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ಅಧ್ಯಾಯ 15 

ಕ್ರೈಸ್ತರ ಐಕಾತ್ರ ಮ್ತನತ ಪೌಲ್ನನ 
ಅನಾಜನರಲ್ಲಿ ಮಯಡಿದ ಸರೀವರ 

ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲ ಭ್ಯಗವು (15:1-13) ಅಭಿಪಯಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವಿಚಯರಗಳಲಿಲ 
ಇತ್ರ ಕೆೈಸತರನುು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುುವ ಕುರತ್ 14ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲಿಲನ ಚಚೆವಯನುು 
ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತ್ತದ್ೆ. ಅಧ್ಯಾಯದ ಎರಡನೆಯ ಭ್ಯಗವು (15:14-33) ಈ ಪತಿಿಕೆಯ 
ಮ್ುಕಯತಯದ ಆರಿಂಭಿಕ ಭ್ಯಗವನೊುಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಐಕಾತ್ರಯಲ್ಲ ಿಒಬ್ೊರನರ ುಬ್ೊರನ ಸರೀರಸಿಕ್ರ ಳ್ಳುವದನ (15:1-13) 
ಈ ವಿಭ್ಯಗದಲಿಲ ಸಭ್ೆಯಲಿಲನ ಐಕಾತೆಯ ಬಗೆೆ ಒತ್ುತ ಕೊಡಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಅದು 

ದ್ೆೇವರಗೆ ಮ್ಹಮಯನುು ಮ್ತ್ುತ ಘನವನುು ತ್ರುವಿಂಥದುದ. ಈ ಐಕಾತೆಯನುು ಯೆೇಸುವಿನ 
ಹೆಜ ಜೆಜಯಡುಗಳಲಿಲ ನಡೆಯುವ ಮ್ೂಲಕವಷೆಟೇ ಸ್ಯಧಸಿಕೊಳುಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 

ಒಿಂದರೀ ಮ್ನಸ್ನಸಳ್ುವರಯಗಿರನವದನ (15:1-6)  
1ದೃಢವಯದ ನಿಂಬಿಕ್ರಯನಳ್ು ನಯವು ನಮ್ಮ ಸ್ನಖವನನು ನರ ೀಡಿಕ್ರ ಳ್ುದರ ದೃಢವಿಲ್ಿದವರ 

ಅನನಮಯನಗಳ್ನನು ಸ್ಹಸಿಕ್ರ ಳ್ುಬರೀಕನ. 2ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾತಿಯಬ್ೊನನ ತನು ನರರಯವನ 
ಹತವನ ು ಭಕ್ರತವೃದಿಿಯನ ು ಅಪರೀಕ್ಷಿಸ್ನವವನಯಗಿ ಅವನ ಸ್ನಖವನನು ನರ ೀಡಿಕ್ರ ಳ್ುಲ್ಲ. 
3ಯಯಕ್ರಿಂದರರ ಕ್ರಾಸ್ತನನ ಸ್ಹ ತನು ಸ್ನಖವನನು ನರ ೀಡಿಕ್ರ ಳ್ುಲ್ಲಲ್ಿ. ದರೀವರರೀ, ನಿನುನನು 
ದ ಷ್ಟಸಿದವರ ದ ಷಣರಗಳ್ಳ ನನು ಮೆೀಲರ ಬ್ಿಂದವು ಎಿಂಬ್ದಯಗಿ ಬ್ರರದಿರನವಿಂತ್ರ ಆತನಿಗರ 
ಸ್ಿಂಭವಿಸಿತಲಯಿ. 4ಪೂವಿದಲ್ಲಿ ಬ್ರರದದರುಲಯಿ ನಮ್ಮನನು ಉಪದರೀಶಸ್ನವದಕ್ಯಕಗಿ 
ಬ್ರರಯಲ್ಪಟ್ಟಟತನ. ನಯವು ಓದಿ ಸಿಥರಚ್ಚತತವನ ು ಆದರಣರಯನ ು ಹರ ಿಂದಿ ರಕ್ಷಣರಯ 
ನಿರೀಕ್ಷರಯನಳ್ುವರಯಗಿರನವಿಂತ್ರ ಆ ಗಾಿಂಥಗಳ್ಳ ಬ್ರರಯಲ್ಪಟ್ಟವು. 5ಆ ಸಿಥರಚ್ಚತತವನ ು 
ಆದರಣರಯನ ು ಕ್ರ ಡನವ ದರೀವರನ ನಿೀವು ಕ್ರಾಸ್ತ ಯೀಸ್ನವನನು ಅನನಸ್ರಸಿ ಒಿಂದರೀ 
ಮ್ನಸ್ನಸಳ್ುವರಯಗಿರನವಿಂತ್ರ ನಿಮ್ಗರ ದಯಪಯಲ್ಲಸ್ಲ್ಲ. 6ಹೀಗರ ನಿೀವು ಏಕ ಮ್ನಸಿಸನಿಿಂದ 
ಒಮ್ನಮಖವಯಗಿ ನಮ್ಮ ಕತಿನಯದ ಯೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ತನ ತಿಂದರಯಯದ ದರೀವರನನು 
ಕ್ರ ಿಂಡಯಡನವಿರ. 
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ವಚನ 1. ಆಿಂಗಲ ಬೆೈಬಲಿನಲಿಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಆದುರಿಂದ ಎಿಂದು ಆರಿಂಭಗೊಳುುವ 
ಮ್ೂಲಕ, ಪೌಲನು 14ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲಿಲ ಅಭಿಪಯಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವಿಚಯರಗಳ ಕುರತ್ 
ತ್ನು ಚಚೆವಯನುು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತಿತದ್ಯದನೆಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಆತ್ನು ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ದೃಢವಯದ ನಿಂಬಿಕ್ರಯನಳ್ು ನಯವು ನಮ್ಮ ಸ್ನಖವನನು ನರ ೀಡಿಕ್ರ ಳ್ುದರ 
ದೃಢವಿಲ್ಿದವರ ಅನನಮಯನಗಳ್ನನು ಸ್ಹಸಿಕ್ರ ಳ್ುಬರೀಕನ. “ದೃಢವ್ಯದ” ನಿಂಬಿಕೆಯುಳುವರು 
ಯಯರೆಿಂದರೆ ಮಯಿಂಸವನುು ತಿನುುವದು ಅಿಂಗಿೇಕಯರವ್ಯದದ್ ದೆಿಂದು ಅಥವಮಯಡಿ 
ಕೊಿಂಡವರು, ಮ್ತ್ುತ ಪೌಲನು ತ್ನುನುು ಆ ಗುಿಂಪ್ರನೊಿಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳುುತಯತನೆ: 
“ದೃಢವ್ಯದ ನಿಂಬಿಕೆಯುಳು ನಯವು.” 

ಈ ಮ್ುಿಂಚೆ ಗಮ್ನಕೆೆ ತ್ಿಂದುಕೊಿಂಡಿರುವ ಪಿಕಯರ, ಪೌಲನು ಹೆಚುು ಭ್ಯರವ್ಯದ 
ರ್ವ್ಯಬಯದರಕೆಯನುು “ದೃಢವಿರುವ”ವರ ಮೇಲೆ ಹೊರಸುತಯತನೆ. ಬಹುಶಃ ತ್ಮ್ಮ 
ಮ್ನಸ್ಯಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನೊೇವುಿಂಟ್ು ಮಯಡದ್ೆಯೆೇ ಅವುಗಳನುು ಬದಲಯಯಿಸಿಕೊಳುುವದು 
“ದೃಢವಿಲಲದ”ವರಗಿಿಂತ್ಲೂ “ದೃಢವಿರುವ” ಸಹೊೇದರರಗೆ ಹೆಚುು ಸುಲಭವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆಿಂಬ 
ಕಯರರ್ಕೆೆ ಆತ್ನು ಹಯಗೆ ಮಯಡಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. “. . . ಬೆೇಕು” ಎಿಂಬ ಪದವು ὀφείλω 

(opheilō) ಎಿಂಬದರಿಂದ ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ, ಅದರಥವವು “ಋಣಿಯಯಗಿರು.”1 ಅದು 
ಋಣಿಯಯಗಿರುವದನುು, ಸ್ಯಲವನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. NASBಯು ಸಿಂಬಿಂಧತ್ 
ನಯಮ್ಪದವ್ಯದ οφειλέτης (opheiletēs) ಎಿಂಬುದನುು 1:14 ಮ್ತ್ುತ 8:12ರಲಿಲ 
“ನಿಬವಿಂಧದಲಿಲ” ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಬಳಸುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ KJVಯು ಆ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗಗಳಲಿಲ 
“ಸ್ಯಲಗಯರ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸಿರುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನು ತಯನು ಸೂಥಲಚಿತ್ಿರ್ ನಿೇಡುತಿತರುವ 
ರ್ವ್ಯಬಯದರಯು ಐಚಿಛಕವಲಲ ಎಿಂಬುದನುು ಒತಿತ ಹೆೇಳುತಿತದ್ಯದನೆ. “ದೃಢವಿರುವ”ವರು ಕತ್ವನಿಗೆ 
ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಬೆೇಕೆಿಂದು ಇಚಿಛಸುವದ್ಯದರೆ, ಅವರು ಆತ್ನು ಹೆೇಳಿದದನುು ಮಯಡಲೆೇಬೆೇಕು. 

“ದೃಢವಿರುವವರು” “ದೃಢವಿಲಲದವರಗೆ” ಯಯವ ಸ್ಯಲಗಳನುು ತಿೇರಸುವ 
ಋರ್ದಲಿಲದ್ಯದರೆ? ಮೊದಲನೆಯದ್ಯಗಿ, “ದೃಢವಿಲಲದವರ ಅನುಮಯನಗಳನುು ಸಹಸಿ 
ಕೊಳುಬೆೇಕಯದ” ಋರ್ದಲಿಲದ್ಯದರೆ. ಸನಿುವ್ೆೇಶದಲಿಲ, “ಸಹಸಿಕೊಳುಬೆೇಕು” (βαστάζω, 

bastazō ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ) ಎಿಂಬುದರ ಅಥವವು “ಸ್ೆೈರಸಿಕೊಳಿುರ” (ಸ್ೆೈರಣೆ) 
ಎಿಂದ್ಯಗಿರುವದಿಲಲ, ಆದರೆ “ಹೊತ್ುತಕೊಳುುವ, ಬೆಿಂಬಲಿಸುವ” ಅಥವದಲಿಲ ಸಹಸಿ 
ಕೊಳುುವದು ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ2 (ನೊೇಡಿರ ಗಲಯತ್ಾ 6:2). ಅದು ಒಬಬ ತ್ಿಂದ್ೆಯು ತ್ನು 
ಮ್ಗನ ಕೆೈಯನುು ಹಡಿದುಕೊಿಂಡು ಮಟಿಟಲುಗಳನುು ಇಳಿಯುವಿಂತೆ ನಡಿಸುತಯತ ಆತ್ನು 
ಬಿೇಳದಿಂತೆ ನೊೇಡಿಕೊಳುುವ ರೇತಿಯಲಿಲರುತ್ತದ್ೆ. ಇನೊುಿಂದು ದೃಷಯಟಿಂತ್ವ್ೆಿಂದರೆ 
ಬೆಳೆದಿರುವ ಮ್ಕೆಳು ತ್ಮ್ಮ ವಯಸ್ಯಾಗಿರುವ ಹೆತ್ತವರ ಕೆೈಗಳನುು ಹಡಿದು ಸಭ್ೆಯ 
ಕಟ್ಟಡದ್ೊಳಗೆ ನಡಿಸುತಿತರುವ ರೇತಿಯಲಿಲರುತ್ತದ್ೆ. ದೃಢವಿರುವವರು ತ್ಮ್ಮನೆುೇ 
ಮಚಿುಸಿಕೊಳುುವ ಬದಲಯಗಿ ಆ ಕಯಯವವನೆುೇ ದೃಢವಿಲಲದವರಗೆ ಮಯಡುವವರಯ 
ಗಿರುತಯತರೆ.  

ತ್ಮ್ಮನುು “ದೃಢವಿರುವವರು” ಎಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುುವ ಕೆಲವರು ತಯವು ಯಯರನುು 
“ದೃಢವಿಲಲದವರು” ಎಿಂದು ವಗಿೇವಕರಸುತಯತರೊೇ ಅವರ ವಿಷಯದಲಿಲ ತಯಳ ಮೆಯನುು 
ಕಳೆದುಕೊಳುುತಯತರೆ. “ದೃಢವಿಲಲವದರು” ಅವರಗೆ ಮ್ುನುಡೆಯಲು ಅಡಿುಯಯಗುತಯತರೆ, 
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ಅವರನುು ನಿಧ್ಯನಗೊಳಿಸುತಯತರೆಿಂದು ಯೇಚಿಸುತಯತರೆ. ನಿರ್ವ್ಯಗಿಯೂ ದೃಢವಿರುವವರು 
ದ್ೆೇವರು ತ್ಮ್ಗೆ ಆ ಬಲವನುು ದೃಢವಿಲಲದವರಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದಕಯೆಗಿಯೆೇ 
ಅನುಗಿಹಸಿದ್ಯದನೆಿಂಬುದನುು ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುುವರು. ಅವರು ದ್ಯಪುಗಯಲು ಹಯಕುವದನುು 
ಬಿಟ್ುಟ ದೃಢವಿಲಲದ ಸಹೊೇದರರಗೆ ಅನುಗುರ್ವ್ಯಗಿ ಅವರ ವ್ೆೇಗದಲಿಲ ಸ್ಯಗುತಯತರೆ.  

“ದೃಢವಿರುವವರು” “ದೃಢವಿಲಲದವರಗೆ” ಇನೊುಿಂದರಲಿಲ ಸ್ಯಲಗಯರರಯಗಿದ್ಯದರೆ. 
“ದೃಢವ್ಯದ” ನಿಂಬಿಕೆಯುಳುವರು ತಮ್ಮ ಸ್ನಖವನನು ನರ ೀಡಿಕ್ರ ಳ್ುದರ ಇರಲಿ ಎಿಂದು 
ಪೌಲನು ಹೆೇಳಿದನು. ಮಯನವರಲಿಲರು ಅತ್ಾಿಂಥ ಬಲವ್ಯದ ವಿಶೆೇಷ ಲಕ್ಷರ್ಗಳಲೊಲಿಂದು 
ಎಿಂದರೆ ತ್ನುನುು ಸಿಂತೊೇಷಪಡಿಸಿಕೊಳುುವದು—ತಯನು ಬಯಸುವದನುು ತಿನುುವದು, 
ತಯನು ಇಚಿಛಸಿದ ಕಡೆಗೆ ಹೊೇಗುವದು, ತಯನಿಚಿಛಸುವದನೆುಲಯಲ ಮಯಡುವದು. ಲೌಕ್ತಕ 
ಮ್ನಸಿಾನವರ ಗುರಯು ತ್ಮ್ಗೆ ಇಷಟವ್ಯಗುವದನುು ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂಬುದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ 
ಪೌಲನು ಯಯರನುು “ದೃಢವ್ಯದ”ವರು ಎಿಂದು ಕರೆದನೊೇ ಅವರ ಗುರಯು 
ಇದ್ಯಗಿರಬಯರದು. ದೃಢವಿರುವವರು ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಇತ್ರರ ಹತ್ಕೊೆೇಸೆರವ್ಯಗಿ 
ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಭ್ೊೇಗಗಳನುು ತ್ಾಜಸಬೆೇಕಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಮ್ಧಾರಯತಿಿಯಲಿಲ ಒಿಂದು ಕೂಸು 
ಅಳುತ್ತದ್ೆ. ಹೆತ್ತವರು ಕೂಸಿನ ಅಳುವನುು ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಿಂಡು ಪುನಃ ನಿದ್ೆಿಗೆ ಹೊೇಗುತಯತರೊೇ? 
ಅವರು ಒಳ ುೆೇಯ ಪೊೇಷಕರಯಗಿದದರೆ ಹಯಗೆ ಮಯಡುವದಿಲಲ. ಅವರು ತ್ಮ್ಮ ಸವಿಂತ್ 
ಸುಖವನುು (ರಯತಿಿಯ ಒಿಂದು ಹತ್ಕರ ನಿದ್ೆದಯನುು) ತ್ಾಜಸಿದವರಯಗಿ ಕೂಸಿನ 
ಅಗತ್ಾತೆಗಳನುು ಸಿಂಧಸುವದಕೆೆ ಎದ್ ದೆೇಳುವರು. ದೃಢವಿರುವವರು ಅದನೆುೇ 
ದೃಢವಿಲಲದವರಗೆ ಮಯಡುವರು. 

ಹಯಗಯದರೆ ನಯವು ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಂತೊೇಷವುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವ 
ಯಯವದನೂು ಮಯಡಿಕೊಳುಬಯರದ್ೆಿಂದು ಇದರಥವವೊೇ? ಇಲಲ. ಬದಲಯಗಿ, ಇತ್ರರ 
ಅಗತೆಾತ್ಗಳನುು ಪರಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುದ್ೆಯೆೇ ನಯವು ಇಷಟಪಟ್ಟದದನುು 
ಮಯಡಬಯರದ್ೆಿಂಬುದು ಅದರ ಅಥವವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದರಥವವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ನಯವು ಹೇಗೆ 
ಕೆೇಳುಕೊಳುುವ್ೆವು ಎಿಂದಥವವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಏನೆಿಂದರೆ “ನನು ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಸುಖವನುು 
ಹುಡುಕುವದರಿಂದ ಅದು ಇತ್ರರ ಮೇಲೆ ಹೆೇಗೆ ಪರಣಯಮ್ ಬಿೇರುತ್ತದ್ೆ?” 

ವಚನ 2. ಪೌಲನು ಅದನುು ಈ ರೇತಿಯಲಿಲ ಹೆೇಳುತಯತನೆ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪಾತಿಯಬ್ೊನನ 
ತನು ನರರರಯವನ . . . ಸ್ನಖವನನು ನರ ೀಡಿಕ್ರ ಳ್ುಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ, “ನೆರೆಯವನು” 
ಎಿಂಬುದು “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.3 ಅಪೆೇಕ್ಷಿತ್ ಫಲಿತ್ವ್ೆೇನಯ 
ಗಿರುವದು? “ನಮ್ಮಲಿಲ ಪಿತಿಯಬಬನು ತ್ನು ನೆರೆಯವನ” ಹತವನ ು ಭಕ್ರತವೃದಿಿಯನ ು 
ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸುವವರಯಗಿ “ಅವನ ಸುಖವನುು ನೊೇಡಿಕೊಳುಲಿ” ಎಿಂಬದ್ೆ. “ಹತ್ವನೂು” 
(ἀγαθός, agathos) ಎಿಂಬುದು ಆತಿೀಕ ಹತ್ಕೆೆ ಸೂಚಿತ್ವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. “ಭಕ್ತತವೃದಿಧ” 
ಎಿಂಬುದು 14:19 ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ “ಭಕ್ತತವೃದಿಧ” (ಆತೊೀನುತಿ) ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟರುವ 
ಅದ್ೆೇ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ: οἰκοδομή (oikodomē). ನಯವು ಜೊತೆ ಕೆೈಸತರ ಹತ್ದ 
ಕುರತಯಗಿ ನಿಸ್ಯಾಾಥಿವಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಕಳಕಳಿಯುಳುವರು ಆಗಿರಬೆೇಕು. ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನ 
ಭಕ್ತತವೃದಿಧಗೊಳಿಸುವ ವಿಚಯರವನುು ABಯು ಈ ವಿಧದಲಿಲ ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ತದ್ೆ: “ಆತ್ನನುು 
ಆತಿೀಕವ್ಯಗಿ ಬಲಪಡಿಸುವದಕೂೆ ವೃದಿಧಪಡಿಸುವದಕೂೆ.” ನಯವು “ದೃಢವ್ಯದ 
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ಕೆೈಸತರಯಗುವಿಂತೆ ಅವರಗೆ [‘ದೃಢವಿಲಲದ’ ಸಹೊೇದರರಗೆ] ಸಹಯಯ ಮಯಡಬೆೇಕು ಎಿಂದು 
JB ತ್ರ್ುವಮ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ.4 

“ಇತ್ರರನುು ಸಿಂತೊೇಷಪಡಿಸುವದು” ಮ್ತ್ುತ “ಮ್ನುಷಾರನುು 
ಮಚಿುಸುವವರಯಗಿರುವದು” ನಡುವ್ೆ ಒಿಂದು ವಾತಯಾಸವಿರುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದನುು ನಯವು 
ಗಮ್ನಿಸತ್ಕೆದುದ. ತಯನು ಮ್ನುಷಾರನುು ಮಚಿುಸುವವನಲಲ ಎಿಂಬುದು ಎಲಲರಗೂ 
ತಿಳಿದಿರಬೆೇಕೆಿಂದು ಪೌಲನು ಬಯಸಿದದನು. ಆತ್ನು ಗಲಯತ್ಾದಲಿಲನ ಕೆೈಸತರಗೆ ಹೇಗೆ 
ಬರೆಯುತಯತನೆ, “ನಯನಿೇಗ ಯಯರನುು ಒಲಿಸಿಕೊಳುುತಯತ ಇದ್ ದೆೇನೆ? ಮ್ನುಷಾರನೊುೇ? 
ದ್ೆೇವರನೊುೇ? ನಯನು ಮ್ನುಷಾರನುು ಮಚಿುಸುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸುತಯತ ಇದ್ ದೆೇನೊೇ? ಇನೂು 
ಮ್ನುಷಾರನುು ಮಚಿುಸುವವನಯಗಿದದರೆ ನಯನು ಕ್ತಿಸತನ ದ್ಯಸನಲಲ” (ಗಲಯತ್ಾ 1:10). ಅದ್ೆೇ 
ಸಮ್ಯದಲಿಲ, ಆತ್ನು ಇತ್ರರನುು ಮಚಿುಸುವದಕೆೆ ಶಿಮಿಸಿದನೆಿಂಬುದು ನಿರ್ವ್ೆೇ. ಆತ್ನು 
ಹೇಗೆ ಬರೆದನು, “ನಯನಿಂತ್ೂ ಸವಪಿಯೇರ್ನಕಯೆಗಿ ಚಿಿಂತಿಸದ್ೆ ಮ್ನುಷಾರೆಲಲರೂ 
ರಕ್ಷಣೆಹೊಿಂದಬೆೇಕೆಿಂದು ಅವರ ಪಿಯೇರ್ನಕಯೆಗಿ ಚಿಿಂತಿಸಿ ಎಲಲರನೂು ಎಲಯಲ 
ವಿಷಯಗಳಲಿಲ ಮಚಿುಸುವವನಯಗಿದ್ೆದೇನೆ” (1 ಕೊರಿಂಥ 10:33). ಇವ್ೆರಡರಲಿಲನ 
ವಾತಯಾಸವ್ೆೇನು? ಒಬಬ “ಮ್ನುಷಾರನುು ಮಚಿುಸುವವನು” ಯಯರೆಿಂದರೆ ಆತ್ನ ಪಯಿಥಮಿಕ 
ಗುರಯು ಕೆೇವಲ ಮ್ನುಷಾರ ಅನುಮೊೇದನೆಯನುು—ಅದಕೆೆ ಮ್ುಖಸುತತಿ ಮ್ತ್ುತ 
ದ್ೊೇಷದ್ೊಿಂದಿಗೆ ರಯಜ ಮಯಡಿಕೊಳುಬೆೇಕಯದರೂ ಸರಯೆೇ—ಗಳಿಸಿಕೊಳುುವದ್ೆೇ 
ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದಕೆೆ ತ್ದಿವರುದಧವ್ಯಗಿ, “ಮ್ನುಷಾರನುು ಮಚಿುಸುವದು” ಎಿಂದರೆ ಇತ್ರರ 
ಆತಿೀಕ ಅಗತ್ಾತೆಗಳಿಗೊೇಸೆರವ್ಯಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಇಷಯಟಥವಗಳನುು ಬದಿಗೊತ್ುತವದ್ೆೇ 
ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಎಲಿಲಯ ವರೆಗೆ ನಯವು ಸತ್ಾದ ವಿಷಯದಲಿಲ ರಯಜ ಮಯಡಿಕೊಳುುವದಿಲಲವೊೇ 
ನಯವು ಆ ಕಯಯವವನುು ಮಯಡಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ.  

ವಚನ 3. ನಯವು ಏಕೆ ನಿಸ್ಯಾಾಥಿವಗಳಯಗಿರಬೆೇಕು? ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಯೆೇಸುವು ಹಯಗೆಯೆೇ 
ಇದದನು: ಯಯಕ್ರಿಂದರರ ಕ್ರಾಸ್ತನನ ಸ್ಹ ತನು ಸ್ನಖವನನು ನರ ೀಡಿಕ್ರ ಳ್ುಲ್ಲಲ್ಿ. ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಕ್ತಿಸತನ 
ಪಯಿಥಮಿಕ ಉದ್ೆದೇಶವು ತ್ಿಂದ್ೆಯನುು ಮಚಿುಸುವದ್ೆೇ ಆಗಿತ್ುತ. ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, 
“ನಯನು ಆತ್ನಿಗೆ ಮಚಿುಕೆಯಯದದದನುು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಮಯಡುವದರಿಂದ” (ಯೇಹಯನ 
8:29). ಹೆೇಗೂ, ಅದರೊಿಂದಿಗೆ ನಿಕಟ್ವ್ಯಗಿ ಸಿಂಬಿಂಧ ಪಟಿಟರುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು 
ಮಯನವರ ಹತ್ಕಯೆಗಿಯೂ ಭಕ್ತತವೃದಿಧಗಯಗಿಯೂ ತ್ನು ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಸುಖವನುು ಮ್ತ್ುತ 
ಆನಿಂದವನುು ತ್ಾಜಸಿ ಬಿಡುವದು ಆಗಿತ್ುತ (ನೊೇಡಿರ ಫಿಲಿಪ್ರಪ 2:6-8). 

ಪೌಲನು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ಮಯಡಿದ ಪಿಕಯರವ್ೆೇ, ಆತ್ನು ಚಚೆವಯಳಗೆ ಒಿಂದು 
ಸೂಕತವ್ಯದ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುತಯತನೆ: ದರೀವರರೀ, 
ನಿನುನನು ದ ಷ್ಟಸಿದವರ ದ ಷಣರಗಳ್ಳ ನನು ಮೆೀಲರ ಬ್ಿಂದವು ಎಿಂಬ್ದಯಗಿ ಬ್ರರದಿರನವಿಂತ್ರ 
ಆತನಿಗರ ಸ್ಿಂಭವಿಸಿತಲಯಿ. ಈ ಉಲ ಲೆೇಖನವು ಕ್ತೇತ್ವನೆ 69:9ರಿಂದ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಪಟಿಟದ್ಯದಗಿದ್ೆ. ಆ ಕ್ತೇತ್ವನೆಯಲಿಲ ದ್ಯವಿೇದನು ತಯನು ಕತ್ವನನುು 
ಹಿಂಬಯಲಿಸಿದದರ ನಿಮಿತ್ತವ್ಯಗಿ ಅವನು ಹೆೇಗೆ ಇತ್ರರಿಂದ ದುವವತ್ವನೆಗೆ 
ಗುರಯಯದನೆಿಂಬುದನುು ನೆನಪ್ರಸಿಕೊಳುುತಯತನೆ: “ನಿನುನುು [ದ್ೆೇವರು] ದೂಷ್ಟಸುವವರ 
ದೂಷಣೆಗಳು [‘ಅವಹೆೇಳನಗಳು’; NIV) ನನು [ದ್ಯವಿೇದ] ಮೇಲೆ ಬಿಂದಿವ್ೆ.” ಪೆಿೇರತ್ ಕೆೈಸತ 
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ಉಪದ್ೆೇಶಕರು ಮ್ತ್ುತ ಬೊೇಧಕರು ಈ ಕ್ತೇತ್ವನೆಯಲಿಲ, “ದ್ಯವಿೇದ ಕುಮಯರನಯದ” 
(ಮ್ತಯತಯ 1:1)5 ಯೆೇಸುವಿನ ಒಿಂದು ಪೂವವಛಯಯೆಯನುು ಕಿಂಡರು. ಮಸಿಾೇಯನು ದ್ೆೇವರ 
ಚಿತ್ತವನುು ಮಯಡುವದಕಯೆಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಿಂದ್ಯಗ ಆತ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ಯದಗಿ 
ನಡಿಸಿಕೊಳುಲಪಡುವನೆಿಂಬುದನುು ತೊೇಪವಡಿಸುವದಕೆೆ ಪೌಲನು ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವನುು 
ಬಳಿಸಿದನು. MSGಯು ಆ ಆಲೊೇಚನೆಯನುು ಸ್ೆರೆಹಡಿಯುತ್ತದ್ೆ: ಯೆೇಸುವು ಬಿಂದ್ಯಗ, 
ಆತ್ನು “ಕಷಟಕೊೆಳಗಯದವರ ಕಷಟಗಳನು ಹೊತ್ುತಕೊಿಂಡನು.” ಇಲಿಲರುವ ಸೂಚಯಾಥವವು 
ನಯವು ಸಹ ಅದನೆುೇ ಮಯಡಬೆೇಕು ಎಿಂಬದ್ೆ. ಕ್ತಿಸತನು ನಮ್ಮ ಮಯದರ ಹಯಗೂ ನಮ್ಮ 
ಸೂಪತಿವ ಎರಡೂ ಆಗಿದ್ಯದನೆ.6 

ವಚನ 4. ಪೌಲನು ಚಚೆವಗೆ ವಿರಯಮ್ ಕೊಟ್ುಟ ತಯನು ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು 
ಬಳಸುವದನುು ಸಮ್ಥಿವಸಿಕೊಳುುತಯತನೆ. ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪುಸತಕದಲಿಲ, ಪೌಲನು 
ತ್ನು ಉಪದ್ೆೇಶವನುು ಸಮ್ಥಿವಸಿಕೊಳುಲು, ದೃಢಿೇಕರಸಲು, ಅಥವ್ಯ ದೃಷಯಟಿಂತಿೇಕರಸಲು 
ಸತ್ತ್ವ್ಯಗಿ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು ಉಪಯೇಗಿಸುತಯತನೆ. 15:1-13ರಲಿಲ, ಪೌಲನು 
ಕ್ತೇತ್ವನೆ 69ರಿಂದ ಉಲೆಲೇಖನ ಮಯಡಿದುದ ಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಇತ್ರ 
ನಯಲುೆ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗಗಳನುು ಸಹ ಉಲೆಲೇಖಿಸುತಯತನೆ. ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಮಯಡಿದುದ 
ಸರಯಯಗಿಯೆೇ ಇರುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದನುು 4ನೆೇ ವಚನವು ಒತಿತ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ: ಪೂವಿದಲ್ಲಿ 
ಬ್ರರದದರುಲಯಿ ನಮ್ಮನನು ಉಪದರೀಶಸ್ನವದಕ್ಯಕಗಿಯ  ಆದರಣರಯನ ು ಹರ ಿಂದಿ ರಕ್ಷಣರಯ 
ನಿರೀಕ್ಷರಯನಳ್ುವರಯಗಿರನವಿಂತ್ರ ಆ ಗಾಿಂಥಗಳ್ಳ ಬ್ರರಯಲ್ಪಟ್ಟವು.  

“ಪೂವವದಲಿಲ ಬರೆದದ್ ದೆಲಯಲ” ಎಿಂಬುದು ನಯವು ಕರೆಯುವಿಂಥ ಹಳೆಯ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. 7:6ರಲಿಲ, ಪೌಲನು “ಈಗಲಯದರೊೇ ನಮ್ಮನುು 
ವಶಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿದದ ಧಮ್ವಶಯಸಿದ ಪಯಲಿಗೆ ನಯವು ಸತ್ತ ಕಯರರ್ ಆ ಧಮ್ವಶಯಸಿದಿಿಂದ 
ವಿಮ್ುಕತರಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಹೆೇಗೂ, ಇದರಥವವು ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು 
ಕೆೈಸತರಗೆ ಯಯವ ಪಿಯೇರ್ನವಿಲಲದ್ೆದಿಂದು ಆಗಿದ್ೆಯೇ? ಪೌಲನ ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ, ಹಳೆಯ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು “ನಮ್ಮನುು ಉಪದ್ೆೇಶಿಸುವದಕಯೆಗಿ ಬರೆಯಲಪಟಿಟತ್ು,” ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗಯಗಿ 
ಬರೆಯಲಪಟಿಟತ್ು. ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುಲು ಮ್ತ್ುತ ಬೆಲೆಯನುು 
ಅರತ್ುಕೊಳುಲು, ನಯವು ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು ಚೆನಯುಗಿ ಅರತ್ುಕೊಿಂಡಿರುವ 
ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಕೆಯಿಿಂದ ನಯವು ಕಲಿತ್ುಕೊಳುುವ ಒಿಂದು ಪಯಠ್ವ್ೆಿಂದರೆ ಅದು 
“ಸಿಥರಚಿತ್ತ” (“ಸ್ೆೈರಣೆ”; NIV). ಶಯಸಿಗಳು ನಮ್ಗೆ “ಸ್ೊೇತ್ು ಹೊೇಗದ ರ್ನರು ಹೆೇಗೆ 
ದ್ೆೇವರಿಂದ ಸಹಯಯ ಮಯಡಲಪಟ್ಟರೆಿಂದು” ತಿಳಿಸುತ್ತವ್ೆ (JB). ನಿಂಬಿಗಸತರು ದ್ೆೇವರಿಂದ 
ಆಶಿೇವ್ಯವದ ಮ್ತ್ುತ “ಆದರಣೆಯನೂು” ಪಡೆದುಕೊಳುುವ ಕುರತಯಗಿ ಓದುತ ತೆೇವ್ೆ. ಅದರ 
ಫಲಿತ್ವ್ಯಗಿ, ಏನೆೇ ಸಿಂಭವಿಸಿದರೂ ಚಿಿಂತೆಯಿಲಲ, ನಯವು ದೃಢವಿಶಯವಸ ಮ್ತ್ುತ 
“ನಿರೇಕ್ಷೆಯುಳುವರಯಗಿಯೂ” ಭವಿಷಾವನುು ದೃಷ್ಟಟಸುವದಕೆೆ ಶಕತರಯಗುತ ತೆೇವ್ೆ.  

ವಚನ 5. ಈ ವಚನ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ುಿಂದಿನ ವಚನದಲಿಲ, ಪೌಲನು ಮ್ಧಾದಲಿಲ 
ಐಕಾತೆಗೊೇಸೆರ ಒಿಂದು ಅತಯಾಸಕ್ತತಯ ಪಯಿಥವನೆಯ ಉದ್ಯೆರವನುು ಎತ್ುತತಯತನೆ: 
ಪಯಿಥವನೆಯು ಸಿಥರಚ್ಚತತವನ ು ಆದರಣರಯನ ು ಕ್ರ ಡನವ ದರೀವರನ7 ಎಿಂದು ಸಿಂಬೊೇಧಸುವ 
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ಮ್ೂಲಕ ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ. ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಗೆ ಸಿಥರಚಿತ್ತದಿಿಂದಿರುವಿಂತೆ ಸಹಯಯ 
ಮಯಡುತಯತನೆ ಮ್ತ್ುತ ವಿವಿಧ ರೇತಿಗಳಲಿಲ ಪೊಿೇತಯಾಹಸುತಯತನೆ; ಆದರೆ, ಸನಿುವ್ೆೇಶದಲಿಲ, 
ದ್ೆೇವರು ಶಯಸಿಗಳ ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿ ನಮ್ಮಲಿಲ ಸಿಥರಚಿತ್ತ ಮ್ತ್ುತ ಆದರಣೆಯನುು 
ನಿಮಿವಸುವದರ ಕುರತಯಗಿ ಪೌಲನು ಸೂಚಿಸುತಿತದ್ಯದನೆ. 

ಪೌಲನು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರನುು ಆಶಿೇವವದಿಸಿರುವ ದ್ೆೇವರು, ಅವರಗೆ ಒಿಂದರೀ 
ಮ್ನಸ್ನಸಳ್ುರಯಗಿರನವಿಂತ್ರ . . . ದಯಪಯಲ್ಲಸ್ಲ್ಲ ಎಿಂದು ಪಯಿಥಿವಸಿದನು. NIV ಯಲಿಲ 
“ದ್ೆೇವರು . . . ನಿಮೊಮಳಗೆ ಐಕಾತೆಯ ಆತ್ಮವನುು ಅನುಗಿಹಸಲಿ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. 
RSVಯಲಿಲ ಹೇಗಿರುತ್ತದ್ೆ, “ದ್ೆೇವರು . . . ನಿಮ್ಗೆ ಪರಸಪರರ ಸಿಂಗಡ ಅಿಂತ್ಹ 
ಸ್ಯಮ್ರಸಾದಲಿಲ8 ಜೇವಿಸುವಿಂತೆ ಅನುಗಿಹಸಲಿ.” ನಯವು ಒಿಂದ್ೆೇ ಮ್ನಸುಾ ಮ್ತ್ುತ 
ಹೃದಯವುಳುವರಯಗಿ ಇರಬೆೇಕೆಿಂಬುದು ದ್ೆೇವರ ಬಯಕೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.  

“ಒಿಂದ್ೆೇ ಮ್ನಸುಾಳುವರಯಗರುವಿಂತೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದ್ಯಗ ನಿಖರವ್ಯಗಿ ಪೌಲನ 
ತಯತ್ಪಯವವು ಏನಯಗಿತ್ುತ? ಅದು ಒಿಂದು ಅತಯಾವಶಾಕ ಕಯಯವವ್ಯಗಿರುವಿಂತ್ಹ ಒಿಂದ್ೆೇ 
ಉಪದ್ೆೇಶದಲಿಲ ನಿಂಬಿಕೆ ಮ್ತ್ುತ ಬೊೇಧಸುವಿಕೆ ಎಿಂಬುದನುು ಆ ಪದಗುಚಛವು 
ಸೂಚಿಸುತಿತರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ ಎಫೆಸ 4:4-6). ಹೆೇಗೂ, ಪೌಲನು ಈಗಲೂ 
ಅಭಿಪಯಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವಿಚಯರಗಳನೆುೇ ಚಚಿವಸುತಿತದ್ಯದನೆಿಂಬುದನುು ನಯವು 
ನೆನಪ್ರಟ್ುಟಕೊಳುಬೆೇಕು. ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ, ಅಪೊಸತಲನು ಕೆೈಸತರನುು ಅವರಲಿಲ 
ಪಯಿಮ್ುಖಾವಲಲದ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯಗ ಳಿದ್ಯದಗೂಾ “ಒಿಂದ್ೆೇ 
ಮ್ನಸುಾಳುವರಯಗಿರುವಿಂತೆ” ಬೆೇಡಿಕೊಳುುತಿತದ್ಯದನೆ. ನಯವು ಕಲಿಯುವ ಅಗತ್ಾವಿರುವ 
ಒಿಂದು ಪಯಠ್ವು ಇಲಿಲದ್ೆ: ನಯವು “ಒಿಂದ್ೆೇ ಮ್ನಸುಾಳುವ ರಯಗಿರುವಿಂತೆ” ಎಲಲದರಲಿಲಯೂ 
ಒಮ್ಮತ್ ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕಯದ ಅಗತ್ಾವಿರುವದಿಲಲ. ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶದಲಿಲ, ನಯವು ಎಲಲರದಲಿಲಯೂ 
ಒಮ್ಮತ್ ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕೆಿಂದರೆ ಐಕಾತೆಯು ಅಸ್ಯಧಾದ ಮಯತಯಗುತ್ತದ್ೆ. (ಯಯವದ್ೆೇ 
ಅಭಿಪಯಿಯ ಭ್ೆೇದಗಳನೆುೇ ಹೊಿಂದಿರದಿದದ ಗುಿಂಪನುು ನಯನು ಎಿಂದೂ ಕಿಂಡಿಲಲ.) 

ನಯವು ಹೆೇಗೆ ಒಬಬರೊಬಬರೆಡೆಗೆ “ಒಿಂದ್ೆೇ ಮ್ನಸುಾಳುವರಯಗಿರುವದಕೆೆ” 
ಸ್ಯಧಾವಿರುತ್ತದ್ೆ (KJV)? ಯೆೇಸು ಕ್ತಿಸತನ ಹೆಜ ಜೆಯ ಜಯಡುಗಳಲಿಲ ನಡೆಯು 
ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿಯೆೇ. 5ನೆೇ ವಚನವು ಕ್ರಾಸ್ತ ಯೀಸ್ನವನನು ಅನನಸ್ರಸಿ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ. ಈ 
ಪದಗುಚಛಕೆೆ ವ್ೆೈವಿದಾವ್ಯದ ಅಥವಗಳಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ, ಅದರಲಿಲ “ಯೆೇಸು ಕ್ತಿಸತನ 
[ಉಪದ್ೆೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಸ್ಯರವ್ಯಗಿ]” ಅಥವ್ಯ “ಯೆೇಸು ಕ್ತಿಸತನ [ಬಯಕೆಗೆ 
ಅನುಸ್ಯರವ್ಯಗಿ]” ಎಿಂಬವುಗಳ  ಸ್ೆೇರವ್ೆ (ನೊೇಡಿರ ಯೇಹಯನ 17:20-23). ಹೆೇಗಿದದರೂ, 
ಅದು ಬಹುಶಃ “ಯೆೇಸು ಕ್ತಿಸತನ [ಮಯದರಗೆ] ಅನುಸ್ಯರವ್ಯಗಿ” ಎಿಂಬಿಂತೆ 
ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುಬಹುದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. “ಒಿಂದ್ೆೇ ಮ್ನಸುಾಳುವರಯಗಿ” ಇರುವದಕೆೆ 
ದ್ಯರಯೆಿಂದರೆ, ತ್ನುನುು ಮಚಿುಸುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಇತ್ರರಗಯಗಿ ಚಿಿಂತೆಯುಳುವನಯಗಿದದ 
ಯೆೇಸುವಿನ ಮಯದರಯನುು ನಯವ್ೆಲಲರೂ ಅನುಸರಸುವ ಮ್ೂಲಕವ್ೆೇ ಆಗಿದ್ೆ.  

ವಚನ 6. “ಒಿಂದ್ೆೇ ಮ್ನಸುಾಳುವರಯಗಿರುವದು” ಏಕೆ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿದ್ೆ? ಹೀಗರ ನಿೀವು 
ಏಕ ಮ್ನಸಿಸನಿಿಂದ ಒಮ್ನಮಖವಯಗಿ ನಮ್ಮ ಕತಿನಯದ ಯೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ತನ ತಿಂದರಯಯದ 
ದರೀವರನನು ಕ್ರ ಿಂಡಯಡನವಿರ. NEBಯಲಿಲ “ಹೇಗೆ ನಿೇವು ಏಕ ಮ್ನಸುಾ ಮ್ತ್ುತ ಏಕ 
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ದನಿಯಿಿಂದ ದ್ೆೇವರನುು ಮ್ತ್ುತ ಕತ್ವನಯದ ಯೆೇಸು ಕ್ತಿಸತನ ತ್ಿಂದ್ೆಯನುು ಸುತತಿಸಬಹುದು” 
ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಯವು ಆರಯಧಸತ್ಕೆ ರೇತಿಯಲಿಲ ಆರಯಧಸುವದಕೆೆ ಏಕ 
ಮ್ನಸುಾಳುವರಯಗಿರುವದು ಅತಯಾವಶಾಕವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಆರಯಧಕರ ಹೃದಯಗಳಲಿಲರುವ 
ವ್ೆೈಷಮ್ಾದಿಂತೆ ಬೆೇರೆ ಯಯವದೂ ಆರಯಧನೆಯನುು ಹಯಳು ಮಯಡುವದಿಲಲ. 

ದರೀವರ ಮ್ಹಮೆಗರ ೀಸ್ಕರ ಐಕಾತ್ರ (15:7-13) 
7ಆದದರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ತನನ ನಿಮ್ಮನನು ಸರೀರಸಿಕ್ರ ಿಂಡಿಂತ್ರ ನಿೀವು ಸ್ಹ ಒಬ್ೊರನರ ುಬ್ೊರನ 

ಸರೀರಸಿಕ್ರ ಿಂಡನ ದರೀವರನನು ಮ್ಹಮೆಯನನು ಪಾಕ್ಯಶಪಡಿಸಿರ. 8ಯಯಕ್ರಮ್ದರರ ನಯನನ 
ಹರೀಳ್ಳವದರೀನಿಂದರರ — ಕ್ರಾಸ್ತನನ ಪಿತೃಗಳಿಗರ ಉಿಂಟ್ಯದ ದರೀವರ ವಯಗಯುನಗಳ್ನನು ದೃಢಪಡಿಸಿ 
ಆತನ ಸ್ತಾವನನು ತ್ರ ೀರಸ್ನವದಕ್ಯಕಗಿ ಸ್ನನುತಿಯಿಂಬ್ ಸ್ಿಂಸಯಕರಕ್ರಕ ಒಳ್ಗಯದನನ. 
9ಜನಯಿಂಗಗಳಯದರರ ಕ್ಯರನಣಾದ ನಿಮತತ ದರೀವರನನು ಕ್ರ ಿಂಡಯಡನತ್ಯತ ರರಿಂಬ್ದರೀ. ಇದಕ್ರಕ 
ಸ್ರಯಯಗಿ ಶ್ಯಸ್ರದಲ್ಲಿಯ  ಬ್ರರದದರ. ಹರೀಗಿಂದರರ —  

ಈ ಕ್ಯರಣದಿಿಂದ ಅನಾಜನಗಳ್ ಮ್ಧಾದಲ್ಲಿ ನಿನುನನು ಸ್ನತತಿಸ್ನವರನನ; 
ನಿನು ನಯಮ್ವನನು ಸ್ಿಂಕ್ರೀತಿಿಸ್ನವರನನ ಎಿಂದ  

10ಇನರ ುಿಂದನ ಸ್ಥಳ್ದಲ್ಲಿ —  
ಜನಯಿಂಗಗಳಿರಯ, ದರೀವರ ಜನರರ ಡನರ ಉಲಯಿಸ್ಪಡಿರ ಎಿಂದ  

11ಬರೀರರ ಿಂದನ ಸ್ಥಳ್ದಲ್ಲಿ —  
ಸ್ವಿಜನಯಿಂಗಗಳರೀ, ಕತಿನನನು ಕ್ರೀತಿಿಸಿರ, ಸ್ಮ್ಸ್ತಪಾಜರಗಳ್  ಆತನನನು 

ಸ್ಿಂಕ್ರೀತಿಿಸ್ಲ್ಲ ಎಿಂದ  
ಬ್ರರದದರ. 12ಮ್ತ್ರ ತಿಂದನ ಸ್ಥಳ್ದಲ್ಲಿ ಯಶ್ಯಯನನ ಹರೀಳ್ಳವದರೀನಿಂದರರ —  

ಇಷಯನ ಅಿಂಕನರದವನನ 
ಅಿಂದರರ ಜನಯಿಂಗಗಳ್ನನು ಆಳ್ತಕಕವನನ ಬ್ರನತ್ಯತನರ; 
ಜನಯಿಂಗಗಳ್ಳ ಆತನನನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ನತಿತರನವರನ. 

13ನಿರೀಕ್ಷರಯ ಮ್ ಲ್ನಯದ ದರೀವರನ ನಿಂಬಿಕ್ರಯಿಂದನಿಂಟ್ಯಗನವ ಸ್ಿಂತ್ರ ೀಷವನ ು 
ಮ್ನಶ್ಯಶಿಂತಿಯನ ು ನಿಮ್ಗರ ಪರಪೂಣಿವಯಗಿ ದಯಪಯಲ್ಲಸಿ ನಿೀವು ಪವಿತ್ಯಾತಮನ 
ಬ್ಲ್ಗ ಡಿದವರಯಗಿ ನಿರೀಕ್ಷರಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಿಯನನು ಹರ ಿಂದನವಿಂತ್ರ ಅನನಗಾಹಸ್ಲ್ಲ.  

ವಚನ 7. ಈ ಚಚೆವಯ ಆರಿಂಭದಲಿಲ, “ದೃಢವಿರುವ”ವರಗೆ “ನಿಂಬಿಕೆಯಲಿಲ 
ದೃಢವಿಲಲದವರನುು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳಿುರ” ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೇಳಿದನು (14:1). ಇಲಿಲ, ಆತ್ನು 
ಒಬ್ೊರನರ ುಬ್ೊರನ ಸರೀರಸಿಕ್ರ ಿಂಡನ ಇರಬೆೇಕೆಿಂದು ಎಲಯಲ ಕೆೈಸತರನುು ಬೆೇಡಿಕೊಳುುತಯತನೆ. ಈ 
ಮ್ುಿಂಚೆ ಗಮ್ನಿಸಿರುವ ಪಿಕಯರ, “ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳಿುರ” ಎಿಂಬುದು “ಇಡಿೇ 
ಹೃದಯಪೂವವಕವ್ಯಗಿ ಸಿವೇಕಯರಮಯಡಿಕೊಳುುವದು”9—ಲೂಕ 15ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲಿಲ 
ತ್ಿಂದ್ೆಯು ತ್ನು ಮ್ಗನಿಗೆ ನಿೇಡಿದಿಂತ್ಹ ಸ್ಯವಗತ್ದ ರೇತಿಯಲಿಲ—ಎಿಂಬಥವವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
(ತ್ಪ್ರಪಹೊೇದ ಮ್ಗನು ತ್ನು ತ್ಿಂದ್ೆಯ ಬದಲಯಗಿ ದ್ಯರಯಲಿಲ ತ್ನು ಅರ್ುನನುು 
ಭ್ೆೇಟಿಯಯಗಿದಿದದದರೆ ಹೆೇಗಿರುತಿತತ್ುತ? ಬಹುಶಃ ಆತ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಕೊಿಂಡು ತ್ನು ಹಳೆಯ 
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ಹಿಂದಿಗಳ ಗೂಡಿಗೆ ಹೊೇಗಿರುತಿತದದನು. ನಯವು ಎಿಂದ್ಯದರು ಜೊತೆ ಕೆೈಸತರಗೆ “ಅರ್ುನ 
ರೇತಿಯ ಸ್ಯವಗತ್” ಕೊೇರರುವ ಅಪರಯಧ ಮಯಡಿದ್ ದೆೇವೊೇ?) 

ಯೆೇಸುವಿನ ಹೆಜ ಜೆಗಳಲಿಲ ನಡೆಯುವದಕೆೆ ಇತ್ರರನುು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುಲು ಕಲಿಯುವದು 
ಅತಯಾವಶಾಕವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, ಕ್ರಾಸ್ತನನ ನಿಮ್ಮನನು 
ಸರೀರಸಿಕ್ರ ಿಂಡಿಂತ್ರ “ನಿೇವು ಸಹ ಒಬಬರನೊುಬಬರು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳಿುರ.”10 ನಮ್ಮಲಿಲ ಕುಿಂದು 
ಕೊರತೆಗಳಿದ್ಯದಗೂಾ ಯೆೇಸು ನಮ್ಮನುು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಿಂಡನು. ಆತ್ನು ದರೀವರ ಮ್ಹಮೆಯನನು 
ಪಾಕ್ಯಶಪಡಿಸ್ಲ್ನ ಮಯಡಿದನು, ನಮ್ಮ ದ್ೆೇವರು ಎಷುಟ ಕರುಣೆಯುಳುವನೆಿಂಬುದನುು 
ತೊೇಪವಡಿಸಿದನು (ನೊೇಡಿರ 15:9). ಅದ್ೆೇ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ, ನಯವು ಒಬಬರನೊುಬಬರು 
ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುುವ್ಯಗ, ಅದು ದ್ೆೇವರ ಮ್ಹಮಗೊೇಸೆರವ್ೆೇ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಇದರಲಿಲನ 
ಸೂಚಯಾಥವದ ಮ್ುಕಯತಯವನುು ಪರಗಣಿಸಿರ: ನಯವು ಒಬಬರನೊುಬಬರು 
ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುುವದಿಲಲವ್ಯದರೆ, ದ್ೆೇವರು ಮ್ಹಮ ಹೊಿಂದುವದಿಲಲ.  

ವಚನ 8. ಪೌಲನು “ಕ್ತಿಸತನು ನಿಮ್ಮನುು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಿಂಡಿಂತೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದ್ಯಗ, 
ಆತ್ನು ಯೆಹೂದಾರು ಮ್ತ್ುತ ಅನಾರ್ನರು ಇಬಬರೂ ಸಿವೇಕರಸಲಪಟಿಟರುವದನುು ಕುರತ್ು 
ಮಯತಯಡುತಿತದ್ಯದನೆ. ಒಬಬರನೊುಬಬರು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುುವದರ ಕುರತ್ ತ್ನು ಮ್ುಿಂದುವರೆದ 
ಚಚೆವಯಲಿಲ, ಪೌಲನು ಇನುು ಮೇಲೆ “ದೃಢವಿರುವ” ಮ್ತ್ುತ “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರರನುು 
ಸೂಚಿಸಿ ಮಯತಯಡುವದಿಲಲ; ಬದಲಯಗಿ ಆತ್ನು ಯೆಹೂದಾರು ಹಯಗೂ ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ 
ವರನುು ಸೂಚಿಸಿ ಮಯತಯಡುತಯತನೆ. ಒಿಂದು ನಿದಿವಷಟವ್ಯದ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶದ ಕುರತ್ು ಯಯವ 
ಗುಿಂಪು ನಿಂಬಿಕೆಯಲಿಲ “ದೃಢವಿದ್ಯದರೆ” ಅಥವ್ಯ ಯಯವ ಗುಿಂಪು “ದೃಢವಿಲಲ” ಎಿಂಬುದನುು 
ಪರಗರ್ನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುದ್ೆ, ಅವರು ಒಬಬರನೊುಬಬರು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದು ಆತ್ನ 
ಬಯಕೆಯಯಗಿತ್ುತ. 8ರಿಂದ 11 ವಚನಗಳಲಿಲ, ಹಯಗೆ ಮಯಡುವದು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿಲ ದ್ೆೇವರ 
ಚಿತ್ತವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದನುು ಆತ್ನು ಸ್ಯಭಿತ್ುಪಡಿಸುತಯತನೆ.  

ಪೌಲನು ಮೊದಲು ಯೆಹೂದಾರ ಸಿವೇಕಯರದ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡಿದನು: ಯಯಕ್ರಿಂದರರ 
ನಯನನ ಹರೀಳ್ಳವದರೀನಿಂದರರ — ಕ್ರಾಸ್ತನನ . . . ಸ್ನನುತಿಯಿಂಬ್ ಸ್ಿಂಸಯಕರಕ್ರಕ ಒಳ್ಗಯದನನ. 
“ಮ್ನುಷಾಕುಮಯರನು ಸ್ೆೇವ್ೆಮಯಡಿಸಿಕೊಳುುವದಕೆೆ ಬರಲಿಲಲ, ಸ್ೆೇವ್ೆ ಮಯಡುವದಕೂೆ . . . 
ಬಿಂದನು” (ಮ್ತಯತಯ 20:28). ಆತ್ನ ಭೂಲೊೇಕದ ಸ್ೆೇವ್ೆಯು ಆತ್ನ ಜೊತೆ ಯೆಹೂದಾರ 
ಮೇಲೆ ಮ್ುಖಾ ಗಮ್ನ ಹೊಿಂದಿತ್ುತ (ಮ್ತಯತಯ 10:5, 6). ಆತ್ನ ಸ್ೆೇವ್ೆಯು ದರೀವರ 
ಸ್ತಾವನನು ತ್ರ ೀರಸ್ನವದಕ್ಯಕಗಿ (ὑπέρ, huper) ಆಗಿತ್ುತ—ಅಿಂದರೆ, “ದ್ೆೇವರ 
ವ್ಯಗಯದನಗಳು ಸತ್ಾ ಎಿಂಬುದನುು ತೊೇಪವಡಿಸುವದಕಯೆಗಿ.”11 ಯೆೇಸು ಪಿತೃಗಳಿಗರ 
[ಅಬಿಹಯಮ್, ಇಸ್ಯಕ, ಮ್ತ್ುತ ಯಯಕೊೇಬ] ಉಿಂಟ್ಯದ ದರೀವರ ವಯಗಯುನಗಳ್ನನು 
ನೆರವ್ೆೇರಸುವ ಮ್ೂಲಕ ಅವುಗಳನುು ದೃಢಪಡಿಸ್ನವದಕೆೆ ಬಿಂದನು.  

ವಚನ 9. ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದವರ ಸಿವೇಕಯರದ ಕಡೆಗೆ 
ತಿರಗಿಕೊಳುುತಯತನೆ. ಯೆೇಸು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುವದಕೆೆ ಇನೊುಿಂದು ಕಯರರ್ವ್ೆಿಂದರೆ 
ಅನಾಜನರನ ಕ್ಯರನಣಾದ ನಿಮತತ ದರೀವರನನು ಕ್ರ ಿಂಡಯಡನತ್ಯತರರಿಂಬ್ದರೀ. ಅನಾರ್ನರಗೆ 
ಯೆಹೂದಾರ ರೇತಿಯಲಿಲ ಲಿಖಿತ್ ವ್ಯಗಯದನಗಳು ಕೊಡಲಪಟಿಟರಲಿಲಲ; ಹೆೇಗಿದದರೂ, ದ್ೆೇವರು 
ಅವರನುು ತ್ನು ಕೃಪಯಭರತ್ ವಾವಸ್ ಥೆಯಲಿಲ ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದನು. ಅವರಲಿಲ 
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“ಕಯರುರ್ಾದ ನಿಮಿತ್ತ ದ್ೆೇವರನುು ಕೊಿಂಡಯಡುವದಕೆೆ” ಅನೆೇಕ ಕಯರರ್ಗಳಿದದವು. 
ಒಿಂದು ದಿನ ಯೆಹೂದಾರು ಮ್ತ್ುತ ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದವರು ಒಟಯಟಗಿ ಕೂಡಿ 

“ಒಮ್ುಮಖವ್ಯಗಿ” “ದ್ೆೇವರನುು ಕೊಿಂಡಯಡುವರು” ಎಿಂಬುದು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ದ್ೆೇವರ 
ಉದ್ೆದೇಶವ್ಯಗಿತ ತೆಿಂಬುದನುು ತೊೇಪವಡಿಸುವದಕಯೆಗಿ ಪೌಲನು ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಿಿಂದ 
ನಯಲುೆ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗಗಳನುು ಉಲ ಲೆೇಖನ ಮಯಡುತಯತನೆ.12 ಆತ್ನು ಕ್ತೇತ್ವನೆ 18:49ನುು 
ಉಲೆಲೇಖನ ಮಯಡುವ ಮ್ೂಲಕ ಆರಿಂಭಿಸುತಯತನೆ,13 ಅದು ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದವರ 
ಮ್ಧಾದ್ೊಳಗಿಿಂದ ಒಬಬ ಇಸ್ಯಿಯೆೇಲಿನವನು ದ್ೆೇವರನುು ಸುತತಿಸುವ ಕುರತ್ು ಬಣಿುಸುತ್ತದ್ೆ: 
ಇದಕ್ರಕ ಸ್ರಯಯಗಿ ಶ್ಯಸ್ರದಲ್ಲಿ ಬ್ರರದದರ. ಹರೀಗಿಂದರರ — ಈ ಕ್ಯರಣದಿಿಂದ ಅನಾಜನಗಳ್ 
ಮ್ಧಾದಲ್ಲಿ ನಿನುನನು ಸ್ನತತಿಸ್ನವರನನ; ನಿನು ನಯಮ್ವನನು ಸ್ಿಂಕ್ರೀತಿಿಸ್ನವರನನ.14  

ವಚನ 10. ಬಳಿಕ ಪೌಲನು ಧಮೊೇವಪದ್ೆೇಶಕಯಿಂಡ 32:43ರಿಂದ ಉಲ ಲೆೇಖಿಸುತಯತನೆ, 
ಅಲಿಲ ಮೊೇಶೆಯು ಅನಾರ್ನಯಿಂಗಗಳು ಇಸ್ಯಿಯೆೇಲಾರೊಿಂದಿಗೆ ಸಿಂಭಿಮಿಸುವ ಚಿತ್ಿರ್ವನುು 
ಮ್ುಿಂದಿಡುತಯತನೆ: ಇನರ ುಿಂದನ ಸ್ಥಳ್ದಲ್ಲಿ — ಜನಯಿಂಗಗಳಿರಯ, ದರೀವರ ಜನರರ ಡನರ 
ಉಲಯಿಸ್ಪಡಿರ.  

ವಚನ 11. ಅಪೊಸತಲನು ನಿಂತ್ರ ಉಲೆಲೇಖಿಸಿದ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವ್ೆಿಂದರೆ ಕ್ತೇತ್ವನೆ 117:1, 
ಅದು ದ್ೆೇವರನುು ಸುತತಿಸುವಿಂತೆ ಎಲಯಲ ರ್ನಯಿಂಗಗಳನುು—ಇಸ್ಯಿಯೆೇಲ್ ಮ್ತ್ುತ 
ಅನಾರ್ನಯಿಂಗಗಳು—ಕೆೇಳಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ: ಬರೀರರ ಿಂದನ ಸ್ಥಳ್ದಲ್ಲಿ — ಸ್ವಿಜನಯಿಂಗಗಳರೀ, 
ಕತಿನನನು ಕ್ರೀತಿಿಸಿರ, ಸ್ಮ್ಸ್ತಪಾಜರಗಳ್  ಆತನನನು ಸ್ಿಂಕ್ರೀತಿಿಸ್ಲ್ಲ.15  

ವಚನ 12. ಕಡೆೇ ಉಲೆಲೇಖನವು ಯೆಶಯಯ 11:10ರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಪಟ್ಟದ್ಯದಗಿದ್ೆ, 
ಅದು ಅನಾರ್ನಯಿಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳಿವಕೆ ಮಯಡಲಿದದ ಮ್ತ್ುತ ಆಶಿೇವ್ಯವದವುಿಂಟ್ು ಮಯಡಲಿದದ 
ಒಬಬ ಇಸ್ಯಿಯೆೇಲನ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡುತ್ತದ್ೆ: ಮ್ತ್ರ ತಿಂದನ ಸ್ಥಳ್ದಲ್ಲಿ ಯಶ್ಯಯನನ 
ಹರೀಳ್ಳವದರೀನಿಂದರರ — ಇಷಯನ ಅಿಂಕನರದವನನ ಅಿಂದರರ ಜನಯಿಂಗಗಳ್ನನು ಆಳ್ತಕಕವನನ 
ಬ್ರನತ್ಯತನರ; ಜನಯಿಂಗಗಳ್ಳ ಆತನನನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸ್ನತಿತರನವರನ. ಯೆಶಯಯ ಮ್ತ್ುತ ಪೌಲನಿಿಂದ 
ಬಳಸಲಪಟಿಟರುವ ಪಿಕಯರ, “ಇಷಯನ ಅಿಂಕುರದವನು” ಎಿಂಬುದು “ಇಷಯನಿಿಂದ 
ಉದುವಿಸುವನನುು, ಯಯವ್ಯತ್ನಿಗೆ ಇಷಯನು ಮ್ೂಲವ್ಯಗಿರುತಯತನೊೇ ಆತ್ನನುು” 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.16 ಇಷಯನು ದ್ಯವಿೇದನ ತ್ಿಂದ್ೆಯಯಗಿದದನು (1 ಸಮ್ು 16:5-13; ಮ್ತಯತಯ 
1:6), ದ್ಯವಿೇದನು ಯೆೇಸುವಿಗೆ ಇಸ್ಯಿಯೆೇಲ್ ಮ್ೂಲದ ಪ್ರತ್ೃವ್ಯಗಿದ್ಯದನೆ (ಮ್ತಯತಯ 1:1; 
21:9). ಯೆೇಸುವು ವಿಶಯವಸಿಸುವ ಅನಾರ್ನಯಿಂಗಗಳಿಗೆ ಕತ್ವನೂ ವಿಶಯವಸಿಸುವ 
ಯೆಹೂದಾರಗೆ ಮಸಿಾೇಯನೂ ಆಗಿದ್ಯದನೆ. ನಮ್ಗೆ ನಿರೇಕ್ಷೆಯು ಇರುವದು ಕ್ತಿಸತನಲಿಲಯೆೇ 
ಆಗಿದ್ೆ. 

“ಪೌಲನು ಶಯಸಿಗಳನೆುೇ ಎಲಯಲ ವ್ಯಗಯವದಕೆೆ ಅಿಂತ್ಾ ಎಿಂಬಿಂತೆ ಕಿಂಡನು.”17 
ಯೆಹೂದಾರು ತ್ಮ್ಮ ಶಯಸಿಗಳನುು ಮ್ೂರು ವಿಭರ್ನೆಗಳಯಗಿ ವಾವಸ್ ಥೆಗೊಳಿಸಿದದರು: 
ಧಮ್ವಶಯಸಿ (Torah), ಪಿವ್ಯದಿಗಳು, ಮ್ತ್ುತ ಗಿಿಂಥಗಳು. ಪೌಲನ 
ಉಲೆಲೇಖನಗಳಲೊಲಿಂದು ಧಮ್ವಶಯಸಿದಿಿಂದ (ಧಮೊೇವಪದ್ೆೇಶಕಯಿಂಡ 32), ಇನೊುಿಂದು 
ಪಿವ್ಯದಿಗಳಿಿಂದ (ಯೆಶಯಯ 11), ಮ್ತ್ುತ ಎರಡು ಗಿಿಂಥಗಳಿಿಂದ (ಕ್ತೇತ್ವನೆ 18; 117) 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಪಟಿಟದದವು. ಈ ವ್ೆೈವಿಧಾವ್ಯದ ಮ್ೂಲಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸುವ ಮ್ೂಲಕ, 
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ಅಪೊಸತಲನು ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ ಯೆಹೂದಾರು ಮ್ತ್ುತ ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದವರು 
ಇಬಬರನೂು ದ್ೆೇವರು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಿಂಡಿದ್ಯದನೆ ಎಿಂಬದ್ೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕೆೈಸತ ಯೆಹೂದಾರು ಕೆೈಸತ 
ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದವರನುು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುತ್ಕೆದುದ, ಮ್ತ್ುತ ಕೆೈಸತ ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದವರು ಕೆೈಸತ 
ಯೆಹೂದಾರನುು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುಬೆೇಕಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.  

ಚಚೆವಯು ಒಿಂದು ಪಯಿಥವನಯ ಹಯರೆೈಕೆಯಿಂದಿಗೆ ಅಿಂತ್ಾಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನು 
ಯೆಶಯಯನ ಪುಸತಕದಲಿಲನ ತ್ನು ಉಲ ಲೆೇಖನವನುು ಈ ಮಯತ್ುಗಳಿಿಂದ 
ಮ್ುಕಯತಯಗೊಳಿಸುತಯತನೆ “ರ್ನಯಿಂಗಗಳು ಆತ್ನನುು ನಿರೇಕ್ಷಿಸುತಿತರುವರು.” 

ವಚನ 13. ಬಳಿಕ, “ನಿರೇಕ್ಷೆ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಎತಿತಕೊಳುುತಯತ ಆತ್ನು ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ನಿರೀಕ್ಷರಯ ಮ್ ಲ್ನಯದ ದರೀವರನ ನಿಂಬಿಕ್ರಯಿಂದನಿಂಟ್ಯಗನವ 
ಸ್ಿಂತ್ರ ೀಷವನ ು ಮ್ನಶ್ಯಶಿಂತಿಯನ ು ನಿಮ್ಗರ ಪರಪೂಣಿವಯಗಿ ದಯಪಯಲ್ಲಸಿ ನಿೀವು 
ಪವಿತ್ಯಾತಮನ ಬ್ಲ್ಗ ಡಿದವರಯಗಿ ನಿರೀಕ್ಷರಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದಿಿಯನನು ಹರ ಿಂದನವಿಂತ್ರ 
ಅನನಗಾಹಸ್ಲ್ಲ. 14:17ರಲಿಲ, ಪೌಲನು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ ತ್ಮ್ಮ ಆದಾತೆಗಳನುು 
ಸರಪಡಿಸಿಕೊಳುುವಿಂತೆ ಬೆೇಡಿಕೊಿಂಡಿದದನು. ಆತ್ನು ಹೆೇಳಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ “ತಿನುುವದೂ 
ಕುಡಿಯುವದೂ ದ್ೆೇವರ ರಯರ್ಾವಲಲ; ನಿೇತಿಯೂ ಸಮಯಧ್ಯನವೂ ಪವಿತಯಿತ್ಮನಿಿಂದ್ಯಗುವ 
ಆನಿಂದವೂ ಆಗಿದ್ೆ” (ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). 14:17ರಲಿಲನ ಅನೆೇಕ ಮ್ುಖಾ ಪದಗಳು 
15:13ರಲಿಲ ಪಿತಿಧವನಿಸಲಪಟಿಟವ್ೆ: “ದ್ೆೇವರು ನಿಂಬಿಕೆಯಿಿಂದುಿಂಟಯ ಗುವ ಸಿಂತೊೇಷವನೂು 
ಮ್ನಶಯಶಿಂತಿಯನೂು . . . ನಿೇವು ಪವಿತಯಿತ್ಮನ ಬಲಗೂಡಿದವರಯಗಿ ನಿರೇಕ್ಷೆಯಲಿಲ 
ಅಭಿವೃದಿಧಯನುು ಹೊಿಂದುವಿಂತೆ ಅನುಗಿಹಸಲಿ” (ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). ಪೌಲನು ತ್ನು 
ವ್ಯಚಕರು ತ್ಮ್ಮಲಿಲನ ಎಲಯಲ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯಗಳನುು ಬಗೆಹರಸಿಕೊಳುುವಿಂತಯಗಲಿ ಎಿಂದು 
ಪಯಿಥಿವಸಲಿಲಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಹೆಚುು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದ ರೇತಿಗಳಲಿಲ 
ಆಶಿೇವವದಿಸಲಪಡಬೆೇಕೆಿಂಬುದ್ೆೇ ಆಗಿತ್ುತ: ಸಿಂತೊೇಷ, ಮ್ನಶಯಶಿಂತಿ, ಮ್ತ್ುತ 
ನಿರೇಕ್ಷೆಗಳಿಿಂದ. 

ಅಷುಟಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ, ಅವರು “ನಿರೇಕ್ಷೆಯಲಿಲ ಅಭಿವೃದಿಧಯನುು ಹೊಿಂದುವಿಂತೆ” 
ಪಯಿಥಿವಸಿದನು. “ಅಭಿವೃದಿಧ” ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟರುವ ಪದವು περισσεύω 

(perisseuō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದುದ, ಅದರಥವವು “ಸಮ್ೃದಿಧಯಿಿಂದಿರುವದು,” 
“ಅತ್ಾಧಕವ್ಯಗಿ ಐಶವಯವಭರತ್ವ್ಯಗಿರುವದು,” ಅಥವ್ಯ “ತ್ುಿಂಬಿ ಹರಯುವದು” 
ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.18 ABಯಲಿಲ “ನಿೇವು . . . ನಿರೇಕ್ಷೆಯಿಂದಿಗೆ ಸಮ್ೃದಿಧಗೊಿಂಡು ಉಕ್ತೆ 
ಹರಯುವಿಂತಯಗಲಿ (ತ್ುಿಂಬಿ ತ್ುಳುಕ್ತರ)” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಪುನಃ, ಪೌಲನು ದ್ೆೈವಿಕ ಮ್ತ್ುತ ಮಯನವ ಕ್ತಿಯೆಗಳೆರಡನೂು ಒತಿತ ಹೆೇಳುತಯತನೆ. 
ಆತ್ನ ಪಯಿಥವನೆಯು ನಿಂಬಿಕೆ ಯಿಿಂದ ಯುಕತಗೊಳಿಸಲಪಟ್ುಟ ದ್ೆೇವರ ಬಲದ ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿ 
ಉತ್ತರಸಲಪಡುವದ್ೆಿಂಬುದನುು ತೊೇಪವಡಿಸುತಯತನೆ: ದ್ೆೇವರು ನಿಂಬಿಕೆಯಿಿಂದುಿಂಟಯಗುವ 
ಸಿಂತೊೇಷವನೂು ಮ್ನಶಯಶಿಂತಿಯನೂು ನಿಮ್ಗೆ ಪರಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ ದಯಪಯಲಿಸಿ” (ಒತಿತ 
ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). R. C. Bell ಈ ಕೆಳಗಿನಿಂತೆ ಸ್ಯರಯಿಂಶಗೊಳಿಸಿದನು: “ಎಲಲವೂ 
‘ನಿಂಬುವದರ’ ಮೇಲೆ ಅವಲಿಂಭಿತ್ವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಅದು ಕೆೈಸತತ್ವದ ಮಯನವ ಮ್ಗೆಲು 
ಆಧ್ಯರಗೊಿಂಡು ನಿಿಂತಿರುವ ಆಳವ್ಯದ, ಗಟಿಟಮ್ುಟಯಟದ ಬೆರ್ಚು ಕಲಿಲನ ಸ್ಯಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
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‘ನಿಂಬುವವನಿಗೆ ಎಲಯಲ ಆಗುವದು’ [ಮಯಕವ 9:23; KJV], ಅದರೆ ಆತ್ನು ನಿಂಬುವ ತ್ನಕ 
. . . ಒಿಂದ್ೆೇ ಒಿಂದು ಕಯಯವವೂ ಸ್ಯಧಾವಿರುವದಿಲಲ.”19 

ಬಳಿಕ ಪೌಲನು ದ್ೆೇವರ ಮೇಲೆ ಒತ್ುತ ಕೊಡುವ ಮ್ೂಲಕ ಮ್ುಕಯತಯಗೊಳಿಸುತಯತನೆ: 
“ಪವಿತಯಿತ್ನ ಬಲಗೂಡಿದವರಯಗಿ”—ಅಿಂದರೆ, ಕೆೈಸತರಲಿಲ ನೆಲೆಗೊಿಂಡು ಅವರನುು 
ಬಲಪಡಿಸುವ ದ್ೆೇವರಯತ್ಮನ ಮ್ೂಲಕ (8:9, 26). ದ್ೆೇವರ ಸಹಯಯದಿಿಂದ, ನಯವು ಈ 
ಜೇವದನಲಿಲ ಸಿಂತೊೇಷ, ಮ್ನಶಯಶಿಂತಿಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ನಯಳೆಗಯಗಿ ನಿರೇಕ್ಷೆಯನುು 
ಹೊಿಂದಿದವರಯಗಿರ ಬಲ ಲೆವು. 

ಪೌಲ್ನನ ಅನಾಜನರಗರ ಮಯಡಿದ ಸರೀವರ (15:14-33) 
15:1-13ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳು ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಬರೆದ ಪತಿಿಕೆಯ 

ಮ್ುಖಾಭ್ಯಗದ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಅಧಾಯನವನುು ಪೂತಿವಗೊಳಿಸಿರುತ್ತವ್ೆ. ನಮ್ಮ ಸಿಂಕ್ಷಿೇಪತ 
ವಿವರಣೆಯಲಿಲ, ಪತಿಿಕೆಯ ಮಿಕೆ ಭ್ಯಗವು (15:14-16:27) ಕೆೇವಲ “ಮ್ುಕಯತಯ” ಎಿಂದಷೆಟ 
ಹೆಸರಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. ಪೌಲನ ಅತಿ ಉದದವ್ಯದ ಪಿಬಿಂಧಕೆೆ ಸರಹೊಿಂದುವಿಂತೆಯೆೇ, ಇದು 
ಆತ್ನ ಯಯವದ್ೆೇ ಪತಿಿಕೆಗಳಲಿಲರುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಅತ್ಾಿಂಥ ಸುದಿೇಘವವ್ಯದ ಮ್ುಕಯತಯ 
ಭ್ಯಗವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಹೆೇಗೂ, ಆ ಮ್ುಕಯತಯದ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಅವು ಕೆೇವಲ 
ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯದವುಗಳಯಗಿದುದ ಇಿಂದು ನಮ್ಗೆ ಯಯವ ಪಿಯೇರ್ನವಿಲಲದವುಗಳು 
ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ತ್ಳಿುಹಯಕದಿರುವಿಂತೆ ಜಯಗರೂಕರಯಗಿರಬೆೇಕು. ಪೌಲನು ಪೆಿೇರಣೆಯಿಿಂದ 
ಬರೆದವುಗಳಿಿಂದ ಕಲಿತ್ುಕೊಳುುವದಕೆೆ ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಏನಯದರೂ ಇದ್ೆದೇ ಇರುತ್ತದ್ೆ. 

ರೊೇಮಯ 15:14-33 ಭ್ಯಗವು ಪತಿಿಕೆಯ ಮ್ುಕಯತಯದ ಮೊದಲ 
ಭ್ಯಗವನೊುಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ. ಈ ವಿಭ್ಯಗದಲಿಲ, ಪೌಲನು ತಯನು ಅನಾರ್ನರ ಮ್ಧಾದಲಿಲ 
ಮಯಡಿದ ಸ್ೆೇವ್ೆಯ ಕುರತ್ು ಮಯತಯಡುತಯತ ತ್ನು ಗತ್ಕಯಲದ ಪರಶಿಮ್ಗಳು ಮ್ತ್ುತ 
ಮ್ುಿಂದಿನ ಯೇರ್ನೆಗಳ ವಿಷಯವ್ಯಗಿ ತೆರೆದಿಡುತಯತನೆ. 

ಯರ ಸ್ಲರೀಮ್.ನಿಿಂದ ಇಲ್ನಿರಕ ಸಿೀಮೆಯ ಪಯಿಿಂತರಕ ಕ  
ಪೌಲ್ನನ ಯಶಸ್ನಸ ಸಯಧಿಸಿದನು (15:14-21) 

14ನನು ಸ್ಹರ ೀದರರರೀ, ನಿೀವಿಂತ  ಒಳರುೀತನದಿಿಂದ ಭರತರಯಗಿಯ  ಸ್ಕಲ್ 
ಜ್ಞಯನದಿಿಂದ ತನಿಂಬಿದವರಯಗಿಯ  ಒಬ್ೊರಗರ ಬ್ೊರನ ಬ್ನದಿಿಹರೀಳ್ಳವದಕ್ರಕ ಶಕತರಯಗಿಯ  
ಇದಿುೀರರಿಂದನ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗ  ಗರ ತಿತದರ. 15-16ಆದರ  ನಿಮ್ಗರ 
ಜ್ಞಯಪಕಕ್ರ ಡಬರೀಕ್ರಿಂದನ ಅಲ್ಿಲ್ಲಿ ಹರಚಯಿದ ದರೈಯಿದಿಿಂದ ಬ್ರರದಿದರುೀನರ. ಯಯಕಿಂದರರ ನಯನನ 
ಅನಾಜನರಗರ ೀಸ್ಕರ ಯೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ತನ ಸರೀವಕನಯಗನವದಕ್ರಕ ನನಗರ ದರೀವರ 
ಅನನಗಾಹವಯಯತನ. ನಯನನ ದರೀವರ ಸರೀವರಯನನು ಯಯಜಕಸರೀವರ ಎಿಂಬ್ಿಂತ್ರ ನಡಿಸಿ 
ಅನಾದರೀಶಸ್ಥರರಿಂಬ್ ಕ್ಯಣಿಕ್ರಯನ ಪವಿತ್ಯಾತಮನ ಮ್ ಲ್ಕವಯಗಿ ಪವಿತಾವಯಗಿದನು ದರೀವರಗರ 
ಸ್ಮ್ಪಿಕವಯಗನವಿಂತ್ರ ಯತ್ರುೈಸ್ನವವನಯಗಿದರುೀನರ. 17ದರೀವರ ಸರೀವರಯಲ್ಲಿ 
ಹರ ಗಳಿಕ್ರ ಳ್ಳುವದಕ್ರಕ ಕ್ರಾಸ್ತ ಯೀಸ್ನವಿನಲ್ಲಿ ನನಗರ ಕ್ಯರಣವುಿಂಟ್ನ. 18ಕ್ರಾಸ್ತನನ 
ಅನಾಜನಗಳ್ನನು ತನಗರ ಅಧಿೀನ ಮಯಡಿಕ್ರ ಳ್ಳುವದಕ್ಯಕಗಿ ನನು ಕ್ರೈಯಿಂದ ಮಯತಿನಲ್ಲಿಯ  
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ಕ್ರಾಯಯಲ್ಲಿಯ  ಸ್ ಚಕಕ್ಯಯಿ ಅದನುತಕ್ಯಯಿಗಳ್ ಬ್ಲ್ದಿಿಂದಲ್  ಪವಿತ್ಯಾತಮನ 
ಬ್ಲ್ದಿಿಂದಲ್  ಮಯಡಿಸಿದ ಕ್ಯಯಿಗಳ್ನರುೀ ಹರ ರತನ ಬರೀರರ ಯಯವ ಕ್ಯಯಿಗಳ್ನ ು 
ಹರೀಳ್ಳವದಕ್ರಕ ನನಗರ ಧ್ರೈಯಿಸಯಲ್ದನ. 19ನಯನನ ಯರ ಸ್ಲರೀಮ್ ಮ್ಮದಲ್ನಗರ ಿಂಡನ 
ಇಲ್ನಿರಕ ಸಿೀಮೆಯ ಪಯಿಿಂತರಕ ಕ ಸ್ನತಿತ ಕ್ರಾಸ್ತನ ಸ್ನವಯತ್ರಿಯ ಸಯರರ ೀಣವನನು 
ನರರವರೀರಸಿದರುೀನರ. 20ಮ್ತ್ರ ತಬ್ೊರನ ಹಯಕ್ರದ ಅಸಿತವಯರದ ಮೆೀಲರ ಕಟ್ಟಬಯರದರಿಂದನ 
ಮ್ನಸಿಸನಲ್ಲಿ ನರನಸಿ ಇತರರನ ಕ್ರಾಸ್ತನ ಹರಸ್ರನನು ತಿಳಿಸಿದ ಕಡರಯಲ್ಲಿ ಸ್ನವಯತ್ರಿಯನನು 
ಪಾಕಟ್ಟಸ್ನವದಿಲ್ಿವರಿಂಬ್ದಯಗಿ ನಿಷಕಷ್ರಿಮಯಡಿಕ್ರ ಿಂಡರನನ. 

21ಯಯರಗರ ಆತನ ಸ್ಮಯಚಯರ ಬ್ಿಂದಿಲ್ಿವೀ ಅವರರೀ ಆತನನನು ನರ ೀಡನವರನ; 
ಯಯರನ ಆತನ ವತಿಮಯನವನನು ಕ್ರೀಳಿರ ಲ್ಲಲ್ಿವೀ ಅವರರೀ ಗಾಹಸಿಕ್ರ ಳ್ಳುವರನ 

ಎಿಂಬ್ದಯಗಿ ಬ್ರರದಿರನವ ಪಾಕ್ಯರ ನನು ಕ್ರಲ್ಸ್ವನನು ನಡಿಸಿದರುೀನರ. 

ವಚನ 14. 1:8ರಲಿಲ, ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ ಸಭ್ೆಗೆ ಪಿಶಿಂಸ್ೆಯನುು 
ವಾಕತಪಡಿಸಿದದನು: “ಮೊದಲನೆೇದು, ನಿಮ್ಮ ನಿಂಬಿಕೆಯು ಲೊೇಕದಲ ಲೆಲಯಲ ಪಿಸಿದಿಧಗೆ 
ಬಿಂದದದರಿಂದ ನಿಮಮಲಲರ ವಿಷಯವ್ಯಗಿ ಯೆೇಸು ಕ್ತಿಸತನ ಮ್ೂಲಕ ನನು ದ್ೆೇವರಗೆ ಸ್ೊತೇತ್ಿ 
ಮಯಡುತ ತೆೇನೆ.” ಆ ಹೆೇಳಿಕೆಯ ನಿಂತ್ರದಲಿಲ, ಒಿಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಒಿಂದು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲಿಲ ಈ 
ಆದಿ ಕೆೈಸತರನುು ಸಿಂಬೊೇಧಸಿ ಪೌಲನು ಉಪದ್ೆೇಶ ಹಯಗೂ ಬುದಿಧವ್ಯದಗಳನುು 
ಹೆೇಳುವದನುು ನೊೇಡುತ ತೆೇವ್ೆ. ಇದರಿಂದ ಆತ್ನಿಗೆ ಅವರ ನಿಂಬಿಕೆಯ ವಿಷಯದಲಿಲ 
ಸಿಂತ್ೃಪತನಯ ಗಿಲಲ ವ್ೆಿಂಬ ಭ್ಯವನೆಯು ಅವರಲಿಲ ಉಿಂಟಯಗಬಹುದ್ೆಿಂಬದರ ಅರವು ಆತ್ನಿಗೆ 
ಇತ್ುತ. ಆತ್ನು ತ್ನು ಪತಿಿಕೆಯ ಅಿಂತ್ಾಭ್ಯಗವನುು ಸಮಿೇಪ್ರಸುತಿತದದ ಹಯಗೆ, ತಯನು ಈಗಲೂ 
ಅವರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಬಹಳ ಮ್ಯಯವದ್ೆಯುು ಇಟ್ುಟಕೊಿಂಡಿದ್ಯದನೆಿಂಬುದನುು ತ್ನು 
ವ್ಯಚಕರಗೆ ಆತ್ನು ಮ್ತೊತಮಮ ನಿಶುಯಪಡಿಸುತಯತನೆ: ನನು ಸ್ಹರ ೀದರರರೀ, ನಿೀವಿಂತ  
ಒಳರುೀತನದಿಿಂದ ಭರತರಯಗಿಯ  ಸ್ಕಲ್ ಜ್ಞಯನದಿಿಂದ ತನಿಂಬಿದವರಯಗಿಯ  
ಒಬ್ೊರಗರ ಬ್ೊರನ ಬ್ನದಿಿಹರೀಳ್ಳವದಕ್ರಕ ಶಕತರಯಗಿಯ  ಇದಿುೀರರಿಂದನ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನನಗ  
ಗರ ತಿತದರ. ಈ ಮಯತ್ುಗಳು ನಮ್ಮ ಜೇವಿತ್ಗಳಿಗೆ ಒಿಂದು ಸ್ಯರಯಿಂಶವ್ಯಗಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸಲಪಡಬಹುದ್ಯದರೆ ನಮ್ಮಲಿಲ ಬಹುತೆೇಕರು ಸಿಂತೊೇಷ ಪಡುವ್ೆವು. 

“ಒಳ ುೆೇತ್ನದಿಿಂದ ಭರತ್ರಯಗಿಯೂ” ಎಿಂಬುದರ ಅಥವವು ಅವರು 
ಪಯಪರಹತ್ರಯಗಿದದರು ಎಿಂದಥವವ್ಯಗಿರುವದಿಲಲ (ನೊೇಡಿರ 3:23), ಆದರೆ ಅವರು 
ಮ್ೂಲತ್ಃ ಒಳ ುೆೇವರಯಗಿದದರು ಎಿಂದಥವವ್ಯಗಿದ್ೆ. “ಸಕಲ ಜ್ಞಯನದಿಿಂದ ಭರತ್ರಯಗಿಯೂ” 
ಎಿಂದರೆ ಅವರಗೆ ಸಮ್ಸತವೂ ತಿಳಿದಿತ್ುತ (ಸವವಜ್ಞಯನಿಗಳಯಗಿದದರು) ಎಿಂಬುದಲಲ, ಆದರೆ 
ಅವರಗೆ ಸುವ್ಯತೆವಯ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸಿದ್ಯಧಿಂತ್ಗಳ ದೃಢವ್ಯದ ಗಿಹಕೆಯು ಇತ್ುತ 
ಎಿಂದಥವವ್ಯಗಿದ್ೆ. “. . . ಬುದಿಧ ಹೆೇಳುವದಕೆೆ ಶಕತರಯಗಿಯೂ” ಎಿಂಬುದು ದ್ೆೇವರು ಏನು 
ಹೆೇಳಿದ್ಯದನೆಿಂಬುದನುು ಇತ್ರರಗೆ ಜ್ಞಯಪಕಗೊಳಿಸುವ ನೆೈಪುರ್ಾತೆಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. 

ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ ಕೆೈಸತರ ಕುರತಯದ ಈ ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶಗಳನುು ಹೆೇಗೆ 
ಬಲಲವನಯಗಿದದನು? ಆತ್ನಿಗೆ ಸಭ್ೆಯ ಪಿಸಿದಿಧಯ ಬಗೆೆ ಗೊತಿತತ್ುತ (1:8; 16:19), ಮ್ತ್ುತ ಸಭ್ೆಯ 
ಅನೆೇಕ ಸದಸಾರನುು ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯಗಿ ತಿಳಿದವನಯಗಿದದನು (16:3-15). ಇದರ ಜೊತೆಯಲಿಲ, 
ಆತ್ನಿಗೆ ಪವಿತಯಿತ್ಮನಿಿಂದ ಪರಜ್ಞಯನ ದ್ೊರಕ್ತತ್ುತ. 
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ವಚನಗಳ್ಳ 15, 16. ಪೌಲನು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸಿ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಆದರ  . . . ಅಲ್ಿಲ್ಲಿ 
ಹರಚಯಿದ ದರೈಯಿದಿಿಂದ ಬ್ರರದಿದರುೀನರ. ಪೌಲನ ಮೇರುಕೃತಿಯ ವಿಷಯದಲಿಲ ಎಿಂಥಯ 
ಅದುುತ್ವ್ಯದ ನೂಾನೊೇಕ್ತತ: “ಅಲಲಲಿಲ . . . ಬರೆದಿದ್ೆದೇನೆ”! ಪೌಲನು ಅವರಗೆ ಆ ವಿಷಯಗಳ 
ಬಗೆೆ “ಹೆಚಯುದ ಧ್ೆೈಯವದಿಿಂದ” ಬರೆದಿದ್ ದೆೇನೆ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. “ಹೆಚಯುದ ಧ್ೆೈಯವದಿಿಂದ” 
ಎಿಂಬುದು τολμάω (tolmaō) ಎಿಂಬುದರ ಕ್ತಿಯಯವಿಶೆೇಷರ್ ರೂಪವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, 
ಅದರಥವವು “ಸ್ಯಹಸ ಮಯಡು, ಧ್ೆೈಯವಮಯಡು.”20 Tolmaō ಎಿಂಬುದು 15:18ರಲಿಲ 
“ಧ್ೆೈಯವಸ್ಯಲದು” ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. 

ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ ಕೆೈಸತರು “ಸಕಲ ಜ್ಞಯನದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿದವರಯಗಿಯೂ 
ಒಬಬರಬೊಬಬರು ಬುದಿಧಹೆೇಳುವದಕೆೆ ಶಕತರಯಗಿಯೂ” ಇದಿದದದರೆ, ಪೌಲನು ಏಕೆ ಅವರಗೆ 
ಅಷೊಟಿಂದು ಧ್ೆೈಯವದಿಿಂದ ಬರೆದನು? ಆತ್ನು ಎರಡು ಕಯರರ್ಗಳನುು ಕೊಟ್ಟನು. 
ಮೊದಲನೆಯದು [ಅವರಗೆ] ಜ್ಞಯಪಕಕ್ರ ಡಬರೀಕ್ರಿಂದನ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಈ ಮ್ುಿಂಚೆ ಪೌಲನು 
ವಿವರಸಿದ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ ನಿಖರವ್ಯಗಿ ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ಎಿಂದಿಗೂ ಕೆೇಳಿರಲಿಕ್ತೆಲಲ, ಆದರೆ 
ಅವರಗೆ ಈ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸತ್ಾಗಳ ಬಗೆೆ ಗೊತಿತದಿದರಬಹುದ್ಯಗಿತ್ುತ:  

 

ನಯವ್ೆಲಲರೂ ಪಯಪ್ರಗಳಯಗಿದುದ ದ್ೆೇವರ ಕೃಪೆಯ ಅಗತ್ಾತೆಯಲಿಲದ್ ದೆೇವ್ೆ. 
ಕ್ತಿಸತನ ಮ್ರರ್ವು ನಮ್ಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನುು ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗಿಸಿತ್ು. 
ನಯವು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಿಂದಿದ ಬಳಿಕ, ನಯವು ಬೆೇರೆ ವಿಧದ ಜೇವಿತ್ವನುು 

ನಡಿಸಬೆೇಕೆಿಂದು ದ್ೆೇವರು ಎದುರುನೊೇಡುತಯತನೆ. 
ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಗೊೇಸೆರ ಪರಲೊೇಕದಲಿಲ ಅದುುತ್ವ್ಯದ ಸಿಂಗತಿಗಳನುು 

ಇಟಿಟದ್ಯದನೆ. 
 

ಪೌಲನು ಅವರಗೆ ಈ ಸತ್ಾಗಳನುು ಕುರತ್ು “ಜ್ಞಯಪಕ ಪಡಿಸುತಯತ,” ಆತ್ನು ಅವರನುು 
ಜ್ಞಯನದ ಹೊಸ ಆಳಗಳಿಗೆ ಕರೆದ್ೊಯುಾತಯತನೆ. 

ನಮಮಲಲರಗೂ ಆಗಯಗ ಬೆೈಬಲಿನ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಸತ್ಾಗಳನುು ಜ್ಞಯಪಕಪಡಿಸುವ 
ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಜ್ಞಯಪಕಗೊಳಿಸುವದು ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಉಪದ್ೆೇಶ ಮ್ತ್ುತ 
ಬೊೇಧನೆಯಲಿಲ ಒಿಂದು ಅತಯಾವಶಾಕವ್ಯದ ಭ್ಯಗವ್ಯಗಿತ್ುತ (ನೊೇಡಿರ 2 ಪೆೇತ್ಿ 1:12-15; 
3:1). ಸುವ್ಯತೆವಯ ಬೊೇಧಕರು ತ್ಮ್ಮ ಶೆಯಿೇತ್ೃಗಳಿಗೆ ಸುವ್ಯತೆವಯ ಪಿಧ್ಯನ 
ಸತ್ಾಗಳನುು ಜ್ಞಯಪಕ ಪಡಿಸುವದಕೆೆ ಎಿಂದಿಗೂ ಕ್ಷಮಯಯಚಿಸಬಯರದು,21 ಮ್ತ್ುತ ಕೆೈಸತರು 
ಎಿಂದಿಗೂ “ನಯವು ಅದನೆುಲಯಲ ಮ್ುಿಂಚೆ ಕೆೇಳಿದ್ ದೆೇವ್ೆ. ನಮ್ಗೆ ಏನಯದರೂ ಹೊಸತ್ು ಬೆೇಕು” 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವ ದ್ೊೇಷಕೆೆ ಒಳಗಯಗಬಯರದು (ನೊೇಡಿರ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 17:21;  
2 ತಿಮೊಥೆ 4:3). 

ಪೌಲನು ಅವರಗೆ ಹೆಚಯುದ ಧ್ೆೈಯವದಿಿಂದ ಬರೆಯುವದಕೆೆ ಎರಡನೆಯ 
ಕಯರರ್ವ್ೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು ಅನಾರ್ನರಗೊೇಸೆರ ಅಪೊಸತಲನಯಗಿ ನೆೇಮಿಸಲಟಟಿಟದದನು 
ಎಿಂಬದ್ೆ. ಆತ್ನು ಧ್ೆೈಯವದಿಿಂದ ಬರೆದಿದದನು ಯಯಕ್ರಿಂದರರ ನಯನನ ಅನಾಜನರಗರ ೀಸ್ಕರ 
ಸರೀವಕನಯಗನವದಕ್ರಕ ನನಗರ ದರೀವರ ಅನನಗಾಹವಯಯತನ ಎಿಂದು ಆತ್ನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ 
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(ನೊೇಡಿರ 1:5; 11:13). ರೊೇಮಯಪುರವು ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ ರ್ಗತಿತನ ರಯರ್ಕ್ತೇಯದ 
ಹೃದಯಭ್ಯಗವ್ಯಗಿತಯತದದರಿಂದ, ಆತ್ನು ಆ ಪಟ್ಟರ್ದ ಮೇಲೆ ಪಿಭ್ಯವವನುುಿಂಟ್ು 
ಮಯಡುವದು ಸೂಕತವ್ಯಗಿತ್ುತ. ಪೌಲನು ಇಲಿಲ “ಸ್ೆೇವಕ” ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಸಹರ್ವ್ಯಗಿದದ ಗಿಿೇಕ್ 
ಪದವನುು ಬಳಸಲಿಲಲ, ಆದರೆ λειτουργός (leitourgos) ಎಿಂಬುದನುು ಬಳಸಿದನು—
ಅದು ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಒಬಬ ಯಯರ್ಕನಯಗಿ ಸ್ೆೇವ್ೆ ಸಲಿಲಸುವದನುು ಸೂಚಿಸುವ 
ಪದವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ (13:6ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ನೊೇಡಿರ).  

ಪೌಲನು ಅನಾರ್ನರಗೆ ತಯನು ಮಯಡುವ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು ಒಬಬ ಯಯರ್ಕನು 
ಯಜ್ಞಗಳನುಪ್ರವಸುವ ಸ್ಯದೃಶಾಕೆೆ ಹೊೇಲಿಸಿ ವಿವರಸುವದನುು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತಯತನೆ: 
ನಯನನ ದರೀವರ ಸರೀವರಯನನು ಯಯಜಕಸರೀವರ ಎಿಂಬ್ಿಂತ್ರ ನಡಿಸಿ ಅನಾದರೀಶಸ್ಥರರಿಂಬ್ 
ಕ್ಯಣಿಕ್ರಯನ ಪವಿತ್ಯಾತಮನ ಮ್ ಲ್ಕವಯಗಿ ಪವಿತಾವಯಗಿದನು ದರೀವರಗರ ಸ್ಮ್ಪಿಕವಯಗನವಿಂತ್ರ 
ಯತ್ರುೈಸ್ನವವನಯಗಿದರುೀನರ. ಪೌಲನು ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ಸ್ಯರುವ ಮ್ತ್ುತ ಅನಾರ್ನರನುು 
ಪರವತಿವಸುವ ತ್ನು ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಯಯರ್ಕನು ಯಜ್ಞಗಳನುು 
ಸಿದಧಗೊಳಿಸಿ ಅಪ್ರವಸುತಿತದದ ರೇತಿಗೆ ಹೊೇಲಿಕೆ ಮಯಡಿದನು (12:1ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು 
ನೊೇಡಿರ). ಅನಾರ್ನರು ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ ಮಯಡಿಸಲಪಟಯಟಗ, ಅವರು ಪವಿತಯಿತ್ಮನನುು 
ಪಡೆದುಕೊಿಂಡರು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 2:38) ಮ್ತ್ುತ ಅವರು ಶುದಿಧೇಕರಸಲಪಟ್ಟರು 
ಅಥವ್ಯ ಪಿತೆಾೇಕ್ತಸಲಪಟ್ಟರು (6:3, 4, 17, 18, 22). ಈ ವಿಧದಲಿಲ, ಪೌಲನು ದ್ೆೇವರಗೆ 
ಅಪ್ರವಸಿದ “ಕಯಣಿಕೆ” ಯು “ಪವಿತಯಿತ್ಮನ ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿ ಪವಿತ್ಿವ್ಯಗಿ [ದ್ೆೇವರಗೆ 
ಪಿತೆಾೇಕ್ತಸಲಪಟಿಟತ್ು]” ಮಯಡಲಪಟಿಟತ್ು. 

ನಯವು ಕತ್ವನಿಗೊೇಸೆರ ಮಯಡುವ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು ಮಯಡಿ ಮ್ುಗಿಸಬೆೇಕಯದ ಒಿಂದು 
ಕೆಲಸವ್ೆಿಂಬಿಂತೆ ಕಯರ್ಬಯರದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಲೊೇಕದ ತ್ಿಂದ್ೆಗೆ ಅಪ್ರವಸುವ ಒಿಂದು 
ಪ್ರಿೇತಿಯ ಕಯಣಿಕೆ ಎಿಂಬಿಂತೆ ಕಯರ್ಬೆೇಕು. ನಯವು ಕೆೈಸತರಯಗುವ್ಯಗ, ನಯವು 
“ರಯರ್ವಿಂಶಸಥರಯದ ಯಯರ್ಕರು” ಆಗುತೆತೇವ್ೆ (1 ಪೆೇತ್ಿ 2:9). 

ವಚನ 17. ಪೌಲನು ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ ರ್ಗತ್ತನುು ಸುವ್ಯತೆವಯಿಿಂದ ಸಿಂಧಸುವಲಿಲ 
ಪಡೆದ ಯಶಸುಾ ಆತ್ನನುು ಗವವದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿಸಿರಲಿಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವಿತ್ುತ, ಆದರೆ ಆತ್ನು 
ಯಯವ್ಯಗಲೂ ದ್ೆೇವರಗೆ ಮ್ಹಮಯನುು ಸಲಿಲಸಲು ನಿಷೆಷೆವಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿದದನು. ಆತ್ನು 
ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ದರೀವರ ಸರೀವರಯಲ್ಲಿ ಹರ ಗಳಿಕ್ರ ಳ್ಳುವದಕ್ರಕ ಕ್ರಾಸ್ತ ಯೀಸ್ನವಿನಲ್ಲಿ ನನಗರ 
ಕ್ಯರಣವುಿಂಟ್ನ. ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಸ್ಯಧನೆಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ ಹೆಚುಳಪಟ್ುಟಕೊಳುುವದನುು ಬೆೈಬಲ್ 
ಪೊಿೇತಯಾಹಸುವದಿಲಲ (ಗಲಯತ್ಾ 6:14), ಆದರೆ “ದ್ೆೇವರ ಸ್ೆೇವ್ೆಯಲಿಲ [ದ್ೆೇವರಗೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟವುಗಳಲಿಲ]” ಹೊಗಳಿಕೊಳುುವದು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಸೂಕತವ್ಯದದುದ.  

ವಚನ 18. ಪೌಲನು ಮ್ುಿಂದುವರೆದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಕ್ರಾಸ್ತನನ ಅನಾಜನಗಳ್ನನು ತನಗರ 
ಅಧಿೀನಮಯಡಿಕ್ರ ಳ್ಳುವದಕ್ಯಕಗಿ ನನು ಕ್ರೈಯಿಂದ . . . ಮಯಡಿಸಿದ ಕ್ಯಯಿಗಳ್ನರುೀ ಹರ ರತನ 
ಬರೀರರ ಯಯವ ಕ್ಯಯಿಗಳ್ನ ು ಹರೀಳ್ಳವದಕ್ರಕ ನನಗರ ಧ್ರೈಯಿಸಯಲ್ದನ. ನಯವು ಕೆೈಕೊಿಂಡ 
ಒಿಂದು ಕಯಯವದಲಿಲ ಯಶಸುಾ ಸ್ಯಧಸಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗವವದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿಕೊಳುುವ 
ದುಷೆರೇರಣೆಯು ಇರುತ್ತದ್ೆ. ನಯವು ಕೆೈಗೊಿಂಡ ಕೆಲಸವು ಫಲದ್ಯಯಕ ಮ್ತ್ುತ 
ಹತ್ಕರವ್ಯಗಿತ ತೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುುವವರಯಗಿ, ನಯವು ಆ ಸಿಂದಭವವನುು ಕೊಟಿಟದುದ ಮ್ತ್ುತ 
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ಆ ಸಿಂದಭವದ ಪಿಯೇರ್ನವನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುುವಿಂತೆ ಅನುಗಿಹಸಿದುದ ಕತ್ವನೆೇ 
ಎಿಂಬುದನುು ನಯವು ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುತ್ಕೆದುದ. ಪೌಲನು ತಯನೆೇನು 
ಮಯಡಿದ್ಯದನೆಿಂಬುದನುು ಕುರತ್ು ಮಯತಯಡಲಿಲಲ, ಆದರೆ ಬದಲಯಗಿ ಆತ್ನ ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿ 
ಕತ್ವನು ಏನು ಮಯಡಿದ್ಯದನೆಿಂಬುದರ ಕುರತಯಗಿಯೆೇ ಮಯತಯಡಿದನು (ನೊೇಡಿರ 
ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 14:27). 

ಕ್ತಿಸತನು ಪೌಲನ ಮ್ುಖ್ಯಿಂತ್ರ ಏನನುು ಸ್ಯಧಸಿದದನು? ಕತ್ವನ ಬಲದಿಿಂದ ಕೂಡಿದದ 
ಪೌಲನ ಪರಶಿಮ್ಗಳ ಫಲಿತ್ವ್ಯಗಿ ಅನಾಜನಗಳ್ನನು . . . ಅಧಿೀನಮಯಡಿಕ್ರ ಳ್ು ಲಪಟಿಟದದರು. 
ಕೆಲವರು ಇಲಿಲ “ಅಧೇನ” (ವಿಧ್ೆೇಯತೆ) ಎಿಂಬ ಪದವು ಬಳಸಲಪಟ್ಟದದಕೆೆ ಆಶುಯವಪಡುತಯತರೆ. 
ಪೌಲನು ಇಲಿಲ “ನಿಂಬಿಕೆ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸುತಯತನೆಿಂದು ಎದುರುನೊೇಡಿರುತಿತದದರೆಿಂದು 
ಅವರು ಹೆೇಳುತಯತರೆ. ಹೆೇಗೂ, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡಿಸುವ ನಿಂಬಿಕೆಯು ವಿಧ್ೆೇಯತೆಯುಳು 
ನಿಂಬಿಕೆಯಯಗಿದ್ೆ ಎಿಂಬುದನುು ಅಥವಮಯಡಿಕೊಿಂಡವರಗೆ ಈ ಪದಗುಚಛವು ಆಶುಯವವನುು 
ತ್ರುವದಿಲಲ (ನೊೇಡಿರ 1:5; 16:26). 

ಈ “ಅನಾರ್ನಗಳನುು ಅಧೇನಮಯಡಿಕೊಳುುವದು” ಮಯತಿನಲ್ಲಿಯ  ಕ್ರಾಯಯಲ್ಲಿಯ  
ನಡಿಸಲಪಟಿಟತ್ು. ಅಿಂದರೆ, ಅದು ಸುವ್ಯತೆವಯ ಸ್ಯರುವಿಕೆಯಲಿಲ ಪೌಲನು ನುಡಿದ ಮ್ತ್ುತ 
ತಯನು ಸ್ಯರದದಕೆೆ ಅನುಗುರ್ವ್ಯಗಿ ಜೇವಿಸುವವನಯಗಿ ತಯನು ಮಯಡಿದ ಕಯಯವದ 
ಫಲಿತ್ವ್ಯಗಿ ಸಿಂಭವಿಸಿತ್ುತ. NIVಯಲಿಲ “ನಯನು ಹೆೇಳಿದ ಮ್ತ್ುತ ಮಯಡಿದ ಕಯಯವದ 
ಮ್ೂಲಕ ಅನಾರ್ನಗಳನುು ದ್ೆೇವರಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗುವಿಂತೆ ನಡಿಸಿದ್ೆನು” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ವಚನ 19. ಕ್ತಿಸತನು ಪೌಲನನುು ಒಿಂದು ಕಯಯವವನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ 
ಶಕತಗೊಳಿಸಿದದನು, ಏನೆಿಂದರೆ ಸ್ ಚಕಕ್ಯಯಿ ಅದನುತಕ್ಯಯಿಗಳ್ ಬ್ಲ್ದಿಿಂದಲ್  
ಪವಿತ್ಯಾತಮನ ಬ್ಲ್ದಿಿಂದಲ್  ಮ್ುನುಡೆಯುವದ್ೆೇ.22 ಈ ಮ್ೂರು ಪದಗಳು ಮೊದಲ 
ಶತ್ಮಯನದಲಿಲನ ಅದುುತ್ಗಳಿಗಿರುತಿತದದ ಮ್ೂರು ಬಿರುದುಗಳನುು ಒಳಗೊಿಂಡಿವ್ೆ: 
“ಬಲದಿಿಂದಲೂ” (δύναμις, dunamis ಎಿಂಬದರಿಂದ), “ಸೂಚಕಕಯಯವಗಳು” 
(σημεῖον, sēmeion ಎಿಂಬುದರ ಬಹುವಚನ), ಮ್ತ್ುತ “ಅದುುತ್ಕಯಯವಗಳು” (τέρας, 
teras ಎಿಂಬುದರ ಬಹುವಚನ). 2 ಕೊರಿಂಥ 12:12ರಲಿಲ, ಪೌಲನು “ಸೂಚಕಕಯಯವಗಳನೂು 
[sēmeion] ಅದುುತ್ಗಳನೂು [teras] ಮ್ಹತಯೆಯವಗಳನೂು [dunamis] ನಡಿಸಿದದರಲಿಲ 
ಅಪೊಸತಲನಿಗೆ ಇರತ್ಕೆ ಲಕ್ಷರ್ಗಳು . . . ತೊೇರದವು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. 
ಸೂಚಕಕಯಚವಯಗಳನುು ಮಯಡುವವನ ಸಿಂಗಡ ದ್ೆೇವರು ಇದದನೆಿಂಬುದನುು 
ತೊೇಪವಡಿಸುವ ಅದುುತ್ಗಳ ೇೆ “ಸೂಚಕಕಯಯವಗಳು” ಆಗಿದದವು (ಇಬಿಿಯ 2:3, 4). 
ಅದುುತ್ಗಳು “ಮ್ಹತಯೆಯವಗಳು” ಆಗಿದದವು ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಅವುಗಳನುು ನೊೇಡಿದವರು 
ಆಶುಯವದಿಿಂದ ಬೆರಗಯಗುತಿತದದರು (ನೊೇಡಿರ ಮಯಕವ 2:12). “ಬಲದಿಿಂದಲೂ” ಎಿಂಬ 
ಪದವು ಅದುುತ್ಗಳು ಕತ್ವನ ಬಲದ ವಾಕತಪಡಿಸುವಕೆ ಆಗಿತ್ುತ. W. E. Vine ಹೇಗೆ 
ಬರೆದನು, “ಒಿಂದು ಸೂಚಕಕಯಯವವು ಮ್ನಸಾನುು ಆಕಷ್ಟವಸುವದಕೆೆ, ಒಿಂದು ‘ಅದುುತ್’ವು 
ಕಲಪನಯಶಕ್ತತಯನುು ಮ್ಟ್ುಟವದಕೆೆ ಸಿಂಕಲಿಪಸಲಪಟ್ಟದುದ, ಒಿಂದು ಬಲವು . . . ಅದರ ಮ್ೂಲವು 
ಅಸ್ಯವಭ್ಯವಿಕ ವ್ಯದದ್ ದೆಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುವಿಂಥದುದ ಆಗಿದ್ೆ.”23 

“ಪವಿತಯಿತ್ಮನ ಬಲದಿಿಂದಲೂ” ಎಿಂಬ ಪದಗುಚಛವು ಬಹುಶಃ ಅದುುತ್ಗಳನುು 
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ನಡಿಸುವಿಂತೆ ತ್ನುನುು ಶಕತಗೊಳಿಸಿದವನು ಪವಿತಯಿತ್ಮನೆೇ ಎಿಂಬುದನುು ಪೌಲನು 
ಒಪ್ರಪಕೊಳುುವದಷೆಟ ಆಗಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಅದ್ೊಿಂದು ಹೆಚುುವರ ಆಲೊೇಚನೆಯಯಗಿ 
ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಿರುವದ್ಯಗಿದ್ೆ, ಅದು ಪೌಲನು ಪವಿತಯಿತ್ಮನ ಪೆಿೇರಣೆಯಿಿಂದ 
ಸ್ಯರುವದನುು ಸೂಚಿಸುತಿತರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಪೌಲನು ತ್ನು ಸ್ಯಧನೆಗಳಿಗಯಗಿ ಯಯವದ್ೆೇ 
ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಶೆಿೇಯಸಾನುು ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಿಲಲ. ಪಿತಿಯಿಂದು ಸಹ ದ್ೆೇವರು ಆತ್ನಲಿಲ ಕ್ತಿಯೆ 
ಮಯಡಿದದರ ಫಲಿತ್ವ್ಯಗಿತ್ುತ.  

ಪತಿಿಕೆಯ ಆರಿಂಭಿಕ ಸ್ಯಲುಗಳಲಿಲ, ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲರುವವರಗೆ ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳಿದನು, “ಸಹೊೇದರರೆೇ, ನನು ಕೆಲಸವು ಅನಾರ್ನಗಳಲಿಲ ಸಫಲವ್ಯದಿಂತೆ 
ನಿಮ್ಮಲಿಲಯೂ ಸಫಲವ್ಯದಿೇತೆಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವದಕೆೆ ಅನೆೇಕಯವತಿವ 
ಮ್ನಸುಾಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿದ್ಯದಗೂಾ ಇಿಂದಿನವರೆಗೂ ಅಡಿುಯಯಯಿತೆಿಂದು ನಿಮ್ಗೆ 
ತಿಳಿದಿರಬೆೇಕೆಿಂದು ನನು ಅಪೆೇಕ್ಷೆ” (1:13). ಆತ್ನು ತ್ನು ಪತಿಿಕೆಯ ಅಿಂತ್ಾದ ಸಮಿೇಪ 
ಬಿಂದಿಂತೆ, ಆತ್ನಿಗೆ ಯಯವದು ಅಡಿುಯಯಗಿತ ತೆಿಂಬುದನುು ವಿವರಸುತಯತನೆ. ಸವಲಪ ಮ್ುಿಂದಕೆೆ 
ಹೊೇಗಿ 15:22ನುು ನೊೇಡೊೇರ್: “ಈ ಕಯರರ್ದಿಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವದಕೆೆ ನನಗೆ 
ಅನೆೇಕಯವತಿವ ಅಭಾಿಂತ್ರವ್ಯಯಿತ್ು.” 

ಪೌಲನಿಗಿದದ ಮ್ೂಲಭೂತ್ವ್ಯದ ಕಯರರ್ವ್ೆೇನಯಗಿತ ತೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು ರೊೇಮ್ನ್ 
ಸ್ಯಮಯಿರ್ಾದ ಪಶಿುಮ್ ದಿಕ್ತೆನ ಭ್ಯಗಕೆೆ ಪಿಯಯಣಿಸುವ ಮ್ುನು ಸ್ಯಮಯಿರ್ಾದ ಪೂವವ 
ದಿಕ್ತೆನ ಭ್ಯಗದಲಿಲ ತ್ನು ಸ್ೆೇವ್ಯಧ್ೆಾೇಯವನುು (ಮಿಶನ್) ಪೂತಿವಗೊಳಿಸಬೆೇಕ್ತತ್ುತ. ಕಡೆಗೂ, 
ತ್ನು ಮ್ೂರನೆಯ ಸುವ್ಯತಯವ ಪಿಯಯರ್ದ ಅಿಂತ್ಾದಲಿಲ, ಆ ಮ್ುಗಿಸಬೆೇಕಯದ ಕೆಲಸವು 
ಪೂತಿವಯಯಯಿತೆಿಂದು ಪರಗಣಿಸಿದನು. ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಯರ ಸ್ಲರೀಮ್ 
ಮ್ಮದಲ್ನಗರ ಿಂಡನ ಇಲ್ನಿರಕ ಸಿೀಮೆಯ ಪಯಿಿಂತರಕ ಕ ಸ್ನತಿತ ಕ್ರಾಸ್ತನ ಸ್ನವಯತ್ರಿಯ 
ಸಯರರ ೀಣವನನು ನರರವರೀರಸಿದರುೀನರ.  

ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲ ಪೌಲನ ಕೆಲಸವು ಸಿಮಿೇತ್ವ್ಯಗಿತ್ುತ ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನ 
ಕಯಯವಸ್ಯಥನವು ಅಿಂತಿಯೇಕಾ ಆಗಿತಯತದದರಿಂದ ಆತ್ನು ಏಕೆ “ಯೆರೂಸಲೆೇಮ್” ಎಿಂದು 
ಬಳಸಿದನೆಿಂದು ಕೆಲವರು ಚಕ್ತತ್ಗೊಳುುತಯತರೆ. ಪೌಲನು ಬಹುಶಃ, ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ 
ಪರಚಿತ್ವ್ಯಗಿದದ ಸಥಳಗಳನುು ಬಳಸಿ ತ್ನು ಸ್ೆೇವ್ೆಯ ಮೇರೆಗಳ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸುತಿತದ್ಯದನೆಿಂದು 
ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ. 

“ಇಲುಲರಕ”ವು ಆದಿಿಯ ಸಮ್ುದಿದ ತ್ಟ್ದಲಿಲದದ ಒಿಂದು ರೊೇಮ್ನ್ ಸಿಂಸ್ಯಥನವ್ಯಗಿತ್ುತ, 
ಉತ್ತರಕೆೆ ಮ್ಕೆದ್ೊೇನಾದ ಗಡಿಭ್ಯಗವಿತ್ುತ. ಅದರಲಿಲ ದಲಯಮತ್ಾ ಪಯಿಿಂತ್ವೂ ಸ್ೆೇರತ್ುತ 
(ನೊೇಡಿರ 2 ತಿಮೊಥೆ 4:10).24 ಪೌಲನು ಇಲುಲರಕದಲಿಲ ಸುವ್ಯತೆವ ಸ್ಯರದದರ ಬಗೆೆ 
ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳ ಪುಸತಕದಲಿಲ ಯಯವದ್ೆೇ ದ್ಯಖಲೆ ಇರುವದಿಲಲ, ಆದರೆ ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳ ಲೆೇಖಕನಯಗಿರುವ ಲೂಕನು, ಪೌಲನ ಸ್ೆೇವ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಬರೆಯುವ್ಯಗ ಕೆಲವು ಆಯದ 
ಘಟ್ನೆಗಳನುಷೆಟ ಬರೆಯುತಯತನೆಿಂಬುದನುು ನಯವು ನೆನಪ್ರನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಳುತ್ಕೆದುದ. ಅಿಂತ್ಹ 
ಪರಶಿಮ್ವು ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 20:1, 2ರಲಿಲನ ಪರಭ್ಯಷೆಗೆ ಸೂಕತವ್ಯಗಿ ಸರ 
ಹೊಿಂದುತ್ತದ್ೆ. ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ, “ಇಲುಲರಕ ಪಯವಿಂತ್ರಕೂೆ” ಎಿಂಬ ಮಯತ್ುಗಳು 
ಕೆೇವಲ “ಇಲುಲರಕ ಗಡಿಭ್ಯಗಗಳ ವರೆಗೆ” ಎಿಂದು ಸಹ ಅಥವವ್ಯಗಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಪೌಲನ 



 180 

ತಯತ್ಪಯವವು ಇಷೆಟೇ ಆಗಿತ್ುತ, ಏನೆಿಂದರೆ “ನಯನು ಈ ಕ್ಷೆೇತ್ಿದ ಪಯವಿಂತ್ರಕೂೆ 
ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ಸ್ಯರದ್ ದೆೇನೆ” ಎಿಂಬದ್ೆೇ. ಅಮರಕದಲಿಲ, “ನಯನು Los Angeles ದಿಿಂದ 
New York ವರೆಗೂ ಸ್ಯರದ್ೆದೇನೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವ ಮ್ೂಲಕ ನಯವು ಸಹ ಅದ್ೆೇ 
ಆಲೊೇಚನೆಯನುು ವಾಕತಪಡಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 

ತಯನು “ಸುವ್ಯತೆವಯ ಸ್ಯರೊೇರ್ವನುು ನೆರವ್ೆೇರಸಿದ್ ದೆೇನೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದ್ಯಗ 
ಪೌಲನ ತಯತ್ಪಯವವು ಏನಯಗಿತ್ುತ? ಆತ್ನು ಪಿತಿಯಿಂದು ಸಿಂಸ್ಯಥನದಲಿಲನ ಪಿತಿಯಬಬ 
ಪುರುಷ, ಸಿಿೇ, ಹುಡುಗ, ಮ್ತ್ುತ ಹುಡುಗಿಗೆ ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ಸ್ಯರದ್ಯದನೆಿಂಬ ಅಥವದಲಿಲ 
ಹೆೇಳಲಿಲಲ. ಬದಲಯಗಿ, ಆತ್ನ ತಯತ್ಪಯವವು ಏನಯಗಿತ ತೆಿಂದರೆ, ಸುವ್ಯತೆವಯ ಸ್ಯರೊೇರ್ದ 
ಮ್ೂಲಕ, ವಿವಿಧ ಪಯಿಿಂತ್ಗಳಲಿಲ ಪಿಮ್ುಖ ರ್ನಸಿಂದಣಿಯ ಕೆೇಿಂದಿಗಳಲಿಲ ಸಭ್ೆಗಳನುು 
ಸ್ಯಥಪ್ರಸಿರುತೆತೇನೆ ಎಿಂಬದ್ೆ. ಬಳಿಕ ಆತ್ನು ಆ ಕೆೇಿಂದಿಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಚಿಕೆ ಪಟ್ಟರ್ಗಳು ಮ್ತ್ುತ 
ಗಯಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಸುವ್ಯತಿವಕರನುು ಕಳುಹಸಿ ಕೊಡುವ ಕೆಲಸವನುು ಆ ಸಭ್ೆಗಳವರಗೆ 
ವಹಸಿದದನು. 

ವಚನಗಳ್ಳ 20, 21. ಈ ವಚನಗಳಲಿಲ, ಪೌಲನು ತ್ನು “ಸ್ೆೇವ್ಯಧ್ೆಾೇಯದ ವಿಧ್ಯನ”ದ 
ಕುರತ್ು ತ್ನು ಒಳನೊೇಟ್ವನುು ಒದಗಿಸುತಯತನೆ: ಮ್ತ್ರ ತಬ್ೊರನ ಹಯಕ್ರದ ಅಸಿತವಯರದ ಮೆೀಲರ 
ಕಟ್ಟಬಯರದರಿಂದನ ಮ್ನಸಿಸನಲ್ಲಿ ನರನಸಿ ಇತರರನ ಕ್ರಾಸ್ತನ ಹರಸ್ರನನು ತಿಳಿಸಿದ ಕಡರಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ನವಯತ್ರಿಯನನು ಪಾಕಟ್ಟಸ್ನವದಿಲ್ಿವರಿಂಬ್ದಯಗಿ ನಿಷಕಷ್ರಿಮಯಡಿ ಕ್ರ ಿಂಡರನನ. “ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ 
ನೆನಸಿ” ಎಿಂಬುದು φιλοτιμέοματι (philotimeomai) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದು 
φίλος (philos, “ಪ್ರಿೇತಿ”) ಎಿಂಬುದನುು τιμή (timē, “ಗೌರವಿಸು”) ಎಿಂಬದರೊಿಂದಿಗೆ 
ಸಿಂಯೇಜಸುತ್ತದ್ೆ. ಅನೆೇಕ ತ್ರ್ುವಮಗಳು “ಮ್ಹದ್ಯಶೆ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸುತ್ತವ್ೆ. ಆ 
ಪದವನುು “ಗುರ” ಎಿಂದು ಸಹ ಅನುವ್ಯದಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ರ್ನರಗೆ ಅನೆೇಕ ವಿಧವ್ಯದ 
ಮ್ಹದ್ಯಶೆಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಹೆಗುೆರಗಳು ಇರುತ್ತವ್ೆ. ಪೌಲನಿಗೆ ಒಿಂದ್ೆೇ ಮ್ಹದ್ಯಶೆಯಿತ್ುತ, 
ಮ್ತ್ುತ ಅದು ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ಸ್ಯರಬೆೇಕೆಿಂಬುದ್ೆೇ ಆಗಿತ್ುತ.25 ಆತ್ನ ಗುರಯು 
ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ಸ್ಯರುವದರಲಿಲ ಮೊದಲಿಗ (ಪಿವತ್ವಕ) ಆಗಿರಬೆೇಕೆಿಂಬುದು, ಈಗಯಗಲೆೇ 
ಅಸಿತತ್ವದಲಿಲರುವ ಸಭ್ೆಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಯಡುವದರ ಬದಲಯಗಿ ಹೊಸ ಸಭ್ೆಗಳನುು 
ಸ್ಯಥಪ್ರಸಬೆೇಕೆಿಂಬುದು ಆಗಿತ್ುತ. ಒಿಂದು ಪಿಸಿದಧ ಟಿವಿ ಕಯಯವಕಿಮ್ ಅಥವ್ಯ ಸಿನಿಮಯ 
ಸರಣಿಗಳ ಒಿಂದು ದ್ಯಟಿಯಲಿಲ ಹೆೇಳುವದ್ಯದರೆ, ಯಯವ ಸುವ್ಯತಯವ ಬೊೇಧಕನೂ ಈ 
ಮ್ುಿಂಚೆ ಹೊೇಗಿರದಿಂತ್ಹ ಸಥಳಕೆೆ ಧ್ೆೈಯವದಿಿಂದ ಹೊೇಗುವದು ಆತ್ನ 
ಮ್ಹದ್ಯಶೆಯಯಗಿತ್ುತ.26 

ಪೌಲನು ಉಲೆಲೇಖನ ಮಯಡಿದ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು—ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ 
ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲರುವ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಕಡೆೇ ಉಲೆಲೇಖನ—ಯೆಶಯಯ 52:15ರಿಂದ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಪಟಿಟದ್ೆ. ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಯಯರಗರ ಆತನ ಸ್ಮಯಚಯರ 
ಬ್ಿಂದಿರಲ್ಲಲ್ಿವೀ ಅವರರೀ ಆತನನನು ನರ ೀಡನವರನ; ಯಯರನ ಆತನ ವತಿಮಯನವನನು 
ಕ್ರೀಳಿರಲ್ಲಲ್ಿವೀ ಅವರರೀ ಗಾಹಸಿಕ್ರ ಳ್ಳುವರನ ಎಿಂಬ್ದಯಗಿ ಬ್ರರದಿರನವ ಪಾಕ್ಯರ ನನು 
ಕ್ರಲ್ಸ್ವನನು ನಡಿಸಿದರುೀನರ. ಯೆಶಯಯ 52ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಶಿಮಗಳನುನುಭವಿಸುವ 
ಸ್ೆೇವಕನ ಒಿಂದು ಕ್ತೇತ್ವನೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಶಿಮಗಳನುನುಭವಿಸುವ ಸ್ೆೇವಕನು (ಕ್ತಿಸತನು) 
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ಉನುತ್ಕೆೆ ಏರಸಲಪಡುವದನುು ಕಿಂಡ ರ್ನಯಿಂಗಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಅರಸುಗಳು 
ಆಶುಯವಗೊಳುುತಯತರೆ. ಆ ಮಯತ್ುಗಳು “ಯಯರಗೆ ಆತ್ನ ಸಮಯಚಯರವು 
ಬಿಂದಿರಲಿಲಲವೊೇ” ಮ್ತ್ುತ “ಯಯರು ಆತ್ನ ವತ್ವಮಯನವನುು ಕೆೇಳಿರಲಿಲಲವೊೇ” ಅಿಂಥವರಗೆ 
ಶುಭವ್ಯತೆವಯನುು ಕೊಿಂಡೊಯಾಬೆೇಕೆಿಂಬ ಪೌಲನ ಗುರಯನುು ಬಣಿುಸುವದಕೆೆ 
ಸೂಕತವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ.  

ಪಿತಿಯಬಬ ಬೊೇಧಕನು ಸಹ ತ್ನು ಸ್ೆೇವ್ಯಧ್ೆಾೇಯದ ವಿಧ್ಯನವನುು 
ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂಬದ್ಯಗಿ ಪೌಲನು ಸಲಹೆ ಮಯಡುತಿತಲಲ. ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ರ್ನರಗೆ 
ದ್ೆೇವರಿಂದ ಕೊಡಲಪಟ್ಟ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ವರಗಳಿರುತ್ತವ್ೆ (ನೊೇಡಿರ 12:4-6). 1 ಕೊರಿಂಥ 
3:6ರಲಿಲ, ತ್ನು ಸ್ೆೇವ್ೆಯು ಹೆೇಗೆ ಬೆೇರೆಯವರಗಿಿಂತ್ ವಾತಯಾಸವ್ಯಗಿ ರುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದನುು 
ವಣಿವಸುವದಕೆೆ ಪೌಲನು ಕೃಷ್ಟಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ಸ್ಯಿಂಕೆೇತಿಕ ಭ್ಯಷೆಯನುು ಬಳಸುತಯತನೆ. 
ತಯನು ಕೊರಿಂಥದಲಿಲ ಬಿೇರ್ವನುು ಬಿತಿತದದನೆಿಂದು ಮ್ತ್ುತ ಅಪೊಲೊಲೇಸನು 
ನಿೇರುಹೊೇಯಿದನೆಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. 1 ಕೊರಿಂಥ 3:10ರಲಿಲ, ಪೌಲನು ರೊೇಮಯ 
15:20ರಲಿಲ ಸಿಕುೆವ ಅದ್ೆೇ ವ್ಯಸುತಶಿಲಪಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ಸ್ಯದೃಶಾವನುು ಬಳಸುತಯತನೆ: “ನಯನು 
ಪಿವಿೇರ್ಶಿಲಿಪಯಿಂತೆ ಅಸಿತವ್ಯರ ಹಯಕ್ತದ್ೆನು, ಮ್ತೊತಬಬನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ುಟತಯತನೆ.” 
ಅನೆೇಕ ಬೊೇಧಕರು ಸ್ಯಥಪ್ರಸಲಪಟ್ಟ ಸಭ್ೆಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಸ್ೆೇವ್ೆ ಮಯಡಿ ಅವರನುು ಆತಿೀಕವ್ಯಗಿ 
ಮ್ತ್ುತ ಸಿಂಖ್ೆಾಯಲಿಲ ಅಭಿವೃದಿಧಯಯಗುವಿಂತೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದಕೆೆ ಉತ್ತಮ್ವ್ಯಗಿ 
ಸೂಕತರಯಗಿರುತಯತರೆ. ಹೆೇಗಿದದರೂ, ತ್ಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಟಯನುು ದಿಗಿಂತ್ದ ಮೇಲಿಟ್ುಟ ದ್ೆೇವರ 
ರಯರ್ಾದ ಹೊಸ ಬಿೇರ್ಗಳನುು ಬಿತ್ುತವದಕೆೆ ಹೊಸ ಹೊಲಗಳನುು ಹುಡುಕುವಿಂತ್ಹ 
“ಪೌಲರ” ಅಗತ್ಾವು ಈಗಲೂ ನಮ್ಗೆ ಇರುತ್ತದ್ೆ. ಅನೆೇಕ ವಷವಗಳ ಹಿಂದ್ೆ, Reuel 

Lemmons ಹೇಗೆ ಬರೆದನು, “ಓ ಸ್ಯಥಪ್ರಸಪಟ್ಟ ಮ್ತ್ುತ ನೆಲೆ ನಿಿಂತಿರುವ ಸಭ್ೆಗಳಲಿಲ 
ಬೊೇಧಸುವ 10,000 ರ್ನರು ತ್ಮ್ಮ ಸ್ಯಮ್ಗಿಿಗಳನೆುಲಯಲ ಎತಿತಕೊಿಂಡು ಸುವ್ಯತೆವಯು 
ಅಪರಚಿತ್ವ್ಯಗಿರುವ ಕೆಲವು ಸಥಳಗಳಿಗೆ ಹೊೇದರೆ ದ್ೆೇವದೂತ್ರು ಎಷೊಟಿಂದು ಸಿಂಭಿಮ್ 
ಪಡುವರು!”27 

ಸರಪೀನ್ ದರೀಶಕ್ರಕ ಹರ ೀಗಬರೀಕ್ರಿಂಬ್ ಪೌಲ್ನ ಮ್ನಿಂದಿನ ಯೀಜನರ (15:22-29) 
22ಈಕ್ಯರಣದಿಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಳಿಗರ ಬ್ರನವದಕ್ರಕ ನನಗರ ಅನರೀಕ್ಯವತಿಿ 

ಅಭಾಿಂತರವಯಯತನ. 23ಆದರರ ಇನನು ಮೆೀಲರ ಈ ಪಯಾಿಂತಾಗಳ್ಲ್ಲಿ ನನಗರ 
ಅನನಕ ಲ್ವಿಲ್ಿದುರಿಂದಲ್  ನಿಮ್ಮ ಬ್ಳಿಗರ ಬ್ರನವದಕ್ರಕ ಅನರೀಕ ವರನಷಗಳಿಿಂದ ಅಭಿಲಯಷ್ರ 
ಇರನವದರಿಂದಲ್  24ನಯನನ ಸರಪೀನ್ ದರೀಶಕ್ರಕ ಹರ ೀಗನವಯಗ ನನು ಮಯಗಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ 
ದಶಿನವನನು ಮಯಡಬರೀಕ್ರಿಂಬ್ ಅಭಿಪಯಾಯ ಉಿಂಟ್ನ. ತರನವಯಯ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಹವಯಸ್ದಲ್ಲ ಿ
ನನಗರ ಸ್ಾಲ್ಪ ಮ್ಟ್ಟಟಗರ ಸ್ಿಂತೃಪಿತಯಯದ ಮೆೀಲರ ನಿೀವು ಆ ದರೀಶಕ್ರಕ ನನು ಪಾಯಯಣವನನು 
ಸಯಗಿಸ್ನವಿರರಿಂದನ ನಿಂಬ್ನತ್ರತೀನರ. 25ಆದರರ ಈಗ ನಯನನ ದರೀವಜನರಗರ ಒಿಂದನ 
ಧಮ್ಿಕ್ಯಯಿವನನು ಮಯಡನವವನಯಗಿ ಯರ ಸ್ಲರೀಮಗರ ಹರ ೀಗನತ್ರತೀನರ. 26ಯಯಕ್ರಿಂದರರ 
ಯರ ಸ್ಲರೀಮನಲ್ಲಿರನವ ದರೀವಜನರರ ಳ್ಗರ ಬ್ಡವರಗರ ೀಸ್ಕರ ಸ್ಾಲ್ಪ ಹಣದ ಸ್ಹಯಯವನನು 
ಮಯಡಬರೀಕ್ರಿಂಬ್ದಯಗಿ ಮ್ಕ್ರದರ ೀನಾ ಅಖಯಯ ಸಿೀಮೆಗಳ್ವರನ ಇಷಟಪಟ್ಟಟದಯುರರ. 27ಇದನನು 
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ಮಯಡನವದಕ್ರಕ ಇವರನ ಇಷಟಪಟ್ಟದುಲ್ಿದರ ಇವರನ ಅವರ ಹಿಂಗಿನವರಯಗಿದಯುರರ. ಹರೀಗಿಂದರರ 
ಅನಾಜನರನ ಅವರ ಆತಮಸ್ಿಂಬ್ಿಂಧವಯದ ಸ್ಿಂಪತಿತಗರ ಪಯಲ್ನಗಯರರಯದ ಮೆೀಲರ 
ಲರ ೀಕಸ್ಿಂಬ್ಿಂಧವಯದ ಕ್ಯಯಿಗಳ್ಲ್ಲಿ ಅವರಗರ ಸರೀವರ ಮಯಡನವ ಹಿಂಗಿನಲ್ಲಿದಯುರಲ್ಿವರೀ. 
28ನಯನನ ಈ ಕ್ರಲ್ಸ್ವನನು ತಿೀರಸಿಕ್ರ ಿಂಡನ ಈ ಪಿಾೀತಿಯ ಫಲ್ವನನು ಅಲ್ಲಿಯವರ ವಶಕ್ರಕ 
ಯಥಯಕಾಮ್ವಯಗಿ ಕ್ರ ಟ್ಟ ಮೆೀಲರ ನಿಮ್ಮ ಮಯಗಿವಯಗಿ ಸರಪೀನ್ ದರೀಶಕ್ರಕ ಹರ ೀಗನವರನನ. 
29ಇದಲ್ಿದರ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಳಿಗರ ಬ್ರನವಯಗ ಕ್ರಾಸ್ತನಿಿಂದಯಗನವ ವರಗಳ್ನನು ಹರೀರಳ್ವಯಗಿ 
ತರನವರನರಿಂದನ ಬ್ಲರಿನನ. 

ವಚನ 22. ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ವಿವರಸಿದನು, ಈ ಕ್ಯರಣದಿಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಳಿಗರ ಬ್ರನವದಕ್ರಕ 
ನನಗರ ಅನರೀಕ್ಯವತಿಿ ಅಭಾಿಂತರವಯಯತನ. ಬೆೇರೆ ಮಯತ್ುಗಳಲಿಲ ಹೆೇಳುವದ್ಯದರೆ, ಆತ್ನು 
ಹೊೇಗಬೆೇಕೆಿಂದು ಕತ್ವನು ಇಚಿಛಸುತಿತದದ ಇನೂು ಅನೆೇಕ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸಥಳಗಳು 
ಸ್ಯಮಯಿರ್ಾದ ಪೂವವ ದಿಕ್ತೆನ ಭ್ಯಗದಲಿಲ ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಇದದವ್ಯದ ಕಯರರ್ದಿಿಂದ್ಯಗಿ 
ಆತ್ನು ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಪಿಯಯಣಿಸುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವ್ಯಗಿರಲಿಲಲ.  

ವಚನ 23. ಪೌಲನು ತಯನು ಏನು ಮಯಡಿದ್ಯದನೆ ಮ್ತ್ುತ ಏಕೆ ಅದನುು ಮಯಡಿದನು 
ಎಿಂದು ಹಿಂಚಿಕೊಿಂಡ ಬಳಿಕ, ಈಗ ಆತ್ನು ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಏನು ಯೇರ್ನೆ ಹಯಕ್ತಕೊಿಂಡಿದ್ಯದನೆ 
ಮ್ತ್ುತ ಆ ಯೇರ್ನೆಗಳಲಿಲ ತ್ನು ವ್ಯಚಕರು ಹೆೇಗೆ ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಿಂಡಿರುತಯತರೆ ಎಿಂಬುದನುು 
ಹಿಂಚಿಕೊಳುುತಯತನೆ. ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಆರಿಂಭಿಸುತಯತನೆ, ಆದರರ ಇನನು ಮೆೀಲರ ಈ 
ಪಯಾಿಂತಾಗಳ್ಲ್ಲಿ ನನಗರ ಅನನಕ ಲ್ವಿಲ್ಿದುರಿಂದ. “ಈ ಪಯಿಿಂತ್ಾಗಳಲಿಲ” ಎಿಂಬುದು 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮ್ ಮೊದಲುಗೊಿಂಡು ಇಲುಲರಕ ನಡುವಿನ ಎಲಯಲ ಪಿದ್ೆೇಶವನುು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. ತ್ನಗೆ ಸ್ಯಮಯಿರ್ಾದ ಆ ಭ್ಯಗದಲಿಲ ಸ್ಯರುವದಕೆೆ ಇನಯುವ ಸಥಳವೂ 
ಉಳಿದಿಲಲ ಅಥವ್ಯ ಆ ಪಯಿಿಂತ್ಾದಲಿಲ ಇನೂು ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ಕೆೇಳಬೆೇಕಯದವನು ಒಬಬನೂ 
ಇಲಲ ಎಿಂಬಥವದಲಿಲ ಪೌಲನು ಹೆೇಳಲಿಲಲ. ತಯನು ತ್ನು ಅನನಾವ್ಯದ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು ಪೂವವ 
ದಿಕ್ತೆನ ಮಡಿಟ್ರೆೇನಿಯನ್ ರ್ಗತಿತನಲಿಲ ನೆರವ್ೆೇರಸಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದಷೆಟೇ ಆತ್ನ 
ತಯತ್ಪಯವವ್ಯಗಿತ್ುತ. 

ಪೌಲನು ಮ್ುಿಂದ್ೆ ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ ಆವರನುು ಭ್ೆೇಟಿ ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂಬ ತ್ನು 
ಅಭಿಲಯಷೆಯ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ. ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಳಿಗರ ಬ್ರನವದಕ್ರಕ 
ಅನರೀಕ ವರನಷಗಳಿಿಂದ ಅಭಿಲಯಸರ ಇರನವದರಿಂದಲ್ . “ಅಭಿಲಯಷೆ” (ἐπιποθία, 

epipothia) ಎಿಂಬುದು ಒಿಂದು ಉತ್ೆಟ್ವ್ಯದ ಬಯಕೆಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಅದಕೆೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ಕ್ತಿಯಯಪದವು ἐπιποθέω (epipotheō) 1:11ರಲಿಲ ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ, ಅಲಿಲ 
ಅಪೊಸತಲನು “ನಿಮ್ಮನುು ನೊೇಡಬೆೇಕೆಿಂದು ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸುತ ತೆೇನೆ” ಎಿಂದು ಬರೆದನು. 

ಈ ಮ್ುಿಂಚೆ, ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಗೆ “ನಿಮ್ಗೆ ಆಚೆ ಇರುವ ಸಿೇಮಗಳಲಿಲ 
ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ಸ್ಯರುವ್ೆವ್ೆಿಂಬ” ಬಯಕೆಯುಿಂಟ್ು ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು (2 ಕೊರಿಂಥ 10:16). 
ಎಫೆಸದಲಿಲರುವ ವ್ೆೇಳ ,ೆ ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದದನು, “ನಯನು ರೊೇಮಯಪುರವನುು ಸಹ 
ನೊೇಡಬೆೇಕು” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 19:20). ಈಗ, ಕಡೆಗೂ, ಆತ್ನು ಪಶಿುಮ್ ದಿಕ್ತೆನ 
ಕಡೆಗೆ ಪಿಯಯಣಿಸುವದಕೆೆ ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ ಯೇರ್ನೆಗಳನುು ರೂಪ್ರಸಿಕೊಳುುತಿತದ್ಯದನೆ. 

ವಚನ 24. ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ನಯನನ ಸರಪೀನ್ ದರೀಶಕ್ರಕ ಹರ ೀಗನವಯಗ ನನು 
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ಮಯಗಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಶಿನವನನು ಮಯಡಬರೀಕ್ರಿಂಬ್ ಅಭಿಪಯಾಯ ಉಿಂಟ್ನ. ತ್ರುವ್ಯಯ ನಿಮ್ಮ 
ಸಹವ್ಯಸದಲಿಲ ನನಗೆ ಸವಲಪ ಮ್ಟಿಟಗೆ ಸಿಂತ್ೃಪ್ರತಯಯದ ಮೇಲೆ ನಿೇವು ಆ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ನನು 
ಪಿಯಯರ್ವನುು ಸ್ಯಗಿಸುವಿರೆಿಂದು ನಿಂಬುತ ತೆೇನೆ. ಪೌಲನಿಗೆ ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಹೊೇಗುವ 
ಯೇರ್ನೆಗಳಿದದವು, ಆದರೆ ಮೊದಲು ಆತ್ನು ಒಿಂದು ಭ್ೆೇಟಿಗಯಗಿ ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲ 
ಇಳಿದುಕೊಳುಲಿಚಿಛಸಿದನು. ಆತ್ನ ಕಯಯವಸ್ಯಥನವು ಈ ತ್ನಕ ಸಿರಯಯದಲಿಲನ 
ಅಿಂತಿಯೇಕಾ ಆಗಿತ್ುತ (ಅಪೊಸತಕಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 13:1-3; 14:26-28), ಆದರೆ 
ಅಿಂತಿಯೇಕಾದಿಿಂದ ಸ್ೆಪೇನ್ ಹಯಗೂ ಇತ್ರ ಪಶಿುಮ್ ದಿಕ್ತೆನ ಮಡಿಟ್ರೆೇನಿಯನ್ ರ್ಗತಿತನ 
ದ್ೆೇಶಗಳು ಬಹಳ ದೂರದಲಿಲದದವು. ಪೌಲನು ಪಶಿುಮ್ ದಿಕ್ತೆನ ಭ್ಯಗಗಳಿಗೆ ಸುವ್ಯತೆವಯನುು 
ಸ್ಯರುವದಕೆೆ ರೊೇಮಯಪುರವನುು ತ್ನು ಕಯಯವಸ್ಯಥನವನಯುಗಿ ಮಯಡಿಕೊಳುುವ 
ಉದ್ೆದೇಶವನುು ಹೊಿಂದಿದದನೆಿಂದು ಬಹುತೆೇಕ ಬರಹಗಯರರು ನಿಂಬುತಯತರೆ. 

ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ ಸಭ್ೆಯು ಚೆನಯುಗಿ ನೆಲೆಗೊಿಂಡಿದ್ಯದಗಿತ್ುತ ಮ್ತ್ುತ ಅದರ 
ನಿಂಬಿಕೆಯು ವಿಶವವ್ಯಾಪ್ರಯಯಗಿ ಪಿಸಿದಧವ್ಯಗಿತ್ುತ (1:8). ಪೌಲನಿಗೆ “ಮ್ತೊತಬಬರು ಹಯಕ್ತದ 
ಅಸಿತವ್ಯರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬಯರದ್ೆಿಂಬ” ಇಚ ಛೆಯಿತಯತದದರಿಂದ (15:20), ಆತ್ನಿಗೆ 
ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲ ಉಳಿದುಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂಬ ಯೇರ್ನೆ ಇರಲಿಲಲ, ಆದರೆ ಬದಲಯಗಿ 
“ಮಯಗವದಲಿಲ” ಅಲಿಲನ ಕೆೈಸತರ ದಶವನ ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂಬ ಬಯಕೆ ಇತ್ತಷೆಟ. ಹೆೇಗೂ, 
ಇದರಥವವು ಆತ್ನು ಒಿಂದು ರಯತಿಿಯಷೆಟ ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲ ಇರಲಿದದನೆಿಂದು 
ಆಗಿರುವದಿಲಲ. ಆತ್ನು ತ್ನು ಪಿಯಯರ್ವನುು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುವದಕೆೆ ಮ್ುಿಂಚೆ ತ್ನು 
ಸಹೊೇದರರು ಮ್ತ್ುತ ಸಹೊೇದರಯರ “ಸಹವ್ಯಸದಲಿಲ . . . ಸವಲಪ ಮ್ಟಿಟಗೆ” ಸಮ್ಯವನುು 
ಕಳೆಯಬೆೇಕೆಿಂದು—ಅವರಗೆ ಕೆಲವು ಆತಿೀಕ ವರಗಳನುು ಹಿಂಚಿಕೆಮಯಡಿ ಅವರ 
ನಿಂಬಿಕೆಯಿಿಂದ ತಯನು ಸಹ ಪೊಿೇತಯಾಹಗೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದು ಬಯಸಿದದನು (1:11, 12). 

ಪೌಲನು ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಹೊೇಗುವ್ಯಗ ರೊೇಮಯಪುರದ ಕೆೈಸತರು “[ಆತ್ನ] 
ಪಿಯಯರ್ವನುು ಸ್ಯಗಿಸುವರೆಿಂದು” ನಿರೇಕ್ಷಿಸಿದದನು. “ನನು ಪಿಯಯರ್ವನುು 
ಸ್ಯಗಿಸುವಿರೆಿಂದು” ಎಿಂಬುದು προπέμπω (propempō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ 
ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದುದ, ಅದು πρό (pro, “ಮ್ುಿಂದ್ೆ”) ಮ್ತ್ುತ πέμπω (pempō, “ಕಳುಹಸುವದು”) 
ಎಿಂಬ ಪದಗಳ ಸಿಂಯೇರ್ನೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದರಥವವು “ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಕಳುಹಸು” 
ಎಿಂದ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನ ದಿನಗಳಲಿಲ, propempō ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಒಿಂದು ವಿಶೆೇಷ 
ಅಥವವಿರುತಿತತ್ುತ: 

ಕ್ತಿಯಯಪದವು . . . ಮಿಶನರಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪಿಯಯರ್ದಲಿಲ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದನುು 
ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ ಹೆಚುುಕಡಿಮ ಒಿಂದು ತಯಿಂತಿಿಕವ್ಯದ ಕೆೈಸತ ಪದವ್ಯಗಿ ಬಿಟಿಟತ್ುತ. ಅದಕೆೆ 
ನಿಸಾಿಂಶಯವ್ಯಗಿ ಕೆೇವಲ ಶುಭ ಕೊೇರುವಿಕೆಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಒಿಂದು . . . ಪಯಿಥವನೆ 
ಎಿಂಬುದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿುನ ಅಥವವಿತ್ುತ. ಬಹುಪಯಲು ಸಿಂದಭವಗಳಲಿಲ, ಅವರಗೆ ಅಗತ್ಾ 
ವಸುತಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ಹರ್ವನುು ಒದಗಿಸುವಿಕೆ ಸಹ ಸ್ೆೇರರುತಿತತ್ುತ [ತಿೇತ್ನಿಗೆ 3:13; 
3 ಯೇಹಯನ 6, 7], ಮ್ತ್ುತ ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಕನಿಷಠ ಮಯಗವದ ಸವಲಪ ದೂರದ 
ತ್ನಕವ್ಯದರೂ ಅವರೊಿಂದಿಗೆ ಬೆಿಂಗಯವಲಯಗಿ ಹೊೇಗಿ ಬಿಟ್ುಟ ಬರುವದು ಸಹ 
ಸ್ೆೇರರುತಿತತ್ುತ [ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 20:38; 21:5].28 
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Bauer ಶಬದಕೊೇಶವು propempō ಎಿಂಬುದನುು “ಒಬಬನಿಗೆ ಪಿಯಯರ್ವನುು ಸ್ಯಗಿಸುವದಕೆೆ 
ಸಹಯಯ ಒದಗಿಸುವದು” ಎಿಂದು ಅಥವನಿರೂಪನೆ ಮಯಡುತ್ತದ್ೆ. ಅಿಂಥ ಸಹಯಯದಲಿಲ 
ಬಹುಶಃ “ಆಹಯರ,” “ಹರ್,” ಅಥವ್ಯ “ಪಿಯಯರ್ದಲಿಲ ಜೊತೆಗಯರರನುು 
ವಾವಸ್ ಥೆಗೊಳಿಸುವದು” ಮ್ತ್ುತ “ಪಿಯಯರ್ಕೆೆ ದ್ಯರಗಳನುು” ಒದಗಿಸುವದು 
ಆಗಿರಬಹುದ್ಯಗಿತ್ುತ.29 

ವಚನಗಳ್ಳ 25, 26. ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದಿಿಂದ ಈ ಪತಿಿಕೆಯನುು ಬರೆಯುತಿತದದನು, 
ಕೊರಿಂಥವು ಇಟ್ಲಿಯಿಿಂದ ಕೆೇವಲ ಆದಿಿಯ ಸಮ್ುದಿದ ಆಚೆ ದಡದಲಿಲತ್ತಷೆಟ. ಆತ್ನಿಗೆ 
ರೊೇಮಯಪುರವನುು ನೊೇಡಬೆೇಕೆಿಂಬ ಬಲವ್ಯದ ಬಯಕೆಯಿತಯತದದರಿಂದ, ಬಹುಶಃ ಆತ್ನಿಗೆ, 
“ನಿನು ಕೆಲಸವು ಅಲಿಲ ಮ್ುಗಿದಿರುವದ್ಯದರೆ, ನಿೇನು ಏಕೆ ಇಲಿಲಗೆ ಬರಲಿಲಲ?” ಎಿಂದು 
ಕೆೇಳಲಪಟಿಟರಬಹುದ್ಯಗಿತ್ುತ. (ಪೌಲನ ಪತಿಿಕೆಯು ಅಲಿಲಗೆ ತ್ಲುಪುವದಕೆೆ ಹಡಿಯುತಿತದದ ಅಷೆಟೇ 
ಸಮ್ಯದಲಿಲಯೆೇ ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಹೊೇಗಿರಬಹುದಿತ್ುತ.) ಹೆೇಗೂ, ತ್ಕ್ಷರ್ದಲ ಲೆೇ 
ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಹೊೇಗುವ ಬದಲಯಗಿ, ಪೌಲನು ಮೊದಲು ವಿರುದಧ ದಿಕ್ತೆನಲಿಲ 
ಪಿಯಯಣಿಸುವದಕೆೆ—ಪೂವವ ದಿಕ್ತೆನಿಿಂದ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ—ಯೇರ್ನೆ ಮಯಡಿದದನು, 
ಅದರಿಂದ ಆತ್ನ ಪಿಯಯರ್ದ ದೂರಕೆೆ ಎರಡು ಸ್ಯವಿರ ಮೈಲುಗಳನುು 
ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುವದ್ಯಗಿತ್ುತ. ತಯನು ಏನು ಮಯಡಲಿದ್ಯದನೆ ಮ್ತ್ುತ ಏಕೆ ಅದನುು 
ಮಯಡಲಿದ್ಯದನೆಿಂಬುದನುು ಪೌಲನು ವಿವರಸುವದಕೆೆ ಬಯಸಿದದನು. ಆತ್ನು ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಆದರರ ಈಗ ನಯನನ ದರೀವಜನರಗರ ಒಿಂದನ ಧಮ್ಿಕ್ಯಯಿವನನು 
ಮಯಡನವವನಯಗಿ ಯರ ಸ್ಲರೀಮಗರ ಹರ ೀಗನತ್ರತೀನರ.30 ಯಯಕ್ರಿಂದರರ 
ಯರ ಸ್ಲರೀಮನಲ್ಲಿರನವ ದರೀವಜನರರ ಿಂದಿಗರ ಬ್ಡವರಗರ ೀಸ್ಕರ ಸ್ಾಲ್ಪ ಹಣದ ಸ್ಹಯಯ 
ಮಯಡಬರೀಕ್ರಿಂಬ್ದಯಗಿ31 ಮ್ಕ್ರದರ ೀನಾ ಅಖಯಯ ಸಿೀಮೆಗಳ್ವರನ ಇಷಟಪಟ್ಟಟದಯುರರ.  

ಪೌಲನ ಮ್ೂರನೆಯ ಸುವ್ಯತಯವ ಪಿಯಯರ್ದ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, ಆತ್ನು 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ ಕೊಿಂಡೊಯಾಲು ಹರ್ದ ದ್ೆೇಣಿಗೆಗಳನುು ಸಿಂಗಿಹಸುತಿತದದನು. ವಷವಗಳ 
ಮ್ುಿಂಚೆ, ಆತ್ನು ಅಿಂತಿಯೇಕಾದಲಿಲ ಶಿಷಾರಿಂದ ಹರ್ ಸಹಯಯವನುು ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು 
ಯೂದ್ಯಯದಲಿಲನ ಹರಯರಗೆ ಕೊಡುವದರಲಿಲ ಸಹಯಯ ಮಯಡಿದದನು (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳು 11:27-30; 12:25). ಈಗ, ಆತ್ನು “ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲರುವ ದ್ೆೇವರ್ನರೊಳಗೆ 
ಬಡವರಗೊೇಸೆರ” ಹರ್ದ ಸಿಂಗಿಹವನುು ಮಯಡುತಿತದದನು. ಯೆರೂಸಲೆೇಮ್ ಪಟ್ಟರ್ವು 
ಅದರ ಸಿಂಪತಿತಗೆ ಹೆಸರುವ್ಯಸಿಯಯಗಿರಲಿಲಲ, ಮ್ತ್ುತ ಅಲಿಲ ವ್ಯಸಿಸುತಿತದದ ಕೆೈಸತರು ಬಹುಶಃ 
ಸ್ಯಧ್ಯರರ್ ನಯಗರಕರಗಿಿಂತ್ಲೂ ಬಡವರಯಗಿದದರು. ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲನ ಸಭ್ೆಯ 
ಆರಿಂಭಿಕ ದಿನಗಳಲಿಲ ಅಲಿಲನ ಕೆೈಸತರು ತೊೇರದ ಅಸಹರ್ವ್ಯದ ದ್ಯರಯಳತ್ನದಿಿಂದ್ಯಗಿ 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 2:44, 45) ಅಲಿಲನ ಕೆೈಸತರ ಆಥಿವಕ ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳಿಗೆ ಕಯಣಿಕೆ 
ಸಲಿಲಸುವದಕೆೆ ಕಯರರ್ವ್ಯಯಿತ್ು ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಕೆಲವು ಬರಹಗಯರರು ನಿಂಬುತಯತರೆ. ಹೆೇಗೂ, 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲದದ ಬಹತೆೇಕ ಮ್ೂಲ ಕೆೈಸತರು ಅಲಿಲಿಂದ ಓಡಿಸಲಪಟಿಟದದರಯದದರಿಂದ 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 8:1), ಮ್ುಿಂಚಿನ ಕೃತ್ಾವು ಹೆೇಗೆ ಅನಿಂತ್ರದಲಿಲ ಅಲಿಲ ವ್ಯಸಿಸಿದ 
ಕೆೈಸತರ ಮೇಲೆ ಹೆೇಗೆ ಪಿಭ್ಯವ ಬಿೇರತೆಿಂಬುದನುು ಹೆೇಳುವದು ಕಷಟಕರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ಹೆೇಗಿದದರೂ ಸರಯೆೇ, “ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲ ಕೆೈಸತನಯಗಿರುವದು ಮ್ತ್ುತ ಬಡವನಯಗಿರುವದು 
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ಜೊತೆಜೊತೆಯಯಗಿ ಸ್ಯಗುವದ್ಯಗಿತ್ುತ”32 ಎಿಂದು ಹೆೇಳಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.  
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲರುವ ದ್ೆೇವರ್ನರಗೊೇಸೆರ ಹರ್ ಸಿಂಗಿಹಣೆ ಮಯಡುವ 

ಆಲೊೇಚನೆಯು ಯಯವ್ಯಗ, ಎಲಿಲ, ಅಥವ್ಯ ಹೆೇಗೆ ಹುಟಿಟಕೊಿಂಡಿತೆಿಂಬುದು ನಮ್ಗೆ 
ಗೊತಿತರುವದಿಲಲ. ಪೌಲ ಹಯಗೂ ಬಯನವಬರು ಯಯಕೊೇಬನನುು, ಪೆೇತ್ಿ, ಮ್ತ್ುತ 
ಯೇಹಯನರನುು ಭ್ೆೇಟಿಯಯದ್ಯಗ ಬಿೇರ್ವು ಬಿತ್ತಲಪಟಿಟತೊತೇ? ಆ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನ 
ನಯಯಕರು ಪೌಲ ಮ್ತ್ುತ ಬಯನವಬರಗೆ “ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲರುವ ಬಡವರನುು 
ಜ್ಞಯಪಕಮಯಡಿಕೊಳುುವಿಂತೆ” ಕೆೇಳಿಕೊಿಂಡಿದದರು. ಪೌಲನು “ಇದನುು ಮಯಡುವದರಲಿಲ 
ನಯನೂ ಆಸಕತನಯಗಿದ್ ದೆನು” ಎಿಂದು ಬರೆಯುತಯತನೆ (ಗಲಯತ್ಾ 2:10). ಪೌಲನು 
ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ ಕೆೈಸತರು ಹಯಗೂ ಯೆಹೂದಿ ಕೆೈಸತರ ನಡುವಿನ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಹೆೇಗೆ 
ಸುಧ್ಯರಸಬೆೇಕೆಿಂದು ಯೇಚಿಸುತಿತರುವ್ಯಗ ಆತ್ನಿಗೆ ಈ ವಿಚಯರವು ಹೊಳೆದಿರಬಹುದ್ೊೇ? 
ಈ ಯೇರ್ನೆಯು ಹೆೇಗೆ ರೂಪ್ರಸಲಪಟಿಟದದರೂ ಸರಯೆೇ, ಅದರಲಿಲ ಪವಿತಯಿತ್ಮನು 
ಭ್ಯಗಿಯಯಗಿದದನೆಿಂಬುದನುು ನಯವು ದೃಢವ್ಯಗಿ ನಿಂಬಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ.  

ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲರುವ ದ್ೆೇವರ್ನರಗೊೇಸೆರದ ಈ ಹರ್ ಸಿಂಗಿಹಣೆಯ ಕುರತಯಗಿ 
ನಮ್ಗೆ ಗೊತಿತರುವದ್ೆಲಲವೂ 1 ಕೊರಿಂಥ 16:1-4 ಮ್ತ್ುತ 2 ಕೊರಿಂಥ 8:1-9:15, ಜೊತೆಗೆ 
ಈಗ ನಮ್ಮ ಮ್ುಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಿಿಂದ ಸಹ ದ್ೊರೆತಿರುವ ಮಯಹತಿಯ 
ಕಯರರ್ದಿಿಂದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಈ ಮ್ುಿಂಚಿನ ಒಿಂದು ಸಮ್ಯದಲಿಲ, ಪೌಲನು ತ್ನು ಮ್ೂರನೆಯ 
ಸುವ್ಯತಯವ ಪಿಯಯರ್ದಲಿಲ ಒಿಂದು ಸಥಳದಿಿಂದ ಮ್ತೊತಿಂದು ಸಥಳಕೆೆ ಹೊೇದಿಂತೆಲಯಲ, 
ಹರ್ವನುು ಸಿಂಗಿಹಸುವಿಂತೆ ಸಭ್ೆಗಳಿಗೆ ಪೊಿೇತಯಾಹಸಿದದನು (ಈಗ ಹೆಚುುಕಡಿಮ ಅದು 
ಪೂತಿವಯಯಗಿತ್ುತ), ಆತ್ನು ಅಷುಟ ಕಯಲದಿಿಂದ ಈ ದ್ೆೇಣಿಗೆಯನುು ಸಿಂಗಿಹಸುವದರಲಿಲ 
ತೊಡಗಿದದನು. ರೊೇಮಯ 15:26ರಲಿಲ, ಆತ್ನು ಮಕದ್ೊೇನಾ ಮ್ತ್ುತ ಅಖ್ಯಯವದರು33 
ನಿೇಡಿದ ದ್ೆೇಣಿಗೆಯ ಬಗೆೆ ವಿಶೆೇಷವ್ಯಗಿ ಪಿಸ್ಯತಪ್ರಸುತಯತನೆ ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಅವುಗಳು ಆತ್ನು 
ಇತಿತಚಿಗಷೆಟೇ ಪರಶಿಮ್ ಪಟ್ಟಿಂಥ ಸಥಳಗಳಯಗಿದದವು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ಯೇರ್ನೆಯಲಿಲ 
ಗಲಯತ್ಾದಲಿಲನ ಸಭ್ೆಗಳವರು ಸ್ೆೇರದದರು (1 ಕೊರಿಂಥ 16:1), ಮ್ತ್ುತ ಆಸಾ ಸಿೇಮಯ ಕೆೈಸತರು 
ಸಹ ಬಹುಶಃ ಇದರಲಿಲ ಒಿಂದು ಪಯತ್ಿವನುು ವಹಸಿದಿದರಬೆೇಕು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 
20:4).34 

ವಚನ 27. “ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲರುವ ದ್ೆೇವರ್ನರೊಳಗೆ ಬಡವರಗೊೇಸೆರ ಸವಲಪ 
ಹರ್ದ ಸಹಯಯವನುು ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂಬದ್ಯಗಿ ಮ್ಕೆದ್ೊೇನಾ ಅಖ್ಯಯ ಸಿೇಮಗಳವರು 
ಇಷಟಪಟಿಟದ್ಯದರೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದ ಬಳಿಕ (15:26), ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತಯತನೆ, 
ಇದನನು ಮಯಡನವದಕ್ರಕ ಇವರನ ಇಷಟಪಟ್ಟಟದುಲ್ಿದರ ಇವರನ ಅವರ ಹಿಂಗಿನವರಯಗಿದಯುರರ. 
ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ ಕೆೈಸತರು ಯೆಹೂದಿ ಕೆೈಸತರಗೆ ಹಿಂಗಿನವರಯಗಿದದರು? ಅದು ಹೆೇಗೆ ಸ್ಯಧಾ? 
ಪೌಲನು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸಿ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಹರೀಗಿಂದರರ ಅನಾಜನರನ ಅವರ ಆತಮ 
ಸ್ಿಂಬ್ಿಂಧವಯದ ಸ್ಿಂಪತಿತಗರ ಪಯಲ್ನಗಯರರಯದ35 ಮೆೀಲರ ಲರ ೀಕಸ್ಿಂಬ್ಿಂಧವಯದ ಕ್ಯಯಿಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ಅವರಗರ ಸರೀವರ ಮಯಡನವ ಹಿಂಗಿನಲ್ಲಿದಯುರಲ್ಿವರೀ. ಸುವ್ಯತೆವಯು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲಯಗಿ 
ಯೆಹೂದಾರಗೆ ಸ್ಯರಲಪಟಿಟತ್ುತ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 2:5, 14-36). ಅನಾರ್ನರೊಿಂದಿಗೆ 
ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ಹಿಂಚಿಕೊಿಂಡವರು ಯೆಹೂದಾ ಬೊೇಧಕರೆೇ ಆಗಿದದರು. ಅವರೊಳಗೆ 
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ಪೆೇತ್ಿನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 10:1-11:18) ಮ್ತ್ುತ ಪೌಲ ಸ್ೆೇರದದರು. ಪೌಲನ 
ತ್ಕವವ್ೆೇನಯಗಿತ ತೆಿಂದರೆ, ಯೆಹೂದಾರು ತ್ಮ್ಮ ಆತಿೀಕ ಆಶಿೇವ್ಯವದಗಳನುು 
ಅನಾರ್ನರೊಿಂದಿಗೆ ಹಿಂಚಿಕೊಿಂಡಿದದರಯದದರಿಂದ, ಅನಾರ್ನರು ತ್ಮ್ಮ ಲೊೇಕಸಿಂಬಿಂಧವ್ಯದ 
ಆಶಿೇವ್ಯವದಗಳನುು ಯೆಹೂದಾರೊಿಂದಿಗೆ ಹಿಂಚಿಕೊಳುುವದು ಬಹು ಸೂಕತವ್ಯದದುದ 
ಎಿಂಬದ್ೆೇ. 

ಪೌಲನು ಈ ದ್ೆೇಣಿಗೆಯನುು ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ ಕೆೈಸತರು ಮಯಡುವದಕೆೆ ಇಷಟಪಟಿಟದ್ಯದರೆ 
(“ಅವರು ಹಯಗೆ ಮಯಡುವದಕೆೆ ಸಿಂತೊೇಷಪಟ್ಟರು”) ಮ್ತ್ುತ ಅದನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ ಅವರು 
ಹಿಂಗಿನಲಿಲದ್ಯದರೆ ಸಹ (ಯೆಹೂದಾ ಕೆೈಸತರಗೆ “ಸ್ಯಲಗಯರರು” ಆಗಿದ್ಯದರೆ) ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ 
ಹೆೇಳುತಯತನೆ. ಒಿಂದು ಕಯಯವವು ಹೆೇಗೆ ಒಿಂದು ಕತ್ವವಾ ಮ್ತ್ುತ ಒಬಬನು ಮಯಡುವದಕೆೆ 
ಇಷಟಪಟಿಟದದರಿಂದ ಮಯಡುವಿಂತ್ದುದ ಎರಡೂ ಆಗಿರುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾ? Douglas J. Moo ನು 
ಮಯತ್ೃ ಅಥವ್ಯ ಪ್ರತ್ೃತ್ವದ ದೃಷಯಟಿಂತ್ದ36 ಅಭಿಪಯಿಯವನುು ಮ್ುಿಂದಿಡುತಯತನೆ. ಒಬಬ 
ತ್ಿಂದ್ೆ ಅಥವ್ಯ ತಯಯಿಯಯಗಿ, ನನು ಮ್ಕೆಳನುು ಪೊೇಷಣೆ ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂಬ ದ್ೆೇವರಿಂದ 
ಕೊಡಲಪಟ್ಟ ಒಿಂದು ರ್ವ್ಯಬಯದರಕೆಯನುು ಹೊಿಂದಿದ್ ದೆೇನೆ; ಆದರೆ, ನಯನು ಅವರನುು 
ಪ್ರಿೇತಿಸುತ ತೆೇನಯದದರಿಂದ, ಆ ರ್ವ್ಯಬಯದರಯನುು ನೆರವ್ೆೇರಸುವದು ನನಗೆ ಆನಿಂದವನುು 
ಒದಗಿಸುತ್ತದ್ೆ (ಅದನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ ನಯನು “ಇಷಟಪಟಿಟರುತೆತೇನೆ”). 

ರೊೇಮಯ 15:26, 27 ವಚನಗಳನುು ಪೌಲನು ಕೆಲವು ವಚನಗಳ ಮ್ುಿಂಚೆ 
ಯೆಹೂದಾರು ಹಯಗೂ ಅನಾರ್ನರು ಒಬಬರನೊುಬಬರು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುುವ ಕುರತಯಗಿ ಹೆೇಳಿದದರ 
ಬೆಳಕ್ತನಲಿಲ ಓದತ್ಕೆದುದ (15:7-13). ಆತ್ನು ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ ಹರ್ದ ಸಹಯಯವನುು 
ಕೊಿಂಡೊಯುಾವದರ ಉದ್ ದೆೇಶವು ಕೆೇವಲ ಮಯನವ ಸಿಂಕಷಟಕೆೆ ಉಪಶಮ್ನ ಒದಗಿಸುವದು 
ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಆಗಿರಲಿಲಲ. ಆತ್ನು ಯೆಹೂದಿ ಕೆೈಸತರ ಮ್ತ್ುತ ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ ಕೆೈಸತರ ನಡುವಿನ 
ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಉತ್ತಮ್ಗೊಳಿಸುವದಕೆೆ ಬಯಸಿದದನು. ಸಭ್ೆಯಲಿಲನ ಆ ಎರಡು 
ಗುಿಂಪುಗಳ ೆಳಗೆ ಪರಸಪರರಿಂದ ಮ್ತ್ುತ ಪರಸಪರರೆಡೆಗೆ ಪ್ರಿೇತಿಯು ಹರದ್ಯಡುವದನುು 
ಕಯರ್ಬೆೇಕೆಿಂಬ ಬಯಕೆ ಆತ್ನಲಿಲತ್ುತ (ನೊೇಡಿರ 2 ಕೊರಿಂಥ 9:12-14). 

ವಚನ 28. ಪೌಲನಿಗೆ ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ ಸಹೊೇದರರನುು ನೊೇಡಬೆೇಕೆಿಂದು ಎಷುಟ 
ಆಶೆಯಿತೊತೇ, ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲನ ಯೆಹೂದಿ ಕೆೈಸತರಗಯಗಿನ ಹರ್ ಸಹಯಯದ ವಿಷಯವು 
ಅಷೆಟೇ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿತ್ುತ, ಆತ್ನು ಆ ಯೇರ್ನೆಯನುು ಸಿದಿಧಗೆ ತ್ರಬೆೇಕೆಿಂದು 
ಬಯಸಿದದನು. ಅದು ಮಯಡಿ ಮ್ುಗಿಸಲಪಟಿಟತ ತೆಿಂದರೆ, ಆಗ ಆತ್ನು ಮ್ುಕತವ್ಯಗಿ 
ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಹೊೇಗಬಹುದಿತ್ುತ. ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ನಯನನ ಈ ಕ್ರಲ್ಸ್ವನನು 
ತಿೀರಸಿಕ್ರ ಿಂಡನ ಈ ಪಿಾೀತಿಯ ಫಲ್ವನನು ಅಲ್ಲಿಯವರ ವಶಕ್ರಕ ಯಥಯಕಾಮ್ವಯಗಿ ಕ್ರ ಟ್ಟ 
ಮೆೀಲರ ನಿಮ್ಮ ಮಯಗಿವಯಗಿ ಸರಪೀನ್ ದರೀಶಕ್ರಕ ಹರ ೀಗನವರನನ.  

ಪೌಲನ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನ ಪಿಯಯರ್ದಲಿಲ ಆತ್ನ ಸಿಂಗಡ ಕೆಲವು ವಾಕ್ತತಗಳು 
ಜೊತೆಯಯಗಿದದರು ಎಿಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 20:4ರಿಂದ ತಿಳಿದು 
ಬರುತ್ತದ್ೆ (ಬಹುಶಃ ಹರ್ ಸಹಯಯ ಮಯಡಿದ ಸಭ್ೆಗಳ ಪಿತಿನಿಧಗಳು; ನೊೇಡಿರ 2 ಕೊರಿಂಥ 
8:23). ಪೌಲನು ಸವತ್ಃ ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಹೊೇಗುವವನಯಗಿ ಆ ಹರ್ವನುು ಅವರ 
ಕೆೈಯಲಿಲಯೆೇ ಕೊಟ್ುಟ ಕಳುಹಸಲಿಲಲವ್ೆೇಕೆ? ಆ ಪಿಶೆುಗೆ ಉತ್ತರವು ಈ ಮಯತ್ುಗಳಲಿಲ 
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ಸಿಕುೆತ್ತದ್ೆ “ನಯನು . . . ಫಲವನುು ಅಲಿಲಯವರ ವಶಕೆೆ ಯಥಯಕಿಮ್ವ್ಯಗಿ ಕೊಟ್ುಟ.” ತಯನೆೇ 
ಸವತ್ಃ ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯಗಿ “ಅಲಿಲಯವರ ವಶಕೆೆ ಯಥಯಕಿಮ್ವ್ಯಗಿ” ಕೊಡಲಿಕೆೆ ಬಯಸಿದದನು.37 
ಆ ಹರ್ ಸಹಯಯವು ಸರಯಯದವರ ಕೆೈಗಳಲಿಲ ಸ್ೆೇರುವಿಂತೆ ಮಯಡುವ ರ್ವ್ಯಬಯದರಯು 
ಆತ್ನ ಮೇಲಿತ್ುತ (ನೊೇಡಿರ 2 ಕೊರಿಂಥ 8:19, 20). ಅಷುಟಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ, 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲನ ಸಭ್ೆಯ ಕೆಲವು ನಯಯಕರೊಿಂದಿಗಿದದ (ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ ಯಯಕೊೇಬ; 
ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 21:18; ಗಲಯತ್ಾ 1:19; 2:9) ಸಿಂಬಿಂಧವು ಕಯಣಿಕೆಯನುು 
ಅಿಂಗಿೇಕರಸಿಕೊಳುುವಿಂತೆ ಯೆಹೂದಾ ಕೆೈಸತರಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದ್ಯಗಿತ್ುತ.  

ಕಡೆಗೂ ಯೆಹೂದಾರಗಯಗಿ ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದಿಿಂದ ಕೊಡಲಪಟ್ಟ “ಪ್ರಿೇತಿಯ ಕಯಣಿಕೆ” ಅವರ 
ವಶಕೆೆ “ಯಥಯಕಿಮ್ವ್ಯಗಿ” ಕೊಡಲಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ, ಪೌಲನು “[ರೊೇಮಯಪುರದ] ಮಯಗವವ್ಯಗಿ 
ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಹೊೇಗುವ್ೆನು” ಎಿಂದು ಯೇರ್ನೆ ಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿದದನು. ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶವು 
“ಪಶಿುಮ್ ದಿಕ್ತೆನಲಿಲರುವ ಅತ್ಾಿಂಥ ಹಳೆಯ ರೊೇಮ್ನ್ ಪಯಿಿಂತ್ಾವ್ಯಗಿತ್ುತ ಮ್ತ್ುತ ರ್ಗತಿತನ ಆ 
ಭ್ಯಗದಲಿಲ ರೊೇಮ್ನ್ ನಯಗರಕತೆಯ ಪಿಮ್ುಖವ್ಯದ ಸುಭದಿ ನೆಲೆಯಯಗಿತ್ುತ.”38 (ಇದು 
ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ “ತಯಷ್ಟೇವಷ್” ಎಿಂದು ಹೆಸರಸಲಯಗಿರುವ 
ಪಯಿಿಂತ್ಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆಿಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪಯಿಯ ಪಡುತಯತರೆ.39) ಪೌಲನು ಮಯಡಿದದ 
ಯೇರ್ನೆಯ ಆಗಯಧತೆಯನುು ಗಿಹಸಿಕೊಳುುವದು ನಮ್ಗೆ ಕಷಟಕರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ಕೊರಿಂಥದಿಿಂದ, ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ 800 ಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಅಧಕ ಮೈಲುಗಳಷುಟ ದೂರ ಮ್ತ್ುತ 
ಅಲಿಲಿಂದ ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶಕೆೆ 700 ಅಥವ್ಯ ಅಧಕ ಮೈಲುಗಳಷುಟ ದೂರದ 
ಪಿಯಯರ್ವ್ಯಗಿರಲಿತ್ುತ. ಪೌಲನು ಮ್ೂರು ಸ್ಯವಿರಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಅಧಕ ಮೈಲುಗಳಷುಟ 
ದೂರದ ಪಿಯಯರ್ದ ಬಗೆೆ ಪೌಲನು (ಹೆಚುುಕಡಿಮ ಅಚಿಿಂತಿತ್ನಯಗಿ) ಘೂೇಷ್ಟಸುತಿತದ್ಯದನೆ. 
ಪಯಿಚಿೇನ ಕಯಲದಲಿಲ ಪಿಯಯರ್ದಲಿಲ ಎದುರಯಗುತಿತದದ ಅನಿಶಿುತ್ ಪರಸಿಥತಿಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ 
ಅಪಯಯಗಳನುು ಪರಗಣಿಸುವದ್ಯದರೆ, ಆತ್ನ ಉದ್ೆದೇಶಿತ್ ಪಿಯಯರ್ದ ಹಯದಿಯು ನಿರ್ಕೂೆ 
ನಿಬೆಬರಗುಗೊಳಿಸುವಿಂಥದುದ. ಹೆೇಗೂ, ಪೌಲನು ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳ ಮೇಲೆ ಮ್ುಖಾ ಗಮ್ನವನುು 
ಕೊಡಲಿಲಲ, ಆದರೆ ಆ ಪಿಯಯರ್ದಿಿಂದ್ಯಗುವ ಸ್ಯಧಾತೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮ್ನ ಹೊಿಂದಿದದನು. 

ಆತ್ನಿಗೆ [ಪೌಲನು] ಯಯವ್ಯಗಲೂ “ಆಚೆ ಕಡೆಯ ಪಯಿಿಂತ್ಾಗಳ” ಕುರತ್ ಚಿಿಂತೆಯು ಪದ್ೆೇ 
ಪದ್ೆೇ ಸುಳಿದ್ಯಡುತಿತತ್ುತ. ಆತ್ನು ಲಿಂಗರನ ಬಳಿ ಯಯವದ್ೆೇ ದ್ೊೇಣಿಯನುು ಕಯರ್ಲೆೇ ಇಲಲ 
ಆದರೆ ಆತ್ನು ಅದನುು ಏರ ಸಮ್ುದಿ ಆಚೆಯ ದಡಕೆೆ ಸುವ್ಯತೆವಯನುು 
ಕೊಿಂಡೊಯಾಲು ಬಯಸಿದನು. ಆತ್ನು ಎಿಂದಿಗೂ ಪವವತ್ ಶೆಿೇಣಿಗಳನುು, ದೂರದಲಿಲ 
ನಿೇಲಿ ಚಿತ್ಿರ್ವನುು ನೊೇಡಲಿಲಲ, ಆದರೆ ಆತ್ನು ಅವುಗಳನುು ದ್ಯಟಿ ಹೊೇಗಬೆೇಕೆಿಂದು, 
ಮ್ತ್ುತ ಶಿಲುಬೆಯ ಕಥೆಯನುು ಎಿಂದಿಗೂ ಕೆೇಳಿರದ ರ್ನರಗೆ ತಿಳಿಸಬೆೇಕೆಿಂದು 
ಹಯರೆೈಸಿದನು. ಈ ಸಿಂದಭವದಲಿಲ ಪೌಲನನುು ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶವು ಬೆನುು ಬಿಡದ್ೆ 
ಕಯಡುತಿತತ್ುತ.40 

ರೊೇಮ್ನ್ ಸ್ಯಮ್ಿರ್ಾದಲಿಲ ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶದವರು ಪಿಭ್ಯವಿತ್ ರ್ನರಯಗಿದದರು. ಸ್ೆಪೇನ್ 
ದ್ೆೇಶವು ಸುವ್ಯತೆವಯಿಿಂದ ಸಿಂಧಸಲಪಡುವದಕೆೆ ಒಿಂದು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದ ಪಯಿಿಂತ್ಾವ್ಯಗಿತ್ುತ 
ಮ್ತ್ುತ ಸ್ಯಮಯಿರ್ಾವು ದಿನೆೇ ದಿನೆೇ ವಿಸ್ಯತರಗೊಳುುತ್ತಲಿದದದರಿಂದ ಪಶಿುಮ್ ಭ್ಯಗದಲಿಲ 
ಸುವ್ಯತಯವ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು ಆರಿಂಭಿಸುವದಕೆೆ ಸೂಕತವ್ಯದ ಕಯಯವಸ್ಯಥನ ಆಗಬಹುದಿತ್ುತ. 
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Merrill C. Tenneyನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತಯತನೆ “ಪೌಲನು ಮಿಶನರ ಸುವ್ಯತಯವ ಸ್ೆೇವ್ೆಯ 
ಒಿಂದು ಮ್ುತ್ಾದಿಧ ರೇತಿಯ ದಿಂಡಯಯತೆಿಯನುು ಹಿಂದಟಿಟದನು. ಆತ್ನು ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ 
ಮ್ತ್ುತ ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕೆಿಂದು ಮಯಡಿದ ಯೇರ್ನೆಗಳು ಆತ್ನು ಸ್ಯವವಭ್ೌಮ್ 
ಸಮಯರ್ದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಸ್ಯವವಭ್ೌಮ್ ನಿಂಬಿಕೆಯನುು ಸರಸ್ಯಟಿಗೊಳಿಸುವದಕೆೆ 
ಬಯಸಿದದನೆಿಂಬುದನುು ತೊೇರಸುತ್ತವ್ೆ.”41 

ವಚನ 29. ಹೆೇಗೂ, ಮೊದಲನೆಯದ್ಯಗಿ, ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಹೊೇಗುವದನುು 
ಎದುರು ನೊೇಡಿದನು. ಆತ್ನು ಅಲಿಲರುವ ಕೆೈಸತರಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಇದಲ್ಿದರ ನಿಮ್ಮ 
ಬ್ಳಿಗರ ಬ್ರನವಯಗ ಕ್ರಾಸ್ತನಿಿಂದಯಗನವ42 ವರಗಳ್ನನು ಹರೀರಳ್ವಯಗಿ ತರನವರನರಿಂದನ ಬ್ಲರಿನನ 
[ಪೂರ್ವ ಭರವಸ ನನಗುಿಂಟ್ು].43 ಅವರು ಒಟಯಟಗಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮ್ಯವನುು ಯೆೇಸು 
ಆಶಿೇವವದಿಸುವನೆಿಂದು ಆತ್ನ ನಿಂಬಿಕೆಯಯಗಿತ್ುತ (ನೊೇಡಿರ 1:11, 12). ಈ ವಿಧದಲಿಲ, 
ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲರುವ ತ್ನು ಸಹೊೇದರರನುು ಮ್ತ್ುತ ಸಹೊೇದರಯರನುು 
ನೊೇಡಬೆೇಕೆಿಂಬ ತ್ನು ಯೇರ್ನೆಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ಅಭಿಲಯಷೆಯನುು ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತಯತನೆ. 

ರರ ೀಮಯಪುರಕ್ರಕ ಬ್ರಬರೀಕ್ರಿಂಬ್ ಪೌಲ್ನ ಬ್ಯಕ್ರ  
ಮ್ತನತ ಯರ ಸ್ಲರೀಮಗಯಗಿ ಹಣದ ಸ್ಹಯಯ (15:30-33) 

30ಸ್ಹರ ೀದರರರೀ, ನಿೀವು ನನಗರ ೀಸ್ಕರ ದರೀವರ ಮ್ನಿಂದರ ಮಯಡನವ ಪಯಾಥಿನರಗಳ್ಲ್ಲಿ 
ನನರ ುಿಂದಿಗರ ಬ್ಲ್ಲೀಯವಯಗಿ ವಿಜ್ಞಯಪಿಸಿಕ್ರ ಳ್ುಬರೀಕ್ರಿಂದನ ನಮ್ಮ ಕತಿನಯದ ಯೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ತನ 
ನಿಮತತವಯಗಿಯ  ಪವಿತ್ಯಾತಮನಿಿಂದಯಗನವ ಪಿಾೀತಿಯ ನಿಮತತವಯಗಿಯ  ನಿಮ್ಮನನು 
ಬರೀಡಿಕ್ರ ಳ್ಳುತ್ರತೀನರ. 31ದರೀವರನ ನನುನನು ಯ ದಯಯದಲ್ಲಿರನವ ಅವಿಧ್ರೀಯರ ಕ್ರೈಗರ 
ತಪಿಪಸ್ಬರೀಕ್ರಿಂತಲ್  ಯರ ಸ್ಲರೀಮಗರ ೀಸ್ಕರ ನಯನನ ಮಯಡನವಿಂಥ ಈ ಧಮ್ಿಕ್ಯಯಿವು 
ಅಲ್ಲಿರನವ ದರೀವಜನರಗರ ಹತಕರವಯಗಿ ತ್ರ ೀರಬರೀಕಿಂತಲ್  ಪಯಾಥಿಿಸಿರ. 32ಹೀಗರ ನಯನನ 
ದರೀವರ ಚ್ಚತ್ಯತನನಸಯರ ಆನಿಂದವುಳ್ುವನಯಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗರ ಬ್ಿಂದನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಿಂಗಡ ವಿಶ್ಯಾಿಂತಿ 
ಹರ ಿಂದಲಯಗನವದನ. 33ಶ್ಯಿಂತಿದಯಯಕನಯದ ದರೀವರನ ನಿಮೆಮಲ್ಿರರ ಿಂದಿಗಿರಲ್ಲ. ಆಮೆನ್.  

15:22-29ರಲಿಲ, ಪೌಲನು ತ್ನು ಪಿಯಯರ್ ಯೇರ್ನೆಗಳ ಸಿಂಕ್ಷಿೇಪತ ವಿವರಣೆಯನುು 
ನಿೇಡಿದನು. ಮೊದಲನೆಯದ್ಯಗಿ, ಆತ್ನು “ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲರುವ ದ್ೆೇವರ್ನರೊಳಗೆ 
ಬಡವರಗೊೇಸೆರ ಸವಲಪ ಹರ್ದ ಸಹಯಯವನುು” ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ 
ಹೊೇಗುವನು (15:26). ನಿಂತ್ರ ಆತ್ನು ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಪಿಯಯಣಿಸಲಿದದನು, ಮ್ತ್ುತ 
ಅಲಿಲಿಂದ ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಹೊೇಗಲು ಯೇರ್ನೆ ಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿದದನು (15:24, 28). ಆ 
ಮಯಹತಿಯನುು ಹಿಂಚಿಕೊಿಂಡ ಬಳಿಕ, ತಯನು ತ್ನು ಯೇರ್ನೆಗಳನುು ಕಯಯವರೂಪಕೆೆ 
ತ್ರಲು ಶಕತನಯಗುವಿಂತೆ ಮ್ತ್ುತ ತಯನು ನಿರೇಕ್ಷಿಸಿದದನುು ಸ್ಯಧಸುವಿಂತಯಗಲು 
ಪಯಿಥಿವಸಬೆೇಕೆಿಂದು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಲಿಲ ವಿನಿಂತಿಸಿಕೊಳುುತಯತನೆ.44 

ವಚನ 30. ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಸ್ಹರ ೀದರರರೀ, ನಿೀವು ನನಗರ ೀಸ್ಕರ 
ದರೀವರ ಮ್ನಿಂದರ ಮಯಡನವ ಪಯಾಥಿನರಗಳ್ಲ್ಲಿ ನನರ ುಿಂದಿಗರ ಬ್ಲ್ಲೀಯವಯಗಿ 
ವಿಜ್ಞಯಪಿಸಿಕ್ರ ಳ್ುಬರೀಕ್ರಿಂದನ ನಮ್ಮ ಕತಿನಯದ ಯೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ತನ ನಿಮತತವಯಗಿಯ  
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ಪವಿತ್ಯಾತಮನಿಿಂದಯಗನವ ಪಿಾೀತಿಯ ನಿಮತತವಯಗಿಯ  ನಿಮ್ಮನನು ಬರೀಡಿಕ್ರ ಳ್ಳುತ್ರತೀನರ.45 
ಆತ್ನ ವಿನಿಂತಿಯು ಭ್ಯವನೆ ಮ್ತ್ುತ ತಿೇವಿತೆಯಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿತ್ುತ. “ನಯನು . . . ನಿಮ್ಮನುು 
ಬೆೇಡಿಕೊಳುುತ ತೆೇನೆ [παρακαλέω, parakaleō]” ಎಿಂಬುದರ ಅಥವವು “ನಯನು ನಿಮ್ಮನುು 
ಯಯಚಿಸುತ ತೆೇನೆ” (JB), “ನಯನು ನಿಮ್ಮನುು ಕೆೇಳಿಕೊಳುುತ ತೆೇನೆ” (KJV), “ನಯನು ನಿಮ್ಮನುು 
ಅಿಂಗಲಯಚಿಸುತೆತೇನೆ” (NEB) (12:1, 2ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ನೊೇಡಿರ). ಆತ್ನು 
ಅವರನುು “ನಮ್ಮ ಕತ್ವನಯದ ಯೆೇಸು ಕ್ತಿಸತನ [ಅಧಕಯರದ] ನಿಮಿತ್ತದಿಿಂದಲೂ 
ಪವಿತಯಿತ್ಮನಿಿಂದ್ಯಗುವ [ಪ್ರಿೇತಿಯ ಆಧ್ಯರದಲಿಲ] ಪ್ರಿೇತಿಯ ನಿಮಿತ್ತದಿಿಂದಲೂ” 
ಅಿಂಗಲಯಚಿಸಿದನು.46 

ಅವರು ಪಯಿಥಿವಸಿದ್ಯಗ, ಅವರು ಏನೊೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಸಪಷಟವ್ಯದ, ಪರಶಿಮ್ವಿಲಲದ 
“ಪೌಲನ ಸಿಂಗಡ ಇರು” ಎಿಂದಷೆಟ ಹೆೇಳುವದು ಅಪೊಸತಲನಿಗೆ ಇಷಟವಿರಲಿಲಲ; ಆತ್ನು 
ಅವರನುು ತ್ನೊುಿಂದಿಗೆ “ಬಲಿೇಯವ್ಯಗಿ ವಿಜ್ಞಯಪ್ರಸಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂದು” ಬೆೇಡಿಕೊಿಂಡನು. 
“ಬಲಿೇಯವ್ಯಗಿ” ಎಿಂಬುದು συναγωνίζομαι (sunagōnizomai) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ 
ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ. ಈ ಸಿಂಯೇರ್ನ ಪದವು σύν (sun, “ಯಿಂದಿಗೆ”) ಮ್ತ್ುತ ἀγωνίζομαι 
(agōnizomai, “ಸ್ೆರ್ಸ್ಯಡು”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳನುು ಒಿಂದಗೂಡಿಸುತ್ತದ್ೆ. Agōnizomai 
ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದಲೆೇ agonize ಎಿಂಬ ಪದವು ಬಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಒಿಂದು ತ್ಿಂಡವು ಒಟಯಟಗಿ 
ಪಿಯತಿುಸುವವರಯಗಿ ಗೆಲುಲವದಕೆೆ ಬಹುವ್ಯದ ಪರಶಿಮ್ವನುು ಹೊರಹಯಕಬೆೇಕಯದಿಂಥ 
ಒಿಂದು ಕ್ತಿೇಡಯ ಘಟ್ನೆಗಳನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ Sunagōnizomai ಎಿಂಬ ಪದವನುು 
ಬಳಸಲಯಗುತಿತತ್ುತ.47 ಪೌಲನು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ ತ್ನು ಪಯಿಥವನಯ ತ್ಿಂಡದಲಿಲ 
ಭ್ಯಗವ್ಯಗಿರುವಿಂತೆ ಕೆೇಳಿಕೊಿಂಡನು. 

ವಚನಗಳ್ಳ 31, 32. ಈ ವಚನಗಳು ಪೌಲನ ಪಯಿಥವನಯ ಮ್ನವಿಗಳನುು 
ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ತವ್ೆ. ನಯವು ಈ ಮ್ನವಿಗಳನುು ಹೆಚುುಕಡಿಮ ಕಯಲಯನುಕಿಮ್ದಲಿಲ 
ಅಧಾಯನ ಮಯಡಲಿದ್ ದೆೇವ್ೆ. ಪೌಲನು ಏನು ಅಭಿಲಯಷ್ಟಸಿದನು ಮ್ತ್ುತ ವ್ಯಸತವಿಕತೆಯಲಿಲ 
ಏನು ಪಡೆದುಕೊಿಂಡನು ಎಿಂಬುದನುು ನಯವು ಹೊೇಲಿಸಿ ನೊೇಡಲಿದ್ ದೆೇವ್ೆ. ನಮ್ಗೆ 
ತಿಳಿದಿರುವಷಟರ ಮ್ಟಿಟಗೆ, ಪಿತಿಯಿಂದು ಮ್ನವಿಯು “ಹೌದು” ಎಿಂಬ ಉತ್ತರವು ಸಿಕ್ತೆತ್ುತ—
ಆದರೆ ಪಿತಿಯಿಂದು “ಹೌದು” ಎಿಂಬುದು ಅಹವತೆಗಳನುು ಹೊಿಂದಿತ್ುತ. ಅಹವತೆಯಿಂದಿಗೆ 
ಅಥವ್ಯ ಅಹವತೆಗಳಿಲಲದಿದದರೂ ಸರಯೆೇ, ಪೌಲನ ಪಯಿಥವನೆಗಳಲಿಲ ಯಯವವೂ 
“ಉತ್ತರಸಲಪಡದ ಪಯಿಥವನೆಗಳು” ಆಗಿರಲಿಲಲ ಎಿಂಬುದನುು ನಯವು ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ 
ತಿಳಿದುಕೊಳುಬಲ ಲೆವು.  

ಪೌಲನು ಯರ ಸ್ಲರೀಮಗರ ೀಸ್ಕರ ನಯನನ ಮಯಡನವಿಂಥ ಈ ಧಮ್ಿಕ್ಯಯಿವು 
ಅಲ್ಲಿರನವ ದರೀವಜನರಗರ ಹತಕರವಯಗಿ ತ್ರ ೀರಬರೀಕ್ರಿಂತಲ್  ಪಯಿಥಿವಸಬೆೇಕೆಿಂದು 
ರೊೇಮಯಪುರದ ಕೆೈಸತರನುು ಬೆೇಡಿಕೊಳುುತಯತನೆ. ಆತ್ನು “ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿ ಗೊೇಸೆರ . . . 
ಮಯಡುವಿಂಥ ಧಮ್ವಕಯಯವವು” ಅಲಿಲರುವ ಬಡ ಕೆೈಸತರಗೆ ಒದಗಿಸಲಿದದ ಹರ್ 
ಸಹಯಯವ್ಯಗಿತ್ುತ (15:25, 26). ಆ ಹರ್ದ ಸಿಂಗಿಹವು ಅಲಿಲನ ಯೆಹೂದಾ ಕೆೈಸತರ ಮ್ತ್ುತ 
ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ ಕೆೈಸತರ ನಡುವಿನ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಉತ್ತಮ್ಗೊಳಿಸುವದ್ೆಿಂಬುದು ಪೌಲನ 
ನಿರೇಕ್ಷೆಯಯಗಿತ್ುತ. ಹೆೇಗೂ, ಯೆಹೂದಾ ಕೆೈಸತರು ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದವರಿಂದ ಕೊಡಲಪಟ್ಟ 
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ಕಯಣಿಕೆಯನುು ನಿರಯಕರಸಿದದಲಿಲ, ಪರಸಿಥತಿಯು ಉತ್ತಮ್ಗೊಳುುವದಕ್ತೆಿಂತ್ ಇನುಷುಟ 
ಹದಗೆಡುವದ್ಯಗಿತ್ುತ. ನಿೇವು ಯಯರಗಯದರೂ ಒಿಂದು ಕಯಣಿಕೆಯನುು (ಉಡುಗೊೇರೆ) 
ನಿೇಡಿದ್ಯಗ, ಅವನು ಅಥವ್ಯ ಅವಳು ಅದನುು ನಿರಯಕರಸಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆೇಗನಿುಸುತ್ತದ್ೆ? 

ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲನ ಕೆೈಸತರು ಆ ಕಯಣಿಕೆಯನುು ಏಕೆ ಸಿವೇಕರಸದಿರಬಹುದು 
ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಅನೆೇಕ ಕಯರರ್ಗಳಿದದವು. ಅದಕೊೆಿಂದು ಕಯರರ್ವ್ೆಿಂದರೆ ಅಹಿಂಕಯರ ಆಗಿತ್ುತ. 
ಕೆಲವರಗೆ ಸಹಯಯದ ಅಗತ್ಾವು ಬಹಳವ್ಯಗಿದ್ಯದಗೂಾ ಅದನುು ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳುಲಯರದಷುಟ 
ಅಹಿಂಕಯರದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿರುತಯತರೆ. ನಯವು ಕೃಪಯಭರತ್ರಯಗಿ ಕೊಡುವವರಯಗಿರುವ 
ಅಗತ್ಾವಿರುವದು ಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ, ನಯವು ಕೃಪಯಭರತ್ರಯಗಿ ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳುುವವರು ಸಹ 
ಆಗಿರಬೆೇಕಯದ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಪುನಃ, ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲರುವ ಕೆೈಸತರಗೆ ಪೌಲನ 
ಹಯಗೂ ಆತ್ನ ಸ್ೆೇವ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಅನುಮೊೇದನೆ ಇರಲಿಲಲವ್ಯದದರಿಂದ ಅವರು ಆ 
ಕಯಣಿಕೆಯನುು ನಿರಯಕರಸುವ ಸ್ಯಧಾತೆಯಿತ್ುತ. ಪೌಲನು ಇದಕೆೆ ಮ್ುನು ಯೂದ್ಯಯದ 
ಕೆೈಸತರಿಂದ ವಿರೊೇಧವನುು ಎದುರಸಿದದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 15:1, 2). ಅವರು 
ಪೌಲನ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು ಬೆಿಂಬಲಿಸುವವರಯಗಿ ಕಯಣಿಸದಿರುವದಕಯೆಗಿ ಹಠ್ಮಯರತ್ನದಿಿಂದ 
ಹರ್ದ ಸಹಯಯವನುು ನಿರಯಕರಸಬಹುದ್ಯಗಿತ್ುತ.  

ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದ ಸಭ್ೆಗಳಿಿಂದ ಒದಗಿಸಲಯದ ಸಹಯಯವು ನಿರಯಕರಸಲಪಡುವದಕೆೆ 
ಸ್ಯಧಾವಿರುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದು ಪೌಲನಿಗೆ ಗೊತಿತತ್ುತ. ಆದದರಿಂದ ಅದು 
ಅಿಂಗಿೇಕರಸಲಪಡುವಿಂತಯಗಲು ಪಯಿಥಿವಸಬೆೇಕೆಿಂದು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರನುು ಕೆೇಳಿಕೊಳುುತಯತನೆ. 

ಕಯಣಿಕೆಯು ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳುಲಪಟಿಟತೊೇ? ನಯವು ಅದನುು ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ 
ಹೆೇಳುವದಕಯೆಗದು.48 ಹೆೇಗೂ, ಯೆರೂಸಲೆೇಮ್ನುು ತ್ಲುಪ್ರದ್ಯಗ ಸವತ್ಃ ಪೌಲನು ಅಲಿಲನ 
ಸಭ್ೆಯ ಸದಸಾರಿಂದ ಮ್ತ್ುತ ನಯಯಕರಿಂದ ಸ್ೌರ್ನಾಯುತ್ವ್ಯಗಿ ಸ್ಯವಗತಿಸಲಪಟ್ಟನೆಿಂಬು 
ದಿಂತ್ೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತಿತರುತ್ತದ್ೆ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 21:17-20a). ಅನಿಂತ್ರದಲಿಲ, 
ಪೌಲನು ರೊೇಮ್ನ್ ದ್ೆೇಶಯಧಪತಿಯಯದ ಫೆೇಲಿಕ್ಷನಿಗೆ “ನಯನು ನನು ಸವದ್ೆೇಶಕೆೆ 
[ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ] ಕಯಣಿಕೆಗಳನುು ಒಪ್ರಪಸುವದಕೆೆ ಬಿಂದ್ೆನು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 24:17). “ಕಯಣಿಕೆಗಳು” ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲನ ದ್ೆೇವರ್ನರಗೆ 
ಅಿಂಗಿೇಕಯರವ್ಯದವ್ೆಿಂಬುದನುು ಸ್ಯಭಿತ್ುಪಡಿಸುತ್ತದ್ೆಿಂದು ಬಹುತೆೇಕ ಬರಹಗಯರರು 
ಊಹಸಿಕೊಿಂಡಿರುತಯತರೆ. ಅದು ನಿರ್ವ್ೆೇ ಆಗಿದದಲಿಲ, ದ್ೆೇವರು ಪಯಿಥವನೆಯ ಆ ಭ್ಯಗಕೆೆ 
“ಹೌದು” ಎಿಂದು ಉತ್ತರಸಿದನೆಿಂದ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ. 

ಹೆೇಗೂ, ಈ “ಹೌದು” ಎಿಂಬುದು ಅಹವತೆಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಕೂಡಿರುತ್ತದ್ೆ: “ಹೌದು, 
ಕಯಣಿಕೆಯು ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳುಲಪ ಡುವದು, ಆದರೆ ನಿನು ಜೇವಿತ್ವನುು ಗಿಂಡಯಿಂತ್ರಕ್ತೆೇಡು 
ಮಯಡಿಕೊಳುುವ ಶರತ್ುತಗಳಿಗೆ ಒಪ್ರಪಕೊಳುುವದ್ಯದರೆ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ.” ಪೌಲನು 
ಕಯಣಿಕೆಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ ಬಿಂದು ಸ್ೆೇರದ್ಯಗ, ಆ ಕ್ಷೆೇತ್ಿದ ಅನೆೇಕ ಯೆಹೂದಾ 
ಕೆೈಸತರು ಪೌಲನ ಬಗೆ ೆ ಸಿಂದ್ೆೇಹಗಳನುು ಹೊಿಂದಿದ್ಯದರೆಿಂದೂ, ಆತ್ನು ತ್ನು ಯೆಹೂದಿ 
ಪರಿಂಪರೆಗಳನುು ತ್ಾಜಸಿ ಬಿಟಿಟದ್ಯದನೆಿಂತ್ಲೂ ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಿಂಡಿ ದ್ಯದರೆಿಂದೂ ಸಭ್ೆಯ 
ನಯಯಕರು ಪೌಲನಿಗೆ ಹೆೇಳಿದರು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 21:20b, 21). ನಯಯಕರು 
ಆತ್ನನುು ದ್ೆೇವ್ಯಲಯಕೆೆ ಹೊೇಗಿ ಒಿಂದು ವೃತ್ದಲಿಲ ಪಯಲೊೆಳುಬೆೇಕೆಿಂದು ಕೆೇಳಿಕೊಿಂಡರು 
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(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 21:22-25).49 ನಯವು ಮ್ುಿಂದ್ೆ ನೊೇಡಲಿರುವ ಪಿಕಯರ, ಪೌಲನು 
ಅವರ ಮ್ನವಿಗೆ ಒಪ್ರಪಕೊಿಂಡಯಗ, ಅದರ ಫಲಿತ್ವ್ಯಗಿ ಒಿಂದು ದುರಿಂತ್ವು ಸಿಂಭವಿಸುತ್ತದ್ೆ.  

ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲ ಸಿವೇಕರಸಲಪಡಬೆೇಕೆಿಂಬ ಪೌಲನ ಪಯಿಥವನೆಗೆ ದ್ೆೇವರು 
ಉತ್ತರಸಿದನೊೇ? ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ, ಆತ್ನು ಉತ್ತರಸಿದನು—ಮ್ತ್ುತ ಬಹುಶಃ ಆತ್ನು 
“ಹೌದು” ಎಿಂದು ಉತ್ತರಸಿರಬಹುದು. ಹೆೇಗೂ, ಉತ್ತರವು “ಹೌದು, ಆದರೆ. . . .”  

ಪೌಲನು ವಿಶಯವಸಿಗಳಿಿಂದ ಸಿವೇಕಯರಕೊೆಳಗಯಗುವದನುು ಬಯಸಿದುದ ಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ, 
ಅವಿಶಯವಸಿಗಳ ಕೆೈಗಳ ೆಳಗಿಿಂದ ಕಯಪಯಡಲಪಡಬೆೇಕೆಿಂದು ಸಹ ಬಯಸಿದದನು: ದರೀವರನ 
ನನುನನು ಯ ದಯಯದಲ್ಲಿರನವ ಅವಿಧ್ರೀಯರ50 ಕ್ರೈಗರ ತಪಿಪಸ್ಬರೀಕ್ರಿಂತಲ್ . 
“ಯೂದ್ಯಯದಲಿಲರುವ ಅವಿಧ್ೆೇಯರು” ಯೆೇಸುವನುು ಮಸಿಾೇಯನೆಿಂದು 
ಅಿಂಗಿೇಕರಸಿಕೊಳುಲು ಮ್ತ್ುತ ತ್ಮ್ಮ ಒಡೆಯನಯಗಿ ಆತ್ನನುು ಹಿಂಬಯಲಿಸುವದಕೆೆ 
ನಿರಯಕರಸಿದದ ಯೆಹೂದಾರೆೇ ಆಗಿದದರು.  

ತಯನು ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ ಬಿಂದು ಸ್ೆೇರದ್ಯಗ ಅಲಿಲನ ಕೆೈಸ್ೆತೇತ್ರ ಯೆಹೂದಾರಿಂದ 
ಹೆೇಗೆ ನಡಿಸಿಕೊಳುಲಪಡುವ್ೆನೊೇ ಎಿಂಬ ವಿಷಯದಲಿಲ ಚಿಿಂತಿತ್ನಯಗಿರುವದಕೆೆ ಪೌಲನಿಗೆ 
ಎಲಯಲ ಕಯರರ್ಗಳ  ಇದದವು. ಅವರ ದೃಷ್ಟಟಯಲಯಲದರೊೇ ಆತ್ನು ಯೆಹೂದಾ ನಿಂಬಿಕೆಯನುು 
ತೊರೆದಿರುವ ನಿಂಬಿಕೆ ದ್ೊಿೇಹಯಿಂತಿದದನು. ಕೆಲವರು ಆತ್ನನುು ಶಯಶವತ್ವ್ಯಗಿ 
ಮೌನಗೊಳಿಸುವದು ತ್ಮ್ಮ ಪವಿತ್ಿ ಕತ್ವವಾವ್ೆಿಂಬದ್ಯಗಿ ಪರಗಣಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದರು. ಆತ್ನ 
ಸುವ್ಯತಯವ ಪಿಯಯರ್ಗಳ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, ಯೆಹೂದಾರು ಆತ್ನನುು ರೊೇಮ್ನ್ ಅಧಕಯರಗಳ 
ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಎಳೆದುಕೊಿಂಡು ತ್ಿಂದಿದದರು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 18:12), ಆತ್ನನುು 
ಹೊಡೆದಿದದರು (2 ಕೊರಿಂಥ 11:24), ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನನುು ಕಲುಲಗಳಿಿಂದ ಹೊಡೆದು 
ಕೊಲಲಬೆೇಕೆಿಂದಿದದರು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 14:5). ಇದಕೆೆ ಮ್ುನು, ಆತ್ನು 
ಪರವತ್ವನೆಗೊಿಂಡ ನಿಂತ್ರದಲಿಲ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಿಂದ್ಯಗ, ಕೆಲವರು 
ಆತ್ನನುು ಕೊಲುಲವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸಿದದರು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 9:28, 29). Bell ಹೇಗೆ 
ಬರೆಯುತಯತನೆ, “ಬೆೇರೆ ಇನೆುನೂ ಅಲಲ ಆದರೆ ಕ್ತಿಸತನೆಡೆಗಿನ ಸಿಂಪೂರ್ವ ನಿಷ ಠೆ ಮ್ತ್ುತ ತ್ನು 
ಶರೇರಸಿಂಬಿಂಧವ್ಯದ ಸಹೊೇದರರ ಕಡೆಗಿದದ ಭ್ಯವೊೇದಿಿಕತ ಪ್ರಿೇತಿಯೆೇ ಆತ್ನನುು ಪುನಃ 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ ಭ್ೆೇಟಿ ಕೊಡುವಿಂತೆ ಮ್ನವೊಲಿಸಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ.”51 

ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪತಿಿಕೆ ಬರೆಯುವದನುು ಮ್ುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ ತ್ನು ಪಿಯಯರ್ವನುು ಆರಿಂಭಿಸಿದನು. ಆತ್ನಿಗೆ ಅಲಿಲ ಎದುರಯಗುವ 
ಅಪಯಯಗಳ ಬಗೆೆ ಸೂಕ್ಷಮಗಿಹಕೆಯಿತ್ುತ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 20:23; 21:4, 10, 11); 
ಆದರೆ ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ನಯನು ಕತ್ವನಯದ ಯೆೇಸುವಿನ ಹೆಸರನ ನಿಮಿತ್ತವ್ಯಗಿ 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲ . . . ಸ್ಯಯುವದಕೂೆ ಸಿದಧವ್ಯಗಿದ್ ದೆೇನೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 21:13). ಹೆೇಗೂ, ತಯನು ಸ್ಯಯುವದಿಲಲ—ತಯನು ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ 
ಮ್ತ್ುತ ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಪಿಯಯರ್ ಮಯಡಲು ಶಕತನಯಗುವ್ೆನೆಿಂದು—ಎಿಂದು ಆತ್ನು 
ನಿರೇಕ್ಷಿಸಿದದನು. ಆತ್ನು “ಯೂದ್ಯಯದಲಿಲರುವ ಅವಿಧ್ೆೇಯರ ಕೆೈಗೆ ತ್ಪ್ರಪಸಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂತ್” 
ಪಯಿಥಿವಸಿದನು. 

“ತ್ಪ್ರಪಸಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂತ್ಲೂ” ಎಿಂಬ ಪದದ ಅಥವವು ಅವಶಾಕವ್ಯಗಿ ಹಡಿಯಲಪಟ್ುಟ 
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ನಿಂತ್ರ ತ್ಪ್ರಪಸಲಪಡುವದು ಎಿಂದ್ಯಗಿರುವದಿಲಲ. “ತ್ಪ್ರಪಸಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂತ್ಲೂ” 
ಎಿಂಬುದಕಯೆಗಿರುವ ಪದವು ῥύομαι (rhuomai) ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ, 
ಅದರಥವವು “ಅವರಿಂದ ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವದು” ಎಿಂದ್ಯಗಿರಬಲಲದ್ಯಗಿದ್ೆ.52 KJVಯಲಿಲ 
“ಅವರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಯಡುವಿಂತೆ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನು ಎಲಲಕ್ತೆಿಂತ್ ಹೆಚುು ಬಯಸಿದುದ 
ಅವಿಶಯವಸಿಗಳ ೆಿಂದಿಗಿನ ಯಯವದ್ೆೇ ಕಯದ್ಯಟ್ದಿಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಯಡಲಪಡಬೆೇಕೆಿಂಬುದ್ೆೇ 
ಆಗಿದಿದರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 

ದ್ೆೇವರು ತ್ಪ್ರಪಸಬೆೇಕೆಿಂಬ ಪೌಲನ ಪಯಿಥವನೆಗೆ ಉತ್ತರಸಿದನೊೇ? ಹೌದು—ಆದರೆ 
ಬಹುಶಃ ಆತ್ನು ಉತ್ತರಸಲಪಡಬೆೇಕೆಿಂದು ನಿರೇಕ್ಷಿಸಿದದ ರೇತಿಯಲಿಲ ಆಗಿರಲಿಲಲ.  

ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲ ಎದುರಯಗಬಹುದಿದದ ಅಪಯಯದ ಕುರತ್ ಪೌಲನ ಕಳಕಳಿಯು 
ನಿರ್ವ್ೆಿಂದು ಸ್ಯಭಿತಯಗಿತ್ುತ. ಆತ್ನು ದ್ೆೇವ್ಯಲಯಕೆೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕೆಿಂದು ನಯಯಕರು ಹೆೇಳಿದ 
ಸಲಹೆಯನುು ಒಪ್ರಪಕೊಿಂಡು ಅಲಿಲಗೆ ಹೊೇದ್ಯಗ, ರ್ನರ ಗುಿಂಪೊಿಂದು ಅಲಿಲತ್ುತ, 
ಘೂೇರವ್ಯದದದನು ನಿಂಬುವದಕೆೆ ಸಿದಧವ್ಯಗಿತ್ುತ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 21:27-30). ರ್ನರ 
ಗುಿಂಪು ಪೌಲನನುು ಇನೆುೇನೂ ಹೊಡೆದು ಕೊಲಲಬೆೇಕೆಿಂದಿರುವ್ಯಗ, ಕತ್ವನು ಆತ್ನನುು 
ಬಿಡುಗಡೆ ಮಯಡಿದನು. ಹೆೇಗೆ? ಒಬಬ ದ್ೆೇವದೂತ್ನನುು ಕಳುಹಸುವ ಮ್ೂಲಕವೊೇ? ಇಲಲ. 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲದದ ಜೊತೆ ಕೆೈಸತರ ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿಯೇ? ಇಲಲ. ಕತ್ವನು ಆತ್ನನುು 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲದದ ರೊೇಮ್ನ್ ಸ್ೆೈನಿಕರ ಮ್ೂಲಕ ಕಯಪಯಡಿದನು, ಅವರು ಆತ್ನನುು 
ವಶಕೆೆ ಪಡೆದುಕೊಿಂಡರು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 21:31-34). 

ಅದ್ಯದ ಕೂಡಲೆೇ, ನಯಲವತ್ುತ ಮ್ಿಂದಿ ಯೆಹೂದಾರು “ಪೌಲನನುು ಕೊಲುಲವ ತ್ನಕ 
ಅನುಪಯನವ್ೆೇನೂ ಮ್ುಟ್ುಟವದಿಲಲವ್ೆಿಂದು ಶಪಥಮಯಡಿಕೊಿಂಡರು” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 
23:12). ಪುನಃ, ಕತ್ವನು ಪೌಲನನುು ಕಯಪಯಡಿದನು—ಅಪೊಸತಲನ ಸ್ೊೇದರಳಿಯನ 
ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 23:16-22) ಮ್ತ್ುತ ಕೆಲವು ರೊೇಮ್ನ್ ಸ್ೆೈನಿಕರ 
ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿ. ಸ್ೆೈನಿಕರು ಆತ್ನನುು ಕಟಿಟ ಕೆೈಸರೆೈಕೆೆ ಕರೆದ್ೊಯದರು, ಅಲಿಲ ಆತ್ನನುು 
ಸ್ೆರೆಮ್ನೆಗೆ ಹಯಕಲಯಯಿತ್ು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 23:23-35). ಎರಡು ವಷವಗಳ 
ಬಳಿಕ, ಯೆಹೂದಾರು ಮಯಗವ ಮ್ಧಾದಲಿಲ ಹೊಿಂಚು ಹಯಕ್ತ ಆತ್ನನುು ಕೊಲಲಬೆೇಕೆಿಂದು 
ಸಿಂಚು ರೂಪ್ರಸಿದದರು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 25:1-3). ಈ ಸ್ಯರ, ಅಪೊಸತಲನು 
ಕೆೈಸರನಿಗೆ ಮ್ನವಿಯನುು ಸಲಿಲಸುವದಕೆೆ ತ್ನಗಿದದ ರೊೇಮಯಪುರದ ಹಕುೆತ್ನವನುು 
ಬಳಸಿದದರಿಂದ ಕತ್ವನು ಆತ್ನನುು ಕಯಪಯಡಿದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 25:9-12). 
ವಷವಗಳ ಮ್ುಿಂಚೆ, ರ್ನನದ ವ್ೆೇಳ  ೆ ಆತ್ನಿಗೆ ರೊೇಮಯಪುರದ ಹಕುೆ (ಪೌರತ್ವವನುು) 
ಒದಗಿಸುವ ಮ್ೂಲಕ ಈ ಕಯಪಯಡುವಿಕೆಗಯಗಿ ಸಿದಧತೆ ಮಯಡಿದದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 
22:25-28).53 

ಮ್ತೊತಿಂದು ಸ್ಯರ, ಪೌಲನ ಪಯಿಥವನೆಗೆ ದ್ೆೇವರ ಉತ್ತರವು ಒಿಂದು ಅಹವತೆಯುಳು 
“ಹೌದು” ಎಿಂದ್ಯಗಿತ್ುತ: “ಹೌದು, ನಿೇನು ಅವಿಧ್ೆೇಯರ ಕೆೈಗೆ ತ್ಪ್ರಪಸಲಪಡುವಿ, ಆದರೆ ನಿೇನು 
ಎಿಂದಿಗೂ ನಿರೇಕ್ಷೆಯೆೇ ಪಡದಿರುವ ರೇತಿಯಲಿಲ ಅದು ಸಿಂಭವಿಸುವದು.” ಪುನಃ, ದ್ೆೇವರ 
ಉತ್ತರವು “ಹೌದು, ಆದರೆ . . .” ಎಿಂದ್ಯಗಿತ್ುತ. 

ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಒಿಂದು ಪಿಯಯರ್ವನುು ಮಯಡುವ ಕುರತಯಗಿ ಬಹು 
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ಕಯಲದಿಿಂದ ಪಯಿಥವನೆ ಮಯಡುತಿತದದನು (1:9, 10). ಈಗ, ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲ 
ಸಿವೇಕರಸಲಪಡುವ ಮ್ತ್ುತ ಕಯಪಯಡಲಪಡಬೆೇಕೆಿಂಬ ತ್ನು ಬಯಕೆಯ ಕುರತ್ು ಪಿಸ್ಯತಪ್ರಸಿದ 
ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಹೀಗರ ನಯನನ ದರೀವರ ಚ್ಚತ್ಯತನನಸಯರ 
ಆನಿಂದವುಳ್ುವನಯಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಗರ ಬ್ಿಂದನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಿಂಗಡ ವಿಶ್ಯಾಿಂತಿ ಹರ ಿಂದಲಯಗನವದನ. 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲ ಆತ್ನು ಇಚಿಛಸಿದ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ ನಡೆದಿದ್ಯದಗೂಾ, ಆಗಲೂ ಅದ್ೊಿಂದು 
ಆತ್ಿಂಕದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿದ ಸಮ್ಯವ್ಯಗಿರುತಿತತ್ುತ. ಕೊನೆಗೂ ರೊೇಮಯಪುರವನುು ತ್ಲುಪ್ರ ಆ 
ಪಟ್ಟರ್ದಲಿಲ ಕೆೈಸತರ ಸಹವ್ಯಸದ್ೊಿಂದಿಗೆ ವಿಶಯಿಿಂತಿ ಪಡೆಯುವದು ಎಿಂಥಹ ಒಿಂದು 
ಆನಿಂದದ್ಯಯಕವ್ಯದದುದ! Phillips ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದವು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದ್ೆ, “ಆಗ ನಯನು 
ಒಿಂದು ಸಿಂತೊೇಷದ ಹೃದಯದ್ೊಿಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವ್ೆನು, ಮ್ತ್ುತ ಒಿಂದು ಚಿಕೆ 
ರಜೆ ಕಯಲವನುು ಸಹ ನಿಮೊಮಿಂದಿಗೆ ಆನಿಂದದಿಿಂದ ಕಳೆಯಬಹುದು.” 

ದ್ೆೇವರು ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕೆಿಂಬ ಪೌಲನ ಪಯಿಥವನೆಗೆ ಉತ್ತರಸಿದನೊೇ? 
ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ ಉತ್ತರಸಿದನು. ಹೆೇಗೂ, ಪುನಃ, “ಹೌದು” ಎಿಂಬುದು ಅಹವತೆಗಳನುು 
ಒಳಗೊಿಂಡಿತ್ುತ. 

ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯದ ಪರಸಿಥತಿಗಳಲಿಲ, ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ ಪಿಯಯಣಿಸಿ ನಿಂತ್ರ ಅಲಿಲಿಂದ 
ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಹೊೇಗುವದಕೆೆ ಪೌಲನಿಗೆ ಸುಮಯರು ಮ್ೂರು ತಿಿಂಗಳು ಬೆೇಕಯಗಿರುತಿತತ್ುತ. 
ಬದಲಯಗಿ, ಆ ಮ್ೂರು ತಿಿಂಗಳ ಪಿಯಯರ್ವು ಮ್ೂರು ಅಥವ್ಯ ಅದಕ್ತೆಿಂತ್ ಹೆಚುು ವಷವಗಳು 
ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡಿತ್ುತ. ಪೌಲನು ಕನಿಷಠ ಎರಡು ಅನಿಗದಿತ್ ವಷವಗಳನುು ಕೆೈಸರೆೈದ 
ಸ್ೆರೆಮ್ನೆಯಲಿಲ ಕಳೆಯಬೆೇಕಯಯಿತ್ು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 24:27). ಆತ್ನು ಕೆೈಸರನಿಗೆ 
ಮ್ನವಿಯನುು ಸಲಿಲಸಿದ ಬಳಿಕ, ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಸಮ್ುದಿ ಪಿಯಯರ್ವನುು ಮಯಡುವ 
ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, ಆತ್ನು ಮಲಿೇತೆದಿವೇಪದಲಿಲ ಅನಿಗದಿತ್ ಆರು ತಿಿಂಗಳುಗಳನುು ಕಳೆದನು 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 28:11). 

ಆತ್ನು ಒಬಬ ಸುವ್ಯತಯವ ಸ್ೆೇವಕನಯಗಿ ಕ್ತಿಸತನಲಿಲ ತ್ನು ಸಹೊೇದರರು ಹಯಗೂ 
ಸಹೊೇದರಯರ ಸಹವ್ಯಸವನುು ಆನಿಂದಿಸುವವನಯಗಿ ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಬಿಂದು 
ತ್ಲುಪುವ ಬದಲಯಗಿ, ಆತ್ನು ಒಬಬ ಸ್ೆರೆಯಯಳಯಗಿ ಬಿಂದು ತ್ಲುಪ್ರದನು. ಆತ್ನು 
“ಮಯಗವದಲಿಲ” ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲರುವ ಕೆೈಸತರನುು ಭ್ೆೇಟಿಯಯಗಿ ಆ ಬಳಿಕ ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶಕೆೆ 
ಹೊೇಗುವ ಬದಲಯಗಿ (15:24), ಆತ್ನು ಕೆೈಸರನ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುಲು 
ಕಯಯುವವನಯಗಿ ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲ ಸರಪಣಿಗಳಿಿಂದ ಕಟ್ಟಲಪಟ್ಟವನಯಗಿ ಮ್ುಿಂದಿನ ಎರಡು 
ವಷವಗಳನು ಕಳೆದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 28:20, 30). ಮ್ತೊತಿಂದು ಸ್ಯರ, ದ್ೆೇವರ 
ಉತ್ತರವು “ಹೌದು, ಆದರೆ . . .” ಎಿಂದ್ಯಗಿತ್ುತ: “ಹೌದು, ನಿೇನು ಕೊನೆಗೂ 
ರೊೇಮಯಪುರವನುು ತ್ಲುಪುವಿ, ಆದರೆ ನಿೇನು ಕಲಪನೆ ಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿದದ ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ 
ಅಲಲ.” 

ಪೌಲನು ಪಯಿಥವನೆಗಯಗಿ ಮಯಡಿದ ಮ್ನವಿಯಲಿಲ ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶದ ಬಗೆೆ ನಿದಿವಷಟವ್ಯಗಿ 
ಹೆೇಳಲಿಲಲ, ಆದರೆ ಆತ್ನು ರೊೇಮಯಪುರದ ಕೆೈಸತರ ಸಿಂಗಡ ವಿಶಯಿಿಂತಿ ಪಡೆಯುವ 
ಕುರತಯಗಿ ಮಯಡುವ್ಯಗ ಆ ಉದ್ ದೆೇಶಿತ್ ಪಿಯಯರ್ವು ನಿಶುಯವ್ಯಗಿಯೂ ಆತ್ನ 
ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲದಿದರಬೆೇಕು. ಸವಲಪ ಸಮ್ಯದ ಹಿಂದಷೆಟ, ಆತ್ನು ಅವರ ಸಹವ್ಯಸದಲಿಲ ಸವಲಪ 
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ಕಯಲವನುು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಹೊೇಗಲು ಅವರಿಂದ ಸಹಯಯವನುು ಪಡೆಯುವ 
ನಿರೇಕ್ಷೆಯನುು ಹೊಿಂದಿದ್ೆದೇನೆಿಂಬದ್ಯಗಿ ಹೆೇಳಿದದನು (15:24, 28). ಪೌಲನು ತ್ನು 
ಪರಶಿಮ್ಗಳನುು ರೊೇಮ್ನ್ ಸ್ಯಮಯಿರ್ಾದ ಪಶಿುಮ್ ದಿಕ್ತೆನ ಪಯಿಿಂತ್ಾಗಳ ವರೆಗೂ 
ವಿಸತರಸುವ ಕುರತಯಗಿ ಪಯಿಥಿವಸಲಿಲಲ ಎಿಂಬುದನುು ಊಹಸಿಕೊಳುುವದು 
ಕಷಟಕರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಪೌಲನು ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶವನುು ತ್ಲುಪುವ ಬಗೆೆ ಪಯಿಥಿವಸಿದನೆಿಂದು 
ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುುವದ್ಯದರೆ, “ದ್ೆೇವರ ಉತ್ತರವು ಏನಯಗಿತ್ುತ? ಪೌಲನು ಎಿಂದ್ಯದರೂ ಸ್ೆಪೇನ್ 
ದ್ೆೇಶವನುು ತ್ಲುಪ್ರದನೊೇ?” ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ನಯವು ಚಕ್ತತ್ಗೊಳುುತ ತೆೇವ್ೆ. ಆ ಪಿಶೆುಗಳಿಗೆ ನಯವು 
ನಿಶಿುತ್ತೆಯಿಿಂದ ಉತ್ತರಸಲು ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ. Charles Hodge ಹೆೇಳಿದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ, “ಆತ್ನು 
ಅಲಿಲಗೆ ಹೊೇಗಿದದರ ಕುರತ್ು ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಯಲಗಲಿ ಅಥವ್ಯ ಆದಿ [ಸಭ್ೆಯ] 
ಬರಹಗಳಲಿಲಯಯಗಲಿ ಯಯವದ್ೆೇ ಐತಿಹಯಸಿಕ ದ್ಯಖಲೆಗಳಿರುವದಿಲಲ.” Hodge ಬಳಿಕ 
ಮ್ುಿಂದುವರೆಸಿ ಹೆೇಳಿದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ, ಹೆೇಗೂ, “ಇವರಲಿಲ ಬಹುಪಯಲು ಬಹರಗಯರರು ಆತ್ನು 
ಹೊೇಗಿರಬಹುದ್ೆಿಂಬದ್ಯಗಿ ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಿಂಡಿರುತಯತರೆ.”54 ಪೌಲನ ಕುರತಯಗಿ ರೊೇಮಿನ 
Clementನು ಈ ಮಯತ್ುಗಳನು ಬರೆದನು: “ಇಡಿೇ ಲೊೇಕಕೆೆ ಆತ್ನು ನಿೇತಿಯನುು 
ಉಪದ್ೆೇಶಿಸಿದನು, ಮ್ತ್ುತ ಪಶಿುಮ್ ದಿಕ್ತೆನ ಮಿೇತಿಗಳನುು ತ್ಲುಪುವವನಯಗಿ ಆತ್ನು 
ಪಿಭುಗಳ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ತ್ನು ಸ್ಯಕ್ಷಿಯನುು ನುಡಿದನು.”55 (ಆ ಕಯಲದಲಿಲ ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶವು 
ರೊೇಮ್ನ್ ಸ್ಯಮಯಿರ್ಾದ ಪಶಿುಮ್ ದಿಕ್ತೆನ ಗಡಿಭ್ಯಗವ್ಯಗಿತ್ುತ.) ಪೌಲನು ಒಿಂದು ಗುರಯ 
ಮೇಲೆ ತ್ನು ದೃಷ್ಟಟಯನಿುಟ್ಟರೆ ಅತಿತತ್ತ ದೃಷ್ಟಟಯನುು ಕಳೆದುಕೊಳುಲು ನಿರಯಕರಸುವಿಂಥ ಒಬಬ 
ಮ್ನುಷಾನಯಗಿದದನು,56 ಆದದರಿಂದ ಅನಿಂತ್ರದಲಿಲ ಆತ್ನು ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಸುವ್ಯತೆವ 
ಸ್ಯರುವ ತ್ನು ಯೇರ್ನೆಗಳನುು ಕಯಯವರೂಪಕೆೆ ತ್ಿಂದಿರಬಹುದ್ಯದ ಸ್ಯಧಾತೆಯಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ಹೆೇಗೂ, ಈಗಯಗಲೆೇ ಹೆೇಳಿರುವ ಪಿಕಯರ, ನಯವು ಇದನು ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳುಲು 
ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ.  

ಬಹುತೆೇಕ ವ್ೆೇದ ಪಿಂಡಿತ್ರು ನಿಂಬುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳ ಅಿಂತ್ಾದಲಿಲ 
ದ್ಯಖಲಿಸಲಪಟಿಟರುವ ಘಟ್ನೆಗಳಯದ ಸವಲಪ ಸಮ್ಯದ ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು ಕೆೈಸರನ ಮ್ುಿಂದ್ೆ 
ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತಯತನೆ, ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳುುತಯತನೆ ಮ್ತ್ುತ ತ್ನು ಪಿಯಯರ್ವನುು 
ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತಯತನೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲಯೆೇ ಪೌಲನು 1 ತಿಮೊಥೆಯನಿಗೆ ಮ್ತ್ುತ 
ತಿೇತ್ನಿಗೆ ಪತಿಿಕೆಗಳನುು ಬರೆದನು. ಆ ಬಳಿಕ, ರೊೇಮ್ನ್ ಅಧಕಯರಗಳಿಿಂದ ಹಿಂಸ್ೆಯು 
ಆರಿಂಭಗೊಿಂಡಯಗ, ಪೌಲನು ಪುನಃ ಬಿಂಧಸಲಪಟ್ಟನು ಮ್ತ್ುತ ಅಿಂತಿಮ್ವ್ಯಗಿ ಮ್ರರ್ 
ದಿಂಡನೆಗೊಳಪಡಿಸಲಪಟ್ಟನು ಎಿಂದು ನಿಂಬಲಯಗುತ್ತದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ 2 ತಿಮೊಥೆ 4:6-8). 
ಪೌಲನು ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಹೊೇಗಿದ್ ದೆೇ ಆಗಿದದಲಿಲ, ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲ ಆತ್ನು ಸ್ೆರೆಮ್ನೆಗೆ 
ಹಯಕಲಪಟ್ಟ ಎರಡು ಸಿಂದಭವಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮ್ಯದಲಿಲ ಸಿಕೆ ಸ್ಯವತ್ಿಂತ್ಿಯದ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ 
ಅದು ಸಿಂಭವಿಸಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ.  

ಪೌಲನು ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಹೊೇಗಲು ಅಶಕತನಯಗಿದದಲಿಲ, ದ್ೆೇವರ ಉತ್ತರವು “ಇಲಲ, 
ಆದರೆ ನಿೇನು ಮಯಡಬೆೇಕಯದ ಬೆೇರೆ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದ ಕೆಲಸವನುು ನಯನು ನಿನಗೆ 
ಇಟಿಟದ್ ದೆೇನೆ” ಎಿಂದ್ಯಗಿತ್ುತ. ಪೌಲನು ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಹೊೇಗಿದುದ ನಿರ್ವ್ಯಗಿದದಲಿಲ, ದ್ೆೇವರ 
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ಉತ್ತರವು ಪುನಃ “ಹೌದು, ಆದರೆ . . .” ಎಿಂದ್ಯಗಿತ್ುತ: “ಹೌದು, ಆದರೆ ನಿೇನು ಹೊೇಗುವ 
ಮ್ುಿಂಚೆ ಯೇರ್ನೆ ಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿರುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಬಹಳ ದಿೇಘವಕಯಲ 
ಕಯಯಬೆೇಕಯಗುವದು.” ಎರಡರಲಿಲ ಏನೆೇ ಸಿಂಭವಿಸಿದರೂ ಸರಯೆೇ, ದ್ೆೇವರು ಪೌಲನ 
ಪಯಿಥವನೆಗೆ ಉತ್ತರಸಿದನೆಿಂದು ನಯವು ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಯಬಲ ಲೆವು. 

ವಚನ 33. ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ ಕೆೈಸತರಗೆ ಅವರ ಪಯಿಥವನೆಗಳಲಿಲ 
ತ್ನೊುಿಂದಿಗೆ ಸ್ೆರ್ದ್ಯಡುವಿಂತೆ ಬೆೇಡಿಕೊಿಂಡ ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು ಒಿಂದು ಕುಲಪತವ್ಯದ 
ಅಿಂತಯಾಶಿೇವ್ಯವದವನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುತಯತನೆ—ಆತ್ನು ಆಗಯಗೆೆ ಈ ರೇತಿಯಯಗಿ 
ಮಯಡುವವನಯಗಿದದನು (15:5, 6, 13). ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಶ್ಯಿಂತಿದಯಯಕನಯದ 
ದರೀವರನ ನಿಮೆಮಲ್ಿರರ ಿಂದಿಗಿರಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. “ಶಯಿಂತಿ” ಎಿಂಬುದು εἰρήνη (eirēnē) 
ಎಿಂಬುದರ ಅನುವ್ಯದವ್ಯಗಿದುದ, ಅದು ಸ್ಯಮಯನಾ ಇಬಿಿಯ ವಿಂದನೆ ಹೆೇಳುವ ರೇತಿಯಯದ 
 ಎಿಂಬ ಪದಕೆೆ ಸಮಯನವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅನಾರ್ನಯಿಂಗಕೆೆ ಅಪೊಸತಲನಯಗಿದದ (shalom) ָשלֹום
ಯೆಹೂದಾನು ಅನಾರ್ನರ ಪಯಿಬಲಾತೆಯಿಿಂದ ಕೂಡಿದದ ಒಿಂದು ಸಭ್ೆಗೆ ವಿಶಿಷಟವ್ಯಗಿ 
ಯೆಹೂದಿಯಯಗಿದದ ಆಶಿೇವ್ಯವದವೊಿಂದನುು ನಿೇಡುತಯತನೆ.  

ಅನಾಯಸ್ನವಿಕ್ರ 

ಯೀಸ್ನವಿನ ಹರಜರಾಜಯಡನಗಳ್ಲ್ಲಿ (15:1-13)  
1896ರಲಿಲ, Charles Sheldon ಒಿಂದು ಧ್ಯಮಿವಕ ಕಯದಿಂಬರಯನುು ಬರೆದನು, ಅದು 

ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಒಿಂದು ಮೇರುಕೃತಿಯಯಗಿ ಮಯಪವಟಿಟತ್ು: In His Steps.57 ಆ ಸಿಂಪುಟ್ದ 
ಶಿರೊೇನಯಮಯನುು 1 ಪೆೇತ್ಿ 2:21ರಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಯಗಿತ್ುತ: “ಇದಕಯೆಗಿಯೆೇ ನಿೇವು 
ಕರೆಯಲಪಟಿಟರ; ಕ್ತಿಸತನು ಸಹ ನಿಮ್ಗೊೇಸೆರ ಬಯಧ್ೆಯನುನುಭವಿಸಿ ನಿೇವು ತ್ನು ಹೆಜ ಜೆಯ 
ಜಯಡಿನಲಿಲ ನಡೆಯಬೆೇಕೆಿಂದು ಮಯದರಯನುು ತೊೇರಸಿ ಹೊೇದನು” (ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ 
ನನುದು). ಪುಸತಕವು ಒಿಂದು ತಿೇಮಯವನವನುು ಮಯಡುವ ಮ್ುನು, “ಯೆೇಸು ಆಗಿದದರೆ ಏನು 
ಮಯಡಿರುತಿತದದನು?” ಎಿಂದು ಕೆೇಳಿಕೊಳುುತ ತೆೇವ್ೆಿಂದು ಒಿಂದು ಸಭ್ೆಯ ಎಲಯಲ ಸದಸಾರು 
ಒಿಂದು ಶಪಥ ಮಯಡುವ ಕುರತ್ ಕಥೆಯನುು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ.58 

ನಯವು ಕಠಿರ್ ಪರಸಿಥತಿಗಳನುು ಎದುರಸುವ್ಯಗ “ಯೆೇಸು ಆಗಿದದರೆ ಏನು 
ಮಯಡಿರುತಿತದದನು?” ಎಿಂದು ಕೆೇಳಿಕೊಳುುವದರಲಿಲ ಮ್ಹತ್ವವಿರುತ್ತದ್ೆ—ಆದರೆ ಯೆೇಸು 
ಪಿತಿಯಿಂದು ಪರಸಿಥತಿಯಲಿಲ ಏನು ಮಯಡಿರುತಿತದದನೆಿಂಬುದನುು ನಯವು ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ 
ತಿಳಿಯಲಯರೆವು. ರೊೇಮಯ 15:1-13ರಲಿಲನ ಮಯಿಂಸ ತಿನುುವ ಕುರತ್ ಪಿಶೆುಯ ವಿಷಯದಲಿಲ, 
ನಯವು ತಿಳಿದುಕೊಳುಬಲ ಲೆವು. ಆ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ, ಯೆೇಸು ಏನು ಮಯಡಿರುತಿತದದನೆಿಂಬುದನುು 
ಪೌಲನು ನಮ್ಗೆ ಹೆೇಳಿದನು. ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ ಯೆೇಸುವನುು ಎಷುಟ ಸತ್ತ್ವ್ಯಗಿ 
ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಯಗಿದ್ೆ ಎಿಂಬದನುು ಗಮ್ನಿಸಿರ. ಆತ್ನು ಹೆಚುುಕಡಿಮ ಪಿತಿಯಿಂದು 
ವಚನದಲಿಲಯೂ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಪಟಿಟದ್ಯದನೆ, ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನ ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ ಒಿಂದು ವಿಶೆೇಷ 
ಗಮ್ನವನುು ಕೊಡಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, 3 ಮ್ತ್ುತ 7 ವಚನಗಳನುು ಗಮ್ನಿಸಿರ: 
“ಕ್ತಿಸತನು ಸಹ ತ್ನು ಸುಖವನುು ನೊೇಡಿಕೊಳುಲಿಲಲ”; “ಆದದರಿಂದ ಕ್ತಿಸತನು ನಿಮ್ಮನುು 
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ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಿಂಡಿಂತೆ ನಿೇವು ಸಹ ಒಬಬರನೊುಬಬರು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳಿುರ.” ತ್ತ್ಪರಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ, 
ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ಈ ವಿಷಯದಲಿಲ, ಯೆೇಸುವಿನ ಹೆಜ ಜೆಯ ಜಯಡಿನಲಿಲ ನಡೆಯಿರ.” 
ನಿಮ್ಮನುು ಹೇಗೆ ಕೆೇಳಿಕೊಳಿುರ, “ಇತ್ರ ಕೆೈಸತರೊಿಂದಿಗಿನ ನನು ಸಿಂಬಿಂಧದ ವಿಚಯರದಲಿಲ, 
ನಯನು ಯೆೇಸುವಿನ ಹೆಜೆಜಯ ಜಯಡುಗಳಲಿಲ ನಡೆಯುತಿತದ್ೆದೇನೊೇ?” 

ಯೆೇಸುವಿನ ಹೆಜ ಜೆಯ ಜಯಡುಗಳಲಿಲ ನಡೆಯುವದು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಸುಲಭವ್ಯಗಿ 
ರುವದಿಲಲ. ನನು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ, ಒಬಬ ಚಿಕೆ ಬಯಲಕನು ಆಳವ್ಯದ ಹಮ್ದಲಿಲ ತ್ನು ತ್ಿಂದ್ೆಯ 
ಹೆಜ ಜೆ ಗುರುತ್ುಗಳಲಿಲ ತ್ನು ಕಯಲುಗಳನುು ಅಗಲಿಸುತಯತ ಇಡುವವನಯಗಿ ತ್ಿಂದ್ೆಯನುು 
ಹಿಂಬಯಲಿಸುವ ದೃಶಾವನುು ಕಲಿಪಸಿಕೊಳುುತ ತೆೇನೆ. ನಯವು ಯೆೇಸುವಿನ ಹೆಜ ಜೆಯ 
ಗುರುತ್ುಗಳಲಿಲ ನಡೆಯುವದಕೆೆ ಶಿಮಿಸುವದ್ಯದರೆ ಮ್ತ್ುತ ಚಯಚುವದ್ಯದರೆ, ನಯವು ಅದಕೆೆ 
ಉತ್ತಮ್ವ್ಯಗಿ ಸರಹೊಿಂದುತ ತೆೇವ್ೆ. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ರ್ನರು ಅದಕೆೆ ಉತ್ತಮ್ಗೊಳುುವರು, 
ಮ್ತ್ುತ ಕತ್ವನ ಸಭ್ೆಯು ಅದಕೆೆ ಉತ್ತಮ್ಗೊಳುುವದು. 

ಸ್ಿಂಸ್ೃತಿಗಳ್ ನಡನವರ ಸ್ಿಂಘ್ಷಿ ಉಿಂಟ್ಯಗನವಯಗ (15:1-13)  
ಮೊದಲ ಶತ್ಮಯನದಲಿಲ ಯೆಹೂದಾರು ಮ್ತ್ುತ ಅನಾರ್ನರ ನಡುವ್ೆ ಒಿಂದು ಆಗಯಧ 

ಅಿಂತ್ರದ ವಿಭರ್ನೆಯನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡಿತ್ುತ. ಎರಡೂ ಗುಿಂಪ್ರನ ರ್ನರು ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲ 
ಜೇವಿಸುವವರಯಗಿದ್ಯದಗೂಾ, ಅವರ ಹನುಲೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವ್ಯಗಿ ವಾತಯಾಸವ್ಯಗಿದದವು: ಅವರ 
ಮೌಲಾಗಳು ಒಿಂದ್ೆೇ ಆಗಿರಲಿಲಲ; ಅವರ ದೃಷ್ಟಟಕೊೇನಗಳು ಸಿಂಪೂರ್ವ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ 
ಆಗಿದದವು. ಯೆಹೂದಾರು ಮ್ತ್ುತ ಅನಾರ್ನರು ಕೆೈಸತರಯದ್ಯಗ, ಅವರು ತಯವು ಬೆಳೆದ 
ಹನುಲೆಯಳಗಿಿಂದ ಇಿಂಥಿಿಂಥದದವುಗಳನುು “ಮಯಡಬೆೇಕು” ಮ್ತ್ುತ “ಮಯಡಬಯರದು” ಎಿಂಬ 
ಭ್ಯವನೆಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಸಭ್ೆಯಳಗೆ ಬಿಂದರು. ಕಯಲವು ಕಳೆದಿಂತೆ, ಇವರಲಿಲ ಅನೆೇಕರು 
ದ್ೆೇವರ ಚಿತ್ತದ ಕುರತಯದ ತ್ಮ್ಮ ಜ್ಞಯನದಲಿಲ ಪರಪಕವಗೊಳುುವವರಯಗಲಿದದರು; ಆದರೆ, 
ಅದರ ಮ್ಧಾದಲಿಲ, ಅವರು ಒಿಂದ್ೆೇ ಸಭ್ೆಯಲಿಲದದವರಯಗಿ ಇತ್ರರೊಿಂದಿಗೆ ಹೆೇಗೆ 
ಅನುಸರಸಿಕೊಿಂಡು ಹೊೇಗುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವಿತ್ುತ? ಆ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶವನುು ಕುರತೆೇ ಪೌಲನು 
ರೊೇಮಯ 15:1-13ರಲಿಲ ಮಯತಯಡುತಯತನೆ. 

ಇಿಂದು, ಸಭ್ೆಯಲಿಲ ನಯವು ಈಗಲೂ ಸಿಂಸೃತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯಗಳನುು 
ಕಯರ್ುತ ತೆೇವ್ೆ. ಯಯವದ್ೆೇ ಗಯತ್ಿದಲಿಲರುವ ಯಯವ ಸಭ್ೆಯೆೇ ಆಗಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪಿಮಯರ್ದ 
ಹನುಲೆಗಳಿಿಂದ ಬಿಂದ ಸದಸಾರನುು ಒಳಗೊಿಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ: 

 

ವಿದ್ಯಾವಿಂತ್ರು ಮ್ತ್ುತ ಅವಿದ್ಯಾವಿಂತ್ರು. 
ಶಿಿೇಮ್ಿಂತ್ರು, ಬಡವರು, ಮ್ತ್ುತ ಅವರ ಮ್ಧಾದ ಸಿಥತಿಯಲಿಲರುವವರು. 
ವಿವಿಧ ಜಯತಿಗಳಿಗೆ ಮ್ತ್ುತ ವಿವಿಧ ದ್ೆೇಶಗಳಿಗೆ ಸ್ೆೇರದವರು. 
ರಯರ್ಕ್ತೇಯವ್ಯಗಿ ಉದ್ಯರವ್ಯದಿಗಳು ಮ್ತ್ುತ ರಯರ್ಕ್ತೇಯ 

ಸಿಂಪಿದ್ಯಯವ್ಯದಿಗಳು. 
ಕೆೇವಲ ಇಿಂದಿನ ರ್ಗತ್ತನುು ಬಲಲಿಂಥ ಯುವ ರ್ನರು ಮ್ತ್ುತ ಒಿಂದು ಬೆೇರೆಯೆೇ ಆದ 

ರ್ಗತಿತನಲಿಲ ಬೆಳೆದು ಬಿಂದ ಹರಯರು. 
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ಕೆೈಸತ ಮೌಲಾಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಸಲಪಟ್ಟವರು ಮ್ತ್ುತ ಸಿಂಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ ಲೌಕ್ತಕವ್ಯದ 

ಪರಸರಗಳಲಿಲ ಬೆಳೆಸಲಪಟ್ಟವರು. 
ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳುವರು, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲಲದವರು, ಮ್ತ್ುತ ತ್ಪುಪ 

ತಿಳುವಳಿಕೆಯುಳುವರು. 
 

ರೊೇಮಯ 15:1-13ರ ಸಿಂದ್ೆೇಶಗಳು ಪೌಲನ ದಿನದಲಿಲದದ ಹಯಗೆಯೆೇ ಇಿಂದು ಸಹ ಅಷೆಟೇ 
ಪಿಸುತತ್ವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ: “ಒಬಬರನೊುಬಬರು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳಿುರ”; “ಒಬಬರೊಬಬರ 
ಭಕ್ತತವೃದಿಧೇಗೊಳಿಸಿರ”; “ಒಬಬರೊಬಬರ ಸುಖವನುು ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸಿರ.” 

ಇಿಂದು ಬೆೇರೆ ದ್ೆೇಶದ ಒಬಬ ಮಿಶನರಯು ಇನೊುಿಂದು ದ್ೆೇಶದಲಿಲ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು 
ಆರಿಂಭಿಸುವ್ಯಗ ಆ ಸಿಂದ್ೆೇಶಗಳ ಅಗತ್ಾತೆಯು ತಿೇಕ್ಷ್ಣವ್ಯದ ಗಮ್ನಕೆೆ ಬರುತ್ತದ್ೆ. 
ಮಿಶನರಯು ತ್ನು ಹೊಸ ಪರಸರಗಳಲಿಲನ ಪದಧತಿಗಳು ಮ್ತ್ುತ ನಿಷ್ಟದಧಗಳು 
ಯಯವವವ್ೆಿಂಬುದರ ಸೂಕ್ಷಮ ಅರವು ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕು. ಆತ್ನು “ಮೇಲು ದೂಷಣೆಗೆ 
ಆಸಪದವ್ಯಗುವಿಂತೆ” ಯಯವದನುು ಮಯಡುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ (14:16). ನನು ಕುಟ್ುಿಂಬವು 
ಅಸ್ೆರೇಲಿಯ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಸಥಳಯಿಂತ್ರಗೊಿಂಡಯಗ, ನಯವು ಕೆಲವೊಿಂದು ಪದಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ 
ಪದಗುಚಛಗಳನುು ಉಪಯೇಗಿಸದಿರುವದಕೆೆ ಶಿೇಘಿದಲಿಲಯೆೇ ಕಲಿತ್ುಕೊಿಂಡೆವು. 
ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ಅಮರಕದಲಿಲ, “ಹವ್ಯಮಯನದಡಿಯಲಿಲರು [under the weather]” 
ಎಿಂದರೆ ಒಬಬನು ಸ್ೌಖಾವಿಲಲ ಅಥವ್ಯ ಅನಯರೊೇಗಾದಲಿಲದ್ಯದನೆಿಂದು ಅಥವವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ಅಸ್ೆರೇಲಿಯದಲಿಲ, ಅದರಥವವು ಒಬಬನು ಅಮ್ಲಿನಲಿಲದ್ಯದನೆ ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.  

ಇಷುಟ ವಷವಗಳಲಿಲ, ಮಿಶನರಗಳು ತಯವು ಮೊದಮೊದಲು ಒಿಂದು ಪಯಿಿಂತ್ಾಕೆೆ 
ಸಥಳಯಿಂತ್ರಗೊಿಂಡಯಗ ತ್ಮ್ಗೆ ಗೊತಿತಲಲದ್ೆಯೆೇ ಹೆೇಗೆ ಸಥಳಿಯ ನಿಷ್ಟದಧ ಕಯಯವಗಳನುು 
ಉಲಲಿಂಘಿಸಿದರೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವದನುು ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಿಂಡಿದ್ೆದೇನೆ. ಒಬಬನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದುದ 
ನನಗೆ ನೆನಪ್ರರುತ್ತದ್ೆ, ಏನೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು ಸ್ೆೇವ್ೆ ಮಯಡುತಿತದದ ಸಥಳದಲಿಲ, ಒಬಬನು 
ಏನನಯುದರೂ ಎಡಗೆೈಯಿಿಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದ್ೊಿಂದು ಅಪಮಯನವ್ೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಲಯಗುತಿತತ್ುತ. 
ಅಲಲದ್ೆ ಆತ್ನು ಮ್ತೊತಬಬರ ಸವತ್ುತಗಳ ಬಗೆೆ ಪಿಶಿಂಸಿಸದಿರುವದನುು ಸಹ 
ಕಲಿತ್ುಕೊಿಂಡಿದದನೆಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು. ಆ ಸಮಯರ್ದಲಿಲ, ಒಬಬನು ಪಿಶಿಂಸ್ೆಯನುು ಮಯಡಿದರೆ 
ಸವತಿತನ ಒಡೆಯನು ಆ ಸವತ್ತನುು ಪಿಶಿಂಸ್ೆ ಮಯಡಿದವನಿಗೆ ಕೊಡುವ 
ನಿಬವಿಂಧಕೊೆಳಗಯಗುತಿತದದನು. 

ಜೇವನದ ಪಿತಿಯಿಂದು ವೃತಿತ, ಪಿತಿಯಿಂದು ವಗವಬೆೇಧ, ಮ್ತ್ುತ ಪಿತಿಯಿಂದು 
ಸಿಂಸೃತಿಕ ಹನುಲೆಯಿಿಂದ ಬಿಂದಿರುವ ರ್ನರನುು ಒಿಂದ್ಯಗಿ ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಿಕೊಳುು 
ವದರಲಿಲ ಸಭ್ೆಯು ತ್ನು ಸ್ಯಮ್ಥಾವದಲಿಲ ವಿಶಿಷಟವ್ಯದದುದ (ನೊೇಡಿರ ಗಲಯತ್ಾ 3:26-28). 
ಹೆೇಗೂ, ಇದು ತ್ನಿುಿಂದ ತಯನೆೇ ಸಿಂಭವಿಸುವದ್ೆಿಂದು ನಯವು ಯೇಚಿಸಕೂಡದು. ಇತ್ರರು 
ಹೆೇಗೆ ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ಕಯರ್ುತಯತರೆಿಂಬದರ ಬಗೆೆ ನಯವು ಸೂಕ್ಷಮತೆಯನುು ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕು 
ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರಿೇತಿ ತೊೇರುವವರು ಮ್ತ್ುತ ಬೆಿಂಬಲಿಸುವವರು ಆಗಿರಬೆೇಕು. ನಯವು ರೊೇಮಯ 
15:1-13ನುು ಹೃದಯಕೆೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುುವದ್ಯದಲಿಲ—ಅದರ ಸವ್ಯಲಿನಿಿಂದ ಕೂಡಿರುವ 
ಮ್ೂಲತ್ತ್ವಗಳನುು ಕಯಯವರೂಪಕೆೆ ತ್ರುವವರಯದಲಿಲ—ನಯವ್ೆಲಲರೂ ದ್ೆೇವರ ಒಿಂದ್ೆೇ 
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ಕುಟ್ುಿಂಬದವರಯಗಿ ಬಯಳುತ ತೆೇವ್ೆ. 

ಕ್ರಾಸ್ತನನ ಮ್ತನತ ಶ್ಯಸ್ರಗಳ್ಳ (15:4)59  
ನಿೇವು ಎಿಂದ್ಯದರೂ ಒಿಂದು ಪೊಟ್ಟರ್ವನುು ಬಹಳ ಚಿಕೆದ್ಯದ ಕಯಗದದಲಿಲ 

ಸುತ್ುತವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸಿದಿದೇರೊೇ? “ಕ್ತಿಸತನು ಮ್ತ್ುತ ಗಿಿಂಥಗಳು” ಎಿಂಬ ವಿಷಯವನುು 
ಪೂತಿವಯಯಗಿ ವಿವರಸುವದಕೆೆ ಇರುವ ಸವ್ಯಲು ಸಹ ಹಯಗೆಯೆೇ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಯೆೇಸುವಿನ 
ಜೇವನ ಮ್ತ್ುತ ವಾಕ್ತತಯ ಕುರತ್ ಒಿಂದು ಗುಟ್ುಟ, ಅದು ಏಕೆೈಕ ಗುಟ್ುಟ ಅಲಲದಿದದರೂ, ಅದು 
ಪವಿತ್ಿ ಶಯಸಿಗಳ ೆಿಂದಿಗಿನ ಆತ್ನ ಸಿಂಬಿಂಧದಲಿಲ ಕಿಂಡು ಬರುತ್ತದ್ೆ.  

“ಶಯಸಿಗಳು” ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟರುವ ಪದವು ಗಿಿೇಕ್.ನ γραφή (graphē) 

ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬರುತ್ತದ್ೆ, ಅದರಥವವು “ಬರಹ” ಎಿಂಬುದು. ಈ ಗಿಿೇಕ್ ಪದವು ಹೊಸ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ ಐವತೊತಿಂದು ಸ್ಯರ ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ.60 NASBಯಲಿಲ, ಅದು 
ಯಯವ್ಯಗಲೂ “ಶಯಸಿ” ಅಥವ್ಯ “ಶಯಸಿಗಳು” ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ.61 ಹೊಸ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಕಯಲದ ಹೊತಿತಗೆ, ಆ ಗಿಿೇಕ್ ಪದವು “ಪವಿತ್ಿ ಬರಹಗಳು” ಎಿಂಬ 
ಅಧಕಯಥವವನುು ಪಡೆದುಕೊಿಂಡಿತ್ುತ. 

ನಯವು “ಕ್ತಿಸತನು ಮ್ತ್ುತ ಗಿಿಂಥಗಳು” ಎಿಂಬದರ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡುವ್ಯಗ, ನಯವು ಹಳೆಯ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಬರಹಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಆತ್ನಿಗಿರುವ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಕುರತ್ು ಗಮ್ನಿಸಲಿದ್ ದೆೇವ್ೆ, 
ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಯೆೇಸು ಜೇವಿಸಿದ ಮ್ತ್ುತ ಉಪದ್ೆೇಶಿಸಿದ ಕಯಲದಲಿಲ ಚಯಲಿತಯಲಿಲದದ ದ್ೆೇವರ 
ಚಿತ್ತವು ಅದ್ೆೇ ಆಗಿತ್ುತ. “. . . ದ್ೆೇವರು ತ್ನು ಮ್ಗನನುು ಕಳುಹಸಿಕೊಟ್ಟನು . . . ಸಿಿೇಯಲಿಲ 
ಹುಟಿಟದವನಯಗಿಯೂ ಧಮ್ವಶಯಸ್ಯಿಧೇನನಯಗಿಯೂ ಬಿಂದನು” ಎಿಂದು ಗಲಯತ್ಾ 4:4 
ನಿದಿವಷಟವ್ಯಗಿ ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ (ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). ಹೆೇಗೂ, ನಯವು ಮಯತಯಡಲಿರುವ 
ಮ್ನೊೇವೃತಿತಗಳು (ಮ್ತ್ುತ ತ್ರುವ್ಯಯದ ಕ್ತಿಯೆಗಳು) ಸವತ್ಃ ಯೆೇಸುವಿನ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಯಗಿರುವ ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ ಶಯಸಿಗಳಿಗೆ ಸಹ ಅನವಯವ್ಯಗುತ್ತವ್ೆ 
(ನೊೇಡಿರ 2 ಪೆೇತ್ಿ 3:15, 16). 

ಯೆಹೂದಾರು ಮ್ತ್ುತ ಶಯಸಿಗಳು. ಕ್ತಿಸತನು ಶಯಸಿಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಹೊಿಂದಿರುವ 
ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಗುರುತಿಸಬೆೇಕೆಿಂದರೆ ಮೊದಲು ನಯವು ಯೆೇಸುವಿನ ಕಯಲದಲಿಲ ಇತ್ರರು 
ಶಯಸಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಹೊಿಂದಿದದ ಮ್ನೊೇವೃತಿತಗಳ—ವಿಶೆೇಷವ್ಯಗಿ, ಅನೆೇಕ ಯೆಹೂದಾರು 
ಹೊಿಂದಿದದ ಮ್ನೊೇವೃತಿತಗಳ—ಬಗೆೆ ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುತ್ಕೆದುದ.  

ನಮ್ಮ ಕುಲಪತವ್ಯದ ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯು ಎರ್ಿನಿಿಂದ ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ (ಎರ್ಿನು 7:6), 
ಆತ್ನು ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಪಿಥಮ್ ಯೆಹೂದಿ ಅಥವನಿರೂಪರ್ಕಯರ ಎಿಂದು 
ಭ್ಯವಿಸಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಆತ್ನ ಸಿಂಗಡ ಒಿಂದು ಗುಿಂಪು ರ್ನರು ಕೆಲಸ ಮಯಡುತಿತದದರು, 
ಅವರಗೆ ವಹಸಲಯಗಿದದ ಕೆಲಸವು ಶಯಸಿಗಳ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಅಥವವನುು ವಿವರಸುವದ್ಯಗಿತ್ುತ 
(ನೆಹ 8:3, 7). ಯೆಹೂದಾರು ಇದನುು ಶಯಸಿಿಗಳ ಕೆಲಸದ ಆರಿಂಭವ್ೆಿಂಬದ್ಯಗಿ 
ಪರಗಣಿಸಿದದರು. ಕಯಲವು ಕಳೆದ ಹಯಗೆ, ಶಯಸಿಗಳಿರುವ ಪಯತೆಿ (ಸುರುಳಿಗಳು) ಮೇಲೆ 
ಗೌರವ ಮ್ುಿಂದುವರೆಯಿತ್ು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಲಿಲದದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರತ್ ಮ್ನೊೇವೃತಿತ 
ಕೆಡಿಸಲಪಟಿಟತ್ು.  
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ಹೆಚುು ಹೆಚಯುಗಿ, ಮೌಖಿಕ ಸಿಂಪಿದ್ಯಯಗಳಿಗೆ ಶಯಸಿಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಸಮಯನ ಒತ್ುತ 
ನಿೇಡಲಪಟಿಟತ್ು. ಪಯಿರಿಂಭದಲಿಲ, ಈ ಮೌಖಿಕ ಸಿಂಪಿದ್ಯಯಗಳನುು ಬರೆದಿಡುವದಕೆೆ 
ಸಿಂಕೊೇಚವಿತ್ುತ, ಆದರೆ ಕ್ತಿ.ಶ. ಎರಡನೆಯ ಶತ್ಮಯನದಲಿಲ, ಸಿಂಪಿದ್ಯಯಗಳನುು 
ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಿಡುವದಕಯೆಗಿ ಒಟ್ುಟಗೂಡಿಸಿ ಬರೆದಿಡುವ ಕಯಯವವು ಆರಿಂಭಗೊಿಂಡಿತ್ು. 
ಅವುಗಳಲಿಲ ಎರಡು ವಿಧವ್ಯದ ವಿಷಯ ವಸುತ ಇದದವು: Haggadah, ಅದು 
ಧಮ್ವಶಯಸಿವಲಲದ ಸ್ಯಮ್ಗಿಿಯಯಗಿತ್ುತ; ಮ್ತ್ುತ Halakah, ಅದು ಧಮ್ವಶಯಸಿಕೆೆ 
(ಕಯನೂನಿಗೆ) ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ವಿಚಯರಗಳನುು ಚಚಿವಸುವದ್ಯಗಿತ್ುತ. Halakah ಕುರತ್ ಈ 
ಕೆಳಗಿನ ಉಲೆಲೇಖನವು ಯೆೇಸುವಿನ ದಿನಗಳಲಿಲ ಶಯಸಿಗಳ ಕಡೆಗಿದದ ಮ್ನೊೇವೃತಿತಯ 
ಕುರತಯಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬಹಳಷಟನುು ತಿಳಿಸುತ್ತದ್ೆ: 

ಅದಕೆೆ ಮೊೇಶೆಯ ಧಮ್ವಶಯಸಿಕ್ತೆರುವಷುಟ ಸಮಯನವ್ಯದ ಅಧಕಯರವಿತ್ುತ. ಅದರ 

ವಿವರಣಯತ್ಮಕ ಸವಭ್ಯವದ ಕಯರರ್ದಿಿಂದ್ಯಗಿ, ಅದನುು ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಇನುಷುಟ ಅಧಕ 

ಗೌರವದಿಿಂದ ಕಯರ್ಲಯಗುತಿತತ್ುತ. Halakahದ ಮ್ೂಲವು ಶಯಸಿಗಳಿಗೆ 
ಸಿಮಿೇತ್ವ್ಯಗಿರಲಿಲಲ. Halakahದ ಯಯವದ್ೆೇ ಉಪದ್ೆೇಶಕೆೆ ಸಿಂಪಿದ್ಯಯ ಅಥವ್ಯ 

ಪದಧತಿಯು ಬಲವನುು ಕೊಡಬಲಲದ್ಯದಗಿತ್ುತ.62 

ಯೆೇಸು ಇದಕೆೆ ಒಿಂದು ದೃಷಯಟಿಂತ್ವ್ಯಗಿದದ ಫರಸ್ಯಯರ ಸಿಂಪಿದ್ಯಯ ಆಧ್ಯರತ್ 
ನೆೇಮ್ನಿಷ ಠೆಯನುು ಖಿಂಡಿಸುತಯತನೆ. ದ್ೆೇವರು ಯಯವುದನುು ಕಟ್ಟಳೆಯಯಗಿ ಮಯಡಿರಲಿಲೊಲೇ 
ಅಲಿಲ ಅವರು ಅದನುು ಕಟ್ಟಳೆಯನಯುಗಿ ರೂಪ್ರಸಿದದರು. ಅವರು ಕ್ಷುಲಲಕವ್ಯದದದಕೆೆ ಒತ್ುತ 
ಕೊಡುವವರಯಗಿ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದವುಗಳನುು ನಿಲವಕ್ಷಿಸಿದದರು (ಮ್ತಯತಯ 23:23, 24). 

ಕೆಲವು ಯೆಹೂದಾರು ತ್ಮ್ಮ ಕಯಲಕೆೆ ಮ್ಹತ್ವವಿಲಲದವುಗಳೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಿದದರಿಂದ 
ಶಯಸಿಗಳನುು ನಿಲವಕ್ಷಿಸಿದದರು. ಇದಕೆೆ ಒಿಂದು ದೃಷಯಟಿಂತ್ವ್ೆಿಂದರೆ ಸದುದಕಯಯರು, ಅವರು 
ತ್ಮ್ಮನುು “ಜ್ಞಯನೊೇದಯಗೊಿಂಡವರು” ಎಿಂದು ಪರಗಣಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದರು. 

ಇನುು ಕೆಲವು ಯೆಹೂದಾರು ಅಲೆಗಯಜಿಂಡಿಿಯನ್ ಸ್ಯಿಂಕೆೇತಿಕ ಅಥವನಿರೂಪಣೆ 
ವಿಧ್ಯನದಿಿಂದ ಪಿಭ್ಯವಿತ್ರಯಗುವದಕೆೆ ಆರಿಂಭಿಸಿದದರು.63 ಈ ವಿಧ್ಯನವು ಗಿಿೇಕ್.ರಲಿಲ 
ಹುಟಿಟಕೊಿಂಡಿತ್ುತ ಮ್ತ್ುತ ಆ ಪಟ್ಟರ್ದಲಿಲನ ವಿದ್ಯಾವಿಂತ್ ಗಿಿೇಕ್.ರ ವಿರುದಧ ತ್ಮ್ಮ ಧ್ಯಮಿವಕ 
ನಿಂಬಿಕೆಯನುು “ಕಯಪಯಡಿಕೊಳುುವದಕೆೆ” ಈ ವಿಧ್ಯನವನುು ಕೆಲವು ಯೆಹೂದಾರು 
ಬಳಸಲಯರಿಂಭಿಸಿದರು.64 ಅವರು ಅನುಸರಸಿದ ಈ ದ್ಯರಯು ಗಿಿಂಥಗಳನುು ಅಪಕ್ತೇತಿವಗೆ 
ಗುರ ಮಯಡಿತ್ು. 

ಯೆೇಸು ತ್ನು ಬೊೇಧನೆ ಮ್ತ್ುತ ಉಪದ್ೆೇಶವನುು ಆರಿಂಭಿಸಿದ್ಯಗ, ಯೆಹೂದಾರು 
ತಯವು ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾವನುು ಅನುಸರಸುವದ್ಯಗಿ ಹೆೇಳಿಕೊಿಂಡರು; ಆದರೆ, 
ವ್ಯಸತವಿಕತೆಯಲಿಲ, ಪವಿತ್ಿ ಶಯಸಿಗಳನುು ನಿಲವಕ್ಷಿಸಲಯಗುತಿತತ್ುತ, ದುರುಪಯೇಗ 
ಪಡಿಸಿಕೊಳುಲಯಗುತಿತತ್ುತ, ಮ್ತ್ುತ ಕೆಡಿಸಲಟಟಿಟದದವು. ಈ ಮ್ುಸುಕಯದ ಹನುಲೆಯ ಎದುರಯಗಿ, 
ಶಯಸಿಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಕ್ತಿಸತನಿಗಿರುವ ಸಿಂಬಿಂಧವು ಉರ್ಜಾಲವ್ಯಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತದ್ೆ. 

ಕ್ತಿಸತನು ಮ್ತ್ುತ ಶಯಸಿಗಳು. ಶಯಸಿಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಕ್ತಿಸತನಿಗಿರುವ ಸಿಂಬಿಂಧದ ಬಗೆೆ ಐದು 
ಸತ್ಾಗಳನುು ಪರಗಣಿಸ್ೊೇರ್. 
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1. ಆತ್ನು ಶಯಸಿಗಳನುು ನಿಂಬಿಕೆಯಿಟಿಟದದನು. ಸದುದಕಯಯರ ಅಪನಿಂಬಿಕೆಗೆ 
ತ್ದದವಿರುದಧವ್ಯಗಿ, ಯೆೇಸು ಶಯಸಿಗಳಲಿಲ ನಿಂಬಿಕೆ ಹೊಿಂದಿದದನು. ಆತ್ನು ಅವುಗಳನುು 
ವಿಶಿಷಟವ್ಯದವುಗಳು, ದ್ೆೇವರಿಂದ ಬಿಂದವುಗಳೆಿಂದು ನಿಂಬಿದನು. ಇದು ಮ್ತಯತಯ 
5:18ರಲಿಲನ ಆತ್ನ ಹೆೇಳಿಕೆಯಲಿಲ ಸೂಚಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ: “ಆಕಯಶವೂ ಭೂಮಿಯೂ ಅಳಿದು 
ಹೊೇಗುವ ತ್ನಕ ಧಮ್ವಶಯಸಿವ್ೆಲಯಲ ನೆರವ್ೆೇರದ ಹೊರತ್ು ಅದರೊಳಗಿಿಂದ ಒಿಂದು 
ಸ್ೊನೆುಯಯದರೂ ಒಿಂದು ಗಡುಸ್ಯದರೂ ಅಳಿದುಹೊೇಗಲಯರದು.” ಇದು ಯೇಹಯನ 
5:39ರಲಿಲ ಸಹ ಸೂಚಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ, ಅಲಿಲ ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ನಿೇವು 
ಶಯಸಿಗಳಿಿಂದ . . . ಅವುಗಳನುು ವಿಚಯರಸುತಿತರಲಯಲ; ಅವುಗಳ  ನನು ವಿಷಯದಲಿಲ 
ಸ್ಯಕ್ಷಿಕೊಡುವವುಗಳಯಗಿವ್ೆ.” ತ್ತ್ಪರಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ ಯೆೇಸು ಮಯಕವ 7:9, 10ರಲಿಲ, ದ್ೆೇವರು 
ಮೊೇಶೆಯ ಮ್ೂಲಕ ಮಯತಯಡಿದನೆಿಂಬದ್ಯಗಿ ಹೆೇಳುತಯತನೆ: “ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ 
ಸಿಂಪಿದ್ಯಯವನುು ಹಡಿದು ನಡಿಸುವದಕಯೆಗಿ ದ್ೆೇವರ ಆಜ್ಞೆಯನುು ವಾಥವಮಯಡುತಿತೇರ; 
ಬಹು ಚೆನಯುಗಿದ್ೆಯಲಲವ್ೆೇ. ತ್ಿಂದ್ೆತಯಯಿಗಳನುು ಸನಯಮನಿಸಬೆೇಕೆಿಂತ್ಲೂ . . . ಮೊೇಶೆಯು 
ಹೆೇಳಿದ್ಯದನೆ” (ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). ಮಯಕವ 12:36ರಲಿಲ, ದ್ಯವಿೇದನ ಶಯಸಿಗಳ 
ವಿಷಯದಲಿಲ ಅದ್ೆೇ ಅಿಂಶವನುು ಹೆೇಳಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ: “ನಯನು ನಿನು ವಿರೊೇಧಗಳನುು ನಿನು 
ಪಯದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಯಕುವ ತ್ಕನ ನನು ಬಲಗಡೆಯಲಿಲ ಕೂತಿಕೊಿಂಡಿರು ಎಿಂದು ಕತ್ವನು 
ನನು ಒಡೆಯನಿಗೆ ನುಡಿದನು ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ದ್ಯವಿೇದನೆೇ ಪವಿತಯಿತ್ಮನ ಪೆಿೇರಣೆಯಿಿಂದ 
ಹೆೇಳಿದನು” (ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). 

ಶಯಸಿಗಳು (ಶಯಸಿಗಳು) ದ್ೆೇವರಿಂದ ಕೊಡಲಪಟ್ಟವುಗಳೆಿಂದು ಯೆೇಸು 
ನಿಂಬಿದದನಯದದರಿಂದ, ಅವುಗಳು ಸತ್ಾವೂ ನಿಖರವ್ಯದವುಗಳ  ಎಿಂದು ಆತ್ನು 
ವಿಶಯವಸಿಸಿದನು. ಆತ್ನು ತ್ನು ತ್ಿಂದ್ೆಗೆ “ನಿನು ವ್ಯಕಾವ್ೆೇ ಸತ್ಾವು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು 
(ಯೇಹಯನ 17:17). ಆತ್ನು ಸಿದ್ಯಧಿಂತ್ಗಳು ಸತ್ಾವ್ಯದವುಗಳೆಿಂದು ನಿಂಬಿದದನು; ಕಥೆಗಳು 
ಐತಿಹಯಸಿಕವ್ಯಗಿ ಪಿಮಯಣಿೇಕೃತ್ವ್ಯದವುಗಳೆಿಂದು ನಿಂಬಿದದನು. ಆತ್ನು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ 
ತ್ನು ಉಪದ್ೆೇಶಗಳನುು ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಘಟ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧ್ಯರ ಮಯಡಿದನು, 
ಇಿಂದು ಅನೆೇಕ ಸಿಂದ್ೆೇಹವ್ಯದಿಗಳಿಿಂದ ಕೆೇವಲ ಕಟ್ುಟಕಥೆಗಳೆಿಂದು ದ್ಯಳಿ 
ಮಯಡಲಪಡುವಿಂತ್ಹ ಆ ಕಥೆಗಳು ಸಹ ಅವುಗಳಲಿಲ ಸ್ೆೇರದದವು. ಕ್ತಿಸತನು ಈ ಕೆಳಗಿನಿಂತ್ಹ 
ಘಟ್ನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡಿದನು:  

 

ಸೃಷ್ಟಟ ಮ್ತ್ುತ ಪಿಥಮ್ ದಿಂಪತಿಗಳು, ಮ್ತಯತಯ 19:1-9ರಲಿಲ (ನೊೇಡಿರ ಆದಿ 1; 
2). 

ನೊೇಹ ಮ್ತ್ುತ ರ್ಲಪಿಳಯ, ಮ್ತಯತಯ 24:37-39ರಲಿಲ (ನೊೇಡಿರ ಆದಿ 6-9). 
ನಯಶನಕೊೆಳಗಯಗಿದದ ಸ್ೊದ್ೊೇಮ್ ಮ್ತ್ುತ ಗೊಮೊೇರ ಪಟ್ಟರ್ಗಳು, ಮ್ತಯತಯ 

10:15; 11:23, 34; ಲೂಕ 10:12ರಲಿಲ (ನೊೇಡಿರ ಆದಿ 18:20-19:29). 
ದ್ೆೇವರಿಂದ ಕೊಡಲಪಟ್ಟವುಗಳಯಗಿವ್ೆ ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ದಶಯಜ್ಞೆಗಳ ಕುರತಯಗಿ 

ಮಯತಯಡಿದನು, ಮ್ತಯತಯ 19:17; ಯೇಹಯನ 15:10 (ನೊೇಡಿರ ವಿಮೊೇ 
20:1-22). 
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ಮ್ನಯುದ ಅದುುತ್, ಯೇಹಯನ 6:49ರಲಿಲ (ನೊೇಡಿರ ವಿಮೊೇ 16:14-21). 
ಯೇನನು ದ್ೊಡು ಮಿೇನಿನಿಿಂದ ನುಿಂಗಲಪಡುವದು, ಮ್ತಯತಯ 12:39-41ರಲಿಲ 

(ನೊೇಡಿರ ಯೇನನು 1:17-2:10). 
ಎಲಿೇಯನು ಚಯರೆಪತದ ವಿಧವ್ೆಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದು, ಲೂಕ 4:25, 26ರಲಿಲ 

(ನೊೇಡಿರ 1 ಅರಸು 17:8-24). 
ನಯಮಯನನಿಗೆ ಅದುುತ್ಕರವ್ಯಗಿ ಸವಸಥವ್ಯದದುದ, ಲೂಕ 4:27ರಲಿಲ (ನೊೇಡಿರ  

2 ಅರಸು 5:1-14). 
 

ದುರಿಂತ್ಕರವ್ಯಗಿ, ಕೆಲವರು ಇಿಂದು ಯೆೇಸುವಿನಲಿಲ ನಿಂಬಿಕೆಯಿಡುತ ತೆೇವ್ೆಿಂದು ಹೆೇಳಿಕೊಿಂಡು 
ಆತ್ನು ನಿರ್ವ್ೆಿಂದು ದೃಢಿೇಕರಸಿದದನುು ಅಲಲಗಳೆಯುವವರಯಗಿದ್ಯದರೆ. 

ಶಯಸಿಗಳು ದ್ೆೇವರಿಂದ ಕೊಡಲಪಟ್ಟವುಗಳೆಿಂದು ಮ್ತ್ುತ ಸತ್ಾವ್ೆಿಂದು ಯೆೇಸು 
ನಿಂಬಿದದನಯದದರಿಂದ, ಆತ್ನ ಕಯಲದಲಿಲ ಅವುಗಳು ದ್ೆೇವರ್ನರಗೆ ಏಕೆೈಕ ಪಿಮಯರ್ ಎಿಂದು 
ವಿಶಯವಸಿಸಿದನು. Halakah ಮ್ತ್ುತ ಸಿಂಪಿದ್ಯಯಗಳು ಆತ್ನಿಗೆ ಪಿಮಯರ್ ಆಗಿರಲಿಲಲ. 
ಆತ್ನ ಪಿಮಯರ್ವು “ಕತ್ವನು ಹೇಗನುುತಯತನೆ” ಎಿಂಬುದ್ೆೇ ಆಗಿತ್ುತ. ಯೆೇಸುವಿಗೆ ಲಿಖಿತ್ 
ವ್ಯಕಾದ್ೆಡೆಗೆ ಇದದ ಮ್ನೊೇವೃತಿತಯನುು ಮ್ತಯತಯ 15:1-9 ವಚನಗಳನುು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಹುಶಃ 
ಬೆೇರೆ ಇನಯುವ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಉತ್ತಮ್ವ್ಯಗಿ ದೃಷಯಟಿಂತ್ಪಡಿಸುವದಿಲಲ ಎಿಂದು 
ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ: 

ಆಗ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಿಿಂದ ಫರಸ್ಯಯರೂ ಶಯಸಿಿಗಳ  ಯೆೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬಿಂದು 
— ನಿನು ಶಿಷಾರು ಹರಯರಿಂದ ಬಿಂದ ಸಿಂಪಿದ್ಯಯವನುು ಯಯಕೆ ಮಿೇರುತಯತರೆ? ಅವರು 
ಕೆೈತೊಳಕೊಳುದ್ೆ ಆಹಯರ ತೆಗೆದುಕೊಳುುತಯತರಲಯಲ ಎಿಂದು ಕೆೇಳಿದದಕೆೆ ಆತ್ನು ಅವರಗೆ 
ಉತ್ತರಕೊಟ್ಟದ್ೆದೇನಿಂದರೆ — ನಿೇವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಿದ್ಯಯದ ನಿಮಿತ್ತ ದ್ೆೇವರ 
ಆಜ್ಞೆಯನುು ಯಯಕೆ ಮಿೇರುತಿತೇರ? ಹೆೇಗಿಂದರೆ ತ್ಿಂದ್ೆತಯಯಿಗಳನುು 
ಸನಯಮನಿಸಬೆೇಕೆಿಂತ್ಲೂ ತ್ಿಂದ್ೆಯನಯುಗಲಿ ತಯಯಿಯನಯುಗಲಿ ದೂಷ್ಟಸುವವನಿಗೆ 
ಮ್ರರ್ದಿಂಡನೆ ಆಗಬೆೇಕೆಿಂತ್ಲೂ ದ್ೆೇವರು ಹೆೇಳಿದ್ಯದನೆ. ನಿೇವೊೇ, ಯಯವನಯದರೂ ತ್ನು 
ತ್ಿಂದ್ೆಯನಯುಗಲಿ ತಯಯಿಯನಯುಗಲಿ ನೊೇಡಿ — ನಯನು ನಿನು ಸಿಂರಕ್ಷಣೆಗಯಗಿ 
ಕೊಡತ್ಕೆದದನುು ದ್ೆೇವರಗಯಗಿ ಇಟಿಟದ್ೆದೇನೆ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುದ್ಯದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಿನು 
ತ್ಿಂದ್ೆತಯಯಿಗಳನುು ಸನಯಮನಿಸಬೆೇಕಯದದಿದಲಲ ಅನುುತಿತೇರ. ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಪಿದ್ಯಯದ 
ನಿಮಿತ್ತ ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾವನುು ನಿರಥವಕ ಮಯಡಿದಿದೇರ. ಕಪಟಿಗಳ ೇೆ, ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿಲ 
ಯೆಶಯಯನು ವಿಹತ್ವ್ಯಗಿ ಪಿವ್ಯದಿಸಿದ್ಯದನೆ; ಅವನು ಬರೆದದ್ೆದೇನಿಂದರೆ — ಈ ರ್ನರು 
ಮಯತಿನಿಿಂದ ನನುನುು ಸನಯಮನಿಸುತಯತರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಮ್ನಸುಾ ನನಗೆ ದೂರವ್ಯಗಿದ್ೆ. 
ಮ್ನುಷಾರು ಕಲಿಪಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನೆುೇ ಅವರು ಬೊೇಧಸುವದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಕ್ತತ 
ತೊೇರಸುವದು ವಾಥವ ಎಿಂಬದ್ೆೇ. 

ಎರಡು ಪದಗುಚಛಗಳು ನಿರಿಂತ್ರವ್ಯಗಿ ಯೆೇಸುವಿನ ತ್ುಟಿಗಳಲಿಲದದವು: “ಬರೆದದ್ೆ” 
ಮ್ತ್ುತ “ನಿೇವು ಓದಲಿಲಲವೊೇ?” ಸುವ್ಯತೆವಯ ಬರವಣಿಗೆಯಲಿಲ ಮೊದಲನೆಯದು ಯೆೇಸು 
ಮಯತಯಡುವ್ಯಗ ಹದಿನೆೇಳು ಸ್ಯರ ಮ್ತ್ುತ ಎರಡನೆಯದು ಐದು ಸ್ಯರ ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ. 
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ಅನೆೇಕ ಸಿಂದಭವಗಳಲಿಲ, ರ್ನರು ಯೆೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಪಿಶೆುಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಬಿಂದ್ಯಗ, ಆತ್ನು 
ಅವರನುು ಲಿಖಿತ್ ವ್ಯಕಾಕೆೆ ನಡಿಸಿದನು (ಮಯಕವ 10:3). ಐಶವಯವವಿಂತ್ನಯದ 
ಯೌವನಸಥನಿಗೆ “ದ್ೆೇವರಯಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಸರಯಯಗಿ ನಡೆದುಕೊೇ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಲಯಯಿತ್ು 
(ಮ್ತಯತಯ 19:17; ನೊೇಡಿರ ಮಯಕವ 10:19; ಲೂಕ 18:20). ಶುದಧಮಯಡಲಪಟ್ಟ 
ಕುಷಠರೊೇಗಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಲಯಯಿತ್ು, “ಮೊೇಶೆಯು ನೆೇಮ್ಕಮಯಡಿರುವದನುು ಅಪ್ರವಸಿ 
ನಿನು ಶುದ್ಯಧಚಯರವನುು ನೆರವ್ೆೇರಸು” (ಮಯಕವ 1:44). ಒಬಬ ಧಮೊೇವಪದ್ೆೇಶಕನು 
ಆತ್ನನುು ತ್ಪ್ರಪನಲಿಲ ಸಿಕ್ತೆಸುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸಿದ್ಯಗ, ಯೆೇಸು ಅವನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪಿತ್ುಾತ್ತರ 
ನಿೇಡಿದನು, “ಶಯಸಿದಲಿಲ ಏನು ಬರೆದದ್ೆ? ಹೆೇಗೆ ಓದಿದಿದೇ?” (ಲೂಕ 10:26). 

ಪೆಿೇರತ್ ವ್ಯಕಾದ ಕಡೆಗೆ ಯೆೇಸುವಿಗಿರುವ ಗೌರವವನುು ದೃಷಯಟಿಂತ್ಗೊಳಿಸುವ ಒಿಂದು 
ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಲೂಕ 16ರಲಿಲನ ಐಶವಯವವಿಂತ್ ಮ್ತ್ುತ ಲಯರ್ರನ ಕಥೆಯಲಿಲ ಕಿಂಡು 
ಬರುತ್ತದ್ೆ. ಐಶವಯವವಿಂತ್ನು ಅಬಿಹಯಮ್ನಿಗೆ ತ್ನು ಐದು ಮ್ಿಂದಿ ಸಹೊೇದರರನುು 
ಎಚುರಸುವದಕಯೆಗಿ ಲಯರ್ರನನುು ಕಳುಹಸಬೆೇಕೆಿಂದು ಬೆೇಡಿಕೊಿಂಡ ಬಳಿಕ . . . 

“ಆದರೆ ಅಬಿಹಯಮ್ನು — ಮೊೇಶೆಯ ಧಮ್ವಶಯಸಿವೂ ಪಿವ್ಯದಿಗಳ ಶಯಸಿಗಳ  
ಅವರಲಿಲ ಅವ್ೆ; ಅವುಗಳನುು ಕೆೇಳಲಿ ಅನುಲು ಅವನು — ತ್ಿಂದ್ೆಯೆೇ, ಅಬಿಹಯಮ್ನೆೇ, 
ಹಯಗಲಲ’ ಸತ್ತವರ ಕಡೆಯಿಿಂದ ಒಬಬನು ಅವರ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇದರೆ ಅವರು ದ್ೆೇವರ ಕಡೆಗೆ 
ತಿರುಗಿಕೊಳುುವರು ಅಿಂದನು. ಅಬಿಹಯಮ್ನು ಅವನಿಗೆ — ಅವರು ಮೊೇಶೆಯ ಮಯತ್ನೂು 
ಪಿವ್ಯದಿಗಳ ಮಯತ್ನೂು ಕೆೇಳದಿದದರೆ ಸತ್ುತ ಹೊೇಗಿದದವನೊಬಬನು ಜೇವಿತ್ನಯಗಿ ಎದದರೂ 
ಅವರು ಒಪುಪವದಿಲಲ ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು” (ಲೂಕ 16:29-31). 

ದ್ೆೇವರ ಲಿಖಿತ್ ವ್ಯಕಾವು ಬಲವುಳುದ್ೆದಿಂದು ಯೆೇಸು ವಿಶಯವಸಿಸಿದನು. 
ಈ ದಿನ ಶಯಸಿಗಳನುು ನಯವು ವಿಶಯವಸಿಸುವ ಅಗತ್ಾವು ಎಷ್ಟಟರುತ್ತದ್ೆ! ಬೆೈಬಲ್ ಅದರ 

ಘೂೇಷ್ಟತ್ ವ್ೆೈರಗಳಿಿಂದಲೂ ಮ್ತ್ುತ ಅದರ ಮಿತ್ಿರೆಿಂದು ಹೆೇಳಿಕೊಳುುವ ಕೆಲವರಿಂದಲೂ 
ಆಕಿಮ್ರ್ಕೊೆಳಗಯಗಿದ್ೆ. ಬೆೈಬಲ್ ಸಿಂಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ ಮ್ನುಷಾರ ಕಲಪನೆಯಿಿಂದ್ಯದ 
ಉತ್ಪನುವ್ಯಗಿರಬೆೇಕು ಇಲಲವ್ೆ ದ್ೆೇವರ ಹಿಂದ್ೆ ಬಿದುದ ಹೆರ್ಗಯಡುತಿತರುವವರಿಂದ ಬರೆಯಲಪಟ್ಟ 
ಲೌಕ್ತಕ ದ್ಯಖಲಯತಿ ಆಗಿರಬೆೇಕಷೆಟ ಎಿಂದು ಕೆಲವರು ಹೆೇಳುತಯತರೆ. ಬಳಿಕ ಧ್ಯಮಿವಕ 
ರ್ಗತಿತನ ಸಿಂಪಿದ್ಯಯಗಳಿಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವ್ಯಗಿ ಗೊಿಂದಲವು ಸೃಷ್ಟಟಸಲಪಟಿಟ ರುವದನುು 
ಕಯರ್ುತ ತೆೇವ್ೆ, ಅದರಲಿಲ ಸಹಸಿಪೂವವವ್ಯದಿಗಳಿಿಂದ ರೂಪ್ರಸಲಪಟಿಟರುವ ಕೆಲವೊಿಂದು 
ಹೆಚುುವರ “ಪಿಕಟ್ನೆಗಳು” ಮ್ತ್ುತ ಊಹಯಕಲಿಪತ್ ಸಿದ್ಯಧಿಂತ್ಗಳು ಸಹ ಸ್ೆೇರರುತ್ತವ್ೆ. ನಯವು 
ಯೆೇಸುವಿನ ನಿಂಬಿಕೆಯ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗತ್ಕೆದುದ! 

ದ್ೆೇವರು ತ್ನು ಲಿಖಿತ್ ವ್ಯಕಾದ ಮ್ೂಲಕ ಮಯತಯಡಿದ್ಯದನೆ. ಆದುದರಿಂದ, ಅದು 
ಸತ್ಾವ್ಯದದುದ, ಮ್ತ್ುತ ಅದು ಅಧಕಯರಯುತ್ವ್ಯದದುದ. ನಯವು ಅದನುು ಇದದ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ 
ಇರುವದಕೆೆ ಬಿಡೊೇರ್! 

ಪಿತಿಯಿಂದು ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಏನು ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆಯೆಿಂಬುದುನು Massachusetts ನಲಿಲ 
Plymouth ತ್ಪಪಲಿಗೆ65 ಎದುರಯಗಿ ನಿಿಂತಿರುವ ಸ್ಯಮರಕದಿಿಂದ ದೃಷಯಟಿಂತ್ಗೊಳಿಸಲಪಡ 
ಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ: ಬೆರ್ಚು ಕಲಿಲನಿಿಂದ ರೂಪ್ರಸಲಪಟಿಟರುವ ಒಿಂದು ದ್ೆೈತಯಾಕಯರದ ಪಿತಿಮ. 
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ಅದರ ಅಡಿಪಯಯದ ನಯಲುೆ ಮ್ೂಲೆಗಳು ರಯಷ್ಟರೇಯ ಜೇವಿತ್ದ ನಯಲುೆ ಮ್ಹಯ 
ಕಯರಣಯಿಂಶಗಳನುು ಪಿತಿನಿಧಸುತ್ತವ್ೆ: ಕಯನೂನು, ನೆೈತಿಕತೆ, ಸ್ಯವತ್ಿಂತ್ಿಯತೆ, ಮ್ತ್ುತ ಶಿಕ್ಷರ್. 
ಇವುಗಳ ಮೇಲೆಡೆಯಲಿಲ ನಿಂಬಿಕೆಯನುು ಪಿತಿನಿಧಸುವ ಒಬಬ ಸಿಿೇಯ ಆಕೃತಿಯಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ಒಿಂದು ಕೆೈಯಿಿಂದ, ನಿಂಬಿಕೆಯು ಬೆೈಬಲ್.ನುು ಹಡಿದುಕೊಿಂಡಿರುತ್ತದ್ೆ; ಇನೊುಿಂದು 
ಕೆೈಯಿಿಂದ, ಆಕೆಯು ದ್ೆೇವರೆಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೊೇರಸುತಯತಳ .ೆ ದ್ೆೇವರಲಿಲ ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನ 
ವ್ಯಕಾದಲಿಲ ನಿಂಬಿಕೆಯಿಡುವದು ಪಿತಿಯಿಂದು ದ್ೆೇಶದಲಿಲ ಪಯಿಬಲಾತೆ ಹೊಿಂದಿರತ್ಕೆದುದ.  

2. ಆತ್ನಿಗೆ ಶಯಸಿಗಳ ಪರಚಯವಿತ್ುತ. ಯೆೇಸು ಕೆೇವಲ ಶಯಸಿಗಳಲಿಲ 
ನಿಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟವನು ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಆಗಿರಲಿಲಲ; ಆತ್ನು ಅವುಗಳನುು ಬಲಲವನು ಸಹ ಆಗಿದದನು. 
ಅಸ್ೆರೇಲಿಯಯದಲಿಲರುವ ವ್ೆೇಳ ,ೆ ನಯನು ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದ ಬಗೆೆ ಸವಲಪವ್ೆೇ 
ಜ್ಞಯನವಿದದವನೊಬಬನ ಸಿಂಗಡ ಹಲವ್ಯರು ತಿಿಂಗಳ ಕಯಲ ಶಿಕ್ಷರ್ ಮಯಡಿದ್ೆನು. ಸವಲಪ ಕಯಲದ 
ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು ನನಗೆ ತಯನು ಇಿಂಗ ಲೆಿಂಡಿನಲಿಲನ ಸಭ್ೆಯಿಂದರಲಿಲ ಸಭ್ಯಪಯಲಕನಯಗುವ 
ಉದ್ೆದೇಶದಿಿಂದ ಅನೆೇಕ ವಷವಗಳ ವರೆಗೆ ವ್ೆೇದಶಯಸಿದ ಕಯಲೆೇಜನಲಿಲ ಅಧಾಯನ 
ಮಯಡಿದ್ಯದನೆಿಂದು ಹೆೇಳಿಕೊಿಂಡನು. ಆತ್ನು ಅಷುಟ ವಷವಗಳ ಕಯಲ ಏನನುು ಅಧಾಯನ 
ಮಯಡಿದನೆಿಂದು ನಯನು ಅವನಿಗೆ ಕೆೇಳಿದ್ೆನು. ಆತ್ನು ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನ ಸಹಪಯಠಿಗಳು ತ್ಮ್ಮ 
ಪಿಂಗಡದ (denomination) ಆಚಯರಗಳನುು ಹೆೇಗೆ ನಡಿಸಬೆೇಕೆಿಂಬುದನುು 
ಕಲಿತ್ುಕೊಿಂಡರೆಿಂದು ಆತ್ನು ನನಗೆ ಪಿತ್ುಾತ್ತರವ್ಯಗಿ ಹೆೇಳಿದನು. ಆತ್ನಿಗೆ ಆಚಯರಗಳು 
ಗೊತಿತದದವು, ಆದರೆ ವ್ಯಕಾವು ಗೊತಿತರಲಿಲಲ. ಅದ್ೆೇ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ, ಕ್ತಿಸತನ ದಿನದಲಿಲ 
ಅನೆೇಕರಗೆ ಸಿಂಪಿದ್ಯಯಗಳು ಗೊತಿತದದವು, ಆದರೆ ಶಯಸಿಗಳು ತಿಳಿದಿರಲಿಲಲ. ಯೆೇಸುವಿಗೆ 
ಶಯಸಿಗಳು ಗೊತಿತದದವು.  

ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ, ಆತ್ನಿಗೆ ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದಲಿಲ ಯಯವ ವಿಷಯದ ಕುರತ್ು ಎಲಿಲ 
ಬರೆಯಲಪಟಿಟದ್ೆಯೆಿಂಬುದನುು ಗುರುತಿಸುವದು ಗೊತಿತತ್ುತ. ಆತ್ನು ತ್ನು ಸವಿಂತ್ ಊರು 
ನರ್ರೆೇತಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವ ಕುರತ್ು ಓದುತೆತೇವ್ೆ:  

. . . ತ್ನು ವ್ಯಡಿಕೆಯ ಪಿಕಯರ ಸಬಬತ್ ದಿನದಲಿಲ ಸಭ್ಯಮ್ಿಂದಿರಕೆೆ ಹೊೇಗಿ 
ಓದುವದಕಯೆಗಿ ಎದುದ ನಿಿಂತ್ನು. ಆಗ ಯೆಶಯಯನೆಿಂಬ ಪಿವ್ಯದಿಯ ಶಯಸಿದ 
ಸುರುಳಿಯನುು ಆತ್ನ ಕೆೈಗೆ ಕೊಡಲಯಗಿ ಆತ್ನು ಆ ಸುರುಳಿಯನುು ಬಿಚಿು ಮ್ುಿಂದ್ೆ 
ಹೆೇಳುವ ಮಯತ್ು ಬರೆದಿರುವ ಸಥಳವನುು ಕಿಂಡು ಓದಿದನು; ಆ ಮಯತೆೇನೆಿಂದರೆ—  
 ಕತ್ವನ ಆತ್ಮನು ನನು ಮೇಲೆ ಅದ್ೆ, . . . (ಲೂಕ 4:16-18). 

ಸುರುಳಿಗಳು ಬೃಹತ್ ಗಯತ್ಿ ಮ್ತ್ುತ ತೊಡಕ್ತನಿಿಂದ ಕೂಡಿದದವುಗಳಯಗಿದದವು; 
ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗಗಳನುು ಕಿಂಡು ಹಡಿಯುವದಕೆೆ ಅವುಗಳನುು ಹಿಂದ್ೆ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಸುತ್ುತವ ಮ್ತ್ುತ 
ಬಿಚುುವ ಅಗತ್ಾವಿತ್ುತ. ಅದರಲಿಲ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಅಥವ್ಯ ವಚನಗಳ ವಿಭರ್ನೆಗಳಿರಲಿಲಲ. 
ಯೆೇಸು ಕಿಂಡು ಹಡಿದ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಯೆಶಯಯನ ಶಯಸಿದ ಅಿಂತ್ಾಭ್ಯಗದಲಿಲತ್ುತ 
(ಯೆಶಯಯ 61:1, 2). ಸಪಷಟವ್ಯಗಿ ತೊೇರುವಿಂತೆ, ಯೆೇಸು ಅದನುು ಯಯವದ್ೆೇ 
ಪಿಯಯಸವಿಲಲದ್ೆ ಕಿಂಡು ಹಡಿದನು, ಅದ್ೆೇನೂ ಅಲಪ ಸ್ಯಧನೆಯಯಗಿರಲಿಲಲ. 

ಯೆೇಸುವಿಗೆ ಕೆೇವಲ ಸುರುಳಿಗಳಲಿಲ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವನುು ಹೆೇಗೆ ಕಿಂಡು 
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ಹಡಿಯಬೆೇಕೆಿಂಬುದು ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಗೊತಿತರಲಿಲಲ; ಆತ್ನು ಸಮರರ್ಶಕ್ತತಯಿಿಂದ 
ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗಗಳನುು ಉಲೆಲೇಖಿಸುವದಕೆೆ ಸಹ ಶಕತನಯಗಿದದನು. ಸ್ೆೈತಯನನು ಅಡವಿಯಲಿಲ 
ಆತ್ನನುು ಶೆಯೇಧನೆ ಮಯಡಿದ್ಯಗ, ಯೆೇಸುವಿನ ಹತಿತರ ಆತ್ನ ಚಿೇಲದಲಿಲ ಗುರುತ್ು 
ಹಯಕಲಪಟ್ಟ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗಗಳುಳು ಬೆೈಬಲ್ ಆಗಲಿ, ವಿಷಯಗಳ ಅನುಕಿಮ್ಣಿಕೆಯುಳು 
(concordance) ಬೆೈಬಲ್ ಆಗಲಿ ಇರಲಿಲಲ. ಹೆೇಗಿದದರೂ, ಪಿತಿಯಿಂದು ಶೆಯೇಧನೆಗೂ 
“ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಬರೆದದ್ೆಯಲಯಲ” ಎಿಂಬ ಪಿತ್ುಾತ್ತರ ಕೊಡುವವನಯಗಿ, ಯೆೇಸು ಧಮೊೇವ 8:3; 
6:16; ಮ್ತ್ುತ 6:13ರಿಂದ ಉಲೆಲೇಖಿಸುತಯತನೆ (ಮ್ತಯತಯ 4:1-11). ಯಯವ ಆಜ್ಞೆಯು 
ಮ್ುಖಾವ್ಯದದುದ ಎಿಂದು ಯೆೇಸುವನುು ಕೆೇಳಿದ್ಯಗ, ಆತ್ನು ಧಮೊೇವಪದ್ೆೇಶಕಯಿಂಡ 6:5 
ಮ್ತ್ುತ ಯಯರ್ 19:18ರಿಂದ ಉಲೆಲೇಖನ ಮಯಡುತಯತನೆ (ಮ್ತಯತಯ 22:37-40). ಆತ್ನು 
ಸ್ೆೇವ್ೆ ಮಯಡುವ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, ಆತ್ನು ದ್ಯವಿೇದ, ಯೆಶಯಯ, ಹೊೇಶೆೇಯ, ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರರ 
ಶಯಸಿಗಳಿಿಂದ ಉಲ ಲೆೇಖನಗಳನುು ಮಯಡಿದನು. 

ಆತ್ನಿಗೆ ಪೆಿೇರತ್ ವ್ಯಕಾದ ಕುರತ್ ಜ್ಞಯನವು ಆಯದ ಭ್ಯಗಗಳ ಕುರತಯದದ್ಯದಗಲಿ 
ಅಥವ್ಯ ತೊೇಕೆವಯದ್ಯದಗಲಿ ಆಗಿರಲಿಲಲ. ಆತ್ನ ಪುನರುತಯಥನದ ಬಳಿಕ, ಎಮಯಮಹುವಿನ 
ದ್ಯರಯಲಿಲ ಆತ್ನು ತ್ನು ಕೆಲವು ಶಿಷಾರ ಸಿಂಗಡ ಮಯತಯಡಿದನು. “ಮೊೇಶೆಯ ಮ್ತ್ುತ 
ಎಲಯಲ ಪಿವ್ಯದಿಗಳ ಶಯಸಿಗಳು ಮೊದಲುಗೊಿಂಡು ಸಮ್ಸತ ಶಯಸಿಗಳಲಿಲ ತ್ನು 
ವಿಷಯವ್ಯಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುು ಅವರಗೆ ವಿವರಸಿದನು” (ಲೂಕ 24:27; ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ 
ನನುದು). ಆತ್ನ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಕೆೇಳಿದವರು ಆತ್ನಿಗಿರುವ ಜ್ಞಯನ ಮ್ತ್ುತ ಉಪದ್ೆೇಶಕೆೆ 
ಅತಯಾಶುಯವಪಟ್ಟರೆಿಂಬುದರಲಿಲ ಆಶುಯವವ್ೆೇನಿಲಲ (ಮ್ತಯತಯ 7:28, 29). 

ಯೆೇಸು ಹೆೇಗೆ ವ್ಯಕಾದ ಜ್ಞಯನವನುು ಪಯಿಪ್ರತ ಮಯಡಿಕೊಿಂಡನು? ಆತ್ನು ಆ ಜ್ಞಯನವನುು 
ಅತಿಮಯನುಷ ರೇತಿಯಲಿಲ ಪಡೆದುಕೊಿಂಡನೊೇ? ಯೆೇಸು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಸತ್ಾವನೆುೇ 
ಮಯತಯಡುವಿಂತೆ ಬಹುಶಃ ಒಿಂದು ದ್ೆೈವಿಕ ಪೆಿೇರಣೆಯಿದಿದರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆತ್ನಿಗೆ 
ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರತಯಗಿದದ ಜ್ಞಯನವು ಬೆೈಬಲ್ ಕುರತ್ ಜ್ಞಯನವು ನಮ್ಗೆ ಹೆೇಗೆ 
ಬರುತ್ತದ್ೊೇ ಹಯಗೆಯೆೇ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿತ್ುತ—ಬಯಕೆ, ಅಧಾಯನ, ಮ್ತ್ುತ ಕಠಿರ್ ಪರಶಿಮ್. 

ಲೂಕ 2:52 ತೊೇಪವಡಿಸುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, ಒಬಬ ಮ್ಗುವ್ಯಗಿ ಯೆೇಸು 
ಸ್ಯವಭ್ಯವಿಕವ್ಯಗಿಯೆೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೊಿಂಡನು: “ಯೆೇಸು ಜ್ಞಯನದಲಿಲಯೂ ದ್ೆೇಹಬಲ 
ದಲಿಲಯೂ ವೃದಿಧಯಯಗುತಯತ ಬಿಂದನು; ಇದಲಲದ್ೆ ದ್ೆೇವರ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ನುಷಾರ ದಯೆಯು 
ಆತ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚುುತಯತ ಬಿಂತ್ು.” ಆತ್ನು ಹನೆುರಡನೆಯ ವಯಸಿಾನಲಿಲ ಹಬಬಕೊೆೇಸೆರ 
ಮ್ರಯಳು ಮ್ತ್ುತ ಯೇಸ್ೆೇಫರ ಸಿಂಗಡ ಹೊೇದ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ ಆತ್ನಿಗೆ ಕಲಿಕೆಯಲಿಲದದ 
ಆಸಕ್ತತಯ ಬಗೆೆ ನೊೇಡುತ ತೆೇವ್ೆ: “ಮ್ೂರು ದಿನದ ಮೇಲೆ ಆತ್ನನುು ದ್ೆೇವ್ಯಲಯದಲಿಲ 
ಕಿಂಡರು. ಆತ್ನು ಬೊೇಧಕರ ನಡುವ್ೆ ಕುಳಿತ್ುಕೊಿಂಡು ಅವರ ಉಪದ್ೆೇಶವನುು ಕೆೇಳುತಯತ 
ಪಿಶೆುಮಯಡುತಯತ ಇದದನು. ಆತ್ನು ಆಡಿದ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಕೆೇಳಿದವರೆಲಲರು ಆತ್ನ ಬುದಿಧಗೂ 
ಉತ್ತರಗಳಿಗೂ ಆಶುಯವಪಟ್ಟರು” (ಲೂಕ 2:46, 47). 

ಯೆಹೂದಾ ಬಯಲಕರು ಶಯಸಿಗಳನುು ಅಧಾಯನ ಮಯಡಬೆೇಕ್ತತ್ುತ ಮ್ತ್ುತ ಒಿಂದು 
ಕಸುಬನುು ಕಲಿತ್ುಕೊಳುಬೆೇಕ್ತತ್ುತ. ಯೆೇಸು ಅವ್ೆರಡನೂು ಮಯಡಿದದನೆಿಂದು ಮ್ತ್ುತ 
ಅವುಗಳನುು ಚೆನಯುಗಿಯೆೇ ಮಯಡಿದನೆಿಂದು ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ. ಅಧಾಯನ ಮಯಡುವದಕೆೆ ಮ್ತ್ುತ 
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ಕಲಿಯುವದಕಯೆಗಿ ಸಭ್ಯಮ್ಿಂದಿರಕೆೆ ಹೊೇಗುವದು ಆತ್ನಿಗೆ “ವ್ಯಡಿಕೆ” ಆಗಿತ್ುತ (ಲೂಕ 
4:16). ಪವವತ್ದ ಮೇಲಿನ ಪಿಸಿಂಗದಲಿಲ, ಯೆೇಸು ಗಮ್ನಕೆೆ ತ್ಿಂದದ್ ದೆೇನಿಂದರೆ, “ನಿೇತಿಗೆ 
ಹಸಿದು ಬಯಯಯರದವರು [ಒಿಂದು ಉತ್ೆಟ್ವ್ಯದ ಬಯಕೆ] . . . ಅವರಗೆ 
ತ್ೃಪ್ರತಯಯಗುವದು” (ಮ್ತಯತಯ 5:6). ಸವತ್ಃ ಆತ್ನಿಗೆೇ ಆ ರೇತಿಯ ಬಯಕೆಯು ಇತ್ುತ.  

ಯೆೇಸು ಜಯತೆಿಯಲಿಲ ಉಪದ್ೆೇಶ ಮಯಡಿದ್ಯಗ, “ಯೆಹೂದಾರು ಅದಕೆೆ ಆಶುಯವ 
ಪಟ್ುಟ—ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಯಡದಿರುವ ಈತ್ನಿಗೆ ಶಯಸಿಗಳು ತಿಳಿದಿರುವದು ಹೆೇಗೆ ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳುತಿತದದರು” (ಯೇಹಯನ 7:15). “ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಯಡದಿರುವದು” ಅಿಂದರೆ ಕ್ತಿಸತನು ಒಬಬ 
ಪಯಿಯಸಥನಯಗಿ ಯಯವದ್ೆೇ ಪಯಿಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷರ್ವನುು ಪಡೆದಿರಲಿಲಲ, ಅಿಂದರೆ ಆತ್ನು 
ಯಯವದ್ೆೇ ರಬಿಬಗಳ ಶಯಲೆಗೆ ಎಿಂದಿಗೂ ಹಯರ್ರನಯಗಿರಲಿಲಲ. ಹೆೇಗಿದದರೂ, ಆತ್ನಿಗೆ 
ಶಯಸಿಗಳು ಗೊತಿತದದವು. ಸಪಷಟವ್ಯಗಿರುವಿಂತೆ, ಆತ್ನು ಆ ಜ್ಞಯನವನುು ಪಡೆಯುವದಕೆೆ 
ಆತ್ನಿಗಿದದ ಬಯಕೆ, ಅಧಾಯನ, ಮ್ತ್ುತ ಕಠಿರ್ ಪರಶಿಮ್ಗಳ ೇೆ ಮ್ುಖಾ ಕಯರರ್ವ್ಯಗಿದದವು.  

ಇಿಂದು ಅದ್ೆೇ ರೇತಿಯ ಗುರ್ಗಳ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅವುಗಳು ಕೆೈಸತರೆಿಂದು 
ಹೆೇಳಿಕೊಳುುವ ಅನೆೇಕರಗೆ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತವ್ೆ. ಒಿಂದು ಸಮಿೇಕ್ಷೆಯಲಿಲ, ಸಮಿೇಕ್ಷೆಗೊಳ 
ಪಡಿಸಲಪಟ್ಟ ಶೆೇಕಡಯ 80ರಷುಟ ರ್ನರು ಬೆೈಬಲ್ ದ್ೆೇವರಿಂದ ಪೆಿೇರತ್ವ್ಯದದ್ ದೆಿಂದು 
ವಿಶಯವಸಿಸುತ ತೆೇವ್ೆಿಂದು ಹೆೇಳಿದರೆ, ಶೆೇಕಡಯ 50 ರಷುಟ ರ್ನರು ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ನಯಲುೆ 
ಸುವ್ಯತೆವಗಳನುು ಗುರುತಿಸುವದಕೆೆ ಶಕತರಯಗಿದದರು. ಬೊೇಧಸುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸುವ 
ಎಲಲರಲಿಲಯೂ ನಯವು ಗುರ್ಗಳನುು ಕಯರ್ುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಕೆಲವು ಬೊೇಧಕರು 
ಬೆೈಬಲ್.ನುು ಬಿಟ್ುಟ ಬೆೇರೆ ಎಲಲವನೂು ಉಲೆಲೇಖಿಸುವಿಂತೆ ತೊೇರುತಯತರೆ, ಮ್ತ್ುತ ಬೆೇರೆ 
ಎಲಲವನೂು ತಿಳಿದಿರುವಿಂತೆ ಕಯರ್ುತಯತರೆ.  

ನಯವು ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯದ ಅನವಯಿಕೆಯನುು ಮಯಡಿಕೊಳ ೆ ುೇರ್: ನಯವು ಬೆೈಬಲ್.ನುು 
ಎಷುಟ ಉತ್ತಮ್ವ್ಯಗಿ ಬಲಲವರಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ? ನಯನು KJV ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ ಯೇಹಯನ 5:39 
ಮಯತ್ುಗಳನುು ಇಷಟಪಡುತ ತೆೇನೆ: “ಬರಹಗಳನುು ಪರಶೆಯೇಧಸಿರ;66 ಅವುಗಳಲಿಲ ನಿಮ್ಗೆ 
ನಿತ್ಾಜೇವ ಉಿಂಟೆಿಂದು ನಿೇವು ನೆನಸುತಿತೇರಲಯಲ; ಅವುಗಳ ೇೆ ನನು ವಿಷಯವ್ಯಗಿ 
ಸ್ಯಕ್ಷಿಕೊಡುವವುಗಳಯಗಿವ್ೆ.” ಯೆೇಸು ತ್ನು ಕಯಲದ “ಜ್ಞಯನೊೇದಯಗೊಿಂಡವರಗೆ” ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳಿದನು, “ನಿೇವು ಶಯಸಿವನಯುದರೂ ದ್ೆೇವರ ಶಕ್ತತಯನಯುದರೂ ತಿಳಿಯದ್ೆ 
ತ್ಪುಪವವರಯಗಿದಿದೇರ” (ಮ್ತಯತಯ 22:29; ನೊೇಡಿರ ಮಯಕವ 12:24). 

3. ಆತ್ನು ಶಯಸಿಗಳನುು ಗೌರವಿಸಿದನು. ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದ್ೆಡೆಗೆ ಯೆೇಸುವು ಹೊಿಂದಿದದ 
ಸ್ಯಮಯನಾ ಮ್ಯಯವದ್ೆಯು ಲೂಕ 4:16ರಲಿಲ ಕಿಂಡು ಬರುತ್ತದ್ೆ. ಆತ್ನು ಅದನುು 
ಓದುವ್ಯಗ, ಗೌರವದಿಿಂದ ಎದುದ ನಿಿಂತ್ವನಯಗಿ ಓದಿದನು. ಹೆೇಗೂ, ಯೆೇಸುವು 
ಶಯಸಿಗಳನುು ಹೆೇಗೆ ನಿಭ್ಯಯಿಸಿದನು—ಆತ್ನು ಅವುಗಳನುು ಹೆೇಗೆ ಅಥವನಿರೂಪಣೆ 
ಮಯಡಿದನು ಮ್ತ್ುತ ಅನವಯಗೊಳಿಸಿದನು—ಎಿಂಬುದರ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತನುು ನಯವು ನೊೇಡುವ 
ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಶಯಸಿಗಳು ದ್ೆೇವರಿಂದ ದ್ೊರೆತಿರುವ ಪಿಕಟ್ಣೆ—ಒಿಂದು ಬಯಲುಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, 
ಹೊರತ್ು ಮ್ರೆಮಯಡುವಿಕೆ ಅಲಲ; ಸವವಶಕತನಿಿಂದ ಒಿಂದು ಸಿಂವಹನ—ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಯೆೇಸು 
ವಿಶಯವಸಿಸಿದನು. ಇತ್ರರು ಪೆಿೇರತ್ ಬರಹಗಳ ಬಗೆೆ ಅಗೌರವ ಹೊಿಂದಿರುತಯತರೆಿಂಬುದನುು 
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ನಯವು ಗಮ್ನಿಸಿದ್ ದೆೇವ್ೆ. ಅವರು ಬರಹಗಯರರ ಮ್ೂಲ ಸಿಂದ್ೆೇಶವನುು ಅಸಡ ುೆ ಮಯಡಿದರು, 
ಅವರು “ಆಳವ್ಯದ ಅಥವಗಳಿಗಯಗಿ” ಹುಡುಕಯಡಿದರು, ಮ್ತ್ುತ ಸ್ಯಿಂಕೆೇತಿಕಗೊಳಿಸಿದರು 
ಮ್ತ್ುತ ಇಲಲವ್ಯದರೆ ಪವಿತ್ಿ ಬರಹಗಳನುು ದುರುಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕೊಿಂಡರು. ಕ್ತಿಸತನ 
ಮ್ನೊೇವೃತಿತಯು ಅವರ ಮ್ನೊೇವೃತಿತಗೆ ಹೊೇಲಿಸಿದರೆ ತಿೇಕ್ಷ್ಣವ್ಯಗಿ ತ್ದಿವರುದಧವ್ಯಗಿತ್ುತ: 

[ಕ್ತಿಸತನ ಉಪದ್ೆೇಶವು] ರಬಿಬಗಳು ಮಯಡುತಿತದದ ತ್ಪಪತ್ಪಯಪದ ವಿಪರೇತ್ವ್ಯಗಿರುತಿತದದ 
ಶಯಸಿಗಳ ಸಪಷ್ಟಟೇಕರರ್ದಿಿಂದ ಸಿಂಪೂರ್ವ ಮ್ುಕತವ್ಯಗಿರುತಿತತ್ುತ ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನು ಶಯಸಿಗಳ 
ಸರಳವ್ಯದ ಅಥವವನುಷೆಟೇ ಮ್ುಿಂದಿಡುತಿತತ್ುತ . . . 

ದ್ಯಖಲಯಗಿರುವ ಪಿತಿಯಿಂದು ಸಿಂದಭವದಲಿಲಯೂ, ಆತ್ನು ಮಯಡುತಿತದದ 
ಅಥವನಿರೂಪಣೆಯು ಸರಳ ಮ್ತ್ುತ ಕಯಯವತ್ಃ ಆಗಿರುತಿತತ್ುತ ಮ್ತ್ುತ ಶಯಸಿಗಳ 
ಸಮ್ತ್ಲವ್ಯದ ಮೇಲಯುಗದಲಿಲಯೆೇ ಇರುತಿತದದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥವವನುು ಒದಗಿಸುತಿತದದನು. 
ಆತ್ನ ಕಯಲದಲಿಲ ಪಿಬಲವ್ಯಗಿದದ ವ್ಯಕಾಗಳ ಸಪಷ್ಟಟೇಕರರ್ದ ವಿಧ್ಯನಗಳ ಬೆಳಕ್ತನಲಿಲ, 
ಇದ್ೆೇನೂ ಗಮ್ನಯಹವವ್ಯದದದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಕಡಿಮಯೆೇನಲಲ.67 

ಶಯಸಿಗಳನುು ಅಥೆೈವಸುವ ಈ ವಿಧವನುು ನಯನು “ಸ್ಯವಭ್ಯವಿಕವ್ಯದ” ವಿಧವ್ೆಿಂದು 
ಕರೆಯುತ ತೆೇನೆ—ನಯವು ಒಟಯಟರೆಯಯಗಿ ಸ್ಯಹತ್ಾದ ವಿಷಯದಲಿಲ ಮಯಡುವ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ, 
ಶಯಸಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ ಸಹ ಸ್ಯವಭ್ಯವಿಕವ್ಯದ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ ನಡೆದುಕೊಳುಬೆೇಕು. ಈ 
ಅನುಸರಸುವ ವಿಧವು, ಸ್ಯವಭ್ಯವಿಕವ್ಯದ, ಸಹರ್ವ್ಯದ ಅಥವಕೆೆ ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಆದಾತೆ 
ಕೊಡಲಯಗುತ್ತದ್ೆ, ಹೇಗೆ ಸುವಾಕತವ್ಯಗಿರುವ ಉಪಮಯಲಿಂಕಯ ರಗಳಿಗೆ, ರೂಪಕೊೇಕ್ತತಗಳಿಗೆ 
ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರೆ ಸ್ಯಿಂಕೆೇತಿಕ ಭ್ಯಷೆಗಳಿಗೆ ದ್ಯರಯನುು ಮಯಡಿಕೊಡುವದ್ಯಗಿದ್ೆ. 

ಇದು ವಿವರರ್ಶಯಸಿದ (hermeneutics)68 ಮೇಲಿನ ಒಿಂದು ಪಯಠ್ವಲಲ, ಆದರೆ 
ಯೆೇಸು ಹೆೇಗೆ ಶಯಸಿಗಳನುು ಬಳಸುತಿತದದನೆಿಂಬದರಿಂದ ಬಹಳಷಟನುು ಕಲಿತ್ುಕೊಳುಬಹು 
ದ್ಯಗಿದ್ೆ:  

ಆತ್ನು ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದ ಬಳಿಗೆ ಒಿಂದು ಸರಯಯದ ಮ್ನೊೇಭ್ಯವದ್ೊಿಂದಿಗೆ 
ಸಮಿೇಪ್ರಸಬೆೇಕೆಿಂಬದನುು ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದನು (ಮ್ತಯತಯ 13; ಮಯಕವ 4:9, 
12; ಲೂಕ 8:18). 

ಆತ್ನಿಗೆ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಮ್ೂಲ ಭ್ಯಷೆಗಳ (ಇಬಿಿಯ ಮ್ತ್ುತ 
ಅರಯಮಿಕ್) ಮ್ತ್ುತ ತ್ರ್ುವಮಗಳ (ನಿದಿವಷಟವ್ಯಗಿ LXX) ಬಗೆ ೆ
ಪರಚಯವಿತ್ುತ. 

ಆತ್ನು ಸ್ೆೈತಯನನಿಗೆ, “ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಸಹ ಬರೆದದ್ೆ” (ಮ್ತಯತಯ 4:7) ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳುವ ಮ್ೂಲಕ ಒಿಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಎಲಯಲ ಮಯಹತಿಯನುು 
ಸಿಂಗಿಹಸುವದು, ಯಯವ್ಯಗಲೂ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದ ಸನಿುವ್ೆೇಶದ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಟಟ 
ಹರಸುವದು, ಮ್ತ್ುತ ಸವತ್ಃ ಬೆೈಬಲ್ ತ್ನು ಅಥವನಿರೂಪಣೆ 
ಮಯಡಿಕೊಳುುವಿಂತೆ ಬಿಡುವದು ಇತಯಾದಿ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವಗಳನುು 
ಸ್ಯಥಪ್ರಸಿದನು. 
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ಯೆೇಸು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ಒಿಂದು ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವನುು ಬರೆದವರು ಯಯರು, ಅದು 
ಯಯರಗೆ ಬರೆಯಲಪಟಿಟತ್ು, ಮ್ತ್ುತ ಅದು ಏಕೆ ಬರೆಯಲಪಟಿಟತ್ು ಎಿಂಬದನುು 
ಹೆೇಳುವ ಮ್ೂಲಕ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಸಿಥತಿಗಳನುು ಗಮ್ನಕೆೆ 
ತೆಗೆದುಕೊಳುುವದು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ೆಿಂಬದನುು ಒಪ್ರಪಕೊಿಂಡಿಂತಯಯಿತ್ು. 

ಆತ್ನು ಶಯಸಿಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ ಅನುಸರಸಿದ ಎಲಯಲ ನಡೆಗಳಲಿಲ, ಆತ್ನು 
ಸರಳವ್ಯಗಿ ಮ್ತ್ುತ ಸ್ಯವಭ್ಯವಿಕವ್ಯಗಿ ಮಯನವ ಭ್ಯಷೆಯ ಮ್ೂಲಭೂತ್ 
“ನಿಯಮ್ಗಳನುು” ಅವಲೊೇಕ್ತಸಿದನು. 

ಯೆೇಸು ಬೆೈಬಲನುು ಸ್ಯಮಯನಾಜ್ಞಯನದಿಿಂದ ಅಥೆೈವಸಿದ ವಿಧವು ಇಿಂದು 
ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಇಿಂದು ನಯವು ಲಿಂಗುಲಗಯಮಿಲಲದ ಊಹಯಕಲಪನೆಗಳ ಕಯಲದಲಿಲ 
ಜೇವಿಸುತಿತದ್ ದೆೇವ್ೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಊಹಯಕಲಪನೆಗಳು ಎಷುಟ ಲಿಂಗುಲಗಯಮಿಲಲದ್ೆ ಇರುತ್ತವೊೇ 
ಅಷುಟ ಹೆಚಯುಗಿ ಹಿಂಬಯಲಕರನುು ಸಿಂಪಯದಿಸಿಕೊಳುುವದು ಸುಲಭವ್ೆೇನೊೇ ಎಿಂಬಿಂತೆ 
ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿಲ ಪಯಿಮಯಣಿಕರಯಗಿ ಇರುವದ್ಯದರೆ, ನಮ್ಗೆ ಸಹ ಆಗಯಗ 
ಬೆೈಬಲ್ ಅಧಾಯನದ ಕಡೆಗೆ ಸರಯಯದ ಮ್ನೊೇವೃತಿತಯನುು ಹೊಿಂದಿರಬೆೇಕಯದ 
ಅಗತ್ಾತೆ ಇರುತ್ತದ್ೆಿಂಬದನುು ಒಪ್ರಪಕೊಳುಬೆೇಕಯಗುತ್ತದ್ೆ. Amos R. Wells ಈ 
ಸ್ಯಲುಗಳನುು ಬರೆದನು: 

ಬೆೈಬಲನಲಿಲ ಆಟ್ವ್ಯಡುವದಕೆೆ ಇಷಟಪಡುವ ನಿೇವು 
 ಅಲಿಲ ಮ್ತ್ುತ ಇಲಿಲ ಮ್ುಳುಗೆದುದ ಒದ್ೆದ ಮಯಡಿಕೊಳುುತಿತೇರ,  
ನಿೇವು ಬಳಲಿ ಮೊರ್ಕಯಲೂರುವ ಮ್ುನು, 
 ಮ್ತ್ುತ ಆಕಳಿಸಿ ಒಿಂದು ಅವಸರದ ಪಯಿಥವನೆ ಮಯಡಿ; 
ನಿೇವು ಬೆೇರೆ ಇನಯುವ ಪುಸತಕವನುು ನಡಿಸಿಕೊಳುದ ರೇತಿಯಲಿಲ 
 ಶಯಸಿಗಳ ಕ್ತರೇಟ್ದ ವಿಷಯದಲಿಲ ನಡಕೊಳುುವಿರ— 
ಕ್ತೇಲು ತ್ಪ್ರಪಸಿದ ಒಿಂದು ವ್ಯಕಾ,  
 ಕೆೇವಲ ಒಿಂದು ಒರಟಯದ ತಯಳ ಮೆಯಿಲಲದ ನೊೇಟ್ . . .69 

ಮ್ನುಷಾರು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ಬೆೇರೆ ಯಯವ ಪುಸತಕದ ವಿಷಯದಲಿಲಯೂ ನಡೆದುಕೊಳುದ 
ರೇತಿಯಲಿಲ ಬೆೈಬಲ್.ನೊಿಂದಿಗೆ ನಡಕೊಳುುತಯತರೆಿಂಬುದು ಸತ್ಾವಲಲವೊೇ? ಒಮಮ ಒಬಬ 
ವಾಕ್ತತಯು ಚಿಕೆ ಕಥೆಗಳ ಒಿಂದು ಸಿಂಪುಟ್ವನುು ಉಡುಗೊೇರೆಯ ಹಯಳೆಯಿಿಂದ 
ಸುತ್ತಲಪಟ್ಟದ್ಯದಗಿ ಆಸಪತೆಿಯಲಿಲದದ ತ್ನು ಮಿತ್ಿನ ಬಳಿಗೆ ತ್ಿಂದನು. ಆತ್ನು ಮಿತ್ಿನಿಗೆ, ನಿೇವು 
ಈ ಪುಸತಕವನುು ಆನಿಂದಿಸುವಿ. ನಿೇನು ಇದನುು ತೆರೆದು ಎಲಿಲಿಂದ್ಯದರೂ 
ಓದಲಯರಿಂಭಿಸಬಹುದು ಎಿಂದನು. ಅದಕೆೆ ಮಿತ್ಿನು ಉತ್ತರಸಿ, “ಓ, ನನು ಬಳಿಯಲಿಲ 
ಮ್ುಿಂಚೆಯೆೇ ಬೆೈಬಲ್ ಇದ್ೆ” ಅಿಂದನು. ದುರಯದೃಷಟಕರವ್ೆಿಂದರೆ, ಕೆಲವರು ಬೆೈಬಲ್.ನುು 
ಅಲಿಲ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ಇಲಿಲ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನುು ಓದುವ ಪುಸತಕವ್ೆಿಂಬಿಂತೆ 
ಕಯರ್ುತಯತರೆ, ಆ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲನ “ಯಯರು?”; “ಏನು?”; “ಯಯವ್ಯಗ?”; ಅಥವ್ಯ “ಎಲಿಲ?” 
ಎಿಂಬದರ ಬಗೆೆ ಸವಲಪವೂ ಕಳಕಳಿಯನುು ತೊೇರುವದಿಲಲ. ನಯವು ಶಯಸಿಗಳನುು 
ನಡಿಸಿಕೊಳುುವ ರೇತಿಯಲಿಲ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗೌರವವನುು ತೊೇರುವವರಯಗುವಿಂತೆ ದ್ೆೇವರು 
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ನಮ್ಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಲಿ. 
4. ಆತ್ನು ಶಯಸಿಗಳಿಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯನಯದನು. ಕ್ತಿಸತನು ಶಯಸಿಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಹೊಿಂದಿದದ 

ಸಿಂಬಿಂಧದ ಕುರತ್ ಒತಿತನಲಿಲ ಹೆೇಳುವದಕೆೆ ಇನುು ಬಹಳಷ್ಟಟರುತ್ತದ್ೆ. ಶಯಸಿಗಳನುು 
ನಿಂಬುವದು, ತಿಳಿದಿರುವದು, ಮ್ತ್ುತ ಗೌರವಿಸುವದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆತ್ನು ಅವುಗಳಿಗೆ 
ವಿಧ್ೆೇಯನಯಗಿದದನು. 

ಈ ಹೆೇಳಿಕೆಯನುು ಹೆಚುು ಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ ಗಿಹಸಿಕೊಳುಲು ನಮ್ಗೆ ಸಹಯಯ 
ಮಯಡುವಿಂತೆ, ನಯವು ಹಲವ್ಯರು ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶಗಳನುು ನಮ್ಮ ನೆನಪ್ರಗೆ ತ್ಿಂದುಕೊಳುುವ 
ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಮೊದಲನೆಯದ್ಯಗಿ, ಯೆೇಸು ಶಕ್ತತಯಿಿಂದಲೂ ಅಧಕಯರದಿಿಂದಲೂ 
ತ್ುಿಂಬಿದವನಯಗಿ ಬಿಂದನು. ಯೆೇಸು ತ್ನು ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ ಮ್ತ್ುತ ಶೆಯೇಧನೆಯ ಬಳಿಕ, 
“ಪವಿತಯಿತ್ಮನ ಶಕ್ತತಯಿಿಂದ ಕೂಡಿದವನಯಗಿ ತಿರಗಿ ಗಲಿಲಯಯಕೆೆ ಹೊೇದನು” (ಲೂಕ 4:14). 
ರ್ನರು, “ಈತ್ನು ಅಧಕಯರದಿಿಂದಲೂ ಬಲದಿಿಂದಲೂ ದ್ೆವವಗಳಿಗೆ ಅಪಪಣೆ ಕೊಡುತಯತನೆ, 
ಅವು ಬಿಟ್ುಟ ಹೊೇಗುತ್ತವ್ೆ” ಎಿಂದು ಮಯತಯಡಿಕೊಿಂಡರು (ಲೂಕ 4:36). ಸವತ್ಃ ಯೆೇಸು 
ಗಮ್ನಕೆೆ ತ್ಿಂದಿದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ, “ಪಯಪಗಳನುು ಕ್ಷಮಿಸಿಬಿಡುವದಕೆೆ ಮ್ನುಷಾಕುಮಯರನಿಗೆ 
ಭೂಲೊೇಕದಲಿಲ ಅಧಕಯರ ಉಿಂಟ್ು” (ಲೂಕ 5:24). ಎರಡನೆಯದ್ಯಗಿ, ಕ್ತಿಸತನು ರ್ನಿಸುವ 
ಹೊತಿತಗೆ, ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಧಮ್ವಶಯಸಿವು ಹೆಚುುಕಡಿಮ 1,500 ವಷವಗಳಷುಟ 
ಹಳೆಯದ್ಯಗಿತ್ುತ. ಅದು ನಿರ್ಕೂೆ ಹಳೆಯದ್ೆೇ! ಹಳೆಯದ್ಯದ ಯಯವದನೆುೇ ಆಗಲಿ 
ರೂಢಿತ್ಪ್ರಪದುದ ಮ್ತ್ುತ ಹಳತಯದದುದ (ಈ ಕಯಲಕೆೆ ಒಪ್ರಪಗೆಯಯಗದುದ) ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ 
ಪರಗಣಿಸಬೆೇಕೆಿಂಬುದು ಸದುದಕಯಯರ ಭ್ಯವನೆಯಯಗಿತ್ುತ. ಮ್ೂರನೆಯದ್ಯಗಿ, ಕತ್ವನು 
ಒಿಂದು ಹೊಸದ್ಯದ ಮ್ತ್ುತ ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದ ದ್ಯರಯನುು ತೊೇಪವಡಿಸಬೆೇಕೆಿಂಬ 
ನಿದಿವಷಟವ್ಯದ ಉದ್ೆದೇಶವನಿುಟ್ುಟಕೊಿಂಡೆೇ ಬಿಂದನು. “ಧಮ್ವಶಯಸಿವು ಮೊೇಶೆಯ 
ಮ್ುಖ್ಯಿಂತ್ರ ಕೊಡಲಪಟಿಟತ್ು; ಕೃಪೆಯೂ ಸತ್ಾವೂ ಯೆೇಸು ಕ್ತಿಸತನ ಮ್ುಖ್ಯಿಂತ್ರ ಬಿಂದವು” 
(ಯೇಹಯನ 1:17). ಯೆೇಸು ನಿರಿಂತ್ರವ್ಯಗಿ ಹೆೇಳುತಿತದದದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ, “. . . ಅಿಂತ್ ಹೆೇಳಿಯದ್ೆ 
ಎಿಂದು ಕೆೇಳಿದಿದೇರಷೆಟ. ಆದರೆ ನಯನು ಹೆೇಳುವದ್ೆೇನಿಂದರೆ” (ಮ್ತಯತಯ 5:38, 39; ನೊೇಡಿರ 
ಮ್ತಯತಯ 5:21, 22, 27, 28, 31-34, 43, 44). ಈ ಮ್ೂರು ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶಗಳ ಬಗೆೆ 
ಗಿಂಭಿೇರವ್ಯಗಿ ಆಲೊೇಚಿಸಿರ, ಮ್ತ್ುತ ಯಯವನಯದರೂ ಧಮ್ವಶಯಸಿವನುು ಕೆೈಕೊಿಂಡು 
ನಡೆಯದ್ೆಯೆೇ ನಿೇತಿವಿಂತ್ನೆಿಂದು ನಿರ್ವಯಿಸಲಪಟ್ಟವನಯಗಿರುತಿತದದಲಿಲ ಆತ್ನು ಕತ್ವನೆೇ 
ಎಿಂಬುದನುು ನಿೇವು ಒಪ್ರಪಕೊಳುುವಿರೆಿಂದು ನಿಂಬುತ ತೆೇನೆ.  

ಹಯಗಿದದರೂ, ಯೆೇಸು ಶಯಸಿಗಳಿಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯನಯದನು. ಆತ್ನು ಧಮ್ವಶಯಸಿವನುು 
ಕೆೈಕೊಿಂಡು ನಡೆದನು. ಕೆಲ ಕಯಲದ ಹಿಂದ್ೆ, ನಯನು ನನು ಕ್ತರಯ ಮ್ಗಳಯದ Angi 
ಜೊತೆಯಲಿಲ Vincent van Gogh70 ಮ್ತ್ುತ ಗತ್ಕಯಲದ ಇತ್ರ ಪಿತಿಭ್ಯವಿಂತ್ ವಾಕ್ತತಗಳಿಗೆ 
ನಿೇಡಲಯದ ಗೌರವ್ಯಪವರ್ದ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡುತಿತದ್ ದೆನು. ನಯವು ಕೊನೆಗೆ ಒಿಂದು 
ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿರುವ ಭ್ಯವನೆಯೆಿಂದರೆ ಮ್ಹಯ ಮೇಧ್ಯವಿಗಳು “ನಿಯಮ್ಗಳ ಪಿಕಯರ 
ಆಡಬೆೇಕೆಿಂದಿಲಲ” ಎಿಂಬ ಮ್ುಕಯತಯವನುು ಮಯಡಿದ್ೆವು. ಅದಕೆೆ ತ್ದಿವರುದಧವ್ಯಗಿ, 
ಯೆೇಸುವು—ಜೇವಿಸಿದ ಅತ್ಾಿಂಥ ಶೆಿೇಷಠ ವಾಕ್ತತ, ಅತ್ಾಿಂಥ ಜ್ಞಯನಿ ಮ್ತ್ುತ ಅತ್ಾಿಂಥ 
ಪಿತಿಭ್ಯವಿಂತ್ನು—“ನಿಯಮ್ಗಳ ಪಿಕಯರ” ಬಯಳಿದನು ಎಿಂಬುದನುು ನಯವು ಕಯರ್ುತ ತೆೇವ್ೆ. 
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ಈ ಮ್ುಿಂಚೆ ಗಮ್ನಿಸಿರುವ ಪಿಕಯರ, “ಆತ್ನು ಧಮ್ವಶಯಸ್ಯಿಧೇನನಯಗಿಯೂ 
ಬಿಂದನು” (ಗಲಯತ್ಾ 4:4). ಆತ್ನು ಮೊೇಶೆಯ ಧಮ್ವಶಯಸಿದಡಿಯಲಿಲ ಬದುಕ್ತದನು ಮ್ತ್ುತ 
ಸತ್ತನು—ಮ್ತ್ುತ ಧಮ್ವಶಯಸಿವನುು ಕೆೈಕೊಿಂಡು ನಡೆದನು. ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
ಕಡೆಗಿನ ಆತ್ನ ದ್ೊೇರಣೆಯು ಮ್ತಯತಯ 5:17—20ರಲಿಲ ವಾಕತಪಡಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ: 

ಮೊೇಶೆಯ ಧಮ್ವಶಯಸಿವನಯುಗಲಿ ಪಿವ್ಯದಿಗಳ ವಚನಗಳನಯುಗಲಿ 
ತೆಗೆದುಹಯಕುವದಕೆೆ ನಯನು ಬಿಂದ್ೆನೆಿಂದು ನೆನಸಬೆೇಡಿರ. ತೆಗೆದುಹಯಕುವದಕೆೆ ಬಿಂದಿಲಲ; 
ನೆರವ್ೆೇರಸುವದಕೆೆ ಬಿಂದಿದ್ೆದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಸತ್ಾವ್ಯಗಿ ಹೆೇಳುತೆತೇನೆ — ಆಕಯಶವೂ 
ಭೂಮಿಯೂ ಅಳಿದು ಹೊೇಗುವ ತ್ನಕ ಧಮ್ವಶಯಸಿವ್ೆಲಯಲ ನೆರವ್ೆೇರದ71 ಹೊರತ್ು 
ಅದರೊಳಗಿಿಂದ ಒಿಂದು ಸ್ೊನೆುಯಯದರೂ ಒಿಂದು ಗುಡುಸ್ಯದರೂ 
ಅಳಿದುಹೊೇಗಲಯರದು. ಆದದರಿಂದ ಈ ಸರ್ು ಸರ್ು ಆಜ್ಞೆಗಳಲಿಲಯಯದರೂ ಒಿಂದನುು 
ಮಿೇರ ರ್ನರಗೂ ಹಯಗೆ ಮಿೇರುವದಕೆೆ ಬೊೇಧಸುವವನು ಪರಲೊೇಕರಯರ್ಾದಲಿಲ ಬಹಳ 
ಚಿಕೆವನೆನಿಸಿಕೊಳುುವನು; ಆದರೆ ತಯನೆೇ ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಂತೆ ನಡೆದುಕೊಿಂಡು ರ್ನರಗೂ 
ಹಯಗೆ ನಡೆಯಬೆೇಕೆಿಂದು ಬೊೇಧಸುವವನು ಪರಲೊೇಕರಯರ್ಾದಲಿಲ ದ್ೊಡುವನೆನಿಸಿ 
ಕೊಳುುವನು. ನಿಮ್ಮ ನಿೇತಿಯು ಶಯಸಿಿಗಳ ಮ್ತ್ುತ ಫರಸ್ಯಯರ ನಿೇತಿಗಿಿಂತ್ಲೂ 
ಹೆಚಿುನದ್ಯಗದಿದದರೆ ನಿೇವು ಪರಲೊೇಕರಯರ್ಾವನುು ಸ್ೆೇರಲಯರರ ಎಿಂದು ನಿಮ್ಗೆ 
ಹೆೇಳುತೆತೇನೆ. 

ಯೆೇಸುವಿನ ತಯಯಿಯು ಧನಾಳು ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಒಬಬ ಸಿಿೇಯು ಹೆೇಳಿದ್ಯಗ, ಆತ್ನು 
ಹೇಗೆ ಪಿತ್ುಾತ್ತರ ಕೊಟ್ಟನು, “ಹಯಗನುಬೆೇಡ, ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾವನುು ಕೆೇಳಿ ಅದಕೆೆ ಸರಯಯಗಿ 
ನಡಕೊಳುುವವರೆೇ ಧನಾರು” (ಲೂಕ 11:28). ಆತ್ನು ಇದನುು ಸಹ ಹೆೇಳಿದನು, “ದ್ೆೇವರ 
ಚಿತ್ತದಿಂತೆ ನಡೆಯುವವನೆೇ ನನಗೆ ತ್ಮ್ಮನೂ ತ್ಿಂಗಿಯೂ ತಯಯಿಯೂ ಆಗಬೆೇಕು” 
(ಮಯಕವ 3:35). ಆತ್ನ ಅತ್ಾಿಂಥ ದ್ೊಡು ಖಿಂಡನೆಯು ಸದುದಕಯಯರು ಮ್ತ್ುತ 
ಫರಸ್ಯಯರಗಯಗಿ ಆಗಿತ್ುತ, ಯಯಕೆಿಂದರೆ “ಅವರು ಹೆೇಳುತಯತರೆೇ ಹೊರತ್ು ನಡೆಯುವದಿಲಲ” 
(ಮ್ತಯತಯ 23:3).72 

ಯೆೇಸು ಶಯಸಿಗಳಿಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯನಯದನು ಎಿಂದು ನಯವು ಹೆೇಳುವ್ಯಗ, ಆತ್ನು 
ಕೆಲವೊಿಂದು ಆಜ್ಞೆಗಳನುು ಕೆೈಕೊಿಂಡು ನಡೆದನು ಎಿಂಬುದು ನಮ್ಮ 
ತಯತ್ಪಯವವ್ಯಗಿರುವದಿಲಲ. ನಮ್ಮ ಮಯತಿನ ಅಥವವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು ತ್ಿಂದ್ೆಯ ಚಿತ್ತಕೆೆ 
ತ್ನು ಜೇವನ, ತ್ನು ಚಿತ್ತವನುು ಸಿಂಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ ಅಧೇನಪಡಿಸಿಕೊಿಂಡನು ಎಿಂಬದ್ೆ. ಆ 
ಶಯಸಿಗಳು ಆತ್ನ ಕುರತಯಗಿ ಮಯತಯಡಿದುದ ಮಯತ್ಿವ್ಯಗಿರಲಿಲಲ; ಆದರೆ ಆವುಗಳು ಆತ್ನ 
ಮ್ರರ್ವನುು ಕುರತ್ು ಸಹ ಮ್ುಿಂತಿಳಿಸಿದವ್ೆಿಂಬುದನುು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಳಿುರ. ಯೆೇಸು 
“ಶಯಸಿ ವಚನಗಳು ನೆರವ್ೆೇರುವಿಂತೆ ಇದ್ೆಲಯಲ ಆಯಿತ್ು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು (ಮಯಕವ 
14:49; KJV; ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು), ಮ್ತ್ುತ ಅದನುು ಸ್ಯಕಯರಗೊಳಿಸುವದಕೆೆ 
ತ್ನುದ್ೆಲಲವನೂು ಅಪ್ರವಸಿದನು. ಪುನಃ ಪುನಃ, ಯೇಹಯನನ ಸುವ್ಯತೆವಯು ಗಮ್ನಕೆೆ 
ತ್ರುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, ಕ್ತಿಸತನ ಮ್ರರ್ದ ಗಳಿಗೆಯು ಹತಿತರವ್ಯದಿಂತೆ, ಪಿತಿಯಿಂದು 
ಘಟ್ನೆಯು “ಶಯಸಿದ ಮಯತ್ು ನೆರವ್ೆೇರಬೆೇಕಯಗಿದ್ೆ” ಎಿಂಬುದಕಯೆಗಿ ಸಿಂಭವಿಸಿತ್ು ಎಿಂಬದ್ೆ 
(ಯೇಹಯನ 13:18; ನೊೇಡಿರ 15:25; 17:12; 19:36, 37). 
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ಯೆೇಸು ಶಯಸಿಗಳಿಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯವ್ಯಗುವದರಲಿಲ ವಿಶಯವಸಿಸಿದನೆಿಂಬುದಕಯೆಗಿ ನಯನು 
ದ್ೆೇವರಗೆ ಧನಾವ್ಯದ ಅಪ್ರವಸುತ ತೆೇನೆ! ಅದು ಹಯಗಲಲದ್ೆ ವಿರುದಧವ್ಯದದ್ಯದಗಿದದಲಿಲ, ಆತ್ನು 
ಧಮ್ವಶಯಸಿವು ನೆರವ್ೆೇರಸಲಪಟ್ಟ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಿಂಬಿಂತೆ ಪಕೆಕೆೆ ಇಡಲಪಡುವ ಹಯಗೆ 
ಆತ್ನು ಅದಕೆೆ ಎಿಂದಿಗೂ ವಿಧ್ೆೇಯನಯಗಿರುತಿತರಲಿಲಲ (ಮ್ತಯತಯ 5:17; ಯೇಹಯನ 19:28, 
30; ಕೊಲೊಸ್ೆಾ 2:14). ಅದು ಹಯಗಲಲವ್ಯಗಿದದರೆ, ಆತ್ನು ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಶಕೆಯು 
ಆರಿಂಭವ್ಯಗುವಿಂತೆ—ಮ್ತ್ುತ ನಿಮ್ಗೆ ಹಯಗೂ ನನಗೆ ನಿತ್ಾಜೇವದ ನಿರೇಕ್ಷೆಯು 
ಸಿಕುೆವಿಂತಯಗುವ ಹಯಗೆ—ಶಯಸಿಗಳನುು ನೆರವ್ೆೇರಸುವವನಯಗಿ ಆತ್ನು ಶಿಲುಬೆಯನುು 
ಏರರುತಿತರಲಿಲಲ (ಇಬಿಿಯ 9:16, 17)! 

ನಮ್ಮ ಲೊೇಕವು—ಬೆೈಬಲ್ ಕಡೆಗಿನ ತ್ನು ಪಿತಿಸಪಿಂದನೆಯಲಿಲ ಅತ್ಾಿಂಥ ಅಸಡ ುೆಯನುು 
ಹೊಿಂದಿರುವಿಂಥದುದ—ಬೆೈಬಲಿನ ಪಿತಿಯಿಂದು ಅಕ್ಷರಕೂೆ ವಿಧ್ೆೇಯನಯದಿಂಥ ಯೆೇಸುವನುು 
ದೃಷ್ಟಟಸಲಿ. ತಯನು ದ್ೆೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಹೊರತಯದವನೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುುವ ವಾಕ್ತತಯು, 
“ನಯನು ಸಹ ಅದಕೆೆ ಹೊರತಯದವನೆೇನಲಲ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದ ಯೆೇಸುವಿನಿಿಂದ 
ಕಲಿತ್ುಕೊಳುಲಿ. ಯೇಹಯನನು ಆತ್ನಿಗೆ ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ ಮಯಡಿಸಲು ಇಚಿಛಸದಿದ್ಯದಗ, ಕ್ತಿಸತನು 
ಆತ್ನಿಗೆ, “ಸದಾಕೆೆ ಒಪ್ರಪಕೊೇ; ಹೇಗೆ ನಯವು ಎಲಯಲ ಧಮ್ವವನುು ನೆರವ್ೆೇರಸತ್ಕೆದ್ಯದಗಿದ್ೆ” 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು (ಮ್ತಯತಯ 3:15). ನಯವು ಪಿಶೆುಯನುು ಮಯಡದ್ೆ ಪವಿತ್ಿ ಬರಹಗಳಿಗೆ 
ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗುವದನುು ಕಲಿತ್ುಕೊಳುುವಿಂತೆ ದ್ೆೇವರು ನಮಮಲಲರಗೂ ಸಹಯಯ ಮಯಡಲಿ. 

5. ಆತ್ನು ಶಯಸಿಗಳನು ಹಿಂಚಿಕೊಿಂಡನು. ಕ್ತಿಸತನು ಮ್ತ್ುತ ಶಯಸಿಗಳು ಕುರತಯಗಿ 
ನಯವು ಒಿಂದು ಕಡೆೇ ಸತ್ಾವನುು ಅಧಾಯನ ಮಯಡಲಿದ್ ದೆೇವ್ೆ: ಆತ್ನು ಅವುಗಳನುು 
ಹಿಂಚಿಕೊಿಂಡನು. ಯೆೇಸು ವ್ಯಕಾವನುು ಇತ್ರರೊಿಂದಿಗೆ ಹಿಂಚಿಕೊಿಂಡಿಲಲವ್ಯಗಿದದರೆ ಅದರ 
ಕಡೆಗೆ ಆತ್ನಿಗಿರುವ ಧ್ೊೇರಣೆಯಲಿಲ ಏನೊೇ ಕೊರತೆಯಿರುವಿಂತೆ ಕಿಂಡಿರಬಹುದ್ಯಗಿತ್ುತ. 
ದ್ೆೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನುು ಸೂಚಿಸುತಯತ, ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, “ತಯನೆೇ ಆ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಂತೆ 
ನಡೆದುಕೊಿಂಡು ರ್ನರಗೂ ಹಯಗೆ ನಡೆಯಬೆೇಕೆಿಂದು ಬೊೇಧಸುವವನು 
ಪರಲೊೇಕರಯರ್ಾದಲಿಲ ದ್ೊಡುವನೆನಿಸಿಕೊಳುುವನು” (ಮ್ತಯತಯ 5:19; ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ 
ನನುದು).  

ಯೆೇಸು ರ್ನರ ಗುಿಂಪುಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಮಯತಯಡುವವನಯಗಿ ಪೆಿೇರತ್ ವ್ಯಕಾಗಳನುು 
ಸ್ಯವವರ್ನಿಕವ್ಯಗಿ ಹಿಂಚಿಕೊಿಂಡನು. ಆತ್ನು ಅವುಗಳನುು ವಾಕ್ತತಗಳ ಸಿಂಗಡ 
ಮಯತಯಡುವ್ಯಗ ಖ್ಯಸಗಿಯಯಗಿ ಸಹ ಹಿಂಚಿಕೊಿಂಡನು (ಲೂಕ 10:38, 39). ಆತ್ನು 
ಶಯಸಿಗಳನುು ಹಿಂಚಿಕೊಳುುವವನಯಗಿ, ಶಯಸಿಗಳು ಏನು ಹೆೇಳುತ್ತವ್ೆಿಂಬುದನುು ರ್ನರಗೆ 
ತಿಳಿಸಿದನು (ಲೂಕ 24:27), ವ್ಯಕಾವನುು ಅವರ ಜೇವಿತ್ಗಳಿಗೆ ಅನವಯಗೊಳಿಸಿದನು 
(ಮ್ತಯತಯ 19:18, 19), ಮ್ತ್ುತ ಆ ವ್ಯಕಾಗಳ ಕುರತಯಗಿ ಅವರಗಿದದ ತ್ಪುಪಕಲಪನೆಗಳನುು ತಿದಿದ 
ಸರಪಡಿಸಿದನು (ಮ್ತಯತಯ 19:7, 8).  

ಆತ್ನ ಹಿಂಚಿಕೊಳುುವಿಕೆಯ ಭ್ಯಗವ್ಯಗಿ, ಆತ್ನು ಅದನೆುೇ ಮಯಡುವಿಂತೆ 
ಬೆೇರೆಯವರನುು ನೆೇಮ್ಕಗೊಳಿಸಿದನು. ಆತ್ನು ಒಬಬ ಭ್ಯವಿ ಶಿಷಾನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, 
“ಸತ್ತವರೆೇ ತ್ಮ್ಮವರಲಿಲ ಸತ್ುತಹೊೇದವರ ಉತ್ತರಕ್ತಿಯೆಗಳನುು ಮಯಡಲಿ, ನಿೇನಿಂತ್ೂ 
ಹೊೇಗಿ ದ್ೆೇವರ ರಯರ್ಾವನುು ಪಿಸಿದಿಧ ಪಡಿಸು” (ಲೂಕ 9:60). 



 211 

ನಯವು ಶಯಸಿಗಳೆಡೆಗೆ ಹೊೇಿಂದಿರುವ ಪ್ರಿೇತಿಗೆ ಒಿಂದು ಪರೇಕ್ಷೆಯು ಇಲಿಲದ್ೆ: ನಯವು 
ಶಯಸಿಗಳನುು (ವ್ಯಕಾಗಳನುು) ನಿಂಬುತ ತೆೇವೊೇ? ಹಯಗಿರುವದ್ಯದಲಿಲ ನಯವು ಇತ್ರರಗೆ 
ಹಿಂಚಿಕೊಳುುತ ತೆೇವ್ೆ. ನಮ್ಗೆ ಶಯಸಿಗಳು ಗೊತಿತವ್ೆಯೇ? ಗೊತಿತರುವದ್ಯದಲಿಲ ನಯವು ಆ 
ಜ್ಞಯನವನುು ಬೆೇರೆಯವರೊಿಂದಿಗೆ ಹಿಂಚಿಕೊಳುಲು ಬಯಸಬೆೇಕು. ನಯವು ಶಯಸಿಗಳನುು 
ಗೌರವಿಸುತ ತೆೇವೊೇ? ಹಯಗಯದರೆ ಅವುಗಳನುು ಸರಯಯಗಿ ನಿಭ್ಯಯಿಸುವಿಂತೆ 
ಬೆೇರೆಯವರಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡೊೇರ್ (2 ತಿಮೊಥೆ 2:15). ನಮ್ಗೆ ಶಯಸಿಗಳಿಗೆ 
ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಬೆೇಕೆಿಂಬ ಕಳಕಳಿಯಿರುತ್ತದ್ೊೇ? ಹಯಗಯದರೆ ನಯವು “ಲೊೇಕದ ಎಲಯಲ ಕಡೆಗೆ 
ಹೊೇಗಿ ರ್ಗತಿತಗೆಲಯಲ ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ಸ್ಯರರ” ಎಿಂದು ಯೆೇಸು ಕೊಟಿಟರುವ ಕರೆಗೆ 
ಓಗೊಡತ್ಕೆದುದ (ಮಯಕವ 16:15). ಒಬಬರು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿರುತಯತರೆ, “ಕ್ತಿಸತನನುು ಹೊಿಂದಿರುವ 
ಪಿತಿಯಿಂದಿ ಹೃದಯವೂ ಒಬಬ ಮಿಶನರಯಯಗಿದ್ೆ; ಕ್ತಿಸತನನುು ಹೊಿಂದಿರದ ಪಿತಿಯಿಂದು 
ಹೃದಯವು ಒಿಂದು ಸ್ೆೇವ್ಯ (ಮಿಶನ್) ಕ್ಷೆೇತ್ಿವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.” ಯೆೇಸುವಿನ ಮಯತ್ುಗಳು 
ಈಗಲೂ ಎದುದ ನಮ್ಮನುು ಕಯಡುತ್ತವ್ೆ: “ಬೆಳೆಯು ಬಹಳ, ಕೆಲಸದವರು ಸವಲಪ” (ಲೂಕ 10:2). 

ಮ್ುಕಯತಯ. ಕ್ತಿಸತನು ಮ್ತ್ುತ ಶಯಸಿಗಳು: ಆತ್ನು ಅವುಗಳನುು ನಿಂಬಿದನು, 
ಅವುಗಳನುು ಬಲಲವನಯಗಿದದನು, ಅವುಗಳನುು ಗೌರವಿಸಿದನು, ಅವುಗಳಿಗೆ 
ವಿಧ್ೆೇಯನಯದನು, ಮ್ತ್ುತ ಅವುಗಳನುು ಹಿಂಚಿಕೊಿಂಡನು. ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದ್ೊಿಂದಿಗಿರುವ 
ಆತ್ನ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಐದು ಮಯತ್ುಗಳ ಮ್ೂಲಕ ಸ್ಯರಯಿಂಶಗೊಳಿಸಬಹುದು: 

 

ಕ್ತಿಸತನು . . .  
ಶಯಸಿಗಳು ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾವ್ೆಿಂದು ಒಪ್ರಪಕೊಿಂಡನು (admitted). 

ಶಯಸಿಗಳನುು ಕಿಂಠ್ಪಯಠ್ ಮಯಡಿಕೊಳುಲು ಸಮ್ಪ್ರವಸಿಕೊಿಂಡನು 
(committed). 

ಶಯಸಿಗಳು ಸವತ್ಃ ತ್ಮ್ಗಯಗಿ ಮಯತಯಡುವಿಂತೆ ಅನುಮ್ತಿಸಿದನು 
(permitted). 

ಶಯಸಿಗಳಲಿಲ ಕಿಂಡು ಬರುವ ದ್ೆೇವರ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವಗಳಿಗಯಗಿ ತ್ನು ಜೇವನವನುು 
ಅಧೇನಪಡಿಸಿಕೊಿಂಡನು (submitted). 

ಶಯಸಿಗಳ ಸಿಂದ್ೆೇಶವನುು ಇತ್ರರಗೆ ರವ್ಯನಿಸಿದನು (transmitted). 

 
ಶಯಸಿಗಳ ಕುರತ್ು ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಟಕೊೇನವು ಏನಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ? ಒಮಮ ಒಬಬ 

ಯಥಯಥವನಯದ ಆದರೆ ಅನಕ್ಷರಸಥನಯದ ವಾಕ್ತತಯಬಬನು ಪಯಿಥವನೆಯಲಿಲ ನಡಿಸುತಿತದದನು. 
ಆತ್ನು “ನಮ್ಮನುು ಪುನಃ ಉಜಜೇವಿಸಗೊಳಿಸು” ಎಿಂಬ ಅಥವದಲಿಲ ಹೆೇಳ ಬಯಸಿದದನು. 
ಬದಲಯಗಿ ಆತ್ನು ಬಯಯಿ ತ್ಪ್ರಪ, “ನಮ್ಮನುು ಪುನಃ ಬೆೈಬಲ್.ಗೊಳಿಸು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದದನು. 
ನಯವು ಇಿಂದು ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದ ಕುರತಯಗಿರುವ ಅಜ್ಞಯನ ಮ್ತ್ುತ ಉದ್ಯಸಿೇನತೆಯನುು 
ಕಯರ್ುವ್ಯಗ, ಈ ಪಯಿಥವನೆಯು ಸೂಕತವ್ಯದದ್ ದೆಿಂದು ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ: “ಓ ಕತ್ವನೆೇ, 
ಪುನಬೆೈವಬಲ್.ಗೊಳಿಸು (re-Bible)!” ಶಯಸಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಯೆೇಸುವಿಗಿದದ 
ಮ್ನೊೇಭ್ಯವವನೆುೇ ನಯವು ಹೊಿಂದಿರುವಿಂತೆ ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡಲಿ.  
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ಕ್ರೈಸ್ತರ ಹಳರೀ ಒಡಿಂಬ್ಡಿಕ್ರಯ ಬ್ಳ್ಕ್ರ (15:4) 
ರೊೇಮಯ 15:4ರಲಿಲ, ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಪೂವವದಲಿಲ ಬರೆದದ್ ದೆಲಯಲ 

ನಮ್ಮನುು ಉಪದ್ೆೇಶಿಸುವದಕಯೆಗಿ ಬರೆಯಲಪಟಿಟತ್ು. ನಯವು ಓದಿ ಸಿಥರಚಿತ್ತವನೂು 
ಆದರಣೆಯನೂು ಹೊಿಂದಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರೇಕ್ಷೆಯುಳುವರಯಗಿರುವಿಂತೆ ಆ ಶಯಸಿಗಳು 
ಬರೆಯಲಪಟ್ಟವು.” “ಪೂವವದಲಿಲ ಬರೆದದ್ ದೆಲಯಲ” ಮ್ತ್ುತ “ಶಯಸಿಗಳು” ಎಿಂಬ ಪದಗಳು ನಯವು 
ಕರೆಯುವಿಂಥ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತವ್ೆ.73 ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲನ 
ಪುಸತಕಗಳು ಸಹ “ಶಯಸಿಗಳು” (ಶಯಸಿಗಳು) ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪಡುತ್ತವ್ೆ (ನೊೇಡಿರ 2 ಪೆೇತ್ಿ 
3:15, 16), ಆದರೆ ಅನೆೇಕ ವಷವಗಳ ವರೆಗೆ ಆದಿ ಕೆೈಸತರ ಬಳಿಯಲಿಲದದ ಏಕೆೈಕ 
ಶಯಸಿಗಳೆಿಂದರೆ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಪುಸತಕಗಳು ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಆಗಿದದವು. (ಹೊಸ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಪುಸತಕಗಳನುು ಬರೆದು, ಅವುಗಳನುು ನಕಲು ಮಯಡಿ, ಅವುಗಳನುು 
ಸಭ್ೆಗಳ ೆಳಗೆ ವಿತ್ರಣೆ ಮಯಡಿ, ಮ್ತ್ುತ ಕೊನೆಗೆ ಅವುಗಳನುು ಒಿಂದು ಸಿಂಪುಟ್ವ್ಯಗಿ 
ಸಿಂಗಿಹಗೊಳಿಸುವದಕೆೆ ಪೆಿೇರತ್ ಬರಹಗಯರರ ಸಮ್ಯ, ಪರಶಿಮ್ ಅಗತ್ಾವ್ಯಗಿತ್ುತ.) 

ನಮ್ಮ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಿಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಪಯಠ್. ರೊೇಮಯ 15:4ರಿಂದ ಅನೆೇಕ 
ಪಯಠ್ಗಳನುು ಕಲಿಯಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ ಹೆೇಳಲಯಗಿರುವ ಅಥವ್ಯ 
ಸೂಚಯಾಥವವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಸಲಯಗಿರುವ ಕೆಲವು ಸತ್ಾಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಿಂತಿವ್ೆ. 

1. ಲಿಖಿತ್ ವ್ಯಕಾದ ಪಯಿಮ್ುಖಾತೆ. ಕೆಲವರು ಲಿಖಿತ್ ವ್ಯಕಾವನುು ಕಡೆಗರ್ನೆ 
ಮಯಡುತಯತರೆ. ಹೆೇಗೂ, ಪೌಲನು “ಪೂವವದಲಿಲ ಬರೆದದ್ ದೆಲಯಲ” ದರಲಿಲ ಬಹಳ ವಿಶಯವಸ 
ಹೊಿಂದಿದದನು. ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲ ಆತ್ನು ಪುನಃ ಪುನಃ, “ಎಿಂದು ಬರೆದದ್ೆ” 
ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಹೆೇಳುತಯತನೆ (1:17; 3:4, 10; 4:17; 8:36; 9:13, 33; 10:15; 11:8, 26; 12:19; 
14:11; 15:3, 9, 21; ನೊೇಡಿರ 4:23; 15:4). ಲಿಖಿತ್ ವ್ಯಕಾವು ಇಿಂದಿಗೂ ಅಷೆಟೇ 
ಸ್ಯರಭೂತ್ವ್ಯಗಿ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ನಯವು ಬರೆಯಲಪಟಿಟರುವದರ ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿ, 
ಯೆೇಸುವಿನಲಿಲ ನಿಂಬಿಕೆಯನುು ಇಡುವವರಯದ್ೆವು (ಯೇಹಯನ 20:30, 31). 

2. ಲಿಖಿತ್ ವ್ಯಕಾದ ಪೆಿೇರಣೆ. “ಶಯಸಿಗಳು” ಎಿಂಬ ಪದವು γραφή (graphē, 
“ಬರಹಗಳು”) ಎಿಂಬುದರ ಬಹುವಚನ ರೂಪವ್ಯಗಿದ್ೆ. ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಕಯಲದ 
ಹೊತಿತಗೆ, graphē ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಯೆಹೂದಾರು ಪೆಿೇರತ್ ಬರಹಗಳನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ 
ಬಳಸುತಿತದದರು (ನೊೇಡಿರ ಮ್ತಯತಯ 21:42; 22:29; 2 ತಿಮೊಥೆ 3:16, 17). 
ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲ ಈ ಮ್ುಿಂಚೆ, ಪೌಲನು “ಪವಿತ್ಿಶಯಸಿಗಳಲಿಲ” 
ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಹೆೇಳಿದದನು (1:2; ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). 

ನಮ್ಮ ಮ್ುಿಂದಿರುವ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ, ಪೌಲನು ಗಿಿಂಥಗಳ (15:4) ಮ್ೂಲಕ ಸಿಕುೆವ 
ಆದರಣೆಯ ಕುರತ್ು ಮಯತಯಡಿದ ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು ಆ ಆದರಣೆಯನುು ಕೊಡುವವನು 
ದ್ೆೇವರೆೇ ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಹೆೇಳುತಯತನೆ (15:5). ನಮ್ಮನುು ಆದರಣೆಗೊಳಿಸುವ ಶಯಸಿಗಳನುು 
ಕೊಟ್ಟವನು ದ್ೆೇವರೆೇ ಆಗಿದ್ಯದನೆಿಂಬ ತಿೇಮಯವನಕೆೆ ನಯವು ಬರುತ ತೆೇವ್ೆ. ಪೌಲನು ತ್ನು ಈ 
ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ವ್ಯಕಾಗಳನುು ಬಹಳವ್ಯಗಿ ಬಳಸಿದನು ಯಯಕೆಿಂದರೆ 
ಅವುಗಳು ಕತ್ವನಿಿಂದ ಬಿಂದವುಗಳೆಿಂದು ಆತ್ನು ನಿಂಬಿದದನು. 

3. ಲಿಖಿತ್ ವ್ಯಕಾದ ಅವಿನಯಶಿತ್ವ. ಇಷೊಟಿಂದು ವಷವಗಳಲಿಲ ಶಯಸಿಗಳ ಮ್ೂಲ 
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ವ್ಯಕಾವು ಎಷೊಟಿಂದು ಕೆಡಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆಯೆಿಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮ್ೂಲ ವ್ಯಕಾವು ಏನು 
ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ ಎಿಂಬುದ್ೆೇ ಗೊತಯತಗುವದಿಲಲ ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಸಿಂದ್ೆೇಹವ್ಯದಿಗಳು 
ಹೆೇಳಿಕೊಳುುತಯತರೆ. ಅದು ಹಯಗಿರುವದ್ೆಿಂಬದ್ಯಗಿ ಪೌಲನು ನಿಂಬಲಿಲಲ. Jim McGuiggan 
ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತಯತನೆ, 

ಶಯಸಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅತ್ಾಿಂಥ ನಿಖರವ್ಯಗಿ ಕಯಲಕಯಲದಿಿಂದ ಹಸ್ಯತಿಂತ್ರಸಲಪಟಿಟದುದ ನಯವು 
ಏನು ಓದುತೆತೇವೊೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ಭರವಸವಿಡಬಹುದ್ೆಿಂಬದರ ಲಯಭವನುು ಪೌಲನು 
ಪಡೆದುಕೊಿಂಡನು. ಬೆೈಬಲ್ ಸರಪಡಿಸಲಯದಷುಟ ಕೆಡಿಸಲಪಟಿಟದದರೆ ಏನಯಗುತಿತತ್ುತ? ಹೊಸ 

ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಬರಹಗಯರರು ಅಷೊಟಿಂದು ಸುಲಭವ್ಯಗಿ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 

ವ್ಯಕಾಗಳನುು ಉಲೆಲೇಖಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಗಮ್ನ ಕೊಡುವಿಂತೆ ನಮ್ಮನುು 
ಕೆೇಳಿಕೊಳುುತಿತರಲಿಲಲ.74 

ದ್ೆೇವರು ತ್ನು ವ್ಯಕಾವನುು ಕಯಪಯಡುವ್ೆನೆಿಂದು ವ್ಯಗಯದನ ಮಯಡಿದನು ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನು 
ಹಯಗೆಯೆೇ ಮಯಡಿದ್ಯದನೆ. ಅದು ಅವಿನಯಶಿತ್ವವುಳುದುದ (ಮ್ತಯತಯ 24:35; 1 ಪೆೇತ್ಿ 1:23). 

4. ಲಿಖಿತ್ ವ್ಯಕಾದ ಉಪದ್ೆೇಶ. ರೊೇಮಯ 15:4ರಲಿಲ ಪೌಲನ ಪಯಿಥಮಿಕ ಉದ್ೆದೇಶವು 
ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಗಿಿಂಥಗಳು ಯೆಹೂದಾರಗಯಗಿ ಬರೆಯಲಪಡಲಿಲಲ ಆದರೆ ಕೆೈಸತರಗೆ 
ಉಪದ್ೆೇಶಿಸುವದಕಯೆಗಿ ಸಹ ಬರೆಯಲಪಟಿಟವ್ೆ ಎಿಂಬದನುು ತಿಳಿಸುವದ್ೆೇ ಆಗಿತ್ುತ. ಪೌಲನು 
ಕೊರಿಂಥದವರಗೆ ಬರೆದ್ಯಗ ಸಹ ಅದ್ೆೇ ಅಿಂಶವನುು ತಿಳಿಸುತಯತನೆ. ಅರರ್ಾದಲಿಲದದ 
ಇಸ್ಯಿಯೆೇಲಾರ ಕುರತಯಗಿ ಒಿಂದು ವಿಸತರತ್ವ್ಯದ ದೃಷಯಟಿಂತ್ವನುು ಕೊಟ್ಟ ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು 
ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಅವರಗೆ [ಇಸ್ಯಿಯೆೇಲಾರು] ಸಿಂಭವಿಸಿದ ಈ ಸಿಂಗತಿಗಳು 
ನಿದಶವನರೂಪವ್ಯಗಿವ್ೆ; ಮ್ತ್ುತ ಯುಗಯಿಂತ್ಾಕೆೆ ಬಿಂದಿರುವವರಯದ ನಮ್ಗೆ [ಕೆೈಸತರು] 
ಬುದಿಧವ್ಯದಗಳಯಗಿ ಬರೆದವ್ೆ” (1 ಕೊರಿಂಥ 10:11). Moo ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತಯತನೆ,  

ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು, ಇನುು ಮೇಲೆ ನೆೈತಿಕ ಉಪದ್ೆೇಶದ ಒಿಂದು ನೆೇರವ್ಯದ 
ಮ್ೂಲಧ್ಯರವಲಲದ್ಯಗೂಾ (ನೊೇಡಿರ 6:14, 15; 7:4-6), ಅದು ಈಗಲೂ ರಕ್ಷಣೆಯ 
ಚರತೆಿಯನುು ಮ್ತ್ುತ ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ದ್ೆೇವರ್ನರಯಗಿ ಅವರಗಿರುವ 
ರ್ವ್ಯಬಯದರಗಳನುು ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುುವಿಂತೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದರಲಿಲನ ತ್ನು 
ಪಯತ್ಿವನುು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸಿರುತ್ತದ್ೆ.75 
ಪೌಲನು ಧಮ್ವಶಯಸಿದ ನೆೇರವ್ಯದ ಅಧಕಯರಕೆೆ “ಇಲಲ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವದರ 
ಜೊತೆಯಲಿಲ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಮ್ುಿಂದುವರೆದ ಮೌಲಾದ ಕುರತ್ ಒಿಂದು 
ಘಿಂಟಯಘೂೇಷವ್ಯದ “ಹೌದು” ಎಿಂಬುದು ಸ್ೆೇರರುತ್ತದ್ೆ . . .76 

ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪತಿಿಕೆಯನುು ಬರೆದ್ಯಗ ಆತ್ನ 
ಸಿಂಗಡವಿದದವರಲೊಲಬಬನು ಎಿಂದರೆ ತಿಮೊಥೆಯನು (16:21). ಪೌಲನು ಅನಿಂತ್ರದಲಿಲ ಈ 
ಮಯತ್ುಗಳನುು ಆ ಯೌವನಸಥನಿಗೆ ಬರೆದನು:  

ಚಿಕೆಿಂದಿನಿಿಂದಲೂ ನಿನಗೆ ಪರಶುದಧ ಗಿಿಂಥಗಳ ಪರಚಯವ್ಯಯಿತ್ಲಯಲ. ಆ ಗಿಿಂಥಗಳು 
ಕ್ತಿಸತಯೆೇಸುವಿನಲಿಲರುವ ನಿಂಬಿಕೆಯ ಮ್ೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆಹೊಿಂದಿಸುವ ಜ್ಞಯನವನುು 
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ಕೊಡುವದಕೆೆ ಶಕತವ್ಯಗಿವ್ೆ. ದ್ೆೈವ ಪೆಿೇರತ್ವ್ಯದ ಪಿತಿಯಿಂದು ಶಯಸಿವು ಉಪದ್ೆೇಶಕೂೆ 
ಖಿಂಡನೆಗೂ ತಿದುದಪಯಟಿಗೂ ನಿೇತಿಶಿಕ್ಷೆಗೂ ಉಪಯುಕತವ್ಯಗಿದ್ೆ. ಅದರಿಂದ ದ್ೆೇವರ 
ಮ್ನುಷಾನು ಪಿವಿೇರ್ನಯಗಿ ಸಕಲಸತಯೆಯವಕೆೆ ಸನುದಧನಯಗುವನು (2 ತಿಮೊಥೆ 3:15-
17). 

ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಿಿಂದ ಕಲಿಯುವ ಪಯಠ್ಗಳು. ಮೊದಲ ಶತ್ಮಯನದಲಿಲ ಹಳೆಯ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು ದುರುಪಯೇಗಕೆೆ ಒಳಗಯಗಿತ್ುತ (1 ತಿಮೊಥೆ 1:3-7), ಮ್ತ್ುತ ಅದು ನಮ್ಮ 
ಕಯಲದಲಿಲ ಸಹ ದುರುಪಯೇಗಕೆೆ ಒಳಗಯಗುತಿತದ್ೆ—ಇಿಂದು ಸಬಬತ್ ದಿನವನುು (ಏಳನೆಯ 
ದಿನ) ಆಚರಸುವದನುು ಸಮ್ಥಿವಸಿಕೊಳುಲು, ಆರಯಧನೆಯಲಿಲ ಸಿಂಗಿೇತ್ ವ್ಯದಾಗಳ 
ಬಳಕೆಯನುು ಮ್ತ್ುತ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಇತ್ರೆ ಆಚಯರಗಳನುು ಸಮ್ಥಿವಸಿಕೊಳುಲು 
ಬಳಸಲಯಗುತಿತದ್ೆ. ಹೆೇಗೂ, ಈ ದಿನಗಳಲಿಲ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಆರು 
ನಯಾಯಸಮ್ಮತ್ವ್ಯದ ಬಳಕೆಗಳಿರುತ್ತವ್ೆ. 

1. ಮ್ೂಲೊೇತ್ಪತಿತಯ ಕುರತ್ ಪಿಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಸುವದಕೆೆ ಬಳಸಬಹುದು. ವಿಶವವು 
ಎಲಿಲಿಂದ ಬಿಂದಿತ್ು? ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು “ಸೃಷ್ಟಟಯ ಮೊದಲಿನಿಿಂದಲೆೇ” ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ 
ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯೆಡೆಗೆ ಕೆೈ ತೊೇರಸುತ್ತದ್ೆ (ಮಯಕವ 10:6). ರ್ನರು ಹೆೇಗೆ ಅಸಿತತ್ವಕೆೆ 
ಬಿಂದರು? ಯೆೇಸು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಮ್ನುಷಾರನುು ನಿಮಯವರ್ ಮಯಡಿದವನು 
ಆದಿಯಿಿಂದಲೆೇ ಅವರನುು ಗಿಂಡುಹೆಣಯುಗಿ ನಿಮಿವಸಿ . . . ಹೆೇಳಿದನೆಿಂಬದ್ಯಗಿ ನಿೇವು 
ಓದಲಿಲಲವೊೇ?” (ಮ್ತಯತಯ 19:4; ನೊೇಡಿರ ಆದಿ 1:27). ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, 
“ಮೊದಲನೆಯ ಮ್ನುಷಾನಯದ ಆದ್ಯಮ್ನು ಬದುಕುವ ಪಯಿಣಿಯಯದನೆಿಂದು 
ಬರೆದದ್ೆಯಲಯಲ” (1 ಕೊರಿಂಥ 15:45; ನೊೇಡಿರ ಆದಿ 2:7). ಮ್ೂಲೊೇತ್ಪತಿತಯ ಕುರತ್ 
ಪಿಶೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಸುವದಕೆೆ, ಕೆೈಸತನು ಆದಿಕಯಿಂಡಕೆೆ ಹಿಂದಿರುಗಬಹುದು ಮ್ತ್ುತ ತಯನು 
ಸುರಕ್ಷಿತ್ ನೆಲದಲಿಲದ್ ದೆೇನೆಿಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಯೆೇಸು ಹಯಗೂ ಪೌಲನು ಸಹ 
ಅದನೆುೇ ಮಯಡಿದರು. 

2. ಯೆೇಸುವಿನ ದ್ೆೇವತ್ವನುು ಸ್ಯಭಿತ್ುಪಡಿಸುವದಕೆೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಯೆೇಸುವಿನ 
ಗಮ್ನಯಹವವ್ಯದ ಉಪದ್ೆೇಶಗಳು (ಯೇಹಯನ 7:46), ಆತ್ನ ಪಯಪರಹತ್ತೆ (ಯೇಹಯನ 
8:46), ಆತ್ನು ಮಯಡಿದ ಅದುುತ್ಗಳು (ಯೇಹಯನ 10:25), ನಿರಿಂತ್ರವ್ಯಗಿ 
ಮ್ುಿಂದುವರೆದಿರುವ ಆತ್ನ ಪಿಭ್ಯವಗೊಳಿಸುವಿಕೆ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 4:13), ಮ್ತ್ುತ 
ಮಿೇರಸಲಯಗದ ಆತ್ನ ತಯಾಗಮ್ಯ ಪ್ರಿೇತಿ (ಯೇಹಯನ 10:11) ಸ್ೆೇರದಿಂತೆ ಅನೆೇಕ 
ಪುರಯವ್ೆಗಳು ಯೆೇಸುವು ದ್ೆೇವಕುಮಯರನೆಿಂದು ನಯವು ನಿಂಬುವದಕೆೆ ಕಯರರ್ವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ. 
ಹೆೇಗೂ, ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಬೊೇಧಕರು ಮ್ತ್ುತ ಬರಹಗಯರರಗೆ ಅತ್ಾಿಂಥ 
ಒಪುಪಗೆಯಯದ ಪುರಯವ್ೆಯೆಿಂದರೆ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲನ ಪುರಯವ್ೆಯೆೇ ಆಗಿತ್ುತ. 
ಯೆೇಸು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿರುವ ವ್ೆೇಳ ,ೆ ಆತ್ನು “ಮೊೇಶೆಯ ಮ್ತ್ುತ ಎಲಯಲ ಪಿವ್ಯದಿಗಳ 
ಗಿಿಂಥಗಳು ಮೊದಲುಗೊಿಂಡು” ಆರಿಂಭಿಸಿದನು ಮ್ತ್ುತ ತ್ನು ಶಿಷಾರಗೆ “ಸಮ್ಸತ ಗಿಿಂಥಗಳಲಿಲ 
ತ್ನು ವಿಷಯವ್ಯಗಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳನುು” ವಿವರಸಿ ಹೆೇಳಿದನು (ಲೂಕ 24:27; ಒತಿತ 
ಹೆೇಳಿದುದ ನನುದು). Chris Bullard ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ನಿೇವು ಹಳೆಯ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯನುು ಓದಿ ಅಲ ಲೆಲೊಲೇ ಒಿಂದು ಕಡೆಯಲಿಲ ಯೆೇಸು ನೆರಳುಗಳಲಿಲ 
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ನಿಿಂತಿರುವದನುು ಕಯರ್ಲಿಲಲವ್ಯದಲಿಲ, ನಿೇವು ಅದನುು ಮ್ತೊತಿಂದು ಸ್ಯರ ಓದುವದ್ೆೇ 
ಒಳಿತ್ು.”77 

ಸಭ್ೆಯು ಸ್ಯಥಪನೆಗೊಿಂಡ ಬಳಿಕ, ಪೆಿೇರತ್ ಬೊೇಧಕರು ಕ್ತಿಸತನನುು 
ಘನತೆಗೆೇರಸುವದಕೆೆ ನಿರಿಂತ್ರವ್ಯಗಿ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗೆ ಮೊರೆ ಹೊೇದರು 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 2; 3; 4; 7; 8; 10; 13ರಲಿಲನ ಪಿಸಿಂಗಗಳನುು ನೊೇಡಿರ). 

3. ಛಯಯೆಗಳ ಅಧಾಯನದ ಮ್ೂಲಕ ನಿಂಬಿಕೆಯನುು ವೃದಿಧಪಡಿಸಿಕೊಳುಲು 
ಬಳಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲನ ವ್ಯಸತವಿಕತೆಗಳ 
ನಿದಶವನಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಛಯಯೆಗಳಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿರುತ್ತದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ ಇಬಿಿಯ 10:1). ಹಳೆಯ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಕುರತಯಗಿ ಸವಲಪವ್ಯದರೂ ಜ್ಞಯನವಿಲಲದ ಹೊರತ್ು ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
ಕೆಲವು ವಿಭ್ಯಗಗಳನುು (ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ ಇಬಿಿಯ ಪುಸತಕ) ಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ 
ಅಥವಮಯಡಿಕೊಳುಲು ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ. 

ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು ಮಸಿಾೇಯನ (ಕ್ತಿಸತನ) ಬರೊೇರ್ಕೆೆ ಮ್ುನ್ .ಚಿತ್ಿರ್ವ್ಯ 
ಗಿರುವಿಂಥ ನಿದಶವನಗಳನುು ಮ್ತ್ುತ ಛಯಯೆಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದರಲೊಲಿಂದು 
ಎಿಂದರೆ ಪಸೆದ ಕುರ (ವಿಮೊೇ 12:21; ಯೇಹಯನ 1:29; 1 ಪೆೇತ್ಿ 1:19). ಇನುು ಕೆಲವು 
ಎಿಂದರೆ ಯಯಕೊೇಬನ ಏಣಿ (ಆದಿ 28:12; ಯೇಹಯನ 1:51), ಅರರ್ಾದಲಿಲ ತಯಮ್ಿದ ಸಪವ 
(ಅರರ್ಾ 21:8, 9; ಯೇಹಯನ 3:14), ಮ್ತ್ುತ ಯೆಹೂದಿ ಮ್ಹಯಯಯರ್ಕ (ಹಗಯೆಯ 1:14; 
ಇಬಿಿಯ 4:14). 

ಪುನಃ, ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಅನೆೇಕ ಉಪದ್ೆೇಶಗಳು ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ 
ಮ್ುನ್.ಚಿತ್ಿರ್ವ್ಯಗಿ ಕಯಣಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದವು. ಕೆೈಸತರು ನೊೇಹನ ದಿನದಲಯಲದ ರ್ಲಪಿಳಯದ 
ಬಗೆೆ ಓದಿದ್ಯಗ (ಆದಿ 6-9), ಅವರಗೆ ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನದ ಕುರತಯದ ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
ಉಪದ್ೆೇಶವು (1 ಪೆೇತ್ಿ 3:20, 21) ಮ್ತ್ುತ ಲೊೇಕಯಿಂತ್ಾವು ಜ್ಞಯಪಕಕೆೆ ಬರುವದ್ಯಗಿತ್ುತ (2 
ಪೆೇತ್ಿ 3:3-7). ಹೇಗೆ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನುು ಹೆಚೆುಚಯುಗಿ ಹೆೇಳುತ್ತಲೆೇ ಹೊೇಗಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ 
(ನೊೇಡಿರ 1 ಕೊರಿಂಥ 10:1-12; ಗಲಯತ್ಾ 4:21-31). 

4. ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಸ್ಯಮ್ಾತೆಗಳನುು ನೊೇಡುವದಕೆೆ ಬಳಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆ ಮ್ತ್ುತ ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗಳಲಿಲನ ಸ್ಯಮ್ಾತೆಗಳಿಿಂದ ಪಿಭ್ಯವಿತ್ನಯಗದ್ೆಯೆೇ 
ಯಯವನೂ ಅವುಗಳನುು ಓದುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವಿಲಲ. ಕೆಲವು ಮ್ೂಲಭೂತ್ವ್ಯದ ತ್ತ್ವಗಳು 
ಮಯಪವಡದವುಗಳಯಗಿವ್ೆ. ಇಿಂದಿಗೂ ಸಹ ಮ್ನುಷಾನು ರೊಟಿಟ ತಿಿಂದ ಮಯತ್ಿದಿಿಂದಲೆೇ 
ಬದುಕುವದಿಲಲ, ಮ್ನುಷಾನು ದ್ೆೇವರನುು ಪರೇಕ್ಷಿಸಬಯರದು, ಮ್ತ್ುತ ಮ್ನುಷಾನು 
ದ್ೆೇವರೊಬಬನನೆುೇ ಆರಯಧಸಬೆೇಕು ಎಿಂಬುದು ಅಷೆಟೇ ಸತ್ಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ (ಧಮೊೇವ 8:3; 
6:16, 13; ಮ್ತಯತಯ 4:4, 7, 10). ದ್ೆೇವರಗೆ ಈಗಲೂ ಕೆೇವಲ “ಬಯಯಿ ಮಯತಿನ ಸ್ೆೇವ್ೆ” 
ಯನುು ಇಷಟಪಡುವದಿಲಲ (ಯೆಶಯಯ 29:13; ಮಯಕವ 7:6), ಮ್ತ್ುತ ಈಗಲೂ ಎರಡು “ಮ್ುಖಾ 
ಆಜ್ಞೆಗಳು” ಇರುತ್ತದ್ೆ (ಧಮೊೇವ 6:5; ಯಯರ್ 19:18; ಮ್ತಯತಯ 22:37-39). 

ನಯವು ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಉಪದ್ೆೇಶವನುು ಪುಷ್ಟಠಗೊಳಿಸಲು ಹಳೆಯ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಪೌಲನು ಸುವ್ಯತಯವ ಬೊೇಧಕರಗೆ ಸಹಯಯ 
ಮಯಡುವ ವಿಷಯದಲಿಲ ಹೇಗೆಯೆೇ ಮಯಡಿದನು (1 ಕೊರಿಂಥ 9:9, 10, 14; ಧಮೊೇವ 25:4). 
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ಯಯಕೊೇಬನು ಪಕ್ಷಪಯತ್ ತೊೇರಸುವ ಪಯಪದ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡುವವನಯಗಿ ಇದನೆುೇ 
ಮಯಡಿದನು (ಯಯಕೊೇಬ 2:1-11; ಯಯರ್ 19:18; ವಿಮೊೇ 20:13, 14). 

5. ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ವಾತಯಾಸಗಳನುು ನೊೇಡಲು ಬಳಸಬಹುದು. ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ, 
ಎರಡು ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಗಳ ನಡುವ್ೆ ಕೆಲವು ತ್ದಿವರುದಧತೆಗಳು ಸಹ ಇರುತ್ತವ್ೆ. 
ನಿರಥವಕಗೊಳಿಸಲಪಟಿಟರುವ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಧಮ್ವಶಯಸಿಗಳ ಹನುಲೆಗೆ 
ಎದುರಯಗಿ ಕ್ತಿಸತನ ರಯರ್ಾದ ಮ್ೂಲತ್ತ್ವಗಳು ಎದುದ ಕಯರ್ುವಿಂಥ ಉಪಶಮ್ನವ್ಯಗಿ 
ನಿಲುಲತ್ತವ್ೆ. ಪವವತ್ದ ಮೇಲಿನ ಪಿಸಿಂಗದಲಿಲ, ಯೆೇಸು ಪುನಃ ಪುನಃ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, 
“ಹೆೇಳಿದ್ೆಯೆಿಂದು ಕೆೇಳಿದಿದೇರಷೆಟ” (ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆೆ ಸಮಯನವ್ಯದ) ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಹೆೇಳಿದ 
ಮೇಲೆ “ಆದರೆ ನಯನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೆೇಳುವದ್ೆೇನಿಂದರೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನು (ಮ್ತಯತಯ 5:21, 
22, 27, 28, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 43, 44). 

ಅನೆೇಕ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನುು ಕೊಡಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಇಬಿಿಯ ಪುಸತಕದ ಬರಹಗಯರನು 
ಹೆೇಳಿದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಹಯಯಯರ್ಕನಯಗಿರುವ ಕ್ತಿಸತನು, “ಮೊದಲು ತ್ಮ್ಮ 
ಪಯಪಪರಹಯರಕಯೆಗಿ ಆಮೇಲೆ ರ್ನರ ಪಯಪಪರಹಯರಕಯೆಗಿ ಸಮ್ಪವಣೆ ಮಯಡುವ 
[ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಕಯಲದ] ಲೆೇವಿಕ ಮ್ಹಯಯಯರ್ಕರಿಂತೆ ಈತ್ನು ಪಿತಿನಿತ್ಾವೂ 
ಸಮ್ಪ್ರವಸಬೆೇಕಯದ ಅವಶಾವಿಲಲ. ಈತ್ನು ತ್ನುನೆುೇ ಸಮ್ಪ್ರವಸಿಕೊಿಂಡು ಒಿಂದ್ೆೇ ಸ್ಯರ ಆ 
ಕೆಲಸವನುು ಮಯಡಿ ಮ್ುಗಿಸಿದನು” ಎಿಂಬದ್ೆ (ಇಬಿಿಯ 7:27). ರೊೇಮಯ 12:1ರಲಿಲ, ಪೌಲನು 
ನಯವು ಇನುು ಮೇಲೆ ಸತ್ತ ಪಯಿಣಿಗಳ ಯಜ್ಞಗಳನುು ಅಪ್ರವಸುವವರಯಗಿರುವದಿಲಲ; ಬದಲಯಗಿ 
“[ನಮ್ಮ] ದ್ೆೇಹಗಳನುು ದ್ೆೇವರಗೆ ಮಿೇಸಲಯಗಿಯೂ ಮಚಿುಕೆಯಯಗಿಯೂ ಇರುವ 
ಸಜೇವಯಜ್ಞವ್ಯಗಿ ಅಪ್ರವಸಬೆೇಕು; ಇದ್ೆೇ ನಿಮ್ಮ ವಿವ್ೆೇಕಪೂವವಕವ್ಯದ ಆರಯಧನೆಯು” 
ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ (ಸೂಚಯಾಥವದಲಿಲ) ಹೆೇಳಿದನು.  

6. ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳಿಿಂದ ಆದರಣೆಯನುು ಪಡೆಯುವದಕೆೆ ಬಳಸಬಹುದು. ರೊೇಮಯ 
15:4ರಲಿಲ, ಪೌಲನು ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಗಿಿಂಥಗಳು ನಮ್ಗೆ ನಿೇಡಬಹುದ್ಯದ 
ಆದರಣೆಯನುು ಕುರತ್ು ವಿಶೆೇಷವ್ಯಗಿ ಒತಿತ ಹೆೇಳುತಯತನೆ. ಯೆೇಸು ಉಪದ್ೆೇಶ ಮ್ತ್ುತ 
ಬುದಿಧವ್ಯದ ಮಯಡುವದಕಯೆಗಿ ನಿರಿಂತ್ರವ್ಯಗಿ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನುು ಬಳಸಿದನು. ಆತ್ನು ನೊೇಹನ ಬಗೆ ೆ ಮಯತಯಡಿದನು (ಮ್ತಯತಯ 
24:37, 38; ಆದಿ 6-9); ಲೊೇಟ್ ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನ ಹೆಿಂಡತಿ (ಲೂಕ 17:28, 29, 32; ಆದಿ 19); 
ಸ್ೊಲೊಮೊೇನ ಮ್ತ್ುತ ಶೆಬದ ರಯಣಿ (“ದಕ್ಷಿರ್ ದ್ೆೇಶದ ರಯಣಿ”) (ಮ್ತಯತಯ 12:42; ಲೂಕ 
11:31; 2 ಪೂವವಕಯಲವೃತಯತಿಂತ್ 9:1-12); ಎಲಿೇಯ ಮ್ತ್ುತ ವಿಧವ್ೆ (ಲೂಕ 4:26; 1 ಅರಸು 
17); ಮ್ತ್ುತ ಎಲಿೇಷ ಹಯಗೂ ನಯಮಯನನ ಕುರತಯಗಿ ಯೆೇಸು ಮಯತಯಡಿದನು (ಲೂಕ 4:27; 
2 ಅರಸು 5). 

ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಪಿಯೇರ್ನಗಳಲೊಲಿಂದ್ೆಿಂದರೆ ಅದು ದ್ೆೇವರಗೆ 
ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗುವದರ ಅಥವ್ಯ ಅವಿಧ್ೆೇಯರಯಗುವದರ ಅಿಂತ್ಾ ಫಲಿತ್ವು 
ಏನಯಗುವದ್ೆಿಂಬದನುು ತೊೇರಸಿ ಕೊಡುತ್ತದ್ೆ. ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು ಸುಮಯರು 
ನಯಲವತ್ುತ ಅಥವ್ಯ ಐವತ್ತಕೂೆ ಹೆಚುು ವಷವಗಳ ಅಿಂತ್ರದಲಿಲ ಬರೆಯಲಪಟಿಟತ್ು. 
ಪಿತಿಫಲಗಳು ವ್ಯಗಯದನ ಮಯಡಲಪಟಿಟವ್ೆ ಮ್ತ್ುತ ಎಚುರಕೆಗಳು ಕೊಡಲಪಟಿಟರುತ್ತವ್ೆ, ಆದರೆ 
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ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗುವವರ ಅಥವ್ಯ ಅವಿಧ್ೆೇಯರಯಗುವವರ ಅಿಂತಿಮ್ ಗತಿಯ ಕುರತಯಗಿ 
ಕೆಲವ್ೆೇ ಕೆಲವು ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನುಷೆಟ ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ 
ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 5:1-11). ಇನೊುಿಂದ್ೆಡೆಯಲಿಲ, ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು ಒಿಂದು 
ಸ್ಯವಿರಕೂೆ ಹೆಚುು ವಷವಗಳ ಅಿಂತ್ರದಲಿಲ ಬರೆಯಲಪಟಿಟತ್ು. ಅದು ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾಕೆೆ 
ಕ್ತವಿಗೊಟ್ಟವರ ಮ್ತ್ುತ ಅದಕೆೆ ಕ್ತವಿಗೊಡುವದಕೆೆ ವಿಫಲರಯದವರ—ಮ್ತ್ುತ ಅವರಗೆ ಏನು 
ಸಿಂಭವಿಸಿತ್ು ಎಿಂಬ ಸತ್ಾದ—ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿರುತ್ತದ್ೆ. ಹಳೆಯ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಿಿಂದ, ದ್ೆೇವರು ತ್ನಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗುವ ರ್ನರನುು ಆಶಿೇವವದಿಸುತಯತನೆ 
ಎಿಂಬದನುು ತಿಳಿದುಕೊಳುುತೆತೇವ್ೆ (ಇಬಿಿಯ 11). ಅಲಲದ್ೆ ಅವಿಧ್ೆೇಯರಯಗುವವರ ಮೇಲೆ 
ವಿನಯಶವು ಬಿೇಳುತ್ತದ್ೆ ಎಿಂಬದರ ಕುರತ್ು ಸಹ ನಯವು ತಿಳಿದುಕೊಳುುತೆತೇವ್ೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 
10:1-12). 

ಮ್ುಕಯತಯ. ಇಿಂದು, ನಯವು ಯೆೇಸುವಿನ ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
ಅಧೇನದಲಿಲರುವವರಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ, ಆದರೆ ಇದರಥವವು ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು ನಮ್ಗೆ 
ಯಯವದ್ೆೇ ಪಿಯೇರ್ನವಿಲಲದ್ ದೆಿಂದು ಆಗಿರುವದಿಲಲ. ಈಗಲೂ ನಯವು ಅದನುು ಓದುವ ಮ್ತ್ುತ 
ಅಧಾಯನ ಮಯಡುವ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಯಯಕೆಿಂದರೆ “ಪೂವವದಲಿಲ ಬರೆದದ್ ದೆಲಯಲ ನಮ್ಮನುು 
ಉಪದ್ೆೇಶಿಸುವದಕಯೆಗಿ ಬರೆಯಲಪಟಿಟತ್ು. ನಯವು ಓದಿ ಸಿಥರಚಿತ್ತವನೂು ಆದರಣೆಯನೂು 
ಹೊಿಂದಿ ರಕ್ಷಣೆಯ ನಿರೇಕ್ಷೆಯುಳುವರಯಗಿರುವಿಂತೆ ಆ ಗಿಿಂಥಗಳು ಬರೆಯಲಪಟ್ಟವು” (15:4). 

“ಒಮ್ನಮಖವಯಗಿ” (15:5, 6)  
ನಯನು “ಒಮ್ುಮಖವ್ಯಗಿ” (15:6) ದ್ೆೇವರನುು ಕೊಿಂಡಯಡುವ ಕುರತ್ು ಓದುವ್ಯಗ, ನನು 

ಮ್ನಸುಾ “ಸ್ಯಮ್ರಸಾ” (15:5; RSV) ಎಿಂಬ ಪದಗುಚಛದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಜೊೇಡಣೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ನಯನು ಹೆೈಸೂೆಲ್ ವಿದ್ಯಾಥಿವಯಯಗಿದ್ಯದಗ, ಪುರುಷರ ಚತ್ುಷೆ ತ್ಿಂಡದಲಿಲ ಹಯಡುತಿತದ್ ದೆನು. 
ನಮ್ಮ ಸವರಗಳು ಒಿಂದುಗೂಡಲಪಟ್ುಟ ನಯವು ಸ್ಯಮ್ರಸಾದಲಿಲ ಹಯಡುವ್ಯಗ, ಪೆಿೇಕ್ಷಕರು 
ನಮ್ಮನುು ಇಷಟಪಡುತಿತದದರು. ದುರದೃಷಟಕರವ್ಯಗಿ, ವಷಯವಿಂತ್ಾದಲಿಲ ನಡೆದ ರಯರ್ಾ 
ಸಪಧ್ೆವಯಲಿಲ, ನಮ್ಮಲೊಲಬಬನು ಸವರ—ತ್ಪ್ರಪ ಹಯಡಿದನು. (ಅದು ನಯನೆೇನೊೇ? ನನಗೆ 
ಗೊತಿತಲಲ.) ಸ್ಯಮ್ರಸಾದ ಬದಲಯಗಿ, ಅಲಿಲ ಅಪಸವರವಿತ್ುತ. ಕ್ತವಿಗಳಿಗೆ ಇಿಂಪಯಗಿ ಇರುವದರ 
ಬದಲಯಗಿ, ನಮ್ಮ ಹಯಡುವಿಕೆಯು ಕ್ತವಿಗೆ ಕಕವಶವ್ಯಗಿರುವಿಂತೆ ಮ್ತ್ುತ ಹೃದಯ 
ಒಡೆಯುವಿಂತೆ ಇತ್ುತ. ನಯವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲಿಲ ಜೊತೆ ಕೆೈಸತರ ಕಡೆಗೆ 
ವ್ೆೈಷಮ್ಾವನಿುಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ದ್ೆೇವರನುು ಆರಯಧಸುವದಕೆೆ ಬರುವ್ಯಗ, ಹಯಡುವದರಲಿಲನ 
ಅಸ್ಯಮ್ರಸಾವು ಹೆೇಗೆ ಕ್ತವಿಗಳಿಗೆ ಬೆೇಸರ ತ್ರಸುತ್ತದ್ೊೇ ಹಯಗೆಯೆೇ ಆತ್ಮದಲಿಲರುವ ನಮ್ಮ 
ಅಸ್ಯಮ್ರಸಾವು ದ್ೆೇವರಗೆ ಅಷೆಟೇ ಬೆೇಸರ ತ್ರಸುತ್ತದ್ೆ.  

ಸಭ್ೆಗಳಲಿಲನ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯಗಳನುು ಹೆೇಗೆ ನಿಭ್ಯಯಿಸಬೆೇಕೆಿಂದು ಪೌಲನು 
ಕಲಿಸಿದನೆಿಂಬುದನುು ಪರಗಣಿಸಿರ. ಇಿಂದು ಕೆಲವರು ಯೇಚಿಸುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, ಇಬಬರು 
ಕೆೈಸತರ ಬಲವ್ಯದ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯ ಹೊಿಂದಿದದರೆ, ಆ ಸಮ್ಸ್ೆಾಯನುು ಪರಹರಸುವದಕ್ತೆರುವ 
ಏಕೆೈಕ ದ್ಯರಯೆಿಂದರೆ Dale Hartman ಕರೆಯುವಿಂಥ “ಭ್ೌಗೊೇಳಿಕ ಪರಹಯರ”: “ನಯನು 
ಹೆೇಳಿದುದ ನಡೆಯದಿದದರೆ, ನಯನು ಬಿಟ್ುಟ ಹೊೇಗುತೆತೇನೆ”78 ಎಿಂಬದ್ೆೇ. 
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ರೊೇಮಯಪುರದಲೊಲಬಬರು ಹೇಗೆ ಪಿಸ್ಯತಪ್ರಸುವದನುು ಊಹಸಿಕೊಳುುತ ತೆೇನೆ, ಏನೆಿಂದರೆ, 
“ನಮ್ಮಲಿಲ ಮಯಿಂಸ ತಿನುುವ ಮ್ತ್ುತ ದಿನಗಳನುು ಆಚರಸುವ ವಿಚಯರದಲಿಲ 
ಒಮ್ಮತ್ವಿಲಲವ್ಯದದರಿಂದ, ಪರಸಪರ ಅನುಸರಸಿಕೊಿಂಡು ಹೊೇಗುವದಕೆೆ ಇರುವ 
ದ್ಯರಯೆಿಂದರೆ ಗುಿಂಪನುು ವಿಭಜಸುವದ್ೆೇ. ನಯವ್ೆೇಕೆ ಮಯಿಂಸ ತಿನುುವ ಮ್ತ್ುತ ಮಯಿಂಸ 
ತಿನುದಿರುವ ಸಭ್ೆಯ ಗುಿಂಪುಗಳನುು ಮಯಡಿಕೊಳುಬಯರದು? ಅಲಲದ್ೆ ನಯವು ವಿಶೆೇಷ 
ದಿನಗಳನುು ಆಚರಸುವ ಮ್ತ್ುತ ಆಚರಸದಿರುವ ವಿಶಯವಸಿಗಳ ಗುಿಂಪುಗಳನುು ಸಹ 
ರಚಿಸಿಕೊಳುಬಹುದು.” ಅದು ಪೌಲನು ನಿೇಡುವಿಂಥ ಪರಹಯರ ಆಗಿರಲಿಲಲ. ಆತ್ನು ನಿೇಡಿದ 
ಪರಹಯರವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ಭಿನಯುಭಿಪಯಿಯಗಳ ಹೊರತಯಗಿಯೂ ಕೆೈಸತರು ಹೊಿಂದಿಕೊಿಂಡು 
ಹೊೇಗುವದನುು ಕಲಿಯಬೆೇಕು, ತ್ನು ಸುಖವನೆುೇ ನೊೇಡಿಕೊಳುದ್ೆ ಇತ್ರರ “ಸುಖವನುು” 
ನೊೇಡಿಕೊಳುಲು ಕಲಿಯಬೆೇಕು ಎಿಂಬದ್ೆ. ಆಗ ನಯವು “ಒಮ್ುಮಖವ್ಯಗಿ . . . ದ್ೆೇವರನುು 
ಕೊಿಂಡಯಡುವ್ೆವು”! 

ಪೌಲ್ನನ ಅನಾಜನರ ಮ್ಧಾದಲ್ಲಿ ಮಯಡಿದ ಸರೀವರ (15:14-33)  
ಪೌಲನು ಅನಾರ್ನರ ಮ್ಧಾದಲಿಲ ಮಯಡಿದ ಸ್ೆೇವ್ೆಯ ಕುರತಯಗಿ ಈ ವಿಭ್ಯಗಗಳನುು 

ಬಳಸಿ ಒಿಂದು ಪಯಠ್ವನುು ಅಭಿವೃದಿಧಪಡಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ: ಉದ್ ದೆೇಶದ ಒಿಂದು ಪಿಕಟ್ನೆ 
(15:14-22); ಯೇರ್ನೆಗಳ ಒಿಂದು ಪಠ್ನ (15:23-29); ಪಯಿಥವನೆಗಳಿಗಯಗಿ ಒಿಂದು ಮ್ನವಿ 
(15:30-33).  

ಸ್ಿಂವಹನದ (ಕಮ್ ಾನಿಕ್ರೀಶನ್) ಕಲರ (15:14-29)  
ಇಿಂದು ಪಿಪಿಂಚದಲಿಲ ಅತ್ಾಿಂಥ ಅಗತ್ಾವಿರುವದ್ೆಿಂದು ಗುರುತಿಸಲಪಟಿಟರುವ 

ಸಿಂಗತಿಯೆಿಂದರೆ ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದ ಸಿಂವಹನ. ವಿವ್ಯಹತ್ ಸಿಂಗಯತಿಗಳು, “ನನು 
ಸಿಂಗಯತಿಯು ನನೊುಿಂದಿಗೆ ಸಿಂವಹನ ಮಯಡುವದ್ೆೇ ಇಲಲ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವದನುು ನಯನು 
ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಿಂಡಿದ್ ದೆೇನೆ. ತ್ಮ್ಮ ಮ್ಕೆಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಇನುಷುಟ ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದ ಸಿಂವಹನಕಯೆಗಿ 
ಹಯತೊರೆಯುವಿಂಥ ತ್ಿಂದ್ೆತಯಯಿಗಳನುು ಬಲೆಲನು. ತ್ಮ್ಮ ಉದ್ೊಾೇಗದ ಮಯಲಿೇಕರು ಏನು 
ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸುತಯತರೆಿಂಬುದ್ೆೇ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುವದಿಲಲ ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಉದ್ೊಾೇಗಿಗಳು 
ಗೊರ್ಗುತಯತರೆ. ಸಭ್ೆಯ ಸದಸಾರು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತರೆ, “ನಮ್ಮ ಸಭ್ೆಯ ನಯಯಕರು 
ನಮೊಮಿಂದಿಗೆ ಇನುಷುಟ ಉತ್ತಮ್ವ್ಯಗಿ ಸಿಂವಹನ ಮಯಡಿದರೆ ಎಷೊಟೇ ಚೆನಯುಗಿರುತ್ತದ್ೆಿಂದು 
ಹಯರೆೈಸುತ ತೆೇವ್ೆ.” 

ಆಿಂಗಲದ “communicate” (ಸಿಂವಹನ) ಎಿಂಬ ಪದವು ಲಯಾಟಿನ್.ನ ಒಿಂದು 
ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದುದ ಆ ಪದದ ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಅಥವವು “ಒಟಯಟಗಿ ಹೊಿಂದಿರುವದು.” 
ಅದಕೆೆ ಸಮಯನವ್ಯದ ಗಿಿೇಕ್ ಪದವು κοινωνία (koinōnia) ಎಿಂಬುದು, ಅದರ 
ರೂಪಗಳು ರೊೇಮಯ 15:14-29ರಲಿಲ ಎರಡು ಸ್ಯರ ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತವ್ೆ (26ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ 
“[ಹರ್ದ] ಸಹಯಯ” ಎಿಂದು ಮ್ತ್ುತ 27ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ “ಪಯಲುಗಯರರಯದ” ಎಿಂದು 
ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತವ್ೆ). ಇಿಂದು, ನಯವು ಮೌಖಿಕವ್ಯಗಿ ಹಿಂಚಿಕೊಳುುವಿಕೆಯನುು 
ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ ಸಿಂವಹನ (communication) ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸುತ ತೆೇವ್ೆ. 
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ಮೌಖಿಕವ್ಯಗಿ ಪರಣಯಮ್ಕಯರ ಸಿಂವಹನ ಮಯಡುವದರ ಫಲಿತ್ವ್ಯಗಿ ಆಲೊೇಚನೆಗಳು 
ಹಿಂಚಿಕೊಳುಲಪಡುತ್ತವ್ೆ—“ಒಟಯಟರೆಯಯಗಿ” ಆಲೊೇಚ ನೆಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರುವದು. ಈ 
ರೇತಿಯಲಿಲ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ನಯವು ಮ್ತೊತಬಬನು ಏನು ಆಲೊೇಚಿಸುತಿತದ್ಯದನೆಿಂಬದನುು 
ತಿಳಿಯಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ.  

ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವನುು ಬರೆಯುವದರಲಿಲ, ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲರುವ 
ಕೆೈಸತರೊಿಂದಿಗೆ ಕೆಲವೊಿಂದು ಮಯಹತಿಯನುು ಹಿಂಚಿಕೊಿಂಡನು. ಪೌಲನು ತ್ನು 
ವ್ಯಚಕರೊಿಂದಿಗೆ ಹೆೇಗೆ ಸಿಂವಹನ ಮಯಡಿದನೆಿಂಬುದನುು ನೊೇಡುವ್ಯಗ, ಸಿಂವಹನ 
ಕಲೆಯ ಕುರತಯಗಿ ಒಿಂದಷುಟ ವಿಷಯವನುು ಕಲಿತ್ುಕೊಳುಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ.  

ಸಿಂವಹನದ ಕುರತಯಗಿ ನಯವು ಕಲಿತ್ುಕೊಳುತ್ಕೆ ಪಯಠ್ಗಳಲೊಲಿಂದ್ೆಿಂದರೆ 
ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಯನುು ವಾಕತಪಡಿಸುವದರ ಪಯಿಮ್ುಖಾತೆ. ಒಬಬರು ಮಯಡಿದ ಸತಯೆಯವಗಳನುು 
ಉಪೆೇಕ್ಷಿಸುವದು ಸುಲಭವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನು ತ್ನು ಸಹೊೇದರರಲಿಲದದ ಸ್ಯಧಕಗಳನುು 
ಗುರುತಿಸಿದನು ಮ್ತ್ುತ ಆ ಗುರ್ಸವಭ್ಯವಗಳನುು ಪಿಶಿಂಸಿಸಿದನು. ಆತ್ನು 
ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ ಅವರು “ನಿೇವಿಂತ್ೂ ಒಳ ುೆೇತ್ನದಿಿಂದ 
ಭರತ್ರಯಗಿರಯೂ ಸಕಲ ಜ್ಞಯನದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿದವರಯಗಿಯೂ ಒಬಬರಗೊಬಬರು 
ಬುದಿಧಹೆೇಳುವದಕೆೆ ಶಕತರಯಗಿಯೂ ಇದಿದೇರೆಿಂದು” ಹೆೇಳಿದನು (15:14). ಆತ್ನ ಬಹುತೆೇಕ 
ಪತಿಿಕೆಗಳಲಿಲನ ಪರಚಯ ಭ್ಯಗದಲಿಲ ಸಹ ಪಿಶಿಂಸ್ೆಯು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. 
ನಯವು ಮ್ತೊತಬಬರಲಿಲರುವ ಸಕಯರಯತ್ಮಕ ಗುರ್ಗಳನುು ಕಯರ್ುವದಕೆೆ ಕಲಿತ್ುಕೊಳುಬೆೇಕು. 
ಆ ಬಳಿಕ ನಯವು “ನಿಮ್ಮನುು ಇಷಟ ಪಡುತ ತೆೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನುು ಪಿಶಿಂಸಿಸುತ ತೆೇನೆ” ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳುವದನುು ಕಲಿಯಬೆೇಕು.  

ನಿೇವು ಇತ್ರರೊಿಂದಿಗೆ ಸಿಂವಹನ ಮಯಡುವ್ಯಗ, ನಿೇವು ಏನು ಮಯಡಿರುವಿರೆಿಂಬುದರ 
ಬಗೆೆ ಹೆೇಳುವದರಲಿಲ ತ್ಪೆಪೇನಿಲಲ. ಹೆೇಗೂ, ಯಯವದ್ೆೇ ಯಶಸಿಾಗಯಗಿ ದ್ೆೇವರಗೆ ಮ್ಹಮ 
ಸಲಿಲಸುವದನುು ಮ್ರೆಯಬೆೇಡಿರ. ತಯನು ಯೆರೂಸಲೆೇಮ್ ಮೊದಲುಗೊಿಂಡು ಇಲುಲರಕದ 
ತ್ನಕವೂ ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ಸ್ಯರದ್ೆದೇನೆಿಂದು ಪೌಲನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಆದರೆ ಈ 
ಕಯಯವಗಳನುು ಕ್ತಿಸತನೆೇ ಆತ್ನ ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿ ನಡಿಸಿದನು ಎಿಂಬದನುು ಆತ್ನು 
ಸಪಷಟಗೊಳಿಸಿದನು (15:15-19). ಈ ವಿಧದಲಿಲ, ಪೌಲನು ತಯನು ಮಯಡಿರುವದನುು ಕುರತ್ು 
ತಿಳಿಸಿದನು, ಅದು ಸಿಂವಹನದಲಿಲ ಇರಬೆೇಕಯದ ಒಿಂದು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದ 
ಅಿಂಶವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.  

ಸಿಂವಹನವು ಆಳಕೆೆ ಹೊೇದಿಂತೆ, ಅದರಲಿಲ ನಯವ್ೆೇನು ಮಯಡಿದ್ ದೆೇವ್ೆ ಎಿಂಬುದಷೆಟೇ 
ಅಲಲದ್ೆ ನಯವು ಏಕೆ ಅದನುು ಮಯಡಿದ್ೆವು ಎಿಂಬುದು ಸಹ ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನು 
“ಮ್ತೊತಬಬರು ಹಯಕ್ತದ ಅಸಿತವ್ಯರದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಬಯರದು” ಎಿಂಬಕಯೆಗಿ ತಯನು ಹೊಸ 
ಸಥಳಗಳಲಿಲ ಸ್ಯರುತ ತೆೇನೆಿಂಬ ತ್ನು ಕಯಯವವ್ೆೈಖರಯ ಬಗೆೆ ಹೆೇಳಿಕೊಳುುತಯತನೆ (15:20-22). 
ನಯವು ಮಯಡುತಿತರುವ ಕಯಯವವನುು ಏಕೆ ಮಯಡುತಿತದ್ೆದೇವ್ೆಿಂಬದರ ವಿವರಣೆಯನುು 
ಕೊಡುವದರಿಂದ ಅದು ಎಲಯಲ ಸಿಂವಹನದ ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳನುು ಬಗೆಹರಸುವದಿಲಲ, ಆದರೆ 
ಅದು ಸಹಯಯವನುು ಮಯಡುತ್ತದ್ೆ.  

ಉತ್ತಮ್ ಸಿಂವಹನದಲಿಲ ಭವಿಷಾದ ಯೇರ್ನೆಗಳನುು, ಗುರಗಳನುು, ಮ್ತ್ುತ 
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ಕನಸುಗಳನುು ಹಿಂಚಿಕೊಳುುವದು ಸಹ ಸ್ೆೇರರುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನು ಸ್ೆಪೇನ್ ದ್ೆೇಶಕೆೆ ಹೊೇಗುವ 
ಮಯಗವದ ಮ್ಧಾದಲಿಲ ತಯನು ಹೆೇಗೆ ಅವರನುು ಭ್ೆೇಟಿಯಯಗಲಿದ್ೆದೇನೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ತ್ನು 
ವ್ಯಚಕರಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನು. ಆತ್ನು ಇದನುು ಹೆೇಳುವ ಸಿಂದಭವದಲಿಲ ತಯನು 
ಮಯಡಿಕೊಿಂಡ ಯೇರ್ನೆಗಳಲಿಲ ಅವರ ಪಯತ್ಿ ಏನೆಿಂಬುದನುು ಕುರತ್ು ಹಿಂಚಿಕೊಿಂಡನು: 
ಅವರು ಆತ್ನ ಸ್ೆೇವ್ೆಯ ಪರಶಿಮ್ಗಳಲಿಲ ಆಥಿವಕವ್ಯಗಿ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವರೆಿಂಬದ್ಯಗಿ 
ಆತ್ನು ನಿರೇಕ್ಷಿಸಿದನು (15:23-29).  

ಮ್ುಕಯತಯ. ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ ಕೆೈಸತರೊಿಂದಿಗೆ ಸಿಂವಹನ ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂಬ ಪೌಲನ 
ಬಯಕೆಯು ಪಿಭ್ಯವಗೊಳಿಸುವಿಂಥದ್ಯದಗಿದ್ೆ. ಆತ್ನು ಮಯಡಿದ ಸಿಂವಹನವು ಏನನುು 
ಸ್ಯಧಸಬೆೇಕೆಿಂದು ಆತ್ನು ಬಯಸಿದನೊೇ ಅದನುು ಸ್ಯಧಸಿತೊೇ? ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯದು. 
ಒಿಂದು ಉತ್ತಮ್ ಸಿಂವಹನಕೆೆ ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದ “ಸಿವೇಕರಸುವವರ” ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದ 
“ಕಳುಹಸುವವರ” ಅಗತ್ಾತೆಯು ಸಹ ಇರುತ್ತದ್ೆ—ಆದರೆ ಕನಿಷಠ ಪೌಲನು 
ಪಿಯತ್ುವನಯುದರೂ ಮಯಡಿದನು. ಆತ್ನು ಇಟ್ಲಿಗೆ ಬಿಂದು ತ್ಲುಪ್ರದ್ಯಗ ರೊೇಮಯಪುರದ 
ಕೆೈಸತರು ಆತ್ನನುು ಸ್ಯವಗತಿಸಿದರು ಎಿಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುತ್ತದ್ೆ (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳು 28:14, 15). 

ಇಿಂದು ಸಮಯರ್ದಲಿಲ, ಕುಟ್ುಿಂಬಗಳಲಿಲ, ದ್ಯಿಂಪತ್ಾಗಳಲಿಲ, ಮ್ತ್ುತ ಸಭ್ೆಯಲಿಲ 
ಉತ್ತಮ್ವ್ಯದ ಸಿಂವಹನ ಅಗತೆಾಯು ಅತ್ಾಿಂಥ ಅವಶಾಕವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಬಹಳವ್ಯಗಿ 
ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಪಡುವ ಸಿನಿಮಯ ಪಿಂಚ್ ಡೆೈಲಯಗಗಳಲೊಲಿಂದ್ೆಿಂದರೆ Cool Hand Luke 
ಎಿಂಬ ಸಿನಿಮಯದಲಿಲರುವಿಂಥದುದ, ಅದರಲಿಲ ಜೆೈಲಿನ ಅಧಕಯರಯು ವಾಿಂಗವ್ಯಡುತಯತ 
ಪಿಧ್ಯನ ಪಯತ್ಿದ್ಯರಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ನಮ್ಮ ಮ್ುಿಂದಿರುವ ಸಮ್ಸ್ೆಾಯೆೇನೆಿಂದರೆ 
ನಯವು ಸಿಂವಹನದಲಿಲ ವಿಫಲವ್ಯಗಿರುವದು.”79 ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಬಿಂಧಗಳಲಿಲ 
ಸಮ್ಸ್ೆಾಗಳನುು ಎದುರುಗೊಳುುವ್ಯಗ, ಅದ್ೊಿಂದು “ಸಿಂವಹನ ಮಯಡುವದಕೆೆ 
ವಿಫಲರಯಗಿರುವ” ಸಮ್ಸ್ೆಾಯಯಗುವದಕೆೆ ಬಿಡಬೆೇಡಿರ. 

ಪೌಲ್ನ ಸರೀವರ (15:14-22)  
John R. W. Stottನು ಪೌಲನ ಸ್ೆೇವ್ೆಯ ಬಗೆೆ ಚಚಿವಸುವದಕೆೆ ರೊೇಮಯ 15:14-22 

ವಚನಗಳನುು ಬಳಸಿದನು. 15:14, 15 ವಚನಗಳನುು ಪ್ರೇಠಿಕೆಯಯಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿದ 
ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು ಈ ಮ್ೂರು ವಿಭ್ಯಗಗಳನುು ಮ್ುಿಂದಿಟ್ಟನು: ಆತ್ನ ಯಯರ್ಕತ್ವದ ಸ್ೆೇವ್ೆ 
(15:16, 17), ಆತ್ನ ಶಕ್ತತಭರತ್ ಸ್ೆೇವ್ೆ (15:18, 19a), ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನ ಪಿವತ್ವಕ ಸ್ೆೇವ್ೆ (15:19b 
-22).80  

“ಉತತರಸ್ಲ್ಪಡದ ಪಯಾಥಿನರಗಳ್ಳ” (15:30-33)  
1990ರಲಿಲ, Garth Brooks ನು “Unanswered Prayers” (ಉತ್ತರಸಲಪಡದ 

ಪಯಿಥವನೆಗಳು) ಎಿಂಬ ಶಿೇಷ್ಟವಕೆಯ ಹಯಡೊಿಂದನುು ಬಿಡುಡೆಗೊಳಿಸಿದನು.81 ಅದರ 
ಕಥಯಹಿಂದರವು ಒಬಬ ಯುವತಿಯು ತ್ನು ಹೆಿಂಡತಿಯಯಗಬೆೇಕೆಿಂದು ಅತಯಾಸಕ್ತತಯಿಿಂದ 
ಪಯಿಥಿವಸುವ ಒಬಬ ಯುವಕನ ಕುರತಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ—ಆದರೆ ಆ ಪಯಿಥವನೆಯು ಈಡೆರುವದಿಲಲ. 
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ಅನಿಂತ್ರದಲಿಲ, ಆತ್ನು ಆ ಸಿಿೇಯನುು ಎದುಗೊವಳುುತಯತನೆ ಮ್ತ್ುತ ಆಗ ಅವನಿಗೆ ತಯನು 
ಆಕೆಯನುು ವಿವ್ಯಹವ್ಯಗಿದದರೆ ತ್ಪುಪ ಮಯಡಿದವನಯಗಿರುತಿತದ್ೆದನು ಎಿಂಬದನುು 
ಮ್ನದಟಯಟಯಿತ್ು. ಹಯಡು ಈ ಮಯತ್ುಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಅಿಂತ್ಾಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ: “ದ್ೆೇವರ ಅತ್ಾಿಂಥ 
ದ್ೊಡು ವರಗಳಲಿಲ ಕೆಲವು ಎಿಂದರೆ ಉತ್ತರಸಲಪಡದ ಪಯಿಥವನೆಗಳು.” ಒಬಬ ದ್ೆೇಶಿಯ—
ಮ್ತ್ುತ ಪಯಶಯುತ್ಾ ತಯರೆಯು ದ್ೆೇವರ ಮ್ತ್ುತ ಪಯಿಥವನೆ ಕುರತಯಗಿ ಹಯಡಿದನೆಿಂಬುದನುು 
ನಯನು ಪಿಶಿಂಸಿಸುತ ತೆೇನೆ, ಆದರೆ ಹಯಡಿನ ದ್ೆೇವಶಯಸಿವು ಇರಬೆೇಕಯದದ್ೊದಿಂದನುು 
ಕೆೈಬಿಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. ದ್ೆೇವರು ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ ಆ ಯುವಕನ ಪಯಿಥವನೆಗೆ ಉತ್ತರಸಿದದನು; 
ಆತ್ನ ಉತ್ತರವು “ಇಲಲ” ಎಿಂದ್ಯಗಿತ್ುತ. ದ್ೆೇವರು ತ್ನು ಮ್ಕೆಳ ಪಯಿಥವನೆಗಳಿಗೆ 
ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಉತ್ತರಸುತಯತನೆ,82 ಆದರೆ ಆತ್ನು ಯಯವ್ಯಗಲೂ “ಹೌದು” ಎಿಂದು 
ಉತ್ತರಸುವದಿಲಲ. ಕೆಲವು ಸ್ಯರ, ಆತ್ನ ಉತ್ತರವು “ಇಲಲ,” “ಸವಲಪ ಕಯಲ ತಯಳು” 
ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಅಥವ್ಯ ಇತ್ರ ಯಯವದ್ಯದರೊಿಂದು ಸೂಕತವ್ಯದ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ದ್ೆೇವರು ಪಿತಿಯಿಂದು ಪಯಿಥವನೆಗೂ ನಯವು ಇಚಿಛಸುವ ರೇತಿಯಲಿಲ ಉತ್ತರಸದಿರಬಹುದು, 
ಆದರೆ ಕತ್ವನು ತ್ಪಪದ್ೆ ಉತ್ತರಸುವನೆಿಂಬ ಭರವಸ್ೆಯಿಿಂದ ನಯವು ಇರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ—
ಒಿಂದು ವ್ೆೇಳ  ೆಉತ್ತರವು ಆತ್ನು ಪೌಲನಿಗೆ ನಿೇಡಿದ ಉತ್ತರದಿಂತಿರಬಹುದು: “ಹೌದು, 
ಆದರೆ . . .” ಅಪೊಸತಲನು ಕಿಮೇರ್ದಲಿಲ ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಪಿಯಯಣಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಆತ್ನು 
ಒಬಬ ಕೆೈದಿಯಯಗಿ ಅಲಿಲಗೆ ಹೊೇದನು.  

ಪೌಲನು ದ್ೆೇವರ ಉತ್ತರದಿಿಂದ ತ್ೃಪ್ರತಗೊಿಂಡಿದದನೊೇ? 32ನೆೇ ವಚನದಲಿಲನ “ದ್ೆೇವರ 
ಚಿತಯತನುಸ್ಯರ” ಎಿಂಬ ಮಯತ್ುಗಳನುು ತ್ಪ್ರಪಸಿಕೊಳುದಿರ: “ಹೇಗೆ ನಯನು ದ್ೆೇವರ 
ಚಿತಯತನುಸ್ಯರ ಆನಿಂದವುಳುವನಯಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿಲಗೆ ಬಿಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಿಂಗಡ ವಿಶಯಿಿಂತಿ 
ಹೊಿಂದಲಯಗುವದು.” ಪೌಲನು ತ್ನು ಚಿತ್ತಕ್ತೆಿಂತ್ ಮೇಲಯಗಿ ದ್ೆೇವರ ಚಿತ್ತವನುು 
ಮಯಡುವದಕೆೆ ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಸಿದಧನಯಗಿದದನು ಮ್ತ್ುತ ಮ್ನಸುಾಳುವನಯಗಿದದನು (ನೊೇಡಿರ 
1:10; 1 ಕೊರಿಂಥ 4:19). Stott ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತಯತನೆ, “ಪಯಿಥವನೆಯ ಉದ್ೆದೇಶವು . . . 
ದ್ೆೇವರ ಚಿತ್ತವನುು ನಮ್ಮ ಚಿತ್ತಕೆನುಗುರ್ವ್ಯಗಿ ಬಯಗಿಸಿಕೊಳುುವದಲಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ 
ಚಿತ್ತವನುು ಆತ್ನದದಕೆೆ ಸರಹೊಿಂದಿಸಿಕೊಳುುವದ್ೆೇ ಆಗಿದ್ೆ.”83 

“Unanswered Prayers” (ಉತ್ತರಸಲಪಡದ ಪಯಿಥವನೆಗಳು) ಹಯಡಿನ 
ಬರಹಗಯರರು ಸಮ್ಪವಕವ್ಯದ ಪದಗುಚಛಗಳನುು ಬಳಸದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ 
ಮ್ೂಲಭೂತ್ ಆಲೊೇಚನೆಯು ಸರಯಯಗಿಯೆೇ ಇರುತ್ತದ್ೆ. ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಮ ಪಯಿಥವನೆಗಳಿಗೆ 
“ಇಲಲ”—ಅಥವ್ಯ “ಹೌದು, ಆದರೆ . . .” ಎಿಂದು ಸಹ—ಉತ್ತರವನುು ಕೊಡುವ್ಯಗ ದ್ೆೇವರ 
ಅತ್ಾಿಂಥ ಶೆಿೇಷಠ ಆಶಿೇವ್ಯವದಗಳಲಿಲ ಕೆಲವು ಅನುಗಿಹಸಲಪಡುತ್ತವ್ೆ. 

ಅಡಿಟ್ಟಪಪಣಿಗಳ್ಳ  
1W. 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), 455. 2Ibid., 52. 3ಬಹುಶಃ ಪೌಲನು ಮ್ೂಲತ್ತ್ವಗಳು ಚಚೆವಯಲಿಲರುವ ವಿವ್ಯದ್ಯಿಂಶವನುು ಮಿೇರದ 
ವ್ಯಾಪಕವ್ಯದ ಅನವಯಿಕೆಯನುು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತವ್ೆಿಂಬುದನುು ತೊೇಪವಡಿಸುವದಕಯೆಗಿ ಜಯತಿವಿಶಿಷಟವ್ಯದ 
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“ನೆರೆಯವನ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸಿರಬೆೇಕು. 4ಪೌಲನು ಇಲಿಲ ಒಬಬ “ದೃಢವಿಲಲದ” ಸಹೊೇದರನ “ಭಕ್ತತವೃದಿಧ” 
ಹೆೇಗೆ ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂಬುದನುು ವಿವರಸಲಿಲಲ. ಅತಯಾವಶಾಕವ್ಯದ ಒಿಂದು ಸಿಂಗತಿಯೆಿಂದರೆ, ಆತ್ನು ತ್ನು ಜ್ಞಯನದಲಿಲ 
ಬೆಳೆಯುತಿತರುವ ವ್ೆೇಳ  ೆಆತ್ನಿಗೆ ತಯಳ ಮೆ, ಪ್ರಿೇತಿಯಿಿಂದ ಉಪದ್ೆೇಶ ಮಯಡುವದ್ೆೇ. 5ಆದಿ ಕೆೈಸತರು ಕ್ತೇತ್ವನೆ 69ರನುು 
ಮಸಿಾೇಯನ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ಕ್ತೇತ್ವನೆ ಎಿಂದು ಪರಗಣಿಸಿದದರು. ಅದು ಹಲವ್ಯರು ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗಗಳಲಿಲ ಉಲೆಲೇಖನ 
ಮಯಡಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ (ಯೇಹಯನ 2:17; 15:25; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 1:20; ರೊೇಮಯ 11:9, 10). 6Charles 

Hodge, Romans, The Crossway Classic Commentaries (Wheaton, Ill.: Crossway Books, 

1993), 378 ಆಯುದಕೊಳುಲಪಟ್ಟದುದ. 7ಗಿಿೇಕ್ ವ್ಯಕಾದಲಿಲ “ಸ್ೆೈರಣೆ ಮ್ತ್ುತ ಆದರಣೆಗಳ ದ್ೆೇವರು” ಎಿಂದಷೆಟೇ 
ಇರುತ್ತದ್ೆ. ಇದು ದ್ೆೇವರ ಗುರ್ಸವಭ್ಯವನುು (ಸ್ೆೈರಣೆಯುಳುವನಯದ ಮ್ತ್ುತ ಆದರಣೆಯನುು ನಿೇಡುವ ದ್ೆೇವರು) 
ಸೂಚಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ, ಆದರೆ ಇವುಗಳು ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಿಂಥ ಆಶಿೇವ್ಯವದಗಳಯಗಿವ್ೆ ಎಿಂಬ 
ಆಲೊೇಚನೆಯು ಸನಿುವ್ೆೇಶಕೆೆ ಸಮ್ಪವಕವ್ಯಗಿ ಸರಹೊಿಂದುವದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 8AB ಮ್ತ್ುತ MSG ತ್ರ್ುವಮಗಳು 
ಸಹ 5ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ “ಸ್ಯಮ್ರಸಾ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸುತ್ತವ್ೆ. 9Leon Morris, The Epistle to the 

Romans (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1988), 502. 10ಅನೆೇಕ 
ತ್ರ್ುವಮಗಳು “ನಯನು” ಎಿಂಬುದರ ಬದಲಯಗಿ “ನಿೇವು” ಎಿಂದು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತವ್ೆ. Bruce M. Metzger ಹೇಗೆ 
ಬರೆದನು, “ಸನಿುವ್ೆೇಶದಲಿಲನ (5-7 ವಚನಗಳು) ಮ್ಧಾಮ್ ಪುರುಷ ಬಹುವಚನದ ಇತ್ರ ನಿದಶವನಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ 
ἡμᾶς [hēmas, ‘us’] ಎಿಂದು ಓದುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ὑμᾶς [humas, ಬಹುವಚನ ‘you’] ಎಿಂದು ಓದುವದು 
ಹೆಚುು ಸವೊೇವತ್ೃಷಠ ಮ್ತ್ುತ ವ್ೆೈವಿಧಾತೆಯಿಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದ್ೆ” (Bruce M. Metzger, A Textual 

Commentary on the Greek New Testament, 2d ed. [New York: United Bible Societies, 

1994], 473). “ನಯವು” ಅಥವ್ಯ “ನಿೇವು” ಯಯವದು ಬಳಸಲಪಟ್ಟರೂ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದ ಅಥವವಿಂತ್ೂ 
ಮ್ೂಲಭೂತ್ವ್ಯಗಿ ಒಿಂದ್ೆೇ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

11Walter 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), 1030. 12ಬಹುತೆೇಕ ಭ್ಯಗದಲಿಲ, ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗಗಳು ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಗಿಿೇಕ್ 
ಅನುವ್ಯದದಿಿಂದ (LXX) ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಪಟಿಟರುತ್ತವ್ೆ. 13See 2 Sam. 22:50. 14“ಸಿಂಕ್ತೇತಿವಸುವ್ೆನು” ಎಿಂಬುದು 
ψάλλω (psallō) ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದು ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ “ಸುತತಿಗಳನುು ಹಯಡುವದು” ಎಿಂಬ 
ಅಥವವನುು ಕೊಡುತ್ತದ್ೆ. (The Analytical Greek Lexicon [London: Samuel Bagster & Sons, 

1971], 441.) 15“ಸಿಂಕ್ತೇತಿವಸಲಿ” ಎಿಂಬದರ ಬದಲಯಗಿ ಹಲವ್ಯರು ತ್ರ್ುವಮಗಳು “ಸುತತಿಗಳನುು ಹಯಡಿರ” 
ಅಥವ್ಯ ಅದನುು ಹೊೇಲುವ ಪದವನುು ಬಳಸುತ್ತವ್ೆ (NIV; JB; NCV). 16Morris, 506. 17Jim 

McGuiggan, The Book of Romans, Looking Into The Bible Series (Lubbock, Tex.: 

Montex Publishing Co., 1982), 419. 18Bauer, 805. 19R. C. Bell, Studies in Romans (Austin, 

Tex.: Firm Foundation Publishing House, 1957), 176. 20G. Fitzer, “tolmaō,” 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), 1183-84.  
21ಜ್ಞಯಪಕಗೊಳಿಸುವದು ಒಬಬ ಬೊೇಧಕನ ಅಥವ್ಯ ಉಪದ್ೆೇಶಕನ ಕೆಲಸದಲಿಲ ಒಿಂದು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದ 

ಭ್ಯಗವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ ಜ್ಞಯಪಕಗಳನುು ತಯಜಯತ್ನ ಮ್ತ್ುತ ಔಚಿತ್ಾ ಉಳುವುಗಳನಯುಗಿ ಮಯಡುವದು ಸಹ ಅಷೆಟೇ 
ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದುದ. ಒಬಬನು ಒಿಂದ್ೆೇ ವಿಧವ್ಯದ ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ಪುನಃ ಪುನಃ ಒಿಂದ್ೆೇ ವಿಧದಲಿಲ ಹೆೇಳುವದಕೆೆ 
ಪಿಯತಿುಸಬಯರದು. 22ಪೌಲನು ಅನೆೇಕ ಅದುುತ್ಗಳನುು ನಡಿಸಿದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 13:6-12; 14:3, 8-
10; 16:16-18; 19:11, 12). 23Vine, 682. 24ಒಟಿಟನಲಿಲ ಹೆೇಳುವದ್ಯದರೆ ಇಲುಲರಕ ಸಿೇಮಯು ಸ್ೆಬಿವಯಯ ಮ್ತ್ುತ 
ಮೊಿಂಟೆೇನೆಗೊಿೇ (ಎರಡೂ ಮ್ುಿಂಚೆ ಯುಗೊಸಲವಿಯಯದ ಭ್ಯಗವ್ಯಗಿದದವು) ಮ್ತ್ುತ ಅಲಯಬನಿಯಯದ ಒಿಂದು 
ಭ್ಯಗವನೊುಳಗೊಿಂಡಿದದಿಂಥ ಪಯಿಿಂತ್ಾವ್ಯಗಿತ್ುತ. 25Vine, 21. 261966 ರಿಂದ ಇಲಿಲಯ ವರೆಗೆ, Star Trek 

ಸರಣಿಯು “ಯಯವ ಮ್ನುಷಾನೂ ಈ ಮ್ುಿಂಚೆ ಹೊೇಗಿರದಿಂಥ ಸಥಳಕೆೆ ಧ್ೆೈಯವದಿಿಂದ ಹೊೇಗುವ” ಬಯಹಯಾಕಯಶ 

ಯಯತಿಿಗಳ ಕುರತ್ ಕಲಿಪತ್ ಕಥೆಗಳನುು ಪಿಸುತತ್ಪಡಿಸುತಯತ ಬಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. 27Reuel Lemmons, “111,400,000 

People and One Preacher,” Firm Foundation (3 July 1956): 426. 28John R. W. Stott, The 

Message of Romans: God’s Good News for the World, The Bible Speaks Today (Downers 

Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1994), 385. 29Bauer, 873. 30“ಆದರೆ ಈಗ ನಯನು . . . ಹೊೇಗುತೆತೇನೆ” 
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ಎಿಂಬುದು ಆತ್ನ ಹೊರಡುವಿಕೆ ಸನಿುಹತ್ವ್ಯಗಿತೆತಿಂದಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.  
31“ಹರ್ದ ಸಹಯಯ” ಎಿಂಬುದು κοινωνία (koinōnia) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ. ಹರ್ವನುು 

ಕೊಡುವದು ಕತ್ವನ ಸ್ೆೇವ್ೆಗೆ ನಯವು ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದರಲಿಲನ ಒಿಂದು ವಿಧವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ (12:13ರ ಮೇಲಿನ 
ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ನೊೇಡಿರ). 32Bruce Barton, David Veerman, and Neil Wilson, Romans, Life 

Application Bible Commentary (Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers, 1992), 283. 
33ಮ್ಕೆದ್ೊೇನಾ ಮ್ತ್ುತ ಅಖ್ಯಯಗಳು ಗಿಿೇಸ್.ನ ದಕ್ಷಿರ್ ದಿಕ್ತೆನ ಪಯಿಿಂತ್ಾಗಳಯಗಿದದವು. ಫಿಲಿಪ್ರಪ ಮ್ತ್ುತ 
ಥೆಸಲೊೇನಿಕಗಳು ಮ್ಕೆದ್ೊೇನಾದಲಿಲನ ಪಟ್ಟರ್ಗಳಯಗಿದದವು; ಕೊರಿಂಥವು ಅಖ್ಯಯದಲಿಲದದ ಒಿಂದು ಪಟ್ಟರ್ವ್ಯಗಿತ್ುತ. 
34ಪೌಲನು ಕಯಣಿಕೆಗಳನುು ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ ಕೊಿಂಡೊಯುಾವ ವ್ೆೇಳ  ೆಆತ್ನು ಜೊತೆಯಲಿಲ ಹೊೇದವರೊಳಗೆ ಆಸಾ 
ಸಿೇಮಗೆ ಸ್ೆೇರದ ಇಬಬರು ವಾಕ್ತತಗಳಿದದರು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 20:4). ಇವರಲೊಲಬಬನು ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟರ್ಕೆೆ 
ಸ್ೆೇರದವನಯಗಿದದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 21:29). 35ಬಹುಶಃ ಪೌಲನು ಇಲಿಲ ಮ್ೂಲತ್ಃ ಯೆಹೂದಾರಗೆ 
ವ್ಯಗಯದನ ಮಯಡಲಪಟಿಟದದ ಆಶಿೇವ್ಯವದಗಳಲಿಲ ಪಯಲುಗಯರರಯಗುವಿಂತೆ ಅನಾರ್ನರಗೆ ಅವಕಯಶ ಕೊಡಲಯಯಿತೆಿಂದು 
ಹೆೇಳುತಿತರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಯೆಹೂದಾರು ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ತಿರಸೆರಸಿದದರ ಫಲಿತ್ವ್ಯಗಿ ಸುವ್ಯತೆವಯು ಅನಾರ್ನರ 
ಬಳಿಗೆ ಕೊಿಂಡೊಯಾಲಪಟಿಟತ್ು (11:17, 30, 31ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ನೊೇಡಿರ). 36Douglas J. Moo, 

Romans, The NIV Application Commentary (Grand Rapids, Mich.: Zondervan 

Publishing House, 2000), 497. 37ಒಿಂದು ಸವವಸ್ಯಧ್ಯರರ್ವ್ಯದ ಮಯತ್ನುು ಬಳಸಿ ಹೆೇಳುವದ್ಯದರೆ, 
ಪೌಲನು “ಒಿಂದು ವಾವಹಯರ ಭದಿಪಡಿಸಿಕೊಳುಲು” ಬಯಸಿದದನು. 38F. F. Bruce, The Letter of Paul to 

the Romans, 2d ed., The Tyndale New Testament Commentaries (Grand Rapids, Mich.: 

Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1985), 14. 39Moo, 495. ತಯಷ್ಟೇಷ್ಟವನ ಉಲೆಲೇಖವಿರುವ ಒಿಂದು 
ಉತ್ತಮ್ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವ್ೆಿಂದರೆ ಯೇನ 1:3). 40William Barclay, The Letter to the Romans, rev. ed., 

The Daily Study Bible (Philadelphia: Westminster Press, 1975), 3. 
41Merrill C. Tenney, New Testament Survey (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. 

Eerdmans Publishing Co., 1961), 308. 42“ಹೆೇರಳವ್ಯಗಿ [ಪರರೂರ್ವತೆ]” ಎಿಂಬುದು πλήρωμα 

(plērōma) ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ. ಪುನಃ, ಈ ಪದವು “ಅನಾರ್ನಗಳ ಸಮ್ುದ್ಯಯವು ದ್ೆೇವರ ರಯರ್ಾದಲಿಲ 
ಸ್ೆೇರುವದು” ಎಿಂಬ ಅಥವವನುು ಹೊಿಂದಿರುವದಿಲಲ (11:25, 26a ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ನೊೇಡಿರ). 43KJV ಮ್ತ್ುತ 
NKJV ತ್ರ್ುವಮಗಳಲಿಲ “ಕ್ತಿಸತನ ಸುವ್ಯತೆವ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. 44ಪೌಲನು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಲಿಲ 
ಆತ್ನಿಗೊೇಸೆರ ಪಯಿಥಿವಸಬೆೇಕೆಿಂದು ಕೆೇಳಿಕೊಳುುತಿತದದನು (2 ಕೊರಿಂಥ 1:11; ಎಫೆಸ 6:19; ಕೊಲೊಸ್ೆಾ 4:3;  
1 ಥೆಸಲೊೇನಿಕ 5:25; 2 ಥೆಸಲೊೇನಿಕ 3:1). 45ಇದು ದ್ೆೇವರ ಎಲಯಲ ಮ್ೂರು ಸದಸಾರನುು—ದ್ೆೇವರು, ಕ್ತಿಸತನು, 
ಮ್ತ್ುತ ಪವಿತಯಿತ್ಮನು—ಸೂಚಿಸಿ ಹೆೇಳುವ ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲನ ಅನೆೇಕ ವಚನಗಳಲಿಲ ಈ ವಚನವು 
ಒಿಂದ್ಯಗಿದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ ಮ್ತಯತಯ 3:16, 17; 28:19; ರೊೇಮಯ 8:9, 11; 1 ಕೊರಿಂಥ 12:4-7; 2 ಕೊರಿಂಥ 13:14; 
ಎಫೆಸ 2:18; 4:4-6; 1 ಪೆೇತ್ಿ 1:2; ಯೂದನು 20, 21). 46Adapted from Moo, 490. 47Barton, 

Veerman, and Wilson, 284. 48ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು ಪುಸತಕದಲಿಲ ಪೌಲನ ಪಿಯಯರ್ಗಳ ಮ್ತ್ುತ 
ಚಟ್ುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗೆ ೆ ಲೂಕನು ಸವಲಪವ್ಯಗಿಯೆೇ ಬರೆದಿರುತಯತನೆ. 49ಈ ಸಲಹೆಯು ದ್ೆೈಹಕ ಮ್ತ್ುತ ಆತಿೀಕ 
ಅಪಯಯವನುು ತ್ರುವ ಸಿಂಭ್ಯವಾವುಳುದ್ಯದಗಿತ್ುತ; ಆದರೆ ಪೌಲನು, “ಯಯರಯರಗೆ ಎಿಂಥೆಿಂಥವನಯಗಬೆೇಕೊೇ 
ಅಿಂಥಿಂಥವನಯಗಬೆೇಕೆಿಂಬ” ಉತಯಾಹದಲಿಲದದವನಯಗಿ (1 ಕೊರಿಂಥ 9:22) ಅದಕೆೆ ಒಪ್ರಪಗೆ ಸೂಚಿಸಿದನು. ಈ 
ಘಟ್ನೆಯ ಕುರತ್ ವಿಸ್ಯತರವ್ಯದ ವಿವರಣೆಯು David L. Roper, Acts 15—28, Truth for Today 

Commentary (Searcy, Ark.: Resource Publications, 2001), 283-89 ರಲಿಲ ಬರೆಯಲಪಟಿಟದ್ೆ. 
50“ಅವಿಧ್ೆೇಯರ” ಎಿಂಬುದರ ಬದಲಯಗಿ ಕೆಲವು ತ್ರ್ುವಮಗಳು “ನಿಂಬಿಕೆಯಿಲಲದ” ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆೆ ಸಮ್ನಯದ 
ಪದವನುು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತವ್ೆ; ಆದರೆ ἀπειθέω (apeitheō) ಎಿಂಬ ಗಿಿೇಕ್ ಪದದ ಅಥವವು “ಅವಿಧ್ೆೇಯರು” 
ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಮ್ತೊತಿಂದ್ಯವತಿವ, ಪೌಲನು ಒಿಂದು ವಿಧ್ೆೇಯತೆಯುಳು ನಿಂಬಿಕೆಯನುು ಹೊಿಂದಿರುವದರ 
ಪಯಿಮ್ುಖಾತೆಯನುು ತೊೇರಸಿ ಕೊಟ್ಟನು.  

51Bell, 183. 52Vine, 157. 53David L. Roper, 325-29, 333-37 ರಲಿಲ ಪೌರತ್ವದ ಕುರತ್ ಚಚೆವಯನುು 
ನೊೇಡಿರ. 54Hodge, 387. 551 Clement 5.7. 56ಆತ್ನ ಎರಡನೆಯ ಸುವ್ಯತಯವ ಪಿಯಯರ್ದಲಿಲ, ಪೌಲನು ಆಸಾ 
ಸಿೇಮಗೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕೆಿಂದಿದದನು, ಆದರೆ ಪವಿತಯಿತ್ಮನು ಅದಕೆೆ ಅನುಮ್ತಿಸಲಿಲಲ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 16:6). 
ಅನಿಂತ್ರ, ಆ ಪಿಯಯರ್ದ ಅಿಂತ್ಾದ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, ಪೌಲನು ಆಸಾ ಸಿೇಮಯಲಿಲರುವ ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟರ್ಕೆೆ ಒಿಂದು ಕುಲಪತ 
ಭ್ೆೇಟಿಯನುು ಕೊಟ್ಟನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 18:19-21). ಆತ್ನು ಮ್ೂರನೆಯ ಸುವ್ಯತಯವ ಪಿಯಯರ್ದ ವ್ೆೇಳ  ೆ
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ಎಫೆಸಕೆೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಅಲಿಲ ಕೆಲವು ವಷವಗಳ ವರೆಗೆ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು ಮಯಡಿದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 19:1, 10). 
57Charles Sheldon, In His Steps (N.p., 1896; reprint, Nashville: Broadman Press, 1935). 
581990ರ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, “What Would Jesus Do?”—ಯೆೇಸು ಏನು ಮಯಡಿರುತಿತದದನು?—(ಸಿಂಕ್ಷಿೇಪತರೂಪ 

WWJD) ಎಿಂಬುದು ಧ್ಯಮಿವಕ ಭಕ್ತತಯುಳು ಅಮರಕದ ಹದಿಹರೆಯದ ಮ್ಕೆಳ ಮ್ಧಾದಲಿಲ ಪಿಖ್ಯಾತ್ವ್ಯಗಿತ್ುತ. 
ಹೆೇಗೂ, ಬಹುತೆೇಕರಗೆ Sheldonನ ಪುಸತಕದ ಬಗೆೆ ಸವಲಪವ್ೆೇ ಗೊತಿತತ್ುತ ಅಥವ್ಯ ಏನೆೇನೂ ಗೊತಿತರಲಿಲಲ. 59ಈ 
ಪಯಠ್ವು 1983ರಲಿಲ ನಡೆದ Sixth Annual Fort Worth Lecturesನಲಿಲ ನಯನು ಮ್ುಿಂದಿಟ್ಟ ಉಪನಯಾಸದ ಮೇಲೆ 
ಆಧ್ಯರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 60Graphē ಎಿಂಬುದು ನಯಮ್ಪದದ ರೂಪವ್ಯಗಿದ್ೆ. ಕ್ತಿಯಯಪದ ರೂಪವ್ಯದ γράφω 

(graphō) ಎಿಂಬ ಪದವು ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ 190 ಸ್ಯರ ಕಿಂಡು ಬರುತ್ತದ್ೆ ಮ್ತ್ುತ ಅದು ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ 

“ಬರೆ” ಅಥವ್ಯ ಅದಕೆೆ ಹೊೇಲಿಕೆಯಯದ ಒಿಂದು ಅಥವದಲಿಲ ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ.  
61ಇದು KJVಯಲಿಲ ಸಹ ಹಯಗೆಯೆೇ ಇರುತ್ತದ್ೆ. 62H. E. Dana and R. E. Glaze, Jr., Interpreting 

the New Testament (Nashville: Broadman Press, 1961), 22. 63ಈ ವಿಧ್ಯನದಲಿಲ, ಬರಹಗಯರನ 
ಮ್ೂಲ ಉದ್ೆದೇಶವು ನಿಲವಕ್ಷಿಸಲಪಡುತ್ತದ್ೆ. ದಸ್ಯತವ್ೆೇಜನ ಸಿಂದ್ೆೇಶವು ಒಿಂದು “ಸ್ಯಿಂಕೆೇತಿಕ ನಿರೂಪಣೆ” ಯಯಗಿ 
ಮಯಪವಡಿಸಲಪಟ್ುಟ ಅದು ಬೆೇರೊಿಂದು ಸಿಂದ್ೆೇಶವನುು ಕೊಡುವಿಂತ್ದ್ಯದಗುತ್ತದ್ೆ. ಈ ವಿಧ್ಯನವು 
ಅಥವನಿರೂಪಣೆಕಯರನ ಯೇಚನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಅಧಕವ್ಯಗಿ ಹೆೇಳುವದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ ಮ್ೂಲ ಬರಹಗಯರನ 
ಉದ್ೆದೇಶದ ಬಗೆ ೆಸವಲಪವ್ಯಗಿ ಹೆೇಳುವದು. 64ಕೆಲವು ಯೆಹೂದಾರು ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲರುವ ಅದುುತ್ಕರ 
ಅಿಂಶಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ ಮ್ುರ್ುಗರ ಹೊಿಂದಿದದರು. ಅವರು ಆ ಅಿಂಶಗಳನುು “ಸ್ಯಿಂಕೆೇತಿಕ ನಿರೂಪಣೆಗೊಳಿಸಿದರು” 
ಮ್ತ್ುತ ಅವುಗಳನುು “ಕಟ್ುಟಕಥೆಗಳು” ಎಿಂಬಿಂತೆ ಮಯಡಿದರು, ಹೇಗೆ ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾವನುು ವಿದ್ಯಾವಿಂತ್ರಯಗಿದದ 
ಗಿಿೇಕ್.ರಗೆ “ಹೆಚುು ಒಪಪಬಲಲದುದ” ಆಗುವಿಂತೆ ಮಯಡಬಹುದ್ೆಿಂದು ನಿರೇಕ್ಷಿಸಿದರು. ಕೆಲವರು ಈ ದಿನಗಳಲಿಲ 
ಬೆೈಬಲಿನಲಿಲರುವ ಅದುುತ್ಗಳ ಬಗೆ ೆ“ಸಮ್ಜಯಯಿಷ್ಟ ಕೊಡುವದಕೆೆ” ಪಿಯತಿುಸುತಯತರೆ. 65Plymouth, ಅಮರಕದ 
ದಕ್ಷಿರ್ದಲಿಲರುವ Massachusetts ನಲಿಲರುತ್ತದ್ೆ, ಅದು Plymouth ತ್ಪಪಲಿನ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದ್ೆ. ಇದು New 

Englandನಲಿಲ ಯುರೊೇಪ್ರಯನುರ ಶಯಶವತ್ ವ್ಯಸದ ಮೊದಲ ಸಥಳವ್ಯಗಿತ್ುತ. 66ಮ್ೂಲ ವ್ಯಕಾದಲಿಲ, KJV 

ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲರುವ “ನಿೇವು ಶಯಸಿಗಳಲಿಲ . . . ಅವುಗಳನುು ವಿಚಯರಸುತಿತೇರಲಯಲ” ಎಿಂಬುದನುು ಆಜ್ಞಯಥವಕವ್ಯಗಿ 
(“ಶಯಸಿಗಳನುು ವಿಚಯರಸಿರ”) ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ನಿಶುಯಯಥವಕವ್ಯಗಿ (“ನಿೇವು ಶಯಸಿಗಳನುು 
ವಿಚಯರಸುವತಿತೇರಲಲವ್ೆೇ”) ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಅನುವ್ಯದಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಈ ಅಧಾಯನದಲಿಲ ಈ ಮ್ುಿಂಚೆ, ನಯನು 
ನಿಶುಯಯಥವಕ ರೂಪದಲಿಲ ಬಳಸಿದ್ೆನು (NASB ತ್ರ್ುವಮಯಿಿಂದ ಉಲೆಲೇಖಿಸಿದ್ೆನು); ಇಲಿಲ ನಯನು ಆಜ್ಞಯಥವಕ 
ರೂಪವನುು ಬಳಸುತಿತದ್ೆದೇನೆ (KJV ತ್ರ್ುವಮಯಿಿಂದ ಉಲೆಲೇಖ). 67Dana and Glaze, 38. 68“Hermeneutics” 
(ವಿವರರ್ಶಯಸಿ) ವು ಬೆೈಬಲ್.ನುು ಅಥವನಿರೂಪಣೆ ಮಯಡುವ ಕಲೆ ಮ್ತ್ುತ ವಿಜ್ಞಯನವನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. 
69Eleanor L. Doan, “Read It Through,” in The Speaker’s Sourcebook (Grand Rapids, 

Mich.: Zondervan, 1962), 35. 70Dutch ಚಿತ್ಿರ್ಕಯರನಯದ Vincent van Gogh ಒಬಬ ಚಿತ್ತಪಿಭ್ಯವ 
ನಿರೂಪರ್ವ್ಯದಿ ಆಗಿದದನು. ಒಬಬ ಚಿತ್ತಪಿಭ್ಯವ ನಿರೂಪರ್ವ್ಯದಿಯು ನಿಖರವ್ಯದ ಸವರೂಪಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಒಿಂದು 
ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ತ್ನು ಅಚುನುು (ಪಿಭ್ಯವವನುು) ಚಿತಿಿಸುತಿತದದನು.  

71ಯೆೇಸು ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಮ್ರಣಿಸಿದ್ಯಗ “ಎಲಯಲ” “ನೆರವ್ೆೇರತ್ು,” ಮ್ತ್ುತ ಹಳೆಯ ಧಮ್ವಶಯಸಿವು 
ದ್ಯರಯಿಿಂದ ಹೊರಕೆೆ ಸರಸಲಪಟಿಟತ್ು (ಕೊಲೊಸ್ೆಾ 2:14). ಆ ಕಯಲದ ಹೊತಿತನ ತ್ನಕ, ಧಮ್ವಶಯಸಿದ ವಿಧಗಳನುು 
ಮಿೇರುವದಕೆೆ ಯಯವನಿಗೂ—ಸವತ್ಃ ತಯನೂ ಸ್ೆೇರದಿಂತೆ—ಹಕುೆ ಇರಲಿಲಲ ಎಿಂಬುದನುು ಯೆೇಸು ಒತಿತ ಹೆೇಳಿದನು. 
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