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ಅಧ್ಯಾಯ 15 

ಪುನರತತಯಥನದ ಅರ್ಿ 

ಆಧುನಕ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಿಲಲದ ಗುಾಂರ್ಪನ್ವರು, “ಜನ್ರು ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ೂರಕವಾಗಿ 
ತರ್ಮ ರ್ರಣದಿಾಂದ ಉಳಿಯುತಾುರ ಯೆೇ?” ಎಾಂದು ಕ ೇಳ್ಳತಾುರ . ಪೌಲನಾಗಲ್ಲ್ೇ ಅಥವಾ 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಾಗಲ್ಲ್ೇ ಅ ಪ್ರಶ ುಯನ್ುು ಕ ೇಳ್ರು. ವ ಾಕ್ರುಗಳ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಪ್ೂರಕ ಸಿಾತಿಯು ಅವರ 
ದ ೈಹಕ ರ್ರಣವನ್ುು ಉಳಿಸುವಾಂಥದಾಾಗಿರುತುದ  ಎಾಂದು ಯೆಹೊದಿಗಳ್ ರ್ತುು ಗಿರೇಕರ 
ಜನ್ರ್ಪರೇಯ ಧರ್ಮವು ಭಾವಿಸುವುದಾಗಿತುು. ಪೌಲನ್ ಕಾಳ್ರ್ಜಯು ನದಿಮಷಟವಾದದುಾ 
ಆಗಿತುು. ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಬಿಡುಗಡ  ಹ ೊಾಂದಿದವರು ರ್ರಣಿಸಿದ ನ್ಾಂತರ, ಅವರು 
ದ ೇಹಧ್ಾರಿಗಳಾಗಿ ಕತಮನ ೊಡನ  ಪ್ರಲ ೊೇಕದ ದ ೇವರ ರಾಜಾದಲ್ಲ್ಲ 
ವಾಸಿಸುವವರಾಗಿರುತಾುರ  ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಸರ್ಥಿಮಸಿ ಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ . ರ್ೊಲ 
ವಿಚ್ಾರವ ಾಂದರ  ದ ೇಹಧ್ಾರಿಯಾಗಿರುವುದು ಆಗಿದ . ನಖ್ರವಾದ ಪ್ದವು 
“ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್”ವು, ಯೆೇಸು ಸಮಾಧಿಯಿಾಂದ ಎದುಾ ಬಾಂದ ಹಾಗ ಯೆೇ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲ್ಲ ಇಟ್ಟ 
ದ ೇಹವು ರ್ುಾಂದ  ಏಳ್ಳವುದಾಗಿದ .  

ಕತಮನ್ ರ್ರಳಿ ಬರ ೊೇಣವನ್ುು ರ್ತುು ದ ೇಹ ಸಹತವಾದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ರ್ೊಲಕ 
ಜ ೊತ ಯಾಗುವ ಕ್ರರಸಿುೇಯ ಯುಗದ ಅಾಂತಾ ಇವನ್ುು ಒತಿುಹ ೇಳ್ಳವಾಗ ಪೌಲನ್ು 
ಜನ್ರ್ಪರೇಯ ಗಿರೇಕ್ ಧರ್ಮದ ಜ ೊತ  ವಾತಾಾಸ ಮಾಡುತಾುನ . ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ, 
ಆತನ್ು ದ ೇಹದ ಸವಭಾವವು ಮಾಾಂಸಧ್ಾರಿಯಾದ ದ ೇಹದಿಾಂದ ಭಿನ್ುವಾಗಿದ  ಎಾಂದು 
ಸರ್ಮತಿಸುವ ವನಾಗಿದಾಾನ  (15:42, 43). ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಬಗ ಗಿನ್ ಎಲಲ ಪ್ರಶ ುಗಳಿಗ  
ಸರ್ಥಮವಾಗುವುದನ್ುು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತಿುಲಲ. ಆದರ  ದುರಾತಮನ್ ಕುರಿತಾದ 
ಮಾತನಾಡುವಿಕ  ಹಾಗೊ ಲೌಕ್ರೇಕವಾದ “ಶರಿೇರ” ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವದು ಪೌಲನ್ 
ಮಾತುಗಳಿಗ  ತದಿವರುದಾವಾಗಿತುು. 

ರ್ನ್ುಷಾರು ರ್ರಣವನ್ುು ತರ್ಪಪಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ  ಎಾಂಬ ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ವು ಗಿರೇಕ್ 
ಧರ್ಮಕ ೆ ವಿರುದಧವಾಗಿರದಿದಾಾಗ, ಸ್ಾಾಂಪ್ರದಾಯಕ ಗಿರೇಕ್ ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ವು ಪೌಲನ್ 
ಯೆಹೊದಿ ಸರ್ಕಾಲ್ಲ್ೇನ್ ವಿಚ್ಾರವು ಪ್ರಿಗಣನೇಯವಾಗಿ ಭಿನ್ುವಾಗಿತುು. ಓಡ ಸ್ ಿ (The 

Odyssey) ಯಲ್ಲ್ಲನ್ ನಾಯಕನ್ು “ಒಾಂದು ಉದಾನ ಯ ಖಿನ್ುತ ಯ ರಾತಿರ” ರ್ರಣವನ್ುು 
ಎದುರಿಸುತಾುನ .1 ಓಡಸಿಯಸನ್ು ದುಃಖ್ಭರಿತ ಆತಮಗಳ್ ರ್ತುು ಬಲ್ಲ್ಯಾದ 
ರ್ತಮಶರಿೇರಗಳ್ ನ ರಳಿನ್ ಅಬಬರವನ್ುು ಎದುರಿಸಿದನ್ು. ರ್ರಣದ ಸಾಳ್ವಾದಾಂಥ ನ್ರಕದ 
(ᾅδης, hadēs) ನ ರಳಿನ್ ರ್ಜೇವಿತವು ಸೊಯಮನ್ಕ್ರರಣ ರ್ತುು ರ್ಳ ಯ ಜಗತಿುನ್ 
ರ್ಜೇವಿತಕ್ರೆಾಂತ ರ್ಮಗಿಲಾದುದುಾ. ಇಬಿರೇಯ ಪ್ತಿರಕ ಯು ְׁשאֹול (she’ol) ಹಳ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ 
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ಅನ ೇಕ ವಿಭಿನ್ುವಾದ ಬ ೇಧಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವಾಗ, ಯೆಹಜ ೆೇಲನ್ು ರ್ರಣದ 
ರ್ನ ಯನ್ುು ಗಿರೇಕರು ತಿಳಿದಾಂಥರಲ್ಲ್ಲ hadēs ಹಾಗ  ಇರುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಇಲಲ ಎಾಂದು 
ಮಾತನಾಡುತಾುನ . ಇದು ಕತುಲ ಯಿಾಂದ ಕೊಡಿದುಾ ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ ಅರಸರು ರ್ತುು 
ಅವರ ಹಾಂಡು ದ ೇವರಿಾಂದ ಸಾಂಹರಿಸಲಪಟ್ಟ ನ್ಾಂತರ ಅಲ್ಲ್ಲಗ  ಹ ೊೇದರು 
ಎಾಂದುತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ಳುವಾಂತದಾಾಗಿದ  (ಯೆಹ ಲ ೆೇಲ 32:18-21). ಪೌಲನ್ು ಘೊೇಷ್ಸಿದ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ರ್ಜೇವಿತವು, ಧೃಢವಾದದುಾ ರ್ತುು ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಈ ಯುಗದ 
ಅನಶಿಾತತ  ರ್ತುು ದುಃಖ್ ಇಲಲದಿರುವುದು ಆಗಿದ . 

ಶತಮಾನ್ಗಳಿಾಂದ, ಗಿರೇಕರು ತರ್ಮ ಸವಮದ ೇವರುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕರ ಯಾಗಿರಿಸುವ ಹ ೊಸ 
ದ ೇವತ ಗಳ್ನ್ುು ವಿದ ೇಶಗಳಿಾಂದ ತರುವ ರೊಢಿಯನ್ುು ಇಟ್ುಟಕ ೊಾಂಡಿದಾರು. ಅದ ೇ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಯೆಹೊದಿ ದ ೇವರ ೊಾಂದಿಗ  ವಾವಹರಿಸುವದು ಅಸ್ಾಧಾವ ಾಂದು ಅವರು 
ಕಾಂಡುಕ ೊಾಂಡರು. ಯೆೇಸುವಿನ್ ತಾಂದ ಯು ಗಿರೇಕ್ ದ ೇವತ ಗಳ್ ಹಾಗಿರದ ೇ ಅದರ ಬಗ ಿ 
ಆತನ್ು ಏಕಮಾತರನಾದ ದ ೇವರು ಎಾಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದನ್ು. ಅನ ೇಕ ಗಿರೇಕರಿಗ , ಅದು 
ಅರ್ಪರೇಯವಾಯಿತು. ಅವರು ಯೆಹೊದಿಗಳ್ನ್ುು ಅವರು ದ ೇವರ ಬಗ ಗ  ಮಾಡಿದ 
ಪ್ರತಿಪಾದನ ಗಳಿಾಂದ ಪ್ರಮಾವಧಿಯ ಗವಿಮಗಳ್ಳ ಎಾಂಬಾಂತ  ಅವರನ್ುು ಕಾಂಡರು.  

ಗಿರೇಕ್ ಸಾಂಸೃತಿಯ ಬ ೇರುಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ಕ ಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ೈಸುರು ಎಲಲರೊ 
ತಿಳಿದಾಂತ  ತರ್ಮ ದ ೇವರನ್ುು ಬಹಷೆರಿಸಲು ನಧ್ಾನಸಿದರು. ದ ೇವಾಲಯದ ಯಜ್ಞಗಳ್ಳ 
ರ್ತುು ಊಟ್ದ ರ್ಹತವವಿದಾಾಂತಹ ತರ್ಮ ಹಳ ಯ ಸರ್ುದಾಯದ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು 
ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ರ್ುರಿದುಹಾಕಲು, ಅವರು ರ್ನ್ಸಿಿಲಲದವದರಾದರು (8:9, 10; 10:14). 
ಹಾಂದಿನ್ ಗಿರೇಕ್ ದ ೇವರುಗಳ್ ಆರಾಧಕರು ಕ್ರರಸುನ್ನ್ುು ಕತಮನ ಾಂದು ಒರ್ಪಪಕ ೊಾಂಡರು; ಹ ೊಸ 
ಒಪ್ಪಾಂದದ ೊಡನ  ಏಕ ದ ೇವರಲ್ಲ್ಲ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯು ಬರುತುದ  ಎಾಂದು ಅವರು 
ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡರು; ಆದರ  ಬಹಷೆರಿಸಲಪಟ್ಟ ಗಿರೇಕ್ ತತವಜ್ಞಾನೇಯ ವಿಚ್ಾರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಅವರು ಕಷಟವನ್ುು ಕಾಂಡುಕ ೊಾಂಡರು. ಇದು ಅಾಂತಿರ್ವಾಗಿ ಬ ೇರು ಬಿಟ್ಟವುಗಳ್ನ್ುು 
ಹ ೊರನ ೊೇಟ್ದಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಪಪಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಕಷಟಕರವಾಗಿ ಕಾಂಡಿತು. ರ್ರಣದ ನ್ಾಂತರದ 
ರ್ಜೇವಿತವು ಹ ೊರನ ೊೇಟ್ಕ ೆ ರ್ಹತವದಾಾಗಿತುು. ರ್ರಣದ ನ್ಾಂತರದ ರ್ಜೇವಿತವು 
ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾದದುಾ ಎಾಂಬುದರ ಬಗ ಿ ಗಿರೇಕರ ರ್ತುು ಕ ೈಸುರ ರಾಷರಗಳ್ ರ್ಧಾದ 
ಸಾಂಘಷಮಗಳ್ಳ ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾಗಿದಾವು. 

7:1 ಅಧ್ಾಾಯದ ಆರಾಂಭದ ೊಡನ , ಕ ೊರಿಾಂಥ ಸಭ ಯು ರ್ೊವರು ಸದಸಾರು 
ರವಾನಸಿದ ಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲರುವ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಸಾಂಬ ೊೇಧಿಸುವ ರ್ೊಲಕ ಪೌಲನ್ು 
ಮಾತನಾಡುವವನಾಗಿದಾಾನ  (16:17). “ಈಗ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ” ಎಾಂಬ ಪ್ದಗಳ್ ರ್ೊಲಕ 
ಅವರ ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಆತನ್ು ಪ್ರಿಚಯಿಸುತಿುದಾಾನ  (7:1; 8:1; 12:1). 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಕ ೇಳಿದಾಂಥ ಕ ೊನ ಯ ಪ್ರಶ ುಗ  ಅಪೊಸುಲನ್ು ಬಾಂದಾಂತ  ಇಲ್ಲ್ಲ ಕಾಣುತುದ ; 
ಇದು ರ್ರಣದಿಾಂದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವಾಗುವುದಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದುಾ ಆಗಿದ . ಪೌಲನ್ು ಈ 
ಪ್ರಶ ುಯನ್ುು ಸ್ ೇರಿಸಿರುವುದರ ರ್ಹತವವು ಹಾಂದ  ಆತನ್ು ಬಳ್ಸಿದ ಪಾರಸ್ಾುವಿಕ 
ನಯವರ್ವಿಲಲದ ೇ ರ್ುಾಂದ  ಹ ೊೇಗುವುದಕ ೆ ಕಾರಣವಾದಾಂತ  ಕಾಂಡಿತು. 

ಇನ ೊುಾಂದು ಸ್ಾಧಾತ ಯು ಅಭಿವಾಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕ ಯನ್ುು ತರ್ಪಪಸಿ ಕ ೊಳ್ಳುವುದು 
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ಯಾಕ ಾಂದರ  ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಾಂದ ಆತನ್ು ಪ್ಡ ದಾಂಥ ಪ್ತರವು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಬಗ ಗ  
ಯಾವುದ ೇ ಪ್ರಶ ುಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಇರುವುದಾದರ , ಪ್ತರವನ್ುು ತಾಂದ 
ರ್ೊವರಿಾಂದಲೊ ಅಥವಾ ಇನ ೊುಾಂದು ರ್ೊಲದಿಾಂದಲ ೊೇ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಖ್ ೊಲೇಯೆ 
ರ್ನ ಯರ ಬಗ ಿ ಭಿನ್ುವಾದ ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ವಿದ  ಎಾಂದು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಕ ೇಳಿದಾನ್ು (1:11). 
ಹ ೇಗ ೊೇ, ಅವರು ಕ ೇಳಿದ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಬಗ ಗಿನ್ ಕಾಳ್ರ್ಜಯು ಸಹ 
ಇರುವುದಿಾಂದ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ಹ ಸರಿಸುವ ಆತನ್ ಕರರ್ವಾದ ಶರರ್ವು 7ನ ೇಯ 
ಅಧ್ಾಾಯದಿಾಂದ ಮೇಲ್ಲ್ನ್ವುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸೊಚತವಾಗಿದ .  

ಕ್ತಾಸುನತ ಎದಿದದಯದನೆ (15:1-11) 
1ಸಹೆ ೇದರರೆೇ, ನಯನತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸತವಯತೆಿಯನತು ನಮಮ ನೆನಪಿಗೆ 

ತ್ರತತೆುೇನೆ; ನೇವು ಅದನತು ಸಿವೇಕರಿಸಿದಿರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನುಂತಿದಿದೇರಿ. 2ನಯನತ ಯಯವ 
ಸುಂಗತಿಯನತು ಹೆೇಳಿ ನಮಗೆ ಸತವಯತೆಿಯನತು ತಿಳಿಸಿದೆನೆ ೇ ನೇವು ಅದನತು ಘಟಿುಯಯಗಿ 
ಹಡತಕೆ ುಂಡರೆ ಮತ್ತು ನಮಮ ನುಂಬಕೆಯತ ನರಯಧ್ಯರವಯಗದ ಪಕ್ಷಕೆಾ ಆ ಸತವಯತೆಿಯುಂದ 
ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯಯಗತತ್ುದೆ. 3ನಯನತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಮದಲನೆಯ ಸುಂಗತಿಗಳೊೆಳಗೆ 
ಒುಂದತ ಸುಂಗತಿಯನತು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೆ ಟ್ೆುನತ. ಅದತ ನಯನ  ಸಹ ಕಲ್ಲತ್ತಕೆ ುಂಡಿದ ದೆೇ. 
ಅದೆೇನೆುಂದರೆ ಶಯಸರದಲ್ಲಿ ಮತುಂತಿಳಿಸಿದ ಪಾಕಯರ ಕ್ತಾಸುನತ ನಮಮ ಪಯಪಗಳ ನವಯರಣೆಗಯಗಿ 
ಸತ್ುನತ; ಹ ಣ್ಲಪಟ್ುನತ; 4ಶಯಸರದ ಪಾಕಯರವೆೇ ಮ ರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬಿಸಲಪಟ್ುನತ. 
5ಕೆೇಫನಗ  ಆ ಮೇಲೆ ಹನೆುರಡತ ಮುಂದಿ ಅಪೊಸುಲರಿಗ  ಕಯಣಿಸಿಕೆ ುಂಡನತ. 6ತ್ರತವಯಯ 
ಒುಂದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐನ ರತ ಮುಂದಿಗಿುಂತ್ಲ  ಹೆಚತಚ ಸಹೆ ೇದರರಿಗೆ ಕಯಣಿಸಿಕೆ ುಂಡನತ. 
ಇವರಲ್ಲಿ ಹೆಚಿಚನ ಜನರತ ಇುಂದಿನವರೆಗ  ಇದಯದರೆ. ಕೆಲವರತ ನದೆಾಹೆ ೇಗಿದಯದರೆ. 
7ತ್ರತವಯಯ ಆತ್ನತ ಯಯಕೆ ೇಬನಗ  ಆಮೇಲೆ ಅಪೊಸುಲರೆಲಿರಿಗ  ಕಯಣಿಸಿಕೆ ುಂಡನತ. 
8ಕಟ್ುಕಡೆಗೆ ದಿನತ್ತುಂಬದೆ ಹತಟಿುದವನುಂತಿರತವ ನನಗ  ಕಯಣಿಸಿಕೆ ುಂಡನತ. 9ನಯನುಂತ್  
ಅಪೊಸುಲರಲ್ಲಿ ಕನಷ್ುನಷ್ೆುೇ; ನಯನತ ದೆೇವರ ಸಭೆಯನತು ಹುಂಸ್ೆಪಡಿಸಿದದರಿುಂದ 
ಅಪೊಸುಲನೆನಸಿಕೆ ಳುುವುದಕೆಾ ಯೊೇಗಾನಲಿ. 10ಆದರೆ ನಯನತ ಎುಂರ್ವನಯಗಿದ ದೆೇನೆ ೇ 
ದೆೇವರ ಕೃಪೆಯುಂದಲೆೇ ಅುಂರ್ವನಯಗಿದ ದೆೇನೆ. ನನಗತುಂಟ್ಯದ ಆತ್ನ ಕೃಪೆಯತ 
ನಷ್ಪಲವಯಗಲ್ಲಲಿ. ನಯನತ ಅವರೆಲಿರಿಗಿುಂತ್ಲ  ಹೆಚಯಚಗಿ ಪಾಯಯಸಪಟ್ೆುನತ. ಆದರೆ 
ಪಾಯಯಸಪಟ್ುವನತ ನಯನಲಿ, ನನೆ ುುಂದಿಗಿರತವ ಕೃಪೆಯೇ. 11ಹಯಗಯದರೆ ನಯನಯದರೆೇನತ 
ಅವರಯದರೆೇನತ, ಆ ಸುಂಗತಿಗಳನತು ಸ್ಯರತತೆುೇವೆ; ಅವುಗಳನತು ನೇವು ನುಂಬದಿರಿ. 

ಕ್ರರಸುನ್ು ರ್ರಣದಿಾಂದ ಎದಾನ್ು ರ್ತುು ಅತನ್ು ತಿರುಗಿ ಬರುತಾುನ  ಎಾಂಬ 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡ ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲನ್ ವಿಶಾವಸವನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಸೊಚಸಿದಾಾನ . ಕ್ರರಸುನ್ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಆತನಾಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟರಿಗ  ಆಮೇಲ  ಸಮಾಧಿಯಿಾಂದ ಬಾಂದವರಿಗ  ಒಾಂದು 
ಆಶಾವಸನ ಯು ಆಗಿತುು (15:20). ಆತನ್ು ಎರಡನ ಯ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಾಂಡಾಗ, ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಸತುವರು ಏಳ್ಳವರು, ರ್ತುು ದ ೇಹಧ್ಾರಿಗಳಾಗಿ ಇದಾವರಿಗ  ನತಾ ರ್ಜೇವವು 
ರ್ನ್ಗಾಣುವದು. ಅಚಾರಿಯ ಸಾಂಗತಿ ಎಾಂದರ ಯೆೇಸುವಿನ್ ದ ೇಹಧ್ಾರಿಯಾದ 
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ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವಿಲಲದ ೇ ಅಲ್ಲ್ಲ ರಕ್ಷಣ ಯು ಇಲಲ. ಇದು ಕ ೈಸುತವದ ವಿಶಾಲವಾದ ಅಡಿಪಾಯದ 
ಒಾಂದು ಸತಾವಾಗಿ ಇರಿಸುತುದ . ಆತನ್ ದ ೈವತವ ರ್ತುು ನ್ರ್ಗ ೊೇಸೆರ ಆತನ್ ರ್ರಣ 
ಇದರ ರ್ೊಲಕ ಧೃಢಿೇಕರಿಸುವುದಾಗಿದ .ಸತಾವು ಪ್ರಶಾುತಿೇತವಾದದುಾ. ಇದು ಕ ೈಸುರು 
ಧೃಢವಾಗಿ ನಲಲಲು ಇರುವಾಂಥ ಹಾಸುಗಲಾಲಗಿದ .2 

ವಚನ 1. ಸತವಯತೆಿಗೆ ರ್ೊಲವಾದಾಂಥದಾನ್ುು ಪೌಲ ರ್ತುು ಆತನ್ ಜ ೊತ ಯವರು 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಬ ೊೇಧಿಸಿದ ಬೆ ೇಧನೆಗಳು ಎಾಂದರ  ದ ೇವರ ಬಲಗ ೈಯಾಗಿ ಆಳ್ಲು 
ದ ೇವರು ಯೆೇಸುವನ್ುು ರ್ರಣದಿಾಂದ ಎಬಿಬಸಿದನ್ು ರ್ತುು ಯೆೇಸುವು ರ್ುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ತಿರುಗಿ ಬರುವನ್ು. ಅಪೊಸುಲನ್ು ಶಾಾಂತವಾಗಿ ತನ್ು ಬ ೊೇಧನ ಯತು ನ್ಡ ಸುತಾುನ . 
.ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಬಗ ಗಿನ್ ಆತನ್ ಚಚ್ ಮಯ ಆರಾಂಭದ ಅಾಂಶವು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಅವರು 
ತರ್ಮ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ತನ್ುನ್ುು ತಾನ್ು ತನ್ು ಒಬಬನ ೇ ರ್ಗನಾದ ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿಕ ೊಾಂಡ ಒಬಬನ ೇ ದ ೇವರಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಮ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ ಾಂಬುದನ್ುು 
ನ ನರ್ಪಸುವುದಾಗಿತುು. ಅವರು ತರ್ಮ ನಲುವನ್ುು ಪೌಲನ ೊಡನ  ಇರಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾರಿಾಂದ 
ಅವರು ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟರು; ಅವರು ಆತನ್ು ಸ್ಾರಿದ ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು (τὸ εὐαγγέλιον ὅ 

εὐηγγελισάμην ὑμῖν, to euangelion ho euēngelisamēn humin) 
ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಿದರು. ಅಪೊಸುಲನ್ ಸಾಂದ ೇಶವು ಅಚಲ್ಲ್ತವಾದದುಾ ಆಗಿತುು; ಇದು ಗಿರೇಕ್ 
ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ವಿಚ್ಾರಗಳ್ ಜ ೊತ  ಇದು ಹ ೊಾಂದುವಾಂತದುಾ ಅಲಲ. ಯೆೇಸುವು ರ್ರಳಿದಾಗ, 
ಅಲ್ಲ್ಲ ರ್ಜೇವಿಸುವವರಿಗೊ ರ್ತುು ಸತುವರಿಗೊ ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ ಪ್ುರುತಾಾನ್ವು ರ್ತುು 
ನಾಾಯತಿೇಪ್ುಮ ಇರುವದು (ನ ೊೇಡಿರಿ 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 5:10), ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ನರಿೇಕ್ಷ ಗೊ ರ್ತುು 
ಉದ ಧೇಶಕೊೆ ಪೌಲನ್ು ಅವರ ಲಲರನ್ೊು ಒಾಂದಾಗಿಸುವುದಕ ೆ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ತನ್ು ಜ ೊತ  
ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ನ್ುು ಒಟ್ಾಟಗಿರಿಸುವುದಕ ೆ ಎಳ ದು ತಾಂದನ್ು. 

ಸತುವರ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಪ್ರಶ ುಗ  ಪೌಲನ್ು ಅದು ಕ ೈಸುರ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಅರಿಕ ಯ 
ರಾರ್ಜಯು ಆಗಿದ  ಎಾಂದು ಸೊಚಸುತಾುನ . ರ್ರಣದಿಾಂದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು 
ನರಾಕರಿಸುವವರು ಚಕೆ ವಿವರವನ್ುು ಚಚಮಸುತಿುಲಲ ಅಥವಾ ಅಭಿಪಾರಯದ 
ಅಾಂಶವಾಗಿಸುತಿುಲಲ; ಅವರ ಸಾಂಶಯವು ದ ೇವರ ರಾಜಾದ ಅಸಿುತವವು ಅವರ ಕ ಳ್ಗಡ  
ಒಡ ಯುವುದಕ ೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ . ಕ ೈಸುರು ಆಗ, ಈಗಿನ್ಾಂತ , ನ್ಜರ ೇತಿನ್ ಯೆೇಸುವು 
ವಾಗಾಾನ್ ಮಾಡಲಪಟ್ಟಾಂಥ ರ್ಸಿಿೇಯನ್ು ಎಾಂಬ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ತಿರುಳಿಮೇಲ  ನಾಂತಿದಾಾರ . 
ದ ೇವರು ಯೆೇಸುವನ್ುು ನದರಹ ೊೇದವರಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಥರ್ಫಲವಾಗಿ ರ್ರಣದಿಾಂದ ಎಬಿಬಸುವ 
ರ್ೊಲಕ ತನ್ು ರ್ಗನ ಾಂದು ಘೊೇಷ್ಸಿದನ್ು (ರ ೊೇಮಾ 1:4; 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 15:20). 
ರ್ನ್ುಕುಲದವರ ಲಲರಿಗೊ ದ ೇವರ ೊಡನ ಯ ಸಾಂಧ್ಾನ್ಕ ೆ ರ್ುಖ್ಾದಾವರವಾಗಿದಾಾನ . 
ಯಾಕ ಾಂದರ  ಯೆೇಸುವಿನ್ ಸಮಾಧಿಯು ಖ್ಾಲ್ಲ್ಯಾಗಿದ , ದ ೇಹಧ್ಾರಿಯಾದ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಈಗಾಗಲ ೇ ಶುರುವಾಗಿದ . ಒಾಂದಥಮದಲ್ಲ್ಲ, ಕ ೈಸುರು ರ್ರಣದಿಾಂದ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲ ೊಿಾಂಡಿದಾಾರ . ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಪ್ರಶ ುಯು ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು 
ಅಲಲಗಳ ಯುವುದಕ ೆ ಸರಿಸಮಾನ್ವಾಗಿದ .  

ವಚನ 2. ಒಾಂದು ಅಸಾಂಗತ ಗಿರೇಕ ಪ್ದದ ಪ್ದದ ಜ ೊತ  (τίνι λόγῳ 

εὐηγγελισάμην ὑμῖν εἰ κατέχετε, tini logō euēngelisamēn humin ei 
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katechete) “ಯಾವ ಸಾಂಗತಿಯನ್ುು ಹ ೇಳಿ ನರ್ಗ  ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು ತಿಳಿಸದ ನ ೊೇ 
ನೇವು ಅದನ್ುು ಘಟ್ಟಟಯಾಗಿ ಹಡಕ ೊಳಿುರಿ” (15:2ಅ, ಬ), ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಅವರು ರಕ್ಷಣ  ಹ ೊಾಂದಿದಾಂಥ ತಾನ್ು ಅವರಿಗ  ಸ್ಾರಿದಾಂಥ 
ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ನ ನ್ರ್ಪಸಸುತಾುನ . ಬಿಡುಗಡ  ಹ ೊಾಂದಿದವರಲ್ಲ್ಲನ್ ರ್ುಾಂದುವರ ದ 
ರ್ಜೇವಿತವು ಅವರ ಹಾಂದಿನ್ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ ಮೇಲ  ಆತುಕ ೊಾಂಡಿದುಾ ಅದು ಅವರು 
ಒರ್ಪಪಕ ೊಾಂಡು ಅರಿಕ ಯನ್ುು ಮಾಡಿದಾಾಗಿದ . ಪೌಲನ್ು ಸತಾವನ್ುು ಬ ೊೇಧಿಸುವ ರ್ೊಲಕ 
ತನ್ು ಪಾತರವನ್ುು ಮಾಡಿದನ್ು. ತರ್ಮ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಕ್ರರಸುನ್ ಮೇಲ  ಇಡುವುದರ 
ರ್ೊಲಕ, ಅವರು ತರ್ಮ ಪಾಲನ್ುು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ತಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ಶಾಾತಾುಪ್ಕ ೆ 
ಅಾಂಟ್ಟಕ ೊಳ್ುದ ಹ ೊರತು ಆತನ್ು ರ್ತುು ಅವರು ಒಟ್ಾಟಗಿ ಇರಿಸಲು ಹ ೊಾಂದಿದ 
ಅಡಿಪಾಯವು ಬಿದುಾಹ ೊೇಗಬಹುದು. ರ್ರಣದ ನ್ಾಂತರದ ದ ೇಹಸಹತವಾದ ರ್ಜೇವಿತದ 
ಸ್ಾಧಾತ ಯ ಬಗಗ ಇರುವ ಸಾಂಶಯಗಳ್ಾಂಥ ಕ ಲವು ಒತಾುಯಗಳ್ಳ ಕ ೊರಿಾಂಥದ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ನ್ುು ಮೊೇಸಗ ೊಳಿಸಿದವು. ಅವರು ಅದನ್ುು ಆರಾಂಭದಿಾಂದಲೊ ತಾವು 
ಮಾಡಿದವುಗಳ್ ಬಗ ಿ ಪ್ಶಾತಾುಪ್ ಪ್ಟ್ುಟ ಘಟ್ಟಟಯಾಗಿ ಹಡುಕ ೊಳ್ುದ ೇ ಹ ೊೇದರ , 
ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲಯ ಅವರು ನರಿೇಕ್ಷ ಯು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುಲಾಗದು; ಅವರು ನರಾಧ್ಾರವಾಗದ 
ಪ್ಕ್ಷದಾಂತಿರಬ ೇಕು. ಅವರ ರಕ್ಷಣ ಯ ಪ್ರಿಣಾರ್ದಲ್ಲ್ಲನ್ ಅವರ ಸಾಂದ ೇಶವು ರ್ರಣದ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವವನ್ುು ಧೃಢಿೇಕರಿಸುವುದಾಗಿದ . ಪೌಲನ್ು ಭ ೊೇಧಿಸಿದಾಂತದಾರಿಾಂದ ಅವರು 
ರಕ್ಷಣ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾರು; ಆತನ್ ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ಅವರು ನ್ಾಂಬಿದರು. ದ ೇಹದ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಸುವಾತ ಮಗ  ಪಾರಸಾಂಗಿಕವಾದದುಾ ಅಲಲ’. ಇದು ಕ ೇಾಂದರವಾಗಿದ .  

ರ್ುಾಂದಿನ್ ದಶಕಗಳ್ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಗಿರೇಕ್ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ದ ೇಹದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ 
ವಿಚ್ಾರದ ಜ ೊತ ಯ ರ್ುಾಂದುವರ ದ ಹ ೊೇರಾಟ್ವು ವಿಭಿನ್ುವಾದ ರಿೇತಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರಕಟ್ವಾಯಿತು. ಕ ೈಸುರಾಗುವುದಕ ೆ ಅವರು ಆತಿೀಕತ ಯನ್ುು, ನಸಿಾಂದ ೇಹವಾಗಿ 
ರ್ರಣದಿಾಂದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ಸ್ಾಧಿಸಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದು ಕ ಲವು ಸಪಷಟವಾಗಿ 
ಸೊಚತವಾದವು. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಪೌಲನ್ ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ಅಪಾಥಮ ಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡ 
ಕಾರಣದಿಾಂದಲ ೇ (ಉದಾಹರಣ , ರ ೊೇಮಾ 6:4). ಅವರಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲವರು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು 
ಆಗಲ ೇ ಆಗಿಹ ೊೇಯಿತು ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವಾಂಥ ಹುಮನಾಯನ್ು ರ್ತುು 
ರ್ಪಲ ೇತನ್ಾಂಥವರನ್ುು ನ್ಾಂಬುವವರಾಗಿದಾರು (2 ತಿಮೊರ  2:17, 18). ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದ 
ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ರ್ರಣದಿಾಂದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ ಹ ೊಾಂದಿದಾಗ, ಅವರ ಆತಮಗಳ್ಳ 
ಪ್ರಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ವಾಸಿಸುತುವ  ಎಾಂದು ಅವರು ಹ ೇಳಿದರು; ಆದರ  ದ ೇಹಧ್ಾರಿಯಾದ 
ರ್ಜೇವಿತವು ಈ ಜಗತಿುಗ  ರ್ಮೇಸಲಾಗಿದ . ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ಯಾರ ೊಬಬನ್ೊ ಈ ವರ ಗ  
ಪೌಲನ್ ಬ ೊೇಧನ ಯಿಾಂದ ದೊರ ಹ ೊೇಗಿಲಲವ ಾಂದು ಇಲ್ಲ್ಲ ಕಾಣುತುದ ; ಆದರ  ಆತಮನ್ 
ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ ಹ ೊಾಂದಿದ ದ ೇಹವು ಹ ೇಗ  ಇರುತುದ  ಎಾಂದು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುಲು 
ಕಷಟಪ್ಡುತಿುದಾರು. ಹುನಾಯನ್ು ರ್ತುು ರ್ಪಲ ೇತನ್ಾಂಥವರ ಸುಳ್ಳು ಬ ೊೇಧನ ಯತು 
ನ್ಡ ಸಲಪಡುವ ಬಿೇಜಗಳ್ಳ ಈಗಾಗಲ ೇ ಬಿತುಲಪಟ್ಟಟದಾವು.  

ವಚನ 3. ಕ್ರರಸಿುೇಯ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಆರಾಂಭದ ಅಾಂಶವಾದ ರ್ೊಲ ಪ್ಶಾಾತಾುಪ್ವನ್ುು 
ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಹ ೊೇದರ ಹಾಗೊ ಸಹ ೊೇದರಿಯರ ರ್ುಾಂದಿಟ್ಟನ್ು. ಯೆೇಸುವಿನ್ 
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ಸುವಾತ ಮಯಾಂಥ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಿಕುೆವ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಪ್ರಮಾಣಗಳ್ನ್ುು, 
ಮಾತರ ಆತನ್ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಸ್ಾರಾಾಂಶಿೇಕರಿಸಿದವು. ಧಮೊೇಮಪ್ದ ೇಶಕಾಾಂಡ 26:5-9 
ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರಿಗ  ಇರುವ ರ್ೊಲಭೊತ ಅರಿಕ ಯ ಆಗಿದುಾ,3 ಕ್ರರಸುನ್ು ನ್ರ್ಮ ಪಾಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ 
ಸತುನ್ು, ಹೊಣಲಪಟ್ಟನ್ು ದ ೇವರ ಶಕ್ರುಯ ರ್ೊಲಕ ರ್ರಣದಿಾಂದ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟನ್ು ಎಾಂಬದು 
ಕ ೈಸುರ ರ್ೊಲ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯು ಅಗಿದ . ἐν πρώτοις (en prōtois) ಪ್ದವು “ಮೊದಲು” 
ಎಾಂದು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುಬಹದಾಗಿದ  (KJV; NKJV; ASV), ಆದರ  ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ 
ರ್ೊಲತತವಗಳ್ ಮೇಲ್ಲ್ನ್ ಪೌಲನ್ ಒತಿು ಹ ೇಳ್ಳವಿಕ ಗಳ್ಳ ಉತುರ್ ಭಾಷಾಾಂತರವ ಾಂದರ  
ಮದಲನೆಯ ಸುಂಗತಿಗಳೊೆಳಗೆ (NASB; NIV; NRSV; ESV) ಒಾಂದು ಸಾಂಗತಿ 
ಎಾಂದು ಸೊಚಸುವುದಾಗಿದ . ತಾನ್ು ಅವರಿಗ  ತಿಳಿಸದಾನ ುೇ ಅದು ನಯನ  ಸಹ 
ಕಲ್ಲತ್ತಕೆ ುಂಡಿದ ದೆೇ ಎಾಂದು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಪೌಲನ್ು 
ಯಾರಿಾಂದ ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು “ಕಲ್ಲ್ತುಕ ೊಾಂಡನ್ು”? ಗಲಾತಾ 1:11, 12ರಲ್ಲ್ಲ, ರ್ನ್ುಷಾರು 
ಸ್ಾರಿದ ಸುವಾತ ಮಯಿಾಂದ ತಾನ್ು ಕಲ್ಲ್ಯಲ್ಲ್ಲಲ ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಸೊಚಸುತಿುದಾಾನ . ಇನ್ೊು, 
ಪೌಲನ್ು ಆತನ್ ರ್ುಾಂದ  ಹ ೊೇದಾಂಥ ಇತರ ಅಪೊಸುಲರಿಾಂದ ರ್ತುು ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಾಂದ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ಕ್ರರಸುನ್ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯನ್ುು ಕ ೇಳ್ಳತುಲೊ ರ್ತುು ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸುತುಲೊ ಇದಾಾನ . 
ತನ್ು ಪ್ರಿವತಮನ ಯ ಮೊದಲು ಬ ೊೇಧಿಸಲಾದ ಸಾಂದ ೇಶಗಳ್ಳ ಆತನ್ ಹ ಸರನ್ುು 
ಪ್ರಶಿುಸುವಾಂತಹ ಯಾವುದ ೇ ಭಿನ್ುತ ಯ ಬಗ ಿ ಆತನ್ು ಎಚಾರಿಕ ಯುಳ್ುವನಾಗಿದಾನ್ು. 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ಕ್ರರಸುನ್ ಪ್ರತಾಕ್ಷ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳಾದ ಅಪೊಸುಲರ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯ ಬಗ ಿ ತಾನ್ು 
ಕ ೊಟ್ಟಾಂತಹ ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ತಿಳಿಯಬ ೇಕ ಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ಬಯಸುವವನಾಗಿದಾನ್ು. ಇತರ ಅಪೊಸುಲರ ಸಾಂದ ೇಶಗಳ್ನ್ುು ಆತನ್ು ನ್ಾಂಬುತಿುದಾನ್ು; 
ಕ್ರರಸುನ್ ರ್ರಣವು ಮಾನ್ವನ್ ಪಾಪ್ಗಳಿಗ  ಏಕಮಾತರವಾದ ಪ್ರಿಹಾರವಾಗಿದ  ಎಾಂಬುದ ೇ 
(1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 15:3ಕ). ಇದು ಹಳ ಒಡಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಿಕುೆವ ಮಸಿಿೇಯನ್ ಬಗ ಗ  ಇರುವಾಂಥ 
ಪ್ರವಾದನ ಗಳ್ ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮತ ಯೆೇ ಆಗಿದ . 

ಶಯಸರದ ಪಾಕಯರವೆೇ ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಸಾಂದ ೇಶದಲ್ಲ್ಲ ಬರ ಯುವಾಗ, ಆತನ್ 
ಮಾತಿನ್ ಅಥಮವು ಹಳ  ಒಾಂಡಬಡಿಕ ಯು ಎಾಂದು ಆತನ್ ಮೊದಲ ಓದುಗರು 
ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕ್ರತುು. ಈ ಶಾಸರಗಳ್ಳ “ದ ೇವರ ಸಿಾರ ಸಾಂಕಲಪಕೊೆ ಭವಿಷಾದ್ 
ಜಾಾನ್ಕೊೆ ಅನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ” (ಅ.ಕೃ. 2:23) ಯೆೇಸುವಿನ್ ರ್ರಣ ರ್ತುು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ಗಳ್ 
ಪ್ುರಾವ ಗಳ್ನ್ುು ಕ ೊಡುವವು ಅಗಿವ . ರ್ಪಲಾತನ್ು ಯೆೇಸುವನ್ುು ಶಿಲುಬ ಗ  ಹಾಕ್ರಸಲು 
ಕಳ್ಳಹಸಿದಾಗ, ಆತನ್ು ಯಾವುದ ೇ ಅಪ್ರಾಧಕಾೆಗಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ೇ ಮಾನ್ವನ್ 
ಯೇಜನ ಗಳ್ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಅಲಲ. ಬಹುಶಃ ಕ್ರರಸುನ್ು ಸಾಂಕಟ್ಪ್ಡಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ಸ್ಾಕ್ಷಿೇಕರಿಸುವ ಯಾವುದ ೇ ನದಿಮಷಟ ಪ್ರಿಚ್ ಾೇದವು ಪೌಲನ್ ರ್ನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ್ಲಲ. ಆದರ  
ಅಲ್ಲ್ಲ ಅನ ೇಕವು ಇದಾವು (ನ ೊೇಡಿರಿ ಉದಾಹರಣ  ಯೆೇಶಾಯ 53).  

ಪೌಲನ್ ಸಾಂದ ೇಶಗಳ್ಳ ಆತನಗಿಾಂತ ರ್ುಾಂಚ್  ಬ ೊೇಧಿಸಲಾದಾಂಥ ಅದ ೇ 
ಸಾಂದ ೇಶಗಳ್ನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿದಾವು. ಆತನ್ು ಗಲಾತಾದಲ್ಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಯನ್ೊು 
ಮಾಡಲ್ಲ್ಲಲ. ಏನ ೇ ಆದರೊ ಆತನ್ ರ್ುಾಂದ  ಇದಾ ಅಪೊಸುಲರ ಬ ೊೇಧನ ಗಳ್ ಜ ೊತ  
ಆತನ್ ಸಿದಾಾಾಂತವು ಬ ೇರ ಯಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ ಅಥವಾ ವಾತಾಾಸವಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಅದು, 
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ಸುವಾತ ಮಯು ಅನ್ಾಜನ್ರಿಗ ೊೇಸೆರ ಅದರಾಂತ ಯೆೇ ಯೆಹೊದಾರಿಗ ೊೇಸೆರವೂ ಇದುಾ 
ರ್ತುು ಇದು ಅತನ್ ನಯೇಗದ ಭಾಗವಾಗಿದುಾ ಗಲಾತಾದಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ನ್ುು ಹಾಂಬಾಲ್ಲ್ಸುವ 
ವಿವಾದಾಸಪದ ಕ್ರರಸುನಾಂದ ಆತನ್ು ದಿವಾಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ಪ್ಡ ದನ್ು. ಆತನ್ ರ್ೊಲಭೊತ 
ಸಾಂದ ೇಶವು ಅದ ೇ ಸುವಾತ ಮಯ ಅರಿಕ ಯಾಗಿದುಾ ಆತನ್ ರ್ುಾಂದ  ಸಾಾಂಬಗಳ್ಾಂತ  
ಇದಾವರಿಾಂದ ಆತನ್ು ಕಲ್ಲ್ತಾಂಥದುಾ ಆಗಿತುು, ಆದರ  ಯೆಹೊದಿಗಳಿಗೊ ಅದರಾಂತ  
ಅನ್ಾಜನ್ರಿಗೊ ಕೊಡ ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು ಬ ೊೇಧಿಸಬ ೇಕ ಾಂಬ ಯೆೇಸುವಿನಾಂದ ನಯೇಗವು 
ಆತನಗ  ಕ ೊಡಲಲಪಟ್ಟಟದುಾ (ನ ೊೇಡಿರಿ ಗಲಾತಾ 1:16).  

ವಚನ 4. ಯೇಸತವು ಸತ್ುನತ, ಹ ಣ್ಲಪಟ್ುನತ; ಶಯಸರದ ಪಾಕಯರವೆೇ ಮ ರನೆಯ 
ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಬಿಸಲಪಟ್ುನತ ಎಾಂಬ ಪೌಲನ್ ಬ ೊೇಧನ ಯ ಈ ಭಾಗವು ಯಾವುದ ೇ ಇನುತರ 
ಬ ೊೇಧನ ಗಳಿಗಿಾಂತ ರ್ುಾಂಚ್  ಬರಲಾರದು. ಇದರಿಾಂದಲ ೇ ಎಲಲ ಬ ೊೇಧನ ಗಳ್ಳ 
ಹ ೊರಟ್ವು. ಇದು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಅರಿಕ ಯು ಆಗಿದುಾ ಈ ಘಟ್ನ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ಸರಿಯಾದ 
ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಭವಿಸಿದ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಹ ೊರತಾಗಿ ಅತಿೇಾಂದಿರಯ ಅನ್ುಭವವಲಲ ಅಥವಾ 
ಪೌರಾಣಿಕ ಧೃಢಿೇಕರಣವೂ ಅಲಲ. ಯೆೇಸುವಿನ್ ಹೊಣುವಿಕ ಯ ಸ್ಾಕ್ಷಿಕರಿಸುವಿಕ ಯ 
ಸೊಚನ ಯು ವ ೈದಾಕ್ರೇಯ ವಾಾಖ್ ಾಯಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ು ರ್ರಣಿಸಿದನ್ು ಎಾಂಬುದಾಗಿದ . 
ಯೆೇಸುವಿನ್ ಹೊಣುವಿಕ ಯ ಬಗ ಿ ಲೊಕನ್ು ಮಾಡಿದ ಹ ೇಳಿಕ ಯು ಹ ಚುಾ 
ಗುರುತರವಾದದುಾ ಆಗಿದ . ಆರಿಸಲಪಟ್ಟ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ್ಳ ಕತಮನ್ು “ಬಾಧ್ ಪ್ಟ್ುಟ ಸತು ಮೇಲ  
ತನ್ುನ್ುು ರ್ಜೇವಾಂತವ ಾಂದು ಅನ ೇಕ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಾಂದ . . . ತ ೊೇರಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು” (ಅ.ಕೃ. 
1:3). 

ಇದು ಹಳ ಯ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರವಾದಿಸಿದುಾ ಆಗಿದುಾ ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಬ ೇಕ ಾಂದಿರುವ 
ಅಥಮದ ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ ಇದುಾ ಎಲಲವೂ ಸಪಷಟವಾಗಿಲಲ. ಶಯಸರದ ಪಾಕಯರವೆೇ ಎಾಂಬುದು “ಆತನ್ು 
ರ್ೊರನ ಯ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಎದಾನ್ು” ಎಾಂಬುದರ ಧೃಢಿೇರಣವು ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆತನ್ು 
ಹೊಣಲಲಟ್ಟನ್ು “ರ್ೊರನ ಯ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ” ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ಗ ೊಾಂಡನ್ು ಎಾಂಬ ಸರ್ಸು ಹ ೇಳಿಕ ಯ 
ಬಗ ಿ ಇರುವುದಾಗಿರಬಹುದು. ಆತನ್ ಹೊಣುವಿಕ ಯ ಸೊಚಸುವಿಕ ಯು ಕ ೇವಲ 
ಸಾಂಭವನೇಯವಾದದುಾ; ರ್ರಣಿಸಿದ ಜನ್ರು ಹೊಣಲಪಡುತಾುರ . ಯೆೇಸುವಿನ್ 
ಹೊಣುವಿಕ ಯ ಬಗ ಗಿನ್ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಕ ೇವಲ ಆತನ್ು ಧೃಢಿೇಕರಿಸುವಾಂತದಾನ್ುು 
ಸುತುುವರ ಯುವಾಂತದುಾ ಅಗಿದ . ಇದಕ ೆ ಜ ೊತ ಯಾಗಿ, ರ್ೊರನ ಯ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಯೆೇಸುವಿನ್ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಆಧ್ಾರದಿಾಂದ ವಾಾಖ್ಾಾನಸಲಪಟ್ಟದುಾ ಹಳ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬಹಳ್ 
ವಿರಳ್ವಾದದುಾ ಆಗಿದ . ಯೇನ್ನ್ ಅನ್ುಭವ ರ್ತುು ತನ್ಗ  ಸಾಂಭಾಂಧಿಸಿದ 
ಅನ್ುಭವಗಳ್ನ್ುು ದೃಷಾಟಾಂತಿೇಕರಿಸುತಾು (ರ್ತಾುಯ 12:40), ಅದ ೇ ತರದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಯೇನ್ನಗ  ಸಾಂಭಾಂಧಿಸಿದುಾ ರ್ತುು ತನ್ಗ  ಆದಾಂಥದಾನ್ುು ಮಾದರಿಯೇಪಾದಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಯೆೇಸು ನ ೊೇಡುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಯೇನ್ನ್ು ಹ ೇಳಿದ ಯಾವುದ ೇ ವಿಷಯವು ಯೆೇಸು 
ರ್ೊರನ ಯ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ಹ ೊಾಂದುವುದನ್ುು ಸೊಚಸುವದಿಲಲ. ಪೌಲನ್ು 
ಹಳ ಯ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಪ್ರವಾದನ ಯನ್ುು ಜ ೊೇಡಿಸಲು ಬಯಸುತಾು ಯೆೇಸುವು 
ಹೊಣಲಪಡಲ್ಲ್ಲಲ ಆದರ  ಆತನ್ು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತನಾದನ್ು ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಅದು 
ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾಗಳ್ಳ 2:25-28 ರ್ತುು ಪೌಲನ್ ಇತರ ಪ್ತಿರಕ ಗಳಿಾಂದ ಈ ದಾಖ್ಲ ಯು 
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ಸಪಷಟವಾಗುತುದ . ರ್ೊರನ ಯ ದಿನ್ವು ಪ್ರವಾದನ ಯ ಸಾಂಪ್ೂಣಮತ ಯು ಎಾಂಬುದರ ಬಗ ಿ 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಎಲ್ಲ್ಲಯೊ ಹ ೇಳಿಲಲ.  

ವಚನ 5. ಪ ೇತರನಗಾಗಿ ಪೌಲನ್ ರ್ಪರೇಯವಾದ ಹ ಸರು ಕೆೇಫನತ. ಆತನ್ು ಪ ೇತರನ್ 
ಹ ಸರನ್ುು ಹನ ುರಡು ಪ್ತಿರಕ ಗಳಾದ ಗಲಾತಾ ರ್ತುು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ ಪ್ತಿರಕ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಸೊಚಸಿದಾಾನ . ಪೌಲನ್ು ಆತನ್ನ್ುು “ಪ ೇತರ” ಎಾಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ (ಗಲಾತಾ 2:7, 8) 
ರ್ತುು “ಕ ೇಫ” ಎಾಂದು ಎಾಂಟ್ು (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 1:12; 3:22; 9:5; 15:5; ಗಲಾತಾ 1:18; 2:9, 11, 
14) ಬಾರಿ ಕರ ದಿದಾಾನ . ಬಹುಶಃ ಈ ಹ ಸರಿನ್ ಆಯೆೆಯು ಪೌಲನ್ ಗಿರೇಕ್ ಮೇಲ  
ಅರರ್ಮೇಯ ಭಾಷ ಯ ಪಾರರ್ುಖ್ಾತ ಯನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳವುದಾಗಿರ ಬಹುದು. ಪೌಲನ್ ಪ್ತಿರಕ ಯ 
ಹ ೊರಗ , ದುಡುಕ್ರನ್ ಅಪೊಸುಲನ್ು ಯೇಹಾನ್ 1:42ರಲ್ಲ್ಲ ಒಾಂದು ಬಾರಿ ಮಾತರ 
ಕರ ಯಲಪಟ್ಟಟದಾಾನ . ಲೊಕನಾಂದ ಈಗಾಗಲ ೇ ಸಿಮೊೇನ್ ಎಾಂದು ಕರ ಯಲಪಟ್ಾಟಗಲೊ ಲೊಕ 
24:34ರಲ್ಲ್ಲ ದಾಖ್ಲಾದ ಯೆೇಸು ಪ್ುನ್ರುತಾುನ್ದ ನ್ಾಂತರ ಪ ೇತರನಗ  
ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಸೊಚಸುತಿುಬಹುದು.  

ಪ್ರತಾಕ್ಷವಾಗಿ, ಆ ಮೇಲ  ಹನೆುರಡತ ಮುಂದಿ ಅಪೊಸುಲರಿಗೊ ಎಾಂಬುದು ಹನ ುರಡು 
ರ್ಾಂದಿ ಅಲ್ಲ್ಲ ಉಪ್ಸಿಾತವಿಲಲದಿದಾಾಗಲೊ ಲೊಕ 24:36-43 ರ್ತುು ಯೇಹಾನ್ 20:19-
23ರಲ್ಲ್ಲ ದಾಖ್ಲಾದ ಒಾಂದು ವಚನ್ವನ್ುು ಪೌಲನ್ ಸೊಚಸಿದಾಾನ . ಯೊದನಾಗಲ್ಲ್ೇ 
ಅಥವಾ ತ ೊೇರ್ನಾಗಲ್ಲ್ ಅಲ್ಲ್ಲರಲ್ಲ್ಲಲ. ಕಾಲಕಾಲಕ ೆ, ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ಕತಮನ್ 
ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯನ್ುು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಜ ೊೇಡಿಸುತಿುದಾಾನ , ರ್ತುು ಅವರ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯು 
ಯೆೇಸುವಿನ್ ಸವತಿುನ್ ಭಾಗವಾಯಿತು. 

ಸುವಾತ ಮಯಲ್ಲ್ಲ ಯೆೇಸುವಿನ್ ಕರ ಯು ಹ ೇಳ್ಲಪಟ್ಟ ನ್ಾಂತರ, ಯೆೇಸುವಿಗ  
ಹತಿುರದವರಾದ ಒಾಂದು ಗುಾಂಪ್ು ಜನ್ರು “ಹನ ುರಡು ರ್ಾಂದಿ” ಎಾಂದು ಎರಡು ಬಾರಿ 
ಮಾತರ (ಅ.ಕೃ.ದಲ್ಲ್ಲ 6:2 ರ್ತುು ಇಲ್ಲ್ಲ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 15:5ರಲ್ಲ್ಲ) ಕರ ಯಲಪತಿುದಾಾರ . 
“ಅಪೊಸುಲ” ಎಾಂಬ ಪ್ದವು “ಹನ ುರಡು” ಎಾಂಬುದನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುವ ಉಲ ಲೇಖ್ಗಳ್ಳ 
ಇಲಲದಿದಾಾಗಲೊ ವಾದಗಳಿಾಂದ ಇದು ಒದಗಿಸಲಪಟ್ಟಟದ . ಪ್ರಕಟ್ನ  21:14ರಲ್ಲ್ಲ “ಹನ ುರಡು 
ಅಪೊಸುಲರು” ಎಾಂಬ ಪ್ದಗುಚಛ ಕಾಂಡು ಬರುತುದ . ಯೊದನ್ ಬದಲ್ಲ್ಗ  ರ್ತಿುೇಯನ್ 
ಆಯೆೆಯ ನ್ಾಂತರ ಹನ ೊುಾಂದು ಅಪೊಸುಲರ ಸಾಂಗಡ ಎಣಿಸಲಪಟ್ಟನ್ು (ಅ.ಕೃ. 1:26) 
ಆತನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ , “ಹನ ೊುಾಂದು” ಜನ್ ಇತರ ಅಪೊಸುರ ಜ ೊತ  ಪ್ಾಂಚ್ಾಶತುರ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಪ ೇತರನ್ ಮಾತನಾಡುವಿಕ ಯನ್ುು ನಾವು ನಸಿಾಂದ ೇಹವಾಗಿ ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುತ ುೇವ  
(ಅ.ಕೃ. 2:14).  

ಮೊದಲ ಶತಮಾನ್ದ ಸಭ ಯು “ಅಪೊಸುಲರು” ಎಾಂಬುದನ್ುು ಏನ ಾಂದು 
ಅರ ೈಮಸಿಕ ೊಾಂಡಿತು? ಈ ಪ್ದವು ಯೆೇಸುವಿಗ  ವ ೈಯಕ್ರುಕವಾಗಿ ಜ ೊತ ಗಾರರಾದಾಂಥ 
ಹನ ುರಡು ರ್ಾಂದಿಗ  ರ್ಮೇಸಲಾಗಿತ ುೇ (ರ್ತಾುಯ 10:2; ಲೊಕ 6:13)? ಒಾಂದು ರ್ಟ್ಟಟಗ , 
ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ “ಅಪೊಸುಲ” ಎಾಂಬ ಬಳ್ಕ ಯಿಾಂದ ತಾಾಂತಿರವಾಗಿ ರ್ತುು 
ವಗಿೇಮವಾಗಿ ಎರಡೊ ಅಥಮದಲ್ಲ್ಲ ಗ ೊಾಂದಲವು ಇದ . ವಗಿೇಮಯ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ, ತನ್ಗ  
ಒದಗಿಸಲಾದ ನಯೇಗವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವನ್ು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಆಗಿದಾಾನ . ಗಲಾತಾ 
1:19ರಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಯೆೇಸುವಿನ್ ಸಹ ೊೇದರನಾದ ಯಾಕ ೊೇಬನ್ನ್ುು ಉಳಿದ ಸಭ ಯ 
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ನಾಯಕರ ೊಾಂದಿಗ  “ಅಪೊಸುಲ”ರ ಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಸ್ ೇರಿದಾಾನ . ಈ ಪ್ದವು ಯೇಗಾವಾದದುಾ 
ಯಾಕ ಾಂದರ  ಪ ೇತರ ರ್ತುು ಯೇಹಾನ್ರಿಾಂದ ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಹ ೊಾಂದಿದಾಂತಹ ಸ್ಾಾನ್ವನ್ುು ಇದ ೇ ನಯೇಗವನ್ುು ರ್ತುು ಇದ ೇ ನಾಯಕತವದ 
ಸ್ಾಾನ್ವನ್ನ್ುು ಯಾಕ ೊೇಬನ್ು ಹಾಂಚಕ ೊಾಂಡಿದಾನ್ು (ನ ೊೇಡಿರಿ ಗಲಾತಾ 2:9). 
ಅಾಂತಿಯೇಕಾ ಸಭ ಯ ಅಪೊಸುಲರಾಗಿದಾ ಪೌಲನ್ ರ್ತುು ಬಾನ್ಮಬರು ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು 
ನಯೇಗಕ ೆ ಕಳ್ಳಹಸಿಕ ೊಡಲಪಟ್ಟಟದಾರು (ಅ.ಕೃ. 13:1-3). ಯೆೇಸುವು ದ ೇವರ ಕ ೊಟ್ಟಾಂತಹ 
ನಯೇಗಕಾೆಗಿ, ಯೆೇಸುವು ತಾನ ೇ ಒಬಬ ಅಪೊಸುಲನ್ು (ಇಬಿರೇಯ 3:1) ಆಗಿದಾನ್ು. 
ಯೊದಾಯದಲ್ಲ್ಲಯ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ುು ಕೊಡಿಸಲು ಕಳಿಹಸಲಪಟ್ಟ ಅಪೊಸುಲರಿಗಾಗಿ 
ಪೌಲನ್ು ವಗಿಮಕೃತ ಅಥಮದಲ್ಲ್ಲ ಬಳ್ಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . NASBಯು ಅವರನ್ುು 
“ಸಾಂದ ೇಶಕಾರರು” ಎಾಂದು ಸೊಚಸುವುದಾಗಿದ  (2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 8:23). 

ಯೆೇಸುವಿನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾುನ್ದ ನ್ಾಂತರದ ಮೊದಲ ಪ್ಾಂಚ್ಾಶತುನ್ದ ಪ್ರಿಶುದಾಧತಮನ್ 
ಸುರಿಸುವಿಕ ಯ ರ್ುಾಂಚ್ , ಅಪೊಸುಲರು, ತರ್ಮ ಸಾಂಖ್ ಾಯು ಹನ ುರಡಕ ೆ ತರುವುದಕಾೆಗಿ 
ಆತಮನಾಂದ ಮಾಗಮದಶಮನ್ ಮಾಡಲಪಡುತಿುದಾರು (ಅ.ಕೃ. 1:21-26). ಹನ ುರಡು ಜನ್ 
ಅಪೊಸುಲರು ಯೆೇಸುವಿನ್ ಸ್ ೇವ ಯ ಆರಾಂಭದಿಾಂದಲೊ ಆತನ್ ಜ ೊತ ಗ  ಇದಾವರೊ ರ್ತುು 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ಕತಮನ್ ಪ್ರತಾಕ್ಷ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ್ೊ ಅಗಿದಾರು. ಪ್ರತಾಕ್ಷವಾಗಿ “ಹನ ುರಡು” 
ಯಾಕ ೊೇಬನ್ ರ್ಕೆಳ್ಳ ರ್ತುು ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ಹನ ುರಡು ಕುಲಗಳ್ ಚನ ೆಯ ರ್ಹತವವನ್ುು 
ಜ ೊೇಡಿಸುವಾಂತದುಾ ಆಗಿದ . ಹ ೇಗ ೊೇ, ಈ ಕರ ಯು ಪ್ರಕಟ್ಪ್ಡಿಸುವಾಂತ , ಹನ ುರಡು 
ಸಾಂಖ್ ಾಯನ್ುು ಉಳಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವುದಕ ೊೆೇಸೆರ ಯಾವದ ೇ ನರಾಂತರ ಶರರ್ವನ್ುು 
ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾವು ಸೊಚಸಿಲಲ. ಯಾಕ ೊೇಬನ್ ಸಹ ೊೇದರನಾದ ಯೇನ್ನ್ು ಹ ರ ೊೇದ 
ಅರಸನ್ ಕ ೈಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ರಣಿಸಿದಾಗ, ಆ ಯಾವುದ ೇ ಸ್ಾಾನ್ವನ್ುು ತುಾಂಬುವಿಕ ಯ ಬಗ ಿ 
ದಾಖ್ಲ ಯು ಮೌನ್ವವಾಗಿದ  (ಅ.ಕೃ. 12:2). ಪೌಲನ್ು ಹನ ುರಡು ಜನ್ ಅಪೊಸುಲರಿಗ 
ಸಮಾನ್ನಾಗಿ ನಾಂತಿದಾಾಗಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದನ್ು (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 9:1; 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 12:12; 
ಗಲಾತಾ 1:1), ಆದರ  ಆತನ್ು ಯಾರದ ೇ ಸ್ಾಾನ್ದ ಬದಲ್ಲ್ಯನ್ುು ಕ ೇಳ್ಲ್ಲ್ಲಲ. ಇದಕ ೆ 
ಜ ೊತ ಯಾಗಿ, ಆತನ್ ಸವಾಂತದ ಅಪೊಸುಲ್ಲ್ಕತವವು ಅನ್ನ್ಾವಾದುಾ ಎಾಂದು 
ಗುರುತಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 15:8-10). ಪೌಲನ್ು ಬಾನ್ಮಬನ್ ಜ ೊತ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಇರುವಾಗ ಇಬಬರೊ ಅಾಂತಿಯೇಕಾದ ಸಭ ಯ ನಯೇಗಿಗಳಾಗಿದಾಾಗ ಮಾತರ ಲೊಕನ್ು 
ಪೌಲನ್ನ್ುು “ಅಪೊಸುಲ” ಎಾಂದು ಕರ ದನ್ು, ಅಪೊಸುಲ ಕೃತಾದ ಲ ೇಖ್ಕನ್ು ಯೆೇಸುವಿನ್ 
ಜ ೊತ ಗಾರರಾಗಿ ಇದಾವರೊ ರ್ತುು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ಕತಮನ್ ಪ್ರತಾಕ್ಷ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ್ೊ 
ಅಗಿದಾವರಿಗ ೊೇಸೆರ “ಹನ ುರಡು ಜನ್ ಅಪೊಸುಲರು” ಎಾಂಬ ಶಿೇಷ್ಮಕ ಯನ್ನ್ುು ಕಾದಿಟ್ಟಾಂತ  
ಕಾಣುತುದ .  

ಪೌಲನ್ು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲನ್ ನಾಯಕತವದ ಪಾತರವನ್ುು ಪ್ಟ್ಟಟಮಾಡಿದಾಗ, “ದ ೇವರು ತನ್ು 
ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ ಅಪೊಸುಲರನ್ುು . . . ಇಟ್ಟಟದಾಾನ ” ಎಾಂದು ತನ್ು ಮಾತಿನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಹ ೇಳಿದಾಾನ  (12:28, 29; ನ ೊೇಡಿರಿ ಎಫ ಸ 4:11). ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾ ರ್ತುು ಕ ೊರಿಾಂಥ 
ಪ್ತಿರಕ ಗಳ ರಡರಲೊಲ “ಹನ ುರಡು” ಎಾಂಬ ಪ್ದದ ಬಳಿಕ ಯು ಇದು ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಅಪೊಸುಲರು ಎಾಂದು ಸೊಚಸುವದಕ ೆ ಯಾವುದ ೇ ಹ ಚಾನ್ ವಿವರಣ ಯು ಇಲಲ. 
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ಅಪೊಸುಲ್ಲ್ಕತವಕ ೆ ಪೌಲನ್ದ ೇ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಯು ಆತನಗ  ರ್ಹತವದಾಾಗಿತುು ಯಾಕ ಾಂದರ  
ಅದು ಸ್ಾಾನ್ದ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಅತನ್ು ಇಟ್ುಟಕ ೊಾಂಡನ್ು ರ್ತುು ಹ ೊರತಾಗಿ ಶ ರೇಷಟರ 
ಗುಾಂರ್ಪಗ  ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವ ರ್ಯಾಮದ ಯು ಅಲಲ. ಪ ೇತರ ಅಥವಾ ಯೇಹಾನ್ರ 
ಕುರಿತಾಗಿ ದ ೇವರ ಅವರಲ್ಲ್ಲ ತನ್ು ಕಾಯಮವನ್ುು ಕಾಯಮಮಾಡುವವನಾಗಿದಾಾನ  ಎಾಂದು 
ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳಿದನ್ು (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 2:13; 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 12:12). ಆತಮನ್ ಇತರ ಅದು್ತ 
ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಇದೊ ಸಹ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಆತಮ ಪ ರೇರಿತ ಸ್ಾಕ್ಷಿ ರ್ತುು 
ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ನಮಾಮಣದಲ್ಲ್ಲ ಇರುವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾಗಿ ಬಾಂದ ಅಾಂಶಗಳ ೇ ಆಗಿವ . 
ಮೊದಲನ ಯ ಶತಮಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಗ  ಆತಮ ಪ ರೇರಿತರಾದ ಅಪೊಸುಲರ ಮಾಗಮದಶಮನ್ದ 
ಅವಶಾಕತ ಯು ಇದುಾ ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ುಾಂದಿನ್ ಶತಮಾನ್ಗಳ್ ಸಭ ಗ  ಇರಲ್ಲ್ಲಲ. 

ವಚನ 6. ಪುನರತತಯಥನತ್ ಕ್ತಾಸುನತ ತ್ರತವಯಯ ಒುಂದೆೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐನ ರತ 
ಮುಂದಿಗಿುಂತ್ಲ  ಹೆಚತಚ ಸಹೆ ೇದರರಿಗೆ ಕಯಣಿಸಿಕೆ ುಂಡನತ ಎಾಂಬ ಘಟ್ನ ಯನ್ುು ಪೌಲನ್ು 
ಮಾತರ ದಾಖ್ಲ್ಲ್ಸಿದಾಾನ . ಕೆಲವರತ ನದೆಾಹೆ ೇಗಿದಯದರೆ ಆದಾಗೊಾ ಅವರಲ್ಲ್ಲ ಹ ಚಾನ್ವರು 
ಇನ್ೊು ರ್ಜೇವದಿಾಂದ ಇದಾಾರ  ಎಾಂದು ಅತನ್ು ಹ ೇಳಿದಾಾನ . ಪೌಲನ್ು ನರಾಂತರವಾಗಿ 
ರ್ರಣವನ್ುು “ನದ ರ” (κοιμάω, koimaō) ಎಾಂದು ಸೊಚಸಿದಾಾನ  (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 7:39; 
11:30; 15:18, 20; 1 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 4:15). ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ಲ್ಲ್ಲ ಯೆೇಸು ತನ್ು 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ನ್ಾಂತರ ಅಾಂಥ ದ ೊಡಡ ಗುಾಂರ್ಪಗ  ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯು 
ಸುವಾತ ಮಗಳ್ಲಾಲಗಲ್ಲ್ೇ ಅಥವಾ ಅಪೊಸುಲ ಕೃತಾಗಳ್ಲಾಲಗಲ್ಲ್ ಸೊಚತವಾಗದ ೇ 
ಇರುವದು ಅಸಾಂಭವನೇಯವಾಗಿ ಕಾಣುತುದ . ಆ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ, ಆ ಘಟ್ನ ಗಳ್ಳ 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಅನಶಿಾತತ ಯನ್ುು ಗುರುತಿಸಿದಾಗೊಾ ಕೊಡಾ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ ಪ್ತಿರಕ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಸೊಚತವಾದ ಘಟ್ನ ಗಳ್ಳ ಗಲ್ಲ್ಲಾಯದಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಎಾಂದು ಅನ ೇಕ ಸತಾವ ೇದಿೇಯ 
ವಿಧ್ಾಾಥಿಮಗಳ್ಳ ಸೊಚಸುವವರಾಗಿದಾಾರ . ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ನ್ಾಂತರದ ಗಲ್ಲ್ಲಾಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಯೆೇಸುವಿನ್ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯು ವಿವರಣಕಾರರಿಗ  ಆಕಷಮಕವಾಗಿ ಕಾಂಡಿತು; 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ನ್ಾಂತರದ ಸಭ ಯು ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನಾಂದ ಗಲ್ಲ್ಲಾಯದವರ ಗೊ ಹ ಚುಾ 
ಸಾಂಖ್ಾಯಿಾಂದ ಪ್ುನ್ಶ ಾೇತನ್ಗ ೊಳ್ುಲು ಅಥಮವಾಾಖ್ಾಾನ್ದ ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಿಧಿಯು ನ್ಾಂಬಿಕ  
ಮೇಲ  ಕಟ್ಟಲಪಟ್ಟದ ಾೇ ಆಗಿದ .4 

ಮಾಕಮನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕತಮನ್ು ಗಲ್ಲ್ಲಾಯದಲ್ಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತನ್ು ಶಿಷಾರಿಗ  
ವಾಗಾಾನ್ ಮಾಡಿದಾನ್ು (ಮಾಕಮ 14:28; 16:7). ರ್ತಾುಯನ್ ಪ್ತಿರಕ ಯಲೊಲ ಈ 
ವಾಗಾಾನ್ವು ಕಾಂಡುಬಾಂದಿದ , ರ್ತುು ಯೆೇಸು ಗಲ್ಲ್ಲಾಯದ ಬ ಟ್ಟದಲ್ಲ್ಲ ಅವರಿಗ  
ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ  ಎಾಂದು ವಿವರವು ತಿಳಿಸುತುದ  (ರ್ತಾುಯ 26:32; 28:16, 17). 
ಲೊಕನ್ು ಈ ಗಲ್ಲ್ಲಾಯದಲ್ಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯ ಬಗ ಿ ಯಾವ ಆಧ್ಾರವನ್ೊು 
ಕ ೊಟ್ುಟಲಲ, ಆದರ  ಶಿಷಾರು ಗಲ್ಲ್ಲಾಯದಲ್ಲ್ಲ ರ್ಮೇನ್ುಗಳ್ನ್ುು ಹಡಿಯುತಿುದಾಾಗ ಯೆೇಸು 
ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು ರ್ತುು ಪ ೇತರನಗೊ ರ್ತುು “ಇತರ ಶಿಷಾರಿಗೊ” ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು 
ಎಾಂದು ಯೇಹಾನ್ನ್ು ಸ್ಾಕ್ಷಿಕ ೊಡುತಾುನ  (ಯೇಹಾನ್ 21:4-14). ಗಲ್ಲ್ಲಾಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಸಾಂಭವಿಸಿದ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಈ ಘಟ್ನ ಯು ಸೊಚತವಾಗಿದ ಯೇ ಇಲಲವೂ ಐದನ್ೊರು 
ಎಾಂಬಲ್ಲ್ಲನ್ ಪೌಲನ್ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಲ್ಲ್ಲನ್ ವಿಶಾವಸವು ಮಾತರ ಸಪಷಟವಾಗಿದ . ಈ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
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ಅನ ೇಕರು ಇನ್ೊು ರ್ಜೇವದಿಾಂದ ಇದಾಾರ  ಎಾಂದು ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  ಆತನ್ು 
ನ ನ್ರ್ಪಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಅವರ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗ  ಯಾವ ಸಾಂಶಯವೂ ಇಲಲ. ಹಾಗ  ಮಾಡಲು 
ಬಯಸುವವರು ಇನ್ೊು ರ್ಜೇವದಿಾಂದ ಇರುವ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ್ನ್ುು ಹುಡಕಬಹುದು ರ್ತುು ಅವರು 
ನ ೊೇಡಿದಾರ ಬಗ ಗ  ಅವರನ್ುು ಕ ೇಳ್ಬಹುದು.  

ವಚನ 7. ಯಯಕೆ ೇಬನಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದುಾ ಕೊಡಾ ಪೌಲನಾಂದ ಮಾತರ 
ಸೊಚಸಲಪಟ್ಟಟದ . ಯಾಕ ೊೇಬನ್ು ನಶಿಾತವಾಗಿ ಕತಮನ್ ಸಹ ೊೇದರನಾಗಿದಾನ್ು ಎಾಂಬುದು 
ಹ ಚುಾಕಡಿಮ ಪ್ರಶಾುಥಮಕವಾಗಿತುು (ಗಲಾತಾ 1:19) ಯೇಹಾನ್ನ್ ಸಹ ೊೇದರನಾದ 
ಯಾಕ ೊೇಬನ್ು ಇತಿುೇಚ್ ಗ  ತಿೇರಿ ಹ ೊೇಗಿದಾನ್ು (ಅ.ಕೃ. 12:2), ಕತಮನ್ ತರ್ಮನಾದಾಗ 
ಯಾಕ ೊೇಬನ್ು ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ ಸಭ ಯ ನಾಯಕನಾಗಿದಾನ್ು (ಅ.ಕೃ. 12:17; 15:13; 
21:18). ಯಾಕ ೊೇಬ ರ್ತುು ಯೊದರ ಪ್ರಿವತಮನ ಯು ಈ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯ 
ಪ್ರಿಣಾರ್ವಾಗಿದ  (ಅ.ಕೃ. 1:14). ಅಪೊಸುಲನಗ  ಎರಡನ ಯ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯು 
ಯೇಹಾನ್ 20:26-29ಅಥವಾ ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾಗಳ್ಳ 1:1-9ರಲ್ಲ್ಲ ಸೊಚತವಾಗ 
ಬಹುದಾಗಿದ . ಈ ವಚನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಅಪೊಸುಲರು ಎಾಂದು ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳು ಬಯಸುವವರು 
15:5ರಲ್ಲ್ಲ “ಹನ ುರಡು ಜನ್ರ”ಗಿಾಂತಲೊ ಭಿನ್ುರಾಗಿರಬ ೇಕ ನ್ುುವುದಕ ೆ ಅಾಂಥ ಸ್ಾಾನ್ಕ ೆ 
ಯಾವುದ ೇ ಸತಾವ ೇದಿೇಯ ಆಧ್ಾರಗಳ್ಳ ಇಲಲ.  

ಈ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯ ಪ್ಟ್ಟಟಯು ಸರ್ಗರವಾಗಿ ಇಲಲ. ಪೌಲನ್ು 
ಇದಾಗ ಬ ೇಕ ಾಂಬ ಉದ ಾೇಶವುಳ್ುವನಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ; ಆತನ್ು ಪ್ಟ್ಟಟಮಾಡಿದ 
ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯು ಯೆೇಸುವು ರ್ರಣದಿಾಂದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತನಾದನ್ು ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲ್ಸಲು ಹ ೇರಳ್ವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ್ನ್ುು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದ . ಇತರ 
ದ ೇಹಸಹತ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ನ್ಾಂತರ ಖ್ಾಲ್ಲ್ಯಾದ ಸಮಾಧಿಯಾಂದರಲ್ಲ್ಲ ಸಿರೇಯು 
ಸಿಕೆದಾನ್ುು ಸುವಾತ ಮಯ ವಿವರಿಸುವುದಾಗಿದ . ಯೆೇಸುವು ಅಕ್ಷರಸಹ ದ ೇಹಸಹತನಾಗಿ 
ಇದ ೇ ಯೇಗಾವಾದ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ರ್ರಣದಿಾಂದ ಎದಾನ್ು ಎಾಂಬ ಘಟ್ನ ಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ 
ಸ್ಾಕ್ಷಿಯ ಪ್ುನ್ರಾವತಮನ ಯಾಗಬಹುದಿತುು ರ್ತುು ಆಧುನಕ ಪ್ರಯೇಗಾಲಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಊರ್ಜಮತಗ ೊಳಿಸಿದುಾ ಆಗಿರಬ ೇಕು ಎನ್ುುವದು ಹ ಚಾನ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಸತಾವಾಗಿದ . 

ವಚನ 8. ಯೆೇಸುವಿನ್ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯು ಇತರರಿಗ  ಆದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲಯೆೇ, 
ಅತನ್ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯ ದರ್ಸೆ ಮಾಗಮದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನಗ  ಆದದುಾ (ಅ.ಕೃ. 9:3-6) 
ಇವುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಗುರುತರವಾದ ಭಿನ್ುತ ಗಳ್ಳ ಇದಾಾಗಲೊ ಕೊಡಾ ಪೌಲನ್ು ಅದನ್ುು ಇಲ್ಲ್ಲ 
ಇರಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಕತಮನ್ು ತನ್ು ದಿವಾರ ೊೇಹಣದ ನ್ಾಂತರ ಪೌಲನಗ  
ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು (ಅ.ಕೃ. 1:9); ಇತರರಿಗ  ಆತನ್ು ತನ್ು ದಿವಾರ ೊೇಹಣಕ್ರೆಾಂತಲೊ 
ರ್ುಾಂಚ್  ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು. ಕತಮನ್ ದಶಮನ್ವು ಅಪೊಸುಲತವದ ಅಹಮತ ಯಾಗಿತುು  
(1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 9:1). ಕತಮನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ನ್ಾಂತರ ತನ್ಗ  ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ  ರ್ತುು 
ಇತರರಿಗ  ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ  ಭಿನ್ುತ ಯನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ, ನಶಿಾತವಾಗಿ 
ಯಾರಾದರೊ ಹ ೊಾಂದಿದಾಂತ  ತಾನ್ು ಉತಾಾನತ ಕ್ರರಸುನ್ನ್ುು ನ ೊೇಡಿದಾಾನ  ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ಆತನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  ದಿನತ್ತುಂಬದೆ ಹತಟಿುದವನುಂತಿರತವ (ὡσπερεὶ τῷ ἐκτρώματι, 
hōsperei tō ektrōmati) ಆತನಗ  ಅಪೊಸುಲತವವನ್ುು ಯೆೇಸು ಕ ೊಟ್ಟಟದಾಾನ  ಎಾಂದು 
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ಘೊೇಷ್ಸುವ ರ್ೊಲಕ ಈ ಭಿನ್ುತ ಗಳ್ನ್ುು ಆತನ್ು ಒತಿುಹ ೇಳಿದಾಾನ . ಆತನ್ು ಅಪೊಸುಲರ 
ಶ ರೇಣಿಯಲ್ಲ್ಲ ಸ್ ೇರುತಿುರುವದು ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ ಕರರ್ದಲ್ಲ್ಲ ಅಲಲ, ಆದರ  ದರ್ಸೆ 
ಮಾಗಮದಲ್ಲ್ಲನ್ ಘಟ್ನ ಯು ಒಬಬ ಅಪೊಸುಲನಾಗುವುದಕ ೆ ಪ್ರತಿಯಾಂದೊ ಅಥಮದಲ್ಲ್ಲ 
ಆತನ್ನ್ುು ಅಹಮನ್ನಾುಗಿ ಮಾಡಿತು. ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ರ್ತುು ರೊಢಿಯ ವಿಷಯಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, 
ಸಭ ಗಳ್ಳ ಅಪೊಸುಲ್ಲ್ಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವನ್ು ಎಾಂದು ರ್ನುಸುವವು ಆಗಿವ . 
ಅದು ವಾಕ್ರುಯಿಾಂದಾಗಲ್ಲ್ೇ ಅಥವಾ ಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊಡಲಪಟ್ಟ ಸೊಚನ ಗಳ್ಳ ಕತಮನಾಂದ ಬಾಂದ 
ಮಾತುಗಳ್ಳ ಎಾಂಬುದಾಗಿ ಪಾರಯೇಗಿಕವಾಗಿ ಅರ ೈಮಸಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದು. 

ತನ್ು ಅಪೊಸುಲ್ಲ್ಕ ಕರ ಯ ಪಾರಿಭಾಷ್ಕ ಪ್ದದ ἔκτρωμα (ektrōma, 
“ದಿನ್ತುಾಂಬದ  ಹುಟ್ಟಟದವನ್ಾಂತಿರುವ”) ಪೌಲನ್ ಆಯೆೆಯ ಬಗ ಿ ನಾವು ಏನ್ು 
ಮಾಡಬಹುದು? ಆ ಪ್ದವು ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಒಾಂದ ೇ ಸ್ಾರಿ ಮಾತರ 
ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದ , ಆದರ  ಪಾರಚೇನ್ ಗಿರೇಕ್ ವ ೈದಾಕ್ರೇಯ ಸ್ಾಹತಾದಲ್ಲ್ಲ ಸದಾ 
ಸಹಜವಾದದುಾ ಆಗಿದ . ಇದು ಗಭಾಮವಸ್ ಾಯ ಆರಾಂಭದಲ ಲೇ ಸಾಂಭವಿಸುವಾಂತಹ 
ಅಸ್ಾವಭಾವಿಕ ರಿೇತಿಗಾಗಿ ರ್ಗುವನ್ುು ತ ಗ ಸುವದು ಅಥವಾ ಗಭಮಪಾತಕ ೆ 
ಆರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಪ್ದವಾಗಿದ .5 ಯಾವುದ ೇ ಅಾಂದಾರ್ಜನ್ ರ್ೊಲಕ ಅಪೊಸುಲತವಕ ೆ 
ಪೌಲನ್ನ್ುು ಕರ ಯುವಿಕ ಯು ನರಿೇಕ್ಷಿತ ಸರ್ಯಕ್ರೆಾಂತ ರ್ುಾಂಚ್  ಎಾಂದ ೇನ್ು ಅಲಲ. ಇದಕ ೆ 
ಪ್ರತಿಕೊಲವಾಗಿ, ದರ್ಸೆ ಮಾಗಮದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನಗ  ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯು ಸರಿಯಾಗಿದುಾ 
ಆ ಸರ್ಯದ ನ್ಾಂತರ ಯಾವುದ ೇ ಒಬಬನ್ು ಅಪೊಸುಲ ಶ ರೇಣಿಯನ್ುು ಎದುರು 
ನ ೊೇಡುವಿಕ ಯು ರ್ುಚಾಲಪಟ್ಟಟತು. 

ರೊಪ್ಕದ ಪೌಲನ್ ಆಯೆೆಯ ಸರಳ್ವಾದ ವಿವರಣ ಯು ತನ್ು ಕರ ಯುವಿಕ ಯ 
ಕ್ರರಿಯದಾದ ಅಾಂಶವಾಂದರ ಮೇಲ  ಆತನ್ು ಕ ೇಾಂದಿರೇಕರಿಸ ಬಯಸಿದಾನ್ು. ಈ 
ರೊಪ್ಕವಾಗಲ್ಲ್ೇ ಅಥವಾ ಯಾವುದ ೇ ಇತರ ರೊಪ್ಕವಾಗಲ್ಲ್ೇ ಅತಿಯಾಗಿ ವಿಶ ಲೇಷಣ  
ಮಾಡುವದು ಅನ್ುಚತವಾದದುಾ. ಗಿರೇಕ್ ಪ್ದವಾದ ektrōma ಅನರಿೇಕ್ಷಿತ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ 
ಸರಣಿಯ ಹ ೊರತಾಗಿ ಎಾಂದು ರ್ಗುವಿನ್ ಹ ೊರಬರುವಿಕ ಯನ್ುು ಸೊಚಸುವುದು ಆಗಿದ . 
ಪೌಲನ್ ಪ್ರಿವತಮನ ಯ ರ್ತುು ಅಪೊಸುಲತವದ ಸರ್ಯವು ನರಿೇಕ್ಷಿತ ಕರರ್ದಲ್ಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ್ಲಲ. 
ಇದರ ಅಥಮ ಆತನ್ು “ದಿನ್ತುಾಂಬದ ೇ ಹುಟ್ಟಟದವನ್ು” ಎಾಂದು. ಇಲ್ಲ್ಲ ಶಬಾಾಲಾಂಕಾರವನ್ುು 
ಹ ಚುಾ ಎಳ ಯುವಾಂತಿಲಲ.  

ಇಲ್ಲ್ಲ ಇನ ೊುಾಂದು ಪ್ರಶ ುಯು ಏಳ್ಳವುದಾಗಿದ : “ಕಟ್ಟಕಡ ಗ  . . . ನ್ನ್ಗೊ 
ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು” ಎಾಂಬ ಪೌಲನ್ ಬರ ಯುವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಯಯವ ಸ ಚನೆಗಳು ಇವೆ? 
ಬಹುಶಃ ಅನ್ಾಜನ್ರಿಗ  ಅಪೊಸುಲ ಇದರ ಅಥಮವು “ಕಟ್ಟಕಡ ” ಅಪೊಸುಲ ಎಾಂದು 
ಸ್ ೇರಿಸುವುದಾಗಿದ , ರ್ತುು ಆತನ್ ನ್ಾಂತರ ಯಾರೊ ಸ್ ೇರಿಸಲಪಡಲ್ಲ್ಲಲ ಎಾಂದೊ 
ಆಗಿರಬ ೇಕು. ಇನ ೊುಾಂದು ಸ್ಾಧಾತ  ಎಾಂದರ : “ಕಟ್ಟಕಡ ” ಎಾಂಬುದು ನ್ರ್ರತ ಯನ್ೊು 
ಸೊಚಸುವುದಾಗಿದ . ಅಾಂತಿರ್ ಪ್ದಗಳಾದ “ನ್ನ್ಗೊ ಸಹ . . .” ಎಾಂಬುದು, ಗಿರೇಕ 
ಪ್ದದಲ್ಲ್ಲ κἀμοί (kamoi) ಎಾಂದು ಭಾಷಾಾಂತರವಾಗಿದುಾ, ಅದು ಅಪ್ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು 
ಸೊಚಸುವುದಾಗಿದ . “ಆತನ್ು ನ್ನ್ುಾಂಥವನಗೊ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು.” ರ್ೊರನ ಯ 
ಸ್ಾಧಾತ  ಎಾಂದರ  “ಕಟ್ಟಕಡ ” ಇದು ಕ ೇವಲ ಪ್ಟ್ಟಟಯನ್ುು ರ್ುಗಿಸುವ ಸ್ಾಧನ್ವಾಗಿದ . 
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ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವಿಲಲ ಎಾಂಬ ತಪ್ುಪ ಕಲಪನ ಯನ್ುು ನರಥಮಕಗ ೊಳಿಸುವ ನಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲ್ಲ ತನ್ು 
ಅಪೊಸುಲದ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಶಾಕತ ಯು ಪೌಲನಗ  ಇದುಾದರಿಾಂದ. “ಕಟ್ಟಕಡ ಯ” 
ಎಾಂಬುದು ನ್ರ್ರತ ಯೆೇ ಎಾಂಬುದು ಸರ್ಾಂಜವಾಗಿ ಕಾಣದು. ತನ್ು ಅಧಿಕಾರವನ್ುು 
ಒತಿುಹ ೇಳ್ಳವುದನ್ುು ಕರರ್ವಾಗಿ ಇಡುವದನ್ುು ಪೌಲನ್ು ರ್ೊಲವಾದದುಾ ಎಾಂದು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದುಾ, ಇದು “ಕಟ್ಟಕಡ ಯ” ಎಾಂಬ ಪ್ದವು ಆತನ್ು ಒಾಂದು ಸ್ಾರಿ ಆ ಸಾಂಖ್ ಾಯಲ್ಲ್ಲ 
ಸ್ ೇರಿದ ನ್ಾಂತರ ಅಪೊಸುಲತ ಯ ಶ ರೇಣಿಗಳ್ಳ ರ್ುಚಾದವು ಎಾಂಬ ಅಾಂಶವು ಆತನ್ ಗಾಢ 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಾಗಿರಬಹುದು ಎಾಂಬುದು ಸಾಂಭವನೇಯವಾದದುಾ ಆಗಿದ . ಏನ ೇ ಆದರೊ, 
ಆತನ ೊಬಬ ಅಪೊಸುಲನ್ು, ರ್ತುು ಅದರಾಂತ ಯೆೇ, ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಮೇಲ  ನಖ್ರವಾಗಿ 
ಮಾತನಾಡುವವನ್ೊ ಆಗಿದಾಾನ . 

ವಚನ 9. ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ದ ೇಹಸಹತವಾದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು 
ಉದಾಹಣ ಯಾಗಿ ರ್ುನ್ುುಡಿಯಾದ ಯೆೇಸುವಿನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ಪೌಲನ್ು 
ಪ್ಟ್ಟಟಮಾಡಿದಾಾನ . ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ಯೆೇಸುವಿಗಾಗಿ ಆತನ್ ಸವಾಂತದ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯು ದರ್ಸೆದ 
ಮಾಗಮದಲ್ಲ್ಲನ್ ಘಟ್ನ ಯತು ರ್ತುು ಅಪೊಸುಲನ್ಾಂತ  ಆನ್ಾಂತರದ ನಯೇಗದ 
ಸೊಚನ ಯತು ಆತನ್ನ್ುು ನ್ಡ ಸಿತು. ಹ ೇಗ ೊೇ, 15:9-11ರ ರ್ೊಲ ಬಿಾಂದುವು ಪೌಲನ್ 
ಅನ್ುಭವವಲಲ; ಇದು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ಕತಮನ್ ದ ೇಹಸಹತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯು 
ಅಗಿದ . 

ತನ್ು ಸ್ ೇವ ಯ ಎರಡು ಕ ೇಾಂದಿರೇಕೃತ ರ್ೊಲ ಅಾಂಶಗಳ್ ಜ ೊತ  ಪೌಲನ್ು 
ರಾರ್ಜಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುಲಲ. ಮೊದಲು, ಆತನ್ ಅಪೊಸುಲತವವು ಹನ ುರಡು ಜನ್ರಾಂತ  ಅದ ೇ 
ಕರರ್ದಲ್ಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ್ಲಲ. ಆತನ್ ಅಧಿಕಾರವು ಯಾವುದ ೇ ಮಾನ್ವ ರ್ೊಲದಿಾಂದ ಇಳಿದು 
ಬಾಂದಿರಲ್ಲ್ಲಲ (ಗಲಾತಾ 1:1); ಕತಮನ್ು ತಾನ ೇ ಅಪೊಸುಲನಗ  ಮಾತನಾಡುವುದಕಾೆಗಿ 
ನಯೇರ್ಜಸಿದಾನ್ು. ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಕತಮನ್ು ನೇಡಿದ ಮಾನ್ಕ ೊೆೇಸೆರ ತನ್ು ಸವಾಂತ 
ಅಯೇಗಾತ ಯ ಗಾಂಭಿೇರವಾದ ಅರಿವನ್ುು ಅಪೊಸುಲನ್ು ತನ ೊುಡನ  ಹ ೊತುುಕ ೊಾಂಡಿದಾನ್ು. 
ಒಾಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ, ಆತನ್ು ಅಪೊಸುಲನೆನಸಿಕೆ ಳುುವುದಕೆಾ ಯೊೇಗಾನಲಿ: ಆದರ  ಆತನ್ 
ನ್ರ್ರತ ಯು ಯಾವುದ ೇ ಎರಡನ ಯ ಸಿಾತಿಯಿಾಂದ ಕಾಣಿಣಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ. ಆತನ್ು 
ತನ್ುನ್ುು ತಾನ್ು ಅಯೇಗಾನ್ು ಎಾಂದು ಬಿಾಂಬಿಸುತಿುದಾಾನ  ಯಾಕ ಾಂದರ  ಆತನ್ು ದೆೇವರ 
ಸಭೆಯನತು ಹಾಂಸ್ ಪ್ಡಿಸಿದಾರಿಾಂದಲ ೇ. ಆ ಒಾಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಎಾಂದಿಗೊ 
ರ್ರ ಯಲಾರನ್ು, ಅದು ಆತನ್ು ಕ ೈಸುರನ್ುು ಬ ೇಟ್ ಯಾಡಿದವನ್ು ರ್ತುು ಅವರನ್ುು ಕಷಟ 
ರ್ತುು ರ್ರಣಕ ೊೆೇಸೆರ ಈಡು ಮಾಡಿದವನ್ು ಆಗಿದಾನ್ು (ಅ.ಕೃ. 22:4; 1 ತಿಮೊರ  1:12-
14). ಹಾಂಸ್ ಪ್ಡಿಸುವದರ ರ್ೊಲಕ ಕ್ರರಸುನ ಡ ಗಿನ್ ತನ್ು ಕ ೊೇಪ್ವನ್ನ್ು ಸುರಿಸಬಹುದು 
ಎಾಂದು ಆತನಗ  ತಿಳಿದಿತುು (ಅ.ಕೃ. 9:4, 5), ಆತನ್ು ಕ್ರರಸುನ್ನ್ುು ವಿರ ೊೇಧಿಸುತಿುದಾ ತನ್ು 
ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲ ಕತುಲ ಯ ಸರ್ಯವನ್ುು ಆತನ್ು ಹಾಂದ  ನ ೊೇಡಿದನ್ು. 

ಪೌಲನ್ು ಸುಪರದೊರರ್ಪಯಾದ ಯೆಹೊದಿಯೊ ರ್ತುು ಸಭ ಯ ಹಾಂಸಕನ್ೊ ಆಗಿದುಾ 
ಸಭ ಗ  ಸಕಾರತಮಕ ಪ್ರಿಣಾರ್ವಾಗಿತುು. ಈ ಹನ್ುಲ ಯು ಆತನ್ ಕ ಲಸದಲ್ಲ್ಲ ಅಪಾರವಾದ 
ವಿಶಾವಸವನ್ುು ತಾಂದುಕ ೊಟ್ಟಟತುು. ಕ ೈಸುರ ೊಡನ ಯ ಆತನ್ ಪ್ರಥರ್ ಸಾಂಘಷಮದಿಾಂದಲೊ, 
ಸುವಾತ ಮಯ ಸಾಂದ ೇಶದ ಅಾಂತರಾಂಗವನ್ುು ಅರಿಯಲು ಪೌಲನ್ು ಸೊಕ್ಷಮಪ್ರಿಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು 
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ಹ ೊಾಂದಿದಾನ್ು. ನ್ಜರ ೇತಿನನ್ ಅನ್ುಯಾಯಿಗಳ್ನ್ುು ಯೊದಾಯತವದ ಚತರಪ್ಟ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಸ್ ೇರಿಸುವದು ಅಸ್ಾಧಾ ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಯಾವಾಗಲ ೊೇ ಗುರುತಿಸಿದ ವನಾಗಿದಾನ್ು. 
ಯೆಹೊದಾರು ಹಾಗೊ ಅನ್ಾಜನ್ರು ದ ೇವರ ರ್ುಾಂದ  ಸರ್ವಾಗಿ ನಲುಲವರು ಎಾಂಬ 
ಸಾಂದ ೇಶಕಾೆಗಿ ರ್ತುು ಅದ ೇ ಬ ೇಡಿಕ ಗಾಗಿ ಸಾಂಘಷಮಗಳಾಗುತಿುದಾವು. ಯೆಹೊದಾರಿಗ  
ಯಾವುದ ೇ ನಶಿಾತವಾದ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಯು ಇರಲ್ಲ್ಲಲ. ಸುವಾತ ಮಗ  ಕಾರಣವಾದ 
ಸೊಚನ ಗಳಿಗ  ತಡ ಯಡುಡವದಕ ೆ ತಾಸಮದ ಸ್ೌಲನ್ು ಆ ಮಾಗಮವನ್ುು ನಾಶಗ ೊಳಿಸಲು 
ತನ್ು ಶಕ್ರುಯನ್ುು ಅತಾತಾಿಹದಿಾಂದ ರ್ತುು ಪಾರಮಾಣಿಕತ ಯಿಾಂದ ಸರ್ರ್ಪಮಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾನ್ು. 
ದ ೇವರ ಕೃಪ ಯಿಾಂದ ಅದನ್ುು ಅರಿತುಕ ೊಾಂಡ ಮೇಲ , ಯಾವುದ ೇ ಪ್ಕ್ಷಪಾತವಿಲಲದ ೇ 
ಯೆಹೊದಿಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಅನ್ಾಜನ್ರಿಗ  ದ ೇವರು ತಲುರ್ಪದನ್ು, ತಾನ್ು ಹಾಂದ  ಹಾಂಸಿಸಿದ 
ಪ್ರತಿಯಾಂದೊ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಪ್ರಿಗಣನೇಯವಾದ ತಲಾಾಂತುಗಳಿಾಂದ 
ಕಟ್ಟಟದನ್ು. ನ್ಾಂತರ ಕ್ರರಸುನ್ ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ಜಗತಿುನ್ುದಾಕೊೆ ಹರಡಿಸಲು ದ ೇವರು ಆತನ್ 
ರ್ೊಲಕ ಕಾಯಮಮಾಡಿದನ್ು. ಆತನ್ು ಅನ್ಾಜನ್ರಿಗ  ದ ೇವರ ಅಪೊಸುಲನಾದನ್ು.  

ವಚನ 10. ದ ೇವರ ಕೃಪ ಯನ್ುು ರ್ುಾಂಬದಿಯಲ್ಲ್ಲ ಇಡುವ ರ್ೊಲಕ ಅಪೊಸುಲನ್ು 
ತನ್ು ಸ್ ೇವ ಯ ಸ್ಾರಾಾಂಶವನ್ುು ಪಾರರಾಂಭಿಸಿದನ್ು ರ್ತುು ಕ ೊನ ಗ ೊಳಿಸಿದನ್ು. ಪೌಲನ್ು 
ತನ್ಗ ೊೇಸೆರ ಯಾವ ಶ ರೇಷಟತ ಯನ್ೊು ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುಲ್ಲ್ಲಲ. ದ ೇವರ ಕೃಪ ಯ ರ್ೊಲಕ, 
ಇತರ ಅಪೊಸುಲರಿಗಿಾಂತಲೊ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಹ ಚುಾ ಶರರ್ಪ್ಡಲು ರ್ತುು ಹ ಚುಾ ಫಲಗಳ್ನ್ುು 
ಉತಾಪದಿಸಲು ಆತನ್ು ಸರ್ಥಮನಾಗಿದಾನ್ು. ನಾನ್ು ಅವರ ಲಲರಿಗಿಾಂತಲೊ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ 
ಪ್ರಯಾಸಪ್ಟ್ ಟನ್ು ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಘೊೇಶಿಸುವಾಗ ಎಲಲ ಹನ ುರಡು ಜನ್ರು ಜ ೊತ ಯಾಗಿ 
ಕ ಲಸ ಮಯಡತವಕ್ತಾುಂತ್ಲ  ಹೆಚಯಚಗಿ ಆತ್ನತ ಮಯಡಿದನತ ಎಾಂಬದು ಸಪಷಟವಾದ 
ಅಥಮವಾಗಿದ . F. F. Bruce ಇನ್ುು ಭಿನ್ುವಾಗಿ ಕಾಂಡರು. “ಪೌಲನ್ು, ಯೆೇಸುವಿನ್ 
ಯಾವುದ ೇ ರ್ೊಲ ಶಿಷಾರಿಗಿಾಂತಲೊ ಹ ಚ್ಾಾಗಿದಾಾನ  (ಇದು ಕಾಂಡುಬರುತುದ ), ತನ್ು 
ಯಜಮಾನ್ನ್ ಜನ್ರ ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು ರ್ತುು ಅವರಿಗ ಪಾರಯೇಗಿಕ ಪ್ರಿಣಾರ್ವನ್ುು 
ಕ ೊಡುವದರ ಸ್ಾವಮತಿರಕ ಸೊಚನ ಗಳ್ನ್ುು ಶಾಲಘಿಸುವುದಾಗಿದ .”6 ಯಾವುದ ೇ ಹನ ುರಡು 
ಜನ್ರಿಗಿಾಂತಲೊ ಪೌಲನ್ು ಪ್ರತಿಯಾಂದೊ ಅಥಮದಲ್ಲ್ಲ ಅಪೊಸುಲನಾಗಿದಾಾನ  ಎಾಂಬುದು 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ರ್ಹತವದಾಾಗಿತುು. ಆತನ್ ಮಾತಿಗ  ಕ ೈಸುರ ರ್ನ್ುಣ ಯು ಕ್ರರಸುನಗ  
ನ್ಾಂಬಿಗಸಾರಾಗಿರುವುದಕ ೆ ಆರಾಂಭದ ಅಾಂಶವಾಗಿತುು.  

ಅಪೊಸುಲನ್ು ದ ೇವರ ಕೃಪ ಯ ದೃಷ್ಟಯಲ್ಲ್ಲ ತನ್ು ಶರರ್ವನ್ುು ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ್ 
ಮಾಡಿದನ್ು. ನಾನ್ಲಲ, ನನೆ ುುಂದಿಗಿರತವ ದೆೇವರ ಕೃಪೆಯೇ ಎಾಂದು ಆತನ್ು 
ಬರ ಯುತಾುನ . ದ ೇವರು ಪೌಲನ್ನ್ುು ಅಪೊಸುಲನ್ನಾುಗಿ ಕರ ಯುವ ರ್ೊಲಕ ಕೃಪ ಯನ್ುು 
ಕ ೊಟ್ಟನ್ು, ರ್ತುು ತಾಸಮದ ಯೆಹೊದಿಯು ಆ ಕರ ಗ  ಸಕಾರಾತಮಕವಾಗಿ 
ಪ್ರತಿಕರಯಿಸಿದನ್ು. ದ ೇವರ ಕೃಪ ಯು ನಷಪಲವಾಗಲ್ಲ್ಲಲ, ರ್ತುು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ಮೇಲ  
ದಯಪಾಲ್ಲ್ಸಿರುವ ಕೃಪ ಯು ಸಹ ನಷಿಲವಾಗುವುದಿಲಲ ಎಾಂಬುದರ ಬಗ ಿ ಪೌಲನ್ು 
ವಿಶಾವಸವುಳ್ುವನಾಗಿದಾನ್ು (15:58). ದ ೇವರು ಪೌಲನಗ  ನಯೇರ್ಜಸಿದ ಆಯೇಗದ 
ಪ್ರಿಣಾರ್ದಾಂತ , ರ್ತುು ಅಪೊಸುಲ ವಿಧ್ ೇಯ ತ ಯ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಾಂತ , ರ್ನ್ುಕುಲದ 
ರಕ್ಷಣ ಗ ೊೇಸೆರ ದ ೇವರ ಯೇರ್ಜತ ಉದ ಾೇಶವು ಈ ಸಹ ೊೇದರರಲ್ಲ್ಲ ರ್ನ್ಗಾಂಡಿತು. 
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ಇತರರಾಂತ  ಪೌಲನ್ೊ ಕೊಡ ದ ೇವರು ನೇಡಲು ರ್ುಾಂದಾದ ಕೃಪ ಯಿಾಂದ ಭಿನ್ುವಾಗಿ 
ವತಿಮಸಬಹುದಿತುು. ಬಿಡುಗಡ ಯು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ವಿಧ್ ೇಯತ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರತಿಕರಯಿಸುವವರಲ್ಲ್ಲ ಬರುವುದಾಗಿದ  ಯಾಕ ಾಂದರ  ದ ೇವರು ರಕ್ಷಿಸಲು 
ರ್ುಾಂದಾಗಿರುತಾುನ .  

ವಚನ 11. ಕತಮನಾಂದ ಬಾಂದ ನಯೇಗದ ತನ್ು ಸ್ಾವತಾಂತರಯ ರ್ತುು ಕತಮನ್ು 
ಅಪೊಸುಲತವವವನ್ುು ನ ೇರ್ಮಸಿದಾಂತಹ ಇತರರ ೊಡನ  ಆತನ್ ನಲುವು ಇವುಗಳ್ ರ್ಧಾ 
ಪೌಲನ್ು ಸೊಕ್ಷಮವಾದ ವಾವಹಾರವನ್ುು ಮಾಡುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಪ್ೂವಮದಿಾಂದಲೊ 
“ಅವರು” “ಅಪೊಸುಲರಾಗಿದುಾ” (15:9), “ಹನ ುರಡು” ಜನ್ರ ಜ ೊತ ಗಾರರರಿಗ  
ಸಮಾನ್ರಾಗಿದಾರು (15:5). ಹಯಗಯದರೆ ನಯನಯದರೆೇನತ ಅವರಯದರೆೇನತ ಅವರ ೇನ ೇ 
ಮಾಡಿರಲ್ಲ್, ಅದು ವಿಷಯವಲಲ ಯಾಕ ಾಂದರ  ಅವರ ಲಲರೊ ಕತಮನಾಂದ ನಯೇಗವನ್ುು 
ಹಾಂಚಕ ೊಾಂಡವರಾಗಿದಾಾರ . ಅವರು ಅದ ೇ ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ಬ ೊೇಧಿಸಿದರು ಕ ೊರಿಾಂಥದ 
ಪ್ರತಿಯಬಬರೊ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಿದರು. ಯಾವುದಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಮೊದಲು, 
ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ಲ್ಲ್ಲ ಕೊರರ್ಜಸಲಪಟ್ಟ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ುರುಷನಾದ ನ್ಜರ ೇತಿನ್ ಯೆೇಸುವಿನ್ 
ಬಗ ಗಿನ್ ಸಾಂದ ೇಶವು ಧೃಢಿೇಕೃತವಾದದುಾ, ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುವಾಂತದಾನ್ುು ಮಾಡುವದೊ ಅಗಿದ . 
ಎಲಲ ರ್ನ್ುಷಾರು ರ್ರಣಿಸುವಾಂತ  ಆತನ್ು ರ್ರಣಿಸಿದನ್ು; ಆದರ  ದ ೇವರು ಆತನ್ನ್ುು 
ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲ್ಲ ಉಳಿಯಲು ಬಿಡಲ್ಲ್ಲಲ. ರ್ೊರನ ಯ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರು ಆತನ್ನ್ುು 
ಎಬಿಬಸಿದನ್ು - ಆತನ್ನ್ುು ದ ೇಹಸಹತವಾಗಿ ಎಬಿಬಸಿದನ್ು. 

ಯೆೇಸುವಿನ್ ದ ೇಹ ಎಬಿಬಸಲಪಡದ ೇ ಇದಾರ  ಕ ೊರಿಾಂಥದವರನ್ುು ಜ ೊೇಡಿಸಿದ 
ಪೌಲನ್ನ್ುು ರ್ತುು ಹನ್ುರ ಡು ರ್ಾಂದಿಯನ್ುು ಒಟ್ಾಟಗಿದ ಸಾಂದ ೇಶವು 
ಅಥಮಹೇನ್ವಾಗುತಿುತುು. ಈ ರ್ಪೇಠಿಕ ಗಳ್ನ್ುು ತನ್ು ಹಾಂದ  ಇಟ್ುಟಕ ೊಾಂಡು ಪೌಲನ್ು 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ಇನ ೊುಾಂದು ವಿವಾದವನ್ುು ಎದುರಿಸಿದನ್ು. ರ್ುಾಂದಿನ್ ಭಾಗದಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ು 
ದ ೇವರು ವಾಗಾಾನ್ ಮಾಡಿದಾಂಥ ರ್ುಾಂದಿನ್ ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲನ್ ಬಿಡುಗಡ ಯ ಅರ್ೊಲಾವಾದ 
ರ್ಜೇವಿತದ ಬಗ ಿ ಸೊಚಸಿದಾಾನ . 

ಖಯಲ್ಲಯಯದ ಸಮಯಧಿ (15:12-19) 
ಯೆೇಸುವಿನ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕ ಯ ಬಗ ಗ  ದ ೇವರ ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಸ್ಾಕ್ಷಿ, ಆತನ್ 

ದ ೈವತವವನ್ುು ಸೊಚಸುವಿಕ ಯು ಎಲಲವೂ ರ್ರಣದಿಾಂದ ಆತನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ರ್ೊಲಕ 
ಬ ಾಂಬಲ್ಲ್ಸುವವು ಆಗಿವ  (ರ ೊೇಮಾ 1:4). ಪೌಲನ್ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳ್ ಸಪಷಟತ ಗಳ್ ರ್ಧಾ 
ದ ೇಹಸಹತವಾದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಎಾಂದಿಗೊ ಕ ೊನ ಗ ೊಳ್ುದು ಎಾಂಬುದರ ಬಗ ಗ  
ಸತಾವ ೇದಿೇಯ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯ ಒಪ್ಪಾಂದಕ ೆ ಹ ಣಗಾಡಬ ೇಕ್ರದ . 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು 
ಖ್ಾಲ್ಲ್ಯಾದ ಸಮಾಧಿಯ ಬಗ ಗ  ಯಾವುದ ೇ ಸೊಚ್ ನ ಯನ್ುು ಮಾಡಿಲಲದಾನ್ುು ವಿರ ೊೇಧಿ 
ಟ್ಟೇಕಾಕಾರರು ಸೊಚಸಲು ಬಯಸುವವರಾಗಿರುತಾುರ . ಖ್ಾಲ್ಲ್ ಸಮಾಧಿಯು 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿತುು ಎಾಂದು ಕ ಲವರು ಹ ೇಳ್ಲಪಟ್ಟಟದುಾ ನ್ಾಂತರದ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯು ಆಗಿದ . 
ಕ್ರರಸಿುೇಯು ಯುಗ ಎಾಂಟ್ನ ಯ ದಶಕದ ರ್ೊಲಕ ಸುವಾತ ಮಯ ದಾಖ್ಲ ಗಳ್ಳ 
ಬರವಣಿಗ ಯ ರೊಪ್ಕ ೆ ಒಳ್ಗಾದಾಗ, ಖ್ಾಲ್ಲ್ಯಾದ ಸಮಾಧಿಯು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ 
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ನ ಲ ಸುವಾಂತದಾಾಯಿತು ಎಾಂದು ಕ ಲ ವಿರ್ಷಮಕರು ಹ ೇಳ್ಳತಾುರ . ಹ ೇಗ ೊೇ, ಖ್ಾಲ್ಲ್ಯಾದ 
ಸಮಾಧಿಯ ಬಗ ಗಿನ್ ಪೌಲನ್ ಆಧ್ಾರಗಳ್ ಸಪಷಟತ ಯ ಕ ೊರತ ಯು 
ದವಾಂದಾವಥಮವುಳ್ುದಾಾಗಿತುು, ಅಪೊಸುಲನ್ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯ ಬಗ ಗ  ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ 
ಗಾಂಭಿೇರವಾದ ಮೌಲಾ ಮಾಪ್ನ್ವಿಲಲದುಾ ಎಾಂದು ಸರ್ತೊಕದ ಪ್ರಿೇಕ್ಷ ಯು 
ಪ್ರಕಟ್ಟಸುವುದಾಗಿದ . ಆತನ್ು ಯೆೇಸುವು ದ ೇಹ ಸಹತನಾಗಿ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತನಾದನ್ು 
ಎಾಂದು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ನ್ಾಂಬುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ ಿ ಆತನ್ ಯಾವುದ ೇ 
ಅಪಾಥಮವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಲಲ. ದ ೇವರು ಯೆೇಸುವಿನ್ ದ ೇಹವನ್ುು ಎಬಿಬಸಿದ ಮೇಲ  
ನಶಿಾತವಾದ ಪ್ರಿಣಾರ್ವು ಎಾಂದರ  ದ ೇಹವು ಇಟ್ಟಾಂಥ ಸಮಾಧಿಯ ಸಾಳ್ವು ಖ್ಾಲ್ಲ್ಯಾಗಿ 
ಇದುಾದ ೇ ಆಗಿತುು.  

ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಬಗ ಗ  ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಪೌಲನ್ು ಮಾಡಿದ ವಾದವು 
ರ್ೊರುರ್ುಖ್ಾ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡಿತು. (1) ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ೈಸುರು ಪ್ಶಾಾತಾುಪ್ದ 
ಸಾಂದ ೇಶವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದುಾ, ಆ ಸಾಂದ ೇಶವು ಪೌಲ ರ್ತುು ಇತರ ಅಪೊಸುಲರು 
ಬ ೊೇಧಿಸದಾಂತಹ ಯೆೇಸುವಿನ್ರ್ರಣ, ಹೊಣುವಿಕ , ರ್ತುು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವ ೇ ಆಗಿತುು.  
(2) ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಸುವಾತ ಮಗ  ಜ ೊೇಡಿಸಲಪಟ್ಟಟದಾಲಲ ಆದರ  ಅದು ಅದರ 
ಕ ೇಾಂದರವಾಗಿತುು. (3) ಯೆೇಸುವಿನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ನರಾಕರಿಸುವದು ದ ೇವರು ತನ್ುನ್ುು 
ರಕ್ಷಕನ ಾಂದು ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾನ್ುು ನರಾಕರಿಸುವುದಕ ೆ ಸಮಾನ್ವಾದದುಾ ಆಗಿದ . 
ಯೆೇಸುವಿನ್ ಅಕ್ಷರಸಹ ದ ೇಹಸಹತವಾದ – ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವಿಲಲದ ೇ - ನ್ುಣುಚಕ ೊಳ್ಳುವ 
ಸತಾವನ್ುು ಭದರವಾಗಿಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳುವದಕಾೆಗಿ ಕ ೈಸುರು ಹತಾಶರಾದ ಜನ್ರಾಗಬಹುದು.  

12ಕ್ತಾಸುನತ ಸತ್ುವರೆ ಳಗಿುಂದ ಎಬಿಸಲಪಟ್ುವೆನೆುಂದತ ಸ್ಯರೆ ೇಣ್ವಯಗತತಿುರತವಲ್ಲಿ 
ನಮಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರತ ಸತ್ುವರಿಗೆ ಪುನರತತಯಥನವೆೇ ಇಲಿವೆುಂದತ ಹೆೇಳುವದತ ಹೆೇಗೆ? 
13ಸತ್ುವರಿಗೆ ಪುನರತತಯಥನವಿಲಿವೆುಂಬತದತ ನಜವಯಗಿದದರೆ ಕ್ತಾಸುನಯದರ  ಎದತದಬರಲ್ಲಲಿ; 
14ಕ್ತಾಸುನತ ಎದತದ ಬರಲ್ಲಲಿವಯದರೆ ನಮಮ ಪಾಸುಂಗವು ಹತರತಳಿಲಿದತದ, ಮತ್ತು ನಮಮ 
ನುಂಬಕೆಯ  ಹತರತಳಿಲಿದತದ. 15ಇದಲಿದೆ ಸತ್ುವರತ ಎದತದಬರತವುದಿಲಿವೆುಂಬದತ ನಜವಯಗಿದದ 
ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ದೆೇವರತ ಕ್ತಾಸುನನತು ಎಬಿಸಲೆೇ ಇಲಿ; ಎಬಿಸಿದನೆುಂದತ ಸ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಟ್ು ನಯವು ದೆೇವರ 
ವಿಷ್ಯವಯಗಿ ಸತಳುು ಸ್ಯಕ್ಷಿ ಹೆೇಳಿದವರಯಗಿ ಕುಂಡತಬುಂದೆವು. 16ಸತ್ುವರತ ಎದತದ 
ಬರಲ್ಲಲಿವಯದರೆ ಕ್ತಾಸುನ  ಎದತದ ಬರಲ್ಲಲಿ. 17ಕ್ತಾಸುನತ ಎದತದಬರಲ್ಲಲಿವಯದರೆ ನಮಮ 
ನುಂಬಕೆಯತ ನಷ್ರಯೊೇಜನವಯಗಿದೆ, ನೇವು ಇನ ು ನಮಮ ಪಯಪಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದಿದೇರಿ. 
18ಇದತ ಮಯತ್ಾವಲಿದೆೇ ಕ್ತಾಸುನವರಯಗಿ ನದೆಾಹೆ ೇದವರತ ನಯಶವಯದರತ. 19ಈ 
ಜೇವಮಯನಕಯಲದ ಪೂತಿಿಗೆ ನಯವು ಕ್ತಾಸುನಲ್ಲಿ ನರಿೇಕ್ಷೆಯಟ್ತುಕೆ ುಂಡಿದ ದೆೇ ಹೆ ರತ್ತ 
ಮತ ುೆೇನ  ಇಲಿದಿದದರೆ ಎಲಯಿ ಮನತಷ್ಾರಲ್ಲಿಯ  ನಭಯಿಗಾರೆೇ ಸರಿ. 

ವಚನ 12. ಸುವಾತ ಮ ರ್ೊಲಭೊತಗಳ್ನ್ುು ಪ್ುನ್ರಾವತಿಮಸುತಾು ಪೌಲನ್ು 
ನದಿಮಷಟವಾದ ಅನ್ವಯದತು ಎಳ ಯುವವನಾಗಿದಾಾನ .ಯೆೇಸುವಿನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾುನ್ವು 
ಕ್ರರಸಿುೇಯ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಮೊದಲ ನ್ಾಂಬಿಕ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಒಾಂದಾಗಿ ಕ ೊಡಲಪಟ್ಟದುಾ, ಅಪೊಸುಲರಿಾಂದ 
ರ್ತುು ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಹ ೊೇದರರಿಾಂದ ಇಟ್ುಟಕ ೊಾಂಡ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯು ಆಗಿರುವಾಗ, ಅವರಲ್ಲ್ಲ 
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ಕೆಲವರತ ಸತ್ುವರಿಗೆ ಪುನರತತಯಥನವೆೇ ಇಲಿವೆುಂದತ ಹೆೇಳುವುದತ ಇದತ ಹೆೇಗೆ ಸ್ಯಧಾ? ಕ ಲ 
ಗಿರೇಕ್ ವಿಚ್ಾರವಾದಿಗಳ್ಳ, ವ ಾಕ್ರುಯ ಆತಮ ರ್ತುು ದ ೇಹ ಒಾಂದು ಇನ ೊುಾಂದರ ಅಸಿುತವದ 
ಮೇಲ  ಆತುಕ ೊಾಂಡಿರುತುವ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವವರಾಗಿದಾಾರ . ದ ೇಹವು ರ್ರಣಿಸಿದ ಮೇಲ , 
ಅಲ್ಲ್ಲ ಏನ್ೊ ಉಳಿಯದು ಎಾಂದು ಅವರು ಯೇಚಸುವವರಾಗಿದಾಾರ . ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು 
ಹ ೇಗ ೊೇ, ಸಪಷಟವಾಗಿ ನ್ಾಂತರದ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ನರಾಕರಿಸುವಷುಟ ದೊರ ಹ ೊೇಗಲ್ಲ್ಲಲ. 
ಸತುವರಿಗ ೊೇಸೆರ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಜನ್ರು ಏನ ೇ ಮಾಡಲ್ಲ್ 
(15:29), ಅವರು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ರೊಢಿಗಳ್ಳ ರ್ರಣದಿಾಂದ ಉಳಿಯುವಾಂಥದನ್ುು 
ಸೊಚಸುವವುಗಳ್ಳ ಆಗಿವ .  

ಗಿರೇಕ ೊೇ ರ ೊೇರ್ನ್ ಜಗತಿುನ್ಲ್ಲ್ಲ ರ್ರಣವು ಮಾಪ್ಮಟ್ಾಟಗ ಏನ್ು ಸಾಂಭವಿಸುತುದ  
ಎಾಂಬುದರ ಮೇಲ  ನ ೊೇಡುವಾಗ,ಆಧುನಕರು ಏನ್ು ಮಾಡುತಾುರ ಯೇ ಅದನ ುೇ ಅವರು 
ಮಾಡುತಿುದಾರು. ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು “ಅತಿಯಾದ ಉನಾಮದತ ಯಿಾಂದ ಅರಿವಿನಾಂದ” 
ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದಾರು ಎಾಂಬುದು ಆಧುನಕ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ಕಾರರಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ 
ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ವು ಆಗಿದುಾ, ಅದು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಸಹಜವಾಗಿ ಅಾಂತಾಕಾಲವು ಈಗಾಗಲ ೇ 
ಸರ್ಮೇರ್ಪಸಿದ  ಎಾಂಬುದರ ಜ ೊತ  ಸ್ ೇರಿಕ ೊಾಂಡಿದ  ಎಾಂಬ ವಿಚ್ಾರವ ೇ ಅಗಿತುು. ಯೆೇಸುವು 
ಕ್ರರಸುನ ಾಂದು ನ್ಾಂಬುವದು ರ್ತುು ಆತನ್ ಬ ೊೇಧಿಸಿದ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವದು, 
ಇವುಗಳ್ನ್ುು “ರ್ರಣದಿಾಂದ ಏಳ್ಳವದು” ಎಾಂದು ಕ ಲವರು ಹ ೇಳ್ಳವವರಾಗಿದಾರು. ಪೌಲನ್ು 
ಬರ ದ ನ್ಾಂತರದಲ್ಲ್ಲ ಸುಮಾರು ನ್ೊರು ವಷಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ವಾಸಿಸಿದ ನಾಸಿುಕ ವಿಶಾವಸಿಯು 
“ತಾವು ಮೊದಲು ರ್ರಣಿಸಬ ೇಕು ರ್ತುು ನ್ಾಂತರದಲ್ಲ್ಲ ಏಳ್ಳವದು ಒಾಂದು ತರ್ಪಪನ್ಲ್ಲ್ಲ ಇದ  
ಎಾಂದು ಅವರು ಹ ೇಳ್ಳವವರಾಗಿದಾಾರ . ಅವರು ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ತಾವು ರ್ಜೇವಿಸುವಾಗಲ ೇ 
ಮೊದಲು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ಪ್ಡ ದಿರಲ್ಲ್ಲಲವಾದರ , ಅವರು ರ್ರಣಿಸಿದಾಗ ಅವರು 
ಏನ್ನ್ೊು ಪ್ಡ ದುಕ ೊಳ್ುಲಾರರು,”7 ಎನ್ುುತಾುನ . ನ್ಾಂತರ ನಾಸಿುಕತ ಯು ನ್ಾಂಬಿಕ ಗಳ್ 
ವಿಧಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿದ  ರ್ತುು ವಿಸೃತವಾದ ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯತು 
ನ್ಡ ಸುವುದಾಗಿದ .8 ಕ ಲ ನಾಸಿುಕರು ಬಾಂದಿರುವ ಆ ಕಾಲವು ತಿಳಿಯಲಪಟ್ಟಟದ  ರ್ತುು 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ರ್ುಗಿದುಹ ೊೇದದುಾ ಎಾಂಬುದನ್ುು ಘೊೇಷ್ಸಿಕ ೊಾಂಡು ಬಾಂದಿದಾಾರ  
(ನ ೊೇಡಿರಿ 2 ತಿಮೊರ  2:18); ಆದರ  ಅಾಂಥ ಆಧ್ಾರಗಳ್ ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ ಅಭಿವೃದಿಧಯು 
ಮೊದಲ ಶತಮಾನ್ದ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಬದುಕ್ರದಾ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲಯೆೇ ಕ ೊರತ ಯನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದವವು. 

ದ ೇಹಧ್ಾರಿಯಾಗಿ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಉದ ಾೇಶವನ್ುು ಪ್ರಶ ುಮಾಡಿದ ಕ ೊರಿಾಂಥ 
ದಲ್ಲ್ಲರುವವರ ರಿೇತಿಯನ್ುು ನಾವು ಊಹಸಬಹುದು. ಪ ಲೇಟ್ ೊೇನಾಂದಲೊ ಗಿರೇಕರು ದ ೇಹ 
ರ್ತುು ಆತಮನ್ ರ್ಧಾ ವಿಶಿಷಟವಾದ ತಿೇಕ್ಷವಾದ ಗ ರ  ಎಳ ದಿದ  ಎಾಂದು ಯೇಚಸುತಿುದಾರು. 
ಆತಮವು ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ಇರುವ ಬಯಕ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುತುದ  ಎಾಂದು ನ್ಾಂಬಲಾಗಿತುು. 
ರ್ರಣದಲ್ಲ್ಲ ಕೃಶವಾದ ರ್ತುು ಭರಷಟ ಅಾಂಶಗಳ್ ದ ೇಹವು ರ ಕ ೆಗಳಿಾಂದ ಪ್ರಲ ೊೇಕ ರಾಜಾಕ ೆ 
ಬಿಡುಗಡ  ಹ ೊಾಂದಬಹುದು ರ್ತುು ಸ್ಾವಮತಿಮಕ ಆತಮದಿಾಂದ ಹ ೊದಿಸಲಪಡಬಹುದು. 
ಲೌಕ್ರಕವಾದ ದ ೇಹ ರ್ತುು ಆತಿೀಕವಾದ ಆತಮ ಇವುಗಳ್ ರ್ಧಾ ಗಿರೇಕ ಚಾಂತನಾಕಾರರು 
ಯಾವುದ ೇ ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕಾತಮಕತ ಯು ಇರುವುದನ್ುು ಕಾಣಲ್ಲ್ಲಲ. ಇದಕ ೆ ವಾತಾಾಸವಾಗಿ ದ ೇಹ 
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ರ್ತುು ಆತಮನ್ ಬಗ ಿ ಪೌಲನ್ ತಿಳ್ಳವಳಿಕ ಯು ಹಳ ಯ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರಕಟ್ವಾಗುವಾಂಥದಾರಲ್ಲ್ಲ ಬ ೇರು ಬಿಟ್ಟಟದ ಾೇ ಆಗಿತುು. 

ಪೌಲನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆತಮ ರ್ತುು ದ ೇಹಗಳ್ ಸಾಂಬಾಂಧವು ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿ 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದದುಾ, ರ್ತುು ಆತಮದ ಹ ೊರತಾಗಿ ದ ೇಹವು ಬ ತುಲ ಯ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಇರುವುದಾಗಿದ  ಇದು ನಜ. ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಅಥವಾಕ್ರರಸುನ್ ಬರ ೊೇಣದ 
ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ದ ೇಹವು ಬದಲಾಗುತುದ ; ಇದು ದ ೇವರ ರಾಜಾಕ ೆ ಸ್ಾಕಷುಟ ಹ ಚ್ಾಾಗಿಯೆೇ 
ಮಾಡಲಪಟ್ಟಟದ ಯಲ್ಲ್ಲಆದರ  ಯಾವದ ೇ ರಿೇತಿ , ಪೌಲನ್ಲ್ಲ್ಲ ಯಾವದ ೇ ಅಾಂತಗಮತ 
ಕ ಟ್ಟತನ್ದ ಅಾಂಶಗಳ್ ಸಿದಾಧಾಂತವು ಇಲಲ.9 

ಲೌಕ್ರಕತ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಸವಭಾವ ಸಿದಧ ಕ ಟ್ಟತನ್ದ ಬಗ ಗಿನ್ ಗಿರೇಕ ಅಭಿಪಾರಯಗಳ್ನ್ುು 
ವಣಿಮಸುವುದಕ ೆ ಒತಾುಯಸಲು ಬಯಸದ  ರ್ತುು ವಿಸೃತವಾಗಿ ಖ್ಾಂಡಿಸುವದನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿ, 
ದ ೇವರು ಯೆೇಸುವನ್ುು ದ ೇಹ ರ್ತುು ಅತಮಗಳ್ ಸಹತವಾಗಿ ಸಮಾಧಿಯಿಾಂದ ಎಬಿಬಸಿದನ್ು 
ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ವಾದಿಸುತಾುನ . ಯೆೇಸುವಿನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ದ ೇಹ ರ್ತುು ಆತಮಗಳ್ 
ಐಕಾತ ಯನ್ುು ಸೊಚಸುವುದನ್ುು ಸ್ಾಕ್ಷಿೇಕರಿಸುವುದಾಗಿದ . ದ ೇಹವು ಕ ಟ್ಟದಾಾಗಿ ಅಥವಾ 
ಕೃಶವಾಗಿ ಕಾಂಡು ಬರದು ಯಾಕ ಾಂದರ  ಇದು ಲೌಕ್ರಕವಾದದುಾ. ಈ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ಜೇವಿತವು ದ ೇಹ/ಆತಮನ್ನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸುತುದ . ಶಾರಿೇರಕ ಅಥವಾ ದ ೈಹಕ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲರದ ಆತಮನ್ ಇರುವಿಕ ಯ ಪ್ರಿರ್ಮತಿಯು ಊಹಸಲಸ್ಾಧಾವಾದದುಾ. ರ್ುಾಂದ , 
ಯೆೇಸುವಿನ್ ದ ೇಹಯವಾದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಸಪಷಟವಾದದುಾ ರ್ತುು ಅತನ್ನ್ುು 
ಕ್ರರಸುನ್ನಾುಗಿ ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಿದವರ ಖ್ಚತವಾದ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯು ಅದ ೇ ತರದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾಲ ೊಿಳ್ಳುವದಾಗಿದ . ಯೆೇಸುವು ರ್ರಣದಿಾಂದ ಎದಾನ್ು ಎಾಂಬುದನ್ುು ಒದಗಿಸುವ 
ರ್ೊಲಕ, “ಅಲ್ಲ್ಲ ರ್ರಣದಿಾಂದ ಯಾವುದ ೇ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವಿಲಲ,” ಅಾಂದರ  ದ ೇಹದ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವಿಲಲ ಎಾಂದು ಯಾರಾದರೊ ವಾದಮಾಡಿದಾಗ ಪೌಲನ್ು ಅದನ್ುು ತಿಳಿಯ 
ಬಯಸಿದಾನ್ು. ಯೆೇಸುವಿನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಸಮಾಧಿಯನ್ುು ರ್ಮೇರಿದ ಅಸಿುತವದ 
ರ್ಹತವವುಳ್ು ಅಾಂಶದ ಬಗ ಿ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಹುಟ್ಟಟಸುವುದಾಗಿದ .  

ವಚನ 13. ಯೆೇಸು ರ್ರಣದಿಾಂದ ದ ೇಹಧ್ಾರಿಯಾಗಿ ಎದಾನ್ು ಎಾಂಬ ಅಪೊಸುಲನ್ 
ಸ್ಾಕ್ರಿಯನ್ುು ಒಾಂದು ಸ್ಾರಿ ಒಬಬನ್ು ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಿದಾಾದರ , ಪ್ರಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ 
ವಿಮೊೇಚನ ಗ ೊಾಂಡ ದ ೇಹಧ್ಾರಿಯಾದ ರ್ಜೇವಿತಕಾೆಗಿನ್ ಸಾಂಶಯಕ ೆ ಯಾವ ಸಾಳ್ವೂ 
ಉಳಿಯುವುದಿಲಲ. ಇದಕ ೆ ವ ಾತಿರಿಕುವಾಗಿ, ದ ೈಹಕ ರ್ರಣದ ಆಚ್ ಗ  ರ್ತಾಮನ್ು 
ದ ೇಹಸಹತನಾಗಿ ರ್ಜೇವಿಸಲ್ಲ್ಲಲವಾದರ , ಆಗ ಯೆೇಸು ಎಬಿಬಸಲಪಡಲ ೇ ಇಲಲ ಎಾಂದು 
ನರಾಕರಿಸುವವರಿಗ  ಇರುವ ಯೆೇಸು ದ ೇಹಸಹತನಾಗಿ ಎದಾನ್ು ಎಾಂಬುದು 
ಅನವಾಯಮತ ಯೆೇ ಅವರ ತಕಮವಾಗಿದ . ಒಬಬ ವ ಾಕ್ರುಯು ತನ್ು ದ ೇಹದಿಾಂದ ರ್ರಣಿಸಿದ 
ನ್ಾಂತರ ಉಳಿಯು ಯಾವುದ ೇ ಅಾಂಶವಲಲ ಎಾಂಬುದು ಈ ರ್ುಖ್ಾ ಆಧ್ಾರ ವಚನ್ವು 
ಆಗಿದ . ಅವರು ಕ ೇವಲ ಪ್ರರ್ುಖ್ ವಿಚ್ಾರಗಳ್ನ್ುು ನರಾಕರಿಸಬಹುದು, ಅದು ಯೆೇಸುವಿನ್ 
ದ ೇಹವು ರ್ರಣಿಸಿತು ಎಾಂಬುದ ೇ. ಯೆೇಸುವಿನ್ ಯಾವುದ  ಅಾಂಶಗಳ್ಳ ಶಿಲುಬ ಯ ಮೇಲ  
ಉಳಿಯಲ್ಲ್ಲಲ ಎಾಂಬ ಸಮಾರ ೊೇಪ್ವು ಅವರು ಅದನ್ುು ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ುಲು ಒತಾುಯಿ 
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ಸುವಾಂತದಾಾಗಿದ . ಅವರು ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಸರಿಯಾಗಿರುವುದಾದರ , ಯಾವುದ ೇ 
ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಸಮಾಧಿಯಿಾಂದ ರ್ುಾಂದ  ಬರುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ; ಆದರ  ಪೌಲನ್ು ಈಗಾಗಲ ೇ 
ಆತನ್ು ಎದಿಾದಾಾನ  ಎಾಂಬ ನರಾಕರಿಸಲಾಗದ ಆಧ್ಾರವನ್ುು ರ್ಾಂಡಿಸಿದಾಾನ .  

ಪೌಲನ್ ಈ ದಿವಾದಶಮನ್ದಲ್ಲ್ಲ, ಯೆೇಸುವು ರ್ನ್ುಕುಲದಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ಹ ಚುಾ 
ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಹಾಂಚಕ ೊಾಂಡಿದಾಾನ  ಎಾಂದು ಇದು ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸುತುದ . ಆತನ್ು ದ ೇಹವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದಾನ್ು. ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಅಲ್ಲ್ಲ ಸಮಾಧಿಯನ್ುು ರ್ಮೇರಿ ದ ೇಹಸಹತ ರ್ಜೇವಿತವು ಇಲಲದ ೇ 
ಹ ೊೇದರ , ಆಗ ಯೆೇಸುವಿನ್ ದ ೇಹವು ಪ್ುರನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ಹ ೊಾಂದುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ. 
ರ್ರಣದಿಾಂದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ನರಾಕರಿಸುವವರು ತಾವು ಯೆೇಸುವು ಗ ೊೇರಿಯಿಾಂದ 
ಬಾಂದನ್ಾಂತರ ಆತನ್ನ್ುು ನ ೊೇಡಿದವರ, ರ್ುಟ್ಟಟದವರ, ರ್ತುು ಮಾತನಾಡಿದವರನ್ುು 
ಹಾಗೊ ತಾವು ನ ೊೇಡಿದಾನ್ು ಸ್ಾಕ್ಷಿೇಕರಿಸಿದವರನ್ುು ಗುರುತಿಸಲ್ಲ್. 

ಸತುವರು ಎಬಿಬಸಲಪಡುವುದನ್ುು ನರಾಕರಿಸುವ ನಶಿಾತ ತಕಮದ ಮೇಲ  ಪ್ರಭಾವ 
ಬಿೇರಬ ೇಕ ಾಂದು ಆತನ್ು [ಪೌಲನ್ು] ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  ಆದ ೇಶಿಸುತಾುನ . ಈ 
ನರಾಕರಿಸುವಿಕ ಯನ್ುು ಮಾಡುವವರು ರ್ರಣದಿಾಂದ ಯಾರ ೊಬಬರೊ ಎದಿಾಲಲ 
ಎಾಂಬುದಕ ೆ ನಜವ ನ್ುುವುದಕ ೆ ಇದ ೊಾಂದ ೇ ಮಾಗಮ ಎಾಂದು ಧೃಢಿೇಕರಿಸುವ ರ್ೊಲಕ 
ನಲಮಕ್ಷಿಸುವಾಂತ  ಕಾಣುತುದ . ಈ ಸಾಂಗತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಕ್ರರಸುನ್ು ತಾನ ೇ, ರ್ಜೇವಿಸಿದಾಂಥನ್ೊ 
ರ್ತುು ರ್ರಣಿಸಿದವನ್ೊ, ಎಬಿಬಸಲಪಡಲ್ಲ್ಲಲ; ರ್ರಣದ ಸ್ಾವಮತಿಮಕ ವಾಾರ್ಪುಯಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ು 
ಅದಕ ೆ ಹ ೊರತಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಆತನ್ ಅಪ್ೂವಮ ರ್ಜೇವಿತವು ಮಾನ್ುಷ ರ್ಜೇವನ್ದ ಎಲಲ 
ಅಾಂತಾಗಳಿಾಂದ ಆತನ್ನ್ುು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಲ್ಲಲ.10  

ವಚನ 14. ಶರತುುಗಳ್ ವಾಕಾಗಳ್ ಸರಣಿಯನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾು ರ್ುಾಂದ  ಒಾಂದು 
ಸಮಾರ ೊೇಪ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ವಾದವನ್ುು ಒತಿುಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ರಕ್ಷಣ ಹ ೊಾಂದಿದವರ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ರ್ತುು ಕ್ರರಸುನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಒಾಂದಕ ೊೆಾಂದು 
ಜ ೊೇಡಿಸಲಪಟ್ಟಟವ . “ಸತುವರಿಗ  ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಇಲಲವಾದರ ” (15:13), ಆಗ ಯೆೇಸುವು 
ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟಟಲಲ; ಯೆೇಸು ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟಟಲಲವಾದರ , ಆಗ ಪೌಲನ್ು ಬ ೊೇಧಿಸಿದುಾ ರ್ತುು 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ನ್ಾಂಬಿದುಾ ಹುರುಳಿಲಲದುಾ, ರ್ರಣದಿಾಂದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು 
ನರಾಕರಿಸುವ, ನರಾಕರಿಸಿದ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು ತನ್ು ವಾದವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುವವನ್ು 
ಕ್ರಲಷಟವಾದ ಅಾಂತಾದ ಅನವಾಯಮತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದುತಾುನ . ಯೆೇಸುವು ಸಮಾಧಿಯಿಾಂದ 
ದ ೇಹಸಹತವಾಗಿ ಎದಾನ್ು, ರ್ತುು ವಿಮೊೇಚನ  ಹ ೊಾಂದಿದ ಎಲಲರೊ ದ ೇಹಸಹತವಾದ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲ ೊಿಳ್ಳುವರು ಎಾಂಬ ಅವರ ರ್ುಾಂದಿನ್ ನ್ಾಂಬುಗ ಯು ಸುವಾತ ಮಯ 
ಘೊೇಷಣ ಯ ರ್ೊಲತತವವಾಗಿದ  ಎಾಂಬುದು ಕ ೈಸುರ ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದ . “ಕ್ರರಸುನ್ು 
ಸಮಾಧಿಯಿಾಂದ ಏಳ್ದಿದಾರ , ಸಮಾಧಿಯ ಕಟ್ಟಕಡ ಯಿಾಂದ ತನ್ು ಜನ್ರನ್ುು ರಕ್ಷಿಸುವ 
ದ ೇವರ ಬಹುಕಾಲದ ವಿಮೊೇಚನಾ ಕಾಯಮವು ಅಾಂತಾಗ ೊಳ್ಳುತಿುತುು.”11 

ವಚನ 15. ರ್ರಣದಿಾಂದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ನರಾಕರಿಸುವವರು ಇತರ 
ಸೊಚನ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ . ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಪ್ುನ್ರುತಾುನ್ವಿರದಿದಾರ , ಪೌಲ ರ್ತುು 
ಇತರ ಅಪೊಸುಲರು ದೆೇವರ ವಿಷ್ಯವಯಗಿ . . . ಸತಳುು ಸ್ಯಕ್ಷಿ ಹ ೇಳಿದವರಾಗಿ ಕಾಂಡು 
ಬರುತಾುರ . ಇಾಂತಹ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅವರು ಮೊೇಸ ಮಾಡಿದರು ರ್ತುು ಅಲಕ್ಷಿಸಿದರು 
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ಎಾಂದು ನಾವು ಹ ೇಳ್ಲಾರ ವು. ಅಥವಾ ಅವರನ್ುು ಸುಳ್ಳುಗಾರರು ಎಾಂದು ಕ ೊಡಲಾರ ವು. 
ಅವರು ಕ ೇವಲ ತರ್ಪಪನ್ಲ್ಲ್ಲರುವವರು ಆದರ  ಒಳ ುಯ ಉದ ಾೇಶವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವರು ಎಾಂದು 
ಸಮಾರ ೊೇರ್ಪಸುವ ಅನ ೇಕ ನ ೊೇಟ್ಗಳ್ೊ ರ್ತುು ಅನ ೇಕ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ್ಳ ಅಲ್ಲ್ಲವ . ವಿನ ೊೇದದ 
ವಾಂಚನ ಗ  ಜಾಗರೊಕವಾದ ಸಹಕಾರದ ಅವಶಾಕತ ಯು ಇದ . ಅಲ್ಲ್ಲ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು 
ಇಲಲವಾದರ  ಪೌಲ ರ್ತುು ಇತರ ಅಪೊಸುಲರು “ಸುಳ್ಳು ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳಾಗುತಾುರ ” ಯೆೇಸು 
ಎದಾನ್ು ಎಾಂಬುದು ಅವರ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತುು. ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಯಾರನ್ುು ನ್ಾಂಬಬ ೇಕ ಾಂದು 
ನಧ್ಾಮರವನ್ುು ಮಾಡಿದಾರು. ಎರಡು ಪ್ರತಿಪಾದನ ಗಳ್ಳ ಅಲ್ಲ್ಲ ಮಾಡಲಪಟ್ಟಟವ :  
(1) ಸತುಮೇಲ  ಅಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ ದ ೇಹಸಹತವಾದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಇಲಲ ರ್ತುು 
(2) ಯೆೇಸುವು ಮಾಾಂಸಧ್ಾರಿಯಾಗಿ ಬಾಂದನ್ು ರ್ತುು ರ್ರಣದಿಾಂದ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟನ್ು. ಈ 
ಹ ೇಳಿಕ ಗಳ್ಳ ಹ ೊಾಂದಾಣಿಕ ಯಾಗಲಾರವು ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಸರಿಯಾಗಿ 
ವಾದಮಾಡಿದನ್ು. ಪೌಲ ರ್ತುು ಇತರರು ಪ್ರಜ್ಞಾವಾಂತರು ಯೇಗಾವಾದ ಜನ್ರೊ ಆಗಿದುಾ 
ಕ ೇವಲ ಸುಳಾುಡಿದಾರು ಎಾಂದು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಗಾಂಭಿೇರವಾಗಿ ನ್ಾಂಬಿದಾರ ೇ? ತಾವು 
ಯಾವುದನ್ುು ತಿಳಿದ ಪ್ರತಿಯಾಂದರಲ್ಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಎಾಂಬ ಭಯದಲ್ಲ್ಲ ಅವರು ಯಾಕ  ಇದಾರು?  

ಇತಿುೇಚನ್ ಶತಮಾನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಯೆೇಸುವಿನ್ ದ ೇಹಸಹತವಾದ ಪ್ುನ್ರುತಾುನ್ವು 
“ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಹ ೇಳಿಕ ” ಎಾಂಬುದರ ಬಗ ಿ ವಾದ ಮಾಡ ಬಯಸುವ ದ ೈವಶಾಸರಜ್ಞರು, ಆ 
ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಭವಿಸಿದ ನಜ ಘಟ್ನ ಗಳಿಗ  ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರದವರೊ, ಇಕೆಟ್ಟನ್ುು 
ಎದುರಿಸುವವರೊ ಆಗಿರುತಾುರ . ಯೆೇಸುವಿನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಯೇಗಾ ಸರ್ಯದ 
ಘಟ್ನ ಯಾಗದಿದಾಲ್ಲ್ಲ, ಆತನ್ ಬಗ ಗಿನ್ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯು ಭಾವನಾತಮ ಅನ್ುಭವಗಳ್ ರ್ತುು 
ವಾಸುವಿಕ ಘಟ್ನ ಗಳ್ ಅಥವಾ ಸುಳ ುನಸುವ ಅಾಂಥ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ್ ರ್ಧ್ ಾ ವಾತಾಾಸ ಮಾಡಲು 
ಅಸರ್ಥಮರಾದ ರ್ೊಖ್ಮರನ್ುು ಮೊೇಸಗ ೊಳಿಸುವಾಂತದಾಾಗಿರ ಬ ೇಕು. 
ಶತಮಾನ್ಗಳ್ಳದಾಕೊೆ, ಪೌಲನ್ ವಾದವು ಸತಾವು ಸಹಾಯಕವಾದದುಾ ಎಾಂದು 
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವುದ ೇ ಆಗಿತುು. 

ದ ೇವರು ರ್ೊರನ ಯ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಯೆೇಸುವಿನ್ ಸತು ದ ೇಹಕ ೆ ರ್ಜೇವವನ್ುು ಕ ೊಟ್ಟನ್ು. 
ಪ್ರತಾಕಿ ಸ್ಾಕ್ರಿಗಳ್ಳ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ನ್ಾಂತರದ ಆತನ್ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯನ್ುು 
ಸ್ಾಕ್ಷಿೇಕರಿಸಿದಾಾರ , ರ್ತುು ಆತನ್ು ರ್ತ ುೇ ಬರುವುದಾಗಿ ವಾಗಾಾನ್ ಮಾಡಿದಾಾನ . ಈಗ 
ಆತನ್ು ದ ೇವರ ಬಲಪ್ಶವಮದಲ್ಲ್ಲ ಆಳ್ಳತಿುದಾಾನ . ಈ ಎಲಲ ಸಾಂಗತಿಗಳಿಾಂದ, ಕ್ರರಸುನಾಂದ 
ಮಾಡಲಪಟ್ಟ ಪ್ರತಿಪಾದನ ಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಆತನ್ ಬಗ ಗ  ಇತರರು ಮಾಡಿದ 
ಪ್ರತಿಪಾದನ ಗಳ್ಳ ನರಿೇಕ್ಷಾರಹತ ಮಾನ್ವನ್ ಅಥಮಕಾೆಗಿ ಇರುವ ಹುಡುಕಾಟ್ದ 
ಇನ ೊುಾಂದು ಅಧ್ಾಾಯವು ನರುಪಾಯಕಾರಕವಾಗಿ ತ ಗ ದುಹಾಕಲಪಡುವದು. ಅದು ಆ 
ಸಾಂಗತಿಯು ಅಲಲ ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ತಿಳಿದಿದಾನ್ು. ತಾನ್ು ಘೊೇಷ್ಸಿದ ಸುವಾತ ಮಯ 
ಸತಾದ ಮೇಲ್ಲ್ನ್ ತನ್ು ಆತಮ ವಿಶಾವಸದ ಮೇಲ  ಆಧ್ಾರಿತವಾಗಿ ಯಾವುದ ೇ 
ಬ ದರಿಕ ಯನ್ೊು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಲು ಆತನ್ು ಸಿದಾನದಾನ್ು.  

ವಚನ 16. ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ೈಸುರು ಎರಡೊ ಮಾಗಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಇದನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಈ 
ಕ ೈಸುರು ತರ್ಮ ರ್ರಣದಲ್ಲ್ಲ ದ ೇಹಸಹತ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ರ್ಮೇರಿ ರ್ಜೇವಿಸದಿದಾರ , ಪೌಲನ್ು 
ಸ್ ರ ಹಡಿಯಲಪಡುತಿುದಾನ್ು, ನುಂತ್ರ ಕ್ತಾಸುನ  ಎದತದ ಬರಲ್ಲಲಿ. ಅಲ್ಲ್ಲ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವಿಲಲ ಎಾಂಬ 
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ಪ್ರತಿಪಾದನ ಯನ್ುು ಅವರು ಬಹಷೆರಿಸಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಯೆೇಸು ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟನ್ು ಎಾಂಬ 
ಸ್ಾಕ್ಷಿಯನ್ುು ಅವರು ತಳಿುಹಾಕ್ರರಬಹುದು. ಪೌಲನ್ು ಕ ೇವಲ ರ್ರಣದ ನ್ಾಂತರ ರ್ಜೇವಿತದ 
ಬಗ ಿ ವಾದಮಾಡುತಿುಲಲ. ಯೆೇಸು ತನ್ು ಸಮಾಧಿಯಿಾಂದ ಹ ೊರಬಾಂದಾಂತ . ಅದರ 
ಹಾಗ ಯೆೇ “ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ಸತುವರು . . . ಎದುಾಬರುವರು” (1 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 4:16). 
ಕೊರಜ ಗ  ಹಾಕಲಪಟ್ಟ ನ್ಾಂತರ ದ ೇಹಸಹತವಾಗಿ ಯೆೇಸುವು ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು. ದ ೇಹದ 
ರ್ಮತಿಯಲ್ಲ್ಲರದ ರ್ಸುಕಾದ ಮಾನ್ವ ಆತಮವು ಊಹಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದೊ ಕಷಟಕರವಾದದುಾ 
ಆಗಿದ . “ದ ೇಹವಿಲಲದ ೇ ಅಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ ಮಾನ್ವ ಅಸಿುತವವು ಇಲಲ ರ್ತುು ಇದು 
ರ್ಜೇವದಿಾಂದ ಬ ೇರ ಯಾಗದಾಾಗಿದ . ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ದ ೇಹದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ಕ ೊೆೇಸೆರ 
ರ್ರಣದ ಬಗ ಗಿನ್ ಸಿದಾಧಾಂತದ ನರಿೇಕ್ಷ ಯು, ಆತಮ ಉಳಿಯುವಿಕ ಯು ಅಲಲ”  
Brevard S. Childsರ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುು ಬಳಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದು.12 

ವಚನ 17. ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ನಧ್ಾಮರಮಾಡಬ ೇಕ್ರತುು, ಆದರ  ಎದಾಾಂಥ ಕ್ರರಸುನ್ 
ಬಗ ಗಿನ್ ಅಪೊಸುಲರ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯನ್ುು ಅವರು ಆರಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದು ಅಥವಾ 
ತಿರಸೆರಿಸಬಹುದು ಎಾಂಬುದರ ಸೊಚನ ಯನ್ುು ಅವರು ತಿಳಿಯಬ ೇಕ ಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ಬಯಸುವವನಾಗಿದಾನ್ು. ಯೆೇಸುವು ಎದಿಾಲಲವಾದರ , ಪೌಲನ್ು ಘೊೇಷ್ಸಿದ ಸುವಾತ ಮಯ 
ತಪಾಪಗುತುದ . ಅವರು ಕಲ್ಲ್ಪತ ಪ್ರಿಣಾರ್ವನ್ುು ಅವರು ಎದುರಿಸಬ ೇಕು: ನರ್ಮ 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಯು ನಷರಯೇಜನ್ವಾಗಿದ . ಇದಕ ೆ ಜ ೊತ ಯಾಗಿ, ನೇವು ಇನ ು ನಮಮ 
ಪಯಪಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಇದಿದೇರಿ ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತ ುೇನ . ಕ ೊನ ಯ ಪ್ದವು ಎರಡು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಅರ ೈಮಸಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದು. (1) ಕತಮನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವಿಲಲದ ೇ, ಕೊರಜ ಯ ಸರ್ಸು ಪ್ರಯತುವು 
ಸಾಂಶಯದಲ್ಲ್ಲದ . (2) ಇನ ೊುಾಂದ ಡ , ಆ ಹ ೇಳಿಕ ಯು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ಅನ್ುಭವಕ ೆ 
ಅನ್ವಯವಾಗಬಹುದು ಎದಾಾಂತ ಕ್ರರಸುನ್ ಕ್ರರಯಾತಮಕ ಸಹಾಯವಿಲಲದ ೇ ಪಾಪ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ಜೇವಿಸುವದಕ ೆ ಯಾವುದ  ಅಧಿಕಾರವು ಅವರಿಗ  ಇಲಲ. ವಾಸುವವಾಗಿ, ಕ ೊರಿಾಂಥದ 
ಕ ೈಸುರು ಕ್ರರಸುನ್ು ರ್ಜೇವದಿಾಂದ ಇರುವುದನ್ುು ರ್ತುು ಅವರ ರ್ಜೇವತದಲ್ಲ್ಲ 
ಕಾಯಮಮಾಡುತಿುರುವುದನ್ುು ನ ೊೇಡಿದಾರು. ಕ್ರರಸುನ್ು ಎದಿಾದಾಾನ  ಎಾಂಬುದಕ ೆ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿ 
ಅವರು ರ್ಜೇವಿಸುತಿುದುಾ, ಅದಲಲದ ೇ ಅವರು ಪಾಪ್ದಿಾಂದ ತಿರುಗಿಕ ೊಾಂಡರು. ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ 
ಅನ್ುಪ್ಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ, ಈ ಎರಡೊ ನ್ಕಾರಾತಮಕ ಪ್ರಿಣಾರ್ವು ಹಾಂಬಾಲ್ಲ್ಸುವವು ಆಗಿವ ; 
ಆದರ  ಪ್ತಿರಕ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸೊಚತವಾದಾಂಥ ಸರ್ಥಮನ ಯು ಪೌಲನ್ ಕ ೇಾಂದರಬಿಾಂದುವು ಆಗಿದುಾ 
ಅದು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಉದ ಾೇಶಿಸಿದ ಮೊದಲ ಅಥಮವ ೇ ಅಗಿದ  (ನ ೊೇಡಿರಿ ರ ೊೇಮಾ 4:24, 
25). 

ವಚನ 18. ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ನರಾಕರಿಸುವಾಂಥದಾರಿಾಂದ ಬರುವ 
ಪ್ರಿಣಾರ್ವನ್ುು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಒತಿುಹ ೇಳ್ಳವುದನ್ುು ರ್ುಾಂದುವರ ಸಿದನ್ು. 
ಪುನರತತಯಥನವಿಲಿದೆೇ ಇದತ ಮಯತ್ಾವಲಿದೆೇ ಕ್ತಾಸುನವರಯಗಿ ನದೆಾಹೆ ೇದವರತ (οἱ 

κοιμηθέντες, hoi koimēthentes), ಅಾಂದರ  ರ್ರಣಿಸಿದಾಂಥವರು ನಾಶವಾದರು. 
ರ್ರಣದಿಾಂದ ಇರುವ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ನರಾಕರಿಸುವದು ಕ್ರರಸಿುೇಯ ನ್ಾಂಬಿಕ ಗ  
ರ್ಪರೇಯವಾಗಿರುವಾಂಥ ನರರಿೇಕ್ಷ ಯನ್ುು ಬ ೇರ ಡ  ಸರಿಸುವುದ ೇ ಇದರ ಪ್ರಿಣಾರ್ವಾಗಿದ . 
ನತಾರ್ಜೇವವು ಬಿಡುಗಡ  ರ್ತುು ನಾಾಯತಿೇರ್ಪಮನ್ ರ್ೊಲದ ಹ ೊರಬರುವಿಕ ಯು ಆಗಿದ . 
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ಪೌಲನ್ು ಬಳ್ಸಿದ ನದ ರ ಬಗ ಗಿನ್ ರೊಪ್ಕ ಅಲಾಂಕಾರವು ರ್ರಣದ ವಿಚ್ಾರವನ್ುು 
ತಿಳಿಗ ೊಳಿಸುತುದ . ಪ ಲೇಟ್ ೊೇನಕ ರ್ತುು ಸ್ ೊಟೇಯಿಕ್ ತತವಜ್ಞಾನಗಳ್ ನರಾಶಾವಾದದ 
ದೃಷ್ಟಯು ಪೌಲನ್ು ರ್ಜೇವಿಸಿದಾ ಗಿರೇಕ ೊೇ ರ ೊೇರ್ನ್ ಜಗತಿುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಇರುವಾಂಥದಾಾಗಿತುು. 
ತಲ ಬುರುಡ ಯ ಆಕಾರದ ಬಟ್ಟಲುಗಳ್ಳ; ಗಭಮಪಾತ, ವ ೇಶಾಾವಾಟ್ಟಕ , ರ್ತುು ರ್ಕೆಳ್ನ್ುು 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳ್ಳ ಪ್ರಚಲ್ಲ್ತವಾಗಿದಾವು. ಸಮಾಧಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅನ ೇಕವು  
“N F F N S N C” ಎಾಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳಿಾಂದ ಕ ತುಲಪಟ್ಟಟದುಾ, ಲಾಾಟ್ಟನ್ ಚಕೆ ವಿವರಣ ಯ non 

fui, fui, non sum, non curo, “ನಾನ್ು ಆಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ, ನಾನ್ು ಆಗಿದ ಾನ್ು, ನಾನ್ು ಆಗಿಲಲ, 
ನಾನ್ು ಅಲಕ್ಷಿಸುತ ುೇನ ” ಎಾಂಬ ಅಥಮವನ್ುು ಕ ೊಡುತಿುದಾವು.13 “ಸ್ಾೆಟ್ಟಕ್ ರ್ೊಲ ಪ್ದವು 
ತತವಗಳ್ಳ ಆಸಕ್ರುರಹತ ಆಗಿವ ”; ಈ ತತವದ ಪ್ರಕಾರ, “ಅವನಗ  ಅಥವಾ ಅವಳಿಗ  ಯಾವ 
ಹಣ ಬರಹ ಕಳಿಸಲಪಡುತುದ ಾಂಬುದನ್ುು ತರ್ಪಪಸಿಕ ೊಳ್ಳುವುದಕ ೆ ಏನ್ೊ ಮಾಡಲ್ಲ್ಕಾೆಗದು 
ಎಾಂದು ಒಳ ುಯ ವ ಾಕ್ರು ಗುರುತಿಸುತಾುನ .”14 ಯೆೇಸುವಿನ್ ದ ೇಹಸಹತವಾದ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಿದಾಗ, ಈ ಭಾವನ ಯ ಹಡಿತವನ್ುು ಕಡಿದುಹಾಕಬಹುದು. 

ವಚನ 19. ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಿಲಲದವರು,ರ್ರಣಿಸಿದವರು ಶಾಶವತವಾಗಿ 
ನಾಶವನ್ುು ಹ ೊಾಂದುವರು ಎಾಂಬುದಾಗಿ ಯೇಚಸುವವರು ನರಿೇಕ್ಷ ಯನ್ುು 
ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ಕಳ ದು ಕ ೊಾಂಡವರಾಗಿರುತಾುರ . ಕ್ರರಸುನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ 
ಸಾಂದ ೇಶಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಯಾವುದ ೇ ನರಿೇಕ್ಷ ಯ ಸಾಂದ ೇಶವೂ ರ್ನ್ುಕುಲಕ್ರೆಲಲ ಎಾಂದು 
ಪೌಲನ್ು ತಿಳಿದಿದಾಾನ . ಸುವಾತ ಮ ಸಾಂದ ೇಶವು ಯೆೇಸು ಎದಿಾದಾಾನ  ಎಾಂಬ ರ್ೊಲದ 
ಮೇಲ  ಕಟ್ಟಲಪಟ್ಟಟದ . ಆ ಸಾಂದ ೇಶವು ಸುಳಾುದದಾಾರ , ಇದರ ಅಥಮ ಯಾವುದ ೇ 
ನರಿೇಕ್ಷ ಯು ಅಸಿುತವದಲ್ಲ್ಲ ಇಲಲ. ಕ ೈಸುರು ನಭಯಿಗಾರೆೇ ಸರಿ. ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲಯ ನರಿೇಕ್ಷ ಯು 
ರ್ನ್ುಕುಲಕ ೆ ಇರುವ ಒಾಂದ ೇ ನರಿೇಕ್ಷ ಯು ಆಗಿದ .  

ಒಬಬ ವ ಾಕ್ರುಯು ರ್ರಣದ ನದ ರಗ  ಜಾರಿದಾಗ ರ್ತುು ಕತಮನ್ು ರ್ರಳಿ ಬಾಂದು 
ಸತುವರನ್ುು ಎಬಿಬಸಿದಾಗಿನ್ ಸರ್ಯ ಇವುಗಳ್ ರ್ಧಾದ ಸಾಂಭವಿಸುವ ಆವಸ್ ಾಯನ್ುು 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ನ ೊೇಡಲು ಹ ೊೇಗುವುದಿಲಲ. ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ರ್ಜೇವವು ರ್ರಣದಲ್ಲ್ಲ 
ಆರಾಂಭವಾಗುತುದ ಯೇ ಅಥವಾ ಕತಮನ್ು ರ್ರಳಿದಾಗ ಆರಾಂಭವಾಗುತುದ ಯೇ? 
ಪೌಲನ್ು ಏನ್ನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳವುದಿಲಲ. ನತಾರ್ಜೇವವು ದ ೇಹಸಹತವಾಗಿರುತುದ  ಎಾಂಬುದು 
ನಶಿಾತವಾದದುಾ ಆಗಿದ . ಭೌತಿಕ ದ ೇಹ ರ್ತುು ಭೌತಿಕ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಸವಭಾವತಃ 
ಕ ಟ್ಟವುಗಳ್ಳ ಆಗಿರುವುದಿಲಲ. ಕ ಟ್ಟತನ್ ರ್ತುು ಪಾಪ್ ಜನ್ರು ಮಾಡುವ ನ ೈತಿಕ ಆಯೆೆಯ 
ಮೇಲ್ಲ್ನ್ ಪ್ರಿಣಾರ್ವಾಗಿದ ಯೆೇ ಹ ೊರತು, ದ ೇಹವು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡ ಅಾಂಶಗಳ್ ಮೇಲ  ಅಲಲ.  

ಯಯವ ತ್ರದ ದೆೇಹ? (15:20-28) 
20ಆದರೆ ಕ್ತಾಸುನತ ಸತ್ುವರೆ ಳಗಿುಂದ ಎದತದ ಬುಂದೆೇ ಇದಯದನೆ; ನದೆಾ ಹೆ ೇದವರಲ್ಲ ಿ

ಪಾರ್ಮಫಲವಯದನತ, 21ಮನತಷ್ಾನ ಮ ಲಕ ಮರಣ್ವು ಉುಂಟ್ಯದ ಕಯರಣ್ ಮನತಷ್ಾನ 
ಮ ಲಕ ಸತ್ುವರಿಗೆ ಪುನರತತಯಿನವುುಂಟ್ಯಗತವದತ. 22ಯಯವ ಪಾಕಯರ ಆದಯಮನ 
ಸುಂಬುಂಧದಿುಂದ ಎಲರಿ  ಸ್ಯಯತವವರಯದರೆ ೇ ಅದೆೇ ಪಾಕಯರ ಕ್ತಾಸುನ ಸುಂಬುಂಧದಿುಂದ 
ಎಲಿರ  ಜೇವಿತ್ರಯಗತವರತ. 23ಆದರೆ ಪಾತಿಯೊಬಿನ  ತ್ನು ತ್ನು ತ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರತವನತ. 
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ಕ್ತಾಸುನತ ಪಾರ್ಮ ಫಲ; ತ್ರತವಯಯ ಕ್ತಾಸುನ ಪಾತ್ಾಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆತ್ನವರತ ಎದತದ ಬರತವರತ. 
24ಆಮೇಲೆ ಆತ್ನತ ಎಲಯಿ ಧ್ೆ ರೆತ್ನವನ ು ಎಲಯಿ ಅಧಿಕಯರವನ ು ಬಲವನನ ು ನವೃತಿು 
ಮಯಡಿತ್ುಂದೆಯಯಗಿರತವ ದೆೇವರಿಗೆ ರಯಜಾವನತು ಒಪಿಪಸಿ ಕೆ ಡತವಯಗ ಸಮಯಪಿು. 
25ಯಯಕೆುಂದರೆ ತಯನತ ಎಲಯಿ ವಿರೆ ೇಧಿಗಳನತು ತ್ನು ಪಯದದ ಕೆಳಗೆ ಹಯಕ್ತಕೆ ಳುುವ ತ್ನಕ 
ರಯಜಾವನಯುಳುವದತ ಅವಶಾ. 26ಮರಣ್ವು ಕಡೆೇ ಶತ್ತಾವಯಗಿ ನವೃತಿುಯಯಗತವದತ, 
27ದೆೇವರತ ಸಮಸುವನ ು ಆತ್ನ ಪಯದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಯಕ್ತ ಆತ್ನಗೆ ಆಧಿೇನ 
ಮಯಡಿದಯದನೆುಂಬತದಯಗಿ ಹೆೇಳಿದೆಯಲಯಿ. ಸಮಸುವೂ ಆತ್ನಗೆ ಆಧಿೇನ 
ಮಯಡಿದಯದನೆುಂಬತದಯಗಿ ಹೆೇಳುವಯಗ ಸಮಸುವನತು ಆಧಿೇನಮಯಡಿ ಕೆ ಟ್ಯುತ್ನತ ಅದರಲ್ಲ ಿ
ಸ್ೆೇರಿಲಿವೆುಂಬತದತ ಸಪಷ್ುವಯಗಿದೆ. 28ಸಮಸುವೂ ಆತ್ನಗೆ ಆಧಿೇನವಯದ ಮೇಲೆ ಮಗನತ 
ತ್ನಗೆ ಆಧಿೇನಮಯಡಿಕೆ ಟ್ಯುತ್ನಗೆ ತಯನೆೇ ಆಧಿೇನನಯಗತವನತ ದೆೇವರತ ಸಮಸುರಲ್ಲಿ 
ಸಮಸುವೂ ಆಗತವನತ.  

ಅನ ೇಕ ವಷಮಗಳ್ ಹಾಂದ , ಪ್ಾಂಡಿತರ ಸರ್ುದಾಯವು ಆ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಶಿಷಾತವವನ್ುು 
ಹ ಚೊಾಕಡಿಮ ತಾರ್ಜಸಿದಾಂತಹದರ ಮೇಲ  Alexander Balmain Bruce ಕ್ರರಸಿುೇಯ 
ಪ್ರತಿಪಾದಕರ ಮೇಲ  ಒಾಂದು ಪ್ುಸುಕವನ್ುು ಬರ ದನ್ು. ಇತರ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಭವಿಷಾದಲ್ಲ್ಲ 
ನ ೈತಿಕ ನ್ಡತ ಯು ನರಿೇಕ್ಷಾರಹತದ ೊಡನ  ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡು ನೇತಿಯತು ರ್ರಳ್ಳವ 
ಪ್ರವಾದನ ಯನ್ುು ಬ ೇಡಿಕ ಯನ್ುು ಬೊರಸ್ ಪ್ರತಿಬಿಾಂಬಿಸಿದರು: 

ನೇತಿವಾಂತಿಕ ಗ ೊೇಸೆರದ ತವಕ ರ್ತುು ನರಿೇಕ್ಷಗಾಗಿ ತವಕ ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿರುವುದಕ ೆ 
ಬಲು ದೊರವಾಗಿವ , ಅವುಗಳ್ಳ ಯಾರಲ್ಲ್ಲ ಉನ್ುತವಾಗಿ ಕಾಂಡುಬರುತುವ ಯೇ 
ಜನ್ಗತಿುನ್ ಗುರುತರ ವ ಾಕ್ರುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಎಾಂದಿಗೊ ಶ ರೇಣಿಯಲ್ಲ್ಲ ಕಾಂಡುಬರುತುದ . ಆದರ  
ಎರಡರ ಹ ೊಾಂದಾಣಿಕ ಯಾಗಿದುಾ ಇದು ಇಬಿರೇಯ ಪ್ರವಾದಿಯ ಅನ್ನ್ಾ ವಾದ 
ಆಾಂಶವನ್ುು ಮಾಡುವುದಾಗಿದ .15 (ಒತಿು ಹ ೇಳಿದುಾ ನ್ನ್ುದು.) 

ನ್ಜರ ೇತಿನ್ ಯೆೇಸು ರ್ತುು ಆತನ್ನ್ುು ಹಾಂಬಾಲ್ಲ್ಸುವ ಅಪೊಸುಲರು, 
ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗಿಾಂತಲೊ ರ್ುಾಂದ  ಹ ೊೇದರು. ಅವರು (1) ದ ೈವಿೇಯ ರ್ಜೇವಿತಕ ೊೆೇಸೆರ 
ದೃಢನಲುವಿನ್ ಬ ೇಡಿಕ ಯ ಜ ೊತ  (2) ಕತಮನ್ು ತಿರುಗಿ ಬರುವನ್ು ಎಾಂಬ ನರಿೇಕ್ಷಾಪ್ೂರಿತ 
ಎದುರು ನ ೊೇಡುವಿಕ ಯನ್ುು ಜ ೊೇಡಿಸಿದರು. ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಪ್ರಕಟ್ಣ ಗಳ್ಳ 
ಕಡ ಯ ಸಾಂಗತಿಗಳಿಗ  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದುಾ ಅದು ನೇತಿವಾಂತ ರ್ಜೇವಿತಕಾೆಗಿನ್ ಕರ ಯು 
ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾದದುಾ ರ್ತುು ಯಾವಾಗಲೊ ಸತಾವಾದದುಾ ಆಗಿರುತುದ  ಎಾಂದು 
ಸ್ ೇರಿಸಿದರು (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 15:34; 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 5:10; 2 ಪ ೇತರ 3:11). ಕತಮನ್ ರ್ರಳ್ಳವಿಕ  
ಅಾಂದರ  ದ ೇಹಸಹತವಾಗಿ ಏಳ್ಳವದು, ನಾಾಯತಿೇಪ್ುಮ, ರ್ತುು ನತಾ ರ್ಜೇವ ಎಾಂಬಥಮ. 
ಕತಮನ್ಲ್ಲ್ಲನ್ ನರಿೇಕ್ಷ ಯನ್ುು ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ಳ ರ್ುನ್ುುಡಿದಿದಾಾರ . ಅವರ ಬಗ ಿ ಬೊರಸ್ ಹೇಗ  
ಹ ೇಳ್ಳತಾು ಹ ೊೇಗುತಾುರ ,  

ಮೊಬಾಬದ ರ್ತುು ನರಾಶವಾದಿಯಾಗಿರುವ ನ ೈತಿಕ ಟ್ಟೇಕ ಗ  ಇದು ಸಹಜವಾಗಿ 
ಬರುತಿುದುಾ ಈ ಜನ್ರನ್ುು [ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ಳ] ನಾವು ಗರ್ನಸುವಾಗ ತರ್ಮ 
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ಸರ್ಕಾಲ್ಲ್ೇನ್ರಲ್ಲ್ಲ ಹ ಚುಾ ಕುತೊಹಲಕಾರಿಯಾದ ಬ ೇಡಿಕ ಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡಿದಾಂಥ ರ್ತುು 
ತಮೊಮಡನ  ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುವಲ್ಲ್ಲ ವಿಫಲರಾಗಿರುವವರ ಮೇಲ  ಕನಕರವಿಲಲದ 
ನಾಂದನ ಯನ್ುು ಉಚಛರಿಸುವದು, ಹ ಚುಾ ಹ ೊಳ ಯುವುದನ್ುು ಕ ೊಡುವದು, ಒಳ ುತನ್ಕ ೆ 
ರ್ತುು ಸಾಂತಸಕ ೆ ದುರಹಾಂಕಾರದ ವಿಚ್ಾರಗಳ್ಳ ಇದಾಾಗ ಜಗತಿುನ್ ಸುವಣಮಕಾಲದ 
ಸ್ಾಹತಾಗಳ ೊಡನ  ನ ೊೇಡಿದ ಉತಾಿಹಪ್ೂವಮಕ ಚತರಗಳ್ಳ ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ಇವರಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರಕಟ್ವಾಗುತುವ .16 

ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಬಗ ಿ ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಬರ ದಾಗ, ಆತನ್ು 
ನೇತಿವಾಂತಿಕ ತನ್ ರ್ತುು ನರಿೇಕ್ಷ ಗಳ್ ವಿಷಯವನ್ುು ಸ್ ೇರಿಸಿದನ್ು. ಯೆೇಸು, ರ್ುಾಂದಿನ್ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್, ರ್ತುು ನರಿೇಕ್ಷ ಗಳ್ಳ ಬರಲ್ಲ್ರುವ ಕಾಲದ ಅಪೊಸುಲನ್ ಕಾಯಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಸ್ ೇರಿಸಲಪಟ್ಟಟದ . ಯೆೇಸುವು ಸತುನ್ು ರ್ತುು ಅದ ೇರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರು ಆತನ್ನ್ುು 
ಸತುವರ ೊಳ್ಗಿಾಂದ ಎಬಿಬಸಿನ್ು ಎಾಂಬ ಯೇಗಾವಾದ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಿಾಂದ ನರಿೇಕ್ಷ ಯ ಸಾಂದ ೇಶವು 
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಆಧ್ಾರದಿಾಂದ ಆರಾಂಭಗ ೊಳ್ಳುತುದ . ಯೆೇಸುವ ೇ ಕ್ರರಸುನ ಾಂದು ರ್ತುು ದ ೇವರು 
ಆತನ್ನ್ುು ಸತುವರ ೊಳ್ಗಿಾಂದ ಎಬಿಬಸಿ ಆತನ್ನ್ುು ಕ್ರರಸುನ ಾಂದು ಘೊೇಷ್ಸಿದನ ಾಂದು ಅರಿಕ  
ಮಾಡುವದರಲ್ಲ್ಲ ಕ ೈಸುರ ನರಿೇಕ್ಷ ಯು ಹರಿಯುವುದಾಗಿದ  ರ್ತುು ಇರಿಸುವುದಾಗಿದ . 

ವಚನ 20. 15:13-19ರಲ್ಲ್ಲನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ನರಿೇಕ್ಷ ಯಿಲಲದಿರುವಿಕ ಯು ಕಳ ಗುಾಂದಿದ 
ದೃಷಾದ ಬಣುದಾಂತಿದುಾ, ರ್ುಾಂದ  ಪೌಲನ್ು ಯೆೇಸುವಿನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ರ್ತುು 
ಸೊಚತವಾದ ಎಲಲವನ್ೊು ಧೃಢಿೇಕರಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ವಾಸುವವಾಗಿ. ಯೆೇಸು ಆದರ  
ಕ್ತಾಸುನತ ಸತ್ುವರೆ ಳಗಿುಂದ ಎದತದ ಬುಂದೆೇ ಇದಯದನೆ, ಆದತದರಿುಂದ ಆತ್ನತ ನದೆಾ ಹೆ ೇವರಲ್ಲಿ 
ಪಾರ್ಮಫಲವಯದನತ. ತಿರುಗಿ ರ್ರಣಕ ೆ ನದ ರಯು ರೊಪ್ಕವಾಗಿದ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 15:18). 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲ್ಲನ್ ಆಳ್ವಾದ ಬ ೇರೊರಿದ ಪ್ರಿಕಲಪನ ಯ 
ಮೇಲ  ಎಳ ಯುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಜನ್ರು ತರ್ಮ ಭೊರ್ಮಯ ಪ್ರಥರ್ಫಲಗಳ್ನ್ುು ಸುುತಿಯ 
ಕಾಯಮದ ಹಾಗ  ದ ೇವರಿಗ  ಕ ೊಡುವವರಾಗಿದಾರು (ಧಮೊಮಪ್ದ ೇಶಕಾಾಂಡ 26:1, 2). 
ಪ್ರಥರ್ ಫಲಗಳ್ಳ, ಅಾಂದರ , ರ್ುನ್ೊಿಚನ ಗಳ್ಳ ಹ ಚ್ಾಾಗಿದುಾ; ಆದರ  ಅವುಗಳ್ಳ ಸಹ 
ಸುಗಿಿಯ ಆರಾಂಭಗಳ್ಳ ಆಗಿರುತಿುದಾವು. ಇನ ೊುಾಂದು ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ, ದ ೇವರು ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ  
ಅವರು ಬಹುದಿನ್ದಿಾಂದ ಕಾಯುತಿುರುವಾಂತಹ “ದ ೇವಪ್ುತರರ ಪ್ದವಿಯನ್ೊು ಅಾಂದರ  
ದ ೇಹಕ ೆ ಬರಬ ೇಕಾದ ವಿಮೊೇಚನ ಯನ್ೊು” (ರ ೊೇಮಾ 8:23) ಅವರಲ್ಲ್ಲ ವಾಸಿಸುವಾಂಥ 
ಆತಮನ್ನ್ುು ಕ ೊಡಮಾಡಿದನ್ುು ಅಪೊಸುಲನ್ು “ಪ್ರಥರ್ ಫಲ” ಎಾಂದು ರೊಪ್ಕವಾಗಿ 
ಬಳ್ಸಿದಾಾನ . 

ಯೆೇಸುವಿನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ದ ೇವರ ಶಕ್ರುಯನ್ುು ಪಾರಯೇಗಿಸುವಾಂತದಾಾಗಿದ . 
ಆತನ್ು ರ್ರಣದಿಾಂದ ಎಬಿಬಸಲು ಶಕುನ್ು ರ್ತುು ತನ್ು ಜನ್ರನ್ುು ಆತಮ ವಾಸಿಸುವಿಕ ಯ 
ರ್ೊಲಕ ಶಕುಗ ೊಳಿಸುವವನ್ು ಆಗಿದಾಾನ , ಆದರ  ಅಲ್ಲ್ಲ ಹ ಚಾನ್ದು ಇದ . ವಾಗಾಾನ್ 
ಮಾಡಿದ ಪ್ರಥರ್ಫಲವು ಕ ೈಸು ಕುಟ್ುಾಂಬದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದಿಾಂದ ಬರುವುದಾಗಿತುು. 
ಯೆೇಸುವಿನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಹಾಂದಿನ್ದಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಾಂಶದ ಐತಿಹಾವಾಗಿದ ; 
ಸುಗಿಿಯು ಆರಾಂಭವಾಯಿತು ಎನ್ುುವುದಕ ೆ ಆತನ್ು ಪ್ರಥರ್ ಫಲವಾಗಿ ಸೊಚತ 
ನಾಗಿದಾಾನ . ಆತನ್ು ಸತುವರ ೊಳ್ಗಿಾಂದ ಎದುಾ ಬಾಂದನ್ು ಎಾಂಬುದರ ಪ್ರಿಣಾರ್ವು ದ ೇವರ 
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ಶಕ್ರು ರ್ತುು ಖ್ಾಲ್ಲ್ ಸಮಾಧಿ, ಅದಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಒಳ್ಗಿರುವ ಆತಮನ್ ಬಗ ಿ ದೃಢವಾದ 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಗಿಾಂತಲೊ ಹ ಚ್ಾಾದದುಾ ಆಗಿದ . ಯೆೇಸುವು “ನಜವಾದ ಸುಗಿಿಯ 
ಆರಾಂಭವಾಗಿದಾಾನ .”17 ಯೆೇಸುವಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ನತಾರ್ಜೇವದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಈಗಾಗಲ ೇ 
ಮಾನ್ವನ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ುು ರ್ುರುದುಬಿಟ್ಟಟದ . “ಯೆೇಸುವಿನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಅಥಮವು 
ನತಾತವದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಇರುವಾಂಥ ಕ ಲ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದೃಷಾಗಳ್ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಗಿಾಂತ 
ಕಡಿಮಯಾದ ಾೇನ್ೊ ಅಲಲ.”18 

ವಚನ 21. ಯೆೇಸುವನ್ುು ಆದಾರ್ನ ೊಡನ  ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸುವುದರ ರ್ೊಲಕ 
ಅವತರಿಸುವಿಕ ಯ ರ್ತುು ನತಾತವದ ಪ್ರಿಣಾರ್ದ ರ್ುನ ೊುೇಟ್ ಪೌಲನ್ು ಎತಿು 
ತ ೊೇರಿಸಿದಾಾನ . ಆದಾರ್ನ್ ರ್ತುು ಹವವರು ಪಾಪ್ದ ರ್ೊಲಕ ಜಗತಿುನ ೊಳ್ಗ  ತಾಂದಾಂಥ 
ತಲುಪ್ಲಾರದ ಪ್ರಭಾವವನ್ುು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಎತಿು ತ ೊೇರಿಸಿದಾಾನ , ಆದರ  ಆ ಪ್ರಭಾವವು 
ಕ್ರರಸುನ್ ಬರ ೊೇಣದ ರ್ೊಲಕ ಹತಿುಕೆಲಾಯಿತು. ಆತನ್ು ನ್ಾಂತರ ರ ೊೇಮಾ 5:12-17ರಲ್ಲ್ಲನ್ 
ಆ ವಿಷಯವನ್ುು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದಾಾನ  ರ್ತುು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 15:45-50ರಲ್ಲ್ಲ ಅದರ 
ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ ಯನ್ುು ರ್ುಾಂದುವರ ಸಿದಾಾನ . ಆದಾರ್ನ್ ತಿರುಗಿ ಬಿೇಳ್ಳವಿಕ ಯು ಮರಣ್ವನತು – 
ದ ೈಹಕ ರ್ತುು ಆತಿೀಕ ಎರಡೊ ರ್ರಣವನ್ುು ತಾಂದಿತು. ಮಾನ್ವನ್ ಜನಾಾಂಗವನ್ುು 
ಲಕ್ಷಿೇಕರಿಸುವ ಪಾಪ್ಕ ೊೆೇಸೆರ ಆತನ್ು ಉದಾಹರಣ ಯಾದನ್ು. “ಎಲಲರೊ ಪಾಪ್ಮಾಡಿ 
ದ ೇವರ ರ್ಹಮಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದದ  ಹ ೊೇಗಿದಾಾರ ” ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ರ ೊೇಮಾಪ್ುರದವರ 
3:23ರ ಪ್ತಿರಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬರ ಯುತಾುನ . ಸ್ಾವಮತಿಮಕ ಪಾಪ್ ರ್ತುು ಆದಾರ್ ರ್ತುು ಹವವರ 
ಪಾಪ್ ಇವ ರಡೊ ಸಾಂಬಾಂಧವಿರದವುಗಳ್ಳ, ಆದರ  ದ ೈವಜ್ಞಾನಗಳ್ಳ ನ ೊೇಡುವಾಂಥ 
ಪೌಲನ್ು ಆದಾರ್ ರ್ತುು ಕ್ರರಸುನ್ ರ್ಧಾ ಎಳ ದ ಸಮಾನ್ತ ಯು ಅಪೊಸುಲನ್ ರ್ನ್ದಿಾಂದ 
ದೊರವಾಗಿದಾ ದ ೈವಶಾಸಿರೇಯ ಪ್ರಶ ುಗಳಿಗ  ಉತುರಿಸುವುದಾಗಿದ . ಆದಾರ್ನ್ ತರುವಾಯ 
ಪಾಪ್ ರ್ತುು ರ್ರಣವು ರ್ಕೆಳಿಗ  ಅವರ ರ್ೊಲಕ ಆತನ್ ಸಾಂತತಿಯವರಿಗ  ಸ್ಾಗಿತು 
ಎಾಂಬುದು ಪೌಲನ್ ಮಾತುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸೊಚತವಾಗಿದ . ರ್ೊಲ ಪಾಪ್ದ ವಿಷಯವು 
ಆದಾರ್ನ್ ಉಲಲಾಂಘನ ಯಿಾಂದಲೊ ಅಥವಾ ಯೆೇಸುವಿನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದಲ ೊಲೇ ಸಿಕೆಲ್ಲ್ಲಲ. 

ಅಗಸಿಟಯನ್ುನ್ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ದ ಪ್ರಕಾರ ಕ ಲ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಗುಾಂರ್ಪನ್ಲ್ಲ್ಲ ಈಗಾಗಲ ೇ 
ಬಳ್ಕ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಿದಾಧಾಂತವಾಗಿದುಾ, ಅದು ಆದಾರ್ನ್ಲ್ಲ್ಲಯ ಪಾಪ್ವಾಗಿದುಾ, 
ರ್ನ್ುಕುಲವ ಲಾಲ ಪಾಪ್ದಲ್ಲ್ಲರುವುದಾಗಿದ . ಸಿರೇಯು ಪಾಪ್ದ ರ್ೊಲ ಎಾಂದು 
ಕರ ಯಲಪಟ್ಟಟದುಾ ಲ್ಲ್ಾಂಗವು ಇಲ್ಲ್ಲ ಆಪಾದಿತ ಎಾಂದು ಬಿಾಂಬಿತವಾಗಿದ .” “ಪಾಪ್ಕ್ರೆಾಂತ 
ಮೊದಲು ಆತನಾಂದಲ ೇ ಉಾಂಟ್ುಮಾಡಲಪಟ್ಟ ಸಿರೇಯ ರ್ೊಲಕ ಪಾಪ್ದಲ್ಲ್ಲ ಬಿದಾಾಂತ . . . 
ಆ ಒಬಬ ರ್ನ್ುಷಾನ್ಲ್ಲ್ಲ [ಆದಾರ್] ನಾವ ಲಲರೊ ಇರುವರಾಗಿದ ಾೇವ ,” ಅಗಸಿಟಯನ್ 
ಬರ ಯುತಾುನ .19 ಪಾಪ್ವು ಆನ್ುವಾಂಶಿಕವಾದದುಾ ಎಾಂದು ವಾದವು ರ್ುಾಂದುವರ ಯುತಾು, 
ಹೇಗ  ಒಾಂದು ರ್ಗುವು ಹುಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲ್ಲಯೆೇ ಪಾಪ್ದ ದ ೊೇಷವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುತಾುನ . ರ್ೊಲ 
ಪಾಪ್ದ ನ್ಾಂತರ ಮಾನ್ವ ಕುಲವು ಭರಷಟರು ರ್ತುು ದ ೊೇಷಪ್ೂರಿತ ಜನ್ವು20 ಆಯಿತು 
ಎಾಂದು ಅಗಸಿಟಯನ್ ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಆತನ್ ಯೇಚನ ಯ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಪ್ವು ದ ೇವರನ್ುು 
ರ್ತುು ಮಾನ್ವರನ್ುು ಬ ೇರ  ಮಾಡುವ ಆತಿೀಕ ಸಿಾತಿಯಾಗಿದ ಯೆೇ ಹ ೊರತು ದ ೇಹದ 
ಆಕಷಮಣ ಯಿಾಂದ ಜನ್ರನ್ುು ಹಾಂಬಾಲ್ಲ್ಸುವಾಂತ  ಮಾಡುವ ಆಯೆೆಗಳಿಾಂದ ಅಲಲ, ಮಾನ್ವ 
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ರ್ಜೇವಿಯು ದ ೊೇಷದಿಾಂದ ಹುಟ್ಟಟದಾಕಾೆಗಿ ರ್ತುು ಅದರ ಪ್ರಭುತವದಡಿಯಲ್ಲ್ಲಯೆೇ 
ಇರುವುದರಿಾಂದ ಅವರು ಯಾವ ಒಳ ುಯದನ್ುು ಮಾಡರು. ಈ ವಿಚ್ಾರದ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯ 
ಸಮಾರ ೊೇಪ್ವು ಆಗಿದ . 

ತಕ್ಷಣದ ಸಿಾತಿಯ ಬಗ ಗ  ಮಾತನಾಡಬ ೇಕು ಹ ೊರತಾಗಿ ನ್ಾಂತರದ ಸಾಂತತಿಯ 
ದ ೈವಿಕ ವಾದಕಾೆಗಿ ಅಲಲ ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ವಾದಮಾಡುತಿುದಾಾನ . ದ ೇವರ 
ಸ್ಾವಮಭೌರ್ತವ ರ್ತುು ಮಾನ್ವನ್ ಸ್ಾವತಾಂತರಯ - ಅಗಸ್ ಟೈನ್ನ್ು21 ಪ್ರಶ ುಗಾಗಿ 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದಾಂತಹ ತನ್ು ಯೌವನ್ಪ್ೂರಕ ಅಭಾಾಸವನ್ುು ಜ ೊತ ಗಿನ್ ದ ೊಡಡ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ 
ಬಗ ಿ ಆತನ್ು ಅಲಪ ಕಾಳ್ರ್ಜಯುಳ್ುವನಾಗಿದಾಾನ . ಪಾಪ್ ರ್ತುು ರ್ರಣ ಆದಾರ್ನಾಂದ 
ಬಾಂದಿದಾಾದರ , ಕ್ಷಮ ರ್ತುು ನರಿೇಕ್ಷ ಯು (ಸತ್ುವರಿಗೆ ಪುನರತತಯಥನ) ಯೆೇಸುವಿನ್ ರ್ೊಲಕ 
ಎರಡನ ಯ ಆದಾರ್ನ್, ದ ೈಕತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ರ್ನ್ುಷಾನ್ೊ ಅದರ  ಸಾಂಪ್ೂಣಮ 
ರ್ನ್ುಷಾನ್ೊ ಅದಾರ್ನ್ ರ್ೊಲಕ ಬಾಂದವು ಪೌಲನ್ು ವಾದಮಾಡುತಿುದಾಾನ . ಅಪೊಸುಲನ್ 
ವಿವರಣಾ ಕಾಯಮಕ ೊೆೇಸೆರ “ಒಬಬ ರ್ನ್ುಷಾನಾಂದಲೊ ಸಹ ರ್ರಣದಿಾಂದ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಬರುವದು ಆಗಿದ ” ಎಾಂಬ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯನ್ುು ಒಬಬನ್ು ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ುಲ ೇಬ ೇಕು. 
ವಿಮೊೇಚಸಲಪಟ್ಟ ಎಲಲವೂ ನತಾತವಕಾೆಗಿ ಏರಿಸಲಪಟ್ಟಟತು ಯೆೇಸು ಯಾಕ  
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ಸೊಚಸಿದನ್ು ತನ್ು ಓದುಗರು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕ ಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ಬಯಸಿದಾನ್ು. 

ವಚನ 22. ಎರಡರ ರ್ಧಾ ಖ್ಚತಚ್ಾದ ಸಮಾನ್ತ  ಇಲಲದಿದಾಾಗಲೊ ಕೊಡ 
ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲನ್ ದ ೇವರ ಕಾಯಮವನ್ುು ತನ್ು ಓದುಗರು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುಲು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡುವುದಕಾೆಗಿ ಆದಾರ್ನ್ನ್ುು ಉದಾಹಣ ಯಾಗಿ ಪೌಲನ್ು ಬಳಿಸಿದಾಾನ . ಪ್ರಥರ್ 
ಪ್ುರುಷನ್ು ಪಾಪ್ದ ಬಲಯುತವಾದ ಆಕಷಮಣ ಯ ಶಕ್ರುಯನ್ುು ಪಾರಯೇಗಿಸಿದನ್ು. 
ಆದಾರ್ನ್ ತಿರುಗಿಬಿೇಳ್ಳವಿಕ ಯ ರ್ನ್ುಷಾರ ವತಿಮಸುವಾಂತಹ ರ್ನ್ುಷಾತನ್ವ ೇ ಆಗಿತುು. 
ಆತನ್ು ರ್ತುು ಆತನ್ ಸಾಂತತಿಯವರು ಪಾಪ್ವನ್ುು ಆರಿಸಿಕ ೊಾಂಡರು. ಪಾಪ್ದ ರ್ೊಲಕ, 
ಆದಾರ್ನ್ಲ್ಲ್ಲ ಮೊದಲು ತ ೊೇರಿಬಾಂದಾಂದುಾ, ಎಲಿರ  ಸ್ಯಯತವವರಯದರತ. 
ಸ್ಾವಮತಿಮಕವಾಗಿ ಆದಾರ್ನ್ು ಮಾನ್ವ ಜನಾಾಂಗದಲ್ಲ್ಲ ತ ೊೇರಿಬಾಂದಾಂತ  ಇದಾಾನ . ಇದು 
ಪ್ರಥರ್ರ್ಪತೃಗಳ್ಳ ಹಾಕ್ರದಾಂತಹ ಮಾದರಿಯನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುತುದ , ರ್ನ್ುಕುಲವು ದ ೇವರ 
ಜ ೊತ  ತರ್ಮ ವ ೈರತವವನ್ುು ಸಿದಧಮಾಡಿದರು. 

ಆದಾರ್ನ್ಾಂತ  ಯೆೇಸುವು ಮಾನ್ವ ಕುಟ್ುಾಂಬದ ಬಗ ಿ ಸ್ಾವಮತಿಮಕ ಸತಾವನ್ುು 
ಪಾರಯೇಗಿಸಿದನ್ು: ಒಳ ುತನ್ ರ್ತುು ಕ ಟ್ಟತನ್ ಹೇಗ  ಜನ್ರು ಮಾಡುವ ಆಯೆೆಗಳ್ಳ 
ತರ್ಮದ ೇ ಅನ್ವಯವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿವ . ಕ್ರರಸುನ್ ಸಾಂಬಾಂಧದಿಾಂದ ಎಲಲರೊ ರ್ಜೇವಿತರಾಗುವರು, 
ರ್ರಣದ ಕಡಗ  ತಿರುಗಿಕ ೊಾಂಡವರು ಬಿಡುಗಡ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದುವರು ರ್ತುು ಆತನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಸ್ಾರಸಾವನ್ುು ಹ ೊಾಂದುವರು. ಆದಾರ್ನ್ ರ್ತುು ಕ್ರರಸುನ್ ನ್ಡತ ಯಿಾಂದ ಆದ 
ಪ್ರಿಣಾರ್ಗಳ್ಳ ನದಿಮಷಟವಾಗಿ ಸಮಾನ್ವಾದವುಗಳ್ಳ, ಸ್ಾವಮತಿಮಕ ರ್ರಣವು 
ಆದಾರ್ನ ೊಡನ  ಆರಾಂಭವಾಗಿ ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾವಮತಿಮಕ ರಕ್ಷಣ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಕ ೊನ ಗ ೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ . ಹ ೇಗ ೊೇ, ಕ ಲವರು ಕ್ರರಸುನ್ನ್ುು ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸಿಲಲ ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ತಿಳಿದಿದಾನ್ು. ಮಸಿಿೇಯನ್ು, ಕ್ರರಸುನ್ು ಸ್ಾವಮತಿಮಕ ಕ ೊಡುಗಯನ್ುು ನ ೊೇಡಿದಾಾನ ; ಆತನ್ು 
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ಸ್ಾವಮತಿಮಕ ಆಯೆೆಯನ್ುು ಕ ೊಟ್ಟಟದಾಾನ . ಅದರ ರ್ೊಲಕ ಅನ್ಾಜನ್ರು ರ್ತುು 
ಯೆಹೊದಾರು ಇಬಬರೊ ಕ್ರರಸುನ ಡ ಗ  ಯಾವದ ೇ ಪ್ಕ್ಷಪಾತವಿಲಲದ ೇ ತಿರುಗಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದಿತುು. 
ಆತನ್ನ್ುು ಆರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವವರಿಗ , ಕತಮನ್ು ಕ್ಷಮಯನ್ುು ಒದಗಿಸುವನ್ು; ಅತನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಇವವರ ಲಲರೊ “ರ್ಜೇವಿತರಾಗುವರು.” ಕ್ರರಸುನಾಂದ ಸಿಕುೆವ ರ್ರಣ ರ್ತುು 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ಗಳ್ಳ (ರ ೊೇಮಾ 2:6-8) ಅಥವಾ ಆದಾರ್ ಪಾಪ್ವು ಪ್ರತಿ ಶಿಶುವನ್ುು ಅದರ 
ಅರಾಂಭದ ಕ್ಷಣದಲ್ಲ್ಲ ವಿಧಿಲ್ಲ್ಖಿತದಾಂತ  ರ್ುಟ್ುಟವದು ಎಾಂದು ಪ್ರತಿ ವಾಕ್ರಯ 
ತಿಳ್ಳಕ ೊಳ್ಳುವವು ಆಗಿವ  ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಸೊಚಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಆದಾರ್ನ್ು ಪಾಪ್ 
ರ್ತುು ರ್ರಣದ ಜನಾಾಂಗದ ಮಾಗಮವನ್ುು ಹಾಕ್ರಬಿಟ್ಟಟದಾಾನ . ಇನ್ೊು ಸ್ಾವಮತಿಮಕ 
ರಿೇತಿಯಾಂತ  ಮಾನ್ವ ಕುಲವು ಬಿಡುಗಡ  ರ್ತುು ರ್ಜೇವಿತದ ಪ್ರಿಣಾರ್ಕಾೆಗಿ 
ಬ ೇಡಿಕ ಯನ್ುು ರ್ತುು ಆಯೆೆಯನ್ೊು ಎದುರಿಸುವುದಾಗಿದ . ಆತನ್ು ಸ್ಾವಮತಿಮಕ 
ರಕ್ಷಕನಾಗಿದಾಾನ . 

ವಚನ 23. ಪೌಲನ್ು ಯೆೇಸು ಮೊದಲು ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟನ್ು ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವ ರ್ೊಲಕ 
ಸತುವರ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ವಿಷಯವನ್ುು ರ್ುಾಂದುವರ ಸಿದನ್ು. ಆತನ್ು ಎರಡನ ಯ ಸ್ಾರಿ 
ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಾಂಡಾಗ, ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಇರುವವರರ ಲಲ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುವರು. 
ಪ್ರತಿಯಬಬರ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ತನ್ು ತನ್ು ತರಗತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಇರತವದತ ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಒತಿು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಆತನ್ು ಪ್ರತಾಕ್ಷತ ಯಲ್ಲ್ಲ παρουσία, parousia ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ುು 
ಬಳ್ಸಿದುಾ ತಾಾಂತಿರಕಾಥಮದಲ್ಲ್ಲ, ಇದರದ ಅಥಮವು ಕಾಲದ ಅಾಂತಾದ ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕತಮನ್ 
ರ್ರಳಿ ಬರ ೊೇಣವು ಆಗಿದುಾ, ಇದು ಕ ೇವಲ ರ ಸಲ ೊೇನಕದವರ ಪ್ತಿರಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತರ 
ಒಾಂದ ೇ ಸ್ಾರಿ ಸಿಕುೆವುದಾಗಿದ  (1 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 2:19; 3:13; 4:15; 2 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 2:1, 
8). ತನ್ು ಸವಾಂತದ ಯೇರ್ಜತ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ  ಅಥವಾ ತನ್ುಜ ೊತ  ಕ ಲಸಗಾರರ 
ತಲುಪ್ುವಿಕ ಯನ್ುು ಅನ ೇಕ ಸ್ಾರಿ ಪೌಲನ್ು ಸೊಚಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ 
ಇತರ ನಾಲುೆ ಬಾರಿ ಅಪೊಸುಲನ್ು ಕತಮನ್ ಬರ ೊೇಣವನ್ುು ಸಪಷಟವಾಗಿ 
ಸೊಚಸುವವನಾಗಿದಾಾನ  (1:7, 8; 4:5; 11:26; ನ ೊೇಡಿರಿ 16:22). ಹ ೇಗ ೊೇ ಕ್ರರಸುನ್ 
ಬರ ೊಣವು ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಪ್ತಿರಕ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪೌಲನ್ ಬರಹಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅತಿಯಾದ 
ಉತಾಿಹವನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲ್ಲಲ. ಅಪೊಸುಲನ್ು ಕ್ರರಸುನ್ು ರ್ಜೇವಿಸಿದರ ಸರ್ಯದ ರ್ಧಾ 
ಮೊದಲನ ಯ ರ್ತುು ಎರಡನ ಯ ಬರ ೊೇಣದಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಕ ೊನ ಯ ತುತೊುರಿಯ ಶಬಾ 
ಕ ಳಿದಾಗ ಸಾಂಭವಿಸುವ ಘಟ್ನ ಗಳ್ ಸರಣಿಯನ್ುು ಹಾಕುವಲ್ಲ್ಲ ಹ ಚುಾ 
ಕಾಳ್ರ್ಜಯುಳ್ುವನಾಗಿದಾನ್ು. 

ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲರುವವರು ಆತನ್ ರ್ಹಮಯನ್ುು ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುವರು. ರ್ೊರು ಅಾಂಶಗಳ್ 
ಅಾಂತರ್ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ್ಳ - ರ್ರಣದಿಾಂದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್, ಎರಡನ ಯ ಬರ ೊೇಣ, ರ್ತುು 
ಅಾಂತಿರ್ವಾದ ನಾಾಯತಿೇಪ್ುಮ - ಇವು ವಾದ ಮಾಡುವುದಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ 
ಪೌಲನಾಂದ ಯರಾಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಲಪಟ್ಟಟವ . ಕತಮನ್ ರ್ರಳ್ಳವಿಕ ಗಿಾಂತ ರ್ುಾಂಚ್ , 
ಈಗಲೊ ಕೊಡಾ ಕ್ರರಸುನ್ು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಪಾರ್ಮ ಫಲವಯಗಿದಯದನೆ. ಸತುವರಿಗ  
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಆತನ್ಲ್ಲ್ಲ ಈಗಾಗಲ ೇ ಆರಾಂಭವಾಗಿದ . ಈ ಯುಗದ ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮತ ಯ 
ಮೊದಲ ೇ ಆಗಿದುಾ, ಕ ೈಸುರು ಪ್ರಥರ್ಫಲವಾಗಿರುವ ಪ್ವಿತಾರತಮವರವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ . . . 
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ದ ೇವರ ಪ್ುತರರ ಪ್ದವಿಯನ್ುು . . . ಎದುರು ನ ೊೇಡು”ವುದಕ ೆ ಅನ್ುಗರಹಸಲಪಟ್ಟಟದಾಾರ  
(ರ ೊೇರ್ 8:23). ಅಲ್ಲ್ಲ ಭವಿಷಾದಲ್ಲ್ಲ ಇನ್ೊು ಕ ಲವು ಇವ . ಯೆೇಸು ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟಟದಾಾನ , 
ಆದರ  ಆತನ್ ಹಾಂಬಾಲಕರು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ತಿರುಗಿ ಬರುವತನ್ಕ ಎಾಂದು 
ತಿಳಿಯಲಾರರು.  

ಒಾಂದು ಕ್ಷಣ ಪೌಲನ್ ಉದ ಾೇಶದಿಾಂದ ಹ ೊರಗ  ಇದುಾ ಕ್ರರಸುನ್ ಬಗ ಿ ತಿಳಿಯದವರಿಗ  
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಬಗ ಿ ಏನ್ದರೊ ಹ ೇಳ್ಳವುದು ಇದಾಗಿದ ; ಈ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾವಮತಿಮಕ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಇಲಲ ಎಾಂದು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಸೊಚಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಇತರ ಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, 
ಆತನ್ು ಹಾಗ  ಮಾಡಿದಾಾನ . 1 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 4:15-18ರಲ್ಲ್ಲ, ಪೌಲನ್ು ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ಜೇವಾಂತವಾಗಿರುವವರು ಯೆೇಸುವಿನ ೊಡನ  ಹಡಿದುಕ ೊಳ್ುಲಪಟ್ುಟ ಆತನ್ು ರ್ರಳಿ 
ಹ ೊೇಗುವಾಗ ಆತನ ೊಡನ  ಸ್ಾಗುತಾುರ  ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಸ್ ೇರಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ತನ್ು 
ಜನ್ರನ್ುು ಹಾಂಸಿಸುವವರನ್ುು ದ ೇವರು ದಾಂಡಿಸುವುದಾಗಿ 2 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 1:6-10ರಲ್ಲ್ಲ 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಇದನ್ುು ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸಿದಾಾನ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 5:10). ಆಗಲೊ ಕೊಡಾ, 
ದ ೇವರನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸದವರ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ದ ೇಹದ ಬಗ ಿ ಆತನ್ು ಏನ್ನ್ೊು ಹ ೇಳಿಲಲ. 
ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ದ ೇಹದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಬಿಡುಗಡ  ಹ ೊಾಂದಿದವರ 
ವಿಮೊೇಚನ ಗಾಗಿ ರ್ುಾಂದ  ಇರಿಸಿದ . ಅದಕ್ರೆಾಂತಲೊ ”ನತಾನಾಶನ್” ದಲ್ಲ್ಲ ಇರುವದು  
(2 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 1:9), ಅದು ನತಾತವದಲ್ಲ್ಲ ಕ್ರರಸುನಗ  ತರ್ಮ ಬ ನ್ುು ತಿರುಗಿಸಿದವರು ಯಾವ 
ತರದ ಅಸಿುತವವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುತಾುರ ೊೇ ಅದು ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ನಜವಾಗಿಯೊ 
ಚಚಮತವಾಗುವುದಿಲಲ. 

ವಚನ 24. ಕತಮನ್ ಬರ ೊೇಣವು, ಆತನ್ parousia ರ್ತುು ಪ್ರಸುುತ ಕಾಲದ 
ಸಮಾರ್ಪು ಇವುಗಳ್ಳ ಒಾಂದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಭವಿಸುವವು ಆಗಿವ . ಈ ಕಾಲದ ಅಥವಾ 
ಬರಲ್ಲ್ರುವ ಕಾಲದ ಕ್ರರಸುನ್ ಆಳಿವಕ  ರ್ತುು ದ ೇವರ ಆಳಿವಕ  ರ್ಧಾ ಸಾಂಬಾಂಧದ ಬಗ ಗಿನ್ 
ಊಹಸುವಿಕ ಯು ನರಾಕ್ಷಾರಹತವಾದುಾ ಆಗಿದ . ಒಾಂದಥಮದಲ್ಲ್ಲ ಯೆೇಸು 
ದಿವಾರ ೊೇಹಣವಾದ ಮೇಲ  ಆತನ್ ಆಳಿವಕ ಯು ಆರಾಂಭವಾಯಿತು ರ್ತುು ಆತನ್ು 
ನಾಾಧಿೇಶನಾಗಿ ರ್ತುು ಕತಮನಾಗಿ ರ್ರಳಿ ಬರುವ ತನ್ಕ ಇದು ರ್ುಾಂದುವರ ಯುವದು 
(ಅ.ಕೃ. 1:9-11). ಯೆೇಸುವಿನ್ ಮೊದಲು ರ್ತುು ಎರಡನ ಯ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯು ಸಹ 
ಬಲು ಹತಿುರವಾಗಿ ಸಾಂಬಾಂಧಿತವಾದದುಾ ಆಗಿದುಾ ಇತರವುಗಳ್ನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಿಸದ ೇ ಒಾಂದರ 
ಬಗ ಗ  ಮಾತನಾಡವದು ಅಸ್ಾಧಾವಾದದುಾ ಆಗಿದ . ಮೊದಲ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯು 
ಎರಡನ ಯದಕ ೆ ಖ್ಚತತ ಯನ್ುು ತರುವುದಾಗಿದ . ಯೆೇಸು ದ ೇವರ ಬಲಗಡ ಯಿಾಂದ ತನ್ು 
ಸಭ ಯನ್ುು ಆಳ್ಳವವನಾಗಿದಾಾನ  ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ನರಾಂತರವಾಗಿ ಕಣಿುಗ  ಕಟ್ುಟವಾಂತ  
ಚತಿರಸುತಾುನ  (ರ ೊೇಮಾ. 8:34; ಎಫ ಸ 1:20; ಕ ೊಲಸ್ ಿ 3:1). ಅಾಂತಾವು ಬಾಂದಾಗ, 
ಆತ್ನತ ತ್ುಂದೆಯಯಗಿರತವ ದೆೇವರಿಗೆ ರಯಜಾವನತು ಒಪಿಪಸಿಕೆ ಡತತಯುನೆ.  

ಕತಮನ್ು ರ್ರಳಿ ಬರುವಾಗ ರ್ತುು ಸಭ ಯು ಇಹಲ ೊೇಕಕ ೆ ಸಿೇರ್ಮತವಾದ 
ರಾಜಾದಲ್ಲ್ಲ ಇರದಿರುವಾಗ, ಕ್ರರಸುನ್ ವಿಮೊೇಚನಾ ಕಾಯಮವು ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗುವದು. 
ಸತಾವಾಗಿರುವುದರ ರ್ೊಲಕ ದ ೇವರು “ಸರ್ಸುರಲ್ಲ್ಲ ಸರ್ಸುನ್ೊ” ಆಗಿದಾಾನ  (15:28). 
ಆತನ್ು (ಕ್ರರಸುನ್ು) ಎಲಿ ದೆ ರೆತ್ನವನ ು ಎಲಯಿ ಅಧಿಕಯರವನ ು ಬಲವನ ುನವೃತಿು ಮಯಡಿ 
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ತಾಂದ ಗ  ರ್ರಳಿ ಒರ್ಪಪಸಿಕ ೊಡುತಾುನ . ಪ್ರಲ ೊೇಕ ರಾಜಾದಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ ವಿರ ೊೇಧಿೇ ಶಕ್ರು 
ಇರಲ್ಲ್ (ಕ ೊಲ ೊ. 1:16) ಅಥವಾ ಇಾಂದಿನ್ ಪ್ರಸುುತ ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲನ್ ಕ್ರರಸುನ್ ರಾಜಾಕ ೆ ಇರುವ 
ಸವಾಲುಗಳಾಗಲ್ಲ್ೇ, ಕತಮನಾದ ಯೆೇಸುವಿನ್ ಆಡಳಿತ ಅಡಿಯಲ್ಲ್ಲ ಬರುವವು ಆಗಿವ . ಎಲಲ 
ದ ೊರ ತನ್ ಎಲಾಲ ಅಧಿಕಾರ ಬಲಗಳಿಗ  ಇನ್ುು ರ್ುಾಂದ  ಅನ್ಹಮನ್ು ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ಸೊಚಸುತಿುಲಲ. ಬದಲಾಗಿ, ದ ೇವರ ರ್ನ್ುಕುಲದ ವಿಮೊೇಚನ ಗಾಗಿನ್ ಎಲಲ 
ಸುತುುವರ ಯಲಪಟ್ಟವುಗಳಿೇಾಂದ ಮಾಡಲಪಟ್ಟವುಗಳ್ಳ ಸಾಂಪ್ೂಣಮಗ ೊಾಂಡಿವ  ಎಾಂದು ಅತನ್ು 
ನಶಾಯಪ್ೂರಕವಾಗಿ ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ದ ೇವರ ಆಳಿವಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ನಾವು ಇಡುವ ವಿಶಾವಸ ರ್ತುು 
ದ ೇವರಿಾಂದ ಕ್ರರಸುನಗ  ಬಲದ ವಗಾಮವಣ ಗಳ್ ಯೇಚನ ಯ ಇಲಲದಿರುವದು ವಿವ ೇಕಕ ೆ 
ಅವಶಾವಾಗಿದ . ಭೊರ್ಮಯ ಮೇಲ  ಕ್ರರಸುನ್ ಒಾಂದು ಸ್ಾವಿರ ವಷಮಗಳ್ ಆಳಿವಕ ಯ ರ್ಧಾ 
ಆತನ್ ರ್ಹಮಾಪ್ೂರಕ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ  ರ್ತುು ಎಲಲ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ನ ರವ ೇರಿಸಲು 
ಯಾವದೊ ರ್ಧಾವತಿಮಯಾಗಿ ವಾವಹರಿಸದು ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಅಾಂಥ 
ಯಾವುದ ೇ ಸಿದಾಧಾಂತಗಳ್ಳ ಮಾನ್ವ ನರ್ಮಮತವಾದವುಗಳ್ಳ ಆಗಿವ .  

ವಚನ 25. ಯೆೇಸುವು ತನ್ು ಸಭ ಯ ರಯಜಾವನಯುಳುವನತ. ಆತನ್ು ಜನ್ರ ಅರಸನ್ು 
(ರ್ತಾುಯ 2:2; 27:11; ಲೊಕ 19:38; ಕ ೊಲಸ್ ಿ 1:13) ರ್ತುು ಚ್ ೊಚಾಲ ರ್ಕೆಳ್ ಸಭ ಗೊ 
ಆತನ ೇ ರ್ುಖ್ಾಸಾನ್ು (ಇಬಿರೇಯ 12:23). ಸಭ  ರ್ತುು ದ ೇವರ ರಾಜಾಗಳ್ ರ್ಧಾದ ಚಕೆ 
ಭಿನ್ುತ ಗಳ್ಳ ರ್ುಾಂದಿನ್ ಕಾಲಕ ೆ ಇದುಾ; ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಇಾಂಥ ಭಿನ್ುತ ಗಳ್ಳ 
ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರಿವ . ಕ್ರರಸುನ್ ಎಲಲ ದ ೊರ ತನ್ವನ್ುು, ಎಲಾಲ ಅಧಿಕಾರವನ್ೊು 
ನಾಶಮಾಡುವಾಂಥದುಾ ಆತನ್ ವ ೈರಿಗಳ್ ಮೇಲ  ದ ೊರ ತನ್ವನ್ುು ಮಾಡುವದು ಎಾಂದು 
ಹಾಂದಿನ್ ವಚನ್ದಲ್ಲ್ಲ, ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳಿದಾಾನ  (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 15:24). ಹ ೇಗ ೊೇ, ಈ ವಾಕಾದಲ್ಲ್ಲ 
ತಯನತ ಎಲಯಿ ವಿರೆ ೇಧಿಗಳನತು ತ್ನು ಪಯದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಯಕ್ತಕೆ ಳುುವ ತ್ನಕ ಎಾಂದಿದುಾ 
ಮೊದಲ್ಲ್ನ್ ಸವಮನಾರ್ವು ಅನಶಿಾತವಾಗಿದ . ಎಲಲ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ದ ೇವರು ಕ್ರರಸುನ್ 
ಪಾದದ ಕ ಳ್ಗ  ಹಾಕ್ರದನ ೊೇ ಅಥವಾ ಇತರ ಎಲಲ ಬಲಗಳಿಗ  ಕ್ರರಸುನ್ು ತಾನ ೇ 
ವಸುುವಾದನ ೇ? ಯಾಕ ಾಂದರ  ಎಾಂಬ ಸರ್ುಚಾಯವು 15:25 ಯೆೇಸುವಿನ್ ಬಗ ಗ  
ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಂದಿನ್ ವಚನ್ದ ವಿಚ್ಾರಕ ೆ ಸ್ ೇರಿಸುವುದಾಗಿದ ; ಆದರ  15:27ರಲ್ಲ್ಲ 
ಉಲ ಲೇಖಿತವಾದ ಕ್ರೇತಮನ  8:6ರಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರು ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಸಪಷಟವಾಗಿದಾಾನ . 
ಪ್ರತಾಕ್ಷವಾಗಿ, 15:25ರಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರೊ ಕೊಡ ವಿಷಯವಾಗಿದಾಾನ . ದ ೇವರು ಎಲಾಲ 
ವಿರ ೊೇಧಿಗಳ್ನ್ುು “ಆತನ್ ಪಾದಗಳ್ ಕ ಳ್ಗ  ಹಾಕು”ವನ್ು. “ಪಾದಗಳ್ ಕ ಳ್ಗ ” ಎಾಂಬ ಪ್ದವು 
ಕ್ರೇತಮನ  8:6 ರ್ತುು 110:1ರಲ್ಲ್ಲ ಸಿಕುೆವ ಅದ ೇ ವಿಚ್ಾರವನ್ುು ಪ್ರತಿಧಿವಸುವುದಾಗಿದ . 
“ದ ೇವರು ಬಲದ ನಯೇಗವೂ ರ್ತುು ರ್ೊಲವೂ ಆಗಿದಾಾನ  ರ್ತುು ಕ್ರರಸುನ್ು ಎಲಲ 
ವಿಷಯಗಳಿಗ  ವಸುುವಾಗಿದಾಾನ .”22  

ಪಾಪ್ದಿಾಂದ ಸಿರೇ ರ್ತುು ಪ್ುರುಷನ್ನ್ುು ಕ ೊಾಂಡುಕ ೊಾಂಡವನ್ು ತಾತಾೆಲ್ಲ್ಕವಾಗಿ 
ಆಳ್ಳವುದರ ರ್ಧಾ, ಯುಗದ ಅಾಂತಾದಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ ಆತನ್ ದಿವಾರ ೊೇಹಣ ರ್ತುು parousia 
ಗಳ್ಳ ಕ್ರರಸುನ್ ಅವತರಿಸುವಿಕ ಯು ಆಗಿದ , ತಾಂದ ಯ ಆಳಿವಕ  ರ್ತುು ರ್ಗನ್ ಆಳಿವಕ  ರ್ಧಾ 
ಯಾವುದ ೇ ಭಿನ್ುತ ಯ ಮಾಡಲಪಟ್ಟರೊ ರ್ುಚಾಡಲಪಟ್ಟದುಾ ದ ೇವರ ಡಯಲ್ಲ್ಲ ಇದ . ಪೌಲನ್ು 
ಕವಚತಾುಗಿ ಈ ಭಿನ್ತ ಗಳ್ನ್ುು ಸೊಚಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ತಾಂದ ಯನ್ುು ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುವವರು 
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ರ್ಗನ್ನ್ುು ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸುವ ರ್ೊಲಕ ಹಾಗ  ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ರರಸುನ್ ರ್ೊಲಕ ಆತನ್ು 
ರ್ರಳಿಬರುವವಾಗ ಆತನ್ ವಿಜಯವನ್ುು ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುವವರಾಗಿದಾಾರ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 
ರ ೊೇಮಾ 14:9). ಕ ಡುಕನ್ ಯಾವದ ೇ ಪ್ರಸುುತ ತಾತಾೆಲ್ಲ್ಕ ವಿಜಯವು ಏನ್ೊ ಮಾಡದು. 
ಕ್ರರಸುನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಅಾಂತಿರ್ವಾದ ವಿಜಯದ ಭರವಸ್ ಯು ಅಗಿದ . 

ವಚನ 26. ಆರಾಂಭದಿಾಂದಲೊ, ಭೌತಿಕ ರೊಪ್ದಲ್ಲ್ಲ, ರ್ರಣವು ಉಸಿರಿನ್ ಕ ೊನ , 
ಎಚಾರದಿಾಂದ ಇರುವಿಕ ಯ ಕ ೊನ  ಎಾಂಬಥಮವನ್ುು ಕ ೊಡುತುದ  ಆದರ  ರ್ರಣ ರ್ತುು 
ರ್ರಣಿಸುವಿಕ ಯ ಮೊದಲ ಪ್ರಸ್ಾುವನ  ಕೊಡ (ಆದಿ. 2:17), ಭೌತಿಕದ ಆಚ್ ಯೊ 
ವಾಾರ್ಪುಯು ಇದ  ಎಾಂದು ದ ೇವರು ಸುಳಿಹು ಕ ೊಡುತಾುನ . Grim Reaperರ ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ ಯ 
ಪ್ರಕಾರ, ರ್ರಣವು ರ್ಜೇವನ್ದ ಪ್ರತಿರ ೊೇಧವು ರ್ರಣವು ಕೆ ನೆಯ ವೆೈರಿಯ  ಆಗಿದ . 
ರ್ಜೇವಿತವು ಸಾಂತ ೊೇಷದ, ಚನ ೆ, ಒಬಬನ್ ಸಾಳ್ವನ್ುು ಹುಡುಕುವದು, ರ್ಪರೇತಿ, ಕುಟ್ುಾಂಬ, 
ಸಾಂತಸ ರ್ತುು ಸಾಂತೃರ್ಪು ಆಗಿದ ; ರ್ರಣವು ಅದಕ ೆ ತದಿವರುದಧವಾದುಾ. ಯೆೇಸುವು 
ರ್ರಣದ ಕ ೊಾಂಡಿಯನ್ುು ತ ಗ ದುಬಿಟ್ಟಟದಾಾನ  (15:55, 56). ಜನ್ರು ಸ್ಾಧಾವಾದಷುಟ 
ಉತುರ್ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಲ ಾಂದು ಆತನ್ು ಬಾಂದನ್ು (ಯೇಹಾನ್ 5:24; 10:10).  

ಪ್ರಥರ್ ಫಲವಾದ. ಯೆೇಸುವಿನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ರ್ೊಲಕ ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ  
ದ ೇಹಸಹತವಾದ ಕ ೇವಲ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಖ್ಚತತ  ಮಾತರ ಆಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ ಆದರ  
ಯೆೇಸುವಿನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ವ ೈರಿಗಳ್ ಮೇಲ  ಎಲಲ, “ರ್ರಣ”ದ ಮೇಲ ಯೊ ಸಹ 
ಅಾಂತಿರ್ ವಿಜಯವನ್ುು ಖ್ಚತಪ್ಡಿಸುವುದಾಗಿದ . ಕ್ರರಸುನ್ು ಬರುವ ತನ್ಕ, ಪಾಪ್ ರ್ತುು 
“ರ್ರಣ” ರ್ನ್ುಷಾರ ಜಗತಿುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಬಲವನ್ುು ಪ್ಡ ದಿವ ; ಆದರ  ಕ ೊನ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಅದೊ ಕೊಡಾ 
ನಾಶವಾಗುತುದ . ರ್ರಣವು ಪಾಪ್ದಿಾಂದ ಬರುತುದ ; ರ್ಜೇವವು ರ್ರಣದಿಾಂದ ಎದಾವನ್ 
ರ್ೊಲಕ ಬರುವುದಾಗಿದ . ಆತನ್ ವಿಜಯದ ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾದ ನ್ಾಂತರ ರ್ರಣವು 
ಇರುವುದ ೇ ಇಲಲ. 

ಪೌಲನ್ ಉಲ ಲೇಖಿಸಿದ ಮಾತುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕ್ರೇತಮನ  8:6ರ ಹನ್ುಲ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ 
ಅನ್ವಯಗಳಿವ . “[ವಗಿೇಮಕೃತ] ರ್ನ್ುಷಾನ್ು ಎಷುಟ ಮಾತರದವನ್ು” “ಅವನ್ಲ್ಲ್ಲ ಯಾಕ  
ಲಕ್ಷವಿಡಬ ೇಕು?” ಎಾಂದು ಕ್ರೇತಮನ ಗಾರನ್ು ಕ ೇಳ್ಳತಾುನ  (ಕ್ರೇತಮನ  8:4). ನ್ಜರ ೇತಿನ್ 
ಯೆೇಸುವಿಗಾಗಿ ನಧಿಮಷಟವಾದ ಪ್ದಗಳ್ನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಅನ್ವಯಿಸಿದನ್ು (ನ ೊೇಡಿರಿ ಇಬಿರೇಯ 
2:5-8). “ನನ್ು ಕ ೈಯ ಕ ಲಸದ ಮೇಲ  ಆಳ್ಳವವನಾಗಿರು; ಎಲಲ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ನನ್ು 
ಪಾದಗಳ್ ಕ ಳ್ಗ  ಇಟ್ುಟಕ ೊೇ” ಎಾಂದು ದ ೇವರು ಮಾನ್ವನ್ನ್ುು ಮಾಡಿದನ್ು ಎಾಂದು 
ಕ್ರೇತಮನ ಗಾರನ್ು ಒತಿುಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಅಾಂತಿರ್ವಾದ ರ್ನ್ುಷಾ ಕ್ರರಸುನಾಂದ ಅವಿಭಮವಿಸುವ 
ಮಾತುಗಳ್ನ್ುು ಪೌಲನ್ು ವಿಶಿಷಟವಾದ ಅನ್ವಯವನ್ುು ಮಾಡಿದಾಾನ . ಅವಿಭಮವಿಸುವಿಕ ಯ 
ಕಾರಣದಿಾಂದ ರ್ತುು ರ್ಗನ್ ರ್ರಣ ಹಾಗೊ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಪ್ರಿಣಾರ್ವಾಗಿ ದ ೇವರು 
ಈಗ “ಸರ್ಸುವನ್ೊು ಆತನ್ ಪಾದಗಳ್ ಕ ಳ್ಗ  ಹಾಕ್ರದನ್ು” (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 15:27ಅ). 
ತನ್ಗ ೊೇಸೆರ ಪ್ರಿಶುದಧ ಜನ್ರಿಗ ೊೇಸೆರದ ಆತನ್ ಶುದಿಧೇಕರಿಸುವಿಕ ಯ ನಧಿಮಷಟವಾಗಿ 
ಯೆೇಸುವಿನ್ ಆಳಿವಕ ಯನ್ುು ಪ್ರಕಟ್ಟಸುವುದಾಗಿದ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 1 ಪ ೇತರ 1:14-19). ಆತನ್ು 
ತನ್ು ಸಭ ಯನ್ುು ಆಳ್ಳವವನಾಗಿದಾಾನ .  

ವಚನ 27. ಅಪೊಸುಲನ್ು ಈ ಸತಾವನ್ುು ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸುತಾುನ . NASB 
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ಬಾಷಾಾಂತರವು ಆದರ  ಆತನ್ು ಹ ೇಳಿದಾಗ ಎಾಂದು ತೃತಿೇಯ ಪ್ುರ ಷ ಏಕವಚನ್ದ 
ಕ್ರರಯಾಪ್ದಕ ೆ (εἴπῃ, eipē) ವಿಷಯವನ್ುು ಒದಗಿಸುವುದಾಗಿದ ; ಸಾಂದಭಮವು ಯಾವುದು 
“ಆತನ್ು.” “ಆಕ ” ಅಥವಾ “ಇದು” ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವುದನ್ುು ಗುರುತಿಸಲ ೇಬ ೇಕು. ಪೌಲನ್ು 
ಕ್ರೇತಮನ ಯನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸಿದಾರಿಾಂದ, ಒಾಂದು ಉತುರ್ ಭಾಷಾಾಂತರವು “ಆದರ  ಅದು 
ಹ ೇಳಿದಾಗ” ಎಾಂದಿದ . ಭಿೇನ್ುವಾದ ಭಾಷಾಾಂತರವು ಚಕೆದಾಗಿದಾಾಗಿದ . ವ ೇದಭಾಗವು 
ಹ ೇಳ್ಳವುದ ೇನ ಾಂದರ , ದ ೇವರು ಹ ೇಳಿದನ್ು; ರ್ತುು ದ ೇವರು ಏನ್ು ಹ ೇಳಿದನ ಾಂಬುವುದನ್ುು 
ಪೌಲನ್ು ಸೊಚಸಿದನ್ು. “ಇದು ಸಪಷಟವಾಗಿದ ” ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾು, ಸರ್ಸುವನ್ೊು 
ಆತನ್ ಪಾದಗಳ್ ಕ ಳ್ಗ  ಆಧಿೇನ್ಮಾಡಿದಾಾನ  ಎಾಂದು ವಾಾಖ್ಾಾನಸುತಾುನ . ತಾಂದ ಯಾದ 
ದ ೇವರು ತನ್ು ರ್ಗನಗ  ಆಧಿೇನ್ ಮಾಡುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ. ತಾಂದ  ರ್ತುು ರ್ಗ ಆಳಿವಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು 
ರ್ಹಮಯಲ್ಲ್ಲ ಬ ೇಪ್ಮಡಿಸಲಾಗದ ೇ ಇದುಾದರಿಾಂದ, ತಾಂದ ಯ ಪಾರರ್ುಖ್ಾತ ಯನ್ುು ಒತಿು 
ಹ ೇಳ್ಳವಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಹಾಂದ ರ್ುಾಂದ  ನ ೊೇಡಲ್ಲ್ಲಲ. ತಾಂದ ಯು ರ್ಗನಗ  
ಆಧಿೇನ್ವಾಗುವಿಕ ಯನ್ುು ವ ೇದಭಾಗವು ಎಾಂದಿಗೊ ಮಾತನಾಡದು. ತಾಂದ ಯು ರ್ಗನಗ  
ಒಾಂದು ನಯೇಗವನ್ುು ಕ ೊಟ್ಟನ್ು (ಯೇಹಾನ್ 5:36); ರ್ಗನ್ು ತಾಂದ ಗ  
ಯೇಗಾವಾದದಾನ್ುು ಮಾಡಿದನ್ು (ಯೇಹಾನ್ 4:34). ಅವತರಿಸುವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲನ್ 
ಯೆೇಸುವಿನ್ ಅರ್ೊಲಾವಾದ ಕಾಯಮವು ಆತನ್ ರಾಜಾವನ್ುು ಆಳ್ಳವುದಕಾೆಗಿ 
ಸನ್ುದಧನ್ನಾುಗಿಸಿದಾನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಒತಿು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  (ಎಫ ಸ 1:22, 23), ಆದರ  ಆತನ್ 
ಆಳಿವಕ ಯ ದ ೇವರ ಹರಿಮಗ  ಹ ೊಾಂದಿಕ ಯಾಗುವಾಂತದುಾ ಇತುು. 

ವಚನ 28. ಈ ವಚನ್ದಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು 1:9ರಲ್ಲ್ಲ ಮಾತರ ಯೆೇಸುವು ದ ೇವರ ರ್ಗ ಎಾಂದು 
ಪೌಲನ್ು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಸೊಚಸಿದಾಾನ . ತಾಂದ  ರ್ತುು ಮಗ ಇಬಬರೊ ತರ್ಮ 
ಶ ರೇಷಟತ ಯ ಬಗ ಿ ಸಪದಿಮಸುತಿುದಾಾರ  ಎಾಂದು ಇಲ್ಲ್ಲ ಸೊಚಸುತಿುಲಲ. ತ ೈತವದಲ್ಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯವು 
ಯಾಕ  ಸಪದಾಮತಮಕವಾಯಿತು ಎಾಂಬುದು ಊಹಸಿಕ ೊಳ್ುಲೊ ಕಷಟಕರವಾದುಾ. ತಾಂದ  
ರ್ತುು ರ್ಗ ಒಾಂದ ೇ ರ್ನ್ಸೆರು ರ್ತುು ಒಾಂದ ೇ ರ್ಜೇವಿಯೊ ಅಗಿದಾಾರ . ಒಟ್ಾಟಗಿ, 
ಪ್ರಿಶುದಾಧತಮನ ೊಡನ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 6:19; 12:3), ಅವರು ಒಾಂದ ೇ ದ ೇವರಾಗಿದಾಾರ . 
ಪೌಲನ್ು ಮಾಡಿದ ಭಿನ್ುತ ಯು ರಕ್ಷಕನ್ಾಂತ  ಯೆೇಸುವಿನ್ ಪಾತರ ರ್ತುು ಆತನ್ ಜನ್ರ 
ಮೇಲ  ರ್ುಖ್ಾಸಾನಾಗಿರುವಿಕ ಯಡನ  ಇರುವುದಾಗಿತುು. ಅವರಲ್ಲ್ಲ ಒಬಬನಾಗಿ ಅವರನ್ುು 
ಆತನ್ು ಆಳ್ಳತಾುನ . ಆತನ್ು ನಾಾಯತಿೇರ್ಪಮಗಾಗಿ, ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ಕಾೆಗಿ, ರ್ತುು ತನ್ು 
ಜನ್ರನ್ುು ನತಾತವಕ ೆ ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡು ಹ ೊೇಗಲು, ರ್ಧಾಸಾಗಾರನ್ಾಂತ  ಆತನ್ು 
ಅಪ್ೂವಮವಾದ ಪಾತರವು ಕ ೊನ ಯಾದಾಗ ಆತನ್ು ತಿರುಗಿ ಬರುತಾುನ  (1 ತಿಮೊರ  2:5; 
ನ ೊೇಡಿರಿ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 8:6). ಸರ್ಸುವೂ ಆತನಗ  ಆಧಿೇನ್ವಾದ ಮೇಲ  ಮಗನತ ತ್ನಗೆ 
ಆಧಿೇನಮಯಡಿಕೆ ಟ್ಯುತ್ನಗೆ ತಯನೆೇ ಆಧಿೇನನಯಗತವನತ ದೆೇವರತ ಸಮಸುರಲ್ಲಿ ಸಮಸುವೂ 
ಆಗತವನತ. ದ ೇವರು “ಸರ್ಸುರಲ್ಲ್ಲ ಸರ್ಸುವೂ” ರ್ುಖ್ಾಸಾನಾಗಿರುವದು. 

ರ್ಗನ್ ದಿವಾರ ೊೇಹಣ ರ್ತುು ಆತನ್ parousia ಕಾಲದ ಅಾಂತಾದಲ್ಲ್ಲನ್ದನ್ುು 
ಸೊಚಸುವುದಾಗಿದುಾ (15:24), ಮಾನ್ವನ್ ಕ್ಷ ೇತರದಲ್ಲ್ಲರುವ ಆತನ್ ರ್ಜೇವಿತ ರ್ತುು 
ರ್ರಣದ ೊಾಂದಿಗ  ಜ ೊತ ಗ ೊಾಂಡಿರುವ ಆಡಳಿತ ರ್ತುು ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ರ್ಗನ್ು ಅಾಂದಾಜು 
ಮಾಡಿದಾಾನ . ಈಗಲೊ ಕೊಡ ರ್ಗನ್ ಅಧಿಕಾರವು ತಾಂದ ಯ ರ್ಹಮ ಅಥವಾ 
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ಸ್ಾವಮಭೌರ್ತವವನ್ುು ತಾಾಗಮಾಡುವುದಲಲ. ತನ್ು ಅವತರಿಸುವಿಕ ಯ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲ  
ತಾಂದ ಯು ರ್ಗನಗ  ನಯೇಗವನ್ುು ಹಾಂಚಕ ೊಟ್ಟನ್ು. ತಾಂದ  ರ್ತುು ರ್ಗನ್ು 
ರ್ನ್ುಕುಲದ ಬಿಡುಗಡ ಯ ನತಾತವದ ಅದ ೇ ಯೇಜನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಒಾಂದಾಗಿದಾರು.  

ಕ್ರರಸುನ್ ಸಾಂದ ೇಶವು ಸಾಂಪ್ೂಣಮಹೃದಯದದಿಾಂದ ಸರ್ರ್ಪಮಸಿಕ ೊಾಂಡವರಿಗ , ರ್ರಣದ 
ಅಾಂಶಕೊೆ ಕೊಡಾ ಆ ಆರ್ಾಂತರಣವು ಇಲಲದ ೇ ಇಲಲ (ಲೊಕ 14:26, 27). ಪೌಲನ್ು 
ವಾದಿಸಿದಾಂತಹ ರ್ರಣದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಆತನ್ು ಬಯಸಿದ ರ್ೊಲ ಸವರೊಪ್ದ 
ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ಗ ಲ್ಲ್ಲ್ಲ್ಯನ್ ಬ ೊೇಧಕರ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸುವಾಂತದಾಾಗಿತುು. 
ಬರಲ್ಲ್ರುವ ಕಾಲದಲ್ಲ್ಲ ರ್ಜೇವನ್ಕಾೆಗಿ ಭರವಸ್ ಯು ಇಲಲದಿರುವದು, ಯೆೇಸುವನ್ುು 
ಹಾಂಬಾಲ್ಲ್ಸುವ ಕರರ್ದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೇವಲ ಒಬಬ ರ್ೊಖ್ಮನ್ು ಮಾತರ ತನ್ುನ್ುು ಅಪಾಯಕ ೆ, 
ಕಷಟಪ್ಡುವಿಕ , ರ್ತುು ರ್ರಣದ ವಿಷಯಗಳ್ನ್ುು ಆರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವವನಾಗಿದಾಾನ . 
ದ ೇಹಸಹತವಾದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಕ್ರರಸಿುೇಯ ಅರಿಕ ಗ  ಜ ೊೇಡಿಸಲಪಟ್ಟಟಲಲ; ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲಯ 
ನ್ರ್ಮ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಕ ೇಾಂದರವಾಗಿ ಇದು ಪಾಲ ೊಿಳ್ಳುವುದಾಗಿದ .  

ದೆ ಡೆದಯದ “ಯಯಕೆ?” (15:29-34) 
29ಸತ್ುವರಿಗೆ ಪುನರತತಯಥನವಿಲಿವಯದರೆ ಸತ್ುವರಿಗೆ ೇಸಾರ ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ 

ಮಯಡಿಸಿಕೆ ಳುುವವರತ ಏನತ ಮಯಡತವರತ? ಸತ್ುವರತ ಎದತದಬರತವದೆೇ ಇಲಿವೆುಂಬತದತ 
ನಜವಯಗಿದದರೆ ಯಯಕೆ ಅವರಿಗೆ ೇಸಾರ ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ ಮಯಡಿಸಿಕೆ ಳುುತಯುರೆ? 30ನಯವು ಸಹ 
ಪಾತಿ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಯ  ಯಯಕೆ ಜೇವದ ಭಯದಿುಂದಲ್ಲಿದ ದೆೇವೆ? 31ಸಹೆ ೇದರರೆೇ, ನಮಮ 
ಕತ್ಿನಯದ ಕ್ತಾಸು ಯೇಸತವಿನಲ್ಲಿ ನಮಮನತು ಕತರಿತ್ತ ನಮಗಿರತವ ಹೆಚಚಳದ ಮೇಲೆ ಆಣೆ ಇಟ್ತು 
ನಯನತ ದಿನಯಲತ ಸ್ಯಯತತ್ುಲ್ಲದ ದೆೇನೆ ಎುಂದತ ಹೆೇಳುತೆುೇನೆ. 32ನಯನತ ಎಫೆಸದಲ್ಲಿ 
ಮೃಗಗಳೊೆುಂದಿಗೆ ಯತದಿ ಮಯಡಿದತದ ಕೆೇವಲ ಮಯನಷ್ಯಭಿಪಯಾಯದಿುಂದಯದರೆ ನನಗೆೇನತ 
ಪಾಯೊೇಜನ? ಸತ್ುವರತ ಎದತದಬರಲ್ಲಲಿವಯದರೆ – ತಿನೆ ುೇಣ್ ಕತಡಿಯೊೇಣ್, ನಯಳ  ೆ
ಸ್ಯಯತತ ುೆೇವಲಯಿ. 33ಮೇಸಹೆ ೇಗಬೆೇಡಿರಿ. ದತಸ್ಯಿಹಸವು ಸದಯಚಯರವನತು ಕೆಡಿಸತತ್ುದೆ. 
34ಇುಂರ್ ಅಮಲ್ಲನುಂದೆಚೆಚತ್ತು ನೇತಿವುಂತ್ರಯಗಿರಿ. ಪಯಪವನತು ಬಟ್ತುಬಡಿರಿ; ಕೆಲವರಿಗೆ 
ದೆೇವರ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಯನವೆೇ ಇಲಿ; ನಮಗೆ ನಯಚಿಕೆ ಹತಟ್ುಬೆೇಕೆುಂದತ ಇದನತು ಹೆೇಳುತೆುೇನೆ. 

ವಚನ 29. ಈ ವಚನ್ದ ಕ್ರಲಷಟತ ಯನ್ುು ವಿವರಿಸಲು ಸತಾವ ೇದಿೇಯ ವಿದಾಾಥಿಮಗಳ್ಳ 
ಅಸಾಂಖ್ಾಾತ ಮಾಗಮಗಳ್ನ್ುು ಕ ೊಡುವವರಾಗಿದಾಾರ . ಅವರಲ್ಲ್ಲ ಅನ ೇಕರು ವಿವರಿಸಿದ 
ಭಾಗದಲ್ಲ್ಲ ಚ್ಾತುಯಮವನ್ುು ಪಾರಯೇಗಿಸುವವುದಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಅವರು 
ವಿವ ೇಚನ್ಯುಕು ವಿವರಣ ಗಳ್ನ್ುು ಕ ೊಡುವವರಾಗಿದಾಾರ . ಸರ್ಸು ಸ್ ೈದಾಧಾಂತಿಕ ಪ್ದಧತಿಯ 
ಅವಲಾಂಭನ ಯು ವಚನ್ದ ಅಕ್ಷರಶಃ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ದ ಮೇಲ  ಇದು ಇರುವುದಾಗಿದ . 
ರ್ರಣಿಸಿದ ಜನ್ರಿಗ ೊೇಸೆರ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಆ ತರದ ಪ್ರಾಥಮಕವಾದ 
ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವನ್ುು ನ್ಡ ಸುತಿುದಾರು ಎಾಂದು ಕ ಲವರು ಸೊಚಸುವವರಾಗಿದಾಾರ . ಅದು 
ಹಾಗಿರುವುದಾದರ , ಇದರ ದಾಖ್ಲ ಯು ಕ ೇವಲ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತರ 
ಇರುವುದಾಗಿದ . ಏನ ೇ ಆದರೊ, ವಿವರಣ ಯು ಪ್ರಿಗಣನೇಯವಾದ ಕ್ರಲಷಟತ ಯನ್ುು 
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ಕ ೊಡುವುದಾಗಿದುಾ, ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಸೊಚಸಿದುಾ ರ್ತುು ತ ಗ ದು 
ಹಾಕಲಪಟ್ಟ ವಿಷಯವೂ ಆಗಿದ . ಕ ೈಸುರು ರ್ರಣಿಸಿದ ಅವಿಶಾವಸಿಗಳಾದ ಸ್ ುೇಹತರ 
ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾಂಧಿಕರಿಗಾಗಿ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾಾದರ  ಅದು ಊಹಸಲಾ 
ಸ್ಾಧಾವಾದಾಂಥದುಾ ಆಗಿದುಾ ಆ ಅಭಾಾಸದ ಪ್ರಯತುವನ್ುು ಮಾಡದ ೇ 
ಸರಿಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕ ಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಸೊಚಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಕ್ರರಸಿುಯ ಸಿದಾಧಾಂತಗಳ್ 
ತಿರುಚುವಿಕ ಯನ್ುು ವಿರ ೊೇಧಸಿವುದರ ಬಗ ಿ ಅಪೊಸುಲನ್ು ನಾಚಕ ೊಳ್ಳುವವನಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. 
ಪೌಲನ್ು ಚಚಮಸಿದ ಪ್ರತಿಯಾಂದೊ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದ ಉದಾಹರಣ ಯಲ್ಲ್ಲ (ರ ೊೇಮಾ 6:3-7; 
1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 6:11; ಗಲಾತಾ 3:27; ಕ ೊಲ ೊ 2:12; ತಿೇತ 3:5), ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ 
ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಾಂಡವನ್ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಯ ಬಗ ಗ  ಆತನ್ು ಮಾತನಾಡುತಿುದಾಾನ . 

ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಅನ್ುಸರಿಸುತಿುದಾ ಪಾರತಿನಧಿಕ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದ ವಿಚ್ಾರವು 
ಕ್ರಲಷಟತ ಗಳಿದಾಾಗೊಾ, ಕ ಲ ವಿವರಣಾಕಾರರಿಗ ೊೇಸೆರಿಗ  ಇದು ಈ ಪ್ರಿಚ್ ಛೇದದ ಬಲು 
ಕಾಯಮಸ್ಾಧಾವಾದ ವಿವರಣ ಗಳ್ನ್ುು ಕ ೊಡುವುದಾಗಿದ . “ತಾನ ೇ ಪ್ರವಾನಗ  ಕ ೊಡದ 
ತನ್ು ವಿರ ೊೇಧಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ಆಚ್ಾರಗಳ್ ಬಗ ಿ ಆತನ್ು ವಾದಮಾಡುವದು 
ಸ್ಾಧಾತ ಯುಳ್ುದ ಾೇ” ಎಾಂದು Herman Ridderbos ಬರ ಯುತಾುರ .23 ಸತಾವಾದಾಂಥ 
ಅಾಂಥವುಗಳಿಗ  ಅಾಂತಹ ಅಭಾಾಸಗಳ್ಳ ತ ೊಾಂದರ ಯಿಲಲದವು, ಅವುಗಳಿಾಂದ ಯಾವ 
ಪ್ರಯೇಜನ್ವೂ ಇಲಲ, ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ನ ೊೇಡುವವನಾಗಿದಾನ್ು, ಬಹುಶಃ ಪೌಲನ್ 
ಮಾತುಗಳ್ಳ ಸತ್ುವರತ ಎದತದಬರತವದೆೇ ಇಲಿವೆುಂಬತದತ ನಜವಯಗಿದದರೆ ಯಯಕೆ 
ಅವರಿಗೆ ೇಸಾರ ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನ ಮಯಡಿಸಿಕೆ ಳುುತಯುರೆ? ಎಾಂಬ ಪೌಲನ್ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಆ 
ಅಬಾಾಸದ ಆತನ್ ಸರ್ಮತಿಯನ್ುು ಬಹುಶಃ ಸೊಚಸುವುದಾಗಿರಬಹುದು. ಸಿದಾಧಾಂತದ ಬಗ ಿ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಬಗ ಗ  ಆತನ್ ಬ ೊೇಧನ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಇದು ಬಲಪ್ಡಿಸಿದಗಲೊ ಕೊಡಾ ಒಬಬನ್ 
ಸಪಷಟವಾದ ಅಸರ್ಮತಿಯನ್ುು ಎದುರುನ ೊೇಡಬಹುದು. ಹ ೇಗ ೊೇ, ಈ ಅಬಾಾಸದಿಾಂದ 
ಪೌಲನ್ು ತನ್ಗ ೊೇಸೆರ ಅಾಂತರವನ್ುು ಕಾಣುವವನಾಗಿದಾನ್ು. “ಅವರು . . . ಏನ್ು 
ಮಾಡುವರು?” ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಕ ಳ್ಳತಾುನ , “. . . ನಾವು ಏನ್ು ಮಾಡುತ ುೇವ ?” ಎಾಂದು 
ಆತನ್ು ಕ ೇಳ್ಲ್ಲ್ಲಲ. “ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಅಗುವುದಿಲಲವ ಾಂದ ಮೇಲ  ‘ಸತುವರಿಗ ೊೇಸೆರ’ 
ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದರಿಾಂದ ಏನ್ು ಪ್ರಯೇಜನ್?” ಎಾಂಬುದು ಪ್ರಶ ುಯ 
ರ್ರ್ಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದ ೊಾಂದು ಒಳ ುಯ ವಿವರಣ ಯು ಆಗಿದುಾ: “ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು 
ನರಾಕರಿಸುವವರು ಆ ಜನ್ರಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲವರು ಸತುವರಿಗ ೊೇಸೆರ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ 
ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು ಇದು ಯಾವ ಅಥಮವನ್ುು ಕ ೊಡುತುದ ?”24 

ಇದಕ ೆ ಬದಲ್ಲ್ಯಾಗಿ, ಸತುವರ ಬಗ ಗಿನ್ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದ ನ್ಾಂತರ ಪೌಲನ್ು 
ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದ ರ್ಹತವವನ್ುು ಜನ್ರ ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವುದಕಾೆಗಿ ಸೊಚಸುತಿುರಬಹುದಾಗಿದ . 
ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಿಡುವವನ್ು ಇತರರು ಸತು ಹಾಗ ಯೆೇ, ಅದನ್ುು ಅರಿತುಕ ೊಾಂಡ ಮೇಲ  
ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಲು ಬಯಸಬಹುದು, ಹೇಗ  ಆತನ್ು ರ್ರಣಿಸುವನ್ು ರ್ತುು 
ಕ ೊನ ಯ ತುತೊುರಿಯು ಧವನಸಿದಾಗ ಕತಮನ್ನ್ುು ಎದುರಿಸುವನ್ು. David E. Garland 
ಪೌಲನ್ ವಿಚ್ಾರವನ್ುು ಸ್ಾರಾಾಂಶಿೇಕರಿಸುತಾು ಹೇಗ  ರ್ುಾಂದುವರ ಸುತಾುರ : “ಅಲ್ಲ್ಲ 
ಸತುವರಿಗ  ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವಿಲಲವಾದರ  ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವು ಹುರುಳಿಲಲದ ಆಚ್ಾರವಾಗಿದುಾ ಅದು 
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ಸಾಂಭವಿಸಲಾರದವುಗಳ್ನ್ುು ಸುಳಾುಗಿ ಪ್ರತಿನಧಿಸುವುದಾಗಿದ .”25 ಉಪ್ಸಗಮದ ὑπέρ 

(huper) ಹ ೊರಗ  “ಅದರ ಡ ಗಿನ್ ನ ೊೇಟ್ದ ಜ ೊತ ” ಎಾಂಬುದರ ಅಥಮಕ ೆ ಒತುುಕ ೊಡುವದು 
ಕಷಟವಾದದುಾ ಎಾಂದು ತಿಳಿದು, ಆದರ  ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಬಳ್ಸುವ ಪ್ದಗಳಿಾಂದ 
ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವ ರ್ೊಲಕ ಪೌಲನ್ು ಕವಚತಾುಗಿ ಸಾಂರಕ್ಷಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ .  

ಇನ್ೊು ಇನ ೊುಾಂದು ಸ್ಾಧಾತ ಯೆಾಂದರ  ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವು 
ಅನರಿೇಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರ್ರಣಿಸಿದವರ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಬಗ ಗ  ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುತುದ ಾಂದು ಪೌಲನ್ 
ಅಥಮವಾಗಿತುು. ಒಬಬ ಕಟ್ಾಟ ವಿಶಾವಸಿಯು ಸತುವನ ೊಬಬನಗ ೊೇಸೆರ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು 
ವಾಕುಪ್ಡಿಸುವ ನಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲ್ಲ ತನ್ುನ್ುು ತಾನ್ು ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದಿತುು. ದ ೇವರ 
ಕ್ಷಮ ರ್ತುು ಕೃಪ ಗಾಗಿ ಹತಾಶ ಯ ರ್ನ್ವಿಯನ್ುು ಮಾಡುವಾಗಲೊ ಕೊಡ ಇಾಂಥ 
ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು ಆತನ್ು ಕ ೈಕ ೊಳ್ುಬಹುದಿತುು. ಇಾಂಥ ಇರುವಿಕ ಗಳ್ಳ ಆತನ್ು 
ಮಾಡಿದಾಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಹ ಚಾನ್ದು ಇಲಲ ಎಾಂದು ಯಾಕ  ಹ ೇಳಿದನ್ು ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ವಿವರಿಸುವುದಾಗಿದ . ಸತುವರಿಗ ೊೇಸೆರ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವವರ ಗ ೊೇಳಿಗ  
ಆತನ್ು ಬಹುಶಃ ರ್ನ್ುಣ  ಕ ೊಡುತಿುರಬಹುದು. 

ಪೌಲನ್ ಮಾತುಗಳ್ ಯಾವುದ ೇ ವಿವರಣ ಯು ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ತೃರ್ಪುಕರವಾಗಿಸಿಲಲ. 
ಹ ೇಗ ೊೇ. ವಚನ್ದಿಾಂದ ತ ಗ ದು ಹಾಕುವಾಂತಹವುಗಳ್ನ್ುು ಕ ಲ ಸಮಾರ ೊೇಪ್ಗಳ್ನ್ುು 
ಜನ್ರು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಬಹುದಾಗಿದ . (1) “ರ್ರಣ” ಎಾಂಬ ಪ್ದವು ಗಿರೇಕನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಬಹುವಚನ್ವಾಗಿದುಾ, ಕ ಲವರು ಸೊಚಸಿದ ಹಾಗ  ರ್ರಣಿಸಿದ ಯೆೇಸುವಿನ್ ಸಲುವಾಗಿ 
ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಎಾಂದು ಈ ವಚನ್ವು ಅರ ೈಮಸುವುದಿಲಲ. (2) ರ್ರಣಿಸಿದವರಿಗ  
ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದ ಮೇಲ  ಹ ೊಸಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ ಬ ೊೇಧನ ಗಳ್ಳ ಇಲಲ, ಇತರರ 
ಪಾಪ್ಗಳ್ನ್ುು ತ ೊಳ ದು ಹಾಕಲು ಒಬಬ ವ ಾಕ್ರುಯು ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಹ ೊಾಂದುವ ಯಾವುದ ೇ 
ಯೇಗಾತ  ಅಲ್ಲ್ಲರಬ ೇಕ ಾಂಬ ವಿಚ್ಾರದಿಾಂದ ನಾವು ಸ್ಾರಾಸಗಟ್ವಾಗಿ ತಿರಸೆರಿಸಬಹುದು 
(ನ ೊೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 22:16). ವಿಶಾವಸಿಯು ಪ್ಶಾಾತಾುಪ್ದ ಭಾಗವಾಗಿ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವನ್ುು 
ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯು ನ್ಾಂಬಿಕ  ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಯನ್ುು ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವು ಸಾಂರಕ್ಷಿಸುವುದು 
ಆಗಿದ .  

ವಚನ 30. ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಾಂದ ಲಕ್ಷವನ್ುು ತನ್ುತು ತಿರುಗಿಸುತಾು, ರ್ರಣದಿಾಂದ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಇಲಲವಾದರ  ಪೌಲನ್ು ರ್ತುು ಇತರ ಬ ೊೇಧಕರು ಕ್ರರಸುನಗ ೊೇಸೆರ ತರ್ಮ 
ರ್ಜೇವವನ್ುು ಅಪಾಯಕ ೆ ತಾಂದು ಕ ೊಳ್ಳುವುದು ಯಾಕ  ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಕ ೇಳ್ಳತಾುನ . 
ದ ೇಹೇಯವಾದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಇಲಲದ ೇ ರ್ರಣದ ನ್ಾಂತರರ್ಜೇವಿತದ ಸ್ಾಧಾತ ಯನ್ುು 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದಾಗೊಾ, ಅಾಂಥ ನ್ಾಂತರದ ರ್ಜೇವನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ 
ಮೌಲಾವಾಗಲ್ಲ್ೇ ಅಥವಾ ವಾದವಾಗಲ್ಲ್ೇ ಇಲಲವ ಾಂದು ಆತನ್ು ಸಪಷಟವಾಗಿ 
ನ ೊೇಡುವವನಾಗಿದಾಾನ . 

ಭೌತಿಕ ದ ೇಹವು ರ್ರಣದ ನ್ಾಂತರದಲ್ಲ್ಲಯೊ ಅಸಿುತವದಲ್ಲ್ಲರುವದು ಎಾಂಬ ಅಜ್ಞಾನ್ದ 
ಪ್ರಾಕಾಷ ಟ ಎಾಂಬುದು ಗಿರೇಕ್ ಆಲ ೊೇಚನಾಕಾರರ ಅಭಿಪಾರಯವಾಗಿತುು. ಅರ ೇನಿನ್ಲ್ಲ್ಲ, 
ಉದಾಹರಣ ಗ , ರ್ರಣದಿಾಂದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಬಗ ಗ  ಮಾತನಾಡುವವರ ಗ  ಅಪೊಸುಲನ್ು 
ಸಕಾರಾತಮಕ ಕ ೇಳ್ಳವಿಕ ಯನ್ುು ಪ್ಡ ದನ್ು (ಅ.ಕೃ. 17:32). ಪೌಲನ್ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಗಣನ ಗ  
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ಬಾರವು ಎಾಂಬ ಕಾರಣದಿಾಂದ ಆತನ್ ಕ ಲ ವಿರ ೊೇಧಿಗಳ್ಳ ಆತನ್ ಅಪೊಸುಲ್ಲ್ಕ 
ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಸಾಂಶಯಪ್ಡತ ೊಗಿದರು (2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 10:10). ಆತನಗ  ತತವಜ್ಞಾನ್ದ 
ಜ್ಞಾನ ೊೇದಯ ಇಲಲವ ಾಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತಿುದಾರು (ನ ೊೇಡಿರಿ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 2:6). 
ಟ್ಟೇಕಾಕಾರರ ಬಗ ಗ  ಅಪೊಸುಲರ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಯು ಜ್ಞಾನ್ದ ಯಾವುದ ೇ ಕ ೊರತ ಯನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿರಲ್ಲ್, ರಾರ್ಜಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುದ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಅವನ್ು ಅದನ್ುು ಸರಿಸಮಾನ್ 
ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾನ್ು. ತಾನ್ು ನ್ಾಂಬಿದಾಕ ೊೆೇಸೆರ ರ್ರಣಿಸಲು ಅತನ್ು ಸಿದಧನದಾನ್ು. 
ಆದರ  ಬಲ್ಲ್ಲದರಾದ ಪ್ರವಿೇಣರು ಇಲಲ.  

ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಟ್ಟೇಕಾಕಾರನ್ುು ಖ್ಾಂಡಿಸುವುದಕ ೆ ಹಾಂದ ರ್ುಾಂದ  ಮಾಡಲ್ಲ್ಲಲ. ಆತನಗ  
ವಿವ ೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊರತ ಯಿದಾರ , ಇದು ಇಹಲ ೊೇಕ್ರೇಯ ತರದುಾ ಆಗಿದ . ತನ್ು ಅಶಕುತ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ದ ೇವರ ಕಾಯಮವು ದ ೇವರ ರ್ಹಮಯ ಚನ ೆಯಾಗಿದ  ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಅರಿತಿದಾನ್ು. 
ತತವಜ್ಞಾನಯ ಕಲ್ಲ್ಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ು ಯಾವ ನ್ಟ್ನ ಯನ್ೊು ಮಾಡಲ್ಲ್ಲಲ. ರ್ುಾಂದ ,ಆತನ್ 
ನರಾಂತರ ಅಪಾಯದ ಎದುರಿಸುವಿಕ ಯ ಆಧ್ಾರವು ದ ೇವರ ದ ೈವಿಕ ತ ಯ ಮೇಲ  ಆತನ್ 
ಆತುಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯು ಆಗಿತುು. ರ್ರಣದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವಿಲಲದಿದಾರ  ಆತನ್ು ಮಾಡಿದಾಾಂತ  
ರ್ಜೇವಿಸುವ ರ್ತುು ಬ ೊೇಧಿಸುವದನ್ುು ಯಾಕ  ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಎದುರುನ ೊೇಡಲ್ಲ್ಲಲ 
ಎಾಂದು ಕ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಆತನ್ು ತನ್ುನ್ುು ಪಾತಿೇ ಗಳಿಗೆಯಲಿಯ  ಯಯಕೆ ಜೇವದ ಭಯದಿುಂದ 
ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುತಾುನ ? 

ವಚನ 31. ನಯನತ ದಿನಯಲತ ಸ್ಯಯತತಿುದ ದೆೇನೆ ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ, ತಾನ್ು 
ನರಾಂತರವಾದ ಅಪಾಯದಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ು ರ್ಜೇವಿಸುತಿುದಾಾನ  ಎಾಂಬುದು ಆತನ್ ಅಥಮವಾಗಿದ . 
ಆತನ್ು ಸ್ ರವಾಸವನ ೊುೇ ಅಥವಾ ರ್ರಣವನ್ುು ಯಾವುದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಎದುರಿಸಬಹುದಾಗಿತುು. ಆತನಗ  ಎಲಲಡ  ವ ೈರಿಗಳಿದಾರು, ಆದರ  ಅಪೊಸುಲನ್ು ತನ್ು 
ಸಾಂಕಟ್ವನ್ುು ಸುವಾತ ಮಗಾಗಿನ್ ತನ್ು ಭಾರ ಎಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವವನಾಗಿದಾನ್ು ಎಾಂದಲಲ 
(ನ ೊೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 9:16; 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 11:23-27). ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ಸಾಂತೃರ್ಪು ರ್ತುು 
ಸಾಂತ ೊೇಷದ ಪ್ರಿಣಾರ್ದ ದ ೇವರ ರ್ಹಮಗಾಗಿ ರ್ತುು ಆತಮಗಳಿಗ ೊೇಸೆರ 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವಾಂಥ ಕ ೈಸುರಾಂತ  ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಕ್ರಡಿಯನ್ುು ಹ ೊತಿುಸಲು ತನ್ು ರ್ಜೇವಕ ೆ 
ಅಪಯಯವನ ು ತ್ುಂದತಕೆ ಳುಲತ ಆತ್ನತ ಸಿದಿನದದನತ. νή (nē, “ಸಿಾರಪ್ಡಿಸು”) ಪ್ದವು, 
ವಿಷ ೇಶವಾಗಿ ಒಾಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞ ಯನ್ುು ಸೊಚಸುವುದಾಗಿದುಾ, ಇದು ಇಲ್ಲ್ಲ ಕ ೇವಲ ಹ ೊಸ 
ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತರ ಸಿಕುೆವುದಾಗಿದ . ಇದರ ೊಡನ  ಅಪೊಸುಲನ್ು ವಿದಿವತಾುಗಿ 
ರ್ತುು ನಶಿಾತವಾಗಿ ತಾನ್ು ಬರ ಯುವಾಂತಹ ಸತಾವನ್ುು ಖ್ಚತವಾಗಿಸುತಿುದಾಾನ . ಪ್ರತಿದಿನ್ 
ನಾನ್ು ಸ್ಾಯುತ ುೇನ : “ನ್ನ್ು ಸ್ ುೇಹತರ ೇ ಇದು ನರ್ಮಲ್ಲ್ರುವ ನ್ನ್ು ಹ ಮಮಯ ರ್ೊಲಕ 
ನಾನ್ು ಪ್ರತಿಜ್ಞ ಗ ೈಯುತ ುೇನ , ನ್ರ್ಮ ಕತಮನಾದ ಕ್ರರಸು ಯೆೇಸುವಿಗಾಗಿ ನಾನ್ು ನರ್ಮ 
ಮೇಲ  ಹ ಮಮಯುಳ್ುನ್ವಾಗಿದ ಾೇನ ?” ಎಾಂದು REB ಭಾಷಾಾಂತರಿಸಿದ . 

ನಮಮನತು ಕತರಿತ್ತ ನನಗಿರತವ ಹೆಚಚಳ ಎಾಂಬ ಪ್ದದ ಅಥಮವು ಪ್ರಶ ುಯನ್ುು 
ತರುವುದಾಗಿದ . “ನರ್ಮನ್ುು” (KJV) ಅಥವಾ “ನರ್ಮಲ್ಲ್ಲ” ಪ್ದವು ಒತುುಕ ೊಟ್ುಟ 
ಹ ೇಳ್ಳವುದಾಗಿದ . ಇದರ ಅಥಮವು ನರ್ಮನ್ುು “ಕುರಿತು ಹ ಚಾಳ್ದ ಮೇಲ  ನಾನ್ು ಇನ್ೊು 
ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಆಣ ಯಿಡುವ ನ್ು.” ಅವರ “ಹ ಚಾಳ್ಪ್ಡುವಿಕ ” ಅಥವಾ ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲಯ ಆಶಿೇವಾಮದ 
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ಎಾಂಬುದು ನಶಿಾತವಾಗಿಯೊ ಸತಾ ಎಾಂದು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಸೊಕಮವಾಗಿ ತಾನರುವ 
ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲನ್ ಅಪಾಯವನ್ುು ದೃಢಿೇಕರಿಸುತಾುನ . ಪೌಲನ್ ಉಲ ಲೇಖ್ವು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು 
ತರ್ಮ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಅರಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂತೃರ್ಪು ರ್ತುು ಸಾಂತ ೊೇಷವನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಬಹುದು 
ಎಾಂಬ ಸ್ಾಧಾತ ಯನ್ುು ಗಿರೇಕ್ ಅವಕಾಶ ನೇಡುವುದಾಗಿತುು. ಇನ ೊುಾಂದು ಸ್ಾಧಾತ ಯು 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ತನ್ು ಸವಾಂತ ಹ ಚಾಳ್ವನ್ುು,ತನ್ು ಸಾಂತೃರ್ಪುಯನ್ೊು ರ್ತುು ಸಾಂತ ೊೇಷವನ್ುು 
ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಾು ಇರಬಹುದು. ನ್ರ್ಮ ಕತಮನಾದ ಯೆೇಸೊ ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ಎಾಂಬ ವಚನ್ದ 
ಕ ೊನ ಯ ಭಾಗವು “ಹ ಚಾಳ್ದ” ವಿಷಯವನ್ುು ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸುತುದ . ತನ್ು ಬ ೊೇಧನ ಯ 
ರ್ೊಲಕ ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ಹಾಂಚಕ ೊಾಂಡ ಅವರಿಗ  ಆಣ ಯಿಡುವ ರ್ೊಲಕ 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ತಾನ್ು ಹ ೇಳಿದ ಸತಾವನ್ುು ವಾಕುಪ್ಡಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಕ್ರರಸು ಯೆೇಸುವಿನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಅವರ ಇರುವಿಕ ಯ ರ್ೊಲಕ ವಾಾಖ್ಾಾನಸಲಪಟ್ಟ ರ್ತುು ಮಾಡಲಪಟ್ಟಾಂಥ ಹ ಚಾಳ್ವು 
ಇದಾಗಿದ . 

ವಚನ 32. ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ರ್ತುು ಅದರ ನತಾರ್ಜೇವಿತಕಾೆಗಿ ನರಿೇಕ್ಷ ಯನ್ುು 
ಬದಿಗಿರಿಸಿ, ಹನ್ುಲ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ ತಾನ್ು ನ ೊೇಡಬಹುದಾದ ತನ್ು ರ್ಜೇವಿತಕ್ರೆರುವ ಅಪಾಯದ 
ಸಾಂಭವಿಸುವಿಕ ಯ ಆ ತರದ ಪ ರೇರಣ ಗಳ್ ಬಗ ಗ ಎಚಾರಿಕ ಯನ್ುು ಪೌಲನ್ು 
ಗುರುತಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾಾನ . ಅಪೊಸುಲನ್ು ಮಯನತಷ್ಯಭಿಪಯಾಯದಿುಂದ (κατὰ ἄνθρωπον, 
kata anthrōpon; 15:32) ವತಿಮಸುತಿುದಾಾನ  ಎಾಂದು ಕ ಲವರು ಹ ೇಳ್ಬಹುದು. ಅದು 
ಕ್ರರಸಿುೇಯ ಸರ್ುದಾಯದಲ್ಲ್ಲ ನಾಯಕನಾಗಿದಾಾಂಥ ಒಬಬನ್, ಖ್ಾಾತಿ ರ್ತುು 
ರ್ಹತಾವಕಾಾಂಕ ಿಯಯಾಗಿದ . “ಮಾನ್ುಷಾಭಿಪಾರಯ”ವು ಆತನ್ು ಅನ್ುಭವಿಸಿದುಾ 
ಎಾಂಬುನ್ುು ಅಪೊಸುಲು ಅಲಲಗಳ ಯುತಾಾನ . ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ ರ್ಜೇವಕ ೆ ಅಪಾಯವಿತುು 
(ಅ.ಕೃ. 18:12); ಈಗ ಎರಡನ್ೊರ ಮೈಲ್ಲ್ ಅಥವಾ ಎರ್ಜಯನ್ ಸರ್ುದರವನ್ುು ದಾಟ್ಟ, 
ಅಪಾಯವು ಪ್ರಭಲವಾಗಿತುು. ಆಗಲ ೇ, ಅತನ್ು ಎಫೆಸದಲ್ಲಿನ ಮೃಗಗಳೊೆುಂದಿಗೆ 
ಯತದಿಮಯಡಿದ ದೆೇನೆ ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಹ ೇಳಿರಬಹುದು. 

ಅಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ ರ್ತುು “ಕೊರರ ರ್ೃಗಗಳ ೊಾಂದಿಗ  ಯುದಧಮಾಡುವ” ಕ್ರಲಷಟ 
ಮಾತುಗಳಿಗ  ಸ್ ೊಟೇಯಿಕ್ ರ್ನ್ಸಿಾತಿಯ ಜ ೊತ ಯ ಲ ೇಖ್ಕರು ಬಳಿಕ ಗ  ಬರುತಾುರ .26 
ರ್ೃಗಗಳ ೊಾಂದಿಗ  ಹ ೊೇರಾಡುವ ಪೌಲನ್ ಮಾತಿನ್ ಅಥಮವನ್ುು ಕ ಲವರು ಅಕ್ಷರಸಹ 
ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡ ಹಾಗ  ಕ ಲವರು ಅವನ್ ಒಾಂದು ಅಥಮ ಅರ ೈಮಸಿದವರೊ ಇದಾಾರ  ಇದು 
ಅಸಾಂಭವನೇಯವಾದದುಾ ಆಗಿದ . ಬಹುಶಃ ಆತನ್ು ಅಾಂಥ ವಿಷರ್ಪ್ರಿಸಿಾತಿಯಿಾಂದ 
ಉಳಿದಿರಲ್ಲ್ಕ್ರೆಲಲ; ಕ ಲವಾಂದರಲ್ಲ್ಲ ಉಳಿದಿದಾಾನ . ಪೌಲನ್ು ತಾನ್ು ಅನ್ುಭವಿಸಿದವುಗಳ್ 
ರ್ೊಲಕ ಎಲಲಡ ಯಲ್ಲ್ಲಯೊ ವಿವರವಾಗಿ ಹ ೇಳ್ದಿದಾರೊ ಕೊಡಾ ಎಫ ಸದಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ು ಕ ಲವು 
ಗಾಂಭಿೇರವಾದ ಕಷಟಗಳ್ನ್ುು ಎದುರಿಸಿದಾನ್ು, ಆತನ್ು ಎಫ ಸದಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲ ವಷಮಗಳ್ನ್ುು 
ಕಳ ದಿದಾನ್ು (ನ ೊೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 20:31). ಆದರ  1 ಕ ೊರಿಾಂಥ ಬರ ಯುವ ಮೊದಲು 
ಎಷುಟವಷಮಗಳ್ವರ ಗ  ಇದಾನ್ು ಎಾಂಬುದು ಅಸಪಷಟವಾದದುಾ. ಅದು ಆತನ್ು ಪ್ಟ್ಟಣವನ್ುು 
ಬಿಡುವ ಸಾಂಧಭಮವಾಗಿದುಾದರಿಾಂದ ಅತನ್ು ಖ್ಚತವಾಗಿ ಯಾವುದ ೇ ಲ ೊೇಹ 
ಕ ಲಸಗಾರರಿಾಂದ ನ್ಡ ಸಲಪಡುವ ಗಲಭ ಯನ್ುು ಸೊಚಸುತುಲಲ (ಅ.ಕೃ. 19:24, 25; 20: 
1 ನ ೊೇಡಿರಿ 2 ತಿಮೊರ  4:14).  
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ಅಲ್ಲ್ಲ ರ್ರಣದಿಾಂದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಇಲಲವಾದರ  ಇಾಂಥ ಗಾಂಭಿೇರವಾದ 
ಕಠಿಣಪ್ರಿೇಕ್ಷ ಗಳ್ಳ ಒಬಬನ್ು ವಿಷಯವಾಗಲು ಯಾವುದ ೇ ಕಾರಣವಿಲಲವ ಾಂದು ಪೌಲನ್ 
ಕಷಟಗಳ್ಳ ಸ್ಾಕ್ಷಿೇಕರಿಸಲಪಟ್ಟಟವ . ಬರಲ್ಲ್ರುವ ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ ನರಿೇಕ್ಷಯಿಲಲದ ೇ 
ಅಾಂಥ ಕಠಿಣಶರರ್ವು ಯಾವುದ ೇ ಪ್ರಯೇಜನ್ವಿಲಲದುಾ ಆಗಿದ . ಬದಲಾಗಿ 
ಉತುರ್ಕಾಯಮವು hedonist ರದು ಆಗಿದ 27 “ಕುಡಿಯಿರಿ ತಿನುರಿ, ನಾಳ  ನಾವು 
ಸ್ಾಯಬಹುದು” (ಯೆೇಶಾಯ 22:13ಡ). ಈ ಹ ೇಳಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲನ್ ವಿಧಿಲ್ಲ್ಖಿತದ ವಿಚ್ಾರವು 
ಗಿರೇಕ ೊೇರ ೊೇಮಾನ್ ಜಗತಿುನ್ ಅನ ೇಕ ಬಾಗಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಜನ್ರ ರ್ನ್ದಲ್ಲ್ಲ ನ ಲ್ಲ್ಸಿತುು. ಇದರ 
ಅಥಮವು ರ್ರಣದಿಾಂದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ನೇವು ನ್ಾಂಬದ ೇ ಇದಾರ , ಅದರ ತಾತಿವಕ 
ಸಮಾರ ೊೇಪ್ದತು ನರ್ಮ ವಿಚ್ಾರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊತುುಕ ೊಳ್ುಲು ಧ್ ೈಯಮವುಳ್ುವರಾಗಿರಿ. ಆ 
ಕ್ಷಣದಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ ಅಥಮಹೇನ್ ಅಲಾೆದವನ್ುು ಆನ್ಾಂದಿಸಲ್ಲ್ ಎಲಲರ ಭವಿಷಾವನ್ುು 
ರ್ರಣವು ಹಡಿದಿರುವುದು.” ಲಾಾಟ್ಟನ್ನ್ುಲ್ಲ್ಲಯ carpe diem (“ದಿನ್ವನ್ುು ಸ್ಾವಧಿೇನ್ 
ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವದು”) ಇಾಂತ ಪ್ದಗಳ್ಳ ಇದ ೇ ತತವದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಖ್ಚತವಾದವುಗಳ್ಳ 
ಆಗಿವ . ರ್ರಣ ರ್ತುು ಸಮಾಧಿಯು ಕ ೇವಲ ಇವ ೇ ನ್ರ್ಮ ಭವಿಷಾವಾಗಿರುವುದಾದರ , 
ನಾವು ಇರುವ ಗಳಿಗ ಯು ರ್ಹತವದಾಾಗಿರುತುದ . 

ವಚನ 33. ದುಷಟರ ಪ್ರಬಾವದಿಾಂದ ರಕ್ಷಣ ಹ ೊಾಂದಿದವರಿಗ  ಅಾಂತಾದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ ದ ೇಹೇಯ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ನರಾಕರಿಸುವವರನ್ುು ತನ್ು ಓದುಗರು ದೊರವಿರಿಸಬ ೇಕ ಾಂದು 
ಪೌಲನ್ು ಬಯಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಪ್ರತಾಕ್ಷವಾಗಿ, ಕ ಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ದ ೇಹೇಯ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ಬಲು ಸಹಜವಾಗಿ ತಳಿುಹಾಕ್ರದಾರು.ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಎದುರಿಸಿದ 
ಶರರ್ವನ್ುು ಪ್ುರರಚಸಿ ಖ್ಚತವಾಗಿ ಹ ಳ್ಳವದು ಕಷಟಕರವಾದದುಾ. ಆಧುನಕ ಓದುಗರು 
ಊಹಸುವುದನ್ುು ಬಿಟ್ುಟಬಿಟ್ಟಟದಾಾರ , ಆದರ  ಕ ಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ತಾವು 
ಈಗಾಗಲ ೇ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸಿದಾಾರ ಾಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿ ಸುವವರಾಗಿದಾರು. ಕ ಲ 
ಅಪಾಥಮಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯು ರ್ತುು ಬುದಿಧಪ್ೂವಮಕ ವಿಕೃತಗ ೊಳಿಸುವಿಕ  
ಹ ೊಾಂದಾಣಿಕ ಯ ರ್ೊಲಕ ಇದುಾ, ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊಸ ರ್ಜೇವಿತದ ಪ್ರಿಣಾರ್ದ 
ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಹ ೊಾಂದಿರುವದನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಬ ೊೇದಿಸಿದಾಾನ  ಎಾಂದು ಅವರು 
ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಬಹುದಿತುು (ನ ೊೇಡಿರಿ ರ ೊೇಮಾ 6:4). ಅವರು ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ಈಗಾಗಲ ೇ 
ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ುಟ ಕ್ರರಸುನ್ ಜ ೊತ  ಆಸಿೇನ್ರಾಗಿರುವವರು ಎಾಂದು ನ್ಾಂಬಿರುವುದರಿಾಂದ, ಅವರು 
ಅನ ೈತಿಕತ  ರ್ತುು ಪಾಪ್ದ ಬಗ ಿ ಯಾವುದ ೇ ಭಯವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರಲ್ಲ್ಲಲ.ರ್ಹತವದ 
ತತವವನ್ುು ಪ್ುನ್ಃಸ್ಾಾರ್ಪಸುವ ರ್ೊಲಕ ಪೌಲನ್ು ಈ ವಿಚ್ಾರವನ್ುು ನರಾಕರಿಸಿದನ್ು: 
ಕ್ರರೇಸಿುಯ ಅರಿಕ ಯು ಅವರು ಆಚರಿಸುವ ನ ೈತಿಕತ ಯಿಾಂದ ಬ ೇರ ಯಾಗಿರ ಬಾರದ ಾಂದು 
ಅತನ್ು ಇಲ್ಲ್ಲ ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸಿದನ್ು. 

ದತಸಿಹವಯಸವು ಸದಯಚಯರವನತು ಕೆಡಿಸತತ್ುದೆ ಎಾಂಬ ಉಕ್ರುಯು ಆಧುನಕ ಯುಗದಲ್ಲ್ಲ 
ಅನ ೇಕ ಪಾರಚೇನ್ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಸ್ಾಹತಾಗಳ್ ಸಾಳ್ಗಳಿಾಂದ ಬಾಂದಿದ . ಇಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು 
ಉಲ ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ದಗಳ್ಳ ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಅರ ೇನನ್ ಮನ್ಾಂದರನ್ ಗುಣವಿಷ ೇಶವಾಗಿದ  
(c. ಕ್ರರ.ಪ್ೂ. 300). “ದುಸಿಹವಾಸವು” (ὁμιλίαι κακαί, homiliai kakai) 
ಪ್ರಿಗಣನ ಯಡಿಯಲ್ಲ್ಲ ಒಬಬನ್ ಸ್ಾಾಂಗತಾವನ್ುು ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳುವದು ರ್ತುು ಒಬಬನ್ು 
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ಅಾಂಗಿೇರಿಸಿದ ನ್ಾಂಬುಗ ಗಳ್ ಪ್ರಿಣಾರ್ಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದುಾ ಆಗಿದ . KJVಯ 
ಬಾಷಾಾಂತರದಲ್ಲ್ಲ “ಕ ಡುಕನ್ ಸಾಂಪ್ಕಮವು ಉತುರ್ ಗುಣಗಳ್ನ್ುು ಹಾಳ್ಳಮಾಡುತುದ ” 
ಎಾಂದಿದುಾ, ಇದು ಸತಾದ ಕ ೇಾಂದರವಾಗಿದ , ಆದರ  ಅಪೊಸುಲನ್ ವಿಷಯವು ಮಾತನಾಡುವ 
ವಿಷಯಗಳ್ನ್ುು ರ್ಮೇರಿದುಾ ಆಗಿತುು. “ಒಳ ುಯ” ಇದು ವಿಷ ೇಷಣವಾಗಿ χρηστός 

(chrēstos) ಭಾಷಾಾಂತರವಾಗಿದುಾ, ಇದು “ನೇತಿ” ಎಾಂದು ಮಾಪ್ಮಡಿಸಲಪಟ್ಟಟದ . 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ “ಉಪ್ಯೇಗಕಾರಿ” ಎಾಂದು ಅರ ೈಮಸುವ ಪ್ದವಾಗಿದ , ಆದರ  ಈ 
ಸಾಂಧಭಮದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ ೇರುವ ಅಥಮವು “ನ ೈತಿಕವಾಗಿ ಉತುರ್ ರ್ತುು ಉದಾರವಾಗಿ 
ಇರುವದು” ಎಾಂದಾಗಿದ .28 ಇದರ ಜ ೊತ  ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ ರ್ತುು ಒಬಬನ್ ಕ ಟ್ಟತನ್ಕ ೆ 
ಒರ್ಪಪಗ ಕ ೊಡುವ, ಬಾಯಿ ಮಾತಿನ್ ಒರ್ಪಪಗ ಯನ್ುು ಕೊಡಾ ಕ ೊಡುವದು, ಕ ಟ್ಟತನ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಸ್ ೇರಿರುವದು ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಸೊಚಸುತಾುನ . ಒಬಬನ್ ರ್ಜೇವಿತದ ಫಲಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪ್ದಗಳ್ಳ 
ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ಶ  ೇಧಿಸುತಾು ಹ ೊೇಗುತುವ . ಇದರ ಅಥಮವು “ನ ೈತಿಕತ ಯ ಬಗ ಗ  
ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ರ್ತುು ಹ ನ್ನಕ್ ವಿಚ್ಾರಗಳ್ಳ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಭೌತಿಕ ಚ್ೌಕಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲ್ಲಯ 
ಉಪ್ಯುಕುತ ಯ ಪ್ರದಶಮನ್ವನ್ುು ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯು ಅಗಿದ .”29  

ವಚನ 34. ಕತಮನ್ು ರ್ರಳಿ ಬರುವಾಗ ದ ೇಹೇಯವಾದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು 
ತಿರಸೆರಿಸುವಿಕ ಯ ರ್ೊಖ್ಮತನ್ವನ್ುು ತ ಗ ದುಹಾಕಬ ೇಕ ಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ವಾದಮಾಡುತಾುನ . ಇುಂರ್ ಅಮಲ್ಲನುಂದೆಚಚತ್ತು ನೇತಿವುಂತ್ರಯಗಿರಿ ಎಾಂದೊ ಪಯಪವನತು 
ಬಟ್ತುಬಡಿರಿ ಎಾಂದು ಬರ ಯತಾುನ . ಸುಳ್ಳು ಬ ೊೇಧನ ಗಳ್ನ್ುು ಎಷುಟದಿನ್ಗಳ್ ವರ ಗ  
ಸಹಸುತಾುಬಾಂದರ ೊೇ ಅಲ್ಲ್ಲಯವರ ಗ , ಕ್ರರಸುನ ೊಾಂದಿಗಿನ್ ಅವರ ಸಾಂಬಾಂಧವು ವಿಪ್ತಿುನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಇತುು” ಎಾಂದು ಗಿರೇಕ್ ವತಮಮಾನ್ಕಾಲವು ಸೊಚಸುವುದಾಗಿದ . ಪಾಪ್ವು ಕಳ್ಳವುಡುವದು 
ರ್ತುು ಸುಳ್ಳುಹ ೇಳ್ಳವುದಕ ೆ ಮಾತರ ಸಿೇರ್ಮತವಾಗಿಲಲ. ನ್ಾಂಬಿಗ ಗಳ್ನ್ುು ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯ 
ರ್ೊಲಕ ರ್ೊಲಭೊತ ತತವಗಳ್ ನರಾಕರಣ ಯಿಾಂದ ನ್ಾಂಬುಗ ಗಳ್ೊ ಕೊಡಾ 
ಪಾಪ್ವಾಗಿರಬಹುದು. ದ ೇವರಜ್ಞಾನ್ದ ಕ ೊರತ ಯುಳ್ುಾಂಥದಾನ್ುು ಪಾರಯೇಗಿವಸು 
ಬ ೊೇಧನ ಗಳ್ ಜ ೊತ  ಅವರು ಗರ್ನಸದಾಂಥದುಾ ರ್ತುು ರಾರ್ಜಯಾದಾಂಥದುಾ 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ನಾಚಕ ಯಾಗುವಾಂಥ ವಿಷಯವಾಗಿತುು.ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  
ಅವರ ಪ್ರಯೇಜನ್ಗಳಿಗ ೊೇಸೆರ ವಾದ ಮಾಡಬಯಸುತಾುನ . ಇದರಾಂತರ ಯೆೇ, ಅಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ಹಮಗ  ಯೇಗಾವಾದ ಸಾಂಗತಿಗಳಾದಾಗ ರ್ತುು ನರಾಕರಿಸುವುದಕ ೆ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಯು 
ಕರ ಕ ೊಟ್ಾಟಗ ಆತನ್ು ಹ ೊಗಳ್ಳತಾುನ . ಆತನ್ ಉದ ಾೇಶವು ಜನ್ 
ರ್ಪರೇಯವಾಗಬ ೇಕ ನ್ುುವುದಲಲ, ಆದರ  ಈ ಸಹ ೊೇದರರನ್ುು ದ ೈವಿೇಕ ಮಾಗಮದಲ್ಲ್ಲ 
ನ್ಡ ಸುವುದ ೇ ಆಗಿತುು. 

ವಿಭಿನು ರಿೇತಿಯ ಶರಿೇರಗಳು (15:35-41) 
35ಸತ್ುವರತ ಹೆೇಗೆ ಎಬಿಸಲಪಡತತಯುರೆ, ಎುಂರ್ ದೆೇಹದಿುಂದ ಬರತತಯುರೆ ಎುಂದತ ಒಬಿನತ 

ಕೆೇಳಯನತ. 36ಮ ಢನತ ನೇನತ; ನೇನತ ಬತ್ತುವ ಬೇಜವು ಸ್ಯಯದಿದದರೆ ಜೇವಿತ್ವಯಗತದಿಲಿ, 
ನೆ ೇಡತ; 37ಒುಂದತ ವೆೇಳ  ೆ ಗೆ ೇಧಿಯನಯುಗಲ್ಲೇ ಬೆೇರೆ ಯಯವುದೆ ೇ ಬೇಜವನಯುಗಲ್ಲೇ 
ಬತ್ತುವಯಗ ಬರಿೇ ಕಯಳನೆುೇ ಹೆ ರತ್ತ ಮತುಂದೆ ಆಗಬೆೇಕಯದ ದೆೇಹವನತು ಬತ್ತುವುದಿಲಿ. 
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38ಆದರೆ ದೆೇವರತ ತ್ನು ಇಷ್ುದುಂತೆ ಅದಕೆಾ ದೆೇಹವನತು ಕೆ ಡತತಯುನೆ. ಒುಂದೆ ುಂದತ ಬೇಜಕೆಾ 
ಅದರದರ ದೆೇಹವನತು ಕೆ ಡತತಯುನೆ. 39ಎಲಯಿ ಶರಿೇರಗಳು ಒುಂದೆೇ ವಿಧವಯದವುಗಳಲಿ; 
ಮನತಷ್ಾನ ಶರಿೇರ ಬೆೇರೆ, ಪಶತಗಳ ಶರಿೇರ ಬೆೇರೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶರಿೇರ ಬೆೇರೆ, ಮೇನತಗಳದತ 
ಬೆೇರೆ. 40ಇದಲಿದೆ ಪರಲೆ ೇಕದ ದೆೇಹಗಳುುಂಟ್ತ, ಭ ಲೆ ೇಕದ ದೆೇಹಗಳುುಂಟ್ತ, ಆದರೆ 
ಪರಲೆ ೇಕದ ದೆೇಹಗಳ ಮಹಮ ಬೆೇರೆ, ಭ ಲೆ ೇಕದ ದೆೇಹಗಳ ಮಹಮ ಬೆೇರೆ. 
41ಸ ಯಿನ ಮಹಮ ಒುಂದತ ವಿಧ, ಚುಂದಾನ ಮಹಮ ಮತೆ ುುಂದತ ವಿಧ, ನಕ್ಷತ್ಾಗಳ 
ಮಹಮ ಇನೆ ುುಂದತ ವಿಧ. ಮಹಮಯಲ್ಲಿ ಒುಂದತ ನಕ್ಷತ್ಾಕ ಾ ಇನೆ ುುಂದತ ನಕ್ಷತ್ಾಕ ಾ ಹೆಚತಚ 
ಕಡಿಮಯತುಂಟ್ಷ್ೆು. 

ವಚನ 35. ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ಕ ಲ ರ್ೊಲಗಳ್ ಮೇಲ  ನರಾಕರಿಸುವವ ತರ್ಮ 
ವಿರ ೊೇಧಿಗಳ್ ಅಸರ್ಥಮತ ಯು ಇದನ್ುು ತಕಾಮಧ್ಾರಿತ ನಬಾಂಧನ ಗಳ್ನ್ುು 
ವಿವರಿಸುವುದಾಗಿದ .ಭೌತಿಕ ದ ೇಹವು ಕ ೊಳ ಯುವುದನ್ುು ಯಾರಾದರೊ ನ ೊೇಡಬಹುದು. 
ಅದು ಎಬಿಬಸಲಪಡುವುದು ಹ ೇಗ ? Garlandರ ಹ ೇಳಿಕ ಯು ಸವಲಪ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಮಾತರ 
ಸರಿಯಾಗಿದ : 

ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ಆಪ್ರಾಧಗಳ್ಳ ಕ ಲ ತಿರುಗಿಬಿೇಳ್ಳವ ಉದ ಾೇಶಪ್ೂವಮಕ 
ಸಿದಾಧಾಂತಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಬ ೇರೊರಿರಲ್ಲ್ಲಲ ಆದರ  ಪಾರಮಾಣಿಕವಾದ ಗ ೊಾಂದಲವು ಅವರ ಗಿರೇಕ 
ಜಗತಿುನ್ ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊಟ್ಲಪಟ್ಟಟದ  . ಲೌಕ್ರೇಕ ದ ೇಹವು ಭೌತಿಕವಾಗಿದ  ರ್ತುು 
ನಾಶವಾಗುವಾಂಥದುಾ ಆಗಿದುಾ ಅದು ಪ್ರಲ ೊೇಕ ರಾಜಾಕ ೆ ಯೇಗಾವಾಗುವಾಂತ  
ಆತಿೀಕವೂ ರ್ತುು ನಾಶವಾಗದಾಂಥದೊಾ ಆಗುವಾಂತ  ಹ ೇಗ  ಮಾಡಲಪಡಬ ೇಕು 
ಎಾಂಬುದನ್ುು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವಲ್ಲ್ಲ ಅವರು ವಿಫಲರಾದರು.30  

ಅಾಂಶದ ಗ ೊಾಂದಲವು ನಸಿಾಂಶಯವಾಗಿದ ; ಆದರ  15:34ರಲ್ಲ್ಲನ್ “ಪಾಪ್ ಮಾಡಬ ೇಡಿರಿ” 
ಎಾಂಬ ಪೌಲನ್ ವಾದವು ಎಲಲಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಗ ೊಾಂದಲವನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿರುವುದನ್ುು 
ಸೊಚಸುವುದಾಗಿದ . 

ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ನ್ುು ಒಡಾಂಬಡಿಸುವದಕ ೊೆೇಸೆರ ಗುರುತಾದ 
“ಕ್ರವಿಮಾತನ್ುು” ಅಲಾಂಕಾರಿಕ ಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬಳ್ಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ವಿರ ೊೇಧಿಗಳ್ 
ದೃಷಾಟಾಂತಗಳ್ ಬಾಯಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ು ಸಾಂಭವನೇಯ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುು ಇಟ್ಟಟದಾಾನ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 
ರ ೊೇಮಾ 9:19; 11:19; ಯಾಕ ೊೇಬ 2:18) ರ್ತುು ವಾದಗಳ್ ರ್ೊಲಕ ಅವುಗಳ್ನ್ುು 
ವಿವರಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ದ ೇವರು ಪ್ರತಿಯಬಬ ತನ್ು ಜನ್ರಿಗ ೊೇಸೆರ ಪ್ರಲ ೊೇಕ್ರೇಯ 
ದ ೇಹವನ್ುು - ಆತಿೀಕ ರಾಜಾವನ್ುು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವಾಂಥ ನತಾ ರ್ಜೇವವಿರುವಾಂಥ 
ದ ೇಹವನ್ುು ಒದಗಿಸಲು ನದಿಮಷಟವಾಗಿ ಸರ್ಥಮನದಾಾನ  ಎಾಂದು ಕ ೊರಿಾಂಥವದರನ್ುು 
ಒರ್ಪಪಸುವುದು ಆತನ್ ಉದ ಾೇಶವುವಾಗಿತುು. ಹಾಗ  ನ ೊೇಡಿದರ  ಆ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಳ 
ನಜವಾಗಿಯೊ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ಕ ಲವರಿಾಂದ ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟವುಗಳಾಗಿದಾಾಗೊಾ, ಯಾವುದ ೇ 
ನದಿಮಷಟ ವ ಾಕ್ರುಯು ಪೌಲನ್ ರ್ನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ್ಲಲ. ಅವಿಶಯವಸಿಯತ ಸತ್ುವರತ ಹೆೇಗೆ ಎದತದ 
ಬರತತಯುರೆ? ಎುಂರ್ ದೆೇಹದಿುಂದ ಬರತತಯುರೆ? ಎಾಂದು ಕ ಳ್ಬಹುದು. ಮೊದಲಬಾರಿ 
ಅದಾಾಯದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು “ದ ೇಹ” ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ುು ಬಳ್ಸಲು ಆರಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾಾನ .ಈ 
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ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ವ ಾಕುಪ್ಡಿಸಲಾದ ಸಾಂಶಯಗಳ್ಳ ವಿವ ೇಕದ ನ ೈಜತವಕ್ರೆಾಂತ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ 
ಕಾಣುವವು ಆಗಿವ . ದ ೇವರು ತನ್ು ಬಗ ಗಿನ್ ಪ್ರಕಟ್ಣ ಯನ್ುು ಅಲಪವಾದ 
ಪ್ರಿಗಣಿಸುವಿಕ ಯಡನ  ಅವರು ಸೊಚಸುವುವು; ಅಥವಾ ಅವುಗಳ್ಳ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಮಾನ್ವ 
ಅನ್ುಭವದ ಲ ಕೆದಲ್ಲ್ಲ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಲಪಡುತುವ  ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಒತಿುಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . 

ವಚನ 36. ತರ್ಮ ಜಾಣತನ್ದ ಪ್ರಶ ುಗಳಿಾಂದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಯಾವುದ ೇ 
ಪ್ರಶ ುಯನ್ುು ಸುರ್ಮನಾಗಿಸಬಹುದು ಎಾಂದು ಯೇಚಸುವಾಂಥವರ ೊಡನ  ಮ ಢ 
(ἄφρων, aphrōn) ಎಾಂಬ ಕಠಿಣವಾದ, ಲಕ್ಷವನ್ುು ಸ್ ಳ ಯುವ ಪ್ದದಿಾಂದ, ಪೌಲನ್ು 
ಸಾಂಘಷಮಕ್ರೆಳಿಯುತಾುನ . “ಎಾಂಥ ರ್ೊಖ್ಮತನ್ದ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಳ!” ಎಾಂದು REBಯು ಆತನ್ು 
ಪ್ರತಿಕ್ರರಯೆಯ ಪ್ರಿಣಾರ್ವನ್ುು ಹಡಿದಿಟ್ಟಟದ .  

ವಚನ 37. ಸೃಷ್ಟಯಿಾಂದ ಕ ೊಟ್ಲಪಟ್ಟ ಉದಾಹರಣ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಮ ಸುತುಲೊ 
ನ ೊೇಡಿಕ ೊಳ್ಳುಲ ಾಂದು ಈ ಸಾಂಶಯಸಾರಿಗ  ಪೌಲನ್ು ಕ ೊೇರುವವನಾಗಿದಾಾನ . ನೇನತ 
ಎಾಂಬುದು ರ್ಹತವಪ್ೂಣಮವಾದದುಾ ಆಗದ . “ನೇನ್ೊ ಕೊಡಾ” ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ಹ ೇಳ್ಳತಿುದುಾ ಗ ೊೇಧಿಯ ಕಾಾಂಡವನ್ುು ಬಿತಿುದರ  ರ್ತುು ಅದು ಗ ೊೇಧಿಯ ಕಾಾಂಡವನ್ುು 
ಉತಾಪದಿಸುತುದ  ಎಾಂದು ಎದುರುನ ೊೇಡಬ ೇಡ. ಬಿೇಜವು ಬಿತುಲಪಡುವಾಗ, ಅದು 
ರ್ರಣಿಸುವ ಗುಣಾಾಂಶವು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿರುತುದ  ಆದರ  ಅದರ ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯು 
ಹ ೊಸರ್ಜೇವವನ್ುು ತರುತುದ . ರ್ಜೇವವು ರ್ರಣದ ಹ ೊರಗ  ಪ್ುಟ್ಟದ ೇಳ್ಳತುದ . ಬಿೇಜದಿಾಂದ 
ಹ ೊರಬಾಂದ ಸಸಿಯು ಬಿೇಜದ ರೊಪ್ದಾಂತಿರುವುದಿಲಲ, ಆದರೊ ಬಿೇಜ ರ್ತುು ಸಸಿಯ 
ರ್ಧಾ ನರಾಂತರತ ಯು ಇರುತುದ . ಮಾನ್ವರೊ ಕೊಡಾ, ರ್ಜೇವಿಸುವ ನಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಸ್ಾಯುವವರಾಗಿರುತಾುರ . ದ ೇಹವು ಸ್ಾಯುತುದ , ಆದರ  ಅದ  ಕ ೊಳ ಯುವಿಕ ಯು ಹ ೊಸ 
ಆತಿೀಕ ದ ೇಹಕ ೊೆೇಸೆರದ ಭರವಸ್ ಯನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿದ . ಲೌಕ್ರೇಕ ಜಗತಿುಗ  ಸ್ಾಕಷುಟ 
ಲಕ್ಷಕ ೊಡದ ೇ ಇರುವಾಂಥವರು ದ ೇಹದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲನ್ ನತಾರ್ಜೇವದ ಪ್ರಿಕಲಪನ ಯನ್ುು 
ನರಾಕರಿಸುವವರ ರ್ೊಲಕ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಳ ಎತುುವವರು ಆಗಿದಾಾರ . 

ಭಿನ್ುವಾಗಿಸುವುದಕ ೊೆೇಸೆರ ಆದರ  ಅದಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಅಾಂಶಗಳ್ನ್ುು 
ಮಾಡುವುದಕ ೊೆೇಸೆರ ಯೆೇಸು ಅದ ೇ ತತವವನ್ುು ಬಳ್ಸಿದನ್ು ಅಾಂದರ  ರ್ರಣದಿಾಂದ 
ರ್ಜೇವದ ಪ್ುಟ್ಟದ ೇಳ್ಳವಿಕ . ಕತಮನ್ು ಇನ ುೇನ್ು ರ್ರಣಿಸಬ ೇಕು ಆ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ, ಗಿರೇಕ್ 
ಮಾತನಾಡುವ ಯೆಹೊದಿಗಳ್ಳ ಪ್ಸೆಹಬಬವನ್ುು ಆಚರಿಸುವ ತರ್ಮ ಆಚರಣ ಯಲ್ಲ್ಲ ಇದಾರು. 
ಅವರು ಯೆೇಸುವನ್ುು ಭ ೇಟ್ಟಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರು. ಆತನ್ ರಹಸಾವಾದ ಮಾಗಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಲಕ್ಷಿೇಕರಿಸಿದುಾ ಯೇಹಾನ್ನ್ ಸುವಾತ ಮಯಲ್ಲ್ಲ ದಾಖ್ಲಾಗಿದುಾ,ಈ ಕ ೊತೊಹಲಕಾರಿ 
ಜನ್ರಿಗ  ತರ್ಮ ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ವನ್ುು ಬದಲಾಯಿಸಿಕ ೊಳ್ುಲು ಯೆೇಸು ಒತುಯಿಸುತಾುನ . 
“ಗ ೊೇದಿಯ ಕಾಳ್ಳ ಭೊರ್ಮಯಲ್ಲ್ಲ ಬಿದುಾ ಸ್ಾಯದಿದಾರ ಒಾಂದ ೇ ಆಗಿ ಉಳಿಯುವದು,” “ಸತುರ  
ಬಹಳ್ ಫಲಕ ೊಡುವದು” ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  (ಯೇಹಾನ್ 12:24). 

ಬಿೇಜದ ಅಳಿವು ರ್ುಾಂಬರುವ ಸುಾಂದರವಾದ ಸಸಿಗ  ಯಾವ ತ ೊಾಂದರ  ಮಾಡದು, 
ಅದ ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ, ಭೌತಿಕ ದ ೇಹದ ರ್ರಣ ರ್ತುು ಕ ೊಳ ಯುವಿಕ ಯು 
ಮೊದಲ್ಲ್ದಾದಾಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಹ ಚುಾ ಅದು್ತವಾದ ದ ೇಹದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ಕ ೆ ಯಾವುದ ೇ 
ಅಡಿಡಯನ್ುು ಮಾಡಲಾರದು. ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ದ ೇಹದ ಬಗ ಗಿನ್ ಆತನ್ ವಾಗಾಾನ್ವನ್ುು 
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ಹ ೊತುುಕ ೊಳ್ುಲು ಸರ್ಥಮವಾಗುವ ಸೃಷ್ಟಯಲ್ಲ್ಲ ವಿವರಸಲಸ್ಾಧಾವಾದಾಂಥ ಘಟ್ನ ಗಳ್ನ್ುು 
ದ ೇವರು ತರಲು ಸರ್ಥಮನಾಗಿದಾಾನ . ಭೌತಿಕ ರ್ಜೇವಿಯಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲ ೊಿಾಂಡಿರುವಿಕ ಯ, 
ಲೌಕ್ರೇಕ ದ ೇಹವು ಬರುವ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವಾಂತ  ಹ ೇಗ  ದ ೇಹವು 
ಪ್ರಿವತಮನ ಯಾಗುವದು ಎಾಂದು ಜನ್ರು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವದನ್ುು ಎದುರನ ೊೇಡುವದು 
ಕವಚತಾುದುದು ಅಗಿದ . ಅದ ೇರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ, ದ ೇವರು ತನ್ಗ  ಬಳಿಕ ಯಾಗುವ ಕಲಪನ ಯನ್ೊು 
ರ್ಮೇರಿ ಗೆ ಧಿಯನಯುಗಲ್ಲೇ ಬೆೇರೆಯಯವುದೆೇ ಬೇಜವನಯುಗಲ್ಲೇ ಬಿತುುವ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರು 
ತರ್ಮ ದ ೇಹಗಳ್ನ್ುು ಮಾಪ್ಮಡಿಸುವನ್ು ಎಾಂಬದು ಸಿರೇ ರ್ತುು ಪ್ುರುಷರ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯು 
ಸರಳ್ವಾದ ವಿಶಾವಸವಾಗಿದ . ಒಬಬ ವಿೇಕ್ಷಕನ್ು ಬಟ್ಾಣಿ ರ್ತುು ಹರಳ್ಳಗಳ್ನ್ುು ಅವುಗಳ್ 
ಭಿನ್ುತ ಯನ್ುು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ುದ ೇ ಭೊರ್ಮಯಲ್ಲ್ಲ ಹಾಕ್ರದಾಗ ಒಾಂದು ಸಸಿಯಾಗಿ ವಿಕಸಿಸಿ 
ಪ್ರಿವತಮನ ಯಾದಾಗ ಇನ ೊುಾಂದು ಹಾಗ ೇ ಒಳ್ಗ  ಉಳಿದಾಗಲ ೇ ಹ ೊರತು ಅವುಗಳ್ 
ಬಳಿಕ ಯ ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಲಾಗುವದು ಎಾಂದು ಮಾನ್ವ ವಿೇಕ್ಷಕನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . 
ಮಾನ್ವನ್ ದ ೇಹವು ಅಾಂತಸತವ ಹ ೊಾಂದಿದ ಬಟ್ಾಣಿಯಾಗಿದ  ಹ ೊರತು ಸತವಹೇನ್ವಾದ 
ಹರಳ್ಲಲ ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ವಾದಿಸುತಾುನ .  

ವಚನ 38. ಬಿೇಜವು ಮೊಳ ತು ಹ ೊಸದ ೊಾಂದು ದೆೇಹವನತು ಕ ೊಟ್ಾಟಗ, ದ ೇವರು 
ಕಾಯಮನರತನಾಗಿದಾಾನ  ಎಾಂದು ಸಪಷಟವಾಗುತುದ . ಬಿೇಜಕ ೆ ತನ್ು ಕ ೊಳ ಯುವಿಕ ಯಿಾಂದ 
ರ್ಜೇವವನ್ುು ಪ್ಡ ಯುವಾಂತ  ಕ ೊಟ್ಾಟತನ ೇ ದ ೇವರು. ಪ್ರತಿಯಾಂದೊ ಬಿೇಜಕೊೆ ಅದರದ ೇ 
ರೊಪ್ವನ್ುು ಕ ೊಡುತಾುನ ; ಅದು, ಆಬಿೇಜದಿಾಂದ ಯಾವ ತರದ ಸಸಾವು 
ಹ ೊರಬರಬ ೇಕ ಾಂದು ಆತನ್ು ನಣಮಯಿಸಿರುತಾುನ . ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ದ ೇಹದ ಸವಭಾವವನ್ುು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದಾಗ, ದ ೇವರ ಅದು್ತ ಶಕ್ರುಯ ವಿವರಗಳ್ನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವ ಅವಶಾಕತ ಯು 
ಅವರಿಗಿದ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳವವನಾಗಿದಾಾನ . ಈ ಯುಗದಲ್ಲ್ಲ ಊಹಸಲಾಗದಾನ್ುು 
ಮಾಡುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಬಿೇಜ ರ್ತುು ಅದು ಉತಾಪದಿಸುವ ದ ೇಹಗಳ್ ರ್ಧಾದ ಅವುಗಳ್ 
ನರಾಂತರ ತಯನ್ುು ನಲಮಕ್ಷಿಸಕೊಡದು. ಪ್ರಲ ೊೇಕ್ರೇಯ ದ ೇಹಗಳ್ಳ ಇಹಲ ೊೇಕದವುಗಳ್ಳ 
ಹ ೊಾಂದಿದಾಂತ  ಆಕಾರವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವುದಿಲಲ. ತರ್ಮದ ೇ ಆದ ವ ಾಕ್ರುತವವನ್ುು 
ಉಳಿದುಕ ೊಳ್ಳುವವು ಅಗಿವ . 

ಅಪೊಸುಲನ್ ವಾದದ ರ್ಹತವವ ಾಂದರ  ಬಿೇಜ ರ್ತುುಅದರಿಾಂದ ಹುಟ್ಟಟದ ಸಸಾ, 
ಪ್ರಿಗಣನೇಯವಾಗಿ ಭಿನ್ುವಾದಾಗೊಾ, ಎರಡೊ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಭೌತಿವಾಗಿವ . ಇಲಲವ ೇ 
ಒಾಂದು ಶುದಧವಾದ ಅತಿೀಕ ವಸುುವಾಗಿವ . ಈ ವಿಚ್ಾರವು Wayne Grudem ರಿಾಂದ 
ರ್ಾಂಡಿಸಲಪಟ್ಟಟದ : 

ಅಲಪದರಲ್ಲ್ಲ, ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ದ ೇಹವು ಸಹಜವಾಗಿ ರ್ತುು ರ್ೊಲತಃವಾಗಿ 
ಅಭೌತಿಕವಾದವುಗಳ್ಳ, ಅವುಗಳ್ಳ ಹಾಗ  ಮಾಡಲಪಡಬಹುದು, ಆದರ  ಇದು 
ಸಹಜವಾದ ದ ೈಹಕ ರ್ತುು ಭೌತಿಕ ಅವುಗಳ್ಳ ಸಪಷಟವಾದ ಸೊಚನ ಯನ್ುು ಕ ೊಡದ 
ಹ ೊರತು ದ ೇಹವಾಗಿದಾಾಗಲೊ ಕೊಡಾ ಇದು ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿದುಾ, ಬಲಹೇನ್ತ , 
ಅನಾರ ೊೇಗಾ ರ್ತುು ರ್ರಣದಿಾಂದ ನರಾಂತರವಾಗಿ ವ ೈಯಕ್ರುವಾದದುಾ ಆಗಿದ  ಎಾಂದು 
ಯೆೇಸು ರ್ತುು ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಲ ೇಖ್ಕರು ಬ ೊೇಧಿಸಲು ಬಯಸುತಾುರ .31 
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ವಚನ 39. ಈ ಅಾಂಶದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ ವಾದಗಳ್ಳ ಬದಲಾವಣ ಯಾಗದಿದಾರೊ ಅವನ್ 
ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ ಗಳ್ಳ ಬದಲಾಗಿವ , ಸಸಾ ಜಗತಿುನಾಂದ ಪಾರಣಿ ಜಗತಿುಗ  ಸ್ಾಗುವಾಗ, 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಈಗ ತಾನ ೇ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯಗಳಿಗ  ಪ್ೂರಕವಾಗಿ ಹ ಚುಾವರಿ ವಾದಗಳ್ನ್ುು 
ಕ ೊಡುತಿುದಾಾನ . ಹೇಗ , ಮನತಷ್ಾನ ಶರಿೇರ ಬೆೇರೆ, ಪಶತಗಳ ಶರಿೇರ ಬೆೇರೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಶರಿೇರ 
ಬೆೇರೆ, ಮೇನತಗಳದತ ಬೆೇರೆ. ಎಾಂಬಾಂತ  ಸಸಾರ್ಜೇವಕ ೆ ಅನ ೇಕ ರೊಪ್ವನ್ುು ದ ೇವರು 
ಕ ೊಟ್ಟಾಂತ , ಪ್ರತಿಯಾಂದೊ ಬಿೇಜವು ವಿಭಿನ್ು ರಿೇತಿಯ ಸಸಾವನ್ುು ಉತಪತಿು ಮಾಡುತುದ . 
ಬಿೇಜಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಅವು ಉತಾಪದಿಸುವ ಸಸಾಗಳ್ ಬಗ ಿ ಹ ೇಳ್ಳವ ರ್ೊಲಕ, ದ ೇವರು 
ದ ೇಹವನ್ುು ಪ್ರಿವತಮನ  ಮಾಡಲು ಶಕುನ್ು ಎಾಂದು ಪಾರಯೇಗಿಸುವವ ನಾಗಿರುವುದರಿಾಂದ 
ಇದು ಇನ್ೊು ಭೌತಿಕವಾಗಿಯೆೇ ಉಳಿದಿದ  ಆದರ  ಭಿನ್ು ರೊಪ್ದಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಕಾಯಮದಲ್ಲ್ಲ 
ಇದ . ದ ೇವರು ಪ್ರಲ ೊೇಕದ ದ ೇಹವನ್ುು ಅದು ಪ್ರಲ ೊೇಕ್ರೇಯ ರ್ಜೇವಕ ೆ 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವಾಂತಹ ಸಾಂಗತಿಗಳಿಾಂದ ರೊರ್ಪಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . 

15:39ರಲ್ಲ್ಲ ರ್ೊಲ ಪ್ದವು “ದ ೇಹ”; 15:40, 41ರಲ್ಲ್ಲನ್ ರ್ೊಲ ಪ್ದವು “ರ್ಹಮ” 
ಆಗಿದ . ಪಾರಣಿಗಳ್ ಜಗತಿುನ್ಲ್ಲ್ಲನ್ ಭಿನ್ು ತರದ ದ ೇಹವಿರುವಾಂತ , ಭೊಲ ೊೇಕದ ರ್ಜೇವಗಳ್ಳ 
ರ್ತುು ಪ್ರಲ ೊೇಕದ ಪ್ರಭಾವ ಶಾಲ್ಲ್ಗಳ್ಳ ರ್ಹಮಯಲ್ಲ್ಲ ಭಿನ್ುರಾಗಿರುತಾುರ . 
ಸಾಂಶಯಿಸಲಪಟ್ಟವರು ಅಥವಾ ಪ್ರಶಿುಸಲಪಟ್ಟವರನ್ುು ಉದ ಾೇಶಿಸುತಾು ಲೌಕ್ರೇಕ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ 
ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಹಾಗೊ ರ್ರಣದಿಾಂದ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ಉಳಿಯುವಾಂಥ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ ಸಿಾರತ ಗಳ್ ಬಗ ಿ 
ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ತಾವು ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ಹುದುಗಿಸಿರುವ ಆತಮ ರ್ತುು ಅದರ ರ್ಮತಿಗ  
ಅನ್ವಯಿಸಲಪಟ್ಟವರು ಎಾಂದು ತರ್ಮಷಟಕ ೆ ತಾವ ೇ ಯೇಚಸುವವರು ಆಗಿರುತಾುರ . ಹೇಗ  
ಅವರು ರ್ರಣವನ್ುು ದ ೇಹದಿಾಂದ ರ್ುಕ್ರು ಎಾಂದು ಭಾವಿಸುವವರು ಅಗಿರುತಾುರ . ಅಾಂಥ 
ಯೇಚನ ಗಳ್ನ್ುು ಪೌಲನ್ು ತಳಿುಹಾಕುತಾುನ . ದ ೇವರು ಆದಿಯಲ್ಲ್ಲ, ಸೃಷ್ಟಯನ್ುು 
ನಮಾಮಣಮಾಡಿ ದನ್ು ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ನ್ುು ಒಳ ುಯದ ಾಂದು ಉಚಛರಿಸಿದನ್ು (ಆದಿ. 1:31). 

ವಚನ 40. ಪರಲೆ ೇಕದ ದೆೇಹಗಳು, ಭ ಲೆ ೇಕದ ದೆೇಹಗಳಿಗೆ ದ ೇವರ 
ರ್ಹಮಯು ಅದಕ ೆ ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡು ಇರುವುದಾಗಿದ . ರ್ರ ಅಥವಾ ಬ ಟ್ಟಗಳ್ಳ ಸೊಯಮ 
ಚಾಂದರರಾಂತಹ ಒಾಂದ ೇ ತರದ ರ್ಹಮಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಲಲ, ಆದರ  ಪ್ರತಿಯಾಂದೊ 
ಸೃಷ್ಟಕತಮನ್ ನತಾ ವಿವ ೇಕ ರ್ತು ಶಕ್ರುಯಿಾಂದ ತನ್ುದ ೇ ಆದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊಳ ಯುವವು 
ಅಗಿವ . ಭೌತಿೇಕ ದ ೇಹಗಳಿಗ  ರ್ಹಮಯನ್ುು ಕ ೊಡಲು ಶಕುನಾಗಿರುವಾಂತ , ದ ೇವರು 
ತಾನ ೇ ಸೃಷ್ಟಸಿದ ದ ೇಹಗಳಿಗ  ಪ್ರಲ ೊೇಕದ ರಾಜಾದಲ್ಲ್ಲ ಎಾಂದ ಾಂದಿಗೊ ವಾಸಿಸುವಾಂತಹ 
ರ್ಹಮಯನ್ೊು ಸಹ ಕ ೊಡಲು ಶಕುನಾಗಿರುತಾುನ . 

ವಚನ 41. ಪೌಲನತ ತಯನತ ಲೌಕ್ತೇಕವಯದ ಮಹಮಯ ಕ ಡ ಇರಬಹತದಯಗಿತ್ತು 
ಆದರೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಬದಲಾಗಿ ಆತನ್ು ತನ್ು ಲಕ್ಷವನ್ುು ಪ್ರಲ ೊೇಕ್ರೇಯ ರ್ಹಮಯತು 
ತಿರುಗಿಸಿದನ್ು. ವ ೈವಿಧಾತ ಯು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಕಾಣುತುದ . ಚುಂದಾನ ಮಹಮ ಮತೆ ುುಂದತ 
ವಿಧ, ನಕ್ಷತ್ಾಗಳ ಮಹಮ ಇನ ೊುಾಂದು ವಿಧ ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ದ ೇವರು ಒಾಂದು 
ತರದ ದ ೇಹಕ ೆ ಅಥವಾ ಒಾಂದು ತರದ ವ ೈಭವಕ ೆ ಸಿೇರ್ಮತವಾಗಿಲಲ. ವ ೈಜ್ಞಾನಕ ಜ್ಞಾನ್ವು 
ರ್ುಾಂದುವರ ದಾಂತ , ದ ೇಹದ ರ್ಹಮ ರ್ತುು ರಕು ದ ೇಹಗಳ್ಳ ಹ ಚುಾ ಸುಪಟ್ವಾಗಿ 
ಹ ೊರಹ ೊರ್ುಮತುವ . ದ ೇಹಗಳ್ಳ ಇನ್ೊು ಬ ಳ ದು ಹಳ ಯುವು ಆಗುತುವ  ರ್ತುು 
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ಕ ೊಳ ಯುತುವ . ಲೌಕ್ರೇಕ ದ ೇಹಗಳ್ಳ ರ ೊೇಗ ರ್ತುು ರ್ರಣಕ ೆ ತುತಾುಗಿವ . ದ ೇವರು 
ಸಪಷಟವಾಗಿ ರ್ಮತಿಯಿಲಲದ ೇ ದ ೇಹಗಳ್ನ್ುು ನರ್ಮಮಸುವಲ್ಲ್ಲ ಸರ್ಥಮನಾಗಿದಾಾನ  ಎಾಂದು 
ಪೌಲನ್ು ವಾದಿಸುವವನಾಗಿದಾಿನ .ಪ್ರಲ ೊೇಕದ ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ ಬದಲಾಗದ ರ್ಹಮಯನ್ುು 
ಪ್ರಕಟ್ಟಸುವವನಾಗಿದಾಾನ  ಎಾಂದು ಸೊಚಸುವ ರ್ೊಲಕ ಆತನ್ು ತನ್ು ವಿಚ್ಾರವನ್ುು 
ಹ ೇಳಿದನ್ು. ನ್ಶವರವಾದ ಮಾಾಂಸದ ದ ೇಹಗಳ್ಳ ಬದಲಾವಣ ಯಾಗದ ನ್ಕ್ಷತರಗಳಿಗ  
ವಿರುದಧವಾಗಿ ಆತನ್ು ವಾತಾಾಸವನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ದ ೇವರು ಲೌಕ್ರೇಕ 
ದ ೇಹದಿಾಂದ ಪ್ರಲ ೊೇಕ್ರೇಯವುಗಳಿಗ  ರೊಪಾಾಂತರಿಸುವ ಶಕ್ರು ರ್ತುು ವಿವ ೇಕವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದಾಾನ .ಪ್ರಲ ೊೇಕ್ರೇಯ ರಾಜಾದಲ್ಲ್ಲ ದ ೇಹೇಯವಾಗಿ ಇರುವಿಕ ಯ ಅಸ್ಾಧಾತ ಯು 
ದ ೇಹದ ರ್ಮತಿಯು ವಾದಿಸಲಪಟ್ಟಟಲಲ. 

ಮೊದಲ ಆದಾರ್ ರ್ತುು ಎರಡನ ಯ ಆದಾರ್ನಾದ ಯೆೇಸುಕ್ರರಸು ರ್ಧಾದ 
ಸಮಾನ್ತ ಯನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಈಗಾಗಲ ೇ ಪಾರಸಾಂಗಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಾನ  (15:22). 
ರ ೊೇಮಾದವರಿಗ  ಬರ ದ ತನ್ುಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲ, ಕ ಲ ವಷಮದ ಹಾಂದ  ಬರ ದಾಂಥವುಗಳ್ ಎರಡರ 
ರ್ಧಾದ ಸ್ಾರ್ಾವನ್ುು ಬ ಳ ಸಿದಾಾನ . ರ ೊೇಮಾಪ್ುರ ಪ್ತಿರಕ  5:14-19ರಲ್ಲ್ಲ, ಪೌಲನ್ು 
ಆದಾರ್ನ್ ಪಾಪ್ಗಳ್ ಪ್ರಿಣಾರ್ವನ್ುು ಯೆೇಸುಕ್ರರಸುನ್ ರ್ರಣ ರ್ತುು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ 
ಪ್ರಿಣಾರ್ವಾದ ಬಿಡುಗಡ ಯ ದೃಷ್ಟಯನ್ುು ಪ್ುನ್ರುಚಛರಿಸುತಾುನ  1 ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನಕ ಕ್ರರಸುನ್ು ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡಲಪಟ್ಟ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ಕ ೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದಾಾನ  
ಎಾಂದು ಅತನ್ು ತ ೊೇರಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಕ್ರರಸುನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ದ ೇಹವು 
ಪ್ರತಿಯಬಬನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ದ ೇಹವು ಕ ೈಸುನಗ  ಖ್ಚತತ  ಆಗಿದ .  

ಸಮಾಧಿಯಳ್ಕ ೆ ಹ ೊೇದಾಂಥ ಅದ ೇ ಕ್ರರಸುನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ದ ೇಹವು, 
ರ್ಹಮಾಯುತವಾಗಿ ಪ್ರಿವತಿಮತವಾಯಿತು. ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ದ ೇಹವು ಮಾಾಂಸ ರ್ತುು 
ರಕುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅದ ೇ ರಿತಿಯ ಸಿಾರತ ಯನ್ೊು ರ್ತುು ಅಸಿಾರತ ಯೆರಡನ್ೊು ಹ ೊಾಂದಿರುತುದ . ಆ 
ಸತಾವು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಕಣುು ನ ೊೇಡುವವರ ಗೊ ಸುತಾವಾಗಿರುತುದ . 

ಕೆ ನೆಯ ಆದಯಮ (15:42-49) 
42ಸತ್ುವರಿಗಯಗತವ ಪುನರತತಯಥನವು ಅದೆೇ ಪಾಕಯರವಯಗಿರತವದತ. ದೆೇಹವು 

ಲಯಯವಸ್ ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ುಲಪಡತತ್ುದೆ. ನಲಿಯಯವಸ್ ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎದತದಬರತವದತ; 43ಹೇನಯವಸ್ ಥೆಯಲ್ಲ ಿ
ಬತ್ುಲಪಡತತ್ುದೆ, ಮಹಮಯಲ್ಲಿ ಎದತದಬರತವದತ; ನಬಿಲಯವಸ್ ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ುಲಪಡತತ್ುದೆ 
44ಬಲಯವಸ್ ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎದತದಬರತವದತ; ಪಯಾಕೃತ್ ದೆೇಹವಯಗಿ ಬತ್ುಲಪಡತತ್ುದೆ, ಆತಿೀಕದೆೇಹವಯಗಿ 
ಎದತದಬರತವದತ. ಪಯಾಕೃತ್ದೆೇಹವಿರತವುದಯದರೆ ಆತಿೀಕ ದೆೇಹವೂ ಇರತವದತ. 
45ಮದಲನೆಯ ಮನತಷ್ಾನಯದ ಆದಯಮನತ ಬದತಕತವ ಪಯಾಣಿಯಯದನೆುಂದತ 
ಬರದದೆಯಲಯಿ. ಕಡೆೇ ಆದಯಮನೆ ೇ ಬದತಕ್ತಸತವ ಆತ್ಮನತ. 46ಆತಿೀಕವಯದದತದ 
ಮದಲೆೇನಲಿ, ಪಯಾಕೃತ್ವಯದದತದ ಮದಲನೆಯದತದ; ಆಮೇಲೆ ಆತಿೀಕವಯದದತದ. 
47ಮದಲನೆಯ ಮನತಷ್ಾನತ ಭ ಮಯೊಳಗಿುಂದ ಉತ್ಪನುವಯಗಿ ಮಣಿುಗೆ 
ಸುಂಬುಂಧಪಟ್ುವನತ; ಎರಡನೆಯ ಮನತಷ್ಾನತ ಪರಲೆ ೇಕದಿುಂದ ಬುಂದವನತ. 48ಮಣಿುನುಂದ 
ಹತಟಿುದವನತ ಎುಂರ್ವನೆ ೇ ಮಣಿುಗೆ ಸುಂಬುಂಧಪಟ್ುವರ  ಅುಂರ್ವರೆೇ; ಪರಲೆ ೇಕದಿುಂದ 
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ಬುಂದಯತ್ನತ ಎುಂರ್ವನೆ ೇ ಪರಲೆ ೇಕ ಸುಂಬುಂಧಪಟ್ುವರ  ಅುಂರ್ವರೆೇ. 49ನಯವು 
ಮಣಿುನುಂದ ಹತಟಿುದವನ ಸ್ಯವರ ಪಾವನತು ಧರಿಸಿಕೆ ುಂಡಿರತವ ಪಾಕಯರ ಪರಲೆ ೇಕದಿುಂದ 
ಬುಂದಯತ್ನ ಸ್ಯವರ ಪಾವನತು ಧರಿಸಿಕೆ ಳುಬೆೇಕತ. 

ವಚನ 42. ತತವಶಾಸರದ ಊಹ ಯ ಜ ೊತಗ  ಪೌಲನತ ಸತ್ುವರಿಗಯಗತವ 
ಪುನರತತಯಥನವನತು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಒಳ್ಗ ೊಳಿುಸುತಾು ಇಲಲ. ನಜವ ೇನ ಾಂದರ  ದ ೇವರು 
ಬಲವಾಗಿದಾಾನ , ಜ್ಞಾನ್ವಾಗಿದಾಾನ , ರ್ತುು ದ ೈಹಕವಾದವುಗಳ್ನ್ುು ಆತಿೀಕವಾಗಿ 
ಮಾಪ್ಮಡಿಸುವವನ್ು. ಇದು ನಶಿಾತವಾಗಿ ಸ್ಾವಭಾವಿಕ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲನ್ ವಿವಿಧ ದ ೈಹಕ ರ್ತುು 
ರ್ಹಮಯು ಎಾಂಬುದು ಸಪಷಟವಾದದುಾ ಆಗಿದ .ರ್ನ್ುಷಾರ ವಿವ ೇಕವು ಅನ್ಾರಾ ಕ ಟ್ಟ ರ್ತುು 
ರ್ುಗಿರಿಸಿ ಬಿೇಳ್ಳವ ಲೌಕ್ರಕ ವಸುುಗಳಿಗೊ,ಮಾನ್ವನ್ ವಿವ ೇಕದ ದೌಬಮಲಾವನ್ುು 
ಪಾರಯೇಗಿಸುವುದಕೊೆ ಈಡಾಗಿರುತಾುರ  (2:5). 

ಭೊರ್ಮಯ ಮೇಲ  ರ್ಜೇವಿತಕಾೆಗಿ ದ ೇವರಿಾಂದ ರೊರ್ಪಸಲಪಟ್ಟ ದ ೇಹವು ಬಿತುಲಪಡುತುದ  
ಎಾಂದು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಇದು ಲಯಯವಸ್ ಥೆಯದತದ (φθορᾶ, phthora) 
ಆಗಿರುತುದ . ಎದುಾಬರುವದು ನತಾರ್ಜೇವಕಾೆಗಿ ಇದುಾ ಅದು ನಲಿಯಯವಸ್ ಥೆಯದತದ 
(ἀφθαρσία, aphtharsia) ಅಗಿ ರೊಪ್ಗ ೊಾಂಡಿರುತುದ . KJVಯ ರ್ತುು ಅದರಾಂತ ಯೆೇ 
NASBಯ ಕ ಲ ಟ್ಟಪ್ಪಣ ಗಳ್ ರ್ುದರಣದಲ್ಲ್ಲ “ನಾಶವಾಗುವ” ರ್ತುು “ನಾಶವಾಗದ” ಎಾಂಬ 
ಪ್ದಗಳ್ನ್ುು ಭಾಷಾಾಂತರಿಸುವ ರ್ೊಲಕ ವಿಭಿನ್ು ಅಥಮಗಳ್ನ್ುು ಕ ೊಡುವದಾಗಿದ . 
“ನಾಶವಾಗುವಿಕ ಯು” ದ ೇವರ ವಿರುದಧ ತಿರುಗಿಬಿೇಳ್ಳವ ಪ್ರವೃತಿುಯನ್ುು ಅಥವಾ ಭೌತಿಕ 
ದ ೇಹವು ಕ ೇವಲ ದ ೈಹಕವಾಗಿ ಕ ೊಳ ತುಹ ೊೇಗುವುದು ಎಾಂದು ಮಾತರ ಸೊಚಸುವದನ್ುು 
ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿರವದು. ಪಾಪ್ದ ನಾಶವಾಗುವಿಕ ಯ ಬಲವು ಇಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ ಕಾಳ್ರ್ಜಯಾಗಿ 
ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ುದ ೇ ಇರುವುದರಿಾಂದ, NASB ರ್ತುು NIVಯ ಭಾಷಾಾಂತರಗಳ್ಳ ಉತುರ್ 
ಭಾಷಾಾಂತರಗಳ್ಳ ಎನ್ುಬಹುದು. ದ ೇವರು “ಬಿತುಲಪಟ್ಟವುಗಳ್ಳ” ಎಾಂದರ  ಈ ಜಗತಿುನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ದ ೇವರು ತನ್ು ಸೃಷ್ಟಗಾಗಿ ಈ ದ ೇಹಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡಿದನ್ು. 

ವಚನ 43. ಪೌಲನ್ು ಭೌತಿಕ ದ ೇಹ ರ್ತುು ಎಬಿಬಸಲಪಟ್ಟ ದ ೇಹಗಳ್ ವಾತಾಾಸವನ್ುು 
ರ್ುಾಂದುವರ ಸಿದಾಾನ . ಭೌತಿಕ ದ ೇಹಗಳ್ಳ ಪ್ರಸುುತ ಕಾಲದಲ್ಲ್ಲ ಹೇನಯವಸ್ ಥೆಯಲ್ಲಿ 
ಬತ್ುಲಪಡತವದತ ಮತ್ತು ನಬಿಲಯವಸ್ ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬತ್ುಲಪಡತವದತ. ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ದ ೇಹಗಳ್ಳ 
ಪ್ರಿವತಿಮತವಾಗುತುವ  ಹೇಗ  ಅವುಗಳ್ಳ ಮಹಮ ರ್ತುು ಬಲವನತು ಪ್ರಕಟ್ಪ್ಡಿಸುತುವ . 
ಮಾಾಂಸದ ದ ೇಹವು ನ್ರ್ರತ ಯ ಗವಮದ ರಿೇತಿಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿವ . ಗವಮದ ದ ೇಹವು 
ಕಾಲದಿಾಂದ ಅಶಕು ದ ೇಹಕ ೆ ಕುಗಿಿಸಲಪಟ್ಟಟದ ; ಶುದಧ ರ್ನ್ಸುಿ ಭಯಗರಸುವಾಗಿಯೊ 
ಗ ೊಾಂದಲರ್ಯವಾಗಿಯೊ ಇರಬಹುದು.  

ಸಮಾಧಿಗ  ಹ ೊೇದ ಅದ ೇ ಮಾಾಂಸ - ರಕುಗಳ್ ದ ೇಹ ಇದಾ ಹಾಗ ೇ ಇರುವ ರ್ೊಲ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಬಗ ಗ  ಅಪೊಸುಲನ್ು ವಾದಮಾಡುತಿುಲಲ. ಒಬಬ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು ಸರ್ುದರದಲ್ಲ್ಲ 
ಸತಾುಗ ಆತನ್ನ್ುು ತಿಾಂದ ರ್ಮೇನ್ುಗಳ್ನ್ುು ಇನ ೊುಬಬ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು ತಿಾಂದಾಗ ಏನ್ು 
ಸಾಂಭವಿಸುತುದ  ಎಾಂದು ಸಾಂಶಯಕಾರರು ಕ ೇಳ್ಳತಾುರ . ಅವರು ತರ್ಮ ಆತಮಗಳ್ಳ 
ಮಾಾಂಸದಲ್ಲ್ಲ ಸಿಲುಕ್ರಕ ೊಾಂಡಿದ  ಎಾಂದು ಭಾವಿಸುವ ಗಿರೇಕ ತತವಜ್ಞಾನಗಳ್ಳ ಮಾಡುವಾಂತಹ 
ತಪ್ಪನ್ುು ಮಾಡುತಿುದಾಾರ . ಹಾಂದಿನ್ ಅಥವಾ ಇಾಂದಿನ್ ನಾಸಿುಕರು ರ್ರಣದಿಾಂದ ದ ೇವರ 



 212 

ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಬಗ ಗ ಯಾವುದ ೇ ಅಸ್ಾಧ್ಾರಣವಾದ ಸರ್ಸ್ ಾಯನ್ುು ನೇಡಿಲಲ. ದ ೇವರು 
ಯಾವುದ ೇ ಭೌತಿಕ ಸಾಂಪ್ನ್ೊಮಲಗಳಿಗ  ತನ್ುನ್ುು ಸಿೇರ್ಮತಗ ೊಳಿಸಿಲಲ. ರ್ರಣದಿಾಂದ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ವಿಜ್ಞಾನ್ದಿಾಂದ ಅಧಾಯನ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣು ರ್ತುು ಸಣುಕಣಗಳ್ 
ತರದವುಗಳಿಗ  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿಲಲ. 

ವಚನ 44. ಅನ ೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಒಾಂದು ಭಾಷ ಯಿಾಂದ ಇನ ೊುಾಂದು ಭಾಷ ಗ  
ಅಥಮವು ಕನಷಟಪ್ಕ್ಷದ ಗ ೊಾಂದಲದಿಾಂದ ಭಾಷಾಾಂತರವಾಗುತುದ ; ಆದರ  ಪಯಾಕೃತ್ ದೆೇಹ 
(σῶμα ψυχικόν, sōma psuchikon) ಎಾಂಬ ಪ್ದವು ಕ್ರಲಷಟವಾದುದು ಮಾನ್ವನ್ 
ರ್ಮತಿಗಳ್ ರ್ೊಲಕ ಸುತುುವರ ದ ರ್ಜೇವನ್ದ ಆ ಗುಣಗಳ್ನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುವತು ಲಕ್ಷ 
ಸ್ ಳ ಯಲು ಪೌಲನ್ು ಈ ವಿಷ ೇಶಣಗಳ್ನ್ುು ψυχικός (psuchikos) ಬಳಿಸಿದಾಾನ . 
ಗುಣಗಳ್ಳ “ದ ೇಹೇಯ” ರ್ತುು “ದ ೈಹಕ”ಗಳ್ ಗುಣಗಳ್ಳ ಒಾಂದರಮೇಲ ೊಾಂದು ಬಾಂದಿವ  
ಆದರ  ಅವುಗಳ್ಳ ಹ ಚುಾಒಾಂದಕ್ರೆಾಂತ ಒಾಂದು ಸರ್ಗರವಾದವುಗಳ್ಳ ಆಗಿವ . Richard E. 

Oster, Jr, ಈ ರಿೇತಿ ವಾದಮಾಡಿದಾಾರ . 

“ಪಾರಕೃತ” ಪ್ದವು ಹಾಂದಿನ್ ಪ್ದಗಳ್ (15:42-43) ನಾಶವಾಗುಾಂಥ, ಹೇನಾವಸ್ ಾಯ 
ರ್ತುು ಬಲಹೇನ್ವಾದಾಂಥದುಾ, “ಆತಿೀಕವಾದವುಗಳ್ಳ” ಆಗಿರುವಾಗ ನಾಶವಾಗದಾಂಥ 
ರ್ಹಮ ಹಾಗೊ ಬಲದ ಜ ೊತ  ಒಾಂದಾಗಿ ಎಲಲ ಅಾಂಶಗಳ್ನ್ುು ಸ್ಾರಾಾಂಶಿೇಕರಿಸುವುದು 
ಆಗಿದ .32 

ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ದ ೇಹವು ಭೌತಿಕ ದ ೇಹವು ಹ ೊಾಂದಿರುವಾಂಥ ಪ್ರಾಂಪ್ರಾಗತ 
ಬಲಹೇನ್ತ ಗ  ರ್ಮೇಸಲಾಗಿಲಲ; ಆದರ  ಈ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ದ ೇಹವು ಆತಿೀಕವಾಗಿರುತುದ , 
ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ , ಆತನ್ು ಇದು ಅಲೌಕ್ರಕವಾದದುಾ ಎಾಂದು ಆತನ್ು 
ಬ ೊೇಧಿಸುತಿುಲಲ. ಭೌತಿಕ ದ ೇಹವು ಈ ಇಹಲ ೊೇಕದ ರ್ಜೇವಿತಕ ೆ ಯೇಗಾವಾಗಿರುವಾಗ, 
ಆತಿೀಕ ದ ೇಹವು ಆತಿೀಕ ರ್ಜೇವಿತಕ ೆ ಬ ೇಕಾದವುಗಳಿಗ  ಯೇಗಾವಾದಾದುಾ ಆಗಿದ . ಆತಿೀಕ 
ದ ೇಹದ ಸವರೊಪ್ದ ಬಗ ಗ  ಯಾವುದ ೇ ಹ ಚಾನ್ದನ್ುು ಪ್ರಕಟ್ಟಸಲು ಆರಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು; ಆದರ  
ಲೌಕ್ರೇಕವಾದ ದ ೇಹವು ಇರುವಾಂತ ಯೆೇ ಹಾಗ ಯೆೇ ಆತಿೀಕವಾದದುಾ ಇರುವುದಾಗಿರುತುದ  
ಎಾಂದು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಸೊಚಸುವವನಾಗಿದಾಾನ .  

ದ ೇಹದ ಇಲಲದಿರುವಿಕ ಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ುು ಊಹಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದೊ ಕಷಟಕರವಾಗಿದ . 
ರೊಪ್ತಾಳ್ದ ೇ ಇರುವ ಆತಮವು ಬಹುಶಃ ಆಕಾಶದ ಪ್ರಿರ್ಮತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ 
ರ್ಮತಿಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದದ ೇ ಇರುವದು ಆಗಿರಬ ೇಕು. ಆಕಾಶದ ಪ್ರಿರ್ಮತಿಯಿಲಲದ ೇ 
ಅಸಿುತವವನ್ುು ಊಹಸಲು ಸ್ಾಧಾವ ೇ? ಆತಮಗಳ್ಳ ಭೌತಿಕ ದ ೇಹದಿಾಂದ ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು 
ರ್ುಕುಗ ೊಳಿಸಿಕ ೊಾಂಡಾಗ ಅವು ಸವತಾಂತರಯವಾದ ರ್ತುು ಆಶಿೇವಮದಿತ ಆತಮಗಳ್ಳ 
ಆಗುತುವ  ಎಾಂಬ ಒತಿು ಹ ೇಳ್ಳವಿಕ ಯನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡ ವಿರ ೊೇಧ್ಾಭಾಸಗಳ್ ಪ ಲಟ್ ೊೇನಸಟ 
ತತವಜ್ಞಾನಗಳ್ ಜ ೊತ  ಅಗಸ್ ಟೈನ್ನ್ು ಸಾಂಘಷಮಕ ೆ ಇಳಿದನ್ು. “. . . ಆಶಿೇವಾಮದವನ್ುು 
ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡ ಪ್ರತಿಯಾಂದೊ ತರದ ದ ೇಹಕೊೆ ನಾವು ಬಿಡುವ ಅಗತಾವಿಲಲ ಆದರ  
ನಾಶವಾಗುವ,ಭಾರವಾದ, ನ ೊೇವುಯುಕು ರ್ರಣಿಸುವವುಗಳ್ಳ ಆಗಿರುವಾಂಥ ದ ೇಹಗಳಿಗ  
ಅಲಲ, - ದ ೇವರ ಒಳ ುತನ್ವು ಮೊದಲ ರ್ನ್ುಷಾನಗ ೊೇಸೆರ ಆದರ  ಅಾಂಥ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು 
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ಮಾಡಿದ ಪಾಪ್ ಮಾತರ ಪ್ರಿಣಾರ್ವಾಗುವುದಾಗಿದ .”33  
ವಚನ 45. ಆದಿಯಲ್ಲ್ಲ,ತನ್ು ಸವರೊಪ್ದಲ್ಲ್ಲ ಮಾನ್ವನ್ನ್ುು ರೊರ್ಪಸಬ ೇಕ ಾಂದು ದ ೇವರು 

ನಣಮಯಿಸಿದಾಗ, ಭೊರ್ಮಯ ಮೇಲ  ರ್ಜೇವಿಸಲು ಯೇಗಾವಾದ ದ ೇಹದ ಜ ೊತ  
ರ್ನ್ುಕುಲವನ್ುು ಆತನ್ು ರೊರ್ಪಸಿದನ್ು.ನ್ಾಂತರ ಅದು ಹೇಗ  ಹ ೇಳ್ಳತುದ , ದ ೇವರು ನ ಲದ 
ರ್ಣುನಾಂದ ರ್ನ್ುಷಾನ್ನ್ುು ಉಾಂಟ್ುಮಾಡಿ ಆತನ್ ರ್ೊಗಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ರ್ಜೇವಶಾವಸ ಊದಿದನ್ು, 
ವ ೇದವಾಕಾ ಹ ೇಳ್ಳವಾಂತ , “ಆಗ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು ಬದುಕುವ ಪಾರಣಿಯಾದನ್ು” (ಆದಿ. 2:7). 
ಪೌಲನ್ು ಓದುವುದಕಾೆಗಿ ಆದಿಕಾಾಂಡದ ಬಾಷ ಯನ ುೇ ಸ್ಾರಾಾಂಶಿೇಕರಿಸುತಾು ರ್ತುು 
ಬಳ್ಸುತಾು ಮದಲನೆಯ ಮನತಷ್ಾನತ ಆದಯಮನತ ಬದತಕತವ ಪಯಾಣಿಯಯದನತ 
ಎನ್ುುತಾುನ . ಆದಾರ್ನ್ು ದ ೇಹ ರ್ತುು ಆತಮಗಳ್ ಸಾಂಕ್ರೇಣಮತ ಯ ಜ ೊೇಡಿಸುವಿಕ ಯನ್ುು 
ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡ ಒಾಂದು ಐಕಾತ ಯಲ್ಲ್ಲ ಇದಾನ್ು. ಆತಮವಿಲಲದ ದ ೇಹವು 
ಕಟ್ಟಟಗ ,ಅಥವಾ ಹೊವು ಅಥವಾ ಎಲ ಗಳಿಲಲದ ರ್ರದ ಹಾಗಿರುವದು. ಆದಾರ್ ರ್ತುು 
ಆತನ್ ಸಾಂತತಿಯವರು ದ ೇಹ ರ್ತುು ಆತಮಗಳ್ ಅಸಿುತವದಲ್ಲ್ಲ ಇರುವವರು ಎಾಂದು 
ವಾಾಖ್ಾಾನಸಲಪಟ್ಟಟದಾಾರ . 

15:44ರಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಪಾರಕೃತ ದ ೇಹ (σῶμα ψυχικόν, sōma psuchikon) ರ್ತುು 
ಆತಿೀಕ (σῶμα πνευματικόν, sōma pneumatikon) ದ ೇಹಗಳ್ ರ್ಧಾ 
ಗುರುತಿಸುವಾಗ, ಆತನ್ು ನ್ಪ್ುಾಂಸಕ ಲ್ಲ್ಾಂಗದ ಏಕವಚನ್ ವಿಷ ೇಶಣವನ್ುು ಬಳಿಸದಾಾನ : 
ಆದರ  15:45ರಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ು ಮೊದಲ ರ್ತುು ಕ ೊನ ಯ ಆದಾರ್ನ್ ಎಾಂಬ ವಾಕ್ರುಯೆಡ ಗ  
ಲಕ್ಷವನ್ುು ಸ್ ಳ ಯಬಯಸುತಾುನ . ಮೊದಲನ ಯ ರ್ತುು ಎರಡನ ಯ ಆದಾರ್ರು 
ಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡ ಆಯೆೆಗಳ್ಳ ಎಲಲವೂ ಮಾನ್ವ ಕುಟ್ುಾಂಬಕ ೆ ಭಿನ್ುವಾದವುಗಳ್ಳ ಆಗಿವ . 
ದ ೇವರು ಇಚಛಸಿದ ಕಾರಣದಿಾಂದ “ಮೊದಲು ಆದಾರ್ನ್ು” “ಬದುಕುವ ಪಾರಣಿ” (ψυχὴν 

ζῶσαν, psuchēn zōsan) ಆದನ್ು. ಪಾಪ್ದ ಉದಯಕ್ರೆಾಂತಲೊ ರ್ುನ್ು, 
ಆತಮನ ೊಾಂದಿಗಿನ್ ಅದಾರ್ನ್ ಇರುವಿಕ ಯು ಬಲಹೇನ್ತ ಯ ರ್ತುು ಅಗೌರವದ 
ಯಾವುದ ೇ ಸೊಚನ ಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರಲ್ಲ್ಲಲ (15:43). ಪಾಪ್ ಅಾಂದರ  ಆದಾರ್ನಗ  
ರ್ರಣ, ಲೌಕ್ರಕವಾಗಿ, ಕೊಡಿ ಇರುವಿಕ ಯು ಆಗಿತುು (15:21, 22). ಕ ೊನ ಯ ಆದಾರ್ನ್ು 
ಬದತಕ್ತಸತವ ಆತ್ಮನತ (πνεῦμα ζῳοποιοῦν, pneuma zōopoioun) ಆಗಿದುಾ, ಆತನ್ು 
ಮಾನ್ವ ಕುಟ್ುಾಂಬವನ್ುು ವಿಮೊೇಚಸಿದನ್ು. NASBಯ ಭಾಷಾಾಂತರಕಾರರು ಇದನ್ುು 
ಉತುರ್ವಾಗಿ ಮಾಡಲು ದ ೊಡಡ ಅಕ್ಷರಗಳ್ನ್ುು ಬಳ್ಸಿದುಾ, “ರ್ಜೇವಕ ೊಡುವ ಅತಮವಾಗಿ 
ದ ೇವರು ಆತನ್ನ್ುು ಮಾಡಿದನ್ು” ಎಾಂದು ಆ ಪ್ರಿಚ್ ಛೇದವನ್ುು ಭಾಷಾಾಂತರಿಸಿದಾಾರ . 
ಕ ೊನ ಯ ಆದಾರ್ನ್ು “ರ್ಜೇವಕ ೊಡುವ ಆತಮನ್ು” ಆತಿೀಕ ದ ೇಹವನ್ುು ನತಾರ್ಜೇವಕಾೆಗಿ 
ಕ ೊಾಂಡುಕ ೊಾಂಡನ್ು. 

ವಚನ 46. ಆತಿೀಕ ದ ೇಹವು ಸೊಚಸುವ ಪಾರಕೃತದ ೇಹವನ್ುು ರ್ುನ್ುುಡಿದಿದಾ ತನ್ು 
ವಿವರಣ ಗ  ಅಪೊಸುಲನ್ು ಆಧ್ಾರವನ್ುು ನ ೊೇಡುತಿುದಾಾನ . Garland ಇದನ್ುು ಈ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ನ ೊೇಡುತಾುನ : 

ಈ ಪ್ರಿಚ್ ಛೇದದಲ್ಲ್ಲನ್ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ಸವಕ ೇಾಂದಿರೇಕೃತ ಆತಿೀಕತ ಗ  ಯಾವ 
ಸಾಂಬಾಂಧವೂ ಇಲಲ ಆದರ  ಭೊರ್ಮಯ ಮೇಲ್ಲ್ನ್ ದ ೇಹವು ದಿವಾ ದ ೇಹವಾಗಿ 
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ಹ ೇಗ ಎಬಿಬಸಲಪಡುವದು ಎಾಂಬುದರ ಬಗ ಿ ಅವರಿಗ  ಗ ೊಾಂದಲವು ಇದ  ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ 
ವಾದವು ಆಗಿದ .34 

ಆತನ್ ಅಥವಾ ಅವಳ್ ರ್ರಣದ ರ್ತುು ಕ ೊನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕತಮನ್ು ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಾಗಿನ್ 
ಅವದಿಯ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ವಾಕ್ರುಯು ಪ್ರಜ್ಞ ಯನ್ುು ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ ೊೇ ಇಲಲವೇ ಎಾಂಬ 
ವಿಷಯದ ಬಗ ಿ ಮಾತರ ಪೌಲನ್ು ಕ ೇವಲ ಹ ೇಳ್ಳತಿುಲಲ. ಕ ೊನ ೇಪ್ಕ್ಷ,ಆತನ್ು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 
15ರಲ್ಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ್ ರ್ತುು ಆತನ್ು ಎಲ್ಲ್ಲಯೊ ಇದನ್ುು ಪ್ರಸ್ಾುರ್ಪಸಿಲಲ. ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲನ್ ರ್ರಣಾನ್ಾಂತರದ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ರ್ಜೇವಿತದಿಾಂದ ಪೌಲನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ 
ನ್ಾಂತರದ ನ್ಾಂಬಿಕಯವರ ಗ  Oster ಹೇಗ  ಬ ೇರ ಮಾಡಿದಾಾರ . 

ಆತಿೀಕ ರ್ಜೇವಿತವು . . . ವಿಶಾವಸಿಯ ಆತನ್ ವ ೈಯಕ್ರುಕ ಸಿಾತಿ ರ್ತುು ಆವಸ್ ಾಯನ್ುು 
ಸೊಚಸುತಿುಲಲ, ಆದರ  ಬದಲಾಗಿ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಕ ೇವಲ ಅಲ್ಲ್ಲ ಮಾತರ, ಕತಮನ್ು 
ರ್ರಳ್ಳವ ಸರ್ಯ ರ್ತುು ಅಾಂತಾದ ಕುರಿತಾಗಿದ .35 

ವಚನ 47. ಮೊದಲ ಆದಾರ್ ರ್ತುು ಕ ೊನ ಯವನ್ ರ್ಧಾ ಪೌಲನ್ು 
ನರಾಂತರತ ಯನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಪಾಪ್ದಿಾಂದ ದ ೇಹವು 
ಕಳ್ಾಂಕ್ರತವಾಗಿರುತುದ  ರ್ತುು ಆದಕಾರಣ ಬಲಹೇನ್ಯ ವಿಷಯ ಹಾಗೊ 
ಅಪಾರಮಾಣಿಕತ ಯು ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಭವಾತ  ರ್ತುು ಬಲವಾಗಿ 
ಮಾಪಾಮಡಾಗುತುದ .ಪ್ರಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ರ್ಜೇವನ್ವು ಈ ಜಗತಿುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಇರುವ ಹಾಗ  ಇರುತಿುದುಾ, 
ಎರಡೊ ದ ೇಹದ ಅಸಿುತವವನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿವ . 

ದ ೇಹದ ಅಸಿುತವವು ಅದ ೇ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಎಾಂಬುದು 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ನರಾಕರಿಸುವವರ ದ ೊೇಷವು ಆಗಿದ . ಭೊರ್ಮಯ ಮೇಲ್ಲ್ನ್ ದ ೈಹಕ 
ದ ೇಹವು ಆದಾರ್ನ್ಲ್ಲ್ಲ ರ್ೊತಿಮಕರಿಸಿದುಾ, ಅದು ವಿಭಿನ್ುವಾದ ವಾಸುವಾಾಂಶ ರ್ತುು 
ಆತಿೀಕ ರ್ಜೇವಿತದಿಾಂದ ಅದರ ಸವಭಾವವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ಯೆೇಸುವನ್ುು 
ಸೊಚಸುವಾಂತದಾಾಗಿದ . “ಆದಾರ್” ಎಾಂದರ  “ಭೊರ್ಮ” ಎಾಂದು ಸೊಚಸುವುದಾಗಿದ . 
ಮದಲ ಆದಯಮನನತು ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸುವ ರ್ೊಲಕ ಆದಾರ್ನ್ು ರ್ಣಿುನಾಂದ (ἐκ γῆς 

χοϊκός, ek gēs choikos) ಮಾಡಲಪಟ್ಟವನ್ು ಎರಡನ ಯ ರ್ನ್ುಷಾ, ಪ್ರಲ ೊೇಕದಿಾಂದ 
ನರ್ಮಮಸಲಪಟ್ಟ ಯೆೇಸುವಿನ್ ರ್ೊಲಕ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವಾದನ್ು (ἐξ οὐρανοῦ, ex 

ouranou) ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಸೊಚಸುತಾುನ . ಯೆೇಸುವಿನ್ ದ ೇಹವು ಆತನ್ 
ಅವತರಿಸುವಿಕ ಯ ಅವಧಿಯ ವರ ಗ  ಪೌಲನ್ ಅಾಂಶಕ ೊೆೇ ಯಾವುದ ೇ ಸಾಂಬಾಂಧವಿಲಲ. 
Ridderbos ಇದನ್ುು ಹ ೇಳ್ಳತಾುರ :  

ಪ್ೂವಾಮಸಿುತವದ ಅಸಿುತವದ ರ್ೊಲಕ ಅವರು ಪ್ರಲ ೊೇಕದ ರ್ೊಲವಾದ ಆತನ್ 
ಮಾನ್ವತವವನ್ುು ಅವರು [ಪ್ದಗಳ್ಳ ex ouranou] ಮಾತನಾಡುತಿುಲಲ, ಆದರ  
ಆತಿೀಕವಾದ ಪ್ರಲ ೊೇಕಸವಭಾವದ ಮಾನ್ವತವ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಅಸಿುತವದ ಕುರಿತು.36 

ಎರಡನ ಯ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು ಎಾಂದರ  ಅದು ಪರಲೆ ೇಕದಿುಂದ ಬಾಂದಾತನ್ು ಅಥವಾ 
“ಪ್ರಲ ೊೇಕದವನ್ು” (NIV) ಆದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ಯೆೇಸುವ ೇ. ಆತನ್ು 
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“ಪ್ರಲ ೊೇಕದವನ್ು” ಆತನ್ು ರ್ರಣದಿಾಂದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಕಾರಣದಿಾಂದಲ ೇ. ತರ್ಮ 
ಸವಾಂತ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದಿಾಂದಲ ೇ ನ್ಾಂಬಿಗಸಾವಾದ ಚತುವು “ಪ್ರಲ ೊೇಕದವನ್ು” ಎಾಂಬಲ್ಲ್ಲ 
ಹಾಂಚಕ ೊಾಂಡಿದುಾ, ಅದು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಈಗಾಲ ೇ ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಆರಾಂಭವಾಗಿದ  ಎಾಂಬುದ ೇ 
ಆಗಿದ .ಪ್ರಸುುತಕಾೆಗಿ, ಯೆೇಸುವು ದ ೇವರ ಸನುಧಿಯಲ್ಲ್ಲ ತನ್ು ಮಾನ್ವತವದ ಛಾಪ್ನ್ುು 
ಒತಿುದಾಾನ  (ನ ೊೇಡಿರಿ ಫಿಲ್ಲ್ರ್ಪಪ 3:20, 21). ಪೌಲನ್ು ಲೌಕ್ರಕವಾದ ಯೆೇಸುವಿನ್ ದ ೇಹದ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ಕ್ರೆಾಂತ ರ್ುಾಂಚನ್ದರ ಬಗ ಗ  ಏನ್ೊ ಹ ೇಳ್ಳತಿುಲಲ. ಕ ಲ ನಾಸಿುಕ ಸಿದಾಧಾಂತಗಳ್ಳ 
ಧೃಢಿಕರಿಸುವಾಂತ  ಯೆೇಸುವು ತನ್ು ಅವತರಿಸುವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಲ ೊೇಕ್ರೇಯ 
ರ್ನ್ುಷಾನಾಗಿದಾಾನ  ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಿುಲಲ. ಭೊರ್ಮಯ ಮೇಲ್ಲ್ನ್ ಆತನ್ ದ ೈಹಕ 
ದ ೇಹವು ರ್ನ್ುಕುಲದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡು ಆದಾರ್ನ್ ಎಲಲ ಸಾಂತತಿಯರಿಗ  
ಹಾಂಚಲಪಟ್ಟಟತು. 

ವಚನ 48. ಮಾನ್ವನ್ ಇರುವಿಕ ಯ ಎರಡು ರಿೇತಿಗಳ್ನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಊಹಸಿದಾಾನ . 
ಈ ಜಗತಿುನ್ಲ್ಲ್ಲಯ ಮೊದಲ ರ್ಜೇವಿತವು ನ ಲದಿಾಂದ ರ್ಣಿುನಾಂದ (ὁ χοϊκός, ho choikos) 
ಮಾಡಲಪಟ್ಟ ದ ೇಹ, ಎರಡನ ಯ ರ್ಜೇವಿತವು ಪ ರಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲಯ ದ ೇಹ ಪ್ರಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ 
ಮಾಡಲಪಟ್ಟದುಾ (ὁ ἐπουράνιος, ho epouranios). ಅಪೊಸುಲನ್ು ಬಿಟ್ಟದುಾ ಯಾವದು, 
ಅದು ದ ೈಹಕ ರ್ರಣ ರ್ತುು ಅಾಂತಾದಲ್ಲ್ಲ ಕತಮನ್ ಬರ ೊೇಣದ ಇರುವಿಕ  ರ್ಧಾದ 
ಆರಾಂಭದ ಸರ್ಯದ ಇರುವಿಕ  ಇವು “ರ್ಧಾದ ಸಿಾತಿ” ಎಾಂದು ಕರ ಯಲಪಡುವವು ಆಗಿವ . 
ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲನ್ ಪೌಲನ್ ರ್ೊಲಕ ರ್ತುು ಇತರ ಹ ೇಳಿಕ ಗಳ್ಳ 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಪಟ್ಟವುಗಳ್ಳ ಆಗಿವ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 5:1-10; ಫಿಲ್ಲ್ರ್ಪಪ 1:23; 3:20, 21;  
1 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 4:13-17); ಆದರ  ಪ್ರತಿಯಾಂದೊ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಾಟಗ ರ್ಧಾಾಂತರದ 
ಇರುವಿಕ ಯು ಇನ್ೊು ಅಸಾಂಖ್ಾಾತ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಳಅದಕ ೆ ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿವ . ಕತಮನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ರಣಿಸಿದವರು ಕತಮನ್ ರ್ರಳಿ ಬರುವತನ್ಕ “ಬ ತುಲ ” (2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 5:2, 3) 
ಆಗಿರುತಾುರ ಯೆೇ? ಇದು ಈ ಪ್ರಿಚ್ ಛೇದದ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ ಆಗಿದ . ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಳ 
ಕ ೊನ ಯಿಲಲದವುಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಯಾವುದ ೇ ಉತುರಗಳ್ಳ ಸರಿಸುಮಾರು ಆಗಿರುತುದ . John 

McRay ರವರು ಈ ಉತುರವನ್ುು ಬರ ಯುವಾಗ ಅವರ ವಾದ ಸರಿಯಾಗಿತುು “. . . 
ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನ ೊಡನ  ಒಾಂದಾಗುವದು ಅಾಂತಾದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಎದುರನ ೊೇಡುವಿಕ ಯು 
ಇವು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ರ್ಜೇವಿತಕ ೆ ರ್ತುು ಸಾಂತ ೊೇಷದ ರ್ಜೇವಿಸುವಿಕ ಗ  ಅವಷಾವಿಲಲ.”37 

ವಚನ 49. ಮಣಿುನುಂದ ಹತಟಿುದವನ ಸ್ಯವರ ಪಾವನತು ಧರಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿರುವದು ಪ್ರಸುುತ 
ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲನ್ ದ ೈಹಕವಾದ ದ ೇಹವು ಆಗಿದ . ಪರಲೆ ೇಕದಿುಂದ ಬುಂದಯತ್ನ ಸ್ಯವರ ಪಾವು 
ಕತಮನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತದ ನಟ್ಟಟನ್ಲ್ಲ್ಲ ದ ೇಹವು ರೊರ್ಪತವಾಗಿದ  (ಫಿಲ್ಲ್ರ್ಪಪ 3:20, 21). ಪೌಲ 
ಪ್ತರಗಳ್ ಹನ್ುಲ ಯಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ ಪ್ರಬ ೊೇದನ ಯು ಈ ಯುಗದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಸುುತವಾಗಿದ . ಬದಲಾಗಿ 
ಭವಿಷಾವು ಸೊಚ್ಾಾಥಮವಾಗಿದುಾ φορέσομεν (phoresomen, “ನಾವು 
ಸಹಸಿಕ ೊಳ ೊುೇಣ”), ಎಾಂಬುದರ ಬದಲು ಪಾರಚೇನ್ ವ ೇದಭಾಗದ ಅನ ೇಕ ಭಾಗಗಳ್ಳ 
φορέσωμεν (phoresōmen “ನಾವು ಜ ೊತ ಯಾಗಿ ಸಹಸಿಕ ೊಳ ೊುೇಣ”) ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ಪೊರೇತಾಿಹಸುವುದಾಗಿದ . ಹಾಂದಿನ್ ಭಾಗಗಳ್ಳ ಈ ಸಾಂದಭಮಕ ೆ ಸರಿಯಾಗಿದುಾ 
ವ ೇದಭಾಗದ ಆಧ್ಾರಗಳ್ಳ ರ್ುಾಂದಿನ್ ಭಾಗವನ್ುು ಪ್ುಷ್ಟೇಕರಿಸುವವು ಆಗಿವ . ಇತಿುೇಚನ್ 
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ಭಾಗಗಳ್ನ್ುು ನಾವು ಅಾಂಗಿೇಕರಿಸುವುದಾದರ  ಓದುವುದನ್ುು ನತಾತವದ ಸಿದಧತ ಗಾಗಿ 
ರ್ಜೇವಿಸಲು ತನ್ು ಜನ್ರಿಗ  ಕರ ಕ ೊಟ್ಟ ಕ್ರರಸುನ್ ಪ್ರಲ ೊೇಕ್ರೇಯ ರ್ಜೇವಿತ ಮಾಗಮವನ್ುು 
ಅನ್ುಸರಿಸಲು ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  ಕರ  ಕ ೊಡುವವನಾಗಿದಾಾನ . 

ಪುನರತತಯಥನದ ರಹಸಾ (15:50-57) 
50ಸಹೆ ೇದರರರೆೇ, ನಯನತ ಹೆೇಳುವುದೆೇನೆುಂದರೆ ರಕುಮಯುಂಸವು ದೆೇವರ ರಯಜಾಕೆಾ 

ಬಯಧಾವಯಗಲಯರದತ; ಲಯವಯಗತವ ವಸತು ನಲಿಯಪದವಿಗೆ ಭಯಧಾವಯಗತವುದಿಲಿ. 
51ಕೆೇಳಿರಿ ಇದತವರೆಗ  ಗತಪುವಯಗಿದದ ಸುಂಗತಿಯನತು ನಯನತ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸತತೆುೇನೆ – 
ನಯವೆಲಿರ  ನದೆಾಹೆ ೇಗತವುದಿಲಿ; 52ಆದರೆ ಕಡೆೇ ತ್ತತ್ ರಿಯತ ಧವನಯಯಗತವಯಗ 
ನಯವೆಲಿರ  ಒುಂದತ ಕ್ಷಣ್ದಲೆಿೇ ರೆಪೆಪಬಡಿಯತವಷ್ುರೆ ಳಗಯಗಿ ಮಯಪಿಡತವೆವು. 
ತ್ತತ್ ುರಿಯತ ಊದಲಯಗಿ ಸತ್ುವರತ ನಲಿಯರಯಗಿ ಎಬಿಲಪಡತವರತ ನಯವು 
ಮಯಪಿಡತವೆವು. 53ಲಯವಯಗತವ ಈ ದೆೇಹವು ನಲಿಯತ್ವವನತು ಧರಿಸಿಕೆ ಳುುವದ  
ಮರಣಯಧಿೇನವಯಗಿರತವ ಈ ದೆೇಹವು ಅಮರತ್ವವನತು ಧರಿಸಿಕೆ ಳುುವದ  ಅವಶಾ. 
54ಲಯವಯಗತವ ಈ ದೆೇಹವು ನಲಿಯತ್ವವನತು ಧರಿಸಿಕೆ ುಂಡಯಗ ಮರಣಯಧಿೇನವಯಗಿರತವ 
ಈ ದೆೇಹವು ಅಮರತ್ವವನತು ಧರಿಸಿಕೆ ುಂಡಯಗ ಬರೆದಿರತವ ಮಯತ್ತ ನೆರವೆೇರತವದತ. ಆ 
ಮಯತ್ತ ಏನೆುಂದರೆ ಮರಣ್ವು ನತುಂಗಿಯೇ ಹೆ ೇಯತ್ತ, ಜಯವಯಯತ್ತ ಎುಂಬತದೆೇ. 
55ಮರಣ್ವೆೇ, ನನು ಜಯವೆಲ್ಲಿ ಮರಣ್ವೆೇ, ನನು ವಿಷ್ದ ಕೆ ುಂಡಿ ಎಲ್ಲಿ? 56ಮರಣ್ದ ಕೆ ುಂಡಿ 
ಪಯಪವೆೇ ಮತ್ತು ಪಯಪದ ಬಲಕೆಾ ಆಧ್ಯರ ಧಮಿಶಯಸರವೆೇ. 57ಆದರೆ ದೆೇವರತ ನಮಮ 
ಕತ್ಿನಯದ ಯೇಸತ ಕ್ತಾಸುನ ಮ ಲಕ ನಮಗೆ ಜಯವನತು ಕೆ ಟಿುದಯದನೆ ಆತ್ನಗೆ ಸ್ೆ ುೇತ್ಾ.  

ರ್ರಣದ “ರ್ಧಾದ ಸಿಾತಿ” ಎಾಂಬುದರ ಬಗ ಗ  ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ ಪೌಲನಗ  ಅಲ್ಲ್ಲ ಎರಡು 
ಕಾರಣಗಳ್ಳ ಇದಾವು. ಮೊದಲನ ಯದು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಕತಮನಾಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಕಟ್ನ ಗಳ್ 
ಮೇಲ  ಆತುಕ ೊಾಂಡಿದಾನ್ು. ಈ ವಿಚ್ಾರದಲ್ಲ್ಲ, ಆತನ್ು ಸಪಷಟವಾದ ಪ್ರಕಟ್ಣ ಗಳ್ನ್ುು 
ಪ್ಡ ದಿದಾನ್ು. ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಕತಮನ್ ಬರ ೊೇಣವು ಬ ೇಗನ ೇ ಅಗುತುದ  ಎಾಂದು 
ಪೌಲನ್ು ಎದುರು ನ ೊೇಡುವವನಾಗಿದಾನ್ು. ತನ್ು ಸರ್ಕಾಲ್ಲ್ೇನ್ ಕ ೈಸುರ ದ ೈಹಕವಾದ 
ರ್ರಣ ರ್ತುು ಅಾಂತಾದ ದಿನ್ಗಳ್ಳ ರ್ಧಾ ಯಾವುದ ೇ ಉದಾನ ಯ ಅವಧಿಯು ಇಲಲ ಎಾಂದು 
ಆತನ್ು ಎದುರುನ ೊೇಡುವವನಾಗಿದಾನ್ು. 

1 ರ ಸಲ ೊೇನಕದ ಬರವಣಿಗ ಗಳ್ಳ ಬಹುಶಃ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಬರಹಗಳ್ ಸುಮಾರು 
ನಾಲುೆ ವಷಮ ರ್ುಾಂದಾಗಿ ಬರ ದಿರಬಹುದಾಗಿದ . ಪೌಲನ್ು ಥಸಲ ೊೇನಕದವರಿಗ  
ಬರ ಯುವಾಗ, ಆತನ್ು ಕತಮನ್ು ರ್ರಳಿಬರುವಾಗ ತಾನ್ು ರ್ಜೇವಿತರಲ್ಲ್ಲ 
ಇರುವವನಾಗಿರುತಾುನ  ಎಾಂದು ಎದುರುನ ೊೇಡುವವನಾಗಿದಾನ್ು. “. . . ಕತಮನ್ು 
ಪ್ರತಾಕ್ಷನಾಗುವವರ ಗೊ ರ್ಜೇವದುಾಂದುಳಿದಿರುವ ನಾವು ನದ ರಹ ೊೇದವರಿಗಿಾಂತ 
ರ್ುಾಂದಾಗುವುದ ೇ ಇಲಲ” (1 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 4:15) ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಬರ ಯುತಾುನ .  
1 ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ, ಅನ ೇಕ ಪ್ರಕಟ್ನ ಯ ನ್ಾಂತರ, ತಾನ್ು ಆ ಘಟ್ನ ಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ಜೇವದಿಾಂದ 
ಇರುವ ಸ್ಾಧಾತ ಯು ಇಲಲವ ಾಂದು ಆತನಗ  ರ್ನ್ವರಿಕ ಯು ಆಯಿತು. ನಾವ ಲಲರೊ ನದ ರ 
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ಹ ೊೇಗುವುದಿಲಲ ಆದರ  ಮಾಪ್ಮಡುವ ವು ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  (15:51). 
ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಡಿಕ ಯ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲನ್ ಕ ೈಸುರು ಕ್ರರಸುನ್ ರ್ರಳಿಬರುವುಕ ಗಾಗಿ 

ರ್ುನ ೊುೇಡುವವರಾಗಿದಾರು. “ನೇವು ದಿೇಘಮಶಾಾಂತಿಯಿಾಂದಿರಿ, ನರ್ಮ ಹೃದಯಗಳ್ನ್ುು 
ಧೃಢಪ್ಡಿಸಿಕ ೊಳಿುರಿ. ಕತಮನ್ ಪ್ರತಾಕ್ಷತ ಯು ಹತಿುರವಾಯಿತು” ಎಾಂದು ಯಾಕ ೊೇಬನ್ು 
ಬರ ಯುತಾುನ  (ಯಾಕ ೊೇಬ 5:8). ತನ್ು ಮೊದಲ ಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲ ಪ ೇತರನ್ು “ಎಲಲವುಗಳ್ 
ಅಾಂತಾವು ಹತಿುರವಾಗಿದ ” ಎಾಂದು ಬರ ಯುತಾುನ  (1 ಪ ೇತರ 4:7). ಇದು ಕ ೇವಲ ಕತಮನ್ 
ರ್ರಳಿಬರುವಿಕ ಯು ಆಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ; ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ ೊೇಸೆರ ಪ್ರತಿದಿನ್ ಈ ಘಟ್ನ ಗ ೊೇಸೆರ 
ರ್ುನ ೊುೇಡುತಾು ರ್ಜೇವಿಸುವವರಾಗಿದಾರು. ಆತನ್ ಬರುವಿಕ ಯು ಮಾತರವಲಲ, ಆದರ  
ಜನ್ರ್ಪರೇಯ ಸಾಂಗಿೇತದ ಪ್ದಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ “ಯೆೇಸುಬ ೇಗ ಬರುವನ್ು” ಎಾಂದು ಇರುವುದಾಗಿತುು.38 
ಸಭ ಯ ಸಿದಾಧಾಂತವು ಆತನ್ು ಬ ೇಗನ ೇ ಬರುವನ್ು ,ರ್ತುು ನಾವು ಮಾಪ್ಮಡುವ ವು 
ಎಾಂಬುದ ೇ. 

ವಚನ 50. ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ವಾದಗಳ್ನ್ುು ಕ ೊರೇಢಿೇಕರಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಅಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ದ ೇಹವಿರುವದು ಎಾಂಬುದನ್ುು ಆತನ್ು ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸುವಾಗ, ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ 
ದ ೇಹವು ಮಾನ್ವನ್ ಈಗಿರುವ ಅಸಿುತವದ ರ್ಮತಿಯಲ್ಲ್ಲರುವಾಂಥ ಮಾಾಂಸ ರ್ತುು ರಕುಗಳ್ 
ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ನಾಶವಾಗುವ ವಸುು; ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರದು ಎಾಂದೊ ಸಹ ಆತನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . 
ಮಾಾಂಸವು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ದ ೇಹವು ನಯಶವಯಗದುಂತ್ದತದ. ಲಯವಾಗುವ ದ ೇಹವು 
ದೆೇವರ ರಯಜಾಕೆಾ ಬಯಧಾವಯಗಲಯರದತ; ಲಯವಾಗುವ ವಸುು ನಲಮಯ ಪ್ದವಿಗ  
ಭಾಧಾವಾಗುವುದಿಲಲ. ಲೌಕ್ರೇಕದ ೇಹವು ಯಾವುದ ೇ ನ್ಕಾರಾತಮಕ ಸೊಚನ ಗಳ್ನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿರುವುದಿಲಲ ಎಾಂಬುದು ಪೌಲನಗ  ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಗಿರೇಕ ವಿಚ್ಾರವಾದಿಗಳ್ದು 
ಎಾಂದಾಗಿತುು. 

“ದ ೇಹ” ಎಾಂಬ ಪ್ದವು ಮಾಾಂಸ ಪ್ದಕ ೆ ವಾತಾಾಸವಾಗಿದುಾ, ರ್ನ್ುಷಾನ್ ಎರಡು 
ರಿೇತಿಯ ಇರುವಿಕ ಯನ್ುು ಪ್ರತಿನಧಿಸುವುದಾಗಿದ . ಈ ಸಾಂಧಭಮದಲ್ಲ್ಲ ಈ ಪ್ದವು ಮಾತರ 
ಪ್ರಿಗಣನ ಯಡಿಯಲ್ಲ್ಲ ಇದುಾ, ಅಪೊಸುಲನ್ು ಈ ಪ್ದವನ್ುು ಕ ಲಸ್ಾರಿ ವಾತಾಾಸ 
ತ ೊೇರಿಸುವುದಕ ೊೆೇಸೆರ ಬಳ್ಸಿದಾಾನ  (ಉದಾಹರಣ  ರ ೊೇಮಾ 2:28ರಲ್ಲ್ಲ “ಮಾಾಂಸ”ವು 
“ದ ೇಹ”ಕ ೆ ಸರ್ವಾಗಿದ ). ಇತರ ಪ್ರಿಚ್ ಛೇದಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅವುಗಳ್ಳ ರ್ನ್ುಷಾನ್ನ್ುು ಎರಡು 
ವಿಭಿನ್ು ದೃಷ್ಟ ಕ ೊೇನ್ಗಳಿಾಂದ ಹ ಸರಿಸುವವು ಆಗಿವ . ಪೌಲನ್ು “ಮಾಾಂಸ” ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ುು 
ರ್ನ್ುಷಾ ಬಲಹೇನ್ತ ಯನ್ುು ರ್ತುು ಆಶಾಶವತ ಗಾಗಿ ತ ೊೇರಿಸಬಯಸಿದಾಾನ . ದ ೇಹವಿಲಲದ 
ಪ್ುನ್ರುತಾುನ್ದ ಬಗ ಿ ಅಪೊಸುಲನ್ು ಯೇಚಸಿದನ್ು, ಆತನ್ು ಎಾಂದಿಗೊ ಮಾಾಂಸ ಸಹತದ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ಸೊಚಸಿಲಲ. 

James D. G. Dunn ರವರು ಈ ರಿತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಹ ೇಳಿದಾಾರ : 

ಕ ೇವಲಮಾನ್ವನ್ಾಂತ ಯ ನ್ರ್ಮ ರ್ರಣದಲ್ಲ್ಲನ್ ನ್ರ್ಮ ಅಸ್ಾರ್ಥಾಮವನ್ುು, ಹಸಿವ  
ರ್ತುು ಆಸ್ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲನ್ ನ್ರ್ಮ ಆತುಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯನ್ೊು, ನ್ರ್ಮ ಈ ಹಸಿವ  ರ್ತುು 
ಆಸ್ ಗಳ್ನ್ುು ನ್ರ್ಮ ದ ೇಹೇಯತ ಯು ನ್ರ್ಮ ಕ ೊರತ ಯನ್ುು ರ್ತುು ಬಲಹೇನ್ತ ಗಳ್ 
ನವಮಹಣ ಯಲ್ಲ್ಲನ್ ದೌಬಮಲಾ ಇವುಗಳ್ನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುವುದಾಗಿದ .39 
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“ಮಾಾಂಸ” ಎಾಂಬುದಕ್ರೆಾಂತಲೊ “ದ ೇಹ” ಎಾಂಬುದು ಮಾನ್ವನ್ ಅಸಿುತವದ ಪ್ರಿಗಣನ ಗ  
ಹ ಚುಾ ಸಕಾರಾತಮಕವಾದ ಪ್ದವಾಗಿ ಬಳ್ಸುವುದಾಗಿದ . ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾಗಿ ದ ೇಹವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿರುವ ಅಾಂಶದ ಅಥಮವು ಆತಮನ್ಲ್ಲ್ಲ ರ್ಜೇವಿಸುವದು ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ರ್ತುು 
ಹಳ ಒಡಾಂಬಡಿಕ  ಪ್ರಕಟ್ಣ ಗಳ್ಳ ಆ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಅರ ೈಮಸಿಕ ೊಾಂಡಿವ .  

15ನ ೇಯ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲ್ಲನ್ ಅಾಂತಿರ್ ವಚನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲನ್ ರ್ಜೇವಿಸುವವರಿಗ  ಕತಮನ್ 
ಬರ ೊೇಣದ ಅಥಮವು ಏನಾಗಿದ  ರ್ತುು ರ್ರಣಿಸಿದವರಿಗ  ಇದು ಯಾವ ಅಥಮವಾಗಿದ  
ಎಾಂಬುದರ ರ್ಧಾದ ವ ಾತಾಾಸದಾಂತ  ಇವುಗಳ್ ರ್ಧಾದ ಪೌಲನ್ ಸ್ಾರಾಾಂಶವನ್ುು 
Joachim Jeremias ನ ೊೇಡುವವರಾಗಿದಾಾರ .40 ಜ ರರ್ಮೇಯರ ಪ್ರಕಾರ ಅಪೊಸುಲನ್ 
ಸೊಚನ ಯಾಂತ  “ದ ೇಹ ರ್ತುು ರಕು” ರ್ಜೇವಿಸುವವರನ್ುು ಸೊಚಸುವುದಾಗಿದ  ರ್ತುು 
ಆತನ್ು “ನಲಮಯ” (φθορά, phthora, “ನಾಶವಾಗದುಾ”; KJV) ಎಾಂದು ಬಳಿಸಿದುಾ ಇದು 
ರ್ರಣಿಸಿದವರಿಗ  ಸಮಾನ್ವಾಗಿದ . ಕತಮನ್ು ರ್ರಳಿಬರುವುದಕ್ರೆಾಂತ ರ್ುಾಂಚ್  
ರ್ರಣಿಸಿದವರು ರ್ತುು “ರ್ನ್ುಷಾರು” ಇನ್ೊು ರ್ಜೇವಾಂತ ಇರುವವರು ತಿರುಗಿ 15:53ರಲ್ಲ್ಲ 
“ನಲಮಯರು.” ಕತಮನ್ ಬರ ೊೇಣವು ರ್ಜೇವಿಸುವವರಿಗ  ರ್ತುು ಸತುವರಿಗ  ಇಬಬರಿಗೊ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಲು ಹ ೇಗ  ಅವಕಾಶ ಕ ೊಡುವುದಾಗಿದ  ಎಾಂದು 
ಪೌಲನ್ ವಿವರಣ ಯು ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿದ . ಅಪೊಸುಲನ್ ವಾದದ ಸಾಂಭವನೇಯ 
ವಿವರಣ ಯನ್ುು ಜ ರರ್ಮೇಯನ್ು ಪ್ರಸ್ಾುರ್ಪಸಿದಾಾನ , ಆದರ  ಕತಮನ್ು ರ್ರಳ್ಳವುದಕ್ರೆಾಂತ 
ಮೊದಲು ರ್ರಣಿಸಿದವರಿಗ ೊೇಸೆರ ಕಾಳ್ರ್ಜ ಹ ೊಾಂದಿರುವರಿಾಂದ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು 
ತ ೊಾಂದರ ಗ ೊಳ್ಗಾದರು ಎಾಂದು ಈ ಆದಾಾಯದಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದೊ ಸೊಚತವಾಗಿಲಲ. 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲಲನ್ ರ ಸಲ ೊೇನಕದ ಕ ೈಸುರ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ನಾವು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಇದು 
ಅಸಾಂಭವನೇಯವಾದದುಾ (ನ ೊೇಡಿರಿ 1 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 4:13).41 

ವಚನ 51. ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ದ ೇಹದ ಸವಭಾವ ರ್ತುು ದ ೇವಜನ್ರು ಕಾಯಮವಿಧ್ಾನ್ದ 
ರ್ೊಲಕ ನಾಶವಾಗುವುದರಿಾಂದ ನಾಶವಾಗದ ಡಗ  ಮಾಪಾಮಡಾಗುವದು ರ್ನ್ುಷಾರ 
ತಿಳ್ಳವಳಿಕ ಗ  ರ್ಮೇರಿದುಾ; ಇದತ ರಹಸಾವಯಗಿದೆ. ಅಪೊಸುಲನ್ು ಪ್ರಕಟ್ಣ ಯ ಪ್ದವಿಯನ್ುು 
ಕತಮನಾಂದ ಪ್ಡ ದದುಾ ರಹಸಾದ ಮೇಲ್ಲ್ನ್ ರ್ಸುಕನ್ುು ಎತುುವ ಭಾಗವಾಗಿದ . ಕ ಲ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಕತಮನ್ ರ್ರಳ್ಳವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ಜೇವಾಂತವಾಗಿರುತಾುರ . ಎಲಲ ಜನ್ರೊ 
ರ್ರಣಿಸಿರುವುದಿಲಲ; ಆದರ  ಕತಮನ್ು ರ್ರಳಿದಾಗ ರ್ಜೇವದಿಾಂದಿರುವವರು ಅಥವಾ 
ರ್ರಣಿಸಿದವರಲ್ಲ್ಲ ಎಲಲರೊ ಮಾಪಾಮಡಾಗುವರು. ನಾಶವಾಗುವ ಮಾಾಂಸ ರ್ತುು ರಕುದ 
ದ ೇಹವು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ದ ೇಹವಾಗಿ ಮಾಪಾಮಡಾಗುವದು. ದ ೈಹೇಕ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ 
ಮೇಲ್ಲ್ನ್ ಸಿದಾಧಾಂತದ ಅಾಂಶವು ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾದ ನಾಶವಾಗುವದು ತಪ್ುಪ ಎಾಂದು ಗಿರೇಕ 
ಆಲ ೊೇಚನ್ಕಾರರು ನರಾಕರಿಸುವವರಾಗಿದಾಾರ . ಆರಾಂಭದಿಾಂದಲೊ, ದ ೇವರು 
ವಸುುಗಳಿಾಂದಾದ ಸೃಷ್ಟಯನ್ುು ಒಳ ುಯದು ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದನ್ು. ನಾವು . . . 
ಮಯಪಿಡತವದತ ಎಾಂಬುದು ಬರುವ ಕಾಲದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೈಸುರಿಗಾಗಿ ಭೌತಿಕವಲಲದುಾ ಅಲಲ. 

ವಚನ 52. ಅಾಂತಾವು ಬಾಂದಾಗ, ಸರ್ಯವು ಓಡಿಹ ೊೇಗುವದು. ಅಾಂತಾದ ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಕತಮನ್ ಮೊದಲ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯ ಬರುವದು ರ್ುಾಂದ ೊೇರಿಸುವ ರ್ತುು 
ರ್ುನ ೊುೇಡುವಿಕ ಯ ಉದಾನ ಯ ಪ್ರಕ್ರರಯೆ ಆಗಿರುತುದ . ಎರಡನ ಯ ಬರ ೊೇಣವು (ಇಬಿರಯ 
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9:28) ವಿಭಿನ್ು ರಿೇತಿಯದು ಆಗಿರುತುದ . ಆತನ್ು ಅನರಿೇಕ್ಷಿತವಾಗಿ ರಾತಿರ ವ ೇಳ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಕಳ್ುನ್ು ಬರುವಾಂತ  ಬರುವನ್ು (ರ್ತಾುಯ 24:43; ಲೊಕ 12:39; 1 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 5:2;  
2 ಪ ೇತರ 3:10). ವಿಶಾವಸದ, ಪ್ಶಾಾತಾುಪ್ದ, ರ್ತುು ನರಿೇಕ್ಷ ಯ ಸರ್ಯವು 
ಕ ೊನ ಗ ೊಳ್ಳುತುದ . ಒಾಂದು ಕ್ಷಣ್ದ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ἐν ἀτόμῳ, en atomō), ರ ಪ ಪ 
ಬಡಿಯುವವಷಟರಲ್ಲ್ಲ, ದ ೇವರ ಶಕ್ರು ರ್ೊಲಕ ಮಾಪ್ಮಡುವ ಘಟ್ನ ಗಳ್ಳ 
ನ್ಡ ದುಹ ೊೇಗುತುವ . ಇಲ್ಲ್ಲ ಬಳ್ಸಿದ ಗಿರೇಕ ಪ್ದವನ್ುು ಇಾಂಗಿಲೇಷ್ ಮಾತನಾಡುವವರು 
ಎರವಲು ಪ್ಡ ದು ಅದನ್ುು ವಿಷಯಕ ೆ ಅನ್ವಯಿಸಿ ರ್ತುು ಅಸಿುತವದಲ್ಲ್ಲರುವಾಂತ ಭಾಗಗಳ್ 
ವುದಿಧಯನ್ುು “ಕಣ” ಎಾಂದು ಹ ಸರಿಸಿದಾಾರ . 

ತನ್ು ಓದುಗರ ಸ್ಾವಭಾವಿಕವಾದ ಘಟ್ನ ಯ ಮೇಲ  ಅಪೊಸುಲನ್ು ಯಾವುದ ೇ 
ಪ್ರಭಾವವನ್ುು ಬಿೇರಲ್ಲ್ಲಲ. ತುತೊುರಿಯ ಕರ ಯನ್ುು ಅಾಂತಾದ ಚನ ೆಯಾಗಿ ರೊಪ್ಕದಾಂತ  
ಅತನ್ು ಬಳಿಸಿದಾಾನ  (ನ ೊೇಡಿರಿ ರ್ತಾುಯ 24:31; 1 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 4:16). ತುತೊುರಿಯ 
ಧವನಸಿದಾಗ, ತುತೊುರಿಯು ಊದಲಾಗಿ ಸತ್ುವರತ ನಲಿಯರಯಗಿ ಎಬಿಲಪಡತವೆವು. 
ರ್ಜೇವಿಸುವವರು ಮಯಪಯಿಟ್ತ ಹ ೊಾಂದುವರು ರ್ತುು ಎಲಲವೂ ಮಾಪಾಮಡಾಗುವದು. 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ದ ೇಹವು ಕ ೊರತ ಯುಳ್ುಾಂತಹ ಮಾಾಂಸದ ದ ೇಹವನ್ುು ಹಾಂದಕ ೆ 
ಬಿಡುವದು. ಪ್ರಲ ೊೇಕದ ಪ್ರಿಣಾರ್ವು ನಾಶವಾಗದ ದ ೇಹವಾಗಿದ . 

ಸುಳ್ಳು ಬ ೊೇಧನ ಗಳ್ನ್ುು ಖ್ಾಂಡಿಸಲು ಪೌಲನ್ು ಹಾಂದ ರ್ುಾಂದ  ನ ೊೇಡಲ್ಲ್ಲಲ, ಉದಾ, 
ಎತುಲಪಡುವಿಕ  ಅಥವಾ ಭೊರ್ಮಯ ಮೇಲ  ಕ್ರರಸುನ್ ಸ್ಾವಿರ ವಷಮಗಳ್ ಆಳಿವ ಕ . ಆತನ್ು 
ಯೇಹಾನ್ನ್ ದಿವಾ ದಶಮನ್ದ ಪ್ರಕಟ್ನ ಯ ಪ್ುಸುಕದಲ್ಲ್ಲನ್ ಬಾಂಗಾರದ ಬಿೇದಿಗಳ್ಳ ರ್ತುು 
ನಾಲುೆ ಪ್ಟ್ಟಣದ ವಿವರಣ  ಇವುಗಳ್ ವಿವರಣ ಯನ್ುು ಬಿಟ್ುಟ ಬಿಟ್ಟನ್ು (ಪ್ರಕಟ್ಣ  21:16-21). 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಈ ಯುಗದಲ್ಲ್ಲ, ದ ೇವರ ಜನ್ರು ಕ ೇವಲ “ನ್ರ್ಮಲ್ಲ್ಲ ಕಾಯಮ ಸ್ಾಧಿಸುವ 
ತನ್ುಶಕ್ರುಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬ ೇಡುವುಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಯೇಚಸುವುದಕ್ರೆಾಂತಲೊ 
ಅತಾಧಿಕವಾದದಾನ್ುು ಮಾಡಲು ಶಕುನಾದ ದ ೇವರಲ್ಲ್ಲ” ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಿಡಬ ೇಕು (ಎಫ ಸ 3:20). 
ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರು ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ವಾಗಾಾನ್ ಮಾಡಿದ ದ ೈಹಕ ಅಸಿುತವವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ 
ನತಾರ್ಜೇವವನ್ುು ಸ್ಾುರ್ಪಸುವದು ಅಪೊಸುಲನ್ ಕಾಳ್ರ್ಜಯಾಗಿತುು. ಹೇಗಿರುವಾಗ ಕ್ರರಸುನ್ 
ಹ ೊರಗಿರುವವರಿಗ  ಪೌಲನ ಹ ೇಳ್ಲು ಏನ್ೊ ಇರಲ್ಲ್ಲಲ. ರಕ್ಷಣ  ಹ ೊಾಂದಿದವರಿಗ  ಮಾತರ 
ಅವನ್ ಕಾಳ್ರ್ಜಯು ಆಗಿತುು.  

ವಚನ 53. ಅಪೊಸುಲನ್ು ನ್ಾಂತರ 15:50ರಲ್ಲ್ಲ ತಾನ್ು ವಾಕುಪ್ಡಿಸಿದಾಂತ 
ನಕಯರಯತ್ಮಕತೆಯನತು ನುಂತ್ರ ಸಕಯರಯತ್ಮಕವಯಗಿ ಹೆೇಳುತಯುನೆ. ದ ೇಹದ ರೊಪ್ವು 
ಬದಲಾದಾಗ, ಅಲ್ಲ್ಲ ಕತಮನ್ ರ್ರಳಿ ಬರುವಿಕ ಗಾಗಿ ಕಾಯುತಿುರುವಾಂತಹ ಕ ೈಸುರ ರ್ತುು 
ತುತೊುರಿಯ ಧವನಯಾದಾಗ ಏನಾಗಿರುವರು ಎಾಂಬುದರ ರ್ದಾ ಇರುವ 
ನರಾಂತರತ ಯನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಒತಿುಹ ೇಳಿದಾಾನ . ಲಯವಾಗುವ ಈ ದ ೇಹವು 
ನಲಮಯತವವನ್ುು ಧರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದು. ಪೌಲನ್ ಪ್ರಕಾರ ದ ೇಹ ರ್ತುು ಆತಮಗಳ್ 
ಏಕತ ಯನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ರ್ುಾಂಬರುವ ಎರಡೊ ಕಾಲದಲ್ಲ್ಲ 
ಅಸಿುತವದಲ್ಲ್ಲರುವದು.  

ವಚನ 54. ಆತಮದ ೊಡನ  ದ ೇಹರಹತವಾದ ಇರುವಿಕ ಯ ಅಥವಾ “ಆತಮ ಜಗತು”ನ್ುು 
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ತನ ೊುಳ್ಗ  ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿರುವಾಂತಹ ಯಾವುದನ್ುು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಅನ್ಾಜನ್ರಿಗ  
ಚತಿರಸುವುದಿಲಲ. ದ ೈಹಕವಾಗಿ ಇರುವಿಕ ಯ ಹ ೊರರೊಪ್ವು ರ್ರಣಾಧಿೇನ್ವಾಗಿರುವ ಈ 
ದ ೇಹವು ಅರ್ರತವದ ಉಚಛರಣ ಯಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಳ ಇರುವುದಿಲಲ. 
ಕ ೈಸುನಾಗುವುದಕ ೆ ಕ್ರರಸುನ್ನ್ುು ಧರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಎಾಂಬ ರೊಪ್ಕವನ್ುು ಬಳ್ಸಿ 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಇನ ೊುಾಂದ ಡ  ಬರ ಯುತಾುನ . ಇದ ೊಾಂದು ವಸರದಾಂತ  
ಹಾಕ್ರಕ ೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ . ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು “ಧರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವ” ಚನ ೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿರುವಾಗ 
ಮಾಡುವ ಬದಲಯವಣೆಯತ ನತ್ಾತ್ವದ ಅಸಿುತ್ವದ ಸಿದಿತೆಯತ ಆಗಿದೆ. ಹ ೊರಜಗತುನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಕತಮನ್ು ಬರುವಾಗ ಇನ ೊುಾಂದರ ಬದಲಾವಣ ಯ ಜ ೊತ  ಒಾಂದು ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ಜೇವಿಸುವವರು ರ್ತುು ರ್ರಣಿಸಿದವರು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ದ ೇಹವನ್ುು ಹ ೊದುಾಕ ೊಾಂಡವರು 
ಎಾಂಬುದು ಪೌಲನ್ ರ್ೊಲ ಆಸಕ್ರುಯು ಆಗಿತುು. 

ತುತೊುರಿಯು ಊದುವಾಗ ರ್ತುು “ರ್ತಾಮರು” ನಾಶವಾಗದವರಾಗಿ ಬದಲಾದಾಗ, 
ಇದು ಆರಾಂಭದಿಾಂದಲೊ ದ ೇವರ ಪ್ರಕಟ್ಣ ಯ ಸಾಂಪ್ೂಣಮತ ಯು ಆಗಿರುವುದಾಗಿದ . 
ಯೆೇಶಾಯ 25:8ರಲ್ಲ್ಲ ಅಪೊಸುಲ ಉಲ ಲಖ್ವು ಸಾಂಕ್ಷಿೇಪ್ುವಾಗಿದಾರೊ ಕೊಡಾ ಅಾಂಶಗಳ್ನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದ : “ಮರಣ್ವನತು ಶಯಶವತ್ವಯಗಿ ನನಯಿಮ ಮಯಡತವೆನತ.” ತನ್ು ಓದುಗರು 
ಯೆೇಶಾಯನ್ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುು parousia ಕತಮನ್ ರ್ುಖ್ಾ ಆಧ್ಾರವಾಗಿ, ಕ ೊನ ಯ 
ತುತೊುರಿಯ ಧವನಸುವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರರ್ುಖ್ವಾಗಿ ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕ ಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ಬಯಸುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ ಸಾಂಧಭಮದಲ್ಲ್ಲ ಅ ಪ್ದಗಳ್ಳ ಅವರ ಸವಾಂತದ 
ಅಥಮದಲ್ಲ್ಲ ಇದಾವು. ಆದರ  ಪೌಲನ್ು ತಾನ್ು ವಿವರಿಸುವ ಘಟ್ನ ಗಳಿಗ  ಅವುಗಳ್ನ್ುು 
ಸರ್ಾಂಜಸವಾಗಿ ಕಾಂಡುಬರುತಾುನ . (15:27ರ ಮೇಲ್ಲ್ನ್ ವಾಾಖ್ಾನ್ ನ ೊೇಡಿರಿ.) 

ವಚನ 55. ಪೌಲ ರ್ತುು ಇತರ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಲ ೇಖ್ಕರು ಉಲ ಲೇಖಿಸಿದಾಂತ 
ಹಳ ಯ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ರ್ತುು ಕ್ರರಸುನ್ ರ್ೊಲಕ ದ ೇವರ ಚತುದ ಕಾಯಮ 
ನ್ಡ ಸುವಿಕ ಯನ್ುು ಅನ್ವಯಿಸುತಾು ಅನಾಯಾಸವಾದುದರ ಜ ೊತ  ಸತಾವ ೇದಿೇಯ 
ವಿಶ ಲೇಷಣಕಾರರು ಯಾವಾಗಲೊ ನರಾಶರಾಗುತಾುರ  ಅಥವಾ ಗ ೊಾಂದಲ 
ಕ ೊೆಳ್ಗಾಗುತಾುರ . ಅಪೊಸುಲನ್ ಹ ೊಶ ೇಯನ್ ಉಲ ಲೇಖ್ವು ಹ ೊರತಾದುದ ೇನ್ಲಲ.  
1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 15:55ರ ವಾಾಖ್ ಾಗಳ್ಳ ಅಕ್ಷರಸಹ ಅಲಲ. ಹ ೊೇಶ ೇ 13:14ರ “ರ್ರಣವ ೇ ನನ್ು 
ಉಪ್ದರವವ ಲ್ಲ್ಲ? ಪಾತಾಳ್ವ ೇ ನೇನ್ು ಮಾಡುವ ನಾಶನ್ವ ಲ್ಲ್ಲ?” NASB 
ಭಾಷಾಾಂತರಕಾರರ ಸುಸಾಂಗತವಾದ ಸ್ಾಲುಗಳ್ಳ ಆಗಿವ . ಎಪಾರಯಿರ್ನ್ ಜ ೊತ ಯ 
ದ ೇವರ ಸಾಂಬಾಂಧವು ಹ ೊಶ ಯನ್ಲ್ಲ್ಲಯ ವಿಷಯವಾಗಿತುು, ಆದರ  ಕತಮನಾದ ಕ್ರರಸು 
ಯೆೇಸುವಿನ್ ರ್ೊಲಕರ್ರಣವನ್ುು ಜಯಿಸಿದವರ ಜಯದ ಕೊಗನ್ುು ವಾಕುಪ್ಡಿಸಲು 
ಪ್ರವಾದಿಗಳ್ ಭಾಷ ಯನ್ುು ಬಳ್ಸಲು ಆತನ್ು ಹಾಂದ  ರ್ುಾಂದ  ನ ೊೇಡುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ. 

ಅಪೊಸುಲನ್ು ರ್ರಣವನ್ುು ರ್ತುು ಸಮಾಧಿಯನ್ುು ಗ ೇಲ್ಲ್ಮಾಡಿದನ್ು ರ್ತುು 
ಅಣುಕ್ರಸಿದನ್ು. “ನೇವು ಎಲ್ಲ್ಲ ಬಿಡಲಪಟ್ಟಟರಿ” ಎಾಂದು ಆತನ್ು ರ್ರಣವನ್ುು ಕ ಳ್ಳತಿುದಾಾನ , 
“ಈಗ ಅದ ೇ ದ ೇವರರ್ಗನ್ು ರ್ನ್ುಕುಲಕ ೆ ಕೃಪ ಯನ್ುು ತಾಂದಿದಾಾನ್ಲಲವ ೇ? ಈ ಕಾಲದ 
ರ್ೊಲಕ ರ್ರಣವು ರ್ಜೇವನ್ದ ಅನವಾಯಮ ಸಮಾರ ೊೇಪ್ವಾಯಿತು. ಪೌಲನ್ು 
ಹ ೊಶ ೇಯನ್ ಹ ೇಳ್ಳವ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುಬ ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡಿದಾಾನ  “ರ್ರಣವ ೇ ನನ್ಗ  
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ಜಯವಿಲಲ ನನ್ಗ  ಕ ೊಾಂಡಿಯಿಲಲ. ರ್ಜೇವವು ನ್ರ್ಮದು.” 
ಸರ್ಗರವಾಗಿ, ಪೌಲನ್ು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸರ್ಸ್ ಾಯಡನ  ವಾವಹರಿಸುತಿುದಾಾನ . 

ಅಾಂತರ್ ಜಗಳ್ಗಳ ೊಾಂದಿಗ , ನೇತಿಯ ಅಭದರತ ಯಿಾಂದ ರ್ತುು ಸ್ ೈದಾಧಾಂತಿಕ 
ಗ ೊಾಂದಲಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಮ ಮಾಗಮಗಳ್ನ್ುು ಕಾಣುತು ನ್ಲಗುತಿುರುವ ಸಭ ಗ  ಆತನ್ು ಸಹಾಯ 
ಮಾಡಲು ಯತಿುಸುತಿುದಾಾನ . ಹ ಚಾನ್ ಭಾಗವು, ಆತನ್ ಬರಹಗಳ್ನ್ುು ಲಕ್ಷಿೇಕರಿಸುವಾಂತಹ 
ಶ ರೇಷಟ ಸ್ ೈದಾಧಾಂತಿಕ ಸೊತಿರಕರಣ ಸ್ಾಹಸಗಳ್ನ್ುು ಅತನ್ು ತ ೊಲಗಿಸಿದನ್ು; ಆದರ  
ಸಿದಾಾಾಂತಗಳ್ಳ ಅಲ್ಲ್ಲದಾವು, ಅವುಗಳ್ಳ ಮೇಲ ೈಯಿಾಂದ ದೊರವಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಪಾರಯೇಗಿಕ, 
ನ ೈತಿಕ, ಪ್ದಧತಿಗನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ ರ್ತುು ರ್ುಾಂದ  ಕ ೈಸುರು ಕಾಯಮಮಾಡುವಾಂತಹ 
ಸತಾವ ೇದಿೇಯ ದ ೈವಶಾಸರ ಗಳ್ ರ್ಧಾ ಅಪೊಸುಲನ್ು ಸಣು ಭಿನ್ುತ ಯನ್ುು 
ಉಳಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾಾನ . ನ ೈತಿಕತ  ರ್ತುು ಸಿದಾಧಾಂತಗಳ್ಳ ಬ ೇಡಿಕ ಯ ಸಾಂಧಭಮಗಳಿಗ  
ತಕೆಾಂತ  ಬ ೇರ  ಮಾಡುವವು ರ್ತುು ಕೊಡಿಸುವವು ಆಗಿವ ; ಅವುಗಳ್ಳ 
ಬ ೇರ ಯಾಗದವುಗಳ್ಳ. 

ವಚನ 56. ಕ್ರರಸು ಯೆೇಸುವಿನ್ಲ್ಲ್ಲಯ ದ ೇವರ ಕೃಪಾಪ್ೂರಿತ ವರಕ ೊೆೇಸೆರ ರ ೊೇಮಾ 
4—7ರಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಧರ್ಮಶಾಸರದ ಸೊಚನ  ರ್ತುು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ವಿಧ್ ೇಯತ ” ಇವುಗಳ್ನ್ುು 
ಬ ಳಿಸಿದಾಾನ  (ನ ೊೇಡಿರ ೊೇರ್ 1:5; 16:26). ಬಹುಶಃ ನಾಲುೆ ಅಥವಾ ಐದು ವಷಮಗಳ್ 
ನ್ಾಂತರದಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಶರ್ನ್ ಮಾಡುತಿುರುವಾಗ ರ ೊೇರ್ದ ಸಭ ಗ  ಆತನ್ು 
ಬರ ದದುಾ ಇದು ಅದಕ ೆ ಸೊಕುವಾದದುಾ ಆಗಿದ  (ನ ೊೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 20:2, 3). ರ್ರಣದ 
ಕ ೊಾಂಡಿ ಪಾಪ್ವ ೇ ರ್ತುು ಪಾಪ್ದ ಬಲಕ ೆ ಆಧ್ಾರ ಧರ್ಮಶಾಸರವ ೇ ಎಾಂಬುದು 
ಹ ೊೇಶ ೇಯ 13:14ರಲ್ಲ್ಲನ್ ಉಲ ಲೇಖ್ವನ್ುು ಅನತಸರಿಸಲತ ಇದತ ಬಲತ ವೆೈಶಿಷ್ು 
ಪೂಣ್ಿವಯದದತದ ಆಗಿದತದ ಆಗಿದೆ. ಈ ಎಲಲ ಸ್ಾಧಾತ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಪಾಪ್ ರ್ತುು ಧರ್ಮಶಾಸರದ 
ಮೇಲ್ಲ್ನ್ ಪೌಲನ್ ತಿೇಮಾಮನ್ಗಳ್ನ್ುು ತಿರುತಿರುಗಿ ಅವರ ೊಡನ  ಇರುವ ಆತನ್ 
ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ೈಸುರು ಕ ೇಳಿದರು (ಅ.ಕೃ. 18:11). ಶಿಲುಬ ಯ ಮೇಲ್ಲ್ನ್ ಆತನ್ 
ತಾಾಗದ ಕಾರಣದಿಾಂದ, ಯೆೇಸುವು ಪಾಪ್ದ ವಿಷದ ಹಲಲನ್ುು ಕ್ರೇಳಿದನ್ು ರ್ತುು ಇದರ 
ಕ ೊಾಂಡಿಯನ್ುು ಕ್ರತುು ಹಾಕ್ರದನ್ು; ಆತನ್ು ದ ೇವರ ರ್ಹಮಾಯುತ ವರದಿಾಂದ ಶಾಸರವನ್ುು 
ತಳಿುಹಾಕ್ರದನ್ು. 

ವಚನ 57. ದ ೇವರ ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾದ ರ್ಧಾಸಿಾಕ ಯ ರ್ೊಲಕ, ಪಾಪ್ ರ್ತುು ರ್ರಣ 
ಹಾಗೊ ಶಾಸರಗಳ್ಳ ಕತಮನ್ ಬರುವುದಕ್ರೆಾಂತಲೊ ಮೊದಲು ತಿಳಿಯದ ೇ ಇದಾ 
ಮಾಗಮಗಳ್ಳ ಈಗ ಕಾಣುತುಲ್ಲ್ವ . ದ ೇವರು ಕ ೈಸುರಿಗ  ವಿಜಯವನ್ುು ಕ ೊಟ್ಟಟದಾಾನ . ಈ 
ವಿಜಯವು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಿಾಂದ, ನಮಮ ಕತ್ಿನಯದ ಯೇಸ  ಕ್ತಾಸುನ ಮ ಲಕ ನಮಗೆ ಜಯವು 
ಬುಂದಿದೆ (ನ ೊೇಡಿರಿ 1 ಯೇಹಾನ್ 5:4). ಆತನ್ ರ್ಜೇವಿತದ ನ್ಾಂತರ, ಅಗಸ್ ಟೈನ್ನ್ು 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ರ್ೊಲಕ ಎದುರಿಸಿದ ಶ  ೇಧನ ಗಳ್ನ್ುು ಬರ ದನ್ು. ಕ ೊನ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಆತನ್ು ಈ 
ಪ್ರಿಚ್ ಛೇದವನ್ುು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದಿಾಂದ ಊಲ ಲೇಖಿಸಿದನ್ು ರ್ತುು ನ್ರ್ಮ ಪಾಪ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲಸ್ಾರಿ 
“ನ್ರ್ಮ ಬಲದ ರ್ೊಲಕ ವಿಜಯವನ್ುು ಕಾಫಾಡಲು ನರಿೇಕ್ಷ  ಅಥವಾ ಅದು 
ಕಾಪಾಡಲಪಟ್ಾಟಗ ನ್ರ್ಮ ಸವಾಂತ ಬಲದಿಾಂದ ಏರಿಸುವದು ರ್ತುು ಆತನ್ ರ್ಹಮಗ  ಅಲಲ 
ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದಾಾನ .”42 ದ ೈವಜ್ಞಾನಗಳ್ ಅಾಂಶವು ಮೌಲಾವುಳ್ುದಾಾಗಿದ , ಹೇಗ  ಬಲು 
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ದೊರದವರ ಗ  ವಿಶಾವಸಿಯು ಮಾನ್ವಿೇಯ ಜವಾಬಾಾರಿಯನ್ುು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ 
ವಿಧ್ ೇಯತ ಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ರ ಯಲಾರನ್ು. 

ಕ್ರರಸುನ್ು ದ ೇಹೇಯ ರ್ರಣದಿಾಂದ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸಿದ ಕಾರಣ 
ಕ್ರರಸಿುೇಯ ನರಿೇಕ್ಷ ಯು ಕಾಪಾಡಲಪಟ್ಟಟದಾಾಗಿದ  ರ್ತುು ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ಅಲ್ಲ್ಲ ಸಹಜವಾದ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಇದ . ಯೆೇಸುವಿನ್ ಖ್ಾಲ್ಲ್ ಸಮಾಧಿಯಿಲಲದ ೇ, ಶಿಲುಬ ಯ ವಿಜಯವು 
ಟ್ ೊಳಾುದದುಾ ಆಗಿದ . ಅವರ ಎಾಂದಿಗೊ ದ ೇಹೇಯ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಪ್ರಥರ್ಫಲವಾದ 
ಆತನ ೊಡನ  ಎಲಲ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ತಿರುಗಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಇದು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಅವರ 
ಕ್ರರಸಿುೇಯ ನ್ಾಂಬಿಕ  ರ್ೊಲ ರ್ನ್ವರಿಕ ಯ. ಮೇಲ  ಇರುವದು ಯೇಚಸುವದು 
ಅಸ್ಾಧಾವಾದದುಾ ಆಗಿದ . ನತಾತವದ ರ್ಜೇವದ ನರಿೇಕ್ಷ ಯ ಕಾರಣ ಈ ಜಗತುು, ಎಲಲ 
ಅನಶಿಾತತ , ವಾಸನ್, ರ್ತುು ನ ೊೇವುಗಳ್ಳ ತಾಳಿಕ ೊಳ್ಳುವಾಂಥವು ಆಗಿದ . 

ಸಮಯರೆ ೇಪ (15:58) 
58ಆದತದರಿುಂದ ಪಿಾೇಯ ಸಹೆ ೇದರರೆೇ, ಸಿಥರಚಿತ್ುರಯಗಿಯ  ನಶಚಲರಯಗಿಯ  ಇರಿಾ. 

ನೇವು ಕತ್ಿನ ಸ್ೆೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪಡತವ ಪಾಯಯಸವು ನಷ್ಫಲವಯಗತವುದಿಲಿವೆುಂದತ ತಿಳಿದತ 
ಕತ್ಿನ ಕೆಲಸವನತು ಯಯವಯಗಲ  ಅತಯಾಸ್ೆಯುಂದ ಮಯಡತವವರಯಗಿರಿ. 

ವಚನ 58. ದ ೇಹೇಯ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಬಗ ಗಿನ್ ಬ ೊೇಧನ ಗಳ್ನ್ುು ಪೌಲನ್ು 
ಸಮಾರ ೊೇರ್ಪಸುತಾು ರ್ಜೇವಿತಕ ೊೆೇಸೆರದ ಇದರ ಸೊಚನ ಗಳ್ತು ತಿರುಗುತಾುನ . 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಖ್ಚತಪ್ಡಿಸಿದಾ ಕಾರಣ, ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ನ್ಾಂಭಿಗಸಿುಕ ಯನ್ುು ಪ್ುನ್ರ್ 
ನ್ವಿೇಕರಣ ಮಾಡುವತು ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಓದುಗರನ್ುು ಒತಾುಯಿಸುತಾುನ . ಹ ೊಸ 
ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ರ್ರಣ ರ್ತುು ರ್ರಣಾನ್ಾಂತರದ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ ಸಿದಾಧಾಂತವು, ಕತಮನ್ 
ರ್ರಳ್ಳವಿಕ ಯ ಪ್ರಿಶಿೇಲನ , ನ್ಾಂಬಿಗಸು ಕ್ರರಸಿುೇಯ ರ್ಜೇವಿತದ ಪೊರೇತಾಿಹ, ಎರಡೊ 
ಇದರಲ್ಲ್ಲನ್ ನ ೈತಿಕ ರ್ತುು ಇದರ ಪ್ಶಾಾತಾುಪ್ದ ಅನ್ವಯಗಳ್ನ್ುು ಪೊರೇತಾಿಹಸುವತು 
ನ್ಡ ಸುವುದಾಗಿದ . ವಿಧ್ ೇಯ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಕೃಪ ಯಿಾಂದ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ರ್ೊಲಕ 
ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಾಟಗ, ಯಾತಿರಕರ ಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಇರುವಾಂಥ ನ್ರ್ಮ ಒಳ ುಯ ಕಾಯಮಗಳ್ 
ಬ ಳ್ಕ್ರನ್ಲ್ಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾವಾಗಲೊ ಕತ್ಿನ ಕೆಲಸವನತು ಯಯವಯಗಲ  ಅತಯಾಸ್ೆಯುಂದ 
ಮಯಡತವವರಯಗಿರಬೆೇಕತ. ನಾವು ಅತಾಾಶ ಯಿಾಂದ ಕ ಲಸ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬ ೇಕು 
ಯಾಕ ಾಂದರ  ನಾವು ಪ್ಡುವ ಪ್ರಯಾಸವು ನಷಿಲವಾಗುವುದಿಲಲವ ಾಂದು ತಿಳಿದು. ನ್ರ್ಮಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರತಿಯಬಬರೊ ಎದುಾ ಆತಿೀಕ ದ ೇಹವನ್ುು ರ್ತುು ಕತ್ಿನ ಜೆ ತೆ ನತ್ಾತ್ವದಲ್ಲಿ 
ಆಳ್ಳವದನ್ೊು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರೊ ನಾವು ಕಾಯಮಮಾಡಬ ೇಕು ಬಲಲವರಾಗದ ಾೇವ . 

ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಉನ್ುತವಾದ ನ ೈತಿಕ ಸರ್ತ ೊೇಲನ್ದಲ್ಲ್ಲ ರ್ಜೇವಿಸುತಾುರ  ರ್ತುು 
ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿ ಕಾಯಮ ಮಾಡುತಾುರ . ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ರ್ೊಲಕ ಕೃಪ ಯಿಾಂದ 
ರಕ್ಷಣ ಯು ಉತುರ್ ಕಾಯಮಗಳ್ ಅಥವಾ ಸರ್ೃದಿಧಯಾದ ಕಾಯಮಗಳಿಗ  
ತಡ ಯಡಡದಿರುವದು ಆಗಿದ . ದ ೇವರು ಕೃಪಾಪ್ೂರಿತನ್ೊ ಆಗಿರುವುದರಿಾಂದ ದ ೇವರ 
ರಾಜಾದಲ್ಲ್ಲನ್ ನ್ಾಂಬಿಗಸು ಕ ಲಸಗಾರರಾಗಿ ಇರುವದು ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಅವಷಾವಾಗಿದುಾ ಆಗಿವ  
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ಇದರಿಾಂದ ಇತರರನ್ುು ಆತನ್ ಕೃಪ ಯಡಿಯಲ್ಲ್ಲ ತರಬಹುದಾಗಿದ . 

ಅನವಯಸತವಿಕೆ 

ಯಯವ ತ್ರದ ದೆೇಹ? 
ಶತಮಾನ್ಗಳಿಾಂದ, ನಾಸಿುಕರು ದ ೇಹೇಯ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ಕ ೊೆೇಸೆರ ಕ ೈಸುರನ್ುು ಗ ೇಲ್ಲ್ 

ಮಾಡುತಿುದಾಾರ . ಅಣಕುದಾರರು ಘಟ್ನಾವಳಿಗಳ್ನ್ುು ಈ ರಿೇತಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿದಾಾರ : 

ಒಬಬ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು ಸ್ ೇಬನ್ುು ತಿನ್ುುತಾುನ . ಆತನ್ ದ ೇಹವು ಹಣುನ್ುು ಆನ್ಾಂದಿಸಿತು, ರ್ತುು 
ಇದರ ಸಣುಕಣ ರ್ತುು ಪ್ರಮಾಣುಗಳ್ಳ ಆತನ್ ದ ೇಹದಲ್ಲ್ಲ ಹರಡಲಪಟ್ಟಟತು. ಬ ೇಗನ ೇ 
ಆತನ್ು ರ್ರಣಿಸಿದನ್ು ರ್ತುು ಹೊಣಲಪಟ್ಟನ್ು. ಈ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಹೊಣಲಪಟ್ಟ ಸಾಳ್ವು 
ರ್ರ ತುಹ ೊೇಯಿತು ರ್ತುು ಕ ಲವರು ಆತನ್ ಕ ೊಳ ತ ಕಳ ೇ ಬರದ ಮೇಲ  ನ ೇರವಾಗಿ 
ಸ್ ೇಬಿನ್ ರ್ರವನ್ುು ನ ಟ್ಟರು. ಬ ೇರುಗಳ್ಳ ಬೊರ್ಮಯ ಆಳ್ಕ ೆ ರ್ುಟ್ಟಟದವು ರ್ತುು ರ್ರವು 
ಸ್ಾವಯವ ಅಾಂಶಗಳ್ ರ್ೊಲಕ ಫಲಕ ೊಟ್ಟಟತು. ಸತು ರ್ನ್ುಷಾನ್ ದ ೇಹದ ಸಣುಕಣ 
ರ್ತುು ಪ್ರಮಾಣುಗಳ್ಳ ಹಣುನ್ುು ತಿನ್ುುವ ಇನ ೊುಬಬ ರ್ನ್ುಷಾನ್ ರ್ೊಲಕ ಹ ೊಸ 
ಸ್ ೇಬಿನ್ ರೊಪ್ ತಳ ದವು. ಇದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಅಾಂಶಗಳ್ಳ ಅನ ೇಕ ಸರ್ಯದಿಾಂದ 
ಇರುವುದಾಗಿದುಾ ಆದಾರಿಾಂದ ಎರಡು ಭಿನ್ು ದ ೇಹಗಳಿಾಂದ ಇರುವುದಾಗಿದ . 

ಕರ ಯ ಮೇಲ್ಲ್ನ್ ಬದಲಾವಣ ಯು ಅಾಂತಾವಿಲಲದುಾ, ಆದರ  ಅಾಂತಿರ್ ಪ್ರಶ ುಯು ಅದ ೇ 
ಅಗಿರುತುದ ; ಪ್ುನ್ರುತಾುನ್ದಲ್ಲ್ಲ, ಯಾರ ದ ೇಹವು ಪ್ರಮಾಣುವನ್ುು ರ್ತುು ಯಾವ 
ದ ೇಹವು ಚಕೆ ಕಣವನ್ುು ಒಾಂದಕ್ರೆಾಂತ ಹ ಚುಾ ದ ೇಹದ ಭಾಗವವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತುದ .  

“ಸತುವರು ಹ ೇಗ  ಎಬಿಬಸಲಪದುತಾುರ ? ಅವರು ಯಾವ ತರದ ದ ೇಹದಿಾಂದ 
ಬರುತಾುರ ?” ಎಾಂದು ಗಿರೇಕರು ವಿರ ೊೇಧಿಸಿ ಪೌಲನಗ  ರ್ಾಂಡಿಸದಾಂತಹ ಅದ ೇ 
ತರದವುಗಳ್ನ್ುನ್ು ಆಧುನಕ ಶಾಂಕಾಕರಾರು ಎಬಿಬಸುವುದನ್ುು ರ್ುಾಂದುವರ  
ಸುವವರಾಗಿದಾಾರ  (15:35). ಪೌಲನ್ ಉತುರವು ಪಾರಚೇನ್ ಜಗತಿುಗೊ ರ್ತುು 
ಆಧುನಕರಿಗೊ ಇಬಬರಿಗೊ ಸರಿಯಾಗಿದ . ಆತನಗ  ಕ ೇಳಿದ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಳ 
ಅಸಾಂಬದಾವಾದವುಗಳ್ಳ. ಸದುಾಕಾಯರು ಯೆೇಸುವಿಗ  ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಭವಿಸುವ 
ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ವಿವರಿಸುವ ಸವಾಲು ಹಾಕ್ರದಾಗ ಕತಮನ್ು “ನೇವು ಶಾಸರವನಾುದರೊ 
ದ ೇವರಶಕ್ರುಯನಾುದರೊ ತಿಳಿಯದ ೇ ತಪ್ುಪವವರಾಗಿದಿಾರಿ” ಎಾಂದು ಇದ ೇ ರಿೇತಿಯ 
ಉತುರವನ್ುು ಕ ೊಡುತಾುನ  (ರ್ತಾುಯ 22:29). 

ದ ೇವರು ವಿಭಿನ್ುವಾದ ರಿೇತಿಯ ದ ೇಹಗಳ್ನ್ುು ಸೃಷ್ಟಸಿದಾಾನ ; ಆತನ್ು ವಿಭಿನ್ು 
ವಗಮದ ರ್ಹಮ ಜ ೊತ  ಸೃಷ್ಟಸಿದಾಾನ  ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸುತಾುನ  (1 ಕ ೊರಿ 
15:35-41): ಪ್ುನ್ರುತಾಾನತ ದ ೇಹದ ರಿೇತಿಯ ಬಗ ಿ ಅಪೊಸುಲನ್ು ಕ ಲ ವಿವರಗಳ್ನ್ುು 
ಕ ೊಡುತಾುನ , ಆದರ  ಇದನ್ುು ಆತನ್ು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  “ರಕು ರ್ತುು ಮಾಾಂಸ 
ದ ೇವರ ರಾಜಾಕ ೆ ಬಾಧಾವಾಗಲಾರದು” (15:50). ಬರುವ ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ 
ದ ೇಹವು ನತಾದಬಲದ ರ್ಜೇವಿತದ ೊಾಂದಿಗ  ಒಾಂದಾಗುವುದರ ೊಾಂದಿಗ  ಐಕಾತ ಯು 
ಸರ್ಗರವೂ ರ್ತುು ಸಾಂಪ್ೂಣಮವೂ ಆಗುತುದ . ಲೌಕ್ರೇಕ ರ್ಜೇವನ್ದ ವೃದಿಧಗ  ಬ ೇಕಾಗುವ 
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ಪ್ರಮಾಣು ರ್ತುು ಚಕೆ ಕಣಗಳಿಗ  ದ ೇವರು ಸಿೇರ್ಮತವಾದವನ್ಲಲ. ದ ೇವಜನ್ರ 
ಪ್ರಾಂಪ್ರ ಯು ದ ೇಹೇಯ ರಿೇತಿಯ ರ್ಜೇವಿತವಾಗಿದುಾ ದ ೇವರು ಪ್ರಲ ೊೇಕ್ರೇಯ 
ಅಸಿಾತವಯನ್ುು ಕ ೊಡುವವನಾಗಿದಾಾನ . ಪ್ರಲ ೊೇಕ್ರೇಯ ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲನ್ ಪ್ರಜ್ಞ ಯಾಂದಿಗ  
ರ್ತುು ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕೊಡಾ ಈ ಜಗತಿುನ್ಲ್ಲ್ಲ ರ್ಜೇವಿತದ ೊಾಂದಿಗ  
ರ್ುಾಂದುವರ ದಾಗ, ಪ್ರಲ ೊೇಕ್ರೇಯ ದ ೇಹವು ಅದ ೇರಿೇತಿಯ ಕಾಲದ ಮಾಾಂಸ ರ್ತುು 
ರಕುಗಳಿಾಂದ ಮಾಡಲಪಡುವುದಿಲಲ ಎಾಂಬುದು ನಶಿಾತವಾದುದು ಆಗಿದ . 

ಮರಣ್ದ ನುಂತ್ರದ ಜೇವಿತ್ 
ಪಾರಚಾಶಾಸರಜ್ಞರು ಪಾರಚೇನ್ ಜನ್ರ ಅವರ ಹೊಣುವ ಪ್ದಧತಿಯನ್ುು ಪ್ರಿೇಷೆರಿಸುವ 

ರ್ೊಲಕ ಅನ ೇಕ ವಿಷಯಗಳ್ನ್ುು ಕಲ್ಲ್ಯುತಾುರ . ಕ ಲಸರ್ಯದ ಹಾಂದ  ಪಾರಚಾಶಾಸರವು 
(ಸಪ್ಟಾಂಬರ್/ಅಕ ೊಟೇಬರ್ 1997) Scythiansಗ  ಒಾಂದು ಲ ೇಖ್ನ್ವು ಸರ್ರ್ಪಮತವಾಗಿದುಾ, 
ಅದು ಪಾರಚೇನ್ ಜನ್ರು ಉತುರದ ಕಪ್ುಪ ಸರ್ುದರದ ಹತಿುರ ಕ್ರರ.ಪ್ೂ.43 ರ್ೊರನ ಯ. 
ಶತಮಾನ್ದವರ ಗೊ ರ್ಜೇವಿಸಿದ ಜನ್ರ ಕುರಿತಾದ ಲ ೇಖ್ನ್ವಾಗಿತುು. ರ್ಅಲ್ಲ್ಲ ಹತವದ 
ಪಾಳ ಯಗಾರನ್ ಸಮಾಧಿಯ ಉತಖನ್ುವಾಯಿತು. ರ್ಜೇವವು ರ್ರಳಿ ಬಾಂದಾಗ 
ಅವಶಾವಿರುವ ಎಲಲ ಸಾಂಗತಿಗಳಾದ ಆಭರಣಗಳ್ ಕ ೊಠಡಿ, ಯುದಧ ಸ್ಾರ್ಗಿರ, ಆಹಾರ 
ರ್ತುು ಇತರ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಆತನ ೊಡನ  ಇಡಲಪಟ್ಟಟದಾವು. ಆ ದ ೊಡಡ ವ ಾಕ್ರುಯ ರ್ುಖ್ಾ 
ಸಲಹ ಗಾರನ್ು ರ್ರಣಿದಾನ್ು ರ್ತುು ಆತನ ೊಡನ  ಹೊಣಲಪಟ್ಟನ್ು. ಆತನ್ ಕುದುರ ಯು 
ಕ ೊಲಲಪಟ್ಟಟತು ಅದೊ ಕೊಡ ಅದ ೇ ರ್ಣಿುನ್ ರಾಶಿಯಲ್ಲ್ಲ ಹೊಣಲಪಟ್ಟಟತು. ಆತನ್ ಸಮಾಧಿಯ 
ಹತಿುರ ರ್ಹತವದ ಸಿರೇಯ ದ ೇಹವು ಬಹುಷ: ಆತನ್ ಹ ಾಂಡತಿಯದು ಇನ ೊುಾಂದು 
ಸಮಾಧಿಯು ಇರುವುದಾಗಿದ . ಅವಲೊ ಸಹ ತನ ೊುಡನ  ರ್ಜೇವಿತಕ ೆ ಬ ೇಕಾದ 
ಉಪ್ಕರಣಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಳ್ಳ. ಯೌವನ್ಸಾಳಾದ ಆಕ ಯ ದಾಸಿಯೊ ಕೊಡಾ ಅವಳ್ 
ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲ್ಲ ಸಾಳ್ವನ್ುು ಪ್ಡದಿದಾಾಳ . 

ರ್ರಣದ ನ್ಾಂತರದ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ನ್ಾಂಬುವವರಲ್ಲ್ಲ Scythiansರು 
ಮಾತರವಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಪಾರಚೇನ್ ಜನ್ರು ರ್ರಣಾ ನ್ಾಂತರ ರ್ಜೇವಿತದ ಬಗ ಿ ತರ್ಮ ಎದುರು 
ನ ೊೇಡುವಿಕ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾರು. ಇರ್ಜರ್ಪಟನ್ ರ್ಪರಾರ್ಮಡ್ ರ್ತುು ಅರಸರುಗಳ್ ಕ ೊಳ್ುದ 
ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ್ಳ ಈ ಎಲಾಲ ಪ್ರಯತಮಗಳ್ಳ ರ್ರಣಾನ್ಾಂತರ ರ್ಜೇವಿತದ ಕುರಿತಾದ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ್ಳ 
ಅಗಿವ . Scythians ರ್ತುು ಇರ್ಜರ್ಪಟಯರಾಂತ  ಕ ೈಸುರು ಇದಕ್ರೆಾಂತ ಮೇಲಾದಾನ್ುು 
ರ್ುನ ೊುೇಡುವವರಾಗಿದಾಾರ . ಕ್ರರಸಿುೇಯ ನರಿೇಕ್ಷ ಯು ಹ ೇಗ  ಭಿನ್ುವಾಗಿದ ? ಇತರ 
ಜನ್ರಿಗಿಾಂತಲೊ ಇವರು ಉತುರ್ವಾದ ಆಧ್ಾರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ ಯೆೇ? ಪೌಲನ್ು  
1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 15ರಲ್ಲ್ಲ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಬಗ ಿ ಪೌಲನ್ು ಬರ ದದಾಕ್ರಾಂತಲೊ ಹ ಚಾನ್ ವಿವರವನ್ುು 
ಯಾವ ಲ ೇಖ್ಕನ್ೊ ಸತಾವ ೇದದಲ್ಲ್ಲ ಬರ ದಿಲಲ.  

ಪೌಲನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಯೆೇಸುವಿನ್ ಕೊರಜಸುವಿಕ  ರ್ತುು ಪ್ುರುತಾಾನ್ದ ಸಾಂಧಭಮವನ್ುು 
ಬಿಟ್ುಟ ರ್ರಣದ ನ್ಾಂತರ ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಅಲ್ಲ್ಲ ಇಲಲ. “ಆದರ  ಕ್ರರಸುನ್ು 
ಸತುವರ ೊಳ್ಗಿಾಂದ ಎದುಾ ಬಾಂದ ೇ ಇದಾಾನ ” ಎಾಂದು ಆತನ್ು ಬರ ಯುತಾುನ  (15:20). 
ಸುವಾತ ಮಯ ಪ್ರಕಾರ ಆತನ್ು ಘೊೇಶಿಸಿದ ಸಾಂದ ೇಶವು ದ ೇವವಾಕಾವು ರ್ತುು 
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ಇತಿಹಾಸವು ಕತಮನ್ ರ್ರಣದ, ಹೊಣುವಿಕ  ರ್ತುು ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿವ  
(15:3, 4). ಈ ರ್ೊರು ಖ್ಚತತ ಗಳ್ಳ ಸುವಾತ ಮಯ ರ್ೊಲಭೊತವಾಗಿರುವಾಗ, 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ವು ಮಾತರ ಕ ೊೇರಿಾಂಥದವರಲ್ಲ್ಲ ಗ ೊಾಂದಲದಲ್ಲ್ಲ ಇತುು. ಆ ಕಾರಣಕಾೆಗಿ, 
ಪೌಲನ್ು ಯೆೇಸುವಿನ್ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯನ್ುು, ಬರ ಯುವಾಗ ಇನ್ೊು ರ್ಜೇವದಿಾಂದ ಇದಾ 
ಕ ಲವರ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯನ್ುು ವಿವರವಾಗಿ ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  (15:5-8). ಕ ೇಾಂದರ ಅಾಂಶವ ಾಂದರ  
ಖ್ಾಲ್ಲ್ಯಾದ ಸಮಾಧಿಯು ರ್ತುು ಯೆೇಸುವಿನ್ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಿಕ ಯು ಸ್ಾಕ್ಷಿಯ 
ವಿಷಯವಾಗಿ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಎಾಂದಿಗೊ ಅಳಿಸಿ ಹ ೊೇಗದಾಂಥದಾಾಗಿದ . ಇದು 
ಯೆೇಸುವಿನ್ ದ ೈವತವವನ್ುು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವವರಿಗ  ರ್ೊಲ ಅಾಂಶವಾಗಿದ :  

“ಈ ಯೆೇಸುವನ್ುು ದ ೇವರು ಎಬಿಬಸಿದನ್ು, ಇದಕ ೆ ನಾವ ಲಲರೊ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದ ಾೇವ ” 
(ಅ.ಕೃ. 2:32). 

“ಆದರ  ದ ೇವರು ಆತನ್ನ್ುು ಸತುವರ ೊಳ್ಗಿಾಂದ ಎಬಿಬಸಿದನ್ು; ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ನಾವ ೇ 
ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳ್ಳ” (ಅ.ಕೃ. 3:15). 

ಆದರ  ದ ೇವರು ಆತನ್ನ್ುು ಸತುವರ ೊಳ್ಗಿಾಂದ ಎಬಿಬಸಿದನ್ು; ರ್ತುು ಆತನ್ು 
ಗಲ್ಲ್ಲಾಯದಿಾಂದ  ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮಗ  ತನ್ು ಜ ೊತ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬಾಂದವರಿಗ  ಅನ ೇಕ ದಿವಸಗಳ್ 
ಪ್ರಿಯಾಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು ಅವರು ಈಗ ಜನ್ರ ರ್ುಾಂದ  ಆತನಗ  
ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದಾಾರ  (ಅ.ಕೃ. 13:30, 31). 

ಪೌಲನ್ ಪ್ತರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲನ್ ಒತಿುಹ ೇಳ್ಳವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ ಭಿನ್ುತ ಯ ಇಲಲ: 
ಯೆೇಸುವನ್ುು ರ್ತುು ಆತನ್ನ್ುು ರ್ರಣದಿಾಂದ ಎಬಿಬಸಿದಾನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಸ್ಾರಿಹ ೇಳಿದಾಂಥ 
ವ ೇದಭಾಗ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 15 ಮಾತರವ ೇ ಅಲಲ. ರ ೊೇಮಾ 1:4ರಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ು “[ಯೆೇಸುವು] 
ಪ್ವಿತರವಾದ ಆತಮವುಳ್ುವನಾಗಿದುಾ ಸತುಮೇಲ  ರ್ಜೇವಿತನಾಗಿ ಎದುಾ ಬಾಂದ 
ರ್ಹತಾೆಯಮದಿಾಂದ ದ ೇವಕುಮಾರನ ಾಂದು ನಣಮಯಿಸಲಪಟ್ಟವನ್ೊ ಆಗಿದಾಾನ ” ಎಾಂದು 
ಬರ ಯುತಾುನ . ಸುವಾತ ಮಯ ಪ್ರಕಾರ ಲೊಕ ರ್ತುು ಯೇಹಾನ್ರೊ ಕೊಡ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಬಗ ಗ ಹ ೇಳಿಕ ೆ ಸ್ಾಕಷುಟ ಇತುು. ವಾರದ ಮೊದಲನ ಯ ದಿನ್ ನ್ಸುಕ್ರನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಸಿರೇಯು ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿ ಹ ೊೇದಳ್ಳ ರ್ತುು ಅದು ಖ್ಾಲ್ಲ್ಯಾಗಿದಾನ್ುು ಕಾಂಡಳ್ಳ. ಇಬಬರು 
ದ ೇವದೊತರು ಅಲ್ಲ್ಲದಾರು, ರ್ತುು ಅವರಲ್ಲ್ಲ ಒಬಬನ್ು ಬದುಕ್ರರುವವನ್ನ್ುು ಸತುವರಲ್ಲ್ಲ ಯಾಕ  
ಹುಡುಕುತಿು ಎಾಂದು ಕ ೇಳಿದನ್ು ಎಾಂದು ಲೊಕನ್ು ಬರ ಯುತಾುನ  (ಲೊಕ 24:1-5). ಅದ ೇ 
ದಿನ್ ಎಮಾಮಹು ಊರಿಗ  ಹ ೊೇಗುತಿುರುವ ಇಬಬರು ವ ಾಕ್ರುಗಳ್ ಬಗ ಿ ಸುವಾತಿಮಕನ್ು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾು ಹ ೊೇಗುತಾುನ . ಯೆೇಸುವು ಅವರ ೊಡನ  ಸ್ ೇರಿಕ ೊಾಂಡನ್ು, ಅವರ ೊಡನ  
ಸಾಂಭಾಷ್ಸಿದನ್ು ರ್ತುು ನ್ಾಂತರ ಅವರ ರ್ುಾಂದಿನಾಂದ ರ್ರ ಯಾದನ್ು (ಲೊಕ 24:13-31). 
ಕತಮನ್ು ತನ್ು ಕ ಲ ಶಿಷಾರಿಗ  ಗಲ್ಲ್ಲಾಯದ ತಿೇರದಲ್ಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾ ಘಟ್ನ ಯನ್ುು 
ಯೇಹಾನ್ನ್ು ವಣಿಮಸುತಾುನ  (ಯೇಹಾನ್ 21:1-14; NIV). 

ಆ ಘಟ್ನ ಯ ಯುದಾಕೊೆ ರ್ಜೇವಿಸಿದ ಸ್ಾಕ್ರಿಗಳ್ ರ್ೊಲಕ ರ್ತುು ರ್ುಾಂದಿನ್ ರ್ಪೇಳಿಗ  
ಇದನ್ುು ವಿವರಿಸುವುದು ಹಾಂದಿನ್ ಘಟ್ನ ಯ ಬಗ ಗ ತಿಳಿಯುವಾಂಥ ಒಾಂದ ೇ 
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ಮಾಗಮವಾಗಿದ . ದಾಖ್ಲ ಗಳ್ ವಿಶಾವಹಮತ ಯು ಅಲ್ಲ್ಲ ಯಾವತರದ ಜನ್ರು 
ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದಾಾರ , ನಜಾಾಂಶಗಳ್ ಲಭಾತ , ವದಾಂತಿಗಳಿಗ  ವಾತಾಾಸವಾದ ನಜವಾಗಿಯೊ 
ಅವರು ಕಾಂಡದುಾ, ರ್ತುು ತಾವು ನ ೊೇಡಿದಾಂಥ ಅನ್ುಭವಿಸಿದಾಂಥ ಅವರ ಒಳ್ಗಿನ್ 
ಪ ರೇರಣ ಗಳ್ಳ ಎಾಂಬುದರ ಮೇಲ  ಆತುಕ ೊಾಂಡಿದ . ಯಾವುದ ೇ ನಣಮಯದ ರ್ೊಲಕ, 
ಯೆೇಸುವು ಸತುವರ ೊಳ್ಗಿಾಂದ ಎದಾದುಾ ನ್ಾಂಬಿಕ ಗ  ಅಹಮವಾದ ಪ್ುಷ್ಟೇಕರಿಸಲಪಟ್ಟ ಒಾಂದು 
ಪ್ರರ್ುಖ್ವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟ್ನ ಯಾಗಿದ . 
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