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ಅಧ್ತಯಯ 3 

ಪ್ಂಗಡಗಳಿಂದ ಆಗುವ ಗಂಭಿೇರ 
ಪ್ರಣತಮಗಳು 

ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಂಗಡಗಳು ಲಷೂೇಕವು 
ವಥಯಖ್ಥಯನಸ್ುವ ಜ್ಞಥನದ ಮ್ಮೇಲಷ ಇರಿಸಿದ ತಪ್ಥಪದ ವಿಶಥವಸ್ವನುನ ಸಥಕ್ಷಿೇಕರಿಸಿದುದ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ ಹುಚುಿತನವಥದ ಜ್ಞಥನ ದಷೇವರ ಜ್ಞಥನದಷೂಂದಗಷ ವಿಭಿನನವಥಗಿ 
ನಂತುಕ್ಷೂಂಡಿತು, ಆದರಷ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ಗಲ್ಭಷಗಳು ಸ್ೂಚ್ಚಸಿದ ಸ್ಮಸಷಯಗಳು 
ಪ್ಥಿಪಂಚ್ಚಕ-ಬುದದವಂತರ ಮೊೇಹವರವಶತ್ಷಗಿಂತ ಆಳವಥಗುತ್ಥತ ಹಷೂೇದವು. 
ಶರಿೇರಥಧಿೇನ ಸ್ವಭಥವದಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ವಿಭಥಗಿಸ್ುವ ಆತೂವು ಅವರನುನ ಲಷೂೇಕದ 
ಮೌಲ್ಯಗಳಷಡಷಗಷ ನಡಷಸ್ುತಿತುತ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತೂವು ತಮೂ 
ಹೃದಯದಷೂಳಗಷ ಕ್ಥಯಷಮಥಡಲ್ು ಅನುಮತಿಸ್ುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ್ರಥದರು. ಸ್ಣಣ ದಷವೇರ್, 
ಅಂತಸಿತಗಥಗಿ ಸ್ಪದಷಷ ಮತುತ ಅಚುಿಮ್ಮಚ್ಚಿನ ಬಷೂೇಧಕರ ಆಧಥರದ ಮ್ಮೇಲಷ ಉದುವಿಸಿರುವ 
ತಂಡಗಳ ಆಯೆೆ.  

ಕ್ಷೈಸ್ತ ಜಿೇವಿತಕ್ಷೆ ಈ ಶಶುಸ್ಂಬಂಧದ ಅನುಸ್ಂಧಥನ, ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ 
ದೃಢೇಕರಿಸ್ುವ ಮತುತ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಗಳಿಂದ ಗಮನ ಮತುತ ಶಕ್ರತಯನುನ ಬಷೇರಷಕಡಷಗಷ 
ತಿರುಗಿಸ್ುವದು. ಪಂಗಡಗಳಿಗಷ ನಷಷಠ, ಇವುಗಳಿಂದಥಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೂಿಜಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಸಿದಥದಂತಪಡಿಸಿದ ದಷೇವರ ಕೃಪ್ಷಯನುನ ಪಿತಿಫಲ್ಲಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಾಳವನುನ ನೇಡಿತು. 
ಬದಲಥಗಿ, ನಷೈತಿಕ ಪರಿಶುದದತ್ಷಯಂದಗಷ ಸ್ಂಧಥನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡು, ಸ್ಹಷೂೇದರ 
ಪಿಿೇತಿಯನುನ ಉದಥಸಿೇನ ಮಥಡುವತತ ನಡಷಸಿತು.  

ಪ್ಂಗಡಗಳು: ಶ್ರೇರತಧಿೇನ್ಸವಭತವದ ಫಲ (3:1-9)  
1ಸಹೊೇದರರೆೇ ನತನ್ಂತ್ೂ ದೆೇವರತತ್ಮನಂದ ನ್ಡಿಸಿಕೊಳುಿವವರಗೆ ತ್ಕೆಂರ್ೆ ನಮಮ 

ಸಂಗಡ ಮತರ್ತಡಲತರದೆ ಪತರಪ್ಂಚಿಕರೂ ಕ್ರರಸಾನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಳೆಗೂಸುಗಳೂ 
ಆಗಿರುವಂಥವರಗೆ ತ್ಕೆಂರ್ೆ ನಮಮ ಸಂಗಡ ಮತರ್ತಡಬೆೇಕತಯಿತ್ು. 2ನಮಗೆ ಹತಲು 
ಕುಡಿಸಿದೆನ್ು, ಅನತು ಕೊಡಲ್ಲಲಿ; ಅನತು ತಿನ್ುುವದಕೆೆ ನಮಗೆ ಇನ್ೂು ಶ್ಕ್ರಾ ಇರಲ್ಲಲಿ. 
3ಈಗಲತದರೂ ಶ್ಕ್ರಾಯಿಲಿ; ಯತಕಂದರೆ ಇನ್ೂು ಶ್ರೇರತಧಿೇನ್ ಸವಭತವವುಳಿವರತಗಿದಿುೇರ. 
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ನಮ್ಮಳಗೆ ಹೊಟೆಟೇಕ್ರಚುಚ ಜಗಳಗಳು ಇರುವಲ್ಲಿ ನೇವು 
ಶ್ರೇರತಧಿೇನ್ಸವಭತವವುಳಿವರತಗಿದುು ಕೆೇವಲ ನ್ರಪತರಣಿಗಳಂರ್ೆ ನ್ಡೆಯುತಿಾೇರಲಿವೆೇ. 
4ಒಬಬನ್ು - ನತನ್ು ಪೌಲನ್ವನ್ು ಎಂದು ಮರ್ೊಾಬಬನ್ು ನತನ್ು ಅಪೊಲೊಿೇಸನ್ವನ್ು ಎಂದು 
ಹೆೇಳುತಿಾರುವತಗ ನೇವು ಕೆೇವಲ ನ್ರಪತರಣಿಗಳತಗಿದಿುೇರಲಿವೆೇ.  

5ಹತಗತದೆರೆ ಅಪೊಲೊಿೇಸನ್ು ಏನ್ು? ಪೌಲನ್ು ಏನ್ು? ಅವರು ಸ್ೆೇವಕರು; ಅವರ 
ಮುಖತಂತ್ರ ನೇವು ಕ್ರರಸಾನ್ನ್ುು ನ್ಂಬುವವರತದಿರ; ಕತ್ೆನ್ು ಒಬೊಬಬಬನಗೆ ದಯಪತಲ್ಲಸಿದ 
ಪ್ರಕತರ ಅವರು ಸ್ೆೇವೆಮತಡುವವರತಗಿದತುರೆ. 6ನತನ್ು ಸಸಿಯನ್ುು ನೆಟೆಟನ್ು. 
ಅಪೊಲೊಿೇಸನ್ು ನೇರುಹೊೇಯಿದನ್ು. ಆದರೆ ಬೆಳೆಸುರ್ತಾ ಬಂದವನ್ು ದೆೇವರು. 
7ಹಿೇಗಿರಲತಗಿ ನೆಡುವವನತಗಲ್ಲ ನೇರು ಹೊಯಯವವನತಗಲ್ಲ ವಿಶ್ೆೇಷವತದವನ್ಲಿ. ಬೆಳಸುವ 
ದೆೇವರೆೇ ವಿಶ್ೆೇಷವತದವನ್ು, 8ನೆಡುವವನ್ೂ ನೇರು ಹೊಯುಯವವನ್ೂ ಒಂದೆೇ ಆಗಿದತುರೆ. 
ಆದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬಬನಗೆ ಅವನ್ವನ್ ಕಷಟಕೆೆ ತ್ಕೆಹತಗೆ ಕೂಲ್ಲಯು ದೊರೆಯುವದು. 9ನತವು 
ದೆೇವರ ಜೊರ್ೆ ಕೆಲಸದವರು; ನೇವು ದೆೇವರ ಹೊಲವೂ ದೆೇವರ ಕಟ್ಟಡವೂ ಅಗಿದಿುೇರ. 

ವಚನ್ 1. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಆತಿೀಕ ವರಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ ಶಷಿೇರ್ಠವಥದ 
ಮೌಲ್ಯವನುನ ಇರಿಸ್ುವದರಲ್ಲಿ ವಿಚ್ಚತಿವಥದ ದೃಷ್ಿಯನುನ ಇರಿಸಿದರು (12:7-10) ಆದರಷ 
ಆತಿೀಕ ಸ್ಂದಷೇಶದಕ್ಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಷಲಷಯನುನ ನೇಡಿದರು. ಪ್ೌಲ್ನು ಒಬಬ ಆತಿೀಕ ಮನ್ುಷಯನತಗಿ 
ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮತತ್ನತಡಲ್ಲಲಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನನುನ ತ್ಥನು ಶರಿೇರಥಧಿೇನಸ್ವಭಥವದ 
ಮನುರ್ಯನಗಷ ಹಷೂಂದಸಿಕ್ಷೂಂಡನು, ಜ್ನರು ಇನೂನ ಕ್ರರಸಾನ್ಲ್ಲಿ ಹಸ್ುಗೂಸ್ುಗಳಥಗಿದದರು, 
ಅವರ ಎಲಥಿ ಪಂಗಡಗಳು, ಅವರ ಹಷೂೇರಥಟಗಳು, ಮತುತ ಅವರು ಬಥಲ್ಲಶ ಮಥಗಷಗಳು, 
ಇಂಥಹ ಜ್ನರನುನ ಪ್ೌಲ್ನು “ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ” ಇರುವವರು ಎಂದು ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸಿದಥದನಷ. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಅವರನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನಂತ್ಷ ಇನೂನ ಮುಂದಷ ತ್ಷೂರಷದುಬಿಡಲ್ಲಲ್ಿ. ವಿಭಥಗಗಳು 
ಇದಥದಗೂಯ – ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಆಡಂಬರದ ಪ್ಥಿಪಂಚ್ಚಕ ಜ್ಞಥನದ ಮೊೇಹಪರವಶತ್ಷಯಂದಥಗಿ 
ಕ್ಷೂೇರಿಂಥದವರು ಅದಷೇ “ಆತಿೀಕ ಮನುರ್ಯರಥಗಿ” ಉಳಿದರು. ಪವಿತ್ಥಿತೂನು ಅವರಿಗಷ 
ಸ್ೂಚನಷಗಳನುನ ನೇಡುವದನುನ ಬಲ್ಪಡಿಸ್ುವದನುನ ಮುಂದುವರಷಸಿದನು; ಆದರಷ 
ಪವಿತ್ಥಿತೂನನುನ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿದಥದಗಲ್ೂ, ಅವರು ಮತ್ಷತ ಹಷೂರನಷೂೇಟದಲ್ಲಿ 
ಶರಿೇರಥಧಿೇನ ಸ್ವಭಥವವನುನ ಅನುಮತಿಸ್ುತಿತದದರು. ಶರಿೇರಥದೇನಸ್ವಭಥವದ ಮೌಲ್ಯಗಳು 
ಅವರ ಮನಸ್ುುಗಳನುನ ಪ್ೌಲ್ನು ಇನೂನ ಮುಂದಷ ಅವರನುನ ಆತಿೀಕ ಜ್ನರಷಂದು 
ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ಲ್ು ಆಗದರ್ುಿ ಆಕಷ್ಷಸಿದದವು.  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು “ಆತಿೀಕ ಮನುರ್ಯ” ಎಂದು ಗುರುತಿಸ್ಲ್ಪಡುವಂಥ ಯಥವ 
ಪಿಭಥವವನುನ ಬಿೇರಲ್ಲಲ್ಿ, ಅವರು ಮಥತನಥಡುತಿತದದ ವಿಚ್ಚತಿವಥದ ಭಥಷಷಯಂದಥಗಿ ಅಥವಥ 
ಆಂತಯಷದ ಭಥವನಷಗಳಲ್ಲಿ ಆತೂನ ಉತ್ಷತೇಜ್ನ. ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಆತಿೀಕನಥಗಿ ಅವರಷೂಂದಗಷ 
ಮಥತನಥಡಲ್ು, ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪಿಭುದದರಥಗಬಷೇಕ್ರತುತ. ಕುತಕ್ರಷಗಳು ವಥಯಖಯನಸ್ುವ 
ಜ್ಞಥನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ್ಮ ಆಸ್ಕ್ರತಯನುನ ಇರಿಸ್ುವದು ಪಿಭುದಧತ್ಷಯ ಗುರುತ್ಥಗಿತುತ. ಅವರು 
ಯಥವುದಷೇ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಕೂಿಜಷಗಷ ಆತುಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ ಮತುತ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಕತಷನಷಂದು 
ಸಷೇವಷಮಥಡುವಥಗ, ಅವರು ಆ ಹಂತಕ್ಷೆ ತಮೂ ಶಶುಸ್ವಭಥವದ ಮಥಗಷಗಳನುನ 
ಬದಗಿಡುತ್ಥತರಷ. ಅಚುಿಮ್ಮಚ್ಚಿನ ಪಂಗಡಗಳನುನ ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ುವ ದಥಹವನುನ ತ್ಷಗಷದುಹಥಕ್ರ ತನನ 
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ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಪಿಭುದದತ್ಷಯನುನ ಕ್ಥಣುವದು ಪ್ೌಲ್ನ ಬಯಕ್ಷಯಥಗಿತುತ.  
ವಚನ್ 2. ಸಿರೇಲ್ಲಂಗವನುನ ತನಗಷ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದರಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ನಷಮೂದ ಇದಷ. 

ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕದವರಿಗಷ, ಅವನು ಒಬಬ ಮೃದುವಥದ ಪೊರ್ಕ (1 ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕ 2:7; KJV); 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ, ಅವನು ವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ ಕುಡಿಯುವದಕೆೆ ಹತಲನ್ುು ಕ್ಷೂಡುವ 
ತ್ಥಯಯಂತ್ಷ. ಬಹುಶಃ ಪ್ೌಲ್ನ ಹದನಷಂಟು ತಿಂಗಳು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ನಷಲಷಸಿ ಮೂರು 
ವರ್ಷಗಳು ಕಳಷದರಬಹುದು (ಅ.ಕೃ. 18:11). ತನನ ಈ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕ್ಷೈಸ್ತ 
ಸಿದಥದಂತದ ಅಸಿತವಥರವನುನ ಹಥಕ್ರದನು. ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರನುನ ನಂಬಿಕ್ಷಯತತ 
ನಡಷಸಿದನು: “ಕೂಿಜಿತನಥದ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ” (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 2:2). “ನಜಿೇಷವಕಮಷಗಳ ಕುರಿತು 
ಪಶಥಿತ್ಥತಪ” “ಸ್ತತವರಿಗಷ ಪುನರುತ್ಥಾನ” ಮತುತ “ನತಯವಥದ ನಥಯಯತಿೇಪುಷ” (ಇಬಿಿಯ 6:1, 
2 ನಷೂೇಡಿರಿ). ಅವರ ಆತಿೀಕ ಪಿಯಥಣದ ಪ್ಥಿರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ನಂಬಿಕ್ಷಯಲ್ಲ ಿ
ಹಷೂಸ್ಬರಥಗಿದದರು, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಶಶುಗಳಥಗಿದದರು. ಅವನು ಅವರಿಗಷ ಮೂಲ್ 
ಅಸಿತವಥರಗಳಥದ, ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಹಥಲ್ನುನ ಉಣಿಸಿದನು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಷಳವಣಿಗಷಗಷ ಸ್ಾಳವಿತುತ, 
ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಷಳಷಯಬಷೇಕ್ಥಗಿತುತ, ಆದರಷ ಅವರು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಸ್ಭಷಯಲ್ಲ ಿ
ಐಕಯತ್ಷಯನುನ ತರುವ ಸ್ಂಗತಿಗಳಿಗಷ ಮನಸ್ುನುನ ತಿರುಗಿಸ್ುವಲ್ಲಿ ನಧಥಷರ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ಅನುಮತಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಮೂಲ್ ಸ್ತಯಗಳ ಸ್ೂಚನಷಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಪಿತಿಫಲ್ಲಸ್ಲ್ು ಸ್ಲ್ಹಷ ನೇಡಿದದನು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿದಥಧಂತ ಮನುರ್ಯನ ವಿವಷೇಚನಷಯನುನ ಅದರ 
ಮಿತಿಯವರಷಗಷ ಹರಡಲ್ು ಪಿಶಷನಗಳನುನ ಎತುತತತದಷ. ನಷೈತಿಕ ಸ್ೂಚನಷಗಳು ವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ 
ಸ್ವ-ಪರಿೇಕ್ಷಗಷ ಮತುತ ಪಶಥಿತ್ಥತಪಕ್ಷೆ ಕರಷನೇಡುತತವಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ನಂಬಿಕ್ಷಯೆಂಬ ಗಟಿಟಯತದ ಆಹತರವನ್ುು ಸಷೇವಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ತಮಗಷೇ ಸ್ವಥಲ್ನುನ 
ಹಥಕ್ರಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವರ ಶರಿೇರಥಧಿೇನ ಮಥಗಷಗಳು ಅವರನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಷಳಷಯಲ್ು ಮತುತ 
ಪಿಭುದದರಥಗಲ್ು ಅಸ್ಮಥಷರನಥನಗಿಸಿತು. ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಓದುಗರಿಗಷ, ಈಗಲೂ ಸಹ ನೇವು 
ಸಮಥೆರತಗಿಲಿ, ನೇವು ಬಥಲ್ಲಶ ಮಥಗಷಗಳನುನ ಬದಗಿರಿಸಿರಿ ಎಂದು ಸ್ವಥಲ್ನುನ 
ಒಡುಡತಿತದಥದನಷ. ಅವನು ಅವರಿಗಷ ಹಷಚುಿ ಪಿಭುದದವಥದ ನಂಬಿಕ್ಷಯ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯತತ, 
ಅದಷೇರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹಷಚುಿ ಪರಿಶುದದವಥದ ಜಿೇವಿತಕ್ಷೆ ನಮೂನುನ ನೇವು ನಡಷಸಿರಿ ಎಂದು 
ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. 

ವಚನ್ 3. ಆತೂನಂದ ನಡಷಸ್ಲ್ಪಟಿ ಜ್ನರಥಗಿ ವತಿಷಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ (pneumatikoi; 
3:1), ಅವರು ಶರಿೇರಥಧಿೇನಸ್ವಭಥದವರಥಗಿ (sarkikoi; 3:3). ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತದಥದರಷ ಎಂದು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ ಮ್ಮೇಲಷ ಪ್ೌಲ್ನು ತಪುಪ ಹಷೂರಷಸ್ುತಿತದಥದನಷ. ಸ್ದಸ್ಯರು ಖ್ಥಸ್ಗಿ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷ 
ಮತುತ ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ಆಕಷ್ಷತರಥದವರು ಅವನು ತಪುಪಹಷೂರಿಸಿದದಕ್ಷೆ 
ಬಷೇಸ್ರಪಟುಿಕ್ಷೂಂಡಿರಬಹುದು. ಅವರು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಆತಿೀಕರಷಂದು ತಿಳಿದದಥದರಷ. 
ಅವರು ಪಿಭುದದತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದಬಷೇಕು. ಹಥಯಗೂ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಅವರು ಇನೂನ 
ಶ್ರೇರತಧಿೇನ್ರತಗಿದತುರೆಂದು ಸಿದಥಧಂತಪಡಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಪಿಭುದದತ್ಷಯ ಗುರುತು, 
ಹೊಟೆಟಕ್ರಚುಚ ಮತ್ುಾ ಅವರ ಮದಯದಲ್ಲಿದು ಜಗಳಗಳು ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಯಥವುದಷೇ ಲಷೇಖಕನಗಿಂದ ಹಷಚಥಿಗಿ “ಶರಿೇರಥಧಿೇನ” 
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(σάρξ, sarx) ಎಂಬ ಪದವನುನ ಪಿತಿಯಬಬ ಮನುರ್ಯನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮರಷಯಥಗಿರುವ 
ಪ್ಥಪದ ಬಯಕ್ಷಯನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ಲ್ು ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಇಂಥಹ ಬಯಕ್ಷಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ 
ಒಟ್ಥಿರಷ ಅಥವಥ ಹಷಚುಿ ಸ್ಪರ್ಿವಥದ ಮಥಗಷದಲ್ಲಿ ಪಿಕಟವಥಗಿವಷ. “ಶರಿೇರ” ದ ಕುರಿತು 
ಜಷ.ಎ. ಮಥವಟ್ಟೇಯರ್ ಹೇಗಷ ಬರಷಯುತ್ಥತರಷ “ಇದು ಪ್ಥಪಮಯಸ್ವಭಥವದ ಕ್ರಿಯಥಶೇಲ್ 
ತತವವಥಗಿದಷ”1 ಅವರು ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಯಲ್ಲಿರುವವರಷಗಷ. ಒಬಬರಷೂಂದಗಷ ಒಬಬರು ಸ್ಪದಷಸ್ುವದು 
ಮತುತ ತಮೂಲ್ಲಿ ಯಥರು ಜ್ಞಥನವನುನ ಕಂಡುಹಡಿದರು ಎಂಬ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಥದಸ್ುವವರಷಗಷ 
ಅವರನುನ ಕತಷನ ಸ್ಮಿೇಪಕ್ಷೆ ನಡಷಸ್ುವದು ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಕಠಿಣವಥಗಿದಷ. ಅವರು ತಮೂನುನ 
ತ್ಥವು ಶಥರಿೇರಿಕ, ಆತಿೀಕವಲ್ಿದ ಕಡಷಗಷ ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತಿತರುವ ಮಥಗಷ, 
ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಆಶವಯಷವನುನಂಟು ಮಥಡಿತು. ಪ್ಥಿರಂಭದಂದಲಷೇ ಅವರು 
ಶರಿೇರಥಧಿೇನರಥಗಿದದರು. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹಷೂಸ್ದಥಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗುವಿನಂತ್ಷ ಇದಥದಗಲಷೇ 
ಇದನುನ ಹಷಚಥಿಗಿ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು. ಈಗ, ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷಚುಿ 
ಪಿಭುದದತ್ಷಯತತ ಅತಿೇಯಥದ ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಯನುನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಿ. ಅವನು ಸ್ನನವಷೇಶದಂದ ಹಂದಕ್ಷೆ 
ಹಷೂೇಗಲ್ು ಮತುತ ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ತಿೇಪುಷಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಅವರನುನ ಕ್ಷೇಳಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. 
ನೇವು ಸ್ತಮತನ್ಯ ಮನ್ುಷಯರಂರ್ೆ ನ್ಡೆಯುತಿಾಲಿವೇ? ಅವನು ಪಿಶನಸ್ುತ್ಥತನಷ. 

ವಚನ್ 4. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಸ್ತಯಸ್ಂಗತಿಗಳಷ ಂದಗಷ 
ಎದುರಿಸ್ುತಿತದಥದನಷ: ಜ್ಞಥನದ ಅನಷವೇರ್ಣಷ ಮತುತ ಕಲ್ಲಯುವಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಅದು ದಷೇವರ 
ಪಿಕಟನಷಯಲ್ಲಿ ನುರಿಯದ ಹಷೂರತು ಅದಕ್ಷೆ ಬಷಲಷ ಇರುವದಲ್ಿ (2:6). ನತನ್ು ಪೌಲನ್ವನ್ು 
ಮತುತ ನತನ್ು ಅಪೊಲೊಿೇಸನ್ವನ್ು ಎಂಬ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಪಂಗಡಗಳು ರಚ್ಚಸ್ಲ್ಪಡುವ 
ವರಷಗಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಆತಿೀಕವಥಗಿ ಎಳಷಗೂಸ್ುಗಳಂತಿದಥದರಷ. ಈ ಹಂದಷ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು 
ನಥಲ್ುೆ ಹಷಸ್ರಗಳನುನ ನೇಡಿದದನು “ಪ್ೌಲ್,” “ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್,” “ಕ್ಷೇಫ” ಮತುತ “ಕ್ರಿಸ್ತನು” (1:12 
ರಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಶಷಷಯನುನ ನಷೂೇಡಿರಿ). ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಬಬರು ಮನುರ್ಯರನುನ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಥಡಿದುದ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಪಂಗಡಗಳು ಪ್ೌಲ್ನು ಅಥವಥ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನಗಷ ಆಧಯತ್ಷ ನೇಡುವುದರ 
ಮ್ಮೇಲಷ ಕ್ಷೇಂದಿಕೃತವಥಗಿದದವು. ಪ್ೌಲ್ನು ವಥಕ್ಥಿತುಯಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದದದನು 
(2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 11:6). ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ ವಿದಥಯವಂತನು ಮತುತ ವಥಕ್ಥಿತುಯಷ ಹಷೂಂದದವನು 
ಆಗಿದದನು, ವಷೇದವಥಕಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತನಥಗಿದದನು (ಅ.ಕೃ. 18:24). ಕ್ಷೇಫನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ 
ಇದದನು ಎಂಬ ವಿಚಥರ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅಲ್ಲಿಗಷ ಹಷೂೇಗಿದದನು ಎಂಬ ವಿಚಥರಕ್ರೆಂತ 
ಅಸ್ಂಭವನೇಯವಥಗಿದಷ. ಕ್ಷೇಫನು 3:22ರಲ್ಲಿ ಮತ್ಷತ ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ, ಆದರಷ 
ಪಂಗಡಗಳ ಪಿತಿನಧಿಯಥಗಿ ಅಲ್ಿ.2  

ಅವರ ಅಂತಿಮ ಪಿಶಷನ, ನೇನ್ು ಒಬಬ ಸ್ತಮತನ್ಯ ಮನ್ುಷಯನೊೇ? ಪ್ೌಲ್ನು 
ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ ಮಥನವ ಬಷೂೇಧಕರಿಗಷ ಅವರ ನಷಷಠಯನುನ ಜಷೂೇಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವರು 
ಕ್ರಿಸ್ತನಂದ ಪಿಭಥವಿತರಥಗದಷೇ ಇರುವ ಲಷೂೇಕದ ಜ್ನರಂತ್ಷ ವತಿಷಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಅವರ ಒಟ್ಥಿರಷ 
ನಡತ್ಷ ಅವರು ಆತಿೀಕರಲ್ಿ, ಅವರು ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ಶರಿೇರಥಧಿೇನಸ್ವಭಥವಗಳಿಗಷ 
ದಥಸ್ರಥಗಿದಥದರಷ ಎಂಬುದನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತತದಷ. ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹದಲ್ಲಿ ಅವಶಯವಥಗಿ 
ಇರಬಷೇಕ್ಥದ ಐಕಯತ್ಷಗಷ ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷಯನುನ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುವದಲ್ಿ (1:10). 

ವಚನ್ 5. ಗಿಿೇಕ ನಕ್ಥರಥತೂಕ ಸ್ವಷನಥಮ ಪುಲ್ಲಿಂಗ (τίς, tis, “ಯಥರು”) 
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ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ನಪೂಸ್ಕಲ್ಲಂಗದಷೂಂದಗಷ (τί, ti, “ಏನು?”) ಪರಸ್ಪರ 
ಬದಲಥವಣಷಯಥಗುತತದಷ. ಓದುಗರು ಪ್ೌಲ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು 
ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಿಸಿರಬಹುದು ಅಪೊಲೊಿೇಸನ್ು ಏನ್ು? ಮತ್ುಾ ಪೌಲನ್ು ಏನ್ು? ಒಂದುವಷೇಳಷ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಸ್ವಷನಥಮಪದವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಏನನಥನದರೂ ನವಷೇದಸ್ಲ್ು 
ಬಯಸಿದದಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಅವನು ಇಬಬರು ಬಷೂೇಧಕರು ಒಟ್ಥಿರಷ ಮಥಡಿದ ಕ್ಥಯಷದ ಕಡಷಗಷ 
ಗಮನವನುನ ಸಷಳಷಯಲ್ು ಬಯಸಿರಬಹುದು.3 ಖಚ್ಚತವಥದದುದ ಏನಂದರಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು 
ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಂಗಿಸಿದ ಒಬಬನನುನ ಬಷಲಷಕಟುಿವದರ ಮೂಲ್ಕ, ಹಷಚುಿ ಒತತಡವನುನ 
ಪಿಸ್ಂಗಿಸಿದವರ ಮ್ಮೇಲಷ ಹಥಕುತಿತದದರು, ಗಷೂಿೇಡೌನ್ ಡಿ. ಫಿೇ ಅವರು ಹೇಗಷ ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತ್ಥತರಷ, 
“ವಿರ್ಯ ಅವರ ಸ್ಭಷಯ ಸ್ವರೂಪದ ಮತುತ ಅದರ ನಥಯಕತವದ ಮಹತವದ ತಪ್ಥಪದ 
ಮಥಗಷದಶಷನದ ಗಿಹಕ್ಷ, ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಷೇರ್ವಥಗಿ ಶಕ್ಷಕರ ಪ್ಥತಿವಥಗಿದಷ.”4  

ಪ್ೌಲ್ನು ಒತ್ಥತಯಪಡಿಸಿದ ಭಷೂೇಧಕರುಗಳು, ನಥವು ಯತರನ್ುು ನ್ಂಬಿದ ುೆೇವೆಯೊೇ 
ಅವನ್ ಮೂಲಕ ಸ್ೆೇವಕರಗಿಂತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮ್ಮ ಅಥವಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಷಚಷಿೇನಲ್ಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತುತ 
ಆತನ ಜ್ನರ ಸಷೇವಷಯನುನ ಸ್ತಯವನುನ ಸಥರುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಮಥಡುವದು ಒಂದು 
ಗೌರವವಥಗಿದಷ; ಆದರಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಬಷೂೇಧಕರನುನ ಉನನತ ಪ್ಥದಪಿೇಠದ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಇರಿಸ್ುವದರಿಂದ ಮತುತ ತಮೂ ಸ್ುತತಲ್ೂ ಇರುವ ಸಥವಥಷಪರ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ುವದರಿಂದ, 
ಅವರು ಕತಷನ ಸಷೇವಕರಥಗಿರುವ ತಮೂ ಉದಷದೇಶವನುನ ಅವರು ಅಗೌರವಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಇದು 
ಶಷಿೇರ್ಠ ಬಷೂೇಧಕರಥದ ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಹ ಸ್ತಯವಥಗಿದಷ. ಇಂದು 
ಅವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ಸಥಧನಷ ಮಥಡಿರುವವರ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಎರ್ಿರ ಮಟ್ಟಿಗಷ 
ನಜ್ವಥಗಿರಬಹುದು!  

ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಂಬಂಧ “ದಥಸ್” ನದಥಗಿತುತ (δοῦλος, doulos); ಆದರಷ 
ಸ್ಭಷಗಳಷ ಂದಗಷ ಅವನ ಸ್ಂಬಂಧ, ಅವನು ದಷೇವಸಷೇವಕ ಅಥವಥ ಸಷೇವಕ (διάκονος, 

diakonos). ಅವನಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನಥಗಲ್ಲ ಯಥರ ಮುಂದಷ ಎಲ್ಿರೂ 
ತಲಷಬಥಗಬಷೇಕ್ಷೂೇ ಅಲ್ಲಿ ತನನನುನ ತ್ಥನು ಭಷೂೇಧಕನಷಂದು ಹಷೇಳಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ, ಇದನುನ 
ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ದಷೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬಬರಗೂ ತಮೂದಷೇ ಆದ ಮಥಗಷದಲ್ಲಿ ಸಷೇವಷಯನುನ 
ಮಥಡಲ್ು ಅವಕತಶ್ವನ್ುು ನೇಡುರ್ತಾನೆ (ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನಗಷ). ಅವರಿಂದ 
ಯಥವುದಷೇ ಪಂಗಡದ ಕುರಿತು ನಷಷಿಯನುನ ಬಯಸ್ುವದಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದಥಗಿರುವ ಸ್ಹಭಥಗಿಗಳು, ಆದುದರಿಂದ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ಒಂದಥಗಿರಬಷೇಕು. ಸಷೇವಷಯಲ್ಲಿ ಮಯಥಷದಷಯಲ್ಲಿ ಅಲ್,ಿ ಇದು ಕ್ಷೈಸ್ತ ಪಿಭುದದತ್ಷಯ 
ಗುರುತ್ಥಗಿದಷ.  

ವಚನ್ 6. ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಬಷೂೇಧಕರ ಪ್ಥತಿವನುನ ಸ್ಪಷ್ಿೇಕರಿಸ್ಲ್ು, ಪ್ೌಲ್ನು 
ವಯವಸಥಯದಂದ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡ ಒಂದು ಉದಥಹರಣಷಯನುನ ಮಂಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ಥಿರಂಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಪಿಸ್ಂಗಿಸಿದ ಮೊದಲ್ನಷಯ ವಯಕ್ರತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನು 
ಅರಳುತಿತರುವ ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಪೊಷ್ಸಿದನು. ನತನ್ು ಗಿಡವನ್ುು ನೆಟೆಟನ್ು, ಅಪೊಲೊಿೇಸನ್ು 
ನೇರನ್ುು ಉಣಿಸಿದನ್ು, ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ರ 
ಕ್ಥಯಷಗಳು ಒಂದಕ್ಷೂೆಂದು ಪೂರಕವಥಗಿದದವು. ಪ್ೌಲ್ನು ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನಗಷ ಎಲಥಿ 
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ಮಥನವನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. ಅವನ ಮಥತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಬಬರೂ ಬಷೂೇಧಕರನುನ 
ಅಲ್ಿಗಳಷಯುವಂತ ಒಂದು ಚ್ಚಕೆ ಕುರುಹನುನ ಕ್ಥಣುವದಲ್ಿ. ಆತೂಗಳು ರಕ್ಷಣಷಹಷೂಂದುವಥಗ, 
ದೆೇವರು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕತಯೆಮತಡುತಿಾದುನ್ು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಇಬಬರೂ ದಷೇವರ 
ಸಷೇವಕರ ಸ್ುತತ ಪಂಗಡಗಳನುನ ರಚ್ಚಸ್ುವದು ಮೂಖಷತನವಥಗಿದಷ. ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ 
ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ ಹನಷನಲಷಯಲ್ಲಿ ಬಥಡಿಹಷೂೇಗಲ್ು ಕೂತೂಹಲ್ವುಳಳವರಥಗಿದದರು, ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ 
ಮಹಮ್ಮ ಪಡಿಸ್ಲ್ು ಎಲಥಿ ಮನುರ್ಯ ಅಳತ್ಷಗಳನುನ ಏನೂ ಅಲ್ಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತಿತದದರು 
(ಫಿಲ್ಲಪಿಫ 3:8, 9). 

ವಚನ್ 7. ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ ಭೂಮಿಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಆಳುಗಳು, 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷ ತ್ಥನಷ ಹಷೂಲ್ವಥಗಿದಷ. ಎಲಥಿ ಬಷೂೇಧಕರು ಮಥಡಬಷೇಕ್ಥದದುದ 
ಏನಂದರಷ ಭೂಮಿಯನುನ ಸಿದಧಪಡಿಸ್ಬಷೇಕು, ಬಿೇಜ್ವನುನ ಬಿತತಬಷೇಕು, ನೇರು ಉಣಿಸ್ಬಷೇಕು 
ಮತುತ ಗಷೂಬಬರವನುನ ಹಥಕಬಷೇಕು. ಈ ಎಲಥಿ ಪಿಯತನಗಳು ಬಿೇಜ್ವು ಮೊಳಕ್ಷ 
ಒಡಷಯುವದರ ಮತುತ ಭೂಮಿಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಹಸಿರು ಚ್ಚಗುರು ಹಷೂರಗಷ ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದರ 
ಮುಂದಷ ನರಥಷಕವಥಗಿವಷ. ಆಳುಗಳು ನಷರಳಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಥಲ್ಲಟಿರು; ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕತರಣನ್ು 
ದೆೇವರು. ಸ್ಭಷಯು ಕೂಿಜಷಯಂದ ರೂಪಿಸ್ಲ್ಪಟಿ ದಷೇಹವಥಗಿದಷ (2:2) ಯಥಕಂದರಷ ಅದರ 
ಕೃಪ್ಷಯ ಸ್ಂದಷೇಶ ಪುರುರ್ ಮತುತ ಸಿರೇಯರನುನ ರಕ್ಷಣಷಯೆಡಷಗಷ ನಡಷಸ್ುತತದಷ.  

ವಚನ್ 8. ಒಂದು ಅಥಷದಲ್ಲಿ, ಮನಸ್ುು ಮತುತ ಹೃದಯ, ಮತುತ ಪ್ೌಲ್, ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ರ 
ಪಿಯತನ ಮತುತ ವಥಕಯವನುನ ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವ ಪಿತಿಯಬಬ ಬಷೂೇಧಕ ಒಂದು ಕಡಷ. ಈ 
ಅಥಷವನುನ NRSV ಉತತಮವಥಗಿ ಸಷರಷಹಡಿಯುತತದಷ. “ನಷಡುವವನಥಗಲ್ಲ ಮತುತ ನೇರನುನ 
ಉಣಿಸ್ುವವನಥಗಲ್ಲ ಒಂದಷೇ ಉದಷದೇಶವಿರುತತದಷ.” ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿತಿಯಬಬ 
ಬಷೂೇಧಕರು ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯಥಗಿದಥದರಷ. ಅವರ ಸಥಮಥಿಯಗಳು ತಮೂಲ್ಲಿಯೆೇ 
ವಿಶರ್ಿವಥಗಿರುತತವಷ. ಪಿತಿಯಬಬರು ತಮೂದಷೇ ಆದ ವಿಧದಲ್ಲ ಿ ಸ್ಭಷಯ ಬಷಳವಣಿಗಷಗಷ 
ಕ್ಷೂಡುಗಷಯನುನ ನೇಡುತ್ಥತರಷ. ಕ್ಷೂನಷಯಲ್ಲಿ, ಎಲಥಿ ಮನುರ್ಯ ಪಿಯತನಗಳನುನ ದಷೇವರು 
ವಗಿೇಷಕರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ತ್ನ್ು ಶ್ರಮಗೆ ಅನ್ುಸ್ತರವತಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬಬನ್ು ಬಹುಮತನ್ವನ್ುು 
ಹೊಂದುರ್ತಾನೆ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನ, ಮತುತ ತಮಗಷ 
ಸ್ತಯವನುನ ಬಷೂೇಧಿಸಿದ ಇತರರ ಪಿಯತನಗಳನುನ ಉತತಮವಥಗಿ ಪಿಶಂಸಿಸಿದರು; ಆದರಷ 
ಹಷೂೇಲ್ಲಕ್ಷಯನುನ ಮಥಡಲ್ು ಸಥಧಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ವಯಕ್ರತಕ ಆದಯತ್ಷಗಳಿಗಥಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹದ 
ಏಕತ್ಷಯನುನ ವಿಭಥಗಿಸ್ುವದು ಕ್ಷಮಿಸ್ಲ್ು ಅಸಥದಯವಥದದಥದಗಿದಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು, ಇತರರ ಸ್ೂಚನಷಯಂತ್ಷ, “ಪಿತಿಯಬಬನು ತನನ ಸ್ವಂತ ಬಹುಮಥನವನುನ 
ಹಷೂಂದುವನು” ಎಂದು ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನ ಕುರಿತು ತನನರ್ಿಕ್ಷೆ ಹೇಗಷ ಹಷೇಳುವದು 
ಅನರಿೇಕ್ಷಿತವಥಗಿದಷ (3:14 ನಷೂೇಡಿರಿ). ಇಲ್ಲ ಿ ಆತನು “ಕೂಲ್ಲ” ಎನುನವದನುನ ಗಿಿೇಕನಲ್ಲಿ 
ಸ್ಂಬಳಕ್ಥೆಗಿ ನಷೇಮಿಸಿದ ಆಳಿಗಷ (μισθός, misthos) ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವ ಪದವನುನ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ರಷೂೇಮ 4:4ರಲ್ಲಿ ಪದವನುನ “ಕೂಲ್ಲ” [NASB] ಅಥವಥ “ಸ್ಂಬಳ” 
[NIV] ಎಂದು ಅನುವಥದಸ್ಲಥಗಿದಷ). ಕೂಲ್ಲಯು ಸ್ಲ್ಲಿಸಿದ ಸಷೇವಷಗಷ ದಷೂರಷಯುವ 
ಸ್ಂಭಥವನಷಯಥಗಿದಷ, ಮತುತ ಇದನಷನೇ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಪ್ಥಪಿಗಳನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವಥಗ 
ಸ್ಂಬಳವನುನ ಕ್ಷೂಡುಗಷಯಥಗಿ ನೇಡುವದಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ನವಷಹಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವನು 
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ತನನನುನ ತ್ಥನು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರದಷೇ ಇರಲಥರದ, ಅಯೇಗಯ ಸಷೇವಕನಷಂದು 
ಗುರುತಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 4:1; 9:16; 1 ತಿಮೊೇರ್ಥ 1:15; ನಷೂೇಡಿರಿ ಲ್ೂಕ 17:10). 
ವಿಶಥವಸಿಯ ನಂಬಿಕ್ಷಯು “ಅವನ ಲಷಕೆಕ್ಷೆ ನೇತಿವಂತಿಕ್ಷ ಎಂದು ಎಣಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿತು” (ರಷೂೇಮಥ 
4:3; NIV). ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಮಥನವನ ಅಹಷತ್ಷಯ ಅನುಪಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ದಷೇವರ 
ಕೃಪ್ಷಯ ಮಥದರಿ ಪ್ೌಲ್ನ ವಿಶವಸ್ನೇಯ ಸ್ಂದಷೇಶವಥಗಿದಷ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಮಥನವನ 
ಜ್ವಥಬಥದರಿಗಳಿಗಷ ಒತುತ ನೇಡುವದಕ್ಷೆ ನಥಚ್ಚಕ್ಷ ಪಡುವದಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿರುವ 
ಕೂಲ್ಲ ದನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತ್ಥಸ್ು ಮಥತಿ ಕ್ಷಲ್ಸ್ ಮಥಡಿದ ಆಳಿಗಷ ಯಜ್ಮಥನನಂದ ದಷೂರಷತ 
ಕೂಲ್ಲಯ ಕಿಮವಥಗಿದಷ (ಮತ್ಥತಯ 20:8). ನಥಯಯತಿೇಪುಷ ಅದು ನಮೂ ಅಹಷತ್ಷಗಷ 
ದಷೂರಷಯುವಂತದಲ್ಿ, ಆದರಷ ಅದು ನಮೂ ನಡತ್ಷಯ ಮೂಲ್ಕ ವಯಕತಪಡಿಸಿದ ನಂಬಿಕ್ಷ 
ಸಿಗುವಂತ್ಥತಗಿದಷ (ರಷೂೇಮಥ 2:13). 

ವಚನ್ 9. “ದಷೇವರ” ವಂಶಥವಳಿ ಮೊದಲ್ು ಗಿಿೇಕ್ ವಥಕಯದಲ್ಲಿ 3:9ಅ ದಲ್ಲಿ ಬರುತತದಷ. 
ವಥಸ್ತವವಥಗಿ, ಅದು “ನಥವು ದಷೇವರ ಜಷೂತ್ಷ ಕ್ಷಲ್ಸ್ದವರು.” ಒಂದು ನಖರವಥದ ಒತತೊನುನ 
ದಷೇವರಿಗಷ ನೇಡಲಥಗಿದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಎಲಥಿ ಪಿಯತನಗಳಲ್ಲಿ ದಷೇವರು 
ಕ್ಷೇಂದಿವಥಗಿದಥದನಷ ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್, ಕನರ್ಠ 
ಪಕ್ಷ ಪಿಸ್ುತತ ಹಷೂೇಲ್ಲಕ್ಷಯ ಉಲಷಿೇಖದಲ್ಲಿ, ದೆೇವರ ಜೊರ್ೆ ಕೆಲಸದವರು, ಆ ಸಥಮಥಿಯದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಹ ಅವರು ಕ್ಷೇವಲ್ ಆಳುಗಳು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಷೇವಕ ತನನ ಪ್ಥಿಮುಖಯತ್ಷಯನುನ ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ 
ತನನ ಸ್ಂಬಂಧದ ಮೂಲ್ಕ ಪಡಷದುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವ-ಹಷಚಿಳಕ್ಷೆ ಅಥವಥ ತನಗಥಗಿ 
ಮಹಮ್ಮಯನುನ-ಹುಡುಕುವವರಿಗಷ ಸ್ಾಳವಿಲ್ಿ. ದಷೇಹವು ಮೂಲ್ತಃ ಒಂದಷೇ ಆಗಿದಷ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ದೆೇವರ ಕತಯೆರಂಗವತಗಿದತುರೆ, ದೆೇವರ ಕಟ್ಟಡವತಗಿದತುರೆ. ಈಗಥಗಲಷೇ, 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಒಕೆಲ್ುತನದ ಸಥಮಯದ ರೂಪಕ್ಥಲ್ಂಕ್ಥರ ದಂದ ಕಟುಿವ 
ರೂಪಕ್ಥಲ್ಂಕ್ಥರಕ್ಷೆ ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುವ ಸ್ಂಯುಕತ ಪಿಯತನವನುನ ಮಥಡುತಿತದಥದನಷ (3:10-17). 
ಓದುಗರು ಪ್ೌಲ್ನ ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ಭಥಷಷ – “ಜಷೂತ್ಷ ಕ್ಷಲ್ಸ್ಗಥರು,” “ಹಷೂಲ್,” “ಕಟುಿವದು” – 
ವಿವರಗಳಿಗಷ ಅತಿೇಯಥದ ಒತುತ ನೇಡಬಥರದು. ಅವನ ವಿರ್ಯವು ನಥವು ಮಥಡುವ ಎಲಥಿ 
ಕ್ಥಯಷಗಳಲ್ಲಿ ದಷೇವರು ಕ್ಷೇಂದಿವಥಗಿರಬಷೇಕು ಎಂಬ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಷೇಳಿದಂತ್ಷ, ದಷೇವರ 
ಸಷೇವಕರ ನಧಿಷರ್ಿವಥದ ಕ್ಥಯಷಗಳ ಕುರಿತು ಹಷಚುಿ ಕ್ಥಳಜಿ ವಹಸ್ುವದಲ್ಿ. ಅವನು 
ದಷೇಹದ ಐಕ್ಷೈತ್ಷಯ ಮಹತವದ ಕುರಿತು ಏನು ಹಷೇಳಿದಥದನಷೂೇ ಅದು ನಜ್ವಥಗಿದಷ.  

ದೆೇವರ ಕಟ್ಟಡ; ದೆೇವರ ಆಲಯ (3:10-17)  
ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನು ಮತುತ ತ್ಥನು ಮಥಡಿದ ಕ್ಥಯಷವನುನ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ ಮುಂದಷ 

ಇಟುಿಕ್ಷೂಂಡು, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ೌಶಲಥಯತೂಕವಥಗಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಅನುಭವಿಸಿದ ಕೃಪ್ಷ ಮತುತ ಅದಷೇ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ುತಿತಕ್ಷೂಂಡು ಪಿಭುದದತ್ಷಯನುನ ಬಷಳಷಸ್ಲ್ು ಮತುತ ದಷೇಹದ ಐಕಯತ್ಷಯ ಕುರಿತು 
ಪಿತಿಯಬಬ ವಿಶಥವಸಿಯ ಜ್ವಥಬಥದರಿ ಇವುಗಳಷಡಷಗಷ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ಥತನಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ 
ಪ್ಥಠದ ಅಳವಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯನುನ ಬಷೂೇಧಕರಿಂದ ಸ್ಂಪೂಣಷ ಸ್ಭಷಯೆಡಷಗಷ 
ಬದಲಥಯಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಪಿತಿಯಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತನು ಅದರ ರಚನಷಯಲ್ಲಿ 
ದೃಢತ್ಷಯನುನ, ಕಟುಿವ ಕ್ಷಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ತನನ ಜ್ವಥಬಥದರಿಯನುನ ಮತುತ ತನನ ಕ್ಷೂಡುಗಷಯನುನ 
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ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು. ಕ್ಷೂನಷಯಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಭಷಯನುನ ಕಟಿಡಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ುವದು 
ಅಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥಗಿದಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಭಷ, ನಜ್ವಥಗಿಯೂ, ದಷೇವರ ಆಲ್ಯವಥಗಿದಷ. ದಷೇವರು 
ಅದರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

“ನೇವು ಹೆೇಗೆ ಕಟ್ುಟತಿಾೇರ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚಚರಕೆಯತಗಿರರ” (3:10-15) 
10ದೆೇವರು ನ್ನ್ಗೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒರ್ಪಪಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ುು ನ್ಡಿಸಿ ನತನ್ು 

ಪ್ರವಿೇಣಶಿಲ್ಲಪಯಂರ್ೆ ಅಸಿಾವತರ ಹತಕ್ರದೆನ್ು. ಮರ್ೊಾಬಬನ್ು ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟ್ುಟರ್ತಾನೆ. 
ಪ್ರತಿಯೊಬಬನ್ು ರ್ತನ್ು ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಂಥದನ್ುು ಕಟ್ುಟರ್ತಾನೊೇ ಎಚಚರಕೆಯತರಗಬೆೇಕು. 
11ಹತಕ್ರರುವ ಅಸಿಾವತರವು ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸಾನೆೇ; ಆ ಅಸಿಾವತರವನ್ುಲಿದೆ ಮರ್ೊಂದು 
ಅಸಿಾವತರವನ್ುು ಯತರೂ ಹತಕಲತರರಷ್ೆಟ, 12ಆ ಅಸಿಾವತರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ು ಬೆಳಿಿ ರತ್ು ಕಟಿಟಗೆ 
ಹುಲುಿ ಆಪ್ು ಮುಂರ್ತದವುಗಳಲ್ಲಿ ಯತವದರಂದ ಕಟಿಟದರೂ 13ಅವನ್ವನ್ ಕೆಲಸವು 
ವಯಕಾವತಗುವದು. ಕ್ರರಸಾನ್ು ಬರುವ ದಿನ್ವೂ ಬೆಂಕ್ರಯೊಡನೆ ಉದಯವತಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನ್ುು 
ಸಪಷಟವತಗಿ ರ್ೊೇರಸುವದು; ಅವನ್ವನ್ ಕೆಲಸವೆಂಥದೊುೇ ಆ ಬೆಂಕ್ರ ಶ್ೆ ೇಧಿಸುವದು. 
14ಒಬಬನ್ು ಆ ಅಸಿಾವತರದ ಮೇಲೆ ಕಟಿಟದುು ಉಳಿದರೆ ಅವನಗೆ ಸಂಬಳಬರುವದು. 15ಒಬಬನ್ು 
ಕಟಿಟದುು ಸುಟ್ುಟಹೊೇದರೆ ಅವನಗೆ ಸಂಬಳವು ನ್ಷಟವತಗುವದು; ರ್ತನತದರೊೇ ರಕ್ಷಣೆ 
ಹೊಂದುವನ್ು. ಆದರೆ ಬೆಂಕ್ರಯೊಳಗಿಂದ ತ್ರ್ಪಪಸಿಕೊಂಡವನ್ ಹತಗಿರುವನ್ು.  

ವಚನ್ 10. ಪ್ೌಲ್ನು ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತುತ ಆತನ ಸ್ಭಷಯ 
ಸಷೇವಷಯನುನ ಮಥಡಿದಥದರಷಂದು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಒಕೆಲ್ುತನದ ಮತುತ 
ಮನಷಕಟುಿವ ರೂಪಕ್ಥಲ್ಂಕ್ಥರವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವಗಳಲ್ಲಿ ಯಥವುದೂ 
ಸ್ವತಂತಿವಥಗಿ ನಲ್ುಿವದಲ್ಿ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪಂಗಡದ ನಷಷಠಗಥಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಬರನುನ 
ಆಯುದಕ್ಷೂಳುಳವದು ಕತಷನಗಷ ಅ ಗೌರವ ತ್ಷೂೇರಿಸಿದಂತ್ಷ. ಇಬಬರು ಸಷೇವಕರು ಕ್ಥಯಷ 
ಮಥಡಿದ ಕ್ಥಯಷಕ್ಷೇತಿ ಸ್ಭಷಯಥಗಿದಷ.  

ಸ್ಭಷಯು ದಷೇವರ ಕಟಿಡ, ಎರಡನೂನ ಬಷೇರಷಬಷೇರಷಯಥಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ. ಕಟಿಡದ 
ರೂಪಕ್ಥಲ್ಂಕ್ಥರವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ರೂಪಕ್ಥಲ್ಂಕ್ಥರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಷದಷೇ 
ಇರುವ ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಥಯಷಗಳನುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ, ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ ಮತುತ ತನನಂದ ಆದ 
ಕ್ಥಯಷಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ ಗಮನವನುನ ಕ್ಷೇಂದಿಕರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ದಷೇವರ ಕೃಪ್ಷಯಂದ ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಗಷ ಅಸಿಾವತರವನ್ುು ಹತಕ್ರದನ್ು. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನನುನ ತ್ಥನು ἀρχιτέκτων (architektōn, “ಪಿವಿೇಣ ಶಲ್ಲಪ”) ಎಂಬ 
ಪದನಥಮವದಂದ ಗುರುತಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ.5 ರೂಪಕ್ಥಲ್ಂಕ್ಥರದಲ್ಲಿ ಕಟಿಣವನುನ 
ಪರಿಗಣಿಸಿರಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಗಷ ಅಸಿತವಥರವನುನ ಹಥಕ್ರದನು; 
ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನು ಅಸಿತವಥರದ ಮ್ಮೇಲಷ ಕಟ್ಟಿದನು. ಆತನು ಉತತಮವಥಗಿ ಕಟ್ಟಿದನು, ಆದರಷ 
ಇತರರು ಕ್ಷೂಡುಗಷಯನುನ ನೇಡಲ್ು ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಿಸಿದರು. ಕ್ಷಲ್ವು ಬುದದವಂತಿಕ್ಷಯಂದ 
ಕಟುಿತ್ಥತರಷ; ಇತರರು ಅಲ್ಕ್ಷತನದಂದ ಕಟುಿತ್ಥತರಷ ಅಥವಥ ಕಳಪ್ಷ ವಸ್ುತಗಳನುನ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತರಷ.  
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ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತ್ಥನು ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನಂದ ಆಚಷಗಷ ಹಷೂೇಗಿ (16:12). 
ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಹಷಸ್ರಿಲ್ಿದ ಒಬಬ ಬಷೂೇಧಕನನುನ, ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಯಥರಷೂೇ 
ಒಬಬರು ಪಂಗಡಗಳನುನ ಪೊಿೇತ್ಥುಹಸ್ಲ್ು ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನ ಹಷಸ್ರನುನ ಇತರರು ಹಷೇಗಷ 
ಕಟುಿತಿತರಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಏಕವಚನದ ನಥಮವಿಶಷೇರ್ಣವನುನ ಮತುತ 
ವತಷಮಥನ ಕ್ಥಲ್ವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಅವನು ತ್ಥನು ಹಥಕ್ರದ ಅಸಿತವಥರದ ಕುರಿತ್ಥಗಿ 
ಮಥತನಥಡುತ್ಥತನಷ. ಇನಷೂನಂದನುನ ಅದರ ಮ್ಮೇಲಷ ಕಟುಿವದು. ಪ್ೌಲ್ನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿರುವ 
ಇನಷೂನಬಬ ಶಲ್ಲಪ ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನಲ್ಿ. ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನು ಇನುನ ಮುಂದಷ ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ 
ಇರಲ್ಲಲ್ಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ಷೂಂಡವನರಬಹುದು. ಆ ಮನುರ್ಯನ ಕುರಿತು, ಪ್ೌಲ್ನು 
ಪ್ರತಿಯೊಬಬನ್ು ರ್ತನ್ು ಹೆೇಗೆ ಕಟ್ುಟರ್ತಾನೆ ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚಚರವತಗಿರಬೆೇಕು ಎಂದು 
ಎಚಿರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಒಬಬನು ಬಷೂೇಧಕನಷಂದು ಉಹಸಿಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ ಅವನು ತನಗಷ ಮತುತ 
ಸ್ಭಷಗಷ ದಷೂಡಡ ಅಪ್ಥಯವನುನ ತಂದುಕ್ಷೂಳುಳವವನಥಗಿದಥದನಷ. ಯಥಕ್ಷೂೇಬನಂತ್ಷ, ಪ್ೌಲ್ನು 
ಯಥರಥದರೂ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಬಷೂೇಧಕರಥಗಲ್ು ಬಯಸ್ುವವರಿಗಷ ತ್ಥವು ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳತಿತರುವ 
ಜ್ವಥಬಥದರಿಯ ಕುರಿತು ಎಚಿರವಥಗಿರಲ್ು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ (ಯಥಕ್ಷೂೇಬ 3:1 ನಷೂೇಡಿರಿ). 

ವಚನ್ 11. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಹಥಕ್ರರುವ ಅಸಿತವಥರವು “ಕೂಿಜಿತನಥದ ಯೆೇಸ್ು 
ಕ್ರಿಸ್ತನು” (2:2). ತ್ಷೂೇರಿಕ್ಷಯ ರಚನಷಯನುನ ಕಟುಿವದಕ್ಷೆ ಯಥರಥದರು ಪಿಯತನ ಮಥಡಿದದಲ್ಲಿ 
ಅದು ಬಷೂೇಧಕರ ಕುರಿತು ಇರುವ ನಷಷಠಯ ಪರಿಣಥಮವಥಗಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಹಥಕ್ರದ ಅಸಿತವಥರದ 
ಹಷೂರತ್ಥಗಿ ಯೌವುದಥದರೂ ಅಸಿತೊವಥರವನುನ ಹಥಕಲ್ು ಕರಷನೇಡುತತದಷ ಅದು 
ಪಂಗಡಗಳಿಗಷ ಕ್ಥರಣವಥಗುತತದಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಅನುಭಬಿಸ್ುತಿತರುವ ಪಂಗಡಗಳು 
ಮೂಲ್ಭೂತ ರಚನಷಯನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸಿದಂತ್ಥಗುತತದಷ. ಜಿೇವ, ರಕ್ಷಣಷ ಮತುತ ನರಿೇಕ್ಷಯನುನ 
ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಷಂದು ಬಯಸ್ುವ ಯತವ ಮನ್ುಷಯನ್ೂ ಹಥಕ್ರರುವ ಅಸಿಾವತರವನ್ುು ಬಿಟ್ುಟ 
ಬೆೇರೆ ಅಸಿಾವತರವನ್ುು ಹತಕಲತರನ್ು. ಮಥನವ ಜ್ಞಥನವನುನ ಅವಲ್ಂಬಿಸ್ುವದಥದರಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ದಷೇಹವನುನ ವಿಭಥಗಿಸ್ುವದು ಮತುತ ಪ್ೌಲ್ನು ಹಥಕ್ರದ ಅಸಿತವಥರವನುನ 
ಅಲ್ಿಗಳಷಯುವದಥಗಿದಷ; ಇದು, ತ್ಥತಪಯಷದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ. 
ಸ್ಪಧಥಷತೂಕ ಅಸಿತವಥರಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಭಷಯಥಗಲ್ು ಬಯಸ್ುವವರ ಪಿಶಷನಗಳಿಗಷ 
ಬಥಹರವಥಗಿವಷ. 

ವಚನ್ 12. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅಸಿತವಥರವನುನ ಹಥಕ್ರದನು; ಅದು, 
ಅವನು ಅವರಿಗಷ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸಿದಥದಂತಗಳನುನ ಬಷೂೇಧಿಸಿದನು ಎಂದಥಷ. ಅವರು ದಷೇವರ 
ಮ್ಮಸಿುಯನ ವಥಗಥದನವನುನ, ಅವನು ಕಷಥಿನುಭವವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ಬಷೇಕು ಎಂಬುದನುನ 
ಕಲ್ಲತುಕ್ಷೂಂಡರು ಮತುತ ಅವರಿಗಷ ಆ ವಥಗಥದನವನುನ ನಷೇರವಷೇರಿಸ್ುವಥತನು ಎಂಬುದನುನ 
ಸ್ಹ ಕಲ್ಲತುಕ್ಷೂಂಡರು (ಲ್ೂಕ 24:46, 47; ಅ.ಕೃ. 17:3). ಈ ಅಸಿತವಥರಗಳಿಂದ ಆಚಷಗಷ, 
ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಬಷಳಷಯಲ್ು ಒತ್ಥತಯಪಡಿಸಿದನು. ಅವನು ನಂಬಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಮತುತ 
ನಂಬಿಗಸಿತಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಬಷಳಷಯುವದನುನ ಗಟ್ಟಿಯಥದ ಆಹಥರದ ಅವಶಯಕತ್ಷಯರುವ ಮಕೆಳ 
ಸಥಮಯವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಮಥತನಥಡಿದನು (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 3:2), ಆಳವಥಗಿ ಬಷೇರೂರಿದ 
ಗಿಡಗಳಿಗಷ ನೇರಿನ ಅವಶಯಕತ್ಷಯರುವ ಹಥಗಷ ಮತುತ ಬಲ್ವಥದ ಅಸಿತವಥರದ ಅವಶಯಕತ್ಷ 
ಇರುವ ಕಟಿಡದ ವಿರ್ಯವಥಗಿ ಮಥತನಥಡಿದನು. ಪ್ೌಲ್ನು ವಿಶಥವಸ್ದಂದ 



 96 

ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಯ ಅಸಿತವಥರವು ಸ್ರಿಯಥಗಿ ಹಥಕಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ ಆದರಷ ಅದರ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಕಟುಿವ ಪಿಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ರಿಯಥಗಿ ನಡಷಯುತಿತದಷ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಆತನು ಅರ್ುಿ 
ವಿಶಥವಸ್ವನುನ ಹಷೂಂದರುವದಲ್ಿ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಬಷೂೇಧನಷ ಮತುತ ಆಚರಣಷ ಎರಡು 
ಬಷೇರಷಬಷೇರಷ ಕಟಿಡದ ಸಥಧನಗಳ ಕಿಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡಷಯುತಿತುತ. ಕ್ಷಲ್ವರು ಸ್ವಸ್ಾ ಮತುತ ದಷೇವರ 
ಮಹಮ್ಮಗಥಗಿ ಮಥಡುವವರಥಗಿದದರು, ಇತರರು ಯಥವುದಷೇ ಒಳಷಳೇತನವನುನ ವಥಗಥದನ 
ಮಥಡಲ್ಲಲ್ಿ.  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಕಟಿಡದ ಸಥಧನಗಳ ಕುರಿತ್ಥದ ಸಥಮಯವು ಬಹಳ ಕ್ಥಲ್ದವರಷಗಷ 
ಉಳಿಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಸ್ವಸ್ಾ ರಚನಷಯನುನ ಕಟುಿವದಕ್ಷೆ ಬಂಗಥರ ಮತುತ ಬಷಳಿಳ ಕಲ್ುಿ ಮತುತ 
ಕಟ್ಟಿಗಷಯಂತ್ಷ ಅಷಷೂಿಂದು ಪ್ಥಿಯೇಗಿಕವಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನ ಸಥಮಯವು ಅದರ ರಚನಷಗಿಂತ 
ಹಷಚಥಿಗಿ ಅದರ ಸೌಂದಯಷ ಮತುತ ಅದನುನ ಕಟುಿವ ಕೃಪ್ಷಯನುನ ನವಷೇದಸ್ುತತದಷ. ಒಬಬ 
ಶಲ್ಲಪ ಕಟಿಡವನುನ, ಕಟಿಡದ ರಚನಷಯ ಕುರಿತು ತೃಪಿತಹಷೂಂದದಷ ಅದನುನ ಬಂಗಥರ, ಬಷಳಿಳ 
ಮತುತ ಬಷಲಷಬಥಳುವ ಹರಳುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಅಲ್ಂಕರಿಸ್ಲ್ು ಬಯಸ್ುವದಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು 
ಯಥವುದು ಕ್ರಿಸ್ತನಷಂಬ ಅಸಿತವಥರದ ಮ್ಮೇಲಷ ಕಟಿಲ್ಪಡುತತದಷೂೇ ಅದು ಮನುರ್ಯನು ನೇಡುವ 
ಅನಷೇಕ ಬಷಲಷಬಥಳುವ ವಸ್ುತಗಳಿಗಿಂತ ಬಷಲ್ಬಥಳುವಂಥದಥದಗಿದಷ. ದಷೇವರ ಮಹಮ್ಮಗಥಗಿ 
ಕಟಿಲ್ು “ಬಂಗಥರ, ಬಷಳಿಳ, ಬಷಲಷಬಥಳುವ ಹರಳುಗಳ” ಮ್ಮೇಲಷ ಕಟ್ಟಿದಂತ್ಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮ್ಮೇಲಷ 
ನಷಷಠಯಂದ ಕಟುಿವದಕ್ಷೆ ಬದಲಥಗಿ ಪ್ೌಲ್ ಅಥವಥ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನ ಮ್ಮೇಲಷ ನಷಷಠಯಂದ 
ಕಟುಿವದು ಮಥನವನ ವಿಭಥಗಿಸ್ುವ ಜ್ಞಥನವನುನ ಆಯುದಕ್ಷೂಳುಳವದಥಗಿದಷ. ಕಟಿಟಗೆ, ಹುಲುಿ 
ಅಥವಥ ಆಪ್ು ಇವುಗಳಿಂದ ಕಟುಿವದಥಗಿದಷ ಅದು ಸ್ೃಷ್ಿ ಕತಷನಗಷ ಅಯೇಗಯವಥಗಿದಷ. 
ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನನ ಸ್ಭಷಯನುನ ಆತಿೀಕ ಸ್ಲ್ಕರಣಷಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಥದನಷ ಅದು ಲಷೂೇಕವು ಅದರ 
ವಿರಷೂೇಧವಥಗಿ ತರುವ ಯಥವುದನಥನದರು ಎದುರಿಸಿ ನಲ್ುಿತತದಷ. ಮನುರ್ಯರು ತಮೂ 
ಇಚಷಾಯಂತ್ಷ ಸ್ಭಷಯನುನ ಆಧುನೇಕರಣಗಷೂಳಿಸ್ುವಥಗ, ಅದು ಮುರಿದುಹಷೂೇಗುತತದಷ 
ಅಥವಥ ಸ್ುಟುಿ ಹಷೂೇಗುತತದಷ ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ವಿರ್ಯ 
ಸ್ಂಪೂಣಷವಥದ ಸ್ಭಷಯಥಗಿದಷ, ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ಒಬಬಬಷೂಬ ಸ್ದಸ್ಯರಲ್ಿ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂ 
ಸ್ವಂತ ನೇತಿವಂತಿಕ್ಷಯಂದಥಗಿ ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ ರಕ್ಷಣಷಯನುನ ಹಷೂಂದಲ್ಿ. ಎಲಥಿ ದಷೇವರ 
ಕೃಪ್ಷಯಂದಲಷೇ. ಎಲ್ಿರಿಗೂ “ಕಟ್ಟಿಗಷ,” “ಹುಲ್ುಿ” ಅಥವಥ.  

“ಆಪು” ಅಳತ್ಷಗಷೂೇಲಥಗಿದಷ. ಅವನು ತ್ಥನು ಹಥಕ್ರದ ಅಸಿತವಥರದ ಮ್ಮೇಲಷ ಕಟುಿವದರ 
ಕುರಿತು ಎಚಿರಿಕ್ಷ ನೇಡುವಥಗ ಹೌದು, ಪ್ೌಲ್ನು ದಷೇವ ಜ್ನ, ಸ್ಭಷಯ ಸ್ಮುದಥಯದ 
ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಮಥತನಥಡುತಿತದಥದನಷ. ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಯ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಏನು 
ಮಥತನಥಡುತಿತದಥದನಷ ಎಂದರಷ ಅದು ಪಿತಿಯಂದು ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಿಕರಿಗಷ ಅಥವಥ 
ಜಥಗತಿಕವಥಗಿ ವಥಯಪಿತಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಗಳಿಗಷ ಸ್ಮಥನವಥದ ಪರಿಣಥಮ ಬಿೇರುತತದಷ. ಇದು 
ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಪ್ಥಿರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯಂದ 
ಕಟುಿವದು ಪಿಶಂಸ್ನೇಯವಗಿದಷ, ಈ ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ವಯಕ್ರತಗಳು ತಮೂ ಸ್ವಂತ 
ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಕಟುಿವದರ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಮಥತನಥಡುತಿತಲ್ಿ.  

ವಚನ್ 13. 3:12ರಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಶರತಿತನ ಒಂದು ವಥಕಯವನುನ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, “ಈಗ, 
ಯಥವನಥದರೂ ಕಟುಿವುದಥದರಷ . . .” ಕ್ಷಲ್ವು ಸಥಧಯತ್ಷಗಳನುನ ಪಟ್ಟಿಮಥಡಿದ ನಂತರ, 
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ಈಗ ಅವನು ತನನ ವಿಚಥರವನುನ ಪೂತಿಷಗಷೂಳಿಸ್ಲ್ು ಸಿದದನಥಗಿದಥದನಷ. ಕಟುಿವವನು ಯಥವ 
ವಿಧದ ಕ್ಥಯಷವನುನ ಮಥಡುತ್ಥತನಷೂೇ ಅದು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಿಕಟವಥಗುವದಲ್ಿ; ಸ್ರಿಯಥದ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಥಯಗೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬಬ ಮನ್ುಷಯನ್ ಕತಯೆದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪ್ರಕಟ್ವತಗುತ್ಾದೆ. 
ಗಿಿೇಕ್ನಲ್ಲಿ ರಿೇತಿಯ ಶರತುತಬದದವಥಕಯ, ಪಿೇಠಿಕ್ಥ ವಥಕಯ (“ಒಂದುವಷೇಳಷ” ಎಂಬ 
ವಥಕಯಭಥಗದಂದ) ಸ್ತಯವಷಂದು ಉಹಸ್ಲಥಗುತತದಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಬಷೂೇಧಕರು, 
ಪ್ೌಲ್ನು ಹಥಕ್ರದ ಅಸಿತವಥರದ ಮ್ಮೇಲಷ ವಿವಿಧ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದರು. ಖಚ್ಚತತ್ಷ 
ಯಥವುದಷಂದರಷ, ಸರಯತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬಬ ಮನ್ುಷಯನ್ು ಕಟಿಟರುವದನ್ುು 
ಬೆಂಕ್ರಯು ಪ್ರಕಟಿಸುವದು.  

ದಷೇವರು ಆದುಕ್ಷೂಂಡ ದನದಲ್ಲ,ಿ ಪಿತಿಯಬಬ ಮನುರ್ಯನ ಕ್ಥಯಷವು 
ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಲಥಗುವದು. ಪ್ೌಲ್ನ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯ ವಿಶಥಲ್ವಥದ ರೂಪರಷೇಷಷ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿದಷ ಆದರಷ 
ಆತನ ವಿವಷೇಚನಷ ಪೂರಕ ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ತ್ಷಯನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳತತದಷ ಒಬಬನು ತನನ 
ಮಥತುಗಳನುನ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯಂದ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುವಥಗ. ಉದಥಹರಣಷಗಷ, “ಬಷಂಕ್ರಯಡನಷ 
ಉದಯವಥಗಿ ಆ ಕ್ಷಲ್ಸ್ವನುನ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವದು” ಎಂಬ ವಥಕಯಭಥಗದಲ್ಲಿ “ಅದು” 
ಎಂಬ ಸ್ವಷನಥಮಪದದ ಮುಂದೂತನನುನ ನಧಷರಿಸ್ುವದು ಕಠಿಣವಥಗುತತದಷ. ಬಷಂಕ್ರಯಲ್ಲಿ 
ಯಥವುದು ಪಿಕಟವಥಗುತತದಷ? ಬಹುಶಃ ಪಿತಿಯಬಬ ಮನುರ್ಯನ ಕ್ಷಲ್ಸ್ ಬಷಂಕ್ರಯಲ್ಲಿ 
ಪಿಕಟವಥಗುವದು ಅಥವಥ ಪ್ೌಲ್ನು ಆ ದನವು ಬಷಂಕ್ರಯಂದಗಷ ಪಿಕಟವಥಗುವದು ಅಥಷ 
ಎಂದು ಹಷೇಳಿರಬಹುದು. ಎರಡೂ ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ಉತತಮವಥಗಿ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳತತವಷ; ಆದರಷ 
ಬಷಂಕ್ರಯು ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ನಥಯಯತಿೇಪಿಷನ ದನದಷೂಂದಗಷ ಜಷೂೇಡಣಷಯಥಗಿರುವಥಗ  
(2 ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕ 1:7; ಇಬಿಿಯ 10:27 ನಷೂೇಡಿರಿ), ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕತಷನು ಜ್ಗತಿತಗಷ 
ನಥಯಯತಿೇರಿಸ್ಲ್ು ಬರುವ ಕತಷನ ದನವು ಬಷಂಕ್ರಯಂದಗಷ ಬರುತತದಷ. ಬಷಂಕ್ರಯು ಅನಷೇಕ 
ಅಶುದದತವಗಳನುನ ಸ್ವಚಾಗಷೂಳಿಸ್ುತತದಷ ಮತುತ ಯಥಥಥಷವಥದದದನುನ ಇನೂನ ವಷೈಭವ ಮತುತ 
ಬಲ್ದಷೂಂದಗಷ ಉಳಿಸ್ುತತದಷ. 

“ಆ ದನ” “ಪಿತಿಯಬಬ ಮನುರ್ಯನ ಕ್ಷಲ್ಸ್ವು ಪಿಕಟ” ವಥಗುವಥಗ ಅದು ಬಹುಶಃ 
ಕತಷನು ತಿರುಗಿ ಬರುವ ದನವಥಗಿದಷ, ಆದರಷ ಇಲ್ಲ ಿ ಇನಷೂನಂದು ಸಥಧಯತ್ಷ ಇದಷ. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಸ್ಭಷಯು ವಿಚಥರಣಷಯನುನ ಎದುರಿಸ್ುವ ಸ್ಮಯವನುನ 
ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತಿತರಬಹುದು. “ಬಷಂಕ್ರ” ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ರೂಪಕ ಅಲ್ಂಕ್ಥರವಥಗಿರಬಹುದ  
(1 ಪ್ಷೇತಿ 1:7 ನಷೂೇಡಿರಿ). ಪರಿೇಕ್ಷ ಹಂಸಷಯ ಮೂಲ್ಕ ದಷೈವಿಕರಲ್ಿದವರಿಗಷ ಬರಬಹುದು, 
ಸ್ುಳುಳಬಷೂೇಧಕರಿಂದ ಮಂಡಿಸ್ಲಥದ ಸ್ವಥಲ್ುಗಳು ಅಥವಥ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ನಡುವಷ ಇರುವ 
ಒಳಗಿನ ಜ್ಗಳಗಳಿಂದಥಗಿರಬಹದು. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಸಿತವಥರದ ಮ್ಮೇಲಷ ಒಬಬನು ಕಟುಿವ ಕಟಿಡವು 
ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಈ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ಶಷ ೇದನಷಯನುನ ಸ್ಹಸ್ುವ ಸಥಮಥಿಯದಷೂಂದಗಷ ಬಹಳರ್ುಿ 
ವಯವಹರಿಸ್ುವಂಥದಥದಗಿದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು, ಈ ಅಂಶವನುನ ಮೂರು ಹಂದಗಳು ತಮೂ 
ಮನಷಯನುನ ಹುಲ್ುಿ, ಕಟ್ಟಿಗಷ ಮತುತ ಇಟ್ಟಿಗಷಯಂದ ಕಟ್ಟಿದ ಮಕೆಳ ಕಥಷಗಿಂತ6 ಹಷಚುಿ 
ವಿಭಿನನವಥಗಿಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿಸ್ುತಿತದಥದನಷ. ಆ ಕಥಷಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದನ ಬರುತತದಷ ಒಂದು 
ತ್ಷೂೇಳವು ಪಿತಿಯಂದು ಹಂದಗಳ ಮನಷ ಬಥಗಿಲ್ಲಗಷ ಬರುತತದಷ; ಪರಿೇಕ್ಷಯ ಆ ದವಸ್ 
ಕಟಿಡಕ್ಷೆ ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ಸ್ಲ್ಕರಣಷಗಳ ವಿಧದ ಯೇಗಯತ್ಷಯನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತತದಷ. 
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ಅದರಂತ್ಷ, ಪಿತಿಯಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗೂ ಪರಿೇಕ್ಷಯ ದನವು ಬರುತತದಷ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಷ 
ಮತುತ ಅವರು ಸಥಾಪಿಸಿದ ಸ್ಭಿಕರಿಗಷ. ವಯಕ್ರತಕ ಮನಷಗಳು, ಸ್ಭಷಗಳು ಆ ಪರಿೇಕ್ಷಯ 
ದನಗಳಲ್ಲಿಅವರು ನಂಬಿಕ್ಷ ಮತುತ ಆತೂನು ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುವ ನಡತ್ಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಯಥವ ಮಟಿದಲ್ಲ ಿ
ಕಟ್ಟಿದಥರಷೂೇ ಅರ್ುಿ ಬಲ್ವಥಗಿ ನಂತುಕ್ಷೂಳುಳತತವಷ. ಯಥರು ದಷೇವರ ಪಿಕಟನಷಗಳನುನ 
ತಿಳಿದು ಅದಕ್ಷೆ ವಿಧಷೇಯರಥಗಿದಥದರಷೂೇ ಶಷ ೇಧಕನು ಅವರಿಗಷ ಯಥವ ಶಷ ೇಧನಷಯನುನ 
ತರುತ್ಥತನಷೂೇ ಅದಕ್ಷೆ ಅವರು ಸಿದದರಥಗಿರುತ್ಥತರಷ. 

ವಚನ್ 14. ಮೊದಲ್ು, ಪ್ೌಲ್ನು “ಬಹುಮಥನ” ಮತುತ “ಕೂಲ್ಲ” ಯ ಕುರಿತ್ಥಗಿ 
ಬರಷದದಥದನಷ ಇಬಬರಿಗೂ ಯಥರು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಬಿೇಜ್ವನುನ ಬಿತಿತದಥದರಷೂೇ ಮತುತ ಯಥರು 
ನೇರನುನ ಉಣಿಸಿದಥದರಷೂೇ ಮತುತ ಬಿೇಜ್ವನುನ ಪೊೇಷ್ಸಿದಥದರಷೂೇ ಅವರಿಗಷ (3:8). 
“ಬಹುಮಥನ” ಎಂಬ ಪದವು ತಪ್ಥಪದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಲ್ಿ. ಬಷಂಕ್ರಯು 
ಪಿತಿಯಬಬ ಮನುರ್ಯನ ಕ್ಷಲ್ಸ್ದ ಗುಣಮಟಿವನುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುವಥಗ, ಬಲ್ವಥದದದರ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಕಟ್ಟಿದದವರು ತ್ಮಮ ಶ್ರಮಕೆೆ ಬಹುಮತನ್ ಹೊಂದುರ್ತಾರೆ. ಪ್ೌಲ್ನ ಯೇಚನಷಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಅಳತ್ಷಯ ಒತತಡ ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತದಷ: ರಕ್ಷಣಷಯು ದಷೇವರ ಕೃಪ್ಷಯ ವಿರ್ಯವಥಗಿದಷ (ಎಫಷಸ್ 
2:8). ದಷೇವರು ತನನ ಕೃಪ್ಷಯನುನ ಯಥರು ಪಿಿೇತಿ ಮತುತ ನಂಬಿಕ್ಷಯ ಪರಿಣಥಮವಥಗಿ 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಗಷ ವಿಧಷೇಯತ್ಷಯನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಅಂಥಹ ಪ್ಥಪಿಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ ತನನ 
ಕೃಪ್ಷಯನುನ ಧಥರಥಳವಥಗಿ ಸ್ುರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ಕಟ್ಟಿಗಷ, ಹುಲ್ುಿ ಅಥವಥ ಆಪು ರಹಸ್ಯವಥಗಿರುತತದಷ, ಇದರಿಂದಥಗಿ ಅದು ಆ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಉತತಮವಥಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ರಚನಷಯಥಗಿ ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತದಷ. ಸ್ಭಷಯ ಕಟಿಡದ 
ಸ್ಲ್ಕರಣಷಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ೌಲ್ನ ಎಚಿರಿಕ್ಷಗಷ ಗಮನ ನೇಡುವಥಗ, ಅದು ನರಂತರವಥದ ಸ್ವ-
ಪರಿೇಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ತ್ಷೂಡಗಿಕ್ಷೂಳುಳತತದಷ. ಸ್ವ-ಪರಿೇಕ್ಷಗಷ ಸ್ಾಳವನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಳುಳವದು 
ಕಠಿಣವಥದದಷದೇನು ಅಲ್ಿ. ಸ್ಭಷಯ ಸ್ಮೂಹ ಆರಥಧನಷಗಥಗಿ ಕೂಡಿಬಂದವರು 
ಮನಷೂೇರಂಜ್ನಷಯನುನ ಬಯಸ್ುವದಥದರಷ ಒದಗಿಸ್ುತತದಷಯೇ? ದಷೇವರ ಕುರಿತ್ಥದ ನಮೂ 
ಭಥವನಷಗಳು ಸ್ತಯದ ಕುರಿತು ನಮೂ ಕಳಕಳಿಯನುನ ಮತುತ ಜ್ಞಥನದ ಕುರಿತು ನಮೂ 
ಬಯಕ್ಷಯನುನ, ಕ್ಷೈಸ್ತ ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಸ್ರಿದೂಗಿಸ್ುತತದಷೂೇ? ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಅಸಿತವಥರದ 
ಮ್ಮೇಲಷ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯಂದ ಕಟುಿವ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಅವಶಯಕತ್ಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಬರಷದ 
ಪತಿದಷೂಂದಗಷ ಮುಕ್ಥತಯವಥಗುವದಲ್ಿ.  

ವಚನ್ 15. ನಥಯಯತಿೇಪಿಷನ ಬಷಂಕ್ರ ಬರುವಥಗ ಮತುತ ಪಿತಿಯಬಬ ಮನುರ್ಯನ 
ಕ್ಷಲ್ಸ್ದ ಗುಣಮಟಿ ಎಂಥದಷದಂದು ತ್ಷೂೇರಬರುತತದಷ. ಕಟ್ಟಿಗಷ, ಹುಲ್ುಿ ಮತುತ ಆಪುಗಳಿಂದ 
ಕಟ್ಟಿದ ಬಷೂೇಧಕರು ತಮೂ ಕ್ಷಲ್ಸ್ವು ಸುಟ್ುಟಹೊೇಗುವದನ್ುು ನಷೂೇಡುತ್ಥತರಷ. ದಷೇವರ 
ಮಹಮ್ಮಗಥಗಿ ಜಿೇವಿಸಿದ ಅನಷೇಕರು ಬದಲಥಗಿ, ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಲಷೂೇಕದಷೂಂದಗಷ 
ವಿವಥಹಕ್ಷೆ ಅನುಮತಿಸಿದಥದರಷ ಎಂಬುದನುನ ಗುರುತಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ.  

ಅವರ ಬಷೂೇಧಕರು ಸ್ವದೂರ್ಣಷಯ ನರ್ಿವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುತ್ಥತರಷ; ಅವರು ತ್ಥವು 
ತಪಿಪಹಷೂೇದವರನುನ ನತಯಜಿೇವಕ್ಷೆ ತರುವದರಲ್ಲಿ ಕತಷನಷೂಂದಗಷ ನಂಬಿಗಸ್ತ 
ಸ್ಹಭಥಗಿಗಳಥಗುವದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲ್ರಥಗಿದಷದೇವಷ ಎಂಬುದನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ. ಓದುಗರು 
ಯಥರು ಯೆೇಸ್ುವನುನ ಸ್ವಂತ ಕತಷನಷಂದು ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷೂೇ ಅವರಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನು 
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ಅಮೂತಷವಥದ, ಪ್ಥಿಪಂಚ್ಚಕ ಉದಥಹರಣಷಯನುನ ಅವಶಯವಥಗಿರುವ ಜ್ವಥಬಥದರಿಗಳನುನ 
ನವಷೇದಸ್ಲ್ು ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಜಷೇಮ್ು ಡಿ. ಜಿ. ಡೌನನ ಪ್ೌಲ್ನ ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ 
ಭಥಷಷಯ ಕಡಿಮ್ಮಕಡಿಮ್ಮ ಸ್ಂಪೂಣಷ ಲಷಕೆವನುನ ತ್ಥನು ಬರಷಯುವಥಗ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ, ಮತುತ ವಿಶಥವಸಿಗಳಥಗಿದಥದಗಲ್ೂ, ಅವರ ಜಿೇವಿತದ ಗುಣಮಟಿ, 
ಅವರು ಕ್ಷೇವಲ್ ಎಳಷಯ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಷಯನುನ ಹಷೂಂದರಬಹುದು7 ಎಂದು 
ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತದಷ, ರಕ್ಷಣಷಯ ಕುರಿತು ಹಷೇಳುವದರ ಬದಲಥಗಿ “ಒಂದು ಎಳಷಯಲ್ಲಿ” 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಆ ಕೃಪ್ಷ ಮಥನವನ ತಪುಪಗಳಿಗಷ ಭತಯವನುನ ನೇಡುತತದಷ ಎಂದು 
ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಯಥಥಥಷವಥಗಿ ಒಳಷಳೇತನವನುನ ಹಷೂಂದರುವ ಜ್ನರು ಮತುತ ಆಳವಥದ 
ನಂಬಿಕ್ಷ ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ಕಳಪ್ಷ ಆಯೆೆಯನುನ ಮಥಡುತತದಷ. ಉತತಮ ಉದಷದೇಶಗಳಿದಥದಗೂಯ, 
ಒಬಬನು ದಷೇವ ಜ್ನರ ಹಥನಗಷ ಕ್ಥರಣನಥಗಬಹುದು, ಮನುರ್ಯನ ಹೃದಯವನುನ ನಷೂೇಡುವ 
ದಷೇವರು, ತನನ ಕ್ಷಲ್ಸ್ಗಥಗರನುನ ಅವರು ಬುದದೇಹೇನರಥಗಿ ವತಿಷಸಿದಥದಗೂಯ ರಕ್ಷಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ಗೂಡಥಥಷವಿದಥದಗೂಯ, ಬೆಂಕ್ರಯ ಮೂಲಕ ದೃಢತ್ಷಯನುನ ಬಷೇಪಷಡಿಸ್ಲ್ು ಆಗುವದಲ್ಿ, 
ದಷೇವ ಕೃಪ್ಷಯ ಮೂಲ್ಕ, ಅವರ ಕ್ಷೂಡುಗಷ ಚ್ಚಕೆದಥಗಿದದರೂ ಅಥವಥ ದಷೇವರ ಸ್ಭಷಯನುನ 
ಕಟುಿವದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಅಲ್ಿವಥಗಿದದರೂ ಕ್ಷಲ್ವರು ರಕ್ಷಣಷಹಷೂಂದುತ್ಥತರಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಕೃಪ್ಷಯನುನ ದೃಢೇಕರಿಸ್ುತಿತದಥದನಷ, ನಥಯಯಬದದವಥಗಿ ಗಳಿಸ್ಬಷೇಕ್ಥದ ಮ್ಮಚ್ಚಿಗಷಯಲ್ಿ. ಅದಷೇ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಆತನು ಯಥರು ಕಟಿಲ್ು ಬಯಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರಿಗಷ ಜ್ಞಥಪಿಸ್ುತ್ಥತನಷ – ದಷೇವ 
ಜ್ನರಿಗಷ ಯಥರು ಬಷೂೇಧಿಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ – ಅವರು ಎಚಿರಿಕ್ಷಯಂದ ಇರಬಷೇಕು ಇದರಿಂದಥಗಿ 
ಅವರು ನರ್ಿವನುನ ಅನುಭವಸ್ುವದಲ್ಿ. ಅವರ ಪಿಯತನಗಳು ಲಥಭವಿಲ್ಿದಷೇ ಹಷೂೇಗುವದು 
ಅವನು ಬಯಸ್ುದಲ್ಿ. ಕ್ಷಲ್ವರು ಪ್ೌಲ್ ಮಥತುಗಳಿಗಷ ಬರಲ್ಲಕ್ರೆರುವ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಮಧಯಸಿತಕ್ಷಯ ಸ್ಾಳವಿದಷ ಎಂಬುದರ ಸಥಕ್ಷಿಯನುನ ನಷೂೇಡಿದಥದರಷ, ಪರಲಷೂೇಕಕ್ಥೆಗಲ್ಲ ಅಥವಥ 
ನರಕಕ್ಥೆಗಲ್ಲ ಹಷೂೇಗದಷ ಇರುವವರ ಸ್ಾಳ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕ್ಥಲ್ದ ನಂತರದ ಕ್ಷಲ್ವು 
ಶತಮಥನಗಳಲ್ಲಿ ಮರಣಥನಂತರದ ಪ್ಥಿಯಶಿತತದ ಸ್ಾಳದ ವಿಚಥರ ಪಿಗತಿಹಷೂಂದತು. 
ಪ್ೌಲ್ನ ಮಥತುಗಳು, “ತ್ಥನಥದರಷೂೇ ರಕ್ಷಣಷ ಹಷೂಂದುವನು. ಆದರಷ ಬಷಂಕ್ರಯಳಗಿಂದ 
ತಪಿಪಸಿಕ್ಷೂಂಡವನ ಹಥಗಿರುವನು” ಕ್ಷಲ್ವರಿಗಷ ಮರಣಥ ನಂತರದ ಸ್ಾಳವಿದಷ ಎಂಬುದನುನ 
ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ “ಆದಥಗೂಯ ಅದರಂತ್ಷ” ಎಂಬ ವಥಕಯಭಥಗಗಳು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯ 
ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ಸ್ವರೂಪವನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತವಷ. ವಥಸ್ತವತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಶುದದೇಕರಣದ ಬಷಂಕ್ರ 
ಎಂದಥಷವಲ್ಿ.  

“ನೇವು ದೆೇವರ ಆಲಯವತಗಿದಿುೇರ” (3:16, 17) 

 16ನೇವು ದೆೇವರ ಆಲಯವತಗಿದಿುೇರೆಂದೂ ದೆೇವರ ಆತ್ಮನ್ು ನಮಮಲ್ಲಿ 
ವತಸಮತಡುರ್ತಾನೆಂದೂ ನಮಗೆ ಗೊತಿಾಲಿವೇ? 17ಯತವನತದರೂ ದೆೇವರ ಆಲಯವನ್ುು 
ಕೆಡಿಸಿದರೆ ದೆೇವರು ಅವನ್ನ್ುು ಕೆಡಿಸುವನ್ು. ಯತಕಂದರೆ ದೆೇವರ ಆಲಯವು 
ಪ್ವಿತ್ರವತದದುು. ಆ ಆಲಯವು ನೇವೆೇ. 

ವಚನ್ 16. ದೆೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ದೆೇವರ ಆತ್ಮನ್ು ನಷಲಷಸ್ುತ್ಥತನಷ ವಯಕ್ರತಕ 
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ವಿಶಥವಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್,ಿ ಕನರ್ಠ ಈ ವಚನದಲ್ಲಿ. “ದಷೇವರ ಆಲ್ಯ” ಸ್ಭಷಯಥಗಿದಷ, ವಿಶಥವಸಿಗಳ 
ಸ್ಮುದಥಯ, ಪಿಸ್ುತತ ಸಥಮಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ಭಷಯ ಸ್ದಸ್ಯರು ಕಟಿಡವಥಗಿದಥದರಷ ಅದರಲ್ಲಿ 
ಆತೂನು ನಷಲಷಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಆತೂನು, ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ನಮಮಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯತಗಿದತುನೆ, 
ಬಹುವಚನ (ἐν ὑμῖν, en humin). ಸ್ವಷನಥಮ ಎರಡೂ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ 16 ಮತುತ 17ರಲ್ಲಿ 
ಕಂಡುಬರುತತವಷ. ದಷೇವ ಜ್ನರಲ್ಲಿ ಅವಶಯವಿರುವ ಐಕಯತ್ಷಯ ಕುರಿತು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ವಥದವಿವಥದಮಥಡುವದನುನ ಮುಂದುವರಷಸ್ುತ್ಥತನಷ ಅದು 1:10ರಲ್ಲಿ ದಷೇವರು ತನನ 
ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷ, ಎಲಥಿ ವಿಶಥವಸಿಗಳಿಂದ ರಚ್ಚಸ್ಲ್ಪಟಿ 
ದಷೇವಥಲ್ಯ, ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಒಟ್ಥಿಗಿ ಕಟಿಲ್ಪಟ್ಟಿದಥರಷ ಯಥಕಂದರಷ ಅವರು ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ 
ಕಟಿಲ್ಪಟ್ಟಿದಥದರಷ. ಕ್ಷೇಫ, ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಪೊಸ್ ಇವರಿಗಷ ನಷಷಠಯನುನ 
ತ್ಷೂೇರಿಸಿಕ್ಷೂಂಡು ಪಂಗಡಗಳಥಗಿ ವಿಭಥಗಿಸ್ಲ್ಪಟಿರಷ ಅದು ಕತಷನಗಷ ಅಗೌರವ 
ತ್ಷೂೇರಿಸಿದಂತ್ಷ. ಪತಿಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಷ, ವಯಕ್ರತಕ ವಿಶಥವಸಿಗಳ ನಷೈತಿಕ ನಡಷತ್ಷಗಷ ವಿರ್ಯ 
ಬದಲಥವಣಷಯಥಗುವಥಗ (6:19), ದಷೇವಥಲ್ಯವು ವಯಕ್ರತಕ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಎಂದು ಹಷೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ. 
ಆತೂನು ಕ್ಷೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ ವಥಸಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಆದರಷ ವಿರ್ಯ ಈಗ ಇರುವಂಥದಲ್ಿ.  

ರಿಚಡಷ ಬಿ. ಹಷೇಸ್ ಪ್ೌಲ್ನ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯನುನ ಉತತಮವಥಗಿ ಸಷರಷಹಡಿದದಥದರಷ: 

ಪುನರುತ್ಥಾನ ಮತುತ ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಎರಡನಷೇ ಆಗಮನ ಮಧಯದ ವಿರಥಮ 
ಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲ ಿ ದಷೇವರು ಲಷೂೇಕದಲಿ್ಲ ಏನು ಮಥಡುತಿತದಥದನಷ? ಪ್ೌಲ್ನ ಪಿಕ್ಥರ, ದಷೇವರು 
ಆತೂನ ಮೂಲ್ಕ ಮುಂಚ್ಚತವಥಗಿ ಉಹಸ್ುವ ಮತುತ ಮರುಸ್ಂಧಥನಕ್ಷೆ 
ಒಟುಿಗೂಡಿಸ್ಲ್ು ಮತುತ ಲಷೂೇಕವನುನ ಸ್ವಸ್ಾಪಡಿಸ್ಲ್ು ಸ್ಮುದಥಯಗಳನುನ ಸ್ೃಷ್ಿಸ್ುವ 
ಕ್ಥಯಷದಲಿ್ಲ ತತಪರನಥಗಿದಥದನಷ. ದಷೇವರ ಪಿಿೇತಿಯ ಫಲ್ ಎಂದರಷ ಅರಿಕ್ಷಮಥಡುವ, 
ಆರಥಧಿಸ್ುವ ಮತುತ ದಷೇವರನುನ ಮಹಮ್ಮ ಪಡಿಸ್ುವ ಹಥಗಷ ಒಟ್ಥಿಗಿ ಪ್ಥಿರ್ಥಷಸ್ುವ 
ಸ್ಮುದಥಯಗಳನುನ ರಚ್ಚಸ್ುವದು (ಉದಥಹರಣಷ, ರಷೂೇಮಥ 15:7-13 ನಷೂೇಡಿರಿ).8 

ವಚನ್ 17. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ವಥದವನುನ ಮೃದುವಥದ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯನುನ ನೇಡುವದರ 
ಮೂಲ್ಕ ಕೂಿಡಿಕರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ: ದಷೇವರು ಆಲ್ಯವನುನ ಅಪವಿತಿಗಷೂಳಿಸ್ುವದನುನ 
ಹಗುರವಥಗಿ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವದಲ್ಿ. ಸ್ಣಣ ನಷಷಠಗಳ ಆಧಥರದ ಮ್ಮೇಲಷ ಸ್ಭಷಯನುನ 
ವಿಭಥಗಿಸ್ುವದು ಅದನುನ ನಥಶಗಷೂಳಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ. ಯಥರು ದಷೇವಥಲ್ಯವನುನ 
ಪವಿತಿಗಷೂಳಿಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ದೆೇವರು ಅವರನ್ುು ನತಶ್ಮತಡುರ್ತಾನೆ. ದಷೇವರು ವಥಸಿಸ್ುವ 
ಸ್ಾಳದ ಪವಿತಿತ್ಷಯನುನ ಉಲ್ಿಂಘಿಸ್ುತ್ಥತನಷೂೇ ಅವನಗಷ ಪ್ೌಲ್ನು, ಯಥವ ಅನುಕಂಪವನುನ 
ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವದಲ್ಿ. ಅಂಥಹ ಮನುರ್ಯನಗಷ ಹಗುರವಥದ ಶಕ್ಷಯಥಗಬಷೇಕು ಇಲ್ಿವಷೇ ಅವನು 
ಹಥಗಷಯೆೇ ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಪಡಬಷೇಕು ಎಂದು ರಿಯಥಯತಿ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವದಲ್ಿ. ದಷೇವರ ಸ್ಭಷ 
ಪರಿಶುದದವಥದ ಸ್ಾಳವಥಗಿದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ಸಥಮಯವನುನ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ವರ್ಷಗಳು 
ಗತಿಸಿಹಷೂೇದವು, ಅವನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ ನೇವು “ಜಿೇವದ ಕಲ್ುಿಗಳು” ನೇವು 
“ಆತೂಸ್ಂಬಂಧವಥದ ಮಂದರವಥಗುವದಕ್ಷೆ ಕಟಿಲ್ಪಡುತ್ಥತ ಇದದೇರಿ, ಮತುತ ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ಮೂಲ್ಕ ದಷೇವರಿಗಷ ಸ್ಮಷಪಕವಥದ ಆತಿೀಯ ಯಜ್ಞಗಳನುನ ಸ್ಮಪಿಷಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಪವಿತಿ 
ಯಥಜ್ಕವಗಷದವರಥಗಿದದೇರಿ” (1 ಪ್ಷೇತಿ 2:5).  

ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಓದುಗರು ದೆೇವರ ಆಲಯವತಗಿ ತ್ಥವು ಪ್ರಶ್ುದುರತಗಿರಬೆೇಕು 
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ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಎಂದು ಬಯಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು “ದಷೇವಥಲ್ಯ” 
ಎಂಬ ಪದವನುನ ಬಹುಶಃ ಸ್ಂಪೂಣಷ ಸ್ಂಕ್ರೇಣಷವನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ಲ್ು 
ಉಪಯೇಗಿಸಿರಬಹುದು, ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಪರಿಶುದದ ಕ್ಷೇತಿದಲ್ಲಿ (ἱερόν, hieron) 
ಆಸಥಾನ, ಆವರಣ ಮತುತ ಉಗಥಿಣಗಳನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿರಬಹುದು. ಬದಲಥಗಿ, ಆತನು 
ಒಳಗಣ ಪವಿತಿ ಸ್ಾಳ, ಪರಿಶುದದ ಸ್ಾಳ ಮತುತ ಅತಿೇ ಪರಿಶುದದವಥದ ಸ್ಾಳ (ναός, naos) 
ಅವುಗಳನುನ ಪಿತಿನಧಿಸ್ುವ ಪದವಥಗಿ ಆರಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರಬಹುದು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು, 
ತಮೂ ಪ್ಥಪಗಳನುನ ತ್ಷೂಳಷದುಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು (ಅ.ಕೃ. 22:16) ನತಯಜಿೇವಕ್ಥೆಗಿ 
ವಿಮೊೇಚ್ಚಸ್ಲ್ಪಟುಿ, ಪರಿಶುದದರಥಗಿದದರು. ಇದಷೂಂದು ಆಶಿಯಷಕರವಥದ ಪಿಕಟನಷ. 
ಸಥಮಥನಯ ವಿೇಕ್ಷಕರು ಅವರನುನ ಬಷೇರಷೇನೂ ಅಲ್ಿ ಪರಿಶುದದರು ಎಂದು 
ತಿೇಮಥಷನಸ್ುತಿತದದರು. ಅವರು ಒಡಕು ಹುಟ್ಟಿಸ್ುವವರಥಗಿದದರು. ಅವರು ಅಸ್ಹಯ 
ಪ್ಥಪಗಳನುನ ತಮೂ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ತ್ಥಳಿಕ್ಷೂಂಡಿದದರು (5:1). ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರು ಬಥಗಶಃ 
ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯಲ್ಲಿ ತ್ಷೂಡಗಿಕ್ಷೂಂಡಿದದರು (8:10). ಅವರು ಪರಸ್ಪರರನುನ 
ದೂರುವದಕ್ಥೆಗಿ ಲೌಕ್ರಕ ನಥಯಯಥಲ್ಯಗಳನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವವರನುನ 
ಹಷೂರತುಪಡಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ (6:7). ಆದಥಗೂಯ, ದಷೇವರು ಅವರನುನ ಪರಿಶುದದರನಥನಗಿ 
ಮಥಡಿದದನು, ಇದರಿಂದಥಗಿ ಅವರು ಪರಿಶುದದರಥಗಿದದರು. ಕುರಿಮರಿಯ ರಕತವು 
ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ ಅವರ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಪರಿವತಷನಷಗಷೂೇಳಿಸಿತುತ. ಪ್ೌಲ್ನು ದಷೇವರು 
ಅವರನುನ ಸ್ೃಷ್ಿಸಿರುವ ಹಥಗಷ ಪರಿಶುದದರಥದ ಜ್ನರಂತ್ಷ ಜಿೇವಿಸ್ಬಷೇಕ್ಷಂದು 
ಎಚಿರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

“ಎಲತಿ ಸಂಗತಿಗಳು ನನ್ಗೆೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವುಗಳತಗಿವೆ” (3:18-23)  
ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಷೂಂದಗಷ ಮೃದುವಥಗಿದದನು ಅದನುನ ಬಿಟಿರಷ ಬಷೇರಷನೂ ಇಲ್ಿ. 

ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಸ್ುಶಕ್ಷಿತರು ಎಂದು ಹಷಮ್ಮೂಪಟ್ಟಿಕ್ಷೂಳುಳತಿದದ ತತವಜ್ಞಥನಗಳು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸಥವಷಜ್ನಕ ಸ್ಾಳಗಳಲ್ಲಿ, ಮೌಲ್ಯಮಥಪನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು, 
ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರಷೂಂದಗಷ ನಷೇರವಥಗಿ ಮಥತನಥಡುತ್ಥತನಷ. 3:12ರಲ್ಲಿ, ಅವನು ಹಷೇಳಿರುವದರ 
ತಿರುಳು “ದಷೇವರಥತೂನಂದ ನಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವವರಿಗಷ ತಕೆಂತ್ಷ ನಮೂ ಸ್ಂಗಡ 
ಮಥತನಥಡಲಥರದಷ, ಪ್ಥಿಪಂಚ್ಚಕರೂ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಳಷಗೂಸ್ುಗಳು 
ಆಗಿರುವಂಥವರಿಗಷ ತಕೆಂತ್ಷ ನಮೂ ಸ್ಂಗಡ ಮಥತ್ಥಡಬಷೇಕ್ಥಯತು” ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಯಥವ ಮನುರ್ಯನ ಸ್ವ-ಪ್ಥಿಮುಖಯತ್ಷಯನುನ ಗಂಭಿೇರವಥಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ, 
ಅವನು ತನನ ಓದುಗರು ತ್ಥವು ದಷೇವರಿಂದ ಕರಷಯಲ್ಪಟಿವರು ಎಂಬುದನುನ 
ಮರಷತುಹಷೂೇಗಲ್ು ಆಸ್ಪದ ಕ್ಷೂಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ವಥಯಖ್ಥಯನಸ್ಲ್ು ಯಥವ ವಿರ್ಯವೂ 
ಇರಲ್ಲಲ್ಿ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸ್ಮುದಥಯ ಆತೂದಲ್ಲಿ ಬಂದತುತ ಮತುತ ದಷೇವರಿಗಷ 
ದೇನವಥಗಿ ಅದೇನಪಡಷಸ್ುಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಗುರುತ್ಥಗಿತುತ. ಕತಷನ ಸ್ಭಷಯ ಸ್ದಸ್ಯರಥಗಿ, 
ಅವರೂ ಸ್ಹ ಮನಸಿುನ ಐಕಯತ್ಷ ಮತುತ ನಥಯಯತಿೇಪಿಷನಂದ (1:10) ಮತುತ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಂಡ 
ತಿಳುವಳಿಕ್ಷ ಮತುತ ನರಿೇಕ್ಷಯಂದ ಗುರುತಿಸ್ಲ್ಪಡಬಷೇಕು. 

18ಯತವನ್ೂ ತ್ನ್ುನ್ುು ರ್ತನೆೇ ಮ್ೇಸಗೊಳಿಸದಿರಲ್ಲ ರ್ತನ್ು ನಮಮಲ್ಲಿ ಲೊೇಕ 
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ಸಂಬಂಧವತಗಿ ಜ್ಞತನ ಯತಗಿದ ುೆೇನೆಂದು ಭತವಿಸಕೊಳುಿವವನ್ು ಜ್ಞತನಯತಗುವಂರ್ೆ 
ಹುಚಚನತಗಲ್ಲ. 19ಯತಕಂದರೆ ಇಹಲೊೇಕ ಜ್ಞತನ್ವು ದೆೇವರು ಮುಂದೆ ಹುಚುಚತ್ನ್ವತಗಿದೆ. 
ಆತ್ನ್ು ಜ್ಞತನಗಳನ್ುು ಅವರ ತ್ಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೆೇ ಹಿಡುಕೊಳುಿರ್ತಾನೆಂತ್ಲೂ 20ಜ್ಞತನಗಳ 
ಯೊೇಚನೆಗಳನ್ು ನಶ್ಪಲವತದವುಗಳೆಂದು ಕತ್ೆನ್ು ತಿಳುಕೊಳುಿರ್ತಾನೆಂತ್ಲೂ 
ಬರೆದಿದೆಯಲಿ. 21ಆದಕತರಣ ಮನ್ುಷಯಮತತ್ರದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯತರೂ ಹಿಗಗದಿರಲ್ಲ. 
ಯತಕಂದರೆ ಸಮಸಾವೂ ನಮಮದು; 22ಪೌಲನತಗಲ್ಲ ಅಪೊಲೊಿೇಸನತಗಲ್ಲ ಕೆೇಫನತಗಲ್ಲ, 
ಲೊೇಕವತಗಲ್ಲ ಜೇವವತಗಲ್ಲ ಮರಣವತಗಲ್ಲ, ಈಗಿನ್ ಸಂಗತಿಗಳತಗಲ್ಲ ಮುಂದಣ 
ಸಂಗತಿಗಳತಗಲ್ಲ ಸಮಸಾವೂ ನಮಮದೆೇ; 23ನೇವಂತ್ೂ ಕ್ರರಸಾನ್ವರು, ಕ್ರರಸಾನ್ು ದೆೇವರವನ್ು.  

ವಚನ್ 18. ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಒಡಷಯನಷಂದು ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳವದು ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಮೊೇಸ್ದಂದ 
ಮುಕತಗಷೂಳಿಸ್ುವದಲ್ಿ. ಒಬಬನು ಇದಕ್ಷೆ ವಿರಷೂೇಧವಥಗಿ ಸ್ಹ ವಥದಮಥಡಬಹುದು: ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ವಿಚ್ಚತಿವಥಗಿ ಮೊೇಸ್ಕ್ಷೆ ನಮಿರಥಗಿರುತ್ಥತರಷ. ನಂಬಿಕ್ಷಗಷ ವಿಶಥವಸ್ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥದ 
ಅಂಶವಥಗಿದಷ. ಮಥತನಥಡುವ ಸ್ಂದಷೇಶವಥಗಿ, ಸ್ುವಥತ್ಷಷ, ವಿಶಷಿೇರ್ಣಷ ಮತುತ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಗಷ 
ಕರಷ ನೇಡುತತದಷ. ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಉತತಮವಥಗಿ ಹಷೇಳುತ್ಥತರಷೂೇ, ಯಥರು 
ದುರ್ಿರನುನ ಪಶಥಿತ್ಥತಪ ಮತುತ ಯೆೇಸ್ುವನುನ ಕತಷನಷಂದು ಅರಿಕ್ಷ ಮಥಡಲ್ು 
ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರನುನ ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಪಿವೃತಿತಯನುನ ಹಷೂಂದರುತ್ಥತರಷ. 
ಮೊೇಸ್ಗಥರರು ಮತುತ ಅವಕ್ಥಶವಥದಗಳು ಕ್ಷೂರಿಂಥಲ್ಲಿ ಹಷೂರದಷೇಶದಲ್ಲಿದಥದರಷ. ತಮೂ 
ಮಥತುಗಳನುನ ರಹಸ್ಯಮಯ ವಥಕಯಭಥಗಗಳಲ್ಲಿ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುತ್ಥತ ಜ್ಞಥನಗಳಷಂದು 
ನಟನಷಮಥಡುತ್ಥತರಷ, ಅವರು ಮೊೇಸ್ಗಷೂಳಿಸ್ಲ್ು ಶಕತರಥಗಿದಥದರಷ. ಸ್ಭಷಯ 
ಇತಿಹಥಸ್ದುದದಕೂೆ ಇಂಥಹ ಜ್ನರು ಇತರರನುನ ತಪ್ಥಪದ ದಥರಿಗಷ ನಡಷಸ್ುವದನುನ 
ಮುಂದುವರಷಸಿದಥದರಷ.  

ಎರಡನಷಯ ಶತಮಥನದ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಹಥಸ್ಯಗಥರ ಲ್ೂಸಿಯನ್ “ಪ್ಷರಿಗಿಿೇನಸ್ು” 
ಎಂಬವನ ಹಷಸ್ರನುನ ಧರಿಸಿಕ್ಷೂಂಡ ಒಬಬ ತಂತಿಗಥರನ ಕಥಷಯನುನ ಹಷೇಳುತ್ಥತರಷ. 
ಲ್ೂಸಿಯನ್ ಪ್ಷರಿಗಿಿೇನಸ್ು ಹಷೇಗಷ ಕ್ಷೈಸ್ತನಥದ ಮತುತ ಕ್ಷೂಂಚ ಹಷೂತಿತನಲ್ಲಿ, “ಅವರಷಲ್ಿರನುನ 
ಮಕೆಳ ಹಥಗಷ ಕ್ಥಣುವಂತ್ಷ ಮಥಡಿದನು.” ಅವನು ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನ ಅಥಷೈಷಸಿದನು 
ಮತುತ ತ್ಥನಷೇ ಸ್ವತಃ ಪುಸ್ತಕಗಳನುನ ಬರಷದನು. ಪ್ಷರಿಗಿಿನಸ್ುನು ಸಷರಷಮನಷಗಷ ತಳಳಲ್ಪಟ್ಥಿಗ, 
ಅವರ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ಹಷೂೇದರ ಸ್ಹಷೂೇದರಿಯರು “ಅವನನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಮಥಡುವ ಯಥವ 
ಪತಿಗಳನುನ ಕ್ಷೈಬಿಡಲ್ಲಲ್ಿ.” ಅವರು ಗಣನೇಯವಥದ ಮೊತತದ ಹಣವನುನ ಸ್ಂಗಿಹಸಿ 
ಅವನಗಷ ನೇಡಿದರು. ಲ್ೂಸಿಯನ್ ಕ್ಷೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಇರಬಷೇಕ್ಥದ ಸಥಧುತವವನುನ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತಗಷೂಳಿಸಿ 
ಈ ರಿೇತಿಯಥಗಿ ವಣಿಷಸ್ಬಹುದು ಎಂದು ಹಷೇಳಿದನು: “ಆದುದರಿಂದ ಯಥವುದಷೇ ಕಪಟ 
ವಷೇರ್ದಥರಿ ಮತುತ ತಂತಿಗಥರ, ಸ್ಂದಭಷದ ಲಥಭವನುನ ಪಡಷದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು, ಅವರ 
ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಇದದರಷ [ಕ್ಷೈಸ್ತನು], ಅವನು ಬಹುಬಷೇಗನಷೇ ಸ್ರಳ ಸ್ಮೂಹದ ಮ್ಮೇಲಷ ಒತತಡ 
ತರುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಸ್ಂಪತತನುನ ಗಳಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.”9 

ಲ್ೂಸಿಯನ್ ತನನ ನಥಯಕರ ಮನಷೂೇರಂಜ್ನಷಗಥಗಿ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ 
ಉತ್ಷರೇಕ್ಷಿಸಿಹಷೇಳಿದನು, ಆದರಷ ಆತನ ವಣಷನಷಯು ಕ್ಷಲ್ವು ವಿಶಥವಸಿಗಳ ತಮೂ 
ಅನಥನುಕೂಲ್ಕರ ಭಥವನಷಯನುನ ತ್ಷೂಡಷದು ಹಥಕುವದನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ 
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ಸಥಕ್ಥಗಿತುತ. ಅವರನುನ ಪಿಶಂಸಿಸ್ುವ ಹಥಗಷ, ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಕ್ಷಮಿಸ್ುವವರು ಮತುತ 
ವಿಶಥವಸ್ವಿಡುವವರು ಆಗಿರಲ್ು ಬಯಸ್ುತಿತದದರು. ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಇಂಥಹ 
ಗುಣಗಳನುನ ಪೊಿೇತ್ಥುಹಸಿದನು, ಕ್ಷಲ್ವೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲ ಿ ದೂರದೃಷ್ಿತವ ಜ್ಟ್ಟಲ್ 
ಪಿಶಷನಗಳನುನ ಕ್ಷೇಳಬಷೇಕ್ಷಂಬ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಯನುನ ಇಡುತತದಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ 
ವಥಕ್ಥಿತುಯಷದಂದ ಮನಸಷಳಷಯುವದು, ಪಿಭಥವಶಥಲ್ಲ ಭಥರ್ಣಕ್ಥರನಥಗುವದು ಮತುತ 
ರಹಸ್ಯಮಯ ತತವಶಥಸ್ರವು ಅವರು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಮೊೇಸ್ಕ್ಷೆ ಒಳಪಡಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ. 
ಯಥವನೂ ತನನನುನ ತ್ಥನಷೇ ಮೊೇಸ್ಗಷೂಳಿಸ್ದರಲ್ಲ, ತ್ಥನು ನಮೂಲ್ಲಿ “ಆತಿೀಕರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಜ್ಞಥನಷೂೇದಯವದವರಷೂಂದಗಷ” ಇದಷದೇನಷ, ಲಷೂೇಕ ಸ್ಂಬಂಧವಥಗಿ ಜ್ಞಥನಯಥಗಿದಷದೇನಷಂದು 
ಭಥವಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವವನು ಜ್ಞಥನಯಥಗುವಂತ್ಷ ಹುಚಿನಥಗಲ್ಲ, ಯತಕಂದರೆ ಇಹಲೊೇಕದ 
ಜ್ಞತನ್ವು ದೆೇವರ ಮುಂದೆ ಹುಚುಚತ್ನ್ವತಗಿದೆ.  

ವಚನ್ 19. ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ತಮೂ ನಯಂತಿಣದಂದ ಆಚಷಗಷ ಇರುವ 
ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ ಹಡುಡತ್ಥತನಷೂೇ ಆಗ ದಷೇವರು, ಸ್ಂತ್ಷೂೇರ್ಪಡುತ್ಥತನಷ, 
ಪಿಭಥವಿತನಥಗುವದಲ್ಿ. ಒಂದು ರಿೇತಿಯ ಹಥಸ್ಯದ ಸ್ಪಶಷವಥಗಿದಷ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಈ 
ಲೊೇಕದ ಒಂದು ವಿಧವತದ ಜ್ಞತನ್ವನ್ುು ಒಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ, “ಈ ಕ್ಥಲ್ದ ಬುದದವಂತರಿಗಷ” 
ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥಗಿರುವ ಜ್ಞಥನ (3:18). ಇಂಥಹ ಜ್ಞಥನವು ತನನ ಮಿತಿಯಲ್ಿ ಮುಗದವಥಗಿದಷ. 
ಹವವಳು ತ್ಥನು ತ್ಷೂೇಟದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಥಿ ಹಣುಣಗಳನುನ ತಿಂದಥಗೂಯ ಸಥಯುವದಲ್ಿ 
ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡ ಮ್ಮೇಲಷ ಪಿಭಥವಿತಳಥದಳು (ಆದಕ್ಥಂಡ 3:1-4). ಶೇನಥರ 
ಪಿದಷೇಶದಲ್ಲಿದದ ಮನುರ್ಯರು ಪರಲಷೂೇಕವನುನ ತಲ್ುಪುವ ಗಷೂೇಪುರವನುನ ಕಟಿಬಷೇಕು ಎಂಬ 
ಕ್ಷಲ್ಸ್ಕ್ಷೆ ಕ್ಷೈಹಥಕುವಥಗ ತಮೂ ಕ್ಥಲ್ದ ಜ್ಞಥನದ ಮ್ಮೇಲಷ ಆತುಕ್ಷೂಂಡಿದದರು (ಆದಕ್ಥಂಡ 
11:4). ಮಥನವನ ಈ ಕಥಷಯಲ್ಲಿ ದಷೇವರು ಅವರ ಭಥಷಷಯನುನ ತ್ಥರು ಮಥರುಮಥಡಿದನು 
ಮತುತ ಅವರನುನ ಪರದಷೇಶಗಳಿಗಷ ಚದುರಿಸಿದನು. ಹಟಮಥರಿತನ ಮತುತ ಹಷಮ್ಮೂ ಅವರಿಗಷ 
ತಮೂ ಸ್ವಂತ ಕಲ್ಲಕ್ಷ ದೆೇವರ ಎದುರನ್ಲ್ಲಿ ಮೂರ್ೆತ್ನ್ವತಗಿದೆ ಎಂಬುದನುನ ಮರಷಯುವಂತ್ಷ 
ಮಥಡುತತದಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯನುನ ಯೇಬ 5:13 ನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಒತುತ 
ನೇಡುತ್ಥತನಷ: ಜ್ಞತನಗಳನ್ುು ಅವರ ತ್ಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೆೇ ಹಿಡುಕೊಳುಿರ್ತಾನೆ. ಈ ಮಥತುಗಳು 
ಯೇಬನ ಸಷನೇಹತ ಎಲ್ಲೇಫಜ್ನ ಮಥತುಗಳಥಗಿವಷ. ಯೇಬನ ಗಿಂಥದಂದ 
ವಥಕಯಭಥಗಗಳು ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಹಲ್ವು ಸ್ಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಷೂೇಡಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿವಷ, ಆದರಷ ಈ 
ಕ್ಷಲ್ಸ್ವನುನ ಕ್ಷೇವಲ್ ಮೂರು ಸಥರಿ ನಷೇರವಥಗಿ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ಲಥಗಿದಷ. ಮೂರರಲ್ಲಿ ಎರಡು 
ಎಲ್ಲೇಫಜ್ನು ಹಷೇಳಿದವುಗಳಥಗಿವಷ (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 3:19 [ಯೇಬ 5:13]; ಇಬಿಿಯ 12:5 
[ಯೇಬ 5:17]) ಮೂರನಷಯದು ದಷೇವರು ಯೇಬನಗಷ ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸಿದುದ (ರಷೂೇಮಥ 11:35 
[ಯೇಬ 41:11; ಎಲ್ಲೇಹುವಿನ ಮಥತುಗಳನುನ 35:7ರಲ್ಲಿ ನಷೂೇಡಿರಿ]). ವಯಂಗಷೂೇಕ್ರತ ಎಂದರಷ 
ಯೇಬನ ಸಷನೇಹತರು ದಷೇವರ ಮಥಗಷಗಳನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಮನುರ್ಯನ 
ಅಸ್ಮಥಷತ್ಷಯನುನ ಅರಿಕ್ಷ ಮಥಡಿದರು, ಆದಥಗೂಯ ಅವರು ತಮಗಷ ಜ್ಞಥನದ ಕುರಿತು ಎಲಥಿ 
ತಿಳಿದದಷ ಎನುನವವರಂತ್ಷ ಯೇಬನಗಷ ಸ್ೂಚನಷ ನೇಡುವದನುನ ಮುಂದುವರಷಸಿದರು. ಅ 
ಮಟಿದ ವರಷಗಷ ಯೇಬನ ಸಷನೇಹತರು ತಮೂ ಸ್ವಂತ ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿದದರು.  
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ವಚನ್ 20. ತನನ ವಿರ್ಯಕ್ಷೆ ಮುಂದಷ ಒತುತ ನೇಡಲ್ು, ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ರೇತಷನಷ 94:11 ಕ್ಷೆ 
ತಿರುಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯು ಹಳಷಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಗಿಿೇಕ್ ಅನುವಥದವಥಗಿದಷ (ಕ್ರೇತಷನಷ 
93:11; LXX), ಅಲ್ಲಿ ಅಥಷವು ಇಬಿಿಯ ಅಥಷಕ್ರೆಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಷೇರಷಯಥಗಿದಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ದಷೇವರು ತನನ ವತಷನಷಗಳನುನ ಟ್ಟೇಕ್ರಸ್ುವ ಮನುರ್ಯ ಪಿಯತನಗಳನುನ ಗಮನಸ್ುತ್ಥತನಷ 
ಎಂಬುದನುನ ದೃಢಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಮನುರ್ಯನು ಧಷೈಯಷವಂತನಥಗಿ ಮತುತ ಆತನ 
ಪಿಕಟನಷಗಳನುನ ಬದಗಿಡುವಥಗ, ಅವರ ವಿವಷೇಚನಷಯು . . . ನರುಪಯುಕತವಥಗುತತದಷ 
ಎಂಬುದು ಆತನಗಷ ತಿಳಿದದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಶಕ್ಷಣ ಮತುತ ಕುತೂಹಲ್ ದಷೇವರಿಗಷ ಪ್ಥಪವಥಗಿದಷ 
ಎಂದು ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುವದಲ್ಿ. ಬದಲಥಗಿ, ಆತನು - ಯಥವಥಗ ಜ್ನರು ತಮೂ ವಿವಷೇಚನಷಯ 
ಕ್ಷೂನಷಯ ಹಂತಕ್ಷೆ ಬರುತ್ಥತರಷೂೇ, ಯಥವಥಗ ತ್ಥಂತಿಿಕ ಪಿಗತಿ ಮತುತ ವಿದುಯನಥೂನ 
ಶಥಸ್ರದ ಮ್ಮೇಧಥವಿಗಳು ಅಸಿತತವದ ರಹಸ್ಯವನುನ ಬರಿದುಮಥಡಿದಥದರಷೂೇ ಆವಥಗ ಈ 
ಪದಗಳನುನ “ಆದಯಲ್ಲಿ ದಷೇವರ ಸ್ೃಷ್ಿಸಿದನು (ಆದಕ್ಥಂಡ 1:1) ಎಂಬುದನುನ ಹಷೂರತು 
ಪಡಿಸಿ ಬಷೇರಷ ಯಥವದಷೇ ವಿವರಣಷಯನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಳುಳವದಲ್ಿ.  

ವಚನ್ 21. ಪ್ೌಲ್ನಂದ ನೇಡಲ್ಪಟಿ ಎಚಿರಿಕ್ಷ ಅಮೂತಷವೂ ಅಲ್ ಿ ಇಲ್ಿವಷೇ 
ಶಷೈಕ್ಷಣಿಕವಥದದೂದ ಅಲ್ಿ. ಕ್ಷಲ್ವರು ಜ್ನರನುನ “ಅವರ ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿಯೆೇ” ದಷೇವರು 
“ಹಡಿಯುತ್ಥತನಷ” ಎಂಬುದಥಗಿ ಅಲ್.ಿ ಆತನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಹಡಿಯುವ 
ಪಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದಥದನಷ, ಅವರು ಮನುರ್ಯನಲ್ಲಿ ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳುಳವದರಿಂದಥಗಿ ತ್ಮಮ 
ಶ್ೆ ೇಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಯತಗುರ್ತಾರೆ. ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರಿಗಷ ಜ್ಞಥಪಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, “ದಷೇವರ ಆಲ್ಯವು 
ಪರಿಶುದದವಥಗಿರುವದರಿಂದ, ಅದು ನೇವಥಗಿದದೇರಿ” (3:17). ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ 
ಮಥತನಥಡುತ್ಥತನಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಬಯಸ್ುವ ಯಥವ ಜ್ಞಥನವೂ 
ದಷೇವರು ಅವರನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಏನಥಗಿರಬಷೇಕ್ಷಂದು ಸ್ೃಷ್ಿಸಿದಥದನಷೂ ಅದಕ್ಷೆ 
ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ಲಥಗುವದಲ್ಿ. ಅವರು ವಿಮೊೇಚ್ಚಸ್ಲ್ಪಟಿವರು, ಆಯಲ್ಪಟಿವರು, ದಷೇವ ಜ್ನರು 
ಆಗಿದಥದರಷ. ಅವರಿಗಷ ದಷೇವರ ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ಲಥರದ ವರಗಳ ಯೇಗಯತ್ಷಯನುನ ಗುರಿತಿಸ್ಲ್ು 
ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನ ಮತುತ ದೇನತ್ಷ ಇರಬಷೇಕು. ಕ್ಷೈಸ್ತರು, ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುವ ಹಥಗಷ, ಎಲತಿ 
ಸಂಗತಿಗಳು ಅವಗತಗಿಯೆೇ ಇವೆೇ ಯಥಕಂದರಷ ಅವರು ದಷೇವರ ಆಲ್ಯವಥಗಿದಥದರಷ.  

ವಚನ್ 22. ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪೌಲನತಗಲ್ಲ ಅಥವತ ಅಪೊಲೊಿೇಸನತಗಲ್ಲ ಅಥವತ 
ಕೆೇಫನತಗಲ್ಲ ಅವರ ಸಷೇವಷ ಮಥಡಿದದರಿಂದ ಅವರು ಆಶೇವಥಷದ ಹಷೂಂದದವರಥಗಿದದರು. 
ಸಷೇವಕರು ಅಂದರಷ ಒಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸಷೇವಷ ಮಥಡುವವರ ಸಷೂತ್ಥತಗಿದಥದರಷ. ಸ್ುಶಕ್ಷಿತ, 
ಮಥಮಿಷಕವಥದ ಕಲ್ಲಯುವಿಕ್ಷ “ಶರಿೇರಥಧಿೇನ ಸ್ವಭಥವದವರ” ಎದುರಿನಲ್ಲಿ 
ಸಥಾನಮಥನವನುನ ನೇಡಬಹುದು (3:1), ಆದರಷ ಯಥರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತೂನಲ್ಲಿ 
ಲ್ಲೇನರಥಗಿರುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರು ಅನಂತಕ್ಥಲ್ಕೂೆ ಸಷೇವಕರಥಗುವದಕ್ಷೆ ಹಷಚುಿ 
ಯೇಗಯವಥಗಿರುತತದಷ. 1:12 ಮತುತ 3:22 ರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಮೂರು ಜ್ನರ ಉಲಷಿೇಖ ಮೊದಲ್ 
ಮೂರು ಅದಥಯಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಅನಷೇಕ ಎಚಿರಿಕ್ಷಗಳಿಗಷ ಮಹತವವನುನ ನೇಡುತತದಷ. 
ಯಥಕಂದರಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ತಮೂ ಬಷೂೇಧಕರಿಂದ ಮಥಗಷದಶಷನವನುನ ಹಷೂಂದದದರು, 
ಅವರು ಎಲತಿ ಸಂಗತಿಗಳನ್ುು ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿದದರು. ಅವರು ತಿಳಿದರುವದು ಏನಂದರಷ 
ತ್ಥವು ಯಥರಥಗಿದಷದೇವಷ ಮತುತ ತಮಗಷ ಬಷೂೇಧಿಸಿದವರಷೂಂದಗಷ ತ್ಥವು ಯಥವ 
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ಬಷಳವಣಿಗಷಯನುನ ಹಷೂಂದದಷದೇವಷ ಎಂಬುದು. ಅದು ಪತರಪ್ಂಚಿಕವತದದೊುೇ ಅಥವತ ಜೇವ 
ಅಥವತ ಮರಣಕರವತದದೊುೇ ಅಥವತ ಪ್ರಸುಾತ್ ಸಂಗತಿಗಳೂೆೇ ಅಥವತ ಭವಿಷಯತಿಾನ್ 
ಸಂಗತಿಗಳೂೆೇ.  

1:12ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ್ಷ ಕ್ಷೇಫನ ಉಲಷಿೇಖವು 3:22ರಲ್ಲಿ, ಗಷೂಂದಲ್ಕ್ಷೂೆಳಗಥಗುತತದಷ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ಷೇತಿನು ತ್ಥನಷೇ ಸ್ಮಯವನುನ ಕಳಷದನಷೂೇ? ಬಹುಶಃ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ನಷಡುವ ಕ್ಥಯಷವನುನ ಪ್ೌಲ್ನು ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುವಥಗ, ನರಷೇರದವನು 
ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನು, ಪ್ಷೇತಿನಲ್ಿ. ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನನುನ ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ ಬಲ್ಿವರಥಗಿದದರು (ಅ.ಕೃ. 18:24, 27; 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
16:12), ಅವರು ಕ್ಷೇಫನನುನ ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ ಬಲ್ಿವರಥಗಿದದರು ಎಂಬುದು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿಲ್ಿ. 
ಹಥಯಗೂ ಅವಮ ಹಷಸ್ರು ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಗಳಥಗಿ ವಿಭಜಿನಷಯಲ್ಲಿ ಉದುವಿಸ್ದಷೇ, ಪ್ೌಲ್ನು 
ಏಕ್ಷ ಪ್ಷೇತಿನ ಹಷಸ್ರನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸಿದನು ಎಂಬುದನುನ ವಿವರಿಸ್ುವದು ಕಠಿಣವಥಗಿದಷ. 
ಪ್ಷೇತಿನ ಹಷಸ್ರನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯ ಅವಶಯಕತ್ಷ ಇಲ್ಿ ಅಥವಥ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ 
ಒಪಿಪಗಷಯ ಅವಶಯಕತ್ಷಯಲ್ಿ.  

ಆಕಸಿೂಕವಥಗಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರಷದ ಶರಥ ಯೆಹೂದಯ 
ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಪ್ೌಲ್ನ ಗಷೈರುಹಥಜ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನಂದ ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ 
ಬಂದರಬಹುದು, ಹಂದನ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಯೇಕಯಕ್ಷೆ ಅವರು ಹಷೂೇಗಿರುವ ಹಥಗಷ 
(ಅ.ಕೃ. 15:1). ಅವರು ಯೆಹೂದಷೇತರ ವಿಶಥವಸಿಗಳನುನ ಮೊೇಶಷಯ ಧಮಷಶಥಸ್ರದ 
ನಯಮಗಳನುನ ಅಪಿಪಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಹಷೇಳಿದರು. ಅಂತಿಯೇಕಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಷೂೇಧಕರು 
ಯಥಕ್ಷೂೇಬನಂದ ಅಧಿಕ್ಥರವನುನ ಕ್ಷೇಳಿಕ್ಷೂಂಡ ಹಥಗಷ (ಗಲಥತಯ 2:12), ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ 
ಅದಷೇರಿೇತಿಯ ಬಷೂೇಧಕರು ಪ್ಷೇತಿನಂದ ಅಧಿಕ್ಥರವನುನ ಕ್ಷೇಳಿಪಡಷದುಕ್ಷೂಂಡರು ಎಂದು 
ತ್ಷೂೇರುತತದಷ. ಅವರು ಧಮಷಶಥಸ್ರದ ಕುರಿತು ಆಸ್ಕ್ರತಯುಳಳವರಥಗಿದದರು, 
ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನಲ್ಲಿ ಫರಿಸಥಯರ ಪಂಗಡಕ್ಷೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಇದದ ಹಥಗಷ 
(ಅ.ಕೃ. 15:5; 21:20 ನಷೂೇಡಿರಿ). ಯೂದಥಯದ ಬಷೂೇಧಕರು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಗಷ 
ಕ್ಥರಣರಥಗಿರಬಹುದು ಅವರು ಗಲಥತಯ ಸ್ಭಷಗಳನುನ ಸಷೂೇಸಿತ್ಷಗಷದ ಹಥಗಷ, ಕ್ಷೇಫನಂದ 
ಅಧಿಕ್ಥರವನುನ ಕ್ಷೇಳಿಕ್ಷೂಂಡರು. ನಜ್ವಥಗಿಯೂ, ಕ್ಷೇಫನು ಅವರನುನ ಎಂದಗೂ 
ಅಪಿಪಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ. ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಥರಣದಂದಥಗಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಯೆಹೂದಯ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಬಷೂೇಧಕರನುನ ತನನ 
ಮೊದಲ್ನಷಯ ಪತಿದಲ್ಲಿ ನಷೇರವಥಗಿ ಎದುರಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ, ಅವನು 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ 
ಪತಿವನುನ ಬರಷಯುವಥಗ ಈ ಸ್ಂಗತಿಯನುನ ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 3:13, 14). 
ಇಂಥಹ ಬಷೂೇಧಕರು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಇವರಷೂಂದಗಷ ತೃಪಿತಪಟುಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಥದ 
ಸ್ುಳುಳ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಆಗಿದದರು.  

ವಚನ್ 23. ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮದಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಅಧಿೇನ 
ಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವವರಷಗಷ ಅವರಲ್ಲಿ ಐಕಯತ್ಷ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ, ಅವರು ತಮೂ ಜ್ಞಥನ, ತಮೂ ಅಪೊಸ್ತಲ್ 
ಬಷೂೇಧಕರನುನ ಸ್ಹ ತಮೂನುನ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಕತಷನಗಷ ಸ್ಮಪಿಷಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು “ಎಲಥಿ 
ಸ್ಂಗತಿಗಳು ನನಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿವಷ” (3:22) ಎಂದು ಬರಷಯುವಥಗ ಸ್ಭಷಯು ತನನ 
ಮಥತುಗಳನುನ ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ ತ್ಷಗದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಬಯಸಿದದನು. 
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ಯಥವುದಷೇ ನಷಷಠ ಪ್ೌಲ್ನಗಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ ಯಥವುದಷೇ ಬಷೂೇಧಕರಿಗಷ ಹಷೂೇಲ್ಲಸಿದರಷ ಸ್ರಳ 
ವಿರ್ಯ ಹೇಗಿದಷ: ನೇವು ಕ್ರರಸಾನಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರತಗಿದಿುೇರ. ಅವರು ಐಕಯತ್ಷಯಲ್ಲಿರುವ 
ಜ್ನರಥಗಿದಥದರಷ ಯಥಕಂದರಷ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿರುವವರಥಗಿರುವದನುನ 
ಸ್ರಳವಥದ ಸ್ಂಗತಿಗಳಿಗಷ ಹಷೂೇಲ್ಲಸಿದಥಗ ಹೇಗಿದಷ ನೇವು ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ 
ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದವರಥಗಿದದೇರಿ. ಅವರು ಐಕಯತ್ಷಯಲ್ಲಿರುವ ಜ್ನರಥಗಿದಥದರಷ ಯಥಕಂದರಷ ಅವರು 
ಕ್ರಿಸ್ತನವರಥಗಿದಥದರಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಎಂದರಷ ಅವರು ದಷೇವರಿಗಷ 
ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದವರಥಗಿದಥದರಷ ಯಥಕಂದರಷ ಕ್ರರಸಾನ್ು ದೆೇವರಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವನತಗಿದತುನೆ. 
ತಂದಷ ಮತುತ ಮಗನಲ್ಲಿರುವ ಐಕಯತ್ಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಆಂತರಿಕ ಜ್ಗಳಗಳನುನ 
ಬದಗಿಟುಿ ಪರಲಷೂೇಕ ಕ್ಷೇತಿದಲ್ಲಿರುವ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳಥದ ಐಕಯತ್ಷಯನುನ ಅಪಿಪಕ್ಷೂಳಳವದು 
ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. 

ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಗಳು 

ಶ್ರೇರತಧಿೇನ್ ಸವಭತವದಲ್ಲಿ ಜೇವಿಸುವದರ ಪ್ರಣತಮಗಳು (3:1-3) 
ಪ್ೌಲ್ನು, ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ “ಶರಿೇರಥಧಿೇನಸ್ವಭಥವದವರು” ಎಂದು 

ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ುವದು ಅವಶಯವಥಗಿದಷ ಎಂದು ಅರಿಕ್ಷ ಮಥಡುತ್ಥತನಷ. ಅವರ ನಡತ್ಷಯು ಅವರು 
“ಇನೂನ ಶರಿೇರಥಧಿೇನಸ್ವಭಥವದವರಥಗಿದಥದರಷ” ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿದಷ. ಅವರು ಸ್ಣಣ 
ಹಷೂಟ್ಷಿಕ್ರಚುಿಗಳನುನ ತಮೂ ನಡುವಷ ಅಡಷತಡಷಗಳನುನ ಹಥಕುವದಕ್ಷೆ ಅನುಮತಿಸ್ುತಿತದಥದರಷ. 
ಜ್ಗಳಗಳು ಸ್ಹಷೂೇದರ ಪಿಿೇತಿಯನುನ ನಥಶಮಥಡುತಿತವಷ; ಎಳಷಗೂಸ್ುಗಳ ವತಷನಷ ಅವರ 
ಸ್ಮಥಧಥನವನುನ ಕದಯುತಿತದಷ.  

ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಶರಿೇರಥಧಿೇನ ಸಥವಭಥವಕ್ಷೆ ಅನುಸಥರವಥಗಿ ಜಿೇವಿಸ್ುವದನುನ, ಕಳಳತನ, 
ಕುಡಿಕತನ, ಮಥದಕದಿವಯಗಳ ವಯಸ್ನ ಮತುತ ವಯಭಿಚಥರದಂತ ಪ್ಥಪಗಳಷ ಂದಗಷ 
ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತದಥದರಷ. ಇಂಥಹ ನಡಷತ್ಷ ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಗುಣಯೇಗಯಪಡಿಸ್ುತತದಷ. ಅನಷೇಕ ಸ್ಣಣ 
ಪ್ಥಪಗಳಷಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ ಆಚರಿಸ್ಲಥಗುತಿತರುವ ಪ್ಥಪಗಳನುನ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಇಂಥಹ “ಸ್ಣಣ” ಪ್ಥಪಗಳು ಸಥವಥಷ ವಷೈರಿಗಳಥಗಿವಷ, ಕರುಣಿಯಲ್ಿದ 
ನಡತ್ಷ ಮತುತ ವಿಚಥರಹೇನ ಹರಟ್ಷಮಥತು ಸ್ವ-ನಥಶನದ ನಡತ್ಷಗಿಂತ ದಷೇಹದ ಐಕಯತ್ಷಗಷ 
ಇನುನ ಹಷಚುಿ ಅಪ್ಥಯವನುನ ಉಂಟುಮಥಡುತತವಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ “ವಿನಯ 
ಸಥತವಕತವಗಳಿಂದಲ್ೂ ದೇರ್ಷಶಥಂತಿಯಂದಲ್ೂ ಕೂಡಿದವರಥಗಿ” ಪಿಿೇತಿಯಂದ 
ಒಬಬರನಷೂನಬಬರು ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಳಿಳರಿ ಎಂದು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ (ಎಫಷಸ್ 4:2). 
ಕ್ಷೂಲಷಸಷುಯವರಿಗಷ ಹೇಗಷ ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ, “ಈಗಲಥದರಷೂೇ ಕ್ಷೂಿೇಧ ಕ್ಷೂೇಪ, ಮತುರ 
ದೂರ್ಣಷ ಬಥಯಂದ ಹಷೂರಡುವ ದುಭಥಷಷಷ ಇವುಗಳನುನ ವಿಸ್ಜಿಷಸಿಬಿಡಿರಿ” (ಕ್ಷೂಲ್ಸಷು 3:8). 

ಸಭೆ ಮತ್ುಾ ಅದರ ನತಯಕರು (3:4-9) 
ಯಥರು ಕುಳಿತುಕ್ಷೂಂಡು ಪಿಸ್ಂಗಿಗಳನುನ ಅನಷೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕ್ಥಲ್ ಆಲ್ಲಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ 

ಅವರು ತಮಗಷ ಅರಿವಿಲ್ಿದಷೇ ಅವರಷೂಂದಗಷ ಗುರತಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಪ್ಥಿರಂಭಿಸ್ುತ್ಥತರಷ 
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ಎಂಬುದನುನ ಅಧಯಯನಗಳು ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತವಷ. ಜ್ನರು ಗುರುತಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಪಿವೃತಿತಯಲ್ಲಿ 
ಪಿಸ್ಂಗಿಗಳಥಗಿರುವವರ ಏಕ್ಷೈಕ ಸಷೂತತಲ್ಿ. ನಥಯಕರು ಮತುತ ನಷಷಠ ಹಲ್ವು ದಕುೆಗಳಿಂದ 
ಬರುತತದಷ. ಜ್ನರು ತ್ಥವು ವಥಸಿಸ್ುವ ಪಟಿಣ ಅಥವಥ ದಷೇಶದ ಸಥಾನಕ ಕ್ರಿೇಡಥ 
ತಂಡಗಳಷ ಂದಗಷ ಮತುತ ಚುನಥಯತರಥದ ಸ್ರಕ್ಥರದ ಪಿತಿನಧಿಗಳಷ ಂದಗಷ ನಷಷಠಯಂದ 
ಇರುತ್ಥತರಷ.  

ಆದುದರಿಂದ, ಸ್ಭಷಗಷ ದಷೇವರ ವಥಕಯವನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುವವರನುನ ಉನನತಸಥಾನದಲ್ಲ ಿ
ಯೇಚ್ಚಸ್ುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಆಶಿಯಷಕರವಷೇನಲ್ಿ. ವಯಕ್ರತಕ ಪಿಶಂಸಷ, ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷ ಅಥವಥ ನಷಷಠ, 
ಹಥಯಗೂ ಅತಿರಷೇಕಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಗುವಥಗ ಸ್ಮಸಷಯಯಥಗಬಹುದು. ಒಂದು ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ 
ಪ್ಷೇತಿನು (ಅ.ಕೃ. 10:25, 26), ಮತುತ ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ ಬಥನಷಬರು ಇನಷೂನಂದರಲ್ಲಿ (ಅ.ಕೃ. 
14:14, 15) ತಮೂ ಶಷ ೇತುಿಗಳು ತಮೂನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವಥಗ ಭಯಪಟಿರು. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ವಯಕ್ರತಕ ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷ ಮತುತ ನಷಷಠಯ ಆಧಥರದ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಪಂಗಡಗಳನುನ ರಚ್ಚಸ್ುವ ಮಟಿಕ್ಷೆ ಬಷೂೇಧಕರನುನ ಏರಿಸಿದರು. ಪ್ೌಲ್ನಥಗಲ್ಲ 
ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನಥಗಲ್ಲ ಇಂತಹ ಪಂಗಡಗಳನುನ ಪೊಿೇತ್ಥುಹಸ್ಲ್ು ಏನೂ ಮಥಡಲ್ಲಲ್ಿ. 
ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಆಧಯತ್ಷಯನುನ ನೇಡಿದವರಲ್ಲಿ ಅವನಗಷ ಆಧಯ ಸಥಾನವಿದಷ; ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ ಅವನು 
ಮೊದಲ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸಿದನು ಎಂದು ವಥದಸಿದರು. ಸ್ವಥಷಧಿಕ್ಥರಿಗಳು ಅವನು 
ವಥಕ್ಥಿತುಯಷದ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯನುನ (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 11:6) ಮತುತ ವಯಕ್ರತಕ ವರಗಳನುನ  
(2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 10:10) ಹಷೂಂದದಥದನಷ ಎಂದು ಹಷೇಳಿದರು.ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನು ಇನಷೂನಂದು 
ವಿಧದಲ್ಲಿ, ವಿದಥಯವಂತನು ಮತುತ ಪಿಭಥವಬಿೇರುವಂತ್ಷ ಮಥತನಥಡುವವನು ಆಗಿದದನು 
(ಅ.ಕೃ. 18:24).  

ಒಬಬ ಪಿಸ್ಂಗಿಗಿಂತ ಇನಷೂನಬಬ ಪಿಸ್ಂಗಿಗಳಿಗಷ ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ ಆಧಯತ್ಷಯನುನ 
ನೇಡುವದರಿಂದ ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ವಿಭಥಗಿಸ್ುವ ಶಕ್ರತಗಳು ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಬಷಳಷಯುತತವಷ. ಒಂದು 
ಹಂತದಲ್ಲ ಿ ಆದಯತ್ಷಯಲ್ಲಿ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಹುದಥಗಿದಷ. ವಯಕ್ರತಕ ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ಹಲ್ವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಯುತ್ಥತರಷ ಮತುತ ಸಥವಭಥವಿಕವಥಗಿ ವಿವಿಧ ಬಷೂೇಧನಷಯ 
ಶಷೈಲ್ಲಗಳಿಂದ ಲಥಭವನುನ ಹಷೂಂದುತ್ಥತರಷ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಗುಂಪುಗಳಥಗದದದಲ್ಲಿ 
ಏನೂ ಅಪ್ಥಯವಥಗುವದಲ್ಿ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಬರಷದ ಪತಿದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ಷೈಸ್ತ 
ನಂಬಿಕ್ಷಯ ಕ್ಷೇಂದಿಬಿಂದುವಥಗಿದಥದನಷ. ಅವನ ಮ್ಮೇಲ್ಲರುವ ನಷಷಠ ಉಳಿದಷಲ್ವುಗಳನುನ 
ಮಿೇರಿಸ್ುತತದಷ. ದಷೇಹದ ಐಕಯತ್ಷಗಥಗಿ ವಯಕ್ರತಕ ಆಧಯತ್ಷಗಳನುನ ಬದಗಿರಸ್ಬಷೇಕು.  

ಸಭೆಯು ದೆೇವರ ಆಲಯವತಗಿದೆ (3:10-23) 
ಸ್ಮಥಜ್ವಥದಗಳು ಆಧುನಕ-ದನಗಳ ಪ್ಥಶಿಮಥತಯ ಲಷೂೇಕವು ತಮೂ 

ವಯಕ್ರತಕತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಅತಿರಷೇಕಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಗುತಿತದಷ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತರಷ. ವಯಕ್ರತಗಳು ತಮೂ 
ಸ್ಮುದಥಯದ ಜ್ವಥಬಥದರಿಗಳನುನ ಅಲ್ಕ್ಷಿಸ್ುತಿತರುವದನುನ ತಿೇವಿಗಷೂಳಿಸ್ುತಿತವಷ. ನಥಗರಿಕ 
ಗುಂಪುಗಳು ಸ್ಮಸಷಯಯನುನ ಆಕಷ್ಷಸ್ುವ ಸ್ದಸ್ಯರನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿದಷ ಮತುತ ಸ್ರಕ್ಥರದಲ್ಲಿ 
ಸಥವಷಜ್ನಕ ಸಷೇವಷ ಜ್ನಪಿಿಯತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಅವನತಿಯನುನ ಹಷೂಂದುತ್ಥತ ಇದಷ. ಜ್ನರು 
ಪರದಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ನಷೂೇಡಲ್ು, ದೂರವಥಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಥತನಥಡಲ್ು, ಗಣಕಯಂತಿದಲ್ಲಿ ಮತುತ 



 108 

ಇತರ ವಿದುಯನಥೂನ ಸಥಧನಗಳನುನ ನಷೂೇಡುವದರಲ್ಲಿ ಹಷಚುಿ ಹಷಚುಿ ಸ್ಮಯವನುನ 
ಕಳಷಯುತ್ಥತರಷ. ಹಥಸಥಯಸ್ಪದಥಗಿ, ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಥಲ್ವಥಗಿ ಹರಡಿರುವ “ಸ್ಮಥಜಿಕ 
ಮಥದಯಮದ” ಉಪಯೇಗ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಜ್ನರನುನ ಒಟ್ಥಿಗಿ ಸಷೇರಿಸ್ುತಿತದಷ, ಇದು 
ಜ್ನರನುನ ಒಬಬರಷೂರಿಂದ ಒಬಬರು ದೂರವಿರುವಂತ್ಷ ಮಥಡುತತದಷ ಮತುತ ಮಥನವ 
ಸ್ಂವಹನವನುನ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಥಡುತತದಷ.  

ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಭಷ ಹಷಚಥಿಗಿ ಸಥಮಥನಯ ನಂಬಿಕ್ಷ ಮತುತ ಕ್ಷೂಡಲ್ಪಟಿಂತ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲ ಿ
ಸ್ಮಪಷಣಷಯನುನ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳವ ಸ್ಮುದಥಯಕ್ರೆಂತ ಹಷಚ್ಚಿನದಥಗಿದಷ. ಎಲಥಿದರಷೂಟ್ಟಿಗಷ 
ಸ್ಭಷ, ಒಂದು ಸ್ಮಥಜಿಕ ಅಂತರಜಥಲ್ವಥಗಿದಷ. ಇತರ ಸ್ಂಸಷಾಗಳಂತ್ಷ ಇದು ತನನ 
ಅಸಿತತವಕ್ಥೆಗಿ ಸಥಮಥಜಿಕ ತ್ಷೂಡಗಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯನುನ ಅವಲ್ಂಬಿಸಿದಷ, ವಯಕ್ರತಕತ್ಷ 
ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಪರಿಣಥಮವನುನ ಹಷೂಂದುವಥಗ ಸ್ಭಷಯು ತ್ಷೂಂದರಷಗಷ ಒಳಗಥಗುತತದಷ. 
ಆ ಸ್ಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತೂನಗಷ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಒಂದು ಹಂತದ ವರಷಗಷ ಮಥತಿ 
ಸಥಧಯವಥಗುತತದಷ. ಉದಥಹರಣಷಗಷ, ಸ್ುವಥತ್ಥಷಸಷೇವಷ ಅನಷಕ್ಥವತಿಷ ವಯಕ್ರತಕ 
ನವಷೇದನಷಯ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಗುತತದಷ: “ನೇವು ರಕ್ಷಣಷಹಷೂಂದಲ್ು ಬಯಸ್ುತಿತರಷೂೇ?” 
ಕ್ಷಲ್ವು ಸೌವಥತಿಷಕರು ಕ್ಷೇಳುತ್ಥತರಷ. “ನೇವು ಮಥಡಬಷೇಕ್ಥದದುದ ಏನಂದರಷ ಪ್ಥಪಿಗಳ 
ಪ್ಥಿಥಷನಷಯನುನ ಹಷೇಳಿರಿ ಮತುತ ಯೆೇಸ್ು ನಮೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ.” ಇಂಥಹ ಒಂದು 
ಬಷೇಡಿಕ್ಷ ಪ್ಷೇತಿನಗಷ, ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಮತುತ ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಇತರ ಲಷೇಖಕರಿಗಷ 
ವಿಚ್ಚತಿವಥಗಿ ತ್ಷೂೇರಿಬಂತು. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೇಂದಿ ಸಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತ ಬಿೇದಗಳ ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ 
ಬಷೂೇಧಿಸಿದನು. ಜ್ನರಿಗಷ ಪಶಥಿತ್ಥತಪ ಮತುತ ದೇಕ್ಥಸಥನನದ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಬಷೂೇಧಿಸಿದನು 
(ಗಲಥತಯ 3:27 ನಷೂೇಡಿರಿ). ಅವನು ಆಲ್ಲಸ್ುವವರಿಗಷ, ದಷೇವರ ಮಗನಥದ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ್ಷ 
ಮತುತ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ದೇಕ್ಥಸಥನನದ, ಕ್ಷಳಗಿನ ಸಥವಷಜ್ನಕ ವಥಯಖ್ಥಯನವನುನ ಹಷೇಳಿದನು, 
ಕತಷನು ರಕ್ಷಣಷ ಹಷೂಂದದವರನುನ ದಷೇಹವಷಂಬ ಸ್ಭಷಗಷ ಸಷೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನಷೂಂದಗಷ 
ಜಿೇವನ ಎಂದರಷ ಸ್ಮುದಥಯದ ಜಿೇವಿತ; ಇದರ ಅಥಷ ಸ್ಭಷಯ ಜಿೇವಿತ.  

ರಕ್ಷಣಷಯನುನ ಹಷೂಂದದ ನಂತರ ಖ್ಥಸ್ಗಿಗಿಂತ ಹಷಚಥಿಗಿ ಯೆೇಸ್ುವನುನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 
ಸಷೇರಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ವಯಕ್ರತಕ ಕ್ರಿಯೆಯಥಗಿದಷ. ಸ್ುವಥತ್ಷಷಗಷ ವಿಧಷೇಯರಥಗುವದರಷೂಟ್ಟಿಗಷ, 
ಜ್ನರಷೂಂದಗಷ ಒಂದಥಗಿ – ಅವರಷೂಂದಗಷ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳವದು, ಅವರಿಂದ ಪೊಿೇತ್ಥುಹವನುನ 
ಹಷೂಂದುವದು ಮತುತ ಅವರಿಂದ ತಿದದಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಥಗಿದಷ. ಪಿತಿಯಬಬ ಸ್ದಸ್ಯನು ಸ್ಭಷಯ 
ಸಥಮಥಜಿಕ ಅಂತರಜಥಲ್ದ ಜ್ನರಿಗಷ ಕ್ಷೂಡುತ್ಥತನಷ ಮತುತ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ.  

ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಯು ತ್ಥವು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ದಸ್ಯರಥಗಿದಷದೇವಷ ಎಂಬುದನುನ 
ಪಟಿಣದಲ್ಲಿದದ ಜ್ನರು ಮರಷತುಹಷೂೇಗುವ ಮಟ್ಟಿಗಷ ತ್ಷೂಂದರಷಗಷ ಒಳಗಥದರು. 
ಸ್ಮೂಹವಥಗಿ, ಅವರು ದಷೇವರ ಜ್ನರಥಗಿದಥದರಷ, ದಷೇವರ ಆಲ್ಯವಥಗಿದಥದರಷ. ದಷೇವರು 
ತನನ ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹದಲ್ಲಿ 
ಸಷೇರಿಸ್ಲ್ಪಡದವರಷಗಷ ಯಥವುದಷೇ ಜಿೇವಿತ ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ, ಮತುತ ಯಥವುದಷೇ ವಥಸ್ಸ್ಾಳ ಒಬಬ 
ವಯಕ್ರತಯಲ್ಲಿ ಸ್ಂಭವಿಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ ಎಂದು ಹಷೇಳಲ್ು ಧಷೈಯಷಮಥಡುತ್ಥತನಷ. ಸ್ಭಷಯು 
ಸ್ಮಪಷಣಷಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ವಯಕ್ರತಗಳು ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳವ ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಆಧರಿಸಿ 
ಅಭಿವೃದದಯಥಗುತತದಷ ಅಥವಥ ಅವನತಿಹಷೂಂದುತತದಷ.  
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ನಥನು ಹಷೈಸ್ೂೆಲ್ಲನಲ್ಲ ಿ ಓದುತಿತರುವಥಗ, ವಿಜ್ಞಥನ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆನಂದಸ್ುತಿತದಷ. 
ನಥನು ಕ್ಷೂಡಲ್ಪಟಿ ಗಣಿತ, ರಸಥಯನ ಶಥಸ್ರ ಮತುತ ಭೌತಶಥಸ್ರ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲಥಿ 
ಪಿಗತಿಪರ ಕ್ಷೂೇಸ್ಷಗಳನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡಷನು. ರಸಥಯನ ಶಥಸ್ರದ ಒಬಬ ಅತಿರ್ಥ 
ಉಪನಥಯಸ್ಕರು ಒಂದು ದನ ಮಥಡಿತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವ ತರಗತಿಯನುನ ನಡಷಸಿದರು ಅದನುನ 
ನಥನು ಎಂದಗೂ ಮರಷಯುವದಲ್ಿ. ಅವರು ಗಥಜಿನ ಜಥಡಿಯನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡರು. ಅದು 
ಸಥಮಥನಯ ಜಥಡಿಯಂತ್ಷ ಕ್ಥಣುತಿತುತ. ಅವರು ಗಥಜ್ು ವಿಶಷೇರ್ವಥದ ತಂತಿಜ್ಞಥನದಷೂಂದಗಷ 
ಬಿರುಸಥಗಿ ಮಥಡಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ ಎಂಬುದನುನ ವಿವರಿಸಿದರು. ಇದನುನ ಪಿದಶಷಸ್ಲ್ು ಅವರು 
ಸ್ುತಿತಗಷಯನುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿದರು. ತಮೂ ಕ್ಷೈಗಳನುನ ಮ್ಮೇಲ್ಕ್ಷೆ ಎತಿತ, ಅವುಗಳನುನ 
ಒಟ್ಥಿಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಥಗಿ ಹಡಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಎರಡು ಹಲ್ಲಗಷಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಒಂದು ದಷೂಡಡ 
ಮೊಳಷಯನುನ ಜ್ಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಆ ಜಥಡಿಯನುನ ಎತಿತದರು ಒಂದು ಸ್ಣಣ ಲಷೂೇಹದ 
ತುಂಡನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಆ ಜಥಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಥಕ್ರದರು. ಅದು ಸಥವಿರಥರು ತುಂಡುಗಳಥಗಿ 
ಹರಡಿಕ್ಷೂಂಡಿತು. ಅವರು ಕಸ್ಬರಿಗಷಯನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು ತುಂಡುಗಳನುನ ಕೂಡಿಸಿದರು. 
ಉದದ-ಗಥಜಿನ ಪ್ಥತ್ಷಿಗಳು ಸಥಂಪಿದಥಯಕ ವಿಧದಲ್ಲಿ ತಂಪ್ಥಗಿಸ್ದದದಲ್ಲಿ ಹಷೂರಗಿನ 
ಭಥಗದಲ್ಲಿ ಅತಿೇಯಥಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಥಗುತತವಷ ಆದಥಗೂಯ ಒಳಗಿನ ಭಥಗದಲ್ಲಿ ನಥಜ್ೂಕ್ಥಗುತತವಷ.  

ಆ ಪಿದಶಷನ ನನನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಅನಷೇಕ ಸ್ಮಯ ಪುನರಥವತಷನಷಯಥಯತು. 
ನಥನು ಸ್ತಯವನುನ ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವದರಲ್ಲಿ ಸಿಾರವಥಗಿರುವ ಸ್ಭಷಗಳನುನ ನಷೂೇಡಿದಷದೇನಷ ಮತುತ 
ಹಷೂರಗಿನ ಒತತಡಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ುವ ಸಥಮಥಿಯವನುನ ಹಷೂಂದರುವದನುನ ಆದರಷ 
ಒಳಗಿನಂದ ಹರಿದುಹಷೂೇಗಿರುವದನುನ ನಷೂೇಡಿದಷದೇನಷ. ಒಂದು ಸ್ಭಷಯು ಯಥವಥಗ 
ಹಷೂರಗಿನ ಶಕ್ರತಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ುತತದಷೂೇ ಮತುತ ಹಥಗಿದಥದಗಲ್ೂ ಆಂತರಿಕ 
ಆಕಿಮಣಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ಲ್ು ಅವಕ್ಥಶವನುನ ನೇಡುತತದಷೂೇ ಆಗ ಸ್ುತಿತಗಷಯಂತ್ಷ 
ಬಲ್ವಥಗಿರಲ್ು ಸಥಧಯ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಕಣಷಣದುರಿನಲ್ಲಿಯೆೇ – ಒಡಷದು 
ಹಷೂೇಗುತ್ಥತ ಇದಷ, ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿದಥದಂತಗಳನುನ ಬಿಟುಿ ಬಿಟ್ಟಿದದರಿಂದ ಅಲ್ಿ, ಆದರಷ 
ಸಥವಥಷತ್ಷ, ಹಷಮ್ಮೂ ಮತುತ ಹಷೂಟ್ಷಿಕ್ರಚುಿ ಎಂಬ “ಬಷಳಿಳ” ಅವರ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯನುನ 
ಒಳಗಿನಂದ ನಥಶಮಥಡುತಿತದಷ.  

ಟಿಪ್ಪಣೆಗಳು  
1J. A. Motyer, “ಶಥರಿೇರಿಕ” ಸೌವಥತಿಷಕ ದಷೈವಶಥಸ್ರದ ಶಬದಕ್ಷೂೇಶದಲ್ಲಿ, 2ನಷೇಯ ಆವೃತಿತ, Walter A. 

Elwell (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2001), 455. 219ನಷೇ ಶತಮಥನದ ಮಧಯದಲ್ಲಿ, 
ಹಷಸ್ರಥಂತ ಶಥಲಷ F.C. Baur ಅವರಿಂದ ಜ್ಮಷನಯಲ್ಲಿ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಯತು, 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಆಧಿ 
ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ವಿಭಥಗಗಳ ವಷೈರತವ ಎಲಥಿಕಡಷ ಸ್ಮಸಷಯಯನುನ ಉಂಟು ಮಥಡುತಿತುತ ಎಂಬುದನುನ ಸಥಕ್ಷಿಕರಿಸಿತು 
ಎಂದು ಹಷೇಳುವದರ ಮೂಲ್ಕ ತನನ ಪಥಕಿಮಣವನುನ ಆರಂಭಿಸಿತು. ವಿರ್ಯದ ಪಿಕ್ಥರ ಪ್ಷೇತಿನು, ಕ್ಷೈಸ್ತತವದ 
ಕುರಿತು ಯೆಹೂದಯರ ಸ್ಂಕುಚ್ಚತ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯನುನ ಪಿತಿಪ್ಥದಸಿದನು, ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯು ಜಥಗತಿಕ ವಥಯಪಿತಯನುನ ಹಷೂಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಹಷೂೇರಥಡಿದನು. ಬಥಉರ್ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕೃತಯಗಳು 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಈ ಭಿನನತ್ಷಯನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲ್ು ಬರಷಯಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. 
ಆದುನೇಕರಣಗಷೂಳಿಸಿದ ವಿಧದಲ್ಲಿ, ಪಿಭಥವಶಥಲ್ಲಯಥಗಿ ಮುಂದುವರಷದದಷ. W. Ward Gasque, A History 

of the Interpretation of the Acts of the Apostles (Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 
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1989), 27–30, ನಲ್ಲ ಿಇದನುನ ಚಚ್ಚಷಸ್ಲಥಗಿದಷ. 31 ಯೇಹಥನ 1:1 ಹಷೂೇಲ್ಲಸಿರಿ, ಸ್ಂಬಂಧವಥಚಕ ಸ್ವಷನಥಮ 
ನಪೂಸ್ಕಲ್ಲಂಗ ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ಲಥಗಿದಷ: “ಆದಯಲ್ಲ ಿ ಇದದದುದ” ಒಬಬನು ಓದಲ್ು ಹೇಗಷ ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದು 
“ಆದಯಂದ ಇದದವನು”. 4ಗಷೂಿೇಡಥನ್ ಡಿ. ಫಿೇ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಮೊದಲ್ನಷಯ ಪತಿಿಕ್ಷ, ದ ನೂಯ 
ಇಂಡರ್ನಥಯಶನಲ್ಲ ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಕಮ್ಮಂಟರಿ (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Co., 1987), 128. 5ನಜ್ರಷೇತಿನ ಜ್ನರು ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಕುರಿತು ಹೇಗಷ ಹಷೇಳಿದರು “ಬಡಗಿಯ ಮಗ”; 
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