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ಅಧ್ಯಾಯ 11 

ಮತಸತಕತ ಹಯಕ್ತಕೆ ಳುುವದರ ಮತ್ತು 
ಕತ್ಿನ ಭೆ ೇಜನದ ಕತರಿತ್ತ 

ಸ ಚನೆಗಳು 

ಮತಸತಕತ ಹಯಕ್ತಕೆ ಳುುವದತ (11:1-16) 
ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲವು ಪ್ುಟ್ಗಳ್ಳ 11ನ ೇ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲ್ಲ ರ್ುಸುಕು 

ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದರ ಕುರಿತು ಪೌಲನ್ ಸೊಚನ ಗಳಿಗಿಾಂತ ಹ ಚುಾ ಗೊಢ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿವ . ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾಾಂಸೃತಿಕ ರ್ತುು ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲ್ಲರುವ ಆಸಕ್ರು 
ವಿಶಿಷಟವಾಗಿದ  ಎಾಂದು ತ ೊೇರಿಬರುತುದ . ಈ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಳ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಎಲ್ಲ್ಲಯೊ ಕಾಂಡು ಬರುವದಿಲಲ. ಪ್ರತಿನತಾದ ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಆಚ್ಾರಪ್ದಧತಿ 
ರ್ತುು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳ್ನ್ುು ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾರು, ಎರಡು ಸ್ಾವಿರ ವಷಮಗಳ್ಳ 
ಕಳ ದುಹ ೊೇದ ನ್ಾಂತರ ಇವುಗಳ್ನ್ುು ಪ್ುನ್ಮರಚಸುವದು ಕಠಿಣವಾಗಿತುು. ಕ ೊರಿಾಂಥ ಒಾಂದು 
ಅಾಂತರಾಷ್ರೇಯ ಪ್ಟ್ಟಣವಾಗಿತುು. ಅಲ್ಲ್ಲ ನ ಲ ಗ ೊಾಂಡಿರುವ ರ ೊೇರ್ನ್ುರ ಇದರ 
ಅಸಿುವಾರವನ್ುು ಪೌಲನ್ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ವಿಶಿಷಟವಾದ ರ್ುದ ರಯನ್ುು ಒತುುವ ಪ್ೂವಮದಲ್ಲ್ಲ 
ನ್ೊರು ವಷಮಗಳ್ ಹಾಂದ  ಹಾಕಲಪಟ್ಟಟತುು. ಗಿರೇಕರು ವಾಾಪಾರ ಸಾಳ್ಗಳ್ನ್ುು ರ್ತುು 
ನ ರ ಹ ೊರ ಯನ್ುು, ರ್ತುು ಯೆಹೊದಾರ ಉಪ್ಸಿಾತಿಯನ್ುು ಸ್ ೊೇಸಿ ತ ಗ ದಿರುವದು 
ವಿಶಿಷಟವಾಗಿತುು. 

ಸಭ ಯು ತನ್ುಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಿವತಮನ  ಹ ೊಾಂದಿದವರ ಬ ೊೇಧನ ಗಾಗಿ ರ್ಹಾ 
ದ ೇವಾಲಯವನ್ುು ಸರ್ಮೇರ್ಪಸಿತು, ಆದರ  ಅದಕ ೆ ಆರ ೊೇಗಾಯುತ ಅನ್ಾ ಸಪಧಿಮಗಳ್ಳ ಸಹ 
ಇದಾರು. ಗಿರೇಕ್ ರ್ತುು ರ ೊೇರ್ನ್ ದ ೇವರುಗಳ್ಳ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ದ ೇವರ ೊಾಂದಿಗ  ಭಕುರ 
ಆರಾಧನ ಗಾಗಿ ಸಪಧಿಮಸುತಿುದಾರು. ಅಲಲದ ೇ ಅರಸರ ಕುಟ್ುಾಂಬದ ಇತಿುೇಚನ್ ರ್ೃತ 
ಸದಸಾರ ಆರಾಧನ ಗಾಗಿ ಗುಡಿಗಳ್ಳ ರ್ತುು ದ ೇವಾಲಯಗಳ್ಳ ಜನ್ರ್ಪರಯವಾಗಿದಾವು. 
ವಿಭಿನ್ು ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ನ್ಾಂಬಿಕ ಗಳ್ಳ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಆತಾಂಕವನ್ುು ಸೃಷ್ಟಸುತಿುದಾವು ಆದರ  
ಕ ೇವಲ ಇವುಗಳ ೇ ಕಲಹಕ ೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಕ ೊೇರಿಾಂಥವು ಶಿರೇರ್ಾಂತ ರ್ತುು ಬಡವರ 
ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ದ ೊಡಡ ಅಾಂತರವಿರುವ ನಾಗರಿೇಕ ಪ್ಟ್ಟಣವಾಗಿತುು. ರ್ುಸುಕು 
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ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದರ ಕುರಿತು ಪೌಲನ್ ಎಚಾರಿಕ  ಈ ರ್ಮಶರ ರ್ತುು ಜಟ್ಟಲ 
ಸಾಂಸೃತಿಯಿಾಂದಾಗಿ ಬಾಂದದಾಾಗಿತುು.  

ಯಾವುದ ೇ ಕಠಿಣ ವ ೇದಭಾಗವನ್ುು ಅರ ೈಮಸುವದಕ ೆ ಸನುವ ೇಶವು 
ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾಗಿದ ; ಆದರ  ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ, ಅದು 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಸಾಂಗತಿಗಳಿಗಿಾಂತ ಹ ಚುಾ ಜಟ್ಟಲವಾಗಿದ . ಅಧ್ಾಾಯ 11 ನ್ುು ಅಧ್ಾಾಯ 8:1ರಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾರರಾಂಭವಾದ ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯ ಪ್ರಶ ುಗ  ವಿಸುರಣ  ಎಾಂದು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಬಹುದ ೊೇ 
ಅಥವಾ 12:1ರಲ್ಲ್ಲ ಪಾರರಾಂಭವಾದ ಆಾಂತರಿಕ ಕಾಯಮಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಸಭ ಯ ಆರಾಧನ ಯ 
ಕುರಿತು ಇದು ಹ ೊಸ ಪ್ರಶ ುಯನ್ುು ಪ್ರಿಚಯಿಸುತುದ ೊೇ? “ಈಗ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ” ಸೊತರವು 
8:1 ರ್ತುು 12:1ರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಕಾಂಡುಬರುವದಿಲಲ, ಆದರ  Anthony C. Thiselton ಹೇಗ  
ವಾದಿಸುತಾುರ , ಪ್ತಿರಕ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ “ಈಗ ನರ್ಮನ್ುು ಹ ೊಗಳ್ಳತ ುೇನ  . . .” ಎಾಂಬ ಪ್ದಗಳ್ 
ರ್ೊಲಕ ಹ ೊಸ ಮಾಗಮದಶಮನ್ವನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುತುವ  11:2. ಅವನ್ ಪ್ಕ್ಷಿನ ೊೇಟ್ವು ಈ 
ಕ ಳ್ಗಿನ್ಾಂತಿದ : “. . . ಇದರ ಹಾಂದಿರುವ ಐಕಾತ ಯನ್ುು ತರುವ ರ್ುಖ್ಾವಿಷಯ [8:1—11:1] 
ಬಲಹೇನ್ ಸಹ ೊೇದರನ ಡ ಗ  ರ್ಪರೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ತಾಳ ಮಯಿಾಂದ ವತಿಮಸುವದು; [11:2-14:40]ರಲ್ಲ್ಲ 
ಒಟ್ಾಟಗಿ ಸ್ ೇರಿ ಬಾಂದು ಆರಾಧಿಸುವ ಸರ್ುದಾಯದ ಸನುವ ೇಶದಲ್ಲ್ಲ ನ್ರ್ಮ ವತಮನ ಯ 
ಕುರಿತು.”1 

ಒಬಬನ್ು Thiselton ನ ೊಾಂದಿಗ  8:1—11:1ರಲ್ಲ್ಲರುವ ಐಕಾತ ಯಲ್ಲ್ಲ ತರುವ 
ರ್ುಖ್ಾವಿಷಯವು ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಗ  ಸರಿಯಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಯಾಗಿದ  ಎಾಂದು 
ಅಸರ್ಮತಿಯಿಾಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯಿಸಬಹುದು ರ್ತುು ಈ ರ್ುಖ್ಾವಿಷಯವನ್ುು 11:2–34ರಲ್ಲ್ಲ 
ಇತರ ಕ್ಷ ೇತರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊಾಂಡ ೊಯುಾತುದ  ಸಭ  ರ್ತುು ಆರಾಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಹ. ಬಲಹೇನ್ 
ಸಹ ೊೇದರರ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ರು ಅಪೊಸುಲನ್ು ವಿಗರಹಗಳ್ ದ ೇವಾಲಯದಲ್ಲ್ಲ ಮಾಾಂಸವನ್ುು 
ತಿನ್ುುವದನ್ುು ನಷ ೇಧಿಸಲು ಇರುವ ಒಾಂದ ೇ ಒಾಂದು ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ರ್ುಸುಕು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು ಸಹ ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯಾಂದಿಗ  ಸಾಂಬಾಂಧವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ .  

ಈ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ ಕುರಿತು ವಾದಿಸಲು Richard E. Oster, Jr, ಅವರು ಗಣನೇಯವಾದ 
ಸಾಂಶ  ೇಧನ ಗಳ್ನ್ುು ರ್ಾಂಡಿಸಿದಾಾರ  ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದರ ಕುರಿತು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ 
ವಿಶಿಷಟವಾದ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ುು ಬ ಳ ಸಿತು. ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು 
ರ್ತುು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ ಅಧ್ಾಾಯ 8ರಿಾಂದ ಅಧ್ಾಾಯ 10ರಲ್ಲ್ಲ ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸಿದ 
ಮಾಾಂಸದ ಕುರಿತು ಉಪ್ಯುಕು ಬದಲಾವಣ ಯನ್ುು ತರುವ ರ್ತುು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ವತಮನ ಯ 
ಕುರಿತು ಅಧ್ಾಾಯಗಳ್ಳ 12ರಿಾಂದ 14ರಲ್ಲ್ಲ ಬರುವ ಪೌಲನ್ ಎಚಾರಿಕ ಯ ಮಾತುಗಳ್ಳ 
ಕಾಯಮಮಾಡುತುವ .2 

ಪೌಲನ ಉದಯಹರಣೆ (11:1) 
1ನಯನತ ಕ್ತಾಸುನನತು ಅನತಸರಿಸಿದುಂತೆಯೇ ನೇವು ನನುನತು ಅನತಸರಿಸತವವರಯಗಿರಿ. 

ವಚನ 1. ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಸರ್ಮತಿಯಿಾಂದ, ಸತಾವ ೇದದ ವಿವರಣಾಕತಮರು ಈ ವಚನ್ವು 
ಅಧ್ಾಾಯ 10ರ ಕ ೊನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬರುವಾಂತದಾಾಗಿದ  ಎಾಂದು ನಣಮಯಿಸುತಾುರ . ವಿಗರಹಗಳ್ 
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ಆಲಯದಲ್ಲ್ಲ ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸಿದ ಮಾಾಂಸವನ್ುು ತಿನ್ುುವದರ ಕುರಿತು ಅಪೊಸುಲನ್ು 
ಎಚಾರಿಸಿದ ನ್ಾಂತರ, ಅವನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರನ್ುು ದ ೇವರಿಗ  ರ್ಹಮ ತರುವಲ್ಲ್ಲ 
ತನ್ುನ್ುು ಅನತಸರಿಸತವವರಯಗಿರಿಾ ರ್ತುು ಯೆಹೊದಾರಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಾರಿಗಾಗಲ್ಲ್ 
ಬ ೇಸರವನ್ುುಾಂಟ್ು ಮಾಡಬಾರದ ಾಂದು ಬ ೇಡಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 4:16). ಅವನ್ು 
ಫಿಲ್ಲ್ರ್ಪಿಯಲ್ಲ್ಲರುವವರನ್ುು ರ್ತುು ರ ಸಲ ೊೇನಕದಲ್ಲ್ಲರುವವರನ್ುು ತಾನ್ು ಮಾಡಿದಾಂತ  
ಮಾಡಲು ಕರ  ನೇಡುತಾುನ  (ಫಿಲ್ಲ್ರ್ಪಿ 3:17; 4:9; 1 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 1:6; 2 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 
3:9). 

ಪೌಲನ ಪಾಸ್ಯುವನೆ (11:2, 3) 
2ನೇವು ಎಲಯಿದರಲ್ಲಿಯ  ನನುನತು ಜ್ಞಯಪಕಮಯಡಿಕೆ ುಂಡತ ನಯನತ ನಮಗೆ 

ತಿಳಿಸಿಕೆ ಟ್ು ಕಟ್ುಳೆಗಳನತು ಅನತಸರಿಸಿ ನಡಿಯತತಿುೇರೆುಂದತ ನಮಮನತು ಹೆ ಗಳುತ ುೆೇನೆ. 
3ಆದರ  ಒುಂದತ ಸುಂಗತಿಯನತು ನೇವು ತಿಳಿಯಬೆೇಕೆುಂದತ ನನು ಇಷ್ು; ಅದೆೇನುಂದರೆ ಪಾತಿ 
ಪುರತಷ್ನಗ  ಕ್ತಾಸುನತ ತ್ಲೆ, ಸಿರೇಗೆ ಪುರತಷ್ನತ ತ್ಲೆ, ಕ್ತಾಸುನಗೆ ದೆೇವರತ ತ್ಲೆ ಆಗಿದಯದನೆ. 

11:2-16ರಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ ಚಚ್ ಮಯ ಪಾರರಾಂಭದಲ್ಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ 
ಗರ್ನಾಹಮವಾಗಿವ . ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ ಅಪೊಸುಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಭ ಗ  
ವಿಚತರವಾಗಿರುವ ಸನುವ ೇಶವನ್ುು ಸಾಂಬ ೊೇಧಿಸುತಿುದಾಾನ , ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಎಲ್ಲ್ಲಯೊ ಉಲ ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲಲ. 
ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಕ ೈಸುರು ಸಾಂಸೃತಿಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ಲವು ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ ಸಾಂಗತಿಗಳಿಗ  
ನ ೇತುಬಿೇಳ್ಳವ ಶ  ೇಧನ  ಪ್ತರದ ವಿಷಯವಾಗಿದ , 8:1ರಿಾಂದ ಪಾರರಾಂಭಿಸಲಾಗಿದ . 
ಸಹಜವಾಗಿ, ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರು ವಿಗರಹಗಳ್ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿದ . 

ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ರ್ಜೇವಿತದ ಇತರ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ತಲ ಗ  
ರ್ುಸುಕುಹಾಕುವದರ ಕುರಿತಾದ ಗ ೊಾಂದಲಕ ೆ ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು ನೇಡಿರಬಹುದು. 
ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ ರ ೊೇರ್ನ್ರ ನ ೈತಿಕತ  ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ರ್ಜೇವನ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಹರಡಿತುು, ಗಿರೇಕರದಾಲಲ ಇದನ್ುು ಗರ್ನಸುವದು ರ್ಹತವವುಳ್ುದಾಾಗಿದ . ಇನ ೊುಾಂದು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸುವಿಕ  ಏನ್ಾಂದರ  ದ ೇವರುಗಳಿಗ  ಗೌರವವನ್ುು ಅರ್ಪಮಸುವಾಗ ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು 
ಸಿರೇ ಇಬಬರಿಗೊ ತಲ ಯ ಮೇಲ  ಯಾವುದಾದರು ಬಟ್ ಟಯನ್ುು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು 
ಎಾಂಬುದು ರ ೊೇರ್ನ್ರ ಆಚರಣ ಯಾಗಿತುು ಅದರ ೊಟ್ಟಟಗ , ಯೆಹೊದಾ ವೃತುದಲ್ಲ್ಲ ತಲ ಯ 
ಮೇಲ  ಬಟ್ ಟಯನ್ುು ಎಳ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಅಧಿೇನ್ತ ಯ ಸಾಂಕ ೇತವಾಗಿತುು. ರ್ತ ೊುಾಂದು 
ಪ್ತಿ/ತಾಂದ ಗ  ಕುಟ್ುಾಂಬದಲ್ಲ್ಲ ಧರ್ಮಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ೂಣಮ 
ಅಧಿಕಾರವಿದ  ಎಾಂಬ ವಿಚ್ಾರವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿತುು. ಕ ೊನ ಯದಾಗಿ, ನಾವು ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು 
ಸಿರೇ ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಅಥವಾ ಇತರ ಸ್ಾವಮಜನಕ ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಸಪರರು 
ಬ ರ ಯುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ ಎಾಂಬುದನ್ುು ನಾವು ಜ್ಞಾಪ್ಕದಲ್ಲ್ಲ ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು.  

ಸಭ ಯ ಸರ್ೊಹದಲ್ಲ್ಲ, ಹಾಗೊ, ಸಿರೇ ರ್ತುು ಪ್ುರುಷರು ಒಟ್ಾಟಗಿ ಸ್ ೇರಿಬರುತಿುದಾರು, 
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ಅಧ್ಾಾಯ 14 ಇದನ್ುು ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸುತುದ . ಇದರ ೊಟ್ಟಟಗ , ಅವರು ವಯಕ್ರುಕ ರ್ನ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಬ ೇಟ್ಟಯಾಗುತಿುದಾರು, ಇದು ಔಪ್ಚ್ಾರಿಕ ಹನ ುಯಲ್ಲ್ಲ. ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೈಸುರು ಸಭ ಯ 
ಸರ್ೊಹದಲ್ಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ನಯರ್ಗಳ್ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕ ಯ ಕುರಿತು ಗಲ್ಲ್ಬಿಲ್ಲ್ 
ರ್ತುು ವಿರ ೊೇಧವನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸಿದರು, ಅದರಲೊಲ ನಧಿಮಷಟವಾಗಿ ರ್ಮಶರ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ 
ಹನ ುಲ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವು ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು ಸಿರೇಯರ ಗೌರವಾಹಮ ವತಮನ ಯ 
ಕರರ್ಪ್ಡಿಸುವದು. ಕ್ರರಸಿುೇಯ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಲ್ಲ್ಲ ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು 
ಸಿರೇಯರು ಸರ್ಕಾಲ್ಲ್ನ್ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಸಭ ಗಳ್ಳ ಒಟ್ಾಟಗಿ ದ ೇವರನ್ುು ಆರಾಧಿಸಲು ಸ್ ೇರಿ 
ಬರುವದು ಆತಾಂಕಕ ೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಳ ಸೊಕ್ಷಮವಾಗಿದಾವು ರ್ತುು ಬಲವಾದ 
ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾವು.  

ವಚನ 2. ಅಪೊಸುಲನ್ು ತಾನ್ು ಏನ್ನ್ುು ಹ ೇಳ್ಲ್ಲ್ಕ್ರೆದಾಾನ ೊೇ ಅದಕಾೆಗಿ 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರನ್ುು ಸಿದಧಪ್ಡಿಸುತಿುರುವ ಹಾಗ , ತನ್ು ಮಾತುಗಳ್ಳ ಪ್ರತಿಯಬಬರಿಗ  
ಮಚಾಗ ಯಾಗುವದಿಲಲ ಎಾಂದು ಆತನಗ  ತಿಳಿದಿತುು. ಸಭ ಯು ತನ್ಗ  ತ ೊೇರಿಸಿದ ಗೌರವಕ ೆ 
ಸುತಿು ರ್ತುು ಮಚಾಗ ಯನ್ುು ವಾಕುಪ್ಡಿಸುತಾು ಅವನ್ು ರ್ೊಲ ವಿಚ್ಾರಗಳ ೊಾಂದಿಗ  
ವಿಷಯಕ ೆ ಬಾಂದನ್ು. ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದರ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಳ 
ಈಗಾಗಲ ೇ ಉದ್ವಿಸಿದಾವು ರ್ತುು ಈಗ ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ೈಸುರು ಪೌಲನ್ು ತರ್ಗ  ಏನ್ನ್ುು 
ಬ ೊೇಧಿಸಿದಾನ ೊೇ ಅದನ್ುು ಜ್ಞಯಪಕದಲ್ಲಿಟ್ತುಕೆ ುಂಡಿದದರತ. ಅವರು ಅವನ್ು ತರ್ಗ  ನೇಡಿದ 
ಸುಂಪಾದಯಯಗಳನತು ಅನ್ುಸರಿಸಲು ಕೊತೊಹಲವುಳ್ುವರಾಗಿದಾರು. ಅವರ ಅಸರ್ಮತಿಗ  
ಕಾರಣವಾದ ಎಚಾರಿಕ ಯ ಯಾವುದ ೇ ಮಾತು ಅಥವಾ ಯಾವುದ ೇ ಬ ೊೇಧನ ಯನ್ುು 
ಅವರ ಕುರಿತು ಅವನ್ು ಆಡಿದ ಮಚಾಕ ಯ ಮಾತುಗಳ್ ಬ ಳ್ಕ್ರನ್ಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬ ೇಕು.  

ಪೌಲನ್ು ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು ಹಾಕುವದರ ಕುರಿತಾದ ತನ್ು ಚಚ್ ಮಯ ವಾಡಿಕ ಯನ್ುು 
“ಈಗ ಇದಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ” ಹಾಗ  ಪ್ರಿಚಯಿಸಲ್ಲ್ಲಲ ಆದರ  ಈಗ ನಯನತ ನಮಮ 
ಹೆ ಗಳುವದತ ಎಾಂದು ಪ್ರಿಚಯಿಸಿದನ್ು. ಆದುದರಿಾಂದ, ಈ ಸೊಚನ ಗಳ್ಳ ಸಹಜವಾಗಿ 
8:1ರಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಿಚಯಿಸಿದ ಅದ ೇ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ವಗಮಕ ೆ ಸ್ ೇರುತುವ : “. . . ವಿಗರಹಗಳಿಗ  
ಅರ್ಪಮಸಿದ ವಸುುಗಳ್ಳ.” ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು 
ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಸರ್ರ್ಪಮಸುವ ಬಲ್ಲ್ಯ ಜ ೊತ ಯಲ್ಲ್ಲ ನ ೇರ ಸಾಂಬಾಂಧವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರಲ್ಲ್ಲಲ, 
ಇದು ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯ ಸಾಂಸೃತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಕ ೈಸುರಾಗಿ ರ್ಜೇವಿಸುವದರ ೊಾಂದಿಗ  
ಸಾಂಬಾಂಧವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿತುು. ಕ ೈಸುರು ಈ ಹನ ುಲ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಹ ೇಗ  ನ್ಡ ದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು 
ಎಾಂಬುದನ್ುು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಅವಶಾವಾಗಿದ . ಬಹುಶಃ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಪ್ತರವನ್ುು 
ನೇಡಿದ ರ್ೊರು ಪ್ುರುಷರು (16:17) ತಲ ಯ ಮೇಲ  ರ್ುಸುಕು ಹಾಕುವದರ ಕುರಿತಾದ 
ಆಸಕ್ರುಯನ್ುು ಪೌಲನಗ  ನವ ೇದಿಸಿರಬಹುದು. 

ವಚನ 3. ಈ ವಚನ್ವನ್ುು ಚಚಮಸುವಲ್ಲ್ಲ ತ್ಲೆ ಅನ್ುುವಾಗ ನಧಿಮಷಟವಾಗಿ ಪೌಲನ್ು 
ಏನ್ನ್ುು ಉದ ಾೇಶಿಸಿದಾನ್ುು ಎಾಂಬುದು ರ್ೊಲ ಸರ್ಸ್ ಾಯಾಗಿದ . ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, 
ಆಧುನಕ ಇಾಂಗಿಲೇಷ್ ಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ, “ತಲ ” ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ನಯಾಂತರಣದಲ್ಲ್ಲಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳುವ 
ಬಲ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತುದ : ಇಲ್ಲ್ಲ “ತಲ ” ನದ ೇಮಶಕರುಗಳ್ಳ, 
ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಪ್ದವನ್ುು ಪಾರಚೇನ್ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ 
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ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ ಎಾಂದು ಕ ಲವರು ಹ ೇಳ್ಳತಾುರ . “ತಲ ,” ಅದನ್ುು ವಾದಿಸಿದಾಂತ , 
ಒಾಂದು ರಿೇತಿಯ ತಳ್ಹದಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲಾಗಿದ , “ನ್ದಿಯ ಉಗರ್ಸ್ಾಾನ್ (ತಲ )” 
ಅಥವಾ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದ ಸಾಳ್, ಉದಾಹರಣ ಗ  “ವಗಮದ ರ್ುಖ್ಾಸಾ (ತಲ ).” ಈ 
ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಅದು ಕ್ರರಸುನ್ ಮೇಲ  ದ ೇವರ ಅಧಿಕಾರವಲಲ, ಅಲಲದ ೇ ಇದು ಸಿರೇಯ ಮೇಲ  
ಪ್ುರುಷನ್ ಅಧಿಕಾರವಲಲ ಎಾಂಬುದು ಪ್ರಶ ುಯಾಗಿದ . ಬದಲಾಗಿ, ನಧಿಮಷಟವಾದ ಸಾಳ್ದ 
ಆದಾತ ಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ಪ್ುರುಷನ್ ಸೃಷ್ಟ ಮೊದಲು ಬಾಂತು, ಅದನ್ುು 
ಅನ್ುಸರಿಸಿ ಸಿರೇಯ ಸೃಷ್ಟ. ಈ ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ದಲ್ಲ್ಲ, ಪ್ುರುಷನ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ರೆಾಂತ ಅಥವಾ 
ಸಿರೇಯು ಪ್ುರುಷನಗ  ಅಧಿೇನ್ಳಾಗುವದಕ್ರೆಾಂತ ಸೃಷ್ಟಯಲ್ಲ್ಲ ಪ್ುರುಷನ್ ಆದಾತ ಯನ್ುು 
ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು ಹಾಕುವದರ ಸಾಂಕ ೇತವಾಗಿಯೆಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವದು ಪೌಲನ್ 
ವಿಷಯವಾಗಿದ . 

Oster ಅವರು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ ವಿಚತರವಾದ ಪ್ದ “ತಲ ” (κεφαλή, 

kephalē) ಆತನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸನುವ ೇಶವನ್ುು ಸಾಂಭ ೊೇಧಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಅವನ್ು 
ಈ ಶಬಾವನ್ುು ಸೃಷ್ಟಸಿದಾಾನ  ಎಾಂದು ತ ೊೇರಿಬರುತುದ  ಎಾಂದು ವಾದಿಸುತಾುರ , ಅವರು 
ಹೇಗ  ಹ ೇಳ್ಳತಾುರ , 

ವಿಶಿಷಟವಾಗಿ, ಪೌಲನ್ು “ತಲ ” (kephalē) ಈ ಪ್ದವನ್ುು ಕ್ರರಸುನ್ು ರ್ತುು ಪ್ರತಿಯಬಬ 
ಪ್ುರುಷನ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಾಂಬಾಂಧವನ್ುು ತ ೊೇರಿಸಲು ರ್ತ ುೇಲ್ಲ್ಲಯೊ 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲ್ಲ್ಲಲ. ಅಲಲದ ೇ  ದೃಢಪ್ಡಿಸುವ ಸ್ಾಕ್ಷಿ ಎಲ್ಲ್ಲಯೊ ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು ಸಿರೇಯರ 
ಸಾಂಬಾಂಧವನ್ುು ತ ೊೇರಿಸಲು ಪೌಲನ್ು ಈ ಪ್ದವನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲ್ಲ್ಲಲ.3 

ಎಫ ಸ 5:21-33ರಲ್ಲ್ಲರುವ ಅಡಿಟ್ಟಪ್ಪಣ ಯಲ್ಲ್ಲ ಅವನ್ು ಗಾಂಡ ರ್ತುು ಹ ಾಂಡತಿಯರ ಕುರಿತು 
ಸ್ ೇರಿಸುತಾುನ , ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು ಸಿರೇಯರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಹ ಚುಾ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಸಾಂಬಾಂಧದ 
ಕುರಿತಾಗಿ ಅಲಲ. ಹಾಗೊ, ಗಾಂಡ ರ್ತುು ಹ ಾಂಡತಿ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಾಂಬಾಂಧ ಪ್ುರುಷ 
ರ್ತುು ಸಿರೇಯರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಾಂಬಾಂಧದಿಾಂದ ಸರಳ್ವಾಗಿ ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸಬಹುದ ೊೇ 
ಎಾಂದು ಆಶಾಯಮಪ್ಡಬಹುದು. ಒಮಮ ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು ಸಿರೇಯರ ಸಾಂಬಾಂಧವನ್ುು 
ಸಪಷ್ಟೇಕರಿಸಿದ ಮೇಲ  ನಧ್ಾಮರವು ಖ್ಾಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸಪರ ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ಪ್ುರುಷ 
ರ್ತುು ಸಿರೇಗ  ಅನ್ವಯಿಸುತುದ . 

“ತಲ ” ಎಾಂಬ ಹ ೇಳಿಕ ಗ  ಯಾವುದ ೇ ಅಧಿಕಾರದ ಒಳಾಥಮವಿಲಲ ಅದನ್ುು ಬಲವಾಗಿ 
ಚಚಮಸಿಲಲ. ಕ ಲವು ಪ್ಾಂಡಿತರು ಗಿರೇಕ ೊೇ-ರ ೊೇರ್ನ್ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲ್ಲರುವ 
ಒಬಬನ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವಾಗ “ತಲ ” ಎಾಂದು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಿುದಾರು ಎಾಂಬುದಕ ೆ 
ಸ್ಾಕ್ಷಿಯನ್ುು ನೇಡುತಾುರ , ಉದಾಹರಣ ಗ , ಸರಕಾರದ ತಲ . Joseph A. Fitzmyer 
ಅವರು ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ್ನ್ುು LXX ದಲ್ಲ್ಲರುವ Philo ರ್ತುು Josephus, ಅವರ ಬರಹಗಳಿಾಂದ 
ರ್ತುು ಇತರ ರ್ೊಲಗಳಿಾಂದ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಾಾರ  ಅವರು “ನಾಸಿುಕ ಯೆಹೊದಾ ಬರಹಗಾರ 
ಉದಾಹರಣ ಗ  κεφαλή 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 11:3ರಲ್ಲ್ಲ ತಾಸರದ ಪೌಲ ಇದನ್ುು ಉದ ಾೇಶಿಸಿದಾನ್ು, 
ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಅಥವಾ ಇನ ೊುಬಬರ ಮೇಲ  ಶ ರೇಷಠತ ಯನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುವದನ್ುು ‘ತಲ ’ 
ಎಾಂಬುದಾಗಿ ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡಿದಾನ್ು”4 ಇಲ್ಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ಳುವದ ೇನ್ಾಂದರ  ಕ ೊಟ್ಟಟರುವ 
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ಸನುವ ೇಶದಲ್ಲ್ಲ kephalē ಪಾರರ್ುಖ್ಾತ ಯ ಸ್ಾಾನ್ವನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತುದ  ಆದಾಗೊಾ 
ಕ ಲವು ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಇದು ಅಧಿಕಾರ ಎಾಂಬ ಅಥಮವನ್ುು ನವಮಹಸುತುದ .  

ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು ಸಿರೇಯರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಸಾಂವಹನ್ವು ಗಿರೇಕ್ 
ಸಾಂಸೃತಿಯಲ್ಲ್ಲ ವಿರಳ್ವಾಗಿದ ,5 ಆದುದರಿಾಂದ ಸಭ ಯ ಸರ್ುದಾಯದಲ್ಲ್ಲ ಒಟ್ಾಟಗಿ 
ಇರುವದು ಅವರಿಗ  ಅವಮಾನ್ಕರವಾಗಿರಬಹುದು (ನ ೊೇಡಿರಿ 14:34). ಅವರ ಪಾತರಗಳ್ 
ಕುರಿತು ಅವರಿಗ  ಪ್ರಶ ುಗಳಿರಬಹುದು. ಅಧಿಕಾರ ರ್ತುು ಅಧಿೇನ್ತ ಯ ಕುರಿತು ರ್ತುು 
ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸದಸಾರು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಪೊೇಷ್ಸಲು ರ್ತುು ಬ ೊೇಧಿಸಲು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಳ ಒಾಂದಕ ೊೆಾಂದು ಹ ಣ ದುಕ ೊಾಂಡಿರಬಹುದು. 

ಪೌಲನ ವಿವರಣೆ (11:4-16) 
4ತ್ಲೆಯನತು ಮತಚಿಚಕೆ ುಂಡತ ಪಯಾರ್ಿನೆಯನಯುಗಲ್ಲ ಪಾವಯದನೆಯನಯುಗಲ್ಲ ಮಯಡತವ 
ಪುರತಷ್ನತ ತ್ನು ತ್ಲೆಯನತು ಅವಮಯನಪಡಿಸತತಯುನೆ. 5ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮತಸತಕತ 
ಹಯಕ್ತಕೆ ಳುದೆ ಪಯಾರ್ಿನೆಯನಯುಗಲ್ಲ ಪಾವಯದನೆಯನಯುಗಲ್ಲ ಮಯಡತವ ಸಿರೇಯತ ತ್ನು 
ತ್ಲೆಯನತು ಅವಮಯನಪಡಿಸತತಯುಳ .ೆ ಸಿರೇಯತ ಮತಸತಕ್ತಲಿದಿರತವದ  ತ್ಲೆಬೆ ೇಳಿಸಿ 
ಕೆ ುಂಡಿರತವದ  ಒುಂದೆೇ. 6ಸಿರೇಯತ ಮತಸತಕತಹಯಕ್ತಕೆ ಳುದಿದದರೆ ಆಕೆಯತ ಕ ದಲನತು 
ತೆಗೆಸಿಬಡಬೆೇಕಷ್ೆು. ಆದರೆ ಕ ದಲನತು ಕತ್ುರಿಸಿಕೆ ಳುುವದಯಗಲ್ಲ ತ್ಲೆಬೆ ೇಳಿಸಿ 
ಕೆ ಳುುವದಯಗಲ್ಲ ಸಿರೇಗೆ ಅವಮಯನಕರವಯಗಿದದರೆ ಆಕೆಯತ ಮತಸತಕನತು ಹಯಕ್ತಕೆ ಳುಲ್ಲ. 
7ಪುರತಷ್ನತ ದೆೇವರ ಪಾತಿ ರ ಪವೂ ಪಾಭಯವವೂ ಆಗಿರತವದರಿುಂದ ತ್ಲೆಯನತು 
ಮತಚಿಚಕೆ ಳುಕ ಡದತ; ಸಿರೇಯಯದರೆ ೇ ಪುರತಷ್ನ ಪಾಭಯವವಯಗಿದಯದಳ .ೆ 8ಪುರತಷ್ನತ 
ಸಿರೇಯುಂದ ಉತ್ಪತಿುಯಯಗಲ್ಲಲಿ; ಸಿರೇಯತ ಪುರತಷ್ನುಂದ ಉತ್ಪತಿುಯಯದಳು. 9ಇದಲಿದೆ 
ಪುರತಷ್ನತ ಸಿರೇ ನಮತ್ುವಯಗಿ ನಮಯಿಣ್ವಯಗಲ್ಲಲಿ; ಸಿರೇಯತ ಪುರತಷ್ನ ನಮತ್ುವಯಗಿ 
ನಮಯಿಣ್ವಯದಳು. 10ಹೇಗಿರತವದರಿುಂದ ದ ತ್ರ ನಮತ್ುವಯಗಿ ಸಿರೇಯತ ಪುರತಷ್ನ 
ಅಧಿಕಯರ ಸ ಚಿಸತವ ಮತಸತಕನತು ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಯಕ್ತಕೆ ುಂಡಿರಬೆೇಕತ. 11ಆದರ  
ಕತ್ಿನ ಸುಂಬುಂಧದಲ್ಲಿ ಪುರತಷ್ರಿಲಿದೆ ಸಿರೇಯರ  ಸಿರೇಯರಿಲಿದೆ ಪುರತಷ್ರ  
ಸುಂಪೂಣ್ಿರಲಿ. 12ಸಿರೇಯತ ಪುರತಷ್ನುಂದ ಉತ್ಪತಿುಯಯದಳು; ಹಯಗೆಯೇ ಪುರತಷ್ನತ ಸಿರೇ 
ಮ ಲಕವಯಗಿ ಹತಟ್ತುತಯುನೆ; ಸಮಸುಕ ಾ ದೆೇವರೆೇ ಮ ಲಕಯರಣ್ನತ 13ನಮಮಳಗೆ ನೇವೆೇ 
ಯೊೇಚಿಸಿ ತಿೇಮಯಿನಸಿಕೆ ಳಿುರಿ. ಸಿರೇಯತ ಮತಸತಕತ ಹಯಕ್ತಕೆ ಳುದೆ ದೆೇವರಿಗೆ ಪಯಾರ್ಿನೆ 
ಮಯಡತವದತ ಯತಕುವೇ? 14ಪುರತಷ್ನತ ಕ ದಲತ ಬೆಳಸಿಕೆ ುಂಡರೆ ಅದತ ಅವನಗೆ 
ಅವಮಯನಕರವಯಗಿದೆಯುಂದ  15ಸಿರೇಯತ ಬೆಳಸಿಕೆ ುಂಡರೆ ಕ ದಲತ ಅವಳಿಗೆ ಮತಸತಕ್ತಗೆ 
ಬದಲಯಗಿ ಕೆ ಡಲಪಟಿುರತವದರಿುಂದ ಅದತ ಅವಳಿಗೆ ಗೌರವವಯಗಿದೆಯುಂದ  ನಮಗೆ 
ಸವಭಯವ ಸಿದಿವಯಗಿ ತಿಳಿಯತತ್ುದಲಿವೇ? 16ಒಬಿನತ ವಯಗಯವದಪಿಾಯನಯಗಿ ಕಯಣಿಸಿಕೆ ುಂಡರೆ 
ಇುಂರ್ ಪದಿತಿ ನಮಮಲ್ಲಿಲಿ, ಮತ್ತು ದೆವರ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯ  ಇಲಿ ಎುಂದತ ತಿಳಿದತಕೆ ಳುಲ್ಲ. 

ವಚನ 4. ಪಯಾರ್ಥಿಸತವ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ವಿಶ ೇಷವಾದ ವರವನ್ುು 
ಸೊಚಸಬಹುದು ಸೊಚಸಲ್ಲ್ಕ್ರೆಲಲ, ಪಾವಯದನೆಯತ ಖುಂಡಿತ್ವಯಗಿ ಈ ಎರಡ ಸೊಚಸುತುದ . 
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ಪೌಲನ್ು ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಿುದಾಾನ  ಯಾಕಾಂದರ  ಇವುಗಳ್ನ್ುು ಸಭ ಯ 
ಸರ್ುದಾಯದಲ್ಲ್ಲ ಅಭಾಾಸಿಸುತಿುದರು.6 ತ್ನು ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಏನನಯುದರ  
ಹಯಕ್ತಕೆ ಳುುವದತ ಎಾಂಬ ವಾಕಾಾಂಗವು (ವಾಸುವದಲ್ಲ್ಲ, “ತಲ ಗ  ಅನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವದು”) ಉದಾವಾದ ಕೊದಲನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸಿರಬಹುದು, ಅದರಾಂತ  
ಉಲ ಲೇಖ್ವು ಪೌಲನ್ು ತಲ ಯನ್ುು ರ್ುಚಾಕ ೊಳ್ಳುವದರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತಿುದಾಾನ  
ಎಾಂಬುದನ್ುು ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸುತುದ . ಪೌಲನ್ು ಹ ೊರಗಿನ್ ರ್ುಸುಕನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವದು 
ರ್ತುು ಕೊದಲು ಒದಗಿಸುವ ಸ್ಾವಭಾವಿಕ ರ್ುಸುಕು ಎರಡರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ವಾತಾಾಸವನ್ುು 
ತ ೊೇರಿಸುತಾುನ . ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಒಬಬರ ಕೊದಲ್ಲ್ನ್ ಊದಾಳ್ತ  ವಿಷಯವಾಗಿದಾಲ್ಲ್ಲ, ಪೌಲನ್ು 
ಪ್ುರುಷನ್ು ಆರಾಧನ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ು ತಲ ಯನ್ುು ಬ ೊೇಳಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು ಎಾಂದು 
ವಾದಿಸುತಿುದಾಾನ . ಇಾಂಥಹ ಅವಶಾಕತ  ನ್ಾಂಬಲಸ್ಾಧಾವಾಗಿದ . ಇದರ ೊಟ್ಟಟಗ , ಅವನ್ು 
ಸಿರೇಯ ಕೊದಲು ಅವಳಿಗ  “ಗೌರವದ” ಸಾಂಕ ೇತವಾಗಿವ  ಎಾಂದು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಾುನ  (11:15). 
ಒಬಬ ಸಿರೇಯು ತನ್ು ಗೌರವವನ್ುು ಏಕ  ರ್ುಚಾಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು? Ben Witherington III, 
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 

ಕೊದಲ್ಲ್ನ್ ಕುರಿತಾದ ಪೌಲನ್ ಚಚ್ ಮ (ವಚನ್ಗಳ್ಳ. 14ರ್ಜ.) ಬ ಾಂಬಲದ ವಾದವಾಗಿ 
ಕ ೊನ ಯಲ್ಲ್ಲ ತರಲಾಗಿದ , ಒಾಂದು ಉದಾಹರಣ  ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವ ವಿಧ  
. . . ಸರ್ಸ್ ಾ ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕುಗಳ್ನ್ುು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು.7  

 ಹಳ ಯ, ಅದರ ೊಟ್ಟಟಗ  ಕ ಲವು ಇತಿುೇಚನ್ ವಿರ್ಶಮನಾ ಗರಾಂಥಗಳ್ಳ, ಪ್ುರುಷರು 
ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು ಒಾಂದು ಅಲಾಂಕಾರಿಕ ತಾಂತರವಾಗಿ ಸ್ ೇರಿಸಲಾಗಿದ  
ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಅವನ್ು ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು ಸಿರೇ ಓದುಗರನ್ುು ಸಾಂಬ ೊೇಧಿಸಬಹುದು ಎಾಂದು 
ಅರ ೈಮಸುತಾುರ . ಈ ವಿಚ್ಾರಕ ೆ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಪೌಲನ್ು ಪ್ುರುಷರು ತರ್ಮ ತಲ ಯ 
ಮೇಲ  ಏನ್ನ್ುು ಹ ೊದುಾಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ  ಎಾಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಆಸಕ್ರುವುಳ್ುವನಾಗಿಲಲ; ತಲ ಗ  
ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದರ ಕುರಿತು ಆತನ್ ಎಚಾರಿಕ  ಸಿರೇಯರ ಕುರಿತು 
ಕಾಳ್ರ್ಜವುಳ್ುವನಾಗಿದಾನ್ು. ವಾಸುವದಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಪ್ುರಾತನ್ ವಸುು ಶಾಸರದ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ್ಳ 
ವಿಗರಹಗಳ್ ಆರಾಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ರ ೊೇರ್ನ್ು ಪ್ುರುಷರು ರ್ತುು ಸಿರೇಯರು ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾಗಿತುು.8 ಕ ೈಸು ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು ಸಿರೇಯರು ತಲ ಗ  
ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು ಅಪೊಸುಲನಗ  ರ್ಹತವದ ವಿಷಯವಾಗಿತುು.  

ರ ೊೇರ್ನ್ುರ ಸಾಂಸೃತಿ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಮೊದಲನ ಯ ಶತಮಾನ್ದ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ 
ಬ ೇರೊರಿತುು. ರ ೊೇರ್ನ್ುರ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಆಚ್ಾರಗಳ್ಳ ಆರಾಧಕರು, ಅದರಲೊಲ ಪ್ುರುಷರು 
ಆದರ  ಸಿರೇಯು ಸಹ, ದ ೇವರುಗಳಿಗ  ಪ್ರತಿಷ್ಟಸಿದ ವಿಧಿಗಳ್ನ್ುು ಆಚರಿಸುವಾಗ ತರ್ಮ 
ತಲ ಯ ಮೇಲ  ಯಾವುದ ೇ ವಿಧವಾದ ರ್ುಸುಕನ್ುು ಎಳ ದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು. ರ ೊೇರ್ನ್ು 
ಪ್ರಾಂಪ್ರ ಯ ಕ ೈಸುರು ಸಹಜವಾಗಿ “ಪಾರಥಿಮಸುವ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದನ ಯನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ” 
ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕನ್ುು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವ ಅಭಾಾಸವನ್ುು ರ್ುಾಂದುವರ ಸಿದರು. ಪೌಲನ್ು 
ನ್ಾಂಬುವದನ್ುು Oster ಅವರು “ಆರಾಧನ ಯ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ುರುಷರು ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು 11:3ರಲ್ಲ್ಲ ದೃಢಪ್ಡಿಸಿರುವ ಪ್ುರಷ ‘ನಾಯಕತವಕ ೆ’ 
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ವಿರ ೊೇಧಭಾವದಾಾಗಿದ .”9 
ಖ್ಾಂಡಿತವಾಗಿಯೊ, ಪೌಲನ್ು ರ ೊೇರ್ನ್ ಅಭಾಾಸವನ್ುು ಕ ೈಸು ಸರ್ುದಾಯದಲ್ಲ್ಲ 

ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು ಹಾಕುವದನ್ುು ಪ್ುರುಷರ ರೊಢಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿರುವದನ್ುು ಪೌಲನ್ು 
ತಿದುಾವದಕ ೆ ಪ್ರಯತಿುಸುತಿುದಾಾನ . ಅಪೊಸುಲನ್ು ಸಿರೇಯರನ್ುು, ರ ೊೇರ್ನ್ರನ್ುು ಅಥವಾ 
ಬ ೇರ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ “ಪಾರಥಿಮಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದನ ಯನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ” ರ್ುಸುಕು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ುದ ೇ ಇರುವವರನ್ುು ಸಹ ತಿದುಾತಿುದಾಾನ . 

Everett Ferguson ಅವರು ಹ ೇಳ್ಳತಾುರ , “. . . ಯಜ್ಞವನ್ುು ಅರ್ಪಮಸುವದರಲ್ಲ್ಲ 
ರ ೊೇರ್ನ್ರ ಅಭಾಾಸ ಸಿರೇಯರಿಗ  ರ್ತುು ಪ್ುರುಷರಿಗ  ಅನ್ವಯಿಸಿರುವದು ಈ 
ವಿವರಣ ಯನ್ುು ಜಟ್ಟಲಗ ೊಳಿಸುತುದ .”10 ಅವನ್ು ಹೇಗ  ಬರ ಯುತಾುನ , 

1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 11ರಲ್ಲ್ಲರುವ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಸನುವ ೇಶವನ್ುು ನಾವು ಪ್ುನ್ಃ ರಚಸುವುದಾದರ , 
ಬಹುಶಃ ನಾವು ಸಭ  ಅಥವಾ ರ್ನ ಯಲ್ಲ್ಲ (ಅಥವಾ ರ್ನ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ) ಕೊಡಿಬಾಂದಿರುವ ಕ ೈಸು 
ಶಿರೇರ್ಾಂತ ಸದಸಾರ (ಗಳ್) ಅಥವಾ ಅನ್ುಕಾಂಪ್ವು (ಳ್ುವರ) ಗುಾಂಪ್ು ಎಾಂದು 
ಕಲ್ಲ್ಪಸಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದು. ರ್ನ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಿರೇಯರು ಸವಾಂತತರದಿಾಂದ ಮಾತಾಡುವ ರ್ತುು 
ತರ್ಮ ಸವಾಂತ ರ್ನ ಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ುಸುಕ್ರಲಲದ ೇ ಇರುವ ರೊಡಿಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರಬಹುದು. 
ಸನುವ ೇಶದ ವಿಶ ೇಷವಾದ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಿಾಂದಾಗಿ, “ನೇವು ಸಭ ಯಾಗಿ ಸ್ ೇರಿಬರುವಾಗ”  
(1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 11:18), “ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ಸಭ ಯಾಗಿ ಸ್ ೇರಿಬರುವಾಗ” (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 14:23), 
ಪೌಲನ್ು ಸ್ಾವಮಜನಕ ಕೊಟ್ದಲ್ಲ್ಲ ಸರಿಹ ೊಾಂದುವ ಉಡುಪ್ು ರ್ತುು ವತಮನ ಯನ್ುು 
ನದ ೇಮಶಿಸುತಾುನ .11  

ವಚನ 5. ಪಾರಥಿಮಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಪಾವಯದಿಸತವಯಗ ತ್ನು ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ 
ಮತಸತಕನತು ಹಯಕ್ತಕೆ ಳುದಿರತವ ಸಿರೇಯು ತನ್ು ಮೇಲ  ಸಹಜವಾಗಿ ತನ್ು ಸವಾಂತ ತಲ ಯ 
ಮೇಲ  ಅವಮಾನ್ವನ್ುು ಬರಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವವಳಾಗಿದಾಾಳ . ಪೌಲನ್ು ಇದನ್ುು ಒತಾುಯ 
ಪ್ಡಿಸಲು ಈ ಪ್ದವನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿರುವದಕ ೆ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲಲ. 
ರೊಪ್ಕಾಲಾಂಕರಾವಾಗಿ 11:5 ರ್ತುು ಆತನ್ು ಹ ೇಳಿದಾಂತ  11:3ರಲ್ಲ್ಲ “ತಲ ” ಆಕ ಯ 
ಗಾಂಡನ್ನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತುದ . 

ಪ್ರವಾದನ ಯು ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ಪ್ರಭಾವದಿಾಂದ ನ್ಡ ಯುತುದ . ಬಹುಶಃ ಪೌಲನ್ 
ರ್ನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ಪಾರಥಮನ  ಪ್ರವಾದನ ಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಪೊೇಸುಲನ್ು 
“ಪಾರಥಿಮಸುವ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಸುವ” ಸಿರೇಯ ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು ಆತಮನ್ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲ್ಲ 
ನಭಮಾಂದಿಸಲು ಕಲ್ಲ್ಪಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುಲಲ; ಆದರ  ಇಾಂಥಹ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಸಹ ಅವಳ್ಳ ಪ್ುರುಷ 
ರ್ತುು ಸಿರೇಯರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಾಂಸೃತಿಯ ವಾತಾಾಸವನ್ುು ಗುರುತಿಸುವಾಂತ  ತನ್ು 
ತಲ ಯ ಮೇಲ  ರ್ುಸುಕನ್ುು ಎಳ ದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು (14:34, 35ರಲ್ಲ್ಲರುವ ವಿರ್ಶ ಮಯನ್ುು 
ನ ೊೇಡಿರಿ). 

ಕ ೈಸು ಸಿರೇಗ  ಪೌಲನ್ು ಹಾಕ್ರರುವ ನಷ ೇಧ ಸ್ಾವಮಜನಕವಾಗಿ ತಲ ಯ ಮೇಲ  
ರ್ುಸುಕ್ರಲಲದ  ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಅವಳ್ ಯೆಹೊದಾ/ಫರಿಸ್ಾಯರ 
ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲ್ಲ ಕಾಂಡುಬರುತುದ . ಯೆಹೊದಾ ಸಿರೇ ರ್ದುವ ಯಾಗುವಾಗ ಅವಳ್ಳ 
ರ್ಯಾಮದ ಯ ಕ ಲವಾಂದು ನಯರ್ಗಳ್ನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಬ ೇಕ ಾಂದು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗುತಿತುು: 
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. . . ಅವಳ್ಳ ತನ್ು ತಲ ಯ ಮೇಲ  ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವ ರ್ುಸುಕು ಅವಳ್ ಕೊದಲುಗಳ್ನ್ುು 
ಕಟ್ಟಟ ಕ ನ ುಯವರ ಗ  ಬರಬ ೇಕಾಗಿತುು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲ್ಲ ಅವಳ್ಳ ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ುದ ೇ ಹ ೊರಗ  ಹ ೊೇಗುವಾಂತಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಅದು ಅವಳಿಗ  ಅವಮಾನ್ಕರವಾಗಿತುು 
ಅವಳ್ ಪ್ತಿ ಅದನ್ುು ರ್ದುವ ಯಲ್ಲ್ಲ ನೇಡಿದ ವರದಕ್ಷಿಣ ಯನ್ುು ನೇಡದ ೇ ವಿಛ ೇದನ್ಕ ೆ 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹುದಿತುು.12 

ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು ಸಿರೇ ಇಬಬರೊ ದ ೇವರ ಎದುರಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ಸಮಾನ್ರಾಗಿದಾಾರ  (ಗಲಾತಾ 
3:28). ಇದರ ಅಥಮ ಇಬಬರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಾಂಸೆøತಿಯ ವಾತಾಾಸಗಳ್ಳ 
ತ ಗ ದುಹಾಕಲಪಡುತುವ  ಎಾಂದಲಲ. ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲದಾ ಕ ೈಸು ಸಿರೇಯು, ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ುದ  ಪಾರಥಿಮಸುವದು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಸುವದು, ದ ೈವಿೇಕ ಪ್ರಕಟ್ನ ಯ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯವನ್ುು ಆಧರಿಸಿದ ಪ್ರಸುುತ ಸಾಂಸೃತಿಕ ನಯರ್ಗಳ್ನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸುವದರ 
ರ್ೊಲಕ ತನ್ುನ್ುು ತಾನ ೇ ಅವಮಾನ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದಾಗಿದ  (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 11:8, 9), 
ರ್ತುು ಸವರೊಪ್ (11:14). 

ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ವಾದಕ ೆ ಒತುು ನೇಡಲು ಅತಿಶಯೇಕ್ರುಯನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ . 
ಅವನ್ು ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕ್ರಲಲದ ೇ ಪಾರಥಿಮಸುವ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಸುವ ಸಿರೇಯತ 
ಮತಸತಕ್ತಲಿದೆೇ ಇರತವದತ ತ್ಲೆಬೆ ೇಳಿಸಿಕೆ ುಂಡಿರತವದತ ಒುಂದೆೇ ಎುಂದತ ಅವನತ 
ದೃಢೇಕರಿಸತತಯುನೆ. ಅಪೊಸುಲನ್ು ಬಲವಾದ ಅಲಾಂಕಾರಿಕ ಭಾಷ ಯನ್ುು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ . ಸಿರೇಗ  ತಲ ಬ ೊೇಳಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಅವಮಾನ್ಕರವಾಗಿದ ; ಆದರ  
ಪೌಲನ್ು ಇಲ್ಲ್ಲ ವ ೇಶಾಯರನ್ುು ಉಲ ಲಖಿಸುತಿುಲಲ. ಅಲಲದ ೇ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ವ ೇಶ ಾಯರು 
ತಲ ಯನ್ುು ಬ ೊೇಳಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು ಎಾಂಬುದಕ ೆ ಯಾವ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯು ಇಲಲ.13 
“ತಲ ಬ ೊೇಳಿಸಿಕ ೊಾಂಡ ಸಿರೇ” ಅವರು ಹ ೇಳ್ಳತಾುರ , “ಇದ ೊಾಂದು ಅಸ್ಾವಬಾವಿಕ ಸಿಾತಿ ಅದು 
ಪ್ರಕೃತಿಸಹಜವಾದ ರ್ುಸುಕನ್ುು ತ ಗದುಬಿಡುತುದ , ರ್ತುು ಇದು ಈ ಸಾಂಸೃತಿಯಲಲ 
ಅಗೌರವದ ಸಾಂಕ ೇತವಾಗಿದ , ವಾದವು ಯಾವ ತಿರುಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವದಿಲಲ.”14 ಪೌಲನ್ು 
ಪ್ುರುಷನಗ  ತಲ ಯ ಮೇಲ  ರ್ುಸುಕು ಇರಬಾರದು ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಸಿರೇಗ  
ಇರಲ ೇಬ ೇಕು. 

ವಚನ 6. ತಲ ಬ ೊೇಳಿಸಿಕ ೊಾಂಡವರಾಗಿ ಸ್ಾವಮಜನಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವ 
ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಿರೇಯರು ಸ್ಾವಮಜನಕ ನಲಮಕ್ಷಕ ೆೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ಅನಾವಶಾಕವಾಗಿ 
ವಿಕ್ಷಿಪ್ುರಾಗುವರು ಎಾಂಬುದಕ ೆ ವಿರ್ಮಶನಾಕರರು ಒತುು ನೇಡುತಾುರ . ಪೌಲನ್ು ಕೊದಲ್ಲ್ನ್ 
ಅಳ್ತ  ಅಥವಾ ಕೊದಲ್ಲ್ನ್ ವಿನಾಾಸದ ಕುರಿತು ಸಾಂಬ ೊೇಧಿಸುತಿುಲಲ. ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು 
ಸಿರೇಯ ಕೊದಲ್ಲ್ನ್ ಅಳ್ತ ಯ ಪ್ರಶ ು ಕ ೇವಲ ಉದಾಹರಣ , ರ್ುಖ್ಾಾಾಂಶವಲಲ. 
ಅಪೊಸುಲನ್ು, ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಸಿರೇಯು ತ್ನು ತ್ಲೆಗೆ ಮತಸತಕತ ಹಯಕ್ತಕೆ ಳುದಿದದರೆ, ಅವಳ್ಳ 
ತ್ನು ತ್ಲೆಯನತು ಬೆ ೇಳಿಸಿಕೆ ಳುುವದತ ಒಳ ುಯದು ಎಾಂದು ತನ್ು ಕ ೈಯಲ್ಲ್ಲರುವ ವಿವಾದಕ ೆ 
ಬ ಾಂಬಲವಾಗಿ ಈ ವಿಚ್ಾರವನ್ುು ನವ ೇದಿಸುತಾುನ . ಯಾಕಾಂದರ  ಉದಾವಾದ ಕೊದಲು 
ಪ್ುರುಷನಗ  ಅವಮಾನ್ಕರ ಆದರ  ಸಿರೇಗ  ಗೌರವವಾಗಿತುು (11:14, 15), ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು ಸಿರೇಯ ನಲುವನ್ುು ಹ ಚಾಸುತುದ  ಆದರ  ಪ್ುರುಷನಗ  ಗೌರವದಿಾಂದ 
ಬ ೇಪ್ಮಡಿಸುತುದ . ಪೌಲನ್ ವಾದವು ಇಾಂದು ಅನ ೇಕರಿಗ  ಗಲ್ಲ್ಬಿಲ್ಲ್ಯನ್ುು ಉಾಂಟ್ು 
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ಮಾಡಿದರೊ, ಅದು ಕ ೊರಿಾಂಥಲ್ಲ್ಲರುವ ಯೆಹೊದಾ ರ್ತುು ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ ಹನ ುಲ ಯ 
ಇಬಬರೊ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಅಥಮಪ್ೂಣಮವಾಗಿತುು ಯಾಕಾಂದರ  ಇದು ಅವರ ರ್ಜೇವಿತದ 
ಅನ್ುಭವದಿಾಂದ ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡಥದಾಾಗಿತುು.  

ಪ್ರಸುುತದಲ್ಲ್ಲರುವ ಪ್ರಶ ು ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು ಸಿರೇಯರ ಪ್ರಸಪರ ಸಾಂಬಾಂಧದ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ 
ನಯರ್ಗಳಿಗ  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಾಗಿತುು. ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಸಿರೇಯ ಕೊದಲ್ಲ್ನ್ ಅಳ್ತ ಗ  
ಯಾವ ರ್ಹತವವೂ ಇರಲ್ಲ್ಲಲ, ಈ ಪ್ಠಾವು ಸಮಾಜದ ನಯರ್ಗಳ್ಳ ಅನ ೈತಿಕ ಅಥವಾ 
ಅಧ್ಾಮರ್ಮಕವಾಗಿಲಲದ ೇ ಇರುವ ಕ ೈಸುರು ಸಮಾಜದ ನೇತಿನಯರ್ಗಳಿಗ  ಅನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ 
ರ್ಜೇವಿಸಬ ೇಕು. ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ತಲ ಯನ್ುು ಬ ೊೇಳಿಸಿಕ ೊಾಂಡ ರ್ತುು ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ುದಿರುವ ಇಬಬರೊ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕವಾಗಿ ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು ಸಿರೇಯರಲ್ಲ್ಲ 
ವಾತಾಾಸವನ್ುು ಹುಟ್ಟಟಸುವಾಂಥವರಾಗಿದಾರು.  

ವಚನ 7. ಸಿರೇಯರು ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು ರ್ತುು ಪ್ುರುಷರು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ುಬಾರದು, ಎಾಂದು ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ನೇತಿ ನಯರ್ಗಳ್ನ್ುು ನವ ೇದಿಸಿದ ನ್ಾಂತರ 
ಅಪೊಸುಲನ್ು 11:7ರಲ್ಲ್ಲರುವ ಪ್ರಕಟ್ನ ಯೆಡ ಗ  ತಿರುಗಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ . ಅವನ್ು 11:3ರಲ್ಲ್ಲ 
ತಾನ್ು ನೇಡಿದ ಅಾಂಶವನ್ುು ಬ ಳ ಸುತಾುನ : ಕ್ರರಸುನ್ು ಪ್ರತಿಯಬಬ ರ್ನ್ುಷಾನಗ  
ತಲ ಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ುರುಷನ್ು ಸಿರೇಗ  ತಲ ಯಾಗಿದಾಾನ  ರ್ತುು ದ ೇವರು ಕ್ರರಸುನಗ  
ತಲ ಯಾಗಿದಾಾನ . ಪಾರಥಿಮಸುವ ರ್ತುು ಪ್ರವಾದಿಸುವ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ತನ್ು ತಲ ಗ  
ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವ ಒಬಬ ಪ್ುರುಷನ್ು ದ ೇವರನ್ುು ಅವಮಾನ್ 
ಪ್ಡಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಸೃಷ್ಟಯಲ್ಲ್ಲ, ದ ೇವರು ಪ್ುರುಷನ್ನ್ುು ತನ್ು ಸವರೊಪ್ದಲ್ಲ್ಲ ಉಾಂಟ್ು 
ಮಾಡಿದನ್ು (ಆದಿ 1:26). ಈ ಸೃಷ್ಟಯ ಕಾಯಮ ದ ೇವರ ೊಾಂದಿಗ  ರ್ನ್ುಷಾನ್ 
ಸಾಂಬಾಂಧವನ್ುು ಸರ್ಥಿಮಸುತುದ . ರ್ುಾಂದ , ದ ೇವರು ಸಿರೇಯನ್ುು ಸೃಷ್ಟಸಿದನ್ು. ಸೃಷ್ಟಯ 
ಕರರ್ಕ ೆ ಅನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ, ಪೌಲನ್ು ಸಿರೇ ರ್ತುು ಪ್ುರುಷರು ಪ್ರಸಪರ ಸ್ಾವಭಾವಿಕ 
ಸಾಂಬಾಂಧವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ  ಎಾಂದು ವಾದಿಸುತಾುನ . ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕನ್ುು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು ದ ೇವರು ಅವರಿಗ  ನೇಡಿದ ಪಾತರಗಳಿಗ  ಸಾಂಕ ೇತವಾಗಿವ . ಇತರ 
ಸಾಂಕ ೇತಗಳ್ನ್ುು ಸಹ ಇದ ೇ ರಿೇತಿಯ ನ ೈಜಾತ ಯನ್ುು ತಿಳಿಸಲು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿರಬಹುದು. 

ಪೌಲನ್ು ಪ್ುರುಷನ್ು “ದ ೇವರ ರ್ಹಮಯಾಗಿದಾಾನ ” ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ 
ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನ್ ಮಾನ್ಸಿಕ, ದ ೈಹೇಕ ರ್ತುು ಆತಿೀಕ ರ್ಜೇವಿತ ದ ೇವರ ರ್ಹಮಯನ್ುು 
ಪ್ರತಿಬಿಾಂಬಿಸುತುದ  ಎಾಂದು ಅರ ೈಮಸಿರಬಹುದು. ಇದಕ ೆ ವಾತಾಾಸವಾಗಿ, ಸಿರೇಯು ತನ್ು 
ಗಾಂಡನ್ ರ್ಹಮಯನ್ುು ಪ್ರತಿಬಿಾಂಬಿಸುತಾುಳ . ಅಪೊಸುಲನ್ು ಇಲ್ಲ್ಲಗ  ನಲುಲತಾುನ . ಅವನ್ು 
ಸಿರೇಯು ತನ್ು ಲ್ಲ್ಾಂಗದ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲ  ದ ೇವರಿಾಂದ ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಹ ಚುಾ 
ಅಥವಾ ಕಡಿಮ ನಲುವನ್ುು ಅಥವಾ ಮಚಾಕ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾಳ  ಎಾಂದು ಆವನ್ು 
ಸಲಹ ಯನ್ುು ನೇಡುವದಿಲಲ. 

ವಚನಗಳು 8, 9. ಇದರ (γάρ, gar), ವಿವರಣ ಯಾಂದಿಗ  ಪಾರರಾಂಭಿಸಿ, ಪೌಲನ್ು 
ಸಿರೇಯು ತನ್ು ಗಾಂಡನ್ ಗೌರವವಾಗಿದಾಾಳ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವದನ್ುು ರ್ುಾಂದುವರ ಸುತಾುನ  
(11:7ಬ). ಆದಿಕಾಾಂಡದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕರ  ಪ್ುರುಷನ್ ಆದಾತ ಯನ್ುು ಪ್ರದಶಿಮಸುತುದ . ದ ೇವರು 
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ಮೊದಲು ಪ್ುರುಷನ್ನ್ುು ಸೃಷ್ಟಸಿದನ್ು ನ್ಾಂತರ ಸರಿಬಿೇಳ್ಳವ ಸಾಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಸಿರೇಯನ್ುು 
ಸೃಷ್ಟಸಿದನ್ು (ಆದಿ 2:7, 22). ಸೃಷ್ಟಯ ಕರರ್ದಲ್ಲ್ಲ, ರ್ನ್ುಷಾನ್ು ಸಿರೇಗ  ರ್ಜೇವದ 
ರ್ೊಲನಾಗಿದಾಾನ . ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ನಯರ್ಗಳಿಗ  ಅನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ ರ್ುಸುಕು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು, ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಿರೇಯರಿಗ  ದ ೇವರ ಸೃಷ್ಟಯಲ್ಲ್ಲ ಪ್ುರುಷನಗಿರುವ 
ಆದಾತ ಯ ಸಾಂಕ ೇತವಾಗಿದ  ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಉದ ಾೇಶಿಸುತಾುನ .  

ತರ್ಮ ನವ ೇದನ ಯನ್ುು ಆದಿಕಾಾಂಡದಿಾಂದ ರ್ುಾಂದುವರ ಸಿ, ಪೌಲನ್ು 11:9ರಲ್ಲ್ಲ ತಲ ಗ  
ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು ಸೃಷ್ಟಯ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರು ಸ್ಾಾರ್ಪಸಿದ ಕರರ್ ರ್ತುು 
ಉದ ಾೇಶದ ಸಾಂಕ ೇತವಾಗಿದ . ಸಿರೇಯು ಪ್ುರುಷನಗ  ಸರಿಬಿೇಳ್ಳವ 
ಸಾಂಗಾತಿಯಾಗಿರಬ ೇಕ ಾಂದು ಸೃಷ್ಟಸಲಪಟ್ಟಳ್ಳ, ಇನ ೊುಾಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಅಲಲ. ಪೌಲನ್ು 
ಇದನ್ುು ರ್ಾಂಡಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ುರುಷನ್ು ಸಿರೇಗಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಸಲ್ಲ್ಲಲ. ದ ೇವರು ಪ್ುರಷ ರ್ತುು 
ಸಿರೇಯನತು ಏಕಕಯಲಕೆಾ ಸೃಷಿುಸಲ್ಲಲಿ, ಅಲಿದೆ ಆತ್ನತ ಸಿರೇಯನತು ಮದಲತ ಸೃಷಿುಸಲ್ಲಲಿ. 
ಸೃಷ್ಟಯ ಕರರ್ವು ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು ಸಿರೇಯ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಾಂಬಾಂಧದ ಹ ೇಳಿಕ ಯನ್ುು 
ನೇಡುತುದ . ಆ ಕಾರಣದಿಾಂದಾಗಿ, ಸ್ಾವಮಜನಕ ಸಾಳ್ಗಳಿಗ  ಬರುವಾಗ ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು 
ಸಿರೇಯರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ವಾತಾಾಸವನ್ುು ನವಮಹಸಬ ೇಕು. ರ್ನ್ುಷಾನ್ುು ತಲ ಗ  
ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ುವದು (11:7ಅ) ಅಥವಾ ಸಿರೇಯು ತನ್ು ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ುದಿರುವದು (11:6) ದ ೇವರು ಸ್ಾಾರ್ಪಸಿದ ವಾತಾಾಸಗಳ್ನ್ುು ಆಚರಣ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ತರುವದರಲ್ಲ್ಲ ವಿಫಲರಾಗುವದಾಗಿದ . 

ವಚನ 10. ಪೌಲನ್ು, ಆದತದರಿುಂದ διὰ τοῦτο, dia touto, ವಾಸುವದಲ್ಲ್ಲ (“ಇದರ 
ಕಾರಣದಿಾಂದಾಗಿ . . .”) ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ, ಅವನ್ು ಸಹಜವಾಗಿ, ಸೃಷ್ಟಯ ಕರ ಗಳ್ 
ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲ  ತಾನ್ು ಮಾಡಿದ ನವ ೇದನ ಯು ಈ ನಧ್ಾಮರವು ಸೊಚಸುತುದ  ಎಾಂದು 
ಪೌಲು ವಿವರಿಸುತಾುನ . ಆದಾಗೊಾ, ಆದಿಕಾಾಂಡದಿಾಂದ ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡ ಅಾಂಶವು ಸಿರೇಯು 
ಪ್ುರುಷನಗ  ಅಧಿೇನ್ಳಾಗಿರಬ ೇಕು ಎನ್ುುವದರ ಮೇಲ  ಕ ೇಾಂದಿರಕರಿಸುವದಿಲಲ. ಅವು ಕ ೇವಲ 
ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಇಬಬರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ವಾತಾಾಸಗಳ್ನ್ುು ತಿೇಮಾಮನಸುವಾಂತ  
ಕಾಂಡುಬರುತುದ ; ಅದ ೇನ್ಾಂದರ  ಸಿರೇಯು ಪಾರಥಿಮಸುವ ರ್ತುು ಪ್ರವಾದಿಸುವ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ 
ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು ರ್ತುು ಪ್ುರುಷನ್ು ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ುಬಾರದು. 
ಇಲ್ಲ್ಲ, ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದರ ಕುರಿತಾದ ತನ್ು ಚಚ್ ಮಯಲ್ಲ್ಲ ಮೊದಲನ ಯ 
ಬಾರಿಗ  ಅಪೊಸುಲನ್ು ಅಧಿಕಾರ (ἐξουσία, exousia) ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ುು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ . NASB ಹ ೇಳ್ಳತುದ , ಸಿರೇಯತ ತ್ನು ತ್ಲೆಯ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಯರದ 
ಸುಂಕೆೇತ್ವನತು ಹಯಕ್ತಕೆ ಳುಬೆೇಕತ. NASB ಯಲ್ಲ್ಲ ಓರ  ಅಕ್ಷರದಲ್ಲ್ಲರುವ ಪ್ದಗಳ್ನ್ುು 
ಅಲಕ್ಷಿಸುವದಲಲ; “ಸಾಂಕ ೇತವಾಗಿವ ” ಎಾಂಬ ಪ್ದಗಳ್ಳ ಅನ್ುವಾದಕರಿಾಂದ ಒದಗಿಸಲಪಟ್ಟಟವ . 
NIV1984 “ಅಧಿಕಾರದ ಸಾಂಕ ೇತ” ಎಾಂದು ನೇಡುತುದ . RSV ಗಿರೇಕ್ ಪ್ಠಾದಿಾಂದ 
ಸಿವೇಕೃತವಾದ ಬಲಹೇನ್ ಭಾಗವನ್ುು ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತುದ : “ಸಿರೇಯು ತನ್ು ತಲ ಗ  
ರ್ುಸುಕನ್ುು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ುಲ ೇಬ ೇಕು.” 

ಈ ವ ೇದಭಾಗವನ್ುು ಓದುವ ಒಾಂದು ವಿಧ ರ್ುಸುಕನ್ುು ಸಿರೇಯು ಇರುವ 
“ಅಧಿಕಾರದ” ಸಾಂಕ ೇತವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು, ರ್ುಖ್ಾವಾಗಿ, ಪ್ುರುಷನ್ “ಅಧಿಕಾರ.” 
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ಇನ ೊಾಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಈ ವ ೇದಭಾಗವನ್ುು ಅರ ೈಮಸುವದು ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು ಸಿರೇಯರು ಪಾರಥಿಮಸುವ ರ್ತುು ಪ್ರವಾದಿಸುವ ಅಧಿಕಾರದ 
ಸಾಂಕ ೇತವಾಗಿದ , ಅಥವಾ ಅವಳಿಗ  ತನ್ು ಮೇಲ  ಇರುವ ಅಧಿಕಾರ. ಸೃಷ್ಟಯಲ್ಲ್ಲ ಪ್ುರುಷನ್ 
ಆಧಾತ ಯ ಪೌಲನ್ ನವ ೇದನ  (11:8, 9) ರ್ತುು ಕ ಳ್ಗಿನ್ ವಚನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ (11:11, 12) 
“ಅಧಿಕಾರ” ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ುು ರ್ೃದುಗ ೊಳಿಸುವದು ಹಾಂದಿನ್ ಅರ ೈಮಸುವಿಕ ಯನ್ುು 
ಬ ಾಂಬಲ್ಲ್ಸುತುವ .  

ವ ೇದಭಾಗವನ್ುು “ಆದುದರಿಾಂದ ಸಿರೇಯರಿಗ  ತರ್ಮ ಸವಾಂತ ತಲ ಯ ಮೇಲ  ಅಧಿಕಾರ 
ಇರಲ ೇಬ ೇಕು” ಅದು ಏನ್ನ್ುು ಅರ ೈಮಸುತುದ  ಎಾಂದು ಈ ಅಾಂಶದ ವರ ಗ  ಓದವದು, 
ಎನ್ುುವದಕ್ರೆಾಂತ ರ್ುಸುಕನ್ುು ಒಟ್ಾಟರ  ಸ್ಾಾಂಕ ೇತಿಕ ಮೌಲಾವಾಗಿ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು 
ಅವಶಾವಾಗಿದ . ರ್ುಸುಕನ್ುು ಪ್ುರುಷನ್ ಆಧಾತ ಯಾಗಿ ನ ೊೇಡುವದಕ್ರೆಾಂತ, ಅದು ಸವಯಃ 
ದೃಢಿೇಕರಿಸುವಿಕ ಗ  ಸಿರೇಯ ಹಕ್ರೆನ್ ಸಾಂಕ ೇತವಾಗಿದ  ಎಾಂದು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು 
ಉತುರ್ವಾಗಿದ . ಅಥಮದಲ್ಲ್ಲ ಇಾಂಥಹ ಅಡಿಪಾಯದ ಬದಲಾವಣ  ವಿವರಣ ಯಿಲಲದ  
ಅಸಾಂಭವವಾಗಿದ . 

ಅಪೊಸುಲನ್ು 11:10ರಲ್ಲ್ಲ “ಅಧಿಕಾರ” ಎಾಂದು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವ ಪ್ದ 
ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಾಗಿಲಲ. ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ “ಅಧಿಕಾರ” ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ುು ಕ್ರರಯಾತಮಕವಾಗಿ 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲಾಗುತುದ , ಏನಾದರೊ ಮಾಡುವ ಹಕೆನ್ುು ತ ೊಡಗಿಸಿ 
ಕ ೊಳ್ಳುವದರ ೊಾಂದಿಗ . ಹಾಗೊ, ವಚನ್ 10 ರ್ತುು ಅದರ ರ್ುಾಂದಿರುವ ಎರಡು ವಚನ್ಗಳ್ 
ಅಥವಾ ಅದನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿರುವ ಎರಡು ವಚನ್ಗಳ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಬಾಂಧ 
ಇರುವುದಾದರ , ಸಿರೇಗ  ತನ್ು ಸವಾಂತ ತಲ ಯ ಮೇಲ  ಇರುವ “ಅಧಿಕಾರವು” ಹ ೇಗ  
ವಿವಾದಾಾಂಶವಾಗುತುದ . ಒಬಬರು ಹೇಗ  ಹ ೇಳ್ಬಹುದು ಸೃಷ್ಟಯ ಕರರ್ವು ಪ್ುರುಷನ್ 
ಆದಾತ ಯನ್ುು ಪ್ರದಶಿಮಸುತುದ  ರ್ತುು ಆತನ್ “ಅಧಿಕಾರವನ್ಲಲ”; ಅದರ  ಒಮಮ ಪ್ದವು 
ಪ್ರಿಚಯಿಸಲಪಟ್ಾಟಗ, ಓದುಗರು ತಕ್ಷಣದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಸಿರೇಗ  ತನ್ು ಸವಾಂತ ತಲ ಯ ಮೇಲ  
“ಅಧಿಕಾರವಿದ ” ಎಾಂದು ತ ೊೇರಿಸಲು ಆದಿಕಾಾಂಡವನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಾುನ  ಎಾಂದು 
ನಧಮರಿಸಲು ಆಗುವದಿಲಲ. ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು ಸಿರೇಯರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಸಮಾನ್ತ ಯ ಆಧುನಕ 
ಸೊಕ್ಷಮಜ್ಞಾನ್ ಇಾಂಥಹ ಅರ ೈಮಸುವಿಕ ಯ ಹಾಂದಿರುವ ಪ ರೇರ ಪ್ಣ ಯಾಗಿದ  ರ್ತುು ಪೌಲನ್ು 
ರ್ತುು ಆತನ್ ಓದುಗರು ತಿಳಿದುಕ ೊಾಂಡ ಅಥಮ ಇದಾಗಿರುವದಿಲಲ ಎಾಂದು 
ಸಾಂದ ೇಹಸಬಹುದಾಗಿದ . 

ಈ ಸನುವ ೇಶಕ ೆ ನಷ್ೆಾೇಯ ಭಾವನ  ಅವಶಾವಾಗಿರುವಾಗ, ಅನ ೇಕ ಅನ್ುವಾದಗಳ್ಳ 
NASB ಯಾಂತ  ಇವ : “. . . ಸಿರೇಯು ಅಧಿಕಾರದ ಸಾಂಕ ೇತವಾದ ರ್ುಸುಕನ್ುು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ುಲ ೇಬ ೇಕು.” ಪ್ುರುಷನಗ  ಸಿರೇಯ ಮೇಲ  ಯಾವ “ಅಧಿಕಾರವಿದ ” ಅಥವಾ 
ಅದನ್ುು ಹ ೇಗ  ಅಭಾಾಸಿಸಬ ೇಕು ಇದರಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನಗ  ಆಸಕ್ರುಯಿಲಲ. ಅವನ್ು ಪ್ುರಷರು 
ನ ೈತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಇಲಲದ ಯೊ ಸಿರೇಗಿಾಂತ ಶ ರೇಷಠರು ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಿುಲಲ. ಪೌಲನ್ು 
ಅಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ ಆತಮನ್ ಸ್ಾರ್ಥಾಮವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ  ಎಾಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡುತಿುದಾಾನ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಓದುಗರು ರ್ನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು. 
ಆದುದರಿಾಂದ ಅವರು ಆತಮನ್ು ಪ ರೇರ ರ್ಪಸುವ ಹಾಗ  ಪಾರಥಿಮಸಬ ೇಕು ರ್ತುು 
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ಪ್ರವಾದಿಸಬ ೇಕು, ಆದರೊ ಅವರು ಪ್ುರುಷರು ರ್ತುು ಸಿರೇಯರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಇರುವ 
ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ವಾತಾಾಸವನ್ುು ತ ೊೇರಿಸಲು ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕನ್ುು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು. 

ಪೌಲನ್ು ದೆೇವದ ತ್ರ ಕಾರಣದಿಾಂದಾಗಿ ಎಾಂದು ಸ್ ೇರಿಸುವಾಗ, ಅವನ್ು 
ಸಹಜವಾಗಿ ಸಭ ಯ ಆರಾಧನ ಯನ್ುು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸುವ ಸಾಂದ ೇಶವಾಹಕರನ್ುು ಅಥವಾ 
ದ ೇವರ ದೊತರನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಿುದಾಾನ . ಇದಕ್ರೆಾಂತ ಹ ಚುಾ ವಿಶಿಷಟವಾಗಿರುವದು 
ಅಸ್ಾಧಾವಾಗಿದ . ಪೌಲನ್ು ಪಾರಸಾಂಗಿಕವಾಗಿ ದುರಾತಮಗಳ್ ಬಲದ ಕುರಿತು 
ಉಲ ಲೇಖಿಸುವಾಗ, ಅವನ್ು ಅವರನ್ುು “ದೊತರು” ಎಾಂದು ಕರ ಯುವದಿಲಲ. ವಿರಳ್ವಾದ 
ಸಾಂದಭಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ದೊತರನ್ುು ಅವನ್ು ಕ ಟ್ಟ ದೊತರು, “ಸ್ ೈತಾನ್ನ್ ದೊತರು” ಎಾಂದು 
ಕರ ಯುತಾುನ  (2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 12:7), ಅಥವಾ ವಾಗಾಡಾಂಬರದಿಾಂದ “ದೊತರುಗಳ್ 
ಆರಾಧನ ” (ಕ ೊಲಸ್ ಿ 2:18) ಎಾಂದು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಾುನ . ಸನುವ ೇಶದ ಬ ೇಡಿಕ ಯಿಲಲದಿದಾಲ್ಲ್ಲ, 
ಓದುಗರು “ದೊತರುಗಳ್ನ್ುು” ಉದಾರಿಗಳಾದ ದ ೇವರ ದೊತರು ಎಾಂದು 
ತಳಿದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು (ನ ೊೇಡಿರಿ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 4:9; 6:3). 

ವಚನ 11. ಬಹುಶಃ ಕ ಲವು ಪ್ುರುಷರು ಸೃಷ್ಟಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಪ್ುರುಷನ್ 
ಪಾರಧ್ಾನ್ಾತ ಯನ್ುು ಪ್ುರುಷನಗಿರುವ ಆತಿೀಕ ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಸಿರೇಯರು ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ುಲು 
ಆಗುವದಿಲಲ ಎಾಂದು ವಾದಿಸುವದಕ ೆ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿರಬಹುದು. ಪೌಲನ್ು ಇದನ್ುು 
ಅನ್ುರ್ತಿಸುವದಿಲಲ. ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು ಸಿರೇ ಇಬಬರೊ ಒಬಬರಿಗ ೊಬಬರು ಪ್ೂರಕವಾಗಿದಾಾರ , 
ದ ೇವರನ್ುು ರ್ಹಮಪ್ಡಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಒಟ್ಾಟಗಿ ಕಾಯಮಮಾಡುವವರಾಗಿದಾಾರ . ಪೌಲನ್ು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  ಕತ್ಿನಲ್ಲಿ ಸಿರೇಯತ ಪುರತಷ್ನಗಿುಂತ್ ಸವತ್ುಂತ್ಾಳಯಗಿಲಿ ಅಲಿದೆ ಪುರತಷ್ನತ 
ಸಿರೇಗಿುಂತ್ ಸವತ್ುಂತ್ಾನಯಗಿಲಿ. ಇಬಬರೊ ಪಾಪ್ದಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಪಪಹ ೊೇಗಿದಾಾರ ; ಇಬಬರೊ ದ ೇವರ 
ಕೃಪ ಯಿಾಂದ ರಕ್ಷಣ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ . ಅಪೊಸುಲನ್ು ಕ ೈಸುರು ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ 
ಕೊಟ್ಗಳ್ನ್ುು ಗೌರವಿಸಬ ೇಕು ಎನ್ುುವದರಲ್ಲ್ಲ ಕಳ್ಕಳಿಯುಳ್ುವನಾಗಿದಾಾನ . ಅವನ್ು ತನ್ು 
ಹ ಾಂಡತಿಯನ್ುು ರ್ತುು ರ್ಕೆಳ್ನ್ುು ಉದಾಟ್ತನ್ದಿಾಂದ ಆಳ್ಲು ಪ್ರಯತಿುಸುವ 
ರ್ನ್ುಷಾನ್ನ್ುು ಬ ಾಂಬಲ್ಲ್ಸುವದಿಲಲ. 

ವಚನ 12. ಪಾರರಾಂಭದಲ್ಲ್ಲ, ಸಿರೇಯತ ಪುರತಷ್ನುಂದ ಉತಪತಿುಯಾದಳ್ಳ; ಆದರ  
ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಜನ್ನ್ದಲ್ಲ್ಲ, ಪುರತಷ್ನತ ಸಿರೇಯ ಮ ಲಕ ಈ ಲ ೊೇಕಕ ೆ ಬರುತಾುನ . 
ಯಾವುದ ೇ ಲ್ಲ್ಾಂಗವು ಇನ ೊುಾಂದನ್ುು ಅಲಕ್ಷತನ್ದಿಾಂದ ನ ೊೇಡುವದಲಲ. ಎಲಲರೊ ದ ೇವರಲ್ಲ್ಲ 
ಒಾಂದ ೇ ಆಗಿದಾಾರ . Garland ಅವರು ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಹ ೇಳ್ಳತಾುರ : ಈ ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು 
ಸಿರೇಯ ಪ್ರಸಪರ ಅವಲಾಂಬನ  12:21ರಲ್ಲ್ಲರುವ ಹ ೇಳಿಕ ಯಾಂತ ಯೆೇ ರ್ುನ್ುಡ ಸುತುದ : “ಕಣುು 
ಕ ೈಗ  ನ್ನ್ಗ  ನನ್ು ಅವಶಾವಿಲಲವ ಾಂದು ಹ ೇಳ್ಲಾಗುವದಿಲಲ.”15 

ವಚನ 13. ಪೌಲನ್ು ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ನಯರ್ಗಳ್ನ್ುು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ತಾವ ೇ 
ತಿಳಿದುಕ ೊಾಂಡಿರುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ನವ ೇದಿಸುತಾುನ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 10:15). ಕ ೊರಿಾಂಥದ 
ಸಮಾಜದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳ್ಳ, ಸಿರೇಯರು ಪಾರಥಿಮಸುವಾಗ ತನ್ು ತಲ ಗ  
“ರ್ುಸುಕ್ರಲಲದ ೇ” (ἀκατακάλυπτον, akatakalupton) ಇರುವದಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. 
ಸಹ ೊೇದರರು ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ತಿೇಮಯಿನಸಿಕೆ ಳುಬೆೇಕತ. ಸಿರೇಗ  ರ್ುಸುಕ್ರನ್ ಅವಶಾಕತ  
ಇರುವದು ಸವಯಾಂ-ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತುು.  
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ಪೌಲನ್ ರ್ನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಲಹ  ಪ್ುರುಷರ ಅನ್ುಪ್ಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಸಿರೇಯರು 
ಆರಾಧನ ಗಾಗಿ ಸ್ ೇರಿಬರುವಾಗ ಅವರು ನ್ಡ ದುಕ ೊಳ್ಳುವ ರಿೇತಿಯನ್ುು 
ಅಲಲಗಳ ಯದಿರುವದು ಅವಶಾವಾಗಿತುು. ಸ್ಾವಮಜನಕ ಆರಾಧನ ಯ ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ುರುಷರು 
ರ್ತುು ಸಿರೇಯರು ಉಪ್ಸಿಾತಿರಿರುವಾಗ, ರ್ುಸುಕ್ರಲಲದ  ಪಾರಥಿಮಸುವದರ ರ್ೊಲಕ, 
ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಿರೇ ಅವಳ್ಳ ವಾಸಿಸುವ ಸಾಂಸೃತಿಯ ವಾಾಖ್ಾಾನಸಿದ ರ್ಯಾಮದ ಗ  
ಅವಮಾನ್ವನ್ುು ತರುವಾಂತವಳಾಗಿದಾಾಳ . 

ಪೌಲನ್ು ಕ ೇಳ್ಳತಾುನ , ಮತಸತಕ್ತಲಿದೆೇ ದೆೇವರಿಗೆ ಪಯಾರ್ಥಿಸತವದತ ಸಿರೇಗೆ 
ಯೊೇಗಾವಯಗಿದೆಯೊೇ? ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕುಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದಕ ೆ ಒಾಂದು ಕರರ್ವಿದ . ಆ 
ಸಾಂಸೃತಿಯಲ್ಲ್ಲ, ಅವರಿಬಬರೊ ಒಟ್ಾಟಗಿ ಸ್ಾವಮಜನಕ ಕೊಟ್ದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ ೇರಿಬರುವಾಗ, ಪ್ುರುಷ 
ರ್ತುು ಸಿರೇಯರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಸವಲಪ ಸರ್ಾಂಜಸವಾದ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಅಾಂತರವನ್ುು 
ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುವದನ್ುು ಅವಳ್ ನ್ಡತ  ಸ್ಾಕ್ಷಿೇಕರಿಸುತುದ . ಪೌಲನ್ು ತಾನ್ು ಹ ೇಳಿದ ಾೇಲಲವೂ, 
ಕ ೇವಲ ಸಿರೇಯರ ಡ ಗ  ಸೊಚಸುತುದ  ಎಾಂದು ಸಲಹ  ನೇಡುವದಿಲಲ. ಪಾರಥಿಮಸುವ ರ್ತುು 
ಪಾರವಾದಿಸುವ ಪ್ುರುಷರು ತರ್ಮ ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು ಅವರ್ಯಾಮದ  
ಎಾಂಬುದು ಹನ ುಲ ಯಲ್ಲ್ಲದ . 

ವಚನಗಳು 14, 15. ಉದಾವಾದ ಕೊದಲನ್ುು ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳುವದು ಪ್ುರುಷನಗ  
ಅವರ್ಯಾಮದ ಯಾಗಿದ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ನಸಗಿವು ನಮಗೆ ಹೆೇಗೆ ಬೆ ೇಧಿಸತತ್ುದೆ? 
ಸಪಷಟವಾಗಿ, ಪ್ುರುಷನ್ ಕೊದಲೊ ಸಹ ಸಿರೇಯ ಕೊದಲ್ಲ್ನ್ಾಂತ  ಉದಾವಾಗಿ ಬ ಳ ಯುತುದ . 
ಪೌಲನ್ು “ನಸಗಮ” ವನ್ುು ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡ ಒಾಂದು ವಿಧವ ಾಂದರ  ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ 
ಸರ್ಮತಿಸಿರುವ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಗಳ್ ರ್ೊಲಕವಾಗಿ ಬ ೊೇಧಿಸುತಾುನ . ಅವನ್ 
ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ದಲ್ಲ್ಲ, ರ್ಯಾಮದ ಯ ರ್ಮತಿಯಳ್ಗ  ಇರುವ ಯಾವುದ ೇ ಆಗಲ್ಲ್ ಅದು 
ಸೃಷ್ಟಯಿಾಂದ ದ ೊರ ತಾಂಥದುಾ (11:13); ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಅನ ೈತಿಕ ಅಥವಾ 
ಸಮಾರ್ಜಕವಾಗಿ ಸರ್ಮತಿಹ ೊಾಂದದಿರುವ ಅಭಾಾಸಗಳ್ಳ ಸೃಷ್ಟಗ  ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿವ . ಕ ಲವು 
ಸಾಂದಭಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ರ್ಯಾಮದ ಗಿಾಂತ ಹ ಚುಾ ಅಪಾಯದಲ್ಲ್ಲದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , ರ ೊೇಮಾ 
1:26ರಲ್ಲ್ಲ ಅಪೊಸುಲನ್ು ದ ೇವರ ಅಭಿಷ್ಕು ನ ೈತಿಕರ  ರ್ತುು ಸಿರೇಯರು “ಸ್ಾವಭಾವಿಕ 
ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು, ಅಸ್ಾವಭಾವಿಕ ಕಾಯಮಗಳ ೊಾಂದಿಗ  ಬದಲಾಯಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದಾಗಿದ .” 
“ಸೃಷ್ಟಯು ತಾನ ೇ” ನ ೈತಿಕತ ಯ ಬ ೊೇಧಕನಾಗಿದ , ಪೌಲನ್ು ಸಹ ಧಿೇಘಮಕಾಲದ 
ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗ  ಸೃಷ್ಟಯ ಬ ಾಂಬಲವನ್ುು ಕ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ . ಆ 
ಸರ್ುಯದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಮಾಜದಲ್ಲ್ಲ, ಉದಾವಾದ ಕೊದಲನ್ುು ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳುವದು 
ಪ್ುರುಷನಗ  ಅವಮಾನ್ವಾಗಿತುು. ಇಾಂಥಹ ಅಭಾಾಸವು ಸೃಷ್ಟಯ ಬ ೊೇಧನ ಗ  
ವಾತಿರಿಕುವಾಗಿದ . ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ಆಸಕ್ರುಗ  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ  ಅದು ಅವರ ಅನ್ುಭವಕ ೆ 
ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿತುು. ಅಪೊಸುಲನ್ು ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವನ್ುು ತನ್ು ವಾದವನ್ುು 
ಪ್ುನ್ಶ ಾೇತನ್ಗ ೊೇಳಿಸಲು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ , ಪ್ುರುಷನಗ  ತಲ ಯ ಮೇಲ  
ರ್ುಸುಕನ್ುು ಹಾಕ್ರಕ ೊಾಂಡು ಪಾರಥಿಮಸುವದು ರ್ತುು ಪ್ರವಾದಿಸುವದು ಸರಿಯಲಲ. 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಪ್ುರುಷರ ಅಥವಾ ಸಿರೇಯರ ಉದಾ ಅಥವಾ ಗಿಡಡ ಕೊದಲ್ಲ್ನ್ ಹ ೊಸ 
ವಿಷಯವನ್ುು ತಕ್ಷಣ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದಿಲಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅವನ್ು ಪ್ುರುಷರಿಗ  ಗಿಡಡ ಕೊದಲು 
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ರ್ತುು ಸಿರೇಯರಿಗ  ಉದಾ ಕೊದಲು ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣವ ಾಂದು ಉಹಸುತಾುನ  ರ್ತುು 
ಸಿರೇಯು ತನ್ು ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕನ್ುು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು ರ್ಯಾಮದ  ಎಾಂಬುದಕ ೆ 
ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ . 

ಪ್ುರುಷನ್ ಉದದವಯದವಯದ ಕ ದಲತ ಅವನಗ  ಅವಮಯನಕಯರ ಎಾಂಬ ಕಾಂಠ ೊೇಕ್ರು 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಸಕ್ರುಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ . ಸ್ಾಪಟ್ಾಮದ ಯೇಧರು ಅವರ ಉದಾನ ಯ 
ಕೊದಲ್ಲ್ಗ  ಹ ಸರಾಗಿದಾರು; ಅವರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ತರ್ಮ ಪ್ೂವಮಜರಿಾಂದ ಆಸಕ್ರುಯನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿತುು ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ುವಾಗಿ ಇದು ನಯರ್ಗಳಿಗ  ವಿರ ೊೇಧವಾಗಿತುು.16 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ, ಗಿರೇಕ್ ರ್ತುು ರ ೊೇರ್ುಲ್ಲ್ಲ ಪ್ುರುಷರು ಗಿಡಡ ಕೊದಲನ್ುು 
ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು; ಸಿರೇಯರು ಕೊದಲನ್ುು ಉದಾವಾಗಿ ಬ ಳ ಸುತಿುದಾರು. ಪೌಲನ್ು ಅವರು 
ಸ್ಾವಮಜನಕವಾಗಿ ಪಾರಥಿಮಸುವಾಗ ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವ ಈ ಅಭಾಾಸವನ್ುು 
ಪ್ುರುಷರು ರ್ತುು ಸಿರೇಯರಿಗ  ತನ್ು ಬ ೊೇಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು. ಅವಳಿಗೆ 
ಅವಳ ಕ ದಲತ ಮತಸತಕಯಗಿ ಕೆ ಡಲಪಟಿುದೆ ಎಾಂದು ಅವನ್ು ಸ್ ೇರಿಸುತಾುನ  (11:15) 
ಪ್ುರುಷನ್ ಅಥವಾ ಸಿರೇಯ ಉತಪತಿುಯಲ್ಲ್ಲ ಉದಾ ಅಥವಾ ಗಿಡಡ ಕೊದಲ್ಲ್ನ್ ಒಲವಿಗ  
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದನ್ೊು ಅಪೊಸುಲನ್ು ವಾದಿಸುತಿುಲಲ. 

ವಚನ 16. ಪೌಲ ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವ ಚಚ್ ಮಯನ್ುು ರ್ತುು 
ಸರ್ುದಾಯ ಆರಾಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸದರ ಪ್ರಿಣಾರ್ದ ಕುರಿತು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರನ್ುು 
ಹ ೊಗಳ್ಳತಾು ಪಾರರಾಂಭಿಸುತಾುನ  (11:2). ಸಭ ಯು ಪೌಲನ್ು ಅವರಿಗ  ಆಜ್ಞಾರ್ಪಸಿದ 
ಅಭಾಾಸವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುತಿುರಬಹುದು. ಕ ೈಸು ಕೊಟ್ದಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಮ ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕ್ರಲಲದ ೇ 
ಆರಾಧಿಸುವಲ್ಲ್ಲ ಪ್ುರುಷರಿಗ  ನ ರ್ಮದಿ ಇರಲ್ಲ್ಲಲ. ವಿಗರಹಾರಾಧಕರಾಂತ , ಅವರು ರ ೊೇರ್ನ್ 
ದ ೇವರುಗಳಿಗ  ಸ್ ೇವ ಯನ್ುು ಸಲ್ಲ್ಲಸುವಾಗ ತರ್ಮ ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕನ್ುು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು. ಆರಾಧನ ಯ ಕೊಟ್ದಲ್ಲ್ಲ ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಪ್ುರುಷರಿಗ  ರ್ುಸುಕು 
ಅನಾವಶಾಕವಾಗಿದಾಲ್ಲ್ಲ, ಅದು ತರ್ಗೊ ಸಹ ಅನಾವಶಾಕವಾಗಿದ  ಎಾಂದು ಸಿರೇಯರು 
ಯೇಚಸುತಿುದಾರು. ಪೌಲನ್ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಸಭ ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವನ್ುು 
ಪ್ುನ್ರುರ್ಜಜೇವನ್ಗ ೊಳಿಸಿದವು ರ್ತುು ಈ ಕ ೈಸುರು ಏನ್ು ಮಾಡುತಿುದಾರ ೊೇ ಅದಕ ೆ 
ಪೊರೇತಾಿಹ ದ ೊರಕ್ರತು.  

ಅಪೊೇಸುಲನ್ು ಇನ ೊುಾಂದು ವಿರ್ಶ ಮಯನ್ುು ಸ್ ೇರಿಸಿದನ್ು. ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಸಮಾಧ್ಾನ್ ಅವನ್ು ಯಾರಾದರೊ ಆರಾಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು ಸಿರೇಯರಿಗ  ಇರುವ 
ವಿಭಿನ್ು ಪಾತರಗಳ್ನ್ುು ಅಲಕ್ಷಿಸಿದಾಲ್ಲ್ಲ ಅವರು ಅಪೊಸುಲರನ್ುು ರ್ತುು ಎಲ ಲಡ ಯಲ್ಲ್ಲ ಇರುವ 
ದ ೇವರ ಸಭ ಯನ್ುು ವಿರ ೊೇಧಿಸುವವರಾಗಿದಾಾರ  ಎಾಂದು ಸಹ ೊೇದರರಿಗ  ಹ ೇಳಿದನ್ು. 
ವಯಕ್ರುಕ ಕ ೈಸುರಿಗ  ರ್ತುು ವಯಕ್ರುಕವಾಗಿ ಸಭ ಗಳಿಗ  ಇತಿಹಾಸದ ರ್ತುು ತರ್ಮ ಸುತುಲೊ 
ಇರುವ ವಿಶಾಲವಾದ ಸರ್ುದಾಯದ ದೃಢವಾದ ಪ್ರಭಾದ ಅವಶಾಕತ ಯಿತುು. 
ಕಲಹಪಿಾಯ (φιλόνεικος, philoneikos) ವಾಕ್ರುಗಳಾಗಿ ತರ್ಮ ಫಿಯಾಮದಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಸಭಿೇಕರನ್ುು ದುಖ್ಃಕರವಾದ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಯತು ನ್ಡ ಸುತಿತುು. ಆದುದರಿಾಂದ, ಪೌಲನ್ು 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  11:16ರಲ್ಲ್ಲ ತಾನ್ು ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದರ ಕುರಿತಾಗಿ 
ಏನ್ನ್ುು ಹ ೇಳಿದಾನ ೊೇ ಅದು ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಭ ಯ ಅಭಾಾಸದಲ್ಲ್ಲ 
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ಪ್ರತಿಬಿಾಂಬಿಸುತಿುದ  ಎಾಂದು ಜ್ಞಾರ್ಪಸುತಿುದಾಾನ . ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಯಾರೊ ವಯಕ್ರುಕವಾಗಿ 
ಅಥವಾ ಎಲ ಲಡ ಯಲ್ಲ್ಲಯೊ ದ ೈವಿೇಕವಾದ ಅಧಿಕಾರ ಹ ೊಾಂದಿದ ನಯರ್ಗಳ್ 
ವಿರ ೊೇಧವಾಗಿ ನಾಂತುಕ ೊಳ್ುಬಾರದು (ನ ೊೇಡಿರಿ 7:17). 

ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ, ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವು ಹ ೇಳ್ಳವಾಂತ  ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವ ಪ್ದಾತಿ, ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕ ೈಸು ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು ಸಿರೇಯರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ 
ಸಾಂಬಾಂಧವನ್ುು ಪ್ರತಿಬಿಾಂಬಿಸುತುದ . ಹಾಗೊ, ಇತರ ಅಸರ್ಮತಿಯ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ 
ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ನಜವಾಗಿಯೊ ಇವ . ಕ ಲವರು ಇತರರಿಗಿಾಂತ ಶಿರೇರ್ಾಂತರಾಗಿದಾಾರ ; ಕ ಲವರು 
ಯೆಹೊದಾರಾಗಿದಾಾರ , ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಇತರರು ಗಿರೇಕ್ ಅಥವಾ ರ ೊೇರ್ನಾರಗಿದಾಾರ . 
ಉನ್ುತ ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲದಾವರು ತರ್ಮ ಸುತುಲೊ ಇರುವ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಸಾಂಸೃತಿಯ 
ವಾತಾಾಸಗಳ್ನ್ುು ಕ ೈಸುರ ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡು ಬರುವಲ್ಲ್ಲ ಒಲವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾರು. 

ಸ್ಾಾನ್ಮಾನ್ದ ವಾತಾಾಸಗಳ್ಳ ಸಭ ಯು ಅನ ೊಾೇನ್ಾ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲು 
ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಲು ಸ್ ೇರಿಬರುವಾಗ ಅನವಾಯಮವಾಗಿತುು. ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಶಿರೇರ್ಾಂತ ರ್ತುು 
ಬಡವ, ದಾಸ ರ್ತುು ಸವತಾಂತರ ಅಥವಾ ಯೆಹೊದಾ ರ್ತುು ಅನ್ಾ ಎಾಂಬ ವಾತಾಾಸವಿಲಲ 
(“ಗಿರೇಕ್”; ಗಲಾತಾ 3:28). ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯ 
ರ್ತುು ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ನಾವ ಲಲರೊ ಒಾಂದ ೇ ಆಗಿದ ಾೇವ  ಎಾಂಬ ಉದ ಾೇಶದಿಾಂದ, ಆದರ  ಉನ್ುತ 
ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲರುವವರು ಕ ಳ್ಗಿನ್ ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲರುವವರ ೊಾಂದಿಗ  ಅನ ೊಾೇನ್ಾ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಲು ಹಾಂಜರಿಯುತಿುದಾದರು. ಅವರ ಭ ೊೇಜನ್ಗಳ್ಳ ದುಾಂದುಗಾರಿಕ ಯ 
ಔತಣಗಳಾಗಿದಾವು, ಅವು ಬಡವರಿಗ  ನಲುಕುವಾಂಥವುಗಳ್ಲಲ. ಪೌಲನ್ು ಈ ಸರ್ಸಾಗ  
ಪ್ರಿಹಾರವನ್ುು ಕಾಂಡುಕ ೊಾಂಡನ್ು. Garland ಅವರು ಇದನ್ುು ವಿರ್ಶಿಮಸುತಾುರ , 

ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಒಾಂದು ಸರ್ಸ್ ಾ ಎಾಂದರ  ಅದು ರ ೊೇರ್ನ್ುರ ಸ್ಾಾಂಸೃತಿಕ 
ಮೌಲಾಗಳಿಾಂದ ತುಾಂಬಿತುು ಅದು ಕೊರಜ ಯ ಜ್ಞಾನ್ದ ೊಾಂದಿಗ  ಅಡಡ ಬರುತಿತುು . . . 
ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಗಿರೇಕ ೊೇ-ರ ೊೇರ್ನ್ ಕೊಟ್ಗಳ್ ವಿಷಪ್ೂರಿತ 
ರ್ಣಿುನಾಂದ ಕ್ರತುು ತ ಗ ಯುವದರಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಇತರರಿಗಾಗಿ ಕ್ರರಸುನ್ ರ್ಪರೇತಿಯ ತಾಾಗದ 
ರ್ಣಿುನ್ಲ್ಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ನ ಡುವ ಒಾಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ನಧ್ಾಮರವುಳ್ುವನಾಗಿದಾನ್ು.17 

ಸಭ ಯು ಒಟ್ಾಟಗಿ ಸ್ ೇರಿವರುವ ಸರ್ಯವು ಎಾಂಥದಾಾಗಿತ ುಾಂದರ , ಅದು ಪ್ಾಂಗಡಗಳ್ ರ್ತುು 
ವಾದವಿವಾದದ ರ್ೊಲವಾಗಿತುು. ಈ ಕಾರಣದಿಾಂದ ಪೌಲನಗ  ಹ ೊಗಳ್ಳವದಕ ೆ ಪ್ದಗಳ ೇ 
ಇರಲ್ಲ್ಲಲ. 

ಪುಂಗಡಗಳ ಕತರಿತಯದ ಅವಮಯನ (11:17-22) 
17ನಯನತ ಹೇಗೆ ನಮಗೆ ಅಪಪಣೆ ಕೆ ಡತವಲ್ಲಿ ನಮಮನತು ಹೆ ಗಳುವದಿಲಿ; ಯಯಕುಂದರೆ 

ನೇವು ಕ ಡಿ ಬರತವದರಿುಂದ ಕೆೇಡಯಗತತ್ುದೆಯೇ ಹೆ ರತ್ತ ಮೇಲಯಗತವದಿಲಿ. 18ಹೆೇಗುಂದರೆ 
ಮದಲನೆೇದತ ನೇವು ಸಭೆಯಯಗಿ ಕ ಡಿಬರತವಯಗ ನಮಮಲ್ಲಿ ಭೆೇದಗಳು 
ಉುಂಟ್ಯಗತತ್ುವೆುಂದತ ಕೆೇಳುತ ುೆೇನೆ; ಮತ್ತು ಇದತ ನಜವೆುಂದತ ಸವಲಪಮಟಿುಗೆ ನುಂಬತತೆುೇನೆ. 
19ನಮಮಲ್ಲಿ ಇುಂರ್ಥುಂರ್ವರತ ಯೊೇಗಾರೆುಂದತ ಕಯಣ್ಬರತವುಂತೆ ಭಿನಯುಭಿಪಯಾಯಗಳೊ 
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ಇರತವದತ ಅವಶಾವೆೇ. 20ಪರುಂತ್ತ ನೇವೆಲಿರತ ಕ ಡಿಬರತವಯಗ ನೇವು ಮಯಡತವ 
ಭೆ ೇಜನವು ಕತ್ಿನ ಭೆ ೇಜನವಲಿ. 21ಭೆ ೇಜನವಯಗತವಲ್ಲಿ ಪಾತಿಯೊಬಿನತ ತಯನತ 
ತ್ುಂದದದನತು ಮತೆ ುಬಿರಿಗಿುಂತ್ ಮತುಂದಯಗಿ ಊಟ್ಮಯಡತತಯುನೆ; ಹೇಗೆ ಒಬಿನತ 
ಹಸಿದಿರತತಯುನೆ. ಮತೆ ುಬಿನತ ಕತಡಿದತ ಮತ್ುನಯಗಿರತತಯುನೆ, 22ಏನತ ಉಣ್ತುವದಕ ಾ 
ಕತಡಿಯತವದಕ ಾ ಮನೆಗಳಿಲಿದೆ ಇದಿದೇರಯ? ಅರ್ವಯ ದೆೇವರ ಸಭೆಯನತು ಅಸಡೆೆಮಯಡಿ 
ಏನ  ಇಲಿದವರನತು ನಯಚಿಕೆ ಪಡಿಸತತಿುೇರಯ? ನಯನತ ನಮಗೆೇನತ ಹೆೇಳಲ್ಲ? ನಮಮನತು 
ಹೆ ಗಳಲೆ ೇ? ಈ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆ ಗಳುವದಿಲಿ. 

ವಚನ 17. ಈ ವಚನ್ದ ಸನುವ ೇಶದಲ್ಲ್ಲ, ಜ ೊೇಡಿಸುವ ಪ್ದ ಆದರೆ (δέ, de) 
ವಾತಾಾಸ ಅಥವಾ ವಿರ ೊೇಧವನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುವ ವಿರುದಾಾಥಮ ಕಾಯಮವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ . 
ಪೌಲನ್ು ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕುಹಾಕುವದರ ವಿಷಯವನ್ುು ತ ೊರ ದುಬಿಟ್ಟಟರುವದರಿಾಂದ, 
ಓದುಗರು ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಬಲವಾದ ಪ್ದವನ್ುು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿರಬಹುದು. ಸಭ ಯಾಗಿ 
ಸ್ ೇರಿಬರುವ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು ರ್ತುು ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಆ ಎರಡು ರೊಢಿಗಳ್ಳ ಸಾಂಬಾಂಧವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿವ  (“ನೇವು 
ಕೊಡಿಬರುವಾಗ [συνέρχεσθε, sunerchesthe]”). ರ್ುಾಂದ  ಅವನ್ು ನಾನ್ು ನರ್ಮನ್ುು 
ಹ ೊಗಳ್ಳವದಿಲಲ ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  ಯಾಕಾಂದರ , ಸಭ ಯು ಕೊಡಿಬರುವಾಗ 
(συνέρχεσθε, sunerchesthe, ಒಟ್ಾಟಗಿ ಕೊಡಿಬರುವದು), ಅದು ಒಳ ುೇಯದಕಾೆಗಿ ಅಲಲ 
ಆದರ  ಕ ಟ್ಟದಾಕಾೆಗಿ. ಪೌಲನ್ ಪ್ತರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಕ್ರರಯಾಪ್ದದ ಈ ವಿಧ ಕ ೇವಲ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ 
ಮಾತರ ಕಾಂಡುಬರುತುದ : ಸಭ ಯ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಭ ೊೇಜನ್ದ ಈ ಚಚ್ ಮಯಲ್ಲ್ಲ ನಾಲುೆ ಬಾರಿ 
(11:17, 20, 33, 34) ರ್ತುು ಭಾಷ ಗಳ್ ಮಾತಾಡುವದರ ಉಪ್ಯೇಗ ರ್ತುು 
ದುರುಪ್ಯೇಗ ಪ್ಡಿಸುವದರ ಬಗ ಿ ಸಹ ೊೇದರರನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಎಚಾರಿಸುವಾಗ ಎರಡು 
ಬಾರಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದನ್ು (14:23, 26). ಇದಲಲದ  ಅಪೊಸುಲನ್ು ἐν ἐκκλησίᾳ (en 

ekklēsia, literally, “in church”) ಎಾಂಬ ನ್ುಡಿಗಟ್ಟನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದನ್ು, 
ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 11:18; 14:19, 28, 35) ಇಲ್ಲ್ಲ “ಕೊಟ್ದಲ್ಲ್ಲ” ಎಾಂಬುದು 
ಅಥಮವಾಗಿದ . ಪ್ೂರಕ ವ ೇದಭಾಗಗಳ್ಳ ಸಲಹ  ನೇಡುತುವ  ಅಥವಾ ವಯಕ್ರುಕವಾದ 
ಸಭ ಯ ಸದಸಾರನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತುವ  (ಅ.ಕೃ. 20:7ರಲ್ಲ್ಲರುವಾಂತ ), ಆದರ  ಹ ೊಸ 
ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಯಾಗಿ ಕೊಡಿಬರುವಾಗ ಅವರು ಏನ್ು ಮಾಡುತಿುದಾರು ಎಾಂಬುದರ 
ಕುರಿತು ವಿಸುರಿತ ವಿವರಣ ಯನ್ುು ನೇಡುವದಿಲಲ.  

ಪೌಲನ್ು ಈಗಾಗಲ ೇ ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸಿದ ಮಾಾಂಸದ ಕುರಿತು ಚಚಮಸುವಾಗ 
ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸಿದಾಾನ  (10:16-22). ಅವನ್ು ಅನ ೊಾೇನ್ಾ ಭ ೊೇಜನ್ದ 
ಸನುವ ೇಶದ ವಿಷಯವನ್ುು ರ್ತ ುೇ ಪ್ರಿಚಯಿಸುತಿುದಾಾನ . ಯಾವುದ ೇ ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಕತಮನ್ಭ ೊೇಜನ್ವು ರ್ುಖ್ಾವಿಷಯವಾಗಿಲಲ. ಅಧ್ಾಾಯ 10ರಲ್ಲ್ಲ ಅಪೊಸುಲನ್ು ವಿಗರಹಗಳ್ 
ಮೇರ್ಜನ್ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕ ೊಳ್ಳುವದು ರ್ತುು ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸಿದ ಊಟ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲು 
ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದರ ವಿರ ೊೇಧವಾಗಿ ಎಚಾರಿಸುವ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು 
ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಾುನ . 11ನ ೇ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲ್ಲ ರ ೊಟ್ಟಟ ರ್ತುು ಪಾತ ರಯಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾಾಂಕ ೇತಿಕವಾಗಿ 
ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದನ್ುು ಕ್ರರಸುನ್ ನಸ್ಾವಥಮತ ಯಾಂದಿಗ , ತನ್ು ಓದುಗರು 
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ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರದಶಿಮಸುವ ಸ್ಾವಥಮತ ಯಾಂದಿಗ  ವಾತಾಾಸವನ್ುು 
ತ ೊೇರಿಸುತಾುನ . 

ಅಪೊಸುಲನ್ು, ಕತಮನ್ು ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಸ್ಾಾರ್ಪಸಿರುವದು, ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ 
ರೊಢಿಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಭ ೊೇಜನ್ ಐಕಾತ ಗ  ಅಲಲ ಪ್ಾಂಗಡಗಳ್ನ್ುು ಸೃಷ್ಟಸುವದರಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ುಾಂದುವರ ಯುತಿುರುವದು ಅವನ್ ವಾದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ುನ್ವಿಮರ್ಶಿಮಸುತಿುದಾಾನ . 

ವಚನಗಳು 18, 19. ಒಟ್ಯುಗಿ ಕ ಡಿಬರತವದತ ಎಾಂಬ ಕ್ರರಯಾಪ್ದವನ್ುು 
ಪ್ುನ್ರಾವತಿಮಸುವದರ ರ್ೊಲಕ, ಪೌಲನ್ು ಮೊದಲ್ಲ್ಗಿಾಂತ ಹ ಚುಾ ಸಪಷಟವಾಗಿ ತಾನ್ು 
ವಾರದ ಮೊದಲನ ಯ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ (ನ ೊೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 20:7; 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 16:2) ಸಭ ಯಾಗಿ 
ಕೊಡಿಬರುವ ಕ ೈಸು ಸಭೆಯನತು (en ekklēsia) ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಿುದ ಾೇನ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . 
ಶಿಷಾರು ಆ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲಯೆೇ ಕತಮನ್ ಸಮಾಧಿ ಖ್ಾಲ್ಲ್ಯಾಗಿರುವದನ್ುು ಕಾಂಡಿದಾರು (ರ್ತಾುಯ 
28:1; ಮಾಕಮ 16:2; ಲೊಕ 24:1; ಯೇಹಾನ್ 20:1).  

ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ “ಕತಮನ್ ಬರುವ ದಿನ್” (2 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 2:2; 2 ಪ ೇತರ 
3:10; ನ ೊೇಡಿರಿ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 1:8) “ಕತಮನ್ು ದಿನ್” (ಪ್ರಕಟ್ನ  1:10) ದಾಂತ  ಒಾಂದ ೇ ಆಗಿಲಲ. 
ಗಿರೇಕ್ ವಾಕಾಾಾಂಗಗಳ್ಳ ವಾತಾಾಸವಾಗಿವ . ಮೊದಲನ ಯದಾನ್ುು ಹಳ  ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ 
ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಾಂದ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಲಾಗಿದ  (ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου, hē hēmera kuriou). 
ಇದು ಅಾಂತಾದ ದಿನ್ಗಳ್ನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತುದ , ಕತಮನ್ು ನಾಾಯತಿೇರಿಸುವದಕಾೆಗಿ 
ಎರಡನ ಯ ಸ್ಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವ ದಿನ್ (ಇಬಿರಯ 9:28; 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 5:10). ಕತಮನ್ 
ದಿನ್ (ἡ κυριακὴ ἡμέρα, hē kuriakē hēmera), ಇನ ೊುಾಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ವಾರದ 
ಮೊದಲನ ಯ ದಿನ್ವನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತುದ , ಆಗ ಕ ೈಸುರು ಸ್ ೇರಿಬರುತಾುರ . ಈ 
ವಾಕಾಾಂಗವು ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ಘಟ್ಟಸುವ ವಾಕಾಾಾಂಗ ಪ್ರಕಟ್ನ  1:10; ಆದರ  ಅಪೊಸುಲನ್ು 
“ಕತಮನ್” (κυριακός, kuriakos), ಇದ ೇ ಕ್ರರಯಾ ವಿಶ ೇಷಣವನ್ುು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 11:20ರಲ್ಲ್ಲ 
ಭ ೊೇಜನ್ಕ ೆ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ .  

ಪೌಲನ್ು, ಇತರ ಬ ೊೇಧಕರ ಕುರಿತಾಗಿ ಕ ೈಸುರಲ್ಲ್ಲರುವ ನಷ ಠಯ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲ , 
ಅದರಲೊಲ ಪೌಲನ್ು ರ್ತುು ಅಪೊಲ ೊಲೇಸರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಉಾಂಟ್ಾಗಿರುವ ಪ್ಾಂಗಡಗಳ್ 
ಕುರಿತು ಎಚಾರಿಸುವದರ ೊಾಂದಿಗ  ಪಾರರಾಂಭಿಸುತಾುನ  (1:10-15). ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಇತರ 
ಪ್ಾಂಗಡಗಳ್ಳ ವಗಮ-ಪ್ರಜ್ಞ ಯಿಾಂದಾಗಿ ಬ ಳ ದುಕ ೊಾಂಡಿವ . ವಗಮ-ಪ್ಾಂಗಡಗಳ್ಳ 
ಬಹಳ್ರ್ಟ್ಟಟಗ  ತರ್ಮಷಟಕ ೆ ಅನ ೇಕ ಮಾಗಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ್ಗ ೊಾಂಡಿವ , ಆದರ  ಇದು 
ಸಭ ಯಾಗಿ ಭ ೊೇಜನ್ಕಾೆಗಿ ಕೊಡಿಬರುವಾಗ ಅನವಾಯಮವಾಗುತುದ .  

Gerd Theissen ಅವರು ಪೌಲನ್ು 11:17-22ರಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಬ ೊೇಧಿಸಿದ ಪ್ಾಂಗಡಗಳ್ಳ 
ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಲು ನರಾಕರಿಸುತಿುರುವ ಸ್ಾವಥಮಪ್ರ ವಾಕ್ರುಗಳಿಾಂದ 
ಉಾಂಟ್ಾಗಿವ .18 ಸಭ ಯಾಗಿ ಸ್ ೇರಿಬರುವದಕ ೆ ಸಾಳ್ವನ್ುು ಒದಗಿಸಿದ ಕ ೈಸುರು ಲೌಕ್ರಕ ಸ್ಾಾನ್ 
ರ್ತುು ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ನಲುವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುತಾುರ . ಅವರು ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು 
ಸಿವೇಕರಿಸುವಾಗ, ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ಳ್ಗಿನ್ ವಗಮದ ಜನ್ರ ೊಾಂದಿಗ  ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ . 
ಅವರು ತರ್ಗ  ರ್ನ್ಸಿಿಗ  ಬಾಂದಾಗ ಊಟ್ಮಾಡುತಾುರ  ರ್ತುು ತರ್ಗ ಷುಟ ಬ ೇಕ ೊೇ 
ಅಷುಟ ಊಟ್ಮಾಡುತಾುರ . ವಿಶಾಲವಾದ ಸಾಂಸೃತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಯು ವಗಮ ವಾತಾಾಸವನ್ುು 
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ಅರ್ಪಪಕ ೊಾಂಡಿದ  ಅದರ  ಇದು ದ ೇವರ ಕೃಪ ಯಿಾಂದ ವಿಮೊೇಚನ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವವರ 
ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಗ  ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ .  

ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಪ್ಾಂಗಡಗಳ್ ಹನ ುಲ ಗ  ಕಾರಣವಾದ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ 
ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದ ೊಾಂದಿಗ  ಸಮಾನ್ತ ಯಲ್ಲ್ಲ ತರಲಾಗುವದಿಲಲ. ಇದು 
ಈ ಆಚರಣ ಯನ್ುು ಹ ೊರತುಪ್ಡಿಸಿ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಸರ್ುದಾಯದ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು 
ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ರ್ುಾಂಚತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅದಾದ ನ್ಾಂತರ ಪಾಲುತ ಗ ದು 
ಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು.19 ಈ ಭ ೊೇಜನ್ವು ಐಕಾತ ಯನ್ುು ಪೊರೇತಾಿಹಸುವ ಉದ ಾೇಶದಿಾಂದ 
ಮಾಡಲಾಗುತಿತುು ಆದರ  ಅದು ಪ್ಾಂಗಡಗಳ್ ಸಾಂಕ ೇತವಾಗಿತುು. ಅವರಲ್ಲ್ಲರುವ ಶಿರೇರ್ಾಂತ 
ರ್ತುು ಬಡವ ಎಾಂಬ ಬ ೇಪ್ಮಡಿಸುವಿಕ  ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ಐಕಾತ ಯನ್ುು ಸುಳಾುಗಿಸುತಿತುು. 
ಪೌಲನ್ು ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಸಭ ಯ ಕುಟ್ುಾಂಬಗಳ್ ಅನ ೊಾೇನ್ಾ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿ 
ಉಾಂಟ್ಾಗಿರುವ ಭ ೇದಗಳ್ ಕುರಿತು, ಇತರ ಪ್ಾಂಗಡಗಳ್ ಕುರಿತು ಅವನಗ  ತಿಳಿಸಿದವರ 
ರ್ೊಲಕ ಆಲ್ಲ್ಸಿರಬಹುದು. ಸಹಸಿಕ ೊಳ್ಳು ಅಸ್ಾಧಾವಾದ ಕ ೈಸು ರೊಢಿಯ ವಿಷಯದ 
ಕುರಿತು ರ್ುಾಂದಕ ೆ ಚಚಮಸುವ ಪ್ೂವಮದಲ್ಲ್ಲ, ಪೌಲನ್ು ಬಾಂದ ವರದಿಗಳ್ನ್ುು ಸವಲಪರ್ಟ್ಟಟಗ  
ನ್ಾಂಬುತ ುೇನ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವದರ ರ್ೊಲಕ ತನ್ು ದ ೊೇಷಾರ ೊೇಪ್ಣ ಯನ್ುು 
ರ್ೃದುಗ ೊಳಿಸುತಾುನ . 

ಕನಷಠಪ್ಕ್ಷ ತಮೊಮಳ್ಗ  ಹುರುಳಿಲಲದ ವಾತಾಾಸಗಳ್ನ್ುು ತರ್ಮತಮೊಮಳ್ಗ  
ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಕ ೈಸುರಿಾಂದ ಬಾಂದ ಭ ೇದಗಳ್ನ್ುು ತಾನ್ು 1:10ರಲ್ಲ್ಲ ಬ ೇಡಿಕ ೊಾಂಡ ಐಕಾತ ಯ 
ಬ ಳ್ಕ್ರನ್ಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊಗಳ್ಳವದು ಅಪೊಸುಲನ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ನರ್ಮ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ 
ಪ್ಕ್ಷಪ್ಾಂಗಡಗಳ್ನ್ುು ಎಚಚರಿಕೆಯುಂದ ಪರಿಕ್ಷಿೇಸಿಕೆ ಳುುವದತ ಈ ಸನುವೆೇಶದಲ್ಲಿ 
ಅವಶಾವಯಗಿದೆ. 11:19ರ ಮೊದಲ ನ ೊೇಟ್ದಲ್ಲ್ಲ ಅದು ನರ್ಮ ಸವಭಾವವಾಗಿದ  ಎಾಂದು 
ತ ೊೇರಿಬರುತುದ ; 11:18ರಲ್ಲ್ಲರುವ ಭಿನ್ುರ್ತವನ್ುು ಖ್ಾಂಡಿಸುವದರ ಅವಶಾಕತ ಯನ್ುು 
ಪೌಲನ್ು ಅರಿತುಕ ೊಾಂಡಿದಾನ್ು. ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಓದಿರಿ, ಅಪೊಸುಲನ್ು “ಪ್ಕ್ಷಪ್ಾಂಗಡಗಳ್ನ್ುು” 
ಕನಷಠ ಕ ಲವು ಪ್ರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊಗಳ್ಳತಾುನ . 1:10 ರ್ತುು 11:18ನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವಾಗ 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ತಾನ್ು ಬಲವಾಗಿ ತಿರಸೆರಿಸಿದಾನ್ುು ಯಾವುದ ೇ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರಶಾಂಶಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಅಪೊಸುಲನ್ು ಏಕ  ಪ್ರಯತಿುಸಿದನ್ು? 11:19ನ್ುು ಓದಲು 
ಉತುರ್ವಾದ ಇನ ೊುಾಂದು ಮಾಗಮ ಇರಬಹುದು. ವಚನ್ವು ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  11:18ರಲ್ಲ್ಲರುವ 
“ನಾನ್ು ಸವಲಪರ್ಟ್ಟಟಗ  ನ್ಾಂಬುತ ುೇನ ” ಎಾಂಬ ವಾಕಾಾಾಂಗದ ವಿಸುರಣ  ಆಗಿರಬಹುದು.  

ಪೌಲನ್ು ಸಭ ಯು ಸರ್ುದಾಯದ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ 
ಉಾಂಟ್ಾದ ಅದ ೈವಿೇಕವಾದ ಈ ಭ ೇದಗಳ್ ವರದಿಯನ್ುು ಸವಲಪ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ನ್ಾಂಬುತಾುನ . 
ದ ೇವರು ಸಭ ಯನ್ುು ರೊರ್ಪಸುತಿುದಾಾನ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಆತನ್ು ಕಾಣುತಾುನ ; ಅವನ್ು 
ಕ ೊರಿಾಂಥದ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ನಧ್ಾಮರವನ್ುು ಅವರು ಕ್ರರಸುನ್ು ಬ ೊೇಧಿಸಿದಾಂತ  
ನ ಡಯುತಿುದಾಾರ ೊೇ ಇಲಲವೇ ಎಾಂದು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸುತಿುದಾಾನ . ಯಾರು ಸರ್ಮತಿಯನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ ೊೇ ಅವರು ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದಾರು, ಬಾಹಾ ನ ೊೇಟ್ದಲ್ಲ್ಲರುವ ಭ ೇದಗಳಿಗ  ಇದು 
ಅವಶಾವಾಗಿತುು. ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಎಲಾಲ ಕ ೈಸುರು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಭ ೇದಗಳ್ನ್ುು ನರ್ಮಮಸುವ 
ವಾತಾವರಣಕ ೆ ಜವಾಬಾಾರರಲಲ. ಯಾರು ತರ್ಮ ಸರ್ೃದಿಾಯನ್ುು ಪ್ರದಶಿಮಸುತಿುದಾರ ೊೇ 
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ಅವರು ಭ ೇದಗಳಿಗ  ಕಾರಣರಾಗಿದಾರು (ನ ೊೇಡಿರಿ 11:27). ಅವರು ಊಟ್ಮಾಡುವಾಗ 
ರ್ತುು ಕುಡಿಯುವಾಗ ಭ ೇದವನ್ುು ಹುಟ್ಟಟಸುವ ಆತಮಕ ೆ ಎಡ ಮಾಡಿಕ ೊಡುತಿುದಾರು, ಅವರು 
ದ ೇವರ ನಾಾಯತಿೇಪ್ಮನ್ುು ತರ್ಮ ಮೇಲ  ರ್ತುು ಕ್ರರಸುನ್ ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ದ ೇಹದ ಮೇಲ  ಬರ 
ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದಾರು (11:29). ಅಸಭಾವಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಊಟ್ಮಾಡುವದು ರ್ತುು 
ಕುಡಿಯುವದರ ರ್ೊಲಕ ಅವರು ದ ೇಹದ ಐಕಾತ ಯನ್ುು ಹಾಳ್ಳಮಾಡುತಿುದಾರು. 
ಅಸರ್ಮತಿಯ ಅಳ್ತ ಯಿಲಲದ , ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕವಾಗಿ ಸವಾಂತ-ಉನ್ುತಿಯನ್ುು 
ಕ್ರರಸಿುೇಯ ರ್ಜೇವಿತದ ನಯರ್ಗಳಾಗಿ ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ಸಭ ಯವರು ಸಿವೇಕರಿಸುತಿುದಾರು.  

ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಇಾಂಥಹ ಭ ೇದಗಳ್ಳ ಅಭಾಾಸಿಸುತಿುರುವ ಹಾಗ  ಅವರಲ್ಲ್ಲರುವ ಹ ಚುಾ 
ಸರ್ೃದಿಾಯುಳ್ುವರು ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ಬ ೇಪ್ಮಡಿಸಿಕ ೊಾಂಡು ತರ್ಮ ಖ್ಾಸಗಿ ಸ್ಾಾಂಗತಾದಲ್ಲ್ಲ 
ಇರುತಿುದಾರು ಅವರಿಗ  ದ ೈವಿೇಕತ  ರ್ತುು ಪ್ರಿಶುದಾತ ಯಾಂದಿಗ  ಯಾವ ಸಾಂಬಾಂಧವೂ 
ಇರುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ. ಅವರು ಕ ೇವಲ ಸ್ಾವಥಿಮಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಹಟ್ಮಾರಿಗಳ್ಳ ಆಗಿದಾರು. ಇಲ್ಲ್ಲ 
ಚಚಮಸುತಿುರುವ ಭ ೇದಗಳ್ಳ ಅಧ್ಾಾಯ 1ರಿಾಂದ 3 ಉದಾಕೊೆ ಇರುವ ರ್ೊಲದಿಾಂದ 
ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಲಾಗಿಲಲ. ಅವು ಹ ಮಮ ರ್ತುು ಶ ರೇಷಠತ ಯ ವತಮನ ಯಿಾಂದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಟಕ ೊಾಂಡು 
ಸಹ ೊೇದರ ರ್ತುು ಸಹ ೊೇದರಿಯರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಅಡ ತಡ ಗಳ್ನ್ುು ನರ್ಮಮಸಿರುವದರಿಾಂದ 
ಒಾಂದ ೇ ರಿೇತಿಯಾಗಿವ . 

ವಚನ 20. ಕತ್ಿನ ಭೆ ೇಜನ ಎಾಂಬ ವಾಾಕಾಾಾಂಗವು ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಈ 
ವಚನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಮಾತರ ಕಾಂಡುಬರುತುದ . ಗಿರೇಕ್ ಒಡ ತನ್ವನ್ುು ಸೊಚಸುವ ಚಹ ುಯನ್ುು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸದ ೇ ಇರುವದರಿಾಂದ ನಾವು “ಕತಮನ್” τοῦ κυρίου (tou kuriou) ಎಾಂಬ 
ವಾಂಶಸೊಚಕವನ್ುು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದು; ಆದರ  ಪೌಲನ್ು ವಿರಳ್ವಾದ 
ಕ್ರರಯಾವಿಶ ೇಷಣವನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ , ಇದರ ಅಥಮ “ಕತಮನಗ  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ”20 
κυριακός (kuriakos) ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಈ ಕ್ರರಯಾ ವಿಶ ೇಷಣದ ಕ ೇವಲ ಇತರ 
ಸಾಂಭವಗಳ್ಳ ಪ್ರಕಟ್ನ  1:10ರಲ್ಲ್ಲ “ಕತಮನ್ ದಿನ್” ಎಾಂದು ಅನ್ುವಾದಿಸಿದ ವಾಾಕಾಾಾಂಗಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಕಾಂಡುಬರುತುದ . ಈ ಕ್ರರಯಾ ವಿಶ ೇಷಣದ ಉಪ್ಯೇಗದ ಅಥಮ “ಕತಮನಗ  
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ” ಇದಕ ೆ ಮೊದಲ್ಲ್ನ್ ಎರಡು ಪ್ದಗಳ್ಳ “ಭ ೊೇಜನ್” ರ್ತುು “ದಿನ್” ಪೌಲನ್ು 
ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಿವತಮನ  ಹ ೊಾಂದಿದವರಿಗ  ಭ ೊೇಜನ್ ರ್ತುು ವಾರದ ಮೊದಲನ ಯ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಸ್ ೇರಿಬರುವ ಸಭ ಯ ಕುರಿತು ಬ ೊೇಧಿಸುವ ವಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿತು. ಈ ಎರಡೊ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ, 
ದಿನ್ ರ್ತುು ಭ ೊೇಜನ್, ವಿಚತರವಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಕತಮನ್ವುಗಳಾಗಿವ . ಜ್ಞಾಪ್ಕಾಥಮ ರ್ತುು 
ಸಮರಣ  ಪ್ರತಿಯಬಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲ್ಲ ಇರುತುದ . ಪೌಲನ್ು ಅನ ೇಕ ಅನ್ುವಾದಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಅಲಕ್ಷಿಸಿದ ವಾಕಾಾಾಂಗವನ್ುು, ἐπὶ τὸ αὐτὸ (epi to auto) ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ , ಇದರ 
ಅಥಮ ಒಟ್ಾಟಗಿ. ಈ ವಾಕಾಾಂಗವು ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾಗಳ್ ಪಾರರಾಂಭ ಅಧ್ಾಾಯಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿದ  (1:15; 2:1, 44 ನ ೊೇಡಿರಿ), ಇದು ಕ ೈಸುತವದ ಸರ್ುದಾಯದ 
ಸವರೊಪ್ಕ ೆ ಒತುು ನೇಡುತುದ . ಕತಮನ್ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಯು ಒಟ್ಯುಗಿ ಸ್ ೇರಿಬರುವದು ರ್ತುು 
ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಯ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಪಾಪ್ದ ಅರಿಕ  ಪ್ರತಿಯಬಬ ಕ ೈಸುನ್ು 
ಪ್ರಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ತಾಂದ ಯ ಬಲಗಡ ಯಲ್ಲ್ಲ ಆಸಿೇನ್ನಾಗಿರುವ ಕ್ರರಸುನಗ  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದವನ್ು 
ರ್ತುು ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವವನ್ು ರ್ತುು ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ  ಯಲ್ಲ್ಲರುವವನ್ು ಎಾಂದು 
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ವಾಾಖ್ಾಾನಸಲಾಗಿದ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 10:16; ಇಬಿರಯ 10:12). ಭ ೊೇಜನ್ದ ದಿನ್ವು ಒಟ್ಾಟಗಿ 
ನ್ಡ ಯುತಿತುು; ಅವರು ಕತಮನ್ ದಾಹವನ್ುು ರ್ತುು ರ್ರಣದ ಮೇಲ  ಆತನ್ ಜಯವನ್ುು 
ಜ್ಞಾರ್ಪಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು. ಇವು ಒಟ್ಾಟಗಿ ಪಾಪ್ದ ಅರಿಕ  ಮಾಡಲು, ರ್ಜೇವನ್ ಶ ೈಲ್ಲ್ಗ  ರ್ತುು 
ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಗ  ಅಸಿುವಾರವಾಗಿದಾವು. 

ವಚನ 21. ಸಹಜವಾಗಿ, ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವು ಕ ೇವಲ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿತುು ಸಭ ಯು ತಾವು ಸಿವೇಕರಿಸುವ ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವು ಅಷುಟ 
ರ್ಹತವದಾಾಗಿಲಲ ಎಾಂದು ಊಹಸುತಿುತುು. ಪೌಲನ್ು “ನೇವು ವತಿಮಸುವ ರಿೇತಿಯನ್ುು 
ನ ೊೇಡಿದರ , ನರ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳ್ ಆಚರಣ ಯಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರಿಗ  ಭಾಗವಿಲಲ ಎಾಂದು 
ತ ೊೇರಿಬರುತುದ , ‘ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್’ ದ ೇವರಿಗ  ಯಾವ ರ್ಹಮಯನ್ುು ತರುವದಿಲಲ” 
ಎಾಂದು ಇದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹ ೇಳಿದನ್ು. ಪೌಲನ್ು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ು ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು 
ಚಚಮಸುತಿುದಾಾನ . 11:21ರಲ್ಲ್ಲ ಅವನ್ು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್, ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪ್ಕಾಥಮ ಆಚರಣ  
ರ್ತುು ಆರಾಧನ  ರ್ತುು ಅನ ೊಾೇನ್ಾ ಭ ೊೇಜನ್ ಎರಡರ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತಾುನ , 
ಅದರಲ್ಲ್ಲ ಪಾತಿಯೊಬಿನ  ಕ ೇವಲ ತ್ನು ಭೆ ೇಜನದ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ರುಯುಳ್ುವನಾಗಿದಾಾನ .21 
ಕ ೈಸುರು ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಆಚರಿಸುವ ಹಾಗ , ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಆಥಿಮಕ ಹಾಂತಗಳ್ 
ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲ  ಭ ೇದವನ್ುು ಮಾಡುವ ಹಾಗ , ತಾವು ಒಾಂದ ೇ ದ ೇಹವಾಗಿದ ಾೇವ , ಕತಮನ್ 
ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುತಿುರುವ ಹಾಗ  ಐಕಾತ ಯನ್ುು ಸಾಂಕ ೇತವನ್ುು 
ತ ೊೇರಿಸುವದನ್ುು ಸುಳಾುಗಿಸಿದಾಾರ . ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ ವತಮನ ಗಳ್ ವಾತಾಾಸವನ್ುು 
ತ ೊೇರಿಸುತಾು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಎರಡರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಸವತಾಂತರವಾಗಿ ಚಚಮಸುತಿುದಾಾನ . 
ಒಬಬನ್ು ಹಸಿದಿರುತಾುನ , ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ರ್ತ ೊುಬಬನ್ು ಕುಡಿದು ರ್ತುನಾಗಿರುತಾುನ . 
ಪೌಲನ್ ಪ್ದಗಳ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ದಾಹವು, ಅವರ ಈ ಅಭಾಾಸವು ದ ೇಹದ ಐಕಾತ ಯ 
ಭಯಾಂಕರವಾದ ಅಲಲಗಳ ಯುವಿಕ ಯಾಗಿದ  ಎಾಂದು ಪ್ರಕಟ್ಟಸುತುದ .  

Wayne A. Meeks ಅವರು ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ , ಪೌಲನ್ ಎಚಾರಿಕ  “ಶಿರೇರ್ಾಂತರು 
ರ್ತುು ಬಡವರ22 ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ರ್ೊಲತಃ ಇರುವ ಭ ೇದವಾಗಿದ .” ಸಭಿೇಕರ ಭ ೊೇಜನ್ದ 
ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ, ಶಿರೇರ್ಾಂತರು ಬಡವರನ್ುು ಅವರ ಸ್ಾಾನ್-ಪ್ರಜ್ಞ ಗ  ಜಾಂಬ ಕ ೊಚಾಕ ೊಳ್ಳುವದರ 
ರ್ೊಲಕ ಅವಮಾನ್ಪ್ಡಿಸುತಿುದಾರು. ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ, ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರು 
ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ದ ೇವರ ಎದುರಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ಎಲಲರೊ ಸಮಾನ್ರು ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು. ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ, ಶಿರೇರ್ಾಂತರು ಸಹಜವಾಗಿ ತರ್ಮ ರ್ತುು 
ಬಡವರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಭೌದಿಾಕ ವಾತಾಾಸವನ್ುು ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು; ಅವರು ತರ್ಮ 
ರ್ನ್ಸಿಿಗ  ಬಾಂದಾಗ ತರ್ಗ  ರ್ನ್ಸಿಿಗ  ಬಾಂದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಉಣುುತಿುದಾರು ರ್ತುು 
ಕುಡಿಯುತಿುದಾರು (ನ ೊೇಡಿರಿ 11:33), ತರ್ಮ ಸಹ ಕ ೈಸುರ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಕಳ್ಕಳಿಯನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿರಲ್ಲ್ಲಲ.  

ವಚನ 22. ನಯನತ ನಮಮನತು ಹೆ ಗಳುವದಿಲಿ (see 11:17) ಇದು ಈ ವಿಭಾಗವನ್ುು 
ಆವರಣ ಚಹ ುಯಲ್ಲ್ಲ ಇಡುವದು ವಿಚ್ಾರವಾಗಿದ . ಈ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವು 
ಹ ೇಗ  ಸ್ಾಾರ್ಪತವಾಯಿತು ಎಾಂಬ ಪೌಲನ್ ವಿವರಣ  (11:23-26) ಅದರಷಟಕ ೆ ಕ ೊನ ಯಲಲ. 
ಪೌಲನ್ು ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಬ ೇಪ್ಮಡಿಸುವಿಕ ಯ ಕುರಿತು 
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ಆಸಕುನಾಗಿದಾಾನ . ಕತಮನ್ು ಸ್ಾಾರ್ಪಸಿದ ಐಕಾತ ಯನ್ುು ಪ್ಕ್ಷಗಳ್ಳ ಅಲಲಗಳ ಯುತುವ . 

ಕತ್ಿನ ಭೆ ೇಜನ (11:23-34) 
ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಓದುಗರು ನಾಲುೆ ಸುವಾತ ಮಯ ವಿವರಣ ಯನ್ುು ಓದಿ 

ರ್ುಗಿಸಿದ ಮೇಲ , ಅವರು ಮೇಲ್ಲ್ಾಂದ ಮೇಲ  ಉಲ ಲೇಖಿಸಿದ ಸ್ಾರ್ಾಗಳ್ ರ್ತುು 
ಯೆೇಸುವಿನ್ ಕಾಯಮಗಳ್ ಕುರಿತು ಕ ಳ್ಗಿನ್ ದಾಖ್ಲ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿರಬಹುದು. ಹಾಗೊ, 
ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾಗಳ್ಳ, ಪ್ತಿರಕ ಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಪ್ರಕಟ್ನ  ಕತಮನ್ ರ್ಜೇವಿತ ರ್ತುು ಸ್ ೇವ ಯ 
ಕುರಿತು ಹ ೇಳ್ಳವದಕ ೆ ಬಹಳ್ ಸವಲಪ ವಿಷಯಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದವ . ಆತನ್ ರ್ರಣ, 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ ರ್ತುು ತಿರುಗಿ ಬರುವ ಆತನ್ ವಾಗಾಾನ್ಕ ೆ ಒತುು ನೇಡುತುವ . ಪೌಲನ್ು 
ಯಾವಾಗಾದರ ೊಮಮ ಕತಮನ್ು ನೇಡಿದ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳ್ನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಾುನ  (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 
7:10; 9:14), ಆದರ  ತನ್ು ಪ್ತರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಎಲ್ಲ್ಲಯೊ ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ನ್ಡ ದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕಾದ ರಿೇತಿಯನ್ುು ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸಿಲಲ.  

ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ, ದ ೇವರು ತನ್ು ಕೃಪ ಯನ್ುು ಪ್ರಕಟ್ಟಸುತಾುನ  ರ್ತುು ತನ್ು 
ಬಲವನ್ುು ನವ ೇದಿಸುತಾುನ . ರ ೊಟ್ಟಟ ರ್ತುು ಪಾತ ರ ಕ ೈಸು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ರ್ೊಲ 
ಸಾಂಗತಿಯನ್ುು ಜ್ಞಾರ್ಪಸುತುದ . ಇದು ಜ್ಞಾಪ್ಕಾಥಮವಾಗಿದ , ಆದರ  ಅದಕ್ರೆಾಂತಲೊ 
ರ್ಮಗಿಲಾಗಿದ . ನಾವು ಈಗಾಗಲ ೇ ಪೌಲನ್ ಪ್ತರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ನ ೊೇಡಿದ ಾೇವ  ಪಾತ ರಯು 
“ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು” ಅಥವಾ ಕ್ರರಸುನ್ ರಕುದಲ್ಲ್ಲ “ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ” ಆಗಿದ  ರ್ತುು 
ರ ೊಟ್ಟಟಯು ಕತಮನ್ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ “ಪಾಲುತ ಗದುಕ ೊಳ್ಳುವದು” ಅಥವಾ 
“ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯಾಗಿದ ” (10:16). 

ಕತ್ಿನ ಭೆ ೇಜನದ ಸ್ಯಥಪನೆ (11:23-26) 
23ನಯನತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೆ ಟ್ು ಉಪದೆೇಶವನತು ಕತ್ಿನುಂದ ಹೆ ುಂದಿದೆನತ. 

ಅದೆೇನುಂದರೆ – ಕತ್ಿನಯದ ಯೇಸತ ತಯನತ ಹಡಿದತ ಕೆ ಡಲಪಟ್ು ರಯತಿಾಯಲ್ಲಿ ರೆ ಟಿುಯನತು 
ತೆಗೆದತಕೆ ುಂಡತ ದೆೇವರ ಸ್ೆ ರೇತ್ಾಮಯಡಿ ಮತರಿದತ – 24ಇದತ ನಮಗೆ ೇಸಾರವಯಗಿರತವ 
ನನು ದೆೇಹ; ನನುನತು ನೆನಸಿಕೆ ಳುುವದಕೆ ಾೇಸಾರ ಹೇಗೆ ಮಯಡಿರಿ ಅುಂದನತ. 25ಊಟ್ವಯದ 
ಮೇಲೆ ಆತ್ನತ ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಯಗಿ ಪಯತೆಾಯನತು ತೆಗೆದತಕೆ ುಂಡತ – ಈ ಪಯತೆಾಯತ ನನು 
ರಕುದಿುಂದ ಸ್ಯಥಪಿತ್ವಯಗತವ ಹೆ ಸ ಒಡುಂಬಡಿಕೆಯನತು ಸ ಚಿಸತತ್ುದೆ; ನೇವು ಇದರಲ್ಲಿ 
ಪಯನಮಯಡತವಯಗೆಲಯಿ ನನುನತು ನೆನೆಸಿಕೆ ಳುುವದಕೆ ಾೇಸಾರ ಪಯನಮಯಡಿರಿ ಅುಂದನತ. 
26ನೇವು ಈ ರೆ ಟಿುಯನತು ತಿುಂದತ ಈ ಪಯತೆಾಯಲ್ಲಿ ಪಯನಮಯಡತವಷ್ತು ಸ್ಯರಿ ಕತ್ಿನ 
ಮರಣ್ವನತು ಆತ್ನತ ಬರತವ ತ್ನಕ ಪಾಸಿದಿಿ ಪಡಿಸತತಿುೇರಿ. 

ವಚನ 23. ವಾದವಿವಾದಗಳ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ, ಪೌಲನ್ು ತಾನ್ು ಸ್ಾರಿದ ಸುವಾತ ಮಯ 
ಕುರಿತು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . “ನಾನ್ು ಅದನ್ುು ರ್ನ್ುಷಾನಾಂದ ಹ ೊಾಂದಲ್ಲ್ಲಲ ನ್ನ್ಗ  ಯಾರು 
ಉಪ್ದ ೇಶಿಸಲ್ಲ್ಲಲ, ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನ ೇ ನ್ನ್ಗ  ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿದನ್ು” (ಗಲಾತಾ 1:12). ಅಪೊೇಸುಲನ್ು 
ತಾನ್ು ಹ ೊಾಂದಿರುವ ಅಧಿಕಾರಕ ೆ ಯಾವ ರ್ನ್ುಷಾನ್ ಅಥವಾ ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ಲ್ಲ್ಲದಾ 
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ಅಪೊಸುಲರಿಗ  ಋಣಸಾನಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ, ತನ್ಗಿಾಂತ ಮೊದಲು 
ಅಪೊಸುಲರಾಗಿದಾವರು ತಿಳಿಸಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳ್ನ್ುು ಅಲಲಗಳ ಯಲ್ಲ್ಲಲ (2:2), ಅಲಲದ ೇ 
ಅವನ್ು ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ  ಕ ೈಸು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳ್ನ್ುು ಹಗುರವಾಗಿ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು 
ಎಾಂದು ಬ ೊೇಧಿಸಲ್ಲ್ಲಲ (2 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 2:15). ತಾನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ನೇಡಿರುವದನ್ುು 
ತಾನ್ು ದ ೇವರಿಾಂದ ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿದ ಾೇನ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ ಪೌಲನತ ಕ್ತಾಸುನತ ತ್ನಗೆ 
ವಯಕ್ತುಕವಯಗಿ ಪಾಕಟ್ನೆಯನತು ನೇಡಿದಯದನೆ ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುಲಲ. ತಾನ್ು ಕತಮನಾಂದ 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ ಪ್ರಕಟ್ನ  ಅದು ಅಪೊಸುಲರಾಗಿದಾವರು ರ್ತುು ತನ್ಗಿಾಂತ ರ್ುಾಂದ  
ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿದಾವರು ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ಪ ರೇರಣ ಯಿಾಂದ ಸುವಾತ ಮಯ ರ್ೊಲ 
ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದವುಗಳಿಾಂದ ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿದ ಾೇನ  
ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು 
ಸಿವೇಕರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವ ರಿೇತಿಯನ್ುು ತಿದುಾವದಕ್ರೆಾಂತ ಹ ಚ್ಾಾದದಾನ್ುು ಮಾಡುವ ಉದ ಾೇಶವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದಾಾನ . ಅವನ್ ಒಾಂದು ಆಸಕ್ರು ಎಾಂದರ  ಸರ್ುದಾಯ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿ 
ನ್ಡ ಯುವ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದಾಗಿದ .  

ಅಪೊಸುಲನ್ು ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಆಚರಿಸಲು 
ತನ್ು ಪಾರರಾಂಭದ ಬ ಟ್ಟಟಯಲ್ಲ್ಲ ಬ ೊೇಧಿಸಿರಬಹುದು (ನ ೊೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 18:1-11). ಅವನ್ು 
ಎಲ ಲಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಗಳ್ನ್ುು ಸ್ಾಾರ್ಪಸಿದಾನ ೊೇ, ಅಲ್ಲ್ಲ ಅವನ್ು ಖ್ಾಂಡಿತವಾಗಿ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಕತಮನ್ 
ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಒಟ್ಾಟಗಿ ಕೊಡಿಬರುವದರ ರ್ತುು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಅಚರಿಸುವದರ 
ಕುರಿತು ಸೊಚನ ಗಳ್ನ್ುು ನೇಡಿದಾನ್ು. ಇತರ ರ್ಮಶನ್ರಿಗಳ ೊಾಂದಿಗ  ಪೌಲನ್ು ಹ ೊಸ 
ಕ ೈಸುರಿಗ  ಯೇಸತವು ತಯನತ ಹಡಿದತಕೆ ಡಲಪಡತವ ರಯತಿಾಯಲ್ಲಿ ರೆ ಟಿುಯನತು ಹೆೇಗೆ 
ತೆಗೆದತಕೆ ುಂಡನತ ಎಾಂಬುದನ್ುು ಹ ೇಳಿದಾನ್ು. ಕ ೈಸುರು ರ ೊಟ್ಟಟ ರ್ುರಿಯುವಾಗ ರ್ತುು 
ಪಾತ ರಯಲ್ಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವಾಗ, ಅವರು ಯೆೇಸುವಿನ್ ಬಲ್ಲ್ದಾನ್ವನ್ುು ಜ್ಞಾಪ್ಕ 
ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು. 

ವಚನಗಳು 24, 25. ಕ ೇವಲ ಪೌಲ ರ್ತುು ಲೊಕ ಆತನ್ು ಸ್ ೊರೇತರ ಮಾಡಿ 
(εὐχαριστήσας, eucharistēsas) ಎಾಂಬ ಪ್ದಗಳ್ನ್ುು ಯೆೇಸು ರ ೊಟ್ಟಟ 
ರ್ುರಿಯುವದನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ23 ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುರ . ರ್ತಾುಯ 25:26 ರ್ತುು ಮಾಕಮ 
14:22 ಅಥಮವು ಅಷಾಟಗಿ ವಾತಾಾಸವನ್ುು ಹ ೊಾಂದದ ೇ ಇದಾಾಗಲೊ ಆತನ್ು ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು 
“ಆಶಿೇವಮದಿಸಿದನ್ು” ಎಾಂದು ಸೊಚಸುತುದ . ಕ ೈಸುರು ತರ್ಮ ಸಹ ಕ ೈಸುರ ೊಾಂದಿಗ  ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ. ಅವರು ಕತಮನ್ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುತ ಗ ದು 
ಕ ೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದಾಾರ .  

ಕ ಲವು ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಗುಾಂಪ್ುಗಳ್ಳ “ದರವಾಾಾಂತರಮಾಡುವದು” ಎಾಂದು ಬ ೊೇಧಿಸುತುವ  
ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದ ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು ವಿಶಾವಸಿಯು ತಿನ್ುುವಾಗ ನಜವಾಗಿಯೊ ಅದು ಕ್ರರಸುನ್ 
ದ ೇಹವಾಗಿ ಮಾಪ್ಮಡುತುದ . ಇದಕ ೆ ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿ, ಯೆೇಸು ಇದತ ನನು ದೆೇಹ, ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳಿದಾಾನ  ಅದ ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ “ನಾನ ೇ ನಜವಾದ ದಾರಕ್ಷ ಯ ಬಳಿು” ಎಾಂದು ಸಹ 
ಇನ ೊುಾಂದು ಸನುವ ೇಶದಲ್ಲ್ಲ ಯೆೇಸು ಹ ೇಳಿದಾಾನ  (ಯೇಹಾನ್ 15:1). ರ ೊಟ್ಟಟ, 
ಸ್ಾಾಂಕ ೇತಿಕವಾಗಿ ರ್ತುು ಆತಿೀಕವಾಗಿ ಯೆೇಸುವಿನ್ ದ ೇಹವನ್ುು ಪ್ರತಿನಧಿಸುತುದ  
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ಅಲಾಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಯೆೇಸು ನಜವಾದ ದಾರಕ್ಷ ಯ ಬಳಿುಯಾಗಿ ಇರುವಾಂತ .  
ರ ೊಟ್ಟಟ ರ್ತುು ಪಾತ ರಯ ರ್ೊಲಕ, ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಯೆೇಸು ತನ್ು ಜನ್ರ ಸಲುವಾಗಿ 

ರ್ರಣಹ ೊಾಂದಿದನ್ು ಎಾಂಬ ತರ್ಮ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುತಾುರ . ಅವನ್ು 
ನ್ರ್ಮ ಪಾಪ್ಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊತುನ್ು. ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಒಾಂದು 
ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯಾಗಿದ ; ಇದು ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದಾಗಿದ . ರ ೊಟ್ಟಟ ರ್ತುು ಪಾತ ರಯಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದರ ರ್ೊಲಕ, ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಪ್ರಸಪರರ ೊಾಂದಿಗ  
ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ  ರ್ತುು ಸರ್ೊಹವಾಗಿ ಕತಮನ ೊಾಂದಿಗ  ಪಾಲುಗಾರರಾಗುತಾುರ . 
ಭ ೊೇಜನ್ದ ರ್ೊಲಕ, ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ತನ್ು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ನ್ವಿೇಕರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ  ರ್ತುು 
ಮೇಲ್ಲ್ನಾಂದ ಬಲವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ . ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ ಜ್ಞಾಪ್ಕಾಥಮವಾಗಿದ , 
ಆದರ  ಇದು ಕ ೇವಲ ಜ್ಞಾಪ್ಕಾಥಮವಲಲ.  

ವಾರದಿಾಂದ ವಾರಕ ೆ, ವಿಶಾವಸಿಯ ರ್ನ್ಸುಿಗಳ್ಳ ಕೊರಜ ಯ ಮೇಲ  
ಕ ೇಾಂದಿರಕರಿಸಬ ೇಕು. ಎರಡೊ ವಚನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ವತಮಮಾನ್ಕಾಲವು ನರಾಂತರವಾದ 
ಜ್ಞಾಪ್ಕಾಥಮ ರ್ತುು ರಕ್ಷಕನ್ ರ್ರಣದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರಿಕ ಯನ್ುು ಜ್ಞಾರ್ಪಸುತುದ . ಐದನ ಯ 
ಶತಮಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ, Augustine ಲಾಾಟ್ಟನ್ನ್ಲ್ಲ್ಲ ಹ ೇಳಿಕ ಯನ್ುು ಬರ ದನ್ು ಅದನ್ುು 
ಅನ್ುವಾದಿಸಲಾಗಿದ , “ನಾನ್ು ನರ್ಮಲ್ಲ್ಲ ಬದಲಾಗುವದಿಲಲ, ನೇವು ನ್ನ್ುಲ್ಲ್ಲ 
ಬದಲಾಗಬ ೇಕು.”24 ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ Augustine ಬಹುಶಃ ದರವಾಾಾಂತರ ಮಾಡುವಾಂತ 
ಏನಾದರೊ ರ್ನ್ಸಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ಇಟ್ುಟಕ ೊಾಂಡಿರಬಹುದು. ದ ೇವರು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದ ರ್ೊಲಕ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಕ್ರರಸುನ್ಾಂತಾಗಲು ಬಲಪ್ಡಿಸುತಾುನ  ಎಾಂಬ ಅವನ್ ಗರಹಕ  ಸರಿಯಾಗಿದ . 
ಜನ್ರು ಲೌಕ್ರಕ ಆಹಾರವನ್ುು ಊಟ್ಮಾಡುವಾಗ, ಅದು ಪೊೇಷಣ ಯನ್ುು ನೇಡುತುದ , ಆ 
ಕಾರಣದಿಾಂದ ಅವರನ್ುು ಬದಲಾಯಿಸುತುದ ; ಒಬಬನ್ು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ, ಬದಲಾವಣ ಯು ಬ ೇರ  ವಿಧದಾಾಗಿರುತುದ . ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು 
ರ್ತುು ಪಾತ ರಯನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದರ ರ್ೊಲಕ ಆರಾಧಿಸುವವನ್ು ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾಲುಗಾರನಾಗುತಾುನ  ರ್ತುು ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡವನ್ ನ್ಾಂಬಿಕ  ಕಾಯಮಮಾಡುವ 
ಹಾಂತಕ ೆ ತಲುಪ್ುತುದ  ಅವನ್ು ಅಥವಾ ಅವಳ್ಳ ಯೆೇಸುವಿನ್ಾಂತ  ಆಗುತಾುರ .  

ನನು ಜ್ಞಯಪಕಯರ್ಿವಯಗಿ ಮಯಡಿರಿ ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು 
ಉಲ ಲೇಖಿಸಲು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿರುವಲ್ಲ್ಲ ಕನಷಠ ಎರಡು ತಿಳ್ಳವಳಿಕ ಗಳಿರುವ ಸ್ಾಧಾತ  ಇದ . 
ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಯೆೇಸು ತಾನ ೇ ಪಾಲುಗಾರರನ್ುು ತಾನ್ು ನ್ರ್ಮನ್ುು ರಕ್ಷಿಸಿವುದಕಾೆಗಿ 
ನೇಡಿದ ಕರಯವನ್ುು ಜ್ಞಾರ್ಪಸಿಕ ೊಳ್ುಲು ಕರ ನೇಡುತಿುದಾಾನ  ಎಾಂದಾಗಿರಬಹದು. ಹೇಗಿದಾಲ್ಲ್ಲ, 
ಜ್ಞಾಪ್ಕಾಥಮವು ಕೃತಜ್ಞತ ಯುಳ್ುದಾಾಗಿರಬ ೇಕು. ಇನ ೊುಾಂದು ಸ್ಾಧಾತ  ಎಾಂದರ  ಕತಮನ್ 
ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವ ಕ ೈಸುರು ದ ೇವರಿಗ  ಕೊರಜ ಯ ಮೇಲ  ಆತನ್ 
ಬಲ್ಲ್ದಾನ್ವನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬ ೇಕ ಾಂದು, ಕೊರಜ ಯನ್ುು “ನ ನ್ಪ್ು” ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕ ಾಂದು 
ರ್ತುು ತರ್ಮ ಅಪ್ರಾಧಗಳ್ ಭಾರವನ್ುು ತ ಗ ಯಬ ೇಕ ಾಂದು ಬ ೇಡಿಕ ೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದಾಾರ . 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಯಾವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು ಎಾಂಬದು 
ಸನುವ ೇಶವು ಸಲಹ  ನೇಡುವ ಪ್ರಶ ುಯಾಗಿದ . ನ್ರ್ಮನ್ುು ರಕ್ಷಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಕ್ರರಸುನ್ು 
ನೇಡಿದ ಕರಯವನ್ುು ಕ ೈಸುರಾಗಿ, ನಾವು ಪ್ರತಿಫಲ್ಲ್ಸಬ ೇಕು. ವಾರಗಳ್ಳ 
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ಕಳ ದುಹ ೊೇಗುತಿುರುವ ಹಾಗ  ನಾವು ಕೊರಜ ಯ ಕುರಿತು ಯೇಚಸುವವರಾಗಿರಬ ೇಕು.  
ಯೆೇಸು ಸುರಿಸಿರುವ ರಕುದ ರ್ೊಲಕ ದ ೇವರು ತನ್ು ಜನ್ರ ೊಾಂದಿಗ  ಹೆ ಸ 

ಒಡುಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವ ೇಶಿಸಿದನ್ು. ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯನ್ುು ಮೊೇಶ ಯ ರ್ೊಲಕ 
ದ ೇವರು ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರ ೊಾಂದಿಗ  ಮಾಡಿದ ಹಳ  ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಿಾಂದ ಬ ೇಪ್ಮಡಿಸಬ ೇಕು. 
ರ್ತಾುಯ 26:28 ರ್ತುು ಮಾಕಮ 14:24ರಲ್ಲ್ಲ, ಪಾತ ರಯನ್ುು “ನ್ನ್ು ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ರಕು” 
ಎಾಂದು ಕರ ಯಲಾಗಿದ . ಲೊಕ 22:20ರಲ್ಲ್ಲ “ಈ ಪಾತ ರಯು ನರ್ಗ ೊೇಸೆರ ಸುರಿಸಲಪಡುವ 
ನ್ನ್ು ರಕುದಿಾಂದ ಸ್ಾಾರ್ಪತವಾಗುವ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯನ್ುು ಸೊಚಸುತುದ .” ಪೌಲನ್ು 
ಹ ೇಳಿದ ವಾಕಾವು ಲೊಕನ್ ಹ ೇಳಿಕ ಗ  ನಕಟ್ ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ ಯಾಗಿದ . ಆದರ  ಕ ೇವಲ  
1 ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಹ ೇಳಿಕ  ಮಾತರ ಹೇಗ  ಹ ೇಳ್ಳತುದ , ನೇವು ಎಷ್ತು ಸ್ಯರಿ ಇದನತು 
ಕತಡಿಯತತಿುೇರೆ ೇ ನನು ನೆನಪಿಗಯಗಿ ಮಯಡಿರಿ. ಸ್ಾರಾಾಂಶ ಸುವಾತ ಮಯಲ್ಲ್ಲ, ಈ ಪ್ದಗಳ್ಳ 
ರ ೊಟ್ಟಟ ರ್ುರಿಯುವದನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುತುದ , ಪಾತ ರಯನ್ುು ಆಶಿೇವಮದಿಸುವದನ್ುಲಲ, 

ಗಾಯದಿಾಂದ ಸ್ ೊೇರುವ ರಕುವು ಒಬಬ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು ಒಾಂದು ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ತನ್ುನ್ುು 
ತಾನ್ು ನೇಡುವದು ಅಥವಾ ತಾನ್ು ರ್ಪರೇತಿಸುವವರ ರ್ಜೇವಿತಕಾೆಗಿ ನೇಡುವದಾಗಿದ  
ಬಲವಾದ ಕಲಪನ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ , ಸುರಿಯಲಪಟ್ಟ ರಕುದ ಪ್ರಿಶುದಧತ  ಹಳ  
ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಆಳ್ವಾಗಿ ಹರಿದುಬಾಂದಿದ . ದ ೇವರು ನ ೊೇಹನ್ನ ೊಾಂದಿಗ  
ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯನ್ುು ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ, ಆತನ್ು “ಆದರ  ರಕುದಿಾಂದ ಕೊಡಿರುವ 
ಮಾಾಂಸವನ್ುು ನೇವು ತಿನ್ುಬಾರದು; ರಕುವು ರ್ಜೇವವಷ ಟ” (ಆದಿ 9:4). ಮೊೇಶ ಯ ನ್ಾಂತರ, 
“ಕತಮನ್ ಎಲಾಲ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಬರ ಯಲಪಟ್ಟವು” (ವಿಮೊೇ 24:4), ಅವನ್ು ಬಲ್ಲ್ಷಟ 
ಎತುುಗಳ್ನ್ುು ವಧಿಸಲು ಆಜ್ಞಾರ್ಪಸಿದನ್ು. ಅವನ್ು “ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಪ್ುಸುಕವನ್ುು” “ಜನ್ರು 
ಆಲ್ಲ್ಸುವಾಂತ ” ಓದುವದನ್ುು ರ್ತುು ಜನ್ಸರ್ೊಹದ ಮೇಲ  ರಕುವನ್ುು ಪೊರೇಕ್ಷಿಸುವದನ್ುು 
ರ್ುಾಂದುವರ ಸಿದನ್ು. ಅವನ್ ಮಾತುಗಳ್ಳ, “ಇಗ ೊೇ ಯೆಹ ೊೇವನ್ು ನರ್ಮ ಸಾಂಗಡ 
ಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯನ್ುು ಸಿಾರಪ್ಡಿಸುವ ರಕು” (ವಿಮೊೇ 24:7, 8). ಇಬಿರಯರಿಗ  
ಬರ ದ ಪ್ತರದ ಲ ೇಖ್ಕನ್ು ಇದನ್ುು ಪ್ರಮಾಣಿೇಕರಿಸಿದ ಸೊತರವಾಗಿ ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡನ್ು.  
“. . . ರಕುಧ್ಾರ ಯಿಲಲದ  ಪಾಪ್ ಪ್ರಿಹಾರ ಉಾಂಟ್ಾಗುವದಿಲಲ” (ಇಬಿರಯ 9:22). 
ಸುರಿಯಲಪಟ್ಟ ಯೆೇಸುವಿನ್ ರಕುವು ಆತನ್ ರ್ಪರೇತಿಗ  ರ್ತುು ಆತನ್ ಬಲ್ಲ್ದಾನ್ದ ರ್ಟ್ಟಕ ೆ 
ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ . ಇದು ಕ ೈಸುರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಕ್ಷಮಾಪ್ಣ , ನರಿೇಕ್ಷ , ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ  ರ್ತುು 
ಬಲಪ್ಡಿಸುವಿಕ ಯ ನರಾಂತರವಾದ ಗುರುತಾಗಿದ .  

ದ ೇವರು ತನ್ು ಜನ್ರ ೊಾಂದಿಗ  ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಸಾಂಬಾಂಧದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರವ ೇಶಿಸುತಾುನ  
ಎಾಂಬುದು ಒಾಂದು ಅಘಾತವಾದ ರ್ತುು ಆಸಕ್ರುಯನ್ುು ಹುಟ್ಟಟಸುವ ಹಳ  ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ 
ವಿಚ್ಾರವಾಗಿದ . ಇಬಿರಯ ಪ್ದ ְּבִרית (berith, “covenant”) ಎರಡು ಅಥವಾ ರ್ೊರು 
ಪ್ಾಂಗಡಗಳ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಒಪ್ಪಾಂದ ಎಾಂಬ ಸಲಹ ಯನ್ುು ನೇಡುತುದ , ಆದರ  ಸಮಾನ್ರ 
ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಒಪ್ಪಾಂದ ಅಗತಾವಿಲಲ. LXX berithರಲ್ಲ್ಲ ಸರ್ರ್ಪಮಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದು διαθήκη 

(diathēkē, “covenant”) ರ್ತುು ಅಲ್ಲ್ಲಾಂದ ಅದು ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರಿಣಾರ್ಕಾರಿಯಾದ ಪ್ದವಾಗುತುದ . ದ ೇವರು ನ ೊೇಹನ್ನ ೊಾಂದಿಗ  (ಆದಿ 9:9), 
ಅಬರಹಾರ್ನ ೊಾಂದಿಗ  (ಆದಿ 15:18), ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ೊಾಂದಿಗ  (ವಿಮೊೇ 34:27) ರ್ತುು 
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ದಾವಿೇದನ ೊಾಂದಿಗ  (2 ಸರ್ು 23:5) ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯನ್ುು ಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡನ್ು. 
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಯೆರ ರ್ಮೇಯ ರ್ನ್ುಷಾರ ಹೃದಯಗಳ್ ಮೇಲ  ಬರ ದಿರುವ, ದ ೇವರು ತನ್ು 
ಜನ್ರ ೊಾಂದಿಗ  ವಿವಿಧ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡಿರುವದನ್ುು ಅವು “ಹ ೊಸ 
ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ” ನ ೇರವ ೇರುವದನ್ುು ರ್ುನ್ ತಿಳಿಸಿದಾಾನ  (ಯೆರ ರ್ಮೇಯ 31:31-34; 
ನ ೊೇಡಿರಿ ಇಬಿರಯ 8:7-13). ಯೆೇಸು “ಪಾತ ರಯು ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯನ್ುು ಸೊಚಸುವ 
ನ್ನ್ು ರಕು” ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ ಅವನ್ು ದ ೇವರ ಸವಯಾಂ ಪ್ರಕಟ್ಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವ 
ಧಿೇಘಮವಾದ ಇತಿಹಾಸದ ಡ ಗ  ಗರ್ನ್ ಸ್ ಳ ಯುತಿುದಾಾನ . ಅವನ್ು ರ್ುಾಂದಕ ೆ ಕ ೈಸುರು 
ದ ೇವರ ಕೃಪ ಯ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಭಾಧಾಸಾರು ಎಾಂದು ಪ್ರಕಟ್ಟಸುತಿುದಾಾನ   
(2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 3:6). 

ವಚನ 26. ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್, ಜ್ಞಾಪ್ಕಾಥಮವಾಗಿ ಹಾಂದಕ ೆ ನ ೊೇಡುವದಕ ೆ 
ಬದಲಾಗಿ ರ್ತುು ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವದರ, 
ಕ್ರರಸುನ್ ಬರ ೊೇಣವನ್ುು ಎದುರು ನ ೊೇಡುವದಾಗಿದ . ಭ ೊೇಜನ್ದ ರ್ೊಲಕ, ಕ ೈಸುನ್ು 
ಕತ್ಿನತ ತಿರತಗಿ ಬರತವವರೆಗೆ ಆತ್ನ ಮರಣ್ವನತು ಪಾಸಿದಿಿಪಡಿಸತವವನಯಗಿದಯದನೆ. 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ನಜವಾದ ಕತಮನ್ು ಸತುನ್ು ರ್ತುು ಅವನ್ು ಅವರು 
ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು ತಿನ್ುುವಾಗ ರ್ತುು ಪಾತ ರಯಲ್ಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವಾಗ ತಿರುಗಿ ಬರಲ್ಲ್ಕ್ರೆದಾಾನ  
ಎಾಂಬುದನ್ುು ಜ್ಞಾರ್ಪಸಲು ಬಾಯಿಮಾತಿನಾಂದ ಹ ೇಳ್ಳವದನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಿುದಾರು; 
ಆದರ  ಬಹುಶಃ ಪೌಲನ್ು “ಪ್ರಕಟ್ಟಸು” ಎಾಂದು ಅರ ೈಮಸಿರಬಹುದು. ತಿನ್ುುವದು ರ್ತುು 
ಕುಡಿಯುವ ಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲ್ಲ, ಈ ಕ ೈಸುರು ಇಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು 
ಆಚರಿಸುವವರ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಇದಾರು, ಸ್ಾಾಂಕ ೇತಿಕವಾಗಿ ಆತನ್ ಬಲ್ಲ್ದಾನ್ವನ್ುು ರ್ತುು 
ಕ್ರರಸುನ್ು ತಿರುಗಿ ಬರಲ್ಲ್ಕ್ರೆದಾಾನ  ಎಾಂಬ ತರ್ಮ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಸಿವೇಕರಿಸುವವರಾಗಿದಾಾರ .  

ಕತ್ಿನ ಭೆ ೇಜನವನತು ಆಚರಿಸತವದತ (11:27-34) 
27ಹೇಗಿರತವದರಿುಂದ ಯಯವನಯದರ  ಅಯೊೇಗಾವಯಗಿ ಕತ್ಿನ ರೆ ಟಿುಯನತು ತಿುಂದರೆ 
ಇಲಿವೆ ಆತ್ನ ಪಯತೆಾಯಲ್ಲಿ ಪಯನ ಮಯಡಿದರೆ ಅವನತ ಕತ್ಿನ ದೆೇಹಕ ಾ ರಕುಕ ಾ 
ದೆ ಾಹಮಯಡಿದವನಯಗಿರವನತ. 28ಪಾತಿಮನತಷ್ಾನತ ತ್ನುನತು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಕೆ ುಂಡವನಯಗಿ ಆ 
ರೆ ಟಿುಯಲ್ಲಿ ತ್ಕೆ ಾುಂಡತ ತಿನುಲ್ಲ, ಆ ಪಯತೆಾಯಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯಲ್ಲ. 29ಯಯಕುಂದರೆ ಕತ್ಿನ 
ದೆೇಹವೆುಂದತ ವಿವೆೇಚಿಸದೆ ತಿುಂದತ ಕತಡಿಯತವವನತ ಹಯಗೆ ತಿುಂದತ ಕತಡಿಯತವದರಿುಂದ 
ನಯಾಯತಿೇಪಿಿಗೆ ಳಗಯಗತವನತ. 30ಈ ಕಯರಣ್ದಿುಂದಲೆೇ ನಮಮಲ್ಲಿ ಬಹತ ಮುಂದಿ 
ಬಲಹೇನರ  ರೆ ೇಗಿಗಳೊ ಆಗಿದಯದರೆ ಮತ್ತು ಅನೆೇಕರತ ಸ್ಯಯತತಯುರೆ. 31ನಮಮನತು ನಯವೆೇ 
ವಿಚಯರಿಸಿಕೆ ುಂಡರೆ ನಯಾಯವಿಚಯರಣೆಗೆ ಳಗಯಗತವದಿಲಿ. 32ಆದರೆ ನಯವು ಕತ್ಿನ 
ನಯಾಯವಿಚಯರಣೆಗೆ ಒಳಗಯಗಿರಲಯಗಿ ಆತ್ನತ – ಇವರಿಗೆ ಲೆ ೇಕದವರ ಸುಂಗಡ 
ಅಪರಯಧಿಗಳೆುಂಬ ನಣ್ಿಯವಯಗಬಯರದೆುಂದತ ನಮಮನತು ಶಿಕ್ಷಿಸತತಯುನೆ. ಆದಕಯರಣ್ ನನು 
ಸಹೆ ೇದರರೆೇ, 33ಈ ಭೆ ೇಜನವನತು ಮಯಡತವದಕೆಾ ಕ ಡಿಬರತವಯಗ ಒಬಿರನೆ ುಬಿರತ 
ಕಯದತಕೆ ಳಿುರಿ. 34ಒಬಿನತ ಹಸಿದರೆ ಅವನತ ಮನೆಯಲೆಿೇ ಊಟ್ಮಯಡಲ್ಲ; ನೇವು ಕ ಡಿ 
ಬುಂದದತದ ನಯಾತಿೇಪಿಿಗೆ ಳಗಯಗತವದಕೆಾ ಕಯರಣ್ವಯಗಬಯರದತ. ಮಕಯಾದ ಸುಂಗತಿಗಳನತು 
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ನಯನತ ಬುಂದಯಗ ಕಾಮಪಡಿಸತತೆುೇನೆ. 

ವಚನ 27. ಈ ವಚನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೈಸುರು ಬಹಳ್ ಕಾಲದಿಾಂದ ಸಿಕ್ರೆಕ ೊಾಂಡಿದಾಾರ  ಕ ಲವರು 
ತಾವು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಅನಹಿವಯದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದತಕೆ ಳುುತಿುದ ದೆೇವೆ ಎಾಂಬ 
ಭಯದಲ್ಲ್ಲದಾಾರ . ಅವರಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲವರು ಸವಾಂತ ಪಾಪ್ಗಳ್ ಪ್ರಜ್ಞ ಯಿಾಂದ, ಹಾಂಜರಿಯುತಾು 
ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು ರ್ುರಿಯುವವರಾಗಿದಾಾರ  ಅಥವಾ ಅದನ್ುು ಮಾಡಲು ನರಾಕರಿಸುತಿುದಾರ . 

ಅಯೇಗಾವಾಗಿ ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಪಾಪ್ಕಾೆಗಿ 
ಪ್ಶಾಾತಾುಪ್ಪ್ಡದ ೇ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಎಾಂದು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಲಾಗಿದ . ಅನ ೇಕ ಕ ೈಸುರು 
ಒಟ್ಾಟಗಿ ತ ೊರ ದುಬಿಡದ ೇ ಇರುವ ಪಾಪ್ಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ  (ನ ೊೇಡಿರಿ ಕ ೊಲಸ್ ಿ 3:8). 
ಇದರ ೊಟ್ಟಟಗ , ಅನ ೇಕ ಜನ್ರು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ ತರ್ಮ 
ರ್ನ್ಸುಿಗಳ್ನ್ುು ಒಾಂದು ಹಾಂತದಲ್ಲ್ಲ ಅಲ ದಾಡದಾಂತ  ಹಡಿದಿಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳುವಲ್ಲ್ಲ 
ಹ ೊೇರಾಡುತಿುದಾಾರ . ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಪೌಲನ್ು ಕ ೈಸುರನ್ುು ಅಾಂತಿರ್ವಾಗಿ ಯೇಗಾರು ಎಾಂದು 
ಕರ ದಿದಾಾಗಲೊ, ಯಾರ ೊಬಬರು ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು ರ್ುರಿಯುವಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಪಾತ ರಯಲ್ಲ್ಲ 
ಕುಡಿಯುವಲ್ಲ್ಲ ಧ್ ೈಯಮಮಾಡಬಾರದು. 

ಕತಮನ್ ದ ೇಹ ರ್ತುು ರಕುವನ್ುು ಕೊರಜ ಯ ಮೇಲ್ಲ್ರುವ ಕತ್ಿನ ದೆೈಹೇಕ ದೆೇಹ 
ಅರ್ವಯ ಕ್ತಾಸುನ ದೆೇಹವಯದ ಸಭೆ ಎಾಂದು ಉಲ ಲೇಖಿಸಿ ವಚನ್ದ ಉತುರ್ವಾದ 
ತಿಳ್ಳವಳಿಕ ಯನ್ುು ನೇಡಿರಬಹುದು. “ದ ೇಹ ರ್ತುು ರಕು” ಎಾಂದು ಜ ೊೇಡಿಸಿ ಹ ೇಳ್ಳವದು 
ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹ ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವದಕ್ರೆಾಂತ ಸಭ ಗ  ಸರಳ್ವಾಗಿದ . ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದ ಅದ ೇ 
ಹನ ುಲ ಯಲ್ಲ್ಲ ಪ್ಕ್ಷ ರ್ತುು ಪ್ಾಂಗಡಗಳ್ ಚಚ್ ಮ (11:18) ಪೌಲನ್ು ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ವಾಕಾವನ್ುು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಿುದಾಾನ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುತುದ . ಅಪೊಸುಲನ್ು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದ 
ಸ್ಾಾಪ್ನ ಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಿುದಾಾನ  ಯಾಕಾಂದರ  ಅದು ಕತಮನ್ ರ್ತುು ಆತನ್ 
ಜನ್ರ ಐಕಾತ ಯನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುತುದ . ತರ್ಮಲ್ಲ್ರುವ ಐಕಾತ ಯನ್ುು ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲು ರ ೊಟ್ಟಟ 
ರ್ುರಿಯಲು ಸ್ ೇರಿಬರುತಾುರ  ಆದರ  ಅನ ೊಾೇನ್ಾ ಭ ೊೇಜನ್ವಾಗಿರಬ ೇಕಾದ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ 
ತಕ್ಷಣ ತರ್ಮನ್ುು ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಆಥಿಮಕ ಹನ ುಲ ಯಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಮ ರ್ಧಾ ಗ ರ ಯನ್ುು 
ಎಳ ಯುತಾುರ  ಎದು ಹ ೇಳ್ಳವದರ ರ್ೊಲಕ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ನ್ಡ ಸುವ ಅಸಾಂಬದಾತ ಯ 
ಮೇಲ  ಪ್ರಭಾವವನ್ುು ಬಿೇರಲು ಬಯಸುತಾುನ  (11:20, 21). 

ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಮ ನ್ಡತ ಯ 
ರ್ೊಲಕ ಭ ೇದವನ್ುು ಹುಟ್ಟಟಸುವಾಗ ಅದರ ತಿರುಳ್ನ್ುು ಅಲಲಗಳ ಯುವದು 
“ಅಯೇಗಾವಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ” ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದಾಗಿದ . ಕ ೈಸುರು ದ ೇಹವನ್ುು ತರ್ಮ 
ಸ್ಾವಥಮ ಆದಾತ ಗಳಿಾಂದಾಗಿ, ಇತರರ ಕುರಿತು ಕಾಳ್ರ್ಜಯಿಲಲದ , ಅವರು ಕತಮನ್ 
ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಯೇಗಾತ ಯಿಲಲದ  ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದಾಾರ . KJV ಯಲ್ಲ್ಲರುವಾಂತ  
“ಯೇಗಾತ ಯಿಲಲದ ” ಕ ೈಸುರನ್ುು ಅವರ ಕ್ಷಮಾಪ್ಣ  ವಣಿಮಸುವದಿಲಲ ಆದರ  ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ 
ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುಗ ೊಳ್ಳುವ ರಿೇತಿಯನ್ುು ವಣಿಮಸುತುದ . ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ದ ೇಹ ರ್ತುು 
ರಕುದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದರ ರ್ೊಲಕ ದ ೇಹದ ಐಕಾತ ಯನ್ುು ಆಚರಿಸುತಿುದಾಾರ , 
ನ್ಾಂತರ ಸರ್ೃದಿಾ ಒಾಂದು ಕಡ ಗ  ರ್ತುು ಇನ ೊುಾಂದ ಡ ಗ  ಹಸಿವು ಎಾಂದು ವಾಾಖ್ಾಾನಸುವ 
ಹಾಗ  ಗುಾಂಪ್ುಗಳಾಗಿ ವಿಭಾಗಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ . ಸಭಿೇಕರಲ್ಲ್ಲರುವ ಭ ೇದವು “ದ ೇಹ ರ್ತುು 
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ಕತಮನ್ ರಕುಕ ೆ” ಅವಮಯನವನತು ಉಾಂಟ್ು ಮಾಡುತುದ . Gordon D. Fee ಅವರು 
ವಿಷಯ ಹೇಗಿರಬಹುದು ಎಾಂದು ಯೇಚಸುತಾುರ :  

ಭ ೊೇಜನ್ ಎಾಂಬ ಅವರ ಭಾಷಾಾಂತರ ತೃರ್ಪುಕರವಾಗಿಲಲ ಎಾಂಬುದು ಖ್ಚತವಾಗಿಲಲ 
ಎಾಂದು ತ ೊೇರಿ ಬರುತುದ , . . . ಬಹುಶಃ ಅವರು ಅಷುಟ ಸರಿಯಾಗಿ “ಕ್ರರಸುನ್ ಕುರಿತು 
ಯೇಚಸುತಿುಲಲ” ಅಥವಾ ಆತನ ೊಾಂದಿಗ  ಸರಿಯಾದ ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯಲ್ಲ್ಲರುವದರಲ್ಲ್ಲ 
ವಿಫಲರಾಗುತಿುದಾಾರ , ಆದರ  ಅವರು ಪ್ರಸಪರ ದೊಷ್ಸುವ ಕಾರಣದಿಾಂದ ಅವರು ಆತನ್ 
ರ್ರಣದ ರ್ಹತವದ ಅಾಂಶವನ್ುು ನರಾಕರಿಸುತಿುದಾಾರ  . . .25 

ವಚನ 28. ತನ್ು ಅನ್ುಕಾಂಪ್ದ, ತನ್ು ಕುಟ್ುಾಂಬವನ್ುು ನ್ಡ ಸಿಕ ೊಳ್ಳುವ ರಿೇತಿ ಅಥವಾ 
ಅವನ್ು ಏನಾಗಿದಾಾನ ೊೇ ಅದಕ ೆ ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು ನೇಡುವ ಅಾಂಶಗಳ್ ಮೇಲ  ಒಟ್ಾಟಗಿ 
ಪ್ರತಿಕ್ರರಯಿಸುವ ಸವ-ಪ್ರಿೇಕ್ಷ ಯಿಾಂದ ಒಬಬ ರ್ನ್ುಷಾನಗ  ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯಬಬ 
ವಾಕ್ರುಯು ಅವನ್ ಅಥವಾ ಅವಳ್ ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಪಾರಮಾಣಿಕತ ಯನ್ುು ಪ್ರಿಕ್ಷಿೇಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು. 
ಈ ರ್ನ್ಸಿಾತಿಯು ಕತಮನ್ ಬ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಸರ್ುದಾಯವಾಗಿ ಸರ್ಾಂಜಸವಾಗಿ 
ಭಾಗವಹಸಲು ಜ ೊತ ಗೊಡುತುದ . ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಭ ಗಳಿಗ  ಸವ-ಪ್ರಿೇಕ್ಷ  ಎಾಂದರ  
“ದ ೇಹ ರ್ತುು ಕತಮನ್ ರಕು” ಅಥವಾ ಸಭ ಯ ಐಕಾತ ಯಲ್ಲ್ಲ ಭ ೊೇಜನ್ದ ಸೊಚನ ಗಳ್ನ್ುು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸುವದಾಗಿದ . 

ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದರಿಗ  ತರ್ಮ ಅಭಾಾಸವನ್ುು ಪ್ರಿಕ್ಷಿೇಸಿಕ ೊಳ್ುಲು ಕರ ನೇಡುತಾುನ : 
ಆದರೆ ಮತನತಷ್ಾನತ ತ್ನುನತು ತಯನತ ಪರಿಕ್ಷಿೇಸಿಕೆ ಳುಬೆೇಕತ. ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಕ ೈಸುನ್ು ಹಾಂದಿನ್ 
ವಾರದಲ್ಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಪಾಪ್ಗಳ್ನ್ುು ಜ್ಞಾರ್ಪಸಿಕ ೊಾಂಡು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು 
ನರಾಕರಿಸುವದಕ ೆ ಕರ ಯಲಲ. ವಿಷಯ ಹಾಗಿದಾಲ್ಲ್ಲ, ಯಾರೊ ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು ರ್ುರಿಯಲು 
ಪಾತ ರಯಲ್ಲ್ಲ ಕುಡಿಯಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಲ. ಎಲಲರೊ ಪಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಾರ  (ರ ೊೇಮಾ 3:23); 
ಪ್ರತಿಯಬಬರು ಪ್ರತಿದಿನ್ ಪಾಪ್ಮಾಡುತಾುರ . ಪೌಲನ್ ಅಥಮ ಇದೊ ಸಹ ಅಲಲ, ಅವನ್ು 
ರ ೊಟ್ಟಟ ರ್ತುು ಪಾತ ರಯನ್ುು ಹಾಂಚುವ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಒಬಬನ್ು ತನ್ು ರ್ನ್ಸಿನ್ುು ಕ್ರರಸುನ್ 
ರ್ರಣದ ಮೇಲ  ಕ ೇಾಂದಿರಕರಿಸದ ಹ ೊರತು ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುಗ ೊಳ್ುಬಾರದು 
ಎಾಂಬುದಾಗಿದ . “ಅಯೇಗಾವಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ” (11:27) ಈ ಯಾವ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು 
ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದಿಲಲ. ಈ ಸನುವ ೇಶದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಔತಣವನ್ುು ಸಾಂಕ ೇತಿಸುವ 
ಐಕಾತ ಯು ಪಾರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಸಹ ಅನ್ವಯಿಸಬ ೇಕ ಾಂದು ಬ ೇಡಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ . ಒಬಬ 
ಕ ೈಸುನ್ು, ನಜವಾಗಿಯೊ, ತನ್ುನ್ುು ಪ್ರಿಕ್ಷಿೇಸಿಕ ೊಾಂಡು ತನ್ು ಪಾಪ್ರ್ಯ ವತಮನ ಯನ್ುು 
ಬದಲಾಯಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು; ಆದರ  ಅವನ್ು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಸಿವೇಕರಿಸುವದಕ್ರೆಾಂತ 
ಇನುತರ ಸರ್ಯಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಇದು ನ ೈಜಾವಾಗಿಲಲ. ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಸಿವೇಕರಿಸುವಾಗ, ಕತಮನ್ 
ದ ೇಹದ ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸದಸಾನ್ು ತನ್ುನ್ುು ತಾನ್ು ಕೊರಜ ಯನ್ುು ರ್ತುು ತನ್ು 
ಪಾಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಂದಾಯ ಮಾಡಿದ ಕರಯವನ್ುು ಜ್ಞಾರ್ಪಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದಕ ೆ ಕರ  ನೇಡಬ ೇಕು. 
ಇವ ಲಾಲ ಸತಾ, ಆದರ , ಕ ೊರಿಾಂಥ ಸಭ ಯವರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ುಪ ಐಕಾತ ಗ  
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಾಗಿದ . ಕ ೈಸುರು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಸಿವೇಕರಿಸುತಾುರ  ರ್ತುು ದ ೇಹದ 
ಐಕಾತ ಯನ್ುು ಪ್ರಕಟ್ಟಸುತಾುರ . ಆದರ  ಪಾರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಭ ೇಧವನ್ುು 
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ಪೊರೇತಾಿಹಸುತಿುದಾಾರ . ಯಾಕಾಂದರ  ಭ ೇದವನ್ುು ಹುಟ್ಟಟಸುವ ಅವರ ಮಾಗಮಗಳ್ಳ ಅವರು 
ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಅಯೇಗಾವಾಗಿ ಸಿವೇಕರಿಸುವಾಂತ  ಮಾಡುತುದ . ಎಲಾಲ ಸಹ ೊೇದರರು 
ಸಮಾರ್ಜಕ ಗುಾಂಪ್ುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸ್ ೇರಿ ಬರುವಾಗ ಶಿರೇರ್ಾಂತರು ಪೊರೇತಾಿಹಸುವದರಿಾಂದ ಏನ್ು 
ಸಾಂಭವಿಸುತುದ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಅವಶಾವಾಗಿದ . ಈ ಅಭಾಾಸದ ಪ್ರಿಕ್ಷ ೇ, 
ಅದನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸುವತು ನ್ಡ ಸುತುದ  ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತಾುನ . ದ ೇಹದ 
ಐಕಾತ ಯನ್ುು ಸರ್ುದಾಯದ ಮೇರ್ಜನ್ ಮೇಲ  ಒಟ್ಾಟಗಿ ಪಾಲಾಗುವದು, ಕತಮನ್ 
ಭ ೊೇಜನ್ ರ್ತುು ಅದನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿ ನ್ಡ ಯುವ ಭ ೊೇಜನ್ ಸರ್ಾಂಜಸವಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರಕಟ್ಟಸುವಾಗ ಅದ ೇ ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ನೇಡುತುದ .  

ದ ೇಹದ ಐಕಾತ ಯನ್ುು ಅಲಲಗಳ ದು ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ತರ್ಮ 
ಮೇಲ  ತಿೇಪ್ಮನ್ುು ಬರಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವದಕಾೆಗಿ ತಿನ್ುುವದು ಕುಡಿಯುವದನ್ುು 
ಸಾಂಕ ೇತಿಸುತುದ . ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಮಾಡಿದಾಂತ  ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದ 
ಅಥಮವನ್ುು ಅಲಲಗಳ ಯಬಹುದಾಗಿದ , ಇದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಅಪ್ರಾಧ ಇನ ೊುಾಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಸಹ ಸ್ಾಧಾ. ಕ ೈಸುರ ನ ೈತಿಕ ತತವಗಳ್ಳ ಯಾವುದ ೇ ಗಲಭ ಯನ್ುು ಉಾಂಟ್ು ಮಾಡುವ 
ಅಗೌರವ ಇದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಪ್ರಿಣಾರ್ವನ್ುು ಬಿೇರುತುದ .  

ವಚನ 29. ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ತಿನತುವದತ ಮತ್ತು ಕತಡಿಯತವದರಲ್ಲಿ ಕ್ರರಸುನ್ 
ಉದ ಾೇಶ ಜ್ಞಾಪ್ಕ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವದು, ಕ್ರರಸುನ ೊಾಂದಿಗ  ರ್ತುು ಸಹ ವಿಶಾವಸಿಯಾಂದಿಗ  
ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ  ರ್ತುು ನತಾರ್ಜೇವದ ದೃಢವಾದ ನರಿೇಕ್ಷ ಯಾಗಿವ . ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು 
ರ್ುರಿಯುವಾಗ ರ್ತುು ಪಾತ ರಯಲ್ಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವಾಗ ದೆೇಹವನತು ಸರಿಯಯಗಿ 
ತಿೇಮಯಿನಸತವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರ  ಕತಮನ್ ತಿೇಪಿನತು ಆರ್ಾಂತಿರಸುವವರಾಗಿದ ಾೇವ  
(κρίμα, krima), ಅದು ಆತನ್ ದಾಂಡನ .  

“ದ ೇಹ” ಎನ್ುುವಾಗ ಪೌಲನ್ು ಏನ ಾಂದು ಅರ ೈಮಸುತಾುನ ? ಅನ ೇಕ ಓದುಗರು 
ಅಪೊಸುಲನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದ ವಣಮನ ಯನ್ುು ಕ ೇಾಂದಿರಕರಿಸುತಾುರ  ರ್ತುು ಈ ವಣಮನ ಯನ್ುು 
ನೇಡುವದಕ ೆ ಅವನ್ನ್ುು ನ್ಡಿಸಿದ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಗಳ್ನ್ುು ಉದಾಸಿೇನ್ ಮಾಡುತಾುರ . 
ವಿಶಾಲವಾದ ಸನುವ ೇಶ “ದ ೇಹ” ಎಾಂಬ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವನ್ುು ಒದಗಿಸುತುದ .  

ಈ ವಚನ್ದಲ್ಲ್ಲ “ದ ೇಹ” ಕೊರಜ ಯ ಮೇಲ  ನ ೇತಾಡಿದ ನಜವಾದ ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹ ಎಾಂಬ 
ಅಥಮವನ್ುು ನೇಡುತುದ . “ಅಯೇಗಾವಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ” ರ ೊಟ್ಟಟ ರ್ತುು ಪಾತ ರಯನ್ುು 
ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದರ ಕುರಿತು 11:27ರಲ್ಲ್ಲ ಅಪೊಸುಲನ್ ಎಚಾರಿಕ  ನೇಡುತಾುನ , ಕತಮನ್ು 
ನೇಡಿದ ಕರಯದ ಮೇಲ  ನ್ರ್ಮ ರ್ನ್ಸಿನ್ುು ಕ ೇಾಂದಿರಕರಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗುವದು ಎಾಂದು 
ಕ ೈಸುರು ರ್ುಕಾುಯಗ ೊಳಿಸುತಾುರ , ಅವನ್ು ದ ೇಹವು ಕೊರಜ ಯ ಮೇಲ  ನ ೇತಾಡುತಿುರುವ 
ಹಾಗ , ಅಯೇಗಾವಾಗಿ ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ರ್ತುು ದಾಂಡನ ಯನ್ುು ತರ್ಮ ಮೇಲ  
ಬರಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವದಾಗಿದ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . KJV ಕ ಳ್ಗಿನ್ ಅನ್ುವಾದವನ್ುು 
ತಡವಾಗಿ ರ್ತುು ಅಷಾಟಗಿ ಸಿವೇಕೃತಿಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದದಿರುವ ಗಿರೇಕ್ ಹಸುಪ್ರತಿಯನ್ುು 
ನೇಡುವದರ ರ್ೊಲಕ ಗಲಭ ಗ  ಸ್ ೇರಿಸುತುದ : “ಏಕ ಾಂದರ  ಕತಮನ್ ದ ೇಹವ ಾಂದು 
ವಿವ ೇಚಸದ  ತಿಾಂದು ಕುಡಿಯುವವನ್ು ಹಾಗ  ತಿಾಂದು ಕುಡಿಯುವುದರಿಾಂದ 
ನಾಾಯತಿೇರ್ಪಮಗ ೊಳ್ಗಾಗುವನ್ು” (ಒತುು ನೇಡಲಾಗಿದ ). ಉತುರ್ವಾದ ರ್ತುು ಹಳ ಯ 
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ಹಸುಪ್ರತಿಗಳ್ಳ 11:29ರಲ್ಲ್ಲ “ವಿವ ೇಚಸದ ” ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ುು ಪ್ುನ್ರಾವತಿಮಸುವದಿಲಲ, 
ಅಲಲದ ೇ ಅವರಿಗ  “ಕತಮನ್ು” ಎಾಂಬ ಪ್ದಕ ೆ ಸಮಾನ್ವಾದ ಪ್ದವಿಲಲ. ಪೌಲನ್ು 
“ದ ೇಹವನ್ುು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿೇಮಾಮನಸದ ” ಎಾಂದು ಕುಡಿಯುವವನಗಿರುವ ತಿೇರ್ಪಮನ್ 
ಕುರಿತು ಎಚಾರಿಕ ಯನ್ುು ನೇಡುತಿುದಾಾನ .  

“ದ ೇಹ” ಸಭ ಗ  ಪೌಲನ್ು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಅಲಾಂಕಾರಿಕ ಪ್ದವಾಗಿದ . 
ಅವನ್ು “ಅನ ೇಕರಾಗಿರುವ ನಾವು ಒಾಂದ ೇ ದ ೇಹದಾಂತಿದ ಾೇವ ” (10:17). “ದ ೇಹದ 
ಅಾಂಗಗಳ್ಳ ಅನ ೇಕವಾಗಿದಾರೊ ಒಾಂದ ೇ ದ ೇಹವಾಗಿದ ಾೇವ ” (12:12). ಸರಿಯಾದ 
ಆತಮಪ್ರಿೇಕ್ಷ ಯಿಲಲದ  ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ 
ವಿಫಲತ ಯಾಗಿತುು; ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲು ಅಲಕ್ಷಿಸುತಿುರುವದು ಕೊರಜ ಯ 
ಮೇಲ್ಲ್ರುವ ಕತಮನ್ ನಜವಾದ ದ ೇಹವಲಲ; ಅವರು ಸಭ ಯ ಐಕಾತ ಯನ್ುು ಎತಿು 
ಹಡಿಯುವದರಲ್ಲ್ಲ ವಿಫಲರಾಗಿದಾಾರ . 

ವಚನ 30. ನ್ಾಂತರ ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ , ಈ ಕಯರಣ್ದಿುಂದ ನಮಮಲ್ಲಿ ಬಹತಮುಂದಿ 
ಬಲಹೇನರ  ರೆ ೇಗಿಗಳೊ ಆಗಿದಯದರೆ ಮತ್ತು ಅನೆೇಕರತ ನದೆಾ ಹೆ ೇಗತತಯುರೆ ಎುಂದತ 
ಹೆೇಳುತಯುನೆ. ಪೌಲನ್ು “ನದ ರಹ ೊೇಗುವದು” ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ುು “ರ್ರಣ” ಎಾಂಬ ಅಥಮದಲ್ಲ್ಲ 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ  (15:51; 1 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 5:10). “ಅನ ೇಕರು ನದ ರಹ ೊೇಗುತಾುರ ” 
ಬಹುಶಃ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಅಸಾಂಖ್ಾಾತ ಕ ೈಸುರು ಆತಿೀಕವಾಗಿ ರ್ರಣ ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ  ಎಾಂದು 
ಸೊಚಸುವ ಸೊಕ್ಷಮವಾದ ವಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿದ . “ನರ್ಮಲ್ಲ್ಲ ಅನ ೇಕರು” “ಬಲಹೇನ್ರು ರ್ತುು 
ರ ೊೇಗಿಗಳ್ಳ” ಆಗಿದಾಾರ  ಎಾಂಬ ಜ್ಞಾಪ್ನ್ವಾಗಿದ . ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು ಪಾತ ರಯನ್ುು 
ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದರ ರ್ೊಲಕ ಶಿರೇರ್ಾಂತರು ದ ೇಹದ ಐಕಾತ ಯನ್ುು ವಾಕುಪ್ಡಿಸಿ, ನ್ಾಂತರ 
ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ಔತಣದಲ್ಲ್ಲ ಬಾಂದಿದಾ ಬಡವರಿಾಂದ ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸಿಕ ೊಾಂಡರ  ಅವರು 
ಅಯೇಗಾವಾಗಿ ತಿಾಂದು ಕುಡಿಯುತಿುದಾಾರ  (11:27). ಈ ಕಾರಣದಿಾಂದ ಪ್ರಕೃತಿ 
ವಿಕ ೊೇಪ್ಗಳ್ಳ ಅವರ ಮೇಲ  ಬರುತುವ . ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕಷಟ ಅಪ್ವಿತರತ ಯ 
ಪ್ರಿಣಾರ್ವಾಗಿದ  ಎಾಂದು ದೃಢಪ್ಡಿಸುತಿುದಾಾನ . ಕ ಲವರು ಕತಮನಾಂದ ಶಿಕ್ಷ ಗ  
ಒಳ್ಗಾಗಿದಾಾರ  (11:32; ನ ೊೇಡಿರಿ ಇಬಿರಯ 12:5-7) ರ್ತುು ಕ ಲವರು ಸ್ಾಯುತಾುರ  
ಯಾಕಾಂದರ  ಸಹಜವಾಗಿ ಸಭ ಯು ಕಪ್ಟ್ತನ್ವನ್ುು ಅರ್ಪಪಕ ೊಾಂಡ ಕಾರಣದಿಾಂದಾಗಿ.  

ವಚನ 31. ಅಪೊಸುಲನ್ು ನಜವಾದ ಸಿಾತಿಯಾಂದಿಗ  ವಿಭಿನ್ುತ ಯನ್ುು ಸ್ ೇರಿಸುತಾುನ  
(εἰ [ei] ಅದರ ೊಟ್ಟಟಗ  ἄν [an] in the apodosis) ತನ್ು ಎಚಾರಿಕ ಗ  ಒತುುನೇಡುತಾು 
ಅದನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿ ಬರುವ ರ್ಪೇಠಿಕಾ ವಾಕಾದ ಸೊಚನ ಯನ್ುು ನೇಡುತಾುನ . ಅವರು 
ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ಪ್ರಿಕ್ಷಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರ ೊೇ, ಈ ಸಾಂಗತಿಯ ಕುರಿತು ತಿೇಪ್ಮನ್ುು 
ನೇಡುವದು ಪೌಲನಗ  ಅನಾವಶಾಕವಾಗಿತುು. ಹ ಚುಾ ರ್ಹತವದ ಅಾಂಶವ ಾಂದರ , ದ ೇವರು 
ಅವರಿಗ  ತಿೇಪ್ುಮನೇಡಲ್ಲ್ಲಲ. ಹಾಗೊ, ಅವರು ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ತಿೇಪ್ುಮಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಲ್ಲ್ಲಲ. 
ಒುಂದತವೆೇಳ  ೆ ನಮಮನತು ನಯವು ಸರಿಯಯಗಿ ತಿೇಪುಿಮಯಡಿಕೆ ಳುುವದಯದರೆ, ನಮಗೆ 
ತಿೇಪಯಿಗತವದಿಲಿ, ಪೌಲನ್ು, ದ ೇವರು ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿಕ ೊಳ್ುಲು ನರಾಕರಿಸಿದ 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ನಾಾಯ ತಿೇರಿಸುತಾುನ  ಎಾಂದು ಬರ ಯುತಾುನ . ಪಾಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ 
ಪ್ಶಾಾತಾುಪ್ಪ್ಡುವದು ಸವ-ಪ್ರಿೇಕ್ಷ ಯನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುತುದ  ಇದು ದ ೇವರನ್ುು ರ್ಹಮ 
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ಪ್ಡಿಸುವ ರ್ತುು ಆತನ್ ಮಚಾಕ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಮಾಗಮವಾಗಿದ . ಪೌಲನ್ 
ಎಚಾರಿಕ ಯು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ತರ್ಮ ಅಭಾಾಸಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪಾರಮಾಣಿಕರಾಗಿ 
ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದಾಗಿದ . ಅವನ್ು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ ಪ್ರಥರ್ ಪ್ುರುಷ 
ಬಹುವಚನ್ ಪ್ದವು ಈ ಗದರಿಕ ಯನ್ುು ರ್ೃದುಗ ೊಳಿಸುತುದ . ಅದರ ೊಾಂದಿಗ  
ಗುರುತಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಾು, ಅವನ್ು ಸವ-ಪ್ರಿೇಕ್ಷ  ದ ೈವಿೇಕ ರ್ಜೇವಿತಕ ೆ ಕ ೊನ ಯಿಲಲದ 
ಅಾಂಶವಾಗಿದ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ .  

ವಚನ 32. ಪ್ರಥರ್ ಪ್ುರುಷ ಬಹುವಚನ್ವನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವದನ್ುು 
ರ್ುಾಂದುವರ ಸಿ ಅಪೊಸುಲನ್ು ಬರ ಯುತಾುನ . ನಯವು ನಯಾಯವಿಚಯರಣೆಗೆ ಒಳಗಯಗತವಯಗ 
ನಯವು ಕತ್ಿನುಂದ ಶಿಸಿುಗೆ ಒಳಪಡತತ ುೆೇವೆ. ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಯ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರ 
ರ್ಧಾಸಿುಕ  ಕ ಲವು ರ ೊೇಗ ರ್ತುು ರ್ರಣಕ ೆ ಕಾರಣವಾಗಿತುು. ದ ೇವರು ತನ್ು ಸಭ  ತಾನ್ು 
ಬಯಸಿದಾನ್ುು ಮಾಡಲ್ಲ್ ಎಾಂದು ದೊರ ನಾಂತುಕ ೊಳ್ುಲ್ಲ್ಲಲ. ಅವನ್ು ದೊರ 
ನಾಂತಿಕ ೊಾಂಡಿದಾಾನ  ಎಾಂದು ನ್ಾಂಬುದಕ ೆ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಯಾವ ಕಾರಣವಿಲಲ. KJV ಯ 
ಅನ್ುವಾದಕರು ಗಿರೇಕ್ (ὑπὸ τοῦ κυρίου παιδευόμεθα, hupo tou kuriou 

paideuometha), ವಾಕಾಾಂಗವನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡಿದಾಾರ . “ನಾವು ಕತಮನಾಂದ ಶಿಕ್ಷ ಗ  
ಒಳ್ಗಾಗಿದ ಾೇವ  . . .” ಒತುು ನೇಡುವ ಪ್ದದ ಕರರ್ ಈ ಅಥಮವನ್ುು ನೇಡುತುದ : 
“ಕ ೈಸುರನ್ುು ಹ ೊರತು ಪ್ಡಿಸಿ ಕತಮನಾಂದ ಯಾರೊ ಶಿಕ್ಷ ಗ  ಒಳ್ಗಾಗುವದಿಲಲ.”  

ಯೇಬನ್ು ದ ೇವರ ನೇತಿಯ ಮಾಗಮಗಳ್ಳ ದ ೇವರ ಗರಹಕ ಗ  ರ್ಮೇರಿದವುಗಳಾಗಿವ  
ಎನ್ುುತಾುನ  (ನ ೊೇಡಿರಿ ಯೇಬ 38), ಆದರ  ಇಷಟಾಂತೊ ಸಪಷಟವಾಗಿದ : ದ ೇವರು 
ನಾಾಯವಿಚ್ಾರಣ  ಮಾಡುತಾುನ  ರ್ತುು ತಾನ್ು ರ್ಪರೇತಿಸುವವರನ್ುು ಅವರತ 
ಲೆ ೇಕದೆ ುಂದಿಗೆ ದುಂಡನೆಗೆ ಒಳಗಯಗಬಯರದೆುಂದತ ಶಿಕ್ಷಿಸತತಯುನೆ. ದ ೇವರ ಎಲಾಲ 
ನಾಾಯತಿೇಪ್ುಮಗಳ್ಳ ಲ ೊೇಕದ ಕ ೊನ ಯವರ ಗ  ಕ ಳ್ದಜ ಮಗ  ಬರುವದಿಲಲ. ಕ ೊರಿಾಂಥದ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಭ ೇದವನ್ುು ಹುಟ್ಟಟಸುವ ವಿಧ್ಾನ್ಗಳ್ನ್ುು ಸಿವೇಕರಿಸಿರುವದರಿಾಂದ, ದ ೇವರು 
ತರ್ಮ ದಿೇಪ್ಸಾಾಂಭವನ್ುು ತನ್ು ಸನುಧಿಯಿಾಂದ ತ ಗ ದುಬಿಡುವನ್ು ಎಾಂಬ ಸ್ಾಧಾತ ಯ 
ಭಯವನ್ುು ಹುಟ್ಟಟಸುತುವ  (ನ ೊೇಡಿರಿ ಪ್ರಕಟ್ನ  2:5).  

ವಚನ 33. ಅಪೊಸುಲನ್ು ತಾನ್ು ಸರಳ್ವಾಗಿ ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುು ಈ ವಚನ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ನನು ಸಹೆ ೇದರರೆೇ ಎಾಂಬ ವಾಕಾಾಂಗದ ರ್ೊಲಕ ರ್ೃದುಗ ೊಳಿಸುತಾುನ . ಇಲ್ಲ್ಲಯೊ ಸಹ, 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ಒಟ್ಾಟಗಿ ಕೊಡಿಬರುವಾಗ ಅವರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಭ ೇದದ ವಿಷಯವನ್ುು 
ಬಿಟ್ಟಟಲಲ. ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದ ಕುರಿತು ಅವನ್ ಚಚ್ ಮ ಸಭಿಕರು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ ನಧಿಮಷಟವಾದ ದೊಷಣ ಗ  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಾಗಿದ . ಅವನ್ು ಭ ೇದ 
ರ್ತುು ಐಕಾತ ಯ ಅವಶಾಕತ ಯ ಕುರಿತು ತನ್ು ಬ ೊೇಧನ ಯನ್ುು 
ರ್ುಕಾುಯಗ ೊಳಿಸುತಿುರುವ ಹಾಗ , ಪೌಲನ್ು 11:17ರಲ್ಲ್ಲ ಪಾರರಾಂಭವಾದ ಎಚಾರಿಕ ಯನ್ುು 
ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ುಗ ೊಳಿಸುತಾುನ . ದ ೇವ ಜನ್ರು - ಶಿರೇರ್ಾಂತ ಅಥವಾ ಬಡವ, ಯೆಹೊದಾ ಅಥವಾ 
ಗಿರೇಕ, ಸವತಾಂತರ ಅಥವಾ ದಾಸ, ಯೌವನ್ಸಾ ಅಥವಾ ಪಾರಯಸಾರಾಗಲ್ಲ್, ಅಪ್ರಾಧದಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ತುು ಕೊರಜ ಯಲ್ಲ್ಲ - ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲಪಟ್ಟ ದ ೇವರ ಕೃಪ ಯಲ್ಲ್ಲ ಎಲಲರೊ ಒಾಂದ ೇ ಆಗಿದಾಾರ  
ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ುಗ ೊಳಿಸುತಾುನ . ಭ ೇದಗಳ್ಳ ಪ್ಕ್ಷಗಳಾಗಿ ಕ ೈಸು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ 



 64 

ಅರಿಕ ಯ ರ್ೊಲವನ್ುು ಅಲಲಗಳ ದಿದಾಾರ . ಅವರು ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು ರ್ುರಿಯುವಾಗ ರ್ತುು 
ಪಾತ ರಯಲ್ಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವಾಗ ರ್ತುು ನ್ಾಂತರ ಪ್ರತಿಯಬಬನ್ು “ತನ್ು ಸವಾಂತ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು 
ಮಾಡಲ್ಲ್ ಎಾಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ” (11:21) ಅವರು “ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು” 
ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದಿಲಲ (11:20). ಅವರು ಸಪಷಟವಾಗಿ 
ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ತಪಾಪದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಆಚರಿಸುತಾುರ .  

ಒಬಿರಿಗೆ ೇಸಾರ ಒಬಿರತ ಕಯದಿರಿಾ ಎಾಂದರ , ಆತಮನ್ ಐಕಾತ ಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು 
ಸಮಾಧ್ಾನ್ದ ಬಾಂಧನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಒಟ್ಾಟಗಿ ತರ್ಮ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಕೊಡಿ ಬನುರಿ 
ಎಾಂಬ ಕರ ಯನ್ುು ನೇಡುವದಾಗಿದ  (ಎಫ ಸ 4:3). ಈ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕವಾಗಿ 
ಪ್ರಸಪರರು ಬ ರ ತುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಅವರು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಆಚರಿಸುವಾಗ ರ ೊಟ್ಟಟ 
ರ್ುರಿಯುವದರಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಪಾತ ರಯಲ್ಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವದರಲ್ಲ್ಲ ನೇಡಿದ ಹ ೇಳಿಕ ಯನ್ುು ಈ 
ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಅನ್ುಸರಿಸುವದು ಅವಶಾವಾಗಿದ . ಈ ಎರಡೊ ವಿಭಿನ್ು 
ಸಾಂಗತಿಗಳಾಗಿರುವಾಗ, ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ರ್ತುು 
ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವದರಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವ ಜನ್ರು ಐಕಾತ ಯನ್ುು ಪ್ರದಶಿಮಸಬ ೇಕು. 

ವಚನ 34. ಹಸಿವನ್ುು ತೃರ್ಪುಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದ ಉದ ಾೇಶವಲಲ. 
ಒುಂದತವೆೇಳ  ೆ ಯಯರಯದರ  ಹಸಿದಿದದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನ್ು ಬರ ಯುತಾುನ , ಅವನತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ 
ಉಟ್ಮಯಡಲತ, ಇದರಿುಂದಯಗಿ ನೇವು ಕ ಡಿ ಬುಂದದತದ ನಯಾಯತಿೇಪಿಿಗೆ 
ಕಯರಣ್ವಯಗತವದಿಲಿ, ಕ ೈಸುರು ತಾವು ಕೊಡಿಬಾಂದಿರುವಾಗ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಬ ೇಕ ೊೇ ಅಥವಾ ಆಗಬಾರದ ೊೇ; ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಅವರು ಹಾಗ  
ಮಾಡಿದಾಲ್ಲ್ಲ, ಭ ೊೇಜನ್ವು ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹದ ಐಕಾತ ಯನ್ುು ದೃಢಪ್ಡಿಸುವದಾಗಿರಬ ೇಕ  
ಹ ೊರತು ಅಲಲಗಳ ಯುವಾಂತದಲಲ. ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಕ ಲವು ಕ ೈಸುರು ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಮ 
ಸಹ ೊೇದರ ರ್ತುು ಸಹ ೊೇದರಿಯರ ೊಾಂದಿಗ  ಸಾಂತ ೊೇಷದಿಾಂದ ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ುಲು 
ರ್ನ್ಸಿಿಲಲದಿದಾರ , ತರ್ಮ ಹಸಿವನ್ುು ನೇಗಿಸಿಕ ೊಳ್ುಲು ಅವರಿಗ  ರ್ನ ಗಳ್ಳಾಂಟ್ು. ಈ 
ಎಚಾರಿಕ ಯು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ ರ್ತುು ಅನ ೊಾೇನ್ಾ ಭ ೊೇಜನ್ದ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ವಿಶಿಷಟವಾದ 
ವಾತಾಾಸವಿದ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುತುದ . ಅವಶಾಕತ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವು 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಬ ಳ ಸುವ ಸಾಂಗತಿಯಾಗಿದ . ಇದು ಕತಮನ್ ದಿನ್ದಾಂದು ಸ್ ೇರಿಬರುವ 
ಕೊಟ್ದ ಭಾಗವಾಗಿದ . ಪೌಲನ್ು ವಯಕ್ರುಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲ್ಲಗ  ಬಾಂದಾಗ ಈ ಸಾಂಗತಿಯ 
ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಧ್ಾನ್ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುದ ೇ ಪೌಲನಗ  ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಇನ್ೊು ಹ ಚ್ಾಾಗಿ 
ಹ ೇಳ್ಳವದಿತುು ಎನ್ುುವದರಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂದ ೇಹವಿಲಲ.  

ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುುವದತ 

ಕೆೈಸುರತ ಮತ್ತು ಸುಂಪಾದಯಯಗಳ (11:1-16) 
ವಿಶಿಷಟವಾದ ಶ  ೇತುರಗಳಿಗ  ನಧಿಮಷಟವಾದ ಸರ್ಯ ರ್ತುು ಸಾಳ್ಕ ೆ 

ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ  ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕುಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದರ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ ು. 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ , ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು ಗುರುತಾಗಿತುು. ಅವರ ಈ 
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ಅಭಾಾಸ ಒಾಂದು ರ್ಹತವದ ಸಾಂಗತಿಯನ್ುು ಸೊಚಸುತಿತುು. ಅಪೊಸುಲನ್ು ಜನ್ರು 
ಆರಾಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಸಭ ಯ ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲ ನಾಯಕನ್ ಪಾತರವನ್ುು ವಹಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು 
ಎಾಂದು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಾನ್ು. ಸಿರೇಯು ತನ್ು ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕನ್ುು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ುದಿರುವಾಗ ಅಥವಾ 
ಪ್ುರುಷನ್ು ತನ್ು ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕನ್ುು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ, ಇದು ಸಭ ಯ ನಾಯಕತವದಲ್ಲ್ಲ 
ದ ೇವರ ಯೇಜನ ಗ  ಅಗೌರವವನ್ುು ಸಲ್ಲ್ಲಸುವ ಅಭಾಾಸವಾಗಿದ  ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳ್ಲಾಗುತಿತುು, ಇದರ ೊಟ್ಟಟಗ  ಇನ ೊುಾಂದು ಸರ್ಸ್ ಾ ಎಾಂದರ  ವಿಗರಹಾರಾಧಕರು 
ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಪ್ುರುಷರು ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕನ್ುು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು ಅವಶಾವಾಗಿತುು. 
ಪೌಲನ್ು ಪ್ುರುಷ ನಾಯಕತವವನ್ುು ಸೊಚಸುವ ಸಾಂಕ ೇತವನ್ುು ಅರ್ಪಪಕ ೊಾಂಡನ್ು. ಅವನ್ು 
ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ ಅಭಾಾಸವನ್ುು ವಿರ ೊೇಧಿಸುವ ತ ೊೇರಿಕ ಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳ್ನ್ುು 
ತಿರಸೆರಿಸಿದನ್ು.  

ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಪೌಲನ್ ಎಚಾರಿಕ  ಅಧುನಕ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ್ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು 
ಬ ೊೇಧಿಸುತುದ : (1) ಸಾಂಪ್ರದಾಯವು ನ ೈತಿಕವಾಗಿ ತಟ್ಸಾವಾಗಿರುವಾಗ, ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯವನ್ುು ಗೌರವಿಸಲು ಉತುರ್ವಾಗಿ ಕಾಯಮನವಮಹಸುತಾುರ .  
(2) ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವನ್ುು ಅದು ವಾಕುಪ್ಡಿಸಿರುವ ಸನುವ ೇಶದಿಾಂದ 
ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸಲಾಗುವದಿಲಲ. ಕ ೈಸುರು ಗೌರವಿಸುತಾುರ  ಅಥವಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗ  ಗೌರವ 
ನೇಡುವದರಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊರತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವಾಗ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದ ಯಾವುದ ೇ ನ ೈತಿೇಕ 
ಅಥವಾ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಪ್ರಿಣಾರ್ಗಳ್ನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬ ೇಕು, (3) ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವು 
ಯಾವಾಗಲೊ ಸ್ಾಾಂಕ ೇತಿಕ ಮೌಲಾವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುತುದ  ಅದು ಸಭಾತ ಯನ್ುು 
ಪ್ುನ್ರುರ್ಜಜೇವನ್ಗ ೊಳಿಸುತುದ , ಕರರ್ವಾದ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಕ್ರರಸುನ್ ಬ ೊೇಧನ ಗಳ್ಳ ಬ ೇರೊರಿ 
ರ್ತುು ಅಭಿವೃದಿಾಹ ೊಾಂದಬ ೇಕು. (4) ಕ ೈಸುರಾಗಿ, ನಾವು ವಿಶಿಷಟವಾದ ನ ೈತಿೇಕ ರ್ತುು 
ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ನ್ರ್ಮ ನಲುವನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು, ವಯಕ್ರುಕ ಹ ೇಳಿಕ ಯನ್ುು 
ನೇಡುವದಕಾೆಗಿ ಅಥವಾ ನ್ರ್ಮ ಸ್ಾವತಾಂತರವನ್ುು ದೃಢಿೇಕರಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳ್ನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸುವದು, ಜಾಣತನ್ವಲಲ ರ್ತುು ಅದು ಕ್ರರಸುನ್ ಕಾಯಮಕ ೆ 
ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ .  

ಕತ್ಿನ ಭೆ ೇಜನ: ಜ್ಞಯಪಕಯರ್ಿ ಅರ್ವಯ ಅದಕ್ತಾುಂತ್ ಹೆಚತಚ (11:17-34) 
ಕ ೈಸುರಿಗ , ಕತಮನ್ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಯಾಗಿ ಕೊಡಿಬರುವದು ನ್ರ್ಮ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ 

ರ್ಜೇವಿತಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದ ಸಾಂಗತಿಯಾಗಿದ . ಈ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ನಾವು 
ಸರ್ುದಾಯವಾಗಿ ಕೊಡಿ ಬಾಂದು ಪ್ರಸಪರ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ದೃಢಿೇಕರಿಸಿ, ಪ್ರಸಪರ 
ಸ್ಾಾಂಗತಾವನ್ುು ಆನ್ಾಂದಿಸಿ, ಪ್ರಸಪರರನ್ುು ಪೊರೇತಾಿಹಸಿ ರ್ತುು ಎಲಲಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ 
– ದ ೇವರನ್ುು ಆರಾಧಿಸುವದಾಗಿದ . ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ “ವಾರದ ಮೊದಲನ ಯ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಸಭ ಯಾಗಿ ಕೊಡಿಬರುವದರ ಉದ ಾೇಶವ ೇನ್ು?” ಪ್ರಶ ುಗ  ಸಿದಾ ಉತುರವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ , 
ಎರಡು ಪ್ರಗಣನ ಯನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸಬ ಕು. 

ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, ಕ ೈಸುರು ಪ್ರಸಪರ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಅರಿಕ ಯನ್ುು ದೃಢಿೇಕರಿಸಲು 
ರ್ತುು ಒಬಬರನ ೊುಬಬರು ಬ ಾಂಬಲ್ಲ್ಸಲು ರ್ತುು ಒಬಬರನ ೊುಬಬರು ದ ೈವಿೇಕ, ಸ್ ೇವಕತವನ್ುು 
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ಕ ೇಾಂದಿರಕರಿಸುವ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ಪೊರೇತಾಿಹಸಲು ಕೊಡಿಬರುತಾುರ . ಸಭಿೇಕರ ಕೊಟ್ವು 
ಒಬಬರ ಸ್ಾಾಂಗತಾದಲ್ಲ್ಲ ಇನ ೊುಬಬರು ಆನ್ಾಂದಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಇವ ಲಲವುಗಳ್ಳ ರ್ೊಲಕ 
ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯಲ್ಲ್ಲ ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದಕಾೆಗಿ. ನಾವು ಕೊಡಿಬರುವಾಗ ಅತಿೇವ 
ಆನ್ಾಂದವನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸುತ ುೇವ . ಈ ಕಾರಣದಿಾಂದ, ಇಬಿರಯ ಪ್ತಿರಕ  ಲ ೇಖ್ಕನ್ು, ಹೇಗ  
ಬರ ಯುತಾುನ , “. . . ನಾವು ಪ್ರಸಪರ ಹತಚಾಂತಕರಾಗಿದುಾ ರ್ಪರೇತಿಸುತಿುರಬ ೇಕ ಾಂತಲೊ 
ಸತಾೆಯಮಮಾಡಬ ೇಕ ಾಂತಲೊ ಒಬಬರನ ೊುಬಬರು ಪ ರೇರ ೇರ್ಪಸ್ ೊೇಣ, ಸಭ ಯಾಗಿ ಕೊಡಿ 
ಬರುವದನ್ುು ಬಿಟ್ುಟ ಬಿಡದಾಂತ  ನ ೊೇಡಿಕ ೊಳ ೊುೇಣ” (ಇಬಿರಯ 10:24, 25ಅ).  

ಕೊಡಿಬರುವ ಈ ಅಾಂಶವು ಕ ೈಸು ಕ ೇಾಂದಿರಕೃತವಾಗಿದ ; ಆದರ  ನಾವು 
ಕೊಡಿಬರುವದಕ ೆ ಎರಡನ ಯ ಉದ ಾೇಶವಿದ , ಅದು ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದದಾಾಗಿದ . 
ಕೊಡಿಬರುವದು ಆರಾಧಿಸುವದಕಾೆಗಿ. ಕೊಡಿಬರುವದು ದ ೇವರ ಮೇಲ  
ಕ ೇಾಂದಿರಕರಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಅಲಲಿ ಗೌರವ ರ್ತುು ವಿಚ್ಾರಪ್ೂಣಮ ಸುುತಿ ವಿಶಾವಸಿಯ 
ಬಲವನ್ುು ವಾಾರ್ಪಸಿಕ ೊಳ್ಳುತುವ . ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವ ದ ೇವರು ನಾವು ಅವನ್ನ್ುು 
ಸುುತಿಸಲು ಮಾಡುವ ರ್ುಗಿರಿಸುವ ಪ್ರಯತುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅನ್ುಕಾಂಪ್ವುಳ್ುವನಾಗಿದಾಾನ  ಎಾಂದು 
ವಿಶಾವಸಿಸಬ ೇಕು. 

ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್, ಆರಾಧನ ಯ ಇತರ ಅಾಂಶಗಳ್ಾಂತ , ಒಾಂದಕ್ರೆಾಂತ ಹ ಚುಾ 
ಉದ ಾೇಶವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ . ಪ್ರತಿಯಬಬ ಕ ೈಸುನ್ು “ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವು ಏನಾಗಿದ ? ನಾವು 
ಕೊಡಿಬರುವಾಗ ಏಕ  ರ ೊಟ್ಟಟ ರ್ತುು ಪಾತ ರಯನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು? ಕತಮನ್ 
ಭ ೊೇಜನ್ವು ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯಾಗಿದ ಯೇ, ಅಥವಾ ಅದು ಆರಾಧನ ಯ 
ಕುರಿತಾಗಿದ ಯೇ? ಆರಾದನ  ರ್ತುು ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ  ಪ್ರಸಪರ ಸಾಂಬಾಂಧ 
ಹ ೊಾಂದಿವ ಯೇ?”  

ಇಾಂಥಹ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಕ ೇಳ್ಳವದರ ರ್ೊಲಕ ಲಾಭವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಬಹುದು. 
ಪ್ರತಿವಾರ ಆಚರಿಸುವದು ರ್ೊರು ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ . ದ ೇವರು ನ್ರ್ಗ  
ಒದಗಿಸಿದ ವಾರದ ಆಚರಣ ಯ ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ಅಥಮವನ್ುು ಎಚಾರಿಕ ಯಿಾಂದ ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ ೊೇಣ. 

ಹಾಂದಕ ೆ ನ ೊೇಡುವದು. ಅತಾಾಂತ ಖ್ಚತವಾಗಿ, ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು ರ್ುರಿಯುವದು ರ್ತುು 
ಪಾತ ರಯಲ್ಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವದು, ಹಾಂದಕ ೆ ನ ೊೇಡುವದಾಗಿದ ; ಇವು ಜ್ಞಾಪ್ಕಾಥಮವಾಗಿವ . 
ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ನ್ಜರ ೇತಿನ್ ಯೆೇಸು ದ ೇವರ ರ್ಗನ್ು ಎಾಂಬ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಅರಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಜನ್ರಾಗಿ ಒಟ್ಾಟಗಿ ಬಾಂಧಿಸಲಪಟ್ಟಟದಾಾರ . ಆತನ್ು ಕ್ರರಸುನಾದ ದ ೇವರಾಗಿರುತಾುನ , ತಾಂದ ಯ 
ಬಲಪಾಶರವದಲ್ಲ್ಲ ಕುಳಿತು ಆಳ್ಳತಾುನ . ದ ೇವರು ಯೆೇಸುವಿನ್ ರೊಪ್ದಲ್ಲ್ಲ ರ್ನ್ುಷಾಾವತಾರ 
ಎತಿುದನ್ು. ನಾವು ಹೇಗ  ಓದುತ ುೇವ , 

ಯಾಕಾಂದರ  ನ್ರ್ಗಿರುವ ರ್ಹಾಯಾಕನ್ು ನ್ರ್ಮ ನಬಮಲಾವಸ್ ಾಯನ್ುು ಕುರಿತು 
ಅನ್ುತಾಪ್ವಿಲಲದವನ್ಲಲ. ಆತನ್ು ಸವಮ ವಿಷಯಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ನ್ರ್ಮ ಹಾಗ  ಶ  ೇಧನ ಗ  
ಗುರಿಯಾದನ್ು, ಪಾಪ್ ಮಾತರ ಮಾಡಲ್ಲ್ಲಲ, ಆದದರಿಾಂದ ನಾವು ಕರುಣ ಯನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದುವಾಂತ ಯೊ ಆತನ್ ದಯೆಯಿಾಂದ ಸರ್ಯೇಚತವಾದ ಸಹಾಯವು ನ್ರ್ಗ  
ದ ೊರ ಯುವಾಂತ ಯೊ ಧ್ ೈಯಮದಿಾಂದ ಕೃಪಾಸನ್ದ ರ್ುಾಂದ  ಬರ ೊೇಣ (ಇಬಿರಯ 4:15, 
16). 
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ದ ೇವಜನ್ರು ಅವರ ಆದು್ತವಾದ ಇತಿಹಾಸದ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ ರ್ೊಲಕ 
ವಾಾಖ್ಾಾನಸಲಪಡುತಾುರ . ಆಕಾಶದಲ್ಲ್ಲ ಕಾರ್ನ್ಬಿಲ್ಲ್ಲನ್ ರ್ೊಲಕ (ಆದಿ 9:13) ಜೊಬಿಲ್ಲ್ 
ಸಾಂವತಿರದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊಾಂಬಿನ್ ಧವನಯ ರ್ೊಲಕ (ಯಜಕಕಾಾಂಡ 25:9-12), ದ ೇವರು 
ಯಾವಾಗಲೊ ತನ್ು ಜನ್ರನ್ುು ಜ್ಞಾಪ್ಕಗಳಿಾಂದ ತುಾಂಬಿಸಿದಾಾನ . ದ ೇವರು 
ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರನ್ುು ತನ್ು ಸವಾಂತ ಜನ್ ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ. ಅವನ್ು ಅವರಿಗ  ಆ 
ಸಾಂಗತಿಯ ಜ್ಞಾಪ್ಕಾಥಮವಾಗಿ ಪ್ಸೆಹಬಬವನ್ುು ನೇಡಿದನ್ು. ಒಾಂಬತುನ ೇ ತಿಾಂಗಳಿನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಜನಾಾಂಗಗಳ್ಳ ಗುಡಾರಗಳ್ನ್ುು ಸ್ಾಾರ್ಪಸಿ ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ ನ್ಲವತುು ದಿವಸಗಳ್ ಕಾಲ ಅದರಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ಲಗುತಿುದಾರು. ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರು ಯೇದಾಮನ್ ದಾಟ್ಟದಾಗ, ಯೆಹ ೊೇಶುವನ್ು ಜನ್ರಿಗ  
ನ್ದಿಯ ರ್ಧಾದಿಾಂದ ಹನ ುರ ಡು ಕಲ್ಲ್ಲನ್ ಕಾಂಬಗಳ್ನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡು ಜ್ಞಾಪ್ಕಾಥಮವಾಗಿ 
ಸ್ಾಾರ್ಪಸಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದನ್ು (ಯೆಹ ೊೇ 4:20, 21). ಜನ್ರು ತರ್ಗ  ಅತಾಾಂತ 
ರ್ಪರೇತಿಯಿರುವ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ಸಹ ರ್ರ ತುಹ ೊೇಗುವ ಪ್ರವೃತಿುಯನ್ುು ಬ ಳ ಸಿಕ ೊಾಂಡರು 
– ದಾನಯೆೇಲನ್ು ಸಹ. ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು ರ್ುರಿಯುವಾಗ ರ್ತುು ಪಾತ ರಯಲ್ಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವಾಗ 
ಕ ೈಸುರು ಹಾಂದಿನ್ ಸರ್ಯವನ್ುು ತಿರುಗಿ ನ ೊೇಡಬ ೇಕು; ನಾವು ನ್ರ್ಮ 
ಸರ್ಕಾಲ್ಲ್ೇನ್ರ ೊಾಂದಿಗ  ರ್ತುು ನ್ರ್ಮ ರ್ುಾಂದ ಯೆೇ ಹ ೊರಟ್ುಹ ೊೇದ ಎಲಾಲ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳ ೊಾಂದಿಗ  ನ್ರ್ಮ ರ್ನ್ಸಿನ್ು ಐಕಾತ ಯಲ್ಲ್ಲ ತರಬ ೇಕು. ದ ೇವರು ತನ್ು 
ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯನ್ುು ನ್ಡಿಸಿದಾಾನ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಜ್ಞಾರ್ಪಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು; ಅವನ್ು ತನ್ುನ್ುು 
ಬರಿದು ಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡು ದಾಸನ್ ರೊಪ್ವನ್ುು ಧರಿಸಿದನ್ು (ಫಿಲ್ಲ್ರ್ಪಿ 2:6, 7). ಅವನ್ು 
ಕಷಾಟನ್ುಭವವನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸಿದನ್ು ರ್ತುು ಪಾಪ್ದಲ್ಲ್ಲ ಬಿದುಾ ಹ ೊೇದ ಜನ್ರನ್ುು 
ರಕ್ಷಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಸತುನ್ು. ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ, ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಹರಿದ ಆತನ್ 
ದ ೇಹವನ್ುು ರ್ತುು ಸುರಿದ ಆತನ್ ರಕುವನ್ುು ಜ್ಞಾರ್ಪಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು.  

ಸುತುಲೊ ನ ೊೇಡಬ ೇಕು. ರ ೊಟ್ಟಟ ರ್ುರಿಯುವಾಗ, ಕ ೈಸುರು ಹಾಂದಕ ೆ ನ ೊೇಡಬ ೇಕು 
ಆದರ  ನಾವು ಸುತುಲೊ ಸಹ ನ ೊೇಡಬ ೇಕು. ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವು ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ 
ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯಾಗಿದ . ಹಾಂಚಕ ೊಾಂಡ ರ ೊಟ್ಟಟ ರ್ತುು ಪಾತ ರ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು 
ವಾಕುಪ್ಡಿಸುತುದ . ಭ ೊೇಜನ್ದ ರ್ೊಲಕ, ನಾವು ಯೆೇಸುವ ೇ ಕ್ರರಸುನ ಾಂದು 
ಅರಿಕ ಮಾಡುವದರಲ್ಲ್ಲ ಒಬಬರನ ೊುಬಬರು ದೃಢಿೇಕರಿಸುತ ುೇವ , “ಪಾತ ರಯಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾನ್ಮಾಡುವದು ಕ್ರರಸುನ್ ರಕುದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾಗರಾಗಿದ ಾೇವ ಾಂಬದನ್ುು ಸೊಚಸುತುದಲಲವ ೇ?” 
ಪೌಲನ್ು, “ನಾವು ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು ರ್ುರಿದು ತಿನ್ುುವದು ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿದ ಾೇವ ಾಂಬದನ್ುು ಸೊಚಸುತುದಲಲವ ೇ?” (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 10:16). ಕತಮನ್ 
ಭ ೊೇಜನ್ವು ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ು ಎತಿುಹಡಿದಿರುವ, ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಪ್ದ ೊಾಂದಿಗ  
ಹ ೊೇರಾಡುತಿುರುವ ರ್ಜೇವಿಸುವ ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹವಾಗಿದ . ಇಲ್ಲ್ಲ ಆಚರಣ  
ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯಾಗಿದ  – ಒಬಬರ ೊಾಂದಿಗ  ಒಬಬರು ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯಿಾಂದಿರುವದು ರ್ತುು 
ಕ್ರರಸುನ ೊಾಂದಿಗ  ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯಿಾಂದ ಇರುವದಾಗಿದ . ವಿಶಾವಸಿಗಳಾಗಿ ನಾವು ಪಾತ ರಯಲ್ಲ್ಲ 
ಕುಡಿಯುತ ುೇವ  ರ್ತುು ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು ರ್ುರಿಯುತ ುೇವ ; ಆದರ  ನಾವು ಜನ್ರಾಗಿ ಒಟ್ಾಟಗಿ 
ಇದನ್ುು ಮಾಡುತ ುೇವ . ಸಭ ಯು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ, 
ನಾವು ವಿಶಾವಸಿಗಳಾದ ನ್ರ್ಮ ತಾಂದ ಗಳ್ಳ ರ್ತುು ತಾಯಿಗಳ್ಳ ವಷಮಗಳ್ಳದಾಕೊೆ 
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ಜ್ಞಾರ್ಪಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು ಎಾಂಬುದನ್ುು ನಾವು ಜ್ಞಾರ್ಪಸಿಕ ೊಳ್ಳುತ ುೇವ .  
ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ  ಏಕ ಸಭ ಯ ರ್ಮತಿಯಿಾಂದ ಆಚ್ ಗ  

ಹ ೊೇಗುತುದ . ಸಾಳ್ ರ್ತುು ಸರ್ಯದುದಾಕೊೆ ಒಟ್ಾಟಗಿ ಸ್ ೇರಿಸುತುದ , ದ ೇವಜನ್ರು, ಕ್ರರಸುನ್ 
ಸಭ ಯ ಸದಸಾರು, ದ ೇಶಿಯ ರ್ಮರಿಗಳಿಾಂದಾಚ್ ಗ  ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಸಪರರನ್ುು 
ಬ ಾಂಬಲ್ಲ್ಸುತಾುರ . ಫ ಸಿರ್ಪಕ್ ರ್ಹಾಸ್ಾಗರದಲ್ಲ್ಲ ಎಲ್ಲ್ಲಯಾದರೊ ಕತಮನ್ ದಿನ್ವು 
ಪಾರರಾಂಭವಾಗುತಿುರುವ ಹಾಗ , ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಕೊಡಿಬರುತಾುರ  ರ್ತುು ಆರಾಧಿಸುತಾುರ . 
ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ, ಅವರು ದೃಶಾವಾಗಿ ತರ್ಮ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಅರಿಕ ಯನ್ುು 
ವಾಕುಪ್ಡಿಸುತಾುರ : ಕ್ರರಸುನ್ು ಮಾನ್ವರ ಪಾಪ್ಕಾೆಗಿ ಸತುನ್ು ರ್ತುು ತಿರುಗಿ ಎದುಾಬಾಂದನ್ು. 
ದಿನ್ ರ್ತುು ಭ ೊೇಜನ್ಕ ೆ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ವಿಮೊೇಚನ  ಹ ೊಾಂದಿದವರ 
ದ ೊಡಡ ಸರ್ೊಹದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ ೇರಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ . ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವದರ 
ರ್ೊಲಕ, ನಾವು ಯೆೇಸು ನ್ರ್ಗ  ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತ ೊೇರಿಸಿದ ರ್ಜೇವನ್ ಶ ೈಲ್ಲ್ಗ  ಎಲಲರೊ 
ಒಟ್ಾಟಗಿ ಸರ್ರ್ಪಮಸಿಕ ೊಳ್ಳುತ ುೇವ  ರ್ತುು ನಾವ ಲಲರೊ ನತಾರ್ಜೇವದ ಒಾಂದ ೇ ನರಿೇಕ್ಷ ಯನ್ುು 
ಎದುರು ನ ೊೇಡುವವರಾಗಿದ ಾೇವ . ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವು ಹಾಂದಕ ೆ ನ ೊೇಡುವದು, ಆದರ  
ಅದು ನಾವು ಪ್ರಸಪರರಿಾಂದ ಕಲ್ಲ್ಯುತಿರುವ ಹಾಗ  ಸುತುಲೊ ನ ೊೇಡುವದು ಸಹ ಆಗಿದ . 
ಒಬಬರ ೊಾಂದಿಗ  ಒಬಬರು ಬ ಳ ಯಿರಿ, ಒಬಬರನ ೊುಬಬರು ತಿದಿಾರಿ, ಒಬಬರನ ೊುಬಬರು 
ಬ ಾಂಬಲ್ಲ್ಸಿರಿ ರ್ತುು ಒಬಬನ ೊುಬಬರು ಪೊೇಷ್ಸಿರಿ.  

ಕ ೈಸುರಾಗಿರುವದು ಕ ೇವಲ ಅವನಾಗಲ್ಲ್ ಅಥವಾ ಅವಳಾಗಲ್ಲ್ ತನ್ು ರ್ತುು ಕತಮನ್ 
ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಒಾಂದು ನಧ್ಾಮರವಲಲ. ಅದು ಸಭ ಯೆಾಂಬ ದ ೇಹದ ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದಾಗಿದ . ಯೆೇಸು ರ್ತುು ಆತನ್ ದ ೇಹವ ಾಂಬ ಸಭ ಯನ್ುು, 
ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸಲಾಗುವದಿಲಲ. ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವು ಅನ್ುಭವದ ದ ೇಹವಾಗಿದ .  

ರ್ುಾಂದಕ ೆ ನ ೊೇಡುವದು. ಜ್ಞಾಪ್ಕಾಥಮವಾಗಿರುವದು ರ್ತುು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಪ್ರಸಪರ 
ಅರಿಕ ಮಾಡುವದರ ೊಟ್ಟಟಗ , ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವು ವಾಗಾಾನ್ಕ ೆ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ . ಇದು 
ರ್ುಾಂದಕ ೆ ಪ್ರಲ ೊೇಕದ ಡ ಗ  ನ ೊೇಡುವದಾಗಿದ . ರ ೊಟ್ಟಟ ರ್ತುು ಪಾತ ರ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಕತಮನ್ು 
ತಿರುಗಿ ಬರುತ ುೇನ  ಎಾಂದು ಮಾಡಿದ ವಾಗಾಾನ್ವನ್ುು ನ ನ್ರ್ಪಗ  ತರುತುದ . “ನೇವು ಈ 
ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು ತಿಾಂದು ಈ ಪಾತ ರಯಲ್ಲ್ಲ ಪಾನ್ಮಾಡುವಷುಟ ಸ್ಾರಿ ಕತಮನ್ ರ್ರಣವನ್ುು 
ಆತನ್ು ಬರುವ ತನ್ಕ ಪ್ರಸಿದಿಾಪ್ಡಿಸುತಿುೇರಿ” (11:26). ಲೌಕ್ರಕ ಜಗತುು ಸರ್ಯವು 
ಸರಿದುಹ ೊೇಗುತಾು ಇದ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಅಲಲಗಳ ಯುತಾುರ . ನರಿೇಶವರವಾದದವರು 
ಲ ೊೇಕವು ಉಲ ೆಗ  ಬಲವಾಗಿ ಹ ೊಡ ಯುವಾಗ ಅಥವಾ ಮಾನ್ವನ್ು ಇದನ್ುು 
ಅಟ್ ೊೇಾಂಬಾಾಂಬ್ ರ್ೊಲಕ ನಾಶಗ ೊಳಿಸುತಾುರ  ಲ ೊೇಕವು ಅಾಂತಾವಾಗುತುದ . 
ದ ೈವಿೇಕರಲಲದವರ ದೃಷ್ಟಯಲ್ಲ್ಲ, ಇದು ಅನರಿೇಕ್ಷಿತ ಘಟ್ನ ಯಾಗಿದ  ರ್ತುು ಏನ ೇ 
ಸಾಂಭವಿಸಿದರು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಪಡುವದಿಲಲ.  

ಸುವಾತ ಮಯ ರ್ೊಲ ತತವ ಇತಿಹಾಸವು ಅಾಂತಾದ ಡ ಗ  ಚಲ್ಲ್ಸುತಿುದ . ಈ ಭೊರ್ಮಯ 
ಭವಿಷಾ ಕ ೇವಲ ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಯ ಸಾಂಗತಿಯಲ್ಲ್ಲ. ನ್ಜರ ೇತಿನ್ ಯೆೇಸುವಾಗಿ 
ಈ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ರ್ಜೇವಿಸಿದ ಅದ ೇ ಕತಮನ್ು ನ್ರ್ಮ ರಕ್ಷಕನ್ು ರ್ತುು ನಾಾಯಾಧಿಪ್ತಿಯಾಗಿ 
ಬರುತಾುನ . ಕ ೈಸುರು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ, ತಿರುಗಿ 
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ಬರಲ್ಲ್ಕ್ರೆರುವ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ ಹ ೊಾಂದಿದ ಕತಮನ್ನ್ುು ಪ್ರತಿಬಿಾಂಬಿಸುವದಕ ೆ ಸರ್ಯವಾಗಿದ . 
ಇದು ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ  ಈ ಲ ೊೇಕವು ರ್ತುು ಮಾನ್ವ ಕುಲವು ಎಲ್ಲ್ಲಗ ೊೇ ಹ ೊೇಗುತಿುದ  
ಎಾಂಬುದನ್ುು ದೃಢಪ್ಡಿಸುವ ಸರ್ಯವಾಗಿದ . ಸಭ ಯು ದ ೇವರು ಈ ಲ ೊೇಕದ 
ಒಡ ಯನಾಗಿದಾಾನ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಸ್ಾಕ್ಷಿಕರಿಸುತುದ .  

ರ್ುಕಾುಯ: ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ದೃಢಿೇಕರಿಸುವಿಕ ಯಾಗಿದ , 
ಭೊತಕಾಲವನ್ುು ದೃಷ್ಟಸುವದಾಗಿದ . ಇದು ಕ್ರರಸುನ ೊಾಂದಿಗ  ರ್ತುು ನ್ರ್ಮ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು 
ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುವ ಇತರರ ೊಾಂದಿಗ  ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯಾಗಿದ ; ಉದಾಹರಣ ಗ , ಇದು ಸುತುಲೊ 
ನ ೊೇಡುವದಾಗಿದ . ಇದು ಹಾರ ೈಕ , ನರಿೇಕ್ಷ ಯನ್ುು ವಾಕುಪ್ಡಿಸುವುದಾಗಿದ , ಆದುದರಿಾಂದ 
ಭವಿಷಾತಿುನ್ಲ್ಲ್ಲ ನ ೊೇಡುವದಾಗಿದ . ಭ ೊೇಜನ್ವು ರ್ಜೇವವನ್ುು ದೃಢಪ್ಡಿಸುವದು, 
ನರಿೇಕ್ಷ ಯನ್ುು ದೃಢಪ್ಡಿಸುವದು, ಸರ್ುದಾಯವನ್ುು ದೃಢಪ್ಡಿಸುವ ಸಾಂಗತಿಯಾಗಿದ . 
ಅದು ಅದು ಏನಾಗಿತಿು, ಏನಾಗಿದ  ರ್ತುು ಏನಾಗಬಹುದು ಎಾಂಬುದರ ಮೇಲ  ಗರ್ನ್ವನ್ುು 
ಕ ೇಾಂದಿರಕರಿಸುತುದ . ಇದು ನ್ರ್ಮ ರ್ನ್ಸಿನ್ುು ಕೊರಜ ಯೆಡ ಗ  ತಿರುಗಿಸುತುದ . ರ ೊೇರ್ನ್ 
ಲ ೊೇಕದ ಸಾಂಗತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಇದು ವಿಫಲತ ಯ ಸಾಂಕ ೇತವಾಗಿದ . ಕ್ರರಸುನ್ು ಜಯದ 
ಸಾಂಕ ೇತವನ್ುು ಸೃಷ್ಟಸಿದನ್ು. ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವು ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟವರು ದ ೇವರ ೊಾಂದಿಗ  
ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯನ್ುು ಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡಿದಾಾರ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತುದ . 
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