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ಅಧ್ತಯಯ 9 

ದತಸತ್ವಕೆೆ ಜವತಬತುರರು 

ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ಯಜ್ಞವನುನ ಅಪಿಷಸಿದ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವ ಅಭಥಯಸ್ವನುನ 
ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವವರು ಎರಡು ಮಥಗಷಗಳನುನ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತಿತದದರು. ಮೊದಲ್ನಷಯದಥಗಿ ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ನವಷೇದಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು. 
ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ಆರಥಧನಷಯ ಪ್ಥಿಮುಖಯ ಭಥಗವಥಗಿತುತ, ಅವರು ಹಷೇಳುತ್ಥತರಷ, 
ಉದಷದೇಶಪೂವಷಕವಥಗಿ. ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯನುನ ಸ್ಮಪಿಷಸ್ಬಷೇಕ್ಥದಲ್ಲಿ, ಆರಥಧಕರು 
ತ್ಥನು ಆರಥಧಿಸ್ುವ ವಸ್ುತವಿನ ಉಪಸಿಾತಿಯನುನ ನಂಬಬಷೇಕು. ಅವರು ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯು 
ಮನಸಿುನ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಥಗಿದಷ, ದಷೇಹದ ಕ್ಥಯಷವಲ್ಿ ಎಂದು ವಥದಸ್ುತಿತದದರು. 

ಎರಡನಷಯದಥಗಿ, ಪ್ೌಲ್ನನುನ ಪಿಶನಸಿದವರು ವಿಗಿಹಗಳ ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ 
ಅಪಿಷಸಿದ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದನುನ ನಷಷೇಧಿಸಿದವರು ಅದು ಅವರ ಸಥವತಂತಿದ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಹಷೇರಿದ ಅನಥವಶಯಕ ನಭಷಂದ ಎಂದು ಹಷೇಳಿದರು. ಸಥವತಂತಿವು ಕ್ಷೈಸ್ತ ಮೌಲ್ಯಗಳ 
ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಉನನತ ಸಥಾನದಲ್ಲಿದಷ (ಮತ್ಥತಯ 9:10-13). ಪ್ಷೇತಿನು ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನಲ್ಲಿ 
ಯೆಹೂದಯ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಂದ “ಸ್ುನನತಿಯಲ್ಿದ ಪುರುರ್ರಷೂಂದಗಷ” ಊಟಮಥಡಿದದಕ್ಷೆ ವಿಮಶಷಷಗಷ 
ಒಳಗಥದಥಗ ಪ್ೌಲ್ನು ತನನನುನ ತ್ಥನು ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಂಡನು (ಅ.ಕೃ. 11:3). ಪ್ೌಲ್ನು, 
ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಧಮಷಶಥಸ್ರದ ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳ ನಭಷಂದದಂದ ಸ್ವತಂತಿರಥಗಿದಥದರಷ ಎಂದು 
ಒತ್ಥತಯಪಡಿಸಿದನು (ಗಲಥತಯ 5:1). ವಿಗಿಹಗಳ ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಗಿಹಗಳ ಆಚರಣಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಭಥಗವಹಸಿರುವ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಹಷೂೇದರರು, ಸ್ುಳುಳ ದಷೇವರುಗಳು ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿ 
ಎಂಬುದನುನ ನಥವು ತಿಳಿದರುವದರಿಂದ ತ್ಥವು ವಿಗಿಹಗಳಿಂದಥಗುವ ಯಥವುದಷೇ 
ಅಪ್ಥಯದಂದ ನಥವು ದೂರವಥಗಿದಷದೇವಷ ಎಂದು ವಥದಸಿದರು. ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯನುನ 
ತ್ಥವು ಮಥಡುವದಕ್ರೆಂತ ವಿಭಿನನವಥಗಿ ವಥಯಖ್ಥಯನಸ್ುವವರು ಅವರ ಸಥವತಂತಿಕ್ಷೆ 
ನಭಷಂದವನುನ ಹಥಕಬಥರದು.  

ವಿಮಶಷಕರ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯ ಕುರಿತ್ಥದ ವಥಯಖ್ಥಯನವನುನ ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ 
ಮೊದಲ್ನಷಯ ವಥದವಿವಥದದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಅವನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ಯಥವುದಷೇ 
ರಿೇತಿಯ ಜ್ಞಥನವು ನಜ್ವಥಗಿರುವದನುನ ಇಲ್ಿದಥಗಿಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ. ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯು 
ವಿಗಿಹಗಳ ಗುಡಿಗಷ ಬರುವಥಗ, ದಷೇವರಿಗಷ ಪೂಜಥರಿಗಳು ಪಶುಗಳನುನ ಯಜ್ಞವಥಗಿ 
ಅಪಿಷಸ್ುವದನುನ ನಷೂೇಡುವಥಗ, ಅವರು ಮಥಡುವದು ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯಥಗಿದಷ. 
ಯಥವುದಷೇ ಮಟಿದ ಮಥನಸಿಕ ಕ್ಥಯದರಿಸ್ುವಿಕ್ಷ ಅಥವಥ ಜಥಣತನದ ವಥಯಖ್ಥಯನಗಳು 
ಇದನುನ ಬದಲಥಯಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ. ಒಬಬನು ತನನ ದಷೇಹದಂದ ಏನನುನ ಮಥಡುತ್ಥತನಷೂೇ 
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ಅದನುನ ತನನ ಸ್ಂಪೂಣಷ ವಯಕ್ರತತವದಂದ ಮಥಡುವವನಥಗಿದಥದನಷ. ಪ್ೌಲ್ನ ವಥದದಲ್ಲ ಿ
ಅಥಷವಿದಷ; ಅವನು ಇಲ್ಲಿಯವರಷಗಷ ಏನನುನ ಬಷೂೇಧಿಸಿದಥದನಷೂೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಾರವಥಗಿದಥದನಷ. 
ಈ ಮೊದಲ್ು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತ್ಷೂಳಷಯಲ್ಪಟ್ಟಿದಥದರಷ ಮತುತ ಶುದದೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿದಥದರಷ 
ಎಂದು ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ನಮೂ ದಷೇಹಗಳು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹಗಳಥಗಿವಷ ಎಂದು ಆತನು 
ವಥದಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಹಥದರದ ಕುರಿತು ಯಥವ ಜಥಣತನದ ಮರುವಥಯಖ್ಥಯನಗಳು, ಜ್ಞಥನದ 
ಯಥವುದಷೇ ನವಷೇದನಷ ಆತಿೀಕ ಅಥವಥ ಶಥರಿೇರಿಕ ಯಥವುದಷೇ ವಿಧದ ಸಥಮಿಪಯ, ಒಬಬ 
ವಯಭಿಚಥರಿಯನುನ ಸಷೇರಿಕ್ಷೂಳುಳವದನುನ ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುವದಲ್ಿ (6:11-15), ಆದುದರಿಂದ ಜ್ಞಥನದ 
ನವಷೇದನಷ ಇಲ್ಿ, ಯಥವುದಷೇ ವಿಧದ ಮಥನಸಿಕ ಕ್ಥಯದರಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯ ದೃಢೇಕರಣ, 
ವಯಭಿಚಥರವನುನ ಅದು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ ಏನಥಗಿದಷಯೇ ಅದರಿಂದ ಬದಲಥಯಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ. 
ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯು ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರಷೂಂದಗಷ ಕೂತುಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ ಮತುತ ಅವರು 
ಮಥಡುವದನುನ ಮಥಡುವಥಗ, ಅವನು ಅವರಷೂಂದಗಷ ಆರಥಧಿಸ್ುವವನಥಗಿದಥದನಷ. ಅವನು 
ನಜ್ವಥದ ಒಬಬನಷೇ ಸಥವಷಭೌಮ ದಷೇವರ ಮಹಮ್ಮಯನುನ ವಿಗಿಹಗಳಷ ಂದಗಷ 
ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳವವನಥಗಿದಥದನಷ. ಮಥನಸಿಕ ಕ್ಥಯದರಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯ ಆಧಥರದ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ಲ್ಪಟಿ ನಡತ್ಷ. ಇಂಥಹ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಯಥವುದು ನಯಮ ಬಥಹರವಲ್ಿ. 

ವಿಗಿಹಗಳ ಆಲ್ಯದ ಭಷೂೇಜ್ನದಲ್ಲಿ ಹಥಜ್ರಿದದವರಿಗಷ ದಷೂರಷಯುವ ಸಥಮಥಜಿಕ 
ಮತುತ ಆರ್ಥಷಕ ಲಥಭಗಳು ಹಡಿದುಕ್ಷೂಳುಳವವರು ತಮೂಗಿರುವ ಸಥವತಂತಿ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ 
ನಭಷಂದವನುನ ವಿರಷೂೇಧಿಸಿದರು. ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಸಥವತಂತಿವು ದಷೇವರು ಅವರಿಗಷ 
ವಥಯಖ್ಥಯನಸಿರುವ ಸಿವೇಕೃತ ಅಥವಥ ಅಸಿವೇಕೃತ ನಡತ್ಷಗಳನುನ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವದಕ್ಷೆ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಪಿತಿಕ್ರಿಯಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಒಬಬನ ನಡತ್ಷಯು ಸ್ಭಷ – ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಸ್ಮುದಥಯ 
ಸ್ಮಧಥನ ಮತುತ ಆತಿೀಕ ಬಲ್ಕ್ಷೆ ಭಯವನುನ ಹುಟ್ಟಿಸ್ುವಥಗ – ಅದು ತಪುಪ. ಅವನು ಈ 
ಹಂದಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತ್ಥವಷೇ ಸ್ವತಃ ತಪುಪಮಥಡಲ್ು ಅನುಮತಿಸಿರುವಥಗಲ್ು, ಸ್ಹ ವಿಶಥವಸಿಯ 
ಮ್ಮೇಲಷ ನಥಯಯತವಥದ ದಥವಷಯನುನ ಹೂಡುವದನುನ ವಿರಷೂೇಧಿಸಿದಥದನಷ (6:7). ಪ್ೌಲ್ನು 
ವಿಗಿಹಗಳ ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ್ಷೂಳುಳವದು ಬಲ್ಹೇನ ಸ್ಹಷೂೇದರನಗಷ ಮುಗಾರಿಸ್ುವ 
ಕಲಥಿಗುತತದಷ ಎಂಬುದನುನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ುವಥಗ, ಆ ಅಭಥಯಸ್ವು ತಪುಪ, ಒಬಬನು ಅದನುನ ಹಷೇಗಷ 
ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುತ್ಥತನಷ ಎಂಬುದು ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಪಡುವದಲ್ಿ. ಅವನ ವಿರಷೂೇಧಿಗಳು ಜ್ಞಥನದಂದ 
ನವಷೇದಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಸ್ರಿಯಥಗಿದಥಗೂಯ, ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸಥವತಂತಿವು ಆತಿೀಕ ಪಿಭುದಧತ್ಷಯ 
ಕ್ಷೂರತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದರುವ ತನನ ಸ್ಹಷೂೇದರ ಮತುತ ಸ್ಹಷೂೇದರಿಯ ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ 
ಉಪ್ಷೇಕ್ಷಿಸ್ುವದರಲ್ಲಿ ಯಥವ ಸ್ಮಥಷನಷಯನುನ ಮಥಡಲಥಗುವದಲ್ಿ. 

ಪೌಲನ್ ಅಪೊಸಾಲರ ಹಕುೆಗಳು (9:1, 2) 
1ನತನ್ು ಸವತ್ಂತ್ರನ್ಲಿವೆೇ ಅಪೊಸಾಲನ್ಲಿವೆೇ. ನ್ಮಮ ಕತ್ೆನತದ ಯೆೇಸುವನ್ುು 

ಕಂಡವನ್ಲಿವೆೇ, ನತನ್ು ಕತ್ೆನ್ ಸ್ೆೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮತಡಿದ ಕೆಲಸದ ಫಲವು ನೇವೆೇ ಅಲಿವೆೇ. 
2ಇತ್ರರಗೆ ನತನ್ು ಅಪೊಸಾಲನ್ಲಿದಿದುರೂ ನಮಗತದರೂ ಅಪೊಸಾಲನತಗಿದ ುೆೇನೆ ನತನ್ು 
ಅಪೊಸಾಲನತಗಿದ ುೆೇನೆಂಬದಕೆೆ ಕತ್ೆನಗೆ ಸ್ೆೇರದವರತದ ನೇವೆೇ ಪ್ರಮತಣವತಗಿದಿುೇರಷ್ೆಟ. 
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ವಚನ್ಗಳು 1, 2. ನಥನು ಸ್ವತಂತಿನಲ್ಿವಷೇ, ನಥವು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಲ್ಿವಷೇ? ಎಂಬ ಪಿಶಷನಗಷ 
ಇರುವ ಸ್ಂಬಂಧ ನಮೂ ಕತಷನಥದ ಯೆೇಸ್ುವಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರಲ್ಲಲ್ಿವಷೇ? ಮತುತ ನಥನು 
ಕತಷನ ಕ್ಷೈಕ್ಷಲ್ಸ್ವಲ್ಿವಷೇ? ಇದಕ್ಷೆ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಲ್ಿ. ಇಲ್ಲಿ 
ಸ್ನನವಷೇಶ ಬಹಳ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥಗಿದಷ. ಅಧಥಯಯ 7ರಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ತನಗಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
ಸ್ಭಷಯವರು ಕಳುಹಸಿದ ಪಿಶಷನಗಳನುನ ಉತತರಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಪ್ಥಿರಂಭಿಸಿದನು. “ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ” 
ಎಂಬ ಪದವು 8:1ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಸಿದ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಎರಡನಷಯ 
ಶಷಿೇಣಿಯ ಪಿಶಷನಗಳನುನ ಉತತರಿಸ್ಲ್ು ಪ್ಥಿರಂಭಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಮೊದಲ್ ನಷೂೇಟದಲ್ಲಿ, ಅಧಥಯಯ 
9ರಿಂದ 11ರ ಉದದಕೂೆ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಕ್ಷೇಳಿದ ಪಿಶಷನಗಷ ದೂರ ಹಷೂೇಗುವಂತ್ಷ 
ಕಂಡುಬರುತತದಷ. ಹಥಗೂ, ಹತಿತರದಂದ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುವಥಗ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ವಿರ್ಯವನುನ 
ಬದಲಥಯಸ್ುತಿತಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತತದಷ. ತನನ ಪತಿವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವವರನುನ 
ತಮೂ ಸಥವತಂತಿದ ಕಳಕಳಿಯನುನ ತಮೂ ಪಿಭಥವದ ಕಳಕಳಿಯಂದಗಷ 
ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಷಂದು ಅವನು ತನನ ಸ್ವಂತ ಉದಥಹರಣಷಯ ಮೂಲ್ಕ ನವಷೇದಸ್ುತಿತದಥದನಷ. 
ಅನಷೇಕ್ಥವತಿಷ ಮಥಡಿದಂತ್ಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಮಥದರಿಯನುನ ನೇಡುತಿತದಥದನಷ. 
ಒಂದುವಷೇಳಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ದಷೇವರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಷೂಸ್ದಥಗಿ ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡ ತಮೂ 
ನಷಷಠಯನುನ ವಿಗಿಹಗಳ ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನನಲ್ು ತಮೂ ಸಥವತಂತಿವನುನ 
ನಭಷಂದಸ್ುವದಥದಲ್ಲಿ, ಅದು ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಮ್ಮೇಲಷ ಹಥಕ್ರಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ನಭಷಂದಕ್ರೆಂತ 
ಹಷಚ್ಚಿನದಷೇನೂ ಅಲ್ಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ರಿಸಿತೇಯ ಜಿೇವಿತವನುನ ಮಥದರಿಯಥಗಿಸ್ುವದರ 
ಮೂಲ್ಕ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಬಷೂೇಧಿಸಿದನು. 

9:1ರಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷಲ್ವು “ಹೌದು” ಎಂಬ ಉತತರ ಬರುವ ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ಪಿಶಷನಗಳನುನ 
ಕ್ಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಹೌದು, ಅವನು ಸ್ವತಂತಿನಥಗಿದಥದನಷ. ನಜ್ವಥಗಿಯೂ, ಅವನು 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಿದಥದನಷ. ಅವನು ಕತಷನಥದ ಯೆೇಸ್ುವನುನ ನಷೂೇಡಿರುವದು ನಜ್ವಥಗಿದಷ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಕತಷನಲ್ಲಿ ಅವನ ಕ್ಥಯಷಗಳಿಗಷ ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿದಥದರಷ. ಹಥಗೂ, ಪ್ೌಲ್ನು 
ಸ್ವತಂತಿನಥಗಿರುವದು, ಅವನು ಕತಷನನುನ ನಷೂೇಡಿರುವದು, ಕತಷನಗಥಗಿ ಅವನು 
ಮಥಡಿದ ಕ್ಥಯಷಗಳು ಮುಖಯ ಭಥದಯತ್ಷಗಷ ಅಧಿೇನವಥಗಿವಷ; ಅವನ ನಯೇಗವು 
ಜ್ವಥಬಥದರಿ, ಅಧಿಕ್ಥರ ಮತುತ ಅಪೊಸ್ತಲ್ತನದ ಸೌಲ್ಭಯಗಳಿಂದ ಸ್ುತುತವರಷಯಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ, 
ಆದಥಗೂಯ ಅವನು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಿದಥದನಷ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ ಸ್ಲ್ುವಥಗಿ ಮತುತ ಅವನು 
ಕತಷನಥದ ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಸಷೇವಷಯನುನ ಮಥಡಿರುವದರಿಂದ, ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಹಕುೆಗಳಿಗಷ 
ಒತ್ಥತಯ ಮಥಡುವದಕ್ರೆಂತ ಶಿಮಪಡುವದನುನ ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ತ್ಥವು ವಿಗಿಹಗಳ 
ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದನುನ ಒತ್ಥತಯಪಡಿಸ್ುವವರಿಗಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಸ್ವಥಲ್ನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ ಯಥಕಂದರಷ ಅವರು ಸ್ವತಂತಿರಥಗಿದಥದರಷ; ಅವರು ತ್ಥವು 
ಉತತಮವಥಗಿ ಮಥಡುವದಕ್ಥೆಗಿ ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಸ್ವಂತ ಸಥವತಂತಿವನುನ ದೃಢೇಕರಿಸಿದ 
ರಿೇತಿಯನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಥಜ್ಯಕ್ಥೆಗಿ ಕ್ಷಲ್ವೊಂದು ಹಕುೆಗಳನುನ 
ಬಿಟುಿಕ್ಷೂಡಬಷೇಕ್ಷಂದು ಕ್ಷೇಳುವಲ್ಲಿ, ಅವನು ತ್ಥನು ಯಥವುದನುನ ಅಭಥಯಸ್ಮಥಡಿದಷದೇನಷೂೇ 
ಅದನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಲ್ು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದಥದನಷ.  

ತ್ಥನು ಕತಷನನುನ ನಷೂೇಡಿದಷದೇನಷೂೇ ಎಂಬ ಪ್ೌಲ್ ಪಿಶಷನ ಅವನು 
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ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಿರುವದಕ್ಷೆ ಕ್ಥರಣವನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುತತದಷ. ಈ ಪಿಶಷನಗಳ ಕಿಮವು 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ತವವು ಕತಷನನುನ ನಷೂೇಡಿದಷದೇನಷ ಎಂದು ಹಷೇಳುವದನುನ ಆಧರಿಸಿದಷ ಎಂದು 
ಪ್ೌಲ್ನ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯು ಪಿದಶಷಸ್ುತತದಷ. ಅವನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ತನದ ಕಛಷೇರಿ ಅವನು 
ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹಷೂಂದದ ಕತಷನ ವಯಕ್ರತಕ ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಲ್ು ಶಕತನಥಗಿದಥದನಷ ಎಂಬುದು 
ಅವಶಯವಥಗಿದಷ (ಅ.ಕೃ. 1:21, 22). ಮುಂದಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಯೆೇಸ್ುವು ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರ 
ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವದನುನ ಮರಳಿ ಎಣಿಕ್ಷ ಮಥಡುವಥಗ, “ಕಟಿಕಡಷಗಷ . . . ನನಗೂ 
ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಂಡನು” (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 15:8) ಎಂದು ಹಷೇಳುವದಕ್ಷೆ ಎಚಿರಿಕ್ಷವಹಸ್ುತ್ಥತನಷ. 
ದಮಸ್ೆದ ದಥರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಶಷನ, ಕೃಪ್ಷ ಮತುತ ಐದನೂರು ಜ್ನರಿಗಷ 
ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವದಕ್ಷೆ ಸ್ಮವಥಗಿದಷ. ಯೆರಷೂಸ್ಲಷೇಮಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಷಷಿ, 
ತ್ಥನು ಸ್ಹ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಿದಥದನಷ ಎಂಬ ಹಕುೆ ನಥಯಯಸ್ಮೂತವಥಗಿದಷ (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 11:5; 
ಗಲಥತಯ 1:15, 16). 

ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಸ್ಭಿೇಕರಷೂಂದಗಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಸ್ಂಬಂಧ, ಅವನ 
ಅಧಿಕ್ಥರವು ವಿಶರ್ಿವಥದ ಸ್ವಥಲ್ನುನ ಎದುರಿಸ್ುತಿತದಷ ಎಂದು ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಲ್ಿ. 
ಸ್ಭಷಯು ಅವನ ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ಹುಡುಕುತ್ಥತ ಅವನಗಷ ಪತಿವನುನ ಕಳುಹಸಿರುವ ಸ್ಂಗತಿ 
(7:1) ಅವನ ಅಧಿಕ್ಥರಕ್ಷೆ ಸ್ಭಷಗಷ ಇರುವ ಗೌರವವನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು 9:1ರಲ್ಲಿ 
ಕ್ಷೇಳಿದ ನಥಲ್ೂೆ ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ಪಿಶಷನಗಳಿಗಷ ಉತತರವನುನ ಅವು ತನಗಷ ಎರ್ುಿ 
ನಜ್ವಥಗಿದದವೊೇ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಸ್ಹ ಅಷಷಿೇ ನಜ್ವಥಗಿದದವು ಎಂದು 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತಿತದಥದನಷಂದು ತ್ಷೂೇರುತತದಷ. ಅಭಿಪ್ಥಿಯಗಳ ಸ್ಮೂತಿಯ ಪಿಕ್ಥರ, ಪ್ೌಲ್ನು 
ಸ್ವತಂತಿನಥಗಿದಥದನಷ, ಅವನು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಿದಥದನಷ, ಅವನು ಕತಷನನುನ ನಷೂೇಡಿದಥದನಷ 
ಮತುತ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಕತಷನಲ್ಲಿ ಆತನ ಕ್ಷೈಕ್ಷಲ್ಸ್ವಥಗಿದಥದರಷ. ಪ್ೌಲ್ನು  
2 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಪತಿವನುನ ಬರಷಯುವವರಷಗಷ, ಅವನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ತನವು ಗಂಭಿೇರವಥದ 
ಆಕಿಮಣಕ್ಷೆ ಒಳಗಥಗಿತುತ (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 11:22-29); ಆದರಷ ಅವನು  
1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಪತಿವನುನ ಬರಷಯುವಥಗ, ಅವನು ತನನ ಅಪೊಸ್ತತಲ್ತನಕ್ಷೆ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ ಒಪಿಪಗಷಯನುನ ಪಡಷದದಷದೇನಷ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದದನು. 

ಎರಡನಷಯದಥಗಿ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ ಇತಿತೇಚಷಗಷ ರಚನಷಯಥಗಿರುವ ಸ್ಭಷಗಳು ಬಷೇಗನಷೇ 
ತಮೂ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಥವಣಷಯನುನ ತಂದುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದವಷ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಿಕರಿಸಿದದರು.  
1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಪತಿವನುನ ಬರಷದ ನಂತರ, ಹಷೂಸ್ ಬಷೂೇಧಕರು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲ ಿ
ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಂಡರು, ಇವರು ಬಹುಶಃ ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನಂದ ಕಳುಹಸ್ಲ್ಪಟಿವರು. 
ಪ್ೌಲ್ನಗಿರುವ ಅಧಿಕ್ಥರವು ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನಲ್ಲಿದದ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಿ ಎಂದು 
ಈ ಮನುರ್ಯರು ಪ್ೌಲ್ನ ಮ್ಮೇಲಷ ಒತತಡವನುನ ತಂದರು. ಪ್ೌಲ್ನು “ಸ್ುಳುಳ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು” 
ಸ್ರಳವಥಗಿ ಆಲ್ಲಸಿರುವದಕ್ಥೆಗಿ ಜಿಗುಪ್ಷುಗಷ ಒಳಗಥದನು. ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ವಿಶರ್ಿವಥದ 
ಸ್ಂಖ್ಷಯಯಲ್ಲಿ ಜ್ನರು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಷಂದು ಹಷೇಳಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಇನನತರರನುನ ಮ್ಮಚ್ಚಿಸ್ಲ್ು ಪ್ೌಲ್ನ 
ಅಧಿಕ್ಥರವನುನ ತ್ಷೂರಷದುಬಿಡಲ್ು ಸಿದಧರಥಗಿದದರು. ಹಥಗೂ, 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ 
ತ್ಷೂೇರಿಬರುವ ಯಥವ ಸ್ುರಕ್ಷಿತತ್ಷಯ ಕ್ಥಯಷಗಳು 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 10-13ರಲ್ಲಿ 
ಕಂಡುಬರುವದಲ್ಿ.  
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ಪ್ೌಲ್ನ ಮಥತುಗಳು ತನನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ತನಕ್ಷೆ ಸ್ವಥಲ್ನುನ ನೇಡುವ ಸ್ೂಚನಷಯನುನ 
ನೇಡುವದಲ್ಿ David E. Garland ಅವರು ಈ ವಿೇಕ್ಷಣಷಯನುನ ಮಥಡುತ್ಥತರಷ: 

. . . ಸ್ಮುದಥಯವನುನ ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸ್ುತಿತರುವ ಮತುತ ತನನ ಕುರಿತು ಸ್ಂದಷೇಹವಷಂಬ ವಿರ್ದ 
ಬಿೇಜ್ವನುನ ಬಿತಿತತಿತರುವ ಕ್ಷಲ್ವರ ಕುರಿತು ಪ್ೌಲ್ನ ಮನಸಿುನಲಿ್ಲದದರಷ, ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ 
ಅವನು ತನನ ಸಥಮಥನಯ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ τινες (tines certain ones;. ರಷೂೇಮಥ 3:8; 16:17–
18; 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 3:1; ಗಲಥತಯ 1:7). ಅವರನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತಿತದದನು ಎಂಬ ಸ್ಂಭವಿೇಯತ್ಷ 
ಇದಷ.1  

ಯಥರಥದರೂ ಅವನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ತನಕ್ಷೆ ಸ್ವಥಲ್ನುನ ನೇಡಬಹುದು, ಖಂಡಿತವಥಗಿ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಯಥರೂ ಇಲ್ಿ. ಅವನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆ ನತನ್ು ಇತ್ರರಗೆ 
ಅಪೊಸಾಲನತಗಿರಲ್ಲಕ್ರೆಲಿ. ಕನಷಟ ನತನ್ು ನಮಗೆ ಆಗಿದ ುೆೇನೆ.  

ಸ್ಭಷಯ ನಥಯಕನಥಗಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಯಶಸ್ುು ಅವನ ಸ್ೂಕ್ಷಮಪಿಜ್ಞಷಯಂದಥಗಿ 
ವಿಸ್ತರಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅವನಗಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಹಷೂೇದರರ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಥಥಥಷವಥದ 
ಮಮತ್ಷಯತುತ, ಅವರಿಗಷ ಅವನಲ್ಲಿ ಇದದಂತ್ಷ. ಅವರ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಉತತಮವಥದ 
ಸ್ಂಬಂಧ 9:2ರಲ್ಲಿ ಸ್ತಯವಥಗಿದಷ. ಅವನಗಷ ದಷೂರಷತ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಎಂಬ ಬಿರುದು ಅವನು 
ಹಷೂಂದದ ಫಲ್ದಂದಥಗಿ ಎಂಬ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಮತುತ ಸ್ಭಷಯ ಸ್ದಸ್ಯರು 
ಸ್ಂತ್ಷೂೇಷ್ಸ್ುವವರಥಗಿದದರು (ನಷೂೇಡಿರಿ 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 3:2). ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗಿರುವ ನರಿೇಕ್ಷ 
ಪ್ೌಲ್ನ ಅಧಿಕ್ಥರದ ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿತುತ. 

ಪೌಲನ್ ವಯಕ್ರಾಕವತದ ಹಕುೆಗಳು (9:3-7) 
3ನ್ನ್ುನ್ುು ವಿಚತರಸುವವರಗೆ ಇದೆೇ ನ್ನ್ು ಉತ್ಾರ. 4ಅನ್ು ಪತನ್ಗಳಿಗೆ ನ್ಮಗೆ ಹಕ್ರೆಲಿವೆೇ. 
5ಕೆೈಸಾ ಸಹೊೇದರಯತಗಿರುವ ಹೆಂಡತಿಯನ್ುು ಕರಕೊಂಡು ಸಂಚರಸುವದಕೆೆ ಮಿಕತೆದ 
ಅಪೊಸಾಲರಂರ್ೆಯೂ ಕತ್ೆನ್ ತ್ಮಮಂದಿರಂರ್ೆಯೂ ಕೆೇಫನ್ಂರ್ೆಯೂ ನ್ಮಗೆ ಹಕ್ರೆಲಿವೆೇ, 
ಅಥವತ, 6ಕೆೈಕೆಲಸವನ್ುು ಮತಡದೆ ಜೇವಿಸುವದಕೆೆ ನ್ನ್ಗೂ ಬತನ್ೆಬನಗೂ ಮತತ್ರ 
ಹಕ್ರೆಲಿವೆೇನ್ು? 7ಯತವ ಸಿಪತಯಿಯತದರೂ ಸವಂತ್ ಕಚಿೆನಂದ ಯುದಧಕೆೆ 
ಹೊೇಗುವದುಂಟೆೇ? ದತರಕ್ಷೆೇ ರ್ೊೇಟ್ವನ್ುು ಮತಡಿದವನ್ು ಅದರ ಫಲವನ್ುು ತಿನ್ುದೆ 
ಇರುವದುಂಟೊೇ? ಪ್ಶ್ುಗಳನ್ುು ಸ್ತಕ್ರದವನ್ು ಅವುಗಳ ಹೆೈನನಂದ ಜೇವಿಸದೆೇ 
ಇರುವದುಂಟೊೇ? 

ವಚನ್ 3. ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯ ಕುರಿತು ಅವನ ದೃಢ ನಧಥಷರಗಳಿಗಷ ಸ್ವಥಲ್ುಗಳು 
ಬರುತತವಷ ಎಂಬುದನುನ ಪ್ೌಲ್ನು ಒಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ತನನ ಸಥಾನವು ಪಿಶನಸ್ುವ 
ಸಥಾನವಥಗಿದಷ ಎಂಬುದನುನ ಆತನು ಅರಿತಿದದನು. ಯಥಕಂದರಷ ಆತನ ಸ್ವಂತ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಜಿೇವನ ನಡಷಸ್ುತಿತರುವ ಇತರರಂತ್ಷ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನು ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ 
ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕ್ಷೂಳುಳವದನುನ ನರಥಕರಿಸಿದಥಗ ಅವನು ಅದರ ಬಷಲಷಯನುನ 
ಆರ್ಥಷಕವಥಗಿ ಅಥವಥ ಸಥಮಥಜಿಕವಥಗಿ ತ್ಷರುವರ್ುಿ ಉತತಮವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಕನರ್ಠ 
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ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಲ್ವರಂತ್ಷ. ಬಷೂೇಧಕನು ಇತರರಿಗಷ ಅವನು ತರದಷ ಇರುವ 
ಬಷಲಷಯನುನ ತರಲ್ು ಜ್ನರಿಗಷ ಹಷೇಳುವಥಗ ಇಂಥಹ ದೃಢತ್ಷಯನುನ ಕ್ಥಣುವದು 
ಸ್ರಳವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 

ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ್ರ್ೆ ಇದಥಗಿತುತ: “ನಥನು ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದನುನ 
ತಯಜಿಸ್ುವಥಗ ನೇವು ಎದುರಿಸಿದಂತದಷೇ ಪರಿಸಿಾತಿಯನುನ ನಥನು ಎದುರಿಸ್ಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ. ಹಥಗೂ, 
ಇತರ ಸ್ನನವಷೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನಥನು ಕನರ್ಠ ನೇವು ಕಟ್ಟಿದ ಕಿಯದಷಥಿದರೂ 
ಕಟಿಬಷೇಕ್ಥಗಬಹುದು.” ಪ್ೌಲ್ನು ತ್ಥನು ಸ್ರಿಯಥದ ಮಥದರಿಯನುನ ಸಥಾಪಿಸಿದಷದೇನಷ ಎಂದು 
ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ ಹಷೇಳುತಿತದದನು. ಅವನು ತತವಗಳಿಗಷ ಅನುಸಥರವಥಗಿ ನಡಷದದಷದೇನಷ ಹಷೂರತು 
ಅನುಕೂಲ್ತ್ಷಗಷ ಅನುಸಥರವಥಗಿ ಅಲ್ಿ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಅವರಲ್ಲಿ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಂತ್ಷ, 
ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಂಬಂಧಪಟಿ ಎಲ್ಿರಿಗೂ ಉತತಮವಥದದದನುನ ಮಥಡುವಂತ್ಷ ಮನಸಿುಗಷ ಆನಂದ 
ನೇಡದಷೇ ಇರುವ ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ ಸ್ಹ ಸ್ಹಸಿದನು. ಬಲ್ಹೇನರು ತಮೂ ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ 
ಸ್ಂಧಥನಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಎದುರಿಸ್ುವಂಥ ಸ್ಂಗತಿಗಳ ಹಕುೆಗಳನುನ ಅವನು 
ಬಿಟುಿಬಿಟಿನು. ಪ್ೌಲ್ನ “ಸ್ುರಕ್ಷಿತತ್ಷ” ತ್ಥನು ಸಿಾರವಥಗಿ ವತಿಷಸಿದಷದೇನಷ ಎಂಬ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯ 
ಮ್ಮೇಲಷ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಗುತತದಷ.  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ವಿಗಿಹಗಳ ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ಅಪಿಷಸಿದ ಮಥಂಸ್ವನುನ 
ತಿನನಬಥರದಷಂದು ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುವಥಗ, ಅವನು ತನನಂದ ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚಥಿಗಿ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಂದ ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನ ನಷೈತಿಕ ಮತುತ ಧಥಮಿಷಕ ನಡತ್ಷಯ ಕುರಿತ್ಥದ 
ಎಚಿರಿಕ್ಷ ಅವನ ವಯಕ್ರತಕ ನಡತ್ಷಯ ಮೂಲ್ಕ ಒತತಡವನುನ ತಂದತು. ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ 
ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುವವರು ಯಥವಥಗಲ್ೂ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮಥಡಬಷೇಕು. ವಯಕ್ರತಕ ಉದಥಹರಣಷ 
ಮತುತ ಅಮೂತಷ ತತವಗಳು ಒಬಬರನಷೂನಬಬರನುನ ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸ್ಬಷೇಕು. ಸ್ಂಗತಿ ಹಥಗಿಲ್ಿದಷ 
ಇರುವಥಗ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಗಷ ಅವಮಥನವಥಗುತತದಷ ಯಥಕಂದರಷ ಒಬಬನು ತ್ಥನು ನುಡಿದಂತ್ಷ 
ನಡಷಯುವವನಥಗಿರಬಷೇಕು ಇಲ್ಿವಥದಲ್ಲಿ ಅವನು ತನನ ಉದಥಹರಣಷಯಂದಥಗಿ 
ವಿಫಲ್ನಥಗುತ್ಥತನಷ.  

ವಚನ್ 4. ಹಷಚುಿ ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕವಥದ ಪಿಶಷನಗಳು 9:4-7ರಲ್ಲಿ ವಿರಷೂೇಧಿಗಳಿಂದ 
ಮಂಡಿಸ್ಲಥಗಿವಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಮೊದಲ್ು ಕ್ಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ನ್ಮಗೆ ತಿನ್ುುವದಕೆೆ ಮತ್ುಾ 
ಕುಡಿಯುವದಕೆೆ ಅಧಿಕತರವಿದೆಯೊೇ? ನಜ್ವಥದ ಉತತರ “ನಮಗಷ ಇದಷ.” 
ಗೌರವಯುತವಥದ ಪದವಥದ “ನಥವು” ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವದರ ಮೂಲ್ಕ, ಪ್ೌಲ್ನು ಇತರ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನನುನ ಮತುತ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಬಷೂೇಧಕರನುನ ತನಷೂನಂದಗಷ ಸಷೇರಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. 
ನಕ್ಥರಥತೂಕವಥದ μὴ οὐκ (mē ouk, “do we not”) ಪದವು ಗಿಿೇಕ್ ಭಥಷಷಯಲ್ಲಿ 
ವಯಕತಪಡಿಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚುಿ ಬಲ್ವಥಗಿದಷ. ಮುಖಯ ಪದವಥದ ἐξουσία (exousia, 
“authority, right”). ವಥಸ್ತವ ಪದವಥದ “metonymy,” ಎಂದು ಕರಷಯಲ್ಪಡುವದನುನ 
ಅಳವಡಿಸ್ಲಥಗಿದಷ, ಪ್ೌಲ್ನು ಆಹಥರ ಮತುತ ಪ್ಥನೇಯಗಳು ಜಿೇವಿಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ಎಂಬ 
ಅಥಷದಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಜಿೇವಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಬಷೇಕ್ಥದ ಲೌಕ್ರೇಕ 
ವಸ್ುತಗಳನುನ ಸ್ಭಷಯಂದ ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುವ ಹಕೆನುನ ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತಿತದಥದನಷ. ಪ್ೌಲ್ನು “ತಿನುನವ 
ಮತುತ ಕುಡಿಯುವ ಹಕುೆ” ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರು ತಮಗಷ ಇನೂನ ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ಅಪಿಷಸಿದ 
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ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವ ಹಕ್ರೆದಷ ಎಂದು ಪಿತಿಪ್ಥದಸ್ಲ್ು ಪಿಯತಿನಸ್ುತಿತರುವ ಕ್ಷಲ್ವರಷೂಂದಗಷ 
ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಸ್ಮಥನವಥಗಿದಷ. ಈ ಅಥಷದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸ್ಮಥನವಥಗಿವಷ: ಎರಡೂ 
ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಜಿಷಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಇರುವ ಹಕುೆ ಇತರರ ಆತಿೀಕ ಅಭಿವೃದದಗಥಗಿದಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನ ವಿಗಿಹಗಳ ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನನಬಥರದಷಂಬ ವಿರ್ಯವು ಎರಡು 
ಪರಿಗಣನಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಆಧಥರವಥಗಿದಷ. ಮೊದಲ್ನಷಯದಥಗಿ, ಅದು ಸಥವಭಥವಿಕವಥಗಿ ತಪುಪ 
ಯಥಕ್ಷಂದರಷ ಅದು ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯಥಗಿದಷ. ಎರಡನಷಯದಥಗಿ, ಇಂಥಹ 
ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಥಗವಹಸ್ುವವರು ಬಲ್ಹೇನರಥದವರ ಮ್ಮೇಲಷ ಪಿಭಥವವನುನ 
ಬಿೇರುತ್ಥತರಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಲ್ಲ ಮತುತ ಅವನ ಓದುಗರಥಗಲ್ಲ ತಮೂ ಹಕುೆಗಳಿಗಷ 
ಒತುತನೇಡುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಇತರರಿಗಷ ಕ್ಷಡುಕನುನ ತರುವವರಲ್ಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಮುಂದನ 
ಅಧಥಯಯದಲ್ಲಿ ವಿಗಿಹಗಳ ಮ್ಮೇಜಿನ ಮ್ಮೇಲಷ ತಿನುನವುದರ ಸಥವಬಥವಿಕ ಕ್ಷಡುಕನುನ 
ವಿವರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 

ವಚನ್ 5. ಪ್ೌಲ್ನು ಇತರರ ಹಕುೆಗಳನುನ ಸ್ಹ ತ್ಷೂರಷದುಬಿಟಿನು. ಅವನು ತ್ಥನು 
ಹಷೇಳಿದ ಸ್ಪರ್ಿವಥದ ನಕ್ಥರಥತೂಕವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ದಥಂಪತಯದ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ 
“ನ್ಮಗೆ ಹಕ್ರೆಲಿವೇ?” ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಹ ಇನನತರ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಿಗಷ ಮದುವಷಯಥಗುವದಕ್ಷೆ 
ಎರ್ುಿ ಹಕ್ರೆತ್ಷೂತೇ ಅಷಷಿೇ ಹಕ್ರೆತುತ, ಕ್ಷೇಫನಂತ್ಷ ಅಥವಥ ಕತಷನ ಸ್ಹಷೂೇದರರಂತ್ಷ. 
ಪ್ೌಲ್ನಷೂಂದಗಷ ಸ್ಂಚಥರಮಥಡಲ್ು, ಪತಿನಗಷ ಬಷೇಕ್ಥದ ಉತ್ಥುಹ ಪರಿಗಣಿಸ್ 
ಬಹುದಥದಂತದಥದಗಿದಷ, ಆದರಷ ಶಷಿೇರ್ಠ ಗೌರವವನುನ ಹಷೂಂದದ ಸ್ಭಷಯ ಇತರರು ತಮೂ 
ಸ್ಂಗಥತಿಯರ ಜಷೂತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಹಷೂೇದರು. ಪ್ೌಲ್ನು ಇತರರಿಗಷ ಅವರಷೂಟ್ಟಿಗಷ ಹಷೂೇಗುವದು 
ಕೆಲವರಗೆ ಸಿವೇಕತರಯೊೇಗಯವತಗಿದೆ [περιάγειν, periagein] ಎಂದು ಯೇಚ್ಚಸಿದನು. 
ವಿಶ್ತವಸಿಯತದ ಹೆಂಡತಿಯಿರುವತಗ, ಪ್ೌಲ್ನು ದಥಂಪತಯವನುನ ಶಷಿೇರ್ಠವಷಂದು 
ಮಥನಯಮಥಡಿದದನು ಎಂಬುದನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತತದಷ. ಅವನು ತಮೊೂಂದಗಷ ಹಷಂಡತಿಯನುನ 
ಕರಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಹಷೂೇದ ಯಥರನುನ ಟ್ಟೇಕ್ರಸ್ುತಿತಲ್ಿ. ಸ್ಂಚರಿಸ್ುವದು ಕರ್ಿಕರ, ಒಬಬರಷೇ ಆಗಲ್ಲ 
ಅಥವಥ ಸ್ಂಗಥತಿಯಂದಗಥಗಲ್ಲ; ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ನಯೇಗದ ಪಿಯತನಗಳಿಗಥಗಿ 
ಒಬಬನಷೇ ಇರುವದನುನ ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಂಡನು. ಇತರರನುನ ಟ್ಟೇಕ್ರಸ್ದಷೇ, ಅವನು ತನನ 
ಸ್ವತಂತಿವನುನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಬಿಟುಿಕ್ಷೂಟಿನು. ತನನ ಉದಥಹರಣಷಯು ತನನ 
ಸ್ಹಷೂೇದರರನುನ ಬಲ್ವಥದ ಸ್ಭಷಯನುನ ಕಟುಿವದಕ್ಷೂೆೇಸ್ೆರ “ಹಕುೆಗಳನುನ” 
ಬದಗಿರಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಪೊಿೇತ್ಥುಹಸ್ಬಹುದು ಎಂದು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದದನು. 

 ಪ್ೌಲ್ನು ಮಥಡುತಿತರುವ ವಿರ್ಯಕ್ಷೆ ಆಕಸಿೂಕವಥಗಿ, ಅವನು ಇನುನಳಿದ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಿಗಷ ಮತುತ ಕತಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಹಷೂೇದರರಿಗಷ ಮತುತ ಕ್ಷೇಫನಗಷ ನೇಡುತಿತರುವ 
ಉಲಷಿೇಖಗಳು ಸ್ಂಕ್ಷೇತಗಳನುನ ನೇಡುತತವಷ ಇಲ್ಿದದದಲ್ಲಿ ಆದಸ್ಭಷಯ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲ ಿ
ಸಥಧಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. “ಇನುನಳಿದ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು” ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಯೆೇಸ್ು ಆಯೆೆ ಮಥಡಿದ 
ಹನಷನರಷಡು ಜ್ನರಿಗಷ ಸ್ಮಥನವಥಗಿರಬಹುದು (ಯೂದನನುನ ತ್ಷಗಷದು ಆದರಷ ಮತಿತೇಯನನನು 
ಸಷೇರಿಸಿದರು; ಅ.ಕೃ. 1:21-26). “ಅಪೊಸ್ತಲ್” ಎಂಬ ಪದವು ಒಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ವಿಶರ್ಿ ನಯೇಗದ ಮ್ಮೇಲಷ ಕಳುಹಸ್ಲ್ಪಟಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರಷಂದು ಸಥಮಥನಯ ಅಥಷದಲ್ಲಿ 
ಅಥಷೈಷಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲಥಗುತತದಷ (ಅ.ಕೃ. 14:142); ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನಗಷ “ಹನಷನರಷಡು 
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ಜ್ನರ” ಸ್ಪರ್ಿವಥದ ಕಲ್ಪನಷಯತುತ (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 15:5), ವಿಶರ್ಿವಥದ ನಯೇಗದಂದ 
ಆಯೆೆಯಥದ ಗುಂಪು. ನಧಿಷರ್ಿವಥಗಿ ಆಯಲ್ಪಟಿ ಹನಷನರಷಡು ಜ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರನುನ 
ಮತ್ಥತಯ, ಮಥಕಷ, ಲ್ೂಕ ಮತುತ ಇತರ ಓದುಗರು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ಥತರಷ (ಮತ್ಥತಯ 10:2; 
ಮಥಕಷ 3:14; ಲ್ೂಕ 6:13). “ಹನಷನರಷಡು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ” ಕ್ಥಯಷದ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಬಹಳರ್ುಿ 
ಕಡಿಮ್ಮ ಹಷೇಳಲಥಗಿದಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕೃತಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಹ; ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಮತುತ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ 
ಸ್ಭಷಯವರು ಕನರ್ಠ ತಮೂ ಉಪದಷೇಶಸ್ುವ ಸಷೇವಷಗಷ ಹಷಸ್ರಥಗಿದದರು. ಪ್ಷೇತಿನು ತನನ 
ಹಷಂಡತಿಯಂದಗಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ ಬಷೇಟ್ಟ ನೇಡಿದದನಷೂೇ ಇಲ್ಿವೊೇ ಅದು 
ಖಚ್ಚತವಥಗಿಲ್ಿ (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 1:12ರಲ್ಲಿರುವ ವಿಮಶಷಷಯನುನ ನಷೂೇಡಿರಿ). 

“ಕತಷನಲ್ಲಿ ಸ್ಹಷೂೇದರರು” ವಿರಷೂೇಧಿಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚಥಿಗಿ ಆದ ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನ 
ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಹಷಚುಿ ಚಟುವಟ್ಟಕ್ಷಯಂದ ಇದದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಇಬಬರು, ಯಥಕ್ಷೂೇಬ ಮತುತ 
ಯೂದ, ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಭಥಗವಥಗಿರುವ ದಥಖಲಷಗಳಿಗಷ ಕ್ಷೂಡುಗಷಯನುನ 
ನೇಡಿದಥದರಷ (ನಷೂೇಡಿರಿ ಯಥಕ್ಷೂೇಬ 1:1; ಯೂದ 1). ಯಥಕ್ಷೂೇಬ, ಕತಷನ ಸ್ಹಷೂೇದರ 
(ಗಲಥತಯ 1:19), ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನ ದಷೇವಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ನಥಯಕನಥಗಿದದನು (ನಷೂೇಡಿರಿ 
ಅ.ಕೃ. 15:13-21; 21:18). ಕತಷನ ಸ್ಹಷೂೇದರರು, ಬಹುಶಃ ನಥಲ್ುೆ ಜ್ನರಿಂದಲ್ೂ ನಡಷಸಿದ 
ಪಿಯಥಣದ ಮಿರ್ನರಿ ಕ್ಷಲ್ಸ್ದಂದ ಪ್ೌಲ್ನು ಮತುತ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವವರೂ 
ಪರಿಚಯವಥದರು (ಮತ್ಥತಯ 13:55 ನಷೂೇಡಿ). ಕ್ಷಲ್ವು ಧಥಮಿಷಕ ಕ್ಥಯಷಗಳು, 
ಜ್ಞಥನಸ್ಂಬಂಧವಥದ ಪಠಯಗಳು ವಿಶಷೇರ್ವಥಗಿ ಸ್ಂಗಿಹದಂದ, ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಸ್ಹಷೂೇದರರ 
ಕುರಿತು ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತತವಷ. ಅವು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಐತಿಹಥಸಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ 
ಮರುಸ್ಂಗಿಹವನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿವಷ.3 ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಪಿಚಷೂೇದಸ್ುವ ವಿಮಶಷಷಯನುನ 
ನೇಡುತ್ಥತನಷ, ಆದರಷ ನಥವು ಉಹಸ್ುವದರಲ್ಲಿಯೆೇ ಉಳಿಯುತ್ಷತೇವಷ. ಕ್ಷೂನಷಯಲ್ಲಿ ಅವರು 
ಹನಷನರಷಡು ಜ್ನರ ಅಥವಥ ಕತಷನ ಸ್ಹಷೂೇದರರ ನಯೇಗದ ಕ್ಥಯಷಗಳ ಕ್ಷಲ್ವು 
ಐತಿಹಥಸಿಕ ನಧಥಷರಗಳನುನ ಅನುಮತಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. 

ಕ್ಷೇಫನಗಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ೂಚನಥತೂಕಗಳು ಪ್ೌಲ್ನು ಮತುತ ಇತರರಿಂದ ಅವನಗಷ 
ದಷೂರಷತ ಗೌರವವನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತವಷ. ಪ್ೌಲ್ನ ಎರಡು ಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಥತಿ ಕ್ಷೇಫನು 
ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ, ಗಲಥತಯ ಮತುತ 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಸಥಮಥನಯವಥಗಿರುವ ಗಿಿೇಕ್ ಭಥಷಷಯ 
“ಪ್ಷೇತಿ” ಎಂಬ ಸ್ಮಥನ ಹಷಸ್ರಿಗಿಂತ ಅವನು ಏಕ್ಷ ಅರಷಮಿಕ್ ಭಥಷಷಯ “ಕ್ಷೇಫ” ಎಂಬ 
ಹಷಸ್ರಿಗಷ ಏಕ್ಷ ಹಷಚಥಿಗಿ ಅನುಮತಿಸಿದನು. ಪ್ೌಲ್ನ ಪತಿದಂದ ಹಷೂರಗಷ, “ಕ್ಷೇಫ” ಎಂಬ 
ಹಷಸ್ರು ಒಂದಷೇ ಒಂದು ಸಥರಿ ಬರುತತದಷ (ಯೇಹಥನ 1:42). ಎರಡು ಹಷಸ್ರುಗಳನುನ 
ಆಂಗಿಭಥಷಷಯಲ್ಲಿ “ಕಲ್ುಿ” ಅಥವಥ “ಬಂಡಷ” ಎಂದು ಅನುವಥದಸ್ಲಥಗಿದಷ. ಸ್ುವಥತ್ಷಷಗಳಲ್ಲಿ, 
ನಥವು ಕ್ಷೇಫ ಅಥವಥ ಪ್ಷೇತಿ, ಮದುವಷಯಥಗಿದದನು ಎಂಬುದನುನ ಕ್ಥಣುತ್ಷತೇವಷ (ಮತ್ಥತಯ 
8:14; ಮಥಕಷ 1:30; ಲ್ೂಕ 4:38). ಅವನು ತನನ ಹಷಂಡತಿಯಂದಗಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ 
ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ ಬಷೇಟ್ಟನೇಡಿದದನಷೂೇ ಇಲ್ಿವು ಖಚ್ಚತವಥಗಿಲ್ಿ, ಆದರಷ ಅವನ ಮೊದಲ್ ಎರಡು 
ಪತಿಗಳು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಯೂದಥಯದಂದ ಹಷೂರಗಷ ಸ್ಹ ಸ್ಂಚರಿಸಿದದನು ಎಂಬುದನುನ 
ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸ್ುತತದಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕೃತಯಗಳು ಪ್ೌಲ್ನು ಮತುತ ಬಥನಷಬನು ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಮತುತ ಹರಿಯರಿಗಷ ಬಷೇಟ್ಟನೇಡಿದಥಗ ಅವನು ಇನೂನ ಅಲ್ಲಿ ಇದದನು 
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ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸ್ುತತದಷ (ಅ.ಕೃ. 15:7). ಯೆಹೂದಯ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪಿಭಥವವನುನ 
ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ ಮತುತ ಅನಯ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಮ್ಮೇಲಷ ನಥಯಯಯುತವಲ್ಿದ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಗಳನುನ 
ಇಡುವಥಗ (ನಷೂೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 21:20) ನಷೂೇಡಿರಿ, ಪ್ಷೇತಿನು ಪಟಿಣವನುನ ಬಷೇಟ್ಟದದನು ಎಂದು 
ಹಷೇಳುವದು ಸ್ುರಕ್ಷಿತವಥಗಿದಷ. ಕಿಮ್ಮೇಣವಥಗಿ, ಅವನು ರಷೂೇಮಕ್ಷೆ ಹಷೂೇದನು, ಅಲ್ಲಿ ಅವನು 
ಹುತ್ಥತೂನಥದನು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕೃತಯಗಳು 15:7ರ ನಂತರ ಅವನು ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನಲ್ಲಿ 
ಇದದನು ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಮುಂದಷ ಯಥವ ಉಲಷಿೇಖವನುನ ನೇಡುವದಲ್ಿ, ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನ 
ಪದಗಳು ಅವನ ಹಷಚಥಿದ ಸ್ಂಚಥರದಲ್ಲಿ ಪ್ಷೇತಿನ ಹಷಂಡತಿಯು ಅವನಷೂಂದಗಷ ಇದದಳು 
ಎಂಬುದನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತತದಷ. 

ವಚನ್ 6. ಎರಡನಷಯ ಮಿಶನರಿ ಪಿಯಥಣದ ಪ್ಥಿರಂಭದ ನಂತರ ಪ್ೌಲ್ನು, ತ್ಥನು 
ಮತುತ ಬಥನಷಬರು ಪಿತ್ಷಯೇಕ ಮಥಗಷಗಳನುನ ಹಡಿದಥಗ, ಬಥನಷಬನು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ 
ಕೃತಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಥಣದಷೇ ಹಷೂೇಗುತ್ಥತನಷ. ಪ್ೌಲ್ ಮೂರು ಸಥರಿ ಅವನನುನ ಗಲಥತಯದವರಿಗಷ 
ಬರಷದ ಪತಿಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (ಗಲಥತಯ 2:1, 9, 13), ಒಮ್ಮೂ ಪ್ೌಲ್ನು 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
(1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 9:6) ಮತುತ ಒಮ್ಮೂ ಕ್ಷೂಲ್ಸಷುಯವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ (ಕ್ಷೂಲ್ಸಷು 4:10). 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಮತುತ ಬಥನಷಬನ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ಮೂತಿಯ ಕುರಿತು 
ಸ್ಂಬಂಧಪಟಿ ಯಥವ ಉಲಷಿೇಖದಲ್ಲಿಯೂ ಏನನೂನ ಹಷೇಳುವದಲ್.ಿ ಇಬಬರೂ 
ಮಥಕಷನಷನಸಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಯೇಹಥನನನುನ ತಮೂ ಜಷೂತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಸಷೇರಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ 
ಒಪಪಂದ ಬರಷದು ಹಷೂೇಗುವಥಗ (ಅ.ಕೃ. 15:36-40), ಇಲ್ಿವಥದಲ್ಲಿ ನಜ್ವಥಗಿಯು 
ಅವರಿಬಬರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಉತತಮವಥದ ಸ್ಂಬಂಧವಿತುತ. ಪ್ೌಲ್ನು ಯಥವಥಗಲ್ೂ ಅವನ 
ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಉತತಮವಥದದದನಷನೇ ಮಥತನಥಡುತಿತದದನು.  

ತನನ ವಿಶಥವಸಥಹಷತ್ಷಯನುನ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಸಿದಥದಂತ ಪಡಿಸ್ುವಥಗ ತಮೂ 
ಬಲ್ಹೇನ ಸ್ಹಷೂೇದರರಿಗಥಗಿ ತಮೂ ಹಕೆನುನ ಬಿಟುಿಕ್ಷೂಡಬಷೇಕು ಎಂದು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ, 
ನಥನು ನೇವು ಏನು ಮಥಡಬಷೇಕ್ಷಂದು ಬಯಸ್ುತ್ಷತೇನಷೂೇ ಅದನಷನೇ ಮಥಡಿದಷದೇನಷ ಎಂದು 
ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವನು ಮೂರು ವಿಶರ್ಿ ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ ತರುತ್ಥತನಷ, ಮತುತ 
ಅವನು ಇನೂನ ಹಷಚಥಿಗಿ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ಬಹುದತುತ. ಮೊದಲ್ನಷಯದಥಗಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಿ 
ಅವನಗಷ ತಿನುನವದಕ್ಷೆ ಮತುತ ಕುಡಿಯುವದಕ್ಷೆ ಹಕುೆ ಇದಥದಗೂಯ, ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ 
ಸ್ಭಷಯವರಿಂದ ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಸ್ಹಥಯವನುನ ನರಥಕರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಎರಡನಷಯದಥಗಿ, 
ಅವನಗಷ ಜಷೂತ್ಷ ಸ್ಂಚರಿಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ಹಷಂಡತಿಯನುನ ಪಡಷದುಕ್ಷೂಳುಳವ ಎಲಥಿ ಹಕುೆ 
ಇದಥದಗಲ್ೂ ಹಷಂಡತಿಯಲ್ಿದಷೇ ಸ್ಂಚಥರಮಥಡುವದನುನ ಆಯೆೆ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ, ಅವನ 
ಮೂರನಷಯ ಉದಥಹರಣಷಯು ಮೊದಲ್ನಷಯದಕ್ಷೆ ಹಂತಿರುಗುತತದಷ: ಅವನಗಷ ಸ್ಭಷಯ 
ಬಷಂಬಲ್ದ ಆಧಥರದ ಮ್ಮೇಲಷ ಆತುಕ್ಷೂಳುಳವ ಹಕುೆ ಇದಥದಗಲ್ೂ, ಅವನು ತನನ ಸ್ವಂತ 
ಲೌಕ್ರಕ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳನುನ ಪೂರಷೈಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಥೆಗಿ ಅವನು ಕ್ಷೈಯಂದ ಶಿಮಪಟುಿ 
ಸ್ಂಪ್ಥದನಷ ಮಥಡುವದನುನ ಆಯೆೆ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಆತನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ಬತನ್ೆಬ 
ಮತ್ುಾ ನತನ್ು ಕೆಲಸ ಮತಡುವದರಂದ ದೂರವಿರುವ ಹಕೆನ್ುು ಹೊಂದಿದ ುೆೇವೇ? 

ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ-ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಹಷೂರಗಿನವರು ಪ್ೌಲ್ನನುನ ಶಿೇಮಂತ ವಗಷಕ್ಷೆ 
ಸಷೇರಿದವನು ಎಂದು ಎಣಿಸ್ುತಿತದದರು, ಅವನಗಿರುವ ಸ್ಂಪನೂೂಲ್ಗಳು ಮತುತ ಸಥಮಥಜಿಕ 
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ಸಥಾನ ಅವನು ಶಿಮಪಟುಿ ಕ್ಷಲ್ಸ್ಮಥಡುವದನುನ ಅವನ ಆಯೆೆಯಥಗಿ ಅನುಮತಿಸಿತುತ. 
ಅವನು ಸ್ುಶಕ್ಷಿತನಥಗಿದದನು; ಅವನ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲ್ಗಳು ಅವನಗಷ ತ್ಥಸ್ಷದಂದ 
ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿಗಷ ಜ್ನಪಿಿಯ ಗುರುವಿನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದಥಯಭಥಯಸ್ವನುನ ಮಥಡಲ್ು 
ಅನುಮತಿಸಿತುತ (ಅ.ಕೃ. 22:3). ಅವನು ರಷೂೇಮಪಟಿಣದ ಹಕುೆದಥರನಥಗಿ ಜ್ನಸಿದದನು 
(ಅ.ಕೃ. 22:28). ಅವನ ಪ್ಥಲ್ಕರ ಅಂತಸಿತಗಷ ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿದದನು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪ್ೌಲ್ನಂಥಹ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥದ ವಯಕ್ರತ ತನನ ಉಪಜಿೇವನಕ್ಥೆಗಿ ಶಿಮಪಟುಿ ಕ್ಷಲ್ಸ್ 
ಮಥಡುವದು ಅನರಿೇಕ್ಷಿತವಥಗಿತುತ. ಶಿೇಮಂತರಥದ ರಷೂೇಮ ಪುರುರ್ರು 
ಕ್ಷಲ್ಸ್ಮಥಡುವದನುನ ಸ್ಮೂತಿಸ್ುವದರ ಕುರಿತು ಪತಿಗಳು ಮಥತನಥಡುವಥಗ, 
ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಅದು ದಥಸ್ರ ಮತುತ ಜಿೇತದಥಳುಗಳ ಕುರಿತ್ಥಗಿತುತ, ತಮೂ ಸ್ವಂತ 
ಕ್ಥಯಷದ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಅಲ್ಿ.4 

ಪ್ೌಲ್ನು ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಪರಿಹಥರದ ವಿಚಥರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಬಷೂೇಧನಷ ಸಥಂಸ್ೃತಿ 
ನಯಮಗಳನುನ ಪ್ಥಲ್ಲಸ್ುವದಥಗಿತುತ, ಆದರಷ ಅವನು ಮತುತ ಬಥನಷಬನು ಆ ಸೌಲ್ಭಯವನುನ 
ಸಷೇವಷಯ ಕ್ಥರಣಕ್ಥೆಗಿ ತ್ಷೂರಷದು ಬಿಡಲ್ು ಸಿದಧರಥಗಿದದರು. ಅವರ ಹಕುೆಗಳ ನರಥಕರಣಷ 
ಇತರ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಹುದಥದ ಒಂದು ಮಥದರಿಯಥಗಿತುತ. ಒಂದುವಷೇಳಷ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ತ್ಥವು ವಿಗಿಹಗಳ ಆಚರಣಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಥಗವಹಸ್ಬಹುದು ಎಂದು ಹಷೇಳುವಲ್ಲಿ 
ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದಗೂಯ (ಪ್ೌಲ್ನು ರಿಯಥಯತಿಯನುನ ನೇಡಲ್ಲಲ್ಿ) ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಅವರಿಗಷ ಹಥಗಷ ಮಥಡಬಥರದು ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಕ್ಥರಣವನುನ ನೇಡಿದನು. 

ವಚನ್ 7. ಆಹಥರ ಮತುತ ಪ್ಥನೇಯಗಳನುನ ಸ್ಭಷಯ ಖಚ್ಚಷನಲ್ಲಿ ವಹಸಿಕ್ಷೂಳುಳವ ತನನ 
ಹಕೆನುನ ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ಲ್ು, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಇನೂನ ಮೂರು ಪಿಶಷನಗಳನುನ ಕ್ಷೇಳುತ್ಥತನಷ. 
ಅವಷಲ್ಿವೂ “ಯಥವುದೂ ಇಲ್”ಿ ಎಂಬ ಸ್ವ-ಸಥಕ್ಷಿಯ ಉತತರಗಳ ಮೂಲ್ಕ 
ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕವಥಗಿವಷ. ನಜ್ವಥಗಿಯೂ, ಸಿಪತಯಿಯನ್ುು ಗುತಿತಗಷ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡವರು ಅವನ 
ರ್ಚುೆವೆಚಚಗಳನ್ುು ನೇಗಿಸ್ುವಂತ್ಷ ಅದನುನ ಭರಿಸ್ಬಷೇಕು. ಒಕೆಲ್ಲಗನು ತನನ 
ದಥಿಕ್ಷೇತ್ಷೂೇಟದ ಫಲ್ವನುನ ತಿನುನವದು ನರಿೇಕ್ಷಿತ, ಪ್ಶ್ುಗಳನ್ುು ಸ್ತಕ್ರದವನ್ು ಅದರ 
ಹತಲನ್ುು ಕುಡಿಯುವದು ಸ್ಹಜ್. ಸಿಪ್ಥಯಗಳು, ಒಕೆಲ್ಲಗರು ಮತುತ ಪಶುಪ್ಥಲ್ಕರು ತಮೂ 
ಶಿಮ ಒದಗಿಸ್ುವ ಮೂಲ್ ಸೌಕಯಷಗಳನುನ ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. 

ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ “ವಷಚಿ” (ὀψώνια, opsōnia) ಅನಷೇಕ್ಥವತಿಷ ಸ್ಂಬಳ ಎಂಬ 
ಅಥಷದಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲಥಗುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಸಥಮಥನಯ ವಥಯಖ್ಥಯನವನುನ 
ವಿಸ್ತರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಸಿಪ್ಥಯಗಷ, ಆಯುಧಗಳು, ಆಹಥರ, ಕ್ಷರಗಳು, ಬಟ್ಷಿ ಮತುತ ಗುಡಥರಗಳ 
ಅವಶಯಕತ್ಷಯದಷ. ಪ್ೌಲ್ನ ಕಥಥನಕದಲ್ಲಿ, ಯಥರು ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯಕ್ಥೆಗಿ 
ಕ್ಥಯಷಮಥಡುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರನುನ ಕತಷವಯದ ಮ್ಮೇಲ್ಲರುವ ಸಿಪ್ಥಯಗಷ ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ಲಥಗಿದಷ, 
ದಥಿಕ್ಷೇತ್ಷೂೇಟವನುನ ನಷೂೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಮ್ಮೇಲ್ಲವಚಥರಕ, ಅಥವಥ ತನನ ಹಂಡನುನ ಕ್ಥಯುವ 
ಕುರುಬ. ಅವರಿಗಷ ಲೌಕ್ರಕ ಬಷಂಬಲ್ ನೇಡುವದನುನ ಅಲ್ಿಗಳಷಯಲಥಗುವದಲ್ಿ.  

ಅವನಗಷ ಸ್ಂಬಳವನುನ ಪಡಷದುಕ್ಷೂಳುಳವ ಎಲಥಿ ರಿೇತಿಯ ಹಕುೆ ಇರುವಂತ್ಷ ಅವನ 
ಶಿಮವು ಸ್ಹ ಮುಂದುವರಷಯಬಷೇಕು. ಪ್ೌಲ್ನು, ಈ ಉದಥಹರಣಷಯಲ್ಲಿ ಸಿಪ್ಥಯ, ಒಕೆಲ್ಲಗ 
ಅಥವಥ ಪಶುಪ್ಥಲ್ಕ ಯಥರಂತ್ಷ ಆದರೂ ಯಥವುದನೂನ ಪಡಷದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 



 259 

ನರಥಕರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವನ ಪಿಯತನವು ದಷೇವರು ಅವನಗಷ ಕ್ಷೂಟ್ಟಿರುವ ಮಹತವದ 
ಕ್ಥಯಷದಂದ ತನನ ಸ್ವಂತ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳನುನ ಪೂರಷೈಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಉತತಮವಥಗಿ 
ಕ್ಥಯಷವನುನ ಮಥಡುವತತ ತಿರುಗುತತದಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಹಕುೆಗಳನುನ 
ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ, ಆದಥಗೂಯ, ತ್ಥನು ಆ ಹಕುೆಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ ನಂತಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ 
ನರಥಕರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂದ ಸ್ಭಷಯಂದಗಷ ತನನ 
ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಹಣಕ್ಥಸ್ನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವದರ ಮೂಲ್ಕ ತನನ ಆತಿೀಕ ನಥಯಕತವಕ್ಷೆ 
ಅಡತಡಷಯುಂಟ್ಥಗುತತದಷ ಎಂದು ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ವಿವಷೇಚನಷಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಇರುವ ಸಥವತಂತಿದ ಮ್ಮೇಲಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ವಿಗಿಹಗಳ 
ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿನುನವದಕ್ಷೆ ಒಂದು ನಷಪವಥಗಿ ಆತುಕ್ಷೂಳಳಬಥರದು ಎಂದು 
ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಅವರು ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ಂದಷೇಶವನುನ ಸ್ಂಧಥನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವ 
ಯಥವುದಷೇ ವಿಧವಥದ ಹಕೆನುನ ಅಭಥಯಸ್ಮಥಡುವ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಯನುನ ಇಡಬಥರದು.  

ಉದಷದೇಶವನುನ ನವಷೇದಸ್ುವಥಗ, ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರುವವರು ತಮೂ 
ದಷೈಹಕ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳನುನ ಸ್ಭಷಯು ಒದಗಿಸ್ಬಷೇಕು ಎಂದು ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತ್ಥವು ಆಲ್ಲಸಿದ ಸ್ಂದಷೇಶದಂದಥಗಿ ರಕ್ಷಣಷಯನುನ ಹಷೂಂದದದರು, 
ಮತುತ ಅವರು ದಷೇವರು ಅವರಿಗಷ ಜಿೇವಿಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ಒದಗಿಸಿದ ಜಿೇವನಶಷೈಲ್ಲಯಂದ 
ಆಶೇವಷದಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿದದರು. ಉಚ್ಚತವಥಗಿ ಹಷೂಂದರುವದರಿಂದ, ಅವರು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ 
ಸಥರುವವರಿಗಷ ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ಲ್ು ಉತುುಕರಥಗಿದದರು ಇದರಿಂದಥಗಿ ಇತರರು ತ್ಥವು 
ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಸ್ಮೃದಧಯಲ್ಲಿ ಪ್ಥಲ್ುಗಥರರಥಗಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ 
ಉದಷದೇಶವಥಗಿತುತ.  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಿ ಯಥರು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರು 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯಂದಲಷೇ ಜಿೇವಿಸ್ಬಷೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಹಟಮಥರಿತನದಂದ ವಥದಸಿದದನು, 
ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷ, ಸಥವತಂತಿ ಮತುತ ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ಅಪಿಷಸಿದ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದರ 
ಹನಷನಯಲ್ಲಿರುವ ಪಿಶಷನಗಳು ಉದುವಿಸಿದವು. ಸ್ಭಷಯಂದ ಹಣವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವ ಹಕುೆ 
ಆತನಗಷ ಮಹತವದಥದಗಿತುತ, ಆದರಷ ಅದರಂತ್ಷ ಹಣವನುನ ನರಥಕರಿಸ್ುವ ಆತನ ಹಕುೆ ಸ್ಹ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಷಯವರಿಂದ ಏನನೂನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಬಥರದು ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಏನು 
ಸ್ಂಭವಿಸಿದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರು ಅರಿತವರಥಗಿರಬಹುದು. ಪಠಯವು ಅದು 
ಏನಥಗಿತುತ ಎಂಬುದನುನ ವಿವರಿಸ್ುವದಲ್ಿ, ಆದರಷ ಅಂಶಕ್ಷೆ ಹಷಚುಿ ಒತುತ ನೇಡುವದು ಅವನು 
ಈ ತತವಕ್ಷೆ ನೇಡಿರುವ ಮಹತವವನುನ ಸಥಕ್ಷಿೇಕರಿಸ್ುತತದಷ.  

ಯಥರು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರು ಸ್ಭಷಯಂದ ಸ್ಹಥಯವನುನ 
ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಒತುತ ನೇಡುವದು ಸ್ರಿಯಥಗಿದಷ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ವಷೇದವಥಕಯದಂದ 
ಅಧಿಕ್ಥರಯುಕತವಥಗಿ ಸಿದಥಧಂತಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಯಥರು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರುತ್ಥತರಷೂೇ 
ಅವರು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಜಿೇವನಷೂೇಪ್ಥಯವನುನ 
ಕಂಡುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಎಂದು ದಷೇವರು ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 
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ಒಬಬನ್ ಕತಯೆದಿಂದ ಆಗುವ ಲತಭ (9:8-14) 
8ನತನ್ು ಹೆೇಳಿದುು ಬರೇ ಲೊೇಕವತಡಿಕೆಯ ಮತರ್ೊೇ? ಧಮೆಶ್ತಸರವೂ ಇದನ್ುು 
ಹೆೇಳುವದಿಲಿವೇ? 9ಕಣತ್ುಳಿಯುವ ಎತಿಾನ್ ಬತಯಿ ಕಟ್ಟಬತರದೆಂದು ಮ್ೇಶ್ೆಯ 
ಧಮೆಶ್ತಸರದಲ್ಲಿ ಬರೆದದೆ. 10ದೆೇವರು ಚಿಂತಿಸುವದು ಎತ್ುಾಗಳಿಗತಗಿಯೊೇ? ಅಥವತ 
ನ್ಮಗೊೇಸೆರವತಗಿಯೆೇ ಹೆೇಳುರ್ತಾನೊೇ? ಹೌದು, ನ್ಮಗೊೇಸೆರ ಬರೆದದೆ. ಉಳುವವನ್ು 
ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ತ್ನ್ಗೆ ಪತಲು ದೊರಕುತ್ಾದೆಂದು ಉಳುವದದೂ, ಒಕುೆವವನ್ು ತ್ನ್ಗೆ ಪತಲು 
ದೊರಕುತ್ಾದೆಂದು ಒಕೆೆವದು ನತಯಯ. 11ನತವು ನಮಗೊೇಸೆರ ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವತದ 
ಬಿೇಜವನ್ುು ಬಿತಿಾದ ಮೇಲೆ ನಮಿಮಂದ ಶ್ರೇರಸಂಬಂಧವತದ ಪೆೈರನ್ುು ಕೊಯುಯವದು 
ದೊಡೆದೊೇ? 12ಈ ಹಕುೆ ಇತ್ರರಗೆ ನಮಮ ಮೇಲೆ ಇದುರೆ ನ್ಮಗೆ ಎಷ್ೊಟೇ ಹೆಚತಚಗಿ 
ಇರಬೆೇಕಲತಿ. ಆದರೂ ನತವು ಈ ಹಕೆನ್ುು ನ್ಡಿಸದೆ ಕ್ರರಸಾನ್ ಸುವತರ್ೆೆಗೆ 
ಅಡಿೆಮತಡಬತರದೆಂದು ಎಲಿವನ್ೂು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆವು. 13ದೆೇವತಲಯದ ಊಳಿಗವನ್ುು 
ನ್ಡಿಸುವವರು ದೆೇವತಲಯದ ಆದತಯದಿಂದ ಊಟ್ಮತಡುರ್ತಾರೆಂಬದೂ ಯಜ್ಞವೆೇದಿಯ 
ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ೆೇವೆಮತಡುವವರು ಆ ವೆೇದಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ದತಥೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಪತಲುಹೊಂದುರ್ತಾರೆಂಬದೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೊೇ? 14ಅದೆೇ ರೇತಿಯತಗಿ ಕತ್ೆನ್ು ಸಹ 
ಸುವತರ್ೆೆಯನ್ುು ಸ್ತರುವವರು ಸುವತರ್ೆೆ ಯಿಂದಲೆೇ ಜೇವನ್ ಮತಡಬೆೇಕೆಂದು 
ನೆೇಮಿಸಿದನ್ು. 

ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತಿತನ ಕುರಿತು 9:8-10ರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ೌಲ್ನ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಯನುನ ಯಥರು 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರ ಶಿಮದಲ್ಲಿ ಭಥಗತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವವರನುನ ಈ 
ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ುವದು ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 8:1ರಲ್ಲಿ “ವಿಗಿಹಕ್ಷೆ ನಷೈವಷೇದಯ 
ಮಥಡಿದ ಪದಥಥಷಗಳ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ” ಎಂಬ ವಥಯಕಯಂಗವು ಯಥವ ಪಿಶಷನಯನುನ 
ಹಷೂಂದರುವದಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು ವಿಗಿಹಗಳ ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ಆಹಥರವನುನ ನಷೈವಷೇದಯ 
ಅಪಿಷಸ್ುವದು, ವಿಗಿಹಗಳ ಆರಥಧನಷಯಥಗಿದಷ. ಯಥವುದಷೇ ಮಟಿದ ಜ್ಞಥನ ಅಥವಥ 
ಮಥನಸಿಕ ಕ್ಥಯದರುಸ್ುವಿಕ್ಷ ಇದನುನ ಬದಲಥಯಸ್ಲಥಗುವದಲ್ಿ. ಯಥರು ಇದನುನ 
ಗಿಹಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುತ್ಥತರಷೂೇ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಜ್ಞಥನಗಳಿಗಷ ಯಥರು ಈ ವಿಶಷೇರ್ವಥದ ಕ್ರಿಯೆ 
ಮತುತ ಮಥನಸಿಕ ಕ್ಥಯದರಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯಂದಗಷ ಈ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಥಲ್ುತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷೂೇ 
ಅವರ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ವಯತ್ಥಯಸ್ದ ಸ್ೂಕ್ಷಮಗಥಿಹತವದ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದರುತ್ಥರಷೂೇ 
ಅವರನುನ ನಥಶನಕ್ಷೆ ನಡಷಸ್ುವ ಮಥದರಿಯಥಗುತ್ಥತರಷ. ಅವರ ಜ್ಞಥನವು ಬಲ್ಹೇನರನುನ 
ನಥಶಗಷೂಳಿಸ್ುತತದಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಬಷೂೇಧನಷಯನುನ ತನನ ಸ್ವಂತ ಉದಥಹರಣಷಯನುನ ನೇಡುವದರ 
ಮೂಲ್ಕ ಬಲ್ಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ವಿಗಿಹಗಳ ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದಕ್ಷೆ ಹಷಚುಿ ಸ್ಮಥಜ್ದ ಒತತಡವಿದಥದಗಲ್ೂ, ಅವನು ಎದುರಿಸಿದ 
ಇಂಥಹದಷದೇ ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ತ್ಥನು ತನನ ನಡತ್ಷಯನುನ ಇತರರಿಗಥಗಿ 
ಸ್ುಧಥರಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವದನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
ಸ್ಭಷಯಂದ ಹಣಕ್ಥಸಿಯ ಸ್ಹಥಯವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ು ನರಥಕರಿಸಿರುವದು, ಹೇಗಷ 
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ಮಥಡುವದು ಪರಿಪೂಣಷವಥಗಿ ಅವನ ಹಕ್ರೆನಷೂಳಗಷ ಸಿೇಮಿತವಥಗಿದಥದಗಲ್ೂ, ಅನುಭವ 
ಮತುತ ವಷೇದವಥಕಯ ಅವನ ವಥದವನುನ ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ುತತವಷ. 

ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ವಷೇದಭಥಗವನುನ ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತಿತನ ಬಥಯನುನ ಕಟುಿವದನುನ 
ಪಶುಗಳ ಕುರಿತ್ಥದ ಕೂಿರತನವನುನ ನಲ್ಲಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತಿತದಥದನಷ. ಅವನು ಇದನುನ 
“ಸ್ಣಣದರಿಂದ ದಷೂಡಡದರವರಷಗಷ” ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಹಷೂೇಗುವ ವಥದದಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 

ವಚನ್ 8. ಪ್ೌಲ್ನು ಅನಷೇಕ್ಥವತಿಷ ಧಮೆಶ್ತಸರದ ಕುರಿತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯು 
ಅದರಿಂದ ಆಚಷಗಷ ಹಷೂೇಗಿದಷ ಎಂಬುದನುನ ಪಿದಶಷಸ್ಲ್ು ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ, ಆ ಕುಮಥರನಲ್ಲಿ 
ನಮೂ ಪ್ಥಪಗಳು ಪರಿಹಥರವಥಗಿ ನಮಗಷ ಬಿಡುಗಡಷಯಥಯತು (ಕ್ಷೂಲ್ಸಷು 2:14). 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು “ಧಮಷಶಥಸ್ರದ ಶಥಪಗಳನುನ” (ಗಲಥತಯ 3:13) ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ 
ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದರಿಂದ ದಷೂರಷಯುವ ಆಶೇವಥಷದದ ಬದಯಲ್ಲಿ ಇಡುವದಕ್ಷೆ 
ಹಂಜ್ರಿಯುವದಲ್ಿ. ಯಥವ ಕ್ಷೈಸ್ತನಥದರೂ ಕಮಷಗಳಿಂದ ನೇತಿವಂತರಥಗಬಷೇಕ್ಷಂದು 
ಅದನುನ ಆಧರಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರು “ಕೃಪ್ಥಶಿಯದಷೂಳಗಿಂದ ಬಿದುದ ಹಷೂೇದರು” 
(ಗಲಥತಯ 5:4). ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಧಮಷಶಥಸ್ರವು ಪರಿಶುದದವಥದದುದ ಎಂದು 
ಸ್ಹ ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತ್ಥತನಷ (ರಷೂೇಮಥ 7:12). ಕ್ಷಲ್ವು ಪರಿಸಿಾತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನು ಕ್ಷೈಸ್ತ 
ಸಿದಥಧಂತಗಳನುನ ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ಧಮಷಶಥಸ್ರಕ್ಷೆ ನವಷೇದಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಅದಷೇ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸ್ನನವಷೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಕ್ಷೇವಲ್ ಯೆಹೂದಯರಿಗಷ ಅನವಯಸ್ುವ ಈ 
ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಧಮಷಶಥಸ್ರದಲ್ಲಿ ಸಥಾಪಿಸಿದ 
ತತವಗಳಥದ ಸ್ಭಷಯು ತನನ ಸಷೇವಕರ ಲೌಕ್ರೇಕ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳನುನ ಒದಗಿಸ್ಬಷೇಕು 
ಎಂಬುದನುನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಬಷೂೇಧನಷಯನುನ ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ುತತವಷ. ಇದರಿಂದ ಆಚಷಗಷ, ಪ್ೌಲ್ನು 
ತನನ ಸಥಕ್ಷಿಯನುನ ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ುವ ಪಿತಿದನದ ನಡತ್ಷಯ ವಿಧಥನವನುನ ಪಟ್ಟಿಮಥಡುತ್ಥತನಷ. 

ವಚನ್ಗಳು 9, 10. ಧಮೊೇಪದಷೇಶಕ್ಥಂಡ 25:4ರಿಂದ 9:9ರಲ್ಲಿರುವ ಉಲಷಿೇಖ. 
ಅಸ್ಹಥಯಕರು ಮತುತ ಅವಶಯಕತ್ಷಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗಷ ಒದಗಿಸ್ುವದರಷೂಂದಗಷ, ಮೊೇಶಷಯ 
ಧಮಷಶಥಸ್ರವು ಪಶುಗಳಿಗಷ ಸ್ಹ ಮಥನವಿೇಯತ್ಷಯ ಉಪಚಥರವನುನ ನೇಡಬಷೇಕು ಎಂದು 
ಹಷೇಳುತತದಷ. ಧಮಷಶಥಸ್ರವು ಹಷೇಳುತತದಷ, ಕಣತ್ುಳಿಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎತಿಾನ್ ಬತಯನ್ುು 
ಕಟ್ಟಬತರದು (“ಕ್ಥಳುಗಳನುನ ಬಷೇಪಷಡಿಸ್ುವಥಗ”; NIV), ಹೇಗಷ ಮಥಡುವದರಿಂದ 
ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ದಷೇವರು ಸಥಾಪಿಸಿದ ಶಷಥಿಚಥರವನುನ ಉಲ್ಿಂಘಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ. 
ಉದಥಹರಣಷಗಷ, ಇಸಥಿಯೆೇಲ್ರು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಸ್ಂಪೂಣಷ ಪರಿವಥರವನುನ ಕ್ಷೂಲ್ಿಬಥರದು 
(ಧಮೊೇಷ 22:6, 7); ಒಬಬನು ಪಶುವಿನ ಭಥರವನುನ ಹಷೂತುತಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಥದ ಸ್ಂದಭಷ 
ಬಂದಲ್ಲಿ “ತಮೂ ಭಥರದಂದ ಅಸ್ಹಥಯಕರಥಗುವಥಗ” ಅವನು ಪಶುವನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬಷೇಕು, 
ಅದು ವಷೈರಿಗಳಿಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಥದಗಲ್ೂ (ಅರಣಯಕ್ಥಂಡ 23:5). ಧಮಷಶಥಸ್ರವು ಪಶುಗಳ 
ಕುರಿತು ಕಳಕಳಿಯನುನ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುತತದಷ, ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ದಷೇವರಿಗಷ ತನನ ಜ್ನರ ಕುರಿತು 
ಇರುವ ಕಳಕಳಿಯೆಡಷಗಷ ಬಷೇಗನಷೇ ತಿರುಗಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ದಷೇವರು ಎತಿತನ ಕುರಿತು 
ಕಳಕಳಿಯುಳಳವನಥಗಿದಥದನಷ, ಆದರೆ ಆತ್ನ್ು ಜನ್ರ ಕುರತ್ು ಹೆಚುಚ 
ಕಳಕಳಿಯುಳಿವನತಗಿದತುನೆ, ಅಲಿವೆೇ? ಅವನ ಪಿಶಷನಗಷ ಸ್ರಿಯಥದ ಉತತರ, “ಹೌದು, 
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ದಷೇವರು ಎತಿತನ ಕುರಿತು ಕಳಕಳಿಯುಳಳವನಥಗಿದಥದನಷ, ಆದರಷ ಆತನು ಜ್ನರ ಕುರಿತು ಹಷಚುಿ 
ಕಳಕಳಿಯುಳಳವನಥಗಿದಥದನಷ.” ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತಿತನ ಬಥಯನುನ ಕಟುಿವದರ ಕುರಿತು 
ಪ್ೌಲ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಧಮೊೇಷಪದಷೇಶಕ್ಥಂಡದ ವಷೇದಭಥಗವು ಪಶುಗಳ 
ಮಥನವಿೇಯತ್ಷಯ ಉಪಚಥರವನುನ ಹಷೂರತುಪಡಿಸಿ ಹಷಚಥಿಗಿ ನಮಗಷ ಏನನೂನ 
ಬಷೂೇಧಿಸ್ದಷೇ ಇರುವಥಗಲ್ೂ ಆತನು ಇದನುನ ಆತನು ಜ್ನರು ತಮೂ ಶಿಮದ ಫಲ್ವನುನ 
ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳಳವ ಹಕ್ರೆನ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಈ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯನುನ ಕಥಥರೂಪಕವಥಗಿ ಮಂಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ಅಥವತ ಅವನ್ು ಒಟತಟರೆ ನ್ಮಗತಗಿ ಮತತ್ನತಡುತಿಾದತುನೊೇ? 
NASB ಯಲ್ಲಿ “ಒಟ್ಥಿರಷ” ಎಂದು ಅನುವಥದಸ್ಲಥದ ಪದವನುನ “ಖಂಡಿತವಥಗಿ” ಎಂದು 
ಹಷೇಳುವದು ಉತತಮವಥಗಿದಷ. ಎತಿತಗಷ ಸ್ರಿಯಥದ ಉಪಚಥರವನುನ ನೇಡಬಷೇಕು ಎಂಬುದರ 
ಕುರಿತ್ಥಗಿ ದಷೇವರ ಕಳಕಳಿ ಏನಷೇ ಆಗಿದದರೂ, ಅವನು ಜ್ನರ ಕುರಿತು ಹಷಚುಿ 
ಕಳಕಳಿಯುಳಳವನಥಗಿದಥದನಷ. ಎಲ್ಿರು ತಮೂ ಶಿಮದ ಫಲ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ಥಲ್ುತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು 
ಎಂಬ ತತವವು “ಖಂಡಿತವಥಗಿ” ಮಥನವರಿಗಷ ಸ್ಹ ಅನವಯಸ್ುತತದಷ. 

ಉಳವ ನರಿೇಕ್ಷಯಂದ ಉಳುವವನ್ು ಮತುತ ಬೆಳೆಯನ್ುು ಹಂಚಿಕೊಳುಿವ 
ನರಿೇಕ್ಷಯಂದ ಕಣತುಳಿಯುವ ಬತಯಿ ಕಟ್ಟದಿರುವ ಎತಿಾಗೆ ಸಮನತಗಿದೆ. ಒಂದುವಷೇಳಷ 
ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತುತ ತನನ ಕ್ಷಲ್ಸ್ದಂದ ಲಥಭಹಷೂಂದ ಬಷೇಕ್ಥದಲ್ಲಿ, ಕಣತುಳಿಯುವ 
ಅಥವಥ ಉಳುವ ಮಥನವನು ತನನ ಶಿಮದ ಫಲ್ವನುನ ಎರ್ಿರ ಮಟ್ಟಿಗಷ ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದು! 

ಈ ಉದಥಹರಣಷಗಳನುನ ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ೌಲ್ನು, ತಪಿಪಹಷೂೇದವರಿಗಷ 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರುವದಕ್ಷೆ ಶಿಮಪಡುವ ವಯಕ್ರತಯು ತ್ಥನು ಸಷೇವಷ ಮಥಡುವವರಿಂದ 
ಲೌಕ್ರೇಕ ಆದಥಯವನುನ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳಳಲಷೇ ಬಷೇಕು. ಇತರರಷೂಳಗಷ, ಪ್ೌಲ್ನು, ಸ್ಹ ಇಂಥ 
ಬಷಂಬಲ್ವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವ ಹಕುೆಳಳವನಥಗಿದಥದನಷ. ಅವನು ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ತನನ ಹಕೆನುನ 
ಬಿಟುಿಕ್ಷೂಟ್ಟಿದಥದನಷ ಯಥಕಂದರಷ ಅದನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವದರಿಂದ ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ಹಷೂೇದರರ 
ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಗಲ್ಲಬಿಲ್ಲ ಮಥಡುತತದಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ನಂಬಿಕ್ಷಯಲ್ಲ ಿ
ಬಲ್ಹೇನರಥಗಿರುವರ ಕುರಿತು ಕ್ಥಳಜಿಯನುನ ವಯಕತಪಡಿಸ್ಲ್ು ತನನ ಮಥದರಿಯನುನ 
ಅನುಸ್ರಿಸ್ಬಷೇಕು ಎಂಬುದಥಗಿದಷ. ಒಂದುವಷೇಳಷ ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಮಥನಸಿಕ 
ಕ್ಥಯದರುಸ್ುವಿಕ್ಷಯನುನ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವ ನಡತ್ಷಯಥಗಿ 
ಪರಿವತಷನಷಗಷೂಳಿಸ್ಲ್ು ಅನುಮತಿಸ್ಬಷೇಕ್ಥಗಿದದರು – ಅವನು ಮಥಡಲ್ಲಲ್ಿ – ಜ್ಞಥನಗಳಥದ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮಗಿಂತ ಬಲ್ಹೇನರಥದವರಿಗಥಗಿ ತಮೂ ಅಭಥಯಸ್ಕ್ಷೆ ಬಷನುನ ಹಥಕುವದು 
ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. 

ವಚನ್ 11. 9:8-14ರಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಂದ ಹಣವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವದನುನ 
ನರಥಕರಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕ್ಥರಣವನುನ ನೇಡುವದಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ, 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿದದ ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಪ್ೌಲ್ನು ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ು ಬಯಸ್ುವ ಭೌದದಕ ಸ್ಂಗತಿಗಳು (τὰ 

σαρκικὰ, ta sarkika) ಅತಿಯತಗಿವೆ. ಹಷೂರಗಿನ ತ್ಷೂೇರಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ 
ನರಂತರವಥಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಂಚಥರಿ ತತವಜ್ಞಥನಗಳಂತ್ಷ ಅವನು ಕ್ಥಣಿಸ್ಬಹುದು. ಸ್ವ-
ನಯೇಜಿತ ಬಷೂೇಧಕರು ತಮೂ ಬಷೂೇಧನಷಯು ಎರ್ುಿ ಪರಿಣಥಮಕ್ಥರಿಯಥಗಿದಷ 
ಎಂಬುದನುನ ಲಷಕ್ರೆಸ್ದಷೇ ಯಥವಥಗಲ್ೂ ವಷೇತನವನುನ ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತಿತದದರು, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
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ಹಷೂೇಲ್ಲಕ್ಷಯಂದ ಬಷೇಸ್ರಗಷೂಂಡಿದಥದನಷ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಂಶಯವಿಲ್ಿ ಮತುತ ಭೌತಿಕ 
ಬಷಂಬಲ್ವು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರುವದಕ್ಷೆ ಅಡತಡಷಯಥಗಬಥರದು ಎಂದು 
ನಧಷರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವನು ಇತರ ಸ್ಭಷಯವರು ಯಥವ ಸ್ಂಪನೂೂಲ್ಗಳನುನ 
ಒದಗಿಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಅದರಲ್ಲಿಯೆೇ ಸ್ಂತೃಪತನಥಗಿದದನು, ಮತುತ ತನನ ಖ್ಥಸ್ಗಿ ಆದಥಯಕ್ಥೆಗಿ 
ಶಿಮಪಟುಿ ಕ್ಷಲ್ಸ್ಮಥಡುತಿತದದನು. ಅವನ ನಧಥಷರವು ಅವನನುನ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲ ಿ
ವಷೇತನವನುನ ಪಡಷದುಕ್ಷೂಳುಳವ ಬಷೂೇಧಕರಷೂಂದಗಷ ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ುವ ವಿಮಶಷಕರನುನ 
ಮೌನವಥಗಿಸಿತು. ಅವನು ಇತರ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಂದ ಸ್ಹಥಯವನುನ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳತಿತರುವದನುನ 
ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ಹಥಯವನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸಿದದನುನ ತಿಳಿದು ಅವಮಥನ 
ಹಷೂಂದದರು (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 11:8). 

ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ದಷೇವರ ವಥಕಯದ ಕುರಿತ್ಥಗಿ 
ಮಥತನಥಡುವಥಗ ಆತಿೀಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ುು (τὰ πνευματικὰ, ta pneumatika) 
ಬಿತಿತದದನು (ನಷೂೇಡಿರಿ ಲ್ೂಕ 8:11; ಅ.ಕೃ. 18:4). ಅವನು ಸ್ೃಷ್ಿಕತಷನಥದ ಒಬಬನಷೇ ದಷೇವರು 
ಯೆಹೂದಯರ ಪೂವಷಜ್ರಿಗಷ ಎಲಥಿ ಜ್ನಥಂಗಗಳ ಜ್ನರ ವಿಮೊೇಚನಷಗಥಗಿ ತನನನುನ ತ್ಥನು 
ಪಿಕಟ್ಟಸಿಕ್ಷೂಂಡನಷಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತ ಗಿಿೇಕಿಗನುನ ಪಿಚಷೂೇದಸ್ುತಿತದದನು. ಅದು ಗಿಿೇಕ್ 
ದಷೇವಥಲ್ಯಗಳು, ಅವರ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯ ಕುರುಹುಗಳು ಉಪಸಿಾತವಿಲ್ಿದ ದಷೇವತ್ಷಗಳನುನ 
ಗೌರವಿಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ಕಟ್ಟಿರುವದನುನ ಅನುಸ್ರಿಸಿತುತ. ಇದು ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಅವರಿಗಷ 
ಕಹಯಥದ ಸ್ತಯವಥಗಿತುತ. ಗಿಿೇಕ್ರಿಗಷ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಗಿಹಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಥಗಿತುತ, ಮತುತ 
ಯೆಹೂದಯರು ಇನಷೂನಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬಷೂೇಧಿಸ್ಬಷೇಕ್ಥಗಿತುತ. ಪ್ೌಲ್ನು ಯೆಹೂದಯರನುನ 
ಅವರು ಉತ್ಥುಹದಂದ ಎದುರು ನಷೂೇಡುತಿತರುವ ಮ್ಮಸಿುಯನುನ ಬಂದದಥದನಷ – ಅವನು 
ನಜ್ರಷೇತಿನ ಯೆೇಸ್ು ಅವರ ರಕ್ಷಕನು ಎಂದು ಹಷೇಳುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸ್ುತಿತದದನು, 
ದಥವಿೇದನಂತ್ಷ ಯುದಧವಿೇರನಲ್ಿದದದರೂ, “ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ ಮಹಮ್ಮಯನುನ ಪಿವಷಶಸ್ಲ್ು . . . 
ಕಷಥಿನುಭವ” ಅವಶಯವಥಗಿತುತ (ಲ್ೂಕ 24:26; ನಷೂೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 17:3). ಪ್ೌಲ್ ದಷೇವರ ಕೃಪ್ಷ 
ಮತುತ ಅದರ ನಷೇತೃತವದ ಸ್ಂದಷೇಶವನುನ ಬಿತಿತದನು. ಪ್ಥಪದಂದ, ತಿರುಗಿಬಿೇಳುವದರಿಂದ 
ಮತುತ ಮರಣದಂದ ತಿರುಗಿಕ್ಷೂಂಡು, ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವವರು ನಂಬಿಕ್ಷಗಷ 
ಪಿತಿಕ್ರಿಯಸ್ುತಿತದದರು. ಹಷಚ್ಚಿನ ಸ್ಂಖ್ಷಯಯಲ್ಲಿ ಅನಷೇಕರು “ತ್ಥವು ಆಲ್ಲಸಿದಥಗ ನಂಬಿದರು 
ಮತುತ ದೇಕ್ಥಸಥನನ ಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡರು” (ಅ.ಕೃ. 18:8). ಈ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಂದ ಈ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಯಥವುದಷೇ “ಭೌತಿಕ ಸ್ಂಗತಿಗಳು” (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 9:11) ಅವನು 
ತಂದರುವ ಸ್ಮೃದದಯಥದ ಆಶೇವಥಷದಗಳಿಗಷ ಸ್ಣಣ ಸ್ಂಭಥವನಷಯಥಗಿದದವು.  

ವಚನ್ 12. ತತವಕ್ಥೆಗಿ ಪ್ೌಲ್ನ ವಥದವು ವಷೈರಿಗಳಿಂದ ಅವನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನದ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಸ್ಂಭವಿಸಿದ ಆಕಿಮಣಗಳಷ ಂದಗಷ ಹಷಣಷದುಕ್ಷೂಂಡ ಪಿತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಥಗಿದದವು. ಅವನು ತನನ 
ಹಕುೆಗಳನುನ ಪುನಃ ದೃಢೇಕರಿಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ತನನ ವಿರ್ಯವನುನ ಮಂಡಿಸ್ುತಿತದಥದನಷ. 
ವಿರ್ಯವು ಮುಕ್ಥತಯವಥಯತು (9:15); ಅವನು ಭೌತಿಕ ಸ್ಹಥಯವನುನ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ 
ಸ್ಹಷೂೇದರರಿಂದ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನಗಷ ಇತರರಂತ್ಷ ಭೌತಿಕ ಸ್ಹಥಯವನುನ 
ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವ ಎಲಥಿ ಹಕುೆ ಇದಥದಗಲ್ೂ ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಗಷ ಯಥವುದನುನ 
ಅಡಷತಡಷಯನುನ ಮಥಡಲ್ಲಲ್ಿ. ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ಅವನಗಷ ಎಲ್ಿರಿಗಿಂತಲ್ೂ ಹಷಚಥಿದ ಹಕುೆ 
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ಇತುತ. ಈ ಹಕೆನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿಿ ಎಂಬ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ದೃಢೇಕರಣ ಆತನ ವಥದಕ್ಷೆ 
ಬಷಂಬಲ್ವನುನ ನೇಡಿತು, ಹಕುೆಗಳನುನ ದೃಢಪಡಿಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ, ಬಲ್ಹೇನರನುನ 
ನಂಬಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಪೊಿೇತ್ಥುಹ ಪಡಿಸ್ುವದು ಮಹತವದದಥದಗಿದಷ. 

ಪ್ೌಲ್ನು ಇತರರು ನಮೂ ಮ್ಮೇಲಷ ಹಕೆನುನ ಚಲಥಯಸ್ುತಿತದಥದರಷ ಎಂಬುದನುನ 
ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ುವಥಗ, “ಇತರರು” ಎಂಬುದನುನ ಆತನು ಯಥರನುನ ಉದಷದೇಶಸಿ ಹಷೇಳುತಿತದಥದನಷ 
ಎಂಬುದು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿಲ್ಿ. ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಂದ ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಸ್ಹಥಯವನುನ 
ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡು ವಿಶರ್ಿ ವಯಕ್ರತಯ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಚ್ಚಂತಿಸ್ುತಿತದಥದನಷೂೇ? ಅಪೊಲಷೂೇಸ್ನು 
ಇಂಥಹ ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯಥಗಿರಬಹುದು (3:5, 6), ಆದರಷ ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ಅವನು ಪಟಿಣದಲ್ಲ ಿ
ಬಹಳ ಕ್ಥಲ್ದ ವರಷಗಷ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ (16:12). ಪ್ೌಲ್ನು ತನಗಷ ಅನವಯಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ನರಥಕರಿಸಿರುವ ತತವವನುನ ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ಬಷೇಕ್ಥದ ಕಠಿಣ ಪರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದದನು. 
ಪೂವಷಕಲ್ಲಪತವಥಗಿ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ತಮಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಬಷೂೇಧಿಸಿದ ಯಥರನಥನದರು 
ಬಷಂಬಲ್ಲಸಿರಬಹುದು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ತನದ ಪ್ೌಲ್ನ ಹಕ್ರೆನ ಕುರಿತು ವಥದಸಿದದರಷೂೇ ಅವರು 
ಅವನು ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಸ್ಹಥಯವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ು ನರಥಕರಿಸಿರುವದರಿಂದ 
ಸ್ಂಧಥನಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡರು, ಅವನು ತನನ ಸಥಾನವನುನ ಪುನಃ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಅವನು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಂದ ಸ್ಹಥಯವನುನ ನರಥಕರಿಸಿರುವದು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರುವದಕ್ಷೆ 
ಯಥವ ಅಡತಡಷಯಥಗಬಥರದಷಂಬ ಕ್ಥರಣಕ್ಥೆಗಿ.  

ತ್ಥನು ಭೌತಿಕ ಸ್ಹಥಯವನುನ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಂದ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳವದು ಅವನ 
ಪಿಯತನಗಳನುನ ಸ್ಂಧಥನ ಮಥಡಿದಂತ್ಥಗುತತದಷಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಯಥವಥಗ 
ಯೇಚ್ಚಸಿದನು? ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಯಥವುದಷೇ ವಿವರವನುನ ನೇಡುವದಲ್ಿ. ಬಹುಶಃ ವಿರ್ಯವು 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಮತುತ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಷಯ ಕ್ಷಲ್ವರ ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಸಥಾನವನುನ ತನನ ಸ್ವಂತ 
ಲಥಭಕ್ಥೆಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತಿತದಥನಷಂದು ಟ್ಟೇಕ್ರಸಿದವರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಉದುವಿಸಿರಬಹುದು. 
ಪಿತಿಯಬಬರು ಹಷೂರಿಸಿದ ದೂರನುನ ಒಪಿಪರಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ, ಆದರಷ ಅವರಷಲ್ಿರೂ ಸಥಮಥನಯ 
ಜ್ಞಥನವನುನ ಹಷೂಂದರಬಹುದು. ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಸ್ಂದಷೇಶದ ಮೂಲ್ಕ ಹಣಕ್ಥಸಿನ 
ಲಥಭವನುನ ಹಷೂಂದುತಿತದಥದನಷ ಎಂದು ದೂರುವದಕ್ಷೆ ಯಥರಿಗೂ 
ಅವಕ್ಥಶಕ್ಷೂಡಬಥರದಷಂದು, ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ವಯಕ್ರತಕ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನು 
ಗಷದುದಕ್ಷೂಳಳಬಹುದಥದ ಆತೂಗಳಿಗಷ ಅಡಿಡಯಥಗಬಥರದಷಂದು ಎಲಥಿ ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ 
ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ನಧಷರಿಸಿದನು.  

ಇವಷಲ್ಿವುಗಳ  ಅಲ್ಿದಷ, ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಭಷಯು ಕ್ಷಲ್ವೊಂದು ವಿಧಥನಗಳಲ್ಲಿ ತನಗಷ 
ಸ್ಹಥಯಮಥಡಬಷೇಕ್ಷಂದು ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಿಸಿರಬಹುದು. 16:6ರಲ್ಲಿ ಆತನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ 
ಚಳಿಗಥಲ್ದ ಯೇಜ್ನಷಗಳನುನ ಸಷೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವನ ಅಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುತಿತರುವ ಕ್ಷೂನಷಯಲ್ಲಿ, 
“ನಥನು ಹಷೂೇಗಬಷೇಕ್ಥದ ಸ್ಾಳಕ್ಷೆ ನೇವು ಸಥಗಕಳುಹಸ್ಬಷೇಕು” (16:6; ನಷೂೇಡಿರಿ  
2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 1:16). ಬಷೇರಷ ಕಡಷಗಳಲ್ಲಿ “ನನನ ಮಥಗಷದಲ್ಲಿ ನನನ ಸಥಗಕಳುಹಸ್ಬಷೇಕು” ಎಂಬ 
ನಮೂ ವಥಕ್ಥಯಂಗವು ಸ್ಹಷೂೇದರರಿಗಷ ತನನ ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಬಷಂಬಲ್ದ ಅವಶಯಕತ್ಷಯನುನ 
ಜ್ಞಥಪಿಸ್ಲ್ು ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲಥಗಿದಷ (ನಷೂೇಡಿರಿ ರಷೂೇಮಥ 15:24). ಪಟಿಣದ ಹಷೂರತ್ಷ 
ನಯೇಗದ ಕ್ಥಯಷಕ್ಥೆಗಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಂದ ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಬಷಂಬಲ್ವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ು 
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ಪ್ೌಲ್ನು ಸಿದಧನಥಗಿದದನು, ಆದರಷ ಆತನು ಪಟಿಣದಷೂಳಗಷ ಸ್ಹಥಯವನುನ ನರಥಕರಿಸಿದನು.  
ವಚನ್ 13. 9:12ರಲ್ಲಿ ತನನ ಸಥಕ್ಷಿ ಮತುತ ವಿವಷೇಚನಷಯನುನ ಮುಕ್ಥತಯಗಷೂಳಿಸಿದ 

ನಂತರ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಹಷೂೇಗುವುದಕ್ಷೆ ಸಿದಧನಥದನು ಎಂದು ತ್ಷೂೇರುತತದಷ. 9:13, 
14ರಲ್ಲಿರುವ ಆತನ ವಥದವು 9:8, 9ರಲ್ಲಿ ಉತತಮವಥಗಿ ಹಷೂಂದಥಣಿಕ್ಷಯಥಗುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು 
ಈ ಎಲಥಿ ಯೇಚನಷಗಳನುನ, ಅಧಥಯಯ 8ರಲ್ಲಿ ವಿಗಿಹಗಳ ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಷೈವಷೇದಯಮಥಡಿದ 
ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದು ಇಲ್ಲಿ ಮರುಹಷೂಂದಥಣಿಕ್ಷಯನುನ ಮಥಡುವುದಕ್ಥೆಗಿ 
ಸಷೇರಿಸಿರಬಹುದು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಷಯವರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಸ್ಂಗತಿಗಳ ನರಥಕರಣಷ ಅವನು 
ಮಥಡುತಿತರುವ ವಿಶಥಲ್ವಥದ ವಥದಕ್ಷೆ ಬಷಂಬಲ್ವಥಗಿ ಕ್ಥಯಷಮಥಡುತತದಷ: ಬಲ್ಲರ್ಿರು 
ಮತುತ ಜ್ಞಥನಗಳಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಆತೂದಲ್ಲಿ ಕ್ಥಯಷವನುನ ಮಥಡಬಷೇಕು, ಅವರು 
ಬಲ್ಹೇನರ ಮತುತ ಕಡಿಮ್ಮ ಜ್ಞಥನವಿರುವ ತಮೂ ಸ್ಹಷೂೇದರರ ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ 
ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ತಮೂ ಹಕುೆಗಳನುನ ತಯಜಿಸ್ಬಷೇಕು. 

ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಗಿಿೇಕ್ರಿ ಮನಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಯತರು ಪ್ವಿತ್ರ ಸ್ೆೇವತಕತಯೆಗಳನ್ುು 
ನವೆಹಿಸುರ್ತಾರೊೇ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ವಷೇದಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಯಜ್ಞಗಳನುನ ಅಪಿಷಸ್ುವ 
ಸ್ಂಪಿದಥಯದ ಮ್ಮೇಲ್ಲವಚಥರಕರಥಗಿರುತ್ಥತರಷೂ ಅವರನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತಿತರಬಹುದು, 
ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರಥಗಿರಲ್ಲ ಅಥವಥ ಯೆಹೂದಯರಥಗಿರಲ್ಲ. ಗಿಿೇಕ್ ಪಟಿಣದ ಆಚಥರ ವಿಧಿಗಳು 
ಸಥವಭಥವಿಕವಥಗಿದದವು ವಂಶಪ್ಥರಂಪಯಷ ಅಥವಥ ಯೆಹೂದಯ Aaron ಅಥವಥ Zadok 
ವಂಶಥವಳಿಯ ವೃತಿತಯಲ್ಲಿ ಯಥಜ್ಕರಿಗಷ ಸ್ಮಥನವಥಗಿತುತ. ಗಿಿೇಕ್ ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ ಒಬಬನು 
ಯಥಜ್ಕ ಕ್ಥಯಷಕ್ಥೆಗಿ ಬರುವಥಗ ನಧಿಷರ್ಿ ಸ್ಮಯಕ್ಥೆಗಿ ಆಯೆೆಯ, ನಯೇಜ್ನಷಯ 
ಅಥವಥ ಕ್ಷೂಂಡುಕ್ಷೂಳುಳವದರ ಮೂಲ್ಕ ಬರುತಿತದದರು.5 ಗಿಿೇಕ್ರಿಟಗಷ, ಯಥಜ್ಕರಥಗಿರುವದು 
ಯಥವುದಷೇ ಕಛಷೇರಿಯ ಕ್ಥಯಷದ ಸಥಮಥಿಯದಲ್ಲಿ ಸಷೇವಷ ಮಥಡುವದಥಗಿತುತ; ಸಥಾನವು 
ಸೌಲ್ಭಯಗಳು ಮತುತ ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಸ್ಹಥಯವನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿರುತಿತುತ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಯಥಜ್ಕರಿಗಿರುವ ಮಹತವದ ಸೌಲ್ಭಯದಷಡಷಗಷ ಗಮನವನುನ ಸಷಳಷಯುತ್ಥತನಷ: 
ಅವರು ಯಜ್ಞದ ಭಥಗವನುನ ತಮೂ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೇಗಕ್ಥೆಗಿ ಸಿವೇಕರಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಅವರ ಸಥಮಥನಯ ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ನವಷೇದಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ ಯಥರು 
ಪವಿತಿಕ್ಥಯಷಗಳನುನ ನವಷಹಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರು ಆಲಯದ ಆಹತರವನ್ುು 
ಊಟ್ಮತಡುರ್ತಾರೆ. ಯಥಜ್ಕರ ಕ್ಥಯಷ ಮತುತ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರುವವರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಮಥನತ್ಷ ಪರಿಪೂಣಷವಥಗಿಲ್ಿ, ಆದರಷ ಇದು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಹಷೇಳುವ ಅಂಶದ 
ಕ್ಥಯಷವನುನ ಮಥಡುತತದಷ. 

ವಚನ್ 14. ಯೆಹೂದಯ ಧಮಷದಲ್ಲಿ ಮತುತ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರಲ್ಲಿ ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ 
ಒಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳವ ಅಭಥಯಸ್, ಯಥರು ಆರಥಧಕರ ಸಷೇವಷಯನುನ ಮಥಡುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರು 
ವಷೇದಯ ಭೌತಿಕ ಸ್ಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು. ಇದಷೇ ತತವವು ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸಷೇವಷಯಲ್ಲಿ ಸ್ಹ 
ಅನವಯಸ್ುತತದಷ. ಸ್ುವಥತ್ಥಷ ಉಪದಷೇಶಕರ ಕತಷವಯಗಳು ಮತುತ ಅವರು 
ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳತಿರುವ ವಷೇತನ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತವಥಗಿ ಸ್ಮನಥವಥಗಿಲ್ಿದದಥದಗೂಯ, ಕ್ಷೂಟ್ಟಿರುವ 
ತತವವು ಇಬಬರಿಗೂ ಅನವಯವಥಗುತತದಷ. ಹಷೂೇಲ್ಲಕ್ಷ ಪರಿಪೂಣಷವಥಗಿಲ್ಿವಥರೂ, ಕತಷನ 
ಸ್ಪರ್ಿವಥದ ಹಷೇಳಿಕ್ಷ ಸ್ಂದಷೇಹವನುನ ಇಟ್ಟಿಲ್ಿ: ಅದರಂರ್ೆ ಕತ್ೆನ್ು ಸಹ ಸುವತರ್ೆೆಯನ್ುು 
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ಸ್ತರುವವರನ್ುು ಸುವತರ್ೆೆಯಿಂದ ತ್ಮಮ ಉಪ್ಜೇವನ್ವನ್ುು ಮತಡಿಕೊಳಿಬೆೇಕೆಂದು 
ನದೆೇೆಶಿಸುರ್ತಾನೆ. ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ೂಚನಷ ಬಹುಶಃ ಕತಷನಂದ ಬಂದ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯಥಗಿರಬಹುದು 
ಅದು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಗಳಲ್ಲಿ ದಥಖಲಥಗಿರಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ ಅಥವಥ ಇದು ಆತನು ಹನನರಷಡು ಜ್ನರನುನ 
ತಪಿಪಹಷೂೇದ ಇಸಥಿಯೆೇಲ್ಯರ ಬಳಿಗಷ ಕಳುಹಸ್ುವಥಗ ಹಷೇಳಿದ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯ ಅಳವಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷ 
ಆಗಿರಬಹುದು. “ನೇವು ಯಥವದಷೂಂದು ಊರಿಗಷ ಅಥವಥ ಹಳಿಳಗಷ ಸಷೇರಿದಥಗ ಅಲ್ಲಿ 
ಯೇಗಯರು ಯಥರಷಂದು ವಿಚಥರಣಷ ಮಥಡಿ ಮುಂದಕ್ಷೆ ಹಷೂರಡುವ ತನಕ ಅವರಲಷಿೇ ಇರಿಿ” 
(ಮತ್ಥತಯ 10:11).  

ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಯಥವುದಷೇ ರಿೇತಿಯ ವೃತಿತ ಅಥವಥ ವಂಶಪ್ಥರಂಪಯಷವಥದ 
ಯಥಜ್ಕವೃತಿತ ಇಲ್ಿದಷೇ ಇರುವಥಗ, ಸ್ದಸ್ಯರು ಯಥರು ತಮೂ ಜಿೇವಿತವನುನ ಬಷೂೇಧನಷಗಷ, 
ಉಪದಷೇಶಕ್ಷೆ ಮತುತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹವನುನ ಕಟುಿವದಕ್ಷೆ ಮಿೇಸ್ಲಥಗಿಡುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರ 
ಲಥಭವನುನ ಪಡಷದುಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು. ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನಷ ಸ್ರಳವಥಗಿದಷ: ಯಥರು ಪೂಣಥಷವಧಿ 
ಸಷೇವಷಗಥಗಿ ನಯೇಜಿಸ್ಲ್ಪಡುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರು ತ್ಥವು ಸಷೇವಷ ಮಥಡುತಿತರುವ ಸ್ಭಷಯಂದ 
ಸ್ಹಥಯವನುನ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು (ನಷೂೇಡಿರಿ ಗಲಥತಯ 6:6).  

ಇಲ್ಲಿ ಪಿಶಷನ ಉದುವಿಸ್ುತತದಷ. ಒಂದುವಷೇಳಷ “ಕತಷನು ಯಥರು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ 
ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರು ತಮೂ ಜಿೇವನಷೂೇಪ್ಥಯವನುನ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಮೂಲ್ಕ 
ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲ ಎಂದು ನಧಷೇಷಶಸಿದದಲ್ಲಿ,” ಇಂಥಹ ವಷೇತನವು ಉಪದಷೇಶಕರಿಗಥಗಲ್ಲ 
ಅಥವಥ ಸ್ಭಿಕರಿಗಥಗಲ್ಲ ಆಯೆೆಯಥಗಿರಬಷೇಕ್ಷೂೇ? ಯಥವ ಅಧಿಕ್ಥರದ ಮ್ಮೇಲಷ ಪ್ೌಲ್ನು, 
“ಆದರೂ ನಥವು ಈ ಹಕೆನುನ ನಡಿಸ್ದಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಗಷ ಅಡಿಡಮಥಡಬಥರದಷಂದು 
ಎಲ್ಿವನೂನ ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಂಡಷವು” (9:12) ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ? ಕತಷನ ನಧಷೇಷಶಸಿದಂತ್ಷ 
ನಡಷಯುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಆತನು ಇರಲ್ಲಲ್ಿವಷೇ? Garland ಅವರು ಅವನ ಪಿಶಷನಗಷ ಕ್ಷಳಗಿನ 
ಮಥಗಷದಲ್ಲಿ ಪಿತಿಕ್ರಿಯಸ್ುತ್ಥತರಷ: “ಪ್ೌಲ್ನು ಕತಷನಂದ ಬಂದ ನಯಮಕ್ಷೆ 
ವಿಧಷೇಯನಥಗಬಷೇಕ್ಷೂೇ ಆಗಬಥರದಷೂೇ ಎಂಬುದನುನ ತ್ಥನಷೇ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ” [ಭೌತಿಕ 
ಸ್ಹಥಯವನುನ ನರಥಕರಿಸ್ುವಥಗ] ಆದರಷ ಅದನುನ ಒಂದು ಹಕುೆ ಮತುತ ತ್ಥನು ಅದನುನ 
ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ು ಅಥವಥ ನರಥಕರಿಸ್ಲ್ು ಸ್ವಂತಂತಿನಥಗಿದಷದೇನಷ ಎಂದು ವಿವರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.6 
ಪೂಣಥಷವಧಿ ಸಷೇವಕ ತ್ಥನು ಯಥರ ಸಷೇವಷಯನುನ ಮಥಡುತ್ಥತನಷೂೇ ಅವರಿಂದ ಭೌತಿಕ 
ನಷರವನುನ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳವ ಹಕೆನುನ ಹಷೂಂದದಥದನಷ. ಆದರಷ ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಆತನಗಷ 
ಯಥವ ಹಂಗೂ ಇರುವದಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳತಿತರುವ ಬಷಂಬಲ್ವು ಆತನ 
ನಯೇಗಕ್ಷೆ ಅಡತಡಷಯಥಗುತಿತದದರಷ, ಅವನು ಅದನುನ ನರಥಕರಿಸ್ಬಹುದು. 

ಉತ್ಾಮವತದ ಮೇಲ್ಲವಚತರಕರತಗಿ 
(9:15-18) 

15ನತನ್ಂತ್ೂ ಈ ಹಕುೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ೂು ನ್ಡಿಸಲ್ಲಲಿ; ನ್ನ್ು ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ 
ಹಿೇಗತಗಬೆೇಕೆಂದು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ುು ನತನ್ು ಬರೆಯಲ್ಲಲಿ. ಅದಕ್ರೆಂತ್ ಸ್ತಯುವದೆೇ ನ್ನ್ಗೆ 
ಲೆೇಸು. ಹೊಗಳಿಕೊಳುಿವದಕೆೆ ನ್ನ್ಗಿರುವ ಈ ಆಸಪದವನ್ುು ಯತರೂ ರ್ೆಗೆದುಬಿಡಬತರದು. 
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16ನತನ್ು ಸುವತರ್ೆೆಯನ್ುು ಸ್ತರದರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳುಿವದಕೆೆ ನ್ನ್ಗೆೇನ್ು ಆಸಪದವಿಲಿ; 
ಸ್ತರಲೆೇಬೆೇಕೆಂಬ ನಬೆಂಧ ನ್ನ್ಗುಂಟ್ು. ಸ್ತರದಿದುರೆ ನ್ನ್ು ಗತಿಯನ್ುು ಏನ್ು ಹೆೇಳಲ್ಲ. 
17ನತನ್ು ಸವಂತ್ ಇಷಟದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ುು ಮತಡಿದರೆ ನ್ನ್ಗೆ ಬಹುಮತನ್ದೊರೆಯುವದು; 
ಮರ್ೊಾಬಬನ್ ಇಷಟದಿಂದ ಮತಡಿದರೆ ಮನೆವತರ್ೆೆಯು ನ್ನ್ು ವಶ್ಕೆೆ ಕೊಡಲಪಟಿಟದೆ. 
18ಹತಗತದರೆ ನ್ನ್ಗತಗುವ ಬಹುಮತನ್ವೆೇನ್ು? ಸುವತರ್ೆೆಯನ್ುು ಸ್ತರುವತಗ ಅದರಂದ 
ಜೇವನ್ ಮತಡುವ ಹಕೆನ್ುು ನ್ಡಿಸದೆ ಅದನ್ುು ಉಚಿರ್ತಥೆವತಗಿ ದತನ್ಮತಡುವದೆೇ ನ್ನ್ಗೆ 
ಬಹುಮತನ್. 

ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ವಿಚ್ಚತಿವಥದ ಪರಿಸಿಾತಿಯ ಮತುತ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಅವನಗಿರುವ 
ಸ್ಂಬಂಧದ ಬಷಳಕ್ರನಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು “ಲೌಕ್ರಕ ಸ್ಂಗತಿಗಳನುನ” ಅಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಯಂದ 
ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವದು ವಿಹತವಲ್ಿ ಎಂದು ನಧಷರಿಸಿದನು. ಯಥಕ್ಷ, ಮತ್ಷತ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಷಯ 
ಆತಿೀಕ ಅಭಿವೃದದಯನುನ ಇತರರ ಕ್ಷೈಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡಲ್ಲಲ್ಿ? ಪ್ೌಲ್ನು ಈ ನಧಥಷರವನುನ 
ವಿವರಿಸ್ುವ ಒತ್ಥತಯವನುನ ಹಷೂಂದದನು.  

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಯಥವುದಷೇ ನಂಬಿಗಸ್ತ ದಥಸ್ನಂತ್ಷ, ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಸ್ಭಷಯ ಪೂಣಥಷವಧಿ 
ಸಷೇವಕನಥಗಿ ತನನ ಪಿಯತನಗಳಿಗಷ ವಷೇತನವನುನ ಪಡಷದುಕ್ಷೂಳುಳವ ಹಕುೆ ಕ್ಷೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತುತ 
(ಹಂಗು ಇಲ್ಿದಷೇ ಹಷೂೇಗಿದಥದಗಲ್ೂ) (9:7). ಹಥಗೂ, ಒಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸಷೇವಕನಗಷ ಕ್ಷೂಡಲ್ಪಟುವ 
ವಷೇತನವು ಒಬಬ ಬಡಿಗನಗಥಗಿ ಅಥವಥ ಸ್ಂಸಷಾಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ಸ್ ಮಥಡುವ ಕ್ಷಲ್ಸ್ಗಥರನಗಥಗಲ್ಲ 
ಕ್ಷೂಡುವ ಸ್ಂಬಳಕ್ಷೆ ಸ್ಮಥನವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಉಪದಷೇಶಕನು ಅವಶಯವಿದದಲ್ಲಿ 
ತನನನುನ ತ್ಥನು ಸಥಮಥನಯ ಉದಷೂಯೇಗವನುನ ಮಥಡುವದರ ಮೂಲ್ಕ 
ಸ್ಹಥಯಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು, ಅವನು ತ್ಥನು ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯದ ಕ್ಥಯಷವನುನ ಎಂದಗೂ 
ನಲ್ಲಿಸ್ಬಥರದು. ಆತೂಗಳಿಗಥಗಿ ಅವನಗಿರುವ ದಥಹವು ತನಗಷ ದಷೂರಷಯುವ ವಷೇತನದ 
ಮ್ಮೇಲಷ ಕರಗಿಹಷೂೇಗಬಥರದು ಪ್ೌಲ್ನ ಉಪದಷೇಶವು ಅವಶಯಕತ್ಷಗಿಂತ ಹಷಚಥಿಗಿ 
ಆಯೆೆಯಥಗಿತುತ. ಕತಷನು ಅವನಗಷ ಮ್ಮೇಲ್ಲವಚಥರಣಷಯ ಕ್ಥಯಷವನುನ ವಹಸಿದದನು.  

ನಜ್ರಷೇತಿನ ಯೆೇಸ್ುವಿನಷಡಷಗಷ ತಿರುಗಿಕ್ಷೂಳುಳವಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಯೆೇಸ್ು ಬಿಟುಿ ಹಷೂೇದ 
ಮಥದರಿಗನುಸಥರವಥಗಿ ಸಷೇವಷಯನುನ ಮಥಡಲ್ು ತನನನುನ ತ್ಥನು ಸ್ಮಪಿಷಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದದನು 
(ಯೇಹಥನ 13:14, 15). ಇತರರು ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಬಷಂಬಲಥಥಷವಥಗಿ ಕ್ಷೂಡುಗಷಯನುನ 
ನೇಡಿದದರು (ಲ್ೂಕ 8:3), ಇತರರು ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಸ್ಹಥಯಮಥಡಲ್ು ಕ್ಷೂಡುಗಷಯನುನ 
ನೇಡಿದದರು (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 11:8, 9); ಆದರಷ ಸಷೇವಷಯಥಗಲ್ಲ ವಷೇತನದ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಅವಲ್ಂಭಿಸಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಯೆೇಸ್ುವಿಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದವರಥಗಿರುವಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು “ಎಂಥಷಥವ 
ನಥಗಬಷೇಕ್ಷೂೇ ಅಂಥಂಥವನಥದನು” (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 9:22). ಪಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು 
ಕ್ರಿಸ್ತನಗಥಗಿ ಕ್ಷಲ್ವು ಆತೂಗಳನುನ ಗಷದದನು, ಅದು ಬಷೇಕ್ಥದರ್ುಿ ವಷೇತನವಥಯತು. 

ವಚನ್ 15. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಂದ ತ್ಥನು ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಬಷಂಬಲ್ವನುನ 
ನರಥಕರಿಸಿರುವದಕ್ಷೆ ಸ್ಪರ್ಿವಥದ ಕ್ಥರಣವನುನ ನೇಡಿದನು. ಹೇಗಷ ಮಥಡುವದು “ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ಸ್ುವಥತ್ಷಗಷ ಅಡಿಡಯಥಗಬಹುದು” (9:12). ಈ ನರಥಕರಣಷಯನುನ ಹಷೂರತುಪಡಿಸಿ, 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ಂದಷೇಹವಥದಗಳು ಹೇಗಷ ಹಷೇಳಿರಬಹುದು, “ಅವನಗಷ ಹಣವನುನ 
ನೇಡಿರಿ, ಅವನು ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷೂೇ ಇಲ್ಿವೊೇ ನಷೂೇಡಿರಿ.” ಅವರು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ 
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ತತವಜ್ಞಥನಗಳನುನ ನಷೂೇಡಿದದರು. ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಂದಷೇಶಿವರು ಅಲ್ಲಸಿದ 
ಇತರರಂತ್ಷ ಸಥವಥಷದಂದ ತುಂಬಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಆ ವಿಮಶಷಕರು ಪ್ೌಲ್ನನುನ ಪಟಿಣದಂದ ತನನ 
ಬಷೂೇಧನಷಗಳನುನ ಪಿಚಥರ ಮಥಡಲ್ು ಬಂದ ಕುತಷಕ್ರಯಥಗಿರಬಹುದು ಎಂಬ 
ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನದಂದ ನಷೂೇಡುತಿತದದರು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಅವರು ತನನ ಮ್ಮೇಲ್ಲರುವ ಸ್ಂದಷೇಹ 
ಮತುತ ದೂರಿನ ಮಟಿವನುನ ಬಲಥಿತನಥಗಿದದನು. ತನನ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರನುನ 
ನವಷಹಸ್ುವದನುನ ಗಿಹಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವವರಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಮರುಭರವಸಷಯನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. 
“ನಥನು” (ἐγώ, egō) ಅದು ನನನ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಹ ನಡಷಯದರಲ್ಲ ಎಂದು ನತನ್ು ಈ 
ಸಂಗತಿಗಳನ್ುು ಬರೆಯುತಿಾಲಿ ಎಂಬ ಅವನ್ ಹೆೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ುಾ ನೇಡುವಂಥದತುಗಿದೆ. 

ಪ್ೌಲ್ನು ನೇಡಿರುವ ಶರಥ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಂದ ಹಣವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವ ತನನ ಹಕೆನುನ 
ಚಲಥಯಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ ಸ್ತಯುವದು ತ್ನ್ಗೆ ಉತ್ಾಮವತಗಿದೆ (ಅವನಗಷ) ಎಂಬ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯು 
ಅತಿರಷೇಕವಥಗಿದಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಂದ ಹಣವನುನ ನರಥಕರಿಸ್ುವದು ಅವನಗಷ ಅರ್ುಿ 
ಮಹತವದಥದಗಿತ್ಷೂತೇ? ಪ್ೌಲ್ನು ಉತತಮವಥದ ತಿೇಪಷನುನ ಕಸಿದುಕ್ಷೂಳುಳತಿತದಥದರಷಂಬ ಹಷಮ್ಮೂ 
ಪ್ೌಲ್ನಗಿತ್ಷೂತೇ? ಅಖಿಚ್ಚತತ್ಷಯ ಕುರಿತ ಅದು ನನನ ಹಷಮ್ಮೂ ಎಂಬ ವಥಕ್ಥಯಂಗವನುನ 
ಸಷೇರಿಸ್ುವದು, ಆಧುನಕ ಭಥಷಷಯಲ್ಲಿ “ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷ” ಹಟಮಥರಿತನ ಎಂಬ ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ 
ನೇಡುತತದಷ. ಒಬಬನು ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿರುವದರ, ಕ್ೌಶಲ್ಯಗಳ ಅಥವಥ ಪಿಭಥವಗಳ ಕುರಿತು 
ದಷವೇರ್ವನುನ ಇಟುಿಕ್ಷೂಳುಳವದು. ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳುಳವವನು ಒಂದಲ್ಿ ಒಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಥನು 
ಇತರರಿಗಿಂತ ಹಷಚಥಿದದದನುನ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿದಷದೇನಷ ಎಂದು ತ್ಷೂೇರಿಸ್ಲ್ು 
ಬಯಸ್ುವದಥಗಿದಷ. ಹಥಗೂ, “ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳುಳವದು” ಎಂಬ ಆಂಗಿಪದ ಗಿಿೇಕ್ (καύχημα, 
kauchēma) ಪದ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳಳದಷೇ ಇರುವ ನಕ್ಥರಥತೂಕ ಅಥಷವನುನ ಹಷೂಂದದಷ. ಗಿಿೇಕ್ 
ಪದವು ವಿಮೊೇಚನಷಯ ಅಂಶವನುನ ಹಷೂಂದದಷ, “ಸ್ವ-ಗೌರವ” ಎಂಬ ಅಥಷದಲ್ಲಿ. 
ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳುಳವವರು ಈಗಿನಂತ್ಷ ಅವಮಥನವನುನ ಹಷೂಂದುತಿತದದರು; ಆದರಷ ಗಿಿೇಕ್ 
ವಥಗಿೂಗಳು ತಮೂ ವಿದಥಯರ್ಥಷಗಳಿಗಷ ಸ್ಂಪತುತನುನ ಶಷೇಖರಿಸ್ುವದರಿಂದ ಹಷೇಗಷ ಗೌರವವನುನ, 
ಸಥವಷಜ್ನಕ್ಷ ಸಷೇವಷಯನುನ, ಮತುತ ಪಿದಶಷಸ್ಲ್ು ಪಿತೃಧನವನುನ,7 ತಮೂ ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ 
ಪರಿಪೂಣಷರಥಗಿರುವದಕ್ಥೆಗಿ ಸ್ಂಪ್ಥದಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಎಂಬುದನುನ ಬಷೂೇಧಿಸ್ುತಿತದದರು. 

ಪ್ೌಲ್ನು ಅವನು ತನನ ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷಯನುನ ನರಥೆಕವತದತುಗಿ ಯತರತದರೂ 
ಮತಡುವದಕ್ರೆಂತ್ ಸ್ತಯುವದು ತನನ ಉತತಮ ಎಂದು ಹಷೇಳುವಥಗ, ಅವನ ವಯಕ್ರತಕ 
ಭಥವನಷಗಳು ಮಥತಿ ವಿರ್ಯವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ ಯಥವುದಷೇ ಅಪ್ಥಯವನುನ 
ತರುವದಕ್ರೆಂದ ಸಥಯುವದು ಉತತಮ ಎಂಬದು ಭಥವಿಸಿದದನು (9:12). ಸ್ಂಚಥರಿ 
ತತವಜ್ಞಥನಗಳಿಗಷ ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ುವಥಗ ಪ್ೌಲ್ನ ಅಪರಥಧವು ಜ್ನರು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ 
ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವದರಷೂಂದಗಷ ಹಷಣಷದುಕ್ಷೂಂಡಿತುತ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಜ್ನರು ತನನ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಏನು 
ಯೇಚ್ಚಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಅದು ಅವರು ಆಲ್ಲಸ್ಲ್ು ಸಿದದರಥಗಿರುವದಕ್ಷೆ ಮತುತ ಕೂಿಜಷಯ 
ಸ್ಂದಷೇಶಕ್ಷೆ ವಿಧಷೇಯರಥಗುವದಕ್ಷೆ ಕ್ಥರಣವಥಗುತತದಷ ಎಂದು ತಿಳಿದದದನು. 

ವಚನ್ 16. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತ್ಥದ ಸುವತರ್ೆೆ ಅವನಗೆ ಹೊಗಳಿಕೊಳುಿವದಕೆೆ 
ಯಥವ ಅವಕ್ಥಶವನುನ ನೇಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಒಂದುವಷೇಳಷ ಅವನು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರಿದದಲ್ಲಿ, 
ನತನ್ು ಹೊಗಳಿಕೊಳುಿವದಕೆೆ ಏನ್ೂ ಇಲಿ, ನತನ್ು ಸ್ತರಲೆೇಬೆೇಕೆಂಬ ಒರ್ತಾಯವನ್ುು 
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ಹೊಂದಿದ ುೆೇನೆ ಎಂಬ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯನುನ ನೇಡುತ್ಥತನಷ. ಸಥರುವದು ಪ್ೌಲ್ನಗಷ “ಒತ್ಥತಯ” 
ವಥಗಿರುವಥಗ, ವಷೇತನವಿಲ್ಿದ ಆತನ ಸಥರುವದು ಅವನು ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಇರುವ 
ಒಂದಷೇ ಸ್ಂದಭಷವಥಗಿದಷ. ಸ್ಹಥಯವನುನ ನರಥಕರಿಸಿರುವದು ಅವನ ವಯಕ್ರತಕವಥದ 
ಆಯೆೆಯಥಗಿದಷ. ಅದು ಅವನ ಸ್ವಗೌರವ ಮತುತ ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ 
ಅವನಗಿರುವ ಗೌರವವಥಗಿದಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ತನನ ಸ್ಹಷೂೇದರರಿಗಿರುವ ವಿಶಥವಸ್ವು ಅವನ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಅವರಿಗಿರುವ ವಿಶಥವಸ್ಕ್ಷೆ ಹಷೂಂದಕ್ಷಯಥಗಿದಷ ಎಂಬುದನುನ ಪ್ೌಲ್ನು ತಿಳಿದದದನು. 
ಸಥರುವದು ಆಯೆೆಯಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ; ಅದು ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಕ್ಥರಣವೂ ಅಲ್ಿ. 
ಸಥರದದದಲ್ಲಿ ನನನ ಗತಿಯನುನ ಏನು ಹಷೇಳಲ್ಲ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನಂದ ಅವನ 
ಕರಷಯುವಿಕ್ಷ ಮತುತ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಯೇಗವನುನ ಅವನು ಸಿವೇಕರಿಸಿರುವದು ಸ್ಭಷಯು ಅವನಗಷ 
ಸಥರುವದನುನ ಒತ್ಥತಯಪಡಿಸ್ಲ್ು ಕ್ಥರಣವಥಗಿತುತ, ಆದರಷ ಅದು ಅವನು ದೂರಿಗಷ 
ತುತ್ಥತಗುವಂತ್ಷ ಹಣವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ು ಅವನಗಷ ಒತ್ಥತಯಪಡಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. 

ವಚನ್ಗಳು 17, 18. “ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ” ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಇರುವ ಕ್ಥರಣ ಮತುತ 
ಅವನು ಸವ-ಇಚೆೆಯಿಂದ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರುವದು ಸ್ಂಬಂಧಹಷೂಂದವಷ. ಅವನು 
ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಸ್ಂಭಥವನಷಯಲ್ಿದಷೇ ಸಥರುವದು, ನನಗಷ ಬಹುಮಥನವಿದಷ ಎಂದು 
ಹಷೇಳುವದಕ್ಷೆ ಸ್ಮೂತಿಸ್ುತತದಷ. ಅವನ ಬಹುಮಥನವು ಕುತಷಕ್ರಗಳಥದ ವಿಮಶಷಕರನುನ 
ಎದುರಿಸಿ ನಲ್ಿಲ್ುಿ ಸ್ಮಥಷವಥಗಿದಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಅವನ ಉದಷದೇಶಗಳು ಶುದಧವಥಗಿವಷ ಎಂಬ 
ಸಥಕ್ಷಿಯನುನ ಹಷೂಂದದಷ. ಅವನು ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವವರ ಮ್ಮೇಲಷ ಅವನು ಹಣಕ್ಥಸಿಗಥಗಿ 
ಅವಲ್ಂಭಿಸಿಲ್ಿ ಎನುನವದು ಅವನಗಷ ಸ್ವಗೌರವವನುನ ತಂದುಕ್ಷೂಟ್ಟಿದಷ. ಆ ಬಹುಮಥನವು, 
ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೂಿಜಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಕ್ಷೂಂಡುಕ್ಷೂಂಡ ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ಷಣಷಯಂದಗಷ ಯಥವ 
ಸ್ಂಬಂಧವನೂನ ಹಷೂಂದಲ್.ಿ ಬಹುಮಥನವು ಇದು ಅವನ ಮತುತ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ 
ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿರ್ಯವಥಗಿದಷ. 

ಪ್ೌಲ್ನ ವಿವಷೇಚನಷಗಷ ಸ್ರಿಯಥದ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷ ಉದಷದೇಶಸಿದ ಮುಂಚ್ಚನ ಪದಗಳು 
ಇವಥಗಿವಷ: ಅವನು “ಸ್ವಸ್ಂತ್ಷೂೇರ್” ಕುರಿತು ಏನು ಮಥತನಥಡುತಿತದಥದನಷ? ಸವಸಂರ್ೊೇಷ 
(ἑκών, hekōn) ಎಂದು ಅನುವಥದಸ್ಲಥದ ಪದವು ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಮತುತ 
ರಷೂೇಮಥ 8:20ರಲ್ಲಿ ಮಥತಿ ಕಂಡುಬರುತತದಷ. ಇದಕ್ಷೆ ವಿರಷೂೇಧಥಥಷಕ ಪದ (ἄκων, 

akōn), ನನನ ಇಚೆೆಗೆ ವಿರುದಧವತದಲ್ಲಿ ಮಥತಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. ತನನ ಸ್ವತಂತಿವಥದ 
ಆಯೆೆಯ ಮೂಲ್ಕ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಏನು ಮಥಡಿದನು? ಅವನು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಸಥರಿದನು – 
ಆದರಷ ಅವನ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಂದ ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಸ್ಹಥಯವನುನ ನರಥಕರಿಸ್ುವದರ 
ಸ್ಂಯೇಜ್ನಷಯಥಗಿತುತ. “ಇದು” ಅವನ ಸಥರುವಿಕ್ಷಯ 9:16 ರರಲ್ಲಿ “ಒತ್ಥತಯಪಡಿಸ್ುತತದಷ” 
ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಉಲಷಿೇಖವಥಗಿದಷ, ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಪಿಸ್ರಿಸ್ುವದು ಯಥಕಂದರಷ ಅವನು 
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಿಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿ ತನನನುನ ತ್ಥನು ನೇಡಿದಥದನಷ. ತಂದಷತ್ಥಯ ತನನ ಮಕೆಳಿಗಷ 
ಒದಗಿಸ್ುವಂತ್ಷ ಯಥಕಂದರಷ ಪ್ಥಲ್ಕರ ಪಿಿೇತಿ ಇದನುನ ಬಿಟುಿ ಬಷೇರಷ ಯಥವುದನೂನ 
ಅನುಮತಿಸ್ುವದಲ್ಿ, ಅದರಂತ್ಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಸಥರುವಿಕ್ಷಯು ಪಿಿೇತಿಯ ಒತ್ಥತಯವನುನ 
ಹಷೂಂದದಷ. 
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ಈ ಅನುವಥದದಲ್ಲಿ 9:17, 18ರ ಭಥವಥಥಷವನುನ ನಥವು ಕ್ಥಣಬಹುದು: “ನಥನು 
ಒಂದುವಷೇಳಷ ಇದನುನ ಸ್ವ-ಇರ್ಿದಂದ ಮಥಡಿದದಲ್ಲಿ (ನಥನು ಮಥಡದದದಲ್ಲಿ), ನಥನು 
ಬಹುಮಥನವನುನ ನೇರಿಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದು. ಬದಲಥಗಿ, ನಥನು ಇದನುನ ಮಥಡಲಷೇಬಷೇಕ್ಷಂದು 
ಮಥಡುತ್ಷತೇನಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ನಥನು ಪಿಿೇತಿಸ್ಲ್ು, ನಥನು ಆತನ ಆಜ್ಞಷಗಳಿಗಷ 
ವಿಧಷೇಯನಥಗುವದನುನ ಬಿಟಿರಷ ಬಷೇರಷ ಏನನೂನ ಮಥಡಲ್ೂ ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ. ಒಂದುವಷೇಳಷ 
ಪಿಸ್ಂಗಿಸ್ುವದು ನನನ ವೃತಿತಯಥಗಿದದಲ್ಲಿ, ನಥನು ಬಹುಮತನ್ವನ್ುು ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಬಹುದು 
[μισθός, misthos]; ಆದರಷ ನನನ ಬಹುಮಥನವು ನನನ ಉಪದಷೇಶದ 
ಅಂತಜಥಷತವಥಗಿದಷ.” ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಕ್ಥಯಷಗಳು, ಅವನನುನ ವಷೇತನವನುನ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ನರಥಕರಿಸ್ುವದರಷೂಟ್ಟಿಗಷ, ತ್ಥನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಥಸ್ನಥಗಿದಷದೇನಷ ಎಂಬ 
ಅಥಷದಲ್ಲಿ ಅವನ ಇಚಷಾಗಷ ವಿರುಧವಥಗಿತುತ. ಅವನು ತನನ ಕತಷವಯದಂದಥಗಿ ಮತುತ ತ್ಥನು 
ಪಿಿೇತಿಸ್ುವ ತನನ ಯಜ್ಮಥನನಗಷ ಇರುವ ಹಂಗಥಗಿದಷ ಎಂದು, ಅವನು ತನನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ 
ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ “ಬಹುಮಥನ”ವನುನ ಹುಡುಕುವದಕ್ಥೆಗಿ ಶಿಮವಹಸಿದನು. 

ಪ್ೌಲ್ನ ಬಹುಮಥನ, ಅವನ ಹಷೂಗಳಿಕ್ಷ, ಯಥವ ಮನುರ್ಯನು ಅಲ್ಿಗಳಷಯಲ್ು 
ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಅವನ ಉಪದಷೇಶದ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಅದು “ಅವನ ಸ್ವಂತ ಇಚಷಾಯನುನ” 
(hekōn),8 ಅವಲ್ಂಬಿಸಿತುತ, ಇದು ಅವನಗಷ ವಹಸಿಕ್ಷೂಟಿ ಮೇಲ್ಲವಚತರಣೆಯ 
ಕತಯೆವತಗಿತ್ುಾ. ತನನ “ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರಿಕ್ಷಗಷ” ನಂಬಿಗಸಿತಕ್ಷ ಅವನಗಷ ಉಪದಷೇಶಸ್ುವದು 
ಮತುತ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಂದ ವಷೇತನವನುನ ನರಥಕರಿಸ್ುವದು ಅವಶಯವಥಗಿತುತ. ಅವನ ಸಷೇವಷ 
ಅವನ ಸ್ವಂತ ನಷೇತೃತವವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ; ಕತಷನು ಮ್ಮೇಲ್ಲವಚಥರಣಷಯನುನ ಅವನಗಷ 
ಸ್ಮಪಿಷಸಿದದನು (ನಷೂೇಡಿರಿ 4:1). ಈ ವಷೇದಭಥಗದಲ್ಲಿ ವಿಮಷಶನಥಕ್ಥರರಿಗಷ ಇರುವ 
ಕಠಿಣತ್ಷ ಬಹುಮಥನದ ಮತುತ ಕೃಪ್ಷಯ ಕಲ್ಪನಷಯನುನ ಮರುಸ್ಂಧಥನ ಮಥಡುವದಥಗಿದಷ. 
ಹಥಗೂ, ವಿಶಥಲ್ವಥದ ಕೃಪ್ಷ ಮತುತ ಬಹುಮಥನದ ಅಥವಥ ಬರಲ್ಲಕ್ರೆರುವ ಕ್ಥಲ್ದ ಶಕ್ಷಯ 
ಮುಖಯ ವಿರ್ಯ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಥನಕ್ಷೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಥದಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 

ಅವನ ಚಚಷಷಯಲ್ಲಿ ಸ್ಂಚಥರ ಮಥಡಿದ ನಂತರ ಸ್ುತತಲ್ಲನ ಮಥಗಷಗಳನುನ 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಕ್ಷೈಯಲ್ಲಿರುವ ವಿರ್ಯದಷಡಷಗಷ ತಿರುಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ: ಶಷಿೇರ್ಠವಥದ 
ಒಳಷಳೇತನಕ್ಥೆಗಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಆಯೆೆಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ವಂತ ಉದಥಹರಣಷ ಈ 
ಅಂಶವನುನ ಸ್ಪಷ್ಿೇಕರಿಸ್ುತತದಷ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಉಪದಷೇಶಸ್ುವದಕ್ರೆರುವ ಬಹುಮಥನ, 
ಮ್ಮೇಲ್ಲವಚಥರಕನಥಗಿ ಅವನ ಸ್ಮಪಷಣಷಯ ನಷರವಷೇರಿಕ್ಷಯಥಗಿದಷ ಅದಷೇ ಅವನು 
ಸ್ಂಪ್ಥದಸಿದ ಸ್ವಗೌರವವಥಗಿದಷ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿನ ಜ್ನರಿಗಷ ಅವನ್ು ಉಚಿತ್ವತಗಿ ನೇಡಿದ 
ಸುವತರ್ೆೆ ಅವನಗೆ ಹೆಮಮಯತಗಿದೆ. ಈ ಪಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಅವನು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ತನನ 
ಹಕೆನುನ ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ತಮೂ ಜ್ಞಥನದಲ್ಲಿ ಇಂಥಹ 
ಅಹಂಕ್ಥರವನುನ ಹಷೂಂದಬಥರದಷಂಬ ತನನ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಯನುನ ಮತ್ಷೂತಂದಥವತಿಷ, 
ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತ್ಥತನಷ ಬದಲಥಗಿ ತನನ ಹಕೆನುನ ತಯಜಿಸಿ, ತನನ ಸ್ಹಷೂೇದರರಿಗಷ ಕಳಕಳಿಯನುನ 
ತ್ಷೂೇರಿಸ್ಬಷೇಕು ಎಂದು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. 
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ಎಲಿರಗೂ ದತಸನ್ು (9:19-23) 
19ನತನ್ು ಎಲತಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸವತ್ಂತ್ರನತಗಿದುರೂ ಹೆಚುಚ ಜನ್ರನ್ುು 

ಸಂಪತದಿಸಿಕೊಳಿಬೆೇಕೆಂದು ನ್ನ್ುನ್ುು ಎಲಿರಗೂ ಅಧಿೇನ್ಮತಡಿದೆನ್ು. 20ಯೆಹೂದಯರನ್ುು 
ಸಂಪತದಿಸಿಕೊಳುಿವದಕೆೆ ಯೆಹೂದಯರಗೆ ಯೆಹೂದಯನ್ಂರ್ತದೆನ್ು. ನತನ್ು ನಯಮಗಳಿಗೆ 
ಅಧಿೇನ್ನ್ಲಿದವನತದರೂ ನಯಮಗಳಿಗೆ ಅಧಿೇನ್ರತದವರನ್ುು ಸಂಪತದಿಸಿ 
ಕೊಳುಿವದಕತೆಗಿ ಅವರಗೆ ನಯಮಗಳಿಗೆ ಅಧಿೇನ್ನ್ಂರ್ತದೆನ್ು. ನತನ್ು 21ದೆೇವರ 
ನೆೇಮವಿಲಿದವನ್ಲಿ, ಕ್ರರಸಾನ್ ನಯಮಕೊೆಳಗತದವನೆೇ; ಆದರು ನಯಮವಿಲಿದವರನ್ುು 
ಸಂಪತಸಿಕೊಳುಿವದಕತೆಗಿ ಅವರಗೆ ನಯಮ ವಿಲಿದವನ್ಂರ್ತದೆನ್ು. 22ಬಲವಿಲಿದವರನ್ುು 
ಸಂಪತದಿಸುವದಕೆೆ ಅವರಗೆ ಬಲವಿಲಿದವನತದೆನ್ು. ಯತವ ವಿಧದಲ್ಲಿಯತದರೂ 
ಕೆಲವರನ್ುು ರಕ್ಷಿಸಬೆೇಕೆಂದು ಯತರತರಗೆ ಎಂಥೆಂಥವನತಗಬೆೇಕೊೇ 
ಅಂಥಂಥವನತಗಿದ ುೆೇನೆ. 23ನತನ್ು ಇತ್ರ ಸಂಗಡ ಸುವತರ್ೆೆಯ ಫಲದಲ್ಲಿ ಪತಲುಗತರ 
ನತಗಬೆೇಕೆಂದು ಇದೆಲಿವನ್ುು ಸುವತರ್ೆೆಗೊಸೆರವೆೇ ಮತಡುರ್ ಾೆೇನೆ. 

ವಚನ್ 19. ತನನನುನ ತ್ಥನು ಉದಥಹರಣಷಯಥಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಪ್ೌಲ್ನು 
ತನನ ನಯೇಗದ ಮ್ಮೇಲಷ ಪಿತಿಕ್ರಿಯಸ್ಲ್ು ಪ್ಥಿರಂಭಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಬಹುಶಃ ಅವನು ಟ್ಟೇಕ್ಷಯನುನ 
ಸಿವೇಕರಿಸ್ಬಹುದು ಅಥವಥ ಟ್ಟೇಕ್ಷಯು ಈಗಥಗಲಷೇ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಗಿರಬಹುದು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ತತವಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ ನಂತುಕ್ಷೂಳುಳವದು ಮತುತ ಸ್ವಂತತಿದ ದೃಢೇಕರಣ ಇವುಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ 
ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಅಪರಥಧವನುನ ಹಷೂರಷಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು 
ಸ್ಭಷಯಂದ ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಬಷಂಬಲ್ವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ದಷೇ ಉಪದಷೇಶಸ್ುತಿತದಥದನಷ. ಒಂದುವಷೇಳಷ 
ಅವನ ಹಕುೆಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ ಒತುತ ನೇಡದದದಲ್ಲಿ, ನಂಬಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಹೇನರಥಗಿರುವ ಕ್ಷಲ್ವರು 
ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ ಬಷನುನ ಹಥಕುತಿತದದರು. ಪ್ೌಲ್ನು ಎಲಿರಗೂ ದತಸನತಗುವದರ ಮೂಲಕ 
ಶಷಿೇರ್ಠವಥದ ಸಥವತಂತಿವನುನ ಅಭಥಯಸಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 

ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಗಥಗಿ ಹಷಚುಿ ಆತೂಗಳನುನ ಗಷಲ್ುಿವಂತ್ಷ ಬಲ್ಹೇನ 
ಸ್ಹಷೂೇದರನನುನ ಸರಪ್ಡಿಸುರ್ತಾನೆ [ἵνα, hina]. ಅವನು ಯತವತಗಲೂ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವ 
ಮಥಗಷವನುನ ಆಯೆೆ ಮಥಡುವದಲ್ಿ. ಗಲಥತಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನಯ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಯೆಹೂದಯರ 
ಮಥಗಷಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಪ್ಷಿೇರಷಪಿಸ್ುವಥಗ, ಪ್ೌಲ್ನು “ದಥಸ್ತವದ ನಷೂಗದಲ್ಲಿ 
ತಿರುಗಿ ಸಿಕ್ರೆಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಡಿರಿ” (5:1) ಎಂದು ಆಜ್ಞಥಪಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನು 
ದೃಢವಥಗಿ ನಲ್ುಿತ್ಥತನಷ. ಅವನು ಸ್ವತಃ (ಯೆಹೂದಯನಥಗಿದದರೂ) ಕ್ಷಲ್ವು 
ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳನುನ ಆಚರಿಸ್ುವದನುನ ಆಯುದಕ್ಷೂಂಡನು (ನಷೂೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 16:3; 18:18; 
21:26). ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ನಡತ್ಷ ಒಂದು ವಿಧಥನ ಇನಷೂನಂದು ವಿಧಥನಕ್ಷೆ ಯಥವುದಷೇ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ರಿಹಷೂಂದುವದಲ್ಿ ಎಂಬ ಜ್ಞಥಪನವಥಗಿದಷ. ಪಿಶಷನ ಉದುವಿಸ್ುವಥಗ, 
ವಿಶಥವಸಿಗಳು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು, ತಮೂ ಪ್ಷಿೇರಷಪಣಷಯನುನ 
ಸ್ತಯವಷೇದದ ಉದಥಹರಣಷಯ ಮೂಲ್ಕ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಮತುತ ಉತತಮವಥದ 
ನಂಬಿಕ್ಷಯಂದಗಷ ಕ್ಥಯಷತತಪರರಥಗಬಷೇಕು. ಕತಷನಗಥಗಿ ಪಿಿೇತಿ, ಅವನನುನ 
ಮಹಮ್ಮಪಡಿಸ್ುವ ಇಚಷಾ ಮತುತ ತಪಿಪಹಷೂೇದವರಷಡಷಗಷ ಇರುವ ಪಿಿೇತಿ ಮಥಗಷಕ್ಷೆ 
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ದೇಪವಥಗಿರಬಷೇಕು. 
ವಚನ್ 20. ಯೆಹೂದಯನಥಗಿದಥದಗಲ್ೂ, ಯೆಹೂದಯ ಮತುತ ಅನಯರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ 

ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ಮಥಡುವಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನ ಮನಸಿಾತಿ ಹಥಗೂ, ಕ್ಷೇವಲ್ ಯೆಹೂದಯನಥಗುವದರ 
ಮೂಲ್ಕ ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ ಉತತಮ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಹಷೂಂದುವದಷಂದಲ್ಿ. ಧಮಷಶಥಸ್ರದ 
ವಿಶರ್ಿವಥದ ಭಥಗ ಇಸಥಿಯೆೇಲ್ಯರು ಮತುತ ಪರದಷೇಶದ ಜ್ನಥಂಗಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿ 
ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ತರುವದಥಗಿದಷ, ಆದರಷ ಅದು ಯಥವಥಗಲ್ೂ ನಷೈತಿಕ ಅಥವಥ ಧಥಮಿಷಕ 
ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಿ. ಕ್ಷಲ್ವೊಂದು ನಯಮಗಳು ಯೆಹೂದಯ ಧಮಷದ 
ಜ್ನಥಂಗಿೇಯತ್ಷಯನುನ ಗುರುತಿಸ್ುವವುಗಳಥಗಿದದವು. 

ಪ್ೌಲ್ನ ಯೆಹೂದಯ ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳ ವಿೇಕ್ಷಣಷ ಪ್ಥಿಯೇಗಿಕತ್ಷಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ಬರುತತದಷ. ಯೆಹೂದಯರಿಗಷ ಮಥಗಷವನುನ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳವದು ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥಗಿರುವಥಗ, 
ಅವನು ಅವರ ಆಹಥರವನುನ ಊಟಮಥಡಿದನು ಮತುತ ಅವರ ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳನುನ 
ಆಚರಿಸಿದನು. ಮಥಗಷವನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡ ನಂತರ, ಅವನು ಅವರಿಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತ್ಥಗಿ 
ಬಷೂೇಧಿಸ್ಬಹುದತುತ ಮತುತ ಅವರನುನ ರಕ್ಷಣಷಯೆಡಷಗಷ ನಡಷಸ್ಬಹುದತುತ. ಯತರು 
ಧಮೆಶ್ತಸರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿದತುರೊೇ ಅವರು ಯೆಹೂದಯರೆಂದು ಅಥೆ. ಧಮಷಶಥಸ್ರವನುನ 
ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವವರು, ಗಂಭಿೇರವಥದ ಊಟದ ಅಭಥಯಸ್ವನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವವರು ಮತುತ 
ಸ್ುನನತಿಯನುನ ಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವವರು ಎಂದು ಅಥಷ. ಪ್ೌಲ್ನು, ತತವಗಳಲ್ಲಿ, ತ್ಥನು 
ಧಮಷಶಥಸ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ನಥಂಗಿಯ ನಯಮಗಳನುನ ಪ್ಥಲ್ಲಸ್ುವ ಹಂಗಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿ ಎಂದು 
ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ. ಅಲ್ಿದಷೇ ಬಷೇರಷ ಯಥವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಸ್ಹ.  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು “ಧಮಷಶಥಸ್ರದ” ಅಡಿಯಲ್ಲಿದಥದರಷ ಎಂಬುದನುನ ಸಥವಭಥವಿಕವಥಗಿ 
ಸಿವೇಕರಿಸಿದಥದರಷ 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 3 ನಷೇ ಅಧಥಯಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸಿದ ಗಂಭಿೇರ ಸ್ಮಸಷಯಗಳು 
ಇನೂನ ಉದುವಿಸಿಲ್ಿ ಎಂಬ ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ನೇಡುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ 
ಬರಷಯುವ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಆಗಲಷೇ, ಸ್ಭಷಯ ಸ್ದಸ್ಯರು ಇತರ ಧವನಗಳ ಪಿಭಥವದಲ್ಲ ಿ
ಬಿದದದರು. ಪ್ೌಲ್ನು ಮನುರ್ಯರ ಹೃದಯಗಳನುನ, ಜಿೇವಿಸ್ುವ ದಷೇವರ ಮಥತುಗಳಿಂದ, 
ಕಲ್ಲಿನ ಹಲ್ಲಗಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಕ್ಷತಿತದಥದನಷ (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 3:3). ಪವಿತ್ಥಿತೂನು ನೇಡುವ 
ಜಿೇವಿತವನುನ “ಮರಣದ ಸಷೇವಷ” ಜಷೂತ್ಷಗಷ ಭಿನನತ್ಷಯನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
3:7). 

ವಚನ್ 21. 9:20ರಲ್ಲಿ “ಧಮಷಶಥಸ್ರ” ಮೊೇಶಷಯಂದ ಕ್ಷೂಡಲ್ಪಟಿದಥದಗಿದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು 
ಅನಯಜ್ನರಷೂಂದಗಷ ಇರುವಥಗ, ಅವನು ಧಮಷಶಥಸ್ರದ ಆಚಥರ ವಿಧಿಗಳ ಅಂಶಕ್ಷೆ ಯಥವ 
ಒತತನುನ ನೇಡಲ್ಲಲ್ಿ ಆದರಷ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಇರುವದು ನಷೈತಿಕ ಮತುತ ಜ್ನಥಂಗಿೇಯ 
ನಭಷಂಧಗಳನುನ ತ್ಷಗಷದುಹಥಕುತತದಷ ಎಂದು ಹಷೇಳಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನು ಧಮಷಶಥಸ್ರದ 
ಆಚಥರವಿಧಿಗಳ ವಥಸ್ತವತ್ಷಯ ಅಂಶವನುನ ಅನಯಜ್ನರ ಸಥಂಗತಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಕ್ಷಿಸ್ುವದು 
ಎಂದರಷ ಆತೂಗಳನುನ ಗಷಲ್ುಿವದಕ್ಥೆಗಿ. ಅವನು ಯೆಹೂದಯರಷೂಂದಗಷ ಆಚಥರವಿಧಿಗಳನುನ 
ಆಚರಿಸ್ುವಥಗ ಇದಷೇ ವಥಸ್ತವತ್ಷಯಂದಗಷ ವತಿಷಸಿದನು. 

ದೆೇವರ ಧಮೆಶ್ತಸರವಿಲಿದೆೇ ಆದರೆ ಕ್ರರಸಾನ್ ನಯಮಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವದರ 
ಕುರತ್ು ವಥಯಂಕ್ಥಯಂಗದಂದ ಅವರು ಕ್ಷಲ್ವು ನಧಥಷರಗಳನುನ ತರುತ್ಥತರಷ.9 (1) ಕ್ರಿಸ್ತನ 
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ಸ್ಭಷಯ ಸ್ದಸ್ಯರಿಗಷ ಧಮಷಶಥಸ್ರವು ಇನಷನಂದಗೂ ಅಹಷತ್ಷಯಲ್ಿದ ಆಧಥರವನುನ 
ನೇಡುವದಲ್ಿ. ಯೆಹೂದಯರು ಮತುತ ಅನಯರ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಭಿನನತ್ಷಗಷ ಪ್ೌಲ್ನ 
ಉಪದಷೇಶದಷೂಂದಗಷ ಹಷೂೇಲ್ಲಕ್ಷ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. (2) ಧಮಷಶಥಸ್ರವು ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ 
ಲಥಭದಥಯಕವಥಗಿ ಉಳಿಯುವ ಬಷೂೇಧನಷಗಳನುನ ನೇಡಿತು. ಈ ವಷೇದಭಥಗದಲ್ಲಿ 
“ಧಮಷಶಥಸ್ರ” ಪ್ೌಲ್ನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಮವಥಗಿ ಏನನುನ ಅಥಷೈಷಸಿದಷಯೇ ಅದಷ 
ಅಥಷವನುನ ನೇಡುತತದಷ: ಮೊೇಶಷಯ ಧಮಷಶಥಸ್ರವು (3) ಪ್ೌಲ್ನು “ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಯಮಕ್ಷೆ 
ಬದಧನಥಗಿದಷದೇನಷ” ಎಂದು ಹಷೇಳುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಧಮಷಶಥಸ್ರದ ಮುಂದುವರಷದರುವ 
ವಿಶರ್ಿತ್ಷಯ ಅಹಷತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದದಥದನಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಧಮಷಶಥಸ್ರದ ಯಥವ ಭಥಗಗಳು 
ವಿಶರ್ಿತ್ಷಯಲ್ಲಿ ನಷಲಷಯಥಗಿವಷ ಮತುತ ಯಥವ ಭಥಗಗಳು ಇನಷನಂದಗೂ ಹಷೂಸ್ 
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬದಧರಥಗಬಷೇಕ್ಥದ ಅವಶಯಕತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ 
ನಧಷರಿಸ್ುತತವಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವದು ಎಂದರಷ ಆತನ ನಯಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿರುವದು ಎಂದು 
ಉಹಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವನು ವಿಶಥವಸಿಗಳನುನ “ಒಬಬರ ಭಥರವನುನ ಮತ್ಷೂತಬಬರು ಹಷೂತುತಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲ; 
ಹೇಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಯಮವನುನ ನಷರವಷೇರಿಸಿರಿ” ಎಂದು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ (ಗಲಥತಯ 6:2). 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ ಅಧಿೇನ ಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಷಂದರಷ ಆತನ ನಯಮಗಳಿಗಷ 
ವಿಧಷೇಯರಥಗುವದು. ಅವನಗಷ “ಧಮಷಶಥಸ್ರ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಷೆ ಯಥವ ದಷವೇರ್ವಿಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು 
ಹಷೇಗಷ ವಿಶರ್ಿವಥದ ತ್ಥತಪಯಷವನುನ “ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಯಮಕ್ಷೆ” ನಧಷರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ? ಅವನು 
ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಗಳ ಸ್ಂಗಿಹಗಳನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತ್ಥತನಷೂೇ? ಅವನ ಸ್ೂಚನಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ 
ನಯಮ ಮೊೇಶಷಯ ಧಮಷಶಥಸ್ರದ ಕ್ಷಲ್ವು ಅಂಶಗಳನುನ ಸ್ುತುತವರಷದದಷ, ಆದರಷ 
ಮೊೇಶಷಯ ಧಮಷಶಥಸ್ರವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಯಮದಂದ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ುವಥಗ ಯಥವ 
ಅಳತ್ಷಗಷೂೇಲ್ನುನ ನಥವು ಉಪಯೇಗಿಸ್ಬಷೇಕು? ಪ್ೌಲ್ನು ಅವಶಯವಿರುವ ವಯತ್ಥಯಸ್ಗಳನುನ 
ಮಥಡುವದಕ್ಥೆಗಿ ಪವಿತ್ಥಿತೂನ ಮಥಗಷದಶಷನವನುನ ಅವಲ್ಂಭಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಆತನು 
ಮೊೇಶಷಯ ಧಮಷಶಥಸ್ರವನುನ, ಈ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಬಷೂೇಧನಷಗಳನುನ ಮತುತ 
ಪವಿತ್ಥಿತೂನಂದಥದ ತನನ ಪ್ಷಿೇರಣಷಯನುನ ಜಷೂತ್ಷಗೂಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅವನಗಷ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ 
ಸ್ವಷಶಕತನಥದ ದಷೇವರು ತನನ ಚ್ಚತತವನುನ ತನನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಗಷ ತನನ ಆತೂನ ಮೂಲ್ಕ 
ತಿಳಿಸಿದಥದನಷ ಎಂಬ ಭರವಸಷಯದಷ. 

ವಚನ್ 22. ಪ್ೌಲ್ನು, ಬಲಹಿೇನ್ರನ್ುು ಗೆದುುಕೊಳುಿವಕತೆಗಿ, ಬಲಹಿೇನ್ರಗೊೇಸೆರ 
ನತನ್ು ಬಲಹಿೇನ್ನತದೆನ್ು, ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಇತರರ ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಬಷಳಷಯಬಷೇಕ್ಷಂದು, 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಬಲ್ಹೇನ ಸ್ಹಷೂೇದರನ ಮನಸ್ುನುನ ತೃಪತಪಡಿಸ್ುವ ನಡಷತ್ಷಯನುನ 
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಸಿದಥದನಥಗಿದಥದನಷ ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ – ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ 
ನಡಷತ್ಷಯು ಯಥವುದಷೇ ರಿೇತಿಯ ಕ್ಷಟಿತನವನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿರುವದಲ್ಿ. ಬಹುಶಃ ಪ್ೌಲ್ನ 
ಹಷೂಂದಥಣಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗಳಿದದವು. Ben Witherington III ಅವರು ಇದನುನ 
ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತ್ಥತರಷ: “ತ್ಥನು ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರಿಗಥಗಿ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕನಥದಷನಷಂದು ಅಥವಥ 
ವಯಭಿಚಥರಿಗಳಿಗಥಗಿ ವಯಭಿಚಥರಿಯಥದಷನಷಂದು ಹಷೇಳುವದಲ್ಿ.”10 ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಗಷ ವಯಕ್ರತಕ 
ಕ್ಥಯಷಕಿಮ ಪಟ್ಟಿ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ, ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಹಷಮ್ಮೂ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ, ಸ್ಂರಕ್ಷಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ 
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ಯಥವುದಷೇ ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನ ಒಂದಷೇ ಗುರಿ ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿ ತಪಿಪಹಷೂೇದವನುನ 
ಹುಡುಕುವದು ಮತುತ ಅವರನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತುತ ರಕ್ಷಣಷಯ ಬಳಿಗಷ ನಡಷಸ್ುವದು ಆಗಿತುತ. 
ಆತನು ತನನಗಷ ಸಥಧಯವಥದರ್ುಿ ಇತರರ ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡನು, 
ನಥನು ಯಥವುದಷೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನುನ ರಕ್ಷಿಸ್ಬಷೇಕ್ಷಂಬ ಉದಷದೇಶದಂದ. ತನನ 
ಮಥತುಗಳನುನ ತನನ ನಡತ್ಷಗಷ ಸ್ರಿದೂಗಿಸ್ುತ್ಥತ, ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, “ಪಿತಿಯಬಬನು 
ತನನ ಹತವನುನ ಚ್ಚಂತಿಸ್ದಷ ಪರಹತವನುನ ಚ್ಚಂತಿಸ್ಲ್ಲ” (ನಷೂೇಡಿರಿ 10:24). 

ವಚನ್ 23. ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಅನಷವೇರ್ಣಷಯಲ್ಲಿ ಏಕಮನಸ್ುುಳಳವನಥಗಿದದನು. ನತನ್ು ಎಲಿ 
ಸಂಗತಿಗಳನ್ುು ಸುವತರ್ೆೆಗತಗಿ ಮತಡುರ್ ಾೆೇನೆ, ಎಂದು ಆತನು ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ. ಅವನ 
ಜಿೇವಿತದ ಪಿತಿಯಂದು ಕ್ಥಯಷಗಳು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಥಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದದಗಥಗಿ. ಅವನ ಉಪದಷೇಶ 
ಮತುತ ಬಷೂೇಧನಷ ಪ್ಥಪದಲ್ಲಿ ತಪಿಪಹಷೂೇದ ಪುರುರ್ ಮತುತ ಸಿರೇಯರ ಲಥಭಕ್ಥೆಗಿ ಮಥತಿ 
ಅಲ್ಿ; ಅದು ಆತನ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಥನಷೂೇದಯಕ್ಥೆಗಿ ಮತುತ ಅಭಿವೃದದಗಥಗಿ. ಆತನು 
ತಪಿಪಹಷೂೇದವರನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗಷ ನಡಷಸ್ುವಲ್ಲಿ, ರ್ತನ್ು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ 
ಪತಲುಗತರನತಗಿದೆುೇನೆ ಎಂದು ಹೆೇಳುರ್ತಾನೆ. “ಅದರಲ್ಲಿ” ಎಂಬ ವಥಯಕ್ಥಯಗದಲ್ಲಿ “ಅದು” 
(αὐτοῦ, autou) ಎಂಬ ಪದವು ಪ್ೌಲ್ನು ಪಿಕಟ್ಟಸಿದ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯಥಗಿದಷ. ತ್ಥನು 
ಮಥಡಿದ ಕ್ಥಯಷದಲ್ಲಿ, ಮತ್ಷೂತಮ್ಮೂ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯಂದ ದಷೂರಷಯುವ ಆಶೇವಥಷದದಲ್ಲ ಿ
ಪ್ಥಲ್ುಗಥರನಥಗಿದಥದನಷ. P. T. O’Brien ಅವರು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದಷದೇನಷ ಎಂದು ಹಷೇಳುವ 
ಕ್ಷೂನಷಯ ಪದದಲ್ಲಿ “ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಕ್ರಿಯಥತೂಕ ಪಿಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಪ್ಥಲ್ುಗಥರಿಕ್ಷಯನುನ” 
ನವಷಹಸ್ುತ್ಥತರಷ ಮತುತ ನಂತರ ಅವರು “ಅವನು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಸ್ಹ-ಪ್ಥಲ್ುಗಥರನು 
ಅಥವಥ ಭಥಗಿದಥರನು”11 ಎಂದು ಸಷೇರಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. 

ಬಿರುದನ್ುು ಪ್ಡೆದುಕೊಳುಿವದಕತೆಗಿ ಹೊೇರತಡುತಿಾದೆುೇನೆ 
(9:24-27) 

24ರಂಗಸ್ತೆನ್ದಲ್ಲಿ ಓಡುವದಕೆೆ ಗೊರ್ತಾದವರೆಲಿರೂ ಓಡುರ್ತಾರತದರೂ ಒಬಬನ್ು ಮತತ್ರ 
ಬಿರುದನ್ುು ಹೊಂದುರ್ತಾನೆ ಎಂಬದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದೊೇ? ಅವರಂರ್ೆ ನೇವೂ ಬಿರುದನ್ುು 
ಪ್ಡಕೊಳಿಬೆೇಕೆಂತ್ಲೆೇ ಓಡಿರ. 25ಅದರಲ್ಲಿ ಹೊೇರತಡುವವರೆಲಿರು ಎಲತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಮಿತ್ವತಗಿರುರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬತಡಿಹೊೇಗುವ ಜಯಮತಲ್ಲಕೆಯನ್ುು ಹೊಂದುವದಕೆೆ 
ಸ್ತಧನೆಮತಡುರ್ತಾರೆ; ನತವತದರೊೇ ಬತಡಿಹೊೇಗದ ಜಯಮತಲ್ಲಕೆಯನ್ುು ಸ್ತಧನೆ 
ಮತಡುವವರತಗಿದ ುೆೇವೆ. 26ಹಿೇಗಿರಲತಗಿ ನತನ್ು ಸಹ ಗುರಗೊತಿಾಲಿದವನತಗಿ ಓಡದೆ 
ಗೆಲಿಬೆೇಕೆಂದಿರುವ ಅವರಂರ್ೆಯೆೇ ಓಡುರ್ ಾೆೇನೆ; ನತನ್ು ಗತಳಿಯನ್ುು ಗುದುುವವನತಗಿರದೆ 
ಗೆಲಿಬೆೇಕೆಂಬದವನತಗಿ ಗುದತುಡುರ್ ಾೆೇನೆ. 27ಇತ್ರರನ್ುು ಹೊೇರತಟ್ಕೆೆ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ನತನೆೇ 
ಅಯೊೇಗಯನೆನಸಿಕೊಂಡೆನೊೇ ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ನ್ನ್ು ಮೈಯನ್ುು ಜಜಜ ಸ್ತವಧಿೇನ್ 
ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಿರ್ ಾೆೇನೆ. 

9:24ರ ಪ್ಥಿರಂಭದಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಪಧಥಷತೂಕ ಭಥಷಷಯನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತ, 
ಇನಷೂನಂದು ಉದಥಹರಣಷಯನುನ ಸಷೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಕ್ರಿಡಥಪಟುಗಳು ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ-ರಷೂೇಮನ್ 
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ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಅತಯಂತ ಜ್ನಪಿಿಯರಥಗಿದದರು. ಪ್ಥಿಮುಖಯ ಪಟಿಣಗಳು ಕ್ರಿಡಥಪಟುಗಳ 
ಸ್ಪದಷಷಯನುನ ಕಿಮವಥದ ವಿರಥಮಗಳಷ ಂದಗಷ ಪಿಯೇಜಿಸ್ುತಿತದದರು, ಕ್ಷಲ್ವೊಂದು 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ವಥಷ್ಷಕವಥಗಿ. ವಿೇರಥಗಿಣಿ ಕ್ರಿೇಡಥಪಟುಗಳು ಪಟಿಣ ಮತುತ ನಗರಗಳಿಗಷ 
ಸ್ಂಚರಿಸ್ುತತದದರು, ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷಯನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುತಿತದದರು. ಅಧಿಕ್ಥರಿಗಳು ಅವರ 
ಗೌರವಥಥಷವಥಗಿ ಸಥೂರಕಗಳನುನ ನಮಿಷಸ್ುತಿತದದರು; ಅವರ ಹಷಸ್ರುಗಳು ಪಿತಿಯಂದು 
ಮನಷಮನಷಯಲ್ಲಿ ಚ್ಚರಪರಿಚ್ಚತವಥಗಿರುತಿತದದವು. ಯೌವನಸ್ಾರು ಕ್ರಿಡಥಪಟುಗಳಷಂಬ 
ಗೌರವವನುನ ಬಯಸ್ುತಿತದದರು, ವೃತಿತ ಕ್ರಿಡಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಥಲ್ು ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಅನಷೇಕ 
ಯೌವನಸ್ಾರು ಕನಸ್ುಕ್ಥಣುತಿತದದರು, ಕೂತೂಹಲ್ವುಳಳ ವಿೇಕ್ಷಕರು, ಅಂದನಂತ್ಷ ಇಂದು, ಈ 
ಸಥಹಸ್ ಕ್ಥಯಷವನುನ ಮುಂದುವರಷಸಿಕ್ಷೂಂಡು ಹಷೂೇಗುತಿತದಥದರಷ. 

ಜ್ಯಹಷೂಂದುವಂತ ಕ್ರಿಡಥಪಟುಗಳು ಮೊದಲ್ನಷಯ ಶತಮಥನದ ಲಷೂೇಕದುದದಕೂೆ 
ಗಮನವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು ಆದರಷ ಗಿಿೇಸ್ ಕ್ರಿಡಷಗಳ ತವರಥಗಿತುತ. ಗಿಿೇಕರ 
ಆರ್ಥಷಕ ವಿಸ್ತರಣಷ ಮತುತ ಸಥಂಸ್ೃತಿಕ ಪ್ಥಿಮುಖಯತ್ಷ ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ ಪೂವಷ ಹದನಥರನಷಯ 
ಶತಮಥನ ಮೊದಲ್ನಷಯ ಓಲ್ಂಪಿಕ್ ಕ್ರಿೇಡಷಯ ದನಥಂಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸ್ಬಹುದು. 
ಸಥಂಪಿದಥಯಕವಥಗಿ ಕ್ರಿ.ಪೂ. 776. ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಲಷೇಖಕರು ಓಲ್ಂಪಕ್ ಕ್ರಿೇಡಷಗಳು 
ನಡಷದಥಗಿನಂದ ನಡಷದರುವ ಸ್ಂಗತಿಗಳಿಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಷ ಶತಮಥನಗಳನುನ 
ಗುರುತಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. 

ಪ್ೌಲ್ನು Isthmiaದಲ್ಲಿ ಮತುತ ಎಲಷಿಡಷಯಲ್ಲಿ ನಡಷಯುವ ಆಟಗಳ ಸಥಮಥನಯ 
ಆರಥಧಕನಥಗಿದದನು. ಅವನು ಇತರ ವಷೇದಭಥಗಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಹ ಆಟಗಳಿಂದ ಸಷಳಷದುಕ್ಷೂಂಡ 
ರೂಪಕ್ಥಲ್ಂಕ್ಥರಗಳನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (ಗಲಥತಯ 2:2ಬ; 5:7; ಫಿಲ್ಲಪಿಫ 2:16;  
2 ತಿಮೊೇರ್ಥ 4:7). Pan-Hellenic ಆಟಗಳು ಲಥರಷಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಿಡದ ಎಲಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ 
ಹೂಮಥಲಷಯನುನ ಜ್ಯದ ಸ್ಂಕ್ಷೇತವಥಗಿ Pythian ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದದಪಡಿಸ್ುತಿತದದರು, ಆದರಷ 
Isthmiaದಲ್ಲಿ ದಷೇವದಥರು ಅಥವಥ ಒಂದು ಬಗಷಯ ಕ್ಥಡು ತರಕ್ಥರಿಯನುನ 
ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತಿತದದರು. ಯಥವುದಷೇ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ, ಚ್ಚನನ, ಬಷಳಿಳ ಅಥವಥ ತ್ಥಮಿದ ಜ್ಯದ 
ಸ್ಂಕ್ಷೇತಗಳನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ಪಿತಿಯಂದು ಸ್ವದಷಷಯಲ್ಲಿ ಒಬಬನಷೇ ಒಬಬನು 
ವಿಜ್ಯಯಥಗುತಿತದದನು; ಉಳಿದವರಷಲ್ಿರೂ ಕಳಷದುಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ರಿಸಿತೇಯ 
ಜಿೇವಿತದ ಕ್ಷೂನಷಯನುನ ಗೌರವದ ಇಂಥಹ ಸ್ಂಕ್ಷೇತವನುನ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ 
ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ುತ್ಥತನಷ (“ಬಹುಮಥನ”; ಫಿಲ್ಲಪಿಫ 3:14; “ಕ್ರರಿೇಟ”; 1 ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕ 2:19). 

ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಯಶಥಲ್ಲಯಥದ ಕ್ರಿೇಡಥಪಟುವಿಗಷ ನೇಡುವ ಬಹುಮಥನಕ್ಷೆ στέφανος 
(stephanos) ಗಿಿೇಕ್ ಪದವಥಗಿದಷ. ಮ್ಮೇಲ್ಲಂದ ಮ್ಮೇಲಷ ಅನುವಥದವು “ಕ್ರರಿೇಟ” ಎಂಬ 
ಪದವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುತತದಷ, ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ರಿಸಿತಯ ಬಹುಮಥನವನುನ ಅರಸ್ರು 
ಧರಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಆಭರಣದ ಕ್ರರಿೇಟಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ುವದಲ್ಿ. ಮುಂದಷ ನಷೂೇಡುವುದಥದರಷ, 
ವಿಜ್ಯಯಥದವನ ಗೌರವದ ಸ್ಂಕ್ಷೇತವಥದ ಎಲಷಗಳು ಬಷೇಗನಷೇ ಒಣಗಿಹಷೂೇಗುತಿತದದವು. 
ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗಷ ಕ್ಷೂಡುವ ಜ್ಯವು ಅದು ಪ್ಥಪದ ಮ್ಮೇಲಷ ಜ್ಯವಥಗಿದಷ, ಯಥವುದಷೇ 
ರಿೇತಿಯ ಸ್ಂಪತುತ ಅಥವಥ ರಥಜ್ಯವಲ್ಿ. ಪರಲಷೂೇಕದ ಆಶೇವಥಷದವನುನ ತರುವ ಅರಮನಷ 
ಮತುತ ಕ್ರರಿೇಟದ ಕುರಿತ್ಥದ ಸ್ಂಗಿೇತಗಳು ಸ್ತಯವಷೇದ ಆಧಥರಿತ ರೂಪಕಲ್ಂಕ್ಥರಗಳ 
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ಗಂಭಿೇರವಥದ ತಪುಪ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯನುನ ನೇಡುತತವಷ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಷೇ ಒಂದು ಹಷೂೇಲ್ಲಕ್ಷ 
ಎಂದರಷ ಕ್ರಿಸಿತೇಯ ನಯೇಗಕ್ಷೆ ಸ್ವಯಂಶಸ್ುತ ಮತುತ ತವಕಪಡುವದು ಅಗತಯವಥಗಿದಷ. ಇದು 
ಸ್ರಳವಥದಜಿೇವಿತವಲ್ಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಂದಷೇಶ ಕ್ರಿಸಿತೇಯ ಜಿೇವಿತದ ಮಥದರಿಯ ಕುರಿತ್ಥಗಿದಷ. 
ಅವನು ಸ್ಹಷೂೇದರರಿಗಷ ಸ್ವಯಂಶಸ್ತನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಕರಷನೇಡುತಿತದಥದನಷ. 

ವಚನ್ 24. ಹಂದನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ವಿಚಥರಗಳ ಹರಿಯುವಿಕ್ಷಯನುನ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡು 9:24ನಷೇ ವಚನವನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವದು ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥಗಿದಷ. 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಅವರು ತಮೂ ಹಕುೆಗಳನುನ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ರೆಂತ 
ಹಷಚಥಿಗಿ ಇತರರ ಆತಿೀಕ ಅಭಿವೃದದಗಥಗಿ ತವಕಪಡುವದು ಅವಶಯವಥಗಿದಷ ಎಂದು 
ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ (8:13). ಅವನು ಅವರು ತನನ ಸ್ವಂತ ಉದಥಹರಣಷಯನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ಲ್ಲ 
ಎಂದು ಬಯಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಸ್ಭಷಯನುನ ಕಟುಿವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ವತಿಷಸ್ುವದನುನ. 
ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಅವನ ಚಚಷಷ ಆದಯತ್ಷಗಳಿಗಷ ಪ್ಥಿಮುಖಯತ್ಷಯನುನ ನೇಡುವತತ 
ನಡಷಸ್ುತತದಷ. ಆತೂಗಳನುನ ಗಷಲ್ುಿವದು ಮತುತ ಅವುಗಳನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನಗಥಗಿ ಗಷದುದಕ್ಷೂಳುಳವದು 
ತಮೂ ಹಕುೆಗಳನುನ ದೃಢಪಡಿಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ ಬಹಳ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥಗಿದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ತ್ಥನಷೇ 
ಕತಷನಗಥಗಿ ಜ್ನರನುನ ಗಷದುದಕ್ಷೂಳಳಲ್ು “ಯಥರಿಗಷ ಎಂಥಷಂಥವನಥಗಬಷೇಕ್ಷೂೇ 
ಅಂಥಂಥವನಥಗಿದಥದನಷ” (9:22). ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿ ಜಿೇವಿಸ್ಲ್ು ಹಕುೆಗಳನುನ ತಯಜಿಸ್ುವದು ಮತುತ 
ಸ್ವ-ನಗಿಹವನುನ ಅಭಥಯಸಿಸ್ುವದು ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. ನಂತರದದನುನ ಪಿದಶಷಸ್ಲ್ು, ಪ್ೌಲ್ನು 
ತನನ ಗಮನವನುನ ಕ್ರಿೇಡಷಯ ರಂಗದತತ ತಿರುಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ಇದು ಯಥವ ಓಟಕ್ರೆಂತ ಹಳಷಯ ಸ್ಪದಷಷಯಥಗಿಲ್ಿ. ಪುರುರ್ರು ಸಥಲಥಗಿ ನಂತು 
ನಂತರ, ಒಂದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಗುರಿಯೆಡಷಗಷ ಓಡುತ್ಥತರಷ. ಮೊದಲ್ಲನ ಮೂರು ಜ್ನರು 
ವಿಜಷೇತರಥಗುತ್ಥತರಷ. ಆಧುನಕ ಓಲ್ಂಪಿಕ್ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ, ಯಥವ ಆಟವೂ marathonನ 
ಗೌರವವನುನ ಹಷೂಂದಲ್ಿ. ಅದಷ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ಸ್ಪಧಿಷಗಳು ಬರುತ್ಥತರಷ ಮತುತ 
ಹಷೂೇಗುತ್ಥತರಷ ಆದರಷ ವಯಕ್ರತಯಂದ ವಯಕ್ರತಗಷ ನಡಷಯುವ ಸ್ಪಧಷಷಯಲ್ಲಿ ಓಡುವ ವಿಶರ್ಿವಥದ 
ಸಥಾನವನುನ ಹಷೂಂದದಷ. ಪ್ೌಲ್ನ ಉದಥಹರಣಷಯಲ್ಲಿ, ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯ ಪಿಭುದಧತ್ಷ ಇನಷೂಬಬ 
ಸ್ಪಧಿಷಯಂದಗಲ್ಿ; ಅದು ಬಹುಮಥನವನುನ ಗಷಲ್ುಿವ ಒಬಬನಗಥಗಿ ಅಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು ಓಟವನುನ 
ಓಡುವ ರಿೇತಿಯ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯುಳಳವನಥಗಿದಥದನಷ. ನೇವು ಗೆಲಿಬೆೇಕೆಂದು ಓಡಿರ 
ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂ ಎಲಥಿ ಶಕ್ರತಯಂದ ಓಡಬಷೇಕು, ಒಬಬನಷೇ 
ಒಬಬನು ಜ್ಯಮಥಲಷಯ ಗೌರವವನುನ ಹಷೂಂದುತ್ಥತನಷ ಎಂಬುದನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡು 
ಓಡಬಷೇಕು. 

ವಚನ್ 25. ಪ್ೌಲ್ನ ಚ್ಚರಪರಿಚ್ಚತವಥದ ಆತೂನು ಒದಗಿಸ್ುವ ಫಲ್ಗಳಲ್ಲಿ “ಸ್ವ-ನಗಿಹ” 
ಸಷೇರಿಕ್ಷೂಂಡಿದಷ (ಗಲಥತಯ 5:22, 23), ಸ್ವಯಂ-ಪಿಭುದಧತ್ಷ. ಕ್ರಿೇಡಥಪಟುಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷ 
ಪೂವಷದಲ್ಲಿಯೆೇ ಆಹಥರವನುನ ಸಷೇವಿಸ್ುವದರ ಕುರಿತು ಮತುತ ವಥಯಯಥಮದ ಕುರಿತು 
ದೃಢವಥದ ತರಬಷೇತಿಯನುನ ಹಷೂಂದುವದಕ್ಥೆಗಿ ಓಲ್ಂಪಿಯಥಗಷ ಬರುತ್ಥತರಷ. ವಿೇರಥಗಿಣಿ 
ಕ್ರಿೇಡಥಪಟುವಥಗಿ, ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿ ಜಿೇವಿಸ್ುವರು ಬಲ್ಹೇನ ಹೃದಯದವರಲ್ಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ 
ವಥದವು ಕಡಿಮ್ಮಯಂದ ಶಷಿೇರ್ಠತ್ಷಯವರಷಗಷ ಮುನನಡಷಯುತತದಷ. ಕ್ರಿೇಡಥಪಟುಗಳು ತಮೂ 
ಇಚಷಾಗಳನುನ ಪಿಭುದಧಗಷೂಳಿಸಿ ನಥಶವಥಗುವ ಜಯಮತಲೆಯನ್ುು ಹೊಂದಿಕೊಳುಿರ್ತಾರೆ 
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[φθαρτὸν στέφανον, phtharton stephanon; 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 9:25]. ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ನಥಶವಥಗದ ಜ್ಯಮಥಲಷಯನುನ ಹಷೂಂದುವದಕ್ಥೆಗಿ ತಮೂ ಶಥರಿೇರಿಕ ಆಶಷಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಪಿಭುತವವನುನ ಸಥಧಿಸ್ಲ್ು ಇನಷನರ್ುಿ ಶಿಮಪಡಬಷೇಕು! ಒಬಬನಷೇ ಕ್ರಿೇಡಥಪಟು ತನನಲ್ಲಿರುವ 
ಶಕ್ರತಯ ಪಿತಿಯಂದು ಹನಯಂದ ತವಕಪಡುತಿತರುವದು ಪ್ೌಲ್ನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿದಷ, ಆದರಷ 
ಆತನು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ನತಯಜಿೇವವನುನ ಹಷೂಂದುವದಕ್ಥೆಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪಧಷಷಯಲ್ಲಿದಥದರಷ ಎಂದು 
ಹಷೇಳುವದಲ್ಿ. ತಂಡದ ಆಟಗಳು ಗಿಿೇಕ್ ಕ್ರಿೇಡಥಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪರಿಚ್ಚತವಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಆದರಷ 
ಪರಲಷೂೇಕರಥಜ್ಯದ ಜಿೇವಿತವು ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಇತರರನುನ ಸ್ಹ ದಷೇವರರಥಜ್ಯಕ್ಷೆ ಕರಷತರಬಷೇಕು 
ಎಂಬ ಕರಷಯನುನ ನೇಡುತತದಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಈ ಅಂಶವನುನ ನಂತರ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಸ್ಭಷಯ 
ಸ್ದಸ್ಯರು ಎಲ್ಿರ ಒಳಷಳೇತನಕ್ಥೆಗಿ ಒಟ್ಥಿಗಿ ಕ್ಥಯಷಮಥಡುವುದಕ್ಷೆ ಮಥಗಷದಲ್ಲಿ 
ವಿವಿಧವಥದ ಕಲ್ಪನಷಗಳನುನ ತರುತ್ಥತನಷ (12:12). 

ವಚನ್ 26. ಉದಷದೇಶರಹತವಥದ ನಡತ್ಷ ಕ್ರಿಸಿತೇಯ ಜಿೇವಿತವನುನ ನಧಷರಿಸ್ುವದಲ್ಿ. 
ಕ್ರಿೇಡಥಪಟು ಗುರಿಯತತ ಕ್ಷೇಂದಿಕರಿಸ್ುವಂತ್ಷ, ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ ಜಿೇವಿತವು ಉದಷದೇಶದಂದ 
ಕೂಡಿದ ಅಂತಯದಲ್ಲಿ ಮುನನಡಷಯುತಿತದಷ ಎಂದು ತಿಳಿದದಥದನಷ. ಅವನ ಜಿೇವಿತದ ಮುಖಯ ಗುರಿ 
ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಮೂಲ್ಕ ದಷೇವರನುನ ಮಹಮ್ಮ ಪಡಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ. ಯೆೇಸ್ುವಿನಂತ್ಷ, ಪ್ೌಲ್ನು 
ಜ್ಯವನುನ ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತ್ಥತನಷ; ಮನುರ್ಯರ ಆತೂಗಳನುನ ಗಷಲ್ುಿವದಕ್ಥೆಗಿ, 
ಕ್ಷಮಿಸ್ಲ್ಪಡುವದಕ್ಥೆಗಿ ಮತುತ ಪ್ಥಪದಂದ ವಿಮೊೇಚ್ಚಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ 
ಹಕುೆಗಳನುನ ದೃಢಪಡಿಸ್ುವ ಅಥಷಹೇನ ಕ್ಥಯಷಗಳಿಗಥಗಿ, ಒಂದುವಷೇಳಷ ಅದು ಕತಷನಂದ 
ಆತೂಗಳನುನ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ುವುದಥಗಿದದಲ್ಲಿ ಆತನಗಷ ಸ್ಮಯವಿಲ್ಿ. 

ರೂಪಕ್ಥಲ್ಂಕ್ಥರವನುನ ಓಟಗಥರನನುನ marathon ಓಟಕ್ಷೆ ಬದಲಥಯಸ್ುವಥಗ, 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕುಸಿತಪಟುವನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ನತನ್ು ಯತವ ರೇತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ನ್ು 
ಗುದತುಡುರ್ ಾೆೇನೆಂದರೆ ಗತಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುದುುವವನ್ತ್ಲಿ, ಎಂದು ಅವನು ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ. 
ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ-ರಷೂೇಮನ್ ಕ್ರಿೇಡಷಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕೂಿರವಥದ ವಯವಹಥರವಥಗಿತುತ. ಸಥಮಥನಯ 
ಕುಸಿತಪಟುವು ಗಂಭಿೇರವಥಗಿ ಒಡುವ marathon ಓಟಗಥರನ ವಿಧದವನಂತ್ಷ ಅಲ್ಿ, 
ಅದುದರಿಂದ ನಷರಳಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಯಡುವ ಕ್ರಿೇಡಥಪಟು ಓಲ್ಪಿಂಕನವಲ್ಲಿ ಕುಸಿತಆಡುವ 
ಕುಸಿತಪಟುವಿಗಿಂತ ವಿಭಿನನವಥಗಿದಥದನಷ. ಕ್ರಿಸಿತೇಯ ಜಿೇವಿತವು ಇಂಥಹ ವಿಧದ ಉದಷದೇಶ ಮತುತ 
ಶಸ್ತನುನ ಹಷೂಂದುವ ಅವಶಯಕತ್ಷ ಇದಷ ಅದು ಅವನನುನ ಸ್ವ-ನಗಿಹದ ಕ್ರಿೇಡಥಪಟುವಿನ 
ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುನ ಹಷೂಂದದವನಷಂದು ನಧಷರಿಸ್ುತತದಷ. 

ವಚನ್ 27. ಇದನುನ ಬರಷಯುವಥಗ ಪ್ೌಲ್ನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ವಷೈರಥಗಯದ ಭಥವನಷ 
ಇರುವದರಲ್ಲಿ ಸ್ಂದಷೇಹವಿಲ್ಿ, “. . . ದಷೇಹ ಸಥಧನಷಯು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಷ ಪಿಯೇಜ್ನವಥಗಿದಷ” 
(1 ತಿಮೊೇರ್ಥ 4:8). ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಹಷಚ್ಚಿನ ಬಷಲಷಯನುನ ಹಷೂಂದುವದಕ್ಥೆಗಿ ಸ್ವ-
ಅಲ್ಿಗಳಿಯುವಿಕ್ಷಯನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಹಥಗೂ, ವಷೈರಥಗಯವು ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿರುವ 
ಯಥವುದಷೇ ರಿೇತಿಯ ಆತಿೀಕ ಆಶೇವಥಷದಗಳಿರಲ್ಲ, ಪ್ೌಲ್ನು ನ್ನ್ು ಮೈಯನ್ುು ಜಜಜ 
ಸ್ತವದಿೇನ್ ಪ್ಡಿಸಿಕೊಳುಿರ್ ಾೆೇನೆ ಇದನುನ ಹಷೇಳುವಥಗ, ಸ್ವತಃ-ಶಕ್ಷವಿಧಿಸಿಕ್ಷೂಂಡ ನಷೂೇವು 
ಆತನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನು ಕ್ಷೇವಲ್ ಉದಷದೇಶಪೂರಿತ ಜಿೇವಿತದ ಕುರಿತು 
ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ. ಸ್ವಯಂ-ಶಸ್ುತ, ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ, ಪವಿತಿ ಜಿೇವಿತದ ಕ್ಥಯಷದಲ್ಲ ಿ
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ಐಕಯನಥಗಿ, ಪಿಯೇಜ್ನವಥದ ಉದಷದೇಶವನುನ ನಡಷಸ್ುತ್ಷತೇನಷ. ಅದರ ಪರಿಣಥಮ ಕ್ಷೈಸ್ತರ 
ರಕ್ಷಕನು ಮತುತ ಅರಸ್ನನುನ ಗೌರವಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ. 

ಪ್ಥಲ್ನು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಿರುವದು ಮತುತ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರಲ್ು ಒಬಬನು ತನನ 
ಜಿೇವಿತವನುನ ಕಳಷಯುವದು ಕ್ಷೂನಷಯ ದನಗಳಲ್ಲಿ ಅವನ ವಿಮೊೇಚನಷಯ ಭರವಸಷಯನುನ 
ನೇಡುವದಲ್ಿ. ಪರಮಪ್ಥಪಿಯಥಗುವ ಸಥಧಯತ್ಷ ತನಗೂ ಸ್ಹ ಇದಷ. ಅವನು ಮತುತ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಶಸಿತಗಷ ಒಳಪಡಿಸ್ುವ ಅವಶಯಕತ್ಷ ಇದಷ 
ಯಥಕಂದರಷ ಪ್ಥಪದಂದ ವಿಮೊೇಚ್ಚಸ್ಲ್ಪಟಿ ಒಬಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ ಬಷನುನಹಥಕು 
ಅಹೆರ್ೆಯಿಲಿದವನತಗುವ ಸಥಧಯತ್ಷ ಇದಷ. ಜ್ನರು ಕ್ಷಲ್ವೊಂದು ಸಥರಿ ನಂಬಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ 
ಹಡಗು ಒಡಷದು ನರ್ಿಪಟಿವರಂತ್ಷ ಇದಥದರಷ (1 ತಿಮೊೇರ್ಥ 1:19, 20). “ಅನಹಷ” ಎಂಬ ಪದಕ್ಷೆ 
ಗಿಿೇಕ್ ಅನುವಥದ (ἀδόκιμος, adokimos) ಪರಿೇಕ್ಷಗಷ ಒಳಗಥದ ಒಬಬನು ಪರಿೇಕ್ಷಯಲ್ಲಿ 
ವಿಫಲ್ನಥದದದನುನ ವಣಿಷಸ್ುತತದಷ. Witherington ಅವರು ಸ್ರಿಯಥಗಿ ನಧಷರಿಸ್ುತ್ಥತರಷ, 
“ಪ್ೌಲ್ನು ತನಗಷ ಮತುತ ತನನ ಶಷ ೇತುಿಗಳಿಗಷ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಯಮವನುನ 
ಅನುಸ್ರಿಸ್ದದದಲ್ಲಿ ಕ್ರರಿೇಟವನುನ ಕಳಷದುಕ್ಷೂಳುಳವ ಈ ಸಥಧಯತ್ಷಯನುನ ಪರಿಗಣಿಸಿದದನು 
ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿದಷ.”12 

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಿವದು 

ಸ್ತವತ್ಂತ್ರವನ್ುು ಬಿಟ್ುಟಕೊಡುವ ಹಕುೆ 
ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ, ಒಬಬ ವಯಕ್ರತ, ಅಭಥಯಸ್ ಮಥಡುವದಕ್ಥೆಗಿ ಅದನುನ 

ದೃಢಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಆಪೊಿೇ-ಅಮ್ಮೇರಿಕನ್ ನಥಗರಿಕರು ಮತುತ ಸಿರೇಯರು ಯುಎಸ್ನ, ಲ್ಲಿ 
ಮತಚಲಥಯಸ್ುವ ಹಕುೆ ದಷೂರಷತ್ಥಗ, ಮತವನುನ ಚಲಥಯಸಿದರು. ಕ್ಷಲ್ವು ಜ್ನರು ಈ 
ಹಕೆನುನ ಲ್ಲಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೇಡಬಷೇಕ್ಷಂದು ಹಷೂೇರಥಡಲ್ು ಮತುತ ಸಥಯಲ್ು 
ಸಿದಧರಥಗಿದದರು. ಒಬಬನು ಅಭಥಯಸ್ ಮಥಡದಷೇ ಹಷೂೇದರಷ ಆ ಹಕ್ರೆಗಷ ಏನು ಬಷಲಷ ಇದಷ? 
ಹಥಗೂ, ಪ್ೌಲ್ನು ತ್ಥನು ಉಪಯೇಗಿಸ್ದಷೇ ಇರುವ ಸಥವತಂತಿಯವನುನ ಬಲ್ವಥಗಿ 
ಕ್ಥಪ್ಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತತೊನಷ. ಒಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತನು ಸ್ುನನತಿ ಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಅಥವಥ 
ಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳದರುದಕ್ಷೆ ಸ್ವತಂತಿನಥಗಿದಥದನಷ ಎಂದು ಆತನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ (ಗಲಥತಯ 
5:6); ಆದರಷ ಯಥವುದಷೇ ಸ್ುನನತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರುವ ಅವಕ್ಥಶಗಳ 
ಬಥಗಿಲ್ುಗಳನುನ ಮುಚಿದಷೇ ಹಷೂೇದರು, ಪ್ೌಲ್ನು ಮತುತ ತಿಮೊೇಥಷಯನು ಸ್ುನನತಿ 
ಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡರು (ಅ.ಕೃ. 16:3). ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಬಷಂಬಲ್ವನುನ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವ ಹಕೆನುನ ಪಿತಿಪ್ಥದಸ್ುತ್ಥತನಷ (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 9:14; ಗಲಥತಯ 6:6), 
ಆದಥಗೂಯ ಆತನು ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಸ್ಭಷಯಂದ ವಸ್ುತರೂಪದ ಸ್ಹಥಯವನುನ ನರಥಕರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ 
(1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 9:12). ಪ್ೌಲ್ನು ಆ ಹಕುೆಗಳನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವ ಉದಷದೇಶ ತನಗಿಲ್ಿ ಎಂದು 
ದೃಢೇಕರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನ ಚಚಷಷಯ ಕ್ಷೇಂದಿಬಿಂದುವಥಗಿ ಅಧಥಯಯ 8 ಮತುತ 9ರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ 
ಸ್ಹಷೂೇದರರಿಂದ ಅವರಿಗಷ ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ಅಪಿಷಸಿದ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವ ಹಕುೆ ಇದಷ 
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ಎಂಬ ಒತ್ಥತಯವನುನ ಚಚ್ಚಷಸಿದಥದನಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ವಥಯಪ್ಥರದ ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿ ಖರಿೇದಸಿದ 
ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ಅಪಿಷತವಥಗಿದದರೂ ಆ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದು ಆತಿೀಕವಥಗಿ 
ಅಶುದಧವಥದದದಲ್ಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (10:25); ಹಥಗೂ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ವಿಗಿಹಗಳ 
ದಷೇವಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದು ಸ್ುಳುಳ ದಷೇವತ್ಷಗಳನುನ ಆರಥಧಿಸಿದ ಹಥಗಷ 
ಅದು ಪ್ಥಪ (ನಷೂೇಡಿರಿ 10:21). ನಂಬಿಕ್ಷ ಅಥವಥ ಜ್ಞಥನ ಕಣಿಣಗಷ ಕ್ಥಣುವ ಇಂಥಹ 
ಕ್ಥಯಷದಲ್ಲಿ ಬದಲಥವಣಷಯನುನ ತರುತತದಷ; ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷ. ಇದರಷೂಟ್ಟಿಗಷ, 
ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ಮ್ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಊಟಮಥಡುವ ಇತರ ಮ್ಮೇಲಷ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಹಷೂಂದರುವ 
ನಕ್ಥರಥತೂಕ ಪಿಭಥವಗಳನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ವಿಗಿಹಗಳ ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಊಟಮಥಡುವಥಗ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯನುನ ದೂರವಿರಿಸಿದರೂ, ಅವನು ಒಬಬ 
ಬಲ್ಹೇನ ಸ್ಹಷೂೇದರನನುನ ಪ್ಥಪವನುನ ಮಥಡುವಂತ್ಷ ಪೊಿೇತ್ಥುಹಸ್ದ ಹಥಗಷ ಆಗುತತದಷ 
(8:9). ಬಲ್ವಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತನು ಬಲ್ಹೇನ ಸ್ಹಷೂೇದರನಗಷೂೇಸ್ೆರ ತನಗಿರುವ ಸಥವತಂತಿವನುನ 
ಬಿಟುಿಕ್ಷೂಡಲ್ು ಸಿದಧನಥಗಿರುತ್ಥತನಷ.  

ಇಂದು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಇಂಥಹದಷದೇ ದವಂದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ುಕ್ರರಬಹುದು. ಒಬಬನು ತನನ ಬಲ್ಹೇನ 
ಸ್ಹಷೂೇದರನ ಸ್ೂಕ್ಷಮಪಿಜ್ಞಷಗಥಗಿ ತನನ ಹಕೆನುನ ಬಿಟುಿಕ್ಷೂಡಬಷೇಕು, ಮತುತ ಇತರರ 
ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಯಥಗುವದನುನ ನರಥಕರಿಸ್ಬಷೇಕು? ಸ್ತಯವಷೇದ ಆಧಥರಿತ 
ಉತತರ ಎಂದರಷ ಅದು ಪರಿಸಿಾತಿಯನುನ ಆಧರಿಸಿದಷ. ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಹಂಬಥಲ್ಕರು ಕ್ಷೈಗಳನುನ 
ತ್ಷೂಳಷದುಕ್ಷೂಳಳದಷೇ ಉಟಮಥಡಿದರು; ಅವರು ಮಥನವನು ನಭಷಂದಸಿದ ಕ್ಷೈಗಳನುನ 
ತ್ಷೂಳಷದುಕ್ಷೂಳುಳವ ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳನುನ ಫರಿಸಥಯರು ಬಷೇಸ್ರಪಟುಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷಂಬ 
ಕ್ಥರಣಕ್ಥೆಗಿ ಆಚರಿಸ್ಲ್ು ಒತ್ಥತಯವನುನ ಹಷೂಂದಬಥರದು (ಮತ್ಥತಯ 15:2; ಮಥಕಷ 7:5). 
ನಥವು ಪಿತಿನತಯ ಎದುರಿಸ್ುವ ಪಿತಿಯಬಬರ ಮನಸಥಕ್ಷಿಗಷ ಅನುಗುಣವಥಗಿ ಜಿೇವಿಸ್ುವದು 
ಅಸಥಧಯ. ಹಥಯಗೂ, ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನಥವು ಆತನು ಸ್ತಯವಷೇದವನುನ ಅಥಷೈಷಸಿದ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂ ಸ್ಹ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಪ್ಥಿಮಥಣಿಕತ್ಷಯನುನ ನಷೂೇಡುವಥಗ, ನಥವು ಕ್ಷಲ್ವು 
ಹಕುೆಗಳನುನ ರೂಢಯಲ್ಲಿ ತರುವದಕ್ರೆಂತ ಮತುತ ಆ ಸ್ಹಷೂೇದರನು ಎಡವಿ ಬಿೇಳುವದಕ್ಷೆ 
ಕ್ಥರಣವಥಗುವದಕ್ರೆಂತ ಬಿಟುಿಕ್ಷೂಡಲ್ು ಸಿದಧರಥಗುತ್ಷತೇವಷ. 

ದತಂಪ್ತ್ಯವು ಮತನ್ಯವತದದುು 
ವಷೈರಥಗಯ ಬಹಳ ವಿರಳವಥಗಿ ಅಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥದ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಪಂಗಡಗಳಲ್ಲಿ ತನನ 

ತಲಷಯನುನ ಎತುತತತದಷ. ಬಿಹೂಚಯಷ ಒಂದು ರಿೇತಿಯ ವಷೈರಥಗಯವಥಗಿದಷ. ಸ್ತಯವಷೇದದ 
ಅನುಮತಿಯಲ್ಿದಷ ಕ್ಷಲ್ವು ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ ಬಿಹೂಚಯಷದ 
ಜಿೇವಿತಕ್ರೆಂತ ಪರಿಶುದದತ್ಷಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂಂಚ ಕಡಿಮ್ಮಯಥಗಿವಷ. ವಥದವು ಹೇಗಷ 
ಮುಂದುವರಷಯುತತದಷ, ಒಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತನು ಉಪವಥಸ್ಮಥಡಬಹುದು ಆದುದರಿಂದ ಆತಿೀಕ 
ಬಷಳವಣಿಗಷಗಥಗಿ ಆಹಥರವನುನ ತಯಜಿಸ್ಬಹುದು, ಅದರಂತ್ಷ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಆನಂದವನುನ 
ಅಲ್ಿಗಳಷಯುವದು ಆತಿೀಕ ಪಿಗತಿಗಷ ಕ್ಥರಣವಥಗುತತದಷ. ಅನಷೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಷೂೇಮನ್ 
ಕ್ಥಯತ್ಷೂೇಲ್ಲಕುಿಂ ಬಿಹೂಚಯಷವನುನ ಪ್ಥಲ್ಲಸ್ುತಿತದಥದರಷ. ಇದಕ್ಷೆ ವಯತಿರಿಕತವಥಗಿ, ಇಬಿಿಯರಿಗಷ 
ಬರಷದ ಪತಿಿಕ್ಷಯ ಲಷೇಖಕನು, “ದಥಂಪತಯವು ಮಥನಯವಥದದಷದಂದು ಎಲ್ಿರೂ ಎಣಿಸ್ಬಷೇಕು; 
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ಗಂಡಹಷಂಡಿರ ಸ್ಂಬಂಧವು ನರ್ೆಳಂಕವಥಗಿರಬಷೇಕು” ಎಂದು ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ (ಇಬಿಿಯ 
13:4). ಪ್ೌಲ್ನು ಯಥರು ದಥಂಪತಯವನುನ ನಷಷೇಧಿಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರನುನ ಯಥರು 
ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಅಲ್ಿಗಳಷಯುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರಷೂಂದಗಷ ಇಡುತ್ಥತನಷ (1 ತಿಮೊೇರ್ಥ 4:1-3). 
ಇದರಷೂಟ್ಟಿಗಷ, ಅವನು 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 9:5ರಲ್ಲಿ ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ, “ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ಹಷೂೇದರಿಯಥಗಿರುವ 
ಹಷಂಡತಿಯನುನ ಕರಕ್ಷೂಂಡು ಸ್ಂಚರಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಮಿಕ್ಥೆದ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರಂತ್ಷಯೂ ಕತಷನ 
ತಮೂಂದರಂತ್ಷಯೂ ಕ್ಷೇಫನಂತ್ಷಯೂ ನಮಗಷ ಹಕ್ರೆಲ್ಿವಷೇ?” ಯಥರ ಬಿಹೂಚಯಷದ 
ಜಿೇವಿತವು ವಷೈವಥಹಕ ಜಿೇವಿತಕ್ರೆಂತ ಶಷಿೇರ್ಠವಥಗಿದಷ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ತಯವಷೇದವು 
ಬಷಂಬಲ್ಲಸ್ುವದಲ್ಿ. 

ಕೆಲಸಮತಡುವವನ್ು ತ್ನ್ು ವೆೇತ್ನ್ವನ್ುು ಸಂಪತದಿಸುರ್ತಾನೆ 
ಸ್ಭಷಯಂದ ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಬಷಂಬಲ್ವನುನ ತನನ ಕುಟುಂಬವನುನ ಪೊೇಷ್ಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ 

ಹಷೂಂದುವ ಅವಶಯಕತ್ಷಯರುವಥಗಲ್ೂ, ಒಬಬ ಉಪದಷೇಶಕನು ಸಥಾನಕ ಸ್ಭಿಕರ ಹಣಕ್ಥಸಿನ 
ಪಿತಿಫಲ್ಕ್ಷೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿರದ ಕ್ಷಲ್ಸ್ವನುನ ಕ್ಷೈಗಷತಿತಕ್ಷೂಳುಳವದನುನ ಅವಮಥನಕರ 
ಸಿಾತಿಯಲ್ಲಿದಷದೇನಷ ಎಂದು ಭಥವಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಸ್ತಯವಷೇದ ಆಧಥರಿತ ಬಷೂೇಧನಷಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತ 
ದಷೇವರರಥಜ್ಯದ ಕ್ಷಲ್ಸ್ಗಥರರ ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಬಷಂಬಲ್ದ ಸ್ಮೃದದಯಥದ ಉದಥಹರಣಷಗಳಿವಷ. 
ಪ್ೌಲ್ನು “ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತಿತನ ಬಥಯನುನ ಕಟಿಬಥರದು” (ಧಮೊೇಷ 25:4) ಮೊೇಶಷಯ 
ಮಥತುಗಳನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಅಥವಥ ಆತೂಗಳನುನ ಗಷಲ್ುಿವ 
ಕ್ಥಯಷಮಥಡುವ ಹರಿಯನು ತನನ ಪಿಯತನಗಳಿಗಷ ಭೌತಿಕ ನಷರವನುನ ಪಡಷದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು 
(1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 9:9; 1 ತಿಮೊೇರ್ಥ 5:18). ವಿಸಥತರವಥಗಿ, ಪ್ೌಲ್ನ ವಥದವು ಸೌವಥತಿಷಕರಿಗಷ 
ಅಥವಥ ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯಕ್ಥೆಗಿ ಶಿಮಿಸ್ುವ ಇತರರಿಗಷ ಸ್ಮಥನವಥಗಿ ಅನವಯಸ್ುತತದಷ.  
1 ತಿಮೊೇರ್ಥ 5:18ರಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಯೆೇಸ್ು ಸಥವಮಿ ತನನ ಹನಷನರಷಡು ಜ್ನ ಶರ್ಯರನುನ ಅವರ 
ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಯೇಗಕ್ಷೆ ಕಳುಹಸ್ುವಥಗ ಹಷೇಳಿದ ಮಥತುಗಳನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತ್ಥತನಷ 
“ಆಳು ಅಂಬಲ್ಲಗಷ ಯೇಗಯನಷಷಿೇ” (ನಷೂೇಡಿರಿ ಮತ್ಥತಯ 10:10). ಗಲಥತಯದವರಿಗಷ, 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ, “ದಷೇವರ ವಥಕಯದಲ್ಲಿ ಉಪದಷೇಶಹಷೂಂದುವವನು 
ಉಪದಷೇಶಮಥಡುವವನಗಷ ತನಗಿರುವ ಎಲಥಿ ಒಳಷಳಯವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಥಲ್ು ಕ್ಷೂಡಲ್ಲ” (ಗಲಥತಯ 
6:6). ಪ್ೌಲ್ನು, ಫಿಲ್ಲಪಿಫಯ ಸ್ಭಷಯವರಿಗಷ ಅವರ ಸ್ಹಥಯಕ್ಥೆಗಿ ತನನ ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷಯನುನ 
ವಯಕತಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (ಫಿಲ್ಲಪಿಫ 4:15; ನಷೂೇಡಿರಿ 2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 11:9).  

ಭೌತಿಕ ಬಷಂಬಲ್ವನುನ ಉಪದಷೇಶಕರಿಗಷ ಒದಗಿಸ್ುವದರ ಕುರಿತು ಉದಥಹರಣಷಗಳು 
ವಷೇದವಥಕಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃದಧಯಥಗಿವಷ. ಆದರಷ ವಿವರಣಷಯು ಬಷಂಬಲ್ ನೇಡುವವರ ಜಥಣತನದ 
ಆಯೆೆಯ ಮ್ಮೇಲಷ ನಧಥಷರಿತವಥಗಿದಷ. ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಶಿಮಿಸ್ುವವರು ವಿಶರ್ಿವಥಗಿ 
ಕ್ಷೂಂಡುಕ್ಷೂಂಡ ಹಸ್ತಗಳಲಥಿ. ಕ್ಷೇವಲ್ ವಷೇತನಕ್ಥೆಗಿ ಕ್ಥಯಷ ಮಥಡುವ ಸ್ುವಥತ್ಥಷ 
ಉಪದಷೇಶಕನು ಯೆೇಸ್ು ಹಷೇಳಿದ ಕುರಿಗಳ ಒಡಷಯನಥದ ಕುರುಬ ಮತುತ ವಷೇತನಕ್ಥೆಗಿ 
ನಷೇಮಿಸ್ಲ್ಪಟಿ ಕುರುಬನ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ಮನಸಿುನಲ್ಲಿ ತರುತದಷ 
(ಯೇಹಥನ 10:11, 12). ದಷೇವರ ರಥಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿತಿಯಬಬ ಪೂಣಥಷವಧಿಯ ಕ್ಷಲ್ಸ್ಗಥರ ತನನ 
ಆತೂಗಳನುನ ಹುಡುಕಬಷೇಕು. ಒಬಬನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರುವದಕ್ಷೆ ತನನ 
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ಜಿೇವಿತವನುನ ನೇಡುವುದಥದರಷ ಈ ಸಷೇವಷಯನುನ ಕತಷನಗಥಗಿ ಮತುತ ತನನ ಜ್ನರಿಗಥಗಿ 
ಮಥಡಬಷೇಕು, ಒಂದುವಷೇಳಷ ಆತನು ನರಂತರವಥಗಿ ಹಷಚ್ಚಿನ ವಷೇತನಕ್ಥೆಗಿ ಅಥವಥ ಹಷಚುಿ 
ಅನಕೂಲ್ಕರ ಸಿಾತಿಗಳಿಗಥಗಿ ತವಕಪಡುವದಥದರಷ ಈ ಸಷೇವಷಯನುನ ಮಥಡಲಥರನು. ಅದಷೇ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ತನನ ಕುಟುಂಬದ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳನುನ ಪೂರಷೈಸ್ುವ 
ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥದ ವಷೇತನಕ್ಷೆ ಒತುತ ನೇಡುವದಕ್ಥೆಗಿ ತನನ ಹಕುೆಗಳಷ ಳಗಷ ಇರುತ್ಥತನಷ. 

ಯಥರು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಪಿಸ್ರಿಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ತಮೂ ಸ್ಮಯ ಮತುತ ಶಕ್ರತಯನುನ 
ಸ್ಮಪಿಷಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರಿಗಷ ಸ್ಭಷಗಳು ಉತತಮವಥದ ಉಪಚಥರವನುನ ನೇಡುವ 
ಹಂಗಿನವರಥಗಿರುತ್ಥತರಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಇದನುನ ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ: “ಅದಷೇರಿೇತಿಯಥಗಿ ಕತಷನು 
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರುವವರು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯಂದಲಷೇ ಜಿೇವನ ಮಥಡಬಷೇಕ್ಷಂದು 
ನಷೇಮಿಸಿದನು” (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 9:14). “ಉತತಮವಥದ ಉಪಚಥರ” ಎಂದರಷ ಪಿತಿಯಬಬ 
ಸ್ಭಿಕರು ಮಥಡಬಷೇಕ್ಥದ ನಧಥಷರ. ಸಥಮಥನಯ ನಯಮವಥಗಿ, ಉಪದಷೇಶಕರು ಹಷಚುಿ 
ಆಕರ್ಷಕ ವಷೇತನ ಅಥವಥ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಅತಯಂತ ಅಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥದದದನುನ ಹಷೂಂದುವದಲ್ಿ. 
ಉಪದಷೇಶಕನ ಬಲ್, ಸಥವಭಥವಿಕ ಸಥಮಥಿಯಗಳು, ತರಬಷೇತಿ, ಸಿಾರತ್ಷ, ಉದಥಹರಣಷ ಮತುತ 
ಜ್ಞಥನವನುನ ಅವನ ವಷೇತನವನುನ ನಧಷರಿಸ್ುವಥಗ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಷೇಕು.  

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮತುತ ಸ್ಭಷಯ ಪೂಣಥಷವಧಿ ಸಷೇವಷಯನುನ ಮಥಡಲ್ು ಒಬಬನು ಮಥಡುವ 
ಆಯೆೆ, ಅವನ ಹೃದಯವನುನ ದುರಥಶಷ ಮುತಿತಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಯಥವುದಷೇ 
ಖಚ್ಚತತ್ಷಯಲ್ಿ. ಕ್ಷಲ್ವು ಶಷ ೇಧನಷಗಳು ಎರ್ುಿ ಜಥಗತಿಕವಥಗಿವಷ ಎಂದರಷ ದುರಥಶಷ ಎಂಬ 
ಮಥನವನ ಆತೂವನುನ ಅಸ್ಮಥಷನನಥನಗಿಸ್ುತತದಷ. ಅದರ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಂಬಿಕ್ಷಯ 
ಕ್ಷೂರತ್ಷ, ದುರಥಶಷ ಪಿಿೇತಿಸ್ವರೂಪಿಯಥದ ದಷೇವರನುನ ದಷೂೇಚುತತದಷ ಮತುತ 
ತೃಪತಪಡಿಸ್ಲಥರದ ಸ್ಂಗತಿಗಳಿಗಷ ಪಿಿೇತಿಯನುನ ನೇಡುತತದಷ. 

ಸ್ತಂಕೆೇತಿಕವತಗಿ ವೆೇದವತಕಯವನ್ುು ಉಪ್ಯೊೇಗಿಸುವದು 
9:8-9ರಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಚಚಷಷಯು, ಪ್ಷಿೇರಷಪಣಷಹಷೂಂದದ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಂತ್ಷ, ಅವನಗಷ ಹಳಷ 

ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಂದ ಒಂದು ವಷೇದಭಥಗವನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಸಥಂಕ್ಷೇತಿಕವಥದ 
ಅಥಷವನುನ ಕ್ಷೂಡುವದಥಗಿದಷ, ಹಥಗೂ, ಸ್ತಯವಷೇದ ಆಧಥರಿತ ಅದರ ಸ್ನನವಷೇಶದಷೂಳಗಿಂದ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಅದನುನ ಸ್ಂಬಂಧವಿಲ್ಿದ ಸ್ಂಗತಿಗಳಿಗಷ ಅಳವಡಿಸ್ುವದು ಇಂದನ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಸಿವೇಕೃತವಥಗಿದಷಯೇ? ನಥವು ಇರ್ಿರವರಷಗಷ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತಗಷೂಳಿಸ್ಬಹುದು: ಇಂದು 
ಸಥಂಕ್ಷೇತಿಕವಥಗಿ ವಷೇದವಥಕಯದ ಉಪಯೇಗ ಅಥಷೈಷಸ್ುವವರ ಅಭಿಪ್ಥಿಯಕ್ಷೆ 
ಸ್ಂದಷೇಹಥತೂಕವಥಗಿದಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಸ್ತಯವಷೇದದ ಬರಹಗಥರರು ತ್ಥವಷೇ ಸ್ಂಕ್ಷೇತಗಳನುನ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿದಂತ್ಷ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂದಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಗಬಥರದು. 
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