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ಅಧ್ತಯಯ 4 

ಪೌಲನ್ ಪ್ರತಿವತದ ಮತ್ುಾ ಅಸಮಮತಿ 

ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಗಳು ಉದುವಿಸ್ುತಿತದದವು. ಮಥನವ ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ಒತುತ 
ನೇಡಿದದರಿಂದ ಪಕ್ಷಗಳು ಸ್ೃಷ್ಿಯಥಗಿದದವು. ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಓದುಗರನುನ ಖಂಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ 
ಮತುತ ಅವರನುನ ಕ್ಷೇಲ್ವು ಕ್ಷಲ್ವರ್ಷಗಳ ಹಂದಷ ತ್ಥವು ಆಲ್ಲಸಿದ ತನನ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ 
ಉಪದಷೇಶದ ಕಡಷಗಷ ತಿರುಗಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಷಂದು ಎಚಿರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ಅವನು ಪಂಗಡಗಳ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಥದ ಕ್ಥಯಷವನುನ ಎದುರಿಸಿದಥದನಷ, ಆದರಷ 
ಇನಷೂನಂದು ವಿರ್ಯವನುನ ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ಬಷೇಕ್ಥದ ಅವಶಯಕತ್ಷಯದಷ. ಅದು ಅವನನುನ 
ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿತು. ಕ್ಷಲ್ವರು ಪ್ೌಲ್ನ ಅಧಿಕ್ಥರವನುನ 
ವಿರಷೂೇಧಿಸ್ುತಿತದದರು. ಅದಷೇ ಪಿಕ್ಥರ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಒಂದು ವಿರ್ಯವನುನ 
ಹಷೇಳಲ್ು ಒತ್ಥತಯವುಳಳವನಥಗಿದದನು – ಕತಷನಷೂಂದಗಷ ಅವನ ಸ್ಂಬಂಧ ಮತುತ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಷಯಂದಗಷ ಅವನ ಮುಂದುವರಷದ ಸ್ಂಬಂಧ.  

ಈ ಸ್ಮಸಷಯಗಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಅನುಸ್ಂಧಥನ ಇಂದನ ಸ್ಭಗಷ ಸ್ಪರ್ಿವಥದ 
ಸ್ೂಚನಷಗಳನುನ ನೇಡುತತದಷ. ಸಥಂಪಿದಥಯಕವಥಗಿ ಸ್ತಯದ ಅನಷವೇರ್ಣಷ ಸ್ತಯವನುನ 
ಹುಡುಕುವವರು ಯಥವುದಷೇ ಪೂವಷಕಲ್ಪನಷಗಳಿಲ್ಿದಷ ವಿರ್ಯವನುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತ 
ನರ್ಪಕ್ಷಪ್ಥತಿಗಳಥಗಿರಲ್ು ಸ್ಮಥಷರಥಗುವಥಗ ಸ್ಹಥಯಕವಥಗುತತದಷ. ಹಥಗೂ ದಷೇವರ 
ಕುರಿತ್ಥದ ಸ್ತಯವನುನ ಹುಡುಕುವಥಗ ಮತುತ ಆತನಷೂಂದಗಷ ಒಬಬನ ಸ್ಂಬಂಧ ಇಂಥಹ 
ಬಷೇಪಷಡುವಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಹಷೂಣಷಗಥರಿಕ್ಷಯಥಗುತತದಷ.  

ದಷೇವರ ಸ್ತಯದ ಸಿವೇಕ್ಥರ ಒಬಬನೂ ಜಿೇವಿಸ್ುವ ಮಥಗಷವನುನ ವಥಯಖ್ಥಯನಸ್ುತತದಷ. 
ಪಿಶಷನಗಳು ಮಥನವನಥಗಿರಬಷೇಕು ಎಂದರಷೇನು ಎಂಬ ಅಥಷವನುನ ಒಡುಡತತವಷ, ಒಬಬನು 
ಇತರರನುನ ಹಷೇಗಷ ನಡಷಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು, ದಷೇವರಿಗಷ ಯಥವುದು ಅವಶಯವಥಗಿದಷ ಮತುತ 
ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ಬಷೇಪಷಟಿ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನದಂದ ಜಿೇವಿತವು ಎಲ್ಲಿಗಷ ಹಷೂೇಗುತಿತದಷ ಎಂಬುದನುನ 
ಕ್ಷೇಳಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ. ಈ ಪಿಶಷನಗಳು ವಯಕ್ರತಕ ಸ್ಮಪಣಷಷಯನುನ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತತವಷ. 
ಬಷೇಪಷಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷ ಆತಿೀಕ ನಥಯಕರ ಭಥಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿರ್ಯವಥಗಿ ಪ್ಷಿೇರಿಸ್ುವಲ್ಲಿ 
ವಿಫಲ್ವಥಗುವದು ಮಥತಿವಲ್ಿ ಇದು ಕ್ಷಮಿಸ್ಲ್ು ಅನಹಷವಥಗಿದಷ.  

ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಈ ಪತಿದಲ್ಲಿ, ಎಲಥಿ ಸ್ಂಗತಿಗಳಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಮಪಷಣಷ 
ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಮಹಮ್ಮ ಪಡಿಸ್ುತತದಷ, ಎಲಥಿ ಸ್ಂಗತಿಗಳು ಪ್ಥಪಿಯನುನ ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ 
ಮರುಸ್ಂಧಥನಕ್ಷೆ ನಡಷಸ್ುತತವಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಸ್ಭಷಯ ತನನ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ 
ಏನನುನ ಯೇಚ್ಚಸ್ುತತದಷ ಎಂಬುದನುನ ಗಟ್ಟಿಯಥಗಿ ಅವರ ವಿಧಷೇಯತ್ಷಯೆಂಬ ಬಟ್ಷಿಯಲ್ಲ ಿ
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ಹಷೂಲ್ಲಯಬಷೇಕ್ಷಂದು ಮತುತ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಬಲ್ಿವನಥಗಿದದನು. ಆತನು 
ಇದನುನ ಮಥಡುವಲ್ಲಿ ನಷಮೂದಯಲ್ಿದವನಥಗಿದದರೂ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ವಿಮಶಷಕರನುನ 
ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ಬಷೇಕ್ಥಗಿತುತ ಮತುತ ತನನ ಸಷೇವಷಯನುನ ಪಿತಿಪ್ಥದಸ್ಬಷೇಕ್ಥಗಿತುತ.  

ಸ್ೆೇವಕತ್ವ ಪ್ರತಿ ಅಹಂಕತರದ ನತಯಯತಿೇಪ್ುೆ (4:1-5) 
1ಜನ್ರು ನ್ಮಮನ್ುು ಕ್ರರಸಾನ್ ಕೆೈಕೆಳಗಿನ್ವರೆಂತ್ಲೂ ದೆೇವರು ತಿಳಿಸಿರುವ ಸರ್ತಯಥೆಗಳ 

ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನೆವತರ್ೆೆಯವರೆಂದಲೂ ಎಣಿಸಬೆೇಕು. 2ಹಿೇಗಿರಲು ಮನೆವತರ್ೆೆಯವನ್ು 
ನ್ಂಬಿಗಸಾನತಗಿ ಕಂಡುಬರುವದು ಅವಶ್ಯವಲಿವೆೇ. 3ನ್ನ್ಗತದರೊೇ ನಮಿಮಂದತಗಲ್ಲ 
ಮನ್ುಷಯರು ನೆೇಮಿಸುವ ದಿನ್ದಲತಿಗುವ ನತಯಯ ಸಭೆಯಿಂದತಗಲ್ಲ ಎಚತರಣೆಯತಗುವದು 
ಅತ್ಯಲಪಕತಯೆವತಗಿದೆ; ನತನ್ೂ ನ್ನ್ುನ್ುು ವಿಚತರಸಿಕೊಳುಿವದಿಲಿ. 4ನ್ನ್ುಲ್ಲ ಿ
ದೊೇಷವಿದೆಯೆಂದು ನ್ನ್ು ಬುದಿಧಗೆ ರ್ೊೇರುವದಿಲಿವತದರೂ ದೊೇಷವಿಲಿದವನೆಂಬ 
ನಣೆಯವು ಇದರಂದತಗುವದಿಲಿ; ನ್ನ್ುನ್ುು ವಿಚತರಣೆಮತಡುವವನ್ು ಕತ್ೆನೆೇ, 
5ಆದದರಂದ ಕತಲಕೆೆ ಮ್ದಲು ಯತವದನ್ುು ಕುರತ್ೂ ತಿೇಪ್ುೆಮತಡಬೆೇಡಿರ; ಕತ್ೆನ್ು 
ಬರುವ ತ್ನ್ಕ ತ್ಡೆಯಿರ. ಆತ್ನ್ು ಕತ್ಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಪ್ಾಕತಯೆಗಳನ್ುು ಬೆಳಕ್ರಗೆ ತ್ರುವನ್ು, 
ಹೃದಯದ ಯೊೇಚನೆಗಳನ್ುು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ಡಿಸುವನ್ು; ಆ ಕತಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬಬನಗೆ 
ಬರುವತ್ಕೆ ಹೊಗಳಿಕೆಯು ದೆೇವರಂದ ಬರುವದು. 

ವಚನ್ 1. ಮೊದಲ್ು, ಪ್ೌಲ್ನು ತನನನುನ ತ್ಥನು ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನನುನ “ಸಷೇವಕರು” 
ಎಂದು ಕರಷಯುತ್ಥತನಷ (3:5), ಆದರಷ ಆ ಸ್ಂದಭಷದಲ್ಲ ಿಅವನು ಹಷಚುಿ ಸಥಮಥನಯ ಪದವಥದ 
διάκονοι (diakonoi), 4:1ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿದ “ಸಷೇವಕರು” (ὑπηρέται, hupēretai) 
ಎಂಬ ಪದಕ್ಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಭಿನನ ಒಳಥಥಷವನುನ ಹಷೂಂದದಷ. ನಂತರದ ಗಿಿೇಕ ಪದ ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ 
ಸ್ರಕ್ಥರದ ಸ್ಹಥಯಕ ಅಧಿಕ್ಥರಿ ಅಥವಥ ವಷೈದಯನಗಷ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲಥಗುತಿತುತ. 
ಪ್ಥಿರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಮೊದಲ್ನಷಯ ಸ್ುವಥತ್ಥಷಪಿಯಥಣದಲ್ಲಿ, ಮಥಕಷನಷನಸಿಕ್ಷೂಳುಳವ 
ಯೇಹಥನನು ಅವನನುನ ಮತುತ ಬಥನಷವನನನು “ಸ್ಹಥಯಕನಥಗಿ” (ὑπηρέτης, 

hupēretēs;1 ಅ.ಕೃ. 13:5) ಹಂಬಥಲ್ಲಸಿದನು. ಇದು ಕ್ಷಳಗಿನ ಸಥಾನವಥಗಿತುತ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಪದವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ರಿೇತಿ ಅವನು ತನಗಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ ಪ್ೌಲ್ನಗಥಗಲ್ಲ 
ಸ್ಹಥಯಕನಷಂಬುದನುನ ಬಿಟಿರಷ ಬಷೇರಷ ಯಥವುದಷೇ ಸಥಾನ ಬಷೇಡ ಎಂದು ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ. 
ಕತಷನಥದ ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕ್ಥಯಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಬಬರು ಸ್ಹಥಯಕರಥಗಿದದರು.  

ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ರು ಸ್ೆೇವಕರು; ಅವರು ತಮೂ ಸಷೇವಷಯನುನ ಗಂಭಿೇರವಥಗಿ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡರು. ಕತಷನಗಷ ಸ್ಹಥಯಕರಥಗಿ ಅವರು ಆತನ ಮನೆವತರ್ೆೆಯವರೂ 
(οἰκονόμοι, oikonomoi) ಸ್ಹ ಆಗಿದದರು, ಯಜ್ಮಥನನ ಪರವಥಗಿ 
ಕ್ಥಯಷನವಷಹಸ್ುವ ದೂತರಥಗಿದದರು. ಯೆೇಸ್ು ಅವರಿಗಷ ಜ್ವಥಬಥದರಿಯನುನ 
ವಹಸಿಕ್ಷೂಟ್ಟಿದದನು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಅವರ ಸಷೇವಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಷೇವಷಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಕ್ಥಯಷವಥಗಿತುತ. ಅವರು ಸಷೇವಕರು, ಆದರಷ ದೆೇವರ ರಹಸಯಗಳಿಗೆ ಮನಷವಥತ್ಷಷಯವರು 
ಸ್ಹ ಆಗಿದದರು. “ರಹಸ್ಯಗಳು” ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಪ್ೌಲ್ನು ಅಥಷೈಷಸ್ುವದನುನ ಎಫಷಸ್ 3:4-7ರಲ್ಲಿ 
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ವಥಯಖ್ಥಯನಸಿದಥದನಷ:  

ಇದನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುವದರ ಮೂಲ್ಕ, ನೇವು ಓದುತಿತರುವ ಹಥಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 
ನನನ ಸ್ೂಕ್ಷಮಪರಿಜ್ಞಥನವನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವಿರಿ, ಅದು ಇತರ ಸ್ಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಮನುರ್ಯ 
ಪುತಿರಿಗಷ ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ಲ್ಲಲಿ್, ಈಗ ಅದು ಆತನ ಪವಿತಿ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಿಗಷ ಮತುತ 
ಪಿವಥದಗಳಿಗಷ ಆತೂನ ಮೂಲ್ಕ ಪಿಕಟ್ಟಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ; ನಧಿಷರ್ಿವಥಗಿ ಹಷೇಳಬಷೇಕ್ಥದರಷ 
ಯೆಹೂದಷೇತರರು ಸ್ಹ ಬಥಧಯಸ್ತರು ಮತುತ ದಷೇಹದ ಸ್ಹ ಸ್ದಸ್ಯರು, ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ 
ಮೂಲ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೆೇಸ್ುವಿನ ವಥಗಥದನದಲ್ಲ ಿ ಸ್ಹಭಥಗಿಗಳು ಆಗಿದಥದರಷ, ಆತನ ಬಲ್ದ 
ಕ್ಥಯಷದ ಮೂಲ್ಕ ನನಗಷ ಕ್ಷೂಡಲ್ಪಟಿ ದಷೇವರ ಕೃಪ್ಷಯ ವರದ ಮೂಲ್ಕವಥಗಿ ನಥನು 
ಅದರ ಸಷೇವಕನಥಗಿದಷದೇನಷ.  

ಈ ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ಯಥವುದೂ ಗಿಿೇಕ್ ರಹಸ್ಯ ಧಮಷಗಳ ಕುರಿತು ಸ್ಲ್ಹಷ ನೇಡುವದಲ್ಿ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ ಓದುಗರು ವಿಗಿಹಥರಥಧಕ ಹನಷನಲಷಯಂದ ಬಂದವರಥಗಿದಥದಗಲ್ೂ 
ಅವರು “ರಹಸ್ಯಗಳು” ಎಂಬ ವಿಚಥರವನುನ ಸಥಾನಕ ಗಿಿೇಕ್ ದಷೇವತ್ಷಗಳಷ ಂದಗಷ 
ಉತತಮವಥಗಿ ತಿಳಿದವರಥಗಿದದರು ಉದಥ ದಷೇಮ್ಮೇತಿಿ ಮತುತ ಐಸಿಸ್ು ಎಂಬ ಅಮದು 
ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡ ದಷೇವಗಷಗಳು. 

ವಚನ್ 2. ಪ್ೌಲ್ನ ಸಷೇವಷಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಅಥವಥ ಬಷೇರಷ ಎಲ್ಲಿಯಥದರೂ ಇರುವ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಯಥವುದನಷನೇ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿದದರು, ಅವನ ಮೊದಲ್ ಸ್ಮಷಪಣಷ ಅವರನುನ 
ಕಿಯಕ್ಷೂಟುಿ ಕ್ಷೂಂಡುಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಕತಷನಗಷ ಆಗಿತುತ. ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಸಷೇವಷಯನುನ 
ವಣಿಷಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ, ಆದರಷ ಆತನು ಅದಕ್ಷೆ ನಂಬಿಗಸ್ತನಥಗಿರಬಷೇಕ್ಷಂಬ ತನನ ದೃಢ ನಧಥಷರವನುನ 
ವಯಕತಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ: . . . ಮನೆವತರ್ೆೆಯವನ್ು ನ್ಂಬಿಗಸಾನತಗಿ ಕಂಡುಬರುವದು 
ಅವಶ್ಯವಲಿವೆೇ. ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರನು ಆಸಿತಯ ಜ್ವಥಬಥದರಿಯನುನ ಹಷೂತುತಕ್ಷೂಂಡ ನಂಬಿಗಸ್ತ 
ಸಷೇವಕನಥಗಿದಥದನಷ. ಅವನು ಯಜ್ಮಥನನಲ್ಿ, ಆದರಷ ಯಜ್ಮಥನನ ಅನುಪಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ 
ವಥಯಪ್ಥರ ವಯವಹಥರವನುನ ನವಷಹಸ್ಲ್ು ಜ್ವಥಬಥದರನಥಗಿದಥದನಷ.  

ಎರಡು ಶತಮಥನಗಳಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ, ಯೆೇಸ್ು ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರನ 
ಪ್ಥತಿವನುನ ಆತಿೀಕ ಸ್ತಯಗಳನುನ ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕತವಥಗಿದಷ ಎಂದು 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದದನು. ಆತನು ಲೌಕ್ರಕ ಆಸಿತಗಷ ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಗಷ ಇರುವ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ 
ವಿಶಥವಸ್ದ ಸಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿರುವ ಮನುರ್ಯನಗಷ ಮೊೇಸ್ಮಥಡುವಥಗ ಸಿಕ್ರೆಬಿದದ 
ಸಥಮಯವನುನ ಹಷೇಳುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಸ್ಪಷ್ಿೇಕರಿಸಿದಥದನಷ (ಲ್ೂಕ 16:1-9). ಇನಷೂನಂದು 
ಸ್ಂದಭಷದಲ್ಲಿ, ಕತಷನು ನಥಯಯತಿೇಪಿಷನ ಕುರಿತು ಎಚಿರಿಸ್ುತ್ಥತ “ಹಷೂತುತಹಷೂತಿತಗಷ ಅಶನಕ್ಷೆ 
ಬಷೇಕ್ಥದದದನುನ ಅಳಷದುಕ್ಷೂಡುವದಕ್ಥೆಗಿ ಯಜ್ಮಥನನು ತನನ ಮನಷಯವರ ಮ್ಮೇಲಷ 
ನಷೇಮಿಸಿದ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ವಿವಷೇಕ್ರಯೂ ಆಗಿರುವ ಮನಷವಥತ್ಷಷಯವನು ಯಥರು?” (ಲ್ೂಕ 
12:42). ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಪೊೇರ್ಣಷಗಷ ಒಪಿಪಸಿದ ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರಿಕ್ಷಯನುನ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಕ್ರಿಸ್ತನಷೂಂದಗಷ ಇರುವ ಸ್ಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ (ಬಲಥತಯ 1:15, 16). 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ಏಕವಯಕ್ರತ ಸಥಮಥಥಿಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರರಥಗಿದಥದರಷ. 
ಹಥಗೂ ವಿಶಥಲ್ವಥದ ಅಥಷದಲ್ಲಿ, ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರಿಕ್ಷ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಜಿೇವಿತಕ್ಷೆ ಉಪಯುಕತ 
ಕಲ್ಪನಷಯಥಗಿದಷ. ಪ್ಷೇತಿನು ಪಿತಿಯಬಬ ವಿಶಥವಸಿಗಷ ದಷೇವರಿಂದ ಅವರಿಗಷ ಕ್ಷೂಡಲ್ಪಟಿ 
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ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಥಗಿರಬಷೇಕು ಎಂದು ಎಚಿರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (1 ಪ್ಷೇತಿ 4:10). 
ವಚನ್ 3. ಪ್ೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಿಹಸಿಕ್ಷೂಂಡ ನೂಯನಯತ್ಷಗಳನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುವದರ ಮೂಲ್ಕ 

ತ್ಥವು ನದಷೂೇಷಷ್ಗಳಥಗಿದಷದೇವಷ ಎಂದು ಕ್ಷಲ್ವರು ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ಥತರಷ, ಅವರು 
ಆತನ ಬಷೂೇಧನಷಯ ತ್ಥತಪಯಷಕ್ಷೆ ಸ್ವಥಲ್ನುನ ನೇಡುತಿತರುವದು ಅಸ್ಂಬವನೇಯವಥಗಿದಷ; 
ಅವರ ಟ್ಟೇಕ್ಷಯು ಅವನ ರಿೇತಿಯಂದಗಷ ಹಷಚಥಿಗಿ ಕ್ಥಯಷಮಥಡುವದಥಗಿದಷ. ಅವರು 
ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ರಿಯಥಗಿ ಮಥತನಥಡಲ್ಲಲ್ಿ ಅಥವಥ ಅವನ ಬಥಹಯಚಹರಷ ಮತುತ ವಥದ 
ಸ್ುಶಕ್ಷಿತವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂದು ಯೇಚ್ಚಸಿದರು. ಕ್ಷಲ್ವರು ಪ್ೌಲ್ನನುನ ತಮೂ ಕುಟುಂಬದ 
ಮತುತ ನಷರಷಹಷೂರಷಯ ತಮೂ ಮ್ಮಚ್ಚಿನ ಸ್ುಶಕ್ಷಿತರಷೂಂದಗಷ ಹಷೂೇಲ್ಲಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ಪ್ಷೇಚಥಡುತಿತದದರು.  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಬಥಯಮಥತಿನ ವಿಮಷಶಕರು ಸ್ಣಣ ಮಥಗಷಗಳಲ್ಲಿ 
ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವದನುನ ನಷೂೇಡಿದನು. ಅವನು ಅವರ ತಿೇಪುಷ ಸ್ಣಣ ಸ್ಂಗತಿಯಥಗಿದಷ 
ಎಂದು ಧೃಢಪಡಿಸಿದನು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪವಥದರೂ ಪ್ೌಲ್ನ ಚ್ಚಂತ್ಷ ಮಥಡಲ್ಲಲ್ಿ. Ben 

Witherington III ಇದನುನ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಣಿಷಸ್ುತ್ಥತರಷ:  

ಅವರ ಮನಸಿುನಲಿ್ಲ ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ತಿೇಪುಷನೇಡುವದು ನಥಯಯಸ್ಮೂತವಥಗಿದಷ, ಇದನಷನೇ, 
ಪ್ಷಿೇಕ್ಷಕರು ವಥಗಿೂಗಳು ಮತುತ ವಥಕಿತುರರಿಗಷ ಮಥಡಿದದರು. ನಥಯಯತಿೇಪಿಷನ 
ಉಲಷಿೇಖಗಳು ಆತನ ಸಷೇವಷಯ ವಿಧದಷೂಂದಗಷ – ಆತನ ಮಥತುಗಳು ಮತುತ ಆತನ 
ವಯಕ್ರತಕ ಉಪಸಿಾತಿಯಂದಗಷ ಇರುವಂತ್ಷ ಪ್ೌಲ್ನು ದಷೇವರ ನಥಯಯಸ್ಮೂತವಥದ 
ದೂತನಥಗಿದಥದನಷೂೇ ಇಲಿ್ವೊೇ ಎನುನವದರ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಇರಲ್ಲಲಿ್. ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತವಥಗಿ, ಅವನು 
ವಥಗಿೂಯಥಗಿ ಅವಲ್ಕ್ಷಣದವನಥಗಿದದನು. ಪ್ೌಲ್ನ ಮಥತುಗಳಿಂದ ಅವನು ಇತರರು ತನನ 
ಸಷೇವಷಯ ಕುರಿತು ಏನು ಯೇಚ್ಚಸ್ುತ್ಥತರಷ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 
ಕಳಕಳಿಯುಳಳವನಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಪಿತಿಯಬಬ ಮಿಶನರಿಯು ತನನ ವಯಕ್ರತಕ ನಡತ್ಷಗಷ 
ಉತತರವನನ ನೇಡಬಷೇಕ್ಥಗುತತದಷ.2  

ಅದು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥದ ಪ್ೌಲ್ನ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಖಚ್ಚತವಥಗಿತುತ. ಅವನ ವಿರಷೂೇಧಿಗಳು 
ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ತ್ಷೂಂದರಷ ನೇಡುತಿತರುವ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿೇಪುಷನುನ ನೇಡಲ್ು ಅಳತ್ಷಗಷೂೇಲಥಗಿತುತ. 
ಅವನ ಬಷೂೇಧನಷಯ ರಿೇತಿ ಮತುತ ಶಷೈಲ್ಲ ಅವರ ಟ್ಟೇಕ್ಷಯ ಕ್ಷೇಂದಿವಥಗಿದದವು. ಇಂಥಹ 
ವಿವರಗಳು ಮಥನವ ನಥಯಯಥಲ್ಯದ ಪಿಭುತವದಲ್ಲಿ ಪ್ಥಿಮಖಯವಥಗಿವಷ, ಆದರಷ 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಉಪದಷೇಶಸ್ುವ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು, ನಥನು ನಜ್ವಥಗಿಯೂ 
ನನನನುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಂದಷೇಶವನುನ ಮಂಡಿಸ್ುವದು 
ಕತಷನು ಮಥತಿ ತಿೇಮಥಷನಸ್ಲ್ಲ ಎಂದಥಗಿದಷ.  

ವಚನ್ 4. ಈ ಮಥತುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಧಷೈಯಷದ ಅಳತ್ಷ ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತದಷ, ನ್ನ್ುಲ್ಲಿ 
ದೊೇಷವಿದೆಯೆಂದು ನ್ನ್ು ಬುದಿಧಗೆ ರ್ೊೇರುವದಿಲಿ. ಒಂದುವಷೇಳಷ ತಮೂ ಸ್ವಂತ 
ಬಲ್ಹೇನತ್ಷಗಳನುನ ಮೌಲ್ಯಮಥಪನ ಮಥಡುವುದಥದರಷ, ಅನಷೇಕ ಜ್ನರು ಹಲ್ವು 
ಟ್ಟೇಕ್ಷಗಳನುನ ಮಥಡಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ನು ತ್ಥನು ದಷೂೇರ್ವಿಲ್ಿದವನು ಎಂದು 
ಹಷೇಳಿಕ್ಷೂಳುಳವದಲ್ಿ. ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ತನನ ವಿಶಥವಸಥಹಷತ್ಷಯನುನ ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ಅವನನಲ್ಲಿ ಹಂಜ್ರಿಕ್ಷ ಇಲ್ಿ. ದಷೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಅವನ ಕತಿಯಗಳ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು 
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ಸ್ತಯವನುನ ಮಂಡಿಸ್ುವದು, ಮತುತ ಅವನ ಕ್ಷೈಸ್ತ ವತಷನಷಯ ಮಥದರಿ ಅವನು ತನನ 
ವಿರಷೂೇಧಿಗಳನುನ ನಥಚ್ಚಕ್ಷೂಳಳದಷ ಎದುರಿಸ್ಲ್ು ಸಥದಯ. 4:16ರಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇಗಷ 
ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ, “ಆದುದರಿಂದ ನನನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬಷೇಕ್ಷಂದು ನಮೂನುನ ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ’’ 
(11:1 ನಷೂೇಡಿರಿ). ಪ್ೌಲ್ನು ಪ್ಥಪವನುನ ಪ್ಥಪವನುನ ವಿಸ್ಜಿಷಸ್ುವದಲ್ಿ ಅಥವಥ ಹಗುರವಥಗಿ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ುವದಲ್ಿ. ಆತನು ಅನಷೈತಿಕ ಅಥವಥ ಅಪ್ಥಿಮಣಿಕ ವತಷನಷಯನುನ “ನಥನು 
ಮನುರ್ಯನು” ಎಂದು ಹಷೇಳುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಕ್ಷಮಿಸ್ಲ್ು ನರಥಕರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಆತನು ಅವರ 
ಮುಂದಷ ಉತತಮವಥದ ಮಥದರಿಯನುನ ಇಟ್ಟಿದಥದನಷ ಎಂಬುದನುನ ಯಥರೂ ಅಲ್ಿಗಳಷಯಲ್ು 
ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ.  

ಅವನ ವಥಕ್ಥಿತುಯಷದ ಕ್ೌಶಲ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಷ, ಪ್ೌಲ್ನು ತನನನುನ ಕುರಿತು 
ಯಥವುದಷೇ ತಿೇಪಷನುನ ನೇಡಲಥಗುವದಲ್ಿ, ಆದರಷ ಆತನು ದಷೇವರಿಗಷ ತನನ ನಂಬಿಗಸಿತಕ್ಷಯ 
ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಮೊಂಡನಥಗಿದಥದನಷ. ಅವನು ದಷೇವರ ವಥಕಯವನುನ ತನನ ಸ್ವಂತ ಜಿೇವಿತದ 
ಮಥಗಷದಶಷಕನಥಗಿ ಗಂಭಿೇರವಥಗಿ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತ ಬಷೂೇಧಕರು ಒಂದು 
ವಿಧದಲ್ಲಿ ವತಿಷಸ್ುವದು ಮತುತ ಇನಷೂನಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವದು ಮಥಡುವಥಗ 
ಸ್ಭಷಯು ತ್ಷೂಂದರಷಗಷ ಒಳಗಥಗುತತದಷ. ಆದಥಗೂಯ ಪ್ೌಲ್ನು ಎಚಿರವಹಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವನು 
ಪಿಕಟ್ಟಸಿರುವ ಜಿೇವಿತ ಮತುತ ಅವನ ಜಿೇವಿಸಿದ ಜಿೇವಿತದ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಯಥವೂದಷೇ ಅಸಿಾರತ್ಷ 
ಇಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ಆತನು ತಿಳಿದದಥದನಷ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತ್ಥನು ನಧಷೂೇಷಷ್ ಎಂದು 
ಹಷೇಳಿಕ್ಷೂಳುಳವದಲ್ಿ. ದಷೇವರ ಮುಂದಷ ಮಥತಿ ಅವನು ತಿೇಪಷನುನ ಹಷೂಂದುತ್ಥತನಷ ಇಲ್ಿವಷೇ 
ದಂಡನಷಯನುನ ಹಷೂಂದುತ್ಥತನಷ: ನ್ನ್ುನ್ುು ಪ್ರೇಕ್ಷಿಸುವವನ್ು ದೆೇವರು ಎಂದು ಅವನು 
ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಯಥವುದಷೇ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ವಿಮಶಷಕರು ಅವನ 
ನಥಯಯಥಧಿಪತಿಗಳಥಗಲ್ು ಸ್ನನಧರಥಗಿಲ್ಿ.  

ವಚನ್ 5. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನು, ಕತಲಕೆೆ ಮ್ದಲು ಯತವದನ್ುು 
ಕುರತ್ೂ ತಿೇಪ್ುೆಮತಡಬೆೇಡಿರ; ಕತ್ೆನ್ು ಬರುವ ತ್ನ್ಕ ತ್ಡೆಯಿರ ಎಂದು ಸ್ಲ್ಹಷ 
ನೇಡುವಥಗ, ಅವನು ವಿವಿಧ ವಿಧದ ನಥಯಯತಿೇಪುಷಗಳನುನ ಸ್ಂಭಷೂೇಧಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಸ್ಭಷಯ 
ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ದಸ್ಯರು ತಮಗಷ ಹಕ್ಥೆಗಲ್ಲ ಅಥವಥ ಅಹಷತ್ಷಯಥಗಲ್ಲ ಇರದಷೇ ಇರುವ 
ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಿೇಪಷನುನ ನೇಡುವದು ತಮೂ ವಿಶಷೇರ್ವಥದ ಅಧಿಕ್ಥರ ಎಂದು 
ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ. ಯೆೇಸ್ು ತನನ ಹಂಬಥಲ್ಕರಿಗಷ ಅವರು ಇತರರ ಮನಸಿುನ 
ಉದಷದೇಶಗಳಿಗಷ ತಿೇಪಷನುನ ನೇಡಲ್ು ಕಲ್ಪಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಥರದು ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ (ಮತ್ಥತಯ 
7:1-5; ಯಥಕ್ಷೂೇಬ 4:11 ನಷೂೇಡಿರಿ). ಹಥಗೂ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಎಲಥಿ ತಿೇಪುಷಗಳನುನ ಪಿಧಥನ 
ದಷೇವದೂತನು ತುತೂರಿ ಊದುವವರಷಗಷ ತಡಷಹಡಿಯಬಷೇಕ್ಷಂದು ಹಷೇಳುವದಲ್ಿ. ಅವನು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ತನನ ಪತಿವನುನ ಮುಗಿಸ್ುವ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಬನು ತನನ ಅಪಪನ 
ಹಷಂಡತಿಯನುನ ಇಟುಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ ಎಂಬುದನುನ (5:1-5), ತಮೂ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಉದುವಿಸ್ುವ 
ವಿವಥದಗಳನುನ ತಿೇಮಥಷನಸಿ (6:5) ಮತುತ ಗುರುತಿಸಿ ಮತುತ ಅನಷೈತಿಕ ವತಷನಷಗಳನುನ 
ತಿರಸ್ೆರಿಸಿ ತಿೇಪುಷಮಥಡಲ್ಲ ಎಂದು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ (6:15 ನಷೂೇಡಿರಿ). 

ಕತಷನು ತಿರುಗಿ ಬರುವಥಗ, ಭೂಲಷೂೇಕದ ಸ್ಮಯವು ಮುಕ್ಥತಯವಥಗುತತದಷ ಮತುತ 
ಕತ್ಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗುಪ್ಾಕತಯೆಗಳನ್ುು ಬೆಳಕ್ರಗೆ ತ್ರುವನ್ು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಮಥತಿ ಮನುರ್ಯನ 
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ಹೃದಯದ ಯೊೇಚನೆಗಳನ್ುು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಪ್ಡಿಸಲು ಶಕತನಥಗಿದಥದನಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನು 
ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಎಂದರಷ ಕ್ಥಲ್ದ ಕ್ಷೂನಷ ಮತುತ ವಿಮೊೇಚ್ಚಸ್ಲ್ಪಟಿವರಿಗಷ ನತಯಜಿೇವದ 
ಆರಂಭ ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ವಥದಸ್ುವದಲ್ಿ; ಆತನು ಇದನುನ ಸ್ವಯಂ-ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ. ಪವಿತಿಜಿೇವಿಗಳ ಎತತಲ್ಪಡುವದಕ್ಷೆ, ಭೂಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಥವಿರ 
ವರ್ಷದ ಆಳಿವಕ್ಷಗಷ, ಅಮಷಗಷಡಥನ್ ಯುದಧಕ್ಷೆ, ಯೆಹೂದಯರಿಂದ ಇಸಥಿಯೆೇಲ್ರ 
ಪುನರುಜಿಜೇವನ ಅಥವಥ ಮರಳಿ ಕಟ್ಟಿದ ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನ ದಷೇವಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಥಜ್ಕರಿಂದ 
ಯಜ್ಞಗಳ ಸ್ಮಪಿಷಸ್ುವಿಕ್ಷಯ ಬಗಷಾ ಆತನು ಯಥವುದಷೇ ರಹಸ್ಯಮಯ ಗುಪತವಿರ್ಯಗಳನುನ 
ಹಷೇಳಲ್ಲಲ್ಿ. ಈ ಬಷೂೇಧನಷಗಳ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಸ್ತಯವಷೇದದಲ್ಲಿ ಇಲ್.ಿ ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ3 
ಮರಣ, ಸ್ವಗಷ, ನರಕ ಮತುತ ದಷೈವಶಕ್ಷಗಳ ಶಥಸ್ರ ಎರಡು ಅಂತಯಗಳ ಕುರಿತ್ಥಗಿ 
ಹಷೇಳುತತದಷ. (1) ಸ್ಮಯದ ಕ್ಷೂನಷಯಲ್ಲಿ ನಡಷಯುವ ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ ದಷೇವರು 
ಸಥವಷಭೌಮನಥಗಿದಥದನಷ ಎಂಬುದನುನ ಖಚ್ಚತಪಡಿಸ್ಲ್ು ಮಂಡಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. ಅವನು 
ಲಷೂೇಕವನುನ ತ್ಥನು ಆಯುದಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಅಂತಯದ ಕಡಷಗಷ ಮಥಗಷದಶಷನ ಮಥಡುತಿತದಥದನಷ. 
(2) ಮನುರ್ಯನ ಸ್ಮಯದ ಜ್ಞಥನವು ಮುಕ್ಥತಯಕ್ಷೆ ಬರುವ ಸ್ಮಯವು ದಷೈವಿೇಕ ಜಿೇವಿತ 
ತವರಿತವಥಗಿದಷ ಎಂಬುದನುನ ನಮಗಷ ಜ್ಞಥಪಿಸ್ುತತದಷ. ಪ್ಷೇತಿನು, “ಎಷಷೂಿೇ ಪರಿಶುದಧವಥದ 
ನಡವಳಿಕ್ಷಯೂ ಭಕ್ರತಯೂ ಉಳಳವರಥಗಿಬಷೇಕಲಥಿ” ಎಂದು ಎಚಿರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (2 ಪ್ಷೇತಿ 3:11). 

ಪೌಲನ್ು ಪ್ರತಿ ಕೃತ್ಕ ಕೊರಂಥದವರು (4:6-13) 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಭಯವನುನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ುವ ಅನಷೈಕಯತ್ಷ ಒಬಬ ಬಷೂೇಧಕನಗಿಂತ 

ಇನಷೂನಬಬನಗಷ ಆಧಯತ್ಷಯನುನ ನೇಡುವದನುನ ಆಧರಿಸಿತುತ. ಈ ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮೊಂಡ 
ಸ್ಪದಷಷಯಂದಥಗಿ ಗಷೂಂದಲ್ದಲ್ಲಿದದರು. ತನನ ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ 
ಕ್ಥಯಷಗಳನುನ ವಿವರಿಸ್ಲ್ು, ಪ್ೌಲ್ನು ರಷೂೇಗದ ಗುರುತುಗಳನುನ ಉಪಚರಿಸ್ುತಿತದದನು, 
ರಷೂೇಗವನಷನೇ ಅಲ್ಿ. ಅವರಲ್ಲಿರುವ ಅನಷೈಕಯತ್ಷ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತೂದಲ್ಲಿ ನಷಲಷಗಷೂಂಡಿಲ್ಿ 
ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿದದವು. ಕೂಿಜಷಯ ದಥಸ್ತವ ಅವರಿಂದ ನುಸ್ುಳಿಕ್ಷೂಂಡಿತುತ. ಸ್ಭಷಯು 
ಅವರಿಗಷ ಸ್ನುಕಂಪದ ಪಿಿೇತಿಗಷ ಬದಲಥಗಿ ಸ್ಪಧಥಷತೂಕ ಪಿಭುತವಕ್ಷೆ ವಥಹನವಥಗಿತುತ. 
ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರ ಮುಂದಷ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಮಥದರಿಯಥಗಿರಿಸಿದದನು, ಆದರಷ ಅವರು ಲೌಕ್ರಕವಥದ 
ನಡುವಳಿಕ್ಷಯನುನ ಉಳಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದದರು.  

ಸ್ವಲ್ಪ ಹಷಚ್ಚಿನ ಅಣಕದಷೂಂದಗಷ ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಓದುಗರನುನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಿಗಷ 
ಅವಶಯವಥಗಿರುವ ಸ್ಮಪಷಣಷಯನುನ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವ-ಸಷೇವಷಯ ಕಲ್ಹದಷೂಂದಗಷ 
ವಯತ್ಥಯಸ್ ತ್ಷೂೇರಿಸಿ ಗದರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಸ್ಹಷೂೇದರರು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ 
ಮಥತುಗಳಿಂದ ಮಥತಿ ತಿಳಿದರಲ್ಲಲ್ಿ, ಆದರಷ ಯೆೇಸ್ು ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ಥಿರಷಪಿಸಿದಸ್ವ-ತ್ಥಯಗ 
ಮತುತ ಸ್ಮಪಷಣಷಯ ಮೂಲ್ಕ ಅರಿತಿದದರು. ಹಂಜ್ರಿಕ್ಷಯಲ್ಿದಷ, ಪ್ೌಲ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ 
ಕಛಷೇರಿ ಅವನಗಷ ಯಥವುದನುನ ಪರಂಪರಷಯಥಗಿ ಇಟ್ಟಿದಷಯೇ ಅದನುನ ಬರಷದನು. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಿ ಕ್ೌಶಲ್ಯಯುತ ವಥಕ್ಥಿತುಯಷದ ಲಥಭಗಳ ಕುರಿತು ಚಚ್ಚಷಸ್ುವ 
ಸೌಲ್ಭಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಸ್ಭಷಯು ಹಟಮಥರಿ ಕಲ್ಹಗಳಿಂದಥಚಷಗಷ ಮತುತ ಬಷೂೇಧಕರಷೂಳಗಷ ಹಷಚುಿ 
ನಜ್ವಥದ ಸಥಕ್ಷಿಯನುನ ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ುವದರಿಂದ ಚಲ್ಲಸ್ುವ ಅಗತಯತ್ಷ ಇತುತ.  
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ಎಲಿರೂ ಸಮತನ್ರು (4:6, 7) 
6ಸಹೊೇದರರೆೇ, ನತನ್ು ನಮಗೊೇಸೆರವೆೇ ಹಿಂದಣ ಮತತ್ುಗಳನ್ುು 

ಸ್ತಮಯರೂಪ್ವತಗಿ ನ್ನ್ು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪೊಲೊಿೇಸನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಳಿದ ುೆೇನೆ. 
ನೇವು ನ್ಮಮನ್ುು ದೃಷ್ತಟಂತ್ವತಗಿ ಇಟ್ುಟಕೊಂಡು ಶ್ತಸರದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವದನ್ುು ಮಿೇರ 
ಹೊೇಗಬತರದೆಂಬದನ್ೂು ನಮಮಲ್ಲಿ, ಯತರೂ ಒಬಬ ಬೊೇಧಕನ್ನ್ುು ವಿರೊೇಧಿಸಿ ಮರ್ೊಾಬಬನ್ 
ಪ್ಕ್ಷವನ್ುು ಹಿಡಿದು ಉಬಿಬಕೊಳಿಬತರದೆಂಬದನ್ೂು ಕಲ್ಲತ್ುಕೊಳಿಬೆೇಕು. 7ನನ್ಗೂ, 
ಇತ್ರರಗೂ ರ್ತರತ್ಮಯ ಮತಡಿದವರು ಯತರು? ದೆೇವರಂದ ಹೊಂದದೆ ಇರುವಂಥದು 
ನನ್ುಲ್ಲಿ ಒಂದತದರೂ ಉಂಟೊೇ? ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಂದದವನ್ಂರ್ೆ ನೇನ್ು ಯತಕೆ 
ಹಿಗಿಗಕೊಳುಿತಿಾೇ? 

ವಚನ್ 6. ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ುು 3:6-11 ರಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಟುಿವವರ ಮತುತ ಒಕೆಲ್ಲಗರ 
ರೂಪ್ಕಲಂಕತರಗಳು ಬಹಳ ಮಟಿಟಗೆ ಪ್ೌಲ್ನು ತನಗೂ ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನಗೂ 
ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕವಥಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಹಥಗೂ, ರೂಪಕ್ಥಲ್ಂಕ್ಥರದ 
ತ್ಷೂಡಕ್ರಸಿಕ್ಷೂಳುಳವಿಕ್ಷ 1:10ರಲ್ಲಿ ಪ್ಥಿರಂಭವಥದ ಚಚಷಷಯನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿದಷ. ಶಲ್ಪಕಲಷ 
ಮತುತ ವಯವಸಥಯದಂದ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಲಥಗ ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ಭಥಷಷ ಇಬಬರು ಬಷೂೇಧಕರ 
ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಮತುತ ಪತಿವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸಿದವರ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ 
ವಿಶದಗಷೂಳಿಸ್ುತತದಷ (3:4-11). ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಉದಷದೇಶ ತನನ ವಿಸ್ವಸ್ನೇಯ ಸ್ಲ್ಹಷಗಥರನ 
ಸಷೇವಕನ ಮನಷೂೇಭಥವನುನ ಮತುತ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಅನಷೇಕರಲ್ಲಿ ಪಿಕಟಗಷೂಂಡ ಸ್ಪದಥಷತೂಕ 
ಆತೂದಷೂಂದಗಷ ಪರಸ್ಪರ ವಯತ್ಥಯಸ್ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತತದಷ.  

“ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕವಥಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ” ವಥಕ್ಥಯಂಗವು ಗಿಿೇಕ μετασχηματίζω 

(metaschēmatizō) ಪದವನುನ ಅನುವಥದಸ್ುತತದಷ. ಫಷಡಿಿಕ್ ವಿಲ್ಲಯಮ್ ಡಥಯನಕರ್ 
ಪ್ೌಲ್ನನುನ ವಿವರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ: “ನಥನು ಈ ನನನ ಬಷೂೇಧನಷಯನುನ ಸ್ಪಷ್ಿೇಕರಣದ ವಿಧದಲ್ಲ ಿ
ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನ ಮತುತ ನನನ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ನೇಡಿದಷದೇನಷ.”4 ಪ್ೌಲ್ನ ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ 
ಅಳವಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ತ್ಷೂಡಕ್ರಸಿರುವದು ಅವರ ಬಷೂೇಧಕರು ಏನನುನ ನೇಡಿದಥದರಷೂೇ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಷಗತರಥಗಬಷೇಕು ಎಂದು ಓದುಗರಿಗಷ ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದಥಗಿದಷ. ಇದು 
ಇಬಬರಿಗೂ ಅನಥಯಯಮಥಡಿದಂತ್ಥಗುತತದಷ. 

ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ರು ತಮೂ ಹಷಸ್ರನುನ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ಪಕ್ಷಗಳನುನ 
ಒಟುಿಗೂಡಿಸಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿದರು. ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ ಅಪೊಲ್ಿಸ್ ಪ್ೌಲ್ನ ಹಷೂೇಲ್ಲಕ್ಷಯ 
ವಿರ್ಯವಥಗಿದದರು; ಅವನು ಕ್ಷೇಫನ (ಪ್ಷೇತಿನ) ಹಷಸ್ರನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಅಧಥಯಯ 
ಒಂದರಿಂದ ಅಧಥಯಯ 4ರ ಉದದಕೂೆ “ಕ್ಷೇಫನು” ಕ್ಷೇವಲ್ ಎರಡು ಸಥರಿ ಮಥತಿ 
ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ (1:12; 3:22), ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ “ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್” ಆರು ಬಥರಿ 
ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ಲ್ಪಡುತ್ಥತನಷ (1:12; 3:4, 5, 6, 22; 4:6). ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಂಡ ಸ್ಂಖ್ಷಯಗಿಂತ ಹಷಚುಿ 
ಮಹತವಪೂಣಷವಥಗಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕವಥಗಿ ನಗಷ ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನಗಷ 
ಅವರಿಗಥಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ ಎಲ್ಿವೂ ಅಪೊಲಷೂಿಸ್ನಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಷ, 
ಕ್ಷೇಫನಷೂಂದಗಷ ಅಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೇಫನನುನ ಕ್ಷೇವಲ್ ಪೂವಷಕಲ್ಲಪತ ಉದಷದೇಶಕ್ಥೆಗಿ ಮಥತಿ 
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ಉಪಯೇಗಿಸಿದಥದನಷ. ಯಥರು ಪಕ್ಷಗಳನುನ ರಚ್ಚಸಿದಥದರಷೂೇ ಮತುತ ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ 
ಅಪೊಲಷೂಿಸ್ರನುನ ನಥಯಕರಷಂದು ಕ್ಷೇಳಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷೂೇ ಅವರು ಕ್ಷೇಫ ಮತುತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ುತತ 
ಇನಷೂನಂದು ಪಂಗಡವನುನ ರಚ್ಚಸಿರಬಹುದು. ಇಂಥಹ ವಿಭಥಗಗಳು ಕ್ಷಮಿಸ್ಲ್ು 
ಅನಹಷವಥದವುಗಳು. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೇಫನನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸಿರುವದು ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ 
ಬಷಟ್ಟಿನೇಡಿದದನು ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಯಥವ ಸಥಕ್ಷಿಯನೂನ ನೇಡುವದಲ್ಿ.  

ವಚನ 6ರ ಮುಂದನ ಭಥಗವು ಅಗಷೂೇಚರವಥಗಿದಷ. ಗಿಿೇಕ್ ನ ವಥಸ್ತವಿಕ ಅನುವಥದ 
ಈ ಕ್ಷಳಗಿನಂತಿದಷ: “. . . ನೇವು ನಮಿೂಂದ ಬರಷದರುವದನುನ ಮಿೇರದಷೇ ಅದರಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಕಲ್ಲಯಬಷೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಥೆಗಿ.” ಅನುವಥದಕರು “ಮಿೇರುವದು” ಅಥವಥ “ಅದರಿಂದಥಚಷಗಷ 
ಹಷೂೇಗುವದು” ಎಂಬ ಪದಗಳನುನ ಅವರು ಏನನುನ ನಂಬಿದಥದರಷೂ ಅದು ಈ ವಥಕಯಂಗದ 
ಅಥಷ ಎಂಬದು ಸಷರಷಹಡಿಯುವದಕ್ಥೆಗಿ ಸಷೇರಿಸಿದಥದರಷ. ಪೂವಷದಲ್ಲಿ ಉಪಪದ “ಗಷ” τό (ಗಷ, 
ಉಪಪದ “ಅಂಥ”) ಬರದಿರುವದನ್ುು ಮಿೇರದಂರ್ೆ (τὸ Μὴ ὑπὲρ ἃ γέγραπται, to Mē 

huper ha gegraptai), ಈ ವಥಕ್ಥಯಂಗವು ಸ್ಭಿಕರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರು ಉಪಯೇಗಿಸಿದ 
ಧಷಯೇಯವಚನ ಎಂದು ಸ್ೂಚನಷಯನುನ ನೇಡುತತದಷ. ಬಹುಶಃ ಪ್ೌಲ್ನು ಇದನುನ ಸ್ಭಷಗಷ ಕಠಿಣ 
ಆಯೆೆಗಳನುನ ಮಥಡುವಥಗ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬಷೇಕ್ಥದ ಮಥಗಷದಶಷ ತತವವಥಗಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿರಬಹುದು. “. . . ಇದರಿಂದಥಗಿ ನೇವು ನಮೂ ಮೂಲ್ಕ ‘ಬರಷದರುವದನುನ 
ಮಿೇರುವಂಥ ಯಥವುದನೂನ’ ಎಂಬ ಅಥಷವನುನ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯಂದ ನೇವು ಕಲ್ಲಯಬಷೇಕ್ಷಂದು” 
ಎಂದು NRSV ಹಷೇಳುತತದಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು “ಬರಷದರುವದನುನ” ಎಂದು ಹಷೇಳುವಥಗ ಏನನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸಿರಬಹುದು. 
ಅವನು ಹಳಷ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷ ಎಂದು ಅಥಷೈಷಸಿರಬಹುದಷೂೇ? ಅವನು ಅವರಿಗಥಗಿ 
ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತವಥದ ಸ್ೂಚನಷಯ ಒಂದು ಕ್ಷೈಪಿಡಿಯನುನ ಬರಷದರಬಹುದಷೂೇ? ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಬಥಯಂದ ಬಂದ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನುನ ತಯಥರಿಸಿರಬಹುದಷೂೇ? ಇಂದನ 
ಓದುಗರು ಈ ಪಿಶಷನಗಳಿಗಷ ಸ್ಂಪೂಣಷ ಖಚ್ಚತತ್ಷಯಂದಗಷ ಎಂದಗೂ 
ಉತತರಿಸ್ಲಥಗುವದಲ್ಿ, ಆದರಷ “ಏನು ಬರಷದದಷಯೇ” ಸಷೇವಕರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತುತ 
ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರರು ಆಗಿದಥದರಷ ಎಂಬುದು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿದಷ. ಅವರು ಅಧಿಕ್ಥರ ಅಥವಥ 
ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ಮಥದರಿಗಳಿಗಷ ಅಥವಥ ತತವಶಥಸ್ರ ಸ್ಂಬಂಧಿತ ನಷೈಜ್ಯತ್ಷಯನುನ ಕ್ಷಡಿಸ್ುವ 
ಸ್ವತಂತಿ ಮೂಲ್ಗಳಲ್ಿ ಮತುತ ಅವು ಪಂಗಡಗಳ ಮಧಯಬಿಂದುಗಳಲ್ಿ.  

ಸ್ನನವಷೇಶವು “ಏನು ಬರಷದದಷ” ಎಂಬ ವಥಕಯಂಗದ ಕುರಿತು ಪ್ೌಲ್ನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ 
ಏನದಷ ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಉತತಮವಥದ ಸ್ೂಚನಷಯನುನ ನೇಡುತತದಷ. 3:19, 20ರಲ್ಲಿ ಆತನು ತನನ 
ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯನುನ ಎರಡು ವಷೇದಭಥಗಗಳಲ್ಲಿ “ಬರಷಯಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ . . .” ಹೇಗಷ ಹಷೇಳುವದರಷೂಂದಗಷ 
ಪ್ಥಿರಂಭಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಈ ಎರಡೂ ವಷೇದಭಥಗಗಳು ಮನುರ್ಯನ ಉಹಥಪೊೇಹಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ 
ದಷೇವರ ಜ್ಞಥನವನುನ ಸ್ುತಿತಸ್ುತತವಷ. ಕೊರಂಥದವರು ಹಟ್ಮತರಗಳತಗಿ ಒಬಬರ ವಿರುದಧವತಗಿ 
ಒಬಬರು ಬರಷದರುವ ಸ್ಂಗತಿಗಳಿಂದ ಆಚಷಗಷ ಹಷೂೇದರು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ದಷೇವರು 
ಪಿಕಟ್ಟಸಿರುವ ಜ್ಞಥನದ ಮ್ಮೇಲಷ ಅವಲ್ಂಭಿತರಥಗಲ್ು ಕರಷನೇಡುತಿತದಥದನಷ. ಈ ಜ್ಞಥನವು ಹಳಷ 
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ವಷೇದಭಥಗದಲ್ಲಿ ಮತುತ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ಷಿೇರಷಪಣಷಹಷೂಂದದ ಬಷೂೇಧಕರ ಮೂಲ್ಕ 
ತಿಳಿಸಿದ ಪಿಕಟನಷಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತತದಷ. ಈ ಬಷೂೇಧನಷಗಳನುನ ಮಿೇರಿ ಹಷೂೇಗುವದು 
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ಅಪ್ಥಯಕ್ಥರಿಯಥದ ಪಥವಥಗಿದಷ.  
ವಚನ್ 7. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಅವನ ಮತುತ ಅಪಲಷೂಿೇಸ್ನ ಮತುತ ಇತರ ಬಷೂೇಧಕರ 

ಮಧಯದಲ್ಲಿ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ಮಥಡುವದು ಪ್ೌಲ್ನ ತಪುಪ ಮಥತಿವಲ್ಿ ಆದರಷ ನಥಯಯಥಧಿೇಶರ 
ಪ್ಥತಿವನುನ ಉಹಸ್ುವದು ಕೂಡಥ ಆಗಿದಷ. 4:7ರಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಯಥರು?; ಏನು?; ಏಕ್ಷ? 
ಎಂದು ಕ್ಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಮೊದಲ್ನಷಯ ಪಿಶಷನ, ಯತರು ನಮಮನ್ುು ಶ್ೆರೇಷಿರು ಎಂದು 
ಗೌರವಿಸುರ್ತಾರೆ? ಇದು ಕಠಿಣವಥಗಿದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ತಿೇಪುಷಮಥಡುವದರ 
ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಮಥತನಥಡುತಿತದಥದನಷೂೇ? ದಷೂೇಷಥರಷೂೇಪಣಷಯನುನ ಹಷೇಳುವ “ನಮೂಲ್ಲಿ 
ಯಥವನಥದರೂ ನಮೂನುನ ಶಷಿೇರ್ಠರು” ಎಂದು ತಿೇಮಥಷನಸ್ಲ್ು ಶಕತರಥಗಿದಥದರಷೂೇ? 
ಪಿಶಷನಯಥಗಿದಷಯೇ? ಅನಷೇಕ ಅನುವಥದಗಳು ಇದನುನ ಈ ರಿೇತಿಯಥಗಿ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳತಿತವಷ, ಅನುವಥದಗಳನುನ “ಯಥರು ನಮೂನುನ ಇನಷೂನಬಬರಿಗಿಂತ ವಿಭಿನನವಥಗಿ 
ಮಥಡಿದಥದರಷ?” (NIV) ಎಂಬ ಕಿಮದ ಮ್ಮೇಲಷ ನೇಡಿದಥದರಷ ಅಥವಥ “ಯಥರು ನಮೂ ಮ್ಮೇಲಷ 
ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ದೃಢಪಡಿಸಿದಥದರಷ?” (NAB). ಇಥಹ ಅಥಷೈಷಸ್ುವಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಮುಖಯ ಸ್ಮಸಷಯ, 
ಒಬಬನು ಬಹುವಚನವನುನ ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ “ನೇನು” ಎಂಬ 
ಸ್ವಷನಥಮಪದ ಗಿಿೇಕ್ ನಲ್ಲಿ (σε, se) ಏಕವಚನವಥಗಿದಷ.  

ಇನಷೂನಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ, ಪಿಶಷನಯನುನ ಹಷಚುಿ ಸ್ಕ್ಥರಥತೂಕವಥಗಿ “ನಮೂ ಮಧಯದಲ್ಲಿ 
ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ಮಥಡುವವರು ಯಥರು?” ಎಂದು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಥಗಿದಷ. ತಿಳಿದರುವ 
ಉತತರ “ಯಥರೂ ಇಲ್ಿ! ತಿೇಪುಷನೇಡುವಂತ್ಷ ಯಥರೂ ಶಷಿೇರ್ಠ ಸಥಾನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿ.” 
ಒಂದುವಷೇಳಷ ಇವು ಉತತರವಥಗಿದದಲ್ಲಿ ಒಬಬನು ಬಹುವಚನದ ಸ್ವಷನಥಮವನುನ ಬಹುಶಃ μή 

(mē “not” or “lest”), ನಕ್ಥರಥತೂಕ ಉತತರವನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುವಂತ್ಷ, ಪಿಶಷನಯನುನ 
ಪರಿಚಯಸ್ಲ್ು ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಬಷೇಕು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಷಯ ಕುರಿತು ಪ್ೌಲ್ನ ಮುಂದರುವ ಪಿಶಷನ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ಲಕ ಅಧಿಕ್ಥರವನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸಿರುವದನುನ ಅವಲ್ಂಭಿಸಿದಷ ಎಂದು ಗಷೂೇಡಥಷನ್ ಡಿ. 
ಫಿೇ ಅವರು ನಂಬುತ್ಥತರಷ. ಅದಕ್ಷೆ ಅನುಗುಣವಥಗಿ ಫಿೇ “ಇನಷೂನಬಬ ವಯಕ್ರತಯ ಸಷೇವಕನನುನ 
ತಿೇಮಥಷನಸ್ಲ್ು ನೇವು ಯಥರಷಂದು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದದೇರಿ?” ಎಂಬುದಥಗಿ ಪಿಶಷನಯ 
ಅನುವಥದಸ್ಲ್ಪಡಬಷೇಕು ಎಂದು ವದಸ್ುತ್ಥತರಷ.5 ಉಳಿದರುವ ಪಿಶಷನ ಈ 
ಆಥಷೈಷಸ್ುವಿಕ್ಷಯಂದಗಷ ಬಷಂಬಲ್ವನುನ ತ್ಷಗದುಕ್ಷೂಳುಳವ ಪಿವೃತಿತಯನುನ ಹಷೂಂದದಷ, ಆಧರಷ 
ಫಿೇ ಅವರು ತ್ಷೂಂದರಷ ನೇಡುತಿತರುವ ಏಕವಚನದ ಸ್ವಷನಥಮಪದವನುನ 
ಪರಿಹರಿಸ್ುವದಲ್ಿ. ಬಹುಶಃ ಪತಿದಲ್ಲಿ ಹಷಸ್ರಿಸ್ದರುವ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ವಯಕ್ರತ ಪಂಗಡಗಳ 
ನಥಯಕನಥಗಿರಬಹುದು.  

ಅದು “ನೇನು” ಎಂಬ ಏಕವಚನದ ವಿವರಣಷಯನುನ ನೇಡಬಹುದು. ಪಿಶಷನಯ ಸ್ವರೂಪ 
ಏನಷೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಿತ ಉತತರ ಒಂದಷೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿದಷ: ದಷೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ, ಎಲಥಿ 
ಮನುರ್ಯರು ಸ್ರಿಸ್ಮಥನರಥಗಿದಷ; ದಷೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ, ಎಲಥಿ ಮನುರ್ಯರು 
ಸ್ರಿಸ್ಮನಥಗಿರುತ್ಥತರಷ. ಎಲ್ಿರೂ ದಷೇವರ ಸ್ಮೃದಧಯಂದ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳವವರಥಗಿದಥದರಷ. 
ಈ ಪ್ೌಲ್, ಅಪೊಲಷೂಿಸ್ ಮತುತ ಬಹುಶಃ ಇತರ ಬಷೂೇಧನಷಗಳಿಂದ ಆಶೇವಥಷದವನುನ 
ಹಷೂಂದತುತ. ಯಥರಷೂಬಬರಿಗೂ ನಥಯಯಥಧಿೇಶನ ಸಥಾನವನುನ ಉಹಸಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಹಕುೆ 
ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಪಂಗಡದ ಉತ್ಥುಹ ಮತುತ ಪ್ಥಿಮುಖಯತ್ಷಗಥಗಿ ಒಬಬರಷೂಂದಗಷ ಒಬಬರು, ಇತರ 
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ಸ್ಂಗತಿಗಳಷ ಂದಗಷ ಸ್ಪದಷಷಗಷ ಇಳಿಯುವದು, ವಿಶವಸ್ನೇಯ ಕೃತಜ್ಞತ್ಷಯ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯನುನ 
ಪಿದಶಷಸ್ುತತದಷ.  

ಶ್ೆರೇಷಿರ್ೆ ಗುರಯಲಿ (4:8-13) 
8ಈಗತಗಲೆೇ ನೇವು ತ್ೃಪ್ಾರತದಿರ, ಈಗತಗಲೆೇ ಐಶ್ವಯೆವಂತ್ರತದಿರ, ನ್ಮಮ 
ಸಹತಯವಿಲಿದೆ ಅರಸರತದಿರ, ನೇವು ನಜವತಗಿ ಅರಸರತಗಿದುರೆ ನ್ನ್ಗೆ ಎಷ್ೊಟೇ 
ಆನ್ಂದವತಗುತಿಾತ್ುಾ; ಆಗ ನತವು ಸಹ ನಮ್ಮಂದಿಗೆ ಅರಸರತಗಿರುತಿಾದೆುವು. 9ಹತಗತಗದೆ 
ದೆೇವರು ಅಪೊಸಾಲರತದ ನ್ಮಮನ್ುು ಮರಣವಿಧಿ ಹೊಂದಿದವರನೊುೇ ಎಂಬಂರ್ೆ 
ಕಡೆಯವರತಗಿ ರ್ೊೇರಸಿದತುನೆಂದು ನ್ನ್ಗೆ ರ್ೊೇಚುತ್ಾದೆ; ನತವು ದೆೇವದೂತ್ರಗೂ 
ಮನ್ಷಯರಗೂ ಅಂತ್ೂ ಜಗತಿಾಗೆಲತಿ ನೊೇಟ್ವತದೆವು. 10ನತವಂತ್ೂ ಕ್ರರಸಾನ್ ನಮಿತ್ಾ 
ಹುಚಚರತಗಿದ ುೆೇವೆ, ನೇವೇ ಕ್ರರಸಾನ್ಲ್ಲ ಿ ಬುದಿುವಂತ್ರತಗಿದಿುೇರ; ನತವು ಬಲಹಿೇನ್ರು, ನೇವು 
ಬಲ್ಲಷಿರು; ನೇವು ಮತನ್ಶ್ತಲ್ಲಗಳು, 11ನತವು ಮತನ್ಹಿೇನ್ರು, ಈ ಗಳಿಗೆಯವರೆಗೂ ನತವು 
ಹಸಿದವರೂ ಬತಯತರಕೆಯುಳಿವರೂ ಮೈಗೆ ವಸರವಿಲಿದವರೂ ಗುದುು ತಿನ್ುುವವರೂ 
ಮನೆಯಿಲಿದವರೂ 12ಸವಂತ್ ಕೆೈಗಳಿಂದ ಕೆಲಸಮತಡಿ ದುಡಿಯುವವರೂ ಆಗಿದ ುೆೇವೆ. 
ಬೆೈಸಿಕೊಂಡು ಹರಸುರ್ ಾೆೇವೆ; ಹಿಂಸ್ೆಪ್ಟ್ುಟ ಸಹಿಸಿಕೊಳುಿರ್ೆಾೇವೆ ಅಪ್ಕ್ರೇತಿೆಹೊಂದಿ 
ಆದರಸುರ್ ಾೆೇವೆ. 13ನತವು ಈಗಿನ್ವರೆಗೂ ಲೊೇಕದ ಕಸವೇ ಎಲತಿದರ ಹೊಲಸ್ೊೇ 
ಎಂಬಂರ್ೆ ಆಗಿದ ುೆೇವೆ.  

ವಚನ್ 8. ಪ್ೌಲ್ನ ಈ ಮಥತುಗಳನುನ “ವಯಂಗ” ಎಂದು ಕರಷಯುವದು ಮೃದುವಥಗಿ 
ತ್ಷೂೇರುತತದಷ: ಈಗತಗಲೆೇ ನೇವು ತ್ೃಪ್ಾರತದಿರ, ನೇವು ಈಗತಗಲೆೇ 
ಐಶ್ವಯೆವಂತ್ರತಗಿದಿುೇರ. “ಚುಚುಿ ಮಥತುಗಳನುನ ಆಡುವದು” ಬಹುಶಃ ಉತತಮವಥದ 
ಪದನಥಮವಥಗಿರಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ ಕ್ಥಯಷಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಈ 
ಭಥವನಷಯನುನ ವಣಿಷಸಿದಥದನಷ. ವಿಮಶಷಕರು ಈ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅನಷೇಕ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಗಳನುನ 
ಪಿತಿಬಿಂಬಿಸಿರುವದನುನ ನಷೂೇಡುತ್ಥತರಷ. ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ಹಷೂೇದರರು, ಲಷೂೇಕದ ಅಂತಯವು 
ಬಂದದಷ ಎಂದು ಮನವರಿಕ್ಷ ಮಥಡುತ್ಥತರಷ, ಮತುತ ನಥವು ಈಗ ಸ್ಧಯದಲ್ಲಿ ಆತೂನ 
ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತದಷದೇವಷ. ಹಥಗಿದದಲ್ಲಿ, ಅವರ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನದ ಪರಿಣಥಮದಂದಥಗಿ 
ಪ್ೌಲ್ನ ಅಧಿಕ್ಥರಕ್ಷೆ ಸ್ವಥಲ್ನುನ ನೇಡಿತು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಇಂಥಹ ಗಲ್ಭಷ ಪತಿದಲ್ಲಿ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸಿದ ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ಮಸಷಯಗಳನುನ ವಿವರಿಸ್ಲ್ು ಸ್ಹಥಯಕವಥಗಿದಷ.6  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ವಥಯಖ್ಥಯನಗಳು ಬಹು ಗಂಭಿೇರವಥಗಿ ಕಂಡುಬರುತತವಷ. ನೇವು ನ್ಮಮ 
ಸಹತಯವಿಲಿದೆೇ ಅರಸರತದಿರ ಎಂದು ಆತನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಇಂಥಹ ಆಲಷೂೇಚನಷಗಳನುನ 
ಮಥಡಲ್ು ಅವರು ಹುಚಿರಥಗಿದಥದರಷ. ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಅವರು ಸ್ತಯವನುನ ಮತುತ 
ದಷೈವಿೇಕತ್ಷಯನುನ ಆತೂನ ವಯಕ್ರತಕ ಪಿಕಟನಷಯಂದಗಷ ಸ್ಂಶಷ ೇಧಿಸಿದದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಷ 
ಕೂಿಜಷಯ ಸ್ಂದಷೇಶದ ಅವಶಯಕತ್ಷ ಇರುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು 4:8, 9ರಲ್ಲಿ ಗದರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ 1:4, 
5ಕ್ಷೆ ವಿಭಿನನವಥಗಿ ನಂತುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ, ಅಲ್ಲ ಿಆತನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, “ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೆೇಸ್ುವಿನಲ್ಲಿ 
ದಷೇವರು ನಮಗಷ ಅನುಗಿಹಸಿದ ಕೃಪ್ಷಯ ನಮಿತತ ನಥನು ನಮೂ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಥವಥಗಲ್ೂ 
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ದಷೇವರನುನ ಕ್ಷೂಂಡಥಡುತ್ಷತೇನಷ . . . ನೇವು ಎಲಥಿ ನುಡಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲಥ ಿ
ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿಯೂ ಆತನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃದಧ ಹಷೂಂದದವರಥಗಿದದೇರಿ.” ಮೊದಲ್ು ಅವನು 
ದಷೇವರ ಕೃಪ್ಷಯ ಮ್ಮೇಲ್ ಅವರ ಅವಲ್ಂಬನಷಯನುನ ಒಪಿಪಕ್ಷೂಂಡಿದದನು. ಈ ಹಂತದಲ್ಲ,ಿ 
ಅವರು ದಷೇವರ ಕೃಪ್ಷಯಂದ ಸ್ವತಃ-ಗಿಹಸಿದ ಸಥವತಂತಿಯದ ಕುರಿತು ಅವನು 
ಜಿಗುಪ್ಷುಗಷೂಳುತ್ಥತನಷ. ಮುಂದುವರಷಯುವದಕ್ಷೆ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಥಮನೇಡಿ 
ಹೇಗಷ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ನೇವು ಆಳುವಂರ್ೆ ದೆೇವರು ಮತಡಿದುರೆ ಎಷ್ೊಟೇ ಒಳೆಿೇದತಗುತಿಾತ್ುಾ; ಆಗ 
ನತವು ಸಹ ನಮ್ಮಂದಿಗೆ ಆಳುತಿಾದ ುೆವು. ಕ್ರಿಸ್ತನಷೂಂದಗಷ ಆಳಿವಕ್ಷ ಮಥಡುವ ಸ್ಮಯವು 
ಬರುತತದಷ ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರಿಗಷ ಭರವಸಷಯನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. ಆ ದನವು ಬಷೇಗನಷೇ 
ಬರಬಷೇಕ್ಷಂದು ಬಯಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಕತಷನಷೂಂದಗಷ ಅವರ ಆಳಿವಕ್ಷ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಗುವಥಗ, 
ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರಷೂಂದಗಷ ಇರುತ್ಥತನಷ.  

ವಯಂಗವು ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ಸ್ವ-ಸ್ಮಥಷನಷಯ ವಿಧಥನವಥಗಿರುತತದಷ (ಉದಥಹರಣಷಗಳನುನ 
ನಷೂೇಡಿರಿ, 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 11:1; 12:16), ಆದರಷ 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 4:8ರಲ್ಲಿ ಸ್ವ-ಸ್ಮಥಷನಷ 
ವಿರ್ಯವಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನ ಕಳಕಳಿ ಸ್ಭಷಯ ಆತಿೀಕ ಅಭಿವೃದದಯ ಕುರಿತ್ಥಗಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ 
ಅಧಿಕ್ಥರದಷೂಂದಗಷ ನಕಟವಥಗಿ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಸ್ಂಗತಿ. ಅವನ ನಡತ್ಷ ಅವನ 
ಓದುಗರಿಗಷ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬಹುದಥದ ಮಥದರಿಯಥಗಿದಷ; ಆದರಷ ಅವರು ತಮೂದಷೇ ಆದ 
ಪಥವನುನ ನಷಲಷಗಷೂಳಿಸಿದದರು, ಆದರಷ ಅವರು ಲಷೂೇಕವು ವಥಯಖ್ಥಯನಸ್ುವ ಅಧಿಕ್ಥರ ಮತುತ 
ಜ್ಞಥನವನುನ ಸ್ಂಪ್ಥದಸ್ುವದು ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಥಯಖ್ಥಯನಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚುಿ 
ಮಹತವಪೂಣಷವಥಗಿತುತ. ಪತಿವು ಇನೂನ ಯಥವುದರ ಕುರಿತ್ಥಗಿದದರೂ ದಷೂಡಡ 
ಪಿಮಥಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಭಷಯವರು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಪ್ೌಲ್ನಗಿಂತ ಉತತಮವಥದ 
ಮಥಗಷದಶಷಕರಥಗಿದಷದೇವಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದದರು. ಪವಿತ್ಥಿತೂನು ಕ್ರಿಸ್ತನಷೂಂದಗಷ 
ಆಳಿವಕ್ಷಯನುನ ಸ್ಂಪೂಣಷ ಪಿಮಥಣದಲ್ಲಿ ಈಗಥಗಲಷೇ ಅರಿತುಕ್ಷೂಂಡಿದಷದೇವಷ. ತಮೂ ಗಿಹಣ 
ಶಕ್ರತ, ನಷೈತಿಕ ಜಿೇವಿತದ ಗಷೂಂದಲ್ಗಳ ಹಷೂೇರಥಟಗಳು ಅವರ ಹಂದಷ ಇದದವು ಯಥಕಂದರಷ 
ಅವರು ಆತೂನ ಪರಿಸ್ರದಲ್ಲಿ ಲೌಕ್ರಕ ಆಲಷೂೇಚನಷಗಳು ಆಕಿಮಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ ತನನ 
ವಿಮಶಷಕರ ಆತಿೀಕ ವಿವಷೇಚನಷಯ ತಮೂ ಸ್ವಂತ ಅಧಿಕ್ಥರದ ಉನನತ ಅಂದಥಜ್ುಗಳನುನ 
ತಿರಸ್ೆರಿಸಿದನು. ಅವನು ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಅವರ ಅಭಿಪ್ಥಿಯವನುನ ಖಂಡಿಸಿರಬಹುದು 
ಯಥಕಂದರಷ ಅವರು ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯವು ಇನೂನ ಭವಿರ್ಯತಿತನಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲಕ್ರೆದಷ ಎಂಬುದನುನ 
ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ತಿಳಿದವರಥಗಿದದರು. 

ವಚನ್ 9. ಪ್ೌಲ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲ್ತನವು ಮನುರ್ಯರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಶಷಿೇರ್ಠತ್ಷಯ 
ಅನಷವೇರ್ಣಷಯಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ವಿವರಿಸಿದನು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಿರುವ ದಷೇವರ 
ಕರಷಯುವಿಕ್ಷಯಥಗಿದಷ ಎಂಬ ಭಥವನಷಯಂದಥಗಿ ಗೌರವವಥಗಿದಷ, ಆದರಷ ಕಟುಿನಟ್ಥಿಗಿ 
ಮಥನವನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಥವುದಷೇ ಮಯಥಷದಷ ಅಥವಥ ಜಿೇವಿತದ ಸ್ರಳತ್ಷಯನುನ 
ತರುವದಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು “ಈಗಥಗಲಷೇ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರಲ್ಲಲ್ಿ” (4:8). ಅವನು ಇನೂನ 
ಶಿೇಮಂತನಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಅರಸ್ನಥಗಿ ಆಡಳಿತಮಥಡುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅಲ್ಿದಷೇ, ನಜ್ವಥಗಿಯು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಯಥರಷೂಬಬರು. ಹಟಮಥರಿತನದ ನಷಷಠಯಂದಥಗಿ ಅವರು ಪ್ೌಲ್ನ 
ವಿರುದಧವಥಗಿ ತಿೇಪುಷನುನ ಮಥಡಲ್ು ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು, ಸ್ಂಪೂಣಷ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ಂಸಷಾಯಲ್ಲಿ 
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ಇದು ತಪುಪ ಅಭಿಪ್ಥಿಯಕ್ಷೆ ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿತುತ. ಯಥಯಥಷರು ಶಷಿೇರ್ಠತ್ಷಗಥಗಿ 
ಸ್ಪದಷಸ್ುತಿತರುವವರು ಕ್ರಿಸ್ತನಂದ ಮತುತ ಆತನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಿಂದ ಕಲ್ಲಯಲ್ು ಬಹಳವಥಗಿ 
ಶಿಮಿಸ್ುತಿತದದರು. ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ ಆತನನುನ ದೂಷ್ಸ್ುವವರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ವಯತ್ಥಯಸ್ವು 
ತಿೇವಿವಥಗಿತುತ.  

ರಂಗಸ್ಾಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ಭಥಷಷಯನುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿ ಶಕ್ರತಸಥಧಕರು 
ಹಷೂೇರಥಡಿದರು, ಪ್ೌಲ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರನುನ ಮರಣಕೆೆ ನೆೇಮಿಸಿದನೊೇ ಎಂಬಂತ್ 
ಹಷೂೇಲ್ಲಸಿದನು; ಅವರು ಲೊೇಕಕೂೆ . . . ನೊೇಟ್ವತದೆವರತದರು. ರಂಗಸ್ಾಳದ 
ಮನಷೂೇರಂಜ್ನಷಯ ಮ್ಮೇಲ್ಲವಚಥರಕರು ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ಜ್ನಸ್ಮೂಹದ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ದಂಡನಷಗಷ 
ಒಳಗಥದವರನುನ ಮ್ಮರಷಯಸಿದರು. ಮರಣದಂಡನಷಯನುನ ವಿಧಿಸಿದವರಿಗಷ ಯಥವುದಷೇ 
ಗೌರವದ ಕ್ಥಯದರಿಸ್ುವಿಕ್ಷ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಸಷರಷಯಥದವರಿಗಷ 
ಹಷೂೇಲ್ಲಸಿಕ್ಷೂಂಡರು. ಅವರು ಮಧಥಯಹನದ ಮನಷೂೇರಂಜ್ನಷಯ, ದೆೇವದೂತ್ರ ಮತ್ುಾ 
ಮನ್ುಷಯರ ಮುಕತ ಪಿದಶಷನದ ಭಥಗದ ವಿೇಕ್ಷಕನಥಗಿದದನು. ಹಷಚುಿ ಕಡಿಮ್ಮ, ಆತನ 
ಮಥತುಗಳು ಸ್ವಕರುಣಷಯ ದೂರುಗಳಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ; ಬದಲಥಗಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕ್ಥಯಷಗಳು ಜ್ನಪಿಿೇಯ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕನ ಪ್ಥತಿದರ್ುಿ 
ವಷೈಭವಯುತವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನ ದೂರ್ಕರು ಈ ಅಂಶವನುನ ಕಳಷದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ. ಒಂದು 
ವಷೇಳಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥದ ಪ್ೌಲ್ನು, ಅವರಿಗಥಗಿ ಇಂಥಹ ಅಗೌರವವನುನ 
ಅನುಭವಿಸಿದದರಷ, ಬಹುಶಃ ಇದು ಅವರನುನ ಕ್ಷೇಳುವದು ಅವರ ತಿೇಪುಷಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿನ 
ಧಥರಥಳತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥಗಿತುತ.  

ವಚನ್ 10. ವಯಂಗವು ಇಬಥಬಯ ಕತಿತಯಂತ್ಷ ಕ್ಥಯಷ ಮಥಡಬಹುದು. ಮಥತುಗಳು 
ಮತುತ ನಡತ್ಷ ಅವನ ಹೃದಯವನುನ ಬಷೇಧಿಸಿರಬಹುದು. ಅವನಗಷ ಬಷಂಬಲ್ವನುನ 
ನೇಡುತಿತರುವವರು ಅವನನುನ ಜ್ಜಿಜರಬಹುದು ಮತುತ ಅವಮಥನಸಿರಬಹುದು. 4:10ರಲ್ಲಿ 
ನಥವು ಕ್ರರಸಾನ್ ನಮಿತ್ಾವತಗಿ ಹುಚಿರಥಗಿದಷದೇವಷ ಎಂದರಷ, ಪರಿಣಥಮದಲ್ಲಿ “ನನನ 
ಉದಷದೇಶಗಳನುನ ಪಿಶನಸ್ುವ ಮತುತ ತಡವರಿಸ್ುತಿತರುವ ಮಥತುಗಳನುನ ನಷೂೇಡಿ ನಗುತಿತರುವ 
ನೇವು ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಥವುದಷೇ ನಸಥವಥಷ ಸಷೇವಷಯ ಭಥವನಷಯನುನ 
ಹಷೂಂದರುವದಲ್ಿ.” ಪ್ೌಲ್ ಧವನ ಆತನು ಈಗಥಗಲಷೇ ಯಥರು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಕ್ರರಸಾನ್ಲ್ಲಿ 
ನ್ಂಬಿಗಸಾರು ಎಂದು ತಿೇಪುಷ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷೂೇ ಅವರ ನಷೂೇವನುನ ಅನುಭವಿಸಿದದನು. 
ಅವನು ವಯಂಗವನುನ ಹಂಸ್ಕ ನಡತ್ಷಯನುನ ಅವನ ವಿರಷೂೇಧಿಗಳ ಮುಂದಷ ಎತಿತ ಹಡಿಯಲ್ು 
ಉಪಯೇಗಿಸಿದನು, ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಕನನಡಿಯಲ್ಲಿ ನಷೂೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳವಂತ್ಷ 
ಒತ್ಥತಯಪಡಿಸಿದನು.  

ಸ್ವಸ್ಾತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದುವ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನ ದೂರ್ಕರಿಗಷ ತಮೂ ಪ್ಥಪದ 
ವಷೈರತವವನುನ ಗುರುತಿಸ್ುವದು ಮತುತ ಅರಿಕ್ಷ ಮಥಡುವದು ಅವಶಯವಥಗಿತುತ. ಆಗ ಮಥತಿ 
ಅವರು ಆತನು ಭಥವಿಸಿದ ತಮೂ ಅವಮಥನದ ಭಥವನಷಯಲ್ಲಿ ಭಥಗಿಗಳಥಗಬಹುದು. 
ಪ್ೌಲ್ನನುನ ದೂಷ್ಸಿದವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಕತಷನಷಂಬ ತಮೂ ಅರಿಕ್ಷಯು ತಮೂ ವಿವಷೇಕ ಮತುತ 
ಬಲ್ದ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಗುರಿತಿಸ್ುವಿಕ್ಷ ಮತುತ ಗೌರವಕ್ಷೆ ಭಥಧಯರನಥನಗಿಸ್ುವ ಒಂದು 
ಜಥಹರಥತ್ಥಗಿತುತ. “ಇದಕ್ಷೆ ವಯತಿರಿಕತವಥಗಿ” ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುವದು, “ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಥದ ನಥವು 
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ಲಷೂೇಕವು ನಮೂನುನ ಹುಚಿರು, ಬಲ್ಹೇನರು, ನಕೃರ್ಿರು, 
ತ್ಷೂಂದರಷಯನುನಂಟುಮಥಡುವವರು ಎಂದು ನಮೂನುನ ವಥಯಖ್ಥಯನಸ್ಬಹುದು. ನಥವು 
“ಕ್ರಿಸ್ತನಗಥಗಿ” ಬರುವ ಯಥವುದಷೇ ಅಗೌರವವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ಲ್ು ಸಿದಧರಥಗಿದಷದೇವಷ. 
ಯಥವುದಷೇ ಅಗಷೂೇಚರ ಉದಷದೇಶಗಳು ನಮೂನುನ ಕದಲ್ಲಸ್ುವದಲ್ಿ. ನಥವು ಪುರುರ್ರುಮತುತ 
ಸಿರೇಯರು ಸ್ತಯವನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲ ಮತುತ ರಕ್ಷಣಷಯನುನ ಹಷೂಂದಲ್ಲ ಎಂದು ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ಸಷೇವಷಯನುನ ಮಥಡುತ್ಷತೇವಷ. ನಥವು ಲಷೂೇಕದ ಮರಣ ದಂಡನಷಯನುನ ಅಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳತ್ಷತೇವಷ. 
ನತವು ಬಲಹಿೇನ್ರು . . . ಗೌರವ ರಹಿತ್ರು ಆಗಿದೆುೇವೆ. 

ವಚನ್ 11. ವಯಂಗಷೂೇಕ್ರತಯು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕಛಷೇರಿಯ ಕುರಿತ್ಥದ ಅಥಷಕ್ಷೆ 
ಶಥಂತಚ್ಚತತದ ಪಿತಿಕ್ರಿಯಯನುನ ನೇಡುತತದಷ. ಅನಷೇಕ್ಥವತಿಷ ಇದು ಹಸಿದವರೂ 
ಬತಯತರಕೆಯುಳಿವರೂ ಮತುತ ದೂರ್ಣಷಗಷ ಒಳಗಥದವರು, ಸ್ರಿಯಥಗಿ ಬಟ್ಷಿ ಅಥವಥ 
ಆಶಿಯವಿಲ್ಿದವರು ಎಂಬ ಅಥಷವನುನ ನೇಡುತತದಷ. ಪದಗಳು 
ಆತೂನರಿೇಕ್ಷಣಷಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವಂಥವುಗಳಥಗಿವಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ತನದ ಮ್ಮೇಲಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಧಥಯನವು 
ತನನಗಥಗಿ ಎಷ್ಿದಷಯೇ ಅಷಷಿೇ ತನನ ಓದುಗರಿಗಥಗಿ ಸ್ಹ ಇದಷ ಎಂದು ತ್ಷೂೇರುತತದಷ. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ಲಕ ಉದಷದೇಸ್ 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 11:23-29ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥಗಿದಷ, ಮತುತ  
2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 6:3-10ರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಅಷಷೂಿೇಂದು ಕಂಡುಬರುವದಲ್ಿ. ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನ 
ಅನುಕೂಲ್ತ್ಷಗಳು ಮತುತ ತನನ ಸ್ಹ ಫರಿಸಥಯರಷೂಂದಗಷ ಜಥಣಷೂಯ ಚಚಷಷ ಬಹಳ ಹಂದಷ 
ಇದದವು. ಅನಟ್ಷೂೇಲ್ಲಯಥದ ಉನನತ ಬಯಲ್ುಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲ್ಲನ ತ್ಥಪದ ದನಗಳು ಮತುತ 
ತಂಪ್ಥದ ರಥತಿಿಗಳನುನ ಆತನು ಇತಿತೇಚಷಗಷ ಜ್ಞಥಪಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಬಹುಶಃ ಒಬಬನಷೇ, 
ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅಥವಥ ಎರಡು ಸ್ಂಗಥತಿಗಳಷ ಂದಗಷ, ಅವನು ಬಯಲ್ನುನ ದಥಟ್ಟದನು, 
ಮುಂದಷ ಎಫಷಸ್ ತಲ್ುಪಲ್ು ಇಪಪತುತ ಮ್ಮೈಲ್ುಗಳರ್ುಿ ಪಿತಿದನ ಮುನನಡಷದನು (ಅ.ಕೃ. 19:1). 
ಆಹಥರ ವಿರಳವಥಗಿತುತ, ಮತುತ ಹಣ ಕಡಿಮ್ಮ ಸ್ಂದಥಯವಥಗುತಿತುತ. ಅವನು ತ್ಷರಷದರುವ 
ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿ ವಿಶಥಿಂತಿ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡನು ಮತುತ ದರಷೂೇಡಷಕ್ಷೂೇರರ ಮ್ಮೇಲಷ 
ದೃಷ್ಿಯನಟ್ಟಿದದನು. ಎಫಷಸ್ದಲ್ಲಿ ಅವನನುನ ಸಥವಗತಿಸ್ುವ ತಂಡವನುನ ಸ್ಂಧಿಸ್ಲ್ಲಲ್.ಿ 
ದಥವರಮಥಗಷ ಅಥವಥ ಮರಷತುಹಷೂೇದ ಗಷೂೇಡಷಯ ಮೂಲಷಗಳು ಅವನ ಮನಷಯಲ್ಲಿ 
ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಬದಲಥಯಸ್ುವ ಬಟ್ಷಿಗಳು ಮತುತ ವಷೈಭವನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ದರುವ ಸಥನನ, ಈ 
ಗಳಿಗೆಯ ವರೆಗೆ ಅವನು ಅಪೊಸ್ತತಲ್ ತನದ ಭಥರವನುನ ಹಷೂತಿತದದನು. ಅದು ಅವನ 
ಗೌರವದ ಪಿತಿೇಕವಥಗಿತುತ. ಅಂತಿಮ ಮಥತುಗಳು, ಮನೆಯಿಲಿದವರೂ (ἀστατέω, 

astateō), ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಮಥತಿ ಕಂಡುಬರುತತದಷ; ಇದರ ಅಥಷ 
ಅಲಷದಥಡುವದು, ನಷಲಷಯಥಗಿರದರುವದು.  

ವಚನ್ 12. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿದದ ಕ್ಷಲ್ವರು ಅಕ್ರವಲ್ದಲ್ಲಿರುವ ಮೊದಲ್ನಷಯ 
ಕ್ಥಯಥಷಗಥರದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಂಧಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯನುನ ಜ್ಞಥಪಕದಲ್ಲಿಟುಿ ಕ್ಷೂಂಡಿರಬಹುದು (ಅ.ಕೃ. 
18:2, 3). ಅವನು ಯಥವುದಷೇ ದಥನವನುನ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ತ್ಮಮ [ಸವಂತ್] ಕೆೈಗಳಿಂದ 
ಕೆಲಸವನ್ುು ಮಥಡಿ, ಅವನು ಮತುತ ಇತರ ಬಷೂೇಧಕರು ತಮೂ ಜಿೇವನಷೂೇಪಯವನುನ 
ಸ್ಂಪ್ಥದಸ್ುತಿತದದರು. ಶಿಮದ ಕುರಿತು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ವತಷನಷ. ಸ್ುಶಕ್ಷಿತ ತತವಜ್ಞಥನಗಳ 
ಮತುತ ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ-ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕಲ್ಲಿದದ ಶಿೇಮಂತ ಜ್ಮಿೇನದಥರರಿಗಿಂತ ಗಣನೇಯವಥದ 
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ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ಹಷೂಂದತುತ. ಜ್ಞಥನಗಳಥದ ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಮಕ್ಥಲ್ಲೇನರು ಕಠಿಣಮಥನವ 
ಕ್ಥಯಷವನುನ ಮುಕತವಥಗಿ ಉಪ್ಷೇಕ್ಷಿಸ್ುತಿತದದರು. ಅವನ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ,7 ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷಲ್ಸ್ 
ಮಥಡಲ್ು ಯಥವುದಷೇ ರಿೇತಿಯ ಅವಮಥನವನುನ ಪಡಲ್ಲಲ್.ಿ ಸ್ಹಷೂೇದರರಷೇ, “ಯಥರ 
ಮ್ಮೇಲಷಯೂ ಭಥರಹಥಕಬಥರದಷಂದು ಹಗಳಿರುಳು ದುಡಿದು ಜಿೇವನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದನು” 
(1 ಥಷೇಸ್ಲಷೂೇನಕ 2:9). ಪ್ೌಲ್ನ ವಷೈರಿಗಳು ಅವನನುನ ಮೌನವಥಗಿಸ್ುವ ಪಿಯತನದಂದ 
ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಥಪದಂದಥಗಿ ತಪಿಪಹಷೂೇದವರನುನ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ತರುವದರ 
ಮೂಲ್ಅವನ ಪಿಯತನಗಳಿಗಷ ಪಿತಿಕ್ರಿಯಸಿದರು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ದೂರ್ಣಷ ಮತುತ ಹಂಸಷಗಷ 
ಒಳಗಥಗಿದಥದಗೂಯ, ಅವನು ಧಥರಥಳತ್ಷ, ತನನನುನ ವಿರಷೂೇಧಿಸ್ುವವರನುನ 
ಆಶೇವಷದಸ್ುವದು ಆದರಷ ತನನ ನಯೇಗವನುನ ಕ್ಥಯುದಕ್ಷೂಳುಳವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ವತಿಷಸಿದನು.  

ವಚನ್ 13. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಿರುವದು ಅಕರ್ಷಣಷಯ ಜಿೇವಿತವಲ್ಿದಷೇ ಬಷೇರಷನೂ ಅಲ್ಿ. 
ಕ್ರಿಸ್ತನಂದ ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಕ್ಷೂಟ್ಟಿರುವ ನಯೇಗ ಸಥಮಥಜಿಕ ಅಧಿಕ್ಥರ ಅಥವಥ ಗೌರವವನುನ 
ತರಲ್ಲಲ್ಿ; ಬದಲಥಗಿ, ಅದು ಇನಷೂನಂದು ಗಲ್ಿವನುನ ಒಡುಡವ, ಅಪಮಥನಕ್ಷೂೆಳಗಥದಥಗ 
ಇತರರನುನ ಉತ್ಷತೇಜಿಸ್ುವುದು, ಮತುತ ಲೊೇಕದ ಕಸವೇ ಎಲತಿದರ ಹೊಲಸ್ೊೇ ಎಂಬಂರ್ೆ 
ಮತಡಲಪಟಿಟದ ುೆೇವೆ. ಅನಷೇಕ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಲಷೇಖಕರು ಸ್ುತತಿ, ಹಷಸ್ರು ಮತುತ ಅಧಿಕ್ಥರವನುನ 
ಪಡಷದರು. ಪ್ೌಲ್ನು ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಒಳಷಳಯ ಕುಲ್ದಲ್ಲಿ ಜ್ನಸಿದ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಅವನನುನ 
ಹಂಬಥಲ್ಲಸ್ುವವರನುನ ಪೊೇಷ್ಸ್ಬಷೇಕು ಎಂಬದು ಲಷೂೇಕದ ನರಿೇಕ್ಷಯಥಗಿತುತ. ಅವರ 
ದೃಷ್ಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಪಿಬಲ್ವಥಗಿರುವ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನ ತಂಡವಲ್ ಿತನನ ತಂಡವು ಯುದಧಕ್ಷೆ 
ಸ್ನನಧವಥಗಿರುವದನುನ ಖಚ್ಚತಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು. ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಇಂಥಹ ಕ್ಥಯಷಕಿಮ 
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ರತಯರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನು ತನನನುನ ತಮೂ ಮನಬಂದಂತ್ಷ ಶಪಿಸ್ುವವರನುನ 
ಮುಂದುವರಷಸ್ಲ್ು ಬಿಟುಿಬಿಟಿನು. ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಸ್ಮಕ್ಥಲ್ಲನರು ವಷೈಭವಯುತ ಮತುತ 
ಗೌರವಯುತವಥದವೂಗಳು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸಿದನು. ಅವನು 
ಕತಷನ ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷಯನುನ ಬಯಸಿದನು, ಮುನುರ್ಯರು ತನನನುನ ಹಷೂಗಳುವದನಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು 
ಸ್ಂತ್ಷೂೇರ್ದಂದ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ ಅಥವಥ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಸ್ುತತಿಸ್ುವ ಯಥರಷೇ ಆಗಿದದರು ಅವನುನ 
ಗೌರವಿಸಿದನು. ಬಹುಶಃ, ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನ ತಂಡದವರ ಸ್ವಥಲ್ು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ 
ಧಥರಥಳತ್ಷಯ ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆ ಅವರನುನ ಆಶಿಯಷ ಮತುತ ಅವಮಥನಕ್ಷೆ ಈಡುಮಥಡಿತು.  

ನ್ಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ “ತ್ಂದೆಯತಗಿ” ಪೌಲನ್ು (4:14-21) 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಥಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪ್ೌಲ್ನ ಮತುತ ಆತನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ತವದ ನಯೇಗದ 

ದೂರ್ಕರು ಆಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ನಂಬಿಗಸ್ತ ಮತುತ ದಷೇಹದ ಐಕಯತ್ಷಯನುನ ಸ್ಂಧಥನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ಸಿದಧವಿರುವವರಷೂಂದಗಷ ಹಷೂೇರಥಡುವದು ಇವುಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಯಥವುದಥರ ಒಂದನುನ 
ಆಯುದಕ್ಷೂಳುಳವದು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕ್ಥಯಷವಥಗಿತುತ. ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಪತಿದ ಈ ಭಥಗವನುನ 
ಓದುಗರಿಗಷ ತ್ಥವು ಒಟ್ಥಿಗಿ ಏನನುನ ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದದರು, ಅವನು ಅವರಿಗಷ ನೇಡಿದ 
ನರಂತರವಥದ ಪೊೇರ್ಣಷ ಮತುತ ಪಿಸ್ುತತ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿಕೆಟುಿಗಳಿಗಷ ತೃಪಿತಕರವಥದ 
ಅಂತಿಮ ನಧಥಷರವನುನ ನೇಡುವಲ್ಲಿ ಅವನ ಧೃಢನಧಥಷರವನುನ ಜ್ಞಥಪಿಸ್ಲ್ು ತನನ ಸ್ವಂತ 
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ಪದಗಳಷ ಂದಗಷ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತಗಷೂಳಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 
14ನಮಮನ್ುು ನತಚಿಕೆಪ್ಡಿಸುವದಕತೆಗಿ ಬರೆಯದೆ ನ್ನ್ು ರ್ಪರಯ ಮಕೆಳೆಂದು ಭತವಿಸಿ 

ನಮಗೆ ಬುದಿು ಹೆೇಳುವದಕತೆಗಿಯೆೇ ಈ ಮತತ್ುಗಳನ್ುು ಬರೆದಿದ ುೆೇನೆ. 15ನಮಗೆ ಕ್ರರಸಾನ್ಲ್ಲಿ 
ಉಪತಧ್ತಯಯರು ಸ್ತವಿರತರು ಮಂದಿ ಇದುರೂ ತ್ಂದೆಗಳು ಬಹುಮಂದಿ ಇಲಿ; ನತನೆೇ 
ನಮಮನ್ುು ಸುವತರ್ೆೆಯ ಮೂಲಕ ಕ್ರರಸಾ ಯೆೇಸುವಿನ್ಲ್ಲಿ ಪ್ಡೆದೆನ್ು. 16ಆದದರಂದ ನ್ನ್ುನ್ುು 
ಅನ್ುಸರಸಬೆೇಕೆಂದು ನಮಮನ್ುು ಬೆೇಡಿಕೊಳುಿರ್ ಾೆೇನೆ. 17ಈ ನಮಿತ್ಾದಿಂದ ಕತ್ೆನ್ಲ್ಲಿ ನ್ನ್ು 
ಮಗನತದ ತಿಮ್ಥೆಯನ್ುು ನಮಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿಟದ ುೆೇನೆ. ಅವನ್ು ನ್ನ್ಗೆ ರ್ಪರಯನ್ೂ 
ನ್ಂಬಿಗಸಾನ್ೂ ಆಗಿದತುನೆ. ಅವನ್ು ಕ್ರರಸಾನ್ ಸ್ೆೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ನ್ು ನ್ಡತವಳಿಯನ್ುು ಅಂದರೆ 
ನತನ್ು ಎಲೆಿಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೊೇಧಿಸುವ ಕರಮವನ್ುು ನಮಮ ನೆನ್ರ್ಪಗೆ 
ತ್ರುವನ್ು. 18ನಮಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪೌಲನ್ು ನ್ಮಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವದಿಲಿವೆಂದು 
ಉಬಿಬಕೊಂಡಿದತುರೆ. 19ಆದರೆ ಕತ್ೆನ್ ಚಿತ್ಾವಿದುರೆ ನತನ್ು ಬೆೇಗ ನಮಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು 
ಉಬಿಬಕೊಂಡಿರುವವರ ಮತತ್ನ್ುಲಿ ಅವರ ಶ್ಕ್ರಾಯನೆುೇ ಗೊತ್ುಾಮತಡಿಕೊಳುಿವನ್ು. 20ದೆೇವರ 
ರತಜಯವು ಮತತಿನ್ಲ್ಲಿ ಇಲ.ಿ ಶ್ಕ್ರಾಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಆದತರಗೊಂಡದೆ. 21ನಮಮ ಇಷಟವೆೇನ್ು? 
ಬೆತ್ಾರ್ೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲೊೇ? ರ್ಪರೇತಿಯಿಂದಲೂ ಸ್ೌಮಯಭತವದಿಂದಲೂ 
ಕೂಡಿದವನತಗಿ ಬರಲೊೇ? 

ವಚನ್ 14. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಷಗಷ ಬರಷದ ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, 
ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ಆತನು ಅವಮಥನಕರವಥದ ನಡಷತ್ಷಯನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನು 
ಶರ್ಯರಿಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥದ ಪ್ೌಲ್ನನುನ ವಿಸ್ಜಿಷಸ್ುವದು ಅವಮಥನಕರ, ಅದಷೇ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಐಶವಯಷವಂತರು ಅರಸ್ರು ಎಂದು ಕಲ್ಲಪಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ 
(4:8). ಅವರು ಪ್ೌಲ್ನನುನ ಮೂಖಷನಷಂದು ಎಣಿಸ್ುತ್ಥತರಷ ಮತುತ ತಮೂನುನ ತ್ಥವು 
“ವಿವಷೇಕ್ರಗಳು” ಅಥವಥ ಜ್ಞಥನಗಳು ಎಂದು ಎಣಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ (4:10). ವಯಂಗ, 
ಚುಚುಿಮಥತು, ಅವಮಥನ ಈ ಸಥಧನಗಳನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲ್ು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು 
ಹಂಜ್ರಿಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಮುಂದಷ ಇದಷೇ ಪತಿದಲ್ಲಿ, ಆತನು “ನಮೂನುನ 
ಅವಮಥನಪಡಿಸ್ುವದಕ್ಷೂೆೇಸ್ೆರ ನಥನು ಇದನುನ ಹಷೇಳುತ್ಷತೇನಷ” ಎಂದು 
ಪುನರಥವತಿಷಸ್ುತ್ಥತನಷ (6:5; ನಷೂೇಡಿರಿ 15:34).  

ಪ್ೌಲ್ನು ಏನಷಂದು ಅಥಷೈಷಸಿದದನು? ಅವರನುನ ನತಚಿಕೆಪ್ಡಿಸುವದಕತೆಗಿ ಬರೆಯದೆ, 
ಬುದದ ಹಷೇಳುವದಕ್ಥೆಗಿಯೆೇ ಬರಷದರು. ಅವನು ಅವರಿಗಷ ಇದಷೇ ಕ್ಥರಣದಂದಥಗಿ 
ತಂದಷತ್ಥಯಗಳು ಮಕೆಳಷ ಂದಗಷ ಧೃಢವಥಗಿ ಇರಬಷೇಕ್ಷಂದು ಸ್ರಳವಥಗಿ 
ಮಥತನಥಡಿದಷದೇನಷ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಮೂಲ್ತಃ ಅವನು “ನಮೂ ಕ್ಷಲ್ವು ನಡತ್ಷಗಳು 
ಅವಮಥನಕರವಥಗಿವಷ ಎಂಬುದನುನ ಜ್ಞಥಪಿಸ್ಲ್ು ನಥನು ಸ್ಂತ್ಷೂೇಷ್ಸ್ುವದಲ್ಿ, ಆದರಷ 
ಅವಮಥನಕರ ನಡತ್ಷಯನುನ ಗುರುತಿಸ್ುವದು ಪಶಥಿತ್ಥತಪದಷಡಷಗಷ ಮೊದಲ್ ಹಷಜಷಜಯಥಗಿದಷ. 
ನಮೂನುನ ಎಚಿರಿಸ್ುವಲ್ಲಿ ನನನ ಪ್ಥತಿ ನಮೂನುನ ಹವಥಯಸ್ಗಳಿಂದ ಮತುತ ದಷೇವರಿಗಷ 
ಅಗೌರವ ಮತುತ ಆತನ ಸ್ಭಷಗಷ ಅಗೌರವ ತರುವಂತ ಆಲಷೂೇಚ್ಚಸ್ುವ ವಿಧಥನಗಳಿಂದ 
ತಿರುಗಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಎಂದು ನಮೂನುನ ಎಚಿರಿಸ್ುತ್ಷತೇನಷ. ಮೊದಲ್ು ಮಥಡಿದಂತ್ಷ ನಥನು 
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ನಮೂನುನ ಈಗಲ್ೂ ಪಿಿೇತಿಸ್ುತ್ಷತೇನಷ, ನನನ ಉದಷದೇಶ ಯಥವಗಲ್ೂ ನಮೂನುನ 
ಅವಮಥನಪಡಿಸ್ುವದಲ್ಿ.” 

ವಚನ್ 15. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಸ್ರಿಸ್ಮಥನರಥದ ಬಷೂೇಧಕರಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 
ಬಹುಶಃ ಇತರರು ಅವರಿಗಷ ಪಿಭುದಧರಥಗಲ್ು ಮತುತ ಬಷಳಷಯಲ್ು ಸ್ಹಥಯಮಥಡಿರಬಹುದು, 
ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಅವರಷೂಂದಗಷ ಸ್ಂಬಂಧವಿತುತ ಅದನುನ ಅವರು ಯಥರಷೂಂದಗೂ 
ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ. ಸ್ಭಷೇಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಪಿಭಥವನುನ ಬಿೇರಿದದ ಕ್ಷಲ್ವರು ತಮೂ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಥಗಿ ಉತತಮವಥದ ಆಸ್ಕ್ರತಯನುನ ಹಷೂಂದರಲ್ಲಲ್ಿ. ಸ್ತಯವನುನ ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವವರು 
ಸ್ಹ ಕ್ಷೇವಲ್ ಪ್ಥಲ್ಕರು, ಮ್ಮೇಲ್ಲವಚರಕರು ಅಥವಥ ಮಥಗಷದಶಷಕರು ಆಗಿದದರು. ಆದರಷ 
ಅವರಿಗಷ ಉಪತಧ್ತಯಯರು ಸ್ತವಿರತರು ಮಂದಿ ಇದುರೂ ತ್ಂದೆಗಳು ಬಹುಮಂದಿ ಇಲಿ. 
ನಂಬಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರ ತಂದಷಯಥಗಿದದನು. ಎಂದು ಅನುವಥದಸಿದ 
“ಉಪ್ಥಧಥಯಯರು” (παιδαγωγός, paidagōgos) ಎಂಬ ಪದ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಗಲಥತಯ 
3:24, 25ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ಪದ ಒಂದಷೇ ಆಗಿವಷ. ಅಲ್ಲ ಿ ಆತನು ಧಮಷಶಥಸ್ರವನುನ 
ಜ್ನರನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗಷ ನಡಷಸ್ುವ “ಉಪ್ಥಧಥಯಯರು” ಅಥವಥ ಕ್ಥಯುವವನು ಎಂದು 
ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಗಲಥತಯದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎರಡು ಸ್ಂದಭಷಗಳನುನ ಬಿಟಿರಷ 
ಈ ಪದವು ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಮಥತಿ ಕಂಡು ಬರುತತದಷ.  

ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬಷೂೇಧಿಸಿದ ಎಲ್ಿರೂ ಗೌರವಯುತವಥದ ವಿಚಥರಣಷಗಷ 
ಅಹಷರಥಗಿದಥದರಷ, ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರಷೂಂದಗಷ ವಿಶರ್ಿವಥದ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ 
ಹಷೂಂದದದನು. ಅವನು ಅವರನುನ ಆತಿೀಕ ಜ್ನನಕ್ಷೆ ನಡಷಸಿದದನು. ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ನಥನು 
ಮೊದಲ್ ಪರಿಚಯಸಿದಷದೇನಷ ಎಂಬುದು ಅವನ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯಥಗಿದಷ. ಅವನು ತಂದಷಯು ತನನ 
ಮಕೆಳನುನ ಕನಕರಿಸ್ುವಂತ್ಷ ಅವರ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯುಳಳವನಥಗಿದಥದನಷ. 
ಹೇಗಿದಥದಗೂಯ, ಅವನ ಪ್ಥತಿವು ಅಧಿಕ್ಥರವಿರುವವನಂತ್ಷ ಒರಟ್ಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನು, “ನೇವು 
ನನಗಷ ವಿಧಷೇಯರಥಗಬಷೇಕು. ನನನನುನ ನಥನು ಮ್ಮೇಲ್ಲವಚಥರಕನಷಂದು ತಿೇಮಥಷನಸ್ುವದಲ್ಿ” 
ಎಂದು ಹಷೇಳುವದಲ್ಿ. ಬದಲಥಗಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಗೌರವವನುನ ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಿಸಿದನು. ಅವನು ಅವರ 
ಆತಿೀಕ ತಂದಷಯಥಗಿರುವದರಿಂದ, ಅವರು ಕನರ್ಠ ಪಕ್ಷ ಕತಷನಂದ ತನಗಷ ಕ್ಷೂಡಲ್ಪಟಿ 
ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರಿಕ್ಷಯನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವದು ಅವಶಯವಥಗಿತುತ.  

ತಂದಷಯಥಗಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಬಷೇಡಿಕ್ಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಮತುತ ಅವರ ಆತಿೀಕ ನಥಯಕರುಗಳ 
ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಕ್ಷೇವಲ್ ವಿಧಷೇಯತ್ಷಯ ಮೂಲ್ಕ ಅಳಷಯಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ. 
ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕದವರಿಗಷ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು, “ಸ್ಹಷೂೇದರರಷೇ, ಯಥರು ನಮೂಲ್ಲಿ ಪಿಯಥಸ್ಪಟುಿ 
ಕತಷನ ಕ್ಥಯಷಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂ ಮ್ಮೇಲಷ ಮುಖಯಸ್ಾರಥಗಿದುದ ನಮಗಷ ಬುದಧ ಹಷೇಳುತ್ಥತರಷೂೇ 
ಅವರನುನ ಲ್ಕ್ಷಿಸಿ ಅವರ ಕ್ಷಲ್ಸ್ದ ನಮಿತತ ಅವರನುನ ಪಿಿೇತಿಯಂದ ಬಹಳವಥಗಿ ಸ್ನಥೂನ 
ಮಥಡಬಷೇಕ್ಷಂದು ನಮೂನುನ ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಷತೇವಷ. ನಮೂ ನಮೊೂಳಗಷ ಸ್ಮಥಧಥನವಥಗಿರಿ” 
ಎಂದು ಬರಷದದಥದನಷ (1 ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕ 5:12, 13). ಈ ಪದಗಳು ಹರಿಯರಿಗಷ, 
ಸೌವಥತಿಷಕರಿಗಷ ಮತುತ ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯವನುನ ಕಟಿಲ್ು ತಮೂ ಬಲ್ವನುನ ಮಿೇಸ್ಲಥಗಿಟಿ 
ಇತರರಿಗಷ ಅನವಯಸ್ುತತವಷ. ಸ್ಭಷಯ ಹರಿಯರು ಸ್ಮಿತಿಯ ನದಷೇಷಶಕರಲ್ಿ; ಅವರು 
ಮಂದಷಯ ಕ್ಥಳಜಿಯನುನ ವಹಸ್ುವ ಕುರುಬರು ಮತುತ ಪಿಿೇತಿಯಂದ 
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ಕ್ಷಲ್ಸ್ಮಥಡುವವರಥಗಿದಥದರಷ.  
ವಚನ್ 16. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷಯುವಥಗ, ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯು 

ಇನೂನ ರಚ್ಚಸ್ಲ್ಪಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿತುತ; ಆದುದರಿಂದ ದಷೈವಿೇಕ ಶಕ್ಷಕರ ಉದಥಹರಣಷಗಳು 
ಇಂದಗಿಂತ ಅಂದನ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಹಷಚುಿ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥಗಿತುತ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನನುನ ತ್ಥನು 
ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವವನು ಮಥತಿವಲ್ಿ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಗಷ ಅನುಗುಣವಥಗಿ ನಡಷದವನು ಎಂದು 
ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (ನಷೂೇಡಿರಿ 11:1; ಫಿಲ್ಲಪಿಫ 3:17). ಅವನಗಷ “ಪಿಿೇತಿಯ” ಈ ಸ್ಹಷೂೇದರರ 
ಅವಶಯಕತ್ಷಯತುತ (4:14) ಅವನು ಯಥವ ವತಷನಷಯಂದ ಅವರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ಸ್ 
ಮಥಡಿದನು ಎಂಬುದನುನ ಜ್ಞಥಪಕದಲ್ಲಿ ಇಟುಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು. ಅವನು ಅವರನುನ 
ಯಥವಥಗಲ್ೂ ತನನಮಕೆಳಷಂದು ಪಿಿೇತಿಸಿದದರಿಂದ ಮತುತ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಅವರ ಮುಂದಷ 
ಮಥದರಿಯಥಗಿಟ್ಟಿದದನು (ಆದುದರಂದ), ನ್ನ್ುನ್ುು ಅನ್ುಸರಸುವವರತಗಿರ ಎಂದು, ಅವನು 
ಅವರನುನ ಎಚಿರಿಸಿದನು. ಡಷೂೇನಿಡ ಎ. ಕ್ಥಿಸ್ನ್ ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ವಥಲ್ನುನ ಹೇಗಷ 
ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತಗಷೂಳಿಸ್ುತ್ಥತನಷ: “ಇನಷೂನಬಬರನುನ ಕ್ಷೈಸ್ತ ನಂಬಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಶರ್ಯರನಥನಗಿ ಮಥಡುವ 
ವಯವಹಥರಕ್ಷೆ ಮನಸ್ುನುನ ನೇಡಬಷೇಡಿರಿ ಅದು ಉದಷೂಯೇಗಥರ್ಥಷಗಳಿಗಷ ಮಥದರಿಯಥಗಿ 
ಸಷೇವಷಮಥಡುವ ಸ್ವಯಂ-ಶಸಥತಗಿದಷ.”8 ತನನ ಪತಿದಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತ್ಥನು ಒಬಬ 
ವಿಶಥವಸಥಹಷ ಮನುರ್ಯನಥಗಿದಷದೇನಷ ಎಂಬುದನುನ ನರಂತರವಥಗಿ ಪಿದಶಷಸಿದಥದನಷ  
(1 ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕ 2:1-12). ಅವನು ತ್ಥನು ಹಷೇಳಿರುವದನುನ ಮತುತ ತ್ಥನು ಏನಥಗಿದಥದನಷೂೇ 
ಅದನುನ ಬಷೂೇಧಿಸಿದನು.  

ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಸ್ಂದಷೇಶವನುನ ಆಲ್ಲಸಿದವರಿಗಷ ತಮೂ ಬಷೂೇಧಕರು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ 
ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವವರು ತಮೂ ಸ್ವಂತ ಜಿೇವಿತಕ್ಷೆ ಮಥದರಿಯಥಗಿರುವವರು ಆಗಿರಬಷೇಕು ಎಂಬ 
ಅಪ್ಷೇಕ್ಷ ಇರುತತದಷ. ಸ್ಭಷಯ ನಥಯಕರು, “ನಥನು ಹಷೇಳಿದಂತ್ಷ ನೇನು ಮಥಡಬಷೇಕು, ನಥನು 
ಮಥಡಿದಂತ್ಷ ಅಲ್”ಿ ಎಂದು ಹಷೇಳುವಥಗ ಸ್ಭಷಯು ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲಥರದರ್ುಿ ಹಥಳಥಗುತತದಷ. 
ಯಥವುದಷೇ ಹರಿಯರಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ ಉಪದಷೇಶಕರಥಗಲ್ಲ ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥದ ಮಟಿದಲ್ಲ ಿ
“ನನನನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವವರಥಗಿರಿ” ಎಂದು ಹಷೇಳಲಥಗುವದಲ್ಿ ನಥಯಕತವದ ತಮೂ 
ಸಥಾನದಂದ ಕ್ಷಳಗಷ ಇಳಿಯಲಷೇಬಷೇಕು. ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ಸ್ತಯವನುನ ಗುರುತಿಸಿದನು ಮತುತ 
ಜ್ವಥಬಥದರಿಯನುನ ಸಿವೇಕರಿಸಿದನು.  

ವಚನ್ 17. ಪ್ೌಲ್ನ ಅನುಪಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಷೂೇಧನಷಗಳ ಜ್ಞಥಪಕವಥಗಿ 
ಕ್ಥಯಷಮಥಡಲ್ು ಪ್ೌಲ್ನು ತಿಮೊಥಷೇಯನನುನ ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಕಳುಹಸ್ುತ್ಥತನಷ. 
ತಿಮೊಥಷೇಯನು ಪ್ೌಲ್ನಷೂಂದಗಷ ಈ ಪತಿದಲ್ಲಿ ವಂದನಷ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುವದರಲ್ಲಿ ಭಥಗಿಯಥಗದಷೇ 
ಇರುವದರಿಂದ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ತಕ್ಷಣದ ಸ್ಂಗಡಿಗನಥಗಿರುವದು ಅಸ್ಂಭವನೇಯ. ಪ್ೌಲ್ 
ಅವನನುನ ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ಎರಸ್ತನಷೂಂದಗಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಮ್ಮಕ್ಷದಷೂೇನಯದ ಮಥಗಷವಥಗಿ 
ಕಳುಹಸಿದನು (ಅ.ಕೃ. 19:22); ಆದರಷ ಪಿಯಥಣದ ಅಖಚ್ಚತತ್ಷಯಂದಥಗಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಅವನ ಬರುವಿಕ್ಷಯ ಸ್ಮಯದ ಕುರಿತು ಅಥವಥ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಗಷ ಬರುತ್ಥತನಷೂೇ ಇಲ್ಿವೊೇ 
ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಸ್ಹ ವಿಶಥವಸ್ವುಳಳವನಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು, ನಮಮ ಬಳಿಗೆ ನತನ್ು 
ತಿಮ್ಥೆೇಯನ್ನ್ುು ಕಳುಹಸಿದಷದೇನಷ ಎಂದು ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ; ಆದರಷ ನಜ್ವಥಗಿಯು 
ಪಿಯಥಣಮಥಡುತಿತದಥದನಷ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಖಚ್ಚತನಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಇದು 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
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16:10ರಲ್ಲಿ ತಿಮೊಥಷೇಯನು ಎಂಬ ಇನಷೂನಂದು ಹಷಚ್ಚಿನ ಉಲಷಿೇಖದಂದ ಇದು 
ಸ್ಪರ್ಿವಥಗುತತದಷ. ತಿಮೊಥಷೇಯನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಈ ಪತಿವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಸ್ಮಯದ ನಂತರ ಪಟಿಣದಲ್ಲ ಿ ಪಿವಷೇಶಸ್ಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 
ಅವನು ತಿಮೊಥಷಯನಗಷ ಸಥಾನಕ ತುತುಷಸ್ಂಗತಿ ಗಳಿಂದಥಗಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ತನನ 
ನಯೇಗವನುನ ಮುಂದಕ್ಷೆ ಹಥಕಬಷೇಕ್ಥಗಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದದನು. 
ಒಂದುವಷೇಳಷ ಮತುತ ಯಥವಥಗ ತಿಮೊಥಷಯನು ಆಗಮಿಸಿದನಷೂೇ, ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ 
ಯೌವನಸ್ಾ ಸ್ಂಗಡಿಗನಗಷ ಪರಿಣಥಮಕ್ಥರಿಯಥಗಿರಲ್ು ಅವನಗಷ ಅವಶಯವಿರುವ 
ತರಬಷೇತಿಯನುನ ನಥನು ನೇಡಿದಷದೇನಷ ಎಂದು ಮಥತಿ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದದನು. ಪ್ೌಲ್ನು ಎಲಥಿ 
ಸ್ಭಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಷೂೇಧಿಸಿದಥದನಷ ಎಂಬುದು ತಿಮೊಥಷಯನಗಷ ತಿಳಿದತುತ. ಅವನು ಈ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ 
ಪ್ಷಿೇರಷೇಪಿತ, ಅವರಿಗಷ ಅವಶಯವಿರುವ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಮಥಗಷದಶಷನವನುನ ನೇಡಬಷೇಕ್ಥಗಿತುತ. 
ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ಅವನ್ು ಕ್ರರಸಾನ್ ಸ್ೆೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ನ್ು ನ್ಡತವಳಿಯನ್ುು ಅಂದರೆ 
ನತನ್ು ಎಲೆಿಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೊೇಧಿಸುವ ಕರಮವನ್ುು ನಮಮ ನೆನ್ರ್ಪಗೆ 
ತ್ರುವನ್ು.  

2 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿಕ್ಷಯನುನ ಬರಷಯುವಥಗ ತಿಮೊಥಷಯನು 
ಪ್ೌಲ್ನಷೂಂದಗಷ ಮರಳಿ ಸಷೇರಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ, ಮತುತ ಈ ಪತಿದ ಪ್ಥಿರಂಭದ ವಂದನಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಅವನು ಸ್ಹ ಸಷೇರಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ತಿಮೊಥಷಯನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಸ್ಹಥಯಮಥಡಲ್ು 
ಸಥವಭಥವಿಕ ಆಯೆೆಯಥಗಿದದಂತ್ಷ ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತದಷ ಯಥಕ್ಷಂದರಷ ಅವನು ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ 
ಶೇಲ್ರಷೂಂದಗಷ ಪಟಿಣದ ಪ್ಥಿರಂಭದ ಕ್ಥಯಷದಲ್ಲಿ ಇದದನು (ಅ.ಕೃ. 18:5; 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
1:19). ಪ್ೌಲ್ನ ಪತಿದಂದ, ಓದುಗರು ತಿಮೊೇಥಷಯನು ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಮರಳಿ ಬಂದದದನಷೂ 
ಇಲ್ಿವೊೇ ಎಂಬುದನುನ ನಧಷರಿಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ; ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಆತನು ಹಥಗಷ ಮಥಡಿದದಲ್ಲಿ, 
ಅವನ ಪಿಯತನಗಳು ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ಸ್ಂಪೂಣಷ ಯಶಸಿವಯಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನ ಕುರಿತ್ಥಗಿ 
ಪ್ೌಲ್ನ ಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಷೇಳಿದ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಗಳು ಅವನು ತನನನುನ ತ್ಥನು 
ದೃಢಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಬಹಳ ಅಂಜ್ುಬುರುಕನಥಗಿದದನು ಎಂದು ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತವಷ 
(ನಷೂೇಡಿರಿ 1 ತಿಮೊರ್ಥ 4:12-14; 2 ತಿಮೊರ್ಥ 1:6, 7). ಅವನ ಪಿಕೃತಿಸ್ವಭಥವ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ 
ಗಲ್ಭಷಯನುನ ನಷಲಷಗಷೂಳಿಸ್ಲ್ು ಸ್ರಿಯಥಗಿ ಹಷೂಂದಕ್ಷಯಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ನಥವು 
ನಷೂೇಡುತ್ಷತೇವಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಮಥತುಗಳನುನ ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ ತಂದವನು ತಿೇತನು, ತಿಮೊೇಥಷಯನಲ್ಿ 
(2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 1:1, 2; 7:6, 7). ತಿೇತನು ಸ್ಭಷಯ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ುಧಥರಣಷಯನುನ ತರುವಲ್ಲಿ 
ಸ್ಮಥಷನಥಗಿದದನು ಎಂದು ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತದಷ; ತಿಮೊಥಷಯನ ವಿಜ್ಯ ಅನಶಿಚ್ಚತವಥಗಿದಷ.  

 ವಚನ್ 18. ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷಲ್ವರು ಉಬಿಬಕೊಂಡಿದತುರೆ ಮತುತ ಪ್ೌಲ್ನನುನ ತಿರುಗಿ 
ದಷೇಹದಲ್ಲಿ ತ್ಥವು ನಷೂೇಡುವದಷೇ ಇಲ್ಿ ಎಂಬ ಭಥವವನುನ ವಿಸ್ಜಿಷಸಿದದರು. ಅವರು ಬಹುಶಃ 
ಅವನು ಸ್ಂಚಥರಿ ತತವಶಥಸ್ರಜ್ಞನಥಗಿರಬಹುದು – ಅವನು ಅವರಿಗಷ ಬಯಸಿದಷದಲ್ಿವನೂನ 
ಒದಗಿಸಿರುವದರಿಂದ ಅವನು ತಿರುಗಿ ಬರುವದಿಲಿ ಎಂದು ಕಲ್ಪಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದದರು. ಹಥಗೂ, 
ಪ್ೌಲ್ನು ತನನನುನ ತ್ಥನು ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ. ಅವನ ಒಳಷಳೇತನ ಮತುತ ಅವನ 
ಜಿೇವಿತ ಯಥರು ಅವನ ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷೂೇ ಅವರಷೂಂದಗಷ ಪರಸ್ಪರ 
ಹಷಣಷಯಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ. ಆನಪಿಿಯ ತತವಜಥನಗಳಂತಲ್ಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಹಂದಷ ಕ್ರಿಸ್ತನಗಥಗಿ 
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ಸ್ಮಷಪಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಶರ್ಯರ ಸ್ಮುದಥಯವನುನ ಬಿಟುಿ ಬಂದರದದದಲ್ಲಿ ತನನ 
ಕ್ಥಯಷವನುನ ಯಥವುದಷೇ ಲಷಕೆಕ್ಷೆ ಹಡಿಯುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವರಿಗಷ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರಿದ 
ನಂತರ, ಅವನು ಅವರಿಗಷ ಕತಷನ ಮಥಗಷದಶಷನಕ್ಷೆ ಅನುಗುಣವಥಗಿ ನಡಷಯುವಂತ್ಷ 
ಬಷೂೇಧಿಸಿದನು ನಧಷರಿಸಿದನು.  

ವಚನ್ 19. ಯಥರು ತಮೂ ಶಥರಿೇರಿಕ ಜ್ಞಥನವನುನ ಪಿದಶಷಸ್ುವಲ್ಲಿ 
ಹಟಮಥರಿಗಳಥಗಿದದರು ಅವರು ಪ್ೌಲ್ನ ಅನುಪಸಿಾತಿಯನುನ ತಪ್ಥಪಗಿತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡರು. 
ಆದರೆ ನತನ್ು ಬೆೇಗನೆೇ ನಮಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುರ್ ಾೆೇನೆ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಅವರಿಗಷ ಭರವಸಷಯನುನ 
ನೇಡಿದದನು. ಆತನ ಒಂದಷೇ ಇಚಷಾ ತನನ ಪಿಯಥಣವು ದಷೇವರ ಚ್ಚತತವಥಗಿರಬಷೇಕು (ನಷೂೇಡಿರಿ 
ಅ.ಕೃ. 18:21; ಯಥಕ್ಷೂೇಬ 4:15). ಅವನು ತನನ ಸ್ಣಣ ಪಿಯಥಣದಲ್ಲಿ ಬಷಟ್ಟಿನೇಡಿದದನು ಅದು 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕೃತಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರಷಯಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಿ. ಅವನು ಎರಡು ದವಸ್ಗಳ ಪಿಯಥಣವನುನ 
“ಖ್ಷೂಿೇಯೆಯ ಜ್ನರು” ಮಥಲ್ಲಕತವದಲ್ಲಿದದ ವಥಯಪ್ಥರಿ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮಥಡಿರಬಹುದು (1:11), 
ದವೇಪದಂದ ದವೇಪಕ್ಷೆ ಪಿಯಥಣ ಮಥಡುತ್ಥತ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಷಗಷ ಪಿಯಥಣ 
ಮಥಡಿರಬಹುದು. ಖಂಡಿತವಥಗಿಯು ಪಿಯಥಣವು ಪ್ೌಲ್ನು ಬಯಸಿದಂತ್ಷ ಆಗಿರಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ. 
ಅವನ ಸಷನೇಹತರು ಮೌನವಥಗಿ ನಂತುಕ್ಷೂಂಡಿರುವಥಗ ವಿರಷೂೇಧಿಗಳು ಕರುಣಷಯಲ್ಿದಷ 
ಅವನ ಮ್ಮೇಲಷ ಆಕಿಮಣಮಥಡಿರಬಹುದು (ನಷೂೇಡಿರಿ 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 12:21).  

ಪ್ೌಲ್ನು ಉಬಿಬಕೊಂಡಿರುವವರ ಮತತ್ನ್ುಲಿ ಅವರ ಶ್ಕ್ರಾಯನೆುೇ 
ಗೊತ್ುಾಮತಡಿಕೊಳುಿವನ್ು ಎಂದು ಹಷೇಳುವಥಗ ಅವನು ಏನು ಹಷೇಳಿದಥದನಷ ಎಂಬುದನುನ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವದು ಕರ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು ಈ “ಬಲ್ವನುನ” ಹಷೇಗಷ ಪಿದಶಷಸ್ಬಷೇಕು ಎಂದು 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದದನು ಎಂಬುದು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿಲ್ಿ. ಅವನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಅದುುತವಥದ ಬಲ್ದ 
ಸ್ಪದಷಷಯತ್ಷೂತೇ (ನಷೂೇಡಿರಿ 13:2ಬ)? ತನನ ವಿರಷೂೇಧಿಗಳು ತ್ಥನು ಆತೂನಂದ 
ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡ ಅದಷೇ ರಿೇತಿಯ ಬಲ್ವನುನ ಪಿದಶಷಸ್ುತ್ಥತರಷ ಎಂದು ಅವನು ಖಂಡಿತವಥಗಿ 
ನಂಬಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನು ತನನ ಶಷ ೇಧನಷಗಳನುನ ಕುಪಿದವೇಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ುಮನಗಷ ಮಥಡಿದಂತ್ಷ 
ಕುರುಡನಂತ್ಷ ಹಷೂಡಷದುಹಥಕಲ್ು ಯೇಜಿಸಿದದನಷೂೇ (ಅ.ಕೃ. 13:11), ಅಥವಥ ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಥಕಯದ 
ಬಲ್ದ ಕುರಿತು ಮಥತನಥಡುತಿತದದನಷೂೇ? ಅವರು ತಪಿಪತಾರು ಎಂದು ಸಿದಥದಂತ ಪಡಿಸ್ುವದರ 
ಮೂಲ್ಕ ಅವರನುನ ದೇನರನಥನಗಿ ಮಥಡಲ್ು ಯತಿನಸಿದದನಷೂೇ? ಬಹುಶಃ ಅವನು ಅವರ 
ನಡತ್ಷ ಮತುತ ಅವರ ಮಥತುಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಸಿಾರತ್ಷಯು ಅವರ ಬಲ್ದ 
ಕ್ಷೂರತ್ಷಯನುನ ಪಿದಶಷಸ್ಲ್ಲ ಎಂದು ಬಯಸಿದದರಬಹುದು.  

ವಚನ್ 20. ಈ ಶಕ್ರತಯ ಕುರಿತು ಪ್ೌಲ್ನು ಏನಷೇನು ಹಷೇಳುತಿತದಥದನಷೂೇ, ಅದು 
ದೆೇವರರತಜಯಕೆೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಥದಗಿತುತ. ದಷೇವರರಥಜ್ಯವು ಎಂದಗೂ ಯೆೇಸ್ುವಿನ 
ಬಷೂೇಧನಷಯಂದ ದೂರವಥಗಿಲ್ಿ; ಅದು ಸಥಮಯಗಳ ವಿರ್ಯವಥಗಿತುತ (ಮಥಕಷ 4:26-30) 
ಮತುತ ಪಶಥಿತ್ಥತಪಕ್ಷೆ ಪ್ಷಿೇರಣಷಯಥಗಿತುತ (ಮತ್ಥತಯ 3:2; ಮಥಕಷ 4:17). ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ 
ಕೃತಯಗಳು ಮತುತ ಪತಿಿಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಪಿವಥದಸ್ಲ್ಪಟಿ ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯ ಬಂದದಷ ಎಂಬುದು 
ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿದಷ (ಕ್ಷೂಲ್ಸಷು 1:13). ಯೆೇಸ್ು ಕಟುಿತ್ಷತೇನಷ ಎಂದು ವಥಗಥದನಮಥಡಿದ ಸ್ಭಷ 
ಇದಥಗಿದಷ (ಮತ್ಥತಯ 16:18). “ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯ” ಎಂಬ ವಥಕ್ಥಯಂಗವು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯಲ್ಲಿದದರ್ುಿ 
ಪತಿಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥಗಿಲ್ಿ ಆದರಷ ಇದನುನ ಮ್ಮೇಲ್ಲಂದ ಮ್ಮೇಲಷ ಅದನುನ “ಸ್ಭಷಯ” 
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ಬದಲಥಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯದ ಕುರಿತ್ಥದ ಬಷೂೇಧನಷ ಸ್ುಂದರವಥದ 
ಪದಗಳು ಮತುತ ಜಥಣತನದ ವಥದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚಥಿಗಿದಷ.  

ಪಠಯಭಥಗದಲ್ಲಿ ಶಕ್ರತ ಕುರಿತ್ಥದ ಪಿಶಷನ ಮುಂದುವರಷದದಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಜಿೇವಿತಗಳನುನ 
ಬದಲಥಯಸ್ುವ ಬಲ್ವನುನ ಹಷೂಂದದದನು, ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಇದನಷನೇ ಅಥಷೈಷಸಿದದನಷೂೇ? 
ಬಹುಶಃ ಅವನು “ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯ” ವನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಲ್ವನುನ ಅಥವಥ ಪವಿತ್ಥಿತೂನನುನ 
ಪಿತಿನಧಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ಭಥಷಷಯಥಗು ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತಿತರಬಹುದು. ಬಲ್ವು ಏನಷೇ 
ಆಗಿದದರು ಪ್ೌಲ್ನು ಅದನುನ ಪಿಯೇಗದಲ್ಲಿ ತರಲ್ು ಯೇಜಿಸಿದದನು.  

ವಚನ್ 21. “ಪ್ೌಲ್ನು ಬರುತ್ಥತನಷೂೇ ಇಲ್ಿವು ಅದು ಪಿಶಷನಯಲ್ಿ, ಆದರಷ ಅವನು ಹಷೇಗಷ 
ಬರುತ್ಥತನಷ,” ಲ್ಲಯೇನ ಮೊೇರಿಸ್ ಅವರ ಪಿಕ್ಥರ9 ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಯಥವ 
ಆತೂನಷೂಂದಗಷ ಹಂತಿರುಗುತ್ಥತನಷ. ಅದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಷೂೇಧನಷಯನುನ ಸ್ಭಷ 
ದೃಢಪಡಿಸ್ುವದನುನ ಅವಲ್ಂಬಿಸಿದಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಅವರ ಬಳಿಗಷ ರ್ಪರೇತಿಯಿಂದಲೂ ಸ್ೌಮಯ 
ಭತವದಿಂದಲೂ ಬರಲ್ು ಬಯಸ್ುತ್ಥತನಷ; ಆದರಷ ಅವನು ಬಷತತದಷೂಂದಗಷ, ಖಚ್ಚತವಥದ 
ಗದರಿಸ್ಕ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅದನುನ ಮಥಡಲ್ು ಸಿದದನಥಗಿದಥದನಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಹೇಗಷ 
ಹಷೇಳುತಿತರಬಹುದಷಂದ ತ್ಷೂೇರುತತದಷ, ಅವನ ವಿವಷೇಚನಷಯು ಎರ್ುಿ 
ಒತ್ಥತಯಪಡಿಸ್ುತತದಷಂದರಷ ಅವನ ವಿರಷೂೇಧಿಗಳು ಮಥತಿಲ್ಿದವರಥದರು.  

ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಗಳು 
ಮನೆವತರ್ೆೆಯ  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ತವ ಇದು ಒಂದು ವಿಧವಥದ ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರಿಕ್ಷ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ತ್ಥನಷೇ ನೇಡಿದ 
ವಯಕ್ರತಕ ನಯೇಜ್ನಷಯ ಹಂತಕ್ಷೆ ಏರಿಸ್ುವದು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕಛಷೇರಿ ಯೆೇಸ್ುವಿನ 
ಮರಣದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳಿಂದ ನಷಷೇಧಿಸಿದಥದಗಿದಷ, ಆದರಷ ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರಿಕ್ಷ 
ಪಿತಿಯಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಅರಿಕ್ಷ ಮತುತ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ವಿಧಷೇಯತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಸಥವಭಥವಿಕವಥಗಿದಷ. 
ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರಿಕ್ಷ ಕಛಷೇರಿಯಲ್ಿ, ಪ್ೌಲ್ನ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿದದ ಜ್ನರಿಗಷ ಚ್ಚರಪರಿಚ್ಚತವಥದ 
ಕ್ಥಯಷವಥಗಿತುತ. ಗಿಿೇಕ್ ಅನುವಥದದಲ್ಲಿ “ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರ” (οἰκονόμος, oikonomos) 
ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಹತುತ ಸಥರಿ ಕಂಡುಬರುತತದಷ. ಇದರ ಸಥಮಥನಯ ಅಥಷ ಲ್ೂಕ 
12:42ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿದಷ ಅಲ್ಲ ಿ ಯೆೇಸ್ು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, “ಹಷೂತುತಹಷೂತಿತಗಷ ಅಶನಕ್ಷೆ 
ಬಥಕ್ಥದದದನುನ ಅಳಷದುಕ್ಷೂಡುವದಕ್ಥೆಗಿ ಯಜ್ಮಥನನು ತನನ ಮನಷಯವರ ಮ್ಮೇಲಷ 
ನಷೇಮಿಸಿದ ನಂಬಿಗಸ್ತನೂ ವಿವಷೇಕ್ರಯೂ ನಷವಥತ್ಷಷಯ ಅಗಿರುವ ಮನಷವಥತ್ಷಷಯವನು 
ಯಥರು?” ಯೆೇಸ್ು ಹಷೇಳಿದ ಅವನಂಬಿಗಸ್ನಥದ ಮನಷವಥತ್ಷಷಯವನ ಸಥಮಯವು ಲ್ೂಕ 
16:1-12ರಲ್ಲಿ ದಥಕಲ್ಲಸ್ಲಥಗಿದಷ. ಓಂSಃಃ ಯಲ್ಲಿ ಗಲಥತಯ 4:2ರಲ್ಲಿ ಇದಷೇ ಪದವನುನ 
“ಮ್ಮೇಲ್ಲವಚಥರಕ” ಎಂದು ಅನುವದಸ್ಲಥಗಿದಷ.  

ದಷೂಡಡ ಭೂಮಿಕ್ಥಣಿಗಳ ಯಜ್ಮಥನರು ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ತಮೂ ಆಸಿತಯ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರರನುನ ನಏಮಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರರು ಸ್ವತಃ ತ್ಥವಷೇ ಏನನುನ 
ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿರುವದಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ತನದ ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರಿಕ್ಷ ಒಂದು 
ನಧಿಷರ್ಿವಥದ ವಿಧವಥಗಿದಷ, ಆದರಷ ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷ “ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರ” ಎಂಬ ಪದವನುನ 
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ಹಷಚುಿ ಸಥಮಥನಯವಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಜ್ವಥಬಥದರಿಗಳನುನ ಚ್ಚತಿಿಸ್ಲ್ು ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. 
ಹರಿಯರು, ಉದಥಹರಣಷಗಷ, ಕ್ರತಸ್ತನಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಭಷಯ ಆತಿೀಕ ಮ್ಮೇಲ್ಲವಚಥರಣಷಯ 
ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರಿಕ್ಷಯನುನ ನೇಡಲಥಗಿದಷ (ತಿೇತ 1:7). ಅಲ್ಲಿ ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವ ಮತುತ 
ವಿಶಥವಸಿಗಳನುನ ಎಚಿರಿಸ್ುವ ಮತುತ ಪರಲಷೂೇಕ ಮಥಗಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಷ ಮಥಗದಶಷನ 
ನೇಡುವ ಕ್ಥಯಷವನುನ ನೇಡಲಥಗಿದಷ. ತನನ ರಕತದಂದ ಸ್ಭಷಯನುನ ಕ್ಷೂಂಡುಕ್ಷೂಂಡ 
ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಅದರ ವತಷನಷಯನುನ ವಥಯಖ್ಥಯನಸ್ುವ, ಆರಥಧನಷಯ ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ನೇಡುವ 
ಮತುತ ಅದರ ನೇಯೇಗವನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುವ ಏಕ್ಷೈಕ ವಯಕ್ರತಯಥಗಿದಥದನಷ. ಆತನು ತಿರುಗಿ 
ಬರುವವರಷಗಷ, ಆತನ ಸ್ಭಷಯನುನ ಆತನ ಮಥಗಷದಶಷನದಂತ್ಷ ನಡಷಸ್ುವ ಜ್ವಥಬಥದರಿ 
ಹರಿಯರಿಗಷ ಇರುತತದಷ; ಈ ಕ್ಥರಣದಂದ ಅವರು ಆತನ ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರರಥಗಿದಥದರಷ.  

ಹರಿಯರು ಮಥತಿ ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರರ ಪ್ಥತಿದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿ. ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ 
ಪಿತಿಯಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತನ ಕ್ಥಯಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಅಥವಥ ಹರಿಯರ ಕ್ಥಯಷದಂತ್ಷ ಅಲ್ಿ, 
ವರಗಳನುನ ಅಥವಥ ಸಥಮಥಿಯಗಳನುನ ಹಷೂಂದರುವ ಎಲ್ಿರೂ ದಷೇವರು ಅವರಿಗಷ ಏನನುನ 
ನೇಡಿದಥದನಷೂೇ ಅದನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲ್ು ಜ್ವಥಬಥದರರಥಗಿದಥದರಷ (1 ಪ್ಷೇತಿ 4:10). 
ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರಿಕ್ಷಯನುನ ಅಪಿಪಕ್ಷೂಳಳದಷೇ ಯಥರು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನರಿೇಕ್ಷಯನುನ ಇಡಲ್ು 
ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ. ಪ್ಷೇತಿನು ತಲಥಂತುಗಳ ಕುರಿತು ಮಥತನಥಡುತ್ಥತನಷ ಉದಥಹರಣಷಗಷ ಒಬಬರ 
ಮ್ಮೇಲಷ ಒಬಬರಿಗಷ ಪಿಿೇತಿ, ಆದರಣಷ, ದಷೇವರ ವಥಕಯದ ಕುರಿತು ಮಥತನಥಡುವದು ಮತುತ 
ಸಷೇವಷ ಮಥಡುವದು. ಸಥಮಥನಯ ಕ್ಥಯಷಗಳ ಅಹಷತ್ಷಗಳು: ಭಥನುವಥರ ದನ 
ನಷರಷಹಷೂರಷಯವರನುನ ಆರಥಧನಷಗಷ ಆಮಂತಿಿಸ್ುವದು, ಅಸ್ವಸ್ಾನಥಗಿರುವ ಸಷನೇಹತನಗಷ 
ಸ್ಹಥಯಮಥಡುವದು, ಅವಶಯವಿದದ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಯಥರಿಗಥದರೂ ಆಹಥರವನುನ ಸಿದದ 
ಪಡಿಸ್ುವದು ಮತುತ ಹಷೂೇರಥಟದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಪೊಿೇತ್ಥುಹಸ್ಲ್ು ಕರಷನೇಡುವದು 
ಸಷೇವಷಯ ಕ್ಷಲ್ವು ಮಥಗಷಗಳಥಗಿವಷ. ದಷೇವರು ತನನ ಜ್ನರಿಗಷ ವಿವಿಧ ಸಥಮಥಿಯಗಳನುನ 
ವಹಸಿಕ್ಷೂಟ್ಟಿದಥದನಷ. ಪ್ೌಲ್ನು, “ಮನಷವಥತ್ಷಷಯವನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಥಗಿ ಕಂಡುಬರುವದು 
ಅವಶಯವಲ್ಿವಷೇ” ಎಂದು (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 4:2) ರಲ್ಲಿ ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ.  

ಉಪ್ದೆೇಶ್ಕರು ಮತ್ುಾ ಉಪ್ದೆೇಶ್ 
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಭಷಯು ಸ್ದಸ್ಯರ ಸಷೇವಷ ಮಥಡುವವರು, ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವವರು ಮತುತ 

ಮಥಗಷದಶಷನ ನೇಡುವವರಷೂಂದಗಷ ಅಖಚ್ಚತವಥದ, ಸ್ಮಸಥಯತೂಕ, ಸ್ಂಬಂಧವನುನ 
ಹಷೂಂದರುತತದಷ. ಆಯುದಕ್ಷೂಂಡ ಮನುರ್ಯರಿಗಷ ಸಷೇವಷಮಥಡುವ, ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವ ಮತುತ ಯೆೇಸ್ು 
ಮತುತ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಬಷೂೇಧಿಸಿದ ಜಿೇವಿತದ ಮಥಗಷದ ಮಥದರಿಯನುನ ನೇಡುವ 
ಜ್ವಥಬಥದರಿ ಇರುತತದಷ; ಆದರಷ ಅವರು ಮಣಿಣನಂದಥದ ದಷೇಹದಲ್ಲಿ, ಬಥಧಿಸ್ುವ ತಮೂದಷೇ 
ಆದ ಬಲ್ಹೇನತ್ಷಗಳಷ ಂದಗಷ ಸಷೇವಷಯನುನ ಮಥಡುತ್ಥತರಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂ ಸಷೇವಷಯನುನ 
ಮಥಡುವವರ ಕುರಿತು ಅತಯಂತ ಉನನತ ಅಥವಥ ಅತಯಂತ ಕ್ರೇಳಥದ ಅಭಿಪ್ಥಿಯವನುನ 
ಹಷೂಂದರುತ್ಥತರಷ. ಉಪದಷೇಶಸ್ುವವನು ಸ್ಂದಷೇಶವನುನ ತನನ ಸ್ವಂತ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲ ಿ
ಗಂಭಿೇರವಥಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಷೇಕ್ಷಂದು ಅವರು ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತ್ಥತರಷ; ಆದರಷ ಯಥವಥಗ ಅವರು 
ಕೃಪ್ಷಯ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯನುನ ಮತುತ ಕ್ಷಮಥಪಣಷಯನುನ ನೇಡಲ್ು ವಿಫಲ್ರಥಗುತ್ಥತರಷೂೇ ಆಗ, 
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ಅವರು ಯಥವುದಷೇ ಮನುರ್ಯನು ನೇಡಲಥರದ ಪರಿಪೂಣಷತ್ಷಯ ಹಂತದ 
ಬಷೇಡಿಕ್ಷಯನನಡುತ್ಥತರಷ.  

ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಉಪದಷೇಶಕರನುನ ಪರಸ್ಪರರಷೂಂದಗಷ ಅಳಷಯುವದನುನ, ಕತಷನ ಸಷೇವಷಯನುನ 
ಮಥಯರಥಥಥನ ಸ್ಪಧಷಷಯಲ್ಲಿ ಅಥವಥ ಕಛಷೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉದಷೂಯೇಗದ ಬಡಿತಗಥಗಿ 
ಪಿಯತಿನಸ್ುತಿತರುವ ಎಂಬಂತ್ಷ ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ುವದನುನ ಮತುತ ವಯತ್ಥಯಸ್ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವದನುನ 
ದೂರವಿರಿಸ್ಬಷೇಕು. ಪ್ೌಲ್ನು ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಇಂಥಹದಷದೇ 
ಸ್ನನವಷೇಶವನುನ ಎದುರಿಸಿದರು. ಅವನು ಅವರಿಗಷ “ನಮೂಲ್ಲಿ ಯಥರೂ ಒಬಬ ಬಷೂೇಧಕನನುನ 
ವಿರಷೂೇಧಿಸಿ ಮತ್ಷೂತಬಬನ ಪಕ್ಷವನುನ ಹಡಿಯಬಥರದು” ಎಂದು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ (4:6ಬ). 
ಪಿತಿಯಬಬರು ತಮೂದಷೇ ಆದ ಮಥಗಷದಲ್ಲಿ, ತಮೂದಷೇ ಆದ ತಲಥಂತುಗಳಷ ಂದಗಷ 
ಸಷೇವಷಯನುನ ಮಥಡುತ್ಥತರಷ. ಒಬಬನು ಇನಷೂನಬಬನಗಿಂತ ಜ್ಞಥನಯಥಗಿರಬಹುದು; ಒಬಬನು 
ಇನಷೂನಬಬನಗಿಂತ ಹಷಚುಿ ಬಲ್ವನುನ ಹಷೂಂದರಬಹುದು ಅಥವಥ ವಥಕ್ಥಿತುಯಷವನನು 
ಹಷೂಂದರಬಹುದು.  

ಪಿತಿಯಬಬ ಸ್ದಸ್ಯನು ತನನಲ್ಲಿರುವದನುನ ನೇಡಬಷೇಕು. ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ, ಕ್ಷಲ್ವು 
ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನಗಿಂತ ಪ್ೌಲ್ನ ವಥಕ್ಥಿತುಯಷವನುನ ಅಥವಥ ಅದರಂತ್ಷ 
ಆತನಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದರುತ್ಥತರಷ. ಅವರು ತಂಡಗಳಥಗಿ 
ವಿಭಥಗಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿದಥದರಷ, ಅಚುಿಮ್ಮಚ್ಚಿನವರನುನ ಆಯೆೆ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ. ಪಿತಿಯಂದು 
ಪಿಸ್ಂಗವು ಸ್ಪಧಷಷಯಥಗಿರುತತದಷ, ಇಂದು ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ಭಷಗಳಲ್ಲಿ ನಡಷಯುವಂತ್ಷ. ಯಥರು ಹಷಚುಿ 
ಮನಷೂೇರಂಜ್ನಷಯನುನ ನೇಡುತ್ಥತರಷ? ಯಥರ ಕಥಷಗಳು ಹಷಚುಿ ಉತತಮವಥಗಿವಷ? 
ಉಪದಷೇಶಕನು ತನನನುನ ತ್ಥನು ಕಠಿಣ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಒಂದುವಷೇಳಷ 
ಅವನು ವಿಧಥನಕ್ಷೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನನೇಡಿದದಲ್ಲಿ, ಅವನನುನ ಬಷೇಸ್ರ ಹುಟ್ಟಿಸ್ುವವನು ಮತುತ 
ಪ್ಷಿೇರಷಪಣಷಯನುನ ನೇಡದವನು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಒಂದುವಷೇಳಷ ಅವನು 
ಪಿಸ್ಂಗದಲ್ಲಿ ಮನಷೂೇರಂಜ್ನಷಯ ಮೌಲ್ಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ ಕ್ಷೇಂದಿೇಕರಿಸಿದರಷ ಅವನು 
ಸ್ಂದಷೇಶದಲ್ಲಿ ಮತುತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಿದಥದಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಥಿಮಥಣಿಕತ್ಷಯನುನ ಅಲ್ಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದು.  

ಹತ್ಷೂತಂಬತತನಷಯ ಶತಮಥನದ ನಂತರದ ಭಥಗದಲ್ಲಿ, ಥಥಮಸ್ ಹಥಷಡಿ ಮ್ಮೇಯರ್ 
ಆಪ್ ಕ್ಥರ್ರಬಿಿೇಜ್ ನುನ ಬರಷದರು.  

ಈ ಕ್ಥದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಟಿಣದ ನಥಗರಿೇಕರು ಭಥನುವಥರ ಮಧಥಯಹನದ 
ಕುಚಷೂೇದಯದಲಿ್ಲ ತ್ಷೂಡಗಿರುವ ದೃಶಯವನುನ ಚ್ಚತಿಿಸಿದರು. ಹಥಷಡಿ ಬರಷಯುತ್ಥತರಷ, 
ಸ್ಂಭಥರ್ಣಷಯು ವಥರದ ದನದ ಸ್ಂಭಥರ್ಣಷಯಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಆದರಷ ವಿರ್ಯದಲಿ್ಲ ಮತುತ 
ಸ್ವರದಲ್ಲ ಿಒಟ್ಥಿರಷ ಉತತಮವಥಗಿತುತ. ಅವರು ಸಥಮಥನಯಕ್ರೆಂತಲ್ೂ ಉತತಮ ಅಥವಥ 
ಕನರ್ಠ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪಿಸ್ಂಗವನುನ ಏಕಪಿಕ್ಥರವಥಗಿ ಚಚ್ಚಷಸಿದರು, 
ಭಥಗಭಥಗವಥಗಿ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿದರು, ಅಳತ್ಷ ಮಥಡಿದರು  - ಅದನುನ ತಮೂ 
ಜಿೇವಿತದಷೂಂದದಷಗಷ ಯಥವುದಷೇ ಸ್ಂಬಂಧ ಹಷೂಂದದಷೇ ಇರುವ ವಷೈಜ್ಞಥನಕ 
ಸಥಹಸ್ಕ್ಥಯಷ ಅಥವಥ ನವಷಹಣಷ ಎಂದು ಗೌರವಿಸ್ುವ ಸಥಮಥನಯಪಿವೃತಿತಯಥಗಿದಷ, 
ವಿಮಶಷಕರು ಮತುತ ವಿಮಶಷಸಿದ ಸ್ಂಗತಿಗಳ ಮಧಯದಲಿ್ಲರುವದನುನ ಹಷೂರತುಪಡಿಸಿ10. 

ಇಂದು ಉಪದಷೇಶಕರು ಹಥಷಡಿ ಬಹರಂಗಪಡಿಸಿದ ವಿಧದ ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ 
ಅನುಭವಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಜಷೇಮು ಮೌನಿಗಷೂೇಮ್ಮೇರಿ ಬಷೂಯೇಸಿ, ಇತಿತೇಚ್ಚನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ತನನ 
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ಸ್ವಂತ ಜಿಗುಪ್ಷುಯನುನ ಉಪದಷೇಶಸ್ುವ ಕ್ಥಯಷದಷೂಂದಗಷ ವಣಿಷಸಿದಥದನಷ: 

ಈಗ ಜ್ನರು ತಮೂನುನ ಮನಷೂೇರಂಜಿಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ಸ್ಭಷಗಳನುನ ನಷೂೇಡುತ್ಥತರಷ, 
ಮತುತ ಹಷಚುಿ ಮನಷೂೇರಂಜ್ನಷಯನುನ ನೇಡುವ ಸ್ಭಷಗಳು ಹಷಚುಿ ಯಶಸಿವಯಥಗುತತವಷ .
ಜ್ನರು ದಷೇವಥಲ್ಯಕ್ಷೆ ದಷೇವರನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಅಥವಥ ಒಂದು ರಿೇತಿಯ 
ಪರಿವತಷನಷಯ ಭಥವನಷಯನುನ ಅಥವಥ ಆರಥಧನಷ ಎಂದರಷ ಏನು ಎಂಬುದನುನ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಅಥವಥ ಹಷೇಗಷ ಎಂಬುದನುನ ಕಲ್ಲಯಲ್ು ಬರುವದಲಿ್; ಅವರು 
ಸ್ಂತ್ಷೂೇರ್ವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ಲ್ು, ಇನಷೂನಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹಷೇಳಬಷೇಕ್ಥದರಷ ಅವರು 
ಮನಷೂೇರಂಜ್ನಷಯನುನ ಹಷೂಂದಲ್ು ಬರುತ್ಥತರಷ. . . 

ಪಿಸ್ಂಗಿಗಳು ಧಿೇರ್ಷವಥಗಿ ಆತನು ಗಂಭಿೇರವಥಗಿ ಮಥತ್ಥಡಬಥರದು ಮತುತ 
ಅವರು ತತವಜ್ಞಥನಶಥಸ್ರ ತಿರುಳನುನ ಆಧರಿಸಿದ ಪದಗಳನುನ ಅವರು 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ಬಥರದು. ಪಿಸ್ಂಗಗಳನುನ ಬಯಸಿದ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳಿಂದ 
ಅಳಷಯಲಥಗುತತದಷ. ಅವು ಹಥಸ್ಯದಂದ ಕೂಡಿರಬಷೇಕು ಮತುತ ವಯಕ್ರತಕ ಕಥಷಗಳನುನ 
ಹಷೇಳಬಷೇಕು. 

ಸ್ಭಷಯು ದಷೇವರು ಯಥರಥಗಿದಥದನಷ ಎಂಬುದನುನ ಮರು ಸ್ಂಶಷ ೇಧಿಸ್ಬಷೇಕು, 
ಆತನನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಮತುತ ಆತನಷೂಂದಗಷ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯನುನ 
ಹಷೂಂದಬಷೇಕು. ಇದಕ್ಷೆ ಇರುವ ಮಥಗಷ ಯಥವಥಗಲ್ೂ ಸ್ತಯವಷೇದದ ವಿವರಣಷ ಮತುತ 
ಬಷೂೇಧನಷ. ಇಲಿ್ಲ ಸ್ುಲ್ಭಮಥಗಷವಿಲ್ಿ.11  

ಉಪದಷೇಶಸ್ುವದು ಸ್ಭಷಯ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ಸಥವಭಥವಿಕವಥಗಿದಷ (2 ತಿಮೊೇಥಷ 4:1, 2). 
ಕ್ಷೇವಲ್ ಭಥರ್ಣಕ್ರೆಂದ ಪಿಸ್ಂಗ ಹಷಚಥಿಗಿದಷ; ಅದು ಆರಥಧನಷ ಮತುತ ಸ್ುತತಿ ಸ್ಹ ಆಗಿದಷ. 
ಪಿಸ್ಂಗದ ಮೂಲ್ಕ, ಸ್ಭಷೇಯ ಸಷೇವಕರು ತಮೂ ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವ ಮತುತ ದಷೈವಿೇಕ 
ಜಿೇವಿತವನುನ ತಲಥಂತುಗಳನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಪಿಸ್ಂಗಿಗಳು ಅ ನಯೇಗಕ್ಷೆ 
ತಮೂಲ್ಲಿರುವ ಉತತಮವಥದದನುನ ನೇಡಬಷೇಕ್ಷಂದು ಸ್ಭಷಯು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿಸ್ುತತದಷ, ಆದರಷ 
ಸ್ಹಷೂೇದರರು ಪಿತಿಯಬಬನು ಕ್ಥಯಷದಲ್ಲಿ ತರುವ ಸಥಮಥಿಯಗಳನುನ 
ಸಿವೇಕರಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದನುನ ಕಲ್ಲಯಬಷೇಕು. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪಿಸ್ಂಗಿಗಳ ವಿರಷೂೇಧವಥಗಿ 
ಪಿಸ್ಂಗಿಗಳನುನ ಇರಿಸಿ ತ್ಥವು ಮ್ಮಚುಿವವರ ಪರವನುನ ವಹಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಆಗ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ 
ಯಥರಷೂಬಬರಿಗೂ ಪಿಯೇಜ್ನವಥಗುವದಲ್ಿ.  

ನ್ಮರರ್ೆಗತಗಿ ಕರೆ 
 ನಮಿತ್ಷ ಹಷಚುಿ, ಜಥರಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಮೌಲ್ಯವಥಗಿದಷ. ಇದರ ವಿರುದಧ, ಹಟಮಥರಿತನ. 

ಕವಚ್ಚತ್ಥತಗಿ ಸ್ವ-ಪಿಕಟನಷಯಥಗಿದಷ, ಪ್ೌಲ್ನ ವಿರಷೂೇಧಿಗಳು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ತಮೂನುನ ತ್ಥವು 
“ಹಟಮಥರಿಗಳಥಗಿರುವ” ಅವರಷೂಂದಗಷ ಗುರುತಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ. ಅನಷೇಕ ಜ್ನರು 
ನಮಿತ್ಷ ಅಥವಥ ಹಟಮಥರಿತನವನುನ ತ್ಥವು ಇತರ ಜ್ನರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿದಂತ್ಷ 
ತಿೇಮಥಷನಸಿದಂತ್ಷ; ಅವರು ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ತಮೂ ನಡತ್ಷಯನುನ ನಷೂೇಡುವದರಲ್ಲಿ 
ಕಡಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ುನುನ ಹಷೂಂದರುತ್ಥತರಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ೌಲ್ನ ವಿಮಶಷಕರ 
ಹಟಮಥರಿತನವು ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಿಂದ ಆಲ್ಲಸ್ಲ್ು ಮತುತ ಕಲ್ಲಯಲ್ು 
ನರಥಕರಿಸಿದುದದರ ಪರಿಣಥಮವಥಗಿತುತ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಷ ತ್ಥನು ಪಿಿೇತಿ ಮತುತ 
ದಥಂಪತಯದ ಕುರಿತು ತನನ ಆರವತ್ಷೈದು ವರ್ಷಗಳ ಹಂದಷ ಮದುವಷಯಥದ ಅಜ್ಜನಗಿಂತ್ಷ 
ಹಷಚಥಿಗಿ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದಷದೇನಷ ಎಂದು ಯೇಚ್ಚಸ್ುವ ಯೌವನಸ್ಾ ಮನುರ್ಯನಗಷ ಸ್ವಲ್ಪ 
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ಮಟ್ಟಿಗಷ ಅವರು ಹಷೂೇಲ್ಲಕ್ಷಯಥಗಿದಥದರಷ.  
ನಮಿತ್ಷ ನಮಗಿಂತ ಮೊದಲ್ು ಆ ಮಥಗಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಚರಿಸಿರುವವರಿಂದ ಕಲ್ಲಯುವದಕ್ಷೆ 

ಸಿದದಮನಸ್ುನುನ ಹಷೂಂದರುವದಥಗಿದಷ. ಹಟಮಥರಿತನ ತಮೂ ಸ್ವಂತ ಆಧಯತ್ಷಗಳು ಅಥವಥ 
ತಿೇಪುಷಗಳ ಮಿತಿಮಿೇರಿದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಯೇಗಯತ್ಷಯ ಇಟುಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಮನಸಿುನ 
ರಚನಷಯಥಗಿದಷ. ಇದು ಆತೂವಿಶಥವಸ್ದ ಉನಥೂದದ ಹಷೂರಟುಹಷೂೇಗುವದಥಗಿದಷ. 
ಹಟಮಥರಿತನ ಮೊದಲ್ನಷಯ ಪುರರ್ ಮತುತ ಸಿರೇಗಷ ದಷೇವರನುನ ಪಿತಿಭಟ್ಟಸ್ಲ್ು ಮತುತ 
ಅದರ ಪರಿಣಥಮವಥಗಿ “ನೇನು ಏನನನುನ ಬಯಸ್ುತಿತೇ ಎಂದು ನನಗಷ ಗಷೂತಿತದಷ, ಆದಷ 
ನಥನು ಅದನುನ ನನನ ಸ್ವಂತ ಮಥಗಷದಲ್ಲಿ ಮಥಡುತ್ಷತೇನಷ” ಎಂದು ಹಷೇಳಲ್ು ಅದಷೇ ಹಷಮ್ಮೂಯ 
ಬಷಳವಣಿಗಷ ಕ್ಥರಣವಥಗಿದಷ. ನಮಿತ್ಷ, ಇದಕ್ಷೆ ವಯತ್ಥಯಸ್ವಥಗಿ, ತನನನುನ ತ್ಥನು 
ಪಿಶನಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಮತುತ ಇತರರಿಗಷ ಬಷಲಷಯನುನ ನೇಡಲ್ು ಸಿದದರಥಗುವದಥಗಿದಷ. ಯಥರು 
ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಕತಷನಷಂದು ಹಡಿದುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷೂೇ ನಮಿತ್ಷಯನುನ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯವಥಗಿ 
ಘೂೇಷ್ಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಐದನಷಯ ಶತಮಥನದಲ್ಲಿ ಅಗಷ್ಿೇನ ಸ್ತಯವನುನ ಹಷೇಗಷ ಸ್ಂಪ್ಥದಸ್ಬಷೇಕು 
ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಈ ತಿೇಪಷನುನ ನೇಡಿದನು: “[ಮೊದಲ್ನಷಯ] ಮಥಗಷ . . . ನಮಿತ್ಷಯಥಗಿದಷ; 
ಎರಡನಷಯ ಮಥಗಷ ನಮಿತ್ಷಯಥಗಿದಷ, ಮತುತ ಮೂರನಷಯ ಮಥಗಷ ನಮಿತ್ಷಯಥಗಿದ, 
ಮತುತ ನೇವು ಎರ್ುಿ ಸಥರಿ ಕ್ಷೇಳುತಿತೇರಷೂೇ, ನಥನು ಇದನಷನೇ ಹಷೇಳುತ್ಷತೇನಷ.”12 

ನಮಿರಥಗಿರುವದು ಎಂದರಷ ಒಬಬನು ತನನನುನ ನಷೈಜ್ಯವಥಗಿ 
ಮೌಲ್ಯಮಥಪನಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಮತುತ ಇದು ಸ್ಣಣ ಕ್ಥಯಷವಲ್ಿ. ಒಬಬನು ತನನನುನ, 
Uriah Heep of David Copperfield, ತ್ಥವು “ನಮಿವಥಗಿ ನಡಷಯತತರುವ ವಯಕ್ರತ” ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಿದಶಷಸಿದಂತ್ಷ ಸ್ವ-ವಿಮಶಷಷಗಷ ನರಂತರವಥಗಿ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವ 
ಅವಶಯಕತ್ಷಯಲ್ಿ.13 ಯೆೇಸ್ು ಶರ್ಯರ ಪ್ಥದಗಳನುನ ತ್ಷೂಳಷದದುದ ನಮಿತ್ಷಯಥಗಿದಷ. ಅದು 
ಕತಷನ ತ್ಷೂೇಲ್ಲನಲ್ಲಿರುವ ಮಗುವಥಗಿದಷ. ಪ್ೌಲ್ನಗಷ “ಮರಣ ವಿಧಿಹಷೂಂದದಷದೇವಷ,” 
“ಜ್ಗತಿತಗಷಲಥಿ ನಷೂೇಟವಥಗಿದಷದೇವಷ” (4:9). ಯೆರಷಮಿೇಯನು, ನಷಮ್ಮೂದಯಲ್ಿದದದನು ಮತುತ 
ಪಿವಥದಯಥಗಿ ತನನ ಕರಷಯ ಕುರಿತು ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಯಲ್ಲಿದದನು, ಆದರಷ ಉಪದಷೇಶಸ್ುವ ತನನ 
ನಧಥಷರದಲ್ಲಿ ಆಯಥಸ್ಗಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ. ಇದು ಉದಷೂಯೇಗ, ವಷೇದನಷಯಂದ ಕರ್ಿವನುನ ಮತುತ 
ಪಿಶಷನಗಳನುನ ಅನುಭಿವಿಸ್ುವದು ಆದಥಗೂಯ ದಷೇವರಲ್ಲಿ ವಿಶಥವಸ್ವನುನ ಇಡುವದು. ನಮಿತ್ಷ, 
ಸಷೇವಷಮಥಡುವದು, ವಿಶಥವಸ್ವನುನ ಇಡುವದು ಮತುತ ಯಥವುದಷೇ ಕ್ಷೂಂಬುಕಹಳಷಗಳ ಧವನ 
ಇಲ್ಿದಷೇ ನೇಡುವದು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿದದ ಪ್ೌಲ್ನ ವಿಮಶಷಕರು ದಷೇವರಿಗಷ ಅಧಿೇನ 
ಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದರಲ್ಲಿ ತಮೂದಷೇ ಆದ ಅಧಿಕ್ಥರವನುನ ಹಷಚ್ಚಿಸಿದದರು. ಆ ದಷೈವಿೇಕವಲ್ಿದ 
ಮನಸಿುನಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಅವಯವಸಷಾ ಮತುತ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಯನುನ ಉಂಟುಮಥಡಿದದರು. 

ಟಿಪ್ಪಣೆಗಳು  
1ಈ ಪದದ ಶಬದವುತಪತಿತಯನುನ ಹಂದಷ “ಕ್ಷಳಗಷ ಹುಟುಿಹಥಕುವವನು” ಗಿಿೇಕ್ ನ “ಟ್ಷೈಯಮ್” ὑπηρέτης ಎಂಬ 

ಯುದಧ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಳಗಿನ ಮಟಿದಲ್ಲ ಿಹುಟುಿಹಥಕುವವನು ಎಂದು ಗುರುತಿಸ್ಲಥಗಿದಷ; ಹಥಯಗೂ ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ 
ಕ್ಥಯಷವನುನ “ಕ್ಷಳಗಷ ಹುಟುಿಹಥಕುವವನಗಷ” ಹಷೂೇಲ್ಲಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ ಎಂಬುದು ಸ್ಂದಷೇಹಥಸ್ಪದವಥಗಿದಷ. (Karl 
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Friedrich, trans. and ed. Geoffrey W. Bromiley [Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Co., 1972], 8:533.) 2Ben Witherington III, ಗಲ್ಭಷ ಮತುತ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲರಿುವ ಸ್ಮುದಥಯ: 
1 ಮತುತ 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿಿಕ್ಷಯ ಕುರಿತು ಸಥಮಥಜಿಕ-ವಥಗಿೂಗಳ ವಿಮಶಷನಥಗಿಂಥ (Grand 

Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1995), 137. 3ಈ ಪದವನುನ ἔσχατος (eschatos) 
ಗಿಿೇಕ ಪದದಂದ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಲಥಗಿದಷ ಅಥಷ “ಕ್ಷೂನಷಯ,” ಆದುದರಿಂದ ಕ್ಷೂನಷಯ ದವಸ್ಗಳ ಅಧಯಯನ 
ಎಂಬುದಥಗಿ ಅಥಷ. 4ವಥಲ್ಿರ್ ಬೂಯರ್, ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಮತುತ ಇತರ ಆದ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸಥಹತಯದ ಒಂದುಬ 
ಗಿಿೇಕ್-ಇಂಗಿಿೇರ್ ನರ್ಂಟ್ಟನ, 3ನಷೇ ಮುದಿಣ ಮತುತ ಮುದಿಣ. ಫಷಡಿಿಕ್ ವಿಲ್ಲಯಮ್ ಡಥಯನಕರ್ (ಚ್ಚಕ್ಥಯಗಷೂೇ: 
ಚ್ಚಕ್ಥಯಗಷೂೇ ಮುದಿಣಥಲ್ಯದ ವಿಶವವಿದಥಯಲ್ಯ, 2000), 642. 5ಫಿೇಯಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲಥಗಿದಷ, 171. 6ನೇವು 
ಅಂತ್ಷೂೇನ ಸಿ. ರ್ಥಸಷಟಿನ್ ಉಪಯುಕತ ಸಥರಥಂಶದಲ್ಲ ಿಕ್ಷೂಟ್ಟಿರುವ ಸಥಾನ, “ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲ ಿಮರಣ, ಸ್ವಗಷ, ನರಕ 
ಮತುತ ದಷೈವಶಕ್ಷಗಳ ತತವಶಥಸ್ರದ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷ,” ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಅಧಯಯನ 24 (ಜ್ುಲಷೈ 1978): 510-26. 
7ಅವರು ಮಥನವ ಕಠಿಣಕ್ಥಯಷಗಳನುನ ಶಥಪ ಮತುತ ದುಃಖವಥಗಿ ದೃಷ್ಿಸ್ುತಿತದದರು; ಅವರು ಇದು ಗುಲಥಮರಿಗಷ 
ಮಥತಿ ಎಂದು ನಂಬುತಿತದದರು. (Roger B. Hill, “Historical Context of the Work Ethic,” 1999, 

accessed July 2, 2015, workethic.coe.uga.edu/historypdf.pdf.) 8Donald A. Carson, From 

Triumphalism to Maturity: An Exposition of 2 Corinthians10—13 (Grand Rapids, Mich.: 

Baker Book House, 1984), 2. 9ಲ್ಲಯೇನ್ ಮೊೇರಿಸ್, ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಬರಷದ ಮೊದಲ್ನಷಯ 
ಪತಿಿಕ್ಷ, rev. ed., The Tyndale New Testament Commentaries (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. 

Eerdmans Publishing Co., 1985), 82. 10ಥಥಮಸ್ ಹಥಷಡಿ, ಮ್ಮೇಯರ್ ಆಪ್ ಕ್ಥರ್ರಬಿಿೇಜ್ ನುನ, ಹಷೂಸ್ 
ಆವೃತಿತ (London: Sampson Low, Marston, Searle, & Rivington, 1887), 309. 11ಜಷೇಮು 
ಮೌನಿಗಷೂೇಮ್ಮೇರಿ ಬಷೂಯೇಸಿ, “ವಿವರಣಷ ಮನಷೂೇರಂಜ್ನಷಯಲ್ಿ” ನಥಯಕತವ 14 (Spring 1993): 27. 12ಅಗಷ್ಿೇನ 
ಅವರ ಪತಿಗಳು 118.22. 13ಚಥಲ್ಿಸ ಡಿಕನ್ು, ಡಷೇವಿಡ್ ಕ್ಥವಪರಪಿಿೇಟ, ಚಥಲ್ಿಸ ಡಿಕನ್ು ಅವರ ಕೃತಿಗಳು, ಸ್ಂಪುಟ 
14 (New York: Charles Scribner’s Sons, 1899), 280.   




