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ಅಧ್ತಯಯ 7 

ವಿವತಹದ ಕುರತ್ು ಸೂಚನೆಗಳು  

1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಮೊದಲ್ಲನ 6 ಅಧಥಯಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ 
ತ್ಷೂಂದರಷಯನುನಂಟು ಮಥಡುತಿತರುವ ಬಷಳವಣಿಗಷಯ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಅದನುನ ಕಂಡು ಕ್ಷೇಳಿದವರ 
ಜ್ಞಥನದಂದ ತ್ಥನು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡು ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಚಚಷಷಮಥಡಿದ 
ಅಧಥಯಯ 6ರ ಕ್ಷೂನಷಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖಯ ವಿರ್ಯ ಜ್ನರು ತಮೂ ದಷೈಹಕ ಬಯಕ್ಷಗಳನುನ 
ತೃಪಿತಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಥಗಿತುತ. 6ನಷೇ ಅಧಥಯಯದ ಕ್ಷೂನಷಯಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸಿದ ವಥಯಕುಲ್ತ್ಷಗಳು ಜ್ನರು ತಮೂ ದಷೈಹಕ ಬಯಕ್ಷಗಳನುನ ಪೂರಷೈಸಿ 
ಕ್ಷೂಂಡಮ್ಮೇಲಷ ತಮೂ ಕ್ಥಯಷಗಳನುನ ಸಥಧಯವಥದರ್ುಿ ಉತತಮವಥಗಿ ಮಥಡಿದರು. “ಅದು 
ನಮಗಷ ಉತತಮವಥಗಿ ತ್ಷೂೇರಿದರಷ, ಮಥಡಿರಿ” ಎಂಬದು ಸ್ುಮಥರು 1960 ಮತುತ 70ರಲ್ಲಿ 
ಹಪಿಪ ಜ್ನಥಂಗದವರ ಬಹಳ ಹಂದನ ಘೂೇರ್ಣಷಯಥಗಿತುತ. ಶತಮಥನಗಳಿಂದ ಮಹತವದ 
ಗಿಿೇಕ ಮತುತ ರಷೂೇಮನ್ ಶಥಲಷಗಳ ತತವಜ್ಞಥನಗಳು ಅದೃರ್ಿವಥದಗಳ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನವಥದ 
ಉತತಮವಥದ ಜಿೇವಿತಕ್ಷೆ ಮಥಗಷವಷಂದರಷ ಹಸಿವನುನ ತಿೇರಿಸ್ುವದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 
ವಥದಸಿದರು. ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ದಷೈವಿೇಕ ಮಥಗಷದಶಷನ ಇಲ್ಿದದದರಷ, ಯಥವುದಷೇ ಶಷಿೇರ್ಿ 
ಧಷಯೇಯಗಳ ಗುರಿ ಇರುವದಲ್ಿ, ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವದು ಹಸಿವು ಮಥತಿ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ 
ಹಲ್ವರು ಇಂಥಹ ತತವಶಥಸ್ರವನುನ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಯುದಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಹಗುರವಥಗಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಂತ್ಷ ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತದಷ. ಅವರು “ಆಹಥರವು ಹಷೂಟ್ಷಿಗಥಗಿ ಮತುತ 
ಹಷೂಟ್ಷಿಯು ಆಹಥರಕ್ಥೆಗಿ” (6:13) ಎಂಬ ಘೂೇರ್ಣಷಯನುನ ಬಲ್ವಥಗಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತಿತದದರು. ಆದರಷ ಘೂೇರ್ಣಷಯು ಕ್ಷೇವಲ್ ಹಷೂಟ್ಷಿ ಹಸಿವಿಗಥಗಿ ಅಲ್ಿ. ಇದು 
ಆಹಥರದ ಹಸಿವನುನ ತೃಪಿತಪಡಿಸ್ುವದು ಉತತಮ ಮತುತ ಲಷೈಂಗಿಕ ಬಯಕ್ಷಗಳನುನ ಯಥವ 
ಮಥಗಷದಲ್ಲಿ ಸಥಧಯವೊೇ ಹಥಗಷ ತೃಪಿತಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದನುನ ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುತಿತದದರು.  

ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ವಷೈಚಥರಿಕ ಶಥಲಷಗಳ ತ್ಷೂಡಗಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯಂದಗಷ ದಷೈಹೇಕ 
ಹಸಿವುಗಳನುನ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಹತಿತಕೆಬಷೇಕು ಎಂದು ಇನಷೂನಂದು ಶಥಲಷಗಳು ವಥದಸಿದವು. ಈ 
ವಿತಬದಧವಥದದ ತತವಜ್ಞಥನ ಸ್ಹ ತನನ ಇತಿಹಥಸ್ವನುನ ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ-ರಷೂೇಮನ್ 
ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಷೂಂದತುತ. ವಿತಬದಧವಥದ ತನನ ಸ್ವಂತ ಲಥಭಕ್ಥೆಗಿ, ಇತರರ ಲಥಭಕ್ಥೆಗಿ 
ಅಲ್ಿ ಸ್ವ-ಅಲ್ಿಗಳಷಯುವದು ಆಗಿತುತ. ಉಪವಥಸ್, ಉದಥಹರಣಷಗಷ, ಉಪವಥಸ್ 
ಮಥಡುವವರ ಆತಿೀಕ ಅಥವಥ ದಷೈಹೇಕ ಲಥಭಕ್ಥೆಗಿ ಯಥವುದಷೇ ಇರಲ್ಲ ಸ್ವ- 
ಅಲ್ಿಗಳಷಯುವದಥಗಿತುತ; ಇದು ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಹಸಿವಿನಂದ ಬಳಲ್ುತಿತರುವ ಮನುರ್ಯನಗಷ 
ಆಹಥರವನುನ ಒದಗಿಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ಅಲ್.ಿ ಅದಷೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರು 
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ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ ಬಯಕ್ಷಗಳನುನ ಹತಿತಕುೆವ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನವನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದದರು, 
ಅದರಲ್ೂಿ ವಿಶಷೇರ್ವಥಗಿ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಬಯಕ್ಷಗಳು, ವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ ಲಥಭದಥಯಕವಥಗಿದದವು. 
ಶತಮಥನಗಳಿಂದ, ಕ್ಷಲ್ವು ಧಮಷಗಳು ಲಷೈಂಗಿೇಕತ್ಷಯನಷನ ಕ್ಷಟಿತನವಷಂದು 
ನಧಷರಿಸಿದದರು.  

ಮಹತವದ ನಷೈತಿಕ ಸ್ಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಪಿಶಷನ ಉದುವಿಸ್ುವಥಗ, ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಂಧಥನ 
ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ಉದಥಹರಣಷಗಷ, ಕಳಳತನ ಅಥವಥ ದಷೇವದೂರ್ಣಷ, ಯಥವಥಗಲ್ೂ 
ತಪ್ಥಪಗಿತುತ; ಆದರಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷಲ್ವೊಂದು ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ ಸ್ನನವಷೇಶಗಳಷ ಂದಗಷ 
ದೃಷ್ಿಸ್ಬಷೇಕು ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸಿದನು. ಹಷೂಟ್ಷಿಬಥಕುತನ ಮತುತ ವಷೇಶಷಯಯಂದಗಷ 
ಸ್ಂಪಕಷವನುನ ಬಷಳಷಸ್ುವದು ಪ್ಥಪ, ಸಥಧಥರಣವಥಗಿ ಊಟಮಥಡುವದು ಅವಶಯ ಮತುತ 
ದಷೇವರು ಲಷೈಗಿೇಂಕತ್ಷಯನುನ ವಿವಥಹದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆಶೇವಷದಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅಧಥಯಯ 
6ರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಥಯಷವಿಶಷೇರ್ ಆಸ್ಕ್ರತ, ಪ್ೌಲ್ನು ಅಧಥಯಯ 7ರಲ್ಲಿ ವಿವಥಹದ ಕುರಿತು 
ಸಥವಭಥವಿಕವಥಗಿ ಹರಿದು ಬಂದದಷ. ತಮೂ ದಷೇಹವನುನ ಯಥವುದಷೇ ವಿಧದ 
ಸ್ುಖ್ಥನುಭವದಂದ ತೃಪಿತಪಡಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಒಪಿಪಸ್ುವದನುನ ನಂಬುವವರಿಗಷ ಖಂಡಿತವಥಗಿ 
ತಪುಪ ಎಂದು ಹಷೇಳುವದರ ಮ್ಮೇಲಷ ಕ್ಷೇಂದಿಕರಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಗಷ ಇದು 
ಸ್ಮಯವಥಗಿತುತ. ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತವಥಗಿ, ಆತನು ಕ್ಷಳಗಿನಂತ್ಷ ಪಿತಿಕ್ರಿಯಸಿದಥದನಷ: ಗಂಡ ಮತುತ 
ಹಷಂಡತಿಯರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷ ದಷೇವರಿಂದ ಅನುಮತಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ. 
ಅದು ಕ್ಷಡುಕಲ್ಿ.  

ತ್ೃರ್ಪಾಪ್ಡಿಸುವ ಅಥವತ ಸವ-ನರತಕರಣೆಯ ವಿಷಯ (7:1-7) 
ಪ್ೌಲ್ನು ಹಲ್ವು ವರ್ಷ ಮುಂಚ್ಚತವಥಗಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥವನುನ ಬಿಟಿ ನಂತರ, ಆತನು  

1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಪತಿಿಕ್ಷಯನುನ ಬರಷಯುವ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ, ಸಥಾನಕ ಪಿರವಥದಗಳುನ ಯಥವುದಷೇ 
ವಿಧದಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲಗಷ ಕ್ಷೂಡುಗಷಯನುನ ನೇಡಿದದರು ಇವರನುನ ಹಷೂರತು ಪಡಿಸಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ಮಥಗಷದಶಷನವಿಲ್ಿದಷ ಇದದರು (ನಷೂೇಡಿರಿ 14:22-25). ಆಂತರಿಕ ಕಲ್ಹಗಳು ವಿವಿಧ 
ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನಗಳನುನ ಪಿತಿಪ್ಥದಸ್ುವವರ ಮತುತ ಜ್ನಪಿಿಯ ತತವಜ್ಞಥನಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ 
ಉದುವಿಸಿದವು; ಅವರು ಸ್ಭಷಯ ಗಲ್ಭಷಗಳಿಗಷ ಕ್ಷೂಡುಗಷಯನುನ ನೇಡಿದರು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ 
ಸ್ಂದಷೇಹವಿಲ್ಿ.  

ಒಂದು ವಥದವಿವಥದ ಪಿೇಡಿಸಿತುತ, ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪ್ೌಲ್ನು ಪ್ಥಿಮಥಣಿಕವಥಗಿ 
ಸ್ಮಿೇಪದಲ್ಲಿದದನು ಎಂಬುದನುನ ಕಲ್ಲತಿದದರು, ಎಫಷಸ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಹ, ನಜ್ವಥಗಿಯೂ 
ಪ್ೌಲ್ನು, ಅವರಿಗಷ ಕನರ್ಠ ಒಂದು ಪತಿವನಥನದರೂ ಬರಷಯುವದರ ಮೂಲ್ಕ 
ಸ್ಂಪಕಷವನುನ ಪ್ಥಿರಂಭಿಸಿದನು (5:9). ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಮಥಗಷದಶಷನ ಪಡಷಯಲ್ು ಆತನಗಷ 
ಮತ್ಷತ ಬರಷದರು. ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಕಳುಹಸಿದ ಪತಿದಲ್ಲಿ ಯಥರು ವಿರ್ಯಗಳನುನ ಸಷೇರಿಸಿದರು 
ಎಂಬುವುದು ನಖರವಥಗಿ ತಿಳಿಯದು. ಅದನುನ ಕಳುಹಸಿದ ಮೂವರು 
ಸ್ಂದಷೇಶವಥಹಕರಿಂದ ಇದು ಬರಷಯಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ, ಅಥವಥ ಸ್ಮಿತಿಯು ಇದನುನ 
ರಚ್ಚಸಿದದರಬಹುದು. ಈ ಪತಿದ ಮೂಲ್ ವಿರ್ಯವನುನ ಪ್ೌಲ್ನ 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಮಥಡಿದ 
ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಯಂದ ನಧಷರಿಸ್ಬಹುದು.  



 182 

1ನೇವು ಬರೆದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ುು ಕುರತ್ು ನತನ್ು ಹೆೇಳುವ ಅಭಿಪತರಯವೆೇನ್ಂದರೆ - 
ಸಿರೇಸಂಪ್ಕೆವಿಲಿದೆ ಇರುವದು ಮನ್ುಷಯನಗೆ ಒಳೆಿೇದು; 2ಆದರೆ ಜತರತ್ವವು 
ಪ್ರಬಲವತಗಿರುವರಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬಬನಗೆ ಸವಂತ್ ಹೆಂಡತಿಯು ಇರಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬಬಳಿಗೆ ಸವಂತ್ 
ಗಂಡನ್ು ಇರಲ್ಲ. 3ಗಂಡನ್ು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಲಿತ್ಕೆದುನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲ. ಹತಗೆಯೆೇ ಹೆಂಡತಿಯು 
ಗಂಡನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲ. 4ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸವಂತ್ ದೆೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕತರವಿಲಿ; ಅದು 
ಗಂಡನಗುಂಟ್ು. ಹತಗೆಯೆೇ ಪ್ುರುಷನಗೆ ಸವಂತ್ ದೆೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕತರವಿಲಿ; ಅದು 
ಹೆಂಡತಿಗುಂಟ್ು. 5ಪತರಥೆನೆಗೆ ಮನ್ಸುಸ ಕೊಡುವದಕತೆಗಿ ನೇವು ಪ್ರಸಪರ ಸಮಮತಿಯಿಂದ 
ಸವಲಪಕತಲ ದಂಪ್ತಿ ಧಮೆವನ್ುು ಬಿಟ್ುಟ ಅಗಲ್ಲರಬಹುದೆೇ ಹೊರತ್ು ಅನ್ಯಥತ ಹತಗೆ 
ಮತಡಬತರದು; ಆ ಮೇಲೆ ಸ್ೆೈರ್ತನ್ನ್ು ನಮಗೆ ದಮಯಿಲಿದಿರುವದನ್ುು ನೊೇಡಿ ನಮಗೆ 
ದುಷ್ೆರೇರಣೆಮತಡದಂರ್ೆ ತಿರುಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳಿಿರ. 6ಹಿೇಗೆ ಮತಡಬಹುದೆಂದು ಹೆೇಳುವದು 
ಹಿರ್ೊೇಪ್ದೆೇಶ್ವೆೇ ಹೊರತ್ು ಆಜ್ಞೆಯಲಿ. 7ನತನರುವಂರ್ೆಯೆೇ ಎಲತಿ ಮನ್ುಷಯರು 
ಇರಬೆೇಕೆಂಬದು ನ್ನ್ು ಇಷಟ; ಆದರೆ ಒಬಬನ್ು ಒಂದು ವಿಧವತಗಿ ಮರ್ೊಾಬಬನ್ು ಇನೊುಂದು 
ವಿಧವತಗಿ ದೆೇವರಂದ ವರವನ್ುು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದತುರೆ. 

ವಚನ್ಗಳು 1, 2. ಪ್ೌಲ್ನು ಈಗ ಸಂಗತಿಗಳನ್ುು ಕುರತ್ು ಎಂಬ ವಥಕ್ಥಯಂಗದಷೂಂದಗಷ 
ತನನ ಪತಿವು ಮುಂದುವರಷಯುತಿತರುವ ಹಥಗಷ ಸ್ಭಷಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಇತರ ಪಿಶಷನಗಳನುನ 
ಗುರುತಿಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (7:25; 8:1; 12:1; 16:1). ಇಲ್ಲಿ ಅದು ವಿವಥಹದ 
ಕುರಿತು ಅವನ ಚಚಷಷಯನುನ ಪರಿಚಯಸ್ುತತದಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರು ಪರಿಶುದಧತ್ಷಯ 
ಕುರಿತು ಅವನ ಬಷೂೇಧನಷಯಂದ ಆಚಷಗಷ ಹಷೂೇಗುತ್ಥತರಷ ಮತುತ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಎಲಥಿ 
ಪರಿಸಿಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಂಬಂಧಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರುವದು ಉತತಮ ಎಂದು 
ನವಷಹಸ್ುತ್ಥತರಷ.  

ಕ್ಷಳಗಿನ ಕ್ಷಲ್ವು ಅನುಸ್ಂಧಥನಗಳನುನ 6:12, 13, ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. NRSV 
ಅನುವಥದಕರು “ಸಿರೇಸ್ಂಪಕಷವಿಲ್ಿದಷ ಇರುವದು ಒಬಬ ಪುರುರ್ನಗಷ ಒಳಷಳೇದು” ಎಂಬ 
ಪದಗಳನುನ ಆವರಣ ಚ್ಚಹಷನಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ಥತರಷ. ಅನುವಥದದ ಕ್ಥಯಷಕ್ಷೆ ಒಂದು ಶಷಿೇಣಿಯ 
ಅಥಷೈಷಸ್ುವಿಕ್ಷ ಅಗತಯವಥಗಿದಷ ಮತುತ ತಮೂ ತಿೇಪಿಷನಲ್ಲಿ ಈ ವಥಕಯಂಗವನುನ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷಲ್ವು ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಘೂೇರ್ಣಷಯಥಗಿ ಉಲಷಿೇಖಿಸಿದಥದನಷ. ಗಲ್ಭಷಯ ಒಂದು 
ಬದಯಲ್ಲಿ ಹಸಿವನುನ ತೃಪಿತಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದನುನ “ಎಲಥಿ ಕ್ಥಯಷಗಳನುನ ಮಥಡುವದಕ್ಷೆ 
ನನಗಷ ಸಥವತಂತಿವಷೇನಷೂೇ ಉಂಟು” (6:12). ಮತುತ “ಭಷೂೇಜ್ನ ಪದಥಥಷಗಳು 
ಹಷೂಟ್ಟಿಗಥಗಿಯೂ ಮತುತ ಹಷೂಟ್ಷಿಯು ಭಷೂೇಜ್ನ ಪದಥಥಷಗಳಿಗಥಗಿಯೂ ಅವಷ’’ (6:13) ಎಂಬ 
ಘೂೇರ್ಣಷಯಂದಗಷ ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುತತವಷ. ಇತರರು ತಮೂ ಸ್ವಂತ ಘೂೇರ್ಣಷಗಳಷ ಂದಗಷ 
ಪಿತಿಕ್ರಿಯಸಿದಥದರಷ. ಸಿರೇಸಂಪ್ಕೆವಿಲದಿೆ ಇರುವದು ಒಬಬ ಪ್ುರುಷನಗೆ ಒಳೆಿೇದು.1 ಮೊದಲ್ಲನ 
ಎರಡು ಘೂೇರ್ಣಷಗಳು ಲಷೈಂಗಿೇಕ ತೃಪಿತಯನುನ ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ುತತವಷ; ಮೂರನಷಯದು 
ವಿತಬದಧವಥದ ಜಿೇವನ ಶಷೈಲ್ಲ ಎಂದು ಕರಷಯಲ್ಪಡುತತದಷ. ಸ್ನನವಷೇಶದ ಈ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಗಳನುನ 
NRSVಯ ಅನುವಥದಕನು ಆವರಣ ಚ್ಚಹಷನಯಲ್ಲಿ ಇಡುವದು ಸ್ರಿಯಥಗಿದಷ ಎಂದು 
ಹಷೇಳುತ್ಥತರಷ.  

“ಸಿರೇಯನುನ ಸ್ಪಶಷಸ್ುವದು” ಇದನುನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಸ್ಮಥನಥಥಷಕ ಪದವಥಗಿ 
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ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಂಬಂಧಗಳಿಗಷ ಉಲಷಿಖಿಸ್ಲ್ು ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ 
ತೃಪಿತಪಡಿಸ್ುವದು ಪಿತಿ ಸ್ವ-ನರಥಕರಣಷ ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ಶಕ್ರತಯುತವಥಗಿವಷ, ಮತುತ ಈ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪ್ೌಲ್ನನುನ ವಿರ್ಯವನುನ ಪರಿಹರಿಸ್ಲ್ು ಕ್ಷೇಳಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ. ಯಥರು ಸ್ರಿ? 
ಈಗಥಗಲಷೇ ತೃಪಿತಪಡುವವರನುನ ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ುವವರನುನ ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ 
ಗಮನವನುನ ವಿತಬದಧತ್ಷಯೆಡಷಗಷ ತಿರುಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವನು ಹಂದಷ (6:12, 13)ರಲ್ಲಿ 
ಮಥಡಿದಂತ್ಷ, ಪ್ೌಲ್ನು ಘೂೇರ್ಣಷಯನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸಿ ಅದು ವಯಕತಪಡಿಸಿರುವ ಸ್ತಯವನುನ 
ಸಿವೇಕರಿಸಿದಥದನಷ, ಆದರಷ, ಇದು ಎಲಥಿ ಸ್ತಯವನುನ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುವದಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ 
ದೃಢಪಡಿಸ್ುತ್ಥತ ಆದು ನೇರಥಕರಿಸಿದಥದನಷ.  

ಸ್ಭಷಯ ಈ ವಥದಗಳು ಘೂೇರ್ಣಷಯ ಹಂತಕ್ಷೆ ಇಳಿಸ್ಲಥಗಿವಷ. ಆದರಷ ಇವುಗಳನುನ 
ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥಗಿಸ್ುವದು “ವಿವಥಹವು ಆಜ್ಞಷಯಥಗಿದಷಯೇ, ಅಥವಥ ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ಅವಿವಥಹತರಥಗಿರಬಷೇಕ್ಷೂೇ?” ಎಂಬುದು ಅವರ ತ್ಥತಪಯಷದ ಪಿಶಷನಯಥಗಿದಷ. ಪಿಶಷನಯನುನ 
ಹಷಚುಿ ವಿಸಥತರವಥಗಿ ನೇಡಬಹುದತುತ: “ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಉಲ್ಿಂರ್ನಷಯು ಯಥವಥಗಲ್ೂ 
ಲಷೈಂಗಿೇಕ ತೃಪಿತಪಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷಗಷ ಯೇಗಯವೊೇ?” ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ವಿರ್ಯವನುನ 
ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ುತಿತರುವ ಹಥಗಷ ಹಗುರವಥಗಿ ಹಷಜಷಜಯನನಡುತ್ಥತನಷ, ಆದರಷ ಕ್ಷೂನಷಯಲ್ಲಿ 
ವಿವಥಹದ ಒಳಗಷ ಲಷೈಂಗಿೇಕತ್ಷ ಉತತಮ ಎನುನವದನುನ ದೃಢಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವನು ಎಲಥಿ 
ಪರಿಸಿಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಿಂರ್ನಷಯು ಮೌಲ್ಯವಥಗಿದಷ ಎಂದು ಬಷಂಬಲ್ಲಸಿ ಹಷೇಳುವದಲ್ಿ, ಅವನು . 
. . ಪ್ರತಿಯೊಬಬ ಮನ್ುಷಯನಗೆ ಸವಂತ್ ಹೆಂಡತಿಯಿರಲ್ಲ ಮತ್ುಾ ಪ್ರತಿಯೊಬಬಳಿಗೆ ಸವಂತ್ 
ಗಂಡನರಲ್ಲ (7:2) ಎಂದು ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ.  

“ಸಿರೇ ಸ್ಂಪಕಷವಿಲ್ಿದಷ ಇರುವದು ಒಬಬ ಪುರುರ್ನಗಷ ಒಳಷಳೇದು” (7:1) ಎಂಬ ವಥಕಯದಲ್ಲಿ 
ಯಥವದಷೇ ರಿೇತಿಯ ಪಿಯೇಜ್ನಗಳಿದದರೂ, ಪ್ೌಲ್ನು ನಷೈಜ್ಯತ್ಷಯನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತ್ಥತನಷ: 
ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯು ಉದುವಿಸ್ುತತದಷ ಯಥಕಂದರಷ ದಷೈಹಕ ಬಯಕ್ಷಗಳು ಬಲ್ವಥಗಿವಷ. ಅವನು 
ಸ್ೂಳಷಯ ಸ್ಂಸ್ಗಷ ಮಥಡುವದರ (6:15) ಅಥವಥ ಒಬಬನು ತನನ ಹಷಂಡಿತಿಗಷ 
ಸ್ಮಪಿಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಇವುಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಆಯೆೆಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಬರುವಥಗ, 
ವಿವಥಹವು ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಮಥಗಷವಥಗಿದಷ ವಚನ 1 ಮತುತ 2ರಲ್ಲಿ Richard B. Hays ತ್ಥನು 
ಸಷೇರಿಸಿರುವದನುನ ಓರಷ ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ಥತ ಹೇಗಷ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತಗಷೂಳಿಸ್ುತ್ಥತನಷ: 

ನೇನು ಬರಷದರುವ ಮಥತುಗಳಿಗಷ ನಥನು ಪಿತಿಕ್ರಿಯಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಪವಿತಿತ್ಷ ಮತುತ 
ಪರಿಶುದಧತ್ಷಗಥಗಿ,  ವಿವಥಹತ ದಂಪತಿಗಳು ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಂಪಷಕವನುನ ಉಲ್ಿಂಘಿಸ್ಬಷೇಕು. 
ನೇವು ಹಷೇಳುವಂತ್ಷ  “ಸಿರೇ ಸ್ಂಪಕಷವಿಲ್ಿದಷ ಇರುವದು ಒಬಬ ಪುರುರ್ನಗಷ ಒಳಷಳೇದು.” 
ಆದರಷ ಅದು ನಷೈಜ್ಯತ್ಷಯಥಗಿಲ್ಿದಷೇ ಇರುವದರಿಂದ – ಇಂಥಹ ಗಂಡಂದರು ತಮೂ ಸ್ವಂತ 
ಹಷಂಡತಿಯಂದಗಷ ಮತುತ ಪಿತಿಯಬಬ ಹಷಂಡತಿಯು ತನನ ಗಂಡನಷೂಂದಗಷ ಲಷೈಂಗಿೇಕ 
ಸ್ಂಪಕಷವನುನ ಇಟುಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲ.2 

ಈ ತ್ಥತಪಯಷವು ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಲ್ಹಷಯ ಅಥಷವನುನ ಸಷರಷಹಡಿಯುತತದಷ. ಅಂತಹ 
ಕಲ್ಬಷರಕ್ಷಯನುನ ನಗಿಹಸ್ಲ್ು ಪಿಯತಿನಸ್ುತಿತದದವರಿಗಷ ಮತುತ ನಷಥಠವಂತ ವಿವಥಹದ 
ಬದಧತ್ಷಯಳಗಿರುವ ಲಷೈಂಗಿಕ ಸ್ಂಬಂಧವು ದಷೇವರ ಆಶೇವಥಷದವನುನ ಹಷೂಂದದಷಯೆಂದು 
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ಮನವರಿಕ್ಷ ಮಥಡಿದವರಿಗಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಗೌರವವನುನ ವಯಕತಪಡಿಸಿದರು. 
1 ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕ 4:1-8ರಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯು ಪಿಸ್ುತತ ವಥಕಯಭಥಗವನುನ 

ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಸ್ಹಥಯಕವಥಗಿದಷ. Wayne A. Meeks ಅವರು ಎರಡೂ 
ವಥಕಯಭಥಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಥಮಥನಯ ನಯಮವಷಂದರಷ “‘avoid porneia’ ದೂರವಿರಿಸ್ುವದು 
[ಹಥದರವನುನ], ಈ ಪದವನುನ ಎಲಥಿ ರಿೇತಿಯ ನಥಯಯಸ್ಮೂತವಲ್ಿದ ಸ್ಂಬಂಧಗಳನುನ 
ವಿಂಗಡಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲಥಗುತತದಷ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತರಷ.” ಅವರು “ಪ್ೌಲ್ನ 
ಕ್ಥಲ್ದ ಕ್ಷೈಸ್ತರಲ್ಲಿ ಏಕಪತಿನವಿತ ನಯಮವನುನ ಅಥಷಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡಿದದರು ಎಂಬುದನುನ 
ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತತದಷ. ಅದರಂತ್ಷ ಇದು ಯೆಹೂದಯ ಹಷಲಷನಸಿಿಕ್ ಮತುತ ರಷೂೇಮನ್ರ ಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲಿ 
ಹಥದರವನುನ ದೂರುವಿರಿಸ್ುವ ನಯಮಥನುಸಥರವಥದ ಮತುತ ಸಥಮಥವಯ 
ವಿಧಥನವಥಗಿತುತ.”3 F. F. Bruce ಅವರು ಪ್ೌಲ್ನು ತಕಷಬದದವಥಗಿರುವದಕ್ರೆಂದ ಹಷಚಥಿಗಿ 
ಭಥವನಥತೂಕವಥದ ವಥದವನುನ ಮಥಡುತಿತದಥದನಷ ಎಂದು ಹಷೇಳುತಿತರುವದು ಸ್ರಿಯಥಗಿದಷ. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಮಥತುಗಳು “ಹಥದರವನುನ ದೂರವಿರಿಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚಥಿದ ಉದಷದೇಶವನುನ 
[ವಿವಥಹವು] ನಷೂೇಡುತಿತಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತಿತಲ್ಿ.”4 ಪ್ೌಲ್ನ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಮತುತ 
ವಷೈವಥಹಕ ಸ್ಂಬಂಧದ ತನನ ಜ್ನರಿಗಷ ದಷೇವರ ಚ್ಚತತ ಒಬಬ ಪುರುರ್ ಮತುತ ಒಬಬ ಸಿರೇಯ 
ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿವಥಹತ ಜಿೇವಿತದ ಸ್ಮಪಷಣಷ ಮತುತ ಎಚಿರಿಕ್ಷಗಷ ಪ್ಥಿರಂಭ 
ಅಂಶವಥಗಿದಷ. ವಿವಥಹದಷೂಳಗಷ, ಗಂಡ ಮತುತ ಹಷಂಡತಿ ಪಿಿೇತಿ, ಸ್ಂಬಂಧ ಮತುತ 
ಬಷಂಬಲ್ದಲ್ಲಿ ಆನಂದಸ್ುತ್ಥತರಷ (ಎಫಷಸ್ 5:25 ನಷೂೇಡಿರಿ).  

ವಚನ್ 3. ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಮತುತ ಹಷಂಡತಿಯರ 
ಸ್ಂಬಂಧದ ಸ್ಮಪಷಣಷಯಲ್ಲಿ ಮಥನವನ ಹಷಚಥಿದ ಮೂಲ್ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳ 
ಒದಗಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯು ಇರದದದಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಷಷೂಿಂದು ಮಹತವವುಳಳದಥಗಿರುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ಗಂಡ 
ಮತುತ ಹಷಂಡತಿ ತಮೂ ವಿವಥಹದ ಸ್ಂಗಥತಿಯ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳನುನ 
ಪೂರಷೈಸ್ುವದು ಪರಸ್ಪರ ಕತಷವಯವಥಗಿದಷ ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಲಷೈಂಗಿೇಕ 
ನಭಷಂಧದ ನಧಥಷರವನುನ ಮಥಡುವದು ಗಂಡನಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ ಹಷಂಡತಿಯಥಗಲ್ಲ ಒಬಬರಷೇ 
ತ್ಷಗದಷದುಕ್ಷೂಳುಳವ ನಧಥಷರವಲ್ಿ. ಗಂಡನ್ು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಲಿತ್ಕೆದುನ್ುು ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲ. ಹತಗೆಯೆೇ 
ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲ್ಲ. ಅವನು ಹಷೇಳುವದರ ಅಥಷ ಗಂಡ ಮತುತ ಹಷಂಡತಿ 
ಒಬಬರಿಗಷೂಸ್ೆರ ಒಬಬರಿದಥದರಷಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಷೇಕು. ಒಬಬರ ಸ್ಂಗಥತಿ ತನನ ದಷೇಹವನುನ 
ಕ್ಷೇವಲ್ ಕತಷವಯವಷಂಬಂತ್ಷ ಅಪಿಷಸ್ಬಷೇಕು ಎಂದು ಹಷೇಳುತಿತಲ್ಿ. ಅವನು ಒಬಬ ಪುರುರ್ ಮತುತ 
ಒಬಬ ಸಿರೇಯ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ತೃಪಿತಪಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯನುನ ವಿವಥಹ ಸ್ಂಬಂಧದಲ್ಲ ಿ
ದಷೇವರು ಆಶೇವಷದಸ್ುತ್ಥತನಷ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸ್ುತಿತದಥದನಷ.  

ವಚನ್ 4. ಪ್ೌಲ್ನ ದೃಢಪಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷ ಗಂಡನಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ ಹಷಂಡತಿಯಥಗಲ್ಲ ಅವನ 
ಅಥವಥ ಅವಳ ದಷೇಹದ ಮ್ಮೇಲಷ ಸ್ಂಪೂಣಷ ಅಧಿಕ್ಥರವನುನ ಹಷೂಂದರುತ್ಥತರಷ, ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ-
ರಷೂೇಮನ್ ಸ್ಮಥಜ್ದಲ್ಲಿ 1ನಷೇ ಶತಮಥನದಲ್ಲಿ ಇದದಂಥ ಜ್ನರಿಗಷ ಇದು ವಿಚ್ಚತಿರವಥಗಿ 
ತ್ಷೂೇರಬಹುದು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಂಶಯವಿಲ್ಿ. ಪುರುರ್-ಪಿಧಥನ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ 
ಸ್ಮಥಜ್ದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗಂಡನಗಷ ತನನ ಹಷಂಡತಿಯ ದಷೇಹದ ಮ್ಮೇಲಷ ಅಧಿಕ್ಥರವಿದಷ 
ಎಂಬುದನುನ ನಧಥಷರಿತವಥಗಿ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದದರು, ಗಂಡಂದರ ದಷೇಹದ ಮ್ಮೇಲಷ 
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ಹಷಂಡತಿಗೂ ಸ್ಹ ಅಧಿಕ್ಥರವಿದಷ ಎಂಬುದನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವದು ಪುರುರ್ರಿಗಷ ಬಹಳ 
ಕಠಿಣವಥಗಿತುತ.  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಬಷೂೇಧನಷ ಗಂಡ ಮತುತ ಹಷಂಡತಿಯನುನ ಸ್ಮಥನವಥಗಿ ಮಥಡಿತು: 
ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸವಂತ್ ದೆೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕತರವಿಲಿ . . . ಗಂಡನಗೆ ಸವಂತ್ ದೆೇಹದ ಮೇಲೆ 
ಅಧಿಕತರವಿಲಿ. ಯಥರನಥನದರೂ ಮದುವಷಯಥಗುವದಷಂದರಷ ಅವರಷೂಂದಗಷ ಒಂದಥಗುವದು 
ಎಂದಥಷ. ತನನನುನ ತ್ಥನು ಸ್ಮಪಿಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಮತುತ ಸ್ಂಗಥತಿಯನುನ ತನನ 
ಭಥಗವಷಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವದು. ವಿವಥಹದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಥವಥ ಅವಳು ತನನ ದಷೇಹದ 
ವಿಶಷೇರ್ವಥದ ಹಕೆನುನ ಸ್ಮಪಿಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ. ಲಷೈಂಗಿೇಕ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷ 
ಪರಸ್ಪರವಥಗಿದಷ; ಇದು ಪರಸ್ಪರ ಮ್ಮಚ್ಚಿಸ್ಲ್ು ಅನುಮತಿ ಅಥವಥ ತಡಷಹಡಿಯುವದಲ್ಿ. 
ಗಂಡ ಮತುತ ಹಷಂಡತಿ ಇಬಬರ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವದು ಮತುತ ಗೌರವಿಸ್ುವದು 
ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥಗಿದಷ.  

ವಚನ್ 5. ಈ ವಿಚಥರಗಳನುನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿಟುಿಕ್ಷೂಂಡು ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ನಷೇರವಥದ 
ನಷಷೇಧವನುನ ಮಂಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ: ಒಬಬರಿಗಷೂಬಬರು ಅನ್ಯಥತ ಹತಗೆ ಮತಡಬತರದು. 
ನಷಷೇಧವು ಕ್ಷೂನಷಯ ಎರಡು ವಿಧಗಳದಥದಗಿದಷ. ಯಥವುದನುನ ನಷಷೇಧಿಸ್ಲಥಗಿದಷಯೇ 
ಅದರಿಂದ ಎಂದಗೂ ಪ್ಥಿರಂಭಿಸ್ಬಥರದು ಅಥವಥ ಅವರು ತ್ಥವು ಯಥವುದನುನ 
ಮಥಡುತಿತರುವ ಪಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದಥದರಷೂೇ ಅದನುನ ಮಥಡುವದನುನ ನಲ್ಲಿಸ್ಬಷೇಕು. ಗಿಿೇಕರು 
ಎರಡು ವಿಧವಥದ ನಷಷೇಧಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಗಿಭಥಷಷಯಲ್ಲಿ ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಮಥಡಬಥರದು 
ಎಂದು ಹಷೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಿವಥದ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ಮಥಡುತ್ಥತರಷ; ಪ್ೌಲ್ನು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಅವರು ಏನನುನ ಮಥಡುತಿತದಥದರಷೂೇ ಅದನುನ ಮಥಡುವದನುನ ನಲ್ಲಿಸಿರಿ 
(μὴ ἀποστερεῖτε, mē apostereite) ಎಂದು ಹಷೇಳುತಿತದಥದನಷ. ಯಥವುದಷೇ ಹಂತದಲ್ಲ ಿ
ಗಂಡಂದರು ಮತುತ ಹಷಂಡತಿಯರು ದಂಪತಿಗಳ ಹಕೆನುನ ಪರಸ್ಪರ ತಡಷಹಡಿಯುತಿತದಥದರಷೂ, 
ಅವರು ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಯೇಗಯವಲ್ಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವತಿಷಸ್ುತಿತದಥದರಷ, ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಿವಥಹ 
ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಯಥವುದಷೇ ನಭಷಂದವನುನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಿ. ಲಷೈಂಗಿೇಕತ್ಷಯು ಮೂಲ್ತಃ 
ಕ್ಷಡುಕು ಅಥವಥ ಬುದದಪೂವಷಕವಥಗಿ ಮಥಡುವದಲ್ಿ. ಅದು ಗಂಡ ಮತುತ ಹಷಂಡತಿ 
ಇಬಬರಿಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಪಿಿೇತಿಯನುನ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಮತುತ ಜ್ನಥಂಗಗಳಿಗಷ 
ಜ್ನೂನೇಡುವದಕ್ಥೆಗಿ ದಷೇವರು ನೇಡಿದ ವರವಥಗಿದಷ.  

ಸಥಮಥನಯ ನಯಮದ ಆಕ್ಷೇಪಣಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಹಥದುಹಷೂೇಯತು. 
ಒಂದುವಷೇಳಷ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರಸಪರ ಸಮಮತಿಯಿಂದ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ 
ತಯಜಿಸ್ುವುದಥದರಷ ಅವರು ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ (ತಮೂನುನ) ಪತರಥೆನೆಗತಗಿ 
ಸ್ಮಪಿಷಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಹಥಗಷ ಮಥಡಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ನು ಬಹುಶಃ ಈ ಆಕ್ಷೇಪಣಷಯನುನ 
ರೂಢಯಲ್ಲಿ ತಂದದುದ ಯಥಕಂದರಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವು ವಿವಥಹತ ದಂಪತಿಗಳು ಇದನುನ 
ಅಭಥಯಸಿಸ್ುತಿತದದರು. ಅವನು ಇಂಥಹ ಒಪಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಯಥವ ಅಪ್ಥಯವನುನ ಕ್ಥಣಲ್ಲಲ್ಿ; 
ನಜ್ವಥಗಿಯೂ, ಇದು ದಂಪತಿಗಳನುನ ಹಷಚುಿ ದಷೇವರ ಸಥಮಿಪಯಕ್ಷೆ ಮತುತ ಪರಸ್ಪರ 
ಸಥಮಿೇಪಯಕ್ಷೆ ತರಲ್ು ಕ್ಥರಣವಥಗುತಿತುತ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೈಸ್ತ ವಿವಥಹದ ಎರಡೂ ಪಂಗಡಗಳನುನ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಮಪಷಣಷಯನುನ 
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ಹಷೂರತು ಪಡಿಸಿ ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ ಅಪಹರಿಸ್ುವದನುನ ನಷಷೇಧಿಸಿದನು. ಪರಸ್ಪರ 
ಒಪಿಪಗಷಯಂದಗಷ ಪಂಗಡಗಳ ಆತಿೀಕ ಬಷಳವಣಿಗಷಯನುನ ಹುಡುಕುತಿತರುವಂತ್ಷ 
ನಷಷೇಧವನುನ ಆಕ್ಷೇಪಣಷಗಳಷ ಂದಗಷ ಅವನು ಆಧುನೇಕರಣಗಷೂಳಿಸಿದನು. ಅವನು 7.2ರಲ್ಲಿ 
ಉಲಷಿೇಖಿಸಿದ ವಿರ್ಯವನುನ ತಿರುಗಿ ಉಲಷಿೇಖಿಸಿದವರ ಮೂಲ್ಕ ಅದನುನ ದಷೇವರು 
ಬಲ್ವಥದ ಲಷೈಂಗಿಕ ಹಸಿವನುನ ಅಥವಥ ಬಯಕ್ಷಯನುನ ಅನಷೇಕ ಪುರುರ್ ಮತುತ ಸಿರೇಯರಿಗಷ 
ಇಟ್ಟಿದಥದನಷ. ಯಥರಷೂಬಬರು ಅದರಷೂಂದಗಷ ಹಷೂೇರಥಡುವದು ಬಷೇಡ. ಸಷೈತ್ಥನನು ಈ 
ದಥಹವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಮತುತ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವದನುನ ಮುಂದುವರಷಸ್ುತ್ಥತನಷ, 
ದಷೇವ ಜ್ನರನುನ ಅತಯಂತ ಸ್ವ-ನಥಶಕವಥದ ಪ್ಥಪದ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬಿೇಳಲ್ು 
ಮನವೊಲ್ಲಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವರ ಪ್ಥಿಥಷನಷ ಸ್ಮಯ ಮುಕ್ಥತಯವಥಗುವಥಗ ಇಬಬರೂ ಮತ್ಷತ 
ತಿರುಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳಿಿರ. ಹೇಗಷ ಮಥಡುವದರಲ್ಲಿ ವಿಫಲ್ರಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಷ ೇಧನಷಗಳಿಗಷ 
ಅನುಮತಿಸ್ುತ್ಥತರಷ, ಸ್ೆೈರ್ತನ್ನ್ು ನಮಗೆ ದಮಯಿಲಿದಿರುವದನ್ುು ನೊೇಡಿ ನಮಗಷ 
ಶಷ ೇಧನಷಯನುನ ತರುತ್ಥತನಷ. 

ವಚನ್ 6. ಪ್ೌಲ್ನು ವಿವರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಹಿೇಗೆ ಮತಡಬಹುದೆಂದು ಹೆೇಳುವದು 
ಹಿರ್ೊೇಪ್ದೆೇಶ್ವೆೇ ಹೊರತ್ು ಆಜ್ಞೆಯಲಿ. “ಇದನುನ” (ಹೇಗಷ) ಎಂಬ ಪದವು ವಿವಥಹದ ಕುರಿತು 
ಪ್ೌಲ್ನ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ. ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ನೇಡುವ “ರಿಯಥಯತಿ” 
ಎಂದರಷ ಮದುವಷಯಥಗಬಹುದು ಅಥವಥ ಮದುವಷಯಥಗದಷೇ ಇರಬಹುದು, ಅವನ “ಸ್ವಂತ 
ಇಚಷಾಯ ಮ್ಮೇರಷಗಷ” (7:7ಬ). ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ “ಇದು” ಒಂದು ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂನುನ 
ತ್ಥವು ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಡಷಯುವ ಸ್ಂಗತಿಯನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತತದಷ, 
ಇದರಿಂದಥಗಿ ಅವರು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಪ್ಥಿಥಷನಷಗಥಗಿ ಸ್ಮಪಿಷಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಈ ಅಭಥಯಸ್ವನುನ ಆಜ್ಞಷಯಥಗಿಯಥಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಥವಥ ಹಷೂಗಳುವದಕ್ಥೆಗಿ 
ಆಗಲ್ಲ ಹಷೇಳುವದಲ್ಿ.  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನನುನ ತ್ಥನು ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಬಯಸ್ುತ್ಥತನಷ. ವಿವಥಹದ 
ಸ್ಂಗಥತಿಯಡನಷ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಂಬಂಧದಂದ ದೂರವಿರುವದು ಪರಿಶುದದತ್ಷಯ 
ಸ್ಂಕ್ಷೇತವಲ್ಿ ಅಥವಥ ಅದು ದಷೇವರ ಮ್ಮಚ್ಚಿಗಷಗಷ ಕ್ಥರಣವಥಗುವದಲ್ಿ ಮತುತ ಒಬಬನು 
ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕೂೆ ಅಥವಥ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಗಳನುನ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುವದಕೂೆ ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸ್ುವದಲ್ಿ. 
ಪರಸ್ಪರ ಒಪಿಪಗಷಯ ಮ್ಮೇರಷಗಷ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಂಬಂಧಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವದು 
ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ಖ್ಥಸ್ಗಿ ವಿರ್ಯವಥಗಿದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ಅಭಥಯಸ್ವನುನ “ಆಜ್ಞಷಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ 
ಅಲ್ಿ ಒಂದು ರಿೇತಿಯ ರಿಯಥಯತಿಯಲ್ಲಿ” ಅನುಮತಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ದೂರವಿರುವದರಿಂದ 
ಪ್ಥಿಥಷನಷಯು ಪರಿಣಥಮಕ್ಥರಿಯಥಗುತತದಷ ಎಂಬುದು ನಜ್ವಥದ ಕ್ಥರಣವಲ್ಿ. ವಿವಥಹದ 
ಕುರಿತು ಪ್ೌಲ್ನ ಎಲಥಿ ಮಥತುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಫುಲ್ವಥಗಿ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗುತತದಷ ಅದಷೇನಂದರಷ, 
ವಿವಥಹದ ಅನಷೂಯೇನಯ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಒಳಗಷೂಂಡು, ವಿವಥಹವು ಗೌರವಯುತವಥದ 
ಪರಿಶುದಧ ವಿಧವಥದ ಜಿೇವನ ಶಷೈಲ್ಲಯಥಗಿದಷ.  

ವಚನ್ 7. ಪ್ೌಲ್ನು ಬರಷಯುವಥಗ, ನತನರುವಂರ್ೆಯೆೇ ಎಲತಿ ಮನ್ುಷಯರು 
ಇರಬೆೇಕೆಂಬದು ನ್ನ್ು ಇಷಟ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು. ಅವನು 
ವಿವಥಹ ಜಿೇವಿತವು ಪರಿಶುದದವಥದದುದ ಎಂದು ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಂಡ ಮ್ಮೇಲ್ೂ ಸ್ಹ ಇಂಥಹ 
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ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯನುನ ಏಕ್ಷ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. ಬಹುಶಃ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಅನಷೇಕ ಜ್ನರಿಗಷ ಲಷೈಂಗಿೇಕ 
ಶಷ ೇಧನಷಗಳು ಅಷಷೂಿಂದು ಬಲ್ವಥಗಿರಬಥರದು ಎಂದು ಅವನ ಇಚಷಾಯಥಗಿರಬಹುದು. 
ಅವನು ಆ ಒತತಡವನುನ ಕುಟುಂಬ ಜಿೇವಿತಕ್ಷೆ ಹಥನಕ್ಥರಕ ಅದು ವಿವಥಹ ಜಿೇವಿತದ 
ಪ್ಥಿಮಥಣಿಕತ್ಷ ಮತುತ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಗಸ್ತರಥಗಿರುವದಕ್ಷೆ ಹಷೂಂದಥಣಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಇರುವದನುನ 
ಕಠಿಣವಥಗಿಸ್ಬಹುದು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಲಷೈಂಗಿಕತ್ಷಯಂದ ದೂರವಿರುವ ಸಥಮಥಿಯದ 
ಕ್ಷೂರತ್ಷಯಲ್ಲಿರುವವರ ಮ್ಮೇಲಷ ಯಥವುದಷೇ ವಿಧವಥದ ಆತಿೀಕತ್ಷಯ ನಷರಳನುನ ಚಷಲ್ುಿವದಲ್ಿ. 
ಯಥಕಂದರಷ ಅವನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಆದರೆ ಒಬಬನ್ು ಒಂದು ವಿಧವತಗಿ ಮರ್ೊಾಬಬನ್ು 
ಇನೊುಂದು ವಿಧವತಗಿ ದೆೇವರಂದ ವರವನ್ುು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದತುರೆ. ದೂರವಿರುವದು 
ಅವನಗಷ ಅವನ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ದಷೇವರ ಸಷೇವಷಯನುನ ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ಮಥಡಲ್ು 
ಅನುಮತಿಸ್ುತಿತರಬಹುದು, ಅವನಗಷ ರೂಢಯಥಗಿರುವದು ಇನಷೂನಬಬರಿಗಷ ಸ್ಹ 
ಅನವಯವಥಗ ಬಷೇಕ್ಷಂದಷೇನಲ್ಿ. ಅದಕ್ರೆಂತಲ್ೂ ಹಷಚಥಿಗಿ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರ 
ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ಒತತಡ ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಇಂಥಹ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಥಹವಥಗದಷೇ ಇರುವದು 
ಉತತಮವಷಂದು ತ್ಷೂೇರಿರಬಹುದು (7:26 ನಷೂೇಡಿರಿ).  

ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಅಂತಿಮ ಬಷೂೇಧನಷಯಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒತುತ 
ನೇಡುವದು ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. (1) ದಷೇವರು ಪುರುರ್ ಮತುತ ಸಿರೇಯರಲ್ಲಿ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಇಚಷಾಯನುನ 
ಇಟ್ಟಿದಥದನಷ. ಇದು ಜ್ನಥಂಗಕ್ಷೆ ಜ್ನೂನೇಡುವ ಬಲ್ವಥದ ಪಿಚಷೂೇದನಷಯಥಗಿದಷ ಅಲ್ಿದಷೇ 
ಇದು ದಷೇವರು ನಮಗಷ ನೇಡಿದ ಭಥವನಥತೂಕ ಮತುತ ಮಥನಸಿಕ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳನುನ 
ತೃಪಿತಪಡಿಸ್ುವ ಸಥಧನವಥಗಿದಷ. (2) ಇನಷೂನಬಬ ವಯಕ್ರತಯನುನ ಲಷೈಂಗಿೇಕವಥಗಿ 
ದುರುಪಯೇಗಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಅಥವಥ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಬಯಕ್ಷಗಳನುನ ತೃಪಿತಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ಇನಷೂನಬಬ ವಯಕ್ರತಯ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳನುನ ಸ್ುಲ್ಲಗಷ ಮಥಡುವದು ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಸಿವೇಕೃತವಲ್ಿ. ನಮೂ 
ದಷೇಹವು ದಷೇವರ ಗಭಷಗುಡಿಯಥಗಿದಷ (6:19; ನಷೂೇಡಿರಿ 3:16), ಅದನುನ 
ಪರಿಶುದದವಥಗಿಟುಿಕ್ಷೂಳಳ ಬಷೇಕು (ನಷೂೇಡಿರಿ 1 ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕ 4:3). 

“ಅವಿವತಹಿತ್,” “ವಿಧವೆಯರಗೆ,” ಮತ್ುಾ “ವಿವತಹಿತ್” 
ಮಹಿಳೆಯರಗೆ ಸಲಹೆಗಳು (7:8-11) 

ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚ್ಚತಿವಥದ ಪರಿಸಿಾತಿಯನುನ ದೃಷ್ಿಯಲ್ಲಿಟುಿಕ್ಷೂಂಡು, ಪ್ೌಲ್ನು 
ವಿವಥಹವಥಗದಷೇ ಇರುವದು ಉತತಮ ಎಂಬ ಸಥಮಥನಯ ನಯಮವನುನ ಮಂಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ 
(ನಷೂೇಡಿರಿ 7:27). ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಜ್ನರಲ್ಲಿರುವ ಸಥಮಥಜಿಕ, ಆತಿೀಕ ಮತುತ 
ಮಥನಸಿಕ ವಯತ್ಥಯಸ್ಗಳನುನ ಗುರುತಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (7:7). ಅವನು ವಿವಥಹವು ಪ್ಥಪ ಎಂದು 
ಅವನು ಹಷೇಳುತಿತಲ್ಿ; ವಿವಥಹಕ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಂಬಂಧವು ಪ್ಥಪವಲ್ಿ. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು, ಒಬಬನು ಕ್ಷೈಸ್ತನಥಗುವ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಯಥವ ಸಥಮಥಜಿಕ ಸಥಾನವನುನ 
ಹಷೂಂದರುತ್ಥತನಷೂೇ ಅದನುನ ನವಷಹಸ್ುವದು ಉತತಮ, ಅದಷೇ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದು 
ಉತತಮ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಅವನು ಸಥಮಥನಯ ನಯಮವನುನ ವಿಸ್ತರಿಸಿಸ್ುತ್ಥತನಷ 7:17-
24. ವಿವಥಹತರಥಗಿರಲ್ಲ ಅವಿಹಥಹತರಥಗಿರಲ್ಲ, ಅವನನುನ ಕರಷದಂಥ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿದದ 
ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಇರುವದು ಒಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತನಗಷ ಉತತಮವಥಗಿದಷ (7:24). ಒಬಬನ ಬಥಹಯ 
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ಅಂತಸಿತಗಿಂತ ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ ಅವನ ಅಥವಥ ಅವಳ ಸ್ಂಬಂಧ ಬಹಳ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥಗಿದಷ. 
ರಕ್ಷಣಷ, ನತಯಜಿೇವದ ನರಿೇಕ್ಷ, ಲಷೂೇಕದ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಷೂಸ್ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನವನುನ ತರುತತದಷ. 
ಆ ವಿಶಥಲ್ವಥದ ರೂಪರಷೇಷಷಯಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಗಮನವನುನ ವಿಶರ್ಿವಥದ 
ಸ್ೂಚನಷಗಳಷಡಷಗಷ ತಿರುಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಅವು ಅವಿವಥಹತರಿಗಷ ಅನವಯಸ್ುತತವಷ ಮತುತ ಇತರ 
ಸ್ೂಚನಷಗಳು ವಿವಥಹತರಿಗಷ ಅನವಯಸ್ುತತವಷ.  

8ಮದುವೆಯಿಲಿದವರನ್ೂು ವಿಧವೆಯರನ್ೂು ಕುರತ್ು ನತನ್ು ಹೆೇಳುವದೆೇನ್ಂದರೆ. 
ನತನರುವಂರ್ೆಯೆೇ ಇರುವದು ಅವರಗೆ ಒಳೆಿೇದು; 9ಅವರು ದಮಯಿಲಿದವರತದರೆ 
ಮದುವೆಮತಡಿಕೊಳಿಲ್ಲ; ಕತಮರ್ತಪ್ಪ್ಡುವದಕ್ರೆಂತ್ ಮದುವೆಮತಡಿಕೊಳುಿವದು 
ಉತ್ಾಮವಷ್ೆಟ, 10ಮದುವೆಮತಡಿ ಕೊಂಡಿರುವವರಗೆ ನ್ನ್ು ಅಪ್ಪಣೆ ಮತತ್ರವಲಿದೆ ಕತ್ೆನ್ 
ಅಪ್ಪಣೆಯು ಏನ್ಂದರೆ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನ್ನ್ುು ಬಿಟ್ುಟ ಅಗಲಬತರದು; 11ಒಂದುವೆೇಳ  ೆ
ಅಗಲ್ಲದರೂ ಪ್ುರುಷಸಹವತಸವಿಲಿದೆ ಇರಬೆೇಕು, ಇಲಿವೆ ಗಂಡನ್ ಸಂಗಡ 
ಸಮತಧ್ತನ್ವತಗಬೆೇಕು; ಮತ್ುಾ ಗಂಡನ್ು ಹೆಂಡತಿಯನ್ುು ಬಿಡಬತರದು.  

ವಚನ್ 8. ಪ್ೌಲ್ನು ವಚನ 7:25-31ರಲ್ಲಿ ವಿವಥಹವಥಗದಷೇ ಇರುವ ಕನನಕ್ಷಯರನುನ 
ಮತುತ 7:39, 40ರಲ್ಲಿ ವಿಧವಷಯರನುನ ಸ್ಂಭಷೂೇಧಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವನು 
ಮದುವೆಯಿಲಿದವರನ್ೂು [τοῖς ἀγάμοις, tois agamois] ಮತುತ ವಿಧವೆಯರ ಕುರಿತು 
ಸ್ೂಚನಷಗಳನುನ ಏಕ್ಷ ಸಷೇರಿಸಿದಥದನಷ? ಬಹುಶಃ ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು, 
ಇಂದನವರಂತ್ಷ, ಅನಷೇಕ ಕ್ಥರಣಗಳಿಂದಥಗಿ “ಅವಿವಥಹತರಥಗಿ” ಉಳಿದರಬಹುದು. ಕ್ಷಲ್ವು 
ಯೌವನಸ್ಾರು ವಿವಥಹವಥಗಿರಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ; ಮತುತ ಇತರರು ವಿಚಷಾೇದತರಥಗಿರಬಹುದು ಅಥವಥ 
ಅವರ ಸ್ಂಗಥತಿಗಳು ಸ್ತುತ ಹಷೂೇಗಿರಬಹುದು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಥಿ ಅವಿವಥಹತರು 
ಕನನಕ್ಷಯರಲ್ಿ, ಆದರಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ವಿಶರ್ಿವಥದ ಗುಂಪಿನ ಅವಿವಥಹತರನುನ, 
ಕನನಕ್ಷಯರಲ್ಿದವರನುನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಇಟುಿಕ್ಷೂಂಡಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ ನಂಬುವದಕ್ಷೆ 
ಕ್ಥರಣಗಳಿರಬಹುದು. ಅದು ಕ್ಷೇವಲ್ ಆಕಸಿೂಕವಥಗಿ “ವಿಧವಷಯರಿಗಷ” ನೇಡುವ ಅದಷೇ 
ಎಚಿರಿಕ್ಷಯಂದ ಅವಿವಥಹತರನುನ ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸಿರಬಹುದು. ಬಹುಶಃ ಇರಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ 
ಯಥಕಂದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ನಂತರ ಕನನಕ್ಷಯರಿಗಷ ಮತುತ ವಿಧವಷಯರಿಗಷ ಪಿತ್ಷಯೇಕವಥದ 
ಸ್ೂಚನಷಗಳನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ, ಈ ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಿವಥಹತರು ಮತುತ ವಿಧವಷಯರು 
ಎಂದರಷ ನಧಿಷರ್ಿವಥಗಿ ಪುರುರ್ರು ಮತುತ ಸಿರೇಯರು ಯಥರ ಸ್ಂಗಥತಿಗಳು 
ಮರಣಹಷೂಂದದಥದರಷೂೇ ಅವರಥಗಿದಥದರಷ. “ಅವಿವಥಹತರು” ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಹಷಂಡತಿಯನುನ 
ಕಳಷದುಕ್ಷೂಂಡವರಥಗಿರಬಹುದು. ಒಂದುವಷೇಳಷ ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು 7:7 ರಲ್ಲಿರುವ 
ವಿಚಥರವನುನ ಏಕ್ಷ ಪುನರಥವತಿಷಸಿದಥದನಷ ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವದು ಸ್ರಳ. 
ಅವಿವಥಹತರಿಗಷ ಮತುತ ವಿಧವಷಯರಿಗಷ ಅವನು ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ . . . ನತನರುವಂರ್ೆಯೆೇ 
ಇರುವದು ಅವರಗೆ ಒಳೆಿೇದು, ಅಂದರಷ ಒಂಟ್ಟಯಥಗಿರುವದು.  

ವಚನ್ 9. ವಿಧವಷಯರಿಗಷ ಮತುತ ವಿಧುರರಿಗಷ ಮದುವಷಯಥಗದಷೇ ಇರುವದು ಈ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಉತತಮ, ಮತುತ ಅವರು ಮದುವಷಯಥಗುವದೂ ಸ್ಹ ಸಿವೇಕೃತವಥಗಿದಷ. 
ಅನಷೇಕ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ದಮಯಿಲಿದವರತದರೆ ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವ-ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವ 
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ಕ್ಷೂಡುಗಷಯನುನ ನೇಡುತತದಷ. “ದಮ್ಮಯಲ್ಿದವರಥದರಷ” (ἐγκράτεια, engkrateia) ಇದು 
ಎರಡು ವತಷನಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡಕೂೆ ಗಲಥತಯ 5:23ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಆತೂನ ಫಲ್ ಮತುತ  
2 ಪ್ಷೇತಿ 1:6,5 ರಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಥಮಥನಯವಥದದಥದಗಿದಷ. ಸ್ವ-
ನಗಿಹದ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯರುವ ವಯಕ್ರತಯು ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ತೃಪಿತಯನುನ ವಿವಥಹ 
ಸ್ಂಬಂಧದಂದ ಹಷೂರಗಷ ಹುಡುಕುವ ಶಷ ೇಧನಷಗಷ ಒಳಗಥಗುತ್ಥತನಷ ಮತುತ ಅದು 
ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಪ್ಥಪವಥಗಿದಷ.  

ಒಂದುವಷೇಳಷ, ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಂಗಥತಿಗಳು ಮರಣಹಷೂಂದರುವ ಪುರುರ್ ಮತುತ 
ಸಿರೇಯರನುನ ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ುತಿತದದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಲ್ವು ಪುರುರ್ರು ಸ್ವ-ನಗಿಹದ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯನುನ 
ಹಷೂಂದ ವಷೇಶಷಯಯರ ಸ್ಂಗವನುನ ಮಥಡಿರುವ ಸಥಕ್ಷಿಗಳು ಇರಬಹುದು, ಬಯಕ್ಷಯನುನ 
ತೃಪಿತಗಷೂಳಿಸ್ುವ ಅನರಿೇಕ್ಷಿತವಥದ ವಿಧಥನವಥಗಿರಬಹುದು (ನಷೂೇಡಿರಿ 6:15-20) ನಂತರ 
ಅವನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ಕತಮರ್ತಪ್ಪ್ಡುವದಕ್ರೆಂತ್ ಮದುವೆಮತಡಿಕೊಳುಿವದು 
ಉತ್ಾಮವಷ್ೆಟ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. NASB “ಕ್ಥಮಥತುರದಷೂಂದಗಷ” ಎಂಬ ಪದವನುನ ಓರಷ 
ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುವಥದಕನು ನಂಬಿರುವ ವಚನವನುನ ಉತತಮವಥಗಿ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ಉತತಮವಥದ ವಿಧಥನ ಎಂದು ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಸಷೇರಿಸ್ುತತದಷ, ಆದರಷ ಇಲ್ಲಿ ಇನಷೂನಂದು 
ಸಥಧಯತ್ಷಯದಷ. ಬಷಂಕ್ರ ಮತುತ ಉರಿಯುವದು ಅನಷೇಕ್ಥವತಿಷ ನಥಯಯತಿೇಪಿಷನಷೂಂದಗಷ 
ವಷೇದವಥಕಯದಲ್ಲಿ ಜಷೂೇಡಿಸ್ಲಥಗಿದಷ (ಉದಥಹರಣಷಗಥಗಿ ನಷೂೇಡಿರಿ, ಮತ್ಥತಯ 3:11, 12). 
ಕ್ಥಮಥತುರವು ವಿಧುರರನುನ ಕಬಳಿಸ್ಬಹುದು ಇದರ ಪರಿಣಥಮವಥಗಿ ಅವರು 
ಶಥಶವತವಥಗಿ ದಷೇವರಿಂದ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ಲ್ಪಟುಿ ಬಷಂಕ್ರಯ ನಥಯತಿೇಪಿಷನ ಪರಿಣಥಮಕ್ಷೆ 
ಬಥಧಯರಥಗಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುವದು ಯಥರೂ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಪ್ಥಪಗಳನುನ 
ಮಥಡುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರು ಕ್ಥಮಥತುರ ಪಡುವದಕ್ರೆಂತ ಮದುವಷಯಥಗುವದು ಉತತಮ 
ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಈ ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಕಳಕಳಿ ಅಷಥಿಗಿ ಬಯಕ್ಷಯಂದ 
ಉರಿಯುತಿತರುವ ಯೌವನಸ್ಾರ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಅಲ್ ಿಬದಲಥಗಿ ಸ್ವ-ನಗಿಹದ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯರುವ 
ಪ್ಥಿಯಸ್ಾರ ಕುರಿತ್ಥಗಿದಷ. ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಶಷ ೇಧನಷಗಳಿಗಷ ಯೌವನಸ್ಾರು ಹಷೂರತ್ಥಗಿಲ್ಿ.  

ವಚನ್ಗಳು 10, 11. ಅವಿವಥಹತರಿಗಷ ವಿಧುರರಿಗಷ ಮತುತ ವಿಧವಷಯರಿಗಷ ನಷೇರವಥಗಿ 
ಅನವಯಸ್ುವ ಯಥವುದಷೇ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯನುನ ಕತಷನು ನೇಡಿಲ್ಿ ಎನುನವದನುನ ಪ್ೌಲ್ನು 
ತಿಳಿದದದನು, ಆದರಷ ಕತಷನು ಗಂಡ ಮತುತ ಹಷಂಡತಿಯರಿಗಷ ವಿವಥಹದ ಶಥಶವತತ್ಷಯ 
ಕುರಿತು ವಿಶಷೇರ್ವಥದ ಸ್ೂಚನಷಗಳನುನ ನೇಡಿದದನು. ವಿವಥಹತರು ತಮೂ ವಿವಥಹದ 
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯನುನ ತ್ಷೂರಷಯಲಷೇ ಬಥರದು. ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನ್ನ್ುು ಬಿಟ್ುಟ ಅಗಲಬತರದು 
ಮತ್ುಾ ಗಂಡನ್ು ಹೆಂಡತಿಯನ್ುು ಬಿಡಬತರದು.  

ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಕತ್ೆನಂದ ಪ್ೌಲ್ನು ಏನನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸಿದಥದನಷೂೇ ಮತುತ ಕತಷನ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಿ ಅವನು ಏನನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷೂೇ ಇವುಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ 
ಬಷೇಧತ್ಷೂೇರಿಸ್ುವದರಲ್ಲಿ ಎಚಿರವಥಗಿರಬಷೇಕು. ಪವಿತ್ಥಿತೂನ ಮಥಗಷದಶಷನದಲ್ಲಿ, 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಮಥತುಗಳು ವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ ಅಧಿಕ್ಥರಯುತವಥಗಿವಷ (ನಷೂೇಡಿರಿ 7:40). ಈ 
ಬರವಣಿಗಷಯಲ್ಲಿ, ದಷೈವಿಕ ಪಿಕಟನಷಯ ಅನುಪಸಿಾತಿಯನುನ ಸ್ಭಷಯ ಅಧಿಕ್ಥರದ ಕ್ಷೂರತ್ಷ 
ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಥರದು.  
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ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಮುಂದಷ ಒಬಬರಷೇ ಒಬಬ ಸ್ಂಗಥತಿಯನುನ ಹಷೂಂದರುವವರು ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ಎಂಬುದನುನ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ (7:12-16), ಅವನು ವಚನ 10 ಮತುತ 11ರಲ್ಲಿ ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸಿರುವದು 
ಕ್ಷೈಸ್ತ ದಂಪತಿಗಳು ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ. ವಿವಥಹದಲ್ಲಿ ಯಥವ ಸ್ಂಗಥತಿಯಥಗಲ್ಲ 
ತನನ ಸ್ಂಗಥತಿಯನುನ ತ್ಷೂರಷಯಬಥರದು (7:11). ವಿಚಷಾೇದನ ಆಯೆೆಯಲ್ಿ. ಯಥರಥದರೂ 
ವಿಚಷಠೇದನವು ಸ್ಮೂತವಥಗಿದಷ ಯಥಕಂದರಷ ವಿವಥಹವಥಗದಷೇ ಇರುವದು ಬಹಳ 
ಪರಿಶುದಧವಥದದುದ ಎಂದು ಹಷೇಳಿದದಲ್ಲಿ ಅದು ತಪುಪ. ವಿವಥಹ ಮತುತ ವಿವಥಹತರ ಹಥಸಿಗಷ 
ಪರಿಶುದಧವಥದದುದ (ನಷೂೇಡಿರಿ ಇಬಿಿಯ 13:4). 

ವಿವಥಹ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಕ್ಥಯುದಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಎಂದು ಸ್ಕ್ಥರಥತೂಕವಥಗಿ 
ವಗಿೇಷಕರಿಸ್ುವುದಥದರಷ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ವಿವಥಹವಥದಥಗ ಜ್ನರು ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ತಪುಪಗಳನುನ 
ಮಥಡುವದು ಸ್ಹಜ್ ಎಂದು ಒಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಅಸಥಮಥನಯವಥದ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ, 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು, ಬಷೇಪಷಡುವದು ಉತತಮ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಮೂತಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಆದರಷ ಆತನು 
ಮರುವಿವಥಹವು ಆಯೆೆಯಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ: . . . ಒಂದುವೆೇಳ  ೆ
ಅಗಲ್ಲದರೂ ಪ್ುರುಷಸಹವತಸವಿಲಿದೆ ಇರಬೆೇಕು, ಇಲಿವೆ ಗಂಡನ್ ಸಂಗಡ 
ಸಮತಧ್ತನ್ವತಗಬೆೇಕು. ಗಂಡನನುನ ತ್ಷೂರಷದುಬಿಟಿ ಹಷಂಡತಿ ಅವಿವಥಹತಳಥಗಿರಬಷೇಕು 
ಇಲ್ಿವಷೇ ಗಂಡನಷೂಂದಗಷ ಸ್ಂಧಥನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಈ ನಯಮಕ್ಷೆ 
ಯಥವುದಷೇ ರಿಯಥಯತಿಯನುನ ನೇಡುವದಲ್ಿ. ಹಷಂಡತಿಗಷ ಅನವಯವಥಗುವದಷೇ ಗಂಡನಗೂ 
ಅನವಯವಥಗುತತದಷ. ಅವನು ಇಬಬರನೂನ ಸ್ಮಥನ ನಯಮದಂದ ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ವಿಶ್ತವಸಿಗಳು ಅವಿಶ್ತವಸಿಗಳನ್ುು ವಿವತಹವತಗುವದರ 
ಕುರರ್ತಗಿ ಸಲಹೆಗಳು (7:12-16) 

ಗಿಿೇಕ್ ಲಷೂೇಕದ ಪುರುರ್-ಪಿಧಥನ ಸ್ಮಥಜ್ದಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ತಂದಷಯ ಧಮಷವು 
ಮನಷಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಿರ, ಹಷಂಡತಿಯ, ಮಕೆಳ ಮತುತ ಗುಲಥಮರ ಧಮಷವಥಗಿರುತತದಷ. 
ಕ್ಷೂೇನಷಷಲ್ಯ (ನಷೂೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 10:24, 48) ಮತುತ ಫಿಲ್ಲಪಿಫಯ ಸಷರಷಮನಷಯ ಅಧಿಕ್ಥರಿ 
(ಅ.ಕೃ. 16:33). ತಮೂ ಕುಟುಂಬದವರಷೂಂದಗಷ ಪರಿವತಷನಷ ಹಷೂಂದದರು. ಸಥಮಥನಯ 
ಗಿಿೇಕ್ ಧಮಷದ ಪರಧಿಯಲ್ಲಿ, ವಯಕ್ರತಯಥಗಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವಥಗಲ್ಲ ಹಷೂಸ್ ದಷೇವರನುನ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳದು ಸಥಮಥನಯ ವಿರ್ಯವಥಗಿತುತ. ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ಪತಿದಲ್ಲಿ ಮುಂದಷ 
ಹಷೇಳಿದಂತ್ಷ “. . . ಅಲ್ಲಿ ಅನಷೇಕ ದಷೇವರುಗಳು ಮತುತ ಕತಷರುಗಳು ಇದದರು” (8:5). ಇಂಥಹ 
ಹನಷನಲಷಯಲ್ಲಿ, ಗಂಡಂದರು ಮತುತ ಹಷಂಡತಿಯರು ಎಲ್ಲಿಯವರಷಗಷ ಎಲ್ಿರೂ ಹಷಚ್ಚಿನ 
ವಥದವಿವಥದವಿಲ್ಿದಷೇ ಒಂದಷೇ ವಿಧದ ಧಮಷವನುನ ಪ್ಥಲ್ಲಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಅಲ್ಲಿಯವರಷಗಷ 
ಬಹುಶಃ ಬಷೇರಷಬಷೇರಷ ದಷೇವರುಗಳಿಗಷ ಆದಯತ್ಷಯನುನ ನೇಡುತಿತರಬಹುದು. ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ-
ರಷೂೇಮನ್ ಧಮಷಗಳಲ್ಲಿ, ಯಥವುದಷೇ ದಷೇವರಿಗಷ ಇತರ ದಷೇವರುಗಳನುನ ತ್ಷಗಷದುಬಿಡುವದು 
ಅವಶಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ.  

ಕ್ಷೈಸ್ತತವವು ಪರದಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಬರುವಥಗ, ಅದು ತಿೇವಿವಥದ ವಿರಷೂೇಧವನುನ 
ಹಷೂಂದದದಕ್ಷೆ ಕ್ಥರಣವಷಂದರಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದಷಯನುನ ಹಷೂರತುಪಡಿಸಿ ಬಷೇರಷ 
ದಷೇವರುಗಳಿಲ್ಿದರುವದಷೇ. ಒಬಬನು ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಆರಥಧಿಸಿದದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಇತರ 
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ದಷೇವರುಗಳನುನ ತ್ಷೂರಷದುಬಿಡಬಷೇಕು. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಅವರು ಮೊದಲ್ು ಆರಥಧಿಸ್ುತಿತದದ 
ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥದ ಸ್ಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದದ ದಷೇವರುಗಳನುನ ತ್ಷೂರಷದು ಬಿಟ್ಟಿದದರು. ಅವರು 
ಸ್ಮುದಥಯ ಭಥಗವಹಸ್ುವಿಕ್ಷಯನುನ ಆಮಂತಿಿಸ್ುವ ಹಬಬಗಳಿಗಷ 
ಸ್ಮಪಿಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದನುನ ತ್ಷೂರಷದುಬಿಟ್ಟಿದದರು. ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ 
ದಷೇವಥಲ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದಷೇವರುಗಳು ಜ್ನಪಿಿಯ ಕಲ್ಪನಷಯ ಅವಮಥನಕರವಥದ 
ಸ್ೃಷ್ಿಗಳಥಗಿದದವು. ಈ ಎಲಥಿ ಕ್ಥರಣಗಳಿಂದಥಗಿ, ಒಬಬ ಸ್ಂಗಥತಿಯು ಮಥತಿ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿದದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹಷಂಡತಿಯರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಗಲ್ಭಷಗಷ ಕ್ಥರಣವು ಒಂದಷೇ 
ಧಮಷವನುನ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಸ್ಂಗಥತಿಗಳಿಗಿಂತ ಹಷಚಥಿಗಿರುತತದಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲ್ಕ 
ದಷೇವರ ಬಳಿಗಷ ತಿರುಗಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಇನಷೂನಂದು ದಷೇವರನುನ ಸಷೇರಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಅಯೆೆಯಲ್ಿ.  

ಅವಿವಥಹತರು ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಲ್ಹಷಗಳನುನ “ಕತಷನಲ್ಲಿ ಮಥತಿ” ವಿವಥಹ 
ಎಂಬುದನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬಷೇಕು (7:39); ಆದರಷ ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕನಥದ 
ವಿವಥಹತನು ಕ್ಷೈಸ್ತನಥಗುತ್ಥತನಷ ಇನಷೂನಬನು ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗುವದನುನ ನರಥಕರಿಸ್ುತ್ಥತವಷ. ಇಲ್ಲಿ 
ಪಿಶಷನ ಉದುವಿಸ್ುತತದಷ. ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯು ಕ್ಷೈಸ್ತನಥಗಿರುತ್ಥತನಷ ಆದರಷ ಗಂಡನಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ 
ಹಷಂಡತಿಯಥಗಲ್ಲ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರಥಗಿದದಲ್ಲಿ, ಗಲ್ಭಷಯಂದ ದೂರವಿರಲ್ು ಕ್ಷೈಸ್ತರಥದವರಿಗಷ 
ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರಥಗಿರುವ ಸ್ಂಗಥತಿಯನುನ ಬಿಟುಿಬಿಡುವದು ಸ್ಮೂತವೊೇ? 
ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರಷೂಂದಗಷ ಅನಷೂಯೇನಯವಥದ ಸ್ಂಬಂಧದಲ್ಲರಿುವದು ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ 
ಅಪರಿಶುದದರನಥನಗಿ ಮಥಡುತತದಷೂೇ? ಈ ಪಿಶಷನಗಳು ಈ ಪತಿದಲ್ಲಿ ಮುಕತವಥಗಿ 
ಹಷೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದಥದವೊೇ ಇಲ್ಿವೊೇ ಇದು ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಹಷಚ್ಚಿನ ಪ್ಥಿಮುಖಯತ್ಷಯನುನ ನೇಡುವದಲ್ಿ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತರುವ ಸಥಮಥಜಿಕ ಸ್ನನವಷೇಶವನುನ ಪ್ೌಲ್ನು 
ನವಷಹಸ್ುವದು ಅವರಿಗಷ ಅವಶಯವಥಗಿತುತ.  

12ಮಿಕತೆದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ೆನ್ ಮತತ್ು ಇಲಿವತದರೂ ನ್ನ್ು 
ಅಭಿಪತರಯವೆೇನ್ಂದರೆ – ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನಗೆ ಕ್ರರಸಾ ನ್ಂಬಿಕೆಯಿಲಿದ ಹೆಂಡತಿಯಿರಲತಗಿ 
ಆಕೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಒಗೆತ್ನ್ಮತಡುವದಕೆೆ ಸಮಮತಿಸಿದರೆ ಅವನ್ು ಆಕೆಯನ್ುು ಬಿಡಬತರದು. 
13ಒಬಬ ಸಿರೇಗೆ ಕ್ರರಸಾ ನ್ಂಬಿಕೆಯಿಲಿದ ಗಂಡನರಲತಗಿ ಅವನ್ು ಆಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಗೆತ್ನ್ 
ಮತಡುವದಕೆೆ ಸಮಮತಿಸಿದರೆ ಆಕೆಯು ಅವನ್ನ್ುು ಬಿಡಬತರದು. 14ಯತಕಂದರೆ 
ಕ್ರರಸಾನ್ಂಬಿಕೆಯಿಲಿದ ಗಂಡನ್ು ತ್ನ್ು ಹೆಂಡತಿಯಲ್ಲಿ ದೆೇವಜನ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟವನತದನ್ು; 
ಮತ್ುಾ ಕ್ರರಸಾನ್ಂಬಿಕೆಯಿಲಿದ ಹೆಂಡತಿಯು ನ್ಮಮ ಸಹೊೇದರನತದ ತ್ನ್ು ಗಂಡನ್ಲ್ಲಿ 
ದೆೇವಜನ್ಕೆೆ ಸಂಬಂಧಪ್ಟ್ಟವಳತದಳು. ಹತಗಲಿದಿದುರೆ ನಮಮ ಮಕೆಳು 
ಅಪ್ವಿತ್ರರತಗುತಿಾದುರು; ಈಗಲತದರೊೇ ಅವರು ದೆೇವಜನ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇರದವರೆೇ ಆಗಿದತುರೆ. 
15ಆದರೆ ಕ್ರರಸಾನ್ಂಬಿಕೆಯಿಲಿದವನ್ು ಅಗಲಬೆೇಕೆಂದಿದುರೆ ಅಗಲ್ಲಹೊೇಗಲ್ಲ; ಇಂಥಹ 
ಸಂದಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆೈಸಾ ಸಹೊೇದರನತಗಲ್ಲ ಸಹೊೇದರಯತಗಲ್ಲ ಬದಧರಲಿ. 
ಸಮತಧ್ತನ್ದಲ್ಲಿರಬೆೇಕೆಂದು ದೆೇವರು ನ್ಮಮನ್ುು ಕರೆದಿದತುನೆ. 16ಎಲೌ ಸಿರೇಯೆೇ ನನ್ು 
ಗಂಡನ್ನ್ುು ರಕ್ಷಿಸುವಿಯೊೇ ಏನೊೇ ನನ್ಗೆೇನ್ು ಗೊತ್ುಾ? ಎಲೆೈ ಪ್ುರುಷನೆೇ, ನನ್ು 
ಹೆಂಡತಿಯನ್ುು ರಕ್ಷಿಸುವಿಯೊೇ ಏನೊೇ ನನ್ಗೆೇನ್ು ಗೊತ್ುಾ? 
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ವಚನ್ 12. ಇದಕ್ಷೆ ವಯತ್ಥಯಸ್ವಥಗಿ ವಿವಥಹದ ಇಬಬರೂ ಸ್ಂಗಥತಿಗಳು ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿದದಲ್ಲಿ 
ವಿವಥಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಜ್ವಥಬಥದರಿಯನುನ ಅವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಷೂೇಧನಷಯಲ್ಲಿ ನಷೇರವಥಗಿ 
ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ಲಥಗಿಲ್ಿ. ಹಥಗೂ, ಆತೂನ ಮಥಗಷದಶಷನದ ಮ್ಮೇಲಷ ಆತುಕ್ಷೂಂಡು (2:13), 
ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನನವಷೇಶಕ್ಷೆ ಕತಷನ ಸ್ಂದಷೇಶವನುನ ವಿಸ್ತರಿಸ್ುವಲ್ಲಿ 
ಹಂಜ್ರಿಯಲ್ಲಲ್ಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಮಥತುಗಳ ಹಂದಷ ದಷೇವರ ಸ್ವಂತ ಪಿಕಟನಷ ಇರುತತದಷ 
ಖಂಡಿತವಥಗಿಯೂ ಅದು ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಮಥತಿನ ಹಂದಷ ಇದದಂತ್ಷ.  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಮಧಯದಲ್ಲಿಯ ವಿವಥಹ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಈಗಥಗಲಷೇ 
ಚಚ್ಚಷಸಿದಥದನಷ (7:10, 11). ಇದರಷೂಟ್ಟಿಗಷ, ಅವನು “ಅವಿವಥಹತರಿಗಷ ಮತುತ ವಿಧವಷಯರಿಗಷ” 
ಸ್ಲ್ಹಷಗಳನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ (7:8, 9). ಮಿಕತೆದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವಿಶಥವಸಿಗಳನುನ 
ವಿವಥಹವಥದವರಿಗಥಗಿ. ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಸ್ಲ್ಹಷಗಳು ಸ್ಹ ಯೆಹೂದಯರನುನ 
ವಿವಥಹವಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಅನವಯವಥಗುತತವಷ.  

ಅವಿಶಥವಸಿಗಳನುನ ಮದುವಷಯಥದ ವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಮೊದಲ್ ಮಥತುಗಳು 
ಅವನು 7:10, 11ರಲ್ಲಿ ಪಿಕಟ್ಟಸಿದನುನ ಬಲ್ಪಡಿಸ್ುತತವಷ: ಹಷಂಡತಿಯು ತನನ ಗಂಡನನುನ 
ಬಿಟುಿಬಿಡಬಥರದು (“ದೂರ ಕಳುಹಸ್ಬಥರದು [ಅವನನುನ]” 7:13), ಮತುತ ಗಂಡನು ತನನ 
ಹಷಂಡತಿಗಷ ವಿಚಷಾೇದನವನುನ ನೇಡಬಥರದು. ಹಥಗೂ, ಪ್ೌಲ್ನ ವಿವಥಹದ ಸ್ಬಂಧವನುನ 
ನವಷಹಸ್ಲ್ು ಇಬಬರ ಸ್ಮೂತಿ ಅವಶಯವಥಗಿದಷ ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿದದದನು. ಪ್ೌಲ್ನ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ವಿವಥಹ ಮತುತ ವಿಚಷಠೇದನದ ಈ ಸಿಾತಿಯು ಇಂದು ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ರಕ್ಥರದಲ್ಲಿ 
ಇರುವದಕ್ರೆಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ಪಿಮಥಣದಲ್ಲಿತುತ. David E. Garland ಅವರು ಹೇಗಷ 
ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತ್ಥತರಷ, “ವಿವಥಹವಥಗಲ್ು ನೇಡಿರುವ ಸ್ಮೂತಿಯನುನ ಪರಸ್ಪರ ಒಪಿಪಗಷಯ ಮ್ಮೇರಷಗಷ 
ತಯಜಿಸ್ುವಥಗ ಅಥವಥ ಒಬಬನು ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ ವಿವಥಹವನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ುವಥಗ ವಿವಥಹ 
ಸ್ಂಬಂಧವು ಮುಕ್ಥತಯವಥಗುತತದಷ. ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಕ್ಷೂನಷಗಷೂಳಿಸಿ ಮನಷಯನುನ 
ಬಿಟುಿಹಷೂೇಗುವದಕ್ಷೆ ಸ್ಂಗಥತಿಗಷ ಇರ್ುಿ ಸಥಕ್ಥಗುತತದಷ.”6 

ವಚನ್ 13. ವಿಶಥವಸಿಯಥದ ಗಂಡನು ಅವಿಶಥವಸಿಯಥದ ಹಷಂಡತಿಯನುನ 
ಮದುವಷಯಥಗಿರುವವನಗಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಈಗತ್ಥನಷೇ ನೇಡಿದ ಸ್ಲ್ಹಷ ವಿರುಧ ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಹ ಸ್ಮಥನವಥಗಿ ಅನವಯವಥಗುತತದಷ. ವಿಶಥವಸಿಯಥದ ಗಂಡನು ಅಥವಥ ಹಷಂಡತಿಯ 
ಸ್ಂಗಥತಿಯು ಅವಿಶಥವಸಿಯಥಗಿದಥದಗಲ್ೂ ಮುಂದುವರಷಸ್ಬಷೇಕು. ಪ್ೌಲ್ನು ಇದನುನ 
ನಕ್ಥರಥತೂಕವಥಗಿ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ಗಂಡನು ಅವಿಶಥವಸಿಯಥದ ಹಷಂಡತಿಗಷ “ವಿಛಷೇದನವನುನ 
ನೇಡಬಥರದು” (μὴ ἀφιέτω, mē aphietō; 7:12) ಮತುತ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವಿಶ್ತವಸಿಯತದ 
ತ್ನ್ು ಗಂಡನ್ನ್ುು ಬಿಟ್ುಟಬಿಡಬತರದು (μὴ ἀφιέτω, mē aphietō). ಎರಡೂ 
ವಥಕ್ಥಯಂಗಗಳು ಒಂದಷೇ ರಿೇತಿಯ ಗಿಿೇಕ್ ಪದಗಳನುನ ಅನುವಥದಸ್ುತತವಷ.  

ವಚನ್ 14. ಪ್ೌಲ್ನು ಅವಿಶಥವಸಿಯಥದ ವಿವಥಹದ ಸ್ಂಗಥತಿಯು ವಿಶಥವಸಿಯಂದ 
ಶುದಧೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಡುತ್ಥತಳಷ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಉಪವಥಕಯದ ವಿಮಶಷಷಯಥಗಿದಷ, ಅದರಷ 
ಸ್ನನವಷೇಶವು ಇದು ಕ್ಥಲ್ಪನಕ ಸ್ನನವಷೇಶವಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತತದಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ದಷೇಹವು “ಪರಿಶುದಥದತೂನ ಗಭಷಗುಡಿಯಥಗಿದಷ” ಎಂದು 
ಹಷೇಳಿದಥದನಷ (6:19), ಅವನು ಸ್ೂಳಷಯರ ಸ್ಹವಥಸ್ವನುನ ಮಥಡುವದನುನ ನಷಷೇಧಿಸಿದಥದನಷ, 
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ಯಥಕಂದರಷ ಇತರ ಸ್ಂಗತಿಗಳಷ ಟ್ಟಿಗಷ, ಸ್ಹಭಥಗಿಯಥದವನು “ಅವಳಷ ಟ್ಟಿಗಷ ಒಂದಷೇ 
ದಷೇಹವಥಗಿದಥದನಷ” (6:16). ಒಬಬನು ಅವಿಶಥವಸಿಯಥದ ಸ್ಂಗಥತಿಯಟ್ಟಿಗಷ ಲಷೈಂಗಿೇಕವಥಗಿ 
ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಇರುವಥಗ, ಅವನು ಅಥವಥ ಅವಳು ಅವರಷೂಂದಗಷ ಒಂದಷೇ 
ಶರಿೇರವಥಗಿರುವದರಿಂದ ದಷೇವರನುನ ಅಸ್ಮಥಧಥನ ಪಡಿಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ? ವಿಶಥವಸಿಯಥದ 
ಸ್ಂಗಥತಿಗಷ ಅವನು ವಿಚಷಠೇಧನ ನೇಡುವದು ಉತತಮವಲ್ಿವೊೇ ಅಥವಥ ಕನರ್ಠಪಕ್ಷ ಲಷೈಂಗಿೇಕ 
ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ತ್ಷೂರಷದು ಬಿಡುವದು ಉತತಮವಲ್ಿವೊೇ? ಪ್ೌಲ್ನು “ಇಲ್ಿ” ಎಂದು 
ಉತತರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ವಿವಥಹವನುನ ನವಷಹಸ್ುವದು ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥಗಿದಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಉದಷದೇಶಪೂವಷಕವಥಗಿ ನದಷೇಷಶನವನುನ ಸಷೇರಿಸಿದಥದನಷ “ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನು . . . ತನನ 
ಹಷಂಡತಿಯನುನ ಸಷೇರಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ:” (ಅದಕ್ಥಂಡ 2:24), ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯಂದಗಷ, 
“ಆದುದರಿಂದ ದಷೇವರು ಕೂಡಿಸಿದದನುನ ಮನುರ್ಯರು ಅಗಲ್ಲಸ್ಬಥರದು” (ಮತ್ಥತಯ 19:6). 
ಇಲ್ಲಿಯವರಷಗಷ ಇದು ವಿಶಥವಸಿಯು ಮಥಡಿದ ಆಯೆೆಯಥಗಿದಷ, ವಿವಥಹದ ಬಂಧವು 
ಸ್ಂಗಥತಿಯು ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿರಲ್ಲ ಇಲ್ಿದರಲ್ಲ ಮುಂದುವರಷಯ ಬಷೇಕು.  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ವಿಶಥವಸಿಯ ಮತುತ ಅವಿಶಥವಸಿಯಥದ ಸ್ಂಗಥತಿಯ ಮಧಯದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಂಬಂಧವು ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ಂಗಥತಿಯು ದಷೇವಜ್ನಕ್ಷೆ ಸ್ಂಬಂಧಪಟಿವನಥದರಿಂದ 
“ಶುದಧೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಟಿದುದ” (ἡγίασται, hēgiastai) ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಒಬಬ ವಯಕ್ರತ, 
ವಸ್ುತ ಅಥವಥ ವತಷನಷ ಯಥವಥಗ ದಷೇವರಿಂದ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಡುತತದಷೂೇ ಮತುತ ಆತನ 
ಸಷೇವಷಗಷ ಯೇಗಯವಥಗುತತದಷೂೇ ಆಗ “ಶುದಧೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಟಿದುದ” (ἁγιάζω, hagiazō) 
“ಪರಿಶುದಧವಥದದುದ” ಎಂದು ಹಷೇಳಬಹುದು, ದಷೇವರು ಆಶೇವಷದಸ್ುತ್ಥತನಷ ಮತುತ ಕ್ಷೈಸ್ತ 
ಮತುತೊ ವಿಶಥವಸಿಯ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ವಿಶಥವಸಿಯಥದ ಸ್ಂಗಥತಿಯ 
ನಮಿತತವಥಗಿ ದಷೇವರು ಸ್ಮೂತಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 

ವಿವಥಹದ ಸ್ಂಗಥತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಬಬರೂ ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿರದದದಲ್ಲಿ ಏನಥಗುತತದಷ? ಇಬಬರು 
ಅವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಂಬಂಧವು ದಷೇವರ ಸ್ಮೂತಿಯನುನ 
ಪಡಷಯುತತದಷೂೇ? ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಈ ಪಿಶಷನಯು, ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೇವಲ್ ಶಷೈಕ್ಷಣಿಕ ಆಸ್ಕ್ರತಯನುನ 
ಹಷೂಂದದಥದಗಿರಬಹುದು. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಿದಷೇ, ವಿವಥಹತರು ಮತುತ ಅವಿವಥಹತರು ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿ 
ನಥಶವಥಗುತ್ಥತರಷ. ತಪಿಪಹಷೂೇಗುವದು, ಇಬಬರೂ ಅವಿಶಥವಸಿಗಳ ವಿವಥಹದ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ 
ಪರಿಶುದದತ್ಷ ಅಥವಥ ಪರಿಶುದದತ್ಷಯ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯು ವಿಶಷೇರ್ವಥಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಥಗಿಲ್ಿ ಇದು 
ಇತರ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವಿಕ್ಷಗಳನುನ ಮುಚ್ಚಿಹಥಕುತತದಷ. ವಷೈವಥಹಕ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷ ಒಬಬನು 
ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹಷೂೇಗಿರುವಥಗ, ದಷೇವರಿಂದ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಥಗ, ನತಯಜಿೇವದ 
ನೇರಿಕ್ಷ ಇಲ್ಿದರುವಥಗ ಚ್ಚಕೆದಥಗುತತದಷ. ಒಬಬರು ಅಥವಥ ಇಬಬರು ವಿವಥಹದ ಸ್ಂಗಥತಿಗಳು 
ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿರುವಥಗ ಮಥತಿ ವಿವಥಹದ ಬಂಧವು ದಷೇವರಿಂದ ಶುದಧಕರಿಸ್ಲ್ಪಟಿದಷೂದೇ ಇಲ್ಿವೊೇ 
ಎಂಬುದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಪಡುತತದಷ. ಯಥಕಂದರಷ ಅವನು ಅಥವಥ ಅವಳು 
ರಕ್ಷಣಷಹಷೂಂದರುತ್ಥತರಷ, ಈ ಕ್ಥರಣದಂದ ವಿಶಥವಸಿಯ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯು 
ಶುದಧೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಟಿದಥದಗಿದಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ವಿವಷೇಚನಷಯನುನ ಒಂದು ಹಷಜಷಜ ಮುಂದಕ್ಷೆ ಒಯುಯತ್ಥತನಷ. ಯಥಕಂದರಷ 
ವಿವಥಹದಲ್ಲಿ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷ ಕನರ್ಠ ಒಬಬ ಸ್ಂಗಥತಿಯಥದರೂ ವಿಶಥವಸಿಯಥಗಿದದಲ್ಲ ಿ
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ಶುದಧೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಟಿದಥದಗಿರುತತದಷ, ಈ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಜ್ನಸಿದ ಮಕೆಳು 
ಶುದದೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಟವವರಥಗಿದಥದರಷ. ಈ ಅಂಶಕ್ಷೆ ಒತುತ ನೇಡಲ್ು, ಪ್ೌಲ್ನು 
ಶುದಧೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಟಿವರ ಸ್ಂಗಮದಂದ ಜ್ನಸ್ುವ ಮಕೆಳನುನ ಅವಿಶಥವಸಿಗಳಥದ 
ತಂದಷತ್ಥಯಗಳಿಗಷ ಹುಟುಿವ ಮಕೆಳಷ ಂದಗಷ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಒಂದು 
ವಷೇಳಷ ದಷೇವರು ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮತುತ ಅವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಲಷೈಂಗಿೇಕ 
ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯನುನ ಶುದಧೇಕರಿಸ್ದಷೇ ಹಷೂೇದರಷ, ಅವರ ಮಕೆಳು, ಅವಿಶಥವಸಿಗಳ 
ಮಕೆಳಂತ್ಷ, ಅಶ್ುದಧರತಗಿರುರ್ತಾರೆ. ಪ್ೌಲ್ನು ಏಕ್ಷ ಮಕೆಳು ಅಶುದಧರಥಗಿರುವ ಸಥಧಯತ್ಷಯ 
ಬಗಷಾ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ? ನಥವು ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಮತುತ ದಷೇವರ ದಂಡನಷಗಷ ಒಳಗಥದ 
ಮಗು ಎಂಬ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯನುನ ತ್ಷೂಡಷದುಹಥಕಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ನಗಿಂತ ಅನಷೇಕ ವರ್ಷಗಳ 
ಹಂದಷ, ಯೆಹಜಷೆೇಲ್ನು ಈ ವಿರ್ಯದ ಕುರಿತು ಮಥತನಥಡಿದದನು. “ಪ್ಥಪ ಮಥಡಿದ 
ಮನುರ್ಯನು ಸಥಯುವನು” ಪಿವಥದಯು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. “ಮಗನು ತಂದಷಯ ದಷೂೇರ್ 
ಫಲ್ವನುನ ಅನುಭವಿಸ್ನು” (ಯೆಹಷಜಷೆೇಲ್ 18:20). ಯೆಹಷಜಷೆೇಲ್ನಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ 
ಪ್ೌಲ್ನಥಗಲ್ಲ ತಂದಷತ್ಥಯಗಳ ವಯಕ್ರತಕ ಅಪರಥಧವು ಮಕೆಳಿಗಷ ವಗಥಷವಣಷಯಥಗುತತದಷ 
ಎಂಬುದನುನ ಅನುಮತಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 

Anthony C. Thiselton ಅವರು ವಿವಥಹದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ಸ್ಂಗಥತಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿದದಲ್ಲಿ ಆ 
ಮಗು ಪರಿಶುದಧವಥಗಿದಷ ಯಥಕಂದರಷ ವಿಶಥವಸಿಗಳಥದ ತಂದಷತ್ಥಯಗಳ ಪರಿಶುದದವಥದ 
ಜಿೇವಿತದಂದಥಗಿ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಅವಿಶಥವಸಿಯಥದ ಸ್ಂಗಥತಿ ಮತುತ ಮಕೆಳಿಗಷ ದಷೈವಿೇಕ 
ಜಿೇವಿತದ ಬಲ್ವಥಗಿದಥದರಷ.7 ತಂದಷತ್ಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬರೂ ಕ್ಷೈಸ್ತರಲ್ಿದರುವಥಗ ಮಗು 
ಪರಿಶುದದವಥಗಿರುವದಲ್ಿ ಯಥಕದರಷ ಅದಕ್ಷೆ ಬಷೂೇಧನಷ, ಮಥಗಷದಶಷನ ಮತುತ ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ನೇಡುವ ಪಿಭಥವದ ಲಥಭಗಳು ದಷೂರಷಯುವದಲ್ಿ. ಈ ವಷೇದಭಥಗದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಕಳಕಳಿ 
ಅವಿಶಥವಸಿಗಳಥದ ಸ್ಂಗಥತಿಗಳಿಗಷ ಜ್ನಸ್ುವ ಮಕೆಳಲ್ಿ ಬದಲಥಗಿ, ಒಬಬ 
ಸ್ಂಗಥತಿಯಥದರೂ ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿದದಲ್ಲಿ ಮಕೆಳ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ 
ಕಲ್ಪನಷಗಳಥಗಲ್ಲ ಅಶುದಧತ್ಷಯಂದ ಕೂಡಿರುವದಲ್ಿ ಎಂದು ಸ್ಕ್ಥರಥತೂಕವಥಗಿ 
ವಥದಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ವಚನ್ 15. ವಿವಥಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ಂಗಥತಿಯು ಅ-ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ಂಗಥತಿಯನುನ 
ಹಡಿತದಲ್ಲಿಟುಿಕ್ಷೂಳಳಲಥರರು ಎಂಬುದನುನ ಪ್ೌಲ್ನು ಗುರುತಿಸ್ುತ್ಥತನಷ; ಅದಷೇನಂದರಷ 
ಅವನು ಅಥವಥ ಅವಳು ಅವಿಶಥವಸಿಯನುನ ವಿವಥಹ ಸ್ಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲ್ು 
ಒತ್ಥತಯಮಥಡಲಥರರು. ದಷೇವರು ಉದಷದೇಶ ವಿವಥಹವು ಜಿೇವಿತದುದದಕೂೆ ಇರುವ 
ಸ್ಮಪಷಣಷಯಥಗಿದಷ; ಆದತಗೂಯ, ಪ್ೌಲ್ನು ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ, ಅವಿಶ್ತವಸಿಯು 
ಬಿಟ್ುಟಹೊೇಗುವುದತದರೆ, ಬಿಟ್ುಟಹೊೇಗಲ್ಲ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಅವಿಶಥವಸಿಯಥದ ಸ್ಂಗಥತಿಯು 
ಬಿಟುಿಹಷೂೇಗುವಥಗ ಅಪರಥಧಿ ಮನಷೂೇಭಥವದಲ್ಲಿ ಇರುವದು ಬಷೇಡ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ತ್ಷೂರಷದು ಬಿಟಿವರು ವಿವಥಹ ಬದದತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಇರಬಷೇಕು ಎಂಬ ನಭೆಂಧವನ್ುು ಹೊಂದಿಲಿ. 
ಪ್ೌಲ್ನ ಮಥತುಗಳು ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ಂಗಥತಿ ತ್ಷೂರಷದು ಬಿಡುವದಕ್ರೆಂತ ಪೂವಷದಲ್ಲ ಿ
“ಬದದತ್ಷಯಲ್ಲಿದಥದನಷ” ಎಂಬ ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ನೇಡುವಂತ್ಷ ತ್ಷೂೇರುತತದಷ, ಆದರಷ ವಷೈವಥಹಕ 
ಸ್ಂಬಂಧದಲ್ಲ ಿಯಥಕ್ಷ ಅಥವಥ ಯಥರಷೂಂದಗಷ ವಿಶಥವಸಿಯು ಬದದತ್ಷಯಲ್ಲಿದಥದನಷ? ವಿವಥಹವು 
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ಸ್ಮಥನ ಬದದತ್ಷಯಥಗಿದಷಯೇ? ಒಂದು ರಿೇತಿಯ ಹಂಗು ವಿವಥಹ ಜಿೇವಿತದ ಸ್ುರಕ್ಷಿತ್ಷಗಷ 
ಬಲ್ಹೇನವಥದ ಆಧಥರವಥಗಿದಷ, ಆದರಷ ಬಹುಶಃ ಪ್ೌಲ್ನು ವಿವಥಹದ ಸ್ಂಗಥತಿಯ 
ಬದಧತ್ಷಯನುನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಇಟುಿಕ್ಷೂಂಡಿರಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಅವಿಶಥವಸಿಯಥದ ಸ್ಂಗಥತಿಯು ವಿಶಥವಸಿಯನುನ ತ್ಷೂರಷದು ಬಿಟ್ಥಿಗ 
ಅವನಷೂಂದಗಷ ಇನಷನಂದಗೂ ಬದಧತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ ಿಎಂದು ಹಷೇಳುವಥಗ, ಅವನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ 
ವಿವಥಹದ ಸಥಮಥಜಿಕ (ವಯಕ್ರತಕವಲ್ಿ) ಅಂಶವಿತುತ. ತ್ಷೂರಷದುಬಿಟಿ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಹಷಂಡತಿಯು 
ಅಥವಥ ಗಂಡನು ಸ್ಮಥಜ್ದ ನರಿೇಕ್ಷಗಳನುನ ಅವಳಲ್ಲಿ ಅಥವಥ ಅವನ ವಿವಥಹವನುನ 
ಕ್ಥಯುದಕ್ಷೂಳುಳವ ಎಲಥಿ ಸಥಧಯತ್ಷಗಳನುನ ಮಥಡಬಷೇಕು ಒಂದುವಷೇಳಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ 
ಪ್ೌಲ್ನ ಪಿಕಟನಷಯನುನ ಬಲ್ಪಡಿಸ್ಲ್ು ಇತರ ಸಥಕ್ಷಿಗಳು ಬಷೇಕ್ಥಗಿದದಲ್ಲಿ, 
ಸಮತಧ್ತನ್ದಲ್ಲಿರಬೆೇಕೆಂದು ದೆೇವರು ನ್ಮಮನ್ುು ಕರೆದಿದತುನೆ ಎಂಬುದನುನ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಷೇಕು. ಒಬಬ ಅವಿಶಥವಸಿಯಥದ ಸ್ಂಗಥತಿ ಕ್ಷೈಸ್ತ ವಿವಥಹದ ಸ್ಂಗಥತಿಯಟ್ಟಿಗಷ 
ಜಿೇವಿಸ್ಲ್ು ನರಥಕರಿಸಿದದಲ್ಲಿ ತನನ ಬಲ್ವನುನ ಅವಿಶಥವಸಿಯಥದ ಸ್ಂಗಥತಿಯನುನ ಮ್ಮಚ್ಚಿಸ್ಲ್ು 
ಸ್ಮಪಿಷಸಿದದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಮಥಧಥನದ ಮಥಗಷವಲ್ಿ.  

ಕ್ಷಲ್ವರು ಈ ವಷೇದಭಥಗವನುನ ತ್ಷೂರಷದು ಬಿಟಿಂತ ಕ್ಷೈಸ್ತನು ಇನಷೂನಂದು 
ಮದುವಷಯಥಗಲ್ು ಸ್ವತಂತಿನಥಗಿದಥದನಷ ಎಂದು ಅಥಷೈಷಸ್ುತ್ಥತರಷ. ತ್ಷೂರಷದು ಬಿಡುವದು 
ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ “ಪ್ೌಲ್ನ ಸೌಲ್ಭಯ” ಎಂದು ಕರಷಯಲಥಗುತತದಷ, ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಮಥತುಗಳಲ್ಲಿ 
ಮರುವಿವಥಹವಥಗುವದರ ಕುರಿತು ಇಂಥಹ ಯಥವುದನೂನ ನಷೂೇಡುವದು ಕಠಿಣವಥಗಿದಷ. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ವಿಚಷಾೇಧನವು ಮರುವಿವಥಹದ ಸೌಲ್ಭಯವನುನ ನೇಡುವದಥಗಿದಷ ಎಂದು 
ಕವಚ್ಚತ್ಥತಗಿ ಯೇಚ್ಚಸಿರಬಹುದು. ಅವನು ಈಗಥಗಲಷೇ “ಹಷಂಡತಿಯು ತನನ ಗಂಡನನುನ ಬಿಟುಿ 
ಅಗಲ್ಬಥರದು” (7:10)? “ಮತುತ ಗಂಡನು ಹಷಂಡತಿಯನುನ ಬಿಡಬಥರದು” (7:11) ಎಂದು 
ಆಜ್ಞಥಪಿಸಿದಥದನಷ. ಒಂದುವಷೇಳಷ ವಿವಥಹವನುನ ರಕ್ಷಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಕತಷನಗಷ 
ನಂಬಿಗಸ್ತರಥಗಿರುವದನುನ ತ್ಥಯಗಮಥಡುವ ಬಷಲಷಯನುನ ನೇಡುವುದಥದಲ್ಲಿ ತ್ಷೂರಷದು ಬಿಟಿ 
ಕ್ಷೈಸ್ತನು ಅವಿಶಥವಸಿಯಥದ ಗಂಡ ಅಥವಥ ಹಷಂಡತಿಯಡನಷ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ನವಷಹಸ್ುವ 
ಜ್ವಥಬಥದರಿಯನುನ ಹಷೂಂದಲ್ಿ. ಒಬಬನ ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ತ್ಷೂರಷದು ಬಿಡುವದಕ್ಷೆ ಉತತಮವಥದ 
ಕ್ಥರಣಗಳನುನ ನೇಡಲಥಗಿಲ್ಿ. “ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ುಮೂನಷೇ ವಚನ 15ರಲ್ಲಿ ವಿಚಷಾೇಧನದ ವಿರುದದ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಿರುವ ನಷಷೇಧವು ಅವಿಶಥವಸಿಯಥದ ಸ್ಂಗಥತಿಯ ಬಯಕ್ಷಯ ವಿರಷೂೇಧವಥಗಿ 
ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯನುನ ಅವನು ವಿವಥಹವನುನ ಕ್ಷೂನಷಗಷೂಳಿಸ್ಲ್ು ಒತ್ಥತಯವನುನ ತರುವಥಗ 
ನವಷಹಸ್ುವದು ಎಂದಥಗಿಲ್ಿ.”8 ವಿಶಥವಸಿಯು ವಿವಥಹವನುನ ಮುಂದುವರಷಸ್ುವ ಸಥವತಂತಿದ 
ಹಂಗು ಮರುವಿವಥಹದ ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ನೇಡುವದಲ್ಿ.  

ವಚನ್ 16. ಯಥಕಂದರಷ ಅವನಗಷ ವಿವಥಹದ ಕುರಿತು ಉನನತವಥದ 
ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನವಿರುತತದಷ – ಇಬಬರೂ ವಯಕ್ರತಗಳ ಮತುತ ಸ್ಮುದಥಯದ ಲಥಭದ ಕುರಿತು 
ಸ್ಕ್ಥರಥತೂಕವಥದ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದರುತತದಷ - ಪ್ೌಲ್ನು ಅವಿಶಥವಸಿಗಳನುನ 
ಮದುವಷಯಥದ ವಿಶಥವಸಿಗಳು ವಿವಥಹ ಸ್ಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತ್ಥವು ಇದದ ಹಥಗಷೇ 
ಮುಂದುವರಷಯಬಷೇಕು ಎಂದು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಹಥಗೂ, ಅವನು ವಿಶಥವಸಿಗಳು 
ವಿವಥಹತರಥಗಿಯೆೇ ಉಳಿಯುವದಕ್ಷೆ ಇನಷೂನಂದು ಕ್ಥರಣವನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. 
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ಅವಿಶಥವಸಿಯನುನ ಮದುವಷಯಥಗುವದು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಗಷ ಅವಕ್ಥಶವನುನ ನೇಡುತತದಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರ 
ಉದಥಹರಣಷ ಮತುತ ಬಷೂೇಧನಷಯ ಮೂಲ್ಕ ಅವಿಶಥವಸಿಯೂ ಸ್ಹತ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು. “ಒಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಗಂಡ ಅಥವಥ ಹಷಂಡತಿ ಅವಿಶಥವಸಿಯಥದ 
ಸ್ಂಗಥತಿಯನುನ ರಕ್ಷಣಷಯೆಡಷಗಷ ನಡಷಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯವೊೇ?” ಎಂಬುದನುನ ನನ್ಗೆೇನ್ು ಗೊತ್ುಾ 
ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷೇಳುತ್ಥತನಷ. 

ವಚನ 7:15ರಲ್ಲಿ ಅವಿಶಥವಸಿಯಥದ ಸ್ಂಗಥತಿಯು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ವಿರಷೂೇಧಿಸ್ುವಲ್ಲ ಿ
ಕಠಿಣಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡ ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ಮಥತಿ ಮಥತನಥಡುತ್ಥತನಷ ಎಂದು ಕ್ಷಲ್ವರು 
ಉಹಸ್ುತ್ಥತರಷ. ವಿಶಥವಸಿಗಷ ಇಂಥಹ ಅಶಥವಸಿಯನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗಷ ನಡಷಸ್ಲ್ು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿನ 
ಸಥಧಯತ್ಷಯರುವದರಿಂದ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ವಿವಥಹದ ಸ್ಂಗಥತಿಯು ತನನ ವಿವಥಹ 
ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ನವಷಹಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಯಥವ ಪಿಯತನವನುನ ಮಥಡಬಷೇಕ್ಥಗಿಲ್ಿ ಎಂದು 
ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ ಎಂದು ವಥದಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಅಥಷೈಷಸ್ುವಿಕ್ಷ ವಿಫಲ್ವಥಗಿದಷ, 
ಯಥಕಂದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಇದಕ್ಷೆ ವಯತಿರಿಕತವಥದ ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ ವಿಶಥವಸಿಯಥದ 
ಸ್ಂಗಥತಿಯನುನ ವಿವಥಹದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಷಯುವಂತ್ಷ ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಗಂಡಂದರು ತಮೂ ಹಷಂಡತಿಯರನುನ ಪರಿವತಷನಷಯೆಡಷಗಷ ನಡಷಸ್ಬಹುದು 
ಎಂದು ಹಷೇಳುವದಕ್ರೆಂತ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ ಹಷಂಡತಿಯರು ತಮೂ ಗಂಡದರನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗಷ 
ನಡಷಸ್ಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಮಥತನಥಡುವದನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಎಂಬುದು 
ವಿಶರ್ಿವಥಗಿರಬಹುದು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷ ಪುರುರ್ರಿಗಿಂತ ಹಷಚುಿ ಸಿರೇಯರನುನ 
ಒಳಗಷೂಂಡಿತ್ಷೂತೇ?9 ಪ್ಷೇತಿನು ವಿವಥಹದ ಸ್ಂಗಥತಿಯು ಸ್ಂಗಥತಿಯನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗಷ 
ನಡಷಸ್ಬಹುದು ಎಂದು ಹಷೇಳುವಲ್ಲಿ ಅವನು ನಧಿಷರ್ಿವಥಗಿ ಸಿರೇಯರನುನ ಉದಷದೇಶಸ್ುತ್ಥತನಷ; 
“ಅದಷೇ ರಿೇತಿಯಥಗಿ ಸಿರೇಯರಷೇ, ನಮೂ ಗಂಡಂದರಿಗಷ ಅಧಿೇನರಥಗಿರಿ, ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರು 
ದಷೇವರ ವಥಕಯಕ್ಷೆ ಅವಿಧಷೇಯರಥಗಿದದರೂ ನೇವು ನಮಷಲ್ರಥಗಿಯೂ 
ಭಯಭರಿತ್ಥರಥಗಿಯೂ ನಡಷದುಕ್ಷೂಳುಳವದನುನ ಅವರು ನಷೂೇಡಿ ವಥಕ್ಷೂಯೇಪದಷೇಶವಿಲ್ಿದಷ 
ತಮೂ ಹಷಂಡತಿಯರಥದ ನಮೂ ನಡಷತ್ಷಯಂದಲಷೇ ಸ್ನಥೂಗಷಕ್ಷೆ ಬಂದಥರು” (1 ಪ್ಷೇತಿ 3:1). 
ಒಬಬನು ಯಥವುದಷೇ ರಿೇತಿಯ ವಿವರಣಷಯನುನ ನೇಡಬಹುದು, ಇಂದು ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಸಿರೇಯರು 
ಅಸ್ಮತ್ಷಯ ಭಥಗವಥಗಿದಥದರಷ ಎಂಬದು ನಜ್ವಥಗಿದಷ.  

“ದೆೇವರು ಪ್ರತಿಯೊಬಬರನ್ುು ಕರೆದಂರ್ೆ” (7:17-24) 
ಕ್ಥಲ್ದ ಕ್ಷೂನಷಯಲ್ಲಿ, ಎಲಥಿ ಜ್ನರು ದಷೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಥಯಯತಿೇಪಿಷಗಥಗಿ ನಲ್ುಿವ 

ಸ್ಮಯದ ಕುರಿತು ಪ್ೌಲ್ನು ಯೇಚ್ಚಸ್ುತ್ಥತನಷ. ನಂಬಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸ್ುವ ಪಿಯತನ, 
ಅಧಿಕೃತವಥಗಿ ಬಷೇಟ್ಟಯಥಗುವ ದನ ಮತುತ ನತಯಜಿೇವದ ನರಿೇಕ್ಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ನಧಥಷರ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವದನುನ ಮತುತ ಹವಥಯಸ್ಗಳನುನ ಮ್ಮೇಲ್ಲವಚಥರಣಷಮಥಡಬಷೇಕು. ಆದುದರಿಂದ, 
ಸಥಮಥಜಿಕ ಸ್ಂಬಂಧಗಳು ಶರಿೇರಭಥವದಂದ ತಿರುಗಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಎಂಬ ಕಳಕಳಿಯನುನ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಹಷೂಂದದಥದನಷ. ವಿವಥಹವು ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥದ ಸಥಮಥಜಿಕ ಸ್ಂಬಂಧವಥಗಿದಷ, 
ಆದರಷ ನತಯತವದಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಶರ್ಿವಥಗಿಲ್ಿ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ ಇರುವ 
ಒಬಬನ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಅತಯಂತ ನಕಟವಥಗಿ ವಷೈವಥಹಕ ಸ್ಂಭಂದದಷೂಂದಗಷ 
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ಜಷೂೇಡಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಅರಿಕ್ಷಮಥಡುವದು ಮತುತ ವಿಧಷೇಯರಥಗುವದಕ್ಷೆ ವಿವಥಹದ 
ಅಥವಥ ಇತರ ಸಥಮಥಜಿಕ ಸ್ಂಬಂಧಗಳ ಸ್ಂಪೂಣಷ ಬದಲಥವಣಷ ಅಗತಯವಿಲ್ಿ. ಲೌಕ್ರಕ 
ಬಂಧನಗಳು ಕತಷನ ಬರಷೂೇಣದ ಮ್ಮೇಲಷ ಕ್ಷೇಂದಿಕರಿಸ್ುವವರಿಗಷ ಹಷೂಸ್ ಅಥಷವನುನ 
ನೇಡುತತವಷ. ಕ್ಷೂನಷಯ ಸ್ಮಯವನುನ ದೃಷ್ಿಯಲ್ಲಿಟುಿಕ್ಷೂಂಡು, ಅವರು ಹಷೇಗಷ ಇರಬಷೇಕು 
ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಮೊದಲ್ು ಯೇಚ್ಚಸಿರುವದಕ್ರೆಂತ ಅಷಷೂಿಂದು ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥಗಿಲ್ಿ. 
ಗಂಡನಲ್ಿದಷ ಇರುವವರು ಅಥವಥ ಹಷಂಡತಿಯಲ್ಿದಷ ಇರುವವರು ಅವಿವಥಹತರಥಗಿಯೆೇ 
ಉಳಿಯುವದು ಉತತಮ ಎಂದು ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ನೇಡಲಥಗಿದಷ. “ನೇವು ಇದದಹಥಗಷಯೆೇ 
ಮುಂದುವರಷಯರಿ,” ಯಥಕಂದರಷ “ಸ್ಮಯವು ಸ್ಂಕ್ಷೂೇಚವಥದದದರಿಂದ” (7:29) ಎಂದು 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ.  

ಇದನುನ ಸ್ಪಷ್ಿೇಕರಿಸ್ಲ್ು ಮತುತ ಬಲ್ಪಡಿಸ್ಲ್ು ವಷೈವಥಹಕ ಸ್ಂಭಂದದ ಕುರಿತು 
ಅವನು ಅವರಿಗಷ ಏನು ಹಷೇಳಿದಥದನಷೂೇ, ಪ್ೌಲ್ನು ಇನಷೂನಂದು ಸಥಮಥಜಿಕ ಸ್ವಂಹನದಷಡಷಗಷ 
ಅವರನುನ ಎಳಷಯುತ್ಥತನಷ. ಒಬಬನು ಯೆಹೂದಯನಥಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಥ ಯೆಹೂದಷಯೇತರನಥಗಿರಲ್ಲ, 
ಸ್ುನನತಿ ಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡವನಥಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಥ ಸ್ುನನತಿ ಯಲ್ಿದವನಥಗಿರಲ್ಲ. ಜ್ನಥಂಗಿೇಯ 
ಗುರುತಿಸ್ುವಿಕ್ಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಲ್ಿ. ಹಳಷಯ ಧಥಮಿಷಕ ಬದಧತ್ಷಗಳು ಶರಿೇರದಲ್ಲಿರುವ 
ಗುರುತಿಗಳಿಂದ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುವದು ಈಗ ಅಥಷಹೇನವಥಗಿದಷ. ಒಬಬ ಪ್ಥಪಿಯು ಮತುತ ಅದಷೇ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ದಥಸ್ನು ಅಥವಥ ಒಬಬ ಸ್ವಂತಂತಿ ಮನುರ್ಯನು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ 
ಧರಿಸಿರಬಹುದು. ಪಿತಿಯಬಬರು ತಮೂ ಪಿಸ್ುತತ ಸಥಮಥಜಿಕ ಸಿಾತಿಯನುನ ಮತುತ ಅದನುನ 
ರೂಪಿಸ್ಲ್ು ಪಿಯತಿನಸಿದವರನುನ ಸಿವೇಕರಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು. ಕತಷನು ಬಹುಬಷೇಗನಷೇ 
ತಿರುಗಿಬರಲ್ಲಕ್ರೆದಥದನಷ, ಎಂದು ವಥಕಯಭಥಗವು ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ. ನಂತರ ಅವನು 
ಪಿತಿಯಬಬರಿಗೂ ಅವರವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗಷ ಅನುಗುಣವಥಗಿ ನಥಯಯತಿೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ  
(2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 5:10). ಆದುದರಿಂದ ಪ್ೌಲ್ನು ಹೇಗಷ ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ,  

17ಆದರೂ ಕತ್ೆನ್ು ಪ್ರತಿಯೊಬಬನಗೆ ಯತವ ಯತವ ಸಿೆತಿಯನ್ುು ನೆೇಮಿಸಿದತುನೊೇ, 
ಅಂದರೆ ದೆೇವರು ಕರೆಯುವತಗ ಪ್ರತಿಯೊಬಬನ್ು ಯತವ ಯತವ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ಇದತುನೊೇ 
ಆಯತ ಸಿೆತಿಗೆ ಸರಯತಗಿ ನ್ಡೆದುಕೊಳಿಲ್ಲ. ಹಿೇಗೆ ಎಲತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಜ್ಞತರ್ಪಸುರ್ ಾೆೇನೆ. 
18ದೆೇವರು ಕರೆದ ಕತಲದಲ್ಲಿ ಯತವನತದರೂ ಸುನ್ುತಿಯುಳಿವನತಗಿದುನೊೇ ಅವನ್ು 
ಸುನ್ುತಿಯಿಲಿದವನ್ಂರ್ತಗಬತರದು. ದೆೇವರು ಕರೆದತಗ ಯತವನತದರೂ 
ಸುನ್ುತಿಯಿಲಿದನತಗಿದುನೊೇ ಅವನ್ು ಸುನ್ುತಿ ಮತಡಿಸಿಕೊಳಿಬತರದು. 19ಸುನ್ುತಿಯಿದುರೂ 
ಪ್ರಯೊೇಜನ್ವಿಲಿ, ಸುನ್ುತಿಯಿಲಿದಿದುರೂ ಪ್ರಯೊೇಜನ್ವಿಲಿ; ದೆೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ುು 
ಅನ್ುಸರಸಿ ನ್ಡಯುವದೆೇ ಪ್ರಯೊೇಜನ್ವತಗಿದೆ. 20ದೆೇವರು ಕರೆದತಗ ಪ್ರತಿಯೊಬಬನ್ು 
ಯತವ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿದುನೊೇ ಆ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಇರಬೆೇಕು. 21ದೆೇವರು ಕರೆದತಗ ನೇನ್ು 
ಮರ್ೊಾಬಬನ್ ದತಸನತಗಿದಿುಯೊೇ? ಅದಕೆೆ ಚಿಂರ್ೆ ಮತಡಬೆೇಡ. ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ 
ಹೊಂದುವದಕೆೆ ನನ್ು ಕೆೈಯಿಂದತದರೆ ಸವತ್ಂತ್ರನತಗುವದೆೇ ಉತ್ಾಮ. 22ಯತವನ್ು 
ಮರ್ೊಾಬಬನಗೆ ದತಸನತಗಿದುು ಕತ್ೆನ್ ಸ್ೆೇವೆಗೆ ಕರೆಯಲಪಟಿಟರುವನೊೇ ಅವನ್ು ಕತ್ೆನ್ 
ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿರುವ ಸವತ್ಂತ್ರನ್ು. ಅದೆೇ ಪ್ರಕತರ ಯತವನ್ು ಸವತ್ಂತ್ರನತಗಿದುು 
ಕರೆಯಲಪಟಿಟರುವನೊೇ ಅವನ್ು ಕ್ರರಸಾನಗೆ ದತಸನ್ು. 23ನೇವು ಕರಯಕೆೆ ಕೊಳಿಲಪಟ್ಟವರು, 
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ಮನ್ುಷಯರಗೆ ದತಸರತಗಬೆೇಡಿರ, 24ಸಹೊೇದರರೆೇ, ಪ್ರತಿಯೊಬಬನ್ು ಕರೆಯಲಪಟತಟಗ ಯತವ 
ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿದುನೊೇ ಅದೆೇ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ದೆೇವರ ಮುಂದೆ ಇದುು ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ.  

ವಚನ್ 17. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತ್ಥನು ಗಂಡಂದರಿಗಷ ಮತುತ ಹಷಂಡತಿಯರಿಗಷ 
ಹಷೇಳಿರುವದನುನ ಈ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಮಥಗಷದಶಷನ ನೇಡುವ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಷ ಂದಗಷ 
ವಿಸ್ತರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಮತುತ ಸ್ಪಷ್ಿೇಕರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಮೊದಲ್ನಷಯದಥಗಿ, ನಯೇಜಿಸಿದ 
ಸಥಮಥಜಿಕ ಸ್ಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕತ್ೆನ್ು ಪ್ರತಿಯೊಬಬನಗೆ ಯತವ ಯತವ ಸಿೆತಿಯನ್ುು 
ನೆೇಮಿಸಿದತುನೊೇ ಅದರಷೂಂದಗಷ ತೃಪತರಥಗಿರಬಷೇಕು. ಎರಡನಷಯದಥಗಿ, ದೆೇವರು 
ಕರೆಯುವತಗ ಪಿತಿಯಬಬರನುನ ಪರಿವತಷನಷಗಷ ಪೂವಷದಲ್ಲಿದದ ತನನ ಜಿೇವಿತವನುನ 
ಸಥಮಥಜಿಕ ಕಟುಿಪ್ಥಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ುಕ್ರಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದಷ ಎಂಬುದರ ಸ್ಂಪೂಣಷ ಜ್ಞಥನದಷೂಂದಗಷ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಕರಷದದಥದನಷ ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಂದಷೇಶವಷೇನಂದರಷ 
ಕತಷನ ಒಡಷತನಕ್ಷೆ ಅಧಿೇನಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಸ್ಮಥಜ್ದ ಕಿಮದಲ್ಲಿ ಒಬಬನ ಸಥಾನವನುನ 
ತ್ಷಗಷದುಹಥಕುವದಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಅನವಶಯಕ ಗಲ್ಭಷಗಳನುನ ದೂರವಿರಿಸ್ಲ್ು 
ಕರಷನೇಡುತಿತದಥದನಷ. ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಅಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳವುದಕ್ಷೆ ಪ್ಥಪಧಿೇನ ಜಿೇವನ 
ಶಷೈಲ್ಲಯಂದ ತಿರುಗಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಅವಶಯವಥಗಿದಷ ತಮೂ ಸ್ಂಪೂಣಷವಥದ ಜಿೇವನ 
ಶಷೈಲ್ಲಯಂದ ಅಲ್ ಿ ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಷಂದು ಬಯಸ್ುತ್ಥತನಷ. ವಿವಥಹವು 
ಮನುರ್ಯನು ಯಥವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಷೇಕು ಎಂದು ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಲಥಗಿದಷ ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಒಂದು 
ಉದಥಹರಣಷಯಥಗಿದಷ, “ದಷೇವರು ಕರಷದಥಗ ಪಿತಿಯಬಬನು ಯಥವ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದದನಷೂೇ ಆ 
ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಇರಬಷೇಕು” (7:20).  

ಒಬಬನು ತನನ ಪೂವಷಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಇರಬಷೇಕು ಎಂಬುದು ಸ್ವ-ಸ್ುಧಥರಣಷ 
ಒಳಗಷೂಂಡಿರುವದನುನ ರದುದಪಡಿಸ್ುವದಲ್ಿ; ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಹಷೂೇದರರು ಯಥವ 
ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ ನಭಷಂದಸ್ಲಥರರಷೂೇ ಅವುಗಳಿಗಷ ಲಷಕ್ಥೆ ಕ್ಷೇಳುವವನಥಗಿದಥದನಷ 
ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಎಂದು ಬಯಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅನಥಯಯ ಮತುತ 
ಅವಮಥನಕರವಥದ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಥವುದನುನ ನವಷಹಸ್ಬಷೇಕ್ಥದ 
ಅವಶಯಕತ್ಷಯದಷಯೇ ಅದನುನ ತನನ ಜ್ನರಿಗಷ ನೇಡಿದಥದನಷ. ಶಿೇಮಂತರು ಮತುತ ಬಡವರು 
ಇಬಬರಿಗೂ, ಶಕ್ರತಯುತರಥದವರು ಮತುತ ಅಸ್ಹಥಯಕರಥದವರು, ಆತನ ದೃಷ್ಿಯಲ್ಲ ಿ
ಅಳತ್ಷಗಷ ಮಿೇರಿದ ಯೇಗಯತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದದಥದರಷ ಎಂಬ ಭರವಸಷಯನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. 
ಅವನು ಜ್ನರು ಯಥವುದನುನ ಬದಲಥವಣಷ ಮಥಡಲ್ು ಬಲ್ಹೇನರಥಗಿದದರಷೂೇ ಆ 
ಕ್ಥಯಷಗಳಿಗಥಗಿ ಅಲ್ಿ ಅವರು ಮಥಡುವ ಕ್ಥಯಷಗಳಿಗಷ ಅವರನುನ 
ಉತತರದಥಯಗಳನಥನಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (ನಷೂೇಡಿ 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 8:12). 

ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಸ್ೂಕ್ಷಮಗಥಿಹಗಳಥಗಿದದಲ್ಲಿ ನನನ ವಿಮಶಷಷ ಮತುತ 
ಇದರಿಂದಥಗಿ ನತನ್ು ಹಿೇಗೆ ಎಲತಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಜ್ಞತರ್ಪಸುರ್ ಾೆೇನೆಂದು 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವಂಥದಥದಗಿದಷ, ಒಂದುವಷೇಳಷೇ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಸ್ಭಷಯ 
ಆಡಳಿತವನುನ ನಷೂೇಡಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಮಥಡಿದ ನಯಮಗಳಿಗಷ 
ಸ್ೂಕ್ಷಮಗಥಿಹಗಳಥಗಿದದಲ್ಲಿ, ಅಥವಥ ಬಹುಶಃ ಪಿತಿರಷೂೇಧಿಸ್ುವವರಥಗಿದದಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ 
ಸ್ೂಚನಷಗಳನುನ ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿ ಜಿೇವಿಸ್ಲ್ು, ನಧಿಷರ್ಿವಥಗಿ ಅವರಿಗಥಗಿ ರಚ್ಚಸ್ಲಥಗಿಲ್ಿ ಎಂದು 
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ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಅಥವಥ ಎಲಥಿ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಥಲ್ನುನ ನೇಡುವಂಥದಥದಗಿದಷ. 
ಅವರು ಸಷೇವಷಯನುನ ಮಥಡುವ ದಷೇವರಿಗಷ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಟಿತನದ ಸ್ರಿಯಥದ 
ಅರಿವಿದಷ. ಅವನ ಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲಿದದ ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ವಿವಥಹದ ವಯವಸಷಾಯಲ್ಲಿ ಸ್ುತಿತಕ್ಷೂಂಡಿದದರು, 
ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರರು ದಷೈಹಕ ಗುಲಥಮತನದ ವಯವಸಷಾಯಲ್ಲಿ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದದರು 
ಎಂಬುದು ಅವನಗಷ ತಿಳಿದತುತ. ಸ್ಹಸ್ಲಥರದ ಅವರ ಸಥಮಥಜಿಕ ಹಂಗುಗಳಿಂದಥಗಿ 
ಬಹುಶಃ ಅವರು ಇನೂನ ಪ್ಥಪಗಳ ಕ್ಷಮಥಪಣಷ ಮತುತ ಬರಲ್ಲಕ್ರೆರುವ ಉತತಮವಥದ 
ರಥಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ ಜಿೇವಿಸ್ುವ ನರಿೇಕ್ಷಯಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿದದರು.  

ವಚನ್ 18. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮರಣಥನಂತರ ಮೊದಲ್ನಷಯ ಶತಮಥನದಲ್ಲಿ, ದಷೂಡಡ 
ಸ್ಂಖ್ಷಯಯಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದಯ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಧಮಷಶಥಸ್ರದ ಶಿದಷದಯುಳಳವರಥಗಿ ಉಳಿದದದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 
ಅನಷೇಕ ಅನಯಜ್ನರು ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗುವ ಪೂವಷದಲ್ಲ ಿಧಮಷಶಥಸ್ರವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು 
ಎಂದು ನಂಬುತಿತದದರು (ನಷೂೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 21:20). ಪರಿವತಷನಷ ಹಷೂಂದದದ ಅನಯಜ್ನರು 
ಎದುರಿಸ್ುತಿತರುವ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಗಳಿಂದಥಗಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಗಲಥತಯದವರಿಗಷ ಬರಷಯಲ್ು 
ಪ್ಷಿೇರಷಪಣಷಯನುನ ಹಷೂಂದದದನು. ಅವನು ವಿರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ದಥಹವುಳಳವನಥಗಿದದನು, 
ಆದರಷ ಗಲಥತಯ 5ರಲ್ಲಿ ಅಥವಥ ಫಿಲ್ಲಪಿಫಯವರಿಗಷ 3ರಲ್ಲಿ ವಯಕತಪಡಿಸಿದ ಯಥವುದಷೇ ದಥಹಗಳು 
ಅವನು 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 7:18, 19ರಲ್ಲಿ ಸ್ುನನತಿಯ ವಿರ್ಯವಥಗಿ ಮಥತನಥಡುವಥಗ 
ಉದುವಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥಹ ವಥದವಿವಥದದ ಬಷೇರು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ 
ಸ್ಭಷಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವದು ಕಂಡುಬರುವದಲ್ಿ, ಕನರ್ಠ ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ.10 ಹಥಗಿದದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಏಕ್ಷ ಈ ವಿರ್ಯವನುನ ತಂದನು? ಸ್ುನನತಿ ಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಅಥವಥ ಸ್ುನನತಿ 
ಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳದಷೇ ಇರುವದು ಯಥವರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಥಹತರು ಮತುತ ಅವಿವಥಹತರು 
ತ್ಥವು ಇದದ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಮುಂದುವರಷಯಬಷೇಕು ಎಂಬ ಪ್ೌಲ್ನ ಉದಷದೇಶವನುನ 
ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ುತತದಷ (7:12-17)?  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಜಥಗತಿಕ ಸ್ಭಷಗಥಗಿ ಹಷೂೇರಥಡುತ್ಥತನಷ, ಯೆಹೂದಯರು ಮತುತ 
ಅನಯಜ್ನರು ಸ್ಂಧಥನದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷ ಯಥವಥಗಲ್ೂ ಅವನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿತುತ. ಅವನ ಮತುತ 
ಯೆಹೂದಯ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಮದಯದಲ್ಲಿದದ ಅನಯಜ್ನರು ಸ್ುನನತಿ ಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಎಂಬ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲ 
ಅವನಂದ ದೂರವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಸ್ುನನತಿ ಗಣನೇಯವಥದ ಭಥವನಥತೂಕ ಮತುತ ಸಥಂಸ್ೃತಿಕ 
ಪರಿಣಥಮಗಳನುನ ಹಷೂಂದದಥದಗಿತುತ; ಆದಥಗೂಯ, ಪ್ೌಲ್ನ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನದಲ್ಲಿ, ಅದು 
ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ ಇರುವ ಒಬಬನ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುವದಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಸ್ುನನತಿಯ 
ಕುರಿತು ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಭಿನಥನಭಿಪ್ಥಿಯ ಒಬಬನ ವಷೈವಥಹಕ ಸಥಾನದಷೂಂದಗಷ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ 
ಹಷೂಂದತುತ. ಒಬಬನು ವಿವಥಹವಥಗಿರುವಥಗ ಅಥವಥ ಅವಿವಥಹತನಥಗಿರುವಥಗ 
ಕ್ಷೈಸ್ತನಥಗಿದದನಷೂೇ ಸ್ುನನತಿ ಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದದನಷೂೇ ಅಥವಥ 
ಸ್ುನನತಿಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿಲ್ಿವೊೇ, ಅಲ್ಲ ಿ ಬದಲಥವಣಷ ಅವಶಯವಥಗಿತುತ. ಪರಿವತಷನಷಯನುನ 
ಹಷೂಂದದ ಯೆಹೂದಯ ಸುನ್ುತಿಯಿಲಿದವನತಗಿರಬತರದು; ಅನಯನು ಸುನ್ುತಿ 
ಮತಡಿಸಿಕೊಳಿಬತರದು. ಪರಿವತಷನಷ ಹಷೂಂದರುವ ವಿವಥಹತನು, ಅದರಂತ್ಷ ವಿವಥಹ 
ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ತ್ಷೂರಷದುಬಿಡುವದಲ್ಿ; ಇಲ್ಿವಷೇ ಅವಿವಥಹತ ಕ್ಷೈಸ್ತನು ಮದುವಷಯಥಗಲ್ು 
ಪಿಯತಿನಸ್ುವದಲ್ಿ. 
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ಇದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಷ ಅನಯ ಕ್ಷೈಸ್ತನು ಸ್ುನನತಿಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ನಧಷರಿಸ್ಬಷೇಕು, ಆದರಷ 
ಪರಿವತಷನಷಯನುನ ಹಷೂಂದದ ಯೆಹೂದಯರು ”ಸ್ುನನತಿಯಲ್ಿದವರಥಗಿರಲ್ು” 
ಪಿಯತಿನಸ್ಬಥರದು ಎಂದು ಹಷೇಳುವಥಗ ಪ್ೌಲ್ನು ಏನಷಂದು ಅಥಷೈಷಸ್ುತ್ಥತನಷ? ಒಬಬನು ಏಕ್ಷ 
ಮತುತ ಹಷೇಗಷ “ಸ್ುನನತಿಯಲ್ಿದವನಥಗಿರಬಷೇಕು”? ಸ್ುನನತಿಯ ಗುರುತನುನ ಅಳಿಸಿಹಥಕುವ 
ಕ್ಷಲ್ವು ಯೆಹೂದಯರ ಬಯಕ್ಷ, ಗಿಿೇಕ ಸ್ಂಸ್ೆøತಿ ಯೆಹೂದಯರ ಮಥಗಷಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಆಕಿಮಣಮಥಡುವಥಗ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂವಷ ಶತಮಥನಗಳಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಗಿತುತ. 
ಯೆಹೂದಯರ ಸ್ಂಪಿದಥಯಕ್ಷೆ ವಯತ್ಥಯಸ್ವಥಗಿರುವ ಇತರ ಅಭಥಯಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಗಿಿೇಕರ 
ಪುರುರ್ರು ನವಥಷಣರಂತ್ಷ ವತಿಷಸಿದರು.11 ಸ್ುನನತಿಯೆಂಬ ಸ್ಂಪಿದಥಯದಲ್ಲಿ ದಷೇಹವನುನ 
ವಿಕ್ಥರಗಷೂಳಿಸ್ುವದು ಅಸ್ಂಸ್ೃತವಥಗಿತುತ. ಅಧುನಕ ಯೆಹೂದಯರು, ಗಿಿೇಕರ 
ವಿಧಥನಗಳನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಲ್ು ಕ್ಥಯುತಿತದದರು, ಅವರು ವಿವಸ್ರರಥಗಿ ತ್ಥವು 
ಸ್ುನನತಿಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವದನುನ ವಥಯಯಥಮ ಕ್ಷೇಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿದಶಷಸ್ಲ್ು 
ಅವಮಥನಪಡುತಿತದದರು. ἐπισπάομαι (epispaomai “to undo . . . circumcision”) 
ಗಿಿೇಕ್ ಪದ ಕ್ಷೇವಲ್ ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತತದಷ. ಇದರ ಸಥಮಥನಯ ಅಥಷ 
ಒಬಬನು ತನನ ಮ್ಮೇಲಷ ಸ್ಕ್ಥರಥತೂಕವಥದ ಅಥವಥ ನಕ್ಥರಥತೂಕವಥದ ಯಥವುದನಥನದರೂ 
ಬರಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಎಂದಥಷ.12 ಈ ಪದವನುನ ಯೆಹೂದಯರು ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡರು 
ಅವರಿಗಷ ತ್ಥವು ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಸ್ುನನತಿಯ ಚ್ಚಕೆ ಶಸ್ರಚ್ಚಕ್ರೆತ್ಷುಯ ಪಿಕ್ರಿಯೆಯನುನ 
ತಮೂ ಸ್ುನನತಿಯನುನ ರಹಸ್ಯವಥಗಿಡಲ್ು ಹಷಸ್ರಿಸ್ುವ ಪದದ ಅವಶಯಕತ್ಷಯತುತ.13 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಪರಿವತಷನಷ ಹಷೂಂದದ ಯೆಹೂದಯರು ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ಸ್ುನನತಿಯ 
ಗುರುತನುನ ಅಳಿಸಿಹಥಕಲ್ು ಪಿಯತಿನಸ್ುತಿತದದರು ಎಂಬುದು ಅಸ್ಂಭವನೇಯವಥಗಿದಷ; 
ಬಹುಶಃ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಬರವಣಿಗಷಯಲ್ಲಿ ಈ ಮಥತನುನ ಹಷೇಳಿರಬಹುದು. ಅವನು 
ಸ್ುನನತಿಯು, ವಿವಥಹತರಥಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಥ ಅವಿವಥಹತರಥಗಿರಲ್ಲ, ಆತಿೀಕ ಪರಿಣಥಮವನುನ 
ಹಷೂಂದರುವದಲ್ಿ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ.  

ವಚನ್ 19. ಈ ಪಠಯಭಥಗದ ಗಣನೇಯವಥದ ಅಂಶವಷಂದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಸುನ್ುತಿಯಿದುರೂ ಪ್ರಯೊೇಜನ್ವಿಲಿ ಎಂಬ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯನುನ ದೆೇವರ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ುು ಅನ್ುಸರಸಿ 
ನ್ಡಯುವದೆೇ ಪ್ರಯೊೇಜನ್ವತಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಜಷೂತ್ಷಗಷ ಇಟಿನು. ಸ್ುನನತಿಯು “ದಷೇವರ 
ಆಜ್ಞಷಗಳಲ್ಲಿ” ಒಂದಥಗಿದಷ; ಮತುತ ಯೆಹೂದಯರಿಗಷ ಇದು ಒಂದು ಪುರಥತನವಥದ ಮತುತ 
ಅತಯಂತ ಗೌರವಯುತವಥದ ಆಜ್ಞಷಯಥಗಿತುತ (ಆದಕ್ಥಂಡ 17:9, 10; ಯೆಹಷೂೇಶುವ 5:2-5). 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ನಂಬಿಕ್ಷಯ ಮೂಲ್ಕ ದಷೇವರಿಂದ ವಿಮೊೇಚನಷ ಎಂಬುದನುನ ಪಿದಶಷಸ್ಲ್ು 
ಹಳಷ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಅಧಿಕ್ಥರಕ್ಷೆ ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳಲ್ು (ರಷೂೇಮಥ 4:3-8), ಸ್ಭಷಯ 
ಅಭಥಯಸ್ವನುನ ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ಲ್ು (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 9:9), ಅಥವಥ ನಷೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ 
ಅಹಷತ್ಷಯನುನ ಸಿದಥದಂತಪಡಿಸ್ಲ್ು (ಗಲಥತಯ 5:14) ಹಂಜ್ರಿಯುವದಲ್ಿ. ಅದಷೇ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಇಸಥಿಯೆೇಲ್ಯರ ಧಥಮಿಷ ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳ ಸ್ಂಧಥನವಿಲ್ಿದ 
ನಷೈತಿಕ ಅಂಶಕ್ಷೆ ನೇಡುವ ಒತತನುನ ಅನಯಜ್ನರಿಗಷ ಅನವಯಸ್ುವದಲ್ಿ. ಸ್ೂಕ್ಷಮಗಥಿಹಗಳಥದ 
ಯೆಹೂದಯ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪ್ೌಲ್ನ ಬಷೂೇಧನಷಯು ವಿಶರ್ಿವಥದ ಯೆಹೂದಯ ಧಮಷದ ಜ್ನಥಂಗಿೇಯ 
ಅಂಶಗಳನುನ ಆಚರಿಸ್ುತಿತಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತವಷ.  
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ಯಥರು ಆತೂನ ಸಥಕ್ಷಿಯನುನ ಒಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರು ತ್ಥವು ಆಯುದಕ್ಷೂಳುಳವ 
ಹಥಗಷ ಧಮಷಶಥಸ್ರದ ಜ್ನಥಂಗಿೇಯ ಅಂಶಗಳನುನ ಅಭಥಯಸಿಸ್ಬಹುದು ಇಲ್ಿವಷೇ 
ಅಭಥಯಸಿಸ್ಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ, ಆದರಷ ಅವರು ಜ್ನಥಂಗಿೇಯ ಯೆಹೂದಯ ಧಮಷವನುನ ಅನಯ ವಿಶಥವಸಿಗಳ 
ಮ್ಮೇಲಷ ಹಷೇರಬಥರದು. ಜ್ನಥಂಗಿೇಯ ಅಥಷದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನು “ಧಮಷಶಥಸ್ರದ ಕ್ಷೂನಷ” 
ಆಗಿದಥದನಷ (ರಷೂೇಮಥ 10:4). ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ಂದಷೇಶದ ಸ್ಲ್ಹಷಗಳನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸಿದ ಯೆಹೂದಯರು 
“ಮತ್ಥವಲ್ಂಭಿಗಳಥಗಿದದರು” (ಅ.ಕೃ 21:20) ಮತುತ ಅವರು ವಿಶಥವಸಿಗಳಥದ ನಂತರವೂ 
ಫರಿಸಥಯರ ಧಮಷಕ್ಷೆ ಆತುಕ್ಷೂಂಡಿದದರು (ಅ.ಕೃ. 15:5), ಪ್ೌಲ್ನನುನ ಬಷನನಟ್ಟಿದವರಿಗಷ 
ಕಡುವಷೈರಿಗಳಥಗಿದದರು ಮತುತ ಅವನ ಬಷೂೇಧನಷಗಷ ಕ್ಷೂನಷಯನುನ ತರಲ್ು ಪಿಯತಿನಸ್ುತಿತದದರು. 
ಒಬಬನು ದಷೇವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ನಲ್ುಿವಥಗ ಸ್ುನನತಿಯು ಯಥವುದಷೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿಣಥಮವನುನ ಬಿೇರುವದಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ಪ್ೌಲ್ನು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದದನು. ಅದು ಒಬಬನ 
ವಷೈವಥಹಕ ಸಿಾತಿಯಷಷಿೇ ಅಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥಗಿದಷ. ಒಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತನು ವಿವಥಹದ ವಿರ್ಯದಲಥಿಗಲ್ಲ 
ಅಥವಥ ಜ್ನಥಂಗಿೇಯ ಗುರುತಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯ ವಿರ್ಯದಲಥಿಗಲ್ಲ ತನನ ಸ್ನನವಷೇಶವನುನ 
ಬದಲಥಯಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಷಂಬ ಒತತಡವಿಲ್ಿ. 

ವಚನ್ 20. ಸ್ುನನತಿಯ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನ ವಿಮಶಷಷಯನುನ ಒಳಗಷೂಂಡು, ಪ್ೌಲ್ನು 
ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ದೆೇವರು ಕರೆದತಗ ಪ್ರತಿಯೊಬಬನ್ು ಯತವ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ಇದುನೊೇ ಆ 
ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಇರಬೆೇಕು. ಈ ವಿಚಥರವು ಸಥಮಥಜಿಕ ಮತುತ ವಷೈವಥಹಕ ಸಿಾತಿಗಷ 
ಸ್ಮನಥಗಿದಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಈ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯನುನ ವಚನ 24ರಲ್ಲಿ ಪುನರಥವತಿಷಸ್ುತ್ಥತನಷ. 
ಸ್ುನನತಿಯ ಮತುತ ದಥಸ್ತವದ ವಿರ್ಯಗಳು ಬಿಹೂಚಯಷ ಮತುತ ವಿವಥಹದ ಕುರಿತ್ಥದ 
ಪಿಶಷನಗಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಪಿತುಯತತರವನುನ ಸ್ಪಷ್ಿೇಕರಿಸ್ುತತವಷ ಮತುತ ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ುತತವಷ.  

ವಚನ್ 21. ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ುನನತಿ ಮತುತ ದಥಸ್ತವ ಎರಡನೂನ ಪರಿವತಷನಷಯ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ವಷೈವಥಹಕ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ಯಥವ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ಥತರಷೂೇ ಆ ಸಿಾತಿಯಲಷಿೇ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಇರಬಷೇಕು ಎಂದು ತನನ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯನುನ ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ಲ್ು ಅರಿಕ್ಷ ಮಥಡುತ್ಥತನಷ. 
ಅವನು ಹಥಗೂ, ದಥಸ್ತವವನುನ ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ವಿವಥಹ ಅಥವಥ ಜ್ನಥಂಗಿೇಯ ನಲ್ುವಿಗಷ 
ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ಲಥಗುವದಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ಒಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಆದರೆ, ನತವು ಸವತ್ಂತ್ರರತಗಿರಲು 
ಬಯಸುವುದತದರೆ ಅದನೆುೇ ಮತಡಬೆೇಕು ಎಂದು ಹೆೇಳುರ್ತಾನೆ.14 ಆದುದರಿಂದ, 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ದಥಸ್ತವವು ವಿಶರ್ಿವಥಗಿ ವಿವಥಹತರು/ಅವಿವಥಹತರು ಅಥವಥ 
ಸ್ುನನತಿಯದದವರು/ಸ್ುನನತಿಯಲ್ಿದವರು ಈ ಚಚಷಷಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮಥನವಥಗಿಲ್ಿ. ಮೊದಲ್ಲನ 
ಎರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ, ಆತನು ತನನ ಸ್ಹಷೂೇದರ ಮತುತ ಸ್ಹಷೂೇದರಿಯರಿಗಷ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, 
ದಷೇವರು ಕರಷದಥಗ ಪಿತಿಯಬಬನು ಯಥವ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇದದನಷೂೇ ಆ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಇರಬಷೇಕು; ಆದರಷ ಅವನು ದಥಸ್ತವದ ಆಜ್ಞಷಯನುನ ಮೃದುಗಷೂಳಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅದರ ಕುರತ್ು 
ಚಿಂತಿಸಬೆೇಡರ, ಎಂದು ಆತನು ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ, ಇದರ ಅಥಷ, “ನೇವು ನಮೂನುನ 
ಕ್ಷರಳಿಸ್ಲ್ು ದಥಸ್ತವದ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಇರುವದನುನ ಅನುಮತಿಸ್ಬಷೇಡಿರಿ.” ನಮೂನುನ ನೇವು 
ಕ್ರೇಳಿರಿಮ್ಮಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಡಿರಿ.  

ಇಲ್ಲಿಯವರಷಗಷ ದಥಸ್ರಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ೂಚನಷಗಳು ವಿವಥಹತರಿಗಷ ಇರುವ 
ಸ್ೂಚನಷಗಳಷ ಂದಗಷ ಸ್ಮಥನಥಂತರದಲ್ಲಿದಷ, ಅದು ಹಥಸಷೂಯೇಕ್ರತಯಂದಗಷ ಕೂಡಿದಷ. 



 202 

ಗಿಿಕ್ಷೂೇ ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ದಥಸ್ರಿಗಷ ವಿವಥಹವಥಗುವ ಅನುಮತಿ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ದಥಸ್ರ 
ದಷೇಹದ ದೂರ್ಣಷ ಅಥವಥ ಇಲ್ಿದಷೇ ಇರುವದು ಅವರ ಯಜ್ಮನಥನರ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಗಷ 
ಬಿಟಿದುದ. Cato ಎಂಬ ಒಬಬ ರಷೂೇಮನ್ ಸ್ಭಯ ಒಕೆಲ್ಲಗನು, ಕ್ಷಳಗಿನ ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ 
ನೇಡುತ್ಥತನಷ: “ವಯಸಥುದ ಎತತನುನ, ರಷೂೇಗಸ್ಾನಥದ ದಥಸ್ನನುನ ಮತುತ ಯಥವುದಷೇ 
ಹುರುಳಿಲ್ಿದದನುನ ಮಥರಬಷೇಕು.”15 Cato ಅವರ ಅಂದಥಜಿನಲ್ಲಿ ದಥಸ್ರಿಗಷ ಕರುಣಷ 
ಭಥವಥತಿರಷೇಕವುಳಳದಥದಗಿದಷ. ಮುದುಕನಥದ ದಥಸ್ನನುನ ಅಥವಥ ಎತತನುನ 
ಇಟುಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ವಯವಹಥರದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಹೇನವಥದ ನಧಥಷರವಥಗಿದಷ. ಅಧಿಕೃತವಥಗಿ 
ಸ್ಮಥಜ್ವು ಮನುರ್ಯನನುನ ಕ್ಷಳ-ಮಥನವ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಥಗುತತದಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ, 
ಒಬಬನು ದಥಸ್ನಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ ಸ್ವತಂತಿನಥಗಲ್ಲ, ಸ್ುನನತಿಯದದವನಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ 
ಸ್ುನನತಿಯಲ್ಿದವನಥಗಲ್ಲ, ವಿವಥಹತನಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ ಅವಿವಥಹತನಥಗಲ್ಲ ಯಥವ 
ವಯತ್ಥಯಸ್ವಿಲ್ಿ.  

ವಚನ್ 22. ಪ್ೌಲ್ನು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಹಷೂರಗಿನ ತ್ಷೂೇರಿಕ್ಷಯ, ಲೌಕ್ರಕ 
ಪರಿಸಿಾತಿಯನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವ ರಿೇತಿಯನುನ ಸ್ಪಷ್ಿೇಕರಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಸ್ುನನತಿ ಮತುತ 
ದಥಸ್ತವವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿರಬಹುದು ಯಥಕಂದರಷ ದಥಸ್ತವ ಮತುತ ಯೆಹೂದಯರು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಷಯನುನ ಉತತಮವಥಗಿ ಪಿತಿನಧಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಹಷೂರಗಿನ ತ್ಷೂೇರಿಕ್ಷಯ 
ಮಥಗಷಗಳನುನ ಬಿಟುಿ ಒಬಬನ ನರಿೇಕ್ಷ ಮತುತ ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷಯಥಗಿರುವ ಸಿಾತಿಯ 
ಎರಡೂ ಯೇಗಯವಥಗಿದದಲ್ಲಿ ಯಥವುದಷೇ ರಿೇತಿಯ ಹಷೂರಗಿನ ಸಿಾತಿ 
ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಹುದಥದದದಥಗಿದಷ. ಇದು ವಿರ್ಯವನುನ ಯಥವಥಗ ಜ್ನಥಂಗಿೇಯ ಸಿಾತಿಯನುನ 
ಸ್ುನನತಿಯಂದ ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದಥಗಿದಷಯೇ ಅದು ದಥಸ್ತವವನುನ ಗುರುತಿಸ್ುವದು 
ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿದಷ. ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ ರಷೂೇಮನ್ ಸ್ಮಥಜ್ದಲ್ಲಿ ದಥಸ್ತವವು ದೃಢವಥಗಿ ಬಷೇರೂರಿದಷ. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಅದರ ಬಲಷಗಷ ಬಿದದವರು ಕ್ಷೇವಲ್ ಕೆೈಸಾ ದತಸನ್ು ಕತ್ೆನ್ ಮೂಲಕ 
ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿರುವ ಸವತ್ಂತ್ರನ್ು ಮತ್ುಾ ಸವತ್ಂತ್ರನತಗಿದುವನ್ು . . . ಕ್ರರಸಾನಗೆ ದತಸನ್ು. ಈ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯು ಲೌಕ್ರಕ ಜಿೇವಿತವನುನ ಸ್ರಳವಥಗಿ ಮಥಡುವದಲ್ಿ, ಆದರಷ ಇದು ಸ್ಧಯದ 
ಕಷಥಿನುಭವದ ನಥಯಯತಿೇಪಿಷನ ಮತುತ ನತಯತವದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ರಳವಥಗಿ 
ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತದಷ.  

ವಚನ್ 23. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜಥಗತಿೇಕ ಅರಿಕ್ಷ, ದಥಸ್ನಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ ಸ್ವತಂತಿನಥಗಲ್ಲ ಎಲಥಿ 
ಮನುರ್ಯರಿಗಷ ಅವನು ದೃಢಪಡಿಸಿದ ಸಥಾನ, ಬಹಳ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿಲ್ಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಬಹಳ 
ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿಸಿದಥದನಷ. ಎಲಥಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರು, ದಥಸ್ರಥಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಥ ಸ್ವತಂತಿರಥಗಿರಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ತನು 
ಕೂಿಜಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಮರಣಹಷೂಂದದಥಗ ಕರಯಕೆೆ ಕೊಳಿಲಪಟಿಟದತುರೆ. ವಿಶವದ 
ಅಳತ್ಷಗಷೂೇಲ್ಲನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು ಅರಿಕ್ಷ ಮಥಡುವದು ಶಷಿೇರ್ಿ ಸ್ಮಥನತ್ಷಯಥಗಿದಷ. 
ಕ್ಷಲ್ವು ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ, ದಥಸ್ನು ಆರ್ಥಷಕ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ತನನ ಸ್ವಂತಿ ಸ್ಹಪ್ಥಟ್ಟಗಿಂತ ಹಷಚುಿ 
ಸ್ುರಕ್ಷಿತನಥಗಿರಬಹುದು,16 ಆದರಷ ಮಥನವ ನಯಮಗಳ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನದಲ್ಲಿ ಅಥವಥ 
ಆತಿೀಕ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನದ ಶಥರಿೇರಿಕ ತ್ಷೂಡಗಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿದದರು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ 
ಸ್ಲ್ಹಷ, ಮನ್ುಷಯರಗೆ ದತಸರತಗಬೆೇಡಿರ. ಯಥರು ದಥಸ್ರಥಗಿರುವ ತಮೂ ಸಿಾತಿಯನುನ 
ಬದಲಥಯಸಿಕ್ಷೂಳಳಲಥರರಷೂೇ ಅವರು ತಮೂ ಜಿೇವಿತದ ಸಿಾತಿಯ ಕುರಿತು ದುಃಖಿಸ್ಬಥರದು 
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ಉತತಮವಥಗಿ ಕ್ಥಯಷವನುನ ಮಥಡಬಷೇಕು. ಹೇಗಷ ಮಥಡುವದು ಲಷೂೇಕದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಷ 
ದಥಸ್ರಥಗಿರುವದಕ್ಷೆ ಸ್ಮಥನವಥಗಿದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಲೌಕ್ರಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಷ 
ದಥಸ್ರಥಗಿರುವದರ ಮೂಲ್ಕ “ದಥಸ್ರಥಗಿರಬಷೇಡಿರಿ” ಎಂದು ಅವರನುನ ಎಚಿರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 
ದಷೇವರು ದಥಸ್ರನುನ ಮತುತ ಸ್ವತಂತಿರನುನ ತನನ ರಕತದಂದ ಕ್ಷೂಂಡುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ ಎಂಬ 
ತಿಳುವಳಿಕ್ಷ ಅವರಿಗಷ ಸಥಕು.  

ವಚನ್ 24. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಬಷೂೇಧನಷಯ ವಿಚಥರಗಳನುನ 7:20ರಲ್ಲಿ 
ಪುನರಥವತಿಷಸ್ುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತಗಷೂಳಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಪ್ರತಿಯೊಬಬನ್ು ಕರೆಯಲಪಟತಟಗ 
ಯತವ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿದುನೊೇ ಅದೆೇ ಸಿೆತಿಯಲ್ಲಿ ದೆೇವರ ಮುಂದೆ ಇದುು ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ ಅಂದರಷ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರು ವಿವಥಹ ಮತುತ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಟುಿಪ್ಥಡುಗಳನುನ ಗೌರವಿಸ್ಬಷೇಕು ಎಂದಥಷ. 
ಕ್ಷೈಸ್ತನಥಗಿರಲ್ು ದಷೇಶೇಯ ಗಷೂೇಳದಲ್ಲಿ ಯಥವುದಷೇ ಬದಲಥವಣಷಗಳು ಆವಶಯಕವಿಲ್ಿ. 
ಬದಲ್ಲಗಷ, ಕ್ಷೈಸ್ತ ಧಮಷ ಕುಂಟುಂಬಗಳನುನ ಹಷಚುಿ ಸಿಾರಗಷೂಳಿಸ್ುತತದಷ. 

ಕೊರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕೆೈಸಾರಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು (7:25-40) 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಬರಷದ ಪತಿ ಹಥಗೂ, ಲಷೇಖಕರ ಪಿವೃತಿತ ಎಂದು 

ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ ಅಂದಗಷೂಳಿಸಿ ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ಭಥಷಷಯನುನ ಬರವಣಿಗಷಯಲ್ಲಿ ಬಳಿಸ್ುವದನುನ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ಥತರಷ ಇದು ಹಂದನ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರು ಕ್ಷೈಸ್ತರ ತತವಗಳನುನ ತಮೂ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ 
ಸಷೇರಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ ಈ ಗಲ್ಭಷಯನುನ ಎದುರಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ, 
ನಷೈತಿಕತ್ಷ, ಮನಷಗಳು, ಪ್ಥಲ್ಕರು ಮತುತ ವಷೈವಥಹಕ ಸ್ಂಬಂಧಗಳಷೇ ಬದಲಥವಣಷಯ 
ಹಂತದಲ್ಲಿದದವು. ವಷೇಶಥಯವೃತಿತ, ಗಭಷಪ್ಥತ, ಭಿಮ್ಮಯಲ್ಲಿ ಸಥಯುವದಕ್ಷೆ 
ಬಹರಂಗಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು, ವಿಚಷಿೇದನ, ಅತಿೇಯಥದ ಬಡತನ ಮತುತ ದಥಸ್ತವ ಈ 
ವಿರ್ಯಗಳು ನಷೇರವಥಗಿ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ ಪರಿಣಥಮ ಬಿೇರಿದವು. ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗುವದಕ್ಷೆ 
ವತಷನಷಯಲ್ಲಿ ಬದಲಥವಣಷ ಅಗತಯವಥಗಿತುತ, ಆದರಷ ಎರ್ಿರಮಟ್ಟಿಗಷ? ಒಬಬನು ಎಲ್ಲಿಂದ 
ಪ್ಥಿರಂಭಿಸ್ಬಷೇಕು?  

ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ನಷೇರವಥಗಿ ಕತಷನಂದ ಉಲಷಿೇಖ ದಷೂರಷತ್ಥಗ, ಆತನು ಅದನುನ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿದನು (7:10); ಅವನು ಉಪಯೇಗಿಸ್ದಷೇ ಹಷೂೇದಥಗ, ಅವನು ಆತೂನ 
ಮಥಗಷದಶಷನವನುನ ಅವಲ್ಂಭಿಸಿದನು ಮತುತ ಪಿಸ್ುತತ ಸ್ನನವಷೇಶಕ್ಷೆ ಅನವಯಸ್ುವ 
ನೂತನ ಸ್ೂಚನಷಗಳನುನ ನೇಡಿದನು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ವಿಗಿಹಗಳ ವಿಚಥರ ಮತುತ 
ಕ್ಷಲ್ವೊಂದು ತತವಗಳನುನ ಕ್ಷಳಗಷಹಥಕುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಅಭಥಯಸ್ವನುನ ನಷೇರವಥಗಿ 
ನವಷಹಸಿದನು. ಅವರ ವಷೈವಥಹಕ ಸಿಾತಿಯನುನ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತ್ಥವು ಹಷೇಗಿದಥದರಷೂೇ 
ಹಥಗಷಯೆೇ ಇರಬಷೇಕು ಎಂದು ಹಷೇಳಿದನು (7:20). ದಂಪತಿಗಳು ತಮೂ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಲಷೈಂಗಿೇಕವಥಗಿ ದೂರವಿರುವದನುನ ಹಷೇರಬಥರದು. ಒಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತನು ಅವಿಶಥವಸಿಯನುನ 
ಮದುವಷಯಥಗುವಥಗ, ಕ್ಷೈಸ್ತನು ವಿವಥಹವನುನ ನವಷಹಸ್ಬಷೇಕು.  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಮುಂದಷ ತನನ ಗಮನವನುನ ವಿವಥಹತರಷಡಷಗಷ ತಿರುಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವನ 
ಉದಷದೇಶ ಸ್ಂಭಥರ್ಣಷಯ ರೂಪದ “ನೇವು ಹೇಗಷ ಮಥಡಬಷೇಕು” ಅಥವಥ “ನೇವು ಹೇಗಷ 
ಮಥಡಬಥರದು” ಎಂಬ ಆಜ್ಞಷಗಳನುನ ನೇಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಬದಲಥಗಿ ಅವನು 7:26ರಲ್ಲಿ ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ 
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ನೇಡುತ್ಥತನಷ ಮತುತ 7:28ರಲ್ಲಿ ವಷೈವಿಧತ್ಷಯನುನ ಅನುಮತಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.  
ಪ್ೌಲ್ನು ತನಗಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಂದ ಕಳುಹಸ್ಲ್ಪಟಿ ಪಿಶಷನಗಳಿಗಷ ಉತತರಿಸ್ುತಿತರುವ 

ಹಥಗಷ, ಅವನು ವಿವಥಹದಲ್ಲಿ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಂಬಂಧದಕ್ರೆಂತ ದೂರವಿರುವದು ದಷೇವರಿಗಷ 
ಅಷಷೂಿಂದು ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷಯಥಗಿಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ಅಲ್ಿಗಳಷಯುತ್ಥತನಷ, ಮತುತ ಪಿತಿಯಬಬ 
ಕ್ಷೈಸ್ತನಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಅವರನುನ ಕರಷದಥಗ ಅವನು ಅವಳು ಇದದ ವಷೈವಥಹಕ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ 
ಇರಬಷೇಕು ಎಂದು ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. ಅವನು ಈ ವಿಚಥರದ ಕುರಿತು ಮುಂದನ 
ಭಥಗದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 

“ನೇವು ಇದು ಹತಗೆ ಇರರ” (7:25-31) 
25ಕನುಕೆಯರನ್ುು ಕುರತ್ು ಕತ್ೆನಂದ ಬಂದ ಆಜ್ಞೆ ನ್ನ್ಗೆ ಯತವದೂ ಇಲಿ; ಆದರೆ 

ನ್ಂಬಿಗಸಾನತಗಿರುವದಕೆೆ ಕತ್ೆನಂದ ಕರುಣೆಯನ್ುು ಹೊಂದಿದವನತಗಿ ನ್ನ್ು 
ಅಭಿಪತರಯವನ್ುು ಹೆೇಳುರ್ ಾೆೇನೆ. 26ಈಗಿನ್ ಕಷಟಕತಲದ ನಮಿತ್ಾ ಜನ್ರು ಇದು ಹತಗೆ ಇರುವದು 
ಒಳೆಿೇದೆಂದು ಭತವಿಸುರ್ ಾೆೇನೆ. 27ಹೆಂಡತಿಯನ್ುು ಕಟಿಟಕೊಂಡಿದಿುೇಯೊೇ? 
ಬಿಡುಗಡೆಯತಗುವದಕೆೆ ಪ್ರಯತಿುಸಬೆೇಡ. ಹೆಂಡತಿಯನ್ುು ಕಟಿಟಲಿವನತಗಿದಿುೇಯೊೇ? 
ಹೆಂಡತಿಯನ್ುು ದೊರೆಕ್ರಸಿಕೊಳುಿವದಕೆೆ ಪ್ರಯತಿುಸಬೆೇಡ. 28ಒಂದುವೆೇಳ  ೆನೇನ್ು ಮದುವೆ 
ಮತಡಿಕೊಂಡರೂ ಪತಪ್ವಿಲಿ. ಕನುಕೆಯು ಮದುವೆಮತಡಿಕೊಂಡರೂ ಪತಪ್ವಿಲಿ, ಆದರೆ 
ಮದುವೆ ಮತಡಿಕೊಂಡವರಗೆ ಶ್ರೇರಸಂಬಂಧವತಗಿ ಕಷಟ ಸಂಭವಿಸುವದು; ಇದು ನಮಗೆ 
ಉಂಟತಗಬತರದೆಂದು ನ್ನ್ು ಅಪೆೇಕ್ಷೆ, 29ಸಹೊೇದರರೆೇ, ನತನ್ು ಹೆೇಳುವದೆೇನ್ಂದರೆ - 
ಸಮಯವು ಸಂಕೊೇಚವತದದುರಂದ ಇನ್ುು ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿಯುಳಿವರು ಹೆಂಡತಿ 
ಯಿಲಿದವರಂರ್ೆಯೂ, ಅಳುವವರು ಅಳದವರಂರ್ೆಯೂ, 30ಸಂರ್ೊೇಷಪ್ಡುವವರು 
ಸಂರ್ೊೇಷಪ್ಡದವರಂರ್ೆಯೂ, ಕೊಂಡುಕೊಳುಿವವರೂ ಕೊಂಡದುು ತ್ಮಮದೆೇ ಎಂದು 
ಹೆೇಳದವರಂರ್ೆಯೂ, 31ಲೊೇಕವನ್ುು ಅನ್ುಭೊೇಗಿಸುವವರು ಅದನ್ುು ಪ್ರಪ್ೂಣೆವತಗಿ 
ಅನ್ುಭೊೇಗಿಸದವರಂರ್ೆಯೂ ಇರಬೆೇಕು. ಯತಕಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪ್ಂಚದ ರ್ೊೇರಕೆಯು 
ಗತಿಸಿಹೊೇಗುರ್ತಾ ಅದೆ.  

ವಚನ್ 25. ಕುರತ್ು ಎಂಬ ವಥಕ್ಥಯಂಗವು (περὶ δὲ, peri de) ಈಗ ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಕ್ಷೇಳಿದ ಪಿಶಷನಗಳಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಯನುನ 
ಪರಿಚಯಸ್ುವಂತದಥದಗಿದಷ (7:1; 8:1; 12:1; 16:1), ಆದರಷ ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಕ್ಷೇವಲ್ 
ಗಮನವನುನ ಒತುತ ನೇಡುವದರ ಮ್ಮೇಲಷ ಸ್ಾಳಥಂತರಿಸ್ುತತವಷ. ಸ್ಭಷಯಂದ ಬಂದ ಪಿಶಷನ 
ಬಹುಶಃ ಒಂದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚುಿ ಭಥಗಗಳನುನ ಹಷೂಂದರಬಹುದು, ಆದರಷ ಸಥಮಥನಯವಥದ 
ಕಳಕಳಿ ಒಂದಷೇ ಆಗಿದಷ: ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿರುವದು ಲಷೈಂಗಿೇಕತ್ಷ ಮತುತ ವಿವಥಹದ ಕುರಿತ್ಥಗಿ 
ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಟಿ ವಿಚಥರಗಳನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ುವದಥಗಿದಷಯೇ? ಪ್ೌಲ್ನು 7:17ರಲ್ಲಿ ತ್ಥನು 
ಪ್ಥಿರಂಭಿಸಿದ ಮುಖಯ ವಿರ್ಯವನುನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟುಿಕ್ಷೂಂಡು “. . . ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನಗಷ 
ತ್ಥನು ಇದದ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಇರುವದು ಉತತಮ” ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ (7:26).  

ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ, “ಕನನಕ್ಷಯು” ನಮೂ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿದದಂತ್ಷ, 



 205 

ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಪುರುರ್ನಷೂಂದಗಷ ಆತಿೀಯ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಹಷೂಂದದಷೇ ಇರುವ ಒಬಬ 
ಯೌವನಸ್ಾ ಸಿರೇಗಷ ಉಲಷಿೇಖವಥಗಿದಥದಳಷ, ಪುರುರ್ ಪಿಧಥನ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯು ಬಿೇರುವ 
ನಕ್ಥರಥತೂಕ ಪರಿಣಥಮಗಳು ನಮೂ ಪಿಸ್ುತತ ಅಧಯಯನದ ಕ್ಥಯಷವಥಯಪಿತಯ ಮ್ಮೇಲಷಯಲ್ಲಿ 
ಬರುವದಲ್ಿ. ಜಷೈವಿೇಕವಥಗಿ ಮತುತ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಕ ವಿರ್ಯಗಳು ಬಥಹಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಷವಥಗಿ 
ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತವಷ.  

ದಷೇವದೂತನು ಮರಿಯಳಿಗಷ ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಥಗ, ಅವಳು “ಕನನಕ್ಷ” ಎಂದು 
ಗುರುತಿಸ್ಲ್ಪಟಿಳು (ಲ್ೂಕ 1:27). ಕಥಷಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಷೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಥವ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯೂ 
ಯೇಸಷಫನ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಷೇಳಲಥಗಿಲ್ಿ (ನಷೂೇಡಿರಿ ಮತ್ಥತಯ 1:20-25). ಗಿಿೇಕ್ 
ದಂತಕಥಷಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಷೇವತ್ಷಗಳು Artemis, Athena, and Hestia. 
ಕನನಕ್ಷಯಥಗಿದದರು, ಗಿೇಕ್ರ ಸ್ವಷದಷೇವಮಂದರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಷೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಥವ 
ಕನನಕ್ಷಯಥಗಿರುವ ದಷೇವರುಗಳಿಲ್ಿ. ಅಂಶವನುನ ಕ್ಷೂನಷಯಲ್ಿದಂತ್ಷ ಸ್ಪಷ್ಿೇಕರಿಸ್ಬಹುದು. 
ವಿರಳವಥಗಿ, ಕನುಕೆ ಎಂಬ ಪದವು ಪುರುರ್ ಮತುತ ಸಿರೇ ಇಬಬರನೂನ ಒಳಗಷೂಂಡಿದಷ (ಪಿಕಟನಷ 
14:4; KJV) ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು 7:25ರಲ್ಲಿ “ಕನನಕ್ಷಯರ ಕುರಿತು” ಬರಷಯುವಥಗ ಅವನು 
ಅವಿವಥಹತರು ಲಷೈಂಗಿೇಕವಥಗಿ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಷಯಲ್ಿದವರ ಕುರಿತು ಬರಷಯುತಿತದಥದನಷ (7:28, 
36).17  

ಕನನಕ್ಷಯರ ಕುರಿತು ಪ್ೌಲ್ನ ಕಳಕಳಿ ಅಮೂತಷವಥಗಿಲ್ಿ; ಅದು ವಿವಥಹದ 
ಸ್ನನವಷೇಶದಷೂಳಗಷ ಇದಷ. ಅವನು ಕ್ಷೈಸ್ತ ವಿವಥಹದ ಪವಿತಿತ್ಷಯ ಕುರಿತು ಪುರುರ್ ಮತುತ ಸಿರೇ 
ಇಬಬರನೂನ ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ುತಿತದಥದನಷ.  

ವಿವಥಹತರಿಗಷ, ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥದ ಬಷೂೇಧನಷಯನುನ ಕತಷನಂದ ಮೊದಲ್ು 
ಆಲ್ಲಸಿದವರು ಹಷೇಳಿರುವದನುನ ತಿಳಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (7:10). ಅವನಗಷ ಇದಕ್ಷೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಷ 
ಯಥವುದಷೇ ರಿೇತಿಯ ಕತ್ೆನ್ ಆಜ್ಞೆ ವಿವಥಹವಥಗಲ್ು ಪಿಯತಿನಸ್ುತಿತರುವ ಯಥವ ಯೌವನಸ್ಾ 
ಪುರುರ್ ಮತುತ ಸಿರೇಗಷ ಇಲ್ಿ, ಆದರಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಿ ಅವನ ನಯೇಜ್ನಷ ಅವನು ಹಷಚ್ಚಿನ 
ಪಿಕಟನಷಯನುನ ನೇಡುತ್ಷತೇನಷ ಎಂದು ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಇದನುನ 
ಸಷೇರಿಸ್ುವಥಗ, ನ್ನ್ು ಅಭಿಪತರಯವನ್ುು ಹೆೇಳುರ್ ಾೆೇನೆ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ಅವನು ತನನ 
ಸ್ಲ್ಹಷಗಳನುನ ಅಲ್ಕ್ಷ ಮಥಡಿರಿ ಎಂದು ಅನುಮತಿಸ್ುತಿತಲ್ಿ. ಅವನು ಎರಡು ತತವಗಳಿಗಷ 
ದಷೈವಿೇಕ ಅಧಿಕ್ಥರವನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತ್ಥತನಷ: (1) ವಿವಥಹತ ದಂಪತಿಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ದಷೇವರು 
ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಅನುಮತಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಮತುತ (2) ವಿವಥಹವು ಜಿೇವನದುದದಕೂೆ 
ಇರುವ ವಚನಬದದತ್ಷಯಥಗಿದಷ. ಅದರಿಂದಥಚಷಗಷ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ನ್ಂಬಿಗಸಾನತಗಿರುವದಕೆೆ 
ಕತ್ೆನಂದ ಕರುಣೆಯನ್ುು ಹೊಂದಿದವನತಗಿ ಮಥಗಷದಶಷನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ (ನಷೂೇಡಿರಿ 
7:40). 

ವಚನ್ 26. ವಿವಥಹದ ಕುರಿತು ಪ್ೌಲ್ು ಏನು ಹಷೇಳಿದಥದನಷೂೇ ಅದು ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ 
ವಿವಥಹವಥಗಲ್ು ಪಿಯತಿನಸ್ುತಿತರುವ ಎಲ್ಿರಿಗೂ ಸ್ಮಥನವಥಗಿ ಅನವಯಸ್ುತತದಷ. ಈಗಿನ್ 
ಕಷಟ ಕತಲವನ್ುು ದೃಷ್ಿಯಲ್ಲಿಟುಿಕ್ಷೂಂಡು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು, ವಿವಥಹವಥಗದಷೇ ಇರುವವನು 
ವಿವಥಹವಥಗದಷೇ ತ್ಥನು ಇದದ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿಯೆೇ ಇರುವದು ಉತತಮ. “ಈಗಿನ ಕರ್ಿ ಕ್ಥಲ್” 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ ಮ್ಮೇಲಷ ಪರಿಣಥಮ ಬಿೇರುತಿತುತ ಎಂಬುದನುನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಹಷೇಳುವದಲ್ಿ. 
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ಅಂತರಂಗದ ಗಲ್ಭಷ ಮತುತ ವಿರಷೂೇಧ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಸ್ವಯಂ-ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿದದವು. 
ವಿವರಣಷಯ ಅವಶಯಕತ್ಷಯಲ್ಿ.  

ವಚನ್ 27. ಅವಿವಥಹತರಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಎಚಿರಿಕ್ಷ, ವಿಶಥವಸಿಗಳನುನ ಕರಷದಥಗ ಅವರು 
ಯಥವ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ಥತರಷೂೇ ಅದಷೇ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವದು ಎಂಬುದು ಆತನ 
ಸಥಮಥನಯ ಅಂಶಕ್ಷೆ ಸ್ರಿಹಷೂಂದುತತದಷ. ಪುರುರ್ನು ಅಥವಥ ಸಿಿೇ ವಿವಥಹತರಥದ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರಥದರಷ ವಿವಥಹತರಥಗಿಯೆೇ ಉಳಿಯಬಷೇಕು ಮತ್ುಾ ಬಿಡುಗಡೆಯತಗುವದಕೆೆ 
ಪ್ರಯತಿುಸಬೆೇಡ. ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಹೊಂದಿದ ವಿಶ್ತವಸಿಗಳು ಎಂದಗೂ 
ವಿವಥಹವಥಗದಷೇ ಇರುವವರಷೂಂದಗಷ, ಸ್ಂಗಥತಿಯನುನ ಕಳಷದು ಕ್ಷೂಂಡವರಷೂಂದಗಷ ಮತುತ 
ವಿಚಷಾೇದನ ಹಷೂಂದದವರಷೂಂದಗಷ ಸಷೇರಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ. “ಈಗಿನ ಕರ್ಿ ಕ್ಥಲ್ವನುನ 
ದೃಷ್ಿಯಲ್ಲಿಟುಿಕ್ಷೂಂಡು” ಅವರು ವಿವಥಹವಥಗದಷೇ ಇರುವದು ಅವರಿಗಷ ಜಥಣತನವಥಗಿದಷ. 
ಪುರುರ್ರು ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ವಿವಥಹವಥಗಲ್ು ಮುಂದಥಗುತ್ಥತರಷ, ಆದರಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಪುರುರ್ರಿಗಷ ಏನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷೂೇ ಅದು ಸಿರೇಯರಿಗೂ ಅನವಯವಥಗುತತದಷ.  

ವಚನ್ 28. ಪ್ೌಲ್ನ “ಅಭಿಪ್ಥಿಯದಲ್ಲಿ” ಅಧಿಕ್ಥರದ ಹಂತ (7:25) ಅವನು 
ಮುಂದುವರಷಯುತಿತರುವ ಹಥಗಷ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗುತತದಷ; ಇದು ನಯಮವಲ್ಿ. ಅವನನುನ ಕತಷನು 
ನಂಬಿಕ್ಷಗಷ ಅಹಷನಷಂದು ಎಣಿಸಿದಥದಗೂಯ ಅವನ ಶಫಥರಸ್ುನುನ ಕ್ಷಲ್ವರು ಆಯೆೆ 
ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಸಥಧಯತ್ಷಯಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ಆತನು ಸಿವೇಕರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಪ್ೌಲ್ನ 
ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸಿ ವಿವಥಹವಥಗಲ್ು ನಧಷರಿಸಿದವರಿಗಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ, ನೇವು ಪತಪ್ ಮತಡುತಿಾಲಿ. ಅವನು ತನನ ಸ್ವಂತ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಅಧಿಕ್ಥರ 
ಅಥವಥ ವಷೇದವಥಕಯದ ಅಧಿಕ್ಥರವನುನ ಇಂತಹ ನಧಥಷರದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಧಥನ 
ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದನುನ ಆತನು ನಂಬುತಿತಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಓದುಗರಿಗಷ ಅವರ 
ಅಪ್ಥಯಕ್ಥರಿ ಸ್ನನವಷೇಶದ ಮೂಲ್ಕ ಮಥಗಷದಶಷನ ನೇಡಲ್ು ಜಥಣ ತಿೇಪಷನುನ 
ನೇಡುತ್ಥತನಷ, ಆದರಷ ಅವನು ಅಂತಿಮ ನಧಥಷರವನುನ ಪಿತಿಯಬಬ ವಯಕ್ರತಗಷ ಬಿಡುತ್ಥತನಷ. 
ಆದಥಗೂಯ ಆತನು ತನನ ಸ್ಲ್ಹಷಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಥಗಿದಥದನಷ. ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಈ 
ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮೂ ಮನಸಥಕ್ಷಿ ಹಷೇಳುವದನುನ ಕ್ಷೇಳುವದಕ್ಷೆ ಸ್ವತಂತಿರಥಗಿದಥದರಷ, 
ವಿವಥಹವಥದವರು ಈ ಜೇವಿತ್ದಲ್ಲಿ ಕಷಟವನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸುವರು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು 
ಪ್ೌಲ್ನು ದೃಢನಧಥರವುಳಳವನಥಗಿದಥದನಷ. ಅವನು ತನನ ಓದುಗರಿಗಷ, ನತನ್ು ನಮಮನ್ುು 
ಉಳಿಸಬೆೇಕೆಂದು ಪ್ರಯತಿುಸುವವನತಗಿದ ುೆೇನೆ ಎಂದು ಮರುಭರವಸಷಯನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. 
ಪ್ೌಲ್ನು ವಿವಥಹವು ಪರಿಶುದದತ್ಷಯ ಜಿೇವಿತವಥಗಿದಷ ಆದರಷ ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
“ಈಗಿನ ಕರ್ಿ ಕ್ಥಲ್ದ ನಮಿತತ” ವಿವಥಹದ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯಥಗಿರಬಷೇಕು. ಇನಷೂನಬಬ 
ವಯಕ್ರತಯನುನ ಪಿಿೇತಿಸ್ಲ್ು ವಚನಬದದರಥಗುವದರ ಮೂಲ್ಕ, ಒಬಬನು ಕತಷನಂದ 
ದೂರಹಷೂೇಗುವ ಒತತಡಕ್ಷೆ ಒಳಗಥಗುತ್ಥತನಷ ಎಂಬ ಕ್ಥರಣವನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ (7:32-
35ರಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಶಷೇಷಯನುನ ನಷೂೇಡಿರಿ).  

ವಚನ್ 29. ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ಸಮಯವು ಸಂಕೊೇಚವತದದುರಂದ ಇನ್ುು ಮೇಲೆ 
ಹೆಂಡತಿಯುಳಿವರು ಹೆಂಡತಿ ಯಿಲಿದವರಂರ್ೆಯೂ ಇರಲ್ಲ. ಈ ವಚನದ ಪ್ಥಿರಂಭದ 
ಭಥಗವು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಪಿಸ್ತತ ಕ್ಥಲ್ದ ಅಂತಯವು ಬಷೇಗನಷ ಬರಲ್ಲಕ್ರೆದಷ ಎಂಬುದನುನ 
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ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಕತಷನ ಬರಷೂೇಣದ ಕುರಿತು ಹಷೇಳುತಿತಲ್ಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿದಷ, 
ಅಲ್ಿದಷೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು ತನನ ಸ್ವಂತ ಜಿೇವಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಥ ತನನ ಓದುಗರ ಜಿೇವಿತದ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ಥತನಷ ಎಂದು ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವದಲ್ಿ. ಕತಷನ ಬರಷೂೇಣಕ್ಷೆ 
ಸಿದದರಥಗಿರುವದು ಅವನ ಬರಷೂೇಣದ ಕುರಿತು ಉಹಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಸ್ಮನಥಗಿಲ್ಿ. 
ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಯಂತ್ಷ ಜಿೇವಿಸ್ುವದು ಆತನ ಬರಷೂೇಣಕ್ಷೆ ಸಿದಧರಥಗಿರುವದು ಎಂದು ಅಥಷ. 
ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ಸ್ಹಷೂೇದರರಿಗಷ18 ಕಡಿಮ್ಮಯಥಗಿದಷ ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿದದದನು, ಆದಥಗೂಯ 
ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬಷೂೇಧಿಸಿ ಶತಮಥನಗಳಷೇ ಗತಿಸಿಹಷೂೇದವು.  

ಆದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪಿಧಥನ ದಷೇವದೂತನ ಮತುತ ತುತೂರಿ ಧವನಯಂದಗಷ ದಷೇವರು ಅವರ 
ಜಿೇವಿತಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸ್ುವನು ಎಂಬ ವಿಚಥರದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿಸಿದದರು  
(1 ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕ 4:15). ಪ್ೌಲ್, ಯಥಕ್ಷೂೇಬ ಮತುತ ಪ್ಷೇತಿ ಇದನುನ ತಪ್ಥಪಗಿ ತಿಳಿದದದರಷೂೇ? 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಸಿದಥದಂತ ಕತಷನು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವನು ಎಂದು ಹಷೇಳುತತದಷ ಆದರಷ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಸ್ಮಯವನುನ ನಧಷರಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಕತಷನ ಬರಷೂೇಣವನುನ ಮುಂದಥಗಿ 
ಗಿಹಸ್ುವದು ಲಷೂೇಕವನುನ - ನಂಬಿಕ್ಷಯ, ಕರುಣಷಯ ಮತುತ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜಿೇವಿತಕ್ಥೆಗಿ 
ಉತತಮ ಸ್ಾಳವನಥನಗಿ ಮಥಡಲ್ು ಸ್ತ್ಥೆಯಷಗಳನುನ ಮಥಡಲ್ು ಕರಷನೇಡುವದಥಗಿದಷ. 
ಯಥಕಂದರಷ ಕತಷನ ದನವು ಸ್ಮಿೇಪವಥಗಿದಷ, ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ತ್ಥವು ಮೊದಲ್ು ತಿಳಿಯದಷೇ 
ಇರುವ ಲಷೂೇಕವನುನ ಇದದಂತ್ಷೇ ನಷೂೇಡುವ ದೃಷ್ಿ ಇದಷ.  

ಪಿತಿಯಂದು ಕ್ಷಣ “ಹಷಂಡತಿಯದದವರು ಹಷಂಡತಿಯಲ್ಿದವರಂತ್ಷ ಇರಬಷೇಕು” ಎಂಬ 
ಸ್ಮಯವನುನ ಸ್ಮಿೇಪಕ್ಷೆ ತರುತಿತದಷ. ಅವಿವಥಹತರ ಕುರಿತು ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಲ್ಹಷಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಏನಥದರೂ ಒರಟುತನವನುನ ಓದದದರಷ, ಎಲಥಿ ಲೌಕ್ರಕ 
ಸ್ಂಗತಿಗಳಿಗಷ ಕ್ಷೂನಷಯದಷ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷ ಅದನುನ ಮೃದುಗಷೂಳಿಸ್ುತತದಷ. ಕತಷನು 
ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ಥತನಷ ಎಂಬುದರ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷ ಅವರು ಯೇಚ್ಚಸ್ುವ ಮತುತ ಜಿೇವಿಸ್ುವ 
ವಿಧಥನದ ಮ್ಮೇಲಷ ಪ್ಥಿಯೇಗಿಕ ಪರಿಣಥಮವನುನ ಬಿೇರುತತದಷ. ಅವರು ಆ ಸ್ಮಯವು 
ಶೇರ್ಷವಥಗಿ ಅವರ ಮ್ಮೇಲಷ ಬರಲ್ಲದಷ ಎಂಬುದನುನ ನಂಬಿದದರು; ಅದು ಯಥವಥಗಲ್ೂ ಕ್ಷೈಸ್ತರ 
ಮ್ಮೇಲಷ ಬಷೇಗನಷೇ ಬರಲ್ಲಕ್ರೆದಷ. ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಈ ಜಿೇವಿತದ ಸ್ಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮುಳುಗಿಹಷೂೇಗಿದದರು, ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರ ಗಮನವನುನ ಪರಲಷೂೇಕದ ಕಡಷಗಷ 
ನದಷೇಷಶಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅನಯಜ್ನರಿಗಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಿರುವದರಿಂದ ಕತಷನ ಬರಷೂೇಣವು 
ಬಹುಬಷೇಗನಷೇ ಆಗಲ್ಲದಷ ಎಂದು ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಬಷೇಕು. Richard E. Oster, Jr., ಅವರು ಈ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹಷೇಳುತ್ಥತರಷ. “ವಿಶಥವಸಿಗಳ ನಜ್ವಥದ ಸ್ವಂತಿಕ್ಷಯು ಕ್ಥಣದಷೇ ಇರುವ ಲಷೂೇಕದ 
ಮೌಲ್ಯಗಳನುನ ನಷೈಜ್ಯತ್ಷಯಲ್ಲಿ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿದಷ. ಯಥಕಂದರಷ ಅದಷೂಂದಷೇ ಲಷೂೇಕವು 
ಶಥಶವತವಥದದುದ ಮತುತ ಯಥವುದು ನಶವರವೊೇ ಅದನುನ ಜಿೇವವು ನುಂಗಿಹಥಕುತತದಷ”19  
(2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 5:4). 

ವಚನ್ 30. ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ವಿಶಥವಸಿಗಳು ದಷೇವರನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಹಂತದಲ್ಲ ಿ
ಮತುತ ರಕ್ಷಕನ ಬರಷೂೇಣದ ನರಿೇಕ್ಷಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮೂ ವಿವಥಹದ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನವನುನ 
ಮತುತ ಲಷೂೇಕದ ಇತರ ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ ಮತ್ಷತ ಕಿಮಪಡಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ತಪಿಪಸಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಮನಷೂೇಸಿಾತಿಯ ಸ್ಲ್ಹಷ ನೇಡುವದಲ್ಿ; ಅವನು ಸ್ಹಷೂೇದರರು ನಥಲ್ುೆ 
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ಗಷೂೇಡಷಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಸಷೇರಿಬಂದು ಕತಷನು ಬರುವವರಷಗಷ ಸ್ಂಗಿೇತಗಳನುನ ಹಥಡಬಷೇಕು 
ಎಂದು ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುವದಲ್ಿ. ಜಿೇವವಿರುವಥಗ ದಷೇವ ಜ್ನರು ಅಳುರ್ತಾರೆ, ಹಷ್ಠೆಸುರ್ತಾರೆ 
ಕೊಂಡುಕೊಳುಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ುಾ ಹೊಂದಿಕೊಳುಿರ್ತಾರೆ; ಆದರಷ ಪಿತಿನತಯದ ಜಿೇವಿತದ ಲೌಕ್ರಕ 
ಸ್ಂಗತಿಗಳು ಹಷೂಸ್ ಉದಷದೇಶವನುನ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳತತವಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ದಷೇವರು ಲಷೂೇಕವನುನ 
ಉನನತವಥದ ಸಿಾತಿಗಷ ನಡಷಸ್ುತಿತದಥದನಷ ಎಂಬುದನುನ ಗುರುತಿಸ್ಬಷೇಕು. ಆ ಸ್ಮಯದ ವರಷಗಷ, 
ಲಷೂೇಕವು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ವಿಶಥವಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಥಡಿದಂತ್ಷ ಜಿೇವಿತವನುನ ಕಠಿಣಪಡಿಸ್ುತತದಷ, 
ಕುಟುಂಬ ಜಿೇವಿತದ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ಒತತಡಗಳ ಮುನ್ಸ್ೂಚನಷಗಳು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ 
ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನದಲ್ಲಿ, ವಿವಥಹವು ಒಂದು ಜ್ಟ್ಟಲ್ತ್ಷಯಥಗಿದಷ ಎಂಬ ತಿೇಪಷನುನ ನೇಡುತತದಷ. 
ಕ್ಷೈಸ್ತರು ದೂರವಿರಿಸ್ಲ್ು ಬಯಸ್ಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ನ ಮಥತುಗಳು ಅದಷೇ ರಿೇತಿಯ 
ತಿೇವಿರತ್ಷಯನುನ ಹಳಷ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಪಿವಥದಗಳ ಎಚಿರಿಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಥಣುತ್ಥತನಷ. ದಷೇವರ 
ದನವು ಅವರ ಮ್ಮೇಲಷ ಬಂದದಷ. 

ವಚನ್ 31. ಪ್ೌಲ್ನು ಮುಂದಕ್ಷೆ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ಲೊೇಕವನ್ುು ಅನ್ುಭೊೇಗಿಸುವವರು 
ಅದನ್ುು ಪ್ರಪ್ೂಣೆವತಗಿ ಅನ್ುಭೊೇಗಿಸದವರಂರ್ೆಯೂ ಇರಬೆೇಕು ಯತಕಂದರೆ ಈ 
ಪ್ರಪ್ಂಚದ ರ್ೊೇರಕೆಯು ಗತಿಸಿಹೊೇಗುರ್ತಾ ಅದೆ. ಅವಿವಥಹತರಥದ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ 
ವಿಶಥವಸಿಗಳು ವಿವಥಹದ ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ಅವಲಷೂೇಕ್ರಸ್ುತ್ಥತರಷ, ಪ್ೌಲ್ನು ದಷೈಹೇಕ ಲಷೂೇಕದ 
ನಶವರ ಸ್ವರೂಪವನುನ ಅವರಿಗಷ ಜ್ಞಥಪಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಆಯುದಕ್ಷೂಂಡ ಗಿಿೇಕ್ರ 
ಕ್ರಿಯಥಪದವ (παράγει, paragei) ಪಿಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಷಯ ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ 
ನೇಡುತತದಷ. ಲಷೂೇಕವು ನಧಥನವಥಗಿ ಮುಕ್ಥತಯವಥಗುತತದಷ ಎಂಬುದು ವಿಚಥರವಲ್ಿ, ಆದರಷ 
ಪಿಕ್ರಿಯೆಯು ಈಗಥಗಲಷ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಗಿದಷ. ಪ್ಥಪ ಮತುತ ದಷೇವರ ವಿರಷೂೇಧವಥಗಿ ತಿರುಗಿ 
ಬಿೇಳುವದು ಬಲ್ೂನನಲ್ಲಿ ಗಥಳಿಯನುನ ಒತತಡ ಪೂವಷಕವಥಗಿ ತುಂಬಿದಂತಿರುತತದಷ. 
ಮನುರ್ಯರ ಪ್ಥಪಗಳಿಗಥಗಿ ಸಥಯುವದಕ್ಷೆ ದಷೇವರು ಕಳುಹಸಿದ ರಕ್ಷಕನನುನ 
ಅಂಗಿೇಕರಿಸ್ಲ್ು ತಿರಸ್ೆರಿಸಿದ ಅನಷೇಕರು ಒತತಡವನುನ ಹಷಚ್ಚಿಸಿದಥದರಷ; ಒಡಷದು ಹಷೂೇಗುವ 
ಹಂತವು ಭವಿರ್ಯತಿತನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೂರವಷೇನಲ್ಿ ಎಂದು ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತದಷ. ನಮೂ ಸ್ುತತಲ್ೂ 
ಒಂದು ನಷೂೇಟ ಈ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ “ಲಷೂೇಕದ ರಚನಷಯು ಗತಿಸಿಹಷೂೇಗುತ್ಥತ ಇದಷ” ಎಂಬುದನುನ 
ಪಿದಶಷಸ್ುತತದಷ. ಯೇಹಥನ ಇದಷೇ ಕ್ರಿಯಥಪದವನುನ ಮತುತ ಇದಷೇ ಕ್ಥಲ್ವನುನ ಅವನು 
ತನನ ಓದುಗರಿಗಷ ಇದಷೇ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯನುನ ನೇಡುವಥಗ ಆಯುದಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. “ಲಷೂೇಕವು ಅದರ 
ಆಶಷಗಳು ಗತಿಸಿಹಷೂೇಗುತತವಷ” ಅವನು ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತ್ಥತನಷ, “ಆದರಷ ದಷೇವರ ಚ್ಚತತವನುನ 
ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವವನು ಎಂದಷಂದಗೂ ಇರುವನು” (1 ಯೇಹಥನ 2:17). 

“ನಮಮನ್ುು ನೇವು ದೆೇವರಗೆ ಸಮರ್ಪೆಸಿಕೊಳಿಿರ” (7:32-35) 
32ಆದರೆ ನೇವು ಚಿಂರ್ೆಯಿಲಿವರತಗಿರಬೆೇಕೆಂದು ನ್ನ್ು ಇಷಟ. ಮದುವೆಯಿಲಿದವನ್ು ರ್ತನ್ು 
ಕತ್ೆನ್ನ್ುು ಹೆೇಗೆ ಮಚಿಚಸಬೆೇಕೆಂದು ಕತ್ೆನ್ ಕತಯೆಗಳನ್ುು ಕುರತ್ು ಚಿಂತಿಸುರ್ತಾನೆ. 
33ಮದುವೆಯತದವನ್ು ತ್ನ್ು ಹೆಂಡತಿಯನ್ುು ಹೆೇಗೆ ಮಚಿಚಸಬೆೇಕೆಂದು ಪ್ರಪ್ಂಚದ 
ಕತಯೆಗಳನ್ುು ಕುರತ್ು ಚಿಂತಿಸುರ್ತಾನೆ. 34ಅದರಂರ್ೆ ಮುರ್ೆೈದೆಗೂ ಕನುಕೆಗೂ 
ವಯರ್ತಯಸವುಂಟ್ು. ಮದುವೆಯಿಲಿದವಳು ರ್ತನ್ು ದೆೇಹತತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ವಿತ್ರಳತಗಿರಬೆೇಕೆಂದು 
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ಕತ್ೆನ್ ಕತಯೆಗಳನ್ುು ಕುರತ್ು ಚಿಂತಿಸುರ್ತಾಳ ;ೆ 35ಆದರೆ ಮದುವೆಯತದವಳು ತ್ನ್ು 
ಗಂಡನ್ನ್ುು ಹೆೇಗೆ ಮಚಿಚಸಬೆೇಕೆಂದು ಪ್ರಪ್ಂಚದ ಕತಯೆಗಳನ್ುು ಕುರತ್ು ಚಿಂತಿಸುರ್ತಾಳ .ೆ 
ನತನ್ು ನಮಗೆ ಉಲುೆ ಹತಕಬೆೇಕೆಂದು ಇದನ್ುು ಹೆೇಳುವದಿಲಿ, ನೇವು ಸಜಜನ್ರಗೆ ತ್ಕೆಹತಗೆ 
ನ್ಡೆದು ಭಿನ್ುಭತವವಿಲಿದೆ ಕತ್ೆನಗೆ ಪತದ ಸ್ೆೇವೆಯನ್ುು ಮತಡುವವರತಗಬೆೇಕೆಂದು ನಮಮ 
ಹಿತ್ಕೊೆೇಸೆರವೆೇ ಹೆೇಳುರ್ ಾೆೇನೆ.  

ವಚನ್ 32. ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಓದುಗರಲ್ಲಿ ತನಗಷ ಸಥಧಯವಥದರ್ುಿ ಕೂತುಹಲ್ವನುನ 
ಉಳಿಸ್ಲ್ು ಬಯಸ್ುತ್ಥತನಷ. “ಈಗಿನ ಕರ್ಿಕ್ಥಲ್ದ ನಮಿತತ” (7:26) ವಿವಥಹವಥದವರು 
ಕರ್ಿಪಡುವದಕ್ಷೆ ಕ್ಥರಣವಥಗುತತದಷ; ಅದು ಅವರ ಪಿಿೇತಿಪ್ಥತಿರ ಮ್ಮೇಲಷ ಸ್ಹ ಕರ್ಿವನುನ 
ತರುವ ಸ್ಂಭವವಿದಷ. ವಿವಥಹತನಥದ ಪುರುರ್ನು ದಷೇವರನುನ ಮ್ಮಚ್ಚಿಸ್ಲ್ು 
ಪಿಯಥಸ್ಪಡುತ್ಥತನಷ ಯಥಕಂದರಷ ಅವನು ಕುಟುಂಬದ ಸ್ಂಗತಿಗಳಿಂದ 
ದೂರವಥಗಿರುತ್ಥತನಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಅತಿರಷೇಕದ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳು ಗಂಡಂದರು 
ಮತುತ ಹಷಂಡತಿಯರು ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವ ಪರಸ್ಪರ ಸಥಮಥನಯ ಕ್ಥಳಜಿಯನುನ 
ಜ್ಟ್ಟಲ್ವಥಗಿಸ್ುತತದಷ ಎಂಬುದನುನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ನವಷಹಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವಿವಥಹತ ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ಅವಿವಥಹತರಥಗಿಯೆೇ ಉಳಿಯಬಷೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಆತನು ನೇಡುವ ಕ್ಥರಣ ನೇವು ನೇವು 
ಚಿಂರ್ೆಯಿಲಿವರತಗಿರಬೆೇಕೆಂದು ನ್ನ್ು ಇಷಟ ಎಂದು ಶಫಥರಸ್ುು ಮಥಡುವದಥಗಿದಷ. 
ಗಂಡಂದರು ಮತುತ ಹಷಂಡತಿಯರು ಪರಸ್ಪರರ ಕುರಿತು ಚ್ಚಂತಿಸ್ುವದು ಸಥಮಥನಯ ಮತುತ 
ಉತತಮವಥಗಿದಷ. ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಗಂಡನ ಅಥವಥ ಹಷಂಡತಿಯ ಜಿೇವಿತವು ಅಪ್ಥಯದಲ್ಲಿದದರಷ 
ಅಥವಥ ಸ್ಂಗಥತಿಯು ಸಷರಷಮನಷವಥಸ್ ಅಥವಥ ಹಂಸಷಯನುನ ಅನುಭವಿಸ್ುತಿತದದಲ್ಲಿ, 
ಸ್ಂಗಥತಿಯನುನ ಇಂಥಹ ಕರ್ಿದಂದ ಉಳಿಸ್ಲ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಅಲ್ಿಗಳಷಯುವ ಶಷ ೇಧನಷ 
ಮಿತಿೇಮಿೇರಿದಥದಗಿರಬಹುದು.  

ಕ್ಷಲ್ವೊಂದು ಧಥಮಿಷಕ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಭಥಸಷೇವಕರು ಅವಿವಥಹತರಥಗಿ 
ಉಳಿಯುತ್ಥತರಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಈ ಪತಿದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ನರಥಕರಿಸಿರುವ 
ಕ್ಥರಣದಂದಥಗಿ. ಒಂದು ವಿಚಥರವಷಂದರಷ ಅವಿವಥಹತನಥದ ಮನುರ್ಯನು ಕುಟುಂಬದ 
ಅಡಷತಡಷಗಳಿಲ್ಿದಷೇ ತನನ ಶಕ್ರತಯನುನ ಸಷೇವಷಗಷ ನೇಡಬಹುದು. ಎರಡನಷಯದಥಗಿ, ಕ್ಷಲ್ವರು 
ಲಷೈಂಗಿೇಕತ್ಷಯು ಅನುವಂಶಕವಥಗಿ ದುರಥಶಷಯದಥದಗಿದಷ ಆದುದರಿಂದ ಪ್ಥಪದಂದ 
ತುಂಬಿದಥದಗಿದಷ ಎಂದು ನಂಬುತ್ಥತರಷ. ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳನುನ ಪ್ೌಲ್ನು ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ುವದಲ್ಿ. 
7:32ರಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ಬಿಹೂಚಯಷದ ಪೊಿೇತ್ಥುಹ ಮೊದಲ್ನಷಯ ವಥದವನುನ 
ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ, ಆದರಷ ವೃತಿತಯಲ್ಲಿ ಸ್ಭಥ ಸಷೇವಕರು ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನ ಭಥಷಷಯಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ಲಥಗಿಲ್ಿ. ಅವನು ನೇಡಿದ ಸ್ಲ್ಹಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಎಲಥಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಥಗಿ. 
ಮುಂದಕ್ಷೆ, ಇದನುನ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಭಯವನುನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ುವ ಸಥಮಥನಯ ವಷೇದನಷಯನುನ 
ಪರಿಗಣಿಸಿ ನೇಡಲಥಗಿದಷ.  

ವಚನ್ 33. ಪ್ೌಲ್ನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ “ಲಷೂೇಕ” (κόσμος, kosmos) ಅನಷಕ್ಥವತಿಷ 
ಪಿಸ್ುತತ ಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಟಿ ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತತದಷ (ನಷೂೇಡಿರಿ ಎಫಷಸ್ 2:2). 
ಯೇಹಥನನು ಮ್ಮೇಲ್ಲಂದ ಮ್ಮೇಲಷ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ವಿರಷೂೇಧಿಸ್ುವ ಪಿತಿಯಂದು ಸ್ಂಗತಿಗಷ 
“ಲಷೂೇಕ” ಎಂದು ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (ನಷೂೇಡಿರಿ ಯೇಹಥನ 8:23). ಹಷಚುಿ 
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ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ, “ಲಷೂೇಕ” ಅದರಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುವ ಜ್ನರನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತತದಷ; ಆದರಷ 
ಪ್ೌಲ್ನು ಮದುವೆಯತವನ್ು ತ್ನ್ು ಹೆಂಡತಿಯನ್ುು ಹೆೇಗೆ ಮಚಿಚಸಬೆೇಕೆಂದು ಪ್ರಪ್ಂಚದ 
ಕತಯೆಗಳನ್ುು ಕುರತ್ು ಚಿಂತಿಸುರ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹಷೇಳುವಥಗ ಅವನು ಒಬಬನ ಸ್ಂಗಥತಿ 
ಮತುತ ಕುಟುಂಬ ಎಂದು ಅಥಷೈಷಸ್ುತ್ಥತನಷ. “ಲಷೂೇಕದ ಸ್ಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ” ಚ್ಚಂತ್ಷಯುಳಳವನು 
ಎಂಬ ಎರಡನಷಯ ಶತಮಥನದ ಪ್ಥಿರಂಭದ ವಿರಕತ ತತವಜ್ಞಥನಯ ಚಚಷಷಯ 
ವಿರ್ಯವಥಗಿದಷ. ಧಿೇರ್ಷವಥದ ಪ್ಥಯರಥದಲ್ಲಿ, ಅವನು ವಿವಥಹತ ಮನುರ್ಯನಗಷ ಎದುರಥಗುವ 
ಅಡಷತಡಷಗಳನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವನು ಹೇಗಷ ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ, 

. . . ಅವನು ತನನ ಮಥವನಗಷ, ಹಷಂಡತಿಯ ಉಳಿದ ಸ್ಂಬಂಧಿಗಳಿಗಷ, ಕ್ಷೂನಷಯದಥಗಿ 
ಸ್ವತಃ ತನನ ಹಷಂಡತಿಗಷ ಕ್ಷಲ್ವೊಂದು ಸಷೇವಷಯನುನ ಮಥಡಬಷೇಕು; ಕ್ಷೂನಷಯದಥಗಿ ಅವನು, 
ತನನ ಸ್ವಂತ ಕುಟುಂಬಕ್ಷೆ ದಥಯಯಥಗಲ್ು ಮತುತ ಅವರಿಗಷ ಒದಗಿಸ್ಲ್ು ತನನ ವೃತಿತಯಂದ 
ತ್ಷಗಷಯಲ್ಪಡಬಷೇಕು . . . ತನನ ಮಗುವಿಗಷ ನೇರನುನ ಕ್ಥಯಸ್ಲ್ು ಕ್ಷಟಲ್ಲನುನ ತರಬಷಕು, 
ಅವನ ಸಥನನದ ಗುಂಡಿಯನುನ ತ್ಷೂಳಷಯಬಷೇಕು, ಅವಳಿಗಷ ಮಗುವಥದಥಗ ತನನ ಹಷಂಡತಿಗಷ 
ಉಣಷಣಯನುನ, ಎಣಷಣಯನುನ, ಮಂಚವನುನ, ಬಟಿಲ್ವನುನ ತಂದುಕ್ಷೂಡಬಷೇಕು (ಪ್ಥತ್ಷಿಗಳು 
ಹಷಚಷಿಚಥಿಗಿ ಅಗಣಿತವಥಗುತತವಷ); ಅವನು ತನನ ಉಳಿದ ವಥಯಪ್ಥರ ಮತುತ ವಷೇದನಷಯ 
ಕುರಿತು ಮಥತನಥಡಬಥರದು.20  

ಅಡಷತಡಷಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸಿ, Epictetusನು, ಕನರ್ಠಪಕ್ಷ ತತವಜ್ಞಥನಗಳು 
ಮದುವಷಯಥಗಬಥರದು ಎಂದು ಶಫಥರಸ್ುು ಮಥಡುತ್ಥತನಷ. 

Epictetusನು ಪಟ್ಟಿಮಥಡಿದ ಚ್ಚಂತನಷಗಳು ಪ್ೌಲ್ನವುಗಳಲ್ಿ, ಆದರಷ ಅವು ಅದರಂತ್ಷ 
ಇವಷ. ಅವು ಪ್ೌಲ್ನು ದಶಷನದಲ್ಲಿ ಹಷೂಂದದ ದಷೈಹೇಕ ಮತುತ ಭಥವನಥತೂಕ ವಷೇದನಷಗಳ 
ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಷ ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತತವಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಕುಟುಂಬದ ವಿರ್ಯಗಳು 
ತತವಜ್ಞಥನಯಥದ Epictetusನಗಿಂತ ಹಷಚುಿ ಒತತಡವನುನ ತರುತತವಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತ್ಥದ 
ಅರಿಕ್ಷ ಸ್ಂಗಥತಿಗಷ ಮತುತ ಮಕೆಳಿಗಷ ಪರಿಣಥಮವನುನ ಹಷೂಂದರುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು 
ಗಂಡಂದರು ಮತುತ ಹಷಂಡತಿಯರು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಅರಿಕ್ಷ ಮಥಡುವದು ಮತುತ ತಮೂ 
ಪಿಿೇತಿಪ್ಥತಿರನುನ ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸ್ುವದರಲ್ಲಿ ಕಠಿಣವಥದ ಆಯೆೆಯನುನ ಮಥಡಲ್ು 
ಒತ್ಥತಯಪಡಿಸ್ುವ ಸ್ಂಭವವಿರುತತದಷ. ಒಂದುವಷೇಳಷ ಪ್ೌಲ್ನು ವಿವಥಹತನಥಗಿದದಲ್ಲಿ, 
ಉದಥಹರಣಷಗಷ, ಅವನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ಲಕ ಕ್ಥಯಷದ ಕರ್ಿ (ನಷೂೇಡಿರಿ 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 11:22-29) 
ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಅವನ ಕುಟುಂಬ ಜಿೇವಿತದ ಮ್ಮೇಲಷ ಪರಿಣಥಮಬಿೇರುತಿತುತ.  

ವಚನ್ 34. 7:33, 34ರಲ್ಲಿ “ಚ್ಚಂತಿಸ್ುವದು” (μεριμνᾶ, merimna) ಎಂಬ 
ಕ್ರಿಯಥಪದವು ಎಕವಚನದಲ್ಲಿದಷ.21 ಆದಥಗೂಯ ಒಬಬನು ಈ ಸ್ಂಯುಕತ ವಿರ್ಯವನುನ 
(ವಥಸ್ತವವಥಗಿ “ಅವಿವಥಹತ ಸಿರೇ ಮತುತ ಕನನಕ್ಷ”) ಬಹವಚನ ಕ್ರಿಯಥಪದವನಥನಗಿ 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಿಅದು ವಿರ್ಯವಲ್ಿ. ಒಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನುನ ವಿವರಿಸ್ುವದು 
“ಕನನಕ್ಷ” ಎಂಬ ಪದವನುನ “ಅವಿವಥಹತ ಸಿರೇಯನುನ” ವಿವರಿಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ಎಂದು 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು. ಅಥಷ “ಅವಿವಥಹತ ಸಿರೇ, ಅವಳನಷನೇ ಕನನಕ್ಷ ಎಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸಿರುವದು” ಎಂಬುದಥಗಿರಬಹುದು. ಅದು ಹಥಯಗೂ, ವಿವರಿಸ್ುವಕ್ಷೆ ಅವಮಥನಕರ 
“ಮತುತ” (καί, kai) ಎಂಬ ಪದವನುನ ಬಿಡುತತದಷ. ಉತತಮವಥದ ವಿವರವಷಂದರಷ ಗಿೇಕ್ 
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ಭಥಷಷಯು ಯಥವಥಗಲ್ೂ ವಿರ್ಯ ಮತುತ ಕ್ರಿಯಥಪದ ಒಪಪಂದವನುನ ಇಂಗಿಿೇರ್ನಂತ್ಷ 
ಸಿಾರವಥಗಿ ಇರುವದನುನ ಗುರುತಿಸ್ುವದಲ್ಿ. ನಜ್ವಥದ ಗಿಿೇಕ್ ಅವತರಣಿಕ್ಷ ಒಂದು ರಿೇತಿಯ 
“ಅವಿವಥಹತ ಸಿರೇ (ಕನನಕ್ಷಯೂ ಸ್ಹ) ಎಂಬುದನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುತತದಷ.” NASB ವಥಕಯದ 
ಕುರಿತು ಉತತಮವಥದ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯನುನ ನೇಡುತತದಷ: ಮದುವೆಯಿಲಿದವಳು . . . ಮತ್ುಾ 
ಕನುಕೆ, ರ್ತನ್ು ದೆೇಹತತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ವಿತ್ರಳತಗಿರಬೆೇಕೆಂದು ಕತ್ೆನ್ ಕತಯೆಗಳನ್ುು ಕುರತ್ು 
ಚಿಂತಿಸುರ್ತಾಳ .ೆ NIV ಯಲ್ಲಿ “ಒಬಬ ಅವಿವಥಹತ ಸಿರೇ ಅಥವಥ ಕನನಕ್ಷ ಚ್ಚಂತಿಸ್ುತ್ಥತಳಷ . . .” 
ಪ್ೌಲ್ನು ಉಲಷಿೇಖಿಸಿರುವ ಎರಡೂ ಅನುವಥದಗಳು ಎರಡು ಗುಂಪಿನ ಜ್ನರನುನ 
ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತವಷ. ಸಿರೇ ಒಂದು ಗುಂಪ್ಥದರಷ ವಿಧವಷಯಪಟಿ ಅಥವಥ ವಿಚಷಾೇದನ ಹಷೂಂದ 
ಅವಿವಥಹತಳಥಗಿರುವವರು ಇನಷೂನಂದು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಥಿರಷ ವಿವಥಹವಥಗದಷೇ 
ಇರುವವರು. ಅಥಷೈಷಸ್ುವಿಕ್ಷ ಸ್ನನವಷೇಶಕ್ಷೆ ಉತತಮವಥಗಿ ಹಷೂಂದಕ್ಷಯಥಗುತತದಷ. ಕನನಕ್ಷ 
ಕನನಕ್ಷಯರು ಅವಿವಥಹತ ಸಿರೇಯರಲ್ಲಿ ಒಂದಷೇ ಒಂದು ಭಥಗ ಮಥತಿ, ಆದರಷ ಇದು 
ವಿಶಷೇರ್ವಥಗಿ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನ ವಥದವಷಂದರಷ ಆ ವಯಕ್ರತ - ಪುರುರ್ (7:33) ಅಥವಥ ಸಿರೇ (7:34) – ವಯವಥಹಕ 
ಜಿೇವಿತದ ಜ್ವಥಬಥದರಿಯನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡಿರುವವರು ತನನ ಶಕ್ರತಯನುನ ತಮೂ ಸ್ಂಗಥತಿ 
ಅಥವಥ ಮಕೆಳಿಗಷ ವಿಸ್ತರಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಅವಿಶಥವಸಿಗಳು ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸಥಮಥನಯ ಕುಟುಂಬದ 
ಚ್ಚಂತ್ಷನಷಯಲ್ಲಿ ಸಷೇರಿಸಿದಥಗ, ಅವನು ಅಥವಥ ಅವಳು ಕತಷನಗಷ ವಿಧಷೇಯರಥಗುವದರಿಂದ 
ವಿಮುಖರಥಗಬಹುದು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ “ಲಷೂೇಕದ 
ಸ್ಂಗತಿಗಳ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ” ಚ್ಚಂತಿಸ್ಬಥರದು ಎಂದು ವಥದಸ್ುತಿತಲ್ಿ. ಅವನು ಯೂದಥಯದಲ್ಲ ಿ
ಬಡವರಥದವರಿಗಥಗಿ ಸ್ಂಗಿಹಸ್ುತಿತರುವಥಗ (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 16:1) ಲಷೂೇಕದ ಸ್ಂಗತಿಗಳ 
ಕುರಿತು ಅವನಗಿರುವ ಚ್ಚಂತ್ಷಯನುನ ಪಿದಶಷಸ್ುತತವಷ. ಬದಲಥಗಿ, ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ 
ವಿಧಷೇಯರಥಗುವದನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅದರೊಟಿಟಗೆ ದೆೇಹತತ್ಮಗಳಲ್ಲಿ 
ಪ್ವಿತ್ರಳತಗಿರಬೆೇಕೆಂದು ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಪಿಥಮ ಆಧಯತ್ಷಯಥಗಿರಲಷೇಬಷೇಕು. ಅವನನುನ ಆ 
ಕ್ಷೇಂದಿಕರಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯಂದ ಮಥಗಷತಪಿಪಸ್ುವದನುನ ದೂರವಿರಿಸ್ಬಷೇಕು.  

ವಚನ್ 35. ಅವಿವಥಹತರು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುತಿತದದ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ 
ವಿವಥಹವು ವಿಶರ್ಿವಥಗಿದಷ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಅವಿವಥಹತರಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ೂಚನಷಗಳು. 
ಆ ಕ್ಥರಣದಂದ, ಅವನು ಎಚಿರವಥಗಿದಥದನಷ. ವಿರ್ಯವನುನ 7:25ರಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿದ ನಂತರ, 
ಅವನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, “ಈಗಿನ ಕರ್ಿಕ್ಥಲ್ವನುನ ದೃಷ್ಿಯಲ್ಲಿಟುಿಕ್ಷೂಂಡು ನಥನು ಇದು 
ಉತತಮವಷಂದು ಯೇಚ್ಚಸ್ುತ್ಷತೇನಷ” ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ (7:26). ಅವನ ವಥಕ್ಥಯಂಗಗಳು 
ಬದಲ್ಲಸ್ಲಥರದ ಸಥಾನವನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುವದಲ್ಿ. ಇದನ್ುು ನಮಮ ಹಿತ್ಕೊೆೇಸೆರವೆೇ 
ಹೆೇಳುರ್ೆಾೇನೆ. ನಮಗೆ ಉಲುೆ ಹತಕಬೆೇಕೆಂದು ಇದನ್ುು ಹೆೇಳುವದಿಲಿ [βρόχον, brochon] 
ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಸಷೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಈ ವಥಕ್ಥಯಂಗದ ಹಷಚುಿ ವಥಸ್ತವಿಕವಥದ ಮತುತ 
ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕವಥದ ಅನುವಥದ “ನಮೂ ಸ್ುತತಲ್ೂ ಉರುಲ್ನುನ ಹಥಕುವದಕ್ಥೆಗಿ ಅಲ್ಿ.”  

ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಶಯವಿರುವ ಸಿದಥದಂತಗಳು (ಉದಥಹರಣಷ, ಗಲಥತಯ 5:1-3) 
ಅಥವಥ ನಷೈತಿಕತ್ಷ (ಉದಥಹರಣಷ, 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 6:9, 10) ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಂಧಥನಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವ 
ವಿರ್ಯಗಳಥಗಿವಷ. ಹಥಯಗೂ, ಈ ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ವಯಕ್ರತಕ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತ 
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ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಥಗಿರುವ ತತವಗಳನುನ ತಮೂ ವಿಶಷ್ಿವಥದ ಸ್ಂಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವಲ್ಲಿ ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಜಥಣರಥಗಿರಬಷೇಕು. ಇದನುನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ 
ಇಟುಿಕ್ಷೂಂಡು, ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ತನನ ಉತತಮವಥದ ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ 
ನೇಡುತ್ಥತನಷ. ಅವನು ವಯಕ್ರತಯ ಮನಸಥಕ್ಷಿಯು ವಿವಥಹದ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸ್ುವದು ಈ 
ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಣಷಯ ನಣಥಷಯಕನದಥಗಿದಷ. ನೇವು ಸಜಜನ್ರಗೆ ತ್ಕೆಹತಗೆ 
ನ್ಡೆದು ಭಿನ್ುಭತವವಿಲಿದೆ ಕತ್ೆನಗೆ ಪತದ ಸ್ೆೇವೆಯನ್ುು ಮತಡುವವರತಗಬೆೇಕೆಂದು 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಓದುಗರಿಗಷ ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದಥದನಷ.  

“ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೇವು ಬಯಸಿದಂರ್ೆ ಮತಡಿರ” (7:36-38) 
36ಒಬಬನ್ು ತ್ನ್ು ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಿಲಿದಿರುವದು ಮಯತೆದೆಯಲಿವೆಂದು ಭತವಿಸಿದರೆ 
ಮತ್ುಾ ಆಕೆಗೆ ಪತರಯ ಕಳೆದುಹೊೇಗುತ್ಾದಲತಿ, ಮದುವೆಯತಗುವದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಅವನಗೆ 
ಕಂಡರೆ ತ್ನುಷಟದಂರ್ೆ ಮತಡಲ್ಲ. ಅವನ್ು ಪತಪ್ ಮತಡುವದಿಲಿ. ಮದುವೆಮತಡಿಕೊಡಲ್ಲ. 
37ಆದರೆ ಒಬಬನ್ು ದೃಢಚಿತ್ಾನತಗಿದುು ಬಲವಂತ್ವೆೇನ್ೂ ಇಲಿದೆ ತ್ನುಷಟವನ್ುು ನ್ಡಿಸುವದಕೆೆ 
ಹಕುೆಳಿವನತಗಿ ತ್ನ್ು ಮಗಳನ್ುು ಮದುವೆ ಮತಡಿಕೊಡುವದಿಲಿವೆಂದು ತ್ನೊುಳಗೆ 
ನಣೆಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನ್ು ಹತಗೆ ಮತಡುವದು ಒಳೆಿೇದು. 38ಹತಗತದರೆ ತ್ನ್ು ಮಗಳನ್ುು 
ಮುದುವೆಮತಡಿಕೊಡುವವನ್ು ಒಳೆಿೇದನ್ುು ಮತಡುರ್ತಾನೆ. ಮದುವೆಮತಡಿಕೊಡದೆ 
ಇರುವವನ್ು ಇನ್ೂು ಒಳೆಿೇದನ್ುು ಮತಡುರ್ತಾನೆ.  

ವಚನ್ 36. 7:36ಅ KJV, “ಒಬಬನು ತನನ ಮಗಳಿಗಷ ಮದುವಷಯಲ್ಿದರುವದು 
ಮಯಥಷದಷಯಲ್ಿವಷಂದು ಭಥವಿಸಿದರಷ.” ಎಂದು ಅನುವಥದಸ್ುತತದಷ. ಇದರಷೂಟ್ಟಿಗಷ 
ಓದುಗರನುನ “ಸಥಮಥನಯವಲ್ಿದ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಷೆ ಅಖಚ್ಚತವಥದ ಅಥಷಕ್ಷೆ ಬಿಟುಿ ಈ 
ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯು “ಅವನ” ಮೊದಲ್ು ಸ್ಂಭವಿಸಿದ ರ್ಟನಷಗಳಿಗಷ ಅಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿದಷ. ವಚನದ 
ಅಥಷವು ಸಿರೇಯೆಡಷಗಷ ಅಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವತಿಷಸ್ುತಿತರಬಹುದಥದ ಪುರುರ್ನ 
ವಯಕ್ರತತವವವನುನ ತಿರುಗಿಸ್ುತತದಷ. NIV2011 ಅವನು ನಶಿತ್ಥಥಷ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡ ಕನನಕ್ಷ” ಈ 
ವಥಯಕ್ಥಯಂಗದಂದ ವಷೇದಭಥಗವನುನ ಸ್ಪಷ್ಿೇಕರಿಸ್ುತತದಷ; NRSV1989 ಅದಷೇ ವಿಚಥರವನುನ 
“ಅವನ ಪಿಿಯತಮ್ಮ” ತಿಳಿಸ್ುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನ ಅಪ್ಥದನಷಯನುನ, ಈ ರಿೇತಿ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ, ಒಬಬ ಪುರುರ್ ಮತುತ ಒಬಬ ಸಿರೇ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಆಕರ್ಷಣಷಯನುನ 
ತಡಷಯುವದು ಕಠಿಣ ಎಂದುಕ್ಷೂಂಡ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿವಥಹವಥಗಬಷೇಕು.  

NASB ಅನುವಥದಕರು ವಚನವನುನ ವಿಭಿನನವಥಗಿ ಅಥಷೈಷಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷ. ಅವರು 
ಸ್ೂಚ್ಚಸಿರುವ 7:36ಅ, ಒಬಬನ್ು ತ್ನ್ು ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಿಲಿದಿರುವದು 
ಮಯತೆದೆಯಲಿವೆಂದು ಭತವಿಸಿದರೆ ಮತ್ುಾ ಎಂದು ತಿಳಿದದದರಷ, ಈ ವಥಕ್ಥಯಂಗವು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಪುರುರ್ ಪ್ಥಿಧಥನಯ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯಲ್ಲಿ ತನನ ಮಗಳು ವಿವಥಹವಥಗುವ 
ಪೂವಷದಲ್ಲಿ ಅವಿವಥಹತ ಯೌವನಸ್ಾ ಸಿರೇಗಷ ಅನುಮತಿಯನುನ ನೇಡಬಷೇಕು ಎಂಬುದನುನ 
ಕಲ್ಲಪಸ್ುತತದಷ. ಅದು ಸ್ಂಗತಿಯಥಗಿರುವಥಗ, ಪ್ೌಲ್ನು ತಂದಷಗಳು ತಮೂ ಹಷಣುಣಮಕೆಳನುನ 
ವಿವಥಹವಥಗುವದರಿಂದ ನಷಷೇಧಿಸ್ುವಥಗ ತ್ಥವು ಸ್ರಿಯಥಗಿ ವತಿಷಸ್ುತಿತದಷದೇವೊೇ ಇಲ್ಿವೊೇ 
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ಎಂಬುದನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಷೇಕು. “ಈಗಿನ ಕರ್ಿಕ್ಥಲ್ದ ನಮಿತತ” ಏನಷೇ ಅಗಿರಲ್ಲ (7:26) 
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಥಧಥನ ಮತುತ ಕನನಕ್ಷಯ ಆಶಷಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವದು ಬದಲ್ಲಸ್ಲಥರದ 
ನಷಷೇಧಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥಗಿದಷ. ಪಿತಿಯಬಬ ತಂದಷತ್ಥಯಗಳು ಮಥಡುವ 
ನಧಥಷರಗಳನುನ ಗೌರವಿಸ್ಬಷೇಕು. ಫಲ್ಲತ್ಥಂಶದಲ್ಲಿರುವ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ 
ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು. 

1970ರಲ್ಲಿ ಮುದಿಸಿದ NEB ಮೂರನಷೇಯ ಆಯೆೆಯನುನ ನೇಡುತತದಷ: “ಒಬಬ 
ಮನುರ್ಯನಗಷ ಬಿಹೂಚಯಷದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಗಥತಿ ಇದದಲ್ಲಿ” (7:36ಅ). ಈ ಅಭಥಯಸ್ವು ಎರ್ುಿ 
ವಿಶಥಲ್ವಥಗಿ ಹರಡಿತುತ ಎಂಬುದನುನ ಅಂದಥಜ್ು ಮಥಡಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ; ಆದರಷ ಎರಡನಷಯ 
ಶತಮಥನದಲ್ಲಿ, ವಿವಥಹಕ್ರೆಂತ ಬಿಹೂಚಯಷವು ಬಹಳ ಪರಿಶುದದವಥದ ಹಂತವಥಗಿದಷ 
ಎಂದು ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಮನದಟುಿಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡಿದದರು. ವಿವಥಹವಥಗಲ್ು ಸ್ಮಥಜಿಕ 
ಒತತಡದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದಷೇ ಮಥಳಿಗಷಯ ಕ್ಷಳಗಷ ಇರಲ್ು ಒಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು 
ಆದರಷ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಯಂದ ದೂರವಥಗಿರುತಿತದದರು. NEBಯ ವಥಕ್ಥಯಂಗವು 
ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಹ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಇಂಥಹ “ಕನನಕ್ಥ ವಿವಥಹ” ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು 
ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ. ಹಥಗೂ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಅಥವಥ ಮತ್ಷತಲ್ಲಿಯೂ 
ಪ್ೌಲ್ನ ಓದುಗರ ಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲಿ ಇಂಥಹ ಅಭಥಯಸ್ ರೂಡಿಯಲ್ಲಿತುತ ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಯಥವುದಷೇ 
ಸಥಕ್ಷಿಯಲ್ಿ. ಒಬಬನು ಈ ವಿಚಥರವನುನ ಸ್ರಳವಥಗಿ ಅಲ್ಿಗಳಷಯಬಹುದು. REB 1989ರಲ್ಲಿ 
ಮುದಿತವಥದ NEBಯ ಉತತರಥಧಿಕ್ಥರಿಯು ಈ ಅಥಷೈಷಸ್ುವಿಕ್ಷಯನುನ 
ತ್ಷೂರಷದುಬಿಡುತತದಷ; NIV ಮತುತ NRSV ಯಂದಗಷ “ತನಗಷ ನಶಿತ್ಥಥಷ ಮಥಡಿದ 
ಹುಡುಗಿಯಂದಗಷ” ಒಪಪಂದಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದು. 

“ತಿಳಿಯದಷೇ ಇದದವನಂತ್ಷ ವತಿಷಸಿದದಲ್ಲಿ” (ἀσχημονεῖν, aschēmonein) ಎಂದರಷ 
ಅಥಷವಷೇನು? ಪಿಶನಸ್ಲ್ಪಡುತಿತರುವ ಮನುರ್ಯನು ಕನನಕ್ಷಯನುನ ಮದುವಷಯಥಗುವದು 
ಅಥವಥ ಮದುವಷ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಡುವದನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುತಿತದಥದನಷೂೇ ಇಲ್ಿವೊೇ ಅದನುನ 
ಆಧರಿಸಿದಷ. ಯಥರು, ಪ್ೌಲ್ನು ತಂದಷಯು ತನನ ಮಗಳನುನ ಮದುವಷ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಡಬಷೇಕ್ಷೂೇ 
ಬಷೇಡವೊೇ ನಧಷರಿಸ್ುತಿತದಥದನಷ ಎಂದು ವಥದಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ವಚನ 38ನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತ್ಥತರಷ. 
ಅದಷೇ ವಯಕ್ರತಯು ಪರಿಗಣಿಸ್ುವದಕ್ರೆರವಂತ್ಷ ತ್ಷೂೇರಿದದಲ್ಲಿ ವಚನ 36ರಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು γαμέω 

(gameō, “to marry”) ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಥಪದವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ವಚನ 38ರಲ್ಲಿ 
ಆತನು γαμίζω (gamizō) ಎಂಬ ಕ್ರಿಯಥಪದವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅದು 
ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ “ವಿವಥಹ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಡುವದು” ಎಂಬ ಅಥಷವನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ 
(ಮತ್ಥತಯ 22:30; 24:38). ತಂದಷಯು ಪಿಿಯಕರನಲ್ಿ, ತನನ ಮಗಳನುನ ಮದುವಷ 
ಮಥಡಿಕ್ಷೂಡುವದರಿಂದ, ಎರಡೂ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ತಂದಷಯು ವಿರ್ಯವಥಗಿದಥದನಷ. 
ಒಂದುವಷೇಳಷ ಅವನು ಆಕೆಗೆ ಪತರಯ ಕಳೆದುಹೊೇಗುತ್ಾದಲತಿ (ᾖ ὑπέρακμος, ē 

huperakmos; 7:36) ಮದುವಷಯಥಗುವದನುನ ಮತುತ ಕುಟುಂಬವನುನ ಪ್ಥಿರಂಭಿಸ್ಲ್ು 
ನಷಷೇಧಿಸಿದಲ್ಲಿ ಮನುರ್ಯನು “ತಿಳಿಯದಷೇ ಇದದವನಂತ್ಷ ವತಿಷಸಿದದಲ್ಲಿ” ಎಂದು 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು.  

“ತ್ಥನು ನಶಿತ್ಥಥಷ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡ ಕನನಕ್ಷಯ” (NIV) ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ವಯತ್ಥಯಸ್ವಿದಷ 



 214 

ಎಂದು ವಥದಸ್ುವವರಲ್ಲಿ ಸ್ಹ ಬಲ್ವಥದ ಕ್ಥರಣವಿದಷ. ಮೊದಲ್ನಷಯದು NASB ಯನುನ 
ಅದು γαμείτωσαν (gameitōsan) ರಿೇತಿಗಥಗಿ ಪಿಶನಸ್ಬಹುದು, “ಅವಳು 
ಮದುವಷಯಥಗಲ್ಲ” (7:36). ಇದು ತೃತಿೇಯ ಪುರರ್ ಬಹುವಚನ ಆಜ್ಞಷಯಥಗಿದಷ. ಯಥಕ್ಷ 
“ಅವರು ಮದುವಷಯಥಗಲ್ಲ” ಎಂದು ಅನುವಥದಸ್ಬಥರದು? ಮುಂದಷ, ವಚನ 36ರಲ್ಲಿ 
γαμέω (gameō, “to marry”) ಕ್ರಿಯಥಪದ ಮತುತ ವಚನ 38ರಲ್ಲಿ γαμίζω (gamizō, 
“to give in marriage”) ಅದಲ್ುಬದಲಥಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಬಹುದು. ಒಂದು ವಿಶಥಲ್ವಥಗಿ 
ಮತುತ ಹಷಚಥಿಗಿ ಗೌರವವನುನ ಹಷೂಂದರುವ ಶಬದಕ್ಷೂೇಶವಥಗಿದಷ. ಹಳಷ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ 
ಗಿಿೇಕ್-ಇಂಗಿೇಿರ್ ಶಬದಕ್ಷೂೇಶ ಮತುತ ಆದ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸಥಹತಯಗಳು, ಈ ಎರಡೂ 
ಕ್ರಯಥಪದಗಳನುನ ಈ ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದಷೇ ಅಥಷವಿರುವ ಕ್ರಿಯಥಪದಗಳಷಂದು 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವಥಗ ಸ್ನನವಷೇಶವು ಉತತಮವಥಗಿ ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತದಷ.22 ಆ ಸ್ಂದಭಷದಲ್ಲಿ, 
ಒಬಬನು “ತಿಳಿಯದಷೇ ಇದದವನಂತ್ಷ ವತಿಷಸಿದದಲ್ಲಿ” ಅವನು ಮದುವಷಯಥಗಲ್ು ಬಯಸ್ುವ 
ಮನುರ್ಯನಥಗಿದಥದನಷ. 

“ಅವಳ ಪ್ಥಿಯ ಕಳಷದುಹಷೂೇಗುತಿತರುವಥಗ” ಎಂಬ ವಥಕ್ಥಯಂಗವು ಹಷಚ್ಚಿನ 
ಜ್ಟ್ಟಲ್ತ್ಷಯನುನ NASBಯಲ್ಲಿ ಸಷೇರಿಸ್ುತತದಷ. ಗಿೇಕ್-ಕ್ರಿಯಥಪದ ತೃತಿೇಯ ವಯಕ್ರತ 
ಎಕವಚನದ ಲ್ಲಂಗದಲ್ಲಿ ಯಥವುದಷೇ ರಿೇತಿಯ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ದಷೇ ಇರುವದರಿಂದ, 
ಅನುವಥದವು “ಅವಳು” ಮತುತ “ಅವನು” ಎರಡೂ ಸ್ಮಥನವಥಗಿರುವ ಸಥಧಯತ್ಷಯದಷ. 
NIVಯಲ್ಲಿ “ಒಂದುವಷೇಳಷ ಅವಳ ಪ್ಥಿಯವು ಕಳಷದುಹಷೂೇಗುತಿತದದಲ್ಲಿ” ಎಂದದಷ ಆದರಷ 
NRSVಯಲ್ಲಿ “ಒಂದುವಷೇಳಷ ಆತನ ಭಥವೊೇದಷಿೇಕ ಬಲ್ವಥಗಿದದಲ್ಲಿ” ಎಂದದಷ. ಹಷಚಥಿದ 
ಸ್ನನವಷೇಶ NRSVಯನುನ ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ುತತದಷ. ಮೊದಲ್ಲನ ವಚನದಲ್ಲಿರುವ ಕಳಕಳಿ ಲಷೈಂಗಿೇಕ 
ಇಚಷಾೇ ಮತುತ ವಿವಥಹದ ಬಯಕ್ಷಯಥಗಿದಷ, ಒಬಬ ಯೌವನಸ್ಾನು ಯಥವ ವಯಸಿುನಲ್ಲಿ 
ಮದುವಷಯಥಗಬಷೇಕು ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುವಂಥದಲ್ಿ. ಓದುಗರು ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಮುಂದುವರಷಯುವಿಕ್ಷ ಇರಲ್ಲ ಎಂದು ಬಯಸ್ುತ್ಥತರಷ.  

ಆದರಷ ಅಥಷೈಷಸ್ುವಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಸ್ೂಕ್ಷಮವಯತ್ಥಯಸ್ ವಿಭಿನನವಥಗಿದಷ ಮತುತ ಆದುದರಿಂದ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಯೇಗಯವಥಗಿವಷ, ಇಂದನ ಸ್ಭಷಗಳು ಅಳವಡಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಪ್ಥಿಯೇಗಿಕ 
ಪಿತಿಫಲ್ ಮಹತತರವಥಗಿಲ್ಿ. ಬಷೇರಷ, ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಆಸ್ಕ್ರತಯರುವ ಪಂಗಡಗಳಿಗಷ 
ವಿವಥಹವು ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ು ಯೇಗಯವಥಗಿದಷ ಎಂದು ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. 
ಉತತಮವಥದ ಅಥಷೈಷಸ್ುವಿಕ್ಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಎಚಿರಿಕ್ಷ, ತನನ ಮಗಳನುನ ವಿವಥಹ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಡುವ 
ವಯಕ್ರತಯನಲ್ಿ, ವಿವಥಹವಥಗಲ್ು ಪಿಯತಿನಸ್ುತಿತರುವ ವಯಕ್ರತಯನುನ ಗುರಿಯಥಗಿಟುಿಕ್ಷೂಂಡಿದಷ 
ಎಂಬುದಥಗಿದಷ. ವಚನ 37 ಮತುತ 38 ಈ ನಧಥಷರವನುನ ಬಲ್ಪಡಿಸ್ುತತವಷ. 

ವಚನ್ 37. ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಅನಷೇಕ್ಥವತಿಷ ನಷೈತಿೇಕ ಅಳವಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯ 
ನಧಥಷರಮಥಡುವದನುನ ಎದುರಿಸ್ುತ್ಥತರಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ರಳವಥದ “ನೇವು ಮಥಡಬಷೇಕು” 
“ನೇವು ಮಥಡಥರದು” ಎಂಬುದರ ಮೂಲ್ಕ ಉತತಮವಥದ ಕ್ಥಯಷವಿಧಥನವನುನ 
ನಧಷರಿಸ್ುವದು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವಥಹವನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವ ಸ್ಭಷಯವರು 
ವಿರ್ಯವು ಇದಷೇ ಆಗಿತುತ. ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಜ್ನರನುನ, ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತುತ 
ಆಚರಿಸ್ುವ ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ದಥಹವನುನ ಅವಲ್ಂಭಿಸಿ, ಕ್ಷಲ್ವರಿಗಷ 
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ಉತತಮವಥಗಿರುವ ನಧಥಷರ ಕ್ಷಲ್ವರಿಗಷ ಉತತಮವಥಗಿರಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ. ಆದಥಗೂಯ, 7:36ರರಲ್ಲಿ 
ಒಬಬನು ಅಥಷೈಷಸ್ುವ ವಿರ್ಯವನುನ ನಧಷರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು, ಮುನನಡಷಯುವದಕ್ಷೆ 
ವಿವಥಹವು ಒಂದು ಉತತಮವಥದ ಮಥಗಷವಥಗಿರಬಹುದಥದ ಸಥಧಯತ್ಷಯದಷ ಎಂಬುದನುನ 
ಅನುಮತಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ಸ್ಂಭವನೇಯತ್ಷಯನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುತ್ಥತ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಮೊದಲ್ಲನ ಸ್ಲ್ಹಷಗಷ 
ಮರಳುತ್ಥತನಷ, ಆದರಷ ಪರಿಮಿತಿಯಂದಗಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ನೇಡಿದ ಮಥಗಷದಶಷ “ಒಬಬನು 
ಈಗಿನ ಕರ್ಿಕ್ಥಲ್ದ ನಮಿತತ” (7:26) ವಿವಥಹವಥಗುವದಕ್ರೆಂತ ಹಥಗಷೇ ಉಳಿಯುವದು 
ಉತತಮವಷಂದು ಸ್ಲ್ಹಷ ನೇಡುತತದಷ. ಆದಥಗೂಯ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಕ್ಥಲ್ವು 
ಗತಿಸಿಹಷೂೇಗುತ್ಥತ ಇದಷ ಎಂಬ ಅಖಚ್ಚತತ್ಷಯನುನ ದೃಷ್ಿಸ್ುತಿತಲ್ಿ (7:31). ಬಿಹೂಚಯಷ 
ದೃಢಚಿತ್ಾನತಗಿದುು ನಂತಿರುವವನಗಷ ಉತತಮವಥದ ಆಯೆೆಯಥಗಿದಷ. ವಿಭಿನನವಥಗಿ 
ಹಷೇಳುವಥಗ, ಯಥರಿಗಷ ಸ್ವ-ನಗಿಹವಿರುತತದಷೂೇ (ತ್ನುಷಟವನ್ುು ನ್ಡಿಸುವದಕೆೆ 
ಹಕುೆಳಿವನತಗಿ) ಮತುತ ಅದನುನ ತ್ನೊುಳಗೆ ನಣೆಯಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವಿವಥಹವನುನ 
ತಯಜಿಸ್ುವದು ಜಥಣತನವಥಗಿದಷ.  

ಪುರುರ್ ಪಿಧಥನ ಶಷೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಸಿರೇಯರಷಡಷಗಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನುನ 
ನೇಡುತ್ಥತನಷ. ನಧಥಷರವು ಪುರುರ್ನದಥಗಿದಷ. ಅವನು ವಿವಥಹವನುನ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯಂದ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಷೇಕು, ತನನ ಇಚಷಾಯನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಷೇಕು, ಇಚಷಾಯನುನ ಸ್ವ-ನಗಿಹದಷೂಂದಗಷ 
ಸ್ಂಧಥನಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು, “ತನನ ಕನಯತವವನುನ” ಸ್ರಿಯಥಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಷೇಕು, 
ಗತಿಸಿಹಷೂೇಗುತಿತರುವ ಕ್ಥಲ್ವನುನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ವಿರ್ಯವನುನ ತೂಕಮಥಡಬಷೇಕು (7:31), 
ನಂತರ ವಿವಥಹವಥಗುವದಷೂೇ ಉತತಮವೊೇ ಇಲ್ಿವೊೇ ಎಂಬುದನುನ ನಧಷರಿಸ್ಬಷೇಕು. 
ಅವನ್ು ಹತಗೆ ಮತಡುವದು ಒಳೆಿೇದು ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಸಥಮಥಜ್ಕ 
ಒತತಡವಿಲ್ಿ, ಬೆೇರೆಯತವ ರೇತಿಯಿಂದಲೂ ಬಲವಂತ್ವೆೇನ್ೂ ಇಲಿ, ಅವನು ತನನ ಸಿಾರತ್ಷಯ 
ಆಧಥರದ ಮ್ಮೇಲಷ ನಧಷರಿಸ್ಬಷೇಕು. ಅವನು ತನಗೂ ಮತುತ ಪಿಿಯತಮ್ಮಗೂ 
ಉತತಮವಥಗಿರುವ ನಧಥಷರವನುನ ಅವನು ಮಥತಿ ಮಥಡಬಷೇಕು. ಒಂದುವಷೇಳಷ ಈ 
ಅಥಷೈಷಸ್ುವಿಕ್ಷ ಸ್ರಿಯಥಗಿದದಲ್ಲಿ, NASB ಅನುವಥದಕರು ಸಷೇರಿಸಿದ ಮಗಳು ಎಂಬ ಪದವು 
ತಪ್ಥಪದ-ಸ್ಲ್ಹಷಯಥಗಿದಷ. ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರುರ್ನು ಹಷಂಡತಿಯನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವ 
ವಿರ್ಯವನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವವನಥಗಿದಥದನಷ, ವಿವಥಹದಲ್ಲಿ ತನನ ಮಗಳನುನ ನೇಡುವ 
ತಂದಷಯಲ್ಿ.  

ವಚನ್ 38. ಸಥರಥಂಶದ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯಂದಗಷ, ಪ್ೌಲ್ನು 7:25ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಸಿದ 
ಚಚಷಷಯನುನ ಮುಕ್ಥತಯ ಮಥಡುತ್ಥತನಷ. ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ತನನ ವಿರ್ಯವನುನ 
ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತಗಷೂಳಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಒಬಬ ಹಷೂಸ್ ವಿಶಥವಸಿಗಷ ತ್ಥನು ಇದದ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದು ಉತತಮ 
(7:20). ಉದಥಸಿೇನ ಮಥಡುವದಲ್ಿ, ಇದನಷನೇ ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಪಿಶಷನಗಷ ಸ್ಹಥಯಮಥಡಲ್ು 
ನೇಡುವ ಸಥವಷತಿಿಕವಲ್ಿದ “ಸ್ರಿ” ಉತತರವಥಗಿದಷ. ಅನಷೇಕ ನಷೈತಿಕ ಆಯೆೆಗಳು ಸ್ಪರ್ಿವಥದ 
ಸ್ರಿ ಮತುತ ತಪುಪ ಪಯಥಷಯ ವಯವಸಷಾಗಳಥಗಿವಷ; ಆದರಷ ವಿವಥಹವಥಗುವದನುನ 
ಆಯುದಕ್ಷೂಳುಳವಲ್ಲಿ ಮತುತ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಇತರ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪರಿಸಿಾತಿ ಮತುತ ವಯಕ್ರತಕ 
ಆಯೆೆ ದಷೈವಿೇಕ ನಧಥಷರಗಳ ಮೌಲ್ಯಮಥಪನ ಮಥಡುತಿತರುವ ಹಥಗಷ ಅವನು 



 216 

ಅಂತಿಮವಥಗಿ ಅವನು ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವ ಕ್ಥಯಷವಿಧಥನಕ್ರೆಂತ ಆಯೆೆಯ ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ತ್ಷ 
ತಿಳಿದುಬರುತತದಷ.  

ಆದಥಗೂಯ, ಅನುವಥದಸಿದ ಕ್ರಿಯಥಪದ “ಮದುವಷ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಡಲ್ಲ” (γαμίζω, 

gamizō) ಪ್ೌಲ್ನ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಮಥತಿ ಕಂಡುಬರುತತದಷ, ಇದನುನ ಯೆೇಸ್ು ಸಥವಮಿ ಆರು 
ಬಥರಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿದಥದರಷ. ಆತನ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, “ಮದುವಷ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಡಲ್ಲ” ಎಂಬ ಪದವು 
ನರಂತರವಥಗಿ ಅಥಷವನುನ ಹಷೂಂದದಷ (ಮತ್ಥತಯ 24:38) ಅಥವಥ, ಕಮಷಣಿ 
ಕ್ರಿಯಥಪದವಥಗಿ “ಮದುವಷ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಡುವದು” (ಮತ್ಥತಯ 22:30; ಮಥಕಷ 12:25; ಲ್ೂಕ 
17:27; 20:34, 35). ಪದವು ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಪೂವಷದ ಗಿಿೇಕ್ ಸಥಹತಯದಲ್ಲಿ 
ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವದಲ್ಿ. ಇಲ್ಲ ಿಅದರ ಉಪಯೇಗವು 7:36 ಮತುತ 7:38 ಅನುವಥದ 
“ಕನನಕ್ಷಯರ” ಪರವಥಗಿ ಬಲ್ವಥದ ವಿವಥದಕ್ಷೆ ಗುರಿಯಥಗಿದಷ. ಹಥಗೂ, ಹಷೂಸ್ 
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಮತುತ ಎಲಷಿಡಷಯಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಿಯಥಪದದ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯು, ಸ್ನನವಷೇಶದಷೂಂದಗಷ, 
ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೇವಲ್ ತ್ಥನು 7:26ರಲ್ಲಿ ಪಯಥಷಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿತ್ಥನು ಈಗಥಗಲಷೇ ಹಷೇಳಿದ 
ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. ಅದರ ಅಥಷ ಅವನು ಸ್ಧಯದ ಸಿಾತಿ ಮದುವಷಯನುನ 
ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಸ್ಲ್ಹಷಗಷ ಯೇಗಯವಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ಪುನರಥವತಿಷಸ್ುತ್ಥತನಷ ಆದರಷ 
ಈಗಥಗಲಷೇ ಮದುವಷಯಥದವರು ಹಥಯಗೂ ಪ್ಥಪವನುನ ಮಥಡುತಿತಲ್ಿ.  

“ಮರುಮದುವೆಗೆ ಪ್ರಯತಿುಸಬೆೇಡಿರ” (7:39, 40) 
39ಮುರ್ೆೈದೆಯು ತ್ನ್ು ಗಂಡನ್ು ಜೇವದಿಂದಿರುವ ತ್ನ್ಕ ಅವನಗೆ ಬದುಳತಗಿದತುಳ ;ೆ ಗಂಡನ್ು 
ಸತಿಾದುರೆ ಆಕೆಯು ಬೆೇಕತದವನ್ನ್ುು ಮದುವೆಮತಡಿಕೊಳುಿವದಕೆೆ ಸವತ್ಂತ್ರಳತಗಿದತುಳ .ೆ 
40ಆದರೆ ಈ ಕತಯೆವು ಕತ್ೆನ್ ಶಿಷಯರಗೆ ತ್ಕೆಂರ್ೆ ನ್ಡೆಯಲ್ಲ, ಆದರೂ 
ಮದುವೆಮತಡಿಕೊಳುಿವದಕ್ರೆಂತ್ಲೂ ಇದು ಹತಗೆಯೆೇ ಇರುವದು ಆಕೆಗೆ ಸುರ್ವೆಂದು ತ್ನ್ು 
ಅಭಿಪತರಯ; ನ್ನ್ಗೂ ದೆೇವರ ಆತ್ಮವುಂಟೆಂದು ನೆನ್ಸುರ್ ಾೆೇನೆ.  

ವಚನ್ 39. ಪ್ೌಲ್ನು ವಿವಥಹದ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಹಷೇಳಿರುವ ಪಿಥಮ ಸ್ಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಯಥವದಷಂದರಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂ ಸ್ಂಗಥತಿಯನುನ ಬಿಡಬಥರದು (7:10, 11). ಈ ವಿರ್ಯಲ್ಲಿ 
ಆತನು ಯಥವುದಷೇ ರಿೇತಿಯ ಮಿೇಸ್ಲಥತಿಯನುನ ನೇಡಲ್ಲಲ್ಿ. ವಿವಥಹದ ಕುರಿತ್ಥದ 
ವಿರ್ಯದ ಕ್ಷೂನಷಯಲ್ಲಿ ತ್ಥನು ಮೊದಲ್ು ಹಷೇಳಿರುವದನುನ ಪುನರಥವತಿಷಸ್ುತ್ಥತನಷ: 
ಹಷಂಡತಿಯು ತನನ ಗಂಡನು ಜಿೇವಿಸ್ುವವರಷಗಷ ಆತನಗಷ ಬದದಳಥಗಿದಥದಳಷ. ಮುರ್ೆೈದೆಯು ತ್ನ್ು 
ಗಂಡನ್ು ಜೇವದಿಂದಿರುವ ತ್ನ್ಕ ಅವನಗೆ ಬದುಳತಗಿದತುಳ  ೆಎಂದು ನಥವು ಉಹಸ್ಬಹುದು. 
ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಪ್ಥಿರಂಭದ ಅಂಶಕ್ಷೆ ಹಂತಿರುಗುತಿದಥದನಷ (ರಷೂೇಮಥ 7:2). 

7:25-38ರಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಲ್ಹಷಗಳು ವಿವಥಹವಥಗಲ್ು ಪಿಯತಿನಸ್ುತಿತರುವ ಯೌವನಸ್ಾ 
ಪುರುರ್ನನುನ ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ುತತವಷ. ವಚನ 7:39, 40ರಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಗಮನವನುನ ಇದಷೇ 
ನಧಥಷರವನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುತಿತರುವ ವಿಧವಷಯ ಕಡಷಗಷ ತಿರುಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ಚ್ಚಕೆ 
ವಯಸಿುನಲ್ಲಿ ಸ್ಂಗಥತಿ ಮರಣ ಹಷೂಂದುವಥಗ, ಯೌವನಸ್ಾ ವಿಧವಷ ಅಥವಥ ವಿಧುರನನುನ 
ಹಂದಷ ಬಿಟುಿಹಷೂೇಗುವಥಗ, ಜಿೇವಿಸಿರುವ ಸ್ಂಗಥತಿಯು ಮರಣಹಷೂಂದದವರ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ 
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ಗೌರವದಂದ ಸಷಳಷಯಲ್ಪಟುಿ ಪಿಿೇತಿ ಮತುತ ಶಿದಷದೇಯಂದ ಜಿೇವನದುದದಕೂೆ ಯಥರನೂನ 
ವಿವಥಹವಥಗದಷೇ ಇರುವ ನಧಥಷರವನುನ ತನನ ಮ್ಮೇಲಷ ಹಷೇರಿಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ನಗಷ 
ಇಂಥಹ ನಧಥಷರದ ಕುರಿತು ಯಥವುದಷೇ ಆಕ್ಷೇಪಣಷ ಇರುವದಲ್ಿ ಆದರಷ ಆತನು ದಷೇವರಿಗಷ 
ನಂಬಿಗಸ್ತರಥಗಿರಲ್ು ಇಂಥಹ ಪಿತಿಜ್ಞಷಯ ಅವಶಯಕತ್ಷಯಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ಸ್ಂಗಥತಿಯು ಮರಣ ಹಷೂಂದದಥಗ, ಜಿೇವಿಸಿರುವ ಸ್ಂಗಥತಿಯು ಎರಡನಷಯ ಸಥರಿ 
ವಿವಥಹವಥಗಲ್ು ಸ್ವತಂತಿರಥಗಿದಥದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಒಂದು ನಭಷಂದವನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ: 
ವಿಧವಷ ಕತ್ೆನ್ಲ್ಲಿ ಮತತ್ರ ವಿವಥಹವಥಗಬಷೇಕು. ಮರಣಹೊಂದಿದ (κοιμάομαι, 

koimaomai) ಎಂಬ ಪದವು ವಥಸ್ತವದಲ್ಲಿ “ನದಷಿಹಷೂೇದಥಗ” ಎಂಬ ಅಥಷವನುನ 
ನೇಡುತತದಷ. ಇನಷೂನಂದು ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ಪದವನುನ ವಿಶಷೇರ್ವಥಗಿ ಕ್ಷೇವಲ್ 
ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮರಣಕ್ಷೆ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಇಲ್ಲಿ ಆತನು, ಅನಷೇಕ ಸ್ಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೈಸ್ತ 
ವಿಧವಷ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಪತಿಯನುನ ವಿವಥಹವಥಗಿರುವ ಕಲ್ಪನಷಯನುನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತರಬಹುದು.  

“ಕತಷನಲ್ಲಿ” ಎಂಬ ವಥಕ್ಥಯಂಗವು, ಮೊದಲ್ು ದೃಷ್ಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧವಷಯು 
ಸ್ಹವಿಶಥವಸಿಯನುನ ಹಷೂರತುಪಡಿಸಿ ಯಥರನೂನ ವಿವಥಹವಥಗಬಥರದು ಎಂದು ಸ್ಲ್ಹಷ 
ನೇಡುತತದಷ ಆದರಷ ಕ್ಷಲ್ವು ವಿಭಿನನವಥದ ಅಥಷವಿದಷ ಎಂದು ವಥದಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಬಹುಶಃ 
ಪ್ೌಲ್ನು ವಿಧವಷಗಷ, ವಿಶಥವಸಿಯಥಗಿ, ಅವಳು ಮದುವಷಯಥಗುವುದಥದರಷ ಕ್ಷೈಸ್ತ ತತವಗಳ 
ಮಥಗಷದಶಷನವನುನ ಹಷೂಂದಬಷೇಕು ಎಂಬುದನುನ ಜ್ಞಥಪಿಸ್ುತಿತರಬಹುದು. ಆ 
ಸಥಧಯತ್ಷಯನುನ ಅನುಮತಿಸ್ುತ್ಥತ, ಒಬಬನು ಕ್ಷೈಸ್ತ ವಿಧವಷಯು ತನನ ಆಧಯತ್ಷಗಳನುನ 
ಕಿಮಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಇದರಿಂದಥಗಿ ವಿಶಥವಸಿಗಷ ಮೊದಲ್ ಆಧಯತ್ಷಯನುನ ನೇಡಲ್ು 
ಸ್ಹಥಯವಥಗುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ನಥಕ್ರಷಸ್ನ ಕುಟುಂಬದವರ ಕುರಿತು (ರಷೂೇಮಥ 16:11) 
“ಕತಷನಲ್ಲಿ” ಎಂಬ ಪದವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವಥಗ, ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಿರನನಲ್ಿ, ಅವನು 
ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಥರು ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿದಥದರಷೂೇ ಅವರನುನ ಮಥತಿ. ವಚನ 
7:39ರಲ್ಲಿರುವ ವಥಕ್ಥಯಂಗದಂದ ಇದು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗುತತದಷ.  

ವಚನ್ 40. ಪ್ೌಲ್ನು ಯೌವನಸ್ಾ ಪರುರ್ರಿಗಷ ವಿವಥಹವನುನ ಮುಂದೂಡುವದು 
ಅಥವಥ ಒಟ್ಥಿರಷ ವಿವಥಹದಂದ ದೂರವಿರುವದು ಜಥಣತನವಥಗಿದಷ ಎಂದು ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ 
ನೇಡುತಿತದಥದನಷ ಯಥಕಂದರಷ ಕರ್ಿಕ್ಥಲ್ದ ನಮಿತತ (7:26) ಮತುತ ಲಷೂೇಕದ ಸಿಾತಯಂತರ 
ಸ್ವರೂಪದಂದಥಗಿ (7:31). ಹಥಗೂ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ವಿವಥಹವನುನ ನಷಷೇಧಿಸ್ುವದಲ್ಿ. 
ಅದರಂತ್ಷ, ಪ್ೌಲ್ನು ವಿಧವಷ ತಿರುಗಿ ವಿವಥಹವಥಗುವದು ಪ್ಥಪವಷೇನಲ್ಿ ಎಂಬದನುನ 
ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಇದಕ್ಷೆ ಸಷೇರಿಸ್ುತ್ಥತ, ಮದುವೆಮತಡಿಕೊಳುಿವದಕ್ರೆಂತ್ಲೂ ಇದು 
ಹತಗೆಯೆೇ ಇರುವದು ಆಕೆಗೆ ಸುರ್ವೆಂದು ತ್ನ್ು ಅಭಿಪತರಯ ಎಂಬುದನುನ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. 
ಇದಷೇ ಅಂಶವು ಅವನನುನ ಯೌವನಸ್ಾ ಪುರುರ್ರಿಗೂ ವಿಧವಷಯರಿಗಷ ಅನವಯಸಿದಂತ್ಷ 
ಸ್ಮಥನವಥಗಿ ಅನವಯಸ್ುತತದಷ ಎಂಬ ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ನೇಡುವತತ ನಡಷಸ್ುತತದಷ. ಅವಳು 
ಸ್ಂತ್ಷೂೇರ್ವಥಗಿರುತ್ಥತಳಷ, ಯಥಕಂದರಷ ಕ್ಷೈಸ್ತನು “ಈಗಿನ ಕರ್ಿಕ್ಥಲ್ದ ನಮಿತತ” 
ಅವಿಶಥವಸಿಗಳಿಂದ ಎದುರಿಸ್ಲ್ಪಡುವಥಗ ಅವಳು ತನನ ಗಂಡನ ಕುರಿತ್ಥದ ಚ್ಚಂತ್ಷಯ 
ಒತತಡದಲ್ಲಿ ಬಿೇಳುವದಲ್ಿ ಇದಕೂೆ ಹಷಚಥಿಗಿ, ಅವಳು ತನನ ಬಲ್ವನುನ ಕತಷನ ಸಷೇವಷಯಲ್ಲಿ 
ಯಥವುದಷೇ ಅಡಷತಡಷಯಲ್ಿದಷೇ ಸ್ಮಪಿಷಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯವಥಗುತತದಷ.  
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ವಿವಥಹವಥಗಲ್ು ಪಿಯತಿನಸ್ುತಿತರುವ ಒಬಬ ಯೌವನಸ್ಾನಗಷ ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ 
ನೇಡುತಿತರುವಥಗ, ಪ್ೌಲ್ನು “ನಥನು ನನನ ಅಭಿಪ್ಥಿಯವನುನ ನೇಡುತ್ಷತೇನಷ” ಎಂಬ ಪದವನುನ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (7:25). ವಿಧವಷಯರಿಗಷ ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ಬಹುದಥದ ಅಹಷತ್ಷಯನುನ 
ನೇಡಿದಥದನಷ: “ನನನ ಅಭಿಪ್ಥಿಯದಲ್ಲ.ಿ” ಈ ಸಥರಿ, ಆತನು ನ್ನ್ಗೂ ದೆೇವರ ಆತ್ಮವುಂಟೆಂದು 
ನೆನ್ಸುರ್ೆಾೇನೆ ಎಂಬುದನುನ ಈ ವಥಕ್ಥಯಂಗದಲ್ಲಿ ಸಷೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಪ್ೌಲ್ನ ಅಭಿಪ್ಥಿಯದಲ್ಲಿ ಈ 
ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಥಮಥನಯ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಷಚಥಿಗಿವಷ, ಆದಥಗೂಯ, ಅವನು ತನನ 
ಅಭಿಪ್ಥಿಯ ನೇಡುವಲ್ಲಿ ಮತುತ ದಷೇವರ ನಯಮವನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುವಲ್ಲಿ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ 
ಮಥಡುತಿತದಥದನಷ ಎಂಬುದು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗುತತದಷ. ಅವನು “. . . ಹಷಂಡತಿಯು ಗಂಡನನುನ ಬಿಟುಿ 
ಅಗಲ್ಬಥರದು” (7:10) ಎಂದು ತನನ ಅಭಿಪ್ಥಿಯ ಎಂದು ಹಷೇಳಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನು ತನನ 
ಅಭಿಪ್ಥಿಯದ ಪದಗಳನುನ ಹಷಸ್ರಿಸ್ುವಥಗ, ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ಸ್ರಿ ಅಥವಥ 
ತಪ್ಥಪದ ಸ್ನನವಷೇಶಗಳ ಕುರಿತು ಮಥತನಥಡುತಿತಲ್ಿ.  

ಇನೂನ, ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಉತತಮವಥದ ಕ್ರಿಯಥವಿಧಥನ ಸ್ಂಪೂಣಷವಥದ ಉದಥಸಿೇನತ್ಷಯ 
ವಿರ್ಯವಲ್ಿ. ಒಬಬನು ವೃತಿತಯಲ್ಲ ಿ ಅಗಸ್ ಅಥವಥ ಅಥವಥ ಬಡಿಗನಥಗಿರುವದು, 
ಉದಥಹರಣಷಗಷ, ವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ ಸಥಮಥನಯ ಸ್ಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದಥಸಿೇನತ್ಷಯ 
ವಿರ್ಯವಥಗಿದಷ. ಇದಕ್ಷೆ ವಿರಷೂೇಧವಥಗಿ, ಒಬಬನ ವಷೈವಥಹಕ ಸಿಾತಿ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದ 
ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ನೇಡಿರುವ ಪಿಕ್ಥರ, ಗುಣಮಟಿದ ಮ್ಮೇಲಷ ಪರಿಣಥಮವನುನ ಬಿೇರುವ 
ಪರಿಣಥಮಗಳು ಅವನ ಅಥವಥ ಅವಳ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಜಿೇವಿತದ ಮ್ಮೇಲಷ ಬಿೇಳಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ನು 
ತನನ ಸ್ವಂತ ಅಭಿಪ್ಥಿಯದ ದವನಯನುನ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ ಮ್ಮೇಲಷ ಎತುತವಥಗ, ಅವರು 
ಅದನುನ ಗಂಭಿೇರವಥಗಿ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಬಷೇಕು ಯಥಕಂದರಷ “ದಷೇವರ ಆತೂನು” ಇದನುನ ಅವನ 
ಸ್ಲ್ಹಷಯ ಮಥತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಕಟ್ಟಸಿದಥದನಷ.  

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಿವದು 

ಆಯೆೆ ಮತ್ುಾ ಬುದಿಧವಂತಿಕೆ 
ವಷೇದವಥಕಯವನುನ ವಿಧಷೇಯರಥಗುವದಕ್ಥೆಗಿ ಇರುವ ಆಜ್ಞಷಗಳ ಸ್ರಣಿಯ ಮಟಿಕ್ಷೆ 

ಇಳಿಸ್ುವವರಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಲ್ಹಷಗಳು ನಷಮೂದಯನುನ ತರಲಥರವು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಿಗಷ ವಿವಥಹದ ಕುರಿತ್ಥದ ಸ್ಲ್ಹಷಗಳು ತಕ್ಷಣದ ಸ್ನವಷೇಶವನುನ ದಥಟ್ಟ 
ಹಷೂೇಗುತತವಷ. ವಿವಿಧ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ವಿವಿಧ ಮಥಗಷಗಳಲ್ಲಿ ವತಿಷಸ್ಲ್ು 
ಕರಷಯನುನ ನೇಡುತತವಷ. ಜ್ನರು ಆಯೆೆ ಮಥಡಿದ “ಜಥಣತನದ” ಅಥವಥ “ಮೂಢತನದ,” 
“ಸ್ರಿ” ಅಥವಥ “ತಪುಪ” ಅಲ್ಿದ ನಧಥಷರಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಎಂಬುದನುನ ಅವರು 
ಆಯೆೆ ಮಥಡಿದ ಕ್ಥಯಷ ವಣಿಷಸ್ುತತದಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಸ್ನನವಷೇಶವನುನ ನೇಡಿ, 
ಅವಿವಥಹತ ಪುರುರ್ರಿಗಷ ಮತುತ ಸಿರೇಯರಿಗಷ ವಿವಥಹವಥಗದಷೇ ಹಥಗಷೇ ಉಳಿಯುವದು 
ಜಥಣತನ ಆದರಷ ಅವರು ವಿವಥಹವಥಗುವದು ತಪ್ಷಪೇನಲ್ಿ. ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸ್ತನಲ್ು 
ಪಿತಿಯಂದು ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ರಿಹಷೂಂದುವ ಯಥವುದಷೇ ನಯಮವನುನ ನೇಡುವದಲ್ಿ.  

ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ನಯಮಗಳು ಬಷೇಕು. ಸ್ುಳುಳ ಹಷೇಳುವದು ತಪುಪ, ಕಳಳತನ ಮಥಡುವದು 
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ಅಥವಥ ವಯಭಿಚಥರ ಮಥಡುವದು ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸ್ವ-ಸಷೇವಷಯನುನ ಮಥಡುವದರಿಂದ. 
ಹಥಗೂ, ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಅಸ್ಂಖ್ಥಯತ ಸ್ನನವಷೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ತಮೂ 
ವಷೇದವಥಕಯದ ತತವಗಳಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ುತ್ಥತರಷ ಆದರಷ ಬದಲಥಯಸ್ಲಥಗದ ನಯಮಗಳನಲ್ಿ. 
ವಿವಥಹವಥಗಲ್ು ಪಿಯತಿನಸ್ುತಿತರುವ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಇಂಥಹ ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ 
ಇದಥದರಷ. ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಮಥಲಷೂೇಚನಷ ನೇಡಿರುವ ಕ್ಥಯಷವಿಧಥನ, 
ಪರಿಸಿಾತಿಯನುನ ಆಧರಿಸಿ ಸ್ರಿ ಅಥವಥ ತಪ್ಥಪಗಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಪಷ್ಿೇಕರಿಸ್ುತತದಷ. 
ಸ್ತಯವಷೇದ ಆಧಥರಿತ ಸ್ೂಚನಷಗಳಷ ಂದಗಷ, ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ತಮೂ ಸ್ಹ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಂದ, ಕುಟುಂಬದ ಸ್ದಸ್ಯರಿಂದ ಮತುತ ವಿಶವಸ್ನೇಯ ಸಷನೇಹತರಿಂದ ಸ್ಲ್ಹಷಯ 
ಅವಶಯಕತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದರುತ್ಥತರಷ; ಆದರಷ ಇಂಥಹ ಸ್ಲ್ಹಷಗಳು ಸ್ತಯವಷೇದವು ಏನು 
ಹಷೇಳುತತದಷೂೇ ಅದನುನ ಎಂದಗೂ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ುವದಲ್ಿ. ದಷೇವಜ್ನರು ವಷೇದವಥಕಯದ 
ಬಷೂೇಧನಷಯನುನ ತಮೂ ದನ ನತಯದ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವ ತಮೂ 
ಉತತಮವಥದ ತಿೇಮಥಷನವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು.  

ವಿವತಹ, ಜೇವಿತ್ದುದುಕೂೆ ಇರುವ ವಚನ್ಬದುರ್ೆಯತಗಿದೆ  
 ವಿವಥಹವು ಪುರುರ್ ಮತುತ ಸಿರೇಯ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ರಷೂೇಮಥಂಚಕ ಪಿಿೇತಿಯ ಮ್ಮೇಲಷ 

ಕಟಿಲ್ಪಡಬಷೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಥರವು ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ಹಷೂಸ್ ವಿಚಥರವಥಗಿದಷ. 
ಇಸಥಕನ ಸಷೇವಕನು ಹಂತಿರುಗಿ ಬಂದು ರಷಬಷಬಕೆಳನುನ ತನನ ಯಜ್ಮಥನನಗಷ 
ಪರಿಚಯಸಿದಥಗ, ಸ್ತಯವಷೇದವು ಹಷೇಳುತತದಷ, “ಆಕ್ಷಯು ಅವನ ಹಷಂಡತಿಯಥದಳು ಮತುತ 
ಆತನು ಅವಳನುನ ಪಿಿೇತಿಸಿದನು” (ಆದಕ್ಥಂಡ 24:67). ಪಿಿೇತಿಯು ವಿವಥಹವನುನ 
ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವದು, ಇದು ಕಿಮವಥಗಿತುತ: ವಚನಬದದತ್ಷ ಮೊದಲ್ು ಬರುತತದಷ; ನಂತರ 
ಪಿಿೇತಿಯು ಅನುಸ್ರಿಸ್ುತತದಷ. ಒಬಬನು ಪಿಿೇತಿಸ್ುವದನುನ ಆಯೆೆ ಮಥಡಿದದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಅಥವಥ 
ಅವಳು ಜಿೇವಿತದುದದಕೂೆ ತಮೂ ಸ್ಂಗಥತಿಗಷ ಕ್ಷೇವಲ್ ವಚನಬದದತ್ಷಯನುನ 
ನವಷಹಸ್ುವದನುನ ಆಯೆೆ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ. ಪಿಿೇತಿಯು ಒಬಬನ ತನನ ಸಥಮಥಿಯಕ್ರೆಂತ 
ಇನಷೂನಬಬ ವಯಕ್ರತಯು ಕ್ಥಳಜಿಯನುನ ವಹಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ ಒಬಬನು ತನನ ಗಂಡನಗಥಗಲ್ಲ 
ಅಥವಥ ಹಷಂಡತಿಗಥಗಲ್ಲ ಸ್ಲ್ಲಿಸ್ುವ ಗೌರವಕ್ರೆಂತ ಹಷಚಥಿದದದನುನ ಮಥಡುವದಥಗಿದಷ. 
ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ, ಒಬಬ ಪುರುರ್ನಥಗಲ್ಲ ಅಥವಥ ಒಬಬ ಸಿರೇಯಥಗಲ್ಲ ತನನ ಸ್ಂಗಥತಿಗಷ 
ವಿಚಷಾೇಧನವನುನ ನೇಡಿದಥಗ, ಅದು ಬಹುಶಃ ಅವನ ಅಥವಥ ಅವಳ ಪಿಿೇತಿಸ್ುವ 
ಸಥಮಥಯಷಕ್ರೆಂತ ಹಷಚಥಿಗಿ ವಿಚಷಾೇದತ ಸ್ಂಗಥತಿಗಷ ತನನ ಪಿಿೇತಿಯ ಗುಣಗಳಿಗಿಂತ 
ಹಷಚ್ಚಿನದನುನ ಹಷೇಳುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಗಂಡಂದರು ತಮೂ ಹಷಂಡತಿಯರನುನ ಪಿಿೇತಿಸ್ಬಷೇಕು 
ಎಂದು ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುವಥಗ (ಎಫಷಸ್ 5:25), ಅವನು ಮೊೇಹಪರವಶತ್ಷಯ ಆಕರ್ಷಣಷಗಿಂತ 
ಅಗಥಧವಥದ ಏನನಷೂನೇ ಆಜ್ಞಥಪಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 

ವಥಯಖ್ಥಯನದಂದ, ಸ್ತಯವಷೇದವು ಮದುವಷಯು ಜಿೇವಿತದುದದಕೂೆ ಇರುವ 
ವಚನಬದದತ್ಷಯಥಗಿದಷ. ಈ ವಚನಬದದತ್ಷಯನುನ ಮೂರು ಕ್ಷೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. 
ಮೊದಲ್ನಷಯದಥಗಿ, ಮದುವಷಯಥಗುವ ಇಬಬರು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂ ಪರವಥಗಿ ದಷೇವರಲ್ಲಿ 
ನಷಷಠಯನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ. ಪ್ಥಿರಂಭದಲ್ಲಿ ದಷೇವರು ಹಷೇಳಿದನು, “ಈ ಕ್ಥರಣದಂದ 
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ಪುರುರ್ನು ತಂದಷತ್ಥಯಗಳನುನ ಬಿಟುಿ ತನನ ಹಷಂಡತಿಯನುನ ಸಷೇರಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವನು; 
ಅವರಿಬಬರು ಒಂದಷೇ ಶರಿೇರವಥಗಿರುವರು” (ಆದಕ್ಥಂಡ 2:24). ಪಿತೃಗಳ ಕಥಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಥತೃಗಳ ಕುರಿತ್ಥದ ಕಥಷಗಳ  ಸ್ಹ ಆಗಿವಷ. ಗಂಡ ಮತುತ ಹಷಂಡತಿ ಯಥರು ದಷೇವರ 
ಮಥಗಷದಶಷನವನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಪರಸ್ಪರರನುನ ಗೌರವಿಸ್ುತ್ಥತರಷ ಮತುತ 
ಪಿತಿಯಬಬರು ಇನಷೂನಬಬರ ಮ್ಮೇಲಷ ಇರುವ ಅವಲ್ಂಭನಷಯಂದಗಷ ಸ್ೂಕ್ಷಮವಥಗಿ 
ವಯವಹರಿಸ್ುತ್ಥತರಷ; ಅವರು ಪಿಿೇತಿಸ್ುವವರಿಂದ ದಷವೇರ್ಕ್ಷೆ ಒಳಗಥಗುವ ಅವಮಥನದ 
ಕುರಿತು ಕರುಣಷಯುಳಳವರಥಗಿರುತ್ಥತರಷ.  

ಎರಡನಷಯದಥಗಿ ಇಬಬರೂ ವಯಕ್ರತಗಳು ಪರಸ್ಪರರಷೂಂದಗಷ ಪಿತಿಜ್ಞಷಯನುನ 
ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ. ಪಿತಿಯಬಬ ಸಿರೇ ಕನರ್ಠ ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯು ನನನನುನ ನಜ್ವಥಗಿಯೂ 
ನನನಲ್ಲಿ ಬಲ್ಹೇನತ್ಷಗಳಿದಥದಗಲ್ೂ ನನನನುನ ತಿಳಿದದಥದನಷ ಮತುತ ನನನನುನ ಪಿಿೇತಿಸ್ುತ್ಥತನಷ 
ತಿಳಿದದಥದನಷ ಎಂಬುದನುನ ನಂಬುವದು ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. ಪಿತಿಯಬಬ ಪುರುರ್ನು 
ಯಥರಥದರು ತನನ ಪಿಿೇತಿಸ್ಲ್ಲ ಮತುತ ಯಥವುದಷೇ ಶರತಿತಲ್ಿದಷ ಗೌರವಿಸ್ಲ್ಲ ಎಂದು 
ಬಯಸ್ುತ್ಥತರಷ. ವಿವಥಹತ ಸ್ಂಗಥತಿಯಂದಗಷ ವಚನಬದದರಥಗಿರುವದು ಅಂದರಷ ಅವನು 
ತನನ ಹಷಂಡತಿಗಷ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ಥಿಮುಖಯ ವಯಕ್ರತಯಥಗಿದಥದನಷ ಅಥವಥ ಅವಳು ತನನ 
ಗಂಡನ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅತಯಮೂಲ್ಯಳಥಗಿದಥದಳಷ.  

ಮೂರನಷಯದಥಗಿ, ವಿವಥಹವು ನಥವು ವಥಸಿಸ್ುವ ವಿಶಥಲ್ವಥದ ಸ್ಮಥಜ್ಕ್ಷೆ 
ವಚನಬದದತ್ಷಯಥಗಿದಷ: ವಿಸ್ತರಿತ ಕುಟುಂಬಗಳು, ನಷರಷಹಷೂರಷಯವರು, ಸ್ಮಥಜ್, ದಷೇಶ 
ಮತುತ ವಿಶವ. ಇದು ಹಂದನ ಮತುತ ಇಂದನ ಜ್ನಥಂಗಕ್ಷೆ ವಚನಬದದತ್ಷಯಥಗಿದಷ. ಇನುನ 
ಮುಂದಕ್ಷೆ, ಅದು ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಥಗಿದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೈಸ್ತ ದಂಪತಿಗಳು 
ಯಥರಷೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ವಿಚಷಾೇದನಕ್ಷೆ ಮುಂದಥಗಬಥರದು ಎಂದು ಆಜ್ಞಥಪಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (7:10, 11) 
ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮುದಥಯದ ಅಂಶವಿದಷ. ವಿಶವದುದದಕೂೆ ಶತಮಥನಗಳಿಂದ ವಿವಥಹವು 
ಸಥವಷಜ್ನಕ ಪಿಕಟನಷಯನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿದಷ. ವಿವಥಹವು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿರುವದಕ್ಷೆ, 
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಗಷ ಮತುತ ವಿಶಥವಸ್ಕ್ಷೆ ಮುಖಯ ಮೂಲಷಗಲಥಿಗಿದಷ ಯಥಕಂದರಷ ಜ್ನರು 
ಮದುವಷಯ ಆಧಥರವಥಗಿರುವ ಒಟ್ಥಿಗಿ ಮಥಡುವ ಪಿತಿಜ್ಞಷಯನುನ ಗೌರವಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. 
ಪಿತಿಯಂದು ವಿವಥಹವು ಕ್ಷಲ್ವೊಂದು ಅಳತ್ಷಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲ್ವಥದಲ್ಲಿ ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿರುವ 
ಪಿತಿಯಂದು ವಿವಥಹಗಳಿಗಷ ಭಯವನುನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ುತತದಷ. ಸ್ಮಥಜ್ವು ಯಶಸಿವ ವಿವಥಹದ 
ಮೂಲ್ಕ ಲಥಭವನುನ ಹಷೂಂದುತತದಷ.  

ರ್ಪರೇತಿ, ಗೌರವ ಮತ್ುಾ ಪೊೇಷಣೆ (7:1-24) 
ಕಳಷದ ಎರಡು ಸಥವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಸ್ತಯವಷೇದ ಬಷೂೇಧನಷಯಲ್ಲಿ 

ಬದಲಥವಣಷಯಥಗಿಲ್ಿ, ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ವಥಕಯವು ದಷೂಡಡ ವಯವಹಥರಗಳನುನ 
ಬದಲಥಯಸಿದಷ. ಸಥಮಥಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು, ಜ್ನರು ಜಿೇವಿಸ್ಲ್ು ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವ 
ವಿಧಥನಗಳು, ಮಕೆಳನುನ ಹಷರುವದು ಮತುತ ಕುಟುಂಬದ ಆಚಥರಗಳು ಬದಲಥಗಿವಷ. 
ಸ್ತಯವಷೇದದ ಬಷೂೇಧನಷ ಅದಷೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿದಷ, ಆದರಷ ಸ್ತಯವಷೇದದ ಬಷೂೇಧನಷಯ 
ನಧಿಷರ್ಿವಥದ ಭಥಗಗಳಿಗಷ ನೇಡುವ ಒತುತಗಳು ಸ್ಮಯಕೆನುಗುಣವಥಗಿ ಮತುತ ಸ್ಾಳದಂದ 
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ಸ್ಾಳಕ್ಷೆ ವಯತ್ಥಯಸ್ವಥಗುತತವಷ. ಒಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಬಷೂೇಧಕನ ಕ್ಥಯಷವಷಂದರಷ ಪಿಸ್ುತತ ಜ್ನಥಂಗದ 
ಆತಿೀಕ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳನುನ ಪೂರಷೈಸ್ುವ ಸ್ಂದಷೇಶವನುನ ಸ್ತಯವಷೇದದ ಭಥಗದಂದ 
ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ುವದು ಕ್ಷೈಸ್ತ ಶಕ್ಷಕನ ಕ್ಥಯಷವಥಗಿದಷ. ಇದು ಜ್ಟ್ಟಲ್ವಥದ ಕ್ಥಯಷವಥಗಿದಷ.  

ಪಿಸ್ುತತ ಜ್ನಥಂಗಕ್ಷೆ ಯಥವ ಸ್ತಯವಷೇದದ ಬಷೂೇಧನಷ ಬಹಳ ಅವಶಯವಥಗಿದಷ? ಅನಷೇಕ 
ಜ್ಞಥನಸ್ಂಪನನ ಮತುತ ದಷೈವಿೇಕ ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಹಷೇಳುವ ಈ ಜ್ನಥಂಗಕ್ಷೆ ಅತಯಂತ 
ಅವಶಯವಿರುವ ಆತಿೀಕ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳಷಂದರಷ ವಿವಥಹ, ಮನಷ ಮತುತ ಕುಟುಂಬವಥಗಿವಷ. 
ಆದಯಲ್ಲಿ ದಷೇವರು ಒಬಬ ಪುರುರ್ನನುನ ಮತುತ ಒಬಬ ಸಿರೇಯನುನ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಂಗಥತಿಗಳಥಗಿರಲಷಂದು ಸ್ೃಷ್ಿಸಿದನು. ಅದು ಹೇಗಷಯೆೇ ಇರಬಷೇಕು, ಆದರಷ ಅನಷೇಕ 
ದಷೈವಿೇಕ ಜ್ನರು ಇಂದು ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ನಡತ್ಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಸ್ತಯವಷೇದ ಪ್ಥಿಭಥವ 
ಎಲ್ಲಿಯೇ ಕಡಿಮ್ಮಯಥಗಿದಷ ಮತುತ ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷ. 
ಪುರುರ್ ಮತುತ ಸಿರೇ ವಿವಥಹವನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ುವಥಗ ಅಥವಥ ವಿವಥಹದಲ್ಲಿ ಆದ 
ಪಿತಿಜ್ಞಷಗಳನುನ ಹಗುರವಥಗಿ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ, ಪರಿಣಥಮ ಜಿೇವಿತದ ಸ್ಂಪೂಣಷ 
ಕ್ಷೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕ್ಷೂಳುಳತತದಷ.  

ಒಂದುವಷೇಳಷ ಪರಿಣಥಮ ವಿಫಲ್ ವಿವಥಹಗಳಥಗುವಥಗ ಅದನುನ ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಳುಳವವರು 
ಕ್ಷೇವಲ್ ಯಥರು ತಮೂ ಪಿತಿಜ್ಞಷಯನುನ ಅಗೌರವಿಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರು, ಪಿತಿಯಬಬ ವಯಕ್ರತ 
ತ್ಥನು ಯಥವುದಕ್ಷೆ ಅಹಷನಥಗಿದಥದನಷೂೇ ಅದನಷನೇ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡನು ಎಂದು 
ಮುಕ್ಥತಯಗಷೂಳಿಸ್ಬಹುದು.  

ವಿವಥಹದ ಜ್ಟ್ಟಲ್ತ್ಷಗಳು ಕ್ಷೇವಲ್ ದಷೂಡಡ ಪಟಿಣಗಳಿಗಷ ಅಥವಥ ದೂರವಿರುವ 
ಸ್ಾಳಗಳಿಗಷ ಮಥತಿ ಸಿೇಮಿತವಥಗಿಲ್ಿ. ಗಥಿಮಿೇಣ ಯುಎಸ್ ಸ್ಮುದಥಯದಲ್ಲಿ ನಥಲ್ೆನಷೇ 
ವಗಷದಲ್ಲಿರುವ ಬಹಳ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಕೆಳು ತಮೂ ಜಷೈವಿೇಕ ತಂದಷ ಮತುತ ತ್ಥಯಯಂದಗಷ 
ಇರುತ್ಥತರಷ. ಈ ಲಷಕ್ಥೆಚಥರ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸ್ುವಂತದಥದಗಿದಷ. ಜಷೈವಿೇಕ ತಂದಷತ್ಥಯಗಳಿಂದ 
ದೂರ ಇರುವವರು ಹಷಚಥಿಗಿ ಶಥಲಷಯನುನ ಬಿಡುವವರಥಗಿದಥದರಷ; ಬಡತನದಲ್ಲಿ 
ಬಷಳಷಯುತ್ಥತರಷ; ವಿವಥಹವಿಲ್ಿದಷೇ ತಂದಷತ್ಥಯಗಳಥಗಿರುವವರು; ವಯಸ್ನಗಳ  ಆಗುತ್ಥತರಷ, 
ಅಪರಥಧಿಗಳಥಗುತ್ಥತರಷ, ಮಧಯಸಷೇವಿಸ್ುವವರಥಗುತ್ಥತರಷ. ಲಷೈಂಗಿೇಕ ತೃಪಿತಪಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯು 
ತ್ಥತ್ಥೆಲ್ಲಕ ಒಪಪಂದವಥಗುವಥಗ, ಪರಿಣಥಮ ಸ್ಮಥಜ್ದುದದಕೂೆ ಆಗುತತದಷ.  

ಸ್ಮಥಜ್ ತಜ್ಞರು ಸ್ಂಪುಟಗಳರ್ುಿ ಅಂಕ್ರಸ್ಂಖ್ಷಯಗಳ ಮಥಹತಿಯನುನ ಸ್ಂಗಿಹಸಿದಥದರಷ. 
ಈ ಅಂಕ್ರ ಸ್ಂಖ್ಷೈಗಳ ಪಿಕ್ಥರ ಮನಷಗಳು ಸಿಾರವಥಗಿಲ್ಿದಷೇ ಇರುವಥಗ, ಆಕಸಿೂಕ 
ಮರಣಗಳು ಹಷಚಥಿಗುತತವಷ; ಮ್ಮೇಲ್ಲಂದ ಮ್ಮೇಲಷ ದವಥಳಿಖ್ಷೂೇರತನ ಸ್ಂಭವಿಸ್ುತತವಷ; 
ಬಡತನ, ಕ್ಷೂಲಷ, ಹಂಸಷ ಮತುತ ಕಳಳತನ ಹಷಚಥಿಗುತತವಷ. ಅಪರಥಧದಂದ ತುಂಬಿದ 
ನಷರಷಹಷೂರಷಯಲ್ಲಿ ಎರ್ುಿ ವಿವಥಹಗಳು ಸಿಾರವಥಗಿ ನವಷಹಸ್ಲ್ಪಡುತತವಷ? ವಿವಥಹದಲ್ಲಿರುವ 
ವಚನಬದದತ್ಷಯು ಬಷಲಷಯಲ್ಿದರುವಥಗ, ಮನುರ್ಯನ ಜಿೇವಿೇತದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗಷ ಸ್ಹ 
ಬಷಲಷಯರುವದಲ್ಿ. ತ್ಥತ್ಥೆಲ್ಲಕ ಜಿೇವಿತದ ವಯವಸಷಾಯಲ್ಲಿ, ಸಥಮಥನಯ ಲಷೈಂಗಿೇಕತ್ಷಯ ಮತುತ 
ಗಭಷಪ್ಥತದ ಸ್ಂಖ್ಷಯಯ ಮಧಯದಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಂಬಂಧವಿರುತತದಷ ಎಂಬುದು ನಮಗಷ 
ಖಚ್ಚತವಥಗಿದಷ. 

ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಮೊಸ್ಗಷೂಳಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದನುನ ಬಯಸ್ುತ್ಥತರಷ. ವಿಶಥವಸಿಗಳು 
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ಹೇಗಷ ಯೇಚ್ಚಸ್ಲ್ು ಬಯಸ್ುತ್ಥತರಷ, ಪಶಿಮಥತಯ ಲಷೂೇಕದುದದಕೂೆ ಮನಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಷೂಂದಥಣಿಕ್ಷ ಇಲ್ಿದಷೇ ಇರುವಥಗ, ಸ್ಭಷಗಳು ಸಿಾರವಥದ ವಿವಥಹಗಳಿಗಷ ಸ್ವಗಷವಥಗಿವಷ. 
ಅಂಕ್ರಸ್ಂಖ್ಷೈ ಹಷೇಳುತತದಷ ಅದು ಬಷೇರಷಯಥಗಿರುತತದಷ. ಸ್ಂಪಿದಥಯಕ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ 
ವಿಚಷಾೇಧನದ ಪಿಮಥಣವು ಸಥಮಥನಯ ಜ್ನಸ್ಂಖ್ಷೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಷಷಿೇ ಇರುತತದಷ ಎಂದು 
ಹಷೇಳುತ್ಥತರಷ.  

ನಥವು ಏನು ಮಥಡಬಷೇಕ್ಥಗಿದಷ? ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ಂದಷೇಶವು ಜ್ಟ್ಟಲ್ತ್ಷಯನುನ ಹಷೇಗಷ 
ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸ್ುತತದಷ? ಸ್ತಯವಷೇದದ ಯಥವ ಬಷೂೇಧನಷಗಷ ಒತತನುನ ನೇಡಬಷೇಕು? 
ಮೊದಲ್ನಷಯದಥಗಿ, ಒಂದುವಷೇಳಷ ನಥವು ಸ್ತಯವಷೇದವು ಏನು ಮಥಡುತತದಷ ಎಂಬುದನುನ 
ಬಷೂೇಧಿಸ್ಲ್ು ಹಷೂೇಗುವಥಗ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ ವಿವಥಹವು ಜಿೇವಿತದುದದಕೂೆ ಇರುವ 
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಥಗಿದಷ ಎನುನವದನುನ ಹಷೇಳುವದು ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. ಮದುವಷಯನುನ 
ಮುರಿದುಕ್ಷೂಳುಳವದು ಪ್ಥಪ. ಪ್ೌಲ್ನ ಮಥತುಗಳು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿವಷ: 

ಮದುವಷ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವವರಿಗಷ ನನನ ಅಪಪಣಷ ಮಥತಿವಲಿ್ದಷ ಕತಷನ ಅಪಪಣಷಯು 
ಏನಂದರಷ ಹಷಂಡತಿಯು ಗಂಡನನುನ ಬಿಟುಿ ಅಗಲ್ಬಥರದು; ಒಂದುವಷೇಳಷ ಅಗಲ್ಲದರೂ 
ಹಷಂಡತಿಯನುನ ಬಿಡಬಥರದು (7:10, 11). 

ನಜ್ವಥದ ಆಕರ್ಷಣಷಯನುನ ಉಂಟುಮಥಡುವ ಪಿತ್ಷಯೇಕವಥದ ಹಥಮೊೇಷನಗಳ 
ಸ್ಮಸಷೈಯರುವ ಯೌವನಸ್ಾ ಸಿರೇ ಅಥವಥ ಯೌವನಸ್ಾ ಪುರುರ್ನ ಮ್ಮೇಲ್ಲರುವ 
ಮೊೇಹಪರವಶತ್ಷಯಂದ ಪಿಿೇತಿಯು ಪ್ಥಿರಂಭವಥಗುತತದಷೂೇ? ನವಥಗಿಯೂ, ನಜ್ವಥದ 
ಪಿಿೇತಿಯು ಅವರು ಉಪದಷೇಶಕರ ಮುಂದಷ ಜಷೂತ್ಷಯಥಗಿ ನಲ್ುಿವಥಗ ಮತುತ ತಮೂ 
ಪಿತಿಜ್ಞಷಗಳನುನ ಪುರುಚಿರಿಸ್ುವಥಗ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಗುತತದಷ. ಈ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನದಲ್ಲಿ ವಿವಥಹವು, 
ನಜ್ವಥದ ಪಿಿೇತಿಯ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಗಿದಷ. Robert Louis Stevenson ಅವರು ಇದನುನ 
ಉತತಮವಥಗಿ ಹಷೇಳಿದಥದರಷ: 

ಪಿಿೇತಿಸ್ುವದು ಮತುತ ಪಿಿೇತಿಯನುನ ಜ್ಯಸ್ುವದು ಅನಷೇಕ್ಥವತಿಷ ಉದದಟತನ ಮತುತ 
ಕ್ಥಿಂತಿಕ್ಥರಿ ಆತೂಗಳಿಗಷ ಕಠಿಣವಥದ ಕ್ಥಯಷಗಳಥಗಿವಷ; ಆದರಷ ಪಿಿೇತಿಯನುನ 
ಕ್ಥಪ್ಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಸ್ಹ ಕ್ಷಲ್ವು ಪ್ಥಿಮುಖಯತ್ಷಗಳ ವಯವಹಥರವಥಗಿದಷ, ಅದರಲ್ಲ ಿ
ಪುರುರ್ ಮತುತ ಹಷಂಡತಿ ಇಬಬರೂ ಕರುಣಷ ಮತುತ ಸ್ದಥುವನಷಯನುನ ಇಟುಿಕ್ಷೂಳಳಲಷೇಬಷೇಕು. 
ನಜ್ವಥದ ಪಿಿೇತಿಯ ಕಥಷಯು ವಷೇದಯ ಹತಿತರ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಗುತತದಷ, ಆ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ 
ವಿವಥಹತ ಜಷೂೇಡಿಯ ಮುಂದಷ ಅತಯಂತ ಸ್ುಂದರವಥದ ಜ್ಞಥನ ಮತುತ ಧಥರಥಳತ್ಷಯ 
ಸ್ಪದಷಷ ಇರುತತದಷ . . .23 

ವಷೇದಯು ನಜ್ವಥದ ಪಿಿೇತಿಯ ಮುಕ್ಥತಯವಲ್ಿ; ಅದು ಪ್ಥಿರಂಭವಥಗಿದಷ. ನಜ್ವಥದ 
ಪಿಿೇತಿಯು ಜ್ಞಥನಗಳಿಗಷ, ನಸಥವರ್ಥಷಗಳಿಗಷ ಮತುತ ಪಿಭುದದರಿಗಷ ದಷೇವರ ವರದಥನವಥಗಿದಷ.  

ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯು ಪ್ೌಲ್ನ ಬಷೂೇಧನಷ ಕತಷನ ಬಷೂೇಧನಷ ಒಂದಷೇ ಆಗಿದಷ ಎನುನವದನುನ 
ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುತತದಷ. ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಸ್ಂದಷೇಹಪಡುವ ಅವಶಯಕತ್ಷಯಲ್ಿ. ಯೆೇಸ್ು ಗಂಡ ಮತುತ 
ಹಷಂಡತಿ ಮಥಡುವ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಶಥಶವತತ್ಷಯನುನ ಬಷೂೇಧಿಸಿದಥದನಷ: 
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ದಷೇವರಥದರಷೂೇ ಸ್ೃಷ್ಿಯ ಮೊದಲ್ಲನಂದಲಷೇ ಮನುರ್ಯರನುನ ಗಂಡುಹಷಣಥಣಗಿ 
ನಮಿಷಸಿದನಷಂತಲ್ೂ ಈ ಕ್ಥರಣದಂದ ಪುರುರ್ನು ತನನ ತಂದಷ ತ್ಥಯಗಳನುನ ಬಿಟುಿ, 
ತನನ ಹಷಂಡತಿಯನುನ ಸಷೇರಿಕ್ಷೂಂಡು ಅವರಿಬಬರು ಒಂದಷೇ ಶರಿೇರ ವಥಗಿರುವರಷಂತಲ್ೂ 
ಬರಷದದಷ. ಹೇಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅವರು ಇನುನ ಇಬಬರಲ್,ಿ ಒಂದಷೇ ಶರಿೇರ ವಥಗಿದಥದರಷ. ಆದದರಿಂದ 
ದಷೇವರು ಕೂಡಿಸಿದದನುನ ಮನುರ್ಯರು ಅಗಲ್ಲಸ್ಬಥರದು ಎಂದು ಹಷೇಳಿದನು  
(ಮಥಕಷ 10:6-9). 

ಅನಷೇಕ ಪಿಶಷನಗಳು ಉದುವಿಸ್ುತತವಷ. ಒಬಬ ಮನುರ್ಯನು ತನನ ಹಷಂಡತಿಯನುನ 
ದೂಷ್ಸ್ದರಷೇನು? ಒಬಬ ಸ್ಂಗಥತಿಯು ಪಿಿೇತಿಸ್ುವವರನುನ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡರಷೇನು? ಕ್ಷಲ್ವು 
ಸ್ಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ದೂಷ್ತರಥದ ಸ್ಂಗಥತಿ ತನನ ವಿವಥಹತ ಸ್ಂಗಥತಿಯನುನ ತಯಜಿಸ್ುವದು 
ಉತತಮ; ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ ಇಂಥಹ ಸ್ಂದಭಷದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಥವಥ ಅವಳು 
ಅವಿವಥಹತರಥಗಿ ಉಳಿಯಬಷೇಕು. ಈ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವಿಕ್ಷ ಕ್ಷಲ್ವರಿಗಷ ಮರುಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ು 
ಕ್ಥರಣವಥಗುತತದಷ ಯಥಕಂದರಷ ವಿವಥಹವನುನ ಕ್ಷೈಬಿಡುವದು ಸ್ರಳವಥದ ಆಯೆೆಯಥಗಿ 
ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತದಷ. ಜ್ನರು ವಿಚಷಾೇಧನವನುನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಇರ್ಿಂತೂ ಖಂಡಿತ 
ಯಥಕಂದರಷ ಒಬಬನು ಅಥವಥ ಇಬಬರೂ ಇನಷೂನಬಬರನುನ ಮದುವಷಯಥಗಲ್ು ಬಯಸ್ುವದು 
ದಷೇವರ ದೃಷ್ಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಥಪವಥಗಿದಷ. ವಿವಥಹದಲ್ಲಿ ಪಿತಿಯಬಬ ಸ್ಂಗಥತಿಯು ಅವನಥಗಲ್ಲ 
ಅಥವಥ ಅವಳಥಗಲ್ಲ ಇನಷೂನಬಬರಷೂಂದಗಷ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯನುನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಆಯೆೆ 
ಮಥಡಿರುತ್ಥತರಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. ನಮೂ ವಿವಥಹವು 
ಉಜಿಷತವಥಗಿರಲ್ಲ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮೂ ಕತಷನಥಗಿದದಲ್ಲಿ, ಒಂದುವಷೇಳಷ ನೇವು ನಮೂನುನ 
ಪಿಿೇತಿಸಿವವರ ಮತುತ ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ುವವರ ಕುರಿತು ನೇವು ಕ್ಥಳಜಿವಹಸ್ುವದಥದಲ್ಲಿ, ನೇವು 
ಮಥಡಿದ ಪಿತಿಜ್ಞಷಗಳು ಅಥವಥ ಮಥಡಲ್ಲಕ್ರೆರುವ ಪಿತಿಜ್ಞಷಗಷಳು ನಮಗಷ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥಗಿದದಲ್ಲಿ, 
ನಮೂಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ರತಯ ಪಿತಿಯಂದು ಹನಯನುನ ಬಲ್ಲರ್ಿವಥದ ವಿವಥಹವನುನ 
ಕಟುಿವದಕ್ಥೆಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿರಿ.  

ಒಂದು ದನ ಬರುತತದಷೇ ಆಗ ಲಷೂೇಕವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಭಷಗಳನುನ ನಷೂೇಡುತತವಷ ಎಂದು 
ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪ್ಥಿರ್ಥಷಸ್ುತ್ಥತರಷ, “ಜ್ನರಲ್ಲಿರುವ ಈ ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ಯಥವುದು ಮೂಲ್ವಥಗಿದಷ? ಅವರ 
ಸ್ಂತ್ಷೂೇರ್ಭರಿತವಥದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗಷ ಯಥವುದು ಮೂಲ್ವಥಗಿದಷ? ಅವರ ಮಕೆಳು 
ಬಷಳಷಯುತ್ಥತ ಹಷೂೇದಹಥಗಷ ಏಕ್ಷ ಸ್ಂತ್ಷೂೇರ್ದ ಮನಷಗಳಥಗಿ ಬಷಳಷಯುತ್ಥತರಷ?” ಒಬಬ 
ಹಥದಹಷೂೇಕನು ಉತತರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, “ಈ ಜ್ನರು ದಷೇವರನುನ ಮೊದಲ್ು ಗೌರವಿಸ್ುತ್ಥತರಷ 
ನಂತರ ಅವರು ಪರಸ್ಪರರನುನ ಗೌರವಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಅವರ ವಿವಥಹ ಮತುತ ಅವರ 
ಮನಷಗಳುಯವರಿಗಷ ಆದಯತ್ಷಗಳಥಗಿವಷ.” ದಷೇವರು ವಿವಥಹದ ಕತೃವಥಗಿದಥದನಷ. ಅವನು 
ವಿವಥಹವನುನ ಉತತಮತ್ಷಗಷ ಮತುತ ತನನ ಸ್ೃಷ್ಿಯ ಸ್ಂತ್ಷೂೇರ್ಕ್ಥೆಗಿ ವಿವಥಹವನುನ 
ಒದಗಿಸಿದಥದನಷ. ಪುರುರ್ ಮತುತ ಸಿರೇ ಜಿೇವಿತದ ಸ್ಂಪೂಣಷ ಆಶೇವಥಷದದ ಜಿೇವಿತವನುನ 
ಬಯಸಿದದಲ್ಲಿ ಹೇಗಷ ಮಥಡಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಲ್ಹಷ ಹೇಗಿದಷ: ಉತತಮವಥದ ಗಂಡನನುನ 
ಅಥವಥ ಉತತಮವಥದ ಹಷಂಡತಿಯನುನ ನಮಗಥಗಿ ಹುಡುಕ್ರಕ್ಷೂಳಿಳರಿ. ಆ ವಯಕ್ರತಯಂದಗಷ 
ನಂತುಕ್ಷೂಳಿಳರಿ. ಅವನನುನ ಅಥವಥ ಅವಳನುನ ಬಷಂಬಲ್ಲಸಿರಿ ಮತುತ ಪಿಿೇತಿಸಿರಿ. 

ಕರ್ಿಕರ ದಥಂಪತಯದ ಕ್ಥರಣವನುನ ಗುರಿತಿಸ್ುವದು ಕಠಿಣವಷೇನಲ್ಿ. ಕ್ಷಲ್ವರು 
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ಸ್ಂಗಥತಿಗಳು ಎಲಥಿ ಜ್ವಥಬಥದರಿಗಳನುನ ಪರಸ್ಪರ ಮ್ಮೇಲಷ ಹಥಕಲ್ು ಪಿಯತಿನಸ್ುತ್ಥತರಷ, 
ಪಿತಿಯಬಬರು ಅವನನುನ ಅಥವಥ ಅವಳನುನ ಸ್ಂತ್ಷೂೇರ್ಪಡಿಸ್ುವದು ಇನಷೂನಬಬರ 
ಜ್ವಥಬಥದರಿ ಎಂದು ಯೇಚ್ಚಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಒಬಬರು ಅಥವಥ ಇಬಬರೂ ಮ್ಮೇಲ್ಲಂದ ಮ್ಮೇಲಷ 
ದೂರಬಹುದು, ತಪುಪಗಳನುನ ಹುಡುಕಬಹುದು ಅಥವಥ ಅವನು ಅಥವಥ ಅವಳು 
ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ಕಳಷದುಕ್ಷೂಂಡ ಸ್ಂಗತಿಗಳಲಷಿೇ ಜಿೇವಿಸ್ುತಿತರಬಹುದು. ಇಂಥಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳು 
ಮತುತ ವತಷನಷಗಳು ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಅಸ್ಂತ್ಷೂೇರ್ವನುನ ತರುತತವಷ.  

ಯಥರು ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ಯಶಸಿವ ವಿವಥಹಕ್ಥೆಗಿ ಮಥಯಥ ಸ್ೂತಿವನುನ ಎದುರು 
ನಷೂೇಡುತಿತದಥದರಷೂೇ ಅವರು ಬಹುಶಃ ಅದನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಳುಳವದಲ್ಿ. ಜ್ನರನುನ ಅನಷೂಯೇನಯ 
ಸ್ಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಿ ಅಷಥಿಗಿ ನಡಷಸ್ದರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅವರ ಮನಷಯಲ್ಲಿ ಕ್ಥಯಷ 
ಮಥಡುತತವಷ. ಪರಿಗಣಿಸ್ುವದು, ವಿಚಥರಪರತ್ಷ ಮತುತ ಸ್ಭಯತ್ಷ ಕ್ಷೇವಲ್ ಸಥಮಥನಯ 
ಪರಿಚಯಕ್ಥೆಗಿ ಅಲ್ಿ; ಅವು ಉತತಮ ವಿವಥಹ ಸ್ಂಬಂಧಕ್ಷೆ ಸ್ಹ ಸ್ಹಥಯಕವಥಗಿವಷ. 
ಯಥರಿಗಷ ಉತತಮವಥದ ವಿವಥಹ ಸ್ಂಬಂಧ ಅಗತಯವಥಗಿದಷಯೇ ಅವರಿಗಷ ಉತತಮವಥದ 
ಸ್ತಯವಷೇದ ಆಧಥರಿತ ಮಥಗಷದಶಷ ಮತುತ ಅದು ತರುವ ಎಲಥಿ ಆಶೇವಥಷದಗಳು ಎಫಷಸ್ 
4:31, 32ರಲ್ಲಿದಷ: 

ಎಲಥಿ ದಷವೇರ್ ಕ್ಷೂೇಪ ಕ್ಷೂಿೇಧ ಕಲ್ಹ ದೂರ್ಣಷ ಇವುಗಳನೂನ ಸ್ಕದಲ್ವಿಧವಥದ 
ದುರ್ಿತನವನೂನ ನಮಿೂಂದ ದೂರ ಮಥಡಿರಿ. ಒಬಬರಿಗಷೂಬಬರು ಉಪಕ್ಥರಿಗಳಥಗಿಯೂ 
ಕರುಣಷಯುಳಳವರಥಗಿಯೂ ಕ್ಷಮಿಸ್ುವವರಥಗಿಯೂ ಇರಿಿ. ದಷೇವರು ನಮಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲ ಿ
ಕ್ಷಮಿಸಿದನಲಥಿ. 

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 
11984ರಲ್ಲಿ ಮುದಿತವಥದ NIVನ ಅನುವಥದಕರು 7:1ರಲ್ಲನಿ ನುಡಿಗಟಿನುನ 7:26ರ ಆರಂಭದಲ್ಲ ಿ

ಉಲಷಿೇಖಿಸಿರುವ "ಪಿಸ್ುತತ ತ್ಷೂಂದರಷ" ಎಂಬ ಪ್ೌಲ್ನ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯನುನ, ಮದುವಷ ಕ್ಥನೂನು ಬಥಹರವಥಗಿರದದದರೂ 
ಸ್ಹ ಮದುವಷಯನುನ ಅಶಕತಗಷೂಳಿಸಿತು ಎಂದು ಅಥಷೈಷಸಿಕ್ಷೂಂಡರು. ಆ ಆವೃತಿತ 7:1ರಲ್ಲಿ ಉದಧರಣ ಚ್ಚಹಷನಗಳನುನ 
ಹಷೂಂದಲ್ಿ. ಆದಥಗೂಯ, NIV ನವಿೇಕರಿಸ್ಲಥದ (2011) ಆವೃತಿತಯು ಉದಧರಣ ಚ್ಚಹಷನಗಳನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿರುತತದಷ. 
6:12, 13 ಮತುತ 7:1ರಲ್ಲನಿ ಪದಗುಚಾಗಳು, ಅಹಷತ್ಷಗಳನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವುದರಿಂದ, ಅವನ ಓದುಗರಿಗಷ ತಿಳಿದರುವ 
ಹಷೇಳಿಕ್ಷಗಳನುನ ಪ್ೌಲ್ನು ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತಿತದಥದನಷ ಎಂದು ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ. 2Richard B. Hays, The Moral Vision 

of the New Testament: Community, Cross, New Creation (San Francisco: Harper-

SanFrancisco, 1996), 50. 3Wayne A. Meeks, The First Urban Christians: The Social World 

of the Apostle Paul, 2nd ed. (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2003), 100–1. 4F. F. 

Bruce, Paul: Apostle of the Heart Set Free (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans 

Publishing Co., 1977), 267. 5The other trait is love (ἀγάπη, agapē). 6David E. Garland,  

1 Corinthians, Baker Exegetical Commentary (Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 

2003), 295n. 7Anthony C. Thiselton, The First Epistle to the Corinthians: A Commentary on 

the Greek Text (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 2000), 527. 8J. Carl 

Laney, “Paul and the Permanence of Marriage in 1 Corinthians 7,” Journal of the Evangelical 

Theological Society 25 (September 1982): 287. 9ಕ್ರಿಶಿಯನ್ ಶಕ್ಷಕರು ತಮೂ ಮಕೆಳ ಮನಸ್ುನುನ ಮತುತ 
"ಮೂಖಷ ಮಹಳಷಯರನುನ” ತಳಿಳಹಥಕುವುದನುನ Celsus ಅವರು ಆರಷೂೇಪಿಸಿದಥದರಷ. (Origen Against Celsus 
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3.55.) 10ಪ್ೌಲ್ನ ವಿರಷೂೇಧಿಗಳನುನ ಗುರುತಿಸ್ುವುದು 2 ಕ್ಷೂರಿಂರ್ಥಯಥದ ತಿೇವಿ ಚಚಷಷಯ ವಿರ್ಯವಥಗಿದಷ.  
2 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ 3:14-16ರಲ್ಲಿರುವ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಮಥತುಗಳು, ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಧಮಷಶಥಸ್ರಕ್ಷೆ 
ಬದಧರಥಗಿರುವುದರ ಕುರಿತ ವಿವಥದವು ನಂತರ ಅಭಿವೃದಧಪಡಿಸ್ಲಥಯತು ಎಂದು ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತವಷ. 

11"ಜಿಮಥನಷ್ಯಂ" ಎಂಬ ಪದವು ಅದರ ಮೂಲ್ವನುನ ಗಿಿೇಕ್ γυμνός (gumnos) ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಡಿದದಷ, 
ಇದರಥಷ "ನಗನ." 12Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other 

Early Christian Literature, 3rd ed., rev. and ed. Frederick William Danker (Chicago: 

University of Chicago Press, 2000), 380. 13ನಷೂೇಡಿರಿ 1 Maccabees 1:15; Josephus Antiquities 
12.5.1 [12.241]. 14ಸಥವತಂತಿಯವನುನ ಪಡಷಯಬಥರದಷಂದು ಗುಲಥಮರನುನ ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂೇರಿದನಷಂದು ಗಥಲಥಯಷಂಡ್ 
ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನವನುನ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿದರು. ವಥಯಖ್ಥಯನಕ್ಥೆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥದ ಪಿಕರಣವನುನ ಮಥಡಬಹುದಷಂದು 
ಅವರು ಒಪಿಪದರು, ಆದರಷ ಕ್ಷೂನಷಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸಿದರು. (Garland, 308–10.) 15Cato 
Agriculture 2.7. 16ಮೊದಲ್ ಶತಮಥನದ ಉಪನಥಯಸ್ಕ Dio Chrysostom, "ಹಷಚ್ಚಿನ ಸ್ಂಖ್ಷಯಯ" ಪುರುರ್ರು 
ತಮೂನುನ ಗುಲಥಮಗಿರಿಗಷ ಮಥರಿದರು (Dio Chrysostom Discourses 15.23). ಹಷೇಗಥದರೂ, 
ವಥಕ್ಥಿತುಯಷದ ಏಳಿಗಷಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಷ ಸ್ತಯಗಳನುನ ಅಲ್ಂಕರಿಸ್ುವ ಉಪನಥಯಸ್ಕನ ಪಿವೃತಿತಯನುನ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಷೇಕು. 17ಕ್ಷಲ್ವು ವಲ್ಯಗಳಲ್ಲ ಿಪ್ಷೇಗನ್ ಮತುತ ಆರಂಭಿಕ ಕ್ರಿಶಿಯನ್ ನಷೈತಿಕವಥದಗಳು ಕನಯತವವನುನ 
ಅಥವಥ ಪುರುರ್ ಮತುತ ಮಹಳಷಯರಿಗಥಗಿ ಲಷೈಂಗಿಕವಥಗಿ ಇಂದಿಯನಗಿಹವರಿಗಷ ಬಹುಮಥನ ನೇಡಿದರು. 
ಹಷೇಗಥದರೂ, "ಕನಯತವ"ದ ಸಥಂದಭಿಷಕ ಬಳಕ್ಷಯು ಸಿರೇಯರನುನ ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತತದಷ ಎಂಬ 
ಅಂಶವನುನ ಅದು ಹಷೂಂದರುವುದಲ್ಿ. (Margaret A. Schatkin, “Virgins,” in Encyclopedia of Early 

Christianity, ed. Everett Ferguson [New York: Garland Publishing, 1990], 930–32.) 18Leon 
Morris ಈ ವಥಕಯವೃಂದದ ವಿಭಿನನ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನವನುನ ಹಷೂಂದದದನು, ಅದು ಗಮನಕ್ಷೆ ಯೇಗಯವಥಗಿದಷ: "ಚ್ಚಕೆದು 
ಪೂಣಷ ಕೃದಥವಚ್ಚರೂಪ: 'ಸ್ಮಯವನುನ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಥಡಲಥಗಿದಷ'. ಎರಡನಷೇ ಆವಿಷಥೆರಕ್ಷೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಷ 
ಅನಷೇಕರು ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಇದು ಸ್ರಿಯಥಗಿದದರೂ, ಅವನು ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಕತಷನ ಬರಷೂೇಣವನುನ 
ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಆದರೂ, ಪ್ೌಲ್ನು ಬಷೇರಷಡಷ ಎಂದಗೂ ಈ ರಿೇತಿಯ ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ನೇಡುವುದಲ್ಿ. ಅವನ 
ಮುಂಚ್ಚನ ಮತುತ ನಂತರದ ಪತಿಿಕ್ಷಗಳಲ್ಲ ಿ ಆತನು ಜ್ನರನುನ ಸ್ೂಪತಿಷಯಲ್ಿದ ಪಿವೃತಿತಗಷ ಉತ್ಷತೇಜಿಸ್ಲ್ು 
ಎರಡನಷಯ ಆಗಮನವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (ಉದಥಹರಣಷಗಷ: 1 ಥಷಸ್ು. 5:1-11; ಫಿಲ್ಲಪಿಫ. 1:9-11). ಪಿಸ್ುತತ 
ಬಿಕೆಟ್ಟಿನ ಟ್ಟಪಪಣಿ, ಆದದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಲಥಗಿದಷ, ಎಂಬುದು ಇಲ್ಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನಷೇ ಆವಿಷಥೆರವನುನ 
ನಷೂೇಡುತಿತರುವವರು ಕ್ಷೂನಷಯ ತಲಷಮಥರಿನವರು ಬಷೇರಷಯವರಿಂದ ಬಷೇರಷಬಷೇರಷ ಏಕ್ಷ ಬದುಕಬಷೇಕು ಎಂದು 
ಪಿಶನಸ್ುವಂತಿಲ್ಿ. ನಥವಷಲ್ಿರೂ ಒಂದಷೇ ತಿೇಪುಷ ಎದುರಿಸ್ುತ್ಷತೇವಷ. . . . ಕ್ಷೂರಿಂತದಲ್ಲಿ (ವಚನ 26ರ 'ಬಿಕೆಟುಿ') 
ಚಥಲ್ಲತಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನನವಷೇಶಗಳ ಬಗಷಾ ಉಲಷಿೇಖವನುನ ನಷೂೇಡುವುದು ಉತತಮ. ಪರಥಕ್ಥಷಷಠ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ ದೂರದಲ್ಲಿಲ್;ಿ 
ಈ ತ್ಷೂಂದರಷಗಷೂಳಗಥದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನಷೇಕ ವಿಧದ ನಡವಳಿಕ್ಷಗಳನುನ ಪರಿವತಿಷಸ್ಬಷೇಕು" (Leon Morris, 

The First Epistle of Paul to the Corinthians, rev. ed., The Tyndale New Testament 

Commentaries [Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1985], 113–14). 
19Richard E. Oster, Jr., 1 Corinthians, The College Press NIV Commentary (Joplin, Mo.: 

College Press Publishing Co., 1995), 180–81. 20Discourses 3.22.71–72.  
21ಅನಷೇಕ ಪಠಯ ಬದಲಥವಣಷಗಳಿಂದಥಗಿ ಪಿಶಷನಗಳನುನ ಸ್ಂಯೇಜಿಸ್ಲಥಗಿದಷ, ಆದರಷ ಇವುಗಳ ಚಚಷಷ ಈ 

ಅಧಯಯನದ ವಥಯಪಿತಗಷ ಮಿೇರಿದಷ. 22Bauer, 188. 23Robert Louis Stevenson, “El Dorado,” in The 

Works of Robert Louis Stevenson, vol. 6, Memories and Portraits (New York: Davos Press, 

1906), 235–36. 

 
  




