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ಅಧ್ತಯಯ 1 

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಂಗಡಗಳು  
ಮತ್ುಾ ಜಗಳಗಳು 

ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ-ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಜ್ನರು ಪತಿಗಳನುನ ಬರಷಯುವಥಗ, ಅವರು 
ಪ್ಥಿರಂಭದ ಪದಗಳಲ್ಲಿಯೆೇ ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಪರಿಚಯಸಿಕ್ಷೂಂಡರು. ಅದರಷೂಟ್ಟಿಗಷ, 
ಅವರು ತಮೂ ಪತಿವು ಏನನೂನ ಒಳಗಷೂಂಡಿರಬಷೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಮೂಲ್ ಕ್ಥಯಷವನುನ 
ಮಥಡುತಿತದದರು. ಕ್ಷಲ್ವು ವಣಥಷತೂಕ ಪದಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ೌಲ್ನು, ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ತನನ 
ಪತಿವನುನ ಆರಂಭಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ತನನ ಓದುಗರಿಗಷ ಸ್ಮಥಷನಷ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವಂತ್ಷ 
ಆಜ್ಞಥರೂಪವಥಗಿ ಮತುತ ಅವರಷಡಷಗಷ ತನಗಿರುವ ಪಿಿೇತಿಯ ಕಳಕಳಿಯನುನ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುತ್ಥತ 
ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ. ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಹಷೂಂದಲ್ು ಸ್ಭಷಯ ಸ್ಮುದಥಯದಲ್ಲಿ 
ತಮೂ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಂವಹನದ ಮೂಲ್ಕ ಯಥವುದನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬಷೇಕು ಎಂಬುದನುನ 
ಕ್ಥಯಷರೂಪದಲ್ಲಿ ತರುವದರ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. 

ಕ್ಷೇವಲ್ ಕ್ಷಲ್ವಷೇ ವರ್ಷಗಳ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನ ಓದುಗರು ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ಕುರಿತ್ಥಗಿ; “ದಷೇವರ ಸ್ಭಷಯ ಕುರಿತ್ಥಗಿ” ಓದರಲ್ಲಲ್ಿ ಅದು ಅವರಿಗಷ ಅಥಷಹೇನ 
ಪದವಥಗಿತುತ. ಪರಿಸಿಾತಿ ಬದಲಥವಣಷಯಥಗಿದಷ. ಈಗ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಸ್ಭಷಯಂದಗಷ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ತಮೂ ಹಂಜ್ರಿತಗಳನುನ ಹಷೇಗಷ ಜ್ಯಸ್ಬಷೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಸ್ಹಥಯ ಮಥಡಲ್ು 
ತಮೂ ಹಂದನ ಅನುಭವದ ಮ್ಮೇಲಷ ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದದ ಪ್ಥಪದ ಬಂಧನದಂದ 
ದಷೂರಷಯುವ ಸ್ವತಂತಿದ ಪರಿಣಥಮವಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡಿದದರು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಎದುರಿಸಿದ ಕ್ಷಲ್ವು ಹಂಜ್ರಿತಗಳು ಅವರ ವಿಶಥವಸಿಗಳಥಗಿ ಒಬಬರಿಗಷೂಬಬರು 
ಸ್ಹಥಯ ಮಥಡುವಲ್ಲಿ ಹಷೂಂದರುವ ವಿಫಲ್ತ್ಷಯ ಪರಿಣಥಮವಥಗಿದದವು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ 
ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಗಲ್ಭಷಗಳು ಹಗಷತನ ಮತುತ ದಷೇವರಿಲ್ಿ ಎಂದು ತಿಳಿದರುವ ಲಷೂೇಕದ 
ಒತತಡದ ಪರಿಣಥಮವಥಗಿದದವು.  

ಪೌಲ ಮತ್ುಾ ಸ್ೊೇಸ್ೆೆನ್ನಂದ ವಂದನೆಗಳು (1:1-3) 
1ದೆೇವರ ಚಿತ್ಾದಿಂದ ಪೌಲನ್ು ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸಾನ್ ಅಪ್ಸಾನತಗುವದಕೆೆ ಕರೆಯಲಪಟ್ಟ 

ಪೌಲನ್ು ಸಹೊೇದರನತದ 2ಸ್ೊಸ್ೆೆನ್ನ್ೂ ಕೊರಂಥದಲ್ಲಿನ್ ದೆೇವರ ಸಭೆಗೆ ಅಂದರೆ 
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ಕ್ರರಸ್ ಾೆೇಸುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ರೂ ದೆೇವಜನ್ರತಗುವದಕೆೆ ಕರೆಯಲಪಟ್ಟವರೂ ಆಗಿರುವವರಗೆ 
ಮತ್ುಾ ನ್ಮಗೂ ಸಮಸಾ ದೆೇವಜನ್ರಗೂ ಕತ್ೆನತಗಿರುವ ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸಾನ್ 
ನತಮಸಮರಣೆಯನ್ುು ಮತಡುವವರು 3ಎಲ್ಲಿದುರೂ ಅವರೆಲಿರಗೂ ಬರೆಯುವದೆೇನ್ಂದರೆ- 
ನ್ಮಮ ತ್ಂದೆಯತಗಿರುವ ದೆೇವರಂದಲೂ ಕತ್ೆನತದ ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸಾನಂದಲೂ ನಮಗೆ 
ಕೃಪೆಯೂ ಶ್ತಂತಿಯೂ ಆಗಲ್ಲ. 

ವಚನ್ 1. ಪೌಲನ್ು ತನನ ಅನಷೇಕ ಪತಿಿಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತನನನುನ ತ್ಥನು ಅಪೊಸಾಲನತಗಿ 
ಕರೆಯಲಪಟ್ಟವನೆಂದು ಗುರುತಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಫಿಲ್ಲಪಿಫಯವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿ, ಎರಡೂ 
ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿ ಮತುತ ಫಿಲ್ಲಮೊೇನನಗಷ ಬರಷದ ಪತಿಗಳು ಮಥತಿ 
ಅಪವಥದಗಳಥಗಿವಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ಲಕ ಅಧಿಕ್ಥರದ ಕುರಿತು ಔಪಚಥರಿಕವಥದ ಮಥತು 
ಸಷನೇಹತರಿಗಷ ಬರಷಯುವ ಪತಿದಲ್ಲಿ ನರಿೇಕ್ಷಿತವಲ್ಿ; ಇದು ರಷೇಗಿಸ್ಲ್ು 
ನರಿೇಕ್ಷಿತವಥಗಿರಬಹುದು. ಆದುನಕ ಹನಷನಯಲ್ಲಿ, ವಯಕ್ರತ M.D. ಅಥವಥ Ph.D. ಮಥಡಿದದಲ್ಲಿ 
ಅವರ ಮೊದಲ್ನಷಯ ಹಷಸ್ರಿನಂದ ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ುತ್ಥತರಷ – ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಬಷಟ್ಟಿಯಥಗುವಥಗ 
ಯೌವನಸ್ಾರಿಂದಲ್ೂ ಸ್ಹ. ಸಷನೇಹತರು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಂಭಥರ್ಣಷಯನುನ ಮಥಡುವಥಗ 
ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಉಪನಥಮದಂದ ಕರಷಯುತ್ಥತರಷ. ತನನನುನ ತ್ಥನು “ಅಪೊಸ್ತಲ್” ನಷಂದು 
ಕರಷದುಕ್ಷೂಳುಳವದರ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ೌಲ್ನು ತ್ಥನು ಮತುತ ತನನ ಓದುಗರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಅಂತರವನುನ ಇಡುತ್ಥತನಷ, ಅವನು ಅವರ ಸಷನೇಹತನು; ಆದರಷ ಉತತಮ ಪ್ಥಲ್ಕನಂತ್ಷ, 
ಅವನು ಸಷನೇಹತನಗಿಂತ ಹಷಚಥಿಗಿದಥದನಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ದಷೇವರಿಂದ ನಯೇಜಿಸ್ಲ್ಪಟಿವನು. 
ಸಷನೇಹ ಒಂದಷಡಷ, ಅವನಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ ಅವರಥಗಲ್ಲ ಅವನು ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸಾನ್ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಷಂಬುದನುನ ಮರಷಯಲಥಗುವದಲ್ಿ. 

ಪ್ೌಲ್ನು 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿದಲ್ಲಿ ತನನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ತವದ ಕುರಿತು 
ಪಿತಿವಥದಮಥಡುತಿತಲ್ಿ; ಅವನು ಮತುತ ಅವನ ಓದುಗರು ಅವನು ಆತಿೀಕ ನಥಯಕತವವನುನ 
ಕ್ಥಯಷರೂಪದಲ್ಲಿ ತರಬಷೇಕ್ಷಂದು ನೇರಿಕ್ಷಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ತನವು ಒಂದು 
ವಷೇದಕ್ಷಯಥಗಿದಷ ಅದರ ಮೂಲ್ಕ ಆತನು ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಸ್ಭಷಯ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳ ಕುರಿತ್ಥಗಿ 
ಮಥತನಥಡುತ್ಥತನಷ. ಆದರಷ ಅದು ಸ್ಹ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಸ್ಂದಷೇಶವನುನ ನೇಡಲ್ು 
ಒತ್ಥತಯಸ್ುವ ಬಲ್ವಥಗಿರುತತದಷ. ಅವನು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಷಂದು ಪಿಕಟ್ಟಸಿದ ಸ್ೂಚನಷಗಳು, 
ಪ್ೌಲ್ನು ತ್ಥನು ಕತಷನನುನ ನಷೂೇಡಿದಷದೇನಷ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ (9:1; 15:8) ಆದರಷ ಅವನ 
ಹಷೇಳಿಕ್ಷ ಇನೂನ ಹಷಚ್ಚಿನದರ ಮ್ಮೇಲಷ ಕಟಿಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ. ಅವನು ದಷೇವರ ಕಛಷೇರಿಯಲ್ಲಿ ತನನ ಸ್ವಂತ 
ಕರಷಯುವಿಕ್ಷಯಂದಥಗಿ ನಷೇಮಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿದಥದನಷ (ಗಲಥತಯ 1:15) ಮತುತ ಪವಿತ್ಥಿತೂನ 
ಉಪಸಿಾತಿಯ ಮೂಲ್ಕ ಸಿದದವಥಗಿದಥದನಷ (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 7:40; ಗಲಥತಯ 3:2). ವಿಶಷೇರ್ವಥಗಿ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ, ಪ್ೌಲ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ತ್ಷ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿತುತ. ಆತನು ಅವರನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗಷ 
ಕರಷದಷೂಯಯದನು, ಮತುತ ಆತನು ಆತಿೀಕ ಆಶೇವಥಷದಗಳನುನ ಅವರಿಗಷ ನೇಡಿದನು  
(2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 3:2, 3). 

ಪ್ೌಲ್ನ ಪಿಸಥತವನಷಯ ಪದಗಳು ತನನ ಓದುಗರಿಗಷ ಅವನು ತನಗಷ ಕ್ಷೂಡಲ್ಪಟಿ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ತವದ ಜ್ವಥಬಥದರಿಯನುನ ಹಷೂತುತಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಸಿದಧ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಅವನು 
ಎಲ್ಿರಿಂದ ಉದಥಸಿೇನಕ್ಷೆ ಒಳಗಥಗುವದು ನಥಯಕತವಕ್ಷೆ ತ್ಷರಬಷೇಕ್ಥದ ಬಷಲಷ ಎಂದದದರಷ 
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ತ್ಥನು ಅದಕೂೆ ಸಿದದ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಅವರು ಅವನು ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ ದಷೈವಿೇಕವಲ್ಿದ 
ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣದ ವಿರಷೂೇಧವಥಗಿ ಅಥವಥ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಅರಿಕ್ಷಯ ವಿರಷೂೇಧವಥಗಿ ಯಥವುದಷೇ ರಿೇತಿಯ 
ಸ್ಂಧಥನದಲ್ಲಿ ನಲ್ುವನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಸಿದದನದಥದನಷಂದು ಅವರು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದದರು. 
ಕ್ಷಳಗಿನ ಈ ಪತಿವು ಸಷನೇಹದ ಪತಿಕ್ರೆಂತ ಹಷಚಥಿಗಿ ಔಪಚಥರಿಕವಥಗಿದಷ. ತನನ ಜಷೂತ್ಷ 
ಕ್ಷಲ್ಸ್ದವರಿಗಷ ತಿಮೊೇಥಷಯ ಮತುತ ತಿೇತನಗಷ, ಬರಷದ ಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಹ, ಪ್ೌಲ್ನು ತನನನುನ 
ತ್ಥನು “ಅಪೊಸ್ತಲ್” ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ತನನ ವಯಕ್ರತಕ ಸಷನೇಹತರುಗಳಿಗಷ 
ಬರಷದ ಈ ಪತಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ತನನ ಸ್ೂಚನಷಗಳು ಮತುತ ಎಚಿರಿಕ್ಷಗಳು ಸೌವತಿಷಕರಿಗಷ 
ಮಥಗಷದಶಷನವಥಗಿರಬಷೇಕ್ಷಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ಸ್ೊೇಸೆನ್ನ್ು ವಂದನಷ ಹಷೇಳಲ್ು ಪ್ೌಲ್ನಷೂಂದಗಷ ಸಷೇರಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. 
ರಷೂೇಮಥಪುರದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿ, ಗಲಥತಯದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿ, ಎಫಷಸ್ದವರಿಗಷ ಬರಷದ 
ಪತಿ, ತಿಮೊೇರ್ಥಗಷ ಬರಷದ ಎರಡೂ ಪತಿಗಳು ಮತುತ ತಿೇತನಗಷ ಬರಷದ ಪತಿದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಮಥತಿ ಸ್ಹಷೂೇದರರಿಗಷ ವಂದನಷ ತಿಳಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 2 ಕ್ಷೂೇರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿ, 
ಫಿಲ್ಲಪಿಫಯವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿ, ಕ್ಷೂಲಷಸಷುಯವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿ ಮತುತ ಫಿಲ್ಲಮೊೇನನಗಷ 
ಬರಷದ ಪತಿದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ತಿಮೊೇಥಷಯನಷೂಂದಗಷ ವಂದನಷ ತಿಳಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಶೇಲ್ ಮತುತ 
ತಿಮೊೇಥಷಯ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಷೂಂದಗಷ ಇದದರು ಎಂದು ಹಷೇಳಲಥಗುತತದಷ. 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ 
ಬರಷದ ಪತಿದಲ್ಲಿ ಮಥತಿ ಸಷೂೇಸ್ಾನನು ಪ್ೌಲ್ನಷೂಂದಗಷ ಜಷೂತ್ಷಯಥಗುತ್ಥತನಷ.  

 “ಸಷೂೇಸಷಾನನು” ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಷ ವಿರಳ ಹಷಸ್ರು, ಗಿಿೇಕ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಹ. ಇದು ಹಷೂಸ್ 
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತುತ ಅ.ಕೃ. 18:17ರಲ್ಲಿ ಮಥತಿ ಕಂಡುಬರುತತದಷ. ತನನಂದ ತ್ಥನಷೇ 
ಒಂದು ಪಿಶಷನಯು ಉದುವಿಸ್ುತತದಷ: ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ವಂದನಷಯನುನ ಕಳುಹಸಿದ 
ಸಷೂೇಸ್ಾನನು “ದಷೇವಥಲ್ಯದ ನಥಯಕನಷೂೇ [KJV ಪಿಕ್ಥರ ಮುಖಯ ಆಡಳಿತಗಥರ]” 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಅ.ಕೃ. 18:17ರಲ್ಲಿ ನಥಯಯಸಥಾನದ ಮುಂದಷ ಹಷೂಡಷತ ತಿಂದವನು ಇವನಷೂೇ? 
ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಹಥಗಿದದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದವನಥದ ಸಷೂೇಸ್ಾನನು ಎಫಷಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನು 
ಮಥಡುತಿತದದನು? ಖಂಡಿತವಥಗಿಯು ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಂದ ಪ್ೌಲ್ನ ವಷೈರಿಯಥಗಿ 
ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿಯ ಪಿಶಷನಗಳಷ ಂದಗಷ ಎಫಷಸಷಗಷ ಬಂದರಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ. ಕನರ್ಠ ಪಕ್ಷ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಂದ ಪತಿದಷೂಂದಗಷ ಬಂದ ಜ್ನರಲ್ಲಿ ಈತನ ಉಲಷಿೇಖವಿಲ್ಿ (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 16:17). 
ಇನೂನ ಮುಂದಕ್ಷೆ, ಪತಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಷೆ ಈತನನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸಿಲ್ಿ. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಅದಷೇ 
ಮನುರ್ಯನಥಗಿರಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ; ಆದರಷ ಎಫಷಸ್ದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಥಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಮದಯದಲ್ಲಿ ಸಷೂೇಸಷಾನನು 
ಮಥತಿ ವಂದನಷಯಲ್ಲಿ ಜಷೂತ್ಷಯಥಗಬಷೇಕ್ಷೂೇ ಎಂಬುದು ನಥವು ಕ್ಷೇಳ ಬಷೇಕ್ಥದ 
ಪಿಶಷನಯಥಗಿದಷ. 

ನಥವಷೇ ಊಹಸಿಕ್ಷೂಳಷ ಳೇಣ, ನಮಗಷ ತಿಳಿಯದಷೇ ಇರುವ ಕ್ಥರಣಗಳಿಂದಥಗಿ, 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವನಥದ ಸಷೂೇಸಷಾನನು (ಅ.ಕೃ. 18:17) ಎಫಷಸಷಗಷ ವಲ್ಸಷ ಹಷೂೇಗಿರಬಹುದು. 
ಖಂಡಿತವಥಗಿಯೂ ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಯೆಹೂದಯ ಸ್ಮುದಥಯದ ಪ್ಥಿಮುಖಯ 
ವಯಕ್ರತಯಥಗಿರಬಹುದು. ಸ್ಭಥಮಂದರದ ಅಧಯಕ್ಷನಥದ ಕ್ರಿಸ್ಪನು, ಯೆಸ್ುವನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನಷಂದು 
ಅರಿಕ್ಷ ಮಥಡಿರಬಹುದು, ಪಟಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಯೆಹೂದಯರು ನಥಯಕನಲ್ಿದಷ ಉಳಿದರಬಹುದು 
(ಅ.ಕೃ. 18:8). ಸಷೂೇಸಷಾನನು ಮುಂದಕ್ಷೆ ಹಷಜಷಜಯನನಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಯೆಹೂದಯರು 



 34 

ರಷೂೇಮನ್ ನಥಯಯಥಸ್ನದ ಎದುರಿಗಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರಷೂಂದಗಷ ಸ್ಪರ್ಿವಥದ ಒಡಕನುನ 
ತ್ಷೂೇರಿರಬಹುದು. ಅವನು ಅಧಿಕ್ಥರಿಗಳು ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಯೆಹೂದಯರಷಂದು ನಷೂೇಡಬಥರದು; 
ಸ್ಮಸಷಯಯನುನ ಮಥಡುವವರು ಲಷೂೇಕವನುನ ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸ್ುವವರು ಮತುತ ರಷೂೇಮನ್ 
ನಯಮದ ಪಿಕ್ಥರ ಯೆಹೂದಯರಿಗಷ ಯಥವುದಷೇ ಸಥಾನ ಅಥವಥ ಸ್ುರಕ್ಷಿತತ್ಷಯನುನ 
ಕ್ಷೂಡಬಥರದು ಎಂದು ನವಷೇದಸಿರಬಹುದು. ಆತನ ದೃಷ್ಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಯೆಹೂದಯರನುನ 
ಮತುತ ಗಿಿೇಕ್ರನುನ “ಧಮಷಶಥಸ್ರಕ್ಷೆ ವಿರುದಧವಥದ ದಷೇವರನುನ ಆರಥಧಿಸ್ಲ್ು” ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸ್ಲ್ು 
ಪಿಯತಿನಸ್ುತಿತರುವವರಥಗಿದದರು (ಅ.ಕೃ. 18:13). ಸಷೂೇಸಷಾನನು, ಇದಕ್ಷೆ ಉತತರವಥಗಿ 
“ಯೆಹೂದಯರಥದ ನಥವು ಅವರನುನ ಅಲ್ಿಗಳಷಯುತ್ಷತೇವಷ. ಅವರು ನಮೂಗಷೇ ಏನು ಅಲ್ಿ. 
ರಷೂೇಮನನರಥದ ನೇವು ಅವರನುನ ಬಷೇರಷ ಯಥವುದಥದರೂ ಅಪರಿಚ್ಚತ ಧಮಷದವರನುನ 
ನಡಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳವಂತ್ಷ ನೇವು ಬಯಸಿದಂತ್ಷ ನಡಷಸಿಕ್ಷೂಳಿಳರಿ” ಎಂದು ಪಿಕಟ್ಟಸಿದನು. 

ಸಷೂೇಸ್ಾನನು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಂತ್ಷ ಗಲ್ಲಿಯೇನನ ಮುಂದಷ ನಡಷದ ವಿಚಥರಣಷಯಂದ 
ಬದಲಥವಣಷಯಥಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕೃತಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ವಿವರಿಸ್ದಷೇ ಇರುವದಕ್ಷೆ 
ಕ್ಥರಣ, ನಥಯಯಥಸ್ನದ ತಿೇಪುಷ ಮುಕ್ಥತಯವಥದ ನಂತರ ಎದುದ ನಂತ ಜ್ನರು 
ದಷೇವಥಲ್ಯದ ಸ್ಭಥಧಯಕ್ಷನನುನ ಮುತಿತಗಷ ಹಥಕ್ರ ಹಷೂಡಷದರು, ಬಹುಶಃ ಬಹಳವಥಗಿ 
ಹಷೂಡಷದರು. ಹಷೂಡಷಯುವ ಈ ಕ್ಥಯಷವು ಆಸ್ಕ್ರತಯಲ್ಿದ ದಷೇಶಥಧಿಪತಿಯ ಕಣುಣ ಕ್ಷಳಗಷ 
ನಡಷಯತು. ಈ ವಿರ್ಯದ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಅವನ ನಧಥಷರದಂದ, ಬಹುಶಃ ಗಲ್ಲಿಯೇನನು 
ರಷೂೇಮನನರ ನಥಯಯಸ್ಮೂತವಥದ ಕ್ಥನೂನಗಷ ಕ್ಷೂಡುಗಷಯನುನ ನೇಡಿದನು. ಅವರು 
ಕ್ಷಲ್ವು ವರ್ಷಗಳ ಕ್ಥಲ್ ಯೆಹೂದಯರನುನ ಮತುತ ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಒಟ್ಥಿಗಿ ದಷೇವರ 
ಆರಥಧಕರಷಂದು ಕರಷದರು. ಹಥಗೂ, ಅ.ಕೃ. 18:17ಬ ಹೇಗಷ ಹಷೇಳುತತದಷ, “ಗಲ್ಲಿಯೇನನು 
ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೂನ ಲ್ಕ್ಷಕ್ಷೆ ತರಲ್ಲಲ್ಿ.” 

ಗಲ್ಲಿಯೇನನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ದುದಷೈಷವದಂದ ಅವನು ಹಷೂಡಷತ ತಿಂದಮ್ಮೇಲಷ 
ಸಷೂೇಸಷಾನನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷಯನುನ ಕಳಷದುಕ್ಷೂಂಡ ಹಥಗಥಯತು. ಬಹುಶಃ ಇದು 
ಅವನು ಎಫಷಸಷಗಷ ಹಷೂೇಗಲ್ು ಕ್ಥರಣವಥಗಿರಬಹುದು. ಎಫಷಸಷಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಮತ್ಷತ 
ಪ್ೌಲ್ನನುನ ಸ್ಂಧಿಸಿದನು, ಬಹುಶಃ ಅವನ ಸ್ವಂತ ನಷೇತೃತವದಂದಥಗಿ. ಅವನು 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನನುನ ಆಲ್ಲಸಿದನು ಮತುತ ಕ್ರಿಸ್ಪನ ಹಷಜಷಜ ಜಥಡಿನಲ್ಲಿ ನಡಷದನು. ಸಷೂೇಸ್ಾನನು 
ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಕತಷನಷಂದು ಅಪಿಪಕ್ಷೂಂಡನು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಅರಿಕ್ಷ 
ಮಥಡುವದರ ಮೂಲ್ಕ ದಷೇವಥಲ್ಯದ ಎರಡನಷಯ ಅಧಿಕ್ಥರಿಯಥದನು. 

ಸಷೂೇಸ್ಾನನು ವಂದನಷಯನುನ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುವಥಗ ಪ್ೌಲ್ನಷೂಂದಗಷ ಜಷೂತ್ಷಗೂಡಿದನು, ಆದರಷ 
1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿಿಕ್ಷಯನುನ ಬರಷಯುವಲ್ಲಿ ಅವನ ಪ್ಥತಿವಷೇನು ಇಲ್ಿ ಎಂಬುದು 
ಅಷಷಿೇ ಸ್ಪರ್ಿ. ಅವರ ಹಷಸ್ರಗಳು ಒಟ್ಥಿಗಿ ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವದು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಅವರು ಯಶಸಿುನ ಅಂದಷೂೇಲ್ನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೂತರಥಗಿದಥದರಷ ಎಂದು 
ತಿಳಿದುಬರುತತದಷ (ರಷೂೇಮ 1:8-10; ಕ್ಷೂಲ್ಸ್ು 1:6; 1ಪ್ಷೇತಿ 5:9 ನಷೂೇಡಿರಿ). ಯಥವ 
ವಿರಷೂೇಧವು ದಷೇವರ ಉದಷದೇಶವನುನ ತಡಷಯಲಥರದು. ಆತನ ಚ್ಚತತವಷೇ ನಷರವಷೇರುವದು. 
ಪ್ೌಲ್ನು ಸಷೂೇಸಷಾನನ ಹಷಸ್ರಿನ ನಂತರ ನಮೂ ಸ್ಹಷೂೇದರ ಎಂಬ ಪದವನುನ 
ಸಷೇರಿಸಿರಬಹುದು ಯಥಕಂದರಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ತಮೂ ಹಳಷಯ ವಷೈರಿಯಂದ 
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ವಂದನಷಗಳನುನ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನ ರೂಪ್ಥಂತರ ಸಥವಗತ್ಥಹಷ ಆಶಿಯಷವಥಗಿತುತ. 
ವಚನ್ 2. ಈ ಪತಿವನುನ ಪ್ೌಲ್ನು ಕೊರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ದೆೇವರ ಸಭೆಗೆ 

ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸಿರಬಹುದು. “ಸ್ಭಷ” ಎಂಬ ಪದವು LXX.2 ರಿಂದ ಆಯುದಕ್ಷೂಳಳಲಥಗಿದಷ. 
ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಇದು ಪಟಿಣದ ಸ್ಮೂಹಕ್ಷೆ ಸಥಮಥನಯ ಪದವಥಗಿದಷ ಅಲ್ಲಿ ನಥಗರಿಕರು 
ರಥಜ್ಯದ ವಿರ್ಯಗಳನುನ ನಧಷರಿಸ್ುತ್ಥತರಷ (ಅ.ಕೃ. 19:39). “ಸ್ಂರ್” ಎಂಬ ಪದವನುನ 
ವಿಚಥರದಂದ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ುವದು ಗಿಿೇಕ್ ಓದುಗರಿಗಷ ಕಠಿಣವಥಗಿರಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ನು 
ವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ “ಸ್ಭಷ” ಎಂಬ ಪದವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವಥಗ, ಇದರ ಅಥಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ಒಟ್ಥಿಗಿ ಸಷೇರಿಬರುತ್ಥತರಷ. ಸ್ಭಷಯು ಏನಷೇ ಮಥಡಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಂರ್. ಒಟ್ಥಿಗಿ 
ಜಿೇವಿಸ್ುವದರಿಂದ ಸ್ಮುದಥಯದ ಜಿೇವಿತಕ್ಷೆ ಬಷಂಬಲ್ ದಷೂರಷಯುತತದಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ದಷೇವರ 
ಸಥನದಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಥಿಗಿ ಸಷೇರಿ ಬಂದು ಸ್ುತತಿ ಯಜ್ಞವನುನ ಅಪಿಷಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಅವರು 
ಒಬಬರಿಗಷೂಬಬರು ಬಷಂಬಲ್ವನುನ, ಮರು ದೃಢೇಕರಣವನುನ ಮತುತ ಒಂದಷೇ ರಿೇತಿಯ 
ನಂಬಿಕ್ಷಯ ವೃತಿತಯಲ್ಲಿ ಪೊಿೇತ್ಥುಹವನುನ ಮತುತ ಎಲ್ಿರೂ ಒಂದಷೇ ರಿೇತಿಯ ಜಿೇವನ 
ವಿಧಥನವನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ (ಇಬಿಿಯ 10:23-25).  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಓದುಗರ ನಂಬಿಕ್ಷಯ ವೃತಿತ ಮತುತ ಅವರ ನಡತ್ಷ ಅವರು ತಮೂ 
ಕುರಿತು ಏನು ಯೇಚ್ಚಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಅದರ ಮ್ಮೇಲಷ ನಭಷರವಥಗಿರುತತದಷಂದು ಪ್ೌಲ್ನಗಷ 
ತಿಳಿದದಷ. “ಅವರು ದಷೇವರ ಆಲ್ಯವಥಗಿದಥದರಷ”; ಅವರು ಪ್ೌಲ್ನಂತ್ಷ ಕ್ರರಸಾನ್ ಯೆೇಸುವಿನ್ಲ್ಲಿ 
ಶ್ುದಿುೇಕರಸಲಪಟ್ಟವರತಗಿದತುರೆ. ದಷೇವರು ಅವರನುನ ತನನ ಹಷಸ್ರನುನ ಧರಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ಕರಷದರುವದರಿಂದ ಅವರು ಶುದದೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಟಿವರಥಗಿದಥದರಷ. “ಶುದದೇಕರಣವು ನಥವು 
ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಥದ ನಧಿಷರ್ಿವಥದ ನಷೈತಿಕ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿರುವದಲ್ಿ 
ಆದರಷ ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ ನಧಿಷರ್ಿವಥದ ನಮಗಷ ನೇಡಿರುವ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಹಷೂಂದರುತತದಷ.”3 
ಶುದದೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಡುವದು ಎಂದರಷ ಪರಿಶುದಧರಥಗಿರುವದು. ಪ್ೌಲ್ನು ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ಈ 
ಪದ ವಣಷನಷಗಿಂತ ಹಷಚಥಿಗಿದಷ. ಆತನು ಈ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ದಷೇವರು ಅವರನುನ ಯಥವ 
ಉದಷದೇಶಕ್ಥೆಗಿ ಮಥಡಿದಥದನಷೂೇ ಅದರಂತ್ಷ ಇರಲ್ು ಸ್ವಥಲ್ನುನ ನೇಡುತಿತದಥದನಷ. ಅವರ 
ಜಿೇವಿತಗಳು ಅವರನುನ ಅವರು ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿದದರೂ ಲಷೂೇಕದವರಲ್ಿ ಎಂದು ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುವ 
ಪರಿಶುದದತ್ಷಯನುನ ಪಿತಿಫಲ್ಲಸ್ಬಷೇಕು. ಈಗಥಗಲಷೇ, ಈ ಪತಿದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ೌಲ್ನ 
ಪತಿದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹದ ಅವಶಯವಿರುವ ಐಕಯತ್ಷಯನುನ ದೃಢೇಕರಿಸ್ುತತವಷ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಯ ಪಂಗಡಗಳು ಅವರು ಒಂದಷೇ ದಷೇಹವಥಗಿ ಇರಬಷೇಕು ಎಂಬ 
ಉದಷದೇಶಕ್ಷೆ ಅಪಮಥನ ಮಥಡುವವರಥಗಿದಥದರಷ.  

ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಸಷಯಗಳು ಮತುತ 
ಕಳಕಳಿಗಳು ವಿಶರ್ಿವಥಗಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಗಷ ನದಷೇಷಶಸ್ಲಥಗಿವಷ, 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ತಮೂ ಸ್ಮುದಥಯವು ಜಥಗತಿಕ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯಲ್ಲಿ 
ಭಥಗವಹಸಿದಷ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷ ಇರುವದು ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. ಅದು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ 
ಸ್ಭಷಯಥಗಿರಬಹುದು ಅಥವಥ ಎಫಷಸ್ದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಯಥಗಿರಬಹುದು ಅಥವಥ 
ಇನಥಯವುದಥದರೂ ಪಟಿಣದ ಸ್ಭಷಯಥಗಿರಬಹುದು, ವಿಶಥವಸಿಗಳು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು 
ಎಲ್ಿರಷೂಂದಗಷ, ಎಲತಿ ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಮಮ ಕತ್ೆನತದ, ಅವರ ಮತ್ುಾ ನ್ಮಮ ಕತ್ೆನತದ 
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ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸಾನ್ ನತಮದಲ್ಲಿ ಹಷಸ್ರಿಸ್ಬಷೇಕು. ಅವರು ದಷೇವರ ವಿಶಥಲ್ವಥದ ವಿಮೊೇಚನಷಯ 
ಕ್ಥಯಷದಂದಥಗಿ ಸಷಳಷಯಲ್ಪಟಿವರು ಕ್ಷೂಡುಗಷಯನುನ ನೇಡುವವರು ಆಗಿದಥದರಷ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಸ್ಮಯ ಮತುತ ಸ್ಾಳದಂದಥಚಷಗಷ ವಿಸ್ತರಿಸ್ಲ್ಪಟಿ ತಮೂ 
ನಯೇಗವನುನ, ರಕ್ಷಣಷಯ ಸ್ಂದಷೇಶದ ಹನಷನಲಷಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವದು ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. 
ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಪಿತಿಯಂದು ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿ ಎಲಥಿ ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಕತಷನಥಗಿ, ನಮೂ 
ದಷೇವರಥಗಿರುವಂತ್ಷ “ಅವರ ದಷೇವರಥಗಿದಥದನಷ.” 

ವಚನ್ 3. ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಪ್ಥಿಥಷನಷ ಮತುತ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ ಸ್ಭಷಯ ವಿರ್ಯದಲ್ಲ ಿ
ಪಿಿೇತಿಪೂವಷಕವಥದ ಸ್ದಥುವನಷಯನುನ ಸ್ಂಪಿದಥಯಕವಥದ ಗಿಿೇಕ್ ಪದಗಳಲ್ಲಿ 
ವಂದನಷಗಳನುನ ವಯಕತಪಡಿಸ್ಲಥಗಿದಷ, ಕೃಪೆ ಮತ್ುಾ ಸಮತಧ್ತನ್ ನಮ್ಮಂದಿಗಿರಲ್ಲ, ಎಂದು 
ಆತನು ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ. ಈ ಪದಗಳನುನ ಹಗುರವಥಗಿ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಲಥಗುವದಲ್ಿ; ಅವು 
ಕ್ಷೇವಲ್ ಕ್ಥಟ್ಥಚಥರದ ವಂದನಷಗಳಲ್ಿಿ. ನಂಬಿಕ್ಷಯಂದ ಕಟಿಲ್ಪಟಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಮತುತ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಸ್ಭಷಯವರು ಒಟ್ಥಿಗಿದಥದರಷ. ಅವರು ಒಂದಷೇ ಜ್ನರಥಗಿದಥದರಷ ಯಥಕಂದರಷ ನಮೂ 
ತ್ಂದೆಯತದ ದೆೇವರ ಮತ್ುಾ ಕತ್ೆನತದ ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸಾನ್ು ಅವರನುನ ಸ್ೃಷ್ಿಸಿದಥದನಷ.  

ಸ್ರಿಯಥದ ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿ ದಷೇವರು ನಮಿಷಸಿದ ಮ್ಮೇರಷಯು ಅವರನುನ ಅವರಿಸಿರುವ 
ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಅವಿಶಥವಸಿಗಳ ಸ್ಮೂಹದಂದ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸಿದಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ಕೃಪ್ಷ ಮತುತ ಸ್ಮಥಧಥನ ತಮಗಥಗಿ ಎಂಬುದನುನ ಅರಿತಿದದರು. ದಷೇವರ ತಂದಷತನ ಮತುತ 
ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಒಡಷತನ ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಮುಖಯ ತತವಗಳಥಗಿವಷ. ಗಿಿೇಕ್ ಸಥಹತಯದಲ್ಲಿ 
ಜಷಸ್ುುವನುನ ದಷೈವಿೇಕ ತಂದಷಯಥಗಿ ದೃಷ್ಿಸ್ಲಥಗುತತದಷ, ಕನರ್ಠ ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ಂದಭಷಗಳಲ್ಲಿ; 
ಆತನ ತಂದಷತನ ಹಷಚಥಿಗಿ ಓಲ್ಂಪಿಯನ್ ವಿಶವದಷೇವತ್ಥ ತತವದಷೂೇಪ್ಥದಯಲ್ಲಿ 
ಕಂಡುಬರುತತದಷ ಇದು ಪೂಣಷವಥಯಪಿತಯ ಮುಖಯ ವಿರ್ಯವಲ್ಿ. ಹಳಷ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿಯೂ 
ಸ್ಹ ದಷೇವರ ತಂದಷತನ, ಅದು ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ಕ್ಥಣದಷೇಹಷೂಗಿಲ್ಿದಷೇ ಇರುವಥಗಲ್ೂ 
ಪೂಣಷವಥಯಪಿತಯ ಮುಖಯ ವಿರ್ಯವಲ್ಿ (ಹಷೂೇಶಷೇಯ 11:1-4 ನಷೂೇಡಿರಿ). ಯೆೇಸ್ು ಮತುತ 
ಪ್ೌಲ್ ಇಬಬರೂ ವಿಶಥವಸಿಗಳು ತನನ ಜ್ನರಿಗಥಗಿರುವ ದಷೇವರ ಪಿಿೇತಿಯನುನ ಮತುತ ಅವರ 
ಉತತರದಥಯತವವನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಥೆಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿದ 
ರೂಪಕ್ಥಲ್ಂಕ್ಥರವಥಗಿದಷ ಎಂಬುದನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷ. ತಂದಷಯಥದ ದಷೇವರು ಮತುತ 
ಕತಷನಥದ ಯೆೇಸ್ು ದಷೈವತವದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಥನ ಪ್ಥತಿವನುನ ವಹಸಿದಥದರಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಅವರ 
ದಷವೈತಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮತುತ ಐಕಯತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಕೃಪ್ಷ ಮತುತ ಸ್ಮಥಧಥನವನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷ.  

ಎಲತಿಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ದೆೇವರಂದ ಸಮೃದಿುಯನ್ುು ಹೊಂದಿದತುರೆ  
(1:4-9) 

ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ಭಥಷಷಯ ಶಥಲಷಗಳು ವಥಕ್ಪಟುಗಳು 
ಮತುತ ಲಷೇಖಕರಿಗಷ ಒಂದು ಸ್ಂಬಷೂೇಧನಷಯನುನ ತಮೂ ಮತುತ ತಮೂ ಶಷ ೇತುಿಗಳ 
ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಸಷೇತುವಷಯನುನ ನಮಿಷಸ್ುವ ಪದಗಳಿಂದ ಪ್ಥಿರಂಭಿಸ್ಬಷೇಕು ಎಂದು 
ಬಷೂೇಧಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಒಬಬ ಸ್ುಶಕ್ಷಿತ ಮನುರ್ಯನು ತ್ಥನಷ, ಪ್ೌಲ್, ತನನ ಸ್ಂಪಿದಥಯಕ 
ಕಲ್ಲಯುವಿಕ್ಷಯನುನ ಸ್ಂಪಕ್ರಷಸ್ಲ್ು ಸ್ಹಥಯಕವಥಗುವಂತ್ಷ ತ್ಷಗದುಕ್ಷೂಂಡನು. ಔಪಚಥರಿಕ 
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ವಂದನಷಗಳ ನಂತರ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಸ್ಭಷಗಷ ದಷೇವರ ತಮಗಷ ನೇಡಿದ 
ಆಶೇವಥಷದಗಳನುನ ಜ್ಞಥಪಿಸ್ುತ್ಥತನಷ: 

4ಕ್ರರಸಾ ಯೆೇಸುವಿನ್ಲ್ಲಿ ದೆೇವರು ನಮಗೆ ಅನ್ುಗರಹಿಸಿದ ಕೃಪೆಯ ನಮಿತ್ಾ ನತನ್ು ನಮಮ 
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯತವತಗಲೂ ದೆೇವರನ್ುು ಕೊಂಡತಡುರ್ೆಾೇನೆ. ಯತಕೆಂದರೆ ಕ್ರರಸಾನ್ 
ವಿಷಯವತದ ಸ್ತಕ್ಷಿಯು 5-6ನಮಮಲ್ಲಿ ದೃಢವತಗಿ ನೆಲೆಗೊಂಡ ಕತರಣ ನೇವು ಎಲತ ಿ
ನ್ುಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತ್ನ್ಲ್ಲಿ ಸಮೃದಿು ಹೊಂದಿದವರತಗಿದಿುೇರ. 
7ಹಿೇಗೆ ನೇವು ಯತವ ಕೃಪತವರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರರ್ೆಯಿಲಿದವರತಗಿ ನ್ಮಮ ಕತ್ೆನತದ 
ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷರ್ೆಯನ್ುು ಎದುರುನೊೇಡುರ್ತಾ ಇದಿುೇರ. 8ನ್ಮಮ ಕತ್ೆನತದ ಯೆೇಸು 
ಕ್ರರಸಾನ್ ದಿನ್ದಲ್ಲ ಿ ಯತರೂ ನಮಮ ಮೇಲೆ ತ್ಪ್ುಪ ಹೊರಸಲತಗದಂರ್ೆ ಆತ್ನ್ು ನಮಮನ್ುು 
ಕಡೆೇವರೆಗೂ ದೃಢಪ್ಡಿಸುವನ್ು. 9ದೆೇವರು ನ್ಂಬಿಗಸಾನ್ು; ನ್ಮಮ ಕತ್ೆನತದ ಯೆೇಸು 
ಕ್ರರಸಾನೆಂಬ ತ್ನ್ು ಮಗನ್ ಅನೊಯೇನ್ಯರ್ೆಗೆ ನಮಮನ್ುು ಕರೆದವನ್ು ಆತ್ನೆೇ.  

ಈ ಪದಗಳು ಅಭಿನಂದನಥತೂಕವಥಗಿವಷ. ದಷೇವರು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರನುನ 
ಆಯುದಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ, ಆದರಷ ಅವರು ತಟಸ್ಾವಥಗಿ ಕೃಪ್ಷಯನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವವರಲ್ಿ. ಅವರು 
ಆತನಗಥಗಿ ಒಂದು ನಧಥಷರವನುನ ಸ್ಹ ಮಥಡಿದದರು. ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಓದುಗರಿಗಷ 
ನವಷೇದಸಿಕ್ಷೂಂಡ ಪತಿದುದದಕೂೆ ಮಥಡಿದಂತ್ಷ ದಷೇವರು ಅವರನುನ ಯಥವ ಉದಷದೇಶಕ್ಥೆಗಿ 
ಸ್ೃಷ್ಿಸಿದಥದನಷೂೇ ಅದನುನ ಮಥಡುವಂತ್ಷ. ಅವರು ಇದದ ಹಥಗಷಯೆೇ 
ಆಶೇವಷದಸ್ಲ್ಪಡಲ್ಲಕ್ಥೆಗುವಂತ್ಷ, ಅವರು ದಷೇವರ ತಂದಷತನವನುನ ಮತುತ ಯೆೇಸ್ುವಿನ 
ಒಡಷತನವನುನ ಅರಿಕ್ಷ ಮಥಡುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ತನಗಥಗಿ ನಧಥಷರಗಳನುನ 
ಮಥಡುವದನುನ ಪೂತಿಷಗಷೂಳಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ನಂಬಿಕ್ಷಯ ಪಿಯಥಣ ಅವರ ಮುಂದಷ ಇದಷ. 

ವಚನ್ 4. ಪ್ೌಲ್ನು ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ತನನ ಪತಿವನುನ ಕೃತಜ್ಞತ್ಥಸ್ುತತಿ 
ಪ್ಥಿಥಷನಷಯಂದಗಷ ಪ್ಥಿರಂಭಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (ರಷೂೇಮ 1:8; ಎಫಷಸ್ 1:6; ಫಿಲ್ಲಪಿಫ 1:3; ಕ್ಷೂಲ್ಸಷು 
1:3; 1 ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕ 1:2; 2:13; 2 ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕ 1:3). ದಷೇವರು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ 
ಮತುತ ಅವರ ನಂಬಿಕ್ಷಯ ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಗಷ ತ್ಷೂೇರಿಸಿದ ಕೃಪ್ಷಗಥಗಿ ಅವನು ಕೃತಜ್ಞತ್ಷಯನುನ 
ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ಗಲ್ಭಷಯನುನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ೌಲ್ನು ನಮಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನತನ್ು 
ಯತವತಗಲೂ ನ್ನ್ು ದೆೇವರಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ುು ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಪ್ಥಿಥಷನಷಯನುನ ಒಂದು 
ಆಚಥರವಷಂದು ತಿಳಿದು ಬಿಟುಿಬಿಡಬಥರದು ಎಂದು ಬರಷದರುವದು ಗಮನೇಯವಥಗಿದಷ. 
ಕ್ರರಸಾನತದ ಯೆೇಸುವಿನ್ಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಡಲಪಟ್ಟ ದೆೇವರ ಕೃಪೆಯು ಮಥನವ ವಿಫಲ್ತ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಕ್ಥಯಷ ನವಷಹಸ್ುತಿತದಷ. ದಷೇವರು ಯಥವಥಗಲ್ೂ ಪ್ಥಪಿಗಳ ನಥಯಯವನುನ 
ಪಿತಿಪ್ಥದಸ್ುತ್ಥತನಷ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಭುದದತ್ಷಯ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯನುನ ಸ್ಹ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ 
ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಗಷ ವಿಧಷೇಯರಥದರಷಂದು ಮತುತ ದಷೇವರು ಅವರನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಪಟಿವರ 
ದಷೇಹದಲ್ಲಿ ಏರಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಕೃತಜ್ಞತ್ಷಯನುನ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವನು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಪಿಕಟವಥಗುತಿತರುವ ಮುಗದತನ ಮತುತ ಹಷಮ್ಮೂಯನುನ ಜ್ನರನುನ 
ವಿಮೊೇಚ್ಚಸ್ುವ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ಥಯಷದಲ್ಲಿ ಅಡಷತಡಷಯಥಗುವದಕ್ಷೆ ಅನುಮತಿಸ್ುವದಲ್ಿ.  

ಎರಡು ಚ್ಚಕೆ ವಥಕಯಗಳಲ್ಲಿ (1:3, 4) ಪ್ೌಲ್ನು ಕೃಪ್ಷಯೆಂದು ಅನುವಥದಸ್ಲಥದ 
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(χάρις, charis) ಎಂಬ ಸಥಮಥನಯ ಪದದತತ ಸಷಳಷಯುತ್ಥತನಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಪದವನುನ 
ಅದರ ಸಥಮಥನಯ ಅಥಷವನುನ ದಯೆ ಮತುತ ಸ್ದಥುವನಷ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲ್ು ಹಂಜ್ರಿಯುವದಲ್ಿ (1:3), ಆದರಷ ವಚನ 4ರಲ್ಲಿ ಆತನು ಅದರ 
ಅಥಷವನುನ ಇನಷೂನಂದು ಹಂತಕ್ಷೆ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಹಷೂೇಗುತ್ಥತನಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ “ಕೃಪ್ಷ” 
ತ್ಥಂತಿಿಕ ಅಥಷವಿದಷ ಅದು ದಷೇವರ ಅನರಿೇಕ್ಷಿತ, ಉಚ್ಚತ ಮತುತ ಕರುಣಷಯ ವರ “ಕ್ರಿಸ್ತ 
ಯೆೇಸ್ುವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ.” ಪತಿದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಎಲಥಿ ಗದರಿಕ್ಷಗಳು ಮತುತ 
ತಿದುದಪಡಿಗಳನುನ ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಹಷೂೇದರ ಮತುತ ಸ್ಹಷೂೇದರಿಯರಷೂಂದಗಷ 
ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಂಡ ಕೃಪ್ಷಗಥಗಿ ಕೃತಜ್ಞತ್ಷಯನುನ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದ ಸ್ನನವಷೇಶದ ಹನಷನಲಷಯಲ್ಲಿ ಓದಬಷೇಕು. 
ಅವರಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಗಲ್ಭಷ ಏನಷೇ ಇದದರೂ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಓದುಗರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ 
ನಮೊೂಂದಗಷ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಂಡ ಆತಿೀಕ ಆಶೇವಥಷದಗಳು ದಷೇವರಿಂದ ಕ್ಷೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿವಷ 
ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು. ಅವನ ವಿಶಥವಸ್ವಷೇನಂದರಷ, ಅವರು ದಷೇವರ ಕೃಪ್ಷಯಲ್ಲಿ 
ಬಷಳಷದ ಹಥಗಷ, ಅವರು ತಮೂ ಭಿನಥನಭಿಪ್ಥಿಯಗಳಿಂದ ಮತುತ ತಮೊೂಳಗಷ ಇರುವ 
ಆತೂವನುನ ನಂದಸ್ುತಿತರುವ ಪ್ಥಪಗಳಿಂದ ಆಚಷಗಷ ಹಷೂೇಗಬಷೇಕು. 

ವಚನ್ 5. ಎಲತಿ ಮತತ್ು ಮತ್ುಾ ಎಲತಿ ಜ್ಞತನ್ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಕಲ್ಪನಷಯಂತ್ಷ ಬಿಚ್ಚಿದ 
ಪತಿದ ಹಥಗಷ ವಿಸಥತರವಥದ ವಿರ್ಯಗಳನುನ ಪರಿಚಯಸ್ುತತದಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷಲ್ವು 
ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ ಜ್ಞಥನದ ಮ್ಮೇಲಷ ತಮಗಿರುವ ಪಿಭುತವಕ್ಥೆಗಿ ಹಷಮ್ಮೂ 
ಪಟುಿಕ್ಷೂಂಡರು, ಆದರಷ ಅವರು ಯಥವುದನುನ ಜ್ಞಥನ ಎಂಬುದಥಗಿ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದದರಷೂೇ 
ಅದು ಪ್ೌಲ್ನ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಗಷ ಬಹಳ ವಿಭಿನನವಥಗಿತುತ (3:18-20). ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಓದುಗರು 
ಆತ್ನ್ುಲ್ಲಿ ಸಮೃದಿುಯತಗಿದುರು; ಅವರು ಕತಷನು ಕೂಡ ಮಥಡಬಹುದಥದ ಎಲ್ಿದರಲ್ಲಿ 
ಸ್ಮೃದದಯಥಗಿ ಭಥಗಿಗಳಥಗಿದದರು. ಪ್ೌಲ್ನಗಷ, ಯೆೇಸ್ು “ಎಲಥಿ ಮಥತು ಮತುತ ಎಲಥಿ 
ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ” ಮೂಲ್ನಥಗಿದದನು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಕ್ೌಶಲಥಯತೂಕವಥಗಿ ಸ್ುತತಿಸ್ುತಿತದದರು ಮತುತ 
ಎರಡು ಚ್ಚಕೆ ವಥಕಯಗಳಲ್ಲಿ (1:3, 4) ಪ್ೌಲ್ನು ಕೃಪ್ಷಯೆಂದು ಅನುವಥದಸ್ಲಥದ ಅದಷೇ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಬಯುಯತಿತದದರು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಮಥತು ಮತುತ ಶಕ್ಷಣದ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಷಮ್ಮೂ 
ಪಡುವವರಥಗಿದದರು. ಲೌಕ್ರಕ ಕ್ಷೇತಿದಲ್ಲಿ, ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷಯ ಪದಗಳಥಗಿದದವು, ಪ್ೌಲ್ನ ಪದಗಳು 
ಹಷಚಥಿಗಿ ಅಣಕಕ್ಷೆ ಸ್ೂಚನಷಯಥಗಿದದವು.  

ಪತಿವು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರು ಭಥರ್ಣ ಮಥಡುವದರಲ್ಲಿ ಹಷಚ್ಚಿನ 
ಲಥಭಥಂಶವನುನ ಇಟ್ಟಿದಥದರಷ ಆ ದನಗಳಲ್ಲಿದದ ವಥಕ್ಥಿಚಥತುಯಷ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ 
ವಥಯಖ್ಥಯನಸಿದಂತ್ಷ ಖಚ್ಚತಗಷೂಳಿಸ್ುತತವಷ. ವಥಕ್ಥಿಚಥತುಯಷದ ಕ್ೌಶಲ್ಯವು ಕತಷನ 
ಸಷೇವಷಯ ಕ್ಥರಣವನುನ ನಷರವಷೇರಿಸ್ಬಹುದು ಇಲ್ಿವಷೇ ನಷರವಷೇರಿಸ್ಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ ಎಂಬುದು 
ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ತಿಳಿದತುತ. ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ತಮೂ ಜ್ಞಥನದಲ್ಲಿ ಹಷಮ್ಮೂ 
ಪಟುಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು, ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಮಿೇಸ್ಲಥತಿ ಇತುತ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅವರು ದಷೇವರ, ಪಿಕಟನಷ, 
ವಿಮೊೇಚನಷ ಮತುತ ನತಯಜಿೇವದ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಮತುತ ಮಥತನಥಡಲ್ು 
ಆಶೇವಥಷದವನುನ ಹಷೂಂದದದರು. ದಷೇವರಿಗಷ ಮಹಮ್ಮಯನುನ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುವದರ ಬದಲಥಗಿ, 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ವಥಕ್ಥಿಚಥತುಯಷ ಮತುತ ಜಥಣತನದಂದ ಕೂಡಿದ ಜ್ಞಥನವಷೇ ತಮೂಲ್ಲಿ 
ಕ್ಷೂನಷ ಎಂದು ಭಥವಿಸಿದದರು. ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಮತುತ ಭಿನಥನಭಿಪ್ಥಿಯಗಳ ಹಷೂೇಲ್ಲಕ್ಷಯನುನ 
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ಮಥಡಲ್ು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಬಷೂೇಧನಷಗಳು ಅವಕ್ಥಶವನುನ ನೇಡುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನು ಮತುತ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಹಷೂೇದರರು ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ಮತುತ ಸ್ಪರ್ಿವಥದ ಸ್ತಯ ನವಷೇದನಷಗಷ ಬಷಲಷ 
ನೇಡುತಿತದದರು; ಮಥತನಥಡುವದನುನ ಮತುತ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವದನುನ ಅವನು ಅಳಷಯುವ 
ಅಳತ್ಷಗಷೂೇಲ್ು ಒಂದಷೇ ಆಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಈ ಸ್ಹಷೂೇದರರು ಶಿೇಮಂತರಥಗಿದದರು, ಆದರಷ ಅವರು 
ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತ್ಥವು ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳವ ವರಗಳು ಅವರನುನ ತಮೂ ಸ್ುತತಲ್ೂ ಇರುವ ಜ್ನರ 
ವತಷನಷಯನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲ್ು ಕರಷನೇಡುತತವಷ ಎನುನವದನುನ ಇನೂನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿರಲ್ಲಲ್ಿ.  

ವಚನ್ 6. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತ್ಥದ ಜ್ಞಥನ ಪ್ೌಲ್ನು ಮತುತ ಇತರರು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ 
ನೇಡಿದ ಸಥಕ್ಷಿಯಂದ ಬಂತು. ಅವರು ದೃಢಪಡಿಸ್ುವದಷೇನಂದರಷ ಯೆೇಸ್ು ತ್ಥನಷೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು 
ಎಂಬುದನುನ ತನನ ಮಥತು ಮತುತ ಕ್ಥಯಷದ ಮೂಲ್ಕ ತ್ಷೂೇಪಷಡಿಸಿದಥದನಷ (15:1-4). 
ದಷೇವರು ನಜ್ರಷೇತಿನ ಯೆೇಸ್ುವನುನ ತನನ ಮಗನಷಂದು ಸ್ತತವರಷೂಳಗಿಂದ ಅವನನುನ 
ಎಬಿಬಸ್ುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಪಿಕಟ್ಟಸಿದಥದನಷ (ರಷೂೇಮಥ 1:4). ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು 
ಏನನುನ ಅರಿತಿದಥದರಷೂೇ ಅದನಷನೇ ನವಷೇದಸ್ುತ್ಥತನಷ: ಕ್ರರಸಾನ್ ಕುರರ್ತದ ಸ್ತಕ್ಷಿ ಅವರಲ್ಲಿ 
ದೃಢವತಗಿದೆ. ಮೂರನಷೇ ವಗಷದ ಶಷ ೇತುಿಗಳು ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ತಿಳಿದರುವ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳ 
ಕುರಿತು ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದರುವದಲ್ಿ ಮತುತ ಅವನ ಶಷ ೇತುಿಗಳು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ 
ಸಥಕ್ಷಿ ಹಷೇಗಷ ದೃಢಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶಿಯಷ ಪಡುತ್ಥತರಷ, ಮುಂದಷ, ಪ್ೌಲ್ನು 
“ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಿಗಷ ಇರತಕೆ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ನಮೂ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ತ್ಷೂೇರಿದವು” ಎಂದು 
ದೃಢಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 12:12). ಪ್ೌಲ್ನು ಪಟಿಣದಲ್ಲಿದಥದಗ, ತನನ ಹಸ್ತವನುನ 
ಈಡುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಪವಿತ್ಥಿತೂನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರಿಗಷ ಬಲ್ವನುನ ನೇಡಿದನು. 
ಈ ಆಶೇವಥಷದವನುನ ಹಷೂಂದದವರು ತಮೂ ವಿವಷೇಕಕ್ಷೆ ಅನುಗುಣವಥಗಿ ಅದುುತ 
ಕ್ಥಯಷಗಳನುನ ಮಥಡುತಿತದದರು (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 12:7-10).  

ಸಥರಿದ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯು ಅದುುತ ಕ್ಥಯಷಗಳಿಂದಥಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿತು, ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು 
ತನನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ಹಷೂಂದದದನು. ಬಹುಶಃ ಅವನು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತರುವ ವಿಧಥನದಲ್ಲಿ ಉಂಟ್ಥದ 
ಬದಲಥವಣಷಯನುನ ಅಥವಥ ತ್ಥವು ವಿಮೊೇಚನಷ ಹಷೂಂದದ ಜ್ನರು ಎಂಬ ತಮೂ 
ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಆನಂದಸ್ುತಿತರುವದನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತಿತರಬಹುದು. ಬದಲಥದ ಜಿೇವಿತಗಳು 
ಆತನ ಬಷೂೇಧನಷಯ ಸ್ತಯವನುನ ದೃಢಪಡಿಸ್ುತತವಷ. ನಂತರದ ವಿವರಣಷ ಬಹಳ ಮನ 
ಮುಟುಿವಂತದಥದಗಿದದರೂ ಅದು ಬಹಳ ಅನಧಥಷರಿತ ಮತುತ ಅಮೂತಷವಥಗಿದಷ. 
“ಅನುಸ್ರಿಸ್ದಷೇ” ಎಂದು ಅನುವಥದಸ್ಲಥದ ಕ್ರಿಯಥ ಪದವು (βεβαιόω, bebaioō) ರಿಂದ 
ಕುಂಟನನುನ ಸ್ವಸ್ಾ ಮಥಡಿದಥಗ ಮತುತ ಕುರುಡನಗಷ ಕಣುಣ ಬಂದರುವದನುನ ಅವರು 
ಅನುಭವಿಸಿರುವದನುನ ಮತ್ಷೂತಮ್ಮೂ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಜ್ಞಥಪಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಕ್ಥರಣವಥಯತು. 
ಇಬಿಿಯ ಲಷೇಖಕರು “ಅನುಸ್ರಿಸ್ದಷೇ” ಎಂಬ ಅದಷೇ ಕ್ರಿಯಥಪದದ ಅಥಷವನುನ ಸ್ತಯದ 
ಕುರಿತು ಸಥಕ್ಷಿ ನೇಡುವದರಷೂಂದಗಷ “ಸ್ೂಚಕ ಕ್ಥಯಷಗಳನೂನ ಮತುತ ಅದುುತ 
ಕ್ಥಯಷಗಳನೂನ ನಥನಥ ವಿಧವಥದ ಮಹತ್ಥೆಯಷಗಳನೂನ ನಡಿಸಿ ಪವಿತ್ಥಿತೂವರಗಳನುನ 
ತನನ ಚ್ಚತ್ಥತನುಸಥರವಥಗಿ ಅವರಿಗಷ ಅನುಗಿಹಸಿ ಅವನ ಮಥತಿಗಷ ಸಥಕ್ಷಿ ಕ್ಷೂಡುತಿತದದನು” 
(ಇಬಿಿಯ 2:3, 4). 
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ವಚನ್ 7. ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ತಮೂ ಓದುಗರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಆತಿೀಕ ಆಶೇವಥಷದಗಳನುನ 
ದೃಢಪಡಿಸ್ಲ್ು ಶಿಮವಹಸಿದರು. ಅವರು ದಷೇವರ ಕೃಪ್ಷಯಲ್ಲಿ ಭಥಗಿಗಳಥಗಿದದರು ಮತುತ 
ಇದರಿಂದಥಗಿ ಅವರಿಗಷ ಯತವ ವರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರರ್ೆಯಿರಲ್ಲಲಿ. ಅವರು ಮಥತಿನಲ್ಲಿ ಮತುತ 
ಜ್ಞಥನದಲ್ಲಿ ಶಿೇಮಂತರಥಗಿದದರು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತ್ಥದ ಸಥಕ್ಷಿ ಅವರ ಮ್ಮೇಲಷ ಸಿಾರವಥಗಿತುತ. 
ಅವರ ಆಶೇವಥಷದದ ಸ್ವರೂಪವನುನ ನಷೂೇಡುವಥಗ ಅಸ್ಂಮಜ್ಸ್ತ್ಷ, ಪಂಗಡಗಳು 
ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲ ಮತುತ ಲೌಕ್ರಕತ್ಷ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತಿತದದವು ಇದು ಹಷೇಗಷ ಸಥಧಯ? ಅವನು 
ಕಠಿಣವಥದ ಪಿಶಷನಗಳನುನ ಕ್ಷೇಳುವ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ ಮದಯದಲ್ಲಿ 
ಮೊದಲ್ು ದಷೇವರ ಕ್ಥಯಷದ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ವಿಶಥವಸ್ವನುನ ದೃಢಪಡಿಸ್ಲ್ು ಬಯಸಿದನು. 
ಹಥಗೂ, ಅವನು ಅವರ ಯಥವ ಆಶೇವಥಷದಗಳು ಅವರ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಥನ, ಬಲ್ ಅಥವಥ 
ಒಳಷಳೇತನದಂದಥಗಿ ಹುಟುಿವದಲ್ಿ. ಅ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಜ್ಞಥನ ಮತುತ ಬಲ್ದ 
ಮ್ಮೇಲಷ ಅವರ ಅನುಚ್ಚತವಥದ ವಿಶಥವಸ್ವನುನ ವಿವರಿಸ್ಲ್ು ಹಷೇಳಿದನು (3:18-20).  

ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು, “ಯಥವುದಷೇ ವರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯನುನ 
ಹಷೂಂದರಲ್ಲಲ್ಿ” ವಿವಿಧ ವರಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಹಷಚುಿ ಚಚಷಷಯ ವಿರ್ಯವಥಗಿತುತ. “ವರ” ಇದು 
χάρισμα (charisma) (ದಷೈವಿೇ ವಚಷಸ್ುು) ಪದದ ಅನುವಥದವಥಗಿದಷ, ಇದು ಪ್ೌಲ್ನ 
ಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹದನಥರು ಸಥರಿ ಪಿಕಟವಥಗುತತದಷ ಮತುತ 1 ಪ್ಷೇತಿ 4:10ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಥರಿ. 
ಪ್ೌಲ್ನು ರಷೂೇಮ ಪಟಿಣಕ್ಷೆ ಬಂದಥಗ, ಅವನು ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಮ್ಮೇಲಷ “ಕ್ಷಲ್ವು ಆತಿೀಕ 
ವರಗಳನುನ” ದೃಢಪಡಿಸ್ುವ ನರಿೇಕ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದದದನು (ರಷೂೇಮಥ 1:11). ಗಿಿೇಕ್ 
ಭಥಷಷಯಲ್ಲಿ, ಈ ಪದವು ಐದು ಸಥರಿ 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 12 ಸಥರಿ ವಯಕತವಥಗುತತದಷ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಆನಂದಸ್ುತಿತರುವ ವಿವಧ ಅದುುತವಥದ ವರಗಳು “ಅದಷೇ ಆತೂನಂದ” 
ಕ್ಷೂಡಲ್ಪಟಿವು (12:4). ದಷೈವಿೇಕ ವರಗಳು ವಿಶಷೇರ್ವಥದ ಅಸಥಮಥನಯವಥದ 
ಬಳುವಳಿಯಥಗಿದಷ; ಎಂಬುದು ಈ ಸ್ನನವಷೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿದಷ. ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥದ ಉಲಷಿೇಖವಿಲ್ಿದಷ ಈ ಪದವನುನ ಅದುುತಕ್ಥಯಷಗಳಿಗಷ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಉದಥಹರಣಷಗಷ ರಷೂೇಮಥ 11:29 ಹೇಗಷ ಹಷೇಳುತತದಷ, “ದಷೇವರು 
ವರಗಳನೂನ ಅನುಗಿಹಸಿದದಕೂೆ ಜ್ನರನುನ ಕರಷದದದಕೂೆ ಪಶಥಿತ್ಥತಪ ಪಡುವವನಲ್ಿ.” 
ಆದಥಗೂಯ ಎರಡು ಆಲಷೂೇಚನಷಗಳು ಇದನುನ ಸ್ಂಭವನೇಯವಥಗಿಸ್ುತತವಷ, ಪ್ೌಲ್ನು 
ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಅಸಥಮಥನಯ ವರಗಳನುನ ಹಷೂಂದದದನು ಎಂಬುದು 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 1:7. ಮೊದಲ್ು, 
ಈ ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಅವರು ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿರುವ 
ಆಶೇವಥಷದದ ಪರಿಪೂಣಷತ್ಷಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸ್ುತಿತದಥದನಷ. ಈ ಪರಿಪೂಣಷತ್ಷ 
ಅದುುತ ಕ್ಥಯಷಗಳ ವರಗಳನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿದಷ. ಎರಡನಷಯದಥಗಿ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು 
ಅದುುತ ಕ್ಥಯಷಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ ತಪ್ಥಪದ ಮಥಗಷದಲ್ಲಿ ನಡಷಸ್ುವ ಒತತನುನ ಇಟ್ಟಿದಥದರಷ (12:29-
31). 1:7ರಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಸಷಯಯ ಉಲಷಿೇಖವು 12:29-31ರಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ತಿದುದಪಡಿಯನುನ 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತತದಷ.  

ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಆತಿೀಕ ವರಗಳ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದರಲ್ಲಲ್ಿ, ಆದರಷ 
ವರಗಳನುನ ದಷೇವರ ದಷೂಡಡ ರಚನಷಯ ಚ್ಚತಿಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದಥಗ ಮಥತಿ ಮಹತವವನುನ 
ಹಷೂಂದುತತವಷ. ಕತ್ೆನತದ ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸಾನ್ ಪ್ರಕಟ್ನೆಯ ಕುರತ್ು ಓದುಗರ ಗಮನವನುನ 



 41 

ಸಷಳಷಯಲ್ು ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೂಸ್ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನವನುನ ಸಷೇರಿಸಿದಥದನಷ. ಮಥಮಿಷಕವಥದ 
ತಿರುವಿನಷೂಂದಗಷ ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ನಥಶನವು ಅವರಿಗಥಗಿ ಕ್ಥದದಷ ಎಂದು 
ಜ್ಞಥಪಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಒಬಬನು ಕತಷನ ಬರಷೂೇಣದ ನರಿೇಕ್ಷಯಲ್ಲ ಿಜಿೇವಿಸ್ುವಥಗ ವರಗಳು ಮತುತ 
ಪಿತಿಷಷಿ ಬಷೇರಷ ಬಣಣವನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳತತವಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಆನಂದಸಿದ ಯಥವುದಷೇ 
ಆತಿೀಕ ವರಗಳು ಅಥವಥ ಜ್ಞಥನ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರಷೂೇಣದಲ್ಲಿ, “ದಷೇವರ ಪಿಕಟನಷಗಳು,” ಅವರ 
ಕೂತೂಹಲ್ದ ನರಿೇಕ್ಷಗಳಥಗುತತವಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಭಷ ಯಥವಥಗಲ್ೂ ಗುರಿಯನುನ ತಲ್ುಪುವತತ 
ತಮೂ ದೃಷ್ಿಯನುನ ಕ್ಷೇಂದಿಕರಿಸ್ಬಷೇಕು, ಯಥಕಂದರಷ “ಎಲಥಿ ಸ್ಂಗತಿಗಳ ಅಂತಯವು 
ಸ್ಮಿೇಪವಥಗಿದಷ” (1 ಪ್ಷೇತಿ 4:7).  

ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿ, ನಮಗಿರುವ ಭರವಸಷ ಏನಂದರಷ ದಷೇವರ ಕೃಪ್ಷಯಂದ, ನಥವು 
ಕ್ಷೂನಷಯವರಷಗಷ ತ್ಥಳಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು; ಆದರಷ ತ್ಥಳಿಕ್ಷೂಳುಳವದಷೂಂದಷ ಅಂತಿಮವಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು 
ಮುಂದಷ ತ್ಥನು ಸ್ಹ ಮಥಪಷಡಬಷೇಕ್ಥದ ಸಥಧಯತ್ಷಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ಥತನಷ 
“ಬಿಟುಿಬಿಡುವದು” (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 9:26, 27; KJV). ಕತಷನಲ್ಲಿ ಯಥರು 
ನಂಬಿಕ್ಷಯನನಡುತ್ಥತರಷೂೇ, ಅವರನುನ ಲಷೂೇಕದ ಯಥವ ಬಲ್ವು ಕತಷನ ಪಿಿೇತಿಯಂದ 
ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ಲಥರದು (ರಷೂೇಮ 8:38, 39). ಯೆೇಸ್ು ನಮೂ ಸ್ಹಥಯಕ ಮತುತ ಸಷನೇಹತನು. 
ಕತಷನು ತನನ ಸ್ವಂತಜ್ನರನುನ ಕ್ಷಮಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಮತುತ ತನನವರಷಂದು ಸಿವೇಕರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 

ವಚನ್ 8. “ನಮೂ ಕತಷನಥದ ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಿತಯಕ್ಷತ್ಷ” 1:7ರಲ್ಲಿ ನ್ಮಮ ಕತ್ೆನತದ 
ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸಾನ್ ದಿನ್ದ ಕುರಿತು ಮಥತನಥಡುವ ಇನಷೂನಂದು ವಿಧವಥಗಿದಷ. 1:8ರಲ್ಲಿ 
ಇತಿಹಥಸ್ವು ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬರಷೂೇಣದತತ ಚಲ್ಲಸ್ುತಿತದಷ, ಲಷೂೇಕದ ಅಸಿತತವ ಮತುತ 
ಸ್ಮಯದ ಮುಕ್ಥತಯ. ದುಃಖಿಸ್ುತಿತರುವ ಸ್ಮಯವು ಕ್ಷೂನಷಗಷೂಳುಳವವರಷಗಷ ಮಥನವ 
ಕುಟುಂಬ ದಗಬರಮ್ಮಗಷೂಳುಳವದಲ್ಿ. ಸ್ಮಯವು ಸ್ಂದು ಹಷೂೇಗುತಿತರುವ ಹಥಗಷ ದಷೇವರು 
ಉದಷದೇಶ ಮತುತ ಮಥಗಷದಶಷನವನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ.  

“ಕತಷನ ದನವು” ಹಳಷ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹತವದ ವಿಚಥರವಥಗಿತುತ. 
ಪಿವಥದಗಳಿಂದ ಇದರ ಉಪಯೇಗ ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಥಷವನುನ 
ವಿವರಿಸ್ಲ್ು ಸ್ಹಥಯಕವಥಗಿದಷ. ಪಿವಥದಗಳು “ಕತಷನ ದನ” ಕತಷನು ತನನ ಜ್ನರನುನ 
ಮಹಮ್ಮಯಡನಷ ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ು ಅಥವಥ ಶಕ್ಷಿಸ್ಲ್ು ಬರುವ ಯಥವುದಷೇ ದನವಥಗಿದಷ ಎಂದು 
ಅಥಷ. ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ “ಕತಷನ ದನ” ನಧಿಷರ್ಿವಥಗಿ ಕತಷನು ತಿರುಗಿ ಬರುವ 
ದನ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಆತನು ತಿರುಗಿ ಬರುವದರ ಖಚ್ಚತತ್ಷಯನುನ ಬಲ್ಿವರಥಗಿದಥದರಷ ಆದರಷ 
ನಗದತ ಸ್ಮಯವನನಲ್ಿ; ಕತಷನು ತಿರುಗಿ ಬರುವದು ಯಥವಥಗ ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಒಂದಷೇ 
ಸ್ೂಚನಷ ಅದು ರಥತಿಿಯ ಜಥವದಲ್ಲಿ ಕಳಳನು ಬರುವಂತ್ಷ (ಮತ್ಥತಯ 24:36;  
1 ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕ 5:2 ನಷೂೇಡಿರಿ).  

ವಚನ್ 9. ರಕ್ಷಣಷಯ ಭರವಸಷಯು ದಷೇವರ ನಂಬಿಗಸಿತಕ್ಷಯನುನ ಆಧರಿಸಿದಷ. ಗಿಿೇಕರು 
ತಮೂ ದಷೇವರುಗಳನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಪಿಕ್ಥರ, ಒಬಬನಷೇ ನಜ್ವಥದ ದಷೇವರು 
ಚಪಲ್ಚ್ಚತತನಲ್ಿ. ದೆೇವರು ನ್ಂಬಿಗಸಾನತಗಿದತುನೆ ಮತುತ ತನನ ಮಕೆಳ ಪಕೆದಲ್ಲಿ 
ನಂತುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ನಮೂ ಕತಷನಥದ ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನಷಂಬ ತ್ನ್ು ಮಗನ್ ಅನೊಯೇನ್ಯರ್ೆಗೆ 
ನಮೂನುನ ಕರಷದವನು ಆತನಷೇ. 1:9 ರಲ್ಲಿರುವ ಗಿಿೇಕ್ ವಥಕಯ ಭಥಗಯದ ಉತತಮವಥದ 
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ಅನುವಥದ ಬಹಶಃ ತನನ ಮಗನಷೂಂದಗಷ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷ ಆಗಿರಬಹುದು. ಇದು ವಂಶ 
ಸ್ೂಚಕ ಪದವಥಗಿರಬಹುದು ವಥಸ್ತವಿಕವಥಗಿ “ಆತನ ಮಗನ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಗಥಗಿ.” ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ಪರಸ್ಪರರಷೂಂದಗಷ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳವ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷ ಕ್ಷೇವಲ್ ಕ್ರಿಸ್ತನಷೂಂದಗಷ ಇರುವ 
ಸಥಮಥನಯ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯಂದ ಮಥತಿ ಸಥಧಯ (1 ಯೇಹಥನ 1:6, 7).  

ನರಂತರವಥದ ಆತನ ನಥಮದ ಉಪಯೇಗದಂದ, ಇದು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗುತತದಷ 
ಏನಂದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಆಲಷೂೇಚನಷ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಷೇರೂರಿವಷ. ಆತನು ಪತಿದ ಪ್ಥಿರಂಭದಂದ 
ಕ್ಷೂನಷಯವರಷಗಷ ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಯಥವಥಗಲ್ೂ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಥದನಷ. 
ತನನ ಸ್ವಂತ ಬಲ್ ಅಥವಥ ಜ್ಞಥನದ ಮ್ಮೇಲಷ ಆತುಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚಥಿಗಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ 
ದೃಷ್ಿಯನುನ ಕತಷನ ಮ್ಮೇಲಷ ಇಟ್ಟಿದಥದನಷ. ಆತನ ಪಿತಿಯಂದು ಕ್ಥಯಷ ಮತುತ 
ಪಿತಿಯಂದು ಆಲಷೂೇಚನಷಗಳು ತಪಿಪ ಹಷೂೇದವರನುನ ನತಯಜಿೇವಕ್ಥೆಗಿ ಕರಷದವನ 
ಮಹಮ್ಮಗಥಗಿ ಇವಷ.  

ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಂಗಡಗಳ ಕುರತ್ು ಪೌಲನ್ ಎಚಚರಕೆ (1:10-17) 
ತನನ ಪತಿದಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ತನಗಷ ಕಳುಹಸಿದ ಹಲ್ವು ಪಿಶಷನಗಳಿಗಷ 

ಉತತರಿಸಿದಥದನಷ. ಅವನು ಆ ಪಿಶಷನಗಳಿಗಷ ಹಷೂೇಗುವ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ಪಂಗಡ ಕುರಿತು ಮಥತನಥಡಲ್ು ಬಯಸ್ುತ್ಥತನಷ (1:10-4:21). 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಂದ ಇತಿತೇಚ್ಚನ ಸ್ಮಥಚರ ಪಂಗಡಗಳ ಸ್ಮಸಷಯಗಳು ಪ್ೌಲ್ನ 
ಆಲಷೂೇಚನಷಗಳನುನ ಅವರಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಕ್ಥರಣವಥಗಿವಷ. ಹಲ್ವು ಮಥಗಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ 
ಜ್ಗಳ ಮತುತ ಭಿನಥನಭಿಪ್ಥಿಯಗಳು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಿಗಷ ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ಲ್ು ಬಹಳವಥಗಿ 
ಭಥದಸ್ುವ ಸ್ಮಸಷಯಗಳಥಗಿದದವು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ತಮೂ 
ನಂಬಿಗಸಿತಕ್ಷಯ ಕುರಿತು ಅಸಥಮಥನಯವಥದ ಹಷಮ್ಮೂಯುಳಳವರಥಗಿದದರು. ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ದಷೇಹದಲ್ಲಿನ ಐಕಯತ್ಷಗಿಂತ ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ಂಗತಿಗಳು ಬಹಳ ಮಹತವಪೂಣಷವಥಗಿದದವು (ಎಫಷಸ್ 
4:4-6). ಯಥರಥದರೂ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಅವನಗಷ ತ್ಷೂಂದರಷಯನುನ ನೇಡುತಿತರುವ ಸ್ಂಗತಿಗಳಿಗಷ 
ಆತನ ಹಷಸ್ರನುನ ಜಷೂೇಡಿಸ್ಬಹುದಥಗಿತುತ. ಇಂದು ಸ್ಭಷಯನುನ ಸಥಾಪಿಸ್ಲ್ು 
ಪಿಯತಿನಸ್ುತಿತರುವವರು, ಹಷೂಸ್ ಸ್ಭಿೇಕರು ವಿಚ್ಚತಿವಥಗಿ ಪಂಗಡಗಳಿಗಷ ಒಲ್ವನುನ 
ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತ್ಥತರಷ ಎಂದು ಸಥಕ್ಷಿಕರಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. 

ಹಲ್ವು ಅಂಶಗಳು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಗಳಷಡಷಗಷ ಒಲ್ವನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವ 
ಪಿವೃತಿತಯನುನ ಹಷೂಂದರುತತವಷ. ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಹಷೂೇದರರು ವಿವಿಧ ಆತಿೀಕ 
ವರಗಳನುನ ಹಷೂಂದರುತ್ಥತರಷ, ಅವರಿಗಷ ಕ್ಷೈಸ್ತ ನಂಬಿಕ್ಷ ಮತುತ ಅಭಥಯಸ್ವನುನ ನಧಷರಿಸ್ಲ್ು 
ಆಜ್ಞಥರೂಪವಥದ ಯಥವುದಷೇ ಲ್ಲಖಿತ ಪದಗಳಿರುವದಲ್ಿ. ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷ ಇನೂನ 
ರಚ್ಚಸ್ಲ್ಪಡುವ ಪಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿತುತ. ಎರಡನಷಯದಥಗಿ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ವಿಶಥವಸಿಗಳು ತಮೂನುನ 
ತ್ಥವು ಸ್ವತಂತಿವಥಗಿ ಯೇಚ್ಚಸ್ುವವರು ಎಂದು ತ್ಷೂೇರಿಸಿದದರು. ಅವರು ಹಷೂಸ್ 
ಸ್ವರಗಳನುನ ಆಲ್ಲಸ್ುತಿತರಬಹುದು ಮತುತ ಹಷೂಸ್ ವಿಚಥರಗಳನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಬಹುದು; 
ಇಲ್ಿವಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ೌಲ್ನನುನ ಆಲ್ಲಸ್ುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ ಮತುತ ತಮೂ ಸ್ಮವಯಸ್ೆರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ 
ಪಿಚಲ್ಲತದಲ್ಲಿ ಇರದಷೇ ಇರುವ ಧಮಷವನುನ ಅಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ಇದಷೇರಿೇತಿಯು 
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ಮುಕತವಥದ ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಂದಷೇಶವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವಂತ್ಷ ಮಥಡಿತು ಮತುತ ಆತನ 
ಬಷೂೇಧನಷಗಳು ದುಮಥಷಗಕ್ಷೆ ಎಳಷಯದಂತ್ಷ ಒಲ್ವನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯವಥಯತು. 
ಮೂರನಷಯದಥಗಿ, ಕ್ಷೂರಿಂಥವು ತಮೂ ಸ್ುತತಲ್ೂ ಇರುವವರಿಗಷ ಬಷೂೇಧಿಸ್ಲ್ು ಎಲಥಿ ವಿಧದ 
ಬಷೂೇಧಕರನುನ ಒಳಗಷೂಂಡ ಪಟಿಣವಥಗಿತುತ. ಶಥಶವತನವಥಸಿಗಳು ಆ ಸ್ಮಯದ 
ತತವಜ್ಞಥನಶಥಸ್ರದ ಪಿಸ್ುತತ ವಿರ್ಯಗಳಿಗಷ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿದದರು. ಪರಿಣಥಮಸ್ವರೂಪವಥಗಿ 
ಬಷೂೇಧಕ ನಷಷಠಯನುನ ಅಳಷಯುವ ಗಷರಷಗಳನುನ ಎಳಷಯಲಥಯತು ಮತುತ ಪುನಃ 
ಎಳಷಯಲಥಯತು ಅಥವಥ ಪಂಗಡಗಳನುನ ಸಿವೇಕರಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಸಥಮಥನಯವಥಗಿತುತ. 
ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ವಿಭಥಗವನುನ ಮಥಡುವ ಶಕ್ರತಯು ಕ್ಥಯಷಮಥಡುತಿತದಷ ಎಂದು ಅರಿತ ಪ್ೌಲ್ನಗಷ 
ಆಶಿಯಷವಥಗಿರಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ, ಆದರಷ ಪಂಗಡಗಳಿಗಷ ಕ್ಥರಣವಥಗಿದಥದರಷ ಎಂದು ಯಥರಷೂಬಬರೂ 
ನವಷೇದಸ್ುವದನುನ ಆತನು ಬಯಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ.  

“ಸಹೊೇದರರೆೇ, ಐಕಯರ್ೆಯನ್ುು ಕತಪತಡಿಕೊಳಿಿರ” (1:10)  
10ಸಹೊೇದರರೆೇ ನಮಮಲಿರ ಮತತ್ು ಒಂದೆೇ ಆಗಿರಬೆೇಕು; ನಮಮಲ್ಲಿ 

ಭೆೇಧಗಳಿರಬತರದು, ನೇವು ಒಂದೆೇ ಮನ್ಸುಸ ಒಂದೆೇ ಅಭಿಪತರಯವೂ ಉಳಿವರತಗಿದುು 
ಹೊಂದಿಕೆಯಿಂದಿರಬೆೇಕು ಎಂಬದತಗಿ ನತನ್ು ನ್ಮಮ ಕತ್ೆನತದ ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸಾನ್ ಹೆಸರನ್ಲ್ಲಿ 
ನಮಮನ್ುು ಬೆೇಡಿಕೊಳುಿರ್ ಾೆೇನೆ. 

ವಚನ್ 10. “ಆತನ ಮಗನಷೂಂದಗಷ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷ” ವಚನ 1:9ರಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಇದನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುವಥಗ 1:10ರಲ್ಲಿ ಪ್ಥಿರಂಭಿಸಿದ ಐಕಯತ್ಷಯ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಗಷ ಸ್ರಳವಥದ 
ಬದಲಥವಣಷಯನುನ ಮಥಡುತ್ಥತನಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನಷೂಂದಗಷ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಒಟ್ಥಿಗಿ 
ಬಂಧಿಸ್ುತತದಷ, ಆದರಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ವಿಶಥವಸಿಗಳು ತಮೂದಷೇ ಆದ ಆಸ್ಕ್ರತಯನುನ 
ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಹಥಗಷ ಈ ಐಕಯತ್ಷಯನುನ ಅಸ್ಡಷಡ ಮಥಡುತಿತದದರು. ಪತಿದ ಎಲಷಿಡಷ 
ಇರುವಂತ್ಷ, ಇಲ್ಲಿಯೂ, ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಆತೂವನುನ ಪಿತಿಬಂಧಿಸ್ುತಿತದಥದನಷ. ಇದು 
ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ಲಥಗದ ಶಷೈಕ್ಷಣಿಕ ಪತಿಿಕ್ಷಯಥಗಿದಷ. ಅನುಕಂಪ, ಕರುಣಷ, ನರಥಶಷ ಮತುತ ಕ್ಷೂೇಪ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ ವಯಕತವಥಗುತತವಷ. ಕ್ಷೇವಲ್  
1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿಯೆೇ ಸಹೊೇದರರೆೇ ಎಂಬ ಬಹುವಚನದ ಪದವನುನ ಇಪಪತುತ ಸಥರಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. ಸ್ಭಷಯು ಸ್ಹಷೂೇದರತವವನುನ ಸ್ಂಧಥನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡಿದುದ ಹಷೇಗಷ? 
ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪಕ್ಷ ಮತುತ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ನಷಲಷಗಷೂಂಡಿದದರು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಸ್ೂಕ್ಷಮವಥಗಿ 
ಪ್ಥಿರಂಭಿಸಿದರು. ಅವನು ಪಿಸ್ುತತ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೃಪತರಥಗಿರಬಷೇಕ್ಷಂದು ಅವರನುನ 
ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಂಡನು. ಆತನು ಅವರು ಒಂದಷೇ ಮನಸ್ುು ಮತುತ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಥಿಗಿ 
ಹಷಣಷಯಲ್ಪಡಬಷೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದದನು. ಬಷೇಡಿಕ್ಷಯು ಪ್ೌಲ್ನದಷೂಬಬನದಷೇ ಆಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ; 
ಇದನುನ ನ್ಮಮ ಕತ್ೆನತದ ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸಾನ್ ಹೆಸರನ್ಲ್ಲಿ ಮಥಡಿದನು.  

ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ವಿಭತಗಗಳು ಬಷೇರಷ ಹಂತಕ್ಷೆ ಬರಬಹುದಥಗಿತುತ. ಯಥರೂ 
ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ು ಯೇಗಯರಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ದಷೇವ ಜ್ನರ ವಯಕ್ರತಕ ಸ್ಭಷ ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ಇತರ 
ಸ್ಭಿಕರಷೂಂದಗಷ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯನುನ ನೇಡಲ್ು ನರಥಕರಿಸ್ುತಿತುತ. ಪರಿಸಿಾತಿಗಳು 
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ವಯತ್ಥಯಸ್ವಥಗಿದದವು. ಸ್ಭಿಕರು ಸ್ತಯವಷೇದದ ಬಷೂೇಧನಷಗಳನುನ ಅಲ್ಿಗಳಷಯುವ 
ಅಭಥಯಸ್ವನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದರ ಪರಿಣಥಮವಥಗಿ ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ವಿಭಥಗಗಳು 
ಉಂಟ್ಥಗುತಿತದದವು. ಸ್ಭಿಕರು ತಮೂ ಅಭಿಪ್ಥಿಯಗಳನುನ ಮತುತ ಆದಯತ್ಷಗಳನೂನ ಎಲಷಿಡಷ 
ಆರಥಧಿಸ್ುತಿತರುವ ಸ್ಹ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಮ್ಮೇಲಷ ಹಷೇರುವಥಗ ಸ್ಹ ಈ ಪರಿಣಥಮವನುನ 
ಉಂಟುಮಥಡುತಿತದದವು.  

ಕ್ಷಲ್ವು ಪಂಗಡಗಳು ಸ್ಭಷಯ ಹಂತದಂದ ಆಚಷಗಷ ಹಷೂೇಗುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ 
ಓದುಗರನುನ ಒಂದೆೇ ಮನ್ಸುಸ ಒಂದೆೇ ನತಯಯತಿೇರ್ಪೆನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ೂಣೆರತಗಿರಬೆೇಕೆಂದು 
ಒರ್ಪಪಕೊಳಿಲು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ, ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂತರಿಕ ವಿರ್ಯಗಳ 
ಕುರಿತು ಯೇಚ್ಚಸ್ುತಿತದಥದನಷ ಸ್ಭಷಯ ಒಳಗಿರುವ ಪಂಗಡಗಳು ಹಷಚುಿ ವಷೈಕ್ರತಕವಥಗಬಹುದು, 
ಆದರಷ ಇವು ಸ್ಭಷಯ ವಿಶಥಲ್ವಥದ ದೃಶಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವವುಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ್ಮ 
ವಿನಥಶಕ್ಥರಿಯೆೇನಲ್ಿ. ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಭಕತರು ಕ್ರಿಸಿತೇಯ ಪಿಿೇತಿ, ಗೌರವ ಮತುತ 
ಒಬಬರಿಗಷೂಬಬರು ಮಯಥಷದಷ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ಲ್ು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಗಮನೇಯವಥಗಿದಷ. ಬಹುಶಃ 
ನಂಬಿಕ್ಷಯ ಯಥವ ಪರಿೇಕ್ಷಯು ಸ್ಭಷಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಐಕಯತ್ಷಯನುನ ನವಷಹಸಿ ಕತಷನಗಷ 
ಗೌರವ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ಲ್ು ಮಥಡುವ ಯಥವ ಪಿಯತನಕ್ರೆಂತ ನಖರವಥಗಿಲ್ಿ.  

“ನಮಮ ಪ್ಕ್ಷಪ್ಂಗಡಗಳು ಆಧ್ತರವಿಲಿದವುಗಳತಗಿವೆ” (1:11-16).  
11ಯತಕಂದರೆ ನ್ನ್ು ಸಹೊೇದರರೆೇ, ನಮಮಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳುಂಟೆಂದು ನಮಮ ವಿಷಯವತಗಿ 
ಖೊಿೇಯೆಯ ಮನೆಯವರಂದ ನ್ನ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂತ್ು. 12ನಮ್ಮಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬಬನ್ು - ನತನ್ು 
ಪೌಲನ್ವನ್ು, ಇಲಿವೆೇ - ನತನ್ು ಅಪೊಲೊಿೇಸನ್ವನ್ು, ಅಥವತ - ನತನ್ು ಕೆೇಫನ್ವನ್ು. ಇಲಿವೆ 
- ನತನ್ು ಕ್ರರಸಾನ್ವನ್ು ಎಂದು ಹೆೇಳಿಕೊಳುಿರ್ತಾನ್ಂರ್ೆ. 13ಕ್ರರಸಾನ್ು ವಿಭತಗವತಗಿದತುನೊೇ? 
ನಮಗೊೇಸೆರ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹತಕ್ರಸಿಕೊಂಡವನ್ು ಪೌಲನೊೇ? ನೇವು ಪೌಲನ್ ಹೆಸರನ್ಲ್ಲಿ 
ದಿೇಕ್ಷತಸ್ತುನ್ಮತಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೊೇ? 14-15ನಮಮಲ್ಲಿ ಕ್ರರಸಪನಗೂ ಗತಯನಗೂ ಹೊರರ್ತಗಿ 
ಮರ್ತಾರಗೂ ನತನ್ು ದಿೇಕ್ಷತಸ್ತುನ್ ಮತಡಿಸಲ್ಲಲಿವತದದರಂದ ನೇವು ನ್ನ್ು ಹೆಸರನ್ಲ್ಲಿ 
ದಿೇಕ್ಷತಸ್ತುನ್ಮತಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿುರೆಂದು ಯತರೂ ಹೆೇಳಲತಗದು. ಅದಕತೆಗಿ ದೆೇವರಗೆ 
ಸ್ೊಾೇತ್ರ ಮತಡುರ್ ಾೆೇನೆ. 16ಇದಲಿದೆ ಸ್ೆಾೇಫನ್ನ್ ಮನೆಯವರಗೆ ಸಹ 
ದಿೇಕ್ಷತಸ್ತುನ್ಮತಡಿಸಿದೆನ್ು. ಇವರಗಲಿದೆ ಇನತುರಗೂ ನತನ್ು ದಿೇಕ್ಷತಸ್ತುನ್ಮತಡಿಸಿದಂರ್ೆ 
ಕತಣೆನ್ು.  

ವಚನ್ 11. ಖ್ಷೂಿೇಯೆ ಒಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತ ವಥಯಪ್ಥರಿಯಥಗಿದದಳು, ಅವಳ ಜ್ನರು ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
ಮತುತ ಎಫಷಸಷಯ ಮದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಚರಿಸ್ುತಿತದದರು ಎಂಬುದನುನ ಯಥರಥದರೂ ಬಷೇಗನಷ 
ಉಹಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು. ಹಷಸ್ರು ಸಿರೇ ಹಷಸ್ರಥಗಿದಷ ಆದರಷ ಅವಳು ಕ್ಷೈಸ್ತಳಥಗಿದದಳು ಎಂಬುದು 
ಖಚ್ಚತವಥಗಿಲ್ಿ. “ಖ್ಷೂಿೇಯೆಯ ಮನಷ” ಎಂಬ KJV ಯಲ್ಲಿನ ಅನುವಥದ ಬಹುಶಃ 
ತಪುಪಮಥಗಷಕ್ಷೆ ಎಳಷಯಬಹುದು. ಗಿಿೇಕ್ ವಥಕಯಭಥಗ ಕ್ಷೇವಲ್ ಜ್ನರು ಖ್ಷೂಿೇಯೆಯ 
ಮನಷಯಂದಗಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಹಷೂಂದದದರು ಎಂಬುದನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತತದಷ. ಅವಳ 
ಕುಟುಂಬ ಅಥವಥ ಪಿತಿನಧಿಗಳು ಅನಷೇಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನಷೂಂದಗಷ ಸ್ಂಪಕಷದಲ್ಲಿ 
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ಬಂದರಬಹುದು. ಖ್ಷೂಿೇಯೆಯು ತ್ಥನಷೇ ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಅಥವಥ ಎಫಷಸಷ 
ಪಟಿಣದವಳಥಗಿರಬಹುದು. ಅವಳು ಯಥರಷೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಪ್ೌಲ್ನು ಖೊಿೇಯೆಯ ಜನ್ರ 
ಮೂಲ್ಕ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಷಯ ಸ್ಮುದಥಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಂಗಡಗಳು ಇವಷ ಎಂಬುದನುನ 
ಅರಿತಿದದನು. ಈ ವಿರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಕಲ್ಲಯಲ್ು ಜ್ನರಿಗಿರುವ ಹಷಚುಿ ಸಥವಭಥವಿಕವಥದ 
ಮಥಗಷ ಅನುಕೂಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಥಗವಹಸ್ುವ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ಮುದಥಯ. ಅವರಿಂದ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಅವರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳಿವೆ ಎಂದು ಬಲಿವನತಗಿದುನ್ು. ಇದು ತ್ಷೂಂದರಷದಥಯಕವಥದ 
ಬಷಳವಣಿಗಷಯಥಗಿತುತ.  

ವಚನ್ 12. ಈ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ ವಥಕಯಭಥಗವನುನ ಮೌಲ್ಯಮಥಪನ ಮಥಡಲ್ು ವಿಶಷೇರ್ 
ಕ್ಥಳಜಿ ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. ಇದರ ಅಥಷೈಷಸ್ುವಿಕ್ಷಯು 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿದ 
ಪ್ಥಿರಂಭದ ಅಧಥಯಯಗಳನುನ ಓದುವದರ ಮ್ಮೇಲಷ ಪಿಭಥವವನುನ ಬಿೇರುತತದಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಕ್ಥಯಷಮಥಡುತಿತರುವ ವಿಭಥಗ ಮಥಡುವ ಆತೂನ ಕ್ಷುಲ್ಿಕ ಹಥಸ್ಯಜ್ನಕ 
ಚ್ಚತಿವನುನ ನೇಡುತಿತದಥದನಷ ಎಂದು ಕ್ಷಲ್ವರು ಸ್ಲ್ಹಷನೇಡುತ್ಥತರಷ. ಹಥಗೂ, ಪ್ೌಲ್ನು 
ಅಧಥಯಯ 3 ಮತುತ 4ರಲ್ಲಿ ಬಷೂೇಧಕರ ಹಷಸ್ರುಗಳನುನ ಸಷೇರಿಸ್ುವದರಷೂಂದಗಷ ವಿಭಥಗಗಳ 
ಕುರಿತು ಮಥತನಥಡುವಥಗ, ನಜ್ವಥದ ಪಂಗಡಗಳು ಹಷಸ್ರಿನ ಸ್ುತತಲ್ೂ ರಚ್ಚಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿವಷ 
ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ. ಪಕ್ಷಗಳು ಹಷೇಳಿಕ್ಷಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದದವು ನತನ್ು 
ಪೌಲನ್ವನ್ು ಅಥವಥ ನತನ್ು ಅಪೊಪೇಲೊೇಸನ್ವನ್ು ಆದರಷ ಬಷೂೇಧಕರು ತ್ಥವಷೇ ನಜ್ವಥದ 
ಪಂಗಡಗಳ ರಚನಷಗಷ ಪೊಿೇತ್ಥುಹಸಿದದರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಯಥವ ಸ್ೂಚನಷಗಳಿಲ್ಿ. 
ಪಂಗಡಗಳನುನ ಸಥಾಪಿಸಿದುದ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ ಕ್ಥಯಷವಥಗಿತುತ.  

ಸ್ತಯವಷೇದದ ಓದುಗರಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಗಿದದರು 
ಎಂಬುದು ತಿಳಿದತುತ, ಆದರಷ ಪ್ಷೇತಿನು4 ಅಲ್ಲಿಗಷ ಹಷೂೇಗಿದದನು ಎಂಬುದು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿಲ್ಿ. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕೃತಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಷೇತಿನ ಕುರಿತು ಕ್ಷೂನಷಯ ಉಲಷಿೇಖ ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನ ಸ್ಭಷ 
ಎಂದು ಕರಷಯಲ್ಪಡುವ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ (15:7). ಅವನು ಸ್ಭಷಯ ನಂತರ ಕ್ಷಲ್ವು ಹಂತದಲ್ಲ ಿ
ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮನುನ ತ್ಷೂರಷದರಬಹುದು ಮತುತ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಯವನುನ 
ಕಳಷದರಬಹುದು. ಪಯಥಷಯವಥಗಿ, ಯೆಹೂದಯ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನ ಸ್ಭಷಯಂದ 
ಪತಿಗಳನುನ ತಿರುಗಿಸ್ುತಿತದದರು (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 3:1 ನಷೂೇಡಿರಿ) ಬಹುಶಃ ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ 
ಬಂದರಬಹುದು ಮತುತ ಪ್ಷೇತಿನ ಹಷಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ಮಥತನಥಡಲ್ು ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸಿರಬಹುದು. 
ಅಪೊಸ್ತರಕೃತಯಗಳು 15:1 ಮತುತ ಗಲಥತಯ 2:11, 12 ಸ್ವಲ್ಪಸ್ಮಯ ಪ್ೌಲ್ನ 
ವಿರಷೂೇಧಿಗಳಥಗಿದದ ಯೆಹೂದಯ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಹಷೇಗಷ ಅವನ ಹಂದಷ ಹಷೂೇಗಿ ಅವನ ಕ್ಥಯಷವನುನ 
ಅವಹಷೇಳನ ಮಥಡಿದರು. ಮುಂದಕ್ಷೆ, 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿಿಕ್ಷಯನುನ ಬರಷದ 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರು ಹಲ್ವು ಗುಂಪುಗಳ ಪಿಭಥವದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಅವರು 
ಮೊೇಶಷಯ ಧಮಷಶಥಸ್ರವನುನ ರೂಪ್ಥಂತರ ಹಷೂಂದದ ಯೆಹೂದಷೇತರರ ಮ್ಮೇಲಷ ಹಷೇರಲ್ು 
ಬಯಸಿದರು (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 3:4-11). ಕ್ಷಲ್ವರು ಪ್ಷೇತಿನು ತಮೂ ಪಂಗಡದ ನಥಯಕನಷಂದು 
ಪ್ಷೇತಿನಗಷ ತಿಳಿಸ್ದಷೇ ಹಷೇಳಿಕ್ಷೂಂಡರು.  

ಪ್ಷೇತಿನ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಷೇ ಇರಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಆ ಪಟಿಣಕ್ಷೆ ಬಂದರಲ್ಲಲ್ಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ಪಕ್ಷಗಳು ಹಷೇಗಷ ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತವಷ ಎಂಬ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ಷೇವಲ್ ಆಶಿಯಷ 
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ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ಬಹುದಥಗಿತುತ. ಅವರಷೇ ಕ್ರಿಸ್ತನವರಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿವೊೇ? ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಮತ್ಷತ 3:4-9ರಲ್ಲಿ 
ಪಕ್ಷ ಪಂಗಡಗಳ ಕುರಿತು ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುವಥಗ ಅವನು ತನನನುನ ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನನುನ 
ಮಥತಿ ಹಷಸ್ರಿಸಿದನು. 3:22ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇಫನ ಹಷಸ್ರನುನ ಸಷೇರಿಸಿ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಆದರಷ ಇಲ್ಲಿ 
ಪಕ್ಷಗಳು ಮಥತಿ ವಿರ್ಯವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿಸ್ರು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ 
ನಥಯಕರು, ಮತುತ ಅವರ ವಯಕ್ರತಕ ವತಷನಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನೇಯವಥದ ವಯತ್ಥಯಸ್ವಿದಥದಗೂಯ, 
ಪಟಿಣದಲ್ಲಿದದ ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಬಹುಶಃ ಒಬಬನನುನ ಇಲ್ಿವಷೇ ಮತ್ಷೂತಬಬನನುನ ವಿೇರಥಗಿಣಿ 
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತಿತದದರು.  

ತತವಶಥಸ್ರದಲ್ಲಿರುವ ವಯತ್ಥಯಸ್ಗಳನುನ ನವಷೇದಸ್ುವ ಆಧಥರದ ಮ್ಮೇಲಷ ಪಂಗಡಗಳು 
ರಚ್ಚಸ್ಲ್ಪಡುವ ಸಥಧಯತ್ಷ ಇತುತ. ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಪಕ್ಷದವರು ಪ್ೌಲ್ನನುನ ಆತುಕ್ಷೂಂಡರು 
ಮತುತ ಇನಷೂನಬಬರು ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನನುನ. ಈ ಮಿಶಿಣಕ್ಷೆ ಇನಷೂನಂದು ಹಷಸ್ರನುನ 
ಸಷೇರಿಸ್ುವದರ ಮೂಲ್ಕ, ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರ ನಡಷತ್ಷಯ ಅಸ್ಂಬದದತ್ಷಯನುನ ಪಿದಶಷಸಿದನು. 
“ಪ್ಷೇತಿನ ಪಕ್ಷವನುನ ಮಥಡಷೂೇಣ,” ಬಹುಶಃ ಅವನು ಹಷೇಳಿರಬಹುದು ಮತುತ “ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ಪಕ್ಷವನುನ.” ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳು ವಯಕ್ರತಕ ಆಧಯತ್ಷಯ ಸ್ುತತಲ್ೂ ಮತುತ 
ತತವಜ್ಞಥನವನುನ ಆತುಕ್ಷೂಳುಳವದರ ಸ್ುತತಲ್ೂ ತಿರುಗುತಿತರಬಹುದಷಂದು ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತದಷ, 
ಅದು ಪ್ೌಲ್ನಥಗಲ್ಲ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನಥಗಲ್ಲ ಹಷಚುಿ ಅನುಕೂಲ್ಕರ ಎಂಬು ಭಥವಿಸಿರಬಹುದು. 
ಒಂದುವಷೇಳಷ ಪಂಗಡಗಳು ಪ್ಷೇತಿನಗಷ ಅಥವಥ ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ ಸಿಾರವಥಗಿ ಅಂಟ್ಟಕ್ಷೂಂಡಿದದರಷ, 
ಪ್ಷೇತಿನ ಪಕ್ಷವು ಗಲಥತಯದ ವರಷಗಷ ಪ್ಷೇತಿನ ಹಂದಷ ಹಷೂೇದ ಬಷೂೇಧಕರಿಗಷ ಸ್ಮನಥಗುತಿತುತ 
(ಗಲಥತಯ 5:3-6). ಒಂದುವಷೇಳಷ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಜ್ವಥದ ಪಂಗಡವಿದದಲ್ಲಿ, ಅದರ ಸ್ದಸ್ಯರು 
ತ್ಥವು ಶಷೇರ್ಠರಷಂದು ಹಷೇಳಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು ಯಥಕಂದರಷ ಕತಷನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ಸಥವಮಿಭಕ್ರತ 
– ಆ ಸಥವಮಿಭಕ್ರತಯು ಅವರನುನ ಇತರರಿಗಿಂತ ಹಷಚುಿ ಪಿತಿರ್ಿರು ಎಂಬ ಭಥವನಷಯನುನ 
ತರುತಿತುತ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಪಂಗಡಗಳು ವಿಭಿನನ ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ ಬಷೂೇಧಿಸಿದವು ಎಂಬುದಕ್ಷೆ 
ಸ್ೂಚನಷಯನುನ ನೇಡಿಲ್ಿ. ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ, ವಯಕ್ರತಕ ನಷಷಠ ಎಲ್ಿವೂ ಆಗಿತುತ; 
ತತವಗಳಷಡಷಗಷ ನಷಷಠ ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್, ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ ಮತುತ ಪ್ಷೇತಿನು 
ಸ್ಹ, ಬಷೇರಷಬಷೇರಷ ಕ್ಷೇತಿಗಳಿಗಷ ಒತುತ ನೇಡಿದಥದಗೂಯ, ಈ ನಂಬಿಕ್ಷಯ ಸಿದಥದಂತಗಳ ಕ್ಷೇಂದಿ 
ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಷೇ ಮನಸ್ುನುನ ಹಷೂಂದದದರು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ ಕೃತಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನ 
ವಣಷನಷ ಅವನ ವಥಕ್ಥಿಚಥತುಯಷವುಳಳವನು ಮತುತ ಜ್ಞಥನಯೂ ಆಗಿದಥದನಷಂದು 
ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಜ್ನರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಗೌರವವನುನ ಹಷೂಂದರುವ ಮತುತ 
ಲಷೂೇಕದ ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ಮಹತವವನುನ ನೇಡುತಿತದದವರಲ್ಲಿ ಹಷಚುಿ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥದ 
ವಯಕ್ರತಯಥಗಿರಬಹುದು. ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತ್ಥವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಶಷಿೇರ್ಠರು ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸ್ುತಿತರಬಹುದು. 

ವಚನ್ 13. ಸ್ಂಗತಿಗಳ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ನವಿಷಕ್ಥರ ವಣಷನಷ ಬಷೇಗನಷೇ ರಷೇಗಿಸ್ುವತತ 
ತಿರುಗಿತು. ಅವನು ಪಿಶಷನಗಳ ಸ್ರಣಿಯನುನ ಪ್ಥಿರಂಭಿಸಿದನು ಕ್ರರಸಾನ್ು 
ವಿಭತಗವತಗಿದತುನೊೇ? ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ವಿಭಥಗಿಸಿ 
ಪ್ಥಲ್ುಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಬಹುದಷೂೇ? ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಿಗಷ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹವನುನ ವಿಭಥಗಿಸ್ುವದಷಂದರಷ 
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ಕತಷನನಷನೇ ವಿಭಥಗಿಸಿದಂತ್ಷ. ಸ್ಭಷಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹವಥಗಿದಷ (ಎಫಷಸ್ು 1:22, 23) ಒಂದು 
ಗಿಿೇಕ್ ಅನುವಥದ ನಖರವಥಗಿ μεμέρισται (memeristai) ಹೇಗಿದಷ “ಕ್ರಿಸ್ತನು 
ವಿಭಥಗವಥಗಿದಥದನಷೂೇ?” (NIV), ಪ್ೌಲ್ನ ಭಥವನಷಯನುನ ಸಷರಷಹಡಿಯುತತದಷ. ಅಪನಂಬಿಕ್ಷ 
ಉತತರವನುನ ಕ್ಷೇಳುತತದಷ, “ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹವನುನ ಭಥಗಗಳಥಗಿ ವಿಂಗಡಿಸ್ಲ್ು ನೇವು 
ಧಷೈಯಷಮಥಡುತಿತೇರಷೂೇ?”  

ಪ್ೌಲ್ನು ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನು ಅಥವಥ ಕ್ಷೇಫನು ನಮಗಥಗಿ ಕೂಿಜಷಗಷ ಹಥಕಲ್ಪಟ್ಟಿದಥದರಷೂೇ? 
ಎಂದು ಕ್ಷೇಳಿರಬಹುದು. ಆದರಷ ರಥಜ್ಯದ ಸ್ಂಗತಿಗಳು ವಯಕ್ರತಕ ಕ್ಷೂಂಡಿಯನುನ ಹಷೂಂದವಷ. 
ಇತರರು ತಮಗಥಗಿ ಮಥತನಥಡಬಹುದು; ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಸ್ವಂತ ಹಷಸ್ರನುನ ಮಥತಿ 
ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿಸಿದನು. ಪೌಲನ್ು ನಮಗತಗಿ ಕೂರಜೆಗೆ ಹತಕಲಡಲ್ಲಲಿ ಅಲಿವೇ? ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು 
ಅವನ ಹಷಸ್ರನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವದು ಅವನನುನ ಕತಷನಷಂದು ಹಷೇಳಿಕ್ಷೂಳುಳದಕ್ಷೆ 
ಸ್ರಿಸ್ಮಥನವಥಗಿದಷ ಎಂದು ನಂಬಿದದನು.  

ಪ್ೌಲ್ನ ಮೂರನಷಯ ಪಿಶಷನ - ನೇವು ಪೌಲನ್ ಹೆಸರನ್ಲ್ಲಿ ದಿೇಕ್ಷತಸ್ತುನ್ 
ಮತಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿೇರೊೇ? – ಇದು ನಧಿಷರ್ಿವಥಗಿ ಆಸ್ಕ್ರತದಥಯಕವಥಗಿದಷ. ಇದು 
ಪಿಕ್ಥಶಮಥನವಥದ ಸ್ೂಕ್ಷಮಪರಿಜ್ಞಥನವನುನ ನೇಡುತತದಷ ಇದರಷೂಟ್ಟಿಗಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ದೇಕ್ಥಸಥನನ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳವದು ಮತುತ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಷಲಷಯಥಗಿರುವದು. ಈ ಪಿಶಷನಯನುನ 
ಕ್ಷೇಳುವದರ ಮೂಲ್ಕ, ಪ್ೌಲ್ನು ದೇಕ್ಥಸ್ನನವಿಲ್ಿದಷೇ ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿರುವದನುನ 
ಗಿಹಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ೂ ಅಸಥಧಯವಥಗಿದಷ (ರಷೂೇಮಥ 6:3, 4 ನಷೂೇಡಿರಿ). “ಪ್ೌಲ್ನು ನಮಗಥಗಿ 
ಕೂಿಜಷಗಷ ಹಥಕಲ್ಪಡಲ್ಲಲ್ಿ ಅಲ್ಿವೊೇ?” ಎಂದು ಅವನು ಕ್ಷೇಳುವಥಗ ತಮಗಥಗಿ ಕೂಿಜಷಗಷ 
ಹಥಕಲ್ಪಟಿವನು ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಪ್ೌಲ್ನಲ್ಿ ಎಂದು ಹಷೇಳುವದಥಗಿದಷ. ಅವನು ತಕ್ಷಣವಷೇ 
ಪಿಶಷನಯನುನ ಅನುಸ್ರಿಸಿ ಅವರು ದೇಕ್ಥಸಥನನ ಹಷೂಂದರುವದಕ್ಷೆ ಒಂದು ಬಷೇಡಿಕ್ಷಯನುನ 
ಇಡುತ್ಥತನಷ. ಅವನು ಕೂಿಜಷಯಂದ ದಷೂರಕುವ ಲಥಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಥಲ್ುಗಥರರಥಗಿರುವದಕ್ಷೆ 
ದೇಕ್ಥಸಥನನವು ಒಂದು ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿದಷ ಎಂದು ತನನ ಓದುಗರು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷ ಎಂಬ 
ನಂಬಿಕ್ಷ ಅವನಲ್ಲಿತುತ (ಕ್ಷೂಲ್ಸಷು 2:12 ನಷೂೇಡಿರಿ). 

ವಚನ್ 14. ಪ್ೌಲ್ನ ಹಷಸಷರಿನಲ್ಲಿ ದೇಕ್ಥಸಥನನ ನೇಡಲ್ು ಒಬಬ ವಿಶಥವಸಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನು 
ತ್ಥನಷೇ ಸ್ವಂತಃ ದೇಕ್ಥಸಥನನ ನೇಡುವದು ಅವಶಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಆದಥಗೂಯ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಅವನು ಸ್ಹ ಇಂಥಹ ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವದರ ಭಥಗವಥಗಿದಥದನಷ ಎಂಬುದನುನ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಬಯಸಿದನು. ಕ್ಷಲ್ವು ಜ್ನರು ಪ್ೌಲ್ನು ನಮಗಷ ದೇಕ್ಥಸಥನನ ನೇಡಿದಥದನಷ 
ಎಂದು ಹಷೇಳಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು, ಆದರಷ ಯಥರಷೂಬಬರೂ ನಖರವಥಗಿ ಆತನು ತನನ ಸ್ವಂತ 
ಹಷಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ದೇಕ್ಥಸಥನನ ನೇಡಿದಥದನಷ ಎಂದು ಹಷೇಳಲ್ು ಸಥಧಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು ಈ 
ಅಭಿಪ್ಥಿಯವನುನ ನರಥಷಕಗಷೂಳಿಸಿದನು.  

ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತ್ಥನು ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ ದೇಕ್ಥಸಥನನ ನೇಡಿದ ಇಬಬರು 
ವಯಕ್ರತಗಳನುನ ಜ್ಞಥಪಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ: ಕ್ರಿಸ್ಪನು ಮತುತ ಗಥಯನು. ಪ್ೌಲ್ನು ಏಕ್ಷ ಈ ಇಬಬರಿಗಷ 
ದೇಕ್ಥಸಥನನ ಮಥಡಿಸಿದನು ಎಂಬುದನುನ ಗಿಹಸ್ುವದು ನಮಗಷ ಬಿಟ್ಟಿದಥದಗಿದಷ. ಇಬಬರೂ 
ಶಿೇಮಂತರು ಮತುತ ಪ್ಥಿಮುಖಯ ವಯಕ್ರತಗಳ  ಆಗಿದದರು. ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ಪತಿವನುನ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಂದ ರಷೂೇಮಥಪುರದವರಿಗಷ ಬರಷಯುವಥಗ ಗಥಯನು ತ್ಥನಷೇ ಅತಿರ್ಥಸ್ತ್ಥೆರ 
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ಮಥಡುವವನಥಗಿದದನು (ರಷೂೇಮ 16:23). ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ, ಗಥಯನು ದಷೂಡಡ ಮನಷಯನುನ 
ಹಷೂಂದರಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ಪನು ರೂಪ್ಥಂತರ ಹಷೂಂದುವ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಯೆಹೂದಯ 
ದಷೇವಥಲ್ಯದ ನಥಯಕನಥಗಿದದನು (ಅ.ಕೃ. 18:8). ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರಿಗಷ ಅವರ ಉನನತವಥದ 
ಸಥಮಥಜಿಕ ಸಥಾನದಂದಥಗಿ ಸ್ವತಃ ದೇಕ್ಥಸಥನನ ಮಥಡಿಸಿರಬಹುದು. ಅವರ 
ದೇಕ್ಥಸಥನನವು ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ವಿಶಷೇರ್ವಥದ ಸ್ಂದಭಷವಥಗಿಬಹುದು. ಗಿಡ್ ರ್ಥೇಸಷೇನ್ ಹೇಗಷ 
ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತ್ಥತರಷ, “ಪ್ೌಲ್ನು ತ್ಥನು ದೇಕ್ಥಸಥನನ ಮಥಡಿಸ್ುವದನುನ ಸ್ಮುದಥಯದ ಕ್ಷಲ್ವು 
ಪಿಭಥವಶಥಲ್ಲ ಮತುತ ಪ್ಥಿಮುಖಯ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗಷ ಮಿೇಸ್ಲಥಗಿಟಿಂತ್ಷ ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತದಷ.”5 
ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ಪಂಗಡಗಳು ಬಹುಶಃ ಉನನತ ಮತುತ ಕ್ಷಳಗಿನ ವಗಷದ ಜ್ನರ 
ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಗಲ್ಭಷಯ ಕ್ಥರಣದಂದಥಗಿರಬಹುದು (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 11:20-22 ನಷೂೇಡಿರಿ). 

ವಚನ್ 15. ಪ್ೌಲ್ನ ರಕ್ಷಣಥಥಷಕ ನಲ್ುವು ಅವನಗೂ ಸ್ಹ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ವಿಮಶಷಕರು 
ಇದದರು ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ. ಕ್ಷಲ್ವರು ಪ್ೌಲ್ನ ಹಷಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ದೇಕ್ಥಸಥನನ 
ಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದಷದೇವಷ ಎಂದು ಹಷೇಳಿದರೂ ಕೂಡಥ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಅದು ತನನ 
ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯಂದ ಅಥವಥ ಸ್ಮೂತಿಯಂದ ನಡಷಯಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂದು ಹಷೇಳಲ್ು ಬಯಸಿದದನು. 
ಅವನು ಖಂಡಿತವಥಗಿಯೂ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ದೇಕ್ಥಸಥನನ ಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡ 
ಯಥರೂ ತನನ ಹೆಸರನ್ಲ್ಲಿ ದಿೇಕ್ಷತಸ್ತುನ್ ಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದಷದೇವಷ ಎಂದು ಹಷೇಳಲಥಗುವದಲ್ಿ 
ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ.  

ವಚನ್ 16. ತನನ ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೈಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಪನಗೂ ಮತುತ ಗಥಯನಗೂ ಮಥತಿ 
ದೇಕ್ಥಸಥನನ ಮಥಡಿಸಿದಷದೇನಷ ಎಂದು ಹಷೇಳು ಪ್ೌಲ್ನು ಹಂದನ ಪಥಕ್ಷೆ 
ಹಷೂೇಗುವವನಥಗಿದಥದನಷ. ತ್ಥನು ಸಷತೇಫನ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕೃತಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಥ ರಷೂೇಮಥಪುರ 
16ರಲ್ಲಿ ಆತನ ಕುರಿತು ಉಲಷಿೇಖವಿಲ್ಿದ ಒಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಮತುತ ಸ್ ಾೆೇಫನ್ನ್ ಕುಟ್ುಂಬದವರಗೂ, 
ಸ್ಹ ದೇಕ್ಥಸಥನನ ಮಥಡಿಸಿದಷದೇನಷ ಎಂಬುದನುನ ಜ್ಞಥಪಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. “ಮನಷವಥತ್ಷಷ” ಎಂಬ 
ಪದ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಥ ಅ.ಕೃ. 16:15, 34, ದಷೂಡಡವರಷೂಂದಗಷ ಮಕೆಳು ಸ್ಹ ದೇಕ್ಥಸಥನನ 
ಹಷೂಂದದರು ಎಂದು ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುವದಲ್ಿ. ಯಥರು ದೇಕ್ಥಸಥನನಕ್ಷೆ ಯೇಗಯ ಅಭಯರ್ಥಷಗಳು 
ಎಂಬುದನುನ ಇತರ ಕ್ಷಲ್ವು ಆಧಥರಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ ನಧಷರಿಸ್ಬಹುದಥಗಿತುತ “ಮನಷವಥತ್ಷಷ” 
ಎಂಬ ಉಲಷಿೇಖದ ಮ್ಮೇಲಷ ಅಲ್ಿ.  

ಸಷತೇಫನನು ಕ್ರಿಸ್ಪ ಮತುತ ಗಥಯನಷೂಂದಗಷ, ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಪ್ಥಿಮುಖಯ 
ವಯಕ್ರತಯಥಗಿರಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ ನಂತರ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರನುನ ಜ್ಞಥಪಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರಬಹುದು 
ಏನಂದರಷ ಸಷತೇಫನನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ದೇಕ್ಥಸಥನನ ಹಷೂಂದದ ಮೊದಲ್ನಷಯ 
ವಯಕ್ರತಯಥಗಿರಬಹುದು ಮತುತ ಜ್ನರನುನ ಸಷತೇಫನನಂಥಹ ಮನುರ್ಯರನುನ ಸ್ಭಷಯ ಆತಿೀಕ 
ನಥಯಕರಥಗುವದಕ್ಷೆ ಹುಡುಕಬಷೇಕು ಎಂದು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಂಡನು (16:15, 16). ಸಷತೇಫನನು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಷಯ ಪತಿವನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಎಫಷಸ್ಕ್ಷೆ ಸ್ಂಚರಿಸಿದ ಇತರರಲ್ಲಿ 
ಒಬಬನಥಗಿರಬಹುದು (7:1ಅ; 16:17). ಆತನಷೂಂದಗಷ ಜಷೂತ್ಷಗೂಡಿದ ಇಬಬರೂ ಮನುರ್ಯರು 
ಗುಲಥಮರಲ್ಲಿ ಸಥಮಥನಯವಥದ ಹಷಸ್ರನುನ ಹಷೂಂದದದರು. “ಫಥರಚೂನಸ್” ಎಂದರಷ 
“ಅದೃರ್ಿವಂತ”; “ಆಖ್ಥಯಸ್” ಇದು ಅವನು ಅಖ್ಥಯ ಕ್ಷೇತಿಕ್ಷೆ ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಸ್ರಕ್ಥರದ 
ರಥಜ್ಧಥನಯಥಗಿರುವ ಅಖ್ಥಯದವನು ಎಂದು ಗುರಿತಿಸ್ಬಹುದಥದ ಹಷಸ್ರಥಗಿತುತ. 
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ಸಷತೇಫನನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಂದ ಪ್ೌಲ್ನನುನ ಬಷಟ್ಟಿಯಥಗಲ್ು ಎಫಷಸಷಗಷ ಹಷೂೇಗುವಥಗ ತನನ 
ಗುಲಥಮರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರನುನ ಕರಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಹಷೂೇಗಿರಬಹುದು. ಪಿಯಥಣದಲ್ಲ ಿ
ಯಥವಥಗಲ್ೂ ಅಪ್ಥಯವಿರುತಿತುತ. ಒಬಬನಷೇ ಪಿಯಥಣಮಥಡುವದಕ್ರೆಂತ ಮೂರು ಜ್ನರು 
ಒಟ್ಥಿಗಿ ಹಷೂೇಗುವದು ಉತತಮವಥಗಿತುತ. ತ್ಥನು ಸಷತೇಫನನಗಷ ದೇಕ್ಥಸಥನನ ನೇಡಿದಷದೇನಷ 
ಎಂಬುದನುನ ಒಪಿಪಕ್ಷೂಂಡ ನಂತರ ಪ್ೌಲ್ನು ಮುಂದಕ್ಷೆ ಏನನೂನ ಮರಷಯದಂತ್ಷ ಅವರ 
ಇಚಷಿಯನುನ ಪೂತಿಷಗಷೂಳಿಸ್ಲ್ು ತನನುನ ತ್ಥನು ರಕ್ಷಿಸಿಕ್ಷೂಂಡನು.  

ನಥನು ಇನುನ ಯಥರಥದರಿಗೂ ದೇಕ್ಥಸಥನನ ನೇಡಿದಷದೇನಷೂೇ ಎನಷೂೇ ಗಷೂತಿತಲ್ಿ, ಎಂದು 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಅರಿಕ್ಷ ಮಥಡಿದನು. ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಅವರಿಗಷ ಮೊೇಸ್ಮಥಡುವ ಉದಷದೇಶವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 
ಒಂದುವಷೇಳಷ ಅವನು ರ್ತನ್ು ವಯಕ್ರಾಕವತಗಿ ದಿೇಕ್ಷತಸ್ತುನ್ ನೇಡಿದ ಇತ್ರರನ್ುು 
ಉಲೆಿೇಖಿಸಲು ವಿಫಲ್ನಥಗಿದದರಷ ಅದು ಅವನ ನಷನಷಪಿನ ಶಕ್ರತಯ ವಿಫಲ್ತ್ಷಯಂದಥಗಿ. ಅವನ 
ಮಥತುಗಳು ಪ್ಷಿೇರಷಪಣಷಗಿಂತ ಹಷಚಥಿಗಿ ಪವಿತ್ಥಿತೂನು ಹಷೇಳಿದ ಮಥತುಗಳಥಗಿದದವು 
ಎಂಬುದನುನ ಜ್ಞಥಪಿಸಿದನು. ಪವಿತ್ಥಿತೂನು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಎರ್ುಿ ಜ್ನರಿಗಷ ದೇಕ್ಥಸಥನನ 
ನೇಡಿದಥದನಷ ಎಂಬುದನುನ ಬಲ್ಿವನಥಗಿದದನು; ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಇದು ಗಷೂತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. 

“ಕ್ರರಸಾನ್ ಕೂರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆೇಂದಿರಕರಸಿರ” (1:17)  
17ದಿೇಕ್ಷತಸ್ತುನ್ಮತಡಿಸುವದಕೆಲಿ, ಸುವತರ್ೆೆಯನ್ುು ಸ್ತರುವದಕೆೆೇ ಕ್ರರಸಾನ್ು ನ್ನ್ುನ್ುು 
ಕಳುಹಿಸಿದನ್ು. ಆದರೆ ವತಕತಚತ್ುಯೆದಿಂದ ಸ್ತರಬೆೇಕೆಂದು ಕಳುಹಿಸಲ್ಲಲಿ; ಹತಗೆ ಸ್ತರದರೆ 
ಕ್ರರಸಾನ್ ಶಿಲುಬೆಯು ನರಥೆಕವತಗುವದು.  

ವಚನ್ 17. ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಸ್ವಂತ ಕ್ಷೈಗಳಿಂದ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರಿಗಷ ಮಥತಿ 
ದೇಕ್ಥಸಥನನ ಮಥಡಿಸ್ಲ್ು ಕ್ಥರಣವಷೇನಂದರಷ ಕತಷನು ಅವನನುನ ಸುವತರ್ೆೆಯನ್ುು 
ಸ್ತರುವದಕೆೆ ಕಳುಹಸಿದನು. ಪ್ೌಲ್ನ ಉಪದಷೇಶಸ್ುವ ರಿೇತಿ ಮತುತ ಅವನು 
ಮಥತನಥಡಿದುದರ ತ್ಥತಪಯಷ ಕತಷನ ಪಿಕಟನಷಯನುನ ಆಧರಿಸಿದದವು. ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಅಧಿಕ್ಥರ ತಡಷಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಯಥಕಂದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ 
ಬಷೂೇಧಿಸಿದದನು. ದೇಕ್ಥಸಥನನ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ದಷೇಹದ ಮೂಲ್ಕ ಅರಿಕ್ಷಮಥಡುವದಥಗಿದಷ; ಯಥರ 
ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ದೇಕ್ಥಸಥನನವಥಗಿದಷ ಅದು ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ತರುವದಲ್ಿ. ಒಬಬನು ತನನ ಪ್ಥಪಗಳಿಗಷ 
ಪಶಥಿತ್ಥತಪ ಪಟುಿ ದೇಕ್ಥಸಥನನ ಹಷೂಂದುವಥಗ ಕತಷನು ಏನು ಮಥಡುತ್ಥತನಷ ಅದು 
ಮಹತವವನುನ ಹಷೂಂದರುತತದಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಮಥತುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಕ್ಥಸಥನನವು ಆಯೆೆಯಥಗಿದಷ 
ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಯಥವ ಸ್ೂಚನಷಯನೂನ ನೇಡುವದಲ್ಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಷಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ದೇಕ್ಥಸಥನನ 
ಹಷೂಂದುವದು ಎಂದರಷ ಹೂಣಲ್ಪಟುಿ ಆತನಷೂಂದಗಷ ಎಬಿಬಸ್ಲ್ಪಡುವದಥಗಿದಷ (ರಷೂೇಮಥ 
6:4; ಕ್ಷೂಲ್ಸಷು 2:12). ದೇಕ್ಥಸಥನನದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತ್ಷೂಳಷಯಲ್ಪಡುತ್ಥತರಷ ಮತುತ 
ಶುದದೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಡುತ್ಥತರಷ (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 6:11) ನಂಬಿಕ್ಷಯಂದ ಕುರಿಮರಿಯ ವಿಮೊೇಚ್ಚಸ್ುವ 
ರಕತದಂದಥಗಿ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಒಂದು ವಿಧದ ಜ್ಞಥನದಂದ ತನನ ಸ್ವಂತ ಬಷೂೇಧನಷಯಲ್ಲಿ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ 
ತ್ಷೂೇರಿಸಿ ಕ್ರರಸಾನ್ ಕೂರಜೆಯನ್ುು ಶ ನಯವಥಗಿಸಿದನು, ಆತನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯ 
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ನಧಷರಿಸ್ುವ ಜ್ಞಥನಕ್ರೆಂತ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ಪಂಗಡಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳು ದಷೂಡಡ ಕ್ಥಯಷವನುನ 
ಮಥಡುವವುಗಳಥಗಿವಷ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸಿದನು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಬಷೂೇಧನಷಯು ಆ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಮತುತ ಇತರ ಗಿಿೇಕ್ ಪಟಿಣಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಂಡ ಅನಷೇಕ ಸ್ಂಚಥರಿ 
ಬಷೂೇಧಕರ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುನ ವಿವರಿಸ್ುವ ವಿಧವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನು ತನನ ಕಲ್ಲಯುವಿಕ್ಷ 
ಮತುತ ವಥಕ್ಥಿತುಯಷದಂದ ಇತರರ ಮ್ಮೇಲಷ ಪಿಭಥವ ಬಿೇರುವ ಯಥವುದಷೇ ಪಿಯತನವನುನ 
ಮಥಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನ ಸ್ಂದಷೇಶವು ದಷೈವಿೇಕವಥದದಥದಗಿತುತ. ಮಥನವ ಪಿಯತನಗಳನುನ 
ಆತುಕ್ಷೂಳುಳವದಷಂದರಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೂಿಜಷಯನುನ ಶ ನಯಗಷೂಳಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು 
ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಮ್ಮಚ್ಚಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಪಿಯಥಸ್ಪಟಿನು ತನನ ಸ್ಂದಷೇಶದ ಮೂಲ್ಕ ಮಥತಿವಲ್ಿ 
ಅದನುನ ಸಥರುವ ಶಷೈಲ್ಲಯ ಮೂಲ್ಕವು ಸ್ಹ.  

ಈಗಥಗಲಷೇ, ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಮಥತು ಮತುತ ಜ್ಞಥನದ ಮೂಲ್ಕ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಪಿಭಥವ ಬಿೇರಿದದನು, ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪ್ಥ ವರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯಲ್ಿದವರಥಗಿದದರಷ (1:5); 
ಆದರಷ ಕ್ಷಲ್ವು ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಇದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚ್ಚಿನದಲ್ಲಿ ಎದುರು ನಷೂೇಡುವವರಥಗಿದದರು. 
ಆದರಷ ಒಂದು ಅಂಶವು, ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ-ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯಬಷೇಕ್ಥಗಿದದ ಆಡಂಬರದ 
ಭಥಷಷ ಮತುತ ತತವಜ್ಞಥನ ಅವರ ಆಕರ್ಷಣಷಯಥಯತು (3:18-20). ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಆ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿದದ ಆಡಂಬರದ ವಿಧಥನಗಳನುನ ಬಲ್ಿವನಥಗಿದದನು, ಆದರಷ ಅವನು 
ವತಕತಚತ್ುಯೆದೊಡನೆ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಅವನು ಮಥತ್ಥಡುವದಥಗಲ್ಲ ಅವನ 
ಬರವಣಿಗಷಗಳಥಗಲ್ಲ ಅದರ ಪರಿಣಥಮದಂದಥಗಿ ಆಕಷ್ಷಸ್ಲ್ಪಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಸ್ಭಷಯ ಸಥವಷಜ್ನಕ 
ಪಿತಿರೂಪ ತ್ಥತಪಯಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಭಷಯೆೇನಥಗಿತ್ಷೂತೇ ಅದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚುಿ ಕಳಕಳಿಯನುನ 
ಹಷೂಂದದಥದಗಿತುತ. ಪತಿಿಕ್ಷಯ ಬರಷಯುವ ಮನುರ್ಯನಥಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಗೌರವ “ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ಕೂಿಜಷಗಿಂತ” ಪ್ಥಿಮಖಯವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನಗಷ, ಜ್ಞಥನವನುನ ಸ್ಂಪ್ಥದಸ್ುವದು ಕೂಿಜಷಯ 
ಮ್ಮೇಲಷ ತ್ಷೂೇರಿಬಂದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಿಿೇತಿಯನುನ ನರಥಷಕಗಷೂಳಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ.  

ದೆೇವರ ಜ್ಞತನ್ವನ್ುು (1:18-31)  
ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಮತುತ ಗಿಿೇಕ ಪಟಿಣಗಳಲ್ಲಿ ಧಥಮಿಷಕ ವಥತ್ಥವರಣ ವಥಕ್ಥಿತುಯಷಕ್ಷೆ 

ಮತುತ ಸ್ೂಕ್ಷಮ ವಿೇಕ್ಷಣಷಯನುನ ಪಿಶಂಸಿಸ್ುವಂಥದಥಗಿತುತ. ಪ್ೌಲ್ನ ಮಥತುಗಳು 
ವಿಶರ್ಿವಥದ ಆಡಂಬರದ ಕಲ್ಲಯುವಿಕ್ಷಯಂದ ಕೂಡಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಥಗಿಸ್ುವ 
ಆತೂ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಗೌರವಕ್ಷೆ ಆಧಯತ್ಷಯನುನ ಮತುತ ನಷಷಠಯನುನ 
ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ುವಂತದಥದಗಿತುತ ಅದು ಇತರ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಮ್ಮೇಲಷ ದಬಥಬಳಿಕ್ಷ ಮಥಡುತಿತುತ. ಸ್ಭಷಯು 
ಲಷೂೇಕದ ಅಳತ್ಷಗಷೂೇಲಥದ ಬಲ್ ಮತುತ ಪಿಭಥವವನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿತುತ. ಈ 
ಜ್ುಗುಪ್ಷುಯ ವಿರಷೂೇಧವಥಗಿ ಹಷೂೇರಥಡುತ್ಥತ, ಪ್ೌಲ್ನು, ಲಷೂೇಕವು ವಥಯಖ್ಥಯನಸ್ುವ ಬಲ್ 
ಮತುತ ಜ್ಞಥನ ಯೆೇಸ್ುವನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನಷಂದು ಅರಿಕ್ಷ ಮಥಡುವವರ ಸ್ಮುದಥಯ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲ ಿ
ಯಥವ ಪ್ಥತಿವನೂನ ಹಷೂಂದಲ್ಿ. ಅವರು ಸಷೇವಿಸ್ುವ ಕತಷನು ಕೂಿಜಷಗಷ ಹಥಕಲ್ಪಟಿನು. 
ದಷೇವರು ಲಷೂೇಕವು ತಿರಸ್ೆರಿಸಿದ ಸ್ಂಗತಿಯನುನ ಆಯುದಕ್ಷೂಂಡನು. ಕ್ಷೂೇರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರಲ್ಲಿ 
ಪ್ಥಲ್ುಹಂಚ್ಚಕ್ಷಯ ಸ್ಮಸಷಯಯತುತ; ಅವರ ನಡತ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತೂವನುನ ಗಿಹಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ಸ್ಮಥಷರಥಗುವಂತ್ಷ ಬದಲಥವಣಷ ಹಷೂಂದುವ ಅವಶಯಕತ್ಷಯತುತ.  
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ಶಿಲುಬೆಯ ಸಂದೆೇಶ್ “ಹುಚುಚ” ಮತರ್ತಗಿತ್ುಾ (1:18-25)  
18ಶಿಲುಬೆಯ ವಿಷಯವತದ ಮತತ್ು ನತಶ್ನ್ದ ಮತಗೆದಲ್ಲಿರುವವರಗೆ ಹುಚುಚ 

ಮತರ್ತಗಿದೆ, ರಕ್ಷಣೆಯ ಮತಗೆದಲ್ಲಿರುವ ನ್ಮಗತದರೊೇ ದೆೇವರ ಶ್ಕ್ರಾಯತಗಿದೆ. 
19ಜ್ಞತನಗಳ ಜ್ಞತನ್ವನ್ುು ನತಶ್ಮತಡುವೆನ್ು, ವಿವೆೇಕ್ರಗಳ ವಿವೆೇಕವನ್ುು ನರತಕರಸುವೆನ್ು 
ಎಂಬುದತಗಿ ಶ್ತಸ್ೊರೇಕ್ರಾಯುಂಟ್ಲತಿ. 20ಜ್ಞತನಯು ಎಲ್ಲ?ಿ ಶ್ತಸಿರೇಯೆಲ್ಲ?ಿ ಇಹಲೊೇಕದ 
ತ್ಕೆವತದಿ ಎಲ್ಲ?ಿ ದೆೇವರು ಇಹಲೊೇಕಜ್ಞತವನ್ುು ಹುಚುಚತ್ನ್ವತಗ ಮತಡಿದತುನ್ಲಿವೆೇ. 
21ಹೆೇಗಂದರೆ ಲೊೇಕವು ಜ್ಞತನ್ವೆನಸುವ ಮತಗೆದಿಂದ ದೆೇವರನ್ುು ತಿಳುಕೊಳಿದೆೇ 
ಹೊೇದದುು. ದೆೇವರ ಜ್ಞತನ್ದ ಸಂಕಲಪವೆೇ; ಹಿೇಗತದ ಮೇಲೆ ಹುಚುಚ ಮತತ್ು 
ಎಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನ್ಮಮ ಪ್ರಸಂಗದಿಂದಲೆೇ ನ್ಂಬುಬವವರನ್ುು ದೆೇವರು ರಕ್ಷಿಸುವದು 
ದೆೇವರಗೆ ಒಳೆಿೇದೆಂದು ರ್ೊೇರತ್ು. 22ಯೆಹೂದಯರು ಸೂಚಕಕತಯೆಗಳನ್ುು ಕೆೇಳುರ್ತಾರೆ 
ಗಿರೇಕರು ಜ್ಞತನ್ವನ್ುು ಹುಡುಕುರ್ತಾರೆ; 23ನತವತದರೊೇ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹತಕಲಪಟ್ಟವನತದ 
ಕ್ರರಸಾನ್ನ್ುು ಪ್ರಚುರಪ್ಡಿಸುರ್ೆಾೇವೆ. ಇಂಥ ಕ್ರರಸಾನ್ ಸಂಗತಿಯು ಯೆಹೂದಯರಗೆ ವಿಘ್ುವೂ 
ಅನ್ಯಜನ್ರಗೆ ಹುಚುಚಮತತ್ೂ ಆಗಿದೆ; 24ಆದರೆ ದೆೇವರಂದ ಕರಸಿಕೊಂಡವರು, 
ಯೆಹೂದಯರತಗಲ್ಲ ಗಿರೇಕರತಗಲ್ಲ ಅವರಗೆ ಇಂಥವನ್ು ದೆೇವರ ಶ್ಕ್ರಾಯೂ ದೆೇವರ ಜ್ಞತನ್ವೂ 
ಆಗಿರುವ ಕ್ರರಸಾನೆೇ. 25ಲೊೇಕದವರು ದೆೇವರಲ್ಲಿ ಯತವುದನ್ುು ಬುದಿುಹಿೇನ್ರ್ೆಯೆಂದು 
ಎಣಿಸುರ್ತಾರೊೇ ಅದು ಮನ್ುಷಯರ ಜ್ಞತನ್ಕ್ರೆಂತ್ಲೂ ಶ್ೆರೇಷಿ ಜ್ಞತನ್ವತಗಿದೆ. ಅವರು ದೆೇವರಲ್ಲಿ 
ಯತವದನ್ುು ಬಲಹಿೇನ್ರ್ೆಯೆಂದು ಎಣಿಸುರ್ತಾರೊೇ ಅದು ಮನ್ುಷಯರ ಬಲಕ್ರೆಂತ್ಲೂ 
ಬಲವುಳಿದತುಗಿದೆ.  

ವಚನ್ 18. ಪ್ೌಲ್ನು ಎರಡು ಗುಂಪಿನ ಜ್ನರಲ್ಲಿ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ: 
ನತಶ್ವತಗುತಿಾರುವವರು ಮತ್ುಾ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರುವ ನತವುಗಳು ಆತನು 
ಮುನನಡಷಯುತಿತರುವ ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಯತತ ಗಮನವನುನ ಸಷಳಷಯಲ್ು ವತಷಮಥನ ಕ್ಥಲ್ವನುನ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತಿತದಥದನಷ. ಅವನ ವಯತ್ಥಯಸ್ ತಪಿಪಹಷೂೇದವರ ಮತುತ ರಕ್ಷಣಷ ಹಷೂಂದದವರ 
ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಅಲ್.ಿ ಪ್ೌಲ್ನಗಷ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವದು ಎಲಥಿ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ “ಒಮ್ಮೂ ಮತುತ ಎಲಥಿ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿದಷದೇವಷ” ಎಂದು ವಥಯಖ್ಥಯನಸ್ುವದಲ್ಿ; ಇದು ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸ್ುವ ಒಂದು 
ನಮಿರ್ದ ನಧಥಷರವನುನ ಮುಂದಷಯೂ ವಿಕ್ಥಸ್ಹಷೂಂದುವ ಜಿೇವಿತವಥಗಿದಷ.  

“ನಥಶನದ ಮಥಗಷದಲ್ಲಿರುವವರಿಗಷ” ಎಂದು ಗುರುತಿಸ್ುವದು, ಕೂಿಜಿತನಥದ ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ಸ್ಂಪೂಣಷ ವಿಚಥರವನುನ ಹುಚುಚತ್ನ್ವತಗಿದೆ ಎಂಬ ಅವರ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನವನುನ 
ಗುರುತಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ. ಮನುರ್ಯನ ಕಣುಣಗಳಿಗಷ ಕೂಿಜಷಯ ಸ್ಂದಷೇಶ ಹುಚುಿಮಥತು ಮತುತ 
ಎಡವುವ ಕಲ್ುಿ ಆಗಿದಷ. ಲಷೂೇಕವು ಯಥವುದನುನ ಜಥಣತನವಷಂದು ಗೌರವಿಸ್ುತತದಷೂೇ ಅದು 
ಹುಚುಿ ಮಥತ್ಥಗಿದಷ: ಮನುರ್ಯಮಥತಿದವರಿಗಷ ಮರಣದಂಡನಷಗಷ ಗುರಿಯಥದ 
ಅಪ್ಥರಧಿಯ6 ಕುರಿತ್ಥದ ಸ್ಂದಷೇಶದಲ್ಲಿ ಯಥವುದೂ ಜಥಣತನ ಅಥವಥ ತತವಜ್ಞಥನ 
ಕಂಡುಬರುವದಲ್ಿ. ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಅರಿಕ್ಷಯ ಪ್ಥಿರಂಭದ ಅಂಶ ತಿೇವಿವಥಗಿ ಜ್ಞಥನಯಥದ 
ಮನುರ್ಯನ ಸ್ುಶಕ್ಷಿತ ಕಲ್ಲಯುವಿಕ್ಷಯ ವಿಚಥರವನುನ ವಿರಷೂೇಧಿಸ್ುತತದಷ (15:3).  

“ರಕ್ಷಣಷ ಹಷೂಂದದ ನಮಗಷ” ಇದು ಕೂಿಜಷಯಲ್ಲಿ ಪಿದಶಷತವಥದ ನಷೂೇಟದಲ್ಲಿ ದಷೇವರ 
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ಬಲ್ವನುನ ನಂಬುವವರನುನ ಗುರುತಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ. ದಷೇವರು ಬಲ, ಜಥಣತನ ಮತುತ 
ಲಷೂೇಕದ ಜ್ಞಥನವನುನ ಉರುಳಿಸಿ, ನಜ್ರಷೇತಿನ ಯೆೇಸ್ುವನುನ ಕಳುಹಸ್ುವದರ ಮೂಲ್ಕ 
ಮಥನವ ಕುಲ್ವನುನ ವಿಮೊೇಚ್ಚಸಿದನು. ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ಮುದಥಯವು ಕೂಿಜಷಯಂದಥಗಿ 
ರೂಪಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಓದುಗರು ಇದನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಎಂಬ 
ದಥಹವುಳಳವನಥಗಿದಥದನಷ. ವಿಭಥಗಿಸ್ುತ ನಡತ್ಷ ಮಥನವನ ನಷಷಠ ಮತುತ ಗೌರವಕ್ಥೆಗಿ ಸ್ಪದಷಷ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಕೂಿಜಷಯನುನ ಅಥಷೈಷಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ವಿಫಲ್ರಥಗಿರುವದನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ. 
ಅವರು ಈ ವಿಡಂಬನಷಯನುನ ನಷೂೇಡುವದರಲ್ಲಿ ಹಷೇಗಷ ವಿಫಲ್ರಥದರು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಎಂಥಹ ಜ್ನರು ಕೂಿಜಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಸಥಯುತ್ಥತರಷ ಎಂಬುದನುನ ವಿವರಿಸ್ುವ ಅಗತಯತ್ಷಯಲ್ಿ, 
ಅಸ್ಹಥಯಕ, ಧಮಷಬಥಹರ ಜ್ನರು, ದುರ್ಿ ಜ್ನರು ಕೂಿಜಷಗಷ ಹಥಕಲ್ಪಡುತ್ಥತರಷ – 
ಅಮಥಧಥನದ ಪಿಭುವಲ್ಿ, ಅರಸ್ರುಗಳಲ್ಿ, ರಕ್ಷಕರಲ್ಿ. ಹಥಗೂ “ರಕ್ಷಣಷ ಹಷೂಂದರುವ 
ನಮಗಥದರಷೂೇ” ದಷೇವರ ಬಲ್ವು ಕೂಿಜಷಯ ಮ್ಮೇಲ್ಲದಷ.  

ವಚನ್ 19. ಕೂಿಜಷಯು ಲಷೂೇಕಕ್ಷೆ ಒಂದು ಹಷೂಸ್ತನವನುನ, ಮಥನವನ ಬಲ್ ಮತುತ 
ಅಧಿಕ್ಥರದ ಪತಿಿಯಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಷ ಸ್ವಥಲ್ನುನ ನೇಡಿದಷ. ಯೆಹೂದಯ ವಷೇದವಥಕಯದ 
ಓದುಗರು ಕೂಿಜಷಯು ದಷೇವರ ಪಿಕಟನಷಯಂದ ಎಂದಗೂ ದೂರವಥಗಿರದಷೇ ಇರುವ 
ನರಂತರವಥದ ವಿರ್ಯವಥಗಿದಷ ಎಂಬುದನುನ ಗಿಹಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು. ಶನಥರ ಬಯಲ್ಲನಲ್ಲಿ 
ವಥಸಿಸ್ುತಿತದದ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಕ್ಥಲ್ದ ನಥಶನಕ್ಷೆ ಒಳಗಥದ ಜ್ನರ ಕಥಷಯನುನ ಸ್ಂಗಿಹಸಿ 
ಬರಷಯಲಥಗಿದಷ (ಆದಕ್ಥಂಡ 11:1-9). ಮನುರ್ಯರು ಶಥಶವತವಥಗಿ ತಮೂ ಗಷೂೇಪುರಗಳನುನ 
ಕಟ್ಟಿದರು, ದಷೇವರು ಶಥಶವತವಥಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಭಥಷಷಯನುನ ತ್ಥರುಮಥರು ಮಥಡುವದಕ್ಷೆ 
ಬಂದನು. ಹನನಳಿಂದ (1 ಸ್ಮುವಷೇಲ್ 2:1-10) ಮರಿಯಳ (ಲ್ೂಕ 1:46-55) ವರಷಗಷ, 
ಅವಶಯಕತ್ಷಯರುವವರನುನ ಬೂದಯಂದ ಎತುತವವನಥಗಿದಥದನಷ. ಅವನು ಯೆಶಥಯನ 
ಮೂಲ್ಕ ಹಷೇಳುವಥಗ ಹಷೂಸ್ದಷೇನು ಹಷೇಳಲ್ಲಲ್ಿ, ಇವರ ಜ್ಞತನಗಳ ಜ್ಞತನ್ವನ್ುು ಅಳಿಯುವದು, 
ವಿವೆೇಕ್ರಗಳ ವಿವೆೇಕವು ಅಡಗುವದು ಎಂದು ಹೆೇಳಿದನ್ು (ಯೆಶಥಯ 29:14 ನಷೂೇಡಿರಿ).7 
ವಥಕ್ಥಿತುಯಷದ ಬಲ್ಕ್ಷೆ ಆಕಷ್ಷತರಥದ ಮತುತ ಸ್ುಸ್ಂಸ್ೆøತ ಶಕ್ಷಣವನುನ ಹಷೂಂದದ 
ವಿಮಷಶಕರು ಕೂಿಜಷಯನುನ ಮತುತ ದಷೇವರ ಪಿಕಟನಷಗಳನುನ ದೃಷ್ಿಸ್ಲ್ು, ಕ್ಷೂರಿಂಥದ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಉತತಮವಥಗಿ ಕ್ಥಯಷನವಷಹಸ್ಬಷೇಕು ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ.  

ವಚನ್ 20. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೇಳಿದ ಪಿಶಷನಗಳು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಲಷೂೇಕದ 
ಜ್ಞಥನದಲ್ಲಿ ಜ್ಯಘೂೇರ್ ಮಥಡುವ ಒಬಬರನೂನ ಸಷೇರಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಲ್ಿ ಎಂದು 
ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ. ಪಿಶಷನ ಎಂದರಷ ಜ್ಞತನಯತದ ಮನ್ುಷಯನ್ು ಎಲ್ಲಿದತುನೆ? ಲಷೂೇಕದ ಜ್ಞಥನವು 
ರಕ್ಷಣಷಯನುನ ಹಷೂಂದುವದಕ್ಷೆ ಮೂಲ್ವನುನ ಎಂಬುದನುನ ಜ್ಞಥಪಕಮಥಡುವದಥಗಿದಷ. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಜ್ಞಥನವನುನ ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ುವದಲ್ಿ. ಬದಲಥಗಿ, ಆತನು 
ದಷೇವರಿಂದ ದಷೂರಕುವ ಜ್ಞಥನವು ಲಷೂೇಕದ ಜ್ಞಥನಕ್ರೆಂತ ವಿಭಿನನವಥಗಿದಷ (2:6). ಯೆೇಸ್ು 
ಇದಷೇ ಅಂಶವನುನ ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುತ್ಥತನಷ, “ತಂದಷಯೆೇ, ಪರಲಷೂೇಕ ಭೂಲಷೂೇಕಗಳ ಒಡಷಯನಷೇ, 
ನೇನು ಜ್ಞಥನಗಳಿಗೂ ಬುದಧವಂತರಿಗೂ ಈ ಮಥತುಗಳನುನ ಮರಷಮಥಡಿ ಬಥಲ್ಕರಿಗಷ 
ಪಿಕಟಮಥಡಿದದೇ ಎಂದು ನನನನುನ ಕ್ಷೂಂಡಥಡುತ್ಷತೇನಷ” (ಲ್ೂಕ 10:21).  

ವಿರ್ಯದ ಕುರಿತು ಜಥಣತನದಂದ ಬಥಯಮಥತಿನಂದಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ 
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ಬರವಣಿಗಷಯಂದಥಗಲ್ಲ ವಥದಸ್ುವದು ಗಿಿೇಕ್ ಮತುತ ರಷೂೇಮನನರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಥನ ಮತುತ ವಿದಷಯಯ 
ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತ ನರೂಪಣಷಯಥಗಿದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಿೇಕರು ತಮೂ ಸ್ಂಖ್ಷಯಯ ಸ್ತತಲ್ೂ 
ನಷೂೇಡಿಕ್ಷೂಂಡು ಮತುತ ಶ್ತಸಿರಗಳು ಎಲ್ಲಿದತುರೆ? ಇಹಲೊೇಕದ ತ್ಕೆವತದಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ? 
ಎಂದು ಕ್ಷೇಳಬಷೇಕು ಜ್ಞಥನಗಳಥದ ಜ್ನರಿಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನಗಥಗಿ ಸ್ಮಯವಿಲ್ಿ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ 
ಪ್ೌಲ್ ಪಿಶಷನ ಇದಥಗಿದಷ: “ಲಷೂೇಕದ ಆಧುನಕತ್ಷಯನುನ ನಮೂವರು ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷೂಳುಳವದರ 
ಮೂಲ್ ಎಲ್ಲಿದಷ?” ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ದಷೇವರು ತನನ ಆಶೇವಥಷದವನುನ ನೇಡುವಥಗ, ಆತ್ನ್ು ಲೊೇಕದ 
ಜ್ಞತನ್ವನ್ುು ಹುಚುಚತ್ನ್ವತಗಿ ಮತಡಿದನ್ು.  

ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ವಿಶರ್ಿವಥದ ವಗಷದ ಜ್ನರು ಇರಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ. ಕ್ಷಲ್ವು ಜ್ಞಥನಗಳು 
ಮತುತ ಕ್ಷಲ್ವರು “ಶಥಸಿರಗಳು” ಮತುತ ಕ್ಷಲ್ವರು “ತಕಷವಥದಗಳು.” ಬಹುಶಃ ಆತನು ವಚನ 
20 ರಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳನುನ ಲಷೂೇಕದ ಮೌಲ್ಯಗಳನುನ ಮತುತ ವಿಚಥರಗಳನುನ ಹಷೂಂದರವ 
ಸ್ಂಗತಿಗಳಿಗಷ ಆತನು ಸಥಮಥನಯ ಪದನಥಮಗಳಥಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ 
ಅವನು ತ್ಥಸ್ಷ ಮತುತ ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನಲ್ಲಿ ತ್ಥನು ಸ್ವತಃ ಹಷೂಂದರುವ ಶಕ್ಷಣವನುನ 
ಅಥಷೈಷಸಿರಬಹುದು. ಅವನಗಷ ಜ್ಞಥನದ ಕುರಿತು ಯಥವದಷೇ ರಿೇತಿಯ ತಿರಸಥೆರವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 
ನಜ್ವಥದ ವಿದಷಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಷೇವಷ ಮಥಡುವದಕ್ಷೆ ಕ್ಥರಣವಥಗುತತದಷ; ಆದರಷ ಅದು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿದದಂತ್ಷ ಜ್ಞಥನದ ಸಥವಥಷದ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುನ ಹಷೂಂದರುವದಥಗಿರುವದಲ್ಿ. 

ವಚನ್ 21. ಎರ್ುಿ ತಿೇಕ್ಷಣವಥಗಿ ಸಥಧಯವೊೇ ಅರ್ುಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ವಯವಹಥರಿಕವಥದ 
ಆಧುನಕ ಜ್ಞತನ್ವನ್ುು ಮತುತ ಪ್ೌಲ್ನು ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಆಲ್ಲಸಿರುವ ತತವಜ್ಞಥನಗಳ 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಕುರಿತು ಹುಚುಿತನವಥದ ಜ್ಞಥನದ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ 
ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಕ್ಷೂನಷಯ ಪದವನುನ ಹಷೂರತುಪಡಿಸಿ, ಆತನು ಮಥನವಕುಲ್ವು, ಅದು, 
ಲೊೇಕ (κόσμος, kosmos), ತನನ ಸ್ವಂತ ಉಪ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿದದಷ, ಮತುತ ಸಥವಭಥವಿಕ 
ಅಂಶದಲ್ಲಿ ದಷೇವರ ಪಿಕ್ಥಶಕ್ಷೆ ಮಥತಿ ಮಥಗಷವನುನ ಹಷೂಂದದಷ (ರಷೂೇಮ 1:20). ಪ್ಥಪವು 
ಸಥವಭಥವಿಕ ಲಷೂೇಕವು ದಷೇವರ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಅವರಿಗಷ ಏನಷೇನೂ ಬಷೂೇಧಿಸಿದಷಯೇ ಅದರ 
ಅಂತಷಜ್ಞಥನವನುನ ಕಲ್ುಷ್ತಗಷೂಳಿಸಿದಷ. ತ್ಥವಷೇ ತಮೂ ಸ್ವಂತ ದಷೇವರುಗಳಥಗಲ್ು 
ಹುಡುಕುತ್ಥತ ಮನುರ್ಯನು ತನನ ಹಷಮ್ಮೂ ಮತುತ ಸ್ುಖವನುನ ಪಿಿೇತಿಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ 
ಹಷಚ್ಚಿನದನಷನೇನೂ ಅನುಮತಿಸ್ುವದಲ್ಿ. “ತ್ಥವು ಜ್ಞಥನಗಳಷಂದು ಹಷೇಳಿಕ್ಷೂಂಡು ಅವರು 
ಹುಚಿರಥಗುತಿತದಥದರಷ” (ರಷೂೇಮ 1:22). 

ದೆೇವರನ್ುು ತಿಳಿದುಕೊಳಿಲು ವಿಫಲ್ವಥಗುತಿತರುವ ಪ್ಥಪದಂದ ತುಂಬಿದ ಮಥನವ 
ಕುಲ್ವಷೇ ದೆೇವರ ಜ್ಞತನ್ದ ಪಿತಿೇಕವಥಗಿದಷ. ಆದಥಗೂಯ, ದಷೇವರು ಹಟಮಥರಿ ಮತುತ 
ಜ್ಞಥನವಿಲ್ಿದ ಈ ಜ್ನಥಂಗಕ್ಷೆ ಬಷನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸಿಲ್ಿ. ಅದಕ್ಷೆ ಬದಲಥಗಿ, ಸಥವಥಷರಹತವಥದ 
ಮತುತ ವಿವರಿಸ್ಲ್ು ಅಸಥಧಯವಥದ ಪಿಿರೇತಿಯ ಕ್ಥಯಷಗಳು ತನನ ಒಬಬನಷೇ ಮಗನನುನ 
ಬಲ್ಹೇನತ್ಷಯಂದ ಮರಣ ಹಷೂಂದಲ್ು ಕಳುಹಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಕ್ಥರಣವಥಯತು. ಮಗನ 
ಮರಣದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಮರುಸ್ಂಧಥನದ ಬಥಗಿಲ್ನುನ ತ್ಷರಷದದಥದನಷ. ಯಥರಥರು ನಂಬಿದರಷೂೇ 
ಅವರು ರಕ್ಷಣಷಯನುನ ಹಷೂಂದದರು. ಪೌಲನ್ು ಪ್ರಸಂಗಿಸಿದ ಸಂದೆೇಶ್ವು, ಆದಥಗೂಯ 
ಲಷೂೇಕವು ಕೂಿಜಿತನಥದ ದಷೇವರ ಜ್ಞಥನವನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ. ಲೌಕ್ರಕ ಜ್ಞಥನವು 
ದಷೇವರನುನ ಪಿತಿಬಿಂಬಿಸ್ುವ ಆಕ್ಥರಗಳನುನ ಸಿದಧಮಥಡುತತದಷ. ಸ್ತಯವನುನ ಕ್ಷೇಳಿಕ್ಷೂಳುಳವ 
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ದಷೇವರ ಏಕ್ಷೈಕ ಜ್ಞಥನದ ಪರಿಣಥಮ ದಷೇವರ ಸ್ವಂತ-ಪಿತಯಕ್ಷತ್ಷಯಥಗಿದಷ. ದಷೇವರನುನ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವದಷಂದರಷ ಮಥಗಷದಶಷನಕ್ಥೆಗಿ ಆತನನುನ ಆತುಕ್ಷೂಳುಳವದು ಮತುತ 
ಒಬಬನು ತನನ ನಡತ್ಷಯನುನ ಕಿಮಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಇದರಿಂದಥಗಿದಷ ದಷೇವರು ತನನನುನ 
ತ್ಥನು ಪಿಕಟ್ಟಸಿಕ್ಷೂಂಡ ನೇತಿ ಮತುತ ನಷೈತಿಕ ನಷಷಠಗಳಿಂದ ದಷೇವರು ತ್ಥನಷೇ ತ್ಷೂೇರಿಸಿದ 
ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ ಸಥಮರಸ್ಯ ಹಷೂಂದುವದಥಗಿದಷ.  

ವಚನ್ 22. ಪ್ೌಲ್ನು ಕೂಿಜಿತನಥದ ಯೆೇಸ್ುವಿನ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಥರುವದರ ಕುರಿತು 
ಮಥನವನ ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಯನುನ ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಥಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ: ಯೆಹೂದಯರು ಮತುತ 
ಗಿಿೇಕರು. ಅವನು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಇದನುನ ಸ್ವಷಸಥಧಥರಣಿೇಕರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಪಿತಿಯಬಬ 
ಯೆಹೂದಯನಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ ಪಿತಿಯಬಬ ಗಿಿೇಕನಥಗಲ್ಲ ಒಂದಷೇರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪಿತಿಕ್ರಿಯಸ್ುವದಲ್ಿ; ಆದರಷ ಎರಡೂ ಜ್ನಥಂಗಿೇಯ ಗುಂಪುಗಳು ತಮೂ ಸ್ವಂತ 
ಸ್ಂಪಿದಥಯ, ತಮೂ ಸ್ವಂತ ಬುದದಶಕ್ರತಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಅವಲ್ಂಭಿತವಥಗುವಥಗ, ಅದು ದಷೇವರ  
ಜ್ಞಥನವನುನ ವಜಿಷಸ್ುತತದಷ. ಯೆಹೂದಯರು ರ್ತವು ಆಲ್ಲಸಿರುವ ಸತ್ಯಗಳನ್ುು 
ಪಿಮಥಣಿೇಕರಿಸ್ಲ್ು ಆಕ್ಥಶದಂದ ಸ್ೂಚಕಕ್ಥಯಷಗಳನುನ ಕ್ಷೇಳುತ್ಥತರಷ. ಯೆೇಸ್ು ಅವರ 
ಪಿಶಷನಗಳನುನ ಎದುರಿಸಿದನು. ಪ್ೌಲ್ನು ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಗಲ್ಲಲಥಯದ ಸಷೇವಷಯ ಕುರಿತು 
ಎರ್ಿರಮಟ್ಟಿಗಷ ತಿಳಿದದದನು ಎಂಬುದು ಪಿಶಷನಯಥಗಿದಷ, ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಯೆಹೂದಯರ 
ನಥಯಕತವ ಮತುತ ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಆದ ವಥಗಥವದಗಳ ವರದಯನುನ ಆಲ್ಲಸಿದಥದನಷ. 
“ಬಷೂೇಧಕನಷೇ, ನನನಂದಥಗುವ ಒಂದು ಸ್ೂಚಕಕ್ಥಯಷವನುನ ನಷೂೇಡಬಷೇಕ್ಷಂದು ನಮಗಷ 
ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಯದಷ” ಎಂದು ಅವರು ಕ್ಷೇಳುತ್ಥತರಷ (ಮತ್ಥತಯ 12:38). “ಹಥಗಥದರಷ ನಥವು ನಷೂೇಡಿ 
ನನನ ಮಥತನುನ ನಂಬುವಂತ್ಷ ಏನು ಸ್ೂಚಕ ಕ್ಥಯಷವನುನ ಮಥಡುತಿತೇ?” (ಯೇಹಥನ 
6:30).  

ಯೆಹೂದಯರು ಸ್ೂಚಕಕ್ಥಯಷಗಳನುನ ಕ್ಷೇಳುತ್ಥತರಷ ಆದರಷ ಇಲ್ಲಿರುವ ವಯಂಗವಷಂದರಷ 
ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಸಷೇವಷಯು ಸ್ೂಚಕಕ್ಥಯಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿತುತ. ಯೆಹೂದಯರು ಯೆಶಥಯನ 
ಪಿವಥದನಷಯನುನ ನಷೇರವಷೇರಿಸಿದರು: “. . . ಅವರು ಕಣಿಣದುದ ನಷೂೇಡಿದರೂ ಕ್ಥಣಬಥರದು 
ಕ್ರವಿಯದುದ ಕ್ಷೇಳಿದರೂ ತಿಳುಕ್ಷೂಳಳಬಥರದು, ಹಥಗಷ ಕಂಡು ತಿಳುಕ್ಷೂಂಡರಷ ಅವರು ದಷೇವರ 
ಕಡಷಗಷ ತಿರುಗಿಕ್ಷೂಂಡು ಪ್ಥಪಕ್ಷಮ್ಮಯನುನ ಹಷೂಂದಥರು” (ಮಥಕಷ 4:12; ಯೆಶಥಯ 6:9, 
10). ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಕ್ಥಯಷಗಳು ಸ್ೂಚಕಕ್ಥಯಷಗಳಿಗಷ ಮಥತಿ ಸಿೇಮಿತವಲ್ಿ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಮುಂದಕ್ಷೆ ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ, “ನಜ್ವಥದ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ 
ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ನಮೂ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ತ್ಷೂೇರಿದವು” (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 12:12). ಯೆಹೂದಯರು 
ಮ್ಮೇಲ್ಲಂದ ಮ್ಮೇಲಷ “ಪಿಸ್ಂಗಿಸಿದ ಸ್ಂದಷೇಶದ ಹುಚುಿತನಕ್ಷೆ” ಸ್ೂಚಕ ಕ್ಥಯಷಗಳನುನ 
ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದರ ಮೂಲ್ಕ ಪಿತಿಕ್ರಿಯಸಿದಥದರಷ (1:21) ಯಥವ ಸ್ೂಚಕಕ್ಥಯಷಗಳು 
ಅವರನುನ ತೃಪಿತಪಡಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ.  

ಕೂಿಜಿತನಥದ ರಕ್ಷಕನ ಶುಭ ಸ್ಂದಷೇಶವು ತಿಳಿದದಷ ಎಂದು ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುವ ನಗುವಿನ 
ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಯಥಗಿತುತ; ಅವರು ಜ್ಞಥನವನುನ ಹುಡುಕುವದಕ್ಷೆ ಹಷಸ್ರಥಗಿದದರು. ಆದ ಕ್ಷೈಸ್ತರ 
ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗಿಿೇಕರ ತಜ್ಞರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ತವತವಜ್ಞಥನದ ವಿಚಥರ ನಲ್ುಕಲಥರದಂತಿತುತ. 
ಅವರಿಗಷ, ಜ್ಞಥನವು ಗಡಿೇಪ್ಥರುಮಥಡಿ ಅಲ್ಲ ಿ ಜ್ಞಥನಗಳಥದ ಮನುರ್ಯರು ಏಕ್ಥಂಗಿಯಥಗಿ 
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ಧಥಯನಮಥಡುವದಲ್ಿ. ಬಿೇದಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಂಗಿಸ್ುವವರು ಮುಗಧ ಮತುತ ಸ್ುಶಕ್ಷಿತ ಎಂದು 
ವಗಿೇಷಕರಿಸ್ುತಿತದದರು. ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ುವವರು ವಿಮಶಷಕರನುನ ಗಿಹಸ್ುತಿತದದರು. 
ಚಮಥೂರರು ಮತುತ ಚಮಷಗಥರರು ಪಟಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಇತಿತೇಚ್ಚನ ತತವಜ್ಞಥನಗಳ ಮೌಲ್ಯಗಳ 
ಕುರಿತು ಚಚಷಷಮಥಡುತ್ಥತರಷ. ಅನಷೇಕ ಗಿಿೇಕರಿಗಷ, ಪ್ೌಲ್ನು ಇತಿತೇಚ್ಚನ ಪಿದಶಷನವಥಗಿದಥದನಷ. 
ಅವು ಒಟ್ಥಿರಷ ನಥಟಕಗಳನುನ ಶಬದಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ನಡಷಯಲ್ಲಿ ಮತುತ ಕ್ಥದಂಬರಿಗಳ 
ವಿವರಣಷಗಳಲ್ಲಿ ನಷೂೇಡುತ್ಷತೇವಷ. ದಷೇವರನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವ ಸಥಧಯತ್ಷ ಮತುತ ಜಿೇವಿತವನುನ 
ಪರಿವತಿಷತಗಷೂಳಿಸ್ುವ ಕೂಿಜಿತನಥಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹಷೂಂದದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜ್ಞಥನವು ಗಿಿೇಕ್ರ 
ಸ್ಂಶಷ ೇಧನಷಗಷ ನಲ್ುಕದಥದಗಿದಷ.  

ವಚನ್ 23. ಯಥವುದಷೇ ಹಂಜ್ರಿಕ್ಷಯಲ್ಿದಷೇ ಒತುತನೇಡುವ “ನಥವು” ಎಂಬ ಪದವನುನ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ೌಲ್ನ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಯೆಹೂದಯರ 
ಸ್ೂಚಕಕ್ಥಯಷಗಳ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಗಿಂಥ ಮತುತ ಗಿಿೇಕರ ಮರಳುಮಥಡುವ ಜ್ಞಥನದಷೂಂದಗಷ 
ಪಯಥಷಯ ವಯವಸಷಾಯನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ: ನತವು ಕೂರಜತ್ನತದ ಕ್ರರಸಾನ್ನ್ುು 
ಪ್ರಸಂಗಿಸುರ್ ಾೆೇವೆ. ಆತನು ಯೆಹೂದಯರ ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಯನುನ ತೃಪಿತಪಡಿಸ್ಲ್ು ಅಭಿಷ್ಕತನಥದ 
ದಷೇವರ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಯಥವ ಸ್ೂಚಕಕ್ಥಯಷಗಳನುನ ನೇಡುವದಲ್ಿ; ಯೆಹೂದಷಯೇತರ 
ಜ್ಞಥನಗಳಥದ ಮನುರ್ಯರ ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ಯಥವ ಯೇಜ್ನಷಯನುನ ನೇಡುವದಲ್ಿ. ಸ್ತಯವು 
ಯಥವುದಷೇ ಮನುರ್ಯನು ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ದಷೇ ಇರುವ ದಕ್ರೆನಲ್ಲಿರುತತದಷ. ಕೂಿಜಷಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ 
ವಿಡಂಬನಷ ಮತುತ ದಷೇವರ ಜ್ಞಥನದ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷ ಇದಷ; “ಆತನು 
ಬಲ್ಹೇನಥವಸಷತಯಲ್ಲಿದದದರಿಂದ ಶಲ್ುಬಷಗಷ ಹಥಕಲ್ಪಟಿನು ನಜ್; ಆದರೂ ದಷೇವರ ಬಲ್ದಂದ 
ಬದುಕುತ್ಥತನಷ” (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 13:4a).  

ಲ್ಲಯೇನ ಮೊೇರಿಸ್ ಹೇಗಷ ಟ್ಟಪಪಣಷ ಬರಷಯುತ್ಥತರಷ, “ಕೂಿಜಷಯ ಬಲ್ವು ಬಲ್ಹೇನರಿಗಷ 
ದಷೇವರನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವ ಮಥಗಷವನುನ ಮತುತ ಕ್ಷಟಿದದನುನ ಜ್ಯಸ್ುವ ಮಥಗಷವನುನ 
ತ್ಷರಷಯುತತದಷ ಮತುತ ಇದು ತತವಜ್ಞಥನಗಳು ಉತ್ಥಪದಸ್ುವ ಎಲಥಿ ಜ್ಞಥನಕ್ರೆಂತಲ್ೂ 
ಶಷಿೇರ್ಠವಥದ ಜ್ಞಥನವಥಗಿದಷ.”8 ಬರಿವಡಷ ಎಸ್. ಚಷೈಲ್ಡಸ್ು ಹೇಗಷ ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತ್ಥತರಷ, “ಪ್ೌಲ್ನಗಷ 
ಶಲ್ುಬಷಯ ಸ್ಂಕ್ಷೇತವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣದ ಚ್ಚತಿಣವು ತನನನುನ ತ್ಥನು ಪರಿವತಿಷಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ಮಥನವ ಕುಲ್ದ ಸ್ಮಥಷತ್ಷಯ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯ ಕ್ಷೇಂದಿವಥಗಿದಷ.”9  

ಸಥನನಕನಥದ ಯೇಹಥನನು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ “ಇಗಷೂೇ, ದಷೇವರು ಯಜ್ಞಕ್ಷೆ ನಷೇಮಿಸಿದ 
ಕುರಿಮರಿ” ಎಂದು ಪರಿಚಯಸ್ುತ್ಥತನಷ (ಯೇಹಥನ 1:29) ಶತಮಥನಗಳ ನಂತರ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥದ ಯೇಹಥನನು ಬಿಳಿಯ ಕುದುರಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಆಸಿೇನನಥಗಿರುವಥತನನುನ 
ದಶಷನದಲ್ಲಿ ನಷೂೇಡುತ್ಥತನಷ. “. . . ಅವನಗಷ ಜ್ಯಮಥಲಷ ಕ್ಷೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು; ಅವನು 
ಜ್ಯಸ್ುತಿತರುವನಥಗಿ ಜ್ಯಸ್ುವದಕ್ಷೂೆೇಸ್ೆರ ಹಷೂರಟನು” (ಪಿಕಟನಷ 6:2). ಕೂಿಜಿತನಥದ 
ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪಿಭುತವ ಹಷೂಂದದ ರಕ್ಷಕನಥದನು. ದಷೇವರ ಬಲ್ವು ಯೆಹೂದಯರ ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಯನುನ 
ನರಥಷಕಗಷೂಳಿಸಿತು; ಅವನ ಜ್ಞಥನವು ಯೆಹೂದಷಯೇತರ ಕೂಿಜಷಯ ವಿರ್ಯವಥದ 
ಸ್ಂಗತಿಯು ಹುಚುಿತನವಥಗಿದಷ ಎಂಬುದನುನ ದಗುರಮ್ಮಗಷೂಳಿಸಿತು. ಬಲ್ಹೇನತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ 
ಮತುತ ಹುಚುಿನದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಥನ ಎಂಬ ವಿಪಯಥಷಸ್ವು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಿಗಷ ದಥರಿ ದೇಪವಥಯತು. 
ನೇವು “ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳುಳವದಥದರಷ” ಅವನು ಮುಂದಷ ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ, “ನನನ 
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ಬಲ್ಹೇನತ್ಷಯನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳುಳವಷನು” (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 11:30) 
“. . . ನಥನು ಯಥವಥಗ ನಬಷಲ್ನಥಗಿದಷದೇನಷೂೇ ಆವಥಗಲಷೇ ಬಲ್ವುಳಳವನಥಗಿದಷದೇನಷ”  
(2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 12:10). 

ವಚನ್ 24. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಮಥನವನ ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಯಂತ್ಷ ದಷೇವರನುನ ವಥಯಖ್ಥಯನಸಿದ 
ವಿಧಥನದ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವದನುನ ಮುಂದುವರಷಸ್ುತ್ಥತನಷ (ಸ್ೂಕಕ್ಥಯಷಗಳು 
ಮತುತ ತತವಜ್ಞಥನದ ಪಯಥಷಲಷೂೇಚನಷ) ದಷೇವರು ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ು ಕ್ಥಯುತಿತರುವ ಒಂದು 
ಅನುಸ್ಂಧಥನ. ಕ್ಷೈಸ್ತ ಬಷೂೇಧನಷಯು ದಷೈವಿಖವಥದದದರ ಕುರಿತು ಅಮೂತಷವಥದ 
ಪಯಥಷಲಷೂೇಚನಯನುನ ಹಷೂಂದದಷ. ಇದು ದಷೇವರು ಏನು ಮಥಡಿದಥದನಷ ಎಂಬುದರ 
ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯಥಗಿದಷ. ಎಲಥಿ ಮನುರ್ಯರಿಗಲ್ಿ ಆದರೆ ಕರೆಯಲಪಟ್ಟವರಗೆ, ಕೂಿಜಷಯ ಮ್ಮೇಲ್ಲರುವ 
ಕ್ರರಸಾನ್ು ದೆೇವರ ಬಲವತಗಿದತುನೆ ಮತ್ುಾ ದೆೇವರ ಜ್ಞತನ್ವತಗಿದತುನೆ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
“ಕರಷಯಲ್ಪಟಿವರಥಗಿ” ದಷೇವರ ನಷೇತೃತವದ ಗಮನವನುನ ಸಷಳಷಯುತ್ಥತರಷ; ಅದು ಮನುರ್ಯನು 
ಸ್ಕ್ಥರಥತೂಕವಥಗಿ ದಷೇವರ ಕರಷಯುವಿಕ್ಷಗಷ ಪಿತಿಕ್ರಿಯಸ್ುವ ಅವಶಯಕತ್ಷಯನುನ ತ್ಷಗಷದು 
ಹಥಕುವದಲ್ಿ.  

ಪ್ೌಲ್ನ ಉಪದಷೇಶವು ಹಲ್ವು ತತವಜ್ಞಥನ ಶಥಲಷಯ ಉತ್ಥಪದನಷಯಲ್ಿ. ಬದಲಥಗಿ 
ಇದು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಮತುತ ಆತನ ಓದುಗರಿಗಷ ವಿಮೊೇಚ್ಚಸಿದಥತನ ಕುರಿತು ಆದ ಪಿಕಟನಷ 
ಯಥಕಂದರಷ ದಷೇವರು ಅವರನುನ ಪಿಿೇತಿಸ್ುವದನುನ ನಲ್ಲಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಪ್ಥಪವಿದಥದಗಲ್ೂ ಸ್ಹ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಂದಷೇಶವನುನ ಗಂಭಿೇರವಥಗಿ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡದಷದೇ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ 
ಬರವಣಿಗಷಯ ಪಿೇಠಿಕ್ಷ ಪ್ಥಿರಂಭವಥದದುದ ಇಲ್ಲಿಂದಲಷೇ, ಅವರ ಮದಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿಭಥಗಗಳು 
ಮತುತ ಮಥನವ ಶಕ್ರತ ಮತುತ ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ನವಷೇದಸ್ುವದರ ವಷೈಶರ್ಿತ್ಷ ಕಡಿಮ್ಮಯಥಯತು.  

ವಚನ್ 25. ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಆ ಸ್ತಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವಿಶಥವಸ್ವಿತುತ ಈ 
ಕ್ಥರಣದಂದಥಗಿ ಆತನು ಅದರ ತ್ಷೂೇರಿಕ್ಷಯಥದ ಹುಚುಿತನ ಮತುತ ಬಲ್ಹೇನತ್ಷಯನುನ 
ಒಪಿಪಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಸಿದಧನಥದನು. ಮನುರ್ಯನ ಅಳತ್ಷಗಷೂೇಲ್ಲನಂದ, ಕೂಿಜಷಯು 
ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಏನೂ ಇಲ್.ಿ ನಥಶನದಲ್ಲಿರುವವರು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಹುಚುಿತನ ಎಂದು 
ನಧಷರಿಸ್ಲ್ು ಅನುಮತಿಸ್ುವದಷೇ ಇರುವದಕ್ಷೆ ಯಥವ ಕ್ಥರಣವು ಇರಲ್ಲಲ್ಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು 
ದೆೇವರ ವಿಷಯವತದ ಹುಚುಚತ್ನ್ವು ಮನ್ುಷಯನಗಿಂತ್ ಜ್ಞತನ್ವುಳಿದತುಗಿದೆ ಎಂದು 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಪಿತಿಕ್ರಿಯಸಿದರು. ಮನುರ್ಯರು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಹುಚುಿತನ ಎಂದು 
ತಿೇಮಥಷನಸ್ುವದರಲಷಿೇ ಅದು ದಷೇವರಿಂದ ಬಂದದುದ ಎಂಬ ಸಥಕ್ಷಿ ಅಡಗಿದಷ. ಮನುರ್ಯನ 
ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಗಷ ಅನುಗುಣವಥಗಿ ದಷೇವರಿಂದ ಸ್ಂಪಷಕ ಹಷೂಂದುವದನುನ ಯಥರಷೂಬಬರೂ 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ. ಲಷೂೇಕದ ಅಳತ್ಷಗಿಂತ ದಷೇವರ ಹುಚುಿತನ ಅಥವಥ ಜ್ಞಥನ ಸ್ರಳ 
ಸ್ಂಗತಿಯಥಗಿದಷ: ದೆೇವರ ಬಲಹಿೇನ್ರ್ೆ ಮನ್ುಷಯನಗಿಂತ್ ಬಲವತದದತುಗಿದೆ. ಮನುರ್ಯನು 
ತನಗಷ ತಿಳಿದಂತ್ಷ ವಥದಮಥಡಲ್ಲ; ಕ್ಷೂನಷಯಲ್ಲಿ ದಷೇವರು ಜ್ಯವನುನ ಹಷೂಂದುತ್ಥತನಷ. 
ಕತಷನು ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ಥತನಷ. ರಕ್ಷಣಷಯು ಕೂಿಜಷಯಂದ ಮತುತ ಕೂಿಜಷಯಲ್ಲಿ ಮಥತಿ. 

ಕ್ರರಸಾನ್ಲ್ಲಿ ರ್ೊೇರಬರುವ ಜ್ಞತನ್ (1:26-30)  
26ಸಹೊೇದರರೆೇ, ದೆೇವರು ನಮಮನ್ುು ಕರೆದತಗ ಎಂಥವರನ್ುು ಕರೆದನೆಂದು 
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ಆಲೊೇಚಿಸಿರ. ನಮ್ಮಳಗೆ ಲೌಕ್ರಕ ದೃಷ್ಠಟಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞತನಗಳೂ ಅನೆೇಕರಲಿ. ಅಧಿಕತರಗಳೂ 
ಅನೆೇಕರಲಿ, ಕುಲ್ಲೇನ್ರೂ ಅನೆೇಕರಲಿ. 27ದೆೇವರು ಜ್ಞತನಗಳನ್ುು ನತಚಿಕೆ ಪ್ಡಿಸುವದಕತೆಗಿ 
ಈ ಲೊೇಕದ ಬುದಿು ಹಿೇನ್ರನ್ುು ಆರಸಿಕೊಂಡಿದತುನೆ; ದೆೇವರು ಬಲ್ಲಷಿರನ್ುು 
ನತಚಿಕೆಪ್ಡಿಸುವದಕತೆಗಿ ಈ ಲೊೇಕದ ಬಲಹಿೇನ್ರನ್ುು ಆರಸಿಕೊಂಡಿದತುನೆ; 28-29ದೆೇವರು 
ಈ ಲೊೇಕದ ಕುಲಹಿೇನ್ರನ್ುು ಅಸಡೆೆಯತದವರನ್ೂು ಆರಸಿಕೊಂಡದುಲಿದೆ ಗಣಯರನ್ುು 
ಇಲಿದಂರ್ೆ ಮತಡುವದಕತೆಗಿ ಗಣನೆಗೆ ಬತರದವರನ್ುು ಆರಸಿಕೊಂಡಿದತುನೆ. ಹಿೇಗಿರಲು 
ದೆೇವರ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳುಿವದಕೆೆ ಯತರಗೂ ಆಸಪದವಿಲಿ. 30ನೇವು ಕ್ರರಸಾ 
ಯೆೇಸುವಿನ್ಲ್ಲಿರುವದು ಆತ್ನಂದಲೆೇ. ಕ್ರರಸಾ ಯೆೇಸು ನ್ಮಗೆ ದೆೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜ್ಞತನ್ವೂ 
ನೇತಿ ಶ್ುದಿಧೇಕರಣ ವಿಮ್ೇಚನೆಗಳಿಗೆ ಕತರಣನ್ೂ ಆದನ್ು.  

ವಚನ್ 26. ಅವನು ಯಥವುದನುನ ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿದಥದನಷೂೇ ಅದನುನ ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ಲ್ು, 
ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಅನುಭವಕ್ಷೆ ವಿನಂತಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದಥದನಷ. ತತವಜ್ಞಥನಶಥಸ್ರ 
ಮತುತ ಧಥಮಿಷಕ ಪಯಥಷಲಷೂೇಚನಷಯನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವದು ಅವರಿಗಷ ಎರ್ುಿ 
ವಿಚ್ಚತಿವಥಗಿರಬಹುದು, ಮನುರ್ಯರ ಮುಂದಷ ಗೌರವವನುನ ಹುಡುಕುವದು, ಲಷೂೇಕವು 
ಈಗಥಗಲಷೇ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಕುರಿತು ತಿೇಪಷನುನ ನೇಡಿದಷ ಮತುತ ಅದನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸಿದಷ 
ಎಂಬದು ತಿಳಿದರುವಥಗ ಸ್ಹ. ಅನೆೇಕ ಜ್ಞತನಗಳಿಲಿ, ಶಕ್ರತಶಥಲ್ಲಗಳು ಅಥವಥ ಉತತಮರಥಗಿ 
ಜ್ನಸಿದವರು ಅವರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿ. ಕ್ಷೈಸ್ತತವದ ಭವಿರ್ಯತುತ ಲಷೂೇಕದ ಜ್ಞಥನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿ, 
ಶಿೇಮಂತರು ಅಥವಥ ಉನನತ ಸಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರಲ್ಲಿ ಇಲ್.ಿ “ಶಲ್ುಬಷಗಷ ಹಥಕಲ್ಪಟಿ ಯೆೇಸ್ು 
ಕ್ರಿಸ್ತನಲಷಿೇ” (2:2) ನಂಬಿಕ್ಷಯಡುವದು ಮೊದಲ್ು ಒಕೆಲ್ಲಗಳು ಮತುತ ಸಥಮಥನಯ ಕ್ಥಮಿಷಕರ 
ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಇತುತ.  

ಆದಕ್ಥರಣ, ಕ್ಷೈಸ್ತ ಯುಗದ ಆದ ಶತಮಥನಗಳಲ್ಲಿ. ವಿಮಶಷಕರು ಅನುಯಥಯಗಳ 
ಕುರಿತು ಹೇಗಷ ಹಷೇಳುತ್ಥತರಷ ಕ್ಷೈಸ್ತತವವು ಸ್ರಳವಥಗಿ ಮೊೇಸ್ಕ್ಷೆ ಒಳಗಥಗುವದಥಗಿದಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರ 
ಯಥವುದಷೇ ವಷೈರಿ, ಎರಡನಷೇ ಶತಮಥನದ ಬರಹಗಥರ, ಅವರನುನ ಮುಗದ ಜ್ನರು ಅವರು 
ತಮೂ ಸಥಾನದಂದ “ತುಪಪಳದ-ಕ್ಷಲ್ಸ್ಮಥಡುವವರು, ಚಮೂಗಥಗರು, ಅಗಸ್ರಿಗಷ ಮತುತ 
ಅನಕ್ಷರಸ್ತರು ಮತುತ ಪಶುಪ್ಥಲ್ಕ ಗಥಿಮಸ್ಾರು” ಎಂದು ಕರಷದದಥದನಷ ಮತುತ ಅಗಸ್ರು 
ಬಷೂೇಧಕರಥಗಲ್ು ಬಯಸಿದದರು ಎಂದು ಉಹಸಿದಥದನಷ.10 ಪ್ೌಲ್ನು ಬಹುಶಃ ಮನಗಷಲ್ಸ್ 
ಮಥಡುವ ಜ್ನರು ಲಷೂೇಕದ “ಜ್ಞಥನಗಳ” ಸ್ಮೂಹದಂತ್ಷ ಬಹುಶಃ ಇರ್ುಿ ಮುಗದರು ಮತುತ 
ಸ್ುಲ್ುಭವಥಗಿ ಮೊೇಸ್ಕ್ಷೆ ಒಳಗಥಗುವವರು ಎಂದು ತಿಳಿದರಲ್ಲಲ್ಿ. ಲಷೂೇಕದ ಜ್ಞಥನಗಳು 
ಸ್ುಶಕ್ಷಿತರಿಗಷ ಕೂಿಜಷಯ ಸ್ಂದಷೇಶಕ್ಷೆ ಸ್ಮಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂದು ಒಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. 
ಕೂಿಜಷಯ ಜ್ಞಥನವು ಲಷೂೇಕದ ಜ್ಞಥನಕ್ರೆಂತ ಗಿಹಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಅರ್ುಿ ಅಗಥಧವಥಗಿದಷ, “ನಮೂ 
ಸ್ುತತಲ್ೂ ನಷೂೇಡಿರಿ” ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಸ್ವಥಲ್ನುನ ನೇಡುತಿತದಥದನಷ; ನಮಮ 
ಕರೆಯುವಿಕೆಯನ್ುು ಗುರುತಿಸಿರ. 

ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ವಿಶಥವಸಿಗಳಲ್ಲಿ “ಅನಷೇಕರು ಜ್ಞಥನಗಳಿಲ್ಿ” ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ 
ಅವರಲ್ಲಿ ದಷೇಹವು ಸಥಮಥಜಿಕ ಮತುತ ಆರ್ಥಷಕ ಅಂತಸಿತನ ಕುರಿತ್ಥದ ಪಿಶಷನಗಳನುನ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಆದ ಕ್ಷೈಸ್ತರಗಳ ಕುರಿತು ತರುತತದಷ. ಅಲ್ಲಿ, ನಜ್ವಥಗಿಯೂ, ಕ್ಷಲ್ವು 
ಶಕ್ಷಿತರು ಮತುತ ಶಿೇಮಂತರು ಅವರ ಮಧಯದಲ್ಲಿದದರು. 1:20ರಲ್ಲಿರುವ ಪಿಶಷನ ಲಷೂೇಕದ 



 58 

ಜ್ಞಥನಯಥದ ಯಥವ ವಯಕ್ರತಯೂ ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿ ತರಬಷೇತಿಹಷೂಂದಲ್ು 
ಬಯಸ್ುವದಲ್ಿ. ಜಥನ್ ಗಥಗಷಿೇ ಅವರು ಬರಷಯುವಥಗ ಸ್ರಿಯಥಗಿ ಬರಷದದಥದರಷ,  

. . . ಕ್ಷಲ್ವು ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಸ್ುಶಕ್ಷಿತರಥಗಿದಥದರಷ ಮತುತ ಸಥಮಥಜಿಕವಥಗಿ ತಮೂ ಸಥಾನಕ 
ನಗರ ಅಥವಥ ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ ದಷೂಡಡ ಸಥಾನದಲಿ್ಲದಥದರಷ. ಆದರಷ ನಮಗಷ ಕಳಕಳಿಯರುವದು 
ಕ್ಷಲ್ವರಲಿ್ಲ ಅಲಿ್ ಹಷಚ್ಚಿನ ಸ್ಂಖ್ಷಯಯಲ್ಲಿರುವವರಲಿ್ಲ ಮತುತ ಹೇಗಷ ಕ್ಥಿಂತಿಯ ಒಟ್ಥಿರಷ 
ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ.11 

ಮೊದಲ್ನಷಯ ಶತಮಥನದಲ್ಲಿ ಲಷೂೇಕದುದದಕೂೆ ಅನುಮತಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಯಥಕಂದರಷ 
ಸಥಮಥಿಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಡ ಮತುತ ಕಡಷಗಣಿಸ್ಲ್ಪಟಿ ಜ್ನರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪ್ಷ ಮತುತ 
ಕ್ಷಮಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯ ಸ್ಂದಷೇಶವನುನ ಕ್ಷೇಳುವದಕ್ಷೆ ಸಿದಧರಥಗಿರುವದರಿಂದ. ಈ ಬಡವರು ಮತುತ 
ಕಡಷಗಣಿಸ್ಲ್ಪಟಿವರು, ಇದಲ್ಿದಷ, ಮನಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತ ಕ್ಥಯಥಷಗಥರಗಳಲ್ಲಿ ದಥಸ್ರಥಗಿ ಕ್ಷಲ್ಸ್ 
ಮಥಡಲ್ು ಲಷೂೇಕದ ಜ್ನರು ಈಡಿೇ ಲಷೂೇಕವು ಯೆೇಸ್ುವಷೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎಂದು ಪಿಕಟ್ಟಸಿದದನುನ 
ಆಲ್ಲಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ ಹಷಚ್ಚಿನ ಸ್ಂಖ್ಷಯಯಲ್ಲಿದದರು. 

ವಚನ್ಗಳು 27, 28. ಅತಯಂತ ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ, ವಿೇಕ್ಷಕರಲ್ಿದವರು, ಬಡವರು ಮತುತ 
ಕಡಷಗಣಿಸ್ಲ್ಪಟಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ನರು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಪಟಿವರಲ್ಲಿ 
ಎಣಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು. ಇದು ಆಕಸಿೂಕವಲ್ಿ; ಇದು ದಷೇವರ ಕ್ಥಯಷವಥಗಿತುತ. ದೆೇವರು 
ಜ್ಞತನಗಳನ್ುು ನತಚಿಕೆ ಪ್ಡಿಸುವದಕತೆಗಿ ಈ ಲೊೇಕದ ಬುದಿುಹಿೇನ್ರನ್ುು ಆರಸಿಕೊಂಡಿದತುನೆ, 
ದೆೇವರು ಬಲ್ಲಷಿರನ್ುು ನತಚಿಕೆ ಪ್ಡಿಸುವದಕತೆಗಿ ಈ ಲೊೇಕದ ಬಲಹಿೇನ್ರನ್ುು 
ಆರಸಿಕೊಂಡಿದತುನೆ (1:27). ಪ್ೌಲ್ನು ತ್ಥನು ಹಷೇಳುವದನುನ ಮುಂದುವರಷಸ್ುತ್ಥತ, 
ಗಣಯರನ್ುು ಇಲಿದಂರ್ೆ ಮತಡಲು ದೆೇವರು ಈ ಲೊೇಕದ ಕುಲಹಿೇನ್ರನ್ೂು 
ಅಸಡೆೆಯತದವರನ್ೂು ಆರಸಿಕೊಂಡಿದತುನೆ (1:28) ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ದಷೇವರು 
ಉದಷದೇಶಪೂವಷಕವಥಗಿ ಉದದಟತನದ ಜ್ಞಥನವನುನ ಮತುತ ಗಣಯರನೂನ 
ದಗುರಮ್ಮಗಷೂಳಿಸಿದಥದನಷ. ಆತನು ಯಥವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೆೆ ಮಥಡಿದಥದನಷಂದರಷ ಆತನು 
ಇರುವಂಥಹ ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ ಶ ಯನೇಕರಿಸಿದಥದನಷ. ದಷೇವರು ಲಷೂೇಕದ ಗಣಯರಿಗಷ ನೇಡಿರುವ 
ಅಸಿಾರತ್ಷ, ಸ್ಂಕಟ ಮತುತ ದಷೈಹೇಕ ಮರಣವನುನ ನೇಡಿರುವ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಕಡಷಗಣಿಸ್ಲ್ಪಟಿ 
ಉತತಮವಥದ ಜ್ನರಿಗಷ ನೇಡಿರುವ ಅಥಷಪೂಣಷ ಮತುತ ನೇರಿಕ್ಷಯಂದ ತುಂಬಿದ 
ಜಿೇವಿತವನುನ ನೇಡಿರುವ ಯಥವ ವಿಪಯಥಷಸ್ವೂ ಇದಕ್ರೆಂತ ಅಘಾದವಥದದಥದಗಿಲ್ಿ. 
ಯೆೇಸ್ು ಹಷೇಳಿದುದ ವಿಶಥವಸಿಗಳು ತಮೂ ಪ್ಥಿಣವನುನ ಹಗಷಮಥಡುವಥಗ ನತಯಜಿೇವಕ್ಥೆಗಿ 
ಅದನುನ ಕ್ಥಪ್ಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವನು (12:24, 25). ಲಷೂೇಕದ ಜ್ಞಥನವಂತರು ಇದನುನ 
ಅಥಷಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದಲ್ಿ. “ಪ್ಥಲ್ನು, ಕೂಿಜಷಯ ಬಲ್ಹೇನತ್ಷ ಮತುತ ಶಕ್ರತಹೇನತ್ಷಯನುನ 
ಅವರ ಸ್ವಂತ ಬಲ್ಹೇನತ್ಷ ಮತುತ ಶಕ್ರತಹೇನತ್ಷಗಷ ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ುತ್ಥತನಷ ಮತುತ ಅವರ 
ಸಥಮಥಜಿಕ ಬಲ್ಹೇನತ್ಷಯಲ್ಲಿ ದಷೈವಿೇಕ ಬಲ್ವು ನಕ್ಷತಿದಂತ್ಷ ಕ್ಥಯಷ ಮಥಡುವದನುನ 
ನಷೂೇಡುತ್ಥತನಷ.”12 

ತನನ ಮಗನಥದ ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶರಿೇರಧಥರಿಯಥದದನುನ ವಿಶರ್ಿವಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತ 
ಸಿದಥಧಂತವನುನ ದಷೇವರು ಧಷೈಯಷದಂದ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ; ಇದು ನಂಬಿಕ್ಷಯ 
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ಮೂಲ್ಭೂತ ಸಿದಥದಂತ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ದಷೇಹ ಮತುತ ಆತೂದ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ುವಿಕ್ಷಯನುನ ಯಥವುದಷೇ 
ಸ್ರಳತ್ಷಯನುನ ನರಥಕರಿಸಿದಥದರಷ. ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಶಕ್ಷಿತ ಪುರುರ್ರು 
ಒಳಷಳೇತನ ಮತುತ ಪರಿಶುದದತ್ಷ ಶರಿೇರಧಥರಿಯಥಗಬಹುದು ಎಂಬ ಸಥಧಯತ್ಷಯ ಕುರಿತು 
ತಡವರಿಸ್ುತಿತದದರು. ಅದನೂನ ಅವರು ಇನೂನ ಮಥಡುತ್ಥತರಷ, ಆಗಷ್ಿೇನ್ ಪೊಿೇಫಷರಿ ಮತುತ 
ಅಕ್ರವಲ್ಲೇಯಸ್ ನಂತಹ ತತವಜಥನಗಳು, “ನೇವು ಯಥಕ್ಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿರಲ್ು 
ನರಥಕರಿಸ್ುತಿತೇರಿ?” ಎಂಬ ಪಿಶಷನಗಷ ಇನಷೂನಂದು ಪಿಶಷನಯ ಮೂಲ್ಕ ಉತತರಿಸ್ುತ್ಥತರಷ: 
“ಕ್ರಿಸ್ತನು ದೇನನಥಗಿ ಬಂದದದರಿಂದಲಷೇ ಅಲ್ಿವಷೇ ನೇವು ಹಷಮ್ಮೂ ಪಡುವದು?” ಆಗಷ್ಿೇನ್ 
ಮುಂದುವರಷದು, “ಇದು ನಸ್ುಂಶಯವಥಗಿ ಶಕ್ಷಿತ ಪುರುರ್ರಿಗಷ ಪೊಿೇಟ್ಷೂೇನ ಶಥಲಷಯಂದ 
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶರ್ಯತವದ ವರಷಗಷ ಹಷೂೇಗುವದು ತ್ಷೇಜಷೂೇಭಂಗವಥಗಿದಷ.”13 ಮನುರ್ಯನ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಥಸ್ುಹಷೂಕ್ಥೆಗಿರುವ ರಹಸ್ಯಗಳನುನ ಹಷೂರತುಪಡಿಸಿ ವಿದಥಯವಂತ ಪುರುರ್ರು ತಮೂನುನ 
ತ್ಥವು ಬುದಧವಂತರು ಎಂದು ಪಯಥಷಲಷೂೇಚ್ಚಸ್ುವದನುನ ಮತುತ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವದನುನ 
ಮುಂದುವರಷಸ್ುತ್ಥತರಷ.  

ವಚನ್ 29. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಇರುವ ಪ್ಥಠ ಇದಥಗಿದಷ: ಯತವ ಮನ್ುಷಯನ್ು ದೆೇವರ 
ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳುಿವದಕೆೆ ಆಸಪದವಿಲಿ. ಸಥಮಥಜಿಕವಥಗಿ ಗಣಯರು ಮತುತ ಸಥಮಥನಯ 
ಮನುರ್ಯರು ಮಥನವ ಪ್ಥಪ, ಅಸ್ಹಥಯಕತ್ಷ ಮತುತ ಅಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ಕ್ಥರಣರಥಗಿದಥದರಷ. 
ಯಥರಷೂಬಬರೂ ದಷೇವರ ರಚನಷಯನುನ ಸ್ಂಶಷ ೇಧಿಸಿದಷದೇವಷ ಎಂದು ಹಷೇಳಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ಆಗುವದಲ್ಿ; ಯಥರಷೂೇಬಬರು ಆತನ ಮನಸ್ುನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ದಷೇವರು ತನನ ಮಗನನುನ ರಕ್ಷಕನಥಗಿ ಕಳುಹಸಿದುದರ ನಷೇತೃತವವನುನ 
ವಹಸಿದಥದನಷ ಎಂಬುದನುನ ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಯಥವುದಷೇ ಆಧಥರವಿಲ್ಿ, ಆತನು ತ್ಥನಷ 
ತನನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರನುನ ತನನ ಸ್ಂದಷೇಶವನುನ ಲಷೂೇಕಕ್ಷೆ ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ಕಳುಹಸಿದಥದನಷ. 
ಈ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ರಕ್ಷಣಷಯು ಯಥವುದಷೇ ಮಥನವ ಯೇಜ್ನಷಯಂದ ದಷೂರಷತಿಲ್ಿ. ಮಹಮ್ಮಯು 
ದಷೇವರಿಗಷ ಮಥತಿ ಸ್ಲ್ಿಬಷೇಕು.  

ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ನಥಚ್ಚಕ್ಷಪಡುವದಕ್ಷೆ ವಿರುದಧ ಪದವಥಗಿದಷ. ಅದು ಆಂತರಿಕ 
ಮಥನಸಿಕ ಪಿಕ್ರಿಯೆಯನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುವದಲ್ಿ; ಎರಡೂ, ಒಬಬನೂ ಸಷನೇಹತರಿಂದ, 
ಸ್ಂಬಂಧಿಗಳಿಂದ ಮತುತ ನಷರಷಹಷೂರಷಯವರಿಂದ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳವ ಗೌರವದ ಕುರಿತ್ಥಗಿದಷ. 
ಯೆೇಸ್ು ಔತಣದಲ್ಲ ಿ ಉತತಮವಥದ ಸಥಾನವನುನ ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಿಸಿದವರಿಗಷ ಆಗುವ ಸಿಾತಿಯನುನ 
ಸಥಮಯದ ಮೂಲ್ಕ ಹಷೇಳಿದಥದನಷ. ಆತನು ಔತಣಕ್ಷೆ ಕರಷದವನು “ನನನ ಸಥಾನವನುನ ಈ 
ಗಣಯನಗಷ ಬಿಟುಿಕ್ಷೂಡು” ಎಂದು ಹಷೇಳಿದರಷ ನನಗಷ ಎರ್ುಿ ಅವಮಥನವಥಗುತತದಷ.” ಯೆೇಸ್ು 
“ನಥಚ್ಚಕ್ಷಯಂದ ನೇನು ಕಡಷಯ ಸಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಹಷೂೇಗುವಿ” (ಲ್ೂಕ 14:9) 
ಎಂದು ಸಷೇರಿಸಿದಥದನಷ. ಉತತಮವಥದ ಸಥಾನವನುನ ಆಯೆೆ ಮಥಡುವಥಗ, ಒಬಬನು ತನನ ಸ್ಹ 
ಅತಿರ್ಥಯ ಹಷೂಗಳುವಿಕ್ಷಯನುನ ಮತುತ ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷಯನುನ ಹಷಮ್ಮೂಯಂದ ಹುಡುಕುತಿತರಬಹುದು; 
ಕಡಷಯ ಸಥಾನಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಗುವದರ ಪರಿಣಥಮ ಅದಷೇ ಸ್ಹವಥಸ್ದಲ್ಲಿ ನಥಚ್ಚಕ್ಷಯನುನ 
ಅನುಭವಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ. “ನಥಚ್ಚಕ್ಷ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಷೆ ಗಿಿೇಕ್ ಪದ ಇಂಗಿಿೇರ್ ಪದ “ಅವಮಥನ” 
ಮತುತ “ಅಗೌರವ” ಎಂಬ ಪದದ ಅಥಷವನುನ ನೇಡುವದಥಗಿದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು 
ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಮತುತ ನಥಚ್ಚಕ್ಷ ಈ ಪದಗಳ ಸಥಮಥಜಿಕ ಸ್ವರೂಪವನುನ 
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ಯೇಚ್ಚಸ್ುತಿತದಥದನಷ. ಕೂಿಜಷಯ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಪಿಸ್ಂಗಿಸ್ುವದು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ 
ಸಥವಷಜ್ನಕವಥಗಿ ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದುವ ಪರಿಣಥಮವನುನ ನೇಡುವದಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 
ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ “ಯಥವ ಮನುರ್ಯನಗಷ ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಿ.” ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗಷ ಬರಲ್ು 
ಪ್ಥಪಗಳ ಮತುತ ಅಸ್ಹಥಯಕತ್ಷ ಅರಿಕ್ಷ ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. 

ವಚನ್ 30. ಪ್ೌಲ್ನು ಮತುತ ಆತನ ಓದುಗರು ಕ್ರರಸಾನ್ಲ್ಲಿದುರು, ಆದರಷ ಈ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯ 
ಕುರಿತು ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಯಥವ ಸ್ಂದಭಷವೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ ಿಇದದರು” ಆತನ 
ಕತಯೆಗಳಿಂದತಗಿ. ದಷೇವರು ನಷೇತೃತವವನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಅವರನುನ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರನುನ ನೇವು ತಿೇವಿವಥಗಿ ಲಷೂೇಕದ ಬುದಧವಂತರಷೂಂದಗಷ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ 
ತ್ಷೂೇರಿಸ್ಲ್ು ಒತಿತಹಷೇಳಿರುವದು (ὑμεῖς, humeis). “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇದದರು” ಎಂದು 
ಹಷೇಳಿರುವದರ ಅಥಷ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಿವೂ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹಷೂಂದದ ಕತಷನಷೂಂದಗಷ 
ಅವರಿಗಿರುವ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ವಥಯಖ್ಥಯನಸ್ುತತದಷ: ಅವರ ಜಿೇವಿತಗಳು, ಸ್ಮುದಥಯದ 
ನರಿೇಕ್ಷಯಥಗಿ ಅವರ ಭವಿರ್ಯತುತ ಆತನಲ್ಲಿತುತ. ಆತನು ವಿಮೊೇಚನಷ ಮತುತ ನರಿೇಕ್ಷ ಎರಡರ 
ಆಧಥರ ಮತುತ ಮೂಲ್ನಥಗಿದದನು. ಆದುದರಿಂದ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ನ್ಮಗೆ ದೆೇವರಂದ ಬಂದ 
ಜ್ಞತನ್ವತಗಿದತುನೆ. ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಪ್ೌಲ್ನಲ್ಲಿರುವದು ಮೂಲ್ಸ್ವರೂಪದ ಬದಲಥವಣಷಯಥಗಿದಷ. 
ಎಲಥಿ ನಷಷಠ, ತಿಳುವಳಿಕ್ಷ ಮತುತ ಮಮತ್ಷ ಆತನಲ್ಲ ಿಕ್ಷೇಂದಿಕೃತವಥಗಿವಷ.  

“ದಷೇವರಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಥನವನುನ” NASB ಹೇಗಷ ಪಿಸ್ುತತಪಡಿಸ್ುತತದಷ. ನೇತಿವಂತಿಕೆ 
ಮತ್ುಾ ಶ್ುದಿುೇಕರಣ ಮತ್ುಾ ವಿಮ್ೇಚನೆಗೆ ಸ್ಮಥನವಥದ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷ. NRSV ಸ್ಹ 
ಇದನಷನೇ ಹಷೇಳುತತದಷ ಆದರಷ NIV ಅನುವಥದಕರು ವಚನವನುನ ಚ್ಚಹಷನಗಳನುನ ವಿಭಿನನವಥಗಿ 
ನೇಡಿ “ದಷೇವರಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಥನವನುನ” ಇತರ ಕಲ್ಪನಷಗಳಷ ಂದಗಷ ಭಿನನತ್ಷಯನುನ 
ತ್ಷೂೇರಿಸಿದಥದರಷ. ಆದುದರಿಂದ, ಅವರು ವಚನವನುನ “. . . ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೆೇಸ್ವು ನಮಗಷ ದಷೇವರ 
ಕಡಷಯಂದ ಜ್ಞಥನವೂ ನೇತಿ ಶುದಧೇಕರಣ ವಿಮೊೇಚನಷಗಳಿಗಷ ಕ್ಥರಣನೂ ಆದನು.” ಎಂದು 
ನೇಡುತ್ಥತನಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಲಷೂೇಕದ ಜ್ಞಥನ ಮತುತ ಕ್ರಿಸ್ತನಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಥನ ಇವುಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ 
ತಿೇವಿವಥದ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ಎಳಷಯುತ್ಥತನಷ ಅದನುನ NIV ನಮಗಷ ಈ ರಿೇತಿಯಥಗಿ 
ಸ್ರಿಯಥದ ಅಥಷದಲ್ಲಿ ಹಷೇಳುತತದಷ.  

ಸ್ತರತಂಶ್ (1:31)  
31ಹೆಚಚಳಪ್ಡುವವನ್ು ಕತ್ೆನ್ಲ್ಲಿಯೆೇ ಹೆಚಚಳಪ್ಡಲ್ಲ ಎಂಬ ದೆೇವೇಕ್ರಾ ನೆರವೆೇರುವದಕೆೆ 
ಇದರಂದ ಮತಗೆವತಯಿತ್ು.  

ವಚನ್ 31. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕೂಿಢಕರಿಸಿ ಮತುತ ತತವಶಥಸ್ತದ ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ಮತುತ ಲಷೂೇಕದ 
ಕಲ್ಲಯುವಿಕ್ಷಗಷ ತನನ ತಿರಸಥೆರಕ್ಷೆ ಒತುತ ನೇಡಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಮಥನವನು 
ಸ್ವ-ಅವಲ್ಂಭನಷಯನುನ ಬಿಟುಿಬಿಡಬಷೇಕ್ಷಂದು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಅವನು ಯೆರಷಮಿೇಯ 
9:23 ರನುನ LXX ರಿಂದ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಆದರಷ ಅಳವಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯು ಪಿವಥದಯ 
ಬಷೇಡಿಕ್ಷಗಷ ಯಥವುದಷೇ ಕ್ಥಿಂತಿಯನುನ ಮಥಡುವದಲ್ಿ. ಮಥನವನ ಜ್ಞಥನ, ಬಲ್ ಮತುತ 
ಗೌರವದಲ್ಲಿ ಹಷಚಿಳ ಪಡುವದಕ್ಷೆ ಯಥವ ಕ್ಥರಣವನೂನ ಒದಗಿಸ್ುವದಲ್ಿ. ಕ್ಷೈಸ್ತರ 
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ಮಹಮ್ಮಯು ಕೂಿಜಿತನಥದ ರಕ್ಷಕನಲ್ಲಿ. ಪ್ೌಲ್ನು ಹೆಚಚಳಪ್ಡುವವನ್ು ಕತ್ೆನ್ಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಹೆಚಚಳಪ್ಡಲ್ಲ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ (ಯೆರಷಮಿೇಯ 9:23, 24). ನಜ್ರಷೇತಿನ ಯೆೇಸ್ುವಿನಲ್ಲಿ 
ಹಷಚಿಳಪಡುವದು ಶಷಿೇರ್ಠವಥದ ವಯಂಗವಥಗಿದಷ: ಅವನು ಪರಂಪರಷ ಒಳಷಳೇಯ ಅದೃರ್ಿವಿಲ್ಿದ, 
ಸ್ಂಚಥರಿ ಬಷೂೇಧಕನಥಗಿದದನು. ಯೆೇಸ್ು ಲೌಕ್ರಕ ಹಷಸ್ರು, ಬಲ್ ಮತುತ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಗಳನುನ 
ಅಲ್ಿಗಳಷಯುತ್ಥತನಷ; ಆತನಂತ್ಷ ಆಗುವದಕ್ಥೆಗಿ, ಆತನ ಸ್ಭಷಯು ಇದದನಷನೇ ಮಥಡಬಷೇಕು. 

ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಗಳು 

ಪೆರೇರಣೆ ಮತ್ುಾ ನೆನ್ರ್ಪನ್ ಶ್ಕ್ರಾ (1:14-16)  
ಪ್ೌಲ್ನು ತಿಮೊೇರ್ಥಗಷ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ಸ್ತಯವಷೇದವು ದಷೈವ ಪ್ಷಿೇರಿತವಥದ ಪಿತಿಯಂದು 

ಶಥಸ್ರವು (2 ತಿಮೊೇರ್ಥ 3:16) ಅವನಗಷ ತನನ ಸ್ವಂತ ಪ್ಷಿೇರಣಷಯ ಪಿಜ್ಞಷಯದಷ (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
2:13). ಯಥಕಂದರಷ ಸ್ತಯವಷೇದವು ದಷೈವಪ್ಷಿೇರಿತವಥದದುದ, ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಅದರ ಪದಗಳನುನ 
ನಷೈತಿಕ ಮತುತ ಸಿದಥದಂತಗಳ ಮಥಗಷದಶಷನಕ್ಷೆ ಕ್ಷೇಂದಿವಥಗಿ ನಷೂೇಡುತ್ಥತರಷ. ಪ್ಷಿೇರಣಷಯ 
ಪಿಶಷನಗಳು ಮತುತ ನಯಮಗಳನುನ ಸ್ತಯವಷೇದ ಆಧಥರಿತ ಅಧಿಕ್ಥರದಷೂಂದಗಷ ಮಥಡಬಷೇಕು. 
ಹಥಯಗು, ಪ್ೌಲ್ನಥಗಲ್ಲ ಸ್ತಯವಷೇದದ ಇತರ ಲಷೇಖಕರಥಗಲ್ಲ ಪ್ಷಿೇರಷಪಣಷಹಷೂಂದ ತಮೂ 
ದಥಖಲಷಗಳನುನ ಉತ್ಥಪದಸ್ುವಥಗ ಲಷೇಖಕರ ಮನಸಿುನನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ಥಿತೂನು ನಡಷಸಿದ 
ಸ್ವಂಹನದ ರಹಸ್ಯ ಪಿಕ್ರಿಯೆಯನುನ ವಿವರಿಸಿದಥದರಷ. 

ಪ್ಷಿೇರಣಷಯ ಸ್ವರೂಪವನುನ ತಿಳಿಯುವದು ಅವಶಯವಥಗಿದಷ ಯಥಕಂದರಷ ಸ್ತಯವಷೇದದ 
ಅಧಿಕ್ಥರ ಮಹತವವುಳಳದಥದಗಿದಷ. ತ್ಥನು ಕ್ರಿಸ್ಪನಗಷ ಗಥಯನಗಷ ದೇಕ್ಥಸಥನನವನುನ 
ನೇಡಿದಷದೇನಷ ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 1:14ರಲ್ಲಿ ಉಲಷಿೇಖಿಸಿದಥದನಷ ಮತುತ ತನನನುನ ತ್ಥನು 
ತಿದದಕ್ಷೂಂಡು ಸಷೇಫನನ ಮನಷಯವರಿಗೂ ದೇಕ್ಥಸಥನನ ನೇಡಿದಷದೇನಷ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತ 
1:16ರಲ್ಲಿ ತನನ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಥಪಕಶಕ್ರತಯಲ್ಲಿ ಬಿಟುಿಹಷೂೇದ ಸ್ಂಗತಿಗಳಿಗಷ ಸ್ಾಳವನುನ 
ಅನುಮತಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಇದು ಪವಿತ್ಥಿತೂನು ಕ್ಷೇವಲ್ ಆತನ ಮನಸ್ುನುನ ನಯಂತಿಣದಲ್ಲ ಿ
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ; ಇಲ್ಿವಷೇ ಪವಿತ್ಥಿತೂನು ಜ್ಞಥಪಕಶಕ್ರತಯನುನ ಕಳಷದುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ ಎಂದು 
ಯಥರೂ ವಥದಸ್ುವದಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ಥಿತೂನ ಪ್ಷಿೇರಣಷಯು ಆತನ ಸ್ವಂತ 
ಜ್ಞಥಪಕಶಕ್ರತಯ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಸ್ಭಷಯ ವಿಶರ್ಿವಥದ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳು ಮತುತ ತ್ಥನು 
ವಥಸಿಸ್ುತಿತರುವ ಲಷೂೇಕದ ಸಥಮಥಜಿಕ ಮತುತ ಸಥಂಸ್ೆಂತಿಕ ಹನಷನಲಷಯಲ್ಲಿ ಕ್ಥಯಷ 
ಮಥಡುತತದಷ. ಇವಷಲ್ಿವೂ ಇಂದು ಓದುಗರು ಹಷೇಗಷ ಅಧಿಕ್ಥರ ಮತುತ ಮಥಗಷದಶಷನವನುನ 
ಪಡಷದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಸಿದಥಧಂತ ಮತುತ ವತಷನಷಯ ಕುರಿತು 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ 
ಬರಷದ ಪತಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಮಹತವದ ಸ್ೂಚನಷಗಳನುನ ಹಷೂಂದವಷ.  

ಬರಷಯಲ್ಪಟಿ ದಥಖಲಷಯನುನ ಸ್ೃಷ್ಿಸಿದವರಲ್ಲಿ “1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ” ಎಂದು ಕರಷದ 
ಪಿಪಿಥಮ ಬರಹಗಥರನಥಗಿದಥದನಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ತಕ್ಷಣದ ಶಷ ೇತುಿಗಳು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ 
ಸ್ಮಕ್ಥಲ್ಲೇನರು ಎರಡನಷಯ ಪಕ್ಷದವರಥಗಿದಥದರಷ. ಅನಂತರ ಬಂದ ಓದುಗರು ಬರಷಯಲ್ಲಲ್ಿ 
ಅಥವಥ ಇದನುನ ಸ್ಮಥಚಥರವಥಗಿ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ ನಷೇರವಥಗಿ ಅವರಿಗಷ 
ಸ್ಂಭಷೂೇದಸಿದಷ ಅವರು ಮೂರನಷಯ ಪಕ್ಷದವರಥಗಿದಥದರಷ, ಮೂರನಷಯ ಪಕ್ಷದ 
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ಓದುಗರಥದ ನಮಗಷ, ಅಧಿಕ್ಥರಯುತವಥದ ಮಥಗಷದಶಷನವನುನ 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
ಪತಿಿಕ್ಷಯಂದ ಹಷೂಂದಲ್ು, ನಥವು ಪಿಪಿಥಮ ಓದುಗರು ಯಥವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿ
ತಿಳುದುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷ ಎಂಬುದನುನ ಮೊದಲ್ು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಪಿಯತಿನಸ್ಬಷೇಕು ನಥವು 
ನಮೂ ಸ್ವಂತ ಲಷೂೇಕ ಯಥವುದಥಗಿದಷ ಮತುತ ಮೊದಲ್ನಷಯ ಓದುಗರ ಲಷೂೇಕ 
ಯಥವುದಥಗಿತುತ ಮತುತ ಇಬಬರಲ್ಲಿಯೂ ಸಥಮಥನಯವಥಗಿರುವ ಅಂಶವಷೇನು ಮತುತ ಎರಡೂ 
ಲಷೂೇಕಗಳು ಹಷೇಗಷ ಭಿನನವಥಗಿದದವು ಎಂಬುದನುನ ನಧಷರಿಸ್ಬಷೇಕು. ಮತುತ ನಥವು 
ಅಧಿಕ್ಥರಯುತ ಮಥಗಷದಶಷನವನುನ ವಷೇದವಥಕಯದಂದ ಹುಡುಕುವಥಗ ಇಂದು ಸ್ಭಷಗಳು 
ಎದುರಿಸ್ುತಿತರುವ ಹಂಬಲ್ಗಳು ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಂಭಷೂೇಧಿಸಿದ ಹಂಬಲ್ಗಳು ವಯತ್ಥಯಸ್ವಥಗಿವಷ 
ಎಂಬುದನುನ ನಥವು ಒಪಿಪಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಥಗಿರುವದು ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. ಉದಥಹರಣಷಗಷ, 
ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಐಕಯತ್ಷಯ ಹಂಬಲ್ (1:10; 11:18) ಮತುತ ಅನಷೈತಿಕ ನಡತ್ಷ (6:9-11) 
ಒಂದಷೇರಿೇತಿಯಥಗಿ ಉಳಿದವಷ, ಅದಷೇಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿರೇಯರು ಮಸ್ುಕುಹಥಕ್ರಕ್ಷೂಳುಳವದರ 
ಕುರಿತ್ಥದ ಹಂಬಲ್ (11:5-16) ಗಣನೇಯವಥಗಿ ವಿಭಿನನವಥಗಿದಷ.  

ಸಭೆ ಮತ್ುಾ ಅದರ ಸ್ತವೆಜನಕ ಸವರೂಪ್ (1:17) 
ಇಂದು ಇರುವ ಸ್ಹಕ್ಥರ ಲ್ಕ್ಷಗಳರ್ುಿ ಡಥಲ್ರ್ಗಳನುನ ಸಥವಷಜ್ನಕ ಸ್ವರೂಪದ 

ಮ್ಮೇಲಷ ವಯಯಮಥಡುತತದಷ. ಸ್ವರೂಪವು ತ್ಥತಪಯಷಕ್ರೆಂತ ಗಿಹಕ್ಷಗಷ ಮಹತವವನುನ 
ನೇಡುತತದಷ. ಒಂದು ಕಂಪನ ತ್ಥನು ಗೌರವ ಹಷೂಂದದ ಸ್ಂಸಷಾಯಥಗಿದಷದೇನಷ ಎಂಬ 
ಗೌರವವನುನ ಕ್ಥಪ್ಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವವರಷಗಷ ಸಥವಷಜ್ನಕರಿಗಷ ಸ್ುಳುಳ ಹಷೇಳಬಹುದು ಮತುತ ತನನ 
ನೌಕರರಿಗಷ ಮೊೇಸ್ಮಥಡಬಹುದು. ಅದರಂತ್ಷ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷ ತನನ 
ಸಥವಷಜ್ನಕ ಸ್ವರೂಪದ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯನುನ ಹಷೂಂದತುತ ಅದು ಅದರ 
ತ್ಥತಪಯಷವಥಗಿತುತ. ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರ ದೃಷ್ಿಯನುನ ಬದಲ್ಲಸ್ಲ್ು ಬಯಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನಗಷ, “ವಥಕ್ಥಿತುಯಷ” (1:17) ಮತುತ ತತವಶಥಸ್ರ ಆಧಥರಿತ ಗೌರವವನುನ 
ಲಷೂೇಕದ ಅಳಷತ್ಷಗಷೂೇಲ್ಲನಂದ ಅಳಷಯವದು ಪಿಥಮ ಪ್ಥಿಮುಖಯತ್ಷಯಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಕತಷನ 
ಸ್ಭಷಗಷ ಮತುತ ತನನ ಚ್ಚರಪರಿಚ್ಚತ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗಷ ಮತುತ ವಥಕ್ಥಿತುಯಷದ ಪಿಸ್ಂಗಿಗಳು ಕಡಿಮ್ಮ 
ಮಹತವವನುನ ಹಷೂಂದದಥದರಷ ಎಂದು ಆತನು ಇಂದು ಕತಷನ ಸ್ಭಷಗಷ ಹಷೇಳುತಿತರಬಹುದು. 
ಇಲ್ಲಿ ಹಷಚುಿ ಸ್ಂಬಂಧಪಡುವದು ಯಥವುದಷಂದರಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ 
ಕ್ಷೂಂಡಷೂಯುಯವ ಗಿಹಕ್ಷಗಳು ಮತುತ ಅವರ ಪರಿಶುದಧವಥದ ಜಿೇವಿತ ಅವರ ತಮೂನುನ 
ತ್ಥವು ನವಷಹಸ್ುವ ವಿಧಥನ ಸ್ುವಯಕತವಥಗುತತದಷ. ದಷೇವರ ಹಂಬಲ್ ಸಥವಷಜ್ನಕ 
ಸ್ವರೂಪವಲ್ಿ; ಆತನು ಸ್ಭಷಯ ಹೃದಯವನುನ ಬಲಥಿತನಥಗಿದಥದನಷ.  

ಕೂರಜೆಯ ಸಂದೆೇಶ್ (1:21)  
1:21, KJV ಯಲ್ಲಿ “. . . ಹುಚುಿ ಮಥತು ಎಣಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ನಮೂ ಪಿಸ್ಂಗದಂದಲಷೇ 

ನಂಬುವವರನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವದು ದಷೇವರಿಗಷ ಒಳಷಳೇದಷಂದು ತ್ಷೂೇಚ್ಚತು” ಎಂದು ಹಷೇಳುತತದಷ. 
NASB ಈ ವಚನದ ಒತತಡವನುನ ಉತತಮವಥಗಿ ಸಷರಷಹಡಿಯುತತದಷ  
“. . . ದಷೇವರು ನಂಬುವವರನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ು ಪಿಸ್ಂಗಿಸಿದ ಸ್ಂದಷೇಶದ ಹುಚುಿತನವನುನ 
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ದಷೇವರು ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ,” ಪ್ೌಲ್ನು ವಯಕತಪಡಿಸ್ುತಿತರುವ ವಯಂಗವಷಂದರಷ ಲಷೂೇಕವು 
ಪಿಸ್ಂಗಿಸಿದ ಸ್ಂದಷೇಶವನಷನೇ ಹುಚುಿತನವಷಂದು ನಷೂೇಡುವದಲ್ಿ. ಆತನು ಹಷಚಥಿಗಿ 
ಒತುತನೇಡುತಿತರುವದು ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಬಲ್ವನುನ. ಯೆೇಸ್ು ತನನ ಶರ್ಯರನುನ 
ಕೂಿಜಷಯ ವಿರ್ಯವನುನ ಸಥರುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಲಷೂೇಕವನುನ ದಷೇವರ ಬಳಿಗಷ ತರಬಷೇಕ್ಷಂದು 
ಕಳುಹಸಿಕ್ಷೂಟಿನು (ಮತ್ಥತಯ 28:19, 20). ಮಹತತರವಥದ ನಯೇಗವು ಸ್ಭಷಗಷ 
ಮುನನಡಷಯಲ್ು ನೇಡಿದ ಆಜ್ಞಷಯಥಗಿ ಮುಂದುವರಷಯುತತದಷ.  

ಕೂಿಜಷಯನುನ ಸಥರುವದು ಯಥವಥಗಲ್ೂ ನಧಥಷರವನುನ ಮಥಡುವದಕ್ಷೆ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವ ನಧಥಷರಕ್ಷೆ ಕರಷಯಥಗಿದಷ. ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಕರಷಯುವಿಕ್ಷಯನುನ 
ಭೌದದಕವಥದದಷದಂದ ವಿಶಷಿೇಷ್ಸ್ುವಥಗ ಲೌಕ್ರಕ ತತವಜ್ಞಥನಗಳ ಮೂಲಷ ಮೂಲಷಗಳನುನ 
ತೂಕಮಥಡುವದು ಆತಿೀಕ ಮರಣವಥಗಿದಷ. ದಷೇವರು ಯೆೇಸ್ುವನುನ ಮಥನವ ಕುಲ್ವನುನ 
ವಿಮೊೇಚ್ಚಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ಕಳುಹಸಿದನು. ಕತಷನು ತಂದಷಯ ಚ್ಚತತವನುನ ನಷರವಷೇರಿಸಿದನು. 
ದಷೇವರು ಆಯೆೆ ಮಥಡುವ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಯೆೇಸ್ು ತಿರುಗಿಬರುತ್ಥತನಷ; ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯು ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಪಟಿವರ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಲಥಗಿದಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಪಿಸ್ಂಗಿಸ್ುವದು 
ಆಲ್ಲಸ್ುವವರು ಕತಷನ ಕಡಷಗಷ ತಿರುಗಿಕ್ಷೂಳುಳವ ನಧಥಷರವನುನ ಮಥಡುವದಕ್ಷೆ ಕರಷ 
ನೇಡುವದಥಗಿದಷ, ಅವರಿಗಷ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಗಷ ವಿಧಷೇಯರಥಗಲ್ು ಮತುತ ದಷೈವಿೇಕ ಜಿೇವಿತವನುನ 
ಜಿೇವಿಸ್ಲ್ು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದಥಗಿದಷ.  
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