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ಅಧ್ಯಾಯ 12  

ಐಕಾತೆ ಮತ್ತು ಆತಿೀಕ ವರಗಳು  

ಅಧ್ಾಾಯ 11ರಲ್ಲ್ಲ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳ್ಳ, ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕನ್ುು ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು 
ರ್ತುು ಸರ್ುದಾಯ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಭ ೇದವನ್ುು ಮಾಡುವದು ಈ ಎರಡು ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದ 
ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಪೌಲನ್ು ರ್ತುು ಕ ೊರಿಾಂಥ ಸಭ ಯ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಆತಾಂಕವನ್ುುಾಂಟ್ು 
ಮಾಡಿದಾವು. ಎರಡೊ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ “ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸಿದ ವಸುುಗಳಿಗ ” ರ್ತುು ಸಭ ಯ 
ಕೊಟ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ವತಮನ ಗ  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದವುಗಳಾಗಿದಾವು1 (8:1). ತಲ ಗ  ರ್ುಸುಕು 
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವದು ರ ೊೇರ್ನ್ ದ ೇವತ ಗಳ್ನ್ುು ಆರಾಧಿಸುವವರಿಗ  ಪ್ರಿಶುದಧತ ಯ 
ಸಾಂಕ ೇತವಾಗಿದಾವು, ಈ ಅಭಾಾಸದಿಾಂದ ಕ ೈಸುರು ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು 
ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕಾಗಿತುು. ಸಭ ಯು ಭ ೇದವನ್ುು ಹುಟ್ಟಟಸುವ ವಿಧದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ 
ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅವರು ಸ್ಾಮಾನ್ಾ, ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ  ರ್ತುು 
ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುವದನ್ುು ಅಲಕ್ಷಿಸುತಿುದಾರು. ಇವು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಸಪಷ್ಟಕರಿಸಿದ 
ಕ್ರರಸಿುೇಯ ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯಲ್ಲ್ಲ ಅವಶಾವಾಗಿ ಇರಬ ೇಕಾದ ಅಾಂಶಗಳಾಗಿದಾವು. ಅಧ್ಾಾಯ 
11ರಲ್ಲ್ಲ ಬರುವ ವಿಷಯಗಳ್ಳ ಪೌಲನ್ು 8 ನ ೇ ಅಧ್ಾಾಯದಿಾಂದ 10 ನ ೇ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲ್ಲರುವ 
ಸರ್ಸ್ ಾಗಳ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ ೇತುವ ಯಾಗಿ ಕಾಯಮ ಮಾಡುತುವ  ರ್ತುು 12 ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಆತಿೀಕ ವರಗಳಿಗ  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ರ್ುಾಂದಿನ್ ಚಚ್ ಮಗ  ಪ್ರಸ್ಾುವನ ಗಳಾಗಿವ .  

ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಅವರು ಆರಾಧನ ಗ  ಸ್ ೇರಿಬರುವಾಗ 
ಅವರಲ್ಲ್ಲರಬ ೇಕಾದ ವತಮನ ಯ ಕುರಿತು ಹ ಚಾನ್ ಮಾಹತಿಯ ಅವಶಾಕತ ಯಿತುು. 
ಅದರಲೊಲ ನಧಿಮಷಟವಾಗಿ, ಅವರು ಕೊಟ್ದಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಮ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ನ್ುು ಪ್ರಯೇಗದಲ್ಲ್ಲ 
ತರುವ ಸರಿಯಾದ ಮಾಗಮವನ್ುು ಕಲ್ಲ್ಯುವದು ಅವಶಾವಾಗಿತುು. ಅಧ್ಾಾಯ 12 ರಿಾಂದ 
ಅಧ್ಾಾಯ 14ರ ವರ ಗ  ನ್ರ್ಮ ಅಧಾಯನ್ವನ್ುು ಪಾರರಾಂಭಿಸ್ ೊಣ, ಅವು 
“ಪ್ವಿತಾರತಮನಾಂದುಾಂಟ್ಾಗುವ ವರಗಳ್ನ್ುು ಕುರಿತು” ಪ್ರಿಚಯಿಸಲಾಗುತುವ  (12:1).  

“ದೆೇವರಯತ್ಮನ ಪೆಾೇರಣೆಯುಂದ ಮಯತಯಡತವದತ” (12:1-3) 
1ಸಹೆ ೇದರರೆೇ, ಪವಿತಯಾತ್ಮದಿುಂದತುಂಟ್ಯಗತವ ವರಗಳನತು ಕತರಿತ್ತ ನಮಗೆ 

ತಿಳಿಯದಿರಬಯರದೆುಂದತ ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸತತ ುೆೇನೆ. 2ನೇವು ಅಜ್ಞಯನಗಳಯಗಿದಯದಗ ನಮಗೆ 
ಪೆಾೇರಣೆಯಯದ ಹಯಗೆ ಮ ಕ ವಿಗಾಹಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೆ ೇಗತತಿುದಿದರೆುಂದತ ಬಲ್ಲಿರಿ. 
3ಹೇಗಿರತವದಿರುಂದ ನಯನತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸತವದನತು ಕೆೇಳಿರಿ; ದೆೇವರಯತ್ಮನ ಪೆಾೇರಣೆಯುಂದ 
ಮಯತಯಡತವ ಯಯವ ಮನತಷ್ಾನಯದರ  ಯೇಸತವನತು ಶಯಪಗಾಸುನೆುಂದತ ಹೆೇಳುವದಿಲಿ, 
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ಮತ್ತು ಪವಿತಯಾತ್ಮನ ಪೆಾೇರಣೆಯುಂದಲೆೇ ಹೆ ರತ್ತ ಯಯವ ಮನತಷ್ಾನಯದರ  
ಯೇಸತವನತು ಕತ್ಿನೆುಂದತ ಹೆೇಳಲಯರನತ.  

ವಚನ 1. ಈಗ ಸುಂಭುಂದಿಸಿದ ಎರಡತ ಪದಗಳು, ಸದಸಾರು ಪೌಲನಗ  ಹಾಂದ  
ಕಳ್ಳಹಸಿದ ಪ್ತರದ ಡ ಗ  ರ್ತುು ಅವರು ಕ ೇಳಿದ ಪ್ರಶ ುಯೆಡ ಗ  ಗರ್ನ್ವನ್ುು ಸ್ ಳ ಯುತುವ . 
7:1ರಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು “ನೇವು ಬರ ದ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ಕುರಿತು ಹ ೇಳ್ಳವ ಅಭಿಪಾರಯವ ೇನ್ಾಂದರ  
- ಸಿರೇ ಸಾಂಪ್ಕಮವಿಲಲದ  ಇರುವದು ರ್ನ್ುಷಾನಗ  ಒಳ ುೇದು.” ರ್ತುು 8:1ರಲ್ಲ್ಲ “ವಿಗರಹಕ ೆ 
ನ ೈವ ೇದಾ ಮಾಡಿದ ಪ್ದಾಥಮಗಳ್ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಈಗ ನ ೊೇಡ ೊೇಣ . . .” 

ಪೌಲನ್ು ರ್ತುು ಪ್ೂವಮ-ಕ ೈಸುರು ಅಭಾಾಸಿಸುತಿುರುವ ಇನ ೊುಾಂದು ಕ್ಷ ೇತರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಎಚಾರಿಕ ಯಿಾಂದ ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಅವಶಾವಾಗಿದ . ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲವರು 
ಅಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಅಥವಾ ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ು ಅವರ ಮೇಲ  ಸುರಿಸಿದ ಆತಿೀಕ ವರಗಳನತು 
ಪ್ರಯೇಗಿಸುತಿುದಾರು. ಅದರಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲವು ವರಗಳ್ಳ ಈ ಆದಿ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಕ ೊಡಲಪಟ್ಟಟದಾವು ಇವು 
ವಿಗರಹಾರಧನ ಗ  ಸಮಾನ್ವಾಗಿ ತ ೊೇರಿಬರುತಿುದಾವು. ಉದಾಹರಣ ಗ , ಸವಸಾಪ್ಡಿಸುವವರ 
ರ್ತುು ಸವಸಾಪ್ಡಿಸುವಿಕ ಯ ಅನ ೇಕ ವರದಿಗಳ್ಳ ಪಾರಚೇನ್ ಲ ೊೇಕದಿಾಂದ ಹರಿದು 
ಬರುತುಲ್ಲ್ವ . ಇದರ ೊಟ್ಟಟಗ , ಅಪೊಲ ೊಲೇಸನ್ ಭಕುರು “ಪ್ರವಾದನ ಯನ್ುು” ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ 
ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ಳ ಅಥವಾ ಆದಿ ಕ ೈಸುರು ಮಾಡುತಾುರ ಾಂದು ವಿರಳ್ವಾಗಿ ವಾಾಖ್ಾಾನಸುತಿುದಾರು, 
ಪ್ದವು ಒಾಂದ ೇ ಆಗಿತುು. 

ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಜನ್ರಿಗ  ಎಲಾಲ ದಿಕ್ರೆನಾಂದ, ಅಲೌಕ್ರಕವಾದ ವರಗಳಿಾಂದ 
ಆಶಿೇವಮದಿಸಲಪಡುವದು, ವರಗಳ್ ಕ ೊರತ ಯಿರುವವರಿಗಿಾಂತ ದ ೇವತ ಗಳ ೊಾಂದಿಗ  
ವಿಶ ೇಷವಾದ ಸಾಂಬಾಂಧವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವದರ ಗುರುತಾಗಿತುು. ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳಿಕ ಯನ್ುು 
ತಿರಸೆರಿಸುತಾುನ . ಈ ಕ ೈಸುರಿಗ , ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ರ್ಜೇವಿಸುವದು ಅಲೌಕ್ರಕ ವರಗಳಿಗಿಾಂತ 
ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ದ ೇವರ ೊಾಂದಿಗ  ವಯಕ್ರುಕ ಸಾಂಬಾಂಧವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವದಾಗಿತುು. ಅದ ೇ 
ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ, ಅಪೊಸುಲನ್ು ವಿಶ ೇಷವಾದ ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ್ ಪಾರರ್ುಖ್ಾತ ಯನ್ುು 
ಉದಾಸಿೇನ್ ಮಾಡಲ್ಲ್ಲಲ. ದ ೇವರಿಾಂದ ಬಾಂದ ವರಗಳ್ಳ ವಿಗರಹಾರಾಧಕರು ಅಭಾಾಸಿಸುವ 
ಆಚ್ಾರಗಳಿಗಿಾಂದ ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿದಾವು ಎಾಂಬುದನ್ುು ಸಹ ೊೇದರರು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು 
ಎಾಂದು ಬಯಸುವವನಾಗಿದಾನ್ು. ಕ ೈಸುರ ಕುರಿತು ಅವರ ಉಪ್ಸಿಾತಿ ರ್ತುು ಅವರ ಉದ ಾೇಶ 
ವಿಭಿನ್ು ಸವರೊಪ್ದವುಗಳಾಗಿದಾವು.  

ಕ್ರರಯಾ ವಿಶ ೇಷಣ πνευματικῶν (pneumatikōn, “spiritual”) ತಟ್ಸಾವಾಗಿದ , 
ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ “ಆತಿೀಕ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ” ಅಥವಾ “ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಳ” ಉತುರ್ವಾದ 
ಅನ್ುವಾದಗಳಾಗಿವ . ಇನ ೊುಾಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ುಲ್ಲ್ಲಾಂಗವಾಗಿದ , ಇಲ್ಲ್ಲ ಇದರ ಅಥಮ 
“ಆತಿೀಕ ಜನ್ರು” ಎಾಂಬುದಾಗಿದ . ಅನ್ುಸರಿಸಿದ ಚಚ್ ಮಯಿಾಂದ, ಪೌಲನ್ ರ್ನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಕ ೊಾಂರಿಾಂಥದವರು ಪ್ವಿತಾರತಮನಾಂದ ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡ ಕ ಲವು ಆತಿೀಕ ವರಗಳಿದಾವು 
ಎಾಂಬುದು ಸಪಷಟವಾಗುತುದ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 12:8). ಆ ಕಾರಣದಿಾಂದ NASBಯ 
ಅನ್ುವಾದಕರು “ವರಗಳ್ಳ” ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ುು ಓರ  ಅಕ್ಷರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಬರ ದಿರುವದು 
ಸರ್ಾಂಜಸವಾಗಿದ . ಸ್ಾವಭಾವಿಕ ಹಾಂತದಲ್ಲ್ಲ, ದ ೇವರು ವಿವಿಧ ಜನ್ರಿಗ  ಗಣನೇಯವಾದ 
ವರಗಳ್ನ್ುು ಅಥವಾ ಸ್ಾರ್ಥರಯಗಳ್ನ್ುು ಒದಗಿಸಿದಾಾನ , ಆದರ  ಪೌಲನ್ು ಅದು್ತವಾದ 
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ವರಗಳ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತಿುದಾಾನ .  
ವಚನ 2. ಪೌಲನ್ು ನೇವು ವಿಗಾಹಯರಯಧಕರಯಗಿದಯದಗ ನೇವು ನಮಗೆ ಪೆಾೇರಣೆಯಯದ 

ಹಯಗೆ ಮ ಕ ವಿಗಾಹಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೆ ೇಗತತಿುದಿದರಿ. “ವಿಗರಹಾರಾಧಕರು” ಎಾಂಬ ಪ್ದವು ಗಿರೇಕ 
ನಾಂದ ἔθνη (ethnē, “peoples”), ಬಾಂದ ಪ್ದವಾಗಿದ . ಅದರಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ 
ನ್ಕಾರಾತಮಕ ಅಥಮವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಲಲ; ಆದರ  ಸುವಾತ ಮಯಲ್ಲ್ಲ ಇದನ್ುು ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ 
ಯೆಹೊದಾರಿಗ  ವಿರ ೊೇಧ್ಾತಮಕವಾಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲಾಗಿದ . ಇಾಂಥಹ ಸನುವ ೇಶದಲ್ಲ್ಲ, 
ಪ್ದವು ಅಗೌರವದ ಅಥಮವನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುತುದ . “ಜನ್ರು” ಎಾಂದರ  “ಅನ್ಾಜನ್ರು” 
ಅವರು ಯೆಹೊದ ೇತರರು ಅವರು ವಿಗರಹಾರಾಧಕರಾಗಿದಾರು. ಅವರು ತಿಳಿದಿದಾರು ರ್ತುು 
ದ ೇವರ ಕುರಿತು ಏನ್ನ್ೊು ಅಥವಾ ಆತನ್ ಧರ್ಮಶಾಸರವನ್ುು ಲಕ್ಷಸಿಸುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ. 
ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ು ಜನಾಾಂಗಿೇಯ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರನ್ುು ದ ೇವ ಜನ್ರ ಾಂದು ಸಭ ಯು 
ಸ್ಾಾನ್ಭರಷಟಮಾಡುತಿುದ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿದಾನ್ು (ಉದಾಹರಣ ಗ , ನ ೊೇಡಿರಿ, 
ರ ೊೇಮಾ 2:29), ಆದರ  ಬದಲಾವಣ  ಜನಾಾಂಗಿಯ ಎಾಂಬ ಪ್ದಕ ೆ ಹ ೊಸ ಅಥಮವನ್ುು 
ನೇಡುತುದ . ಗಿರೇಕ್ ಪ್ದವು ಒಾಂದ ೇ ಆಗಿದಾಾಗಲೊ ಇಾಂಗಿಲೇಷ ಮಾತನಾಡುವವರು, 
ಅಕ ೈಸುರು “ವಿಗರಹಾರಾಧಕರು” “ಯೆಹೊದ ೇತರರಲಲ” 12:2ರಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಕ ಲವು 
ಪ್ೂವಮ-ಕ ೈಸುರ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ , ಅವರು ರ್ೊಕ ವಿಗರಹಗಳ್ನ್ುು 
ಆರಾಧಿಸುತಿುರುವವರಿಗ  ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಿುದಾಾನ .  

ವಿಗರಹಾರಾಧನ  ಹಾಂದಿನ್ ನಾಲುೆ ಅಧ್ಾಾಯಗಳಿಾಂದ ಪೌಲನ್ ಚಚ್ ಮಯ 
ವಿಷಯವಾಗಿದ . ಆದರ  12:2ರಲ್ಲ್ಲರುವ ಪ್ದಗಳ್ಳ ಆರಾಧನ ಯ ಕೊಟ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕ ೈಸುರ 
ವತಮನ ಯ ಸಿಾತಾಾಂತರದ ಭಾಗವಾಗಿವ . ಪೌಲನ್ು ವಿಗರಹಗಳ್ನ್ುು ದ ೇವರ ಾಂದು ತಿಳಿದವರ 
ರ್ತುು ವಿಶವದ ನಜವಾದ ದ ೇವರು, ನ್ಜರ ೇತಿನ್ ಯೆೇಸುವಿನ್ ತಾಂದ ಯ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ 
ವಾತಾಾಸವನ್ುು ಗುರುತಿಸುವವರ ವತಮನ ಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ೊಲ ವಾತಾಾಸಗಳ್ ಮೇಲ  
ಕ ೇಾಂದಿರಕರಿಸುತಾುನ . ಪೌಲನ್ಾಂತ , ಯೆಹೊದಾರಿಗ , ವಾತಾಾಸವು ಯೆಹೊದಾ ಇತಿಹಾಸ 
ರ್ತುು ವ ೇದವಾಕಾದಿಾಂದ ಆಳ್ವಾಗಿ ಬ ೇರೊರಿದ  (ನ ೊೇಡಿರಿ ಯೆಶಾಯ 44:9-11; 
ಯೆರ ರ್ಮೇಯ 10:1-5; ಕ್ರೇತಮನ  115:3-8). 

ಹಾಂದಿನ್ ಕಾಲದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ಲವರು “ರ್ೊಕ ವಿಗರಹಗಳ್ನ್ುು” ಸ್ ೇವಿಸುತಿುದಾರು 
ಅವುಗಳಿಗ  ಶಕ್ರು ಇರಲ್ಲ್ಲಲ, ಯಾಕಾಂದರ  ಅವು ರ್ಜೇವಿಸುವವುಗಳ್ಲಲ. ಕ ೈಸುರು 
ಆನ್ಾಂದಿಸುತಿರುವ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ನ್ುು ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ ಆರಾಧನ ಯಲ್ಲ್ಲಯ 
ಅಭಾಾಸಗಳ ೊಾಂದಿಗ  ಗಲ್ಲ್ಬಿಲ್ಲ್ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಬಾರದು. ಪ್ರವಾದನ , ಸವಸಾತ  ಅಥವಾ 
ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತನಾಡುವದು ವಿಗರಹಾರಧಕರ ಆಚ್ಾರಗಳ ೊಾಂದಿಗ  ಮೇಲ್ಲ್ನ್ 
ತ ೊೇರಿಕ ಯ ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರಬಹುದು; ಆದರ  ಈ ಕ ೈಸುರು 
ಅನ್ುಭವಿಸುತಿುರುವದು ರ್ೊಲ ವಾತಾಾಸವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ .  

ವಚನ 3. ಪೌಲನ್ು ಸಹ ೊೇದರರಿಗ  ತಿಳಿಯಪಡಿಸತವದೆೇನುಂದರೆ ಮೊದಲು ಇದು 
ರಹಸಾರ್ಯವಾಗಿ ತ ೊೇರಿಬರಬಹುದು. ದೆೇವರಯತ್ಮನ ಮ ಲಕ ಮಯತ್ನಯಡತವನತ 
“’Ανάθεμα ’Ιησοῦ” (Anathema Iēsous) ಹೇಗ  ಹ ೇಳ್ಬಹುದು ಎಾಂಬುದು 
ಉಹಸಲಸ್ಾಧಾ ಅದ ೇನ್ಾಂದರ  “ಯೆೇಸು ಶಾಪ್ಗರಸುನಾಗಿರಬಹುದು.” ಒಾಂದು ವ ೇಳ  
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ಇಾಂಥಹ ಸಾಂಗತಿಯನ್ುು ಯಾರ ೊಬಬರೊ ಮಾಡದ ೇ ಇದಾಲ್ಲ್ಲ, ಪೌಲನ್ ಎಚಾರಿಕ ಯು 
ಅನಾವಶಾಕವಾಗಿದ . ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಕ ಲವು ಜನ್ರು “ದ ೇವರಾತಮನಗ ” ನವ ೇದಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಾು 
ಯೇಸತ ಶಯಪಗಾಸುನತ ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವುದಾದರ , ಅವರು ಯಾರು ರ್ತುು ಅವರಿಗಿರುವ 
ಪ ರೇರ ಪ್ಣ  ಏನ್ು? ಅಪೊಸುಲನ್ು ಇಾಂಥಹ ರಹಸಾವನ್ುು ವಿವರಿಸಲು ಏಕ  
ವಿಫಲನಾಗಿದಾಾನ ? 

ಬಹುಶಃ ಪೌಲನ್ು “ದ ೇವರಾತಮನ್ ರ್ೊಲಕ ಮಾತಾಡುವದು” ಎಾಂದು ಯಾರನ್ೊು 
ಸೊಚಸುವ ಅಥಮವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರಲ್ಲ್ಕ್ರೆಲಲ, ಆದರೊ ಇಾಂಥಹ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು 
ಮಾಡಲ್ಲ್ಕ್ರೆಲಲ. ಅವನ್ು ಕ ಲವರು ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತನಾಡುವ ರ್ತುು 
ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಪಾರವಾದನ ಯನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳವ ವರಗಳ್ಳ ಇಾಂಥವುಗಳ್ನ್ುು 
ಪ್ರಯೇಗಿಸಿರುವದರ ಕುರಿತು ವಿರ ೊೇಧಿಸಲು ಪ್ರತಿಕ್ರರಯಿಸಿರಬಹುದು. ತ ೊೇರಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಇಾಂಥಹ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ಳ ದ ೇವಾರಾಧನ ಗಿಾಂತ ಒಟ್ಾಟರ  ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿಲಲ. ಕುಪ್ರಸಿದಧ 
Dionysus ರ್ತುು Cybeleಯ ಆರಾಧಕರ ಭಾವನಾತಮಕ ಅತಿರ ೇಕಗಳ್ಳ 
ಸರ್ೃದಿಾಯಾಗಿದಾವು. ಕ ಲವು ಕ ೈಸುರು (ಬಹುಶಃ ಯೆಹೊದಾ ಕ ೈಸುರು) ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು 
ಮಾತನಾಡುವದನ್ುು ವಿರ ೊೇಧಿಸಿದಾರು ಯಾಕಾಂದರ  ವಿಗರಹಗಳ್ನ್ುು ಆರಾಧಿಸುವವರು 
ಸಹ ಇದ ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ವತಿಮಸುತಿುದಾರು. ಪೌಲನ್ ಮಾತುಗಳಿಗ  ಕರ ನೇಡಿರುವದು ಈ 
ದೃಶಾವಾಗಿದಾಲ್ಲ್ಲ ಅವನ್ು ಯಾರು ಆತಮನ್ ವರಗಳ್ನ್ುು ಅಭಾಾಸಿಸುತಾುರ ೊೇ ಅವರನ್ುು 
ಸರ್ಥಿಮಸುತಿುರಬಹುದು. ಅನ್ಾ ಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತನಾಡುವದು ಬಹುಶಃ 
ಮೇಲ್ಲ್ವಚ್ಾರಕರಿಗ  ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ ದ ೇವರ ಭಕುರ ರ್ನ ೊೇವ ೈಕಲಾವನ್ುು 
ಜ್ಞಾರ್ಪಸುವದಾಗಿತುು; ಆದರ  ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ಬಲವು ಇದು ಒಟ್ಾಟರ  ವಿಭಿನ್ು 
ಚರ್ತಾೆರವಾಗಿದ  ಅದು ಕ್ರರಸುನ್ ಹಾಂಬಾಲಕರಿಗ  ದ ೊಡಡ ಅಥಮವನ್ುು ನೇಡುತುದ . 
ಕ ೈಸುರಲ್ಲ್ಲ ಕಾಯಮಮಾಡುವ ದ ೈವಿೇಕ ಶಕ್ರುಯು ವಿಗರಹಗಳ್ ಆರಾಧಕರಲ್ಲ್ಲರುವ 
ಉದ ವೇಗದಾಂತ  ಅಲಲ. ಯಾರ ೊಬಬರು ದ ೇವರಾತಮನ್ ರ್ೊಲಕ ವಿಗರಹಾರಾಧಕರು 
ಹ ೇಳ್ಳವಾಂತ  “ಯೆೇಸು ಶಾಪ್ಗರಸುನ್ು” ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಲ. ಇನ್ೊು ರ್ುಾಂದಕ ೆ, 
ಯಾರು ಹೃದಯದಿಾಂದ ಯೇಸತವನತು ಕತ್ಿನೆುಂದತ ಪ್ರಕಟ್ಟಸುತಾುರ ೊೇ ಅವರು ತಾವು 
ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲ್ಲದ ಾೇವ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುತಾುರ .  

ಕ ೇವಲ ಅಲಲಗಳ ಯುವಿಕ ಯನ್ುು ಬ ಾಂಬಲ್ಲ್ಸುವದಕಾೆಗಿ ಅಪೊಸುಲನ್ು ನ್ಾಂತರದ 
ಹ ೇಳಿಕ ಯನ್ುು ನೇಡಿರಬಹುದು ಇದು ಒಬಬನ್ು ದ ೇವರಾತಮನ್ ರ್ೊಲಕ ಯೆೇಸುವನ್ುು 
ಶರ್ಪಸುವದು ಅಸಾಂಭವನೇಯ. ಇನ ೊುಾಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಹ ೇಳ್ಬ ೇಕಾದರ , ಅದ ೇ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಒಬಬನ್ು ಉದ ವೇಗದ ರ್ನ್ಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಸವಯಾಂ-ಪ ರೇರಣ ಯಿಾಂದ ಯೆೇಸುವನ್ುು 
ಕತಮನ ಾಂದು ಪ್ರಕಟ್ಟಸುವದು ಸಹ ಅಸಾಂಭವನೇಯ. “ಯೆೇಸು ಕತಮನ ಾಂದು” ಪಾರಮಾಣಿಕ 
ಅರಿಕ ಮಾಡುವವನ್ು ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ಪ್ರಭಾವದಿಾಂದ ಅರಿಕ  ಮಾಡುತಿುದಾಾನ  ಎಾಂಬುದಕ ೆ 
ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ . ಯೆೇಸು ರಕ್ಷನ್ು, ದ ೇವರಕುಮಾರನ್ು ಎಾಂಬ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ 
ಅರಿಕ  ಅವರು ಒಬಬರನ ೊುಬಬರು ಬ ಾಂಬಲ್ಲ್ಸುವದಕ ೆ ಕಾರಣವಾಗಿತುು. ಅವರು ಪ್ರಸಪರ 
ನ ರಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಆನ್ಾಂದಿಸುವದು ಅವಶಾವಾಗಿತುು ರ್ತುು ಇತರರಿಗಿಾಂತ ತರ್ಮ ವರಗಳ್ಳ 
ಶ ರೇಷಟವಾಗಿವ  ಎಾಂಬ ಸ್ಾಪದಾಮತಮಕ ವಿಚ್ಾರಗಳಿಾಂದ ದೊರವಿರುವದು ಅವಶಾವಾಗಿತುು. 
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ಅಪೊಸುಲನ್ು ಈಗಾಗಲ ೇ ದ ೇಹದ ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಗ  ಒತುು ನೇಡುವದನ್ುು 
ರ್ುಾಂದುವರ ಸುತಿುದಾಾನ .  

“ವಿವಧ ವರಗಳು” (12:4-11) 
4ವರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ವಿಧಗಳುುಂಟ್ತ, ದೆೇವರಯತ್ಮನತ ಒಬಿನೆೇ; 5ಸ್ೆೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೇರೆ 

ಬೆೇರೆ ವಿಧಗಳುುಂಟ್ತ, 6ಕತ್ಿನತ ಒಬಿನೆೇ ಕಯಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೆೇರೆ ಬೆೇರೆ ವಿಧಗಳುುಂಟ್ತ, 
ಸವಿರಲ್ಲಿಯ  ಸವಿ ಕಯಯಿಗಳನತು ಸ್ಯಧಿಸತವ ದೆೇವರತ ಒಬಿನೆೇ. 7ಆದರೆ 
ಪಾತಿಯೊಬಿನಲ್ಲಿ ತೆ ೇರಿಬರತವ ದೆೇವರಯತ್ು ವರಗಳು ಸವಿರ ಪಾಯೊೇಜನಯರ್ಿವಯಗಿ 
ಕೆ ಡಲಪಟಿುವೆ. 8ಒಬಿನಗೆ ದೆೇವರಯತ್ಮನ ಮ ಲಕ ಜ್ಞಯನವಯಕಾವು, ಒಬಿನಗೆ ಆ ಆತ್ಮನಗೆ 
ಅನತಗತಣ್ವಯಗಿ ವಿದಯಾವಯಕಾವು. 9ಒಬಿನಗೆ ಆ ಆತ್ಮನುಂದಲೆೇ ನುಂಬಕೆಯತ, ಒಬಿನಗೆ ಆ 
ಒಬಿ ಆತ್ಮನುಂದಲೆೇ ನಯನಯ ರೆ ೇಗಗಳನತು ವಯಸಿಮಯಡತವ ವರವು, 10ಒಬಿನಗೆ 
ಮಹತ್ತುಗಳನತು ಮಯಡತವ ವರವು, ಒಬಿನಗೆ ಪಾವಯದನೆಯ ವರವು, ಒಬಿನಗೆ 
ಸತ್ಾಸತಯಾತ್ಮಗಳನತು ವಿವೆೇಚಿಸತವ ವರವು, ಒಬಿನಗೆ ವಿವಿಧ ವಯಣಿಗಳನಯುಡತವ ವರವು, 
ಒಬಿನಗೆ ವಯಣಿಗಳ ಅರ್ಿವನತು ಹೆೇಳುವ ವರವು ಕೆ ಡಲಪಡತತ್ುವೆ. 11ಈ ವರಗಳನೆುಲಯಿ ಆ 
ಒಬಿ ಆತ್ಮನೆೇ ತ್ನು ಚಿತ್ುಕೆಾ ಬುಂದ ಹಯಗೆ ಒಬೆ ಿಬಿನಗೆ ಹುಂಚಿಕೆ ಟ್ತು ನಡಿಸತತಯುನೆ.  

ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಬರ ದ ಪ್ತರದ ಪಾರರಾಂಭದ ಪ್ದಗಳಿಾಂದಲ ೇ, ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ 
ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಐಕಾತ  ಪೌಲನ್ ಆಸಕ್ರುಯಾಗಿದ  (1:10; ನ ೊೇಡಿರಿ 3:3). ಈ ಸಹ ೊೇದರರು 
ಐಕಾತ ಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಕ ೇಳಿರಲ್ಲ್ಲಲ; ಅವರು ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಕ ೇಳಿದಾರು, 
ಅವುಗಳ್ನ್ುು ಹ ೇಗ  ಪ್ರಯೇಗದಲ್ಲ್ಲ ತರಬ ೇಕು ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ ಸ್ಾಾಂಬಾಂಧಿಕ ರ್ಹತವಗಳ್ 
ಕುರಿತು ಕ ೇಳಿದಾರು. ಪೌಲನ್ು ಈ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ನಾವ ಲಲರೊ ಒಾಂದ ೇ 
ಆಗಿದ ಾೇವ  ಎಾಂಬ ವಿಷಯವನ್ುು ದೃಷ್ಟಯಲ್ಲ್ಲಟ್ುಟಕ ೊಾಂಡಿದಾಾನ . ಅವನಗಿಾಂತ ಮೊದಲು 
ಯೆೇಸು ಹ ೊಾಂದಿದ ಅದ ೇ ಆಸಕ್ರು ಪೌಲನ್ ಆಸಕ್ರುಯಾಗಿತುು (ಯೇಹಾನ್ 17:20, 21). ಇದು 
ನ್ಲವತುು ವಷಮಗಳ್ ನ್ಾಂತರ ಬಾಂದ ರ ೊೇರ್ನ್ Clementನ್ ಆಸಕ್ರುಯೊ ಆಗಿತುು  
(c. ಕ್ರರ.ಶ. 98)2 ರ್ತುು ಶತಮಾನ್ಗಳಿಾಂದ ಇತರ ಅಸಾಂಖ್ಾಾತ ಜನ್ರ ಆಸಕ್ರು ಇದಾಗಿತುು. 
ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ ು ಪೌಲನಗ  ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹದ ಸವರೊಪ್ಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ 
ಅತಾಾಂತ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ ಕುರಿತು ಬರ ಯುವದಕ ೆ ಆರ್ಾಂತರಣವಾಗಿತುು. 

ವಚನ 4. ಸಹಜವಾಗಿ, 12:4ರಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ ರ್ನ್ಸಿಿನ್ಲಲ್ಲ್ರುವ ವರಗಳು (χαρίσματα, 
charismata) ಅವನ್ು ವಚನ್ 1ರಲ್ಲ್ಲ ಉಲ ಲೇಖಿಸಿರುವ “ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಾಂತ ” 
(pneumatikōn) ಇದಾವು. “ವರ” ಇದಕ ೆ ಗಿರಕುಲ್ಲ್ಲ ಹ ಚುಾ ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ ಪ್ದ δῶρον 

(dōron) ಪ್ದದ ಇತರ ವಿಧಗಳ್ಳ δωρεά (dōrea) ರ್ತುು δώρημα (dōrēma). ಹ ೊಸ 
ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ೊರು ಪ್ದಗಳ್ಳ ರ್ೊವತುಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಹ ಚುಾ ಬಾರಿ ಕಾಂಡುಬರುತುವ . 
ಆದರ  ಪೌಲನ್ು ಪ್ದವನ್ುು ಕ ೇವಲ dōrea ಐದು ಸ್ಾರಿ ರ್ತುು dōron ಪ್ದವನ್ುು ಕ ೇವಲ 
ಒಾಂದು ಸ್ಾರಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ . ಇನ ೊುಾಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ χάρισμα (charisma), 
ಪ್ದವು ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಹದಿನ ೇಳ್ಳ ಸ್ಾರಿ ಕಾಂಡುಬರುತುದ , ಎಲಲವುಗಳ ೊಾಂದಿಗ  
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ಅದರಲ್ಲ್ಲ ಒಾಂದು ಪೌಲನ್ ಪ್ತರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕಾಂಡುಬರುತುದ . ಹದಿನಾರು ಸ್ಾರಿ ಪೌಲನ್ು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದವುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಏಳ್ಳ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲವ . ಅವನ್ು ಪ್ದವನ್ುು ಐದು ಸ್ಾರಿ 
ಅಧ್ಾಾಯ 12ರಲ್ಲ್ಲ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ . ಪೌಲನ್ು “ವರಗಳಿಗ ” charismata ಎಾಂಬ 
ಪ್ದವನ್ುು ಎಚಾರಿಕ ಯಿಾಂದ ಆಯುಾಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ ; ಅದು ಅದ  ಶ ರೇಣಿಯ ಅಥಮವನ್ುು 
ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುತುದ  χάρις (charis, “grace”) ರ್ತುು χαρά (chara, “joy”).3 ಈ 
ಪ್ದವನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವದರ ರ್ೊಲಕ, ಪೌಲನ್ು ತಾನ್ು ಉಲ ಲೇಖಿಸಿರುವ ವರಗಳ್ಳ 
ಕ್ರರಸುನ್ನ್ುು ಕತಮನ ಾಂದು ಅರಿಕ  ಮಾಡಿದಾರಿಾಂದ ಅದರ ೊಟ್ಟಟಗ  ದ ೊರ ಯುವ ಕೃಪ  ರ್ತುು 
ಆನ್ಾಂದದ ವಿಸುರಣ ಯಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರಿಾಂದ ನಯೇರ್ಜಸಲಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿವ .  

ಪ್ಠಾವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿ ಬರುವ ವರಗಳ್ ವಣಮನ ಯು ಅವು ಅಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ 
ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ ಾಂದು ಸೊಚಸುತಿುದಾವು. ದ ೇವರ ಧ್ಾರಾಳ್ವಾಗಿ ನೇಡುವ “ವರಗಳ್ಳ” 
(charismata) ದ ೇವರು ತನ್ು ಜನ್ರಿಗ  ಏನ್ನ್ೊು ಮಾಡುತಾುನ ೊೇ ಅವ ಲಲವುಗಳ್ನ್ುು 
ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿದಾವು, ನತಾರ್ಜೇವದ ವರ ಗ  ರ್ತುು ನತಾರ್ಜೇವವನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿದದವು 
(ರ ೊೇಮಾ 6:23); ಆದರ  1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 12-14ರಲ್ಲ್ಲರುವ ಸನುವ ೇಶ ಪ್ದಕ ೆ ರ್ಮತಿಯನ್ುು 
ಹಾಕುತುದ . ಅದ  ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ದವು ಯಾವಾಗಲೊ ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ುವಾಗಿ ಅದ ೇ ಅಥಮವನ್ುು 
ನೇಡುತುದ . ಪೌಲನ್ು ಇಲ್ಲ್ಲ “ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್” ಕುರಿತು ಪ್ರಶ ುಗಳಿಗ  ಉತುರವನ್ುು 
ನೇಡುತಿುದಾಾನ  (12:1). ಅಪೊಸುಲನ್ು ಪ್ಟ್ಟಟ ಮಾಡಿರುವ ವರಗಳ್ನ್ುು ಅವನ್ 
ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲ್ಲ ನ ೊೇಡುವಾಗ, ವಿರ್ಶಮನಾಕಾರನ್ು ಅವನ್ು ಕ ಲವು ವಿಧಧ 
“ವರಗಳ್ನ್ುು”4 ಸ್ ೇರಿಸುತಿುದಾಾನ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಖ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾಾನ  ಎಾಂದು ತ ೊೇರಿ 
ಬರುತುದ . ಈ ನಧಿಮಷಟವಾದ ವರಗಳ್ಳ ಸಭ ಯನ್ುು ಅಭಿವೃದಿಾಪ್ಡಿಸುವದಕಾೆಗಿ 
ಪ್ವಿತಾರತಮನಾಂದ ಕ ೊಡಲಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿವ , ಆದರ  ರ್ನ್ುಷಾನ್ ಹ ಮಮಯು ಆತಿೀಕ 
ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ್ನ್ುು ತರ್ಮ ವಯಕ್ರುಕ ಸ್ಾಾನ್ದ ಸಾಂಗತಿಗಳ ಾಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ . 
ಅತಾಾಂತ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದ, ಸ್ಾವಮಜನಕವಾಗಿ ಕಾಯಮರೊಪ್ಕ ೆ ತಾಂದ ವರಗಳ್ಳ 
ಸಪಧ್ ಮಯಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಯ ಸಭಿಕರಲ್ಲ್ಲ ಭ ೇದವನ್ುು ಹುಟ್ಟಟಸುವ ಕ ೊಡುಗ ಗಳಾಗಿವ .  

ಅಸ್ಾಮಾನ್ಾ ವರಗಳ್ ರ್ಹತವದ ಗುಣಲಕ್ಷಣವ ಾಂದರ  ಆದಿ ಕ ೈಸುರಲ್ಲ್ಲ ಯಾರು ಈ 
ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರುತಾುರ ೊೇ ಅವರು ಇವುಗಳ್ನ್ುು ತರ್ಮ ಸವಾಂತ 
ಚತುಕೆನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದಾಗಿತುುತ. ಪ ೇತರ ರ್ತುು ಯೇಹಾನ್ರು, 
ಬಹಳ್ಷುಟ ಜನ್ ಕುಾಂಟ್ರನ್ುು ರ್ತುು ಕುರುಡರನ್ುು ದ ೇವಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲ್ಲ 
ಸವಸಾಪ್ಡಿಸಬಹುದಿತುು. ಅವರು ತರ್ಮ ಗರಹಣ ಶಕ್ರುಯಿಾಂದ ತಾವು ಯಾರನ್ುು 
ಸವಸಾಪ್ಡಿಸಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದನ್ುು ಆಯುಾಕ ೊಾಂಡರು (ಅ.ಕೃ. 3:6ರಲ್ಲ್ಲ ಇರುವಾಂತ ). ಅದ ೇ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ, ಇತರ ಕ ೈಸುರು ರ ೊೇಗಿಗಳ್ನ್ುು ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗ  ಸರ್ಾಂಜಸವಾಗಿ 
ತ ೊೇರಿಬರುತುದ ೊೇ ಆಗ ಅವರನ್ುು ಸವಸಾಪ್ಡಿಸಬಹುದು. ಅದ ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಯಾರು 
ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತಾಡುವ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಸುವ ವರವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುತಾುರ ೊೇ 
ಅವರು ಅವುಗಳ್ನ್ುು ಕಾಯಮರೊಪ್ಕ ೆ ತರಲು ಬಯಸಿದಾಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಮ ಗರಹಕ ಗ  
ಅನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ ಹಾಗ  ಮಾಡುತಿುದಾರು (ನ ೊೇಡಿರಿ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 14:32). ಅವರ ರ್ನ್ಸುಿ 
ರ್ತುು ಚತು ಈ ವರಗಳ್ನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವಾಗ ವಾಸುವಾಗಿರುತಿುದಾವು; ಈ ಕ ೈಸುರ 
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ಮೇಲ  ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಉದ ವೇಗ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತಮಕತ ಗಳ್ಳ ವಿವರಿಸಲು 
ಸ್ಾಧಾವಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ವತಿಮಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ.  

ದ ೇವರು ತನ್ು ಜನ್ರ ಬ ೇಡಿಕ ಗಳಿಗ  ಅನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ ಅತನ್ು ತಾನ್ು 
ಆಯುಾಕ ೊಳ್ಳುವ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಕಾಯಮಮಾಡುತಿುದಾನ್ು. ಆಧುನಕ ಕ ೈಸುರ ಪಾರಥಮನ ಗಳಿಗ  
ದ ೇವರ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲ್ಲರುವ ವಾತಾಾಸ ರ್ತುು ಮೊದಲನ ಯ ಶತಮಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಅಲೌಕ್ರಕ 
ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ವಾತಾಾಸವ ಾಂದರ  ಹಾಂದನ್ವರು ತರ್ಮ 
ಗರಹಕ ಗ  ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ತರ್ಮ ಶಕ್ರುಯನ್ುು ಪ್ರಯೇಗಿಸುತಿುದಾರು. ಅವರು ತರ್ಮ ಚತುಕ ೆ 
ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ವರಗಳ್ನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವ ದ ೈವಿೇಕ ಸ್ೌಲಭಾವನ್ುು ಅವರಿಗ  
ಒರ್ಪಪಸಿಕ ೊಟ್ಟಟದಾನ್ು. ಈ ಒಾಂದು ಅಥಮದಲ್ಲ್ಲ ಅಲೌಕ್ರಕ ವರಗಳ್ಳ ನಾಂತುಹ ೊೇಗಿವ ; ವಾಕ್ರುಗಳ್ಳ 
ದ ೇವರ ಶಕ್ರುಯ ಮೇಲ  ಕ ೇಾಂದಿರಕರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಲಲ ರ್ತುು ತರ್ಮ 
ವಿವ ೇಕಕ ೆ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಅದು್ತ ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡಲಾರರು. ಮೊದಲನ ಯ 
ಶತಮಾನ್ದ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಹ, ವಾಕ್ರುಗಳ್ಳ ಅಲೌಕ್ರಕವಾದ ವರಗಳ್ ಆಶಿೇವಾಮದವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದಾವರು ಯಾವಾಗಲೊ ದ ೇವರಿಗ  ಅಧಿೇನ್ರಾಗಿದಾರು. ದ ೇವರ ಚತುಕ ೆ 
ವಿರ ೊೇಧವಾಗಿ ಅವರು ಅದು್ತವಾದ ಸೊಚನ ಗಳ್ನ್ುು ತರಲು ಪ್ರಯತಿುಸಿದಾರ ೊೇ, ಆತನ್ು 
ತಾನ್ು ಬಯಸಿದಾಂತ  ರ್ಧಾಸಿುಕ ಯನ್ುು ವಹಸುವವನಾಗಿದಾನ್ು. 

ಅದು್ತಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡಲು ಅನ್ುರ್ತಿಸುಲು ಪ್ರತಿಯಬಬ ಕ ೈಸುನಗ  ಆತಮನ್ ವರಗಳ್ಳ 
(charismata) ಕ ೊಡಲಪಟ್ಟಟರಲ್ಲ್ಲಲ ಎಾಂಬುದನ್ುು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ಳುವದು 
ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾಗಿತುು. ಅದ ೇ ಆತಮನ್ು ಯಾರು ಅದು್ತವಾಗಿ ಆಶಿೇವಮದಿಸಲಪಟ್ಟಟದಾಾರ ೊೇ 
ಅವರಲ್ಲ್ಲ ಅದೆೇ ಆತ್ಮನತ ವಿವಿಧ ಮಾಗಮದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾನ್ು. ಪ್ರತಿಯಬಬ 
ಕ ೈಸುನ್ು ಇತರರ ವರಗಳ್ನ್ುು ಗೌರವಿಸಬ ೇಕು ರ್ತುು ಯಾವುದು ನ್ಾಂಬಿಕ ಗ  ರ್ತುು 
ದ ೇಹದ ಜ್ಞಾನಾಜಮನ ಯನ್ುು ತರುತುದ ೊೇ ಅದರಲ್ಲ್ಲ ಆನ್ಾಂದಿಸಬ ೇಕು. “ಅದ ೇ ಆತಮನ್ು” 
ಎಲಾಲ ಕ ೈಸುರನ್ುು ವಯಕ್ರುಕವಾದ ವರಗಳ್ನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಿಸದ ೇ ಒಾಂದ ೇ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ 
ಬಾಂಧಿಸಿದಾಾನ . ಪೌಲನ್ು ಯಾರು ಅಲೌಕ್ರಕವಾದ ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ ೊೇ ಅವರನ್ುು 
ಎಚಾರಿಸುತಿುದಾಾನ . ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಆಶಿೇವಾದವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವ ಈ ಕ ೈಸುರು ತರ್ಮ 
ವರಗಳ್ ಕುರಿತು ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ನ್ುು ನಯಾಂತರಣದಲ್ಲ್ಲಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳುವ ಸ್ಾರ್ಥರಯದ 
ತಿೇವರವಾದ ಜಾಗರತಿಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ . ಯಾರು ಉತುರ್ವಾದ ವರಗಳ್ನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ  ಎಾಂಬ ಸಿಧ್ ಮಗ  ರ್ುಕಾುಯವನ್ುು ನೇಡುವದು ಅವಶಾವಾಗಿದ  ಎಾಂದು 
ಪೌಲನ್ು ನ್ಾಂಬುತಾುನ . 

ವಚನಗಳು 5, 6. “ಸ್ ೇವ ” (διακονία, diakonia) ದ ೇವರಾತಮನ್ು ಎಲಾಲ 
ವರಗಳ್ನ್ುು ಕ ೊಡುವ ಒಾಂದು ಹಾಂತವಾಗಿದ  ಯಾಕಾಂದರ  ದ ೇವರು ಎಲಾಲ ಒಳ ುೇಯ 
ದಾನ್ಗಳಿಗ  ರ್ೊಲನಾಗಿದಾಾನ . ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಅನೆೇಕ ಸ್ೆೇವೆಗಳಿವೆ ಎಾಂದು 
ಆಶಾಯಮಪ್ಡಬ ೇಡಿರಿ ಈ ಕಾರಣದಿಾಂದಲ ೇ ವಿವಿಧ ವರಗಳ್ಳ ಅದೆೇ ದೆೇವರಿುಂದ 
ಕ ೊಡಲಪಟ್ಟಟವ . ಸಹ ೊೇದರರು ತರ್ಮ ವರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ವ ೈವಿದಾತ ಯನ್ುು ಕಾಣಬಹುದು ರ್ತುು 
ಅವುಗಳ್ನ್ುು ಕತಮನ್ು ತನ್ು ಸ್ ೇವಕರಿಗ  ನೇಡಿದ ವಿವಿಧ “ಸ್ ೇವ ಗಳ ೊಾಂದಿಗ ” 
ಜ ೊೇಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದು. ಉದಾಹರಣ ಗ  ಕ ಲವರು ಅಪೊಸುಲರು, ಕ ಲವರು ಹರಿಯರು, 
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ಕ ಲವರು ಉಪ್ದ ೇಶಕರು ರ್ತುು ಕ ಲವರು ಸ್ೌವಾತಿಮಕರಾಗಿದಾಾರ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 12:29; 
ಎಫ ಸ 4:11). ಸ್ ೇವ ಗ  ಸಿದಧರಾಗಿರುವದರ ಪ್ರಿಣಾರ್ವಾಗಿ ದ ೇವರು ವಿವಿಧ ಆತಮನ್ 
ವರಗಳ್ನ್ುು ನೇಡಿದಾಾನ . ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಜ್ಞಾನ್ಕ ೆ 
ನವ ೇದಿಸುತಿುದಾಾನ  ಎಾಂದು ತ ೊೇರಿಬರುತುದ . ಯಾಕಾಂದರ  ಜನ್ರು ಬ ೇರ ಬ ೇರ  ಆಗಿದಾಾರ , 
ಪ್ರತಿಯಬಬನಗ  ಆತಮನ್ು ಸರ್ಾಂಜಸವಾದ ವರಗಳ್ನ್ುು ನೇಡಿದಾಾನ .  

“ಅದ ೇ ಆತಮನ್ು,” “ಅದ ೇ ಕತಮನಾದ” ಯೆೇಸುವು ರ್ತುು ಅದೆೇ ದೆೇವರತ “ವಿವಿಧ 
ವರಗಳ್ನ್ುು” ವಿವಿಧ ಸ್ೆೇವೆಗಳನತು ರ್ತುು ಕ ೈಸುರಲ್ಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಪ್ರಿಣಾರ್ಗಳ್ನ್ುು ತರುತಾುನ  
(12:4-6), KJV 12:6ರಲ್ಲ್ಲ “ಕಾಯಮನವಮಹಣ ಯಲ್ಲ್ಲ ವ ೈವಿದಾತ ” ಯ “ವ ೈವಿದಾರ್ಯ 
ಪ್ರಭಾವಗಳ್ನ್ುು” ಉಲ ಲೇಖಿಸುತುದ . CEV ಸರಳಿೇಕರಿಸಿ ಹ ೇಳ್ಳತುದ , “ನ್ರ್ಮಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರತಿಯಬಬರೊ ವಿವಿಧ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡಬಹುದು, ಆದಾಗೊಾ ಅದ ೇ ದ ೇವರು 
ನ್ಮಮಲಲರಲ್ಲ್ಲ ಕಾಯಮಮಾಡುತಾುನ  ರ್ತುು ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲಲದರಲ್ಲ್ಲಯೊ ನ್ರ್ಗ  
ಸಹಾಯ ಮಾಡುತಾುನ .” ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಒಬಬನ್ು ಆತಿೀಕವಾಗಿ 
ಉನ್ುತ ಸಿಾತಿಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾನ  ಎಾಂದಲಲ ಅಥವಾ ದ ೇವರಿಾಂದ ವಿಶ ೇಷವಾದ 
ಮಚಾಕ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾನ ಾಂದೊ ಸಹ ಅಲಲ. ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಳ ಸಭ ಯನ್ುು 
ಕಟ್ುಟವದಕಾೆಗಿ ಹ ೊರತು ಹ ಮಮಪ್ಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳುವದಕಾೆಗಿ ಅಲಲ. ದ ೇವರ, ಕ್ರರಸುನ್ ರ್ತುು 
ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ಇಾಂಥಹ ಕಾಯಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ದ ೊೇಷ ಎಣಿಸುವದಕ್ರೆಾಂತ, ಪೌಲನ್ು ದ ೈವತವದ 
ಐಕಾತ ಯನ್ುು ದೃಢಿೇಕರಿಸುತಾುನ . ದ ೇವರ, ಯೆೇಸುವಿನ್ ರ್ತುು ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ 
ಕಾಯಮನವಮಹಣ  ಒಾಂದಕ ೊೆಾಂದು ಹ ಣ ದುಕ ೊಾಂಡಿವ . “ತರಯೆೇಕತವ” ಎಾಂಬ ಪ್ದವು 
ಎಲ್ಲ್ಲಯೊ ಕಾಂಡುಬರುವದಿಲಲ, ದ ೈವತವದಲ್ಲ್ಲರುವ ಐಕಾತ  ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಉದಾಕೊೆ 
ತ ೊೇರಿಬರುತುದ .  

ಒಬಬನ ೊುಬಬರು ಬ ಾಂಬಲ್ಲ್ಸಿರಿ ರ್ತುು ಪೊರೇತಾಿಹಸಿರಿ, ಒಾಂದ ೇ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ 
ಬಾಂಧಿಸಲಪಟ್ಟವರಾಗಿರಿ ಎಾಂಬುದು ಪೌಲನ್ ಕಳ್ಕಳಿಯಾಗಿದ . ಇತರ ಸಾಂಗತಿಗಳ ೊಾಂದಿಗ  
ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಳ ಕ್ರರಸುನ್ ಸಭ ಯನ್ುು ಬ ಾಂಬಲ್ಲ್ಸುವದಕಾೆಗಿ. ಯಾವುದ ೇ ಕ ೈಸುನ್ು ತನ್ು 
ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ನ್ುು ದ ೇವರು ಮಚಾಕ ಯು ಇದಕ ೆ ಸೊಚನ ಯಾಗಿದ  ಎಾಂದು 
ತಿಳಿದುಕ ೊಾಂಡಿದಾಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರ ಮಚಾಕ ಯನ್ುು ಇತರರಿಗ  ತ ೊೇರಿಸಿರಿ, ಇತರರನ್ುು ದ ೇವರು 
ಏನಾದರೊ ವಿಶ ೇಷವಾದದಾನ್ುು ಮಾಡುವದಕಾೆಗಿ ಆಶಿೇವಮದಿಸಿದಾಾನ ೊೇ ಇಲಲವ. 
ಪ್ರತಿಯಬಬ ವಿಧ್ ೇಯ ವಿಶಾವಸಿಯ ಮೇಲ  ದ ೇವರ ಕೃಪ ಯು ನ ಲ ಗ ೊಾಂಡಿರುತುದ .  

ವಚನ 7. ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ , ಆತಮನ್ ವರಗಳ್ಳ, ಎಲಿರ ಒಳ ುೆೇಯದಕಯಾಗಿ. REB 
ಯಲ್ಲ್ಲ “ಯಾವುದಾದರೊ ಒಳ ುಯ ಉದ ಾೇಶಕಾೆಗಿ.” ಎಾಂಬುದಾಗಿದ  ದೆೇವರತ ಆತ್ಮನ 
ಪಾಕಟ್ನೆಯನತು ನೇಡತವದಿಲಿ, ಅವರ ೇ ವಾಕ್ರುಯನ್ುು ಉನ್ುತಿಗ ೇರಿಸಲು ಅವರ ಮೇಲ  
ಅಧಿಕಾರ ನ್ಡ ಸುವವರ ಆತಿೀಕ ವರಗಳಾಗಿವ . ಸಹ ೊದರರಲ್ಲ್ಲ ವ ೈರತವ ರ್ತುು 
ರ್ನ್ಸ್ಾುಪ್ದ ಸಾಂದಭಮದಲ್ಲ್ಲ ಆತಮನ್ ವರಗಳ್ಳ ಎಲಲರ ಪ್ರಯೇಜನಾಥಮವಾಗಿ. 
ಏಕಾಾಂಗಿಯಾಗಿರುವ ರ್ತುು ಏಕಾಾಂಗಿಯಾಗಿಸುವ ಅನ್ುಭವಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಪ್ವಿತಾರತಮ ಕಾಯಮ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ನ್ುು ಪ್ರಸಪರ ಐಕಾತ ಯಲ್ಲ್ಲ ತಾಂದು ಸಭ ಯನ್ುು ಬಲಪ್ಡಿಸುವದಾಗಿದ . 
ಪೌಲನ್ು ಬಹು ಎಚಾರಿಕ ಯಿಾಂದ ಚಚ್ ಮಯನ್ುು ರ್ರು ನದ ೇಮಶಿಸುತಿುದಾಾನ  “ಈಗ ಆತಿೀಕ 
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ವರಗಳ್ ಕುರಿತಾಗಿ” ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವನ್ು “ಈಗ ಎಲಲರ 
ಒಳ ುಯದಕಾೆಗಿ” ಅಥವಾ “ಈಗ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಐಕಾತ ಯ ಕುರಿತಾಗಿ” ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಿುದಾಾನ . 
ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ ರ್ತುು ಅದರ ಉಪ್ಯೇಗದ ಕುರಿತಾಗಿ 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ವತಮನ  ಸಭಿೇಕರಲ್ಲ್ಲ ಭ ೇದವನ್ುು ಹುಟ್ಟಟಸುವ ಸರ್ಸ್ ಾಗಳ್ 
ಸಾಂಕ ೇತವಾಗಿದ . ವರಗಳ್ಳ ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಹರಡಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ 
ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯಗಳ್ ರ್ಟ್ಟವನ್ುು ಒದಗಿಸುವ ಅಾಂತರ ಜ್ಞಾನ್ದ ವಣಮನ ಯಾಗಿದ . 
ಪ್ರತಿಯಾಂದನ್ುು ಎಚಾರಿಕ ಯಿಾಂದ ಗರ್ನಸುವದು ಅಗತಾವಾಗಿದ .  

ವಚನ 8. ಅಪೊಸುಲನ್ು ತನ್ು ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಎಚಾರಿಕ ಯನ್ುು ವಿಶ ೇಷವಾದ ಆತಮನ್ 
ವರಗಳ್ನ್ುು ಎಣಿಕ  ಮಾಡುವದರ ರ್ೊಲಕ ಕ ೇಾಂದಿರಕರಿಸುತಾುನ , ತನ್ು ಉಲ ಲೇಖ್ವನ್ುು 
“ಆತಮನ್ ಪ್ರಕಟ್ಟಸುವಿಕ ಯ ವರ ಗ ” 12:7ರಲ್ಲ್ಲ ವಿಸುರಿಸುತಾುನ . ಅವನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು 
ಅಷ ೊಟಾಂದು ಗೌರವದಿಾಂದ ಎತಿುಹಡಿಯುವ ರ್ತುು ಅವುಗಳಿಗಾಗಿ ಸಪಧಿಮಸುವ ದೃಶಾ 
ವರಗಳ್ ರ್ೊಲಕ ಪಾರರಾಂಭಿಸುವದಿಲಲ. ಬದಲಾಗಿ ಪೌಲನ್ು ಸಭ ಗ  ಅಭಿವೃದಿಾಗ  
ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾಗಿರುವ ಅತಾಾಂತ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ವರಗಳ್ ರ್ೊಲಕ ಪಾರರಾಂಭಿಸುತಾುನ . 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಆತ್ಮನ ಮ ಲಕ ವಯಕಾದ ಜ್ಞಯನವನತು ಮತ್ತು ಇತ್ರರಿಗೆ ಅದೆೇ 
ಆತ್ಮನಗೆ ಅನತಗತಣ್ವಯಗಿ ವಯಕಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನತು ಕೆ ಡತತಯುನೆ. ಇವು “ಎಲಲರ 
ಪ್ರಯೇಜನಾಥಮವಾಗಿ ಆತಮನ್ ಪ್ರಕಟ್ಟಸುವಿಕ ಯಾಗಿದ .” ಆದರ , ಅಷಾಟಗಿ ದೃಶಾವಲಲದ 
ವರಗಳ್ಳ, ಅವುಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವರಲ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾರು ಅದನ್ುು ಪ್ರದಶಿಮಸಿದಾನ್ುು 
ನ ೊೇಡಿದಾಾರ ೊೇ ಅವರಲ್ಲ್ಲ ಸವಲಪರ್ಟ್ಟಟಗ  ಗಲ್ಲ್ಬಿಲ್ಲ್ಗ  ಕಾರಣವಾಗಿದ .  

ಪೌಲನ್ು ತಿಳ್ಳವಳಿಕ ಯ ವರಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ  ಜ್ಞಾನ್ದ ವರ ಎಾಂದರ  ಪೌಲನ್ು 
ಏನ ಾಂದು ಅರ ೈಮಸಿದಾಾನ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ . ಬಹುಶಃ 
ಜ್ಞಾನ್ವ ಾಂದರ  “ಪ ರೇರ ೇಪ್ಣ ಯ ಸ್ಾರ್ಥರಯದಿಾಂದ ತಿಳ್ಳವಳಿಕ ಯನ್ುು ಅಳ್ವಡಿಸಿ 
ಕ ೊಳ್ಳುವದರ ರ್ೊಲಕ ಪ್ರವಾದನ  ಅಥವಾ ವಾಕಾದ ಜ್ಞಾನ್ವು ಪ್ರಕಟ್ವಾಗುತುದ .” ಅದು 
“ಇತರರಿಗ  ದ ೇವರಿಾಂದ ಬಾಂದ ಆ ವಾಕಾವನ್ುು ವಾಕ್ರುಗಳ್ ರ್ತುು ಸಭ ಯ ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲ ಹ ೇಗ  
ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದನ್ುು ಸೊಚಸುತುದ .” ಈ ಜ್ಞಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದು 
ಸಪಷಟವಾಗುತುದ ಾಂದರ  ಜ್ಞಾನ್ವೇ ರ್ತುು ಅದರಿಾಂದ ಮಾತನಾಡುವ ತಿಳ್ಳವಳಿಕ ಯೇ 
ಎಾಂಬುದನ್ುು ಮಾನ್ುಷ ಜ್ಞಾನ್ದಿಾಂದ ಗಲ್ಲ್ಬಿಲ್ಲ್ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಬಾರದು. ಈ ಕಾಲದ 
ತಿಳ್ಳವಳಿಕ ಯು ಆತಮನ್ ವರಗಳ ೊಾಂದಿಗ  ಯಾವ ಕಾಯಮವನ್ೊು ಮಾಡಲಾರವು.  

ಪೌಲನ್ು ಜ್ಞಾನ್ ರ್ತುು ತಿಳ್ಳವಳಿಕ  ಅದು್ತವಾದ ಪ್ರಕಟ್ಟಸುವಿಕ ಯ ರ್ೊಲಕ 
ದ ೊರ ತ ಸ್ಾವಭಾವಿಕ ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ್ಲಲ, ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ 
ವಾತಾಾಸಗಳ್ಳ ನಜವಾಗಿ ಇದಾವೂ ಎಾಂಬುದರಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂದ ೇಹವಿಲಲ. ಇಲಲವಾದಲ್ಲ್ಲ, 
ಅಪೊಸುಲನಗ  ಅವರನ್ುು ಸಾಂಬ ೊೇಧಿಸುವ ಅವಶಾಕತ ಯಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲ್ಲ ಆತಮನ್ು 
ಅಲೌಕ್ರಕವಾದ ಜ್ಞಾನ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರು ಆತಮನ್ ವರಗಳ್ನ್ುು ನೇಡುವದಕ ೆ 
ಯಾವುದ ೇ ಅಳ್ತ ಗ ೊೇಲು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದಾಾನ  ಎಾಂಬುದಕ ೆ ಸೊಚನ ಯನ್ುು 
ಕಾಣುವದಿಲಲ. ಸಮಾಯಮದಲ್ಲ್ಲ ಪ ೇತರ ರ್ತುು ಯೇಹಾನ್ರು ಮಾಡಿದಾಂತ , ಪೌಲನ್ು, 
ತನ್ಗಿರುವ ಅಪೊಸುಲರ ಅಧಿಕಾರದಿಾಂದ ಕ ಲವು ವಾಕ್ರುಗಳ್ ಮೇಲ  ಕ ೈಯನುಟ್ುಟ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ 
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ಸ್ ೇವ ಯನ್ುು ಮಾಡಲು ನಯೇರ್ಜಸಿದನ ೊೇ (ಅ.ಕೃ. 8:14-18)? ಈ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಅದ್ತವಾದ ವರಗಳ್ನ್ುು ನೇಡಲು ಅವರ ತಲ ಯ ಮೇಲ  
ಕ ೈಯನುಡದಿದಾಲ್ಲ್ಲ, ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ು ತಾನ್ು ಅಯುಾಕ ೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದಾದರೊ ರಹಸಾ 
ಮಾಗಮದಿಾಂದ ರ್ನ್ಬಾಂದಾಂತ  ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ನ್ುು ವರಗಳ್ನ್ುು ನೇಡುವದಕಾೆಗಿ ಆಯೆೆ 
ಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡಿದಾಾನ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ನ್ಾಂಬಲು ಒತಾುಯ ಪ್ಡಿಸುತಿತುು. ಇಾಂಥಹ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ, 
ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಜಾಗರತರಾಗಿ ಒಾಂದು ದಿನ್ ತಾವು ತರ್ಗ  ತಿಳಿಯದಿರುವ ರ್ತುು ತಾವು 
ಬ ೇಡಿಕ ೊಳ್ುದಿರುವ ಅಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಸ್ಾರ್ಥರಯಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿದ ಾೇವ  ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ಕಾಂಡುಕ ೊಳ್ಳತಾುರ . ಹಾಗೊ, ನ್ಾಂತರ ಪೌಲನ್ು ಎಲಲವೂ ರ್ಯಾಮದ ಯಿಾಂದಲೊ 
ಕರರ್ದಿಾಂದಲೊ ನ್ಡ ಯಲ್ಲ್ ಎಾಂದು ನವ ೇದಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ  (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 14:40) ಇದು 
ಆತಮನ್ ವರಗಳ್ಳ ಅಪೊಸುಲರ ನಯೇಜನ ಯಿಾಂದ ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ ಬಾಂದವು ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ಸೊಚಸುತುದ .  

ವಚನ 9. ಜ್ಞಾನ್ ರ್ತುು ತಿಳ್ಳವಳಿಕ ಯಾಂತ , ನುಂಬಕೆ ಪ್ರತಿಯಬಬ ಕ ೈಸುನ್ು 
ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಾವಭಾವಿಕ ಆಶಿೇವಾಮದವಾಗಿದ . ಹಾಗೊ, ಈಗಾಗಲ ೇ 
ಉಲ ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಜ್ಞಾನ್ ರ್ತುು ತಿಳ್ಳವಳಿಕ ಯು ಅದೆೇ ಆತ್ಮನುಂದ ನೇಡಿದ 
ವಿಶ ೇಷವಾದ ವರವಾಗಿದ ಯೇ ಎಾಂಬಾಂತ  “ನ್ಾಂಬಿಕ ” ಸಹ ಇಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಶ ುಯಾಗಿದ . ಬಹುಶಃ 
ಅದು್ತವಾದ ಅಾಂಶವ ಾಂದರ  ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ “ಆತಿೀಕ ವರವಾಗಿ” ಶ  ೇಧನ ಗಳ್ನ್ುು 
ಜಯಿಸುವ ಅಥವಾ ಕ ೈಸು ಸಿದಾಾಾಂತ ಅಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಸವಾಲುಗಳ್ನ್ುು ಎದುರಿಸುವ 
ಸ್ಾರ್ಥರಯವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ . ಅದು್ತ ರ್ಟ್ಟದ ನ್ಾಂಬಿಕ  ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ  
ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ . ಉದಾಹರಣ ಗ  ಅವರು ಗಿರೇಕ್ ತತವಜ್ಞಾನಗಳ್ನ್ುು ಖ್ಾಂಡಿಸಿದಾಗ. 
ಇಾಂದು ಕ ೈಸುರು ಅವನ್ು ಅಥವಾ ಅವಳ್ಳ ಕ ೈಸು ಅರಿಕ ಗ  ಆಧ್ಾರವಾಗಿರುವ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಆತಮನ್ು ನೇಡಿದ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಸವರೊಪ್ದ ವಿಷಯಕ ೆ ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸುವಾಗ 
ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ತಿಳಿದಿದಾಾರ . ಹಾಗೊ, ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಶ ುಯಲ್ಲ್ಲರುವ ನ್ಾಂಬಿಕ  ಆತಮನ್ 
ವಿಶ ೇಷವಾದ ಆಶಿೇವಾಮದವಾಗಿದ . ನಾವು ಇದು ಅಧು್ತವಾದ ವರ ಎಾಂದು 
ನಧಮರಿಸಬಹುದು.  

ಆತಮನ್ ಅದು್ತವಾದ ಪ್ರಕಟ್ಟಸುವಿಕ ಯನ್ುು ನವಮಹಸಿದ ನ್ಾಂತರ – ವರಗಳ್ನ್ುು 
ತರ್ಮ ಸವಾಂತದವುಗಳ ಾಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ರುಯಿರುವದಿಲಲ. ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು 
ಸಪಧಿಮಸುತಿುರುವ ವರಗಳ ಡ ಗ  ಚಲ್ಲ್ಸುತಾುನ . ನ್ಾಂಬಿಕ , ಜ್ಞಾನ್ ರ್ತುು ತಿಳ್ಳವಳಿಕ ಗ  ಸವಸ್ೆಥತೆ 
ವರಗಳಿಗಿಾಂತ ಪಾರರ್ುಖ್ಾತ ಯನ್ುು ನೇಡುವದರ ರ್ೊಲಕ, ಅಪೊಸುಲನ್ು ಎಲಲವೂ 
ದ ೇವರಿಾಂದ ಬಾಂದ ವರಗಳ್ಳ ಎಾಂದು ಪ್ರದಶಿಮಸುವದಷ ಟೇ ಅಲಲ ಮೊದಲ್ಲ್ನ್ವುಗಳ್ಳ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ 
ಬಯಸುವಾಂತವುಗಳಾಗಿವ .  

“ಸವಸಾತ ಯ ವರಗಳ್ಳ” ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಬಹುವಚನ್ವನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಿುರುವದು 
ಸರಳ್ವಾದ ಅಲಾಂಕಾರಿಕ ಶ ೈಲ್ಲ್ಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರ  ಸನುವ ೇಶವು ಇದಕ ೆ ವ ೈಶಿಷಟ 
ಇದ  ಎಾಂದು ಸೊಚಸುತುದ , ಬಹುಶಃ ಕ ಲವರು ಕ ಲವಾಂದು ಸಿಾತಿಗಳ್ಳ ಇರುವಾಗ ಮಾತರ 
ಸವಸಾತ ಯನ್ುು ನೇಡಲು ಸರ್ಥಮರಾಗುತಾುರ . ಇಲ್ಲ್ಲ ಸಪಷಟವಾಗಿರುವದ ೇನ್ಾಂದರ  ವಿವಿಧ 
ಸವಸಾತ ಯ ವರಗಳ್ಳ ಅವುಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರುವವರನ್ುು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ 
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ಪಾರರ್ುಖ್ಾತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಲು ಅನ್ುರ್ತಿಸುತುವ . ಪೌಲನ್ು ಇದು ಎಾಂದಿಗೊ ವರಗಳ್ 
ಹಾಂದಿರುವ ಉದ ಾೇಶವಲಲ ಎಾಂಬುದನ್ುು ತಿಳಿಸುತಾುನ ; ಎಲಾಲ ಆತಮನ್ ವರಗಳ್ಳ ಸಾಂಪ್ೂಣಮ 
ದ ೇಹದ ಜ್ಞಾನಾಜಮನ ಗಾಗಿ, “ಸವಸಾತ ಯ ವರಗಳ್ಳ” ಎಾಂದು ಉಲ ಲೇಖಿಸಿರುವದು ಸರಣಿ 
ಸ್ಾರ್ಥರಯಗಳ್ನ್ುು ಪ್ರಿಚಯಿಸುವದು ಅವುಗಳ್ನ್ುು ಕಾಯಮ ರೊಪ್ದಲ್ಲ್ಲ ತರುವಾಗ 
ಯಾರದ ೇ ಸ್ಾಾಂಗತಾದಲ್ಲ್ಲ, ಕ ೈಸುರಾಗಿಲ್ಲ್ ಅಥವಾ ಇತರರಾಗಲ್ಲ್ ತುರ್ುಲವನ್ುು 
ಹುಟ್ಟಟಸುವದಕ ೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. 

ವಚನ 10ಅ. ಅಪೊಸುಲನ್ು ಅಷ ೊಟೇಾಂದು ಪ್ರಸಿದಾವಲಲದ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ನ್ುು (ಜ್ಞಾನ್, 
ತಿಳ್ಳವಳಿಕ  ರ್ತುು ನ್ಾಂಬಿಕ ) ಇಟ್ಟಟರಬಹುದು ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ ಅವುಗಳ್ ರ್ಹತವವನ್ುು 
ಬ ಳ್ಕ್ರಗ  ತರುವದಕಾೆಗಿ ರ್ತುು ಹ ಚುಾ ದೃಶಾವಾಗಿರುವ ವರಗಳ್ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಕೊತೊಹಲವನ್ುು ಕಡಿಮ ಮಾಡುವದಕಾೆಗಿ. ಅದತುತ್ಗಳ ಪರಿಣಯಮವು ವಿಶಾಲವಾದ 
ಪ್ದವಾಗ ತ ೊೇರಿಬರುತುದ  ಇದರಲ್ಲ್ಲ ಕ ಳ್ಗಿನ್ ವರಗಳ್ನ್ುು ಕರರ್ಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ . ಈ 
ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ “ಸವಸಾತ ಯ ವರಗಳ್ಳ” ತಪಾಪದ ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲವ  ಎಾಂದು ತ ೊೇರಿಬರುತುದ . 
ಒಬವನ್ು ಇದನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುವದನ್ುು ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸಬ ೇಕು “ಅದು್ತಗಳ್ ಪ್ರಿಣಾರ್ವನ್ುು” 
ರ್ುಾಂದಾಗಿ ಇಡಬಾರದು. ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರು ಸವಸ್ ಾಯ ವರವನ್ುು ಇತರ 
ವರಗಳಿಗಿಾಂತ ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವದಕ ೆ ಹ ಚುಾ ತವಕಪ್ಡುತಿುರಬಹುದು. ಯಾಕಾಂದರ  
ದಿೇಘಮಕಾಲ ರ್ಜೇವಿಸುವ ವಯಕ್ರುಕ ಬಯಕ , ಸವಸಾತ ಯ ಬಲ ಆತಮನ್ು ಹಾಂಚರುವ ಎಲಾಲ 
ವರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಆಶ ಪ್ಡುವ ವರವಾಗಿರಬಹುದು. ಯೆೇಸು ರ್ತುು ಅಪೊಸುಲರು 
ಮಾಡಿರುವ ಅನ ೇಕ ಅದು್ತಕಾಯಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅನ ೇಕ ಕಾಯಮಗಳ್ಳ ಸವಸಾತ ಯ 
ಅದು್ತಗಳಾಗಿವ . 

ಯಾವುದ ೇ ಕಾರಣದಿಾಂದಾಗಿ, ಪೌಲನ್ು “ಸವಸಾತ ಯ ವರಗಳ್ನ್ುು” “ಅದು್ತಗಳ್ 
ಪ್ರಿಣಾರ್ಗಳ್ಳ” ಎಾಂಬ ಅತಾಾಂತ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ವಾಾಕಾಾಾಂಗದ ಪ್ೂವಮದಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ಟ್ಟಟಮಾಡಿದಾಾನ . ಇದರ ನ್ಾಂತರ, ಅವನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ೈಸುರು ಅನ್ುಭವಿಸಿದಾಂತ  
ಅದು್ತವಾದ ವರಗಳ್ನ್ುು ಅವುಗಳ್ ಪ್ರತ ಾೇಕವಾದ ಪ್ರಕಟ್ಟಸುವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ವಿಭಾಗಿಸಿದಾಾನ .  

ವಚನ 10ಬ. ಇತರ ಅದು್ತವಾದ ವರಗಳ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ, ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ಲವು 
ಜನ್ರು ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ರ್ೊಲಕ ಪ್ರವಾದನ ಯ ವರದ ಆಶಿೇವಯಿದವನತು ಸಹ 
ಹ ೊಾಂದಿದಾರು. ಆದಿ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ಳ ಗೌರವವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾರು; ಅವರು 
ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದ ಸ್ ೇವ ಗಳ್ನ್ುು ನವಮಹಸುತಿುದಾರು (ಎಫ ಸ 2:20; 4:11). ಭವಿಷಾತುನ್ುು 
ರ್ುಾಂತಿಳಿಸಿದಾಾನ  (ಉದಾಹರಣ ಗ , ಅ.ಕೃ. 11:28; 21:10, 11) ಆದರ  ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ಳ ಹ ಚುಾ 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ (ಅ.ಕೃ. 15:32) ನ್ುು ಬ ೊೇಧಿಸುತಾುರ . ಒಬಬ ಕ ೈಸು ಬ ೊೇಧಕನ್ು 
ಆತಮನಾಂದ ಅದು್ತವಾದ ಆಶಿೇವಾಮದವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ು ಬ ೇಕ ಾಂಬ ಅವಶಾಕತ ಯಿಲಲ, 
ಅಧರ  ಪ್ರವಾದಿಯು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿದಾಾನ . James Greenbury ಅವರ ನಣಮಯ 
ನಜವಾಗಿಯೊ ಖ್ಚತವಾಗಿದ : 

ಹೇಗ , ಇಲ್ಲ್ಲ [ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ] ಉದಾಕೊೆ ಪ್ರವಾದನ ಯು ಬ ೇರ ೇನ್ೊ ಅಲಲ 
ಏಕರೊಪ್ವಾಗಿ ದ ೇವವಾಣಿಯಿಾಂದ, ಪ ರೇರ ೇರ್ಪತವಾಗಿರುವ ರ್ತುು ಅಧಿಕಾರಯುತ 
ವಾದದುಾ ಎಾಂಬ ಸಲಹ ಯನ್ುು ನೇಡುವದಕ ೆ ಖ್ಚತವಾದ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳಿಲಲ.6 
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ಪ್ರವಾದನ ಯು ಪ್ುರಾತನ್ ಕಾಲದಿಾಂದ ದ ೇವರು ತನ್ು ಸ್ ೇವಕರಿಗ  ನೇಡಿದ ವರವಾಗಿದ ; 
ಆದರ  ಹಳ ಯ ರ್ತುು ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಗಳ ರ ಡರಲ್ಲ್ಲಯೊ ಜನ್ರು ತರ್ಮ ಸವಾಂತ 
ಹೃದಯದಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಜವಾಗಿಯು ದ ೇವರ ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿರುವದನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳತಾುರ  (ಯೆರ  27:16). ಆದುದರಿಾಂದ, ಆದುದರಿಾಂದ ಆತಮನ್ುನ್ು 
ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸುವದಕಾೆಗಿ ಆತ್ಮನಗೆ ವರಗಳನತು ನೇಡತವದತ ಯೊೇಗಾವಯಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದನ ಯು 
ಮೊದಲನ ಯ ಶತಮಾನ್ದ ಸಭ ಯ ರ್ಜೇವಿತಕ ೆ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾಗಿತುು. ಕ ಲವು 
ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ಳ ನದಿಮಷಟವಾದ ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸಪಷಟವಾಗಿ ವಾಾಖ್ಾಾನಸಲಾದ ಕಾಯಮಗಳ್ 
ಸಿಾರತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾರು. ಇತರರು ನಜವಾಗಲ್ಲ್ ಅಥವಾ ಸುಳಾುಗಲ್ಲ್, ಸಾಳ್ದಿಾಂದ 
ಸಾಳ್ಕ ೆ ಅಲ ದಾಡುತಿುದಾರು ಎಾಂಬಾಂತ  ಕಾಂಡುಬರುತುದ  (1 ಯೇಹಾನ್ 4:1). 

ವಚನ 10ಸಿ. ಪೌಲನ್ು ಗಣನೇಯವಾದ ವರಗಳ್ನ್ುು ಕ ೊನ ಯವರ ಗ  
ಕಾಯಿಾರಿಸಿದನ್ು, ಕನಷಠಪ್ಕ್ಷ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಸಾಂಬಾಂದಧಿಸಿದಾಂತ . ಕ ೈಸುರು ವಿವಿಧ 
ಭಾಷ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಯತ್ನಯಡತವ ವರಕಯಾಗಿ ಸಪಧಿಿಸತತಿುದದರತ. ಪೌಲನ್ು ಈ ಅನ್ಾಭಾಷ ಗಳ್ಳ 
ಬ ೇರ  “ವಿಧದವುಗಳ್ಳ” ಎಾಂಬುದನ್ುು ತಿಳಿದುಕ ೊಾಂಡಿದಾನ್ು. ಆಧುನಕ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ 
ಅನ್ುಭವಿಸಿದ ಪ್ರಮಾನ್ಾಂದಕರವಾದ ಉಚ್ಾಾರಣ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಒಾಂದು ರಿೇತಿಯ ಸಮಾನ್ತ  
ಇತುು, ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಪ್ರಮಾನ್ಾಂದಕರವಾದ ಉಚ್ಾಾರಣ ಗಳ್ಳ “ವಿಧಗಳಿಾಂದ” 
ಬ ೇರ ಬ ೇರಯಾಗಿವ  ಎಾಂದು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಕ ಲವು ಗುಾಂಪ್ುಗಳ್ಳ ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುವ 
ಉಚ್ಾಾರಣ ಗಳ್ಳ ಭಾವನಾತಮಕ (ಕ ಲವರು “ಧ್ಾರ್ಮಮಕ”) ಅನ್ುಭವಗಳಾಗಿ 
ತ ೊೇರಿಬರುತಿದಾವು, ಆದರ  ಪ್ರತಿಯಬಬರು ಪ್ರದಶಿಮಸುವ “ಅನ್ಾಭಾಷ ಗಳ್ಳ” ವಿವ ೇಚನ ಯ 
ತಾತಪಯಮವನ್ುು ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸುತುವ ಾಂದು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗದು. ಪೌಲನ್ು ಚಚಮಸುವ 
ಅನ್ಾಭಾಷ ಗಳ್ಳ “ವಿವಿಧ ವಿಧದವುಗಳಾಗಿದಾವು,” ರ್ತುು ಪ್ದಗಳ್ಳ ಗರಹಸಿಕ ೊಳ್ಳುವ 
ಅಥಮವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾವು ಎಾಂದು ಸಲಹ  ನೇಡುತಿುದಾರು.  

ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಅನ್ಾಭಾಷ ಯ ವಿಷಯವನ್ುು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಲು ಓದುಗರಿಗ  
ಬಹಳ್ ಕಾಲ ಬ ೇಕಾಗುತಿತುು ಪೌಲನ್ು ಅವರಿಗ  “ಅರ ೈಮಸುವಾಂಥದಾಾಗಿರಬ ೇಕು” 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತಾುನ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ ಅವರು ಅರಿತುಕ ೊಾಂಡರು. ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ 
ಕ ಲವು ಕ ೈಸುರು “ಆತಮಗಳ್” ವಾತಾಾಸವನ್ುು ತಿಳಿಯುವದು ಅವಶಾವಾಗಿತುು. ಅದು 
ಪ್ರವಾದನ ಯ ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ಮಾತರ ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುವವರು ರ್ತುು ನಜವಾಗಿ 
ಪ್ರವಾದಿಸುವವರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ವಾತಾಾಸವನ್ುು ಗುರುತಿಸಬ ೇಕಾಗಿತುು. ಸಹ ೊೇರರು ಆತಮನ್ 
ಅಧಿಕಾರದಿಾಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಹ ೇಳಿಕ ಯನ್ುು ನಾವು ಸಿವೇಕರಿಸುವದು 
ಅವಶಾವಿಲಲ. ಅದರಾಂತ , ಅನ್ಾಭಾಷ ಯು ಸಭ ಯ ಅಭಿವೃದಿಾಗಾಗಿ ಇದಾಲ್ಲ್ಲ, ಅವುಗಳ್ನ್ುು 
ಅರ ೈಮಸುವದು ಅಗತಾವಾಗಿದ . ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಆತಮನ್ು ಕ ೊಡುವ 
ಶಬಾದ ಧವನ ನಾನಾ ವಿಧವಾದವುಗಳ್ಲಲ ರ್ತುು ತಡವರಿಸುವಾಂತವುಗಳ್ಲಲ; ಅವು 
ಅಥಮಪ್ೂಣಮವಾಗಿರುತುವ . “ವಿವಿಧ ವಿಧದ ಅನ್ಾಭಾಷ ಗಳ್ಳ” ಭಾಷ ಗಳಾಗಿವ ; ಅವು 
ವಿವ ೇಚನ ಯಿಾಂದ ಕೊಡಿದ ವಿಚ್ಾರಗಳ್ನ್ುು ನವ ೇದಿಸುತುವ . 

ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಪ್ತರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಅನ್ಾಭಾಷ ಯು (ಸವಸಾತ  ರ್ತುು 
ಪ್ರವಾದನ ಯನ್ುು ಹ ೊರತುಪ್ಡಿಸಿ) ಕ ೇವಲ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಉಲ ಲೇಖಿಸಲಾಗಿವ . 
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ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಅವಶಾವಿರುವ ವರಗಳ್ ವಿಶಿಷಟತ  ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಅವುಗಳ್ನ್ುು 
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸುವದರಲ್ಲ್ಲದ . ಪೌಲನ್ ಪ್ತರಗಳ್ ಆಧುನಕ ಓದುಗರಾದ ನಾವು ಅವನ್ 
ಸಲಹ ಗಳಿಾಂದ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಲ್ಲ್ಲದಾ ಅನ್ಾಭಾಷ ಗಳ್ “ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳ್” ಅಾಂದರ  ಯಾವವು 
ಎಾಂಬುದನ್ುು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಲು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿವ .  

ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ “ಅನ್ಾಭಾಷ ಯೆಾಂಬ” ಪ್ದವು ಕ ೇವಲ ಅ.ಕೃ. 2:7, 8; 10:46 
ರ್ತುು 19:6ರಲ್ಲ್ಲ ಮಾತರ ಕಾಂಡುಬರುತುದ . ಅ,ಕೃ. 2ರಲ್ಲ್ಲ ಇದು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಭಾಷ ಗಳ್ನ್ುು 
ಉಲ ಲೇಖಿಸುತುದ . ವ ೇದಭಾಗಗಳ್ನ್ುು ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸುವ ಸಿದಾಾಾಂತವನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿ 
ಹ ಚುಾ ಕಠಿಣವಾದವುಗಳ್ನ್ುು ಅರ ೈಮಸಲು ನ್ರ್ಗ  ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ , ನಾವು 
“ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು” ಅ.ಕೃ. ರ್ತುು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 12-14ರಲ್ಲ್ಲ ಎಲ ಲಡ  ಭಾಷ ಗಳ್ಳ ಎಾಂದು 
ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು. ಇನ್ುು ರ್ುಾಂದ  ಯಾವುದ ೇ ವಿವಿರಣ ಯಾಂದಿಗ  ವಾದಿಸದ , 
ಅನ್ಾಭಾಷ ಯ ವರವು ಅ.ಕೃ. 2ರಲ್ಲ್ಲ ಒಾಂದು ಚರ್ತಾೆರ ಎಾಂದು ರ್ತುು  
1 ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಬರ ದ ಪ್ತಿರಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಸ್ಾರ್ಥರಯವನ್ುು 
ಸಾಂಪ್ೂಮಣವಾಗಿ ಬ ೇರ  ಎಾಂದು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಬಹುದು.7 David E. Garland ಅವರು 
ಪೌಲನ್ು ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು ತಿಳಿದುಕ ೊಾಂಡಿದಾನ್ು ಎಾಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ರ್ುಕಾುಯ 
ಮಾಡುತಾುರ , “ಆತಮನಾಂದ ಪ ರೇರ ರ್ಪಸಲಪಟ್ಟ ವಿಜಾತಿಯ ಭಾಷ ಯಲಲದ 
ಉಚಾರಣ ಯಾಗಿದ . ಇದು ಸುರ್ಮನ  ಆತಮನಾಂದ ಸರ್ಾಂಜಸವಲಲದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ತ ೊದಲುುಡಿಯುವದಲಲ.”8  

Robert H. Gundry ಅವರ ಒಾಂದು ಲ ೇಖ್ನ್ “ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ವಣಿಮಸಲಾದ ನಾಲ್ಲ್ಗ ಯ ಭಾಷ ಯು ನಜವಾಗಿಯೊ Hellenistic ಧಮರ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರಮಾನ್ಾಂದಕರವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗ  ಸರ್ನಾಗಿದ  ರ್ತುು ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಹಳ  
ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಪ್ರವಾದನ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕಾಂಡುಬರುತುದ . ಅದು ಹ ೇಳ್ಳತುದ , “. . . 
ಅಪೊಸುಲನಾದ ಪೌಲನ್ು ನ ೊೇಡಲ್ಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ಚರ್ತಾೆರವನ್ುು 
“ಪ್ರಮಾನ್ಾಂದಕರವಾದ ಉಚ್ಾಾರಣ ” ಎಾಂದು ವಣಿಮಸಲ್ಲ್ಲಲ, ಆದರ  ಮಾತನಾಡವವನಗ  
ಅನ್ಾದ ೇಶಿಯ ಭಾಷ ಯಾಗಿರುವದನ್ುು ಮಾತನಾಡಲು ಕ ೊಟ್ಟಟರುವಾಂಥಹ ಅದು್ತವಾದ 
ಸ್ಾರ್ಥರಯ ಎಾಂದು ವಣಿಮಸುತಾುನ .”9 

ವಚನ 11. ಕ್ರುಸುನ್ ದ ೇಹದ ಐಕಾತ  ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ 
ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ವರಗಳ್ ಪೌಲನ್ ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ುವರದಿಯಲ್ಲ್ಲ ಹ ಣ ದುಕ ೊಾಂಡಿದ . ಒಬಿನೆೇ ಒಬಿ 
ಆತ್ಮನತ ಈ ಎಲಯಿ ಸುಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಯಯಿ ಮಯಡತತಯುನೆ, ಪಾತಿಯೊಬಿ ವಾಕ್ತುಗೆ ಅವನತ 
ಬಯಸಿದುಂತೆ ಹುಂಚಿಕೆ ಡತತಯುನೆ. ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಬಯಸುವ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕ ೈಸುರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ 
ಸಪಧ್ ಮ ಅವರು ತಪ್ುಪತಿಳ್ಳವಳಿಕ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ  ರ್ತುು ಆತಮನ್ ಹಾಂಚಕ ೊಟ್ಟಟರುವ 
ಸ್ಾರ್ಥರಯಗಳ್ನ್ುು ದುರುಪ್ಯೇಗಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾಾರ . 

ದ ೇಹದ ಅಾಂದರ  ಸಭ ಯ ವಿವಿಧ ಸದಸಾರು, ಇಾಂದು ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ಸ್ಾರ್ಥರಯಗಳ್ನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿದಾಾರ  ಅದು ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ಅವಶಾವಿರುವ ಐಕಾತ ಯನ್ುು ಎಾಂದಿಗೊ 
ಕುಾಂದಿಸುವದಿಲಲ. ಸಭ ಯ ಎಲಾಲ ಸದಸಾರು ಭೌದಿಾಕ ದ ೇಹದ ಎಲಾಲ ಸದಸಾರಾಂತ , ಒಟ್ಾಟಗಿ 
ಕಾಯಮಮಾಡಬ ೇಕು. ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹದ ಒಾಂದು ಭಾಗವು ಆಶಿೇವಾಮದ ಹ ೊಾಂದುವುದಾದರ , 
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ಅದು ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ದ ೇಹದಿಾಂದ ಆನ್ಾಂದಿಸುವದಾಗಿದ .  

ದೆೇಹವು ಒುಂದೆೇ ಆಗಿದೆ (12:12, 13) 
12ಹೆೇಗೆ ದೆೇಹವು ಒುಂದಯಗಿದದರ  ಅದಕ್ತಾರತವ ಅುಂಗಗಳು ಅನೆೇಕವಯಗಿವೆಯೊೇ, ಹೆೇಗೆ 

ದೆೇಹದ ಅುಂಗಗಳೆಲಿವು ಅನೆೇಕವಯಗಿದತದ ಒುಂದೆೇ ದೆೇಹವಯಗಿರತವದೆ ೇ ಹಯಗೆಯೇ ಕ್ತಾಸುನತ. 
13ಯಹ ದಾರಯಗಲ್ಲ ಗಿಾೇಕರಯಗಲ್ಲ ದಯಸರಯಗಿಲ್ಲ ಸವತ್ುಂತ್ಾರಯಗಲ್ಲ ನಯವೆಲಿರ  ಒುಂದೆೇ 
ದೆೇಹವಯಗತವದಕಯಾಗಿ ಒುಂದೆೇ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನಮಯಡಿಸಿಕೆ ುಂಡೆವು; ಒುಂದೆೇ ಆತ್ಮ 
ನಮಮಲಿರಿಗ  ಪಯನವಯಗಿ ಕೆ ಡಲಪಟಿುತ್ತ. 

ವಚನ 12. 12:12ರಲ್ಲ್ಲ ನಾವು ಪೌಲನ್ು ಹೇಗ  ಹ ೇಳ್ಬ ೇಕ ಾಂದು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದ ಾೇವು, 12:1-
11 ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ುವಾಗಿ “ಸಭ ಯಾಂದಿಗೊ ಹೇಗ ಯೆೇ.” ಸಭ ಯ ಐಕಾತ  ಅಪೊೇಸುಲನ್ ಮೊದಲ್ಲ್ನ್ 
ವಣಮನ ಯನ್ುು ಅಣಿಗ ೊಳಿಸುತುದ , ಅದರ  ಅವನ್ು ಈಗ ಬ ೇರ  ದಿಕ್ರೆನ್ಾಂತ 
ತಿರುಗಿಸುತಿುದಾಾನ . “ಸಭ ಯಾಂದಿಗೊ ಹೇಗ ಯೆೇ.” ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವದಕ ೆ ಬದಲಾಗಿ, 
ಅವನ್ು ಕ್ತಾಸುನತ ಹಯಗೆಯ, ಎಾಂದು ಬರ ಯುತಾುನ . ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಯನ್ುು 
ಸ್ಾಾರ್ಪಸಿದವನ್ು ಕ್ರರಸುನ್ು ರ್ತುು ಸಭ ಯ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಐಕಾತ ಗ  ಒತುು ನೇಡುತಾುನ . 
ದ ೇಹದ ಭಾಗವಾಗಿರುವದ ಾಂದರ  ಕ್ರರಸುನ ೊಾಂದಿಗ  ಒಾಂದಾಗಿರುವದು.  

Asclepion, ಅವರ ದೃಷ್ಟಯಲ್ಲ್ಲ ಪಾರಚೇನ್ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ಶಿಾರ್ದ ಗ ೊೇಡ ಯ 
ಬಳಿಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಸವಸಾತ ಯ ಆಲಯವನ್ುು ಪಾಚೇನ್ ವಸುುಶಾಸರಜ್ಞರು ಹಣ ರ್ತುು 
ವಸುುಗಳ್ನ್ುು ಬಚಾಡುವ ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ terra-cotta ದ ೇಹದ ಅಾಂಗಗಳ್ನ್ುು ತ ಗ ದಿದಾಾರ . 
ಬಹುಶಃ, ಅವುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಭಕುರು ಅಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರ ಕುರಿತಾಗಿ ತರ್ಗಿರುವ ಮಾನ್ಸಿಕ 
ಯಾತನ ಯ ಜ್ಞಾಪ್ಕಾಥಮವಾಗಿ ಅದನ್ುು ಅಲ್ಲ್ಲ ಇಟ್ಟಟರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವನ್ು ಮಾಡಿದ 
ಸವಸ್ ಾತ ಗಳಿಗ  ಕೃತಜ್ಞತ  ಸಲ್ಲ್ಲಸುವದಕಾೆಗಿ ಇಟ್ಟಟರಬಹುದು. ಈ terra-cotta ದ ೇಹದ 
ಅಾಂಗಗಳ್ನ್ುು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಆಧುನಕ ಪಾರಚೇನ್ ವಸುು ಸಾಂಶ  ೇಧನ ಯ 
ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲರುವ ಒಾಂದು ಸಣು ಪಾರಚೇನ್ ವಸುುಪ್ರದಶಮನಾಲಯದಲ್ಲ್ಲ ಇಡಲಾಗಿದ . ಪೌಲನ್ು 
ಈ ದ ೇವಾಲಯಕ ೆ ಎಟ್ಟಟ ನೇಡಿದಾನ್ು ರ್ತುು ಔಷಧಗಳ್ ದ ೇವರಾದ Asclepius ನ್ 
ಆರಾಧಕರು ಅವನ್ ವಿವಿಧ ಚತರಗಳ್ನ್ುು ಬಿಟ್ುಟಹ ೊೇಗಿದಾರು ಎಾಂಬುದನ್ುು ಉಹಸುವದು 
ಕಠಿಣವ ೇನ್ಲಲ. Jerome Murphy-O’Connor ಅವರು ಹೇಗ  ವಿೇಕ್ಷಿಸುತಾುರ ,  

ಹನ ುಲ ಯಲ್ಲ್ಲ againstನ್ ತುಾಂಡು ತುಾಂಡು ಮಾಡಿದ ದ ೇಹದ ಅಾಂಗಗಳ್ನ್ುು 
ಪ್ರದಶಿಮಸಿರುವದನ್ುು ಪೌಲನ್ು ನ ೊೇಡಿರಬಹುದು, ಇವು ಕ ೈಸುರು ಹೇಗಿರಬಾರದು 
ಎಾಂಬುದಕ ೆ ಸಾಂಕ ೇತವಾಗಿದಾವು: “ಸತುವರನ್ುು,” ರ್ಪರೇತಿಯಿಲಲದ  ರ್ತುು ರ್ಪರೇತಿಸದ ೇ 
ತುಾಂಡರಿಸಿರುವಾಂತ . ಇದರಿಾಂದ ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ದ ೇಹದ ಪ್ರಸಪರ ವಾತಾಾಸ ತ ೊೇರಿಸುವ 
ಕಲಪನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸದಸಾನ್ಲ್ಲ್ಲ ಆಳ್ವಾಗಿ ಬ ೇರೊರುದ ಹಾಂಚಕ ೊಾಂಡಿರುವ 
ರ್ಜೇವಿತದ ವ ೈಶಿಷಟ ಪ್ೂಣಮವಾದ ವಾಕ್ರುತವವನ್ುು ಕಾಣುವದಕ ೆ ಸರಳ್ವಾದ 
ಹಾಂತವಾಗಿದ .10 
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ವಚನ 13. ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  ಹಲವು ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ು ರ್ಾಂಡಿಸುತಾುನ . 
ಕ್ರರಸುನಗ  ವಿಧ್ ೇಯರಾಗುವದರ ರ್ೊಲಕ ಮಾನ್ವನ್ ವಿಭಿನ್ುತ ಯನ್ುು ರ್ುರಿದು 
ಹಾಕುವದಾಗಿರುವಾಗ, ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ು ನೇಡಿರುವ ವಿವಿಧ ವರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ವಾತಾಾಸದ 
ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲ  ವಿಭಾಗಿಸಲು ಈ ಸಹ ೊೇದರರು ಧ್ ೈಯಮಮಾಡಿದಾಾರ ೊೇ? ಅವರ ಲಲರೊ 
ಒುಂದೆೇ ದೆೇಹದಲ್ಲಿ ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ ಹೆ ುಂದಿ ಒುಂದೆೇ ಆತ್ಮನುಂದ ಹೆ ುಂದಿದತದ ಎಾಂದು ಅವರಿಗ  
ತಿಳಿದಿಲಲವೇ? ದ ೇಹದ ಸದಸಾರಾಗುವದಕ ೆ ನ್ಾಂಬಿಕ  ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಉನ್ುತಿಗ  
ಬರಬ ೇಕು ಎಾಂದು ವಾದಿಸುವದು ಸಭ ಗ  ಅವಶಾವಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವು ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ನ್ೊತನ್ ರ್ಜೇವಿತದ ಪಾರರಾಂಭ ರ್ತುು ಅವರನ್ುು ಲ ೊೇಕದ ರ್ಜೇವಿತದಿಾಂದ ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸಿದ  
ಎಾಂಬುದನ್ುು ಅವರು ತಿಳಿದಿದಾರು. ಅಪೊಸುಲನ್ು ಇಾಂಥಹದ ೇ ವಿಭಾಗಗಳ್ನ್ುು 
(ಯೆಹೊದಾ/ಯೆಹೊದ ೇತರ, ದಾಸ/ಸವತಾಂತರ) ಸಭ ಯ ಸದಸಾರು ಹ ೊಸ ಮೌಲಾಗಳಿಗ  
ಅನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ ರ್ಜೇವಿಸುವಾಂತ  ಎಚಾರಿಸಲು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದಾನ್ು (7:18-24); ಈಗ 
ಅವನ್ು ಅವುಗಳ್ನ್ುು ಸದಸಾತವ ರ್ತುು ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ಭಾಗವಹಸುವದಕ ೆ 
ಅನ್ವಯಿಸುತಿುದಾಾನ .  

12:13ರಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲವನ್ುು ನವಮಹಸಲಾಗಿದ . ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಎಲಲರೊ 
ಪ್ವಿತಾರತಮನಾಂದ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಹ ೊಾಂದಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದನ್ುು ನವ ೇದಿಸುತಿುದಾಾನ . 
ಉದಾಹರಣ ಗ , Jack Cottrell, ಅವರು ಈ ವ ೇದಭಾಗದಿಾಂದ ಪ್ರತಿಯಬಬ ಕ ೈಸುನ್ು 
ದಿೇಕ್ಷಾಾಸ್ಾುನ್ದ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ವರ ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ 
ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವಾಗಿದ  ಎಾಂದು ವಾದಿಸುತಾುನ . ಅವನ್ು ಅ.ಕೃ. 1:5ರಲ್ಲ್ಲರುವ (“ನೇವು 
ಪ್ವಿತಾರತು ಸ್ಾುನ್ವನ್ುು ಹ ೊಾಂದುವಿರಿ”) ಎಾಂಬ ವಾಗಾಾನ್ವು ಪ ೇತರನ್ು ತನ್ು ಮೊದಲನ ಯ 
ಪ್ರಸಾಂಗವನ್ುು ರ್ುಕಾುಯಗ ೊಳಿಸಿದಾಗ ರ್ತುು ಜನ್ರು ಸುವಾತ ಮಗ  ವಿಧ್ ೇಯರಾದಾಗಿ 
ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡಾಗ ನ ೇರವ ೇರಿತು (ಅ.ಕೃ. 2:38-41). ಅoಣಣಡಿeಟ್ಟ್, 
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಾಂಚ್ಾಶತುರ್ದಿನ್ದಾಂದು ಅಪೊಸುಲರಿಗ  ಏನಾಯಿತು ಎಾಂಬುದು 
“ಪ್ವಿತಾರತಮ” ನಾಂದ “ಬಲವನ್ುು” ಪ್ಡ ದುಕ ೊಳ್ಳುವ ಸಣು ವರವಾಗಿತುು (ಅ.ಕೃ. 1:8).11 ಈ 
ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ಕ ೆ ಬ ಾಂಬಲವಾಗಿ ಅವನ್ು ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ು ಕ ೊೇನ ೇಮಲಾನ್ ರ್ನ ಯ ಮೇಲ  
ಬಿೇಳ್ಳವದು ಪ ೇತರನಗ  ಸ್ಾುನಕನಾದ ಯೇಹಾನ್ನ್ ಬ ೊೇಧನ ಯ ವಿಷಯವಾದ 
ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ಸ್ಾುನ್ದ ಜಾಗತಿಕ ವಾಗಾಾನ್ವನ್ುು ಜ್ಞಾರ್ಪಸುವದಾಗಿತುು (ಅ.ಕೃ. 11:15, 16).  

ಪ್ಾಂಚ್ಾಶತುರ್ ದಿನ್ದಾಂದು ರ್ತುು ಕ ೊನ ೇಮಲಾನ್ ರ್ನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಅಪೊೇಸುಲರು 
ಹಾಂಚಕ ೊಾಂಡ ಅನ್ುಭವ, Cottrell ಅವರು ಹ ೇಳ್ಳತಾುರ , ಸೊಚಕ ಕಾಯಮಗಳ ೊಾಂದಿಗ  
ಪ್ವಿತಾರನ್ ಸುರಿಯುವಿಕ ಯಾಗಿತುು. ಅದು್ತವಾದ ಚರ್ತಾೆರಗಳ್ನ್ುು “ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ 
ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದ ೊಾಂದಿಗ ” ಸಮಾನ್ವಾಗಿಸಬಾರದು ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಒತಾುಯಪ್ಡಿಸುತಾುನ . 
ಅಪೊೇಸುಲರ-ನ್ಾಂತರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲ್ಲ ಕ ೈಸುರು ವಾಕ್ರುಗತÀವಾಗಿ ಸಭ  
ಅದು್ತಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡಲು ಅವರ ವಿವ ೇಚನ ಗ  ಅನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ ಬಲವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರು ಎಾಂಬುದನ್ುು ಆತನ್ು ನ್ಾಂಬಲ್ಲ್ಲಲ. ಆದಾಗೊಾ, ಅವನ್ು ರ್ಾಂಡಿಸಿದ 
ವಿಷಯ ಕನಷಟ ನಾಲುೆ ವಿಷಯಳ್ನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವದರಲ್ಲ್ಲಿ ಹಾಂದಕ ೆ ಬಿದಿಾದ . 

ಮೊದಲು ಯೆೇಸು ಆತನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ನ್ಾಂತರ ಅಪೊೇಸುಲರಿಗ  ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವ 
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ಅಾಂತಿರ್ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಅಪೊಸುಲರಿಗ  ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುವಾಗುತುದ  ನಧಿಮಷಟವಾಗಿ 
ಎಾಂದು ಉಲ ಲೇಕ್ರಸುತಾುನ . ಅದು ಆಯುಾಕ ೊಡವರ ಗುಾಂಪಾಗಿತುು (ಅ,ಕೃ. 1:2) ಅವರಿಗ  
ಆತನ್ು ಯೆೇರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ಲ್ಲ್ಲ ಅವರು “ಪ್ವಿತಾರತಮನಾಂದ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್” ಹ ೊಾಂದುವವರ ಗ  
ಕಾದುಕ ೊಾಂಡಿರಿರ ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದನ್ು (ಅ.ಕೃ. 1:5). ಅವರು ಪ್ವಿತಾರತಮನಾಂದ ಬಲವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡು ಆತನಗ  ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳಾಗುವವರ ಗ  (ಅ.ಕೃ. 1:8) ಅ.ಕೃ. 1:2-8ರಲ್ಲ್ಲ 
ಆಜ್ಞಾಾರ್ಪಸಿರುವ ರ್ತುು ವಾಗಾಾನ್ ಮಾಡಿರುವ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಪ್ಾಂಚ್ಾಶತುರ್ ದಿನ್ದಾಂದು 
ಜನ್ಸರ್ೊಹವು ಪ ೇತರನ್ ಪ್ರಸಾಂಗವನ್ುು ಕ ೇಳಿ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವವರ ಗ  
ಇದು ಒಾಂದು ಅತಯಾದ ಅರ ೈಮಸುವಿಕ ಯಾಗಿತುು (ಅ.ಕೃ. 2:41). 

ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ನೇರಿನ್ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವನ್ುು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಆದಿಯಲ್ಲ್ಲಯೆೇ 
ಉಲ ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ , ರ್ತುು ಇದು ಇನ್ುು ಇಾಂಥಹ ಪ್ತರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕಾಂಡುಬರುತುದ . ಪೌಲನ್ು 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರಿಗ , “ನರ್ಮಲ್ಲ್ಲ . . . ಆದರೊ ಕತಮನಾದ ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನ್ 
ಹ ಸರಿನ್ಲ್ಲ್ಲಯೊ ನ್ರ್ಮ ದ ೇವರ ಆತಮದಲ್ಲ್ಲಯೊ ತ ೊಳ ದುಕ ೊಾಂಡಿರಿ, ದ ೇವಜನ್ರಾದಿರಿ, 
ನೇತಿವಾಂತರ ಾಂಬ ನಣಮಯವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಿರಿ” (6:11). ಅವನ್ು ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವನ್ುು 
ತ ೊಳ ಯುವಿಕ  ಎಾಂದು ಉಲ ಲೇಖ್ಸುತಾುನ  ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ಕ ೆ ಈ ಕಲಪನ ಯು 
ಅನ್ವಯಿಸುವದಿಲಲ. ಅಪೊೇಸುಲನ್ು ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ತ ೊಳ ಯುವಿಕ ಯಿಾಂದ ಶುದಿಾೇಕರಣ 
ರ್ತುು ನೇತಿವಾಂತರ ಾಂದ ನಣಮಯವನ್ುು ಹ ೊಾಂದುತಾುರ ಾಂದು ಹ ೇಳ್ಲ್ಲ್ಲಲ ಆದರ  ಅವನ್ು ಈ 
ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯು “ದ ೇವರ ಆತಮನಾಂದ ನ್ಡ ಯುತುದ ” ಎಾಂದು ಸೊಚಸುತಾುನ . ಅದರಾಂತ , 
ಪೌಲನ್ು “ತ ೊಳ ಯುವಿಕ  ಪ್ವಿತಾರತಮನಾಂದ ಪ್ುನ್ರುರ್ಜಜೇವನ್ ರ್ತುು ನ್ವಿೇಕರಿಸುವಿಕ ” 
ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ , ಈ ಮಾಗಮದ ರ್ೊಲಕ ದ ೇವರು ತನ್ು ಕೃಪ ಯನ್ುು 
ಪ್ರಯೇಗಿಸುತಾುನ  ರ್ತುು “ನ್ರ್ಮನ್ುು ರಕ್ಷಿಸುತಾುನ ” (ತಿೇತನಗ  3:5). ಕ ೊರಿಾಂಥದ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ “ಒಾಂದ ೇ ಆತಮನಾಂದ” ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಹ ೊಾಂದಿದರು ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 12:13), ಆದರ  ಅವನ್ು ನೇರಿನ್ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ಕ ೆ ವಿರುದಧವಾದ 
ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತಿುದಾಾನ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಸಿದಾಾಾಂತ 
ಪ್ಡಿಸುವದಿಲಲ. ಪೌಲನ್ು ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವನ್ುು ತ ೊಳಿಯುವಿಕ  ಎಾಂಬ ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ನ ೊೇಡುತಾುನ  ರ್ತುು ಇದು ಯಾವಾಗಲೊ ಆತಮನ್ ಸಿವೇಕರಿಸುವಿಕ ಯಾಂದಿಗ  ಸಾಂಬಾಂಧ 
ಹ ೊಾಂದಿದ . ಸನುವ ೇಶವು ಇದರ ಬ ೇಡಿಕ ಯನ್ುು ಇಡುವಾಗ ಮಾತರ ನ್ಡ ಯಬ ೇಕು 
ಓದುಗರು “ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್” ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ುು ಅಲಾಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಪೌಲನ್ು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವದನ್ುು ತಿಳಿದುಕ ೊಾಂಡಿದಾಾರ .  

ರ್ೊರನ ಯದಾಗಿ, ಅರ ೈಮಸುವ ಸಾಂಗತಿಯಾಗಿ, ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಕುರಿತು ಉಲ ಲೇಖಿಸುವಾಗ, ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಉಲ ಲೇಖ್ ನೇರಿನ್ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್. 
ಸ್ಾುನಕನಾದ ಯೇಹಾನ್ನ್ು ನೇರಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವನ್ುು ಕ ೊಟ್ಟನ್ು; ಅದರಾಂತ  
ಯೆೇಸುವಿನ್ ಶಿಷಾರು (ಯೇಹಾನ್ 4:1, 2). ಫಿಲ್ಲ್ಪ್ಿ ರ್ತುು ಐತಿಯೇಪ್ಾದವನ್ು “ನೇರಿನ್ 
ಬಳಿಗ  ಬಾಂದರು,” ರ್ತುು ಸ್ೌವಾತಿಮಕನ್ು ಅವನಗ  ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಮಾಡಿಸಿದನ್ು (ಅ.ಕೃ. 
8:36). ಈ ಸತಾವನ್ುು ಅಸಾಂಖ್ಾಾತ ವ ೇದಭಾಗಗಳ್ಳ ಬ ೊೇಧಿಸುತುವ . 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 12:13 
ರರಲ್ಲ್ಲ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವು ನೇರಿನ್ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವ ಾಂದು ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತುದ .  
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ನಾಲೆನ ಯದಾಗಿ ಕ ೇವಲ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ು 
ಸ್ಾುನಕನಾದ ಯೇಹಾನ್ನ್ ವಾಗಾಾನ್ ರ್ತುು ನ ೇರವ ೇರಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಬಾಂಧ ಹ ೊಾಂದಿದಾಾನ  
ಎಾಂದು ತ ೊೇರಿಬರುತುದ  (ರ್ತಾುಯ 3:11; ಮಾಕಮ 1:8; ಲೊಕ 3:16; ಅ.ಕೃ. 1:5; 11:16). 
ಯೆೇಸು ತನ್ು ಎಲಾಲ ಹಾಂಬಾಲಕರಿಗ  ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ್ಲಲ ಅವನ್ು 
ಅವರ ಲಲರನ್ುು ಬ ಾಂಕ್ರಯಿಾಂದ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಮಾಡಿಸಿದನ್ು. ಅ.ಕೃ 11:15-17ರಲ್ಲ್ಲ ಪ ೇತರನ್ು 
ವಣಿಮಸಿರುವದು ಅಪ್ವಾದಾತಮಕ ಸಾಂಗತಿಯಾಗಿದ  ಇದು ನೇರಿನ್ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವನ್ುು 
ಅನ್ಾಜನ್ರಿಗ  ನಷ ೇಧಿಸಬಾರದು ಎಾಂದು ಸೊಚಸುತುದ  (ಅ.ಕೃ. 10:47). ಕ ೊನ ೇಮಲಾನ್ು 
ರ್ತುು ಅವನ್ು ಕುಟ್ುಾಂಬದವರು “ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನ್ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ಲ್ಲ” ನೇರಿನ್ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ 
ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಾಂಡರು (ಅ.ಕೃ. 10:48), ಆಗ ಮಾತರ ಅವರು ಕ ೊೇರಿಾಂಥದ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಾಂತ  
ಒಾಂದ ೇ ಆತಮನ್ಲ್ಲ್ಲ ಕುಡಿಯುವವರಾದರು. ನೇರಿನ್ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವಾದಾಗ ಮಾತರ ಅವರು 
ತ ೊಳ ಯಲಪಟ್ಟರು, ಶುದಿಾೇಕರಿಸಲಪಟ್ಟರು ರ್ತುು ನೇತಿವಾಂತರ ಾಂದು ನಣಮಯಿಸಲಪಟ್ಟರು. 
ಇಲಲವಾದಲ್ಲ್ಲ, ಅವರು ನೇರಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಅಥಮಹೇನ್ವಾಗುತಿತುು.  

ಅನೆೇಕ ಸದಸಾರತ ಆದರೆ ಒುಂದೆೇ ದೆೇಹ (12:14-26) 
ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ನ್ುು ರೊರ್ಪಸಿ ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ನ್ುು “ಆತಮನ್ ಪ್ರಕಟ್ಟಸುವಿಕ  ಎಲಲರ 

ಒಳ ುೇಯದಕಾೆಗಿ” ಎಾಂದು ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿದ ನ್ಾಂತರ (12:7), ತಾನ್ು ಹ ೇಳಿರುವವುಗಳಿಗ  
ಪೌಲನ್ು ನ್ಾಂತರ ಕ ಲವು ಪ್ರಯೇಗಿಕ ಸೊಚನ ಗಳ್ನ್ುು ಬ ಳ ಸುತಾುನ . 12:12ರಲ್ಲ್ಲ ಅವನ್ು 
“ದ ೇಹವು ಒಾಂದ ೇ ಎಾಂದು” ದೃಢಿೇಕರಿಸುತಾುನ . ಆದರ  ಸಭ  ಭೌತಿಕ ದ ೇಹದಾಂತ , 
ಉದ ಾೇಶಪ್ೂವಮಕವಾಗಿ ಕಾಯಮಮಾಡಲು ಅನ ೇಕ ಅಾಂಗಗಳ್ಳ ಕಾಯಮಮಾಡುವದರ 
ಅವಶಾಕತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ . ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರು ತಾವು ಬಯಸುವ ವರಗಳ್ 
ಮೇಲ  ಮಾತರ ಕ ೇಾಂದಿರಕರಿಸುವಾಗ ಅವರು ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ದ ೇಹವನ್ುು ನಲಮಕ್ಷಿಸುತಾುರ . 
ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತನಾಡುವ ವರವನ್ುು ಪ್ಟ್ಟಟಯ ಕ ೊನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಇಡುವಾಗ (12:10), 
ಪೌಲನ್ು ಇದು ಪ್ವಿತಾರತಮ ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಚಕೆದು ಎಾಂದು ಸೊಚಸುವದಿಲಲ 
ಯಾಕಾಂದರ  ಯಾವುದ ೇ ಆಶಿೇವಾಮದವು ಚಕೆದಲಲ. ಇದನ ುೇ ಅವನ್ು ವರಗಳ್ನ್ುು 
ಅತಾಾಂತ ಶ ರೇಷಠವ ಾಂದು ಬ ಲ  ಕಟ್ುಟವ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಸಲಹ ಯನ್ುು ನೇಡುತಿುದಾಾನ . 
ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ು ಸಭ ಯನ್ುು ಕಟ್ುಟವದಕ ೆ ನೇಡಿರುವ ವರಗಳಿಗ  ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು 
ಬ ಲ ಯನ್ುು ಕಟ್ುಟತಿುದಾಾರ  ರ್ತುು ಇದು ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ಭ ೇದವನ್ುು ಹುಟ್ಟಟಸುವದಕೆ 
ಕಾರಣವಾಗಿದ . ದ ೇಹದ ಐಕಾತ  ಅವನ್ು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಪ್ತಿರಕ ಯನ್ುು ಬರ ಯುವಾಗ 
ಎಾಂದೊ ಪೌಲನ್ ರ್ನ್ಸಿಿನಾಂದ ದೊರ ಹ ೊೇಗಿಲಲ ಆದರ  ಐಕಾತ ಯ ಕುರಿತು ಅವನ್ 
ಕಳ್ಕಳಿದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ ಕುರಿತಾದ ಅವನ್ ಚಚ್ ೇಮ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ 
ಸ್ಾಕ್ಷಿಕರಿಸಲಾಗಿದ . 
14ದೆೇಹವು ಒುಂದೆೇ ಅುಂಗವಲಿ ಅನೆೇಕ ಅುಂಗಗಳುಳುದಯಗಿದೆ, 15ಕಯಲತ - ನಯನತ ಕೆೈಯಲಿದ 
ಕಯರಣ್ ದೆೇಹಕೆಾ ಸ್ೆೇರಿದದಲಿವೆುಂದತ ಹೆೇಳಿದರ  ಅದತ ದೆೇಹಕೆಾ ಸ್ೆೇರದೆ ಇರತವದೆ ೇ? 16ಕ್ತವಿ 
ನಯನತ ಕಣ್ುಲಿದ ಕಯರಣ್ ನಯನತ ದೆೇಹಕೆಾ ಸ್ೆೇರಿದದಲಿವೆುಂದತ ಹೆೇಳಿದರ  ಅದತ ದೆೇಹಕೆಾ 
ಸ್ೆೇರದೆ ಇರತವದೆ ೇ? 17ದೆೇಹವೆಲಯಿಾ ಕಣಯುದರೆ ಕ್ತವಿಯಲ್ಲಿ? ಅದೆಲಯಿ ಕ್ತವಿಯಯದರೆ 
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ಮ ಗೆಲ್ಲಿ? 18ಆದರೆ ದೆೇವರತ ಆ ಅುಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತಿಯೊುಂದನತು ತ್ನಗೆ ಸರಿಯಯಗಿ ತೆ ೇಚಿದ 
ಪಾಕಯರ ದೆೇಹದೆ ಳಗೆ ಇಟಿುದಯದನೆ. 19ಅವೆಲಿವು ಒುಂದೆೇ ಅುಂಗವಯಗಿದದರೆ ದೆೇಹವೆಲ್ಲಿರತವದತ? 
20ಆದರೆ ಅುಂಗಗಳ ೇೆನೆ ೇ ಅನೆೇಕ ದೆೇಹವು ಒುಂದೆೇ. 21ಕಣ್ತು ಕೆೈಗೆ - ನೇನತ ನನಗೆ 
ಅವಶಾವಿಲಿವೆುಂದ , ತ್ಲೆಯತ ಕಯಲತಗಳಿಗೆ - ನೇವು ನನಗೆ ಅವಶಾವಿಲಿವೆುಂದ  
ಹೆೇಳುವದಕಯಾಗತವದಿಲಿ. 22ದೆೇಹದಲ್ಲಿ ಅಲಪಬಲವುಳುವುಗಳಯಗಿ ಕಯಣ್ತವ ಅುಂಗಗಳನತು 
ಆತ್ಾವಶಾವೆುಂದತ ತಿಳಿಯಬೆೇಕಲಿವೇ? 23ಮತ್ತು ನಯವು ದೆೇಹದಲ್ಲಿ ಅಲಪ 
ಮಯನವುಳುವುಳೆುಂದಣಿಸತವ ಭಯಗಗಳಿಗೆ ಉಡಿಗೆಯುಂದ ಹೆಚಯಚದ ಮಯನವನತು 
ಕೆ ಡತವದತುಂಟ್ಲಯಿ; ಹೇಗೆ ಅುಂದವಿಲಿದ ಅುಂಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚಯಚದ ಅುಂದವುುಂಟ್ಯಗತತ್ುದೆ. 24-

25ಅುಂದವುಳು ಅುಂಗಗಳಿಗೆ ಏನ  ಅವಶಾವಿಲಿ. ದೆೇಹದಲ್ಲಿ ಭೆೇದವೆೇನ  ಇರದೆ ಅುಂಗಗಳು 
ಒುಂದಕೆ ಾುಂಡತ ಹತ್ವನತು ಚಿುಂತಿಸತವ ಹಯಗೆ ದೆೇವರತ ಕೆ ರತೆಯತಳುದದಕೆಾ ಹೆಚಯಚದ 
ಮಯನವನತು ಕೆ ಟ್ತು ದೆೇಹವನತು ಹದವಯಗಿ ಕ್ತೇಡತಸಿದಯದನೆ. 26ಒುಂದತ ಅುಂಗಕೆಾ ನೆ ೇವಯದರೆ 
ಎಲಯಿ ಅುಂಗಗಳಿಗ  ನೆ ೇವಯಗತತ್ುದೆ; ಒುಂದತ ಅುಂಗಕೆಾ ಮಯಯಿದೆ ಬುಂದರೆ ಎಲಯಿ 
ಅುಂಗಗಳಿಗ  ಸುಂತೆ ೇಷ್ವಯಗತತ್ುದೆ. 

ವಚನ 14. ಪೌಲನ್ು ಈ ಕ ೈಸುರು ಒಾಂದ ೇ ದೆೇಹದ ಸವರೊಪ್ವನ್ುು ರ್ತುು ಅದರ 
ಅನೆೇಕ ಸದಸಾರ ರ್ಹತವವವನ್ುು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕ ಾಂದು ಬಯಸಿದಾನ್ು. ಇದು ಕ್ರರಸುನ್ 
ದ ೇಹದ ಅಭಿವೃದಿಾಗ  ಅತಾಾಂತ ಅವಶಾವಾಗಿತುು, ಪ್ರತಿಯಬಬ ಕ ೈಸುರು ಅವನ್ು ಅಥವಾ 
ಅವಳ್ಳ ಸಭ ಯನ್ುು ನರ್ಮಮಸುವ ಶ ರೇಷಠವಾದ ಸಾಂಪ್ೂಣಮತ ಯ ಭಾಗವಾಗಿದಾರು. ಸಭ ಯ 
ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸದಸಾನ್ು ಇತರ ಕ ೈಸುರು ನವಮಹಸುವ ಪಾತರವನ್ುು 
ಮಚಾಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕಾಗಿತುು; ರ್ತುು ಸಾಂದಭಮಕ ೆ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯಬಬರು ಇತರರನ್ುು 
ಗೌರವಿಸಬ ೇಕು. ಎಲಲರ ಒಳ ುಯದಕಾೆಗಿ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಪ್ರಸಪರ ಕಳ್ಕಳಿಯುಳ್ು 
ವರಾಗಿರಬ ೇಕ ಾಂಬ ತತವವನ್ುು ಅರ್ಪಪಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು. ಯಾರ ೊಬಬರು ಪ್ರಭುತವ ಬಿೇರಬಾರದು; 
ಪ್ರತಿಯಬಬರು ತರ್ಮದ ೇ ಆದ ಕ ೊಡಿಗ ಯನ್ುು ನೇಡಲ್ಲ್ಕ್ರೆದ . ಕ ೈಸುರು ಒಬಬರ ೊಾಂದಿಗ  
ಒಬಬರು ಸಪಧಿಮಸಬಾರದು. ಒಬಬ ವಿಶಾವಸಿಗ  ಇರುವ ಆಶಿೇವಾಮದವು ಎಲಾಲ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗೊ ಇದಾಾಂತ . 

ಗಿರೇಕ ೊೇ-ರ ೊೇರ್ನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲ್ಲ ಆಥಿಮಕವಾಗಿ ಸ್ೌಲಭಾಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವರು 
ಪ್ರಚ್ಾರ ಕಾಯಮದ ಭಾಗವಾಗಿದಾರು, ಅವರು ಯಾರಾದರು ಒಬಬ ನಾಗರಿೇಕರು ಅಭಿವೃದಿಧ 
ಹ ೊಾಂದಿದಾಲ್ಲ್ಲ, ಲಾಭಗಳ್ಳ ಪ್ರತಿಯಬಬರಿಗೊ ಅನ್ವಯಸುತುವ  ಎಾಂಬ ಅಭಿಪಾರಯವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದಾರು ಯೆೇಸು ಜನ್ನ್ದ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ, ರ ೊೇರ್ನ್ ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞ Livy (59–17 
B.C.) ರ ೊೇರ್ನ್ ಸಭಾ ಸದಸಾ ರ ೊರ್ದ ೇಶದ ಶಿರೇರ್ಾಂತರಿಗ  ಇರುವ ಸ್ೌಲಭಾಗಳ್ನ್ುು 
ನಣಮಯಿಸಲು ಒಾಂದು ದಾಂತ ಕರ ಯನ್ುು ಹ ೇಳಿದನ್ು: 

ಸದಾದಲ್ಲ್ಲ ಇರುವಾಂತ  ಆ ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸದಸಾರಾದ ಮಾನ್ವು ತರ್ಮತರ್ಮಲ್ಲ್ಲ ಒಪ್ಪಾಂದಕ ೆ 
ಬರ ದ ೇ ಹ ೊೇಗುವಾಗ, ರ್ತುು ಪ್ರತಿಯಬಬರು ತರ್ಮದ ೇ ಆದ ವಿಚ್ಾರ ರ್ತುು 
ಧವನಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವಾಗ,  ಇತರ ಭಾಗಗಳ್ಳ ತರ್ಮ ಹ ೊಟ್ಟಗಾಗಿ ಎಲಲವನ್ೊು 
ಒದಗಿಸಲು ತರ್ಗ  ಚಾಂತ  ರ್ತುು ಸರ್ಸ್ ಾ ರ್ತುು ಶರಮ ಪ್ಡುತಿುರುವಾಗ, ಅದ ೇ 
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ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊಟ್ ಟಯು ಏನ್ನ್ುು ಮಾಡದ  ಅವುಗಳ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಸುರ್ಮನ ೇ 
ಇರುವದಷ ಟ ಅಲಲ; ಅವರು ಒದಗಿಸುವ ಎಲಾಲ ಒಳ ುೇ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ಆನ್ಾಂದಿಸುವದು 
ಅನಾಾಯ ಎಾಂದು ಭಾವಿಸುತಿುದಾರು; ಅದಕಾೆಗಿ ಅವರು ಹ ೊಟ್ ಟಯು ತನ್ು ಕ ೈಗಳಿಾಂದ 
ಬಾಯಿಗ  ಆಹಾರವನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡುಹ ೊೇಗುವದನ್ುು, ರ್ತುು ತನ್ಗ  ನೇಡಿದಾನ್ುು 
ಬಾಯಿ ಸಿವೇಕರಿಸದ ೇ ಇರುವಾಂತ , ತಾವು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರವದನ್ುು ಹಲುಲ ನ್ುರಿಸದಾಂತ  
ಅವು ಒಟ್ಾಟಗಿ ನಧಮರಿಸಿದವು. ಹ ೊಟ್ ಟಯನ್ುು ತರ್ಮ ಅಧಿೇನ್ದಲ್ಲ್ಲ ತರಲು ಅವು ತರ್ಮ 
ಕ ೊೇಪ್ದಭರದಲ್ಲ್ಲ ನಧಮರಿಸಿದಾಗ, ಸದಸಾರು ತಾವ ೇ ರ್ತುು ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ದ ೇಹವು 
ಬಲಹೇನ್ ಸಿಾತಿಗ  ಇಳಿಯಿತು. ಆದುದರಿಾಂದ ಅವರಿಗ  ಇದು ಸಪಷಟವಾಯಿತು, ಹ ೊಟ್ಟ 
ನವಮಹಸುವದಕ ೆ ಯಾವುದ ೇ ಮಾದರಿಯ ಕಾಯಮವು ಇಲಲದ ೇ ಹ ೊೇದರು, ರ್ತುು 
ಅದು ಇನ್ುು ರ್ುಾಂದ  ಇಲ್ಲ್ಲಯವರ ಗ  ಇತರರನ್ುು ಪೊೇಷ್ಸಿದಾಂತ  ಪೊೇಷ್ಸದ ೇ 
ಹ ೊೇದರು, ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಅಾಂಗಕ ೆ ನಾವು ರ್ಜೇವಿಸುವದಕ ೆ ರ್ತುು ತವಕಪ್ಡುವದಕ ೆ 
ನೇಡದ ೇ ಹ ೊೇದರು . . .12 

ಇತಿಹಾಸ ತಜ್ಞರ ಆಥಿಮಕ ಕ್ಷ ೇತರದ ವಾದದ ಸ್ಾಕ್ಷ ಪ್ರಶಿುಸುವಾಂಥದಾಾಗಿತುು, ಆದರ  
ದ ೇವರು ವಯಕ್ರುಕವಾಗಿ ನೇಡುವ ವರಗಳ್ಳ ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ದ ೇಹದ ಲಾಭಕಾೆಗಿ ಎಾಂಬುದು 
ಸತಾವಾಗಿತುು. ಪೌಲನ್ು ಅವರು ರ್ಾಂಡಿಸಿದ ವಾದದ ವಿಧದ ಪ್ರಿಚಯವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಹ ೊಾಂದಿರಲ್ಲ್ಕ್ರೆಲಲ, ಆದರ  ಇದು ಗಿರೇಕ ೊೇ-ರ ೊೇರ್ನ್ 
ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ದ ೇಹದ ಅಾಂಗಗಳ್ಳ ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ದ ೇಹದ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ರ್ತುು 
ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಕಾಯಮಮಾಡುತುವ . 

ವಚನ 15. ಸರಣಿ ವಿೇಕ್ಷಣ ಗಳ ೊಾಂದಿಗ , ಪೌಲನ್ು ಪ್ರಸಪರ ಅವಶಾಕತ ಗಳ್ಳ ರ್ತುು 
ಲಾಭಗಳ್ಗ  ಒತುು ನೇಡುತಾುನ . ಅವನ್ು ಕಾಲ್ಲ್ನ್ ಕ ಲಸವು ಕೆೈಗಳ ಕ ಲಸಕ್ರೆಾಂತ 
ಪಾರರ್ುಖ್ಾವದದಾಲ್ಲ್ಲ, ಆದರ  ಅದು ಸಮಾನ್ವಾದ ಅವಶಾಕತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ . ಕಾಲು 
ನಯನತ ದೆೇಹದ ಭಯಗವಲಿ ಎಾಂದು ನಧಮರಿಸಲಾಗುತುದ ೊೇ, ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ದ ೇಹಕ ೆ ಅದರ 
ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು ಕಡಿಮ ಮಾಡಲಾಗದು. ಕಾಲು ರ್ತುು ಕ ೈಗಳ್ ಯೇಗಾತ ಗ  ಶ ರೇಣಿಯನ್ುು 
ನೇಡಲು ಬಯಸಿದಾಾಗಲೊ ಅದು ಸ್ಾಧಾವಿಲಲ. ಕಾಯಮದ ಪ್ರಯೇಜನೇಯತ  ಕಣಿುಗ  
ಗ ೊೇಚರವಾಗುವಾಂತ  ಇರುವದಿಲಲ ಎಾಂಬುದು ಖ್ಚತವಾಗಿದ . ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ, ದ ೇಹದ 
ಒಾಂದು ಭಾಗವಾದ ಕಾಲು, ತನ್ಗ  ತನ್ು ಕ ಲಸಕಾೆಗಿ ಸರಿಯಾದ ಗುರುತಿಸುವಿಕ  
ದ ೊರ ಯುತಿುಲಲ ಎಾಂದುಕ ೊಾಂಡಾಗ ಸರ್ಸ್ ಾ ಉದ್ವವಾಗುತುದ . ಅಪೊಸುಲನ್ು ಇದನ್ುು 
ಸಪಷಟವಾಗಿ ತ ೊೇರಿಸುತಾುನ ; ದ ೇಹದ ಯಾವುದ ೇ ಸದಸಾನ್ು, ತಾನ್ು ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ದ ೇಹದ 
ಅವಿಭಾಜಾ ಅಾಂಗವಾಗಿದ ಾೇನ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ರ್ರ ತು ತನ್ು ಸವಾಂತ ಲಾಭವನ್ುು 
ನ ೊೇಡಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ರ್ೊಖ್ಮತನ್ವಾಗಿದ . ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ದ ೇಹದ ಅಭಿವೃದಿಾಯನ್ುು ಬಿಟ್ುಟ 
ಯಾವ ಅಾಂಗವು ಅಭಿವೃದಿಾ ಹ ೊಾಂದಲಾರದು.  

ಪೌಲನ್ ವಾದವು ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ದೃಶಾವಾಗಿರುವ ವರಗಳ್ಳ ಅಷ ೊಟಾಂದು ದೃಶಾವಲಲದ ಸವಲಪ 
ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಪ್ರಿಣಾರ್ ಬಿೇರುತುವ  ಎಾಂದು ತ ಗ ದುಬಿಡುವದಲಲ ಎಾಂಬುದಾಗಿದ . 
ವಿಪ್ಯಾಮಸವಾಗಿ ಯಾರ ವರಗಳ್ಳ ಸ್ಾವಮಜನಕ ಗರ್ನ್ವನ್ುು ಅಷಾಟಗಿ 
ಸ್ ಳ ಯುವದಿಲಲವೇ ಅವು ಹ ಚುಾ ಗರ್ನ್ಸ್ ಳ ಯುವವುಗಳ್ನ್ುು ಆಶಿಸಬಾರದು.  
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ವಚನ 16. ಪೌಲನ್ ಕರ ಯ ಮೊದಲನ ಯ ಭಾವು ಕಾಲು ರ್ತುು ಕ ೈಗಳ್ನ್ುು 
ಅಕೆಪ್ಕೆದಲ್ಲ್ಲಡುತುದ ; ಎರಡನ ಯ ಕ ೇಾಂದಿರಕರಿಸುವಿಕ ಯು ಎರಡು ಜ್ಞಾನ ೇಾಂದಿರಯಗಳ್ 
ಕುರಿತಾಗಿದ , ಕ್ತವಿ ರ್ತುು ಕಣ್ತು. ಅಪೊಸುಲನ್ು ಒಾಂದ ೇ ವಿಧವಲಲದವುಗಳ್ನ್ುು ದ ೇಹದ 
ಸದಸಾರಲ್ಲ್ಲ ಅವಲಾಂಭಿತವಾಗಿವ  ಎಾಂಬ ವಾತಾಾಸವನ್ುು ತರಲು ಪ್ರಯತಿುಸುತಿುಲಲ. ಅವನ್ು 
ಸಭ ಯ ಅಭಿವೃದಿಾಯು ಸಭ ೇಯನ್ುು ರೊರ್ಪಸುವ ವಾಕ್ರುಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿದ  ಎಾಂದು 
ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸುತಿುದಾಾನ . ನ್ಾಂತರ ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ ಯನ್ುು ಮಾಡುತಾುನ  (12:21); ಆದರ  ಈ 
ಹಾಂತದಲ್ಲ್ಲ, ಪೌಲನ್ು ಕ ೇವಲ ಕಾಲು ರ್ತುು ಕ್ರವಿ ತರ್ಮ ಸವತಾಂತರವನ್ುು ದೃಢಪ್ಡಿಸುತಿುವ  
ಎಾಂಬುದನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುತಾುನ . ಈ ಉದಾಹರಣ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಕಾಲು ಕ ೈಗಳ್ಳ ಮಾಡುವ 
ಕಾಯಮದ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ರು ಅಥವಾ ಮಚಾಕ ಯನ್ುು ವಾಕುಪ್ಡಿಸುವದಿಲಲ, ಅಲಲದ ೇ ಕ್ರವಿಯು 
ಸಹ ಕಣಿುನ್ ಕುರಿತು ಇವು ಯಾವುಗಳ್ನ್ೊು ಹ ೊಾಂದಿಲಲ. 

ಅಪೊಸುಲನ್ ಕರ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಕಾಲು ರ್ತುು ಕ್ರವಿ ತರ್ಮದ ೇ ಆದ ಚಕೆ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ುಳ್ಳಗಿವ , ತಾವು ಸಾಂಪ್ೂಣಮತ ಗ  ನೇಡುವ ರ್ತುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ರು 
ರ್ತುು ಕಾಳ್ರ್ಜ ಇಲಲ. ವಯಕ್ರುಕತ  ಯಾರು ಮೇರ ಯನ್ುು ಸ್ಾಾರ್ಪಸುತಾುರ ೊೇ ಅವರ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ , ಆದರ  ಇದು ಸರ್ುದಾಯದ ಜನ್ರು ಆತಿೀಕ, ಭಾವನಾತಮಕ ರ್ತುು 
ಭೌದಿಾಕ ಸರ್ೃದಿಾಗಾಗಿ ಒಬಬರ ಮೇಲ  ಒಬಬರು ಅವಲಾಂಭಿತರಾಗಿರುವ ಸರ್ುದಾಯದ 
ಜನ್ರಲ್ಲ್ಲ ಕಾಯಮಮಾಡುವದಿಲಲ. ಅಲಾಂಕಾರಿಕವಾಗಿರುವ ಕಾಲು ರ್ತುು ಕ್ರವಿ ಆತಿೀಕ 
ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಾಂವ ೇದಾನ್ಶಿೇಲತ  ಇಲಲದಿರುವ ಕ ಲವು 
ಸಹ ೊೇದರರನ್ುು ಪ್ರತಿನಧಿಸುತುದ .  

ವಚನ 17. ಪೌಲನಗ  ಕ್ರವಿಗಿಾಂತ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಕಣಿುನ್ ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು ಹ ೊಗಳ್ಳವ 
ಆಸಕ್ರುಯಿಲಲ. ಅವನ್ು ಅವುಗಳ್ ಪ್ರಸಪರ ಅವಲಾಂಬನ ಯ ಕುರಿತು ಕಾಳ್ರ್ಜಯನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದಾಾನ . ದ ೇಹದ ಯಾವ ಭಾಗವೂ ಎಲಾಲ ಭಾಗಗಳ್ ಸಹಕಾರವಿಲಲದ ೇ ಏನ್ನ್ೊು 
ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಲ. ಒುಂದತ ವೆೇಳ  ೆ ಈಡಿೇ ದೆೇಹವು ಕಣಯುಗಿದದಲ್ಲಿ, ಕ್ತವಿ ಎಲ್ಲಿ? ಎಾಂದು 
ಅಪೊೇಸುಲನ್ು ಕ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಅವನ್ು ಕಣ ೊುೇ ಅಥವಾ ಕ್ರವಿಯೇ ಕ ೈ ಅಥವಾ ಕಾಲು 
ಯಾವುದು ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ದ ೇಹಕ ೆ ಹ ಚ್ಾಾದ ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು ನೇಡುತುದ  ಎಾಂಬ ಚಚ್ ಮಗ  
ಎಳ ಯದಾಂತ  ಬಹಳ್ ಎಚಾರಿಕ  ವಹಸುತಾುನ . 

ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಖ್ಾಂಡಿತವಾಗಿ ತನ್ು ಕರ ಯಿಾಂದ ಏನ್ನ್ುು ಅರ ೈಮಸಿದಾಾನ  
ಎಾಂಬುದರಲ್ಲ್ಲ ಖ್ಾಂಡಿತವಾಗಿ ಸಾಂದ ೇಹವಿಲಲ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ಳುವ ಪ್ೂವಮದಲ್ಲ್ಲ 
ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ ಯನ್ುು ಮಾಡಲು ಪಾರರಾಂಭಿಸಿರಬಹುದು, ಯೆೇಸುವಿನ್ ಶ  ೇತುರಗಳ್ಳ ಆತನ್ 
ಸ್ಾರ್ಾದಲ್ಲ್ಲ ಸಿಕ್ರೆಕ ೊಾಂಡಾಂತ . ಪೌಲನ್ು “ಸಭ ಯ ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸದಸಾನ್ು ಹಸಿದವನಗ  
ಆಹಾರವನ್ುು ನೇಡಲು ನಧಮರಿಸಿದಾಲ್ಲ್ಲ ಏನ್ು, ಆಧರ  ಒಬಬನ್ೊ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಬಲಹೇನಾಗಿರುವವನ್ನ್ುು ಪೊೇಷ್ಸುವದಿಲಲ?” ಎಾಂಬ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಕ ೇಳ್ಲ್ಲ್ ಎಾಂದು 
ಬಯಸುತಾುನ . ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಭೌದಿಾಕ ದ ೇಹವು ತನ್ು ವಿವಿಧ ಸದಸಾರ ಲಾಭಕ ೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು ನೇಡಲು ನಯೇರ್ಜಸಿದಾಲ್ಲ್ಲ, ಅದು ಎಲಾಲ ಸದಸಾರಿಗ  ನ್ಷಟ. 
ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸದಸಾರು ನಧಿಮಷಟವಾಗಿ ಒಾಂದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಸ್ಾರ್ಥರಯಗಳ್ನ್ುು, 
ಆಸಕ್ರುಗಳ್ನ್ುು ರ್ತುು ಅನ್ುಭವಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಲ್ಲ್ಲ ಎಾಂಥಹ ನರುತಾಿಹಗ ೊಳಿಸುವ 
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ಸಭ ಯಾಗಿದ . 
ವಚನ 18. ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಯಾವುದ ೇ ವಿಶಾವಸಿ ಇತರರ ಕ ೊಡುಗ ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ 

ಮಚಾಗ ಯನ್ುು ಸೊಚಸುವ ಕ ೊರತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಲ್ಲ್ಲ, ಅವರನ್ುು ಪ್ರತಿಯಬಬರಿಗ  ತನ್ು 
ಚತುಕೆನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ ವರಗಳ್ನ್ುು ಕ ೊಡುಗ ಯಾಗಿ ನೇಡಿದ ದ ೇವರನ್ುು 
ಪ್ರತಿಬಿಾಂಬಿಸಬ ೇಕು. ಅವನ ೇ ಎಲಾಲ ಸದಸಾರಿಗ  ವಿವಿಧ ಪಾತರಗಳ್ನ್ುು ನಯೇರ್ಜಸುತಾುನ , 
ಭೌದಿಾಕ ದ ೇಹ ರ್ತುು ಆತಿೀಕ ದ ೇಹವಾದ, ಸಭ ಗ . ವಿಷಯವು ಹೇಗಿರುವಲ್ಲ್ಲ, ಎಲಾಲ 
ಕ ೈಸುರು ತಾವು ಯಾರಾಗಿದ ಾೇವ  ರ್ತುು ಏನ್ು ಮಾಡುತ ುೇವ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಗೌರವಿಸಬ ೇಕು. 
ಪಾತಿಯೊಬಿ ಸದಸಾರನತು ಪಾತಿಯೊಬಿರನತು ದೆೇವರತ ದೆೇಹದಲ್ಲಿ ಇಟಿುದಯದನೆ. ಕ್ರರಸುನ್ 
ದ ೇಹವನ್ುು ಕಟ್ುಟವದಕ ೆ ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಕ ೊಡುಗ , ಅದು ಎಷುಟ ದ ೊಡಡದು ಅಥವಾ ಎಷುಟ 
ಸಣುದು ಎಾಂಬುದು ರ್ಹತವವಲಲಿ. ಯಾವುದ ೇ ವರ ಒಬಬನ್ ಬ ಲ ಯನ್ುು ನೇಡಿ ಇನ ೊುಬಬ 
ಸದಸಾನ್ ಉನ್ುತಿಗಾಗಿ ಅಲಲ. ಅಪೊಸುಲನ್ು ದ ೈವತವದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ು ಭಾಗವಾಗಿದಾಾನ  
ಎಾಂಬುದನ್ುು ವಿವರಿಸುವ ಅವಶಾಕತ ಯನ್ುು ಕಾಣುವದಿಲಲ; ಮೊದಲ  ಆತಮನಾಂದ 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡ ವರಗಳ್ ಗೌರವವನ್ುು ವಚನ್ದಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರಿಗ  ಸಲ್ಲ್ಲಸಲಾಗಿದ .  

ವಚನ 19. ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರು ತಾವು ಎಷುಟ ಪಾರರ್ುಖ್ಾರಾಗಿದಾಾರ  
ಎಾಂಬುದನ್ುು, ತರ್ಮ ಕಾಯಮಗಳ ೊಾಂದು ತಿೇಮಾಮನಸಿಕ ೊಾಂಡರು ಪ್ರವಾಗಿಲಲ ಅವರು 
ತಾವು ಇರುವ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಎಲಲರೊ ನಧಿಮಷಟವಾಗಿ ತನ್ುಾಂತ  ಇದಾಾರ  ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ಪ್ರತಿಬಿಾಂಬಿಸಬ ೇಕು. ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಪ್ರತಿಯಬಬನಗ  ಒಾಂದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಆತಮನ್ ವರಗಳಿದಾಲ್ಲ್ಲ, 
ಪೌಲನ್ು, ದೆೇಹವು ಎಲ್ಲಿರತತಿತ್ತು? ಎಾಂದು ಕ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ಅನ ೇಕ ಸದಸಾರು 
ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡದಿದಾಲ್ಲ್ಲ ದ ೇಹವ ಲ್ಲ್ಲ. 

ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರು ಸಹಜವಾಗಿ ತಾವು ಆತಿೀಕ ಜನ್ರಾಗಿದಾಾರ  ಎಾಂದು 
ಹ ಮಮಪ್ಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು, ಆದರ  ಪೌಲನ್ು ಆತಿೀಕ ಎಾಂದರ  ಏನ್ು ಎಾಂಬುದರ ಕುರಿತಾಗಿ 
ಅವರ ೊಾಂದಿಗ  ಸರ್ಮತಿಸಲ್ಲ್ಲಲ, ತಾವು ದ ೇವರನ್ುು ಮಚಾಸುವ ಜನ್ರಾಗಿದ ಾೇವ  ಎಾಂಬುದಕ ೆ 
ತರ್ಮ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಸೊಚಸುತಿುದಾರು. ಅವರಲ್ಲ್ಲರುವ ಜ್ಞಾನ್ವು ಅವರಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲವರನ್ುು 
ವ ೈರಾಗಾದ ತತವಗಳ್ನ್ುು ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಲು ಉತ ುೇರ್ಜಸುತಿತುು. “ಸಿರೇಯ 
ಸಾಂಪ್ಕಮವಿಲಲದ ೇ ಇರುವದು ಪ್ುರುಷರಿಗ  ಉತುರ್” ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು (7:1). 
ಇತರರು ತರ್ಮ ಪ್ರಶಾುತಿೇತ ನ್ಡಾವಳಿ ರ್ತುು ಸವ-ತ ೊಡಗಿಸುವಿಕ  ತರ್ಮ ಶ ರೇಷಠವಾದ 
ಜ್ಞಾನ್ಕ ೆ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ  ಎಾಂಬಾಂತ  ನ್ಡ ದುಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು (5:1, 2). ಅಪೊಸುಲನ್ು ಈ 
ಜನ್ರಿಗ  ಸವಾಲನ್ುು ನೇಡುತಾುನ : ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಆತಿೀಕತ ಯ 
ಭರವಸ್ ಯನ್ುು ನೇಡುವದಿಲಲ; ಬದಲಾಗಿ, ಅವರ ನ್ಡತ  ಅವರು ದ ೇವರನ್ುು ಮಚಾಸುತಿುಲಲ 
ಎಾಂದು ತ ೊೇರಿಸುತುದ .  

ಅವರು ಆತಿೀಕರಾಗಿದಾಾರ  ಎಾಂಬುದಕ ೆ ಎರಡನ ಯ ಸೊಚನ , ತಾವು 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಳ ಎಾಂದು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ನ್ಾಂಬಿದಾರು. ಅಧ್ಾಾಯ 
12ರಿಾಂದ 14ರ ವರ ಗ , ಪೌಲನ್ು ಶ ರೇಷಠ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಳ ಹ ೇಗ  ಸ್ಾಾರ್ಪತವಾಗುತುವ  
ಎಾಂಬುದಕ ೆ ಅವರ ವಿಚ್ಾರವನ್ುು ಪ್ರಶಿುಸುತಾುನ . ಅವರು ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು 
ಮಾತಾನಾಡುವದಕ ೆ ಇತರ ವರಗಳಿಗಿಾಂತ ಹ ಚ್ಾಾದ ಬ ಲ ಯನ್ುು ನೇಡುತಿುದಾರು, ಆದರ  
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12:8-10ರಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಪ್ಟ್ಟಟ ಮಾಡಿರುವ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು 
ಮಾತನಾಡುವದು ಕ ೊನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬರುತುದ . ಪೌಲನ್ು ಆತಿೀಕರಾಗಿದ ಾೇವ  ಎಾಂಬ ಅವರ 
ಅಭಿಪಾರಯವನ್ುು ಸುಧ್ಾರಿಸಲು ಬಯಸುತಾುನ ; ಅವನ್ು ನಜವಾಗಿಯು 
ಆತಿೀಕರಾಗಿರುವದಕ ೆ ಮಾಗಮವ ಾಂದರ  ರ್ಪರೇತಿಸುವ ಜನ್ರಾಗಿರುವದು. ದ ೇಹದ 
ಐಕಾತ ಯನ್ುು ಸ್ಾಧಿಸುವದು, ಯಾರಾಥಮವಾಗಿ ಆತಿೀಕರಾಗಿರಬ ೇಕಾದರ , ದಿೇನ್ತ  
ಅವಶಾ, ಜ್ಞಾನ್ವಲಲ; ಸಹ ೊೇದರರು ಅನ್ಾ ಭಾಷ  ರ್ತುು ಇತರ ಅದು್ತವಾದ 
ಬಲಗಳಿಗಿಾಂತ ರ್ಪರೇತಿಗ  ಬ ಲ ಕ ೊಡುವದನ್ುು ಕಲ್ಲ್ಯಬ ೇಕು. 

ವಚನ 20. ಅಪೊಸುಲನ್ ಅಲಾಂಕಾರದ ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕ  ನಜವಾಗಿದ . ದ ೇಹಗಳ್ಳ, 
ವಾಸುವ ಅಥವಾ ಆತಿೀಕ, ಅನ ೇಕ ಸದಸಾರಿಾಂದ ಮಾಡಲಪಟ್ಟಟವ . ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸದಸಾರು 
ಸಾಂಪ್ೂಣಮತ ಯ ಒಳ ುೇದಕಾೆಗಿ ಕಾಯಮ ಮಾಡುತುವ . ಭೌದಿಾಕ ದ ೇಹವಾಗಲ್ಲ್ 
ಸಭ ಯಾಗಲ್ಲ್ ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯಿಾಂದ ಕಾಯಮ ಮಾಡಬಹುದು, ದ ೇವರು ಅನೆೇಕ 
ಸದಸಾರತ, ಆದರೆ ಒುಂದೆೇ ದೆೇಹ ಎಾಂದು ಆಜ್ಞಾರ್ಪಸಿರುವದರಿಾಂದ. 

ಮೊದಲನ ಯ ಶತಮಾನ್ದ ಅಾಂತಾದಲ್ಲ್ಲದಾ ವಿರಕು ತತವ ಜ್ಞಾನಯು ವಾಕ್ರುಯು 
ವಿಶಾಲವಾದ ಮಾನ್ವ ಕುಟ್ುಾಂಬದಲ್ಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುತಾುನ  ಎಾಂಬ ಇದ ೇ ವಿಷಯದ 
ಕುರಿತು ವಾದಿಸುತಾುನ . “ನೇವು ಯಾರು?” ಅವನ್ು ಪ್ರಶಿುಸುತಾುನ  ರ್ತುು ಉತುರವನ್ುು 
ನೇಡುತಾುನ : 

ಒಬಬ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು. ಒಾಂದುವ ೇಳ  ನೇವು ನರ್ಮನ್ುು ಬ ೇಪ್ಮಟ್ಟವರ ಾಂದು 
ತಿಳಿದುಕ ೊಾಂಡಿದಾಲ್ಲ್ಲ, ನೇವು ವಯಸ್ಾಿಗುವವರ ಗ , ಶಿರೇರ್ಾಂತರಾಗಿರಲು, ಉತುರ್ 
ಆರ ೊೇಗಾವನ್ುು ಆನ್ಾಂದಿಸಲು ರ್ಜೇವಿಸುವದು ಸ್ಾವಭಾವಿಕ. ಆದರ  ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ನೇವು 
ಸಾಂಪ್ೂಣಮತ ಯ ಒಾಂದು ಭಾಗವಾಗಿದಿಾೇರಿ ಎಾಂದು ಗೌರವಿಸಿದಾಲ್ಲ್ಲ, ಆ ಸಾಂಪ್ೂಣಮತ ಯು 
ನರ್ಮನ್ುು ರ ೊೇಗಕ ೆ ಒಳ್ಗಾಗುವಾಂತ  ಮಾಡುತುದ , ರ್ತುು ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ುು 
ಮಾಡುವಾಗ ಅಪಾಯನ್ುು ಎದುರಿಸುವಾಂತ  ಮಾಡುತುದ , ರ್ತುು ಈಗ ಕ ೊರತ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಇರುತಿುೇರಿ ರ್ತುು ಸರ್ಯದ ಪ್ೂವಮದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾಯುತಿುೇರಿ, ಏಕ , ನೇವು ಭಾದ ಪ್ಡಬ ೇಕು? 
ನರ್ಗ  ಕಾಲ್ಲ್ನ್ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯದ ೊೇ, ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಬ ೇಪ್ಮಟ್ಟರ , ಕಾಲು 
ಎನಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದಿಲಲ, ಅದರಾಂತ ಯೆೇ ನೇವು ಸಹ, ಬ ಪ್ಮಟ್ಟರ , ಇನ್ುು ರ್ುಾಂದ  ನೇವು 
ರ್ನ್ುಷಾರ ೊೇ? ಹಾಗಿದಲ್ಲ್ಲ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು ಯಾರು? ಭಾಗವು ಅಥವಾ ಅವಸ್ ಾಯೇ; 
ಮೊದಲು ದ ೇವರು ರ್ತುು ರ್ನ್ುಷಾನಾಂದ ಮಾಡಿದ ಅವಸ್ ಾಗಾಗಿ ರ್ತುು ಇನ ೊುಾಂದಕ ೆ 
ಅತಿ ನಕಟ್ವಾಗಿದ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವದರ ೊಟ್ಟಟಗ , ಸಿಾತಿ ಎಾಂಬುದು ಜಾಗತಿಕ ಸಿಾತಿಯ 
ಒಾಂದು ಸಣು ನ್ಕಲಾಗಿದ  . . . ಒಳ ುೇದು ಯಾರಾದರ ೊಬಬರೊ ಜವರದಿಾಂದ ಭಾದ  
ಪ್ಡುತಿುದಾಾರ ೊೇ, ಯಾರಾದರೊ ಪ್ರಯಾಣಕ ೆ ಹ ೊೇಗುತಿುದಾಾರ ೊೇ, ಯಾರಾದರೊ 
ಸ್ಾಯುತಾುರ ೊೇ, ಯಾರಾದರೊ ದೊಷಣ ಗ  ಒಳ್ಗಾಗಿದಾಾರ ೊೇ? ನ್ರ್ಮಾಂಥ ಇಾಂಥಹ 
ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ಇದು ಅಸ್ಾಧಾ ನ್ರ್ಮ ಸಹ ರ್ಜೇವಿಗಳ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ನ್ರ್ಮನ್ುು 
ರ್ುಚಾಟ್ುಟಕ ೊಾಂಡಿರುವ ಈ ವಿಶವದಲ್ಲ್ಲ ಒಬಬನಗ  ಒಾಂದು ಇನ ೊುಬಬನಗ  ರ್ತ ೊುಾಂದು 
ಇಾಂಥಹ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಸಾಂಭವಿಸಬಾರದು.13  

ವಚನ 21. ಈ ಹಾಂತದಲ್ಲ್ಲ, ಅಪೊಸುಲನ್ು ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲರುವ ವ ೈವಿಧಾತ ಗ  ಒತುು 
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ನೇಡುತಾುನ . ದ ೇಹದ ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸದಸಾನ್ು ತನ್ುದ ೇ ಆದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಕಾಯಮ 
ನವಮಹಸಲು ದ ೇಹದ ಇತರ ಎಲಾಲ ಭಾಗಗಳ್ ಮೇಲ  ಅವಕಾಂಬಿತನಾಗಿದಾನ . ಆತುು 
ತಾನ್ು ಬಯಸಿದಾಂತ  ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ವರಗಳ್ನ್ುು ನೇಡುತಾುನ . ಪ್ರತಿಯಬಬ ಕ ೈಸುನ್ು 
ಸಭ ಯ ಅವಶಾಕತ ಗಳಿಗ  ಅವನ್ ಅಥವಾ ಅವಳ್ ಸವಾಂತ ಮಾಗಮದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು 
ನೇಡುತಾುನ . ಕಾಲ್ಲ್ಗ  ಕ ೈಗಳ್, ಕವಿಗ  ಕಣುುಗಳ್ ಅವಶಾಕತ ಯಿರುವ ಹಾಗ  
ಸಾಂಪ್ೂಣಮತ ಗಾಗಿ ಸಹ ೊೇದರರು ಒಬಬರ ಮೇಲ  ಒಬಬರು ಅವಲಾಂಭಿತರಾಗಿದಾಾರ  
ನ್ಕಾರಾತಮಕವಾಗಿ, ನನಗೆ ನನು ಅವಶಾಕತೆಯಲಿ ಎನ್ುವದನ್ುು ಅಪೊಸುಲನ್ು ತನ್ು 
ಮೊದಲ್ಲ್ನ್ ಎಚಾರಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸಿದಾಾನ , ಆತನ್ು 12:21ರಲ್ಲ್ಲ ಇದನ್ುು 
ಸಪಷ್ಟೇಕರಿಸಿದಾಾನ . ಯಾವ ಕ ೈಸುನ್ು ದ ೇಹದ ಇತರರ ಕ ಲಸ ಅಥವಾ ಕಾಯಮವನ್ುು 
ಅವಮಾನ್ಪ್ಡಿಸುವ ಹಕೆನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಲಲ ಯಾಕಾಂದರ  ಅವರ ಕ ೊಡುಗ ಗಳ್ಳ ಅವನ್ 
ಸವಾಂತದವುಗಳಿಗಿಾಂತ ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿವ .  

ಕಣುು, ಕ್ರವಿ, ಕಾಲು ರ್ತುು ಕ ೈ ಈಗಾಗಲ ೇ ಅವನ್ು ಸದಸಾರ ಪ್ರಸಪರ 
ಅವಲಾಂಬನ ಯ ಕುರಿತು ವಾದಿಸಿದಾಂತ  ಪೌಲನ್ ಉದ ಾೇಶವನ್ುು ನ ೇರವ ೇರಿಸಿವ . 
ಪ್ಟ್ಟಟಮಾಡಿದ ದ ೇಹದ ಈ ಭಾಗಗಳ್ಳ ವಿವಿಧ ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ ವಯಕ್ರುಕ 
ಕ ೈಸುರನ್ುು ಪ್ರತಿನಧಿಸುತುವ  (12:15, 16). ಅಪೊಸುಲನ್ು ಉದಾಹರಣ ಯನ್ುು ಹ ೊಸ 
ದಿಕ್ರೆನ್ತು ತಿರುಗಿಸುತಿುದಾಾನ . ಯಾರು ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಬಯಸುವಾಂಥ ವರಗಳ್ನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರುತಾುರ ೊೇ ಸಹಜವಾಗಿ ಯಾರಲ್ಲ್ಲ ಇಾಂಥಹ ವರಗಳಿರುವದಲಲವೇ ಅವರ 
ಮೇಲ  ಅಗೌರವ ಹ ೊಾಂದಿರುತಾುರ . ಅವರು ತರ್ಮ ವರಗಳ್ನ್ುು ಶ ರೇಷಠವ ಾಂದು 
ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುವದಷ ಟೇ ಅಲಲ, ಆದರ  ಅವರು ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ಸಹ ಶ ರೇಷಠರು ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ , ಅವುಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ುಲು ಅವರು ಸಹ ಶ ರೇಷಠರಾಗಿರುವದು 
ಅವಶಾವಾಗಿದ . ಅವರು ಯಾರು ಸವಲಪ ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುತಾುರ ೊೇ ಅಥವಾ 
ಅದು್ತವಾದ ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವದಿಲಲವೇ ಅವರ ಅವಶಾಕತ  ನ್ರ್ಗಿಲಲ ಎಾಂದು 
ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ . ಬ ಲ ಯುಳ್ು ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ಾೇವ  ಎಾಂಬ ಭಾವನ  
ಲೌಕ್ರಕವಾಗಿ ಸರ್ೃದಿಾಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರು ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ತರ್ಮ ಸವಾಂತ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಬಡವರ ೊಾಂದಿಗ  ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕ ಾಂದು ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದಕ ೆ ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸಬಹುದು 
(11:20, 21). ಎರಡೊ ವಿಷಯಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ದ ೇಹದ ಐಕಾತ  ಕಷಟಕ ೆ ಒಳ್ಗಾಗುತುದ .  

ಇಾಂದು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಪಾರಚೇನ್ ಸಭಿಕರಲ್ಲ್ಲದಾಾಂತ  ಪೌಲನ್ು ಸಾಂಬ ೊೇಧಸಿದ ಹಾಗ , 
ಯಾರು ಸವಲಪ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ದೃಶಾವಾಗಿರುವ ಪಾತರಗಳ್ನ್ುು ನವಮಹಸುತಾುರ ೊೇ ಅವರು 
ಅಧ್ ೈಯಮಕ ೆ ಒಳ್ಗಾಗುತಾುರ , ಬಹುಶಃ ಅವರ ಕಾಯಮವು ಸವಲಪ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಪ್ರಿಣಾರ್ 
ಬಿೇರಬಹುದು. ಇತರ ವಿಷಯಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಕ ೈಸುನ್ು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ದೃಶಾವಾದ ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದಾಲ್ಲ್ಲ ಸವಲಪ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಗರ್ನ್ಕ ೆ ಬರುವ ಕಾಯಮವನ್ುು ಮಾಡುವವನಗಿಾಂತ ಹ ಚುಾ 
ಗೌರವವನ್ುು ಹ ೊಾಂದುತಾುನ . ಪೌಲನ್ು ಎಲಾಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರನ್ುು ಹ ೊಸ ಬ ಳ್ಕ್ರನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ತರ್ಮ ಸವಾಂತ ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು ನ ೊೇಡಿಕ ೊಳ್ುಲು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ದ ೇವರ ರಾಜಾದಲ್ಲ್ಲ ಅವರ 
ಜಯವು ಸ್ಾಧಾವಾಗುವದಕ ೆ ಕಾರಣವ ೇನ್ಾಂದರ  ಇತರ ಅನ ೇಕರು ತಡ ಯಲಲದ  
ಮಾಗಮದಲ್ಲ್ಲ ದ ೇಹದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಯಮ ಮಾಡುತಿುರುತಾುರ . 
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ವಚನ 22. ದ ೇಹದ ಭಾಗಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಬಲಹೇನವಯಗಿ ತೆ ೇರಿಬರತವ ಅುಂಗಗಳು 
ಸಹಜವಾಗಿ ಸವಲಪ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಗರ್ನ್ಕ ೆ ಬರುತುವ , ಯಾರು ತರ್ಮ ಕಾಯಮವನ್ುು 
ನಶಬಾವಾಗಿ ರ್ತುು ಯಾಾಂತಿರಕವಾಗಿ ಮಾಡುತಾುರ ೊೇ ಅವರು ಗರ್ನ್ಕ ೆ ಬರುವದಿಲಲ. 
ದ ೇಹದ ಕರ ಯನ್ುು ರ್ುಾಂದುವರ ಸುತಾು, ಪೌಲನ್ು ಬಹುಶಃ ಒಳ್ ಇಾಂದಿರಯಗಳ್ನ್ುು 
ರ್ನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಲ್ಲಟ್ುಟಕ ೊಾಂಡಿರಬಹುದು ಉದಾಹರಣ ಗ  ಹೃದಯ, ಪ್ುಪ್ುಪಸ ರ್ತುು ರ್ೊತರ 
ಜನ್ಕಾಾಂಗ. ಇವಿಲಲದ , ದ ೇಹವು ಕುಸಿದು ಬಿೇಳ್ಳತುದ ; ಆದಾಗೊಾ ಅವುಗಳ್ ನವಮಹಣ ಗ  
ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ದ ೇಹದ ಭಾಗಗಳಾದ ಕ ೈ, ಕಣುು ಅಥವಾ ಮದುಳಿನ್ 
ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ೂವಮಕ ಪ್ರಯತು ಸಹ ಅವಶಾಕತ ಯಿಲಲ. ಒಾಂದುವ ೇಳ  ತಿಳ್ಳವಳಿಕ  ದ ೇಹಕ ೆ 
ಮಾಹತಿ ನೇಡಬ ೇಕಾದರ  ಅಥವಾ ಮಾಾಂಸಖ್ಾಂಡಗಳ್ಳ ಅಥಮಪ್ೂಣಮವಾದ 
ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಯನ್ುು ನೇಡಲು ಅವುಗಳ್ ಸರಿಯಾದ ಕಾಯಮ ನವಮಹಣ  ಅವಶಾ. “ನನ್ು 
ಅವಶಾಕತ  ನ್ನ್ಗಿಲಲ” ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವ ಸಮಾಥರಯಕ್ರೆಾಂತಲೊ ದ ೇಹವು ಎಲಾಲದಕ್ರೆಾಂತಲೊ 
ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಸವಲಪ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಗರ್ನ್ಕ ೆ ಬರುವ ಅಾಂಗಗಳ್ನ್ುು ಅವಲಾಂಬಿಸಿರುತುದ . ಅದರಾಂತ , 
ಕತಮನ್ ಜನ್ರ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ, ಯಾರು ಶರರ್ಪ್ಡುತಾುರ ೊೇ ರ್ತುು ನೇರಿಕ್ಷಿತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು ನೇಡುತಾುರ ೊೇ, ಅಡ ತಡ ಯ ಮಾಗಮಗಳ್ನ್ುು 
ಸ್ಾಾನ್ಪ್ಲಲಟ್ಗ ೊಳಿಸಲಾಗದು. ಸಭ ಯ ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸದಸಾನ್ು ವಯಕ್ರುಕ 
ಗುರುತಿಸುವ ಗಿಾಂತ ದ ೇಹದ ಒಳಿತು ಹ ಚಾನ್ ರ್ಹತವವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ  ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ಜ್ಞಾಪ್ಕದಲ್ಲ್ಲಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು. 

ವಚನ 23. ದ ೇಹದ ರಚನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲವು ಭಾಗಗಳ್ಳ ಅವಶಾಕವಾದ ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿವ  ಆದರ  ಅವು ರ್ೃದವಾದ ಸಾಂಭಾಷಣ ಯ ವಿಷಯಗಳ್ಲಲ. ಇವು ಸವಲಪ 
ಗೌರವನತು ಹೆ ುಂದತರತವುಂತ್ವುಗಳು ಯಾಕಾಂದರ  ಅವು ದ ೇಹದ ಅವಶಾಕತ ಗಳ್ನ್ುು 
ಖ್ಾಸಗಿಯಾಗಿ, ವಯಕ್ರುಕ ಮಾಗಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಮ ಸ್ ೇವ ಯನ್ುು ಮಾಡುತುವ . ಜನ್ರು 
ದ ೇಹದ ಈ ಭಾಗಗಳ್ನ್ುು ವಿಶ ೇಷವಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ುಚಾಕ ೊಳ್ಳುವದರ ರ್ೊಲಕ 
ಹ ಚ್ಾಾದ ಮಾನ್ವನ್ುು ನೇಡುತಾುರ . ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಪಾದಶಿಿಸಲಶಾಕಾವಯದ ಅುಂಗಗಳು 
ಪಾದಶಿಿಸಲತ ಯೊೇಗಾವಯಗತತ್ುವೆ. ಪೌಲನ್ ಈ ಪ್ತರವನ್ುು ಎಚಾರಿಕ ಯಿಾಂದ ಓದುವ 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಬಹುಶಃ ಪ್ಠಾದುದಾಕೊೆ ಒತುು ನೇಡುವ ಸಿದಾಾಾಂತವನ್ುು 
ಗುರುತಿಸಿರಬಹುದು. “ದ ೇವರು ಜ್ಞಾನಗಳ್ನ್ುು ನಾಚಕ  ಪ್ಡಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಈ ಲ ೊೇಕದ 
ಬುದಿಾಹೇನ್ರನ್ುು ಆರಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾಾನ ; ದ ೇವರು ಬಲ್ಲ್ಷಟರನ್ುು ನಾಚಕ ಪ್ಡಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಈ 
ಲ ೊೇಕದ ಬಲಹೇನ್ರನ್ುು ಆರಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾಾನ ” (1:27; ನ ೊೇಡಿರಿ 2:3; 4:10; 9:22). 

ಪೌಲನ್ು ಭೌದಿಾಕ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ವಿೇಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಅಾಂಶಗಳ್ನ್ುು ರ್ತುು ವಿವಿಧ ಜನ್ರ 
ಕಾಯಮ ನವಮಹಣ ಯ ಅಥವಾ ಆತಿೀಕ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ವಿವಿಧ ರಿೇತಿಯ ಜನ್ರ 
ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ ಯನ್ುು ನೇಡುತಾುನ . ಬಹುಶಃ ಅವನ್ ಆಸಕ್ರು, ಐಕಾತ ಯ, ಸಹಕಾರ, ಸತಾೆಯಮ 
ರ್ತುು ಸಭ ಯ ಕರರ್ಬದಾವಾದ ಕಾಯಮ ನವಮಹಣ ಯ ಕುರಿತಾಗಿದ . ಈ 
ಕಾರಣದಿಾಂದಾಗಿ, ಓದುಗರು ಸಭ ಯ “ಅಲಪ ಮಾನ್ವುಳ್ು ಸದಸಾರು” ತಾವು ಕತಮನಗ  
ವಿಶ ೇಷವಾದ ಬ ಲ ಯುಳ್ು ಸ್ ೇವ ಯುನ್ುು ನೇಡುತಿುದ ಾೇವ  ಎಾಂದು ತರ್ಮ ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು 
ರ್ುಾಂದುವರ ಸಿರುವದರ ಕುರಿತಾದ ಪೌಲನ್ ರ್ುಾಂದಿನ್ ಎಚಾರಿಕ ಯ ಪ್ದಗಳ್ನ್ುು 
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ನೇರಿಕ್ಷಿಸಿರಬಹುದು, ಬಹುಶಃ ಒಬಬನ್ು ಕ ಲವು ರ್ರುಭರವಸ್  ನೇಡುವಾಂಥವುಗಳ್ನ್ುು 
ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ುಬಹುದು ಇಾಂಥಹ ಸದಸಾರ ಸ್ ೇವ ಯನ್ುು ಕತಮನ್ು ರ್ನ್ಸಿಿಗ  
ತಾಂದುಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ . ಬದಲಾಗಿ, ಅಪೊಸುಲನ್ು ಯಾರು ಅತಾಾಂತ ಹ ಚಾನ್ ವರಗಳ್ನ್ುು 
“ಹ ಚಾನ್ ಮಾನ್ವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ುಲು” ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ ೊೇ ಅವುಗಳಿಾಂದಾಗಿ ಸವಲಪ ರ್ಟ್ಟಟಗ  
ಗರ್ನ್ ಸ್ ಳ ಯುತಾುರ ೊೇ ಅವರನ್ುು ಪೊರೇತಾಿಹಸುತಾುನ .  

ವಚನ 24. ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಪ್ರದಶಿಮಸುವ ದ ೇಹದ ಅಾಂಗಗಳಿಗ  ಜನ್ರು ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ 
ಮಾನ್ವನ್ುು ನೇಡದ ೇ “ಸವಲಪವಾಗಿ ಪ್ರದಶಿಮಸಬಹುದಾದ ಅಾಂಗಳಿಗಿಾಂತ” ನೇಡುವದರಿಾಂದ, 
ಯಯವದ  ಒುಂದಕ್ತಾುಂತ್ ಇನೆ ುುಂದತ ದೆೇಹದ ಅಭಿವೃದಿದಗೆ ಹೆಚತಚ ಪಯಾಮತಖಾವಲಿ. 
ಅದರಾಂತ ಯೆೇ, ಗುರುತಿಸುವಿಕ ಯಿಲಲದ  ದ ೇಹದ ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡುತಾುರ ೊೇ 
ಅವರಿಗ  ದ ೇವರು ವಿಶ ೇಷವಾದ ಮಾನ್ವನ್ುು ನೇಡುತಾುನ . ಪೌಲನ್ು ಎಲಲರ ರ್ುಾಂದ  
ಪ್ರದಶಿಮತವಾಗುವ ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡುವ ಸದಸಾರನ್ುು ಅವಮಾನಸುವ ಬಯಕ  
ಪೌಲನಗ  ಇಲಲ. ಇತರ ಬ ಲ ಯನ್ುು ನೇಡಿ ಕ ಲವರನ್ುು ಹರಿದು ಬಿಡುವ ಪ್ರಯತುವನ್ುು 
ಅವನ್ು ಮಾಡಲ್ಲ್ಲಲ; ಅವನ್ು ಸರಳ್ವಾಗಿ ಎಲಾಲ ಸದಸಾರರನ್ುು ಒಟ್ುಟಗೊಡಿಸಲು 
ಪ್ರಯತಿುಸುತಿುದಾಾನ . ದ ೇಹದ ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಸದಸಾರ ಯೇಗಾತ  ಖ್ಚತವಾಗಿದ  
ಯಾಕಾಂದರ  ದ ೇವರು ದೆೇಹದ ಅುಂಗಗಳನತು ಸೃಷಿುಸಿದಯದನೆ [an aorist of 
συγκεράννυμι, sunkerannumi, “to arrange” or “put together”] ಇದರಿಾಂದಾಗಿ 
ಎಲಲರೊ ಹ ೊಾಂದಬ ೇಕಾದ ಮಾನ್ವನ್ುು ಪ್ರತಿಯಾಂದು ತರ್ಮದ ೇ ಆದ ಮಾಗಮದಲ್ಲ್ಲ 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ . Leon Morris ಅವರು ಹೇಗ  ಬರ ಯುತಾುರ  “ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ 
ಸದಸಾರನ್ುು ದ ೇವರು ಕರರ್ಪ್ಡಿಸಿರುವದು, ಸಾಂಘಮಷಣ  ರ್ತುು ಬ ರಿಕ ಯನ್ುು ಒಾಂದ ೇ 
ಸಾಂಪ್ೂಮಣಮ ಸ್ಾರ್ರಸಾವುಳ್ು ದ ೇಹವಾಗುವದಕಾೆಗಿ.”14 ಕನಷಠ, ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ್ಳ 
ಕಾಯಮಮಾಡಬ ೇಕ ಾಂದು ಉದ ಾೇಶಿಸಿರುವ ಮಾಗಮವಾಗಿದ . ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ದ ೇವರು 
ಸ್ಾಾರ್ಪಸಿದ ಸ್ಾರ್ರಸಾವನ್ುು ವಯಕ್ರುಕ ರ್ಯಾಮದ ಯನ್ುು ಪ್ರದಮಶಿಸುವ 
ರ್ೊಖ್ಮತನ್ದಿಾಂದಾಗಿ ಬಗಿಿಸುತಿುದಾಾರ .  

ವಚನ 25. ಕ ಲವು ಎರಡನ್ೊರು ವಷಮಗಳ್ ಹಾಂದ  ಪ್ುನ್ಃಸ್ಾಾಪ್ನ ಯ ರ್ಾಂತಿರ 
ಐರಲಾಾಾಂಡನಾಂದ ಯುನ ೈಟ್ ಡ್ ಸ್ ಟೇಟ್ ಿೆ ವಲಸ್  ಹ ೊೇದನ್ು ಕ್ರರಸುನ್ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ದೃಶಾವಾದ 
ಐಕಾತ ಯಾಂದಿಗ  ಹ ೊೇರಾಡಿದನ್ು. ಅವನ್ು ಭ ೇದವಿರುವ ಸ್ ಕರಟ್ ೇರಿಯನ್ ಪ್ಾಂಗಡದ 
ಸುಧ್ಾರಣ ಗ  ಪ್ರಯತಿುಸುತಿುರುವ ಹಾಗ  Declaration and Address ಕ ೈಸು ಐಕಾತ  
ಅರಿಕ ಮಾಡುವ ಸಾಂಗತಿಯಷುಟ ರ್ುಖ್ಾವಾದ ಗುರಿಯಾಗಿಲಲ ಎಾಂಬುದನ್ುು ಗುರುತಿಸಿದನ್ು. 
ಅವನ್ು ತನ್ು ಪ್ರಕಟ್ಟಸುವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಹದಿರ್ೊರು ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ಗಳ್ನ್ುು ಪಾರರಾಂಭಿಸಿದನ್ು ರ್ತುು 
ವಿೇಕ್ಷಿಸುವದರ ರ್ೊಲಕ ಸಾಂಬ ೊೇಧಿಸಿದನ್ು, 

. . . ಕ್ರರಸುನ್ ಸಭ  ಈ ಭೊರ್ಮಯ ಮೇಲ  ಅವಶಾಕವಾಗಿ, ಉದ ಾೇಶಪ್ೂವಮಕವಾಗಿ ರ್ತುು 
ಸಾಂವಿಧ್ಾನಾತಮಕವಾಗಿ ಒಾಂದ ೇ ಆಗಿದ ; ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ತರ್ಮ 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಬ ೊೇಧಿಸುವ ರ್ತುು ವ ೇದವಾಕಾಕ ೆ ಅನ್ುಗುಣವಾಗಿ ಎಲಾಲ 
ಸಾಂಗತಿಗಳಿಗ  ವಿಧ್ ೇಯರಾಗುವವರನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿದ  ರ್ತುು ಇವುಗಳ್ನ ು ತರ್ಮ 
ರ್ನ ೊೇಭಾವ ರ್ತ್ ತು ವತಮನ ಯಿಾಂದ ಪ್ರಕಟ್ಟಸುವ ರ್ತುು ಬ ೇರ ಯಾವುದನ್ುು ಅಲಲ; 
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ಇವರನ್ುು ಬಿಟ್ುಟ ಯಾರೊ ನಜವಾಗಿಯು ಸರಿಯಾದ ಅಥಮದಲ್ಲ್ಲಯೊ ಕ ೈಸುರ ಾಂದು 
ಕರ ಯಲಪಡುವದಿಲಲ15. 

ಪೌಲನ್ು Campbell’s ಅವರ ದಿಟ್ಟ ಪ್ರಕಟ್ಟಸುವಿಕ ಯಾಂದಿಗ  ಯಾವ ವಿವಾದವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಅಪೊೇಸುಲನ್ು ಕ ೈಸುರು ಕ ಲವಮಮ ಪ್ಕ್ಷಗಳ್ನ್ುು ಅಥವಾ ಪ್ಾಂಗಡಗಳ್ನ್ುು 
ಯಾವುದ ೇ ಉತುರ್ವಾದ ಕಾರಣವಿಲಲದ  ಕ ೇವಲ ಒಬಬ ಬ ೊೇಧಕನಗಿಾಂತ ಇನ ೊುಬಬನಗ  
ನೇಡುವ ಆದಾತ ಯಿಾಂದಾಗಿ ರಚಸುತಾುರ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಅರಿತಿದಾನ್ು. ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ನಲುವು, 
ಸಾಂಪ್ತುು ಅಥವಾ ಕಲ್ಲ್ಯುವದು ಕೃತಕ ಅಡತಡ ಗಳ್ಳ ಹ ಚ್ಾಾಗುವದಕ ೆ ಕಾರಣವಾದವು. 
ಭ ೇದವು ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ವಾತಾಾಸವಾಗುವದು ರ್ತುು ನಷಠಯು ಭದರವಾಗಿ ನಲುಲವದರ 
ಪೌಲನ್ು ಸಭ ಯು ಅವಶಾಕವಾಗಿ ಒಾಂದ ೇ ಆಗಿದ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ದೃಢಪ್ಡಿಸುವದರ 
ರ್ೊಲಕ ಪ್ರಿಣಾರ್ವಾಗಿ ಪಾಪ್ ರ್ತುು ಅಹಾಂಕಾರವನ್ುು ಎದುರಿಸಿದನ್ು. ದೆೇಹದಲ್ಲಿ 
ಯಯವ ಭೆೇದಗಳು ಇರಬಯರದೆುಂದತ ದೆೇವರತ ಅದನತು ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿ
ಸುಂಯೊೇಜಸಿದಯದನೆ. ಅಪೊಸುಲನ್ು ವಯಕ್ರುಕ ಕ ೈಸುರು ತರ್ಮ ವಿಷಯಲ್ಲ್ಲ ಕಾಳ್ರ್ಜ 
ವಹಸುವಾಂತ  ಪ್ರಸಪರ ಕುರಿತಾಗಿ ಇದೆೇ ರಿೇತಿಯ ಕಯಳಜಯನತು ವಹಸತವುಂತೆ ಬೌದಿಾಕ 
ದ ೇಹದ ವಿವಿಧ ಸದಸಾರನ್ುು ವಾಕ್ರುಗಳ್ನಾುಗಿ ರ್ೊತಿಮಕೃತಗ ೊಳಿಸಿದಾಾನ . ತನ್ು ದ ೇಹವು 
ಸಭ ಗ , ದ ೇವರ ಯೇಜನ , ಅದು ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ಒಟ್ಾಟಗಿ ಬ ಸ್ ಯಲಪಡಬ ೇಕು, 
ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸದಸಾರು ಅವನ್ು ಅಥವಾ ಅವಳ್ಳ ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ ಹಾಗ  ರ್ತುು 
ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸದಸಾರು ಇತರ ಎಲಲರನ್ೊು ಅವರ ಕಾಯಮಗಳಿಾಂದಾಗಿ ಗೌರವವನ್ುು ರ್ತುು 
ರ್ಯಾಮದ ಯನ್ುು ಸಲ್ಲ್ಲಸಬ ೇಕು. ಪೌಲನ್ ಓದುಗರು ಹ ೊಟ್ ಟಕ್ರಚಾನ್ುು, ಪಾರರ್ುಖ್ಾತ ಯನ್ುು 
ಹುಡುಕುವದನ್ುು ರ್ತುು ಹ ಚುಾ ದೃಶಾವಾಗಿರುವ ಆತಮನ್ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ದುರಾಸ್  
ಪ್ಡುವದನ್ುು ಎಲಲವುಗಳ್ಳ ಕ ೈಸು ನ್ಡತ ಯ ಸವರೊಪ್ದಿಾಂದ ಆಚ್ ಗ  ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ತಿಳಿದಿರುವದು ಅವಶಾವಾಗಿದ .  

ವಚನ 26. ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ದ ೇಹದ ಮೇಲ  ಪ್ರಿಣಾರ್ ಬಿೇರದ ಹ ೊರತು ಏನ್ೊ 
ಸಾಂಭವಿಸುವದಿಲಲ. ಒಬಬ ಸದಸಾನಗ  ದ ೊರ ಯುವ ಮಾನ್ವು ದ ೇಹದ ಮಾನ್ವಾಗಿದ . 
ಒಬಬ ಸದಸಾನಗ  ತಗಲುವ ಕಷಾಟನ್ುಭವ ಎಾಂದರ  ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ದ ೇಹದ 
ಕಷಾಟನ್ುಭವವಾಗಿದ . ಒಬಬನ್ ಆನ್ಾಂದ ರ್ತುು ಆಚರಣ  ಸರ್ುದಾಯದ 
ಸಾಂಬರರ್ವಾಗುತುದ  (ನ ೊೇಡಿರಿ ರ ೊೇಮಾ 12:15). ಕ ೈಸುರು ಅಳ್ಳವವರ ಸಾಂಗಡ 
ಅಳ್ಳವದನ್ುು ಸಾಂತ ೊೇಷಪ್ಡುವವರ ಸಾಂಗಡ ಸಾಂತ ೊೇಷಪ್ಡುವದಕ್ರೆಾಂತ ಹ ಚುಾ ಸರಳ್ 
ಎಾಂದು ಭಾವಿಸುವಾಗ ಕತಮನ್ ಅವರಿಗ  ವಹಸಿದ ಜವಾಬಾಾರಿಯಲ್ಲ್ಲ ಹಾಂದಕ ೆ ಬಿೇಳ್ಳತಾುರ . 
ಒಾಂದ ೇ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುವದು, ಕ ೈಸುರು ಆತಮನ್ ಬಾಂಧನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಒಟ್ಾಟಗಿ 
ಬಾಂಧಿಸಲಪಡುತಾುರ . ವಾತಾಾಸವಾದ ಆತಮನ್ ವರಗಳ್ಳ ಎಾಂದಿಗೊ ಭ ೇದಕ ೆ 
ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು.  

ವಯಕ್ರುಕ ಪಾಶಿಾಮಾತಾ ಸಾಂಸೆøತಿಯಲ್ಲ್ಲ, ಬಹುಶಃ ಕ ೈಸುತವ ಸರ್ುದಾಯಿಕ ಅನ್ುಭವ 
ಎಾಂಬುದನ್ುು ಕಲ್ಲ್ಯುವಕ್ರೆಾಂತ ಹ ಚಾನ್ದ ೇನ್ು ಅಲಲ ಎಾಂಬುದಕ್ರೆಾಂದ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದದುಾ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ  ರ್ತುು ಒಾಂದಿಲಲ. ದ ೇಹದ ಕಾಯಮ ನವಮಹಣ ಯ ರ್ೊಲಕ ಬರುವಾಂತ 
ಏಕತ ಯಿಲಲದ ೇ ಯಾವದೊ ಕ್ರರಸುನ ೊಾಂದಿಗ  ಏಕತ ಯನ್ುು ತರಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಲ. ಇಾಂದು 
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ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಜನ್ರು “ಕ್ರರಸುನ್ು ನರ್ಮ ಸವಾಂತ ರಕ್ಷಕನ ೊೇ?” ಎಾಂದು ಕ ೇಳ್ಳತಾುರ , ಅವರು 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ ಸಾಂಬಾಂಧಕ್ರೆಾಂತ ಕತಮನ ೊಾಂದಿಗ  ಆತಿೀಯ ಸಾಂಬಾಂಧವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ುಲು ಕ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುರಬಹುದು. ಹಾಾಗೊ, ದ ೇವರು ನಧಿಮಷಟವಾದ ಆಜ್ಞ ಗಳ್ನ್ುು 
ನ್ರ್ಗ  ಕ ೊಟ್ಟಟದಾಾನ  ರಕ್ಷಣ  ಹ ೊಾಂದಲು ಬಯಸುವವರು ಅವುಗಳಿಗ  ವಿಧ್ ೇಯರಾಗಬ ೇಕು 
ಆತನ್ು ಹ ೇಳಿದುಾ ಜನ್ರು ಸುವಾತ ಮಯ ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ಕ ೇಳ್ಬ ೇಕು ರ್ತುು ಅದನ್ುು 
ನ್ಾಂಬಬ ೇಕು, ಪಾಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಶಾಾತಾುಪ್ ಪ್ಡಬ ೇಕು, ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನ್ು ದ ೇವಕುಮಾರನ್ು 
ಅವನ್ು ಪಾಪ್ಗಳ್ ಕ್ಷಮಾಪ್ಣ ಗಾಗಿ ತನ್ು ರಕುವನ್ುು ಸುರಿಸಿದಾಾನ  ರ್ತುು ಪಾಪ್ಗಳ್ 
ಕ್ಷಮಾಪ್ಣ ಗಾಗಿ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಆತನ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ನರ್ಮ 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಅರಿಕ  ಮಾಡಬ ೇಕು (ನ ೊೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 1:38; ರ ೊೇಮಾ 10:8-10; 
1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 1:21). ಕ್ರರಸುನ್ ಸ್ ೇವ ಯನ್ುು ಮಾಡುವದರ ತಿರುಳ್ಳ ಸರಳ್ವಾಗಿ ಅವನ್ು ನ್ರ್ಮ 
ಹೃದಯವನ್ುು ಪ್ರವ ೇಶಿಸುವದಕ ೆ ಅನ್ುರ್ತಿಸುವದು ಎಾಂದು ಉಹಸುವವರು ಪೌಲನ್ ಸಭ  
ರ್ತುು ಮಾನ್ವ ದ ೇಹದ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕರ ಯನ್ುು ಎಚಾರಿಕ ಯಿಾಂದ ಪ್ರಿಗಣಿಸಬ ೇಕು. 
ಯೆೇಸು ತನ್ುನ್ುು ತಾನ್ು ದಾರಕ್ಷ ಯ ಬಳಿುಗ  ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ  ರ್ತುು ಆತನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ನ್ಾಂಬಿಕ  ಇಡುವವರನ್ುು ಕ ೊಾಂಬ ಗಳಿಗ  ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸುತಾುನ . ವಯಕ್ರುಕ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುದ ೇ ಉತುರ್ವಾದ ಫಲಗಳ್ನ್ುು ಉತಾಪದಿಸಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಲ 
(ಯೇಹಾನ್ 15:1-11). ಅದ ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ, ಅವರು ದ ೇವರಿಗ  ಗೌರವ ರ್ತುು 
ರ್ಹಮಯನ್ುು ದ ೇಹದ ಸದಸಾತವವಿಲಲದ ೇ ನೇಡಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಲ. 

“ಶೆಾೇಷ್ುವಯದ ವರಗಳನತು ಆಸಕ್ತುಯುಂದ ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸಿರಿ”  
(12:27-31) 

27ನೇವು ಕ್ತಾಸುನ ದೆೇಹವು, ಮತ್ತು ಒಬೆ ಿಬಿರಯಗಿ ಅದಕೆಾ ಅುಂಗಗಳಯಗಿದಿದೇರಿ. 28ದೆೇವರತ 
ತ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮದಲನೆೇದಯಗಿ ಅಪೊಸುಲರನತು, ಎರಡನೆೇಯದಯಗಿ ಪಾವಯದಿಗಳನ ು, 
ಮ ರನೆೇದಯಗಿ ಉಪದೆೇಶಕರನತು ಇಟಿುದಯದನೆ; ಆ ಮೇಲೆ ಮಹಯತಯಾಯಿ ಮಯಡತವ 
ಶಕ್ತುಯನ ು ನಯನಯ ರೆ ೇಗಗಳನತು ವಯಸಿಮಯಡತವ ವರವನ ು ಪರಸಹಯಯಮಯಡತವ 
ಗತಣ್ವನ ು ಕಯಯಿಗಳನತು ನವಿಹಸತವ ಜ್ಞಯನವನ ು ವಿವಿಧ ವಯಣಿಗಳನಯುಡತವ 
ವರವನ ು ಅವರವರಿಗೆ ಕೆ ಟಿುದಯದನೆ. ಎಲಿರ  ಅಪೊಸುಲರೆ ೇ? 29ಎಲಿರ  
ಪಾವಯದಿಗಳೊೆೇ? ಎಲಿರ  ಉಪದೆೇಶಕರೆ ೇ? ಎಲಿರ  ಮಹತಯಾಯಿಗಳನತು 
ಮಯಡತವವರೆ ೇ? 30ರೆ ೇಗ ವಯಸಿಮಯಡತವ ವರಗಳು ಎಲಿರಿಗ  ಉುಂಟ್ೆ ೇ? ಎಲಿರ  
ವಯಣಿಗಳನಯುಡತವರೆ ೇ? ವಯಣಿಗಳ ಅರ್ಿವನತು ಹೆೇಳುವದಕೆಾ ಎಲಿರಗ  ಶಕ್ತುಯತುಂಟ್ೆ ೇ? 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 31ಶೆಾೇಷ್ಠ ವರಗಳನತು ಆಸಕ್ತುಯುಂದ ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸಿರಿ ಇನ ು ಉತ್ೃಷ್ುವಯದ 
ಮಯಗಿವನತು ನಮಗೆ ತೆ ೇರಿಸತತ ುೆೇನೆ.   

ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ಐಕಾತ  ವಯಕ್ರುಕ ಜವಾಬಾಾರಿಯಾಂದಿಗ  ಪಾರರಾಂಭವಾಗುತುದ . 
ಆತಮನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಭ ಯ ಕ ಲವು ಸದಸಾರಿಗ  ದ ೇಹದ ಅಭಿವೃದಿಾಗಾಗಿ ಕ ಲವು 
ವರಗಳ್ನ್ುು ನೇಡಿದಾನ್ು, ಹಾಗೊ, ಸಭ ಯ ಐಕಾತ ಯು ವಯಕ್ರುಕ ರ್ತುು ಸಭ ಯ 



 98 

ರ್ಟ್ಟದಿಾಂದಾಚ್ ಗ  ಹ ೊೇಗುತುದ . ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸದಸಾರು ಕ್ರರಸುನ್ು ದ ೇವರ ಾಂದ 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ ನಷ ಠಯಲ್ಲ್ಲ ಒಟ್ಾಟಗಿ ಕಟ್ಟಲಪಟ್ಟಟದಾಾರ . ಅಪೊಸುಲನ್ು ಸಭಿಕರ ರ್ಟ್ಟಕ್ರೆಾಂತ 
ಮೇಲಪಟ್ಟಟರುವ ಸಭ ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ್ಳ ರ್ತುು ನಧಿಮಷಟವಾದ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ 
ನ್ಡ ಸುವವರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಭಿನ್ುವಾದ ಗ ರ ಯನ್ುು ಎಳ ಯುವದಿಲಲ. ಅವನ್ ಕಳ್ಕಳಿಯು 
ಕ ೈಸುರು ನೇಡುವ ವಿವಿಧ ವರಗಳ್ಳ ರ್ತುು ತಲಾಾಂತುಗಳ್ ಮೇಲ್ಲ್ದ . ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ತರ್ಮ 
ತಲಾಾಂತುಗಳ್ನ್ುು ರ್ತುು ಸಭ ಯ ಅವಶಾಕತ ಗಳ್ನ್ುು ಸರಿಯಾಗಿ 
ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ ಎಲಲರೊ ಸಣುಸಣು ಹ ೊಟ್ ಟಕ್ರಚಾನ್ುು ತ ೊರ ದುಬಿಡುತಾುರ . 
ಪ್ರತಿಯಬಬರೊ ಇತರರಿಗ  ದ ೇವರು ನೇಡಿರುವ ಸ್ಾರ್ಥರಯಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಆನ್ಾಂದಿಸುತಾುರ  ರ್ತುು 
ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸದಸಾನ್ು ತನ್ು ಸವಾಂತ ತಲಾಾಂತುಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಕತಮನ್ು ಸಹ ಕ ೈಸುರಿಗ  
ನೇಡಿರುವವುಗಳಿಗಾಗಿ ಗೌರವಿಸುತಾುರ  ರ್ತುು ದ ೇವರನ್ುು ರ್ಹಮ ಪ್ಡಿಸುತಾುರ .  

ವಚನ 27. ಒಬಬರ ನ್ಾಂತರ ಒಬಬರು, ಪ್ರತಿಯಬಬ ಕ ೈಸುನ್ು ಅವನ್ ಅಥವಾ ಅವಳ್ 
ದ ೇವರು ಕ್ತಾಸುನ ದೆೇಹದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನೇಡಿದ ಸ್ಾರ್ಥರಯಗಳ್ ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು ನೇಡುತಾುರ . 
ಸಾಂಪ್ೂಣಮತ ಗಾಗಿ ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು ನೇಡುವ ವಯಕ್ರುಕ ಸದಸಾರಿಲಲದ ೇ ದ ೇಹವಿಲಲ. 
ದ ೇಹವು ಬ ೇರ  ಯಾರ ೊೇ ಅಲಲ. ದ ೇಹವು ತನ್ು ಪ್ರತಿಯಾಂದಿ ಸದಸಾರಿಾಂದಾಗಿದ , 
ವಯಕ್ರುಕವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸುವಾಗ, ಒಾಂದು ಘಟ್ಕವಾಗಿ ಕಾಯಮ ನವಾಹಸುತುದ . ದ ೇಹದ 
ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸದಸಾರು ಏನ್ು ಮಾಡುತಾುರ ೊೇ ಅದು ಸಭ ಯನ್ುು 
ನವಮಹಣ ಯಾಗಿರುತುದ . ಕ ೈಸುರು ಮಾಡುವ ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಅವಮಾನ್ಕರ 
ಅಥವಾ ಉತುರ್ ಕಾಯಮಗಳ್ಳ ಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲ್ಲ ಕಾಂಡುಬರುತುದ . ಕ ೈಸುರು ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಸಾಳ್ಕ್ರೆಾಂತ ಬ ೇರ ಯಾವ ಕ ೈಸುತವವಿಲಲ. ಪೌಲನ್ು ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸಿಕ ೊಾಂಡ 
ಯಾವುದ ೇ ವಿಶಾವದಿ “ಕ್ರರಸುನ್ು ಇರಲ್ಲ್, ಸಭ ಯು ಬ ೇಡ” ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿರುವದು ನ್ನ್ಗ  
ತಿಳಿದಿಲಲ. ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹಕ ೆ ಇರಲ್ಲ್ ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ದ ೇ ಕ್ರರಸುನ್ಗಿ ಇರಲ್ಲ್ ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳಾಗುವದಿಲಲ. ಯಾರು ತಪ್ುಪ ಅಭಿಪಾರಯವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ ೊೇ ಅವರು ಸಭ ಯನ್ುು 
ಕರಮಾನ್ುಗತ ಕರರ್ದ ವಾವಸ್ ಾಯಲ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡವ ಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುತಾುರ  ಸಭ ಯು 
ದ ೇವ ಜನ್ವಾಗಿದ , ಆರಾಧಿಸುವ ರ್ತುು ಪ್ರಸಪರರನ್ುು ಒಾಂದ ೇ ರಿೇತಿಯ ನೇರಿಕ್ಷ  ರ್ತುು 
ಒಾಂದ ೇ ರಿೇತಿಯ ರ್ಜೇವನ್ ಶ ೈಲ್ಲ್ಯನ್ುು ಪೊರೇತಾಿಹಸುವವರಾಗಿದಾಾರ . 

ವಚನ 28. ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾಾನಕ ಕ ೈಸುರ ಸ್ಾಾಂಗತಾದ ಕೊಟ್ಗಳ್ನ್ುು 
ಮೇಲ್ಲ್ಾಂದ ಮೇಲ  ಸಭೆ ಎಾಂದು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲಾಗುತುದ , ಇದು ಜಾಗತಿಕ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ 
ಸರ್ುದಾಯವನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತುದ . ಪೌಲನ್ು τῇ ἐκκλησίᾳ (tē ekklēsia, “the 

church”), ರಲ್ಲ್ಲ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ ಉಪ್ಪ್ದ, ಪ್ಠಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ವರಗಳ್ ಪ್ಟ್ಟಟ ಜಾಗತಿಕ 
ಸ್ಾಾನಕ ಅನ್ವಯಗಳ್ನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊೇಾಂಡಿರುವ ಸನುವ ೇಶದಿಾಂದ ತ ಗದುಕ ೊಳ್ುಲಾಗಿದ / 
ಅಪೊಸುಲತನ್ವು ಸವಸ್ ಾತ ಯ ಆತಮನ್ ವರದ ೊಾಂದಿಗ  ನಾಂತುಕ ೊಾಂಡಿದ . ಅಪೊಸುಲ ಕಛ ೇರಿ 
ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಸೊಚಸುತುದ  (ನ ೊೇಡಿರಿ ರ್ತಾುಯ 28:16-20); ಅಪೊಸುಲರು 
ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಯನ್ುು ಎಚಾರಿಸಲು ರ್ತುು ಸೊಚನ ಗಳ್ನ್ುು ನೇಡಲು 
ಕಾಯಮಮಾಡುತಿುದಾರು. ಅಪೊಸುಲರತ ಸಭ ಯಿಾಂದ ಒಾಂದು ನಧಿಮಷಟವಾದ ನಯೇಗಕ ೆ 
ಕಳ್ಳಹಸಲಪಟ್ಟವರು ಎಾಂಬ ಒಬಬ ವಾಕ್ರುಗ  ವಿಶಿಷಟವಾಗಿರುವ ಪ್ದವಾಗಿರಬಹುದು (ಅ.ಕೃ. 
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14:1416), ಆದರ  ತನ್ು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ಕ ೆ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಕ್ರರಸುನಾಂದ ನಯೇರ್ಜಸಲಪಟ್ಟವರಿಗ  
ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲಾಗುತಿುತುು. ಹನ ುರ ಡು ಜನ್ ಅಪೊಸುಲರು ಅಧಿಕಾರದ ೊಾಂದಿಗ  
ನಯೇರ್ಜಸಲಪಟ್ಟಟದಾರು (ಮಾಕಮ 16:14-18). ಪೌಲನ್ು ಹನ ುರಡು ಜನ್ರಿಗ  ನೇಡಿದ ಇದ ೇ 
ನಯೇಗ ರ್ತುು ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾನ್ು (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 15:9; ಗಲಾತಾ 1:11, 12). 

ಅಪೊಸುಲರ ೊಟ್ಟಟಗ  ಪಾವಯದಿಗಳು, ದ ೈವಿೇಕವಾಗಿ ಸಭ ಗ  ಅದರ ಬ ೊೇಧನ  ರ್ತುು 
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾಗಮದಶಮನ್ವನ್ುು ನೇಡಲು ಪ ರೇರ ೇಪ್ಣ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾರು; ಆದರ  
ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ ಅಧಿಕಾರವು ಅಪೊಸುಲರ ಕಛ ೇರಿಗಿಾಂತ ಸವಲಪ ಕಡಿಮಯಾಗಿತುು. ಅಪೊಸುಲರ 
ಸ್ಾಾಂತಾದ ೊಾಂದಿಗ  ಉಲ ಲೇಖಿಸುವಾಗ, ಅವರು ಎರಡನ ೇ ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲರುತಿುದಾರು (12:28, 29; 
ಎಫ ಸ 2:20; 3:5; 4:11). ಬಹುಶಃ ಎಲವು ಸಭಿಕರಲ್ಲ್ಲ, ಅಪೊಸುಲರಾಗಿಲ್ಲ್ 
ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಲ್ಲ್ ಉಪ್ಸಿಾತರಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಪೌಲನ್ು ಈ ಕಛ ೇರಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸ್ ೇವ  ಮಾಡುವವರಿಗ  
ಜಾಗತಿಕ ಸಭ ಯ ಪ್ರಯೇಜನ್ಥಮವಾಗಿ ವರಗಳ್ನ್ುು ನೇಡಿದಾಾನ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಿುದಾನ್ು. 
ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ಳ ಕ ವಲ ಸಭಿಕರ ಹಾಂತದಲ್ಲ್ಲ ಕಾಯಮ ನವಮಹಸುತಿುದಾರು ಅಥವಾ ಅವರನ್ುು  
2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 8:23ರರಲ್ಲ್ಲ ಅನ್ುವಾದಿಸಿದ ಅದ ೇ ಹಾಂತದಲ್ಲ್ಲದಾರು. ನಾನ್ು ಸಭ ಯಿಾಂದ 
ಸಭ ಗ  ಸಾಂಚರಿಸಿದ ಾೇನ . ಅಪೊೇಸುಲರ ಕಛ ೇರಿಯ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿ ಅಥವಾ 
ಇನ ುೇವುದಾದರೊ ಪಾತರರದ  ಕುರಿತು, ಪೌಲನ್ು ಕ್ರರಸುನ್ು ತಾನ ೇ ತನ್ು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಆ 
ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ ನ ಲ ಗ ೊಳಿಸಿದಾಾನ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಿುರಬಹುದು; ಆತನ್ು ತನ್ು ಜನ್ರಿಗ  ವಿವಿಧ 
ಪಾತರಗಳ್ನ್ುು “ನೇಡಿದಾಾನ ” (ಎಫ ಸ 4:11). ಅನ್ಾರಿಗ  ಅಪೊಸುಲನಾಗಿ ಕ್ರರಸುನ್ ಕಾಯಮ 
ರ್ತುು ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ಕಾಯಮದ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ ಸರಿಯಾಗ ಭಿನ್ುತ ಯನ್ುು 
ಮಾಡಲ್ಲ್ಲಲ.  

ಆತಮನ್ು ವರಗಳ್ನ್ುು ನೇಡುವ ಪ್ರಕಾರ, ದ ೇವರು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬ ೊೇಧಕರನ್ುು ಸಹ 
ಇರಿಸಿದಾಾನ  (ಎಫ ಸ 4:11; ನ ೊೇಡಿರಿ ಯಾಕ ೊೇಬ 3:1). ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ , ಎಲಾಲ 
ಸಭಿೇಕರಲ್ಲ್ಲ ಬ ೊೇಧಕರಿದಾಾರ . ಅವರು ಅತಾಾಂತ ಅವಶಾವಾಗಿದಾಾರ , ಆದರ  ಅವರಿಗ  
ಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ೊರನ ಯ ಸ್ಾಾನ್ವಿದ  ಯಾಕಾಂದರ  ಅವರು ಆತಮನಾಂದ 
ಅಧಿಕಾರಯುತವಾದ ಮಾಗಮದಶಮನ್ವನ್ುು ನೇಡುವದಕ ೆ ಆಶಿೇವಮದಿಸಲಪಟ್ಟಟದಾಾರ  
ಎಾಂಬುದಾಗಿಲಲ. ರ್ುಾಂದಿನ್ ಎರಡು ಪ್ದಗಳ್ಳ, ಪೌಲನ್ು ಮೊದಲು ನೇಡಿದ ಆತಿೀಕ 
ವರಗಳಿಗ  ತಿರುಗಿಸುತಾುನ . ಉತ ುೇಜನ್ ಹ ೊಾಂದಿದ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅದು್ತವಾದ ಆತಿೀಕ 
ವರಗಳ್ ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ್ನ್ುು ಕ ೈಸುರು ಸಭ ಯ ಸ್ ೇವ ಗ  ಅರ್ಪಮಸುವ ಸ್ಾವಭಾವಿಕ 
ಸ್ಾರ್ಥರಯಗಳ ೊಾಂದಿಗ  ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸುವದರ ಕುರಿತಾದ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಳ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಉದ್ವಿಸಿವ . 
ಪೌಲನಗ  ಇಾಂಥಹ ವಾತಾಾಸಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಆಸಕ್ರು ಇರಲ್ಲ್ಲಲ. ಅವನ್ು ವಯಕ್ರುಕ ಕ ೈಸುರು ಅವರು 
ಸ್ಾವಭಾವಿಕ ತಲಾಾಂತುಗಳ್ನ್ುು ಅಥವಾ ಅದು್ತವಾದ ವರಗಳ್ನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿ 
ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿ ಕಾಯಮನವಮಹಸುವದನ್ುು ಪ್ರದಶಿಮಸುತಾುನ . ಕ ಲವು ಬ ೊೇಧಕರು 
ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಸಾಂಭ ೊೇಧಿಸುವ ಸ್ಾರ್ಥರಯವನ್ುು ಅದು್ತವಾದ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರುತಾುರ , ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಇತರರಿಗ  ಇರುವದಿಲಲ.  

ಆತಮನ್ು ಯಾವ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಅದು್ತವಾದ ಬಲವನ್ುು ನೇಡಿದಾಾನ ೊೇ – ಯಾರು 
ಅದತುತ್ಗಳನತು ಮಾಡುತಾುರ ೊೇ – ತರ್ಮಲ್ಲ್ಲರುವ ಸವಸ್ೆಥಯ ವರಗಳಿುಂದಯಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ 
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ಕ್ಷ ೇತರದಲ್ಲ್ಲ ಬರುವ ಸಾಂಭವಿರುತುದ . 12:28ರಲ್ಲ್ಲ ರ್ುಾಂದಿನ್ ಎರಡು ವರಗಳ್ ಪ್ದಗಳ್ಳ 
ಬಹುಶಃ ಅದು್ತವಲಲದ ಸ್ಾರ್ಥರಯವನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತುವ . ಮೊದಲನ ಯ ಸಹಯಯ 
(ἀντιλήμψεις, antilēmpseis; “helping”; NIV), ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತರ 
ಉಲ ಲೇಖಿಸಿದಾಂತ  ತ ೊೇರಿಬರುತುದ . ಇದು ಕ ಲವರು ಇತರರಿಗ  ದ ೇಹದಲಾಲಗಲ್ಲ್ ಅದರಿಾಂದ 
ಹ ೊರಗ  ಆಗಲ್ಲ್ ಕ ಲವು ಸಹಾಯಕ ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡುವ ಸ್ ೇವ ಯನ್ುು 
ಉಲ ಲೇಖಿಸುತುದ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ . ಬಹುಶಃ ಅಥವಾ ಕರುಣ ಯ 
ರ್ತುು ಉದಾರತ ಯ ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡಲು ಕ ಲವರಿಗ  ವಿಶ ೇಷವಾದ 
ರ್ನ ೊೇಧರ್ಮವನ್ುು ಅಥವಾ ವಿಶಿಷಟವಾದ ಅವಕಾಶವನ್ುು ನೇಡಿದಾಾನ . ರ್ುಾಂದಿನ್ ಪ್ದ 
(κυβερνήσεις, kubernēseis), ಆಡಳಿತ್, ಸಹ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಇಲ್ಲ್ಲ ಮಾತರ 
ಕಾಂಡುಬರುತುದ . ಇದು ಪಾರಯೇಗಿಕವಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ನಾಯಕತವವನ್ುು 
ಉಲ ಲೇಖಿಸುತುದ , ಉದಾಹರಣ ಗ  ಕೊಟ್ಕಾೆಗಿ ಸರ್ಯ ಅಥವಾ ಕೊಡದ ವತಮನ ಯನ್ುು 
ಮಾಗಮದಶಮನ್ ಮಾಡುವದಕಾೆಘಿ ಸಾಳ್ ರ್ತುು ಸರ್ಯವನ್ುು ನಧಮರಿಸುತುದ . ಅವನ್ು 
ಅನಾಭಯಷ್ೆಯನತು ಮಾತಾಡುವ ವರವನ್ುು (ನ ೊೇಡಿರಿ 12:10) ವಿಶ ೇಷವಾದ 
ಗೌರದ ೊಾಂದಿಗ  ನೇಡಿಲಲ. 

ವಚನ 29. 12:29, 30ರಲ್ಲ್ಲ ತನ್ು ಪ್ರಶ ುಯನ್ುು ನ್ಕಾರಾತಮಕದ ೊಾಂದಿಗ  μή (mē) 
ರ್ುಾಂದುವರ ಸುತಿುರುವ ಹಾಗ , ಪೌಲನ್ು ನೇರಿಕ್ಷಿತ ನ್ಕಾರಾತಮಕ ಉತುರಗಳ್ನ್ುು 
ಸೊಚಸುತಾುನ . ಗಿರೇಕ್ ವಾಾಕರಣದ ಬಲವನ್ುು ಸ್ ರ ಹಡಿಯಲು, NASB ಅನ್ುವಾದಕರು, 
ಎಲಿರ  ಅಪೊಸುಲರೆ ೇ? ರ್ತುು ಇತರ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕೊಡಾ ಅದ ೇ ಮಾದರಿಯನ್ುು 
ಅನ್ುಸರಿಸುತಾುನ . ಯಾರ ೊಬಬರೊ ಅಸ್ಾಮಾನ್ು ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವ ತರ್ಮ ಸಹ 
ಕ ೈಸುರ ಕುರಿತಾಗಿ ಹ ೊಟ್ ಟಕ್ರಚುಾ ಪ್ಡಬಾರದು, ಅದು ಅನ್ಾ ಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತನಾಡುವ 
ವರವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಪೊಸುಲತವವಾಗಿರ ಬಹುದು ಅಥವಾ ಸವಸಾತ ಯನ್ುು 
ನೇಡುವದಾಗಿರಬಹುದು. ಸಭ ಯು ಉತುರ್ವಾಗಿ ಸ್ ೇವ ಯನ್ುು ಮಾಡಲು, ತನ್ು 
ಸದಸಾರಲ್ಲ್ಲರುವ ವಿವಿಧ ವರಗಳ್ನ್ುು ಲ ಕ್ರೆಸುವದು ಅವಶಾವಾಗಿದ . ಪ್ರತಿಯಬಬ ಕ ೈಸುನ್ು 
ತನ್ು ಸದಸಾರಲ್ಲ್ಲ ಇತರರ ಹ ೊಾಂದಿರುವ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಆನ್ಾಂದಿಸಬ ೇಕು. ಪ್ರತಿಯಬಬ 
ಕ ೈಸುನ್ು ಇತರರು ಹ ೊಾಂದಿರುವ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಾಂತ ೊೇಷ್ಸುವದು ಮಾತರವಲಲ ದ ೇವರು 
ಅವನ್ು ಅಥವಾ ಅವಳಿಗ  ನೇಡಿರುವ ವರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ತೃಪ್ುರಾಗಿರಬ ೇಕು. ಪೌಲನಗ  
ಅಪೊೇಸುಲರ ಕಛ ೇರಿ ಸ್ಾಾಂದಮಭಿಕ ಅವಶಾಕತ ಗಳಿಗ  ಅನ್ುಸ್ಾರವಗಿ ಇಾಂಥಹ ವರಗಳಿಗ  
ಕರ ನೇಡುವ ಅಧಿಕಾರವಿತುು (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 14:18; 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 12:12). ಅಪೊಸುಲನ್ು 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ತಾವು ಅವರಿಾಂದ ಏನ್ನ್ುು ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸಿತಾುನ ೊೇ ಅದರ ಮಾದರಿಯನ್ುು 
ತ ೊೇರಿಸಿದಾನ್ು. ಅವನ್ು ಅದನ್ುು ಸರಳ್ವಾಗಿಸಿ, ತಾನ್ು ಯಾವುದ ೇ ವರಗಳ್ನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿರಲ್ಲ್, ಅವನ್ು ತನ್ು ಸ್ಾರ್ಥರಯವನ್ುು ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹದ ಅಭಿವೃದಿಾಗಾಗಿ 
ಪ್ರಯೇಗಿಸಿದನ್ು.  

ವಚನ 30. ಅಲಾಂಕಾರಿಕ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ ಸರಣಿ, ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಪ್ರಶ ುಯಾಂದಿಗ  
ನ್ಕಾರಾತಮಕ ಉತುರವನ್ುು ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತಾು ರ್ುಾಂದುವರ ಯುತುವ . ನಜವಾಗಿಯೊ ಎಲಲರೊ 
ಒಾಂದ ೇ ರಿೇತಿಯ ವರವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವದಿಲಲ; ಅದು ಹಾಗಾದಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಯು 
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ಬಲಹೇನ್ವಾದ ದ ೇಹವಾಗುತಿತುು. ದ ೇಹದ ಸದಸಾರು ಸವತಾಂತರರು. ಕ ೈಸುರು ಸಾಂಪ್ೂಣಮ 
ಸಭ ಯ ಆಶಿೇವಾಮದಕಾೆಗಿ ತರ್ಮ ಸಹ ೊೇದರ ರ್ತುು ಸಹ ೊೇದರಿಯರು 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಹಷ್ಮಸಲ ೇಬ ೇಕು. ವರವು ಯಾವುದ ೇ ಆಗಿರಲ್ಲ್ 
(ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತಾಡುವದು, ಸವಸಾಪ್ಡಿಸುವದು, ಸಹಾಯಮಾಡುವದು ಅಥವಾ 
ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವದು), ಯಾರ ೊೇಬಬರು ಇನ ೊುಬಬರನ್ುು ವ ೈರತವ ರ್ತುು ಹ ೊಟ್ ಟಕ್ರಚಾನಾಂದ 
ನ ೊೇಡುವ ಹಕೆನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಲಲ. ಯಾರ ೊಬಬರು ತಾವು ಇತರರು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ 
ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಲಲ ನಾವು ವಾಂಚತರಾಗಿದ ಾೇವ  ಎಾಂದು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಬಾರದು. ಎಲಾಲ 
ಕ ೈಸುರು ಅನ್ಾ ಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತಾಡುವದಿಲಲ, ಪ್ರತಿಯಬಬರು ಸವಸಾಪ್ಡಿಸಲು ಅಥವಾ 
ಅದು್ತ ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡಲು ಆಗುವದಿಲಲವೇ ಅದರಾಂತ ೇಯೆೇ. ಅ.ಕೃ. 12:10ರಲ್ಲ್ಲ 
ಪೌಲನ್ು, ಅನಾ ಭಯಷ್ೆಯನತು ಮಾತಾಡುವದು ಅರ ೈಮಸುವವರಿಲಲದ  ಪ್ರಯೇಜನ್ವಿಲಲದುಾ 
ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ್. ಅವನ್ು ಅರ ೈಮಸುವ ವಿಚ್ಾರದ ಕುರಿತು 14ನ ೇ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲ್ಲ 
ತಿರುಗಿ ಎತಿುಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ .  

ವಚನ 31. ಅಧ್ಾಾಯವನ್ುು ವಿಭಾಗಿಸುವದು ಬಹಳ್ ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ರ್ಧಾಅಾಂಶ 
12:31ರಲ್ಲ್ಲ ಬರುತುದ . ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ , ಶೆಾೇಷ್ಠ ವರಗಳನತು ಆಸಕ್ತುಯುಂದ ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸಿರಿ; 
ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ು ನೇಡುವ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ತವಕ ಪ್ಡುವದು ಪ್ರಶಾಂಸನೇಯವಾಗಿದ . 
ಸಭ ಯು ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ುಲು ತವಕ ಪ್ಡಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ಹ ೇಳ್ಳವದು, ಮೊದಲ ನ ೊೇಟ್ದಲ್ಲ್ಲ, ವಿಚತರವಾಗಿ ತ ೊೇರಿಬರುತುದ  ಯಾಕಾಂದರ  12:7-
11ರಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ು ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ು ತನ್ಗ  ಸರಿತ ೊೇರಿದಾಂತ  ವರಗಳ್ನ್ುು ನೇಡುತಾುನ  ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಬಹುಶಃ ಆತಮನ್ು ಇಾಂಥಹ ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರುವವರಿಗ  
ಸರ್ಾಂಜವಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ನೇಡಿದಾಾನ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು 
ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು. ಸಭ ಯ ಸ್ ೇವ ಯನ್ುು ಮಾಡುವ ಉದ ಾೇಶದಿಾಂದ ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ 
ನಧಿಮಷಟವಾದ ವರಗಳ್ನ್ುು ಬಯಸುವ ಕ ೈಸುನ್ು ತನ್ು ಮೇಲ  ವರಗಳ್ನ್ುು ಸುರಿಸಲು 
ಆತಮನ್ು ಸಿದಾನಾಗಿದಾಾನ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಕಾಂಡುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು. ಈ ವರಗಳ್ನ್ುು ಚಚಮಸಿದ 
ನ್ಾಂತರ, ಪೌಲನ್ು ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮವಾದ ಐಕಾತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಲು ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  
ಅತುಾತುರ್ವಾದ ಮಾಗಮವನ್ುು ನದ ೇಮಶಿಸುತಾುನ . 

ಕ ೈಸುರು ಸಹ ೊೇದರ ರ್ಪರೇತಿಯ ಸ್ ೇವ ಯನ್ುು ಆಧರಿಸಿದ ವರಗಳ್ನ್ುು ಹುಡುಕಬ ೇಕು 
ಎಾಂಬುದು ಪೌಲನ್ ಆಸಕ್ರುಯಾಗಿದ . ಈ ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ದಲ್ಲ್ಲ, ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ದ ೇವರ 
ವರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಹ ಚುಾ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದವುಗಳ್ನ್ುು ನಲಮಕ್ಷಿಸುತಿುದಾಾರ  (8:1; 16:14), ಅದು 
ರ್ಪರೇತಿಸುವ ವರವಾಗಿದ . ಎಲಲರೊ ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ುಲ ೇ ಬ ೇಕಾದ ವರವನ್ುು ತ ರ ದಿಡುತಾುನ . 
ಈ ವರವು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಹುಡುಕುವ ಎಲಾಲ ದೃಶಾವಾದ ವರಗಳಿಗಿಾಂತ ದ ೇವರ 
ದೃಷ್ಟಯಲ್ಲ್ಲ ಹ ಚುಾ ಶ ರೇಷಠವಾಗಿದ . 
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ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುುವದತ 

“ಅಗೆ ೇ ಅಲ್ಲಿದೆ ಕ್ತಾಸುನ ಸಭೆ” 
ಒಾಂದು ಬಡ ನ ರ ಹ ೊರ ಯ ಒಾಂದು ಚಕೆ ರ್ನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಒಬಬ ಹರಿಯ ಸಿರೇಯನ್ುು 

ಬ ೇಟ್ಟಯಾದ ಒಬಬ ಪ್ರಸಾಂಗಿ ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  “ಅಗ ೊೇ ಅಲ್ಲ್ಲದ  ಕ್ರರಸುನ್ ಸಭ ” ಎಾಂಬುದಾಗಿ. 
ಅವಳ್ಳ ಹ ಳ್ವಳಾಗಿದಾಳ್ಳ. ಒಬಬ ಸ್ ುೇಹತ  ಅವಳಿಗ  ಕ್ರರಾಣಿಸ್ಾಮಾನ್ನ್ುು 
ತಾಂದುಕ ೊಡುತಿುದಾಳ್ಳ. ಅವಳ್ಳ ತಾನ್ು ವಾಸಿಸುವ ಕಟ್ಟಡದಿಾಂದ ಎಾಂದಿಗೊ ಹ ೊರಗ  
ಹ ೊೇಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಪ್ರಸಾಂಗಿ ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  ನಾನ್ು ಆ ಸಿರೇಯಾಂದಿಗ  ಬಹಳ್ ಸರ್ಯದವರ ಗ  
ಮಾತಾಡಿದ ಾೇನ , ಅವಳ್ ನ ನ್ಪ್ುಗಳ್ನ್ುು ಅವಳ್ಳ ವಾಾಧಿ ರ್ತುು ಅವಳ್ ಏಕಾಾಂಗಿತನ್ದ 
ಕುರಿತು ನ್ನ್ು ಗಡಿಯಾರದ ಕಡ  ದೃಷ್ಟಯನ್ುು ಇಟ್ುಟ ಕ ೇಳ್ಳತಾು ಇದ ಾನ್ು. ಒಮಮ ಒಾಂದು 
ವಿಷಯಕ ೆ ಬರುವಾಗ, ಅವನ್ು ಹ ೊೇದನ್ು. ಅವಳ್ಳ ಅವನ್ು ಬ ೇಟ್ಟ ನೇಡಲು ತನ್ು 
ಸರ್ಯವನ್ುು ನೇಡಿದಾಕಾೆಗಿ ಕೃತಜ್ಞತ ಯಿಾಂದ ತುಾಂಬಿರುವಾಂತ  ತ ೊೇರಿಬರುತಿತುು. ಅವನ್ು 
ತಾನ್ು ತನ್ು ಕತಮವಾವನ್ುು ಉತುರ್ವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಾೇನ  ಎಾಂದು ಅಲ್ಲ್ಲಾಂದ ಹ ೊರಟ್ನ್ು - 
ಆದರ  ಆತನ್ ಕರ  ರ್ುಾಂದುವರ ಯುತುದ .  

ಅವನ್ು ತನ್ು ಕಾರಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊೇಗುತಿುರುವ ಹಾಗ , ದಾರಿಯಲ್ಲ್ಲ ಆಡುತಿುದಾ ಕ ಲವು 
ರ್ಕೆಳ್ನ್ುು ಹಾದುಹ ೊೇದನ್ು. ಒಬಬ ಹುಡುಗ ಚರಪ್ರಿಚತನ್ಾಂತ  ತ ೊೇರಿದನ್ು; ಅವನ್ು 
ತನ್ು ಚಕೆರ್ಮನ ೊಾಂದಿಗ  ಆರಾಧನ ಗ  ಹಾಜರಾಗಿದಾನ್ು. ಪ್ರಸಾಂಗಿಯು 
ಹಾದುಹ ೊೇಗುತಿುರುವಾಗ, ಅವನ್ು ಸಹ ಇವನ್ನ್ುು ಗುರುತಿಸಿದಾನ್ು, ಆ ಹುಡುಗನ್ು ತನ್ು 
ಸ್ ುೇಹತನಗ  ವಿವರಿಸಿ ಹ ೇಳ್ಳವದನ್ುು ಆಲ್ಲ್ಸಿದನ್ು, “ಅಗ ೊೇ ಅಲ್ಲ್ಲ ಕ್ರರಸುನ್ ಸಭ  
ಹ ೊೇಗುತಿುದ .” ಅವನ್ು ನಜವಾಗಿಯೊ ನಾಂತುಕ ೊಳ್ುದಿದಾರೊ ತನ್ು ಕಾಲುಗಳ್ಳ 
ಸುಬಧವಾದಾಂತ  ತ ೊೇರಿಬಾಂತು. ಈ ಯೌವನ್ಸಾನಗ  ತಾನ್ು “ಕ್ರರಸುನ್ ಸಭ ಯಲಲ” 
ಎಾಂಬುದನ್ುು ವಿವರಿಸುವ ಅಗತಾತ  ಇದ  ಎಾಂದು ಯೇಚಸಿದನ್ು, ಆದರ  ಆತನ್ು ಹಾಗ  
ರ್ುನ್ುಡ ದನ್ು. ಅವನ್ು ಹುಡುಗನ್ ಕುರಿತು ಅಥವಾ ಅವರ ಸ್ ುೇಹತರ ತನ್ು 
ವಿವರಣ ಯನ್ುು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಬಹುದು ಎಾಂದು ಅವನ್ು ಯೇಚಸಲ್ಲ್ಲಲ.  

ಹಾಗೊ, ವಾಕಾಾಾಂಗವು ಅವನ್ ರ್ನ್ಸಿಿನಾಂದ ಹ ೊೇಗಲ್ಲ್ಲಲ. ಒಬಬ ರ್ುಗಾನ್ ಬಾಯಿಾಂದ 
ಬಾಂದ ಮಾತು ಅವನ್ ತಲ ಯಲ್ಲ್ಲ ಉಳಿಯಿತು. ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಅವನ್ು “ಕ್ರರಸುನ್ ಸಭ ” 
ಆಗಿರದಿದಾಲ್ಲ್ಲ ಯಾರು? ಎಾಂಬ ಪ್ರಶ ುಯನ್ುು ಪ್ರಸಾಂಗಿ ತನ್ಗ  ಕ ೇಳಿಕ ೊಾಂಡನ್ು. ವೃದಾ ಸಿರೇಯ 
ಬಡ ರ್ನ ಗ  ಅವನ್ ಬ ೇಟ್ಟ ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಸಭಿೇಕರಿಗ  ರ್ತ ನೇಡಲು ಹ ೇಳಿದರ  
ಇನ ುಾಂದಿಗೊ ಕ್ರರಸುನ್ ಕಾಯಮ ಆಗಿರಲ್ಲ್ಕ್ರೆಲಲ? ಅವನ್ ಬ ೇಟ್ಟಗ  ಹರಿಯರ ಸರ್ಮತಿಯಿತ ೊುೇ? 
ಈಡಿೇ ಸಭ ಯು ಸಿರೇಯರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಬಾಂದು ಕೊತಿದಾರ ೊೇ, ಸಭ ಯು 
ಕಾಯಮನರತವಾಗಿತ ೊುೇ? ಬಹುಶಃ ಹುಡುಗನ್ು “ಅಗ ೊೇ ಅಲ್ಲ್ಲ ಕ್ರರಸುನ್ ಸಭ  ಹ ೊೇಗುತಿುದ ” 
ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದುಾ ಸರಿಯಾಗಿರಬಹುದು.  

ಪ್ರಸಾಂಗಿಯ ರ್ನ್ಸುಿ ಹುಡುಗನ್ ಹ ೇಳಿಕ ಯ ಮೇಲ  ಕ ೇಾಂದಿರಕರಿಸುವದನ್ುು 
ರ್ುಾಂದುವರ ಸಿತು, ಹಾಗೊ, ಅವನ್ು ಹುಡುಗನ್ು ನ ೊೇಡುವಾಗ ಅಸಾಂಖ್ಾಾತ 
ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡುತಿುರಬಹುದು. ಹುಡುಗ ರ್ತುು ಅವನ್ ಸ್ ುೇಹತರು, ಈ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು 
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ಅಸರ್ಾಂಜಸವಾದ ಪ್ತಿರಕ ಯನ್ುು ಓದುವದನ್ುು ನ ೊೇಡಿ “ಆ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು ಕ್ರರಸುನ್ 
ಸಭ ಯಾಗಿದಾಾನ ” ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿರಲ್ಲ್ಕ್ರೆಲಲ. ತನ್ು ಉಸಿರಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ಸರಾಯಿಯ ವಾಸನ ಯಿಾಂದ 
ಕೊಡಿರುವ ವಾಕ್ರುಯನ್ುು ನ ೊೇಡಿ ಹುಡುಗನ್ು ಹಾಗ  ಹ ೇಳ್ಲ್ಲ್ಲಲ ಎಾಂದು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿದಾನ್ು. 
ಹುಡುಗರು ಪ್ರಸಾಂಗಿಯು ಆಕಷಮಕ ರ ೊೇಮಾಾಂಚನ್ಕಾರಿಯಾದ ಯೌವನ್ಸಾ ಸಿರೇಯನ್ುು 
ಬ ೇಟ್ಟಯಾಗುವದನ್ುು ನ ೊೇಡಿರಲ್ಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ವೃದಾ ಸಿರೇಯ ರ್ನ ಯನ್ುು 
ಕದುಾಕ ೊಳ್ಳುವದಕಾೆಗಿ ಅಥವಾ ಅವಳ್ ಪ್ರಯೇಜನ್ವನ್ುು ಪ್ಡ ಯುವದಕಾೆಗಿ 
ಪ್ರವ ೇಶಿಸಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಸಭ ಯ ಪ್ರತಿನಧಿಯು ತನ್ು ಸವಪ್ರಯೇಜನ್ಕಾೆಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹ ೇಳ್ಳವದನ್ುು 
ನ ೊೇಡಿರಲ್ಲ್ಲಲ. 

 “ಅಗ ೊೇ ಕ್ರರಸುನ್ ಸಭ  ಹ ೊೇಗುತಿುದ ” ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದ ಆ ದಿವಸದಲ್ಲ್ಲ, ಅವನ್ು ತನ್ು 
ಸ್ ುೇಹತನಗ  ಏಕಾಾಂಗಿಯಾಗಿರುವ, ವಾಾಧಿಯಿಾಂದ ಬಳ್ಲುತಿುರುವ ಕ ೈಸು ಸಿರೇಯನ್ುು 
ಬ ೇಟ್ಟಯಾಗುತಿುದಾ ಒಬಬ ರ್ನ್ುಷಾನ್ನ್ುು ತ ೊೇರಿಸಿದನ್ು. ಪ್ರಭಾವವನ್ುು ಬಿೇರುವ ಈ 
ರ್ಕೆಳ್ಳ ಅವಳ್ ಏಕಾಾಂಗಿ ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲ ಸವಲಪ ಸಾಂತ ೊೇಷವನ್ುು ತರಳ್ಳ ಪ್ರಯತಿುಸುತಿುರುವ 
ಆತನ್ನ್ುು ವಿೇಕ್ಷಿಸಿದಾರು. ಪೌಲನ್ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಅವನ್ ರ್ನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ಬಾಂದವು: “ಹ ೇಗ  
ದ ೇಹವು ಒಾಂದಾಗಿದಾರೊ ಅದಕ್ರೆರುವ ಅಾಂಗಗಳ್ಳ ಅನ ೇಕವಾಗಿವ ಯೇ, ಹ ೇಗ  ದ ೇಹದ 
ಅಾಂಗಗಳ ಲಲವು ಅನ ೇಕವಾಗಿದುಾ ಒಾಂದ ೇ ದ ೇಹವಾಗಿರುವದ ೊೇ, ಹಾಗ ೇಯೆೇ ಕ್ರರಸುನ್ು” 
(12:12); “ನೇವು ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹವು, ರ್ತುು ಒಬ ೊಬಬಬರಾಗಿ ಅದಕ ೆ ಅಾಂಗಗಳಾಗಿದಿಾೇರಿ” 
(12:27). ಪ್ರಸಾಂಗಿ ತನ್ುಷಟಕ ೆ ನ್ಕೆನ್ು. ನಜವಾಗಿಯು, ಅವನ್ು ಅಾಂದು ಕ್ರರಸುನ್ 
ಪ್ರತಿನಧಿಯಾಗಿದಾನ್ು. ಒಳ ುಯವರಿಗ  ಅಥವಾ ರ ೊೇಗದಲ್ಲ್ಲದಾವರಿಗ , ನ್ರ್ಮ ಕಾಯಮಗಳ್ಳ 
ಯಾವಾಗಲೊ ಕ್ರರಸುನ್ ಸಭ ಯ ಕ್ರರಯೆಗಳಾಗಿವ .  

ವಿಶಯವಸಿಗಳ ಸುಂಘದ ಸಿದಯದುಂತ್  
ಸಿದಾಾಾಂತದಲ್ಲ್ಲ, ಒಬಬ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು ನಜಮನ್ ದಿವೇಪ್ದಲ್ಲ್ಲ ಬಿಡಲಪಟ್ಟಟದಾನ್ು ರ್ತುು ಇತರ 

ಮಾನ್ವ ರ್ಜೇವಿಗಳಿಾಂದ ಪ್ರತ ಾೇಕವಾಗಿ ದ ೇವರನ್ುು ಆರಾಧಿಸುತಿುದಾನ್ು. ಇಾಂಥಹ ದೃಶಾವು 
ಸ್ಾಧಾವಿದ ಆದರ  ವಿರಳ್. ಸತಾವ ೇದವು ಜನ್ರು ದ ೇವರನ್ುು ಆರಾಧಿಸುವದನ್ುು ಹ ೇಗ  
ಚತಿರಸುತುದ ? ಸತಾವ ೇದದುದಾಕೊೆ, ಸರ್ುದಾಯದ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಆರಾಧನ  ನ್ಡ ಯುತಿತುು. 
ಅಬರಹಾರ್ ರ್ತುು ಅವನ್ ಸಾಂತಾನ್ದವರು ಕುಟ್ುಾಂಬದ ಘಟ್ಕದಲ್ಲ್ಲ ಆರಾಧಿಸುತಿುದಾರು 
ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸದಸಾರು ಏನ್ು ಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ಹ ೇಳಿದರು ಅದು ಸಾಂಪ್ೂಣಮ 
ಕುಟ್ುಾಂಬದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಕ ಡುಕ್ರಗಾಗಿ. ಲ ೊೇಟ್ನ್ು ಅಬರಹಾರ್ನಾಂದ ಬ ೇಪ್ಮಟ್ುಟ 
ನೇರಾವರಿ ಪ್ರದ ೇಶವಿರುವ ಯೇದಾಮನ್ ಪ್ರದ ೇಶವನ್ುು ಆಯುಾಕ ೊಾಂಡಿರುವಾಗ  
(ಆದಿ 13:10) ಪ್ರಿಣಾರ್ವು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿತುು. ತಾಂದ ಯು ಯಜಮಾನ್ನಾಗಿರುವ 
ಕುಟ್ುಾಂಬ ರ್ತುು ಸರ್ುದಾಯ ತನ್ು ಸಹ ೊೇದರನ್ ರ್ಗನ್ನ್ುು ಅರಸನ್ ಆಕರರ್ಣದಿಾಂದ 
ರಕ್ಷಿಸಲು ತನ್ು 318 ಪ್ುರುಷರನ್ುು ಸಾಂಘಟ್ಟಸಲು ಪ ರೇರ ೇರ್ಪಸಿತು (ಆದಿ 14:14). 
ಇಸ್ಾರಯೆೇಲ ದ ೇಶವು ಪ್ುರುಷ ಪ್ರದಾನ್ ಸರ್ುದಾಯಗಳ್ ವಿಸುರಣ ಯಾಗಿತುು. 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 
12ರಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲ ಎಚಾರಿಕ  ಸತಾವ ೇದದುದಾಕೊೆ ಹರಿದು ಬರುವ ರ್ುಖ್ಾ ವಿಷಯದ 
ವಿಸುರಣ ಯಾಗಿದ . ದ ೇವ ಜನ್ರು ಆರಾಧಿಸುವದು ರ್ತುು ಒಬಬರನ ೊುಬಬರು 
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ಸರ್ುದಾಯವಾಗಿ ಪೊೇಷ್ಸುವದಕೊೆ ರ್ಜೇವಿಸುತಾುರ .  
ಮಾನ್ವನ್ ದ ೇಹದ ಕರ ಯು ಸರ್ುದಾಯದ ಕಲಪನ ಯನ್ುು ಉತುರ್ವಾಗಿ 

ಸಪಷ್ಟೇಕರಿಸುತುದ . ಹಳಿು, ಪ್ಟ್ಟಣ, ಕ್ಷ ೇತರ, ರಾಜಾ ರ್ತುು ರಾಷರಗಳಿಾಂದ ಜನ್ರು ಎಲಲರ 
ಸರ್ೃದಿಾಯನ್ುು ಹ ಚಾಸುವದಕಾೆಗಿ ಪ್ರಯತಿುಸುತಾುರ  ವಿವಿಧತ ಯಲ್ಲ್ಲ ಐಕಾತ ಯನ್ುು ತರಲು 
ಪ್ರಯತಿುಸಿದವರಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಮೊದಲನ ಯವನ್ಲಲ. ಸಾಂಪ್ೂಣಮತ ಗ  ಬರಲು ಪ್ರತಿಯಬಬ 
ವಾಕ್ರುಯು ಅವನ್ು ಅಥವಾ ಅವಳ್ಳ ನೇಡುವ ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು ದ ೇಹದ ರಚನ ಯು 
ಸಪಷ್ಟೇಕರಿಸುತುದ . ತತವಜ್ಞಾನಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಲ ೇಖ್ಕರು ಅನ ೇಕಾವತಿಮ ಈ ಕರ ಯನ್ುು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುರ , ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಇದು ಗಿರೇಕ ೊೇ ರ ೊೇರ್ನ್ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ 
ಸ್ಾಾನ್ದ ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ . ಸಭಿೇಕರ ಹಾಂತದಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಗ  ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ 
ಸರ್ಾಂಜಸವಾಗಿದ . ಯಾಕ  ಎಾಂಬ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ್ಲದ . 

“ನೇವು ಲ ೊೇಕದ ಎಲಾಲ ಕಡ ಗ  ಹ ೊೇಗಿ ಜಗತಿುಗ ಲಾಲ ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು ಸ್ಾರಿರಿ” 
ಎಾಂಬ ನಯೇಗವನ್ುು ಒಟ್ಾಟಗಿ ದ ೇಹವ ಾಂಬ ಸಭ ಗ  ರ್ತುು ಪ್ರತಿಯಬಬ ಕ ೈಸು ವಾಕ್ರುಗ  
ನೇಡಿದಾಾನ  (ಮಾಕಮ 16:15). ಕತಮನ್ು ಆಯಾ ಪ್ರಸಾಂಗಿಗಳ್, ಯಾಜಕರ ಅಥವಾ 
ನಾಯಕರ ಗುಾಂರ್ಪಗ  ಈ ಕಾಯಮವನ್ುು ನೇಡಲ್ಲ್ಲಲ.  

ಪ್ರತಿಯಬಬ ಕ ೈಸುನ್ು ಅವನ್ದ ೇ ಅಥವಾ ಅವಳ್ದ ೇ ಆದ ಸ್ಾರ್ಥರಯಗಳ್ನ್ುು ಅಥವಾ 
ತಲಾಾಂತುಗಳ್ನ್ುು ದ ೇವರು ತನ್ು ಜನ್ರಿಗ  ನೇಡಿದ ನಯೇಗಕ ೆ ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು ನೇಡಲು 
ಹ ೊಾಂದಿರುತಾುರ . ಮಾದರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯಬಬ ಕ ೈಸುನ್ು ದ ೇವರು ತನ್ಗ  ರ್ತುು 
ಇತರರಿಗ  ನೇಡಿದ ಸ್ಾರ್ಥರಯಗಳಿಗಾಗಿ ಮಚಾಕ ಯನ್ುು ವಾಕುಪ್ಡಿಸಬ ೇಕು ರ್ತುು 
ಆನ್ಾಂದಿಸಬ ೇಕು. ಪ್ರತಿಯಬಬರು ಅವನ್ ಅಥವಾ ಅವಳ್ ಪಾತರವನ್ುು ನವಮಹಸಲು 
ಇನ ೊುಬಬರ ಮೇಲ  ಅವಲಾಂಭಿಸಿರುತಾುರ . ಯಾರಿಗ  ದಿವಗುಣವಾದ ವರಗಳ್ನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದವರು ವಿಶ ೇಷವಾದ ಆಶಿೇವಾಮದವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುತಾುರ , ಅದರ  ಪ್ರತಿಯಬಬರು 
ದ ೇವರು ತರ್ಗ  ನೇಡಿರುವ ತಲಾಾಂತುಗಳ್ನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬ ೇಕು. ಗುಣುಗುಟ್ುಟವದು 
ರ್ತುು ಹ ೊಟ್ ಟಕ್ರಚುಾ ಪ್ಡುವದು ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹಕ ೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ .  

ಅನ ೇಕ ಅಾಂಗಗಳಿಾಂದ ಮಾಡಿರುವಾಗ, ದ ೇಹವು ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ಐಕಾತ ಯಲ್ಲ್ಲದ . 
ಒಬಬ ವಾಕ್ರುಗ  ಗೌರವ ದ ೊರ ಯುವಾಗ ಈಡಿೇ ದ ೇಹವು ಆಶಿೇವಾಮದದಲ್ಲ್ಲ 
ಭಾಗಿಯಾಗುತುದ . ಒಬಬ ಸದಸಾರು ತರ್ಮ ಕತಮವಾವನ್ುು ಮಾಡುವದರಲ್ಲ್ಲ 
ವಿಫಲರಾಗುವಾಗ, ಒಬಬ ಕ ೈಸುನ್ು ಪಾಪ್ದಲ್ಲ್ಲ ಬಿೇಳ್ಳವಾಗ, ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ದ ೇಹವು ಕಷಟವನ್ುು 
ಅನ್ುಭವಿಸುತುದ .  

ದ ೇಹದ ಭಾಗವಾಗಿರುವದು ಕ ೈಸು ರ್ಜೇವಿತಕ ೆ ಆಯೆೆಯಲಲ. ಒಾಂದುವ ೇಳ  
ಸರ್ುದಾಯ ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲ ಸರ್ತ ೊೇಲವನ್ುು ಕಾಯುಾಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕಾದರ  ಸಭ ಯ ಕೊಟ್ವು 
ಅವಶಾವಾಗಿದ . ಕ ೈಸುರಾಗುವದು ಯೆೇಸುವನ್ುು ನ್ರ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಸಿವೇಕರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದಕ್ರೆಾಂತ ಹ ಚಾನ್ದಾಗಿದ . ದ ೇವರಿಗ  ವಿಧ್ ೇಯನಾಗಬ ೇಕಾದರ  ಒಬಬನ್ು 
ದ ೈವಿೇಕ ಆಜ್ಞ ಗಳಿಗ  ವಿಧ್ ೇಯರಾಗಬ ೇಕು, ಪಾಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ಶಾಾತಾುಪ್ ಪ್ಡಬ ೇಕು, 
ಯೆೇಸುವನ್ುು ದ ೇವರ ರ್ಗನ ಾಂದು ಅರಿಕ  ಮಾಡಬ ೇಕು ರ್ತುು ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ 
ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ್ು ದ ೇವರ ಕುಟ್ುಾಂಬದ ಭಾಗವಾಗುತಾುನ . 
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ಕ ೈಸುರಾಗಿ ರ್ಜೇವಿಸುವದು ಕ ೇಳಿ ಯೆೇಸು ರ್ತುು ಆತನ್ ನಾರ್ವನ್ುು ಅರಿಕ  ಮಾಡುವವನ್ 
ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಮಾತರವಲಲ. ಇದು ಪೊರೇತಾಿಹ, ಬ ಾಂಬಲ  ಶಿಕ್ಷ  ರ್ತುು ತಿದುಾಪ್ಡಿ 
ಇವ ಲಲವುಗಳ್ನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿದ  ಇದು ಸರ್ುದಾಯಿಕ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ಅಭಿವೃದಿಾ 
ಪ್ಡಿಸುತುದ . ತಾವು ನಲಮಕ್ಷಕ ೆ ಒಳ್ಗಾಗಿದ ಾೇವ  ಎಾಂದು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅನ ೇಕ 
ಕ ೈಸುರು ಸಹ ಕ ೈಸುರನ್ುು ಬ ೇಗನ ೇ ದೊರುತಾುರ . ಹಾಗೊ, ಅವರು ತರ್ಮ ಸಹಾಯದ 
ಅವಶಾಕತ ಯಿರುವ ಇತರರಿಗ  ಬ ಾಂಬಲ ನೇಡುವಲ್ಲ್ಲ ನಧ್ಾನಗಳಾಗಿರುತಾುರ . 

ಟಿಪಪಣೆಗಳು 
111:3-16ರಲ್ಲ್ಲ ಚಚಮಸಿದಾಂತ  ತಲ  ಹ ೊದಿಕ ಗಳ್ನ್ುು ಧರಿಸುವುದು ನದಿಮಷಟವಾಗಿ ಸಭ ಗ  

ಅನ್ವಯಿಸದಿರಬಹುದು. 2ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಭ ಗ  ಬರ ದ ಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲಮಾಂಟ್ ಅವರು "ಈಷ ಾಮ ರ್ತುು 
ಅಸೊಯೆ, ಕಲಹ ರ್ತುು ದರ್ನ್ದ ಬಗ ಿ ಕಾಳ್ರ್ಜಯನ್ುು ವಾಕುಪ್ಡಿಸಿದರು . . ." (Clement of Rome First 
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ಬಗ ಿ ಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾನಗಳ್ಳ ಮಾತನಾಡುತಾುರ . 4A good discussion of the word is given in D. A. 

Carson, Showing the Spirit: A Theological Exposition of 1 Corinthians 12—14 (Grand 

Rapids, Mich.: Baker Book House, 1987), 19–22. 5Jack Cottrell, Power from on High: 

What the Bible Says About the Holy Spirit (Joplin, Mo.: College Press Publishing Co., 

2007), 411. 6James Greenbury, “1 Corinthians 14:34–35: Evaluation of Prophecy 

Revisited,” Journal of the Evangelical Theological Society 51 (December 2008): 724. 
7ಅ.ಕೃ. 2ರಲ್ಲ್ಲನ್ "ಭಾಷ ಗಳ್ಳ" ಕ ೊರಿಾಂಥಿಯರಿಗ  ಬರದ ಪ್ತಿರಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಭಿನ್ುವಾಗಿದ  ಎಾಂದು Leon Morris 
ವಾದಿಸಿದರು. ಅವರ ಅಭಿಪಾರಯವು ಅನ ೇಕ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಒಾಂದ ೇ ರಿೇತಿಯಾಗಿದ . (Leon Morris, The 

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

Commentaries [Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1985], 169.) 
8David E. Garland, 1 Corinthians, Baker Exegetical Commentary on the New Testament 

(Grand Rapids, Mich.: Baker Academic, 2003), 584. 9Robert H. Gundry, “‘Ecstatic 

Utterance’ (N.E.B.)?” Journal for Theological Studies 17 (1966): 299–307. 10Jerome 

Murphy-O’Connor, St. Paul’s Corinth: Texts and Archaeology, 3rd rev. and exp. ed. 

(Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 2002), 191. 
11Cottrell, 308–9. 12Livy Historia 2.32. 13Epictetus Discourses 2.5.25–26. 14Morris, 173. 

15Thomas Campbell, Declaration and Address (St. Louis: Mission Messenger, 1978). This 

document can be viewed online (accessed September 25, 2015, 

http://www.therestorationmovement.com/_states/wv/declaration.htm#4). Campbell (1763–

1854) presented the address in 1809. 16ಅದ ೇ ಪ್ದವನ್ುು 2 ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  8:23ರಲ್ಲ್ಲ 
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