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ಅಧ್ಯಾಯ 14 

ಒಬ್ೊರನರ ುಬ್ೊರನ 
ಸಿಾೀಕರಸಿಕ್ರ ಳ್ಳುವದನ 

ಸಮಯಧ್ಯನ ಮ್ತ್ುತ ಸ್ೌಹಯದವತೆಗಳು ಆಹಯಲದಕರವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ. ಪಿತಿಯಬಬರು ಸಹ 
ಪಿತಿಯಬಬರೊಿಂದಿಗೆ ಏಕಯಭಿಪಯಿಯವುಳುವರಯಗಿದದರೆ, ಒಿಂದು ವ್ೆೇಳ  ೆ ಎಲಲರೂ ಒಟಿಟಗೆ 
ಸಮಯಧ್ಯನದಿಿಂದ ಜೇವಿಸಬಲಲವರಯದರೆ ಮ್ತ್ುತ ಜೇವಿಸಿದರೆ ಎಷೊಟೇ ಅದುುತ್ಕರವ್ಯ 
ಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಹೆೇಗೂ, ಇದ್ೊಿಂದು ಅವ್ಯಸತವಿಕವ್ಯದ ಹಯರೆೈಕೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಮಯನವ 
ಜೇವಿಗಳು ಎಲ ಲೆೇ ಇದದರೂ, ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯಗಳು ಎದ್ ದೆೇಳುವವು. ಅದು ಲೊೇಕದಲಿಲ ಮಯತ್ಿ 
ಸತ್ಾವ್ಯಗಿಲಲ; ಅದು ಸಭ್ೆಯಲಿಲಯೂ ಅಷೆಟೇ ಸತ್ಾವ್ಯದದುದ. ಪಿಶೆುಯು “ನಯವು ಒಿಂದು ವ್ೆೇಳ  ೆ
ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ ಹೊಿಂದಿದರೆ ಏನು ಮಯಡಬೆೇಕು?” ಎಿಂಬುದಲಲ ಆದರೆ “ನಯವು 
ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ ಹೊಿಂದಿರುವ್ಯಗ ಏನು ಮಯಡಬೆೇಕು?” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಮ್ಮಲಿಲ 
ಅಭಿಪಯಿಯ ಭ್ೆೇದಗಳಿರುವ್ಯಗ ನಯವು ಏನು ಮಯಡತ್ಕೆದುದ? 

ಪೌಲನು ಆ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ರೊೇಮಯ 14:1-15:13ರಲಿಲ ಸವಿಸ್ಯತರವ್ಯಗಿ 
ಚಚಿವಸಿರುತಯತನೆ. ರೊೇಮಯ 12:1ರಿಂದ ಮೊದಲೊೆಿಂಡು, ಅಪೊಸತಲನು ವ್ಯಾಪಕ ಶೆಿೇಣಿಯ 
ಚಚೆವಯಯಿಂಶಗಳನುು ಕುರತ್ು ಮಯತಯಡಿದನು, ಸಹರ್ವ್ಯಗಿ ಒಿಂದ್ೊಿಂದನುು 
ವಿವರಸುವದಕೆೆ ಕೆೇಲವ್ೆೇ ವಚನಗಳನುು ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡಿರುತಯತನೆ. ಹೆೇಗೂ, ನಯವು ಒಮ್ಮತ್ 
ವಾಕತಪಡಿಸದ ಇತ್ರ ಕೆೈಸತರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಹೆೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳುಬೆೇಕು ಎಿಂಬ ಪಿಶೆುಯನುು 
ಚಚಿವಸುವದಕೆೆ ಆತ್ನು ಒಿಂದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಅಧಕ ಅಧ್ಯಾಯವನುು—36 ವಚನಗಳನುು—
ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡಿರುತಯತನೆ. 

ಈ ದಿೇಘವವ್ಯದ ಚಚೆವಯ ಕಯರರ್ದಿಿಂದ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಯರರು ಯೆಹೂದಿ 
ಕೆೈಸತರು ಹಯಗೂ ಆನಾರ್ನಯಿಂಗದ ಕೆೈಸತರ ನಡುವ್ೆ ಒಿಂದು ದ್ೊಡು ಸಮ್ಸ್ೆಾಯಿತ್ುತ1 ಮ್ತ್ುತ 
ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪತಿಿಕೆಯನುು ಬರೆಯುವದಕೆೆ ಇದ್ೆೇ ಪಿಮ್ುಖ 
ಕಯರರ್ವ್ಯಗಿತ್ುತ ಎಿಂಬ ನಿರ್ವಯಕೆೆ ಬಿಂದಿರುತಯತರೆ.2 ಪೌಲನಿಗೆ ಗೊತಿತರುವವರು 
ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲ ಅನೆೇಕರದದರು (16:3-15), ಆದದರಿಂದ ಆ ರೇತಿಯ ಕಯದ್ಯಟ್ವಿದಿದದದರೆ 
ಆತ್ನಿಗೆ ಗೊತಿತದಿದರಬಹುದಿತ್ುತ. ಹೆೇಗೂ, ಪೌಲನು ತಯನು ಮಯಡಿದ ಪಿಯಯರ್ಗಳ 
ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದ್ೊಳಗೆ ಬಣಿುಸಲಪಟಿಟರುವಿಂತ್ಹ ಉದಿವಗುತೆಯನುು ಆತ್ನು 
ಅನೆೇಕ ಸಥಳಗಳಲಿಲ ಎದುಗೊವಿಂಡಿರುವ ಸ್ಯಧಾತೆಯು ಸಹ ಅಷೆಟೇ ಇರುತ್ತದ್ೆ. ಅದದರಿಂದ, 
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ಉದುವವ್ಯಗಬಹುದ್ಯಗಿದದ ಅಿಂಥ ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳನುು ತ್ಡೆಯುವದಕಯೆಗಿ ಈ ಸಲಹಯ 
ಸೂಚನೆಗಳನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುವಿಂತೆ ಆತ್ನು ಪವಿತಯಿತ್ಮನಿಿಂದ ನಡಿಸಲಪಟಿಟದದನು. 

ನಯವು ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದ ನಮ್ಮ ಅಧಾಯನವನುು ಆರಿಂಭಿಸುವ ಮ್ುನು, ನಯವು 
ಎದುರುಗೊಳುಲಿರುವ ಕೆಲವೊಿಂದು ಸವ್ಯಲುಗಳ ಬಗೆೆ ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುುವ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ. 
ಮೊದಲ ಪಿಮ್ುಖ ಸವ್ಯಲು ಎಿಂದರೆ ಈ ಚಚೆವಯನುು ಮಯಡುವಿಂತೆ ಪೌಲನನುು ಯಯವ 
ನಿಖರವ್ಯದ ಪರಸಿಥತಿಯು ಪಿಚೊೇದಿಸಿತ್ು ಎಿಂಬದನುು ನಯವು ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳುಲು 
ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ. ಪರಸಿಥತಿಯು ಏನೆಿಂಬುದು ಪೌಲನಿಗೆ ಸಪಷಟವ್ಯಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ುತ ಮ್ತ್ುತ 
ಸಿಂಭ್ಯವಾವ್ಯಗಿ ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ ಆತ್ನ ವ್ಯಚಕರಗೆ ಸಹ ಸಪಷಟವ್ಯಗಿ ಗೊತಿತತ ತೆಿಂದು 
ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಸಪಷಟವ್ಯಗಿರುವದಿಲಲ. ಅದರಲಿಲ ಮಯಿಂಸ ಸ್ೆೇವನೆ (14:2, 
21), ವಿಶೆೇಷ ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆ (14:5), ಮ್ತ್ುತ ಒಿಂದು ವಿಧದಲಿಲ ದ್ಯಿಕ್ಷಯರಸ ಸ್ೆೇವನೆ (14:21) 
ಕುರತಯದ ಪಿಶೆುಗಳು ಸ್ೆೇರದದವು—ಆದರೆ ಪೌಲನು ನಿದಿವಷಟವ್ಯಗಿ ಏನನುು 
ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ಬರೆದನೆಿಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಒಮ್ಮತ್ದ ಕೊರತೆಯಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳುುವ ಇನೊುಿಂದು ವಿಚಯರವ್ೆಿಂದರೆ ಸಹೊೇದರರಲಿಲ ಯಯರು 
“ದೃಢವ್ಯದ” ನಿಂಬಿಕೆಯುಳು ಸಹೊೇದರನು (15:1) ಮ್ತ್ುತ ಯಯರು ದೃಢವಿಲಲದವನು ಎಿಂಬ 
ವಿಷಯದಲಿಲನ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ (14:1, 2; 15:1). 

ಅನೆೇಕರು ಮ್ನದಟ್ುಟ ಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿರುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, ರೊೇಮಯ 14ರಲಿಲನ ಎಲಯಲ 
ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳಲಿಲ, ಇನೂು ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಧಮ್ವಶಯಸಿದ ಜಯಡುಗಳಿಗೆೇ 
ಅಿಂಟಿಕೊಿಂಡಿದದ ಯೆಹೂದಿ ಕೆೈಸತರೆೇ ಆ “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರರಯಗಿದದರು ಎಿಂಬದ್ೆೇ. 
ದಿನಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ ನೊೇಡುವದ್ಯದರೆ, ಅವರು ಈಗಲೂ ಯೆಹೂದಿ ಕಯಾಲೆಿಂಡರನುು 
ಅನುಸರಸುತಿತದದರು. ಮಯಿಂಸವನುು ಸ್ೆೇವಿಸುವ ವಿಷಯದಲಿಲ, ರೊೇಮ್.ದಿಂತ್ಹ 
ವಿಗಿಹಯರಯಧಕ ಸಮಯರ್ದ ಮಯರುಕಟೆಟಯಲಿಲ, ಅವರಗೆ ದ್ೊರಕುತಿತದದ ಮಯಿಂಸವು kosher3 
(ಕೊೇಷರ್—ಯೆಹೂದಾ ಧಮ್ವ ವಿಧಗನುಗುರ್ವ್ಯಗಿರುವಿಂತ್ದುದ) ಆಗಿತೊತೇ ಎಿಂಬದನುು 
ಖಚಿತ್ ಪಡಿಸಿಕೊಳುುವದು ಸ್ಯಧಾವಿರಲಿಲಲ. ಯಯವದಕೂೆ ಸುರಕ್ಷಿತೆಯಿರಲಿ ಎಿಂದು, ಅವರು 
ಸಸಾಹಯರಗಳಯಗಿದದರು.4 ಈ ರೇತಿಯ ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ ನೊೇಡಿದರೆ, “ದೃಡವ್ಯದ” 
ಸಹೊೇದರರು ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ ಕೆೈಸತರಯಗಿದದರು—ಜೊತೆಗೆ ಪೌಲನಿಂತ್ಹ ಕೆಲವ್ೆೇ ಕೆಲವು 
ಜ್ಞಯನಪಿಕಯಶ ಹೊಿಂದಿದದ ಯೆಹೂದಿ ಕೆೈಸತರು ಸ್ೆೇರದದರು. 

ಈ ನಿಲುವು ಹೊಿಂದಿರುವವರು ವ್ಯದಿಸುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, ರೊೇಮಯ 14 ಮ್ತ್ುತ ಅದ್ೆೇ 
ರೇತಿಯ ಚಚೆವಯಿರುವ 1 ಕೊರಿಂಥ 8-10 ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ನಡುವ್ೆ ಸಿಂಬಿಂಧವಿರುವದ್ೆೇ 
ಆದಲಿಲ ಸವಲಪವ್ೆೇ ಇರುತ್ತದ್ೆ, ಅಥವ್ಯ ಯಯವ ಸಿಂಬಿಂಧವು ಇರುವದಿಲಲ, ಇದು ವಿಗಿಹಕೆೆ 
ನೆೈವ್ೆೇದಾ ಮಯಡಿದ ಮಯಿಂಸ ಸ್ೆೇವಿಸುವ ಕುರತಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಎರಡು ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗಗಳ 
ನಡುವ್ೆ ಹೊೇಲಿಕೆಗಳಿರುವದು ನಿರ್ವ್ೆಿಂದು ಅವರು ಒಪ್ರಪಕೊಿಂಡಯಗೂಾ, ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದ 
ವಾತಯಾಸಗಳಿರುವದನುು ಗಮ್ನಕೆೆ ತ್ರುತಯತರೆ. 

ಈಗಷೆಟ ಬಣಿುಸಿದ ದ್ಯರಯು ಸರಯೆಿಂದು ತೊೇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪೌಲನು ತ್ನು 
ಪತಿಿಕೆಯ ಈ ಹಿಂತ್ದಲಿಲ, ಯೆಹೂದಾ ಕೆೈಸತರನುು “ದೃಢವಿಲಲದವರು” ಎಿಂದು ಮ್ತ್ುತ 
ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ ಕೆೈಸತರನುು “ದೃಢವ್ಯದವರು” ಎಿಂದು ಹಣೆಪಟಿಟ ಕಟಿಟದನೆಿಂಬ ನಿರ್ವಯಕೆೆ 
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ಬರುವ ವಿಷಯದಲಿಲ ನನಗೆ ಮ್ುರ್ುಗರ ಅನಿುಸುತ್ತದ್ೆ. ಅಷುಟಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ, 1 ಕೊರಿಂಥ 8-
10 ರೊಿಂದಿಗಿನ ಸಿಂಭ್ಯವಾವ್ಯದ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಅತಿ ಶಿೇಘಿದಲಿಲ ತ್ಳಿುಹಯಕ್ತದಿಂತಯ 
ಗುತ್ತದ್ೆಿಂದು ನನಗೆ ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ. ಅಿಂತ್ೂ, ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದಿಿಂದ ಬರೆಯುತಿತದ್ಯದನೆ, 
ಅಲಿಲ ಆತ್ನಿಗೆ ವಿಗಿಹಕೆೆ ನೆೈವ್ೆೇದಾ ಮಯಡಿದ ಮಯಿಂಸವನುು ಕೆೈಸತರು ತಿನುುವ ಕುರತಯಗಿ 
ಉದುವವ್ಯಗುತಿತದದ ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳು ನಿರಿಂತ್ರವ್ಯಗಿ ನೆನಪ್ರಗೆ ಬರುತಿತದದವು.  

ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಆಹಯರಪದಧತಿಯ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನುು ಅನುಸರಸುವದಕೆೆ 
ಸಮ್ಪ್ರವಸಿಕೊಿಂಡಿದದ ಯೆಹೂದಾರು ಕೊೇಷರ್ ಮಯಿಂಸಕಯೆಗಿ ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ ಮಯಿಂಸದ 
ಮಯರುಕಟೆಟಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಿಂಭಿತ್ರಯಗಿರುತಿತದಿದಲಲ. ಬದಲಯಗಿ, ಅವರು ಸವಿಂತ್ವ್ಯಗಿ 
ಪಯಿಣಿಯನುು ವಧಸಿ ಧಮ್ವಶಯಸಿದಲಿಲನ ವಿಧವಿಧ್ಯನಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಅವರ ಸಿಂಪಿದ್ಯಯಗಳ 
ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ ಮಯಿಂಸವನುು ಸಿದಧಪಡಿಸಿಕೊಳುುತಿತದದರು. ಆದುದರಿಂದ ಮಯಿಂಸವನುು 
ತಿನುುವದರಿಂದ ಹಿಂರ್ರದವರು ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ ಕೆೈಸತರೆೇ ಆಗಿರುವ ಸ್ಯಧಾತೆಯಿರುತ್ತದ್ೆ, 
ಅವರು ಮಯರುಕಟೆಟಯಲಿಲ ಲಭಾವಿರುತಿತದದ ಕೆಲವೊಿಂದು ಮಯಿಂಸವು ಮೊದಲು ವಿಗಿಹಕೆೆ 
ನೆೈವ್ೆೇದಾ ಮಯಡಿದ ಮಯಿಂಸದ ಭ್ಯಗವ್ಯಗಿರುತಿತತ ತೆಿಂಬುದರ ಸೂಕ್ಷಮ ಅರವು 
ಹೊಿಂದಿದವರಯಗಿದದರು. 

ಪೌಲನು ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಪಟ್ಟ ಎಲಯಲ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ ಒಿಂದು ಗುಿಂಪನುು “ದೃಢವ್ಯದವರು” 
ಎಿಂದೂ ಮ್ತೊತಿಂದು ಗುಿಂಪನುು “ದೃಢವಿಲಲದವರು” ಎಿಂದೂ ಹಣೆಪಟಿಪ ಕಟಿಟದನೆಿಂಬುದಕೆೆ 
ಯಯವದ್ೆೇ ಪುರಯವ್ೆಯು ಇರುವದಿಲಲ. ಆತ್ನು ಉದ್ ದೆೇಶಪೂವವಕವ್ಯಗಿಯೆೇ ಯೆಹೂದಾ 
ಕೆೈಸತರು “ದೃಢವಿಲಲದಿರುವ” ಎಿಂದು ಚಚೆವಯಯಿಂಶವನುು (ವಿಶೆೇಷ ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆ) ಮ್ತ್ುತ 
ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ ಕೆೈಸತರು “ದೃಢವಿಲಲದಿರುವ” ಒಿಂದು ಚಚೆವಯಯಿಂಶವನುು (ಮಯಿಂಸ ಸ್ೆೇವನೆ 
ಮಯಡದಿರುವದು) ಆರಸಿಕೊಿಂಡಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಅಿಂಥ ದ್ಯರಯನುು 
ಅನುಸರಸುವದರಿಂದ ಅದು “ನಯವು ಆತಿೀಕವ್ಯಗಿ ನಿಮ್ಗಿಿಂತ್ಲೂ ದೃಢವ್ಯದವರು” ಎಿಂಬ 
ಆಲೊೇಚನೆಗಳನುು ನಿಷ್ಟೆಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದ್ೆ. (ನಯವು ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿಲ ಪಯಿಮಯಣಿಕರಯಗಿ 
ರುವದ್ಯದರೆ, ನಯವು ಕೆಲ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ “ದೃಢವ್ಯಗಿ” ಇದದರೂ, ಇತ್ರ ಕೆಲವು 
ವಿಷಯಗಳಲಿಲ “ಬಲಹೇನ” ಆಗಿರುವ ಸ್ಯಧಾತೆಯಿರುತ್ತದ್ೆ ಎಿಂಬುದನುು ನಮ್ಮಲಿಲ 
ಬಹುತೆೇಕರು ಒಪ್ರಪಕೊಳುಲೆೇಬೆೇಕಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.) 

ಪೌಲನು ರೊೇಮಯ 14:1-15:13 ರಲಿಲ ನಿಖರವ್ಯಗಿ ಯಯವ ಪರಸಿಥತಿಯನುು 
ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ಬರೆದನೆಿಂಬ ವಿಚಯರದಲಿಲ ನಯವು ಹೇಗೆಯೆೇ ಎಿಂದು ಮೊಿಂಡುವ್ಯದ 
ಮಯಡುವದಕಯೆಗುವದಿಲಲ. Richard A. Batey ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಅದೃಷಯಟವಶಯತ್, 
ಈ ವಿಭ್ಯಗದಲಿಲ ಪೌಲನ ಉಪದ್ೆೇಶವನುು ಸಮ್ಪವಕವ್ಯಗಿ ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುುವದಕೆೆ 
ಆತ್ನ ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ ಯಯವ ಕೆೈಸತರದದರು ಎಿಂಬುದನುು ನಿಖರವ್ಯಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳುಬೆೇಕಯದ 
ಅಗತ್ಾತೆಯು ಬಿೇಳುವದಿಲಲ.”5 ನಯವು ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದ ಮ್ೂಲಕ ಸ್ಯಗಿದ ಹಯಗೆ, ನಯರ್ು 
ಸ್ಯಧಾತೆಗಳ ಬಗೆೆ ಚಚಿವಸಲಿದ್ ದೆೇನೆ, ಆದರೆ ನಯವು ಅನಯವಶಾಕವ್ಯದ ಊಹೆಗಳನುು 
ಆಧರಸಿ ನಿರ್ವಯಗಳಿಗೆ ಬರದಿಂತೆ ಎಚುರ ವಹಸತ್ಕೆದುದ.  

ಇನೊುಿಂದು ಪಿಶೆುಯು ಉದುವವ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ: ಯಯವದ್ಯದರೂ ಅನವಯಿಕೆಗಳಿದದರೆ, ಈ 
ದಿನಕೆೆ ನಯವು ಅವುಗಳನುು ಹೆೇಗೆ ಅನವಯಿಸಿಕೊಳುಬಲ ಲೆವು? ರೊೇಮಯ 14 ಮ್ತ್ುತ 15 ರಲಿಲನ 
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ಇಕೆಟ್ುಟ ಏನೆೇ ಇದದರೂ ಸರಯೆೇ, ಇಿಂದು ನಯವು ಎದುರಸುವ ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಬೆೇರೆಯೆೇ 
ಆಗಿರುವಿಂತೆ ಕಯಣಿಸುವ ಮೊದಲ ಶತ್ಮಯನದ ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳ ಕುರತಯಗಿ ಪೌಲನು 
ಮಯತಯಡುತಿತದ್ಯದನೆ. ನಮ್ಗೊೇಸೆರ ಇದರಲೊಲಿಂದು ಸಿಂದ್ೆೇಶವಿರುತ್ತದ್ೊೇ? ಹೌದು. ಸವವ 
ಕಯಲಕೂೆ ಸಿಂದ್ೆೇಶವು ಅದರಲಿಲ ಇಲಲವ್ಯಗಿದದಲಿಲ ಪವಿತಯಿತ್ಮನು ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವನುು 
ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಿಡುತಿತರಲಿಲಲ. ಇಪಪತೊತಿಂದನೆಯ ಶತ್ಮಯನಕಯೆಗಿ ಯಯವ ಸಿಂದ್ೆೇಶ ಇರುತ್ತದ್ೆ? 

ಹಲವ್ಯರು ವಷವಗಳಿಿಂದ, ರೊೇಮಯ 14ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ವ್ಯಾಪಕ ಶೆಿೇಣಿಯ 
ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ನಿಂಬಿಕೆಗಳನುು ನಯಾಯವ್ೆಿಂದು ಸಮ್ಥಿವಸಿಕೊಳುುವದಕೆೆ 
ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ರೊೇಮಯ 14:1 ಅಥವವು ಒಬಬನು ಏನು 
ನಿಂಬುತಯತನೆ ಅಥವ್ಯ ಆಚರಸುತಯತನೆಿಂಬುದನುು ಲೆಕೆಕೆೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುದ್ೆ, ಕ್ತಿಸತನಲಿಲ 
ವಿಶಯವಸವಿಡುವ ಯಯವನನೆುೇ ಆಗಲಿ ನಯವು ಸಿವೇಕಯರ ಮಯಡಿಕೊಳುತ್ಕೆದುದ 
ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆಿಂದು ವ್ಯದಿಸುತಯತರೆ. ಬಹಳಷುಟ ಸ್ಯರ, ಪಿಶಯುಹವವ್ಯಗಿರುವಿಂತ್ಹ ನೆೈತಿಕ 
ಆಚಯರಗಳನುು ನಯಾಯವ್ೆಿಂದು ಸಮ್ಥಿವಸಿಕೊಳುುವದಕೆೆ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು 
ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. ಗತ್ಕಯಲದಲಿಲ, KJV ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲನ (“ಮ್ನಸುಾ 
ನೊೇಯಿಸು”) 21ನೆೇ ವಚನದಲಿಲರುವ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳುಲಯಗಿತ್ುತ: “ನಿೇನು 
ಮಯಡುತಿತರುವ ಕಯಯವವು ನನಗೆ ಇಷಟವಿಲಲ. ಅದು ನನು ಮ್ನಸಿಾಗೆ ನೊೇವುಿಂಟ್ು 
ಮಯಡುತ್ತದ್ೆ; ಆದದರಿಂದ, ಪೌಲನ ಬೊೇಧನೆಯ ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ, ನಿೇನು ಹಯಗೆ 
ಮಯಡುವದನುು ನಿಲಿಲಸತ್ಕೆದುದ!” ನಯವು ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದ ಮ್ೂಲಕ ಸ್ಯಗಿದ ಹಯಗೆ, ಇಿಂತ್ಹ 
ಕೆಲವೊಿಂದು ಸಿಂದ್ೆೇಹಯಸಪದ ಅನವಯಿಕೆಗಳ ಬಗೆ ೆಮಯತಯಡಲಿದ್ೆದೇವ್ೆ. 

ಬಹುಶಃ ಅನವಯಿಕೆಯ ಕುರತಯಗಿ ಹೆೇಳಬಹುದ್ಯದ ಅತ್ಾಿಂತ್ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದ 
ಸಿಂಗತಿಯೆಿಂದರೆ ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಅಭಿಪಯಿಯ ಭ್ೆೇದಗಳ ವಿಷಯವ್ಯಗಿ ಹೆೇಗೆ 
ನಡೆದುಕೊಳುಬೆೇಕು ಎಿಂಬುದರ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡುತ್ತದ್ೆ ಎಿಂಬುದ್ೆ. ಇದು NASB 
ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ 14ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಿಂಭದಲಿಲಯೆೇ ಸೂಚಿತ್ವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ: “ಆದದರಿಂದ 
ನಿಂಬಿಕೆಯಲಿಲ ಬಲಹೇನನಯಗಿರುವವನನುು ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳಿುರ, ಆದರೆ ಆತ್ನ 
ಅಭಿಪಯಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ತಿೇಪುವ ಮಯಡುವದಕೆಲಲ” (14:1).6 “ಆತ್ನ ಅಭಿಪಯಿಯಗಳ ಮೇಲೆ” 
ಎಿಂಬ ಪದವು ಒಿಂದು ಗಿಿೇಕ್ ಪದದಿಿಂದ ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದುದ, ಈ ವಚನದಲಿಲ, ಅದು 
“ಕ್ಷುಲಲಕವ್ಯದವುಗಳ ಕುರತ್ು ಚಿಿಂತಿಸುವದು” ಎಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.7 ಈ 
ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಅಭಿಪಯಿಯಗಳ—“ಗೌರ್ವ್ಯದವುಗಳು,” “ಅವಶಾಕವಲಲದವುಗಳು,” 
“ಅಪಿಧ್ಯನವ್ಯದವುಗಳು,” “ಕ್ಷುಲಲಕ ವಿಷಯಗಳು,” ಮ್ತ್ುತ “ಅನಯಸಕತ ವಿಷಯಗಳು” ಸಹ 
ಸ್ೆೇರದಿಂತೆ—ಕುರತ್ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡುತ್ತದ್ೆಿಂಬು ದನುು ವಾಕತಪಡಿಸುವದಕೆೆ 
ಬರಹಗಯರರು ವ್ೆೈವಿಧಾವ್ಯದ ಪದಗಳನುು ಹಯಗೂ ಪದಗುಚಛಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸುತಯತರೆ. 

ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಕೆೈಸತತ್ವವನುು ಪುನಃಸ್ಯಥಪ್ರಸುವದಕೆೆ ಬದಧರಯಗಿರುವವರು 
“ಒಿಂದು ನಿಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯ” (ಅದು ಬೆೈಬಲಿನಲಿಲ ಸಪಷಟವ್ಯಗಿ ಕಲಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ) ಮ್ತ್ುತ “ಒಿಂದು 
ಅಭಿಪಯಿಯದ ವಿಷಯ” (ಅದರ ಕುರತಯಗಿ ಬೆೈಬಲ್ ಯಯವದ್ೆೇ ನಿದಿವಷಟವ್ಯದ 
ಬೊೇಧನೆಯನುು ನಿೇಡಿರುವದಿಲಲ) ಗಳ ನಡುವ್ೆ ಒಿಂದು ವಾತಯಾಸವಿರುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದನುು 
ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಒಪ್ರಪಕೊಿಂಡಿರುತಯತರೆ. ಹಿಂದಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ ಕೆೇಳಿ ಬರುತಿತದದ ಒಿಂದು 
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ಘೂೇಷವ್ಯಕಾವು ಹೇಗಿರುತಿತತ್ುತ, “ನಿಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿಲ, ಐಕಾತೆ; ಅಭಿಪಯಿಯದ 
ವಿಷಯದಲಿಲ, ಸ್ಯವತ್ಿಂತ್ಿಯ; ಮ್ತ್ುತ ಎಲಯಲ ಕಯಯವಗಳಲಿಲ, ದಯಯಧಮ್ವ [ಅಥವ್ಯ ಪ್ರಿೇತಿ].”8 
ನಿಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿಲನ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ ನಯವು ಹೆೇಗೆ 
ನಡೆದುಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ಪೌಲನು ರೊೇಮಯ 16:17ರಲಿಲ ವಿವರಸಿರುತಯತನೆ. ನಮ್ಮ ಈಗಿನ 
ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಅಭಿಪಯಿಯ ಕುರತ್ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ ನಯವು ಹೆೇಗೆ ವತಿವಸಬೆೇಕೆಿಂಬ 
ಕುರತಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ರೊೇಮಯ 14:1-15:13ರ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಅಭಿಪಯಿಯಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 
ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಸಿಮಿೇತ್ವ್ಯಗಿರತ್ಕೆದುದ ಎಿಂಬದರಲಿಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಯರರು ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ 
ಒಮ್ಮತ್ವನುು ಹೊಿಂದಿರುತಯತರೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, Douglas J. Moo ಅಭಿಪಯಿಯ 
ಪಟ್ಟದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ, “ಪೌಲನು ಇಲಿಲ ಕೆೇಳಿಕೊಳುುವಿಂಥ ಸ್ೆೈರಣೆಯನುು ನಯವು ಎಲಯಲ 
ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶಗಳಿಗೂ ವಿಸತರಸುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ. . . ನಯವು ರೊೇಮಯ 14:1-15:13ರ 
ಸ್ೆೈರಣೆಯನುು ಪೌಲನು ಇಲಿಲ ತಿಳಿಸುವ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶಗಳಿಂತಿರುವ ಇತ್ರೆ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ 
ಅನವಯಿಸುವದರಲಿಲ ಜಯಗರೂಕರಯಗಿರಬೆೇಕು.”9 ಅದ್ೆೇ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, ತಯವು ಅಭಿಪಯಿಯದ 
ವಿಷಯಗಳೆಿಂದು ಪರಗಣಿಸುವ ತ್ಮ್ಮದ್ೆೇ ಆಗಿರುವ ಸಿದ್ಯಧಿಂತಿಕ ಮ್ತ್ುತ ನೆೈತಿಕ 
ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶಗಳನುು ಸಹ ಬಹುತೆೇಕ ಬರಹಗಯರರು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಬೆೇಕೆಿಂಬ 
ಬಯಕೆಯನುು ನಿಗಿಹಸಿಕೊಳುಲಯರರು. ಅವರ ಪಟಿಟಯಲಿಲ ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನವನುು ಮ್ುಳುಗಿಸಿ 
ಕೊಡಬೆೇಕೊೇ ಎಿಂಬಿಂತ್ಹ ಸಿದ್ಯಧಿಂತಿಕ ಮ್ತ್ುತ ರ್ೂಜಯಟ್ದಿಂತ್ಹ ಇತ್ರೆ ನೆೈತಿಕ 
ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶಗಳು ಸ್ೆೇರರುತ್ತವ್ೆ. 

ರೊೇಮಯ 14ನುು ಅನವಯಿಕೆ ಮಯಡುವದರಲಿಲ, ವಾಕ್ತತಗಳು ತಯವು ಏನು 
ಸ್ಯಭಿತ್ುಪಡಿಸಬೆೇಕ್ತದ್ೆ ಅದನೆುೇ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ ಊಹಸಿಕೊಳುುವುದನುು ಮಯಡುವದು 
ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅಿಂದರೆ, ಅವರು ಈ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶ ಅಥವ್ಯ ಆ ಅಭಿಪಯಿಯದ 
ವಿಷಯವನುು ಊಹಸಿಕೊಳುುತಯತರೆ ಮ್ತ್ುತ ಬಳಿಕ ರೊೇಮಯ 14ನುು ಅದರೊಿಂದಿಗೆ 
ಅನವಯಿಸುತಯತರೆ. ರೊೇಮಯ 14ರ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವಗಳು ಯಯವದ್ೆೇ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶಕೆೆ 
ಕಟ್ುಟನಿಟಯಟಗಿ ಅನವಯಿಕೆ ಮಯಡಲಪಡುವದಕೆೆ ಮ್ುನು, ಆ ನಿದಿವಷಟವ್ಯದ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶವು 
ಅಭಿಪಯಿಯ—ವಿಷಯದ ವಗವದಡಿಯಲಿಲ ಬರುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದನುು 
ಸ್ಯಭಿತ್ುಪಡಿಸಿಕೊಳುತ್ಕೆದುದ. ಇದು ಅಷುಟ ಸುಲಭವ್ಯದದದಲಲ. ಕೆಲವು ಕೆೈಸತರು ಅನೆೇಕ 
ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶಗಳನುು ನಿಂಬಿಕೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ವಿಷಯಗಳೆಿಂದು ಪರಗಣಿಸಿರುತಯತರೆ, ಅದ್ೆೇ 
ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ ಇನುು ಕೆಲ ಕೆೈಸತರು ಅವುಗಳು ಅಭಿಪಯಿಯಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ವಿಷಯಗಳೆಿಂದು 
ಅಷೆಟೇ ಮ್ನವರಕೆ ಹೊಿಂದಿರುತಯತರೆ. 

ಹಯಗಯದರೆ ರೊೇಮಯ 14:1-15:13 ಇಿಂದು ನಮ್ಗೊೇಸೆರ ಹೆೇಳುವದಕೆೆ ಅಷೆಟೇನೂ 
ವಿಷಯವನುು ಹೊಿಂದಿಲಲವ್ೆಿಂದು ಅಥವವೊೇ? ಎಿಂದಿಗೂ ಇಲಲ. ಸಭ್ೆಯಲಿಲ, ನಯವು ಕೆಲವು 
ಸ್ಯರ ನಿಂಬಿಕೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ ತೊೇರುತೆತೇಬೆ, ಆದರೆ 
ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ಭ್ಯಗಿಯಯಗಿರುವ ಬಹುತೆೇಕರು ಒಪ್ರಪಕೊಳುಲೆೇಬೆೇಕಯದ (ಒಲಲದ 
ಮ್ನಸಿಾನಿಿಂದ) ಅಭಿಪಯಿಯಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ 
ಹೊಿಂದಿರುತ ತೆೇವ್ೆ. ನನು ಜೇವಿತ್ ಕಯಲದ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, ಒಿಂದಿಷುಟ ಸಿದ್ಯಧಿಂತಿ 
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ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶಗಳು ಸಭ್ೆಯಲಿಲ ವಿಭರ್ನೆಯನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡಿರುವದನುು ಕಿಂಡಿದ್ ದೆೇನೆ. ಆ 
ಕಯಲದ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲಯೆೇ, ಅಭಿಪಯಿಯಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ವಿಚಯರದಲಿಲ ನೂರಯರು 
ಸಭ್ೆಗಳಲಿಲನ ಸ್ಯಮ್ರಸಾವು ಹಯಳಯಗಿ ಹೊೇಗಿರುವದನುು ನಯನು ನೊೇಡಿದ್ ದೆೇನೆ.  

ಅದನುು ಹೆೇಳಿಯಯದ ಮೇಲೆ, ಯಯವದ್ೆೇ ಕಯಲದಲಿಲ ನಯವು ಒಬಬ 
ಸಹೊೇದರನೊಿಂದಿಗೆ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ ಹೊಿಂದಿರುವ್ಯಗ, ಅದನುು ನಯವು ನಿಂಬಿಕೆಗೆ 
ಸಿಂಬಿಂದಿಸಿದ ವಿಷಯವ್ೆಿಂದು ಪರಗಣಿಸುತ ತೆೇವೊೇ ಅಥವ್ಯ ಅಭಿಪಯಿಯದ ವಿಷಯವ್ೆಿಂದು 
ಪರಗಣಿಸುತ ತೆೇವೊೇ ಎಿಂಬುದಕೆೆ ನಮ್ಗೆ ಮಯಗವಸೂಚಿಗಳನುು ನಿೇಡುವಿಂತ್ಹ ಕೆಲವು 
ಸ್ಯಮಯನಾ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವಗಳನುು ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಿಿಂದ ಸ್ೆಳೆದುಕೊಳುಬಲೆಲವು ಎಿಂದು ನಯನು 
ನಿಂಬುತ ತೆೇನೆ. ಅಲಲದ್ೆ ನಯವು ಇತ್ರ ರ್ನರೊಿಂದಿಗೆ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ ಹೊಿಂದಿರುವ 
ವ್ೆೇಳೆಯಲೆಲಲಯಲ, ಪರಸಿಥತಿಯು ಏನೆೇ ಆಗಿದದರೂ ಸರಯೆೇ, ನಮ್ಗೆ 
ಸಹಯಯಕರವ್ಯಗುವಿಂತ್ಹ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವ್ೆ. ಇಲಿಲ ಸಿಕುೆವ 
ಮ್ೂಲತ್ತ್ವಗಳು ಸಭ್ೆಗಳಿಗೆ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದಿಲಲ; ಅವುಗಳು 
ದ್ಯಿಂಪತ್ಾಗಳಿಗೆ, ಕುಟ್ುಿಂಬಗಳಿಗೆ, ಮ್ತ್ುತ ಸಮ್ುದ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಸಹ ಸಹಯಯವನುು 
ಒದಗಿಸಬಲಲವು. 

ರೊೇಮಯ 14:1-15:13ರ ಪಿಧ್ಯನ ಚಚೆವಯ ವಿಷಯವು “ಒಬಬರನೊುಬಬರು 
ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳುುವದು.” ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಹೇಗೆ ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ, “ನಿಂಬಿಕೆಯಲಿಲ 
ದೃಢವಿಲಲದವರನೂು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳಿುರ” (14:1; ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). ಬಳಿಕ, ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದ 
ಅಿಂತ್ಾದ ಹತಿತರದಲಿಲ, ಅದು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ, “ಆದದರಿಂದ ಕ್ತಿಸತನು ನಿಮ್ಮನು 
ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಿಂಡಿಂತೆ ನಿೇವು ಸಹ ಒಬಬರನೊುಬಬರು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಿಂಡು ದ್ೆೇವರ ಮ್ಹಮಯನುು 
ಪಿಕಯಶಪಡಿಸಿರ” (15:7; ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳುುವ 
ಕುರತಯಗಿ ನಯಲುೆ ಪಿಮ್ುಖ ಶಿೇಷ್ಟವಕೆಗಳ ಅಡಿಯಲಿಲ ಚಚಿವಸಲಪಡುವದು: 
“ಸ್ಯವತ್ಿಂತ್ಿಯತೆಯಲಿಲ” (14:1-12), “ಪ್ರಿೇತಿಯಲಿಲ” (14:13-18), “ಸಮಯಧ್ಯನದಲಿಲ” (14:19-23), 
ಮ್ತ್ುತ “ಐಕಾತೆಯಲಿಲ” (15:1-13).  

ಸಯಾತಿಂತಾಯತ್ರಯಲಿ್ಲ ಒಬ್ೊರನರ ುಬ್ೊರನ ಸಿಾೀಕರಸಿಕ್ರ ಳ್ಳುವದನ 
(14:1-12) 

ಆಹಯರ ಪದಿತಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ (14:1-4)  
1ನಿಂಬಿಕ್ರಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಿಲ್ಿದವರನ ು ಸರೀರಸಿಕ್ರ ಳಿುರ. ಆದರರ ಸ್ಿಂದರೀಹಯಸ್ಪದವಯದ 

ಕ್ಯಯಿಗಳ್ನನು ಅವರ ಮ್ನಿಂದರ ಚಚ್ಚಿಸ್ಬರೀಡಿರ. 2ಒಬ್ೊನನ ಯಯವದನಯುದರ  
ತಿನುಬ್ಹನದರಿಂದನ ನಿಂಬ್ನತ್ಯತನರ; ನಿಂಬಿಕ್ರಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಿಲ್ಿದವನನ ಕ್ಯಯಪಲ್ಾಗಳ್ನನು ಮಯತಾ 
ತಿನನುತ್ಯತನರ. 3ತಿನನುವವನನ ತಿನುದವನನನು ಹೀನರೈಸ್ಬಯರದನ; ತಿನುದವನನ ತಿನನುವವನನನು 
ದರ ೀಷ್ಟಯಿಂದನ ಎಣಿಸ್ಬಯರದನ. ದರೀವರನ ಇಬ್ೊರನ ು ಸರೀರಸಿಕ್ರ ಿಂಡಿದಯುನಲಯಿ. 
4ಮ್ತ್ರ ತಬ್ೊನ ಸರೀವಕನ ವಿಷಯವಯಗಿ ತಿೀಪುಿಮಯಡನವದಕ್ರಕ ನಿೀನನ ಯಯರನ? ಅವನನ 
ನಿದರ ೀಿಷ್ಟಯಯಗಿ ನಿಿಂತರ  ದರ ೀಷ್ಟಯಯಗಿ ಬಿದುರ  ಅದನ ಅವನ ಯಜಮಯನನಿಗರೀ 
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ಸರೀರದನು. ಅವನನ ನಿದರ ೀಿಯಯಗಿ ನಿಲ್ಿಸ್ಲ್ಪಡನವನನ; ಅವನನನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ನವದಕ್ರಕ ಕತಿನನ 
ಶಕತನಯಗಿದಯುನರ.  

ವಚನ 1. ನಯವು ಅಭಿಪಯಿಯಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ವಿಚಯರಗಳಲಿಲ ನಿರಿಂತ್ರವ್ಯಗಿ 
ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ ಹೊಿಂದಿರುವ್ಯಗ, ನಯವು ಒಬಬರನೊುಬಬರು ಹೆೇಗೆ ನಡಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕು? 
ಪೌಲನು ಮೊದಲು ನಿಂಬಿಕೆಯಲಿಲ “ದೃಢವ್ಯಗಿದದ” ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ಕರೆ ಕೊಡುತಯತನೆ: 
ನಿಂಬಿಕ್ರಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಿಲ್ಿದವರನ ು ಸರೀರಸಿಕ್ರ ಳಿುರ. “ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳಿುರ” ಎಿಂಬುದು 
προσλαμβάνω (proslambanō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದು πρός (pros, “ಗೆ”) 
ಮ್ತ್ುತ λαμβάνω (lambanō, “ಸಿವೇಕರಸು”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳನುು ಸಿಂಯೇಜಸುತ್ತದ್ೆ. 
ಅದರಥವವು “ಒಬಬನಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುುವದು.” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಈ ಪದವು 
“ಸಿವೇಕರಸುವವನ ಕಡೆಯಲಿಲ ವಿಶೆೇಷ ಆಸಕ್ತತಯಿರುವದನುು, ಅದು ಸ್ಯವಗತ್ ಮಯಡುವದು” 
ಎಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.10 ಅವರನುು ನಿಮ್ಮ ಅನೊಾೇನಾತೆಯಲಿಲ, ಒಲಲದ 
ಮ್ನಸಿಾನಿಿಂದಲೊೇ ಅಥವ್ಯ ಇಷಟವಿಲಲದ್ೆ ಅಲಲ, ಆದರೆ ತೆರೆದ ಬಯಹುಗಳಿಿಂದ ಮ್ತ್ುತ 
ಹೃದಯದಿಿಂದ ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳಿುರ. 

“ನಿಂಬಿಕೆಯಲಿಲ ದೃಢವಿಲಲದವರನೂು” ಎಿಂಬ ಪದಗುಚಛದಿಿಂದ ಪೌಲನ ತಯತ್ಪಯವವು 
ಏನಯಗಿತ್ುತ? ಗಿಿೇಕ್ ವ್ಯಕಾದಲಿಲ, “ನಿಂಬಿಕೆ” ಎಿಂಬ ಪದದ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಒಿಂದು ನಿದ್ೆೇವಶಕ 
ಗುರ್ವ್ಯಚಿ (“the”) ಇರುತ್ತದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ KJV; McCord). ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ 
ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ “the faith” (ನಿಂಬಿಕೆ) ಎಿಂಬುದನುು ಯೆೇಸುವಿನಲಿಲನ ನಿಂಬಿಕೆಯ ಸುತ್ತ 
ಕೆೇಿಂದಿಿಕೃತ್ವ್ಯಗಿರುವ ಉಪದ್ೆೇಶದ ಒಿಂದು ಸಿಂಗಿಹವನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ 
ಉಪಯೇಗಿಸಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ (ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ನೊೇಡಿರ ಗಲಯತ್ಾ 1:23). ಆದುದರಿಂದ, 
“ನಿಂಬಿಕೆಯಲಿಲ ದೃಢವಿಲಲದವರನೂು” ಎಿಂಬುದು ಶಯಸಿಗಳ ಕುರತಯದ ಜ್ಞಯನದಲಿಲ 
ಕೊರತೆಯುಳು ಒಬಬ ಕೆೈಸತನನುು—ಬಹುಶಃ ಹೊಸದ್ಯಗಿ ಪರವತ್ವನೆಗೊಿಂಡವನನುು—
ಸೂಚಿಸುತಿತರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ, “ನಿಂಬಿಕೆಯಲಿಲ ಧೃಢವಿಲಲದವರು” ಎಿಂದು 
ಬಣಿುಸಲಪಟಿಟರುವವರು ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ ಕ್ತಿಸತನು ಬೊೇಧಸಿದ ಸ್ಯವತ್ಿಂತ್ಿಯತೆಯ ಬಗೆೆ 
ಅಥವಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿರಲಿಲಲ.  

ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ, ಹೆೇಗೂ, ಪೌಲನು “ನಿಂಬಿಕೆ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಆತ್ನು ಪತಿಿಕೆಯ 
ಉಳಿದ ಭ್ಯಗದಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಸಿದದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಇಲಿಲ ಸವಲಪ ಮ್ಟಿಟಗೆ ವಾತಯಾಸವ್ಯಗಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸುತಿತರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, 
“ನಿನಗಿರುವ ನಿಂಬಿಕೆಯು ದ್ೆೇವರಗೆ ಮಯತ್ಿ ಗೊೇಚರವ್ಯಗಿ ನಿನು ಮ್ಟಿಟಗೆೇ ಇರಲಿ” (14:22). 
ಬೆೇರೆ ಮಯತ್ುಗಳಲಿಲ ಹೆೇಳುವದ್ಯದರೆ, ನಿನು “ನಿಂಬಿಕೆ”ಯನುು ನಿನುಲಿಲಯೆೇ 
ಗೊೇಪಾವ್ಯಗಿಟ್ುಟಕೊೇ. ಪೌಲನು ಕೆೈಸತರಗೆ ತಯವು ಯೆೇಸುವಿನಲಿಲಟಿಟರುವ ನಿಂಬಿಕೆಯನುು 
ತ್ಮ್ಮಲಿಲಯೆೇ ಗೊೇಪಾವ್ಯಗಿಟ್ುಟಕೊಳುುವಿಂತೆ ಎಿಂದಿಗೂ ಹೆೇಳಲಯರನಯ ದದರಿಂದ, “ನಿಂಬಿಕೆ” 
ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ ಬೆೇರೆಯೆೇ ಆಗಿರುವ ಅಧಕಯಥವ ವಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 
“ನಿಂಬಿಕೆ” ಎಿಂಬುದು πίστις (pistis) ಪದದಿಿಂದ ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ, ಅದರ 
ಮ್ೂಲಯಥವವು ಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ ಮ್ನದಟ್ುಟಗೊಳುುವದು ಅಥವ್ಯ ಮ್ನವರಕೆಗೊಳುು ವದು 
ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ (1:16, 17ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ನೊೇಡಿರ). ಒಬಬನು ಯಯವ 
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ವಿಷಯದಲಿಲ ಮ್ನದಟ್ುಟ ಮಯಡಲಪಟಿಟರುತಯತನೆಿಂಬುದು ವ್ಯಕಾದಲಿಲ ಅಿಂತ್ಗವತ್ವ್ಯಗಿರು 
ವದಿಲಲ; ಅದನುು ಸನಿುವ್ೆೇಶದ ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ ಅನವಯಿಸತ್ಕೆದುದ. ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ 
ಬರೆದ ಪತಿಿಕೆಯ ಬಹುತೆೇಕ ಭ್ಯಗದಲಿಲ, ಪೌಲನು “ನಿಂಬಿಕೆ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಯೆೇಸು 
ಕ್ತಿಸತನಲಿಲನ ನಿಂಬಿಕೆಯನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ ಉಪಯೇಗಿಸಿದನು; ಆದರೆ ರೊೇಮಯ 14ರಲಿಲ 
ಆ ಪದವು ಪಯಿಥಮಿಕವ್ಯಗಿ ಚಚೆವಯಲಿಲರುವ ವಿಷಯದ ಕುರತಯಗಿ ಒಬಬನಿಗಿರುವ 
ಬಲವ್ಯದ ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಮ್ನವರಕೆಯನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ.  

ಬಲವ್ಯದ ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯದ ಮ್ನವರಕೆಯು ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದ ಮೇಲೆ 
ಆಧ್ಯರವ್ಯಗಿರಬಲಲದು ಅಥವ್ಯ ವ್ಯಕಾದ ಕುರತಯದ ಒಿಂದು ಅಪಯಥವದ ಮೇಲೆ 
ಆಧ್ಯರವ್ಯಗಿರಬಲಲದು. ಅದು ಒಬಬನಿಗೆ ಆತ್ನ ಜೇವಿತ್ಕಯಲವ್ೆಲಯಲ ಕಲಿಸಲಪಟಿಟರುವದರ 
ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯರವ್ಯಗಿರಬಲಲದು ಅಥವ್ಯ ಹೆಚುುಕಡಿಮ ಯಯವದ್ೆ ಮಯಹತಿ ಅಥವ್ಯ ತ್ಪುಪ 
ಮಯಹತಿಯ ಮ್ೂಲದ ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯರವ್ಯಗಿರಬಲಲದು. ಮ್ೂಲವು ಏನೆೇ ಆಗಿದದರೂ 
ಸರಯೆೇ, ಆ ಮ್ನವರಕೆಯನುು ಹೊಿಂದಿರುವವನು ಅದುವ್ೆೇ ಸತ್ಾವ್ೆಿಂಬುದ್ಯಗಿ 
ಯಥಯಥವವ್ಯಗಿ ವಿಶಯವಸಿಸುವವನಯಗಿರುತಯತನೆ.  

ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ, ಹಯಗಯದರೆ, “ನಿಂಬಿಕೆಯಲಿಲ ದೃಢವಿಲಲದವರನೂು” 
ಎಿಂಬುದಥವವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, ಒಿಂದು ನಿದಿವಷಟವ್ಯದ ನಿಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿಲ 
ಸಹೊೇದರನೊಬಬನು ಎಷೆಟೇ ಯಥಯಥವವ್ಯಗಿದದರೂ, ಆತ್ನ ಮ್ನವರಕೆಯಲಿಲ ಏನೊೇ 
ತ್ಪ್ರಪರುತ್ತದ್ೆ ಎಿಂಬುದ್ೆೇ. “ನಿಂಬಿಕೆಯಲಿಲ ದೃಢವ್ಯಗಿರುವವನು” ಎಿಂದರೆ ಒಿಂದು 
ನಿದಿವಷಟವ್ಯದ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶದ ಕುರತ್ು ಹೊಿಂದಿರುವ ಅವನ ಮ್ನವರಕೆಯು ಸರಯಯದದುದ 
ಆಗಿರುವದ್ಯಗಿದ್ೆ ಎಿಂಬದ್ೆ. 

“ನಿಂಬಿಕೆಯಲಿಲ ದೃಢವಿಲಲದವರನೂು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳಿುರ” ಎಿಂದು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ ಸಲಹೆ 
ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು ಸಪಷಟವ್ಯಗಿ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಸ್ಿಂದರೀಹಯಸ್ಪವಯದ ಕ್ಯಯಿಗಳ್ನನು 
ಅವರ ಮ್ನಿಂದರ ಚಚ್ಚಿಸ್ಬರೀಡಿರ. ಬೆೇರೆ ಮಯತ್ುಗಳಲಿಲ ಹೆೇಳುವದ್ಯದರೆ, ಆತ್ನು ಎಷುಟ 
ತ್ಪಯಪಗಿದ್ಯದನೆಿಂಬುದನುು ಅವರಗೆ ತೊೇರಸಿ ಕೊಡುವದಕೆೆ ನಿಮ್ಗೊಿಂದು ಅವಕಯಶ 
ಸಿಕೆಬೆೇಕೆಿಂಬ ಒಿಂದ್ೆೇ ಕಯರರ್ಕಯೆಗಿ ಅವರನುು ನಿಮ್ಮ ಅನೊಾೇನಾತೆಯಳಗೆ 
ಆಮ್ಿಂತಿಿಸಬೆೇಡಿರ. JB ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ “ಆತ್ನನುು ಸ್ಯವಗತಿಸಿರ . . . ಯಯವದ್ೆೇ ವ್ಯದವನುು 
ಆರಿಂಭಿಸಿದಯೆೇ ಸ್ಯವಗತಿಸಿರ.”  

ವಚನ 2. ಅಪೊಸತಲನು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತಯತನೆ, ಒಬ್ೊನನ [“ದೃಢವಿರುವ” 
ಸಹೊೇದರನು] ಯಯವದನಯುದರ  [ಮಯಿಂಸವೂ ಸ್ೆೇರದಿಂತೆ] ತಿನುಬ್ಹನದರಿಂದನ 
ನಿಂಬ್ನತ್ಯತನರ [ಒಿಂದು ಬಲವ್ಯದ ಮ್ನವರಕೆ]; ನಿಂಬಿಕ್ರಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಿಲ್ಿದವನನ 
ಕ್ಯಯಪಲ್ಾಗಳ್ನನು ತಿನನುತ್ಯತನರ. ಕೆಲವರು ಆರೊೇಗಾದ ಕಯರರ್ಗಳಿಗೊೇಸೆರ ಮಯಿಂಸ 
ಸ್ೆೇವನೆಯಿಿಂದ ದೂರವಿರುತಯತರೆ, ಆದರೆ ಈ ವಚನವು ಧ್ಯಮಿವಕ ಲವಲೆೇಶಗಳ ಕುರತ್ು 
ಚಚಿವಸುತಿತದ್ೆ, ಹೊರತ್ು ಆರೊೇಗಾದ ಕಳಕಳಿಗಳನುಲಲ. ಈಗಯಗಲೆೇ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪಿಕಯರ, 
ಸಸಾಹಯರಗಳು ಬಹುಶಃ ಕೊೇಷರ್ ಅಲಲದ ಮಯಿಂಸವನುು ತಿನುುವದಕೆೆ ನಿರಯಕರಸುತಿತದದ 
ಯೆಹೂದಿ ಕೆೈಸತರಯಗಿದಿದರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಬಹುಶಃ ಆ ಸಸಾಹಯರಗಳು ಮಯರುಕಟೆಟಯಲಿಲ 
ಸಿಕುೆವ ಮಯಿಂಸವು ವಿಗಿಹಗಳಿಗೆ ನೆೈವ್ೆೇದಾ ಮಯಡಿದ್ ದೆಿಂಬ ಅರವು ಹೊಿಂದಿದದ 
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ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ ಕೆೈಸತರಯಗಿದಿದರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 
ವಿಗಿಹಗಳಿಗೆ ನೆೈವ್ೆೇದಾ ಮಯಡಿದ ಮಯಿಂಸವು ಹೆೇಗೆ ಮಯರುಕಟೆಟಗೆ ಬಿಂದಿರಲಿಕೆೆ 

ಸ್ಯಧಾ? ಒಬಬ ವಿಗಿಹಯರಯಧಕ ಧಮ್ವದವನು ಒಿಂದು ಪಯಿಣಿಯನುು ದ್ೆೇವಸ್ಯಥನಕೆೆ 
ಕರೆದ್ೊಯುಾತಿತದದನು, ಅಲಿಲ ಅದನುು ಅನಾದ್ೆೇವರಗೆ ಅಪ್ರವಸಲಯಗುತಿತತ್ುತ. ಒಬಬ 
ಪುರೊೇಹತ್ನು ಆ ಪಯಿಣಿಯನುು ವಧಸುತಿತದದನು ಮ್ತ್ುತ ಸವಲಪ ಭ್ಯಗವನುು ಆರಸಿಕೊಿಂಡು 
ಯಜ್ಞವ್ೆೇದಿಯ ಮೇಲಿಡಲಯಗುತಿತತ್ುತ. ಪುರೊೇಹತ್ನು ತ್ನಗಯಗಿ ಬಿಟಿಟದದನುು 
ಇಟ್ುಟಕೊಳುುತಿತದದನು, ಮ್ತ್ುತ ಮಿಕೆ ಮಯಿಂಸವ್ೆಲಯಲ ಆದ್ಯಯ ಗಳಿಸುವ ಮ್ೂಲದ ರೂಪದಲಿಲ 
ಮಯರುಕಟೆಟಗೆ ಕಳುಹಸಲಪಡುತಿತತ್ುತ. ವಿಗಿಹಯರಯಧನೆಯಲಿಲಯೆೇ ಬೆಳೆದು ಬಿಂದಿದದಿಂಥ, 
ಅನಾರ್ನರಗೆ ಈ ಮಯಿಂಸವನುು ಅದು ವಿಗಿಹದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಹೊಿಂದಿರುವ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಬಗೆೆ 
ಯೇಚಿಸಿದ್ೆಯೆೇ ಸ್ೆೇವನೆ ಮಯಡುವದು ಕಠಿರ್ವ್ಯಗಿರುತಿತತ್ುತ (ನೊೇಡಿರ 1 ಕೊರಿಂಥ 8:7). 
ಯಯವದಕೂೆ ಸುರಕ್ಷತೆಯಲಿಲರುವ ಉದ್ೆದೇಶದಿಿಂದ, ಅವರಲಿಲ ಕೆಲವರು ಒಟಯಟರೆಯಯಗಿ 
ಮಯಿಂಸ ಸ್ೆೇವನೆಯಿಿಂದಲೆೇ ದೂರವಿದದರು.  

ಒಿಂದು ವ್ೆೇಳ  ೆ “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನು ಧಮ್ವಶಯಸಿ-ಅನುಸರಸುತಿತದದ 
ಹೂದಾನಯಗಿದದಲಿಲ, “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರನು ಎಿಂದರೆ ಕೆೈಸತರು ಇನುು ಮೇಲೆ ಮೊೇಶೆಯ 
ಧಮ್ವಶಯಸ್ಯಿಧೇನರಲಲ ಎಿಂಬುದನುು ಅಥವಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿದದವನು ಎಿಂದ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ 
(ನೊೇಡಿರ 7:4, 6). ಮಯಿಂಸವು ಕೊೇಷರ್ ಬೆೇಡಿಕೆಗಳನುು ಸಿಂಧಸಬೆೇಕಯದ ಅಗತ್ಾತೆಯು 
ಇರಲಿಲಲ. ಒಿಂದು ವ್ೆೇಳ  ೆ “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನು ಮಯಿಂಸವು ವಿಗಿಹಕೆೆ ನೆೈವ್ೆೇದಾ 
ಮಯಡಲಪಟಿಟದ್ೆಯೇ ಎಿಂಬದರ ಬಗೆೆ ಅತಿಯಯದ ಚಿಿಂತೆಯುಳು ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ 
ಕೆೈಸತನಯಗಿದದಲಿಲ, “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರನು ಎಿಂದರೆ ವಿಗಿಹವು ಏನೂ ಅಲಲವ್ೆೇ ಅಲಲ 
(ನೊೇಡಿರ 1 ಕೊರಿಂಥ 8:4), ಮ್ತ್ುತ ಈ ಕಯರರ್ದಿಿಂದ ವಿಗಿಹಕೆೆ ಅಪ್ರವಸುವದರಿಂದ 
ಮಯಿಂಸದ ಮೇಲೆ ಯಯವದ್ೆೇ ಪರಣಯಮ್ವುಿಂಟಯಗಿರುವದಿಲಲ ಎಿಂಬುದನುು 
ಅಥವಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿದದವನು ಎಿಂದ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ. ರೊೇಮಯ 14ರಲಿಲ ಸವಲಪ ಮ್ುಿಂದಕೆೆ ಹೊೇಗಿ, 
ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಯಯವ ಪದ್ಯಥವವೂ [ಯಯವ ಆಹಯರವೂ] ಸವತ್ಃ 
ಅಶುದಧವಲಲವ್ೆಿಂದು ಬಲೆಲನು” (14:14; ನೊೇಡಿರ ಮಯಕವ 7:19). ಪೌಲನು ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 
ಬರೆದ ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲ, ಆತ್ನು “ದ್ೆೇವರು ಸಕಲ ವಿಧವ್ಯದ ಆಹಯರವನೂು 
ಉಿಂಟ್ುಮಯಡಿದನು” ಎಿಂಬದನುು ತಿಳಿಸುತಯತನೆ ಮ್ತ್ುತ “ಆತ್ನಿಿಂದ ಉಿಂಟ್ು ಮಯಡಿದ್ ದೆಲಲವೂ 
ಒಳ ುೆೇದ್ೆೇ; ದ್ೆೇವರ ಸ್ೊತೇತ್ಿಮಯಡಿ ತೆಗೆದುಕೊಳುುವ ಪಕ್ಷಕೆೆ ಯಯವದನೂು ನಿಷ್ಟದಧವ್ೆಿಂದು 
ಹೆೇಳತ್ಕೆದದಲಲ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 4:3, 4). ಮಯಿಂಸ ಸ್ೆೇವನೆಯ 
ವಿಷಯದಲಿಲ, “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರನು ಈ ಸತ್ಾವನುು ಅಥವಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿದದನು, 
ಆದರೆ “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯದಲಿಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮ್ತ್ುತ ಪರಜ್ಞಯನದ 
ಕೊರತೆಯಿತ್ುತ (ನೊೇಡಿರ 1 ಕೊರಿಂಥ 8:7). 

“ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿ” (συνείδησις, suneidēsis) ಎಿಂಬುದಕ್ತೆರುವ ಗಿಿೇಕ್ ಪದವು ರೊೇಮಯ 
14:1-15:13ರಲಿಲ ಕಿಂಡು ಬರುವದಿಲಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಭ್ಯವನೆಯು ಇಲಿಲ ಇರುತ್ತದ್ೆ. NLTಯು 
14:2ರಲಿಲನ “ದೃಢವಿಲಲದವವರು” ಎಿಂಬುದಕೆೆ “ಸೂಕ್ಷಮವ್ಯದ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯುಳುವರು” ಎಿಂಬ 
ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದವನುು ಒದಗಿಸಿರುತ್ತದ್ೆ.11 “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನು 
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ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಪೂವವಕವ್ಯಗಿ ಮಯಿಂಸವನುು ತಿನುುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗದವನಯಗಿದದನು, ಅದ್ೆೇ 
ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ ತಿನುುವದು “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರನ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಬಯಧಸಲಿಲಲ. 

ವಚನ 3. ಪೌಲನು ಮೊದಲು “ದೃಢವಿರುವವರನುು” ಕುರತ್ು ಮಯತಯಡುತಯತನೆ: 
[ಮಯಿಂಸವನುು] ತಿನನುವವನನ [ಮಯಿಂಸವನುು] ತಿನುದವನನನು ಹೀನರೈಸ್ಬಯರದನ. 
“ಹೇನೆೈಸಬಯರದು” ಎಿಂಬುದು ἐξουθενέω (exoutheneō) ಎಿಂಬ ಒಿಂದು ಬಲವ್ಯದ 
ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದರಥವವು “ತಿೇರಯ ಅಸಹಾಸುವದು,” ಮ್ತೊತಬಬರನುು ನಗರ್ಾವ್ೆಿಂದು 
ಎಣಿಸುವದು ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.12 ಅದು ἐκ (ek, “ಹೊರಗೆ”) ಮ್ತ್ುತ οὐδέν (ouden, 
“ಯಯವನೂ ಅಲಲ”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳ ಸಿಂಯೇರ್ನೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಇಲಿಲ ಎಚುರಕೆಯು 
“ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನನುು ಅಪಮೌಲಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.  

ಪೌಲನು ಬಳಿಕ ತ್ನು ಗಮ್ನವನುು ತಯನು “ದೃಢವಿಲಲದವರು” ಎಿಂದು ಕರೆದವರ 
ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತಯತನೆ: [ಮಯಿಂಸ] ತಿನುದವನನ [ಮಯಿಂಸ] ತಿನನುವವನನನು ದರ ೀಷ್ಟಯಿಂದನ 
ಎಣಿಸ್ಬಯರದನ. ಪೌಲನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲಿಲ ದ್ೊೇಷ್ಟಯೆಿಂದು ಎಣಿಸುವಿಕೆ (ತಿೇಪುವ 
ಮಯಡುವಿಕೆ) ಕುರತ್ು ಬಹಳಷಟನುು ಹೆೇಳಿದ್ಯದನೆ (14:1, 3, 4, 10, 1313). “ದ್ೊೇಷ್ಟಯೆಿಂದು 
ಎಣಿಸು” ಎಿಂಬುದು κρίνω (krinō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದರಥವವು 
“ತಿೇಮಯವನಿಸುವದು,”14 ಒಿಂದು ತಿೇಪುವ ಮಯಡುವದು ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. Krinō ಎಿಂಬುದು 
ಯಯವ್ಯಗಲೂ ನಿಷೆೇಧ್ಯಥವ ರೂಪದಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟರುವದಿಲಲ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, 
ರೊೇಮಯ 14ರಲಿಲ, 5ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ “ವ್ೆಿಂದ್ೆಣಿಸುತಯತನೆ” ಮ್ತ್ುತ 13ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ 
“ತಿೇಮಯವನಿಸಿಕೊಳಿುರ” ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. ನಯವು 16:17ರಲಿಲನ ಪೌಲನ 
ಕಟ್ಟಪಪಣೆಗೆ ಆತ್ನ ಬರ್ುನೆಯಲಿಲ ಸರಹೊಿಂದುವವವರ ಬಗೆ ೆಒಿಂದು ತಿೇಪುವ ಮಯಡದ್ೆಯೆೇ 
ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಲು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಧಾವಿರುವದಿಲಲ. ಹೆೇಗೂ, krinō ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ 
ಪಿತಿಕೂಲವ್ಯದ ತಿೇಪುವ ಮಯಡುವಿಕೆ, ಟಿೇಕ್ತಸುವಿಕೆ, ತ್ಪುಪ ಕಿಂಡುಹಡಿಯುವಿಕೆ, 
ಮ್ತ್ುತ/ಅಥವ್ಯ ಖಿಂಡಿಸುವಿಕೆಯನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ ಬಳಸಲಪಡುತ್ತದ್ೆ—ಮ್ತ್ುತ ಇಲಿಲಯೂ 
ಅದ್ೆೇ ರೇತಿಯಲಿಲ ಬಳಸಲಯಗಿದ್ೆ. 14:3ರಲಿಲ, AB ಯು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ, “ತ್ಾಜಸುವವನು 
[ಮಯಿಂಸ ಸ್ೆೇವನೆಯನುು] ತಿನುುವವನನುು ಟಿೇಕ್ತಸದಿರಲಿ ಮ್ತ್ುತ ತಿೇಪುವ ಮಯಡದಿರಲಿ.” 
(ನೊೇಡಿರ ಹೆಚಿುನ ಅಧಾಯನಕಯೆಗಿ: “ತಿೇಪುವಮಯಡು” (Krinō) ಕುರತ್ ಪದ ಅಧಾಯನ, 
ಪುಟ್ಗಳು 140-42). 

ಒಬಬನು ಸಹೊೇದರನ ಮೇಲೆ ತಿೇಪುವ ಮಯಡುವದರಿಂದ ದೂರವಿರತ್ಕೆದುದ, 
ಅವನನುು ದರೀವರನ . . . ಸರೀರಸಿಕ್ರ ಿಂಡಿದಯುನಲಯಿ. ಸಹೊೇದರನು ಕೆೈಸತನಯದ್ಯಗ, ದ್ೆೇವರು 
ಆತ್ನನುು ತ್ನು ಮ್ಗುವ್ಯಗಿ ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಿಂಡನು. “ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಿಂಡನು” ಎಿಂಬುದು 
proslambanō ಎಿಂಬ ಪದದ ಅನುವ್ಯದವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, 1ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ 
ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟರುವದ ಅದ್ೆೇ ಗಿಿೇಕ್ ಪದವ್ಯಗಿದ್ೆ. ಈ ಆಲೊಚನೆಯು ವ್ಯಕಾಖಿಂಡದಲಿಲ 
ಪರೊೇಕ್ಷವ್ಯಗಿ ವಾಕತಗೊಿಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ: ದ್ೆೇವರು ಆತ್ನನುು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಿಂಡಿರುವದ್ಯದಲಿಲ, 
ನಯವು ಸಹ ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುತ್ಕೆದುದ. Jimmy Allenನು “ಕ್ತಿಸತನು . . . ಕುಿಂದುಕೊರತೆಗಳು 
ಎದುದ ಕಯರ್ುವಿಂಥ ನಮ್ಮನುು ಸ್ಯವಗತ್ ಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿದ್ಯದನೆ,” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದ ಬಳಿಕ ನಯವು 
ಸಹ “ಪರಸಪರರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಅದ್ೆೇ ಕಯಳಜಯನುು ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕು” ಎನುುತಯತನೆ.15 
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ನಯವು ಕೆೈಸ್ೆತೇತ್ರರನುು ನಮ್ಮ ಅನೊಾೇನಾತೆಯಳಗೆ ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದು 
ಪೌಲನು ಹೆೇಳುತಿತಲಲ. ಆತ್ನು ಸೂಚಿಸಿ ಹೆೇಳಿದ ರ್ನರು ದ್ೆೇವರಿಂದ 
ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳುಲಪಟ್ಟವರಯಗಿದದರು (14:3): ದ್ೆೇವರ ಸ್ೆೇವಕರು (14:4), ಕತ್ವನಿಗೆ 
ಸ್ೆೇರದವರು (14:8), ಮ್ತ್ುತ ಕ್ತಿಸತನಲಿಲನ ಸಹೊೇದರರು (14:10). 

ವಚನ 4. ಪೌಲನು ಬಳಿಕ ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ ಹೇಗೆ ಕೆೇಳುತಯತನೆ, ಮ್ತ್ರ ತಬ್ೊನ ಸರೀವಕನ 
ವಿಷಯವಯಗಿ ತಿೀಪುಿಮಯಡನವದಕ್ರಕ ನಿೀನನ ಯಯರನ? “ಸ್ೆೇವಕನು” ಎಿಂಬುದರ ಅನುವ್ಯದಿತ್ 
ಪದವು (οἰκέτης, oiketēs) ಸವವಸಮಯನಾವ್ಯಗಿ “ಸ್ೆೇವಕ” ಎಿಂಬುದಕ್ತೆರುವ ಪದದಿಿಂದ 
ಬಿಂದದ್ಯದಗಿರುವದಿಲಲ; ಇದು “ಮ್ನೆ” (οἶκος, oikos)16 ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಹುಟಿಟದ್ಯದಗಿದ್ೆ. 
Oiketēs ಎಿಂಬುದು ಮ್ನೆಯ ನೌಕರನನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.  

ಅಪೊಸತಲನು ತ್ನು ಪಿಶೆುಯ ಬಳಿಕ ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಯನುು ನಿೇಡುತಯತನೆ: ಅವನನ 
ನಿದರ ೀಿಷ್ಟಯಯಗಿ ನಿಿಂತರ  ದರ ೀಷ್ಟಯಯಗಿ ಬಿದುರ  ಅವನ ಯಜಮಯನನಿಗರೀ ಸರೀರದನು. 
ಸಿಂದ್ೆೇಶವನುು ಇಲಿಲ ಸರಳವ್ಯಗಿ ವಿವ್ೆೇಚಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ನಯವು ದ್ೆೇವರ ಸ್ೆೇವಕರು, ಮ್ತ್ುತ 
ನಮ್ಮ ಸ್ೆೇವ್ೆಯ ಕುರತಯಗಿ ಒಿಂದು ದಿನ ನಯವು ದ್ೆೇವರ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಲೆಕೆವನುು 
ಒಪ್ರಪಸುವವರಯಗಿರುತ ತೆೇವ್ೆ (ನೊೇಡಿರ 14:10-12). “ಯಯರೂ ನಿಲಲವರು ಅಥವ್ಯ ಬಿೇಳುವರು” 
ಎಿಂಬುದನುು ನಿಧವರಸುವ್ಯತ್ನು ದ್ೆೇವರೆೇ. ಅದರ ಮ್ಧಾದಲಿಲ, ಒಬಬರ ಮೇಲೊಬಬರು 
ತಿೇಪುವ ಮಯಡುತಯತ ಕುಳಿತ್ುಕೊಳುುವದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸವ್ೆೇ ಅಲಲ.17 ನಯವು ಮ್ುಯಿಾಗೆ 
ಮ್ುಯಿಾ ತಿೇರಸಬಯರದು ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಅದು ದ್ೆೇವರ ಕೆಲಸ ಎಿಂದು ರೊೇಮಯ 12:19 
ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ. ನಯವು ತಿೇಪುವ ಸಹ ಮಯಡಬಯರದು ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಅದು ದ್ೆೇವರ 
ರ್ವ್ಯಬಯದರಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆಿಂದು ಈ ವಚನವು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ. 

ಪೌಲನು ಭರವಸ್ೆಯ ಟಿಪಪಣಿಯನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುತಯತನೆ. “ಅವನು 
ನಿದ್ೊೇವಷ್ಟಯಯಗಿ ನಿಿಂತ್ರೂ ದ್ೊೇಷ್ಟಯಯಗಿ ಬಿದದರೂ ಅದು ಅವನ ಯರ್ಮಯನನಿಗೆೇ 
ಸ್ೆೇರದುದ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದ ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತಯತನೆ, ಅವನನ [ಕತ್ವನ 
ಸ್ೆೇವಕನು] ನಿದರ ೀಿಷ್ಟಯಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲ್ಪಡನವನನ, ಅವನನನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ನವದಕ್ರಕ ಕತಿನನ 
ಶಕತನಯಗಿದಯುನರ. ಇಲಿಲ ಪಿಶೆುಯಲಿಲರುವ ಸ್ೆೇವಕನು ಕತ್ವನಿಗೆ ಶಿದ್ ಧೆಯಿಿಂದ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು 
ಮಯಡುವವನಯಗಿರುತಯತನೆಿಂದು ಭ್ಯವನೆಯನುು ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಯು ತೊೇರಸುತ್ತದ್ೆ. ಆತ್ನ 
ಸಹೊೇದರರು ಅವನನುು ತ್ುಚಛವ್ಯಗಿ ಕಿಂಡರೂ ಅಥವ್ಯ ಅವನನುು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುದಿದದರೂ, 
ದ್ೆೇವರಿಂತ್ೂ ಅವನನುು ಸ್ಯವಗತಿಸುತಯತನೆ ಮ್ತ್ುತ ದೃಢವ್ಯಗಿ ನಿಲುಲವಿಂತೆ ಅವನನುು 
ಶಕತಗೊಳಿಸುವನೆಿಂಬುದ್ೆೇ ಪೌಲನು ಹೆೇಳಲಿಚಿುಸುವ ಅಿಂಶವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.  

ವಿಶ್ರೀಷ ದಿನಗಳ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ (14:5-9)  
5ಒಬ್ೊನನ ಒಿಂದನ ದಿನಕ್ರಕಿಂತ ಮ್ತ್ರ ತಿಂದನ ದಿನವನನು ವಿಶ್ರೀಷವರಿಂದರಣಿಸ್ನತ್ಯತನರ; ಮ್ತ್ರ ತಬ್ೊನನ 
ಎಲಯಿ ದಿವಸ್ಗಳ್ನ ು ವಿಶ್ರೀಷವರಿಂದರಣಿಸ್ನತ್ಯತನರ; ಪಾತಿಯಬ್ೊನನ ತನು ತನು ಮ್ನಸಿಸನಲ್ಲಿ 
ನಿಶಿಯಸಿಕ್ರ ಿಂಡಿರಬರೀಕನ. 6ದಿನವನನು ಗಣಾಮಯಡನವವನನ ಕತಿನಿಗಯಗಿ ಅದನನು 
ಗಣಾಮಯಡನತ್ಯತನರ. ತಿನನುವವನನ ಕತಿನಿಗಯಗಿ ತಿನನುತ್ಯತನರ; ಅವನನ ದರೀವಸರ ತೀತಾ 
ಮಯಡನತ್ಯತನಲಯಿ. ತಿನುದವನನ ಸ್ಹ ಕತಿನಿಗಯಗಿಯೀ ತಿನುದರ ದರೀವರ ಸರ ತೀತಾ 
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ಮಯಡನತ್ಯತನರ. 7ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ೊನಯದರ  ತನಗಯಗಿ ಬ್ದನಕನವದ  ಇಲ್ಿ, ತನಗಯಗಿ 
ಸಯಯನವದ  ಇಲ್.ಿ 8ನಯವು ಬ್ದನಕ್ರದರರ ಕತಿನಿಗಯಗಿ ಬ್ದನಕನತ್ರತೀವರ; ಸ್ತತರರ ಕತಿನಿಗಯಗಿ 
ಸಯಯನತ್ರತೀವರ; ಬ್ದನಕ್ರದರ  ಸ್ತತರ  ನಯವು ಕತಿನವರರೀ. 9ಯಯಕ್ರಿಂದರರ ಸ್ತತವರಗ  
ಜೀವಿಸ್ನವವರಗ  ಒಡರಯನಯಗಿರಬರೀಕ್ರಿಂತಲರೀ ಕ್ರಾಸ್ತನನ ಸ್ತನತ ಜೀವಿತನಯದನನ. 

ವಚನ 5. 2 ಮ್ತ್ುತ 3 ವಚನಗಳಲಿಲ, ಪೌಲನು ಮಯಿಂಸವನುು ತಿನುುವ ಅಥವ್ಯ 
ತಿನುದಿರುವ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶವನುು ಪರಚಯಿಸಿದನು. 5ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ, ಆತ್ನು 
ಅಭಿಪಯಿಯದಲಿಲನ ಭ್ೆೇದಗಳ ಎರಡನೆಯ ಉದ್ಯಹರಣೆಯನುು ಕುರತ್ು ಮಯತಯಡುತಯತನೆ. 
ವಿಚಯರವು ಹೇಗೆ ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ, ಒಬ್ೊನನ ಒಿಂದನ ದಿನಕ್ರಕಿಂತ ಮ್ತ್ರ ತಿಂದನ ದಿನವನನು 
ವಿಶ್ರೀಷವರಿಂದರಣಿಸ್ನತ್ಯತನರ; ಮ್ತ್ರ ತಬ್ೊನನ ಎಲಯಿ ದಿವಸ್ಗಳ್ನ ು ವಿಶ್ರೀಷವರಿಂದರಣಿಸ್ನತ್ಯತನರ. 
“ಒಿಂದು ದಿನಕ್ತೆಿಂತ್ ಮ್ತೊತಿಂದು ದಿನವನುು” ವಿಶೆೇಷವ್ೆಿಂದ್ೆಣಿಸಿದವರು ಚಿಕೆಿಂದಿನಿಿಂದಲೂ 
ಸಬಬತ್ ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರೆ ಪವಿತ್ಿ ದಿನಗಳನುು ಆಚರಸುವವರಯಗಿ ಬೆಳೆಸಲಪಟಿಟದದ ಯೆಹೂದಾ 
ಕೆೈಸತರೆೇ ಆಗಿದದರೆಿಂದು ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಊಹಸಿಕೊಳುಲಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಹೆೇಗೂ, 
ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದವರಗೆ ಸಹ ವಿಶೆೇಷ ದಿನಗಳು ಇದದವು. ವಿವರಣೆಗೆ ಮ್ತ್ುತ ಅನವಯಿಸುವಿಕೆಗೆ 
ಸಹಯಯಕವ್ಯಗಲೆಿಂಬುದಕಯೆಗಿ, ಯೆಹೂದಾ ಕೆೈಸತನೊಬಬನ ಮ್ತ್ುತ ಸಬಬತ್ ದಿನದ 
ಉದ್ಯಹರಣೆಯನುು ಬಳಸಲಯಗುವದು, ಆದರೆ ಪೌಲನು ಯಯರನುು ಉದ್ೆದೇಶಿಸಿ 
(ಯೆಹೂದಾರೊೇ ಅಥವ್ಯ ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದವರೊೇ) ಬರೆದನೊೇ ಎಿಂಬುದರ ಬಗೆೆ ನಯವು 
ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ ಹೆೇಳುವದಕಯೆಗುವದಿಲಲ ಎಿಂಬುದನುು ನಯವು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಳುತ್ಕೆದುದ.  

ನಿೇವು ಜೇವತ್ವ್ೆಲಯಲ ಸಬಬತ್ ದಿನವನುು ಆಚರಸುತಯತ ಬಿಂದಿರುವ ಒಬಬ 
ಯೆಹೂದಾನಯಗಿದಿದೇರೆಿಂಬಿಂತೆ ಊಹಸಿಕೊಳಿುರ. ನಿೇವು ಏಳನೆಯ ದಿನದ ವಿಷಯದಲಿಲ 
ಯೆಹೂದಾ ಧಮ್ವಶಯಸಿದ ಮ್ತ್ುತ ಸಿಂಪಿದ್ಯಯದ ಬಹುಸಿಂಖ್ೆಾಯ ಬೆೇಕುಬೆೇಡಗಳನೆುಲಯಲ 
ಆಚರಸುತಯತ ಬಿಂದವರಯಗಿದಿದರ. ಬಳಿಕ ನಿೇವು ಒಬಬ ಕೆೈಸತನಯಗಿ ಪರವತ್ವನೆಗೊಿಂಡಿರ. 
ನಿೇವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆೈಸತರ ಸಿಂಗಡ ವ್ಯರದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದು 
ದ್ೆೇವ್ಯರಯಧನೆಯನುು ಮಯಡುತಿತರುವಿರಯದರೂ, ದಶಕಗಳಿಿಂದ ಆಚರಸುತಯತ ಬಿಂದಿರುವ 
ಸಬಬತ್.ನುು ತ್ಳಿುಹಯಕುವದು ಕಠಿರ್ವ್ೆಿಂದ್ೆಣಿಸುವದಿಲಲವೊೇ? ನಿೇವು ಏಳನೆಯ ದಿನದ ಬೆಳಿಗೆೆ 
ಎಚುರಗೊಳುುವ್ಯಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆೇಗನಿುಸಬಹುದು? ನಿೇವು ಆ ದಿನವನುು “ಇದು ಇನೊುಿಂದು 
ದಿನದಿಂತ್ಷೆಟ” ಎಿಂದು ಯೇಚಿಸಿಕೊಳುುವಿರೊೇ? ಒಬಬ ಯೆಹೂದಿ ಕೆೈಸತನು “ಒಿಂದು 
ದಿನಕ್ತೆಿಂತ್ ಮ್ತೊತಿಂದು ದಿನವನುು” ವಿಶೆೇಷವ್ೆಿಂದ್ೆಣಿಸುತಯತನೆಿಂಬುದನುು ತಿಳಿಯುವದು 
ಸುಲಭವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.  

ಇತ್ರರು “ಎಲಯಲ ದಿವಸಗಳನೂು” ವಿಶೆೇಷವ್ೆಿಂದ್ೆಣಿಸುತಯತರೆ. ಅವರು ಹಳೆಯ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ನೆೇಮ್ನಿಷ ಠೆಗಳು ಅಳಿಸಿಹಯಕಲಪಟಿಟವ್ೆ, “ಶಿಲುಬೆಗೆ ರ್ಡಿದು ಇಲಲದಿಂತಯಗ” 
ಮಯಡಲಪಟಿಟವ್ೆ ಎಿಂಬುದನುು ಅವರು ಅಥವಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿದದರು (ಕೊಲೊಸ್ೆಾ 2:14; ನೊೇಡಿರ 
ಎಫೆಸ 2:15). ಸಬಬತ್ ದಿನವನುು ಆಚರಸದಿರುವದಕೆೆ ಯಯರನೂು ತಿೇಪುವ (ದ್ೊೇಷ್ಟಯೆಿಂದು 
ತಿೇಮಯವನಿಸುವಿಕೆಯನುು) ಮಯಡಬಯರದ್ಯಗಿತ್ುತ (ಕೊಲೊಸ್ೆಾ 2:16). 

ರೊೇಮಯ 14ರಲಿಲ, ಈ ಒಿಂದು ನಿದಿವಷಟವ್ಯದ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶದ ಮೇಲೆ ಒಿಂದು 
ನಿಲುವವನುು “ದೃಢವಿಲಲದ” ಅಥವ್ಯ “ದೃಢವಿರುವ” ಎಿಂದ್ಯಗಲಿ ಕರೆಯಲಿಲಲ, ಆದರೆ 
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ಗಲಯತ್ಾ 4:9-11ರಲಿಲ ಆತ್ನು ವಿಶೆೇಷ ದಿನಗಳ ಆಚರಸುವ ವಿಷಯದಲಿಲ ಕೆಲವರನುು 
ಖಿಂಡಿಸುತಯತನೆ. ಆದದರಿಂದ ಈ ಪಿಶೆುಯ ವಿಷಯವ್ಯಗಿ, ನಯವು ಇಲಿಲ 
ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುಬಹುದ್ಯದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ, ವಿಶೆೇಷ ದಿನಗಳನುು ಆಚರಸುವವನು “ದೃಢವಿಲಲದ” 
ಸಹೊೇದರನಯಗಿದದರೆ, ಆಚರಸದಿದದವನು “ದೃಢವ್ಯದ” ಸಹೊೇದರನಯಗಿದದನು ಎಿಂಬದ್ೆೇ. 

ಪೌಲನು ವಿಶೆೇಷ ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆಯ ವಿಷಯವ್ಯಗಿ ಗಲಯತ್ಾದ ಕೆೈಸತರನುು 
ಅಷೊಟಿಂದು ತಿೇಕ್ಷ್ಣವ್ಯಗಿ ಖಿಂಡನೆ ಮಯಡುತಯತನೆ, ಆದರೆ ಈ ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ ಕೆೈಸತರಗೆ 
ವಿಶೆೇಷ ದಿನಗಳನುು ಆಚರಸುವವರನುು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳಿುರೆಿಂದು ಏಕೆ ಹೆೇಳಿದನೆಿಂದು ಕೆಲವರು 
ಚಕ್ತತ್ಗೊಳುುತಯತರೆ. ಗಲಯತ್ಾದಲಿಲ, ಮೊೇಶೆಯ ಧಮ್ವಶಯಸಿವನುು (ಯೆಹೂದಾರ ಪವಿತ್ಿ 
ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆಯೂ ಸ್ೆೇರದಿಂತೆ) ಕೆೈಕೊಿಂಡು ನಡೆಯುವದು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಿಂದುವದಕೆೆ 
ಪೂವವಭ್ಯವಿ ಷರತಯತಗಿರುತ್ತದ್ೆ ಎಿಂದು ಬೊೇಧಸಲಯಗುತಿತತ್ುತ (ಗಲಯತ್ಾ 5:1-4; ನೊೇಡಿರ 
ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 15:1). ಬಹುಶಃ ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲ ಕೆಲವರು ಮ್ತೊತಬಬರ ಮೇಲೆ 
ಆಚರಣೆಯನುು ಒತಯತಯದಿಿಂದ ಹೆೇರದ್ೆ ಸವತ್ಃ ತಯವು ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಮ್ನವರಕೆಯ 
ವಿಚಯರವ್ಯಗಿ ವಿಶೆೇಷ ದಿನವನುು ಆಚರಸುತಿತದದರೆಿಂದು ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ.  

ಈ ವಿಷಯದಲಿಲ “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರನ ನಿಲುವಿನ ಕುರತಯಗಿ ಇನುು ಒಿಂದ್ೆರಡು 
ಮಯತ್ುಗಳನುು ಹೆೇಳುವದು ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. NASBಯು ಆತ್ನು “ಎಲಯಲ ದಿವಸಗಳನುು 
ಒಿಂದ್ೆೇ ರೇತಿ” ಎಣಿಸುತಯತನೆ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ. ಈ ಮಯತ್ುಗಳು ಎಲಯಲ ದಿನಗಳನುು 
ಆತ್ನು ಸ್ಯಧ್ಯರರ್ವ್ೆಿಂಬಿಂತೆ ಎಣಿಸಿದನು, ಆತ್ನು ಯಯವ ದಿನವೂ ವಿಶೆೇಷವ್ೆಿಂದು 
ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುಲಿಲಲ ಎಿಂಬ ಅನಿಸಿಕೆಯನುು ಉಿಂಟ್ು ಮಯಡಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ನಯವು ಒಿಂದು 
ವ್ೆೇಳ  ೆ “ಒಿಂದ್ೆೇ ರೇತಿ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಕೆೈಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುಲು 
ಸಹಯಯವ್ಯಗಬಹುದು, ಆ ಪದವು ಅನುವ್ಯದಕರಿಂದ ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಲಪಟ್ಟದ್ಯದಗಿದ್ೆ. ಆಗ 
ನಮ್ಗೆ “ಪಿತಿಯಿಂದು ದಿನವನುು ಎಣಿಸುತಯತನೆ” ಎಿಂಬದಷೆಟ ಉಳಿಯುತ್ತದ್ೆ. “ಎಣಿಸುತಯತನೆ” 
ಎಿಂಬುದು krinō ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದು ಈ ವಿಚಯರದಲಿಲ “ಅನುಮೊೇದಿರು, 
ಗೌರವ ತೊೇರು” ಎಿಂಬಥವವನುು ಕೊಡುತ್ತದ್ೆ.18 ರೊೇಮಯ 14:5ರಲಿಲ ಅದರಥವವು 
ಏನೆಿಂದರೆ “ಪಿತಿ ದಿನವು . . . ಪವಿತ್ಿವ್ೆಿಂದು ಪರಗಣಿಸಲಪಡುತ್ತದ್ೆ” ಎಿಂಬದ್ೆ.19 

ಯಯರಯದರೂ ಹೇಗೆ ಕೆೇಳಬಹುದು, “ಆದರೆ ವ್ಯರದ ಮೊದಲ ದಿನವು ಕೆೈಸತರಗೆ 
ಪವಿತ್ಿವ್ಯದ ದಿನವ್ೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಿಂಡಿದ್ ದೆನು.” ದ್ೆೇವರು ವ್ಯರದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನವನುು 
ಆರಯಧನೆಗೊೇಸೆರ ಪವಿತ್ಿ ದಿನವ್ಯಗಿ ಪಿತೆಾಕ್ತಸಿದನೆಿಂಬುದು ಸತ್ಾವ್ೆೇ;20 ಆ ದಿನದಲಿಲಯೆೇ 
ನಯವು ಕತ್ವನ ಭ್ೊೇರ್ನದಲಿಲ ಪಯಲುಗಯರರಯಗುವವರಯಗಿ “ರೊಟಿಟ ಮ್ುರಯುವದಕೆೆ” ಕೂಡಿ 
ಬರುತೆತೇವ್ೆ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 20:7).21 ಹೆೇಗಿದದರೂ, ನಯವು ವ್ಯರದ ಮೊದಲನೆಯ 
ದಿನವು ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಪವಿತ್ಿವ್ಯದದುದ ಎಿಂದು ಯೇಚಿಸಬಯರದು. ಪಿತಿ ದಿನವನುು ಸಹ 
ಕತ್ವನಿಗೊೇಸೆರ ಪಿತಿಷ್ಟಠಸಬೆೇಕು (ಪಿತೆಾಕ್ತಸಿಡಬೆೇಕು). ನಮ್ಗೆ ಸ್ೊೇಮ್ವ್ಯರದಿಿಂದ 
ಶನಿವ್ಯರದ ವರೆಗಿನ ದಿನಗಳು “ಪವಿತ್ಿ ದಿನಗಳು” ಅಲಲವ್ಯದರೆ, ಭ್ಯನುವ್ಯರವು 
ಪವಿತ್ಿವ್ಯಗುವದು ಅಸಿಂಭವವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಅದು ನಮ್ಮನುು ಅಭಿಪಯಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವಿಷಯಗಳ ಕುರತ್ ಒಿಂದು 
ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದ ಹೆೇಳಿಕೆಗೆ ತ್ಿಂದು ನಿಲಿಲಸುತ್ತದ್ೆ: ಪಾತಿಯಬ್ೊನನ ತನು ತನು ಮ್ನಸಿಸನಲ್ಲಿ 
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ನಿಶಿಯಸಿಕ್ರ ಿಂಡಿರಬರೀಕನ. “ನಿಶುಯಿಸಿಕೊಿಂಡಿರಬೆೇಕು” ಎಿಂಬುದು πληροφορέω 

(plērophoreō) ಎಿಂಬ ಸಿಂಯುಕತ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದರಥವವು “ಪೂರ್ವ 
ಅಳತೆಯಲಿಲ.” ಅದು πλήρης (plērēs, “ಪೂರ್ವ”) ಎಿಂಬುದನುು φέρω (pherō, 
“ಹೊತ್ುತಕೊಳುುವರು”) ಎಿಂಬ ಪದದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಒಿಂದುಗೂಡಿಸುವದ್ಯಗಿದ್ೆ. ರೊೇಮಯ 
4:21ರಲಿಲ, ಈ ಪದವು “ಪೂರಯ ಭರವಸವಿಟ್ುಟ” ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. 14:5ರಲಿಲ, 
KJVಯು “ಪೂರ್ವ ಮ್ನವರಕೆಗೊಿಂಡು” ಎಿಂದು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. NIRV ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ, “ಪಿತಿಯಬಬನು ತ್ನು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ ಸಿಂಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ ನಿಶುಯತೆ 
ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕು.” 

ಕೆಲವರು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, ಒಿಂದು ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶವು ಅಭಿಪಯಿಯದ 
ವ್ಯಾಪ್ರತಯಲಿಲರುತ್ತದ್ೆಿಂದು ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಒಪ್ರಪಕೊಳುಲಪಟ್ಟರೆ, ಅವರು ಅದರ ಬಗೆೆ ತ್ಲೆಗೆ 
ಹಚಿುಕೊಳುುವ ಅಗತ್ಾವಿರುವದಿಲಲ ಎಿಂಬದ್ೆ. ಪೌಲನು ವಿಷಯವು ಹೇಗಿರುವದಿಲಲ 
ಎಿಂಬುದನುು ತೊೇರಸುತಯತನೆ. ಯಯವದ್ೆೇ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶದ ವಿಷಯದಲಿಲ, ನಯವು 
ಆಲೊೇಚಿಸಬೆೇಕು, ಅಧಾಯನ ಮಯಡಬೆೇಕು, ಪಯಿಥಿವಸಬೆೇಕು, ಮ್ತ್ುತ ನಮ್ಮ 
ಮ್ನಸುಾಗಳಲಿಲ ನಯವ್ೆೇ ನಿಶುಯ ಪಡಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕು. ಈ ವಿಷಯದಲಿಲ ನಮ್ಗಯಗಿ ದ್ೆೇವರ 
ಚಿತ್ತವ್ೆೇನೆಿಂಬುದರ ಬಗೆೆ ನಯವು ಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ “ನಿಶುಯಿಸಿಕೊಿಂಡಿರಬೆೇಕು.” ಅದು 
ಅಭಿಪಯಿಯದ ವ್ಯಾಪ್ರತಯಳಗಿದದಲಿಲ, ನಯವು ನಮ್ಮ ನಿರ್ವಯಗಳನುು ಇತ್ರರ ಮೇಲೆ 
ಕಡಯುಯಗೊಳಿಸಬಯರದು. ಹೆೇಗಿದದರೂ, ಕತ್ವನನುು ಘನಪಡಿಸುವದಕೆೆ 
ಸಮ್ಪ್ರವತ್ವ್ಯಗಿರುವ ಜೇವಿತ್ವನು ನಡಿಸುವದಕೆೆ ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯದ ನಿಶಿುತಯಭಿಪಯಿಯಗಳು 
ಅತಯಾವಶಾಕವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ. 

ವಚನ 6. ಅದ್ೆೇ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, ಅಭಿಪಯಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ ನಮೊಮಿಂದಿಗೆ 
ಪಿಜ್ಞಯಪೂವವಕವ್ಯಗಿಯೆೇ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ ಹೊಿಂದಿರುವವರ ಬಗೆೆ ನಯವು ತಿೇಪುವ ಅಥವ್ಯ 
ದ್ೊೇಷ್ಟಯೆಿಂದು ತಿೇಮಯವನಿಸುವದನುು ಮಯಡಕೂಡದು. ಏಕೆ? ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನನುು 
ನಯವು ತಿೇಪುವ ಮಯಡಬಯರದು ಎಿಂಬದಕೆೆ 6ನೆೇ ವಚನವು ಒಿಂದು ಕಯರರ್ವನುು 
ನಿೇಡುತ್ತದ್ೆ: ಯಯಕೆಿಂದರೆ ನಯವಿಬಬರೂ ಕತ್ವನನುು ಮ್ಹಮ ಪಡಿಸುವದಕಯೆಗಿಯೆೇ 
ಶಿಮಿಸುತಿತದ್ ದೆೇವ್ೆ. ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ದಿನವನನು ಗಣಾಮಯಡನವವನನ 
ಕತಿನಿಗಯಗಿ ಅದನನು ಗಣಾಮಯಡನತ್ಯತನರ. ಬೆೇರೆ ಮಯತ್ುಗಳಲಿಲ ಹೆೇಳುವದ್ಯದರೆ, ಆತ್ನು 
ಅದನುು ಕತ್ವನ ಪಿಯೇರ್ನಯಥವವ್ಯಗಿ ಮಯಡುತಿತದ್ಯದನೆಯೆೇ ಹೊರತ್ು ತ್ನು ಸವಿಂತ್ 
ಪಿಯೇರ್ನಯಥವವ್ಯಗಿ ಅಲಲ. JB ತ್ರ್ುವಮಯು ಆತ್ನು “ಕತ್ವನ ಮ್ಹಮಗೊೇಸೆರ 
ಅದನುು ಮಯಡುತಯತನೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ. ಇಲಿಲ ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುಲಪಡುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ 
ದಿನವನುು ಗರ್ಾಮಯಡುವವನು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ ಭಕ್ತತಯ ಉದ್ ದೆೇಶವನುು ಹೊಿಂದಿದ್ಯದನೆ ಎಿಂಬದ್ೆ. 
ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಅದ್ೆೇ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ ಇರದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಿೇತಿಯು ಯಯವ್ಯಗಲೂ 
ಅತ್ುಾತ್ತಮ್ವ್ಯದದದನೆುೇ ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸುತ್ತದ್ೆ.22 

ಗಿಿೇಕ್ ವ್ಯಕಾವು ದಿನವನುು ಗರ್ಾಮಯಡದ ವಾಕ್ತತಯ ಬಗೆ ೆ ಉಲೆಲೇಖಿಸುವದಿಲಲ; 
ಬದಲಯಗಿ, ಪೌಲನು ಮಯಿಂಸವನುು ತಿನುುವ ಅಥವ್ಯ ತಿನುದಿರುವದರ ಕುರತ್ ತ್ನು 
ಪಯಿಥಮಿಕ ಉದ್ಯಹರಣೆಯೆಡೆಗೆ ಮ್ುಿಂದಕೆೆ ಸ್ಯಗುತಯತನೆ. ಹೆೇಗೂ, ನಯವು ಸನಿುವ್ೆೇಶದಿಿಂದ 
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ಅಥೆೈವಸಿಕೊಳುಬಹುದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ದಿನವನುು ಗರ್ಾಮಯಡದವನು ಸಹ ತಯನು “ಕತ್ವನಿಗಯಗಿ 
ಮಯಡುವ” ಕಯಯವದಿಿಂದ್ಯಗಿ ಆ ತಿೇಮಯವನ ಹೊಿಂದಿರುತಯತನೆ ಎಿಂಬದ್ೆ.23 

6ನೆೇ ವಚನದ ನಿಂತ್ರದ ಭ್ಯಗದಲಿಲ, ಪೌಲನು ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲಲಿಲ ಪರಚಯಿಸಿದ 
ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುತಯತನೆ. ಆತ್ನು ಮಿಕೆ ತ್ನು ಚಚೆವಯುದದಕೂೆ ಈ ಉದ್ಯಹರಣೆ 
ಬಳಸುವದನುು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತಯತನೆ (ನೊೇಡಿರ 14:15, 17, 20, 21, 23): [ಮಯಿಂಸ] 
ತಿನನುವವನನ ಕತಿನಿಗಯಗಿ [ಕತ್ವನನುು ಘನಪಡಿಸಲು] ತಿನನುತ್ಯತನರ; ಅವನನ ದರೀವಸರ ತೀತಾ 
ಮಯಡನತ್ಯತನಲಯಿ. [ಮಯಿಂಸ] ತಿನುದವನನ24 ಸ್ಹ ಕತಿನಿಗಯಗಿಯೀ [ಮಯಿಂಸ] ತಿನುದರ 
ದರೀವಸರ ತೀತಾ ಮಯಡನತ್ಯತನರ. ಬೆೇರೆ ಮಯತ್ುಗಳಲಿಲ ಹೆೇಳುವದ್ಯದರೆ, ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನು 
ರಯತಿಿ ಊಟ್ಕೆೆ ಮಯಿಂಸದ ಭ್ೊೇರ್ನವನುು ಮಯಡಿದರೆ ಮ್ತೊತಬಬ ಸಹೊೇದರನು ಕೆೇವಲ 
ಕಯಯಿಪಲಾಗಳನುು ಸ್ೆೇವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಬಬರೂ ತ್ಮ್ಮ ತ್ಮ್ಮ ಆಹಯರಕಯೆಗಿ 
ದ್ೆೇವರಗೆ ಸ್ೊತೇತ್ಿ ಮಯಡುತಯತರೆ. ಇಬಬರೂ ದ್ೆೇವರನುು ಮ್ಹಮ ಪಡಿಸುತಯತರೆ, ಮ್ತ್ುತ 
ಇಬಬರೂ ದ್ೆೇವರನುು ಘನ ಪಡಿಸುವದಕೆೆ ಶಿಮಿಸುತಯತರೆ. ಹಯಗಯದರೆ, ಏಕೆ, ಅವರಬಬರಲಿಲ 
ಒಬಬರು ಮ್ತೊತಬಬರ ಮೇಲೆ ತಿೇಪುವ ಮಯಡಬೆೇಕು?  

6ನೆೇ ವಚನದಲಿಲನ ಪಿಮ್ುಖ ಪದವ್ೆಿಂದರೆ “ಕತ್ವನಿಗಯಗಿ”; ಆ ಪದವು ವಚನದಲಿಲ 
ಮ್ೂರು ಸ್ಯರ ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ. ನಮ್ಮ ಮ್ುಖಾ ಗಮ್ನವು ಕತ್ವನ ಮೇಲೆಯೆೇ 
ಇರತ್ಕೆದುದ. ನಯವು ಏನನುು ತಿನುಬಹುದು ಅಥವ್ಯ ತಿನುಬಯರದು ಎಿಂಬುದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ 
ಆತ್ನನುು ಮ್ಹಮ ಪಡಿಸುವದು, ಘನಪಡಿಸುವದು, ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನಿಗೆ ಮಚಿುಕೆಯುಿಂಟ್ು 
ಮಯಡುವದು ಇವುಗಳ ೇೆ ನಮ್ಗೆ ಅಪರಮಿತ್ವ್ಯಗಿ ಹೆಚುು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿರತ್ಕೆದುದ. 

ವಚನಗಳ್ಳ 7, 8. ಇತ್ರ ಕೆೈಸತರಗೆ ತಿೇಪುವ ಮಯಡಬಯರದ್ೆಿಂಬುದಕೆೆ ಇನೊುಿಂದು 
ಕಯರರ್ವು ಮ್ುಿಂದಿನ ಕೆಲವು ವಚನಗಳಲಿಲ ಸಿಕುೆತ್ತದ್ೆ. ನಯವು ಒಬಬರ ಮೇಲೊಬಬರು ತಿೇಪುವ 
ಮಯಡಬಯರದು ಯಯಕೆಿಂದರೆ ನಯವ್ೆಲಲರೂ ಕತ್ವನಿಗೆ ಸ್ೆೇರದವರಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ.  

7ನೆೇ ವಚನವು ಅನೆೇಕರಗೆ ಪರಚಿತ್ವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ೊನಯದರ  ತನಗಯಗಿ 
ಬ್ದನಕನವದ  ಇಲ್ಿ, ತನಗಯಗಿ ಸಯಯನವದ  ಇಲ್ಿ. KJVಯಲಿಲ “ನಮ್ಮಲಿಲ ಯಯವನೂ 
ತ್ನಗೊೇಸೆರ ಬದುಕುವದಿಲಲ, ಮ್ತ್ುತ ಯಯವ ಮ್ನುಷಾನೂ ತ್ನಗೊೇಸೆರ ಸ್ಯಯುವದಿಲಲ” 
ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. KJVಯು ಬಳಸಿರುವ ಪದವಿನಯಾಸವನುು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ನಯವು ನಮ್ಮನುು 
ನಿಮ್ಮ ಮಯನವರ್ನಯಿಂಗದಿಿಂದ ಬೆೇಪವಡಿಸಿಕೊಳುಲು ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ—ಒಳ ುೆೇದಕಯೆಗಿರಲಿ 
ಅಥವ್ಯ ಕೆಟ್ಟದದಕಯೆಗಿರಲಿ—ನಯವು ಪರಸಪರರ ಮೇಲೆ ಪಿಭ್ಯವವನುು 
ಬಿೇರುವವರಯಗಿರುತೆತೇವ್ೆ ಎಿಂಬುದನುು ಕಲಿಸುವದಕೆೆ ಉಪಯೇಗಿಸಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.25 ಅದು 
ಒಿಂದು ಸತ್ಾವ್ಯದ ಹೆೇಳಿಕೆಯೆೇ, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಪೌಲನು ತಿಳಿಸಲಿಚಿಛಸಿದ ಪಯಿಥಮಿಕ 
ವಿಚಯರ ಆಗಿರಲಿಲಲವ್ೆಿಂದು ಅನಿುಸುತ್ತದ್ೆ. “ಬದಲಯಗಿ ಆತ್ನ ವಿಚಯರವು ಏನಯಗಿತ ತೆಿಂದರೆ 
ನಯವು ಏನು ಮಯಡುತ ತೆೇವ್ೆ ಮ್ತ್ುತ ಏನು ಮಯಡುವದಿಲಲ ಎಿಂಬುವುಗಳು ದ್ೆೇವರ ಮ್ುಿಂದಿವ್ೆ 
ಎಿಂಬ ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶವನುು ಜೇವನದಲಿಲಯಯಗಲಿ ಮ್ರರ್ದಲಿಲಯಯಗಲಿ ತ್ಪ್ರಪಸಿಕೊಳುಲಯರೆವು 
ಎಿಂಬದ್ೆ.”26 

ಪುನಃ 7ನೆೇ ವಚನವನು ನೊೇಡಿರ ಮ್ತ್ುತ ಅದು ಹೆೇಗೆ 8ನೆೇ ವಚನದ್ೊಿಂದಿಗೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧ ಹೊಿಂದಿದ್ೆ ನೊೇಡಿರ.27 “ನಮ್ಮಲಿಲ ಒಬಬನಯದರೂ ತ್ನಗಯಗಿ28 ಬದುಕುವದೂ 
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ಇಲಲ, ತ್ನಗಯಗಿ ಸ್ಯಯುವದೂ ಇಲಲ.” ನಯವು ಬ್ದನಕ್ರದರರ ಕತಿನಿಗಯಗಿಯೀ ಬ್ದನಕನತ್ರತೀವರ; 
ಸ್ತತರರ ಕತಿನಿಗಯಗಿಯೀ ಸಯಯನತ್ರತೀವರ; ಬ್ದನಕ್ರದರ  ಸ್ತತರ  ನಯವು ಕತಿನವರರೀ. 
ABಯು 7ನೆೇ ವಚನವನುು ಹೇಗೆ ವಿಸತರಸಿ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ: “ನಮ್ಮಲಿಲ ಒಬಬನಯದರೂ 
ತ್ನಗೊೇಸೆರವ್ಯಗಿ ಜೇವಿಸುವದಿಲಲ (ಆದರೆ ಕತ್ವನಿಗಯಗಿಯೆೇ ಜೇವಿಸುತಯತನೆ), ಮ್ತ್ುತ 
ನಮ್ಮಲಿಲ ಒಬಬನೂ ತ್ನಗೊೇಸೆರ ಸ್ಯಯುವದಿಲಲ (ಆದರೆ ಕತ್ವನಿಗಯಗಿಯೆೇ . . .).” 
“ನಮ್ಮಲಿಲ” ಎಿಂದರೆ “ಕೆೈಸತರಯದ ನಮ್ಮಲಿಲ” ಎಿಂದಥವವ್ಯಗಿದ್ೆ. 7 ಮ್ತ್ುತ 8 ಎರಡೂ 
ವಚನಗಳಲಿಲ, ಪೌಲನು ತಿಳಿಸಲಿಚಿಛಸುವ ಅಿಂಶವ್ೆಿಂದರೆ ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ಇನುು ಮೇಲೆ ಅವನ 
ಸವಿಂತ್ವಲಲ; ಬದಲಯಗಿ ಆತ್ನು “ಕತ್ವನವನೆೇ” ಎಿಂಬದ್ೆ. 

ಪೌಲನು ಬದುಕುವದು ಮ್ತ್ುತ ಸ್ಯಯುವದು ಎಿಂಬದನುು ಉಲೆಲೇಖಿಸಿದುದ ಬಹುಶಃ 
ಒಬಬನ ಇಡಿೇ ಅಸಿತತ್ವವನುು ಒಳಗೊಳುುವಿಂತೆ ಮಯಡುವದ್ಯಗಿತ್ುತ. Phillips 8ನೆೇ 
ವಚನವನುು ಹೇಗೆ ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದ್ೆ: “ಜೇವನವು ಪಿತಿಯಿಂದು ತಿರುವಿನಲಿಲ 
ನಮ್ಮನುು ದ್ೆೇವರೊಿಂದಿಗೆ ಜೊೇಡಿಸುತ್ತದ್ೆ, ಮ್ತ್ುತ ನಯವು ಸ್ಯಯುವ್ಯಗ ಆತ್ನನುು 
ಮ್ುಖ್ಯಮ್ುಖಿಯಯಗಿ ಎದುಗೊವಳುುತ ತೆೇವ್ೆ. ಜೇವ ಅಥವ್ಯ ಮ್ರರ್ದಲಿಲ ನಯವು ದ್ೆೇವರ 
ಕೆೈಗಳಲಿಲಯೆೇ ಇದ್ ದೆೇವ್ೆ.” 

ವಚನ 9. ಪೌಲನು ತ್ನು ಜೇವ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ರರ್ದ ಸ್ಯದೃಶಾವನುು 
ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತಯತನೆ: ಯಯಕ್ರಿಂದರರ ಸ್ತತವರಗ  ಜೀವಿಸ್ನವವರಗ  
ಒಡರಯನಯಗಿರಬರೀಕ್ರಿಂತಲರೀ ಕ್ರಾಸ್ತನನ ಸ್ತನತ ಜೀವಿತನಯದನನ. MSGಯಲಿಲ “ಆ 
ಕಯರರ್ದಿಿಂದಲೆೇ ಯೆೇಸು ಜೇವಿಸಿದನು ಮ್ತ್ುತ ಮ್ರಣಿಸಿದನು ಹಯಗೂ ಪುನಃ 
ಜೇವಿತ್ನಯದನು: ಹೇಗೆ ಆತ್ನು ಇಡಿೇ ಜೇವ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ರರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ರತಯಲಿಲ ನಮ್ಗೆ 
ಒಡೆಯನಯಗಿರುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗಬೆೇಕೆಿಂತ್ಲೆೇ ಆಗಿತ್ುತ.” 

6ನೆೇ ವಚನದ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ, 7ರಿಂದ 9 ವಚನಗಳು ಒತಿತ ಹೆೇಳುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ 
ಯೆೇಸುವ್ೆೇ “ಒಡೆಯನು” ಎಿಂಬುದು. ಈ ವಚನಗಳಿಿಂದ ಅನೆೇಕ ಅನವಯಿಕೆಗಳನುು 
ಮಯಡಿಕೊಳುಬಹುದು. ನಯವು ಕತ್ವನಿಗೆ ಸ್ೆೇರದವರಯಗಿರುವದರಿಂದ, ನಯವು ನಮ್ಮನುು 
ಮಚಿುಸಿಕೊಳುಲು ಬದುಕಬಯರದು, ಆದರೆ ಆತ್ನನೆುೇ ಮಚಿುಸುವದಕೆೆ ಬದುಕಬೆೇಕು; ನಯವು 
ಬದುಕ್ತದರೂ ಸತ್ತರೂ ನಮ್ಮ ಆಲೊೇಚನೆಗಳೆಲಲವೂ ಆತ್ನ ಸುತ್ತಲು 
ಕೆೇಿಂದಿಿಕೃತ್ವ್ಯಗಿರತ್ಕೆದುದ (ನೊೇಡಿರ ಫಿಲಿಪ್ರಪ 1:21-23). ಹೆೇಗೂ, ಪೌಲನು ಮ್ುಖಾ 
ಗಮ್ನವು ಈಗಲೂ ನಯವು ಏಕೆ ಒಬಬರಗೊಬಬರಗೆ ತಿೇಪುವ ಮಯಡಬಯರದು ಎಿಂಬದರ 
ಮೇಲೆಯೆೇ ಇತ್ುತ. JBಯು 7, 8 ಮ್ತ್ುತ 9 ವಚನಗಳನುು ಒಿಂದುಗೂಡಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ 
ವ್ಯಗದಿಂಡನೆಯನುು ನಿೇಡುತ್ತದ್ೆ: “ಈ ಕಯರರ್ದಿಿಂದ [ಈಗಷೆಟ ಹೆೇಳಿದ ಕಯಯವಗಳು] ಸಹ 
ನಿೇವು ಎಿಂದಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ತಿೇಪುವ ಮಯಡಬಯರದು” (14:10).  

ಕೆೈಸತರು ಕತ್ವನಿಗೆ ಸ್ೆೇರದವರು ಎಿಂಬ ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶವು ಈ ರೇತಿಯ ಪಿಶೆುಗಳನುು 
ಎಬಿಬಸತ್ಕೆದುದ: “ಕತ್ವನು ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನನುು ತ್ನುವನನಯುಗಿ ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಿಂಡಿರು 
ವದರಿಂದ, ನಯವ್ೆೇಕೆ ಆತ್ನಿಗೆ ತಿೇಪುವ ಮಯಡುತಿತದ್ ದೆೇವ್ೆ?”; “ನಯವು ಸಹ ಏಕೆ ಆತ್ನನುು 
ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳುಕೂಡದು?” 
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ದರೀವರನ, ಸ್ವಿರ ನಯಾಯಯಧಿಪತಿ (14:10-12)  
10ತಿನುದವನರೀ, ನಿನು ಸ್ಹರ ೀದರನ ವಿಷಯವಯಗಿ ನಿೀನನ ತಿೀಪುಿಮಯಡನವದರೀನನ? 

ತಿನನುವವನರೀ, ನಿನು ಸ್ಹರ ೀದರನನನು ನಿೀನನ ಹೀನರೈಸ್ನವದರೀನನ? ನಯವರಲ್ಿರ  ದರೀವರ 
ನಯಾಯಸ್ನದ ಮ್ನಿಂದರ ನಿಲ್ಿಬರೀಕಲಯಿ. 

11ನನು ಜೀವದಯಣರ, ಎಲ್ಿರ  ನನಗರ ಅಡಡ ಬಿೀಳ್ಳವರನ, 
ಎಲ್ಿರ  ನನುನನು ದರೀವರರಿಂದನ ಪಾತಿಜ್ಞರ ಮಯಡನವರನ 
ಎಿಂಬ್ದಯಗಿ ಕತಿನನ ಹರೀಳಿದಯುನರ 

ಎಿಂದನ ಬ್ರರದದರ. 12ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾತಿಯಬ್ೊನನ ತನು ತನು ವಿಷಯವಯಗಿ ದರೀವರ 
ಮ್ನಿಂದರ ಉತತರಕ್ರ ಡಬರೀಕನ.  

ಈ ವಚನಗಳು ಒಿಂದು ಪಿಧ್ಯನವ್ಯದ ವಿಚಯರವಿರುವ ಒಿಂದು 
ಘಟ್ಕವನೊುಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ತವ್ೆ: ನಯವ್ೆಲಲರೂ ದ್ೆೇವರ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ನಯಾಯತಿೇಪ್ರವನಲಿಲ 
ನಿಿಂತ್ುಕೊಳುುವ್ೆವು. 

ವಚನ 10. 10ನೆೇ ವಚನದ ಮೊದಲ ಭ್ಯಗವು ಆ ವಿಚಯರದ್ೊಳಗೆ ನಡಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಇಲಿಲ 
ಮಯಡಲಪಡುವ ತ್ಕವವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ನಯವು ಕ್ತಿಸತನಲಿಲ ಸಹೊೇದರರು ಹಯಗೂ ಸಹೊೇದರಯರು 
ಆಗಿದ್ ದೆೇವ್ಯದದರಿಂದ ನಯವು ಇನುು ಮೇಲೆ ಒಬಬರಗೊಬಬರು ತಿೇಪುವ ಮಯಡಬಯರದು 
ಎಿಂಬದ್ೆ.29 

ಮೊದಲ ಪಿಶೆುಯು “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನನುು ಗುರ ಮಯಡಿ 
ಹೆೇಳಲಪಟಿಟರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ 14:2, 3): ತಿನುದವನರೀ, ನಿನು ಸ್ಹರ ೀದರನ 
ವಿಷಯವಯಗಿ ನಿೀನನ ತಿೀಪುಿ ಮಯಡನವದರೀನನ? ಎರಡನೆಯ ಪಿಶೆುಯನುು “ದೃಢವಿರುವ” 
ಸಹೊೇದರನನುು ಸಿಂಬೊೇಧಸಿ ಕೆೇಳಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ 14:3): ತಿನನುವವನರೀ, ನಿನು 
ಸ್ಹರ ೀದರನನನು ನಿೀನನ ಹೀನರೈಸ್ನವದರೀನನ? ಎರಡೂ ಪಿಶೆುಗಳು 4ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ 
ಕೆೇಳಲಯದ ಪಿಶೆುಯ ಭ್ಯವುಕತೆಯನುು ಪಿತಿಧವನಿಸುತ್ತವ್ೆ: “ಮ್ತೊತಬಬನ ಸ್ೆೇವಕನ 
ವಿಷಯವ್ಯಗಿ ತಿೇಪುವಮಯಡುವದಕೆೆ ನಿೇನು ಯಯರು?” ಹೆೇಗೂ, 10ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ 
ಕೆೇಳಲಯಗಿರುವ ಪಿಶೆುಗಳಲಿಲ ಒಿಂದು ಮ್ಹತ್ವಪೂರ್ವತೆ ಇದ್ೆ: “ಸಹೊೇದರನು” ಎಿಂಬ ಪದ. 
ಇಡಿೇ ಪತಿಿಕೆಯುದದಕೂೆ ಇರುವ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ, “ಸಹೊೇದರನು” ಎಿಂಬದನುು ಕ್ತಿಸತನಲಿಲನ 
ಸಹೊೇದರರು ಮ್ತ್ುತ ಸಹೊೇದರಯರು ಇಬಬರನೂು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ ಜಯತಿವಿಶಿಷಟ 
ಅಥವದಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. ಪೌಲನು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ ನಯವು ಕುಟ್ುಿಂಬವ್ಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ 
ಎಿಂಬುದನುು ಜ್ಞಯಪಕಕೆೆ ತ್ರುತಯತನೆ! 

ನಯವು ಕುಟ್ುಿಂಬವ್ಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ, ಆದದರಿಂದ ಒಬಬರೊಬಬರ ವಿಷಯವ್ಯಗಿ ತಿೇಪುವ 
ಮಯಡಬಯರದು. ನಮ್ಮಲಿಲ ಬಹುತೆೇಕರು ಕುಟ್ುಿಂಬದ ವಿಷಯಕೆೆ ಬಿಂದರೆ 
ಸ್ೆೈರಣೆಯುಳುವರಯಗಿರುವದಕೆೆ ಮ್ನಸುಾ ಮಯಡುತ ತೆೇವ್ೆ. ನಯವು ನಮ್ಮ ಶರೇರಸಿಂಬಿಂಧದ 
ಕುಟ್ುಿಂಬದಲಿಲ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯಗಳಿದದರೆ ಸಹಸಿಕೊಳುುವದಕೆೆ ಮ್ನಸುಾಳುವರಯಗಿದದರೆ, ನಮ್ಮ 
ಆತಿೀಕ ಕುಟ್ುಿಂಬದಲಿಲರುವವರನುು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುುವದಕೆೆ ನಯವು ಇನುು ಎಷೊಟೇ 
ಮ್ನಸುಾಳುವರಯಗಿರಬೆೇಕಲಲವ್ೆೇ! Charles R. Swindoll ಅಭಿಪಯಿಯ ಪಟ್ಟದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ 
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ರೊೇಮಯ 14ರಲಿಲನ ಸಮ್ಸ್ೆಾಯು ಆಹಯರದ ಸಮ್ಸ್ೆಾಯಯಗಿರಲಿಲಲ. ಅದು ಪ್ರಿೇತಿಯ 
ಸಮ್ಸ್ೆಾಯಯಗಿತ್ುತ.30 ಪೆೇತ್ಿನು ಹೇಗೆ ಬರೆದನು, “ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮಿಮೊಮಳಗೆ 
ಯಥಯಥವವ್ಯದ ಪ್ರಿೇತಿಯಿರಲಿ; ಪ್ರಿೇತಿಯು ಬಹುಪಯಪಗಳನುು ಮ್ುಚುುತ್ತದ್ೆ” (1 ಪೆೇತ್ಿ 4:8). 

ಇದು ನಮ್ಮನುು ನಯವು ಏಕೆ ಒಬಬರೊಬಬರ ವಿಷಯವ್ಯಗಿ ತಿೇಪುವ ಮಯಡಬಯರದು 
ಎಿಂಬದರ ಅಿಂತಿಮ್ ಕಯರರ್ಕೆೆ ತ್ಿಂದು ನಿಲಿಲಸುತ್ತದ್ೆ: ಯಯಕೆಿಂದರೆ ನಮ್ಮಲಿಲ ಎಲಲರೂ 
ಕತ್ವನಿಿಂದ ನಯಾಯತಿೇರಸಲಪಡುವ್ೆವು. ನಯವು ದ್ೆೇವರಿಂದ ನಯಾಯತಿೇರಸಲಪಡುವ್ೆವು 
ಎಿಂಬ ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶವು 4ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ಪರೊೇಕ್ಷವ್ಯಗಿ ಸೂಚಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. ಇಲಿಲ ಅದು 
ಬಹು ಸಪಷಟಗೊಳಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ: ನಯವರಲ್ಿರ  ದರೀವರ ನಯಾಯಯಸ್ನದ ಮ್ನಿಂದರ 
ನಿಲ್ಿಬರೀಕಲಯಿ.31 “ನಯಾಯಯಸನ” ಎಿಂಬುದು βῆμα (bēma) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ 
ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ, ಅದು ತೆರೆದ ಮೈದ್ಯನದಲಿಲ, ಎತ್ತರಸಲಪಟ್ುಟ ನಿಮಿವತ್ವ್ಯಗಿರುವ 
ವ್ೆೇದಿಕೆಯನುು, ಅದರ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಆರೊೇಪ್ರಯು ನಿಿಂತಿರುವದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.32 Bēma 

ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಕೆೈದಿಗಳು ನಿಿಂತಿರುವದನುು ನೊೇಡುವದು ಪೌಲನ ವ್ಯಚಕರಗೆ ಸ್ಯಮಯನಾ 
ದೃಶಾವ್ಯಗಿದಿದರಬೆೇಕು.  

ಎರಡನೆಯ ಸುವ್ಯತಯವ ಪಿಯಯರ್ದ ವ್ೆೇಳ  ೆ ಕೊರಿಂಥದಲಿಲ ಉಳಿದುಕೊಿಂಡಿದ್ಯದಗ, 
ಪೌಲನು ಗಲಿಲಯೇನನ “ನಯಾಯಸ್ಯಥನದ” (bēma) ಮ್ುಿಂದ್ೆ ನಿಿಂತಿದದನು (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳು 18:12). ಕೊರಿಂಥದ ಹಳ ೇೆ ಪಟ್ಟರ್ಕೆೆ ಭ್ೆೇಟಿ ಕೊಡುವವರು ಇಿಂದಿಗೂ 
ಮ್ರುನಿಮಯವರ್ ಮಯಡಲಪಟಿಟರುವ bēma ವನುು ಅಲಿಲ ಕಯರ್ಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಅದರ 
ಮ್ುಿಂದುಗಡೆಯಲಿಲ ಒಿಂದು ಚಿಕೆ ತೆರೆದ ಮೈದ್ಯನ ಇದುದ ಮ್ಧಾದಲೊಲಿಂದು ಸತಿಂಭವಿರುತ್ತದ್ೆ, 
ಅಲಿಲಯೆೇ ಆರೊೇಪ್ರಯು ನಿಿಂತ್ುಕೊಳುುತಿತದದನು. 

ಪೌಲನು ದಿನದಲಿಲ ರ್ನರು ರೊೇಮ್ನ್ ನಯಾಯಮ್ಿಂಡಲಿಗಳ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ನಿಲುಲತಿತದದ 
ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿಯೆೇ, ಒಿಂದು ದಿನ ನಯವು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಾವ್ಯದ ತಿೇಪುವ ಪಡೆದುಕೊಳುಲು ದ್ೆೇವರ 
ನಯಾಯಯಸನದ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ನಿಲುಲತ ತೆೇವ್ೆ. MSG ಯು ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದವನುು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ: 
“ಕಿಮೇರ್ದಲಿಲ, ನಯವ್ೆಲಲರೂ . . . ದ್ೆೇವರೆಡೆಗೆ ಮ್ುಖ ಮಯಡಿಕೊಿಂಡು ಅಕೆ ಪಕೆದಲಿಲ 
ನಯಾಯತಿೇಪ್ರವನ ಸಥಳದಲಿಲ ನಿಿಂತ್ುಕೊಳುಲಿದ್ ದೆೇವ್ೆ.” 

ವಚನ 11. ಅದು ಹಯಗೆಯೆೇ ಇರಲಿದ್ೆ ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಪುರಯವ್ೆಯಯಗಿ, ಪೌಲನು 
ಯೆಶಯಯ 45:23ರಿಂದ ಉಲ ಲೆೇಖಿಸುತಯತನೆ: ನನು ಜೀವದಯಣರ, ಎಲ್ಿರ  ನನಗರ ಅಡಡ 
ಬಿೀಳ್ಳವರನ, ಎಲ್ಿರ  ನನುನನು ದರೀವರರಿಂದನ ಪಾತಿಜ್ಞರ ಮಯಡನವರನ ಎಿಂಬ್ದಯಗಿ ಕತಿನನ33 
ಹರೀಳಿದಯುನರ ಎಿಂದನ ಬ್ರರದದರ. ಯೆಶಯಯ 45ರ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ “ದ್ೆೇವರು ತ್ನು ವ್ಯಸತವಿಕತೆ 
ಮ್ತ್ುತ ಸೃಷ್ಟಟಯಲಿಲ ತ್ನು ಶಕ್ತತ ಮ್ತ್ುತ ವಿಮೊೇಚನೆಯನುು ವಿಗಿಹಗಳ ಶಯನಾತೆ ಹಯಗೂ 
ಸ್ಯಮ್ಥಾವತೆಯಿಂದಿಗೆ ವಿರುದಧ ಹೊೇಲಿಕೆ ಮಯಡುತಯತನೆ.”34 ಒಿಂದು ಕಯಲ ಬರುತ್ತದ್ೆ ಆಗ 
ಪಿತೊಯಬಬನು ಕತ್ವನೆೇ ಏಕೆೈಕ ಸತ್ಾ ದ್ೆೇವರು ಎಿಂಬುದನುು ಒಪ್ರಪಕೊಳುುವರು 
ಎಿಂಬುದನುು ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಪರೊೇಕ್ಷವ್ಯಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. ನಯವು ನಯಾಯತಿೇಪ್ರವನ 
ದಿನದಿಂದು ಆತ್ನ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ನಿಲುಲವ್ಯಗ ಇದು ಸಿಂಭವಿಸುವದು (ಫಿಲಿಪ್ರಪ 2:10, 11). 

ನಯವ್ೆಲಲರೂ ಒಿಂದು ದಿನ ದ್ೆೇವರ ನಯಾಯಯಸನದ ಮ್ುಿಂದ್ೆ 
ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುಲಿದ್ ದೆೇವ್ಯದದರಿಂದ, ನಯವು ಒಬಬರೊಬಬರ ವಿಷಯವ್ಯಗಿ ತಿೇಪುವ ಮಯಡುವದು 
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ಎಷುಟ ಅಸಮ್ಿಂರ್ವ್ಯದದುದ! Bēma ದ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ನಯಾಯತಿೇಪ್ರವಗಯಗಿ ಕಯಯುತಯತ ಕೆೈದಿಗಳು 
ಸ್ಯಲಯಗಿ ನಿಿಂತಿರುವದನುು ಕಲಿಪಸಿಕೊಳಿುರ. ಒಮಮಲೆ, ಅವರಲೊಲಬಬನು ಗುಿಂಪ್ರನಿಿಂದ 
ಹೊರಬಿಂದು bēma ಮೇಲೆ ಏರ ಕುಳಿತ್ುಕೊಳುುತಯತನೆ. ಆತ್ನು “ಈಗ, ನಯನೆೇ 
ನಯಾಯಯಧಪತಿ!” ಎಿಂದು ಕೂಗುತಯತನೆ. ಎಿಂಥಯ ಒಬಬ ಮ್ೂಖವನು, ಎಿಂಥಯ ಮ್ೂಖವ 
ಮ್ನುಷಾನು! ಸ್ೆೈನಿಕರು ಆತ್ನನುು ಪುನಃ ಸ್ಯಲಿನಲಿಲದದ ಆತ್ನ ಸ್ಯಥನಕೆೆ ಎಳೆದುಕೊಿಂಡು 
ಹೊೇಗುತಿತದದಿಂತೆ ಆತ್ನು ಬೆೇರೆಯವರಗೆ ತಿೇಪುವ ಮಯಡುವ ಸ್ಯಥನದಲಿಲಯೆೇ 
ಇಲಲದವನೆಿಂಬುದು ಆತ್ನಿಗೆ ಸಪಷಟಗೊಳಿಸಲಪಡುವದು.  

ವಚನ 12. ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಹೀಗಿರಲಯಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾತಿಯಬ್ೊನನ ತನು 
ತನು ವಿಷಯವಯಗಿ ದರೀವರ ಮ್ನಿಂದರ ಉತತರಕ್ರ ಡಬರೀಕನ. ಇಲಿಲ ಪಿಮ್ುಖ ವಿಚಯರವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ 
ಪಿತಿಯಬಬ ವಾಕ್ತತಯು ದ್ೆೇವರ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ರ್ವ್ಯಬಯದರನಯಗಿರುತಯತನೆ. ನಯನು ನಿಮ್ಮ ಪರವ್ಯಗಿ 
ಲೆಕೆವನುು ಒಪ್ರಪಸುವದಿಲಲ, ಮ್ತ್ುತ ನಿೇವು ನನು ಪರವ್ಯಗಿ ಲೆಕೆವನುು ಒಪ್ರಪಸುವದಿಲಲ. 
“ನಮ್ಮಲಿಲ ಪಿತಿಯಬಬನು ತ್ನು ತ್ನು ವಿಷಯವ್ಯಗಿ ದ್ೆೇವರ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಉತ್ತರಕೊಡುವನು.” 
12ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ಇನುಷುಟ ಸೂಚಯಾಥವಗಳಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ: (1) ನಯವು ಬೆೇರೆಯವರಗೆ 
ಲೆಕೆವನುು ಒಪ್ರಪಸಬೆೇಕಯಗಿರುವದಿಲಲ, ಆದರೆ ದ್ೆೇವರೊಬಬನಿಗೆ ಒಪ್ರಪಸಿಬೆೇಕಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ; (2) 
ನಯವು ತಿೇಪುವಮಯಡಿದವರಯಗಿದದರೆ, ನಯವು ಆ ವಿಷಯದಲಿಲ ಸಹ ಲೆಕೆವನುು 
ಒಪ್ರಪಸಬೆೇಕಯಗುತ್ತದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ ಮ್ತಯತಯ 7:1, 2).  

ಯೆೇಸುವಿನ ಪುನರುತಯಥನದ ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು ತ್ನು ಶಿಷಾರಗೆ ತಿಬೆೇರಯ (ಗಲಿಲಯಯ) 
ಸಮ್ುದಿ ಬಳಿಯಲಿಲ ಕಯಣಿಸಿಕೊಿಂಡನು (ಯೇಹಯನ 21). ಯೆೇಸು ತ್ನುನುು ನಿರಯಕರಸಿದದ 
ಪೆೇತ್ಿನೊಿಂದಿಗೆ ಮಯತಯಡುವದಕೆೆ ಅವಕಯಶವನುು ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೊಿಂಡನು. ಆ 
ಸಿಂಭ್ಯಷಣೆಯ ಮ್ುಕಯತಯದ ಹಿಂತ್ದಲಿಲ, ಪೆೇತ್ಿನು ಹತಿತರದಲ ಲೆೇ ನಿಿಂತ್ುಕೊಿಂಡಿದದ 
ಯೇಹಯನನ ವಿಷಯವ್ಯಗಿ ಯೆೇಸುವನುು ಹೇಗೆ ಕೆೇಳುತಯತನೆ: “ಸ್ಯವಮಿೇ, ಇವನ 
ವಿಷಯವ್ೆೇನು” ಅದಕೆೆ ಯೆೇಸು “. . . ಅದು ನಿನಗೆೇನು? ನಿೇನು ನನುನುು ಹಿಂಬಯಲಿಸು” 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು (ಯೇಹಯನ 21:21, 22). ಬೆೇರೆ ಮಯತ್ುಗಳಲಿಲ ಹೆೇಳುವದ್ಯದರೆ, 
“ಮ್ತೊತಬಬರ ಬಗೆೆ ಚಿಿಂತಿಸುವದನುು ನಿಲಿಲಸಿ ಬಿಟ್ುಟ ನನೊುಿಂದಿಗಿನ ನಿನು ಸವಿಂತ್ ಸಿಂಬಿಂಧದ 
ಬಗೆೆ ಚಿಿಂತಿಸಲಯರಿಂಭಿಸು!” MSG ಯು ರೊೇಮಯ 14:12ನುು ಹೇಗೆ 
ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದ್ೆ: “ದ್ೆೇವರ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ನಿನು ಜೇವಿತ್ವನೆುೇ 
ನೊೇಡಿಕೊಳುುವದರಲಿಲ ನಿನಗೆ ಕೆೈಯಲಿಲ ಸ್ಯಕಷುಟ ಕೆಲಸವಿರುತ್ತದ್ೆ.” 

ಪಿಾೀತಿಯಲ್ಲ ಿಒಬ್ೊರನರ ುಬ್ೊರನ ಸಿಾೀಕರಸಿಕ್ರ ಳ್ಳುವದನ (14:13-18) 
13ಆದಕ್ಯರಣ ಇನನು ಮೆೀಲರ ಒಬ್ೊರ ವಿಷಯದಲರ ಿಬ್ೊರನ ತಿೀಪುಿಮಯಡದರ ಇರರ ೀಣ. 

ಅದಕ್ರಕ ಬ್ದಲಯಗಿ ಸ್ಹರ ೀದರನ ಎದನರಗರ ಅಡಿಡಯನಯುಗಲ್ಲ ಎಡತಡರಯನಯುಗಲ್ಲ 
ಹಯಕಬಯರದರಿಂದನ ತಿೀಮಯಿನಿಸಿಕ್ರ ಳಿುರ. 14ಯಯವ ಪದಯಥಿವೂ ಸ್ಾತಃ 
ಅಶನದಿವಯದದುವರಿಂದನ ಬ್ಲರಿನನ, ಮ್ತನತ ಕತಿನಯದ ಯೀಸ್ನವಿನಲ್ಲಿದನುಕ್ರ ಿಂಡನ ದೃಢವಯಗಿ 
ನಿಂಬಿದರುೀನರ; ಆದರರ ಯಯವದಯದರ  ಒಿಂದನ ಪದಯಥಿವನನು ಅಶನದಿವರಿಂದನ ಒಬ್ೊನನ 
ಭಯವಿಸಿದರರ ಅವನಿಗರ ಅದನ ಅಶನದಿ.  
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15ನಿೀನನ ತ್ರಗರದನಕ್ರ ಳ್ಳುವ ಆಹಯರದಿಿಂದ ನಿನು ಸ್ಹರ ೀದರನ ಮ್ನಸಿಸಗರ ನರ ೀವಯದರರ 
ನಿೀನನ ಪಿಾೀತಿಗರ ತಕಕಿಂತ್ರ ಇನನು ನಡರಯನವವನಲ್ಿ. ಯಯವನಿಗರ ೀಸ್ಕರ ಕ್ರಾಸ್ತನನ 
ಪಯಾಣಕ್ರ ಟ್ಟನರ ೀ ಅವನನನು ನಿನಗರ ಇಷಟವಯದ ಆಹಯರದ ನಿಮತತ ಕ್ರಡಿಸ್ಬಯರದನ. 
16ನಿಮ್ಗಿರನವ ಮೆೀಲ್ನ ದ ಷಣರಗರ ಆಸ್ಪದವಯಗಬಯರದನ. 17ಯಯಕ್ರಿಂದರರ ತಿನನುವದ  
ಕನಡಿಯನವದ  ದರೀವರ ರಯಜಾವಲ್ಿ; ನಿೀತಿಯ  ಸ್ಮಯಧ್ಯನವೂ ಪವಿತ್ಯಾತಿುಿಂದಯಗನವ 
ಆನಿಂದವೂ ಆಗಿದರ. 18ಈ ಪಾಕ್ಯರವಯಗಿ ಕ್ರಾಸ್ತನ ಸರೀವರಯನನು ಮಯಡನವವನನ ದರೀವರಗರ 
ಮೆಚ್ಚಿಕ್ರಯಯದವನಯಗಿಯ  ಮ್ನನಷಾರಗರ ಸ್ಿಂಭಯವಿತನಯಗಿಯ  ಇರನವನಷ್ರಟ.  

ಸಭ್ೆಗಳಲಿಲ ಉದುವವ್ಯಗುವ ವ್ಯಾರ್ಾಗಳು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ಕ್ಷುಲಲಕವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ. 
ಅವುಗಳಲಿಲ ಅನೆೇಕ ವ್ಯಾರ್ಾಗಳು, “ನಿವವಹರ್, ರೂಢಿ, ಪಿತಿಷ ಠೆ” ಗಳಿಂತ್ಹ ಸರ್ುಪುಟ್ಟ 
ವಿಷಯಗಳಿಗಯಗಿಯೆೇ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ.35 

ನಿವವಹರ್: “ಈ ಯೇರ್ನೆಯನುು ಜಯರಗೆ ತ್ರಬೆೇಕು?” 
ರೂಢಿ: “ನಯವು ಇದಕೆೆ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಇದನುು ಈ ವಿಧದಲಿಲ ಎಮ್ದ್ಯದರೂ 
 ಮಯಡಿದ್ ದೆೇವ್ಯ?” 
ಪಿತಿಷ ಠೆ: “ಕೆಲಸವು ಸ್ಯಧಸಲಪಟ್ಟ ಅದರ ಶಯಲಘಾವು ಯಯರಗೆ ಸಿಕುೆವದು?” 

ರೊೇಮಯ 14:13-18ರಲಿಲ, ಪೌಲನು ಅಿಂಥ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯಗಳನುು36 ಒಿಂದು ಉನುತ್ 
ಮ್ಟ್ಟಕೆೆ ಕೊಿಂಡೊಯುಾತಯತನೆ. ನಯವು ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನೊಿಂದಿಗೆ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ 
ಹೊಿಂದಿರುವ್ಯಗ ಅವನನುು ಅಭಿಪಯಿಯದಲಿಲ ಹಠ್ವ್ಯದಿ, ಮೊಿಂಡನು, ಅಥವ್ಯ ಬಹುಶಃ 
ದ್ೆವೇಷಕಯರ ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಸಹ ಕಯರ್ಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ನಯವು “ಯಯವನಿಗೊೇಸೆರ ಕ್ತಿಸತನು 
ಪಯಿರ್ಕೊಟ್ಟನೊೇ” ಆತ್ನನಯುಗಿ ಅವನನುು ಕಯರ್ಬೆೇಕೆಿಂಬದು ಪೌಲನ ಬಯಕೆಯಯಗಿತ್ುತ 
(14:15). ಈ ನಯಲುೆ ಪದಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿಲ ಆಳವ್ಯಗಿ ಬೆೇರೂರಲಿ: 
“ಯಯವನಿಗೊೇಸೆರ ಕ್ತಿಸತನು ಪಯಿರ್ಕೊಟ್ಟನೊೇ ಅವನನುು.” ಆ ನಯಲುೆ ಮಯತ್ುಗಳು 
“[ಅಮರಕದಲಿಲ] ಗುಲಯಮ್ತ್ನವನುು ನಯಶಗೊಳಿಸಿದವು” ಎಿಂದು T. R. Glover 
ಅಭಿಪಯಿಯ ಪಡುತಯತನೆ.37 Halford E. Luccock ಅವುಗಳನುು “ಎಿಂದ್ಯದರೂ 
ರಚಿಲಪಟ್ಟಿಂತ್ಹ . . . ನಿಸ್ಯವಥವ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕುರತ್ ಅತ್ಾಿಂಥ ಬಲವ್ಯದ 
ವ್ಯದವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.”38 

ರೊೇಮಯ 14ರ ಮೊದಲ 12 ವಚನಗಳಲಿಲ, ಪೌಲನು “ದೃಢವಿಲಲದ” ಮ್ತ್ುತ 
“ದೃಢವಿರುವ” ಕೆೈಸತರಬಬರನೂು ಕುರತ್ು ಮಯತಯಡಿದನು. ಅಧ್ಯಾಯದ ಮಿಕೆ ಭ್ಯಗದಲಿಲ, 
ಆತ್ನು ತ್ನು ಹೆೇಳಿಕೆಗಳನೆುಲಯಲ “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರನ ಕೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತಯತನೆ. 
“ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರನು “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನ ಬಗೆೆ ಮ್ತೊತಮಮ ಯೇಚನೆ 
ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂಬದು ಪೌಲನ ಬಯಕೆಯಯಗಿತ್ುತ. “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನನುು ಒಬಬ 
ವಿರೊೇಧಯಿಂತೆ ಕಯರ್ುವ ಬದಲಯಗಿ, “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರನು ಆತ್ನನುು ಒಿಂದು 
ಅವಕಯಶದ ರೂಪದಲಿಲ—“ಯಯವನಿಗೊೇಸೆರ ಕ್ತಿಸತನು ಪಯಿರ್ಕೊಟ್ಟನೊೇ” ಅವನಿಗೆ 
ಸಹಯಯ ಮಯಡುವ ಅವಕಯಶ—ಕಯರ್ಬೆೇಕೆಿಂಬುದು ಪೌಲನ ಬಯಕೆಯಯಗಿತ್ುತ. 

ವಚನ 13. ಆದಕ್ಯರಣ ಎಿಂಬ ಆರಿಂಭಿಕ ಪದವು ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಯನುು 1ರಿಂದ 12 
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ವಚನಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಜೊೇಡಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಅದು ಆ ಮ್ುಿಂಚಿನ ವಚನಗಳಲಿಲನ ಸಿಂದ್ೆೇಶಕೆೆ ಒಿಂದು 
ಮ್ುಕಯತಯದ ರೂಪ ಕೊಡುತ್ತದ್ೆ: ಇನನು ಮೆೀಲರ ಒಬ್ೊರ ವಿಷಯದಲರ ಬ್ೊರನ ತಿೀಪುಿಮಯಡದರ 
ಇರರ ೀಣ. ನಯವು ಮ್ತೊತಬಬರ ವಿಷಯವ್ಯಗಿ ತಿೇಪುವ ಮಯಡುವದರಲಿಲ ಏಕೆ 
ನಿಧ್ಯನವ್ಯಗಿರಬೆೇಕೆಿಂಬುದಕೆೆ ಅನೆೇಕ ಕಯರರ್ಗಳಿರುತ್ತವ್ೆ. 

ಸವವಜ್ಞಯನಿಗಳಲಲದವರಯದ, ನಮ್ಗೆ ಎಲಯಲ ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶಗಳ  ಗೊತಿತರುವದಿಲಲ. 
ರ್ನರ ಹೃದಯಗಳ ೆಳಗೆ ನೊೇಡುವದಕೆೆ ಅಶಕತರು, ಅವರ ಉದ್ೆದೇಶಗಳನುು 
ತಿಳಿಯುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವಿಲಲದವರಯಗಿದ್ೆದೇವ್ೆ. ಪರಮಿತಿಯಳುವರಯಗಿ, ನಯವು “ಒಟಯಟರೆ 
ಚಿತ್ಿರ್” ಏನೆಿಂಬುದರ ಅರವಿನ ಕೊರತೆಯುಳುವರಯಗಿರುತೆತೇವ್ೆ. ಮ್ಿಂದವ್ಯದ ಆತಿೀಕ 
ದೃಷ್ಟಟಯುಳುವರಯಗಿ, ನಯವು ಕುರುಡಯದ ಕಲೆಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ಮ್ಬಯಬದ 
ದೃಷ್ಟಟಕೊೇನಗಳಿಿಂದ ಜೇವಿಸುವವರು. ನಮ್ಮಲಿಲ ಬಹುತೆೇಕರು, ಮಯನವರಯಗಿ, 
ಪರಪೂರ್ವರಲಲದವರು, ಅಸಿಥರರು ಮ್ತ್ುತ ವಾಕ್ತತನಿಷಠ ಆಗಿದ್ೆದೇವ್ೆ.39 

13ನೆೇ ವಚನದ ಆರಿಂಭಿಕ ಬೊೇಧನೆಗಳು ಶಬಯದಡಿಂಬರ ಹೊಿಂದಿರುತ್ತವ್ೆ: “ಆದಕಯರರ್ 
ಇನುು ಮೇಲೆ ಒಬಬರ ವಿಷಯದಲೊಲಬಬರು ತಿೇಪುವಮಯಡದ್ೆ [krinō] ಇರೊೇರ್.” ಅದಕ್ರಕ 
ಬ್ದಲಯಗಿ . . . [krinō] ತಿೀಮಯಿನಿಸಿಕ್ರ ಳಿುರ. KJVಯು ಈ krinōದ ಇಮ್ಮಡಿ 
ಬಳಕೆಯನುು ಪಿತಿಫಲಿಸುತ್ತದ್ೆ: “ಇನುು ಮೇಲೆ ನಯವು ಒಬಬರೊಬಬರ ವಿಷಯದಲಿಲ ತಿೇಪುವ 
ಮಯಡದಿರೊೇರ್: ಆದರೆ ಬದಲಯಗಿ ಇದನುು ತಿೇಪುವ ಮಯಡೊೇರ್.”40 ನಯವು ಇತ್ರರಗೆ 
ತಿೇಪುವ ಮಯಡುವದನುು ನಿಲಿಲಸಬೆೇಕು ಮ್ತ್ುತ ನಮ್ಗೆ ತಿೇಪುವ ಮಯಡಿಕೊಳುುವದನುು 
ಆರಿಂಭಿಸಬೆೇಕು. 

ಪೌಲನು ಒಿಂದು ಸರಯಯದ ಮ್ನೊೇಭ್ಯವವು ಅಗತ್ಾವ್ೆಿಂಬುದರೊಿಂದಿಗೆ ಒಿಂದು 
ಸರಯಯದ ಕ್ತಿಯೆಯ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ ಎಿಂಬುದನುು ಮಿಶಿರ್ಗೊಳಿಸುತಯತ, ಸ್ಹರ ೀದರನ 
ಎದನರಗರ ಅಡಿಡಯನಯುಗಲ್ಲ ಎಡತಡರಯನಯುಗಲ್ಲ ಹಯಕಬಯರದರಿಂದನ “ತಿೇಮಯವನಿಸಿಕೊಳಿುರ” 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. “ಅಡಿುಯನಯುಗಲಿ” ಮ್ತ್ುತ “ಎಡತ್ಡೆಯನಯುಗಲಿ” ಎಿಂಬ ಪದಗಳ 
ಅನುವ್ಯದಿತ್ ಗಿಿೇಕ್ ಪದಗಳು ಒಿಂದ್ೆೇ ರೇತಿಯ ಅಥವವನುು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತವ್ೆ. 
“ಅಡಿುಯನಯುಗಲಿ” ಎಿಂಬುದು πρόσκομμα (proskomma) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದುದ, 
ಅದು πρός (pros, “ಗೆ”) ಮ್ತ್ುತ κόπτω (koptō, “ತ್ಗುಲಿಸು”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳ 
ಸಿಂಯೇರ್ನೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಪದವು “ಒಬಬನು ತ್ನು ಕಯಲನುು ತ್ಗುಲಿಸಿಕೊಳುುವ ಒಿಂದು 
ಅಡಿುಯನುು” ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.41 “ಎಡತ್ಡೆಯನಯುಗಲಿ” ಎಿಂಬುದು σκάνδαλον 
(skandalon) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಆ ಪದದಿಿಂದಲೆೇ “scandal” ಮ್ತ್ುತ 
“scandalous” ಎಿಂಬ ಪದಗಳು ಬಿಂದಿರುತ್ತವ್ೆ.42 ಮ್ೂಲತ್ಃ, skandalon ಎಿಂಬ ಪದವು 
“ಬೆೇಟೆಯನುು ಹಡಿಯಲು ಗಯಳಕೆೆ ಜೊೇಡಿಸಲಪಟಿಟರುತಿತದದ ಬಲೆಯ ಹೆಸರಯಗಿತ್ುತ.” (CJB 
ಯು ಆ ಪದವನುು “ಬಲೆ” ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸುತ್ತದ್ೆ; R. C. H. Lenski ಅನುವ್ಯದವು 
“ಮ್ರರ್ಬಲೆ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸುತ್ತದ್ೆ.43) ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ, skandalon 
ಎಿಂಬುದು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ರೂಪಕಯಥವದಲಿಲ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ ಮ್ತ್ುತ “ಇತ್ರರಗೆ 
ಎಡತ್ಡೆಯಯದುವ, ಅಥವ್ಯ ದ್ಯರಯಲಿಲ ಎಡವಿ ಬಿೇಳುವಿಂತೆ ಮಯಡುವದನುು” 
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ಸೂಚಿಸುವದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.44 
ಅಪೊಸತಲನು ನಮ್ಗೆ ಸಹೊೇದರನೊಬಬನ ದ್ಯರಯಲಿಲ ಅಡಿುಯನಯುಗಲಿ ಅಥವ್ಯ 

ಎಡತ್ಡೆಯನಯುಗಲಿ ಇಡಬಯರದ್ೆಿಂದು ನಮ್ಮನುು ಬೆೇಡಿಕೊಳುುತಿತದ್ಯದನೆ. ಒಬಬ 
ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ಅಡಿುಯಯಗುವ ಅಥವ್ಯ ಬಿೇಳುವಿಂತೆ ಮಯಡುವ ಯಯವುದನೂು 
ಮಯಡಕೂಡದು. ಒಿಂದು ಪಿಶೆುಯು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲರತ್ಕೆದುದ: “ನಯನು 
ಮಯಡುವಿಂಥ ಕಯಯವವು ನನು ಸಹೊೇದರನ ಮೇಲೆ ಹೆೇಗೆ ಪರಣಯಮ್ ಬಿೇರುವದು?” 
ಲೊೇಕದಲಿಲರುವವರು ತ್ಮ್ಮ ಹಕುೆಗಳ ಬಗೆೆ ಚಿಿಂತೆಯುಳುವರಯಗಿರುತ್ತರೆ; ಕೆೈಸತರು ತ್ಮ್ಮ 
ರ್ವ್ಯಬಯದರಗಳ ಬಗೆೆ ಹೆಚುು ಚಿಿಂತೆಯುಳುವರಯಗಿರತ್ಕೆದುದ.45 

ವಚನ 14. ಈ ವಚನವು ಮಯಿಂಸ ಸ್ೆೇವನೆಯ ವಿಷಯದಲಿಲ ಪೌಲನಿಗಿರುವ 
ಪೆಿೇರತ್ವ್ಯದ ನಿಲುವಿನ ಕುರತಯದ ಬಲವ್ಯದ ಮಯತ್ುಗಳಿಿಂದ ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ: 
ಯಯವ ಪದಯಥಿವೂ ಸ್ಾತಃ ಅಶನದಿವಯದದುಲ್ಿವರಿಂದನ ಬ್ಲರಿನನ, ಮ್ತನತ ಕತಿನಯದ 
ಯೀಸ್ನವಿನಲ್ಲಿದನುಕ್ರ ಿಂಡನ ದೃಢವಯಗಿ ನಿಂಬಿದರುೀನರ. ಪೌಲನು ಹೆೇಳುವ ವಿಧವು ಹೇಗಿತ್ುತ, 
“ನನು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ ಯಯವ ಸಿಂಶಯವು ಇಲಲವ್ೆೇ ಇಲಲ.” “ಕತ್ವನಯದ 
ಯೆೇಸುವಿನಲಿಲದುದಕೊಿಂಡು” ಎಿಂಬದರಥವವು ಅಪೊಸತಲನು ಆ ವಿಷಯದಲಿಲ ಯೆೇಸುವಿನಿಿಂದ 
ಒಿಂದು ವಿಶೆೇಷವ್ಯದ ಪಿಕಟ್ನೆಯನುು ಪಡೆದಿದದನು ಎಿಂದ್ಯಗಿರಬಹುದು, ಅಥವ್ಯ ಆತ್ನು 
ಕತ್ವನ ಜೊತೆಗಿನ ತ್ನು ದಿೇಘವಕಯಳದ ಸಹವ್ಯಸದಿಿಂದ್ಯಗಿ ಈ ನಿರ್ವಯಕೆೆ 
ಬಿಂದಿದದನೆಿಂದು ಆ ಪದಗಳ ಅಥವವ್ಯಗಿರಬಲಲದು.46 

ಪೌಲನು ಯಯವುದರ ಬಗೆೆ ಸಿಂಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ ಮ್ನದಟ್ುಟ ಮಯಡಲಪಟಿಟದದನು? ಯಯವ 
ಪದಯಥಿವೂ ಸ್ಾತಃ ಅಶನದಿವಯದದುಲ್ಿವರಿಂದನ. “ಅಶುದಧ” ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಇರುವ ಗಿಿೇಕ್ ಪದವು 
κοινός (koinos), ಅದು “ಸ್ಯಮಯನಾ” ಎಿಂಬ ಅಥವವನುು ಸಹ ಕೊಡುತ್ತದ್ೆ. ಅದು 
“ಧ್ಯಮಿವಕ ವಿಧಗಳ ಪಿಕಯರ ಅಶುದಧ”ವ್ಯದದದನು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ ಯೆಹೂದಾರು ಬಳಸುತಿತದದ 
ಪದವ್ಯಗಿತ್ುತ.47 ಪೌಲನು ಹೆೇಳಿಕೆಗೆ ಇಲಿಲ ಸವಲಪ ಅಹವತೆಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ, 
ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಇತ್ರ ಪತಿಿಕೆಗಳಲಿಲ, ಆತ್ನು “ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಆಲೊೇಚನೆಗಳು, ಮಯತ್ುಗಳು 
ಮ್ತ್ುತ ಕೃತ್ಾಗಳು ಸವಭ್ಯವಿಕವ್ಯಗಿಯೆೇ ಕೆಟ್ಟವುಗಳೆಿಂದು ಬಹಳ ಸಪಷಟವ್ಯಗಿ 
ಹೆೇಳಿರುತಯತನೆ.”48 ಮ್ೂಲತ್ಃ, ತಯನು ಉಿಂಟ್ು ಮಯಡಿದ್ ದೆಲಲವೂ “ಒಳ ುೆೇದು” ಎಿಂದು ದ್ೆೇವರು 
ಘೂೇಷ್ಟಸಿದನು (ಆದಿ 1:31), ಅದರೆ ಆತ್ನ ಸೃಷ್ಟಟಯ ಬಹುಪಯಲು (ಎಲಲವೂ ಅಲಲವ್ಯದರೂ) 
ಕೆಟ್ಟದದಕಯೆಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ ಮ್ತ್ುತ ದುರುಪಯೇಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳುಲಪಟಿಟದ್ೆ. 
ಹೆೇಗಿದದರೂ, “ಸವತ್ಃ” (ಅದರ ಸ್ಯರಭೂತ್ವ್ಯದ ಸವಭ್ಯವದಲಿಲ), ಸೃಷ್ಟಟಯು “ಒಳ ುೆೇದು” 
(“ಶುದಧ”) ಆಗಿಯೆೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ 1 ತಿಮೊಥೆ 4:4). ಸನಿುವ್ೆೇಶದಲಿಲ, ಪೌಲನು 
ನಿದಿವಷಟವ್ಯಗಿ ಮಯಿಂಸದ ಕುರತಯಗಿ ಮಯತಯಡುತಿತದ್ಯದನೆ. ಮಯಿಂಸವು ವಿಗಿಹಕೆೆ ನೆೈವ್ೆೇದಾ 
ಮಯಡಲಪಟಿಟದ್ಯದಗೂಾ, ಅಥವ್ಯ ಅದು ಕೊೇಷರ್ ವಿಧಗಳನುಸ್ಯರವ್ಯಗಿ 
ಸಿದಧಗೊಳಿಸಲಪಟಿಟಲಲದ್ೆ ಇದ್ಯದಗೂಾ, ಯಯವ ಮಯಿಂಸವೂ “ಸವತ್ಃ ಅಶುದಧವ್ಯದದ್ಯದಗಿರಲಿಲಲ.” 

ಪೌಲನು ಬಳಿಕ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಆದರರ ಯಯವನಯದರ  ಒಿಂದನ ಪದಯಥಿವನನು 
ಅಶನದಿವರಿಂದನ ಭಯವಿಸಿದರರ ಅವನಿಗರ ಅದನ ಅಶನದಿ. ಏಕೆ? “ಏಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು ಒಿಂದು ಶುದಧ 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯಿಿಂದ ಅದನುು ಉಪಯೇಗಿಸಲಯರನು ಅಥವ್ಯ ಸ್ೆೇವಿಸಲಯರನು.”49 ನಯವು 
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ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯ ಕುರತಯದ ಈ ಮ್ಹತ್ವದ ಸತ್ಾವನುು ಗಿಹಸಿಕೊಲುುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ: 
ಒಿಂದು ಸಿಂಗತಿಯು ತ್ಪುಪ ಎಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆೇಳುವದ್ಯದರೆ, ನಿಮ್ಗೆ 
ಅದು ತ್ಪೆಪೇ ಆಗಿರುವದು. ರೊೇಮಯ 2:14, 15 ವಚನಗಳ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳಲಿಲ, 
ಒಬಬನ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಮಿೇರ ಹೊೇಗದಿರುವದು ಎಷುಟ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದ್ ದೆಿಂದು 
ಗಮ್ನಿಸಿದ್ೆವು. ಒಬಬನು ತ್ನು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಯಯವುದನುು ತ್ಪುಪ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೊೇ 
ಅದನುು ನಿರಿಂತ್ರವ್ಯಗಿ ಮಯಡುತ್ತಲೆೇ ಇದದರೆ, ಆತ್ನು ತ್ನು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ 
ಅಪರಯಧಗಳೆಿಂಬ ಬರೆ ಹಯಕ್ತಕೊಳುುವವನಯಗಿದ್ಯದನೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 4:2), ಅದು ದ್ೆೇವರಿಂದ 
ಕೊಡಲಪಟಿಟರುವ ಸುರಕ್ಷತಯಕವಚವ್ಯಗಿ ಕಯಯವನಿಹವಸದಿಂತೆ ಅದನುು 
ಅಶಕತಗೊಳಿಸುವವನಯಗಿರುತಯತನೆ. ಒಬಬನು ತ್ಪಯಪದ ಭ್ಯವನೆಗೆ (“ದೃಢವಿಲಲದ” 
ಸಹೊೇದರನು ಮಯಡಿದ ಹಯಗೆ) ಎಡೆಗೊಡುವದ್ಯದರೆ, ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ ಹೊಸದ್ಯಗಿ 
ಕಲಿಸಿಕೊಡುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ; ಹೆೇಗೂ, ಅದನುು ಮಯಡುವ ತ್ನಕ, ಆತ್ನು ತ್ನು 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ನಡೆಯದಿರಬೆೇಕು. ಆತ್ನು “ಒಿಂದು ಪದ್ಯಥವವನುು 
ಅಶುದಧವ್ೆಿಂದು . . . ಭ್ಯವಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಅಶುದಧ.”  

“ದೃಢವಿಲಲದವರು” ಇರಲಿ ಅಥವ್ಯ “ದೃಢವಿರುವವರು” ಇರಲಿ, ಎಲಯಲ 
ಕೆೈಸತರಗಯಗಿಯೂ ಒಿಂದು ಸಿಂದ್ೆೇಶವು 14ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ—ಆದರೆ 
ಪೌಲನ ಮಯತ್ುಗಳು ವಿಶೆೇಷವ್ಯಗಿ “ದೃಢವಿರುವ”ವರನುು ಉದ್ೆದೇಶಿಸಿಯೆೇ ಇದದವ್ೆಿಂಬುದನುು 
ನಯವು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಳುತ್ಕೆದುದ. “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರನು “ದೃಢವಿಲಲದ” 
ಸಹೊೇದರನ ಬಗೆೆ ಹೆಚುು ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುಬೆೇಕು, ಆತ್ನಿಗಯಗಿ ಹೆಚುು ಕನಿಕರ 
ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕು ಎಿಂಬುದು ಅಪೊಸತಲನ ಬಯಕೆಯಯಗಿತ್ುತ. “ಯಯವನಿಗೊೇಸೆರ ಕ್ತಿಸತನು 
ಪಯಿರ್ಕೊಟ್ಟನೊೇ” ಆ ಅಮ್ೂಲಾವ್ಯದ ಸಹೊೇದರನು ಆತ್ನಯಗಿದದನು. 

ವಚನ 15. (γάρ, gar) ಎಿಂದರೆ “ಕಯೆಗಿ ಕಯರರ್ವನುು ತೊೇರಸುವದು” 
ಎಿಂದಥವವ್ಯಗಿದ್ೆ. ಆ ಪದವು ಬಹುಶಃ 13ನೆೇ ವಚನಕೆೆ ಒಿಂದು ಕೊಿಂಡಿ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಆ 
ವಚನವು, “ಸಹೊೇದರನ ಎದುರಗೆ ಅಡಿುಯನಯುಗಲಿ ಎಡತ್ಡೆಯನಯುಗಲಿ ಹಯಕಬಯರದು” 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ. ಏಕೆ ಹಯಕಬಯರದು? ಈ ಕಯರರ್ಕಯೆಗಿಯೆೇ: ನಿೀನನ ತ್ರಗರದನಕ್ರ ಳ್ಳುವ 
ಆಹಯರದಿಿಂದ ನಿನು ಸ್ಹರ ೀದರನ ಮ್ನಸಿಸಗರ ನರ ೀವಯದರರ ನಿೀನನ ಪಿಾೀತಿಗರ ತಕಕಿಂತ್ರ ಇನನು 
ನಡರಯನವವನಲ್ಿ. ಇಲಿಲ “ಆಹಯರ” (βρῶμα, brōma) ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಬಳಸಲಯಗಿರುವ ಗಿಿೇಕ್ 
ಪದವು ಸ್ಯಮಯನಾ ಪದವ್ಯಗಿದ್ೆ, ಆದರೆ ಅದು ಕೆೈಸತರಲಿಲ ಕೆಲವರು ಸ್ೆೇವಿಸುತಿತದದ ಮ್ತ್ುತ 
ಇನುು ಕೆಲವರು ಸ್ೆೇವಿಸದ್ೆ ಇರುತಿತದದ ಮಯಿಂಸವನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.  

“ನೊೇವ್ಯದರೆ” ಎಿಂಬ ಪದಗುಚಛವು λυπέω (lupeō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, 
“ಒಿಂದು ಬಲವ್ಯದ ಪದವ್ಯಗಿದುದ”50 ಅದರಥವವು “ಖಿನುನಯಗು, ಸಿಂಕಷಪಡು, ದುಃಖಿಸು.”51 
ಸನಿುವ್ೆೇಶದಲಿಲ, lupeō ವು ಭ್ಯವ್ಯನಯತ್ಮಕವ್ಯಗಿ ಬೆೇಸರಗೊಿಂಡಿರುವ ದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ 
ಹೆಚಿುನದದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. 15ನೆೇ ವಚನದಲಿಲನ ಮ್ುಿಂದಿನ ವ್ಯಕಾವು “ನೊೇವ್ಯದರೆ” 
ಎಿಂಬುದನುು ಕೆಡಿಸುವಿಕೆಯಿಂದಿಗೆ ಜೊೇಡಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನು ಇಲಿಲ ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನು 
ಆತಿೀಕವ್ಯಗಿ ನೊೇವು ಮಯಡಲಪಟ್ಟರೆ, ಅದು ನಿತ್ಾವ್ಯಗಿ ಕೆಡಿಸಿದಿಂತೆಯೆೇ ಎಿಂಬದರ 
ಕುರತ್ು ಮಯತಯಡುತಿತದ್ಯದನೆ. 
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ಮಯಿಂಸವನುು ತಿನುುವದು ಹೆೇಗೆ “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ದುಃಖವುಿಂಟ್ು ಮಯಡಿ, 
ಎಡವಿ ಬಿೇಳುವಿಂತೆ ಮಯಡಿ, ಕೆಡಿಸುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾ? ಇದಕೆೆ ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದ ಉತ್ತರವು  
1 ಕೊರಿಂಥ 8ರಲಿಲ ಸಿಕುೆತ್ತದ್ೆ, ಅದು ಒಿಂದು ವ್ೆೇಳ  ೆಇದ್ೆೇ ರೇತಿಯ ವಿಚಯರವಲಲದಿದದರೂ, 
ಇದನುು ಹೊೇಲುವಿಂತ್ಹ ಪರಸಿಥತಿಯನುು ಬಣಿುಸುತ್ತದ್ೆ:  

ವಿಗಿಹಗಳಿಗೆ ನೆೈವ್ೆೇದಾ ಮಯಡಿದ ಪದ್ಯಥವಗಳನುು ತಿನುುವದರ ವಿಷಯದಲಿಲ ನಯನು 
ಹೆೇಳುವದ್ೆೇನಿಂದರೆ—ರ್ಗತಿತನಲಿಲ ವಿಗಿಹವು ಏನೂ ಅಲಲವ್ೆಿಂದೂ ಒಬಬ ದ್ೆೇವರದ್ಯದನೆ 
ಹೊರತ್ು ಬೆೇರೆ ದ್ೆೇವರಲಲವ್ೆಿಂದೂ ಬಲೆಲವು. . .ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞಯನವು ಎಲಲರಲಿಲಯೂ ಇಲಲ. 
ಕೆಲವರು ಈ ವರೆಗೂ ವಿಗಿಹದ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗುವ ರೂಢಿಯಲಿಲದದದರಿಂದ ತಯವು ತಿನುುವ 
ಪದ್ಯಥವಗಳನುು ವಿಗಿಹಕೆೆ ನೆೈವ್ೆೇದಾ ಮಯಡಿದ್ೆದಿಂದು ತಿನುುತಯತರೆ; ಹೇಗೆ ಅವರ ಮ್ನಸುಾ 
ಬಲಹೇನವ್ಯಗಿದುದ ಕಲೆಯನುು ಹೊಿಂದುತ್ತದ್ೆ. ಆದರೆ ಆಹಯರವು ನಮ್ಮನುು ದ್ೆೇವರ 
ಸನಿುಧಗೆ ಸ್ೆೇರಸಲಯಗದು. ತಿನುದಿದದರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಡಿಮಯಿಲಲ, ತಿಿಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಚಿುಲಲ. 
ಆದರೂ ಈ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯವತ್ಿಂತ್ಿಯವು ನಿಂಬಿಕೆಯಲಿಲ ಬಲವಿಲಲದವರಗೆ ಒಿಂದು ವ್ೆೇಳ  ೆ
ವಿಘುವ್ಯದಿೇತ್ು, ಎಚುರಕೆಯಯಗಿರ. ಜ್ಞಯನಿಯಯದ ನಿೇನು ವಿಗಿಹಯಲಯದಲಿಲ ಊಟ್ಕೆೆ 
ಕೂತಿರುವ್ಯಗ ನಿಬವಲವ್ಯದ ಮ್ನಸುಾಳು ಸಹೊೇದರನು ಕಿಂಡರೆ ಅವನೂ ವಿಗಿಹಕೆೆ 
ನೆೈವ್ೆೇದಾಮಯಡಿದ ಪದ್ಯಥವಗಳನುು ತಿನುುವದಕೆೆ ಧ್ೆೈಯವತ್ಿಂದುಕೊಿಂಡಯನಲಲವ್ೆೇ. 
ಹೇಗೆ ಆ ಬಲಹೇನನು ನಿನು ಜ್ಞಯನದಿಿಂದ ನಯಶವ್ಯಗುತಯತನೆ. ಅವನು ಸಹೊೇದರನಲಲವ್ೆೇ. 
ಅವನಿಗಯಗಿಯೂ ಕ್ತಿಸತನು ತ್ನು ಪಯಿರ್ಕೊಟ್ಟನಲಲವ್ೆೇ (1 ಕೊರಿಂಥ 8:4-11). 

Moo ಎರಡನೆಯ ಸ್ಯಧಾತೆಯನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುತಯತನೆ: ಒಬಬ “ದೃಢವಿರುವ” 
ಸಹೊೇದರನು ಮಯಿಂಸ ತಿನುುವ ತ್ನು ಸ್ಯವತ್ಿಂತ್ಿಯವನುು ಪಿದಶಿವಸುವದರಿಂದ್ಯಗಿ 
“ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನು ಎಷೊಟಿಂದು ನೊೇವುಗೊಳುಬಹುದ್ೆಿಂದರೆ ಅದು ಅವನನುು 
ಒಟಯಟರೆಯಯಗಿ ದೂರಕೆೆ ಓಡಿಸಿ ಬಿಡಬಲಲದು.52 ಹೆೇಗೂ, ಪೌಲನ ಪಯಿಥಮಿಕ ಕಳಕಳಿಯು 
ಬಹುಶಃ ಏನಯಗಿತ ತೆಿಂದರೆ, “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರನು ಮಯಿಂಸ ತಿನುುವದನುು 
“ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನು ಕಿಂಡರೆ, ಆತ್ನು ಸಹ ಮಯಿಂಸವನುು ತಿನುುವನು—ಅದು ತ್ಪುಪ 
ಎಿಂದು ಆತ್ನ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಅವನಿಗೆ ಹೆೇಳಿದ್ಯಗೂಾ ಸ್ೆೇವಿಸುವನು—ಎಿಂಬುದ್ೆ. ಹಯಗೆ 
ಮಯಡುವ ಮ್ೂಲಕ, ಆತ್ನು ಪಯಪ ಮಯಡಿದವನಯಗುವನು ಮ್ತ್ುತ ದ್ೊೇಷ್ಟಯೆಿಂದು 
ಎಣಿಸಲಪಡುವನು (14:23). 

ಪೌಲನು ತಿಳಿಸಲಿಚಿಛಸಿದ ಬಲವ್ಯದ ಸಿಂದ್ೆೇಶವು ಇದ್ೆೇ ಆಗಿತ್ುತ: ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು ತ್ನು 
ಕೃತ್ಾಗಳ ಮ್ೂಲಕ ತ್ನು ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ಆತಿೀಕವ್ಯಗಿ ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವದ್ಯದರೆ, 
ಆತ್ನು “ಪ್ರಿೇತಿಗೆ ತ್ಕೆಿಂತೆ ಇನುು ನಡೆಯುವವಲಲ.”53 ಪೌಲನಿಗೆ ಯಯರು ಸರ ಮ್ತ್ುತ ಯಯರು 
ತ್ಪುಪ ಎಿಂಬದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಪ್ರಿೇತಿಯು ತೊೇರಸಲಪಡುವದರ ಕುರತಯಗಿಯೆೇ ಹೆಚುು 
ಕಳಕಳಿಯಿತ್ುತ. 

ರೊೇಮಯ 13:8ರಲಿಲ, ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಆಜ್ಞಯಪ್ರಸಿದದನು, “ಒಬಬರನೊುಬಬರು ಪ್ರಿೇತಿ 
ಸಬೆೇಕೆಿಂಬ ಋರ್ವ್ೆೇ ಹೊರತ್ು ಬೆೇರೆ ಯಯವ ಸ್ಯಲವೂ ನಿಮ್ಗೆ ಇರಬಯರದು” (ಒತಿತ 
ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). Leon Morris ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತಯತನೆ, “ಕೆೈಸತರಗಯದರೊೇ[,] ಪ್ರಿೇತಿಯೆೇ 
ಮಯನದಿಂಡ ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರಿೇತಿಯೆೇ ಪೆಿೇರಣೆ.”54 ನಮ್ಮಲಿಲ ಬಹುತೆೇಕರು ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯಗಳನುು 
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ಇಷಟಪಡುವದಿಲಲ ಮ್ತ್ುತ ಅವುಗಳನುು ನಕಯರಯತ್ಮಕವ್ಯಗಿ ಕಯರ್ುತ ತೆೇವ್ೆ. ಬಹುಶಃ ನಯವು 
ಅವುಗಳನುು “ಕೆೈಸತ ಪ್ರಿೇತಿಯನುು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಯಡಿಕೊಳುುವದಕೆೆ ಸಿಕುೆವ ಅವಕಯಶಗಳು” 
ಎಿಂದು ಕಯರ್ುವದ್ಯದರೆ ಸಹಯಯಕವ್ಯಗಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ.55 

15ನೆೇ ವಚನವು ಈ ಪಿಚೊೇದನಕಯರ ಆಜ್ಞಯಪಣೆಯಿಂದಿಗೆ ಮ್ುಕಯತಯಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ: 
ಯಯವನಿಗರ ೀಸ್ಕರ ಕ್ರಾಸ್ತನನ ಪಯಾಣಕ್ರ ಟ್ಟನರ ೀ ಅವನನನು ನಿನಗರ ಇಷಟವಯದ ಆಹಯರದ 
ನಿಮತತ ಕ್ರಡಸ್ಬಯರದನ (ನೊೇಡಿರ 1 ಕೊರಿಂಥ 8:11). ಪುನಃ, ಪೌಲನು ಕಠಿರ್ ಮಯತ್ುಗಳನುು 
ಉಪಯೇಗಿಸುತಯತನೆ. “ಕೆಡಿಸಬಯರದು” ಎಿಂಬುದು ἀπόλλυμι (apollumi) ಎಿಂಬ 
ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿದುದ ಅದಥವವು “ಸಿಂಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ ನಯಶಗೊಳಿಸು” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.56 

ಯಯರು ಸಿಂಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ ನಯಶಗೊಳುುವ ಅಪಯಯದಲಿಲದದರು? “ಯಯವನಿಗೊೇಸೆರ ಕ್ತಿಸತನು 
ಪಯಿರ್ಕೊಟ್ಟನೊೇ” ಆತ್ನೆೇ—ಕತ್ವನಿಿಂದ ಬಹುವ್ಯಗಿ ಅಮ್ೂಲಾನೆಿಂದ್ೆಣಿಸಲಪಡುವ 
ಸಹೊೇದರನು, ಎಷುಟ ಅಮ್ೂಲಾನೆಿಂದರೆ ಅವನಿಗೊೇಸೆರ ಶಿಲುಬೆಯ ಮ್ರರ್ವನುು 
ಅನುಭವಿಸಿದನು. 

ಇದು ಪೌಲನ ವ್ಯಚಕರಗೆ ಎಲಲವನುು ಕುರತ್ು ಒಿಂದು ಸಪಷಟವ್ಯದ ಚಿತ್ಿರ್ವನುು 
ಒದಗಿಸಿರಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಒಿಂದು ಕಡೆಯಲಿಲ ಮಯಿಂಸವನುು ತಿನುುವದಕೆೆ ಹಕುೆ, ಮ್ತ್ುತ 
ಇನೊುಿಂದು ಕಡೆಯಲಿಲ ಯಯರಗಯಗಿ ಕ್ತಿಸತನು ಸತ್ತನೊೇ ಆತ್ನ ನಿತ್ಾವ್ಯದ ಅಿಂತ್ಾಸಿಥತಿಯು 
ಇರುತ್ತದ್ೆ. R. W. Stott ಹೇಗೆ ಕೆೇಳುತಯತನೆ, “ಕ್ತಿಸತನು ಅವನಿಗೊೇಸೆರ ಸ್ಯಯುವಷಟರ 
ಮ್ಟಿಟಗೆ ಆತ್ನನುು ಪ್ರಿೇತಿಸಿದನೊೇ, ಮ್ತ್ುತ ನಯವು ಆತ್ನ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ ನೊೇವುಿಂಟ್ು 
ಮಯಡದಿಂತಿರುವಷಟರ ಮ್ಟಿಟಗೆ ಆತ್ನನುು ಪ್ರಿೇತಿಸಬೆೇಕಲಲವ್ೆೇ?”57 ಪೌಲನ ಮಯತ್ುಗಳು 
ಸಹ ನಮ್ಗೆ ವಿಷಯಗಳನುು ಸಪಷಟಗೊಳಿಸತ್ಕೆದುದ. ನಿೇವು ಮ್ುಿಂದಿನ ಸ್ಯರ 
ಮ್ತೊತಬಬರೊಿಂದಿಗೆ ಒಿಂದು ಗಿಂಭಿೇರವ್ಯದ ಸಿಂಘಷವ ಎದುರುಗೊಿಂಡಯಗ, 
ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯದ ಚಚೆವಯಯಿಂಶವನುು ಶಿಲುಬೆಯಿಂದಿಗೆ ಹೊೇಲಿಸಿ ನೊೇಡಿರ. ಯಯವದು 
ಅಧಕ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದುದ? ಪೌಲನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ,  

“ಯಯವನಿಗೊೇಸೆರ ಕ್ತಿಸತನು ಪಯಿರ್ಕೊಟ್ಟನೊೇ ಅವನನುು ನಿಮಿಮಷಟದಿಂತೆಯೆೇ 
ಆಗಬೆೇಕೆಿಂಬ ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಯಿಿಂದ ಕೆಡಿಸಬಯರದು.” 

“ಯಯವನಿಗೊೇಸೆರ ಕ್ತಿಸತನು ಪಯಿರ್ಕೊಟ್ಟನೊೇ ಅವನನುು ನಿಮ್ಮ ಹಕುೆಗಳನುು 
ಸ್ಯಧಸಿಬೆೇಕೆಿಂಬ ಹಠ್ದಿಿಂದ ಕೆಡಿಸಬಯರದು.” 

“ಯಯವನಿಗೊೇಸೆರ ಕ್ತಿಸತನು ಪಯಿರ್ಕೊಟ್ಟನೊೇ ಅವನನುು ನಿಮ್ಮ ಭ್ಯವನೆಗಳಿಗೆ 
ನೊೇವುಿಂಟಯದ್ಯಗ ಪಿತಿೇಕಯರ ಸಲಿಲಸುವ ಮ್ೂಲಕ ಕೆಡಿಸಬಯರದು.”  

ವಚನ 16. NASB ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ ಇನೊುಿಂದು “ಆದುದರಿಂದ” ಎಿಂಬದರೊಿಂದಿಗೆ ಈ 
ವಚನವು ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನು ಇನುಷುಟ ಉಪಸಿಂಹಯರಗಳನುು ಮ್ುಿಂದಿಡುವದಕೆೆ 
ಸಿದಧಗೊಿಂಡಿದದನು: ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ನಿಮ್ಗಿರನವ ಮೆೀಲ್ನ ದ ಷಣರಗರ 
ಆಸ್ಪದವಯಗಬಯರದನ. “ನಿಮ್ಗಿರುವ ಮೇಲು” ಎಿಂಬುದು ಮಯಿಂಸ ತಿನುುವದನುು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರನಿಗಯದರೊೇ ಮಯಿಂಸವನುು ತಿನುುವದು “ಮೇಲು” 
ಆಗಿತ್ುತ, ಅದು ಆಹಯಲದಕರವ್ಯದ ಮ್ತ್ುತ ದ್ೆೇವರಿಂದ ಅನುಮೊೇದಿಸಲಪಟ್ಟಿಂತ್ಹ 
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ಸಿಂಗತಿಯಯಗಿತ್ುತ. ಹೆೇಗಿದದರೂ, ಕೆಲವೊಿಂದು ಪರಸಿಥತಿಗಳಲಿಲ, ಆಚರಣೆ ಮ್ತ್ುತ 
ಅದರಿಂದ್ಯಗುವ ಪರಣಯಮ್ಗಳನುು “ದೂಷಣೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಲಪಡಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. “ದೂಷಣೆಗೆ 
ಆಸಪದವ್ಯಗಬಯರದು” ಎಿಂಬುದು ಗಿಿೇಕ್.ನ βλασφημέω (blasphēmeō) ಎಿಂಬ 
ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ, ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ “ದೂಷಣೆಗೊಳುು” ಎಿಂದು ಅಥವವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಮಯಿಂಸ ತಿನುುವದನುು “ದೂಷಣೆ” ಎಿಂದು ಯಯರು ಹೆೇಳುವರು? ಪೌಲನು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ 
“ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನನುು ಇಟ್ುಟಕೊಿಂಡವನಯಗಿ ಈ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಹೆೇಳಿರುವ 
ಸ್ಯಧಾತೆಯಿದ್ೆ; ಆದರೆ 16ರಿಂದ 18 ವಚನಗಳಲಿಲ, ಅಪೊಸತಲನು ಈ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶದ 
ಸಿಂಕ್ತೇರ್ವವ್ಯದ ಪರಣಯಮ್ಗಳನುು ವಿಸತರಸುತಯತ ಅದರಲಿಲ ಒಟಯಟರೆಯಯಗಿ ಮಯನವ 
ರ್ನಯಿಂಗವನೆುಲಯಲ ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಿರುತಯತನೆ. (18ನೆೇ ವಚನವು “ಮ್ನುಷಾರಗೆ” ಎಿಂದು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.) ಬಹು ಸಿಂಭ್ಯವಾವ್ಯಗಿ, ಸಭ್ೆಯಲಿಲನ ಕಚಯುಟ್ಗಳು ಒಟಯಟರೆಯಯಗಿ ಹೆೇಗೆ 
ಕ್ತಿಸತನ ಧ್ೆಾೇಯಕೆೆ ದಕೆೆಯನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡುತ್ತದ್ೆಿಂಬದರ ಬಗೆೆ ಪೌಲನು ಕಳಕಳಿ 
ಹೊಿಂದಿದದನು. ಮಯಿಂಸವನುು ತಿನುುವದರ ಬಗೆೆ ಸವಭ್ಯವತ್ಃ ಯಯವದ್ೆೇ ತ್ಪುಪ ಇರಲಿಲಲ—
ಆದರೆ ಆ ಪರಪಯಠ್ವು ಘಷವಣೆಗೆ, ಬೆೇಸರದ ಭ್ಯವನೆಗಳಿಗೆ ಕಯರರ್ವ್ಯದಲಿಲ, ಮ್ತ್ುತ 
ಸಭ್ೆಗಳಲಿಲ ಪಿಂಗಡವುಿಂಟಯಗುವದಕೆೆ ಸಹ ಕಯರರ್ವ್ಯದಲಿಲ, ಅದು ಬಹಳ ತ್ಪಯಪದದುದ 
ಎಿಂದ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಕ್ತಿಸತನ ಧ್ೆಾೇಯಕೆೆ ಹಯನಿಯುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವಿಂತ್ದುದ ಸಭ್ೆಯಲಿಲನ ಸದಸಾರು 
ಒಬಬರೊಿಂದಿಗೊಬಬರು ಹೊಿಂದ್ಯಣಿಕೆಯಯಗಿ ಹೊೇಗದಿರುವದ್ೆೇ ಹೊರತ್ು ಬೆೇರೆ 
ಇನಯುವದೂ ಅಲಲ. ಯಯವ್ಯಗಲೂ ನಡೆಯುವಿಂತೆಯೆೇ, ಸಭಿಕರಲಿಲ ಸಮ್ಸ್ೆಾಯಿದ್ೆ ಎಿಂದರೆ 
ಆ ಸುದಿದಯು ಸಮ್ುದ್ಯಯದಲೆಲಲಯಲ ಹರಡಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ ಮ್ತ್ುತ ಸಭ್ೆಯು ಅಪಹಯಸಾಕೆೆ 
ಗುರಯಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಅದು ಸಿಂಭವಿಸುವದ್ೆೇ ಆದಲಿಲ, “ಮೇಲು” ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ 
“ದೂಷಣೆಗೆ” ಒಳಗಯಗುವದಕೆೆ ಆಸಪದವ್ಯಗಬಹುದು. 

ನಯವು ಮಯಡುವಿಂತ್ದ್ ದೆಲಲದರ ಕುರತಯಗಿ, ನಯವು ನಮ್ಮನುು “ಇದು ಕ್ತಿಸತನ ಧ್ೆಾೇಯ 
ಮ್ತ್ುತ ಸುವ್ಯತೆವಯ ಪಿಸರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಯಯವ ರೇತಿಯ ಪರಣಯಮ್ವನುು ಬಿೇರುತ್ತದ್ೆ?”; 
“ಇದು ಸಭ್ೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಯಯಕವ್ಯಗುವದ್ೊೇ ಅಥವ್ಯ ಅಡಿುಯಯಗುವದ್ೊೇ?” 
ಎಿಂಬಿಂತ್ಹ ಪಿಶೆುಗಳನುು ಕೆೇಳಿಕೊಳುುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ವಚನ 17. ಯಯಕ್ರಿಂದರರ ತಿನನುವದ  ಕನಡಿಯನವದ  [ಒಿಂದು ಊಟ್ವನುು 
ಮಯಡುವದಲಲ58] ದರೀವರ ರಯಜಾವಲ್ಿ; ನಿೀತಿಯ  ಸ್ಮಯಧ್ಯನವೂ ಪವಿತ್ಯಾತಮನಿಿಂದಯಗನವ 
ಆನಿಂದವೂ ಆಗಿದರ. “ದ್ೆೇವರ ರಯರ್ಾವು” ಎಿಂಬುದು ಇಲಿಲ ಸಭ್ೆಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.59 
ಪೌಲನು ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನ ಕುರತ್ ಕಳಕಳಿಯಿಿಂದ ಒಟಯಟರೆಯಯದ ಸಹೊೇದರತ್ವದ 
ಕುರತಯಗಿ ಮಯತಯಡಲು ಸ್ಯಗುತಯತನೆ—ಅಿಂದರೆ, ಯಯರಯರಗೊೇಸೆರ “ಕ್ತಿಸತನು 
ಪಯಿರ್ಕೊಟ್ಟನೊೇ” ಅವರೆಲಲರಗೊೇಸೆರವ್ಯಗಿ ಕಳಕಳಿ (ನೊೇಡಿರ ಎಫೆಸ 5:23, 25). 
ರಯರ್ಾವನುು/ಸಭ್ೆಯನುು ಅಸಿತತ್ವಕೆೆ ತ್ರುವದಕೊೆೇಸೆರ ದ್ೆೇವರು ಮಯಡಿದ್ ದೆಲಲವನೂು 
ಕುರತ್ು ಒಮಮ ಯೇಚಿಸಿರ. ರ್ನರು ಕುಳಿತ್ುಕೊಿಂಡು ರಯತಿಿ ಊಟ್ಕೆೆ ಏನು 
ಬಡಿಸುತ ತೆೇವ್ೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ವ್ಯದವಿವ್ಯದ ಮಯಡುತಿತರಬೆೇಕೆಿಂಬುದಕಯೆಗಿ ಆತ್ನು 
ರಯರ್ಾವನುು/ಸಭ್ೆಯನುು ಅಸಿತತ್ವಕೆೆ ತ್ಿಂದನೊೇ? ಇಲಲ. ದ್ೆೇವರ ರಯರ್ಾವ್ೆಿಂದರೆ ಕೆೇವಲ 
ಇದ್ೆೇ ಆಗಿರುವದಿಲಲ ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ (ನೊೇಡಿರ 1 ಕೊರಿಂಥ 8:8). ಬದಲಯಗಿ, 
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“ದ್ೆೇವರ ರಯರ್ಾ . . . ನಿೇತಿಯೂ ಸಮಯಧ್ಯನವೂ ಪವಿತಯಿತ್ಮನಿಿಂದ್ಯಗುವ ಆನಿಂದವೂ 
ಆಗಿದ್ೆ.”60 

“ನಿೇತಿಯೂ” (δικαιοσύνη, dikaiosunē): ನಯವು ಜೇವಿಸಬೆೇಕೆಿಂದು ದ್ೆೇವರು 
ಬಯಸುವ ವಿಧದಲಿಲ ಜೇವಿಸುವದು. 

“ಸಮಯಧ್ಯನವೂ” (εἰρήνη, eirēnē): ನಮ್ಮ ಸಹೊೇದರರು ಹಯಗೂ 
ಸಹೊೇದರಯರ ಸಿಂಗಡ ಸಮಯಧ್ಯನದಿಿಂದ ಬದುಕುವದಕೆೆ 
ಶಿಮಿಸುವದು. 

“ಆನಿಂದವೂ” (χαρά, chara): ಇತ್ರರ ಜೇವಿತ್ಗಳಲಿಲ ಆನಿಂದವನುುಿಂಟ್ು 
ಮಯಡುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸುವದು, ಅದು “ಪವಿತಯಿತ್ಮನಿಿಂದ” ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ 
ಸಿಕುೆವಿಂತ್ಹ ಆನಿಂದವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಪುನಃ, ಪೌಲನು ಸರಯಯದ ಆದಾತೆಗಳನುು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದು ಕರೆ 
ಕೊಡುತಯತನೆ. ಮ್ುಿಂದಿನ ಸ್ಯರ ಯಯವದ್ಯದರೂ ಕ್ಷುಲಲಕ ವಿಚಯರದಲಿಲ ನಮ್ಮ ತಯಳ ಮೆಯನುು 
ಕಳೆದುಕೊಳುುವ ಸಿಂದಭವವುಿಂಟಯದರೆ, ನಯವು ಒಿಂದು ಕ್ಷರ್ ತ್ಡೆದು ಹೇಗೆ 
ಕೆೇಳಿಕೊಳುಬೆೇಕು, “ದ್ೆೇವರ ರಯರ್ಾವು ಒಟಯಟರೆಯಯಗಿ ಇದ್ೆೇನೊೇ? ಇದು ನಿೇತಿ, 
ಸಮಯಧ್ಯನ, ಮ್ತ್ುತ ಆನಿಂದಗಳನುು ಉತೆತೇಜಸುವದಕೆೆ ಅವಶಾಕವ್ಯದದ್ೊದೇ?” 

ವಚನ 18. ಪೌಲನು ಚಚೆವಯಲಿಲ ಈ ಯೇಚನೆಯಿಂದಿಗೆ ತ್ನು ವಿಚಯರಗಳನುು 
ಮ್ುಕಯತಯಕೆೆ ತ್ರುತಯತನೆ: ಈ ಪಾಕ್ಯರವಯಗಿ ಕ್ರಾಸ್ತನ ಸರೀವರಯನನು ಮಯಡನವವನನ ದರೀವರಗರ 
ಮೆಚ್ಚಿಕ್ರಯಯದವನಯಗಿಯ  ಮ್ನನಷಾರಗರ ಸ್ಿಂಭಯವಿತನಯಗಿಯ  ಇರನವನಷ್ರಟ. “ಈ 
ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ” ಎಿಂಬುದು ಅಪೊಸತಲನು 1ನೆೇ ವಚನದಿಿಂದ ಹೆೇಳಿರುವದನೆುಲಯಲ 
ಒಳಗೊಳುುವಿಂತ್ದ್ಯದಗಿದ್ೆ. ಅದರಲಿಲ ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನನುು ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳುುವದು ಮ್ತ್ುತ 
ಆತ್ನಿಗೆ ತಿೇಪುವ ಮಯಡದಿರುವದು ಸ್ೆೇರರುತ್ತದ್ೆ. ಅದರಲಿಲ ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನ ಎದುರಗೆ 
ಅಡಿುಯನುು ಹಯಕದಿರುವಿಂತಿರುವದಕಯೆಗಿ ಒಬಬನು ತ್ನು ಹಕುೆಗಳನುು ತ್ಾಜಸಿ ಬಿಡುವದು 
ಸ್ೆೇರರುತ್ತದ್ೆ. ಅದರಲಿಲ “ಯಯವನಿಗೊೇಸೆರ ಕ್ತಿಸತನು ಪಯಿರ್ಕೊಟ್ಟನೊೇ” ಆ ಸಹೊೇದರನಿಗೆ 
ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಪ್ರಿೇತಿ ತೊೇರಸುವದು ಸ್ೆೇರರುತ್ತದ್ೆ. ನಯವು ಇದ್ೆಲಲವನೂು ಸಹೊೇದರನಿಗೆ 
ಸ್ೆೇವ್ೆ ಮಯಡಿದಿಂತೆ ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಭ್ಯವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಪೌಲನು ಅದನುು ಕ್ತಿಸತನಿಗೆ ಸ್ೆೇವ್ೆ 
ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಸೂಚಿಸುತಯತನೆ. ಪೌಲನು ಎಲಲವನೂು ಕ್ತಿಸತನಿಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧ ಪಡಿಸುತಯತನೆ 
(ನೊೇಡಿರ 1 ಕೊರಿಂಥ 2:2). ಪುನಃ, ಆತ್ನು ಯಯರು ಸರ ಮ್ತ್ುತ ಯಯರು ತ್ಪುಪ ಎಿಂಬ 
ಪಿಶೆುಯನುು ಮಿೇರ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶವನುು ಮೇಲಕೆೆ ಕೊಿಂಡೊಯುಾತಯತನೆ. ನಯವು ಕತ್ವನಿಗೆ 
ಸ್ೆೇವ್ೆ ಮಯಡುತಿತದ್ ದೆೇವೊೇ ಅಥವ್ಯ ಇಲಲವೊೇ ಎಿಂಬದರ ವಿಚಯರವ್ಯಗುವಿಂತೆ ಅದನುು 
ಮಯಡುತಯತನೆ. 

ನಯವು ಕ್ತಿಸತನು ನಿದ್ೆೇವಶಿಸಿರುವ ಪಿಕಯರ ಜೇವಿಸುವ ಮ್ೂಲಕ ಕ್ತಿಸತನ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು 
ಮಯಡುವದ್ಯದರೆ, ಮೊದಲು ನಯವು “ದ್ೆೇವರಗೆ ಮಚಿುಕೆಯಯದವರಯಗಿ” ಇರುವ್ೆವು. 
ದ್ೆೇವರಗೆ ಮಚಿುಕೆಯುಳುವರಯಗಿರುವದು ಪಯಿಥಮಿಕವ್ಯಗಿ ಮ್ಹತ್ವವ್ಯದದುದ. ಹೆೇಗೂ, 
ಇನೊುಿಂದು ಬಯಸತ್ಕೆ ಫಲಿತ್ವು ಉಿಂಟಯಗಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ: ನಯವು “ಮ್ನುಷಾರಗೆ 
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ಸಂ'ಾ)ತ+ಾ,” ಇರು1ೆವವ4.61 ಸ7ಕರ9: ;<ೕ> ಮತು@ AಾಮರಸBಗಳE 
FೕಲುHೈJಾಗು1ಾಗ, Lೊರ,ನ Oೋಕವ4 ಸಹ ಪ<'ಾ)ತHೊಳERತ@Sೆ. McCord 

ತಜುUFಯ9: “ಈ )ಧದ9: [<ಸ@ನ Aೇ1ೆ \ಾಡುವವನು . . . ಮನುಷB+ೊಳHೆ 
ಮJಾUSೆ ಪ_ೆಯು`ಾ@aೆ” ಎಂcರುತ@Sೆ. 

ಸ"ಾ$ಾನದ'( ಒಬ+ರ-ೊ0ಬ+ರು 23ೕಕ627ೊಳ9:ವದು  
(14:19-23) 

19ಆದದ6ಂದ -ಾವH ಸ"ಾ$ಾನಕೂI ಪರಸKರರ ಭMNವೃPQಗೂ 

ಅನುಕೂಲUಾVರುವವHಗಳನು0 WಾX27ೊY Zೆ:ೕಣ. 20^ೇವರು ಕ_`ದaನು0 bೕನು 
ಆcಾರದ bdತNUಾV 7ೆಡವgೇಡ. ಎiಾ( ಪ^ಾಥkಗಳZ ಶುದQUೇ; ಆದnೆ oಂದು 

ಮqೊNಬ+6rೆ sಘ0ವನು0ಂಟು"ಾಡುವದು 7ೆಟ`ದುa. 21"ಾಂಸ oನು0ವದ-ಾ0ಗ' 
^ಾvwಾರಸ ಕುxಯುವದ-ಾ0ಗ' bನ0 ಸcೋದರbrೆ ಅxzಯನು0ಂಟು"ಾಡುವ gೇnೆ 
{ಾವದ-ಾ0ಗ' |ಟು`|ಡುವ^ೇ ಒY :ೇದು. 22bೕನVರುವ ನಂ|7ೆಯು ^ೇವ6rೆ "ಾತv 

rೋಚರUಾV bನ0 ಮ_`rೇ ಇರ'. qಾನು ಒ�Kದ 7ೆಲಸದ sಷಯದ'( ಇದು ಸ6�ೕ 
ಸ6ಯಲ(�ೕ ಎಂದು ಸಂಶಯ ಪಡದವ-ೇ ಧನ�ನು. 23ಸಂಶಯಪಟು` ಉಣು�ವವನು 
ಸಂಶಯPಂದ ಉಣು�ವ 7ಾರಣPಂದ ^ೋ�{ಾV^ಾa-ೆ. {ಾವHದ7ೆI ನಂ|7ೆಯು 

ಆ$ಾರsಲ(�ೕ ಅದು �ಾಪ.  

ವಚನ 19. ಈ )'ಾಗವ4 ಆದದ6ಂದ ಎಂದು ಆರಂಭHೊಳERತ@Sೆ, ಅದು 
“ಆದದgಂದ” ಎಂಬುದು οὖν (oun) ಎಂಬ ಪದcಂದ ಬಂದದುi, ಈ ಪದವ4 13 ಮತು@ 16 
ವಚನಗಳ9: “ಆದkಾರಣ” ಎಂದು ಅನು1ಾcಸಲmnoSೆ. pೌಲನು ಈ )rಾರವನುs 

)Aಾ@ರHೊtಸು`ಾ@ Lೋದಂ`ೆ, ನಮHೆ ಈ ಗುgಯು ಇರತಕuದುi ಎಂದು ಆತನು ಒ>@ 
LೇಳE`ಾ@aೆ: ಸ"ಾ$ಾನಕೂI ಪರಸKರ ಭMNವೃPQಯೂ ಅನುಕೂಲUಾVರುವವHಗಳನು0 
WಾX27ೊY Zೆ:ೕಣ. “Aಾxykೊz{ೆRೕಣ” (διώκω, diōkō ಎಂಬದgಂದ ಬಂದದುi) 

ಎಂಬುದು ಒಂದು [<Jಾತ~ಕ ಪದ1ಾ,Sೆ. AB ತಜುUFಯ9: “LಾHಾದ+ೆ aಾವ4 
�ಶ�ಯ1ಾ, ಗುg�ಟುokೊz{ೆRೕಣ ಮತು@ ಅ`ಾBಸ[@�ಂದ ಅದನುs 
Aಾxykೊz{ೆRೕಣ” ಎಂcರುತ@Sೆ. 

aಾವ4 ಏನನುs ಅ`ಾBಸ[@�ಂದ AಾxykೊಳR�ೇಕು? �ದಲaೆಯSಾ,, 
“ಸ\ಾ�ಾನಕೂu . . . ಅನುಕೂಲ1ಾ,ರುವವ4ಗಳನುs.” kೆಲವ4 ಸಂಗ>ಗಳE ಹHೆತನkೆu 
ಅನುಕೂಲವನುs ಕ9mಸುತ@1ೆ, ಮತು@ ಇನುs kೆಲವ4 ಸ\ಾ�ಾನkೆu Sಾg \ಾಡುತ@1ೆ. 

ಒಬ�ನು `ಾನು LೇtS iೇ ಆಗ�ೇkೆಂದು ಹಠ ��ಯುವದು ಜಗಳವನುsಂಟು \ಾಡುತ@Sೆ, 
ಅSೇ 1ೇzೆಯ9: ಒಳಪಡುವ ಅಂತಃಕರಣವ4 ಸ\ಾ�ಾನವನುsಂಟು \ಾಡುತ@Sೆ 
(aೋ�g Jಾkೋಬ 3:17). Aಾ�ಥUದ ಬH �ೆ ಅ>Jಾ, �ಂ`ೆಯುಳRವ+ಾ,ರುವದು 

kಾSಾಟkೆu Sಾg \ಾ�ದ+ೆ, ಮ`ೊ@ಬ�ನ ಕುgತು Lೆಚು� �ಂ`ೆಯುಳRವ+ಾ,ದi+ೆ 
ಸ\ಾ�ಾನವನುs ಉಂಟು \ಾಡುತ@Sೆ (aೋ�g �9;m 2:4). ಒಂದು 1ಾದದ9: 
ಜ�ಸ�ೇkೆಂದು ಪ<ಯ>sಸುವದು �ಂAಾrಾರkೆu ನ�yದ+ೆ, ಇತರ ವB[@ಯನುs 
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ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುಲು ಪಿಯತಿುಸುವದರಿಂದ ಸಮಯಧ್ಯನವು ಕಯಯುದಕೊಳುಲಪಡುತ್ತದ್ೆ 
(ನೊೇಡಿರ ಜ್ಞಯನೊೇಕ್ತತ 15:1). 

ಎರಡನೆಯದ್ಯಗಿ, ನಯವು “ಪರಸಪರ ಭಕ್ತತವೃದಿಧಗೂ ಅನುಕೂಲವ್ಯಗಿರುವವುಗಳನುು” 
ಸ್ಯಧಸಿಕೊಳುಬೆೇಕು. “ಭಕ್ತತವೃದಿಧ” ಎಿಂಬುದು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ “ಆತೊೀದ್ಯಧರ” ಎಿಂದು 
ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಡುವ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ: οἰκοδομη (oikodomē).62 ಈ ಪದವು 
οἶκος (oikos, “ಮ್ನೆ”) ಮ್ತ್ುತ δέμω (demō, “ಕಟ್ುಟ”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳನೊುಳಗೊಿಂಡಿ 
ರುತ್ತದ್ೆ; ಅದರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥವವು “ಒಿಂದು ಮ್ನೆಯನುು ಕಟ್ುಟ” ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರ ಭವನ ಕಟ್ುಟ 
ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.63 ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ, ಈ ಪದವು ಇತ್ರರನುು ಆತಿೀಕವ್ಯಗಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಗೊಳಿಸುವದು ಮ್ತ್ುತ ಬಲಪಡಿಸುವದು ಎಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ 
ಸ್ಯಿಂಕೆೇತಿಕವ್ಯಗಿ ಬಳಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. ಸಭ್ೆಗೆ ಇದು ಎಷೊಟಿಂದು ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ! ಬೆೇರೊಿಂದು 
ಕಡೆಯಲಿಲ, ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ನಿೇವು ಏನು ನಡಿಸಿದರೂ ಭಕ್ತತವೃದಿಧಗಯಗಿಯೆೇ 
ನಡಿಸಿರ” (1 ಕೊರಿಂಥ 14:26; ನೊೇಡಿರ 8:1).  

ನಯವು “ಪರಸಪರ ಭಕ್ತತವೃದಿದಗೂ” ಎಿಂಬದರಲಿಲನ “ಪರಸಪರ” ಎಿಂಬ ಪದಗುಚಛವನುು 
ಅಸಡ ುೆ ಮಯಡದಿರೊೇರ್. ಪೌಲನು ಪಿಸ್ಯತಪ್ರಸುತಿತರುವದು “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರ ಹಯಗೂ 
“ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರ ಇಬಬರಗೂ ಸಹಯಯಕವ್ಯಗುವದ್ಯಗಿತ್ುತ. “ದೃಢವಿಲಲದ” 
ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ಆತ್ನು ಜ್ಞಯನದಲಿಲ ಬೆಳೆಯುತಿತರುವ ಹಯಗೆ ಪೊೇಷಣೆ ಮ್ತ್ುತ ಭದಿತೆಯ 
ಅಗತ್ಾವಿತ್ುತ. ಹೆೇಗೂ, “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರನು ಸಹ ಬೆಳೆಯುವ ಅಗತ್ಾವಿತ್ುತ; ಆತ್ನು 
ಪ್ರಿೇತಿಯಲಿಲ ಬೆಳೆಯುವ ಅಗತ್ಾವಿತ್ುತ.  

Allen ರೊೇಮಯ 14:19ನುು “ಇಡಿೇ ವಿಭ್ಯಗಕಯೆಗಿ ಬಹು ಮ್ುಖಾ ವಚನ” ಎಿಂದು 
ಪರಗಣಿಸುತಯತನೆ.64 ಈ ವಚನವು ಇತ್ರ ಕೆೈಸತರೊಿಂದಿಗಿನ ನಮ್ಮ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಬಗೆೆ 
ಪರಗಣಿಸಿಕೊಳುುವಿಂತೆ ಸವ್ಯಲುಗೊಳಿಸುತ್ತದ್ೆ. ನಯವು ನಮ್ಗೆ ಈ ಎರಡು ಪಿಶೆುಗಳನುು 
ಕೆೇಳಿಕೊಳುಬೆೇಕು: “ನನು ಕೃತ್ಾಗಳು ನನು ಸಹೊೇದರನ ಭಕ್ತತವೃದಿಧ ಮಯಡುತ್ತವೊೇ?” ಮ್ತ್ುತ 
“ಅವುಗಳು ಸಭ್ೆಗೆ ಭಕ್ತತವೃದಿಧ ಉಿಂಟ್ು ಮಯಡುತ್ತವೊ?” (ನೊೇಡಿರ ಎಫೆಸ 4:12). 

ವಚನ 20. ಕಟ್ುಟವದಕೆೆ ವಿರುದಧವ್ಯದದ್ ದೆಿಂದರೆ ಕೆಡವಿ ಹಯಕುವದು. ಈ ವಚನದಲಿಲ, 
ಪೌಲನು ತ್ನು ಕಟ್ುಟವ ಸ್ಯದೃಶಾದ ಬಳಕೆಯನುು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತಯತನೆ: ದರೀವರನ ಕಟ್ಟಟದುನನು 
ನಿೀನನ ಆಹಯರದ ನಿಮತತವಯಗಿ ಕ್ರಡವಬರೀಡ.65 “ಕೆಡವಬೆೇಡ” ಎಿಂಬುದು καταλύω 

(kataluō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದು κατά (kata) ಎಿಂಬದರಿಂದ 
ತಿೇವಿಗೊಳಿಸಲಪಟ್ಟ λύω (luō, “ಬಿಚುು, ವಿಘಟ್ಕಗೊಳಿಸು, ಕತ್ತರಸು, ಮ್ುರದುಹಯಕು, 
ನೆಲಸಮ್ ಮಯಡು”) ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. Kataluō ಎಿಂದರೆ “ಸಿಂಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ 
ನಯಶಗೊಳಿಸು, ಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ ಉರುಳಿಸಿ ಬಿಡು” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.66 

ನಯವು ಏನನುು ಕೆಡವಬಯರದು? “ದ್ೆೇವರು ಕಟಿಟದದನುು.” ಈ ಪದಗುಚಛವು ಮ್ನುಷಾರಗೆ 
ರಕ್ಷಣೆಯನುು ತ್ರುವದಕಯೆಗಿ ದ್ೆೇವರು ಮಯಡಿರುವಿಂತ್ದ್ ದೆಲಲವನೂು 
ಒಳಗೊಿಂಡಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಸನಿುವ್ೆೇಶದಲಿಲ, ಅದು ಆ ಕಯಯವದ ಅಿಂತಿಮ್ ಫಲಿತ್ವನುು 
ಸೂಚಿಸಿ ಹೆೇಳುವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ:67 ಕ್ತಿಸತನಲಿಲನ ಸಹೊೇದರರು ಹಯಗೂ ಸಹೊೇದರಯರು. 
ಪೌಲನು ಮಯತ್ುಗಳು ಅಭಿಪಯಿಯ ಕುರತಯದ ಕಚಯುಟ್ಗಳು ಎಷೊಟಿಂದು ಅಸಿಂಬದಧ ಮ್ತ್ುತ 
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ದುರಿಂತ್ಕರ ಎಿಂಬುದನುು ತೊೇರಸಿ ಕೊಡುವದಕೆೆ ರಚಿಸಲಪಟಿಟದದವು. 20ನೆೇ ವಚನದ 
ಮೊದಲ ಭ್ಯಗವನುು Phillips ತ್ರ್ುವಮಯು ಹೇಗೆ ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದ ಗೊಳಿಸುತ್ತದ್ೆ: 
“ನಿಶುಯವ್ಯಗಿಯೂ ನಯವು ಒಿಂದು ತ್ಟೆಟ ಮಯಿಂಸಕಯೆಗಿ ದ್ೆೇವರ ಕೆಲಸವನುು 
ನಿರಥವಕಗೊಳಿಸುವದಕೆೆ ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸಬಯರದು!” 

14:14ರಲಿಲ, ಪೌಲನು “ಯಯವ ಪದ್ಯಥವವೂ ಸವತ್ಃ ಅಶುದಧವ್ಯದದದಲಲ” ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳಿದನು. ಇಲಿಲ, 14:20ರಲಿಲ, ಆತ್ನು ಅದ್ೆೇ ರೇತಿಯಯಗಿ ಒತಿತ ಹೆೇಳುತಯತನೆ: ಎಲಯಿ 
ಪದಯಥಿಗಳ್  ಶನದಿವರೀ (καθαρός, katharos). ಮ್ುಿಂಚಿನ ಹೆೇಳಿಕೆಯಿಂತೆಯೆೇ (14:14ರ 
ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ನೊೇಡಿರ), ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಗೆ ಸವಲಪ ಅಹವಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ 
ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಈ ಮ್ುಿಂಚೆ, ಪೌಲನು “ಹೊಲಸ್ಯದ”ದದರ (ἀκαθαρσία, akatharsia, 
“ಅಶುದಧತೆ”) ಬಗೆ ೆ ಮಯತಯಡಿದದನು (1:24; 6:19), ಆದದರಿಂದ ಯಯವದ್ೆೇ ಆಗಲಿ ಮ್ತ್ುತ 
ಎಲಲವೂ ಆಗಲಿ “ಶುದಧ” ಎಿಂಬುದನುು ಆತ್ನು ನಿಂಬಲಿಲಲ. ಈ ಚಚೆವಯಲಿಲ, ಆತ್ನು 
ನಿದಿವಷಟವ್ಯಗಿ ಮಯಿಂಸವನುು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ಆ ಮಯತ್ುಗಳನಯುಡುತಯತನೆ: ಎಲಯಲ 
ಮಯಿಂಸಗಳು ಸವತ್ಃ “ಶುದಧವ್ೆೇ.” (NIVಯು “ಎಲಯಲ ಆಹಯರವು ಶುದಧ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ.) 

ಪೌಲನು ಸ್ೆೇರಸಿ ಹೆೇಳಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ ಆದರರ ತಿಿಂದನ ಮ್ತ್ರ ತಬ್ೊರಕ್ರ ವಿಘ್ುವನನುಿಂಟ್ನ 
ಮಯಡನವದನ ಕ್ರಟ್ಟದನು.68 ಮ್ೂಲ ವ್ಯಕಾವು ಈ “ಮ್ತೊತಬಬನಿಗೆ” ಎಿಂಬವನ ಗುರುತಿನ ಬಗೆೆ 
ದವಿಂದ್ಯವಥವ ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಗಿಿೇಕ್ ಅಕ್ಷರಶಃ “ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡಿಯೂ ತಿನುುವದು” 
ಎಿಂದಥವವನುು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಇಲಿಲನ ಮಯತ್ುಗಳ ಬಳಕೆಯು ಮಯಿಂಸವನುು ತಿನುುವ 
ಮ್ೂಲಕ ತ್ನು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡಿದ ಒಬಬ “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನನುು 
ಸೂಚಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ 14:23), ಹೆೇಗೂ ನಿಂತ್ರದಲಿಲ ಬರುವ ವಚನದ ಬೆಳಕ್ತನಲಿಲ, 
ಆ ಮಯತ್ುಗಳು ಬಹುಶಃ “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಮಯಿಂಸವನುು ತಿನುುವ, ಆ 
ಮ್ೂಲಕ ಅವನು ತ್ನು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ನಡೆಯುವಿಂತೆ ಆತ್ನನುು 
ಪೊಿೇತಯಾಹಗೊಳಿಸುವ “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರನನುು ಸೂಚಿಸುತಿತರಬಹುದು. McCord 
ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ “ಮ್ತೊತಬಬರಗೆ ಎಡವಿ ಬಿೇಳುವಿಂತೆ ಮಯಡುವಿಂತ್ದದನುು ತಿನುುವ ವಾಕ್ತತಯು” 
ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ವಚನ 21. ಅದು “ಕೆಟ್ಟದುದ” ಆಗಿರುವದ್ಯದರೆ “ಒಳ ುೆೇದು” ಯಯವುದು? ಪೌಲನು ಈ 
ಪಿಶೆುಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತಯತನೆ: ಮಯಿಂಸ್ ತಿನನುವದನಯುಗಲ್ಲ ದಯಾಕ್ಷಯರಸ್ ಕನಡಿಯನವದ 
ನಯುಗಲ್ಲ ನಿನು ಸ್ಹರ ೀದರನಿಗರ ಅಡಿಡಯನನುಿಂಟ್ನಮಯಡನವ ಬರೀರರ ಯಯವದನಯುಗಲ್ಲ 
ಬಿಟ್ನಟಬಿಡನವದರೀ ಒಳರುೀದನ. 17ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ, ಪೌಲನು “ತಿನುುವದೂ ಕುಡಿಯುವದೂ 
ದ್ೆೇವರ ರಯರ್ಾವಲಲ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು (ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು), ಚಚೆವಗೆ ದ್ಯಿಕ್ಷಯರಸ 
ಕುಡಿಯುವದನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಿದನು.69 ಈ ಹೆಚುುವರ ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೆ ಪೌಲನು ಯಯವದ್ೆೇ 
ವಿವರಣೆಯನುು ಕೊಡಲಿಲಲವ್ಯದದರಿಂದ, ಆತ್ನು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ ಏನು ಹೊಿಂದಿದದನೆಿಂಬುದರ 
ಬಗೆೆ ನಯವು ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಯಲಯರೆವು. ಬಹುಶಃ ತಿನುುವದು ಮ್ತ್ುತ ಕುಡಿಯುವದು 
ಒಿಂದು ಭ್ೊೇರ್ನದ ಭ್ಯಗಗಳಯಗಿರುತ್ತವ್ೆಿಂದಷೆಟ ಅಥವವಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಪೌಲನು ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳುತಿತದಿದರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ, “ನನು ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ಹಯನಿಯನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವ ಬದಲಯಗಿ 
ನಯನು ಉಪವ್ಯಸವ್ೆೇ ಇದುದ ಬಿಡುತ ತೆೇನೆ!” “ದ್ಯಿಕ್ಷಯರಸ” ಎಿಂಬ ಪದಕೆೆ ಮ್ಹತ್ವವನುು 



 137 

ಕೊಡಬೆೇಕೆಿಂದು ಅಪೊಸತಲನ ಉದ್ೆದೇಶವ್ಯಗಿದಿದದದರೆ, ಬಹುಶಃ ಅದಕೆೆ ದ್ಯಿಕ್ಷಯರಸವು ಒಿಂದು 
ವಿಧದಲಿಲ ವಿಗಿಹಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧ ಪಟ್ಟದ್ಯದಗಿತ್ುತ ಎಿಂಬುದ್ೆೇ ಕಯರರ್ವ್ಯಗಿರಬಹುದು.70 ಹಳೆಯ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ, ದ್ಯನಿಯೆೇಲನು ಅರಸನು ನಿೇಡಿದ ಭ್ೊೇರ್ನದಿಿಂದ ಆಹಯರ ಹಯಗೂ 
ದ್ಯಿಕ್ಷಯರಸ ಎರಡನೂು ನಿರಯಕರಸಿದನು (ದ್ಯನಿ 1:8). ಬಹುಶಃ ಆತ್ನು ಹಯಗೆ ಮಯಡಿದದಕೆೆ 
ಕಯರರ್ವ್ೆಿಂದರೆ, ಭ್ೊೇರ್ನಕೆೆ ಮ್ುನು, ಆಹಯರ ಮ್ತ್ುತ ದ್ಯಿಕ್ಷಯರಸಗಳು ಬಯಬೆಲಿನ 
ದ್ೆೇವರುಗಳಿಗೆ ಸಮ್ಪ್ರವಸಲಪಟಿಟರುತಿತದದವು; ಆಹಯರ ಮ್ತ್ುತ ದ್ಯಿಕ್ಷಯರಸದ ಒಿಂದು ಭ್ಯಗವನುು 
ವಿಗಿಹಗಳಿಗೆ ನೆೈವ್ೆೇದಾ ಮಯಡಲಯಗಿರುತಿತತ್ುತ.71 

ಹೆೇಗೂ, ನಯವು ಒಿಂದು ಬದಿಯ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶದಲಿಲ ಸಿಕ್ತೆಕೊಿಂಡು ಪೌಲನು 
ಹೆೇಳಲಿಚಿಛಸುವ ಮ್ೂಲ ಅಿಂಶದ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಟಯನುು ಕಳೆದುಕೊಳುದ ಹಯಗೆ 
ಜಯಗರೂಕತೆ ವಹಸಬೆೇಕು. ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “. . . ನಿನು ಸಹೊೇದರನಿಗೆ 
ಅಡಿುಯನುುಿಂಟ್ುಮಯಡುವ ಬೆೇರೆ ಯಯವದನಯುಗಲಿ ಬಿಟ್ುಟಬಿಡುವದ್ೆೇ ಒಳ ುೆೇದು.” 1 ಕೊರಿಂಥ 
8:13ರಲಿಲ, ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಆದದರಿಂದ ಭ್ೊೇರ್ನಪದ್ಯಥವದಿಿಂದ ನನು 
ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ವಿಘುವ್ಯಗುವದ್ಯದರೆ ನಯನು ಎಿಂದಿಗೂ ಮಯಿಂಸವನುು ತಿನುುವದಿಲಲ; 
ನಯನು ನನು ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ವಿಘುವನುುಿಂಟ್ುಮಯಡಬಯರದಲಯಲ” (ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). 
ಕೆಲವರು ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಯನುು ಅತಿರೆೇಕವ್ಯದದ್ ದೆಿಂದು ಕಯರ್ುತಯತರೆ. ಅವರು ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಯೆತಿತ 
ನಮ್ಗೆ ಇದನುು ಅಥವ್ಯ ಅದನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ “ಹಕುೆ ಇರುತ್ತದ್ೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತರೆ. 
ಪೌಲನು, ತ್ತ್ಪರಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ, ಉಪದ್ೆೇಶಿಸಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ, “ನಿನು ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ಸಹಯಯ 
ಮಯಡುವದಕಯೆಗಿ ನಿನು ಹಕೆನುು ತ್ಾಜಸುವದು ನಿನು ಹಕಯೆಗಿರುತ್ತದ್ೆ.”72 

ವಚನ 22. ಪೌಲನು “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ಬುದಿಧವ್ಯದ ಹೆೇಳುವದನುು 
ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತಯತನೆ. ಆತ್ನು ಆ ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ತಯನು ಮಯಿಂಸ ಸ್ೆೇವನೆಯು 
ಅಿಂಗಿೇಕಯರವ್ಯದದುದ ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ನಿಂಬುತಯತನೆಿಂಬುದನುು ಎಲಲರಗೂ ಜಯಹೇರು 
ಮಯಡಬೆೇಡ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು: ನಿೀನಗಿರನವ ನಿಂಬಿಕ್ರಯನ ದರೀವರಗರ ಮಯತಾ ಗರ ೀಚರವಯಗಿ 
ನಿನು ಮ್ಟ್ಟಟಗರೀ73 ಇರಲ್ಲ. “ನಿಂಬಿಕೆಯು” ಇಲಿಲ ಮಯಿಂಸವನುು ತಿನುುವದರಲಿಲ ಯಯವದ್ೆೇ 
ತ್ಪ್ರಪಲಲವ್ೆಿಂಬ “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರನಿಗಿದದ ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯದ ನಿಂಬಿಕೆಯನುು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. CEV ತ್ರ್ುವಮಯು 22ನೆೇ ವಚನದ ಮೊದಲ ಭ್ಯಗವನುು ಹೇಗೆ 
ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ತದ್ೆ: “ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರತಯಗಿ ನಿೇನು ನಿಂಬುವಿಂತ್ದುದ ನಿನು ಹಯಗೂ ದ್ೆೇವರ 
ನಡುವ್ೆ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಇರತ್ಕೆದುದ.” ಕೆೈಸತರು ಕಪಟ್ ಹಯಗೂ ವಿಂಚಕರಯಗಿ ಇರಬೆೇಕೆಿಂಬುದು 
ಪೌಲನು ಸಲಹೆ ಮಯಡುತಿತದ್ಯದನೊೇ? ಎಿಂದಿಗೂ ಇಲಲ. ಅವರು ತ್ಮ್ಮ ಅಭಿಪಯಿಯಗಳನುು 
ಹೆೇಳಿಕೊಳುುವದರಿಂದ ಜೊತೆ ಕೆೈಸತರಗೆ ಹಯನಿಯನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವದ್ಯದಲಿಲ ಅವುಗಳನುು 
ತ್ಮ್ಮಲಿಲಯೆೇ ಇಟ್ುಟಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದು ಆತ್ನು ಪೊಿೇತಯಾಹಸುತಿತದ್ಯದನಷೆಟ.  

ನಿಂತ್ರ ಪೌಲನು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸಿ ಹೆೇಳಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ, ತ್ಯನನ ಒಪಿಪದ ಕ್ರಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ 
ಸ್ರಯೀ ಸ್ರಯಲ್ಿವೀ ಎಿಂದನ ಸ್ಿಂಶಯ ಪಡದವನರೀ ಧನಾನನ. “ತಯನು ಒಪ್ರಪದ” ಎಿಂಬುದು 
ಮಯಿಂಸ ತಿನುುವದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಒಬಬ “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರನು ಮಯಿಂಸ 
ತಿನುುವ ಮ್ೂಲಕ ಅಥವ್ಯ ಆ ವಿಷಯದಲಿಲನ ತ್ನು ಅಭಿಪಯಿಯವನುು ಹೆೇಳಿಕೊಳುುವ 
ಮ್ೂಲಕ “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡಿದರೆ, ಆತ್ನ ಕೃತ್ಾಗಳು 
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ಅವನನುು ದ್ೊೇಷ್ಟಯೆಿಂದು ಹೆೇಳುವವು. ಒಿಂದು ವ್ೆೇಳ ,ೆ ಹೆೇಗೂ, ಆತ್ನು ತ್ನು 
ಅಭಿಪಯಿಯವನುು ತ್ನುಷಟಕೆೆೇ ಇಟ್ುಟಕೊಿಂಡರೆ, ಆತ್ನು “ಸಿಂತೊೇಷ”74 ವ್ಯಗಿರುವನು 
(NASB). “ಸಿಂತೊೇಷ” ಎಿಂಬುದು μακάριος (makarios) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, 
ಈ ಪದವು ಮ್ತಯತಯ 5:3-11ರಲಿಲ ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗಗಳಲಿಲ “ಧನಾರು” ಎಿಂದು 
ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. Morris ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ, “ಪದವು ‘ಸಿಂತೊೇಷ’ದ ಕೊರತೆಯುಳು 
ಧ್ಯಮಿವಕ ಹುರುಳನೊುಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ; ಅದ್ೊಿಂದು ಕೆೇವಲ ಭ್ಯವನೆಯಲಲ ಆದರೆ ಸವತ್ಃ 
ದ್ೆೇವರ ಆಶಿೇವ್ಯವದವ್ೆೇ ಆಗಿದ್ೆ.”75 ತ್ಮ್ಮ ಕುರತಯಗಿ ಇರುವದಕ್ತೆಿಂದಲೂ ಕ್ತಿಸತನಲಿಲನ ತ್ಮ್ಮ 
ಸಹೊೇದರರು ಹಯಗೂ ಸಹೊೇದರಯರ ಕುರತ್ು ಹೆಚುು ಚಿಿಂತೆಯುಳುವರ ಮೇಲೆ ದ್ೆೇವರು 
ತ್ನು ಆಶಿೇವ್ಯವದಗಳನುು ಸುರಸುತಯತನೆ. 

ವಚನ 23. ಅದು ನಮ್ಮನುು ರೊೇಮಯ 14ರಲಿಲ ಈಗಯಗಲೆೇ ಚಚಿವಸಿರುವ ವಚನಕೆೆ 
ತ್ರುತ್ತದ್ೆ: [ಮಯಿಂಸವನುು ತಿನುುವದರಲಿಲ ಯಯವ ತ್ಪ್ರಪಲಲವ್ೆಿಂಬುದನುು] ಸ್ಿಂಶಯಪಟ್ನಟ 
ಉಣನಣವವನನ [ಮಯಿಂಸವನುು] ಸ್ಿಂಶಯದಿಿಂದ ಉಣನಣವ ಕ್ಯರಣ ದರ ೀಷ್ಟಯಯಗಿದಯುನರ. 
ಯಯವದಕ್ರಕ ನಿಂಬಿಕ್ರಯನ ಆಧ್ಯರವಿಲ್ಿವೀ ಅದನ ಪಯಪ. 14ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಬೆೇರೆ 
ಕಡೆಗಳಲಿಲರುವ ಪಿಕಯರವ್ೆೇ, “ನಿಂಬಿಕೆ” ಎಿಂಬುದು ಇಲಿಲ ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಮ್ನವರಕೆಯನುು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. McCord ತ್ರ್ುವಮಯು 23ನೆೇ ವಚನವನುು ಹೇಗೆ 
ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದಗೊಳಿಸುತ್ತದ್ೆ: “ಸಿಂಶಯ ಪಡುವವನು ತಿನುುವದ್ಯದರೆ ದ್ೊೇಷ್ಟಯಯಗಿ 
ಎಣಿಸಲಪಡುವನು, ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನಲಿಲ ಮ್ನವರಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿರುತ್ತದ್ೆ; ಮ್ತ್ುತ 
ಮ್ನವರಕೆಯಿಿಂದ ಇರದಿಂತ್ಹ ಎಲಲವೂ ಪಯಪ” (ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). ಒಬಬನು ತ್ನು 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಮಿೇರ ಹೊೇಗಬಯರದು ಎಿಂಬದರ ಕುರತ್ು ಬೆೈಬಲಿನಲಿಲರುವ ಮ್ುಖಾ 
ಹೆೇಳಿಕೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. Phillips ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ ಹೇಗೆ ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದವಿರುತ್ತದ್ೆ, 
“ಒಬಬನು ಮಯಿಂಸ ತಿನುುವ ಬಗೆೆ ಆತ್ಿಂಕಗೊಿಂಡ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯಿಿಂದ ಅದನುು 
ತಿನುುವದ್ಯದರೆ, ಆತ್ನು ಹಯಗೆ ಮಯಡುವದು ತ್ಪುಪ ಎಿಂದು ನಿೇವು ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ 
ತಿಳಿಯಬಹುದು . . . ನಯವು ನಮ್ಮ ನಿಂಬಿಕೆಯನುು ಬಿಟ್ುಟ ನಡೆದುಕೊಳುುವದ್ಯದರೆ ಪಯಪ 
ಮಯಡಿದವರಯಗುತೆತೇವ್ೆ.” 

ಪೌಲನು 23ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ಕಠಿರ್ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸುತಯತನೆ: 
“ಸಿಂಶಯಪಟ್ುಟ ಉರ್ುುವವನು ಸಿಂಶಯದಿಿಂದ ಉರ್ುುವ ಕಯರರ್ ದ್ೊೇಷ್ಟಯಯಗಿದ್ಯದನೆ. 
ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಯಯವದಕೆೆ ನಿಂಬಿಕೆಯು ಆಧ್ಯರವ್ಯಗಿಲಲವೊೇ ಅದು ಪಯಪ.” ಕೆಲವರು ಸವಲಪ 
ಮ್ೃದುವ್ಯಗಿರುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸುವವರಯಗಿ ಆತ್ನನುು ದ್ೆೇವರು ಅಲಲ, ಆತ್ನ 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ದ್ೊೇಷ್ಟಯೆಿಂದು ತಿೇಪುವ ಮಯಡುವದ್ಯಗಿದ್ೆ ಎನುುತಯತರೆ; ಹೆೇಗೂ ಆಿಂಗಲದಲಿಲ 
ವಚನವು “ಆದರೆ” (δέ, de) ಎಿಂದು ಆರಿಂಭವ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ, ಅದು ಅದನುು ಮ್ುಿಂಚಿನ 
ವಚನದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಜೊೇಡಿಸುವದ್ಯಗಿದ್ೆ. ದ್ೆೇವರು 22ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ದ್ೆೇವರು 
ಆಶಿೇವವದಿಸುವದನುು 23ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ದ್ೆೇವರು ದ್ೊೇಷ್ಟಯಯಗಿ ತಿೇಪುವಮಯಡುವದರ 
ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ಹೊೇಲಿಸುವವನಯಗಿದ್ಯದನೆ. 

ಬಹುಶಃ ನಯವು ಇಲಿಲ ಧ್ಯಮಿವಕ ವಿಚಯರಗಳಲಿಲ “ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯೆೇ ನಿಮ್ಗೆ 
ಮಯಗವದಶಿವಯಯಗಿರಲಿ” ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಪೌಲನು ಪಿಸ್ಯತಪ್ರಸುವವನಯಗಿರಲಿಲಲ ಎಿಂಬುದನುು 
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ಪುನಃ ಒತಿತ ಹೆೇಳಬೆೇಕಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಮ್ಮ ಧ್ಯಮಿವಕ ಅಧಕಯರವು ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾವ್ೆೇ, 
ಹೊರತ್ು ನಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯಲಲ. ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಎಷಟರ ಮ್ಟಿಟಗೆ ದ್ೆೇವರ ಸತ್ಾದಿಿಂದ 
ಸುರಕ್ಷಿತ್ವ್ಯಗಿ ದ್ಯರನಡಿಸಲಪಡುತ್ತದ್ೊೇ ಅಷಟರ ಮ್ಟಿಟಗೆ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಿಂದು 
ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮಯಗವದಶಿವಯಯಗಿರುತ್ತದಷೆಟ. ಇಷುಟ ವಷವಗಳಿಿಂದಲೂ, ಅನೆೇಕರು ಶುದಧ 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯಿಿಂದ ದ್ೆೇವರಗೆ ಅವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಿ ರುತಯತರೆ (ನೊೇಡಿರ 8:3; 23:1). ಹೆೇಗಿದದರೂ, 
ಇಷಟರ ಮ್ಟಿಟಗೆಯಷೆಟ, ನಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ನಮ್ಗೆ “ಮಯಗವದಶಿವ” ಆಗಿರತ್ಕೆದುದ: 
ನಯವು ನಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಮಿೇರಬಯರದು. Coy Roper ಅದನುು ಈ ರೇತಿಯಲಿಲ 
ಹೆೇಳುತಯತನೆ: “ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು . . . ಒಿಂದು ತ್ಪಪನುು ಸರ ಮಯಡಲಯರದು, ಆದರೆ ಅದು 
ಒಿಂದು ಸರ ಸಿಂಗತಿಯನುು ತ್ಪುಪ ಮಯಡುವ ಸ್ಯಧಾತೆಯಿರುತ್ತದ್ೆ.”76 

ಈ ಸತ್ಾವನುು ಅತಿಯಯಗಿ ಒತಿತ ಹೆೇಳಲಪಡಲು ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ: ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ 
ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ನಡೆದುಕೊಳು ಬೆೇಡಿರ. Stott ಈ ಆಲೊೇಚನೆಯನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿ 
ಸುತಯತನೆ: “ನಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಮಿೇರಬಯರದು ಎಿಂಬ ಈ ಸಪಷಟವ್ಯದ ಬೊೇಧನೆಯ 
ಜೊತೆಯಲಿಲ, ಅದಕೆೆ ಶಿಕ್ಷರ್ ನಿೇಡಬೆೇಕೆಿಂಬ ಸೂಚಯಾಥವದ ಅಪಪಣೆಯೂ ಇರುತ್ತದ್ೆ.”77 ಅದಕೆೆ 
ಮ್ರು—ಶಿಕ್ಷರ್ ನಿೇಡುವ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಯಯವುದನೆುಲಯಲ ತ್ಪುಪ ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೊೇ ಅದನೆುಲಯಲ ನಯವು ಮಯಡತ್ಕೆದುದ. ಒಿಂದು ಹಳೆಯ ಗಯದ್ೆ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ, 
“ಸಿಂಶಯವಿದದರೆ, ಮಯಡಬೆೇಡ.” ಆ ಸೂಕ್ತತಯು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯ ವಿಷಯದಲಲಿಂತ್ೂ 
ವಿಶೆೇಷವ್ಯಗಿ ಸಮ್ಿಂರ್ಸವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಇಿಂಥದದನುು ಮಯಡುವದು ಸರ ಎಿಂಬದರ ಬಗೆೆ 
ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಂಶಯವಿದದಲಿಲ, ಅದನುು ಮಯಡಬೆೇಡಿರ.  

ನಯವು 23ನೆೇ ವಚನದಿಿಂದ ಮ್ುಿಂದಕೆೆ ಹೊೇಗುವ ಮ್ುನು, ಇದನುು ಜ್ಞಯಪಕಕೆೆ 
ತ್ಿಂದುಕೊಳ ೆ ುೇರ್: ಈ ಮಯತ್ುಗಳು ನಮೊಮಬೊಬಬಬರಗೂ ಒಿಂದು ಸಿಂದ್ೆೇಶವನುು 
ಹೊಿಂದಿವ್ೆಯಯದರೂ, ಪೌಲನು ನಿದಿವಷಟವ್ಯಗಿ “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರರನುು ಉದ್ ದೆೇಶಿಸಿ 
ಆ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಹೆೇಳಿದನು. ಒಬಬ “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನು ತ್ನು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು 
ಮಿೇರದವನಯಗಿ ಪಯಪ ಮಯಡುವದರ ಫಲಿತ್ವ್ಯಗಿ ದ್ೊೇಷ್ಟಯಯಗುವಿಂತೆ ಆತ್ನನುು 
ಪೊಿೇತಯಾಹಸುವಿಂತ್ಹ ಯಯವುದನುು ಮಯಡಬಯರದ್ೆಿಂದು ಆತ್ನು “ದೃಢವಿರುವ” 
ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ಹೆೇಳುವವನಯಗಿದದನು. ಅದು ನಯನೆೇ ಸರ ಎಿಂಬುದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುು 
ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿತ್ುತ—ಎಷೊಟೇ ಹೆಚುು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿತ್ುತ. 

ನಿಂಬಿಕೆ ವಿಚಯರಗಳಲಿಲ ಸರಯಯಗಿ ಇರುವದು ಅತ್ಾಿಂಥ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
Allen ಹೇಗೆ ಒತಿತ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಕೆಲವೊಿಂದು ಕ್ಷೆೇತ್ಿಗಳಲಿಲ ನಯವು ಮೌನದಿಿಂದರಲು ಮ್ತ್ುತ 
ರಯಜ ಮಯಡಿಕೊಳುಲು ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ. ಯೆೇಸು ಹಯಗೂ ಅಪೊಸತಲರು [ಜೇವಿತ್ಗಳು] 
ವ್ಯದದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿದದವು. ನಯವು ನಿಂಬಿಕೆಗೊೇಸೆರ ಅತಯಾಸಕ್ತತಯಿಿಂದ ಹೊೇರಯಡಬೆೇಕು 
(ಯೂದನು 3).”78 ಸುಳುು ಬೊೇಧಕರ ವಿಷಯದಲಿಲ, ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ನಯವು 
ಅವರಗೆ ವಶವ್ಯಗುವದಕೆೆ ಒಿಂದು ಗಳಿಗೆ ಹೊತಯತದರೂ ಸಮ್ಮತಿಪಡಲಿಲಲ” (ಗಲಯತ್ಾ 2:5). 

ಅಭಿಪಯಿಯದ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ, ಹೆೇಗೂ, ಕೆಲವು ಸಿಂಗತಿಗಳು ಸರಯೆಿಂದು 
ಇರುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ. ನಯನೆೇ ಸರ ಎಿಂದು 
ಇರುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡದಿಂತೆ ಜಯಗಿತೆ 
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ವಹಸುವದು ಹೆಚುು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಯನೆೇ ಸರ ಎಿಂದು ಇರುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಒಬಬ 
ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದಕೆೆ ಶಿಮಿಸುವದು ಹೆಚುು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ನಯವು ನಮ್ಮ ಕುರತಯಗಿರುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಹೊೇದರರ ಹಯಗೂ ಸಹೊೇದರಯರ 
ವಿಷಯದಲಿಲ ಹೆಚುು ಕಳಕಳಿಯುಳುವರಯಗಿರುವಿಂತೆ ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಲಿ. 

ಹರಚ್ಚಿನ ಅಧಾಯನಕ್ಯಕಗಿ: 
“ತಿೀಪುಿಮಯಡನ” (KRINŌ) ಕನರತ ಪದ ಅಧಾಯನ 

ಗಿಿೇಕ್.ನ κρίνω (krinō, ಬಹಳಷುಟ ಸ್ಯರ “ತಿೇಪುವ ಮಯಡು” ಎಿಂದು 
ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ) ಎಿಂಬ ಪದವು ರೊೇಮಯ 14ರಲಿಲ ಒಿಂಬತ್ುತ ಸ್ಯರ 
ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ. ಈ ಪದವು “ಪಯಿಥಮಿಕವ್ಯಗಿ ‘ಪಿತೆಾಕ್ತಸು, ಆರಸಿಕೊ, ಆಯೆೆಮಯಡು’; 
ಹೇಗೆ ‘ತಿೇಮಯವನಿಸಿಕೊಳುಲು,’ ಮ್ತ್ುತ ‘ತಿೇಪುವ ಮಯಡಲು, ತಿೇಪವನುು ಪಿಕಟಿಸು’ 
ಎಿಂಬಥವವನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.”79 ಈ ಪದದಿಿಂದ ವಾಕತವ್ಯಗುವ ಆಲೊೇಚನೆಯು 
ಧನಯತ್ಮಕವ್ಯಗಿರಬಲಲದು ಅಥವ್ಯ ನಕಯರಯತ್ಮವ್ಯಗಿರಬಲಲದು, ಮ್ತ್ುತ ಎರಡೂ 
ಬಳಕೆಗಳನುು ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ ಕಯರ್ಬಹುದು. ಕೆಳಗಿನ ವಚನಗಳಲಿಲರುವ ಓರೆಯಯಗಿರುವ 
(italic) ಪದಗಳನುು ಗಮ್ನಿಸಿರ, ಅವುಗಳೆಲಯಲ krinō ರೂಪದ ಪದಗಳಿಿಂದ 
ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟ್ಟವುಗಳಯಗಿವ್ೆ: 

14:3—ತಿನುುವವನು ತಿನುದವನನುು ಹೇನೆೈಸಬಯರದು; ತಿನುದವನು 
ತಿನುುವವನನುು ದ್ೊೇಷ್ಟಯೆಿಂದು ಎಣಿಸಬಯರದು. ದ್ೆೇವರು ಇಬಬರನೂು 
ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಿಂಡಿದ್ಯದನಲಯಲ. 

14:4—ಮ್ತೊತಬಬನ ಸ್ೆೇವಕನ ವಿಷಯವ್ಯಗಿ ತಿೇಪುವಮಯಡುವದಕೆೆ ನಿೇನು 
ಯಯರು? ಅವನು ನಿದ್ೊೇವಷ್ಟಯಯಗಿ ನಿಿಂತ್ರೂ ದ್ೊೇಷ್ಟಯಯಗಿ ಬಿದದರೂ 
ಅದು ಅವನ ಯರ್ಮಯನನಿಗೆೇ ಸ್ೆೇರದುದ. 

14:5—ಒಬಬನು ಒಿಂದು ದಿನಕ್ತೆಿಂತ್ ಮ್ತೊತಿಂದು ದಿನವನುು ವಿಶೆೇಷವ್ೆಿಂದ್ೆಣಿ 
ಸುತಯತನೆ; ಮ್ತೊತಬಬನು ಎಲಯಲ ದಿವಸಗಳನೂು ವಿಶೆೇಷವ್ೆಿಂದ್ೆಣಿಸುತಯತನೆ; 
ಪಿತಿಯಬಬನು ತ್ನು ತ್ನು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ ನಿಶುಯಿಸಿಕೊಿಂಡಿರಬೆೇಕು. 

14:10—ತಿನುದವನೆೇ, ನಿನು ಸಹೊೇದರನ ವಿಷಯವ್ಯಗಿ ನಿೇನು ತಿೇಪುವಮಯಡು 
ವದ್ೆೇನು? ತಿನುುವವನೆೇ, ನಿನು ಸಹೊೇದರನನುು ನಿೇನು 
ಹೇನೆೈಸುವದ್ೆೇನು? ನಯವ್ೆಲಲರೂ ದ್ೆೇವರ ನಯಾಯಸನದ ಮ್ುಿಂದ್ೆ 
ನಿಲಲಬೆೇಕಲಯಲ. 

14:13—ಆದಕಯರರ್ ಇನುು ಮೇಲೆ ಒಬಬರ ವಿಷಯದಲೊಲಬಬರು ತಿೇಪುವಮಯಡದ್ೆ 
ಇರೊೇರ್. ಅದಕೆೆ ಬದಲಯಗಿ ಸಹೊೇದರನ ಎದುರಗೆ ಅಡಿುಯನಯುಗಲಿ 
ಎಡತ್ಡೆಯನಯುಗಲಿ ಹಯಕಬಯರದ್ೆಿಂದು ತಿೇಮಯವನಿಸಿಕೊಳಿುರ. 
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14:22—ನಿನಗಿರುವ ನಿಂಬಿಕೆಯು ದ್ೆೇವರಗೆ ಮಯತ್ಿ ಗೊೇಚರವ್ಯಗಿ ನಿನು 
ಮ್ಟಿಟಗೆೇ ಇರಲಿ. ತಯನು ಒಪ್ರಪದ ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲಿಲ ಸಿಂಶಯ 
ಪಡದವನೆೇ ಧನಾನು. 

14:23—ಸಿಂಶಯಪಟ್ುಟ ಉರ್ುುವವನು ಸಿಂಶಯದಿಿಂದ ಉರ್ುುವ ಕಯರರ್ ದ್ೊೇಷ್ಟ 
ಯಯ ಗಿದ್ಯದನೆ. ಯಯವುದಕೆೆ ನಿಂಬಿಕೆಯು ಆಧ್ಯರವಿಲಲವೊೇ ಅದು ಪಯಪ. 

14ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲಿಲ, krinō ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಧನಯತ್ಮಕ ಅಥವದಲಿಲ ಬಳಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. 
ಅದು 5ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ಎರಡು ಸ್ಯರ “ಎಣಿಸುತಯತನೊೇ” ಎಿಂದು ಮ್ತ್ುತ 13bರಲಿಲ 
“ತಿೇಮಯವನಿಸಿಕೊಳಿುರ” ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. ಹೆೇಗಿದದರೂ, ಕ್ತಿಯಯಪದವು 
ಪಯಿಥಮಿಕವ್ಯಗಿ ಒಿಂದು ನಕಯರಯತ್ಮಕ ಸೂಚಯಾಥವವನುು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ ಮ್ತ್ುತ 
ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ “ತಿೇಪುವಮಯಡು” ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಡುತ್ತದ್ೆ (14:3, 4, 10, 13a). 
ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಿಂತ್ಾದಲಿಲ, “ದ್ೊೇಷ್ಟ” ಮ್ತ್ುತ “ದ್ೊೇಷ್ಟಯಯಗಿದ್ಯದನೆ” ಎಿಂದು 
ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ (14:22, 23). 

ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆಯ ಅಧವಭ್ಯಗವು ಈ ಬುದಿಧವ್ಯದದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ: 
“ಆದಕಯರರ್ ಇನುು ಮೇಲೆ ಒಬಬರ ವಿಷಯದಲೊಲಬಬರು ತಿೇಪುವಮಯಡದ್ೆ ಇರೊೇರ್. ಅದಕೆೆ 
ಬದಲಯಗಿ ಸಹೊೇದರನ ಎದುರಗೆ ಅಡಿುಯನಯುಗಲಿ ಎಡತ್ಡೆಯನಯುಗಲಿ ಹಯಕಬಯರದ್ೆಿಂದು 
ತಿೇಮಯವನಿಸಿಕೊಳಿುರ” (14:13). ತಿೇಪುವ ಮಯಡಬಯರದು ಎಿಂಬ ಪೌಲನ ಮಯತ್ುಗಳನುು 
ಕೆಲವರು ಅಪಯಥವ ಕಲಿಪಸಿ ನಯವು ಇತ್ರರು ಉಪದ್ೆೇಶವನುು ನಯವು ಪಿಶಿುಸಲೆೇ ಬಯರದು, 
ಅವರು ಏನೆೇ ಹೆೇಳಿದರೂ ಅವರ ಎಲಯಲ ಅಭಿಪಯಿಯಗಳ ಬಗೆೆಯೂ ನಯವು 
ಸ್ೆೈರಣೆಯುಳುವರಯಗಿರಬೆೇಕು ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತರೆ. ಹೆೇಗೂ, 15:7ರಲಿಲ “ಒಬಬರನೊುಬಬರು 
ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳಿುರ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದ ಅದ್ೆೇ ಪೌಲನು 16:17ರಲಿಲ “ನಿೇವು ಹೊಿಂದಿದ ಉಪದ್ೆೇಶಕೆೆ 
ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ಭ್ೆೇದಗಳ ು ವಿಘುಗಳನೂು ನಿಮ್ಮಲಿಲ ಉಿಂಟ್ುಮಯಡುವವರನುು ಗುರುತಿಟ್ುಟ 
ಅವರನುು ‘ಬಿಟ್ುಟ ತೊಲಗಿ ಹೊೇಗಿರ’” ಎಿಂದು ಸಹ ಹೆೇಳಿದ್ಯದನೆ (ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). 
ಪೌಲನು ಕೆಲವು ಸಹೊೇದರರನುು “ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳಿುರ” ಮ್ತ್ುತ ಇನುು ಕೆಲವರನುು “ಬಿಟ್ುಟ 
ತೊಲಗಿ ಹೊೇಗಿರ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಏಕೆ ಈ ತಯರತ್ಮ್ಾ? ನಯವು ನಮ್ಮ 
ಅಭಿಪಯಿಯಗಳಿಗಿಿಂತ್ ಬೆೇರೆ ಅಭಿಪಯಿಯಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರುವವರನುು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುಬೆೇಕು, 
ಆದರೆ ಭ್ೆೇದಗಳನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವಿಂತ್ಹ ದ್ೊೇಷಪೂರತ್ ಉಪದ್ೆೇಶಗಳನುು ನಯವು 
ತಿರಸೆರಸತ್ಕೆದುದ. ನಯವು ಒಿಂದು ಬಿಗಿಹಗೆದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವವರಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ; ನಯವು 
ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯವುಳುವರಗೆ ತಿೇಪುವಮಯಡುವಿಂತ್ಹ ಎಡಭ್ಯಗಕೆೆ ಬಿೇಳುವದಕೆೆ 
ಪಿಯತಿುಸದಿಂತೆ ಇರಬೆೇಕು; ಮ್ತ್ುತ, ಅದ್ೆೇ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, ನಯವು ತ್ಪುಪ ಉಪದ್ೆೇಶವನುು 
ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಿಂಡು ಸ್ೆೈರಸಿಕೊಳುುವಿಂತ್ಹ ಬಲಭ್ಯಗಕೆೆ ಬಿೇಳುವದಕೆೆ ಸಹ 
ಯತೆುೈಸಬಯರದು. 

ರೊೇಮಯ 14:1-15:13 ಅಭಿಪಯಿಯದ ವಿಷಯದ ಬಗೆೆ ಕಳಕಳಿಯುಳುದ್ಯದಗಿದ್ೆ 
ಎಿಂಬುದನುು ಮ್ತೊತಮಮ ಒತಿತ ಹೆೇಳತ್ಕೆದ್ಯದಗಿದ್ೆ. ಈ ವಿಷಯಗಳ ಕುರತಯಗಿ, ಪೌಲನು 
ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಆದಕಯರರ್ ಇನುು ಮೇಲೆ ಒಬಬರ ವಿಷಯದಲೊಲಬಬರು ತಿೇಪುವ 
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ಮಯಡದ್ೆ ಇರೊೇರ್” (14:3). ಈ ಆಜ್ಞೆಯನುು ಅನುಸರಸುವ ಮ್ೂಲಕ, ನಯವು ಕತ್ವನ 
ಸಭ್ೆಯಲಿಲ ಐಕಾತೆಯನುು ಉಿಂಟ್ು ಮಯಡಬಲ ಲೆವು. 

ಅನಾಯಸ್ನವಿಕ್ರ 

ವಿಭಜನರಗರ ಅವಕ್ಯಶ ಕ್ರ ಡದರಯೀ ಭಿನಯುಭಿಪಯಾಯ ವಾಕತಪಡಿಸ್ನವದನ 
(ಅಧ್ಯಾಯ 14) 

ಅಭಿಪಯಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವಿಷಯಗಳು? 
1. ಸಭ್ೆಯಲಿಲ. ಸಭ್ೆಯಳಗಿನ ರ್ನರಲಿಲ ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯಗಳು ಇದ್ ದೆೇ 

ಇದ್ಯದವ್ೆ, ಮ್ತ್ುತ ಅವು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಇರುವವು ಸಹ. ಇವುಗಳಲಿಲ ಕೆಲವು ಸಿದ್ಯಧಿಂತ್ಕೆೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದವುಗಳಯಗಿವ್ೆ. ಅಿಂಥವುಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ, ಯೂದನು ಹೇಗೆ ಬರೆದನು, 
“ದ್ೆೇವರ್ನರಗೆ ಶಯಶವತ್ವ್ಯಗಿರುವಿಂತೆ ಒಿಂದ್ೆೇ ಸ್ಯರ ಒಪ್ರಪಸಲಪಟಿಟ ನಿಂಬಿಕೆಯನುು 
ಕಯಪಯಡಿಕೊಳುುವದಕೆೆ ನಿೇವು ಹೊೇರಯಡಬೆೇಕು” (ಯೂದನು 3). ಹೆೇಗೂ, ಸಭ್ೆಗಳಲಿಲರುವ 
ಬಹಳಷುಟ ಪಿಮಯರ್ದ ಗದದಲಗಳು ಅಭಿಪಯಿಯಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವಿಷಯಗಳಿಗಯಗಿಯೆೇ 
ಆಗಿರುತ್ತವ್ೆ. ರೊೇಮಯ 14ರಲಿಲ, ನಿಂಬಿಕೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ವಲಲದ ವಿಷಯಗಳಲಿಲ 
ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ ಉಿಂಟಯಗುವದ್ಯದರೆ ಕೆೈಸತರು ಹೆೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ಪೌಲನು 
ತಿಳಿಸುತಯತನೆ. ಕ್ತಿಸತನಲಿಲ ಸಹೊೇದರರು ಹಯಗೂ ಸಹೊೇದರಯರಯಗಿ, ನಯವು ಸಭ್ೆಯಲಿಲ 
ವಿಭರ್ನೆಗಳಯಗುವಿಂತೆ ಕಯರರ್ರಯಗದ್ೆಯೆೇ ಹೆೇಗೆ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ 
ವಾಕತಪಡಿಸಬಹುದ್ೆಿಂಬದನುು ಕಲಿತ್ುಕೊಳುಬಲ ಲೆವು.80 

2. ಸಮಯರ್ದಲಿಲ. ಪೌಲನ ಕಳಕಳಿಯು ಸಭ್ೆಯಲಿಲನ ಅಸ್ಯಮ್ರಸಾದ ಕುರತಯಗಿತ್ುತ, 
ಆದರೆ ಸಿಂಕ್ಷಿೇಪತವ್ಯಗಿ ವಿವರಸಲಪಟಿಟರುವ ಸೂತ್ಿಗಳು ರ್ನರು ಸಹಮ್ತ್ 
ವಾಕತಪಡಿಸಿದಿಂತ್ಹ ಯಯವದ್ೆೇ ಪರಸಿಥತಿಯಲಿಲ ಸಹಯಯ ಮಯಡಬಹುದ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ.81 
ಇತ್ರರನುು ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳುುವ, ಇತ್ರರ ಭಕ್ತತವೃದಿಧಗೊಳಿಸುವ, ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರರಗೆ 
ಮಚಿುಕೆಯಯಗಿರುವದಿಂತ್ಹ (ತ್ಮ್ಮನುು ತಯವ್ೆೇ ಮಚಿುಸಿಕೊಳುುವ ಬದಲಯಗಿ) 
ಮ್ೂಲತ್ತ್ವಗಳು ಯಯವದ್ೆೇ ದ್ಯಿಂಪತ್ಾ ಹಯಗೂ ಕುಟ್ುಿಂಬಕೆೆ ಸಹಯಯಕವ್ಯಗಬಲಲವು. ಈ 
ಭ್ಯವನೆಗಳು ಯಯವದ್ೆೇ ಉದಾಮ್ಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಸಮ್ುದ್ಯಯಗಳಲಿಲನ ಘಷವಣೆಗಳನುು 
ನಿೇಗಿಸಬಲಲವು, ಮ್ತ್ುತ ರಯರ್ಕ್ತೇಯ ಕ್ಷೆೇತ್ಿದಲಿಲನ ಘಷವಣೆಗಳನುು ಸಹ ಪರಹರಸಬಲಲವು. 
Jim McGuiggan ವ್ಯದಿಸಿದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ, “ನಮ್ಮ ಇಷಟದಿಂತೆಯೆೇ ನಡೆಯಬೆೇಕೆಿಂದು 
ಹಠ್ಮಯರ ವ್ಯದ ಮಯಡುವದು . . . ಹೆತ್ತವರ/ಮ್ಗುವಿನ ನಡುವ್ೆ ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳಿಗೆ ದ್ಯರ 
ಮಯಡುತ್ತದ್ೆ; ಗಿಂಡ/ಹೆಿಂಡತಿಯರಲಿಲ ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳುಿಂಟಯಗಿ ಕೊನೆಗೆ ವಿಚ ಛೆೇದನಕೆೆ 
ನಡಿಸುತ್ತದ್ೆ; [ಮ್ತ್ುತ] ಗಲಭ್ೆಗಳಲಿಲಯೂ ಯುದಧಗಳಲಿಲಯೂ ಫಲಿತ್ಗೊಳುುವಿಂತ್ಹ 
ರಯಷ್ಟರೇಯ ಹಯಗೂ ಅಿಂತ್ರಯಷ್ಟರೇಯ ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳಿಗೆ ನಡಿಸುತ್ತದ್ೆ.”82 

ನಿಂಬಿಕೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವಿಷಯಗಳು?  
ರೊೇಮಯ 14ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯವನುು ಕಟ್ುಟನಿಟಯಟಗಿ ಒಿಂದು ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯಕೆೆ 

ಅನವಯಿಸಬಹುದು, ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶವು ಅಭಿಪಯಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ವ್ಯದ್ೆದಿಂಬದನುು 
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ಸ್ಯಭಿತ್ುಪಡಿಸತ್ಕೆದುದ. ಹೆೇಗೂ, ನಯನು ನಿಂಬುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, ನಯವು ಯಯವದ್ೆೇ 
ಸಮ್ಯದಲಿಲ ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನೊಿಂದಿಗೆ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ ಹೊಿಂದುವ್ಯಗ—ಸಿದ್ಯಧಿಂತಿಕ 
ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯಗಳು ಸಹ ಚಚಿವಸಲಪಡುತಿತವ್ೆ—ಸಹಯಯಕವ್ಯಗುವಿಂತ್ಹ ಕೆಲವು 
ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯದ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವಗಳನುು ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಿಿಂದ ನಯಾಯಸಮ್ಮತ್ವ್ಯಗಿ 
ಎತಿತಕೊಳುಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ ಎಿಂಬುದ್ೆ. ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳಿರುತ್ತವ್ೆ; ಬಹುಶಃ 
ನಿೇವು ಇನುಷಟನುು ಕಿಂಡು ಹಡಿಯಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. (ನನಗೆ ಈ ಜ್ಞಯಪಕಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳ 
ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ; ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಸಹ ಇರಬಹುದು.) 

1. ಮ್ನವರಕೆಗೊಿಂಡವರು ಮ್ತ್ುತ ಸಿಥರವ್ಯದವರಯಗಿರಿ.83 ಮೊದಲನೆಯದ್ಯಗಿ, ನಯವು 
ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾವನುು ಕೂಲಿಂಕಷವ್ಯಗಿ ಅಧಾಯನ ಮಯಡುವ ಮ್ತ್ುತ ಆಯಯ ವಿಷಯದಲಿಲ 
ದ್ೆೇವರ ಚಿತ್ತವ್ೆೇನೆಿಂಬುದನುು ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುಲು ಸಹಯಯ ನಿೇಡುವಿಂತೆ ದ್ೆೇವರನುು 
ಅತಯಾಸಕ್ತತಯಿಿಂದ ದ್ೆೇವರನುು ಪಯಿಥಿವಸುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಯವು ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯಗಿ 
ಮ್ನವರಕೆಯನುು ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕು (14:5); ಮ್ತ್ುತ ನಯವು ನಮ್ಮ ನಿಂಬಿಕೆಗಳು, 
ಉಪದ್ೆೇಶಗಳು, ಮ್ತ್ುತ ಕೃತ್ಾಗಳಲಿಲ ಸಿಥರತೆಯಿಿಂದಿರುವದಕೆೆ ಶಿಮಿಸಬೆೇಕು (14:23). 

2. ಕನಿಕರವುಳುವರು ಹಯಗೂ ದ್ಯಕ್ಷಿರ್ಾಪರರಯಗಿರಿ. ಒಬಬರು ನಿಮ್ಮ 
ಮ್ನವರಕೆಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ ವಾಕತಪಡಿಸುವದ್ಯದರೆ, ಆತ್ನ ವಿಷಯದಲಿಲ ನಯವು 
ಪ್ರಿೇತಿಯಲಿಲ ನಡೆದುಕೊಳುುವದಕೆೆ ತಿೇಮಯವನಿಸಿಕೊಳ ೆ ುೇರ್ (14:15a). ಅಿಂತ್ೂ, ಆತ್ನು 
“ಯಯವನಿಗೊೇಸೆರ ಕ್ತಿಸತನು ಪಯಿರ್ಕೊಟ್ಟನೊೇ” ಅವರಲೊಲಬಬನಯಗಿದ್ಯದನಷೆಟ (14:15b). 
ನಯವು ಕ್ತಿಸತನಲಿಲನ ನಮ್ಮ ಸಹೊೇದರರು ಹಯಗೂ ಸಹೊೇದರಯರನುು ಪ್ರಿೇತಿಸುವದ್ಯದರೆ, 
ನಯವು ಆವರನುು ಗೌರವದಿಿಂದ ನಡಿಸಿಕೊಳುುತ ತೆೇವ್ೆ (14:10b). 
ತಿೇಪುವಮಯಡುವವರಯಗಿರುವ ಬದಲಯಗಿ (14:10a), ನಯವು ನಮ್ಮ ನುಡಿಗಳು ಮ್ತ್ುತ 
ಕೃತ್ಾಗಳನೆುಲಯಲ ಸ್ಯಧಾವ್ಯದಷುಟ ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದ ವಿಧದಲಿಲ ಅಥವನಿರೂಪಣೆ ಮಯಡುವ್ೆವು.  

ಎದುರನ ವಾಕ್ತತಗಳು ನಮ್ಮಷೆಟೇ ಪಯಿಮಯಣಿಕರಯಗಿದುದ, ಅವರು ಸಹ, ಕತ್ವನಿಗೊೇಸೆರ 
ಜೇವಿಸುವದಕೆೆ ಶಿಮಿಸುತಿತದ್ಯದರೆಿಂಬುದ್ಯಗಿ ನಿಂಬುವವರಯಗಿ ನಯವು ಯಯವದ್ೆೇ ರೇತಿಯ 
ಚಚೆವಯಲಿಲ ಪಿವ್ೆೇಶಿಸುವ್ೆವು (14:8). ನಯವು ಇತ್ರ ಅಭಿಪಯಿಯವನುು ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುಲು 
ಸ್ಯಧಾವ್ಯದಷುಟ ಪಿಯತಿುಸುವ್ೆವು ಮ್ತ್ುತ ಆ ನಿಲುವಿನಲಿಲರುವ ಸ್ಯಧಕಗಳನುು ಒಪ್ರಪಕೊಳುಲು 
ಸಿದಧರಯಗಿರುವ್ೆವು.  

3. ಕಯಳಜ ಮ್ತ್ುತ ಹತಯಸಕ್ತತ ಉಳುವರಯಗಿರಿ. ನಯವು ಮಯಡುವ ಎಲಲದರಲಿಲಯೂ, 
ನಯವು ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ಎಿಂದಿಗೂ ನೊೇವು ಅಥವ್ಯ ನಿರಯಶೆ 
ಉಿಂಟ್ುಮಯಡದಿರುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸಬೆೇಕು (14:20, 21). ಎಲಲಕ್ತೆಿಂತ್ ಮೇಲಯಗಿ, ನಯವು 
ಸಭ್ೆಯಿಂದರಲಿಲ ಪಿಂಗಡವುಿಂಟಯಗುವದಕೆೆ ಅಥವ್ಯ ಕತ್ವನ ಸಭ್ೆಯು “ದೂಷಣೆಗೆ 
ಆಸಪದವ್ಯಗುವ”ದಕೆೆ ಕಯರರ್ಕತ್ವರಯಗದಿರೊೇರ್ (14:16). ಕತ್ವನ ಸಹಯಯದ್ೊಿಂದಿಗೆ, 
“ಸಮಯದ್ಯನಕೂೆ ಪರಸಪರ ಭಕ್ತತವೃದಿಧಗೂ ಅನುಕೂಲವ್ಯಗಿರುವವುಗಳನುು 
ಸ್ಯಧಸಿಕೊಳುಲು” ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಪಿಯಯಸ ಪಡೊೇರ್ (14:19). 

ಮ್ುಕಯತಯ. 12:18ರಲಿಲ, ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ಸ್ಯಧಾವ್ಯದರೆ ನಿಮಿಮಿಂದ್ಯಗುವ 
ಮ್ಟಿಟಗೆ ಎಲಲರ ಸಿಂಗಡ ಸಮಯಧ್ಯನದಿಿಂದಿರ.” ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಧಾವ್ಯದಷುಟ ಉತ್ತಮ್ 
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ಪಿಯತ್ುಗಳನುು ಮಯಡಿದ್ಯಗೂಾ, ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನೊಿಂದಿಗೆ 
ಸಮಯಧ್ಯನದಿಿಂದಿರುವದು ಅಸ್ಯಧಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಯರ, “ಉಪದ್ೆೇಶಕೆೆ 
ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ಭ್ೆೇದಗಳನೂು ವಿಘುಗಳನೂು . . . ಉಿಂಟ್ುಮಯಡುವವರನುು” “ಬಿಟ್ುಟ ತೊಲಗಿ 
ಹೊೇಗುವ” ಅವಶಾಕತೆಯಿರುತ್ತದ್ೆ (16:17). ಒಿಂದು ವ್ೆೇಳ ,ೆ ಹೆೇಗೂ, ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನ 
ಸಿಂಗಡ ನಮ್ಗೆ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ ಉಿಂಟಯಗುವ್ಯಗ ರೊೇಮಯ 14ರ ಸ್ಯಮಯನಾ 
ಮ್ೂಲತ್ತ್ವಗಳನುು ಅನವಯಿಸುವದ್ಯದರೆ, ಅಿಂತ್ಹ ಸಿಂದಭವಗಳು ಸವಲಪವ್ೆೇ ಆಗಿರುವವು 
ಮ್ತ್ುತ ದೂರದ ಅಿಂತ್ರ ಹೊಿಂದಿರುವವು. Coy Roper ಹೇಗೆ ಬರೆದನು,  

ಒಿಂದು ಸಿಂಗತಿಯಿಂತ್ೂ ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ [ರೊೇಮಯ 14ರ ಮೇಲಿನ 
ನಮ್ಮ ಅಧಾಯನದಿಿಂದ]: ನಯವು ನಮ್ಮ ಹಯಗೂ ನಮ್ಮ ಸಹೊೇದರರ ನಡುವ್ೆ 
ಗೆರೆಗಳನುು ಎಳೆದುಕೊಳುುವದಕೆೆ ಬಹಳವ್ಯಗಿ ಒಲಲದ ಮ್ನಸುಾಳುವರಯಗಿರತ್ಕೆದುದ. 
ನಮೊಮಿಂದಿಗೆ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯವುಳು ಸಹೊೇದರರನುು ಸಹ ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳುಲು 
ಸ್ಯವಭ್ಯವಿಕವ್ಯಗಿಯೂ ಪ್ರಿೇತಿಪೂವವಕವ್ಯಗಿಯೂ ಒಲವು ಉಳುವರಯಗಿರಬೆೇಕು. ಒಿಂದು 
ವ್ೆೇಳ  ೆಒಬಬ ಸಹೊೇದರನನುು ಆತ್ನು ನಿಂಬಿರುವಿಂತ್ಹ ತ್ಪುಪ ಉಪದ್ೆೇಶದ ಸವಭ್ಯವದ 
ಕಯರರ್ದಿಿಂದ್ಯಗಿ ಆತ್ನನುು ಇನುು ಮೇಲೆ ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳುುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವ್ೆೇ 
ಇಲಲವ್ೆಿಂದ್ಯದರೆ, ಅದನುು ಕೆೇವಲ ಬಹುವ್ಯದ ಒಲಲದ ಮ್ನಸುಾ, ದುಃಖ ಮ್ತ್ುತ 
ಕಣಿುೇರನಿಿಂದ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಮಯಡಬೆೇಕಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.84 

ನಿೀವು ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಸಯಸಕ್ಷಿಯನನು ನಿಮ್ಗರ ಮಯಗಿದಶಿಯಯಗಿರನವಿಂತ್ರ  
ಅನನಮ್ತಿಸ್ಬರೀಕ್ರ ೀ? (ಅಧ್ಯಾಯ 14)  

ನಯವು ಆಗಯಗೆೆ “ನಿನು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯೆೇ ನಿನಗೆ ಮಯಗವದಶಿವಯಯಗಿರಲಿ” ಎಿಂಬ 
ಮಯತ್ನುು ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಳುುತಿತರುತ ತೆೇವ್ೆ. ಒಬಬನು ಎಲಿಲಯ ತ್ನಕ ತ್ನು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು 
ಹೆೇಳುವ ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ ಬದುಕುತಯತನೊೇ ಎಲಲವೂ ಸರಯಯಗಿಯೆೇ ಇರುತ್ತದ್ೆ ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ 
ಒಿಂದು ಸವವಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿರುವ ಮ್ನವರಕೆಯು ಧಮ್ವದಲಿಲರುತ್ತದ್ೆ. ಈ ವಿಭ್ಯಗದಲಿಲ, 
ನಯವು ಈ ಪಿಶೆುಯನುು ಕೆೇಳಿಕೊಳುುತಿತದ್ ದೆೇವ್ೆ, “ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ನಿಮ್ಗೆ 
ಮಯಗವದಶಿವಯಯಗಿರುವಿಂತೆ ಅನುಮ್ತಿಸ ಬೆೇಕೊೇ?” ನನು ಉತ್ತರವು ಕೆಲವು ರಯರ್ಕ್ತೇಯ 
ವಾಕ್ತತಗಳು ಹೆೇಳುವಿಂತೆ ತೊೇರಬಹುದು—ಕಯರರ್ ನನು ಉತ್ತರವು “ಹೌದು” ಮ್ತ್ುತ “ಇಲಲ.” 
ನನು ತಯತ್ಪಯವವು ಏನೆಿಂಬುದನುು ನಿೇವು ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುುವಿಂತೆ ನನುನುು 
ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಳುುವಿರೆಿಂದು ನಯನು ನಿರೇಕ್ಷಿಸುತ ತೆೇನೆ. ನಯನು ಮೊದಲಿಗೆ “ಇಲಲ” ಎಿಂಬ 
ಉತ್ತರದಿಿಂದ ಆರಿಂಭಿಸುತ ತೆೇನೆ: 

“ಇಲಲ”: ಧ್ಯಮಿವಕ ವಿಚಯರಗಳಲಿಲ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯಿಂದ್ೆೇ ಸ್ಯಕಯದಿಂಥ 
ಮಯಗವದಶಿವಯಲಲ. ಧಮ್ವದ ವಿಚಯರದಲಿಲ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಒಿಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವ್ಯದ 
ಮಯಗವದಶಿವಯಲಲ ಎಿಂಬುದನುು ಬೆೈಬಲ್ ಸಪಷಟಗೊಳಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನ ಉದ್ಯಹರಣೆಯನುು 
ಪರಗಣಿಸಿರ. ಪೌಲನು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಶುದಧ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ ಅನುಗುರ್ವ್ಯಗಿ ಬದುಕ್ತದನು. 
ಆತ್ನು ಯೆಹೂದಿ ಹರೇಸಭ್ೆಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ಸಹೊೇದರರೆೇ, ನಯನು ಈ ದಿನದ 
ವರೆಗೂ ಒಳ ುೆೇ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯಿಿಂದ ದ್ೆೇವರ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ನಡೆದುಕೊಿಂಡಿದ್ ದೆೇನೆ” (ಅಪೊಸತಲರ 
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ಕೃತ್ಾಗಳು 23:1). ಆತ್ನು ರಯರ್ನಯದ ಅಗಿಿಪಪನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ನರ್ರೆೇತಿನ 
ಯೆೇಸುವಿನ ಹೆಸರಗೆ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ಅನೆೇಕ ಕಯಯವಗಳನುು ನಡಿಸಬೆೇಕೆಿಂದು ನಯನೂ 
ಯೇಚಿಸಿಕೊಿಂಡಿದ್ ದೆನು” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 26:9). ಆತ್ನು ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ 
ಬರೆದ್ಯಗ, ಆತ್ನು “ಒಳ ುೆ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯುಳುವನಯಗಿ ಆರಯಧಸುವ ದ್ೆೇವರಗೆ” ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ 
ಮಯತಯಡುತಯತನೆ (2 ತಿಮೊಥೆ 1:3). 

ಪೌಲನ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಆತ್ನ ಕೃತ್ಾಗಳನುು ಯಯವ್ಯಗಲೂ 
ಅನುಮೊೇದಿಸಿತಯದರೂ, ಒಬಬ ಕೆೈಸತನಯಗುವದಕೆೆ ಮ್ುಿಂಚೆ ಆತ್ನು ದ್ೆೇವರಗೆ 
ಮಚಿುಕೆಯಲಲದ ಅನೆೇಕ ಕಯಯವಗಳನುು—ಯೆೇಸುವನುು ತಿರಸೆರಸುವದು, ಕೆೈಸತರನುು 
ಹಿಂಸಿಸುವದು, ಮ್ತ್ುತ ಮ್ುಗಧ ಪುರುಷರನೂು ಸಿಿೇಯರನೂು ಹತೆಾಮಯಡುವದು 
ಸ್ೆೇರದಿಂತೆ—ಮಯಡಿದನು. ಆತ್ನು ಇದನುು ಅಗಿಿಪಪನಿಗೆ ವಿವರಸಿದನು:  

. . . ಮ್ಹಯಯಯರ್ಕರಿಂದ ಅಧಕಯರವನುು ಪಡೆದು ದ್ೆೇವರ್ನರಲಿಲ ಅನೆೇಕರನುು 
ಸ್ೆರೆಮ್ನೆಗಳಲಿಲ ಇಡಿಸಿ ಅವರಗೆ ಮ್ರರ್ದ ತಿೇಪಯವದ್ಯಗ ನನು ಸಮ್ಮತಿಯನುು 
ಸೂಚಿಸಿದ್ೆನು. ಎಲಯಲ ಸಭ್ಯಮ್ಿಂದಿರಗಳಲಿಲಯೂ ನಯನು ಅನೆೇಕಯವತಿವ ಅವರನುು 
ದಿಂಡಿಸಿ ಅವರಿಂದ ದೂಷಣೆಯ ಮಯತ್ುಗಳನಯುಡಿಸುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸಿದ್ೆನು. ಇದಲಲದ್ೆ 
ಅವರ ಮೇಲೆ ಬಹುಕೊೇಪಯವ್ೆೇಶವುಳುವನಯಗಿ ಪರಪಟ್ಟರ್ಗಳ ತ್ನಕ ಅವರನುು 
ಹಿಂಸ್ೆಪಡಿಸಿದ್ೆನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 26:10, 11). 

ಆತ್ನು ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ “ಕ್ತಿಸತ ಯೆೇಸು ಪಯಪ್ರಗಳನುು ರಕ್ಷಿಸುವದಕೊೆೇಸೆರ ಈ ಲೊೇಕಕೆೆ 
ಬಿಂದನು . . . ಆ ಪಯಪ್ರಗಳಲಿಲ ನಯನೆೇ ಮ್ುಖಾನು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 1:15). 

1 ಕೊರಿಂಥ 4:4ರಲಿಲ, ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ನನುಲಿಲ ದ್ೊೇಷವಿದ್ೆಯೆಿಂದು ನನು 
ಬುದಿಧಗೆ ತೊೇರುವದಿಲಲವ್ಯದರೂ ದ್ೊೇಷವಿಲಲದವನೆಿಂಬ ನಿರ್ವಯವು ಇದರಿಂದ್ಯಗುವದಿಲಲ; 
ನನುನುು ವಿಚಯರಣೆಮಯಡುವವನು ಕತ್ವನೆೇ.” “ನನು ಬುದಿಧಗೆ” ಎಿಂಬುದು “ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿ” 
ಎಿಂಬುದಕಯೆಗಿರುವ ಗಿಿೇಕ್ ಪದದ ಒಿಂದು ಅನುವ್ಯದವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ತ್ತ್ಪರಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ, 
ಪೌಲನು ಹೆೇಳಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ, “ನನು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ನನುನುು ದ್ೊೇಷ್ಟಯೆಿಂದು 
ಹೆೇಳುವದಿಲಲವ್ಯದರೂ, ಅದು ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ನನುನುು ಸರ ಎಿಂದ್ಯಗಿಸುವದಿಲಲ; ನಯನು 
ಸರಯೇ ಅಥವ್ಯ ಇಲಲವೊೇ ಎಿಂಬುದನುು ದ್ೆೇವರು ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ನಿರ್ವಯಿಸಬಲಲನು.” 

ಧಮ್ವದಲಿಲ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಒಿಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮಯಗವದಶಿವಯಲಲ ಎಿಂಬುದರ 
ಪುರಯವ್ೆಗಳು—ಬೆೈಬಲ್.ನಿಿಂದ ಮ್ತ್ುತ ಪಿತಿಯಬಬ ಮ್ನುಷಾನ ಅನುಭವದಿಿಂದ—
ಅಸಿಂಖ್ಯಾತ್ವ್ಯಗಿರಬಲಲವು. ಬೆೈಬಲಿನಲಿಲ, ರ್ನರು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ವಿಚಯರಗಳನುು ಅವು 
ಸತ್ಾವಲಲದಿದ್ಯದಗೂಾ ಸತ್ಾವ್ೆಿಂಬದ್ಯಗಿ ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದರು. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, 
ಯಯಕೊೇಬನು ಯೇಸ್ೆೇಫನ ರಕತಸಿಕತ ಮೇಲಿಂಗಿಯನುು ಕಿಂಡಯಗ, ಆತ್ನ ಮ್ಗನು 
ಕಯಡುಮ್ೃಗಗಳಿಿಂದ ಕೊಲಲಲಪಟಿಟದ್ಯದನೆಿಂದು ಯಥಯಥವವ್ಯಗಿಯೆೇ ವಿಶಯವಸಿಸಿದನು (ಅದಿ 
37:31-35). 

ರ್ನರು ಯಥಯಥವವ್ಯಗಿ ತ್ಪುಪ ಮಯಡಬಲಲರು ಮ್ತ್ುತ ಪಯಿಮಯಣಿಕವ್ಯಗಿ 
ಅಪಯಥವಮಯಡಿಕೊಳುಲಪಡಬಲಲರು. “ಮ್ನುಷಾದೃಷ್ಟಟಗೆ ಸರಳವ್ಯಗಿ ತೊೇರುವ ಒಿಂದು 
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ದ್ಯರಯುಿಂಟ್ು. ಅದು ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ ಮ್ರರ್ಮಯಗವವ್ೆೇ” (ಜ್ಞಯನೊೇಕ್ತತ 14:12; 16:25). ಒಿಂದು 
ಸುಳುನುು ನಿಂಬುವದು ಮ್ತ್ುತ ನಯಶವ್ಯಗಿ ಹೊೇಗುವದು ಸ್ಯಧಾವಿರುತ್ತದ್ೆ (2 ಥೆಸಲೊೇನಿಕ 
2:10-12). ಸತ್ಾವು ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಒಬಬನನುು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಬಲಲದು (ಯೇಹಯನ 8:32). 

ಜೇವನದ ಯಯವದ್ೆೇ ಕ್ಷೆೇತ್ಿದಲಿಲ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯಿಂದ್ೆೇ ಸ್ಯಕಯದಿಂಥ 
ಮಯಗವದಶಿವಯಯಗಿರುವದಿಲಲ.85 ಅದು ಪಿಯಯರ್ದಲಿಲ ಒಿಂದು ತ್ಪೆಪೇ ಮಯಡದಿಂಥ 
ಮಯಗವದಶಿವಯಗಿರುವದಿಲಲ; ನಯನು ಸರಯಯದ ರಸ್ೆತಯಲಿಲಯೆೇ ಇರುತ ತೆೇನೆಿಂದು 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಪೂವವಕವ್ಯಗಿ ನಿಂಬಿರುತ ತೆೇನೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಸತವಿಕತೆಯಲಿಲ ನಯನು ನನು 
ಸ್ೆೇರಬೆೇಕಯದ ಸಥಳದಿಿಂದ ಬಹಳ ದೂರವಿರುವ ಅನುಭವಗಳಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ. ಅದು ಆರೊೇಗಾದ 
ವಿಷಯದಲಿಲ ಸುರಕ್ಷಿತ್ವ್ಯದ ಮಯಗವದಶಿವಯಲಲ; ವ್ೆೈದಾರು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯಿಿಂದ ತ್ಮ್ಮ 
ರೊೇಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ತತೆಾ ಮಯಡಿರುತಯತರೆ, ಆದರೆ ಅನಿಂತ್ರವಷೆಟೇ ತಯವು ಅವರಗೆ ತ್ಪಯಪದ 
ವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕ್ತತೆಾ ಕೊಟಿಟದ್ ದೆೇವ್ೆಿಂಬುದನುು ಗಿಹಸಿಕೊಿಂಡಿರುತಯತರೆ. ಅದು ಉದಾಮ್ಗಳಲಿಲ 
ಸ್ಯಕಯದಿಂಥ ಮಯಗವದಶಿವಯಲಲ; ಅನೆೇಕರು ಒಳ ುೆೇ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯಿಿಂದ ಉದಾಮ್ಗಳಲಿಲ 
ಪಿವ್ೆೇಶಿಸಿರುತಯತರೆ, ಆದರೆ ತ್ಮ್ಗಿರುವದನೆುಲಯಲ ಕಳೆದುಕೊಿಂಡಿರುತಯತರಷೆಟೇ. ಅದು 
ದ್ಯಿಂಪತ್ಾದಲಿಲ ಒಿಂದು ಸ್ಯಕಯದಿಂಥ ಮಯಗವದಶಿವಯಲಲ; ತಯವು ಆರಸಿಕೊಿಂಡ 
ಸಿಂಗಯತಿಯನುು ಅರತ್ವರಯಗಿದದರೆಿಂದು ಪಯಿಮಯಣಿಕವ್ಯಗಿ ನಿಂಬಿದದರೂ ಅನಿಂತ್ರದಲಿಲ 
ಅವರನುು ಬಲಲವರೆೇ ಆಗಿರಲಿಲಲವ್ೆಿಂಬದನುು ಗಿಹಸಿಕೊಿಂಡಿರುತಯತರೆ. (ಯಯಕೊೇಬನು ಸಹ 
ತಯನು ರಯಹೆೇಲಳನುು ಮ್ದುವ್ೆಯಯಗುತಿತದ್ ದೆೇನೆಿಂದು ಯಥಯಥವವ್ಯಗಿಯೆೇ ನಿಂಬಿದದನು 
ಆದರೆ ವ್ಯಸತವಿಕತೆಯಲಿಲ ಆತ್ನು ಆಕೆಯ ಸಹೊೇದರಯಯದ ಲೆೇಯಳನುು 
ಮ್ದುವ್ೆಯಯಗಲಿದದನು [ಆದಿ 29:21-30]!) 

ಏಕೆ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯಿಂದ್ೆೇ ಧಮ್ವದಲಿಲ ಒಿಂದು ಸ್ಯಕಯದಿಂಥ 
ಮಯಗವದಶಿವಯಯಗಿರುದಿಲಲ? ಅದಕೆೆ ಪಯಿಥಮಿಕ ಕಯರರ್ವ್ೆಿಂದರೆ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ತ್ನಗೆ 
ಲಭಾವಿರುವ ಜ್ಞಯನಕೆೆ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಸಿಮಿೇತ್ವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಪಿತಿಯಬಬನು ಸಹ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯಿಿಂದ ಸರ್ುಜಗೊಿಂಡವನಯಗಿಯೆೇ ಬರುತಯತನೆ. ಕೆಲವು 
ಸಿಂಗತಿಗಳು ತ್ಪೆಪಿಂದೂ ಇನುು ಕೆಲವು ತ್ಪಪಲಲವ್ೆಿಂದು ವಾಕ್ತತಗಳಿಗೆ ತ್ಕ್ಷರ್ವ್ೆೇ ತಿಳಿದು 
ಹೊೇಗುತ್ತದ್ೆ. ಅಷುಟಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ, ನಿದಿವಷಟವ್ಯದ ಕೃತ್ಾಗಳು ಸರಯಯದವುಗಳು ಮ್ತ್ುತ 
ಇನುು ಕೆಲವು ತ್ಪಯಪದವುಗಳೆಿಂದು ಬಹಳಷುಟ ರ್ನರು ಗುರುತಿಸುತಯತರೆ. (ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, 
ಬಹುತೆೇಕರು ಹಟ್ಲರ್.ನು ಯೆಹೂದಾರನುು ನಡಿಸಿಕೊಿಂಡ ವಿಧವನುು ಖಿಂಡಿಸುವರು.) 

ಅಿಂತ್ಹ ಮ್ೂಲಭೂತ್ವ್ಯದ ವಿಚಯರಗಳನುು ಮಿೇರ, ಹೆೇಗೂ, ಒಬಬನ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು 
ಏನನುು ಸರಯೆಿಂದು ಅಥವ್ಯ ತ್ಪೆಪಿಂದು ಪರಗಣಿಸುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದು ಆತ್ನಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ 
ಕಲಿಸಲಪಟಿಟರುವದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಿಂಭಿತ್ವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅನೆೇಕರು ವಿಗಿಹಯರಯಧನೆ 
ಮಯಡುತಯತರೆ, ಬಹುಪತಿುತ್ವವನುು ಆಚರಸುತಯತರೆ, ಅಥವ್ಯ ಗುಲಯಮ್ರನಿುಟ್ುಟಕೊಿಂಡಿ 
ರುತಯತರೆ; ಆದರೆ ಅವರ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಅವರನುು ಖಿಂಡಿಸುವದಿಲಲ ಯಯಕೆಿಂದರೆ 
ಕಯಲಕಯಲದಿಿಂದಲೂ ಅವರಗೆ ಹಯಗಿರುವಿಂತೆಯೆೇ ಕಲಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. ವಿವಿಧ 
ಹನುಲೆಯುಳು ಸಿಂಸೃತಿಗಳು ಒಟಯಟಗಿ ಸಿಂಧಸುವ್ಯಗ, ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯ ಘಷವಣೆಯು 
ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ. ಬಿಿಟಿಷ್ .ರು ಭ್ಯರತ್ವನುು ತ್ಮ್ಮ ಸ್ಯಮಯಿರ್ಾದ ಅಿಂಗವ್ಯಗಿ 
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ಆಕಿಮಿಸಿಕೊಿಂಡಯಗ, ಕೆಲವು ದಿೇಘವಕಯಲದಿಿಂದ ಆಚರಸುತಯತ ಬಿಂದಿರುವ ಆಚಯರಗಳನುು 
ಅಳಿಸಿಹಯಕುವ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆಯೆಿಂದು ಅವರು ಕಿಂಡರು. ಅದರಲೊಲಿಂದ್ೆಿಂದರೆ ಗಿಂಡನು 
ಸತಯತಗ ಆತ್ನ ಶವವನುು ಸುಡುವ ಚಿತೆಯಲಿಲ ವಿಧವ್ೆಯಯದ ಹೆಿಂಡತಿಯು ಹಯರ 
ಸ್ಯಯುತಿತದದಿಂಥ ಸತಿ ಪದಧತಿ. ಆ ಆಚಯರವನುು ನಿಷೆೇಧಸಿ ಬಿಿಟಿಷ್.ರು ಒಿಂದು ಕಯನೂನು 
ಹೊರಡಿಸಿದರು. ಭ್ಯರತ್ದ ಒಬಬ ಧ್ಯಮಿವಕ ನಯಯಕನು ಬಿಿಟಿಷ್ ಅಧಕಯರಯ ಬಳಿಗೆ 
ಬಿಂದು ಆಕ್ಷೆೇಪಣೆಯೆತಿತದನು: “ವಿಧವ್ೆಯನುು ಸುಡಬೆೇಕು ಎಿಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು 
ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ.” ಅದಕೆೆ ಆ ಅಧಕಯರಯು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ನಿೇವು ಹಯಗೆ ಮಯಡಿದರೆ, 
ನಿಮ್ಮನುು ನೆೇಣಿಗೆ ಹಯಕಬೆೇಕೆಿಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ನಮ್ಗೆ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ!” 

ಒಬಬ ನಯಾಯಯಧಪತಿ, ಸ್ಯಕ್ಷಿ, ತಿೇಪುವಗಯರ, ಮ್ತ್ುತ ತಿೇಪವನುು ಜಯರಗೆ ತ್ರುವವನು 
ಇವರೆಲಲರೂ ಒಟಯಟಗಿ ಸ್ೆೇರ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯಯಗಿರುವಿಂತೆ ಹೊೇಲಿಸಬಹುದು. ಹೆೇಗೂ, ಒಿಂದು 
ಕಯನೂನನುು ರಚಿಸುವದು ನಯಾಯಯಧಪತಿ, ಸ್ಯಕ್ಷಿ, ತಿೇಪುವಗಯರ, ಮ್ತ್ುತ ತಿೇಪವನುು ಜಯರಗೆ 
ತ್ರುವವನ ಕೆಲಸವ್ಯಗಿರುವದಿಲಲ. ಬದಲಯಗಿ, ಅವರ ಉದ್ೆದೇಶವು ಕಯನೂನನುು 
ಕಯಯವರೂಪಕೆೆ ತ್ರುವದ್ೆೇ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದ್ೆೇ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ, ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಒಿಂದು 
ನಯಾಯಯಿಂಗ ಮ್ತ್ುತ ಕಯಯಯವಿಂಗ ಮ್ಿಂಡಲಿಯಿಂತಿದ್ೆ, ಹೊರತ್ು ಶಯಸಕಯಿಂಗವಲಲ. ಅದು 
ತ್ನಗೆ ಲಭಾವಿರುವ ಆತಿೀಕ ಹಯಗೂ ನೆೈತಿಕ ಕಯನೂನುಗಳನುು ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ವಿಧಸಬಲಲದಷೆಟ. 

1 ಕೊರಿಂಥ 8ರಿಂದ 10 ಮ್ತ್ುತ ರೊೇಮಯ 14 ಮ್ತ್ುತ 15 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲಿಲನ 
“ದೃಢವಿರುವ” ಹಯಗೂ “ದೃಢವಿಲಲದ” ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯ ಅಥವನಿರೂಪಣೆಗಳನುು ಗಮ್ನಕೆೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಳಿುರ. “ದೃಢವಿರುವ” ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯುಳು ವಾಕ್ತತಯು (15:1) ವಿಗಿಹಗಳಿಗೆ ನೆೈವ್ೆೇದಾ 
ಮಯಡಿದ ಮಯಿಂಸ ತಿನುುವ ಕುರತ್ು ಸರಯಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೊಿಂದಿದದವನಯಗಿದದನು: 

ವಿಗಿಹಗಳಿಗೆ ನೆೈವ್ೆೇದಾ ಮಯಡಿದ ಪದ್ಯಥವಗಳನುು ತಿನುುವದರ ವಿಷಯದಲಿಲ ನಯನು 
ಹೆೇಳುವದ್ೆೇನಿಂದರೆ—ರ್ಗತಿತನಲಿಲ ವಿಗಿಹವು ಏನೂ ಅಲಲವ್ೆಿಂದೂ ಒಬಬ ದ್ೆೇವರದ್ಯದನೆಿಂದೂ 
ಬಲೆಲವು (1 ಕೊರಿಂಥ 8:4; ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು).  
ಜ್ಞಯನಿಯಯದ ನಿೇನು ವಿಗಿಹಯಲಯದಲಿಲ ಊಟ್ಕೆೆ ಕೂತಿರುವ್ಯಗ ನಿಬವಲವ್ಯದ 
ಮ್ನಸುಾಳು ಸಹೊೇದರನು ಕಿಂಡರೆ ಅವನೂ ವಿಗಿಹಕೆೆ ನೆೈವ್ೆೇದಾ ಮಯಡಿದ 
ಪದ್ಯಥವಗಳನುು ತಿನುುವದಕೆೆ ಧ್ೆೈಯವತ್ಿಂದುಕೊಿಂಡಯನಲಲವ್ೆೇ. ಹೇಗೆ ಆ ಬಲಹೇನನು 
ನಿನು ಜ್ಞಯನದಿಿಂದ ನಯಶವ್ಯಗುತಯತನೆ. ಅವನು ನಿನು ಸಹೊೇದರನಲಲವ್ೆೇ. 
ಅವನಿಗಯಗಿಯೂ ಕ್ತಿಸತನು ಪಯಿರ್ಕೊಟ್ಟನಲಲವ್ೆೇ (1 ಕೊರಿಂಥ 8:10, 11; ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ 
ನನುದು).  

ಇನೊುಿಂದು ಕಡೆಯಲಿಲ, “ದೃಢವಿಲಲದ” ಮ್ನಸುಾಳುವರಗೆ (15:1) ಜ್ಞಯನವಿರಲಿಲಲ: “ಆದರೆ ಆ 
ಜ್ಞಯನವು ಎಲಲರಲಿಲಯೂ ಇಲಲ. ಕೆಲವರು ಈ ವರೆಗೂ ವಿಗಿಹದ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗುವ 
ರೂಢಿಯಲಿಲದದದರಿಂದ ತಯವು ತಿನುುವ ಪದ್ಯಥವಗಳನುು ವಿಗಿಹಕೆೆ ನೆೈವ್ೆೇದಾ ಮಯಡಿದ್ ದೆಿಂದು 
ತಿನುುತಯತರೆ; ಹೇಗೆ ಅವರ ಮ್ನಸುಾ ಬಲಹೇನವ್ಯಗಿದುದ ಕಲೆಯನುು ಹೊಿಂದುತ್ತದ್ೆ” (1 
ಕೊರಿಂಥ 8:7; ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು).86 

ಒಬಬರು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದ್ಯದರೆ “ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಉನುತ್ವ್ಯದ 
ಮಯನದಿಂಡಕೆೆ ತ್ನುನುು ಜೊೇಡಿಸಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ.” ಇಲಿಲ ಕಯಯಯವಕಯರ ಪದವು “ತಿಳಿದಿರುವ” 
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ಎಿಂಬ ಪದವ್ೆೇ. ಪರಪಕವವ್ಯದ ಜ್ಞಯನವು (ಅಿಂದರೆ, ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದ ಜ್ಞಯನ) ಒಬಬನನುು 
ಒಳ ುೆೇದು ಮ್ತ್ುತ ಕೆಟ್ಟದದರ ನಡುವಿನ ವಾತಯಾಸ ತಿಳಿಯುವಿಂತೆ ಶಕತಗೊಳಿಸುತ್ತದ್ೆ (ಇಬಿಿಯ 
5:13, 14). 

ಆದುದರಿಂದ, ಅತ್ಾಿಂತ್ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದ ಪಿಶೆುಯೆಿಂದರೆ “ನನು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು 
ಯಯವದನುು ಸರಯೆಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ?” ಎಿಂಬುದಲಲ, ಆದರೆ “ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾವು 
ಯಯವದನುು ಸರಯೆಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ?” ಎಿಂಬುದ್ೆೇ. ನಯವು ಹೇಗೆ ಓದುತ ತೆೇವ್ೆ, “ತ್ನುನುು 
ತಯನೆೇ ಹೊಗಳಿಕೊಳುುವವನು ಯೇಗಾನಲಲ; ಕತ್ವನು ಯಯರನುು ಹೊಗಳುತಯತನೊೇ 
ಅವನೆೇ ಯೇಗಾನು” (2 ಕೊರಿಂಥ 10:18). 

“ಒಿಂದು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಎಷಟರ ಮ್ಟಿಟಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ್ವ್ಯಗಿ ಮಯಗವದಶಿವ 
ಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೊೇ ಅಷಟರ ಮ್ಟಿಟಗಷೆಟೇ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಮಯಗವದಶಿವ ಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ”—
ಅಿಂದರೆ, “ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದ ಉಪದ್ೆೇಶಗಳಿಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತ್ವ್ಯಗಿ ಮಯಗವದಶಿವಸಲಪಡುವಷಟರ 
ಮ್ಟಿಟಗೆ” ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿರುವದು ನಿರ್ಕೂೆ ವಿವ್ೆೇಕದ ಮಯತೆೇ ಆಗಿದ್ೆ. ರ್ನರು 
ಶಿಸು “ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ”ದ ಆಚರಣೆ, ವ್ಯರದ ಮೊದಲ ದಿನವಲಲದ್ೆ ಬೆೇರೆ ದಿನಗಳಲಿಲ ಕತ್ವನ 
ಭ್ೊೇರ್ನದಲಿಲ ಪಯಲುಗಯರರಯಗುವದನುು ನೊೇಡುವ್ಯಗ, ಅಥವ್ಯ ಸಿಂಗಿೇತ್ ವ್ಯದಾಗಳ—
ಆರಯಧನೆಯಲಿಲ—ಬಳಕೆಯನುು ನೊೇಡುವ್ಯಗ, ಕೆೇಳಿಕೊಳುಬೆೇಕಯದ ಪಿಶೆುಯು “ರ್ನರು 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯಿಿಂದಿದ್ಯದರೊೇ?” ಎಿಂಬುದಲಲ. ಬದಲಯಗಿ, ಪಿಶೆುಯು “ಈ ವಿಷಯಗಳ 
ಕುರತಯಗಿ ಬೆೈಬಲ್ ಏನು ಕಲಿಸುತ್ತದ್ೆ?” ಎಿಂಬುದ್ೆೇ ಆಗಿರತ್ಕೆದುದ.  

ಹೇಗೆ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಧ್ಯಮಿವಕವ್ಯಗಿ ಒಿಂದು ಸುರಕ್ಷಿತ್ವ್ಯದ ಮಯಗವದಶಿವಯಲಲ 
ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಅದು ತ್ನಗೆ ಲಭಾವಿರುವ ಜ್ಞಯನಕೆಷೆಟೇ ಸಿಮಿೇತ್ವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಮ್ಮನುು 
ಸರಯಯದ ದ್ಯರಯಲಿಲ ನಡಿಸುವಿಂತೆ ನಯವು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯ ಮೇಲೆ 
ಅವಲಿಂಭಿತ್ರಯಗುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಎರಡನೆಯ ಕಯರರ್ವೊಿಂದು ಸಹ 
ಇರುತ್ತದ್ೆ: ಕೆಲವರು ತ್ಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಎಷೊಟಿಂದು ದುರುಪಯೇಗ 
ಪಡಿಸಿಕೊಿಂಡಿದ್ಯದರೆಿಂದರೆ ಅವರು ಇನುು ಯಯವುದರಲಿಲಯೂ ಸುರಕ್ಷಿತ್ವ್ಯಗಿ 
ಮಯಗವದಶಿವಸಲಪಡದ ಸಿಥತಿಯಲಿಲರುತಯತರೆ. ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ದೃಢವ್ಯಗಿ 
ಉಳಿಯಬೆೇಕೆಿಂದರೆ, ಅದು ಅಭ್ಯಾಸಮಯಡಿ ಕೊಳುಲಪಡತ್ಕೆದುದ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 
24:16; KJV). 

ರ್ನರು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಅಸಡ ುೆ ಮಯಡುವ್ಯಗ, ಅದು ಮ್ಲಿನಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ (ತಿೇತ್ನಿಗೆ 
1:15) ಮ್ತ್ುತ ಬರೆ ಹಯಕಲಪಡುತ್ತದ್ೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 4:2). ಮ್ಲಿನವ್ಯದ, ಬರೆ ಹಯಕಲಪಟ್ಟ 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ತ್ನಗಿರುವ ಉದ್ ದೆೇಶವನುು ನೆರವ್ೆೇರಸಲು ಸ್ಯಧಾವಿಲಲದಷಟರ ಮ್ಟಿಟಗೆ 
ಹೊಲಸ್ಯಗಿರುವ ಒಿಂದು ಕ್ತಟ್ಕ್ತಗೆ ಹೊೇಲಿಸಬಹುದು. ಯೆೇಸು ಮ್ತಯತಯ 6ರಲಿಲ ಇಿಂಥದ್ ದೆೇ 
ದೃಷಯಟಿಂತ್ವನುು ಬಳಸಿದನು: 

ಕರ್ುು ದ್ೆೇಹಕೆೆ ದಿೇಪವ್ಯಗಿದ್ೆ; ಹೇಗಿರುವಲಿಲ ನಿನು ಕರ್ುು ನೆಟ್ಟಗಿದದರೆ ನಿನು ದ್ೆೇಹವ್ೆಲಯಲ 
ಬೆಳಕಯಗಿರುವದು. ನಿನು ಕರ್ುು ಕೆಟ್ಟದ್ಯದಗಿದದರೆ ನಿನು ದ್ೆೇಹವ್ೆಲಯಲ ಕತ್ತಲಯಗಿರುವದು. 
ಹಯಗಯದರೆ ನಿನೊುಳಗಿರುವ ಬೆಳಕೆೇ ಕತ್ತಲಯದರೆ ಆ ಕತ್ತಲು ಎಷೆಟನುಬೆೇಕು! (ಮ್ತಯತಯ 

6:22, 23; NCV). 
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ಯೆೇಸು ಆತಿೀಕ ವಿಚಯರಗಳನುು ವಿವ್ೆೇಚಿಸುವ ಸ್ಯಮ್ಥಾವಕೆೆ “ಕರ್ುು” ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಯತನೆ. 
ದ್ೆೈಹಕ ಕರ್ುು ಕುರುಡಯಗಿದದರೆ, ದ್ೆೇಹವು ಕತ್ತಲೆಯಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದ್ೆೇ 
ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ, ಒಳ ುೆೇದು ಮ್ತ್ುತ ಕೆಟ್ಟದದನುು ವಿವ್ೆೇಚಿಸುವ ಸ್ಯಮ್ಥಾವವು 
ನಯಶಗೊಳಿಸಲಪಟ್ಟರೆ, ಒಬಬನು ಆತಿೀಕವ್ಯಗಿ ಕತ್ತಲೆಯಲಿಲ ಮ್ುಳುಗಿ ಹೊೇದಿಂತೆಯೆೇ 
ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ.  

ತ್ಪುಪ ಮಯಹತಿ ಹಯಗೂ ದುರುಪಯೇಗದ ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿ, ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯ 
ತಿೇಪುವಮಯಡುವ ವಾವಸ್ ಥೆಯು ತ್ಲೆ ಕೆಳಗಯಗಬಲಲದು. ಯೆಶಯಯನು “ಕೆಟ್ಟದದನುು 
ಒಳ ುೆೇದ್ೆಿಂದೂ ಒಳ ುೆೇದನುು ಕೆಟ್ಟದ್ೆದಿಂದೂ ಬೊೇಧಸಿ ಕತ್ತಲನುು ಬೆಳಕೆಿಂದೂ ಬೆಳಕನುು 
ಕತ್ತಲೆಿಂದೂ ಸ್ಯಧಸಿ . . . ಸ್ಯಥಪ್ರಸುವವರ” ಕುರತಯಗಿ ಮಯತಯಡುತಯತನೆ (ಯೆಶಯಯ 5:20). 
ಪೌಲನು “ನಯಚಿಕೆ ಕೆಲಸಗಳಲಿಲಯೆೇ ಅವರ ಗೌರವವು” ಎಿಂಬವರ ಬಗೆೆ ಬರೆದನು (ಫಿಲಿಪ್ರಪ 
3:19). 

ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯ ದುರುಪಯೇಗದ ಕುರತ್ ಈ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳು “ನಿಮ್ಮ 
ಮಯಗವದಶಿವಯಯಗಿರುವಿಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಕ್ಷಿಗೆ ನಿೇವು ಅನುಮ್ತಿಸತ್ಕೆದ್ೊದೇ?” ಎಿಂಬ 
ಪಿಶೆುಗೆ ನನು ಎರಡನೆಯ ಉತ್ತರದ ಅಗತ್ಾತೆಯನುು ದೃಷಯಟಿಂತ್ಪಡಿಸುತ್ತವ್ೆ: 

“ಹೌದು”: ನಯವು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಹೆೇಳುವವುಗಳನುು ನಿಲವಕ್ಷಿಸಬಯರದು, 
ವಿಶೆೇಷವ್ಯಗಿ ವಿವ್ೆೇಚಿಸುವಿಕೆಯ ವಿಚಯರಗಳಲಿಲ ನಿಲವಕ್ಷಿಸಬಯರದು. ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯಿಂದ್ೆೇ 
ಧಮ್ವದ ವಿಷಯದಲಿಲ ಸುರಕ್ಷಿಯವ್ಯದ ಮಯಗವದಶಿವಯಲಲ ಎಿಂದು ಗಮ್ನಿಸಿಯಯದ ಮೇಲೆ, 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಪಯಿಮ್ುಖಾವಲಲ ಎಿಂಬ ನಿರ್ವಯಕೆೆ ನಯವು ಬರಬಹುದು; ಆದರೆ ಯಯವದೂ 
ಸತ್ಾಕೆೆ ದೂರವ್ಯದದದಲಲ. ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲ, ಪೌಲನು ನಮ್ಮ 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ನಡೆಯುವ್ಯಗ ನಯವು ಪಯಪ ಮಯಡಿದವರಯಗುತ ತೆೇವ್ೆಿಂಬುದನುು 
ಸಪಷಟವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸಿದನು: 

ಯಯವ ಪದ್ಯಥವವೂ ಅಶುದಧವಲಲವ್ೆಿಂದು ಬಲೆಲನು, ಮ್ತ್ುತ ಕತ್ವನಯದ 

ಯೆೇಸುವಿಲಿಲದುದಕೊಿಂಡು ದೃಢವ್ಯಗಿ ನಿಂಬಿದ್ೆದೇನೆ; ಆದರೆ ಯಯವದ್ಯದರೂ ಒಿಂದು 
ಪದ್ಯಥವವನುು ಅಶುದಧವ್ೆಿಂದು ಒಬಬನು ಭ್ಯವಿಸಿದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಅಶುದಧ (14:14). 

ಸಿಂಶಯಪಟ್ುಟ ಉರ್ುುವವನು ಸಿಂಶಯದಿಿಂದ ಉರ್ುುವ ಕಯರರ್ ದ್ೊೇಷ್ಟಯಯಗಿದ್ಯದನೆ. 
ಯಯವದಕೆೆ ನಿಂಬಿಕೆ ಆಧ್ಯರವಿಲಲವೊೇ ಅದು ಪಯಪ (14:23). 

“ನಿಂಬಿಕೆ” ಎಿಂಬ ಪದವು ಇಲಿಲ ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದಿಿಂದ ಬರುವಿಂಥ ನಿಂಬಿಕೆಯನುು 
ಸೂಚಿಸುವದಿಲಲ (10:17), ಆದರೆ ಬದಲಯಗಿ ಒಬಬನು ಯಯವುದನುು ಸರ ಅಥವ್ಯ ತ್ಪುಪ 
ಎಿಂದು ವಿಶಯವಸಿಸುತಯತನೊೇ ಅದನುು, ಒಬಬನ ಮೌಲಾ ವಾವಸ್ ಥೆಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಒಬಬ 
ವಾಕ್ತತಯು ತಯನು ಯಯವದನುು ಸರ ಅಥವ್ಯ ತ್ಪುಪ ಎಿಂದು ನಿಂಬುತಯತನೊೇ ಅದಕೆೆ 
ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ನಡೆಯುವದ್ಯದರೆ (ಅಿಂದರೆ, ತ್ನು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು 
ಉಲಲಿಂಘಿಸುವದ್ಯದರೆ), ಆ ವಾಕ್ತತಯು ಪಯಪ ಮಯಡಿದವನಯಗುತಯತನೆ ಮ್ತ್ುತ 
ದ್ೊೇಷ್ಟಯಯಗಿದ್ಯದನೆ ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ.87 

ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಉಲಲಿಂಘಿಸುವದು ಏಕೆ ಪಯಪವ್ಯಗಿದ್ೆ? ಏಕೆಿಂದರೆ ಒಬಬನು ತ್ನು 
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ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ನಡೆಯುವ ಪಿತಿ ಸ್ಯರಯೂ, ಆತ್ನು ತ್ನು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯ 
ಪಿಭ್ಯವವನುು ತ್ಗಿೆಸುತಯತ ಹೊೇಗುತಯತನೆ. ಆತ್ನು ದ್ೆೇವರಿಂದ ಅನುಗಿಹಸಲಪಟಿಟರುವ 
ಸುರಕ್ಷತಯ ಕವಚವನುು ನಯಶಗೊಳಿಸುವವನಯಗಿರುತಯತನೆ. ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ನರ-
ವೂಾಹಕೆೆ ಹೊೇಲಿಸಬಹುದು. ನಯನು ಬೆಿಂಕ್ತಯಿಿಂದ ದೂರವಿರು ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವ ನರ-
ವೂಾಹದ ಎಚುರಕೆಗಳನುು ಅಸಡ ುೆ ಮಯಡಿದರೆ, ಶಿೇಘಿದಲಿಲಯೆೇ ನನು ನರ-ವೂಾಹವು 
ನಯಶಗೊಳಿಸಲಪಡುವದು (ಮ್ತ್ುತ ಅದರೊಿಂದಿಗೆ ನಯನೂ ನಯಶಗೊಳುುವ್ೆನು!). 

ಒಬಬ ಚಿಕೆ ಹುಡುಗಿಯು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ತ್ನೊುಳಗೆ ಸುತ್ುತತಿತರುವ ಚೂಪಯದ 
ತ್ುದಿಗಳುಳು ಚಕಿವೊಿಂದಕೆೆ ಹೊೇಲಿಸಿದಳು. “ನಯವು ಮಯಡಬಯರದದನುು ಮಯಡಿದ್ಯಗ, 
ಚೂಪಯದ ತ್ುದಿಗಳು ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡುತ್ತವ್ೆ!” ಎಿಂದು ಆಕೆ ಹೆೇಳಿದಳು. ನಿಂತ್ರ ಆಕೆಯು 
ಮ್ುಿಂದುವರೆಸಿ ಹೆೇಳಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ, “ಆದರೆ ನಯವು ಮಯಡಬಯರದದನೆುೇ ಮಯಡುತ್ತಲಿದದರೆ, ಆ 
ಚೂಪಯದ ತ್ುದಿಗಳು ಮೊಿಂಡವ್ಯಗಿ ಹೊೇಗುತ್ತವ್ಯದದರಿಂದ ಅವುಗಳು ಇನುು ಮೇಲೆ 
ಅಷೊಟಿಂದು ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವದಿಲಲ.” ನಯವು ಅದಕೆೆ ಇದನುು 
ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಬಹುದು: “ಮ್ತ್ುತ ನಯವು ಮಯಡಬಯರದದನುು ಮಯಡುವದರಲಿಲಯೆೇ 
ಮ್ುಿಂದುವರೆದರೆ, ಕಿಮೇರ್ದಲಿಲ ಚೂಪಯದ ತ್ುದಿಗಳು ಸಿಂಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ ಸವ್ೆದು 
ಹೊೇಗುವವು ಮ್ತ್ುತ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಯವದ್ೆೇ ನೊೇವನುು ಉಿಂಟ್ು ಮಯಡುವದ್ೆೇ ಇಲಲ.”  

ಒಮಮ ನಯನು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಅಸಡ ುೆ ಮಯಡುವದರ ಅಪಯಯದ ಕುರತಯಗಿ ಒಿಂದು 
ಕಥೆಯನುು ಓದಿದ್ೆನು. Scotlandನ ಕಡಲ ಕ್ತನಯರೆಯಲಿಲ ಒಿಂದು ಮೊೇಸಕರವ್ಯದ ಸಥಳದಲಿಲ 
ಅಪಯಯದ ಎಚುರಕೆಗಯಗಿ ಒಿಂದು ಘಿಂಟೆಯನುು ಕಟಿಟದ ತೆೇಲುವ್ೆಯನುು ನೆೇಡಲಯಗಿತ್ುತ. 
ಒಬಬ ನೌಕಯಧಪತಿಯು ಅಲಿಲನ ನಿವ್ಯಸಿಗಳ ವಿರುದಧ ಬಹಳವ್ಯಗಿ ಕೊೇಪಗೊಿಂಡಿದದನು. 
ಆತ್ನು ಕುಡಿದ ಅಮ್ಲಿನಲಿಲ, ತೆೇಲುವ್ೆಗೆ ಕಟಿಟದದ ಘಿಂಟೆಯನುು ಕತ್ತರಸಿ ಹಯಕ್ತ ಬಿಟ್ುಟ ಅವರ 
ಮೇಲೆ ಸ್ೆೇಡು ತಿೇರಸಿಕೊಿಂಡನು. ಅನಿಂತ್ರದಲಿಲ, ಆ ನೌಕಯಧಪತಿಯ ಹಡಗು ಅದ್ೆೇ 
ಕ್ತನಯರೆಯಲಿಲ ಬಿರುಗಯಳಿಗೆ ಸಿಲುಕ್ತಕೊಿಂಡಿತ್ುತ. ಆತ್ನು ತ್ನುನುು ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಸಥಳಕೆೆ 
ನಡಿಸಬಹುದ್ಯದ ಘಿಂಟೆಯ ಶಬದವನುು ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಳುಲು ಪಿಯತಿುಸಿದನು, ಆದರೆ ಆತ್ನು 
ಎಷೆಟೇ ಪಿಯತಿುಸಿದರೂ ಪಿಯೇರ್ನವ್ಯಗಲಿಲಲ. ಆತ್ನು ಹಯಗೂ ಹಡಗಿನಲಿಲದದವರೆಲಲರೂ 
ಆತ್ನ ಮ್ೂಖವತ್ನದ ಕಯರರ್ದಿಿಂದ್ಯಗಿ ನಯಶ ಹೊಿಂದಿದರು. ಕಥೆಯು ಈ 
ನಿೇತಿಪಯಠ್ದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಮ್ುಕಯತಯಗೊಿಂಡಿತ್ುತ: ಒಬಬ ಮ್ನುಷಾನು ತ್ನು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯ 
ದನಿಗುಿಂದಿಸುವದ್ಯದರೆ, ಆತ್ನಿಗೆ ಅದರ ಅಗತ್ಾ ಬಿೇಳುವ ವ್ೆೇಳೆ ಅದು ಆತ್ನಿಗೆ 
ಲಭಾವ್ಯಗುವದಿಲಲ. 

ಪೌಲನು 1 ತಿಮೊಥೆ 1:19ರಲಿಲ ಒಿಂದು ಬೆೇರೆಯಯದ ನಯವಿಕ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ 
ದೃಷಯಟಿಂತ್ವನುು ಬಳಸಿದನು: “ನಿಂಬಿಕೆಯನೂು ಒಳ ುೆೇ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನೂು ಬಿಡದ್ೆ 
ಹಡಿದುಕೊೇ. ಕೆಲವರು ಮ್ನಸಿಾನ ಒಳ ುೆೇ ಸ್ಯಕ್ಷಿಯನುು ತ್ಳಿುಬಿಟ್ುಟ ಕ್ತಿಸತನಿಂಬಿಕೆಯ 
ವಿಷಯದಲಿಲ ಹಡಗು ಒಡೆದು ನಷಟ ಪಟ್ಟವರಿಂತೆ ಇದ್ಯದರೆ.” ಒಿಂದು “ತ್ಳಿುಬಿಟ್ಟ” 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಇನುು ಮೇಲೆ ನಿಖರವ್ಯಗಿಲಲದ ಮ್ತ್ುತ, ಆ ಕಯರರ್ದಿಿಂದ ಹಡಗು 
ಒಡೆಯುವಿಂತೆ ಮಯಡುವ ಹಡಗಿನ ದಿಕೂಾಚಿಗೆ ಹೊೇಲಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 

ಸತ್ತ್ವ್ಯಗಿ ಅಸಡ ುೆಗೊಳಗಯದ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ ಏನಯಗುತ್ತದ್ೆಿಂಬದನುು 



 151 

ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುುವಿಂತೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಲು ಬೆೈಬಲ್ ಸುಪಟ್ವ್ಯದ ಪದಗಳನುು 
ಬಳಸುತ್ತದ್ೆ. ಒಿಂದು ಅಸಡ ುೆಗೊಳಗಯದ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಬಹವ್ಯಗಿ ಬರೆ 
ಹಯಕಲಪಟಿಟರುವದರಿಂದ ಇನುು ಮೇಲೆ ಕ್ತಿಯೆ ಮಯಡದಿಂತ್ಹ ನರಗಳ ತ್ುದಿಗಳ 
ರೇತಿಯಲಿಲರುತ್ತದ್ೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 4:2). ನನು ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ ಅತ್ಾಿಂತ್ ಗಮ್ನ ಸ್ೆಳೆಯುವ 
ಹೊೇಲಿಕೆಯೆಿಂದರೆ, ಮ್ತಯತಯ 6:22, 23ರಲಿಲ ಯೆೇಸು ಬಳಸಿದ ದೃಷಯಟಿಂತ್ವ್ಯಗಿದ್ೆ, ಆತ್ನು 
ಕರ್ುುಗಳು ಕತ್ತಲಯಗುವ ಕುರತಯಗಿ ಮಯತಯಡಿದನು. ನಯವು ಪಯಪ ಮಯಡುವ ಪಿತಿ 
ಸ್ಯರಯೂ, ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಟಯಲಿಲ ಸವಲಪನುು ಕಳೆದುಕೊಳುುವಿಂತಿದದರೆ ಹೆೇಗಿರುತಿತತ್ುತ? ಅದು 
ಪಯಪ ಮಯಡದಿಂತೆ ನಮ್ಮಲಿಲ ಬಹುತೆೇಕರನುು ಪೊಿೇತಯಾಹಸುತ್ತದಲಲವ್ೆೇ? ನಯವು ನಮ್ಮ 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಉಲಲಿಂಘಿಸುವ್ಯಗ ನಮ್ಮ ದ್ೆೈಹಕ ಕಣಿುನ ದೃಷ್ಟಟಯನುು 
ಕಳೆದುಕೊಳುದಿದ್ಯದಗೂಾ, ನಯವು ನಮ್ಮ ಆತಿೀಕ ದೃಷ್ಟಟಯನುಿಂತ್ೂ 
ಕಳೆದುಕೊಳುುತ ತೆೇವ್ೆಿಂಬುದನುು ಯೆೇಸು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳುುವಿಂತೆ ಮಯಡುತಯತನೆ. ಇದು 
ಪಯಪ ಮಯಡದಿಂತಿರುವದಕೆೆ ನಮ್ಗೆ ಇನುಷುಟ ಬಲವ್ಯದ ತ್ಡೆಯಯಗಿರತ್ಕೆದುದ. 

ತ್ಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಮಿೇರ ನಡೆಯುವ ಮ್ೂಲಕ ಅದರ ದನಿಯನುು ಅಡಗಿಸಿದ 
ಪುರುಷರು ಹಯಗೂ ಸಿಿೇಯರ ಅಸಿಂಖ್ಯಾತ್ ದೃಷಯಟಿಂತ್ಗಳನುು ಬೆೈಬಲ್ ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ನಯನು ಸ್ೌಲನ ಕುರತ್ು ಯೇಚಿಸುತ ತೆೇನೆ, ಆತ್ನು ಬಹಳಷುಟ ಭರವಸ್ೆ ಕೊಡುವವನಯಗಿ 
ಆಳಿವಕೆಯನುು ಆರಿಂಭಿಸಿದನು ಆದರೆ ಬಳಿಕ ಅಧಕಯರದ ವ್ಯಾಮೊೇಹಗಳಿಗೆ ತ್ುತಯತದನು. 
ಅಿಂತ್ಾದಲಿಲ, ಆತ್ನ ಮ್ನಸುಾ ಹಯಗೂ ಹೃದಯಗಳು ಎಷೊಟಿಂದು ಕಠಿರ್ಗೊಿಂಡಿದದವ್ೆಿಂದರೆ 
ಕತ್ವನು ಅವನೊಳಗಿಿಂದ ತ್ನು ಆತ್ಮನನುು ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟನು (1 ಸಮ್ು 16:14). 

ಅತ್ಾಿಂತ್ ಆಕಷವಕವ್ಯದ ಉದ್ಯಹರಣೆಯೆಿಂದರೆ ಸ್ೌಲನ ಉತ್ತರಯಧಕಯರಯಯದ 
ದ್ಯವಿೇದನು. ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಮ್ೃದು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯುಳು ಮ್ನುಷಾನಯಗಿದದ ಆತ್ನು ಪಯಪದ 
ಮೇಲೆ ಪಯಪವನುು ಮಯಡುತ್ತಲೆೇ ಹೊೇದನು, ಅನೆೇಕ ವ್ಯರಗಳ ವರೆಗೆ ತ್ನು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯ 
ಉಸಿರುಗಟಿಟಸಿ ಇಡುವದಕೆೆ ಯಶಸಿವಯಯಗಿದದನು. ಆತ್ನ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಎಬಿಬಸುವದಕೆೆ 
ಅವನಿಗೆ ಒಬಬ ಮಿತ್ಿನು ಇಲಲವ್ೆಿಂದ್ಯಗಿದದರೆ (2 ಸಮ್ು 12:1-14), ಆತ್ನು ಶಯಶವತ್ವ್ಯಗಿ 
ಸವವನಯಶಗೊಿಂಡಿರುತಿತದದನು. 

ಒಬಬನ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ತ್ಪುಪ ಮಯಹತಿಯಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿಸಲಪಟಿಟದದರೆ, ಅದಕೆೆ ಪುನಃ 
ಶಿಕ್ಷರ್ಗೊಳಿಸುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಈ ಮ್ಧಾದಲಿಲ—ಅದು ಪುನಃ ಶಿಕ್ಷಿತ್ಗೊಳುುವ ತ್ನಕ—
ಒಬಬನು ಅದು ಹೆೇಳುವದನುು ನಿಲವಕ್ಷಿಸಕೂಡದು. ದೃಷಯಟಿಂತ್ದ ರೇತಿಯಲಿಲ, ನಯವು ಹೇಗೆ 
ಊಹಸಿಕೊಳ ೆ ುೇರ್ ಏನೆಿಂದರೆ ಒಬಬನಿಗೆ ಜೇವಿತ್ವ್ೆಲಯಲ ಕೆಲವೊಿಂದು ಪರಸಿಥತಿಗಳಲಿಲ 
ಆತ್ನು ಮಯಿಂಸ ಸ್ೆೇವನೆಯನುು ಮಯಡಬಯರದ್ೆಿಂದು ದ್ೆೇವರು ಬಯಸುತಯತನೆಿಂದು 
ಕಲಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. ಆದರೆ ಒಬಬನು ಮಯಿಂಸವನುು ತಿನುುವದಕೆೆ ಇಚಿಛಸಿದರೆ ಅದರಲಿಲ 
ಯಯವದ್ೆೇ ತ್ಪ್ರಪಲಲವ್ೆಿಂದು ಬೆೈಬಲ್ ಕಲಿಸುತ್ತದ್ೆ (1 ತಿಮೊಥೆ 4:1-5). ಹೆೇಗೂ, ಆ ವಾಕ್ತತಯು 
ಬೆೈಬಲಿನ ಸತ್ಾವನುು ಕುರತ್ು ಕಲಿಯುವ ತ್ನಕ, ಆತ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ಮಯಡುತಯತ 
ಬಿಂದಿಂತೆಯೆೇ ಮಯಿಂಸ ಸ್ೆೇವನೆಯನುು ತ್ಾಜಸುವದನುು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸಬೆೇಕು. ಈ 
ಮ್ೂಲತ್ತ್ವವನುು ಒಿಂದು ಸ್ೆೇತ್ುವ್ೆಯನುು ದ್ಯಟ್ುವದಕೆೆ ಸುರಕ್ಷಿತ್ವಲಲವ್ೆಿಂದು ನಯವು 
ಭ್ಯವಿಸಿರುತ ತೆೇವೊೇ ಆ ಸ್ೆೇತ್ುವ್ೆಯನುು ದ್ಯಟ್ುವದಕೆೆ ಹೊೇಲಿಸಬಹುದು. ಎಲಿಲಯ ವರೆಗೆ 
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ನಮ್ಮ ನಿಂಬಿಕೆಯು ಸ್ೆೇತ್ುವ್ೆ ಅಸುರಕ್ಷಿತ್ವ್ೆಿಂದು ಇರುತ್ತದ್ೊೇ ಅಲಿಲಯ ವರೆಗೆ ಅದನುು 
ದ್ಯಟ್ದಿರುವದ್ೆೇ ಒಳಿತ್ು. ಅಿಂತಿಮ್ವ್ಯಗಿ ಸ್ೆೇತ್ುವ್ೆಯು ನಮ್ಮ ಭ್ಯರವನುು 
ತಯಳಿಕೊಳುಬಲಲದ್ೆಿಂದು ನಮ್ಗೆ ಮ್ನದಟಯಟದ್ಯಗ, ನಯವು ಅದನುು ದ್ಯಟಿಕೊಿಂಡು 
ಹೊೇಗಬಹುದು—ಆದರೆ ಅದಕ್ತೆಿಂತ್ ಮ್ುಿಂಚೆ ಅಲಲ. 

ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ ಪುನಃ ಶಿಕ್ಷರ್ಗೊಳಿಸುವ ಪಿಕ್ತಿಯೆಯು ಒಿಂದು ನಿರಿಂತ್ರವ್ಯದ 
ಕೆಲಸವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದನುು ನಯವು ಹೆೇಗೆ ಮಯಡುತ ತೆೇವ್ೆ? ಮೊದಲನೆಯದ್ಯಗಿ, ನಯವು 
ಶಿದ್ ಧೆಯಿಿಂದಲೂ ನಿಯತ್ಕಿಮ್ವ್ಯಗಿಯೂ ಬೆೈಬಲ್.ನುು ಅಧಾಯನ ಮಯಡಬೆೇಕು, ನಮ್ಮ 
ಜೇವಿತ್ಗಳಿಗಯಗಿ ಇರುವ ದ್ೆೇವರ ಚಿತ್ತದ ಕುರತ್ ಉತ್ತಮ್ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನುು ಪಡೆಯಲು 
ಎಡೆಬಿಡದ್ೆ ಪಿಯತಿುಸುತಿತರಬೆೇಕು. ಎರಡನೆಯದ್ಯಗಿ, ನಯವು ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದ ಬೆಳಕ್ತನಲಿಲ 
ನಮ್ಮ ಮ್ನವರಕೆಗಳನುು ಪರೇಕ್ಷಿಸಿಕೊಳುಲು ಅಿಂರ್ದಿರುವಿಂಹತ್ ಮ್ುಕತ ಮ್ನಸುಾಗಳು 
ನಮ್ಗಿರತ್ಕೆದುದ.  

ಅದರ ಮ್ಧಾದಲಿಲ, ದಿೇಘವಕಯಲದಿಿಂದ ನಿಂಬುತಯತ ಬಿಂದಿರುವ ಒಿಂದು ಮ್ನವರಕೆಯು 
ತ್ಪುಪ ಎಿಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದಿಿಂದ ಮ್ನದಟಯಟಗುವ ತ್ನಕ, ನಮ್ಮ 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಹೆೇಳುವದನೆುಲಯಲ ಮಯಡುತ್ತಲಿರೊೇರ್. ಪಿಸಿದಧ ಸುಧ್ಯರರ್ಕಯರನಯದ 
ಮಯಟಿವನ್ ಲೂಥರ್, ನಯಾಯವಿಚಯರಣೆಯಲಿಲರುವ ವ್ೆೇಳ ,ೆ ಈ ಅತ್ುಾತ್ೃಷಟವ್ಯದ 
ಹೆೇಳಿಕೆಯನುು ನಿೇಡಿದನು:  

ನನಗೆ ಶಯಸಿಗಳಿಿಂದಲೂ ಸರಳ ತ್ಕವದಿಿಂದಲೂ ಮ್ನವರಕೆಯಯಗುವ ಹೊರತ್ು—
ನಯನು ಪೊೇಪ್ .ಗಳ ಮ್ತ್ುತ ಸಭ್ಯ ಸಮಯಲೊೇಚನಯ ಸಭ್ೆಗಳ ಅಧಕಯರವನುು 
ಅಿಂಗಿೇಕರಸಿಕೊಳುುವದಿಲಲ, ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಅವರು ಪರಸಪರ ವಿರುದಧವ್ಯದವರು—ನನು 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾಕೆೆ ಬಿಂಧಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಯನು ಯಯವದನೂು ತ್ಪೆಪಿಂದು 
ತ್ಾಜಸಿ ಬಿಡುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ ಮ್ತ್ುತ ಮಯಡಲಯರೆನು, ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ 
ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ನಡೆಯುವದು ಸರಯಯದದೂದ ಅಲಲ ಸುರಕ್ಷಿತ್ವೂ ಅಲಲ. ದ್ೆೇವರೆೇ ನನಗೆ 
ಸಹಯಯ ಮಯಡಲಿ. ಆಮನ್.88 

ಮ್ುಕಯತಯ. “ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಯಗವದಶಿವಯಯಗಿರುವಿಂತೆ 
ಅನುಮ್ತಿಸತ್ಕೆದ್ೊದೇ?” ಎಿಂಬ ಪಿಶೆುಗೆ ನಯನು ನಿೇಡಿದ ದವಿಂದ್ಯವಥವದಿಂತೆ ತೊೇರುವ 
“ಹೌದು/ಇಲಲ” ಎಿಂಬ ಉತ್ತರವನುು ಈಗ ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುುವಿರೆಿಂದು ನಯನು 
ನಿರೇಕ್ಷಿಸುತ ತೆೇನೆ. ಧ್ಯಮಿವಕ ವಿಚಯರಗಳಲಿಲ, ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯಿಂದ್ೆೇ ನಮ್ಗೆ 
ಮಯಗವದಶಿವಯಯಗಿರಬಯರದು. ಇನೊುಿಂದ್ೆಡೆಯಲಿಲ, ನಯವು ದ್ೆೇವರಿಂದ ಸ್ಯಥಪ್ರಸಲಪಟಿಟರುವ 
ಸುರಕ್ಷತೆಯನುು ಮ್ಿಂದಗೊಳಿಸುವದರಿಂದ ದೂರವಿರುವದಕಯೆಗಿ ನಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯ 
ಅಪಪಣೆಗಳಿಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗತ್ಕೆದುದ. ನಯವು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ನಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು 
ಶಿಕ್ಷರ್ಗೊಳಿಸುವ ಮ್ತ್ುತ ಯಯವದು ಸರ ಹಯಗೂ ತ್ಪುಪ ಎಿಂಬುದರ ಕುರತ್ ನಮ್ಮ 
ಭ್ಯವನೆಗಳನುು ಸಿಂಸೆರಸುವ ಪಿಕ್ತಿಯೆಯಲಿಲರತ್ಕೆದುದ. 

ನಯವು 1 ಪೆೇತ್ಿ 3:21ನುು ಪರಗಣಿಸ್ೊೇರ್. ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ, ಪೆೇತ್ಿನು ಒತಿತ 
ಹೆೇಳಿದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ “. . . ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನವು ಯೆೇಸು ಕ್ತಿಸತನ ಪುನರುತಯಥನದ ಮ್ೂಲಕ ಈಗ 
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ನಮ್ಮನುು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದ್ೆ.” ಹೆೇಗೂ, ಆತ್ನು ಗಮ್ನಕೆೆ ತ್ಿಂದದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ, ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನವು 
“ಮೈಕೊಳೆಯನುು ಹೊಗಲಯಡಿಸುವಿಂಥದಲಲ, ಒಳ ುೆೇ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿ ಬೆೇಕೆಿಂದು ದ್ೆೇವರಗೆ 
ವಿಜ್ಞಯಪ್ರಸಿಕೊಳುುವಿಂಥದ್ೆೇ” ಎಿಂಬದ್ೆ. ಬೆೇರೆ ಮಯತ್ುಗಳಲಿಲ ಹೆೇಳುವದ್ಯದರೆ, ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ 
ಮಯಡಿಸಿಕೊಳುುವದಕೆೆ ಒಿಂದು ಕಯರರ್ವ್ೆಿಂದರೆ ಇನುು ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ 
ಅಪರಯಧಭ್ಯವನೆಯುಳು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಇರುವದಿಲಲ. 

ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾವು ಹೆೇಳುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ನಯವು ಯೆೇಸುವಿನಲಿಲ ನಿಂಬಿಕೆಯಿಡುವ 
(ವಿಶಯವಸಿಸುವ) ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ (ಯೇಹಯನ 3:16), ನಮ್ಮ ಪಯಪಗಳಿಗಯಗಿ ಪಶಯುತಯತಪ 
ಪಡಬೆೇಕು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 17:30), ಆ ನಿಂಬಿಕೆಯನುು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿಲ ಅರಕೆ 
ಮಯಡಬೆೇಕು (ರೊೇಮಯ 10:9, 10), ನಮ್ಮ ಪಯಪಗಳು ಪರಹಯರವ್ಯಗುವದಕಯೆಗಿ 
ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ (ನಿೇರನಲಿಲ ಮ್ುಳುಗಿ) ಮಯಡಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 2:38), 
ಮ್ತ್ುತ ನಿಂತ್ರ ಸ್ಯಯಬೆೇಕಯದರೂ ನಿಂಬಿಗಸತರಯಗಿರಬೆೇಕು (ಪಿಕಟ್ನೆ 2:10). ನಿಮ್ಮ 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಜ್ಞಯನಪಿಕಯಶವನುು ಪಡೆಯುವದ್ಯದರೆ, ಈ ಉಪದ್ೆೇಶಗಳು ಸತ್ಾವ್ಯದವು 
ಎಿಂಬುದನುು ಅದು ಒಪ್ರಪಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ. ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಪರಣಯಮ್ಕಯರ ಯಯಗಿದದರೆ, 
ನಿೇವು ಈ ಕಯಯವಗಳನುು ಮಯಡತ್ಕೆದುದ ಎಿಂದು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆೇಳುವದು. ಈಗ, ನಿೇನು 
ಏನು ಮಯಡಬೆೇಕಯದ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ ಎಿಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತಯತಗಿದ್ೆಯೇ ಅದನುು ಮಯಡುವ 
ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿ ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಯಡಿಕೊಳುುವ 
ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯು ಈ ದಿನ ದ್ೆೇವರಗೆ “ಹೌದು” ಎಿಂದು ಉತ್ತರಸಲಿ! 

ಅನನಸ್ರಸಿಕ್ರ ಿಂಡನ ಬಯಳ್ಳವದನ (14ನರೀ ಅಧ್ಯಾಯ)  

ರೊೇಮಯ 14ರಲಿಲನ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವಗಳು ರ್ನರಲಿಲ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ ಉಿಂಟಯಗುವ 
ಯಯವದ್ೆೇ ಸಮ್ಯದಲಿಲಯೂ ಸಹಯಯ ಮಯಡಬಲಲವು. ದಿಂಪತಿಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ 
ದ್ಯಿಂಪತ್ಾದಲಿಲ ಅನುಸರಸಿಕೊಿಂಡು ಹೊೇಗುವ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡುವ್ಯಗೆಲಯಲ Evertt 

Huffard ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವನುು ಉಪಯೇಗಿಸುತಯತನೆ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಿಂದ ಆತ್ನು ಹೊರ 
ತೆಗೆಯುವ ಒಿಂದು ಮ್ೂಲತ್ತ್ವವ್ೆಿಂದರೆ ಇದ್ೆೇ: “ನಿೇನು ಸರ ಎಿಂದ್ಯಗಿದದರೂ ಒಿಂದು 
ವ್ಯದದಲಿಲ ಸ್ೊೇಲುವದು ಸಮ್ಮತ್ವ್ಯದದ್ ದೆೇ.”89 ಆ ಹೆೇಳಿಕೆಯು ನಮ್ಮಲಿಲ ಕೆಲವರಗೆ 
ವಿಚಿತ್ಿವ್ೆಿಂದು ತೊೇರಬಹುದು. ನಯವು ಸರ ಎಿಂದ್ಯಗಿರುವದಕೆೆ ಬಯಸುತ ತೆೇವ್ೆ. ಅಮರಕದ 
ಮ್ುತ್ಾದಿದ ರಯರ್ಕಯರಣಿ Henry Clay (1777-1852) ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಗೆ ಪಿಸಿದಧನಯಗಿದದನು, 
ಏನೆಿಂದರೆ “ನಯನು ಅಧಾಕ್ಷನಯಗಿರುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಸರ ಆಗಿರುವದಕೆೆ ಬಯಸುತ ತೆೇನೆ.”90 

ಸರ ಆಗಿರುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ೆಿಂದರೆ, ನಮೊಮಿಂದಿಗೆ ಒಮ್ಮತ್ ವಾಕತಪಡಿಸದ 
ಯಯರೆೇ ಆಗಲಿ ನಯವ್ೆೇ ಸರ ಎಿಂದು ಒಪ್ರಪಕೊಳುಬೆೇಕು ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಇಚಿಛಸುತ ತೆೇವ್ೆ. 

ರೊೇಮಯ 14ರಲಿಲ ಪೌಲನ ಚಚೆವಯು ಮೊದಲ ಶತ್ಮಯನದ ಸಭ್ೆಯಲಿಲದದ ಮಯಿಂಸ 
ತಿನುುವ ಕುರತ್ ವಿವ್ಯದದ ಸುತ್ತ ಕೆೇಿಂದಿಿಕೃತ್ವ್ಯಗಿತ್ುತ. ಆ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶದ ಮೇಲೆ ಯಯರು 
ಸರ ಆಗಿದದರೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ಆತ್ನು ಯಯವದ್ೆೇ ಸಿಂಶಯಕೆೆ ಎಡೆ ಮಯಡಿಕೊಟಿಟರುವದಿಲಲ. ಕೆೇವಲ 
“ಕಯಯಿಪಲಾಗಳನುು” ತಿನುುವ ಸಹೊೇದರನು “ದೃಢವಿಲಲದ”ವನು ಎಿಂದು ಆತ್ನು ಹೆೇಳಿದನು 
(14:2).91 ಆತ್ನು “ಯಯವ ಪದ್ಯಥವವೂ [ಮಯಿಂಸವೂ ಸ್ೆೇರದಿಂತೆ, ಯಯವ ಆಹಯರ ಸಹ] 
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ಸವತ್ಃ ಅಶುದಧವ್ಯದದದಲಲ . . .” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು (14:14) ಮ್ತ್ುತ ಇದನುು “ದೃಢವಿರುವ” 
ನಿಲುವು ಎಿಂದು ಗುರುತಿಸಿದನು (ನೊೇಡಿರ 15:1). ಹೆೇಗಿದದರೂ, ಕೆಲವು ಸಿಂಗತಿಗಳು ಆ 
ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶದ ಮೇಲೆ ಸರ ಎಿಂದ್ಯಗಿರುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ 
ಎಿಂಬುದನುು ಆತ್ನು ಸಪಷಟಗೊಳಿಸಿದನು. 

ಸರ ಎಿಂದ್ಯಗಿರುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದುದ ಯಯವದಿರುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವಿದ್ೆ? 
ರೊೇಮಯ 14:13-23ರಲಿಲ, ಹೆಚುು ಮ್ಹತ್ವವುಳುಿಂತ್ಹ ಹಲವ್ಯರು ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ಗಮ್ನಕೆೆ 
ತ್ರುತಯತನೆ.92 13ರಿಂದ 18 ವಚನಗಳಲಿಲ, ಅಭಿಪಯಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವಿಚಯರಗಳಲಿಲ ನಯನೆೇ 
ಸರ ಎಿಂದ್ಯಗಿರುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡದಿರುವದ್ೆೇ 
ಹೆಚುು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದುದ ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ (ನೊೇಡಿರ 14:13, 15). 19ರಿಂದ 
23 ವಚನಗಳು ಜೊತೆ ಕೆೈಸತರಗೆ ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡದಿಂತಿರುವದರ ಅಗತ್ಾತೆಯ ಬಗೆೆ 
ಒತಿತ ಹೆೇಳುವದನುು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತ್ತವ್ೆ, ಆದರೆ ಒಿಂದು ಹೆಚುುವರ ಆಲೊೇಚನೆಯು 
ಪರಚಯಿಸಲಪಡುತ್ತದ್ೆ. ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡದಿರಬೆೇಕೆಿಂಬ ಪೌಲನ 
ಬೊೇಧನೆಯನುು ಏನೂ ಮಯಡದ್ೆೇ ಉಳಿಯುವ ಮ್ೂಲಕ, ಆತ್ನನುು ಆತ್ನ ಪಯಡಿಗೆ ಬಿಟ್ುಟ 
ಬಿಡುವ ಮ್ೂಲಕ, ನೆರವ್ೆೇರಸುವದಕೆೆ ಶಕತರಯಗಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಹೆೇಗೂ, ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು 
ಅದನುು ದ್ಯಟಿ ಸ್ಯಗಿ, ನಯವು ಏನನಯುದರೂ ಮಯಡಬೆೇಕಯದ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ ಎಿಂಬ ಒಿಂದು 
ಸಕಯರಯತ್ಮಕ ಒತ್ತನುು ಸ್ೆೇರಸುತ್ತದ್ೆ. ತ್ತ್ಪರಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ, ಪೌಲನು ಹೆೇಳಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ, ಸರ 
ಎಿಂದ್ಯಗಿರುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನಿಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದು ಹೆಚುು 
ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ ಎಿಂಬದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ 14:19).  

“ಒಬ್ೊರನರ ುಬ್ೊರನ ಸರೀರಸಿಕ್ರ ಳಿುರ” (14:1; 15:7)  
“ದೃಢವಿರುವ”ವವರಗೆ “ದೃಢವಿಲಲದ”ವರನುು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುುವಿಂತೆ ಮ್ತ್ುತ ಅವರನುು 

ಹೇನವ್ಯಗಿ ಕಯರ್ಬಯರದ್ೆಿಂದು ಹೆೇಳಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅಲಲದ್ೆ “ದೃಢವಿಲಲದವರು” 
“ದೃಢವಿರುವವರನುು” ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದು (ನೊೇಡಿರ 15:7) ಮ್ತ್ುತ ಅವರ 
ಸಹೊೇದರರಗೆ ತಿೇಪುವ ಮಯಡಬಯರದು ಎಿಂದು ಸಹ ಪೌಲನು ಸೂಚಿಸುತಯತನೆ. ಒಬಬರು 
ಹೇಗೆ ಕೆೇಳಬಹುದು, “ನಯನು ಒಬಬ ‘ದೃಢವಿರುವ’ ಸಹೊೇದರನೊೇ ಅಥವ್ಯ ‘ದೃಢವಿಲಲದ’ 
ಸಹೊೇದರನೊೇ ಎಿಂದು ನನಗೆ ಹೆೇಗೆ ಗೊತಯತಗಬೆೇಕು?” ದೃಢಚಿತ್ತವಿರುವ ಬಹುತೆೇಕ 
ವಾಕ್ತತಗಳು ತ್ಮ್ಮನುು “ದೃಢವಿರುವವರು” ಎಿಂದು ಕರೆದುಕೊಳುುತಯತರೆ. (ಒಬಬ ಕೆೈಸತನು 
ತ್ನುನುು “ಬಲಹೇಲನು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿಕೊಿಂಡದದನುು ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಿಂಡ ಒಿಂದ್ೆೇ ಒಿಂದು 
ಸಿಂದಭವವನುು ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ನಯನು ಜ್ಞಯಪ್ರಸಿಕೊಳುಬಲ ಲೆನು.) ಒಬಬರನೊುಬಬರು 
ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುುವ ವಿಷಯದಲಿಲ, ಬಹುತೆೇಕ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶಗಳ ಮೇಲೆ ನಿೇವು 
“ದೃಢವಿರುವ”ವವರೊೇ ಅಥವ್ಯ “ದೃಢವಿಲಲದ”ವರೊೇ ಎಿಂಬುದರಲಿಲ ಯಯವದ್ೆೇ 
ವಾತಯಾಸವಿರುವದಿಲಲ. (ನಿೇವು “ದೃಢವಿರು” ಸಹೊೇದರನೆಿಂದು ವ್ಯದಿಸಿಕೊಳುುವದ್ಯದರೆ, 
ಅದರಲಿಲ ತ್ಪೆಪೇನಿಲಲ. ನಿರ್ವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, “ದೃಢವಿರುವ”ವವರಗೆ ಹೆಚಿುನ 
ರ್ವ್ಯಬಯದರಯಿರುತ್ತದ್ೆ.) “ದೃಢವಿರುವ”ವರೊೇ ಅಥವ್ಯ “ದೃಢವಿಲಲದ”ವರೊೇ, ಪಿತಿಯಬಬ 
ಕೆೈಸತನಿಗಯಗಿರುವ ಸಿಂದ್ೆೇಶವು ಒಿಂದ್ೆೇ ಆಗಿದ್ೆ: “ಒಬಬರನೊುಬಬರು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳಿುರ” (15:7)! 
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ಬ್ಲ್ಹೀನರನನು ಸಿಾೀಕರಸಿಕ್ರ ಳ್ಳುವದನ (14:1, 15)  
ರೊೇಮಯ 14:1 ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ, “ನಿಂಬಿಕೆಯಲಿಲ ದೃಢವಿಲಲದವರನೂು 

ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳಿುರ, ಆದರೆ ಸಿಂದ್ೆೇಹಯಸಪವ್ಯದ ಕಯಯವಗಳನುು ಅವರ ಮ್ುಿಂದ್ೆ 
ಚಚಿವಸಬೆೇಡಿರ.” ಈ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವದ ಕುರತಯದ ಒಿಂದು ದೃಷಯಟಿಂತ್ವನುು ಪರಗಣಿಸ್ೊೇರ್: 
ಶುಕಿವ್ಯರದಿಂದು ಮಯಿಂಸ ತಿನುುವದು ತ್ಪುಪ ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಬೊೇಧಸುವ ಒಿಂದು ಧ್ಯಮಿವಕ 
ಗುಿಂಪ್ರನ ಬಗೆೆ ಯೇಚಿಸಿಕೊಳಿುರ. ನಿೇವು ಆ ಧಮ್ವದಲಿಲ ಬೆಳೆದು ಬಿಂದಿದದಿಂಥ ಒಬಬನಿಗೆ 
ಉಪದ್ೆೇಶಿಸಿ ಆತ್ನನುು ವಿಶಯವಸಿಯಯಗಿ ಪರವತಿವಸುತಿತರೆಿಂದು ಕಲಿಪಸಿಕೊಳಿುರ. ಆ ವಾಕ್ತತಯು 
ನಿೇರನ ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ ಮಯಡಿಸಿಕೊಿಂಡವನಯಗಿ ಹೊರ ಬರುವ್ಯಗ, ನಿೇವು ಆತ್ನನುು ಪಕೆಕೆೆ 
ಕರೆದುಕೊಿಂಡು ಹೊೇಗಿ ಶುಕಿವ್ಯರದಿಂದು ಮಯಿಂಸ ತಿನುುವದಕೆೆ ನಿರಯಕರಸುವದು ಎಷುಟ 
ಮ್ೂಖವತ್ನ ಎಿಂಬುದರ ಕುರತ್ು ಆತ್ನಿಗೆ ಒಿಂದು ಭ್ಯಷರ್ವನುು ಮಯಡಬೆೇಕೊೇ? 
ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ ಇಲಲ. ಆತ್ನು ಕ್ತಿಸತನಲಿಲನ ಬಲಹೇನ ಶಿಸುವ್ಯಗಿದುದ ಆತ್ನಿಗೆ ಒಿಂದು 
ಸ್ಯವಗತ್ದ ಅಪುಪಗೆಯ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆಯೆೇ ಹೊರತ್ು, ಒಿಂದು ಮಯತಿನ 
ಕಪಯಳಮೊೇಕ್ಷವಲಲ. ಸವಲಪ ಕಯಲ ಗತಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು ಆ ವಿಚಯರದಲಿಲ ಆತಿೀಕ 
ಜ್ಞಯನಪಿಕಯಶವನುು ಪಡೆಯುವನು, ಆದರೆ ಆತ್ನಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಗತ್ಾವಿರುವದು ಸಿವೇಕಯರ 
ಮಯಡಿಕೊಳುಲಪಡುವಿಕೆಯೆೇ.  

ಈ ದೃಷಯಟಿಂತ್ಕೆೆ ಇನುಷುಟ ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುವದ್ಯದರೆ, ಹೊಸದ್ಯಗಿ 
ಪರವತ್ವನೆಗೊಿಂಡವನನುು ನಿೇವು ಬರುವ ಶುಕಿವ್ಯರದಿಂದ್ೆೇ ರಯತಿಿ ಊಟ್ಕೆೆ ಆಹಯವನಿಸಿ 
ಆತ್ನಿಗೆ ಮಯಿಂಸದ ತ್ುಿಂಡನುು ಬಡಿಸುವದನುು ಸಹ ಮಯಡಬಯರದು. ಹಯಗೆ 
ಮಯಡುವದ್ಯದರೆ ಆತ್ನನುು ನಯವು ಅವನ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಉಲಲಿಂಘಿಸಿ ಪಯಪ 
ಮಯಡಿದವನಯಗುವಿಂತೆ ಪೊಿೇತಯಾಹಸಿದ ಹಯಗಯಗುತ್ತದ್ೆ. ರೊೇಮಯ 14:15 ಹೇಗೆ 
ಬೊೇಧಸುತ್ತದ್ೆ, “ನಿೇನು ತೆಗೆದುಕೊಳುುವ ಆಹಯರದಿಿಂದ ನಿನು ಸಹೊೇದರನ ಮ್ನಸಿಾಗೆ 
ನೊೇವ್ಯದರೆ ನಿೇನು ಪ್ರಿೇತಿಗೆ ತ್ಕೆಿಂತೆ ಇನುು ನಡೆಯುವವನಲಲ. ಯಯವನಿಗೊೇಸೆರ 
ಕ್ತಿಸತನು ಪಯಿರ್ಕೊಟ್ಟನೊೇ ಅವನನುು ನಿನು ಇಷಟವ್ಯದ ಆಹಯರ ನಿಮಿತ್ತ ಕೆಡಿಸಬಯರದು.” 

ಇತರರನನು ತ್ಯತ್ಯಸರದಿಿಂದ ನರ ೀಡಬಯರದನ (14:3)  
ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಸೂಚಿಸುತಯತನೆ, “ತಿನುುವವನು [‘ದೃಢವಿರುವವನು’] ತಿನುದವನನುು 

[‘ದೃಢವಿಲಲದವನು’] ಹೇನೆೈಸಬಯರದು; ತಿನುದವನು [‘ದೃಢವಿಲಲದವನು’] ತಿನುುವವನನುು 
[‘ದೃಢವಿರುವವನು’] ದ್ೊೇಷ್ಟಯೆಿಂದು ಎಣಿಸಬಯರದು. ದ್ೆೇವರು ಇಬಬರನೂು 
ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಿಂಡಿದ್ಯದನಲಯಲ” (14:3). 

ದೃಢವಿರುವವರು. ನಯನು ತ್ಮ್ಮನುು ಮಿಕೆ ಕೆೈಸತರಗಿಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚುು 
ಜ್ಞಯನಪಿಕಯಶವನುು ಪಡೆದವರೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಿಂಡಿರುವ ಕೆಲವರ ಬರಹಗಳನುು 
ಓದಿದ್ ದೆೇನೆ. ಪುಟ್ ಪುಟ್ಗಳಿಿಂದ ಕೆೇವಲ ತ್ೃಣಿೇಕರಸುವಿಕೆ ಮ್ತ್ುತ ವಾಿಂಗ ಮಯಡುವಿಕೆಯೆೇ 
ತೊಟಿಟಕುೆತಿತತ್ುತ. ನಿೇವು ನಿಮ್ಮನುು ಒಿಂದು ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶದ ಮೇಲೆ “ದೃಢವಿರುವವರು” 
ಎಿಂದು ಪರಗಣಿಸಿಕೊಳುುತಿತೇರೊೇ? ಪೌಲನು ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮೊಮಿಂದಿಗೆ ಸಮ್ಮತ್ ವಾಕತಪಡಿಸದ 
ಸಹೊೇದರನನುು “ಹೇನೆೈಸಬಯರದು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿರುತಯತನೆ. 
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ಬಲಹೇನರು. ನಯನು ಇತ್ರ ಕೆೈಸತರಲಿಲನ ದ್ೊೇಷಗಳನುು ಎತಿತತೊೇರಸುವದಕಯೆಗಿಯೆೇ 
ಸಮ್ಪ್ರವತ್ವ್ಯದ ದಿನಪಿತಿಕೆಗಳನುು ಓದಿದ್ ದೆೇನೆ. ಅವುಗಳಲಿಲ ಕೆಲವು ಬಹಳ ಕಠೊೇರವ್ಯದ 
ಹಯಗೂ ತಿೇಪುವಮಯಡುವಿಕೆಯ ದನಿಯಲಿಲರುತಿತದದವು. ಇಿಂಥಿಿಂಥ ಆಚಯರವು ತ್ಪುಪ ಎಿಂದು 
ನಿೇವು ನಿಂಬುವದ್ಯದರೆ, ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ ವಾಕತಪಡಿಸುವ ಯಯರ ವಿಷಯದಲಿಲಯೆೇ ಆಗಲಿ 
ದಯೆಯಿಲಲದ್ೆ ಮ್ತ್ುತ ಸ್ೆೈರಣೆಯಿಲಲದ್ೆ ನಡೆದುಕೊಳುುವದು ಸುಲಭವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಮ್ತ್ರ ತಬ್ೊನ ಸರೀವಕನ ವಿಷಯವಯಗಿ ತಿೀಪುಿ ಮಯಡದಿರನವದನ (14:4)  
ನಿಮ್ಗೊಬಬ ಕೆಲಸಗಯರನಿದುದ, ಬಹುಶಃ ನಿಮೊಮಿಂದಿಗೆ ಬಹಳ ವಷವಗಳಿಿಂದ ಇರುವ 

ಒಬಬ ವಿಶಯವಸಹವ ಸ್ೆೇವಕನಿದುದ, ಒಿಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮ್ನೆಗೆ ಬಿಂದ ಒಬಬ ಅತಿಥಿಯು ನಿಮ್ಮ 
ಸ್ೆೇವಕನು ಕೆಲಸ ಮಯಡುವ ರೇತಿಯನುು ಟಿೇಕ್ತಸುವದಕೆೆ ಆರಿಂಭಿಸಿದರೆ ಹೆೇಗಿರುತ್ತದ್ೆ? 
ನಿೇವು ಅದಕೆೆ ಹೆೇಗೆ ಪಿತಿಕ್ತಿಯೆ ತೊೇರುವಿರ? ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗೆ ಅವನ 
ಅಭಿಪಯಿಯವು ಮ್ುಖಾವಲಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪಯಿಯವ್ೆೇ ಮ್ುಖಾವ್ಯದದ್ ದೆಿಂಬದ್ಯಗಿ 
(ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿ, ಸಭಾವ್ಯಗಿಯೆೇ) ಹೆೇಳುವಿರ.  

ಒಮಮ Batsell Barrett Baxterನನುು ಇಿಂಥಿಿಂಥ ವಾಕ್ತತಯು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಿಂದುವನೊೇ 
ಅಥವ್ಯ ನಯಶವ್ಯಗುವನೊೇ ಎಿಂದು ಕೆೇಳಲಯಯಿತ್ು. Baxter ಹೇಗೆ ಪಿತ್ುಾತ್ತರ ನಿೇಡಿದನು, 
“ನಿೇವು ತ್ಪಯಪದ ವಾಕ್ತತಯನುು ಕೆೇಳುತಿತರುವಿರ. ರ್ನರನುು ಪರಲೊೇಕಕೆೆ ಅಥವ್ಯ ನರಕಕೆೆ 
ನಿಯೇಜಸುವದು ದ್ೆೇವರ ಕೆಲಸ, ನನುದಲಲ.”93  

ತಿೀಪುಿ ಮಯಡದಿರನವದಕ್ರಕ ಕ್ಯರಣಗಳ್ಳ (14:5-13)  
14:5-12ರಲಿಲ, ಅಭಿಪಯಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವಿಚಯರಗಳಲಿಲ ಏಕೆ “ಇನುು ಮೇಲೆ ಒಬಬರ 

ವಿಷಯದಲೊಲಬಬರು ತಿೇಪುವಮಯಡದ್ೆ ಇರೊೇರ್” (14:13) ಎಿಂಬುದನುು ವಿವರಸುವ ನಯಲುೆ 
ಕಯರರ್ಗಳು ಸಿಕೆಬಹುದು: 

ಯಯಕೆಿಂದರೆ ನಯವ್ೆಲಲರೂ ದ್ೆೇವರನುು ಮ್ಹಮ ಪಡಿಸುವದಕೆೆ ಶಿಮಿಸುತಿತದ್ ದೆೇವ್ೆ 
(14:5, 6). 

ಯಯಕೆಿಂದರೆ ನಯವ್ೆಲಲರೂ ಕತ್ವನಿಗೆ ಸ್ೆೇರದವರಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ (14:7-9). 
ಯಯಕೆಿಂದರೆ ನಯವು ಕ್ತಿಸತನಲಿಲ ಸಹೊೇದರರು ಹಯಗೂ ಸಹೊೇದರಯರು 

ಆಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ (14:10a). 
ಯಯಕೆಿಂದರೆ ನಯವ್ೆಲಲರೂ ಕತ್ವನಿಿಂದ ನಯಾಯತಿೇರಸಲಪಡುವ್ೆವು (14:10b-12). 

ಇವುಗಳಲಿಲ ಯಯವದ್ೆೇ ಕಯರರ್ವು ಸಹ ಒಬಬರನೊುಬಬರು ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಿಂಡು ತಿೇಪುವ 
ಮಯಡುವವರಯಗಿರುವದನುು ನಿಲಿಲಸುವಿಂತೆ ನಮ್ಮನುು ಸೂಪತಿವಗೊಳಿಸುವದಕೆೆ 
ಸ್ಯಕಯಗತ್ಕೆದುದ. ನಯಲುೆ ಕಯರರ್ಗಳಿಂತ್ೂ ನಮ್ಮನುು ಉತ್ತರವಿಲಲದವರನಯುಗಿ 
ಮಯಡುತ್ತವ್ೆ. 

“ಮ್ನಸಿಸನಲ್ಲಿ ನಿಶಿಯಸಿಕ್ರ ಿಂಡಿರನವದನ” (14:5)  
ಅಭಿಪಯಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವಿಚಯರಗಳ ಕುರತಯಗಿ, ಪೌಲನು ಹೆೇಳಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ 
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“ಪಿತಿಯಬಬನು ತ್ನು ತ್ನು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ ನಿಶುಯಿಸಿಕೊಿಂಡಿರಬೆೇಕು” (14:5). ಈ 
ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶಕೆೆ ಒಿಂದು ದೃಷಯಟಿಂತ್ವ್ೆಿಂದರೆ ಕೆೈಸತರು ಪೊೇಲಿಸ್ ಅಥವ್ಯ ಸ್ೆೈನಿಕರಯಗಿ ಸ್ೆೇವ್ೆ 
ಸಲಿಲಸಬಹುದ್ೊೇ ಅಥವ್ಯ ಇಲಲವೊೇ ಎಿಂಬದ್ೆ. ಅನೆೇಕ ಸಥಳಗಳಲಿಲ ಇದನೊುಿಂದು 
ಅಭಿಪಯಿಯದ ವ್ಯಾಪ್ರತಗೊಳಪಟ್ಟದ್ ದೆಿಂದು ಪರಗಣಿಸಲಯಗುತ್ತದ್ೆ,94 ಆದರೆ ಹಯಗೆಿಂದ ತ್ಕ್ಷರ್ 
ಈ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶವು ಅಪಯಿಮ್ುಖಾ ಅಥವ್ಯ ಆ ವಿಷಯದಲಿಲ ನಿೇವು ಏನೆೇ ನಿಂಬಿದದರೂ 
ವಾತಯಾಸವ್ೆೇನಿಲಲ ಎಿಂದ್ಯಗುವದಿಲಲ. ನಿೇವು ಎಲಿಲಯೆೇ ವ್ಯಸಿಸುವವರಯಗಿದದರೂ ಅಲಿಲ 
ಪಿಬಲವ್ಯಗಿರುವ ಅಭಿಪಯಿಯವನುು ಪಿಶೆು ಮಯಡದ್ೆಯೆೇ ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳುದಿರ. ಬದಲಯಗಿ, 
ಅದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ್ ದೆಿಂದು ನಿಮ್ಗನಿುಸುವ ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಎಲಯಲ 
ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗಗಳನುು ಅಧಾಯನ ಮಯಡಿರ. ನಿೇನು ನಿಮ್ಮ ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ “ನಿಶುಯಿಸಿಕೊಳುುವ” 
ತ್ನಕ ಅಧಾಯನ ಮ್ತ್ುತ ಪಯಿಥವನೆಯನುು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸಿರ. ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಗಯದ 
ಮ್ನವರಕೆಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆಿಂತೆ ಜೇವಿಸಿರ.  

ಕನಟ್ನಿಂಬ್ದಲ್ಲಿ ಸ್ಹಷನಣತ್ರ (14:10)  
ಶಯರೇರಕ ಕುಟ್ುಿಂಬದ ಸದಸಾರು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ಒಬಬರೊಬಬರೆಡೆಗೆ ಬಹಳವ್ಯದ 

ತಯಳ ಮೆಯನುು ವಾಕತಪಡಿಸುತಯತರೆ. ನಿೇವು ಕಡೆಯದ್ಯಗಿ ಹಯರ್ರಯಗಿದದ ನಿಮ್ಮ 
ಕುಟ್ುಿಂಬವರೆಲಲರ ಕೂಡಿ ಬರುವಿಕೆಯ ಕುರತ್ು ಜ್ಞಯಪ್ರಸಿಕೊಳಿುರ. ಬಹುಶಃ ಅಲಿಲ ತ್ಲೆಯನುು 
ಸರಯಯಗಿ ಬಯಚಿಕೊಳುದ್ೆ ಮ್ುರ್ುಗರ ತ್ರುವ ರೇತಿಯಲಿಲ ವತಿವಸುವ Homer ಅಿಂಕಲ್ 
ಬಿಂದಿದಿದರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ Mabel ಅಿಂಟಿ ಬಿಂದಿದಿದರಬಹುದು—Mabel ಅಿಂಟಿ, ಇತ್ರ 
ರ್ನರ ಭ್ಯವನೆಗಳಿಗೆ ನೊೇವ್ಯದರೂ ಚಿಿಂತೆಯಿಲಲವ್ೆಿಂದು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ತ್ನು ಮ್ನಸಿಾಗೆ 
ತೊೇಚಿದದನೆುೇ ಮಯತಯಡುವವಳು. ಬಹುಶಃ ನಿೇವು ಪಿತಿ ರಯತಿಿಯಲಿಲಯೂ ಪಯಿಥಿವಸಿ 
ಇಿಂದಲಯಲ ನಯಳ  ೆತ್ಮ್ಮ ಜೇವಿತ್ಗಳನುು ಬದಲಯಯಿಸಿಕೊಳುುವರೆಿಂದು ನಿರೇಕ್ಷಿಸುವ, ಆ 
ತಿದದಲಯಗದಷುಟ ಕೆಟ್ುಟಹೊೇಗಿರುವಿಂತ್ಹ ಸ್ೊೇದರ ಸಿಂಬಿಂಧಗಳು ಬಿಂದಿದಿದರಬಹುದು. 
ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಅಜಜಯನುು ಗುದಿದಕೊಿಂಡು ಓಡಯಡುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹೊೇದರಯರ 
ಅಥವ್ಯ ಸಹೊೇದರರ ಪುಿಂಡ ಮ್ಕೆಳಿಲಲದ್ೆ ಯಯವ ಕುಟ್ುಿಂಬ ಕೂಡಿಬರುವಿಕೆಯು 
ಪೂರ್ವವ್ಯಗುವದಿಲಲವಷೆಟ. ಬಹುತೆೇಕ ಕುಟ್ುಿಂಬಗಳ ಕೂಡಿಬರುವಿಕೆಯಲಿಲಯೂ ಕನಿಷಠ 
ಕೆಲವರಯದರೂ ತ್ಮ್ಮದ್ೆೇ ಆದ ವಿಶಿಷಟ ಗುರ್ ಹೊಿಂದಿರುವ ಕುಟ್ುಿಂಬ ಸದಸಾರರುತಯತರೆ. 
ಹೆೇಗಿದದರೂ, ಊಟ್ದ ವಿಷಯಕೆೆ ಬಿಂದ್ಯಗ, ಈ ಗುಿಂಪ್ರನ ರ್ನರು ಸಹ ಮಿಕೆವರೆಲಲರ 
ಸಿಂಗಡ ಕುಳಿತ್ು ಭ್ೊೇರ್ನವನುು ಆನಿಂದಿಸುವಿಂತೆ ಆಮ್ಿಂತಿಿಸಲಯಗುತ್ತದ್ೆ.  

ಸ್ಮ್ತ್ರ ೀಲ್ನವನನು ಹನಡನಕನವದನ (14:13-23)  
ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಮ್ತೊತಬಬ ಸಹೊೇದರ ಅಥವ್ಯ ಸಹೊೇದರಯು 

ಅನುಮೊೇದಿಸುವದಿಲಲವ್ೆಿಂಬ ಏಕೆೈಕ ಕಯರರ್ಕಯೆಗಿ ಒಿಂದು ಕಯಯವವು ಮಯಡಲಪಡುವದನುು 
ಖಿಂಡಿಸುವದಿಲಲ. ದಶಕಗಳ ಕಯಲ ಬೊೇಧನೆ ಮಯಡಿದ ಅನುಭವದ ಬಳಿಕ, ನಯನು ನಿಮ್ಗೆ 
ಹೆೇಳಬಲಲದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ ಒಿಂದು ಸಭ್ೆಯಲಿಲ ಏನೆೇ ಮಯಡಲಪಟ್ಟರೂ (ಅಥವ್ಯ ಮಯಡದಿದದರೂ) 
ಸರಯೆೇ, ಅದನುು ಇಷಟ ಪಡದಿರುವ ಕನಿಷಠ ಒಬಬ ಸದಸಾನಯದರೂ ಇದ್ ದೆೇ ಇರುತಯತನೆ 
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ಎಿಂಬದ್ೆ. ಯಯವನಯದರೂ “ಇಷಟ ಪಡದಿರುವ” ಒಿಂದನುು ಅಳಿಸಿ ಹಯಕುವದ್ೆಿಂದರೆ ಸಭ್ೆಯ 
ಕೆಲಸವನುು ಸತಿಂಭನಗೊಳಿಸಿದಿಂತಯಗುತ್ತದ್ೆ. 

ಸಮ್ತೊೇಲನದ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಕೆಲವು ನಕಯರಯತ್ಮಕ ಹೆೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಿಂದು 
ಉತ್ತಮ್ ಕೆಲಸವನುು ನಿಲಿಲಸುವಿಂತೆ ಅನುಮ್ತಿಸಬಯರದು. ಅದ್ೆೇ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, ನಯವು 
ಇತ್ರರ ಮ್ನವರಕೆಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ ಸಿಂವ್ೆೇದನೆಯುಳುವರಯಗಿ ಅವರು ತ್ಮ್ಮ 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ಹೊೇಗುವದಕೆೆ ಕಯರರ್ವ್ಯಗುವ ಯಯವದನೆುೇ ಆಗಲಿ 
ಮಯಡದಿರಲು ಪಿಯತಿುಸಬೆೇಕು. ನಯನು ಸ್ೆೇವ್ೆ ಸಲಿಲಸಿರುವ ಪಿತಿಯಿಂದು ಸಭ್ೆಯಲಿಲಯೂ, 
ಒಿಂದಿಲಯಲ ಒಿಂದು ಚಟ್ುವಟಿಕೆಯಲಿಲ ಅವರು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಪೂವವಕವ್ಯಗಿ ಭ್ಯಗಿಯಯಗುವದಕೆೆ 
ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗದಿಂತ್ಹ ಕೆಲವರು ಇರುತಿತದದರು. ಅವರು ಆ ಕಯಯವಕಿಮ್ದಲಿಲ 
ಭ್ಯಗಿಗಳಯಗಲೆೇಬೆೇಕು ಎಿಂದು ನಯವು ಅವರನುು ಒತಯತಯಿಸುತಿತರಲಿಲಲ, ಮ್ತ್ುತ ಅವರು 
ಅದನುು ಒಿಂದು ದ್ೊಡು ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶವ್ಯಗಿ ಮಯಡುತಿತರಲಿಲಲ. ಅವರು ತ್ಮ್ಮ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗೆ 
ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ನಡೆಯದಿರುವದಕಯೆಗಿಯಷೆಟ ಅವರು ಅದರಲಿಲ ಭ್ಯಗವಹಸಲಿಲಲ. ನಯವು 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಪೂವವಕವ್ಯಗಿರುವ ಮ್ತ್ುತ ಕೆೇವಲ ಕಲಹಪ್ರಿಯರಯಗಿರುವ ಸಹೊೇದರರ 
ನಡುವ್ೆ ವಾತಯಾಸವನುು ಗುರುತಿಸತ್ಕೆದುದ. ಇದು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಅಷೊಟಿಂದು 
ಸುಲಭವ್ಯಗಿರುವದಿಲಲ. ಕೆಲ ಸಮ್ಯಗಳಲಿಲ, ನಯವು ಮೊರ್ಕಯಲುಗಳನೂುರ ಜ್ಞಯನಕಯೆಗಿ 
ದ್ೆೇವರನುು ಬೆೇಡಿಕೊಳುಬೆೇಕಯದ ಅಗತ್ಾವಿರುವದು (ನೊೇಡಿರ ಯಯಕೊೇಬ 1:5). 

ಒಟ್ಯಟರರಯಯಗಿ ಕ್ರೈಸ್ತತಾವು ಏನಯಗಿರನತತದರ (14:13-18)  
14:13-18ರಲಿಲ, ಪೌಲನು ಚಚೆವಯನುು ಒಿಂದು ಉನುತ್ ಮ್ಟ್ಟಕೆೆ ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು 

ಹೊೇಗುತಯತನೆ. ತ್ತ್ಪರಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ ಆತ್ನು ಹೆೇಳಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಹತಯಸಕ್ತತಯು 
ಮಯಿಂಸವನುು ತಿನುುವುದು ಅಥವ್ಯ ತಿನುದಿರುವದರ ಕುರತಯದದದಲಲ. ಬದಲಯಗಿ, ಕೆೈಸತತ್ವವು 
ಏನಯಗಿದ್ೆಯೆಿಂದರೆ . . . 

 

ಆತಿೀಕವ್ಯಗಿ ಬಲಹೇನನಯಗಿರುವ ಸಹೊೇದರ ಬಗೆೆ ಕಳಕಳಿ ಹೊಿಂದಿರುವದು 
(14:13, 14).  

ಪ್ರಿೇತಿಯನುು ತೊೇಪವಡಿಸುವದು (14:15a). 
“ಯಯವನಿಗೊೇಸೆರ ಕ್ತಿಸತನು ಪಯಿರ್ಕೊಟ್ಟನೊೇ” ಅವರನುು ನಯವು ಹೆೇಗೆ 

ನಡಿಸಿಕೊಳುುತ ತೆೇವ್ೆಿಂಬುದರ ಕುರತಯಗಿದ್ೆ (14:15b). 
ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಸಭ್ೆಯ ಕುರತಯಗಿ ಹೊರಗಿನವರಲಿಲ ಉಿಂಟಯಗುವ 

ಅಭಿಪಯಿಯಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆೇಗೆ ಪರಣಯಮ್ ಬಿೇರುತ್ತವ್ೆಿಂಬುದು (14:16, 18). 
ನಮ್ಗೆ ಯಯವದು ಅತ್ಾಿಂತ್ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದುದ (14:17). 
ಕ್ತಿಸತನ ಸ್ೆೇವ್ೆ ಮಯಡುವದು (14:18). 
 

ಪೌಲನ ಬುದಿಧವ್ಯದಗಳು ಭ್ಯವೊೇದ್ೆವಗಗಳನುು ತ್ರ್ುಗಯಗಿಸಲಿಲಲವ್ೆಿಂದರೆ, ಬೆೇರೆ 
ಇನಯುವುದೂ ತ್ರ್ುಗಯಗಿಸಲಯರದು. ಆತ್ನ ಮಯತ್ುಗಳು ಸಮಯಧ್ಯನವನುು ಉಿಂಟ್ು 
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ಮಯಡಲಿಲಲವ್ಯದರೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿಲ ಏನೊೇ ಇಚಯಛಪೂವವಕವ್ಯದ ತ್ಪ್ರಪದ್ೆ 
ಎಿಂದ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ.  

ಒಳರುೀದನನು ಕ್ರಟ್ಟದರುಿಂದನ ಹರೀಳ್ಳವದನ (14:16)  
ಒಿಂದು “ಒಳ ುೆೇಯ” ಸಿಂಗತಿಯು “ಕೆಟ್ಟದುದ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಲಪಡಬಹುದು. ಒಿಂದು 

ದೃಷಯಟಿಂತ್ವು ನನು ನೆನಪ್ರಗೆ ಬರುತ್ತದ್ೆ.95 ಅಮರಕದ ಒಬಬ ಯುವತಿಯು ಇನೊುಿಂದು 
ದ್ೆೇಶದಲಿಲನ ಒಿಂದು ಸಭ್ೆಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದಕಯೆಗಿ ಹೊೇಗಿದದಳು. ಅಮರಕದಲಿಲ, 
ಬೆೇಸ್.ಬಯಲ್ ಕ್ತಿೇಡೆಯನುು “ರಯಷ್ಟರೇಯ ಕಯಲಹರರ್” ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಯಗುತ್ತದ್ೆ, ಆದದರಿಂದ 
ಆ ಯುವತಿಯು ಸಭ್ೆಯಲಿಲ ಬೆೇಸ್.ಬಯಲ್ ಆಟ್ವನುು ಏಪವಡಿಸುವದಕೆೆ ತಿೇಮಯವನಿಸಿದಳು. 
ಅವರು ಆಟ್ವ್ಯಡುತಿತರುವ ವ್ೆೇಳ ,ೆ ಸಭ್ೆಯ ಒಬಬ ಹರಯನು ಅವರನುು ನೊೇಡಿದನು ಮ್ತ್ುತ 
ಆ ಯುವತಿಯನುು ಪಕೆಕೆೆ ಕರೆದನು. ಆತ್ನು ಆ ಸ್ೆೇವಕಳಿಗೆ ಹೆೇಳಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ ಅವರ 
ದ್ೆೇಶದಲಿಲ ಬೆೇಸ್.ಬಯಲ್ ರ್ೂಜಯಟ್ದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಕಟ್ ಸಿಂಬಿಂಧ ಹೊಿಂದಿರುವದರಿಂದ 
ಕೆೈಸತರು ಆ ಆಟ್ವನುು ಆಡುವದಿಲಲ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಆ ಯುವತಿಯು ಕ್ಷಮಯನುು 
ಕೊೇರದಳು ಮ್ತ್ುತ ಮ್ಕೆಳಿಗೊೇಸೆರ ಬೆೇರೆ ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳನುು ಏಪವಡಿಸಿದಳು. 

ನರಲ್ಸ್ಮ್ಗರ ಳಿಸ್ನವವನರ ೀ ಅಥವಯ ಕಟ್ನಟವವನರ ೀ? (14:20)  
“ದ್ೆೇವರು ಕಟಿಟದದನುು ನಿೇನು ಆಹಯರದ ನಿಮಿತ್ತವ್ಯಗಿ ಕೆಡವಬೆೇಡ” (14:20) ಎಿಂಬ 

ಬುದಿಧವ್ಯದವನುು ನಯನು ಓದುವ್ಯಗ, ಮೊದಲ ಶತ್ಮಯನದ ಮಯಿಂಸ ತಿನುುವಿಂತ್ಹ 
ಕ್ಷುಲಲಕವ್ಯದ “ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶಗಳ” ಕಯರರ್ದಿಿಂದ್ಯಗಿ ಸಭ್ೆಗಳನುು ಛಿದಿಗೊಳಿಸಿರುವ ಕೆಲವರು 
ನನು ನೆನಪ್ರಗೆ ಬರುತಯತರೆ: ಅಭಿಪಯಿಯದಲಿಲನ ಭ್ೆೇದಗಳಿಿಂದ್ಯಗಿ, ಮ್ನಸಿಾಗೆ 
ನೊೇವುಗಳುಿಂಟಯದದರಿಂದ, ಮ್ತ್ುತ ಊಹಸಿಕೊಿಂಡ ಸರ್ುಪುಟ್ಟ ವಿಚಯರಗಳು, ಮ್ತ್ುತ 
ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ಕ್ಷುಲಲಕ ವಿಚಯರಗಳು. ಎಷುಟ ಹೃದಯ ವಿದ್ಯಿವಕವ್ಯದದುದ! 

ಕಟ್ುಟವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಛಿದಿಗೊಳಿಸುವದು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಬಹಳ ಸುಲಭವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ಒಿಂದು ಮ್ಗುವಿಗೆ ಸುತಿತಗೆಯನುು ಕೊಟ್ುಟ ಮ್ನೆಯಿಂದನುು ನಯಶಮಯಡು ಎಿಂದರೆ ಆತ್ನು 
ಕೆಲವ್ೆೇ ನಿಮಿಷಗಳಲಿಲ ಸ್ಯಕಷುಟ ನಷಟವನುು ಉಿಂಟ್ು ಮಯಡಿರಬಲಲನು. ಆತ್ನಿಗೆ ಒಿಂದು 
ಸುತಿತಗೆಯನುು ಕೊಟ್ುಟ ಮ್ನೆಯಿಂದನುು ಕಟ್ುಟ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿರ, ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನಿಗೆ ನಿೇವು 
ಎಷೆಟೇ ಕಯಲಯವಕಯಶ ಕೊಟ್ಟರೂ ಆತ್ನಿಗೆ ಆ ಕೆಲಸವನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವ್ೆೇ ಇಲಲ. 
ಸಭ್ೆಯಲಿಲ ಈಗಯಗಲೆೇ ತ್ಪುಪಗಳನುು ಕಿಂಡು ಹಡಿದು ಛಿದಿಗೊಳಿಸುವ “ತ್ಲಯಿಂತ್ುಗಳನುು” 
ಹೊಿಂದಿರುವಿಂತ್ಹ ಅತ್ಾಧಕ ಪಿಮಯರ್ದ ರ್ನರದ್ಯದರೆ. ದ್ೆೇವರ ಸಹಯಯದ್ೊಿಂದಿಗೆ ನಯನು 
ಒಬಬ “ಕಟ್ುಟವವನು—ಮೇಲೆತ್ುತವವನು” ಆಗಿರುವ್ೆನೆಿಂದು ನಿಶುಯಿಸಿಕೊಳಿುರ. 

ಅಡಿಟ್ಟಪಪಣಿಗಳ್ಳ 
1ರೊೇಮಯ 14 ಯೆಹೂದಾರನುು ಮ್ತ್ುತ ಅನಾರ್ನರನುು ಉಲೆಲೇಖಿಸುವದಿಲಲವ್ಯದದರಿಂದ, ಬಹುತೆೇಕರು ಏಕೆ ಆ 

ಅಧ್ಯಾಯದ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶಗಳನುು ಯೆಹೂದಾರು Vs ಅನಾರ್ನರ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶಗಳೆಿಂದು ಕಯರ್ುತಯತರೆಿಂದು ಒಬಬನು 
ಚಕ್ತತ್ಗೊಳುಬಹುದು. ಅಧ್ಯಾಯದ ಅಿಂತ್ಾದಲಲಷೆಟ ಪೌಲನು “ದೃಢವಿಲಲದ” ಮ್ತ್ುತ “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರರ ಬಗೆ ೆ
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ಮಯತಯಡುವದನುು ನಿಲಿಲಸಿ ಯೆಹೂದಾರು ಮ್ತ್ುತ ಅನಾರ್ನರ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡಿದನು (15:8-12). 2ಈ ನಿಲುವಿನಲಿಲ 
ನಿಂಬಿಕೆಯಿರುವವರು 14:13ನುು ಉಲೆಲೇಖಿಸುತಯತರೆ, ಅಲಿಲ ಪೌಲನು “ಇನುು ಮೇಲೆ ಒಬಬರ ವಿಷಯದಲೊಲಬಬರು 
ತಿೇಪುವಮಯಡದ್ೆ ಇರೊೇರ್” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. ಇದರಿಂದ ರೊೇಮಯಫುರದಲಿಲದದವರು ಮ್ುಿಂಚೆ ತಿೇಪುವ 
ಮಯಡುತಿತದದವರಯಗಿದದರೆಿಂಬುದು ಪೌಲನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ುತ ಎಿಂಬುದನುು ಈ ಪರಭ್ಯಷೆಯು ತೊೇಪವಡಿಸುತ್ತದ್ೆಿಂದು 
ಅವರು ತಿೇಮಯವನಕೆೆ ಬರುತಯತರೆ. ಹೆೇಗೂ, ಗಮ್ನಿಸತ್ಕೆದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ, ಬೊೇಧನೆಯು ಒಟಯಟರೆಯಯಗಿ ಸ್ಯಮಯನಾ 
ಅಥವದಲಿಲ ಹೆೇಳಲಪಟ್ಟದ್ೆದಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ ಪೌಲನು ಆ ಬುದಿಧವ್ಯದದಲಿಲ ತ್ನುನುು ಸಹ ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಿಂಡು 
(“ಇನುು ಮೇಲೆ ಒಬಬರ ವಿಷಯದಲೊಲಬಬರು ತಿೇಪುವಮಯಡದ್ೆ ಇರೊೇರ್”) ಹೆೇಳುತಯತನೆ. 3“Kosher” (ಕೊೇಷರ್) 

ಎಿಂಬುದು “ಸಮ್ಪವಕ” ಎಿಂಬುದಕಯೆಗಿರುವ ಇಬಿಿಯ ר  ಪದದ ಅನುವ್ಯದವ್ಯಗಿದ್ೆ. ಅದು ಯೆಹೂದಿ ָכשֵׁ

ಧಮ್ವಶಯಸಿದ ವಿಧಗಳಿಗನುಗುರ್ವ್ಯಗಿ ಸಿದಧಪಡಿಸಲಪಡುತಿತದದ ಆಹಯರವನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. 4ಇಿಂದು ಕೆಲವು ಸ್ಯರ 

ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಳುಲಪಡುವ ಪದವ್ೆಿಂದರೆ “vegan” (ಶಯಕಯಹಯರ): ಮಯಿಂಸ, ಹಯಲಿನ ಉತ್ಪನುಗಳು, ಅಥವ್ಯ 

ಮೊಟೆಟಗಳನುು ಸ್ೆೇವಿಸದ ಒಬಬ ವಾಕ್ತತ. ಹೆಚುು ಪರಚಿತ್ವಿರುವ ಪದವ್ೆಿಂದು “ಸಸಾಹಯರ.”  5Richard A. Batey, The 

Letter of Paul to the Romans, The Living Word Commentary (Austin, Tex.: R. B. Sweet Co., 

1969), 165. 6ರೊೇಮಯ 14ರಲಿಲ ಹಲವ್ಯರು ತ್ರ್ುವಮಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದಗಳು “ಅಭಿಪಯಿಯ” ಅಥವ್ಯ 
“ಅಭಿಪಿಯಗಳು” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸುತ್ತವ್ೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, 5ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ JBಯು “ಪಿತಿಯಬಬರನುು 
ಅವರವರ ಅಭಿಪಯಿಯ ಹಡಿದುಕೊಳುುವಿಂತೆ ಮ್ುಕತವ್ಯಗಿ ಬಿಟ್ುಟ ಬಿಡಬೆೇಕು.” 7G. Schrenk, “dialogismós,” 

in Theological Dictionary of the New Testament, ed. Gerhard Kittel and Gerhard Friedrich, 

trans. and abr. Geoffrey W. Bromiley (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing 

Co., 1985), 156. 8ಈ ಸೂಕ್ತತಯು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ Thomas Campbell ಹೆೇಳಿದ್ೆದಿಂದು ಹೆೇಳಲಯಗುತ್ತದ್ೆ, ಮ್ತ್ುತ 
ಅದರ ಭ್ಯವೊೇದ್ೆವಗಗಳು ಆತ್ನ Declaration and Address (1809) ರಲಿಲ ವಿವರಸಲಪಟಿಟರುತ್ತವ್ೆ. Campbell 

ಪೊಿಟೆಿಂಸ್ೆಟಿಂಟ್ ಸುಧ್ಯರಣೆಯಿಿಂದ ಆ ಸೂಕ್ತತಯನುು ಆಯುದಕೊಿಂಡಿರುವಿಂತೆ ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ. ಅಿಂತ್ಹದ್ೆದೇ 
ಘೂೇಷವ್ಯಕಾಗಳು 17ನೆೇ ಶತ್ಮಯನದಷುಟ ಹಿಂದ್ೆಯೆೇ ಕಿಂಡು ಬಿಂದಿದದವು. 9Douglas J. Moo, Romans, The 

NIV Application Commentary (Grand Rapids, Mich.: Zondervan Publishing House, 2000), 

453. 10W. 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), 

511 (emphasis added). 
11ಹಲವ್ಯರು ತ್ರ್ುವಮಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದಗಳು 14ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಿಂತ್ರ ಭ್ಯಗದಲಿಲ 

“ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸುತ್ತವ್ೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, NEBಯು 22ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ; ABಯು, 20, 21, 
ಮ್ತ್ುತ 23 ವಚನಗಳಲಿಲ; ಮ್ತ್ುತ Phillips, 20 ಮ್ತ್ುತ 23 ವಚನಗಳಲಿಲ “ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಹೊಿಂದಿವ್ೆ. 
12Vine, 163. 13ಈ ಪರಚೆಛೇದದಲಿಲ ಗಮ್ನಿಸಲಪಟ್ಟ ಪಿಕಯರ, ರೊೇಮಯ 14ರಲಿಲನ ಇತ್ರ ವಚನಗಳು ಗಿಿೇಕ್ 

ವ್ಯಕಾದಲಿಲ κρίνω (krinō, “ತಿೇಪುವಮಯಡು”) ಎಿಂಬ ಪದದ ರೂಪಗಳನುು ಹೊಿಂದಿದ್ೆ, ಹೇಗಿದದರೂ ಅವುಗಳು 
NASBಯಲಿಲ “ತಿೇಪುವ ಮಯಡು” ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟರುವದಿಲಲ. 14Vine, 336. 15Jimmy Allen, Romans, 

The Clearest Gospel of All (Searcy, Ark.: By the author, 2005), 287. 16Vine, 562. 17ಇದು ಪೌಲನು 
ಬೆೇರೆ ಸಥಳಗಳಲಿಲ ಉಪದ್ೆೇಶಿಸಿದದನುು ನಿರಯಕರಣೆ ಮಯಡುವದಿಲಲ: ನಯವು ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಸಿದ್ಯಧಿಂತಿಕ ದ್ೊೇಷಗಳು 
(16:17) ಮ್ತ್ುತ ಅನೆೈತಿಕಯ (1 ಕೊರಿಂಥ 5) ವಿಷಯದಲಿಲ ವಿವ್ೆೇಚನಯಯುಕತ ನಿರ್ವಯಗಳನುು ಮಯಡಬೆೇಕಯಗುತ್ತದ್ೆ. 
18McCord ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ “ಪಿತಿ ದಿನವನುು ಘನವ್ೆಿಂದು ಎಣಿಸುತಯತನೆ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. 19Vine, 207 (ಒತಿತ 
ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). 201 ಕೊರಿಂಥ 16:1, 2ರಲಿಲ, ಕೊರಿಂಥದಲಿಲನ ಕೆೈಸತರು ಆರಯಧನೆಗೊೇಸೆರ ವ್ಯರದ 
ಮೊದಲನೆಯ ದಿನದಿಂದು ಕೂಡಿ ಬರುತಿತದದರೆಿಂದು ಪೌಲನು ಅಿಂದುಕೊಿಂಡಿದದನು. (ಅವರು ಹಯಗೆ ಕೂಡಿ ಬಿಂದ್ಯಗ, 
ಪೌಲನು ಅವರಗೆ ವಿಶೆೇಷ ಕಯಣಿಕೆಯನುು ಸಿಂಗಿಹಸಿಬೆೇಕೆಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು.)  

21ಕೆಲವರು ಕತ್ವನ ಭ್ೊೇರ್ನವನುು ಭ್ಯನುವ್ಯರವಲಲದ್ೆ ಬೆೇರೆ ದಿನಗಳಲಿಲ ಆಚರಸುವದಕೆೆ ರೊೇಮಯ 
14:5ನುು ಒಿಂದು ನೆಪವ್ಯಗಿ ಬಳಸಿಕೊಿಂಡಿರುತಯತರೆ. ವ್ಯರದ ಮೊದಲ ದಿನವಲಲದ್ೆ ಬೆೇರೆ ಯಯವದ್ೆೇ ದಿನದಲಿಲ 
ಕತ್ವನ ಭ್ೊೇರ್ನವನುು ಆಚರಸುವದಕೆೆ ಬೆೈಬಲ್.ನಿಿಂದ ಯಯವದ್ೆೇ ಅಧಕಯರವು ಕೊಡಲಪಟಿಟರುವದಿಲಲ.  
221 ಕೊರಿಂಥ 13:7ರಲಿಲನ “ಎಲಲವನೂು ನಿಂಬುತ್ತದ್ೆ” ಎಿಂಬುದರಲಿಲನ ಸೂಚಯಾಥವಗಳಲಿಲ ಇದು ಸಹ 
ಒಿಂದ್ಯಗಿದ್ೆಯೆಿಂದು ಕೆಲವರು ಭ್ಯವಿಸುತಯತರೆ. 23ಗಿಿೇಕ್.ನ ಕೆಲವು ಹಸತಪಿತಿಗಳಲಿಲ ಆಚರಸದವನು ಎಿಂದು 
ಉಲೆಲೇಖಿಸುವದರಿಂದ, KJVಯು “ದಿನವನುು ಮ್ನುಣೆ ಮಯಡದವನು, ಅದನುು ಕತ್ವನಿಗಯಗಿಯೆೇ ಮ್ನುಣೆ 
ಮಯಡುವದಿಲಲ” ಎಿಂದು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಿರುತ್ತದ್ೆ. (ನೊೇಡಿರ NKJV). 24“ತಿನುದವನು” ಎಿಂಬುದು 
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ಉಪವ್ಯಸವನುು (ಆಹಯರವಿಲಲದ್ೆ ಇರುವದು) ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆಿಂದು ಭವಿಸುತಯತರೆ, ಆದರೆ “ತಿನುದವನು” ಎಿಂಬುದು 
ಮಯಿಂಸ ಸ್ೆೇವನೆ ತ್ಾಜಸುವವನನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದು ಸನಿುವ್ೆೇಶದದಿಿಂದ ತೊೇರಬರುತ್ತದ್ೆ. 25ಇನುು ಅನೆೇಕ 
ಉಪದ್ೆೇಶಕರು ಹಯಗೂ ಬೊೇಧಕರ ಜೊತೆಯಲಿಲ, ನಯನು ಸಹ ಈ ವಚನವನುು ಈ ವಿಧದಲಿಲ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿರುತೆತೇನೆ. ರೊೇಮಯ 14:7ರಲಿಲ, JBಯು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ, “ನಮೊಮಬೊಬಬಬರ ಜೇವನವು ಮ್ತ್ುತ 
ಮ್ರರ್ವು ಮ್ತೊತಬಬರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಪಿಭ್ಯವ ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ” (ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). 26Leon Morris, The 

Epistle to the Romans (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1988), 481. 
27KJVಯಿಿಂದ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟರುವ ಗಿಿೇಕ್ ವ್ಯಕಾವು 7ನೆೇ ವಚನ ಅಿಂತ್ಾದಲಿಲ ಪೂರ್ವ ವಿರಯಮ್ 
ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಬಹು ಇತಿತೇಚಿನ ತ್ರ್ುವಮಗಳಿಿಂದ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟರುವ ಗಿಿೇಕ್ ವ್ಯಕಾದಲಿಲ 7ನೆೇ ವಚನದ 
ಅಿಂತ್ಾದಲಿಲ ಅಲಪ ವಿರಯಮ್ವಿದುದ ಅದನು 7 ಮ್ತ್ುತ 8 ವಚನಗಳನುು ಸಿಂಬಿಂಧಗೊಳಿಸುವದ್ಯಗಿದ್ೆ. 28KJVಯಲಿಲ 
“ಗಯಗಿ” ಎಿಂಬುದರ ಬದಲಯಗಿ “ಗೆ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಈ ಪಿತೆಾಯಗಳು ಚತ್ುಥಿೇವ ವಿಭಕ್ತತಯ ಪದಗಳ ಒಿಂದು ಸರಣಿಗೆ 
ಹೊಿಂದಿಕೆಯಯಗುವ ಉದ್ೆದೇಶದಿಿಂದ ಅನುವ್ಯದಕರಿಂದ ಒದಗಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತವ್ೆ. “ಗೆ” ಎಿಂಬ ಪದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ “ಗಯಗಿ” 
ಎಿಂಬುದು ಸನಿುವ್ೆೇಶಕೆೆ ಸರಯಯಗಿ ಹೊಿಂದಿಕೆಯಯಗುವಿಂತೆ ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ. 29ಪೌಲನು 13 ಮ್ತ್ುತ 15 ವಚನಗಳಲಿಲ 
ಈ ವಿಚಯರವನುು ವಿಸ್ಯತರವ್ಯಗಿ ವಿವರಸುತಯತನೆ. 30Charles R. Swindoll, The Grace Awakening 

(Anaheim, Calif.: Insight for Living, 1990), 158 (emphasis added).  
314ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ, “ನಿಲಿಲಸಲಪಡುವನು” ಎಿಂಬದರ ಅಥವವು “ಬಿೇಳುವದಿಲಲ” (ಅಿಂದರೆ, ಆತ್ನು ದ್ೆೇವರಿಂದ 

ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳುಲಪಡುವನು) ಎಿಂದ್ಯಗಿದ್ೆ, ಮ್ತ್ುತ ಅದು ಇಲಿಲ ಸಹ ಅದ್ೆೇ ಅಥವವನುು ಕೊಡಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಹೆೇಗೂ, 
ನಿಂತ್ರದ ವಚನದ ಸನಿುವ್ೆೇಶದ ಬೆಳಕ್ತನಲಿಲ, ಅದು ಹೆಚುು ಸಿಂಭ್ಯವಾವ್ಯಗಿ ಇನೆುೇನು ತಿೇಪವನುು ಪಿಕಟಿಸಲಿರುವ 
ನಯಾಯಯಧಪತಿಯಬಬನ ಸಮ್ುಮಖದಲಿಲ ನಿಿಂತಿರುವದನುು ಸೂಚಿಸುತಿತರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 32Vine, 337-38. 33ಈ 

ಉಲೆಲೇಖನದ ಆರಿಂಭಿಕ ಮಯತ್ುಗಳು ಯೆಶಯಯ 49:18ರಿಂದ ಬಿಂದವುಗಳಯಗಿರಬಹುದು. 34Larry Deason, 

“The Righteousness of God”: An Indepth Study of Romans, rev. ed. (Clifton Park, N.Y.: Life 

Communications, 1989), 308. 35William Barclay, The Letter to the Romans, rev. ed., The 

Daily Study Bible (Philadelphia: Westminster Press, 1975), 193. 36ರೊೇಮಯ 14 ಅಭಿಪಯಿಯ 

ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವಿಚಯರಗಳ ಕುರತಯದದ್ಯದಗಿದ್ೆ ಎಿಂಬುದನುು ನಯವು ನೆನಪ್ರನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಳುತ್ಕೆದುದ. 37Quoted in 

Halford E. Luccock, Preaching Values in the Epistles of Paul, vol. 1, Romans and First 

Corinthians (New York: Harper & Brothers, 1959), 102. 38Ibid. 39Swindoll, The Grace 

Awakening, 49-50. 40NEBಯಲಿಲ “ಒಬಬರನೊುಬಬರು ತಿೇಪುವಮಯಡುವದನುು ನಿಲಿಲಸ್ೊೇರ್ . . . , ಆದರೆ ಈ 
ಸರಳವ್ಯದ ನಿರ್ವಯವನುು ಮಯಡಿಕೊಳ ೆ ುೇರ್” (ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು).  

41Vine, 441ರಲಿಲ ಎರಡೂ ಪಡಗಳು ಒಿಂದ್ೆೇ ಶಿಷ್ಟೇವಕೆಯಡಿಯಲಿಲ ಪಟಿಟ ಮಯಡಲಪಟಿಟವ್ೆ. ಎರಡು ಪದಗಳು 
ಸಹ ಅಥವದಲಿಲ ಎಷೊಟಿಂದು ಸ್ಯಮ್ಾತೆಯನುು ಹೊಿಂದಿವ್ೆಯೆಿಂದರೆ NASBಯು “ಅಡಿು” ಎಿಂಬದನುು ಮೊದಲು ಮ್ತ್ುತ 
ನಿಂತ್ರದಲಿಲ “ಎಡತ್ಡೆ” ಎಿಂದು ಹೊಿಂದಿದ್ೆದರೆ, ಅನೆೇಕ ತ್ರ್ುವಮಗಳು ಆ ಕಿಮ್ವನುು ಹಿಂದುಮ್ುಿಂದು ಮಯಡಿರುತ್ತವ್ೆ. 
42Jim McGuiggan ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತಯತನೆ, “ಬಲಹೇನ ಆತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಿೇತಿಯಿಲಲದ ನಿದ್ಯವಕ್ಷಿರ್ಾವ್ಯಗಿ 
ದ್ಯಪುಗಯಲು ಹಯಕುತಯತ ಹೊೇಗುವದು ಲಜಯಜಸಪದವ್ಯದದುದ!” (Jim McGuiggan, The Book of Romans, 

Looking Into The Bible Series [Lubbock, Tex.: Montex Publishing Co., 1982], 401).  
43R. C. H. Lenski, The Interpretation of St. Paul‘s Epistle to the Romans (Minneapolis: 

Augsburg Publishing House, 1936), 832. 44Vine, 441. 45Allen, 285. 46ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ತ್ರ್ುವಮಗಳಲಿಲ 
ಈ ಎಲಯಲ ಸ್ಯಧಾತೆಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಇನುಷುಟ ಸ್ಯಧಾತೆಗಳು ಪಿತಿಫಲನಗೊಿಂಡಿರುತ್ತವ್ೆ. 47Vine, 113, 649. 48John 

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), 365. 49Batey, 171. 50Morris, 487.  
51Walter 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), 604. 52Moo, 460. 53“ನಡೆಯುವದು” ಎಿಂಬದು “ಜೇವಿಸುವದು” ಎಿಂಬದಕಯೆಗಿ 
ಪೌಲನು ಬಳಸುವ ಆತ್ನ ನೆಚಿುನ ಮಯತಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 54Morris, 487. 55Fritz Ridenour, ed., How to Be 

a Christian Without Being Religious (Glendale, Calif.: Regal Books, G/L Publications, 1967), 

124. 56Vine, 164. 57Stott, 365. 58ಪೌಲನು ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯದ ಒಿಂದು ಭ್ೊೇರ್ನವನುು ಸೂಚಿಸುತಿತರುವ 
ಹೊರತ್ು “ಕುಡಿಯುವದೂ” ಎಿಂಬದನುು ಇಲಿಲ ಏಕೆ ಪರಚಯಿಸಿದನೆಿಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಯದು; 
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ಒಿಂದು ಭ್ೊೇರ್ನ ಮಯಡುವ ವ್ೆೇಳ  ೆ ತಿನುುವದು ಮ್ತ್ುತ ಕುಡಿಯುವದು ಅಮ್ತ್ಗವತ್ವ್ಯದ ಭ್ಯಗವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ 
(14:21ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ನೊೇಡಿರ). 59ಮ್ತಯತಯ 16:18, 19ರಲಿಲ “ಸಭ್ೆ” ಮ್ತ್ುತ “ರಯರ್ಾ” ಎಿಂಬ ಪದಗಳು 
ಪಯಯವಯವ್ಯಗಿ ಬಳಸಲಪಟಿಟವ್ೆ. ಪೌಲನು ಅಪರೂಪವ್ಯಗಿ “ರಯರ್ಾ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸುತಯತನೆ 
(ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲ ಈ ಒಿಂದು ಕಡೆಯಲಿಲ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಆ ಪದವು ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ); ಆತ್ನು 
ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಸಭ್ೆೇಯನುು ಸೂಚಿಸಿ ಹೆೇಳಿದನು. ಬಹುಶಃ ಆತ್ನು ಇಲಿಲ ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯ ಹಕುೆಗಳಿಗಿಿಂತ್ಲೂ 
ಕತ್ವನ ಆಳಿವಕೆಯು (ರಯರ್ಾವು) ಹೆಚುು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದುದ ಎಿಂಬುದನುು ಒತಿತ ಹೆೇಳುವದಕಯೆಗಿ ಆ ಪದವನುು 
ಬಳಸಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 60“ನಿೇತಿಯೂ ಸ್ಯಮಯಧ್ಯನವೂ ಪವಿತಯಿತ್ಮನಿಿಂದ್ಯಗುವ ಆನಿಂದವೂ” ಎಿಂಬುದು ದ್ೆೇವರು 
ನಮ್ಗಯಗಿ ಮಯಡಿರುವ ಮ್ತ್ುತ ಮಯಡುತಿತರುವ ಕಯಯವವನುು ಸೂಚಿಸುತಿತರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ, ಆದರೆ ಸನಿುವ್ೆೇಶವು 
ನಯವು ಏನು ಮಯಡುವ ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ ಎಿಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಗಮ್ನವನುು ಹರಸುವಿಂತೆ ಕಯರ್ುತ್ತದ್ೆ. 

61ಇದು “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರರಿಂದ ಅನುಮೊೇದಿಸಲಪಡುವದ್ೆಿಂಬ ಅಥವವನುು ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ 
ಇಲೊಲಿಂದು ವಿಸ್ಯತರವ್ಯದ ಅನವಯಿಕೆಯು ಅವಶಾವಿರುವಿಂತೆ ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ. 62Oikodomē ಯು 15:2ರಲಿಲ “ಭಕ್ತತವೃದಿಧ” 
ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. 63Vine, 194. 64Allen, 288. 65ಗಿಿೇಕ್ ವ್ಯಕಾದಲಿಲ, “ಆಹಯರದ ಕಯರರ್ಕಯೆಗಿ” 
ಎಿಂಬುದು ಆ ಪದಗುಚಛಕೆೆ ಒತ್ುತ ಕೊಡುವ ಉದ್ೆದೇಶದಿಿಂದ ವ್ಯಕಾಸ್ಯಲಿನ ಆರಿಂಭದಲಿಲ ಇರಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. 66Vine, 

164. 67ನಯವು ಮಯಡುವಿಂತ್ದುದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆೈಸತರ ಮೇಲೆ ಪರಣಯಮ್ ಬಿೇರುತ್ತದ್ೆಿಂಬ ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶದ ಮೇಲೆ 
ಪೌಲನ ಮ್ುಖಾ ಗಮ್ನವಿತ್ುತ: ನಯವು ಪರಸಪರ ಭಕ್ತತವೃದಿಧ” ಮಯಡಬೆೇಕು (14:19); ನಯವು “ಯಯವನಿಗೊೇಸೆರ 
ಕ್ತಿಸತನು ಪಯಿರ್ಕೊಟ್ಟನೊೇ ಅವನನುು . . . ಕೆಡಿಸಬಯರದು” (14:15). 68“ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡು” ಎಿಂಬುದು 
proskomma ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ (14:13ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ನೊೇಡಿರ). 6921ನೆೇ ವಚನವು 
“ದ್ಯಿಕ್ಷಯರಸ” ಎಿಂಬುದಕೆೆ οἶνος (oinos) ಎಿಂಬ ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯದ ಪದವನುು ಬಳಸುತ್ತದ್ೆ. ಆ ದಿನಗಳಲಿಲ 
ಭ್ೊೇರ್ನದ ವ್ೆೇಳ  ೆಇರುತಿತದದ ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯದ ಪಯನಿಯ ಅಿಂದರೆ ನಿೇರು ಬೆರೆಸಲಪಟ್ಟ ದ್ಯಿಕ್ಷಯರಸವ್ಯಗಿರುತಿತತ್ುತ. 
ಇದಕೆೆ ಒಿಂದು ಕಯರರ್ವ್ೆಿಂದರೆ ಆ ಕಯಲದಲಿಲ ಶುದಧವ್ಯದ ಕುಡಿಯುವ ನಿೇರು ಯಯವ್ಯಗಲೂ 

ಲಭಾವಿರುತಿತರಲಿಲಲವ್ೆಿಂಬುದ್ೆೇ ಎಿಂದು ಕೆಲವರು ಊಹಯಕಲಪನೆಗಳನುು ಮಯಡುತಯತರೆ. Oinos ಪದದ ಕುರತ್ ಒಿಂದು 
ಅನುಬಿಂದವು McGuiggan ರಲಿಲ ಸ್ೆೇರಸಲಪಟಿಟದ್ೆ, 485-94. 70Morris, 491.  

71C. F. Keil, The Book of Daniel, trans. M. G. Easton, Biblical Commentary on the Old 

Testament (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1959), 80. 72Richard 

Rogers, Paid in Full: A Commentary on Romans (Lubbock, Tex.: Sunset Institute Press, 

2002), 192ರಿಂದ ಆಯುದಕೊಳುಲಪಟಿಟದುದ. 73“ನಿನು ಸವಮ್ನವರಕೆಯನುು ಹೊಿಂದಿದವನಯಗಿರು” ಎಿಂಬದರ 
ಬದಲಯಗಿ, ಗಿಿೇಕ್ ವ್ಯಕಾದಲಿಲ ಕೆೇವಲ “ನಿನುಷಟಕೆೆೇ ಹೊಿಂದಿರು” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. 74ರೊೇಮಯ 14:22ರ ಕಡೆೇ ಭ್ಯಗವು 
ಈ ವಿಧದಲಿಲ ಅಥವನಿರೂಪಣೆ ಮಯಡಲಪಪಡತ್ಕೆದ್ೆದಿಂದು ಕೆಲವರು ಯೇಚಿಸುತಯತರೆ: “ತ್ನು ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯ 
ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ ಜೇವಿಸುವವನು ಭ್ಯಗಾವಿಂತ್ನು.” 75Morris, 492. 76Coy Roper, “How Christians Can 

Disagree Without the Church Disintegrating,” Truth for Today 10, no. 1 (June 1989): 39. 
77Stott, 368. ಯಯವದ್ೆೇ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶದ ಮೇಲೆ ಯಯರು “ದೃಢವಿರುವವರು” ಮ್ತ್ುತ ಯಯರು “ದೃಢವಿಲಲದವರು” 
ಎಿಂಬದು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಸಪಷಟವ್ಯಗಿರುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವಿಲಲವ್ಯದದರಿಂದ, ನಮ್ಮಲಿಲ ಒಬೊಬಬಬರು ಸಹ ನಿರಿಂತ್ರವ್ಯಗಿ 
ತ್ನು ನಿಂಬಿಕೆಗಳನುು ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಹೊೇಲಿಕೆ ಮಯಡಿಕೊಳುಬೆೇಕು ಮ್ತ್ುತ ಆ ನಿಂಬಿಕೆಗಳನುು ದ್ೆೇವರ 
ಚಿತ್ತದ ಸನಿಹಕೆೆ ತ್ರಲು ಶಿಮಿಸತ್ಕೆದುದ. 78Allen, 289. 79Vine, 336. 80ಈ ಪದಗುಚಛ ಬಳಕೆಯು ಶಿಷ್ಟೇವಕೆಯಲಿಲ 
ಸಹ ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಟಿಟದುದ ಅದು Coy Roper, 35-39 ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.  

81ಪೌಲನು ಚಚೆವಯನುು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸಿದ ಹಯಗೆ, ಬಹುಶಃ ವಿಸ್ಯತರವ್ಯದ ಅನವಯಿಕೆಯನುು 
ಮಯಡಬಹುದ್ೆಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುವದಕಯೆಗಿ, ಆತ್ನು “ನೆರೆಯವನು” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸುತಯತನೆ (15:2). 
82McGuiggan, 403. 83ಪಯಠ್ದ ಈ ವಿಭ್ಯಗದಲಿಲ ಬಳಸಲಪಟಿಟರುವ ಅಿಂಶಗಳು ಆಯುದಕೊಳುಲಪಟ್ಟ ಮ್ೂಲವು: 
Deason, 312; and Charles R. Swindoll, Relating to Others in Love: A Study of Romans 12—

16 (Fullerton, Calif.: Insight for Living, 1985), 40. 84Coy Roper, 37. 85A. G. Hobbs, Jr., in his 

tract “Is Conscience a Safe Guide?” (Fort Worth, Tex.: By the Author, n.d.), 1—5 ರಿಂದ ಈ 
ದೃಷಯಟಿಂತ್ಗಳು ಸೂಚಿಸಲಪಟಿಟವ್ೆ. 86“ದೃಢವಿರುವ” ಎಿಂದರೆ ಎಲಯಲ ವಿಷಯಗಳಲಿಲಯೂ ಜ್ಞಯನವುಳುವರಯಗಿರುವದು 
ಎಿಂದಥವವಲಲ, ಆದರೆ ಅದು ಚಚೆವಯಲಿಲರುವ ವಿಚಯರದಲಲಷೆಟೇ ಎಿಂದಥವವ್ಯಗಿದ್ೆ. ಒಿಂದು ವಿಚಯರದಲಿಲ 
“ದೃಢವಿರುವ (ಜ್ಞಯನವಿರುವ) ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯ” ಹೊಿಂದಿದವರಯಗಿಯೂ ಮ್ತ್ುತ ಇನೊುಿಂದು ವಿಚಯರದಲಿಲ “ದೃಢವಿಲಲದ 
(ಜ್ಞಯನವಿಲಲದ) ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿ” ಹೊಿಂದಿರುವದೂ ಸ್ಯಧಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಕಯರರ್ದಿಿಂದಲೆೇ ರೊೇಮಯ 14; 15ರಲಿಲ 
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ಎರಡು ಚಚೆವಯಯಿಂಶಗಳನುು ದೃಷಯಟಿಂತ್ಗಳಯಗಿ ಬಳಸಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ: ವಿಗಿಹಗಳಿಗೆ ನೆೈವ್ೆೇದಾ ಮಯಡಿದ ಮಯಿಂಸ 
ತಿನುುವ ವಿಚಯರದಲಿಲ ಯೆಹೂದಾ ಕೆೈಸತರು ದೃಢವಿರುವ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಹೊಿಂದಿದದರು, ಆದರೆ ಯೆಹೂದಿ ವಿಶೆೇಷ 
ಹಬಬ ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆಯ ವಿಚಯರದಲಿಲ ದೃಢವಿಲಲದ ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಹೊಿಂದಿದದರು. ಇನೊುಿಂದ್ೆಡೆಯಲಿಲ, 
ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ ಕೆೈಸತರು ವಿಗಿಹಕೆೆ ನೆೈವ್ೆೇದಾ ಮಯಡಿದ ಮಯಿಂಸ ತಿನುುವ ವಿಚಯರದಲಿಲ ದೃಢವಿಲಲದ 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯನುು ಹೊಿಂದಿದದರು, ಆದರೆ ಯೆಹೂದಿ ವಿಶೆೇಷ ಹಬಬ ದಿನಗಳ ಆಚರಣೆಯ ವಿಷಯದಲಿಲ ದೃಢವ್ಯದ 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಯುಳುವರಯಗಿದದರು. 87ವ್ಯಕಾವನುು ಜಯಗಿತೆಯಿಿಂದ ಓದಿರ: ಇಿಂಥಿಿಂಥ ಕೃತ್ಾವು ತ್ಪುಪ ಎಿಂಬು ನಯನು 
ನಿಂಬುವದ್ಯದರೆ ಅದು ಅವಶಾಕವ್ಯಗಿ ಇತ್ರಗೂ ತ್ಪಯಪಗಿರಬೆೇಕೆಿಂದ್ೆನಿಲಲ, ಆದರೆ ಅದು ಸವಯಿಂಪೆಿೇರತ್ವ್ಯಗಿಯೆೇ 
ನನಗೆ ತ್ಪುಪ ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 88Roland H. Bainton, Here I Stand: A Life of Martin Luther 

(Nashville: Abingdon Press, 1950), 144. 89Evertt Huffard, “Life Maturity and the Family,” 

class taught at Eastside church of Christ, Midwest City, Oklahoma, 25 April 2004. 90Henry 

Clay, speech in the Senate (1850); quoted in John Bartlett, Bartlett’s Familiar Quotations, 

16th ed., ed. Justin Kaplan (Boston: Little, Brown, and Co., 1992), 389.  
91ಆಹಯರ ಕಿಮ್ದ ಪಯಿಮ್ುಖಾತೆಯಯಗಿ ಕೆೇವಲ “ಕಯಯಿಪಲಾಗಳನುು” ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಸ್ೆೇವಿಸಬೆೇಕೆಿಂಬದರ ಬಗೆ ೆ

ನಯವು ಮಯತಯಡುತಿತಲಲ ಎಿಂಬುದನುು ನೆನಪ್ರಟ್ುಟಕೊಳಿುರ. 92ಅಭಿಪಯಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವಿಚಯರಗಳು ಇಲಿಲ 
ಪರಗರ್ನೆಯಲಿಲರುತ್ತವ್ೆಿಂಬುದನುು ಮ್ರೆಯಬೆೇಡಿರ. ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ, ನಿಂಬಿಕೆಯ ವಿಚಯರಗಳಲಿಲ ಸರ 
ಎಿಂದ್ಯಗಿರುವದು ಅತ್ಾಿಂಥ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದ್ೆದೇ. 93Batsell Barrett Baxter ಇದನುು Abilene Christian 

College around 1955 ರಲಿಲನ ಉಪನಯಾಸದಲಿಲ ಸಿಂಬಿಂಧಪಡಿಸುವದನುು ನಯನು ಆಲಿಸಿದ್ೆದೇನೆ. 94ವಿಶವದ ಕೆಲವು 
ಭ್ಯಗಗಳಲಿಲ, ಪೊೇಲಿಸ್ ಮ್ತ್ುತ ಸ್ೆೇನೆಗಳಲಿಲ ಎಷೊಟಿಂದು ಭಿಷಯಟಚಯರವು ತಯಿಂಡವ್ಯಡುತಿತರುತ್ತದ್ೆಿಂದರೆ ಬಹುತೆೇಕ 
ಕೆೈಸತರು ತ್ಮ್ಮ ನಿಂಬಿಕೆಯನುು ರಯಜ ಮಯಡಿಕೊಳುದ್ೆಯೆೇ ಅವ್ೆರಡರಲಿಲ ಭ್ಯಗಿಗಳಯಗಲು ಸ್ಯಧಾವಿಲಲದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
95Jim Townsend, Romans: Let Justice Roll Down (Elgin, Ill.: David C. Cook Publishing Co., 

1988), 93ರಿಂದ ಆಯುದಕೊಳುಲಪಟಿಟದ್ೆ. 


