ಸವಭ್ಯವವು ಒಿಂದು 
ಕೂಿರ ಮ್ೃಗದಿಂತಿದುದ ಒಿಂದು ಸಿಂಸ್ಯಥನದಿಿಂದ ವಿಧಸಲಪಟಿಟರುವ ನಿಬವಿಂಧದ ಅಡಿಯಲಿಲ 
ಸದ್ಯ ಪಿಕ್ಷುಬಧವ್ಯಗಿ ಮ್ತ್ುತ ವ್ಯಾಕುಲದಿಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ, ಸವಲಪ ಅವಕಯಶ ಸಿಕೆರೂ ಸ್ಯಕು ತ್ನು 
ಸರಪಣಿಗಳನುು ಮ್ುರದುಕೊಿಂಡು ಲೊೇಕವನುು ರಕತದಿಿಂದಲೂ ಭಯೇತಯಪದನೆ 
ಯಿಿಂದಲೂ ಧವಿಂಸಮಯಡುವದಕೆೆ ಸದ್ಯ ಸಿದಧವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.6 

Jack P. Lewis ಅದಕೆೆ ಜೊತೆಗೂಡಿಸುತಯತನೆ: “ನಿರಿಂಕುಶ ಆಡಳಿತ್ಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಯಯವದ್ೆೇ 
ರೂಪದ ಸಕಯವರವು ಮೇಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.”7 ಯಯವ ರೇತಿಯ ಸಕಯವರವು ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದದುದ 
ಮ್ತ್ುತ ಎಷುಟ ಹೆಚಿುನ ಅಥವ್ಯ ಎಷುಟ ಕಡಿಮಯಯದ ಸಕಯವರ ಅಗತ್ಾವ್ಯದದ್ೆದಿಂಬ 
ವಿಷಯದಲಿಲ ನಮ್ಮಲಿಲ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯವಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇದರ ಬಗೆೆಯಿಂತ್ೂ ನಮ್ಮಲಿಲ 
ಒಮ್ಮತ್ವಿರಬಲಲದು: ನಯಗರಕ ಅಧಕಯರದ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವವು ದ್ೆೇವರಿಂದ-ನೆೇಮಿತ್ವ್ಯದದುದ. 

4ನೆೇ ವಚನವು ಮಯನವ ಸಕಯವರ “ನಿನು ಹತ್ಕೊೆೇಸೆರ ದ್ೆೇವರ ಸ್ೆೇವಕ” 
ಆಗಿರುವದ್ಯಗಿ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ. Phillips ಇದನುು ಹೇಗೆ ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದ ಮಯಡುತ್ತದ್ೆ, 
“ಅಧಕಯರಯು ನಿನು ರಕ್ಷಣೆಗೊೇಸೆರ ದ್ೆೇವರ ಸ್ೆೇವಕನಯಗಿದ್ಯದನೆ.” ರಕ್ಷಣೆಯನುು 
ಒದಗಿಸುವದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟರ್, ರಯರ್ಾ, ಮ್ತ್ುತ ದ್ೆೇಶದ ಸಕಯವರಗಳು ನಮ್ಗೆ 
ನಮ್ಮ ಸವಿಂತ್ ಶಕ್ತತಯಿಿಂದ ದ್ೊರಕ್ತಸಿಕೊಳುಲು ಕಷಟಕರ ಅಥವ್ಯ ಅಸ್ಯಧಾವ್ಯಗಿರುವಿಂಥ 
ಸ್ೆೇವ್ೆಗಳಿಿಂದ (ಸವಲತ್ುತ) ನಮ್ಗೆ ಕ್ಷೆೇಮಯವೃದಿಧಯನುು ಒದಗಿಸುತ್ತವ್ೆ.  

ಪಿತಿಯಿಂದು ನಯಗರಕ ಅಧಕಯರವು ಇರುವಿಂತೆ ದ್ೆೇವರೆೇ ಅನುಮ್ತಿಸುವದರಿಂದ 
ಅದು ಅಸಿತತ್ವದಲಿಲರುತ್ತದ್ೆ. ಭೂಲೊೇಕದ ಯಯವದ್ೆೇ ನಿದಿವಷಟವ್ಯದ ಪಿಭುತ್ವಕೆೆ ದ್ೆೇವರು 
ರ್ವ್ಯಬಯದರನು ಎಿಂದು ನಯವು ಹೆೇಳಲಯಗದು, ಆದರೆ ದ್ೆೇವರು ಅದನುು ಅನುಮ್ತಿಸಿರುವ 
ದರಿಂದಲೆೇ ಅದು ಇರುತ್ತದ್ೆ ಎಿಂದು ನಯವು ಹೆೇಳಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಗತ್ಕಯಲದ ದಿನಗಳಲಿಲ, 
ತ್ಮ್ಮ ಪಿಜೆಗಳು ಪಿಶಯುತಿೇತ್ವ್ಯಗಿ ತ್ಮ್ಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯವ್ಯಗುವಿಂತೆ ಒತಯತಯ ಪಡಿಸುವದಕೆೆ 
ನಿರಿಂಕುಶಯಧಕಯರಗಳು ರೊೇಮಯ 13:1-7ನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿದರು. ಅವರು ತ್ಮ್ಮ 
ಪಿಭುತ್ವಗಳು ದ್ೆೇವರಿಂದ ನೆೇಮಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತವ್ೆಿಂದು ಹೆೇಳಿಕೊಿಂಡರು. ಅವರು ರೊೇಮಯ 
13ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಿಂದ ಉಲ ಲೆೇಖಿಸಿ ಸಭ್ೆಯ ನಯಯಕರು ಸ್ಯವವರ್ನಿಕವ್ಯಗಿ ಅವರ 
ಭಕ್ತತಹೇನ ಪಿಣಯಳಿಕೆಗೆ ಅನುಮೊೇದನೆಯನುು ಘೂೇಷ್ಟಸಬೆೇಕೆಿಂದು ಹೆೇಳುತಿತದದರು. ದ್ೆೇವರು 
ಮ್ನುಷಾ ಸಕಯವರದ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವವನುು ಸ್ಯಥಪ್ರಸಿದನು ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಕಲಿಸಿದನು, ಆದರೆ 
ದ್ೆೇವರು ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯಗಿ ಪಿತಿಯಿಂದು ಸಕಯವರದ ನಯಯಕನನುು ಅಧಕಯರ ಸ್ಯಥನದಲಿಲ 
ಪಿತಿಷಯಠಪ್ರಸುತಯತನೆಿಂಬದ್ಯಗಿ ಆತ್ನು ಕಲಿಸಲಿಲಲ. 
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ದ್ೆೇವರು ಮ್ನುಷಾ ಸಕಯವರವನುು ವಾವಸ್ ಥೆಗೊಳಿಸಿರುತಯತನೆಿಂಬ ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶವು 
ಆತ್ನು ಪಿತಿಯಿಂದು ಸಕಯವರವನುು ಅನುಮೊೇದಿಸುತಯತನೆ ಎಿಂಬಥವವನುು 
ಕೊಡುತ್ತದ್ೊೇ? ದ್ೆೇವರು ಕುಟ್ುಿಂಬವನುು ಏಪವಡಿಸಿದನು. ಹಯಗಯದರೆ ಆತ್ನು 
ಪಿತಿಯಿಂದು ಕುಟ್ುಿಂಬವನುು ಅನುಮೊೇದಿಸುತಯತನೊೇ? ಇಲಲ. ದ್ೆೇವರು ಸಭ್ೆಯನುು 
ಏಪವಡಿಸಿದನು. ಅದರಥವವು ಆತ್ನು ಎಲಯಲ ಸಭ್ೆಗಳನುು ಅನುಮೊೇದಿಸುತಯತನೆಿಂದು 
ಅಥವವೊೇ? ಇಲಲ (ನೊೇಡಿರ ಪಿಕಟ್ನೆ 2:4, 14, 20). ಅದ್ೆೇ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ, ಪಿತಿಯಿಂದು 
ಸಕಯವರಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ದ್ೆೇವರ ಅನುಮೊೇದನೆಯ ಮ್ುದ್ೆಿಯಿರುವದಿಲಲ. 

ಯಯವದ್ೆೇ ಸಕಯವರದ ನಯಯಕನು ಕರ್ುುಮ್ುಚಿುಕೊಿಂಡು ವಿಧ್ೆೇಯವ್ಯಗುವಿಂತೆ 
ಒತಯತಯಿಸುವದಕೆೆ ರೊೇಮಯ 13:1-7ನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವದ್ಯದರೆ ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು 
ಇಬಯಬಯಿ ಕತಿತಯಯಗಿದ್ೆಯೆಿಂಬುದನುು ಮ್ನದಟ್ುಟ ಮಯಡಿಕೊಳುುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದು 
ಆತ್ನಿಗೆ ನಿೇನೊಬಬ “ದ್ೆೇವರ ಉದ್ೊಾೇಗಿಯಯಗಿ [ಸ್ೆೇವಕ] ನಯಗಿ” ಇರಬೆೇಕಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ 
ಎಿಂದು ಸಹ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ. ಸ್ೆೇವಕತ್ನವು, ವಿಶೆೇಷವ್ಯಗಿ ದ್ೆೇವರಗೆ ಸ್ೆೇವಕರಯಗಿರುವದು 
ರ್ವ್ಯಬಯದರಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ!8 ದ್ಯನಿ 2:21 ದ್ೆೇವರು “ರಯರ್ರನುು ತ್ಳುುತಯತನೆ” ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳುವದು ಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ ದ್ೆೇವರು ರಯರ್ರನುು “ನಿಲಿಲಸುತಯತನೆ” ಎಿಂದು ಸಹ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ. 
ಅದು ಯಯವದ್ೆೇ ರಯರ್ನಿಗೆ ಅಮ್ಲಿನಿಿಂದ ಎಚೆುತ್ುತಕೊಳುುವಿಂತೆ ಮಯಡುವ ಒಿಂದು 
ವಿಚಯರವ್ಯಗಿರತ್ಕೆದುದ.  

ದ್ೆೇವರು ತ್ನು ಉದ್ ದೆೇಶಗಳನುು ನೆರವ್ೆೇರಸುವದಕೆೆ ದುಷಟ ಸಕಯವರಗಳನುು ಸಹ 
ಉಪಯೇಗಿಸಬಲಲನು. ಒಿಂದು ಸಿಂದಭವದಲಿಲ, ದ್ೆೇವರು ತ್ನು ಉದ್ೆದೇಶಗಳನುು 
ನೆರವ್ೆೇರಸುವದಕಯೆಗಿ ಭಕ್ತತಹೇನವ್ಯದ ದ್ೆೇಶಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿರುತಯತನೆ. ದ್ೆೇವರು 
ಇಸ್ಯಿಯೆೇಲನುು ದಿಂಡಿಸುವದಕೆೆ ಅಶಯಾರವು ಆತ್ನ ಕೊೇಪವ್ೆಿಂಬ ಕೊೇಲು ಆಗಿತ್ುತ 
(ಯೆಶಯಯ 10:5). ದ್ೆೇವರು ಯೆಹೂದವನುು ದಿಂಡಿಸುವದಕೆೆ ಬಯಬೆಲನುು 
ಉಪಯೇಗಿಸಿದನು (ಯೆರೆ 25:9-11). ಒಿಂದು ಧನಯತ್ಮಕವ್ಯದ ವಿಚಯರದಲಿಲ 
ನೊೇಡುವದ್ಯದರೆ, ದ್ೆೇವರು ಯೆಹೂದವನುು ಸ್ೆರೆವ್ಯಸದಿಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವದಕೆೆ 
ಪಯರಸಿಯನಯದ ಕೊೇರೆಷನನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿದನು (ಯೆಶಯಯ 44:28-45:7; ಎರ್ಿನು 
1:1-14). ದ್ೆೇವರು ದುಷಟ ನಯಗರಕ ಅಧಕಯರಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸಬಲಲನು ಮ್ತ್ುತ ಕೆಲವು 
ಸ್ಯರ ಉಪಯೇಗಿಸುತಯತನೆಿಂಬುದ್ಯಗಿ ಈ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳು ತೊೇರಸಿ ಕೊಡುತ್ತವ್ೆ. 
ಅದನುು ದ್ಯಟಿ, ನಯವು ಮ್ುಿಂದಕೆೆ ಹೊೇಗಲಯಗದು. ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವದ್ೆಲಯಲ ಇಷೆಟೇ, 
ಒಿಂದು ವಿಧದಲಿಲ, ದ್ೆೇವರು ಲೊೇಕದ ಸಕಯವರಗಳನುು ನಿಯಿಂತ್ಿನದಲಿಲ 
ಇಟ್ುಟಕೊಿಂಡಿರುತಯತನೆ. ಅಿಂತ್ಾದಲಿಲ, ಆತ್ನ ಉದ್ೆದೇಶಗಳು ನೆರವ್ೆೇರುವವು.  

ಪೌಲನ ಉಪದ್ೆೇಶದ ಸತ್ತಾದಿಿಂದ ಪಲಯಯನ ಮಯಡುವದಕೆೆ, ರ್ನರು ಕೆಲವು ಸ್ಯರ 
“ಒಳ ುೆೇ ಸಕಯವರಗಳು” ಹಯಗೂ “ಕೆಟ್ಟ ಸಕಯವರಗಳು” ಎಿಂದು ವಾತಯಾಸವನುು 
ಉಿಂಟ್ುಮಯಡುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸುತಯತರೆ. ಅವರು ಹೆೇಳುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, “ನಯವು ಕೆೇವಲ 
ಒಳ ುೆೇ ಸಕಯವರಗಳಿಗೆ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಅಧೇನರಯಗಿ ಇರಬೆೇಕೆಿಂದು ಹೆೇಳಲಪಟಿಟದ್ ದೆೇವ್ೆ” ಎಿಂಬದ್ೆ. 
ನಯವು ರೊೇಮಯ 13:1-7ನುು ಅಧಾಯನ ಮಯಡುವ್ಯಗ, ಪೌಲನ ದಿನಗಳಲಿಲದದ ಆಡಳಿತ್ 
ಶಕ್ತತಯನುು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಳುತ್ಕೆದುದ: ರೊೇಮ್ನ್ ಸ್ಯಮಯಿರ್ಾ. ರೊೇಮ್ನ್ 
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ಸ್ಯಮಯಿರ್ಾವು “ಒಿಂದು ಒಳ ುೆೇ ಸಕಯವರ” ಆಗಿತೊತೇ? ಅದರ ಕೆಲವು ಅಿಂಶಗಳು 
ಒಳ ುೆೇಯವುಗಳಯಗಿದದವು;9 ಆದರೆ ರೊೇಮ್ನ್ ಸಕಯವರವು ದುರಯಚಯರ ಮ್ತ್ುತ 
ಭಿಷಯಟಚಯರದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿದ್ಯದಗಿತ ತೆಿಂದು ಇತಿಹಯಸವು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ.10 ಪೌಲನು ಬರೆಯುವ 
ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲದದ ಚಕಿವತಿವಯು ನಿರೊೇ ಆಗಿದದನು, ಆತ್ನನುು R. C. Bell “ಮಯತ್ೃಹತೆಾ” 
ಮಯಡಿದ ಅಪರಯಧ ಹೊಿಂದಿದದ “ಮ್ನುಷಾತ್ವವಿಲಲದ ರಯಕ್ಷಸ” ಎಿಂದು ಚಿತಿಿಸುತಯತನೆ.11 
ಹೆೇಗಿದದರೂ, ಪೌಲನು ಆಗಲೂ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಪಿತಿ ಮ್ನುಷಾನು ತ್ನು ಮೇಲಿನ 
ಅಧಕಯರಗಳಿಗೆ ಅಧೇನನಯಗಿರಲಿ; ಯಯಕೆಿಂದರೆ ದ್ೆೇವರಿಂದ ಹೊರತ್ು ಒಬಬರಗೂ 
ಅಧಕಯರವಿರುವದಿಲಲ” (13:1). 

ಪೌಲನು ರೊೇಮಯ 13ನುು ಬರೆಯುವ್ಯಗ ಪೂವವಕಲಿಪತ್ವ್ಯಗಿಯೆೇ ರೊೇಮ್ನ್ 
ಸಕಯವರದ ಪರವ್ಯಗಿದದನು ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು ಒಬಬ ರೊೇಮ್ನ್ ಪೌರತ್ವವುಳು 
ವನಯಗಿದದನು ಮ್ತ್ುತ ರೊೇಮ್ನ್ ಅಧಕಯರಗಳಿಿಂದ ನಯಾಯವ್ಯಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳು 
ಲಪಡುತಿತದದನು—ಆದರೆ ಅನಿಂತ್ರದಲಿಲ ಆತ್ನು ತ್ನು ಮ್ನಸಾನುು ಬದಲಯಯಿಸಿಕೊಿಂಡನು—
ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಅಭಿಪಯಿಯ ಪಡಲಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಅಿಂಥ ಅಭಿಪಯಿಯವು ದ್ೆೈವಿಕ ಪೆಿೇರಣೆಯನುು 
ನಿರಯಕರಸುವಿಕೆ ಮ್ತ್ುತ ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶಗಳ ಮಿಥಾ ನಿರೂಪಣೆ ಆಗುತ್ತದ್ೆ. 
ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪತಿಿಕೆಯನುು ಬರೆಯುವ ಮ್ುಿಂಚೆ, ಪೌಲನು ರೊೇಮ್ನ್ 
ಅಧಕಯರಗಳಿಿಂದ ಅನಯಾಯವ್ಯಗಿ ಹೊಡೆಯಲಪಟ್ುಟ ಸ್ೆರೆಮ್ನೆಗೆ ಹಯಕಲಪಟಿಟದದನು ಎಿಂಬ 
ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶವನುು ಅವರು ನಿಲವಕ್ಷಿಸುವವರಯಗಿರುತಯತರೆ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 16:22-
24). ವ್ಯಸತವಿಕದಲಿಲ, ಮ್ೂರು ಸ್ಯರ ಆತ್ನನುು ಚಡಿಗಳಿಿಂದ ಹೊಡೆಯಲಯಗಿತ್ುತ (2 ಕೊರಿಂಥ 
11:25), ಅದು ರೊೇಮ್ನ್.ರ ದಿಂಡನೆಯ ವಿಧವ್ಯಗಿತ್ುತ. ಅಷುಟಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ, ಈ 
ಅಭಿಪಯಿಯವು ನಿಲವಕ್ಷಿಸುವ ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, ಪೌಲನು ನಯಲುೆ ವಷವಗಳ ಕಯಲ 
ಅನಯಾಯವ್ಯಗಿ ರೊೇಮ್ನ್ ಅಧಕಯರಗಳಿಿಂದ ಸ್ೆರೆಮ್ನೆ ವ್ಯಸವನುು ಅನುಭವಿಸಿದ 
ಬಳಿಕವೂ,12 ಆತ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನಿಂಥ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗಗಳನುು ಬರೆದನು:  

. . . ಮ್ನುಷಾರೆಲಲರಗೊೇಸೆರ ದ್ೆೇವರಗೆ ವಿಜ್ಞಯಪನೆಗಳನೂು ಪಯಿಥವನೆಗಳನೂು 
ಮ್ನವಿಗಳನೂು ಕೃತ್ಜ್ಞತಯಸುತತಿಗಳನೂು ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂದು ಬೊೇಧಸುತೆತೇನೆ. ನಮ್ಗೆ 
ಸುಖಸಮಯಧ್ಯನಗಳು ಉಿಂಟಯಗಿ ನಯವು ಪೂರ್ವಭಕ್ತತಯಿಿಂದಲೂ ಗೌರವದಿಿಂದಲೂ 
ಕಯಲಕ್ಷೆೇಪ ಮಯಡುವಿಂತೆ ಅರಸುಗಳಿಗಯಗಿಯೂ ಎಲಯಲ ಅಧಕಯರಗಳಿಗಯಗಿಯೂ 
ವಿಜ್ಞಯಪನೆಗಳನುು ಮಯಡಬೆೇಕು (1 ತಿಮೊಥೆ 2:1, 2). 

 
ಅಧಪತಿಗಳಿಗೂ ಅಧಕಯರಗಳಿಗೂ ಅಧೇನರಯಗಿ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಿರಬೆೇಕೆಿಂತ್ಲೂ . . 

. ಅವರಗೆ ಜ್ಞಯಪಕಕೊಡು (ತಿೇತ್ನಿಗೆ 3:1). 

ಹಿಂಸ್ೆಯ ಮ್ಧಾದಲಿಲಯೂ, ಅಪೊಸತಲನಯದ ಪೆೇತ್ಿನು ಹೇಗೆ ಬರೆದನು,  

ಮ್ನುಷಾರು ನೆೇಮಿಸಿರುವ ಯಯವ ಅಧಕಯರಕಯೆದರೂ ಕತ್ವನ ನಿಮಿತ್ತ 
ಅಧೇನರಯಗಿರ. ಅರಸನು ಸವ್ಯವಧಕಯರ ಎಿಂತ್ಲೂ ಬೆೇರೆ ಅಧಪತಿಗಳು ಕೆಟ್ಟ 
ನಡತೆಯುಳುವರನುು ದಿಂಡಿಸುವದಕೂೆ ಒಳ ುೆೇ ನಡತೆಯುಳುವರನುು 



 78 

ಪೊಿೇತಯಾಹಪಡಿಸುವದಕುೆ ಅರಸನಿಿಂದ ಕಳುಹಸಲಪಟ್ಟವರೆಿಂತ್ಲೂ ತಿಳಿದು ಅವರಗೆ 
ಅಧೇನರಯಗಿರ. ತಿಳಿಯದ್ೆ ಮಯತಯಡುವ ಮ್ೂಢರ್ನರ ಬಯಯನುು ನಿೇವು ಒಳ ುೆೇ 
ನಡತೆಯಿಿಂದ ಕಟ್ಟಬೆೇಕೆಿಂಬದ್ೆೇ ದ್ೆೇವರ ಚಿತ್ತ. ಸವತ್ಿಂತ್ಿರಿಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳಿುರ; ಆದರೆ 
ಕೆಟ್ಟತ್ನವನುು ಮ್ರೆಮಯರ್ುವದಕೆೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯವತ್ಿಂತ್ಿಯವನುು ಉಪಯೇಗಿಸಬೆೇಡಿರ; 
ನಿೇವು ದ್ೆೇವರ ದ್ಯಸರಯಗಿದಿದೇರಲಯಲ. ಎಲಲರನೂು ಸನಯಮನಿಸಿರ. ಸಹೊೇದರರನುು 
ಪ್ರಿೇತಿಸಿರ. ದ್ೆೇವರಗೆ ಭಯಪಡಿರ. ಅರಸನನುು ಸನಯಮನಿಸಿರ (1 ಪೆೇತ್ಿ 2:13-17). 

ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ನಿರಿಂತ್ರವ್ಯದ ಸಿಂದ್ೆೇಶವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ರಯರ್ಕ್ತೇಯ ಅಧಕಯರವನುು 
ಯಯರೆೇ ವಹಸಿಕೊಿಂಡಿದದರೂ ಸರಯೆೇ, ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು “ಒಬಬ ಉತ್ತಮ್ 
ನಯಗರಕನಯಗಿರುವದಕೆೆ ಶಿಮಿಸಬೆೇಕು” ಎಿಂಬದ್ೆ (13:1; MSG).  

ಮ್ನುಷಾ ಸಕಯವರವನುು ದ್ೆೇವರೆೇ ಪಿತಿಷಯಠಪ್ರಸಿದನೆಿಂಬುದನುು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟ 
ಕೊಿಂಡು, ನಯವು ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವನುು ಪರಯಮ್ಶಿವಸ್ೊೇರ್. 1ನೆೇ ವಚನವು “ಪಿತಿ ಮ್ನುಷಾನು 
ತ್ನು ಮೇಲಿರುವ ಅಧಕಯರಗಳಿಗೆ ಅಧೇನನಯಗಿರಲಿ” ಎಿಂದು ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ. 
“ಮ್ನುಷಾನು” ಎಿಂಬುದು ψυχή (psuchē) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದುದ, ಅದು 
“ಪಯಿರ್” ಎಿಂಬುದಕಯೆಗಿರುವ ಪದವ್ಯಗಿದ್ೆ. 1 ಪೆೇತ್ಿ 3:20ರಲಿಲ ಇರುವ ಹಯಗೆಯೆೇ, ಇಲಿಲ 
psuchē ಎಿಂಬುದು ರ್ನರನುು ಸೂಚಿಸುವದ್ಯಗಿದ್ೆ. “ಅಧೇನನಯಗಿರಲಿ” ಎಿಂಬುದು 
ὑποτάσσω (hupotassō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದು ὑπό (hupo, “ಅಡಿಯಲಿಲ”) 
ಮ್ತ್ುತ τάσσω (tassō, “ವಾವಸ್ ಥೆಗೊಳಿಸು”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳನುು ಒಿಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಅದು 
ಪಯಿಥಮಿಕವ್ಯಗಿ “ಒಿಂದು ಸ್ೆೈನಾಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ಪದ” ಆಗಿತ್ುತ, ಅದರಥವವು 
“ಸ್ಯಲಿನಡಿಯಲಿಲ ಇರು.”13 Hupotassō ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಕೆಲವು ತ್ರ್ುವಮಗಳು 
“ವಿಧ್ೆೇಯವ್ಯಗು” ಎಿಂಬ ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದವನುು ನಿೇಡಿರುತ್ತವ್ೆ. ಆ ಪದವು ವಿಧ್ೆೇಯತೆಯನುು 
ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ ವಿಸ್ಯತರವ್ಯದ ಅಥವವು ಅದಕ್ತೆರುತ್ತದ್ೆ. ಅದು “ಸಹಕಯರ, ನಿಷ ಠೆ, 
ಮ್ತ್ುತ ವಿಧ್ೆೇಯವ್ಯಗುವ ಮ್ನಸುಾ” ಎಿಂಬಥವಗಳನೊುಳ ಗೊಿಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ.14 

ಅಧೇನತೆಯನುು “ಮೇಲಿರುವ ಅಧಕಯರಗಳಿಗೆ” ಸಲಿಲಸತ್ಕೆದುದ. “ಮೇಲಿರುವ” 
ಎಿಂಬುದು ὑπερέχω (huperechō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದುದ, ಅದು ὑπέρ 
(huper, “ಮೇಲೆ”) ಮ್ತ್ುತ ἔχω (echō, “ಹೊಿಂದಿರು”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳ 
ಸಿಂಯೇರ್ನೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಆ ಪದದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥವವು “ಮ್ತೊತಬಬನಿಗಿಿಂತ್ ಎತ್ತರವ್ಯದ 
ಸ್ಯಥನವೊಿಂದರಲಿಲರು” ಅಥವ್ಯ “ಮೇಲಮಟ್ಟಕೆೆೇರು” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಸ್ಯಿಂಕೆೇತಿಕವ್ಯಗಿ, 
ಅದರಥವವು “ನಿಯಿಂತ್ಿನದ ಸ್ಯಥನದಲಿಲರುವದು,” ಅಥವ್ಯ “(ಮೇಲೆ) ಅಧಕಯರದಲಿಲರು” 
ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.15 

ರ್ನರು “ಒಳ ುೆೇ ಸಕಯವರಗಳು” ಹಯಗೂ “ಕೆಟ್ಟ ಸಕಯವರಗಳು” ಎಿಂದು ವಾತಯಾಸ 
ಮಯಡುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸುವ ಪಿಕಯರವ್ೆೇ, ಅವರು “ಒಳ ುೆೇ ಕಯನೂನುಗಳು” ಮ್ತ್ುತ “ಕೆಟ್ಟ 
ಕಯನೂನುಗಳು” ಎಿಂದು ವಾತಯಾಸವನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ ಯತಿುಸುತಯತರೆ. “ಕೆಟ್ಟ 
ಕಯನೂನುಗಳು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವ್ಯಗ, ಅವರು ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ತ್ಮ್ಗೆ ಯಯವ 
ಅಥವವನೂು ಕೊಡದ ಅಥವ್ಯ ಅವರಗೆ ಅನಯನುಕೂಲತೆ, ಬಹುಶಃ ಕಷಟವನುು ಸಹ ಉಿಂಟ್ು 
ಮಯಡುವ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನುು ಸೂಚಿಸುವವರಯಗಿದ್ಯದರೆ. “ನಯವು ಕೆಟ್ಟ ಕಯನೂನುಗಳಿಗೆ 
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ವಿಧ್ೆೇಯವ್ಯಗುವಿಂತೆ ದ್ೆೇವರು ನಿರೇಕ್ಷಿಸುವದಿಲಲ” ಎಿಂದು ಅವರು ವ್ಯದಿಸುತಯತರೆ. 
ಕಯಲದಿಿಂದ ಕಯಲಕೆೆ, ನಮ್ಮಲಿಲ ಬಹುತೆೇಕರು ಸಕಯವರದ ನಿಯಮ್ಗಳಿಿಂದ ಮ್ತ್ುತ 
ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿಿಂದ ಕೆರಳಿ ಹೊೇಗುತ ತೆೇವ್ೆ. ನಯವು ರಸ್ ತೆ ನಿಯಮ್ಗಳಿಿಂದ, ಕಟ್ಟಡದ 
ನಿಯಮಯವಳಿಗಳಿಿಂದ, ಕಿಂದ್ಯಯದ ವಿಧಗಳಿಿಂದ, ಮ್ತ್ುತ ಸಕಯವರ ಕೆಲಸಗಳು 
ಆಮಗತಿಯಲಿಲ ಸ್ಯಗುವ ಪಿಕ್ತಿಯೆಯಿಿಂದ ಬೆೇಸರಗೊಿಂಡು ಸ್ೊೇತ್ು ಹೊೇದವರಿಂತೆ 
ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುುತ ತೆೇವ್ೆ. ರಯರ್ಕ್ತೇಯ ಅಧಕಯರಶಯಹಯಿಿಂದ ಕತ್ುತಹಸುಕಲಪಟ್ಟ ಅನುಭವವನುು 
ಹೊಿಂದಿರುತ ತೆೇವ್ೆ. ಹೆೇಗಿದದರೂ, ನಮ್ಗೆ “ಒಳ ುೆೇ ಕಯನೂನುಗಳು” ಮ್ತ್ುತ “ಕೆಟ್ಟ 
ಕಯನೂನುಗಳು” ಎಿಂದು ತಯರತ್ಮ್ಾ ಮಯಡುವ ಅಧಕಯರವು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲಪಟಿಟರುವದಿಲಲ. 
ಅದ್ೊಿಂದು ಕಯನೂನು ಆಗಿದದರೆ, ಅದಕೆೆ ನಯವು ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಲೆೇಬೆೇಕು. 

ಮ್ೂಲಭೂತ್ ತ್ತ್ವಕೆೆ ಯಯವದ್ಯದರೂ ಹೊರತಯದದುದ ಇದ್ೆಯೇ? ನಮ್ಗೆ 
ತಿಳಿದಿರುವಿಂತೆ ಒಿಂದ್ೆೇ ಒಿಂದು ಇದುದ ಅದು ಪೆೇತ್ಿನಿಿಂದ ವಾಕತಪಡಿಸಿದ್ಯದಗಿದ್ೆ. ಆತ್ನನುು 
ಮ್ತ್ುತ ಯೇಹಯನನನುು ಯೆಹೂದಿ ಅಧಕಯರಗಳು ಕರೆಯಿಸಿ ಯೆೇಸುವಿನ ಹೆಸರನುು ಎತಿತ 
ಬೊೇಧಸಬಯರದು ಅಥವ್ಯ ಉಪದ್ೆೇಶಿಸಬಯರದು ಎಿಂದು ಅಪಪಣೆ ಕೊಟ್ಟರು (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳು 4:18), ಆ ಆಜ್ಞೆಯನುು ಅವರು ನಿಲವಕ್ಷಿಸಿದರು. ಅವರನುು ಪುನಃ ಹರೇಸಭ್ೆಯ 
ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಎಳೆದುಕೊಿಂಡು ಬಿಂದ್ಯಗ, ಪೆೇತ್ಿನು ಈ ಅತ್ುಾತ್ೃಷಟವ್ಯದ ಮಯತ್ುಗಳನುು 
ನುಡಿದನು: “ಮ್ನುಷಾರಗಿಿಂತ್ಲೂ ದ್ೆೇವರಗೆ ಹೆಚಯುಗಿ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಬೆೇಕಲಯಲ” 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 5:29). ನಯವು ಈ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವವನುು ನಮ್ಮ ಮ್ುಿಂದಿರುವ ಈಗಿನ 
ಚಚೆವಯ ವಿಷಯಕೆೆ ಹೆೇಗೆ ಅನವಯಿಸುವದು? ದ್ೆೇಶದ ಕಯನೂನುಗಳು ದ್ೆೇವರ ವಿಧಗಳಿಗೆ 
ತ್ದಿವರುದಧವ್ಯಗಿರದ ಹೊರತ್ು ನಯವು ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗತ್ಕೆದುದ. ಹಲವ್ಯರು 
ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳು ನೆನಪ್ರಗೆ ಬರುತ್ತವ್ೆ. ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ, ಶದಿಕ್, ಮೇಶಕ್, 
ಅಬೆೇದ್.ನೆಗೊೇ ಬಿಂಗಯರದ ಪಿತಿಮಯ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಅಡು ಬಿೇಳುವದಕೆೆ ನಿರಯಕರಸಿದರು 
(ದ್ಯನಿ 3), ಮ್ತ್ುತ ಅರಸನು ತ್ನುನುಲಲದ್ೆ ಬೆೇರೆ ಯಯವ ದ್ೆೇವರನುು ಪಯಿಥಿವಸಬಯರದ್ೆಿಂದು 
ನಿೇಡಿದ ಕಟ್ಟಪಪಣೆಯನುು ದ್ಯನಿಯೆೇಲನು ನಿಲವಕ್ಷಿಸಿದನು (ದ್ಯನಿ 6). ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
ಸಮ್ಯಗಳಲಿಲ, ಅಿಂತಿಪನು ತ್ನು ಕ್ತಿಸತನಿಂಬಿಕೆಯನುು ಅಲಲಗಳೆಯಲು ನಿರಯಕರಸಿದದರಿಂದ 
ರಕತಸ್ಯಕ್ಷಿಯಯಗಿ ಕೊಲಲಲಪಟ್ಟನು (ಪಿಕಟ್ನೆ 2:13). 

ಈ ವಿಚಯರವನುು ಮ್ುಕಯತಯಕೆೆ ತ್ರುವ ಮ್ುನು ನಯವು ಎರಡು ಸತ್ಾಗಳ ಕುರತ್ು ಒತಿತ 
ಹೆೇಳಬೆೇಕಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಮೊದಲನೆಯದ್ಯಗಿ, ನಯವು “ಮ್ನುಷಾರಗಿಿಂತ್ಲೂ ದ್ೆೇವರಗೆ 
ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗುವ್ಯಗ,” ನಯವು ಅದರ ಪರಣಯಮ್ಗಳನುು ಅನುಭವಿಸುವದಕೆೆ 
ಸಿದಧರಯಗಿರಬೆೇಕು. ಅಪೊಸತಲರಗೆ ಏನು ಸಿಂಭವಿಸಿತೆಿಂಬುದನುು ಪರಗಣಿಸಿರ; ಶದಿಕ್, 
ಮೇಶಕ್, ಅಬೆೇದ್.ನೆಗೊೇ; ದ್ಯನಿಯೆೇಲ; ಮ್ತ್ುತ ಅಿಂತಿಪನು ಇವರಗೆಲಯಲ ಏನು 
ಸಿಂಭವಿಸಿತೆಿಂಬುದನುು ಪರಗಣಿಸಿರ. ಎರಡನೆಯದ್ಯಗಿ, ನಯವು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯಿಂತೆ 
ಕಟೆಟಚುರದಿಿಂದ ಆಜ್ಞೆಗಳನುು ಪಯಲಿಸುವವರಯಗಿರುವ ಹೊರತ್ು, ನಯವು 
“ಮ್ನುಷಾರಗಿಿಂತ್ಲೂ ದ್ೆೇವರಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗುವ್ಯಗ,” ನಮ್ಮ ಕ್ತಿಯೆಗಳನುು 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯಿಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳುುವಿಕೆಯಿಂತೆ ಕಯರ್ಲಪಡುವದಿಲಲ ಆದರೆ ನಯವು 
ಗಲಭ್ೆಕೊೇರರೆಿಂಬದಕೆೆ ಇನುಷುಟ ಪುರಯವ್ೆಯಿಂತಯಗುತ್ತದಷೆಟ. ಪೆೇತ್ಿನು ಹೇಗೆ 
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ಬರೆಯುತಯತನೆ, “ನಿಮ್ಮಲಿಲ ಯಯವನಯದರೂ ಕೊಲೆಗಯರನು ಕಳುನು ದುಷಟನು 
ಪರಕಯಯವಗಳಲಿಲ ತ್ಲೆಹಯಕುವವನು ಆಗಿದುದ ಶಿಕ್ಷಯಪಯತ್ಿನಯಗಬಯರದು. ಆದರೆ ಕೆೈಸತನಯಗಿ 
ಬಯಧ್ೆಪಟ್ಟರೆ ಅವನು ನಯಚಿಕೆಪಡದ್ೆ ಆ ಹೆಸರನಿಿಂದಲೆೇ ದ್ೆೇವರನುು ಘನಪಡಿಸಲಿ” (1 ಪೆೇತ್ಿ 
4:15, 16). 

ಹಯಗಯದರೆ, ಇದ್ೆೇ, ಮಯನದಿಂಡ: ಎಲಿಲಯ ವರೆಗೆ ಸಥಳಿಯ, ರಯರ್ಾದ, ಅಥವ್ಯ ದ್ೆೇಶದ 
ಕಯನೂನು ದ್ೆೇವರ ವಿಧಗಳನುು ಉಲಲಿಂಘಿಸುವದಿಲಲವೊೇ, ಅದಕೆೆ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಿರ. ಅದು 
ತ್ಕವಕೆೆ ವಿರುದಧವ್ಯದದ್ೊದೇ? ಅದಕೆೆ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಿರ. ಅದು ಅಸಮ್ಿಂರ್ಸವ್ಯದದ್ೊದೇ? 
ಅದಕೆೆ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಿರ. ಅದು ಸಮಯರ್ದ ಒಿಂದು ವಗವಕೆೆ ಪಕ್ಷಪಯತ್ವನುು 
ತೊೇರಸುತ್ತದ್ೊೇ? ಅದಕೆೆ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಿರ. Jimmy Allen ಈ ನಿಲುವು ಹೊಿಂದಿದದನು: 
“ನಯವು ಪಯಿಥಮಿಕವ್ಯಗಿ ಪರಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುತ್ಕೆದುದ ‘ಈ ಕಯನೂನು ಕೆಟ್ಟದ್ೊದೇ?’ 
ಎಿಂಬುದಲಲ, ಆದರೆ, ಆ ಕಯನೂನಿಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯವ್ಯಗುವದರಿಂದ ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾವನುು 
ಉಲಲಿಂಘಿಸಿದಿಂತಯಗುವದ್ೊೇ ಎಿಂಬುದನುು ಪರಗಣಿಸುವದ್ೆೇ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 
4:19). ತಯವು ಕೆಟ್ಟದದನುು ಮಯಡುವಿಂತೆ ನಡಿಸಲಪಡುವ ಹೊರತ್ು, ಶಿಷಾರು ತ್ಮ್ಗೆ 
ಸಿಂಕಷಟಗಳನುು ತ್ರುವಿಂಥ ಕಯನೂನಿಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗುವರು.”16 

ವಚನ 2. ನಯವು ಏಕೆ “ಮೇಲಿರುವ ಅಧಕಯರಗಳಿಗೆ ಅಧೇನರಯಗಿರಬೆೇಕು”? ನಯವು 
ಮೊದಲನೆಯ ಕಯರರ್ವನುು ಈಗಯಗಲೆ ನೊೇಡಿದ್ ದೆೇವ್ೆ: ಮ್ನುಷಾ ಸಕಯವರವನುು 
ಪಿತಿಷಯಠಪ್ರಸಿರುವವನು ದ್ೆೇವರೆೇ ಆಗಿದ್ಯದನೆ. ಈ ಅಿಂಶವು ಈ ವಚನದ ಪಯಿರಿಂಭದಲಿಲ 
ಮ್ತ್ತಷುಟ ಒತಿತ ಹೆೇಳಲಪಟಿಟದ್ೆ: ಆದದರಿಂದ ಅಧಿಕ್ಯರಕ್ರಕ ಎದನರನಬಿೀಳ್ಳವವನನ ದರೀವರ 
ನರೀಮ್ಕವನನು ಎದನರಸ್ನತ್ಯತನರ. SEB ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ, “ಆದದರಿಂದ, ಯಯವನಯದರೂ 
ಅಧಕಯರದ ವಿರುದಧ ಬಿಂಡಯಯವ್ೆೇಳುವದ್ಯದರೆ, ಆತ್ನು ದ್ೆೇವರಿಂದ ನೆೇಮಿಸಲಪಟ್ಟದದರ 
ವಿರುದಧವ್ಯಗಿದ್ಯದನೆ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಮಯನವ ಸಕಯವರಕೆೆ ಅಧೇನವ್ಯಗಿರುವದಕೆೆ 
ವಿಫಲವ್ಯಗುವದ್ೆಿಂದರೆ, ಅದು ತ್ತ್ಪರಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ, ಸವತ್ಃ ದ್ೆೇವರನೆುೇ ಎದುರಸಿದ 
ಹಯಗಯಗುವದು. 

“ಎದುರಸುತಯತನೆ” ಎಿಂಬುದು ἀντιτάσσω (antitassō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, 
ಅದ್ೊಿಂದು ಸಿಂಯೇರ್ನ ಪದವ್ಯಗಿದುದ ἀντί (anti, “ವಿರುದಧ”) ಮ್ತ್ುತ τάσσω (tassō, 
“ವಾವಸ್ ಥೆಗೊಳಿಸು”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳನುು ಒಿಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನು 13ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲಿಲ 
tassō (“ವಾವಸ್ ಥೆಗೊಳಿಸು”) ಉಪಯೇಗಿಸಿದುದ ಇದು ಮ್ೂರನೆಯ ಸ್ಯರ ಆಗಿರುತಯತನೆ. 
ದ್ೆೇವರು ಮ್ನುಷಾ ಸಕಯವರವನುು “ವಾವಸ್ ಥೆಗೊಳಿಸಿದನು.” ನಯಗರಕ ಅದಿಕಯರಗಳ 
ವಿಷಯವ್ಯಗಿ, ನಯವು tassō (ದ್ೆೇವರ “ವಾವಸ್ ಥೆ”ಯ) ಅಡಿಯಲಿಲರತ್ಕೆದುದ. ನಯವು ಹಯಗೆ 
ಮಯಡುವದಕೆೆ ನಿರಯಕರಸುವದ್ಯದರೆ, ಅದರಥವವು tassō (ದ್ೆೇವರ “ವಾವಸ್ ಥೆ”ಯ) 
ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ನಯವಿದ್ ದೆೇವ್ೆ ಎಿಂದ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ. Coffman ಅಭಿಪಯಿಯ ಪಡುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ,  

ಕ್ತಿಸತನು ಎಿಂದಿಗೂ ಒಿಂದು ಗಲಭ್ೆಯ ಮ್ುಿಂದ್ಯಳತ್ವ ವಹಸಿಕೊಳುಲಿಲಲ, ಗೊೇಪಾದಲಿಲ 
ಕೂಟ್ವನುು ಕೂಡಿಸಲಿಲಲ, ಸಕಯವರವನುು ಟಿೇಕ್ತಸಲಿಲಲ, ಅಥವ್ಯ ರೊೇಮ್ನುರ ವಿರುದಧವಿದದ 
ಯೆಹೂದಾರೊಿಂದಿಗೆ ಭ್ಯಗ ಹೊಿಂದಿರಲಿಲಲ. . . . ಆತ್ನ ಪವಿತ್ಿ ಉಪದ್ೆೇಶಗಳು 
ಇತಿಹಯಸದ ಘಟ್ನಯವಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಾಿಂಥ ಆಗಯಧವ್ಯದ ಪರಣಯಮ್ಗಳನುು 
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ಬಿೇರರುತ್ತವ್ೆಿಂಬುದ್ೆೇನೊೇ ನಿರ್ವ್ಯದರೂ, ಆತ್ನ ಪಿಭ್ಯವವು ಒಿಂದು ಸ್ೊಫೇಟ್ಕ 
ಸಿಡಿಮ್ದಿದನಿಂತ್ಲಲ ಆದರೆ ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಒಿಂದು ಹುಳಿಹಟಿಟನಿಂತೆಯೆೇ ಕೆಲಸ 
ಮಯಡಿರುತ್ತದ್ೆ.17 

ನಯಗರಕ ಅಧಕಯರಕೆೆ ಅಧೇನರಯಗುವದಕಯೆಗಿ ಪೌಲನು ಎರಡನೆಯ ಕಯರರ್ವನುು 
ಕೊಡುತಯತನೆ: ಎದನರಸ್ನವವರನ ಶಕ್ಷರಗರ ಳ್ಗಯಗನವರನ. “ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಯಗುವರು” ಎಿಂಬುದು 
“ನಯಾಯತಿೇಪುವ” ಎಿಂಬ ವ್ಯಡಿಕೆಯ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ: κρίμα (krima). 
KJVಯಲಿಲರುವ ಪಿಕಯರದ “ನಯಶನಕೆೆ ಗುರಯಯಗುವರು” ಎಿಂಬ ಪದವು ವಿಪರೇತ್ವ್ೆಿಂದು 
ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ. ಬಹುಶಃ NEBಯು ಗುರಗೆ ಹತಿತರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ: “ಎದುರಸುವವರು ತ್ಮ್ಗೆ 
ಸಿಕುೆವ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ತ್ಮ್ಮನೆುೇ ಕಯರರ್ಕತ್ವರನಯುಗಿಸಿಕೊಳುುವರು” (ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). 
ಪೌಲನು ಪಯಿಥಮಿಕವ್ಯಗಿ ನಯಗರಕ ಅಧಕಯರಗಳಿಿಂದ ಸಿಕುೆವ ಶಿಕ್ಷೆಯನುು 
ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ಹೆೇಳಿದನೆಿಂಬುದನುು ನಿಂತ್ರದ ವಚನವು ತೊೇಪವಡಿಸುತ್ತದ್ೆ, 
ಆದರೆ ಅವಿಧ್ೆೇಯರಯಗುವವರು ದ್ೆೇವರಿಂದ ನೆೇಮಿಸಲಪಟ್ಟ ಸಿಂಸ್ ಥೆಯ ವಿರುದದ ಎದುರು 
ಬಿೇಳುವದರಿಂದ ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ ದ್ೆೇವರಿಂದ ಸಿಕುೆವ ಶಿಕ್ಷೆಯನುು ಅದರಿಂದ 
ಹೊರಗಿಡುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ. 

ವಚನ 3. ಪೌಲನು ತ್ನು ವಿಚಯರಧ್ಯರೆಯನುು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತಯತನೆ: ಕ್ರಟ್ಟಕ್ರಲ್ಸ್ 
ಮಯಡನವವನಿಗರ ಅಧಿಪತಿಯಿಂದ ಭಯವಿರನವದರೀ ಹರ ರತನ ಒಳರುೀಕ್ರಲ್ಸ್ ಮಯಡನವವನಿಗರ 
ಭಯವರೀನ  [φόβος, phobos] ಇಲ್.ಿ18 ನಿೀನನ ಅಧಿಕ್ಯರಗರ ಭಯಪಡದರ [φοβέω, 

phobeō] ಇರಬರೀಕ್ರಿಂದನ ಅಪರೀಕ್ಷಿಸ್ನತಿತೀಯೀ? ಒಳರುೀದನನು ಮಯಡನ; ಆಗ ಆ 
ಅಧಿಕ್ಯರಯಿಂದಲರೀ ನಿನಗರ ಹರ ಗಳಿಕ್ರಯನಿಂಟ್ಯಗನವದನ. Phillips ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ “ನಿೇನು 
ಈ ಕಳವಳದಿಿಂದ ದೂರವಿರಬೆೇಕೆಿಂದರೆ ಕಯನೂನು ಪಯಲಿಸುವವನಯಗಿ 
ಜೇವಿಸುವವನಯಗಿರಷೆಟ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ, ಕೆಟ್ಟ ಸಕಯವರಗಳು ಸಹ ಒಳ ುೆೇ 
ನಯಗರಕರನುು ಇಷಟಪಡುತ್ತವ್ೆ.  

ವಚನ 4. ಪೌಲನು ಸ್ೆೇರಸಿ ಹೆೇಳಿದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ ಅವನನ [ನಯಗರಕ ಅಧಕಯರ] ನಿನು 
ಹತಕ್ರ ಕೀಸ್ಕರ ದರೀವರ ಸರೀವಕನಯಗಿದಯುನಲಯಿ. “ಸ್ೆೇವಕ” ಎಿಂಬುದು δίακονος 

(diakonos) ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದು “ದ್ಯಸನು” ಎಿಂಬದಕಯೆಗಿರುವ ಪದವ್ಯಗಿದ್ೆ, 
ಅದ್ೆೇ ಪದವನುು ಸಭ್ಯಹರಯರು, ಸುವ್ಯತಿವಕರು, ಮ್ತ್ುತ ಸಭ್ೆಯಲಿಲನ ಇತ್ರೆ 
ಕೆಲಸಗಯರರನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ ಸಹ ಉಪಯೇಗಿಸಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ (12:7; 1 ತಿಮೊಥೆ 
3:10, 13; 4:6). ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ, ನಯಗರಕ ಸಕಯವರವು ಈಗಷೆಟ ಉಲ ಲೆೇಖಿಸಿದ ಇತ್ರರ 
ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ “ದ್ೆೇವರ ಸ್ೆೇವಕ” ಆಗಿರುವದಿಲಲ. ಸಭ್ೆಯಲಿಲನ ಹರಯರು ಹಯಗೂ ಇತ್ರ 
ಕೆಲಸಗಯರರು ತಯವು ದ್ೆೇವರ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು ಮಯಡುತಿತದ್ ದೆೇವ್ೆಿಂಬ ಪಿಜ್ಞೆಯನುು 
ಹೊಿಂದಿರುತಯತರೆ, ಮ್ತ್ುತ ಅವರು ಮ್ನಃಪೂವವಕವ್ಯಗಿ ಮಯಡುವರು. ಅದಕೆೆ 
ತ್ದಿವರುದಧವ್ಯಗಿ, ನಯಗರಕ ಅಧಕಯರಗಳು ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ತಯವು ದ್ೆೇವರ 
ಸ್ೆೇವಕರಯಗಿದ್ಯದರೆಿಂಬ ಪಿಜ್ಞೆಯಿಲಲದವರಯಗಿರುತಯತರೆ ಮ್ತ್ುತ ಆ ಸ್ಯಮ್ಥಾವದಲಿಲ 
ಕೆಲಸಮಯಡುವದಕೆೆ ಯಯವದ್ೆ ತಿೇಮಯವನವನುು ಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿರದವರಯಗಿರುತಯತರೆ. 
ಹೆೇಗಿದದರೂ—ಮ್ನಃಪೂವವಕವ್ಯಗಿಯೇ ಅಥವ್ಯ ಮ್ನಃಪೂವವಕವ್ಯ ಗಿಲಲದ್ೆಯೇ, 
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ತಿಳಿದ್ೊೇ ಅಥವ್ಯ ತಿಳಯದ್ೆಯೇ—ಪೆಿೇರತ್ ಅಪೊಸತಲನ ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ, ಮ್ನುಷಾ 
ಸಕಯವರವು ಕತ್ವನ ಸ್ೆೇವಕ, “ನಿನು ಹತ್ಕೊೆೇಸೆರ ದ್ೆೇವರ ಸ್ೆೇವಕ” ಆಗಿರುತಯತನೆ. 

ಬಹಳಷುಟ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಗಳನುು ಎತ್ತಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ: “ನಯಗರಕ ಅಧಕಯರಗಳು ಎಷೊಟಿಂದು 
ಅನಯಾಯಸಥರಯಗಿರಬಲಲರು, ಎಷೊಟಿಂದು ಸ್ಯರ ಅವರು ಹತ್ಕೊೆೇಸೆರವ್ಯಗಿರದ್ೆ ಕೆಟ್ಟದದನುು 
ಮಯಡುವದಕಯೆಗಿಯೆೇ ಸ್ೆೇವಕರಯಗಿರುತಯತರೆಿಂಬುದು ಪೌಲನಿಗೆ ಗೊತಿತರುವದಿಲಲವೊೇ?” 
ನಯಾಯವನುು ಒದಗಿಸಬೆೇಕಯದವರು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ಏಕರೇತಿಯಯಗಿರಲಯರರು ಮ್ತ್ುತ 
ಇರುವದಿಲಲ ಎಿಂಬುದು ಪೌಲನಿಗೆ ಸೂಕ್ಷಮವ್ಯಗಿ ಗೊತಿತತ ತೆಿಂಬುದನುು ನಯವು ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ 
ತಿಳಿದುಕೊಳುಬಹುದು. 

 

ಕೊರಿಂಥದಲಿಲ, ಆತ್ನು ರೊೇಮ್ನ್ ಅಧಪತಿಯಯಗಿದದ ಗಲಿಲಯೇನನಿಿಂದ 
ನಯಾಯವ್ಯಗಿ ನಡಿಸಿಕೊಳುಲಪಟ್ಟನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 18:12-16); 
ಆದರೆ ಅದಕೆೆ ಮ್ುಿಂಚೆ, ಫಿಲಿಪ್ರಪ ಪಟ್ಟರ್ದಲಿಲ ಆತ್ನನುು ರೊೇಮ್ನ್ 
ಅಧಕಯರಗಳು ಅನಯಾಯವ್ಯಗಿ ನಡಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದರು (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳು 16:19-39). 

ಅನಿಂತ್ರ, ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲ, ಆತ್ನನುು ಹತೆಾಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂದಿದದ 
ಯೆಹೂದಾರ ದ್ೊಿಂಬಿಯ ಗುಿಂಪ್ರನಿಿಂದ ರೊೇಮ್ನ್ ಅಧಕಯರಗಳ ೇೆ 
ಕಯಪಯಡಿದದರು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 21:27-36); ಆದರೆ ಆತ್ನು ಭಿಷಟ 
ರೊೇಮ್ನ್ ಅಧಕಯರಗಳಿಗೆ ಲಿಂಚವನುು ಕೊಡದವನಯಗಿದದರಿಂದ 
ಕೆೈಸರೆಯಲಿಲನ ರೊೇಮ್ನ್ ಸ್ೆರೆಮ್ನೆಯಲಿಲ ಎರಡು ವಷವಗಳನುು 
ಕಳೆಯಬೆೇಕಯಯಿತ್ು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 24:26, 27). 

ಅನಿಂತ್ರದಲಿಲ ಇನೂು ಒಮಮ, ಆತ್ನು ಚಕಿವತಿವಗೆ ಮೇಲಮನವಿಯನುು ಸಲಿಲಸಿದ 
ವ್ೆೇಳ  ೆಯೆಹೂದಾರ ಕೆೈಗಳಿಿಂದ ಕೊಲಲಲಪಡುವದರಿಂದ ಆತ್ನ ರೊೇಮ್ನ್ 
ಪೌರತ್ವವು ಆತ್ನನುು ಕಯಪಯಡಿತ್ುತ (25:9-12). ಹೆೇಗೂ, ಪೆಿೇರತ್ವಲಲದ 
ಪರಿಂಪರೆಯು ಹೆೇಳುವ ಪಿಕಯರ, ಕಯಲ ಕಿಮೇರ್ದಲಿಲ ಒಿಂದು ರೊೇಮ್ನ್ 
ಖಡೆವು ಆತ್ನ ಶಿರಚೆಛೇಧವನುು ಮಯಡುವ ಮ್ೂಲಕ ಆತ್ನ ಜೇವನವು 
ಅಿಂತ್ಾಗೊಿಂಡಿತ್ು.19 (ಆತ್ನು ರಕತಸ್ಯಕ್ಷಿಯಯಗಿ ಸ್ಯಯುವನೆಿಂಬುದನುು  
2 ತಿಮೊಥೆ 4:6-8ರಲಿಲ ನಿರೇಕ್ಷಿಸಲಯಗಿತ್ುತ.)  

 
ತ್ನಗಯದ ಕೆಲವು ಅನುಭವಗಳ ನಿಂತ್ರ, ಪೌಲನು ನಯಗರಕ ಅಧಕಯರಯು “. . . 

ಹತ್ಕೊೆೇಸೆರ ದ್ೆೇವರ ಸ್ೆೇವಕನಯಗಿದ್ಯದನಲಯಲ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದುದ ನಿರ್ವ್ೆೇ. ಯಯಕೆಿಂದರೆ 
ಇದು ಸವವಸ್ಯಧ್ಯರರ್ವ್ಯಗಿ ಸತ್ಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿರುವಿಂತೆ, ಸಕಯವರಗಳು 
ಒಳ ುೆೇ ನಡತೆಗೆ ಪಿತಿಫಲವನುು ಮ್ತ್ುತ ಕೆಟ್ಟ ನಡೆತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನುು ಒದಗಿಸುತ್ತವ್ೆ; ಹಯಗೆ 
ಮಯಡುವದು ಆ ಸಕಯವರಗಳ ಪಿಯೇರ್ನಯಥವವ್ಯಗಿ ಇರುತ್ತದ್ೆ. ಬೆೇರೆ ಇನಯುವದ್ೆೇ 
ಆಧ್ಯರದಲಿಲ ಕೆಲಸ ಮಯಡುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸುವ ಒಿಂದು ಸಕಯವರವು ದಿೇಘವಕಯಲ 
ಉಳಿಯುವದಿಲಲ. 
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4ನೆೇ ವಚನದ ಮಿಕೆ ಭ್ಯಗವ್ೆಲಯಲ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ, ಆದರರ ನಿೀನನ ಕ್ರಟ್ಟದುನನು 
ಮಯಡಿದರರ ಭಯಪಡಬರೀಕನ; ಅವನನ [ನಯಗರಕ ಸಕಯವರ] ಸ್ನಮ್ಮನರ ಕ್ರೈಯಲ್ಲಿ ಕತಿತಯನನು 
ಹಡಿದಿಲ್ಿ; ಅವನನ ದರೀವರ ಸರೀವಕನಯಗಿದನು ಕ್ರಟ್ಟದುನನು ನಡಿಸ್ನವವನಿಗರ ದರೀವರ 
ದಿಂಡನರಯನನು [ὀργή, orgē] ವಿಧಿಸ್ನತ್ಯತನರ. 12ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ನಯವು ಮ್ುಯಿಾಗೆ 
ತಿೇರಸದ್ೆ ಅಿಂಥ ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ದ್ೆೇವರ ಕೆೈಗಳಿಗೆ ಒಪ್ರಪಸಿ ಬಿಟ್ುಟ ಬಿಡಬೆೇಕೆಿಂದು ಒತಿತ 
ಹೆೇಳಿತ್ು (12:19). ಈ ಜೇವಿತ್ದಲಿಲ ದ್ೆೇವರು ಕೆಟ್ಟದದನುು ದಿಂಡಿಸುವ ಒಿಂದು ವಿಧವ್ೆಿಂದರೆ 
ಸ್ಯವವರ್ನಿಕ ನಯಾಯಯಲಯಗಳ ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿಯೆೇ ಆಗಿದ್ೆ. 

“ಸುಮ್ಮನೆ ಕತಿತಯನುು ಹಡಿದಿಲಲ” ಎಿಂಬ ಪದಗಳು ಕಯನೂನನುು ಪಯಲನೆ ಮಯಡುವಿಂತೆ 
ಮಯಡುವವರ ಬಳಿಯಲಿಲರುವ ಕತಿತಗಳು ಕೆೇವಲ ಪಿದಶವನಕೆೆ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಆಗಿರುವದಿಲಲ 
ಎಿಂದಥವವನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತವ್ೆ. ಬದಲಯಗಿ, ಕತಿತಯು ಕೆಟ್ಟದದನುು ಮಯಡದಿಂತೆ 
ತ್ಡೆಯುವದಕಯೆಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಡಬಲಲದು, ಮ್ತ್ುತ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. ಕೆಲವು 
ಸ್ಯರ “ಮ್ರಣಯಿಂತಿಕ ಬಲ” ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪಡುವದನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವದು ದ್ೆೇವರು 
ಮಯಡಿರುವ ವಾವಸ್ೆಥಗೆ ಅನುಗುರ್ವ್ಯಗಿಯೆೇ ಇರುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಒಿಂದು 
ಕಯನೂನು ಜಯರಗೆ ತ್ರಲಪಡುವದಕೆೆ ದ್ಯರಯನುು ಹೊಿಂದಿರದಿದದರೆ ಅದು ಕೆೇವಲ ಒಿಂದು 
ಉತ್ತಮ್ ಸಲಹೆಯಿಂತಿರುತ್ತದಷೆಟೇ.20 

ಪೌಲನ ಚಚೆವಯ ವಿಷಯವು ಕೆಟ್ಟದದಕೆೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಸುವ ಕುರತಯಗಿರುವದರಿಂದ, 
ದ್ೆೇವರು ಮ್ರರ್ ದಿಂಡನೆಯನುು ಅನುಮೊೇದಿಸುತಯತನೆಿಂಬುದನುು 4ನೆೇ ವಚನವು 
ಸೂಚಿಸತ್ಕೆದುದ. “ಕತಿತ” (μάχαιρα, machaira) ಎಿಂಬ ಪದವು 8:35ರಲಿಲ ಸಹ 
ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ, ಅಲಿಲ ಅದಕೆೆ ಕೆಟ್ಟ ಸೂಚಯಾಥವಗಳಿದುದ, ನಮ್ಗೆ ಕೂಿರ ಮ್ರರ್ ಹಯಗೂ 
ಮ್ರರ್ದಿಂಡನೆಯನುು ನೆನಪ್ರಸುತ್ತದ್ೆ. James Denney ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತಯತನೆ “ಆಗ 
ಕತಿತಯನುು ಉನುತ್ ನಯಾಯಯಧಪತಿಗಳ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ರೂಢಿಯಯಗಿ ಇಟ್ುಟಕೊಳುಲಯಗುತಿತತ್ುತ, 
ಮ್ತ್ುತ ಅವರ ಕೆೈಗಳಲಿಲರುತಿತದದ ಜೇವ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ರರ್ಗಳ ಅಧಕಯರವನುು 
ಸಿಂಕೆೇತಿಸುವದ್ಯಗಿತ್ುತ.”21 “ಖಡೆವು ಅಧಕಯರದ ಸಿಂಕೆೇತ್ವ್ಯಗಿತ್ುತ,” ಮ್ತ್ುತ “ಅದರ 
ಜೊತೆಯಲಿಲ . . . ಮ್ರರ್ ದಿಂಡನೆಯನುು ವಿಧಸುವ ಅಧಕಯರದ ಸಿಂಕೆೇತ್.”22 ನಯವು 
ಬೆೈಬಲಿನ ಒಿಂದು ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವನುು ಓದುವ್ಯಗ, ನಯವು ಕೆೇಳಿಕೊಳುಬೆೇಕಯದ ಮೊದಲ 
ಪಿಶೆುಯೆಿಂದರೆ “ಇದನುು ಮೊದಲು ಕೆೇಳಿದ ಅಥವ್ಯ ಓದಿದವರಗೆ ಇದರ 
ಅಥವವ್ೆೇನಯಗಿದಿದರಬೆೇಕು?” ಎಿಂಬುದ್ೆ. ರೊೇಮಯ 13:4ರ ವಿಷಯದಲಿಲ, Bob E. Adams 
ಮ್ುಕಯತಯಕೆೆ ಬಿಂದಿದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದದನುು ಮಯಡುವವರಗೆ ಮ್ರರ್ ದಿಂಡನೆಯನುು 
ವಿಧಸುವ ಹಕುೆ ಎಿಂದ್ೆೇ “ಪೌಲನ ವ್ಯಚಕರು ಕೊಟಿಟರಬಹುದ್ಯದ ಅತ್ಾಿಂಥ 
ಸ್ಯವಭ್ಯವಿಕವ್ಯದ ಅಥವವ್ಯಗಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ.”23 

ದಿೇಘವಕಯಲದ ಹಿಂದ್ೆ, ದ್ೆೇವರು ನೊೇಹನಿಗೆ ಈ ಸ್ಯವವತಿಿಕವ್ಯದ ನಿದ್ೆೇವಶನವನುು 
ಕೊಟ್ಟನು: “ಯಯರು ಮ್ನುಷಾನ ರಕತವನುು ಸುರಸುತಯತರೊೇ ಅವರ ರಕತವನುು ಮ್ನುಷಾರು 
ಸುರಸುವರು” (ಆದಿ 9:6). ಈ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವವು ಮೊೇಶೆಯ ಧಮ್ವಶಯಸಿದ ಭ್ಯಗವ್ಯಗಿ 
ಮಯಡಲಪಟಿಟತ್ು (ವಿಮೊೇ 21:12), ಮ್ತ್ುತ ಅದು ಹೊಸ ಒಡಿಂಡಿಕೆಯಿಂದಿಗೆ 
ಹೊಿಂದ್ಯಣಿಕೆಯಯಗುವಿಂಥದ್ೆದಿಂಬುದನುು ರೊೇಮಯ 13ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. 
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ಇದು “ಮ್ರರ್ ದಿಂಡನೆಯು ಅತ್ಾಿಂಥ ಪರಣಯಮ್ಕಯರಯಯದ ನಿರೊೇಧಕವೊೇ 
ಮ್ತ್ುತ/ಅಥವ್ಯ ಅಧಕವ್ಯಗಿ ಕೆೇವಲ ಶಿಕ್ಷೆಯೇ” ಎಿಂಬಿಂತ್ಹ ಮ್ರರ್ ದಿಂಡನೆಯ ಕುರತಯದ 
ಎಲಯಲ ಪಿಶೆುಗಳನೂು ಇತ್ಾಥವಗೊಳಿಸುವದಿಲಲ.24 ಹೆೇಗಿದದರೂ, ದ್ೆೇಶವು ವಿಧಸುವ ಮ್ರರ್ 
ದಿಂಡನೆಯ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವವು ದ್ೆೇವರ ಚಿತ್ತಕೆೆ ವಿರುದಧವ್ಯದದದಲಲ ಎಿಂಬದನುು ರೊೇಮಯ 13:4 
ದೃಢವ್ಯಗಿ ಹೆೇಳುವದಿಲಲ. 

ಈ ಹಿಂತ್ದಲಿಲ, ಇನುು ಕೆಲವು ಗೊಿಂದಲಕ್ತೆೇಡು ಮಯಡುವ ಪಿಶೆುಗಳು ಎದ್ ದೆೇಳುತ್ತವ್ೆ. 
ಕೆಟ್ಟದದನುು ಶಿಕ್ಷಿಸುವದಕೆೆ ಬಲವನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವದಕೆೆ ನಯಗರಕ ಸಕಯವರಕೆೆ ದ್ೆೇವರು 
ಅಧಕಯರ ಕೊಟಿಟರುತಯತನೆ, ಆದರೆ ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಆ ಬಲವನುು ಜಯರಗೆ ತ್ರಬಹುದ್ೊೇ? 
ಬೆೇರೆ ಮಯತ್ುಗಳಲಿಲ ಹೆೇಳುವದ್ಯದರೆ, ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ರಯರ್ಕ್ತೇಯ ಹುದ್ ದೆಯನುು 
ವಹಸಿಕೊಳುಬಹುದ್ೊೇ?25 ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಪೊೇಲಿಸ್ ಅಥವ್ಯ ಸ್ೆೈನಿಕ ಆಗಿರಬಹುದ್ೊೇ? ಆ 
ಕಡೆೇ ಪಿಶೆುಯ ವಿಷಯದಲಿಲ, ಗತ್ಕಯಲದಲಿಲ ಆಗಿದದರೆ, ಅನೆೇಕ ಕೆೈಸತರು ಇಲಲ ಎಿಂದು 
ಉತ್ತರಸಿರುತಿತದದರು. ಇಿಂದು, ಅನೆೇಕರು (ಬಹುಶಃ ಬಹುತೆೇಕರು) ಹೌದು ಎಿಂದು 
ಉತ್ತರಸುವರು. ಈ ಪಿಶೆುಯ ವಿಷಯದಲಿಲ, ನಮ್ಮಲಿಲ ಬಹುತೆೇಕರು ಬಹುಶಃ ಹೊಸ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು ಏನು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ ಅಥವ್ಯ ಹೆೇಳುವದಿಲಲ ಎಿಂಬುದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಈಗಿನ 
ಪಿಸುತತ್ ಘಟ್ನಯವಳಿಗಳಿಿಂದ ಪಿಭ್ಯವಿತ್ರಯಗಿರುತ ತೆೇವ್ೆ. ಇಷುಟ ವಷವಗಳಿಿಂದಲೂ, 
ವಿಷಯವನುು ಆಯಯ ವಾಕ್ತತಯ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ ಬಿಡಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಪಿತಿಯಬಬ ಕೆೈಸತನು ತ್ನಗೆ 
ದ್ೆೇವರ ಚಿತ್ತವ್ೆೇನೆಿಂಬುದನುು ತಯನೆೇ ನಿಧವರಸುವನು. (ನಮೊಮಿಂದಿಗೆ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯವುಳು 
ಜೊತೆ ಕೆೈಸತರ ಸಿಂಗಡ ನಯವು ಹೆೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂಬುದರ ಬಗೆ ೆ14ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯವು 
ಗಮ್ನ ಹರಸುತ್ತದ್ೆ.) 

ನಯವು ಇಿಂತ್ಹ ಪಿಶೆುಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಿವಸುತಯತ ಹೊೇದಲಿಲ ಅಸಿಂಖ್ಯಾತ್ವ್ಯದ 
ಪುಟ್ಗಳನುು ತ್ುಿಂಬಿಸಬಲ ಲೆವು, ಆದರೆ ಅವುಗಳು ರೊೇಮಯ 13:4ರಲಿಲ ಪೌಲನು ಹೆೇಳುವ 
ಅಿಂಶದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಯಯವದ್ೆೇ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಹೊಿಂದಿರುವದಿಲಲ. ನಯವು ದ್ೆೇಶದ 
ಕಯನೂನುಗಳಿಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗುವದಕೆೆ ಅಗತ್ಾವಿರುವ ಒಿಂದು ಕಯರರ್ವ್ೆಿಂದರೆ ನಯವು 
ಅವಿಧ್ೆೇಯರಯದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಯಯಗುವ್ೆವು ಎಿಂಬದನುು ಪೌಲನು ಒತಿತ 
ಹೆೇಳುವವನಯಗಿದದನು. 

ವಚನ 5. ಒಬಬನು ತಯನು ಸಿಕ್ತೆ ಹಯಕ್ತಕೊಳುದ್ೆಯೆೇ, ಸಕಯವರದಿಿಂದ ದಿಂಡಿಸಲಪಡದ್ೆ 
ತ್ಪ್ರಪಸಿಕೊಳುಬಲ ಲೆನೆಿಂಬ ದೃಢವಿಶಯವಸದಿಿಂದ ಇದದರೆ ಹೆೇಗೆ? ಆ ಸ್ಯಧಾತೆನುು ಕುರತ್ು ಸಹ 
ಪೌಲನು 5ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ಮಯತಯಡುತಯತನೆ: ಆದಕ್ಯರಣ ದಿಂಡನರಯಯದಿೀತ್ರಿಂದನ 
ಮಯತಾವಲ್ಿದರ ಮ್ನಸಿಸಗರ ನಯಾಯವಯಗಿ ತ್ರ ೀರನವದರಿಂದಲ್  ಅವನಿಗರ ಅಧಿೀನವಯಗನವದನ 
ಅವಶಾ. ಒಳ ುೆೇದು ಮ್ತ್ುತ ಕೆಟ್ಟದುದ ಇಿಂಥಿಿಂಥದ್ ದೆಿಂದು ವಾತಯಾಸವನುು ಮಯಡುವಿಂತೆ 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಸಹಯಯಕಯೆಗಿ ದ್ೆೇವರಿಂದ ಕೊಡಲಪಟಿಟರುವ ಅಿಂಗವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ (2:14, 
15ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ನೊೇಡಿರ). ಕೆಲವರು ದಿಂಡ ವಿಧಸಲಪಡುತೆತೇವಲಯಲ ಎಿಂಬ 
ಭಯಕಯೆಗಿಯಷೆಟೇ ವ್ೆೇಗದ ನಿಮ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗುತಯತರೆ; ಕೆಲವರು ತ್ಮ್ಮ ವಿರುದಧ 
ಕಯನೂನು ಕಿಮ್ ರ್ರುಗಿಸಲಪಡಬಹುದ್ೆಿಂದು ಹೆದರಕೆಯಿಿಂದಷೆಟೇ ಆದ್ಯಯ ತೆರಗೆಗಳನುು 
ಕಟ್ುಟತಯತರೆ. “ಅಧಕಯರಗಳಿಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗುವದು ಸುರಕ್ಷಿತ್ [ವ್ಯದ ಸಿಂಗತಿ] 
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ಎಿಂಬುದಕೆಷೆಟ ಅಲಲ, ಆದರೆ ಅದು ನಯಾಯವ್ಯದದುದ” (Phillips; ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು) 
ಎಿಂಬದಕಯೆಗಿಯೆೇ—ನಯವು ಹೇಗೆ ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂಬುದ್ೆೇ ದ್ೆೇವರ ಬಯಕೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆಿಂಬ 
ಕಯರರ್ಕಯೆಗಿಯೆೇ—ನಯವು ಅವರಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಬೆೇಕೆಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. ನಯವು 
“ದ್ೆೇವರ ವಿಷಯದಲಿಲಯೂ ಮ್ನುಷಾರ ವಿಷಯದಲಿಲಯೂ ನಯನು ನಿದ್ೊೇವಷ್ಟ ಎಿಂದು ಸ್ಯಕ್ಷಿ 
ಹೆೇಳುವ ಮ್ನಸುಾ ನನಗೆ ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಇರಬೆೇಕೆಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸಮಯಡಿಕೊಳುುತ ತೆೇನೆ” 
ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೇಳುವ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ ಪಿಯಯಸ ಪಡಬೆೇಕು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 
24:16). 

ವಚನ 6. 1ರಿಂದ 5 ವಚನಗಳಲಿಲ, ಪೌಲನು ಮ್ನುಷಾ ಸಕಯವರದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಒಬಬ 
ಕೆೈಸತನಿಗಿರಬೆೇಕಯದ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಸ್ಯಮಯನಾ ತ್ತ್ವಗಳನುು ಕುರತ್ು ಸ್ಯಭಿತ್ುಗೊಳಿಸಿದನು: 
ನಯವು ದ್ೆೇಶದ ಕಯನೂನುಗಳಿಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗತ್ಕೆದುದ; ನಯವು ಉತ್ತಮ್ 
ನಯಗರಕರಯಗಿರತ್ಕೆದುದ. 6 ರಿಂ 7 ವಚನಗಳಲಿಲ, ಉತ್ತಮ್ ನಯಗರಕರಯಗಿರಬೆೇಕೆಿಂದರೆ 
ಏನೆೇನು ಅಗತ್ಾವ್ೆಿಂಬುದಕೆೆ ನಿದಿವಷಟವ್ಯದ ನಿದ್ೆೇವಶನಗಳನುು ಅಪೊಸತಲನು ಕೊಡುತಯತನೆ. 

6ನೆೇ ವಚನವು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ, ಈ ಕ್ಯರಣದಿಿಂದಲರೀ [ಮ್ನುಷಾ ಸಕಯವರವು 
ದ್ೆೇವರಿಂದಲೆೇ ಸ್ಯಥಪ್ರಸಲಪಟಿಟರುವದರಿಂದ] ನಿೀವು ಕಿಂದಯಯವನನು ಕ ಡ ಕ್ರ ಡನತಿತೀರ. 
ಯಯಕ್ರಿಂದರರ ಕಿಂದಯಯ ಎತನತವವರನ ದರೀವರ ಉದರ ಾೀಗಿಗಳಯಗಿದನು ಆ ಕ್ರಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿಯೀ 
ನಿರತರಯಗಿರನತ್ಯತರರ. “ಉದ್ೊಾೇಗಿಗಳು” ಎಿಂಬುದು 4ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟರುವ 
“ಸ್ೆೇವಕನು” ಎಿಂಬ ಪದಕ್ತೆಿಂತ್ ಬೆೇರೆಯಯದ ಗಿಿೇಕ್ ಪದದಿಿಂದ ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. ಇದು 
λειτουργός (leitourgos) ಎಿಂಬುದರ ಬಹುವಚನದ ರೂಪವ್ಯಗಿದ್ೆ, “ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ 
ಯಯರ್ಕತ್ವದ ಸವಭ್ಯವದ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು ಒದಗಿಸುವವರನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ 
ಮಿೇಸಲಿಟಿಟರುವಿಂಥ ಪದವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.”26 ಈ ಪದವು ಎತಿತತೊೇರಸುವ 
ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ “ಭೂಲೊೇಕದ ಪಿಭುಗಳು, ಅವರು ದ್ೆೇವರ ಸ್ೆೇವಕರೆಿಂಬ 
ಪಿಜ್ಞೆಯಿಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಯಡುವದಿಲಲವ್ಯದ್ಯಗೂಾ, ದ್ೆೇವರಿಂದ ಪಿತಿಷಯಠಪ್ರಸಲಪಟಿಟರುವಿಂಥ 
ಉದ್ೊಾೇಗಗಳನುು ನೆರವ್ೆೇರಸುವವವರಯಗಿರುತಯತರೆ” ಎಿಂಬದ್ೆೇ.27 

“ಆ ಕೆಲಸದಲಿಲಯೆೇ ನಿರತ್ರಯಗಿರುತಯತರೆ” ಎಿಂಬುದು ಮ್ನುಷಾರ ಸಕಯವರಗಳು ಏನು 
ಮಯಡತ್ಕೆದುದ ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಪೌಲನು ಹೆೇಳಿದ (ಅಥವ್ಯ ಸೂಚಯಾಥವವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸಿದ) 
ಸಿಂಗತಿಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ: ತ್ಮ್ಮ ನಯಗರಕರಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯನುು ಮ್ತ್ುತ ತ್ಮ್ಮ 
ನಯಗರಕರು ಸವತ್ಃ ಪಡೆದುಕೊಳುುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗದಿರಬಹುದ್ಯದ ಸ್ೆೇವ್ೆಗಳನುು 
ಒದಗಿಸುವದು. ಮ್ನುಷಾ ಸಕಯವವು ದ್ೆೇವರಿಂದ ಸ್ಯಥಪ್ರಸಲಪಟ್ಟ ಕಯರರ್ದಿಿಂದ ಮ್ತ್ುತ 
ಸಕಯವರದ ಕೆಲಸಗಯರರು (ಒಿಂದು ಅಥವದಲಿಲ) ದ್ೆೇವರ ಉದ್ೆದೇಶವನುು 
ನೆರವ್ೆೇರಸುತಿತದ್ಯದರೆಿಂಬ ಕಯರರ್ದಿಿಂದ, ನಯವು ಕಿಂದ್ಯಯವನುು ಕಟ್ಟತ್ಕೆದುದ. John R. W. 

Stott ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ ರ್ನರು ನಮ್ಗೆ ಎಷಟರ ಮ್ಟಿಟಗೆ ಸಕಯವರವು ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ (ಅದು 
ನಯವು ಎಷುಟ ಕಿಂದ್ಯಯವನುು ಕಟ್ುಟತ ತೆೇವ್ೆಿಂಬದರ ಮೇಲೆ ಪರಣಯಮ್ ಬಿೇರುತ್ತದ್ೆ) ಎಿಂಬ 
ವಿಷಯದಲಿಲ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ ಹೊಿಂದಿದ್ಯದರೆ, ಆದರೆ “ಎಲಲರೂ ಒಮ್ಮತ್ ಪಡುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ 
. . . ಸಕಯವರವು ಒದಗಿಸಲೆೇಬೆೇಕಯದ ಕೆಲವು ಸ್ೆೇವ್ೆಗಳಿರುತ್ತವ್ೆ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಹರ್ವನುು 
ಕಟ್ಟಬೆೇಕು, ಮ್ತ್ುತ ಇವುಗಳು ಕಿಂದ್ಯಯವನುು ಅವಶಾಕಗೊಳಿಸುತ್ತವ್ೆ ಎಿಂಬದ್ೆ.”28 
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ಕಿಂದ್ಯಯವನುು ಕಟ್ಟಬೆೇಕೆಿಂದು ಬುದಿದಹೆೇಳಿದುದ ಈ ಚಚೆವಯಲಿಲ ನಿಂತ್ರ ಯೇಚಿಸಿದ 
ವಿಚಯರವ್ಯಗಿರುವದಿಲಲ. ಮ್ುಿಂಚಿನ ವಚನಗಳಲಿಲ, ಪೌಲನು ಈ ಮ್ುಕಯತಯಕೆೆ ಬರಲು 
ಬುನಯದಿಯನುು ಹಯಕ್ತದದನು. ಯೆಹೂದಾರು ರೊೇಮ್ನುರಗೆ ಕಿಂದ್ಯಯ ಕಟ್ುಟವದಕೆೆ ಸವಲಪವೂ 
ಇಷಟಪಡುತಿತರಲಿಲಲ. ಹೆೇಗಿದದರೂ, ಕಿಂದ್ಯಯವನುು ಕಟ್ಟಲೆೇಬೆೇಕು ಎಿಂದು ಪೌಲನು 
ಆಗಿಹಸಿದನು. ನಯವು ನಮ್ಮ ಕಿಂದ್ಯಯವನುು ಕಟ್ಟದಿದದರೆ, ನಯವು ಸಕಯವರವನುು 
ವಿಂಚಿಸುತಿತರುವದು ಮ್ತ್ುತ ನಮ್ಮ ನಯಾಯವ್ಯದ ಪಯಲನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ 
ವಿಫಲರಯಗುವದು ಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ, ನಯವು ದ್ೆೇವರಗೆ ಅವಿಧ್ೆೇಯರು ಸಹ ಆಗುತಿತದ್ೆದೇವ್ೆ 
ಎಿಂದ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ.  

ಇನೊುಿಂದು ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಯು ಸಹರ್ವ್ಯದದುದ: “ಆದರೆ ನಯನು ನನು ಕಿಂದ್ಯಯಗಳನುು 
ಕಟಿಟದರೆ, ಸಕಯವರವು ಭ್ಯಗಿಯಯಗಿರುವಿಂಥ ಭಕ್ತತಹೇನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಯನು 
ಬೆಿಂಬಲಿಸಿದಿಂತಯಗುತ್ತದ್ೆ!” ಯೆೇಸು ಹೆೇಳಿದದನುು ನೆನಪ್ರಗೆ ತ್ಿಂದುಕೊಳ ೆ ುೇರ್, 
“ಕೆೈಸರನದನುು ಕೆೈಸರನೆ ಕೊಡಿರ, ದ್ೆೇವರದನುು ದ್ೆೇವರಗೆ ಕೊಡಿರ” (ಲೂಕ 20:25). 
ಅಲಲದ್ೆ ಪೌಲನು ವಿಗಿಹಯರಯಧಕ ರೊೇಮ್ನ್ ಸ್ಯಮಯಿರ್ಾಕೆೆ—ರಯರ್ಕ್ತೇಯ ಭಿಷಯಟಚಯರ 
ದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿದದ ಒಿಂದು ಸಕಯವರ ಮ್ತ್ುತ ಅಧಕಯರಗಳು ಹರ್ ದುರುಪಯೇಗ 
ಪಡಿಸಿಕೊಳುುವವರಯಗಿದದರು—ಕಿಂದ್ಯಯವನುು ಕಟ್ುಟವ ಕುರತಯಗಿಯೆೇ ಪಯಿಥಮಿಕವ್ಯಗಿ 
ಮಯತಯಡಿದನು ಎಿಂಬುದನುು ಸಹ ನಯವು ನೆನಪ್ರಟ್ುಟಕೊಳುತ್ಕೆದುದ. ಹೆೇಗಿದದರೂ, 
ಕಿಂದ್ಯಯಗಳನುು ಕಟ್ಟತ್ಕೆದುದ ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಯೆೇಸು ಮ್ತ್ುತ ಪೌಲ ಇಬಬರೂ ಹೆೇಳಿದರು. 
ನಮ್ಮ ರ್ವ್ಯಬಯದರಯು ಕಿಂದ್ಯಯಗಳನುು ಕಟ್ುಟವದು; ಹರ್ವನುು ಬುದಿಧವಿಂತಿಕೆಯಿಿಂದ 
ಖಚುವ ಮಯಡುವದು ಅಧಕಯರಗಳ ರ್ವ್ಯಬಯದರಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅವರು ತ್ಮ್ಮ 
ರ್ವ್ಯಬಯದರಯನುು ನೆರವ್ೆೇರಸಲಿಲಲವ್ಯದಲಿಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ರ್ವ್ಯಬಯದರಯನುು ನೆರವ್ೆೇರಸದ್ೆ 
ಇರುವದಕೆೆ ವಿನಯಯಿತಿಯನುು ಕೊಡುವದಿಲಲ. 

ವಚನ 7. ಪೌಲನು ಅವರವರಗರ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ತಕಕದುನನು ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವ ಮ್ೂಲಕ 
ಈ ವಿಚಯರವನುು ಮ್ತ್ತಷುಟ ಪುಷ್ಟಠೇಕರಸುತಯತನೆ. ಸನಿುವ್ೆೇಶದಲಿಲ, “ಅವರವರಗೆ” ಎಿಂಬುದು 
ಎಲಯಲ ನಯಗರಕ ಅಧಕಯರಗಳನುು—ಚಿಕೆವರಿಂದ ದ್ೊಡುವರು, ಅಲಪ 
ಪಯಿಮ್ುಖಾತೆಯುಳುವರಿಂದ ಹೆಚುು ಪಯಿಮ್ುಖಾರ ವರೆಗೂ—ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. “ಸಲಿಲಸಿರ” 
ಎಿಂಬುದು ἀποδίδωμι (apodidōmi) ಎಿಂಬ ಗಿಿೇಕ್ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದ್ೆೇ ಪದವು 
ಲೂಕ 20:25ರಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ, ಅಲಿಲ ಯೆೇಸು “ಕೆೈಸರನದನುು ಕೆೈಸರನಿಗೆ 
ಕೊಡಿರ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು. 

“ಅವರವರಗೆ ಸಲಿಲಸತ್ಕೆದದನುು ಸಲಿಲಸಿರ” ಎಿಂಬ ಆಜ್ಞೆಯು ಇನುಷುಟ ವಿಸತರಸಲಪಟಿಟದ್ೆ: 
ಯಯರಗರ ಕಿಂದಯಯವೀ ಅವರಗರ ಕಿಂದಯಯವನನು, ಯಯರಗರ ಸ್ನಿಂಕವೀ ಅವರಗರ 
ಸ್ನಿಂಕವನನು. “ಕಿಂದ್ಯಯ” ಎಿಂಬುದು φόρος (phoros) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದು 
6ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ಸಿಕುೆವ ಮ್ತ್ುತ ಲೂಕ 20:22ರಲಿಲ ಯೆೇಸುವಿಗೆ ಕೆೇಳಲಯದ ಪಿಶೆುಯಲಿಲ 
ಉಪಯೇಗಿಸಲಯಗಿರುವ ಪದವ್ಯಗಿದ್ೆ. Phoros ಅಿಂದರೆ “ಸ್ಯವಧೇನಪಡಿಸಿಕೊಳುಲಪಟ್ಟ 
ದ್ೆೇಶವು ಸಿಂದ್ಯಯ ಮಯಡುತಿತದದ ‘ಕಪಪ’” ಎಿಂದಥವವ್ಯಗಿದ್ೆ.29 “ಸುಿಂಕ” ಎಿಂಬುದು τέλος 

(telos) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದು “ತ್ನು ದಿವೇತಿಯಯಥವದಲಿಲ, ‘ಸ್ಯವವರ್ನಿಕ 
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ಉದ್ೆದೇಶಗಳಿಗಯಗಿ, ರಸ್ ತೆ ಸುಿಂಕ, ತೆರಗೆ, ವಸುತಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಿಂಕ’” 
ಎಿಂಬಥವವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.30 ಮ್ತಯತಯ 17:25ರಲಿಲ ಯೆೇಸು ಪೆೇತ್ಿನಿಗೆ ದ್ೆೇವ್ಯಲಯಕೆೆ 
ತೆರಗೆಯನುು ಕಟ್ುಟ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವ್ಯಗ ಇದ್ೆೇ ಪದವು ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. ಪೌಲನು 
ಬಹುಶಃ ಎಲಯಲ ಸುಿಂಕಗಳನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುವದಕೆೆ ಎರಡೂ ಪದಗಳನುು 
ಬಳಸಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ.31 ಸಿಂದ್ೆೇಶವು ಸಪಷಟವ್ಯಗಿದ್ೆ: ಕೆೈಸತರು ಕಿಂದ್ಯಯಗಳನುು 
ಕಟ್ಟತ್ಕೆದುದ. 

ಪೌಲನು ನಿಂತ್ರ, ಕೆಲವರಗೆ ಕಿಂದ್ಯಯವನುು ಕಟ್ುಟವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ 
ಕಷಟಕರವ್ೆೇನಿಸುವಿಂಥ ಒಿಂದು ಸಿಂಗತಿಯನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ ಹೆೇಳಿದನು: ಯಯರಗರ 
ಭಯವೀ [ಸಲಲಬೆೇಕೊೇ] ಅವರಗರ ಭಯವನನು; ಯಯರಗರ ಮ್ಯಯಿದರಯೀ [ಸಲಲಬೆೇಕೊೇ] 
ಅವರಗರ ಮ್ಯಯಿದರಯನನು ಸ್ಲ್ಲಿಸಿರ. “ಭಯ” ಎಿಂಬುದು phobos ಎಿಂಬದರಿಂದ 
ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದುದ, ಅದು ಅನೆೇಕ ಅಥವಗಳ ಛಯಯೆಗಳನೊುಳಗೊಿಂಡ ಪದವ್ಯಗಿದ್ೆ. 3 
ಮ್ತ್ುತ 4 ವಚನಗಳಲಿಲ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಯಗುವ ಭಯವನುು ಕುರತ್ು ಮಯತಯಡುವ್ಯಗ ಇದ್ೆೇ 
ಪದವನುು ಉಪಯೇಗಿಸಲಯಗಿದ್ೆ, ಆದರೆ 7ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ಅದು ಬೆೇರೆಯಯದ ಒತ್ುತ 
ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. “ಗೌರವ” ಎಿಂಬುದು ಇಲಿಲ ವಿಚಯರವನುು ಉತ್ತಮ್ವ್ಯಗಿ ವಾಕತಪಡಿಸುವ್ಯಗಿದ್ೆ 
(ನೊೇಡಿರ RSV; NRSV; NIV; AB; McCord). “ಮ್ಯಯವದ್ೆ” ಎಿಂಬುದು τιμή 

(timē) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದರಥವವು ಒಿಂದನುು ಬೆಲೆಯುಳುದ್ ದೆಿಂದು 
ಪರಗಣಿಸುವದು.32 ನಯವು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಳುತ್ಕೆದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ, ಸನಿುವ್ೆೇಶದಲಿಲ, ಪೌಲನು 
ಸಕಯವರದ ಅಧಕಯರಗಳನುು ಸೂಚಿಸಿ ಹೆೇಳುತಿತದ್ಯದನೆ ಎಿಂಬದ್ೆ. 

ಒಿಂದು ಅಿಂತಿಮ್ ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಯನುು ಬರೆಯಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ: “ಆದರೆ ನಯನು ಕೆಲವೊಬಬ 
ಸಕಯವರ ಅಧಕಯರಗೆ ಗೌರವಿಸುವದಿಲಲ, ಮ್ತ್ುತ ನಯನು ಆತ್ನಿಗೆ ಮ್ಯಯವದ್ೆಯನುು 
ಸಲಿಲಸಲು ನಿರಯಕರಸುತ ತೆೇನೆ. ಆತ್ನು ಅಪಯಿಮಯಣಿಕನು ಮ್ತ್ುತ ಅವನಿಗೆ ಯಯವದ್ೆೇ 
ನೆೈತಿಕತೆಗಳ ೇೆ ಇರುವದಿಲಲ!” ಪುನಃ, ಪೌಲನು ರೊೇಮ್ನ್ ಸಕಯವರದಲಿಲದದ ಅಧಕಯರಗಳ 
ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡುತಿತದದನೆಿಂಬುದನುು ನಯವು ನೆನಪ್ರಟ್ುಟಕೊಳುಬೆೇಕು, ಅವರಲಿಲ ಅನೆೇಕರು 
ಮಿತಿಮಿೇರದಷುಟ ಭಿಷಟರು ಹಯಗೂ ನಿೇತಿಗೆಟ್ಟವರು ಆಗಿದದರು. ಪೆೇತ್ಿನು “ಅರಸನನುು 
ಸನಯಮನಿಸಿರ [τιμάω, timaō” ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದದುದ]” (1 ಪೆೇತ್ಿ 2:17) ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳಿದ್ಯಗ, ಆತ್ನು ಭಕ್ತತಹೇನ ಚಕಿವತಿವಯಯಗಿದದ ನಿರೊೇನನುು ಸೂಚಿಸಿ ಹಯಗೆ 
ಹೆೇಳಿದದನು. ನಿೇವು ಒಬಬ ಮ್ನುಷಾನನುು ಗೌರವಿಸುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವಿಲಲವ್ಯದರೂ, ಕನಿಷಠ 
ಆತ್ನ ಉದ್ೊಾೇಗಕಯೆದರೂ ಗೌರವ ಕೊಡಿರ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಲಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳು 23:1-5ರಲಿಲ. ಪೌಲನು ಮ್ನುಷಾನನುು ಸನಯಮನ ಮಯಡುವದಕಯೆಗದಿದ್ಯದಗೂಾ 
ಆತ್ನ ಹುದ್ ದೆಗೆ ಸನಯಮನವನುು ಕೊಟ್ಟನು. ನಯನು ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯಗಿ ಗೌರವಿಸದಿಂಥ ಅನೆೇಕ 
ಅಮರಕದ ಅಧಾಕ್ಷರದದರು—ಆದರೆ ಅವರಲೊಲಬಬರು ನನು ಕೊೇಣೆಯಳಗೆ ಬಿಂದದ್ ದೆೇ 
ಆಗಿದದರೆ, ಆತ್ನ ಹುದ್ ದೆಗೆ ಗೌರವವನುು ಕೊಟ್ುಟ ನಯನು ಎದುದ ನಿಲುಲತಿತದ್ ದೆನು. 

ರೊೇಮಯ 13:1-7ರಲಿಲನ ಪೌಲನು ನಿೇಡಿದ ಉಪದ್ೆೇಶವನುು ನಯವು ಹೆೇಗೆ 
ಸ್ಯರಯಿಂಶಿಸಬಹುದು? William Barclay ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವನುು ಹೇಗೆ ಸಿಂಕ್ಷೆೇಪ್ರಸುತಯತನೆ:  

ಸಕಯವರವು [ರಯರ್ಾವು] ದ್ೆೇವರ ಕೆೈಯಲಿಲನ ಒಿಂದು ಸ್ಯಧನವ್ಯಗಿದುದ, ಲೊೇಕವನುು 
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ಅಸತವಾಸತತೆಗೊಳಗಯಗದಿಂತೆ ಕಯಪಯಡುವದ್ಯಗಿದ್ೆ ಎಿಂಬುದ್ಯಗಿ ಪೌಲನು ಕಿಂಡನು. 
ಸಕಯವರದಲಿಲ ಆಡಳಿತ್ ಮಯಡುವವರು ಆ ಮ್ಹಯನ್ ಧ್ೆಾೇಯಕಯೆಗಿ ತ್ಮ್ಮ ಪಯತ್ಿವನುು 
ನಿವವಹಸುವವರಯಗಿದದರು. ಅವರಗೆ ಗೊತಿತತೊತೇ ಅಥವ್ಯ ಗೊತಿತರಲಿಲಲವೊೇ, ಅವರಿಂತ್ೂ 
ದ್ೆೇವರ ಕೆಲಸವನುು ಮಯಡುವವರಯಗಿದದರು, ಮ್ತ್ುತ ಅದಕೆೆ ಅಡಿುಯನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡದ್ೆ 
ಸಹಯಯವನುು ಮಯಡುವದು ಕೆೈಸತನ ಕತ್ವವಾವ್ಯಗಿತ್ುತ.33 

ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ, ಪೌಲನು ರೊೇಮಯ 13:1-7ರಲಿಲ ಮ್ನುಷಾ ಸಕಯವರದ್ೊಿಂದಿಗೆ 
ಕೆೈಸತನಿಗಿರಬೆೇಕಯದ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಕುರತ್ ವಿಷಯವನುು ಪೂತಿವಯಯಗಿ ಪರಶಿೇಲಿಸಿ ಮ್ುಗಿಸಿ 
ಬಿಡಲಿಲಲ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ, 1 ತಿಮೊಥೆ 2:1, 2ರಲಿಲ ಹೆೇಳಿದ ರೇತಿಯಲಿಲ 
ಸಕಯವರ ಅಧಕಯರಗಳಿಗಯಗಿ ಪಯಿಥಿವಸುವ ಕುರತಯಗಿ ಆತ್ನು ಪಿಸ್ಯತಪ್ರಸಲಿಲಲ.34 ರೊೇಮಯ 
13ಕೆೆ 1 ತಿಮೊಥೆ 2ನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುವದ್ಯದರೆ, ಸಕಯವರದ್ೆಡೆಗೆ ಒಬಬ 
ಕೆೈಸತನಿಗಿರಬೆೇಕಯದ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ರ್ವ್ಯಬಯದರಯೆಿಂದರೆ “ಸಿಂದ್ಯಯ ಮಯಡು, ಪಯಿಥವನೆ 
ಮಯಡು, ಮ್ತ್ುತ ವಿಧ್ೆೇಯನಯಗು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದನುು ದ್ಯಟಿ, ಅದ್ೊಿಂದು 
ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟ ವಿಚಯರವ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ.35 

ನರರರಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿನ ಧ್ರ ೀರಣರ (13:8-10) 
8ಒಬ್ೊರನರ ುಬ್ೊರನ ಪಿಾೀತಿಸ್ಬರೀಕ್ರಿಂಬ್ ಋಣವರೀ ಹರ ರತನ ಬರೀರರ ಯಯವ ಸಯಲ್ವೂ 

ನಿಮ್ಗರ ಇರಬಯರದನ. ಮ್ತ್ರ ತಬ್ೊರನನು ಪಿಾೀತಿಸ್ನವವನನ ಧಮ್ಿಪಾಮಯಣವನರುಲಯಿ 
ನರರವರೀರಸಿದಯುನರ. 9ಹರೀಗಿಂದರರ ವಾಭಿಚಯರ ಮಯಡಬಯರದನ, ನರಹತಾಮಯಡಬಯರದನ, 
ಕದಿಯಬಯರದನ, ಪರರ ಸರ ತತನನು ಆಶಸ್ಬಯರದನ ಈ ಮ್ಮದಲಯದ ಎಲಯಿ ಕಟ್ಟಳರಗಳ್ಳ—ನಿನು 
ನರರರಯವನನನು ನಿನಿುಿಂತ್ರಯೀ ಪಿಾೀತಿಸ್ಬರೀಕನ ಎಿಂಬ್ ಒಿಂದರೀ ಮಯತಿನಲ್ಲಿ ಅಡಕವಯಗಿವರ. 
10ಪಿಾೀತಿಯನ ಮ್ತ್ರ ತಬ್ೊರಗರ ಯಯವ ಕ್ರೀಡನ ು ಮಯಡನವದಿಲ್ಿ. ಆದಕ್ಯರಣ ಪಿಾೀತಿಯಿಂದಲರೀ 
ಧಮ್ಿಪಾಮಯಣವು ನರರವರೀರನತತದರ.  

ಚಚೆವಯ ಅಿಂಶವು ಸಕಯವರದ ವಿಷಯದಲಿಲ ಕೆೈಸತನಿಗಿರಬೆೇಕಯದ ಧ್ೊೇರಣೆಯ 
ಕಡೆಯಿಿಂದ (13:1-7) ಆತ್ನು ತ್ನು ನೆರೆಯವರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕಯದ 
ಧ್ೊೇರಣೆಯ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಯಗುತ್ತದ್ೆ (13:8-10). ಪೌಲನು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ ತ್ಮ್ಮ 
ನೆರೆಯವರನುು ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕು ಮ್ತ್ುತ ಹೇಗೆ ಧಮ್ವಪಿಮಯರ್ವನುು ನೆರವ್ೆೇರಸಬೆೇಕು 
ಎಿಂದು ಬೆೇಡಿಕೊಳುುತಯತನೆ. 

ವಚನ 8. ಈ ವಿಭ್ಯಗವು ಆಲೊೇಚನೆ ಮಯಡುವಿಂತೆ ಪಿಚೊೇದಿಸುವ ಈ 
ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಿಗೆ ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ: ನಿಮ್ಗರ ಬರೀರರ ಯಯವ ಸಯಲ್ವೂ ಇರಬಯರದನ. 
ಕೆಲವರು ಈ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಎಿಂದಿಗೂ ಯಯವ ರೇತಿಯ ಸ್ಯಲವನೂು 
ಮಯಡಿಕೊಳುಬಯರದು ಎಿಂಬಿಂತೆ ಅಥವಮಯಡಕೊಳುುತಯತರೆ. ಅಮರಕದಲಿಲ ಮ್ಹಯ ಕುಸಿತ್ದ 
ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ (1930ರ ಹೊತಿತನ) ಜೇವಿಸಿದವರರು ಈ ಮ್ನೊೇಭ್ಯವವನುು ಹೊಿಂದಿರುತಯತರೆ: 
“ನಿಮ್ಗೆ ಅದಕೆೆ ಹರ್ ಸಿಂದ್ಯಯ ಮಯಡಲಯಗಲಿಲಲವ್ಯದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಾವಿಲಲ!” 
ನಯನು ಆ ನಿಲುವಿನೊಿಂದಿಗೆ ಸಹಯನುಭೂತಿ ವಾಕತಪಡಿಸುತ ತೆೇನೆ, ಆದರೆ ಪೌಲನು ಅದನುು 
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ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ಹೆೇಳಿದನೆಿಂದು ನನಗೆ ಸಿಂಶಯವಿರುತ್ತದ್ೆ.36 
“ಬೆೇರೆ ಯಯವ ಸ್ಯಲವೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬಯರದು” ಎಿಂಬುದು ಹಿಂದಿನ 7ನೆೇ ವಚನವನುು 

ಅನುಸರಸುವದ್ಯಗಿದ್ೆ,37 ಅದು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿತ್ು, “ಅವರವರಗೆ ಸಲಿಲಸತ್ಕೆದದನುು ಸಲಿಲಸಿರ; 
ಯಯರಗೆ ಕಿಂದ್ಯಯವೊೇ ಅವರಗೆ ಕಿಂದ್ಯಯವನುು, ಯಯರಗೆ ಸುಿಂಕವೊೇ ಅವರಗೆ 
ಸುಿಂಕವನುು, ಯಯರಗೆ ಭಯವೊೇ ಅವರಗೆ ಭಯವನುು, ಯಯರಗೆ ಮ್ಯಯವದ್ೆಯೇ 
ಅವರಗೆ ಮ್ಯಯವದ್ೆಯನುು ಸಲಿಲಸಿರ.” ಸನಿುವ್ೆೇಶದಲಿಲ ನೊೇಡುವದ್ಯದರೆ, “ಬೆೇರೆ ಯಯವ 
ಸ್ಯಲವೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬಯರದು” ಎಿಂಬದರಥವವು “ಈಗಷೆಟ ಮಯಬೆೇಕೆಿಂದು ನಿಮ್ಗೆ 
ಹೆೇಳಿದದನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ ವಿಫಲರಯಗದಿರ: ನಿಮ್ಮ ಕಿಂದ್ಯಯಗಳನುು ಕಟಿಟರ, ಮ್ತ್ುತ 
ನಯಗರಕ ಅಧಕಯರಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಯವದ್ೆ ಮ್ತ್ುತ ವಿಧ್ೆೇಯತೆಯನುು ಸಲಿಲಸಿರ.” ಇಲಿಲ 
ಮ್ೂಲಭೂತ್ ವಿವ್ಯರವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ “ನಿೇವು ಯಯವ ಸ್ಯಲ ಹೊಿಂದಿದಿದರೊೇ 
[ಸಲಿಲಸಬೆೇಕಯಗಿರುತ್ತದ್ೊೇ] ಅದನುು ಸಿಂದ್ಯಯ ಮಯಡುವದಕೆೆ ವಿಫಲರಯಗದಿರ” 
ಎಿಂಬುದ್ೆೇ.38 NIV ಯಲಿಲ “ಯಯವ ಸ್ಯಲವೂ ಬಯಕ್ತಯಯಗಿ ಉಳಿಯದಿರಲಿ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. 
NLTಯು ಸರಳವ್ಯಗಿ “ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಲಗಳನೆುಲಯಲ ತಿೇರಸಿರ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ. 

“ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಲಗಳನೆುಲಯಲ ತಿೇರಸಿರ” ಎಿಂಬ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವವು ಸಕಯವರಕೆೆ ನಮ್ಗಿರುವ 
ಸ್ಯಲವಷೆಟೇ ಎಿಂಬದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುು ವಿಸ್ಯತರವ್ಯದದ್ ದೆಿಂದು ಅಥವನಿರೂಪ್ರಸಲಪಡ 
ತ್ಕೆದ್ೊದೇ? ಬಹುಶಃ ಹಯಗೆಯೆೇ ಅನಿುಸುತ್ತದ್ೆ, ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಪೌಲನು ಆ ಕಟ್ಟಪಪಣೆಯ ಬಳಿಕ 
ಸವವಸ್ಯಮಯನಾ ಲಕ್ಷರ್ವುಳು ಉಪದ್ೆೇಶವನುು ನಿೇಡುತಯತನೆ. ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ನಮ್ಗೆ ದ್ೆೇವರ 
ಮ್ಕೆಳು ತ್ಮ್ಮ ತೆರಗೆಗಳನುು ಕಟ್ಟಬೆೇಕೆಿಂಬುದನುು ನೆನಪ್ರಸುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಕ್ತೇತ್ವನೆ 
37:21 ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ, “ದುಷಟನು ಸ್ಯಲ ಮಯಡಿಕೊಿಂಡು ತಿೇರಸಲಯರದ್ೆ ಹೊೇಗುವನು; 
ನಿೇತಿವಿಂತ್ನು ಪರೊೇಪಕಯರಯಯಗಿ ಧಮ್ವಕೊಡುವನು.” ತ್ಮ್ಮ ಹರ್ಗಳನುು ಕಟ್ಟದಿರುವ 
ಕೆೈಸತರಿಂದ ಕ್ತಿಸತನ ಧ್ೆಾೇಯಕೆೆ ಬಹಳ ಹಯನಿಯು ಮಯಡಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ.39 

ನಯವು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಲಗಳನುು ಕಟ್ಟಬೆೇಕಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ ನಯವು ಎಿಂದಿಗೂ 
ಪೂತಿವಯಯಗಿ ಕಟಿಟ ತಿೇರಸಲಯಗದಿಂಥ ಒಿಂದು ಸ್ಯಲವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದು ಒಬ್ೊರನರ ುಬ್ೊರನ 
ಪಿಾೀತಿಸ್ಬರೀಕ್ರಿಂಬ್ ಋಣವರೀ. D. Stuart Briscoe ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಪ್ರಿೇತಿ ಎಿಂಬುದು 
ರ್ನರ ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ ಒಿಂದು ಉದ್ಯತ್ತ ಮ್ತ್ುತ ಒಿಂದು ಆಹಯಲದಕರ ಐಚಿಛಕ ಹೆಚುುವರ 
ಎಿಂಬುವುಗಳ ನಡುವಿನ ಒಿಂದು ಸಿಂಗತಿಯಯಗಿ ನೆಲೆಗೊಿಂಡಿರುವಿಂತೆ ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ. 
ಹೆೇಗೂ, ಅಪೊಸತಲನು ಒತಿತ ಹೆೇಳುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, ಪ್ರಿೇತಿಯು ಕಿಂದ್ಯಯ ಕಟ್ುಟವಿಕೆ ಹಯಗೂ 
ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಸ್ಯಲ ತಿೇರಸುವಿಕೆಯ ಹಯಗೆಯೆೇ ಒಿಂದು ಕಡಯುಯವ್ಯದ ಕತ್ವವಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ 
ಎಿಂಬದ್ೆ.”40 

“ಒಬಬರನೊುಬಬರು” ಎಿಂಬ ಪದವು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ಜೊತೆ ಕೆೈಸತರನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ 
(ನೊೇಡಿರ 12:10), ಮ್ತ್ುತ ಪೌಲನು ವಿಶೆೇಷವ್ಯಗಿ ಇವರನೆುೇ ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಿಂಡು 
ಹೆೇಳಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಹೆೇಗೂ, ನಯವು ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಕಲಿಯಲಿರುವ ಪಿಕಯರ, ಅನವಯಿಕೆಯು 
ಸಭ್ೆಯ ಜೊತೆ ಸದಸಾರನುು ದ್ಯಟಿ ವಿಸ್ಯತರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಲಲರನೂು 
ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕೆಿಂಬ ಋರ್ವಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ನಮ್ಗೆ ಏಕೆ “ಎಲಯಲ” ರ್ನರನುು ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕೆಿಂಬ ಋರ್ವಿರುತ್ತದ್ೆ? ಏಕೆಿಂದರೆ ಕತ್ವನು 
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ನಮ್ಮನುು ಪ್ರಿೇತಿಸಿದ್ಯದನೆ. ಯೇಹಯನನು ಹೇಗೆ ಬರೆದನು, “ಪ್ರಿಯರೆೇ, ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಮನುು 
ಹೇಗೆ ಪ್ರಿೇತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಯವು ಒಬಬರನೊುಬಬರು ಪ್ರಿೇತಿಸುವ ಹಿಂಗಿನಲಿಲದ್ ದೆೇವ್ೆ”  
(1 ಯೇಹಯನ 4:11). ಅನೆೇಕರು ಈ ಶಯಶವತ್ವ್ಯದ ಋರ್ದ ವಿಷಯವ್ಯಗಿ Origen41ನ 
ಮಯತ್ುಗಳನುು ಉಲೆಲೇಖಿಸುತಯತರೆ: “ನಿಮ್ಮ ಕಟಿಟ ತಿೇರಸದ ಏಕೆೈಕ ಸ್ಯಲವು 
ಪ್ರಿೇತಿಯಯಗಿರಲಿ—ಅದು ನಿೇವು ಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ ತಿೇರಸುವದಕೆೆ ಸದ್ಯ ಯತೆುೈಸುವಿಂಥ, 
ಆದರೆ ತಿೇರಸಿ ಮ್ುಗಿಸುವದಕೆೆ ಎಿಂದಿಗೂ ಯಶಸಿವಯಯಗದ ಒಿಂದು ಋರ್.”42 ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 
ಗಿಿಂಥವೊಿಂದರ ಲೆೇಖಕರಲೊಲಬಬನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತಯತನೆ,  

ಕ್ತಿಸತನು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದ್ಯರಯಳವ್ಯಗಿ ಸುರಸಿರುವ ಪ್ರಿೇತಿಗಯಗಿ ನಯವು ಆತ್ನಿಗೆ 
ಶಯಶವತ್ವ್ಯಗಿ ಋರ್ಸಥರಯಗಿದ್ೆದೇವ್ೆ. ನಯವು ಇದನುು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವದಕೆೆ 
ಆರಿಂಭವನಯುದರೂ ಮಯಡಬೆೇಕಯದ ಏಕೆೈಕ ದ್ಯರಯೆಿಂದರೆ ಇತ್ರರನುು ಪ್ರಿೇತಿಸುವದರ 

ಮ್ೂಲಕವ್ೆೇ. ಕ್ತಿಸತನ ಪ್ರಿೇತಿಯು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ನಮ್ಮದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಅಪರಮಿತ್ವ್ಯಗಿ 

ದ್ೊಡುದ್ಯಗಿರುತಯತದದರಿಂದ, ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರನುು ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕೆಿಂಬ 

ಹೊಣೆಗಯರಕೆಯು ಇದ್ೆದೇ ಇರುತ್ತದ್ೆ.43 

ಪೌಲನು ತ್ನು ಚಚೆವಯನುು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುವವನಯಗಿ, ಒಬಬರನೊುಬಬರು 
ಪ್ರಿೇತಿಸುವದು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ೆಿಂಬುದಕೆೆ ಒಿಂದು ಕಯರರ್ವನುು ಕೊಡುತಯತನೆ: ಮ್ತ್ರ ತಬ್ೊರನನು 
ಪಿಾೀತಿಸ್ನವವನನ ಧಮ್ಿಪಾಮಯನವನರುಲಯಿ ನರರವರೀರಸಿದಯುನರ. ಆದರೆ ಮ್ೂಲ ವ್ಯಕಾದಲಿಲ, 
“ಧಮ್ವಶಯಸಿ”ದ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ನಿದ್ೆೇವಶಕ ಗುರ್ವ್ಯಚಿ ಇರುವದಿಲಲ; ಆದರೆ 9ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ 
ಪೌಲನು ಧಮ್ವಶಯಸಿದಿಿಂದ ಉಲ ಲೆೇಖಿಸಿದನು (ವಿಮೊೇ 20; ಧಮೊೇವ 5). NASBಯ 
ಅನುವ್ಯದಕರು ಪಯಿಥಮಿಕವ್ಯಗಿ ಅದು ಮೊೇಶೆಯ ಧಮ್ವಶಯಸಿವನುು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದನುು ತೊೇರಸುವದಕೆೆ ಅದರ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ನಿದ್ೆೇವಶಕ ಗುರ್ವ್ಯಚಿಯನುು 
(“the”) ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಿರುತಯತರೆ. “ಮ್ತೊತಬಬರನುು ಪ್ರಿೇತಿಸುವವನು 
ಧಮ್ವಪಿಮಯರ್ವನೆುಲಯಲ ನೆರವ್ೆೇರಸಿದ್ಯದನೆ” ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೇಳಿದ್ಯಗ, ಆತ್ನು 
ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ ಇಡಿೇ ಧಮ್ವಶಯಸಿವನಿುಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ಹೆೇಳಲಿಲಲ, ಆದರೆ ಒಬಬನು ತ್ನು ಜೊತೆ 
ಮ್ನುಷಾನ ಸಿಂಗಡ ಇಟ್ುಟಕೊಳುಬೆೇಕಯದ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಕುರತಯಗಿ ಮಯತಯಡುವ 
ಭ್ಯಗವನುಷೆಟೇ ಹೊಿಂದಿದದನು. 

ವಚನ 9. ಪೌಲನು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ ಏನನುು ಹೊಿಂದಿದ್ೆದೇನೆಿಂಬುದನುು ಇನುಷುಟ 
ವಿವರಸುತಯತನೆ: 

ಹೆೇಗಿಂದರೆ ವಾಭಿಚಯರ ಮಯಡಬಯರದು, ನರಹತ್ಾಮಯಡಬಯರದು,  ಕದಿಯಬಯರದು, 
ಪರರ ಸ್ೊತ್ತನುು ಆಶಿಸಬಯರದು ಈ ಮೊದಲಯದ ಎಲಯಲ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು—ನಿನು 
ನೆರೆಯವನನುು ನಿನುಿಂತೆಯೆೇ ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕು ಎಿಂಬ ಒಿಂದ್ೆೇ ಮಯತಿನಲಿಲ ಅಡಕವ್ಯಗಿವ್ೆ.  

ಈ ವಚನವು ದಶಯಜ್ಞೆಗಳಲಿಲನ ನಯಲುೆ ಆಜ್ಞೆಗಳನುು ಉಲೆಲೇಖಿಸುವದರೊಿಂದಿಗೆ 
ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ, ಅವುಗಳು ವಿಮೊೇ 20 ಮ್ತ್ುತ ಧಮೊೇವಪದ್ೆೇಶಕಯಿಂಡ 5ರಲಿಲ 
ಸಿಕುೆತ್ತವ್ೆ. ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನುು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ಎರಡು ಭ್ಯಗಗಳಯಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಲಯಗುತ್ತದ್ೆ: 



 91 

ಮೊದಲ ನಯಲುೆ ಆಜ್ಞೆಗಳು ದ್ೆೇವರೊಿಂದಿಗಿನ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡುತ್ತವ್ೆ, ಮ್ತ್ುತ 
ಕಡೆಯ ಆರು ಆಜ್ಞೆಗಳು ಇತ್ರರೊಿಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಕುರತಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ. ಪೌಲನು 
ನಿೇಡಿದ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳು ಎರಡನೆಯ ಗುಿಂಪ್ರನಿಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಪಟಿಟವ್ೆ: 
 

ಏಳನೆಯ ಆಜ್ಞೆ: “ವಾಭಿಚಯರ ಮಯಡಬಯರದು” (13:9a; ನೊೇಡಿರ ವಿಮೊೇ 
20:14). ದಶಯಜ್ಞೆಯಲಿಲ, “ವಾಭಿಚಯರ” ಎಿಂಬುದು ಬಹುಶಃ ಎಲಯಲ ಲೆೈಿಂಗಿಕ 
ಪಯಪಗಳನೂು ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ ಆಜ್ಞೆಯು ವಿಶೆೇಷವ್ಯಗಿ ಒಬಬನು 
ಮಯಡಿಕೊಿಂಡ ವಿವ್ಯಹ ಪಿತಿಜ್ಞೆಗಳಲಿಲ ನಿಂಬಿಗಸತನಯಗಿರುವಿಕೆಯನುು 
ಸೂಚಿಸುವದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಈ ಆಜ್ಞೆಯು ಕುಟ್ುಿಂಬಕೆೆ ಭದಿತೆಯನುು ಒದಗಿಸಿತ್ುತ. 

 ಆರನೆಯ ಆಜ್ಞೆ: “ನರಹತ್ಾ ಮಯಡಬಯರದು” (13:9b; ನೊೇಡಿರ ವಿಮೊೇ 20:15). 
“ನರಹತ್ಾ”ಯು ಮ್ತೊತಬಬನ ಪಯಿರ್ವನುು ಇಚಯಛಪೂವವಕವ್ಯಗಿಯೆ 
ತೆಗೆಯುವದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಈ ಆಜ್ಞೆಯು ಪಯಿರ್ಕೆೆ ಭದಿತೆಯನುು ಒದಗಿಸುತ್ತದ್ೆ.  

ಎಿಂಟ್ನೆಯ ಆಜ್ಞೆ: “ಕದಿಯಬಯರದು” (13:9c; ನೊೇಡಿರ ವಿಮೊೇ 20:15). “ಕದಿ” 
ಎಿಂಬುದು ಮ್ತೊತಬಬನಿಗೆ ಸ್ೆೇರದದನುು ಆತ್ನ ಅನುಮ್ತಿಯಿಲಲದ್ೆಯೆೇ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುುವದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಈ ಆಜ್ಞೆಯು ಆಸಿತಗೆ ಭದಿತೆಯನುು 
ಒದಗಿಸುತ್ತದ್ೆ.  

ಹತ್ತನೆಯ ಆಜ್ಞೆ: “ಆಶಿಸಬಯರದು” (13:9d; ನೊೇಡಿರ ವಿಮೊೇ 20:17). 
“ಆಶಿಸು”ವದು ಎಿಂದರೆ ಮ್ತೊತಬಬನಿಗೆ ಸ್ೆೇರದ ಒಿಂದನುು ಕುರತ್ು 
ಉತ್ೆಟ್ವ್ಯದ ಬಯಕೆ ಹೊಿಂದಿರುವದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಈ ಆಜ್ಞೆಯು ಹೃದಯಕೆೆ 
ಭದಿತೆಯನುು ಒದಗಿಸುತ್ತದ್ೆ. 

 
ಪೌಲನು ಆಜ್ಞೆಗಳನುು ವಿಮೊೇ 20ರಲಿಲನ ಕಿಮ್ದಿಂತೆ ಉಲ ಲೆೇಖಿಸಲಿಲಲ. ಅಲಲದ್ೆ, ಆತ್ನು 

ಐದನೆಯ ಹಯಗೂ ಒಿಂಬತ್ತನೆಯ ಆಜ್ಞೆಗಳನುು ಕೆೈಬಿಟ್ಟನು: “ನಿನು ತ್ಿಂದ್ೆತಯಯಿಗಳನುು 
ಸನಯಮನಿಸಬೆೇಕು” ಮ್ತ್ುತ “ಮ್ತೊತಬಬನ ಮೇಲೆ ಸುಳುುಸ್ಯಕ್ಷಿ ಹೆೇಳಬಯರದು.”44 (ಇವುಗಳು 
ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರ ಆಜ್ಞೆಗಳು 9ನೆೇ ವಚನದಲಿಲನ “ಈ ಮೊದಲಯದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು” ಎಿಂಬ 
ಸ್ಯಮಯನಾ ಪದಗುಚಛದಲಿಲ ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಿಂಡಿರುತ್ತವ್ೆ.) ಪೌಲನು ಈ ಆಜ್ಞೆಗಳನುು 
ಅನುದಿಧಷಠವ್ಯಗಿ (ಸ್ಯಿಂಧಭಿವಕವ್ಯಗಿ) ಮ್ುಿಂದಿಡುವ ಮ್ೂಲಕ ತಯನು ದಶಯಜ್ಞೆಗಳನುು 
ಮ್ುರುಸ್ಯಥಪ್ರಸುವದಕೆೆ ಯತಿುಸುವವನಯಗಿರಲಿಲಲ ಎಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತಯತನೆ,45 ಆದರೆ 
ಬದಲಯಗಿ ಆತ್ನು ಒಿಂದು ಭಕ್ತತ ಜೇವನ ನಡಿಸುವ ಕುರತ್ು ಪಿಜ್ಞೆಯುಳು ಬಹುತೆೇಕ 
ವಾಕ್ತತಗಳಿಿಂದ ಅಿಂಗಿೇಕರಸಲಪಟಿಟರುವ ನೆೈತಿಕ ಕಟ್ುಟಪಯಡುಗಳ ಪಟಿಟಯನುು 
ಮ್ುಿಂದಿಡುವವನಯಗಿದದನು. 

ಈ ಮೊದಲಯದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳೆಲಯಲ “ನಿನು ನೆರೆಯವನನುು ನಿನುಿಂತೆಯೆೇ ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕು 
ಎಿಂಬ ಒಿಂದ್ೆೇ ಮಯತಿನಲಿಲ ಅಡಕವ್ಯಗಿವ್ೆ” ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೇಳಿದನು (13:9e). 
ಯೆೇಸುವಿಗೆ, “ಗುರುವ್ೆೇ, ಧಮ್ವಶಯಸಿದಲಿಲ ಯಯವ ಆಜ್ಞೆಯು ಮ್ುಖಾವ್ಯದದುದ” ಎಿಂದು 
ಕೆೇಳಿದ್ಯಗ (ಮ್ತಯತಯ 22:36), ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಸಿದನು,  
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ನಿನು ದ್ೆೇವರಯಗಿರುವ ಕತ್ವನನುು ನಿನು ಪೂರ್ವಹೃದಯದಿಿಂದಲೂ ನಿನು ಪೂರ್ವ 
ಪಯಿರ್ದಿಿಂದಲೂ ನಿನು ಪೂರ್ವ ಬುದಿಧಯಿಿಂದಲೂ ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕು ಎಿಂಬ ಆಜ್ಞೆಯೆೇ 
ಮ್ುಖಾವ್ಯದದುದ ಮ್ತ್ುತ ಮೊದಲನೆಯದು. ಇದಕೆೆ ಸಮಯನವ್ಯದ ಎರಡನೆಯ ಆಜ್ಞೆ 
ಒಿಂದು ಉಿಂಟ್ು, ಅದು ಯಯವದಿಂದರೆ—ನಿನು ನೆರೆಯವನನುು ನಿನುಿಂತೆಯೆೇ 
ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕು ಎಿಂಬದ್ೆೇ” (ಮ್ತಯತಯ 22:37-39; ನೊೇಡಿರ ಧಮೊೇವ 6:5;  
ಯಯರ್ 19:18). 

ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ ಪೌಲನ ಕಳಕಳಿಯು ಇತ್ರರೊಿಂದಿಗಿನ ಸಿಂಬಿಂಧದ 
ಕುರತಯಗಿತಯತದದರಿಂದ, ಯೆೇಸುವು “ಎರಡನೆಯ [ಮ್ುಖಾವ್ಯದ ಆಜ್ಞೆ]” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದ 
ಆಜ್ಞೆಯ ಮೇಲಷೆಟ ಪೌಲನು ಮ್ುಖಾ ಗಮ್ನವನುು ಹರಸಿದನು: “ನಿನು ನೆರೆಯವನನುು 
ನಿನುಿಂತೆಯೆೇ ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕು.” “ನೆರೆಯವನು” ಎಿಂಬುದರ ಅನುವ್ಯದಿತ್ (πλησίον, 

plēsion) ಪದವು “ಹತಿತರ” (πέλας, pelas) ಎಿಂದ ಪದದಿಿಂದ ಹುಟಿಟರುವದ್ಯಗಿದ್ೆ.46 
“ನೆರೆಯವನು” ಎಿಂಬುದರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಭ್ಯವ್ಯಥವವ್ೆಿಂದರೆ “ಹತಿತರದಲಿಲರುವವನು” 
ಎಿಂದ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ.47 ಹೆೇಗೂ, ಒಳ ುೆೇ ಸಮಯಯವದವನ ಸ್ಯಮ್ಾದಲಿಲ, ಯೆೇಸು “ನೆರೆಯವನು” 
ಎಿಂಬುದು ಒಬಬನ ವ್ಯಸಸಥಳದ ಹತಿತರದಲಿಲ ನೆಲೆಸಿರುವವನೆಿಂದಷೆಟೇ ಅಥವವ್ಯಗಿರುವದಿಲಲ 
ಎಿಂಬುದನುು ಸಪಷಟಗೊಳಿಸಿದನು. ಅದರಲಿಲ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಕವಕೆೆ ಬರುವಿಂತ್ಹ ನಿರ್ವ್ಯಗಿಯೂ 
ಅಗತ್ಾತೆಯಲಿಲರುವ ಪಿತಿಯಬಬನು ಸಹ ಸ್ೆೇರರುತಯತನೆ ಎಿಂದ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ ಲೂಕ 
10:25-37). 

“ನಿನುಿಂತೆಯೆೇ” ಎಿಂಬ ಮಯತಿನ ತಯತ್ಪಯವವು ನಿಮ್ಮನುು ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕೆಿಂದು ದ್ೆೇವರು 
ಆಜ್ಞಯಪ್ರಸಿದ್ಯದನೆಿಂಬದಲಲ. ಬದಲಯಗಿ, ನಿಯಮ್ದಿಂತೆ, ರ್ನರು ತ್ಮ್ಮನುು ತಯವು “ಪ್ರಿೇತಿ” 
(ἀγαπάω, agapaō) ಮಯಡಿಕೊಳುುವದು ನಿರ್ವ್ೆೇ ಎಿಂಬದನುು ಈ ಆಜ್ಞೆಯು 
ಒಪ್ರಪಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ ಎಿಂಬದ್ೆ. ಅಿಂದರೆ, ರ್ನರು ತ್ಮ್ಮ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಅಗತ್ಾತೆಗಳು—ಆಹಯರ, 
ಬಟೆಟ, ಮ್ತ್ುತ ಆಶಿಯಗಳಿಂತ್ಹ—ಸಿಂಧಸಲಪಡುವದನುು ಖ್ಯತಿಿಪಡಿಸಿಕೊಳುಲು ತ್ಮ್ಗೆ 
ಸ್ಯಧಾವ್ಯದದದನೆುಲಯಲ ಮಯಡುವರು (ಎಫೆಸ 5:29). ಅದ್ೆೇ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ, ಇತ್ರರ ಬಗೆೆ 
ಕಳಕಳಿಯಿಿಂದಿರುವ ಮ್ೂಲಕ ಮ್ತ್ುತ ಅವರ ದ್ೆೈಹಕ, ಭ್ಯವ್ಯನಯತ್ಮಕ, ಮ್ತ್ುತ ಆತಿೀಕ 
ಅಗತ್ಾತೆಗಳನುು ಸಿಂಧಸುವದಕೆೆ ಶಿಮಿಸುವ ಮ್ೂಲಕ ಅವರನುು ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕು 
(agapaō). 

ವಚನ 10. ಇತ್ರರನುು ಪ್ರಿೇತಿಸುವ ಕುರತಯದ ಚಚೆವಯು ಮ್ುಿಂದುವರೆದಿಂತೆ, 
“ಪ್ರಿೇತಿಯು ಒಬಬ ನೆರೆಯವನಿಗೆ ಒಳಿತ್ನುು ಮಯಡುತ್ತದ್ೆ” ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಓದುತ ತೆೇವ್ೆಿಂದು 
ನಿರೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಬದಲಯಗಿ, ಪೌಲನು ಹೆೇಳಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ, ಪಿಾೀತಿಯನ ಮ್ತ್ರ ತಬ್ೊರಗರ ಯಯವ 
ಕ್ರೀಡನ ು48 ಮಯಡನವದಿಲ್ಿ. ಆತ್ನು ಧನಯತ್ಮಕದ ಬದಲಯಗಿ ನಿಷೆೇಧ್ಯಥವಕವನುು ಏಕೆ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿದನು? ಬಹುಶಃ ಆತ್ನು ಆಗಷೆಟ ಪಟಿಟ ಮಯಡಿದದ ಎಲಯಲ ನಯಲುೆ ಆಜ್ಞೆಗಳು 
ಸಹ ನಿಷೆೇದ್ಯಥವಕದಿಿಂದ ಕೂಡಿದದವು ಎಿಂಬ ಕಯರರ್ಕಯೆಗಿ ಇರಬಹುದು: “ವಾಭಿಚಯರ 
ಮಯಡಬಯರದು, ನರಹತ್ಾ ಮಯಡಬಯರದು, ಕದಿಯಬಯರದು, ಆಶಿಸಬಯರದು” (ಒತಿತ 
ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). ನಯವು ಪ್ರಿೇತಿಸತ್ಕೆ ರೇತಿಯಲಿಲ ಪ್ರಿೇತಿಸುವದ್ಯದಲಿಲ, ಈ ಎಲಯಲ 
ಆಜ್ಞೆಗಳನುು—ಮ್ತ್ುತ ಜೊತೆ ಮ್ನುಷಾನ ಕುರತಯದ ಇತ್ರ ಯಯವದ್ೆೇ ಆಜ್ಞೆಗಳನುು—
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ಕೆೈಕೊಿಂಡು ನಡೆಯುವ್ೆವು. ಈ ಕಯರರ್ಕಯೆಗಿಯೆೇ, ಪೌಲನು ಪಿಾೀತಿಯಿಂದಲರೀ 
ಧಮ್ಿಪಾಮಯಣವು ನರರವರೀರನತತದರ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು. 

ಪೌಲನು 10ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ಏನನುು ಹೆೇಳಲಿಲಲ ಎಿಂಬದರ ಬಗೆೆ ಸಪಷಟವ್ಯಗಿ 
ತಿಳಿಯೇರ್. ಆತ್ನು “ಪ್ರಿೇತಿಯಿಿಂದಲೆೇ ಧಮ್ವಪಿಮಯರ್ವು ನೆರವ್ೆೇರುತ್ತದ್ೆ” ಯಯದದರಿಂದ, 
ಇನುು ನಮ್ಗೆ ದ್ೆೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ ಅಗತ್ಾವಿಲಲ ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಆತ್ನು ಹೆೇಳಲಿಲಲ. ಸವಲಪ ಕಯಲದ 
ಹಿಂದ್ೆ, ಈ ಘೂೇಷವ್ಯಕಾದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಒಿಂದು ಆಿಂದ್ೊೇಲನ ನಡೆದಿತ್ುತ: “ಪ್ರಿೇತಿಯೆೇ ಏಕೆೈಕ 
ಧಮ್ವಪಿಮಯರ್.” ಈ ಆಿಂದ್ೊೇಲನದಲಿಲದದವರು ತ್ಮ್ಮನುು ಎಲಯಲ ಸಿದ್ಯಧಿಂತಿಕ ಹಯಗೂ 
ನೆೈತಿಕವ್ಯದ ಬೆೈಬಲ್ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಿಂದ ವಿಮ್ುಕತರೆಿಂದು ಘೂೇಷ್ಟಸಿಕೊಿಂಡರು. ಪುನಃ, ಪೌಲನ 
ಉದ್ೆದೇಶವು ದ್ೆೇವರಿಂದ ಕೊಡಲಪಟಿಟದದ ಪಿತಿಯಿಂದು ಆಜ್ಞೆಯನುು 
ಕೊನೆಗಯಣಿಸುವದ್ಯಗಿರಲಿಲಲ. ಅಿಂಥ ನಿರ್ವಯಕೆೆ ಬರುವದು ಪೌಲನು ರೊೇಮಯ 12-16 
ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲಿಲ ಹೆೇಳಿದದನುು ನಿರಥವಕಗೊಳಿಸಿದಿಂತಯಗುತ್ತದ್ೆ. Stottನು ಅದನುು ಈ 
ರೇತಿಯಯಗಿ ವಿವರಸುತಯತನೆ: 

ಒಿಂದು ವಸುತನಿಷಠ ನೆೈತಿಕ ಮಯನದಿಂಡವಿಲಲದ್ೆಯೆೇ ಪ್ರಿೇತಿಯು ತ್ನುಷಟಕೆೆ ತಯನೆೇ 
ನಿಭ್ಯಯಿಸಲಯರದು. ಆ ಕಯರರ್ದಿಿಂದಲೆೇ ಪೌಲನು ‘ಪ್ರಿೇತಿಯಿಿಂದಲೆೇ ಧಮ್ವಪಿಮಯರ್ದ 
ಅಿಂತ್ಾ’ ಎಿಂದಲಲ ಆದರೆ ‘ಪ್ರಿೇತಿಯಿಿಂದಲೆೇ ಧಮ್ವಪಿಮಯರ್ವು ನೆರವ್ೆೇರುತ್ತದ್ೆ’ ಎಿಂದು 
ಬರೆದನು. ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಪ್ರಿೇತಿ ಮ್ತ್ುತ ಧಮ್ವಪಿಮಯರ್ಗಳು ಪರಸಪರರ 
ಅಗತ್ಾತೆಯಲಿಲರುತ್ತವ್ೆ. ಪ್ರಿೇತಿಗೆ ತ್ನು ಮಯಗವದಶವನಕೆೆ ಧಮ್ವಪಿಮಯರ್ಕೆೆ 
ಅಗತ್ಾವ್ಯಗಿದದರೆ, ಧಮ್ವಪಿಮಯರ್ಕೆೆ ಅದರ ಸೂಪತಿವಗೊೇಸೆರ ಪ್ರಿೇತಿಯ 
ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ.49 

ನಮ್ಗೆ ಇನುು ಮೇಲೆ ದ್ೆೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳ (ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲರುವಿಂತ್ಹ) 
ಅಗತ್ಾವಿಲಲ ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೇಳಿದನೊೇ? ಇಲಲವ್ಯದರೆ, ಆತ್ನು ಬೆೇರೆ ಇನೆುೇನನುು 
ಹೆೇಳುವವನಯಗಿದದನು? ಈಗಯಗಲೆೇ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪಿಕಯರ, ಆತ್ನು 9ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ಪಟಿಟ 
ಮಯಡಲಯಗಿರುವ ಆಜ್ಞೆಗಳನೆುಲಯಲ ಕೆೈಕೊಿಂಡು ನಡೆಯುವಿಂತೆ (ನೆರವ್ೆೇರಸುವಿಂತೆ) 
ಪ್ರಿೇತಿಯು ನಮ್ಮನುು ಸೂಪತಿವಗೊಳಿಸುತ್ತದ್ೆ ಎಿಂದು ಆತ್ನ ತಯತ್ಪಯವವ್ಯಗಿತ್ುತ. ಒಬಬನು 
ಸಹೊೇದರನನುು ಪ್ರಿೇತಿಸುವದ್ಯದರೆ, ಆತ್ನು ಅವನಿಗೆ ಯಯವ ಕೆೇಡನೂು ಮಯಡುವದಿಲಲ—
ಮ್ತ್ುತ ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ ಆತ್ನ ಹತೆಾಯನುಿಂತ್ೂ ಮಯಡುವದಿಲಲ. ಇತ್ರರನುು 
ಪ್ರಿೇತಿಸುವವನು ಅವರಿಂದ ಕದಿಯುವದಿಲಲ. ಇತ್ರ ರ್ನರಗೆ ಒಳ ುೆೇ ಕಯಯವಗಳು 
ಸಿಂಭವಿಸುವ್ಯಗ ಆತ್ನು ಸಿಂತೊೇಷ ಪಡುವನು ಮ್ತ್ುತ ಅವರಲಿಲರುವದನುು ಆಶಿಸುವದಿಲಲ.  

ನಯವು ಇದನುು ಸಹ ಹೆೇಳಬೆೇಕಯಗುತ್ತದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ಪ್ರಿೇತಿ ಮಯಡುವ ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯು 
ದ್ೆೇವರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಯಯವ ರೇತಿಯಲಿಲ 
ನಡೆದುಕೊಳುುತಯತನೆಿಂಬುದನುು ಕಲಿಸುವದಕಯೆಗಿ ದ್ೆೇವರು ರ್ನರಗೆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನುು 
ನಿೇಡಿದನು ಎಿಂಬದ್ೆೇ. ಆದುದರಿಂದ, ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯು ಪ್ರಿೇತಿಸುವದನುು ಕಲಿಯುವ್ಯಗ, 
ಆತ್ನು ದ್ೆೇವರ ಧಮ್ವಪಿಮಯರ್ದ ಆ ಅತ್ಾಿಂತ್ ಮ್ುಖಾವ್ಯದ ಉದ್ೆದೇಶವನುು 
ನೆರವ್ೆೇರಸುವವನಯಗಿದ್ಯದನೆ. 
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ಒಿಂದನ ಸಯರಯಿಂಶ (13:11-14) 
11ಈಗಿನ ಕ್ಯಲ್ವು ನಿದರುಯಿಂದ ಎಚಿರವಯಗತಕಕ ಕ್ಯಲ್ವರಿಂದನ ಅರತನ ಇದನರುಲಯಿ 

ಮಯಡಿರ. ನಯವು ಕ್ರಾಸ್ತನನನು ಮ್ಮದಲ್ನ ನಿಂಬಿದ ಕ್ಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದುದುಕ್ರಕಿಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ 
ವಿಮ್ಮೀಚನರಯನ ಹತಿತರವಯಯತನ. 12ಇರನಳ್ಳ ಬ್ಹಳ್ ಮ್ಟ್ಟಟಗರ ಕಳರಯತನ; ಹಗಲ್ನ 
ಸ್ಮೀಪವಯಯತನ. ಕತತಲರಗರ ಅನನಗನಣವಯದ ಕೃತಾಗಳ್ನನು ಬಿಟ್ನಟ ಬರಳ್ಕ್ರಗರ ಅನನಗನಣವಯದ 
ಆಯನಧಗಳ್ನನು ಧರಸಿಕ್ರ ಳರ ುೀಣ. 13ದನಿಂದೌತಣ ಕನಡಿಕತನಗಳ್ಲ್ಲಿಯಯಗಲ್ಲ ಕ್ಯಮ್ 
ವಿಲಯಸ್ ನಿಲ್ಿಜಯಾಕೃತಾಗಳ್ಲ್ಲಿಯಯಗಲ್ಲ ಜಗಳ್ ಹರ ಟ್ರಟೀಕ್ರಚನಿಗಳ್ಲ್ಲಿಯಯಗಲ್ಲ ಕ್ಯಲ್ಕಳರಯದರ 
ಹಗಲ್ನ ಹರ ತಿತಗರ ತಕಕಹಯಗರ ಮಯನಸ್ಥರಯಗಿ ನಡರದನಕ್ರ ಳರ ುೀಣ. 14ದರೀಹದ ಆಶ್ರಗಳ್ನನು 
ಪೂರರೈಸ್ನವದಕ್ಯಕಗಿ ಚ್ಚಿಂತಿಸ್ದರ ಕತಿನಯದ ಯೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ತನನನು ಧರಸಿಕ್ರ ಳಿುರ.  

ನಯವು 12:1ರಲಿಲ ಆರಿಂಭವ್ಯದ ಕೆೈಸತ ಜೇವನದ ಕುರತಯದ ಅಭ್ಯಾಸ ವಿಭ್ಯಗದ 
ಅಿಂತ್ಾಕೆೆ ಬಿಂದಿದ್ೆದೇವ್ೆ. ಈ ಸ್ಯರಯಿಂಶದಲಿಲ (13:11-14), ಪೌಲನು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ ರಯತಿಿಯ 
ಕತ್ತಲೆಯಲಿಲ ಜೇವಿಸುವದರ ಬಲದ್ಯಗಿ, ಎಚುರಗೊಳಿುರ ಮ್ತ್ುತ ಹಗಲಿನ ಬೆಳಕ್ತನಲಿಲ 
ಜೇವಿಸಿರ ಎಿಂದು ಬುದಿಧವ್ಯದ ಹೆೇಳುತಯತನೆ. ಅವರು ಕತ್ವನ ಪುನರಯಗಮ್ನವನುು 
ಎದುರುನೊೇಡುವವರಯಗಿ ಕಯಯುತಯತ, ತ್ಮ್ಮ ಕ್ತಿಸತನಿಂಬಿಕೆಯನುು ಕಯಯವರೂಪದಲಿಲ 
ಜೇವಿಸುವವರಯಗಿ ಇರಬೆೇಕಯಗಿತ್ುತ. 

ವಚನ 11. ಪೌಲನು ಒಬಬ ಅಪಪ ಅಥವ್ಯ ಅಮ್ಮ ಮ್ಗುವನುು ನಿದ್ ದೆಯಿಿಂದ ಎಬಿಬಸಿ 
ಆತ್ನಿಗೆ ಆ ದಿನಕಯೆಗಿ ಸಲಹಯಸೂಚನೆಗಳನುು ಕೊಡುವ ಸ್ಯದೃಶಾವನುು 
ಉಪಯೇಗಿಸಿದನು. ವಿಭ್ಯಗವು ಈ ಮಯತ್ುಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ: ಈಗಿನ 
ಕ್ಯಲ್ವು ನಿದರುಯಿಂದ ಎಚಿರವಯಗತಕಕ ಕ್ಯಲ್ವರಿಂದನ ಅರತನ ಇದನರುಲಯಿ ಮಯಡಿರ.  

“ಇದನೆುಲಯಲ ಮಯಡಿರ” ಎಿಂಬ ಪದವು ಹಿಂದ್ೆ ಹೆೇಳಿದ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ುಿಂದ್ೆ 
ಹೆೇಳಲಿರುವದನುು ತೊೇರಸುವದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಅದು ಈಗಷೆಟ ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕೆಿಂದು ಕೊಡಲಯದ 
ಕರೆಯನುು ಸೂಚಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ (13:8-10), ಅಥವ್ಯ ಪೌಲನು 12ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 
ಆರಿಂಭದಿಿಂದಲೂ ಹೆೇಳಿರುವಿಂಥ ಎಲಲವನೂು ಸೂಚಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಅಲಲದ್ೆ 
ಭಕ್ತತಜೇವನಗಳನುು ನಡಿಸುವ ಕುರತಯಗಿ ಅಪೊಸತಲನು ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಹೆೇಳಲಿದದ ವಿಷಯವನುು 
ಸಹ ಸೂಚಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ (13:11-14). 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಯರರು ಒಿಂದು ನಿದಿವಷಟವ್ಯದ “ಕಯಲ”ವನುು ಗುರುತಿಸುವದಕೆೆ 
ಪಿಯತ್ುಗಳನುು ಮಯಡಿದ್ಯದರೆ. ನಿರೊೇ ಕೆೈಸತರನುು ಹಿಂಸಿಸಿದ ಕಯಲದಿಿಂದ (ಕ್ತಿ.ಶ 64) 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನ ನಯಶನದ ಕಯಲದ (ಕ್ತಿ.ಶ. 70) ವರೆಗಿನ ಅಿಂತ್ರದಲ ಲೆಲೊಲೇ ಎಿಂದು 
ಊಹಯಕಲಪನೆಗಳನುು ಮಯಡಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಪದಗುಚಛವನುು ಬೆೇಕೆಿಂದ್ೆೇ ಅಸಪಷಟವ್ಯಗಿ 
ಬಿಡಲಯಗಿದ್ೆ, ಹೇಗೆ ಆ ಮಯತ್ುಗಳು ಪೌಲನ ದಿನದಲಿಲದದ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ ಈ ದಿನಗಳಿಗೆ 
ಸಹ ಯುಕತವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ. ಆತಿೀಕವ್ಯಗಿ ನಿದಿಿಸುವ ಕುರತಯಗಿ ನೊೇಡುವದ್ಯದರೆ, ನಯವು 
ಅತಿ ಶಿೇಘಿದಲಿಲ ಎಚುರವ್ಯಗಲಯರೆವು ಮ್ತ್ುತ ತ್ಡವ್ಯಗಿಯಯಗಲಿ ಎಚುರಗೊಳುುವದಕೆೆ 
ಧ್ೆೈಯವಮಯಡದಿರೊೇರ್. “ಎಚುರವ್ಯಗತ್ಕೆ” “ಕಯಲವು” ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಈಗ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ಒಬಬ ತ್ಿಂದ್ೆಯು ನಿದ್ ದೆಯಲಿಲರುವ ತ್ನು ಮ್ಗನನುು ದ್ೊಡು ಸವರದಲಿಲ, “ಸಮ್ಯವ್ಯಯಿತ್ು, 
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ಎದ್ ದೆೇಳಪಯಪ!” ಎಿಂದು ಹಯಸಿಗೆಯನುು ಅಲುಗಯಡಿಸುವ ದೃಶಾವನುು ಒಬಬನು 
ಕಲಿಪಸಿಕೊಳುಬಹುದು. 

ಪೌಲನು ಮ್ುಿಂದುವರೆದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ನಯವು ಕ್ರಾಸ್ತನನನು ಮ್ಮದಲ್ನ ನಿಂಬಿದ 
ಕ್ಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಇದುದುಕ್ರಕಿಂತ ಈಗ ನಮ್ಮ ವಿಮ್ಮೀಚನರಯನ ಹತಿತರವಯಯತನ. “ವಿಮೊೇಚನೆಯು” 
ಎಿಂಬುದು ಕತ್ವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಿಂದು ನಮ್ಮನುು ಆತ್ನ ಸಿಂಗಡ ಪರಲೊೇಕದಲಿಲರುವದಕೆೆ 
ಕರೆದ್ೊಯುಾವ ಅಿಂತಿಮ್ ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ 1 ಪೆೇತ್ಿ 1:5). ಕತ್ವನು 
ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವ್ಯಗ ನಯವು ಈ ವಿಮೊೇಚನೆಯನುು ಹೊಿಂದುತೆತೇವ್ಯದದರಿಂದ (ಇಬಿಿಯ 
9:28), ಅದು “ನಯವು ಕ್ತಿಸತನನುು ಮೊದಲು ನಿಂಬಿದ ಕಯಲದಲಿಲ ಇದದದದಕ್ತೆಿಂತ್ . . . 
ಹತಿತರವ್ಯಯಿತ್ು.” “ನಯವು ಮೊದಲು ನಿಂಬಿದ” ಎಿಂಬುದು ನಯವು ಕೆೈಸತರಯದ ಸಮ್ಯವನುು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. ನಯವು ನಿಂಬಿಕೆಯಲಿಲ ಮ್ುಿಂದುವರೆಯುವದರಿಂದ, ಕೆಲವು ತ್ರ್ುವಮಗಳು 
“ಮೊದಲು” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಿರುತ್ತವ್ೆ: “ನಯವು ಕ್ತಿಸತನನುು ಮೊದಲು 
ನಿಂಬಿದ ಕಯಲದಲಿಲ” (NIV; RSV; ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). ಪೌಲನು ಅವರ ಸಮರರ್ಶಕ್ತತಗೆ 
(ಅವರು ಮೊದಲ ಬಯರಗೆ ಕ್ತಿಸತನನುು ನಿಂಬಿದದನುು ನೆನಪ್ರಗೆ ತ್ರುತಿತದ್ಯದನೆ) ಮ್ತ್ುತ ಅವರು 
ನಿರೇಕ್ಷೆಗೆ (ಬರಲಿರುವ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಎದುರುನೊೇಡುವಿಕೆ) ನಿವ್ೆೇದಿಸಿಕೊಳುುತಿತದ್ಯದನೆ. 
Bell ಇದನುು ಪೌಲನ “ತ್ಳುು ಮ್ತ್ುತ ಎಳ ”ೆ ಉತ ತೆೇರ್ನ ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಯತನೆ.50 ಪೌಲನ 
ಮಯತ್ುಗಳಲಿಲ ಸೂಚಯಾಥವವ್ಯಗಿರುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ಆತ್ನ ವ್ಯಚಕರು ಎಚುರವ್ಯಗುವ 
ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಕ್ತಿಸತನು ಯಯವ ಗಳಿಗೆಯಲಯಲದರೂ ಬರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಅವರು 
ಆತಿೀಕವ್ಯಗಿ ನಿದ್ ದೆಯಲಿಲರುವದ್ಯದರೆ, ಅವರು ಆತ್ನ ಪುನರಯಗಮ್ನಕೆೆ 
ಸಿದಧರಯಗಿರುವದಿಲಲ. 

ಕತ್ವನ ಪುನರಯಗಮ್ನವು ಯಯವ್ಯಗ ಸಿಂಭವಿಸುವದು? ಯೆೇಸು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, 
“ಇದಲಲದ್ೆ ಆ ದಿನ ವಿಷಯವ್ಯಗಲಿ ಆ ಗಳಿಗೆಯ ವಿಷಯವ್ಯಗಲಿ ನನು ತ್ಿಂದ್ೆಗೆ 
ತಿಳಿಯುವದ್ೆೇ ಹೊರತ್ು ಮ್ತಯತರಗೂ ತಿಳಿಯದು; ಪರಲೊೇಕದಲಿಲರುವ ದೂತ್ರಗೂ 
ತಿಳಿಯದು; ಮ್ಗನಿಗೂ ತಿಳಿಯದು” (ಮಯಕವ 13:32). ಪೌಲನಿಗೆ ನಿಖರವ್ಯದ ಕಯಲವು 
ಗೊತಿತರಲಿಲಲ, ಆದರೆ ಆತ್ನಿಗೆ ಇದಿಂತ್ೂ ಗೊತಿತತ್ುತ: ವ್ಯಚಕರು ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ 
ಮಯಡಿಸಿಕೊಿಂಡ ಕಯಲದಲಿಲ ಇದದದದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಈಗ ಅದು ಹತಿತರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.51 ಅಪೊಸತಲನ 
ಕಯಲದಲಿಲ ಅದು ಸತ್ಾವ್ಯಗಿದಿದದದರೆ, ನಮ್ಮ ದಿನಗಳಲಿಲ ಅದು ಇನುು ಎಷೊಟೇ 
ಸತ್ಾವ್ಯಗಿರುವದಲಲವ್ೆೇ! ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪತಿಿಕೆಯನುು ಬರೆದ 
ಕಯಲದಲಿಲದದಕ್ತೆಿಂತ್ ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಬರೊೇರ್ವು ಸುಮಯರು ಎರಡು ಸ್ಯವಿರ ವಷವಗಳಷುಟ 
ಹತಿತರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ! 

ಕತ್ವನ ಬರೊೇರ್ವು “ನಯವು ಕ್ತಿಸತನನುು ಮೊದಲು ನಿಂಬಿದ ಕಯಲದಲಿಲ ಇದದದದಕ್ತೆಿಂತ್ 
. . . ಹತಿತರವ್ಯಯಿತ್ು” ಆದದರಿಂದ, ಕೆೈಸತರು ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂದು ಮ್ುಿಂಬರುವ ವಚನಗಳಲಿಲ 
ಪೌಲನು ಆಜ್ಞಯಪ್ರಸಿರುವದನೆುಲಯಲ ನಯವು ಮಯಡತ್ಕೆದುದ—ಮ್ತ್ುತ ಅಲಲದ್ೆ ನಯವು ಆತ್ನು 
ಮ್ುಿಂಚೆ ನಿೇಡಿದ ಬೊೇಧನೆಗೆ ಸಹ ನಯವು ಕ್ತವಿಗೊಡಬೆೇಕು. “ಇದನೆುಲಯಲ ಮಯಡಿರ” 
ಎಿಂಬುದು 12:1 ರಿಂದ 13:14 ವರೆಗಿನ ಎಲಲವನೂು ಸೂಚಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ.  

ಕತ್ವನು ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವನು ಎಿಂಬ ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶವು ಮೊದಲ—ಶತ್ಮಯನದ 
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ಕೆೈಸತರ ಮ್ನಸುಾಗಳಲಿಲ ನಿರಿಂತ್ರವ್ಯಗಿ ಹರದ್ಯಡುತಿತತ್ುತ. ಅವರು “ಮಯರಯನಯಥ” ಎಿಂದು 
ಕೂಗುತಿತದದರು (1 ಕೊರಿಂಥ 16:22), ಅದು ಅರಯಮಿಕ್ ಭ್ಯಷೆಯ ಒಿಂದು ಪದವ್ಯಗಿದುದ 
ಅದರಥವವು “ಓ. ಕತ್ವನೆೇ, ಬಯ!” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅವರು ಅತ್ುಾತಯಾಹದಿಿಂದ 
“ಕತ್ವನಯದ ಯೆೇಸುವ್ೆೇ, ಬಯ” ಎಿಂದು ಪಯಿಥಿವಸುತಿತದದರು (ಪಿಕಟ್ನೆ 22:20). ಅವರು ಏನೆೇ 
ಕೆಲಸ ಮಯಡುತಿತದದರೂ, ಅದನುು ನಿಲಿಲಸಿ ಆಗಯಗೆೆ ಆಕಯಶವನೊುಮಮ ನೊೇಡುತಿತದದರು ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳಲಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಅಿಂತ್ೂ, ಯೆೇಸು ತಯನು “ಬಹು ಬಲದಿಿಂದಲೂ ಮ್ಹಮಯಿಿಂದಲೂ 
ಮೇಘಗಳಲಿಲ” ಬರುವನು ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದದನುಷೆಟ (ಮಯಕವ 13:26; ನೊೇಡಿರ ಮ್ತಯತಯ 
24:30; 26:64; ಮಯಕವ 14:62; 1 ಥೆಸಲೊೇನಿಕ 4:17; ಪಿಕಟ್ನೆ 1:7). ಎರಡನೆಯ 
ಬರೊೇರ್ದ ಖಚಿತ್ತೆಯು ಆದಿ ಕೆೈಸತರಗೆ ಒಿಂದು ಬಲವ್ಯದ ಪೆಿೇರಕವ್ಯಗಿತ್ುತ. ಅಲಲದ್ೆ ಅದು 
ನಮ್ಗೂ ಸಹ ನಯವು ಏನಯಗಿರತ್ಕೆದ್ೊದೇ ಅದ್ಯಗಿರುವಿಂತೆಯೂ ನಯವು ಏನು 
ಮಯಡತ್ಕೆದ್ೊದೇ ಅದನುು ಮಯಡುವವರಯಗುವಿಂತೆಯೂ ಒಿಂದು ಬಲವ್ಯದ 
ಪೆಿೇರಕವ್ಯಗಿರಬೆೇಕು. 

ವಚನ 12. ಪೌಲನು “ಎಚುರವ್ಯಗತ್ಕೆ” ಅಗತ್ಾತೆಯ ಕುರತ್ು ಒತ್ುತ ಕೊಡುವಿಕೆಯನುು 
ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತಯತನೆ: ಇರನಳ್ಳ ಬ್ಹಳ್ ಮ್ಟ್ಟಟಗರ ಕಳರಯತನ; ಹಗಲ್ನ ಸ್ಮೀಪವಯಯತನ. 
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಯರರು “ಇರುಳು” ಮ್ತ್ುತ “ಹಗಲು”ಗಳ ಅಥವನಿರೂಪಣೆ ಮಯಡುವದರಲಿಲ 
ಅತ್ಾಿಂಥ ಸೃರ್ನಶಿೇಲತೆಯನುು ಪಿದಶಿವಸುತಯತರೆ,52 ಆದರೆ ಪೌಲನು ಬಹುಶಃ ತ್ನು 
ಸ್ಯದೃಶಾವನುು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುವನಯಗಿದದನಷೆಟ ಎಿಂದು ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ. ಆ ಪರಭ್ಯಷೆಯ 
ಅಥವವು ಕೆೇವಲ ಎಚುರಗೊಿಂಡು ಕೆಲಸದಲಿಲ ನಿರತ್ರಯಗುವದಕೆೆ ಸಮ್ಯವ್ಯಗಿದ್ೆ ಎಿಂದಷೆಟ 
ಅಥವವನುು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಮ್ಮ ಗಮ್ನವು ಪುನಃ ತ್ಿಂದ್ೆಯು ನಿದ್ ದೆಯಲಿಲರುವ ತ್ನು 
ಮ್ಗನ ಹಯಸಿಗೆಯನುು ಅಲುಗಯಡಿಸುತಯತ “ಸಮ್ಯವ್ಯಯಿತ್ು, ಎದ್ೆದೇಳಪಯಪ!” ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳುವ ಸ್ಯದೃಶಾಕೆೆ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದ್ೆ. ಮ್ಗನು ಹೊದಿಕೆಯನುು ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ 
ಎಳೆದುಕೊಳುುತಯತ, “ಓ, ಅಪಯಪ, ನನಗೆ ಇನುು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ನಿದಿಿಸಲು ಬಿಡು” 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವ ಚಿತ್ಿರ್ವನುು ನಯವು ಕಲಿಪಸಿಕೊಳುಬಹುದು. ತ್ಿಂದ್ೆಯು ಅದಕೆೆ, “ಇನುು 
ಒಿಂದು ಸ್ೆಕೆಿಂಡು ಸಹ ಕೊಡುವದಿಲಲ! ಈಗ ಸಮ್ಯವ್ಯಗಿದ್ೆ, ಎದ್ ದೆೇಳು!” ಎಿಂದು ಪಿತ್ುಾತ್ತರ 
ನಿೇಡುತಯತನೆ. ಪೌಲನು ಹೆೇಳುವ ಮಯತ್ುಗಳ ತಯತ್ಪಯವವು ಅದ್ೆೇ ಆಗಿತ್ುತ. 

ಒಮಮ ನಯವು ಎಚುರಗೊಿಂಡೆವ್ೆಿಂದರೆ, ಮ್ುಿಂದ್ೆ ನಯವು ಏನು ಮಯಡತ್ಕೆದುದ? ನಿಂತ್ರ, 
ನಯವು ಬಟೆಟಯನುು ಧರಸಿಕೊಿಂಡು ಸಿದಧರಯಗಬೆೇಕೆಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ: ಕತತಲರಗರ 
ಅನನಗನಣವಯದ ಕೃತಾಗಳ್ನನು ಬಿಟ್ನಟ ಬರಳ್ಕ್ರಗರ ಅನನಗನಣವಯದ ಆಯನಧಗಳ್ನನು 
ಧರಸಿಕ್ರ ಳರ ುೀಣ. ಒಬಬನು ಬಟೆಟಗಳನುು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ುಟ ಹೊಸ ಬೆೇರೆ ಬಟೆಟಯನುು 
ಧರಸಿಕೊಳುುವ ರೇತಿಯಲಿಲ ಪೌಲನು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ “ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ುಟ” ಮ್ತ್ುತ “ಧರಸಿಕೊಿಂಡು” 
ಎಿಂಬ ಸ್ಯದೃಶಾಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸುತಯತನೆ (ನೊೇಡಿರ ಎಫೆಸ 4:22-24; ಕೊಲೊಸ್ೆಾ 
3:8-14). 12ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ, ತ್ತ್ಪರಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ, ನಯವು ನಮ್ಮ ಮ್ಲಗುವ ಉಡುಪುಗಳನುು 
ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ುಟ ಹಗಲಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕತವ್ಯದಿಂಥ ಉಡುಪುಗಳನುು 
ಧರಸಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದು ನಮ್ಗೆ ಕರೆ ಕೊಡಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

“ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅನುಗುರ್ವ್ಯದ ಕೃತ್ಾಗಳು” ಎಿಂಬ ಪದಗುಚಛವು ಪಯಪ ಕೃತ್ಾಗಳನುು 
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ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಅವುಗಳು “ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅನುಗುರ್ವ್ಯದ ಕೃತ್ಾಗಳೆಿಂದು” ಕರೆಯಲಪಟಿಟವ್ೆ 
ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಅವುಗಳು ಬಹುತೆೇಕ ರಯತಿಿಯಲಿಲ ಅಥವ್ಯ ಕತ್ತಲೆಯ ಮ್ರೆಯಲಿಲ 
ಮಯಡಲಪಡುವಿಂತ್ಹ ಕೃತ್ಾಗಳಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ (ನೊೇಡಿರ ಯೇಹಯನ 3:19; 1 ಥೆಸಲೊೇನಿಕ 
5:7). ಪೌಲನು ಕೆೈಸತರಗೆ ಈ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಹೆೇಳುತಿತದ್ಯದನೆಿಂಬುದನುು ಮ್ರೆಯಬೆೇಡಿರ. 
ಕೆೈಸತರು ಎಿಂದ್ಯದರೂ ಅನೆೈತಿಕತೆಯಲಿಲ ತೊಡಗಿದ ಅಪರಯಧಕೊೆಳಗಯದವರೊೇ? ಹೌದು, 
ಅಪರಯಧಕೊೆಳಗಯದವರೆೇ—ಮ್ತ್ುತ ಅವರು ಹಯಗೆ ಮಯಡುವ್ಯಗ, ಅವರಗೆ ಕರೆ ಕೊಡುವದು 
ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ: “ಆ ಭಕ್ತತಹೇನತೆಯನುು ನಿಮ್ಮ ಜೇವನದ್ೊಳಗಿಿಂದ ಕ್ತತ್ುತ ಹಯಕ್ತರ! ಅದನುು 
ತೊಲಗಿಸಿಕೊಳಿುರ!” Phillips ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ ಹೇಗಿದ್ೆ, “ಮ್ನುಷಾರು ಕತ್ತಲೆಯಲಿಲ 
ಮಯಡುವಿಂಥದದನುು ದೂರಕೆೆ ಬಿಸ್ಯಡಿರ.” 

ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ, ರಯತಿಿಯ ಉಡುಪುಗಳನುು ತೆಗೆದು ಹಯಕ್ತಬಿಟ್ಟರೆ 
ಸ್ಯಕಯಗುವದಿಲಲ; ನಯವು ಹಗಲಿನಲಿಲ ಹಯಕ್ತಕೊಳುುವ ಉಡುಪುಗಳನುು ಸಹ 
ಧರಸಿಕೊಳುಬೆೇಕಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನು “ಬೆಳಕ್ತಗೆ ಅನುಗುರ್ವ್ಯದ ಆಯುಧಗಳನುು 
ಧರಸಿಕೊಳ ೆ ುೇರ್” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. “ಆಯುಧ” ಎಿಂದು (ὅπλον, hoplon 
ಎಿಂಬುದರಿಂದ) ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟರುವ ಪದವು, ತ್ನು ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲಿಲ 
“ಯುದ್ಯದಯುಧಗಳು” ಎಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.53 ಪತಿಿಕೆಯ ಆರಿಂಭದಲಿಲ “ದುಷಟತ್ವವನುು 
ನಡಿಸುವ ಸ್ಯಧನಗಳು” ಮ್ತ್ುತ “ನಿೇತಿಕೃತ್ಾಗಳನುು ನಡಿಸುವ ಸ್ಯಧನಗಳು” ಎಿಂಬ 
ಪದಗುಚಛಗಳಲಿಲ ಇದ್ೆೇ ಪದವು ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ (6:13ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು 
ನೊೇಡಿರ). ನಯವು ಬಿಡುವಿನಿಿಂದ ವಿಹರಸುವದಕಯೆಗಿ ಉಡುಪು ಧರಸಿಕೊಳುುತಿತಲಲ, ಆದರೆ 
ನಯವು “ಕ್ತಿಸತನಿಂಬಿಕೆಯುಳುವರು ಮಯಡತ್ಕೆ ಶೆಿೇಷಠ ಹೊೇರಯಟ್”ವನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ 
ಸಿದಧಗೊಳುುತಿತದ್ ದೆೇವ್ೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 6:12). 

ವಚನ 13. ಒಮಮ ನಯವು ಎಚುರಗೊಿಂಡು ಉಡುಪುಗಳನುು ಧರಸಿಕೊಿಂಡ ಮೇಲೆ, 
ಮ್ುಿಂದ್ೆ ನಯವ್ೆೇನು ಮಯಡಬೆೇಕು? ನಯವು ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಟಕತ್ವ ಮ್ತ್ುತ ರಕ್ಷಕನಿಗೆ 
ಮ್ಹಮಯುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವಿಂತ್ಹ ಜೇವಿತ್ಗಳನುು ನಡಿಸುವವರಯಗಬೆೇಕು. ಹಗಲ್ನ 
ಹರ ತಿತಗರ ತಕಕಹಯಗರ ಮಯನಸ್ಥರಯಗಿ ನಡರದನಕ್ರ ಳರ ುೀಣ. “ಹಗಲು ಹೊತಿತಗೆ ತ್ಕೆಹಯಗೆ” 
ಎಿಂಬುದು ನಯವು ನಮ್ಮ ಜೇವಿತ್ಗಳನುು ಮ್ುಚುುಮ್ರೆಯಿಲಲದ್ೆ, ಅವುಗಳನುು ಪರೇಕ್ಷಿಸು 
ವಿಂತೆ ಎಲಲರಗೂ ಬಿಡುವದಕೆೆ ನಯಚಿಕೆಪಟ್ುಟಕೊಳುದ್ೆ ಜೇವಿಸುವವರಯಗಿರತ್ಕೆದುದ. 

“ಮಯನಸಥರಯಗಿ ನಡೆದುಕೊಳುುವ” ವಿಷಯದಲಿಲ, ನಯವು ದೂರವಿರಬೆೇಕಯದ “ಕತ್ತಲೆಗೆ 
ಅನುಗುರ್ವ್ಯದ ಕೃತ್ಾಗಳ” ಆರು ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನುು ಪೌಲನು ಕೊಡುತಯತನೆ: ದನಿಂದೌತಣ 
ಕನಡಿಕತನಗಳ್ಲ್ಲಿಯಯಗಲ್ಲ ಕ್ಯಮ್ ವಿಲಯಸ್ ನಿಲ್ಿಜಯಾಕೃತಾಗಳ್ಲ್ಲಿಯಯಗಲ್ಲ ಜಗಳ್ 
ಹರ ಟ್ರಟೀಕ್ರಚನಿಗಳ್ಲ್ಲಿಯಯಗಲ್ಲ ಕ್ಯಲ್ಕಳರಯದರ. ಇದು “ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅನುಗುರ್ವ್ಯದ ಕೃತ್ಾಗಳ” 
ಸಿಂಪೂರ್ವವ್ಯದ ಪಟಿಟಯಯಗಿರುವದಿಲಲ; ಇದ್ೊಿಂದು ಪಯಿತಿನಿಧಕ ಪಟಿಟಯಯಗಿದ್ೆಯಷೆಟ. 
ಅಿಂಥ ಪಟಿಟಗಳಿಗೆ, ಪೌಲನು ಗಲಯತ್ಾ 5:19-21ರಲಿಲ (KJV) ಸ್ೆೇರಸಿದ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ, 
ನಯವು “ಇಿಂಥವುಗಳ ೇೆ” ಎಿಂದು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ ಆರು 
ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳು ಮ್ೂರು ಗುಿಂಪುಗಳಲಿಲ ಜೊೇಡಿಗಳಯಗಿ ವಿಿಂಗಡಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತವ್ೆ. 

ಮೊದಲ ಜೊೇಡಿಯು “ದುಿಂದ್ೌತ್ರ್ ಕುಡಿಕತ್ನ.” “ದುಿಂದ್ೌತ್ರ್” ಎಿಂಬುದು κῶμος 
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(kōmos) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದು 13ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ, “ಅತಿಯಯದ 
ಭ್ೊೇರ್ನಕೂಟ್ . . . , ಅತಿಯಯದ ಕುಡಿತ್, ಭ್ಯರಮೊೇರ್ು” ಎಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.54 
NIV ಯಲಿಲ “ಸವಚಛಿಂದ ಕಯಮ್ಕೆೇಳಿ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. Kōmos ಎಿಂಬುದು “ಮ್ನಷಾನ 
ಸ್ಯವಭಿಮಯನವನುು ತ್ಗಿೆಸುವಿಂಥ ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ತ್ರಗೆ ಕ್ತರಕ್ತರಯನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವಿಂತ್ಹ 
ಭ್ಯರಮೊೇಜನ ಕೂಟ್ವನುು ಬಣಿುಸುತ್ತದ್ೆ.”55 ಇದು “ಕತ್ತಲೆಯಿಿಂದ್ಯದ ಪರಣಯಮ್ 
ವ್ಯಗಿತ್ುತ,”56 ಆದದರಿಂದ ಅದು “ಕತ್ತಲೆಯ” (μέθη, methē, “ಅಮ್ಲೆೇರುವಿಕೆ”) 
ಪಯಪದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಗೊಳಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ.  

ನಿಂತ್ರದಲಿಲ ಇರುವದು “ಕಯಮ್ ವಿಲಯಸ ನಿಲವಜಯಜಕೃತ್ಾಗಳಲಿಲಯಯಗಲಿ.” “ಕಯಮ್ 
ವಿಲಯಸ” ಎಿಂಬುದು ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಪಯಪವನುು (πορνεία, porneia) ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ 
ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸುವ ಪದದಿಿಂದ ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟರುವದಿಲಲ, ಆದರೆ κοίτη 

(koitē) ಎಿಂಬುದರ ಬಹವಚನ ರೂಪದ ಪದದಿಿಂದ ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ, ಅದು “ಹಯಸಿಗೆ” 
ಎಿಂಬುದಕ್ತೆರುವ ಪದವ್ಯಗಿದ್ೆ. Koitē ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಸ್ೌಮೊೇಕ್ತತಯಲಿಲ “ಲೆೈಿಂಗಿಕ 
ಸಿಂಭ್ೊೇಗ” ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಉಪಯೇಗಿಸಲಯಗಿದ್ೆ.57 ಇಿಂದು “ಹಯಸಿಗೆ” ಎಿಂಬುದು ಸಹ ಕೆಲವು 
ಸ್ಯರ ಅದ್ೆೇ ರೇತಿಯಲಿಲ ಬಳಸಲಪಡುತ್ತದ್ೆ, “ಅವರು ಒಟಿಟಗೆ ಹಯಸಿಗೆಯನುು ಹಿಂಚಿಕೊಿಂಡರು” 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವ ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ. Koitē ಯ ಬಹುವಚನ ರೂಪವು (“ಹಯಸಿಗೆಗಳು”) 
ಎಿಂಬುದು ಇಲಿಲ ಅನೆೈತಿಕ ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. 

“ಕಯಮ್ ವಿಲಯಸ”ದ ಜೊತೆಗೆ “ನಿಲವಜಯಜಕೃತ್ಾಗಳು” ಎಿಂಬುದು ಜೊತೆಗೂಡಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ, 
ಅದು ἀσέλγεια (aselgeia) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. ಈ ಗಿಿೇಕ್ ಪದವು 
ಸೂಚಿಸುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ “‘ಅತಿಯಯದ, ಸವಚಛಿಂದತೆ, ತ್ಡೆಯಿಲಲದಿರುವಿಕೆ, ಅಸಭಾತೆ, 
ಚಪಲತೆ’. . . ಇಲಿಲ ಪಿಮ್ುಖವ್ಯಗಿ ಕಯರ್ುವ ವಿಚಯರವ್ೆಿಂದರೆ ನಯಚಿಕೆಯಿಲಲದ 
ನಡವಳಿಕೆಯೆೇ.”58 Barclay ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತಯತನೆ, “Aselgeia ಎಿಂಬುದು ಗಿಿೇಕ್ 
ಭ್ಯಷೆಯಲಿಲಯೆೇ ಅತ್ಾಿಂತ್ ಅಸಹಾವ್ಯದ ಪದಗಳಲೊಲಿಂದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಅದು ಅನೆೈತಿಕತೆಯನುು 
ಬಣಿುಸುವದು ಮಯತ್ಿವಲಲ; ಅದು ಲಜ ಜೆತ್ನಕೆೆ ಸ್ೊೇತ್ು ಹೊೇಗಿರುವಿಂಥ ಮ್ನುಷಾನನುು 
ಬಣಿುಸುತ್ತದ್ೆ”59 John MacArthur ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಅದು ಬಹುಪಯಲು ಆಧುನಿಕ 
ಸಮಯರ್ದಲಿಲ ಕಿಂಡುಬರುವಿಂತ್ಹ ಮ್ತ್ುತ ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ಭಿನುತೆಯ ಒಿಂದು 
ಲಯಿಂಛನವ್ೆಿಂಬಿಂತೆ ಪಿದಶಿವಸುವಿಂತ್ಹ ಲೆೈಿಂಗಿಕ ಹಯದರ ಮ್ತ್ುತ ಸವಚಛಿಂದ 
ನಡವಳಿಕೆಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.”60 

ಮೊದಲ ಎರಡು ಪಯಪದ ಜೊೇಡಿಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಮ್ನವರಕೆ ಮಯಡಲಿಲಲವ್ಯದಲಿಲ, 
ಮ್ೂರನೆಯದು ಮ್ನವರಕೆಯನುು ಮಯಡಬಹುದು: “ರ್ಗಳ ಹೊಟೆಟಕ್ತಚುುಗಳಲಿಲಯಯಗಲಿ.” 
“ರ್ಗಳ” ಎಿಂಬುದು ἔρις (eris) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದು ಕ್ತತಯತಟ್ವನುು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ, ಅದು “ವ್ೆೈರತ್ವ” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.61 Eris “ತ್ನಗಯಗಲಿ ಅಥವ್ಯ 
ಬೆೇರೆಯವರಗಯಗಲಿ ಹಯನಿಯಯದರೂ ಚಿಿಂತೆಯಿಲಲ, ನಯನಿಂದುಕೊಿಂಡದ್ ದೆೇ 
ನಡೆಯಬೆೇಕೆಿಂದು ಹಗೆತ್ನದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಪೆೈಪೊೇಟಿ ನಡಿಸುವ ಮ್ನೊೇಭ್ಯವವನುು 
ಪಿತಿಬಿಿಂಬಿಸುತ್ತದ್ೆ.”62 ಅದು “ಹೊಟೆಟೇಕ್ತಚುು” (ζῆλος, zēlos63) ಯಿಂದಿಗೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ, ಅದು “ತ್ನುಲಿಲರುವದರಲಿಲ ಸಿಂತ್ೃಪತನಯಗದ್ೆ ತ್ನಗೆ ಕೊಡಲಪಡದ್ೆ 
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ಬೆೇರೆಯವರಗೆ ಅನುಗಿಹಸಲಪಟಿಟರುವ ಪಿತಿಯಿಂದು ಆಶಿೇವ್ಯವದವನುು ಅಸೂಯೆಯ 
ದೃಷ್ಟಟಯಿಿಂದ ನೊೇಡುವ ಮ್ನೊೇಭ್ಯವವನುು” ಬಣಿುಸುತ್ತದ್ೆ.64 

ಕೆಲವರು ಮೊದಲ ನಯಲುೆ ಪಯಪಗಳನುು—ದುಿಂದ್ೌತ್ರ್, ಕುಡಿಕತ್ನ, ಕಯಮ್ ವಿಲಯಸ, 
ಮ್ತ್ುತ ನಿಲವಜಯಜಕೃತ್ಾಗಳು—“ಕೆಟ್ಟ ಪಯಪಗಳು” ಎಿಂದು ಪರಗಣಿಸುತಯತರೆ, ಆದರೆ “ರ್ಗಳ, 
ಹೊಟೆಟೇಕ್ತಚುು”ಗಳನುು “ಅಷೊಟಿಂದು ಕೆಟ್ಟದದಲಲ” ಎಿಂಬ ವಗವಕೆೆ ಸ್ೆೇರಸುತಯತರೆ. ಹೆೇಗೂ, 
ಪೌಲನು ಕಡೆೇ ಎರಡು ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ಇತ್ರೆ ಪಯಪಗಳ ಪಟಿಟಯಿಂದಿಗೆ ಸ್ೆೇರಸಿದ್ಯದನೆಿಂಬ 
ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶವು ಅವುಗಳು ಸಹ ದ್ೆೇವರಗೆ ಅಸಹಾವ್ಯದವುಗಳೆಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. 
ರ್ಗಳ ಮ್ತ್ುತ ಹೊಟೆಟೇಕ್ತಚುುಗಳು ಸಹ ಮೊದಲ ನಯಲುೆ ಪಯಪಗಳಲಿಲರುವ “ಅದ್ೆೇ 
ಪಯಪಭರತ್ [ಮ್ತ್ುತ ಸ್ಯವಥವ] ಕೃತ್ಾವನುು ಹೆಚುು ನಯಗರಕ ರೇತಿಯಲಿಲ ವಾಕತಪಡಿಸುವದಷೆಟೇ” 
ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ.65 ನಮ್ಮಲಿಲ ಕೆಲವರು ಇತ್ರ ಪಯಪಗಳನುು ಬಿಟ್ುಟ ಬಿಟ್ಟರೂ ಈ ಪಯಪಗಳನುು 
ತೊಲಗಿಸಿಕೊಳುುವದಕೆೆ ಕಠಿರ್ತೆಯನುು ಅನುಭವಿಸುತ ತೆೇವ್ೆಿಂಬ ಕಯರರ್ಕೆೆ ಪೌಲನು 
ಅವುಗಳನುು ಪಟಿಟಯಲಿಲ ಕೊನೆಗೆ ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ.  

ವಚನ 14. ನಯವು “ಕತ್ತಲೆಗೆ ಅನುಗುರ್ವ್ಯದ ಕೃತ್ಾಗಳನುು” ಹೆೇಗೆ ಮಯಡದಿಂತೆ 
ಇರಬಲ ಲೆವು? ಪೌಲನು ಎರಡು ಆಜ್ಞೆಗಳನು ಕೊಟ್ಟನು, ಒಿಂದು ಧನಯತ್ಮಕವ್ಯದದುದ ಮ್ತ್ುತ 
ಇನೊುಿಂದು ನಕಯರಯತ್ಮಕವ್ಯದದುದ. ಮೊದಲನೆಯದ್ಯಗಿ, ಧನಯತ್ಮಕವ್ಯದದದನುು 
ನೊೇಡೊೇರ್: 12ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ, ಅಪೊಸತಲನು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ “ಬೆಳಕ್ತಗೆ ಅನುಗುರ್ವ್ಯದ 
ಆಯುಧಗಳನುು ಧರಸಿಕೊಳುಲು” ಹೆೇಳಿದದನು; ಈಗ, 14ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ, ಆತ್ನು ಅವರಗೆ 
ಕತಿನಯದ ಯೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ತನನನು ಧರಸಿಕ್ರ ಳಿುರ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. NEB ಯು ಎರಡು 
ವಚನಗಳಲಿಲನ ಸವ್ಯಲಿನ ನಡುವಿನ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ: “ನಿೇವು ಧರಸುವ 
ಆಯುಧವು ಸವತ್ಃ ಕ್ತಿಸತ ಯೆೇಸುವ್ೆೇ ಆಗಿರಲಿ.” 

ಕ್ತಿಸತನನುು “ಧರಸಿಕೊಳಿುರ” (ἐνδύω, enduō ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದದುದ) ಎಿಂಬುದರ 
ಅಥವವ್ೆೇನು? 6ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲಿಲ, ನಯವು “ಕ್ತಿಸತ ಯೆೇಸುವಿನಲಿಲ ಸ್ೆೇರುವದಕೆೆ” ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ 
ಮಯಡಿಸಿಕೊಿಂಡೆವು, ಮ್ತ್ುತ “ಆತ್ನಲಿಲ ಐಕಾವ್ಯದ್ೆವು” ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಹೆೇಳಲಪಟಿಟತ್ು (6:3, 5). 
ಮ್ುಿಂಚಿನ ಒಿಂದು ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲ, ಪೌಲನು ಬರೆದದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ, “ಕ್ತಿಸತನಲಿಲ ಸ್ೆೇರುವದಕೆೆ 
ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ ಮಯಡಿಸಿಕೊಿಂಡಿರುವ ನಿೇವ್ೆಲಲರು ಕ್ತಿಸತನನುು ಧರಸಿಕೊಿಂಡಿರ” (ಗಲಯತ್ಾ 
3:27). ನಯವು ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ ಮಯಡಿಸಿಕೊಿಂಡು ಕೆೈಸತರಯಗುವ್ಯಗ ಕ್ತಿಸತನನುು 
“ಧರಸಿಕೊಳುುತ ತೆೇವ್ೆ”—ಆದರೆ ನಯವು “ಕ್ತಿಸತನನುು ಧರಸಿಕೊಿಂಡಿರುವ” ರ್ನರಯಗಿ 
ಜೇವಿಸುವದಕೆೆ ಕಲಿತ್ುಕೊಳುತ್ಕೆದುದ. ನಯವು ನಮ್ಮನುು ದಯೆ, ಉಪಕಯರ, ಮ್ತ್ುತ ಕತ್ವನ 
ಬಲದಿಿಂದ ಧರಸಿಕೊಳುುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಯವು ಹೇಗೆ ಮಯಡುವದ್ಯದರೆ, 13ನೆೇ 
ವಚನದಲಿಲ ಪಟಿಟ ಮಯಡಲಯಗಿರುವಿಂತ್ಹ ರೇತಿಯ ಪಯಪಗಳಿಿಂದ ದೂರವಿರುವ್ೆವು. 

ನಿಂತ್ರ ಪೌಲನ ನಕಯರಯತ್ಮಕ ಆಜ್ಞೆಯು ಬರುತ್ತದ್ೆ; ಅದು ಕಯಯವರೂಪದ 
ಆಜ್ಞೆಯಯಗಿದ್ೆ: ದರೀಹದ ಆಶ್ರಗಳ್ನನು ಪೂರರೈಸ್ನವದಕ್ರಕ ಚ್ಚಿಂತಿಸ್ದರ. “ಚಿಿಂತಿಸದ್ೆ” ಎಿಂಬುದು 
πρόνοια (pronoia) ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ, ಅದು πρό (pro, “ಮ್ುಿಂಚೆ”) ಎಿಂಬ 
ಪದವನುು νοέω (noeō, “ಯೇಚಿಸು”) ಎಿಂಬದರೊಿಂದಿಗೆ ಜೊೇಡಿಸುವದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಆ ಪದದ 
ಅಥವವು “ಮ್ುಿಂದ್ಯಗಿ ಯೇಚಿಸಿದುದ” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. Pronoia ಯು “ποιέω [poieō, 
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‘ಮಯಡಲು’] ಎಿಂಬದರೊಿಂದಿಗೆ ಬಳಸಲಪಟಯಟಗ ಅಲಿಲ ಒಿಂದಕಯೆಗಿ ದ್ಯರಯನುು 
ಮಯಡಿಕೊಡುವದು ಎಿಂಬ ವಿಚಯರವಿರುತ್ತದ್ೆ.”66 Kenneth J. Foremanನು 14ನೆೇ 
ವಚನದ ಕಡೆೇ ಭ್ಯಗವನುು ಹೇಗೆ ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದಗೊಳಿಸುತಯತನೆ: “ಪಯಪ ಮಯಡುವದಕೆೆ 
ಯೇರ್ನೆ ಮಯಡದಿರ; ಅದಕೆೆ ಸ್ಯವಗತ್ ಕೊಡಬೆೇಡಿರ; ಅದಕೆೆ ಯಯವದ್ೆೇ ಅವಕಯಶವನುು 
ಕೊಡದಿರ. ಪಯಪವನುು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸಿತಲದಿಿಂದ ಒದುದ ಓಡಿಸಿರ ಮ್ತ್ುತ ಆಗ ಅದು ನಿಮ್ಮ 
ಮ್ನೆಯಳಗೆ ಇರುವದಿಲಲ.”67 

ರೊೇಮಯ 13:11-14ನುು ನಿದ್ ದೆಯ ಮ್ಿಂಪರನಲಿಲರುವ ಕೆೈಸತರಗೆ “ದ್ೆೇವರ ಒಿಂದು 
ಎಚುರಕೆಯ ಕರೆ” ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪಟಿಟದ್ೆ. ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವನುು ಸ್ಯರಯಿಂಶಗೊಳಿಸ 
ಬಹುದ್ಯದ ಒಿಂದು ಸರಳವ್ಯದ ವಿಧವ್ೆಿಂದರೆ, ಕತ್ವನು ಬರುವ ತ್ನಕ, ನಯವು ಆತ್ನ 
ಸ್ಯರೂಪಾವುಳುವರಯಗುವದಕೆೆ ಶಿಮಿಸಬೆೇಕು ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವದ್ೆೇ: ನಯವು ಪ್ರಿೇತಿಸುವ 
ರ್ನರಯಗಿರಬೆೇಕು (13:8-10), ಮ್ತ್ುತ ನಯವು ಭಕ್ತತವಿಂತ್ ರ್ನರಯಗಿರಬೆೇಕು (13:11-14), 
ಕತ್ವನು ಯಯವ ಗಳಿಗೆಯಲಯಲದರೂ ಬರಬಲಲನಯದದರಿಂದ, ನಮ್ಮಲಿಲ ಒಬೊಬಬಬರು ಸಹ 
“ಆತ್ನು ಬರುವದಕಯೆಗಿ ನಯನು ಸಿದಧನಯಗಿದ್ ದೆೇನೊೇ?” ಎಿಂದು ನಮ್ಮನುು 
ಕೆೇಳಿಕೊಳುತ್ಕೆದುದ.  

ಅನಾಯಸ್ನವಿಕ್ರ 

ಹಗರತನದಿಿಂದ ಕ ಡಿರನವ ಲರ ೀಕದಲ್ಲಿ ಹರೀಗರ ಜೀವಿಸ್ನವದನ (13ನರೀ ಅಧ್ಯಾಯ)  
Coy Roperನು “ಒಿಂದು ಹಗೆತ್ನದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿರುವ ಲೊೇಕದಲಿಲ ಹೆೇಗೆ 

ಜೇವಿಸುವದು” ಎಿಂಬ ಶಿರೊೇನಯಮಯುಳು ಪಿಸಿಂಗದಲಿಲ ರೊೇಮಯ 13ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯವನುು 
ಪೂತಿವಯಯಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಿಂಡಿರುತಯತನೆ. ಆತ್ನು ಪಿಮ್ುಖ ಅಿಂಶಗಳು ಯಯವವ್ೆಿಂದರೆ 
(1) “ಸಕಯವರದ ವಿಷಯದಲಿಲ: ಗೌರವದಿಿಂದ” (13:1-7); (2) “ನಮ್ಮ ನೆರೆಯವರ ವಿಷಯದಲಿಲ: 
ಪ್ರಿೇತಿಯಿಿಂದ” (13:8-10); (3) “ಲೊೇಕದ ವಿಷಯದಲಿಲ: ನಿಮ್ವಲತ್ವದಿಿಂದ” (13:11-14).68 

ಸ್ಕ್ಯಿರಕ್ರಕ ಅಧಿೀನರಯಗಿರನವದನ (13:1-7)  
ಮ್ನುಷಾ ಸಕಯವರದ ವಿಷಯದಲಿಲ, ಕೆಲವು ವಿಶೆೇಷ ಟಿಪಪಣಿಗಳು ಇಲಿಲ 

ಸೂಕತವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ. ಮೊದಲನೆಯದ್ಯಗಿ, ಸ್ೆೈತಯನನು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ತ್ನು ಸವಿಂತ್ 
ಉದ್ೆದೇಶಗಳಿಗೊೇಸೆರ ಸಕಯವರಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸುತಯತನೆಿಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ 
ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ. ಆತ್ನು ಉಪಯೇಗಿಸುತಿತದದರೂ, ದ್ೆೇವರು ಆಗಲೂ ಪರಸಿಥತಿಯನುು 
ನಿಯಿಂತ್ಿರ್ದಲಿಲಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ತ್ನು ಉದ್ೆದೇಶಗಳನುು ನೆರವ್ೆೇರಸಬಲಲನು. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, 
ಸ್ೆೈತಯನನು ಯೆೇಸುವನುು ಮ್ರರ್ಕೆೆ ಒಳಪಡಿಸುವದಕಯೆಗಿ ಯೆಹೂದಿ ಹಯಗೂ ರೊೇಮ್ನ್ 
ಅಧಕಯರಗಳನುು ಬಳಸಿಕೊಿಂಡನು. ಹೆೇಗಿದದರೂ, ದ್ೆೇವರು ನಿಯಿಂತ್ಿರ್ವನುು 
ಕಳೆದುಕೊಳುಲಿಲಲ ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮ್ರರ್ವು ಆತ್ನ ನಿತ್ಾ ಯೇರ್ನೆಯಲಿಲನ 
ಒಿಂದು ಅತಯಾವಶಾಕವ್ಯದ ಭ್ಯಗವ್ಯಗಿತ್ುತ. ಅದ್ೆೇ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ, ಪೌಲ ಮ್ತ್ುತ ಸಿೇಲರನುು 
ಹೊಡೆದು ಸ್ೆರೆಮ್ನೆಗೆ ಹಯಕುವಿಂತೆ ಸ್ೆೈತಯನನು ರೊೇಮ್ನ್ ಅಧಕಯರಗಳನುು 
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ಉಪಯೇಗಿಸಿದನು, ಆದರೆ ದ್ೆೇವರು ಆ ಸಿಂದಭವವನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಸ್ೆರೆಮ್ನೆ 
ಅಧಕಯರ ಹಯಗೂ ಆತ್ನ ಕುಟ್ುಿಂಬವು ಪರವತ್ವನೆಗೊಳುುವಿಂತೆ ಮಯಡಿದನು (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳು 16:16-34). 

ಪೌಲನನುು ಅನೆೇಕ ವಷವಗಳ ಕಯಲ ಸ್ೆರೆಮ್ನೆಗೆ ಹಯಕಲಪಡುವಿಂತೆ ರೊೇಮ್ನ್ 
ಅಧಕಯರಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವ ಮ್ೂಲಕ ತಯನು ಆತ್ನನುು ತ್ಟ್ಸಥಗೊಳಿಸುತಿತದ್ ದೆೇನೆ 
ಎಿಂದು ಸ್ೆೈತಯನನು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಿಂಡನೆಿಂಬುದರಲಿಲ ಸಿಂಶಯವಿಲಲ. ಹೆೇಗೂ, ಪೌಲನು 
ಸ್ೆರೆಮ್ನೆಗೆ ಹಯಕಲಪಟಿಟದದರಿಂದ ಅದು ಆತ್ನಿಗೆ ಪಿಭುಗಳಿಗೂ ಅರಸನಿಗೂ 
ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ಸ್ಯರುವ ಅವಕಯಶವನುು ಒದಗಿಸಿತ್ುತ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 24:24, 
25; 25:23; 26:1-29). ಬಳಿಕ ಪೌಲನನುು ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಕರದ್ೊಯಾಲಯಯಿತ್ು, ಅಲಿಲ 
ಆತ್ನು ಕೆೈದಿಯಯಗಿದುದಕೊಿಂಡು ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ಸ್ಯರದನು—ಅದರ ಫಲಿತ್ವ್ಯಗಿ 
ಸುವ್ಯತೆವಯು ಕೆೈಸರನ ಕುಟ್ುಿಂಬ ವಗವದವರಗೆ ಸಹ ತ್ಲುಪ್ರತ್ುತ (ಫಿಲಿಪ್ರಪ 4:22). 

ರೊೇಮಯ 13:1-7ರಲಿಲ, ದ್ೆೇವರು ಹತ್ವ್ಯದದದನುು ಸ್ಯಧಸುವದಕೆೆ ಪೆೈಶಯಚಿಕ 
ಸಕಯವರಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ ಹೆೇಗೆ ಕಿಮ್ ಕೆೈಗೊಳುುತಯತನೆ ಅಥವ್ಯ ಅವುಗಳ ಹೊರತಯಗಿಯೂ 
ತ್ನು ಯೇರ್ನೆಗಳನುು ನೆರವ್ೆೇರಸಿಕೊಳುಬಲಲನು ಎಿಂಬ ಕ್ತಲೇಷಠಕರ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ 
ವಿವರಸುವದು ಪೌಲನ ಉದ್ೆದೇಶವ್ಯಗಿರಲಿಲಲ. ಅಪೊಸತಲನು ಕೆೇವಲ ನಯಗರಕ 
ಸಕಯವರವನುು ಸ್ಯಥಪ್ರಸಿದವನು ದ್ೆೇವರೆೇ ಆಗಿದುದ ಆತ್ನು ತ್ನು ಉದ್ೆದೇಶಗಳನುು 
ನೆರವ್ೆೇರಸುವದಕೆೆ ಅದನುು ಉಪಯೇಗಿಸುತಯತನೆಿಂಬುದನುು ಒತಿತ ಹೆೇಳುವವನಯಗಿ 
ದದನಷೆಟ. 

ತ್ುಲನಯತ್ಮಕವ್ಯಗಿ ನೊೇಡುವದ್ಯದರೆ ನಯನು ಜೇವಿಸುವ ದ್ೆೇಶದಲಿಲ ಸಕಯವರದ 
ಅಧಕಯರಗಳನುು ಗೌರವಿಸುವದು ಮ್ತ್ುತ ಅಧೇನವ್ಯಗುವದು ಸುಲಭವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ 
ಕೆಲವು ದ್ೆೇಶಗಳಲಿಲ ಪೌಲನ ಸಲಹಯಸೂಚನೆಗಳನುು ಅನುಸರಸುವದು ಹೆಚುು 
ಕಠಿರ್ವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತಿತದ್ೆ. ನಿೇವು ಕೆೇಳಬಹುದ್ಯದ ಪಿತಿಯಿಂದು ಪಿಶೆುಗೆ 
ಉತ್ತರಸಲು ನನಗೆ ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ. ಪೌಲನ ಉಪದ್ೆೇಶವನುು ಸ್ಯಧಾವ್ಯದಷುಟ ಸಪಷಟವ್ಯಗಿ 
ತಿಳಿಯಪಡಿಸುವದಷಟನೆುೇ ನಯನು ಮಯಡಬಲ ಲೆನು. ಅದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆ ಉಪದ್ೆೇಶವನುು 
ನಿಮ್ಮ ಸವಿಂತ್ ಪರಸಿಥತಿಗೆ ಅನವಯಿಸಿಕೊಳುುವದ್ೊೇ ಬೆೇಡವೊೇ ಎಿಂಬುದು ನಿಮ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟ 
ವಿಚಯರ. ಆ ಕಯಯವದಲಿಲ ದ್ೆೇವರು ನಿಮೊಮಿಂದಿಗಿರಲಿ. 

ಅಧಿಕ್ಯರಗರ ಮ್ಯಯಿದರ ಸ್ಲ್ಲಸಿಿರ (13:7)  
ರೊೇಮಯ 13:7 ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ನಯವು ಪಿತಿಯಬಬರಗೂ ಸಲಲತ್ಕೆ 

ಭಯವನುು (ಗೌರವವನುು) ಸಲಿಲಸಬೆೇಕು ಎಿಂಬದ್ೆ. ಸನಿುವ್ೆೇಶವು ಸಕಯವರ ಅಧಕಯರಗಳ 
ವಿಷಯದಲಿಲ ನಡೆದುಕೊಳುುವ ವಿಧದ ಕುರತಯಗಿರುತ್ತದ್ಯದರೂ, ಇತ್ರ ಅಧಕಯರದ 
ಸ್ಯಥನದಲಿಲರುವವರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಸಹ ಅನವಯಿಕೆಯನುು ಮಯಡಿಕೊಳುಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 
ಇವರಲಿಲ ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಿಂಡಿರುವವರೆಿಂದರೆ: ತ್ಿಂದ್ೆತಯಯಿಗಳು, ಶಯಲೆಯ ಅಧಕಯರಗಳು, 
ಉದ್ೊಾೇಗದಲಿಲನ ಮಯಲಿೇಕರು, ಹರಯರು, ಮ್ತ್ುತ ಗಿಂಡರು. ಪಿತಿಯಿಂದು ಸಮಯರ್ದಲಿಲ, 
ಅಧಕಯರದಲಿಲರುವವರ ಬಗೆೆ ಸವಲಪ ಅಥವ್ಯ ಯಯವದ್ೆೇ ಭಯವನುು (ಗೌರವವನುು) ಸಹ 
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ಸಲಿಲಸದಿಂಥ ರ್ನರು ಇರುತಯತರೆ. ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುವನು, “ಅವರವರಗೆ ಸಲಲತ್ಕೆದದನುು 
ಸಲಿಲಸಿರ; . . . ಯಯರಗೆ ಭಯವೊೇ ಅವರಗೆ ಭಯವನುು, ಯಯರಗೆ ಮ್ಯಯವದ್ೆಯೇ 
ಅವರಗೆ ಮ್ಯಯವದ್ೆಯನುು ಸಲಿಲಸಿರ” (13:7; NIV; ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು).  

ಹಣಕ್ಯಸಿನ ಕನರತನ ಒಿಂದನ ಎಚಿರಕ್ರ (13:8)  
“ಬೆೇರೆ ಯಯವ ಸ್ಯಲವೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬಯರದು” (13:8) ಎಿಂಬುದರ ಅಥವವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ 

ಒಬಬನು ತ್ನಗಿರುವ ಸ್ಯಲಗಳನುು ತಿೇರಸಿಕೊಳುಬೆೇಕು ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. NIVಯಲಿಲ 
“ಯಯವ ಸ್ಯಲವೂ ಬಯಕ್ತಯಯಗಿ ಉಳಿಯದಿರಲಿ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಈ ವಚನದ ಬಗೆೆ 
ಚಚಿವಸುವ್ಯಗ, ಕೆಲವು ಕೆೈಸತರು ಕೆೇಳಿಕೊಳುುವದ್ೆಲಯಲ ಇಷೆಟೇ: “ನಿೇವು ಹಿಂದಕೆೆ 
ಕೊಡಬೆೇಕಯಗಿರುವದನುು ತಿೇರಸುವದ್ಯದರೆ ಸ್ಯಲವನುು ಮಯಡುವದರಲಿಲ ಯಯವದ್ೆೇ 
ತ್ಪ್ರಪಲಲ.” ಆದದರಿಂದ ಅವರು ಒಿಂದಿಲಯಲ ಒಿಂದು ವಿಧದಲಿಲ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡ ಸ್ಯಲವನುು 
ಹಿಂದಕೆೆ ಕೊಟ್ುಟ ತಿೇರಸುವದಕೆೆ ಶಕತರಯಗುವ ತ್ನಕವೂ ಆಥಿವಕವ್ಯಗಿ ಅತಿಯಯದ ಹೊರೆ 
ಮಯಡಿಕೊಳುುವದರಲಿಲ ತ್ಪೆಪೇನೂ ಇಲಲವ್ೆಿಂದು ಯೇಚಿಸುತಯತರೆ.69 ತ್ತ್ಫಲಿತ್ವ್ಯಗಿ, ಅವರ 
ಸ್ಯಲವನುು ತಿೇರಸುವದಕೆೆ ತ್ಮಮಲಯಲ ಸಮ್ಯ ಮ್ತ್ುತ ಶಕ್ತತಯನುು ವಾಯಿಸುತಯತರೆ—
ಅವರಗೆ ಕತ್ವನಿಗೊೇಸೆರ, ತ್ಮ್ಮ ಕುಟ್ುಿಂಬಗಳಿಗೊೇಸೆರ, ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರರಗೊೇಸೆರ 
ಕಳೆಯಲು ಸಮ್ಯ ಹಯಗೂ ಶಕ್ತತಯೆೇ ಉಳಿದಿರುವದಿಲಲ. ಹರ್ಕಯಸಿನ ವಿಷಯದಲಿಲ 
ನಡೆದುಕೊಳುುವ ವಿಧವು ಬೆೈಬಲಿನ ಅನೆೇಕ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವಗಳನುು ಉಲಲಿಂಘಿಸುತ್ತದ್ೆ, ಅದರಲಿಲ 
8ನೆೇ ವಚನದಲಿಲರುವ ಭ್ಯಗವೂ ಸ್ೆೇರರುತ್ತದ್ೆ: “ಒಬಬರನೊುಬಬರು ಪ್ರಿೇತಿಸಿರ.” MSGಯು 
ವಚನದ ಮೊದಲ ಭ್ಯಗವನುು ಹೇಗೆ ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದಗೊಳಿಸುತ್ತದ್ೆ: “ಸ್ಯಲುಸ್ಯಲಯಗಿ 
ಸ್ಯಲಗಳನುು ಮಯಡಿಕೊಳುಬೆೇಡಿರ.” 

“ದರೀಹದ ಆಶ್ರಗಳ್ನನು ಪೂರರೈಸ್ನವದಕ್ರಕ ಚ್ಚಿಂತಿಸ್ದಿರ” (13:14)  
“ದ್ೆೇಹದ ಆಶೆಗಳನುು ಪೂರೆೈಸುವದಕೆೆ ಚಿಿಂತಿಸುವದು” ಎಿಂದರೆೇನು (13:14)? 

ಯಯವದ್ಯದರೂ ಒಿಂದಕಯೆಗಿ—ಏನಯದರೂ ಸರಯೆೇ—ಸಿದಧತೆ ಮಯಡಿಕೊಳುುವ ಬಗೆೆ 
ಯೇಚಿಸಿರ. ಬಹುಶಃ ಅದು ಮ್ುಿಂಬರಲಿರುವ ಪಿವ್ಯಸ ಆಗಿರಬಹುದು . . . ಅಥವ್ಯ 
ಬರಲಿರುವ ಚಳಿಗಯಲ . . . ಅಥವ್ಯ ಒಟಯಟರೆಯಯಗಿ ಭವಿಷಾದ ಕುರತ್ು ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ 
ಪಿತಿಯಿಂದು ಕಯಯವಕಯೆಗಿ ನಿೇವು ಹೆೇಗೆ ಚಿಿಂತಿಸುವಿರ? ನಯನು ನಿಮ್ಗೆ ಒಿಂದು 
ಸರಳವ್ಯದ ಉದ್ಯಹರಣೆಯನುು ಹಿಂಚಿಕೊಳುುತ ತೆೇನೆ. ನಿೇವು ಕಯಡಿನಲಿಲ ನಡೆದು 
ಸ್ಯಗಿರುವಿರ ಮ್ತ್ುತ ಏಕಯಏಕ್ತ ಬೆಿಂಕ್ತಯನುು ಹೊತಿತಸಬೆೇಕೆಿಂದು ಯೇಚಿಸುವಿರ. ನಿೇವು 
ಅದಕಯೆಗಿ ಹೆೇಗೆ “ದ್ಯರ ಮಯಡುವಿರ [ಚಿೇಿಂತಿಸುವಿರ]”? ಮೊದಲನೆಯದ್ಯಗಿ, ನಿೇವು 
ಕಟಿಟಗೆಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ಉರಯಬಲಲ ಇತ್ರೆ ಸ್ಯಮ್ಗಿಿಗಳನುು ಶೆೇಖರಸಬೆೇಕಯಗುತ್ತದ್ೆ, 
ಆದದರಿಂದ ನಿೇವು ಅದನೆುಲಯಲ ಕೂಡಿಸಿಟ್ುಟಕೊಳುುವಿರ. ಬಳಿಕ, ಬೆಿಂಕ್ತಯನುು ಹೊತಿತಸುವದಕೆೆ 
ನಿಮ್ಗೆ ಏನಯದರೂ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ; ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಜೆೇಬಿನಲಿಲ ಬೆಿಂಕ್ತ 
ಪೊಟ್ಟರ್ವಿರಬಹುದು. ಕಟಿಟಗೆ ಮ್ತ್ುತ ಒಿಂದು ಉರಯು ಲಭಾವ್ಯಗುವದರೊಿಂದಿಗೆ, ನಿೇವು 
ನಿಮ್ಗೆ ಬೆೇಕಯದ ಬೆಿಂಕ್ತಗೆ “ದ್ಯರಯನುು ಮಯಡಿರುವಿರ”? ಹೆೇಗೂ, ನಿೇವು ಕಟಿಟಗೆ ಹಯಗೂ 
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ಉರಯನುು ಅಳಿಸಿ ಹಯಕ್ತಬಿಟ್ಟರೆ, ಬೆಿಂಕ್ತಯೆೇ ಇರುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ. ತ್ತ್ಪರಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ, 
ಪೌಲನು, “ನಿಮ್ಮ ದ್ೆೇಹದ ಅಭಿಲಯಷೆಗಳಿಗೆ ಬೆಿಂಕ್ತ ಹೊತಿತಸುವದರಿಂದ ದೂರವಿರ, ನಿಮ್ಮ 
ಬೆಿಂಕ್ತ ಪೊಟ್ಟರ್ವನುು ಬಿಸ್ಯಡಿ ಬಿಟ್ುಟ ಕಟಿಟಗೆ ಸ್ೆೇರಸುವದನುು ನಿಲಿಲಸಿರ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ! 

ಪರವತ್ವನೆ ಹೊಿಂದಿರುವ ಕುಡಿಕನು ತ್ನು ಮ್ನೆಯನುು ಮ್ದಾವನಿುಟ್ುಟ 
ಕೊಳುುವದ್ಯದಲಿಲ ಮ್ತ್ುತ ತ್ನು ಹಿಂದಿನ ಕುಡುಕ ಸಹಪಯಠಿಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಸಹವ್ಯಸವನುು 
ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುವದ್ಯದಲಿಲ, ಆತ್ನು ಅಮ್ಲೆೇರುವದಕೆೆ ದ್ಯರಯನುು ಮಯಡಿ 
ಕೊಡುತಿತದ್ಯದನೆಿಂದ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ. ನಿೇವು ಶನಿವ್ಯರ ರಯತಿಿಯೆಲಯಲ ಹೆಚುು ಹೊತ್ುತ 
ಎಚುರವ್ಯಗಿರುವದ್ಯದರೆ, ಮ್ರುದಿನ ನಡೆಯುವ ಆರಯಧನೆಗೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕಲಯಲ, ವಿಶಯಿಿಂತಿ 
ಪಡೆಯೇರ್ ಎಿಂಬ ಆಲೊೇಚನೆಯನೆುೇ ಮಯಡದಿದದಲಿಲ, ನಿೇವು ಸಭ್ೆಗೆ ಗೆೈರಯಗುವದಕೆೆ 
ದ್ಯರಯನುು ಮಯಡಿ ಕೊಡುವವರಯಗಿರುತಿತೇರ. 

ನಿಮ್ಮನುು ಹೇಗೆ ಕೆೇಳಿಕೊಳಿುರ, “ನನಗಿರುವ ಆತಿೀಕ ಬಲಹೇನತೆಗಳಯವವು?” (ನಿೇವು 
ಅವುಗಳನುು ಅರತ್ುಕೊಳುುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಸ್ೆೈತಯನನಿಗೆ ಅದ್ೆಲಯಲ 
ತಿಳಿದದ್ೆ.) ಬಳಿಕ, ಹೇಗೆ ಕೆೇಳಿಕೊಳಿುರ, “ನನುನುು ಶೆಯೇಧನೆಗೆ ಒಳಪಡುವಿಂತೆ ಹೆಚಯುಗಿ 
ಪೊಿೇತಯಾಹಗೊಳಿಸುವ ರ್ನರು, ಸಥಳಗಳು, ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳು, ಮ್ತ್ುತ ಪರಸಿಥತಿಗಳು 
ಯಯವವು?” ಒಮಮ ನಿೇವು ಆ ಪಿಶೆುಗೆ ಉತ್ತರ ನಿೇಡುವದ್ಯದರೆ, ಅಿಂಥ ರ್ನರಿಂದ, 
ಸಥಳಗಳಿಿಂದ, ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳಿಿಂದ, ಮ್ತ್ುತ ಪರಸಿಥತಿಗಳಿಿಂದ ದೂರವಿರುವದಕೆೆ ಸಕಲ 
ಪಿಯತ್ುವನೂು ಮಯಡಿರ. ಹಯಗಲಲದ್ೆ ಅದಕೆೆ ವಿರುದಧವ್ಯದದದನುು ಮಯಡುವದ್ಯದರೆ ಅದು 
“ದ್ೆೇಹದ ಆಶೆಗಳನುು ಪೂರೆೈಸುವದಕಯೆಗಿ ಚಿಿಂತಿಸುವ” ರೇತಿಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಸಭ್ಯಚರತೆಿಯಲಿಲ ಬಹಳ-ಚೆನಯುಗಿ ಪರಚಿತ್ವಿರುವ ಹೆಸರು ಎಿಂದರೆ Augustine 
(ಅಗಸ್ೆಟೈನ್). Confessions ಎಿಂಬ ಪುಸತಕದಲಿಲ, ಆತ್ನು ತಯನು ಪರವತ್ವನೆಗೊಿಂಡ 
ಕುರತಯಗಿ ಹೆೇಳುತಯತನೆ. ಕ್ತಿ.ಶ. 386ರ ಬೆೇಸಿಗೆ ಕಯಲದಲಿಲ, ಇಟ್ಲಿಯ ಮಿಲಯನಿನಲಿಲ ಒಬಬ 
ಭ್ಯಷರ್ ಶಯಸಿದ ಗೌರವ್ಯನಿವತ್ ಪಯಿಧ್ಯಾಪಕನಯಗಿದದ ಆತ್ನು, ಆತ್ನು ಹೆಚುುಕಡಿಮ 
ಕೆೈಸತನಯಗುವಿಂತೆ ಮ್ನವೊೇಲಿಸಲಪಟಿಟದದನು. ಹೆೇಗೂ, ಆತ್ನು ತ್ನು ಹಳ ೇೆ ಪಯಪದ 
ಜೇವಿತ್ದಿಿಂದ ಹೊರ ಬರುವದಕೆೆ ಅಶಕತನಯಗಿದದನು. ಒಿಂದು ದಿನ ಆತ್ನು ತ್ನು 
ಮಿತ್ಿನೊಬಬನ ತೊೇಟ್ದಲಿಲದ್ಯದಗ ಆತ್ನಿಗೆ ಆಟ್ವ್ಯಡುತಿತದದ ಒಿಂದು ಮ್ಗುವು ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳುವದನುು ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಿಂಡನು, “ಅದನುು ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಓದು, ಅದನುು 
ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಓದು.” ಹತಿತರದಲಿಲದದ ಒಿಂದು ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಪೌಲನು ಪತಿಿಕೆಗಳ ೆಿಂದರ 
ಪಿತಿ ಇತ್ುತ. ಅಗಸ್ೆಟೈನ್ ಅದನುು ಎತಿತಕೊಿಂಡನು, ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನು ನೊೇಡಿದ ಮೊದಲ 
ಪದಗಳು ಇವ್ಯಗಿದದವು: “ದುಿಂದ್ೌತ್ರ್ ಕುಡಿಕತ್ನಗಳಲಿಲಯಯಗಲಿ ಕಯಮ್ ವಿಲಯಸ 
ನಿಲವಜಯಜಕೃತ್ಾಗಳಲಿಲಯಯಗಲಿ ರ್ಗಳ ಹೊಟೆಟೇಕ್ತಚುುಗಳಲಿಲಯಯಗಲಿ ಕಯಲಕಳೆಯದ್ೆ . . . 
ದ್ೆೇಹದ ಆಶೆಗಳನುು ಪೂರೆೈಸುವದಕಯೆಗಿ ಚಿಿಂತಿಸದ್ೆ ಕತ್ವನಯದ ಯೆೇಸು ಕ್ತಿಸತನನುು 
ಧರಸಿಕೊಳಿುರ” (13:13, 14).70 ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೆದನು, “ನನಗೆ ಇನುು ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಓದುವ 
ಬಯಕೆಯಿರಲಿಲಲ ಮ್ತ್ುತ ಅದರ ಅಗತ್ಾವೂ ಇರಲಿಲಲ. ಒಿಂದು ಕ್ಷರ್ದಲಿಲಯೆೇ, ನಯನು 
ವ್ಯಕಾಸ್ಯಲಿನ ಅಿಂತ್ಾಕೆೆ ಬರುತಿತದದಿಂತೆ, ನನು ಹೃದಯದಲಿಲ ದೃಢವಿಶಯವಸದ ಬೆಳಕು 
ಪಿಕಯಶಿಸಿ ಸಿಂಶಯದ ಕತ್ತಲು ಓಡಿಸಲಪಟಿಟತೊೇ ಎಿಂಬಿಂತಯಗಿತ್ುತ.”71 
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ಪೌಲನು ಮಯತ್ುಗಳು ಮಯಪವಡುವಿಂತೆ ಅಗಸ್ೆಟೈನ್ .ಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಿದವು, ಮ್ತ್ುತ 
ಅವುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಹ ಬದಲಯಗುವಿಂತೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಬಲಲವು. ಇಿಂದಿನಿಿಂದ ಕತ್ವನು 
ಬರುವ ತ್ನಕವೂ, ನಿೇವು ಒಿಂದು ಭಕ್ತತವಿಂತ್ ಜೇವನವನುು ನಡಿಸುವದು 
ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

 

ಅಡಿಟ್ಟಪಪಣಿಗಳ್ಳ 
1ಆ ಕಯಲದಲಿಲ, ರೊೇಮ್ನ್ ಸಕಯವರವು ಯೆಹೂದಾರು ಹಯಗೂ ಕೆೈಸತರ ನಡುವ್ೆ ಯಯವದ್ೆೇ ವಾತಯಾಸವನುು 

ಮಯಡುತಿತರಲಿಲಲ. ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 18:2 ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರ ಲೌಕ್ತಕ ದ್ಯಖಲೆಗಳಲಿಲ ಯೆಹೂದಾರನುು ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ 
ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ ಯೆಹೂದಾರು ಮ್ತ್ುತ ಕೆೈಸತರು ಇಬಬರೂ ರೊೇಮಯಪುರದಿಿಂದ ಹೊರಕೆೆ 
ಓಡಿಸಲಪಟಿಟರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ನೊೇಡಿರ James C. Walters, Ethnic Issues in Paul’s Letter to the 

Romans (Valley Forge, Pa.: Trinity Press International, 1993), 56-59. 2ಕೆಲವು ಬರಹಗಯರರು 
ವ್ಯದಿದುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ರೊೇಮಯ 13:1-7 ವಚನಗಳನುು ಪೌಲನು ಬರೆದಿಲಲ ಆದರೆ ಬೆೇರೆ ಯಯರೊೇ ಬರೆದು 
ಪತಿಿಕೆಯಳಗೆ ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಿದ್ಯದರೆ ಎಿಂಬದ್ೆ. ಹೆೇಗೂ, ಈ ವಿಚಯರಕೆೆ ಬೆಿಂಬಲವ್ಯಗಿ ಯಯವದ್ೆೇ ಹಸತಪಿತಿಯ 
ಪುರಯವ್ೆಯೂ ಇರುವದಿಲಲ. ಈ ವಿಭ್ಯಗದಲಿಲ ಪಿತಿಯಬಬ ಕೆೈಸತನಿಗೂ ಅಗತ್ಾವ್ಯಗಿರುವಿಂತ್ಹ ಕಯಯವರೂಪದ 
ಬೊೇಧನೆಯು ಇರುತ್ತದ್ೆ, ಮ್ತ್ುತ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಅಧಕಯರಕೆೆ ಅಧೇನರಯಗಿರುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುು 
ಕಯಯವರೂಪದವುಗಳಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ. 3W. E. Vine, Merrill F. Unger, and William White, Jr., Vine’s 

Complete Expository Dictionary of Old and New Testament Words (Nashville: Thomas 

Nelson Publishers, 1985), 45. 4Ibid., 33-34. 5ನಿದಿವಷಟವ್ಯಗಿ ಆತ್ನು ಯಯವ್ಯಗ ಮ್ತ್ುತ ಹೆೇಗೆ ಇದನುು 
ಮಯಡಿದನೆಿಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಿಂದಿರುವದಿಲಲ. ಆದಿಕಯಮ್ಡ 9:1-7 ವಚನಗಳು ಮ್ನುಷಾ ಸಕಯವರಕೆೆ 
ಮ್ೂಲಯಧ್ಯರವನುು ಒದಗಿಸುತ್ತದ್ೆಿಂದು ಕೆಲವು ಬರಹಗಯರರು ನಿಂಬುತಯತರೆ. 6James Burton Coffman, 

Commentary on Romans (Austin, Tex.: Firm Foundation Publishing House, 1973), 446.  
7Jack P. Lewis, Exegesis of Difficult Passages (Searcy, Ark.: Resource Publications, 1988), 

95. 8ಮ್ನುಷಾ ಸಕಯವರಗಳು (ದ್ೆೇವರ ಸ್ೆೇವಕರಯಗಿ) ತಯವು ಮಯಡಬೆೇಕಯದದದನುು ಮಯಡದಿದ್ಯದಗೂಾ, ತಯವು ಏನು 
ಮಯಡತ್ಕೆದ್ೊದೇ ಅದನುು ಮಯಡದಿರುವಿಂತೆ ಅದು ಕೆೈಸತರಗೆ ಒಿಂದು ನೆಪ ಆಗಬಯರದು. 9ರೊೇಮ್ನುರ ನಯಾಯ 
ಒದಗಿಸುವ ಭ್ಯವನೆಯು ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದದ್ಯದಗಿತ್ುತ, ಅದ್ೆೇ ರೇತಿಯೆೇ ಸ್ಯಮಯಿರ್ಾದಲಿಲ ಶಯಿಂತಿ ಕಯಪಯಡುವ 
ಪಿಯತ್ುವು ಸಹ ಉತ್ತಮ್ವ್ಯಗಿತ್ುತ. ರೊೇಮ್ನ್ ರಸ್ೆತಗಳಿಿಂದ್ಯಗಿ ಸ್ಯಮಯಿರ್ಾದ ಎಲಯಲ ದಿಕುೆಗಳಿಗೂ 
ಪಿಯಯಣಿಸುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗಿತ್ುತ. ಪೌಲನು ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ಪಿಸರಸುವದಕೆೆ ಈ ಸವಲತ್ುತಗಳ 
ಪಿಯೇರ್ನವನುು ಪಡೆದುಕೊಿಂಡನು. 10ರೊೇಮ್ನ್ ಪಿಭುಗಳ ಕುರತ್ ಮಯಹತ್ಯು ಇದರಲಿಲ ಕೊಡಲಪಟಿಟದ್ೆ: 
David L. Roper, Revelation 1-11, Truth for Today Commentary (Searcy, Ark.: Resource 

Publications, 2002), 42-51.  
11R. C. Bell, Studies in Romans (Austin, Tex.: Firm Foundation Publishing House, 

1957), 146. 12ಪೌಲನು ಕೆೈಸರೆೈಯದಲಿಲ ಎರಡು ವಷವಗಳ ಕಳ ಸ್ೆರೆಮ್ನೆಯಲಿಲದದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 
24:27), ಜೊತೆಗೆ ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲ ಕನಿಷಠ ಎರಡು ವಷವ (ಸ್ೆರೆಮ್ನೆಯಲಿಲದದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 
28:30). 13Vine, 606. ಈ ಪದವು ಅನೆೇಕಸ ಸ್ಯರ “ಒಪ್ರಪಸಿಕೊೇ” ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. 14Bruce 

Barton, David Veerman, and Neil Wilson, Romans, Life Application Bible Commentary 

(Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers, 1992), 246. 15Walter Bauer, A Greek-English 

Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3d ed., rev. and ed. 

Frederick W. Danker (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 1033. 16Jimmy Allen, 

Romans, The Clearest Gospel of All (Searcy, Ark.: By the author, 2005), 266. 17Coffman,  

447-48. 18ಗಿಿೇಕ್ ಪದವು ಇಲಿಲ ಅಕ್ಷರಶಃ “ಉತ್ತಮ್ ಕೆಲಸ” ಎಿಂಬಥವವನುು ಕೊಡುತ್ತದ್ೆ. 19Eusebius 
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Ecclesiastical History 2.25. 20Alva J. McClain; quoted in Jim Townsend, Romans: Let Justice 

Roll Down (Elgin, Ill.: David C. Cook Publishing Co., 1988), 90 ರಿಂದ ಆಯುದಕೊಳುಲಪಟಿಟದುದ.  
21James Denney, “St. Paul’s Epistle to the Romans,” in The Expositor’s Greek 

Testament, vol. 2 (London: Hodder and Stoughton, 1901; reprint, Grand Rapids, Mich.:  

Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1979), 697. 22Lewis, 96. 23Bob E. Adams, “Responsible 

Living in Community Setting (Romans 12—16),” Southwestern Journal of Theology 19 (Fall 

1976): 63. 24Ibid. 25ರಯರ್ಕ್ತೇಯ ಹುದ್ೆದಗಳಲಿಲ ಕೆೈಸತರ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆಯೆಿಂದು ನಯನು ನಿಂಬುತೆತೇನೆ, ಆದರೆ 
ಅದ್ೊಿಂದು ಅಭಿಪಯಿಯವಷೆಟ. ರಯರ್ಕ್ತೇಯ ಅಧಕಯರಗಳು ಕೆೈಸತ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ ರಯಜ 
ಮಯಡಿಕೊಳುುವಿಂತೆ ಪಿಬಲವ್ಯಗಿ ಶೆಯೇಧನೆಗೊಳಗಯಗಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 26D. Stuart Briscoe, Romans, The 

Communicator’s Commentary (Waco, Tex.: Word Books, 1982), 232. A word related to 

leitourgos appears in the phrase “service of worship” in Romans 12:1. 27Vine, 410. 28John R. 

W. Stott, The Message of Romans: God’s Good News for the World, The Bible Speaks Today 

(Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press, 1994), 346. 29Vine, 643. 30Ibid., 142.  
31William Barclay gave a list of taxes that had to be paid in New Testament times. 

(William Barclay, The Letter to the Romans, rev. ed., The Daily Study Bible [Philadelphia: 

Westminster Press, 1975], 175.) 32Vine, 310. 33Barclay, 174. 34ವಿಗಿಹಯರಯಧಕ ಹನುಲೆಯ 
ಸಕಯವರಕಯೆಗಿ ಪಯಿಥಿವಸಬೆೇಕೆಿಂದು ಆಜ್ಞಯಪ್ರಸಿರುವ ಇನೊುಿಂದು ಉದ್ಯಹರಣೆಗಯಗಿ, ನೊೇಡಿರ ಯೆರೆ 29:7. 
35ಗತ್ಕಯಲದಲಿಲ, ಕೆೈಸತರು ಮ್ತ್ವನುು ಸಹ ಚಲಯವಣೆ ಮಯಡಬಯರದ್ೆಿಂದು ಕೆಲವರು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದರು. ಒಿಂದು 
ಕೆೈಸತ ಪಿಂಗಡದವರು ಬಯವುಟ್ಕೆೆ ಅಭಿವಿಂದನೆ ಸಲಿಲಸುವದಕೂೆ ನಿರಯಕರಸುತಯತರೆ. ನನು ಅಭಿಪಯಿಯದಲಿಲ, ಎಲಿಲಯ 
ವರೆಗೆ ನಯಗರಕ ವಿಷಯಗಳು ದ್ೆೇವರ ಚಿತ್ತವನುು ಉಲಲಿಂಘಿಸುವದಿಲಲವೊೇ ಅಥವ್ಯ ಕತ್ವನು ಹಯಗೂ ಆತ್ನ ಸಭ್ೆಗೆ 
ಇರುವ ಅವರ ಸಮ್ಪವಣೆಯನುು ಕುಿಂಠಿತ್ಗೊಳಿಸುವದಿಲಲವೊೇ ಅಲಿಲಯ ತ್ನಕ ಕೆೈಸತರು ನಯಗರಕ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ 
ತ್ಮ್ಮನುು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುತ್ಕೆದುದ. 36ಬೆೈಬಲ್ ಸ್ಯಲ ಕೊಡುವದು ಮ್ತ್ುತ ತೆಗೆದುಕೊಳುುವ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡುತ್ತದ್ೆ. 
ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ವಿಮೊೇ 22:25; ಕ್ತೇತ್ವನೆ 37:26; ಮ್ತಯತಯ 5:42; ಲೂಕ 6:35; ಫಿಲಮೊೇನ 17, 18. 377 ಮ್ತ್ುತ 
8 ವಚನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಿಂಬಿಂಧವು ಆಿಂಗಲಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಗಿಿೇಕ್ ವ್ಯಕಾದಲಿಲ ಹೆಚುು ಸಪಷಟವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 7ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ 
“ಅವರವರಗೆ ಸಲಿಲಸತ್ಕೆದದನುು” (ὀφειλή, opheilē) ಮ್ತ್ುತ 8ನೆೇ ವಚನದಲಿಲನ “ಸ್ಯಲವೂ” (ὀφείλω, 

opheilō) ಎಿಂಬ ಪದಗಳು ಒಿಂದಕೊೆಿಂದು ಸಿಂಬಿಂಧ ಹೊಿಂದಿವ್ೆ. 38“ಬೆೇರೆ ಯಯವ ಸ್ಯಲವೂ ನಿಮ್ಗೆ 
ಇರಬಯರದು” ಎಿಂಬುದು ವತ್ವಮಯನಕಯಲ ರೂಪದಲಿಲರುತ್ತದ್ೆ, ಅದು ನಿರಿಂತ್ರವ್ಯದ ಕ್ತಿಯೆ ಎಿಂಬುದನುು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಈ ಪದಗುಚಛವನುು “ಸ್ಯಲದಲಿಲಯೆೇ ಮ್ುಿಂದುವರೆಯುತ್ತಲಿ ರಬೆೇಡಿರ” ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸಬಹುದು. 
39ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಇದು ಅವರ ನಿಯಿಂತ್ಿರ್ವನುು ಮಿೇರದ ಪರಸಿಥತಿಗಳ ಕಯರರ್ದಿಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ; ಹಯಗೆಯೆೇ 
ಇರುವದು ನಿರ್ವ್ಯಗಿದದರೂ, ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯುಳು ಕೆೈಸತರು ತ್ಮ್ಗೆ ಸ್ಯಲ ಕೊಟ್ಟವರ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ತಯವು 
ಕಿಮೇರ್ದಲಿಲ ಸ್ಯಲಗಳನುು ಕಟಿಟ ತಿೇರಸುವಿಂತಯಗಲು ಚಚಿವಸಿ ಏನಯದರೂ ವಾವಸ್ೆಥಗಳನುು ರೂಪ್ರಸಿಕೊಳುುವರು. 
40Briscoe, 238.  

41Origenನು (c. ಕ್ತಿ.ಶಕ. 185-254) “ಸಭ್ಯ ಪ್ರತ್ೃಗಳು” ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪಡುವವರಲಿಲ ಒಬಬನಯಗಿದದನು. 
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ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟರುವದು ತೊೇರ ಬರುತ್ತದ್ೆ. 64Barclay, 179. 65Briscoe, 241. 66Leon Morris, The 

Epistle to the Romans (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1988), 473, 

n. 87. 67Kenneth J. Foreman, The Letter of Paul to the Romans, The Layman’s Bible 
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ಓದಿದದನು.  
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