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ಅಧ್ಯಾಯ 14 

ಪಾವಯದನೆ ಮತ್ತು ವಯಣಿಗಳು 

ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ಐಕಾತ ಯನ್ುು ರ್ೊಡಿಸುವ ಉದ ಾೇಶಗಳ್ನ್ುು ತ ೊೇರುವುದರ 
ಹಾಗೊ ಅವುಗಳ್ ಉಪ್ಯೇಗಕಾೆಗಿ ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ಅಸಿುವಾರವನಾುಗಿ ಹಾಕುವುದರ 
ರ್ೊಲಕ ಪೌಲನ್ು ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ ಬಗ ಿ ಪ್ರತಿಕರಯಿಸಿದಾಾನ . ಈಗಾಗಲ ೇ ಆತನ್ು 
ಪ್ಟ್ಟಟಮಾಡಿದ ವರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಹ ಚುಾ ಒತುುಕ ೊಡದ ೇ ವಾಣಿಗಳ್ ವರವನ್ುು ಪ್ಟ್ಟಟ ಮಾಡಿದಾಾನ . 
ಈ ವರಗಳ್ನ್ುು ಆತನ್ು ಹಾಂದ  ಎಾಂದೊ ವಾಾಖ್ಾಾನಸಿರಲ್ಲ್ಲಲ; ಆತನ್ ಸೊಚನ ಗಳ್ಳ 
ರ್ುಾಂದುವರ ದಾಂತ , ವಾಣಿಗಳ್ ವರಗಳ್ ಉಪ್ಯೇಗವು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಗಲ್ಲ್ಬಿಲ್ಲ್ಯು 
ಏರುವುದಕ ೆ ರ್ೊಲ ಕಾರಣವಾಗಿದುಾ ಸಪಷಟವಾಗುತಾು ಬಾಂತು. 14 ನ ೇಯ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರಭ ೊೇಧನ ಗಳ್ ಬಗ ಿ ಓದಿದ ನ್ಾಂತರ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ವಾಣಿಗಳ್ ವರವು ಕ ೊನ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಯಾಕ  ಪ್ಟ್ಟಟಯಾಗಿದ  ಎಾಂದು ಓದುಗರು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ  (12:28; ನ ೊೇಡಿರಿ 12:10, 
30). 

ಆತಮನ್ ಪಾರಮಾಥಿಮಕ ಪ್ರಕಟ್ಣ ಗಳ್ಳ ರ್ಪರೇತಿಯಡನ  ವಾತಾಾಸವಾಗಿರಬ ೇಕು 
ಎಾಂಬುದು ಮೊದಲ್ಲ್ಗ  ಅಪೊಸುಲನ್ ತಾಂತರವಾಗಿತುು. “ನೇವು ಸಪದಿಮಸುವವರಾಗಿರಬ ೇಕು” 
ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವಲ್ಲ್ಲ “ದ ೇವರಿಗಾಗಿ, ನರ್ಮ ಸಹ ೊೇದರ ಸಹ ೊೇದರಿಯರಿಗ ೊೇಸೆರ, ರ್ತುು 
ಎಲಲ ಜನ್ರಿಗ ೊೇಸೆರದ ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುವಲ್ಲ್ಲನ್ ನರ್ಮ ಇಚ್ ಛಯು 
ಸಪದಾಮತಮಕವಾಗಿರಬ ೇಕು” ಎಾಂದು ಈ ಸಹ ೊೇದರರಿಗ  ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳವಾಂತ  ಕಾಣುತುದ . 
ರ್ಪರೇತಿಯು ಕ್ರರಸಿುೇಯ ರ್ಜೇವಿತಕ ೆ ನ ೈತಿಕವಾದ ಹಾಸುಗಲಾಲಗಿದ , ಆದರ  ರ್ಪರೇತಿಯ 
ಪಾರರ್ುಖ್ಾತ ಯನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳವುದರ ರ್ೊಲಕ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ ಬಗ ಗಿನ್ 
ವಿಷಯಗಳ್ನ್ುು ಪೌಲನಾಂದ ಬಗ ಹರಿಸಲಾಗಿಲಲ. ಕ ೇವಲ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಳ 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ವ ೈಷರ್ಾಕ ೆ ರ್ೊಲ ಕಾರಣವಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ನದಿಮಷಟವಾಗಿ 
ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವ ವರವು ಚಚ್ ಮಗ  ಗಾರಸವಾಗಿದುಾ, ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವ ವರಕ್ರೆಾಂತಲೊ 
ಬ ೇರ ವಿಷಯಗಳ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಸರ್ಸ್ ಾಗಳ್ಳ ಉದ್ವವಾಗುತಿುದಾವು. ಕ ರಯಸುರು ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಮಾತನಾಡಬಹುದಿತುು ಅಥವಾ ಸವಸಾಮಾಡಬಹುದಿತುು, ಅಥವಾ ಇತರ ಆತಿೀಕ 
ವರಗಳ್ನ್ುು ಎಷುಟ ಬ ೇಕಾದರೊ ಮಾಡಬಹುದಿತುು. ವರಗಳ್ನ್ುು ಪ್ಡಕ ೊಾಂಡವನ್ು, 
ರ್ನ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಸಾಂತ ಯಲ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಖ್ಾಸಗಿ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಬಹುದಿತುು. ಹ ೇಗ ೊೇ, 
ಸಭಾರ್ಾಂದಿರಲ್ಲ್ಲ ವಾಣಿಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವದರಿಾಂದ ಸಾಂಘಷಮಕ ೆ ಕಾರಣವಾದಾಂತ  
ಕಾಂಡಿತು. 

ರ್ಜೇವನ್ದ ತತವಕಾೆಗಿ ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ಮಾಗಮದಶಿಮಯಾಗಿ ಅರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುವದನ್ುು 



 129 

ದೃಷಾಟಾಂತಿಕರಿಸಿದ ನ್ಾಂತರ ಎಲಲ ಆತಿೀಕ ವರಗಳಿಗಿಾಂತಲೊ ಇದು ಹ ಚುಾ ರ್ಹತವವಾಗಿದುಾ 
ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದಾಂತರ, ಪೌಲನ್ು ಎರಡನ ಯ ರ್ನ್ವಿಯತು ತಿರುಗುತಾುನ . 
ಸಭಾರ್ಾಂದಿರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅತಿ ಅತಾತಾಿಹದಿಾಂದ ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವದನ್ುು 
ಕಡಿತಗ ೊಳಿಸಿ ಆತನ್ ಉದ ಾೇಶವಾಗಿತುು.  

ಈ ಹಾಂದ  ಅಪೊಸುಲನ್ು ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಆತಿೀಕವರಗಳ್ನ್ುು ರ್ಪರೇತಿಗ  ಎದುರಾಗಿ ಈಗ 
ಆತನ್ು ಪ್ರವಾದನಾ ಮಾತುಗಳಿಗ  ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವದನ್ುು 
ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . “ಕತಮನ್ಲ್ಲ್ಲ ನರ್ಮ ಉತಾಿಹವನ್ುು ಪಾರಯೇಗಿ 
ಸುವವರಾಗಿದಾರ ” ಎನ್ುುವಲ್ಲ್ಲ “ವರಗಳ್ನ್ುು ಪ್ರಯೇಗಿಸುವುದನ್ುು ಪೊರೇತಾಿಹಸುವುದರ 
ರ್ೊಲಕ ಅದು ಎಲಲ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ನ್ುು ಕಟ್ುಟವುದಾಗಿದ ” ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳವಾಂತ  
ಕಾಣುತುದ . ವಾಣಿಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವದು ರ್ತುು ಪ್ರವಾದನ  ಎರಡೊ ಧವನಯ 
ಅಭಿವಾಕ್ರುಯನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡವುಗಳ್ಳ ಆಗಿವ . ಪ್ರವಾದನ ಗಳ್ಳ ಸರ್ಸು ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ 
ಗುಾಂರ್ಪಗ  ಪ್ರಯೇಜನ್ ತರುವದನ್ುು ಎತಿುಹಡಿದು ಅತಿಯಾಗಿ ವಾಣಿಯ ಉಪ್ಯೇಗವನ್ುು 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ನರುತಾಿಹಗ ೊಳಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಪ್ರವಾದನ , ಅಥವಾ ದ ೇವರ 
ಚತುವನ್ುು ಘೊೇಷ್ಸುವದು ವಾಣಿಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವದಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಹ ಚುಾ 
ಉದ ಾೇಶಪ್ೂರಕವಾದದುಾ ವಿಚ್ಾರ ಪ್ೂರಕವೂ ಅದದುಾ ಆಗಿದ .  

ಪೌಲನ ವಿವರಣೆ (14:1-5) 
1ಪಿಾೇತಿಯನತು ಅಭಯಾಸಮಯಡಿಕೆ ಳಿುರಿ, ಆದರ  ಪವಿತಯಾತ್ಮನುಂದತುಂಟ್ಯಗತವ 

ವರಗಳನತು ಅವುಗಳೊೆಳಗೆ ವಿಶೆೇಷ್ವಯಗಿ ಪಾವಯದಿಸತವ ವರವನೆುೇ ಆಸಕ್ತುಯುಂದ 

ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸಿರಿ. 2ವಯಣಿಗಳನಯುಡತವವನತ ದೆೇವರ ಸುಂಗಡ ಮಯತ್ನಯಡತತಯುನೆ ಹೆ ರತ್ತ 
ಮನತಷ್ಾರ ಸುಂಗಡ ಆಡತವುವುದಿಲಿ. ಆತ್ನತ ಆತ್ಮಪೆಾೇರಿತ್ನಯಗಿ ರಹಸ್ಯಾರ್ಿಗಳನತು 
ನತಡಿಯತತಿುದದರ  ಯಯರ  ತಿಳುಕೆ ಳುುವುದಿಲಿ. 3ಪಾವಯದಿಸತವವನಯದರೆ ೇ ಮನತಷ್ಾರ 

ಸುಂಗಡ ಮಯತ್ನಯಡತವವನಯಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತುವವೃದಿಿಯನ ು ಪೊಾೇತಯಿಹವನ ು 
ಸುಂತೆೈಸತವಿಕೆಯನ ು ಉುಂಟ್ತಮಯಡತತಯುನೆ. 4ವಯಣಿಗಳನಯುಡತವವನತ ತ್ನಗೆ ಮಯತ್ಾ 
ಭಕ್ತುವೃದಿಿಯನತು ಉುಂಟ್ತಮಯಡತತಯುನೆ, ಪಾವಯದಿಸತವವನತ ಸಭೆಗೆ ಭಕ್ತುವೃದಿಿಯನತು 
ಉುಂಟ್ತಮಯಡತತಯುನೆ. 5ನೇವೆಲಿರ  ವಯಣಿಗಳನಯುಡಬೆೇಕೆುಂದತ ನಯನತ ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸಿದರ . 
ಅದಕ್ತಾುಂತ್ಲ  ನೇವು ಪಾವಯದಿಸಬೆೇಕೆುಂಬತದೆೇ ನನುಷ್ು. ವಯಣಿಗಳನಯುಡತವವನತ ಸಭೆಗೆ 
ಭಕ್ತುವೃದಿಿಯಯಗತವುದಕಯಾಗಿ ಆ ವಯಣಿಯ ಅರ್ಿವನತು ಹೆೇಳದೆೇ ಹೆ ೇದರೆೇ ಅವನಗಿುಂತ್ 

ಪಾವಯದಿಸತವವನತ ಶೆಾೇಷ್ಠ. 

ವಚನ 1. “ಆಸಕ್ರುಯಿಾಂದ” (12:31) ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ಅಭಾಾಸಮಾಡಿಕ ೊಳಿುರಿ, ಆದರೊ 
ಪ್ವಿತಾರತಮನಾಂದುಾಂಟ್ಾಗುವ ವರಗಳ್ನ್ುು ಎಾಂದು ಒತಾುಯಪ್ೂರಕವಾಗಿ ಪೌಲನ್ು 
ಆರಾಂಭದಲೊಲ ರ್ತುು ಅಾಂತಾದಲೊಲ ರ್ನ್ವಿಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ . ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ೈಸುರಲ್ಲ್ಲ 
ಕಾಣಬಹುದಾಗಿರುವ ಅದತಿತ್ ಪೂರಕವಯದ ವರಗಳನತು ಹಗತರವಯಗಿ ಪರಿಗಣಿಸತವ 
ಹಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಆತಮನ್ು ನೇಡಲ್ಲ್ರುವ ಯಾವುದ ೇ ವರಗಳ್ನ್ುು ಸಹ ೊೇದರರು 
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ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿರಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಪೊರೇತಾಿಹಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ರ್ಪರೇತಿಯ 
ಬಗ ಗ  ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  ಪ್ರಬ ೊೇಧಿಸಿದ ನ್ಾಂತರ, ಪೌಲನ್ು πνευματικῶν 

(pneumatikōn, “ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಳ”; ನ ೊೇಡಿರಿ 12:1) ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ುು ಬಳ್ಸುವತು 
ತಿರುಗಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ . ವರಗಳ್ಳ ಆತಿೀಕವಾದ ಕಾರಣ ಅವುಗಳ್ಳ ಆತಮನ್ ರ್ುಾಂದಿನ್ 
ಉದ ಾೇಶಕಾೆಗಿ ಆತಮನಾಂದ ಕ ೊಡಲಪಟ್ಟಟವ , ಆದರ  ಅವುಗಳ್ೊ ಕೊಡಾ ದ ೇವರಿಾಂದ 
(χαρίσματα, charismata) ಬಾಂದ ಕೃಪಾಪ್ೂರಿತ “ವರಗಳ್ಳ” ಆಗಿವ . ಅಧ್ಾಾಯ 12ರಲ್ಲ್ಲ 
ಐದು ಬಾರಿ (4, 9, 28, 30, ರ್ತುು 31 ವಚನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ), ಈ ಗಿರೇಕ ಪ್ದಗಳ್ನ್ುು ಬಳಿಸುತು 
ಪೌಲನ್ು ಅವುಗಳ್ನ್ುು ಸೊಚಸಿದಾಾನ ; ಆದರ  ಆ ಪಾರಿಭಾಷ ಯನ್ುು ಈ ಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲ ತಿರುಗಿ 
ಆತನ್ು ಬಳ್ಸಲ್ಲ್ಲಲ.  

ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ಕ ೈಸುರು ತರ್ಮ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ನ್ುು ಆಸಕ್ರುಯಿಾಂದ 
ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿರುತಾುರ , ಆದರ  ಆತಮನಾಂದ ನೇಡಲಪಟ್ಟ ಕ ಲ ವರಗಳ್ಳ 
ಇತರರಿಗಿಾಂತಲೊ ಸಭ ಗ  ಬಲು ಉಪ್ಯುಕುವಾಗಿರುತುವ . ಅಶಿಸಿುನ್ ಅನ್ಾಭಾಷಾ 
ಬಳಿಕ ಯನ್ುು ನಲ್ಲ್ಲಸುವ ಪ್ರಯತುಕ್ರೆಾಂತ ಮೊದಲು, ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹವನ್ುು ಕಟ್ುಟವುದರಲ್ಲ್ಲ 
ಅನ್ಾಭಾಷ ಗಿಾಂತಲೊ ಅರ್ೊಲಾವಾದ ಆತಿೀಕ ವರವಾದ ರ್ಪರೇತಿಯೆಡಗ  ಅಪೊಸುಲನ್ು 
ತಿರುಗುತಾುನ . ಪ್ರತಿಯಬಬ ಕ ೈಸುನಗ  ವ ೈಯಕ್ರುಕವಾಗಿ ವೃದಿಧಸುವತು ಆತನ್ ಕಾಳ್ರ್ಜಯು 
ಹ ಚ್ಾಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ; ಬದಲಾಗಿ ದ ೇಹದ ಅಭಿವೃದಿಧಯಲ್ಲ್ಲ ಯಾವ ರಿೇತಿ ಪಾಲು ಪ್ಡ ದರು 
ಎಾಂಬುದು ರ್ುಖ್ಾವಾಗಿದ . ದ ೇಹವನ್ುು ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಪ್ರವಾದನ ಗಳ್ನ್ುು ನೇಡುವದು ಬಲು ಪ್ರಯೇಜನ್ಕಾರಿ 
ಎಾಂದು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ಸಪಷಟವಾದ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ ಬಗ ಿ ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ .  

I. ಕ ೊರಿಾಂಥಿಯನ್ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಭವಿಸಲಾದ ವಿವಾದಗಳ್ನ್ುು ಹಾವಡಮ 
ಮಾಷಮಲ್, ಸಭ ಯ ಅಸ್ ಾಂಬಿಲಯಲ್ಲ್ಲ ಎತಿುಹಡಿದನ್ು.1 ಆತನ್ ಸಮಾರ ೊೇಪ್ದಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ 
ಸಾಂಶಯವಿಲಲ, ಸರಿ; ಆದರ  ಇದು ಸವಯಾಂಸಿದಧವಾದದುಾ ಅಲಲ. ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯು 
ಕ ೈಸುರು ತಾವು ಸ್ ೇರಿಬಾಂದಾಗ ತರ್ಮಲ್ಲ್ಲಯ ನ್ಡವಳಿಕ ಯ ಮಾಗಮದ ಬಗ ಿ ಅಲಪವಾಗಿ 
ಹ ೇಳ್ಳವುದಾದರ , ಸಭ ಯು ಸಾಂಭವನೇಯ ವಿಷಯಗಳ್ಳ ಇರುವುದಿಲಲ ಎಾಂದು 
ರ್ನ್ಗಾಣಬಹುದು. ಕೊಡಿಬಾಂದ ಸಭ ಯು ಕ ೈಸುರು ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವ 
ರಿೇತಿಗಾಗಿ ಕೊಡಿಬರುವ ಸಭ ಯು ಬಲು ರ್ಹತವದ ಭಾಗವಾಗಿತುು. ಹ ಚಾನ್ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲ್ಲ, 
ಸಭ ಯು ಕ ೈಸು–ಸಿದಾಧಾಂತವನ್ುು ವಾಾಖ್ಾಾನಸುವುದಾಗಿತುು. ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಸಭ ಯಿಲಲದ ೇ 
ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲರುವದು ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ  ಅದು ಅಸ್ಾಧಾವಾದದುಾ ಆಗಿತುು. 

ವಚನ 2. ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವವನ್ು ರಹಸ್ಾಾಥಮಗಳ್ನ್ುು ನ್ುಡಿಯುತಾುನ  ಎಾಂದು 
ಪೌಲನ್ು ಆಧರಿಸತವಲ್ಲಿ ಆತ್ನ ಮಯತಿನ ಅರ್ಿವೆೇನತ? ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಅನ್ಾಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಮಾತನಾಡುವುರ ಅಸ್ಾಧರಣತ ಯು ಯಾವದು ಎಾಂದು ಸತಾವ ೇದಿೇಯ ಓದುಗರು 
ತಿಳಿಯುವವರ ಗೊ, ಪ್ರಿಚ್ ಛೇದವು ಅಲಪ ಅಥಮವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುತುದ . ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವು 
ನಸಿಾಂದ ೇಹವಾಗಿ ಮೊದಲ ಓದುಗರಿಗ ; ನ್ಾಂತರದ ರ್ಪೇಳಿಗ ಯು ಅಥಮವನ್ುು 
ಅನ ವೇಷ್ಸಬಹುದು, ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಅಪೊಸುಲನ್ು ಬರ ದ ಹಾಗ , ವಾಾಖ್ಾಾನ್ದ ಮೇಲ  
ಇರುವ ಅವಶಾಕತ ಯು ಆತನಗಿಲಲ; ಆತನ್ ಕಾಳ್ರ್ಜಯು ಗರಹಸಲು ಸ್ಾಧಾವಾದ ರ್ತುು 
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ಗರಹಸಲು ಅಸ್ಾಧಾವಾದ ಮಾತುಗಳ್ ರ್ಧಾ ವಾತಾಾಸವು ಕಾಂಡುಹಡಿಯುವುದು 
ಆಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಅನ್ಾಬಾಷಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವವನ್ು ಯಾವುದ ೇ ಸಾಂದ ೇಶದ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ 
ಮಾಡಬ ೇಕ ಾಂದು ಆತನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಮಾಗಮದಶಮನ್ ಮಾಡುವವನಾಗಿದಾನ್ು. 
ವಾಾಖ್ಾಾನ್ಕಾರನ್ು ಎರಡು ಆಯೆೆಗಳ್ನ್ುು ಇಡುತಾುನ . (1) ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಅನ್ಾಭಾಷ ಗಳ್ಳ 
ಸುಸಾಂಬದಧವಾದ ಭಾಷ ಗಳ್ಳ ಆಗಿದುಾ ಆತಮನಾಂದ ಮಾತನಾಡುವಾಂಥವು ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದದ ೇ ಇರವವರಿಗ  ಅದಲಲದ ೇ ಸಾಂಪ್ಕಮವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವರಿಗ  ಸಾಂಪ್ಕ್ರಮಸುವ 
ನಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲ್ಲ ವಾಕ್ರುಯು ಪ್ಡಕ ೊಾಂಡಿರುವುದ ೇ ಆಗಿದ  ಎಾಂದು ಆತನ್ು ನ ೊೇಡುವವನಾಗಿದಾಾನ . 
(2) ಅನ್ಾಭಾಷ ಗಳ್ಳ ಭಾವನ ಯನ್ುು–ತರುವವುಗಳ್ೊ, ಅಥಮವಿಹೇನ್ವಾದ ಹರಟ್  
ಹುಚುಾಮಾತುಗಳ್ನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳವಾಂತವುಗಳ್ೊ ಎಾಂದೊ ಆತನ್ು ಹ ೇಳ್ಬಹುದು. ಈ 
ವಚನ್ವನ್ುು ನ ೊೇಡುತಾು, ಕ ಲವರು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ಅನ್ಾಭಾಷ ಗಳ್ಳ ನ್ಾಂತರದವುಗಳ್ಳ 
ಆಗಿದುಾ, ಅದು ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಅನ್ುಭವ, ಉದ ರೇಕದ ಮಾತುಗಳ್ಳ, ಅಥವಾ ಹುರುಳಿಲಲದ 
ಶಬಾಗಳ್ನ್ುು ಸೊಚಸುವಾಂಥವುಗಳ್ಳ ಎಾಂದು ವಾದಿಸಬಹುದು. ಆಧ್ಾರಗಳ್ಳ ಈ ಸಿಾತಿಯನ್ುು 
ಬ ಾಂಬಲ್ಲ್ಸಲಾರವು. 

ಒಬಬನ್ು ಯಾವುದ ೇ ಕ ೇಳ್ಳಗನಗ  ತಿಳಿಯದ ಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತನಾಡುವ 
ಸ್ಾರ್ಥಾಮವನ್ುು ಪ್ರಕಟ್ಟಸುವಾಗ ಅದು ದ ೇವರಿಗೊ ರ್ತುು ರ್ನ್ುಷಾರ ರ್ಧಾದ 
ಮಾತಾಗಿದಾರ  ಇದ ೊಾಂದು ಸವಸುಪಟ್ವಾದದುಾ ಆಗಿರುತುದ . ಆತನ್ ಕ ೇಳ್ಳಗರಿಗ  
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ , ವರವಾದಾಂತಹ ವಾಣಿಗಳ್ನ್ುು-ಆಡುವವನ್ು ರಹಸಾವಾದವುಗಳ್ನ್ುು 
ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿರುತಾುನ . ಕ ೇಳ್ಳಗನಗ  ತಿಳಿಯದ ಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರವಾದನ ಯನ್ುು 
ಮಾತನಾಡಬಾರದು ಅದು ಸಭ ಗ  ಹತವನ್ುು ಮಾಡುವವುಗಳ್ಳ ಆಗಿರಬ ೇಕು ಎಾಂದು 
ಪೌಲನ್ು ವಾದಮಾಡುತಾುನ .2 

ರ್ುಾಂದ , ಇದು ಕ ೇವಲ ಇಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಮಾತರ ಗರ್ನಸಲಪಟ್ಟಟದುಾ ಅಪೊಸುಲರ ಅ.ಕೃತಾ 
2ರಲ್ಲ್ಲ ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವದರ ಬಗ ಿ ಸ್ಾಕಷುಟ ಹ ೇಳಿದುಾ ಓದುಗರಿಗ  
ಅಸ್ಾಧ್ಾರಣವಾದ ವಿಷಯವು ಯಾವದು ಎಾಂಬ ಅರಿವನ್ುು ಹ ೊಾಂದುವುದಕ ೆ ಅವಕಾಶ 
ಮಾಡಿಕ ೊಡುವುದಾಗಿದ .3 ಅಪೊಸುಲರ ಅ.ಕೃತಾ 2ರಲ್ಲ್ಲ ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವದು 
ಒಾಂದು ಭಾಷ ಯನ್ುು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಆಗಿತುು. ಅಪೊಸುಲರು ತರ್ಮ 
ಕ ೇಳ್ಳಗರ ಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ ಅಧಿಕಾರನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾರಿಾಂದ ಅವರು 
ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳವವರಾಗಿದಾರು. 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ. 12-14ರಲ್ಲ್ಲ ಚಚಮಸಿದ ಉದ ರೇಕದ 
ಶ ೈಲ್ಲ್ಯ ಭಾಷ ಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಮಾನ್ುಷ ಭಾಷ ಯ ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಇವಾಗಿದಾಾದರ , ಎರಡು 
ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ಭಿನ್ುವಾದ ಅಸ್ಾಧ್ಾರಣ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಆಗಿದುಾ ಯಾವುದ ೇ ಹ ಚಾನ್ 
ವಿವರಣ ಯಿಲಲದರ ಜ ೊತ  ಅದ ೇ ಪ್ದದ ರ್ೊಲಕ ನ ೇರ್ಮಸಲಪಟ್ಟಟರುವುದಾಗಿದ . 
ಪ್ಾಂಚ್ಾಶತುರ್ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಅನ ೇಕ ಪ್ರದ ೇಶಗಳಿಾಂದ ಜನ್ರು ಕೊಡಿಬಾಂದಿರುವಾಗ ವಾಣಿಗಳ್ಳ 
ಆತಮನಾಂದ ಯೇಗಾವಾಗಿ ಅವಿಭಮವಿಸಲಪಟ್ಟಟದಾರಿಾಂದ, ಅವುಗಳ್ಳ ಸಪಷಟವಾಗಿ ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ 
ಯೇಗಾವಾದವುಗಳ್ಳ ಆಗಿದಾವು. ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ಉದಾರಭಾವನ  ಸವಭಾವವು 
ಪ್ಟ್ಟಣದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಆತಿೀಕ ಕ ೊಡುಗ ಯಾಂತ  ವಾಣಿಗಳ್ನ್ುು ಗೌರವದಲ್ಲ್ಲ 
ವಹಸಿಕ ೊಡುವದು ಬಹುಷಃ ರ್ಹತವದ ಅಾಂಶವಾಗಿತುು.  
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ಕ ೊರಿಾಂಥ ಪ್ತಿರಕ ಗಳಿಗಿಾಂತಲೊ ಅಪೊಸುಲರ ಅ.ಕೃತಾ 2ರಲ್ಲ್ಲ ಅದ ೇ ಅಸ್ಾಧ್ಾರಣ 
ಅಾಂಶವಾದ ವಾಣಿಗಳ್ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವು ಯಾಕ  ಹ ಚುಾ ರ್ಹತವದಾಾಗಿದ  ಎಾಂದು Jimmy 

Jividen ವಿವರಿಸುವ ಕಾಯಮವನ್ುು ಮಾಡಿದಾಾರ . ಥಿಯೇರ್ಪಲಸ್ ಅಭಿಪಾರಯದ ಪ್ರಕಾರ,  

. . . ಅವಿಶಾವಸಿಯಾಗಿದಾಾಂತಹ ಅಥವಾ ಹ ೊಸದಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿಮತಗ ೊಾಂಡವನಗ  ಹ ಚಾನ್ 
ಬ ೊೇಧನ ಯ ಅವಷಾಕತ ಯು ಇದ . ಆತನಗ  γλῶσσαι (glōssai) ವರವನ್ುು 
ವಿವರಿಸುವ ಅವಷಾಕತ ಯು ಇದ . ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವವರಿಗ  ಪೌಲನ್ು ಪ್ತರವನ್ುು 
ಬರ ಯುತಿುರುವಾಗ ಅವರಿಗ  ಇಾಂಥ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ದ ಅವಷಾಕತ ಯು ಇರಲ್ಲ್ಲಲ. γλῶσσαι 

(glōssai) ಅವರಿಗ  ಆ ವರವು ಬಲು ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿತುು ರ್ತುು ಬಹುದಿನ್ಗಳಿಾಂದ 
ಎಲಲರಿಗೊ ಪ್ರಿಚತವಾದದುಾ ಆಗಿತುು.ತನ್ು ಓದುಗನಗ  ಯಾವುದ ೇ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ದ 
ಅವಷಾಕತ ಯು ಇಲಲ ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ತಿಳಿದಿದಾನ್ು, ಆದರ  ಲೊಕನ್ು ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಗರಹಸಲ್ಲ್ಲಲ. ಲೊಕನ್ ಸರಳ್ವಾದ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವನ್ುು ನಲಮಕ್ಷಿಸುವದು ಹಾಗೊ ಪೌಲನ್ 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಬರ ದ ಪ್ತಿರಕ ಯಿಾಂದ ಒಾಂದು ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವನ್ುು ಆರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದು 
ರ್ೊಖ್ಮತನ್ವಾಗಿದ .4  

ಆತಮನ್ ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವನ್ು ತನ್ು ಸವಚತಾುನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ 
ಪ್ರಯೇಗಿಸಿದಾಾದರ , ಅನ್ಾಬಾಷ ಗಳ್ ವರವು ಕ ಲ ಸಾಂದಭಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಶಾಾಂತವಾಗಿರುವದು 
ಅವಷಾವಾಗಿರುತುದ . ಒಬಬನ್ು ಮಾತನಾಡುವ ಒತಾುಸ್ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾರ , ಆದರ  ಅಲ್ಲ್ಲ 
ಯಾರ ೊೇಬಬರೊ ಆತನ್ನ್ುು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುದ ೇ ಹ ೊೇದರ , ಅವನ್ ರ್ುಾಂದಿರುವ ಆಯೆೆಯು 
ತನ ೊುಡನ  ರ್ತುು ದ ೇವರ ೊಡನ  ಮಾತನಾಡುವುದು ಆಗಿದ  (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 14:28). 
ಪ್ರಭಾಷ  ಮಾತನಾಡುವವನ್ು ತನ್ು ಸವಾಂತ ಮಾತುಗಳ್ ಅಥಮವನ್ುು ಗುರುತಿಸಬಹುದು 
ಅಥವಾ ಗುರುತಿಸದ ೇ ಇರಬಹುದು (14:13). ಅಥಮ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ದ ವರವಿಲಲದಿದಾರ , 
ಆತಮನ್ು ವರವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ಇನ ೊುಬಬ ವಾಕ್ರುಯ ಅವಷಾಕತ ಯು ಆತನಗ  ಇದ . 
ಪ್ರಿಶುದಾಧತಮನ್ು ಕ ಲವರಿಗ  ಅಥಮ ವಾಾಖ್ಾಾನಸುವ ವರವನ್ುು ಕ ೊಡುವವನಾಗಿರುತಾುನ . 
ವಾಣಿಯನ್ುು ಯಾರಾದರೊ ಅಥಮಗಭಿಮತವಾಗಿ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ ಮಾಡಬ ೇಕ ಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ಬಯಸುವದು ರ್ಹತವದಾಾಗಿದ . ವಾಣಿಗಳ್ಳ ಭಾಷ ಗಳ ೇ ಎಾಂದು ಇದು ವಾದಿಸುವುದಾಗಿದ . 
ಉನಾಮದದ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ಅಥಮವಿಹೇನ್ವಾದ ಧವನಗಳಿಗ  ಗರಹಸಲಾಗುವ 
ಅಥಮ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವನ್ುು ಮಾಡಲಾರವು. ಅನ್ಾಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವುದರ ವಿಸೃತ 
ಅಧಾಯನ್ದ ನ್ಾಂತರ, ಅದು, ಆಧುನಕ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಅಥಮದಲ್ಲ್ಲ ಉನಾಮದದ ಮಾತಿನ್ ಶ ೈಲ್ಲ್ 
ಆಗಿದುಾ, William J. Samarin ವಾಾಖ್ಾಾನಸಿದಾಂತ  

. . . ಅದು ಯಾವ ಭಾಷ ಯೆಾಂದು ನಾವು ಗರಹಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ,ಅಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ ಅಥಮ 

ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವು ಇಲಲದಿದಾರೊ ಎಷ ಟೇ ಚ್ ನಾುಗಿ ರಚತವಾಗಿದಾರೊ, ಅದು ಮಾನ್ುಷ, 
ಮಾದರಿಯಾಗಿದ  ಇರಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಲ. ಯಾಕ ಾಂದರ  ಅದು ಆಾಂತರಿಕವಾಗಿ 

ವಾವಸಿಾತವಿಲಲದಿರುವುದರಿಾಂದ ಅಥವಾ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು ಗರಹಸುವಾಂತಹ ವಾವಸಿಾತ ವಾದದಾಕ ೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿಲಲದ  ಇರುವುದರಿಾಂದ ಎಾಂದು ನಾವು ಸಮಾರ ೊೇರ್ಪಸ ಬಹುದು.5 

ಉನಾಮದದ ಮಾತಿನ್ ಶ ೈಲ್ಲ್ಯು ಅಥಮವನ್ುು ಕ ೊಡದು, ಕ ೊನ ೇಪ್ಕ್ಷ ಸ್ಾವಭಾವಿಕ 
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ಭಾಷ ಗಳ್ಳ ಮಾಡುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಇರುವುದಿಲಲ. 
ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬರುವ ವಾಣಿಗಳ್ ಲಕ್ಷಣವನ್ುು ಭಾಷ ಯನಾುಗಿ ನಾವು 

ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುಲ ೇಬ ೇಕಾದದುಾ ಆಗಿದ . ಪ್ರತಿಯಾಂದೊ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಇದು ಸಾಂಧಭಮಗಳ್ 
ಅನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ ಸರ್ಥಿಮಸಲಪಟ್ಟಟದ . ಅಪೊಸುಲರ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಕ ೊಡಲಪಟ್ಟಾಂಥ 
ಅದು್ತಿೇಯವಾದ ಶಕ್ರು ಅಥವಾ ವರಗಳ್ಳ ಇಾಂಥವುಗಳಾಗಿ ಕಾಂಡುಬಾಂದಿದುಾ ಅದು 
ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವನ್ು ತನ್ು ಇಷಾಟನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ ಪಾರಯೇಗಿಸ ಬಹುದಾಗಿತುು. 
ಇದು ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ನಜವಾಗಿದಾಾದರ , ಆಗ ಮಾತನಾಡುವವನ್ು ಆ ಭಾಷ ಯನ್ುು 
ಮಾತನಾಡುವಾಂಥ ಯಾರೊ ಅಲ್ಲ್ಲ ಉಪ್ಸಿಾತವಿಲಲದಿದಾರೊ ಕೊಡಾ ನ ೈಜವಾದ ಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಆತನ್ು ಮಾತನಾಡಬಹುದಾದುಾ ಆಗಿದ . ಈ ವಿಚ್ಾರದಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಬಹುಶಃ 
ಆತನ್ನ್ುು ಬಿಟ್ುಟ ಬ ೇರ  ಯಾರಿಗೊ ಪ್ರಯೇಜನ್ವಾಗಲ್ಲ್ಕ್ರೆಲಲ. ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ 
ಮಾತುಗಳ್ಳ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವಾಗದಿದಾರ , ಅದು ಆತನ್ು ರ್ತುು ದ ೇವರ ರ್ಧಾ ಇರುವಾಂಥಹ 
ಸಾಂಭಾಷಣ ಯ ಆಗಿರಬಹುದು. ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ ವರವನ್ುು, ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಅರ ೈಮಸಿಕ ೊಳ್ಳುವುದಾದರ , ಕ ಲ ಕ ೈಸುರು ಯಾಕ  ಈ ವರಗಳ್ನ್ುು ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸುತಾುರ  ಎಾಂದು 
ವಿವರಿಸಬಹುದಾಗಿದ . ವರವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವವನ್ು ಅದನ್ುು ತನ್ು ವಿವ ೇಚನ ಗ  ತಕೆಾಂತ  
ಅಚರಿಸುವುದರಿಾಂದ ಇದು ಪ್ರತಿಷ ಟಯ ಅಾಂಶವಾಗಿತುು. “ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ ಆತಮಗಳ್ಳ 
ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ ಸ್ಾವಧಿೇನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಇವ ” ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಬರ ಯುತಾುನ  (14:32). ಆತಮನ್ು ಒಬಬ 
ಕ ೈಸುನ್ನ್ುು ಸಪಷ್ಮಸಿದಾಗ ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಲ್ಲ್ೇ 
ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಸುವುದಾಗಲ್ಲ್ೇ ಅದರ ಪ್ರಿಣಾರ್ವು ಅಲಲ. ಒಬಬ ಮಾತನಾಡುವವನ್ 
ಆಶ ಯ ಪ್ರಕಾರ ವರಗಳ್ಳ ಪ್ರಯೇಗಿಸಲಪಡುತುವ .  

ವಾಣಿಗಳ್ ವರವು ನ ೈಜಭಾಷ ಗಳ್ಳ ಆಗಿರುತುವ  ಎಾಂದು ಈ ಹನ್ುಲ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುಬಹುದಾಗಿದುಾ ಅದು ಅಪೊಸುಲರ ಅ.ಕೃತಾ 2ರಲ್ಲ್ಲಾಂತಹ ವರವಾಗಿದ  
ಆದಾರಿಾಂದ, ವಾಣಿಗಳ್ಳ ನಜಭಾಷ ಗಳಾಗಿರುತುವ  ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವದು ಇಲ್ಲ್ಲ 
ಅವಶಾವಾದದಾಾಗಿದ . ವಾಣಿಗಳ್ಳ ಅವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ  ಸೊಚತವಾಗಿದ  (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 14:22) 
ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ, ಅವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಆತನ್ ರ್ೊಲ ಭಾಷ ಯನ್ುು 
ಕ ೇಳ್ಳವುದನ್ುು ಎದುರುನ ೊೇಡರು ಎಾಂಬ ಭಾವನ  ಇಲ್ಲ್ಲದ . ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ 
ರ್ೊಲಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವಿಕ ಯನ್ುು ಒಬಬರಿಾಂದ ಕ ೇಳ್ಳವುದು ಆತನಗ  ಈ ಜನ್ರಲ್ಲ್ಲ 
ದ ೇವರು ಕಾಯಮಮಾಡುತಿುದಾಾನ  ಎಾಂಬುದರ ಬಲಯುತವಾದ ಚನ ೆಯಾಗಿದ . 
ಇನ ೊುಾಂದ ಡ , ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುಲ್ಲ್ ಬಿಡಲ್ಲ್ ಸಹಜವಲಲದ 
ಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತನಾಡುವದು ಕ ೇವಲ ಪ್ರದಶಮನಾ ಚ್ಾತುಯಮ ಆಗಿದ . 

ವಚನ 3. ಪಾವಯದಿಸತವವನತ[ದಿಸಿದತದ] ತ್ನು ಕೆೇಳುಗರ ಮ ಲಕ ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವ 
ತನ್ಕ, ರ್ತುು ಅವರ ವೃದಿಧಗಾಗಿ ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ಆತಮನ್ು ಕ ೊಡುವ ತನ್ಕ, 
ಪ್ರವಾದಿಸಿದವನ್ು ಅ ಜನ್ರ ೊಾಂದಿಗ  ಸಾಂಪ್ಕ್ರಮಸುತಾು ಇರುತಾುನ . ಪ್ರವಾದಿಸಿದ ಸದಸಾನ್ು 
ಸಭ ಗ  ಪ್ರಯೇಜನ್ಕಾರಿಯಾಗಿರುತಾುನ ; ಯಾವುದ ೇ ಅಥಮವಾಾಖ್ಾಾನ್ವಿಲಲದ ೇ 
ವಾಣಿಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವವನ್ು ತನ್ಗ ೊೇಸೆರ ಮಾತರ ಅತಿ 
ಪ್ರಯೇಜನ್ಕಾರಿಯಾಗಿರುತಾುನ . ಸಭ ಯಾಗಿ ಕೊಡಿಬಾಂದವರ ಲಲ ವಾಣಿಯಲ್ಲ್ಲ 



 134 

ಮಾತನಾಡುವದು ರ್ತುು ಪ್ರವಾದನ ಯನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳವದು ಎರಡರಲೊಲ ಸ್ಾಾನ್ 
ಪ್ಡ ದಿರುವುದರಿಾಂದ ಪೌಲನ್ ಪ್ರಭ ೊಧನ ಯು ಇದಕ ೆ ಅನ್ವಯವಾಗುತುದ . ಸಭ ಯಾಗಿ 
ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕೊಡಿಬಾಂದಾಗ ಇರಬ ೇಕಾದ ಈ ಸಹ ೊೇದರರ ನ್ಡಾವಳಿಕ ಯ ಜ ೊತ  ಆತನ್ 
ಕಾಳ್ರ್ಜಯು ಇರುವುದು ಆಗಿದ .  

ವಚನ 4. ವಯಣಿಗಳನಯುಡತವವನತ ತ್ನಗೆ ಮಯತ್ಾ ಭಕ್ತುವೃದಿಿಯನತು 
ಉುಂಟ್ತಮಯಡತತಯುನೆ, ಪಾವಯದಿಸತವವನತ ಸಭೆಗೆ ಭಕ್ತುವೃದಿಿಯನತು ಉುಂಟ್ತಮಯಡತತಯುನೆ 
ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಈಗಾಲ ೇ ಗರ್ನಸಿದಾಂತ , ಒಬಬನ್ು ಅದು್ತಿೇಯವಾಗಿ 
ಸಹಜವಲಲದ ಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ ತಾನ್ು ಏನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಿುದಾಾನ ಾಂದು ತನ್ಗ  ತಿಳಿದ ೊೇ 
ತಿಳಿಯದ ಯೇ ಮಾತನಾಡುವುದ ೇ ಆಗಿದ . ವಾಸುವವಾಗಿ, ಕ ಲವರು ಹೇಗ  ಮಾಡುತಾುರ  
(ನ ೊೇಡಿರಿ 14:5), ನಶಾಯವಾಗಿ, ಉನಾಮದದ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಉತಾಪದಿತವಾದ ಆತನ್ 
ಮಾತಿನ್ ಶ ೈಲ್ಲ್ಯಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ು ಏನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಿುದಾಾನ  ಎಾಂಬುದರ ಬಗ ಿ ಆತನಗ  ಯಾವ 
ವಿಚ್ಾರವೂ ಇರುವುದಿಲಲ. ತನ್ು ಮಾತುಗಳ್ ಅಥಮವನ್ುು ಆತನ್ು ತಿಳಿದಿರಲ್ಲ್ೇ ಬಿಡಲ್ಲ್, 
ಸಹಜವಲಲದ ಭಾಷ ಯನಾುಡುವವನ್ು ತನ್ಗ ೇ ಪ್ರಯೇಜನ್ಕಾರಿ ಆಗಿರುತಾುನ  ಹ ೊರತು 
ಇತರರಿಗಲಲ. ಆದರ  ವಾಾಖ್ಾಾನ್ಕಾರನ್ು ವಾಾಖ್ಾಾನಸಲು ಉಪ್ಸಿಾತನರದ ಹ ೊರತು 
ಅಥವಾ ಆ ಭಾಷ ಯನ್ುು ಮಾತನಾಡುವವರು ಇಲಲದ ಹ ೊರತು ರ್ತುು ಆ ಸಾಂದ ೇಶದಿಾಂದ 
ಉಪ್ಯೇಗ ಹ ೊಾಂದದ ೇ ಇದಾಾಗ ಮಾತನಾಡುವುದು ಉಚತವಲಲ. ಕ ೇವಲ ವರಗಳ್ನ್ುು 
ಪ್ರದಶಿಮಸುವದು ಯಾರಿಗೊ ಉತ ುೇಜನ್ವಾಗುವುದಿಲಲ. ಇದಕ ೆ ವಾತರಿಕುವಾಗಿ, 
ಪ್ರವಾದಿಸುವವನ್ು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆತನ್ು ಹ ೇಳ್ಳವುದನ್ುು ಎಲಲರೊ 
ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುಬಹುದು.  

ವಚನ 5. ಮಾತನಾಡುವವನ್ು ವಾಣಿಯ ವರಗಳ್ನ್ುು ಪ್ರಯೇಗಿಸುವುದರಿಾಂದ 
ಆತನ್ು ಹ ೊಾಂದುವ ಪ್ರಯೇಜನ್ಗಳ್ ಬಗ ಿ ಪೌಲನ್ು ಅಲಲಗಳ ಯುತಿುಲಲ. ನೇವೆಲಿರ  
ವಯಣಿಗಳನಯುಡಬೆೇಕೆುಂದತ ನನು ಅಪೆೇಕ್ಷೆ ಎುಂದತ ಆತ್ನತ ಹೆೇಳುತಯುನೆ. ಹ ೇಗ ೊೇ, 
ಸಾಂಧಭಮಗಳ್ ಆಯೆೆಯನ್ುು ಕ ೊಟ್ಟಲ್ಲ್ಲ ಅಪೊಸುಲನ್ು ಅವರಿಗ  ಪ್ರವಾದಿಸಬ ೇಕ ಾಂದು ಎಾಂದು 
ಸೊಚಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಮಾತುಗಳ್ಳ ಗುರುತಿಲಲದ ಭಾಷ ಯ ಜ ೊತ  
ವಾಾಖ್ಾಾನ್ಗ ೊಾಂಡಾಗ ವಾಣಿಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವದು ಸಭ ಗ  ಮಾತರ 
ಸಹಾಯವಾಗುತುದ . ಪ್ರವಾದನ  ರ್ತುು ಅಥಮವಿವರಣ ಯ ಭಾಷ ಯು 
ಪ್ರಯೇಜನ್ಕಾರಿಯಾದವುಗಳ್ಳ ಯಾಕ ಾಂದರ  ಅವರ ರ್ೊಲಕ ಮಾತನಾಡುವವರು 
ಸಭ ಗ  ಬ ೊೇಧಿಸುವವರಾಗಿದಾಾರ .  

ಉಪ್ಸಿಾತವಿದಾ ಕ ಲವರಾದರೊ ಕೊಡ ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುದ ೇ ಇರುವಾಂಥರಿಗ  
ಅಥಮವಿವರಣ ಯ ವರವು ಭಾಷ ಯನ್ುು ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಲು ಇರುವ ಅದಿವತಿೇಯವಾದ 
ಸ್ಾರ್ಥಾಮವಾಗಿದ . ವಿದ ೇಶಿ ಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂದ ೇಶವು ಕ ೊಡಲಪಟ್ಾಟಗ ಅದು ಮಾತುಗಳ್ 
ರ್ೊಲಕ ಕ ೇಳ್ಳಗರು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವಾಂತಹ, ಸಭ ಯು ಪೊರೇತಾಿಹಗ ೊಳ್ಳುವ ಪಾರಾಂತಿೇಯ 
ಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ಗ ೊಳ್ಳುತುದ . ವಾಾಖ್ಾಾನ್ಕಾರರು ಉಪ್ಸಿಾತವಿರುವಾಗ 
ಪ್ರವಾದನ ಯಾಂತಹ ಮಾತನಾಡುವ ವಾಣಿಗಳ್ಳ ಸಭ ಯನ್ುು ವೃದಿಧಸುವವು. ಒಬಬನ್ು 
ವಾಾಖ್ಾಾನಸುವವನ್ು ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದಾಗ ವಾಣಿಗಳ್ಳ ನಜವಾದ ಭಾಷ ಗಳಾಗಿವ  ಎಾಂದು 
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ಪೌಲನ್ು ಸೊಚಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ವಾಣಿಗಳ್ಳ ಜ್ಞಾನ್ಪ್ೂರಕವಾದಾಗ ಅವುಗಳ್ಳ 
ಬ ೊೇಧನ ಯನ್ುು ವೃದಿಧಸುವವು ಆಗಿವ . 

ಪೌಲನ ದೃಷ್ಯುುಂತ್ಗಳು (14:6-9) 
6ನಯನತ ನಮಮಬಳಿಗೆ ಬುಂದತ ದೆೇವರತ ತಿಳಿಸಿದದನತು ಪಾಕಟಿಸದೆೇ ಜ್ಞಯನವಯಕಾವನಯುಡದೆೇ 
ಪಾವಯದನೆಯನತು ಹೆೇಳದೆೇ ಉಪದೆೇಶಮಯಡದೆೇ ವಯಣಿಗಳನತು ಮಯತ್ಾ ಅಡತವವನಯಗಿದದರೆ 
ನನುುಂದ ನಮಗೆೇನತ ಪಾಯೊೇಜನವಯದಿೇತ್ತ? 7ಕೆ ಳಲತ ವಿೇಣೆ ಮದಲಯದ 
ಅಚೆೇತ್ನವಯದಾಗಳು ಸವರಗಳಲ್ಲಿ ಯಯವ ಬೆೇಧವನತು ತೆ ೇರಿಸದಿದದರೆ ಊದಿದತದ ಅರ್ವಯ 
ಬಯರಿಸಿದತದ ಇುಂರ್ದೆೇ ಎುಂದತ ಹೆೇಗೆ ತಿಳಿಯತವದತ? 8ತ್ತತ್ ರಿಯತ ಗೆ ತಿುಲಿದ ಶಬದವನತು 
ಕೆ ಟ್ುರೆ ಯಯರತ ಯತದಿಕೆಾ ಸಿದಿಮಯಡಿಕೆ ಳುುವರತ? 9ಹಯಗೆಯೇ ನೇವೂ ತಿಳಿಯಬಹತದಯದ 
ಭಯಷ್ೆಯನ ು ಬಯಯುಂದ ಆಡದೆೇ ಹೆ ೇದರೆ ನಮಮ ಮಯತಿನ ಅರ್ಿವನತು ಹೆೇಗೆ 
ತಿಳಿಯತವದತ? ನೇವು ಗಯಳಿಯ ಸುಂಗಡ ಮಯತಯಡಿದ ಹಯಗಿರತವದಷ್ೆು. 

ವಚನ 6. ರ್ುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ಸಭ ಗ  ತಾನ್ು ಬರುವುದನ್ುು 
ಊಹಸಿ ರ್ತುು ಅಲ್ಲ್ಲರುವಾಗ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ತಿಳಿಯದ ಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಾಂಭವಿಸುವ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಊಹಸಿ ಸರಳಿೇಕರಣ 
ಮಾಡಿದಾಾನ . ಜ್ಞಯನವಯಕಾವನಯುಡದೆೇ ಪಾವಯದನೆಯನತು ಹೆೇಳದೆೇ ಉಪದೆೇಶಗಳ 
ಮ ಲಕ ಅವರತ ಹೆೇಳದೆೇ ಹೆ ೇದರೆ ಅಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಗ  ಯಾವ ಪ್ರಯೇಜನ್ವೂ ಅಗುವುದಿಲಲ. 
ಅದ ೇ ರಿತಿಯಲ್ಲ್ಲ, ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವವನ್ು ದ ೇವರು ತರ್ಗ  ಕ ೊಟ್ಟ ಪ್ರಿಣಾರ್ಕಾರಿಯಾದ 
ವರಗಳ್ನ್ುು ಪ್ರಯೇಗಿಸುವ ಉದ ಾೇಶಕಾೆಗಿ ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವವರಿಾಂದ ಸಭ ಯು ಯಾವ 
ಪ್ರಯೇಜನ್ವನ್ುು ಪ್ಡ ಯದು. ಅತಿೀಕ ವರಗಳ್ಳ ವರಗಳ್ನ್ುು ಪ್ರಯೇಗಿಸುವವನಗ  
ಮಾತರ ಬ ೊೇಧಿಸಲು ಇರುವುದಿಲಲ, ಅವುಗಳ್ಳ ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ಸಭ ಗ  ಇರುವವು ಆಗಿವ .  

ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುದ ೇ ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವುದು ನಥಮಕವಾದದುಾ ಎಾಂದು 
ಅಪೊಸುಲನಗ  ಕಾಂಡಿತು. ವಾಕಾಗಳ್ ರ್ೊಲವು ಏನ ೇ ಇರಲ್ಲ್ ಅವನ್ುು ಪೌಲನ್ು 
ಜ್ಞಾನ್ಕಾೆಗಿ ರ್ತುು ಬ ೊೇಧನ ಗಾಗಿ ಆರಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು. ನಶಾಯವಾಗಿ, ಆತನ್ು 
ಭಾವನಾತಮಕವಾದ ಉನಾಮದತ ಯನ್ುು ಪ ರೇರ ೇರ್ಪಸುವವುಗಳಿಾಂದ ಪ್ರಬಾವಿತ 
ನಾಗುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ. ಇಾಂಥ ಕಾಯಮಗಳ್ಳ ಹ ಚುಾ ಡ ೈನಸಿಯಸ ಅಥವಾ ಸಿಬ ಲ ಗಳಿಗ  
ರ್ಮೇಸಲಾದ ಆಚರಣ ಗ  ಯೇಗಾವಾದವುಗಳ್ಳ ಆಗಿರುತಿುದಾವು. 

ವಚನ 7. ತನ್ುನ ುೇ ಕ ೇಾಂದಿರೇಕರಿಸಿಕ ೊಾಂಡ ದೃಷಾಟಾಂತದಿಾಂದ ಸ್ಾಗುತಾು ಪೌಲನ್ು 
ಸ್ಾವಭಾವಿಕ ಜಗತಿುಗ  ಲಕ್ಷವಹಸಲು ಕರ ಕ ೊಟ್ಟನ್ು. ಸಾಂಗಿೇತ ಸ್ಾಧನ್ಗಳಾದ, ಕೆ ಳಲತ 
ಅಥವಾ ವಿೇಣೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಈ ವಿಚ್ಾರದಲ್ಲ್ಲ ಒದಗಿಸಲಪಟ್ಟಟವ . ಕ ೇವಲ ಗುರುತು 
ಹಡಿಯುವಾಂತಹ ದವನಯಿಾಂದ ಪ್ರತಿಯಾಂದೊ ಗುರುತಿಸಲಪಟ್ಟಟಲಲ. ಆದರ  ಆ ಸ್ಾಧನ್ಗಳ್ 
ಮೇಲ  ನ್ುಡಿಸಲು ಇರುವ ಸವರಗಳ್ಳ ಕ ೇಳ್ಳವುದಕ ೆ ಅಲಾೆದವನ್ುು ಅಥವಾ ಏನ್ನಾುದರೊ 
ಹ ೇಳ್ಲು ಇರುವ ಒಾಂದು ತರದ ಮಾನ್ಾವಾದ, ರ್ಧುರವಾದ ನಾದದ 
ಹ ೊರಡಿಸುವಿಕ ಯೆೇ ಆಗಿವ . ಯಾರ ೊಬಬರಿಾಂದಲೊ ಅರ ೈಮಸಿಕ ೊಳ್ುದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಒಬಬನ್ು 
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ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಆತನ್ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಯಾರಿಗೊ ತಿಳಿಯದಾಂತ  ನ್ುಡಿಸಲಪಟ್ಟ 
ಭಿನ್ುವಾಗಿ ಸಾಂಗಿೇತದ ಲಕ್ಷಣದಾಂತ  ಸಾಂಗಿೇತ ಸ್ಾಧನ್ಗಳಿಗ  ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸಲಪಟ್ಟಟವ . ಇಾಂದಿನ್ 
ಓದುಗನಗ  ರ್ಪಯಾನ ೊೇದ ಧವನಯನ್ುು ಧವನಸದ ೇ ರ್ಪಯಾನ ೊೇವನ್ುು ಊಹಸಿಕ ೊಳ್ುಬಲಲ. 
ಇದು ಕ ೇಳ್ಳಗನಗ  ಆನ್ಾಂದವನ್ುು ರ್ತುು ಅಲಾೆದವನ್ುು ಉಾಂಟ್ುಮಾಡುವುದಿಲಲ ರ್ತುು 
ಯಾವುದ ೇ ಗುರುತರವಾದದಾನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳವುದಿಲಲ. ಅದರಾಂತ ಯೆೇ ಯಾರ ೊಬಬನಗೊ 
ಅಥಮವಾಗದ ಯಾವುದ ೇ ಉಪ್ಯೇಗವಿಲಲದ ಕ ೇವಲ ಧವನಯ ತರಾಂಗಗಳ್ ಶಬಾದ 
ಧವನಯು ಉಪ್ಯೇಗಕ ೆ ಬಾರದು. ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವಿಲಲದ ವಾಣಿಗಳ್ಳ 
ಅಥಮಹೇನ್ವಾದವುಗಳ್ಳ. 

ವಚನ 8. ಒಾಂದು ಸಾಂಗಿೇತ ಸ್ಾಧನ್ಕ್ರೆಾಂತ ಇನ ೊುಾಂದು ಭಿನ್ುವಾಗುವುಕ ೆ ಇರುವ 
ರ್ಹತವವ ೇನ್ು? ಎಲಲ ಸಾಂಗಿೇತ ಸ್ಾಧನ್ಗಳ್ಳ ಒಾಂದ ೊಾಂದಾಗಿ ಆನ್ಾಂದವನ್ುು ನೇಡವು. 
ತ್ತತ್ ುರಿಯತ ಗೆ ತಿುಲಿದ ಶಬದವನತು ಹ ೊಾಂದಿದಾರ  ಪ್ಟ್ಟಣಕ ೆ ರ್ುತಿುಗ ಯ ಭಿೇತಿ 
ಎದುರಾದಾಗ ಯಾರು ಎಚಾರಿಕ ಯನ್ುು ಕ ೊಟ್ುಟ ಎಚಾರಿಸಲಾರರು. ಯಾರೊ ಕೊಡ 
ತರ್ಮನ್ುು ಯುದಧಕ ೆ ಸಿದಧಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುರು. ತುತೊುರಿಯು ತನ್ು ಯೇಗಾವಾದ ಸವರವನ್ುು 
ಕ ೊಡದ ೇ ಹ ೊೇದರ  ಎಚಾರಿಕ ಯನ್ುು ಹ ೇಗ  ಗುರುತಿಸಬ ೇಕು? ತುತೊುರಿಯ ಯೇಗಾವಾದ 
ಸವರವಿಲಲದ  ಜನ್ರು ತರ್ಮನ್ುು ರಕ್ಷಿಸಿಕ ೊಳ್ುಲಾರರು, ಪ್ಟ್ಟಕ ೆ ಅಪಾಯದಿಾಂದ 
ನಾಶವಾಗದಾಂತ  ಕಾಯಲಾರರು. ಅದರಾಂತ ಯೆೇ, ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವಾಗ ಮಾತುಗಳ್ಳ 
ಕ ೇಳ್ಳಗರಿಗ  ಅಥಮವಾಗುವಾಂತಹ ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ಹ ೇಳ್ಲಾರವು. ಒಬಬನ್ು 
ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವಾಗ ಅದು ಯಾರಿಗೊ ಅಥಮವಾಗದಿದಾಾಗ, ಸಭ ಯು ಯಾವುದ ೇ 
ಪ್ರಯೇಜನ್ವನ್ುು ಪ್ಡ ಯದು. ಉಚಛರಿಸುವ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಯಾವುದ ೇ ಎಚಾರಿಕ ಯನ್ುು, 
ಸೊಚನ ಗಳ್ನ್ುು ರ್ತುು ಯಾವುದ ೇ ಪೊರೇತಾಿಹವನ್ುು ಕ ೊಡವು.  

ವಚನ 9. ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ಸಧಾದ ಪ್ರಿಸಾತಿಯ ದೃಷಾಟಾಂತವನ್ುು 
ಹ ೇಳ್ಳತಿುದಾಾನ . ನೇವು ಎಾಂದು ಒತುುಕ ೊಟ್ುಟ ಹ ೇಳಿದಾಾನ . “ಹ ೇಗ , ವಾಸುವವಾಗಿ,” ಎಾಂದು 
ಆತನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾು, “ನೇವು ಗರಹಸಲು ಸ್ಾಧಾವಾದದನ್ುು ಮಾತನಾಡದ ೇ ಹ ೊೇದರ  
ನೇವು ಮಾತನಾಡಿದಾನ್ುು ಯಾರಾದರೊ ಅಥಮಮಾಡಕ ೊಳ್ುಬಲಲರ ೇ?” “ಹ ೇಗ , 
ವಾಸುವವ ೇ” ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಕ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಮಾತನಾಡುವವನ್ು ತಯನತ ಯಯರೆ ಡನೆಯ  
ಮಯತ್ನಯಡತತಿುಲಿ ಎಾಂದು ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡರ  ಮಾತರ. ಕ ೇಳ್ಳಗರು ಅಲ್ಲ್ಲ ಏನ್ು 
ಮಾತನಾಡಲಪಡುತಿುದ  ಎಾಂದು ತಿಳಿಯದ ೇ ಹ ೊೇದರ , ಯೆೇಸುವನ್ುು ಜನ್ರಿಗ  ತಿಳಿಸುವ 
ಉದ ಧೇಶವು ಹಾಳಾಗಿ ಹ ೊೇಗುತುದ . ಅಪೊಸುಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಲಾರದ ೇ ಇರುವ ಊಹ ಯು 
ಎಾಂದರ  ಮಾತುಗಳ್ಳ ಸಾಂಪ್ಕಮವನ್ುು ಕಲ್ಲ್ಪಸುವವು ಎಾಂಬುದ ೇ. ಒಬಬ ವ ಾಕ್ರುಯು 
ಅಥಮವಾಗದ ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ರವಾನಸದ ೇ ಹ ೊೇದರ , ಅತ ಅಥವಾ ಆಕ  ಗಯಳಿಯ 
ಸಾಂಗಡ ಮಾತಾಡಿದಾಂತ . ಮಾತನಾಡುವವನಗ  ಯಾವುದ ೇ ಭಾವನಾತಮಕ 
ಪ್ರಯೇಜನ್ದ ಸೊಚನ ಯನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಮಾಡಿಲಲ. ಆರಾಧನ  ರ್ತುು ಸ್ ೊುೇತರಗಳ್ಳ, 
ಆರಾಧನ  ಮಾಡುವವರಿಗ ೊೇಸೆರ ಇರುವುದರಿಾಂದ ಅವುಗಳ್ಳ ರ್ಹತವವಾದವುಗಳಾಗಿವ , 
ಎಾಂಬುದು ಪೌಲನ್ ಯೇಚನ  ಅಲಲ; ಆತನ್ು ಮಾತನಾಡುವ ರ್ತುು ಅರ ೈಮಸಿಕ ೊಳ್ಳುವ 
ಸಾಂದ ೇಶದ ಬಗ ಿ ಮಾತನಾಡುತಿುದಾಾನ . 
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ಪೌಲನ ಮನವಿ (14:10-12) 
10ಲೆ ೇಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ತುವಿಧವಯದ ಭಯಷ್ೆಗಳಿದದರ  ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒುಂದಯದರ  
ಅರ್ಿವಿಲಿದಯದಗಿರತವುದಿಲಿ. 11ಭಯಷ್ೆಯ ಅರ್ಿವು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದಿದದರೆ 
ಮಯತ್ನಯಡತವವನಗೆ ನಯನತ ಅನಾದೆೇಶದವನುಂತಿರತವೆನತ. 12ಹಯಗೆಯೇ ನೇವೂ 
ಆತ್ಮಪೆಾೇರಿತ್ವಯದ ನತಡಿಗಳನಯುಡತವುದಕೆಾ ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸತವವರಯಗಿರತವುದರಿುಂದ ಸಭೆಗೆ 
ಭಕ್ತುವೃದಿಿಯನತುುಂಟ್ತ ಮಯಡತವದಕೆಾ ಪಾಯತಿುಸಿರಿ. 

ವಚನ 10. ವಚನ್ 1ರಿಾಂದ 9ರ ವರ ಗ  ಪೌಲನ್ು γλῶσσα (glōssa, “ವಾಣಿಗಳ್ಳ”) 
ಪ್ದವನ್ುು ಏಕವಚನ್ ರ್ತುು ಬಹುವಚನ್ವಾಗಿ ಆರುಬಾರಿ ಬಳ್ಸಿದಾಾನ . NASB “ವಾಣಿ” 
“ವಾಣಿಗಳ್ಳ” ಇವುಗಳ್ ಜ ೊತ  ಘಟ್ಟಸುವ ಎಲಲವನ್ೊು ಭಾಷಾಾಂತರಿಸಿದ . ವಾಸುವಾಗಿ 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ವಚನ್ 10 ರ್ತುು 11ರಲ್ಲ್ಲ “ವಾಣಿಗಳ್” ಅಥಮವನ್ುು ಸಮಾನ್ವಾದ 
ಪಾರಿಭಾಷ ಯನ್ುು ಆರಿಸಿ ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸಿದಾಾನ . ಈ ಸಾಂದಭಮದಲ್ಲ್ಲ. ಎರಡೊ γλῶσσαι 

(glōssai, “ವಾಣಿಗಳ್ಳ”) ರ್ತುು φῶναί (phōnai, “ಸವರ” ಅಥವಾ “ಉಚಛರಿಸುವಿಕ ”) 
ಭಯಷ್ೆಗಳನತು ಸೊಚಸುವವು ಆಗಿವ . ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಆತಮನಾಂದ ಅದುಬತಿೇಯವಾಗಿ 
ಮಾತಾಡಲಪಡುವ ಭಾಷ ಗಳ್ ಬಗ ಿ ಪೌಲನಗ  ಕಾಳ್ರ್ಜ ಇತುು; ಅದರ  ಇಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ು ಇದು 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಆಡುವ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುು ಸೊಚಸುವ ರ್ೊಲಕ, ಅದು ಸ್ಾಮಾನ್ಾ 
ಅಥಮದ ರ್ೊಲಕ ಕಲ್ಲ್ಯವಾಂತಹ ರ್ತುು ಜನ್ರು ತರ್ಮ ದಿನ್ನತಾದ ವಾವಹಾರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಮಾತನಾಡುವಾಂತದಾನ್ುು ಆತನ್ು ದೃಷಾಟಾಂತಿೇಕರಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಅರ್ಿವಿಲಿದೆೇ 
ಇರತವ ಯಾವುದ ೇ ಭಾಷ ಯು ಇಲಲ ಎಾಂದು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಸೊಚಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . 
ಮಾರುಕಟ್ ಟಗ ೊೇಸೆರ ವಾಾಪಾರಸಾರು ರ್ಧಾ ಸಾಂಪ್ಕಮವು ಯೇಗಾವಾಗುವಾಂತ  ಅತಮನ್ 
ವರಹ ೊಾಂದಿದ ವಾಕ್ರುಗಳ್ಳ ಕ ೈಸುರ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಭಾಷ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲಯೊ ಮಾತನಾಡುವದೊ ಸಹ 
ಇದ ೇ ರಿೇತಿಯಾಗಿದ . ಅವರು ಇದನ್ುು ಬ ೇರ ಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕ ೊಾಂಡಿದಾರು. 

ವಚನ್ 13ರಲ್ಲ್ಲ ಅಪೊಸುಲನ್ು “ವಾಣಿಗಳ್ನ್ುು” ಬಳ್ಸುವುದರತು 
ರ್ರಳ್ಳವವನಾಗಿದಾಾನ . ಪೌಲನ್ ದೃಷಾಟಾಂತದ ರಿೇತಿಯ ಪ್ರಕಾರ glōssai (phōnai 
ವಾಣಿ) ಗಳಿಾಂದ phōnai (“ಧವನಗಳ್ಳ” ಅಥವಾ “ಮಾತಿನ್ಶ ೈಲ್ಲ್”)ಗ  ಸಾಳಾಾಂತರವಾಗುವದು 
ಅವಶಾವಾಗಿತುು. ಇದಕ ೆ ಯಾವ ಸೊಚನ ಯೊ ಇಲಲ, ಒಾಂದು ಪ್ರತಿಪಾದನ ಯ ಪ್ರಕಾರ 
glōssaiಯು ಪೌಲನ್ ಉನಾಮದಪ್ೂರಿತ ಮಾತಿನ್ ಶ ೈಲ್ಲ್ಯಾಗಿತುು ರ್ತುು phōnaiಯು 
ಗರಹಕಾಪ್ೂರಕ ಭಾಷ ಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನ್ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ ಪ್ದ ಆಗಿತುು.  

ವಚನ 11. ಸಾಂಪ್ಕಮವು ಅಲ್ಲ್ಲರದ ೇ ಹ ೊೇದರ , ಭಾಷ ಗಳ್ಳ ಗಾಳಿಯ ರ್ೊಲಕ 
ಸ್ಾಗುವ ಉದ ಾೇಶರಹತ ಧವನಯ ಅಲ ಯಾಂತ  ಇರುತುವ . ದನ್ದ ಕ ೊರಳ್ಗಾಂಟ್ಟಯ 
ಬಾರಿಸುವಿಕ ಯು ಎಷ ೊಟೇ ಸಹಾಯಕವಾದದುಾ ಆಗಿದ . ಕ ೇಳ್ಳಗನ್ು ಆ ಭಾಷ ಯನ್ುು 
ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುದ ೇ ಇರುವ ಗಲ್ಲ್ಬಿಲ್ಲ್ ಕಾರಣಕಾೆಗಿಯೆೇ ಒತುುಕ ೊಡುವುದಕಾೆಗಿ 
ವಣಮರ್ಯಪ್ದಗಳ್ನ್ುು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಬಳಿಸಿದಾಾನ . ಮಾತನಾಡುವವನ್ು ಕ ೇಳ್ಳಗನಗ  
ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸಿದಾಗ ಅದು (ಅನಾಗರಿೇಕ) ಅನಾದೆೇಶದವನತ ಆಗಬಹುದು – “ಅನ್ಾ 
ದ ೇಶದವ”ನ್ಾಂತ  ಅಲಲ ಆದರ  ನಜವಾಗಿಯೊ “ಒಬಬ ಅನ್ಾದ ೇಶದವನ್ು.” ಭಾಷ , ಸಾಂಸೃತಿ 
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ರ್ತುು ಸರಕಾರ ರಚನ ಗಳಿಾಂದ ಒಟ್ಾಟಗಿ ಸ್ ೇರಿಸಲಪಟ್ಟ ಜನ್ರು ಇತರ ಹ ೊರದ ೇಶಿೇಯರಿಗ  
ಈ ಪ್ದವನ್ುು ಬಳ್ಸುತಾುರ . ಅಮೇರಿಕನ್ುರು ಅವರನ್ುು “ವಲಸ್ ಗಾರರು” ಎಾಂದು 
ಕರ ಯಬಹುದು. ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರು ಅವರನ್ುು “ರಾಷರಗಳ್ಳ” (ַהּגֹוִים, haggoim) ಎಾಂದು 
ಮಾತನಾಡುತಾುರ . ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನ್ ಸರ್ಯದ ಆದಿಯಲ್ಲ್ಲ ಯೆಹೊದಿಗಳ್ಳ ಅವರನ್ುು 
“ಅನ್ಾಜನ್ರು” (τὰ ἔθνη, ta ethnē) ಎಾಂದು ಕರ ಯುತಿುದಾರು. ಒಬಬ ಗಿರೇಕ್ ವಾಕ್ರುಯು 
ಮಾನ್ವಿೇಯತ ಯನ್ುು ಮಾತನಾಡುವಾಂತಹ ಭಾಷ  ಅದು ಗಿರೇಕ ಕಲ್ಲ್ಕ  ರ್ತುು 
ಸಾಂಸೃತಿಯಲ್ಲ್ಲ ವಿಭಾಗಿಸುವದಾಗಿದುಾ, ಅದು ಗಿರೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಇದುಾ ರ್ತುು ಮಾತನಾಡುವಾಗ 
“ಬಾರ, ಬಾರ್, ಬಾರ್” ಎಾಂಬ ಧವನಯನ್ುು ಮಾಡುವಾಂತದುಾ ಆಗಿರುತುದ . ಯಾರಾದರೊ 
ಗಿರೇಕ ಮಾತುಗಾರರು (ಅನ್ಾದ ೇಶಿೇಯ) “barbarian” (βάρβαρος, barbaros) ಎಾಂದು 
ಉಚಛರಿಸುವರು. ಅಲ್ಲ್ಲ ಏನ್ು ಹ ೇಳ್ಲಪಡುತುದ  ಎಾಂದು ಕ ೇಳ್ಳಗನ್ು ಅರಿತುಕ ೊಾಂಡಾಗ, 
ಮಾತಾಡುವವನ್ು ಅದು್ತಿೇಯವಾಗಿ ಕ ೊಡಲಪಟ್ಟ ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವ ವರವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದಾಾದರ , ಆ ಮಾತುಗಾರನ್ು ಕ ೇಳ್ಳಗನಗ  ಅನ್ಾದ ೇಶಿೇಯನ್ು ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . 

ವಚನ 12. ತಿರುಗಿ ಪೌಲನ್ು ನೇನ್ು ಎಾಂಬ ಸವಮನಾರ್ಕ ೆ ಒತಿುಹ ೇಳಿದಾಾನ . 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಇಲ್ಲ್ಲವರ ಗ  ಹ ೇಳಿದ ಎಲಲ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಪ್ರಸುುತ ಪ್ರಿಸಾತಿಗ  
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಾಗಿವ . ಸಾಂದಭಮದ ಮೇಲ  ಆತುಕ ೊಾಂಡಾಂತ  ಗಿರೇಕ್ ಪ್ದ ζηλωταί 

(zēlōtai) ಅಥಮವು “ಉತಾಿಹಯಾದ ಜನ್ರು” ಅಥವಾ “ಹ ೊಟ್ ಟಕ್ರಚಾನ್ ಜನ್ರು” 
ಎಾಂಬಥಮವನ್ುು ಕ ೊಡಬಹುದು. ನೇವೂ ಆತಮಪ ರೇರಿತವಾದ ನ್ುಡಿಗಳ್ನಾುಡುವುದಕ ೆ 
ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ ಎಾಂಬ ಮಾತುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅಣಕುಮಾತಿನ್ ಛಾಯೆಯು 
ಕ ೇಳಿಬರುತುದ , ಆದರ  ಪೌಲನ್ು ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ ಸಕಾರಾತಮಕ 
ಪ್ರಯೇಜನ್ಗಳಿಗ ೊೇಸೆರವ ೇ ತನ್ು ಮಚಾಕ ಯ ರ್ನ್ಸಿಾತಿಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾನ್ು. ಈ 
ಆತಿೀಕತ ಯಿಾಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾದ ಸ್ಾರ್ಥಾಮಗಳ್ಳ ಕ್ರರಸಿುೇಯ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾದ ಕತಮನ್ 
ರ್ರಣ, ಹೊಣುವಿಕ , ರ್ತುು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ಗಳ್ನ್ುು ಎತಿು ತ ೊೇರುವವು ಆಗಿವ . 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ಕ ೈಸುರಲ್ಲ್ಲ “ಆತಮಪ ರೇರಿತವಾದ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಳ” ಇವ  ಎಾಂಬುದು 
ಯೇಗಾವಾದದ ಾೇ ಆದರ  ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಳ ಸರ್ಸು ಸಭ ಗ  ಪ್ರಯೇಜನ್ಕಾರಿಯಾಗಿರ 
ಬ ೇಕು (12ನ ಯ ಅಧ್ಾಾಯವು ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸಿದ ಹಾಗ ). ಸಭ ಗ  ಪ್ರಯೇಜನ್ವಾದಾಗ, 
ಪ್ರತಿಯಬಬರೊ ಆಶಿೇವಮದಿಸಲಪಡುತಾುರ . ಬದಲಾಗಿ ಸವತೃರ್ಪುಗಾಗಿ ವರಗಳ್ನ್ುು 
ಎದುರುನ ೊೇಡುವ, ಪಾತಿಯೊಬಿ ಸದಸಾನತ ಸಭೆಗೆ ಭಕ್ತುವೃದಿಿಯನತುುಂಟ್ತ ಮಯಡತವದಕೆಾ 
ಪ್ರಯತಿುಸುವ ಕಾಯಮದಲ್ಲ್ಲ ತ ೊಡಗಬ ೇಕು.  

ಸಭೆಯನತು ಪುಷಿುೇಕರಿಸಬೆೇಕತ (14:13-19)  
ಪೌಲನ್ು ಪ್ರವಾದನ  ರ್ತುು ವಾಣಿಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ  ಮಾಡಿಸುವಾಗ, ಸಭ ಗ  

ಬ ೊೇಧಿಸುವಾಂತಹ ಒಾಂದು ವರ ಸಭ ಯನ್ುು ಪ್ುಷ್ಟೇಕರಿಸುತುದ ; ಇನ ೊುಾಂದು 
ವಾಾಖ್ಾಾನಸಲಪಡದ ೇ ಹ ೊೇದಾಗ ಸಭ ಗ  ಯಾವ ಪ್ರಯೇಜನ್ ಮಾಡಲಾರದು. “ಸಭ ಗ  
ಭಕ್ರುವೃದಿಧಯನ್ುುಾಂಟ್ು ಮಾಡುವದಕ ೆ ಪ್ರಯತಿುಸುವ ವರಗಳ್ಳ” ಆದಾಗ ಅವನ್ುು 
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ಉತಾಿಹದಾಯಕ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಳ ಎಾಂದು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಶಾಲಘಿಸಿದಾಾನ  (14:12). 
ವರಗಳ್ಳ ಪ್ರತಿಯಬಬ ವಾಕ್ರುಯ ರ್ೊಲಕ ಅದು್ತಿೇಯವಾಗಿ ಕಾಂಡರೊ ಸಹತ ಅವು ದ ೇವರ 

ರ್ಹಮಗಾಗಿ ರ್ತುು ಆತನ್ ಸಭ ಗಾಗಿ ಅಯೇಗಾವಾಗಿರಲೊ ಸ್ಾಕು. ವರವು 
ಪ್ುಷ್ಟೇಕರಿಸುವಾಂತಹ ನಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲ್ಲ, ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವಾಂತಹ ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ರವಾನಸಬ ೇಕು. 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವ ವರವು ಪ್ರಿಶುದಾಧತಮನ್ ಅದು್ತಿೇಯ ಶಕ್ರುಯ ರ್ೊಲಕ 

ಮಾನ್ವಿೇಯ ಭಾಷ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವುದು ಎಾಂದು ನೇವು ನ್ಾಂಬುವಿರಾದರ , ಆ 

ಶಕ್ರುಪ್ಡ ದಾಂಥವರು ತರ್ಮ ವರಗಳ್ನ್ುು ಸವಪ್ರಶಾಂಸ್ ಗ  ಬಳ್ಸುತಿುದಾರು. ಅದು ಹೇಗಿರುವಾಗ, 
ಸಭ ಯು ಅಲಪವಾದ ಪ್ರಯೇಜನ್ವನ್ುು ಪ್ಡ ಯುತಿುತುು. 

ವಾಣಿಗಳ್ಳ ವಾಖ್ಾಾನಸಲಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿ ಪಾರಯೇಗಿತವಾಗಬ ೇಕ ಾಂದು ಆತನ್ು 
ನ್ಾಂಬಿದುಾ ಅವುಗಳ್ಳ ಅಾಂತಗಮತ ಅಥಮವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದು ಪೌಲನ್ 
ಅವಶಾಕತ ಯು ಆಗಿತುು. ವಾಣಿಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುು ವಾಾಖ್ಾಾನಸುವ 
ಅವಶಾಕತಯು ಇದ  ಎಾಂಬುದು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ಮೇಲ  ಆತನ್ ಆಪಾಧನ ಯಾಗಿತುು. 
ಅವುಗಳ್ಳ ವಾಾಖ್ಾಾನಸಲಪಡದ ೇ ಇದಾರ , ಅವುಗಳ್ಳ ವಾಕ್ರುಯ ಭಾವನಾತಮಕ ಅಥವಾ 
ಆತಿೀಕ ಜ್ಞಾನ್ಕ ೆ ಪ್ರಶಾುಥಮಕ ಪ್ರಯೇಜನ್ಕಾರಿಯಾಗಿದಾರೊ ಅವುಗಳ್ಳ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಬ ೊೇಧನ ಗ  ಯೇಗಾವಿಲಲದವುಗಳ್ಳ ಆಗಿವ . ಸಾಂತರ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲನ್ ಬರಿೇ ಗಲ್ಲ್ಬಿಲ್ಲ್ಯು 
ಅವನ್ುು ಗರ್ನಸುತಿುರುವ ಕ ೈಸುರಿಗಾಗಲ್ಲ್ೇ ಅಥವಾ ಅಕ ೈಸುರಿಗಾಗಲ್ಲ್ೇ 
ಪ್ರಯೇಜನ್ಕಾರಿಯಲಲ. 
13ಆದತದರಿುಂದ ವಯಣಿಯನಯುಡತವವನತ ತ್ನಗೆ ಅರ್ಿವು ಹೆೇಳುವ ಶಕ್ತುಯತ 
ಉುಂಟ್ಯಗಬೆೇಕೆುಂದತ ದೆೇವರನತು ಪಯಾರ್ಥಿಸಲ್ಲ. 14ಯಯಕೆುಂದರೆ ನಯನತ ವಯಣಿಯನಯುಡತತಯು 
ದೆೇವರನತು ಪಯಾರ್ಥಿಸಿದರೆ ನನಯುತ್ಮವು ಪಯಾರ್ಥಿಸತವುದೆೇ ಹೆ ರತ್ತ ನನು ಬತದಿಿ 
ನಷ್ಫಲವಯಗಿರತವದತ. ಹಯಗಯದರೆೇನತ? 15ನಯನತ ಆತ್ಮದಿುಂದ ಪಯಾರ್ಥಿಸತವೆನತ, 
ಬತದಿಿಯುಂದಲ  ಪಯಾರ್ಥಿಸತವೆನತ. ಆತ್ಮನುಂದಲ  ಹಯಡತವೆನತ, ಬತದಿಿಯುಂದಲ  
ಹಯಡತವೆನತ. 16ನೇನತ ಆತ್ಮನುಂದ ಮಯತ್ಾ ಸ್ೆ ುೇತ್ಾಮಯಡಿದರೆ ಆ ವರವನತು ಹೆ ುಂದದಿರತವ 
ಸಭೆಯವನಗೆ ನೇನತ ಹೆೇಳಿದತದ ತಿಳಿಯದೆೇ ಇರತವುದರಿುಂದ ನೇನತ ಮಯಡತವ 
ಕೃಜ್ಞತಯಸತುತಿಗೆ ಅವನತ ಆಮನ್ ಎುಂದತ ಹೆೇಗೆ ಹೆೇಳಯನತ? 17ನೇನುಂತ್  ಕೃಜ್ಞತಯಸತುತಿ 
ಚೆನಯುಗಿಮಯಡತತಿುೇ ಹೌದತ, ಆದರೆ ಬೆೇರೆ ಬಿನತ ಭಕ್ತುವೃದಿಿಯನತು ಹೆ ುಂದತವುದಿಲಿ. 
18ನಯನತ ನಮಮಲಿರಿಗಿುಂತ್ಲ  ಹೆಚಯಚಗಿ ವಯಣಿಗಳನಯುಡತತೆುೇನೆುಂದತ ದೆೇವರನತು 
ಕೆ ುಂಡಯಡತತ ುೆೇನೆ. 19ಆದರ  ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಯಣಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸ್ಯವಿರ ಮಯತ್ತಗಳನತು 
ಮಯತ್ನಯಡತವದಕ್ತಾುಂತ್ ನನು ಬತದಿಿಯುಂದ ಐದೆೇ ಮಯತ್ತಗಳನಯುಡಿ ಇತ್ರರಿಗೆ 
ಉಪದೆೇಶಮಯಡತವದತ ನನಗೆ ಇಷ್ುವಯದದತದ.  

ವಚನ 13. ಒಬಬ ವಾಕ್ರುಯು ಒಾಂದಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಹ ಚುಾ ವರಗಳಿಾಂದ 
ಆಶಿೇವಮದಿಸಲಪಡಬಹುದು. ಯಾರಾದರೊ ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಾರ್ಥಾಮವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದಾಾದರ  ವಾಾಖ್ಾಾನ್ದ ವರವನ್ುು ಪ್ಡ ಯಲು ಅದು್ತಿೇಯವಾಗಿ ಪಾರಥಿಮಸಬ ೇಕು 
ಎಾಂಬುದನ್ುು ಸಹ ಆತನ್ು ತಿಳಿಯುತಾುನ . ಆತನ್ು ತನ್ು ಮಾತುಗಳ್ನ್ುು ವಾಾಖ್ಾಾನ್ 
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ಮಾಡುವಾಗ ಆತನ್ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಅದನ್ುು ಕ ೇಳ್ಬ ೇಕ ಾಂದಿರುವವರಿಗ  ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು 
ತಿಳಿಸುವಾಂತಿರಬ ೇಕು. ವಯಣಿಯಲ್ಲಿನ ಮಯತ್ತಗಳು ಏನನೆ ುೇ ಅರೆೈಿಸತವ ಕಯರಣ್, 
ವರವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವನ್ು ಅಥಮವು[ವನ್ುು] ಹ ೇಳ್ಳವ ಶಕ್ರುಯು 
ಅಥಮವಿಸವರಿಸುವದ ೇನಾದರೊ ಇರದ ೇ ಹ ೊೇದರ  ಅದಕಾೆಗಿ ಪಾರಥಿಮಸುವುದನ್ುು 
ನ ೊೇಡುವುದು ಕಠಿಣವಾದದ ಾೇ. ಯಾವುದ ೇ ಅಥಮರಹತವಾದ ಪ್ಠಾವು ಇಲ್ಲ್ಲ ಉನಾಮದದ 
ಮಾತಿನ್ಶ ೈಲ್ಲ್ಯಲ್ಲ್ಲ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳ್ಳ ವಾಕುವಾಗುವಾಂಥದುಾ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವು 
ಹ ೊಾಂದಿರುವುದ ೇ ಇಲಲ. ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಪೌಲನ್ ಸೊಚನ ಯನ್ುು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯು 
ವಾಣಿಗಳ್ ವರವು ಯಾವದು ಎಾಂದು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲನ್ ಅವರ ಆದಾರವಾಗಿದ . 
ಇದ ೇ ಇಾಂದಿನ್ ಆಧುನಕ ಓದುಗರಿಗೊ ಅನ್ವಯಿಸುತುದ . 

ವಚನ 14. ಪೌಲನ್ು ಪ್ರಥರ್ ಪ್ುರಷಕ ೆ ಸವಮನಾವನ್ುು ಬದಲಾಯಿಸಿದುಾ,ಅದರ 
ರ್ೊಲಕ ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  ಹ ಚುಾ ಹತಿುರವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕ ಾಂಬುದ ೇ ಆಗಿದ . 
ಯಾರ ೊಬಬನ್ೊ ಅರ ೈಮಕ ೊಳ್ುದ ೇ ಇರುವ, ಯಾವುದ ೇ ಸಾಂಪ್ಕಮವಿಲಲದ, ಯಾವುದ ೇ 
ಸ್ ೊುೇತರಗಳ್ಳ ಇಲಲದ ರ್ತುು ಯಾವುದ ೇ ಬ ೊೇಧನ ಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರದ ಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾರಥಮನ ಯನ್ುು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದ ೇ ಪ್ರಬ ೊೇಧನ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರಲಾರದು 
ಎಾಂಬುದು ಅಪೊಸುಲನ್ ಸಪಷಡವಾದ ಅಥಮವಾಗಿತುು. ಸಭ ಯ ಕೊಡುವಿಕ ಗ  
ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟ್ಟಾಂತ  ಇದು ಯಾವದೊ ಪ್ರಯೇಜನ್ಕ ೆ ಬಾರದು. ಮಾತನಾಡುವ ವಾಕ್ರುಯು 
ತನ್ುಷಟಕ ೆ ತಾನ ೇ ಭಾವೇದ ರೇಕದ ಅರಿವನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸಿದರೊ ಕೊಡಾ ಪ್ರಿಶುದಾಧತಮನ್ು 
ತನ್ು ಆತ್ಮನ ರ್ೊಲಕ ಮಾತನಾಡುತಿುದಾಾನ  ಎಾಂದು ತಿಳಿದುಕ ೊಾಂಡರೊ ಕೊಡಾ ಹ ಚ್ಾಾದ 
ನಜವಾದ ಒಳಿತು ಯಾರಿಗೊ ವಿಸುರಿಸಲಾಗದು. ಆತನ್ು ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ೂರಕವಾಗಿ ಆಶಿಸಿದುಾ 
ಕ ೇಳ್ಳಗರ ರ್ನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಯಾವ ಫಲವನ್ುು ನೇಡಲಾರವು. ಹ ಚ್ ಾಾಂದರ  ತನ್ುಷಟಕ ೆ ತಾನ ೇ 
ಆತಮನಾಂದ ಫಲಪ್ರದ ಾಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕ ೊಾಂಡು ದ ೇವರಿಗ  ಪಾರಥಮನ  ಮಾಡಬಹುದು, 
ಪಾರಮಾಣಿಕ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ, ರ್ೊಲಕ ಆತನ್ ಬಾಯಿಾಂದ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಹ ೊರಬರಬಹುದು 
ಆದರ  ಆ ಮಾತುಗಳ್ ಅಥಮವಾಗದ ಕಾರಣ ಅದನ್ುು ಕ ೇಳಿದವರಿಗ  ಯಾವುದ ೇ ಫಲ 
ಉತ ುೇಜನ್ ದ ೊರ ಯಲಾರದು. 

 ಫಲವನ್ುು ಉತಾಪದಿಸುವ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ಬತದಿಿಯಲ್ಲಿ (νοῦς, nous) ಪಾರಥಮನ ಯು 
ಆಳ್ಬ ೇಕ ಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಎದುರುನ ೊೇಡುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಒಬಬನ್ು ಪ್ರಿರ್ಮತ 
ಭಾವನ ಯಿಾಂದ ಪಾರಥಿಮಸಿದಾಗ ಅತನ್ ಹೃದಯದಲ್ಲ್ಲ ಫಲಗಳ್ಳ ಉತಾಪದಿತವಾಗಬಹುದು, 
ಆದರ  ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ವಾಕ್ರುಯ ರ್ನ್ಸಿನ್ುು ರ್ಮೇರಿ ಫಲಗಳ್ಳ 
ಉತಾಪದಿತವಾಗುತುವ . ಒಬಬನ್ು ತನ್ು ಕ ಳ್ಳಗರಿಗ  ತಿಳಿಯದ ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪಾರಥಿಮಸಿದಾಗ, 
ಕ ೇಳ್ಳಗನಗ  ಆತನ್ು ಏನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ ೊೇ ಅದು ಫಲವನ್ುು ಕ ೊಡದು ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ 
ಮಾತಿನ್ ಅಥಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಆತನ್ “ಬುದಿಧ” “ಫಲವಿಲಲದಾಾಗಿರಬಹುದು”; ಕ ೇಳ್ಳಗರಿಗ  
ಇದರ ಪ್ರಿಣಾರ್ದಾಂತ  ಕ ೇಳ್ಳಗರರು “ಆಮನ್” ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಲಾರರು (14:16). 
ಅಥಮವಾಗದ ಪ್ದಗಳಿಗ  ಅವರು ತರ್ಮ ಸವಾಂತ ಪಾರಥಮನ ಯನ್ುು ಸ್ ೇರಿಸಲು ಅವರು 
ಅಸರ್ಥಮರಾಗುವರು. ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಆರಾಧನ ಯು ಸರ್ುದಾಯಿಕ ಕ ೊಡುಗ ಯಾಗಿರಬ ೇಕು 
ಹ ೊರತು ವ ೈಯಕ್ರುಕ ವಾವಹಾರವಾಗಿರಬಾರದು ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು 



 141 

ಸೊಚಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . 
ವಚನ 15. ಪ್ರಥರ್ ಪ್ುರುಷದಲ್ಲ್ಲಯೆೇ ಬರ ಯುತಾು, ಪೌಲನ್ು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯ 

ರ್ಹತವವನ್ುು ಒತಿುಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ನ್ುು ಅಭಾಾಸಮಾಡುವುದರ ಯಾವುದ ೇ 
ಭಾವನಾತಮಕ ಪ್ರಯೇಜನ್ಗಳ್ಳ, ಅದು ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ವರವು ದ ೇವರನ್ುು ರ್ಹಮ 
ಪ್ಡಿಸುವುದಾಗಿದಾರ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವ ರ್ೊಲಕ ಇರುವುದಾಗಿರಬ ೇಕು ಎಾಂದು 
ಆತನ್ು ಸೊಚಸುವುವವನಾಗಿದಾಾನ . ನಾನ್ು ಆತಮದಿಾಂದ ಪಾರಥಿಮಸುವ ನ್ು, 
(προσεύξομαι, proseuxomai) ನಯನತ . . . ಪಯಾರ್ಥಿಸತವೆನತ. ನಯನತ . . . ಹಯಡತವೆನತ 
ψαλῶ, psalō ಎಾಂದು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಇದನ್ುು ಬರ ಯುವಾಗ ತಾನ್ು ಕ ೈಸುರ ಲಲರ ಪ್ರತಿನಧಿ 
ಎಾಂದು ಭಾವಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಈ ಆತನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ  ರ್ತುು 
ಭಾವನಾತಮಕ ಉದ ವೇಗವು ಪ್ರಸಪರವಾಗಿ ವಿಷ ೇಶವಾದವುಗಳ್ಳ ಅಲಲ; ಆದರ  
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಎದುರುನ ೊೇಡುತಿುರುವ ಪ್ರಥರ್ ಪ ರೇರಣ , ಅಥವಾ ಅವರು 
ಎದರುನ ೊೇಡುತಿುರುವ ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ  ಭಾವನ ಯ ಬ ಲ  ಎಾಂದು ಇದು ಕಾಂಡಿತು. 
ಪೌಲನ್ು ಸಭಾನಾಗಿದಾನ್ು ಆದರ  ಇಾಂಥ ಆತಿೀಕ ವಿನಾಷಗಳ್ ಜ ೊತ  ಚಲಾಲಟ್ವಾಡುವ 
ಮಾಗಮಗಳ್ನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುವುದರ ಬಗ ಿ ಆತನ್ ಒತಿುಹ ೇಳ್ಳವಿಕ ಯು 
ಪ್ಟ್ುಟಬಿಡದಾಂತದಾಾಗಿತುು. ಪಾರಥಮನ ಯಾಗಿರಲ್ಲ್ ಅಥವಾ ಹಾಡುವದು ಆಗಿರಲ್ಲ್, 
ಕ ೊರಿಾಂಥದ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ತಾವು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯ ಚ್ೌಕಟ್ಟಟನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಆರಾಧನ ಯನ್ುು ಮಾಡಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಒತಾುಯಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ .  

ಸತಾವ ೇದದಲ್ಲ್ಲನ್ ಹಾಡುಗಳ್ಳ ಸುುತಿಯನ್ುು, ಉಪ್ಕಾರಸಮರಣ ಯನ್ೊು, ರ್ತುು 
ರ್ನ್ವಿಯನ್ೊು ವಾಕುಪ್ಡಿಸುವಾಂತವುಗಳ್ನ್ುು ತಿೇಮಾಮನಸಬಲಲವುಗಳ್ಳ ಆಗಿವ . 
ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ಕ್ರೇತಮನ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಅದ ೇ ರಿೇತಿ ಲೊಕ 1:46-55, 67-79ರಲ್ಲ್ಲನ್ ರ್ರಿಯಳ್ 
ರ್ತುು ಜಕರಿೇಯನ್ ಪ್ದಗಳ್ೊ ಇದಕ ೆ ಉದಾಹರಣ ಯಾಂತಾಗಿವ . ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ 
ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುು ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲರುವುದಕ ೆ ಯಾವುದ ೇ 
ಒತಾುಯವನ್ುು ಮಾಡುವ ಕಾರಣಗಳ್ಳ ಕ ೊಡಲಪಟ್ಟಟಲಲ. ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳ್ಳ ರ್ತುು 
ವಾಣಿಗಳ್ಳ ಅಥಮವಾದಾಗ ಮಾತರ ಎಾಂಬಥಮದಲ್ಲ್ಲನ್ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ಕ ೊೆೇಸೆರ ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ 
ಬ ೊೇಧನ ಯು ಕಾಂಡುಬರುತುದ . ಹಾಡುಗಳ್ಳ ರ್ತುು ವಾಣಿಗಳ್ಳ ಅಥಮಹೇನ್ 
ಹರಟ್ ಗಳಾದರ , ಪ್ರತಿಯಾಂದೊ ತಕಮಬದಧ ವಿಚ್ಾರಗಳ್ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ಗಳಾಗಿರಬ ೇಕು 
ಪೌಲನ್ು ಯೇಚಸುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ. 

ವಚನ 16. ಕ ೈಸು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ವಾಣಿಗಳಿಗ ೊೇಸೆರ ಅಪೊಸುಲನ್ 
ಎದುರುನ ೊೇಡುವಿಕ ಯು ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ ಎದುರುನ ೊೇಡುವಿಕ ಗಿಾಂತಲೊ ಹ ಚುಾ 
ಭಿನ್ುವಾಗಿತುು. ಯಾವುದ ೇ ಒಬಬ ಅನ್ಾಧರ್ಮೇಮಯ ವ ಾವಸ್ ಾಯಲ್ಲ್ಲ ಉನಾಮದಕ 
ಮಾತುಗಾರರ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ ಮಾಡುವುವಿಕ ಯನ್ುು ಆ ಸರ್ುದಾಯದ ಕ ೇಳ್ಳಗರು 
ಬ ೊೇಧಿಸಲಪಟ್ಟದುಾ (14:4) ಅಥವಾ ಆಮನ್ ಎಾಂದು ಜ ೊೇಡಿಸುವುದನ್ುು ಯಾರೊ 
ಎದುರನ ೊೇಡರು. ದ ೇಹವನ್ುು ಅಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿ ವಾಣಿಗಳ್ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವನ್ುು 
ಮಾಡಬ ೇಕ ಾಂಬ ತನ್ು ಸೊಚನ ಗ  ಓದುಗರು ಲಕ್ಷವಹಸಬ ೇಕ ಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ಎಚಾರಿಸಿದಾಾನ .  
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ಅನ್ಾಜನ್ರ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ವಾಣಿಗಳ್ಳ ಒಾಂದು ಸ್ಾವಭಾವಿಕ ಭಾಷ ಯಿಾಂದ ಇನ ೊುಾಂದರಲ್ಲ್ಲ 
ಕೊಡ ಭಾಷಾಾಂತರದ ರಿೇತಿಯಲೊಲ ವಾಾಖ್ಾಾನಸಲಪಡುವುದಿಲಲ. ಢ ಲ್ಲ್ಪೇಗಳ್ಳ ಭವಿಷಾ 
ರ್ುನ್ುುಡಿಯುವ ಉದ ಾೇಶದಿಾಂದ ಪ್ರವಾದನ ಯಿಾಂದ ಬಿತುರಿಸಲಪಟ್ಟ ಸಾಂದ ೇಶಗಳ್ಾಂತ  
ಇರುವವು ಆಗಿವ  ಹ ೊರತು ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ಸಾಂಘಟ್ನ ಯನ್ುು ಪೊರೇತಾಿಹಸುವಾಂತವುಗಳ್ಳ 
ಅಲಲ. ಉನಾಮದದ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ಳ, ಉದ ರೇಕದ ಮಾತುಗಳ್ಳ, ಅನ್ಾಜನ್ರ 
ಸಾಂಸೃತಿಯಡನ  ಸ್ ೇರಿಕ ೊಾಂಡಿದುಾ, ಅವುಗಳ್ಳ ಕುಖ್ಾಾತವಾದ ವಿಷಯ 
ಲಾಂಪ್ುಟ್ತನ್ವನ್ುು ಪ್ರಚ್ ೊೇದಿಸುವವು ಆಗಿವ . ಪೌಲನ್ು ಇಾಂಥ ಅನ್ಾಜನ್ರ ಆರಾಧನ ಯ 
ಅಭಾಾಸಗಳ್ನ್ುು ಕ ೈಸು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು. ಅಸಾಂಭವನೇಯವಾದದುಾ ಆಗಿದ  
ಎಾಂದಿದಾಾನ . ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಆರಾಧನಾ ಸ್ ೇವ ಯಲ್ಲ್ಲನ್ ಘಟ್ಟಸುವ ವಾಣಿಗಳ್ಳ 
ಅದು್ತಿೇಯವಾದ ಪಾಾಂಡಿತಾಪ್ೂಣಮವಾದ ಸ್ಾವಭಾವಿಕ ಭಾಷ ಗಳ್ನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿದುಾ, 
ಅನ್ಾಜನ್ರ ಉನಾಮನ್ದ ಮಾತಿನ್ಶ ೈಲ್ಲ್ಯು ಸ್ಾರ್ಾತ ಯು ಕ ೇವಲ ತ ೊೇರಿಕ ಯದಕ ೆ 
ರ್ತುು ರ್ಹತವವಿಲಲದ ಅಾಂಶಗಳಿಗ  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದುಾ ಆಗಿದ .  

ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆತಮನ್ ಪ ರೇರಣ ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲ್ಲ ಒಬಬನ್ು ದ ೇವರಿಗ  
ಅಶಿೇವಾಮದವನ್ುು ಬ ೇಡುವ ಅಥವಾ ಇನ ೊುಬಬ ವ ಾಕ್ರುಯನ್ುು ಹರಸುವಾಂಥದುಾ ಆಗಿದ , 
ಆದರ  ಇದು ಕ ಲ ಕ ೇಳ್ಳಗರಿಾಂದ ಗುರುತಿಸಲಪಡದ ೇ ಹ ೊೇಗಿದ . ἰδιώτης (idiōtēs) 
ಪ್ದವು NASBಯಲ್ಲ್ಲ ವರಗಳಿಲಲದಿರುವವರು ಎಾಂದು ಬಾಷಾಾಂತರವಾಗಿದುಾ, 
“ಕೌಶಲವಿಲಲದಿರುವವರು” ಅಥವಾ ಬಹುಷಃ ಕ್ರರಯಾಶಿೇಲತ ಯಿಲಲದುಾ ಎಾಂದು ಉತುರ್ 
ಬಾಷಾಾಂತರವಾಗಿದ . 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 14:16, 23, 24ರಲ್ಲ್ಲ ಈ ಪ್ದವು ಕಾಂಡುಬಾಂದಿದ ; ರ್ತುು 
ಇದನ್ುು ರ್ಮೇರಿ, ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಇನ್ೊು ಇತರ ಎರಡುಬಾರಿ 
ಕಾಂಡುಬರುವುದಾಗಿದ  (ಅ.ಕೃತಾ. 4:13; 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 11:6). ಈ ಎಲಲ ಸಾಂಭವಿಸುವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ, 
ಇದು ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ತರಬ ೇತು ಪ್ಡ ಯದವರನ್ುು ಇದು ಸೊಚಸುವುದಾಗಿದ . 
ಉದಾಹರಣ ಗ , ವ ೈದಾನ್ು ವ ೈದಾಕ್ರೇಯ ವಿಜ್ಞಾನ್ಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ  ಜ ೊತ  ಬಡಿಗನಾಂದ 
ಒಬಬ ಬಡಿಗನ್ು idiōtēs (ತರಬ ೇತು ಪ್ಡ ಯದವನ್ು) ಎಾಂದು ವಣಿಮಸಬಹುದಾಗಿದ . 
ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾ 4:13ರಲ್ಲ್ಲ ಪ ೇತರ ಯೇಹಾನ್ರು ಶಾಸ್ಾರಭಾಾಸ ಮಾಡದ 
“ಸ್ಾಧರಣರು” ಎಾಂದು ನಣಮಯಿಸಲಪಟ್ಟರು; ಅಾಂದರ  ಅವರು ಧರ್ಮಶಾಸರವನ್ುು 
ವಾಾಖ್ಾಾನ್ ಮಾಡುವುದಕ ೆ ಅವರು ಅವಿದಾಾವಾಂತರು ಎಾಂದು ಯೆಹೊದಾರು 
ಅರಿತುಕ ೊಾಂಡಿದಾರು. ಕ ಲ ವಿಚ್ಾರಗಳ್ಳ 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 11:6ರಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ತಾನ್ು 
ವಾಕಾಾತುಯಮದಲ್ಲ್ಲ “ನಪ್ುಣನ್ಲಲದವ” ಎಾಂದು ಕ ಲ ವಿಚ್ಾರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಗರ್ನಸಿದಾಾನ .  

 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 14ರಲ್ಲ್ಲ ಅದರ ರ್ೊರು ಘಟ್ನ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಈ ಪ್ದವು ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಒಬಬ ಕ ೈಸುನ್ು ಅಲ್ಲ್ಲ ನ್ಡ ಯುವುದನ್ುು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುದ ೇ 
ಇರುವುದನ್ುು ನಪ್ುಣನ್ಲಲದವ (ಸ್ಾಧ್ಾರಣರು) ಎಾಂದು ಸೊಚಸುವದು ಕಾಂಡುಬಾಂದಿದ . 
ಇಾಂಥ ವ ಾಕ್ರುಯು ಬಹುಶಃ ಅವಿಶಾವಸಿಯಾಗಿರಬ ೇಕು ಅಥವಾ ಆತನ್ು ಕುತೊಹಲ 
ಹುಟ್ಟಟಸುವಾಂತಹ ಪ ರೇಕ್ಷಕನ್ೊ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆತನ್ು ಕ ೇಳ್ಳಗನ್ ಹತಕ ೊೆೇಸೆರ ಆತನ್ು 
ಆ ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ ಇರುತಾುನ  – ವಿಶಾವಸಿಯಾಂತ  ಇರುವವನ್ಲಲ, ಆದರ  ಅವಿಶಾವಸಿಯೇ 
ಬ ೇರ ಯೇ ಎಾಂಬಾಂತ ಯೊ ಅಲಲ. ತಾವು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುದ ೇ ಇರುವಾಂಥ ಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ 
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ಆತಿೀಕವಾಗಿ ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ಕ ೈಸುನ್ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುು ಕ ೇಳಿದವರು ಆ 
ಮಾತುಗಾರನ ೊಾಂದಿಗ  ಸರ್ಮತಿಗಾಗಲ್ಲ್ೇ ಅಸರ್ಮತಿಗಾಗಲ್ಲ್ೇ ಯಾವುದ ೇ ರ್ೊಲವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿರುವುದಲ್ಲ್ಲಲ. ಆ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಅವರು idiōtēs ಎಾಂದು ವಣಿಮಸಲಪಟ್ಟಟದಾಾರ ; 
ಅವರು, ಕೃಜ್ಞತಾಸುುತಿ ಅಥವಾ ಸ್ ೊುೇತರಗಳ್ಳ ಅರ್ಪಮಸಲಪಡುವಾಗ ಅವುಗಳ್ನ್ುು 
ತಿಳಿಯದವರು ಅಗಿದುಾಕ ೊಾಂಡು ತಾವು ಕ ೇಳಿದಾನ್ುು ತಿಳಿಯಲು ಅಸರ್ಥಮರೊ ರ್ತುು 
“ಆಮನ್” ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಇಲಲದವರೊ ಆಗಿದಾಾರ. ಪೌಲನ್ ಸುವಾತ ಮಯ 
ಇಚ್ ಛಯು ಮೇಲಕ ೆ ಬಾಂತು. ಆತ ದೃಷ್ಟಯಲ್ಲ್ಲ, ಸ್ಾಧ್ಾರಣನಾದ ಪ ರೇಕ್ಷಕನ್ು 
“ಆರಾಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬಲು ಪ್ರರ್ುಖ್ನಾದ ವ ಾಕ್ರುಯಾಗಿದಾಾನ 6 (ನ ೊೇಡಿರಿ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 14:23). 
ಇದು ನಜವಾಗಿದಾಾದರೊ ಇಾಂಥ ವ ಾಕ್ರುಗಳ್ಳ ಆತನ್ು ಏನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಿುದಾಾನ ಾಂದು 
ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುಲಾರರು, ನ್ಾಂತರ ಸಾಂದ ೇಶವು - ಅದು ಎಷ ಟೇ ಅದು್ತಿೇಯವಾಗಿದಾರೊ ಸರಿ 
– ಅದು ಅಥಮವನ್ುು ಕ ೊಡದು.  

ವಚನ 17. ಆತಮನ್ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲ್ಲ, ಒಬಬನ್ು ಪಾರಥಮನ ಗಳ್ನ್ುು, 
ಆಶಿವಾಮದಗಳ್ನ್ುು ಅಥವಾ ಸ್ ೊುೇತರಗಳ್ನ್ುು ಎಲಲವನ್ೊು ಒಟ್ಾಟಗಿ ಇರಿಸಿಕ ೊಾಂಡು 
ಅರ್ಪಮಸಬಹುದು. ಬ ೇರ  ಭಾಷ ಗಳ್ನ್ುು ಮಾತನಾಡುವ, ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ವ ಾಕ್ರುಯು 
ರ್ುಾಂದ  ಬಾಂದು, ತನ್ು ಸವಾಂತ ಮಾತುಗಳ್ ಅಥಮವನ್ುು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವುದನ್ುು 
ಊಹಸಬಹುದು. ಅಭಿರುಚಯುಳ್ು idiōtēs ಪ ರೇಕ್ಷಕನ್ು ತಾನ್ು ಕ ೇಳಿದ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುು 
ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುದ ೇ ಹ ೊೇದರ  ಆತನ್ು ಬ ೊೇಧಿಸಲಪಡುವುದಿಲಲ. ಈ ಉದಾಹರಣ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವುದು, ದ ೇಹವನ್ುು ವೃದಿಧಸುವಲ್ಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾಯಮವನ್ೊು 
ಮಾಡದು. ಆಗ ವಾಣಿಗಳ್ಳ ಅಕ ೈಸುರಿಗ  ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು ರ್ುಟ್ಟಟಸುವಲ್ಲ್ಲ 
ಅಡತಡ ಯಾಗುತುದ .  

ವಚನ 18. ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅದರಲೊಲ ವಿಷ ೇಶವಾಗಿ ವಾಣಿಗಳ್ಳ 
ಹ ೊಟ್ಟಕ್ರಚಾನಾಂದ ಪ ರೇರ ೇರ್ಪತವಾಗಿರಬಾರದು ಎಾಂಬುದಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ  
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ತನ್ು ಸೊಚನ ಯನ್ುು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಕ ೊಡಲು ಪೌಲನ್ು 
ಬಯಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಇದತ ತ್ನುಷ್ುಕೆಾ ತಯನೆೇ ವಯಣಿಗಳ ವರಗಳ ಕೆ ರತೆಯನತು 
ಹೆ ುಂದಿರತವದತ ಎುಂಬುಂತ್ಲಿ. ಆತನ್ು ತಾನ್ು ಆರಿಸಿಕ ೊಾಂಡ ಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಅದು್ತಿೇಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ರ್ತುು ಹ ಚುಾ ಸ್ಾವತಾಂತರಯದಿಾಂದ ಇದನ್ುು 
ಯಾವುದ ೇ ಸಹ ೊೇದರರು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದ . ಒಬಬ ಅಪೊಸುಲನಾಗಿ ಪೌಲನ್ು, 
ಸಾಂಧಬಮಕ ೆ ಅವಶಾವಿದಾಾಂತ  ಯಾವುದ ೇ ಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಬಹುದಿತುು. ಇದಕ ೆ 
ವಾತರಿಕುವಾಗಿ, ಆತನ್ ಓದುಗರು ವಾಸುವವಾಗಿ ಒಾಂದು ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಎರಡು 
ಭಾಷ ಗಳಿಗ  ಸಿೇರ್ಮತಗ ೊಾಂಡಿದಾರು. ಆ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ, ಪೌಲನ್ು ನಾನ್ು 
ನಮಮಲಲರಿಗಿಾಂತಲೊ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ವಾಣಿಗಳ್ನ್ುು ಆಡುತ ುೇನ ಾಂದು ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . 
ಅವರಲ್ಲ್ಲ ಯಾರ ೊಬಬರೊ ಮಾಡಿದಾಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಬಲು ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಆತನ್ು ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಮಾತನಾಡಿದುಾ ಅದಕೆಲಲ ಆದರ  ಪ್ರಿಶುದಾಧತಮನ್ು ವಾಣಿಗಳ್ನ್ುು ಬಳ್ಸುವಲ್ಲ್ಲ ಹ ಚಾನ್ 
ಹ ೊಾಂದಾಣಿಕ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದುವ ಅವಕಾಶವನ್ುು ಕ ೊಟ್ಟಟದಾಾನ . 

ವಚನ 19. ವಾಣಿಗಳ್ ರ್ತುು ಪ್ರವಾದನ ಗಳ್ ಬಗ ಿ ಚಚಮಸುವ ಸಾಂಧಭಮಗಳ ಲ ಲಲಾಲ 
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ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಡವಳಿಕ  ಕುರಿತಾಗಿವ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 14:28). 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 11:18; 14:19, 28, 
35ರಲ್ಲ್ಲ ಮಾತರ ಪೌಲನ್ು ἐν ἐκκλησίᾳ (en ekklēsia) ಪ್ದವನ್ುು ಬಳಿಸಿದುಾ (ಅಕ್ಷರಸಹ, 
“ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ”) ಎಾಂದಾಗಿದ . ἐκκλησίᾳ (ekklēsia) ಈ ಪ್ದದ ಅಥಮವು ಸಭ  ಎಾಂದಾಗಿದ : 
ಈ ಪ್ದವನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಆರಾಧನ ಗ ಾಂದು ಕೊಡಿಬಾಂದ ಕ ೈಸುರಿಗಾಗಿ ಬಳಿಸಿದನ್ು.7 
ವಾಣಿಗಳ್ನ್ುು ಉದ ೊಾೇಗವನಾುಗಿ ಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡವರ ರ್ತುು ಇತರ ಕ ೈಸು ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಅವುಗಳ್ ಬಳ್ಕ ಯ ರ್ಧಾ ವ ಾತಾಾಸವನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಮಾಡುತಿುರುವಾಂತ  ಕಾಣುತುದ .  

ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ವಾಣಿಗಳ್ ವರವು ನ ೈಜ ಭಾಷ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅದು್ತವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡುವ ಸ್ಾರ್ಥಾಮವನ್ುು ಸಹಜವಾದ ಅಥಮದ ರ್ೊಲಕ ಮಾತುಗಾರನ್ು 
ಹ ೊಾಂದಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಮಾತಾಡುವವನಗ  ಆತನಗ  ಜನ್ರನ್ುು ಸಾಂಧಿಸುವಾಗ ತಾನ್ು 
ಸಾಂಪ್ಕ್ರಮಸದ ೇ ಇರುವವರಿಗ ೊೇಸೆರ ವಾಣಿಗಳ್ಳ ಸ್ಾವಮಜನಕ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಬ ೊೇಧನ ಗ ೊೇಸೆರ ಅವಶಾವಾದವುಗಳ್ಳ ಎಾಂಬುದು ಪೌಲನ್ ಉದ ಧೇಶವಾಗಿತುು (14:22). 
ಇಾಂಥ ಸ್ಾವಮಜನಕ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಅಪೊಸುಲನ್ು ತನ್ು ವರವನ್ುು ಬಳ್ಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ ; 
ಆದರ  ಅತನ್ು ಅದನ್ುು “ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ” ಅದಕಾೆಗಿ ವಿಷ ೇಶ ಸಾಂದಭಮವಿದಾಾಗ ಮಾತರ 
ಬಳ್ಸಿದಾಾನ . “ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ” ಜ ೊತ  ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ನ್ುು ಕಲ್ಲ್ಸುವುದಕ ೆ, ಪೊರೇತಾಿಹಸುವುದಕ ೆ, 
ರ್ತುು ಬ ೊೇಧಿಸುವುದಕ ೆ ಪೌಲನ್ು ಕಾಳ್ರ್ಜಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾನ್ು, ಬದಲಾಗಿ 
ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವ ಅಭಾಾಸದಿಾಂದ ತಾನ್ು ಎಷುಟ ಆತಿೀಕತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾನ  
ಎಾಂಬುದರ ಬಗ ಿಯಾಗಲ್ಲ್ೇ ಅಥವಾ ಎಷುಟ ಆತಮಗಳ್ಳ ಆತನಾಂದ ಆಶಿೇವಾಮದವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿವ  ಎಾಂದು ತ ೊೇರಿಸುವುದಕಾೆಗಲ್ಲ್ೇ ಅಲಲ. ಈ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಅಪೊಸುಲನ್ು 
“ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ” ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದುಾ ತನ್ು ಜ ೊತ  ಕ ೈಸುರು ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುದ ೇ ಇರುವ 
ವಾಣಿಗಳಿಾಂದ ಹತುುಸ್ಾವಿರ ಮಾತುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಇತರರಿಗ  
ಅಥಮವಾಗುವ ಐದು ಮಾತುಗಳ್ಳ ಸ್ಾಕು ಎಾಂದು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಪೌಲನ್ು 
ಆರಿಸಿಕ ೊಾಂಡ ನದಿಮಷಟ ಸಾಂಖ್ ಾಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ ರಹಸಾವಾದ ಅಥಮಗಳ್ಳ ಇಲಲ. 
ಅವುಗಳ್ಳ ಗರಹಸಲು ಸ್ಾಧಾವಾದ ರ್ತುು ಗರಹಸಲು ಅಸ್ಾಧಾವಾದ ವಾಣಿಗಳ್ ರ್ಧಾ 
ಸುಪಟ್ವಾದ ವ ಾತಾಾಸವನ್ುು ಎಳ ಯಲು ಸಹಾಯಿಸುವುದರಲ್ಲ್ಲ ಮಾತರ ಅವು 
ಪಾರಧ್ಾನ್ಾತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿವ . 

ಆರಯಧನೆ ಮತ್ತು ಸಮತದಯಯ–ಪಾಜ್ಞೆ (14:20-25) 
20ಸಹೆ ೇದರರೆೇ, ಬತದಿಿಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಯಲಕರಯಗಿರಬೆೇಡಿರಿ; ಕೆಟ್ುತ್ನದ 

ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಶತಗಳಯಗಿಯೇ ಇದತದ ಬತದಿಿಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಯಾಯಸಥರಯಗಿರಬೆೇಕತ.  
21ಅನಾಭಯಷ್ೆಯವರ ಮ ಲಕವಯಗಿಯ  ಪರದೆೇಶಸಥರ ನಯಲ್ಲಗೆಯುಂದಲ  ನಯನತ 

ಈ ಜನರ ಸುಂಗಡ ಮಯತಯಡತವೆನತ; ಆದರ  ಅವರತ ನನು ಮಯತಿಗೆ ಕ್ತವಿ 
ಕೆ ಡತವುದಿಲಿವೆುಂದತ ಕತ್ಿನತ ಹೆೇಳುತಯುನೆುಂಬತದಯಗಿ ಧಮಿಶಯಸರದಲ್ಲಿ ಬರದದೆ. 
22ಆದತದರಿುಂದ ವಯಣಿಗಳನಯುಡತವದತ ನುಂಬದವರಿಗೆ ಸ ಚನೆಯಯಗಿದೆ ಹೆ ರತ್ತ 
ನುಂಬತವವರಿಗೆ ಸ ಚನೆಯಲಿವೆುಂದತ ನಯವು ತಿಳುಕೆ ಳುಬೆೇಕತ. ಆದರೆ ಪಾವಯದನೆಯತ 
ನುಂಬದವರಿಗೆ ೇಸಾರವಲಿ ನುಂಬತವವರಿಗೆ ೇಸಾರವಯಗಿದೆ. 23ಹೇಗಿರತವಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲಯಿ 



 145 

ಒುಂದೆೇ ಸಥಳದಲ್ಲಿ ಕ ಡಿಬುಂದಯಗ ಎಲಿರ  ವಯಣಿಗಳನಯುಡಿದರೆ ಈ ವರವನತು 
ಹೆ ುಂದದಿರತವ ಸಭೆಯವರತ ಅರ್ವಯ ಕ್ತಾಸುನುಂಬಕೆಯಲಿದವರತ ಒಳಗೆ ಬುಂದತ ನೆ ೇಡಿ 
ನಮಗೆ ಹತಚತಚ ಹಡಿದದೆ ಎುಂದತ ಹೆೇಳುವುದಿಲಿವೇ? 24ಆದರೆ ನೇವೆಲಿರ  
ಪಾವಯದಿಸತತಿುರಲತ ಕ್ತಾಸುನುಂಬಕೆಯಲಿದವನಯಗಲ್ಲ ಈ ವರವಿಲಿದವನಯಗಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬುಂದರೆ 
ಅವನತ ಎಲಿರ ಮಯತ್ನತು ಕೆೇಳಿ ತಯನತ ಪಯಪಿಯುಂಬ ಅರತಹನತು ಹೆ ುಂದತವನತ, ಎಲಿರ 
ಮಯತಿನುಂದ ಪರಿಶೆ ೇಧಿತ್ನಯಗತವನತ, 25ಅವನ ಹೃದಯದ ರಹಸಾಗಳು ಬೆೈಲಯಗತವವು; 
ಮತ್ತು ಅಡೆಬದತದ ಆರಯಧಿಸಿ ದೆೇವರತ ನಜವಯಗಿ ನಮಮಲ್ಲಿದಯದನೆುಂಬದನತು 
ಪಾಚತರಪಡಿಸತವನತ. 

ಸಭ ಯೆಲಾಲ ಒಾಂದ ೇ ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ ಕೊಡಿಬಾಂದಿರುವಲ್ಲ್ಲ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ ಪ್ರಯೇಗವು, 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಇತರ ವಿಷಯಗಳ್ಾಂತ  ಇದುಾ ಅದು ಭಿನಾುಭಿಪಾರಯಕ ೆ ಎಡ  
ಮಾಡಿಕ ೊಡುತಿುತುು. ಕ ಲ ಕ ೈಸುರು ಇತರರು ಮಾಡುವುದಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ 
ಸೊಕ್ಷಾಮಭಿರುಚಯುಳ್ು ಕಲ್ಲ್ಯುವಿಕ  ಶ ರೇಷಟ ಮೌಲಾವನ್ುು ಇಟ್ುಟಕ ೊಾಂಡಾಂತ  ತ ೊೇರುತಾುರ  
(ನ ೊೇಡಿರಿ 1:26, 27; 4:8). ಅನ ೊಾೇನ್ಾ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ, ಆಸಿುಯ ಹುಚಾನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವರು 
ನ್ರ್ರರ ಾಂದುಕ ೊಾಂಡವರಿಾಂದ ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ಬ ೇರ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು. ಹ ಚುಾ ಸೊಕ್ಷಾಮ 
ಭಿರುಚಯುಳ್ುರಿಗ ೊೇಸೆರ, ಸದಸಾರು ಜ ೊೇರಾದ ಧವನಯಲ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರಧ್ಾನ್ತ ಯಿಾಂದ 
ಸಪದ ಮಗಿಳಿದಾಂತ  ವಿವಿಧ ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಪ್ರವಾದಿಸುವಲ್ಲ್ಲ 
ಕಾಂಡುಬರುವ ಗದಾಲವು ಅಸಹನೇಯವಾದದುಾ ಆಗಿತುು. ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ತಿಳಿದುಕ ೊಾಂಡಾಂಥ 
ರ್ತುು ಆಸಿುಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಂಥ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವವರ ರ್ನ ೊೇಭಾವನ  ರ್ತುು 
ಅಭಾಾಸಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಅವರ ತಪ್ಪನ್ುು ಕಾಂಡುಕ ೊಾಂಡನ್ು. ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲನ್ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ 
ಪ್ರಿಗಣನ ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ, ಯೇಗಾವಾದ ಪ್ದಧತಿಯನ್ುು ಬಯಸುವವರ 
ಅಭಿಪಾರಯವನ್ುು ಆತನ್ು ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡನ್ು. ಕ ೈಸುರಿಗಾಗಿ ಕತಮನ್ಲ್ಲ್ಲ ಸೊಚನ ಗಳ್ನ್ುು 
ಪ್ಡ ಯಲು ರ್ತುು ಒಬಬರಿಗ ೊೇಸೆರ ಒಬಬರು ಪ್ರಸಪರ ಗೌರವದಿಾಂದ ಬ ಳ ಯಲು 
ಸಹಕಾರಯುತವಾಗಿ ಕಾಯಮಮಾಡುವುದನ್ುು ಕಲ್ಲ್ಯುವ ಅವಷಾಕತ ಯು ಸಭ ಗಿದ .  

ಆರಾಧನ ಯು ಸರ್ುದಾಯದ ಅವಶಾಕತ ಯು ಆಗಿದುಾ ಪ್ರತಿಯಬಬರೊ ಎಲಲರ 
ಅವಶಾಕತ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಆಕ ಯ ಅಥವಾ ಅವನ್ ಸವಾಂತ ಇಚ್ ಛಗಳ್ನ್ುು ರ್ತುು ಒಲವುಗಳ್ನ್ುು 
ಒಾಂದಾಗಿಸಬ ೇಕು. ಪೌಲನ್ು ಭಾಷ ಯ ಪ್ರಭುತವದಲ್ಲ್ಲ ತನ್ು ರ್ನ್ವಿಯನ್ುು 
ವಾಕುಪ್ಡಿಸಿದಾಾನ . ಸಭ ಯೆಾಂಬ ದ ೇಹದ ಅವಶಾಕತ ಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯಬಬರೊ ವ ೈಯಕ್ರುಕ 
ಕಾಯಮಸೊಚಗಳ್ನ್ುು ಬದಿಗಿರಿಸಬ ೇಕು. 

ವಚನ 20. [ನಮಮ] ಬತದಿಿಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಯಲಕರಯಗಿರಬೆೇಡಿರಿ ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ಒತಾುಯಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ, ರ್ಕೆಳ್ಳ ಸಕಾರಾತಮಕ ರ್ತುು 
ನ್ಕಾರಾತಮಕ ಹೇಗ  ಎರಡೊ ಉದಾರಣ ಯ ರೊಪ್ದಲ್ಲ್ಲ ಬಳ್ಸಲಪಟ್ಟಟದಾಾರ . 
ಪ್ರಲ ೊೇಕರಾಜಾದ ಶ ರೇಷಠತ ಯ ಬಗ ಿ ಶಿಷಾರು ಯೆೇಸುವಿಗ  ಕ ೇಳಿದಾಗ ಆತನ್ು ಒಾಂದು 
ರ್ಗುವನ್ುು ಕರ ದು ಆತನ್ನ್ುು ಶಿಷಾರ ರ್ುಾಂದ  ನಲ್ಲ್ಲಸಿ “ಚಕೆ ರ್ಕೆಳ್ಾಂತ  ಆಗದ  ಹ ೊೇದರ  
ನೇವು ಪ್ರಲ ೊೇಕರಾಜಾದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ ೇರುವದ ೇ ಇಲಲವ ಾಂದು ನರ್ಗ  ಸತಾವಾಗಿ ಹ ೇಳ್ಳತ ುೇನ ” 
(ರ್ತಾುಯ 18:1-4). ರ್ಕೆಳ್ನ್ುು ಲಕ್ಷಿೇಕರಿಸಿರುವ ಕ ಲ ಗುಣಗಳ್ಳ ಕ್ರರಸಿುೇಯ 
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ಅನ್ುಸರಿಸುವಿಕ ಗ  ಯೇಗಾವಾದವು ಆಗಿವ  ಇತರವುಗಳ್ಳ ಇಲಲ. ಆಧುನಕ 
ಆಾಂಗಲಬಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ, “ರ್ಕೆಳ್ಾಂತ ” ರ್ತುು “ಬಾಲ್ಲ್ೇಷ” ಇವುಗಳ್ಳ ಪ್ರಿಗಣನೇಯವಾಗಿ ಭಿನ್ು 
ಅಥಮವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿವ . ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೈಸುರು ತರ್ಮ ಯೇಚನ ಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು 
ನ್ಡವಳಿಕ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಬಾಲ್ಲ್ೇಷ ನ್ಡಾವಳಿಕ ಯುಳ್ುವರು ಆಗಿದಾರು. ಅವರು ತರ್ಮ ಬಾಲ್ಲ್ೇಶ 
ನ್ಡಾವಳಿಕ ಯನ್ುು ರ್ಮೇರಿ ಬ ಳ ಯವ ಅವಷಾಕತ ಯು ಅವರಿಗಿತುು ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಅವರು ತರ್ಮನ್ುು “ರ್ಕೆಳ್ಾಂತ ” ಇರುವದನ್ುು ಉಳಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕಾಗಿತುು. ಕ ಟ್ಟತನ್ದ 
(“ದ ವೇಷ”; KJV) ಸಾಂಬಾಂಧದಲ್ಲ್ಲ ಇದು ರ್ಕೆಳಾಗಿರುವುದು ಅದು್ತವಾದದುಾ ಆಗಿದ  – 
ಆದರ  ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಅಲಲ. “ಪಾರಯಸಾರ ಹಾಗ  ಯೇಚಸಿ ರ್ತುು 
ಕಾಯಮಮಾಡಿರಿ” ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ .  

ಕ ೈಸುರು ಗರ್ನ್ಹರಿಸುವುದಕ ೊೆೇಸೆರ ಒಬಬರಿಗ ೊಬಬರು ಸಪದಿಮಸುವಾಗ, ಅಥವಾ 
ಜ ೊತ  ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ಸೊಚನ ಗಳ್ನ್ುು ನರಾಕರಿಸುವ ಸಾಂದಭಮದಲ್ಲ್ಲ, ಅವರು ರ್ಕೆಳ್ 
ಹಾಗ  ವತಿಮಸುವವರಾಗಿದಾಾರ . ಇತರರನ್ುು ಕಟ್ುಟವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕ ೈಸುರ 
ನ್ಡಾವಳಿಕ ಯು ಇರಬ ೇಕು ಎನ್ುುವ ಪೌರಢತ ಯ ಕ ೊೇರಿಕ ಯು ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಒಬಬರ 
ಮಾತನ್ುು ಒಬಬರು ಕ ೇಳ್ಳವ ಹಾಗಿದಾಾಗ ರ್ತುು ಒಬಬರನ ೊುಬಬರು ತಿದುಾವ 
ವಿಚ್ಾರವುಳ್ುವರಾದಾಗ ದ ೇವನ್ುು ರ್ಹಮ ಪ್ಡಿಸುವವರಾಗುತಾುರ . ಪೌರಢತ ಯು 
ಸರ್ುದಾಯ ರ್ತುು ಪ್ರಜ್ಞ ಯನ್ುು ಬಯಸುವುದಾಗಿರುತುದ . ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಕಲ್ಲ್ಕ ಯು ದ ೇಹದ 
ಕಲ್ಲ್ಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೊ ಎರಡನ ಯದುಾ ಅಗಿರುತುದ . ಸರ್ುದಾಯ ರ್ತುು ಪ್ರಜ್ಞ  ಇವು 
ಸಭ ಯ ಸ್ಾವಮಜನಕ ಆರಾಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ನದಿಮಷಟವಾಗಿ ರ್ಹತವವಾದದುಾ ಆಗಿದ .  

ವಚನ 21. ಪೌಲನ್ು ಯೆಶಾಯ 28:11, 12 ಧಮಿಶಯಸರದಲ್ಲಿ ಬರದದೆ ಎಾಂಬ 
ಉಲ ಲೇಖ್ವನ್ುು ರ್ುಾಂದಾಗಿ ತಿಳಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಆತನ್ು ಪ್ಾಂಚಗರಾಂಥಗಳ್ 
ಧರ್ಮಶಾಸರದ ವಾಾರ್ಪುಯನ್ುು ನಧಮರಿಸುತಿುಲಲ. ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ಳ ಒಾಂದಥಮದಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರ 
ಬಡಾಂಬಡಿಕ ಯನ್ುು ಜಾರಿಮಾಡುವವರು. ಇನ್ೊು ಯೆೇಶಾಯ 28:11, 12ರ ಪ್ರಸುುತ ಯು 
ಸಿಾತಿಯು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಇದುಾ ತಕ್ಷಣ ಗರ್ನಸುವಾಂಥದಾಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಇಸ್ಾರಯೆೇಲು 
ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುಲಾಗದ ಭಾಷ ಯ ಜನ್ರನ್ುು ಬಳ್ಸಿಕ ೊಳ್ಳುವ ರ್ೊಲಕ ದ ೇವರು 
ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರನ್ುು ಅಡಗಿಸಿಡುವುದನ್ುು ಯೆೇಶಾಯನ್ು ಸೊಚಸಿದಾಾನ . ಪ್ರವಾದಿಯು 
ಬಳ್ಸಿದ ಪ್ರದ ೇಶಸಾರ ನಾಲ್ಲ್ಗ ಯಿಾಂದಲೊ ಎಾಂಬ ಪ್ರಿಚ್ ಛೇದವು ಪೌಲನ್ ರ್ನ್ಸಿನ್ುು 
ಎಳ ದು ತಾಂದಿತು. ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ಸಿಾತಿಯು ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರು ಏಳ್ನ್ೊರು ವಷಮಗಳಿಗೊ 
ರ್ುನ್ು ಎದುರಿಸಿದಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಭಿನ್ುವಾಗಿದುಾ, ಈಗಲೊ ಕೊಡ , ದ ೇವರು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲ್ಲನ್ 
ಸಾಂಧಭಮದಲ್ಲ್ಲಯ “ಪ್ರದ ೇಶಸಾರ ನಾಲ್ಲ್ಗ ” ಎಾಂಬುದನ್ುು ಬಳಿಸಿದಾಾನ . ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರಾಂತ  
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರೊ ಕೊಡಾ ಸ್ಾಧ್ಾರಣ ಭಾಷ ಯ ರ್ೊಲಕ ದ ೇವರು ಕ ೊಡುವ 
ಸಾಂದ ೇಶದತು ಲಕ್ಷವಹಸುವಲ್ಲ್ಲ ವಿಫಲಾದರು. ಬುದಿಧಯ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರವಾದನ ಯು 
ನ ೈಜಮಾನ್ವ ಭಾಷ ಗಳ್ಳ ಯೆೇಶಾಯನ್ ಪ್ರವಾದನ್ ಗರಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ, ಇದು ಸಪಷಟವಾಗಿದ . 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ವಾಣಿಗಳ್ಳ ನ ೈಜಭಾಷ ಗಳ್ಾಂತ  ಹ ಚ್ಾಾದವು ಅಗಿವ .  

ಕ ಲಸ್ಾರಿ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಲ ೇಖ್ಕರು ಪ್ರರ್ುಖ್ವಾಗಿ ಹಳ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ 
ಪ್ರಿಚ್ ಛೇದಗಳ್ನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುವುದಕ ೆ ಕಾರಣ ವಾಾಖ್ ಾಗಳ್ ಹ ೊಾಂದಾಣಿಕ ಯೆೇ ಆಗಿದ . 
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ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಪ್ರಿಚ್ ಛೇದಗಳ್ಳ ಅದ ೇ ತರದ ಸಿಾತಿಯನ್ುು ನಖ್ರವಾಗಿ 
ವಣಿಮಸದಿದಾಾಗಲೊ ಕೊಡ ಹಳ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಪ್ರಿಚ್ ಛೇದಗಳ್ ವಾಾಖ್ ಾಗಳ್ಳ ಹ ೊಸಸಿಾತಿಗ  
ಯೇಗಾವಾದವುಗಳ್ಳ ಆಗಿವ . ಪ್ರದ ೇಶಸಾರ ನಾಲ್ಲ್ಗ ಯ ಬಗ ಿ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲ್ಲ್ಗ  
ಎಚಾರಿಕ ಯಿದಾಾಂತ , ವಾಣಿಗಳ್ ವರಗಳ್ ರ್ತುು ಸಭ ಗ  ಬ ೊೇಧಿಸುವುದಕಾೆಗಿ ಕ ೊಡಲಪಟ್ಟ 
ಪ್ರಿಶುದಾಧತಮನ್ ದುರುಪ್ಯೇಗಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸದಾಂತ  ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಪೌಲನ್ 
ಎಚಾರಿಕ ಯನ್ುು ಕ ೊಡುವ ಅವಷಾಕತ ಯು ಇತುು.  

ವಚನ 22. ಪ್ರಿಶುದಾಧತಮನ್ನ್ುು ದಾನ್ವಾಗಿ ಪ್ಡ ದ ಕ ಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ೈಸುರು 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಅಥಮದಲ್ಲ್ಲ ತಾವು ಕಲ್ಲ್ಯದ ೇ ಇರುವ ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ 
ಅದು್ತಿೇಯವಾದ ಸ್ಾರ್ಥಮವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾರು. “ಅವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ” (ἄπιστος, apistos) 
ಕ ೈಸು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಇದಾರು ರ್ತುು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಅವರ ರ್ೊಲ ಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು ಬ ೊೇಧಿಸುವವರಾಗಿದುಾ (ನ ೊೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 2:7, 8) ಇದು ಈ ಜನ್ರ 
ಮೇಲ  ದಿವಾಶಕ್ರುಯ ಕಾಯಮಮಾಡುವಿಕ ಯ ಒತಾುಯಿಸುವ ಚನ ೆಯಾಗಿತುು. 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವಾಂಥದುಾ ಉನಾಮದದ ಮಾತಿನ್ ಶ ೈಲ್ಲ್ಗ  
ಸರ್ವಾಗಿದ  ಎನ್ುುವುದಾದರ  ಪೌಲನ್ ವಾದವು ಅಲಪ ಅಥಮವನ್ುು 
ಕ ೊಡುವುದಾಗಿದ .ಅಸಾಂಬಾಂದಧವಾದ, ಭಾವನಾತಮಕ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಏನ್ೊ ಇಲಲದವುಗಳಿಗ  
ಸೊಚನ ಯಾಗಿವ  ಆದರ  ಹ ೊರಗಿನ್ ವಿೇಕ್ಷಕನಗ  ಅಥವಾ “ವರಗಳಿಲಲದ”ವನಗ  ಇದು 
ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದ  (ἰδιώτης, idiōtēs, 14:16, 23, 24). 

ಇನ ೊುಾಂದ ಡ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಅದು್ತಿೇಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಸರ್ಥಮನಾದ 
ಕ ೈಸುನಗ ೊೇಸೆರ ಆದರ  ಆತನ್ ಬುದಿಧಯಲ್ಲ್ಲ, ಕ್ರರಸುನ್ ಸುವಾತ ಮಯಲ್ಲ್ಲ ಅಲಪವಾದ 
ಆಸಕ್ರುಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವರಿಗ  ಮಾತರ ಇನ ೊುಾಂದು ಭಾಷ ಯು ನಜವಾದ ಚನ ೆಯನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿರುವುದಾಗಿದ . ವಯಣಿಗಳನಯುಡತವದತ ನುಂಬದವರಿಗೆ ಸ ಚನೆಯಯಗಿದೆ ಹೆ ರತ್ತ 
ನುಂಬತವವರಿಗೆ ಸ ಚನೆಯಲಿವೆುಂದತ ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಇದಕ ೆ 
ವಾತಿರಿೇಕುವಾಗಿ ಪ್ರವಾದನ ಯು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕೊಡಿಬಾಂದವರಿಗ ೊೇಸೆರ ಬ ೊೇಧನ ಗಾಗಿ 
ಇರುವ ವರವಾಗಿದ . ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಬಳ್ಸುವ ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ ಆತಮನ್ 
ವರವು ಒಬಬರನ ೊುಬಬರು ಪ ರೇರ ೇರ್ಪಸದವರಾಗಿದಾಾದರ . ಈ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲ್ಲ, ಅವುಗಳ್ಳ 
ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು ವಿಫಲಗ ೊಳಿಸುವವು ಆಗಿವ .  

ವಚನ 23. 12:30ರಲ್ಲ್ಲ “ಎಲಲರೊ ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವರೊ?” ಎಾಂಬ ಸೊಚ್ಾಾಥಮಕ 
ಪ್ರಶ ುಯಾಂದಿಗ  ಅಪೊಸುಲನ್ು ತನ್ು ಅಾಂಶವನ್ುು ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸುತಾುನ . ಕ ೊರಿಾಂಥದ 
ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವವರು ಹ ಚುಾಕಡಿಮ ಕ ಲವ ೇ ಸಾಂಖ್ ಾಯಲ್ಲ್ಲ ಇದಾರು. ಪೌಲನ್ು 
ಎಲಲರೊ ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡಿದರ  ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಉಪ್ಸಿಾತ ಇರುವ ಅವಿಶಾವಸಿಯು ನ ೊೇಡುವನ್ು 
ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಊಹಸುವಾಗ ಆತನ್ು ಉತ ರೇಕ್ಷಾಲಾಂಕಾರವನ್ುು ಬಳ್ಸುತಿುದಾಾನ . 
ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಪಾತಿಯೊಬಿರ  ವಯಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಯತ್ನಯಡಲತ ಸರ್ಥಮರಾಗುವದನ್ುು 
ಪೌಲನ್ು ನಶಿಾತವಾಗಿ ಬಯಸುವವನ್ಲಲ ಆದರ  ಅನ ೇಕರು ಆ ಸ್ಾರ್ಥಮವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ . ರ್ುಾಂದ  ಅದು್ತಿೇಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಅದನ ುೇ ಆ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಮಾಡುವವರಾಗಿದಾಾರ . ಸಭ ಯೆಲಾಲ ಒಾಂದ ೇ ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ ಕೊಡಿಬಾಂದಾಗ ಅನ್ಾನಾದವನ್ು 
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ಅಲ್ಲ್ಲ ಉಪ್ಸಿಾತನದಾರ  ಹಾಗೊ ಅನ ೇಕರು ತಾವು ತಿಳಿಯದ ಭಾಷ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಮಾತನಾಡುವುದನ್ುು ಅವರು ಗರ್ನಸುವುದಾದರ , ಆ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ತರ್ಮ ಬುದಿಧ 
ಸ್ಾವಸಯವನ್ುು ಕಳ ದುಕ ೊಾಂಡಿದಾಾರ  ಅಥವಾ ಹತಚಚರಯಗಿದಯದರೆ ಎಾಂಬ ನಣಮಯವನ್ುು 
ಆತನ್ು ಕ ೈಕ ೊಳ್ುಬಬಹುದು. ವಾಣಿಗಳ್ಳ ಅವಿಶಾವಸಿಗಳ್ನ್ುು ಕ್ರರಸುನ್ಾಂಬಿಕ ಯೆಡ ಗ  ನ್ಡ ಸುವ 
ಚನ ೆಯಾಗಿತುು; ಆದರ  ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಅವುಗಳ್ನ್ುು ಬಳ್ಸುವ ರಿೇತಿಯು, ಅವುಗಳ್ಳ 
ಅದಕ ೆ ವಿರುದಧವಾದ ಪ್ರಿಣಾರ್ವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವವು ಆಗಿತುು.  

ಒಾಂದು ಸರ್ುದಾಯವು ಒಾಂದು ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಪ್ಶಾಾತಾುಪ್, ಸ್ ೇವ , ರ್ತುು ರ್ಜೇವಿತದ 
ರಿೇತಿಗ  ಅವಶಾವಾದ “ಸ್ ೇರುವಿಕ ” (συνέλθῃ, sunelthē) ಇವ ಲಲವುಗಳ್ನ್ುು ಒಟ್ಾಟಗಿ 
ಇಟ್ುಟಕ ೊಾಂಡಿರುತುದ  ಆದರ  NASB ಪ್ರತಿಗಳ್ಳ ಅಾಂಥ ಸಭ ಗಳ್ ಬಗ ಿ ರ್ಹತವದ 
ವಿವರಗಳ್ನ್ುು ಭಾಷಾಾಂತರಿಸಿಲಲ. ಗಿರೇಕ್ ಪ್ದ ನ್ುಡಿಯ ἐπὶ τὸ αὐτὸ (epi to auto) 
ಅಥಮ ”ಒಟ್ಾಟಗಿ” ಎಾಂದಿದ ; ರ್ತುು ಇದ ೇ ಪ್ದದ ಹ ೊಾಂದಾಣಿಕ ಯು ರ್ತಾುಯ 22:34 
ರ್ತುು ಲೊಕ 17:35, ಕ ಲಸ್ಾರಿ ಅ.ಕೃ. (1:15; 2:1, 44, 47; 4:26), ರ್ತುು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ೊರು ಬಾರಿ (7:5; 11:20; 14:23) ಕಾಂಡು ಬಾಂದಿದ . ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಬುದಿಧಗ  ಲಕ್ಷಕ ೊಡುವ 
ಕರ  ಹಾಗೊ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕೊಡಿಬಾಂದವರ ರ್ೊಲಕ ಹಾಂಚಕ ೊಾಂಡ ಉದ ಾೇಶಕ ೆ ಈ 
ಪ್ರಿಚ್ ಾೇದವು ಬಳ್ಸಲಪಟ್ಟಟದ .8 ಅಪೊಸುಲಕೃತಾದಲ್ಲ್ಲ ಸೊಚಸಲಾದ ಆದಿಸಭ ಯ ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ ಸಭ ಯ ರ್ೊಲಕ ಹೃದಯ ರ್ತುು ಬುದಿಧಯ ಐಕಾತ  ಮೇಲ್ಲ್ನ್ 
ಅನ್ುಭವಗಳಿಗಾಗಿ ಲೊಕನ್ು ಈ ಪ್ದಗಳ್ನ್ುು ಬಳ್ಸಿದನ್ು. 7:5ರಲ್ಲ್ಲ ಗಾಂಡಹ ಾಂಡತಿಯರ 
ಪ್ುನ್ರ್ಮಮಲನ್ದ ಮಾತಿನ್ತು ಈ ಅಾಂಶವನ್ುು ಎಳ ಯುವವನಾಗಿದುಾ ಅಾಂತ ಯೆೇ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ 
ಒಡಾಂಬಡಿಕ  ರ್ತುು ಆರಾಧನ ಗ  ಕೊಡಿ ಬಾಂದವರ ಹಾಂಚಕ ೊಾಂಡಾಂಥ ಅರಿಕ  ಆಗಿರುತುದ  
(11:20; 14:23). ಅನ ೇಕ ಸದಸಾರಿಗ  ಒಾಂದ ೇ ಸ್ಾರಿ ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ 
ಅಕಾಶವು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲನ್ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಉದ ಧೇಶವನ್ುು ಭಾಂಗಪ್ಡಿಸುವುದು ಎಾಂಬುದು 
ಅಪೊಸುಲನ್ ಕಾಳ್ರ್ಜ ಆಗಿತುು.  

ಇದಕ ೆ ವ ಾತಾಾಸವಾಗಿ ಒಾಂದ ೇ ಸ್ಾರಿ ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಗ ೊಾಂದಲವು 
ಹುಟ್ಟಟಕ ೊಾಂಡಾಗ, ಪ್ರವಾದನಾ ವರವು ಬ ೊೇಧನ ಗ  ಯೇಗಾವಾಗಿ ಪ್ರಿಣರ್ಮಸಿತು. 
ಆರಾಧನ ಮಾಡುವವರು ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಸುವಾಗ 
ಪೌಲನ್ು ಇದನ್ುು ಆಜ್ಞ ಯಾಗಿ ಸೊಚಸಿದಾಾನ  (14:27-31). ಪ್ರವಾದನ ಗಳ್ಳ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಾಂದು ಮಾತರ ಅಪೊಸುಲನ್ು ಹ ೇಳಿದಾಾನ  (14:22), ಆದರ  
ಅವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ಮೇಲ  ಸತಾದ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ಾಧನ್ವಾಗಿದ  ಎಾಂಬುದನ್ೊು ಸಹ ಆತನ್ು 
ಅಲಲಗಳ ಯಲಾರನ್ು. ಎಲಲ ಸದಸಾರು ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ುು ಅಕ್ಷರಸಹ 
ಕ ೇಳ್ಳವುದನ್ುು ಆತನ್ು ಎದುರುನ ೊೇಡದ ೇ ಹ ೊೇದರ  “ಎಲಲ ಪ್ರವಾದನ ಯನ್ುು” ಅವರಿಾಂದ 
ಕ ೇಳ್ಳವುದನ್ುು ಸಹ ಆತನ್ು ಬಯಸಲಾರ (14:24). ಅಪೊಸುಲನ್ ವಾತಾಾಸತ ಯು 
ಅಕ ೈಸುರು ಪ್ರವಾದನ ಗಳ್ನ್ುು ಕ ೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವರು. ನ್ಾಂಬುದಕ ೆ, 
ಕ್ರರಸುನಗ  ವಿಧ್ ೇಯರಾಗುವುದಕ ೆ ಅಥವಾ ತರ್ಮ ನ ೈತಿಕ ರ್ಜೇವಿತನ್ುು ಪ್ುನ್ರುರ್ಜಜೇವನ್ 
ಗ ೊಳಿಸುವುದಕ ೆ ಅವರು ಕರ ಯಲಪಡುತಾುರ . ಹ ೇಗ ೊೇ, ಅನ ೇಕ ಸದಸಾರು ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಮಾತನಾಡುತಿುರುವಾಗ ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಅದು ತರ್ಗ  ತಿಳಿಯದ ೇ ಇರುವಾಗ ಆ 
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ದೃಶಾವು ಅಪಾಯಕರ ನ ೊೇಟ್ವಾಗಿ ಪ್ರಿಣರ್ಮಸುತುದ . ಗರಹಸಲು ಸ್ಾಧಾವಾದ 
ಮಾತುಗಳ್ಳ ಅವಿಶಾವಸಿಗಳ್ನ್ುು “ಪಾರ್ಪಗಳ್ಳ” ಎನ್ುುವತು ನ್ಡ ಸುತುವ ;ಅವರು 
ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಪ್ದಗಳ್ಳ ಅವರನ್ುು ಅಚಾರಿಗಿೇಡುಮಾಡುತುದ  ಅಥವಾ ನ್ಗುವಾಂತ  
ಮಾಡುತುದ .  

ವಚನಗಳು 24, 25. 14:25a, bದಲ್ಲ್ಲ ಚತಿರಸಿದಾಂತ  ಒಬಬನ್ು ವಿಶಾವಸಿಯ ಮೇಲ್ಲ್ನ್ 
ವಾಣಿಗಳಿಗಿಾಂತಲೊ ಪ್ರವಾದನ ಯ ಪ್ರಿಣಾರ್ವನ್ುು ಯೇಗಾವಾಗಿ ಎದುರು 
ನ ೊೇಡುವುದಾದರ : ಅವನ ಹೃದಯದ ರಹಸಾಗಳು ಬೆೈಲಯಗತವವು; ಮತ್ತು ಅಡೆಬದತದ 
ಆರಯಧಿಸಿ ದೆೇವರತ ನಜವಯಗಿ ನಮಮಲ್ಲಿ ಇದಯದನೆುಂದತ ಪಾಚತರಪಡಿಸತವನತ. ಅಕ ೈಸುನ್ 
ಹೃದಯವನ್ುು ತಲುಪ್ುವ ಮಾಗಮವು ಆತನ್ ಬುದಿಧಯ ರ್ೊಲಕ ಹಾಗೊ 
ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವುದರ ರ್ೊಲಕವ ೇ. ಆತನ್ು ಪ್ರವಾದನಾ ವಾಕಾಗಳ್ನ್ುು ಕ ೇಳಿದಾಗ, 
ಆತನ್ು ತಾನ್ು ಅರಿತುಕ ೊಾಂಡ ವಾಕಾಗಳ್ ರ್ೊಲಕ ದ ೇವರ ಕಾಯಮವನ್ುು ನ ೊೇಡಿದಾಗ, 
ಸುವಾತ ಮಯ ಸತಾವು ಆತನ್ು ಅಪ್ರಾಧಿ ಎಾಂದಾಗಿಸುತುದ . ನ್ಾಂತರ ಆತನ್ು ದ ೇವರು 
ನಜವಾಗಿ ನರ್ಮಲ್ಲ್ಲ ಇದಾಾನ ಾಂದು ಪ್ರಚುರಪ್ಡಿಸುವನ್ು ಅಡಡಬಿದುಾ ಆರಾಧಿಸಿ ದ ೇವರು 
ನಜವಾಗಿ ನಮಮಲ್ಲಿ ಇದಯದನೆುಂದತ ಪಾಚತರಪಡಿಸತವನತ ಆರಯಧಿಸತವವನತ ಮತ್ತು 
ಸ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಡತವವನ  ಆಗತತಯುನೆ. 

Gordon D. Fee ಅಧ್ಾಾಯ 14ನ್ುು ಎರಡು ಭಾಗಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅಭಾಸಿಸಿದುಾ, ವಚನ್ 
1ರಿಾಂದ 25 “ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಗರಹಕ ಯ ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ಅವಶಾಕತ ಯ” ರ್ತುು ವಚನ್ 26ರಿಾಂದ 
40ರ ವರ ಗ  “ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ಕರರ್ದ ಅವಶಾಕತ ಯ” ಎಾಂದು ವಿಭಾಗಿಸಿದಾಾರ .9 
ಗರಹಕ ಯು ರ್ಹತವವಾದದುಾ ಯಾಕ ಾಂದರ  ಅದು ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ ೊೇಸೆರ ಬ ಳ ಸಲು 
ಅಥವಾ ವೃದಿಧಯಾಗಲು ಹಾಗೊ ಅವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ತರ್ಮಪಾಪ್ಗಳಿಾಂದ ದ ೊೇಷ್ಗಳ ಾಂದು 
ರ್ತುು ಅವರಿಗ  ಕ್ರರಸುನ್ ಅವಶಾಕತ ಯು ಇದ ಯೆಾಂದು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ಳುವುದಕ ೆ ಆಗಿತುು. 
ಗುರಿಯು ಪೊರೇತಾಿಹಸುವದು ಅಥವಾ ಮಾಹತಿಕ ೊಡುವುದು ಅಗಿದಾರ , ಕ್ರರಸುನ್ನ್ುು 
ಬ ೊೇಧಿಸುವವರು “ಇಲ್ಲ್ಲ ನೇವು ಇದನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸಲ ೇಬ ೇಕು” ಹ ೇಳ್ಳವ ರ್ೊಲಕ 
ಪಾರರಾಂಭಿಸುವುದಿಲಲ. ಅವರು “ಇಲ್ಲ್ಲ, ಇದನ್ುು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವ ಅವಶಾಕತ ಯು ಇದ ” 
ಹ ೇಳ್ಳವ ರ್ೊಲಕ ಪಾರರಾಂಭಿಸುವರು. ಪ್ರಬ ೊೇಧನ , ಸೊಚನ  ರ್ತುು ವೃದಿಧಗ ೊಳ್ಳುವಿಕ  
ಇವುಗಳಿಗ  ಗರಹಕ  ಅವಶಾವಾದದುಾ ಪೌಲನ್ು “ವೃದಿಧಗ ೊಳ್ಳು” ಅಥವಾ “ವೃದಿಧಗ ೊಳ್ಳುವಿಕ ” 
ಎಾಂಬಥಮವನ್ುು ಕ ೊಡುವ ರಿೇತಿಯನ್ುು 14ನ ಯ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲ್ಲ ಏಳ್ಳ ಬಾರಿ ಬಳ್ಸಿದಾಾನ .10 

ಆರಾಧನ ಗಾಗಿ ಆದಿಸಭ ಯು ಕೊಡಿಬಾಂದಾಗ ಏನ್ು ಸಾಂಭವಿಸಿತು ಎಾಂದು 
ಅಪೊಸುಲಕೃತಾವಾಗಲ್ಲ್ೇ ಇಲಲವ ೇ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಪ್ತಿರಕ ಗಳಾಗಲ್ಲ್ೇ ಮಾಹತಿಯ 
ವಿವರದ ಗುಚಾವನ ುೇ ಕ ೊಡುವವುಗಳಾಗಿವ . ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯನ್ುು ಬಹರಾಂಗವಾಗಿ 
ಓದುವದು ಅಥವಾ ನ ೇರ್ಮಸಲಪಟ್ಟ ಬ ೊೇಧಕರ ಬ ೊೇಧನ ಯನ್ುು ಓದುವುದು 
ಸೊಚತವಾದಾಂತದುಾ (ಕ ೊಲ ೊ 4:16; 1 ತಿಮೊರ  4:13). ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಲ್ಲ್ೇ ಅಥವಾ 
ಸ್ೌವಾತಿಮಕರಾಲ್ಲ್ೇ ಉಪ್ಸಿಾತರಿದಾಾಗ ವೃದಿಧಯಾಗಲು ರ್ತುು ಬ ೊೇಧನ ಗಾಗಿ 
ವಾಕಾಗಳ್ನ್ುು ಮಾತನಾಡಬಹುದು (ಅ. ಕೃ. 20:7). ನಾವು ಹ ೊಾಂದಿದ ಅವರ ಕ ಲ 
ಹಾಡಿನ್ ಅಥವಾ ಪಾರಥಮನ ಯ ತುಣುಕುಗಳ್ನ್ುು ಪ್ತರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಒಟ್ಾಟಗಿ ಸ್ ೇರಿಸಬಹುದು. 



 150 

ಹ ೇಗ ೊೇ, ಕತಮನ್ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ “ಕತಮನ್ ಬ ೊೇಜನ್” ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವ ಸಭ ಯು ವಾಸುವವನ್ುು 
ಇದುರ್ಮೇರಿದಾಾಗಿತುು, ಇಾಂದಿನ್ ಕ ೈಸುರು ಮೊದಲ ಶತಮಾನ್ದ ಸಭ ಗಳಿಾಂದ 
ಬಳ್ಸಲಪಡುತಿುದಾ ಆರಾಧನ ಯ ರಿೇತಿಯ ಬಗ ಿ ಯಾವದ ೇ ಮಾಹತಿಯನ್ುು ಕ ೊಡುವುದಿಲಲ. 
ನಾವು ತಕೆಷುಟ ಸೊಚನ ಯನ್ುು ಕ ೊಟ್ಟಟದ ಾೇವ  ಆದರ  ಸರ್ಗರವಾದ ಮಾಹತಿಯನ್ುು 
ಕ ೊಟ್ಟಟಲಲ. 

ಇಷಟರ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಸಪಷಟವಾಗಿದ : ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲನ್ ಕೊಟ್ಗಳ್ಳ ಗಾರಹಾವಾದವುಗಳ್ೊ ರ್ತುು 
ಕರರ್ವಾದವುಗಳ್ೊ ಆಗಿರಬ ೇಕ ಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಬಯಸುವವನಾಗಿದಾನ್ು. ಪೌಲನ್ು 
ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವದು ರ್ತುು ಪ್ರವಾದನ  ವ ಾತಾಾಸಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರರಸಿುೇಯ 
ಆರಾಧನ ಯ ವಾವಸ್ಾಾಪ್ನ ಗ ೊೇಸೆರದ ಸೊಚನ ಗಳ್ಳ ತರ್ಮಷಟಕ ೆ ತಾವ ೇ 
ರ್ಾಂಡನ ಯಾದವು (14:2-6), ಆದರ  ಅದು ಆತನ್ ರ್ುಖ್ಾ ಕಾಳ್ರ್ಜಯು ಆಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. 
14:26ರ ಆರಾಂಭದ ಕ ೈಸುರ ಕೊಡಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲನ್ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ನ್ಡವಳಿಕ ಯಾಂತಹದರ 
ಜ ೊತ , ದೃಷ್ಟಯು ಬದಲಾವಣ ಯು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರರ್ುಖ್ವಾದ ಪ್ರಿಗಣನ ಯಾಗಿ 
ಪ್ರಿಣರ್ಮಸುತುದ . ವಿಧಾಕುವಲಲದಿರುವಿಕ ಯು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಆಳ್ಳತಿುತುು. ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ, 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ಸವಯಾಂಪ ರೇರ ೇರ್ಪತಕ ೆ ಅವಕಾಶ ನೇಡಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ವಾವಸಿಾತವಾದ 
ರ್ತುು ಯೇಚನಾಪ್ೂರಕ ಆರಾಧನ ಯು ಸುುತಿ ರ್ತುು ಪ್ರಸಪರ ತಿಳಿವಳಿಕ ಗ  ಚ್ೌಕಟ್ಟನ್ುು 
ಒದಗಿಸುತುದ . ವಾಣಿಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಪ್ರವಾದನ ಗ  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತಹ ಗುಣಗಳ್ನ್ುು 
ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸದ ನ್ಾಂತರ “ವಚನ್ 25ರಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಗಾರಹಾವಾದುದರ ಕಾಳ್ರ್ಜಯಿಾಂದ 
ವಾವಸಿಾತವಾದುದರತು ತಿರುಗುತಾುನ .11 

ಆರಯಧನೆಯಲ್ಲ ಿಪಯಲೆ ೊಳುುವವರಿಗಯಗಿ ಸ ಚನೆಗಳು (14:26-33) 
26ಹಯಗಯದರೆೇನತ ಸಹೆ ೇದರರೆೇ? ನೇವು ಕ ಡಿಬುಂದಿರತವಯಗ ಒಬಿನತ ಹಯಡತವದ , 

ಒಬಿನತ ಉಪದೆೇಶಮಯಡತವದ , ಒಬಿನತ ತ್ನಗೆ ಪಾಕಟ್ವಯದದದನತು ತಿಳಿಸತವದ , 
ಒಬಿನತ ವಯಣಿಯನಯುಡತವದ , ಒಬಿನತ ಅರ್ಿವನತು ಹೆೇಳುವದ  ಉುಂಟ್ಷ್ೆು. ನೇವು ಏನತ 
ನಡಿಸಿದರ  ಭಕ್ತುವೃದಿಿಗಯಗಿ ನಡೆಸಿರಿ. 27ವಯಣಿಯನಯುಡತವುದಯದರೆ ಇಬಿರತ ಅರ್ವಯ 
ಅವಶಾವಿದದರೆ ಮ ವರಿಗಿುಂತ್ ಹೆಚಿಚಲಿದೆ ಒಬೆ ಿಬಿರಯಗಿ ಮಯತಯಡಬೆೇಕತ; ಮತ್ತು ಒಬಿನೆೇ 
ಅರ್ಿವನತು ಹೆೇಳಬೆೇಕತ. 28ಅರ್ಿವನತು ಹೆೇಳುವವನಲಿದಿದದರೆ ವಯಣಿಯನಯುಡತವವನತ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸತಮಮಗಿರಲ್ಲ; ತ್ನೆ ುುಂದಿಗೆಯ  ದೆೇವರೆ ುಂದಿಗೆಯ  ಮಯತಯಡಿಕೆ ಳುಲ್ಲ. 
29ಪಾವಯದಿಗಳು ಇಬಿರಯಗಲ್ಲ ಮ ವರಯಗಲ್ಲ ಮಯತಯಡಲ್ಲ, ಮಕಯಾದವರತ ಕೆೇಳಿ 
ವಿವೆೇಚನೆಮಯಡಲ್ಲ. 30ಕ ತಿರತವ ಮತೆ ುಬಿನಗೆ ಪಾಕಟ್ಣೆ ಉುಂಟ್ಯದರೆ ಮದಲ್ಲನವನತ 
ಸತಮಮಗಯಗಲ್ಲ. 31ನೇವೆಲಿರತ ಒಬೆ ಿಬಿರಯಗಿ ಪಾವಯದಿಸತವುದಕೆಾ ಅಡಿೆಯಲಿ. ಹೇಗೆ 
ಮಯಡಿದರೆ ಎಲಿರ  ಕಲ್ಲತ್ತಕೆ ಳುುವರತ, ಎಲಿರ  ಎಚಚರಿಕೆಹೆ ುಂದತವರತ. 32ಪಾವಯದಿಗಳ 
ಆತ್ಮಗಳು ಪಾವಯದಿಗಳ ಸ್ಯವಧಿೇನದಲ್ಲಿ ಅವೆ. 33ದೆೇವರತ ಸಮಯಧ್ಯನಕೆಾ ಕಯರಣ್ನೆೇ 
ಹೆ ರತ್ತ ಗಲ್ಲಬಗೆ ಕಯರಣ್ನಲಿ.  

ವಚನ 26. ಪೌಲನ್ು ಶಾಸಿರೇಯವಾಗಿ ಪ್ರಶ ುಮಾಡುತಾು ತನ್ು ಸೊಚನ ಗಳ್ನ್ುು 



 151 

ಸ್ಾರಾಾಂಶಿೇಕರಿಸುತಾುನ  ರ್ತುು ಇನ ೊುಾಂದು ದಿಕ್ರೆಗ  ಸ್ಾಗುತಾುನ . “ಈ ಅಾಂಶವನ್ುು ನ್ರ್ಗ  
ಬಿಡಿ ಎಾಂದು ನಾನ್ು ಹ ೇಳಿದ ಎಲಲವುಗಳ್ಳ ಎಲ್ಲ್ಲ?” ಎಾಂದು ಇದರ ಪ್ರಿಣಾರ್ವಾಗಿ ಆತನ್ು 
ಕ ೇಳ್ಳತಿುದಾಾನ . ಮೊದಲು, ಸಭ ಯ ಆರಾಂಭದಲ್ಲ್ಲ ಯಾವ ಲಲ ತರದ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ 
ಸಾಂಭವಿಸುತಿುದಾವು ಎಾಂದು ಅತನ್ು ಹ ಸರಿಸುತಾುನ . ನಜವಾಗಿ ಈ ಎಲಲ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ಳ 
ದ ೇವರಿಗ  ರ್ಹಮ ತರುವುದಕ ೆ ರ್ತುು ಪ್ರಸಪರ ಬ ೊೇಧನ  ರ್ತುು ಪೊರೇತಾಿಹವನ್ುು 
ಒದಗಿಸುವುದಕ ೆ ಬಳ್ಸುವವು ಆಗಿವ . ಕ ೈಸಿುೇಯ ಸರ್ುದಾಯವು ತಾನ ೇ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ನ್ುು ಹುಟ್ುಟಹಾಕ್ರದ . ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಪಾತರವು ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿದಾಾಗೊಾ 
ಪಾತಿಯೊಬಿನತ ಭಾಗ ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡಿರುತಾುನ . ಕ ಲ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಪಾರರಾಂಭದ 
ರ್ುಾಂದಾಳ್ತವವನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡಿರುವವರಿಗ  ಬಹುಶಃ ಬ ಾಂಬಲವನ್ುು ಸೊಚಸುವಲ್ಲ್ಲ 
ತೃರ್ಪುಪ್ಡುತಿುದಾರು. 

ಸಾಂಗಿೇತದ ಅಭಿರುಚ ರ್ತುು ಸ್ಾರ್ಥಾಮದ ಜ ೊತ  ಕ ೈಸುರು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುು 
ತಾಂದಾಂತ  ಕಾಣುತುದ . ಕ ಲವು ರ್ೊಲ ಸಾಂಯೇಜನ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರಬಹುದು, ಇತರವು 
ಬ ೇರ ಡ  ಕ ೇಳಿದಾಂಥ ಹಾಡುಗಳ್ ಪ್ರತಿಯನ್ೊು ಅಥವಾ ಅಳ್ವಡಿಕ ಯೇ ಆಗಿರಬಹುದು. 
ನ್ುಡಿಗಳ್ಾಂತಿರುವ ಹಾಡುಗಳ್ಳ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟ್ಟ ವಚನ್ಗಳ್ಳ ಬಳಿಕ ಯಾಗಬಹುದು. 
ಸ್ಾರ್ೊಹಕ ಹಾಡುವಿಕ ಯು ಕ್ರರಸಿುೇಯ ಆರಾಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಆರಾಂಭದಿಾಂದಲೊ ರೊಢಿಯಲ್ಲ್ಲದ  
(ಮಾಕಮ 14:26; ಅ.ಕೃ. 16:25). ಕ ಲ ಆರಾಧಕರು ಕ್ರರಸಿುೇಯ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಹಳ  
ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಿಾಂದ ಕ್ತೇತ್ಿನೆಗಳನತು (ψαλμός, psalmos) ತಾಂದರು ಆದರ  ಪೌಲನ್ು ಈ 
ಪ್ದಗಳ್ನ್ುು ತಾಾಂತಿರಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಬಳ್ಸಿದುಾ ಅಸಾಂಭವನೇಯವಾದದುಾ. ಕ್ರೇತಮನ ಯ 
ಸಾಂಗರಹವು ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಪ್ದಗಳ್ ಜ ೊತ  ಉಪ್ದ ೇಶಮಾಡುವದೊ, ಪ್ರಕಟ್ವಾದದಾನ್ುು 
ತಿಳಿಸುವದು ಇವುಗಳ್ಳ ಅಪೊಸುಲನ್ು ಯಾವುದ ೇ ಸ್ ೊುೇತರದ ಹಾಡನಾುಗಲ್ಲ್ೇ ಅಥವಾ 
ಧ್ಾಾನ್ವನಾುಗಲ್ಲ್ೇ “ಕ್ರೇತಮನ ” ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವವನಾಗಿದಾನ್ು ಎಾಂದು ತಿಳಿಸುವವು 
ಆಗಿವ . ಕ ಲ ಸಾಂದಭಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅಪೊಸುಲನ್ು ತನ್ು ಪ್ತರಗಳಿಾಂದ ಕ್ರರಸಿುೇಯ ಕ್ರೇತಮನ ಗಳಿಾಂದ 
ಪ್ದಗಳ್ನ್ುು ಹ ಣ ದಾಂತ  ಕಾಣುತುದ  (ನ ೊೇಡಿರಿ ಫಿಲ್ಲ್ರ್ಪಪ 2:6-11; ಕ ೊಲ ೊ 1:16, 17). ಸಭ ಯ 
ಹಾಡುವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿರಲ್ಲ್, ಅದು ಕರರ್ವಾಗಿರುಸುವಿಕ ಯಿಾಂದ ರ್ತುು 
ಗಾರಹಾವಾದವುಗಳಿಾಂದ ಕೊಡಿರಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಖ್ಚತಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಲು 
ಬಯಸಿದಾನ್ು. 

ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಅವಧಿಯ ನ್ಾಂತರ ಅಜ್ಞಾತವಾಗಿರುವ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ 
ಆರಾಧನ  ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ಕ ೈಸುನಗ  ವ ೈಯಕ್ರುಕವಾಗಿ ಸ್ ೇರಿಸಿಕ ೊಳ್ುಲು ಆತಮನ್ 
ನ ೇರವಾದ ವರಗಳ್ಳ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ ೊಡುತುವ . ಆತಮವು ಪ್ರತಾಕ್ಷವಾಗಿ ಕ ಲ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ  ನ ೇರ ಪ್ರಕಟ್ಣ ಯನ್ುು ಕ ೊಡುವುದಾಗಿದ . ಹ ಚುಾ ಆಶಿೇವಾಮದ 
ಹ ೊಾಂದಿದವರು ಬ ೊೇಧನ ಗಾಗಿ ರ್ತುು ತಿಳ್ಳವಳಿಕ ಗಾಗಿ ಸಭ ಯ ಕೊಡಿಕ ೊಾಂಡಾಗ 
ಸಾಂದ ೇಶಗಳ್ನ್ುು ತರುವವರಾಗಿದಾಾರ . ವಾಣಿಯ ಅಥಮವನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳವ ವರವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿವನ್ ಜ ೊತ  ಇರುವವರ ಗ  ಸಭ ಯು ಆರಾಂಭದಲ್ಲ್ಲ ವಾಣಿಗಳ್ ರ್ೊಲಕ 
ಮಾತನಾಡುವಾಂಥ ವರವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವನ್ ಬಗ ಿ ಪೌಲನ್ು ಸಾಂತುಷಟನಾಗಿದಾನ್ು. 
ವಾಣಿಗಳ್ಳ ವಾಾಖ್ಾಾನಸಲಪಟ್ಾಟಗ ಮಾತರ ಸಭ ಯು ವೃದಿಧಸಲಪಡುತುವ . 
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“ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವವನ್ು ತನ್ಗ  ಮಾತರ ಭಕ್ರುವೃದಿಧಯನ್ುು ಉಾಂಟ್ುಮಾಡುತಾುನ  (14:4) 
ರ್ತುು ಆ ವರಗಳ್ಳ ಸಭ ಗ  ಭಕ್ರುವೃದಿಧಯನ್ುು ಉಾಂಟ್ುಮಾಡುವಾಂತ  
ಪೊರೇತಾಿಹಸುವವನಾಗಿದಾಾನ .”12 ಈ ಎಲಲವುಗಳ್ಳ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಭವಿಸುವವು ಆಗಿದುಾ 
ದ ೇವರನ್ುು ರ್ಹಮಪ್ಡಿಸಲು ರ್ತುು ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ  ತಿಳಿಸಿಕ ೊಡುವತು ನ್ಡ ಸುವವು 
ಆಗಿವ  (ನ ೊೇಡಿರಿ ಇಬಿರೇಯ 10:23-25). 

ವಚನ 27. ವಯಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗ  ಮಾತನಾಡುವರು ಒಬ ೊಬಬಬರಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡುವ ಅವಶಾಕತ ಯು ಇದ . ಆ ವಾಕ್ರುಯು ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುತು ತನ್ು 
ಪಾರರಾಂಭದಲ್ಲ್ಲ ಸವಾಂತ ವರಗಳ್ನ್ುು ಪ್ರದಶಿಮಸುತಿುದಾರಿಾಂದ, ಪ್ರತಿಯಬಬರೊ ತರ್ಮನ್ುು 
ನಯಾಂತಿರಸುವದನ್ುು ಬಯಸುವವರಾಗಿದುಾ, ಆತನ್ು ಮಾತನಾಡಬ ೇಕು ಇಲಲವ ೇ 
ತನಾುತಮನ ೊಾಂದಿಗ  ಮಾತನಾಡುವ ರ್ೊಲಕ ವಿವ ೇಚನ ಮಾಡಬ ೇಕ್ರತುು . ವರಗಳ್ನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದವರು ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವ ಇಚ್ ಛಯನ್ುು ರ್ತುು ಮಾತನಾಡುವ ರಿೇತಿ ಕುರಿತು 
ನಯಾಂತರಣ ಹ ೊಾಂದಿದವರಾಗಿರಬ ೇಕ ಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಒತಾುಯಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . 
ಸಪಷಟವಾಗಿ, ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವದು ಒಾಂದು ಅನಯಾಂತಿರತ ಒತಾುಯವು ಅಲಲ; 
ಅದು ಆತಮನ್ ರ್ೊಲಕ ವಶಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವವು ಅಲಲ. ಒಬಬನ್ು ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವ 
ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾದರ , ಇಬಬರು ರ್ೊವರು ಕೊಟ್ಗಳ್ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಈಗಾಗಲ ೇ 
ಇಬಬರು ರ್ೊವರು ಮಾತನಾಡುತಿುರುವಾಗ (ἐν ἐκκλησίᾳ, en ekklēsia, “ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ”; 
ನ ೊೇಡಿರಿ 14:19, 28) ಆತನ್ು ಮಾತನಾಡುವುದರಿಾಂದ ಹಾಂದ ಸರಿಯಬ ೇಕು. ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾರಧ್ಾನ್ಾತ ಗ  ಅವಕಾಶ ಕ ೊಡಬಾರದು ಎಾಂದು ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವವನಗ  
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಒತಾುಯಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ .  

ವಚನ 28. ಇದಕ ೆ ಜ ೊತ ಯಾಗಿ, ಸಭ ಯವರು ಯಾರೊ ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುದ 
ಭಾಷ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವುದಾದರ , ಅತನ್ು ಅದನ್ುು ಕ ೇವಲ ಅಥಮ ಹ ೇಳ್ಳವವನ್ 
ಸರ್ುಮಖ್ದಲ್ಲ್ಲ ಮಾತರ ಅದನ್ುು ಮಾಡಬ ೇಕ್ರತುು. ಕ ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅದ ೇ ವ ಾಕ್ರುಗಳ್ಳ 
ಬಹುರ್ುಖ್ ಆತಮನ್ ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುತಿುದುಾ, ಇದರಿಾಂದ ಆತನ್ು ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಮಾತನಾಡುವುದನ್ೊು ರ್ತುು ಆತನ್ು ಈಗ ಹ ೇಳಿದಾನ್ುು ವಾಾಖ್ಾಾನಸುವಾಂತಹ ಎರಡೊ 
ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುತಿುದಾರು (ನ ೊೇಡಿರಿ 14:5). ವಾಾಖ್ಾಾನ್ ರ್ತುು ಬಾಷಾಾಂತರವು 
ಒಾಂದ ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಇಲಲದಿದಾಾಗಲೊ διερμηνεύω (diermēneuō) ಎರಡೊ 
ಪ್ರಕ್ರರಯೆಗಳಿಗ  ಸಾಂಬಾಂಧಿತವಾಗುತಿುತುು.13 ಮಾತುಗಳ್ ಆತಮನ್ ಆಶಿೇವಾಮದ 
ಹ ೊಾಂದಿದವರು ಆ ಸಾಂದಭಮಕ ೆ ತಕೆಾಂತ  ನಧಿಮಷಟ ಅಥಮವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರಬ ೇಕು ಎಾಂದು 
ಪೌಲನ್ು ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸಿದಾನ್ು. ವಾಣಿಯನಾುಡುವವನ್ು ಅಥಮವಿವರಣ  ನೇಡಲು ಆಗದಿದಾರ  
ರ್ತುು ಯಾರ ೊಬಬನ್ೊ ಆತನ್ು ಮಾತನಾಡುವ ಭಾಷ ಯನ್ುು ಅಲ್ಲ್ಲ 
ಉಪ್ಸಿಾತವಿತವಿದಾವರು ಅಥಮ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುದಿದಾರ , ಆತನ್ು ಅಥಮವಿವರಣ ಕಾರನ ೊಬಬನ್ುು 
ಹುಡುಕಬ ೇಕು. ಅಥಮವಿವರಣ ಕಾರನ್ು ಆತನ್ು ಏನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ ೊೇ ಅದನ್ುು 
ಬಾಷಾಾಂತರ ಮಾಡಬ ೇಕ್ರತುು ಇಲಲವ ೇ ಅದರ ಅಥಮವನ್ುು ವಿವರಿಸಬ ೇಕ್ರತುು. ಪೌಲನ್ 
ಬ ೊೇಧನ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಎರಡು ತತವಗಳ್ಳ ಅಡಗಿವ : (1) ವಾಣಿಗಳ್ಳ ಅಥಮವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿವ  ರ್ತುು 
(2) ಸಾಂದ ೇಶವು ಅಥಮವಿವರಣ ಯಾಗದ ೇ ಅದು ಯಾರ ೊಬಬರಿಗೊ 
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ಪ್ರಯೇಜನ್ಕಾರಿಯಲಲ. ಆತಿೀಕವರಗಳ್ಳ ಸಭ ಯ ವೃದಿಧಗಾಗಿ ಇವ ಯೆೇ ಹ ೊರತು 
ಸವಪ್ರಶಾಂಸ್ ಗಾಗಿ ಬಹರಾಂಗವಾಗಿ ಪ್ರದಷ್ಮಸುವುದಕ ೆ ಇರುತುರಲ್ಲ್ಲಲ. ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಮಾತನಾಡುವದು ವಾಕ್ರುನಷಟವಾದದುಾ, ವಾಯಕ್ರುಕ ಅನ್ುಭವವು ಅಲಲ.ದ ೇವರ ಜ ೊತ  
ರಹಸಾವಾದ ಅನ್ುಭವವೂ ಅಲಲ. 

ಪೌಲನ್ು ಯಾವುದ ೇ ಪ ರೇರಕ ಇಚ್ ಛಗಳ್ ರ್ೊಲಕ ಅಭಾಾಸಮಾಡುವ ವರಗಳ್ ಬಗ ಿ 
ಮಾಡುತಿುಲಲ ಎಾಂಬುದು ಒತಿು ಹ ೇಳ್ಳವ ಅಾಂಶವಾಗಿದುಾ, ಅದು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕೊಡಿಬಾಂದಾಗ, 
ಅಲ್ಲ್ಲ ಅಥಮವಿವರಣ ಕಾರರು ಯಾರೊ ಇಲಲದಿದಾಾಗವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವ ವರಗಳ್ನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದವನ್ು ತಿರುಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸತಮಮಗಿರಲ್ಲ (en ekklēsia) ಆತನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಿುದಾಾನ . 
ಉನಾಮದದ ಮಾತುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ನ್ುಷಾನ್ನ್ುು ಎಳ ಯುವಾಂಥ ಆತಮನ್ 
ಪ ರೇರಕ ಇಚ್ ಛಗಳ್ ಪ್ರಿಣಾರ್ದಾಂತಿರುವ ವಾಣಿಗಳ್ ಬಗ ಗ  ನಾವು ಯೇಚಸುತಿುಲಲಎಾಂದು 
ಎಾಂದು ತ ೊೇರಿಸುವುದಾಗಿದ  ಎಾಂದು Leon Morris ಟ್ಟಪ್ಪಣಿಸಿದಾಾರ .14 

ಹತಿುಕುೆವ ಭಾವನ ಗಳ್ಳ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಒಬಬನ್ ಆರಾಧನ ಗ  ಅಡಿಡಮಾಡಲಾರವು. 
ವರಗಳ್ ಜ ೊತ  ವ ಾಕ್ರುಯು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಗಲ್ಲ್ಬಿಲ್ಲ್ ಕಾರಣವಾಗದ ೇ ದ ೇವರ ೊಡನ  
ಮಾತನಾಡಬಹುದು. ಎಲಲದರ ಜ ೊತ  ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವವನ್ು ತನ್ು ಜ ೊತ  
ಆರಾಧಕರಿಗ  ಯಾವುದ ೇ ಅಥಮಪ್ೂಣಮವಾಗದಾನ್ುು ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿದ  ಎಾಂಬುದು 
ಅಪೊಸುಲನ್ ಊಹ ಯಾಗಿದ .ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವವನ್ು, ಅಥಮರಹತವಾದ 
ಶಬಾಗಳ್ನ್ುು ಅಥಮವಿವರಣ ಕಾರನಗ  ಧವನಸಿದರೊ ಕೊಡಾ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ಕಾರನ್ು ಅವುಗಳಿಗ  
ಅಥಮವನ್ುು ಸೊಚಸುವಾಂತಿರಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದಕ ೆ ಅಪೊಸುಲನ್ು ಯಾವ ಸೊಚನ ಯನ್ೊು 
ಕ ೊಟ್ಟಟಲಲ. 

ವಚನ 29. ಪ್ರವಾದನಾ ವರವು, ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ ವರಗಳ್ಾಂತ ,ಇದುಾ 
ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವನ್ು ಎಚಾರಿಕ ಯಿಾಂದ ಅಭಾಾಸಮಾಡುವಾಂತದುಾ ಆಗಿತುು. 
ವಾಣಿಗಳ ೊಡನ , ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ಳ ಇಬಬರಾಗಲ್ಲ್ೇ ರ್ೊವರಾಗಲ್ಲ್ೇ ಒಾಂದ ೇ ಸ್ಾರಿ 
ಮಾತಾಡಲ್ಲ್ ಎಾಂದು ಮಾತರ ಸೊಚನ ಯಿರಲ್ಲ್ಲಲ, ಆದರ  ಕ ೇವಲ ಇಬಿರತ ಮ ವರತ 
ಒಬೆ ಿಬಿರಯಗಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಯತ್ನಯಡತವುದಕೆಾ ಮಯತ್ಾ ಈ ಸೊಚನ ಯು ಇತುು. 
ಯಾವುದ ೇ ಒಾಂದು ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯಾಗಲ್ಲ್ೇ – ವಾಣಿಗಳ್ಳ, ಪ್ರವಾದನ ಗಳ್ಳ, ಹಾಡುಗಳ್ಳ, 
ಅಥವಾ ಪಾರಥಮನ  ಆರಾಧನಾ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ತನ್ುಷಟಕ ೆ ತಾನ ೇ ಪ್ರಚಲ್ಲ್ತವಾಗುವುದಿಲಲ. 
ಒಬಬರು ಪ್ರವಾದಿಸುವಾಗ, ರ್ಮಕೆವರು, ಬಹುಶಃ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ಸಭ ಯು ಅಥವಾ 
ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ಳ, ಅವರು ಏನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಿುದಾಾರ ಾಂಬುದನ್ುು ಕ ೇಳಿಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವ ೇಚನ  
ಮಾಡಲ್ಲ್. ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ ಾಲಲವೂ ವಾಾಖ್ಾಾನಸಲಪಡಬ ೇಕ್ರತುು; ಪ್ರವಾದನಾ 
ಮಾತುಗಳ್ಳ ಅದ ೇ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಲಪಬ ೇಕ್ರತುು. ಸಭ ಯು ಕ ೇಳಿದ ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಸಾಂದ ೇಶವು 
ವಿರ್ಷಾಮಪ್ೂರಕವಾಗಿ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಲಪಡಬ ೇಕಾಗಿತುು. ಎಲಾಲ ಪ್ರವಾದನ ಗಳ್ಳ ಒಾಂದ ೇ 
ಗುಣರ್ಟ್ಟವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವುದಿಲಲ ರ್ತುು ಹ ೊರಟ್ುಬಾಂದ ಎಲಲ ಪ್ರವಾದನ ಗಳ್ಳ ಒಾಂದ ೇ 
ತರದ ಪ್ರಿಣಾರ್ವನ್ುು ಬಿೇರುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ. 

ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ಳ ಹ ೇಳಿದ ಗುಣಾಾಂಶಗಳ್ಳ ಭಿನ್ುವಾಗಿದುಾದರಿಾಂದ, ಸೊಚನ ಯೆಾಂದರ  ಒಬಬ 
ತಾಂತರಜ್ಞನ್ು ಸ್ಾಧನ್ಗಳ್ ಮೇಲ  ನಯಾಂತರಣವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ಹಾಗ  ಆತಮವು ಪ್ರವಾದಿಯ 
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ವಾಕ್ರುತವದ ಮೇಲ  ನಯಾಂತರಣ ಇಟ್ುಟಕ ೊಾಂಡಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಅದಲಲದ ೇ ಆತಮವು ವಾಕ್ರುಯ ರ್ೊಲಕ 
ಕಾಯಮ ಮಾಡಿ ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ಉತಾಪದಿಸುವುದಾಗಿದ .ಬದಲಾಗಿ ವಾಕ್ರುಯು ತಾನ ೇ 
ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ಕರರ್ಬದಧವಾಗಿ ನರೊರ್ಪಸುವಲ್ಲ್ಲ ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿರುವುದರಿಾಂದ, ಗುಣರ್ಟ್ಟದಲ್ಲ್ಲ 
ಭಿನ್ುತ ಯು ನರಿೇಕ್ಷಿತವಾದದ ಾೇ. ಅದು್ತಿೇಯವಾಗಿ ಆಶಿೇವಮದಿಸಲಪಟ್ಟ ವರಗಳ್ ಅಭಾಾಸವು 
ಆಯೆೆಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ನಧ್ಾಮರದಲ್ಲ್ಲ ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡು ಅದು ಪ್ರಿಶುದಾಧತಮನಾಂದ 
ಬಲಪ್ಡಿಸಲಪಟ್ಟವನ್ ರ್ನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಕೊಡಿರುವುದಾಗಿದ .  

ವಚನ 30. ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ಳ ಮಾತನಾಡುತಿುದಾರ  ರ್ತುು ಕ ತಿರತವ [ಕ ತಿದದವನಗೆ] 
ಒಬಬನಗ  ಪಾಕಟ್ಣೆ ಉುಂಟ್ಯದರೆ [ಆದರೆ], ಮೊದಲ ಪ್ರವಾದಿಯು ಎರಡನ ಯವನಗ  
ಮಾತನಾಡುವುದಕ ೆ ಬಿಟ್ುಟಕ ೊಡಬ ೇಕು. ಎಲಲ ಸರ್ಯವು ತನ್ುದ ೇ ಯಾರ ೊಬಬರೊ 
ಹ ೇಳ್ಳವಾಂತಿಲಲ. ದ ೇವರಿಾಂದ ಬರುವ ಸಾಂದ ೇಶಗಳ್ಳ ನ್ನುಾಂದಲ ೇ ಯಾರ ೊಬಬರೊ 
ಹ ೇಳ್ಳವಾಂತಿಲಲ. ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕರರ್ಬದಧತ ಯು ಒಬಬರಿಗ ೊಬಬರು ಸನಾಮನ್ ತ ೊೇರಿಸುವುದರಲ್ಲ್ಲ 
ಇದ . ಒಬಬ ವಾಕ್ರುಯು ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ುು, ಪ್ರವಾದಿಸುವುದನ್ುು, 
ಹಾಡುವುದನ್ುು ತನ್ು ಅವಕಾಶ ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿ ದ ೇವರು ಕ ೊಟ್ಟ ವರ ತನ್ುದ ೇ ಎಾಂದು 
ಗವಮ ಪ್ಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳುವುದನ್ುು ಒಳ ುಯ ಕರರ್ಬದಧತ ಯ ಸಭ ಯು ನಷ ೇಧಿಸುತುದ . 
ಇತರರಿಾಂದಲೊ ಕೊಡ ವರಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಸಾಂದ ೇಶಗಳ್ಳ ಒಾಂದು ಸಭ ಗ  ಅವಶಾವಿತುು. 

ವಚನ 31. ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸರ್ಸ್ ಾಗಳಿವ  ಎಾಂಬ ಸೊಚನ ಯನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಕಾಂಡನ್ು; 
ಬಹುಶಃ ಇಬಬರು ಅಥವಾ ರ್ೊವರು ಮಾತನಾಡುವುದಕ ೆ ಪಾರರಾಂಭಿಸುತಿುದಾರು ರ್ತುು 
ಯಾರ ೊಬಬರಿಗೊ ಅವಕಾಶವನ್ುು ಕ ೊಡಲು ಅವರು ನರಾಕರಿ ಸುವವರಾಗಿರಬಹುದು. 
ಪ್ರತಿಯಬಬ ಪ್ರವಾದಿಯೊ ಸರತಿಯಾಂತ  ಮಾತಾಡಲ್ಲ್ ಎಾಂದು ಅಪೊಸುಲನ್ು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ನೇವ ಲಲರೊ ಒಬ ೊಬಬಬರಾಗಿ ಪ್ರವಾದಿಸುವುದಕ ೆ ಅಡಿಡಯಿಲಲ ಎಾಂದು ಆತನ್ು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಅದೆೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲಿರ  ಕಲ್ಲತ್ತಕೆ ಳುುವರತ ಎಲಿರ  ಎಚಚರಿಕೆ 
ಹೆ ುಂದತವರತ. ಪ್ರವಾದಿಯು ತನ್ು ಪ್ರವಾದನ ಯಿಾಂದ ಹ ೊರಬರುವ ಸವಮೌಲಾಮಾಪ್ನ್ದ 
ರ್ಹತವಕ ೊಟ್ುಟ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಸ್ೌಜನ್ಾತ ಯನ್ುು ತಳಿುಹಾಕಬಾರದ ಾಂದು ಅಪೊಸುಲನ್ು 
ಸೊಚಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . 

ವಚನ 32. “ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ ಆತಮಗಳ್ಳ ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗ  ಆಧಿೇನ್ರಾಗಿರಬ ೇಕು” (ನ ೊೇಡಿರಿ 
KJV) ಎಾಂದು NRSV ಭಾಷಾಾಂತರಿಸಿದ . ಈ ವಾಕಾಗಳ್ಳ ಎರಡು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ವಾಾಖ್ಾಾನ 
ಸಲಪಟ್ಟಟರಬಹುದು. ಒಾಂದು ಸೊಚನ ಯೆಾಂದರ  ಆತಮನಾಂದ ಆತನಗ  ಕ ೊಡಲಪಟ್ಟ ವರಗಳ್ನ್ುು 
ಯಾವಾಗ ಪ್ರಯೇಗಿಸಬ ೇಕ ಾಂದು ಪ್ರವಾದಿಯು ಆರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದಾನ್ು. ತಿರುಗಿ 
ಕಾಂಡುಬರುವ ಒಾಂದು ರ್ಹತವದ ಅಾಂಶವ ಾಂದರ  ಒಬಬ ವಾಕ್ರುಯನ್ುು ವಶಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದು 
ಪ್ರವಾದನ ಯ ಇಚ್ ಛಯು ಅಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಪ್ರವಾದಿಯ ಅತಮವು, ಪ್ರಿಶುದಾಧತಮನಾಂದ 
ನ್ಡ ಸಲಪಟ್ಾಟಗಲೊ, ಅದು ಪ್ರವಾದಿಯು ತಾನ ೇ ಅದರ ಸ್ಾವಧಿೇನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಇರುತಾುನ . ಅದ ೇ 
ರಿೇತಿಯದುಾ ವಾಣಿಗಳ್ನಾುಡುವವನಗೊ ಅನ್ವಯಿಸುತಿುತುು. ಇದು ವಾಸುವವಾಗಿ 
ನಜವಾದದುಾ ಆಗಿದ .ಮಾತುಗಾರನ್ು ತರ್ಮನ್ನ್ುು ತಾವು ನಯಾಂತಿರಸಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದು; 
ಅವರು ರ್ತ ೊುಬಬರಿಗ  ಸ್ಾಾನ್ವನ್ುು ಬಿಟ್ುಟಕ ೊಡುವವರಾಗಿದಾಾರ . ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಹ ೇಳಿದ ಎಲಲ 
ಒಳ ುಯ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ತನ್ುಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊಾಂದುವಷುಟ ಪ್ರಿಶುದಧನ್ು ಯಾರ ೊಬಬನ್ೊ ಇರಲ್ಲ್ಲಲ.  
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NASBಯ ಭಾಷಾಾಂತರಕಾರರು ಈ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುು ಭಿನ್ುವಾಗಿ 
ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡಿದಾಾರ  . . . ಪಾವಯದಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳು ಪಾವಯದಿಗಳ ಸ್ಯವಧಿೇನದಲ್ಲ ಿಅವೆ ಎಾಂದು 
ಅವರು ವಾಕಾವನ್ುು ಭಾಷಾಾಂತರಿಸಿದಾಾರ . ವಾಸುವವಾಗಿ, ಗಿರೇಕರಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ 
”ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ಳ” ಎಾಂಬುದರ ರ್ುಾಂದ  ಯಾವುದ  ಪ್ದಗಳ್ಳ ಇರುವುದಿಲಲ. ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ಳ 
ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಇತರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ ಮೇಲ  ಯಾವುದ ೇ ತರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ುು 
ಬಿೇರಲು ಆಗದು ಎಾಂದು NASB ಸೊಚಸುತುದ . NASBಯ ಭಾಷಾಾಂತರವು 
ಉತುರ್ವಾದದುಾ ಆಗಿದ , ಸಾಂದಭಮವು ಅಥಮವನ್ುು ನಣಮಯಿಸುವಾಂತಿರಬ ೇಕು, ರ್ತುು ಈ 
ಸಾಂದಭಮವು ಮೊದಲು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ  ಪಾರಶಸಯಯವನ್ುು ನೇಡುವುದಾಗಿದ ; 
ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ಳ ತರ್ಮಷಟಕ ೆ ತಾವ ೇ ಸವನಯಾಂತರಣವನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುವವರಾಗಿರಬ ೇಕು 
ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಸೊಚಸುವವನಾಗಿದಾನ್ು. 

ಆರಯಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿರೇಯರಿಗೆ ಸ ಚನೆಗಳು (14:34-36) 
34ದೆೇವಜನರ ಎಲಯಿ ಸಭೆಗಳ ಮಯಯಿದೆಯ ಪಾಕಯರ ಸಿರೇಯರತ ಸಭೆಯ 

ಕ ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸತಮಮಗಿರಬೆೇಕತ; ಮಯತಯಡತವುದಕೆಾ ಅವರಿಗೆ ಅಪಪಣೆಯಲಿ. ಅವರತ 
ಆಧಿೇನದಲ್ಲಿರಬೆೇಕತ. ಧಮಿಶಯಸರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆೇಳಿದೆಯಲಯಿ. 35ಅವರತ ಏನಯದರ  
ತಿಳುಕೆ ಳುವುದಕೆಾ ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಮಮ ಗುಂಡುಂದಿರನತು ಕೆೇಳಲ್ಲ. ಸಿರೇಯರತ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಯತಯಡತವದತ ನಯಚಿಕೆಗೆಟ್ು ಕೆಲಸವಯಗಿದೆ.  

36ಏನತ ದೆೇವರ ವಯಕಾವು ನಮಮುಂದಲೆೇ ಹೆ ರಟಿತೆ ೇ? ನಮಗೆ ಮಯತ್ಾವೆೇ 
ಬುಂತೆ ೇ? 

ವಚನ್ಗಳ್ ವಿಭಜನ ಯು 14:34-36 ವಚನ್ಗಳಿಗ  ಗ ೊಾಂದಲವನ್ುು 
ಸ್ ೇರಿಸುವುದಾಗಿದ . ಗಲ್ಲ್ಬಿಲ್ಲ್ಯು ದ ೇವರ ಲಕ್ಷಣವಲಲ. ಆತನ್ ರ್ಕೆಳ್ಳ ಗ ೊಾಂದಲದಲ್ಲ್ಲ, 
ಅವಾವಸಿಾತ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ನ್ಡಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರ , ಅವರು ದ ೇವರ ಶಾಾಂತಿಯನ್ುು 
ಅವಮಾನಸುತಿುದಾಾರ . “ಆತನ್ು ಗಲ್ಲ್ಬಿಲ್ಲ್ಯ ದ ೇವರಲಲ” (14:33). ಈ ವಿಚ್ಾರವು 
ಅಪೊಸುಲನ್ ಹಾಂದಿನ್ ಅನ ೇಕ ವಚನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸೊಚನ ಗಳ್ನ್ುು ಕ ೊಡಲು ಯೇಗಾವಾದ 
ಸಮಾರ ೊೇಪ್ವಾಗಿದ , ಆದರ  ಅಾಂತಿರ್ವಾದ ಬಾಗದ ಬಗ ಗ  ಏನ್ು? ಇದು ಹಾಂದಿನ್ 
ಸೊಚನ ಗಳ್ ಸ್ಾರಾಂಶದ ಭಾಗವಾಗಿದ ಯೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ುು 
ಅನ್ುಸರಿಸುತಿುದ ಾೇವ ಯೇ ಅದರ ಪ್ರಸ್ಾುವನ ಯೇ? 

ಪೌಲನ್ು ಈಗಾಗಲ ೇ ಹ ೇಳಿದ ಅಾಂತಿರ್ ಹ ೇಳಿಕ ಯ ರ್ುಾಂದುವರಿಕ ಯನ್ುು 
NASBಯು ಕ ೊನ ಯ ಭಾಗವಾಗಿ ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡಿದ . ಗಿರೇಕ ಭಾಗದ 1ಕ ೊರಿಾಂಥ 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಬಳ್ಸುವಾಂಥ ಸಾಂಪಾದಕರು ರ್ತುು ಹ ಚಾನ್ ಸಾಂಖ್ ಾಯಲ್ಲ್ಲನ್ ಇಾಂಗಿಲೇಷ 
ಬಾಷಾಾಂತರಗಳ್ಳ (NRSV; NIV 1984; ESV) 14:33ನ್ುು ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿ 
ಭಾಷಾಾಂತರಿಸಿದ . ಅವುಗಳ್ಳ ವಚನ್ವನ್ುು ಹೇಗ  ವಿಭಾಗಿಸಿದುಾ “ಎಲಲ ಸಭ ಗಳ್ ಭಕುರಲ್ಲ್ಲ” 
ಎಾಂದು ಹ ೊಸ ಪಾಾರಾದಲ್ಲ್ಲ ಪಾರರಾಂಭವಾಗಿ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲನ್ ಕರರ್ ರ್ತುು ಗ ೊಾಂದಲಗಳ್ 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ವಿಷಯದವರ ಗ  ರ್ುಾಂದುವರ ಯುತುವ . 14:33 ರ್ೊಲಕ ಹ ೊಸ ಪಾಾರಾದ 
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ರ್ೊಲಕ ಆರಾಂಭಿಸುವುದಕ ೆ ಉತುರ್ ಕಾರಣವು ಕ ೊಡಲಪಡಬಹುದು. ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಹುದ ಾಯ 
ಸ್ಾಾನ್ಕ ೊೆೇಸೆರ ಪ ೈಪೊೇಟ್ಟಗ  ಸಿರೇಯರು ಕಾರಣವಾದದಾರಿಾಂದ ಈ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಿರೇಯರ ವಿಷಯವನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಪ್ರಿಚಯಿಸಿದನ್ು. ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ಸಭ ಯು 
ಇತರ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲನ್ ಸಭ ಗಳ್ಳ ಮಾಡಿದಾನ ುೇ ನೇವು ಅಭಾಾಸಮಾಡಿರಿ ಎಾಂದು ಆತನ್ು 
ಯಾವುದ ೇ ಸೊಚಾವಾಗಿ ವಿನ್ಾಂತಿಸಿದಾಾನ . ಕತಮನ್ ಸಭ ಯ ಸಭ ಯವರು ಒಬಬರ 
ರ್ೊಲಕ ಒಬಬರು ಕಲ್ಲ್ಯಬ ೇಕು.  

ವಚನಗಳು 34, 35. ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಿರೇಯರ ಸುರ್ಮನರುವಿಕ ಯ ರ್ಪೇಠಿಕ ಯು ಹಠಾತುನ  
ಆಗಿದುಾ “ಸಭ ಗಳ್ ಎಲಲ ಭಕುರಲ್ಲ್ಲರುವಾಂತ ” ಇದು ಅವರು ಅನ್ುಸರಿಸುತಿುರುವ ಹಾಂದಿನ್ 
ಸೊಚನ ಗಳ್ಾಂತ ಯೆೇ ಹ ೇಳ್ಲಾಗಿದ  ಎಾಂದ ಓದುಗರು ತಿಳಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ . NRSV ರ್ತುು 
ಇತರ ಭಾಷಾಾಂತರಗಳ್ಳ ಇದು ಸರಿ ಎಾಂದು ಕಾಂಡಿವ ; ಇದು ಹ ೊರ ಪಾಾರಾ 14:33ರ 
ರ್ಧಾದಲ ಲೇ ಆರಾಂಭವಾಗಬ ೇಕು. ಹ ೇಗ ೊೇ, NASBಯಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊಡಲಾದ ಪ್ದಗಳ್ನ್ುು 
ಒಬಬನ್ು ಒರ್ಪಪಕ ೊಾಂಡಿದಾಾದರೊ ವಚನ್ದ ಅಥಮವು ಒತಿುಹ ೇಳ್ಲಪಟ್ಟಟಲಲ. ಅದು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲನ್ 
ಕರರ್ದ ಬಗ ಿ ಚಚ್ ಮಯ ಕ ೊನ ಯ ಹಾಂತದಲ್ಲ್ಲದ .  

ಪೌಲನ್ು ಕಾಣುವಾಂತ  11:5ರಲ್ಲ್ಲ ಸಿರೇ ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ನ್ುು ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ 
ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ , ಅದರ ಜ ೊತ  14:34, 35ರಲ್ಲ್ಲ ಹ ೇಳ್ಲಾದ ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸಿರೇಯರ 
ಸುರ್ಮಗಿರುವಿಕ  ವಾಾಖ್ಾಾನ್ಕಾರನಗ  ಯಾವಾಗಲೊ ಸರ್ಸ್ ಾಯು ಇರಿಸುವುದಾಗಿದ . 
“ಸಭ ಯು” ಕೊಟ್ಗಳ ೊಾಂದಿಗ  ಹತಿುರವಾಗಿ ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ ಸಾಂಧಭಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಸಿರೇಯರು ಸಭೆಯ ಕ ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸತಮಮಗಿರಬೆೇಕತ; ಎಾಂದು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . 
ಅದಕ ೆ ಅವರು ಆಧಿೇನ್ದಲ್ಲ್ಲರಬ ೇಕು ಎಾಂದೊ ಆತನ್ು ಸ್ ೇರಿಸಿದಾಾನ . ತನ್ುನ್ುು ಇನ್ೊು 
ಸಪಷಟವಾಗಿಸಿಕ ೊಳ್ುಲು, ರ್ುಾಂದಿನ್ ವಚನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ರ್ುಾಂದುವರ ಯುತಾು, ಸಿರೇಯರತ 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಯತಯಡತವದತ ನಯಚಿಕೆಗೆಟ್ು ಕೆಲಸವಯಗಿದೆ ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . 

ಎರಡು ಪ್ರಿಚ್ ಛೇದಗಳ್ ನಕಟ್ ಪ್ರಿೇಕ್ಷ ಯು ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿದಾಂತಹ 11:1-16 ರ್ತುು 14:34, 
35 ಉತ ರೇಕ್ಷ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿವ . 11ನ  ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲ್ಲನ್ ಚಚ್ ಮಯಲ್ಲ್ಲನ್, ಪ್ರಶ ುಯಲ್ಲ್ಲ 
ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ –ಅಥವಾ ಯಾವುದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ುರುಷರಿಗ  ಆಧಿೇನ್ರಾಗಿರ ಬ ೇಕ ಾಂಬುದು – 
ಅದು ಆಧಿೇನ್ತ ಯ ವಿಷಯವಾಗಿತುು. ಸೊಚ್ಾಾಥಮವಾಗಿ ತಲ ಯನ್ುು ರ್ುಚುಾವದು ಆ 
ಸಾಂಧಭಮದಲ್ಲ್ಲ ರ್ಹತವವಾಗಿತುು. ಸಿರೇಯರ ತಲ ಯನ್ುು ರ್ುಚುಾವ ಅವಶಾಕತ ಯಾಂತ  
ಪ್ುರುಷನ್ ತಲ ಯು ರ್ುಚಾದಿರುವಿಕ ಗ ೊೇಸೆರದ ಅವಶಾಕತ ಯು ಬಗ ಿ ಕಾರಣವಾದ 
ಅಾಂಶವನ್ುು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಲು ಅಲ್ಲ್ಲ, ಅದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಪ್ದಧತಿಗಳ್ಳ 
ಕಾರಣವಾಗಿದಾವು. ಇದಕ ೆ ವಾತಿರಿಕುವಾಗಿ, ಈ ಸಾಂಧಭಮದಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಯು ಆರಾಧನ ಗಾಗಿ 
ಕೊಡಿಬಾಂದಿತುು (14:34) ಪೌಲನ್ು ಸಿರೇಯರಿಗ  “ಆಧಿೇನ್ರಾಗಿರಬ ೇಕು” ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದನ್ು. 
ಸಭ ಯು ಆರಾಧನ ಗಾಗಿ ಕೊಡಿಬಾಂದಿತುು ಎಾಂಬುದು ಪಾರಸಾಂಗಿಕವಾಗಿದುಾ, 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 
11ರಲ್ಲ್ಲ ತಲ  ರ್ುಚುಾವುದಕ ೊೆೇಸೆರ ಇರುವ ವಿಷಯವು ಪೌಲನ್ು ಪ್ರಸ್ಾುರ್ಪಸಿದಾಾನ ; ಇದು 
14ನ ೇಯ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲ್ಲನ್ ವಿಷಯವು ಆಗಿತುು. ತಲ  ರ್ುಚುಾವುದಕ ೊೆೇಸೆರದ ವಿಷಯವು 
ಸಭ ಯ ಕೊಡುವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಿರೇ ಆಧಿೇನ್ತ ಯ ಎರಡೊ ವಿಷಯಗಳ್ಳ ಸಾಂಬಾಂಧಪ್ಟ್ಟದುಾ 
ಆಗಿದಾರ  ಅದರ ಕುರಿತು ಚಚಮಸಿದನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಇಲ್ಲ್ಲ ಅದನ್ುು ಚಚಮಸಬಹುದು ಎಾಂದು 
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ಯಾರಾದರೊ ಎದುರುನ ೊೇಡಬಹುದಿತುು.  
ನಾಯಕನ್ ಬಗ ಗಿನ್ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಏನಾದರೊ ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿರಲ್ಲ್ ರ್ತುು ಸಭ ಯ 

ಕೊಡುವಿಕ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸಿರೇಯರ ಸ್ಾಾನ್ಮಾನ್ ಪ್ರಶ ುಯಾಗಲ್ಲ್ೇ ಪೌಲನ್ ಪ್ರಬ ೊೇಧನ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಈ 
ವಿಷಯಗಳ್ಳ ವಿಷ ೇಶವಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಆತನ್ ರ್ಹತವದ ನಾಯಕತವದ 
ಪ್ರಶ ುಯಾಗಲ್ಲ್ೇ, ಸಭ ಯ ಯಾವ ಪೌಲನ್ ಉಪ್ದ ೇಶದ ಹಾಂದಿನ್ ಕಾಳ್ರ್ಜಯು ಸಭ ಯ 
ಕೊಟ್ಗಳಿಗ  ಕಾಣಿಸಲ್ಲ್ಲಲ. ಬದಲಾಗಿ ಕ ೈಸು ಪ್ುರುಷ ರ್ತುು ಸಿರೇ ಆರಾಧನ ಗ  ಕೊಢಿದಾಗ 
ಸ್ಾವಮಜನಕ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ತಲ ಯನ್ುು ರ್ುಚುಾವಾಂತ  ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ರ್ುಟ್ಟಟಸುವುದ ೇ 
ಆತನ್ ರ್ುಖ್ಾ ಕಾಳ್ರ್ಜಯು ಆಗಿತುು. ಕತಮನ್ ಬ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಆಚರಿಸುವದ  ಬಗ ಿ (11:20) 
ರ್ತುು ἐν ἐκκλησίᾳ (en ekklēsia, “ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ”; 14:35; ನ ೊೇಡಿರಿ 14:19, 28) 
ವಾಣಿಗಳ್ನ್ುು ಬಳ್ಕ  ಮಾಡುವುದರ ಬಗ ಿ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಎಾಂಬ ಪ್ದ ಸ್ ೇರಿಸಲಪಟ್ಟಟದುಾ ಇದು 
ಸಭ ಯ ನ್ಡಾವಳಿಕ ಯ ಪ್ರಸ್ಾುಪ್ ಪ್ರಸ್ಾುರ್ಪಸಲಪಟ್ಾಟಗ ಮಾತರ ಈ ಪ್ದವು ಸಿರೇಯ ತಲ ಯ 
ರ್ುಚುಾವಿಕ ಯ ಸಾಂಧಭಮದಲ್ಲ್ಲ ಉಪ್ಯೇಗವಾಗಿಲಲ. 

14:34, 35ರಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾವಮಜನಕ ಆರಾಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ನಾಯಕತವದ ಪ್ರಶ ುಗಾಗಿ ಅಪೊಸುಲನ್ 
ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಗಾಗಿ ಕರ ಯಲಪಟ್ಟಟತು. 14ನ ೇಯ ಅಧ್ಾಾದ ಯುದಾಕೊೆ, ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲನ್ 
ನ್ಡಾವಳಿಕ ಯು ಪೌಲನ್ ಸೊಚನ ಗಳ್ ರ್ತುು ಬ ೊೇಧನ ಗಳ್ ಹನ್ುಲ ಯು ಆಗಿತುು. 
ಪ್ರತಾಕ್ಷವಾಗಿ, ಆತನ್ು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲನ್ ಕ ಲ ಸಿರೇಯರು “ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲನ್” ಗಲ್ಲ್ಬಿಲ್ಲ್ಗ  
ಕಾರಣರಾಗಿದಾರು. ಆಕಾರಣಕಾೆಗಿ, ಆತನ್ು ಅವರಿಗ  ಸುರ್ಮಗಿರಲು ಎಚಾರಿಸಿದನ್ು. ಅವರ 
ಮೌನ್ದ ರ್ೊಲಕ, ಅವರು ತರ್ಮ ಗಾಂಡಾಂದಿರ ನಾಯಕತವದ ತರ್ಮ ಒರ್ಪಪಗ ಯನ್ುು ಅರಿಕ  
ಮಾಡಬ ೇಕ್ರತುು. ಅದ ೇ ಅವರ ಮಾಗಮವಾಗಿರಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಪ್ರಬ ೊೇಧಿಸಿದನ್ು. 

ಆತನ್ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಯನ್ುು ಬ ಾಂಲ್ಲ್ಸುವಾಂತ , ಅಪೊಸುಲನತ ಧಮಿಶಯಸರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ 
ಹೆೇಳಿದೆಯಲಯಿ ಎಾಂಬ ಪ್ದಗಳ್ನ್ುು ಸ್ ೇರಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾಾನ . ಪೌಲನ್ ರ್ನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಯಾವ 
ಹ ೇಳಿಕ ಯು ಇದ ಯೇ ಅದು ಅಸಪಷಟವಾಗಿದ ; ಬಹುಶಃ ಆತನ್ು ಆದಿಕಾಾಂಡ 3:16ರಲ್ಲ್ಲನ್  
“. . . ನನ್ು ಗಾಂಡ . . . ಅವನ್ು ನನ್ಗ  ಒಡಯನಾಗಿರುವನ್ು” ಎಾಂಬ ಪ್ದಗಳ್ನ್ುು 
ಯೇಚಸುತಿುರ ಬಹುದು. ಸಿರೇಯು “ಮೌನ್ವಾಗಿರುವುದಕ ೆ” (σιγάω, sigaō)15 ಪೌಲನ್ು 
ತನ್ು ಸೊಚನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ ವಿನಾಯತಿಯನ್ುು ಕ ೊಟ್ಟಟಲಲ, ಆದರ  ಆ 
ಪ್ರಬ ೊೇಧನ ಯನ್ುು ನಖ್ರವಾಗಿ ಅದ ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಬ ೊೇಧಿಸಿಲಲ ಉದಾಹರಣ ಗಾಗಿ 
ಸಿರೇಯು ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುು ಹಾಡುತಿುದಾಳ್ಳ. 14:34, 35ರ ಸಭ ಯ ಆರಾಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ನಾಯಕತವದ ವಿಷಯವು ಸ್ಾವಮಜನಕ ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ ಕುರಿತು ಆಗಿದ . 

ಗಿರೇಕ ಪ್ದದಲ್ಲ್ಲ, ಪ್ುರುಷನ್ ಪ್ಡ ದ ರಿೇತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುು ಸಿರೇ ಕವಚತಾುಗಿ 
ಹ ೊಾಂದುತಿುದಾಳ್ಳ. ಹ ಾಂಡತಿಯು ಸ್ಾವಮಜನಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗಿಲಲ ಆದರ  
“ಆಕ ಯ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಆಕ ಯ ಗಾಂಡನಗ ೊೇ ಅಥವಾ ಆಕ ಯ ಗಾಂಡನ್ ರ್ೊಲಕವೇ 
ಆಗಬ ೇಕು.” ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ ಸರ್ಕಾಲ್ಲ್ೇನ್ನಾದ Delphi ಯಲ್ಲ್ಲನ್, ಪ್ೂಜಾರಿಯಾದ 
Plutarch ಉಪ್ದ ೇಶ ನೇಡಿದನ್ು. “ಒಾಂದು ವ ೇಳ್ ಆಕ ಯು ನ ೊಾಂದಿದಾರ , ಒಬಬ ಕ ೊಳ್ಲು 
ವಾದಕ ಹಾಗ  ಅದರ ತರಾಂಗಗಳ್ ರ್ೊಲಕವ ೇ ಹ ೊರತು ತನ್ುಬಾಯಿಾಂದ ಧವನಯನ್ುು 
ಹ ೊರಚಲಲಬಾರದು” ಎಾಂದೊ ಸ್ ೇರಿಸಿದನ್ು.16 
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ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಆಚರಣ ಗಳ್ಳ ಆಚರಿಸಲಪಡಬ ೇಕು, ಆದರ  ಅಪೊಸುಲನ್ ಮಾತುಗಳ್ಳ 
ಪ್ದಧತಿಗಳ್ನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುವಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಉನ್ುತ ಸಾಂಗತಿಗಳಿಗಿಾಂತಲೊ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ 
ಆಶಿಸುತುದ . ಸಭ ಯು ಕೊಡಿದಾಗ ಸಿರೇಯು ಪ್ುರುಷನಗ  ಆರಾಧನ ಯ ನಾಯಕತವವು 
ಬಿಟ್ುಟಕ ೊಡಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದು ಸ್ಾವಮತಿರಕ ಸತಾವಾಗಿತುು ಎಾಂಬುದಾಗಿ ಆತನ್ು 
ಹ ೇಳ್ಳವಾಂತಿದ . ದ ೈವಶಾಸರದ ಸೊಚನ ಗಳ್ಳ ಗರ್ನಸಬ ೇಕಾಗಿದ . ಅಪೊಸುಲ್ಲ್ಕ ಸಭ ಯ 
ಅಭಾಾಸಗಳ್ಳ ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿದಾಾದರ , ಆಧುನಕ ಸಭ ಗಳ್ಳ ತನ್ು ಅಭಾಾಸಗಳಿಗ  
ತಕೆಾಂತ  ಈ ಸೊಚನ ಗಳಿಗ  ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬ ೇಕು. ಸಭ ಯ ಕೊಟ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸಿರೇಯು 
ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ಮೌನಯಾಗಿರಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಇದು ಹ ೇಳ್ಳತಿುಲಲ. ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾದ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಒಬಬನ್ು ಮೌನಯಾಗಿರಲಾರನ್ು, ಉದಾರಹಣ , ಹಾಡುವಾಗ ರ್ತುು 
ಒಬಬರನ ೊುಬಬರು ವಾಂದಿಸುವಾಗ.ಬದಲಾಗಿ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ನಾಯಕತವ ವಿಷಯ ಬಾಂದಾಗ 
ಸಿರೇಯು ಪ್ುರುಷನಗ  ಅದನ್ುು ಬಿಟ್ುಟಕ ೊಡಬ ೇಕು.17 

14:34, 35 ರ್ತುು 11:5ರಲ್ಲ್ಲ ಇರಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದಾದ ಪೌಲನ್ ಸೊಚನ ಗಳ್ ರ್ಧಾದ 
ಗಲ್ಲ್ಬಿಲ್ಲ್ಯು ಎರಡು ಮಾಗಮಗಳ್ ಒಾಂದು ಮಾಗಮವನ್ುು ಇತಾಾಥಮ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದು. 
ಮೊದಲು ಸಿರೇಯು ಪ್ರಿಶುದಾಧತಮನ್ ಪ ರೇರಣ ಯ ಅಡಿಯಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಸಲು ಪೌಲನ್ು 
ಅವಕಾಶ ನೇಡುವವನಾಗಿದಾನ್ು ನ್ಾಂತರ “ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸಿರೇಯು ಮೌನಯಾಗಿರಬ ೇಕು” 
ಎಾಂಬ ಸಿರೇಯರ ಮೇಲ್ಲ್ರುವ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ನಯರ್ದ ಮೇಲ  ಇದು ಇರುವಾಂತಿದ  ಅವರು 
ಮಾತಾಡಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದು ಒತಾುಯವಾಗಿತುು. ಎರಡನ ಯ ವಿವರ ಸಿರೇಯು ಸಭ ಯ 
ಸ್ಾವಮಜನಕ ಕೊಟ್ದ ಹ ೊರತು ಇತರ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಸಬಹುದು, ಆದರ  ಕ ೇವಲ 
ಇತರ ಸಿರೇಯರು ಉಪ್ಸಿಾತವಿರುವಾಗ ಮಾತರ ಅಥವಾ ಕ ೈಸುರು ಒಟ್ಾಟಗಿ ಸ್ ೇರುವ 
ಅನೌಪ್ಚ್ಾರಿಕ  ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ. ಬ ೊಧನ  ರ್ತುು ತಿದುಾಪ್ಡಿ ಇರುವುದುರಿಾಂದ (ನ ೊೇಡಿರಿ, 
ಉದಾಹರಣ  1 ಯೇಹಾನ್ 4:1) ಎರಡನ ಯ ವಿವರಣಯನ್ುು ತಳಿುಹಾಕುವಾಂತಿಲಲ, 
ಎರಡನ ಯ ವಿವರಣ ಯು ಹಗುರವಾಗಿ ತ ಗ ಯಲಪಡುವುದಿಲಲ. ಪೌಲನ್ ಕಾಳ್ರ್ಜಯು  
1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 11ರಲ್ಲ್ಲನ್ ಪೌಲನ್ ಕಾಳ್ರ್ಜ ಎಾಂದರ  “ಸಿರೇ ಪ್ುರುಷರು ಜ ೊತ ಯಾಗಿ ಇರುವಾಗ 
ಇರಬ ೇಕಾದ ನ್ಡಾವಳಿಕ ಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಹ ೊರತು ಅವರ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸ್ ೇರಿಬಾಂದಾಗ 
ಸಿರೇಪ್ುರುಷರ ನ್ಡವಳಿಕ ಯು ಬಗ ಿ ಅಲಲ. 

ಲ್ಲ್ಾಂಗಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸಮಾನ್ತ ಯು ಭಾವನಾತಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಯನ್ುು ಹುಟ್ಟಟಸುವದರಿಾಂದ, 
ಕ ಲವರು ಸಣು ವಾಕಾಾಾಂಶದ ಬದಲಾವಣ ಯ ರ್ೊಲಕ ತರ್ಪಪಸಿಕ ೊಳ್ಳುವುದಕ ೆ 
ಅವಶಾವಿರುವದನ್ುು ತಕ್ಷಣ ಹಡಿದುಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ . ಕ ಲ ಚಕೆ ವಾಕಾಾಾಂಶಗಳ್ಳ ರ್ತುು 
ಭಾಷಾಾಂತರಗಳ್ಳ 14:34, 35ರಲ್ಲ್ಲವುಗಳ್ಳ 14:40 ನ್ಾಂತರಲ್ಲ್ಲ ಇವ . ಅವುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಯಾವ 
ವಚನ್ಗಳ್ ಕ ೊರತ ಯು ಇಲಲ, ಆದರ  ಅವುಗಳ್ ತಪಾಪದ ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ ಇಡುವಿಕ ಯು 14:34, 
35 ಪೌಲ ರ್ೊಲ ಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲ ಭಾಗವಲಲ ಎಾಂಬ ಕ ಲ ವಾದಕ ೆ ಅನ್ುವು 
ಮಾಡಿಕ ೊಡುವುದಾಗಿದ ; ಅದರಲ್ಲ್ಲ, ಆ ಮಾತುಗಳ್ ರ್ೊಲಕ ರ್ುಾಂದಿನ್ ಲ ೇಖ್ಕನ್ನ್ುು 
ಅಪ್ಮಾನ್ ಮಾಡುವದು ಆಗಿವ .18 ಕ ಲ ವ ೇದಭಾಗಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಈ ವಚನ್ಗಳ್ಳ ಯಾಕ  
ತರ್ಪಪಹ ೊೇಗಿವ  ಎಾಂದು ತಿಳಿಯುವದು ಕಷಟಕರವಾದದುಾ, ಆದರ  ಲ ೇಖ್ಕಕನ್ು ಅಕಸ್ಾಮತಾುಗಿ 
ಆ ವಚನ್ಗಳ್ನ್ುು ಬಿಟ್ುಟಬಿಟ್ಟಟದಾರ , ಆಗ ಆತನ್ ತಪ್ಪನ್ುು ಕಾಂಡುಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾನ್ು, ಆತನ್ು 
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14:40ರ ವ ೇಳ ಗ  ಆ ಪ್ೂಣಮ ಪ್ುಟ್ವನ್ುು ತಿರುಗ ೊರ್ಮ ಬರ ದಿರವ ಬದಲು ಆತನ್ು 
ಅವುಗಳ್ನ್ುು ನ್ಕಲು ಮಾಡಿರಬಹುದು. ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯು 14:34, 35 ನ್ಾಂತರ 
14:33ರ ಹಳ ಯ ರ್ತುು ಹ ಚುಾ ಗೌರವಾನವತ ನ್ಕಲುಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ . 14:34, 35ನ್ುು 
ವ ೇದಭಾಗದಿಾಂದ ಬಿಡಬ ೇಕ ನ್ುುವವರು. ಪ್ೂವಾಮಗರಹ ಭಾವನ ಯಿಾಂದ ಪ ರೇರಿತರಾಗಿ 
ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಕಾಯಮಸೊಚಗ ೊೇಸೆರವಾಗಿ ಹಾಗ  ಮಾಡುತಾುರ . 

ಪೌಲನ್ ಸೊಚನ ಗಳ್ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿರೇಯು ಯಾವುದ ೇ ಪ್ರಶ ುಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾರೊ 
ಆಕ ಯು ಗಾಂಡನಗ  ಅವರ್ಯಾಮದ ಯು ತ ೊೇರುವ ಸ್ಾಹಸದ ಬದಲಾಗಿ ಅದನ್ುು 
ಏಕಾಾಂತದಲ್ಲ್ಲ ಇರಿಸಬ ೇಕು. ಆರಾಧನ ಯ, ನೇತಿಯ ಬಗ ಿ ಅಥವಾ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾಪ್ದರಿಕ ಯ ಬಗ ಿ ರ್ನ ಯಲ್ಲ್ಲ ತ್ಮಮ ಗುಂಡುಂದಿರನತು ಕೆೇಳಲ್ಲ ಎಾಂದು ಅಪೊಸುಲನ್ು 
ಸಿರೇಗ  ಸೊಚಸುತಾುನ  (14:35). ಅಪೊಸುಲನ್ ಸೊಚನ ಯ ಆ ಭಾಗವು ನದಿಮಷಟವಾಗಿ 
ಆತನ್ು ಸೊಚಸಿದಾಂಥ ನದಿಮಷಟವಾಗಿ ಗಿರೇಕ್ ಸಾಂಸೃತಿಯವರಿಗ  ಎಾಂಬುದು ನಜವಾಗಿದ . 
ಸಿರೇಯ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ದ ಅಥವಾ ಸ್ಾವಮಜನಕ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಎತುುವ 
ಶಿಷಾಟಚ್ಾರವು ಆ ಸರ್ಯಕ ೆ ತಕೆಾಂತ  ಭಿನ್ುವಾಗಿತುು; ಆದರ  ಸಾಂಸೃತಿಯ ಅಾಂಶಗಳ್ಳ 
ಸೊಚಸಲಪಟ್ಟ ನ್ಾಂತರ, ಅಪೊಸುಲನ್ ವಾದವನ್ುು ಅಲಕ್ಷಿಸುವದು ಕಷಟಕರವಾಗಿತುು. ಅವರು 
ರ್ನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾಡುವಾಂತ , ಪ್ುರುಷರು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ನಾಯಕತವದ ಜವಾಬಾಾರಿಯನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದುಾ ಅದು ಪ್ುರುಷನಾಗಿರುವ ಕಾರಣದಿಾಂದ ಬಾಂದಿರುವುದ ೇ ಆಗಿದ  (ಕ ೊಲ ೊ 3:18, 
19). ತನ್ುನ್ುು ಇನ್ೊು ಸಪಷಟವಾಗಿಸಿಕೆ ಳುಲತ ಸಿರೇಯರತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಯತಯಡತವದತ 
ನಯಚಿಕೆಗೆಟ್ು ಕೆಲಸವಯಗಿದೆ ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಸ್ ೇರಿಸಿದಾಾನ . ಕತಮನ್ ಸಭ ಯ ಪ್ರತಿಯಬಬ 
ಸಭ ಯವರು ಪೌಲನ್ು ಇಲ್ಲ್ಲ ಸೊಚಸಿದ ಅಾಂಶಗಳ್ ದ ೇವರ ವಾಕಾಗಳಿಗ  ನ್ಾಂಬಿಗಸುರಾಗಿ 
ಇರುವ ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿ ಇದರ ಬಗ ಿ ಕಾಯಮ ಮಾಡಬ ೇಕಾಗಿದ . 

“ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಸಿರೇಗ  ಗಾಂಡನಲಲದ ೇ ಹ ೊೇದರ ?” ಎಾಂಬ ಒಾಂದು ಪ್ರಶ ುಯು ಆಧುನಕ 
ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ನ ೊೇಟ್ದಲ್ಲ್ಲ ಏಳ್ಳವುದಾಗಿದ . ಈ ಪ್ರಶ ುಯು ಕ ೊರಿಾಂಥದ ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ  
ಒತಾುಯ ಮಾಡುವಾಂತ  ಇಲ್ಲ್ಲಲಲ. ರ್ಯಾಮದ ಯುಳ್ು ಸಿರೇಯರು ರ್ದುವ ಯಾಗಿರುತಾುರ  
ಎಾಂಬುದು ಸವಮಸರ್ಮತವಾದದುಾ ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ತಿಳಿದಾಂತ  ಕಾಣುತುದ . 
ರ್ದುವ ಯಾದ ಸಿರೇಯು ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ತನ್ು ಗಾಂಡನ್ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ನದ ೇಮಶನ್ವನ್ುು 
ಅನ್ುಸರಿಸುವವಳಾಗಿದಾಾಳ . ಕ್ರರಸುನಗ  ನ್ಾಂಬಿಗಸುರಾಗಿರುವ, ಒಬಬ ಗಾಂಡನ್ು ತನ್ು 
ಹ ಾಂಡತಿಗ  ಬ ೊೇಧಿಸಲು ಬಯಸುತಾುನ  ರ್ತುು ಆಕ ಯ ಪ್ರಶ ುಗಳಿಗ  ಉತುರಿಸುತಾುನ . 
ಆಧುನಕ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಆಚ್ಾರಗಳ್ಳ ಸಿರೇಗ  ಹ ಚಾನ್ ಸ್ಾವತಾಂತರಯವನ್ುು 
ಒದಗಿಸಿವ . ಆಕ ಯು ಸತಾವ ೇದ ವಗಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇತರ ಅನೌಪ್ಚ್ಾರಿಕ 
ಸಾಂದಭಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಎತುುವದಕ ೆ ಪೊರೇತಾಿಹಸಲಪಡುತಾುಳ . ಇದಕ ೆ 
ಜ ೊತ ಯಾಗಿ, ಇಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸಿರೇಯು ಗೌರವಯುತಳ್ೊ ಹಾಗೊ 
ಅವಿವಾಹತ ಯಾಗಿ ಇರಲು ಸ್ಾಧಾ. ಅವಿವಾಹತ ಯಾದ ಸಿರೇಯು ತನ್ು ಪ್ರಶ ುಗಳಿಗ  
ಉತುರದ ಮಾಹತಿಯನ್ುು ಕ ೊಡಲು ಗಾಂಡನಗಿಾಂತ ಬ ೇರ ಯವರನ್ುು ಆಧರಿಸಿರುತಾುಳ . 
ಆಕ ಯು ತನ್ು ಸಾಂಬಾಂಧಿಯನ್ುು, ಒಬಬ ಹರಿಯರನ ೊುೇ, ಅಥವಾ ಸಭ ಯ ಇತರ 
ಗೌರಯುತ ಸದಸ್ ಾರನ್ೊು ತನ್ು ಪ್ರಶ ು ಕ ೇಳ್ಳವುದಕ ೆ ಆರಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದು. 
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ಅಧಿಕಾರಯುತ ಬ ಾಂಬಲಕಾೆಗಿ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಿಾಂದ ಹ ೇಳ್ಲು 
ಶಕುವಾದವುಗಳ್ನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥ ಇತರ ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಕ ಲ ರ್ಟ್ಟದಲ್ಲ್ಲ, 
ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಯೇಗಾವಾದ ಅನ್ುಸರಿಸುವಿಕ ಗಳ್ನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳವ ರ್ೊಲಕ ಪ್ರಿಹಾರವನ್ುು 
ಕ ೊಡುತಾುನ . 7:17ರಲ್ಲ್ಲ, “ಹೇಗ  ಎಲಾಲ ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲಯೊ ಆಜ್ಞಾರ್ಪಸುತ ುೇನ ” ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವ 
ರ್ೊಲಕ ಅಪೊಸುಲನ್ು ಗಾಂಡ ಹ ಾಂಡತಿಯರಿಗ  ಸೊಚನ ಯನ್ುು ಸಮಾರ ೊೇರ್ಪ 
ಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . 11:16ರಲ್ಲ್ಲ ತಲ ರ್ುಚಾಕ ೊಳ್ಳುವ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ “ಇಾಂಥ ಪ್ದಧತಿಯು 
ನ್ರ್ಮಲ್ಲ್ಲಲಲ, ರ್ತುು ದ ೇವರ ಸಭ ಗಳ್ಲೊಲ ಇಲಲ ಎಾಂದು ತಿಳ್ಳಕ ೊಳಿು” ಎಾಂದು ಆತನ್ು 
ಘೊೇಷ್ಸುವವನಾದಾಾನ . ಸಹ ೊೇದರರಿಗ  ಕರರ್ದ ಬಗ ಗ  ಪ್ರಬ ೊೇಧಿಸುವಾಗ “ದ ೇವಜನ್ರ 
ಎಲಾಲ ಸಭ ಗಳ್ ... ಪ್ರಕಾರ” ಎಾಂದು ಬರ ಯುತಾುನ  (14:33).  

ವಚನ 36. ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನಗ  ವಿರ ೊೇಧವನ್ುು ಪ್ುನ್ರ್ ಸಾಂಘಟ್ಟಸುವದು 
ಕಷಟಕರವಾಗಿತುು, ರ್ತುು ಅದರ ಸ್ಾರ್ಥಾಮವು ಎಷುಟ ಎಾಂದು ನ್ರ್ಗ  ತಿಳಿಯದು. 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ತನ್ು ವಿರ ೊೇಧಿಗಳ್ನ್ುು ಭ ೇಟ್ಟಯಾಗುವ ಕ ಲಸಕ ೊೆೇಸೆರ ಸಿದಧನಾಗಿದಾಾನ  
ಎಾಂಬುದ ಸಪಷಟವಾದದಾಾಗಿದ . ಏನತ ದೆೇವರ ವಯಕಾವು ನಮಮುಂದಲೆೇ ಹೆ ರಟಿತೆ ೇ? ಎಾಂಬ 
ಪ್ದಗಳ್ಳ 7:17, 11:16 ಅಥವಾ 14:33ರಲ್ಲ್ಲ ಇರುವುದಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಹ ಚುಾ ತಿೇಕ್ಷ್ಣವಾಗಿವ . 
ಹ ೇಗ ೊೇ, ಒಾಂದು ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಭಾವನ ಯು ಅವರ ಲಲರನ್ೊು ಪ ರೇರ ೇರ್ಪಸಿತು; ಅದು ಎಲಲ 
ಸಭ ಗಳ್ ಪ್ದಧತಿಗಳ್ಳ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ಸಭ ಗ  ಮಾಗಮದಶಮದ ರ್ೊಲವಾಗಿದಾವು. 
ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲನ್ ಪ್ದಧತಿಗಳ್ ಅವಾವಸ್ ಾಯು ಕ್ರರಸುನ್ ಸಭ ಯು ಎಲ ಲೇ ಸ್ ೇರಲ್ಲ್ ಅಲ್ಲ್ಲ 
ಎದುರಾಗುವುದಾಗಿದ . ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೈಸುರು ಇತರ ಡ ಗಳ್ ಸಭ ಗಳ್ ಪ್ದಧತಿಗಳಿಾಂದ 
ಕಲ್ಲ್ಯುವ ಅವಷಾಕತ ಯು ಇದ . ಸುವಾತ ಮಯು ಅವರಿಾಂದಲ ೇ ಬಾಂದದಾಲಲ. ಈ 
ಪ್ಟ್ಟದಲ್ಲ್ಲನ್ ಕ ೈಸುರಿಗಾಗಿ ಇತರರು ತರ್ಮ ಪ್ದಧತಿಗಳ್ನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಲ ೇಬ ೇಕು ಎಾಂದು 
ಭಾವಿಸುವದು ಅತಿಯಾದ ದುರಹಾಂಕಾರವಾಗಿದ . [ಸುವಾತ ಮಯು] ನಮಗೆ ಮಯತ್ಾವೆೇ 
ಬುಂತೆ ೇ? ಎಾಂದು ಕ ೇಳ್ಳವ ರ್ೊಲಕ ಪೌಲನ್ು ನಜಸಿಾತಿಗ  ಅವರನ್ುು 
ಎಳ ಯುವವನಾಗಿದಾಾನ . 

ಆರಯಧಕರಿಗೆ ಸ್ಯಮಯನಾವಯದ ಸ ಚನೆಗಳು (14:37-40) 
37ಯಯವನಯದರ  ತ್ನುನತು ಪಾವಯದಿಯುಂದಯಗಲ್ಲೇ ದೆೇವರಯತ್ಮನುಂದ 
ನಡಿಸಲಪಡತವನೆುಂದಯಗಲ್ಲ ಭಯವಿಸಿಕೆ ುಂಡರೆ ನಯನತ ನಮಗೆ ಬರೆದಿರತವ ಸುಂಗತಿಗಳು 
ಕತ್ಿನ ಕತ್ಿನ ವಿಧಿಯೇ ಎುಂದತ ಚೆನಯುಗಿ ತಿಳುಕೆ ಳುಲ್ಲ. 38ಯಯವನಯದರ  ತ್ನಗೆ ಇದತ 
ಗೆ ತಿುಲಿವೆುಂದರೆ ಅವನತ ಗೆ ತಿುಗೆ ಬಯರದವನತ.  

39ಆದಕಯರಣ್ ನನು ಸಹೆ ೇದರರೆೇ, ಪಾವಯದಿಸತವುದಕೆಾ ಆಸಕ್ತುಯುಂದ ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸಿರಿ, 
ಮತ್ತು ವಯಣಿಯನಯುಡತವುದಕೆಾ ಬೆೇಡವೆನುಬಯರದತ. 40ಆದರೆ ಎಲಿವೂ 
ಮಯಯಿದೆಯುಂದಲ  ಕಾಮದಿುಂದಲ  ನಡೆಯಲ್ಲ. 

ವಚನ 37. ಅಪೊಸುಲನ್ ಸವಾಂತ ಮಾತುಗಳ್ಳ ದ ೇವರ ಆಜ್ಞ ಯ ಹಾಗ  ಇರುವವು 
ಆಗಿದುಾ ನಜ ಪ್ರವಾದಿಯ ಅಥವಾ ನಜವಾದ ದ ೇವರಾತಮನಾಂದ ವಾಕ್ರುಯ ಸ್ಾರ್ಥಾಮವನ್ುು 
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ಗುರುತಿಸಲು ಪೌಲನ್ು ಒಾಂದು ಗುರುತಿನ್ಾಂತ  ಇರಿಸಿದಾಾನ . ದ ೇವರು ತನ್ು ರ್ೊಲಕ 
ಕಾಯಮ ಮಾಡುತಿುದಾಾನ  ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ತಿಳಿದಿದಾನ್ು. ಸಭೆಗಯಗಿನ ಕತ್ಿನ ವಿಧಿಯನತು 
ತಾನ್ು ಬರ ಯವ ರಿೇತಿಯಿಾಂದ ಆತನ್ು ಪ್ರಭಾವಿತನಾದನ್ು. J. Gresham Machen ಈ 
ರಿೇತಿ ಸಮಾರ ೊೇರ್ಪಸಿದಾಾನ ,  

ಪೌಲನ್ು ತಾನ ೇ ತನ್ು ಸಭ ಗ ೊೇಸೆರ ಈ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುು ಬರ ಯುತಾುನ  ಆತನ್ 
ಅಪೊಸುಲ್ಲ್ಕ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇಲ , ತಾವ ೇ ವಿಶಾಲಾಥಮದಲ್ಲ್ಲ ಕತಮನ್ ವಿಧಿಗಳ್ನ್ುು 
ರೊರ್ಪಸಿದ ಆ ಕತಮನ್ ಅಧಿಕಾರವು ಅವರ ಹಾಂದ  ಇದ  [14:37].19 

ಪೌಲನ್ು ಈ ಹ ೇಳಿಕ ಯನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳತಿುರುವಾಗ ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲವರು ತನ್ು 
ಅಧಿಕಾರಕ ೆ ಸವಾಲನ್ುು ಒಡುಡತಾುರ  ಎಾಂದು ತಿಳಿದಿದಾನ್ು (ನ ೊೇಡಿರಿ 2:13; 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 
10:2). ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಹ ೊೇರಾಟ್ ರ್ತುು ದ ೇವರಿಗ  ಆಧಿೇನ್ವಾದ ಸಭ ಯ ಜ ೊತ ಗಿನ್ 
ಹ ೊೇರಾಟ್ ಎರಡೊ ಗ ೊೇಜಲಾಗಿ ಹ ೊೇಗಿತುು.  

ವಚನ 38. ಯಾವಾನಾದರೊ ಪೌಲನ್ು ಬರ ದ ಸತಾವು ಗೆ ತಿುಲಿವೆುಂದತ 
ನರಯಕರಿಸಿದರೆ, ಅಥವಾ ಅಾಂಥ ವಿಷಯಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಗ  ಆದ ೇಶಸುವ ಆತನ್ ಹಕುೆ 
ಇವುಗಳ್ ಆಯೆೆಯು ಆರಿಸುವದು ಅಜ್ಞಾನ್ದುಾ ಆಗಿದ . ಪೌಲನ್ ವ ೈರಿಗಳ್ ಅಜ್ಞಾನ್ವು 
ಹ ೊರಬರಬಹುದಾಗಿತುು. ಇದು ಬಹುಶಃ ಪೌಲನಾಂದ ಮಾಡಲಪಟ್ಟದುಾ ಅಥವಾ 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ಯರಾಥಮವಾದ ಆತಿೀಕರಾದ ಸಹ ೊೇದರರ ರ್ೊಲಕ 
ಮಾಡಲಪಟ್ಟಟರಬಹುದು; ಬಹುಶಃ ಪೌಲನ್ು ಕತಮನ್ ಅವತರಿಸುವಿಕ ಯನ್ುು ಅವರಿಗ  
ಸೊಚಸಿರಬುದು. ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ, ಅಪೊಸುಲನ್ು ಅವನ್ು ಗ ೊತಿುಗ  ಬಾರದವನ್ು 
ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಅದು ಆತನ್ು ದ ೇವರಾತಮನಾಂದ ಕೊಡಿದ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿಯನ್ುು 
ಆತನ್ು ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ುಲ್ಲ್ಲಲ. ಭರವಸ್ ಯ ಒಾಂದು ಸಪಷಮವು ಈ ಪ್ದಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಉಪ್ಸಿಾತಿ ಇದ . 
ಅಪೊಸುಲನ್ ರ್ೊಲಕ ಕ ೊಡಲಪಟ್ಟ ಆತಮನ್ ನದ ೇಮಶನ್ವು ಪ್ರಶಿುಸಿದವರ ೊಡನ  ಆತನ್ು 
ಎಾಂದಿಗೊ ಮಾತನ್ುು ದವಾಂದಾವಥಮವನ್ುು ಮಾತಾಡುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ. ಅದ ೇ ವಿಷಯಕಾೆಗಿ, 
ಆತನ್ು ತನ್ುವಿರ ೊೇಧಿಗಳಿಗ  ಬ ನ್ುು ತಿರುಗಿಸಿದನ್ು ರ್ತುು ಅವರ ನಲಮಕ್ಷದಲ್ಲ್ಲ ಅವರನ್ುು 
ಬಿಟ್ುಟಬಿಟ್ಟನ್ು. ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲ್ಲ,ಆತನ್ು ಅಲ್ಲ್ಲಾಂದ ಸ್ಾಗಿದನ್ು.  

ವಚನ 39. ಸಭ ಗ ೊೇಸೆರ,ಅದರ ಪ್ರಬ ೊೇಧನ ಗಾಗಿ ರ್ತುು ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಗಾಗಿ, 
ಪ್ರವಾದನ ಯು ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ ವರಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಹ ಚುಾ ರ್ಹತವವಾದದುಾ 
ಅಗಿದ . ಹಾಗಿದಾಾಗೊಾ, ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವುದರ ಪ್ರಯೇಜನ್ವನ್ುು ಅಪೊಸುಲನ್ು 
ಎಾಂದಿಗೊ ನರಾಕರಿಸನ್ು. ಯಾರ ೊಬಬರೊ ಆತನ್ ಅಥವಾ ಆಕ ಯ ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ನ್ುು 
ಪ್ರಯೇಗಿಸುವುದನ್ುು ಅಡಿಡಪ್ಡಿಸಲಾರರು. ವಾಣಿಗಳ್ ವರವು, ಪ್ರವಾದನ ಯಾಂತ , 
ಕರರ್ವಾದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಯೇಗಿಸಲಪಟ್ಾಟಗ ಅದು ಸಭ ಗ  ಪ್ರಯೇಜನ್ವಾಗಬಹುದು. 
14ನ ಯ ಅಧ್ಾಾಯದುದಾಕೊೆ ಮಾತನಾಡುವುದಕ ೆ ದ ೇವರಾತಮನ್ು ಕರ ಕ ೊಟ್ಟವರನ್ುು 
ಕುರಿತು ಪೌಲನ್ು ಮಾತನಾಡಿದಾಾನ . ಆ ವರವು ಪ್ರವಾದನ ಯದುಾ ಅಥವಾ ವಾಣಿಗಳ್ 
ವರವು ಆಗಿರಬಹುದು, ಆ ವರಗಳ್ನ್ುು ಪ್ರಯೇಗಿಸಲು ಮಾತಾಡುವವನ್ು ನಧಿಮಷಟ 
ಸರ್ಯವನ್ುು ಸಾಂಧಭಮವನ್ುು ಆರಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು (14:27-33). ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
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ಮಾತನಾಡುವವರು ಅದು್ತಿೇಯವಾಗಿ ಆತಮನಾಂದ ತರ್ಗ  ನೇಡಲಾದ ಭಾಷ ಯನ್ುು 
ಬಳ್ಸುತಾುರ ; ಪ್ರವಾದಿಸುವವರು ಆತಮನ್ ಅಧಿಕಾರದಿಾಂದ ಬಲಪ್ಡಿಸದಾಂತಹ 
ಸಾಂದ ೇಶಗಳ್ನ್ುು ಪ್ಡ ದವರಾಗಿರುತಾುರ . ಕರರ್ದ ಮೇರ ಯಡಿಯಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಯೇಗಿತವಾದಾಗ, 
ವರಗಳ್ಳ ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹದ ಅಭಿವೃದಿಧಗಾಗಿ ಕಾಯಮ ಮಾಡುತುವ . ಬ ೇರ  ಕಾರಣಕಾೆಗಿ 
ಅವುಗಳ್ಳ ಪ್ರಯೇಗಿತವಾದದಾಾದರ , ಅವುಗಳ್ಳ ಸಭ ಯ ಸ್ಾವಮಜನಕ ಅವರ್ಯಾಮದ ತು 
ನ್ಡ ಸುವವು ಆಗಿವ . ಹೇಗ , ಸಭ ಯ ಸವರೊಪ್ವನ್ುು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುಲು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುಲು 
ಪ್ರಯತಿುಸುತಿುರುವವರಲ್ಲ್ಲ ಗ ೊಾಂದಲವನ್ುು ತರುವವು ಆಗಿವ .  

ವಚನ 40. ನಧಿಮಷಟವಾಗಿ ಪೌಲನ್ ಬ ೊೇಧನ ಯ ದೃಷ್ಟಯಲ್ಲ್ಲ ಎಲಿವೂ 
ಮಯಯಿದೆಯುಂದಲ  ಕಾಮದಿುಂದಲ  ನಡೆಯಲ್ಲ ಎಾಂಬುದ ೇ. KJVಯಲ್ಲ್ಲ “ಎಲಲ 
ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಯೇಗಾವಾಗಿ ರ್ತುು ಕರರ್ವಾಗಿ ಮಾಡಲಪಡಲ್ಲ್” ಎಾಂದು ಓದುತ ುೇವ . 
ಪೌಲನ್ು ಕ ೈಸು ಸಭ ಯನ್ುು ಬಿಗುಮಾನ್ದಿಾಂದ, ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನ್ಡ ಸಲು ಹ ೇಳ್ಳತಿುಲಲ. ಕ ಲ 
ಅಧಿಕಾರಯುತ ಗ ೊಾಂದಲವನ್ುು ಹುಟ್ಟಟಸುವಾಂಥ ಜನ್ರ ರ್ೊಲಕ ಅವರ ಆಧಿೇನ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಇಡುವುದನ್ುು ತರ್ಪಪಸಲು ಯೇಜನ  ರ್ತುು ವ ಾವಸ್ ಾಯ ಕ ಲ ಅಾಂಶಗಳ್ಳ ಆರಾಧನ ಯ 
ಕೊಟ್ದಲ್ಲ್ಲ ಇಡಲು ಅವಷಾವ ಾಂದು ಆತನ್ು ಒತಿು ಹ ೇಳಿದಾಾನ . ದ ೇವರಿಗ  ರ್ಹಮಯನ್ುು 
ತರುವಾಂತ  ಎಲಲ ಕ ೈಸುರು ತಾವು ಹ ೊಾಂದಿದ ಯಾವುದ ೇ ವರಗಳ್ನ್ುು ಆತನ್ ಜನ್ರ 
ರ್ೊಲಕ ಕ ೊಡುಗ ಯಾಗಿ ಕ ೊಡಬ ೇಕು. “ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ ಮೌಲಾವು ಬಲಪ್ಡಿಸಲು ರ್ತುು 
ಗುಾಂಪ್ನ್ುು ಕಟ್ಟಲು ಉಪ್ಯೇಗಗಳಿಾಂದ ಅವುಗಳ್ನ್ುು ಕಟ್ುಟನಟ್ಾಟಗಿ ಪ್ಡ ಯಲಾಗಿದ .” 
“‘ಕಟ್ುಟವದು’ ಎಾಂಬುದು ತಕಮಬದಧವಾದ ಅಥಮದ ರ್ೊಲಕ ಸಾಂಭವಿಸುವಾಂಥದಾಾಗಿದ ” 
ಎಾಂದು Wayne A. Meeks ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ ಯಾವುದ ೇ ಸಾಂಶಯವಿಲಲದ ೇ ಸರಿಯಾಗಿಯೆೇ 
ಹ ೇಳಿದಾಾನ .20 

ಅನವಯಸತವಿಕೆ 

ಕೆೈಸು ಆರಯಧನೆಯ ಕ ಟ್ 
ಇತರ ಎಲಲ ಪ್ರಿಚ್ ಛೇದಗಳಿಗಿಾಂತ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ, 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 14 ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ 

ಕ ೈಸುರು ಒಾಂದ ಡ  ಸ್ ೇರುವ ಕುರಿತು ಸೊಕ್ಷಪ್ರಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ನೇಡುವುದಾಗಿದ . “ವಾರದ 
ಮೊದಲ ನ ಯ ದಿನ್ ನೇವು ಸ್ ೇರಿಬಾಂದಾಗ ನೇವು ಇದನ್ುು ಮಾಡಬ ೇಕು . . .” ಎಾಂದು 
ಹಾಂತದಿಾಂದ ಹಾಂತಕ ೆ ತಲುಪ್ುವುದನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಆರಾಂಭವಾಗುವ 
ಪ್ರಿಚ್ ಛೇದವನ್ುು ಇಾಂದಿನ್ ಕ ೈಸುರು ಈ ಆಶಿಸುವವರಾಗಿದಾಾರ . ತನ್ು ಸವಾಂತ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ, 
ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಆರಾಧನ ಯನ್ುು ರ್ುಾಂದಿಡಲು ದ ೇವರು ಆರಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿಲಲ. ನಾವು 
ಸುರಳಿೇತವಾಗಿ ಹ ೇಳ್ಬಹುದಾದ ಕ ಲವು ಇಲ್ಲ್ಲವ . (1) ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲ್ಲ, 
ಪ್ರತಿಯಾಂದೊ ಕತಮನ್ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ ೇರಲು ಕ ೈಸುರು ಅಪೊಸುಲ್ಲ್ಕ ದಿವಾ ದಶಮನ್ದಿಾಂದ 
ನ್ಡಸಲಪಡುತಿುದಾರು (ನ ೊೇಡಿರಿ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 11:20; 16:2). (2) ಅರಾಧನ ಯ ಆರಾಂಭದಲ್ಲ್ಲ 
ಕ ೈಸುರು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ನ್ಡ ಸುತಿುದಾರು (11:20, 23-26; ನ ೊೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 20:7) 
ಹಾಡುಗಳ್ನ್ುು ಹಾಡುತಿುದಾರು, ಪಾರಥಿಮಸುತಿುದಾರು, ರ್ತುು ಆತಮಪ ರೇರಿತ ಜನ್ರಿಾಂದ 
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ಕಲ್ಲ್ತಾಂತ  ಸುವಾತಾಮ ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ಕಲ್ಲ್ಯುತಿುದಾರು (14:26). ಇದಕ ೆ ಜ ೊತ ಯಾಗಿ, 
ಅವರು ತರ್ಮ ಸ್ಾರ್ಥಾಮಕ ೆ ತಕೆಾಂತ  ಕ ೊಡುತಿುದಾರು (16:2).  

ಆರಯಧನೆಯನತು ಆಚರಿಸತವದತ 
ಕ್ರರಸಿುೇಯ ಕೊಟ್ವು ದ ೇವರು ತ ಗ ಯುವಾಂಥ ಬಾಗಿಲಾಗಿದುಾ ಹೇಗ  ಆತನ್ ಕರ ಗ  

ಉತುರಿಸಬಹುದಾಗಿದ  ರ್ತುು ನ್ರ್ಮ ಸೃಷ್ಟಕತಮನಗ  ಪ್ರತಿಕರಯಿಸುವದು ಅಗಿದ , ನಾವು 
ರ್ಜೇವನ್ದಿಾಂದ ರ್ತುು ನಾವು ವಾಸಿಸುತಿುರುವಾಂತಹ ದ ೊಡಡ ವಿಶವದಿಾಂದ 
ವಾಂಚಸಲಪಡುತುದ ಾೇವ . ನಾವು ದುಬಮಲವಾದ ಪಾರಣಿಗಳ್ಳ; ನಾಳ ಯು ಅನಶಿಾತ ಎಾಂದು 
ಅನ್ುಭವವು ನ್ರ್ಗ  ಕಲ್ಲ್ಸುವುದಾಗಿದ . ಆರಾಧನ ಯ ರ್ೊಲಕ, ನಾವು 
ಸೃಷ್ಟಕತಮನ ೊಡನ , ನತಾನಾದವನ ೊಡನ  ಒಾಂದಾಗಿರಬ ೇಕು. ದ ೇವರ ೊಡನ  ಹ ೇಗ  
ಸಾಂಬಾಂಧ ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು ಅಥವಾ ಇತರ ಜನ್ರ ಅನ್ುಪ್ಸಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊಡುವದು, 
ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ರ್ತುು ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುವುದನ್ುು ನ್ರ್ಮಲ್ಲ್ ಯಾರ ೊಬಬರೊ ತಿಳಿಯರು.  

ನಾವು ರ್ಪರೇತಿಸುವ ಜನ್ರಿಗ  ನಾವು ಕ ೊಡುವವರಾಗಿರುತ ುೇವ . ನ್ರ್ಮ ಮಾತುಗಳ್, 
ನ್ರ್ಮ ಉಪ್ಸಿಾತಿ, ನ್ರ್ಮ ಸರ್ಯದ ರ್ತುು ನಾವು ಹ ೊಾಂದಿದವುಗಳ್ ರ್ೊಲಕ 
ಅವರ ೊಡನ  ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುತ ುೇವ . ಸಾಂಬಾಂಧಗಳಿಗ  ಹ ೊಾಂದಾಣಿಕ  ಅವಶಾವಾಗಿದ . ಇದು 
ದ ೇವರ ೊಾಂದಿಗ  ಯಾವ ಭಿನ್ುತ ಯನ್ೊು ಹ ೊಾಂದಿರುವುದಿಲಲ. ಆರಾಧನ  ಎಾಂದರ  ದ ೇವರು 
ನಷೆಷ್ಮಸಿದುಾ ಎಾಂದಾಗಿದುಾ ಹೇಗ  ಆತನ ೊಡನ  ಮಾತಾಡಬಹುದಾಗಿದ . 

ಆರಾಧನ  ಎಾಂದರ  ಜನ್ರು ಮಾಡುವ ಇತರ ಎಲಲ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಾಂತ  ಇದುಾ, 
ಪಾಪ್ದಿಾಂದ ಕಳ್ಾಂಕ್ರತವಾದದುಾ ಆಗಿದ . ಯಾರ ೊಬಬರೊ ದ ೇವರನ್ುು ಹ ೇಗ  ಗೌರವಿಸಬ ೇಕು 
ರ್ತುು ರ್ಹಮಪ್ಡಿಸಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಸವಭಾವತಃ ತಿಳಿಯುವದಕ ೆ ಅತನಗ  ಅವಕಾಶ 
ಕ ೊಡುವಾಂತಹ ಪಾಪ್ರಹತವಾದ ಪ್ರಿಶುದಧವಾದ ಆತಮದಿಾಂದ ಆಶಿೇವಮದಿಸಲಪಟ್ಟಟಲಲ. 
ದ ೇವರನ್ುು ಆರಾಧಿಸುವುದಕ ೆ ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ  ಆತನ್ ಮಾತನ್ುು ಕ ೇಳ್ಳವುದು ರ್ತುು 
ಆತನ್ು ನದ ೇಮಶಿಸಿದಾಂತ  ದ ೇವರನ್ುು ಆರಾಧನ  ಮಾಡುವುದು ಅವಶಾವಿದ . 
ಆರಾಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ನ್ರ್ಮ ಸವಾಂತ ರ್ಹಮಗ ೊೇಸೆರ ಸವಸುುತಿ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಅವನ್ತಿಗ  
ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ ೊಡುತ ುೇವ . ನಾವು ನ್ರ್ಮ ಆರಾಧನ ಯನ್ುು 
ದ ೇವರ ವರವಾಗಿ ಒರ್ಪಪಸಿಕ ೊಾಂಡಾಗ, ಆತನ್ು ನ್ರ್ಮಮಾಂದ ಏನ್ನ್ುು ಬಯಸುತಾುನ  
ಎಾಂಬುದನ್ುು ನಾವು ಕ ೇಳ್ಬ ೇಕು. ಆತನ್ ಕೃಪ ಯ ರ್ೊಲಕ, ನ್ರ್ಮ ನಯಾಂತಾರಣ 
ಸ್ ೊುೇತರಗಳ್ನ್ುು ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸುತಾುನ . ದ ೇವರನ್ುು ಗೌರವಿಸಲು ನಾವು ಯತಿುಸಿದಾಗ 
ನ್ರ್ಮ ಆರಾಧನಾ ವರಗಳ್ನ್ುು ಆತನ್ು ಸ್ಾವಗತಿಸುತಾುನ . ಅನ ೇಕರು ಈ ಪ್ರಯತುವನ್ುು 
ಮಾಡರು; ಅನ ೇಕರು ಆತನ ಡ ಗ  ಅಲಕ್ಷವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಂತ  ಕಾಣುತುದ . ಕ ೈಸುರಾದಾಂಥ 
ನಾವು, ಆರಾಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಉತುರ್ವಾದದಾನ್ುು ಕ ೊಡುವದು, ಒಳ ುಯ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ 
ಪ್ರಿಣಾರ್ವ ೇ ಆಗಿದ . ದ ೇವರು ನ್ರ್ಮ ಆರಾಧನ ಯನ್ುು ಶುದಿಧೇಕರಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . 
ಆತನ್ ಪ್ರಿಶುದಾಧತಮವು ನ್ರ್ಮಲ್ಲ್ಲ ಕಾಯಮ ಮಾಡುತುದ  ರ್ತುು ಆತನಗ  ಪಾರಥಿಮಸಲು 
ರ್ತುು ಆತನ್ನ್ುು ಗೌರವಿಸಲು ನ್ರ್ಗ  ಕಲ್ಲ್ಸುವುದಾಗಿದ . ಅಲ ಕಾಿಾಂಡರ ಗರಹಾಾಂಬ ಲ್ 
ದೊರವಾಣಿಯನ್ುು ಸಾಂಶ  ೇಧಿಸುವಾಗ ಈ ತರದ ಸಾಂಪ್ಕಮಸ್ಾಧನ್ದ ರಿೇತಿಯನ್ುು 
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ಕಾಂಡುಹಡಿಯುವದು ಸ್ಾಧಾವ ಾಂದು ಪ್ರಯತಿುಸಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಆತನ್ ಹ ಾಂಡತಿಯು ಹ ಚುಾಕಡಿಮ 
ಕ್ರವುಡಳಾದಾಗ ರ್ತುು ಆಕ ಯು ಅರ ೈಮಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಾಂತಹ ಕ ಲ ತರದ ಚನ ೆಗಳ್ನ್ುು 
ಧವನಯಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿಮತವಾಗಿಸುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಬ ಳ ಸಲು ಆತನ್ು ಪ್ರಯತಿುಸಿದನ್ು. 
ತಾಂತಿಗಳ್ಳ ಧವನಯನ್ುು ಹ ೊತ ೊುಯಾಾಗ ಸಾಂಶ  ೇಶಧಕನ್ು ಆಘಾತದ ರ್ೊಲಕ ಕಲ್ಲ್ತನ್ು. 
ಗಾಂಟ್ ಯನ್ುು ದೊರವಾಣಿಯಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತಿುಸಲ್ಲ್ಲಲ, ಆದರ  ಆತನ್ು ತನ್ು 
ಸಾಂಶ  ೇಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲವನ್ುು ಆತನ್ು ಮಾಡುತಿುದಾನ್ು. ನಾವು ಕ ಲವನ್ುು ಮಾಡುವಾಗ, 
ದ ೇವರ ಕರ ಯನ್ುು ಕ ೇಳಿದಾಗ ರ್ತುು ಅತನ್ುು ಅರಾಧಿಸಲು ಯತಿುಸಿದಾಗ, ದ ೇವರ 
ಕೃಪ ಯ ರ್ೊಲಕ ಒಳ ುಯ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ನ್ರ್ಮ ಪ್ರಯತುದಲ್ಲ್ಲ ಬರುವವು ಆಗಿವ . ನಾವು 
ಈ ಎಲಲ ಪಾಪ್ಗಳ್ ರ್ತುು ಕ ೊರತ ಗಳ್ ಜ ೊತ  ಇರುವಾಗಲೊ ಕೊಡಾ, ನಾವು ದ ೇವರನ್ುು 
ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಆತನ್ು ಸಾಂತುಷ್ಟಗ ೊಳ್ಳುವನ್ು. 

ವಯಣಿಯನಯುಡತವುದತ-ಅುಂದತ ಮತ್ತು ಇುಂದತ 
ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವದರ ಬಗ ಿ ಪೌಲನ್ ಚಚ್ ಮಯ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲ  ಕ ಳ್ಗಿನ್ 

ವಿೇಕ್ಷಣ ಗಳ್ಳ ಕರರ್ವಾಗಿರುತುವ .  
ಪೌಲನ್ ಎಲಲ ಪ್ತಿರಕ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ವಾಣಿಗಳ್ನ್ುು, ಇತರ ತರದ ಅದು್ತಿೇಯವಾದ 

ಶಕ್ರುಗಳಿಗ  ವಾತಾಾಸಮಾಡಿದುಾ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ ಬಿಟ್ುಟ ಬ ೇರ ಲೊಲ ಸೊಚಸಲಪಟ್ಟಟಲಲ. 
ಪ್ರತಾಕ್ಷವಾಗಿ, ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವದು ಸಹಜವಾದದುಾ ಆಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಕ ೊನ ೇಪ್ಕ್ಷ 
ನಾವು ತಿಳಿದಾಂತ  ಇದು ಎಲ್ಲ್ಲಯೊ ವಿವಾದಕ ೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ.  

ವ ೇದಭಾಗದ ಕ ಲ ಪ್ರಿಚ್ ಛೇದಗಳ್ಳ ಇತರ ಪ್ರಿಚ್ ಛೇದಗಳ್ನ್ುು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುಲು 
ಸಹಾಯಿಸಬಹುದು ಎಾಂದು ಒಬಬನ್ು ಊಹಸಿಕ ೊಳ್ಳು ಆರಾಂಭಿಸಿದರ , ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾ 
2ರಲ್ಲ್ಲನ್ ವಾಣಿಗಳ್ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 14ರಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಭವಿಸಿದವುಗಳ್ನ್ುು ಅರಿಯಲು 
ಓದುಗನಗ  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತುವ . ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾಗಳ್ಳ 2ರಲ್ಲ್ಲನ್ ವಾಣಿಗಳ್ಳ 
ಸಪಷಟವಾದ ಭಾಷ ಗಳ್ಳ ಆಗಿದಾವು.  

ಉನಾಮದದ ಮಾತುಗಳ್ಳ, ಇಾಂದು ಕ ಲ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಗುಾಂಪ್ುಗಳ್ನ್ುು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುಲು 
ಇರುವ ವಿಚ್ಾರಗಳ್ಳ ಆಗಿದುಾ ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ ಘಟ್ನ ಗಳ್ಳ ಯಾವುದ ೇ 
ನ್ಾಂಬತಕೆ ಸಿಾರಪ್ಡಿಸುವಿಕ ಗಳ್ನ್ುು ತನ್ು ಹನ್ುಲ ಯಾಗಿ ಹ ೊಾಂದಿಲಲ.  

ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ್ ರ್ೊಲಕ glossolalia ಅಧಾನ್ವನ್ುು 
ಸಮಾರ ೊೇರ್ಪಸುವಾಗ, ರ್ಮೇಕಿ ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಸಮಾರ ೊೇರ್ಪಸುತಾುರ : 

Glossolaliaವು ಒಾಂದು ಪಾಾಂಡಿತಾವುಳ್ು ಕೌಶಲಾವಾಗಿದ , ಹ ೇಗ ೊೇ ಅದರ 
ತಾಾಂತಿರಕತ ಯು ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ೂರಕವಲಲದುಾ ಇದು ಹುಟ್ಟಟಕ ೊಾಂಡಾಂಥ ಸಾಂದಭಮವು 
ಉತೃಷಟರ್ಟ್ಟದುಾ ಆಗಿದುಾ ನದಿಮಷಟ ಗುಾಂರ್ಪನ್ ಎದುರು ನ ೊೇಡುವಿಕ ಯ ಮೇಲ  
ಆತುಕ ೊಾಂಡಿದುಾ ಆಧ್ಾರಗಳ್ ರಿೇತಿಯ ರ್ೊಲಕ ವಾಕುಪ್ಡಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿದ .21 
ಆಧುನಕ ದಾರ್ಮಮಕ ಲಕ್ಷಣಗಳ್ ಪ್ರಕಾರ ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ುು 
ಅಧಾಯನ್ವನ್ುು ಮಾಡುತಿುರುವಾಂತವರು ಅದು್ತಿೇಯವಾಗಿ ಸಾಂಭವಿಸುವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಇರುವದಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಮಾನ್ಸಿಕವಾಗಿ ರ್ತುು ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕವಾಗಿ ತರ್ಮ ಬ ೇರುಗಳ್ನ್ುು 
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ಹ ೊಾಂದಿದ ಸ್ಾರೊಪ್ಾದಲ್ಲ್ಲ ವಿಶವವಾಾರ್ಪುಗ  ಹತಿುರವಾಗಿರುತಾುರ . 

ಹಳೆಒಡುಂಬಡಿಕೆಗೆ ಪೌಲನ ಮನವಿ (14:21) 
1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 14:21ರಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಸೊಚಸುವ “ಪ್ರದ ೇಶಸಾರ ನಾಲ್ಲ್ಗ ” ಯೆಶಾಯ 

28:11, 12ರಲ್ಲ್ಲನ್ ಸಾಂದಭಮಕ ೆ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಇಾಂದು ಓದುಗರಿಗ  ಅದು ಅಪ್ರಿಚತವಾಗಿ 
ಕಾಣಬಹುದು. “ಅನ್ಾ ಭಾಷ ಗಳ್ಳ” ಎಾಂಬುದು ದ ೇವರು ಅನ್ಾಜನ್ರ ರ್ೊಲಕ 
ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ಸಾಂಗಡ ಮಾತನಾಡಿದಾಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದುಾ ಆಗಿದಾರ ಬಗ ಿ ಯೆೇಶಾಯನ್ 
ಸರ್ ಕಾಲ್ಲ್ೇನ್ರಿಗ  ಆತನ್ ಸಾಂದ ೇಶವಾಗಿದ . ಇದು ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ವಾಕ್ರುಗಳಿಗ  
ಆತಮ ರ್ೊಲಕ ಕ ೊಡಲಾದ ವಾಣಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಮಾತನಾಡುವ ಸಾಂಗತಿಯಾಂದಿಗೊ ಇದಕೊೆ 
ಯಾವುದ ೇ ಸಾಂಬಾಂಧವಿಲಲ. ಯೆಶಾಯನ್ ಈ ಪ್ರಿಚ್ ಛೇದವು ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ 
ಘಟ್ನ ಯನ್ುು ರ್ುನ್ುುಡಿಯದಿದಾರ , ಇದನ್ುು ಇಲ್ಲ್ಲ ಉಲ ಲೇಖಿಸುವಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ 
ಉದ ಾೇಶವ ೇನಾಗಿತುು? 

ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಹಳ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಪ್ರತಿಯಾಂದೊ ಉಲ ಲೇಖ್ಗಳ್ಳ 
ಕ್ರರಸುನ್ ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲನ್ ಕ ಲ ಘಟ್ನ ಗಳ್ಳ ಅಥವಾ ಆತನ್ು ಕಟ್ಟಟದ ಸಭ ಯ ಕ ಲ ಅಾಂಶಗಳ್ಳ 
ಅಲಲ ಎಾಂದು ಕ ೈಸುರು ಅರಿತುಕ ೊಳ ುೇಬ ೇಕು. (1) ಕ ಲ ಸ್ಾರಿ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ 
ಲ ೇಖ್ಕರು ದ ೈವಿೇಯ ನ ೈತಿಕತ ಯ ಅಗತಾಗಳಿಗಾಗಿ ಹಳ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯನ್ುು 
ಬಳ್ಸುತಾುರ . “ರ್ತ ೊುಬಬರಬಬನ್ುು ರ್ಪರೇತಿಸುವವನ್ು ಧರ್ಮಪ್ರಮಾಣವನ ುಲಾಲ 
ನ ರವ ೇರಿಸಿದಾಾನ ” (ರ ೊೇಮಾ 13:8) ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಬರ ಯುವಾಗ, ರ್ತುು ಹತುು 
ಆಜ್ಞ ಗಳಿಗ  ಅನ ೇಕವುಗಳ್ನ್ುು ಹ ಸರಿಸಿದ ನ್ಾಂತರ,ಈ ಪ್ದಗಳ್ಳ ಯೆೇಸುವಿನ್ ಬಗ ಗ  
ಅಥವಾ ಆತನ್ ಜನ್ರ ಬಗ ಗ  ಎಾಂದು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಿುಲಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಅಪೊಸುಲನ್ು 
ಹಳ  ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ರ್ತು ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ರ್ಧಾ ನರಾಂತರತ ಯ ಗ ರ ಯನ್ುು 
ಎಳ ಯುತಿುದಾಾನ . ಕ್ರರಸುನ್ ಸಾಂದ ೇಶಕ ೆ ಹಳ  ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಅವಷಾವಿದಾಾಂತಹ ಅದ ೇ 
ತರದ ನ ೈತಿಕ ರ್ಜೇವಿತವು ಅವಶಾವಿದ  ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಒತಿುಹ ೇಳ್ಳತಿುದಾಾನ .  

(2) ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲ್ಲನ್ ಘಟ್ನ ಯ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ವಣಿಮಸಿದ ಭಾಷ ಯು 
ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ವಣಿಮಸಲಪಟ್ಟ ಘಟ್ನ ಯ ಯೇಗಾತ ಗ  ಸಮಾನ್ವಾದದಾಾಗಿದ . 
“ನ್ನ್ು ರ್ಗನ್ನ್ುು ಐಗುಪ್ು ದ ೇಶದ ೊಳ್ಗಿಾಂದ ಕರ ದ ನ್ು” (ರ್ತಾುಯ 2:15) ಎಾಂದು 
ರ್ತಾುಯನ್ು ಹ ೊಶ ೇಯ 11:1 ಉಲ ಲೇಖಿಸುವಾಗ, ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರು ಆತಿೀಕ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲನ್ 
ದ ೇವರ ರ್ಗನ್ು ಐಗುಪ್ುದಿಾಂದ ಹ ೊರಬಾಂದನ್ು ರ್ತುು ಯೆಸ್ ೊೇಫನ್ು ರ್ಗುವಾದ 
ಯೆೇಸುವನ್ುು ಐಗುಪ್ುದಿಾಂದ ಹ ೊರತಾಂದು ಕಾನಾನನ್ಲ್ಲ್ಲ ವಾಸಿಸಿದಾಗಿನ್ ಸರ್ಯದ ಈ 
ಘಟ್ನ ಗ  ಲ ೇಖ್ಕನ್ು ಯಾವ ಸ್ಾರ್ಾತ ಯೊು ಹ ೊಾಂದಿಲಲ.ಎರಡು ಘಟ್ನ ಗಳ್ಳ 
ಸ್ಾದೃಷಾವಾದ ಕ ಲ ರಿೇತಿಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿವ , ಆದರ  ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹ ೊಶ ೇಯನ್ 
ಉಲ ಲೇಖ್ವನ್ುು ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುವ ನಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲ್ಲ ಹಳ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ವ ೇದಭಾಗದ 
ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವನ್ುು ಆಧುನಕ ಶ ರೇಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡುವ ಅವಷಾಕತ ಯು ರ್ತಾುಯನಗ  
ಇಲಲ.  

ರ್ೊಲ ಸಾಂದಭಮಗಳಿಾಂದ ಅವರ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು ಯಾಕ ಾಂದರ  
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ಸತಾವ ೇದದ ಒಳ್ಗ  ರ್ತುು ಹ ೊರಗ  ಹ ೊಸ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಅವುಗಳ್ ಯೇಗಾತ ಯು 
ಸಹಜವಾದ ಅಭಾಾಸವಾಗಿದ  ಎಾಂದು ಒಾಂದು ದೃಷಾಟಾಂತವು ಸಹಾಯಮಾಡಬಹುದು.22 
ಜಗತಿುನ್ ಒಾಂದು ಹ ಸರಾಾಂತ ಕಟ್ಟಡ ಲಾಂಡನುನ್ ಸಾಂತ ಪೌಲನ್ ಕ ಥಡರಲ್. ಇತರರ ೊಡನ  
ಕ ಥಡರಲನ್ ಗ ೊೇರಿಯಲ್ಲ್ಲ Sir Christopher Wren (1632–1723) ಹೊಣಲಪಟ್ಟನ್ು. ಆತನ್ 
ಸಮಾಧಿಯು ಆತನ್ ರ್ಗನಾಂದ ಬರ ಯಲಪಟ್ಟ ಲಾಾಟ್ಟನ್ ಬರವಣಿಗ ಯ ಚಕೆ ಫಲಕದಿಾಂದ 
ಗುರುತಿಸಲಪಟ್ಟಟದ . ಅದು “ನೇನ್ು ಸ್ಾಮರಕವನ್ುು ನ ೊೇಡುವಾಗ, ನನ್ು ಸುತುಲೊ ನ ೊೇಡು” 
ಎಾಂದು ಭಾಷಾಾಂತರಿಸಲಪಟ್ಟಟದ . ಒಬಬನ್ು ತನ್ು ಕಣುನ್ುು ಸಮಾಧಿಯೆಡ ಗ  ಎತಿುದಾಗ, 
ಕ ರ ಡರಲನ್ ಸುರುಳಿಯನ್ುು ಅಥವಾ ಘನ್ತ ಯನ್ುು ಆತನ್ು ನ ೊೇಡುವನ್ು; ಅಾಂಥ 
ನಮಾಮಣಿಕನಗ  ಯೇಗಾವಾದಾಂಥ ರ್ೊತಿಮಯು ಯಾವುದೊ ಇಲಲ. 

ಈ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಇಾಂದಿನ್ ವ ಾಕ್ರುಗ  ಬಹುಶಃ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾಗಿದ . ಒಬಬ ಹರಿಯ 
ತನ್ು ನ್ಾಂಬಿಗಸು ಕ್ರರಸಿುೇಯ ಹ ಾಂಡತಿಯನ್ುು ರ್ರಣದಲ್ಲ್ಲ ಕಳ ದುಕ ೊಾಂಡನ್ು. ಆಕ ಯ 
ಸಮರಣ ಯ ಆರಾಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಆಕ ಯಿಾಂದ ಸಲಹ ಪ್ಡ ದ ಜನ್ರನ್ುು, ಆಕ ಯು 
ಉಣಿಸಿದ ಬಡರ್ಕೆಳ್ಳ, ರ್ತುು ಕತಮನಗ  ವಿಧ್ ೇಯವಾಗಿ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಆಕ ಯು 
ಕಲ್ಲ್ಸಿದ ರ್ತುು ಉತ ುೇರ್ಜಸಿದ ಸಿರೇಯರನ್ುು ಆತನ್ು ನ ೊೇಡಬಹುದು. ತನ್ು ಹ ಾಂಡತಿಯು 
ಆಶಿೇವಮದಿಸಿದಾಂತಹ ಈ ಜನ್ರನ್ುು ಅವರ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ನ ೊೇಡುವಾಗ “ಈ 
ಸ್ಾಮರಕವನ್ುು ನ ೊೇಡುವಾಗ, ನನ್ು ಸುತುಲೊ ನ ೊೇಡು” ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಹ ೇಳ್ಬಹುದು. 
Wren’ರ ಸ್ಾಮರಕ ಲ ೇಖ್ನ್ವನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುವ ರ್ೊಲಕ, ಆ ಗಾಂಡನ್ು ಆ ಮಾತುಗಳ್ಳ 
ತನ್ು ಹ ಾಂಡತಿಯ ಬಗ ಗ  ಬರ ದಿರುವ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಎಾಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲಾರನ್ು; ಆದರೊ 
ಅವುಗಳ್ಳ ಅನ್ವಯಿತವಾದವುಗಳ್ಳ, ಆ ಸಿರೇಯ ಸ್ಾಮರಕವು ರ್ಜೇವಿಸುವ ಆತಮಗಳಿಗ  
ಅಚ್ ೊಾತಿುದಾಂತ  ಇರುವವು ಆಗಿವ . ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಲ ೇಖ್ಕರು ಹಳ ಯ 
ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯನ್ುು ಅದ ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಬಳ್ಸುತಾುರ  ರ್ತುು ಅದ ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು 
ಯೆಶಾಯ 28:11, 12ನ್ು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 14:21ರಲ್ಲ್ಲ ಉಲ ಲೇಖಿಸಿದಾಾನ .  
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