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ಅಧ್ಯಾಯ 13 

ಉತ್ೃಷ್ುವಯದ ಮಯಗಿ  

12:31ಬಿದಲ್ಲ್ಲ “ಉತೃಷಟವಾದ ಮಾಗಮ” ವನ್ುು ಸೊಚಸಿದ ನ್ಾಂತರ, ಪೌಲನ್ು, 
ಸತಾವ ೇದದಲ್ಲ್ಲ ಒಾಂದು ಅತಾಾಂತ ಸುಾಂದರವಾದ ರ್ತುು ಆಳ್ವಾದ ಭಾಗವನ್ುು 
ಪಾರರಾಂಬಿಸುತಾುನ . ಅವನ್ು ವಿವಿಧ ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ ವಿಧಗಳ್ನ್ುು ಚಚಮಸುತಿುದಾಾನ . 
ಹ ಚುಾ ದೃಶಾವಾದ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಲೌಕ್ರಕ-ರ್ನ ೊೇಭಾವದವರ ಸಪಧ್ ೇಮ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಅಡತಡ ಯನ್ುು ಉಾಂಟ್ುಮಾಡಿದ , ರ್ತುು ಪೌಲನ್ು ದ ೇಹದ ಐಕಾತ ಗಾಗಿ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ 
ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು ನೇಡಬ ೇಕ ಾಂದು ಒತುು ನೇಡುತಿುದಾಾನ . ಒಾಂದು ಕ್ಷಣ ಅವನ್ು 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಪ್ರಿಚತರಾಗಿರುವ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ನ್ುು ಬದಿಗಿಡುತಾುನ  ರ್ತುು 
ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಅಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾದ ಆತಮನ್ ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ್ ಅವಶಾಕತ ಯಿಲಲದ ೇ 
ಇರುವ ರ್ಪರೇತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತಾುನ .  

ರ್ಪರೇತಿಯ ಕುರಿತು ಆತನ್ು ಒಾಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲ್ಲ ಬಾಂದು ಹ ೊೇಗುವ ಕ ೇವಲ 
ಆನ್ಾಂದಕರವಾದ ಭಾವನ  ಎಾಂದು ಬರ ಯುವದಿಲಲ. ಇದು ನ ಲ ಯಾಗಿರುವ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ೊಾಂದಿಗ  ಪಾರರಾಂಭವಾಗುತುದ  ರ್ತುು ಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ುಕಾುಯವಾಗುತುದ . 
ಕ ೈಸುರ ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲ ರ್ಪರೇತಿಯ ಶ ರೇಷಠತ ಯ ಕುರಿತು ಸತಾವ ೇದವು ನೇಡುವ ಒಾಂದು 
ಶ ರೇಷಠವಾದ ಹ ೇಳಿಕ ಯಾಗಿದ  ಇದು ಪೌಲನ್, ವ ೈವಿಧಾತ ಯಲ್ಲ್ಲ ಐಕಾತ ಯ ಚಚ್ ಮಯನ್ುು 
ವಿಷಯಾಾಂತರಿಸುವದಲಲ. ಸಮಾಧ್ಾನ್ ರ್ತುು ರ್ಪರೇತಿ ಸಭ ಯನ್ುು ಆಳ್ಳವಾಗ ಇದರ 
ಪ್ರಿಣಾರ್ ಆಳ್ವಾಗಿದ  ಎಾಂಬ ಹ ೇಳಿಕ ಯನ್ುು ನೇಡುವಾಗ. ವಯಕ್ರುಕ ಕ ೈಸುರು 
ಒಬಬರನ ೊುಬಬರು ರ್ಪರೇತಿಸುವದು ರ್ತುು ಬ ಾಂಬಲ್ಲ್ಸುವದನ್ುು ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರತಿಯಬಬರ 
ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ಚಾಸಲಪಡುತುವ  ಎಾಂಬುದು ಹ ಚುಾ ನಖ್ರವಾಗಿದ . ವಯಕ್ರುಕವಾಗಿ ಕ ೈಸುರು 
ತರ್ಮ ಸಹ ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಾಂದ ಕ ೊಡುವದು ರ್ತುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲ್ಲ ಬ ಾಂಬಲವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ ಸಾಂಪ್ೂಣಮತ ಗ  ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು ನೇಡುತಾುರ , ಆದರ  
ಸಾಂಪ್ೂಣಮತ ಯು ಎಾಂದಿಗೊ ಒಟ್ಾಟರ  ಅಾಂಗಗಳಿಗಿಾಂತ ದ ೊಡಡದಲಲ.  

ರ್ಪರೇತಿಯ ಶ ರೇಷಠತ ಗ  ಪೌಲನ್ ಈ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯು, ವ ೇದವಾಕಾದುದಾಕೊೆ ಬಹಳ್ 
ಬ ಾಂಬಲವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿದ . ಮೊೇಶ ಯ ಧರ್ಮಶಾಸರದಲ್ಲ್ಲ ಅತಾಾಂತ ಶ ರೇಷಠವಾದ 
ಆಜ್ಞ ಯನ್ುು ಗುರುತಿಸಲು ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ, ಯೆೇಸು ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಯನ್ುು ನೇಡುತಾುನ . 
ಯೆಹೊದಾ ರ್ಧಾಕಾಲ್ಲ್ೇನ್ ಪ್ಾಂಡಿತ Jewish (1135-1204) ಧರ್ಮಶಾಸರ1ರಲ್ಲ್ಲ 613 
ಆಜ್ಞ ಗಳ್ನ್ುು ಗುರುತಿಸುತಾುನ ; ಅವುಗಳ್ನ್ುು ಯೆೇಸು ಎರಡರಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ುಗ ೊಳಿಸುತಾುನ : 

ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನ ಯದು, “ಇಸ್ಾರಯೆೇಲ್ ಜನ್ವ ೇ ಕ ೇಳ್ಳ, ನ್ರ್ಮ ದ ೇವರಾದ ಕತಮನ್ು 
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ಒಬಬನ ೇ ದ ೇವರು; ನನ್ು ದ ೇವರಾದ ಕತಮನ್ನ್ುು ಪ್ೂಣಮ ಹೃದಯದಿಾಂದಲೊ ಪ್ೂಣಮ 
ಪಾರಣದಿಾಂದಲೊ  ಪ್ೂಣಮ ಬುದಿಾಯಿಾಂದಲೊ ಪ್ೂಣಮ ಶಕ್ರುಯಿಾಂದಲೊ ರ್ಪರೇತಿಸಬ ೇಕು 
ಎಾಂಬದ ೇ ಮೊದಲನ ಯ ಆಜ್ಞ ” ನನ್ು ನ ರ ಯವನ್ನ್ುು ನನ್ುಾಂತ ಯೆೇ ರ್ಪರೇತಿಸಬ ೇಕು 
ಎಾಂಬದ ೇ ಎರಡನ ಯ ಆಜ್ಞ  (ಮಾಕಮ 12:29-31). 

ರ್ಪರೇತಿಯು ಕ ೈಸುರನ್ುು ದ ೇವರ ಕೃಪ  ರ್ತುು ಕುರಿರ್ರಿಯ ರಕುದ ರ್ೊಲಕ 
ಕ ೊಾಂಡುಕ ೊಾಂಡ ಎಲಲರಿಗೊ ಲಭಾವಾಗಿರುವ ಪಾಪ್ಗಳಿಾಂದ ರಕ್ಷಣ ಯನ್ುು ಇತರರಿಗ  
ತಿಳಿಯಪ್ಡಿಸಲು ಪ ರೇರ ೇರ್ಪಸುವ ಬಲವಾದ ಶಕ್ರುಯಾಗಿದ . “ಕ್ರರಸುನ್ ರ್ಪರೇತಿಯು ನ್ರ್ಗ  
ಒತಾುಯ ಮಾಡುತುದ ,” ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ನ್ಾಂತರ ಬರ ದ ಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲ 
ಬರ ಯುತಾುನ , “ಎಲಲರಿಗ ೊೇಸೆರ ಒಬಬನ್ು ಸತುದಾರಿಾಂದ ಎಲಲರೊ ಸತುಾಂತಾಯಿತ ಾಂದು 
ನಶಾಯಿಸಿಕ ೊಾಂಡವು” (2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 5:14; NRSV). 

“ರ್ಪರೇತಿ,” “ನ್ಾಂಬಿಕ ,” ರ್ತುು “ಕೃಪ ” ಎಾಂಬ ಪ್ದಗಳ್ಳ ಯಾರು ಯೆೇಸುವನ್ುು ಕ್ರರಸುನ್ು 
ಎಾಂದು ಅರಿಕ  ಮಾಡುತಾುರ ೊೇ ಅವರಿಗ  ರ್ೊಲ ತತವಗಳಾಗಿವ . ರಾಜಕ್ರೇಯ ಕ್ಷ ೇತರದಲ್ಲ್ಲ, 
“ದ ೇಶಪ ರೇರ್,” “ಸ್ಾವತಾಂತರ,” ರ್ತುು “ಕುಟ್ುಾಂಬ” ರ್ುಖ್ಾ ಪ್ದಗಳಾಗಿರುವಾಂತ . ಇಾಂಥಹ 
ಪ್ದಗಳ ೊಾಂದಿಗ  ಇರುವ ಸರ್ಸ್ ಾ ಅವು ಎಷುಟ ರ್ೃದುವಾಗಿರುತುವ ಾಂದರ  ಅವುಗಳಿಗ  
ಸಿಾರವಾದ ಅಥಮವಿರುವದಿಲಲ. ಒಾಂದು ಪ್ದವು ಬಹಳ್ವಾಗಿ ಸುತಿುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ, ಅದು 
ಯಾವುದ ೇ ಅಥಮವನ್ುು ನೇಡುವದಿಲಲ.  

ಅದರ ಧಿೇಘಮವಾದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲ್ಲ, ಕ್ರರಸುನ್ ಸಭ ಯು ಇಾಂಥಹ ವಿಚ್ಾರಗಳ್ನ್ುು 
ವಾಾಖ್ಾಾನಸುವದರಲ್ಲ್ಲ ಉದಾಹರಣ ಗ , ರ್ಪರೇತಿ, ನ್ಾಂಬಿಕ  ರ್ತುು ನರಿೇಕ್ಷ  ಈ ಪ್ದಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ುಳ್ಳಗಿಹ ೊೇಗಿವ . ಈ ಪ್ದಗಳ್ನ್ುು ವಾಾಖ್ಾಾನಸುವದ ಾಂದರ  ಅದನ್ುು ರ್ಮತಿಗ ೊಳಿಸಿದಾಂತ  
ರ್ತುು ಈ ಪ್ದದಿಾಂದ ಎಲಲವನ್ೊು ತಿಳಿದಿದ ಾೇವ  ಎಾಂದಾಗುವದಿಲಲ. ತತವಗಳ್ ಕುರಿತು 
ತಿಳ್ಳವಳಿಕ ಯಿಲಲದಿದಾರ  ಯಾರ ೊಬಬರೊ ಆ ತತವಗಳ್ ರ್ೊಲಕ ಮಾಗಮದಶಮನ್ವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವದಿಲಲ. ಇಬಿರಯ ಪ್ತಿರಕ ಯ ಲ ೇಖ್ಕನ್ು “ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು” ಪ್ದಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಇರಿಸಲು ಉದಾಹರಣ ಗಳ್ನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ  (ಇಬಿರಯ 11). “ರ್ಪರೇತಿ” ಯನ್ುು 
ಅರ್ೊತಮವಾದ ಹಾಂತದಿಾಂದ ಸಿಾರವಾದ ನ್ಡತ ಯ ಕ್ಷ ೇತರಕ ೆ ಒಯಾದಿದಾಕಾೆಗಿ ಕ ೈಸುರು 
ಪೌಲನಗ  ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರಬ ೇಕು. 

ಪಿಾೇತಿಯ ಶೆಾೇಷ್ಠತೆ (13:1-3) 
1ನಯನತ ಮನತಷ್ಾರ ಭಯಷ್ೆಗಳನ ು ದೆೇವದ ತ್ರ ಭಯಷ್ೆಗಳನ ು ಆಡತವವನಯದರ  

ಪಿಾೇತಿಯಲಿದವನಯಗಿದದರೆ ನಯದಕೆ ಡತವ ಕುಂಚ  ಗಣ್ಗಣಿಸತವ ತಯಳವೂ ಆಗಿದ ದೆೇನೆ. 
2ನನಗೆ ಪಾವಯದನವರವಿದದರ  ಎಲಯಿ ರಹಸಾಗಳೊ ಸಕಲ ವಿಧವಯದ ವಿದೆಾಯ  
ತಿಳಿದರ , ಬೆಟ್ುಗಳನತು ತೆಗೆದಿಡತವದಕೆಾ ಬೆೇಕಯದಷ್ತು ನುಂಬಕೆಯದದರ  ನಯನತ 
ಪಿಾೇತಿಯಲಿವನಯಗಿದದರೆ ಏನ  ಅಲಿದವನಯಗಿದ ದೆೇನೆ. 3ನನಗಿರತದೆಲಿವನತು ಅನುದಯನ 
ಮಯಡಿದರ  ನನು ದೆೇಹವನತು ಸತಡತವದಕೆಾ ಒಪಿಪಸಿದರ  ಪಿಾೇತಿಯತ ನನಗಿಲಿದಿದದರೆ 
ನನಗೆೇನ  ಪಾಯೊೇಜನವಯಗತವದಿಲ. 
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ಪೌಲನ್ ಓದುಗರಿಗ  ಆತಮನ್ು ವಿವಿಧ ವರಗಳ್ನ್ುು ನೇಡಿದಾಾನ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ ; 
ಆದರ  ಅಪೊಸುಲನ್ು, ರ್ಪರೇತಿಯಿಲಲದಿದಾರ  ಇವು ಕ ೇವಲ ಸದಾಾಗಿವ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  
(13:1). ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ಮೇಲ  ತನ್ು ಕ ೈಯನ್ುು ಇರಿಸಿದಾನ ಾಂದು ರ್ತುು 
ಆತಮನ್ು ಅವರಿಗ  ಅಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ ಬಲವನ್ುು ನೇಡಿದಾನ ಾಂದು 
ಉಹಸಬಹುದು. ಅಪೊಸುಲರ ಕಛ ೇರಿ ಅಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ ವರಗಳ್ನ್ುು ನಾಾಯಕತವದ 
ಸ್ಾರ್ಥರಯವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ಕ ೈಸುರಿಗ  ನವ ೇದಿಸುವ ಜವಾಬಾಾರಿಯನ್ೊು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿತುು 
ರ್ತುು ಹಸುವನ್ುು ಇಡುವದು ಇಾಂಥಹ ನವ ೇದನ ಗ  ಹ ೊರಗಿನ್ ತ ೊೇರಿಕ ಯ 
ಸಾಂಕ ೇತವಾಗಿತುು (ಅ.ಕೃ. 8:14-17; ನ ೊೇಡಿರಿ 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 12:12). ಅವರು ತಾವು 
ಆಯುಾಕ ೊಾಂಡ ಹಾಗ  ತರ್ಮ ಬಲವನ್ುು ಪ್ರಯೇಗಿಸಲು ಶಕುರಾಗಿದಾರಿಾಂದ, ಸಹಜವಾಗಿ, 
ಕ ಲವು ಕ ೈಸುರು ತರ್ಮ ಸವಾಂತ ಪ್ರಯೇಜನಾಥಮವಾಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಿುದಾರು. 
ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತಾಡುವ ವರವು ವಿಶ ೇಷವಾದ ಪ್ರಿಗಣನ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿತುು.  

ಅನ್ಾಭಾಷ ಗಳ್ನ್ುು ಮಾತಾಡುವದರ ಕುರಿತು ಪೌಲನ್ ಪ್ತರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದ 
ವರನ್ುು ಹ ೊರತುಪ್ಡಿಸಿ ಬ ೇರ  ಎಲ್ಲ್ಲಯೊ ಚಚಮಸಿಲಲ. ಅವುಗಳ್ನ್ುು ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾದಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ೊರು ಬಾರಿ ಉಲ ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ  (2:4-8; 10:46; 19:6). ಕ ೈಸು ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ್ ಇತರ 
ಪ್ಟ್ಟಟಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಎಲ್ಲ್ಲಯೊ ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತಾಡುವದರ ಕುರಿತು ಬರ ಯಲಪಟ್ಟಟಲಲ 
(ರ ೊೇಮಾ 12:4-8; ಎಫ ಸ 4:11-13; 1 ಪ ೇತರ 4:10, 11). ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಅನ್ಾಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವದು ವಿರಳ್ವಾಗಿದ . ಕ ಲವರು “ಅನ್ಾ ಭಾಷ ” ಯನ್ುು 
ರ್ರುವಾಾಖ್ಾಾನಸಲು ಬಯಸುತಾುರ  ರ್ತುು ಈ ವರವನ್ುು ಭಾವನಾತಮಕವಾಗಿ 
ಎಳ ಯಲಪಟ್ಟ ತ ೊದಲು ನ್ುಡಿಗ  ಸಮಾನ್ವಾಗಿಸುತಾುರ  ಇದನ್ುು ಅವರು “ದ ೈವಿೇಕ 
ಉಚ್ಾಾರಣ ” ಎನ್ುುತಾುರ . ಅವರು ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತನಾಡುವದನ್ುು, 
ಕ ೊನ ಯದಾಗಿ ಸರ್ುದಾಯ ಆರಾಧನ ಯ ಅನ್ುಭವದ ಹಾಂತಕ ೆ ಸಾಳಾಾಂತರಿಸುತಾುರ . 
ಈ ವಿಧದ ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತಾಡುವದಕ ೆ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ 
ರಿೇತಿಯ ಸತಾವ ೇದದ ಆಧ್ಾರವಿಲಲ.  

ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಅಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ ಆಶಿೇವಾಮದದಿಾಂದಾಗಿ ಕ ಲವರು 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ವಿಧದಲ್ಲ್ಲ ತಾವು ಕಲ್ಲ್ಯದಿರುವ ಭಾಷ ಗಳ್ನ್ುು ಮಾತಾಡುತಿುದಾರು. ಗಿರೇಕ ೊೇ-
ರ ೊೇರ್ನ್ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ಳ ಸಾಂಭವಿಸುವದು ವಿರಳ್ವಾಗಿತುು, ಆದರ  
ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ನ್ಡ ತ  ರ್ತುು ಕ ೈಸುರ ನ್ಡತ ಯಲ್ಲ್ಲ ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ ಸಮಾಜದಲ್ಲ್ಲ 
ರೊಡಿಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಯಾವುದಾದರೊ ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ ಯಿದ ಯೇ ಎಾಂದು ಎಚಾರಿಕ ಯಿಾಂದ 
ಬ ೇಪ್ಮಡಿಸುವದರಲ್ಲ್ಲ ಎಚಾರಿಕ  ವಹಸುತಿುದಾನ್ು ಅವನ್ ರ್ತುು ಸಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಗಿರೇಕ್ 
ಮಾರುಕಟ್ ಟಯ ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ ಕಾಂಡುಬರುತಿುದಾ ಸಾಂಚ್ಾರಿ ತತವಜ್ಞಾನಗಳ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ 
ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ ಯನ್ುು ಕಾಂಡಿರಬಹುದಿದಾಾಗೊಾ, ಅಪೊೇಸುಲನ್ು ತಾನ್ು ಇಾಂಥಹ ವ ೇಷಧ್ಾರಿ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವನ್ಲಲ ಎಾಂಬುದನ್ುು ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸುತಾುನ  (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 9:15; 
2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 12:13, 14; 1 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 2:9). ಒಾಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಭಾವನಾತಮಕವಾಗಿ 
ರ್ನ್ವಲ್ಲ್ಸಿದ ಯಾಾಂತಿರಕವಾದ, ಅಥಮಹೇನ್ ಹರಟ್  ಕ ಲವು ಗಿರೇಕ್ ಆರಾಧನ ಯ 
ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದಾವು. ಕ ಲವರು ಇಾಂಥಹ ಆರಾಧನ ಯ ಪ್ದಾತಿಯನ್ುು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಲ್ಲ್ಲ 
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ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತಾಡುವವರ ೊಾಂದಿಗ  ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸುತಿುದಾರು.2 ಪೌಲನ್ು ಗಿರೇಕ್ 
ನ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಾಂಮೊೇಹಕ ಪ್ರವಾದನ ಯ ಉಚ್ಾಾರಣ ಯನ್ುು ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತಾಡುವ 
ವರವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ಕ ೈಸುರು ಮಾತಾಡುವ ಭಾಷ ಯನ್ುು ವಿಧದಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಕಾಯಮ 
ನವಮಹಣ ಯಲ್ಲ್ಲ ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿರುವದನ್ುು ಗುರುತಿಸಿದನ್ು.  

ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತಾಡುವದಕ ೆ ವಾತಾಾಸವಾಗಿ, ಗಿರೇಕ್ ಪ್ದ ἀγάπη (agapē, 
“love”) ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬ ಳ ದ ಕಲಪನ ಯನ್ುು ಪ್ರತಿನಧಿಸುತುದ  ರ್ತುು ಅದು ಮೊದಲನ ಯ 
ಶತಮಾನ್ದ ಗಿರೇಕ ೊೇ-ರ ೊೇರ್ನ್ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಸಮಾನ್ತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರಲ್ಲ್ಲಲ. 
ಒಬಬನ್ು ತನ್ುನ್ುು ಇನ ೊುಬಬ ವಾಕ್ರುಯ ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಇರಿಸಬಹುದು ರ್ತುು ಇತರರ 
ಒಳ ುೇದಕಾೆಗಿ ಕಾಯಮವನ್ುು ಮಾಡಬಹುದು ಎಾಂಬ ವಿಚ್ಾರವನ್ುು ಆವರಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿತುು. 
ಕ ೈಸುರು ಕರುಣ ಯ ಕಾಯಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಇನ ೊುಬಬ ವಾಕ್ರುಯ ಅಹಮತ ಯನ್ುು ತಿೇಮಾಮನಸದ  
ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಏನ್ನ್ೊು ಕ ೇಳ್ದ  ರ್ಪರೇತಿಯ ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು ನೇಡುತಾುರ . ಇಾಂಥಹ 
ರ್ಪರೇತಿಯ ರ್ೊಲವು ಯಾರು ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ನೇಡುತಾುರ ೊೇ ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಕಾಂಡುಬರುತುದ , ಯಾರು ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ ೊೇ ಅವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣದಲ್ಲ್ಲ 
ಅಲಲ. ದ ೇವರು ನ್ರ್ಗಾಗಿ ರಕ್ಷಕನ್ನ್ುು ಕಳ್ಳಹಸುವದರ ರ್ೊಲಕ ಈ ವಿಧದ ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು 
ನ್ರ್ಗ  ತ ೊೇರಿಸಿದಾಾನ  ರ್ತುು ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ುು ಯೆೇಸು ಕೊರಜ ಯ ಮೇಲ  
ಪ್ರದಶಿಮಸಿದಾಾನ .  

ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರು ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತಾಡುವದಕ ೆ ಉನ್ುತ 
ಸ್ಾಾನ್ವನ್ುು ನೇಡಿ ಅತಾಾಂತ ಗೌರವಯುತವಾದ ಹಾಂತಕ ೆ ಏರಿಸಿದಾಗ, ಪೌಲನ್ು ಅವರ 
ಮೌಲಾ ಮಾಪ್ನ್ವನ್ುು ಎಚಾರಿಕ ಯಿಾಂದ ಸಾಂಬ ೊೇಧಿಸುತಾುನ . ಒಬಬನ್ು “ರ್ನ್ುಷಾರ 
ಭಾಷ ಯನ್ುು ರ್ತುು ದ ೇವದೊತರ ಭಾಷ ಯನ್ೊು ಆಡುವವನಾಗಿದಾರೊ” (13:1ಅ) 
ರ್ಪರೇತಿಯಿಲಲದನಾಗಿದಾರ  ಅದು ಪ್ರಯೇಜನ್ವಿಲಲದ ನಾದವಾಗಿದ . ರ್ಪರೇತಿಯು ಸ್ಾವಭಾವಿಕ 
ಆಶಿೇವಾಮದವಾಗಿದ  ಅದನ್ುು ಎಲಲರೊ ಬ ಳ ಸಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದು. ಅಪೊೇಸುಲನ್ು 
“ದ ೇವದೊತರ . . . ಭಾಷ ” ಎನ್ುುವಾಗ ಏನ ಾಂದ ಅರ ೈಮಸಿದನ್ುು ಎಾಂಬುದು 
ಖ್ಚತವಾಗಿಲಲ, ಆದರ  ಅವನ್ು ಬಹುಶಃ ಅದನ್ುು ಕ ೇವಲ ಧವನಯನ್ುು ವಾಕುಪ್ಡಿಸುಲು 
ಉಹಸಬಹುದಾದ ಅತಿೇವ ಸುಾಂದವಾದ ಅತಿಶಯೇಕ್ರುಯ ವಾಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕ  
ಯಾಗಿರಬಹುದು ಎನ್ುುತಾುನ .  

13:1-3ರಲ್ಲ್ಲ ಅಪೊಸುಲನ್ು “ನಾನ್ು” ಪ್ರಥರ್ ಪ್ುರುಷ ಸವಮ ನಾರ್ಪ್ದವನ್ುು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಿುದಾಾನ . ಸಾಂದಭಮಕ ೆ ಅವಶಾವಿರುವ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಅವನ ೇ 
ಅನ್ಾಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದಾನ್ು,3 ಆದರ  ಅವನ್ು ಈ ವರವು ರ್ಪರೇತಿಗ  ಪ್ೂರಕವಾಗಿದ  
ಎಾಂಬುದನ್ುು ಅರಿತಿರಲ್ಲ್ಲಲ. 

ವಚನ 1. ರ್ಪರೇತಿಯ ಅನ್ುಪ್ಸಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ, ಹ ಚುಾ ನ್ವಿೇಕರಿಸಿದ ಅನ್ಾಭಾಷ ಯ 
ಪ್ರದಶಮನ್, ನಯದಕೆ ಡತವ ಕುಂಚತ ಗಣ್ಗಣಿಸತವ ತಯಳವೂ ಆಗಿರತತ್ುದೆ. ಕ ೈಸುರು 
ದ ೇವರನ್ುು ರ್ತುು ಒಬಬರನ ೊುಬಬರು ರ್ಪರೇತಿಸುವಲ್ಲ್ಲ ವಿಫಲರಾಗುವಾಗ ಸಭ ಯ ಐಕಾತ , 
ಅಭಿವೃದಿಾ ರ್ತುು ಸಹ ೊೇದರ ರ್ಪರೇತಿ ಅಪಾಯಕ ೆ ಒಳ್ಗಾಗುತುವ . ಎರಡನ ಯ 
ಶತಮಾನ್ದ ಪ್ೂವಮದಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಇತರರು ಜ್ಞಾನ ೊೇಕ್ರುಗಳ್ ಶ ೈಲ್ಲ್ಯಲ್ಲ್ಲ 
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ವಾಕುಪ್ಡಿಸುವದನ್ುು ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ ೊಾಂಡರು. ಮಾದರಿಯಾಗಿ, ಅವರು ಹ ೇಳಿದರು, ಕ ೈಸುರು 
ರ್ತುು ಅವರ ನಾಯಕರು ತಾಂತಿವಾದಾದ ತಾಂತಿಗಳ್ಾಂತ  ಒಟ್ಾಟಗಿ ಇರುತಿುದಾರು.4 ತನ್ು 
ಸವಾಂತ ರ್ಹಮಗಾಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿಕ ೊಾಂಡ ತಾಂತಿಗಳ್ಳ ಕ ೇವಲ ಅಪ್ಸವರವನ್ುು ಮಾತರ 
ಉತಾಪದಿಸಲು ಸ್ಾಧಾ. 

“ತಾಳ್” ಈ ಪ್ದವನ್ುು χαλκός (chalkos) ಎಾಂಬ ಪ್ದದಿಾಂದ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಲಾಗಿದ , 
ವಾಸುವತ ಯಲ್ಲ್ಲ ಇದರ ಅಥಮ ತಾರ್ರ ಅಥವಾ ಕಾಂಚು ಆಗಿದ . ಕ್ರರ.ಶ. 146ರಲ್ಲ್ಲ ರ ೊೇರ್ನ್ುರ 
ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಮೇಲ  ಪ್ರಭುತವವನ್ುು ಸ್ಾಧಿಸಿದಾಗ, ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ತಾರ್ರದಿಾಂದ ಮಾಡಿದ 
ಕಲಾಕೃತಿಗಳಿಗ  ಅತುಾತುರ್ವಾದ ಬ ಲ ಯಿತುು. ಕ ೊರಿಾಂಥದ ತಾರ್ರದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ್ನ್ುು 
ಸ್ಾವಧಿೇನ್ ಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಲು ಪ್ಟ್ಟಣವು ಸೊರ ಗ ೊಾಂಡ ಎರಡನ್ೊರು ವಷಮಗಳ್ ನ್ಾಂತರ 
ರ ೊೇರ್ನ್ ವ ೈಭವವನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಿುದಾಾನ  ರ್ತುು ಪೌಲನ್ು ಎಫ ಸ ದಿಾಂದ 
ಬರ ಯುತಿುದಾಾನ  ಎಾಂಬುದು ಅಸಾಂಬವನೇಯ, ರ್ುಾಂದ , ಇಾಂಥಹ ಉಹ  ಆತನ್ ಹ ೇಳಿಕ ಗ  
ಸವಲಪ ಅಥಮವನ್ುು ನೇಡಿತು. ಇತಿುೇಚನ್ ಧವನಗತಿಶಾಸರ ವಿಜ್ಞಾನ್ದ ಸಿದಾಾಾಂತದಿಾಂದ 
ಮಾಡಿದ ಪಾತ ರಗಳ್ನ್ುು ನಾಡಕ ರ್ಾಂದಿರಗಳ್ ಉತಾಪದನ ಯನ್ುು ವೃದಿಾಸಲು 
ಉಪ್ಯಗಿಸಲಾಗುತುವ .5 ಈ ಒಾಂದು ಜ ೊೇಡನ ಯು ಸಹ ಅಸಾಂಭವನೇಯವಾಗಿದ , 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಕ ಲವು ನ್ಕಾರಾತಮಕ ಪ್ರಿಣಾರ್ಗಳ್ನ್ುು ರ್ನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಇಟ್ುಟಕ ೊಾಂಡಿರುವದರಿಾಂದ; ಅವನ್ು ರ್ಪರೇತಿಯಿಲಲದ ೇ ಇರುವಾಗ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಅನ್ಾಭಾಷ ಗಳ್ಳ ಶ  ೇತುರಗಳಿಗ  ಕಾಂಚನಾಂದ ಮಾಡಿದ ಪಾತ ರಗಳಿಗಿಾಂತ ಹ ಚುಾ 
ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿಲಲ ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಕ ೊನ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ 
ವಿವರಣ ಯು ಉತುರ್ವಾದದಾಾಗಿದ . ಪೌಲನ್ “ಗಣಗಣಿಸುವ” ತಾಳ್ವು ಯಾವುದ ೇ 
ಸಾಂಗಿೇತದ ಕಾಯಮವಿಲಲದ ಲ ೊೇಹದ ತುಾಂಡಾಗಿದ . “ಗಣಗಣಿಸುವ ತಾಳ್” ಕ ೆ 
ಸಮಾನಾಾಂತರದಲ್ಲ್ಲರುವ ಒಾಂದು ತುಾಂಡಾಗಿದ . ಒಾಂದು ತಾಳ್ವನ್ುು ಬಡಿಯುವಾಗ 
ಧವನಯನ್ುು ಉತಾಪದಿಸುತುದ , ಆದರ  ಯಾವುದ ೇ ಪ್ರಯೇಜನ್ವಿಲಲ; ಅದರಾಂತ , ವಯಕ್ರುಕ 
ರ್ಹಮಗಾಗಿ ಅನ್ಾಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವದು ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹಕ ೆ ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ 
ಕ ೊರತ ಯನ್ುು ನೇಡುವದಿಲಲ. 

ವಚನ 2. ಯಾರು ರ್ಪರೇತಿಯಿಲಲದ ೇ ವರಗಳ್ನ್ುು ಪ್ರಯೇಗದಲ್ಲ್ಲ ತರುತಾುರ ೊೇ ಅದು 
ಪಾಯೊೇಜನವಿಲಿದತದ. ಈ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲ್ಲ ಐದು ಸ್ಾರಿ, ಪೌಲನ್ು “ಒಾಂದುವ ೇಳ ” (ἐάν, 
ean) ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ . ಅವನ್ು ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ ಕ ೈಸುರಲ್ಲ್ಲರುವ 
ವಿಷಯದ ಮೇಲ  ಕ ೇಾಂದಿರಕರಿಸಿದನ್ು ಎಾಂಬುದರಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಶಯವಿಲಲ: “ನಾನ್ು ರ್ನ್ುಷಾರ 
ಭಾಷ ಗಳ್ನ್ೊು . . .” (13:1). ನ್ಾಂತರ ಅವನ್ು ರ್ುಾಂದುವರ ಯುತಾುನ , ಒುಂದತವೆೇಳ  ೆನನಗೆ 
ಪಾವಯದನವರವಿದದರ  . . . ನನಗೆ ಬೆೇಕಯದಷ್ತು ನುಂಬಕೆಯದದರ  . . . ರ್ುಾಂದ  ಆತನ್ು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ , “... ನ್ನ್ಗಿರುವದ ಲಲವನ್ೊು ಬಡವರ ಪೊೇಷಣ ಗ  ನೇಡಿದರೊ ರ್ತುು ನಾನ್ು 
ನ್ನ್ು ದ ೇಹವನ್ುು . . . ಒರ್ಪಪಸಿದರೊ.” ಈ ಎಲಾಲ ಕಾಯಮಗಳ್ಳ ಯಾರು ಕ್ರರಸುನ್ನ್ುು 
ಅರಿತಿರುತಾುರ ೊೇ ಅವರಿಗ  ಶ ರೇಷಠವಾದ ಗೌರವವನ್ುು ನೇಡುತುವ ; ಆದಾಗೊಾ ಪಾಲನ್ು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  ಇವ ಲಲವೂ ರ್ಪರೇತಿಯಿಲಲದಿದಾರ  ನ್ನ್ಗ  ಯಾವ ಪ್ರಯೇಜನ್ವೂ ಇಲಲ. ಕ ೈಸುರು 
ಮಾಡುವ ಯಾವ ಕಾಯಮವು ಕ್ರರಸುನಗ  ರ್ಹಮ ತರುವದಿಲಲ ಅಥವಾ ರ್ಪರೇತಿಯ 
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ಅನ್ುಪ್ಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ ರಾಜಾವನ್ುು ಕಟ್ುಟವದಿಲಲ. ಪೌಲನ್ು ಶ ರೇಷಠವಾದ ವರಗಳಿಗಾಗಿ 
ತವಕಪ್ಡಿರಿ ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  (12:31), ಆದರ  ಆತನ್ು ಸಹ ೊೇದರರು ಈ ವರಗಳ್ನ್ುು 
ದೃಷ್ಕ ೊೇನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕ ಾಂದು ಬಯಸುತಾುನ .  

ಪ್ರವಾದನ ಯು ವರವು ಬ ೊೇಧನ ಯ ಭಾಗವಾಗಿದ , ಆದರ  ಪ್ರವಾದಿಯಾದವನ್ು 
ದ ೇವರಿಾಂದ ಅಧಿಕಾರಯುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡುತಾುನ . ದ ೇವರು ಪ್ರವಾದಿಯ 
ಮಾತುಗಳ್ನ್ುು ನದ ೇಮಶಿಸುತಾುನ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 12:10). ಪ್ರವಾದನ ಯು ಅನ್ಾ ಭಾಷ ಗಿಾಂತ 
ಸಭ ಯನ್ುು ಕಟ್ುಟವದಕಾೆಗಿ ಹ ಚ್ಾಾದದಾನ್ುು ಮಾಡುತುದ  ಯಾಕಾಂದರ  ಪ್ರವಾದನ  
ಹ ೇಳ್ಳವವನ್ು, “ಭಕ್ರುವೃದಿಾಯನ್ೊು ಪೊರೇತಾಿಹವನ್ೊು, ಸಾಂತ ೈಸುವಿಕ ಯನ್ೊು 
ಉಾಂಟ್ುಮಾಡುತಾುನ ” (14:3). ಅನ್ಾಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ ನೇಡುವ ಸಾಂದ ೇಶವು 
ಅರ ೈಮಸುವವರಿಲಲದ ೇ ಅಥಮಹೇನ್ವಾಗುತುವ , ಆದರ  ಪ್ರವಾದಿಯು ದ ೇವರಿಾಂದ ಬಾಂದ 
ಶ ರೇಷಠವಾದ ಸತಾಗಳ್ನ್ುು ಸ್ಾರುತಾುನ , ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಅವರು ಸಪಷಟವಾಗಿ 
ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ . ಇಾಂಥಹ ನಾಯಕರ ಮಾಗಮದಶಮನ್ದಲ್ಲ್ಲ, “ಇತರರನ್ುು 
ಬಲಪ್ಡಿಸುತಾುರ , ರ್ತುು ಅವರನ್ುು ಸಾಂತ ೈಸುತಾುರ ” (NLT). 

ಪ್ರವಾದನ ಯಿಾಂದ, ಅಪೊಸುಲನ್ು ರಹಸಾಗಳನತು (μυστήρια, mustēria) 
ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ಳುವದರ ಕಡ ಗ  ತಿರುಗಿಸುತಾುನ . ಇದು ಗಿರೇಕರ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ಹತವದಾಾಗಿತುು. Dionysus ರ್ತುು Demeter ಧರ್ಮವಿಧಿಗಳಿಗ  ಸರ್ರ್ಪಮಸಿದ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳ್ಳ ಬಹಳ್ ಹಾಂದಿನ್ ಕಾಲದ ರಹಸಾಗಳಾಗಿದಾವು. ಇವುಗಳ್ಳ ದ ೇವತ ಗಳ್ 
ಆಳ್ವಾದ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸಲು ನ ೇತೃತವವಹಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗ  
ಅವಶಾವಾಗಿದಾವು. ರಹಸಾ ಧರ್ಮವಿಧಿಗಳ್ಳ ಪೌರಾತಾ ಧರ್ಮವಿಧಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸಹ 
ರ್ಹತವವುಳ್ುದಾಾಗಿದಾವು ಉದಾಹರಣ ಗ  Isis ರ್ತುು Cybele, ದ ೇವತ ಗಳ್ಳ, ಇತಿುೇಚ್ ಗ  
ಗಿರೇಕ್ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಿಚಯವಾಗಿದಾವು, ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ, ರಹಸಾಗಳ್ಳ ತ ರ ಯಲಪಟ್ಟವು (ಎಫ ಸ 
3:4-6, 9), ಹಾಗೊ, ಎಲಾಲ ರಹಸಾಗಳ್ ಜ್ಞಾನ್ವು – ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ, ಯೆಹೊದಾರ 
ಅಥವಾ ಕ ೈಸುರ ರ್ಪರೇತಿಯ ಮಾಗಮದಶಮನ್ವಿಲಲದ  ಪ್ರಯೇಜನ್ವಿಲಲದವುಗಳಾಗಿದಾವು.  

ಜ್ಞಯನವು ಪೌಲನ್ ಹೃದಯಕ ೆ ಸರ್ಮೇಪ್ವಾಗಿತುು. “ವಾಣಿಯಿಾಂದ ಹತುು ಸ್ಾವಿರ 
ಮಾತುಗಳ್ನಾುಡು”ವದಕ್ರೆಾಂತ “ನ್ನ್ು ಬುದಿಾಯಿಾಂದ ಐದ ೇ ಮಾತುಗಳ್ನಾುಡುತ ುೇನ ಾಂದು 
ದ ೇವರನ್ುು ಕ ೊಾಂಡಾಡುತ ುೇನ ” ಎಾಂದು ಅವನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 14:19). ಕ ೈಸು 
ನ್ಾಂಬಿಕ , ಆತನ್ ರ್ನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಆತನ್ ಹೃದಯದಲ್ಲ್ಲ, ಅವನ್ ಜ್ಞಾನ್ದ ಮೇಲ  
ನ ಲ ಯಾಗಿತುು; ಆದರ  ಕತಮನ ಡ ಗ  ರ್ತುು ಆತನ್ ಜನ್ರ ಡ ಗ  ರ್ಪರೇತಿಯಿಲಲದ ಜ್ಞಾನ್ 
ನರಥಮಕವಾದದುಾ. ಕ ೈಸುರಿಗ  ನ್ಾಂಬಿಕ ಗಿಾಂತ ಹ ಚುಾ ರ್ಹತವವಾದದುಾ ಯಾವುದೊ ಇಲಲ. 
ನೇಟ್ಾದ ಕಲಪನ ಯಾಗಿದ ; ಅದು ವಿಶಾವಸಿಗ  ದ ೇವರ ಮೇಲ್ಲ್ರುವ ನ್ಾಂಬಿಕ  ರ್ತುು 
ನೇರಿಕ್ಷ ಯನ್ುು ಸುತಿುಕ ೊಾಂಡಿರುತುದ , ಯೆೇಸು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯು ಅಸ್ಾಧಾವಾದ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು 
ಸ್ಾಧಾವಾಗಿಸುತುದ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ ಅಲಾಂಕಾರಿಕ ಭಾಷ ಯನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ  
(ರ್ತಾುಯ 21:21). ರ್ಪರೇತಿಯಿಲಲದ ೇ ಜ್ಞಾನ್ ಅಥವಾ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕಾದರ  ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ಹಾಸ್ಾಾಸಪದವಾಗಿ 
ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವದಾಗಿದ . 
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ವಚನ 3. ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡುವ ವರಗಳಿಗಿಾಂತ 
ಉತೆøಷಟವಾದ ವರಗಳ್ಳ – ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವದು, ಪ್ರವಾದನ , ಜ್ಞಾನ್ ರ್ತುು ನ್ಾಂಬಿಕ  
ಸಹ – ಇದನ್ುು ಪ್ರಯೇಗದಲ್ಲ್ಲ ತರುವವನಗ  ರ್ಪರೇತಿಯಿಲಲದಿದಾರ  ಅದತ 
ಪಾಯೊೇಜನವಿಲಿದತದ. ಒಬಬನ್ು ಈ ವರಗಳ್ನ್ುು ಅತುಾನ್ುತವಾದ ರ್ಟ್ಟದಲ್ಲ್ಲ 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿದಾರೊ ರ್ಪರೇತಿಯಿಲಲದಿದಾರ  ಏನ್ೊ ಪ್ರಯೇಜನ್ವಿಲಲ. ಒಾಂದು ವಿಧದ ಜ್ಞಾನ್ 
ವಯಕ್ರುಕ ಸಪಧ್ ಮಗ  ನ್ಡ ಸುತುದ  ಅದು ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹದ ಐಕಾತ ಗ  ವಿನಾಶಕಾರಿಯಾಗಿದ . 
ಅಾಂತರಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ಪ್ರವಾದಿಯು ಮಾತರ ಯಾವ ಅಳ್ಕೊ ಇಲಲದ ೇ 
ಪ್ರವಾದನ ಯ ಸತಾವನ್ುು ಪ್ರಕಟ್ಟಸಬಹುದು. ಅವನಗ  ವ ೇದವಾಕಾದ ರ್ತುು ಎಲಾಲ 
ರಹಸಾಗಳ್ನ್ುು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ಳುವ ವರವಿರಬಹುದು; ಆದಾಗೊಾ, ರ್ಪರೇತಿ ತುಾಂಬಿದ 
ಹೃದಯದಿಾಂದ ಮಾತನಾಡುವಲ್ಲ್ಲ ವಿಫಲನಾದರ , ಅವನ್ ಪ್ರಯತುಗಳ್ಳ ಖ್ಚತವಾದ 
ವಿಫಲತ ಗ  ಕಾರಣವಾಗುತುವ . 

ಯೆೇಸು ತನ್ು ಶಿಷಾರಿಗ  “ಅವರಿಗ  ಸ್ಾಸಿವ  ಕಾಳಿನ್ಷುಟ ನ್ಾಂಬಿಕ  ಇರುವುದಾದರ  
ನೇನ್ು ಈ ಬ ಟ್ಟಕ ೆ ಇಲ್ಲ್ಲಾಂದ ಅಲ್ಲ್ಲಗ  ಹ ೊೇಗು ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದರೊ ಹ ೊೇಗುತುದ  ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳಿದನ್ು (ರ್ತಾುಯ 17:20). ಬ ೇಕಾದಷುಟ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಿದಾರೊ ರ್ಪರೇತಿಯಿಲಲದಿದಾರ  ಎಲಲವೂ 
ವಾಥಮ. John Stott ಅವರು ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಹ ೇಳ್ಳತಾುರ , “ರ್ಪರೇತಿಯು ಪ್ರಧ್ಾನ್, ಶ ರೇಷಠ, 
ಉತುಮೊೇತುರ್ವಾದ, ವಾತಾಾಸವನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುವ ದ ೇವರ ಜನ್ರ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ . 
ಯಾವುದು ನ ಲ  ತರ್ಪಪಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ಾಾನ್ಪ್ಲಲಟ್ಗ ೊಳಿಸಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಲ. ರ್ಪರೇತಿ 
ಸವಮಶ ರೇಷಟವಾಗಿದ .”6 ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ಪ್ರಯೇಗದಲ್ಲ್ಲ, ಅವರ ಸಿದಾಾಾಂತಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಇರುವದಿಲಲವಾದರೊ, ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ಅದು್ತವಾದ ವರಗಳ್ ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಇರಿಸಲಾಗಿದ . 

ರ್ಪರೇತಿಯಿಲಲದ , ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಳ ಲಾಭದಾಯಕವಲಲ. ಪೌಲನಗ  ಅದು 
ಇರುವಾಂತ ಯೆೇ ತನ್ು ಓದುಗರ ಮೇಲ  ಪ್ರಭಾವವನ್ುು ಬಿೇರುವ, ರ್ಪರೇತಿಯಿಾಂದ 
ಪ ರೇರ ರ್ಪಸಲಪಟ್ಟವನ್ು ಹ ೇಗ  ವತಿಮಸಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದನ್ುು ವಾಾಖ್ಾಾನಸಬ ೇಕ ಾಂದ ೇನಲಲ. 
ರ್ಪರೇತಿಯಾಗಲ್ಲ್ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಾಗಲ್ಲ್ ಅರ್ೊತಮತ ಯಿಾಂದ ಸಿಾರತ ಗ  ಸಾಳಾಾಂತರಿಸದ ಹ ೊರತು 
ಕ್ರರಸುನ್ಾಂತಾಗುವದಿಲಲ. ಈ ಕಾರಣದಿಾಂದಾಗಿ, ಅಪೊಸುಲನ್ ವಿಚ್ಾರಗಳ್ಳ ರ್ಪರೇತಿಯ 
ವಿಚ್ಾರದಿಾಂದ ರ್ಪರೇತಿಯು ಪ ರೇರ ೇರ್ಪಸಲು ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸುವ ವಯಕ್ರುಕ ತಾಾಗಗಳ್ ವಿಧಗಳ ಡ ಗ  
ಚಲ್ಲ್ಸುತಾುನ . ಉದಾಹರಣ ಗ  ಒಬಬನ್ು, ದ ೊಡಡ ಮೊತುದ ಹಣವನ್ುು ನೇಡುವದು ಅಥವಾ 
ಶ ರೇಷಠವಾದ ತಾಾಗವನ್ುು ಮಾಡುವದು – ತನ್ು ರ್ಜೇವಿತವನ ುೇ ನೇಡುವದು – 
ಅಹಾಂಕಾರದಿಾಂದ, ಹಟ್ಮಾರಿತನ್ದಿಾಂದ ಅಥವಾ ಜನ್ರ್ಪರಯತ ಯ ಇಚ್ ಛೇಯಿಾಂದ. ಒಬಬ 
ವಾಕ್ರುಯು ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಸಹಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾಾಗೊಾ, ಒಬಬನ್ು ಎಷ ಟೇ ವಯಕ್ರುಕವಾಗಿ 
ಭಾದ ಗಳ್ನ್ುು ಸಹಸಿಕ ೊಳ್ುಲ್ಲ್, ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  ತನ್ು ಸಹ ೊೇದರನಗ  ಅಥವಾ 
ದ ೇವರಿಗ  ಅದನ್ುು ರ್ಪರೇತಿಯಿಾಂದ ಮಾಡದ ೇ ಹ ೊೇದರ  ಅದು ಪ್ರಯೇಜನ್ವಿಲಲದಾಾಗಿದ . 
ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ, ಒಬಬನ್ು ಏನ್ು ಮಾಡುತಾುನ ೊೇ ಅದು ರ್ಹತವವುಳ್ುದಾಾಗಿಲಲ, ಆದರ  ಯಾವ 
ಹೃದಯದಿಾಂದ ಈ ಕ್ರರಯೆಗಳ್ಳ ಪ್ುಟ್ಟಯುತಾುವೇ ಅದು ಸಹ ರ್ಹತವವುಳ್ುದಾಾಗಿದ .  

13:3ರ ಗಿರೇಕ್ ಅನ್ುವಾದದಲ್ಲ್ಲ ಎರಡು ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಳ ಉದ್ವಿಸುತುವ . 
ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ ಉತುರ್ವಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಕ್ರರಯಾಪ್ದವನ್ುು ψωμίζω (psōmizō, 
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“feed”), ಸೊಚಸುವ ಮಾಗಮ ಇದು ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕ ೇವಲ ರ ೊೇರ್ 12:20ರಲ್ಲ್ಲ 
ಬರುತುದ . ಇದು ಹಲವು ವಿಧವಾದ ಕ ೊಡುವಿಕ ಯನ್ುು ಸೊಚಸುತುವ , ರ್ುಖ್ಾವಾಗಿ, 
“ಆಹಾರವನ್ುು ನೇಡುವದು” ಅಥವಾ “ರ ೊಟ್ಟಟಯ ತುಾಂಡನ್ುು ನೇಡುವದು.” ψωμί (psōmi) 
ಆಧುನಕ ಗಿರೇಕ್ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ರ ೊಟ್ಟಟ ಆಗಿದ . NASB ಪ್ದದ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದ ಅಥಮವನ್ುು 
ಸೊಚಸುತುದ  ಬಡವರನ್ುು ಪೊೇಷ್ಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ನೇಡುತುದ . 

ಎರಡನ ಯ ಪ್ರಶ ು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ ಪ್ತಿರಕ ಯ ಪಾರಚೇನ್ ಗಿರೇಕ ನ್ಕಲುಗಳ್ ಕುರಿತು. 
ಕಳ್ಕಳಿಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ನ್ು. ಗಿರೇಕ್ ಶಬಾವು ಹ ೊಾಂದಿರುವ ಅದ ೇ ಸೊಕ್ಷಮ 
ವಾತಾಾಸದ ೊಾಂದಿಗಿರುವ ಇಾಂಗಿಲಷ್ ಪ್ದವನ್ುು ಕಾಂಡುಹಡಿಯುವುದು ಅನ್ುವಾದಕರಿಗ  
ಒಾಂದು ಸವಾಲಾಗಿದ . ಇನ ೊುಾಂದು ಗಿರೇಕ್ ಪ್ಠಾದ ಪಾರಚೇನ್ ಹಸುಪ್ರತಿ ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿದ . 
ನನು ದೆೇಹವನತು ಸತಡತವದಕೆಾ ಒಪಿಪಸಿದರತ ಎಾಂಬ ಉಪ್ವಾಕಾ ಇಾಂಗಿಲಷ್ ಅನ್ುವಾದಕ ೆ 
ಸುಮಾರು ಏಕಾಾಂಗಿಯಾಗಿವ . ಹ ೇಗಾದರೊ, ಗಣನೇಯ ಸ್ಾಕ್ಷಯವು ವಿಭಿನ್ು ಅಥಮವನ್ುು 
ಸೊಚಸುತುದ . καυθήσομαι (kauthēsomai, “ಸುಡಬ ೇಕಾದ” ಎಾಂಬ ಅಥಮವನ್ುು 
ಕ ೊಡುವ ಭವಿಷಾದ ನಷ್ೆಾಯ ಸೊಚಕ) ಅಥವಾ καυθήσωμαι (kauthēsōmai, 
“ಸುಟ್ುಟಹ ೊೇಗಬ ೇಕಾದ” ಎಾಂದು ಅಥಮ ಕ ೊಡುವ ಅಶಿಾತ ಕಾಲದ ಸಾಂಶಯಾಥಮಕ 
ರೊಪ್ದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕರ್ಮಣಿ),7 καυχήσωμαι (kauchēsōmai, “ತನ್ುನ್ುು ತಾನ್ು 
ಹ ಮಮಪ್ಡುವ ಅಥವಾ ವ ೈಭವವನ್ುು ಹ ೊಾಂದುವುದು”). ಈ ಪ್ದಗಳ್ಳ ಉಚ್ಾಾರಣ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರಸಪರ ಅತಾಾಂತ ಸರ್ಮೇಪ್ವಾಗಿವ . ಒಬಬ ಪಾರಚೇನ್ ಶಾಸಿರಯು ಆಕಸಿಮಕವಾಗಿ 
ಇನ ೊುಾಂದು ಪ್ದವು ತನ್ು ರ್ುಾಂದಿರುವಾಗ ರ್ತ ೊುಾಂದನ್ುು ನ್ಕಲು ಮಾಡಿದನ್ು. ಪ್ಠಾಗಳ್ 
ಪ್ಾಂಡಿತರು ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಶಾಸಿರಗಳ್ಳ ಸಿವೇಕರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ರ್ತುು ಪ್ಠಾವನ್ುು 
ಸರಳ್ವಾಗಿಸುವ ಸ್ಾಹತಾವನ್ುು ತಪಾಪಗಿ ನ್ಕಲು ಮಾಡುತಿುರುವದು ಹ ಚುಾ 
ಸಾಂಭನೇಯವಾಗಿತುು ಎಾಂಬುದನ್ುು ಸಿವೇಕರಿಸುತಾುರ . ಆದುದರಿಾಂದ, ಅವರು ಹ ಚುಾ 
ಕಠಿಣವಾದ ಸ್ಾಹತಾವನ್ುು ರ್ೊಲ ಸ್ಾಹತಾ ಎಾಂದು ಸಿವೇಕರಿಸುತಿುದಾರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ, 
ಹ ಚುಾ ಕಠಿಣ ರ್ತುು ಹ ಚುಾ ನ್ಾಂಬಲಹಮವಾದ ಸ್ಾಹತಾವ ಾಂದರ  “ಹ ೊಗಳಿಕ ೊಳ್ಳುವದು.” 
ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಪೌಲನ್ು ಬರ ಯುವಾಗ kauchēsōmai ಎಾಂಬ ಕ್ರರಯಾಪ್ದವನ್ುು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸದಾರ , ಉತುರ್ವಾದ ಅನ್ುವಾದವು “. . . ನಾನ್ು 
ಹ ೊಗಳಿಕ ೊಳ್ುಬಾರದ ಾಂದು ನ್ನ್ು ದ ೇಹವನ್ುು ನೇಡಿದಾಾರ .” ಸುದ ೈವದಿಾಂದ, ಎರಡೊ 
ಸ್ಾಹತಾಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಇರುವ ವಾತಾಾಸದ ಪ್ರಿಣಾರ್ ಅಥಮದಲ್ಲ್ಲ ಒಾಂದು ಸಣು ವಾತಾಾಸದ 
ಪ್ರಿಣಾರ್ವಾಗಿದ . 

ಪಿಾೇತಿಯ ಗತಣ್ಲಕ್ಷಣ್ (13:4-7) 
4ಪಿಾೇತಿ ಬಹತ ತಯಳ ಮೆಯತಳುದತದ ಪಿಾೇತಿ ದಯ ತೆ ೇರಿಸತವದತ. ಪಿಾೇತಿಯತ ಹೆ ಟ್ೆುಕ್ತಚತಚ 

ಪಡತವದಿಲಿ, ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳುುವದಿಲಿ, ಉಬಿಕೆ ಳುುವದಿಲಿ ಮಯಯಿದೆಗೆಟ್ತು ನಡೆಯತವದಿಲಿ. 
5ಸವಪಾಯೊೇಜನವನತು ಚಿುಂತಿಸತವದಿಲಿ, ಸಿಟ್ತುಗೆ ಳುುವದಿಲಿ, ಅಪಕಯರವನತು ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ 
ಇಟ್ತುಕೆ ಳುುವದಿಲಿ; 6ಅನಯಾಯವನತು ನೆ ೇಡಿ ಸುಂತೆ ೇಷ್ಪಡದೆ ಸತ್ಾಕೆಾ ಜಯವಯಗತವಲ್ಲಿ 
ಸುಂತೆ ೇಡಪಡತತ್ುದೆ; 7ಎಲಿವನ ು ಅಡಗಿಸಕೆ ಳುುತ್ುದೆ, ಎಲಿವನ ು ಸಹಸಿಕೆ ಳುುತ್ುದೆ. 
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1874ರಲ್ಲ್ಲ, ಊeಟ್ಟಡಿಥಿ Henry Drummond, ತರ್ಮ ಅತುಾತುರ್ ಪ್ರಸಾಂಗದಲ್ಲ್ಲ 
ಪೌಲನ್ ರ್ಪರೇತಿಯ ವಣಮನ ಯನ್ುು ಪ್ರಕಾಶಮಾನ್ವಾದ ದಿೇಪ್ಕ ೆ ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸಿದಾಾರ  
ವಣಮಪ್ಲಲಟ್ ಕ ೊಳ್ವ ಯ ರ್ೊಲಕ ತನ್ುದ ೇ ಆದ ಭಾಗಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ರ್ುರಿಯಲಪಟ್ುಟ 
ಹ ೊಳ ಯುವ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ್ವಾದ ದಿೇಪ್ಕ ೆ ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸಿದಾಾರ . Drummond ಅವರು 
ಬರ ಯುತಾುರ , 

ವಿಜ್ಞಾನಗಳ್ಳ ಹ ೇಗ  ಬ ಳ್ಕ್ರನ್ ಕ್ರರಣಗಳ್ನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡು ಅದನ್ುು ಸಪಟ್ಟಕದಾಂತ 
ವಣಮಪ್ಲಲಟ್ ಕ ೊಳ್ವ ಯ ರ್ೊಲಕ ಅದನ್ುು ತೊರಿಸುವಾಗ, ನೇವು ನ ೊೇಡಿರುವ ಹಾಗ  
ಅದು ವಣಮಪ್ಲಲಟ್ ಕ ೊಳ್ವ ಯ ಇನ ೊುಾಂದು ಬದಿಯಿಾಂದ ವಿವಿಧ ಬಣುಗಳಾಗಿ ರ್ುರಿದು 
ಹ ೊರಗ  ಬರುತುದ  – ಕ ಾಂಪ್ು,  ನೇಲ್ಲ್, ಹಳ್ದಿ, ನ ೇರಳ , ಕ ೇಸರಿ ರ್ತುು 
ಕಾರ್ನ್ಬಿಲ್ಲ್ಲನ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ಎಲಾಲ ಬಣುಗಳ್ಳ, ಪೌಲನ್ು ಈ ವಿಷಯವನ್ುು, ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು 
ಅದು್ತವಾದ ವಣಮಪ್ಲಲಟ್ ಕ ೊಳ್ವ ಯಾಗಿರುವ ಪ ರೇರ ೇಪ್ನ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವ ತನ್ು 
ಬುದಿಾವಾಂತರ ರ್ೊಲಕ ತೊರಿಸುತಾುನ  ರ್ತುು ಅದು ಇನ ೊುಾಂದು ಬದಿಯಿಾಂದ ತನ್ು 
ತುಾಂಡುತುಾಂಡಾದ ಅಾಂಶಗಳ್ ರ್ೊಲಕ ಹ ೊರಬರುತುದ .8  

“ರ್ಪರೇತಿಯು” ಇಾಂಥಹ ಹ ೊಳ ಯುವ ಆಕಷಮಣ ಯಾಗುತುದ . ಇಾಂಥಹ ಮೇಲ್ಲ್ಾಂದ 
ಮೇಲ  ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವ ರ್ತುು ಎಲಲವನ್ೊು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿರುವ ಪ್ದವು, ಇಾಂಗಿಲೇಷ್ 
ಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತನಾಡುವ ದ ೇಶಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ತನ್ು ಅಥಮವನ್ುು ಕಳ ದುಕ ೊಾಂಡಿದ . ಇದಕ ೆ 
ಹ ಚುಾ ಬಲ ಅಥವಾ ರಹಸಾ ಉಳಿದಿಲಲ. ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮವಾದ ಪಾರಮಾಣಿಕತ ಯಾಂದಿಗ , 
ಜನ್ರು ತರ್ಮ ಅಚುಾ ಮಚಾನ್ ಆಹಾರಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಹವಾಾಸಗಳಿಾಂದ ತರ್ಮ ದ ೇಶಗಳ್ನ್ುು 
ತರ್ಮ ತಾಯಾಂದಿರನ್ುು ರ್ಪರೇತಿಸುತ ುೇವ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ . ಇದ ೇ ಪ್ದವನ್ುು ತನ್ು 
ಬಾಲಾದ ಸ್ ುೇಹತರನ್ುು ರ್ತುು ಜನ್ರ್ಪರಯ ನ ೊೇವನ್ುು ವಣಿಮಸುವದಕಾೆಗಿ 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲಾಗಿದ . ಜಾಹರಾತದಾರರು ತರ್ಮನ್ುು “ರ್ಪರೇತಿ” ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ುು 
ವಾಹನ್ದ ಮೇಲ , ಔಷದ ಶಾಸರ ಉತಾಪದನ ಗಳ್ಳ ರ್ತುು ವಸರಗಳ್ ಮೇಲ  ಹಾಕುತಾುರ . 
ಇದರ ಅಥಮ ಎಲಲವೂ/ಎಾಂದರ  ಏನ್ೊ ಇಲಲ. 

“ರ್ಪರೇತಿ” ಎಾಂಬ ಪ್ದದ ಇಾಂಥಹ ಕ್ಷಿೇಣ ಸಿಾತಿಯು ಪಾಶಿಾಮಾತಾ ಸಾಂಸೃತಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಗಿರೇಕ ೊೇ ರ ೊೇರ್ನ್ ಲ ೊೇಕದ ಮೊದಲನ ಯ ಶತಮಾನ್ದ ಪಾರರ್ುಖ್ಾ ಕ ೈಸು ಕಲಪನ  
agapē ಯನ್ುು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಲು ತಿೇವರವಾದ ವಿರ ೊೇಧವನ್ುು ತರುತುದ  “ನ್ಾಂಬಿಕ ” 
(πίστις, pistis), “ಕೃಪ ” (χάρις, charis), ರ್ತುು “ನರಿೇಕ್ಷ ” (ἐλπίς, elpis) ಎಾಂಬ 
ಪ್ದಗಳ್ಳ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಲ ೇಖ್ಕರು ತರ್ಮ ಸುತುಲೊ ಇರುವ ಲ ೊೇಕದ 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಶಬಾಗಳಿಾಂದ ಆಯುಾಕ ೊಾಂಡಿದಾಾರ . ಅವರು ಅವುಗಳ್ನ್ುು 
ಪ್ುನ್ರುರ್ಜಜೇವನ್ಗ ೊಳಿಸಿ ರ್ತುು ಅವಶಾವಿದಾಲ್ಲ್ಲ ರ್ರು ವಾಾಖ್ಾಾನಸಿದಾಾರ ; ಆದರ  ಅದ ೇ 
ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ, agapē ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿಲಲ. ಯೆೇಸು ತಾನ  ರ್ತುು ನ್ಾಂತರ ಆತನ್ 
ಹಾಂಬಾಲಕರು ಸವಲಪ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ ಈ ಪ್ದವನ್ುು ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ್ನ್ುು, ಮಾನ್ವ 
ರ್ತುು ದ ೈವಿೇಕ ಎರಡರ ಹ ೊಸ ಕಲಪನ ಯನ್ುು ಪ್ರಿಚಯಿಸಲು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದಾಾರ . 
ಅಪೊಸುಲನ್ ಉದ ಾೇಶ ತನ್ು ಸರ್ಕಾಲ್ಲ್ೇನ್ರು ಪ್ದಕ ೆ ನೇಡಿರುವ ಅಥಮವನ್ುು 
ಸಾಂಶ  ೇಧಿಸುವದಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ, ಅದಾಗಿಯೆೇ ಹ ೊಸ ಅಥಮವನ್ುು ನೇಡುವದಕಾೆಗಿ. ಮೇಲ್ಲ್ನ್ 
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ಮಾಗಮದಶಮನ್ದಿಾಂದ, ಪೌಲನ್ು ಕ ೈಸು ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ಕ್ರರಸುನ್ನ್ುು ಹಾಂಬಾಲ್ಲ್ಸುವ 
ದ ೈಯಮವುಳ್ು ಹಾಂಬಾಲಕರಿಗ  ವಿವರಿಸಲು ಸ್ಾಾರ್ಪಸಿದಾಾನ . ದ ೇವರು ತನ್ು ಜನ್ರಿಗಾಗಿ 
ಇಚಛಸುವ ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ಪ್ರದಶಿಮಸುವದನ್ುು ಒಾಂದು ಕ್ರರಯಾಪ್ದ ಅಥವಾ 
ನಾರ್ಪ್ದದ ೊಾಂದಿಗ  ಸರಳ್ವಾಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವದಲಲ. 

ವಚನ 4. ಅಪೊಸುಲನ್ ಪ್ಟ್ಟಟಯು ನ್ರ್ಗ  ನ್ಡ ತ ಯ ಆದರ  ಭಾವನಾತಮಕವಲಲ 
ನೇಡುತುದ .9 ಎರಡು ಸಕಾರಾತಮಕ ರ್ತುು ರ್ೊರು ನ್ಕಾರಾತಮಕದವುಗಳಿಾಂದ ಆತನ್ು 
ರ್ಪರೇತಿಯ ಅಾಂಶಗಳ್ ತನ್ು ಸಾಂಶ  ೇದನ ಯನ್ುು ಪಾರರಾಂಭಿಸುತಾುನ . 

ಪಿಾೇತಿಯತ ತಯಳ ಮೆಯತಳುದತದ, ಪಿಾೇತಿಯತ ದಯತೆ ೇರಿಸತವದತ. ನ್ರ್ಮನ್ುು ಇನ ೊುಬಬರ 
ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳುವದ ಾಂದರ  ಸಹ ೊೇದರನ್ ಅಥವಾ ನ ರ ಯವರ ಬಲಹೇನ್ತ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಕಷಾಟನ್ುಭವನ್ುು ಅವರ ೊಾಂದಿಗ  ಅನ್ುಭವಿಸವದು. ಇದು ತನ್ು ಸವಾಂತ ಬಲಹೇನ್ತ ಗಳ್ನ್ುು 
ರ್ತುು ವಿಫಲತ ಗಳ್ನ್ುು ಜ್ಞಾರ್ಪಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ರ್ತುು ಕ್ಷರ್ಮಸಲಪಡಬ ೇಕು ಎಾಂದು 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸುವಾಂತ  ಕ್ಷರ್ಮಸುವದು. ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ುವಾಗಿ ಹ ೇಳ್ಬ ೇಕಾದರ  ರ್ಪರೇತಿಯು ಕರುಣ ಯನ್ುು 
ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿರುತುದ  ರ್ತುು ಅರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುತುದ . ಯಾಕಾಂದರ  ದ ೇವರು 
ಕರುಣ ಯುಳ್ುವನಾಗಿದಾಾನ , ಅವನ್ು ತನ್ು ನ ೈತಿಕ ವಿಶವದಲ್ಲ್ಲ ಕರುಣ ಯನ್ುು ಬ ಳ ಸಿದಾಾನ . 
ಕ್ರರಸಿುೇಯ ರ್ಪರೇತಿ ರ್ತುು ದಯೆ ಸೃಷ್ಟಕತಮನ್ ಸವರೊಪ್ವನ್ುು ಪ್ರತಿಬಿಾಂಬಿಸುತುದ . 

ರ್ಪರೇತಿಯು ಹೆ ಟ್ೆುಕ್ತಚತಚ ಪಡತವದಿಲಿ. ಉಲ ಲೇಖಿಸಿರುವ ಹ ೊಟ್ ಟಕ್ರಚುಾ 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಹ ಚುಾ ದೃಶಾವಾದ 
ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ ಆತಮನ್ ವರಗಳ್ ಊಹ ಯಾಗಿದ  – ಉದಾಹರಣ ಗ , 
ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವದು, ರ ೊೇಗಿಗಳ್ನ್ುು ಸವಸಾಪ್ಡಿಸುವದು ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದನ  ಸಹ. 

ರ್ಪರೇತಿಯು ಹೆ ಗಳಿಕೆ ಳುುವದಿಲಿ ಮತ್ತು ಉಬಿಕೆ ಳುುವದಿಲಿ. ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ನ್ುು 
ಮಾಡುವ ವರಗಳ್ಳ ಉಬಿಬಕ ೊಳ್ಳುವ ರ್ತುು ಶ ರೇಷಠರಾಗಿದ ಾೇವ  ಎಾಂಬ ನಾಟ್ಕ್ರೇಯತ ಗ  
ನ್ಡ ಸುತುವ . ಈ ಸಪಧ್ಾಮತಮಕ ಆತಮನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ನ್ುು ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ 
ವಿರುದಧವಾಗಿ ಎಬಿಬಸಿದಾಾನ . ಅಪೊೇಸುಲನ್ ರ್ಪರೇತಿಯ ವಿಶ ಲೇಷಣ  ಕ ೈಸುರು ತರ್ಮ ಹಳ ಯ 
ಸ್ಾವಥಮಪ್ರ ಮಾಗಮಗಳ್ನ್ುು ತ ೊಡ ದು ಹಾಕಬ ೇಕು ರ್ತುು ರ್ಪರೇತಿಯ ಮಾಗಮವನ್ುು 
ಕಲ್ಲ್ಯಬ ೇಕು. ಯಾರು ರ್ಪರೇತಿಸುತಾುರ ೊೇ ಅವರು ತರ್ಮಲ್ಲ್ಲ ತಾವು 
ರ್ುಳ್ಳಗಿಹ ೊೇಗುವದಿಲಲ, ಯಾವಾಗಲೊ ತರ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತಾಡುವದು ಅಥವಾ 
ಅವನ್ು ಏನಾಗಿದಾಾನ  ಅಥವಾ ಅವನ್ು ಏನ್ು ಮಾಡಿದಾಾನ  ಎನ್ುುವದನ್ುು 
ಹ ೊಗಳಿಕ ೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರುತಾುರ .  

ಅನ್ಾಜನ್ರ ಅಪೊೇಸುಲನ್ು ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ವಾಕ್ರುಯ ಸವಾಂತ ಕಾಯಮಕರರ್ಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲ್ಲ 
ಸರಳ್ವಾಗಿ ಮಚಾಕ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದು. ಇದನ್ುು ಎಲಾಲ ರಿೇತಿಯ ಪ್ಕ್ಷ 
ಪ್ಾಂಗಡಗಳ್ ರ್ತುು ಅನ ೈತಿಕ ನ್ಡತ ಯ ನಾಾಯನಣಮಯವನ್ುು ಮಾಡುದಾಗಿದ . ರ್ುಾಂದ  
ಹ ಚಾನ್ ಪ್ರತಿಬಿಾಂಬಿಸುವಿಕ  ರ್ತುು ವಾಾಖ್ಾಾನಸುವದು ಇಲಲದ , ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ನಾವು 
ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ರ್ಪರೇತಿಸದ ೇ ಇರುವಾಂಥ ಮಾನ್ವನ್ ನ್ಡ ತ ಯಲ್ಲ್ಲರುವಾಂತ ಅಾಂಶಗಳಿಗ  
ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ಒಾಂದು ಕಾರಣವಾಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದು. ವಾಭಿಚ್ಾರ ದಿಾಂದ 
ಸುಲ್ಲ್ಗ ಯ ವರ ಗ  James D. G. Dunn, ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 
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ರ್ಪರೇತಿಯು ತಾನ ೇ . . . ತ ೊೇರಿಕ ಯ ಮೇಲಾಂಗಿಯಾಗಿದ  ವಯಕ್ರುಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ುು 
ರ್ುಚಾಕ ೊಳ್ಳುವ ಕಾಯಮಕರರ್ಪ್ಟ್ಟಟ, ಆಡಾಂಬರದ ಯಾವುದ ೇ ನಭಮಾಂದಗಳ್ನ್ುು 
ಕಾಶಲಾದಿಾಂದ ನಭಾಯಿಸಬಲಲ ದ ೈವಿೇಕ ವಚಮಸಿಿನ್ ಅಧಿಕರವಾಗಿದ  ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುತುದ .10 

ವಚನ 5. ರ್ಪರೇತಿಯು ರ್ಯಾಮದ ಗ ಟ್ುಟ ನ್ಡ ಯುದಿಲಲ; ಅದು ಸವಪಾಯೊೇಜನವನತು 
ಚಿುಂತಿಸತವದಿಲಿ. ಅಪೊಸುಲನ್ು ಕ್ರರಸುನ್ ಬಯಸುವ ರ್ಜೇವಿತದ ವಿಧದ ೊಾಂದಿಗ  “ರ್ಪರೇತಿಯ” 
ನಜವಾದ ಅಥಮವನ್ುು ಸ್ ೇರಿಸುತಾುನ . ಅವನ್ು ಈ ವಾತಾಾಸಕ ೆ ತಿಳ್ಳವಳಿಕ ಯ 
ಸಹಾಯವನ್ುು ಒದಗಿಸುವಾಂತ  ರ್ರಳ್ಳತಾುನ . ರ್ಪರೇತಿಯು ಕ್ರರಸುನ್ಾಂತಲಲದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ವತಿಮಸುವದಲಲ. ಸವ-ಸ್ ೇವ ಯ ಗುರಿಯ ಪ ರೇರ ೇಣಯಾಂದಿಗ , ದ ೇವ ಜನ್ರು 
ಅವಮಾನ್ಕರ ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸುವ ವತಮನ ಗ  ಸರ್ಥಮನ ನ್ುು ನೇಡುವದಾಗಿದ  ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳ್ಬಹುದು. ಜನ್ರು ಇತರರಿಗ  ಮಾಡುವ ಕ ಲವು ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು, ರ್ಪರೇತಿ ಎಾಂದು 
ಎಾಂದಿಗೊ ಗಲ್ಲ್ಬಿಲ್ಲ್ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಬಾರದು ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಇತರರ ಮೇಲ  
ಹಾಕುವ ಅವಮಾನ್ಕರವಾದ ದೊರುಗಳ್ಳ, ಒರಟ್ಾದ ಮಾತುಗಳ್ಳ, ಇತರರಲ್ಲ್ಲ 
ಕ ಟ್ಟದಾನ್ುು ಕಾಣುವದು, ತನ್ು ಸವಾಂತ ಪ್ರಯೇಜನ್ವನ್ುು ನ ೊೇಡುವದು; ಇಾಂಥಹ ನ್ಡತ ಗ  
ಕ ೈಸು ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲ ಭಾಗವಿಲಲ. 

ರ್ಪರೇತಿಯು ಸಿಟ್ತುಗೆ ಳುುವದಿಲಿ. ತಿoಡಿಜ παροξύνω (paroxunō, “provoked”) 
ಈ ಪ್ದವು ಸ್ ುೇಹತರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಭಿನ್ುರ್ತವನ್ುು ಎಬಿಬಸುವದು ಎಾಂಬ ಸಲಹ ಯನ್ುು 
ನೇಡುತುದ . ಇದು ὀξύνω (oxunō, “to sharpen”). ಸಾಂಯೇಜನ ಯಾಗಿದ . ಪೌಲನ್ು 
ರ್ಪರೇತಿಯು “ಸರಳ್ವಾಗಿ ಸಿಟ್ುಟಗ ೊಳ್ಳುವದಿಲಲ” (NIV) ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವದಕ ೆ ಈ ಪ್ದವನ್ುು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ . ಸಾಂಯುಕು ಕ್ರರಯಾಪ್ದಕ ೆ ತುಚಛ-ಆತಮವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ಸವ-
ಇಚ್ ಛಯಿಾಂದ ಉದ್ವಸಿ ಜನ್ರನ್ುು ಜಗಳ್ವಾಡುವದು ರ್ತುು ನ್ಾಂತರ ಕ ೊೇಪ್ಗ ೊಳ್ುವುದಕ  
ಎಬಿಬಸುತುದ . ರ್ಪರೇತಿಯು ಜಗಳ್ಕ ೆ ಕಾರಣವಾಗುವಲ್ಲ್ಲ ಹಷ್ಮಸುವದಿಲಲ. ವಿವಾದಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ತನ್ು 
ಸಾಂತ ೊೇಷವನ್ುು ತೃರ್ಪುಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದಕಾೆಗಿ “ಸತಾವನ್ುು ಸರ್ಥಿಮಸುವದನ್ುು” 
ರ್ುಚಾಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ ೊೇ ಅವನ್ು ರ್ಪರೇತಿಯ ಕುರಿತು ಕಲ್ಲ್ಯುವದು ಬಹಳ್ ಇದ . 

ರ್ಪರೇತಿ ತಪಾಪಗಿ ಅನ್ುಭವಿಸಿದ ಶರರ್ಯನ್ುು ಗಣನ ಗ  ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುದು. ರ್ಪರೇತಿಸುವ 
ಕ ೈಸುನ್ು ತಾಳ ಮಯುಳ್ುವನ್ು. ಅವನ್ು ಯೇಚಸುತಿುರುವುದನ್ುು ಅನ್ುಚತವಾಗಿ 
ಮಾಡುವಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ರರಿಕ್ರರಿಯುಾಂಟ್ು ಮಾಡುವುದಿಲಲ. ಅಗತಾವಿದಾಾಗ, ರ್ಪರೇತಿ 
ಇತರರ ೊಾಂದಿಗ  ನಧ್ಾನ್ವಾಗಿ ವಾವಹರಿಸುತುದ  ರ್ತುು ವಿವ ೇಚನ ಯಿಾಂದ ದುಬಮಲನ್ನ್ುು 
ಸರಿಪ್ಡಿಸುತುದ . ವ ೈಯಕ್ರುಕವಾಗಿ ದುಷಟತ ಯಿಾಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದಾರೊ ಸಹ ರ್ಪರೇತಿ 
ದುಷಟತ ಯ ಬಗ ಿ ಯಾವುದ ೇ ದಾಖ್ಲ ಯನುಡುವುದಿಲಲ. ತನ್ುದ ೇ ಆದ ಕ ೈಸುನ್ 
ಹೃದಯದಲ್ಲ್ಲರುವ ರ್ನ ೊೇಭಾವವನ್ುು ಆಧರಿಸಿ ಒಬಬರು ರ್ಪರೇತಿಸುವುದಿಲಲ. ಕ್ರರಸುನ್ 
ಅನ್ುಕರಣ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬದುಕುವುದು ರ್ಪರೇತಿ. 

ವಚನ 6. ರ್ಪರೇತಿ ಅನಯಾಯವನತು ನೆ ೇಡಿ ಸುಂತೆ ೇಷ್ಪಡತವದಿಲಿ. ಒಬಬನ್ು ರ್ಪರೇತಿ 
ಮಾಡುವಾಗ, ಇತರರಿಗ  ಅಥವಾ ತನ್ಗ  ಮಾಡಿದ ತಪ್ುಪಗಳ್ನ್ುು ಎತಿು ತ ೊೇರಿಸುವದರಲ್ಲ್ಲ 
ಆನ್ಾಂದಿಸುವದಿಲಲ ಏನ್ುವಿಶ ೇಷವಾದ ವಿಧದ ಸವ ನೇತಿವಾಂತನ್ ತಿರಸ್ಾೆರವು ಇತರರು . 
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ಹ ೇಳ್ಳತಾುರ  ಅಥವಾ ಏನ್ು ಮಾಡುತಾುರ  ಎಾಂಬ ಕಾಲಪನಕ ವಾಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕ ಯ 
ಅಘಾತದಿಾಂದ ಬರುತುವ . ಇಾಂಥಹ ಆತಮನ್ು ವಾಕ್ರುಯನ್ುು ತನ್ು ಸವಾಂತ ಶ ರೇಷಠತ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ತೃರ್ಪುಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಲು ವಾಕ್ರುಯನ್ುು ಅನ್ುರ್ತಿಸುತಾುನ .   

ರ್ಪರೇತಿಯು ಅನಯಾಯವನತು ನೆ ೇಡಿ ಸುಂತೆ ೇಷ್ಪಡದೆೇ, ಸತಾಕ ೆ ಜಯವಾಗುವದಲ್ಲ್ಲ 
ಸಾಂತ ೊೇಷಪ್ಡುತುದ . ಒಬಬ ಕ ೈಸುನ್ ಸವಯೇಗಾತ  ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ನರಾಂತರವಾಗಿ 
ಬ ಳ ಯುವದರ ರ್ೊಲಕ ಬರುತುದ , ಬ ೇರ ಯವರಲ್ಲ್ಲ ಕ ಟ್ಟತನ್ವನ್ುು ನ ೊೇಡುವದರಿಾಂದಲಲ. 
ಯಾರು ರ್ಪರೇತಿಸುತಾುರ ೊ ಅವರು ಸತಾವನ್ುು ಹುಡುಕುತಾುರ . ಸತಾವನ್ುು ಹುಡುಕುವದು 
ಅನೇತಿವಾಂತಿಕ ಯನ್ುು ಜ್ಞಾನ್ಕ ೆ ನ್ಡ ಸುವುದಾದರ , ಸತಾಕಾೆಗಿ ನಾಂತುಕ ೊಳ್ಳುವ ಸಾಂದಭಮ 
ಇದಾಗಿದ  ಆಡಿಕ ೊಳ್ಳುವದಕೆಲಲ ಅಥವಾ ಸವಪ್ರಯೇಜನ್ವನ್ುು ಹುಡುಕುವದಕ ೆ ಅಲಲ. 

ಪೌಲನ್ು ತಾನ್ು ಏನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ ೊೇ ಅದರ ರ್ೊಲಕವಾಗಿ ಮಾತರ ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು 
ವಾಾಖ್ಾಾನಸುತಿುಲಲ. ಆದರ  ಅವನ್ು ತನ್ು ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಜನ್ರ್ಪರಯವಾಗಿದಾ ಕ ಲವು 
ವಾಾಖ್ಾಾನ್ಗಳ್ನ್ುು ಉದ ಾೇಶಪ್ೂವಮಕವಾಗಿ ದೊರವಿರಿಸಿದಾಾನ . ಉದಾಹರಣ ಗ , 
ನ ೈತಿಕರಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ ಸರ್ಕಾಲ್ಲ್ೇನ್ರಾಗಿದಾವರಲ್ಲ್ಲ, ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ 
ಭಾವನಾತಮಕವಾಗಿ ಅತಾಾಂತ ಹ ಚಾನ್ ಬ ಲ ಯುಳ್ು ಮಾನ್ಸಿಕ ಸಿಾತಿ εὐδαιμονία 

(eudaimonia, “well-being, happiness”) ಆಗಿತುು. ಈ ಕಲಪನ ಯನ್ುು ಪೌಲನ್ು 
ಉದಾಸಿೇನ್ಮಾಡುತಾುನ . ಅಪೊಸುಲನಗ , ಕ್ರರಸುನ್ ರ್ೊಲಕ ದ ೇವರ ೊಾಂದಿಗಿರುವ 
ಸಾಂಬಾಂಧದ ೊಾಂದಿಗ  ಬ ಳ ಯುವ ಸಾಂತ ೊೇಷವು, ಅಾಂತರಾಂಗದಲ್ಲ್ಲರುವ ತೃರ್ಪುಯಾಗಿದ  
ರ್ತುು ತನ್ುಲ್ಲ್ಲ ಸಮಾಧ್ಾನ್ವಾಗಿದ , ಅದು ಸಾಂತ ೊೇಷಕ್ರೆಾಂತ ಹ ಚಾನ್ ಬ ಲ ಯನ್ುು 
ನೇಡುವದಾಗಿದ  ಅದು ಯಾವ ಯಾವ ಹ ೊರಗಿನ್ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಗಳ್ ತರ್ಮನ್ುು 
ಇರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ ೊೇ ಅವುಗಳ್ ರ್ೊಲಕ ಬರುತುವ  ರ್ತುು ಹ ೊೇಗುತುವ . 

ವಚನ 7. ಎಲಿವನ ು ಅಡಗಿಸಿಕೆ ಳುುತ್ುದೆ ಎಲಿವನ ು ನುಂಬತತ್ುದೆ, ಎಲಿವನ ು 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸತತ್ುದೆ, ಎಲಿವನ ು ಸಹಸಿಕೆ ಳುುತ್ುದೆ. ಇನ್ೊು ನಾಲುೆ ಸಕಾರಾತಮಕಗಳ್ನ್ುು 
ಸ್ ೇರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದರ ರ್ೊಲಕ ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  ರ್ಪರೇತಿಯು 
“ಅಡಗಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತುದ ,” “ನ್ಾಂಬುತುದ ,” “ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತುದ ” ರ್ತುು “ಸಹಸಿಕ ೊಳ್ಳುತುದ ,” 
ಯಾರು ರ್ಪರೇತಿಸುತಾುರ ೊ ಅವರು ಇತರರ ವಯಕ್ರುಕ ತಪ್ುಪಗಳ್ನ್ುು ರ್ತುು ವಿಫಲತ ಗಳ್ನ್ುು 
ಉದರತ ಯಿಾಂದ ದೃಷ್ಟಸುತಾುರ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 1 ಪ ೇತರ 4:8). ಅನ್ುಮಾನ್ದಿಾಂದಾಗುವ 
ಪ್ರಯೇಜನ್ಗಳ್ನ್ುು ನೇಡುವದಕ ೆ ಕೊತೊಹಲವುಳ್ುದಾಾಗಿರುತುದ . ಕ ೊಲ ಮಾಡುವವರು, 
ಸುಳ್ಳು ಹ ೇಳ್ಳವವರು ಅಥವಾ ಕಳ್ುತನ್ ಮಾಡುವವರು ಮಾತರ ಈ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾರ್ಪಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಎಾಂಬುದನ್ುು ಕಾಂಡುಕ ೊಳ್ಳುವಲ್ಲ್ಲ ಸೊಕ್ಷಮವಾಗಿ ವಿೇಕ್ಷಿಸುತುದ . 
ರ್ಪರೇತಿಸಲಪಡುವವರು ರ್ತುು ಗೌರವಿಸಲಪಡುವವರು ಕ ಲವು ಸ್ಾರಿ ಕ್ಷುಲಕತನ್, ಕಹಭಾವನ  
ಅಥವಾ ಸವ-ಸ್ ೇವ ಯ ಉದ ಾೇಶಗಳ್ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಹ ೊೇರಾಟ್ಮಾಡುತಾುರ . ರ್ಪರೇತಿಯು 
ಕ ೈಸುರು ಇತರರ ತಪ್ುಪಗಳ್ ಕುರಿತು ರ್ೃದುವಾಗಿರಬ ೇಕ ಾಂದು ಕರ  ನೇಡುತುದ . 
ಉತುರ್ವಾದ ರ್ತುು ಉದಾರತ ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ಳ ಜನ್ರಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲವಮಮ ಬಲಹೇನ್ 
ಆಯೆೆಯತು ನ್ಡ ಸುತಿುವ . ಇವ ಲಲವುಗಳ್ೊ ತಪ್ುಪಗಳ್ನ್ುು ಉದಾಸಿೇನ್ ಮಾಡುವದು 
ರ್ಪರೇತಿಯ ರಹಸಾವಾಗಿದ  ಎಾಂದಥಮವಲಲ. ಕ ೈಸುರು ಪಾಪ್ಮಾಡುವದನ್ುು ಬಿಟ್ುಟ 
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ಉತುರ್ವಾದ ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡಬ ೇಕು ಆದರ  ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವು ರ್ನ್ುಷಾನ್ 
ಹೃದಯದಲ್ಲ್ಲರುವ ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಪಾಪ್ರ್ಯ ವತಮನ ಯನ್ುು ಕೊರಜ ಗ  ಹಾಕುತುದ  
ಎಾಂದಲಲ. ಸಹ ೊೇದರರ ೇ, ನೇವು ರ್ಪರೇತಿಸುವವರು ರ್ತುು ಗೌರವಿಸುವರು ಮಾಡುವ 
ಸಾಂತ ೊೇಷಕರವಲಲದ ಆಯೆೆಯನ್ುು ನೇವು ಎದುರಿಸುವಾಗ ಚಾಂಚಲಚತುರಾಗಬ ೇಡಿರಿ. 
ಕತಮನ್ ಸಭ ಯ ಸದಸಾರು ಅವಶಾವಿದಾಲ್ಲ್ಲ ಒಬಬರನ ೊುಬಬರು ತಿದುಾವವರಾಗಿರಿ; ಇದನ್ುು 
ಮಾಡುವಲ್ಲ್ಲ ವಿಫಲರಾಗುವದು ಹ ೇಡಿತನ್ವಾಗಿದ . ಪೌಲನ್ು ಗದರಿಸುವದು ರ್ತುು 
ತಿದುಾವದು ತನ್ು ಪೊೇಷಣ ಯ ಭಾಗವಾಗಿದ  ರ್ತುು ತಾನ್ು ರ್ಪರೇತಿಸುವವರ ಕುರಿತು 
ಕಳ್ಕಳಿಯಾಗಿದ  ಎಾಂದು ನ ೊೇಡುತಾುನ . 

ಕ ೈಸುರು ಉದಾಸಿೇನ್ತ  ಅಥವಾ ಹಾಂಸ್  ಅಥವಾ ಅಪಾರಮಾಣಿಕತ ಯನ್ುು 
ಎದುರಿಸುತಾುರ ೊೇ, ರ್ಪರೇತಿಯ ಬ ೇಡಿಕ ಗಳ್ಳ ಅವನ್ನ್ುು ರ್ೃದುವಾಗಿ 
ಕಾಯಮತತಪರನಾಗಲು ರ್ತುು ಪ್ಶಾಾತಾುಪ್ದ ಬ ೇಡಿಕ ಯನ್ುು ನೇಡಲು 
ಒತಾುಯಪ್ಡಿಸುತುವ . ರ್ರ ತು ಹ ೊೇದ ಪ್ತರ ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವ ಯೊದನ್ ಪ್ತಿರಕ  
ಹ ಳ್ಳತುದ , “ಸಾಂದ ೇಹಪ್ಡುವ ಕ ಲವರಿಗ  ಕರುಣ ಯನ್ುು ತ ೊೇರಿಸಿರಿ, ಅವರನ್ುು ಬ ಾಂಕ್ರಯ 
ಬಾಯಳ್ಗಿಾಂದ ಎಳ್ಕ ೊಾಂಡು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ, ಕ ಲವರನ್ುು ಭಯಯುಕುರಾಗಿ ಕರುಣಿಸಿರಿ; 
ಹ ೊಲಸು ನ್ಡತ ಯಿಾಂದ ಮೈಲ್ಲ್ಗ ಯಾದ ಅವರ ಅಾಂಗಿಯನ್ೊು ಅಸಹಾಸಿರಿ” (ಯೊದನ್ು 
22, 23). ರ್ಪರೇತಿಯ ಮೊದಲನ ಯ ಒಲವು ಸಹ ೊೇದರನ್ನ್ುು ನ್ಾಂಬುವದು, ಅವನ್ು 
ಮಾತನಾಡುವದು ಸತಾ ಎಾಂದು ಕಲ್ಲ್ಪಸುವದು, ಅವನ್ಲ್ಲ್ಲ ಉತುರ್ವಾದದಾನ್ುು 
ನ ೊೇಡುವದಕ ೆ ಬಯಸುವದು ರ್ತುು ಅವನ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ಉತುರ್ವಾದದಾನ್ುು 
ಕಾಂಡುಕ ೊಳ್ಳುವದು. ಎಚಾರಿಕ ಯ ಕುರಿತು ಸಹ ೊೇದರನ್ುು ಎದುರಿಸುವದು ಬಾಂದಿರುವಾಗ, 
ಅವನಗಿಾಂತ ಶ ರೇಷಠರಾಗಿ ಕಾಣುವದಕ ೆ ಗದರಿಸುವದು ಎಾಂದಿಗೊ ಉದ ಾೇಶವಲಲ. 

ಪಿಾೇತಿಯ ಶಯಶವತ್ತೆ (13:8-12) 
8ಪಿಾೇತಿಯತ ಎುಂದಿಗ  ಬದತದಹೆ ೇಗತವದಿಲಿ; ಪಾವಯದನೆಗಳಯದರೆ ೇ 

ಇಲಿದುಂತಯಗತವವು; ವಯಣಿಗಳೊೆೇ ನುಂತ್ತಹೆ ೇಗತವವು; ವಿದೆಾಯೊೇ ಇಲಿದುಂತಯಗತವದತ. 
9ಅಪೂಣ್ಿವಯಗಿ ತಿಳುಕೆ ಳುುತ ುೆೇವೆ. ಅಪೂಣ್ಿವಯಗಿ ಪಾವಯದಿಸತತೆುೇವೆ. 10ಆದರೆ 
ಸುಂಪೂಣ್ಿವಯದದತದ ಬುಂದಯಗ ಅಪೂಣ್ಿವಯದದತದ ಇಲಿದುಂತಯಗತವದತ. 11ನಯನತ 
ಬಯಲಕನಯಗಿದಯದಗ ಬಯಲಕನ ಮಯತ್ತಗಳನಯುಡಿದೆನತ. ಬಯಲಕನ ಸತಖ ದತುಃಖಗಳನತು 
ಅನತಭವಿಸಿದೆನತ, ಬಯಲಕನ ಆಲೆ ೇಚನೆಗಳನತು ಮಯಡಿಕೆ ುಂಡನತ. ಪಯಾಯಸಥನಯದ ಮೇಲೆ 
ಬಯಲಾದವುಗಳನತು ಬಟ್ತು ಬಟ್ೆುನತ. 12ಈಗ ಕುಂಚಿನ ದಪಿಣ್ದಲ್ಲಿ ಕಯಣಿಸತವುಂತೆ [ದೆೇವರ 
ಮತಖವು] ನಮಗೆ ಮಬಯಿಗಿ ಕಯಣಿಸತತ್ುದೆ; ಆಗ ಮತಖಯಮತಖಿಯಯಗಿ ಆತ್ನನತು 
ನೆ ೇಡತವೆವು. ಈಗ ಸವಲಪಮಯತ್ಾ ನನಗೆ ತಿಳಿದದೆ; ಆಗ ದೆೇವರತ ನನುನತು ಸುಂಪೂಣ್ಿವಯಗಿ 
ತಿಳುಕೆ ುಂಡುಂತೆ ನಯನತ ಸುಂಪೂಣ್ಿವಯಗಿ ತಿಳುಕೆ ಳುುವೆನತ. 

ಪೌಲನ್ು ಅಸ್ಾವಭಾವಿಕ ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವದಕ್ರೆಾಂತ ರ್ಪರೇತಿಯು 
ಶ ರೇಷಠವಾಗಿದ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಪೌಲನ್ು ವಾದಿಸುತಾುನ . ಇದು “ರ್ಪರೇತಿಯ ಉತೃಷಟವಾದ 
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ಮಾಗಮ” (12:31). ನಜವಾಗಿಯು, ಅಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾದ ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ್ ವರ ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು 
ತಡ ಹಡಿಯುವದಿಲಲ; ಒಾಂದ ೇ ವಾಕ್ರುಯಲ್ಲ್ಲ ಎರಡು ಜ ೊತ ಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತುವ , ಹಾಗೊ, 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಅಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಳ ಯಾವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಹಾಂಚಲಪಟ್ಟಟದಾವು 
ರ್ತುು ಪಾರಯೇಗಿಕವಾಗಿದಾವು ಎಾಂದರ  ರ್ಪರೇತಿಯ ಪ್ರಕಟ್ಟಸುವಿಕ  ಅಲ್ಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ್ಲಲ. ರ್ಪರೇತಿಯ 
ಬ ಲ ಯನ್ುು ನವ ೇದಿಸಲು, ಅಪೊಸುಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲವರು 
ಆನ್ಾಂದಿಸುತಿುರುವ ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ ವರಗಳಿಗಿಾಂತ ರ್ಪರೇತಿಯು ಶ ರೇಷಠವಾಗಿದ  ಎಾಂದು 
ತಿಳಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಗ  ತಿರುಗಿಕ ೊಳ್ಳತಾುನ . ರ್ಪರೇತಿಯು ಕ ೈಸುರ ರ್ಜೇವಿತದ 
ಕ ೇಾಂದರ ಗುಣಲಕ್ಷಣವಾಗಿದ ; ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಅನ್ಾಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತಾಡುವದು, 
ಸವಸಾಪ್ಡಿಸುವದು ಜ್ಞಾನ್ ರ್ತುು ಪ್ರವಾದನ  ಕ ೇವಲ ಯೆೇಸುವಿನ್ ರ್ಜೇವಿತದ ಕುರಿತು 
ಬ ೊೇಧನ ಯನ್ುು ಮಾಡಲು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವ ತಾತಾೆಲ್ಲ್ಕವಾದ ವರಗಳಾಗಿವ . 
ರ್ಪರೇತಿಯು ಎಾಂದಿಗೊ ಬಿದುಾಹ ೊೇಗುವದಿಲಲ, ಆದರ  ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡುವ 
ವರಗಳ್ಳ ಬಿದುಾಹ ೊೇಗಬಹುದು. 

 ವಚನ 8. ರ್ಪರೇತಿಯು ಎಾಂದಿಗೊ ಬಿದುಾಹ ೊೇಗುವದಿಲಲ ಎಾಂದು ದೃಢಪ್ಡಿಸಿ, 
(οὐδέποτε πίπτει, oudepote piptei, literally, “never falls”), ಅಪೊಸುಲನ್ು 
ಬದಲಾಗದ ರ್ಪರೇತಿಯ ಶಾಶವತತ ಗ  ಒತುು ನೇಡುತಾುನ . ಇಲ್ಲ್ಲ ನಾವು ಮೊದಲನ ಯ 
ಶತಮಾನ್ದ ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ ಪ್ರಕಟ್ನ ಯ ತಾತಾೆಲ್ಲ್ಕ ಸವರೊಪ್ವನ್ುು ನ ೊೇಡುತ ುೇವ . 

ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ೈಸುರು ನ ೇರವಾಗಿ ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ ಆಶಿೇವಾಮದದಿಾಂದ 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ ರ್ೊರು ವಿಶಿಷಟವಾದ ವರಗಳ್ ಪ್ರಕಟ್ನ ಯ ರ್ಪರೇತಿಯಾಂದಿಗ  
ವಾತಾಾಸವನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುತಾುನ : “ಪಾವಯದನೆ, ವಯಣಿಗಳನಯುಡತವದತ ಮತ್ತು ಜ್ಞಯನ.” 
ಇದರಲ್ಲ್ಲ ಎರಡು ಪ್ರವಾದನ  ರ್ತುು ಜ್ಞಾನ್, ಅವು ಬಿದುಾಹ ೊೇಗಬಹುದು 
(καταργηθήσεται, katargēthēsetai, a future passive of καταργέω, 
katargeō “to nullify, to cancel”) ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ , ಇದರ ನಷ್ೆಾೇಯ 
ಭವಿಷಾತುಕಾಲ ಇದರ ೊಟ್ಟಟಗ , ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  ವಾಣಿಗಳ್ಳ ಬಿದುಾಹ ೊೇಗುತುವ , 
(παύσονται, pausontai, ಭವಿಷಾತಿುನ್ ರ್ಧಾದ παύω, pauō). ಅವನ್ು ರ್ೊಲತಃ 
ವಾಣಿಗಳ್ ಜ್ಞಾನ್ ರ್ತುು ಪ್ರವಾದನ ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಈ ಮೊದಲು ಹ ೇಳಿರುವದನ ುೇ 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಈ ಎರಡೊ ಸಾಂದಭಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಈ ವಚನ್ದಲ್ಲ್ಲ ರ್ಪರೇತಿಯ ಶಾಶವತತ  ರ್ೊರು 
ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡುವ ವರಗಳ್ ಸವರೊಪ್ಕ ೆ ವಾತಾಾಸವಾಗಿ ನಾಂತುಕ ೊಳ್ಳುತುವ . 

ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ನೇಡುವ ಅಥವಾ ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಒಬಬನಾದರೊ 
ಬಿದುಾಹ ೊೇಗುವದಿಲಲ. ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡುವ ವರಗಳ್ಳ ಆಯಾವರಿಗ  
ಕ ೊಡಲಪಡುತುವ , ರ್ಪರೇತಿಯು ಎಲಲರಿಗೊ ಲಭಾವಾಗಿದ . ಇದಕ ೆ ಆತಮನ್ ಅಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾದ 
ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ್ ಅಗತಾತ  ಇಲಲ. ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಬಯಸುವ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವದಕ್ರೆಾಂದ ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಬಹಳ್ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾಗಿದ . 
ಯಾಕಾಂದರ  ಇದರ ತಳ್ಹದಿಯ ಮೇಲ  ಕ್ರರಸಿುೇಯ ನ ೈತಿಕತ  ರ್ತುು ಮೌಲಾಗಳ್ಳ 
ಕಟ್ಟಲಪಟ್ಟಟವ . ರ್ಪರೇತಿಯಲಲದ ೇ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಳ ನರಥಮಕವಾಗಿವ . ರ್ಪರೇತಿಯ 
ಅಗತಾತ ಗಳ್ನ್ುು ಒಬಬನ್ು ರ್ರ ಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಇದಾ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಅವುಗಳ್ನ್ುು 
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ಸರಿಯಾಗಿ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುದ ೇ ಹ ೊೇಗಬಹುದು, ಆದರ  ರ್ಪರೇತಿ ಸಭ ಯ ರ್ಜೇವಿತಕ ೆ 
ತಳ್ಹದಿಯಾಗಿದ . ಪೌಲನ್ು ಪ್ರವಾದನ , ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವದು, ಜ್ಞಾನ್ ಇದರ ತಪಾಪದ 
ಅಥಮವನ್ುು ನೇಡುತಿುಲಲ, ಅವನ್ು ಈಗಾಗಲ ೇ ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  “ಅವುಗಳ್ನ್ುು ತವಕದಿಾಂದ 
ಬಯಸಿರಿ” ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದಾಾನ  (12:31). ಹಾಗೊ, ಅವನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ದ ೇವರ 
ರಾಜಾದ ಜನ್ರಾಗುವದಕಾೆಗಿ ತಪಾಪದ ಮಾಗಮವನ್ುು ಹಡಿದಿದಾಾರ . ಅಪೊಸುಲನ್ು ಸಭ ಯ 
ಆತಿೀಕ ಕ ೇಾಂದರವನ ುೇ ತಿನ್ುುತಿುರುವ ಸಪಧ್ಾಮತಮಕ ಆತಮನಗ  ತಡ ಯನ್ುು ನೇಡುವದಕ ೆ 
ಪ್ರಯತಿುಸುತಿುದಾಾನ . 

ವಚನ 9. ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸುವಾಗ, 13:8ರಲ್ಲ್ಲರುವ ರ್ಹತಾೆಯಮದ ವರಗಳ್ಳ 
ಭಾಗಶಃ ಮಾತರ ಇವ . ಬಾಲ ಸಭ ಯ ಕಾಲದಲ್ಲ್ಲ, ಅವರು ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾದ ಪ್ರಕಟ್ನ  
ದ ೊರ ಯುವರ ಗ  ಒಾಂದು ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದ ಉದ ಾೇಶಕಾೆಗಿ ಸ್ ೇವ  ಮಾಡಿದರು. ಜ್ಞಾನ್ದಷ ಟೇ 
ಸಭ ಯನ್ುು ಕಟ್ುಟವದಕ ೆ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದದುಾ ಪ್ರವಾದನ . ಅವುಗಳ್ ಶಾಶವತವಾದ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣದಿಾಂದಾಗಿ ಅವು ತಳ್ಹದಿಯಾಗಿದಲಲ. ರ್ಪರೇತಿಯು ಈ ಕಾಲಕ ೆ ರ್ತುು 
ಬರಲ್ಲ್ಕ್ರೆರುವ ಕಾಲಕ ೆ ಅವಶಾವಾಗಿದ . ಅದು್ತವಾದ ಜ್ಞಾನ್ ರ್ತುು ಪ್ವಿತಾರತಮನಾಂದ 
ದ ೊರ ಯುವ ಪ್ರವಾದನ  ವರಗಳ್ಳ, ಭಾಗಶಃ ಮಾತರ ಕಾಯಮಮಾಡಿದಾಗೊಾ. ಪೌಲನ್ು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ , ಅಪೂಣ್ಿವಯಗಿ ತಿಳುಕೆ ಳುುತೆುೇವೆ ಅಪೂಣ್ಿವಯಗಿ ಪಾವಯದಿಸತತ ುೆೇವೆ. 
ದ ೇವರು ಕ ೈಸುರಿಗ  ರ್ಪರೇತಿಸುವ ಸ್ಾರ್ಥರಯವನ್ುು ನೇಡಿದಾಾನ  ಇಲ್ಲ್ಲಯವರ ಗ  ದ ೇವ 
ಜನ್ರಾಗಿ ನ್ರ್ಮಲ್ಲ್ಲ ರ್ಪರೇತಿಯು ನ ಲ ಸುವವರ ಗ , ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣವು ನ್ರ್ಗ  
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಾಗಿದ ; ನಾವು ರ್ಪರೇತಿಸುವ ಹಾಂತದವರ ಗ , ನಾವು ದ ೇವರಾಂತಾಗುತ ುೇವ . 
ಆದುದರಿಾಂದ, ಯಾರು ಕ್ರರಸುನ್ ರ್ಪರೇತಿಯಿಾಂದ ತುಾಂಬಲಪಡುತಾುರ ೊೇ ಅವರು ತನ್ುನ್ುು 
ತಾನ್ು ಅಲಲಗಳ ದು ಇನ ೊುಬಬರ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ಕಾಯಮಮಾಡಲು ಸ್ಾಧಾ. 

ವಚನ 10. ಪೌಲನ್ು ಈಗಾಗಲ ೇ ಇದನ್ುು ಸ್ಾಾರ್ಪಸಿದಾಾನ , ರ್ಪರೇತಿಯು ಶಾಶವತವಾಗಿ 
ಇರುವಾಗ ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡುವ ಆತಮನ್ ವರಗಳ್ಳ ಇರುವದಿಲಲ. ಯಾಕಾಂದರ  
ಇವು ಕ ೊನ ಗ ೊಳ್ಳುತುವ , ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ೈಸುರು ದ ೇವರು ತರ್ಗ  ನೇಡಿರುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ 
ರ್ೊಲಕ ಒಳ ುೇದನ್ುು ಮಾಡುವವರಾಗಿದಾಾರ . ರ್ಪರೇತಿಯು ಅವರಿಗ  ನೇಡಿದ 
ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾದ ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಆತಮನ್ು ದ ೇವರ ರ್ಹಮಗಾಗಿ ಅವರಿಗ  
ನೇಡಿರುವ ವಿಶ ೇಷವಾದ ವರಗಳ್ನ್ುು ತನ್ು ರಾಜಾವನ್ುು ಕಟ್ುಟವದಕಾೆಗಿ 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲು ಪ ರೇರ ೇಪ್ಣ ಯನ್ುು ನೇಡುತಾುನ . ಪೌಲನ್ು ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾದದುಾ 
ಅಪ್ೂಣಮವಾದದುಾ ಇಲಲದಾಂತಾಗುವದು ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ ಆತನ್ು ಖ್ಚತವಾಗಿ 
ದೃಢಪ್ಡಿಸುತಿುದಾಾನ . ಅವನ್ು ಅವರು ರ್ಪರೇತಿಯ ಶ ರೇಷಠತ ಯನ್ುು ನ ೊೇಡಬ ೇಕ ಾಂದು 
ಬಯಸುತಾುನ . “ಅಪ್ೂಣಮವಾದ” ವರಗಳ್ಳ, ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಾಂದ ಹ ಚಾನ್ ಎಲ ಯನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದವುಗಳ್ಳ ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾದದುಾ ಬಾಂದಾಗ ಇಲಲದಾಂತಾಗುವವು ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ತಿಳಿದುಕ ೊಾಂಡಿದಾರು. (ನ ೊೇಡಿರಿ ರ್ುಾಂದಿನ್ ಅಧಾಯನ್ಕಾೆಗಿ: “ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮವದದುಾ 
ಯಾವದು”? ಪ್ುಟ್ 122ರಲ್ಲ್ಲ.) 

ವಚನ 11. “ಅಪ್ೂಣಮವಾದದುಾ” ರ್ತುು “ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮವಾದದುಾ” ಇವುಗಳ್ 
ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ವಾತಾಾಸವನ್ುು ಕಾಂಡುಕ ೊಳ್ುಲಾಗಿದ . ಕ ಲವು “ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮವಾದದುಾ” 
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ಎಾಂದರ  ರ್ಪರೇತಿಯ ಕಲಪನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಶರಿೇರವಾಗಿ ಪ್ರಭುದಾ ಕ ೈಸುರಾಗಿ ರ್ಜೇವಿಸುವದು, 
ಇದರ ೊಟ್ಟಟಗ  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ “ಅಪ್ೂಣಮವಾದ” ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ ವರಗಳ್ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯು 
ಅದೃಶಾವಾಗುವದರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ ಯನ್ುು ನವಮಹಸುವದು. ಅವರು 13:11ರಲ್ಲ್ಲ 
ಇದಕ ೆ ಬ ಾಂಬಲವನ್ುು ಕಾಂಡುಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ . ಪೌಲನ್ು ನಯನತ ಪಯಾಯಸಥನಯದ ಮೇಲೆ 
ಬಯಲಾದವುಗಳನತು ಬಟ್ತುಬಟ್ೆುನತ ಎಾಂದು ಬರ ಯುತಾುನ . ಹಾಾಘೊ, ಪೌಲನ್ ಉದಾಹರಣ  
“ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮತ ಯ” ಕ ಲವು ಉದಾಹರಣ ಗಳ್ನ್ುು ವಿವರಿಸುವದಿಲಲ. ಒಬಬನ್ು 
“ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮತ ಯ” ಕುರಿತು ಏನ್ನ್ುು ನಧಮರಿಸುತಾುನ ೊೇ ಅದು ಸಮಾನ್ವಾಗಿ 
ನಾಾಯಸರ್ಮತವಾಗಿ ಎಾಂಬುದು ವಿೇಕ್ಷಣ ಯ ಒತುಡವಾಗಿದ . ಅಪೊಸುಲನ್ು ಅಪ್ೂಣಮವಾದ 
ಸಾಂಗತಿಗಳಿಗ . ಅಥವಾ ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ ವರಕ ೆ ಕ ೊನ ಯಿದ  ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ . ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮವಾದದುಾ ಬರುವಾಗ, ಕ ೈಸುರು ಅಪ್ೂಣಮವಾದ 
ಸಾಂಗತಿಗಳಿಗ  ಎಾಂದಿಗೊ ಆತುಕ ೊಳ್ಳುವದಿಲಲ. ಕ ೊನ ಗ , ನ್ಾಂಬಿಗಸುರು ಪ್ರಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ 
ದ ೇವರ ಕೃಪ ಯನ್ುು ಉನ್ುತ ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಆನ್ಾಂದಿಸುತಾುರ . 

ವಚನ 12. ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡುವ ಸ್ಾರ್ಥರಯ ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರು ನ್ರ್ಗ  
ನೇಡುವ ವಾಗಾಾನ್ದ ಸತಾಕ ೆ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ . ಯಾರು ಇಾಂದು ತರ್ಮ ಉಪ್ಸಿಾತಿಗ  ಒತುು 
ನೇಡುತಾುರ ೊೇ ಅವರು ದೃಶಾವಾದ ರ್ತುು ಭೌದಿಾಕ ದೃಢಿೇಕರಣವನ್ುು ಬ ೇಡಿಕ ಯನ್ುು 
ಇಡುತಾುರ . ದ ೇವರಲ್ಲ್ಲರುವ ನ್ಾಂಬಿಕ  ಮಾತರ ಸ್ಾಲದಿರುವಾಗ ಸೊಚಕಕಾಯಮಗಳ್ 
ಅಗತಾತ  ಇರುತುದ . ಪ್ರಲ ೊೇಕ ಸ್ಾಮಾರಜಾದಲ್ಲ್ಲ, ಕ ೈಸುರು ಕನುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ ುೇವೇ 
ಎರ್ಬಾಂತ  ಮೊಬಾಬಗಿ ಕಾಣುವಷುಟ ರ್ಮತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಇರುವದಿಲಲ.11 ಬದಲಾಗಿ ಅವರು ಆತನ್ನ್ುು 
ರ್ುಖ್ಾರ್ುಖಿಯಾಗಿ ನ ೊೇಡುತಾುರ . ಅಪೊೇಸುಲನ್ು ಮೊೇಶ ಗ  ದ ೇವರು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ 
ಭಾಷ ಯನ್ುು ಎರವಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ : ನಾನ್ು ಆತನ ೊಾಂದಿಗ  ರ್ುಖ್ಾರ್ುಖಿಯಾಗಿ 
(ಅರಣಾಕಾಾಂಡ 12:8). ಪ್ರಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಕತಮನ ೊಾಂದಿಗ  “ರ್ುಖ್ಾರ್ುಖಿಯಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡುತ ುೇವ ” ವಿಮೊೇಚಕನ ೊಾಂದಿಗ . 

ಅಸ್ಾಮಾನ್ಾ ವರಗಳ್ಳ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಅಧಿಕಾರ ರ್ತುು ಬ ೊೇಧನ ಗ  
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ  ವಿಭಿನ್ು ಉದ ಾೇಶಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿವ . ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ 
ವ ೇವಾಕಾದ ಪ್ುಸುಕಗಳ್ ಪ್ಟ್ಟಟ ಈ ವ ೇದಭಾಗದ ತಕಮಬದಾವಾದ ನಧ್ಾಮರವಾಗಿದ . ಈ 
ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ವು ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಉತಾಿಹಗಳಿಾಂದ “ಅದು್ತ” ಎಾಂದು ಕರ ಯಲಾಗುವವುಗಳ್ಳ 
ಇಾಂದು ನಲ್ಲ್ಮಪ್ು ವಿೇಕ್ಷಕರು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸುವಾಗ ರ್ೊಡ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಕ್ಷ ೇತರದಲ್ಲ್ಲ 
ಬಾಡಿಹ ೊೇಗುತಿುವ  ಎಾಂದು ಸೊಚಸುತುದ . ಯಾರು ಅದು್ತಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡುವ ಬಲವನ್ುು 
ಇನ ುಾಂದಿಗೊ ನೇಡುವದಿಲಲ ಎಾಂದು ನ್ಾಂಬುವ ವಯಕ್ರುಕ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ದ ೇವರು ತನ್ು 
ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಹ ಜ ಜಯನುಟ್ಟಟದಾಾನ  ಎಾಂದು ನ್ಾಂಬುವದನ್ುು ರ್ುಾಂದುವರ ಸುತಾುರ . ಅವನ್ು 
ಬ ೇಡಿಕ ಗಳ್ನ್ುು ನ ೇರವ ೇರಿಸುತಾುನ  ರ್ತುು ತನ್ು ಜನ್ರ ಪಾರಥಮನ ಗಳಿಗ  ಪ್ಕ್ಷಪಾತವಿಲಲದ  
ಪ್ರತಿಕ್ರರಯಿಸುತಾುನ . 

 ರ್ುಾಂದಿನ್ ವಚನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ ಕ ೈಸುರ ಮೌಲಾಗಳ್ ಪ್ಟ್ಟಟ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ 
ಬರಲ್ಲ್ಲರುವ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ ೊದಿಗ  ಸಪಧ್ ಮಯಲ್ಲ್ಲ ವಾತಾಾಸವಾಗಿ ನಲುಲತುವ . 



 122 

ನೆಲೆಯಯಗಿರತವ ಮೌಲಾಗಳು: ನುಂಬಕೆ, ನರಿೇಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪಿಾೇತಿ (13:13) 
13ಹೇಗಿರತವದರಿುಂದ ನುಂಬಕೆ ನರಿೇಕ್ಷೆ ಪಿಾೇತಿ ಈ ಮ ರೆೇ ನಲತಿತ್ುವೆ; ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೆ ಡೆದತ 
ಪಿಾೇತಿಯೇ.  

ವಚನ 13. ಪೌಲನ್ು ರ್ಪರೇತಿಯ ಉತೆøಷಟವಾದ ಹ ೇಳಿಕ ಯನ್ುು ನೇಡುವಾಗ 
ರ್ಪರೇತಿಯ ಹ ೊಗಳಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಅಾಂತಿರ್ ಘಟ್ಟವನ್ುು ತಲುಪ್ುತಾುನ . ನುಂಬಕೆ, ನರಿೇಕ್ಷೆ ರ್ತುು 
ಪಿಾೇತಿ ಇವುಗಳ್ಳ ದ ೈವಿೇಕ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ಸನ್ುದಗ ೊಳಿಸುವ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ 
ವತಮನ ಗಳಾಗಿವ . ಪೌಲನ್ು ಅವುಗಳ್ನ್ುು ಅನ ೇಕಾವತಿಮ ನಾಾಯವಾಗಿ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ 
ಸ್ಾಾಂಗತಾದಲ್ಲ್ಲ ಇರಿಸುತಾುನ  (ರ ೊೇಮಾ 5:1-5; ಗಲಾತಾ 5:5, 6; ಕ ೊಲ ೊ 1:4, 5:1 
ರ ಸಲ ೊೇನಕ 1:3; 5:8; ನ ೊೇಡಿರಿ ತಿೇತ 2:2). ಹಾಗೊ, ಅಪೊಸುಲನ್ು ಇಲ್ಲ್ಲ ರ್ೊರರಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ಪರೇತಿ ಎಲಲಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದದುಾ ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಈ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಬ ಳ ಯುತಿುರುವ ಹಾಗ  ಆತಮನ್ ಅಸ್ಾಮಾನ್ಾ ವರಗಳ್ ಪ್ರಯೇಗ 
(ಪ್ರವಾದನ , ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವದು ರ್ತುು ಜ್ಞಾನ್) ಕಡಿಮ ಪ್ರಿಣಾರ್ವನ್ುು ಬಿೇರುತುವ . 
ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ ವರಗಳ್ಳ ಶ ರೇಷಠವಾದ ಯೇಗಾತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದುವದಕ ೆ 
ಸಿದಾತ ಯಾಗಿವ . 

ರ್ಪರೇತಿಯು ತನ್ು ಅಥಮದ ಆಳ್ದಲ್ಲ್ಲ, ಜನ್ರನ್ುು ದ ೇವರ ಸವರೊಪ್ದಲ್ಲ್ಲ ರೊರ್ಪಸುತುದ . 
ಕ ೈಸುರ ವತಮನ  ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊಸ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ನೇಡಿದ ದ ೇವರ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ನ್ುು 
ಪ್ರತಿಬಿಾಂಬಿಸುತುದ . 

ಪೌಲನ್ು ರ್ಪರೇತಿಯ ತನ್ು ಹ ೊಗಳಿಕ ಯನ್ುು ರ್ೊರು ಅಾಂಶಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ವಿಭಾಗಿಸುತಾುನ . 
ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, ಅಪೊಸುಲನ್ು ರ್ಪರೇತಿಯು ಅತಾಾಂತ ಅವಶಾಕ ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ಪ್ರಕಟ್ಟಸುತಾುನ , ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಳ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ಳ ರ್ಪರೇತಿಯಿಲಲದಿದಾರ  
ಅಥಮಹೇನ್ವಾಗುತುವ  (13:1-3). ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಪೌಲನ್ು ರ್ಪರೇತಿಯು ಕ ೈಸು 
ಗುಣಲಕ್ಷಣದ ತಿರುಳಾಗಿದ  ಎಾಂದು ವಾದಿಸುತಾುನ . ರ್ಪರೇತಿಯು ಕ ೈಸುರು ಅನ್ುಭವಿಸುವ 
ಖ್ಚತವಾದ ಮಾಗಮವಲಲ; ಅದು ಆತನ್ು ಕಾಯಮಮಾಡುವ ವಿಧ್ಾನ್ವಾಗಿದ . ಕ ೈಸುನ್ು 
ತನ್ು ಹೃದಯ ರ್ತುು ರ್ನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ಭಾವನ ಗಳ್ನ್ುು ದ ೇವರ ರ್ತುು ಇತರರ 
ಸ್ ೇವ ಯನ್ುು ಮಾಡುವ ಮಾಗಮದಲ್ಲ್ಲ ಬದಲಾಯಿಸಿಕ ೊಳ್ುದ ೇ ಹ ೊೇದರ , ಅವರ 
ಭಾವನ ಗಳ್ಳ ಕ ೇವಲ ಸ್ಾವಥಮ-ತೃರ್ಪುಪ್ಡಿಸುವವುಗಳಾಗಿರುತುವ  (13:4-7). 
ರ್ೊರನ ಯದಾಗಿ, ರ್ಪರೇತಿ ಶಾಶವತವಾದದುಾ. ಅಸ್ಾಮಾನ್ಾ ವರಗಳ್ಳ ಕ ೈಸು ಯುಗದ 
ಮೊದಲನ ಯ ಭಾಗದಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಮ ಉದ ಾೇಶವನ್ುು ನ ೇರವ ೇರಿಸಿದವುಗಳಾಗಿವ . ರ್ಪರೇತಿ, 
ಇನ ೊುಾಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ, ದ ೇವರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲ್ಲ ಶಾಶವತವಾದ ಘಟ್ಕವಾಗಿವ  (13:8-13). 

ಮತುಂದಿನ ಅಧಾಯನಕಯಾಗಿ: “ಪರಿಪೂಣ್ಿವದದತದ ಯಯವದತ”? 
(13:10) 

ಪೌಲನ್ು “ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮವಾದದುಾ” ಯಾವುದು ಎಾಂದು 13:10ರಲ್ಲ್ಲ ವಿವರಿಸಲ್ಲ್ಲಲ. 
ಪ್ರಿಣಾರ್ವಾಗಿ, ವಾಾಕಾಾಾಂಗವನ್ುು ವಿವಿಧ ಮಾಗಮದಲ್ಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಲಾಗಿದ . 
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ಅರ ೈಮಸುವವರು ರ್ೊರು ವಿವರಣ ಗಳ್ ಮೇಲ  ಕ ೇಾಂದಿರಕರಿಸುವ ಪ್ರವೃತಿುಯನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ .  

ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ 1: ರ್ಪರೇತಿಯ ರ್ೊಲಕ ಆತಿೀಕ ಪ್ರಭುದಾತ . ಕ ಲವರು ರ್ಪರೇತಿ 
“ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮತ ” ಆಗಿದ  ಎಾಂದು ವಾದಿಸುತಾುರ  ಯಾಕಾಂದರ  ಪೌಲನ್ು ರ್ಪರೇತಿ ಬಿದುಾ 
ಹ ೊೇಗುವಾಂಥದಲಲ ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸಿದಾಾನ , ಇದಕ ೆ ವಾತಾಾಸವಾಗಿ, ಯಾವುದು 
ಬಿದುಾಹ ೊೇಗುತುದ  ಅಥವಾ ನಾಂತುಹ ೊೇಗುತುದ  ಎಾಂದರ  ಅವು ಆತಮನ್ ಆಶಿೇವಾಮದ 
ವರಗಳ್ಳ. ಕ ೈಸುರು ಪ್ರಭುದಾರಾಗುತಿುರುವ ಹಾಗ , ವಿವ ೇಚನ ಯು ಹ ೊೇಗುತುದ , ಅವನ್ು 
ರ್ಪರೇತಿಸುವ ತನ್ು ಸ್ಾರ್ಥರಯದಲ್ಲ್ಲ ಬ ಳ ಯುತಾುನ , ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ಳು ಮಾಡುವ 
ವರಗಳಿಗಾಗಿರುವ ಆತನ್ ಬಯಕ  ಕಡಿಮಯಾಗುತುದ . ಆದಿ ಶತರ್ನಾದ ಕ ೈಸುರು 
ರ್ಪರೇತಿಯ ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮತ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬ ಳ ದರು, ಅವರಿಗ  ಇನ ುಾಂದಿಗೊ ಆತಮನ್ ವರಗಳ್ 
ಅವಶಾಕತ ಯಿರಲ್ಲ್ಲಲ.  

ವಚನ್ 11 ಪ್ರಭುದಾತ ಯ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡುವದಿಲಲ. ಅದು ಹ ೇಳ್ಳತುದ , ರ್ನ್ುಷಾನ್ 
ಬಾಲಾಾವಸ್ ಾಯಿಾಂದ ಪಾರಯಸಾನಾಗುತಾುನ , ಕ ೈಸುರು ಆತಿೀಕವಾಗಿ ಪ್ರಬುದಾರಾಗುತಾುರ  
ರ್ತುು ಕ ೈಸು ಅರಿಕ ಯಾಂದಿಗ  ಆರಾಂಭದಲ್ಲ್ಲ ಇಲದಲ ಭಾವನಾತಮಕ ಅಾಂಶಗಳಿಾಂದಾಚ್ ಗ  
ಪ್ರಗತಿಯತು ನ್ಡ ಯುತುವ . ಆತಿೀಕ ಪ್ರಭುದಾತ  ಎಾಂದರ  ಬಹುಶಃ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು 
ಬಿಟ್ುಟಬಿಡುವದು. ಮೊದಲನ ಯ ಶತಮಾನ್ ಈ ಕ ೈಸುರಿಗ , ಇದು ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ನ್ುು 
ಮಾಡುವ ಬಲಕ್ರೆಾಂತ ಪಾರರ್ುಖ್ಾತ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕಡಿಮಯಾಗಿತುು ರ್ತುು ರ್ಪರೇತಿಯಿಾಂದ ತುಾಂಬಿದ 
ರ್ಜೇವಿತಕ ೆ ಹ ಚಾನ್ ಆದಾತ  ಇತುು. ಪ್ರಭುದದತ  ಕ್ರರಸುನ್ ಕಲ್ಲ್ಸಿದ ನ ೈತಿಕ ನ್ಡತ ಯನ್ುು 
ಅರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುವದು.  

ಈ ವಿವರಣ ಯ ಬಲಹೇನ್ತ  ಯಾಕ  ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಳ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಅವರು 
ಪ್ರಭುದಾರಾಗುತಿುರುವ ಹಾಗ  ಅಷ ೊಟೇಾಂದು ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾಗಿರುವದಿಲಲ ಎಾಂಬದನ್ುು 
ನ ೊೇಡುವದು ಕಠಿಣವಾಗಿದ . ಒಬಬನ್ು ರ್ಪರೇತಿಸುವ ಸ್ಾರ್ಥರಯದಲ್ಲ್ಲ ಬ ಳ ಯುವದು 
ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವದು ಅಥವಾ ಸವಸಾಪ್ಡಿಸುವದು ಇವುಗಳ್ ವ ೈಶಿಷಟತ ಯ ಕ ೊರತ ಯನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿವ  ಎಾಂದು ಏಕ  ಆಳ್ವಾದ ಸಲಹ ಯನ್ುು ನೇಡುತುದ ? ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಳ ರ್ತುು 
ಎರಡು ಸಪಧಿಮಸಿದಾಂತ  ಕಾಂಡುಬರದಿದಾಾಗೊಾ, ಏಕ  ಒಾಂದರ ಅಭಿವೃದಿಾ ಇನ ೊುಾಂದರ 
ಅವನ್ತಿಗ  ಕಾರಣ ಎಾಂಬುದು ಸಪಷಟವಾಗಿಲಲ.  

ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ 2. ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮವಾದ ಅನ್ುಕರರ್ಣಿಕ . “ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮ” ಎಾಂಬ ಪ್ದದ 
ಎರಡನ ಯ ತಿಳ್ಳವಳಿಕ . ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಸರ್ುದಾಯ-ಕ ೇಾಂದಿರಕೃತವಾಗಿದ . ಇದರ 
ಕ ೇಾಂದಿರಕರಿಸುವಿಕ  ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ವಾಕ್ರುಯ ರ್ುನ್ುಡ ಯುತಿುರುವ ಆತಿೀಕ ಪ್ರಭುದಾತ ಯ ಮೇಲ  
ಇಲಲ. ಕ ೊರಿಾಂಥ ರ್ತುು ಎಲಲಡ  ಸಭ ಗಳ್ ಪ್ರಭುದಾತ  ಇದಾಾಂತ . ಅದು್ತವಾದ 
ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ್ಳ, ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ಸುವಾತ ಮಯ ಸಾಂದ ೇಶದ ಸತಾವನ್ುು 
ದೃಢಪ್ಡಿಸುವದಕಾೆಗಿ. ಯೆೇಸು ತಾನ  ಹ ೇಳಿದುಾ ಅದು್ತಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡುವದು ದ ೇವರು 
ತನ್ುನ್ುು ಕಳ್ಳಹಸಿಕ ೊಟ್ಟಟದಾಾನ  ಎಾಂಬುದಕ ೆ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ  (ಯೇಹಾನ್ 5:36). ಆದಿ 
ಕ ೈಸುರು ರ್ಮಷನ್ರಿಗಳ್ಳ ಯೆೇಸು ಸತುುವರ ೊಳ್ಗಿಾಂದ ಎದುಾಬಾಂದಿದಾಾನ  ಎಾಂದು 
ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿದಾಗ, ಅವರು ಮಾಡುವ ಅದು್ತಕಾಯಮಗಳ್ಳ ಅವರು ಏನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುರ ೊೇ 
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ಅದಕ ೆ ಬ ಲ ಯನ್ುು ತಾಂದವು (ರ ೊೇಮಾ 15:19; 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 12:12; ಗಲಾತಾ 3:5; 
ಇಬಿರಯ 2:4). ಸತಾವ ೇದದ ಅನ್ುಕರರ್ಣ ಪ್ಟ್ಟಟಯ ಅನ್ುಪ್ಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊಸ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ನ್ುು ಬಿಟ್ುಟಬರಲು, ಅದು್ತಕಾಯಮಗಳ್ಳ ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿದ 
ಮೊದಲ ಪ್ರಸಾಂಗಿಗಳ್ ಸತಾದ ಮೇಲ  ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ನೇಡಿದವು. 

ಒಮಮ ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ು ಸುವಾತ ಮ ಬರ ಯಲಪಡುವದಕ ೆ ಕಾರಣನಾದನ ೊೇ ರ್ತುು 
ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ವ ೇದಭಾಗದ ಅನ್ುಕರರ್ಣಿಕ  ಅದರ ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾಾರ್ಪಸಲಪಟ್ಟಟತ ೊೇ, 
“ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮತ ” ಬಾಂತು. ವ ೇದವಾಕಾದ ೊಾಂದಿಗ  ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸುವಾಗ ಅದು್ತವಾದ 
ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ್ಳ ಅವರು ಸುವಾತ ಮಗಾಗಿ ನೇಡುತಿುರುವ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದಾವು. 
“ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮತ ”ಯ ವಿವರಣ ಯ ಬ ಾಂಬಲ್ಲ್ಗರು “ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮ” ಈ ಪ್ದವು 
ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮವಾಗಿರುವ ವ ೇದವಾಕಾವನ್ುು ಹ ಸರಿಸಲು ಸರ್ಾಂಜಸವಾದ ಪ್ದವಾಗಿದ .12 
ಇದರ ೊಟ್ಟಟಗ , ಅವರು ಅನ್ುಭವವನ್ುು ನವ ೇದಿಸುತಾುರ . ಯಾರ ೊಬಬರೊ ಯೆೇಸು ರ್ತುು 
ಆತನ್ ಅಪೊಸುಲರು ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡಿದರು ಎಾಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಸಾಂಶಯಪ್ಡಲ್ಲ್ಲಲ. ಅಧುನಕ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕೊಡ ಇದ ೇ ರಿೇತಿಯ ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ಳ 
ನ್ಡ ಯಬಹುದು ಎಾಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅನ ೇಕರು ಸಾಂಶಯ ವಾಕುಪ್ಡಿಸುತಾುರ .  

ಈ ವಿವರಣ ಯು ಕ ೈಸುರ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ೊಾಂದಿಗ  
ಮಾಡುತಿುರುವ ಹ ೊೇರಾಟ್ದಿಾಂದ ಉದ್ವಿಸುತುದ . ಅರ ೈಮಸುವಿಕ ಯು ಸಭ ಯ ಸಿದಾಾಾಂತದ 
ರ್ತುು ಕ ೈಸು ರ್ಜೇವಿತದ ಅಧಿಕಾರದ ೊಾಂದಿಗ  ಪಾರರಾಂಭವಾಗುತುದ  ರ್ತುು ಅದು ಇದಕ ೆ 
ಉತುರವನ್ುು 13:10ರಲ್ಲ್ಲ ಕಾಂಡುಕ ೊಳ್ಳುತುದ . ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಇಾಂದು ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ು ಕ ೈಸುರಿಗ  
ಅದು್ತವಾದ ಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು, ಪ್ರವಾದನ ಯನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳವ ಸ್ಾರ್ಥರಯ ಅಥವಾ 
ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವ ವರವನ್ುು ಕ ೊಟ್ಟಟದಾರ , ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವ ಈ ವಾಕ್ರುಗಳ್ಳ 
ಹ ೇಳ್ಳವ ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ದ ೇವರಿಾಂದ ಬಾಂದಿರುವ ಹ ೊಸ ಸಾಂದ ೇಶ ಎಾಂದು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಬ ೇಕು. “ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮತ ” ಎಾಂದರ  “ಭಾಗವಾಗಿರುವದನ್ುು” 
ರ್ುಕಾುಯಮಾಡುವದು ಎಾಂದು ನ್ಾಂಬುವದು ತಕಮಬದಾವಾಗಿದ . ಹಾಗೊ, ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು 
ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಅನ್ುಕರರ್ಣಿಕ  ಬರುವದು ರ್ತುು ಅದು ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ಳ ನಾಂತು 
ಹ ೊೇಗುವದರ ೊಳ್ಗ  ಅದು ಪ್ೂತಿಮಯಾಗಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದರ ಕುರಿಡು 
ಅರಿವುಳ್ುವಾರಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ; ಅದ ೇ ಪ್ರಕಾರ, ಪೌಲನ್ು ಅವರ ೊಾಂದಿಗ  ವ ೇದವಾಕಾದ 
ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ ಎಾಂದು ತ ೊೇರಿಬರುತುದ . ನ್ಡ ಯುತಿುರುವ 
ಅದು್ತಕಾಯಮಗಳ್ ಸವರೊಪ್, ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವದು ರ್ತುು ಇಾಂದು ಪ್ರವಾದಿಸುವದು 
ಎಲ್ಲ್ಲಯೇ ಒಾಂದುಕಡ  1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 13 ಹ ೊರತು ಪ್ಡಿಸಿ ನ ಲ ಗ ೊಾಂಡಿದ . ಉದಾಹರಣ ಗ , 
ಅ.ಕೃ. 8:1-18 ಪಾರರಾಂಭರ್ಡುವದಕ ೆ ಉತುರ್ವಾದ ವ ೇದಭಾಗವಾಗಿದ .  

ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ 3. ನತಾ ರ್ಜೇವ. “ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮತ ಯ” ರ್ೊರನ ಯ ವಿವರಣ  ಪೌಲನ್ು 
ಬರಲ್ಲ್ಕ್ರೆರುವ ಕಾಲದ ಪಾರರಾಂಭವನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಿುದಾಾನ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತುದ . 
“ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮ,” ಅವರು ಹ ೇಳ್ಳತಾುರ  ದ ೇವರು ವಿಮೊೇಚನ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವರಿಗ  ದ ೇವರು 
ರ್ುಾಂದಿನ್ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಸಿದಧಪ್ಡಿಸಿದ ರ್ಜೇವಿತಕಾೆಗಿ ಸಿದಾಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದಾಗಿದ . ಈ 
ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ದ ಪಾರಕಾರ ಪ್ರಲ ೊೇಕವು ಪೌಲನ್ ವಿಷಯವಾಗಿತುು, “. . . ನ್ಾಂತರ ನಾನ್ು 
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ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ಳುತ ುೇನ  . . .” (13:12). ಕತಮನ್ು ತಿರುಗಿ ಬರುವದು, 
ನಾಾಯತಿೇರಿಸುವದಕಾೆಗಿ ರ್ತುು ಆದಿ ಕ ೈಸುರ ರ್ನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ಉನ್ುತಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲದಾ 
ನತಾರ್ಜೇವ, ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಅನ ೇಕ ವ ೇದಭಾಗಗಳ್ಳ ಇದನ್ುು 
ದೃಢಪ್ಡಿಸುವದರಿಾಂದ. ಭಾಗಶಃ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ, ಉದಾಹರಣ ಗ  ಅದು್ತಗಳ್ ವರಗಳ್ಳ, 
ಅನಾವಶಾಕವಾಗುತುವ . ಇನ ೊುಾಂದು ಕಡ  ರ್ಪರೇತಿ ಶಾಶವತವಾದ ಆಯಾರ್ವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿರುತುವ . ಕ ೈಸುರಾಗಿ, ನಾವು ದ ೇವರ ಮೇಲ  ನ್ರ್ಗಿರುವ ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ರ್ತುು 
ನ್ರ್ಮ ಸಹಭಾಾಂದವರ ೊಾಂದಿಗ  ನ್ರ್ಗಿರುವ ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ಕತಮನ್ು ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ 
ನ್ಮೊಮಾಂದಿಗ  ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡು ಹ ೊೇಗುತ ುೇವ .  

ಈ ಅಾಂತಿರ್ ವಿವರಣ ಯು ಪೌಲನ್ ಎಚಾರಿಕ ಯನ್ುು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಲು ಉತುರ್ವಾದ 
ಮಾಗಮವಾಗಿದ . ಇದು ಅದು್ತಕಾಯಮಗಳ್ಳ ಕ ೈಸುರಲ್ಲ್ಲ ಕತಮನ್ ತಿರುಗಿ ಬರುವವರ ಗ  
ರ್ುಾಂದುವರ ಯಬ ೇಕ ಾಂದು ವಾದಿಸುವದಿಲಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಇದರ ಅಥಮ ಕತಮನ್ು ತಿರುಗಿ 
ಬರುವಾಗ ರ್ತುು ದ ೇವರ ಜನ್ರು ತರ್ಮ ನತಾರ್ಜೇವವನ್ುು ಆತನ ೊಾಂದಿಗ  
ಪಾರರಾಂಭಿಸುತಾುರ , ಅದು್ತಗಳಿಗ  ಸಾಳ್ವಿರುವದಿಲಲ. ಈ ಕಾರಾಣದಿಾಂದ, 
“ಅಪ್ೂಣಮವಾದದುಾ ಇಲಲದಾಂತಾಗುವದು.” ರ್ಪರೇತಿ, ಇದಕ ೆ ವಾತಾಾಸವಾಗಿ ರ್ಪರೇತಿ, 
ಶಾಶವತವಾಗಿದ . ರ್ಪರೇತಿಯು ಪ್ರಲ ೊೇಕ ಸ್ಾಮಾರಜಾದಲ್ಲ್ಲ ಸಹ ಅವಶಾವಾಗಿದ .  

ರ್ುಕಾುಯ: ಈ ಪ್ರತಿಯಾಂದು ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ  ಪ್ರಶ ುಯು 
ಉದ್ವಿಸುವಾಗ, “ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮತ ” “ಅಪ್ೂಣಮ” ವಾಗಿರುವದರ ನ ೇರವ ೇರಿಕ ಯಾಗಿ 
ನಾಂತುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಉತುರ್ವಾಗಿದ . ಇದಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟ್ಟಾಂತ  ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ ಈ 
ರ್ೊರು ಉದಾಹರಣ ಗಳ್ಳ ವಿವ ೇಚನ ಯುಳ್ುವುಗಳಾಗಿವ . ಪೌಲನ್ು ಅದು್ತಗಳ್ 
ಪ್ರಕಟ್ನ ಗಳ್ನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ , ಬಾಲಾಾವಸ್ ಾಯ ನ್ರ್ಮ ಅಪ್ರಭುದಾತ  ರ್ತುು 
ಅಪ್ೂಣಮ ಜ್ಞಾನ್ ಬಿದುಾಹ ೊೇಗುವ ರ್ತುು ನಾಂತುಹ ೊೇಗುವ ಆ ಅಾಂಶಗಳಿಗ  ಅವನ್ 
ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ . ರ್ಪರೇತಿಯು ಶಾಶವತವಾದ, ನರಾಂತರವಾದ ರ್ತುು ನ ಲ ಗ ೊಳ್ಳುವ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ . ಅದು್ತಗಳ್ ಪ್ರಕಟ್ನ ಗಳ್ಳ ನಾಂತುಹ ೊೇಗಬಹುದು (ರ್ತುು 
ಇಾಂದು ಅವು ನಾಂತುಹ ೊೇಗಿವ ). ಬಾಲಾದ ಅಪ್ರಭುದಾತ ಯು ಪಾರಯಸಾರಾಗುವಾಗ 
ಕಳ ದುಹ ೊೇಗುತುದ . ಅಪ್ರಿಪ್ೂಣಮವಾದ ನ್ರ್ಮ ಜ್ಞಾನ್ ಬಾಡಿಹ ೊೇಗಬಹುದು, 
ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಲ ೊೇಕಕ ೆ ಸ್ ೇರುವಾಗ. ಇವುಗಳಿಗ  ವಾತಾಾಸವಾಗಿ 
ನಾಂತುಕ ೊಳ್ಳುವದ ೇ ರ್ಪರೇತಿಯ ಶಾಶವತತ . 

ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುುವದತ 

ಅದತುತ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇುಂದತ ಸಭೆ? 
ಅಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ ಬರಗಳ್ಳ ಪ್ರವಾದನ , ವಿಧ್ ಾ, ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವದು ಸವಸಾತ  

ರ್ತುು ಕಾಲವು ರ್ುಗಿದು ಹ ೊೇಗುವ ಪ್ೂವಮದಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಭವಿಸುವ ಅದು್ತಕಾಯಮಗಳ್ಳ 
ನಾಂತುಹ ೊೇಗುವದನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಕಲ್ಲ್ಪಸಿದಾನ ೊೇ? ಶತಮಾನ್ಗಳ್ಳದಾಕೊೆ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ 
ಪ್ುರುಷರು ರ್ತುು ಸಿರೇಯರು ತರ್ಮ ಸವಾಂತ ಸಾಂಕಲಪದಿಾಂದ ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ನ್ುು 
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ಮಾಡುತಿುದಾರ ೊೇ? ಇಾಂದು ಕ ೈಸುರು ವ ೈದಾಕ್ರೇಯ ಎಲಾಲ ಪ್ರಯತುಗಳ್ಳ ವಿಫಲವಾಗುವಾಗ 
ಸವಸಾಪ್ಡಿಸಬಲಲರ ೊೇ? ಈ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಳ ಕ ೇವಲ ಶ ೈಕ್ಷಣಿಕವಲಲ. ಅವು ಸಭ ಯ ಸವರೊಪ್, 
ಸಭ ಯ ಆರಾಧನ  ರ್ತುು ವ ೇದವಾಕಾದ ಆಧ್ಾರವನ್ುು ಅವಲಾಂಭಿಸಿವ .  

ಈ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಎಚಾರಿಕ ಯಿಾಂದ ರಚಸುವದು ರ್ಹತವವುಳ್ುದಾಾಗಿದ . ಕ ೈಸುರು 
ದ ೇವರು ಪಾರಥಮನ ಗ  ಉತುರಿಸುತಾುನ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ . ಪಾರಥಮನ ಗ  
ಆತನ್ು ಉತುರಿಸುವದು, ಯಾವುದು ಸಾಂಭವಿಸಲು ಅಸ್ಾಧಾವೇ ಅದನ್ುು 
ಸ್ಾಧಾವಾಗಿಸುವದಕ ೆ ಆತನ್ ರ್ಧಾಸಿಾಕ ವಹಸುವದು ಇದರ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವಾಗಿದ . 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಯು ಪಾರಥಮನ  ಮಾಡುವದಕ ೆ ಮಾತರ ಅವಶಾವಲಲ, ಉತುರ್ವಾದ ಉತುರಗಳ್ನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವದಕ ೆ ಸಹ.  

ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಅದು್ತಗಳ್ಳ ದ ೇವರು ಒದಗಿಸುವ ಉತುರಗಳಿಾಂದಾಚ್ ಗ  ಹ ೊರಟ್ವು. 
ಪ್ಟ್ಟಣದಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲವು ಕ ೈಸುರು, ಆದು್ತವಾದ ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವರು, 
ರ ೊೇಗಿಯನ್ುು ಸಾಂಧಿಸುತಿುದಾರು, ಬಹುಶಃ ರ್ರಣದ ಹಾಸಿಗ ಯಲ್ಲ್ಲ ಇರುವವನ್ುು ಸಹ 
ರ್ತುು ವಾಕಾದಿಾಂದ ಅವನ್ನ್ುು ಸವಸಾಪ್ಡಿಸುತಿುದಾರು. ಪೌಲನ್ು ಸಹ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು 
ಬ ೇರ  ಕಡ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಇಾಂಥಹ ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡಿದಾನ್ು, ಅವನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ , 
“ಹಾಂಸ್ ಯನ್ುು ಸಿಾರಚತುದಿಾಂದ ತಾಳಿಕ ೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲ್ಲಯೊ ಸೊಚಕಕಾಯಮಗಳ್ನ್ೊು 
ಅದು್ತಗಳ್ನ್ೊು ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ನ್ೊು ನ್ಡಿಸಿದಾರಲ್ಲ್ಲಯೊ ಅಪೊಸುಲನಗ  ಇರತಕೆ 
ಲಕ್ಷಣಗಳ್ಳ ನರ್ಮ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ತ ೊೇರಿದವು” (2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 12:12). 

ವಷಮಗಳ್ ಹಾಂದ ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ ಬಾಂದಿದಾನ್ು, ಪ ೇತರ ರ್ತುು ಯೇಹಾನ್ರು 
ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ಲ್ಲ್ಲ ಒಬಬ ಕುಾಂಟ್ನ್ನ್ುು ಸಾಂಧಿಸಿದಾರು. ಪ ೇತರ ಅವನ್ನ್ುು ನ ೊೇಡಿ 
“ನ್ಜರ ೇತಿನ್ ಯೆೇಸುವಿನ್ ಹ ಸರಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ಎದುಾ ನ್ಡ ದಾಡು!” ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದನ್ು (ಅ.ಕೃ. 3:6). 
ದಾಖ್ಲ ಯು ರ್ುಾಂದುವರ ಸುತಾು, “ಆ ಕ್ಷಣವ ೇ ಅವನ್ ಕಾಲುಗಳಿಗೊ ಹರಡುಗಳಿಗೊ 
ಬಲಬಾಂತು; ಅವನ್ು ಹಾರಿ ನಾಂತು ನ್ಡ ದಾಡಿದನ್ು” ಎಾಂದು ಬರ ಯುತಾುನ  (ಅ.ಕೃ. 3:8). 
ಅಪೊೇಸುರು ಶಾಶವತವಾಗಿ ಅಾಂಗವಿಕಲರಾಗಿರುವ ಈ ಕುಾಂಟ್ನ್ಾಂತ ಅಸಾಂಖ್ಾಾತ 
ಜನ್ರನ್ುು ಸವಸಾಪ್ಡಿಸಿರಬಹುದು. ಅಪೊೇಸುಲರ ಕೃತುಯಗಳ್ಳ ಪ್ವಿತಾರತಮನ್ು ಪ ೇತರನ್ನ್ುು 
ಈ ಎಲಾಲ ಜನ್ರನ್ುು ಸವಸಾಪ್ಡಿಸಲು ನದ ೇಮಶಿಸಿದನ್ು ಎಾಂಬುದನ್ುು ಸೊಚಸುತುದ . 
ರ್ಹತಾೆಯಮಗಳ್ಳ ಇಾಂದು ಸಭ ಯ ರ್ಜೇವಿತದ ಭಾಗವಾಗಿವ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವದಕ ೆ 
ಮೊದಲನ ಯ ಶತಮಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಆತಮ ಆಶಿೇವಾಮದವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ಜನ್ರು ಮಾಡುತಿುದಾ 
ಅದ ೇ ಅದು್ತಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡುವ ವಾಕ್ರುಗಳ್ಳ ಇಾಂದು ಸಹ ಇದಾಾರ  ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ದೃಢಪ್ಡಿಸುವದಾಗಿದ . ಇದು ದ ೇವರು ಕ ೈಸುರ ಪಾರಥಮನ ಯನ್ುು ಕ ೇಳ್ಳತಾುನ  ರ್ತುು 
ಒದಗಿಸುವ ಮಾಗಮದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯಿಸುತಾುನ  ಎಾಂಬ ಹ ೇಳಿಕ ಗ  ಸರ್ನಾದದಾಲಲ. 

ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಅದು್ತಗಳ್ಳ ತರ್ಮಲ್ಲ್ಲಯೆೇ ಕ ೊನ ಯಲಲ. ಅವು ದೃಶಾವಾದ 
ರ್ತುು ಅನ್ುಭಾವಾತಮಕ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯನ್ುು ಸತಾದ ಕುರಿತು ನೇಡುತುವ . ಪಾರತಾಂಭದಲ್ಲ್ಲ 
ಸುವಾತ ಮಯು ಗಿರೇಕ ೊೇ ರ ೊೇರ್ನ್ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಹರಡಿದ ನ್ಾಂತರ ರ್ತುು ಹ ೊಸ 
ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಅನ್ುಕರರ್ಣಿಕ ಯನ್ುು ಬರ ದು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ನ್ಾಂತರ ಅದು್ತಗಳ್ಳ ಅದ ೇ 
ರ್ಹತವದ ಪಾತರವನ್ುು ಇನ ುಾಂದಿಗೊ ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ುಲ್ಲ್ಲಲ. ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯು ನ್ರ್ಗ  
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ಬ ೊೇಧಿಸುತುದ , ರ್ತುು ಅಧುನಕ ಅನ್ುಭವವಗಳ್ಳ ದೃಡಿಸುತುವ , ಆದಿ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರಿಚತವಾಗಿರುವ ಅದು್ತಗಳ್ಳ ಅದರ ರ್ುನ್ುಡ ಯುತಿರರುವ, ಶಾಶವತವಾದ ರ್ಜೇವಿತದ 
ಭಾಗವಾಗಿಲಲ. ವಯಕ್ರುಕ ಕರ ಗಳ್ಳ ರ್ತುರು ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳಿರ್ದಾಚ್ ಗ , ಕ ೈಸುರು ಆಧುನಕ 
ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ನ ೈಜಾತ ಯನ್ುು ಎದುರಿಸಬ ೇಕಾಗುತುದ . ಪೌಲನ್ು, ಪ ೇತರನ್ು ರ್ತುು 
ಯೆೇಸುವ ಮಾಡಿದ ಅದು್ತಗಳ್ಾಂತವುಗಳ್ಳ ಇಾಂದು ಸಾಂಭವಿಸುತಿುಲಲ. ಅಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ 
ಅಥವಾ ಬ ೇರ  ವಿಧಧ ನಯರ್ಗಳಿಗ  “ಅದು್ತಗಳ್ಳ” ಎಾಂಬ ಪ್ಟ್ಟಟಯನ್ುು 
ನೇಡಲಾಗುವದಿಲಲ. 
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