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ಅಧ್ತಯಯ 2 

ದೆೇವ ಸ್ತಕ್ಷಿಯನ್ು 
ಪ್ರಸಿದಿಧಪ್ಡಿಸುವದು 

ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಭಷೇದವನುನ ಎದುರಿಸ್ುತಿತರುವ ಹಥಗಷ, ಅವನು ಕ್ಷಳಗಿನ 
ಕ್ಥರಣಗಳನುನ ಗುರುತಿಸ್ಲ್ು ಪ್ಥಿರಂಭಿಸಿದನು: ಗಷೂಂದಲ್ವನುನ ಎಬಿಬಸ್ುವ ಗುಂಪುಗಳು 
ಕ್ಷಲ್ವು ಪಿಸ್ಂಗಿಗಳನುನ ಮತುತ ಅವರ ಬಷೂೇಧನಷಯ ಶಷೈಲ್ಲಯನುನ ಆಧರಿಸಿ ತಮೂ 
ಆದಯತ್ಷಗಳನುನ ರಚ್ಚಸಿಕ್ಷೂಂಡರು. ಅವರು ಕ್ಷಳ ದಜಷಷಯ ತತವಜ್ಞಥನಗಳ ಕುರಿತು 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡ ಜ್ನಪಿಿಯ ಅಳತ್ಷಯಂದ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಸಥಕ್ಷಿಗಳನುನ ಮೌಲ್ಯಮಥಪನ 
ಮಥಡುವದಕ್ಷೆ ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿದರು. ಇದು ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಗಲ್ಭಷಗಷ 
ಕ್ಥರಣವಥಯತು. ಪ್ೌಲ್ನು ಜ್ಞಥನದ ಕುರಿತು ಲಷೂೇಕದ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯನುನ, ದಷೇವರ 
ನಣಷಯಸಿರುವ ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ಇರುವ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಮನಸ್ುು ಮಥಡಿದನು. 
ದಷೇವರು ತನನ ಕೃಪ್ಷಯ ಬಲ್ವನುನ ಕೂಿಜಷಯಲ್ಲಿ ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಮರಣದ ಮೂಲ್ಕ 
ಪಿಕಟ್ಟಸಿದಥದನಷ. ಬಲ್ವು ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಿಸ್ುವಂತ್ಷ ದಷೇವರ ಜ್ಞಥನ, ಯಥರು ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಬಲ್ ಮತುತ 
ಪಿಭಥವ ಅಧಿಕ್ಥರ ನಡಷಸ್ಬಷೇಕ್ಷಂದು ಬಯಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರಿಗಷ ಸ್ಣಣ 
ಅರಿಕ್ಷಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡಿತು. 

ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪಂಗಡಗಳ ಪಿಡುಗಿಗಷ ಒಳಗಥಗಿದದರು ಯಥಕಂದರಷ 
ಅವರು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಬಷೂೇಧನಷಯನುನ ಭಥಗಶಃವಥಗಿ ಮಥತಿ ಸಿವೇಕರಿಸಿದದರು. ಅವರ 
ಮದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಶರಿೇರಥಧಿೇನ ಅಂಶಗಳಿಂದಥಗಿ ದಷೇವರ ಜ್ಞಥನವನುನ, ಶುದದೇಕರಣವನುನ 
ಮತುತ ಕೂಿಜಷಯಲ್ಲಿ ವಿಮೊೇಚನಷಯನುನ ಗುರುತಿಸ್ಲ್ು ವಿಫಲ್ವಥಗಿದದವರು. ಪ್ಥಿಪಂಚ್ಚಕ 
ಜ್ಞಥನದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹಷೂೇದವರಿಗಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಬಷೂೇಧನಷಯ ಮೂಲ್ಕ 
ಬಷೇಡಿಕ್ಷಯನುನ ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದನು: ಅವನು ಅವರಿಗಷ ತ್ಥನು ಅವರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ 
ಮಥದರಿಯಥಗಿಟಿ ವಿಧಥನವನುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಕರಷನೇಡಿದನು. ಅವನು ಅವರಿಗಷ 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವದು ಮಥತಿವಲ್ಿ, ತನನನುನ ತ್ಥನು ವಿಶಥವಸ್ಕ್ಷೆ ಯೇಗಯನಥದ 
ಮನುರ್ಯ ಎಂಬುದನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸಿದನು. ಪ್ೌಲ್ನು ಕೂಿಜಷಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನುನ ಅಪಿಪಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ಅವರ ಮುಂದಷ ಒಂದು ಉದಥಹರಣಷಯನುನ ಇರಿಸಿದನು. ಅವನ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಗಳನುನ 
ಅಮೂತಷವಥದ ತತವಗಳಷ ಂದಗಷ ಮಂಡಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ; ಅದನುನ ವಯಕ್ರತಕ ಜಿೇವನದ 
ವಿಧಥನವಥಗಿ ಪಿದಶಷಸಿದನು. ಅವನ ಬಯಕ್ಷ ವಥಗಥವದವನುನ ಜ್ಯಸ್ುವದಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ 
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ಆದರಷ ಸ್ಹಷೂೇದರರು ಏನಥಗಬಷೇಕ್ಷಂದು ಅವನು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಥದನಷೂೇ ಅದನುನ ಅವರು 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಷಂದು ಇಚ್ಚಾಸಿದದನು. ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವ ಸ್ತಯವನುನ ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥಗಿಸ್ಲ್ು 
ತನನನುನ ತ್ಥನು ಸ್ಶರಿೇರವಥಗಿ ಇಡಲ್ು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಗಷ ಯಥವುದಷೇ ಹಂಜ್ರಿಕ್ಷಯರಲ್ಲಲ್ಿ. 
ಅವನು ತನನ ಶಷ ೇತುಿಗಳನುನ ತಮೂ ಜಿೇವಿತವನುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಕರಷನೇಡಿದನು. 

ಪೌಲನ್ು ತ್ನ್ು ಸಂದೆೇಶ್ವನ್ುು ಪ್ರತಿಪತದಿಸಿದುು (2:1-5)  
1ಸಹೊೇದರರೆೇ, ನತನ್ಂತ್ೂ ದೆೇವರು ಹೆೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಮತತ್ನ್ುು ತಿಳಿಸುವವನತಗಿ ನಮಮ 

ಬಳಿಗೆ ಬಂದತಗ ವತಕತಚತ್ುಯೆದಿಂದತಗಲ್ಲ ಜ್ಞತನತಡಂಬರದದಿಂದತಗಲ್ಲ ಬರಲ್ಲಲಿ. 2ನತನ್ು 
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹತಕಲಪಟ್ಟವನತದ ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸಾನ್ನೆುೇ ಹೊರತ್ು ಬೆೇರೆ ಯತವದನ್ೂು 
ತಿಳಿಯದವನತಗಿ ನಮಮಲ್ಲಿ ಇರುವೆನೆಂದು ತಿೇಮತೆನಸಿಕೊಂಡೆನ್ು. 3ಇದಲಿದೆೇ ನತನ್ು 
ನಮಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದತಗ ನಮಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಲಹಿೇನ್ನ್ೂ ಭಯಪ್ಡುವನ್ೂ ಬಹು 
ನ್ಡುಗುವವನ್ೂ ಆಗಿದೆುೇನ್ು. 4-5ನಮಮ ನ್ಂಬಿಕೆಯು ಮತನ್ುಷಜ್ಞತನ್ವನ್ುು ಆಧ್ತರ 
ಮತಡಿಕೊಳಿದೆ ದೆೇವರ ಶ್ಕ್ರಾಯನ್ುು ಆಧ್ತರಮತಡಿಕೊಂಡಿರಬೆೇಕೆಂದು ನ್ನ್ು 
ಬೊೇಧನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮನ್ವಲ್ಲಸುವ ಜ್ಞತನ್ವತಕಯಗಳನ್ುು ನತನ್ು 
ಪ್ರಯೊೇಗಿಸದೆ ದೆೇವರತತ್ಮನ್ ಬಲವನ್ುು ರ್ೊೇಪ್ೆಡಿಸುವ ವತಕಯಗಳನೆುೇ 
ಉಪ್ಯೊೇಗಿಸಿದೆನ್ು.  

ವಚನ್ 1. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಬಷೇಟ್ಟನೇಡಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಗತಿಸಿದವು. ಇಂದು 
ಮಿಶನರಿಗಳು ಸಥಕ್ಷಿೇಕರಿಸ್ುವಂತ್ಷ, ಸಿದಥಧಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತ ನಡತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಸಿಾರತ್ಷಯನುನ 
ಹಷೂಸ್ ಸ್ಭಿಕರಲ್ಲಿ ನವಷಹಸ್ುವದು ಹಲ್ವು ಸಥರಿ ಕಠಿಣವಥಗುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ದನಗಳ 
ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ಯಥವ ಬದಲಥವಣಷಯನುನ ಕ್ಥಣಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನ ಅನುಪಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ, 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯ ಸ್ಂಸ್ೆತಿಯು ಅವನು ಬಷೂೇಧಿಸಿರುವದನುನ 
ಅತಿಕಿಮಿಸಿತು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಸ್ಂದಷೇಶ ಮತುತ ಸ್ಂದಷೇಶವಥಹಕರು ತನನ ಓದುಗರ 
ಮನಸಿುನ ಮ್ಮೇಲಷ ಬಿಗಿಯಥಗಿ ಒಂದಕ್ಷೂೆಂದು ಹಷಣಷದುಕ್ಷೂಂಡಿವಷ ಎಂಬುದನುನ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದದನು. ಆದುದರಿಂದ, ಆತನು ದಷೇವರ “ಹುಚುಿತನ” ಮತುತ ಲಷೂೇಕದ “ಜ್ಞಥನ” 
ಇವುಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ವಯತ್ಥಯಸ್ದಂದ (1:21-25) ತನಗಷ ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ ಮತುತ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ತನನ ಪ್ಥಿರಂಭದ ಸ್ೂಚನಷಗಳಿಂದ ಗಮನವನುನ 
ಬದಲಥಯಸಿದನು.  

ಅವನ ಬಷೂೇಧನಷಯು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಯಥವುದಷೇ ಸ್ುಳುಳ ನಷಪವಿಲ್ಿದಷ ಆ ಸ್ತಯಕ್ಷೆ 
ಸಥಕ್ಷಿಗಳಥಗಿರುವಂತ್ಷ ಮಥಡಿತು. ಅವನು ಕ್ಷೇಂದಿಸ್ಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕುತಕ್ರಷಗಳನುನ 
ವಿಗಂಡಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ನಪುಣ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಗಳು ಅವನ ಶಷೈಲ್ಲ ಅಥವಥ ಹಷೇಳಿದ ವಿರ್ಯಗಳ 
ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುನ ವಿವರಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ಮಂಡನಷಯ ಮೂಲ್ಕ 
ಮನಷೂೇರಂಜ್ನಷಯನುನ ಹುಡುಕುತಿತರುವವರು ಅಥವಥ ರಹಸ್ಯಗಳಿಂದ ಗಷೂಂದಲ್ಕ್ಷೆ 
ಒಳಗಥದವರು ಮತ್ಷೂತಂದು ಕಡಷಗಷ ತಿರುಗಿಕ್ಷೂಳಳವದು ಅವಶಯವಥಗಿತುತ. ಅವನು ನಷೇರವಥದ 
ಮನುರ್ಯನಥಗಿ ನಷೇರವಥದ ಪಿಕಟನಷಯಂದಗಷ ಬಂದನು.  
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ಪ್ೌಲ್ನ ಒಟ್ಥಿರಷ ಯೇಚನಷ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿತುತ, ಆದರಷ ವಷೇದಥಭಥಯಸ್ಕ್ಷೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಎರಡು ಸ್ಂಗತಿಗಳ ಸ್ಪಷ್ಿೇಕರಣ ಉದಷದೇಶದ ಸ್ೂಕ್ಷಮವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ತಿಳಿಯುವದಕ್ಷೆ 
ಸ್ಹಥಯಕವಥಗಿದದವು. ಮೊದಲ್ನಷಯದು, ಶ್ೆರೇಷಿರ್ೆಯೊಂದಿಗೆ (καθ’ ὑπεροχὴν, kath’ 

huperochēn) ಅನುವಥದಸ್ಲಥದ ಪದಗಳು ಅವರ ಮತತ್ುಗಳನ್ುು ಮಥತಿ ಬದಲಥವಣಷ 
(λόγου, logou) ಮಥಡುವಂತವುಗಳಥಗಿದದವು ಅಥವಥ ಅವು “ಮಥತುಗಳು” ಮತುತ 
ಜ್ಞಥನವನುನ (σοφίας, sophias) ಬದಲಥವಣಷ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವಂತವುಗಳಥಗಿದದವು. “ಶಷಿೇರ್ಠತ್ಷಯಂದಗಷ” ಎಂಬ ವಥಕಯಂಗವು 
ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಆಸ್ಕ್ರತಗಿಂತ ಯಥವ ಬದದಲಥವಣಷಯನುನ ತರುತತದಷ. “ಮಥತುಗಳು” ಮತುತ 
“ಜ್ಞಥನ” ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಹಷೂಂದವಷ. ಆದರಷ ಸ್ಂಪಕಷದ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಗಷ 
ಒತುತನೇಡುವದರ ಮೂಲ್ಕ. ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ “ಮಥತುಗಳು” ಒಬಬ ವಯಕ್ರತ ಹಷೇಳಿದ 
ತ್ಥತಪಯಷ ಅಥವಥ ಅದನುನ ಹಷೇಳುವ ಶಷೈಲ್ಲಯನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತತದಷ, “ಜ್ಞಥನ” ತನನ 
ಸ್ವರೂಪದಂದಲಷೇ ತ್ಥತಪಯಷದ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ 
ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ, ಬುದದವಂತ ತತವಜ್ಞಥನಗಳ ಕ್ಥಲ್ಪನಕ ಪದಗಳಷ ಂದಗಷ ಬರಲ್ಲಲ್ಿ; ಅವನು 
ಅವರ ಮಂಡಿಸ್ುವ ಶಷೈಲ್ಲಯನುನ ಅನುಕರಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಈ ಕ್ಥರಣದಂದಥಗಿ, “ಶಷಿೇರ್ಠತ್ಷ” ಯನುನ 
“ಮಥತುಗಳಷ ಂದಗಷ” ಮಥತಿ ಹಷೂಂದಸ್ುವದು ಉತತಮವಥಗಿದಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತ್ಥನು 
ಜ್ಞಥನದಷೂಂದಗಷ ಬರಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ, ಕನರ್ಠಪಕ್ಷ ಗಿಿೇಕ 
ಲಷೂೇಕವು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವ ರಿೇತಿಯ ಜ್ಞಥನದಂದ ಬರಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂದು ಸ್ಹ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. NIV ಶಷಿರ್ಠತ್ಷಯನುನ ”ಪದಗಳು” ಮತುತ “ಜ್ಞಥನ” ದಷೂಂದಗಷ 
ಜಷೂೇಡಿಸ್ುತತದಷ: “ನಥನು ವಥಕ್ಥಿತುಯಷದಂದಥಗಲ್ಲ ಜ್ಞಥನಥಡಂಬರದಂದಥಗಲ್ಲ ಬರಲ್ಲಲ್ಿ.” 
ಎಂದು ಜಷೂೇಡಿಸ್ುತತದಷ. ಈ ಸ್ಂಗತಿಯಲ್ಲಿ NASB ಉತತಮವಥದ ಅನುವಥದವನುನ 
ಹಷೂಂದದಷ: “ನಥನು ಮಥತಿನ ಶಷಿೇರ್ಠತ್ಷಯಂದಗಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ ಜ್ಞಥನದಂದಥಗಲ್ಲ 
ಬರಲ್ಲಲ್ಿ.”  

ವಷೇದಥಬಥಯಸ್ಕ್ಷೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡನಷಯ ಪಿಶಷನ ಮೂಲ್ಪ್ಥಠದ ವಿಭಿನನತ್ಷಯ 
ಕುರಿತ್ಥಗಿದಷ. ಕ್ಷಲ್ವು ಪ್ಥಿರಂಭದ ಹಷಚುಿ ಮಥನಯತ್ಷ ಪಡಷದ ಹಸ್ತಪಿತಿಗಳು “ದಷೇವರ 
ರಹಸ್ಯವನುನ” (μυστήριον τοῦ θεοῦ, mustērion tou Theou) ಒಳಗಷೂಂಡಿವಷ 2:1ರಲ್ಲಿ 
ವಥಕಯದ ಕ್ಷೂನಷಯಲ್ಲಿವಷ. ಇನೂನ ಅನಷೇಕ ಹಸ್ತಪಿತಿಗಳು ದೆೇವರ (μαρτύριον τοῦ θεοῦ, 

marturion tou Theou) ಕುರರ್ತದ ಸ್ತಕ್ಷಿಯನ್ುು ಹಷೂಂದವಷ. NRSV ಒಪಿಪಸಿಬಿಡುವ 
“ರಹಸ್ಯವನುನ” ನೇಡುತತದಷ. ಆದರಷ ಅನಷೇಕ ಅನುವಥದಗಳು “ಸಥಕ್ಷಿಗಳಥಗಿವಷ.” ತಕ್ಷಣದ 
ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪದಗಳು ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತತವಷ (“ಸಥಕ್ಷಿ” 1:6ರಲ್ಲಿ; “ರಹಸ್ಯ” 2:7ರಲ್ಲಿ). 
ಅಯೆೆ ಕಠಿಣವಥಗಿದಷ. 2:1ರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ೌಲ್ನ ವಿರ್ಯ ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ 
ಮಂಡಿಸಿದ ವಯಕ್ರತಕವಥದ ವಿಧಥನದ ಕುರಿತು ಕಳಕಳಿಯನುನ ಹಷೂಂದದಷ. “ಸಥಕ್ರಯನುನ” 
ಓದುವದು ಉತತಮವಥದ ಅನುವಥದ ಯಥಕಂದರಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ು ಏನು ಮಥಡಿದಥದನಷ 
ಎಂಬುದನುನ ಹಷಚುಿ ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥಗಿ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ.  

ವಚನ್ 2. ಪ್ೌಲ್ನು ಬಷೂೇಧಿಸಿದ ಎಲ್ವನೂನ ಒಳಗಷೂಂಡಿದಷ ಮತುತ ಅವನ ಸ್ಂದಷೇಶದ 
ಕ್ಷೇಂದಿ ಸ್ತಯದ ಮೂಲ್ಕ ಹರಿದು ಬಂದದಷ: ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸಾನ್ು, ಕೂರಜತ್ನತದನ್ು. ತ್ಥನು 
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ಅರಿತಿರುವ ಲಷೂೇಕದ-ಬುದದವಂತರು ತಿರಸಥೆರಯೇಗಯ ಸ್ಂದಷೇಶವನುನ ಹುಡುಕುತ್ಥತರಷ 
ಎಂದು ಅರಿತಿರುವ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಪಿಜ್ಞಥಪೂವಷಕವಥಗಿ ಅದಕ್ಥೆಗಿ ನಲ್ುಿವದನುನ ಆಯೆೆ 
ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಅವನ ವಥಸ್ತವತ್ಷಯಲ್ಲಿ ವಯಕ್ರತಕ ಹಂಬಥಲ್ಕರನುನ ಅಥವಥ ತನನ 
ಸ್ವಂತ ಗೌರವವನುನ ವಿಸ್ತರಿಸ್ಲ್ು ಬಯಸ್ುವದಲ್ಿ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಮೂಲ್ಕ ಹಥದುಹಷೂೇಗುವ 
ಸ್ಂಚಥರಿ ಬಷೂೇಧಕರು ಉದಷೂಯೇಗವನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಕ್ಷಳಗಿನವುಗಳನುನ 
ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿದದರು, ಆದರಷ ಅವನು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯಂದಗಷ ಸ್ಂಧಥನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ನರಥಕರಿಸಿದನು. ದಷೇವರು ತನಗಷ ನೇಡಿದ ಪಿಕಟನಷಗಷ ಅನುಸಥರವಥಗಿ 
ಮಥತನಥಡುವದನುನ ಆತನು ಆಯುದಕ್ಷೂಂಡನು. ಜ್ನಪಿಿಯತ್ಷಯಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ ಹಣದ 
ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ಆಸ್ಕ್ರತಯಥಗಲ್ಲ ಅವನಗಷ ಮಥತನಥಡಲ್ು ಒತ್ಥತಯಪಡಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಅವನಗಥಗಿ ಸಥಕ್ಷಿಯನುನ ನೇಡುವದಕ್ಷೆ ಕರಷನೇಡಿದನು. ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನು 
ಅವನಗಷ ಪಿಕಟ್ಟಸ್ಲ್ು ನೇಡಿದ ಸ್ಂದಷೇಶದ ವಿಶಥವಸಥಹಷತ್ಷಯಂದಗಷ ಆತನು ಯಥವುದಷೇ 
ರಿೇತಿಯ ಸ್ಂಧಥನವನುನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ, ಆ ಸ್ಂದಷೇಶದ ಪರಿಣಥಮ ಅವರ ಶುದದೇಕರಣ.  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಪದಗಳ ಉಪ-ವಿರ್ಯ ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ತನನ 
ಉದಥಹರಣಷಯನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬಷೇಕ್ಷಂದು ಬಯಸಿದನು. ಅವರು ತಮೂ ವಯಕ್ರತಕ 
ಮಹಮ್ಮಗಥಗಿ ಬಷನನಟ್ಟಿದ ವಥಸ್ತವತ್ಷಗಳನುನ ತ್ಷೂರಷದುಬಿಟಿರು. ಅವರು, ಅವನಂತ್ಷ 
ಸ್ತಯವನಷನೇ ಹಷೂರತು ಬಷೇರಷ ಯಥವುದಷೇ ಕ್ಥರಣಕ್ಥೆಗಿ ಸ್ತಯವನಲ್ಿದಷೇ ಯಥವುದನುನ 
ಮಥತನಥಡದರುವ ವಿಶಥವಸಥಹಷ ಜ್ನರಥಗಿದದರು. ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಅಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳವದು ಎಂದರಷ 
ಲಷೂೇಕವು ನೇಡುವ ಶಕ್ರತ ಮತುತ ಜ್ಞಥನದ ವಿಗಿಹಗಳನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ುವದು ಅವಶಯ 
ಎಂಬುದನುನ ಕಲ್ಲತಿದದರು. ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಥಗಿ ಕೂಿಜಿತನಥಗಿದುದ ನಮೂ 
ಮಹಮ್ಮಗಥಗಿ. ನಮಗಥಗಿ ಲಷೂೇಕದ-ಬುದದವಂತರನುನ ನಥಚ್ಚಕ್ಷಪಡಿಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ 
ನಥವುದಷೇವರ ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ಬಷನುನ ಹಥಕುವಂತ್ಷ ಅನುಮತಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಸ್ಭಷಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೂಿಜಷಯ 
ಸ್ುತತ ಐಕಯತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಬರುವಥಗ, ಹುಚುಿತನವಥದ ಪಕ್ಷಗಳ ಕ್ಷುಲ್ಕತನ ಅವರಿಗಷ ತ್ಷೂಂದರಷ 
ನೇಡುವದನುನ ನಲ್ಲಿಸ್ುತತವಷ.  

ವಚನ್ 3. ಪ್ೌಲ್ನು ಜ್ಞಥನ ಮತುತ ಬುದದಹೇನತ್ಷಯ ಕುರಿತು ಹಷೇಳಿರುವದಷಲ್ಿವೂ 
ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಗಡಗಳಿಗಷ ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಯಥಗಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಜ್ಞಥನದ 
ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಅಮೂತಷವಥದ ಅಭಿಪ್ಥಿಯಗಳನುನ ನೇಡುವದಲ್ಿ. ಹಂಜ್ರಿಕ್ಷಯಲ್ಿದಷೇ, 
ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಉದಷೂಯೇಗದಲ್ಲಿರುವ ತತವಜ್ಞಥನಗಳು ಮತುತ ಭಥಷಥ ನಪುಣರು 
ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಿಸ್ುತಿತದದ ಮೃದುವಥದ ಶಷಿೇರ್ಠತ್ಷಯ ವಿರಷೂೇಧವಥಗಿ ತ್ಥನಷೇ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ 
ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತಿತದಥದನಷ. ಅವರಂತ್ಷ, ಆತನು ತ್ಥನು ಭಯಪಡುವವನು ಮತುತ 
ಬಲ್ಹೇನಥಗಿರುವದನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ಲ್ು ಸಿದಧನಥಗಿದಥದನಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಅವನು ಅವರ 
ಬಲಹಿೇನ್ರ್ೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುಾ ಭಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ುಾ ಹೆಚತಚಗಿ ನ್ಡಗುರ್ತಾ ಅವರಷೂಂದಗಷ ಇದದದನುನ 
ನಷನಪುಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ. ಗಲಥತಯದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಆತನು ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ. “. . . ನನನ 
ಶರಿೇರಕ್ಷೆ ಅಸೌಖಯವಿದದದರಿಂದ ನಥನು ನಮೂಲ್ಲಿದುದ ಮೊದಲ್ನಷಯ ಸ್ತಿಷ ನಮಗಷ 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷ ಸಥರಿದದನುನ ನೇವು ಬಲ್ಲಿರಿ. ನನನ ಶರಿೇರದಲ್ಲಿ ನಮೂ ಬಷೇಸ್ರಿಕ್ಷಗಷ 
ಅಸ್ಪದವಥದದದನುನ ನೇವು ಹೇನಷೈಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ ಓಕರಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ . . .” (ಗಲಥತಯ 4:13, 14). 
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ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಅವರಿಗಷ ಬಷೂೇಧಿಸಿದ ಈ ಮನುರ್ಯನು. “ದಷೈಹೇಕವಥಗಿ 
ಬಲ್ಲರ್ಿನಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಮೃದು ಮಥತನಥಡುವ ಭಥರ್ಣಕ್ಥರನಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಪಿಶಂಸಷಗಷ 
ಪ್ಥತಿನಥದ ಬಷೂೇಧಕನಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಮತುತ ಪರಿಣಿತ ವಥಯಪ್ಥರಿಯಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ.” ಕೂಿಜಷಯ 
(ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ) ಸ್ವರೂಪವನುನ ಸಷೂಗಸಥಗಿ ಮತುತ ಬುದದವಂತಿಕ್ಷಯಂದ ಬಷೂೇಧಿಸ್ಲ್ು 
ಸಥಧಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಕ್ಷೇವಲ್ ಬಹೇನತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಮಥತಿ.1  

ತನನ ಮಥತುಗಳಿಗಷ ಒತತನುನ ನೇಡಲ್ು, ತನನ ಶಷ ೇತುಿಗಳಿಗಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ತನನ 
ಮೊದಲ್ನಷಯ ಆಗಮನವನುನ ಜ್ಞಥಪಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕೃತಯದ 18ನಷೇ ಅಧಥಯಯದಲ್ಲಿ 
ಕೂಿಢಕರಿಸಿದ ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ). ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಆಗತ್ಥನಷ ಸ್ಂಚರಿಸಿದದ ಕ್ಥಯಷ 
ಆಥಷೇನಷಯಲ್ಲಿ ಫಲ್ವಿಲ್ಿದಂತ್ಷ ತ್ಷೂೇರಿಬಂತು. ತಿಮೊೇರ್ಥ ಮತುತ ಶೇಲ್ರು ಮ್ಮಕ್ಷದಷೂೇನಯದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಭಷಗಳನುನ ಕಟುಿತಿತದದರು. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಒಬಬನಷೇ ಆಗಮಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದಥಗಿ 
ಅವರು ಈ ಮನುರ್ಯನು ತನಷೂನಂದಗಷ ಯಥವುದಷೇ ಅಹಷತ್ಷಯಲ್ಿದ ಬುದದವಂತ ಮತುತ 
ವಥಕ್ಥಿತುಯಷವಿಲ್ಿದ ಜ್ನರನುನ ತನಷೂನಂದಗಷ ಕರಷತಂದನು ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಸಥಕ್ಷಿ ಹಷೇಳಲ್ು 
ಅವನು ಪ್ಥಿರಂಭದ ದನಗಳಲ್ಲಿದದ ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಅಲ್ಲಿಯೆೇ ಉಳಿಸಿಕ್ಷೂಂಡನು. ಪ್ೌಲ್ನು 
ಪರಿಗಣಿಸಿದಂತ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವದು ಮತುತ ಆತನನುನ ಪಿಸಿದದಪಡಿಸ್ುವದು ಲಷೂೇಕವು 
ವಥಯಖ್ಥಯನಸ್ುವ ಗೌರವ ಮತುತ ಬಲ್ವನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ುವದಥಗಿತುತ.  

ವಚನ್ 4. ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ತನನ ಸಂದೆೇಶ್ ಮತ್ುಾ ತ್ನ್ು ಪ್ರಸಂಗವನ್ುು 
ಜ್ಞಥಪಿಸ್ುವಥಗ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಇಬಬರ ನಡುವಷ ತಿೇವಿವಥದ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವ 
ಉದಷದೇಶವನುನ ಹಷೂಂದದದನು. ಪ್ೌಲ್ನು, ಇತರ ಭಥರ್ಣಕ್ಥರರು ಮತುತ ಲಷೇಖಕರಂತ್ಷ, ತನನ 
ಮಥತುಗಳನುನ ಸಥಹತಯದ ತಂತಿಗಳಥದ “ಶಬದಬಥಹುಳಯದಂದ” ಅವಶಯಕತ್ಷಗಿಂತ ಹಷಚಥಿದ 
ಉದಷದೇಶದಷೂಂದಗಷ. ಒತುತನೇಡುವದಕ್ಷೆ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವದು. ಎರಡು ಪದಗಳು “ಸ್ಂದಷೇಶ” 
ಮತುತ “ಪಿಸ್ಂಗಿಸ್ುವದು” ಒಟ್ಥಿಗಿ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು, ವಯಕತಪಡಿಸ್ುವದರ 
ಪರಿಪೂಣಷತ್ಷಯನುನ ಒದಗಿಸ್ುತ್ಥತ ತ್ಥನು ಬಯಸಿದದನುನ ಪ್ೌಲ್ನು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅವನ 
ಬೊೇಧನೆಯು ಮನ್ದಟ್ುಟ ಮತಡುವ ಜ್ಞತನ್ದ ಪ್ದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರಲ್ಲಲಿ, ಇಲ್ಿವಷೇ ಅವನು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ತಮೂ ಪಟಿಣದಂದ ಹಥದುಹಷೂೇಗುತಿತದದ ಕುತಕ್ರಷಗಳಿಂದ ಆಲ್ಲಸ್ುವದಕ್ಷೆ 
ರೂಢಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ವಥಕ್ಥಿತುಯಷದ ಸ್ುರಿಮಳಷಯಂದ ಮಂಡಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಬದಲಥಗಿ, 
ಅವನ ಪಿಸ್ಂಗವು ಆತ್ಮ ಮತ್ುಾ ಆತ್ಮನ್ ಬಲದ ಪ್ರದಶ್ೆನ್ಗಳನ್ುು ಜಷೂೇತ್ಷಗೂಂಡಿತುತ, 
ಅದನಷನೇ ಅವನು ಸ್ೂಚ್ಚಸಿದದನು. 

ಅವನು ಆದುುತಗಳನುನ ಮಥಡುವದನುನ ಅವನ ಓದುಗರು ನಷೂೇಡಿದದರು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ 
ಸ್ಂಶಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅ.ಕೃ. 18 ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಮಥಡಿದ ಯಥವುದಷೇ ರಹಸ್ಯಗಳನುನ 
ಒಳಗಷೂಂಡಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಆದರಷ ಆತನು ಮುಂದಷ ಪಟಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಗಷ ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ, “ನಥನು 
ಹಂಸಷಯನುನ ಸಿಾರಚ್ಚತತದಂದ ತ್ಥಳಿಕ್ಷೂಳುಳವದರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ೂಚಕಕ್ಥಯಷಗಳನೂನ 
ಅದುುತಗಳನೂನ ಮಹತ್ಥೆಯಷಗಳನೂನ ನಡಿಸಿದದರಲ್ಲಿಯೂ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಗಷ ಇರತಕೆ 
ಲ್ಕ್ಷಣಗಳು ನಮೂ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ತ್ಷೂೇರಿದವು” (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 12:12; ಗಲಥತಯ 3:5). ಆತೂನ 
ಸಥಕ್ಷಿ, ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ಸಥಹತಯದ ಸ್ೂತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಬಷೂೇಧನಷಯ 
ಸ್ತಯವನುನ ದೃಢಪಡಿಸಿದವು.  
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ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತ್ಥನು ಪಿಕಟ್ಟಸಿದ ಸ್ಂದಷೇಶದಂದ ಪಿತ್ಷಯೇಕವಥಗಿ ನಲ್ಿಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನು 
ತ್ಥನಷೇ, ತನನ ನಡತ್ಷ, ತನನ ಗೌರವ, ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ ತನನ ಸ್ಂಬಂಧ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ತನನ 
ನರಿೇಕ್ಷ ಇವಷಲ್ಿವೂ ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಸಥರಿದ ಸ್ಂದಷೇಶದ ಭಥಗವಥಗಿದದವು. ಪ್ೌಲ್ನು 
ಕ್ಷವಲ್ ತನನನುನ ತ್ಥನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹದ ಐಕಯತ್ಷಗಥಗಿ ಕ್ಥಪ್ಥಡಿಕ್ಷೂಂಡನು. ಅವನ 
ಕಳಕಳಿಯು ಪಕ್ಷದ ಉತ್ಥುಹದ ಕುರಿತ್ಥಗಿತುತ ಅದರ ಪರಿಣಥಮವಥಗಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ 
ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಗಳಥಗಿದದವು. ಪಂಗಡಗಳ ಕ್ಥರಣದ ಈ ಒಂದು ಅನಷವೇರ್ಣಷಯಲ್ಲಿ, 
ಅವನು ತನನ ಓದುಗರಿಗಷ ಕೂಿಜಷಯ ಕುರಿತ್ಥದ ಜ್ಞಥನ ಮತುತ ಬುದದಹೇನತ್ಷಯನುನ ಗಣನಷಗಷ 
ತ್ಷರಷದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು “ನಜ್ವಥದ ಜ್ಞಥನ” ದ ಅಥಷವನುನ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಅಭಿಪ್ಥಿಯದ ಕುರಿತು ಯಥವುದಷೇ ಪದಗಳನುನ ನರಥಷಕಗಷೂಳಿಸಿಲ್ಿ. ಸ್ಭಷಯ 
ಸ್ಮಥಧಥನವು ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಐಕಯತ್ಷ ಮತುತ ಒಳಷಳೇತನದಷೂಂದಗಷ 
ಸ್ಂಬಂಧಹಷೂಂದತುತ.  

ವಚನ್ 5. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಪಿಸ್ಂಗದ ವಿಚಥರವನುನ ಮತುತ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ 
ನ್ಂಬಿಕೆಯ ಉದಥಹರಣಷಯನುನ ಬದಲಥಯಸಿದಥದನಷ. ಆತನು ಅವರಿಗಷ ಬಷೂೇಧಿಸಿದಥದನಷ 
ಮತುತ ಅದರಂತ್ಷ ತ್ಥನು ವತಿಷಸಿ ನಂಬಿಕ್ಷಯು ರಕ್ಷಣಷಯ ಪರಿಣಥಮದತತ ನಡಷಸ್ುತತದಷ 
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದಥದನಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ನಂಬಿಕ್ಷಯು ಮನ್ುಷಯನ್ ಜ್ಞತನ್ವನ್ುು ಆಧರಸಿಲಿ, ಆದರೆ 
ದೆೇವರ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಆದರಸಿದೆ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ವಿಶಥವಸಿಗಳ ನಂಬಿಕ್ಷಯ ಮ್ಮೇಲ್ ಸ್ಹ ಅಲ್ಿ. 
ಪವಿತ್ಥಿತೂನು ಪ್ೌಲ್ನ ಜ್ಞಥನದ ಮೂಲ್ನಥಗಿದಥದನಷ (2:10), ಮತುತ ಆತೂನು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ತನನ ಸ್ವಂತ ಪದಗಳಿಂದ ಜ್ಞಥನವನುನ ಒದಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಒಟ್ಥಿಗಿ ಅವರು 
ಕೂಿಜಷಯ ವಿಮೊೇಚನಥ ಕ್ಥಯಷದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ಮಥನವನ 
ಆಡಂಬರವನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಮತುತ ಅವನು ಅವರೂ ಸ್ಹ ಹಥಗಷೇ ಮಥಡಬಷೇಕ್ಷಂದು 
ಇಚ್ಚಾಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಒಂದುವಷೇಳಷ ಅವರು ಹಥಗಷ ಮಥಡಿದದಲ್ಲಿ, ಪಕ್ಷ ಮತುತ ಪಂಗಡಗಳ ನಷಷಠಯು 
ನನಥಷಮವಥಗುತತದಷ.  

ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ವಯಕ್ರತಕ ಭಥರದ ಕುರಿತು ಜಥಗಿತಿಯನುನ 
ಹಷೂಂದದಥದನಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಗಷ, ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಸ್ತಯ ಮತುತ ಬಲ್ 
ಸ್ಂದಷೇಶವಥಹಕನ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಕ್ಷೆ ಗಣನೇಯವಥದ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿದಷ. 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಬಷೂೇಧಕರು, ಅವಶಯಕ್ಷಯಂದಥಗಿ, ತ್ಥನು ಏನನುನ ಬಷೂೇಧಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಅದಕ್ಷೆ 
ತನನ ಸ್ವಂತ ಸ್ಮಪಷಣಷಯಂದ ಅಳಷಯಲ್ಪಡುತ್ಥತನಷ ವಿರ್ಯ ಆಧುನಕವಥಗಿರಬಹುದು 
ಅಥವಥ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನವಥದದಥದಗಿರಬಹುದು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ 
ಪಿಸಿದದಪಡಿಸ್ುವವರಷಲ್ಿರೂ ಭಥರವಥದ ಜ್ವಥಬಥದರಿಯನುನ ಹಷೂಂದದಥದರಷ.  

ದೆೇವರ ಜ್ಞತನ್, ಮರೆಯತಗದೆ ಮತ್ುಾ ಪ್ರಕಟ್ವತಗಿದೆ (2:6-13)  
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಗಳು ಉದುವವಥಗಿವಷ ಯಥಕಂದರಷ ಜ್ಞಥನವನುನ ತಪ್ಥಪಗಿ 

ಗಿಹಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷ. ಕ್ಷೂನಷಯಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಜ್ಞಥನವನುನ ನರಥಕರಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. “ದಷೇವರ ಜ್ಞಥನ” 
(1:21) ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಮಿತಿಗಷೂಳಿಸ್ುತತದಷ. “ಕೂಿಜಿತನಥದ ಕ್ರಿಸ್ತನು” “ದಷೇವರ 
ಜ್ಞಥನವಥಗಿದಥದನಷ” (1:23, 24). ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಪ್ಥಪದಂದ ವಿಮೊೇಚನಷಯು “ದಷೇವರ 
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ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ” ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿದಷ (1:30), ಅದರಷ “ಇಹಲಷೂೇಕದ ಅಧಿಪತಿಗಳು” (2:6) ಹಗುರವಥದ 
ಅನುಕರಣಷಯನುನ ಸ್ಂಶಷ ೇಧಿಸಿದಥದರಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ಆಡಂಬರವನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸಿದಥದನಷ. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು “ಶಲ್ುಬಷಗಷ ಹಥಕಲ್ಪಟಿವನಥದ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ” (2:2) ಹಷೂರತುಪಡಿಸಿ ಅವರ 
ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಏನನುನ ಆಯೆೆ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ನಧಷರಿಸಿ, ದಷೇವರ ಜ್ಞಥನವನುನ ಆಯೆೆ 
ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಐಕಯತ್ಷಗಥಗಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ನೇಡಿದ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಥನು ಅಪಿಪಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಜ್ಞಥನದ ಕುರಿತು ಮತುತ ಅವರು ಅಪಿಪಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಷಂದು 
ಬಯಸ್ುವ ಜ್ಞಥನದ ಕುರಿತು – ಅವರಿಗಷ ಸ್ಮಸಷಯಯನುನ ನೇಡಿತಿತರುವ ಸ್ಣಣ ಪಂಗಡಗಳನುನ 
ಮೃದುಗಷೂಳಿಸ್ಲ್ು ಹಷಚುಿ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತವಥದ ವಿವರಣಷಯನುನ ನೇಡುತಿತದಥದನಷ.  

ಜ್ಞತನ್ದ ಕುರರ್ತದ ತಿೇವರ ವಯರ್ತಯಸ (2:6-9)  
6ಆದರೂ ಪ್ರವಿೇಣರಲ್ಲಿ ಜ್ಞತನ್ವನೆುೇ ಹೆೇಳುರ್ ಾೆೇವೆ. ಅದು ಇಹಲೊೇಕದ ಜ್ಞತನ್ವಲಿ, 

ಇಲಿದೆ ಹೊೇಗುವ ಇಹಲೊೇಕತಧಿಕತರಗಳ ಜ್ಞತನ್ವೂ ಅಲ.ಿ 7ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ಾವತಗಿದು 
ಸರ್ತಯಥೆವನ್ುು ತಿಳಿಸುವಲ್ಲಿ ದೆೇವರ ಜ್ಞತನ್ವನೆುೇ ಹೆೇಳುರ್ ಾೆೇವೆ. ಅದು ಯತವದಂದರೆ 
ದೆೇವರು ನ್ಮಮ ಮಹಿಮಗತಗಿ ಲೊೇಕೊೇತ್ಪತಿಾಗಿಂತ್ ಮ್ದಲೆೇ ನೆೇಮಿಸಿ ಇದುವರೆಗೆ 
ಮರೆಮತಡಿದ ಜ್ಞತನ್ವೆೇ. 8ಇದನ್ುು ಇಹಲೊೇಕತಧಿಕತರಗಳಲ್ಲಿ ಯತರೂ ಅರಯಲ್ಲಲಿ 
ಅರತಿದುರೆ ಅವರು ಮಹಿಮಯುಳಿ ಕತ್ೆನ್ನ್ುು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹತಕ್ರಸುತಿಾರಲ್ಲಲಿ; 9ಆದರೆ 
ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರಕತರ ದೆೇವರು ತ್ನ್ುನ್ುು ರ್ಪರೇತಿಸುವವರಗತಗಿ ಸಿದಧಮತಡಿವಂಥದೆಲಿವನ್ುು 
ಕಣುು ಕತಣಲ್ಲಲಿ, ಕ್ರವಿ ಕೆೇಳಲ್ಲಲಿ ಅದರ ಭತವನೆಯು ಮನ್ುಷಯನ್ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲ್ಲಲಿ.  

ವಚನ್ 6. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರು ಜ್ಞಥನವನುನ ಗಿಹಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವ 
ಮತುತ ದಷೇವರು ತ್ಥನಷೇ ಜ್ಞಥನವನುನ ವಥಯಖ್ಥಯನಸಿರುವ ಹಥಗಷ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸಿ 
ವಿರ್ಯಥಂತರಗಷೂಳಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಆದರಷ ಇಹಲೊೇಕತಧಿಪ್ತಿಗಳು ಗುರುತಿಸ್ದ ವಿಧದ ಹಥಗಷ 
ಪ್ೌಲ್ನ ಬಷೂೇಧನಷಯಲ್ಿ, ಅದು ಉನನತ ಮಟಿದಥದಗಿದಷ. ಪ್ರಭುದುರತದವರು ಈಗಥಗಲಷೇ 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಜ್ಞಥನವನುನ ಗುರುತಿಸಿದಥದರಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ 
ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಪಿಭುದದರಥಗಬಷೇಕ್ಷಂದು ಬರಷಯುತಿತದಥದನಷ. ಜ್ಞಥನ ಮತುತ ಪಿಭುದದತ್ಷ ತಮೂ 
ಹಷೂೇರಥಟವನುನ ಹಂದಕ್ಷೆ ಹಂದಕ್ಷೆ ಬಿಡುವ ಪರಿಣಥಮದತತ ನಡಷಸ್ುತತದಷ. ವಿವಷೇಕವಿರುವ 
ವಯಸ್ೆರಿಗಿಂತ ಹಷಚುಿ ಎಳಷಗೂಸ್ುಗಳ  ಆಗಿರುವಂಥವರ ನಡಷತ್ಷ (3:1) ರಥಜ್ಯದ 
ಸ್ಂಗತಿಗಳ ಪರಿಣಥಮದಂದ ಒಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತನು ಪ್ೌಲ್ನವನಷಂದು ಇನಷೂನಬಬನು 
ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನವನಷಂದು ಹಷೇಳಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದಥದರಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಎರಡು ವಿಧದ ಜ್ಞಥನವನುನ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇಡುತಿತದಥದನಷ. 
ಮೊದಲ್ನಷಯದು ದಷೇವರಿಂದ ಬಂದ ಜ್ಞಥನ; ಇನಷೂನಂದು ಈ ಕತಲದ 
“ಇಹಲಷೂೇಕ್ಥಧಿಪತಿಗಳು” ಅಪಿಪಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಜ್ಞಥನ. ವಿಮಶಷಕರು ಪ್ೌಲ್ನು “ಈ ಕ್ಥಲ್ದ 
ಇಹಲಷೂೇಕ್ಥಧಿಪತಿಗಳು” ಎಂಬುದನುನ ಹಷೇಗಷ ಅಥಷೈಷಸಿದಥದನಷ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 
ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಗಷ ಒಳಗಥಗಿದಥದರಷ. ಕ್ಷಲ್ವರು ಜ್ಗತಿತನಲ್ಲಿ ಕ್ಥಯಷ ನರತವಥಗಿರುವ ಮಥನವನ 
ಕಣಿಣಗಷ ಕ್ಥಣದರುವ ಪ್ಷೈಶಥಚ್ಚಕ ಶಕ್ರತ ಎಂದು ಭಥವಿಸ್ುತ್ಥತರಷ ಕ್ಷೂಲ್ಸಷು 1:16 ರರಲ್ಲಿ 
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ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು “ದೃಶಯ ಮತುತ ಅದೃಶಯವಥದ” ಸ್ಂಗತಿಗಳು ದಷೇವರಿಂದ ಸ್ೃಷ್ಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿವಷ 
ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಅವುಗಳು “ಸಿಂಹಥಸ್ನ,” “ಪಿಭುತವ,” “ಅಧಿಕ್ಥರ” ಮತುತ 
“ಅಧಿಕ್ಥರಿಗಳು” (ರಷೂೇಮಥ 8:38; ಕ್ಷೂಲ್ಸಷು 2:15; ESV ನಷೂೇಡಿರಿ). ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ, 
ಪ್ೌಲ್ನು, “ಜ್ಞಥನ” ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಗಳ ಪರಿಣಥಮವನುನ ತರಲ್ು “ಈ ಪಿಪಂಚದ 
ದಷೇವರು” ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸಿದಥದನಷ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 4:4). ಈ ವಿವರಣಷಯಲ್ಲಿರುವ 
ಸ್ಮಸಷಯ ಎನಂದರಷ ಸ್ನನವಷೇಶಕ್ಷೆ ಒಟ್ಥಿರಷ ಅಪರಿಚ್ಚತವಿರುವ ವಿರ್ಯನುನ ಪರಿಚಯಸ್ುವ 
ಅವಶಯಕತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದದಷ. “ಇಹಲಷೂೇಕ್ಥಧಿಪತಿಗಳು” ಕತಷನನುನ ಕೂಿಜಷಗಷ ಹಥಕ್ರದವರು 
ಎಂಬುದನುನ ವಚನ 8ರಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. Richard E. Oster, Jr., ಪ್ೌಲ್ನು 
ದಷೇವರ ಜ್ಞಥನವನುನ “ಕುರುಡು ಮತುತ ಮನನಸ್ಲಥರದ ರಥಜ್ಯದ ಅಧಿಕ್ಥರಿಗಳ 
ಅಜ್ಞಥನವನುನ, ಇಹಲಷೂೇಕ್ಥಧಿಪತಿಗಳ ಜ್ಞಥನದಷೂಂದಗಷ” ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ 
ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷಂದು ಅವನು ವಿೇಕ್ಷಿಸಿರುವದು ಸ್ರಿಯಥಗಿದಷ.2  

ಅವನ ಎಲಥಿ ಪತಿಗಳಲ್ಲಿದದಂತ್ಷ, ಪ್ೌಲ್ನು ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಯನುನ ಉಸಿರಿದಥದನಷ. 
ಲಷೂೇಕ್ಥಂತಯವು ಬರುತಿತದಷ. ಕತಷನು ಬರುತಿತದಥದನಷ. “ಇಹಲಷೂೇಕ್ಥಧಿಪತಿಯು” ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ 
ತಮೂ ಬಲ್ವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತರಷ, ಆದರಷ ಅವರು ಹೊರಟ್ುಹೊೇಗುರ್ತಾರೆ. ಅವನು 
ತನನ ಶಷ ೇತುಿಗಳಿಗಷ ಕತಷನು ತಿರುಗಿ ಬರುವಥಗ ಪಿಸ್ುತತ ಕ್ಥಲ್ವು, ತನನ ಬಲ್ ಮತುತ 
ಅಧಿಕ್ಥರಿಗಳಿಂದ ಗತಿಸಿಹಷೂೇಗುತತದಷ ಎಂದು ಹಷೇಳುತಿತಲ್ಿ. ಅದು ಸ್ತಯವಥಗಿರಬಹುದು, 
ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಇನೂನ ಹಷಚಥಿಗಿ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವ ಭರವಸಷಯನುನ 
ನೇಡುತ್ಥತನಷ. ಕತಷನ ಬರಷೂೇಣವು ಬಷೇಗನಷ ಬರಬಹುದು ಅಥವಥ ಅದು ತಡವಥಗಬಹುದು; 
ಎರಡೂ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಥಲ್ವು “ಗತಿಸಿಹಷೂೇಗುತತದಷ.” ಪ್ೌಲ್ನ ಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲಿ ಈ 
ಪಿಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗಥಗಲಷೇ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಗಿದಷ. ಅಂತಯವು ಇನೂನ ಬಂದಲ್,ಿ ಆದರಷ ಲಷೂೇಕದ 
ಅಧಿಕ್ಥರಿಗಳ ಸಷೂೇಲ್ಲನ ಸ್ೂಚನಷಗಳು ಈಗಥಗಲಷೇ ಕಣಿಣದದವರಿಗಷ ನಷೂೇಡಲ್ು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ 
ಗಷೂೇಚರವಥಗಿವಷ. “ಸ್ುತತಲ್ೂ ನಷೂೇಡಿರಿ” ಪ್ೌಲ್ನು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ, “ಜ್ಞಥನಗಳು ಈ 
ಲಷೂೇಕಕ್ಷೆ ಈಗಥಗಲಷ ಅತಯಂತ ಬರುವದನುನ ನಷೂೇಡುತಿತದಥದರಷ” ಯೇಹಥನನು 
“ಗತಿಸಿಹಷೂೇಗುತಿತದಷ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಷೆ ಬಷೇರಷ ಗಿಿೇಕ್ ಪದವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಆದರಷ 
ವಿಚಥರ ಒಂದಷೇ ಆಗಿದಷ. “ಕತತಲಷ ಕಳಷದುಹಷೂೇಗುತಿತದಷ” “ನಜ್ವಥದ ಬಷಳಕು ಈಗ 
ಪಿಕ್ಥಶಸ್ುತತದಷ.” ಎಂದು ಆತನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ (1 ಯೇಹಥನ 2:8). ನಂತರ ಆತನು 
ಪುನರುಚಾರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, “ಲಷೂೇಕವು ಗತಿಸಿಹಷೂೇಗುತ್ಥತಯದಷ” (1 ಯೇಹಥನ 2:17).  

ವಚನ್ 7. ಪ್ೌಲ್ನು ಪಿಸಿದದಪಡಿಸಿದ ಜ್ಞಥನವು ಅವನು ಕಂಡುಹಡಿದ ಕ್ಷಲ್ವು 
ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಿ. ಬದಲಥಗಿ, ದಷೇವರು ಆತನಗಷ ಮೊದಲ್ು ಮರಷಯಥಗಿದದ ರಹಸಯಗಳನ್ುು 
ಪಿಕಟ್ಟಸಿದಥದನಷ. ಕೂಿಜಷಯ ಮೂಲ್ಕ ಗಷೂಂದಲ್ದ ಪರಿಸಿಾತಿ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿದಷ. “ರಹಸ್ಯ” 
ಏನಂದರಷ ವಿಶವದ ಏಕ್ಷೈಕ ದಷೇವರು ಎಲಥಿ ಜ್ನರಿಗಷ ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಮೂಲ್ಕ ಜಿೇವದ 
ಬಥಗಿಲ್ನುನ ತ್ಷರಷದದಥದನಷ (1:30). ದಷೇವರು ಐಗುಪತದಂದ ವಿಮೊೇಚ್ಚಸಿದ ಜ್ನರು ಆತನು 
ಆಯುದಕ್ಷೂಂಡ ಜ್ನರು ಸ್ಹ ತಪ್ಥಪಗಿ ಭಥವಿಸಿದರು. ರಹಸ್ಯ ಅಥವಥ ಮರಷಯಥಗಿಡಲ್ಪಟಿ 
ಜ್ಞತನ್ವನ್ುು ಹಂದನ ಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಲ್ಪಡಲ್ಲಲ್ಿ; ಆದರಷ ಈಗ, ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ 
ಸಥರುವದರ ಮೂಲ್ಕ, ಅದು ಲಷೂೇಕಕ್ಷೆ ತ್ಷರಷಯಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ. ಈ ಕಲ್ಪನಷಯು ರಷೂೇಮ 
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16:25ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿದಷ: “. . . ಅನಥದಯಂದ ಗುಪತವಥಗಿ ಇಡಲ್ಪಟಿ ಮಮಷವು.” ಪ್ೌಲ್ನು 
ಇನಷೂನಂದು ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯದ ಕಲ್ಪನಷಗಷ ಮರಳುತ್ಥತನಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲ್ಕ ದಷೇವರ 
ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುವಿಕ್ಷ ಮ್ಮಸಿುಯನು ಯೆಹೂದಯರಿಗಷ ಮಥತಿ ವಿಮೊೇಚಕನಲ್ಿ; ಯೆಹೂದಷಯೇತರರು 
ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ಹ ಬಥಧಯಸ್ತರಥಗಿದಥದರಷ (ಎಫಷಸ್ 3:4-6).  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು “ರಹಸ್ಯ” (mustērion) ಎಂಬ ಪದವನುನ ಆಯದಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ 
ಪಿಜ್ಞಥಪೂವಷಕವಥದ ಆಯೆೆಯನುನ ಮಥಡಿದಥದನಷ, ಗಿಿೇಕ್ ಮಥತನಥಡುವವರ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ 
ವಿಶಷೇರ್ವಥದ ವಷೈಶರ್ಿತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದರುತತದಷ. ಗಿಿೇಕ್ ಧಮಷದ ಒಂದು ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ 
ಅಂಶವಷಂದರಷ ಹಲ್ವು ದಷೇವರು ಮತುತ ದಷೇವತ್ಷಗಳ ವಿಗಿಹಗಳ ನಷೇತೃತವವನುನ ವಹಸಿದ 
ಇವರಿಗಷ ರಹಸ್ಯಮಯ ಆಚರಣಷಗಳಥಗಿವಷ. ಗಿಿೇಕ್ರು ನಷೇತೃತವದ “ರಹಸ್ಯಗಳು” ಎಂದು 
ಕರಷದದಥದರಷ. ದಷೇಮಿತಿಿಯ ದವಸ್ಧಥನಯಗಳ ದಷೇವತ್ಷಯ ಆರಥಧನಷಯು. ಡಯೇನಸ್ು, 
ದಥಿಕ್ಷೇಯ ದಷೇವರು, ಅದರಷೂಂದಗಷ ಸ್ಂಭಂದ ಹಷೂಂದದ ರಹಸ್ಯಗಳಿಗಷ 
ಚ್ಚರಪರಿಚ್ಚತವಥಗಿವಷ, ಪೂವಷದಂದ, ಇತರ ರಹಸ್ಯಗಳು ಗಿಿೇಕ್ ಮಥತನಥಡುವವರ 
ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ತಮೂ ಮಥಗಷಗಳನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡವು, ಉದಥಹರಣಷಗಷ ಏಶಯಥ 
ಮ್ಮೈನರದಂದ ಸಷೈಬಷಲಷಾ ಮತುತ ಐಗುಪತದಂದ ಐಸ್ುಗಷ ಬಷೇಟ್ಟನೇಡಿದವರು. ಪ್ೌಲ್ನು “ರಹಸ್ಯ” 
ಎಂಬ ಪದವನುನ ಮರುವಥಯಖ್ಥಯನಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತ್ಥದ ಸ್ಂದಷೇಶದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ರಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂದು 
ಹಷೇಳುವಲ್ಲಿ ಎಚಿರವಹಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಕಷಥಿನುಭವವನುನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲ್ಕ 
ಯೆಹೂದಷೇತರರನುನ ಮತುತ ಯೆಹೂದಯರನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವ ದಷೇವರ ರಚನಷಯನುನ ವಿರಥಮಗಳ 
ಸ್ಮಯದ ವರಷಗಷ ಹಂದಕ್ಷೆ ಎಳಷಯಲಥಯತು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಶಿಮ್ಮ ತ್ಥಳಲಷೇಬಷೇಕು ಅದನುನ 
ಬಿಟಿರಷಬಷೇರಷ ಯಥವ ವಿಚಥರ ದಷೇವರಿಗಷ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ (ಲ್ೂಕ 24:26; ಅ.ಕೃ. 17:3). ಯೆೇಸ್ುವಿನ 
ಕುರಿತು ಧಮಷಶಥಸ್ರ ಮತುತ ಪಿವಥದನಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಥತನಥಡಿದಥದನಷ (ಲ್ೂಕ 24:44). ಈ 
ಅಥಷದಲ್ಲಿ, ಆತನ ಯೇಜ್ನಷಯು ಪೂವಷ ಯೇಜಿತವಥಗಿತುತ. ಸ್ತಯವಷೇದದಲ್ಲಿ 
ಪೂವಷಕಲ್ಲಪತವಥದದುದ ಸ್ಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ದಷೇವರ ಮಥಗಷದಶಷನದ ಪರಿಣಥಮ ಮಥನವ 
ಕುಲ್ದ ರಕ್ಷಣಷ. ದಷೇವರು ಕ್ಷಲ್ವರನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬಷೇಕು ಮತುತ ಕ್ಷಲ್ವರನುನ ಅವರ ಹುಟುಿವ 
ಪೂವಷದಲ್ಲಿಯೆೇ ಶಕ್ಷಿಸ್ಬಷೇಕ್ಷಂದು ಪೂವಷ ನಧಥಷರಮಥಡಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಜ್ನರ ವಯಕ್ರತಕ ರಕ್ಷಣಷಗಷ 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಆಲ್ಲಸ್ುವದು ಅಗತಯವಥಗಿತುತ. ಅದಥದನಂತರ, ಕ್ಷೇಳಿದವರು 
ನಧಥಷರವನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಕರಷನೇಡಲಥಗುತಿತತುತ (ರಷೂೇಮಥ 10:14). ಕ್ರಿಸ್ತನಗಿಂತ 
ಎರಡನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತದದ ಯೆಹೂದಯ ಜ್ಞಥನಗಳು ಇದನುನ 
ಉತತಮವಥಗಿ ಹಷೇಳಿದಥದನಷ:  

ದಷೇವರು ಆದಯಲ್ಲಿ ಮನುರ್ಯನನುನ ನಮಿಷಸಿದಥಗ ಅವನಗಷ ತನನ ಆಯೆೆಯ 
ಸಥವತಂತಿವನುನ ನೇಡಿದದನು.  

ನೇವು ಆಯೆೆ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡರಷ ನೇವು ಆಜ್ಞಷಗಳಿಗಷ ವಿಧಷೇಯರಥಗುತಿತೇರಿ; ಇದು ಆತನ 
ಚ್ಚತತವನುನ ನಷರವಷೇರಿಸ್ಲ್ು ಇರುವ ನಷಷಠ. 

ನಮೂ ಮುಂದಷ ಬಷಂಕ್ರ ಮತುತ ನೇರು ಎರಡೂ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ; ನೇವು ಯಥವುದನುನ 
ಆಯುದಕ್ಷೂಳುಳತಿತೇರಷೂೇ, ನಮೂ ಕ್ಷೈಗಳನುನ ಚಥಚ್ಚರಿ. 

ಮನುರ್ಯನ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಜಿೇವ ಮತುತ ಮಗಳ ಎರಡೂ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿವಷ, ಅವನು 
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ಯಥವುದನುನ ಆಯುದಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷೂೇ ಅದು ಅವನಗಷ ಕ್ಷೂಡಲ್ಪಡುತತದಷ.3 

ವಚನ್ 8. ಪ್ೌಲ್ನ ಕೂಿಜಷಯ ವಿರ್ಯವನುನ ಪಿಸ್ಂಗಿಸ್ುವಥ ಜಷೂತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಇದದ ಜ್ಞಥನವು 
ಬಷೇರಷ ಕಿಮ ಅದು ಸ್ಮಕ್ಥಲ್ಲನ ಬಿೇದ ತತವಜ್ಞಥನಗಳಿಂದ ನೇಡಲಥಗಿತುತ. ಕ್ಷೇಂದಿ ಸ್ಾಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಲಷಮಥರಿ ಭಥರ್ಣಕ್ಥರರನುನ, ಕ್ಷಲ್ವರು ದಷವೇರ್ಮಥಡಿದರು ಮತುತ ಕ್ಷಲ್ವರು 
ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷೂಂಡರು, ಇಹಲೊೇಕತಧಿಪ್ತಿಗಳೂೆಂದಿಗೆ ಒಟ್ಥಿಗಿ, ದಷೇವರ ಜ್ಞಥನದಲ್ಲಿ ತಮೂ 
ಅಜ್ಞಥನವನುನ ಮಹಿಮಯ ಕತ್ೆನ್ನ್ುು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಹತಕ್ರದತಗ ಪ್ರದಶಿೆಸಿದರು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ, ಕೂಿಜಷಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಲ್ಿಲ್ು ಐಕಯತ್ಷಯ ಸಷೈನಯವನುನ ನೇಡುವದು 
ಅಗತಯವಥಗಿತುತ. ಪ್ೌಲ್ನ ಓದುಗರು, ಲಷೂೇಕದ ಶಷಿೇರ್ಠ ಪುರುರ್ರು ದಷೇವರ ಜ್ಞಥನವನುನ 
ಅರಿತಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ದಷೇವರ ಕುರಿತು ಅವರ ಅಜ್ಞಥನ ಹಥಸಥಯಸ್ಪದವಥದ ಪರಿಣಥಮವನುನ 
ನೇಡಿತು: ಯಥರು ದಷವೇಷ್ಸಿದರಷೂೇ ಮತುತ ಯೆೇಸ್ುವಿಗಷ ಭಯಪಟಿರಷೂೇ ಅವರು ಅವನನುನ 
ಕೂಿಜಷಗಷ ಹಥಕುವದರ ಮೂಲ್ಕ ದಷೇವರ ಚ್ಚತತವನುನ ನಷರವಷೇರಿಸಿದರು. ಅದು “ನಮೂ 
ಮಹಮ್ಮಗಥಗಿ” (2:7) “ಮಹಮ್ಮಯ ಕತಷನು” ಕೂಿಜಷಯ ರಹಸ್ಯವನುನ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ಜ್ಞಥನದಂದ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವಂತ್ಷ ಮಥಡಿದನು.  

ಈ ಒಂದು ಸ್ಂದಭಷದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಯೆೇಸ್ುವನುನ ಗುರುತಿಸ್ಲ್ು “ಮಹಮ್ಮಯ ಕತಷನು” 
ಎಂದು ಉಪಯೇಗಿಸಿದಥದನಷ. ಅವನ ಅಥಷದಲ್ಲಿ ನಷೈಜ್ಯತ್ಷಯದಷ. ವಂಶಸ್ೂಚಕ (τῆς 

δόξης, tēs doxēs) ವಿರ್ಯವು ವಿಶಷೇರ್ಣ ಸ್ಂಬಂಧವಥಗಿದಷ, ಅದು “ಮಹಮ್ಮಯುಳಳ 
ಕತಷನು” ಅದಷೇ ವಥಕ್ಥಯವನುನ ಯಥಕ್ಷೂೇಬ 2:1ರಲ್ಲಿ NASB ಹೇಗಷ ಅನುವಥದಸ್ುತತದಷ. 
“ನಮೂ ಮಹಮ್ಮಯುಳಳ ಕತಷನಥದ ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನು.” ಪಯಥಷಯವಥಗಿ ಪ್ೌಲ್ನು ದಷೇವರ 
ಉನನತ ಮತುತ ಪರಿಶುದದವಥದ ಮಥಗಷಗಳನುನ “ಮಹಮ್ಮ” ಎಂಬ ಪದದಷೂಂದಗಷ 
ಹಷೇಳಿರಬಹುದು. ಯೆೇಸ್ು ಇವಷಲ್ಿದರಲ್ಲಿ ಶಷಿೇರ್ಿ ಅವತ್ಥರವಥಗಿದಥದನಷ. ಮೂರನಷಯ 
ಸಥಧಯತ್ಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಪರಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಆತನು ದಷೇವರ ಬಲ್ಗಡಷಯಲ್ಲಿ 
ಆಸಿೇನನಥಗಿರುವಥಗ, ದಷೇವರು ಯೆೇಸ್ುವಿಗಷ ನೇಡಿದ ಮಹಮ್ಮಯ ವಿಚಥರವಿರಬಹುದು. 

ವಚನ್ 9. ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯ ಮೂಲ್ವು ಅನಶಿತವಥಗಿರಬಹುದು ಯೆಶಥಯ 64:4 (64:3; 
LXX), ರ ಉಚ್ಚತವಥದ ಕ್ಷೂಡುಗಷಯಥಗಿರಬಹುದು. ಹಥಗೂ ಯೆಶಥಯ ಮತುತ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಹಷೇಳಿದ ಅಂಶಗಳು ಗಣನೇಯವಥಗಿ ವಿಭಿನನವಥಗಿವಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಹಳಷ 
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಹಿೇಗೆ ಬರೆಯಲಪಟಿಟದೆ ಇದು ಬರಷದರುವ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯನುನ ಅನುಸ್ರಿಸಿದಥದನಷ 
(ರಷೂೇಮ 15:3, 9 LXX ರಲ್ಲಿದದಂತ್ಷ), ಆದರಷ ಇಲ್ಲ ಿಆತನು ಅಪಿತಯಕ್ಷವಥಗಿ ಸ್ತಯವಷೇದದಂದ 
ಹಷೂರಗಷ ಇರುವ ಮೂಲ್ದಂದ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. ಅದು ಆತನ ಸಥಮಥನಯ 
ಅಭಥಯಸ್ ಆಗಿರದಷೇ ಇರುವದರಿಂದ, ಇದು ಸ್ಂಭವನೇಯವಲ್ಿ. ಇನಷೂನಂದು ಸಥಧಯತ್ಷ 
ಅವನು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಗಳಲ್ಲಿ ದಥಖಲ್ಲಸ್ದಷೇ ಇರುವ ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಒಂದು ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯನುನ 
ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತಿತದಥದನಷ. ಇಲ್ಿವಥದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಅ.ಕೃ. 20:35 ರಲ್ಲಿರುವ ಕತಷನ ಇನಷೂನಂದು 
ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತಿತರಬಹುದು. ಅವನು ಬರಷಯಲ್ಪಟಿ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯನುನ 
ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತಿತರುವಲ್ಲಿ, ಅವನು ಹಳಷ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಒಂದು ವಿಚಥರವನುನ 
ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತಗಷೂಳಿಸಿರಬಹುದು.  

ಯೆಶಥಯನು ಹೇಗಷ ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ, “ದಷೇವರನೂನ ಆದಯಂದ ಯಥರೂ ಕ್ಷೇಳಲ್ಲಲ್ಿ 
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ಯಥರ ಕ್ರವಿಗೂ ಬಿೇಳಲ್ಲಲ್ಿ, ಯಥರ ಕಣೂಣ ಕ್ಥಣಲ್ಲಲ್ಿ” (ಯೆಶಥಯ 64:4). ಉತತಮವಥದ 
ವಿವರಣಷ ಯಥವುದಷಂದರಷ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ೌಲ್ನ ನಖರವಲ್ಿದ ಉಲಷಿೇಖ, 
ಅಧಿಕ್ಥರವುಳಳ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಗಷ, ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸ್ಲ್ಪಟಿದುದ ಎಂಬತತ ಕ್ಷೂಂಡಷೂಯುಯತತದಷ, 
ಹೇಗಷ, ಆತನು ಯೆಶಥಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯನುನ ಪಿವಥದಯು ಹಷೇಳಿರುವ 
ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯ ಹಷೂಸ್ ಅಂಶದತತ ಎಳಷಯಲ್ು ವಿಸ್ತರಿಸಿದಥದನಷ. ಆತೂನ ಮೂಲ್ಕ ದಷೇವರು 
ನೇಡಿದ ಪಿಕಟನಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಆತುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 2:10), ಅವನು ಯೆಶಥಯ 
64:4 ಮತುತ 65:16 ರಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳ ಭಥಗಗಳನುನ ಅವುಗಳ ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ತ್ಷಗಥಗಿ 
ಎತಿತಕ್ಷೂಂಡು ತನಗಷ ಸ್ರಿತ್ಷೂೇರಿದ ವಿಚಥರವನುನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದಥದನಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಯೆಶಥಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನನವಷೇಶ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ತನನ ಓದುಗರು 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಷಂದು ತ್ಥನು ಬಯಸ್ುವ ಇದಷೇ ಅಂಶವನುನ ಬಷೂೇಧಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಎಂಬ 
ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯನುನ ನೇಡಿಲ್ಿ. ಬದಲಥಗಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಯೆಶಥಯನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ದಷೇವರ 
ಕುರಿತ್ಥದ ಪದಗಳನುನ ಕಣುು ಕತಣದಿರುವ ಮತ್ುಾ ಕ್ರವಿ ಕೆೇಳದಿರುವ ಅವಣಷನೇಯ ಜ್ಞಥನ 
ಮತುತ ಬಲ್ವಷಂದು – ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿಯ ಸ್ನನವಷೇಶದಷೂಂದಗಷ ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ಲ್ು 
ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ.  

ಯೆಶಥಯನ ಪದಗಳು ಪ್ೌಲ್ನ ಎರಡು ಸ್ತಯಗಳನುನ ತಿಳಿಸ್ಲ್ು ಸ್ಹಥಯಕವಥಗಿವಷ. 
ಮೊದಲ್ನಷಯದಥಗಿ, ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತುತ ಕೂಿಜಿತನಥದವನ ಸ್ಂದಷೇಶದಲ್ಲಿ 
ಪಿದಶಷಸ್ಲ್ಪಟಿ ದಷೇವರ ಜ್ಞಥನವು ಈಗಥಗಲಷೇ, ದಷೇವಜ್ನರಿಗಷ ದಷೂರಷತ, ಮಥನವನ 
ಊಹಗಷ ನಲ್ುಕದರುವ ಆಶೇವಥಷದವಥಗಿದಷ. ಎರಡನಷಯದಥಗಿ, ಇನೂನ ಹಷಚ್ಚಿನ 
ಆಶೇವಥಷದಗಳು, ಆತ್ನ್ನ್ುು ರ್ಪರೇತಿಸುವ ಎಲತಿ ಜನ್ರಗತಗಿ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿರುವ ದೆೇವರ 
ಆಶಿೇವತೆದಗಳು ದಷೂರಷಯಬಷೇಕ್ಥಗಿದಷ.  

ಇತರ ಜ್ನರಂತ್ಷ ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತದದ, ಪ್ೌಲ್ನು ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕವಥಗಿ 
ಹೃದಯವು ಮಥನವನ ಆಲಷೂೇಚನಷಗಳಿಗಷ ಕ್ಷೇಂದಿವಥಗಿದಷ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಅವನು 
ಮತುತ ಅವನ ಸ್ಮಕ್ಥಲ್ಲೇನರು ಹಷೂಟ್ಷಿಯ ಒಳಭಥಗ, ಹಲ್ವು ಸ್ನನವಷೇಶಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೂತಿಪಿಂಡಗಳು, ಭಥವನಷಗಳ ಸಥಾನವಥಗುತತವಷ. ಪ್ೌಲ್ನು, ಉದಥಹರಣಷಗಷ, 
ಫಿಲಷಮೊೇನನಗಷ, ಓನಷಸಿೇಮನನುನ ತಿರುಗಿ ಮನಷಗಷ ಕಳುಹಸ್ುತಿತದಷದೇನಷ ಎಂದು ಹಷೇಳುವಥಗ, 
ಆತನನುನ “ನನಗಷ ಪ್ಥಿಣದಂತಿರುವ” ಎಂದು ಅವನನುನ ಕರಷಯುತ್ಥತನಷ (ಫಿಲಷಮೊೇನ 12). 
ವಥಸ್ತವವಥಗಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಆ ದಥಸ್ನನುನ ತನನ ಸ್ವಂತ “ಹಷೂಟ್ಷಿಯ ಒಳಭಥಗ.” “ಪ್ಥಿಣ” 
ಪ್ಥಪಿಯ ಆಂತಯಷದ ಆಲಷೂೇಚನಷ ಮತುತ ಭಥವನಷಗಳ ಚ್ಚತತವನುನ ಒಳಗಷೂಂಡು 
ಸ್ಂಪೂಣಷ ಜಿೇವಿತಕ್ಷೆ ಸ್ೂಚನಷಯಥಗಿದಷ. ಆದಥಗೂಯ ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ಅದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದಲಥಿ ಇನಷೂನಂದನುನ ಆತುಕ್ಷೂಂಡಿದಷ.4 

ದೆೇವರ ಆತ್ಮವತಗಿದೆ (2:10-13) 
10ನ್ಮಗತದರೊೇ ದೆೇವರು ತ್ನ್ು ಆತ್ಮನ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ುು ಪ್ರಕಟಿಸಿದನ್ು. ಆ ಆತ್ಮನ್ು ಎಲತ ಿ
ವಿಷಯಗಳನ್ುು, ದೆೇವರ ಅಗತಧವತದ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಕೂಡ 
ಪ್ರಶ್ೆ ೇಧಿಸುವವನತಗಿದತುನೆ. 11ಮನ್ುಷಯನ್ ಒಳಗಿನ್ ಆಲೊೇಚನೆಗಳು ಅವನ್ಲ್ಲಿರುವ 
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ಜೇವತತ್ಮಕೆೆ ಹೊರತ್ು ಮರ್ತಾರಗೆ ತಿಳಿಯುವದು? ಹತಗೆಯೆೇ ದೆೇವರ ಆಲೊೇಚನೆಗಳನ್ುು 
ದೆೇವರ ಆತ್ಮನೆೇ ಹೊರತ್ು ಬೆೇರೆ ಯತರೂ ಗರಹಿಸುವದಿಲಿ. 12ನತವು ಪತರಪ್ಂಚಿಕ ಆತ್ಮವನ್ುು 
ಹೊಂದದೆ ದೆೇವರು ನ್ಮಗೆ ದಯಪತಲ್ಲಸಿರುವ ಕೃಪತವರಗಳನ್ುು ತಿಳುಕೊಳುಿವದಕತೆಗಿ 
ದೆೇವರಂದ ಬಂದ ಆತ್ಮವನೆುೇ ಹೊಂದಿದೆವು. 13ಇವುಗಳನ್ುು ಮತನ್ುಷಜ್ಞತನ್ವು ಕಲ್ಲಸಿದ 
ಮತತ್ುಗಳಿಂದ ಹೆೇಳಿದೆ ದೆೇವರತತ್ಮನೆೇ ಕಲ್ಲಸಿಕೊಟ್ಟ ಮತತ್ುಗಳಿಂದ ಹೆೇಳಿ 
ಆತ್ಮಸಂಭದವತದವುಗಳನ್ುು ಆತ್ಮನಗೆ ಯುಕಾವತದ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಸುರ್ೆಾೇವೆ.  

ವಚನ್ 10. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಯೆಶಥಯನಂದ ವಥಕಯಂಗವನುನ ತನನ ಓದುಗರಿಗಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ಅಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳವ ಪಿಭುದದವಥದ ಜ್ಞಥನವು ಇಹಲಷೂೇಕ್ಥಧಿಪತಿಗಳು ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವ, 
ಹಷೂೇಲ್ಲಕ್ಷಗಷ ಸಥಧಯವಿಲ್ಿದರುವ ಶಷಿೇರ್ಠ ಜ್ಞಥನವಥಗಿದಷ ಎಂದು ಮನದಟುಿಮಥಡಲ್ು 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ. ಅದರ ಶಷಿೇರ್ಠತ್ಷಯು ಅದು . . . ಆತ್ಮನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಪಟ್ಟದುರಲೆಿೇ 
ಅಡಗಿದೆ. ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಓದುಗರನುನ ಆತೂನ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಯೇಚ್ಚಸ್ಲ್ು ಎಳಷಯುತಿತರುವ 
ಹಥಗಷ, ಅವನು ಸ್ವಷನಥಮಪದದ ಪಿಥಮ ಪುರುರ್ ನಮಗಷ ಎಂಬುದನುನ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 2:12, 13ರಲ್ಲಿ, ಅವನು “ನಥವು” ಅಥವಥ “ನಮಗಷ” ಪೂರಕವಥಗಿ 
ನಥಲ್ುೆ ಸಥರಿ ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಯಥರನುನ ತನಷೂನಂದಗಷ ಸಷೇರಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದಥದನಷ? 
ಒಂದು ಸಥಧಯತ್ಷ ಎನಂದರಷ ಅವನು ಅಪೊಸ್ತಲ್ಲಕ ಅಧಿಕ್ಥರವನುನ ದೃಢಪಡಿಸ್ಲ್ು 
ಬಯಸ್ುತಿತದಥದನಷ. ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ ಇತರ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ದಷೇವರಿಂದ ಪಿಕಟನಷಯನುನ 
ಹಷೂಂದದರು ಅದು ಲಷೂೇಕದ ಜ್ಞಥನವನುನ ಮಿೇರುತತದಷ. ಇದರಷೂಟ್ಟಿಗಷ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ಲಕ 
ಅಧಿಕ್ಥರವನುನ ಗುರುತಿಸ್ುವದು ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ತ್ಷೂಂದರಷಯನುನ ನೇಡುತಿತರುವ ಭಷೇದವನುನ 
ಪರಿಹರಿಸ್ುತತದಷ. ಹಥಗೂ ಪ್ೌಲ್ನು ತಕ್ಷಣದ ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ಇತರ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕುರಿತು 
ಯಥವುದಷೇ ಉಲಷಿೇಖವನುನ ತಿಳಿಸಿಲ್ಿ. “ನಥವು” ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಓದುಗರಷೂಂದಗಷ ತನನ 
ವಯಕ್ರತತವವನುನ ಮತುತ ವಿಶಥವಸ್ದ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಸ್ಂಪ್ಥದಸಿದ ಮೃದುವಥದ 
ಮಥಗಷವಥಗಿದಷ ಎಂದು ಉತತಮವಥಗಿ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡ ಪದವಥಗಿದಷ. ಆತೂನಂದ 
ಹಷೂಂದರುವ ನಷೇರವಥದ ಪಿಕಟನಷಯಂದ, ಆತ್ನ್ು ಎಲತಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ುು ಸಂಶ್ೆ ೇಧಿಸಲು 
ಶ್ಕಾನತಗಿದತುನೆ, ದಷೇವರ ಸ್ತಯದ ಆಳಗಳನುನ ಸ್ಹ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಹಷೂೇದರರು ಈ 
ಪುಸ್ತಕವನುನ ಓದುತಿತರುವ ಹಥಗಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಪಿಕಟನಷಗಳನುನ ಆತನ ಪದಗಳನುನ ಓದುವದರ 
ಮೂಲ್ಕ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ.  

ವಚನ್ 11. ಅವನು ಮನ್ುಷಯನ್ ಆತ್ಮದ ಕುರಿತು ಬರಷಯುವಥಗ, ಪ್ೌಲ್ನು 
ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ಮನುರ್ಯನಷೇ ಎಂದು ಅಥಷೈಷಸಿದಥದನಷ, ಅವನ ಮನಸ್ುು ಮತುತ ವಯಕ್ರತಕ 
ಆಲಷೂೇಚನಷಗಳು. ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯ ಉದಷದೇಶ ಮತುತ ಬಯಕ್ಷಯನುನ ಅವನಷೇ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವ 
ವಿಧದಲ್ಲಿ ಯಥರೂ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ.ವಯಕ್ರತ ಮತುತ ವಯಕ್ರತಯ ಆತೂ ಒಂದಷೇ 
ಆಗಿರುತತದಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಒಬಬ ಮನುರ್ಯ ಅವನ ಚ್ಚತತ, ಅವನ ವೃತಿತ, ಅವನ ಸ್ವಂತಿಕ್ಷ ಒಬಬನ ದಷೇಹದಂದ 
ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ. ದಷೇಹವು ಆ ಮನುರ್ಯನು ಏನಥಗಿದಥದನಷೂೇ ಅದಥಗಿದಷ; ಅದು 
ಒಬಬನು ಜಿೇವಿಸ್ು ಮತುತ ಸಥಯುವ ಉದಷದೇಶವನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತತದಷ, ಅಥವಥ 
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ಉತತಮವಥಗಿ, ಇನಷೂನಬಬ ವಯಕ್ರತಗಷ ಒಬಬನು ಸಥಯುವದು ಮತುತ ಜಿೇವಿಸ್ುವದು ಎರಡನೂನ 
ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತತದಷ (ರಷೂೇಮಥ 14:7-9).5  

ವಯಕ್ರತಯ ದಷೇಹ ಮತುತ ಅವನ ಆತೂಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಐಕಯತ್ಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ದಷೇವರ ಆತೂನು 
ಹಷೇಗಷ ತ್ಥನು ದಷೇವರಥಗಿದಥದನಷ ಎಂಬುದನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತ್ಥತನಷ ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ಸ್ಹಥಯಕವಥಗಿದಷ. ತಿಯೆೇಕತವದ ವಿವರವಥದ ಸಿದಥದಂತವನುನ ಬಷಳಷಸಿಕ್ಷೂಳಳದಷ, 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಪವಿತ್ಥಿತೂನು ದಷೇವರ ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿ ಭಥಗಿಯಥಗಿದಥದನಷ ಎಂದು 
ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತ್ಥತನಷ. ದೆೇವರ ಆತ್ಮನ್ು ಮತತ್ರ ದೆೇವರ ಆಲೊೇಚನೆಗಳನ್ುು ಬಲ್ಿವನಥಗಿದಥದನಷ. 
ಇನೂನ ಮುಂದಕ್ಷೆ “ದಷೇವರ ಆತೂನು” ವಿಶಥವಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಥಯಷಮಥಡುತ್ಥತನಷ, ಅವರನುನ 
ದಷೇವರನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಮತುತ ತನನ ಕರಷಗಷ ಉತತರಕ್ಷೂಡುವವರಿಗಷ ದಷೇವರು ನೇಡುವ 
ಆಶೇವಥಷದಗಳನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವ ಸಥಮಥಿಯವನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ದಷೇವರ 
ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ಆತೂನ ಮೂಲ್ಕ ಮಥಗಷವಿದಷ. ಲಷೂೇಕದ ಜ್ಞಥನವು “ಗತಿಸಿಹಷೂೇಗುತತದಷ” (2:6) 
ಆದರಷ ದಷೇವರ ಜ್ಞಥನವು “ತನನನುನ ಪಿಿೇತಿಸ್ುವವರಿಗಷ ದಷೇವರು ಸಿದದಮಥಡಿದ” 
ಮಹಮ್ಮಯನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತತದಷ (2:9). 

ವಚನ್ 12. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನು ನೇಡಿದ ಜ್ಞಥನ ಅವರು ದೆೇವರಂದ 
ಬಂದ ಆತ್ಮನ್ಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಂಡುದದರ ಪರಿಣಥಮವಥಗಿತುತ. ದಷೇವರಿಂದ ಬಂದ 
ಜ್ಞಥನವು ಲೊೇಕದ ಆತ್ಮನ್ು ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸಿದ ಜ್ಞಥನಕ್ರೆಂತ ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ಬಷೇರಷ 
ಕಿಮದಲ್ಲಿತುತ. “ಲಷೂೇಕದ ಆತೂ” ಇದು ಸ್ವ-ಪಿಜ್ಞಷಯ ಸಷೂತತಲ್ಿ; ಅದು ಮನಸಿುನ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 
ಆತೂವಿಶಥವಸ್, ಅಧಿಕ್ಥರ ಬಲ್, ಇಂದಿಯ ಸ್ುಖಸ್ಂತ್ಷೂೇರ್ಕ್ಥೆಗಿ ನೇಡಿದ ಅಮೂತಷವಥದ 
ಕಲ್ಪನಷಯಥಗಿದಷ. ಪರಲಷೂೇಕವನುನ ಮುಟುಿವ ಗಷೂೇಪುರವನುನ ಕಟುಿವಂತ ಗುರಿಯಲ್ಲಿ 
ತಲ್ಲಿೇನವಥಗಿರುವಂಥದಥದಗಿದಷ (ಆದ 11:4), ಮನುರ್ಯನು ತನನ ಬುದದವಂತಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ 
ಮುಳುಗಿಹಷೂೇಗಿರುತ್ಥತನಷ. ತನನನುನ ತ್ಥನು ಜ್ಞಥನಯೆಂದು ಹಷೇಳಿಕ್ಷೂಳುಳವಂತವನು, ಜ್ನರು 
“ಲಷೂೇಕದ ಆತೂನ” ಆಕರ್ಷಣಷಗಷ ಒಳಗಥಗಿ ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಬುದದಹೇನರಷಂದು 
ಸಿದಥದಂತಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ (ರಷೂೇಮಥ 1:22). 

 “ಲಷೂೇಕದ ಆತೂನಂತ್ಷ” “ದಷೇವರಿಂದ ಬಂದ ಆತೂ” ಸ್ವಂತಿಕ್ಷಯಂದ ಕೂಡಿದ ವಯಕ್ರತ 
ದಷೇವರ ಸ್ತಯವನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ಮಥನವನ ಸ್ಮಯಕ್ಷೆ ಬರುತ್ಥತನಷ. ದಷೇವರಿಂದ 
ಬಂದ ಆತೂ ಮನುರ್ಯನ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ದಷೇವರ ಪಿಿೇತಿಯನುನ ಸ್ುರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (ರಷೂೇಮಥ 
5:5). ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ವಿಶಥವಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಆತೂನಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟಿವರು ಮೊೇಸ್, ನಥಶನ, 
ಮೊೇಹಗಷೂಳಿಸ್ುವ ಧವನಯನುನ ಗುರುತಿಸ್ುವ ಸಥಮಥಿಯವನುನ ಹಷೂಂದದಥದರಷ, ಇದರಿಂದಥಗಿ 
ಅವರು ದೆೇವರಂದ . . . ಉಚಿತ್ವತಗಿ ಕೊಡಲಪಟ್ಟ ಜ್ಞತನ್ವನ್ುು ತಿಳಿದುಕೊಳಿಬಹುದು.  

ಪ್ೌಲ್ನ ಉದಷದೇಶ ಈ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಭರವಸಷಯನುನ ನೇಡುವದಥಗಿದಷ. ಕೂಿಜಷಯ ಸ್ಂದಷೇಶ 
ಲಷೂೇಕದ ಜ್ಞಥನವನುನ ಜಥಲ್ದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ರೆಸ್ುವದಲ್ಿ; ಆದರಷ ಆ ಕ್ಥರಣದಂದಥಗಿ ಅದನುನ 
ತ್ಷೂರಷದುಬಿಡುವದಲ್ಿ. “ದಷೇವರಿಂದ ಬಂದ ಆತೂನು” ದಷೇವರು ತನನ ಜ್ನರಿಗಷ ವಥಗಥದನ 
ಮಥಡಿದ ಎಲಥಿ ಒಳಷಳೇ ವರಗಳನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ವಿಶಥವಸಿಗಳನುನ ಶಕತರನಥನಗಿಸ್ುತತದಷ, 
ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ “ಲಷೂೇಕದಂದ ಬಂದ ಆತೂನು” ಏನನೂನ ನೇಡುವದಲ್ಿ.  

ವಚನ್ 13. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ “ದಷೇವರು ಉಚ್ಚತವಥಗಿ ನೇಡಿದ 
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ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ” ಆತೂನ ಮೂಲ್ಕ ನೇಡಿರುವದನುನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ವಚನ 13a, 
ನತವು ಮತತ್ನತಡುವ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಹ ಎಂದು ಹಷೇಳುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಆತೂನು ತನನ 
ಮೂಲ್ಕ ಅವನು ಮಥತನಥಡುವ ಮತುತ ಬರಷಯುವ ಪಿಕಟನಷಗಳನುನ ನವಷೇದಸ್ಲ್ು 
ಕ್ಥಯಷಮಥಡುತಿತದಥದನಷ ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದದನು (ಎಫಷಸ್ು 3:3, 4 ನಷೂೇಡಿರಿ). 
ಅವನು ಬರಷದರುವದು ದಷೇವರ ಆಜ್ಞಷಯಂತ್ಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲದಥದರಷ  
(1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 14:37). ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಅವನ್ ಎಚಚರಕೆ ಮತನ್ುಷಜ್ಞತನ್ವು ಬೊೇಧಿಸಿದ 
ಮತತ್ುಗಳಿಂದ ಅಲಿ ಆದರೆ ಆತ್ಮನಂದ ಬೊೇಧಿಸಲಪಟ್ಟಂತ್ವುಗಳತಗಿವೆ. ತಮೂ 
ಮೂಲ್ವನುನ ಆತೂನಂದ ಹಷೂಂದದ ಪದಗಳು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ 
ಸಿೇಳುಗಳನುನ ಗುಣಪಡಿಸ್ುವಂಥದಥದಗಿದಷ. ಅವರು ಸ್ದಸ್ಯರನುನ “ಒಂದಷೇ ಮನಸ್ುನುನ 
ಒಂದಷೇ ಅಭಿಪ್ಥಿಯದ” ಮ್ಮೇಲಷ ನಷಲಷಗಷೂಳಿಸ್ುತ್ಥತರಷ (1:10).  

ಒಟ್ುಟಗೂಡಿಸು ಎಂದು ಅನುವಥದಸ್ಲಥದ (συγκρίνω, sunkrinō) ಕ್ರಿಯಥಪದವು 
ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇವಲ್ 2:13c ಮತುತ ಇನಷನರಷಡು ಸ್ಮಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
10:12ರಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತತದಷ. ಈ ಶಬಧಕ್ಷೆ ಮೂರು ಸ್ಂಭವನೇಯ ಅಥಷಗಳಿವಷ: 
“ಒಟುಿಗೂಡಿಸ್ು” “ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ು” ಮತುತ “ಅಥಷೈಷಸ್ು.”6 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 10:12ರಲ್ಲಿ “ಒಟುಿಗೂಡಿಸ್ು” 
ಎಂಬ ಅನುವಥದ ಅವಶಯಕತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದದಷ ಆದರಷ ಅದರ ಅಥಷ 2:13c ದಲ್ಲಿ 
ಗಣನೇಯವಥದ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಆತಿೀಕ ಸ್ಂದಭಷಗಳ ಲ್ಲಂಗವನುನ ಅವಲ್ಂಬಿಸಿದಷ. 
ಒಂದು ಉದಥಹರಣಷಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಥ ವಿಶಷೇರ್ಣ (πνευματικὰ, pneumatika) ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ 
ನಪುಂಸ್ಕವಥಗಿದಷ, ಅದರ ಅಥಷ ಆತಿೀಕ ಸಂಗತಿಗಳು. ಇನಷೂನಂದು (πνευματικοῖς, 

pneumatikois) ಗಿಿೇಕ್ ನಲ್ಲ ಿಸ್ಮಪಿದಥನ ಸ್ೂಚಕ ಬಹುವಚನವಥಗಿದಷ. ಅದಷೇ ವಿಧವು 
ನಪುಂಸ್ಕ ಮತುತ ಪುಲ್ಲಂಗ ಎರಡರಲ್ೂಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. ಒಂದುವಷೇಳಷ ಅದನುನ 
ಪುಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವದಥದರಷ, ಅದು “ಆತಿೀಕ ಮನುರ್ಯನನುನ” ಅಥವಥ “ಆತಿೀಕ 
ಪದಗಳನುನ” ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತತದಷ. ಒಂದುವಷೇಳಷ ಅದನುನ ನಪುಂಸ್ಕ ಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ಓದುವದಥದರಷ, 
ಅದು ಆತಿೀಕ ಆಲಷೂೇಚನಷಗಳನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತತದಷ. NRSV sunkrinō ಎಂದು 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳತತದಷ “ಅಥಷೈಷಸ್ು” ಮತುತ ಕ್ರಿಯಥವಿಶಷೇರ್ಣ “ಆತಿೀಕ” ಎಂದು ಅಥಷನೇಡಲ್ು 
ಪುಲ್ಲಂಗವಥಗಿ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳತತದಷ, ಆದುದರಿಂದ 2:13c ದಲ್ಲ ಿ ಅದರ ಅನುವಥದ “. . . 
ಆತೂಸ್ಂಬಂಧವಥದವುಗಳನುನ ಆತೂನಗಷ ಯುಕತವಥದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ುತ್ಷತೇನಷ.”7 

NASB ಮತುತ ಎರಡೂ NIV ಗಿಂತ ಬಷೇರಷ ಆಗಿವಷ, “. . . ಆತಿೀಕ ವಿಚಥರಗಳನುನ 
ಆತಿೀಕ ಪದಗಳಷ ಂದಗಷ ಒಟುಿಗೂಡಿಸ್ುತ್ಥತ” (NASB) ಮತುತ “ಆತಿೀಕ ನಷೈಜ್ಯತ್ಷಗಳನುನ 
ಆತೂನು-ಬಷೂೇಧಿಸ್ದ ಪದಗಳಷ ಂದಗಷ [NIV] ವಿವರಿಸ್ುತತದಷ.” ಅವರು ಆಲಷೂೇಚನಷಯಲ್ಲಿ 
ಒಂದಕ್ಷೂೆಂದು ಒಂದಷೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿವಷ, ಪಿಶನಸ್ಬಹುದಥಂದತ “ಆತಿೀಕ” ಸ್ಂದಭಷಗಳನುನ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳತತದಷ ಆದರಷ ಅದನುನ “ಪದಗಳಲ್ಲಿ” ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಶಬದಶಃ 
ಅನುವಥದಸ್ುತತದಷ. ಅನುವಥದವಥಗಲ್ಲ ಪ್ೌಲ್ನ ಬಷೂೇಧನಷಗಷ ಧಕ್ಷೆತರದಂತ್ಷ 
ಕ್ಥಪ್ಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು; ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಓದುಗರು ಆತೂನ ಮೂಲ್ಕ ದಷೇವರ 
ಪಿಕಟನಷಯನುನ ಅವಲ್ಂಬಿಸಿರುವದರ ಕುರಿತು ಕಳಕಳಿಹಷೂಂದರುವದರಿಂದ, NRSV 
ಅನುವಥದವು, “ಆತಿೀಕವಥದವರು,” ಎಂದು ವಯಕ್ರತಗಳನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸಿರುವದು, 
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ಯೇಗಯವಥಗಿದಷ.  

ಪತರಕೃತಿಕ ಮನ್ುಷಯ ಮತ್ುಾ ಆತಿೀಕ ಮನ್ುಷಯ (2:14-16)  
ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮ್ಮೇಲ್ಂಗಿಯನುನ ಹಷೂದುದಕ್ಷೂಳುಳವದಷಂದರಷ ಮಿಶನರಿಯಥಗುವದು. 

ಒಬಬನು ತನನ ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಮ್ಮೇಲಷ ಹಥಕುವದು, ಆತನನುನ ಪೂಣಷ ಹೃದಯ 
ಮತುತ ಪ್ಥಿಣದಂದ ಪಿಿೇತಿಸ್ುವದು, ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಯಥರನುನ ಪಿಿೇತಿಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರಿಗಷ 
ತ್ಥವು ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡಿರುವದನುನ ಹಷೇಳುವದಥಗಿದಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಭಿನಥನಭಿಪ್ಥಿಯಗಳನುನ 
ಎದುರಿಸ್ುವಥಗ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಗಷ ಒಳಗಥಗುತ್ಥತರಷ, ಅಥವಥ ಇನೂನ ಕ್ಷಟಿ ಪರಿಸಿಾತಿ, ಲಷೂೇಕದ 
ಹಗಷತನ. ಪಿತಿಯಬಬರು ಏಕ್ಷ ನಷೂೇಡಲಥಗುವದಲ್ಿ? ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ಪಿಶಷನಯನುನ 2:14-
16ರಲ್ಲಿ ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.  
14ಪತರಕೃತ್ ಮನ್ುಷಯನ್ು ದೆೇವರತತ್ಮನ್ ವಿಷಯಗಳನ್ುು ಬೆೇಡವೆನ್ುುರ್ತಾನೆ; ಅವು ಅವನಗೆ 
ಹುಚುಚಮತರ್ತಗಿ ರ್ೊೇರುತ್ಾವೆ; ಅವು ಆತ್ಮವಿಚತರದಿಂದ ತಿಳಿಯತ್ಕೆವುಗಳತಗಿರಲತಗಿ 
ಅವನ್ು ಅವುಗಳನ್ುು ಗರಹಿಸಲತರನ್ು. 15ದೆೇವರತತ್ಮನಂದ ನ್ಡಿಸಿಕೊಳುಿವವನೊೇ 
ಎಲಿವನ್ೂು ವಿಚತರಸಿ ತಿಳುಕೊಳುಿರ್ತಾನೆ; ಆದರೆ ಇವನ್ನ್ುು ಯತವನತದರೂ ವಿಚತರಸಿ 
ತಿಳುಕೊಳುಿವದಿಲಿ. 16ಕತ್ೆನ್ ಮನ್ಸಸನ್ುು ತಿಳುಕೊಂಡು ಆತ್ನಗೆ ಉಪ್ದೆೇಶಿಸುವವನತರು 
ಎಂದು ಬರೆದದೆಯಲತಿ. ನ್ಮಗತದರೊೇ ಕ್ರರಸಾನ್ ಮನ್ಸುಸ ದೊರಕ್ರತ್ು.  

ವಚನ್ 14. ಪತರಕೃತ್ ಮನ್ುಷಯನ್ು ಎಂಬ ಅನುವಥದ ಒಂದು ಭಥಷಷಯ ಗಥದಷಮಥತನುನ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಇನಷೂನಂದು ಭಥಷಷಗಷ ಸ್ಾಳಥಂತರಿಸ್ುವದು ಎರ್ುಿ ಕಠಿಣ ಎಂಬುದನುನ 
ಸಥಕ್ಷಿೇಕರಿಸ್ುತತದಷ. ಇಂಗಿಿೇರ್ನಲ್ಲಿ (ψυχικός, psuchikos), ಇದಕ್ಷೆ ಸ್ಮಥನಥಥಷಕವಿಲ್ಿ, 
“ಪ್ಥಿಕೃತ ಮನುರ್ಯ” ಎಂದದಥದಗೂಯ ಅದು ಕನರ್ಠಪಕ್ಷ “ಆತಿೀಕರಥದವರಿಗಷ ಆತಿೀಕ 
ಸ್ತಯಗಳನುನ ಅಥಷೈಷಸ್ುವದು.” ಒಳಗಷೂಂಡಿದಷ. ಸ್ರಿಯಥದ ಶಷಿೇಣಿಯಳಗಷ ಇದಷ. ಪ್ೌಲ್ನ 
ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ತ್ಷೂೇರಿಕ್ಷಯ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸ್ುವ ಮನುರ್ಯನದಥದನಷ, ಸಥವಭಥವಿಕ 
ಆಕ್ಥಂಕ್ಷ ಹಡಿತದಲ್ಲಿವಷ. ಸಥವಭಥವಿಕ ಮನುರ್ಯನು ಉಣುಣತ್ಥತನಷ, ಮಲ್ಗುತ್ಥತನಷ, ಸ್ುಖವನುನ 
ಹುಡುಕುತ್ಥತನಷ ಮತುತ ಸೌಲ್ಭಯಗಳಿಗಥಗಿ ಹಷೂೇರಥಡುತ್ಥತನಷ, ತನನ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಪಿಿೇತಿಯನುನ, ನಷೈತಿಕತ್ಷ ಮತುತ ತನನ ಅಸಿತವಕ್ಷೆ ಕ್ಥರಣವನುನ ಹುಡುಕುತ್ಥತನಷ. ವಿಶವದ 
ಅಥವಥ ಮಥನವಕುಲ್ದ ಸ್ವರೂಪದ ಕುರಿತು ಯಥವುದಷೇ ಅಭಿಪ್ಥಿಯವಿರಲ್ಲ ಅವು ತನನ 
ಸ್ವಂತ ಪಯಥಷಲಷೂೇಚನಷಯಂದಥಗಿ ಒಂದಥಗುತತವಷ. ತನನ ಹಷಚುಿ ಅಭಿವೃದದ ಹಷೂಂದದ 
ವಿಧದಲ್ಲಿ, ಪಯಥಷಲಷೂೇಚನಷಯು ನಕಲ್ುಮಥಡುವ “ತತವಜ್ಞಥನ” ವಥಗಿದಷ. ಸಥವಭಥವಿಕ 
ಮನುರ್ಯನು ಅಜ್ಞಥನದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸ್ಬಹುದು ಅಥವಥ ಅವನು ಸ್ುಕ್ಷಿತ 
ತತವಜ್ಞಥನಯಥಗಿರಬಹುದು. ಇಂಥಹ ಜ್ನರಿಗಷ ದಷೇವರು ತನನನುನ ತ್ಥನು ಪಿಕಟ್ಟಸಿರುವದು 
ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥಗಿದಷ. ಆದುದರಿಂದ, ಅವರು ದಷೇವರ ಮಥತುಗಳನುನ 
ಹುಚುಿತನವಷಂದು ತ್ಷಗಷದುಹಥಕುತ್ಥತರಷ. ಇದಕ್ಷೆ ವಯತ್ಥಯಸ್ವಥಗಿ ದಷೇವರು, ಸ್ವ-ಸಷೇವಷಯ 
ಆನಂದ ಮತುತ ಸ್ವ-ಕ್ಷೇಂದಿಕೃತ ಪಯಥಷಲಷೂೇಚನಷಯನುನ ಹುಚುಿತನವಷನುನತ್ಥತನಷ (3:19).  

ಪ್ಥಿಕೃತ ಮನುರ್ಯ ಮತುತ ಆತಿೀಕ ಮನುರ್ಯನ ಮಧಯದಲ್ಲಿ, ಹಂಚ್ಚಕ್ಷಯಥದ ಸ್ವಲ್ಪ 
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ಸ್ಾಳವಿರುತತದಷ. ಎರಡೂ ಬಷೇರಷ ಬಷೇರಷ ದಕ್ರೆನಲ್ಲಿ ಚಲ್ಲಸ್ುತತವಷ. ಅಪಪಟ ಪ್ಥಿಕೃತ ಮನುರ್ಯನು 
ದೆೇವರ ಆತ್ಮನ್ ಸಂಗತಿಗಳನ್ುು ಸಿವೇಕರಸುವದಿಲಿ. ಇದು ಅವನ ಉದಥಸಿೇನತ್ಷ ಅಥವಥ 
ಕೂಿಜಷಯ ಸ್ಂದಷೇಶಕ್ಷೆ ಆತನ ಹಗಷತನ ಎಂದು ಎಣಿಸ್ಲ್ಪಡುತತದಷ. ಆತಿೀಕ ಸ್ಂಗತಿಗಳು 
ಆತ್ನಗೆ ಹುಚುಚತ್ನ್ವತಗಿರುತ್ಾವೆ; ಮತ್ುಾ ಅವನ್ು ಅವುಗಳನ್ುು ತಿಳಿದುಕೊಳುಿವದಿಲಿ. ಅವನ 
ಶಥರಿೇರಿಕ ಜ್ಞಥನವನುನ ಅವಲ್ಂಬಿಸಿ, ಅವನು ಮಥಡುವ ಕ್ಷಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಥಿಕೃತ ಮನುರ್ಯನು 
ಸ್ಂಪನೂೂಲ್ಗಳ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯನುನ ಮೌಲ್ಯಮಥಪನ ಮಥಡಲ್ು ಮತುತ ದಷೇವರ 
ಪಿಕಟನಷಯನುನ ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. “ದಷೇವರ ಆತೂನು” 
ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ುು ಆತಿೀಕವತಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಷೇಕು.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ ಭರವಸಷ ನೇಡುತ್ಥತನಷ ಏನಂದರಷ, ಅವರು 
ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಆತೂನಂದ ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಅನುಮತಿಸ್ುವಥಗ, ಅವರು ದಷೈವಿೇಕ 
ಜ್ಞಥನದಲ್ಲಿ ಪ್ಥಲ್ು ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವವರಥಗಿದಥದರಷ. ಇಂಥಹ ಗಿಹಕ್ಷ ಕ್ಷೇವಲ್ ಆಂತಯಷದಂದ 
ಮಥತಿ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಸಥಧಯ. ಒಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತನು ಒಬಬ ಅವಿಶಥವಸಿಗಷ, ಸ್ಂಪೂಣಷ ಒಳಷಳೇತನ, 
ನರಿೇಕ್ಷ ಮತುತ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥಹ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯನುನ ನವಷೇದಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ. 
ಇಂಥಹ ಜ್ಞಥನವು ಕ್ಷೇವಲ್ ಆತನಲ್ಲ ಿಜಿೇವಿಸ್ುವದರಿಂದ ಮಥತಿ ದಷೂರಷಯುತತದಷ. ಒಬಬನು 
ತನನನುನ ತ್ಥನು ದಷೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಷರಷದಡಬಷೇಕು ಆಗ ಆತನು ದಷೇವರ ಆತೂನನುನ 
ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯ.  

Robert H. Stein ಒಬಬ ಅವಿಶಥವಸಿ ತನಗಷ ಸ್ಂಗತಿಗಳ ಸ್ಪರ್ಿವಥದ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷ 
ಇದಥದಗಲ್ೂ ಸ್ತಯವಷೇದದ ಸ್ತಯಗಳ ವಯಕ್ರತಕ ವಿಶರ್ಿತ್ಷಯನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಬಹುದು.8 
ಅವಿಶಥವಸಿ ಸ್ತಯವಷೇದದ ಬಷೂೇಧನಷಯನುನ “ಹುಚುಿತನ” ಎಂದು ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ುವಥಗ, ಅವನು 
ಇತಿಹಥಸ್ದಲ್ಲಿ ದಷೇವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಯಕ್ರತತವದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಥಶೇಲ್ನಥಗಿದದನು ಎಂಬ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸಥಕ್ಷಿಯಲ್ಲಿ 
ನಂಬಿಕ್ಷ ಇಡುವದಲ್ಿ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವನು ಸ್ತಯವಷೇದ ಆಧಥರಿತ ದಥಖಲಷಗಳ 
ಐತಿಹಥಸಿಕ ಹನಷನಲಷಯನುನ ತಿಳಿದರಬಹುದು. “ಆತಿೀಕ” ಪುನರುಜಿಜೇವನಗಷೂಳಿಸ್ುವವರು, 
ಅವರು ಆತಿೀಕವಥಗಿ ಮತುತ ಪ್ೌಲ್ನ ಖಂಡಿತವಥದ ಮಥತುಗಳ ಅಥಷವನುನ 
ಗಿಹಸಿರಬಹುದು. ಅವನು ತ್ಥನು ಆಲ್ಲಸಿರುವದು ಹುಚುಿತನ ಎಂದು ಯಥವಥಗ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ಥತನಷೂೇ, ಅವನು ಭೌದದಕ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಅಸ್ಮಥಷನಥಗಿದಥದನಷ 
ಎಂಬ ಸ್ೂಚನಷಗಳಿಲ್ಿ. ಬದಲಥಗಿ, ಆತನು ತನನರ್ಿಕ್ಷೆ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ವಿಶರ್ಿತ್ಷಯನುನ 
ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ಈ ವಷೇದಭಥಗದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಲಥದ ಮೂರು ವಗಷದ ಜ್ನರನುನ ಗುರುತಿಸ್ುವದು 
ಗಷೂಂದಲ್ಮಯವಥಗಿದಷ. ಕ್ಷಲ್ವರು ಅವರನುನ ವಯವಸಿಾತವಥದ ವಗಷದಲ್ಲಿ ವಿಭಥಗಿಸ್ಲ್ು 
ಬಯಸ್ುತ್ಥತರಷ (1) “ಆತಿೀಕರು” (πνευματικοί, pneumatikoi) ಅವರು 
ಪುನರುಜಿಜೇವನಗಷೂಳಿಸ್ುವವರು ಪಿಬುದಧರಥಗಿರುತ್ಥತರಷ ಮತುತ ಪ್ೌಲ್ನಗಷ 
ಬಷಂಬಲ್ವಥಗಿರುತ್ಥತರಷ. (2) “ಶರಿೇರಥಧಿೇನಸ್ವಭಥವದವರು” (σαρκικοί, sarkikoi) 
ಅವರು ಪುನರುಜಿಜೇವನಗಷೂಳಿಸ್ುವವರಲ್ಿ (3:3). (3) “ಪ್ಥಿಕೃತ” (ψυχικοί, psuchikoi) 
ಮನುರ್ಯರು ಅವರು ಅಪಿಭುದದರು. ಪ್ೌಲ್ನು ಇದಷೇ ಜ್ನರನುನ ಇಬಬರನೂನ sarkikoi ಮತುತ 
psuchikoi ಇಬಬರನೂನ ಎಂದು ಸ್ೂಚ್ಚಸಿದಥದನಷ ಎಂಬುದನುನ ಗಿಹಸಿಕ್ಷೂಂಡಥಗ 
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ಪದಜ್ಞಥನವು ಮುರಿದುಬಿೇಳುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನ ವಿರ್ಯ 3:3ರಲ್ಲಿ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರಲ್ಲಿ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿದಥದರಷ. ನಂತರದ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳು ಅದಷೇ ಜ್ನರಷಂದು 
ಉತತಮವಥಗಿ ದೃಷ್ಿಸ್ುವದನುನ ಎರಡು ಬಷೇರಷಬಷೇರಷ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದು. 
ಎರಡೂ ಶರಿೇರಥಧಿೇನಸ್ವಭಥವದ ಆಶಷಗಳನುನ ತೃಪಿತಪಡಿಸ್ುತತವಷ ಮತುತ ಅವು ಅವರನುನ 
ಉನನತವಥದ ಜಿೇವಿತಕ್ಷೆ ನಡಷಸ್ುವ ದಷೇವರ ಕರಷಯುವಿಕ್ಷಗಷ ಉದಥಸಿೇನವಥಗಿರುತತವಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುವಂತ್ಷ ಎಲಥಿ ವಷೈಭವ, ಸ್ಂಪತುತ ತತವಶಥಸ್ರದ ಜ್ಞಥನ, ಲಷೂೇಕದ 
ಮಹಮ್ಮ ಇವಷಲ್ಿವೂ ದಷೇವರಿಂದ ಒಟ್ಥಿರಷ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ಲ್ಪಡುತ್ಷತೇವಷ. ದಷೇವರು ಲಷೂೇಕದ 
ಬಲ್ಹೇನ ಅಂಶಗಳನುನ ತನನ ಬಲ್ವನುನ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಷತೇನಷ 
(1:27). 

ವಚನ್ 15. ತ್ಥನು ಆತಿೀಕ ಮತುತ ಇತರರನುನ ಪ್ಥಿಕೃತ ಎಂದು ಕರಷಯುವ ಕ್ಷಲ್ವು 
ಜ್ನರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ವಯತ್ಥಯಸ್ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (2:14) ಎಂಬುದು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿದಷ 
ಆದರಷ ಅವನು ಒಬಬನು ಒಂದು ವಿಧದಂದ ಇನಷೂನಂದು ವಿಧಕ್ಷೆ ಹಷೇಗಷ ಚಲ್ಲಸ್ುತ್ಥತನಷ 
ಎಂಬುದನುನ ವಣಿಷಸಿಲ್ಿ (ಕನರ್ಠ ಈ ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್)ಿ. ಇಂಥಹ ವಷೇದಭಥಗವು ಇರಲ್ು 
ಸಥಧಯವಷೇ? ಒಬಬ ವಯಕ್ರತ ಹುಟ್ಟಿದಥರಭಯದಂದ ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಥ ಇನಷೂನಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ 
ಇರಲ್ು ಸಥಧಯವಷೇ? ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನು ಜಿೇವಿತದ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲ ಿ ಪ್ಥಿಕೃತನಥಗಿ 
ಇನಷೂನಂದು ಹಂತದಲ್ಲ ಿ ಆತಿೀಕನಥಗಿ ಇರಲ್ು ಸಥಧಯವಷೇ? ಜ್ನರಿಗಷ ನಜ್ವಥದ ಆಯೆೆ 
ಇದಷಯೇ? ಅವರ ನಧಥಷರಗಳು ಅವರು ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವ ನಧಥಷರ ಅವರು 
ಪ್ಥಿಕೃತರಥಗಿ ಅಥವಥ ಆತಿೀಕರಥಗಿ ಇರುವದರಷೂಂದಗಷ ಏನಥದರೂ 
ಸ್ಂಬಂಧಹಷೂಂದಯೇ? ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ಪತಿವನುನ ಬರಷಯುವದರಿಂದ ಪ್ಥಿಕೃತ ಮನುರ್ಯನ 
ಜಿೇವಿತದ ವಿಧಥನವನುನ ಪಶಥಿತ್ಥತಪಡಲ್ು ಮತುತ ಆತಿೀಕನಥಗಲ್ೂ 
ಅಯೆೆಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವವರಿಗಷ ಸ್ವಥಲ್ನುನ ನೇಡುತಿತದಥದನಷ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಂಶಯವಿಲ್ಿ. 
ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರಿದನು, ಅವನು ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಭಷಯಂದಗಷ 
ಸ್ಂಪಕಷದಲ್ಲಿದದನು, ಅವನು ವಥದಸ್ುವದನುನ ಮತುತ ಎಚಿರಿಸ್ುವದನುನ ಮುಂದುವರಷಸಿದನು 
– ಇವಷಲ್ಿವುಗಳು ಬದಲಥವಣಷಯ ಸಥಧಯತ್ಷಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ್ಷಯನನಟ್ಟಿದಥದನಷ ಎಂಬುದಕ್ಷೆ 
ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿವಷ. ಅವನು ಯಥವ ದಷೈವಯೇಗದ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನವನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ. 
ಯಥರಷೂಬಬರು ಮರಳಿಪಡಷಯಲಥಗದ ಪ್ಥಿಕೃತ ಮನುರ್ಯರಥಗುವದಲ್ಿ ಮತುತ 
ಯಥರಷೂಬಬರೂ ವಿಪಷಯಸ್ತಗಷೂಳಿಸ್ಲ್ು ಅಶಕಯವಥದ ಆತಿೀಕರಥಗುವದಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ 
ಓದುಗರು, ಆಯೆೆ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು, ಬದಲಥವಣಷ ಹಷೂಂದಲ್ು ಮತುತ ಬಷಳಷಯಲ್ು 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಗಳನುನ ಆಲ್ಲಸ್ಬಷೇಕು ಇದರಿಂದಥಗಿ ಅವರು ಆತಿೀಕ 
ಜ್ನರಥಗಬಹುದು.  

ಒಬಬನು ತನನ ಚ್ಚತತವನುನ ಕ್ಥಯಷರೂಪದಲ್ಲಿ ತರುವಥಗ ಮತುತ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಗಷ 
ವಿಧಷೇಯನಥಗುವಥಗ, ಪರಿಣಥಮ ದಷೇವರ ಆತೂನು ಅವರಲ್ಲಿ ನಷಲಷಸ್ುತ್ಥತನಷ ಮತುತ 
ಅವನನುನ ಬಲ್ಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಆತೂನುನ ತನನ ಸ್ಂಗಥತಿಯಥಗಿಟುಿಕ್ಷೂಂಡ, ಆತಿೀಕ 
ಮನುರ್ಯನು ದಷೇವರು ಗೌರವಿಸ್ುವ ಯಥವುದು ಮತುತ ಪ್ಥಪದ ಭಥರವನುನ ತ್ಷರಷಯುವದು 
ಯಥವುದು ಮತುತ ಯಥವುದು ನಮೂನುನ ಶಕ್ರತಗುಂದಸ್ುತತದಷ ಮತುತ ನಥಶಮಥಡುತತದಷ 
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ಎಂಬುದರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ಗುರಿತಿಸ್ಲ್ು ಸ್ಮಥಷನಥಗುತ್ಥತನಷ. 
ಆತಿೀಕನತಗಿರುವವನ್ು ಎಲತಿ ಸಂಗತಿಗಳ ಬೆಲೆಯನ್ುು ನಶ್ಚಯಿಸುರ್ತಾನೆ. “ಎಲಥಿ 
ಸ್ಂಗತಿಗಳ” ಬಷಲಷಯನುನ ನಶಿಯಸಿದ ಮ್ಮೇಲಷ ಅವನು ಉತತಮವಥದ ಮತುತ ದಷೈವಿೇಕ 
ವಿಧಥನವನುನ ಆಯೆೆ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ. ಪ್ಥಿಕೃತ 
ಮನುರ್ಯನು, ತನನ ಆಯೆೆಯನುನ ಮಥಡಿದ ಮ್ಮೇಲಷ ವಿಶಥವಸಿಯ ನಂಬಿಕ್ಷ, ಸ್ಂತ್ಷೂೇರ್ 
ಅಥವಥ ನೇರಿಕ್ಷಯನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವದಲ್ಿ. ಅದಷೇ ಪಿಕ್ಥರ ಕ್ಷೈಸ್ತನು ಯತರಂದಲೂ 
ಬೆಲೆಯನ್ುು ನಶಿಚಯಿಸಿಕೊಳುಿವದಿಲಿ.  

ವಚನ್ 16. “ಇದು ಬರಷಯಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ” ಎಂಬ ಪಿಸಥತಪನಷಯ ವಥಕಯವಿಲ್ಿದಷ 
(ಭಷೇದತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವ 2:9), ಪ್ೌಲ್ನು ಯೆಶಥಯ 40:13ರನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 
2:16ರರಲ್ಲಿರುವ ಪಿಶಷನಗಳು ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕವಥಗಿವಷ. ಕತ್ೆನ್ ಮನ್ಸಸನ್ುು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು 
ಅವನಗೆ ಉಪ್ದೆೇಶಿಸುವನತರು? ನಜ್ವಥಗಿಯೂ, ಯಥರಷೂಬಬರೂ “ಕತಷನ ಮನಸ್ುನುನ 
ಅರಿತಿಲ್ಿ.” ಇಂಥಹ ಪಿಶಷನಗಳಿಗಷ ಉತತರ ವಥದವಿವಥದವನುನ ಅನುಮತಿಸ್ುವದಲ್ಿ. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಇದು ಪ್ಥಿಕೃತ ಮನುರ್ಯನಗಷ ತನನ ಪ್ಥಿಕೃತ ಜ್ಞಥನದಷೂಂದಗಷ ಇದು ಅಸಥಧಯ, 
ಆತಿೀಕ ಮನುರ್ಯನ ಮನಸ್ುು, ಹೃದಯ ಮತುತ ಆತೂವನುನ ಹುಡುಕುವದು, ಯಥವುದಷೇ 
ಮನುರ್ಯ ಜಿೇವಿಗಷ ದಷೇವರ ಸ್ಲ್ಹಷಗಥರನ ಮನಸ್ುನುನ ಸ್ಂಶಷ ೇಧಿಸಿದಂತ್ಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು “ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ಮನಸ್ುನುನ” ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷ, ಅಲ್ಲ ಿ ದಷೇವರು ತನನನುನ ತ್ಥನು ಪಿಕಟ್ಟಸ್ಲ್ು 
ಆಯೆೆಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ. ಪ್ಥಿಕೃತ ಮನುರ್ಯನು ಆತಿೀಕವಥಗಿ ಗಿಹಸಿರುವವರ 
ಮನಸ್ುನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಸ್ಮಿೇಪಸ್ಾರಥಗಬಹುದು, ದಷೇವರ ಮನಸ್ುನುನ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಸ್ಮಿೇಪಸ್ಾರಥದಂತ್ಷ.  

ಯೆಶಥಯನ ಉಲಷಿೇಖವನುನ ಅನುಸ್ರಿಸಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ದೃಢಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಆದರೆ ನತವು 
ಕ್ರರಸಾನ್ ಮನ್ಸಸನ್ುು ಹೊಂದಿದ ುೆೇವೆ. ಇದು ಧಷೈಯಷದ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯಥಗಿದಷ. ಪಿಥಮ ಪುರುರ್ 
ಬಹುವಚನ “ನಥವು” ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವದರ ಮೂಲ್ಕ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನನುನ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಷೂಂದಗಷ ತ್ಥನೂ ಸಥಮಥನಯ ಆತಿೀಕ ನಷೈಜ್ಯತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಪ್ಥಲ್ನುನ 
ಹಷೂಂದದಷದೇನಷಂದು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದಷದೇನಷ ಎಂಬುದನುನ ಪಿದಶಷಸ್ುತ್ಥತನಷ. “ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ಮನಸ್ುನುನ” ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಪ್ಥಪಗಳಿಗಥಗಿ ಪಶಥಿತ್ಥತಪಪಡಬಷೇಕು, ಕೂಿಜಷಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ 
ತನನ ಕಲಷಗಳನುನ ತ್ಷೂಳಷದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು, ಆಡಂಬರ ಮತುತ ಆತೂ ವಿಶಥವಸ್ವನುನ 
ತ್ಷೂರಷದುಬಿಡಬಷೇಕು. ಅಭಿಪ್ಥಿಯ ಮತುತ ಆದಯತ್ಷನೇಡಿರುವ ಬಷೂೇಧಕರ ಪಂಗಡಗಳ 
ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಗಳವಥಡುವವರು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮನಸ್ುನುನ ಎಂದಗೂ ಹಷೂಂದ ಕ್ಷೂಂಡಿರುವದಲ್ಿ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಅವರನುನ ಬಥಧಿಸ್ುತಿತರುವ ಹಂದನ ಸ್ಮಸಷಯಗಳನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡರಷ, 
ಪ್ಥಿರಂಭದ ಅಂಶ ವಯಕ್ರತಕ ಹಷಮ್ಮೂಯನುನ ಬದಗಿಟುಿ ಮಥಗಷ ದಶಷನಕ್ಥೆಗಿ ಕತಷನನುನ 
ಎದುರು ನಷೂೇಡುತ್ಥತ ಸಿದಧರಥಗಿರುವದಥಗಿದಷ ಪತಿದ ಗಣನೇಯವಥದ ಭಥಗ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ 
ಸಷೂೇರಿಹಷೂೇಗುತಿತರುವ ಪಿಶನಸ್ಬಹುದಥದ ನಂಬಿಕ್ಷಗಳು ಮತುತ ಅಭಥಯಸ್ಗಳಿಂದಥಗಿ “ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ಮನಸ್ುನುನ” ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಸ್ಮಪಿಷಸ್ಲಥಗಿದಷ. 
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ಅನ್ಿಯಿಕೆಗಳು 

ಸಂದೆೇಶ್ ಮತ್ುಾ ಸಂದೆೇಶ್ವತಹಕರು 
ಅವರಿಗಷ ದಷೇವರು ನೇಡಿದ ವರಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಉತತಮವಥಗಿ 

ವಯಕತಪಡಿಸ್ುವದನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷ; ಅವರು ಪರಿಣಥಮಕ್ಥರಿಯಥದ 
ಭಥರ್ಣಕ್ಥರರಥಗಿದಥದರಷ, ಯಥಕಂದರಷ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯು ಹಷಚಥಿದ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಷೇಳಿದ 
ಸ್ಂದಷೇಶವಥಗಿದಷ ಮತುತ ಬಷೂೇಧನಷ ಮತುತ ಎಚಿರಿಕ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಪಿಭುದದತ್ಷಯನುನ ತಲ್ುಪಲ್ು 
ಮೂಲ್ವಥಗಿವಷ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಮತುತ ಕೂಿಜಷಯ ಕುರಿತು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ ಯಥರು ಸ್ತಯವನುನ 
ಮಥತನಥಡುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರ ಮ್ಮೇಲಷ ಸ್ಭಷ ಅವಲ್ಂಬಿತವಥಗಿದಷ, ಅವರು ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ 
ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸ್ಲ್ು ಮತುತ ನಂಬಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಪುರುಜಿಜೇವನಗಷೂಳಿಸ್ಲ್ು ಶಕತರಥಗಿದಥದರಷ. ಪಿತಿಯಂದು 
ಯುಗದ ಸ್ಭಷ ತನನ ಬಷೂೇಧಕರು ಮತುತ ಪಿಸ್ಂಗಿಗಳಿಂದ ಅಶೇವಷದಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ. 
ವಯತಿರಿಕತವಥಗಿ, ಸ್ಭಷ ಯಥವಥಗಲ್ೂ ಯಥರು ತಮಗಷ ದಷೇವರು ನೇಡಿದ ಮಥತನಥಡುವ 
ವರವನುನ ತಮೂ ಸ್ವಂತ ಉದಷದೇಶಕ್ಥೆಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲ್ು ಸಿದಧರಥಗಿದಥದರಷೂೇ ಅವರಿಂದ 
ಶಥಪಗಿಸ್ತವಥಗಿದಷ.  

ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಯಥರು ಉತತಮವಥಗಿ ಮಥತನಥಡುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರನುನ 
ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಥಗಿದಷ. ಯಥರು ಮಥತನಥಡುವ ಕ್ೌಶಲ್ಯವನುನ ಬಷಳಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷೂೇ 
ಮತುತ ಅದನುನ ಸ್ತಯದ ಮುನನಡಷಗಥಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರಿಗಷ ಗೌರವ 
ದಷೂರಷಯುತತದಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ವಿಮಶಥಷತೂಕವಥಗಿ, ಗಿಹಕ್ಷಯಂದಗಷ ಅಲ್ಲಸ್ುವದು 
ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. ಮೃದುವಥಗಿ ಮತುತ ಮನಷೂೇರಂಜ್ನಷ ನೇಡುವ ಪಿಸ್ಂಗಗಳು ಸ್ತಯವನುನ 
ತಿಳಿಸ್ುವದಲ್ಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಉತತಮವಥಗಿ ಸಷೇವಿಸ್ಬಷೇಕ್ಷಂದರಷ, ದಷೇವರ ವಥಕಯವನುನ 
ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವವರು ಮೊದಲ್ು ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯುಳಳವಥಗಿರಬಷೇಕು. ಅವರು ಸ್ತಯವಷೇದವನುನ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಮತುತ ಮಥಗಷದಶಷನಕ್ಥೆಗಿ ಅದನುನ ಆತುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು. ಜ್ಞಥನ 
ಸ್ಂಪ್ಥದನಷ ಮತುತ ಪದಗಳನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವ ವಿಧಥನ ಮಥತಿ ಸಥಲ್ದು. ಕ್ಷೈಸ್ತ 
ಬಷೂೇಧಕ ಹೃದಯದಂದ ಮಥತನಥಡುವವನಥಗಿರಬಷೇಕು. ಪ್ಥಿಮಥಣಿಕತ್ಷ ಮತುತ ವಯಕ್ರತಕ 
ಸ್ಮಪಷಣಷಗಷ ಯಥವ ಬದಲ್ಲ ವಯವಸಷಾಯನುನ ಮಥಡಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ.  

ಅದಥಯಪಕರು ವಿದಥಯರ್ಥಷಗಳು ಪಿಭಥವಿತರಥಗಿದಥದರಷ ಎಂಬುದನುನ ಗುರುತಿಸ್ುತ್ಥತರಷ 
ಮತುತ ಬಷೂೇಧಕರಿಂದ ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರು ಅವರ ವಿರ್ಯದಲ್ಲ ಿ
ಕೂತೂಹಲ್ವುಳಳವರಥಗಿರುತ್ಥತರಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತ ಬಷೂೇಧಕರು ಕ್ಷೇವಲ್ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಕುರಿತು 
ಕೂತೂಹಲ್ವುಳಳವರಥಗಿರುವದಲ್ಿ, ಆದರಷ ತ್ಥವು ಅದರಂತ್ಷ ಜಿೇವಿಸ್ಲ್ು 
ಸ್ಮಪಿಷಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು. ಅವನು ಪರಿಶುದದನಥಗಿರಬಷೇಕು. ನಡತ್ಷ ಮತುತ ಜ್ಞಥನ ಒಂದಷೇ 
ವಯಕ್ರತಯಲ್ಲಿ ಸಷೇರಿಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ, ಅದು ಮಥತನಥಡುವ ಕ್ೌಶಲ್ಯದಷೂಂದಗಷ 
ಜಷೂೇತ್ಷಗೂಡುವಥಗ, ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯವು ಆಶೇವಥಷದ ಹಷೂಂದುತತದಷ. ಸ್ತಯವಷೇದದ ಶಷಿೇರ್ಠ 
ಬಷೂೇಧಕರು ವಥಕ್ಥಿತುಯಷದ ಮ್ಮೇಲಷ ಅವಲ್ಂಬಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವರು ತಮೂ ಶಷ ೇತುಿಗಳನುನ 
ತ್ಥವು ಹಷೇಳುವ ವಿರ್ಯಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಮಥತಿವಲ್ಿ, ತ್ಥವು ಏನಥಗಿದಷದೇವಷ ಎಂಬುದರ 
ಮೂಲ್ಕ ಸ್ಹ ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸ್ುತಿತದದರು. ಸ್ತಯವನುನ ಮಥತನಥಡುವವರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಆಯೆೆಯನುನ 
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ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಥದಥಗ ಮತುತ ಯಥರು ತಮೂ ಶಷ ೇತುಿಗಳನುನ ಮಥತುಗಳ ಕ್ೌಶಲ್ಯದ 
ಮೂಲ್ಕ ಆಶಿಯಷಚಕ್ರತರನಥನಗಿಸ್ುವವರು ಮತುತ ರಂಜಿಸ್ುವವರು, ಸ್ತಯವನುನ ಆಯೆೆ 
ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವದರಿಂದ ಸ್ಭಷಯು ಆಶೇವಥಷದಕ್ಷೆ ಪ್ಥತಿವಥಗುತಿತುತ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ವಿಮಶಷಕರು ಅವನ ಹಂತದ ಸ್ುಶಕ್ಷಿತರಲ್ಲಿ ಸಥಕ್ಷಿ ಸ್ಮ್ಮೇತ ತಪುಪಗಳನುನ 
ಹುಡುಕುತಿತದದರು. ಇತರರು ಮಥತಿನ ಕ್ೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತುತ ತತವಶಥಸ್ರದ ಗೂಢತ್ಷಯಲ್ಲಿ 
ಆತನನುನ ಮಿೇರಿಸ್ುತಿತದದರು (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 10:10; 11:6). ಪ್ೌಲ್ನು ಲಷೂೇಕದ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಪಿಭಥವವನುನ ಹಷೂಂದದದನು ಯಥಕಂದರಷ ಅವನ ಹೃದಯವು ತಿೇವಿವಥದ 
ಭಥವೊೇದಷಿೇಕದಲ್ಲಿತುತ. ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮತುತ ಆತನ ಕೂಿಜಷಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹಷೂೇಗಿದದನು. 
ಅವನು ತನನನುನ ತ್ಥನು ಯಥವುದಷೇ ಕ್ಥಯದರಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯಲ್ಿದಷೇ ಇತರರು ಯಥವ ರಿೇತಿಯ 
ವಯಕ್ರತಗಳಥಗಿರಬಷೇಕು ಎಂದು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದನಷೂೇ ಹಥಗಥಗಲ್ು ತನನನುನ ತ್ಥನು 
ಸ್ಮಪಿಷಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದದನು. ಇಂದು ಸ್ಭಷ ಅದರ ಬಷೂೇಧಕರು ಮತುತ ಪಿಸ್ಂಗಿಗಳು ಸ್ತಯವನುನ 
ಅರಿತು ಅದನುನ ತಮೂ ಸ್ವಂತ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ಅಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ ಮತುತ ಸ್ತಯವನುನ ತನನ 
ಸ್ಮಥನವಯಸ್ೆರಷೂಂದಗಷ ಉತತಮವಥಗಿ ಮಥತನಥಡುವಥಗ ಆಶೇವಥಷದ 
ಹಷೂಂದದಥದಗಿರುತತದಷ.  

ಆತಿೀಕ ವಯಕ್ರಾಯತಗಿರುವತಗ (2:15)  
ಕ್ಷಲ್ವು ಪದಗಳು ಕ್ರಿಸಿತೇಯ ಭಥಷಷಗಿಂತ “ಆತಿೀಕತ್ಷಯಲ್ಲಿ” ಹಷಚುಿ ಸಥಮಥನಯವಥಗಿವಷ. 

ಆತಿೀಕವಥಗಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 2:15 ಮತುತ ಗಲಥತಯ 6:1ರಲ್ಲಿ ಎಚಿರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ 
ಆತಿೀಕರಥಗಿರುವದು ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಯೇಗಯವಥದ ಗುರಿಯಥಗಿದಷ, ಲಷೂೇಕವು ಸ್ರಳವಥಗಿ 
ನಂದಸ್ುತತದಷ. ಜ್ನರು ಆತಿೀಕರಥಗಿರುವ ಎಲ್ಿರೂ ಎಂದರಷ ದಷೈವಿೇಕರು ಎಂದು 
ಅಭಿಪ್ಥಿಯವಲ್ಿ.  

“ಆತಿೀಕತ್ಷ” ಎಂಬ ನಥಮಪದ ಬಹುಶಃ ಉಪಯುಕತವಥಗಿರಬಹುದು, ಅದು 
ಸ್ತಯವಷೇದದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವದಲ್ಿ. ಸ್ತಯವಷೇದದ ಲಷೇಖಕರು ಆತಿೀಕತ್ಷಯು ಅಮೂತಷ 
ಲ್ಕ್ಷಣದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಷೈವಿೇಕ ಜಿೇವಿತದ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಮಥತನಥಡುವದಲ್ಿ. “ಅತಿೀಕ” ಎಂಬ 
ನಥಮ ವಿಶಷೇರ್ಣವು ಸ್ಹ ಜ್ನರನುನ ವಣಿಷಸ್ುವದಕ್ಷೆ ವಿರಳವಥಗಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲಥಗುತತದಷ. ವರ (ರಷೂೇಮ 1:11) ಅಥವಥ ಧಮಷಶಥಸ್ರ (ರಷೂೇಮ 7:14) 
ಬಹುಶಃ ಆತಿೀಕವಥಗಿರಬಹುದು. ಕ್ಷಲ್ವರು ಆರಥಧಿಸ್ುತ್ಥತರಷ ಮತುತ ಆಶೇವಥಷದಗಳು 
ಆತಿೀಕ, ಸ್ತಯದಂತ್ಷ (ರಷೂೇಮಥ 12:1; 15:27). ಸ್ತಯವಷೇದ ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯನುನ ಎಂದಗೂ 
ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ುವದಲ್ಿ ಮತುತ “ಆತನು ಆತಿೀಕ” ಎಂದು ಹಷೇಳುವದಲ್ಿ, 
ಸಥಂಧಭಿಷಕವಥಗಿದಥದಗೂಯ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಎಂಬ ಪದವನುನ ಸಥಮುದಥಯಕವಥಗಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತತದಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಎಂದಗೂ ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯನುನ ಅವನು ಅಥವಥ ಅವಳು ಮಥತನಥಡುವ 
ವಿಧಥನದ ಮ್ಮೇಲಷ ಆತಿೀಕನಷಂದು ತನನ ತಿೇಪಷನುನ ನೇಡುವದರ ಮೂಲ್ಕ 
ನಣಷಯಸ್ುವದಲ್ಿ. ಆತಿೀಕರಥಗಿರುವದು ಎಂದರಷ ಒಬಬನು ಮಥತಿನಲ್ಲಿ ಎರ್ುಿ ಸಥರಿ 
ಯೆೇಸ್ುವಿನ ನಥಮವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಅಥವಥ ಅವನು ಎರ್ುಿ ಸಥರಿ “ಕತಷನಗಷ 
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ಸಷೂತೇತಿ!” ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ ಎಂದಲ್ಿ. ಒಬಬ ಆತಿೀಕ ಪುರುರ್ ಅಥವಥ ಸಿರೇ ವಿಶಥವಸಿಗಳ 
ಸ್ಮುದಥಯದಲ್ಲಿ ನರಿೇಕ್ಷ ಮತುತ ಸ್ಂತ್ಷೂೇರ್ವನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ. ಸಥಮುದಥಯಕ 
ಗುಣ ಲ್ಕ್ಷಣ ಆತಿೀಕತ್ಷಯನುನ ಅನುಮತಿಸ್ುತತದಷ. ಆತಿೀಕ ವಯಕ್ರತಯು 
ವಿಶಥವಸಥಹಷನಥಗಿರುತ್ಥತನಷ. ಅವನು ಪ್ಥಿಥಷನಷಯ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಂತ್ಷೂೇರ್ವನುನ 
ಹುಡುಕುವದನುನ ಕಲ್ಲಯುತ್ಥತನಷ ಅಥವಥ ಸಷನೇಹತನಗಷ ಸ್ಣಣ ಉಪಕ್ಥರವನುನ 
ಮಥಡುವದನುನ ಹುಡುಕುತ್ಥತನಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ್ಷ ಆತಿೀಕನ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲ ಿ
ಕೂಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಲ್ಿ; ಅದು ಈ ಜಿೇವಿತದ ಕ್ಷೇಂದಿವಥಗಿದಷ. ಪ್ಥಿಥಷನಷ ಉಸಿರಥಡುವಷಷಿೇ 
ಸಥಮಥನಯವಥಗಿದಷ. ಆತಿೀಕ ವಯಕ್ರತಯು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು ಒಬಬ ಅಭಿಮಥನ ತನನ ಅಚುಿಮ್ಮಚ್ಚಿನ 
ಆಟದ ತಂಡದ ಕುರಿತು ಮಥತನಥಡುವರ್ುಿ ಸಥವಭಥವಿಕವಥಗಿ ಮಥತನಥಡುತ್ಥತನಷ. 
ಆತಿೀಕರಥಗಿರುವದಷಂದರಷ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಧರಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು, ಆತನ ವಥಕಯವನುನ 
ಆತುಕ್ಷೂಳುಳವದು, ಆತನ ಜ್ನರನುನ ಪಿಿೇತಿಸ್ುವದು ಮತುತ ಆತನ ಜ್ನರಷೂಂದಗಷ 
ಆರಥಧಿಸ್ುವದು. 

ಅಂತ್ರಂಗದ ಜ್ಞತನ್ (2:15)  
ಪ್ೌಲ್ನು ಪ್ಥಿಕೃತ ಮನುರ್ಯ ಮತುತ ಆತಿೀಕ ಮನುರ್ಯನ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಮಥಡಿದ 

ವಯತ್ಥಯಸ್ ಕ್ಷಲ್ವು ಆತಿೀಕ ಸ್ತಯಗಳು ಕ್ರಿಸಿತೇಯ ನಂಬಿಕ್ಷಯ ಒಳಗಿನಂದಲಷೇ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವಂಥವುಗಳಥಗಿವಷ, ಹಷೂರಗಷ ನಂತುಕ್ಷೂಳುಳವವನು, ದಷೇವರಿಗಷ 
ಸ್ಮಪಿಷಸಿಕ್ಷೂಂಡವನಲ್ಿ ಅಥವಥ ಅವನಷಡಷಗಷ ಹಗಷತನವುಳಳವನಥಗಿದಥದನಷ, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ 
ರಕ್ಷಣಷಯನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಳುಳವವರು ಏನನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷ ಎಂಬುದನುನ 
ಮಥಡುವದಲ್ಿ ಬಹುಶಃ ಮಥಡಲಥಗುವದಲ್ಿ.  

ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ತಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಥಗವಹಸ್ುವದರಿಂದ ಮಥತಿ ಗಿಹಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯ, 
ಇದು ಸ್ತಯವೊೇ? ಉದಥಹರಣಷಗಥಗಿ, ಒಂದುವಷೇಳಷ ಆ ವಯಕ್ರತಯು ಅಧಯಯನ ಮಥಡಲ್ು 
ಮತುತ ಮಿೇನನ ಜ್ಲ್ಪುಪಪಸ್ಗಳು ನೇರಿನಂದ ಆಮಿಜ್ನಕವನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳವ ದಶಷಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ಂಶಷ ೇಧನಷಮಥಡಿದ ಪುಪುಪಸ್ದ ನರಗಳಂತ್ಷ ಈ ಪಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶವದಲ್ಲಿ-ಜ್ನಪಿಿಯ 
ಪರಿಣಿತರಥಗಿ ವಯಕ್ರತ ಹಷೇಗಷೂೇ ಮಿೇನಥಗಲ್ು ಅನುಮತಿಸಿದದಲ್ಲಿ ಮತುತ ನಂತರ ಮಥನವ 
ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿವತಷನಷ ಹಷೂಂದದದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಿಯೇಜ್ನ? ಅಂಥಹ ವಿಜ್ಞಥನಗಷ 
ಶತಮಥನಗಳ ವಿರ್ಯ ಅಧಯಯನ ಮಿೇನಥಗಿರುವ ಅನುಭವವನುನ ಹಷೂಂದಲ್ು 
ಒದಗಿಸ್ದದದಲ್ಲಿ ಏನು ಪಿಯೇಜ್ನ.  

ಅದರಂತ್ಷ, ಸ್ತಯವಷೇದದ ನಷೈತಿಕತ್ಷಯ ಕುರಿತು ಶಷೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಚಷಷ ಅಥವಥ ಐತಿಹಥಸಿಕ 
ವಿವರಗಳ – ಆಳ, ಅಗಥಧತ್ಷ, ಮತುತ ಇರಬಷೇಕ್ಥದ ರಿೇತಿಯ ಉಪಯುಕತತ್ಷ – ಕ್ರಿಸ್ತ 
ನಂಬಿಕ್ಷಗಷ ಪಯಥಷಯ ವಯವಸಷಾಯಥಗುವದಲ್ಿ ಆಂತಯಷದ ಸ್ಮಥಧಥನ, ನರಿೇಕ್ಷ. 
ದುಸ್ತರವಥದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷ ಮತುತ ಒಳಷಳೇತನವನುನ 
ಆಯುದಕ್ಷೂಳುಳವದರಿಂದ ಹುಟುಿವ ತೃಪಿತ ಇವಷಲ್ಿವುಗಳು ವಯಕ್ರತಗತ ಸ್ಂಗತಿಗಳಥಗಿರುತತವಷ 
ಮತುತ ಅವುಗಳನುನ ಶಬದದಲ್ಲಿ ಹಷೇಳುವದು ಕಠಿಣ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಅವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ ತಮೂ 
ನಂಬಿಕ್ಷಯ ಆಕರ್ಷಣಷಯ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ವಿವರಿಸ್ುವ ಕರ್ಿವನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು 
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ಯಥಕಂದರಷ ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ತಯಗಳನುನ ನಂಬಿಕ್ಷಯ ಚಕಿದಲ್ಲಿ ಅನುಭವದಂದ ಮಥತಿ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಸಥಧಯ. 
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