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ಅಧ್ಯಾಯ 16 

ಪೌಲ್ನ ವಿಂದನರಗಳ್ಳ ಮ್ತನತ 
ಅಿಂತಿಮ್ ಸರ ತೀತ್ಯಾಪಿಣರ 

ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯು ಎಿಂದಿಗೂ ಅತ್ಾಿಂಥ ಅಧಕ ಮಿತ್ಿರನುು ಹೊಿಂದಿರಲಯರನು ಎಿಂದು 
ಒಬಬರು ಹೆೇಳಿದ್ಯದರೆ—ಮ್ತ್ುತ ನಮ್ಮಲಿಲ ಬಹುತೆೇಕರು ಅದಕೆೆ ಒಮ್ಮತ್ ಹೊಿಂದಿದ್ ದೆೇವ್ೆ.1 
ಜ್ಞಯನೊೇಕ್ತತಗಳಲಿಲ ಸ್ೊಲೊಮೊೇನನು ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತಯತನೆ, “ಮಿತ್ಿನ ಪ್ರಿೇತಿಯು ನಿರಿಂತ್ರ” 
(ಜ್ಞಯನೊೇಕ್ತತ 17:17); “ಸಹೊೇದರನಿಗಿಿಂತ್ಲೂ ಹತಿತರ ಹೊಿಂದಿಕೊಳುುವ ಮಿತ್ಿನುಿಂಟ್ು” 
(ಜ್ಞಯನೊೇಕ್ತತ 18:24). ಪಿಖ್ಯಾತ್ ಬೊೇಧಕನಯದ Marshall Keeble ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಿತದದಿಂಟ್ು, 
“ನನು ಬಳಿಯಲಿಲ ಒಿಂದು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಯಲರ್.ಗಳಿಲಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನನಗೆ 
ಮಿಲಿಯನ್ ಮಿತ್ಿರದ್ಯದರೆ.” ಬಳಿಕ ಆತ್ನು ಹಲುಲಕ್ತರದು, “ಮ್ತ್ುತ ನನಗೆ ಅಗತ್ಾ ವಿದದಲಿಲ ಈ 
ಮಿಲಿಯನ್ ಮಿತ್ಿರಲಿಲ ಒಬೊಬಬಬರೂ ಒಿಂದ್ೊಿಂದು ಡಯಲರ್ ಕೊಡುವರು” ಎಿಂದು ಸ್ೆೇರಸಿ 
ಹೆೇಳುತಿತದದನು. 

ಪೌಲನಿಗೆ ಆತ್ನನುು ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು ವಿರೊೇಧಸುತಿತದದ ವ್ೆೈರಗಳಿದದರು 
(3:8; 15:31; 2 ಕೊರಿಂಥ 11:26; ಫಿಲಿಪ್ರಪ 3:18). ಹೆೇಗೂ, ಆತ್ನಿಗೆ ಮಿತ್ಿರು ಸಹ ಇದದರು 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 19:31; 24:23; 27:3)—ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನು ಅವರಲಿಲ 
ಒಬೊಬಬಬರಗಯಗಿಯೂ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಯುಳುವನಯಗಿದದನು. ರೊೇಮಯ 16ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯವು 
ಮ್ೂವತೊತಿಂಭತ್ುತ ರ್ನರನುು ಹೆಸರು ಹೆೇಳಿ ಉಲೆಲೇಖಿಸುತಯತದರೂ; ಅವರಲಿಲ ಬಹುತೆೇಕರು 
ಪೌಲನ ಮಿತ್ಿರಯಗಿದದರು. ನಮ್ಗೆ ಅವರಲಿಲ ಕೆಲವರ ಪರಚಯವಿರುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ ಅನೆೇಕರು 
ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಪಟಿಟ ಮಯಡಲಪಟಿಟರುವ ಕಯರರ್ದಿಿಂದ 
ಪರಚಯವಿಲಲದವರಯಗಿದ್ಯದರೆ. ಅಪರಚಿತ್ರಯಗಿದದರೂ ಸರಯೆೇ ಅಥವ್ಯ ಚೆನಯುಗಿ 
ಪರಚಿತ್ರಯಗಿದಿದರೂ ಸರಯೆೇ, ಅವರೆಲಲರೂ ಪೌಲನಿಗೆ ಪಯಿಮ್ುಖಾರಯಗಿದದರು. 

ಪೌಲ್ನನ ಫೊಯಬರಯನನು ಶಫಯರಸ್ನ ಮಯಡಿದನು (16:1, 2) 
1ನಯನನ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಳಿಗರ ಕಳ್ಳಹಸ್ನವ ನಮ್ಮ ಸ್ಹರ ೀದರಯಯದ ಫೊಯಬರಯನನು 

ಪಿಾೀತಿಯಿಂದ ಅಿಂಗಿೀಕರಸಿರ. ಆಕ್ರಯನ ಕ್ರಿಂಕ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರನವ ಸ್ಭರಯ 
ಸರೀವಕಳಯಗಿದಯುಳರ; 2ನಿೀವು ಆಕ್ರಯನನು ಕತಿನ ಶಷಾಳರಿಂದನ ದರೀವಜನರಗರ ತಕಕ ಹಯಗರ 
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ಸರೀರಸಿಕ್ರ ಿಂಡನ ಸ್ಹಯಯವು ಯಯವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಕ್ಯಗಿದುರ  ಸ್ಹಯಯವನನು ಮಯಡಿರ. 
ಆಕ್ರಯನ ನನಗ  ಅನರೀಕರಗ  ಸ್ಹಯಯ ಮಯಡಿದವಳ್ಳ. 

ವಚನಗಳ್ಳ 1, 2. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವು ಒಿಂದು ಶಯಲಘನೆಯ ಮಯತಿನೊಿಂದಿಗೆ 
ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ. ಪ್ರೇಠಿಕೆ ಮ್ತ್ುತ ಶಿಫಯರಸು ಒಳಗೊಿಂಡ ಪತಿಿಕೆಗಳು ಪೌಲನ ದಿನದಲಿಲ 
ಸಹರ್ವ್ಯಗಿದದವು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳ  18:27; 2 ಕೊರಿಂಥ 3:1; 8:18-24). ಇವುಗಳು 
ದ್ಯರತ್ಪ್ರಪಸಬಹುದ್ಯದ ಸುಳುು ಬೊೇಧಕರಿಂದ ಮ್ತ್ುತ ಅವರ ಅತಿಥಿಸತಯೆರದ ಲಯಭವನುು 
ಪಡೆದುಕೊಳುಲು ಪಿಯತಿುಸಬಹುದ್ಯಗಿದದ ಬೂಟಯಟಿಕೆಗಯರರಿಂದ ಕೆೈಸತರನುು 
ಕಯಪಯಡುವವುಗಳಯಗಿದದವು. 

ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ನಯನನ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಳಿಗರ ಕಳ್ಳಹಸ್ನವ ಸ್ಹರ ೀದರಯದ 
ಫೊಯಬರಯನನು. ದ್ೆೇವರ ಆತಿೀಕ ಕುಟ್ುಿಂಬದ (ಸಭ್ೆ) ಸಿಿೇ ಸದಸಾರು “ಸಹೊೇದರಯರು” 
ಆಗಿದ್ಯದರೆ, ಆದರೆ “ಸಹೊೇದರ” (ἀδελφή, adelphē) ಎಿಂಬ ಪದವು ಒಬಬ ಕೆೈಸತ 
ಸಿಿೇಯನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಗಿಿೇಕ್ ವ್ಯಕಾದಲಿಲ ಅಪರೂಪವ್ಯಗಿ 
ಬಳಸಲಪಟಿಟದ್ೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 7:15; 9:5 [KJV]; ಯಯಕೊೇಬ 2:15; ನೊೇಡಿರ ಮ್ತಯತಯ 
12:50; ಮಯಕವ 3:35; 1 ತಿಮೊಥೆ 5:2). ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲ ಇದ್ೊಿಂದು 
ಕಡೆಯಲಿಲಷೆಟೇ adelphē ಎಿಂಬ ಪದವು ಕಿಂಡು ಬರುತ್ತದ್ೆ. ಸಹರ್ವ್ಯಗಿ, ಪುರುಷ ಮ್ತ್ುತ 
ಸಿಿೇಯರು ಇಬಬರನೂು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ ἀδελφός (adelphos) ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬರುವ 
“ಸಹೊೇದರರು” (“ಸಹೊೇದರರು”; NIV) ಎಿಂಬ ಪದವು ಜಯತಿವಿಶಿಷಟ ಅಥವದಲಿಲ 
ಬಳಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲ “ಸಹೊೇದರ” ಮ್ತ್ುತ 
“ಸಹೊೇದರರು” ಎಿಂಬ ಪದಗಳು ಆಗಯಗೆೆ ಕಿಂಡು ಬರುತ್ತವ್ೆ. 

“ನಮ್ಮ ಸಹೊೇದರಯಯದ” ಎಿಂಬುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಫಯಿಬೆಯು ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಆಕ್ರಯನ 
ಕ್ರಿಂಕ್ರಾಯ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರನವ ಸ್ಭರಗ ಸರೀವಕಳಯಗಿದಯುಳರ ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಬಣಿುಸಲಪಡುತಯತಳ .ೆ 
ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಬರೆದ ತ್ನು ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲ, ಪೌಲನು ದ್ೆೇವರ ರ್ನರನುು 
ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ ವಿವಿಧ ಪದಗಳನುು ಬಳಸಿದನು, ಆದರೆ ಆತ್ನು ಇದ್ೆೇ ಮೊದಲ ಬಯರಗೆ 
“ಸಭ್ೆ” (ἐκκλησία, ekklēsia) ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸುತಯತನೆ. ಈ ಪದವು ಈ 
ಅಧ್ಯಾಯದಲಿಲ ಐದು ಸ್ಯರ ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ (16:1, 4, 5, 16, 23). “ಕೆಿಂಕೆಿಯ” 
ಕೊರಿಂಥಕೆೆ ಒಿಂದು ಪೂವವ ದಿಕ್ತೆನ ಸಮ್ುದಿ ಬಿಂದರು ಆಗಿತ್ುತ, ಕೊರಿಂಥವು ಅಖ್ಯಯದ 
(ಗಿಿೇಸ್) ಇಸುತಮ್ಸ್ ಎಿಂಬಲಿಲತ್ುತ. ಈ ಬಿಂದರು ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟರ್ದಿಿಂದ ಆರು ಅಥವ್ಯ ಏಳು 
ಮೈಲುಗಳಷುಟ ದೂರದಲಿಲ, ಇದು ಎಗಿಯನ್ ಸಮ್ುದಿದ ಸರೊನಿಕ್ ಕೊಲಿಲಯ ಪಕೆದಲಿಲತ್ುತ.2 
ಕೆಿಂಕೆಿಯದಲಿಲ ಸಭ್ೆಯು ಬಹುಶಃ ಕೊರಿಂಥದಲಿಲನ ಕೆೈಸತರಿಂದ ಸ್ಯಥಪ್ರಸಲಪಟಿಟರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 
ಅನಿಂತ್ರದಲಿಲ ಪೌಲನು ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ ಹೊೇಗುವದಕೆೆ ಕೊರಿಂಥದಿಿಂದ ಹೊರಟ್ ವ್ೆೇಳ  ೆ
ಕೆಿಂಕೆಿಯದಿಿಂದ ಸಮ್ುದಿಯಯನವನುು ಆರಿಂಭಿಸಿದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 18:18).  

ಬಹುಶಃ ಫಯಬೆಯು ರೊೇಮಯಪುರದ ಕೆೈಸತರಗೆ ಬರೆದ ಪತಿಿಕೆಯನುು ಅವರ ಬಳಿಗೆ 
ಕೊಿಂಡೊಯಾಲಿದದಳೆಿಂಬ ಕಯರರ್ಕೆೆ ಪೌಲನು ಅವರಗೆ ಆಕೆಯ ಪರಚಯವನುು 
ಮಯಡಿಕೊಟಿಟರಬೆೇಕು. ಆ ಕಯಲದಲಿಲ, ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಪತ್ಿಗಳಿಗಯಗಿ ಯಯವದ್ೆೇ ಅಿಂಚೆ ಸ್ೆೇವ್ೆಯು 
ಇರಲಿಲಲ. ರೊೇಮ್ನ್ ಸಕಯವರವು ಅಧಕೃತ್ ಪತ್ಿ ವಾವಹಯರಕಯೆಗಿ ಒಿಂದು ಅಿಂಚೆ 
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ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು ಹೊಿಂದಿತ್ುತ, ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಯಮಯನಾ ನಯಗರಕರ ಬಳಕೆಗೆ ಲಭಾವಿರಲಿಲಲ. 
ಆದುದರಿಂದ, ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯು ಪತ್ಿವೊಿಂದನುು ಬರೆದ್ಯದ ಮೇಲೆ, ಅವರು ಪತ್ಿವನುು 
ಕಳುಹಸಬೆೇಕೆಿಂದು ಬಯಸುವ ಸಥಳಕೆೆ ಯಯರಯದರೂ ಪಿಯಯರ್ ಮಯಡಲಿದ್ಯದರೊೇ ಎಿಂದು, 
ಆ ದಸ್ಯತವ್ೆೇರ್ನುು ಕೆೈಯಿಿಂದ ಹಸ್ಯತಿಂತ್ರಸುವದಕೆೆ ಮ್ನಸುಾಳುವರಯದರೊಬಬರು 
ಇದ್ಯದರೊೇ ಎಿಂದು ಹುಡುಕಯಡಬೆೇಕ್ತತ್ುತ. ಆಗ ಕೆಲವ್ೆೇ ಬಿೇದಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳಿದದವು, ಮ್ತ್ುತ 
ಯಯವ ಮ್ನೆಗಳಿಗೂ ಗುರುತಿನ ಸಿಂಖ್ೆಾಗಳಿರಲಿಲಲ ಎಿಂಬ ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶವು ಈ ಕೆಲಸವನುು 
ಮ್ತ್ತಷುಟ ಕಠಿರ್ಗೊಳಿಸುತಿತತ್ುತ. ಯಯರಗೆ ತ್ಲುಪ್ರಸಬೆೇಕೊೇ ಆ ವಾಕ್ತತಯನುು ಕಿಂಡು 
ಹಡಿಯುವದಕೆೆ ಬೆೇಕಯದ ಸೂಚನೆಗಳನುು ಮೌಖಿಕವ್ಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಲಿಖಿತ್ವ್ಯಗಿ ಕೊಟ್ಟ 
ಬಳಿಕ,3 ಬರಹಗಯರನು ಪತ್ಿ ಕೊಿಂಡೊಯುಾವವನು ಹೊರಡುವದನುು ನೊೇಡುತಯತ ತ್ನು 
ಪತ್ಿವು ಸ್ೆೇರಬೆೇಕಯದವರಗೆ ಸ್ೆೇರುವದ್ೊೇ ಇಲಲವೊೇ ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಚಕ್ತತ್ಗೊಳುುತಿತದದನು. 

ಫಯಿಬೆಯು ಪೌಲನ ಪತಿಿಕೆಯನುು ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಅನೆೇಕ 
ಮೈಲುಗಳಷುಟ ಪಿಯಯರ್ ಮಯಡುವ ಕುರತಯಗಿ ಅವಲೊೇಕ್ತಸ್ೊೇರ್. ಖಿಂಡಿತ್ವ್ಯಗಿಯೂ 
ಆಕೆಗೆ ವಹಸಿದ ಕೆಲಸವು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದ್ಯದಗಿತ್ುತ, ಮ್ತ್ುತ ಆ ಪತಿಿಕೆಯು 
ರೊೇಮಯಪುರವನುು ತ್ಲುಪದಿಂತೆ ಅನೆೇಕ ನಯಶನಗಳು ಅಡಿುಯಯಗಬಹುದ್ಯದ 
ಸ್ಯಧಾತೆಯಿತ್ುತ. ನಿಶುಯವ್ಯಗಿಯೂ, ದ್ೆೇವರು ಆ ಸ್ಯಹಸಮ್ಯ ಕಯಯವದ 
ಮೇಲಿವಚಯರಣೆಯನುು ಹೊಿಂದಿದದನು. ಹಯಗಿದದರೂ, ಫಯಿಬೆಯು ಎಿಂಥ 
ಪಿಭ್ಯವಶಯಲಿಯಯದ ರ್ವ್ಯಬಯದರಯನುು ಹೊಿಂದಿದದಳು! ಆಕೆಯು ಈ ಮ್ುಿಂಚೆ ಸಭ್ೆಗೆ ಏನೆೇ 
ಸಹಯಯವನುು ಮಯಡಿದ್ಯದಗೂಾ, ಅದು ಆಕೆಯು ಈಗ ಪೌಲನ ಮೇರುಕೃತಿಯನುು 
ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಸುರಕ್ಷಿತ್ವ್ಯಗಿ ಕೊಿಂಡೊಯುಾವದಕೆೆ ಹೊೇಲಿಸಿದರೆ ಮ್ಿಂಕಯಗಿ 
ಹೊೇಗಿತ್ುತ. 

ಗತ್ಕಯಲದಲಿಲ, ಫಯಿಬೆಯು ತಯನೊಬಬ ರ್ವ್ಯಬಯದರಯುತ್ ವಾಕ್ತತಯೆಿಂಬುದನುು 
ಸ್ಯಭಿತ್ುಪಡಿಸಿದದಳು. ಪೌಲನು ಆಕೆಯನುು “ಸಭ್ೆಯ ಸ್ೆೇವಕ್ತಯಯಗಿದ್ಯದಳ ”ೆ ಮ್ತ್ುತ ಆಕ್ರಯನ 
ನನಗ  ಅನರೀಕರಗ  ಸ್ಹಯಯ ಮಯಡಿದವಳ್ಳ ಎಿಂದು ಬಣಿುಸುತಯತನೆ. “ಸಹಯಯ 
ಮಯಡಿದವಳು” ಎಿಂಬುದು προστάτις (prostatis) ಎಿಂಬದರ ಅನುವ್ಯದವ್ಯಗಿದ್ೆ, 
ಇದ್ೊಿಂದು ಗಿಿೇಕ್ ಪದವ್ಯಗಿದುದ ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಈ ಸಥಳದಲಿಲ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ 
ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ. ಇದು προΐστημι (proistēmi) ಎಿಂಬ ಕ್ತಿಯಯಪದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧ 
ಪಟಿಟದುದ, ಅದು πρό (pro, “ಮ್ುಿಂಚೆ”) ಮ್ತ್ುತ ἵστημι (histēmi, “ನಿಲುಲ”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳ 
ಸಿಂಯೇರ್ನೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. Prostatis ಎಿಂಬುದರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥವವು “ಆಶಿಯದ್ಯತ್ಳು, 
ಕಯಪಯಡುವವಳು.”4 ಬಹುಶಃ ಫಯಿಬೆಯು ಸವಲತ್ುತಗಳುಳು ಸಿಿೇಯಯಗಿದುದ ತ್ನು 
ಸಿಂಪನೂಮಲಗಳನುು ಇತ್ರರಗೆ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವದಕೆೆ ದ್ಯರಯಳವ್ಯಗಿ ಬಳಸಿದಳೆಿಂದು 
ಕಯರ್ುತ್ತದ್ೆ. 

ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದ ಕೆೈಸತರಗೆ ಆಕ್ರಯನನು ಕತಿನ ಶಷಾಳರಿಂದನ ದರೀವಜನರಗರ 
ತಕಕ ಹಯಗರ ಸರೀರಸಿಕ್ರ ಳಿುರ ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸುತಯತನೆ. Leon Morris ಗಮ್ನಕೆೆ 
ತ್ರುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ “ಒಬಬರನುು ‘ಕತ್ವನ ಶಿಷಾ’ ಎಿಂದು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳುುವದ್ೆಿಂದರೆ ಆ 
ವಾಕ್ತತಯನುು ಕೆೇವಲ ಒಬಬನ ಮ್ನೆಯಳಗೆ ಬರಮಯಡಿಕೊಳುುವದಕ್ತೆಿಂತ್ಲೂ ಅಧಕ 
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ಅಥವವನುು ಹೊಿಂದಿದ್ೆ; ಕೆೈಸತರು ಏನು ಮಯಡುತಯತರೊೇ ಅದನುು ಕ್ತಿಸತನಲಿಲ 
ಮಯಡುವವರಯಗಿದ್ಯದರೆಿಂಬುದಕೆೆ ಇಲೊಲಿಂದು ಜ್ಞಯಪಕ ಪಡಿಸುವಿಕೆ ಇರುತ್ತದ್ೆ.”5 Phillips 
ಭ್ಯವ್ಯನುವ್ಯದದಲಿಲ “ಆಕೆಗೊಿಂದು ಕೆೈಸಿತೇಯ ಸ್ಯವಗತ್ವನುು ಕೊಡಿರ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಪೌಲನು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ ಸ್ಹಯಯವು ಯಯವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬರೀಕ್ಯಗಿದುರ  
ಸ್ಹಯಯವನನು ಮಯಡಿರ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. ಅವರು “ಸಹಯಯಕಳಿಗೆ” “ಸಹಯಯ 
ಮಯಡಬೆೇಕು” ಎಿಂಬುದು ಪೌಲನ ಬಯಕೆಯಯಗಿತ್ುತ. “ಸಹಯಯ” ಎಿಂಬುದಕಯೆಗಿರುವ 
παρίστημι (paristēmi) ಎಿಂಬ ಪದವು παρά (para, “ಬದಿಯಲಿಲ”) ಮ್ತ್ುತ ἵστημι 
(histēmi, “ನಿಲುಲವದು”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳ ಸಿಂಯೇರ್ನೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ 
“ಬದಿಯಲಿಲ ನಿಲುಲ” ಎಿಂಬಥವವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಇಿಂದು ನಯವು ಅದ್ೆೇ ರೇತಿಯ ಪದಗುಚಛವನುು 
ಬಳಸುತೆತೇವ್ೆ: ಒಬಬನ “ಬದಿಯಲಿಲ ನಿಲುಲ” ಎಿಂದರೆ ನಿೇವು ಆ ವಾಕ್ತತಯನುು ಕೆೈಬಿಡುವದಿಲಲ, 
ಆದರೆ ಅಗತ್ಾ ಬಿೇಳುವ ತ್ಕನವೂ ಆತ್ನಿಗೆ ಬೆಿಂಬಲವ್ಯಗಿ ನಿಲುಲವದು ಎಿಂದಥವವ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ. 
ಫಯಿಬೆಯು ಏಕೆ ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಪಿಯಯರ್ ಹೊರಟಿದದಳೆಿಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯದು. 
ಬಹುಶಃ ಆಕೆಯು ತ್ನು ಮಿತ್ಿರನುು ಭ್ೆೇಟಿಯಯಗುವದಕಯೆಗಿ ಹೊೇಗುತಿತದಿದರಬಹುದು. 
ಬಹುಶಃ ಅದ್ೊಿಂದು ವಾವಹಯರವೊಿಂದಕಯೆಗಿ ಮಯಡಿದ ಪಯರ್ವ್ಯಗಿತ್ುತ.6 ಆಕೆಯು 
ಯಯವದ್ಯದರೂ ಕಯನೂನಿನ ವಿಷಯವನುು ಇತ್ಾಥವ ಮಯಡಿಕೊಳುುವದಕಯೆಗಿ ರೊೇಮ್ನ್ 
ಅಧಕಯರಗಳ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಹಯರ್ರಯಗಬೆೇಕಯಗಿದಿದ ರಬಹುದು.7 ಏನೆೇ ಕಯರರ್ವಿದದರೂ ಸರಯೆೇ, 
ಆಕೆಗೆ ಸಹಯಯದ ಅಗತ್ಾವು ಬಿೇಳಬಹುದ್ಯಗಿತ್ುತ. ರೊೇಮಯಪುರವು ಒಿಂದು ಬೃಹತ್ 
ಪಟ್ಟರ್ವ್ಯಗಿದುದ ಒಬಬ ಹೊರಗಿನಿಿಂದ ಬಿಂದ ವಾಕ್ತತಗೆ ಅತಿ ಹೊರೆಯಯಗಬಹುದಿತ್ುತ. 
ಫಯಿಬೆಗೆ ಪಟ್ಟರ್ದಲಿಲ ದ್ಯರಯನುು ಕಿಂಡುಕೊಳುುವದಕೆೆ ಸಹಯಯದ ಅಗತ್ಾವಿತ್ುತ. ಆಕೆಗೆ 
ನೆಲೆಸಲು ಸಥಳವೊಿಂದರ ಅಗತ್ಾವಿರುತಿತತ್ುತ. ಪೌಲನು ಕೆಿಂಕೆಿಯ ತ್ನು ಮಿತ್ಿಳಿಗೆ ಆಕೆಗೆ 
ಅಗತ್ಾ ಬಿೇಳುವ ಎಲಯಲದರಲಿಲಯೂ ಸಹಯಯ ಮಯಡುವಿಂತೆ ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ ತ್ನು 
ಮಿತ್ಿರನುು ಪೊಿೇತಯಾಹಸುತಯತನೆ.  

ಪೌಲನು ಯಯರಯರಗೆ ವಿಂದನೆಗಳನುು ಸಲಿಲಸುತಯತನೆಿಂಬ ಪಟಿಟಯನುು ನೊೇಡುವ 
ಮ್ುನು, ನಯವು ಒಿಂದು ವಿವ್ಯದಿತ್ ಅಿಂಶವನುು ಪರಗಣಿಸಬೆೇಕಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ: ಫಯಬೆಯು 
ಕೆಿಂಕೆಿಯದಲಿಲನ “ಸಭ್ೆಯ” ಅಧಕೃತ್ ಅಥವ್ಯ ಅನಧಕೃತ್ “ಸ್ೆೇವಕಳಯಗಿದದಳ ೆೇ” ಎಿಂಬದು. 
“ಸ್ೆೇವಕಳಯಗಿದ್ಯದಳ ”ೆ ಎಿಂಬುದು διάκονος (diakonos)8 ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ 
ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ, ಆ ಪದದಿಿಂದಲೆೇ “ಸಭ್ಯ ಹರಯ” ಎಿಂಬದು ಬಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. 
ಆದುದರಿಂದ ಕೆಲವರು ಆದಿ ಸಭ್ೆಯಲಿಲ “ಸಭ್ಯ ಹರಯಳು ಎಿಂಬ ಹುದ್ ದೆ” ಇತ್ುತ ಮ್ತ್ುತ 
ಕೆಿಂಕೆಿಯ ಸಭ್ೆಯಲಿಲ ಫಯಿಬೆ ಆ ಸ್ಯಥನದಲಿಲದದಳು ಎಿಂಬ ತಿೇಮಯವನಕೆೆ ಬರುತಯತರೆ 
(ನೊೇಡಿರ RSV; NRSV; NAB; JB; NEB). 

ನಯವು ರೊೇಮಯ 13ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯವನುು ಅಧಾಯನ ಮಯಡಿದ ವ್ೆೇಳ ,ೆ diakonos 
ಎಿಂಬ ಪದವನುು ವಿಶೆೇಷವ್ಯದ ಅಥವದಲಿಲ ಒಬಬ ಸಭ್ಯ ಹರಯನನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ 
ಅಥವ್ಯ ಸ್ಯಮಯನಾ ಅಥವದಲಿಲ ಯಯವದ್ೆೇ ಒಬಬ ಸ್ೆೇವಕನನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ 
ಬಳಸಲಪಡಬಹುದ್ೆಿಂಬದನುು ಗಮ್ನಿಸಿದ್ೆವು. ರೊೇಮಯ 13:4ರಲಿಲ ಎರಡು ಸ್ಯರ, ನಯಗರಕ 
ಸಕಯವರವು “ದ್ೆೇವರ ಸ್ೆೇವಕ [diakonos]” ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪಟಿಟದ್ಯದನೆ. ಯೆೇಸು ಒಬಬ 
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“ಸ್ೆೇವಕ” ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪಟಿಟದ್ಯದನೆ (diakonos; 15:8; ಮಯಕವ 10:45), ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನು 
ತ್ನು ಪಿತಿಯಬಬ ಶಿಷಾನನುು “ಸ್ೆೇವಕ” ಆಗಿರಬೆೇಕೆಿಂದು ಪೊಿೇತಯಾಹಸಿದನು (diakonos; 
ಮ್ತಯತಯ 20:26). 

ಯಯವದ್ೆೇ ಒಿಂದು ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ, diakonos ಎಿಂಬುದು ಒಿಂದು ವಿಶೆೇಷ ಅಥವದಲಿಲ 
ಬಳಸಲಪಟಿಟದ್ೆಯೇ ಅಥವ್ಯ ಸ್ಯಮಯನಾ ಅಥವದಲಿಲ ಬಳಸಲಪಟಿಟದ್ೆಯೇ ಎಿಂದು ಒಬಬನು 
ಹೆೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳುಲು ಸ್ಯಧಾ? ಸನಿುವ್ೆೇಶವನುು ಅವಲೊೇಕ್ತಸುವ ಮ್ೂಲಕವ್ೆೇ. ರೊೇಮಯ 
16:1, 2ರ ಸನಿುವ್ೆೇಶದಲಿಲ ಒಿಂದು ವಿಶೆೇಷ ಬಳಕೆಯ ಉದ್ ದೆೇಶವಿರುವದ್ೆಿಂದು ನಿಂಬುವಿಂತೆ 
ನಮ್ಮನುು ನಡಿಸುವಿಂಥ ಯಯವ ಸಿಂಗತಿಯಯದರೂ ಇರುತ್ತದ್ೊೇ? ನನಗಿಂತ್ೂ ಅಿಂತ್ಹದುದ 
ಯಯವದೂ ಕಯಣಿಸುವದಿಲಲ.9 ಸಭ್ೆಯಲಿಲ ಒಬಬ “ಸಭ್ಯ ಹರಯಳ ಹುದ್ೆದ” ಇರುವ ಕುರತ್ 
ಪುರಯವ್ೆಯು ದಟ್ಟವ್ಯಗಿಲಲದ್ಯದಗಿದ್ೆ: ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗ ಮ್ತ್ುತ 1 ತಿಮೊಥೆ 3:11ರಲಿಲನ 
“ಸಭ್ಯಸ್ೆೇವಕ್ತಯರಯದ ಸಿಿೇಯರು/ಹೆಿಂಡತಿಯರು.”10 ಸಭ್ೆಯಲಿಲ “ಸಭ್ಯಹರಯಳ ಹುದ್ ದೆ” 
ಎಿಂಬ ಪರಚಿತ್ವಿರುವ ಒಿಂದು ಅಧಕೃತ್ ಸ್ಯಥನ ಇತ್ುತ ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ 
ಸ್ಯಕಷುಟ ಪುರಯವ್ೆಗಳಿರುವದಿಲಲ. 

ಅದನುು ಹೆೇಳಿಯಯದ ಮೇಲೆ, ನಯನು ಅವಸರದಿಿಂದ ಸ್ಯಗಿ ಹೆೇಳುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ 
ಪಿತಿಯಿಂದು ಸಭ್ೆಯು ಅಸಿಂಖ್ಯಾತ್ “ಸಭ್ಯಹರಯಳರಿಂದ” ಆಶಿೇವವದಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ 
ಎಿಂಬದ್ೆ. ನಯನು ಈ ಪದವನುು ಒಿಂದು ಸಭ್ೆಯು ನಡೆಯುವಿಂತೆ ಶಕತಗೊಳಿಸುವ 
ಲೆಕೆವಿಲಲದಷುಟ, ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆ ಇಲಲದ ಕೆಲಸಗಳನುು ಮಯಡುವಿಂತ್ಹ ಭಕ್ತತವಿಂತ್ 
ಸಿಿೇಯರ ಮ್ಹಯ ಸ್ೆೇನೆಯನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ ಒಟಯಟರೆಯಯದ ಅಥವದಲಿಲ ಬಳಸುತಿತದ್ೆದೇನೆ. 
ಕತ್ವನಿಗೂ ಇತ್ರರಗೂ ಸ್ೆೇವ್ೆ ಮಯಡುವಿಂತ್ಹ ಈ ಸಿಿೇಯರು ಇಲಲದಿದದರೆ ಸಭ್ೆಯು 
ಎಲಿಲರುತಿತತ್ುತ? 

ಬಹುಶಃ ಇದನುು ಸಹ ಒತಿತ ಹೆೇಳಬೆೇಕಯಗುತ್ತದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, diakonos ಎಿಂಬ ಪದವು 
ಒಿಂದು ವಿಶೆೇಷ ಅಥವದಲಿಲ ಬಳಸಲಪಟಿಟದ್ಯದಗೂಾ, ಅದು ಒಿಂದು ಅಧಕಯರಯುತ್ ಸ್ಯಥನವನುು 
ಸೂಚಿಸುವದಿಲಲ, ಆದರೆ ಒಿಂದು ಸ್ೆೇವ್ೆಯ ಸ್ಯಥನವನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಸಭ್ಯ ಚರತೆಿಗೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಪಟ್ಟಿಂತೆ, ಸಭ್ಯಹರಯಳ ಸ್ಯಥನವು ಮ್ೂರನೆಯ ಶತ್ಮಯನದ ತ್ನಕವೂ 
ಪಿಸ್ಯತಪ್ರಸಲಪಟಿಟರುವದಿಲಲ (ನಿಂಬಿಕೆಭಿಷಟತೆಯು ಆಗಲೆೇ ಆರಿಂಭಗೊಿಂಡಿದದ ನಿಂತ್ರದಲಿಲ). 
Jack P. Lewisನು “ಸಭ್ಯಹರಯಳು ಸಿಿೇಯರ ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನದ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ ಸಹಯಯ 
ಮಯಡುವದು, ವಿಶಯವಸಿಸುವ ಸಿಿೇಯರರುತಿತದದ ವಿಗಿಹಯರಯಧಕರ ಮ್ನೆಗಳಿಗೆ ಭ್ೆೇಟಿ 
ಕೊಡುವದು, ರೊೇಗದಲಿಲರುವವರನುು ಸಿಂದಶಿವಸುವದು, ಅವರಗೆ ಸ್ೆೇವ್ೆ ಮಯಡುವದು, 
ಮ್ತ್ುತ ಸ್ಯುನ ಮಯಡಿಸುವದು” ಮ್ುಿಂತಯದ ಸ್ೆೇವ್ೆಗಳನುು ಮಯಡುತಿತದದನುು ಉಲ ಲೆೇಖಿಸುವ 
ಮ್ೂರನೆಯ ಶತ್ಮಯನದ ದಸ್ಯತವ್ೆೇರ್ನುು ಮ್ುಿಂದಿಡುತಯತನೆ.11 Lewisನು 
ಮ್ುಚುುಮ್ರೆಯಿಲಲದ್ೆ ಹೇಗೆ ಅಭಿಪಯಿಯ ವಾಕತಪಡಿಸುತಯತನೆ, “ಸಭ್ಯಹರಯಳು ಇರಬೆೇಕೆಿಂಬ 
ಆಧುನಿಕ ಪಿವೃತಿತಯು ಈ ಎಲಯಲ ವಹಸಲಪಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನುು ಮಯಡುವದರಲಿಲ 
ಸಿಂತ್ೃಪ್ರತಯನುು ಹೊಿಂದುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವ್ೆೇ ಇಲಲ.”12 ಅಷಟಕೂೆ ಒಿಂದು ಸಭ್ೆಯ ನಯಯಕನು 
ಕೆಲವು ಸಿಿೇಯರನುು “ಸಭ್ಯಹರಯಳ” ಹುದ್ೆದಗೆ ನೆೇಮಿಸಿದ್ಯಗೂಾ, 1 ತಿಮೊಥೆ 2:12ರ 
ನಿಬವಿಂಧವು ಆಗಲೂ ಅನವಯವ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಅವರಗೆ ಪುರುಷರ ಮೇಲೆ ಯಯವ ಅಧಕಯರವೂ 
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ಇರಲಯರದು. 
ಫಯಿಬೆಯು ಪೌಲನಿಗೆ ಎಷೊಟಿಂದು ಪಯಿಮ್ುಖಾಳಯಗಿದದಳೆಿಂಬದನುು 

ಶಯಲಘಿಸುವದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಟಯನುು ಬೆೇರೆಡೆ ಸ್ೆಳೆಯುವಿಂತೆ ಈ ವಿವ್ಯದಕೆೆ ಅವಕಯಶ 
ಕೊಡಕೂಡದು. NEB ಯಲಿಲ “ಆಕೆಯು ಸವತ್ಃ ನನಗೂ ಸ್ೆೇರದಿಂತೆ ಅನೆೇಕರಗೆ ಉತ್ತಮ್ 
ಮಿತ್ಿಳಯಗಿದ್ಯದಳ ”ೆ ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಬಹುಶಃ ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ ಕೆೈಸತರಗೆ ಬರೆದ 
ತ್ನು ಪತಿಿಕೆಯನುು ವಶಕೆೆ ಒಪ್ರಪಸಿದದ ಮಿತ್ಿಳು ಆಕೆಯಯಗಿದದಳು.  

ಪೌಲ್ನನ ರರ ೀಮಯಪುರದ ಕ್ರೈಸ್ತರಗರ ಮಯಡನವ ವಿಂದನರಗಳ್ಳ 
(16:3-16) 

3ಕ್ರಾಸ್ತ ಯೀಸ್ನವಿನ ಸರೀವರಯಲ್ಲಿ ನನು ಜರ ತ್ರಕ್ರಲ್ಸ್ದವರಯದ ಪಿಾಸ್ಕಳಿಗ  ಅಕ್ರಾಲ್ನಿಗ  
ನನು ವಿಂದನರಗಳ್ನನು ಹರೀಳಿರ. 4ಅವರನ ನನು ಪಯಾಣದ ಸ್ಿಂರಕ್ಷಣರಗಯಗಿ ತಮ್ಮ ಪಯಾಣಗಳ್ನನು 
ಅಪಯಯಕ್ರಕ ಗನರಮಯಡಿದರನ. ನಯನನ ಮಯತಾವರೀ ಅಲ್,ಿ ಅನಾಜನರ ಸ್ಭರಗಳ್ವರರಲ್ಿರ  
ಅವರ ಉಪಕ್ಯರವನನು ಸ್ಮರಸ್ನತ್ಯತರರ. 5ಅವರ ಮ್ನರಯಲ್ಲಿ ಕ ಡನವ ಸ್ಭರಗರ ಸ್ಹ ನನು 
ವಿಂದನರಯನನು ಹರೀಳಿರ. ಅಸ್ಾ ಸಿೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ತನಿಗರ ಪಾಥಮ್ಫಲ್ವಯಗಿರನವ ನನು 
ಪಿಾಯನಯದ ಎಪರೈನರತನಿಗರ ವಿಂದನರ. 6ನಿಮ್ಗರ ೀಸ್ಕರ ಬ್ಹನ ಶಾಮೆಪಟ್ಟ ಮ್ರಯಳಿಗರ 
ವಿಂದನರ. 7ನನು ಸ್ಾಜನರ  ಜರ ತ್ರ ಸರರರಯವರ  ಆಗಿರನವ ಅಿಂದರ ಾೀನಿಕನಿಗ  
ಯ ನಾನಿಗ  ವಿಂದನರ; ಅವರನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿದಿರಯಗಿದಯುರರ, ಮ್ತನತ ನನಗಿಿಂತ ಮ್ನಿಂಚರ 
ಕ್ರಾಸ್ತನನನು ನಿಂಬ್ನವವರಯದರನ. 8ಕತಿನಲ್ಲಿ ನನು ಪಿಾಯನಯದ ಅಿಂಪಿಿಯಯತನಿಗರ ವಿಂದನರ. 
9ಕ್ರಾಸ್ತನ ಸರೀವರಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜರ ತ್ರ ಕ್ರಲ್ಸ್ದವನಯದ ಉಬಯಿನನಿಗ  ನನು ಪಿಾಯನಯದ 
ಸಯತಖನನಿಗ  ವಿಂದನರಗಳ್ಳ. 10ಕ್ರಾಸ್ತನ ಸರೀವರಯಲ್ಲಿ ಪರಶ್ರ ೀಧಿತನಯದ ಅಪರಲ್ಿನಿಗರ ವಿಂದನರ. 
ಅರಸರ ತಬ್ ಲ್ನ ಮ್ನರಯವರಗರ ವಿಂದನರಗಳ್ಳ. 11ನನು ಸ್ಾಜನದವನಯದ 
ಹರರರ ಡಿಯೀನನಿಗರ ವಿಂದನರ. ನಯಕ್ರಿಸ್ಸನ ಮ್ನರಯವರರ ಳ್ಗರ ಕ್ರಾಸ್ತನನನು ನಿಂಬಿದವರಗರ 
ವಿಂದನರಗಳ್ಳ. 12ಕತಿನ ಸರೀವರಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಯಸ್ಪಟ್ಟವರಯದ ತನಾಫರೈನಳಿಗ  ತನಾಫೊೀಸ್ಳಿಗ  
ವಿಂದನರಗಳ್ಳ. ಕತಿನ ಸರೀವರಯಲ್ಲಿ ಬ್ಹಳ್ವಯಗಿ ಪಾಯಯಸ್ಪಟ್ಟಟರನವ ಪಿಾಯ ಪರಸಿೀಿಸ್ಳಿಗರ 
ವಿಂದನರ. 13ಕತಿನ ಭಕತರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿದಿನಯದ ರ ಫನಿಗ  ನನಗರ ತ್ಯಯಯಿಂತಿರನವ ಅವನ 
ತ್ಯಯಗ  ವಿಂದನರಗಳ್ಳ. 14ಅಸ್ನಿಂಕ್ರಾತನಿಗ  ಪರಿಗರ ೀನನಿಗ  ಹರಮೆೀಿಯನಿಗ  
ಪತ್ರ ಾೀಬ್ನಿಗ  ಹರಮಯಿನನಿಗ  ಅವರರ ಿಂದಿಗಿರನವ ಸ್ಹರ ೀದರರಗ  ವಿಂದನರಗಳ್ಳ. 
15ಫಿಲರ ಲರ ಗನಿಗ  ಯನಲ್ಾಳಿಗ  ನರೀಯಿನಿಗ  ಅವನ ತಿಂಗಿಗ  ಒಲ್ನಿಂಪನಿಗ  
ಇವರರ ಿಂದಿಗಿರನವ ದರೀವಜನರರಲ್ಿರಗ  ವಿಂದನರಗಳ್ಳ. 16ಪವಿತಾವಯದ ಮ್ನದಿುಟ್ನಟ 
ಒಬ್ೊರನರ ುಬ್ೊರನ ವಿಂದಿಸಿರ. ಕ್ರಾಸ್ತನ ಸ್ಭರಗಳರಲಯಿ ನಿಮ್ಮನನು ವಿಂದಿಸ್ನತತವರ.  

ಪೌಲನು ಫಯಿಬೆಯನುು ಶಿಫಯರಸು ಮಯಡಿದ ಬಳಿಕ ಬಹಳಷುಟ ಸಿಂಖ್ೆಾಯ ರ್ನರಗೆ 
ವಿಂದನೆಗಳನುು ಅಪ್ರವಸುತಯತನೆ. ಪೌಲನ ಪತಿಿಕೆಗಳಲಿಲ ಈ ವಿಧವ್ಯದ ಪಟಿಟಯು 
ಅಸಹರ್ವ್ಯದದುದ. ತಯನು ಈ ಮ್ುಿಂಚೆ ಭ್ೆೇಟಿಯನೆುೇ ಕೊಡದ ಸಥಳದಲಿಲ ಪೌಲನಿಗೆ 
ಅಷೊಟಿಂದು ರ್ನರ ಪರಚಯವಿರುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾತೆಯೆೇ ಇರುವದಿಲಲ ಎಿಂಬ ತಿೇಮಯವನಕೆೆ 
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ಕೆಲವರು ಬರುವವರಯಗಿದ್ಯದರೆ. ಈ ಕಯರರ್ಕಯೆಗಿ, ಅವರು 16ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮ್ೂಲತ್ಃ 
ಈ ಮ್ುಿಂಚೆ ಪೌಲನು ಎಫೆಸದಿಂತ್ಹ ಯಯವುದ್ಯದರೂ ಸಥಳದಲಿಲ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು ಮಯಡಿದದ 
ಸಭ್ೆಗೊೇಸೆರವ್ೆಿಂದು ಬರೆಯಲಪಟಿಟರಬೆೇಕೆಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತರೆ. ಈ ತ್ಕವದಲಿಲ ಹಲವ್ಯರು 
ದ್ೊೇಷಗಳಿರುತ್ತವ್ೆ. ಮೊದಲನೆಯದ್ಯಗಿ, “ವಿಂದನೆಗಳನುು ಹೆೇಳುವ ಭ್ಯಗವು 
ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪತಿಿಕೆಯಿಿಂದ ಎಿಂದ್ಯದರೂ ಬೆೇಪವಡಿಸಲಪಟಿಟತ ತೆಿಂಬುದಕೆೆ 
ಯಯವದ್ೆೇ ಹಸತಪಿತಿಗಳ ಪುರಯವ್ೆ ಇರುವದಿಲಲ.”13 ಎರಡನೆಯದ್ಯಗಿ, ಪೌಲನು ಅನೆೇಕ 
ಸಥಳಗಳಿಗೆ ಹೊೇಗಿ ಬಿಂದವನಯಗಿದದರಿಂದ ಮ್ತ್ುತ ರೊೇಮಯಪುರವನುು ನೊೇಡಬೆೇಕೆಿಂಬ 
ಬಯಕೆಯು ಬಹಳಷುಟ ರ್ನರಗೆ ಇರುತಿತತಯತದದರಿಂದ, ಆತ್ನಿಗೆ ಆ ಪಟ್ಟರ್ವನುು ಹೊೇಗಿ 
ಸ್ೆೇರದ ಅನೆೇಕರ ಪರಚಯವಿತ ತೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುುವದು ಅಸಮ್ಿಂರ್ಸವ್ೆೇನಲಲ. 

ಮ್ೂರನೆಯದ್ಯಗಿ, ಪೌಲನು ತಯನು ಭ್ೆೇಟಿ ಕೊಟಿಟದದ ಸಥಳದಲಿಲರುವ ವಾಕ್ತತಗಳಿಗಿಿಂತ್ಲೂ 
ತಯನು ಭ್ೆೇಟಿ ಕೊಡದಿರುವ ಸಥಳದಲಿಲದದ ವಾಕ್ತತಗಳನುು ನಿದಿವಷಟವ್ಯಗಿ ಹೆಸರಸಿ ವಿಂದಿಸುವ 
ಸ್ಯಧಾತೆಯು ಅಧಕವ್ಯಗಿದಿದರಬಹುದು.14 ಒಿಂದು ವ್ೆೇಳ  ೆನಯನು ಈ ಮ್ುಿಂಚೆ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು 
ಮಯಡದ ಮ್ತ್ುತ ಕೆಲವು ಪರಚಿತ್ ರ್ನರರುವ ಸಭ್ೆಯಿಂದಕೆೆ ಬರೆಯುವದ್ಯದಲಿಲ, 
ಅವರಗೊಿಂದು ನಮ್ಸ್ಯೆರ ಹೆೇಳುವ ಮಯತ್ನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಒಿಂದು ವ್ೆೇಳ  ೆ
ನಯನು ಸ್ೆೇವ್ೆ ಸಲಿಲಸಿದದ ಸಭ್ೆಯಿಂದಕೆೆ ಪತ್ಿವನುು ಬರೆಯುವದ್ಯದಲಿಲ, ನಯನು ಹೆಸರಸಲು 
ವಿಫಲರಯದವರ ಮ್ನಸಾನುು ನೊೇಯಿಸುವ್ೆನೆೇನೊೇ ಎಿಂಬ ಭಯಕೆೆ ಆ ಕೆಲವರ 
ಹೆಸರುಗಳನುು ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಹೆೇಳಿ ವಿಂದನೆ ತಿಳಿಸುವ ಧ್ೆೈಯವವನುು ಮಯಡಲಯರೆನು.  

ಈ ರೇತಿಯ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟಿಟಯನುು ಕೆೈಬಿಟ್ುಟ ಮ್ುಿಂದಕೆೆ (ವಿಂಶಯವಳಿಗಳನುು 
ಕೆೈಬಿಟ್ುಟ ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಹೊೇಗಬೆೇಕೆಿಂದು ಅನಿುಸುವ ಪಿಕಯರವ್ೆೇ ಸಹ) ಹೊೇಗಬೆೇಕೆಿಂಬ 
ಅನಿುಸುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ ಬೆೈಬಲನಲಿಲರುವ ಪಟಿಟಯನುು ಅಗೆಯುತಯತ ಹೊೇದಿಂತೆ ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ 
ಅನಿರೇಕ್ಷಿತ್ವ್ಯದ ಸಿಂಪತ್ುತಗಳು ಸಿಕುೆತ್ತವ್ೆ. Emil Brunnerನು ರೊೇಮಯ 16ನುು ಹೇಗೆ 
ಕರೆದನು “‘ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲಯೆೇ ಅತ್ಾಿಂಥ ಬೊೇಧಪಿದವ್ಯದ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ 
ಲೊಲಿಂದ್ಯಗಿದ್ೆ’, ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಅದು ಸಭ್ೆಯಲಿಲ ಪ್ರಿೇತಿಯ ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯದ ನಿಂಟ್ಸಿತಕೆಗಳಿಗೆ 
ಪೊಿೇತಯಾಹ ಮಯಡುತ್ತದ್ೆ.”15  

ವಚನಗಳ್ಳ 3-5a. ಫಯಿಬೆಯ ವಶಕೆೆ ಪೌಲನ ಪತಿಿಕೆಯು ಕೊಡಲಪಟಿಟತ್ುತ ಮ್ತ್ುತ 
ಅದನುು ತ್ಲುಪ್ರಸುವದಕೆೆ ಬೆೇಕಯದ ಸೂಚನೆಗಳನುು ಕೊಡಲಯಗಿತ್ುತ ಎಿಂದು 
ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುುವದ್ಯದರೆ, ಅದನುು ಯಯರಗೆ ತ್ಲುಪ್ರಸಬೆೇಕಯಗಿತ್ುತ? ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ 
ಸಭ್ೆಗೆ ಯಯವದ್ೆೇ ಅಿಂಚೆಯ ವಿಳಯಸವಿರಲಿಲಲ ಅಥವ್ಯ ಅಿಂಚೆ ಪೆಟಿಟಗೆ ಸಹ ಇರಲಿಲಲ. 
ಪತಿಿಕೆಯನುು ಒಬಬ ವಾಕ್ತತ ಅಥವ್ಯ ವಾಕ್ತತಗಳ ಬಳಿಗೆ ಕೊಿಂಡೊಯಾಲಪಟಿಟರಬಹುದು—ಆದರೆ 
ಅದು ಯಯರು? ಅದು ಪೌಲನು ವಿಂದನೆಗಳನುು ತಿಳಿಸುವ ಆರಿಂಭದಲಿಲರುವ 
ದಿಂಪತಿಗಳಯಗಿರುವ ಸ್ಯಧಾತೆಯು ಬಲವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಹಯಗಯದರೆ ಈ ದಿಂಪತಿಗೆ—ಪೌಲನ 
ಆಪತ ಮಿತ್ಿರು— ಆ ಪತಿಿಕೆಯನುು ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲರುವ ಇತ್ರ ಕೆೈಸತರ ಸಿಂಗಡ ಹಿಂಚಿ 
ಕೊಳುುವ ಅನಿಂದಕರವ್ಯದ ರ್ವ್ಯಬಯದರಯಿರುವದ್ಯಗಿತ್ುತ. 

ಈ ದಿಂಪತಿ ಯಯರಯಗಿದದರು? ಪಟಿಟಯು ಹೇಗೆ ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ, ಪಿಾಸ್ಕಳಿಗ  
ಅಕ್ರಾಲ್ನಿಗ . ಲೂಕನು ಅವರನುು “ಪ್ರಿಸಿೆಲಲಳು ಅಕ್ತವಲನು” ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಯತನೆ 
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(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 18:26), ಆದರೆ ಪೌಲನು ಹೆಚುು ಔಪಚಯರಕವ್ಯಗಿ “ಪ್ರಿಸೆಳು ಮ್ತ್ುತ 
ಅಕ್ತುಲನು” ಎಿಂದು ಕರೆಯಲು ಇಷಟಪಟ್ಟನು. (“ಪ್ರಿಸಿೆಲಲ” ಎಿಂಬುದು “ಪ್ರಿಸೆಳು” ಎಿಂಬುದರ 
ಅಲಯಪಥವಕವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.) ಪುರುಷ ಪಿಧ್ಯನವ್ಯಗಿರುವ ಸಮಯರ್ದಲಿಲ, ಪೌಲನು ಏಕೆ 
ಮೊದಲು ಪ್ರಿಸಿೆಲಲಳ ಹೆಸರನುು ಪಟಿಟ ಮಯಡಿದನೆಿಂದು ಕೆಲವರು ಚಕ್ತತ್ಗೊಳುುತಯತರೆ.16 
ಪ್ರಿಸೆಲಲಳು ಶಿಿೇಮ್ಿಂತ್ ವಗವದಲಿಲ ಹುಟಿಟದವಳಯಗಿದದರೆ ಅಕ್ತವಲನು ಒಿಂದು ಬಡ ಹನುಲೆಯಿಿಂದ 
ಬಿಂದವನಯಗಿದದನು, ಅಥವ್ಯ ಪ್ರಿಸಿೆಲಲಳು ಹೆಚುು ಸ್ೆುೇಹಪರವ್ಯದ 
ವಾಕ್ತತತ್ವವುಳುವಳಯಗಿದದಳೆಿಂದು ಊಹಯಕಲಪನೆಗಳನುು ಮಯಡಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದು ಏಕೆ 
ಎಿಂಬುದನುು ನಯವು ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ ಹೆೇಳುವದಕಯೆಗುವದಿಲಲ, ಆದರೆ ಪೌಲನು ಸಿಿೇಯರ ಕಡೆಗೆ 
ಹೊಿಂದಿದದ ಮ್ಯಯವದ್ೆಗೆ ಆ ಪಟಿಟಯು ಇನುಷುಟ ಪುರಯವ್ೆಯನುು ಒದಗಿಸುತ್ತದ್ೆ.  

ಪೌಲನು ಈ ಕೆೈಸತ ದಿಂಪತಿಯನುು ಕ್ರಾಸ್ತ ಯೀಸ್ನವಿನಲ್ಲಿ ನನು ಜರ ತ್ರಕ್ರಲ್ಸ್ದವರಯದ 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. ಅಕ್ತವಲ ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರಿಸಿೆಲಲಳು ಹಯಗೂ ಇತ್ರರನುು ಕೌಲದಿಯ 
ಚಕಿವತಿವಯು ರೊೇಮಯಪುರದಿಿಂದ ಹೊರಕೆೆ ಹಯಕ್ತದ ಬಳಿಕ ಪೌಲನು ಈ ದಿಂಪತಿಯನುು 
ಕೊರಿಂಥದಲಿಲ ಭ್ೆೇಟಿಯಯಗಿದದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 18:1-3). ಪೌಲನು ಅವರನುು 
ಭ್ೆೇಟಿಯಯದ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ ಅವರು ಕೆೈಸತರಯಗಿದದರೊೇ ಅಥವ್ಯ ಪೌಲನು ಅವರನುು 
ಪರವತ್ವನೆಗೊಳಿಸಿದನೊೇ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥವನುು ಬಿಟ್ುಟ 
ಹೊೇಗುವ್ಯಗ, ಪ್ರಿಸಿೆಲಲ ಮ್ತ್ುತ ಅಕ್ತವಲರು ಆತ್ನೊಿಂದಿಗೆ ಎಫೆಸ ಪಟ್ಟರ್ಕೆೆ ಪಿಯಯಣಿಸಿದರು. 
ಆತ್ನು ತ್ನು ಪಿಯಯರ್ವನುು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸಿದ್ಯಗ ಅವರು ಅದ್ೆೇ ಪಟ್ಟರ್ದಲಿಲಯೆೇ 
ಉಳಿದುಕೊಿಂಡರು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 18:18-21, 24-28). ಒಿಂದು ಹಿಂತ್ದಲಿಲ, 
ಬಹುಶಃ ಕ್ತಿ.ಶ. 54ರಲಿಲ ಕೌಲದಿಯ ಚಕಿವತಿವಯ ಮ್ರರ್ದ ಬಳಿಕ ಆತ್ನು ವಿಧಸಿದ 
ಕಟ್ಟಳೆಯು ಅಿಂತ್ಾಗೊಿಂಡ ಬಳಿಕ, ಈ ದಿಂಪತಿ ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದದರು.  

ಪ್ರಿಸೆಳು ಮ್ತ್ುತ ಅಕ್ತವಲರು ಅವರ ತಯಾಗಮ್ಯ ಕೃತ್ಾಗಳಿಗೊೇಸೆರ ಪೌಲನಿಿಂದ 
ಪಿಶಿಂಸಿಸಲಪಡುತಯತರೆ: ಅವರು ಆತ್ನ ಪಯಾಣದ ಸ್ಿಂರಕ್ಷಣರಗಯಗಿ ತಮ್ಮ ಪಯಾಣಗಳ್ನನು 
ಅಪಯಯಕ್ರಕ ಗನರಮಯಡಿದರನ. ಯಯವ ಸಿಂದಭವದಲಿಲ ಪ್ರಿಸೆಳು ಮ್ತ್ುತ ಅಕ್ತವಲರು ತ್ಮ್ಮ 
ಪಯಿರ್ಗಳನುು ಪೌಲನಿಗೊೇಸೆರ ಅಪಯಯಕೆೆ ಗುರ ಮಯಡಿಕೊಿಂಡರು? ಅದು ಎಫೆಸದಲಿಲ 
ಸಿಂಭವಿಸಿತೊೇ? ಪೌಲನು ಆ ಪಟ್ಟರ್ದಲಿಲ ಅನೆೇಕ ಅಪಯಯಗಳನುು ಎದುರಸಿದನು 
(ನೊೇಡಿರ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 19:23, 30, 31; 1 ಕೊರಿಂಥ 15:32). ನಮ್ಗೆ ವಿವರಗಳು 
ಗೊತಿತರುವದಿಲಲ; ಇದು ಬೆೈಬಲಿನಲಿಲ ಹೆೇಳಲಪಡದಿಂತ್ಹ ಅನೆೇಕ ರೊೇಚಕ 
ಕಥೆಗಳಲೊಲಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಸಪಷಟವ್ಯಗಿ ತೊೇರುವ ಪಿಕಯರ, ಹೆೇಗೂ, ಅವರ ಸ್ಯಹಸಮ್ಯ 
ಕೃತ್ಾವು ಮೊದಲ ಶತ್ಮಯನದಲಿಲ ಚಿರಪರಚಿತ್ವ್ಯಗಿತ್ುತ. ಪೌಲನು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತಯತನೆ, 
ನಯನನ ಮಯತಾವರೀ ಅಲ್ಿ, ಅನಾಜನ ಸ್ಭರಗಳ್ವರರಲ್ಿರ  ಅವರ ಉಪಕ್ಯರವನನು ಸ್ಮರಸ್ನತ್ಯತರರ. 
ಇಲಿಲ ಇರುವ ಸೂಚಯಾಥವವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, ಅಕ್ತವಲ ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರಿಸಿೆಲಲಳರು ಪೌಲನಿಗೊೇಸೆರ ತ್ಮ್ಮ 
ಪಯಿರ್ವನುು ಪರ್ಕ್ತೆೇಡಲಿಲಲವ್ಯಗಿದದರೆ, ಪೌಲನು ಕೊಲಲಲಪಟ್ುಟ ಅನಾರ್ನರ ಮ್ಧಾದಲಿಲನ 
ಆತ್ನ ಸ್ೆೇವ್ೆಯು ಹಠಯತಯತಗಿ ಮ್ತ್ುತ ಶಯಶವತ್ವ್ಯಗಿ ಅಿಂತ್ಾಗೊಿಂಡಿರುತಿತತ್ುತ. ಇದನುು 
ಮ್ನದಟ್ುಟ ಮಯಡಿಕೊಿಂಡವರಯಗಿ, ಅನಾರ್ನರ ಸಭ್ೆಗಳವರೆಲಲರೂ ಈ ಧ್ೆೈಯವಶಯಲಿ 
ದಿಂಪತಿಗೆ ತ್ಮ್ಮ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಗಳನುು ಸಲಿಲಸುತಯತರೆ.  
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ಪೌಲನು ಈ ಇಬಬರು ಮಿತ್ಿರಗೆ ವಿಂದನೆಗಳನುು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದನುು 
ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುತಯತನೆ, ಅವರ ಮ್ನರಯಲ್ಲಿ ಕ ಡನವ ಸ್ಭರಗರ ಸ್ಹ ನನು ವಿಂದನರಯನನು 
ಹರೀಳಿರ. ಕೆಲವರು “ಅವರ ಮ್ನೆಯಲಿಲ ಕೂಡುವ ಸಭ್ೆ” ಎಿಂಬ ಪದಗುಚಛದ ಬಗೆೆ 
ಚಕ್ತತ್ಗೊಳುುತಯತರೆ. “ಸಭ್ೆ” (ekklēsia) ಯು ಕ್ತಿಸತನ ರಕತದ ಮ್ೂಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟಿಟರುವ 
ರ್ನರ ಒಿಂದು ದ್ೆೇಹ (ಸಮ್ೂಹ) ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ ಎಫೆಸ 5:23, 25). ಸಭ್ೆಯು 
ಯಯವ ಸಥಳದಲಿಲದದರೂ ಆ ಪಯಿಿಂತ್ಾದಲಿಲ ರಕತದಿಿಂದ ಕೊಿಂಡುಕೊಳುಲಪಟ್ಟ ಕೆೈಸತರಿಂದ 
ಕೂಡಿದ್ಯದಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಇವರಗೆ ಸಭ್ೆಯಯಗಿ ಕೂಡಿ ಬರಬೆೇಕೆಿಂದು ಉಪದ್ೆೇಶಿಸಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ 
(ಇಬಿಿಯ 10:25), ಆದರೆ ಅವರು ಎಲಿಲ ಕೂಡಿ ಬರುತಯತರೆಿಂಬುದು ಅಷೆಟೇನೂ 
ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದದಲಲ. ಮೊದಲ ಶತ್ಮಯನದ ಸಭ್ೆಗಳವರು ವಿವಿಧ ರೇತಿಯ ಸಥಳಗಳಲಿಲ 
ಕೂಡಿ ಬರುತಿತದದರು: ಸ್ಯವವರ್ನಿಕ ಸಥಳಗಳಲಿಲ (ಉದ್ಯಹರಣೆಗೆ “ಸ್ೊಲೊಮೊೇನನ 
ಮ್ಿಂಟ್ಪ”17; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 5:12), ಬಹುಮ್ಹಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಲಿಲ18 (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳು 20:9), ಮ್ತ್ುತ ಖ್ಯಸಗಿ ಮ್ನೆಗಳಲಿಲ (ಕೊಲೊಸ್ೆಾ 4:15; ಫಿಲಮೊೇನ 2). ಒಿಂದು 
ಗುಿಂಪು ಚಿಕೆದ್ಯಗಿದದರೆ, ಒಟಯಟಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವದಕೆೆ ಒಿಂದು ಮ್ನೆಯು 
ಅನುಕೂಲಕರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.  

ತ್ಮ್ಮ ಮ್ನೆಯನುು ಒಿಂದು ಆರಯಧನೆಯ ಸಥಳವ್ಯಗಿ ತೆರೆದು ಕೊಡುವದು ಅಕ್ತವಲ 
ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರಿಸಿೆಲಲಳರಗೆ ರೂಢಿಯಯಗಿ ಹೊೇಗಿತ್ುತ. ಎಫೆಸದಲಿಲನ ಅವರ ಮ್ನೆಯಲಿಲ ಒಿಂದು 
ಸಭ್ೆಯು ಕೂಡಿ ಬರುತಿತತ್ುತ (1 ಕೊರಿಂಥ 16:19), ಮ್ತ್ುತ ಈಗ ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ ಅವರ 
ನಿವ್ಯಸ ಸಥಳದಲಿಲ ಇನೊುಿಂದು ಸಭ್ೆಯು ಕೂಡಿ ಬರುವದ್ಯಗಿತ್ುತ. Dale Hartman ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಅಕ್ತವಲ ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರಿಸಿೆಲಲಳರು ಹೊೇದ ಕಡೆಯಲ ಲೆಲಯಲ, ಅವರು ಸಭ್ೆಯನುು 
ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಯಯವವನಯುದರೂ ಮಯಡುತಿತದದರು ಅಥವ್ಯ ಅಲಿಲ ಒಿಂದು ಸಭ್ೆಯಿಲಲವ್ೆಿಂದರೆ 
ಸವತ್ಃ ಸಭ್ೆಯಿಂದನಯುದರೂ ಆರಿಂಭಿಸುತಿತದದರು.”19 

14 ಮ್ತ್ುತ 15 ವಚನಗಳಲಿಲ, “ಇವರೊಿಂದಿಗಿರುವ” ಎಿಂಬ ಪದಗುಚಛವು 
ತೊೇಪವಡಿಸುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ, ಅಕ್ತವಲ ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರಿಸಿೆಲಲಳರ ಮ್ನೆಯಲಿಲ ಕೂಡಿ ಬರುತಿತದದ 
ಸಭ್ೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಕನಿಷಠ ಆ ಪಟ್ಟರ್ದಲಿಲ ಇನುು ಎರಡು ಸಭ್ೆಗಳಿದದವು ಎಿಂಬದ್ೆ. 
ರೊೇಮಯಪುರದಿಂಥ ಗಯತ್ಿದ ಪಟ್ಟರ್ವೊಿಂದರಲಿಲ, ಸಿಂಚಯರಕೆೆ ಯಯವ ವ್ಯಹನಗಳಯಗಲಿ 
ಇಲಲದದರಿಂದ, ಬಹುಶಃ ಆ ಮ್ಹಯ ನಗರದ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಸಥಳಗಳ ಸಭ್ೆಗಳ ಅಗತ್ಾ 
ಬಿದಿದರುತಿತತ್ುತ.  

ವಚನ 5b. ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ ನಿಂತ್ರ ವಿಂದನೆ ಹೆೇಳಲಪಟ್ಟದುದ ಎಪರೈನರತನಿಗರ. 
ಪೌಲನು ಈತ್ನನುು ಅಸ್ಾ ಸಿೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ತನಿಗರ ಪಾಥಮ್ಫಲ್ವಯಗಿರನವ ಎಿಂದು 
ಗುರುತಿಸುತಯತನೆ. KJV ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ “ಅಖ್ಯಯದಲಿಲ ಕ್ತಿಸತನಿಗೆ ಪಿಥಮ್ ಫಲವ್ಯಗಿರುವ” 
(ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟರ್ವಿದದ ಪಯಿಿಂತ್ಾ) ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ ಬೆೇರೊಿಂದು ಕಡೆಯಲಿಲ ಪೌಲನು 
“ಸ್ ತೆಫನನ ಮ್ನೆಯವರು” “ಅಖ್ಯಯದ ಪಿಥಮ್ಫಲ” ಎಿಂದು ಗುರುತಿಸುತಯತನೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 
16:15).20 ರೊೇಮಯ 16:5ರ ಕುರತಯದ ಹಸತ ಪಿತಿಯ ಪುರಯವ್ೆಯು “ಅಸಾ ಸಿೇಮಯ 
ಪಿಥಮ್ಫಲ” ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಒಲವು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ.  

ಪೌಲನು ಆರಿಂಭದಲಿಲ ಎಫೆಸಕೆೆ ನಿೇಡಿದ ಭ್ೆೇಟಿಯ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ ಎಪೆೈನೆತ್ನು 
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ಆತ್ನಿಿಂದ ಪರವತ್ವನೆಗೆ ನಡಿಸಲಪಟಿಟರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 18:19, 20). 
ಪೌಲನು ಎಫೆಸಕೆೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬರುವದಕೆೆ ಮ್ುಿಂಚೆ ಆತ್ನಿಗೆ ಅಕ್ತವಲ ಮ್ತ್ುತ ಪ್ರಿಸಿೆಲಲಳರು 
ಉಪದ್ೆೇಶವನುು ಮಯಡಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 18:18, 19, 24-26). 
ಬಹುಶಃ ಪೌಲನು ಎಫೆಸಕೆೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಿಂದ ಬಳಿಕ ಮ್ುಳುಗಿಸಿ ಮ್ರು ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ 
ಮಯಡಿಸಲಪಟ್ಟ ಹನೆುರಡು ಮ್ಿಂದಿಯಲಿಲ ಈತ್ನೆೇ ಮೊದಲಿಗನಯಗಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 19:1-7). 

ಗಿಿೇಕ್ ವ್ಯಕಾದಲಿಲ, “ಪಿಥಮ್ ಪರವತ್ವನೆಗೊಿಂಡವನು” ಅಕ್ಷರಶಃ “ಪಿಥಮ್ಫಲ” 
ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ KJV). ಹೊಸದ್ಯಗಿ ಆರಿಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸದಲಿಲ ಸಿಕುೆವ ಪಿಥಮ್ 
ಫಲಗಳು ಅತ್ಾಿಂಥ ಅಮ್ೂಲಾವ್ಯಗಿರುತ್ತವ್ೆ! Jim McGuiggan ಅದನುು ಈ ಮಯತ್ುಗಳಲಿಲ 
ವಾಕತ ಪಡಿಸುತಯತನೆ: “ಬಹಳಷುಟ ಸ್ಯರುವಿಕೆ, ಬಹಳಷುಟ ಪಯಿಥವನೆ, ಬಹಳಷುಟ ಒಿಂಟಿತ್ನ 
ಮ್ತ್ುತ ಇಗೊೇ ಎಪೆೈನೆತ್ನು ಬರುತಯತನೆ! ಕೂಸಿಗೊೇಸೆರ ಹಯತೊರೆಯುತಿತದದ ದಿಂಪತಿಗೆ 
ಪಿಥಮ್ ಫಲವ್ಯಗಿ ಹುಟಿಟದ ಮ್ಗುವಿನ ಹಯಗೆ.”21 ಪ್ರಿಸಿೆಲಲ ಮ್ತ್ುತ ಅಕ್ತವಲ ಹಯಗೂ ಎಪೆೈನೆತ್ 
ಎಲಲರೂ ಅಸಾ ಸಿೇಮಯಿಿಂದ ಬಿಂದವರಯಗಿದದರಿಂದ, ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲರುವ ಅವರ 
ಹೆಸರುಗಳಲಿಲ ನಿಕಟ್ತೆಯಿರುವದರಿಂದ, ಎಪೆೈನೆತ್ನು ಆ ದಿಂಪತಿಗಳ ಸಿಂಗಡ 
ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಪಿಯಯಣಿಸಿದನು ಮ್ತ್ುತ ಅವರ ಮ್ನೆಯಲಿಲ ಕೂಡಿ ಬರುತಿತದದ ಸಭ್ೆಯಲಿಲ 
ಭ್ಯಗವ್ಯಗಿದದನು ಎಿಂಬುದು ತೊೇರ ಬರುತ್ತದ್ೆ. ನಮ್ಗೆ ಎಪೆೈನೆತ್ನ ಕುರತಯಗಿ ಹೆಚುು 
ಗೊತಿತರುವದಿಲಲ, ಆದರೆ ಪೌಲನು ಆತ್ನನುು ನನು ಪಿಾಯನಯದ (ἀγαπητός, agapētos) 
ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಯತನೆ. ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ, ಪೌಲನು ಹಲವ್ಯರು ರ್ನರನುು “ನನು 
ಪ್ರಿಯರಯದ” ಎಿಂದು ಸಿಂಬೊೇಧಸುತಯತನೆ (16:5, 8, 9; ನೊೇಡಿರ 16:12); 
ಅವರೊಬೊಬಬಬರಗೂ ಆತ್ನ ಹೃದಯದಲಿಲ ಒಿಂದು ವಿಶೆೇಷವ್ಯದ ಸ್ಯಥನವಿತ್ುತ.  

ವಚನ 6. ಬಳಿಕ ಪೌಲನು, ಮ್ರಯಳಿಗರ ವಿಂದನರ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. “ಮ್ರಯಳು” 
ಎಿಂಬ ಹೆಸರು ಸವವಸ್ಯಧ್ಯರರ್ವ್ಯಗಿತ್ುತ; ಆ ಹೆಸರನ ಕನಿಷಠ ಆರು ಮ್ಿಂದಿ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ 
ವಾಕ್ತತಗಳು ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ ಪಿಸ್ಯತಪ್ರಸಲಪಟಿಟರುತಯತರೆ. ಈ ಮ್ರಯಳು 
ನಿಮ್ಗರ ೀಸ್ಕರ ಬ್ಹನ ಪಾಯಯಸ್ಪಟ್ಟ ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಗುರುತಿಸಲಪಟಿಟದ್ಯದಳ .ೆ22 ಈ 
ಪಟಿಟಯಲಿಲರುವ ಹಲವ್ಯರು ರ್ನರು ಕತ್ವನಿಗೊೇಸೆರ ದುಡಿಯುವವರಯಗಿದದರೆಿಂಬುದನುು 
ಪೌಲನು ತೊೇರಸಿ ಕೊಡುತಯತನೆ (16:6, 9, 12). ಬೆೇರೊಿಂದ್ೆಡೆಯಲಿಲ, ಪೌಲನು ಹೇಗೆ 
ಬರೆಯುತಯತನೆ, “ಆದದರಿಂದ ನನು ಪ್ರಿಯ ಸಹೊೇದರರೆೇ, ಸಿಥರಚಿತ್ತರಯಗಿಯೂ 
ನಿಶುಲರಯಗಿಯೂ ಇರಿ. ನಿೇವು ಕತ್ವನ ಸ್ೆೇವ್ೆಯಲಿಲ ಪಡುವ ಪಿಯಯಸವು 
ನಿಷಫಲವ್ಯಗುವದಿಲಲವ್ೆಿಂದು ತಿಳಿದು ಕತ್ವನ ಕೆಲಸವನುು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಅತಯಾಸಕ್ತತಯಿಿಂದ 
ಮಯಡುವವರಯಗಿರ” (1 ಕೊರಿಂಥ 15:58).  

ವಚನ 7. ಪೌಲನು ಮ್ುಿಂದುವರೆದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಅಿಂದರ ಾೀನಿಕನಿಗ  ಯ ನಾನಿಗ  
ವಿಂದನರ. ಇವುಗಳಲಿಲ ಎರಡನೆಯ ಹೆಸರು, ಗಿಿೇಕ್ ವ್ಯಕಾದಲಿಲ ದಿವತಿೇಯಯ ವಿಭಕ್ತತಯ 
ಪದದಲಿಲ ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುವದ್ಯಗಿದುದ “ಯೂನಾನು” (Ἰουνιᾶν, Iounian) ಎಿಂದು ಪುಲಿಲಿಂಗ 
ಹೆಸರೆಿಂದು ಅಥವ್ಯ “ಯೂನಾಳು” (Ἰουνίαν, Iounian) ಎಿಂಬ ಸಿಿೇಲಿಿಂಗದ ಹೆಸರೆಿಂದು 
ಅಥೆೈವಸಿಕೊಳುಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ.23 ಆದದರಿಂದ, ಪೌಲನು ಇಲಿಲ ಇಬಬರು ಪುರುಷರನುು ಸೂಚಿಸಿ 
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ಹೆೇಳುತಿತದ್ಯದನೊೇ ಅಥವ್ಯ ಒಬಬ ಪುರುಷ ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನ ಪತಿುಯನು ಸೂಚಿಸಿ 
ಹೆೇಳುತಿತದ್ಯದನೊೇ, ಅಥವ್ಯ ಒಬಬ ಪುರುಷ ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನ ಸಹೊೇದರಯನುು ಸೂಚಿಸಿ 
ಹೆೇಳುತಿತದ್ಯದನೊೇ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಅವರ ನಡುವಿನ ಸಿಂಬಿಂಧ ಏನೆೇ ಆಗಿದದರೂ 
ಸರಯೆೇ, ಪೌಲನು ಅವರ ವಿಷಯದಲಿಲ ನಯಲುೆ ಸಿಂಗತಿಗಳನುು ಹೆೇಳಲಿದದನು.  

ಮೊದಲನೆಯದ್ಯಗಿ, ಆತ್ನು ಅವರನುು ನನು ಸ್ಾಜನರ  ಎಿಂದು ಕರೆದನು. ಈ 
ಅಧ್ಯಾಯದಲಿಲ ತ್ನು ಸವರ್ನರೆಿಂದು ಪೌಲನು ಗುರುತಿಸಿದವರಲಿಲ ಇವರು 
ಮೊದಲಿಗರಯಗಿದ್ಯದರೆ (16:7, 11, 21). “ಸವರ್ನರು” ಎಿಂಬುದು συγγενής (sungenēs) 
ಎಿಂಬದರ ಬಹುವಚನ ರೂಪದ ಪದದಿಿಂದ ಅನುವ್ಯದಿಸಲಟಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. Sungenēs 
ಎಿಂಬುದು “ಒಿಂದು ಕುಟ್ುಿಂಬ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಸೂಚಿಸಬಹುದು”; NIV ಯಲಿಲ 
“ಸಿಂಬಿಂಧಗಳು” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ.24 ಆ ಪದವು “ಕುಲ ಅಥವ್ಯ ರ್ನಯಿಂಗಿೇಯ 
ರಕತಸಿಂಬಿಂಧವನುು” ಸಹ ಸೂಚಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ;25 NEBಯಲಿಲ “ನನು ಜೊತೆ 
ರ್ನಯಿಂಗದವರು” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. 16ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲಿಲ, ಆ ಪದವನುು ಬಹುಶಃ ಪೌಲನು 
9ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲಿಲ ಬಳಸಿದ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ ಬಳಸಿರಬಹುದು: “ಶರೇರಸಿಂಬಿಂಧವ್ಯಗಿ 
ನನು ಸವರ್ರಯಗಿರುವ” (9:3)—ಅಿಂದರೆ, ಆತ್ನ ಜೊತೆ ಯೆಹೂದಾರು. 

ಅಲಲದ್ೆ ಪೌಲನು ಇವರಬಬರನುು ಜರ ತ್ರ ಸರರರಯವರ  ಎಿಂದು ಸಹ ಕರೆದನು. ಪೌಲನು 
ಬಹಳಷುಟ ಸ್ಯರ ಸ್ೆರೆಮ್ನೆಗೆ ಹಯಕಲಪಟಿಟದದನು (2 ಕೊರಿಂಥ 11:23). ಇಿಂತ್ಹ 
ಸಿಂದಭವಗಳ ೆಿಂದರಲಿಲ, ಅಿಂದ್ೊಿೇನಿಕ ಮ್ತ್ುತ ಯೂನಾನು ಸಹ ಕ್ತಿಸತನ ವ್ೆೈರಗಳಿಿಂದ 
ಬಿಂಧನಕೊೆಳಗಯಗಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಇನೊುಿಂದು ಸ್ಯಧಾತೆಯೆೇನೆಿಂದರೆ, ಪೌಲನ ಹಯಗೆಯೆೇ 
ಅವರು ಸ್ೆರೆಮ್ನೆಗೆ ಹಯಕಲಪಟಿಟರಬಹುದು, ಆದರೆ ಒಿಂದ್ೆೇ ಸಮ್ಯದಲಿಲ ಮ್ತ್ುತ ಒಿಂದ್ೆೇ 
ಸಥಳದಲಿಲಯೆೇ ಆಗಿರಬೆೇಕಯದ ಅವಶಾವಿಲಲ. 

ಅಲಲದ್ೆ ಪೌಲನು ಅಿಂದ್ೊಿೇನಿಕನನುು ಮ್ತ್ುತ ಯೂನಾನನುು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಲ್ಲಿ 
ಪಾಸಿದಿರಯಗಿದಯುರರ ಎಿಂದು ಸಹ ಹೆೇಳಿದನು. “ಅಪೊಸತಲ” ಎಿಂಬ ಪದವು ἀπόστολος 

(apostolos) ಎಿಂಬದರ ಲಿಪಾಿಂತ್ರರ್ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಅದರಥವವು “ಕಳುಹಸಲಪಟ್ಟವನು” 
ಎಿಂದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಈ ಸನಿುವ್ೆೇಶದಲಿಲ, “ಅಪೊಸತಲರಲಿಲ” ಎಿಂಬುದು ಯೆೇಸುವಿನಿಿಂದ 
ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯಗಿ ನೆೇಮಿಸಲಟಟ್ಟಿಂಥ ವಿಶೆೇಷ ವಾಕ್ತತಗಳನುು ಸೂಚಿಸುವದ್ಯದಲಿಲ, ಈ 
ಪದಗುಚಛದ ಅಥವವು ಅವರಬಬರನುು ಅಪೊಸತಲರು ಪಿಸಿದಧರೆಿಂದು ಪರಗಣಿಸಿದದರೆಿಂಬ 
ಅಥವವ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ. McCord ತ್ರ್ುವಮಯು ಅವರು ಅಪೊಸತಲರಗೆಲಯಲ “ಬಹಳ 
ಸುಪರಚಿತ್ರಯಗಿದದರು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ. CEV ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ “ಅವರು ಅಪೊಸತಲರಿಂದ 
ಅತ್ಾಿಂಥ ಗೌರವಿಸಲಪಡುತಿತದದರು” ಎಿಂದು ಇರುತ್ತದ್ೆ. ಒಿಂದು “ಅಪೊಸತಲರು” ಎಿಂಬುದು 
ಒಿಂದು ಸಭ್ೆಯಳಗಿಿಂದ (ಮಿಶನರಗಳಯಗಿ ಅಥವ್ಯ ಸಿಂದ್ೆೇಶಕರಯಗಿ) “ಕಳುಹಸಲಪಟ್ಟವನು” 
ಎಿಂಬ ಹೆಚುು ಸವವಸ್ಯಧ್ಯರರ್ ಅಥವದಲಿಲ ಬಳಸಲಪಟಿಟರುವದ್ಯದರೆ, ಈ ಪದಗಳ ಅಥವವು 
ಅಿಂದ್ೊಿೇನಿಕ ಮ್ತ್ುತ ಯೂನಾನು ಗಮ್ನಯಹವವ್ಯದ ರೇತಿಯಲಿಲ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು ಮಯಡಿದದರು 
ಎಿಂದ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ.  

ಕಡೆಯದ್ಯಗಿ, ಪೌಲನು ಹೆೇಳಿದ್ೆದೇನೆಿಂದರೆ ಅವರಬಬರು ನನಗಿಿಂತ ಮ್ನಿಂಚರ ಕ್ರಾಸ್ತನನನು 
ನಿಂಬ್ನವವರಯದರನ—ಅಿಂದರೆ, ಅವರು ಆತ್ನಿಗಿಿಂತ್ ಮ್ುಿಂಚೆಯೆೇ ಕ್ತಿಸತನಲಿಲ ಸ್ೆೇರುವದಕೆೆ 
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ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ ಮಯಡಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದರು ಎಿಂಬದ್ೆ (6:3, 4). ಇದರಿಂದ ತೊೇರ 
ಬರುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ಪೌಲನಿಿಂದ ಸಭ್ೆಯು ಚದುರಸಲಪಡುವ ಮ್ುಿಂಚೆಯೆೇ ಅವರು 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲ ಕೆೈಸತರಯಗಿದದರು ಎಿಂಬದ್ೆ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 8:1-4). 

ವಚನ 8. ಪೌಲನ ಪಟಿಟಯಲಿಲದದ ಮ್ತೊತಬಬ ವಾಕ್ತತಯು ಅಿಂಪಿಿಯಯತನನ. F. F. Bruce 
ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತಯತನೆ, “ಈ ಹೆಸರು ರೊೇಮ್ನ್ ಕಯಲಮಯನದ ಶಿಲಯಶಯಸನಗಳಲಿಲ 
ಸವವಸ್ಯಧ್ಯರರ್ವ್ಯಗಿತ್ುತ, ಮ್ತ್ುತ ರಯರ್ವಿಂಶದ ಸದಸಾರ ಹೆಸರಯಗಿ ಸತ್ತ್ ಕಿಂಡು 
ಬರುತ್ತದ್ೆ.”26 ವ್ೆೇದ ಪಿಂಡಿತ್ರು ರೊೇಮಯ 16:3-16 ಕಯರ್ುವ ಇಪಪತಯತರು ಹೆಸರುಗಳನುು 
ಪಿಥಮ್ ಶತ್ಮಯನದಲಿಲನ ಚಕಿವತಿವಯ ಮ್ನೆಯವರಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧಸಿದ ಹೆಸರುಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ 
ಹೊೇಲಿಕೆಯನುು ಮಯಡಿರುತಯತರೆ. William Barclayನ ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ, “ಇವುಗಳಲಿಲ 
ಹದಿಮ್ೂರು ಹೆಸರುಗಳು ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲರುವ ಚಕಿವತಿವಯ ಅರಮ್ನೆಗೆ ಸಿಂಬಿಂಧ 
ಪಟ್ಟವುಗಳಯಗಿ ಶಿಲಯಶಯಸನಗಳಲಿಲ ಅಥವ್ಯ ದಸ್ಯತವ್ೆೇರ್ುಗಳಲಿಲ ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತವ್ೆ.”27 
J. B. Lightfoot ಮ್ುಕಯತಯಕೆೆ ಬಿಂದಿದ್ ದೆೇನೆಿಂದರೆ ರೊೇಮಯ 16ರಲಿಲನ ಪಟಿಟಯಲಿಲ 
“ಕೆೈಸರನ ಮ್ನೆಯವರಗೆ” ಸ್ೆೇರದ ಕನಿಷಠ ಕೆಲವು “ದ್ೆೇವರ್ನರು” ಸ್ೆೇರರಬಹುದ್ಯಗಿದುದ 
ಅವರ ಬಗೆೆ ಅನಿಂತ್ರದಲಿಲ ಫಿಲಿಪ್ರಪ 4:22ರೊಳಗೆ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಯಗಿದ್ೆ.28 ಅದು ಹಯಗಿರುವದ್ೆೇ 
ಆದಲಿಲ, ಇವರಲಿಲ ಅನೆೇಕರು ಆ ಮ್ನೆಯಲಿಲ ಗುಲಯಮ್ರು ಅಥವ್ಯ ಸ್ೆೇವಕರು 
ಆಗಿದಿದರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ.  

ಪೌಲನು ಅಿಂಪ್ರಲಯಯತ್ನನುು ಕತಿನಲ್ಲಿ ನನು ಪಿಾಯನಯದ ಎಿಂದು ಕರೆದನು. NEB 
ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ “ಕತ್ವನ ಅನೊಾೇನಾತೆಯಲಿಲ ನನು ಪ್ರಿಯನಯದ ಮಿತ್ಿನು” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ವಚನ 9. ಬಳಿಕ ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಕ್ರಾಸ್ತನ ಸರೀವರಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜರ ತ್ರ 
ಕ್ರಲ್ಸ್ದವನಯದ ಉಬಯಿನನಿಗ  ನನು ಪಿಾಯನದ ಸಯತಖನನಿಗ  ವಿಂದನರಗಳ್ಳ. 
“ಉಬಯವನನು” ಎಿಂಬುದು “ಉಬಯವನ್” ಎಿಂಬದಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಯಯಗಿದ್ೆ, ಅದರಥವವು 
“ಪಟ್ಟರ್” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. “ಸ್ಯತಖುನ” ಎಿಂಬುದರ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅಥವವು “(ಒಿಂದು ಧ್ಯನಾದ) 
ತೆನೆ” ಎಿಂದ್ಯಗುತ್ತದ್ೆ.29 ಈ “ಧ್ಯನಾದ ತೆನೆ” ಎಿಂಬದು “ತೊೇಟ್ದಿಿಂದ” ಎಿಂಬಥವದಲಿಲ 
ವಾಕತಪಡಿಸಲಪಟಿಟದ್ೆಯೇ ಎಿಂದು ಕೆಲವರು ಚಕ್ತತ್ಗೊಳುುತಯತರೆ. (ನಯನು ಬೆಳವಣಿಗೆ 
ಗೊಳುುತಿತರುವ ಕಯಲದಲಿಲ, ಒಿಂದು ಗಯಿಮಯಿಂತ್ರ ಪಿದ್ೆೇಶದಲಿಲ ವ್ಯಸಿಸುವವರೊಬಬರನುು 
ಆಗಯಗೆೆ “ಒಬಬ ಹುಲಿಲನ ಬಿೇರ್” [ಹಳಿುಗ] ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಿತದದರು.) ಬಹುಶಃ ಆ ಇಬಬರು 
“ಪಟ್ಟರ್ದ ಹುಡುಗ”ರನುು ಅವರ ಮಿತ್ಿರು “ಹಳಿು ಹುಡುಗ”ರು ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಿತದದರೆಿಂದು 
ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ.  

ವಚನ 10a. ಉಬಯವನ ಮ್ತ್ುತ ಸ್ಯತಖುನರ ಹೆಸರನುು ತಿಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ, ಪೌಲನು ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಕ್ರಾಸ್ತನ ಸರೀವರಯಲ್ಲಿ ಪರಶ್ರ ೀಧಿತನಯದ ಅಪರಲ್ಿನಿಗರ ವಿಂದನರ. 
“ಪರಶೆಯೇಧತ್ನಯಗಿರುವ” (δοκίμος, dokimos ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದದುದ) ಎಿಂಬ ಪದವು 
ಒಿಂದು ಪರೇಕ್ಷೆಯನುು ಯಶಸಿವಯಯಗಿ ಎದುರಸಿದವನು ಎಿಂದಥವವನುು ಕೊಡುತ್ತದ್ೆ.30 
ಅಪೆಲಲನು ತ್ನು ಕೆೈಸತ ಜೇವಿತ್ದ ಯಯವದ್ೊೇ ಒಿಂದು ಹಿಂತ್ದಲಿಲ ತ್ನು ನಿಂಬಿಕೆಯ 
ವಿಷಯದಲಿಲ ಒಿಂದು ಸಿಂಕಷಟವನುು ಎದುರಸಿದದನು. ಕತ್ವನ ಸಹಯಯದ್ೊಿಂದಿಗೆ, ಆತ್ನು ಆ 
ಪರೇಕ್ಷೆಯಲಿಲ ಯಶಸುಾ ಹೊಿಂದಿದದನು. ಆದುದರಿಂದ ಆತ್ನು “ಕ್ತಿಸತನ ಸ್ೆೇವ್ೆಯಲಿಲ 
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ಪರಶೆಯೇಧತ್ನಯದ” ವಾಕ್ತತಯಯಗಿದದನು.  
ವಚನಗಳ್ಳ 10b, 11. ಮ್ುಿಂದಿನ ಮ್ೂರು ಹೆಸರುಗಳು ಚಕಿವತಿವಯ 

ಮ್ನೆಯವರೊಿಂದಿಗೆ ಯಯವದ್ಯದರೂ ಸಿಂಬಿಂಧವನುು ಹೊಿಂದಿದಿದರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಮೊದಲ 
ನಿದಶವನದಲಿಲ, ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಅರಸರ ತಬ್ ಲ್ನ ಮ್ನರಯವರಗರ 
ವಿಂದನರಗಳ್ಳ. ಅರಸ್ೊತಬೂಲನು “Iನೆೇ ಅಗಿಿಪಪ ಹೆರೊೇದನ ಸಹೊೇದರನಯಗಿದುದ, 
ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲ ಒಬಬ ಖ್ಯಸಗಿ ನಯಗರಕನಯಗಿ ಜೇವಿಸುತಿತದದವನಯಗಿರಬಹುದು, ಮ್ತ್ುತ 
ಆತ್ನ ಸಹೊೇದರನಿಂತೆಯೆೇ, ಕೌಲದಿಯನ ಸ್ೆುೇಹವನುು ಅನಿಂದಿಸುತಿತದದವನಯಗಿರ 
ಬಹುದು.”31 ಮ್ೂರನೆಯ ನಿದಶವನದಲಿಲ, ಪೌಲನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ನಯಕ್ರಿಸ್ಸನ 
ಮ್ನರಯವರರ ಳ್ಗರ ಕ್ರಾಸ್ತನನನು ನಿಂಬಿದವರಗರ ವಿಂದನರಗಳ್ಳ. ಕೆಲವರು “ಈ ನಯಕ್ತವಸಾನನನುು 
ಒಬಬ ಐಶವಯವವಿಂತ್ನಯದ ಸವತ್ಿಂತ್ಿ ಮ್ನುಷಾನಯಗಿದದ32 ತಿಬೆೇರಯದ ಕೌಲದಿಯನಯದ 
ನಯಕ್ತವಸಾನೊಿಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸುತಯತರೆ.”33 

ಇಲಿಲ ವಿಂದನೆಗಳನುು ಅರಸ್ೊತಬೂಲ ಮ್ತ್ುತ ನಯಕ್ತವಸಾನರಗೆ ಹೆೇಳಲಪಡಲಿಲಲ, ಆದರೆ 
ಸ್ೆೇವಕರನುು ಮ್ತ್ುತ ಗುಲಯಮ್ರನೊುಳಗೊಳುುವಿಂತ್ ಅವರ ಮ್ನೆಯವರಗೆ ವಿಂದನೆಗಳು 
ತಿಳಿಸಲಪಟ್ಟವ್ೆಿಂಬುದನುು ಗಮ್ನಿಸಿರ. ಆ ಇಬಬರು ವಾಕ್ತತಗಳು ಮ್ರಣಿಸಿದ್ಯದಗೂಾ, ಅವರ 
ಸ್ೆೇವಕರು ಮ್ತ್ುತ ಗುಲಯಮ್ರನುು ಈಗಲೂ ಅವರ ಮ್ನೆಯವರಗೆ ಸ್ೆೇರದವರೆಿಂದು 
ಪರಗಣಿಸಲಪಡಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಅರಸ್ೊತಬೂಲ ಮ್ತ್ುತ ನಯಕ್ತವಸಾರು ಯಯರೆೇ ಆಗಿದಿದದದರೂ 
ಸರಯೆೇ, ಕನಿಷಠ ಅವರ ಮ್ನೆಯರೊಳಗೆ ಕೆಲವರು ಕೆೈಸತರಯಗಿದದರು—ಮ್ತ್ುತ ಪೌಲನು 
ಅವರಗೆ ವಿಂದನೆಗಳನುು ತಿಳಿಸುತಯತನೆ. (ಈ ಮ್ನೆಯವರುಗಳು ಎಿಂಬುದು “ಗೃಹ 
ಸಭ್ೆಗಳು” ಆಗಿದದವ್ೆಿಂದು ಕೆಲವರು ನಿಂಬುತಯತರೆ.) 

ಎರಡನೆಯ ಸ್ಯಥನದಲಿಲ, ಅರಸ್ೊತಬೂಲ ಮ್ತ್ುತ ನಯಕ್ತವಸಾರ ಮ್ಧಾದಲಿಲ 
ಸಿಕ್ತೆಕೊಿಂಡಿರುವಿಂತ್ದುದ ಒಿಂದು ಆಸಕ್ತತ ಕೆರಳಿಸುವ ಹೆಸರಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನು ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ನನು ಸ್ಾಜನದವನಯದ ಹರರರ ಡಿಯೀನನಿಗರ ವಿಂದನರ. “ಹೆರೊಡಿಯೇನ” 
ಎಿಂಬುದು ಕುಖ್ಯಾತ್ನಯದ ಹೆರೊೇದನ ಕುಟ್ುಿಂಬದ್ೊಿಂದಿಗಿನ ಒಿಂದು ಸಿಂಬಿಂಧವನುು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.34 ಆ ಅವನತಿಯ ದ್ಯರಯಲಿಲದದ ಕುಟ್ುಿಂಬಕೆೆ35 ಸ್ೆೇರದದವರೊಬಬರಗೆ 
ಸುವ್ಯತೆವಯು ತ್ಲುಪ್ರತೊತೇ ಅಥವ್ಯ ಇಲಲವೊೇ ಎಿಂಬುದನುು ಊಹೆಗಳನುು ಮಯಡುವದು 
ಆಸಕ್ತತಕರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಬಹುಶಃ ಹೆರೊಡಿಯೇನನು ತ್ನು ಯರ್ಮಯನನ ಹೆಸರನುು 
ಇಟ್ುಟಕೊಿಂಡಿದದ ಒಬಬ ಗುಲಯಮ್ ಅಥವ್ಯ ಸವತ್ಿಂತ್ಿಗೊಿಂಡ ವಾಕ್ತತಯಯಗಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 

ವಚನ 12. ಈ ವಚನವು ಕತ್ವನಿಗಯಗಿ ಸ್ೆೇವ್ೆ ಮಯಡುವ ಮ್ೂವರು ಸಿಿೇ 
ಕೆಲಸಗಯರರನುು ಪಟಿಟ ಮಯಡುತ್ತದ್ೆ: ಕತಿನ ಸರೀವರಯಲ್ಲಿ ಪಾಯಯಸ್ಪಟ್ಟವರಯದ 
ತನಾಫರೈನಳಿಗ  ತನಾಫೊೀಸ್ಳಿಗ  ವಿಂದನರಗಳ್ಳ. ಕತ್ವನ ಸ್ೆೇವ್ೆಯಲಿಲ ಬಹಳವ್ಯಗಿ 
ಪಿಯಯಸಪಟಿಟರುವ ಪ್ರಿಯ ಪೆಸಿೇವಸಳಿಗೆ ವಿಂದನೆ. “ತ್ುಿಫೆೈನಳಿಗೂ ತ್ುಿಫೇಸಳಿಗೂ” 
ಎಿಂಬ ಹೆಸರುಗಳಲಿಲನ ಸ್ಯಮ್ಾತೆಯು ಅವರಬಬರೂ ಅಕೆ ತ್ಿಂಗಿಯರಯಗಿದದರೆಿಂಬುದನುು, 
ಬಹುಶಃ ಅವಳಿ ಸಹ ಆಗಿದಿದರಬಹುದ್ೆಿಂಬುದನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. “ಎರಡೂ ಹೆಸರುಗಳು 
‘ನಯರ್ೂಕಯಗಿ, ವಿಲಯಸದಿಿಂದ ಜೇವಿಸು’ ಎಿಂಬ ಅಥವಕೊಡುವ ಮ್ೂಲ ಪದದಿಿಂದ 
ಬಿಂದವುಗಳಯಗಿವ್ೆ.” ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನುು “ನಯರ್ೂಕು” ಮ್ತ್ುತ “ಕೊೇಮ್ಲ” ಎಿಂದು 
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ಅನುವ್ಯದಿಸಬಹುದು.36 “ಪಿಯಯಸಪಟ್ಟವರಯದ” ಮ್ತ್ುತ “ಬಹಳವ್ಯಗಿ ಪಿಯಯಸಪಟಿಟರುವ” 
ಎಿಂಬವುಗಳು κοπιάω (kopiaō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದವು ಗಳಯಗಿದ್ೆ, ಅದರಥವವು 
“ನಿತಯಿರ್ಗೊಳುುವ ತ್ನಕ ಪಿಯಯಸ ಪಡುವದು” ಎಿಂದ್ಯಗಿದ್ೆ.37 ತ್ತ್ಪರಣಯಮ್ವ್ಯಗಿ, 
ಪೌಲನು ಈ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಬರೆಯುವ್ಯಗ ಆತ್ನ ಮ್ುಖದಲಿಲ ಒಿಂದು ಮ್ಿಂದಹಯಸ 
ಇದಿದರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ, “ತ್ಮ್ಮ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ವಾತಿರೇಕತವ್ಯಗಿ, ನಿತಯಿರ್ ಗೊಳುುವಷಟರ ಮ್ಟಿಟಗೆ 
ಪಿಯಯಸ ಪಟಿಟರುವ ನಯರ್ೂಕಳಿಗೂ ಕೊೇಮ್ಲಳಿಗೂ ವಿಂದನೆ.”  

ತ್ುಿಫೆೈನಳು ಮ್ತ್ುತ ತ್ುಿಪೊೇಸಳನುು ಬಣಿುಸುವ್ಯಗ ವತ್ವಮಯನಕಯಲ ರೂಪ 
ಬಳಸಲಪಟಿಟದದರೆ, “ಕತ್ವನ ಸ್ೆೇವ್ೆಯಲಿಲ ಬಹಳವ್ಯಗಿ ಪಿಯಯಸಪಟಿಟರುವ . . . 
ಪಸಿೇವಸಳನುು” ಸೂಚಿಸುವ್ಯಗ ಭೂತ್ಕಯಲ ರೂಪವು (ಅನಿಶಿುತ್ ಭೂತ್ಕಯಲ ರೂಪ) 
ಬಳಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. ಇದು ಆಕೆಗೆ ವಯಸ್ಯಾಗಿತ್ುತ ಮ್ತ್ುತ ಆಕೆಯ ಅಧಕ ಸಕ್ತಿಯವ್ಯದ ದಿನಗಳು 
ಈಗ ನೆನಪಯಗಿದದವು ಎಿಂಬದನುು ಸೂಚಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಕತ್ವನು ಗತ್ಕಯಲದಲಿಲ ಮಯಡಿದ 
ನಿಷ ಠೆಯುಳು ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು ಎಿಂದಿಗೂ ಮ್ರೆತ್ು ಹೊೇಗುವದಿಲಲ (ನೊೇಡಿರ ಪಿಕಟ್ನೆ 14:13).  

ವಚನ 13. ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಹೆೇಳುವ ಹೆಸರು ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಬೆೇರೊಿಂದು ಕಡೆಯಲಿಲ 
ಕಿಂಡು ಬರುವಿಂಥ ಹೆಸರಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ: ಕತಿನ ಭಕತರಲ್ಲಿ ಪಾಸಿದಿನಯದ ರ ಫನಿಗ  . . . 
ವಿಂದನರಗಳ್ಳ. ಕುರೆೇನೆ ಪಟ್ಟರ್ದ ಸಿೇಮೊೇನನು ಯೆೇಸುವಿನ ಶಿಲುಬೆಯನುು ಹೊತ್ುತಕೊಿಂಡ 
ಕಥೆಯನುು ಬರೆಯುವ ವ್ೆೇಳ ,ೆ ಮಯಕವನು ಈ ಸಿೇಮೊೇನನುು “ಅಲೆಕಯಾಿಂದಿ ರೂಫ 
ಎಿಂಬವರ ತ್ಿಂದ್ೆ” ಎಿಂದು ಗುರುತಿಸಿದನು (ಮಯಕವ 15:21), ಹೇಗೆ ಆತ್ನ ವ್ಯಚಕರಗೆ 
ಅಲೆಕಯಾಿಂದಿ ಮ್ತ್ುತ ರೂಫ ಯಯರೆಿಂಬುದರ ಪರಚಯವಿತ ತೆಿಂಬ ಸೂಚಯಾಥವವನುು 
ಕೊಡುತಯತನೆ. ಮಯಕವನು ಸುವ್ಯತೆವಯ ಕಥನವು ರೊೇಮ್ನುರಗೆ ಒಪುಪವ ರೇತಿಯಲಿಲ 
ಬರೆಯಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದು ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯದ ನಿಂಬಿಕೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಸಿಂಭ್ಯವಾವ್ಯಗಿ, 
ಮಯಕವ 15ರಲಿಲನ ರೂಫ ಮ್ತ್ುತ ರೊೇಮಯ 16ರಲಿಲ ರೂಫ ಒಬಬನೆೇ ವಾಕ್ತತಯಯಗಿದ್ಯದನೆ. 

ಅಲಲದ್ೆ ಪೌಲನು ನನಗರ ತ್ಯಯಯಿಂತಿರನವ ಅವನ [ರೂಫನು] ತ್ಯಯಗ  
ವಿಂದನರಗಳ್ಳ ಎಿಂದು ತಿಳಿಸುತಯತನೆ. ಪೌಲನು ಒಬಬ ಸಿಿೇಯು ತ್ನಗೆ ತಯಯಿಯಿಂತೆ 
ಇದದಳೆಿಂಬುದನುು ಒಪ್ರಪಕೊಳುುತಿತದ್ಯದನೆ. ತಯಯಿಯರು ಏನು ಮಯಡುತಯತರೆ? ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ 
ಉಣಿುಸುವರು, ಉಡುಪು ತೊಡಿಸುವರು, ನಿಮ್ಗೆ ಆಶಿಯ ನಿೇಡುವರು—ಆದರೆ ಅವರು 
ಅಧಕವ್ಯದದದನುು ಮಯಡುವರು: ಅವರು ನಿಮ್ಮನುು ಪ್ರಿೇತಿಸುವರು, ಆದರಣೆ ಮಯಡುವರು, 
ಮ್ತ್ುತ ನಿೇವು ವಿಶೆೇಷವ್ಯದರೆಿಂದು ಎಣಿಸಿಕೊಳುುವಿಂತೆ ಮಯಡುವರು. ರೂಫನ ತಯಯಿಯು 
ಪೌಲನಿಗೆ ಯಯವ್ಯಗ ಸಹಯಯ ಮಯಡಿದದಳು? ಮಯಕವ 15:21ರಲಿಲ ಸಿೇಮೊೇನನು 
ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 13:1ರಲಿಲನ ಅದ್ೆೇ ಸಿೇಮೊೇನನು ಆಗಿದದಲಿಲ,38 ಬಹುಶಃ ಅಪೊಸತಲನು 
ಅಿಂತಿಯೇಕಾದಲಿಲ ಸ್ೆೇವ್ೆ ಮಯಡಿದ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ ಆತ್ನ ಹೆಿಂಡತಿಯು ಪೌಲನಿಗೆ ಒಬಬ 
ತಯಯಿಯಿಂತೆ ಇದಿದರಬಹುದು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 11:25, 26). 

ವಚನ 14. ಪೌಲನು ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕವ್ಯಗಿ ವಿಂದನೆಗಳನುು ಹೆೇಳುವ ಪಟಿಟಯು ಹೆಸರುಗಳ 
ಎರಡು ಗುಿಂಪುಗಳನುು ಉಲೆಲೇಖಿಸುವ ಮ್ೂಲಕ ಅಿಂತ್ಾಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ. ಮೊದಲ ಹೆಸರುಗಳ 
ಗುಿಂಪು 14ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ: ಹರಮೆೀಿಯನಿಗ  ಪತ್ರ ಾೀಬ್ನಿಗ  
ಹರಮಯಿನನಿಗ 39 ಅವರರ ಿಂದಿಗಿರನವ ಸ್ಹರ ೀದರರಗ  ವಿಂದನರಗಳ್ಳ. ಇವರು “ಗೃಹ 
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ಸಭ್ೆಯ” ಸದಸಾರಯಗಿದದರೆಿಂದು ಅನೆೇಕರು ನಿಂಬುತಯತರೆ. ಹಯಗಿರುವದು ನಿರ್ವ್ಯಗಿದದಲಿಲ, 
ಹೆಸರಸಲಪಟಿಟರುವವು ಪೌಲನಿಗೆ ಪರಚಿತ್ವಿದದ ಆ ಸಭ್ೆಯ ಸದಸಾರಯಗಿದದರು. 

ವಚನ 15. ಹೆಸರುಗಳ ಎರಡನೆಯ ಗುಿಂಪು 15ನೆೇ ವಚನದಲಿಲ ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ: 
ಫಿಲರ ಲರ ಗನಿಗ 40 ಯ ಲ್ಾಳಿಗ  ನರೀಯಿನಿಗ  ಅವನ ತಿಂಗಿಗ  ಒಲ್ನಿಂಪನಿಗ  
ಇವರರ ಿಂದಿಗಿರನವ ದರೀವಜನರರಲ್ಿರಗ  ವಿಂದನರಗಳ್ಳ. ಪುನಃ, ಈ ವಚನವು ಒಿಂದು “ಗೃಹ 
ಸಭ್ೆ”ಯನುು ಸೂಚಿಸಿ ಹೆೇಳುವದ್ಯಗಿದ್ೆಯೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಲಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಫಿಲೊಲೊಗನು ಮ್ತ್ುತ 
ಯೂಲಾಳು ಬಹುಶಃ ಗಿಂಡ ಮ್ತ್ುತ ಹೆಿಂಡತಿಯಯಗಿದಿದರಬಹುದು, ಅಥವ್ಯ ಬಹುಶಃ ಅವರು 
ಸಹೊೇದರ ಮ್ತ್ುತ ಸಹೊೇದರಯಯಗಿದಿದರಬಹುದು.  

ವಚನ 16. ಹಲವ್ಯರು ವಾಕ್ತತಗಳ ಪಟಿಟಯನುು ಮಯಡಿಯಯದ ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು ತ್ನು 
ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ವಿಂದನೆಗಳನುು ಸಲಿಲಸುವದನುು ಪವಿತಾವಯದ ಮ್ನದಿುಟ್ನಟ ಒಬ್ೊರನರ ುಬ್ೊರನ 
ವಿಂದಿಸಿರ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವ ಮ್ೂಲಕ ಮ್ುಕಯತಯಗೊಳಿಸುತಯತನೆ. ಇದು ಮ್ುದಿದಡಬೆೇಕು 
ಎಿಂಬ ಆಜ್ಞೆ ಕೊಡುವಿಕೆಯಯಗಿರಲಿಲಲ. ಆ ದಿನಗಳಲಿಲ ಮ್ುದಿದಟ್ುಟ ವಿಂದಿಸುವದು 
ವ್ಯಡಿಕೆಯಯಗಿತ್ುತ (1 ಕೊರಿಂಥ 16:20; 2 ಕೊರಿಂಥ 13:12; 1 ಥೆಸಲೊೇನಿಕ 5:26; 1 ಪೆೇತ್ಿ 
5:14).41 ನಿಮ್ಯದಿಂತೆ ನೊೇಡುವದ್ಯದರೆ, ಪುರುಷರು ಪುರುಷರಗೆ, ಮ್ತ್ುತ ಸಿಿೇಯರು 
ಸಿಿೇಯರಗೆ ಮ್ುದಿದಸಿ ವಿಂದನೆ ಹೆೇಳುತಿತದದರು. ಮ್ುತ್ುತ “ನಯನು ನಿನುನುು ಅಿಂಗಿೇಕರಸುತ ತೆೇನೆ; 
ನಿೇನು ಆಪತನು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುವದ್ಯಗಿತ್ುತ. ಇಿಂದು ವಿಶವದ ಕೆಲವು ಭ್ಯಗಗಳಲಿಲ, ಕೆನೆುಯ 
ಮೇಲೊಿಂದು ಮ್ುದಿದಡುವದು ಈಗಲೂ ಒಿಂದು ರೂಢಿಯಲಿಲರುವ ವಿಂದನೆ ಹೆೇಳುವ 
ವಿಧವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನ ಆಜ್ಞೆಯು ಅವರು ಮ್ುತಿತಟ್ುಟಕೊಳು ಬೆೇಕೆಿಂದ್ಯಗಿರಲಿಲಲ, ಆದರೆ 
ಬದಲಯಗಿ ಅವರ ವಿಂದನೆಗಳು “ಪವಿತ್ಿ” ಅಥವ್ಯ “ಪೂರ್ಾ” ಆಗಿರಬೆೇಕು ಎಿಂಬದ್ೆೇ ಆಗಿತ್ುತ. 
ನಯವು “ಯಥಯಥವ” ಮ್ತ್ುತ “ನಿಷೆಪಟ್” ಎಿಂಬ ಪದಗಳನುು ಬಳಸಬಹುದು. ಅವರ 
ವಿಂದನೆಗಳು ಕೆೇವಲ ಶಯನಾವ್ಯದ ಹಯವಭ್ಯವ ಆಗಿರಬಯರದಿತ್ುತ, ಆದರೆ ಅವರಲಿಲ 
ಪರಸಪರರ ಕಡೆಗಿದದ ಪ್ರಿೇತಿ ಮ್ತ್ುತ ಮ್ಮ್ತೆಯ ನಿರ್ವ್ಯದ 
ವಾಕತಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳಯಗಿರಬೆೇಕಯಗಿತ್ುತ. ನಯವು ಅಮರಕದಲಿಲ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಬಹುದು, 
“ಪವಿತ್ಿವ್ಯದ ಹಲೊೇಗಳಿಿಂದ, ಕೆೈಕುಲುಕುವಿಕೆಗಳಿಿಂದ, ಮ್ತ್ುತ ಪವಿತ್ಿವ್ಯದ 
ಅಪುಪಗೆಗಳಿಿಂದ ಒಬಬರನೊುಬಬರು ವಿಂದಿಸಿರ.” 

ಯೇಹಯನನು ಹೇಗೆ ಬರೆದನು, “ಸ್ೆುೇಹತ್ರನುು ಹೆಸಹೆವಸರಯಗಿ ವಿಂದಿಸು”  
(3 ಯೇಹಯನ 15), ಮ್ತ್ುತ ರೊೇಮಯ 16:3-15ರಲಿಲ ಪೌಲನು ಅದನೆುೇ ಮಯಡಿದನು. ಅಲಿಲ 
ಹೆಸರಸಲಪಟ್ಟವರಲಿಲ ಬಹುತೆೇಕರು “ಬೆೈಬಲಿನಲಿಲ ಅಲಪವ್ಯಗಿ ಪರಚಿತ್ವಿರುವ ವಾಕ್ತತಗಳು,” 
ಆದರೆ ಅವರು ಪೌಲನಿಗೆ “ಅಲಪವ್ಯಗಿ ಪರಚಿತ್” ವಾಕ್ತತಗಳಯಗಿರಲಿಲಲ. ಅವರು ಆತ್ನಿಗೆ ಆತ್ನ 
ಕರ್ುುಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಕ್ತವಿಗಳು, ಆತ್ನ ಕೆೈಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಪಯದಗಳಷೆಟೇ ಪ್ರಿಯರಯಗಿದದರು. “ನಿಮ್ಮ 
ಸ್ೆೇವ್ೆಯಲಿಲ ನಿೇವು ಸಿಂಪಕವಕೆೆ ಬರುವ ಪಿತಿಯಬಬ ವಾಕ್ತತಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಮೇಲೆ 
ಬೆರಳಚುುಗಳನುು ಬಿಟ್ುಟ ಹೊೇಗುತಯತನೆ” ಎಿಂಬ ಮಯತಿರುತ್ತದ್ೆ.42 ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲದದ 
ಪೌಲನ ಮಿತ್ಿರು ಆತ್ನ ಮೇಲೆ ಒಿಂದು ಅಳಿಸಲಯಗದಿಂತ್ಹ ಛಯಪು ಮ್ೂಡಿಸಿದದರು. 

ಪೌಲನು “ಪವಿತ್ಿವ್ಯದ ಮ್ುದಿದಟ್ುಟ ಒಬಬರನೊುಬಬರು ವಿಂದಿಸಿರ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿಯಯದ 
ಬಳಿಕ, ಆತ್ನು ಮ್ುಿಂದುವರೆಸಿ ಕ್ರಾಸ್ತನ ಸ್ಭರಗಳರಲಯಿ ನಿಮ್ಮನನು ವಿಂದಿಸ್ನತತವರ ಎನುುತಯತನೆ. 
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ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ “ಸಭ್ೆ” ಎಿಂಬುದು ಬಹವಚನದಲಿಲ ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುವ್ಯಗ, ಅದು 
ಸಥಳಿಯ ಸಭಿಕರ ಗುಿಂಪುಗಳನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. “ಕ್ತಿಸತನ ಸಭ್ೆಗಳೆಲಯಲ” ಎಿಂಬುದು ಒಿಂದು 
ಸೂಕತವ್ಯದ ಹೆಸರಲಲ, ಆದರೆ ಒಿಂದು ವರ್ವನಯತ್ಮಕ ಬಿರುದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಈ 
ಹನುಲೆಯಳಗೆ, “ಕ್ತಿಸತನ” ಎಿಂಬುದರ ಅಥವವು “ಕ್ತಿಸತನಿಗೆ ಸ್ೆೇರದ” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 
“ಕ್ತಿಸತನ ಸಭ್ೆಗಳೆಲಯಲ” ಎಿಂಬ ಪದಗುಚಛವು ಕ್ತಿಸತನಿಗೆ ಸ್ೆೇರದ ಸಥಳಿೇಯ ಸಭಿಕರ 
ಸಮ್ೂಹಗಳನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. (ಮ್ತಯತಯ 16:18ರಲಿಲರುವ “ನನು ಸಭ್ೆ” ಎಿಂಬ 
ಪದಗುಚಛದ್ೊಿಂದಿಗೆ ಅದನುು ಹೊೇಲಿಸಿ ನೊೇಡಿರ.) ರೊೇಮಯ 16:16ರ ಕಡೆೇ ಭ್ಯಗವನುು 
ವಾಕತಪಡಿಸಬಹುದ್ಯದ ಇನೊುಿಂದು ವಿಧವ್ೆಿಂದರೆ “ಕ್ತಿಸತನ ಸಭ್ೆಗಳೆಲಲವರು (ಸಭಿಕರೆಲಲರು) 
ನಿಮ್ಗೆ ವಿಂದಿಸುತಯತರೆ.”  

“ಕ್ತಿಸತನ ಸಭ್ೆಗಳೆಲಯಲ” ಎಿಂಬದು ಪೌಲನಿಗೆ ಸಿಂಪಕವವಿದದಿಂಥ ಪಿತಿಯಿಂದು 
ಸಭ್ೆಯನುು ಸೂಚಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಬಹುಶಃ ಆತ್ನು ಅವರಗೆಲಯಲ ತಯನು ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ 
ಭ್ೆೇಟಿ ಕೊಡುವ ಉದ್ ದೆೇಶದ ಬಗೆೆ ತಿಳಿಸಿದಿದರಬಹುದು (ಆತ್ನು ಎಫೆಸದಲಿಲ ಮಯಡಿದದ 
ಪಿಕಯರವ್ೆೇ; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 19:21) ಮ್ತ್ುತ ಅವರು ಪಿತ್ುಾತ್ತರವ್ಯಗಿ “ನಿೇನು 
ಹೊೇದರೆ, ಅವರಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಂದನೆಗಳನುು ತಿಳಿಸು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದಿದರಬಹುದು. ಇನೊುಿಂದು 
ಸ್ಯಧಾತೆಯೆೇನೆಿಂದರೆ, ಪೌಲನ ಸಿಂಗಡ ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿಗೆ ಪಿಯಯಣಿಸಲಿದದ ವಾಕ್ತತಗಳು 
(ನೊೇಡಿರ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 20:4) ಮ್ುಿಂಚೆಯೆೇ ಕೊರಿಂಥದಲಿಲ ಕೂಡಿ 
ಬಿಂದಿದಿದರಬೆೇಕು ಮ್ತ್ುತ ತಯವು ಪಿತಿನಿಧಸುವ ಸಭ್ೆಗಳವರಗೆ ತ್ಮ್ಮ ವಿಂದನೆಗಳನುು 
ತಿಳಿಸುತಿತರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಇದು ಸಹ ಸ್ಯಧಾವಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ, ಏನೆಿಂದರೆ ಒಬಬ ಪೆಿೇರತ್ 
ಅಪೊಸತಲನಯಗಿ, ಪೌಲನು ತಯನು ಒಟಯಟರೆಯಯದ ಸಹೊೇದರರ ಪರವ್ಯಗಿ 
ಮಯತಯಡುವದಕೆೆ ಅಹವನೆಿಂದು ನಿಂಬಿದದನು.  

ಭರೀದಗಳ್ನನು ಹನಟ್ಟಟಸ್ನವ  
ಕನರತನ ಪೌಲ್ನ ಎಚಿರಕ್ರ (16:17-20a) 

17ಸ್ಹರ ೀದರರರೀ, ನಿೀವು ಹರ ಿಂದಿದ ಉಪದರೀಶಕ್ರಕ ವಿರನದಿವಯಗಿ ಭರೀದಗಳ್ನ ು 
ವಿಘ್ುಗಳ್ನ ು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಿಂಟ್ನಮಯಡನವವರನನು ಗನರನತಿಟ್ನಟ ಅವರನನು ಬಿಟ್ನಟ ತ್ರ ಲ್ಗಿ 
ಹರ ೀಗಿರ ಎಿಂದನ ನಿಮ್ಮನನು ಬರೀಡಿಕ್ರ ಳ್ಳುತ್ರತೀನರ. 18ಅಿಂಥವರನ ನಮ್ಮ ಕತಿನಯದ ಕ್ರಾಸ್ತನ 
ಸರೀವರಯನನು ಮಯಡದರ ತಮ್ಮ ಹರ ಟ್ರಟಯ ಸರೀವರಯನರುೀ ಮಯಡನವವರಯಗಿ ನಯದ 
ನನಡಿಗಳಿಿಂದಲ್  ಹರ ಗಳಿಕ್ರಯ ಮಯತನಗಳಿಿಂದಲ್  ನಿಷಕಪಟ್ಟಗಳ್ ಹೃದಯಗಳ್ನನು 
ಮ್ಮೀಸ್ಗರ ಳಿಸ್ನತ್ಯತರರ. 19ನಿಮ್ಮ ವಿಧ್ರೀಯತಾವು ಎಲ್ಿರಗ  ಪಾಸಿದಿವಯದದರಿಂದ ಇದನನು 
ಬ್ರರದಿದರುೀನರ; ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆನಿಂದಪಡನತ್ರತೀನರ. ನಿೀವು ಒಳರುೀತನದ ವಿಷಯದಲ್ಲ ಿ
ಜಯಣರ  ಕ್ರಟ್ಟತನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಿಂಕವಿಲ್ಿದವರ  ಆಗಿರಬರೀಕ್ರಿಂದನ ಅಪರೀಕ್ಷಿಸ್ನತ್ರತೀನರ. 
20ಶ್ಯಿಂತಿದಯಯಕನಯದ ದರೀವರನ ಶೀಘ್ಾವಯಗಿ ಸರೈತ್ಯನನನನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಲ್ನಗಳ್ ಕ್ರಳ್ಗರ ಹಯಕ್ರ 
ತನಳಿಸಿಬಿಡನವನನ.  

ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ ಕೆೈಸತರಗೆ ಪೌಲನು ಬರೆಯುವ ಪತಿಿಕೆಯ ಅಿಂತಿಮ್ ನುಡಿಗಳಿಗೆ 



 242 

ನಯವು ಬಿಂದಿರುತೆತೇವ್ೆ. ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಪತಿಿಕೆಗಳು ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ಮ್ುಿಂದಿನ 
ಯೇರ್ನೆಗಳು, ಅಿಂತಿಮ್ ವಿಂದನೆಗಳು, ಮ್ನವಿಗಳು, ಮ್ತ್ುತ ಮ್ುಕಯತಯದಲಿಲ ಒಿಂದು 
ಬುದಿಧವ್ಯದ ಸಹ ಹೆೇಳುವ ಮ್ೂಲಕ ಅಿಂತ್ಾಗೊಳುುತಿತದದವು. ನಯವು ಈಗ ಗಮ್ನಿಸಿರುವ 
ಪಿಕಯರ, ರೊೇಮಯಪುರದರಗೆ ಪತಿಿಕೆಯ ಮ್ುಕಯತಯದ್ೊಳಗೆ, ಪೌಲನು ಈ ಅಿಂಶಗಳನೆುಲಯಲ 
ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಿದನು. ಆತ್ನು ಭವಿಷಾದ ಯೇರ್ನೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡಿದನು (15:22-
29); ಆತ್ನು ತ್ನಗೊೇಸೆರ ಪಯಿಥಿವಸಬೆೇಕೆಿಂದು ಕೆೇಳಿಕೊಿಂಡನು (15:30-33); ಆತ್ನು 
ಇನುು ಕೆಲವು ಮ್ನವಿಗಳನುು ಮಯಡಿದನು (16:1, 2, 16); ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನು ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ 
ವಿಂದನೆಗಳನುು ತಿಳಿಸಿದನು (16:3-15). ಪತಿಿಕೆಯು ಹೆಚುುಕಡಿಮ ಮ್ುಕಯತಯಗೊಿಂಡಿತ್ುತ—
ಆದರೆ ಇನುು ಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ ಮ್ುಗಿದಿರಲಿಲಲ.  

16ರಿಂದ 17 ವಚನಗಳಲಿಲ ಏಕಯಏಕ್ತ ವಿಷಯವು ಬದಲಯಗುವದನುು ನೊೇಡುವ್ಯಗ 
ಪೌಲನು ಒಿಂದು ವ್ೆೇಳ  ೆಸವಲಪ ತ್ಡೆದು ಇನೆುೇನನಯುದರೂ ಹೆೇಳುವದು ಇದ್ೆಯಯ ಎಿಂದು 
ಯೇಚಿಸಿದನೊೇ ಎಿಂದು ಒಬಬನು ಚಕ್ತತ್ಗೊಳುಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಆ ಹಿಂತ್ದಲಿಲ ಆತ್ನಿಗೆ 
ಬರಹಗಯರನಯಗಿದದ ತೆತ್ಾವನು ಅದು ವರೆಗೂ ಬರೆಯಲಪಟಿಟದದನೆುಲಯಲ ಒಮಮ ಗಟಿಟಯಯದ 
ಸವರದಲಿಲ ಓದಿ ಹೆೇಳಿರಬಹುದು. ಅಲಿಲ ಪರಸಿಥತಿ ಮ್ತ್ುತ ಕಯಯವವ್ೆೈಖರ ಏನೆೇ ಆಗಿದಿದದದರೂ 
ಸರಯೆೇ, ಪೌಲನು—ಪವಿತಯಿತ್ಮನಿಿಂದ ಪೆಿೇರತ್ನಯಗಿ—ತಯನು ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲರುವ 
ವರಗೆ ಹೆೇಳಬೆೇಕಯಗಿದದ ಸಿಂಗತಿಗಳು ಇನುು ಕೆಲವು ಇರುತ್ತವ್ೆಿಂದು ನಿಧವರಸಿದನು.  

ವಚನ 17. ಪೌಲನು 17 ಮ್ತ್ುತ 18 ವಚನಗಳಲಿಲ ಒಿಂದು ಎಚುರಕೆಯಿಂದಿಗೆ 
ಆರಿಂಭಿಸುತಯತನೆ, ಅದನುು ಈ ಮ್ುನುುಡಿಗಳನುು ನಿೇಡುತಯತನೆ: ಸ್ಹರ ೀದರರರೀ, . . . 
ನಿಮ್ಮನನು ಬರೀಡಿಕ್ರ ಳ್ಳುತ್ರತೀನರ. ಈ ಮ್ುಿಂಚೆ ಗಮ್ನಿಸಿರುವ ಪಿಕಯರ, “ನಯನು ನಿಮ್ಮನುು 
ಬೆೇಡಿಕೊಳುುತ ತೆೇನೆ” ಎಿಂಬುದು ಬಲವ್ಯದ ಭ್ಯಷೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ (12:1ರ ಮೇಲಿನ 
ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ನೊೇಡಿರ). ಅದರಥವವು “ನಯನು ನಿಮ್ಮನುು ಮೊರೆಯಿಡುತ ತೆೇನೆ; ನಯನು 
ನಿಮ್ಮನುು ವಿನಿಂತಿಸಿಕೊಳುುತ ತೆೇನೆ; ನಯನು ನಿಮ್ಮನುು ಅಿಂಗಲಯಚಿಸುತ ತೆೇನೆ” 
ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಅವರಗೆ ಆತಿೀಕವ್ಯಗಿ ಹಯನಿಯನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡಬಹುದ್ಯದ ರ್ನರಿಂದ 
ದೂರವಿರಬೆೇಕೆಿಂದು ಆತ್ನು ಅವರಗೆ ಬುದಿಧವ್ಯದ ಹೆೇಳುತಯತನೆ: ನಿೀವು ಹರ ಿಂದಿದ 
ಉಪದರೀಶಕ್ರಕ ವಿರನದಿವಯಗಿ ಭರೀದಗಳ್ನ ು ವಿಘ್ುಗಳ್ನ ು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಿಂಟ್ನಮಯಡನವವರನನು 
ಗನರನತಿಟ್ನಟ ಅವರನನು ಬಿಟ್ನಟ ತ್ರ ಲ್ಗಿಹರ ೀಗಿರ. 14 ಮ್ತ್ುತ 15 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲಿಲ, ಪೌಲನು 
ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ ಜೊತೆ ಕೆೈಸತರನುು ಸ್ೆೇರಸಿಕೊಳಿುರ ಎಿಂದು ಪೊಿೇತಯಾಹಸಿದದನು (14:1; 
15:7); ಇಲಿಲ, ಆತ್ನು ಅವರಗೆ ಕೆಲವರನುು ಬಿಟ್ುಟ ತೊಲಗಿ ಹೊೇಗಿರ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. 
ಏಕೆ ಆಜ್ಞೆಗಳಲಿಲ ಒಿಂದು ವಾತಯಾಸ? ಏಕೆಿಂದರೆ 14 ಮ್ತ್ುತ 15 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲಿಲ, ಪೌಲನು 
ಅಭಿಪಯಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡುತಿತದ್ಯದನೆ, ಆದರೆ ಇಲಿಲ ಆತ್ನು 
ಪಯಿಥಮಿಕವ್ಯಗಿ ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ ನಿಂಬಿಕೆ ಸಿಂಬಿಂಧತ್43 ವಿಷಯಗಳನಿುಟ್ುಟಕೊಿಂಡು 
ಹೆೇಳುತಿತದ್ಯದನೆ. ಇದಕೆೆ “ನಿೇವು ಹೊಿಂದಿದ ಉಪದ್ೆೇಶಕೆೆ [διδαχή, didachē]” ಎಿಂಬ 
ಪದಗುಚಛವು ಬೆಿಂಬಲವನುು ನಿೇಡುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನು “ಹೇಗೆ ಸಭ್ಯ ಇತಿಹಯಸದ 
ಆರಿಂಭದಲಿಲಯೆೇ, ರೊೇಮಯಪುರದವರು ಅನುಸರಸಬೆೇಕಯದ, ಆದರೆ ಅದಕೆೆ 
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ವಿರುದಧವ್ಯದದದನುು ಬೊೇಧಸದ್ೆ ಇರಬೆೇಕಯದ ಒಿಂದು ಸಿದ್ಯಧಿಂತಿಕ ಮ್ತ್ುತ ನೆೈತಿಕ ವಿಧ 
ಇರುತ್ತದ್ೆ ಎಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಿಂಡನು; ಅದು ನಮ್ಗೊೇಸೆರ ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ 
ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಿ ಇಡಲಪಟಿಟದ್ೆ.”44 

ಯೆೇಸು ಮ್ತ್ುತ ಅಪೊಸತಲರು ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಬರಲಿರುವ ಸುಳುು ಬೊೇಧಕರ ಕುರತಯಗಿ 
ಶಿಷಾರನುು ಎಚುರಸಿದರು (ಮ್ತಯತಯ 7:15-23; ಮಯಕವ 13:22, 23; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 
20:29-31; 2 ತಿಮೊಥೆ 4:3, 4; 1 ಯೇಹಯನ 4:1). ಸುಳುು ಬೊೇಧಕರು ಈಗಯಗಲೆ 
ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಬಿಂದಿದದರೊೇ ಅಥವ್ಯ ಅವರು ಕಿಮೇರ್ದಲಿಲ ಬರುವರೆಿಂದು ಪೌಲನು 
ಬಲಲವನಯಗಿದದನೊೇ ಎಿಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯದು. ಎರಡರಲಿಲ ಯಯವದ್ೆೇ ಇದದರೂ 
ಸರಯೆೇ, ಅಪೊಸತಲರು ಬೊೇಧಸಿದ ಉಪದ್ೆೇಶಕೆೆ ವಿರುದಧವ್ಯದದದನುು ಯಯರಯದರೂ 
ಬೊೇಧಸುವದ್ಯದರೆ ಅನಿವ್ಯಯವವ್ಯದ ಫಲಿತ್ವ್ೆಿಂದರೆ “ಭ್ೆೇದಗಳ  ವಿಘುಗಳ ” 
ಎಿಂಬದನುು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರು ಅರತ್ುಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂಬದು ಆತ್ನ ಬಯಕೆಯಯಗಿತ್ುತ.  

“ಭ್ೆೇದಗಳು” ಎಿಂಬುದು διχοστασία (dichostasia) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ 
ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ, ಅದ್ೊಿಂದು ಸಿಂಯುಕತ ಪದವ್ಯಗಿದುದ διχῆ (dichē, “ತ್ುಿಂಡಯಗಿ, ಬೆೇಪವಡು”) 
ಮ್ತ್ುತ στάσις (stasis, “ಒಿಂದು ಸ್ಯಥಯಿ”). ಈ ಪದವು “ವಿಭರ್ನೆ” ಯನುು ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ45 
(ನೊೇಡಿರ KJV). ಗಲಯತ್ಾ 5:19, 20ರಲಿಲ, ಭ್ೆೇದ/ವಿಭರ್ನೆ ಎಿಂಬುದು ಶರೇರಭ್ಯವದ 
ಕಮ್ವಗಳಲೊಲಿಂದು ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಪಟಿಟ ಮಯಡಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. “ವಿಘುಗಳನೂು” ಎಿಂಬುದು 
σκάνδαλον (skandalon) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದುದ, ಅದು ಈ ಮ್ುಿಂಚೆ “ಅಡಿು” 
ಎಿಂದು ಅನುವ್ಯದಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ (14:13ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ನೊೇಡಿರ). ಅದು 
ಇತ್ರರನುು ಎಡುವುವಿಂತೆ ಅಥವ್ಯ ಬಿೇಳುವಿಂತೆ ಮಯಡುವ ಯಯವದ್ೆೇ ಸಿಂಗತಿಯನುು 
ಸೂಚಿಸುವದ್ಯಗಿದ್ೆ. 16:1-16ರಲಿಲ, ಕೆೈಸತರು ಪರಸಪರರಗೆ ಸಹಯಯವನುು ಮಯಡುವಿಂತ್ಹ 
ಪ್ರಿೇತಿಯ ವ್ಯತಯವರರ್ವನುು ಪೌಲನು ಚಿತಿಿಸಿದನು. ಹೆೇಗೂ, ಸುಳುು ಬೊೇಧನೆಯನುು 
ಸಹಸಿಕೊಳುುವದ್ಯದರೆ ಮ್ತ್ುತ ಹರಡುವಿಂತೆ ಬಿಡುವದ್ಯದರೆ ಅದ್ೆಲಲವೂ 
ನಯಶಗೊಳುುವದು. ಇಿಂದು ಸುಳುು ಬೊೇಧಕರು ಲೊೇಕದಲಿಲ ಈಗಲೂ ಇದ್ಯದರೆ; ಅವರು 
ತ್ಮ್ಮ ಸರಕುಗಳನುು ಹೊತಿತಕೊಿಂಡು ತಿರುಗಯಡುವದ್ಯದರೆ, ಈಗಲೂ ಫಲಿತ್ವು 
ಭ್ೆೇದಗಳನುುಿಂಟ್ು ಮಯಡುವದು ಮ್ತ್ುತ ಅಮ್ೂಲಾ ಆತ್ಮಗಳ ವಿನಯಶವ್ೆೇ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ.  

ಪೌಲನು ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲ ಯಯವ ಸುಳುು ಬೊೇಧಕರನಿುಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ಹೆೇಳುತಿತದ್ಯದನೆ? 
ಊಹೆಗಳು ಯೆಹೂದಿೇಕರರ್ಗೊಳಿಸುವ ಬೊೇಧಕರಿಂದ ಮೊದಲೊೆಿಂಡು (ಹಳೆಯ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಧಮ್ವಶಯಸಿವನುು ಕೆೈಸತರ ಮೇಲೆ ಕಡಯುಯಗೊಳಿಸಲು 
ಪಿಯತಿುಸುತಿತದದವರು) ಗಿಿೇಕ್.ರ ತ್ತ್ವಜ್ಞಯನದಿಿಂದ ಪಿಭ್ಯವಿತ್ರಯಗಿದದ (ಕೆೈಸತರು 
ಧಮ್ವಶಯಸಿಕೆೆ ಅಧೇನರಯದವರಲಲ ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಿತದದ) ಬೊೇಧಕರ ವರೆಗೂ 
ಹರದ್ಯಡುತ್ತವ್ೆ. ಬಹುಶಃ ಪೌಲನು ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾಕೆೆ ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ಬೊೇಧಸುವ ಯಯರಗೆೇ 
ಆಗಲಿ ಮ್ತ್ುತ ಎಲಲರಗೂ ಅನವಯವ್ಯಗಲೆಿಂಬ ಉದ್ೆದೇಶದಿಿಂದ ವಿವರಗಳನುು 
ಇಚಯಛಪೂವವಕವ್ಯಗಿಯೆೇ ಅಸಪಷಟವ್ಯಗಿ ಬಿಟಿಟರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ.  

ಸುಳುು ಬೊೇಧಕರಗೆ ನಮ್ಮ ಪಿತಿಕ್ತಿಯೆ ಏನಯಗಿರತ್ಕೆದುದ? ಪೌಲನು ಎರಡು 
ಕಯಯವಗಳನುು ಮಯಡುವಿಂತೆ ಕೆೈಸತರನುು ಬೆೇಡಿಕೊಳುುತಯತನೆ. ಮೊದಲನೆಯದ್ಯಗಿ, ಆತ್ನು 
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ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, ಅವರನುು “ಗುರುತಿಟ್ುಟ.” “ಗುರುತಿಟ್ುಟ” ಎಿಂಬುದು σκοπέω (skopeō) 
ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದರಥವವು “ನೊೇಡಿರ, ಅವಲೊೇಕ್ತಸಿರ, ಕಣಿುಟಿಟರ, 
ಅಲೊೇಚಿಸಿರ.”46 KJVಯು “ಗುರುತಿಟ್ುಟ” ಎಿಂಬ ಕ್ತಿಯಯಪದವನುು ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. 
“ಗುರುತಿಟ್ುಟ” ಎಿಂಬದರ ಅಥವವು “ನನು ಮಯತ್ುಗಳನುು ಗುರುತಿಟ್ುಟ” ಎಿಂಬ ನುಡಿಗಟಿಟನಲಿಲ 
ಸೂಚಿತ್ವ್ಯಗಿರುವ ರೇತಿಯಲಿಲಯೆೇ ಇರುವದ್ೆಿಂದು ನಯವು ತಿಳಿದುಕೊಳುುವ ವರೆಗೂ ಆ 
ಪದದಲಿಲ ತ್ಪೆಪೇನಿರುವದಿಲಲ. “ನನು ಮಯತ್ುಗಳನುು ಗುರುತಿಟ್ುಟ” ಎಿಂದು ನಯವು ಹೆೇಳುವ್ಯಗ, 
ನಮ್ಮ ತಯತ್ಪಯವವು “ನನು ಮಯತ್ುಗಳನುು ನಿಲವಕ್ಷಿಸಬೆೇಡ; ನಯನು ಹೆೇಳುವದನುು 
ಜಯಗರೂಕತೆಯಿಿಂದ ಗುರುತಿಟ್ುಟ” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಹೆೇಗೂ, ಕೆಲವರು ತಯವು ಸುಳುು 
ಬೊೇಧಕನೆಿಂದು ಪರಗಣಿಸುವ ಯಯರನೆುೇ ಆಗಲಿ ಅವರಗೆ ಸ್ಯವವರ್ನಿಕವ್ಯಗಿ “ಹೆಸರು 
ಪಟಿಟ ಕಟಿಟ ಅವರಗೆ ಮ್ುದ್ೆಿ ಹಯಕುವ” ರ್ವ್ಯಬಯದರಯನುು ದ್ೆೇವರು ತ್ಮ್ಗೆ 
ಕೊಟಿಟರುತಯತನೆಿಂಬ ಅಥವಬರುವಿಂತೆ ಈ “mark” (“ಗುರುತಿಸು”) ಎಿಂಬ ಆಿಂಗಲ ಪದವನುು 
ಬಳಸಿಕೊಿಂಡಿರುತಯತರೆ. ಈ ವಿಧವ್ಯದ ಕಯಯವವು skopeō ಎಿಂಬದರಲಿಲ 
ಸ್ೆೇಪವಡೆಯಯಗಿರುವದಿಲಲ ಅಥವ್ಯ ಸೂಚಯಾಥವವ್ಯಗಿ ಇರುವದಿಲಲ. ಈ ಪದದ 
ಸೂಚಯಾಥವಗಳಯವವು? ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅನುವ್ಯದಗಳನುು ಪರಗಣಿಸಿರ: 

“ಹುಷಯರಯಗಿರು” (NCV). 
“ಎಚುರಕೆಯಿಿಂದಿರು” (TEV; NIV; SEB; CJB; CEV; NLT; McCord). 
“ಲಕ್ಷಯವಿಡಿರ” ಅಥವ್ಯ “ಗಮ್ನಿಸಿರ” (RSV; NKJV). 
“ಮೇಲೆ ಕಣಿುಟಿಟರು” (NASB; NEB). 
“ಮೇಲೆ ಎಚುರಕೆಯಿಿಂದ ಒಿಂದು ಕಣಿುಟಿಟರು” (Phillips). 
“ವಿರುದಧವ್ಯಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಚುರಕೆಯಲಿಲರ” (JB). 

ಲೊೇಕದಲಿಲ ಸುಳುು ಬೊೇಧಕರದ್ಯದರೆ ಮ್ತ್ುತ ಅವರು ರೊೇಮಯಪುರಕೆೆ ಈಗಯಗಲೆೇ 
ಬಿಂದಿಲಲವ್ಯದಲಿಲ, ಮ್ುಿಂದ್ೆ ಅವರು ಅಲಿಲಗೆ ಬರಲಿರುವರು ಎಿಂಬುದನುು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರು 
ಅರತ್ುಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂಬುದು ಪೌಲನ ಬಯಕೆಯಯಗಿತ್ುತ. ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ ಕೆೈಸತರು 
ಯಯವ ಬೊೇಧನೆಯನಯುದರೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಿವೇಕರಸಿಕೊಳುುವದು ಆತ್ನಿಗೆ ಇಷಟವಿರಲಿಲಲ, 
ಆದರೆ ಕತ್ವನ ಪೆಿೇರತ್ ಸಿಂದ್ೆೇಶಕರಿಂದ ಕೊಡಲಪಟಿಟರುವ ಉಪದ್ೆೇಶಕೆೆ ವಿರುದಧವ್ಯದ 
ಸಿದ್ಯಧಿಂತ್ಗಳ ವಿಷಯದಲಿಲ ಹುಷಯರಯಗಿರಬೆೇಕೆಿಂದು ಬೆೇಡಿಕೊಿಂಡನು. 

ಎರಡನೆಯದ್ಯಗಿ, ಸುಳುುಬೊೇಧಕರನುು “ಬಿಟ್ುಟ ತೊಲಗಿ ಹೊೇಗಿರ” ಎಿಂದು ಪೌಲನು 
ಹೆೇಳುತಯತನೆ. ಇಲಿಲರುವ ಗಿಿೇಕ್ ಪದವು ἐκκλίνω (ekklinō) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ 
ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದುದ, ಅದರಥವವು “ರಿಂದ ದೂರಕೆೆ ತೊಲಗಿರ, ಪಕೆಕೆೆ ತಿರುಗಿರ” 
ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.48 ಹಲವ್ಯರು ತ್ರ್ುವಮಗಳು “ತೊಲಗಿರ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಹೊಿಂದಿವ್ೆ 
(KJV; NKJV; RSV; NRSV). ಇನುು ಕೆಲವು ಅನುವ್ಯದಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಿಂತಿವ್ೆ: 

“ಅವರಿಂದ ದೂರವ್ಯಗಿ ಇರಿ” (NIV; CJB). 
“ಅವರಿಂದ ದೂರಕೆೆ ಉಳಿಯಿರ” (CEV; NCV). 
“ಅವರಿಂದ ತ್ಪ್ರಪಸಿಕೊಿಂಡು ಸ್ಯಗಿರ” (Phillips). 
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ಅನೊಾೇನಾತೆಯನುು ಔಪಚಯರಕವ್ಯಗಿ ಒಿಂದು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಳುುವಿಕೆಯನುು ಸಹ ಈ 
ಆಜ್ಞೆಯಲಿಲ ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ ಮ್ತಯತಯ 18:15-17; 1 ಕೊರಿಂಥ 5:3-
5; 2 ಥೆಸಲೊೇನಿಕ 3:14, 15; ತಿೇತ್ನಿಗೆ 3:10, 11), ಆದರೆ ಪೌಲನು ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ 
ರ್ವ್ಯಬಯದರಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ುತ ಕೊಡುತಿತದ್ಯದನೆ. ಸುಳುು ಬೊೇಧಕರನುು 
ನಿರುತಯಾಹಗೊಳಿಸಬೆೇಕಯದ ರ್ವ್ಯಬಯದರಯು ಪಿತಿಯಬಬ ಕೆೈಸತನಿಗೂ ಇರುತ್ತದ್ೆ. 
ನಿಯಮ್ದಿಂತೆ ನೊೇಡುವದ್ಯದರೆ, ಇದನುು ಅವರೊಿಂದಿಗೆ ವ್ಯಗಯವದ ಮಯಡುವದರಿಂದ 
ಸ್ಯಧಸುವದಕಯೆಗುವದಿಲಲ,49 ಆದರೆ ಅವರನುು “ಬಿಟ್ುಟ ತೊಲಗಿ ಹೊೇಗುವ” ಮ್ೂಲಕ, 
ಅವರಿಂದ “ದೂರವಿರುವ” ಮ್ೂಲಕ ಸ್ಯಧಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಅವರನುು ಮ್ನೆಯಳಕೆೆ 
ಸಹವ್ಯಸವನುು ಮಯಡದಿರ (ನೊೇಡಿರ 2 ಯೇಹಯನ 10, 11); ದ್ೊೇಷಪೂರತ್ 
ಉಪದ್ೆೇಶವನುು ಹರಡಿಸುವದಕೆೆ ಅವರಗೆ ಅವಕಯಶವನುು ಕೊಡಬೆೇಡಿರ. 

ವಚನ 18. ಪೌಲನ ಎಚುರಸುವಿಕೆಯು ಮ್ುಿಂದುವರೆದ ಹಯಗೆ, ನಿರ್ವ್ಯಗಿಯೂ 
ಸುಳುುಬೊೇಧಕರು ಯಯವ ಉದ್ ದೆೇಶಕೊೆೇಸೆರ ಇದ್ಯದರೆಿಂಬುದನುು ಬಯಲುಗೊಳಿಸುತಯತನೆ. 
ಆತ್ನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದನು, ಅಿಂಥವರನ ನಮ್ಮ ಕತಿನಯದ ಕ್ರಾಸ್ತನ ಸರೀವರಯನನು ಮಯಡದರ 
ತಮ್ಮ ಹರ ಟ್ರಟಯ ಸರೀವರಯನರುೀ ಮಯಡನವವರಯಗಿ. ಈ ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗವು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅವರು 
“ತ್ಮ್ಮ ಹೊಟೆಟಯ ಸ್ೆೇವಕರು” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ KJV). ಪೌಲನು ಫಿಲಿಪ್ರಪ 
3:18, 19ರಲಿಲ ಅದ್ೆೇ ಪದವನುು κοιλία (koilia) ಬಳಿಸಿದನು: “. . . ಅನೆೇಕರು ಕ್ತಿಸತನ 
ಶಿಲುಬೆಗೆ ವಿರೊೇಧಗಳಯಗಿ ನಡೆಯುತಯತರೆ; . . . ನಯಶನವ್ೆೇ ಅವರ ಅಿಂತಯಾವಸ್ ಥೆ, 
ಹೊಟೆಟಯೆೇ ಅವರ ದ್ೆೇವರು [ಹಸಿವ್ೆ].” ತ್ಪಪನುು ಬೊೇಧಸುವ ಆ ಉಪದ್ೆೇಶಕರಗೆ 
ಯೆೇಸುವನುು ಮ್ಹಮ ಪಡಿಸುವ ಬಗೆೆಯಯಗಲಿ ರ್ನರ ಭಕ್ತತವೃದಿಧಗೊಳಿಸುವ ಬಗೆೆಯಯಗಲಿ 
ಚಿಿಂತೆಯಿರಲಿಲಲ. ಅವರ ಚಿಿಂತೆಯೆಲಲವೂ ಅವರ ಬಗೆೆಯೆೇ ಆಗಿತ್ುತ: ಅವರ “ಹೊಟೆಟಗಳನುು” 
ತ್ುಿಂಬಿಸಿಕೊಳುುವದು, ಅವರ ಆಶೆಗಳನುು ಈಡೆರಸಿಕೊಳುುವದು. 

ಪೌಲನು ಮ್ುಿಂದುವರೆದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ನಯದ ನನಡಿಗಳಿಿಂದಲ್  ಹರ ಗಳಿಕ್ರಯ 
ಮಯತನಗಳಿಿಂದಲ್  ನಿಷಕಪಟ್ಟಗಳ್ ಹೃದಯಗಳ್ನನು ಮ್ಮೀಸ್ಗರ ಳಿಸ್ನತ್ಯತರರ. “ನಯದ 
ನುಡಿಗಳು” ಎಿಂಬುದು χρηστολογία (chrēstologia) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ, 
ಅದು χρηστός (chrēstos, “ಹತ್”) ಮ್ತ್ುತ λόγος (logos, “ವ್ಯಕಾ”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳ 
ಸಿಂಯೇರ್ನೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅದು “ನಯವ್ಯದ, ಬೆಣೆುಯಿಂತೆ ಮಯತಯಡುವದನುು” 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.50 “ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಯತ್ುಗಳಿಿಂದಲೂ” ಎಿಂಬುದು εὐλογία (eulogia) 
ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ, ಅದು εὖ (eu, “ಶುಭ”) ಮ್ತ್ುತ λόγος (logos, “ವ್ಯಕಾ”) 
ಎಿಂಬ ಪದಗಳ ಸಿಂಯೇರ್ನೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಅದು ಇಲಿಲ ಒಿಂದು ಕೆಟ್ಟ ಅಥವದಲಿಲ 
ಬಳಸಲಪಟಿಟದ್ೆ. ಸುಳುು ಬೊೇಧಕರು ಒರಟ್ು ಮಯತ್ು ಮ್ತ್ುತ ನಯರ್ೂಕಲಲದ 
ನಡವಳಿಕೆಗಳಿಿಂದ ಗುರುತಿಸಲಪಡುವದಿಲಲ. ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ, ಅವರು ಆಹಯಲದಕರವ್ಯದ 
ವಾಕ್ತತತ್ವಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರುತಯತರೆ ಮ್ತ್ುತ ಅವರ ಸಹವ್ಯಸವು 
ಹಷವಗೊಳಿಸುವಿಂಥದ್ಯದಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಅನೆೇಕರು ಉತ್ತಮ್ ವ್ಯಗಿಮಗಳಯಗಿದುದ 
ಮ್ನವೊೇಲಿಸುವಿಂಥ ರೇತಿಯಲಿಲ ವ್ಯದವನುು ಮ್ುಿಂದಿಡುವವರಯಗಿರುತಯತರೆ—ಅಿಂದರೆ, 
ಸತ್ಾದಲಿಲ ನೆಲೆಯಯಗಿರದಿಂಥವರನುು ಮ್ನವೊೇಲಿಸುತಯತರೆ.  
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ತ್ಪಪನುು ಬೊೇಧಸುವ ಇವರು “ನಿಷೆಪಟಿಗಳ ಹೃದಯಗಳನುು 
ಮೊೇಸಗೊಳಿಸುತಯತರೆ.” “ನಿಷೆಪಟಿಗಳ” ಎಿಂಬುದು ἄκακος (akakos) ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ 
ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದುದ, ಅದು ನಕಯರಯತ್ಮಕ α (a) ವನುು κακός (kakos, “ಕೆಟ್ಟ”) 
ಎಿಂಬದರೊಿಂದಿಗೆ ಒಿಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದ್ೆ; ಇದರ ಅಥವವು “ಕೆಟ್ಟದುದ ಇಲಲದವರ” 
ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಈ ಪದವು “ಮ್ುಗಧ” ಅಥವ್ಯ “ವಿಂಚಕತ್ನವಿಲಲದ” ಎಿಂಬದನುು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. NIVಯಲಿಲ “ಮೊೇಸ ತಿಳಿಯದ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಈ ವರ್ವನೆಯಲಿಲ 
ಹೊಸದ್ಯಗಿ ಪರವತ್ವನೆಗೊಿಂಡವರು ಮ್ತ್ುತ ಆತಿೀಕ ಜ್ಞಯನದಲಿಲ ಬೆಳೆಯದಿರುವಿಂತ್ಹ 
ರ್ನರು ಸ್ೆೇರದ್ಯದರೆ (ನೊೇಡಿರ ಇಬಿಿಯ 5:12). ಇಿಂಥವರು ಈ “ನಯದ ನುಡಿಗಳಿಿಂದಲೂ 
ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಯತ್ುಗಳಿಿಂದಲೂ” ಮೊೇಸಗೊಳಿಸುವ ಸುಳುು ಬೊೇಧಕರಗೆ ತ್ಕೆದ್ಯದ 
ಗುರಯಯಗಿರುತಯತರೆ. ನಯವ್ೆಲಲರೂ ಸಿಂದ್ೆೇಹದಿಿಂದ ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಳುುವವರಯಗಿ ಇರುವ 
ಅಗತ್ಾವಿದ್ೆ, ನಯವು ಆಲಿಸುವದ್ೆಲಲವನೂು ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದ್ೊಿಂದಿದ್ೆ ಹೊೇಲಿಸಿ ನೊೇಡಬೆೇಕು 
(ನೊೇಡಿರ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 17:11). MSGಯಲಿಲ “ಬೆಣೆುಯಿಂತೆ ಮಯತಯಡುವ 
ಕೆಟ್ಟತ್ನದ ವಿಷಯದಲಿಲ ಸುಲಭವ್ಯಗಿ ವಿಂಚನೆಗೊಳಗಯಗದಿರ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. ಒಿಂದು 
ಉಡುಗೊೇರೆ (ಕಯಣಿಕೆ) ಬಗೆೆ ಆಲೊೇಚಿಸಿರ: ಮೇಲೆಡೆಯಲಿಲ ಸುತಿತರುವ ಆಕಷವಕವ್ಯದ 
ಅಲಿಂಕಯರದಿಿಂದ ವಿಸಮಯಗೊಳುದಿರ, ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಇರುವದು ಏನೆಿಂಬುದನುು 
ಜಯಗರೂಕತೆಯಿಿಂದ ಪರೇಕ್ಷಿಸಿರ. 

ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲ ಕ್ತಿಸತನ ಧ್ೆಾೇಯದ ಮೇಲೆ ಸುಳುು ಬೊೇಧನೆಯಿಿಂದ್ಯಗಬಹುದ್ಯದ 
ಪರಣಯಮ್ವನುು ನೆನಸಿ ಪೌಲನು ಬಹಳವ್ಯಗಿ ಚಿಿಂತಿತ್ನಯಗಿದದನು. ಆ ದ್ೊೇಷಪೂರತ್ 
ಉಪದ್ೆೇಶದ ವಿಷಯದಲಿಲ ತ್ನು ವ್ಯಚಕರು ಎಚುರಕೆಯಿಿಂದಿದುದ ಅದು ಸಭ್ೆಯವರಲೆಲಯಲ 
ಹರಡುವದಕೆೆ ಮ್ುಿಂಚೆಯೆೇ ಅದನುು ತ್ಡೆಯಬೆೇಕು ಎಿಂಬುದು ಪೌಲನ ಬಯಕೆಯಯಗಿತ್ುತ. 

ವಚನ 19. ಈ ಎಚುರಕೆಯನುು ನಿೇಡಿದ ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು ಶಿೇಘಿವ್ೆೇ ಒಿಂದು ಸಪಷಟಣೆಯ 
ಮಯತ್ನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುತಯತನೆ: ನಿಮ್ಮ ವಿಧ್ರೀಯತಾವು ಎಲ್ಿರಗ  ಪಾಸಿದಿವಯದದರಿಂದ 
ಇದನನು ಬ್ರರದಿದರುೀನರ. ಇಲಿಲರುವ ಸೂಚಯಾಥವವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ಆತ್ನು ಸುಲಭವ್ಯಗಿ 
ಮೊೇಸಕೊೆಳಗಯಗಬಲಲವರ ಕುರತಯಗಿ ಹೆೇಳುವ್ಯಗ ಆತ್ನು ರೊೇಮಯಪುರದ ಕೆೈಸತರನುು 
ಮ್ನಸಿಾನಲಿಲಟ್ುಟಕೊಿಂಡು ಬರೆಯಲಿಲಲ ಎಿಂಬದ್ೆ. ಪತಿಿಕೆಯ ಆರಿಂಭದಲಿಲ, ಆತ್ನು ಅವರಗೆ 
ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದದನು, “ನಿಮ್ಮ ನಿಂಬಿಕೆಯು ಲೊೇಕದಲ ಲೆಲಯಲ ಪಿಸಿದಿಧಗೆ ಬಿಂದದದರಿಂದ” (1:8). 
ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆನಿಂದಪಡನತ್ರತೀನರ ಎಿಂದು ಆತ್ನು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. 

ಆತ್ನು ಮ್ುಿಂದುವರೆದು, ನಿೀವು ಒಳರುೀತನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಜಯಣರ  ಕ್ರಟ್ಟತನದ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಳ್ಿಂಕವಿಲ್ಿದವರ  ಆಗಿರಬರೀಕ್ರಿಂದನ ಅಪರೀಕ್ಷಿಸ್ನತ್ರತೀನರ ಎಿಂದು 
ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುತಯತನೆ. “ಕಳಿಂಕವಿಲಲದವರು” ಎಿಂಬುದು ἀκέραιος (akeraios) ಎಿಂಬ 
ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿದ್ೆ, ಅದು ನಕಯರಯತ್ಮಕ α (a) ವನುು κεράννυμι (kerannumi, 
“ಮಿಶಿರ್ಗೊೇಳಿಸು”) ಎಿಂಬದರೊಿಂದಿಗೆ ಒಿಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಈ ಪದದ ಅಥವವು 
“ಮಿಶಿರ್ಗೊಳುದ” ಅಥವ್ಯ “ನಿಮ್ವಲ” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಇದು 
ವಿಂಚಕತ್ನವಿಲಲದಿರುವಿಕೆಯನುು ಸೂಚಿಸುವದಕೆೆ ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ 
ರೂಪಕಯಥವದಲಿಲ ಬಳಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ.52 
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ಬೆೇರೊಿಂದು ಕಡೆಯಲಿಲ, ಪೌಲನು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ ಹೇಗೆ ಬುದಿಧವ್ಯದ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, 
“ಕೆಟ್ಟತ್ನದ ವಿಷಯದಲಿಲ ಶಿಶುಗಳಯಗಿಯೆೇ ಇದುದ ಬುದಿಧಯ ವಿಷಯದಲಿಲ 
ಪಯಿಯಸಥರಯಗಿರಬೆೇಕು” (1 ಕೊರಿಂಥ 14:20). ಯೆೇಸು ತ್ನು ಶಿಷಾರನುು ಸ್ೆೇವ್ೆಗೆ ಕಳುಹಸಿ 
ಕೊಡುವ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ ಇದ್ೆೇ ಭ್ಯಷೆಯನುು ಬಳಸಿದನು: “ಸಪವಗಳಿಂತೆ ಜಯರ್ರೂ 
ಪಯರವ್ಯಳಗಳಿಂತೆ ನಿಷೆಪಟಿಗಳ  ಆಗಿರಿ” (ಮ್ತಯತಯ 10:16). ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
ಬಳಕೆಯಲಿಲ, “ಜ್ಞಯನ” ದಲಿಲ ಅನೆೇಕ ಸ್ಯರ ಕುಶಲತೆ ಮ್ತ್ುತ ಅನುಭವ ಸಹ ಸ್ೆೇರರುತಿತತ್ುತ. 
ಪೌಲನು ಹೆೇಳುವ ಬುದಿಧವ್ಯದವನುು ವಿವಿಧ ಪದಗುಚಛಗಳಲಿಲ ವಿವರಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ: 

“ಒಳ ುೆೇತ್ನದಲಿಲ ಪರಣಿತ್ರಯಗಿರ ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟತ್ನದಲಿಲ ಅಮಯಯಕರಯಗಿರ.” 
“ಒಳ ುೆೇತ್ನದ ವಿಷಯದಲಿಲ ಕುಶಲತೆಯುಳುವರಯಗಿರಿ ಮ್ತ್ುತ ಕೆಟ್ಟತ್ನದಲಿಲ 

ದಡುರಯಗಿರಿ.” 
“ಒಳ ುೆೇತ್ನದ ವಿಷಯದಲಿಲ ಅನುಭವಶಯಲಿಯಯಗಿರಿ ಮ್ತ್ುತ ಕೆಟ್ಟತ್ನದ 

ವಿಷಯದಲಿಲ ಅನುಭವವಿಲಲದವರಯಗಿರಿ.” 

ಬುದಿಧವ್ಯದಕೆೆ ಮ್ುಿಂಚೆ ಆಿಂಗಲ ಬೆೈಬಲಿನಲಿಲ “ಆದರೆ” ಎಿಂಬ ಪದವು 
ಸೂಚಿಸುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ಸುಳುು ಬೊೇಧನೆಯ ವಿಷಯಕೆೆ ಬಿಂದರೆ ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ 
ಸಭ್ೆಯು ನಿಂಬಿಕೆ ಮ್ತ್ುತ ವಿಧ್ೆೇಯತ್ವಕಯೆಗಿ ಸಹೊೇದರರಲ ಲೆಲಯಲ ವ್ಯಾಪಕವ್ಯದ 
ಪಿಸಿದಿಧಯನುು ಹೊಿಂದಿತ್ುತ ಎಿಂಬ ಕಯರರ್ಕೆೆ ಅದು ಅಪರಯಜೆೇಯ ಆಗಿರಲಿಲಲ ಎಿಂಬದ್ೆ. 
ಸದಸಾರು ಜ್ಞಯನದಿಿಂದ ತ್ುಿಂಬಿದವರು ಮ್ತ್ುತ ಒಬಬರಗೊಬಬರು ಬುದಿಧಹೆೇಳುವದಕೆೆ 
ಶಕತರಯಗಿದದರು ಎಿಂಬ ವ್ಯಸತವ್ಯಿಂಶದ (15:14) ಅಥವವು ಅವರನುು ದ್ಯರ ತ್ಪ್ರಪಸು 
ವದಕಯೆಗದು ಎಿಂಬದ್ಯಗಿರಲಿಲಲ. ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಿಂದಿದುದ ಮೈಮ್ರೆಯಬಯರದಿತ್ುತ; 
ಅವರು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಎಚುರದಿಿಂದಿರಬೆೇಕಯದ ಅಗತ್ಾವಿತ್ುತ. 

ವಚನ 20a. ಒಿಂದು ವ್ೆೇಳ  ೆಅವರು ಅದನುು ಮಯಡುವವರಯದರೆ, ಪೌಲನು ಅವರಗೆ 
ಈ ಭರವಸ್ೆಯನುು ಕೊಡುತಯತನೆ: ಶ್ಯಿಂತಿದಯಯಕನಯದ ದರೀವರನ ಶೀಘ್ಾವಯಗಿ 
ಸರೈತ್ಯನನನನು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಲ್ನಗಳ್ ಕ್ರಳ್ಗರ ಹಯಕ್ರ ತನಳಿಸಿಬಿಡನವನನ. “ತ್ುಳಿಸಿಬಿಡುವನು” 
(συντρίβω, suntribō ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದದುದ) ಸಿಂಪೂರ್ವ ಸ್ೊೇಲಿಸುವಿಕೆಯನುು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ.53 ಇಲಿಲ ಬಳಸಲಯಗಿರುವ ಭ್ಯಷೆಯು ನಮ್ಗೆ ಆದಿ 3:15ರ ವ್ಯಗಯದನವನುು 
ಜ್ಞಯಪಕಪಡಿಸುತ್ತದ್ೆ, ಅದು ಶಿಲುಬೆಯೆಡೆಗೆ ಬೆರಳು ತೊೇರಸುವದ್ಯಗಿತ್ುತ. ಶಿಲುಬೆಗೆೇರುವ 
ಮ್ೂಲಕ, ಯೆೇಸು ಸ್ೆೈತಯನನನುು ಸ್ೊೇಲಿಸಿದನು (ಇಬಿಿಯ 2:14). ಈಗ ನಯವು 
ಸ್ೊೇಲಿಸಲಪಟಿಟರುವ ಆದರೆ ಈಗಲೂ ಅಪಯಯಕರವ್ಯಗಿರುವಿಂಥ ಒಬಬ ವ್ೆೈರಯ ವಿರುದಧ 
ಹೊೇರಯಡುವವರಯಗಿದ್ ದೆೇವ್ೆ (1 ಪೆೇತ್ಿ 5:8).  

ಕೆಲವರು ರೊೇಮಯ 16:20ರ ವ್ಯಗಯದನವನುು “ಶಿೇಘಿವ್ಯಗಿ” ಎಿಂಬುದು “ಸನಿುಹತ್” 
(ಯಯವದ್ೆೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿಲ) ಎಿಂದು ಸೂಚಿಸುವದ್ಯಗಿದ್ೆ ಎಿಂದ್ಯಗಿದುದ ಅದು ಲೊೇಕಯಿಂತ್ಾವನು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆಿಂದು ಭ್ಯವಿಸುತಯತರೆ. ಬಹುಶಃ, ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲರುವವರಗೆ 
ಒಿಂದು ಭರವಸ್ೆಯನುು ಕೊಡುತಿತರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ, ಏನೆಿಂದರೆ ಅವರು ಎಚುರದಿಿಂದ 
ಉಳಿಯುವದ್ಯದಲಿಲ, ದ್ೆೇವರು ಅವರಗೆ ಸ್ೆೈತಯನನ ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನ ಕೆಲಸದವರ ಮೇಲೆ 
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ಸಿಂಪೂರ್ವ ರ್ಯವನುು ಅನುಗಿಹಸುವನು ಎಿಂಬದ್ೆ. (ಅಿಂತ್ೂ, ನಯದ ನುಡಗಳನಯುಡುವ, 
ಹೊಗಳಿಕೆಯ ಮಯತ್ುಗಳನಯುಡುವ ಸುಳು ಬೊೇಧಕರ ಹಿಂದಿರುವವನು ಯಯರು? 
ಸ್ೆೈತಯನ.) 

ಪೌಲ್ನ ಜರ ತ್ರ ಕ್ರಲ್ಸ್ದವರಿಂದ ವಿಂದನರಗಳ್ಳ  
(16:20b-24) 

20bನಮ್ಮ ಕತಿನಯದ ಯೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ತನ ಕೃಪರಯನ ನಿಮ್ಮಮಿಂದಿಗಿರಲ್ಲ.  
21ನನು ಜರ ತ್ರಕ್ರಲ್ಸ್ದವನಯದ ತಿಮ್ಮಥರಯನ  ನನು ಸ್ಾಜನರಯದ ಲ್ನಕಾನ  

ಯಯಸರ ೀನನ  ಸರ ೀಸಿಪತಾನ  ನಿಮ್ಗರ ವಿಂದನರಗಳ್ನನು ಹರೀಳ್ಳತ್ಯತರರ. 22ಈ ಪತಿಾಕ್ರಯನನು 
ಬ್ರರದ ತ್ರತಾಿನರಿಂಬ್ ನಯನನ ನಿಮ್ಮನನು ಕತಿನಲ್ಲಿ ವಿಂದಿಸ್ನತ್ರತೀನರ. 23ನನಗ  ಸ್ಮ್ಸ್ತ ಸ್ಭರಗ  
ಅತಿಥಿಸ್ತ್ಯಕರವನನು ಮಯಡನತಿತರನವ ಗಯಯನನ ನಿಮ್ಮನನು ವಿಂದಿಸ್ನತ್ಯತನರ. ಈ ಪಟ್ಟಣದ 
ಖಜಯನರಯ ಮೆೀಲ್ಲಾಚಯರಕನಯಗಿರನವ ಎರಸ್ತನ  ಸ್ಹರ ೀದರನಯದ ಕಾತಿನ  ನಿಮ್ಗರ 
ವಿಂದನರಗಳ್ನನು ಹರೀಳ್ಳತ್ಯತರರ. 24[ನಮ್ಮ ಕತಿನಯದ ಯೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ತನ ಕೃಪರಯನ ನಿಮೆಮಲ್ಿರ 
ಸ್ಿಂಗಡ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೆನ್.] 

ವಚನ 20b. ಪೌಲನು ಭರವಸ್ೆಯ ಮಯತ್ನುು ಹೆೇಳಿಯಯದ ಬಳಿಕ (16:20a) ಒಿಂದು 
ಕುಲಪತವ್ಯದ ಅಿಂತಯಾಶಿೇವ್ಯವದ ನಿೇಡುತಯತನೆ: ನಮ್ಮ ಕತಿನಯದ ಯೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ತನ ಕೃಪರಯನ 
ನಿಮ್ಮಮಿಂದಿಗಿರಲ್ಲ. ನಯವು ದ್ೊೇಷಪೂರತ್ ಉಪದ್ೆೇಶದ ವಿಚಯರದಲಿಲ ಪೌಲನು ನಿೇಡಿದ 
ಬುದಿಧವ್ಯದವನುು ಅನುಸರಸುವದ್ಯದರೆ, ಕತ್ವನು ಸಹ ನಮ್ಗೆ ರ್ಯವನುು ಕೊಡುವನು, 
ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನ ಕೃಪೆಯು ನಮೊಮಿಂದಿಗೆ ಇರುವದು.  

ವಚನ 21. ಬಳಿಕ ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದಲಿಲರುವ ಕೆೈಸತರು ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲರುವ 
ಕೆೈಸತರಗೆ ವಿಂದನೆಗಳನುು ತಿಳಿಸುತಯತರೆಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ. ಇತ್ರ ಸಥಳಗಳಲಿಲರುವ 
ಸಹೊೇದರರ ಮ್ತ್ುತ ಸಹೊೇದರಯರ ನೆನಪುಗಳಲಿಲ ಮ್ತ್ುತ ಪಯಿಥವನೆಗಳಲಿಲ 
ಅವರರುತಯತರೆಿಂಬುದನುು ಪೌಲನು ತ್ನು ವ್ಯಚಕರಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತಯತನೆ. ಕೆಲವು 
ವಚನಗಳ ಮ್ುಿಂಚೆ, ಆತ್ನು ಎಲಲರೂ ಒಟಯಟರೆಯಯಗಿ ವಿಂದಿಸುತಯತರೆಿಂದು ತಿಳಿಸಿದದನು 
(16:16); ಇಲಿಲ, ಆತ್ನು ನಿದಿವಷಟವ್ಯದ ವಾಕ್ತತಗಳು ತಿಳಿಸುವ ವಿಂದನೆಗಳನುು 
ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುತಯತನೆ. 21ರಿಂದ 24 ವಚನಗಳಿಿಂದ ನಮ್ಮಲುಲಿಂಟಯಗುವ 
ಅನಿಸಿಕೆಯೆೇನೆಿಂದರೆ, ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದಲಿಲರುವ ಗಯಯನೆಿಂಬ ಅತಿಥಿಸತಯೆರಯಯದ 
ಕೆೈಸತನೊಬಬನ ಮ್ನೆಯಲಿಲ ತ್ನು ಪತಿಿಕೆಯನುು ಹೆೇಳಿ ಬರೆಸುತಿತದದರೆ ಉಳಿದವರೆಲಯಲ ಆತ್ನು 
ಮಯತಯಡುವದನುು ಕೆೇಳಿಸಿಕೊಳುುತಯತ ಇದದರು ಎಿಂಬದ್ೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಹಿಂತ್ದಲಿಲ ಅವರು 
ತಯವು ಸಹ ವಿಂದನೆಗಳನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಬಹುದ್ೊೇ ಎಿಂದು ಪೌಲನನುು 
ಕೆೇಳಿಕೊಿಂಡಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 

ಮೊದಲನೆಯದ್ಯಗಿ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಪಟ್ಟ ವಾಕ್ತತಯು ನಮ್ಗೆ ಪರಚಿತ್ನಯಗಿರುವವನು: ನನು 
ಜರ ತ್ರಕ್ರಲ್ಸ್ದವನಯದ ತಿಮ್ಮಥರಯನ  . . . ವಿಂದನರಗಳ್ನನು ಹರೀಳ್ಳತ್ಯತರರ. ತಿಮೊಥೆಯನು 
ಪೌಲನಿಿಂದ ಪರವತ್ವನೆಗೊಳಿಸಲಪಟಿಟದದ ಯುವಕನಯಗಿದದನು54 ಮ್ತ್ುತ ಪೌಲನ ಸಿಂಗಡ 
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ಪಿಯಯರ್ದಲಿಲ ಜೊತೆಗಯರನಯದನು. ಕಳೆದ ಎಿಂಟ್ು ಅಥವ್ಯ ಅಧಕ ವಷವಗಳಿಿಂದ, 
ತಿಮೊಥೆಯನು ಅವನ ಜೊತೆಯಯಗಿಯೆೇ ಇದದನು. ಅನಿಂತ್ರದಲಿಲ ಪೌಲನು ಆತ್ನ ಬಗೆೆ 
ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತಯತನೆ, “ಅವನ ಹಯಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಯಯವಗಳನುು ಕುರತ್ು ಯಥಯಥವವ್ಯಗಿ 
ಚಿಿಂತಿಸುವವರು ನನು ಬಳಿಯಲಿಲ ಬೆೇರೆ ಯಯರೂ ಇಲಲ. ತಿಮೊಥೆಯನ ಗುರ್ವನುು ನಿೇವು 
ನೊೇಡಿ ತಿಳುಕೊಿಂಡಿದಿದೇರ; ಮ್ಗನು ತ್ಿಂದ್ೆಗೆ ಹೆೇಗೊೇ ಹಯಗೆಯೆೇ ಅವನು ನನು 
ಜೊತೆಯಲಿಲ ಸುವ್ಯತಯವಪಿಚಯರಕಯೆಗಿ ಕಷಟಪಟ್ುಟ ಕೆಲಸನಡಿಸಿದನೆಿಂಬದು ನಿಮ್ಗೆ 
ಗೊತ್ುತಿಂಟ್ು” (ಫಿಲಿಪ್ರಪ 2:20, 22). ಈ ನಿಂಬಿಗಸತ ಯುವ ಕೆಲಸಗಯರನು 
ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲರುವವರಗೆ ತ್ನು ವಿಂದನೆಗಳನುು ತಿಳಿಸುತಯತನೆ.  

ಪೌಲನು ಮ್ುಿಂದುವ್ೆರದು ನನು ಸ್ಾಜನರಯದ ಲ್ ಕಾನ  ಯಯಸರ ೀನನ  
ಸರ ೀಸಿಪತಾನ  ನಿಮ್ಗರ ವಿಂದನರಗಳ್ನನು ಹರೀಳ್ಳತ್ಯತರರ. “ಲೂಕಾನು” ಎಿಂಬುದು ವ್ೆೈದಾನಯದ 
ಲೂಕನನುು ಸೂಚಿಸುತಿತರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ, ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಮ್ೂವರು ಒಟಯಟಗಿ ಪೌಲನ 
“ಸವರ್ನರು” ಎಿಂಬ ಗುಿಂಪಯಗಿ ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. “ಸವರ್ನರಯದ” ಎಿಂಬುದನುು 
ಪೌಲನ ಸಿಂಬಿಂಧಕರು ಎಿಂದು ಪರಗಣಿಸಿದರೂ ಸರಯೆೇ ಅಥವ್ಯ ಜೊತೆ ಯೆಹೂದಾರು 
ಎಿಂದು ಪರಗಣಿಸಿದರೂ ಸರಯೆೇ (16:7ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ನೊೇಡಿರ), ಅದು 
ಅವರೆಲಲರನೂು ಯೆಹೂದಾರನಯುಗಿಸುತ್ತದ್ೆ—ಮ್ತ್ುತ ಲೂಕನು ಒಬಬ 
ಅನಾರ್ನಯಿಂಗದವನಯಗಿದದನು (ಕೊಲೊಸ್ೆಾ 4:10, 11, 14). ಈ ಮ್ೂರು ಹೆಸರುಗಳ 
ರೂಪಗಳು ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು ಪುಸತಕದಲಿಲ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತವ್ೆ (13:1; 17:5-9; 
20:4), ಆದರೆ ಹೆಸರಸಲಪಟಿಟರುವ ಮ್ೂವರಲಿಲ ಯಯರಯದರೂ ಆ ಪುಸತಕದಲಿಲ 
ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಪಟ್ಟವರೆೇ ಆಗಿರುತಯತರೊೇ ಎಿಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ಖಚಿತ್ವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಯದು.  

ವಚನ 22. ಈ ವಚನವು ಆಸಕ್ತತಕರವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ: ಈ ಪತಿಾಕ್ರಯನನು ಬ್ರರದ 
ತ್ರತಾಿನರಿಂಬ್ ನಯನನ ನಿಮ್ಮನನು ಕತಿನಲ್ಲಿ ವಿಂದಿಸ್ನತ್ರತೀನರ. ನಿಯಮ್ದ ಪಿಕಯರ, ಪೌಲನು 
ತ್ನು ಪತಿಿಕೆಯನುು ಇತ್ರರಗೆ ಹೆೇಳುತಿತದದರೆ, ಅವರು ಅದನುು ಬರೆಯುತಿತದದರು. (ಹಯಗೆ 
ಬರೆಯುವವನಿಗೆ ಬಳಸುವ ಪದವು ಲಯಾಟಿನ್ ಭ್ಯಷೆಯ “amanuensis” ಎಿಂಬ ಒಿಂದು 
ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದ್ಯದಗಿರುತ್ತದ್ೆ.) ಈ ರೇತಿಯ ಬರಹಗಯರರಲೊಬಬನು ತ್ನು ಒಿಂದು 
ಮಯತ್ನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಿದುದ ಈ ಒಿಂದ್ೆೇ ಸಿಂದಭವದಲಿಲ ಮಯತ್ಿವ್ೆೇ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಬಹುಶಃ 
ತೆತ್ಾವನು ತ್ನು ವಿಂದನೆಗಳನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಲೊೇ ಎಿಂದು ಪೌಲನನುು 
ಕೆೇಳಿಕೊಿಂಡಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ, ಅಥವ್ಯ ಆತ್ನೆೇನಯದರೂ ಒಿಂದು ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಮಯತ್ನುು 
ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಲು ಇಚಿಛಸುತಯತನೊೇ ಎಿಂದು ಪೌಲನು ಆತ್ನನುು ಕೆೇಳಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ.  

ವಚನ 23. ತೆತ್ಾವನು ಮ್ುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ, ಪೌಲನು ಅಲಿಲದದ ಬೆೇರೆಯವರು ಹೆೇಳಿದ 
ವಿಂದನೆಗಳನುು ತಿಳಿಸುವದಕೆೆ ಮ್ುಿಂದುವರೆಸುತಯತನೆ: ನನಗ  ಸ್ಮ್ಸ್ತ ಸ್ಭರಗಳಿಗ  
ಅತಿಥಿಸ್ತ್ಯಕರವನನು ಮಯಡನತಿತರನವ ಗಯಯನನ ನಿಮ್ಮನನು ವಿಂದಿಸ್ನತ್ಯತನರ. ಈತ್ನು ಬಹುಶಃ 
ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದಲಿಲ ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ ಮಯಡಿಸಿದದ ಅದ್ೆೇ ಗಯಯನು ಆಗಿರಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ  
(1 ಕೊರಿಂಥ 1:14). ಈತ್ನು ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 18:7ರಲಿಲ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಪಟಿಟರುವ 
ತಿೇತ್ಯುಸತನು ಎಿಂದು, ಗಯಯನ ಪೂರ್ವ ಹೆಸರು ಗಯಯನು ತಿೇತ್ಯುಸತ ಎಿಂದು ಸಹ 
ಕೆಲವರು ಅಭಿಪಯಿಯ ಪಡುತಯತರೆ.55 ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥಕೆೆ ಪಿಯಯಣಿಸಿದದ ಈ ಸಿಂದಭವದಲಿಲ 
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ಗಯಯನ ಮ್ನೆಯಲಿಲ ತ್ಿಂಗಿದದನೆಿಂದು ಸಪಷಟವ್ಯಗಿ ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ. ಈ ಸಹೊೇದರನು ಒಿಂದು 
ಬೃಹತ್ ಮ್ನೆಯನುು ಹೊಿಂದಿದದನೆಿಂದು ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ. ಆಗಯಗೆೆ, ಸಭ್ೆಯ ಎಲಯಲ ಸದಸಾರನುು 
ಆತ್ನು ತ್ನು ಮ್ನೆಯಳಕೆೆ ಆಮ್ಿಂತಿಿಸುತಿತದದನು, ಮ್ತ್ುತ ಬಹುಶಃ ಆತ್ನು ಬೆೇರೆ 
ಊರುಗಳಿಿಂದ ಬರುತಿತದದ ಕೆೈಸತರಗೆ ಅತಿಥಿ ಸತಯೆರವನುು ಮಯಡುತಿತದದನು. ಅಲಲದ್ೆ 
ಕೊರಿಂಥದಲಿಲನ ಸಭ್ೆಯು ಆತ್ನ ಮ್ನೆಯಲಿಲ ಕೂಡಿಬರುತಿತದದ ಸ್ಯಧಾತೆಯು ಸಹ ಇರುತ್ತದ್ೆ 
(ನೊೇಡಿರ JB; TEV; CJB; NLT). 

ಬಳಿಕ ಪೌಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಖಯಜಯನರಯ 
ಮೆೀಲ್ಲಾಚಯರಕನಯಗಿರನವ ಎರಸ್ತನ  . . . ನಿಮ್ಗರ ವಿಂದನರಗಳ್ನನು ಹರೀಳ್ಳತ್ಯತರರ. “ಖಜಯನೆಯ 
ಮೇಲಿವಚಯರಕನು” ಎಿಂಬುದು οἰκονόμος (oikonomos) ಎಿಂಬ ಪದದ 
ಅನುವ್ಯದವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಅದ್ೊಿಂದು ಸಿಂಯುಕತ ಪದವ್ಯಗಿದುದ οἶκος (oikos, “ಮ್ನೆ”) 
ಮ್ತ್ುತ νέμω (nemō, “ನಿವವಹಸು”) ಎಿಂಬ ಪದಗಳನುು ಒಿಂದುಗೂಡಿಸುವದ್ಯಗಿದ್ೆ.57 
ಒಿಂದು ಪಟ್ಟರ್ದ oikonomosನ ಸ್ಯಥನ ಏನಯಗಿತ ತೆಿಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ನಿಖರವ್ಯಗಿ ತಿಳಿಯದು. 
ಬಹುಪಯಲು ತ್ರ್ುವಮಗಳಲಿಲ “ಪಟ್ಟರ್ ಖಜಯಿಂಚಿ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ (NASB; RSV; NRSV; 

JB; TEV; CJB; NCV; CEV; ESV) ಅಥವ್ಯ “ಪಟ್ಟರ್ [ದ] ಖಜಯಿಂಚಿ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ 
(NKJV; NEB; REB; McCord). NIVಯಲಿಲ “ಸ್ಯವವರ್ನಿಕ ಕೆಲಸಗಳ ಪಟ್ಟರ್ 
ನಿದ್ೆೇವಶಕ” ಎಿಂದಿದದರೆ, SEBಯಲಿಲ “ಪಟ್ಟರ್ದ ವಾವಸ್ಯಥಪಕ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. Phillips 
ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲ “ಪಟ್ಟರ್ದ ಗುಮಯಸತ” ಎಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಇಿಂದು, ಹಳ ೇೆ ಕೊರಿಂಥ ಪಟ್ಟರ್ದ ಅವಶೆೇಷಗಳಿಗೆ ಭ್ೆೇಟಿ ಕೊಡುವ ಪಿವ್ಯಸಿಗಳಿಗೆ 
ಸುಮಯರು ಎರಡಕೆೆ ಏಳು ಅಡಿಗಳಷುಟ ಗಯತ್ಿದ ಮ್ತ್ುತ ಏಳು ಇಿಂಚುಗಳಷುಟ ಎತ್ತರದ 
ಅಕ್ಷರಗಳನೊುಳಗೊಿಂಡಿರುವ ಸುರ್ುಕಲಿಲನ ಫಲಕವೊಿಂದನುು ತೊೇರಸಲಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಅದನುು 
ಕನುಡದಲಿಲ ಅನುವ್ಯದಿಸುವದ್ಯದರೆ, ಆ ಫಲಕದಲಿಲನ ಮಯತ್ುಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತವ್ೆ, “ಎರಸತನು 
ತ್ನು ನಗರಯಧಪತ್ಾಕೆೆ ಪಿತಿಯಯಗಿ ತ್ನು ಸವಿಂತ್ ಖಚಿವನಲಿಲ [ಪಯದಚಯರ ದ್ಯರಯನುು] 
ಹಯಕ್ತಸಿದನು.” John McRay ಹೇಗೆ ಬರೆಯುತಯತನೆ, “ಉತ್ಖನದಲಿಲ ಸಿಕೆ ಇತ್ರೆ 
ಪುರಯವ್ೆಗಳಿಿಂದ ತಿಳಿಯುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ಈ ಎರಸತನು ರೊೇಮಯ 16:23ರಲಿಲ ಪೌಲನಿಿಂದ 
ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಪಟಿಟರುವ ‘ಪಟ್ಟರ್ದ ಖಜಯನೆಯ ಮೇಲಿವಚಯರಕ’ನೆೇ ಹೊರತ್ು ಮ್ತಯಾರೂ ಅಲಲ 
. . . ಎಿಂದು ಗುರುತಿಸಲಪಟಿಟದ್ಯದನೆ.”58 ಹೆೇಗೂ, ಈ ತಿೇಮಯವನವು, ವಿಶವವ್ಯಾಪ್ರಯಯಗಿ 
ಅಿಂಗಿೇಕರಸಲಪಟಿಟರುವದಿಲಲ.  

ಪೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಗೆ ಬರೆಯುವ ವ್ೆೇಳ ,ೆ ಆ ಪಟ್ಟರ್ದಲಿಲ ಕೆೈಸತರಯದವರೊಳಗೆ 
“ಜ್ಞಯನಿಗಳ  ಅನೆೇಕರಲಲ, ಅಧಕಯರಗಳ  ಅನೆೇಕರಲಲ” ಎಿಂಬುದನುು ಆತ್ನು ಗಮ್ನಕೆೆ 
ತ್ರುತಯತನೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 1:26). ಹೆೇಗೂ, “ಅನೆೇಕರಲಲ” ಮ್ತ್ುತ “ಯಯರೊಬಬರೂ ಇಲಲ” 
ಎಿಂಬುದರ ನಡುವ್ೆ ಒಿಂದು ವಾತಯಾಸವಿರುತ್ತದ್ೆ. ಗಯಯನು ಮ್ತ್ುತ ಎರಸತರಬಬರು ಕೊರಿಂಥ 
ಪಟ್ಟರ್ದಲಿಲ ಪಿಸಿದಧ ನಯಗರಕರಯಗಿದುದ ಅವರ ಹೃದಯಗಳು ಸುವ್ಯತೆವಯಿಿಂದ 
ಸಪಶಿವಸಲಪಟಿಟದದವು ಮ್ತ್ುತ ಅವರು ಸುವ್ಯತೆವಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಿದದರು.  

ಅಪೊಸತಲನು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುವ ಮ್ೂಲಕ ತ್ನು ಪಟಿಟಯನುು ಅಿಂತ್ಾಗೊಳಿಸುತಯತನೆ, 
ಸ್ಹರ ೀದರನಯದ ಕಾತಿನ  ವಿಂದನರಗಳ್ನನು ಹರೀಳ್ಳತ್ಯತರರ. “ಕವತ್ವನು” ಎಿಂಬದರ ಅಥವವು 
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“ನಯಲೆನೆಯ,” ಇದು ಆತ್ನು ತೆತ್ಾವನ ತ್ಮ್ಮನಯಗಿದದನೊೇ ಎಿಂದು ಕೆಲವರು 
ಚಕ್ತತ್ಗೊಳುುತಯತರೆ (16:22), ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಆತ್ನ ಹೆಸರನ ಅಥವವು “ಮ್ೂರನೆಯ” 
ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.59 ಬಹುಶಃ ಅವರು ದ್ಯಸರಯಗಿದಿದರಬಹುದು ಅಥವ್ಯ ಮಯಜ 
ದ್ಯಸರಯಗಿದಿದರಬಹುದು; ದ್ಯಸರನುು (ಗುಲಯಮ್ರನುು) ಗುರುತಿಸುವದಕೆೆ ಅವರಗೆ 
ಸಿಂಖ್ೆಾಗಳನುು ಕೊಡುವದು ಒಿಂದು ರೂಢಿಯಯಗಿದದ ವಿಧ್ಯನವ್ಯಗಿತ್ುತ. ಪೌಲನು ಅವನನುು 
“ಸಹೊೇದರನಯದ” ಎಿಂದು ಕರೆದನೆಿಂಬುದನುು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಗೆ ಕವತ್ವನ ಕುರತಯಗಿ 
ಮ್ತಯಾವದ್ೆೇ ಮಯಹತಿಯು ಇರುವದಿಲಲ. “ಸಹೊೇದರನಯದ” ಎಿಂಬುದರ ಮ್ುಿಂಚೆ 
ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುವ ನಿದ್ೆೇವಶಕ ಗುರ್ವ್ಯಚಿ (“the”) ಯು ಆತ್ನು ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲರು 
ವವರಗೆ ಚೆನಯುಗಿ ಪರಚಿತ್ನಯಗಿದದನೆಿಂಬುದನುು ತೊೇಪವಡಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಅಲಲದ್ೆ ಆತ್ನು 
ಅವರಗೆ ಅಪರಚಿತ್ನಯಗಿದಿದರುವ, ಮ್ತ್ುತ ಪೌಲನು ವಿಂದನೆಗಳನುು ಮ್ುಕಯತಯಗೊಳಿ 
ಸುವದಕೆೆ ಹತಿತರ ಬರುತಿತದದಿಂತೆ, ಕವತ್ವನು ಮಯತಯಡಿ “ನಯನೂ ವಿಂದನೆ ಹೆೇಳುತ ತೆೇನೆ” 
ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿರುವ ಸ್ಯಧಾತೆಯು ಸಹ ಇರುತ್ತದ್ೆ. 

ಈ ವಿಂದನೆಗಳ ಪಟಿಟಯನುು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸುವ ಮ್ೂಲಕ, ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲನ 
ಕೆೈಸತರ ಹತ್ದ ಬಗೆೆ ಚಿಿಂತಿಸುವವರು ಕೊರಿಂಥದಲಿಲದ್ಯದರೆ ಎಿಂಬುದನುು ಪೌಲನು ಅವರಗೆ 
ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದನು. ಕ್ತಿಸತನಲಿಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹೊೇದರರು ಮ್ತ್ುತ ಸಹೊೇದರಯರಗೆ 
ನಮ್ಮ ಹೃತ್ೂಪವವಕವ್ಯದ ವಿಂದನೆಗಳನುು ತಿಳಿಸುವದು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಸೂಕತವ್ಯದದುದ—
ಮ್ತ್ುತ ಅಗತ್ಾವ್ಯದದುದ ಸಹ—ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ 16:16).  

ವಚನ 24. ವಿಂದನೆಗಳ ಪಟಿಟಯಯದ ಬಳಿಕ, ಕೆಲವು ಹಸತಪಿತಿಗಳಲಿಲ ಒಿಂದು 
ಅಿಂತಯಾಶಿೇವ್ಯವದವನುು ಹೊಿಂದಿದುದ ಅದು ಮ್ೂಲಭೂತ್ವ್ಯಗಿ 20ನೆೇ ವಚನದ 
ಪುನರಯವತ್ವನೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಇನುು ಕೆಲವು ಹಸತಪಿತಿಗಳಲಿಲ ಈ ಅಿಂತಯಾಶಿೇವ್ಯವದವು 
ಇರುವದಿಲಲ. NASBಯು ಈ ಅಿಂತಯಾಶಿೇವ್ಯವದವನುು ಆವರರ್ ಚಿಹೆುಯಲಿಲ ಹೊಿಂದಿರುತ್ತದ್ೆ: 
[ನಮ್ಮ ಕತಿನಯದ ಯೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ತನ ಕೃಪರಯನ ನಿಮೆಮಲ್ಿರ ಸ್ಿಂಗಡ ಇರಲ್ಲ. ಆಮೆನ್.] 

ಅಿಂತಿಮ್ ಸರ ತೀತ್ಯಾಪಿಣರ (16:25-27)60 
25-26ಅನಯದಿಯಯಗಿ ಗನಪತವಯಗಿದು ಮ್ಮ್ಿವು ಈಗ ಪಾಕ್ಯಶಕ್ರಕ ಬ್ಿಂದನ ನಿತಾನಯದ ದರೀವರ 
ಅಪಪಣರಯ ಪಾಕ್ಯರ ಪಾವಯದಿಗಳ್ ಗಾಿಂಥಗಳ್ ಮ್ ಲ್ಕ ಅನಾಜನರರಲ್ಿರಗರ ನಿಂಬಿಕ್ರಯಿಂಬ್ 
ವಿಧ್ರೀಯತಾವನನು ಉಿಂಟ್ನ ಮಯಡನವದಕ್ರ ಕೀಸ್ಕರ ತಿಳಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಟದರ. ಪಾಕ್ಯಶಕ್ರಕ ಬ್ಿಂದಿರನವ ಈ 
ಮ್ಮ್ಿಕ್ರಕ ಅನನಸಯರ ಅಿಂದರರ ಯೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ತನ ವಿಷಯವಯದಿಂಥ ನಯನನ ಸಯರನವಿಂಥ 
ಸ್ನವಯತ್ರಿಗನನಸಯರ ನಿಮ್ಮನನು ಸಿಥರಪಡಿಸ್ನವದಕ್ರಕ ಶಕತನಯಗಿರನವ ಜ್ಞಯನನಿಧಿಯಯದ 
27ಒಬ್ೊನರೀ ದರೀವರಗರ ಯೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ತನ ಮ್ ಲ್ಕ ಯನಗಯನಗಯಿಂತರಗಳ್ಲ್ಲಿಯ  
ಸರ ತೀತಾವಯಗಲ್ಲ. ಆಮೆನ್.  

ಈ ಹಿಂತ್ದಲಿಲ, ಪೌಲನು ತೆತ್ಾವನ ಕೆೈಯಿಿಂದ ಲೆೇಖನಿಯನುು ತೆಗೆದುಕೊಿಂಡು ಈ 
ಉಳಿದ ಮಯತ್ುಗಳನುು ಸವತ್ಃ ಬರೆದಿರುವ ಸ್ಯಧಾತೆಯು ಇರುತ್ತದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ  
2 ಥೆಸಲೊೇನಿಕ 3:17). ಪೌಲನು ತ್ನು ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲ ಅಿಂತಿಮ್ವ್ಯಗಿ ಮಯಡಲಿಚಿಛಸಿದುದ 
ದ್ೆೇವರಗೆ ಸ್ೊತೇತ್ಿವನುು ಸಲಿಲಸುವದು. ಆತ್ನು ಬರೆದ ಈ ಅಿಂತಯಾಶಿೇವ್ಯವದವು ಆತ್ನ 
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ಎಲಯಲ ಪತಿಿಕೆಗಳಲಿಲಯೆೇ ಅತ್ಾಿಂಥ ದಿೇಘವವ್ಯದದ್ಯದಗಿದ್ೆ ಮ್ತ್ುತ ಈ ಗಮ್ನಯಹವವ್ಯದ 
ಪತಿಿಕೆಗೆ ಸೂಕತವ್ಯದಿಂಥ ಒಿಂದು ಪರಯಕಯಷ ಠೆ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ. McGuiggan ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ನಿಂತ್ರ ಬರುವ ಒಿಂದ್ೆೇ ಒಿಂದು ವ್ಯಕಾಸ್ಯಲು ನನು ತ್ಲೆಯನುು 
ತೆೇಲಯಡುವಿಂತೆ ಮಯಡುತ್ತದ್ೆ. ಅದರಲಿಲ ಎಷೊಟಿಂದು ಆಗಯಧತೆ ತ್ುಿಂಬಿರುತ್ತದ್ೆ.”61 

ವಚನಗಳ್ಳ 25, 26. ಅಿಂತಯಾಶಿೇವ್ಯವದವು ಆಿಂಗಲದಲಿಲ ಹೇಗೆ ಆರಿಂಭಗೊಳುುತ್ತದ್ೆ, 
ನಯನನ ಸಯರನವಿಂಥ ಸ್ನವಯತ್ರಿಗನನಸಯರ ನಿಮ್ಮನನು ಸಿಥರಪಡಿಸ್ನವದಕ್ರಕ ಶಕತನಯಗಿರನವ. 
ನಮ್ಮನುು “ಸಿಥರಪಡಿಸುವದಕೆೆ ಶಕತನಯಗಿರುವ”ವನು—ನಮ್ಮನುು ಆತಿೀಕವ್ಯಗಿ ದೃಢವ್ಯಗಿ 
ಮ್ತ್ುತ ಭದಿಪಡಿಸಿ ಇಡುವವನು—ದ್ೆೇವರೆೇ ಆಗಿದ್ಯದನೆ. ಪೌಲನ ಸುತತಿಪದವು ಆತ್ನ 
ನಿಮಯವಣಿಕ ಮ್ತ್ುತ ಸಿಂರಕ್ಷಕನನುು ಕುರತಯಗಿತ್ುತ.  

ದ್ೆೇವರು ನಮ್ಮನುು “ನಯನು ಸ್ಯರುವಿಂಥ ಸುವ್ಯತೆವಗನುಸ್ಯರ” ಸಿಥರಪಡಿಸುವದಕೆೆ 
ಶಕತನಯಗಿದ್ಯದನೆ. “ನಯನು ಸ್ಯರುವಿಂಥ ಸುವ್ಯತೆವ” ಎಿಂಬುದು ಸುವ್ಯತೆವಯು ಪೌಲನ 
ವಶಕೆೆ ಒಪ್ರಪಸಲಪಟಿಟತ್ುತ ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನು ಅದನುು ತಯನು ಸ್ಯರುವ ಸುವ್ಯತೆವಯನಯುಗಿ 
ಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿದದನು ಎಿಂಬುದನುು ತೊೇಪವಡಿಸುತ್ತದ್ೆ (2:16ರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು 
ನೊೇಡಡಿರ). ಮ್ುಿಂದಿನ ಯೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ತನ ವಿಷಯವಯದ ಎಿಂಬ ಪದಗುಚಛವು ಪೌಲನ 
ಸುವ್ಯತೆವಯ ಅಥವನಿರೂಪಣೆಯನುು ಮಯಡುತ್ತದ್ೆ ಮ್ತ್ುತ ಅದರ ಹುರುಳನುು 
ಒದಗಿಸುತ್ತದ್ೆ. 

ವ್ಯಕಾವು ಮ್ುಿಂದುವರೆಯುತ್ತದ್ೆ, ಅನಯದಿಯಯಗಿ ಗನಪತವಯಗಿದು ಮ್ಮ್ಿವು ಈಗ 
ಪಾಕ್ಯಶಕ್ರಕ ಬ್ಿಂದನ. ನಯವು ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿ ಈಗಲೂ ರಹಷಾವ್ಯಗಿಯೆೇ ಇರುವಿಂಥದದನುು 
ಸೂಚಿಸುವದಕಯೆಗಿ “ಮ್ಮ್ವ” ಎಿಂಬ ಪದವನುು ಬಳಸುತೆತೇವ್ೆ, ಆದರೆ ಪೌಲನು ಅದನುು 
ಗತ್ಕಯಲದಲಿಲ ಗುಪತವ್ಯಗಿದುದ ಈಗ ಬಯಲಿಗೊಳಿಸಲಪಟ್ಟದದನುು ಸೂಚಿಸುವದಕಯೆಗಿ 
ಬಳಸಿದನು (11:25, 26aರ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ನೊೇಡಿರ). ಇಲಿಲರುವ 
ಸೂಚಯಾಥವವ್ೆೇನೆಿಂದರೆ ಪೆಿೇರರಲಲದ ವಾಕ್ತತಗಳು ತ್ಮ್ಮಷಟಕೆೆ ತಯವ್ೆೇ ಮ್ಮ್ವವನುು 
ಅಥೆೈವಸಿಕೊಳುುವದಕೆೆ ಸ್ಯಧಾವ್ೆೇ ಇರಲಿಲಲ; ದ್ೆೇವರು ಅವರಗೆ ಅದನುು 
ಪಿಕಯಶಗೊಳಿಸಬೆೇಕಯಗಿತ್ುತ. ಈ ವಿಷಯದಲಿಲ ನೊೇಡುವದ್ಯದರೆ, ದ್ೆೇವರು ಯೆೇಸುವಿನಲಿಲನ 
ನಿಂಬಿಕೆಯ ಮ್ೂಲಕವ್ಯಗಿ ಮ್ನುಷಾರನುು ನಿೇತಿವಿಂತ್ರೆಿಂದು ಎಣಿಸುವ ತ್ನು 
ಯೇರ್ನೆಯನುು ಸ್ಯಧಸಿದಿಂತ್ಹ ಅತಯಾಶುಯವಕರವ್ಯದ ಮಯಗವವ್ೆೇ ಆ “ಮ್ಮ್ವ” 
ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಈ ಅದುುತ್ವ್ಯದ ವರ್ವನೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ಪೌಲನು ಸ್ೆೇರಸಿ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, ನಿತಾನಯದ 
ದರೀವರ ಅಪಪಣರಯ ಪಾಕ್ಯರ ಪಾವಯದಿಗಳ್ ಗಾಿಂಥಗಳ್ ಮ್ ಲ್ಕ. ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
ಪಿವ್ಯದಿಗಳು ತ್ಮ್ಗೆ ದ್ೆೇವರು ನಿದ್ೆೇವಶನ ನಿೇಡಿದಿಂತೆಯೆೇ (“ನಿತ್ಾನಯದ ದ್ೆೇವರ 
ಅಪಪಣೆಯ ಪಿಕಯರ”) ಮ್ಮ್ವದ ಕುರತಯಗಿ ಪಿವ್ಯದಿಸಿದದರು. ಅವರು ಸವತ್ಃ ತ್ಮ್ಗೆ ದ್ೆೇವರು 
ಪಿಕಟ್ಗೊಳಿಸಿದದನುು ಪೂರ್ವವ್ಯಗಿ ಅಥವಮಯಡಿಕೊಿಂಡಿರಲಿಲಲ (1 ಪೆೇತ್ಿ 1:10-12), ಆದರೆ 
ಪೌಲನು ದ್ೆೇವರ ಪ್ರಿೇತಿ ಮ್ತ್ುತ ಕೃಪೆಯ ಕುರತ್ ಮ್ಮ್ವವನುು ಪಿಕಟ್ಗೊಳಿಸುವದಕೆೆ—
ನಯವು ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಅಧಾಯನದಲಿಲ ಗಮ್ನಿಸಿರುವ ಪಿಕಯರ—ನಿರಿಂತ್ರವ್ಯಗಿ 
ಅವರ ಗಿಿಂಥಗಳನುು (“ಶಯಸಿಗಳು”) ಬಳಿಸಿದನು.62 
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“ಮ್ಮ್ವವು ಈಗ ಪಿಕಯಶಕೆೆ ಬಿಂದು,” ಮ್ತ್ುತ ಅನಾಜನರರಲ್ಿರಗರ . . . ತಿಳಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಟದರ 
ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಪೌಲನು ಹೆೇಳಿದನು. “ರ್ನಯಿಂಗ” (ἔθνος, ethnos ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದದುದ) 
ಎಿಂಬದಕಯೆಗಿರುವ ಗಿಿೇಕ್ ಪದವು “ಅನಾರ್ನರು” ಎಿಂಬದನುು ಸೂಚಿಸುವದಕ್ತೆರುವ ಪದ 
ಸಹ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನು ಮ್ತ್ುತ ಇತ್ರ ಪೆಿೇರತ್ ವಾಕ್ತತಗಳು ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ಸ್ಯರದ 
ಹಯಗೆ, ದ್ೆೇವರ ಕೃಪೆಯ “ಮ್ಮ್ವ” ವು ಯೆಹೂದ್ೆಾೇತ್ರ ರ್ಗತಿತಗೆ ಸಹ 
ಪಿಕಟ್ಗೊಳಿಸಲಪಟಿಟತ್ು. 

ಆ ಸ್ಯರುವಿಕೆಯ ಅಿಂತಿಮ್ ಉದ್ೆದೇಶವು ಏನಯಗಿತ್ುತ? ಅದು ಈ 
ರ್ನಯಿಂಗಗಳಲಿಲ/ಅನಾರ್ನರಲಿಲ ನಿಂಬಿಕ್ರಯಿಂಬ್ ವಿಧ್ರೀಯತಾವನನು ಉಿಂಟ್ನ 
ಮಯಡನವದಕ್ರ ಕೀಸ್ಕರ ತಿಳಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಟದರ. ಪತಿಿಕೆಯ ಆರಿಂಭಿಕ ಮಯತ್ುಗಳಲಿಲ, ತಯನು 
“ಅನಾರ್ನಗಳಲಿಲ [ethnos ಎಿಂಬದರಿಂದ ಬಿಂದದುದ] ನಿಂಬಿಕೆಯೆಿಂಬ ವಿಧ್ೆೇಯತ್ವ 
ಉಿಂಟಯಗುವದಕೊೆೇಸೆರ” ಅಪೊಸತಲನಯಗಿ ನೆೇಮಿಸಲಟಟಿಟದ್ಯದನೆಿಂಬದ್ಯಗಿ ಪೌಲನು 
ಹೆೇಳುತಯತನೆ (1:5). 16:26ರ NEB ತ್ರ್ುವಮಯು ಮ್ಮ್ವವು “ಎಲಯಲ ರ್ನಯಿಂಗಗಳನುು 
ನಿಂಬಿಕೆ ಮ್ತ್ುತ ವಿಧ್ೆೇಯತ್ವಕೆೆ ನಡಿಸುವದಕಯೆಗಿ ಪಿಕಟ್ಗೊಳಿಸಲಪಟಿಟತ್ು” ಎಿಂದು 
ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ. CJB ಯು “ಅವರಲಿಲ ವಿಶಯವಸದಲಿಲ ನೆಲೆಗೊಿಂಡ ವಿಧ್ೆೇಯತ್ವವನುುಿಂಟ್ು 
ಮಯಡುವದಕೆೆ” ಪಿಕಟ್ಗೊಳಿಸಲಪಟಿಟತ್ು ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತ್ತದ್ೆ. ಪುನಃ, ನಯವು ಒಿಂದು 
ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದ ಸತ್ಾವನುು ಗಮ್ನಿಸುತ ತೆೇವ್ೆ: ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡಿಸುವ ನಿಂಬಿಕೆಯು 
ವಿಧ್ೆೇಯವ್ಯಗುವಿಂಥ ನಿಂಬಿಕೆಯೆೇ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ವಚನ 27. ಅಿಂತಯಾಶಿೇವ್ಯವದವು ಆಿಂಗಲದಲಿಲ “ನಿಮ್ಮನುು ಸಿಥರಪಡಿಸುವದಕೆೆ 
ಶಕತನಯಗಿರುವ” ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಆರಿಂಭಗೊಿಂಡಿತ್ು (16:25). ಈಗ ಕೊನೆಗೂ, 27ನೆೇ 
ವಚನದಲಿಲ, ಪೌಲನ ಪುನಃ ತ್ನು ಮಯತ್ುಗಳನುು ಆತ್ನ ಕತ್ವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸುತಯತನೆ: 
ಜ್ಞಯನನಿಧಿಯಯದ ಒಬ್ೊನರೀ ದರೀವರಗರ ಯೀಸ್ನ ಕ್ರಾಸ್ತನ ಮ್ ಲ್ಕ 
ಯನಗಯಯನಗಯಿಂತರಗಳ್ಲ್ಲಿಯ  ಸರ ತೀತಾವಯಗಲ್ಲ. ಆಮೆನ್. ತಯನು ಮಯಡಿದ 
ಎಲಲದರಲಿಲಯೂ, ಪೌಲನು ದ್ೆೇವರನುು ಮ್ಹಮ ಪಡಿಸುವದಕೆೆ ಬಯಸುತಿತದದನು. “ಮ್ತ್ುತ 
ಹೇಗೆ ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪತಿಿಕೆಯ ಸುದಿೇಘವವ್ಯದ ತ್ಕವವು ಒಿಂದು 
ಸ್ೊತೇತಯಿಪವಣೆಯ ಹಯಡಿನೊಿಂದಿಗೆ ಮ್ುಕಯತಯಕೆೆ ಬರುತ್ತದ್ೆ.”63 

ಅನಾಯಸ್ನವಿಕ್ರ 

ಪೌಲ್ನ ವಿಂದನರಗಳಿಿಂದ ಕಲ್ಲಯನವ ಪಯಠ (16:1-16)  
ನಯವು 16:1-16 ವಚನಗಳ ಮೇಲಿನ ವ್ಯಾಖ್ೆಾಗಳನುು ಪುನರಯವಲೊೇಕನ 

ಮಯಡುವದ್ಯದಲಿಲ ಮ್ತ್ುತ ಪಿತಿಯಿಂದು “ದ್ಯದರೆ,” “ಬಹುದು,” “ಬಹುಶಃ,” ಮ್ತ್ುತ 
“ಸಿಂಭ್ಯವಾವ್ಯಗಿ” ಎಿಂಬವುಗಳನುು ಕೆಿಂಪು ಬರ್ುದಿಿಂದ ಗುರುತ್ು ಹಯಕುವದ್ಯದಲಿಲ, ಪುಟ್ಗಳು 
ಕೆಿಂಪು ಗುಳ ುೆಗಳ ರೊೇಗಕೆೆ ತ್ುತಯತಗಿರುತ್ತವ್ೆೇನೊೇ ಎಿಂಬಿಂತೆ ಕಯಣಿಸುವವು. ನಯವು 
ಊಹಯಕಲಪನೆಗಳನುು ಮಯಡದಿರಬಹುದ್ಯದ ಯಯವದ್ಯದರೂ ಸಿಂಗತಿಯು ನಮ್ಮ 
ವ್ಯಕಾಭ್ಯಗದಲಿಲ ಇರುತ್ತದ್ೊೇ? ಹೌದು, ನಯವು ಈಗಷೆಟ ಅಧಾಯನ ಮಯಡಿದ ವಚನಗಳಿಿಂದ 
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ಹಲವ್ಯರು ಪಿಶಯುತಿೇತ್ವ್ಯದ ಪಯಠ್ಗಳನುು ಕಲಿತ್ುಕೊಳುಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. 
ಆದಿ ಸಭ್ೆಯಲಿಲದದ ವ್ೆೈವಿಧಾತೆಯು ಮಚುತ್ಕೆದುದ. ಬಹುಪಯಲು ಹೆಸರುಗಳು ಗಿಿೇಕ್ 

ಹೆಸರುಗಳಯಗಿವ್ೆ, ಆದರೆ ಆ ಪಟಿಟಯಲಿಲ ಯೆಹೂದಿ ಹೆಸರುಗಳು (ಹೆರೊಡಿಯೇನ, 
ಮ್ರಯಳು) ಮ್ತ್ುತ ಲಯಾಟಿನ್ ಹೆಸರುಗಳು (ಅಿಂಪ್ರಲಯಯತ್ನು, ಉಬಯವನನು) ಸ್ೆೇರರುತ್ತವ್ೆ. 
ಪಟಿಟಯಲಿಲ ಪುರುಷರು ಮ್ತ್ುತ ಸಿಿೇಯರು, ಸಮಯರ್ದಲಿಲ ಉನುತ್ ಸ್ಯಥನದಲಿಲರುವವರು ಮ್ತ್ುತ 
ಕ್ತೇಳಯದ ಸ್ಯಥನದಲಿಲರುವವರು, ಸಮ್ೃದಿಧಯಲಿಲದದವರ ಮ್ತ್ುತ ಬಡತ್ನದಲಿಲದದವರು, ಯುವ 
ಪಯಿಯದಲಿಲರುವವರು ಮ್ತ್ುತ ವಯಸ್ಯಾದವರು, ಅವಿವ್ಯಹತ್ರು ಮ್ತ್ುತ ವಿವ್ಯಹತ್ರು, 
ಗುಲಯಮ್ರಯಗಿದದವರು ಮ್ತ್ುತ ಸವತ್ಿಂತ್ಿರಯಗಿದದವರು ಇತಯಾದಿ ರ್ನರು ಸ್ೆೇರದದರು. ಅಿಂಥ 
ಬಹುವಿಧಧ ರ್ನರ ಗುಿಂಪನುು ಒಿಂದ್ಯಗಿ ಹಡಿದಿಟಿಟದುದ ಯಯವದು? ಅವರೆಲಲರೂ 
“ಕ್ತಿಸತನಲಿಲ”ದದರು; ಅವರು ಕತ್ವನಲಿಲ ಒಿಂದು ಸವವರೂ ಸಮಯನರೆಿಂಬ ಗುರುತ್ನುು 
ಹೊಿಂದಿದದರು.  

ಸಿಿೇಯರ ಮ್ಹತ್ವವು ಒತಿತ ಹೆೇಳಲಪಟಿಟದ್ೆ. 16:1-16ರಲಿಲ ಉಲ ಲೆೇಖಿಸಲಪಟಿಟರುವ 
ಇಪಪತೊತಿಂಭತ್ುತ ವಾಕ್ತತಗಳ ೆಳಗೆ, ಸುಮಯರು ಮ್ೂರರಲೊಲಿಂದು ಭ್ಯಗ ಸಿಿೇಯರಯಗಿದ್ಯದರೆ—
ಮ್ತ್ುತ ಇವರಲಿಲ ಬಹುತೆೇಕರನುು ಹೆಸರು ಹೆೇಳಿ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಯಗಿದ್ೆ. ಇದು ಪೌಲನನುು “ಸಿಿೇ-
ದ್ೆವೇಷಕ” ಎಿಂದು ಚಿತಿಿಸುವದಕೆೆ ಬಯಸುವವರನುು ಶಯಶವತ್ವ್ಯಗಿ ಉತ್ತರವಿಲಲದವ ರನಯುಗಿ 
ಮಯಡತ್ಕೆದುದ. 

ಕತ್ವನಿಗೊೇಸೆರ ಪಿಯಯಸ ಪಡುವ ಗುರ್ವು ಸಪಷಟವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಪೌಲನು ಜೊತೆ 
ಕೆಲಸದವರ ಬಗೆೆ, ಕತ್ವನಿಗೊೇಸೆರ ಪಿಯಯಸ ಪಟ್ಟವರ ಬಗೆೆ, ಮ್ತ್ುತ ಆತ್ನಿಗೆ 
ಸಹಯಯವನುು ಮಯಡಿದವರ ಬಗೆೆ ಮಯತಯಡುತಯತನೆ. ಬಹಳಷಟರ ಮ್ಟಿಟಗೆ, 
ಅವರೊಬೊಬಬಬರು ಏನು ಮಯಡಿದರೆಿಂಬುದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯದು, ಆದರೆ ಕತ್ವನಿಗೆ 
ಗೊತಿತರುತ್ತದ್ೆ. ಕೆಲವರು ಹೆಸರಸಲಪಟಿಟರುವವರ ಪಿಯಯಸವು “ಸ್ಯಧ್ಯರರ್ ರ್ನರಿಂದ 
ಮಯಡಲಪಟಿಟರುವ ಸ್ಯಧ್ಯರರ್ ಪಿಯಯಸ” ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಭ್ಯವಿಸುತಯತರೆ—ಆದರೆ ಕತ್ವನ 
ದೃಷ್ಟಟಯಲಯಲದರೊೇ, ಅದು “ಅಸ್ಯಧ್ಯರರ್ವ್ಯದದುದ” ಆಗಿತ್ುತ. 

ಪೌಲನಿಗಿದದ ಸ್ೆುೇಹತ್ರ ಸಿಂಖ್ೆಾ ಮ್ತ್ುತ ವ್ೆೈವಿದಾತೆಯ ಉರ್ವಲವ್ಯದ ಸಮರಸುವಿಕೆಯು 
ನಮ್ಮನುು ಪಿಭ್ಯವಿತ್ಗೊಳಿಸತ್ಕೆದುದ. ಪೌಲನನುು ಕೆಲವು ಸ್ಯರ ಕಟ್ುಟನಿಟಿಟನ ಮ್ತ್ುತ 
ಸ್ೆುೇಹಪರತೆಯಿಲಲದವನು ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಚಿತಿಿಸಲಯಗುತ್ತದ್ೆ. ಆತ್ನಿಗಿರುವ ಸ್ೆುೇಹತ್ರ 
ಪಟಿಟಯು ಆತ್ನನುು “ಒಬಬ ಸ್ೆುೇಹ ಮಯಡುವವನು ಮಯತ್ಿವಲಲದ್ೆ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮಗಳನುು 
ಗೆಲುಲವವನು” ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ತೊೇರಸುತ್ತದ್ೆ.64 ಪೌಲನಿಗಿದದ ಎಲಯಲ ಮಿತ್ಿರು ಸಹ ಆತ್ನಿಗೆ 
ಪಯಿಮ್ುಖಾರಯಗಿದದರು. 

ಸರುೀಹತರನ (16:1-16)  
Benjamin Franklin ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ಒಬಬ ತ್ಿಂದ್ೆಯು ಒಿಂದು ಬೊಕೆಸ; ಒಬಬ 

ಸಹೊೇದರನು ಒಿಂದು ಆದರಣೆ; [ಮ್ತ್ುತ] ಒಬಬ ಮಿತ್ಿನು ಅವ್ೆರಡೂ ಆಗಿದ್ಯದನೆ.”65 
ಮಿತ್ಿರನುು ಹೊಿಂದಿರುವದು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ಮ್ತ್ುತ ಮಿತ್ಿರನುು 
ಉಳಿಸಿಕೊಳುುವದು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದುದ. ಮಿತ್ಿರನುು ಗಳಿಸಿಕೊಳುುವದರ ವಿಷಯದಲಿಲ 
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ನೊೇಡುವದ್ಯದರೆ, ನಯನು KJV ತ್ರ್ುವಮಯಲಿಲರುವ ಪಿಕಯರ ಜ್ಞಯನೊೇಕ್ತತ 18:24ನುು 
ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಯೇಚಿಸುತ ತೆೇನೆ: “ಸ್ೆುೇಹತ್ರದದವನು ಸ್ೆುೇಹವ್ಯಗಿ ನಡೆದುಕೊಳುಬೆೇಕು.” 
ಸ್ೆುೇಹತ್ರನುು ಉಳಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕಯದ ವಿಷಯಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧ ಪಟ್ಟಿಂತೆ, “ಮಿತ್ಿನ ಪ್ರಿೇತಿಯು 
ನಿರಿಂತ್ರ” (ಜ್ಞಯನೊೇಕ್ತತ 17:17)—ಒಳ ುೆೇಯ ಮ್ತ್ುತ ಕೆಟ್ಟ ಸಮ್ಯಗಳಲಿಲ—ಎಿಂಬಿಂಥ 
ಸ್ೆುೇಹತ್ರಯಗಿರುವದು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದುದ. 

ನಮ್ಗೆ ಭೂಮಿಯಲಿಲ ಅನೆೇಕ ಸ್ೆುೇಹತ್ರು ಇದದರೂ ಇಲಲದಿದದರೂ ಸರಯೆೇ, ನಮ್ಗೆ 
ಸ್ೆುೇಹತ್ರಯಗಿ ದ್ೆೇವರು ಮ್ತ್ುತ ಯೆೇಸು ಇದ್ಯದರೆ. ಅದ್ೆೇ ಅತ್ಾಿಂಥ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದುದ. 
ಯೆೇಸು ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುತಯತನೆ, “ನಯನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಆಜ್ಞೆಗಳಿಗೆ ಸರಯಯಗಿ ನಿೇವು ನಡೆದರೆ 
ನಿೇವು ನನು ಸ್ೆುೇಹತ್ರು” (ಯೇಹಯನ 15:14). ನಯವು ಯಯವ್ಯಗಲೂ ಯೆೇಸುವಿನ 
ಸ್ೆುೇಹತ್ರಯಗಿರುತ ತೆೇವ್ೆಿಂದು ದೃಢತಿೇಮಯವನ ಮಯಡಿಕೊಿಂಡು ನಮ್ಮ ಜೇವಿತ್ಗಳನುು ಆತ್ನ 
ಚಿತ್ತಕೆೆ ಒಪ್ರಪಸಿ ಕೊಡೊೇರ್. 

ಮಶನರ (ಸರೀವಯಕ್ಯಯಿದ) ಪಾತಿಫಲ್ನಗಳ್ಳ (16:1-16)  
ಗೃಹ ಸಭ್ೆಗಳು (16:5, 14, 15). ಒಿಂದು ಮ್ನೆಯಲಿಲ ಕೂಡಿ ಬರುವ ಸಭ್ೆಯಿಂದು 

ಬೃಹತ್ ಕಟ್ಟಡದಲಿಲ ಕೂಡಿ ಬರುವ ಸಭ್ೆಯಷೆಟ ವ್ಯಕಯಾಧ್ಯರತ್ವ್ಯದದುದ. ಈ ಪಿಸುತತ್ 
ಕಯಲದಲಿಲ ಸಹ ವಿಶವದಲ ಲೆಲಯಲ ಅನೆೇಕರು ತ್ಮ್ಮ ಮ್ನೆಗಳಲಿಲ ಕೂಡಿ ಬರುತಿತದ್ಯದರೆ. ವಷವಗಳ 
ಹಿಂದ್ೆ, ನಯವು ಧಮ್ವಪಿಚಯರದ ಸ್ೆೇವ್ೆಯನುು ಮಯಡುವದಕಯೆಗಿ Australiaದ Sydney 
ಪಟ್ಟರ್ಕೆೆ ಸಥಳಯಿಂತ್ರಗೊಿಂಡ ವ್ೆೇಳ ,ೆ ಆ ಬೃಹತ್ ನಗರದಲಿಲನ ವಿವಿಧ ಭ್ಯಗಗಳಲಿಲ 
ಹಲವ್ಯರು ಚಿಕೆ ಚಿಕೆ ಸಭ್ೆಗಳವರು ಅವರ ಸದಸಾರ ಮ್ನೆಗಳಲಿಲ ಕೂಡಿ ಬರುತಿತದದರು. 
ಸವತ್ಃ ನಮ್ಮ ಸ್ೆೇವಕರ ತ್ಿಂಡವು ಒಿಂದು ಸಭ್ಯಿಂಗರ್ವನುು ಬಯಡಿಗೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳುಲು 
ಶಕತರಯಗುವ ತ್ನಕ ಸವಲಪ ಕಯಲ ಮ್ನೆಗಳಲಿಲ ಕೂಡಿ ಬರುತಿತತ್ುತ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಸ ಸಥಳದ 
ಸಮಿೇಪದಲಿಲ ಯಯವದ್ೆೇ ಸಭ್ೆಯು ಕೂಡಿ ಬರುತಿತಲಲವ್ಯದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮ್ನೆಗಳಲಿಲ ಅಧಾಯನ 
ಮ್ತ್ುತ ಆರಯಧನೆಯ ಕೂಟ್ಗಳನುು ಏಪವಡಿಸಿಕೊಳುಲು ಆರಿಂಭಿಸಿರ—ಮ್ತ್ುತ ಅದರ ಬಗೆ ೆ
ಇತ್ತ್ರಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿರ ಎಿಂದು ನಯನು ನಿಮ್ಮನುು ಪೊಿೇತಯಾಹಸುತ ತೆೇನೆ. ಬಳಿಕ ದ್ೆೇವರು 
ಅದನುು ಬೆಳೆಸುವಿಂತೆ ಪಯಿಥವನೆ ಮಯಡಿರ (1 ಕೊರಿಂಥ 3:7; KJV). 

ಬಹುಶಃ “ಗೃಹ ಸಭ್ೆಗಳ” ವಿಷಯದಲಿಲ ಹೆೇಳಬಹುದ್ಯದ ಅತ್ಾಿಂಥ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದ 
ಸಿಂಗತಿಯೆಿಂದರೆ, ಸ್ಯರಭೂತ್ವ್ಯಗಿ ನೊೇಡುವದ್ಯದರೆ, “ಸ್ಯವವರ್ನಿಕ-ಕೂಡುವ-ಸಥಳದ 
ಸಭ್ೆಗಳು” ಅಥವ್ಯ “ಬಯಡಿಗೆ—ಸಭ್ಯಿಂಗರ್ ಸಭ್ೆಗಳು” ಎಿಂಬುದಕೆೆ ಹೊೇಲಿಸಿದರೆ ಗೃಹ 
ಸಭ್ೆಗಳು ಯಯವ ವಿಧದಲಿಲಯೂ ವಾತಯಾಸವ್ಯಗಿರುವದಿಲಲ. ಪಿತಿಯಿಂದು ಸವತ್ಃ 
ಸವಯಮಯಧಕಯರದ (ಸ್ಯವಡಳಿತ್ದ) ಸಭ್ೆಯಯಗಿದುದ, ತ್ನುಲಿಲಯೆೇ ಪೂರ್ವತೆಯುಳುದುದ ಮ್ತ್ುತ 
ಯಯವದ್ಯದರೊಿಂದು ದ್ೊಡುದ್ಯದ, ಪಯಿಿಂತಿೇಯ ಬೃಹತ್ ಸಭ್ೆಯ ಭ್ಯಗವ್ಯಗಿರುವದಿಲಲ. 
ಒಿಂದು ವ್ೆೇಳ  ೆ “ಗೃಹ ಸಭ್ೆಗಳು” ಬಯಸುವದ್ಯದರೆ, ಅವರು ಆ ಕ್ಷೆೇತ್ಿದಲಿಲರುವ ಇತ್ರ 
ಸಭ್ೆಗಳವರೊಿಂದಿಗೆ ಆಗಯಗೆೆ ಕೂಡಿ ಬರಬಹುದು; ಆದರೆ ಹಯಗೆ ಕೂಡಿ ಬರುವದ್ೆೇ ಆದಲಿಲ, 
ಅದು ಹಲವ್ಯರು ಸವಯಮಯಧಕಯರವುಳು ಸಭ್ೆಗಳು ಒಟಯಟಗಿ ಸ್ೆೇರ ಬರುವಿಕೆಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, 
ಹೊರತ್ು ಅದು ಒಿಂದು ಭರ್ವರ ಗಯತ್ಿದ-ಸಭ್ೆಯ (super-congregation) ವಿವಿಧ 
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ಭ್ಯಗಗಳು ಒಿಂದ್ಯಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವಿಕೆ ಆಗುವದಿಲಲ.  
ಪಿಥಮ್ ಫಲಗಳು (16:5). ಯಯವದ್ೆೇ ಸ್ೆೇವ್ೆಯ ಪಿಯಯಸದಲಿಲ ಪಿಥಮ್ವ್ಯಗಿ 

ಪರವತ್ವನೆಗೊಿಂಡವರು (ಅಥವ್ಯ ಪಿಥಮ್ ಫಲಗಳು) ವಿಶೆೇಷವ್ಯದವರು. 
ಅಸ್ೆರೇಲಿಯಯದಲಿಲ ನಮ್ಮ ತ್ಿಂಡದ ಪರಶಿಮ್ಕೆೆ ಸಿಕೆ ಪಿಥಮ್ ಫಲವನುು ನಯನು ಎಿಂದಿಗೂ 
ಮ್ರೆಯಲಯರೆನು: Alan Totman ಕುಟ್ುಿಂಬ. ಆ ಕುಟ್ುಿಂಬದಲಿಲನ Les Totman ಎಿಂಬ 
ಮ್ಗನು, ಇಿಂದು Sydney ಪಟ್ಟರ್ದ ಪಯಿಿಂತ್ಾದಲಿಲ ಸುವ್ಯತೆವಯ ಬೊೇಧನೆಯನುು 
ಮಯಡುತಿತದ್ಯದನೆ. 

ಆತಿೀಕ ತಯಯಿಂದಿರು (16:13). ಇಷುಟ ವಷವಗಳಲಿಲ, ಅನೆೇಕ ಭಕ್ತತವಿಂತ್ ಸಿಿೇಯರು 
ನನಗೆ ತಯಯಿಯಿಂತೆ ಇದಿದರುತಯತರೆ: ನಯನು ಕಯಲೆೇಜನಲಿಲರುವ ವ್ೆೇಳ  ೆMartha Mosier; 

Greater Oklahoma ಪಟ್ಟರ್ದಲಿಲ ನಯನು ಮಯಡಿದ ಮೊದಲ ಪೂಣಯವವದಿ ಸ್ೆೇವ್ೆಯ 
ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ Eddith Beaver; ಇಷುಟ ವಷವಗಳಿಿಂದ, ನನು ಅತ ತೆಯಯದ Edith (ಅಜಜ) 
Tibbles—ಹೇಗೆ ಪಟಿಟಯು ಬೆಳೆಯುತಯತ ಸ್ಯಗಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಸುವ್ಯತೆವಯನುು 
ಸ್ಯರುವವರಗೆ ಸಹಯಯ ಮ್ತ್ುತ ಪೊಿೇತಯಾಹ ಮಯಡುವದರಲಿಲ ಹರಯ ಸಿಿೇಯರು ಎಿಂಥ 
ಒಿಂದು ಆಶಿೇವ್ಯವದ ಆಗಿರಬಲಲರು!  

ನಿಮ್ಮ ಮ್ನರಯಲ್ಲಿ ಒಿಂದನ ಸ್ಭರಯನನು ಹರೀಗರ ಆರಿಂಭಿಸ್ನವದನ (16:5)  
ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ುದ್ಯಯದಲಿಲ ಕತ್ವನ ಸಭ್ೆಯ ಯಯವ ಗುಿಂಪು ಸಹ ಕೂಡಿ 

ಬರುತಿತಲಲವ್ಯದರೆ, ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ ಮ್ನೆಯಲಿಲ ನಿಯತ್ಕಿಮ್ವ್ಯದ, ನಿಂಬಿಗಸತವ್ಯದ 
ರೇತಿಯಲಿಲ ದ್ೆೇವರ ಆರಯಧನೆಯನುು ಆರಿಂಭಿಸಬಹುದು. ನಯವು ಎಲಿಲಯ ವರೆಗೆ ಆತ್ನನುು 
ಆರಯಧಸಬೆೇಕೆಿಂಬ ಉದ್ೆದೇಶಕಯೆಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುತ ತೆೇವೊೇ ಅಲಿಲಯ ವರೆಗೆ, ಸಭ್ೆಯು ಎಲಿಲ 
ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದು ದ್ೆೇವರಗೆ ಅಷೆಟೇನೂ ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದದದಲಲ. ಒಿಂದು ವಿಶೆೇಷವ್ಯದ 
ಕಟ್ಟಡದಲಿಲ ಅಥವ್ಯ ದ್ೆೇವ್ಯಲಯದಲಿಲ ಆರಯಧನೆ ಮಯಡಬೆೇಕು ಎಿಂಬದ್ಯಗಿ ಹೊಸ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ ಯಯವದ್ೆೇ ಆಜ್ಞೆಯು ಕೊಡಲಪಟಿಟರುವದಿಲಲ. ಬೆೈಬಲಯಧ್ಯರತ್ 
ಆರಯಧನೆಯು ಇಬಬರಯಗಲಿ ಮ್ೂವರಯಗಲಿ ಯೆೇಸುವಿನ ಹೆಸರನಲಿಲ ಕೂಡಿ ಬರುವ 
ಯಯವದ್ೆೇ ಸಥಳದಲಿಲಯಯದರೂ ಸಿಂಭವಿಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ (ಮ್ತಯತಯ 18:20).  

ಪಿಥಮ್ ಶತ್ಮಯನದ ಸಭ್ೆಯಳಗೆ ದ್ೆೇವರು ಯಯವದನುು ಅನುಮೊೇದಿಸಿದನು 
ಮ್ತ್ುತ ಯಯವದನುು ಅನುಮೊೇದಿಸಲಿಲಲ ಎಿಂಬದನುು ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು ಸಪಷಟವ್ಯಗಿ 
ತಿಳಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಆದಿ ಕೆೈಸತರು ಹೆೇಗೆ ಆರಯಧಸಿದರು ಎಿಂಬದರ ಬಗೆೆ ಊಹೆಗಳನುು 
ಮಯಡಬೆೇಕಯಗಿಲಿಲ, ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಅನುಮೊೇದಿತ್ ಆರಯಧನೆಯ ಮಯದರಯಿಂದನುು 
ಬೆೈಬಲ್ ಸ್ಯಥಪ್ರಸಿರುತ್ತದ್ೆ. 

ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ, ಕೆೈಸತರು ವ್ಯರದ ಮೊದಲ ದಿನವ್ಯದ ಭ್ಯನುವ್ಯರದಲಿಲ 
ಕೂಡಿ ಬರುತಿತದದರು. ಕತ್ವನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಿಂದ ಎದುದ ಬಿಂದ ದಿನವು ಇದ್ೆೇ ಆಗಿತ್ುತ. 
ಭ್ಯನುವ್ಯರದಿಂದು ಆರಯಧನೆಗಯಗಿ ಆ ಕೆೈಸತರು ಕೂಡಿ ಬಿಂದ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ, ತ್ನು ಮ್ರರ್ 
ಮ್ತ್ುತ ಪುನರುತಯಥನಗಳನುು ನೆನಪ್ರಸಿಕೊಳುುವದಕಯೆಗಿ ಯೆೇಸು ಪಿತಿಷಯಠಪ್ರಸಿದದ 
ಭ್ೊೇರ್ನದಲಿಲ ಪಯಲುಗಯರರಯಗುತಿತದದರು. ಅದು “ಕತ್ವನ ಭ್ೊೇರ್ನ” ಆಗಿತ್ುತ (1 ಕೊರಿಂಥ 
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11:20), ಕತ್ವನ ದಿನದಿಂದು ಪಿತಿ ಸ್ಯರ ತೆಗೆದುಕೊಳುಲಯಗುತಿತತ್ುತ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 
20:7; 1 ಕೊರಿಂಥ 11:20-34; 16:1, 2; ಇಬಿಿಯ 10:25). ಕತ್ವನ ಭ್ೊೇರ್ನವನುು 
ಆಚರಸುವದರಲಿಲ, ನಿೇವು ಕತ್ವನ ಬೊೇಧನೆ ಮ್ತ್ುತ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 
ಪುಸತಕದಲಿಲರುವ ಕೆೈಸತರ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳನುು ಅನುಸರಸುವದಕೆೆ ಬಯಸುವಿರ. 

ಪಿತಿ ಭ್ಯನುವ್ಯರ, ನಿಮ್ಮ ಸಮ್ುದ್ಯಯದಲಿಲ ಕ್ತಿಸತನಿಗೆ ವಿಧ್ೆೇಯರಯಗಿರುವಿಂಥವರು 
ಆರಯಧನೆಗೊೇಸೆರ ಕೂಡಿ ಬರುತಯತರೆ. ನಿೇವು ಹಯಡಬೆೇಕು, ಪಯಿಥಿವಸಬೆೇಕು, ಮ್ತ್ುತ 
ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾವನುು ಅಧಾಯನ ಮಯಡಬೆೇಕು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 2:42; ಎಫೆಸ 5:19, 
20; ಕೊಲೊಸ್ೆಾ 3:16). ಆರಯಧನೆಯ ಯಯವದ್ಯದರೂ ಒಿಂದು ಹಿಂತ್ದಲಿಲ, ಯೆೇಸು ನಿಮ್ಗೆ 
ಅನುಗಿಹಸಿದ ಭ್ೊೇರ್ನದಲಿಲ ಪಯಲು ತೆಗೆದುಕೊಳುಬೆೇಕು. ಅಲಲದ್ೆ, ಪಿತಿಯಬಬ ಕೆೈಸತನು 
ಸಹ ಕತ್ವನ ಸ್ೆೇವ್ೆಗೊೇಸೆರ ಕೊಡುವದಕಯೆಗಿ ಆದ್ಯಯದಲಿಲ “ಸವಲಪ ಎತಿತ ಇಟ್ುಟ 
ಉಳಿತಯಯ ಮಯಡಬೆೇಕು.” ಆರಯಧನೆಯ ಸಿಂದಭವದ ಒಿಂದು ಸಮ್ಪವಕವ್ಯದ ಹಿಂತ್ದಲಿಲ, 
ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯು ಉಪದ್ೆೇಶಿಸುವ ಪಿಕಯರ ಅವನ ಅಥವ್ಯ ಅವಳ ಸಮ್ೃದಿಧಯಲಿಲಿಂದ 
(ಆದ್ಯಯದಿಿಂದ) ಕಯಣಿಕೆಯನುು ಕೊಡುವದಕೆೆ ಪಿತಿಯಬಬ ಕೆೈಸತನಿಗೂ 
ಅವಕಯಶವೊಿಂದನುು ಕೊಡಬೆೇಕು (1 ಕೊರಿಂಥ 16:1, 2). ಇದು ಆರಯಧನೆಯನುು 
ವಾಕತಪಡಿಸುವ ವಿಧವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆಿಂಬುದನುು ನೆನಪ್ರಟ್ುಟಕೊಳಿುರ ಮ್ತ್ುತ ಅದನುು 
ಘನತೆಯಿಿಂದಲೂ ಸಿಂತೊೇಷದಿಿಂದಲೂ ಮಯಡತ್ಕೆದುದ. ಕೊಡಲಪಡುವ ಕಯಣಿಕೆಗಳನುು 
ಸಭ್ೆಯ ಸ್ೆೇವ್ೆಗೊೇಸೆರವ್ಯಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳುತ್ಕೆದುದ. ಸಿಂಗಿಹಸಲಪಟ್ಟ ಕಯಣಿಕೆಯನುು ಹೆೇಗೆ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿಕೊಳುಬೆೇಕೆಿಂಬ ಕುರತ್ ನಿಧ್ಯವರಗಳನುು ಒಿಂದು ಗುಿಂಪಯಗಿ ಸಭ್ೆಯವರೆಲಯಲ 
ಮಯಡತ್ಕೆದ್ ದೆೇ ಹೊರತ್ು ಒಬಬನೆೇ ಒಬಬ ವಾಕ್ತತಯು ಮಯಡಬಯರದು. 

ಆರಯಧನೆಯ ವ್ೆೇಳೆಯನುು ಹೆೇಗೆೇ ಕಿಮ್ಪಡಿಸಿದದರೂ ಸರಯೆೇ, ಆರಯಧನೆಯಲಿಲ ಈ 
ಅಿಂಶಗಳು ಸ್ೆೇರರತ್ಕೆದುದ: ಹಯಡುವಿಕೆ, ಪಯಿಥವನೆ, ದ್ೆೇವರ ವ್ಯಕಾದ ಅಧಾಯನ, ಕತ್ವನ 
ಭ್ೊೇರ್ನ, ಮ್ತ್ುತ ಕತ್ವನ ಸ್ೆೇವ್ೆಗೆ ಹರ್ ಸಹಯಯ. ಜೊತೆ ಕೆೈಸತರು ವ್ಯರದ ವ್ೆೇಳೆಯಲಿಲ 
ಬೆೈಬಲ್ ಅಧಾಯನ, ಪಯಿಥವನೆ, ಮ್ತ್ುತ ಹಯಡುವಿಕೆಗೊೇಸೆರ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ನೆಗಳಲಿಲ ಕೂಡಿ 
ಬರುವದಕೆೆ ಇಚಿಛಸಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಸಹೊೇದರರು ಒಿಂದು ದ್ೆೇಹವ್ಯಗಿ (ಸಿಂಘವ್ಯಗಿ) 
ಆರಯಧಸುವದು ಮ್ತ್ುತ ಕತ್ವನಲಿಲ ಒಬಬರನೊುಬಬರು ಪೊಿೇತಯಾಹಸುವದು 
ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.66 

ನಿಯಿಂತಾಣ ಮೀರದ ಅಗಿು (16:17, 18)  
ಒರ್ ಬೆೇಸಿಗೆಯ ತಿಿಂಗಳುಗಳಲಿಲ, ಅಮರಕದ ವಿವಿಧ ಭ್ಯಗಗಳಲಿಲ ಅಗಿುಯು 

ನಿಯಿಂತ್ಿರ್ವನುು ಮಿೇರ ಹೊತಿತ ಉರಯುತ್ತದ್ೆ. ಆ ಕ್ತಚುುಗಳನುು ಆರಿಂಭವ್ಯದ ಕೂಡಲೆ 
ಗುರುತಿಸುವದ್ಯದಲಿಲ, ಅವುಗಳನುು ಬೂಟಿನಿಿಂದ ತ್ುಳಿದು ನಿಂದಿಸಬಹುದು. ಹೆೇಗೂ, ಒಮಮ 
ಕಯಡಿೆಚುು ಹರಡುವದಕೆೆ ಆರಿಂಭಿಸಿತೆಿಂದರೆ, ಅದನುು ನಿಂದಿಸುವದು ಹೆಚುು ಕಡಿಮ 
ಅಸ್ಯಧಾವ್ೆೇ ಆಗುತ್ತದ್ೆ. ಸ್ಯವಿರಯರು ಎಕರೆಗಳು ವಿನಯಶಗೊಳುುತ್ತವ್ೆ; ಮ್ನೆಗಳು ಮ್ತ್ುತ 
ಕರ್ರ್ಗಳು ನಯಶಗೊಳುುತ್ತವ್ೆ; ಪಯಿಣಿಗಳು ಮ್ತ್ುತ ಮ್ನುಷಾರು ಕೊಲಲಲಪಡುತಯತರೆ. ಅದ್ೆೇ 
ರೇತಿಯಲಿಲ, ಸಭ್ೆಗಳ ೆಳಗೆ ಸುಳುು ಬೊೇಧನೆಯು ನಿಯಿಂತ್ಿರ್ವನುು ಮಿೇರದ ಬೆಿಂಕ್ತಯ 
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ಹಯಗೆ ಹರಡುವದನುು, ಆತಿೀಕ ಅಸತವಾಸತತೆ ಮ್ತ್ುತ ಆತಿೀಕ ಮ್ರರ್ಗಳನುು ಬಿಟ್ುಟ 
ಹೊೇಗುವದನುು ಕಿಂಡಿದ್ ದೆೇನೆ 16:17, 18ರಲಿಲ ಪೌಲನು ನಿೇಡುವ ಎಚುರಕೆಯನುು 
ಗಿಂಭಿೇರವ್ಯಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳಿುರ. ಇದು ಸಿಂಭವಿಸುವಿಂತೆ ಅನುಮ್ತಿಸಬೆೇಡಿರ! 

ಪೌಲ್ನ ಕಡರೀ ಮಯತನಗಳ್ಳ (16:17-27)  
ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲ ಪೌಲನು ನುಡಿಯುವ ಕಡೆೇ ಮಯತ್ುಗಳು ಆತ್ನ 

ಅತ್ುಾತ್ತಮ್ ನುಡಿಗಳಯಗಿರುತ್ತವ್ೆಿಂದು ಹೆೇಳಲಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಆತ್ನು ತ್ನು ಪತಿಿಕೆಯನುು ಈ 
ಕೆಳಗಿನ ಮಯತ್ುಗಳ ೆಿಂದಿಗೆ ಮ್ುಕಯತಯಗೊಳಿಸುತಯತನೆ:  

 

ಒಿಂದು ಎಚುರಕೆಯ ಮಯತ್ು: ಸುಳುು ಬೊೇಧಕರ ವಿಷಯದಲಿಲ ಹುಷಯರಯಗಿರ 
ಮ್ತ್ುತ ಅವರಗೆ ದ್ೊೇಷವನುು ಹರಡಿಸುವದಕೆೆ ಅವಕಯಶವನುು ಕೊಡದಿರ 
(16:17-20a). 

ಒಿಂದು ಪೊಿೇತಯಾಹದ ಮಯತ್ು: ಒಿಂದ್ೆೇ ನಿಂಬಿಕೆಯಲಿಲರುವವರನುು ಹೃತ್ೂವವವ 
ಕವ್ಯಗಿ ವಿಂದಿಸಿರ; ಅವರ ಹತ್ಕಯೆಗಿ ಚಿಿಂತಿಸುತಿತೇರೆಿಂಬುದನುು ಅವರಗೆ 
ತೊೇರಸಿರ (16:20b-24).  

ಒಿಂದು ಸ್ೊತೇತ್ಿದ ಮಯತ್ು: ಜೇವನದ ಉದ್ೆದೇಶವು ದ್ೆೇವರನುು ಮ್ಹಮ 
ಪಡಿಸುವದ್ೆೇ—ಜೇವನ ಶೆೈಲಿಯಲಿಲಯೂ ನುಡಿಗಳಲಿಲಯೂ—ಎಿಂಬುದನುು 
ಎಿಂದಿಗೂ ಮ್ರೆಯದಿರ (16:25-27). 

 
ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಬರೆದ ಪತಿಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಮ್ಮ ಅಧಾಯನವನುು 

ನಯವು ಮ್ುಕಯತಯಗೊಳಿಸುತಿತರುವ ವ್ೆೇಳ ,ೆ ಪೌಲನು ಪವಿತಯಿತ್ಮನ ಮ್ುಖ್ಯಿಂತ್ರವ್ಯಗಿ, 
ನಿಮ್ಗೆ ಸಹ ಬರೆಯುತಿತದ್ಯದನೆಿಂಬುದನುು ನಿೇವು ಗಿಹಸಿಕೊಿಂಡಿರುವಿರೆಿಂದು ನಯನು 
ನಿರೇಕ್ಷಿಸುತ ತೆೇನೆ. ಇಲಲ, ಪೌಲನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ೆೈಯಕ್ತತಕ ಪರಚಯವಿರಲಿಲಲ, ಆದರೆ 
ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲದದ ಬಹುಪಯಲು ಕೆೈಸತರು ಸಹ ಆತ್ನಿಗೆ ಪರಚಯವಿರಲಿಲಲ.67 ನಿೇವು 
ಪಿಥಮ್ ಶತ್ಮಯನದಲಿಲ ಜೇವಿಸುವವರಲಲ, ಆದರೆ 1 ಮ್ತ್ುತ 2 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲಿಲ 
ವಿವರಸಲಯಗಿರುವ ಅದ್ೆೇ ದುಷಟತ್ನಗಳಿಿಂದ ಕೂಡಿರುವಿಂಥ ಒಿಂದು ದಿನದಲಿಲ ಮ್ತ್ುತ 
ಯುಗದಲಿಲ ಬಯಳುತಿತರುವಿರ. ಪೌಲನ ದಿನಗಳಲಿಲದದ ಯೆಹೂದಾರು/ಅನಾರ್ನರ ವಿವ್ಯದವು 
ಇಿಂದು ನಮೊಮಿಂದಿಗಿರುವದಿಲಲ, ಆದರೆ ಈಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲಯಲ ವಿಧವ್ಯದ 
ವಿಭರ್ನೆ ಮ್ತ್ುತ ಭ್ೆೇದಗಳು ಇರುತ್ತವ್ೆ. ಎಲಲಕ್ತೆಿಂತ್ ಮೇಲೆ, ಒಿಂದು ಒಳ ುೆೇ ಜೇವಿತ್ವನುು 
ಜೇವಿಸಿದರೆ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕುೆತ್ತದ್ೆ ಎಿಂಬ ಅನಯದಿಕಯಲದ ದ್ೊೇಷಪೂರತ್ ಉಪದ್ೆೇಶವು 
ಈಗಲೂ ಕಲಿಸಲಪಡುತಿತದ್ೆ. ಪೌಲನ ಪತಿಿಕೆಯು ಹತೊತಿಂಭತ್ುತ ನೂರು ವಷವಗಳಷುಟ 
ಹಳೆಯದ್ಯಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದು ಮೊದಲು ಬರೆಯಲಪಟ್ಟ ಕಯಲದಷೆಟೇ ಈಗಲೂ ನವಿೇನ 
ಮ್ತ್ುತ ಪಿಸುತತ್ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆ.  

ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲ ಪೌಲನ ಅಿಂತಿಮ್ ನುಡಿಯು “ಆಮನ್.” 
“ಆಮನ್” ಎಿಂದರೆ “ಹೇಗೆಯೆೇ ಆಗುವದ್ೆಿಂದು ನಿರೇಕ್ಷಿಸುತ ತೆೇನೆ” ಅಥವ್ಯ “ಹೇಗೆ ಆಗಿದದರೆ 
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ಚೆನಯುಗಿರುತಿತತೆತಿಂದು ಹಯರೆೈಸುತೆತೇನೆ” ಎಿಂಬಥವವ್ಯಗಿರುವದಿಲಲ. ಅದ್ೊಿಂದು ಆಳವ್ಯದ 
ನಿಶಿುತಯಭಿಪಯಿಯವನುು ವಾಕತಪಡಿಸುತ್ತದ್ೆ: “ಅದು ಹೇಗೆಯೆೇ ಇರುವದು.”68 ನಿೇವು ನಿಮ್ಮ 
ಅಧಾಯನವನುು ಒಿಂದು ಪಯಿಮಯಣಿಕವ್ಯದ “ಆಮನ್” ಹೆೇಳುವ ಮ್ೂಲಕ 
ಮ್ುಕಯತಯಗೊಳಿಸಬಲಿಲರೊೇ? ಈ ಪತಿಿಕೆಯ ಸಿಂದ್ೆೇಶವನುು ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಹೃದಯದಿಿಂದ 
ವಿಶಯವಸಿಸುತಿತೇರೊೇ? ನಮ್ಮ ಅಧಾಯನವು ನಿಮ್ಮನುು “ವಿಧ್ೆೇಯತ್ವವುಳು ನಿಂಬಿಕೆಗೆ 
ನಡಿಸಿರುತ್ತದ್ೊೇ? ನಿೇವು ಯೆೇಸುವಿನಲಿಲ ನಿಮ್ಮ ನಿಂಬಿಕೆಯನುು ಅರಕೆ ಮಯಡಿರುವಿರೊೇ 
(10:9, 10) ಮ್ತ್ುತ ಕ್ತಿಸತನಲಿಲ ಐಕಾವ್ಯಗುವದಕೆೆ (ಮ್ುಳುಗಿ) ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ ಮಯಡಿಸಿ 
ಕೊಿಂಡಿರುವಿರೊೇ (6:3-6)? ಈಗ ನಿೇವು ಶರೇರಭ್ಯವ್ಯನುಸ್ಯರವಲಲದ್ೆ ಪವಿತಯಿತ್ಮನ 
ಅನುಸ್ಯರವ್ಯಗಿ ಜೇವಿಸುತಯತ (8:4), ಹೊಸಬರಯಗಿ ನಡಕೊಳುುತಿತರುವಿರೊೇ (6:4)? ಹಯಗೆ 
ಇಲಲವ್ಯದಲಿಲ, ದ್ೆೇವರ ಅದುುತ್ಕರವ್ಯದ ಪ್ರಿೇತಿ ಮ್ತ್ುತ ಕೃಪೆಗಳನುು ಸವಿಂತ್ವ್ಯಗಿಸಿ 
ಕೊಳುುವದಕೆೆ ಮಯಡಬೆೇಕಯಗಿರುವದನೆುಲಯಲ ನಿೇವು ಮಯಡಬೆೇಕೆಿಂದು ನನು ಇಡಿೇ 
ಜೇವದಿಿಂದ ನಿಮ್ಮನುು ಪೊಿೇತಯಾಹಸುತ ತೆೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ನಯನು ಭರವಸ್ೆಯನುು ಕೊಡುತ ತೆೇನೆ, 
ಏನೆಿಂದರೆ “ಪರಲೊೇಕದಲಿಲನ ಮೊದಲ ಕ್ಷರ್ವು ಅಲಿಲಗೆ ಸ್ೆೇರುವದಕೆೆ ನಯವು ಕಟಿಟದ 
ಯಯವದ್ೆೇ ಬೆಲೆಗಿಿಂತ್ಲೂ ಹೆಚಿುನದ್ಯದಗಿರುವದು”!69 

ಅಡಿಟ್ಟಪಪಣಿಗಳ್ಳ 
1ಇದು ಭ್ಯವಿಸಿಕೊಳುುವದ್ೆೇನೆಿಂದರೆ “ದ್ೆೇವರಲಿಲ ನಮ್ಮನುು ಪೊಿೇತಯಾಹಸುವ” ಮಿತ್ಿರೆೇ ನಿರ್ವ್ಯದ ಮಿತ್ಿರು 

ಎಿಂಬದ್ೆ (ನೊೇಡಿರ 1 ಸಮ್ು 23:16). 2ಇಷತಮ್ಸ್ (isthmus) ನ ಆಚೆಯ ದಡವ್ಯದ, ಕೊರಿಂಥದ ಸ್ೆೇವ್ೆಯಲಿಲದದ 
ಪೂವವದಿಕ್ತೆನ ಸಮ್ುದಿ ಬಿಂದರನಲಿಲದದ ಸಥಳವು Lechaeum (ಅಥವ್ಯ Lechaion) ಆಗಿತ್ುತ, ಅದು ಆದಿಿಯ 
ಸಮ್ುದಿದ ಕೊರಿಂಥಕೆೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಕೊಲಿಲಯ ಪಕೆದಲಿಲತ್ುತ. 3ಮೌಖಿಕ ಉಪದ್ೆೇಶದ ಉದ್ಯಹರಣೆಗಳು ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳು 9:11; 10:5, 6 ರಲಿಲ ಸಿಕುೆತ್ತವ್ೆ. ಪಯಿಚಿೇನ ಪತ್ಿ ವಾವಹಯರಗಳಲಿಲರುತಿತದದ ಲಿಖಿತ್ ಉಪದ್ೆೇಶದ 
ಮಯದರಗಳು S. R. Llewelyn, “Directions for the Delivery of Letters and the Epistles of St. 

Paul,” in Ancient History in a Modern University, vol. 2, Early Christianity, Late Antiquity 

and Beyond, ed. T. W. Hillard, R. A. Kearsley, C. E. V. Nixon, and A. M. Nobbs (Grand 

Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1998), 184-94 ರಲಿಲ ಕಿಂಡು ಬರುತ್ತವ್ೆ. 4The 

Analytical Greek Lexicon (London: Samuel Bagster & Sons, 1971), 344, 203. 5Leon Morris, 

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

529. “ಕತ್ವನಲಿಲ,” “ಕ್ತಿಸತನಲಿಲ,” ಮ್ತ್ುತ “ಕ್ತಿಸತ ಯೆೇಸುವಿನಲಿಲ” ಎಿಂಬ ಪದಗಳು ರೊೇಮಯ 16ರಲಿಲ ಹನೊುಿಂದು ಸ್ಯರ 
ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತವ್ೆ, ಇದು ಪೌಲನು ಅನುಸರಸುತಿತದದ ಒಿಂದು ಪಯಿಮ್ುಖಾವ್ಯದ ಭ್ಯವನೆ ಆಗಿತೆತಿಂಬುದನುು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆ. 6ಲುದಾಳೆಿಂಬ ಸಿಿೇಯು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 16:14) ವ್ಯಾಪಯರದ ಉದ್ೆದೇಶಕಯೆಗಿ ಆಸಾ 
ಸಿೇಮಯಿಿಂದ ಮ್ಕೆದ್ೊೇನಾಕೆೆ ಪಿಯಯಣಿಸಿದಳು. 7John R. W. Stott, The Message of Romans: God’s 

Good News for the World, The Bible Speaks Today (Downers Grove, Ill.: Inter-Varsity Press, 

1994), 392. 8ರೊೇಮಯ 16:1ರಲಿಲ diakonos ಎಿಂಬುದರ ಸಿಿೇಲಿಿಂಗ ರೂಪವು ಬಳಸಲಪಟಿಟದ್ೆ ಎಿಂದು ಕೆಲವುಸ 

ಸ್ಯರ ಹೆೇಳಲಯಗುತ್ತದ್ೆ; ಹೆೇಗೂ, Jack P. Lewis ಪಿಕಯರವ್ಯಗಿ, diakonos ಎಿಂಬುದರ ಸಿಿೇಲಿಿಂಗ ರೂಪವ್ೆೇ 
ಇರುವದಿಲಲ. ಅದು “ಒಿಂದು ರೂಪಭ್ೆೇದವ್ಯಗದ ಗಿಿೇಕ್ ಪದವ್ಯಗಿದ್ೆ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತನೆ; (Jack P. Lewis, 

Exegesis of Difficult Passages [Searcy, Ark.: Resource Publications, 1988], 105). 9ಕೆಲವರು 
“ಸಭ್ೆಯ ಸ್ೆೇವಕ್ತಯಯಗಿದ್ಯದಳ ”ೆ ಎಿಂಬ ಪದಗುಚಛವು ಆಕೆಯಬಬ ಅಧಕೃತ್ವ್ಯಗಿದದ ಸಭ್ಯಹರಯಳು ಎಿಂಬುದಕೆೆ 
ಪುರಯವ್ೆ ಆಗಿರುತ್ತದ್ೆಿಂದು ಹೆೇಳುತಯತರೆ, ಆದರೆ ಯಯವದ್ೆೇ ಅಧಕೃತ್ ಹುದ್ೆದಯನುು ಪಡೆಯದ್ೆಯೆೇ “ಸಭ್ೆಯ 
ಸ್ೆೇವಕ್ತಯರು” ಆಗಿದದಿಂಥ ನೂರಯರು ಭಕ್ತತವಿಂತ್ ಸಿಿೇಯರ ಪರಚಯವು ನನಗೆ ಇರುತ್ತದ್ೆ. 10ಒಿಂದು ವ್ೆೇಳ  ೆ
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1 ತಿಮೊಥೆ 3:11ರಲಿಲರುವದು ಒಬಬ ಸಭ್ಯಹರಯಳಯಗಿ ಇರುವದಕೆೆ ಅಹವತೆಗಳ ಪಟಿಟಯಯಗಿದದಲಿಲ, ಅದು 
ಕುಲಪತವ್ಯಗಿರುವದು ವಿಚಿತ್ಿವ್ೆೇನಿಸುತ್ತದ್ೆ. ಕೆಲವು ಹದಿನೆಿಂಟ್ು ವಯಸಿಾನ ಅವಿವ್ಯಹತ್ ಸಿಿೇಯರು ಆ 
ಮಯನದಿಂಡಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರಬಲಲವರಯಗಿದ್ಯದರೆ.  

11Lewis, 108. This third-century Syrian document is Didascalia Apostolorum. 12Ibid., 

109. 13Stott, 394. ಪೌಲನು ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಬರೆದ ಪತಿಿಕೆಯು ವಿವಿಧ ಆಕಯರಗಳಲಿಲ 
ಸುತಯತಡಲಪಟಿಟತೆತಿಂಬುದಕೆೆ ಸವಲಪ ಪುರಯವ್ೆ ಇರುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ 16ನೆೇ ಅಧ್ಯಾಯವಿ 1 ರಿಂದ 15 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಿಂದ 
ಬೆೇಪವಟ್ಟದ್ಯದಗಿ ಸಭ್ೆಗಳ ೆಳಗೆ ವಿತ್ರರಸಲಪಟಿಟತೆತಿಂಬುದಕೆೆ ಯಯವ ಪುರಯವ್ೆಯೂ ಇರುವದಿಲಲ. 14ಪೌಲನು ಇದ್ೆೇ 
ವಿಧದಲಿಲ ವಿಂದನೆಗಳನುು ಹೆೇಳಿದ ಬೆೇರೆ ಒಿಂದ್ೆೇ ಪತಿಿಕೆಯೆಿಂದರೆ ಕೊಲೊಸ್ೆಾಯ ಸಭ್ೆಗೆ ಬರೆದ ಪತಿಿಕೆಯೆೇ 
(ಕೊಲೊಸ್ೆಾ 4:15, 17). ರೊೇಮಯಪುರ ಮ್ತ್ುತ ಕೊಲೊಸ್ೆಾ ಎರಡೂ ಪೌಲನು ಭ್ೆೇಟಿ ಕೊಟಿಟರದಿಂಥ 
ಪಟ್ಟರ್ಗಳಯಗಿದದವು (1:13-15; ಕೊಲೊಸ್ೆಾ 1:7, 8). 15Stott, 392; citing Emil Brunner, The Letter to the 

Romans—A Commentary (Philadelphia: Westminster Press, 1959), 126. 16ಹೊಸ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲಿಲ ಪ್ರಿಸಿೆಲಲ ಮ್ತ್ುತ ಅಕ್ತವಲರು ಆರು ಸ್ಯರ ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಪಟಿಟದ್ಯದರೆ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 18:2, 18, 
26; ರೊೇಮಯ 16:3; 1 ಕೊರಿಂಥ 16:19; 2 ತಿಮೊಥೆ 4:19). ಆ ಉಲೆಲೇಖಗಳ ೆಳಗೆ ನಯಲೆರ ಪಟಿಟಯಲಿಲ ಪ್ರಿಸಿೆಲಲಳು 
ಮೊದಲು ಉಲೆಲೇಖಿಸಲಪಟಿಟದ್ಯದಳ .ೆ 17ಸ್ೊಲೊಮೊೇನನ ಮ್ಿಂಟ್ಪ ಅಥವ್ಯ ಮೊಗಸ್ಯಲೆ, ಇದು 
ಯೆರೂಸಲೆೇಮಿನಲಿಲರುವ ದ್ೆೇವ್ಯಲಯದಲಿಲನ ಅನಾರ್ನರ ಅಿಂಗಳದಲಿಲತ್ುತ. 18ಬಹಳಷುಟ ಖ್ಯಸಗಿ ನಿವ್ಯಸಗಳು 
ಮ್ೂರು ಅಿಂತ್ಸುತಗಳನುು ಹೊಿಂದಿರಲಿಲಲವ್ಯದದರಿಂದ, ಇದು ಬಹುಶಃ ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲ ಮ್ತ್ುತ 
ರೊೇಮಯಪುರದಿಂತಿದದ ಪಟ್ಟರ್ಗಳಲಿಲ (ತೊಿೇವವು ಒಿಂದು ರೊೇಮಯನ್ ವಸ್ಯಹತ್ು ಆಗಿತ್ುತ) 
ಸ್ಯಮಯನಾವ್ಯಗಿರುತಿತದದ ಒಿಂದು ಮ್ಹಡಿಗಳ ಸಮ್ುಚಛಯ ಆಗಿದಿದರಬಹುದು. 19Dale Hartman, sermon 

preached at Eastside church of Christ, Midwest City, Oklahoma, 21 December 2003. 
20KJVಯಲಿಲನ ಪದಗುಚಛಗಳನುು ಇಷಟಪಡುವ ಕೆಲವರು ಎಪೆೈನೆತ್ನು ಸ್ೆತೇಫನನ ಕುಟ್ುಿಂಬದದಲಿಲ ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ 

ಮಯಡಿಸಿಕೊಿಂಡವರೊಳಗೆ ಮೊದಲಿಗನು ಎಿಂದು ಅಭಿಪಯಿಯ ಪಡುತಯತರೆ.  
21Jim McGuiggan, The Book of Romans, Looking Into The Bible Series (Lubbock, Tex.: 

Montex Publishing Co., 1982), 441. 22ಪೌಲನು “ನಿಮ್ಗೊೇಸೆರ . . . ಶಿಮಪಟ್ಟ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನೊೇ 
ಅಥವ್ಯ “ನಮ್ಗೊೇಸೆರ . . . ಶಿಮಪಟ್ಟ” ಎಿಂದು ಹೆೇಳಿದನೊೇ ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ ಗಿಿಂಥಪಯಠ್ದ ಪಿಶೆುಯಿರುತ್ತದ್ೆ 
(ನೊೇಡಿರ KJV). NASB ಪರಭ್ಯಷೆಯು ಸರಯಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ, ರೊೇಮಯಪುರದಲಿಲ ಮ್ರಯಳು ಮಯಡಿದದ ಕೆಲಸದ 
ಬಗೆೆ ಪೌಲನಿಗೆ ಗೊತಿತತ್ುತ ಎಿಂಬುದು ಆಸಕ್ತತಕರವ್ಯದದುದ (ನೊೇಡಿರ 1:8). 23Walter 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), 480. 24ಈ ಪದವು ಪುರುಷರು 
ಮ್ತ್ುತ ಸಿಿೇಯರು ಇಬಬರನೂು ಒಳಗೊಿಂಡಿದ್ೆಯಯದದರಿಂದ, “ಯೂನಾನು” ಮ್ತ್ುತ “ಯೂನಾಳು” ನಡುವ್ೆ 
ನಿಧವರಸುವದರಿಂದ ನಮ್ಗೆೇನೂ ಪಿಯೇರ್ನವಿರುವದಿಲಲ. 25W. 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), 342. 26F. 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), 259. 27William Barclay, The Letter to the Romans, rev. ed., 

The Daily Study Bible (Philadelphia: Westminster Press, 1975), 212. 28J. B. Lightfoot, Saint 

Paul’s Epistle to the Philippians, 4th ed. (London: Macmillan and Co., 1879), 177. 29Bauer, 

941-42. 30Vine, 35-36.  
31Bruce, 259. 32ಒಬಬ “ಸವತ್ಿಂತ್ಿನು” ತ್ನು ಸ್ಯವತ್ಿಂತ್ಿಯವನುು ಸಿಂಪಯದಿಸಿಕೊಿಂಡಿದದ 

ಗುಲಯಮ್ನಯಗಿರುತಿತದದನು. 33Bruce, 260. 34ಹೆರೊೇದನ ಕುಟ್ುಿಂಬದ ಕುರತ್ ಮಯಹತಿಗಯಗಿ, ನೊೇಡಿರ David 

L. Roper, Acts 1—14, Truth for Today Commentary (Searcy, Ark.: Resource Publications, 

2001), 440-44, 546. 35ಅನಿಂತ್ರದಲಿಲ ಪೌಲನು ಹೆರೊೇದನ ಕುಟ್ುಿಂಬದವರೊಬಬನಯಗಿದದ ಅರಸನಯದ Herod 

Agrippa IIನನುು ಪರವತಿವಸುವದಕೆೆ ಪಿಯತಿುಸಿದನು ಆದರೆ ಸಫಲನಯಗಲಿಲಲ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 25:13-
26:32). 36Morris, 536. 37Barclay, 214. 38ಇದು ನಿರ್ ಎಿಂಬುದನುು ಮ್ತ್ತಷುಟ ಪುಷ್ಟಠಗೊಳುಲು 
ಸ್ಯಧಾತೆಯೆೇನೆಿಂದರೆ ಅಿಂತಿಯೇಕಾದಲಿಲ ಅನಾರ್ನರಗೆ ಸುವ್ಯತೆವಯನುು ಮೊದಲಿಗೆ ತ್ಿಂದವರೊಳಗೆ 
ಕುರೆೇನಾದವರು ಸ್ೆೇರದದರು ಎಿಂಬದ್ೆ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 11:19-21). 39“ಹೆಮೇವಯ” ಮ್ತ್ುತ “ಹೆಮಯವನ” 



 261 

ಹೆಚುುಕಡಿಮ ಒಿಂದ್ೆೇ ರೇತಿ ಕಯಣಿಸುತ್ತವ್ೆ, ಆದರೆ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು ರೊೇಪರ್ ಮ್ತ್ುತ ರಪಪರ್ ರೇತಿಯಲಿಲ ಬೆೇರೆ 
ಬೆೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತವ್ೆ. “ಹೆಮೇವಯ” ಎಿಂಬುದು ರೊೇಮ್ನುರಿಂದ ಮ್ಕುವರ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪಡುತಿತದದ ಗಿಿೇಕ್ 
ದ್ೆೇವತೆಯ ಹೆಸರಯಗಿತ್ುತ; ಅದು ಗುಲಯಮ್ರಗೆ ಇರುತಿತದದ ಸ್ಯಮಯನಾ ಹೆಸರು ಸಹ ಆಗಿರುತಿತತ್ುತ. “ಹೆಮಯವನ” 
ಎಿಂಬುದು ಒಿಂದು ದಿೇಘವವ್ಯದ, ಅಪರಚಿತ್ ಹೆಸರನ ಕುಲಪತ ರೂಪ ಎಿಂದು ಭ್ಯವಿಸಲಯಗುತ್ತದ್ೆ. 40“ಫಿಲೊಲೊಗ” 
ಎಿಂದರೆ “ಮಯತ್ುಗಳ ಪ್ರಿಯನು” ಎಿಂದ್ಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ.  

41ಆ ದಿನಗಳಲಿಲ, ಹಸತಲಯಘವವು ಮ್ುಖಾವ್ಯಗಿ ಒಿಂದು ಒಪಪಿಂದವನುು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳುುವದಕೆೆ 
ಬಳಸಲಪಡುತಿತತ್ುತ (ನೊೇಡಿರ ಗಲಯತ್ಾ 2:9). 42Hartman. 43ಅಭಿಪಯಿಯ ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವಿಷಯಗಳನುು ನಿಂಬಿಕೆಗೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧತ್ ವಿಷಯಗಳನಯುಗಿ ಮಯಡುವ ಮ್ತ್ುತ ಹೇಗೆ ರೊೇಮಯ 14; 15 ರಲಿಲ ಪೌಲನು ನಿೇಡುವ ಉಪದ್ೆೇಶವನುು 
ಮಿೇರುವವರಯಗಿ ಸಭ್ೆಯನುು ವಿಭಜಸುವಿಂಥ ಕೆೈಸತರಗೆ ಅನವಯವನುು ಮಯಡಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಹೆೇಗೂ, ರೊೇಮಯ 
16:17-20a ರಲಿಲರುವ ಉಪದ್ೆೇಶಕರ ಕುರತ್ ಬರ್ುನೆಯು ಒಟಯಟರೆಯಯದ ಸುಳುು ಬೊೇಧಕರಗೆ ಸೂಕತವ್ಯಗಿ ಸರ 
ಹೊಿಂದುತ್ತದ್ೆ. 44Stott, 399-400. 45Vine, 179. 46Ibid., 394. 47Barclay ಸಹ ಈ ಅನುವ್ಯದವನುು 
ನಿೇಡುತಯತನೆ. (Barclay, 217.) 48Vine, 47. 49ಕೆಲವು ಸಿಂದಭವಗಳಲಿಲ ಸುಳುು ಬೊೇಧಕರನುು ಎದುರಸಿ 

ಪಿಶಿುಸಬೆೇಕಯದ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದ್ೆ, ಆದರೆ ಇಲಿಲ ಪೌಲನು ಪಯಿಥಮಿಕವ್ಯಗಿ ತ್ಮ್ಮ ದ್ೊೇಷಪೂರತ್ ಉಪದ್ೆೇಶವನುು 
ಹರಡಿಸುವದಕೆೆ ಅವರಗೆ ಅವಕಯಶ ಕೊಡದಿರ ಎಿಂದು ಕೆೈಸತರನುು ಬೆೇಡಿಕೊಳುುತಿತದ್ಯದನೆ. 50Bauer, 1089.  

51W. Grundmann, “kakós,” 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), 393. 52Vine, 291. 53See Bauer, 976. 54ಪೌಲನು 
ತಿಮೊಥೆಯನನುು “ಕತ್ವನಲಿಲ ನನು ಮ್ಗನು” ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಯತನೆ (1 ಕೊರಿಂಥ 4:17), ಆತ್ನೆೇ ತಿಮೊಥೆಯನನುು 
ಪರವತಿವಸಿದದನೆಿಂಬ ಸೂಚನೆಯನುು ನಿೇಡುತಯತನೆ. ತಿಮೊಥೆಯು ಲುಸಿ ಎಿಂಬ ಊರನವನು ಎಿಂಬುದನುು ನಯವು 
ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳು 16:1, 2ರಿಂದ ತಿಳಿದುಕೊಳುಬಹುದ್ಯಗಿದ್ೆ. ಬಹುಶಃ ಪೌಲ ಮ್ತ್ುತ ಬಯನವಬರು ಮೊದಲ 
ಸುವ್ಯತಯವ ಪಿಯಯರ್ದ ವ್ೆೇಳ  ೆಲುಸಿದಲಿಲರುವ್ಯಗ ತಿಮೊಥೆಯನು ಪರವತ್ವನೆಗೊಳಿಸಲಪಟಿಟರಬಹುದು. (ಮೊದಲ 
ಸುವ್ಯತಯವ ಪಿಯಯರ್ದ ವ್ೆೇಳ  ೆ ಆ ಸುವ್ಯತಿವಕರು ಲುಸಿದಲಿಲ ಉಳಿದುಕೊಿಂಡಿದದರೆಿಂಬುದನುು ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳು 14:6-23 ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತದ್ೆ.) 55ನಮ್ಮಲಿಲ ಅನೆೇಕರಗೆ ಇರುವಿಂತೆಯೆೇ, ರೊೇಮ್ನು ನಯಗರಕರಗೆ 
ಮ್ೂರು ಹೆಸರುಗಳಿರುತಿತದದವು. ರೊೇಮ್ನುರು ಇವುಗಳನುು praenomen (ಮೊದಲ ಹೆಸರು), nomen gentile 
(ಕುಟ್ುಿಂಬ ಹೆಸರು), ಮ್ತ್ುತ cognomen (ಅಡು ಹೆಸರು ಅಥವ್ಯ ವ್ೆೈಯಕ್ತತ ಹೆಸರು) ಎಿಂದು ಕರೆಯುತಿತದದರು. 
(Bruce, 265.) 56ಅಮರಕದಲಿಲರುವ ಅನೆೇಕರು ಎರಸತನು ಎಿಂಬದನುು ಎರಡನೆಯ ಉಚಯಛರಯಿಂಶಕೆೆ ಒತ್ುತ 
ಕೊಟ್ುಟ ಹೆೇಳುತಯತರೆ: “E-RAS-tus.” ಈ ಹೆಸರು ಈಗಲೂ ಗಿಿೇಕ್.ರಿಂದ ಬಳಕೆಯಲಿಲರುತ್ತದ್ೆ. ಹೆೇಗೂ, ಅವರು 
ಒತ್ತನುು ಮೊದಲ ಉಚಯಛರಯಿಂಶದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುತಯತರೆ: “ER-uh-stus.” 57The Analytical Greek Lexicon, 

284. 58John McRay, Archaeology and the New Testament (Grand Rapids, Mich.: Baker Book 

House, 1991), 331. ಈ ಪುಟ್ದಲಿಲ ಆ ಶಿಲಯಶಯಸನದ ಒಿಂದು ಚಿತ್ಿವು ಸ್ೆೇಪವಡೆಗೊಳಿಸಲಪಟಿಟರುತ್ತದ್ೆ. David 

L. Roper, Acts 15—28, Truth for Today Commentary (Searcy, Ark.: Resource Publications, 

2001), 542 ರಲಿಲ ಸಹ ಒಿಂದು ಚಿತ್ಿವು ಇರುತ್ತದ್ೆ. 59ಅಮರಕದಲಿಲನ ತ್ಿಂದ್ೆತಯಯಿಗಳು ಸಹ ತ್ಮ್ಮ ಮ್ಕೆಳಿಗೆ 
ವ್ಯಸತವಿಕದಲಿಲ ಲಯಾಟಿನ್ ಸಿಂಖ್ೆಾಗಳಯಗಿರುವ ಹೆಸರುಗಳನುು ಕೊಡುತಯತರೆಿಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದ್ೆ. 
ಪುನಃಸ್ಯಥಪನೆಯ ನಯಯಕನಯದ Alexander Campbellನ ಹತ್ತನೆಯ ಮ್ಗಳು Decima ಎಿಂದು 
ಹೆಸರಡಲಪಟಿಟದ್ಯದಳ .ೆ 60ರೊೇಮಯಪುರದವರಗೆ ಪತಿಿಕೆಯ ಈ ರೇತಿಯ ಮ್ುಕಯತಯದ ಬಗೆ ೆಸವಲಪ ಪಿಶೆುಯಿರುತ್ತದ್ೆ 
ಯಯಕೆಿಂದರೆ ಇದು ವಿವಿಧ ಪಯಿಚಿೇನ ಹಸತಪಿತಿಗಳಲಿಲ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ಸಥಳಗಳಲಿಲ ಕಯಣಿಸಿಕೊಳುುತ್ತದ್ೆ. ಒಬಬ 
ವಿಶಯವಸಿಗಯದರೊೇ, ದ್ೆೇವರು ಮ್ುಿಂದ್ಯಲೊೇಚನೆಯಿಿಂದ ನಮ್ಗೊೇಸೆರ ಇದನುು ಈ ಸಥಳದಲಿಲ 
ಸಿಂರಕ್ಷಿಸಿಟ್ಟನೆಿಂಬುದನುು ತಿಳಿಯುವದು ಸ್ಯಕಯಗಿರುತ್ತದ್ೆ. ಈ ಶೆಿೇಷಠ ದಸ್ಯತವ್ೆೇಜಗೆ ಇದು ಎಿಂಥ ಅದುುತ್ವ್ಯದ 
ಒಿಂದು ಮ್ುಕಯತಯವನುು ಒದಗಿಸುತ್ತದ್ೆ!  

61McGuiggan, 446. 62“ಪಿವ್ಯದಿಗಳು” ಎಿಂಬುದು ಹೊಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಪಿವ್ಯದಿಗಳನುು 
(ದ್ೆೇವರಗೊೇಸೆರ ಮಯತಯಡುವ ಪೆಿೇರತ್ ವಕಯತರರು) ಸೂಚಿಸುತ್ತದ್ೆಿಂದು ಕೆಲವರು ನಿಂಬುತಯತರೆ. ಪೌಲನು 
ರೊಮಯಪುರದವರಗೆ ಬರೆದ ತ್ನು ಪತಿಿಕೆಯಲಿಲ ಸತ್ತ್ವ್ಯಗಿ ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಿಿಂದ ಉಲೆಲೇಖಗಳನುು 
ಮಯಡಿದನಯದದರಿಂದ, “ಪಿವ್ಯದಿಗಳು” ಎಿಂಬುದನುು ಹಳೆಯ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಪಿವ್ಯದಿಗಳೆಿಂದು ಅಥೆೈವಸಿಕೊಿಂಡರೆ 
ಉತ್ತಮ್ವ್ೆಿಂದು ತೊೇರುತ್ತದ್ೆ. 63Barclay, 222. 64Warren W. Wiersbe, The Bible Exposition 

Commentary, vol. 1 (Wheaton, Ill.: Victor Books, 1989), 565. 65Quoted in Leonard Louis 
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Levinson, Webster’s Unafraid Dictionary (New York: Collier Books, 1967), 92. 66Into the 

Abundant Life, 2d ed. (Searcy, Ark.: Truth for Today World Mission School, 2012), 250- 

ರಿಂದ ಆಯುದಕೊಳುಲಪಟಿಟದ್ೆ. 67ಈ ಪರಚೆಛೇದದಲಿಲನ ಹಲವ್ಯರು ವಿಚಯರಗಳು Bruce Barton, David Veerman, 

Neil Wilson, Romans, Life Application Bible Commentary series (Wheaton, Ill.: Tyndale 

House Publishers, 1992), 296ರಿಂದ ಆಯುದಕೊಳುಲಪಟಿಟವ್ೆ. 68Charles R. Swindoll, Relating to Others 

in Love: A Study of Romans 12—16 (Anaheim, Calif.: Insight for Living, 1985), 78ರಿಂದ 

ಆಯುದಕೊಳುಲಪಟಿಟದ್ೆ. 69Dale Hartman, sermon preached at Eastside church of Christ, Midwest 

City, Oklahoma, 26 February 2006. 


