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ಅಧ್ಯಾಯ 16 

ಕೆ ವೆಯ ಮಯತ್ತಗಳು 

ಪ್ತರ ರ್ತುು ಪ್ರಬಾಂಧಗಳ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ವಾತಾಾಸ ಎಾಂದರ  ಮೊದಲನ ಯದು 
ವಾಕ್ರುಗತವಾಗಿದಾರ , ನ್ಾಂತರದುಾ ಸವಮಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದದುಾ. ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಕ ಲವು 
ಪ್ತರಗಳ್ಳ – ಉದಾಹರಣ ಗ  ಇಬಿರಯ, ಯಾಕ ೊೇಬ ರ್ತುು 1 ಯೇಹಾನ್ - ಪ್ರಬಾಂಧಗಳ್ 
ಅಾಂಚಗ  ಸ್ ೇರುತುವ , ಉಳಿದವುಗಳ್ಳ ವಾಕ್ರುಗತ ಪ್ತರಗಳಾಗಿವ .  

ಮೊದಲನ ಯ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಪ್ತರವಾಗಿದ ; ಅದು ಉದಾಕೊೆ ವಾಕ್ರುಗತವಾಗಿದ . 
ಪೌಲನ್ು ತನ್ಗ  ಪ್ರಿಚಯವಿರುವ ರ್ತುು ತಾನ್ು ರ್ಪರೇತಿಸುವ ಸಹ ೊೇದರರಿಗ  
ಬರ ಯುತಾುನ . ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ೊಾಂದಿಗ  ಅವನಗ  ಪ್ರಿಚಯವಿರುವ ಈ ವಯಕ್ರುಕ 
ಸಾಂಬಾಂಧ ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಈ ಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ ವಾಂದನ ಯ ರ್ೊಲಕ ಕಾಂಡುಬರುತುದ . 

ಪೌಲನ್ು ಈ ಪ್ತರದ ಸೊಕ್ಷಮ ಬಿೇಳ ೊೆಡುಗ ಯತು ರ್ುನ್ುಡ ಯುತಿುರುವ ಹಾಗ , ಅವನ್ು 
ಕ ಲವು ಉದಾಸಿೇನ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ತು ಗರ್ನ್ವನ್ುು ನೇಡುತಾುನ . ಕ ಲವರು 
ವಿಷಯಗಳ್ನ್ುು ಕ ಲವು ವಚನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಚಚಮಸಲಾಗಿದ , ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಅವನ್ು 
ಸುರ್ಮನ  ವಾಕಾಗಳ್ನ್ುು ಇತರರಿಗ  ಸರ್ರ್ಪಮಸುತಾುನ . ಪೌಲನ್ು ಅಧ್ಾಾಯ 16ರಲ್ಲ್ಲ 
ಕ ೊರೇಢಿಕರಣ ಅವನ್ ಚಲನ್ವಲನ್ ರ್ತುು ಅವನ್ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ್ನ್ುು ವಿಶ ಲೇಷ್ಸಲು 
ಬಯಸುವ ರ್ುಾಂದಿನ್ ಸಾಂತತಿಗ  ಆಶಾಭಾಂಗಪ್ಡಿಸುತುವ , ಆದರ  ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಪ್ರಿಗಣಿಸಿದ ಮಾಹತಿಯ ರ್ೊಲಗಳ್ನ್ುು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಹ ೊಾಂದಿದಾರು 
ಎಾಂಬುದು ಖ್ಚತವಾಗಿದ . ಅವನ್ು ವಿವರವಾದ ವಿವರಣ ಯನ್ುು ನೇಡುವ ಅಗತಾತ  
ಇರಲ್ಲ್ಲಲ. 

ಪವಿತ್ಾ ಜೇವಿಗಳಿಗಯಗಿ ಸುಂಗಾಹ (16:1-4)  
1ದೆೇವ ಜನರಿಗೆ ೇಸಾರ ಹಣ್ ವಸ ಲತಮಯಡತವದನತು ಕತರಿತ್ತ ನಯನತ 

ಹೆೇಳುವದೆೇನುಂದರೆ, ಗಲಯತ್ಾದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ನಯನತ ಹೆೇಳಿಕೆ ಟ್ು ಕಾಮದುಂತೆ ನೇವೂ 
ಮಯಡಿರಿ. 2ನಯನತ ಬುಂದಯಗ ಹಣ್ ವಸ ಲತ ಮಯಡಬೆೇಕಯದ ಅವಶಾವಯಗದುಂತೆ ನಮಮಲ್ಲಿ 
ಪಾತಿಯೊಬಿನತ ತ್ನಗೆ ಬುಂದ ಸುಂಪಯದನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ವಯರವಯರದ ಮದಲನೆಯ 
ದಿನದಲ್ಲಿ ಗುಂಟ್ತಮಯಡಿ ತ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ತುಕೆ ುಂಡಿರಬೆೇಕತ. 3ನಯನತ ಬುಂದ ಮೇಲೆ ನೇವು 
ಯಯರನತು ಯೊೇಗಾರೆುಂದತ ಸ ಚಿಸತವಿರೆ ೇ ಅವರನತು ಯರ ಸಲೆೇಮಗೆ ನಮಮ ಉಪಕಯರ 
ದಾವಾವನತು ತೆಗೆದತಕೆ ುಂಡತ ಹೆ ೇಗತವದಕೆಾ ಪತ್ಾಗಳನತು ಕೆ ಟ್ತು ಕಳುಹಸತವೆನತ. 4ನಯನತ 
ಸಹ ಹೆ ೇಗತವದತ ಯತಕುವಯಗಿ ತೆ ೇರಿದರೆ ಅವರತ ನನು ಜೆ ತೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹತದತ.  
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ವಚನ 1. ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಪ್ತರವನ್ುು ರ್ುಕಾುಯಗ ೊಳಿಸುತಿುರುವ ಹಾಗ , ಆತನ್ು 
ರ್ತ ೊುಾಂದು ಸ್ಾರಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬಹುದಾದ ಸೊತರವನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ . 
ಕ ೊರಿಾಂಥ ಸಭ ಯವರಿಾಂದ ಪೌಲನ್ು ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಪ್ತರ ಬಹುಶಃ ವ ೈರಾಗಾದ ರ್ಜೇವಿತ, 
ದಾಾಂಪ್ತಾದಲ್ಲ್ಲ ಲ ೈಾಂಗಿೇಕ ಸಾಂಬಾಂಧ, ವಿಗರಹಗಳ್ನ್ುು ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುವ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ 
ಸಮಾರಾಂಭಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಆತಿೀಕ ವರಗಳ್ನ್ುು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯೇಗಿಸುವದರ ಕುರಿತು 
ಕ ಲವು ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿತುು. ಸಹ ೊೇದರರು ಸತುವರ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದ ಕುರಿತು 
ಯಾವುದಾದರೊ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಕ ೇಳಿದಾರು ಎಾಂಬುದು ಖ್ಚತವಾಗಿಲಲ, ಆದರ  ಪೌಲನ್ು ಆ 
ವಿಷಯದ ಮೇಲ  ಸಹ ಮಾತನಾಡುವದರ ಅಗತಾತ ಯನ್ುು ಕಾಂಡುಕ ೊಾಂಡಿದಾನ್ು.  

“ಇದಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ” ಎಾಂಬ ವಾಕಾಾಾಂಗವು ಯಾವಾಗಲೊ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ 
ಪೌಲನಗ  ಹಾಂದಿನ್ ಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲ ಹಾಕ್ರದ ಪ್ರಶ ುಯನ್ುು ಪ್ರಿಚಯಿಸುತುದ , ನ್ಾಂತರ ಅದು 
ಯೊದಾಯದಲ್ಲ್ಲರುವ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಆತನ್ು ಹಣವನ್ುು ಸಾಂಗರಹಮಾಡುತಿುರುವದರ 
ಪಾರರ್ುಖ್ಾತ ಯ ಕುರಿತು ಸಲಹ ಯನ್ುು ನೇಡುತುದ . ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ , ಪೌಲನ್ು “ಇದಕ ೆ 
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ ” ಎಾಂಬ ವಾಕಾಾಂಗವನ್ುು ಸೊಚಕವ ಾಂದು ಉದ ಾೇಶಿಸಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಅವನ್ು ಈ 
ವಾಾಕಾಾಾಂಗವನ್ುು ಹ ೊಸ ವಿಷಯವನ್ುು ಪಾರರಾಂಭಿಸಲು ಸಲಹ ಯನ್ುು ನೇಡುವದನ್ುು 
ರ್ುಾಂದುವರ ಸುತಾುನ  ರ್ತುು ಹಣ ಸಾಂಗರಹಣ ಗ  ಬ ಾಂಬಲವನ್ುು ಎತಿುಹಡಿಯುವದಕಾೆಗಿ 
ಪ್ುನ್ರಾವತಿಮಸುತಾುನ .  

ಕ ಲವು ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಸಪಷ್ಟೇಕರಣದ ಅಗತಾತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿವ . ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು 
ಈ ಸಾಂಗರಹಣ ಯನ್ುು ಹ ೇಗ  ಶ ೇಖ್ರಿಸಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಆಶಾಯಮಪ್ಡುತಿುರಬಹುದು. ನಾವು 
ಯೆೇರೊಸಲ ೇರ್ಮಗ  ಕಾಣಿಕ ಯನ್ುು ಹ ೇಗ  ಕ ೊಾಂಡ ೊಯಾಬ ೇಕು? ಪೌಲನ್ು ಸವಲಾಭಕಾೆಗಿ 
ಮಾಡುತಿುದಾಾನ  ಎಾಂದು ದೊರುತಿುರುವ ವಿರ್ಶಮಕರಿಗ  ಉತುರಿಸಲು ಯಾವ ಭರವಸ್  
ಅವರಿಗುಾಂಟ್ು? ಹಾಗೊ, ತಾಕ್ರಮಕರನ್ುು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಬ ೇರ ಕಡ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ನವಮಹಸಬ ೇಕು, ಪೌಲನ್ ರ್ಜೇವಿತದ ಈ ಅವಧಿ ಹಣ ಸಾಂಗರಹಣ ಯನ್ುು ಮಾಡುವದಕ ೆ 
ಯೇಜನ ಯನ್ುು ಸಿದಧಮಾಡುವದರಲ್ಲ್ಲ ಕಳ ಯಿತು. ಇದು ಅವನಗ  ಅಲಪ 
ಸಾಂಗತಿಯಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ.  

ಪೌಲನ್ು ಪ್ವಿತರ ರ್ಜೇವಿಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣ್ ಸುಂಗಾಹಸತವ ಕಯಯಿವು ಅವನ್ ರ್ತುು 
ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ ಸಭ ಯ ಕ ಲವು “ಆಧ್ಾರ ಸುಾಂಭಗಳ್” ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ನ್ಡ ದ ಕೊಟ್ದಿಾಂದ 
ಪಾರರಾಂಭವಾಗಿತುು (ಗಲಾತಾ 2:9). ಅವರ ಕೊಟ್ವು ಆರು ವಷಮಗಳ್ ನಾಂದ  ನ್ಡ ದಿತುು. 
ಅವನ್ು ರ್ತುು ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ಲ್ಲ್ಲದಾ ನಾಯಕರು ಬಡವರನ್ುು ಜ್ಞಾರ್ಪಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು 
ಎಾಂಬ ಕಳ್ಕಳಿಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾರು (ಗಲಾತಾ 2:10). ತರ್ಮ ಸವಾಂತ ಅನ್ುಭವದಿಾಂದ, 
ಪೌಲನ್ು ಬಡತನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಬಳ್ಲುತಿುರುವ ಯೊದಾಯದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರ ಅವಶಾಕತ ಯ 
ಕುರಿತು ಅರಿವುಳ್ುವನಾಗಿದಾನ್ು. ಪಾರರಾಂಭದ ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಸಭ ಯು ಯಾವ ಸದಸಾರು 
ಉಪ್ವಾಸ ಇರಬಾರದು ಎಾಂದು ಸಾಂಪ್ನ್ೊಮಲಗಳ್ನ್ುು ಸಾಂಗರಹಸುತಿುದಾರು (ಅ.ಕೃ. 2:45; 
4:34, 35). ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮಗ  ಪೌಲನ್ ಎರಡನ ಯ ಪ್ರಯಾಣ (ದರ್ಸೆದ ಹಾದಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಕ್ರರಸುನ್ನ್ುು ಸಾಂಧಿಸಿದಾಾಂದಿನಾಂದ) ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಯೆಹೊದ ೇತರ ಸಹ ೊೇದರರಿಾಂದ ಹಣವನ್ುು 
ಸಾಂಗರಹಸಿ ಪ್ಟ್ಟಣದಲ್ಲ್ಲರುವ ಯೆಹೊದಾ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಸಹಾಯವನ್ುು ನೇಡುವದಕಾೆಗಿತುು 
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(ಅ.ಕೃ. 11:29, 30). ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ಲ್ಲ್ಲ ಔದಾಯಮ ತ ೊೇರಿಸುವದರಲ್ಲ್ಲ ಯೇಜನ ಯನ್ುು 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ರಚಸುತಿುರುವಾಗ ಒಟ್ಾಟರ  ಕರಾಪಾತರವನ್ುು ವಹಸಿ ತನ್ು ರ್ೊರನ ಯ 
ಸುವಾತಿಮಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲ್ಲ ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಲು ಪಾರರಾಂಭಿಸಿದಾನ್ು. “ಸಾಂಗರಹಣ ” ಎಾಂದು 
ಪೌಲನ್ು ಇತರ ಪ್ತರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಉಲ ಲೇಖಿಸುವ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೇವಲ 16:1ರಲ್ಲ್ಲ ಮಾತರ 
λογεία (logeia) ಎಾಂದು ಕರ ಯುತಾುನ . ಐಹಕ ಸ್ಾಹತಾದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ವಿತರ ನಧಿಗಳಿಗ  ಎಾಂಬ 
ಪ್ದವನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ .1 ಅಪೊಸುಲನ್ ಪ್ದಗಳ್ ಆಯೆೆ, ಪ್ರಯತುಕ ೆ ಅವನ್ು 
ಜ ೊೇಡಿಸಿದ ಪಾರರ್ುಖ್ಾತ ಯನ್ುು ಸೊಚಸುತುದ . ನ್ಾಂತರ ಅವನ್ು “ದ ೇವಜನ್ರಿಗ  
ಸಹಾಯಮಾಡುವ ಕ ಲಸದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವ” (2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 8:4; KJV) ರ್ತುು 
“ಧರ್ಮಕಾಯಮವನ್ುು ಮಾಡುವದಕ ೆ” (2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 8:6) ತಾನ್ು ಸಾಂಗರಹಸದ 
ಸಾಂಗರಹಣ ಯನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಾುನ .  

ಇಾಂಥಹ ದ ೊಡಡ ಗಾತರದ ಸಾಂಗರಹಣ ಯನ್ುು ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ ರ್ತುು 
ಯೊದಾಯದಲ್ಲ್ಲರುವ ದ ೇವ ಜನ್ರಿಗಾಗಿ ಸಾಂಗರಹಸಲು ಪೌಲನಗಿರುವ ಪ ರೇರಣ  ರ್ೊರು 
ಹಾಂತದಾಾಗಿದ . ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, ಅವಶಾಕತ ಯಲ್ಲ್ಲರುವವರ ಮೇಲ್ಲ್ರುವ ಅನ್ುಕಾಂಪ್ 
ಅವನ್ನ್ುು ಸ್ ಳ ಯಿತು – ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ತನ್ು ಸವಾಂತ ಜನ್ರ ಮೇಲ  ಅವನಗಿರುವ ಕಳ್ಕಳಿ 
(ನ ೊೇಡಿರಿ ರ ೊೇಮಾ 9:3). ಯೆಹೊದಾದ ಪ್ರರ್ುಖ್ ಪ್ಟ್ಟಣಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಬಡತನ್ ತುಾಂಬಿತುು 
ಎಾಂಬುದು ಆಶಾಯಮಕರವಾಗಿ ತ ೊೇರುತುದ . ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ು ಹ ಚುಾ ಖ್ಾರಕಾಣ ಗಳ್ಳ 
ಅಥವಾ ಫಲವತಾುದ ಭೊರ್ಮ ಇಲಲದಿರುವ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಕ ೇಾಂದರವಾಗಿತುು. ಅನ ೇಕ 
ಯೆಹೊದಾರು ಪ್ಟ್ಟಣದ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಇತಿಹಾಸದಿಾಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ್ಲ ವಾಸಿಸುವದಕ ೆ 
ಹಾತ ೊರ ಯುತಿುದಾರು. ಕ ಲವಮಮ ಹಣಕಾಸಿನ್ ಬ ಾಂಬಲವಿಲಲದ  ರ್ತುು ರ್ಜೇವಿಸುವದಕಾೆಗಿ 
ಪ್ಟ್ಟಣದಲ್ಲ್ಲರುವ ಯೆಹೊದಾರ ಔದಾಯಮದ ಮೇಲ  ಅವಲಾಂಭಿತರಾಗಿರುತಿುದಾರು. 
ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಅಪೊಸುಲರು ಯೆಹೊದಾ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ಲೌಕ್ರಕ ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾಲನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿ ಪ್ರತಿಕ್ರರಯಿಸುವದರ ರ್ೊಲಕ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ಆತಿೀಕ 
ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವದು ಸರ್ಾಂಜವಾಗಿದ  ಎಾಂದು ನ್ಾಂಬುತಿುದಾರು 
(ರ ೊೇಮಾ 15:27). 

ಪೌಲನಗಿರುವ ರ್ೊರನ ಯ ಪ ರೇರಣ  ವಿಶಾಲವಾದ ಅಥಮವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿತುು ಆದರ  
ಉಳಿದರ ಡಕ್ರೆಾಂತ ಇದು ಹ ಚುಾ ಜರೊರಾಗಿತುು. ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾಗಿ ಯೆಹೊದಾ ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ತುು ಯೆಹೊದ ಾೇತರ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಸ್ಾಾರ್ಪಸಿದ ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಹ ಚುಾತಿುರುವ ಕಳ್ಕಳ್ವನ್ುು 
ಆತನ್ು ನ ೊೇಡುತಿುದಾನ್ು. ಯೆಹೊದಾ ಕ ೈಸುರು ಬಲವಾದ ಜನಾಾಂಗಿೇಯ ಭಾವನ . ಅಲಲದ ೇ 
ರಾಷ್ರೇಯ ವಾಕ್ರುತವವನ್ುು ಸಹ ಹ ೊಾಂದಿದಾರು. ಅವರು ತಾವು ತಿಳಿದುಕ ೊಾಂಡಿರುವ ಹಾಗ  
ದ ೇವರ ೊಾಂದಿಗ  ತರ್ಗಿರುವ ಮಚಾನ್ ಸ್ಾಾನ್ವನ್ುು ಬಿಟ್ುಟಕ ೊಡಲು ಸಿದಧರಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಕ ಲವರು 
ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ಯೆಹೊದಾ ಕ ೈಸುರ ಾಂಬುದಾಗಿ ಮಾತರವಲಲ, ಫರಿಸ್ಾಯ ರ್ತದ 
ಯೆಹೊದಾ ಕ ೈಸುರು ಎಾಂದು ಸಹ ಪ್ರಿಗಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು (ಅ.ಕೃ. 15:5). ಅವರು 
ಯೆಹೊದ ಾೇತರ ಕ ೈಸುರು, ಕ ೈಸುರಾಗುವ ಪ್ೂವಮದಲ್ಲ್ಲ ಯೆಹೊದಾರಾಗಬ ೇಕು ಎಾಂಬ 
ಬ ೇಡಿಕ ಯನ್ುು ಇಡುತಿುದಾರು. ಆದರ  ಪೌಲನ್ು ಯೆಹೊದ ೇತರರು ರ್ತುು ಯೆಹೊದಾರು 
ಕ್ರರಸುನ್ ಕಡ ಗ  ತಿರುಗಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು, ವಿಧ್ ೇಯತ ಯ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ನ್ಡ ಸಬ ೇಕು ರ್ತುು 
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ದ ೇವರ ವಾಗಾಾನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ನಧಿಮಷಟವಾಗಿ ಅದ ೇ ಆಧ್ಾರದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗಿಬ ೇಕು ಎಾಂದು 
ನಧಮರಿಸಿದಾನ್ು (ರ ೊೇಮಾ 2:9-11; 10:12). ಬ ಳ ಯುತಿುರುವ ಬ ೇಧ ಯೆಹೊದಾ ಸಭ  ರ್ತುು 
ಯೆಹೊದ ೇತರರ ಸಭ  ತನ್ುದ ೇ ಆದ ಮಾಗಮದಲ್ಲ್ಲ ರ್ುನ್ುಡ ಯುವದು ಎಾಂದು ಅಥಮ. ಈ 
ವಿಚ್ಾರವು ಪೌಲನಗ  ತಿರಸೆರಣಿೇಯವಾಗಿತುು.  

ಅಪೊಸುಲನ್ ಯೇಜನ  ಇದಾಗಿತುು: ಪ್ರಿಚತ ಲ ೊೇಕದ ಉದಾಕೊೆ ಇರುವ 
ಯೆಹೊದ ೇತರ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಯೆಹೊದಾ ರ್ತುು ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ದಿಕ್ರೆಲಲದ 
ಕ ೈಸುರಿಗ  ಭೌದಿಾಕ ಪ್ರಿಹಾರದ ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು ನೇಡಿಬ ೇಕಾಗಿತುು. ಯೆಹೊದಾ ರ್ತುು 
ಯೆಹೊದ ೇತರ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ನ್ುು ರ್ುಖ್ಾರ್ುಖಿಯಾಗಿ ಬ ೇಟ್ಟ ನೇಡಲು ಅವರು ತರ್ಮ 
ಸವಾಂತ ಕ ೈಗಳಿಾಂದ ಹಣವನ್ುು ತ ಗದುಕ ೊಾಂಡು ಹ ೊೇಗಬ ೇಕ್ರತುು. ಇಾಂಥಹ ಕ ೊಡುಗ ಗಳ್ಳ 
ಯೆಹೊದಾ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕೃತಜ್ಞತ ಯನ್ುು ಹುಟ್ಟಟಸುತಿುದಾವು ರ್ತುು ಯೊದಾಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಅವರು ಹಾಂಚಕ ೊಾಂಡ ಅರಿಕ ಯಿಾಂದಾಗಿ ಯೆಹೊದ ೇತರ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ಮೇಲ  ಪ್ರಭಾವ 
ಬಿೇರುತಿುದಾವು. ಯೆಹೊದ ೇತರ ಸಹ ೊೇದರರು ಮಾಡುವ ಈ ಸತಾೆಯಮಗಳ್ಳ ಯೆಹೊದಾ 
ರ್ತುು ಯೆಹೊದ ೇತರ ಕ ೈಸುರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಸಬಾಂಧವನ್ುು ಕಟ್ುಟತಿುದಾವು ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ನ್ಾಂಬಿದಾನ್ು.  

ಈ ಮೊದಲನ ಯ ಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲ, ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ತನ್ು ಸ್ ುೇಹತರಿಗ , 
ಗಲಾತಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರು ಈ ಪ್ರಯತುದಲ್ಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ುು ನೇಡುತಿುದಾಾರ  ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ಜ್ಞಾರ್ಪಸುತಾುನ . ಬಹುಶಃ ಅವನ್ು ಎಫ ಸ್ ಯ ಮಾಗಮವಾಗಿ ಗಲಾತಾಕ ೆ ಪ್ರಯಾಣ 
ಮಾಡುತಿುರುವ ಹಣ ಸಾಂಗರಹಣ ಯನ್ುು ಮಾಡುವದನ್ುು ರ್ುಾಂದುವರ ಸಿದಾನ್ು ಎಾಂದು 
ಕಾಣುತುದ  (ಅ.ಕೃ. 18:23). 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 8 ರ್ತುು 9ರಲ್ಲ್ಲ, ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಯವರನ್ುು 
ಧ್ಾರಾಳ್ವಾಗಿ ಕ ೊಡಬ ೇಕ ಾಂದು ಪೊರೇತಾಿಹಸುವದನ್ುು ರ್ುಾಂದುವರ ಸುತಾುನ . 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಮಕ ದ ೊೇನ್ಾದ ಸಭ ಯವರನ್ುು ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿ ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ   
(2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 8:1, 2). ತಿಾಂಗಳ್ಳಗಳ್ಳ ಕಳ ದ ಮೇಲ , ಪೌಲನ್ು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲ್ಲ 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲದಾಾಗ (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 16:6; ನ ೊೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 20:2, 3), ಅವನ್ು 
ರ ೊೇಮಾಪ್ುರದವರಿಗ  ಪ್ತರವನ್ುು ಬರ ಯುತಾುನ ; ಅದರಲ್ಲ್ಲ ಅವನ್ು ಸಾಂಗರಹಣ ಯ 
ಕುರಿತು ರ್ತ ೊುಮಮ ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಾುನ  (ರ ೊೇಮಾ 15:26). ಅ.ಕೃ. 20:4ರಲ್ಲ್ಲ 
ಪೌಲನ ೊಾಂದಿಗ  ಸಾಂಚ್ಾರಮಾಡಿದ ಜ ೊತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲ್ಲ, ಕ ೊಡುಗ ಯ ಕುರಿತು 
ಓದುಗರು ಸರಳ್ವಾಗಿ ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದು, ಅದರ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಾಂದ ೇ ಒಾಂದು 
ಉಲ ಲೇಖ್ವು ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಇದಾಾಗಲೊ ಸಹ (ಅ.ಕೃ. 24:17). 

ಪೌಲನ್ು ಸಾಂಗರಹಸಿದ ಹಣ ಐಕಾತ ಯ ಸ್ಾಧನ್ವಾಗಬ ೇಕು ಎಾಂಬ ಉದ ಾೇಶವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿತುು ಆದರ  ಪೌಲನ್ು ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮಗ  ತಾಂದಾಗ ಅವನ್ನ್ುು 
ಸಿವೇಕರಿಸಿರುವ ಲೊಕನ್ ವಣಮನ  ಅವನ್ ಪ್ರಯತುಗಳ್ಳ ಉನ್ುತವಾದ ಯಶಸಿನ್ುು 
ನೇಡಲ್ಲ್ಲಲ (ಅ.ಕೃ. 21:17-30). ಅ.ಕೃ. 21:20, 21 ದಲ್ಲ್ಲರುವ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವು ಪ್ರಕಟ್ಟಸುತುದ : 

ಸಹ ೊೇದರನ ೇ, ಯೆಹೊದಾರಲ್ಲ್ಲ ಯೆೇಸುವನ್ುು ನ್ಾಂಬಿರುವವರು ಎಷ ೊಟೇ ಸ್ಾವಿರ ರ್ಾಂದಿ 
ಇದಾಾರ ಾಂಬದನ್ುು ನ ೊೇಡುತಿುಯಲಾಲ, ಅವರ ಲಲರೊ ಧರ್ಮಶಾಸರದ ಅಭಿಮಾನ 
ಗಳಾಗಿದಾಾರ . ನೇನ್ು ಅನ್ಾಜನ್ರಲ್ಲ್ಲ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಯಹೊದಾರ ಲಲರಿಗ  - ನರ್ಮ 
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ರ್ಕೆಳಿಗ  ಸುನ್ುತಿ ಮಾಡಿಸಬ ೇಡಿರಿ  .ನರ್ಮ ಆಚ್ಾರಗಳ್ನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿ ನ್ಡ ಯಬ ೇಡಿರಿ 
ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿ ಮೊೇಸ್ ಯ ಧರ್ಮವನ್ುು ತಾಾಗ ಮಾಡಬ ೇಕ ಾಂಬುದಾಗಿ ಬ ೊೇಧಿಸುತಿುೇ 
ಎಾಂದು ನನ್ು ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಬಹಳ್ವಾಗಿ ಕ ೇಳಿದಾಾರ  .)ಒತುು ನೇಡಲಾಗಿದ .(  

ಲೊಕನ್ು ಹಣ ಸಾಂಗರಹಣ ಯ ಕುರಿತು ಸವಲಪ ಮಾತರ ಹ ೇಳ್ಳವದನ್ುು ಆಯುಾಕ ೊಾಂಡಿದಾಾನ  
ಯಾಕಾಂದರ  ಅದು ಪೌಲನ್ು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಾ ಐಕಾತ ಯನ್ುು ತರುವದರಲ್ಲ್ಲ ವಿಫಲವಾಯಿತು. 
ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸು ಯೆಹೊದಾರು ಅವರು ಉದಾರವಾದ ಕಾಣಿಕ ಯನ್ುು 
ತಾಂದಾಗಲೊ ಸಹ ಸುನ್ುತಿಯಿಲಲದ ಸಹ ೊೇದರರನ್ುು ಸ್ ೇರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲ್ಲ 
ಕೊತೊಹಲವುಳ್ುವರಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ,  

ವಚನ 2. ಪಾತಿ ವಯರದ ಮದಲನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು . . . ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸಿ 
ಉಳಿತಯಯವನತು ಮಯಡತತಿುದದರತ ಏಕೆ? ಪೌಲನ್ು “ವಾರದ ಮೊದಲನ ಯ ದಿನ್ವನ್ುು” 
ಕಾಣಿಕ ಗಳ್ನ್ುು ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸಿ ಇಡುವ ಸರ್ಯವನಾುಗಿ ಅಕ್ಷರಕರಮಾನ್ುಸರ ಸ್ಾಾರ್ಪಸಲ್ಲ್ಲಲ. 
ನಾಲೊೆ ಸುವಾತ ಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಯೆೇಸುವಿನ್ ಸಮಾಧಿ ಖ್ಾಲ್ಲ್ಯಾಗಿರುವ ದಿನ್ವ ೇ ವಾರದ 
ಮೊದಲನ ಯ ದಿನ್ ಎಾಂದು ದಾಖ್ಲ್ಲ್ಸಲಾಗಿದ . ವಾರದ ಮೊದಲನ ಯ ದಿನ್ವನ್ುು 
ಅನ್ುಸರಿಸಿ ಬರುವ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ, ಯೆೇಸು ಅಪೊಸುಲರನ್ುು ತಿರುಗಿ ಬ ೇಟ್ಟಯಾದನ್ು 
(ಯೇಹಾನ್ 20:26). ಕ ೈಸುರು ಆದಿ ಸಭ ಯ ಕಾಲದಿಾಂದಲೊ ಆರಾಧನ ಗಾಗಿ ವಾರದ 
ಮೊದನ ಯ ದಿನ್ ಬ ಳ್ಗಿನ್ ಜಾವದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ ೇರಿಬರುತಿುದಾರು (ಅ.ಕೃ. 20:7). ಪೌಲನ್ು 
“ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ” ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ೈಸುರ (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 14:35ರಲ್ಲ್ಲ ಇರುವಾಂತ ) ವತಮನ ಯನ್ುು 
ಉಲ ಲೇಖಿಸುವಾಗ, ಅವನ್ು ಹ ಚುಾ ಕಡಿಮ ಖ್ಚತವಾಗಿ ವಾರದ ಮೊದಲನ ಯ ದಿನ್ದ 
ಕೊಟ್ದ ಕುರಿತು ಬರ ಯುತಿುದಾಾನ . ಯೇಹಾನ್ನ್ು “ಕತಮನ್ ದಿನ್” ಎಾಂಬ ವಾಕಾಾಾಂಗವನ್ುು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವಾಗ ಅದು ವಾರದ ಮೊದಲನ ಯ ದಿನ್ವಾಗಿತುು ಎಾಂಬುದರಲ್ಲ್ಲ 
ಸಾಂದ ೇಹವಿಲಲ (ಪ್ರಕಟ್ನ  1:10). ವಾರದ ಮೊದಲನ ಯ ದಿನ್ದ ಕೊಟ್ವು ಸಮಾಧಿ 
ಖ್ಾಲ್ಲ್ಯಾಗಿತುು ಎಾಂಬ ಸಭ ಯ ನ್ಾಂಬಿಕ  ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿತುು. 

ಪೌಲನ್ು ರ್ತುು ಅವನ್ ಓದುಗರು ಪ್ರತಿ ರವಿವಾರ ಕೊಡಿಬರುವದು 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿತುು ಎಾಂಬುದು ತಿಳಿದಿತುು. ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಅಪೊಸುಲರು ಪ್ರತಿಯಬಬ 
ವಾಕ್ರುಗ  ಅವನ್ ಅಥವಾ ಅವಳ್ ಕಾಣಿಕ ಯನ್ುು ತರ್ಮ ಅನ್ುಕೊಲಕ ೆ ತಕೆಾಂತ  ರ್ನ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸಿ ಇಡಲು ನೇಡಿರುವ ಸೊಚನ ಗಳ್ನ್ುು ನೇಡದಿದಾಲ್ಲ್ಲ ವಾರದ ಮೊದಲನ ಯ ದಿನ್ 
ಎನ್ುುವದಕ ೆ ಅಸರ್ಾಂಜಸವಾಗುತಿತುು, ಪೌಲನ್ು ತಾನ್ು ಬಾಂದಾಗ ಹಣವನ್ುು 
ಸಾಂಗರಹಸುವುದಲಲ ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿರುವದರಿಾಂದ, ಈ ಸಲಹ ಯನ್ುು ಉತುರ್ವಾಗಿ 
ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುವ ಮಾಗಮವ ಾಂದರ  ಪ್ರತಿಯಬಬ ವಾಕ್ರುಯು ಸಭ ಯು ಆರಾಧನ ಗಾಗಿ 
ಸ್ ೇರಿಬರುವಾಗ ತರ್ಮ ಸಾಂಗರಹಣ ಯನ್ುು ಅಲ್ಲ್ಲ ಸ್ ೇರಿಸಬ ೇಕು. ಪೌಲನ್ು ಬಾಂದಾಗ, 
ಅವನ್ು ಹಣವನ್ುು ಸಿವೇಕರಿಸಿ ಅದನ್ುು ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮಗ  ಕಳ್ಳಹಸುತಿುದಾನ್ು.  

ಪೌಲನ್ು ಪ್ರತಿಯಬಬ ವಿಶಾವಸಿ ಕ ೊಡಬ ೇಕಾದ ಸರ್ಾಂಜಸವಾದ ಮೊತುವನ್ುು 
ಉಲ ಲೇಖಿಸಿದುಾ ಗರ್ನಾಹಮವಾಗಿದ . ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ  ನೇಡಿರುವ 
ಸೊಚನ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಇಲ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ರ್ತ ುಲ್ಲ್ಲಯೊ ದಶಮಾಾಂಶದ ಕುರಿತು ಯಾವುದ ೇ 
ಸೊಚುಾಲ ಲೇಖ್ವನ್ುು ನೇಡಲಾಗಿಲಲ. ಪ್ರತಿಯಬಬ ಕ ೈಸುನ್ು ಅಥವಾ ಕ ೈಸು ಕುಟ್ುಾಂಬ 
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ವಯಕ್ರುವಾಗಿ ಸರ್ಾಂಜಸವಾದ ಮೊತು ಎಷುಟ ಎಾಂಬುದನ್ುು ನಧಮರಿಸಬ ೇಕಾಗಿತುು. ಒಬಬನ್ು 
ಕ ೈಸು ಕ ೊಡುಗ ಗ  ದಶಮಾಾಂಶವನ್ುು ನೇಡುವದು ಉತುರ್ವಾದ ಪಾರರಾಂಭ ಎಾಂದು 
ಯೇಚಸಿದಾಲ್ಲ್ಲ ಅದು ಕ ೇವಲ ತಕಮವಾಗಿತುು. 

ವಚನ 3. ನಜವಾಗಿಯೊ, ಪೌಲನ್ ತಾನ ೇ ಯೊದಾಯಕ ೆ ಹ ೊೇಗುವ 
ಯೇಜನ ಯನ್ುು ಮಾಡಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಅವನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಯಾರನ ುೇ ಆಗಲ್ಲ್ 
ಕಾಣಿಕ ಯನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡು ಹೆ ೇಗತವದಕೆಾ ಆಯೆೆ ಮಾಡಿ ಕಳ್ಳಹಸಬಹುದಿತುು. 
ಪೌಲನ್ು ಈ ಪ್ರತಿನಧಿಗಳಿಗ  ವಿವರಣಾ ಪ್ತರವನ್ುು ನೇಡಿ ಕಳ್ಳಹಸುತಿುದಾನ್ು ಅದರಾಂತ  
ಯರ ಸಲೆೇಮನ ಸಭ ಗಳ್ಳ ಸಹ ಈ ಉದಾರತ ಯ ರ್ೊಲ ರ್ತುು ಪ ರೇರಣ ಯನ್ುು 
ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಬಹುದಿತುು. ಅವನ್ು ಯಾವಾಗ ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ ಬ ೇಟ್ಟ ನೇಡುತ ುೇನ  ಎಾಂಬುದರ 
ಕುರಿತು ನಧಿಮಷಟವಾದ ಸರ್ಯವನ್ುು ನೇಡಿರಲ್ಲ್ಲಲ; ಆದರ  ಅವನ್ ದಿನ್ಚರಿ 
ಬದಲ್ಲ್ಸಬಹುದಾಗಿದಾಾಗೊಾ; ಅವನ್ ಯೇಜನ  ಬಹುಶಃ ಕ ೊರಿಾಂಥದಿಾಂದ ನ ೇರವಾಗಿ 
ರ ೊೇಮಾಪ್ುರಕ ೆ ಹ ೊೇಗುವದಾಗಿತುು. ಅವನ್ ರ್ುಾಂದಿನ್ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಕ ೊರಿಾಂಥದಿಾಂದ 
ಎಫ ಸ್ ಗ  ಯೇರ್ಜಸದ ೇ ಇದಾ ಪ್ರಯಾಣದ ರ್ೊಲಕ ನ್ಡ ದವು ಅದನ್ುು ಅಪೊಸುಲರ 
ಕೃತಾಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಉಲ ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲಲ (ನ ೊೇಡಿರಿ 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 2:1). ಅವನ್ು 2 ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  
ಪ್ತರವನ್ುು ಮಕದ ೊೇನ್ಾದಿಾಂದ ಒಾಂದು ವಷಮದ ನ್ಾಂತರ ಬರ ದಾಗ, ಅವನ್ು ಅವರಿಗ  
ರ್ುಾಂದಿನ್ ಅವನ್ ಬ ೇಟ್ಟಯ ಬ ಳ್ಕ್ರನ್ಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊಡುಗ ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಗರ್ನ್ವನ್ುು 
ನೇಡಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಬ ೇಡಿಕ ೊಳ್ಳುವದನ್ುು ರ್ುಾಂದುವರ ಸಿದನ್ು (2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 9:3-7). 

ಮಕದ ೊೇನ್ಾದ ಸಭ ಗಳಿಗ  ಬ ೇಟ್ಟಯನ್ುು ನೇಡಿ ಅವನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ ಬಾಂದಾಗ, 
ಪೌಲನ್ ಉದ ಾೇಶ ರ ೊೇರ್ಕ ೆ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು ಎಾಂದಿರಬಹುದು. ಹಾಗಿದಾಲ್ಲ್ಲ, ಅವನ್ು ರ್ತ ು 
ತನ್ು ಯೇಜನ ಗಳ್ನ್ುು ಬದಲಾಯಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು ರ್ತುು ಕ ೊರಿಾಂಥದಿಾಂದ ನ ೇರವಾಗಿ 
ಕ ಲವು ಯೆಹೊದಾರ ೊಾಂದಿಗ  ಸರ್ುದರಯಾನ್ ಮಾಡಲು ನಧಮರಿಸಿದನ್ು, ಬಹುಶಃ 
ಯೆಹೊದಾ ಕ ೈಸುರು, ಅವನ್ನ್ುು ಕ ೊಲಲಲು ಪ್ರಯತಿುಸುತಿುರಬಹುದು (ಅ.ಕೃ. 20:3). ಅವನ್ು 
ಅದಕೆನ್ುಗುಣವಾಗಿ ತನ್ು ಪ್ರಯಾಣದ ಯೇಜನ ಗಳ್ನ್ುು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಪ್ತರವನ್ುು 
ಬರ ದ ನ್ಾಂತರ ಒಾಂದಕ್ರೆಾಂತ ಹ ಚುಾ ಸ್ಾರಿ ನ್ವಿೇಕರಿಸಿದನ್ು. ಕ ೊನ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಪೌಲನ್ು 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಚಳಿಗಾಲವನ್ುು ಕಳ ದನ್ಾಂತರ ಸಾಂಗರಹಸಿದ ಹಣವನ್ುು ಕೊಡಿಸಿ, ಅವನ್ು 
ಮಕ ದ ೊೇನ್ಾದ ಮಾಗಮವಾಗಿ ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮಗ  ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದನ್ು. ಅವನ್ು 
ಇತರರನ್ುು ತನ ೊುಟ್ಟಟಗ  ಕರ ದುಕ ೊಾಂಡು ಹ ೊೇಗುವಲ್ಲ್ಲ ಎಚಾರಿಕ ಯನ್ುು ವಹಸಿದನ್ು, 
ಇದರಿಾಂದಾಗಿ ಯಾರ ೊಬಬರೊ ಹಣವನ್ುು ತನ್ು ಸವಾಂತಕಾೆಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದನ್ು ಎಾಂದು 
ದೊರುವದಕ ೆ ಆಸಪದವಾಗಲ್ಲ್ಲಲ (ಅ.ಕೃ. 20:3, 4). 

ವಚನ 4. ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಹ ೇಗ  ಬಿಚಾಕ ೊಳ್ಳುತುವ ೇ ಎಾಂಬುದು ಖ್ಚತವಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. 
ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ಕ ೊಡುಗ ಯನ್ುು ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮಗ  ಒಯುಾವದಕ ೆ 
ಸಿದಾನಾಗಿದಾನ್ು (16:4). ಅವನ್ ಯೇಜನ ಗಳ್ಳ ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮವಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ; ಸಾಂಗರಹವಾದ 
ಹಣವನ್ುು ಅವನ್ು ತನ ೊುಾಂದಿಗ  ಒಯುಾವದು ಉತುರ್ವೇ ಅಥವಾ ಬ ೇರ  ಮಾಗಮದಿಾಂದ 
ಕಳ್ಳಹಸಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದರ ಕುರಿತು ದ ೇವರು ನಧಮರಿಸುವವನಾಗಿದಾನ್ು (16:6). 
ವಾಕಾಾಾಂಗದ ೊಾಂದಿಗ  (ἐὰν δὲ ἄξιον ᾖ, ean de axion ē) ಇದತ ಸರಿಹೆ ುಂದತತ್ುದೆ, 
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ಅಪೊಸುಲನ್ು ಬಹುಶಃ ಅನರಿೇಕ್ಷಿತ ಸಾಂಗತಿಗಳಿಗ  ಅನ್ುರ್ತಿಸುತಿುರಬಹುದು; ಆದರ  
ಅವನ್ ರ್ನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ಬ ೇರ  ಏನಾದರೊ ಇಟ್ುಟಕ ೊಾಂಡಿರಬಹುದು. ಅವನ್ು ಒಾಂದುವ ೇಳ  
ಸಾಂಗರಹಣ  ಒಾಂದು ಖ್ಚತವಾದ ಮೊತುವಾಗಿದಾಲ್ಲ್ಲ, ಅದಕ ೆ ಅವನ್ ಉಪ್ಸಿಾತಿ ಅಗತಾವಿತುು; 
ಇಲಲವಾದಲ್ಲ್ಲ ಇನಾಾರಾದರೊ ಅದನ್ುು ಕ ೊಾಂಡ ೊಯಾಬಹುದಿತುು ಎಾಂದು ಸಲಹ ಯನ್ುು 
ನೇಡುತಿುರಬಹುದು. ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಕಾಣಿಕ ಯ ಮೊತುವು ಅವನ್ು ಅದರ ೊಟ್ಟಟಗ  
ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದಕ ೆ “ಸರಿಹ ೊಾಂದದಿದಾಲ್ಲ್ಲ” ಆಗ ಅಪೊಸುಲನ್ು ಯಾವ ರಿೇತಿಯ 
ನಧ್ಾಮರವನ್ುು ಮಾಡುತಾುನ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಉಹಸುವದು ಕಠಿಣ. ಅವನ್ು 
ಉಪ್ಸಿಾತಿನರುತಾುನ ೊೇ ಇಲಲವೇ, ಪೌಲನ್ು ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಕಾಣಿಕ ಯನ್ುು 
ಕ ೊಾಂಡ ೊಯುಾವಾಗ ಯೆಹೊದ ೇತರ ಕ ೈಸುರು ಜ ೊತ ಯಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು ಎಾಂದು 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತಾುನ . ಉದಾರತ  ರ್ತುು ಕೃತಜ್ಞತ ಯಾಂದಿಗ  ರ್ುಖ್ಾ ರ್ುಖಿಯಾಗಿ 
ಸಾಂಧಿಸುವಾಗ, ಯೆಹೊದಾರು ಯೆಹೊದ ೇತರ ಕ ೈಸುರ ೊಾಂದಿಗ  ರ್ೃದುವಾಗಿ ವತಿಮಸುತಾುರ  
ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸುತಾುನ .  

ಸ್ ುೇಹತನಾಗಿ, ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಪ್ರಯಾಣದ ಯೇಜನ ಗಳ್ ವಿವರಣ ಯನ್ುು 
ಓದುಗರಿಗ  ನೇಡುತಾುನ . ಬಹುಶಃ ಇತರ ಸಾಂಗತಿಗಳ ೊಾಂದಿಗ , ಈ ಸಾಂಚ್ಾರದ ಅವನ್ 
ಉದ ಾೇಶ, ರ್ುಖ್ಾವಾಗಿ ಮಕ ದ ೊೇನ್ಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಯೆಹೊದ ೇತರ ಸಭ ಗಳಿಾಂದ ಸಾಂಗರಹಸಿದ 
ಹಣವನ್ುು ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ಬಡವರಿಗ  ನೇಡಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದಾಗಿತುು ಆದರ  
ಅವನ್ು ತನ್ು ಈ ಸಾಂಚ್ಾರದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರನ್ುು ಸಹ ಸ್ ೇರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ .  

ಬೆೇಟಿ ನೇಡತವದಕಯಾಗಿ ಒುಂದತ ಯೊೇಜನೆ (16:5-9) 
5ನಯನತ ಹಯದತಹೆ ೇಗಬೆೇಕೆುಂದಿರತವ ಮಕೆದೆ ೇನಾ ಸಿೇಮಯನತು ದಯಟಿದ ಮೇಲೆ ನಮಮ 
ಬಳಿಗೆ ಬುಂದತ ನಮಮ ಬಳಿಯಲೆಿೇ ಇಳುಕೆ ಳುುವೆನತ. 6ನಮಮಲ್ಲಿ ಹಮಕಯಲವನಯುದರ  
ಕಳೆದೆೇನತ; ಮತ್ತು ನಯನತ ಹೆ ೇಗಬೆೇಕಯದ ಸಥಳಕೆಾ ನೇವು ನನುನತು ಸ್ಯಗಕಳುಹಸಬೆೇಕತ. 
7ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆ ೇಗತ ಹೆ ೇಗತತಯು ನಮಮನತು ನೆ ೇಡತದಕೆಾ ನನಗೆ ಇಷ್ುವಿಲಿ; ಕತ್ಿನ 
ಅಪಪಣೆಯಯದರೆ ನಮಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಯಲ ಇರತವೆನೆುಂದತ ನರಿೇಕ್ಷಿಸತತ ುೆೇನೆ. 
8ಪುಂಚಯಶತ್ುಮ ದಿನದ ಹಬಿದ ತ್ನದ ಎಫೆಸದಲ್ಲಿರತವನತ; 9ಯಯಕುಂದರೆ ಕಯಯಿಕೆಾ 
ಅನತಕ ಲವಯದ ಮಹಯಸುಂದಭಿವು ನನಗತುಂಟ್ತ ಮತ್ತು ವಿರೆ ೇಧಿಗಳು ಬಹಳ ಮುಂದಿ 
ಇದಯದರೆ. 

ವಚನ 5. ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಉದ ಾೇಶಪ್ೂವಮಕ ಬ ೇಟ್ಟಯ ಕುರಿತು 4:19ರಲ್ಲ್ಲ ಅವರಿಗ  
ಮೊದಲ ೇ ತಿಳಿಸಿದಾಾನ . ಈಗ ಆತನ್ುಉತುರ ರ್ತುು ಪ್ಶಿಾರ್ಕ ೆ ಎಫ ಸದಿಾಂದ 
ಮಕದೆ ೇನಾದ ಮಯಗಿವಯಗಿ ಸಾಂಚ್ಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಭ ಗಳಿಗ  ಬ ೇಟ್ಟನೇಡುವ ತನ್ು 
ಯೇಜನ ಗಳ್ನ್ುು ವಿವರಿಸುತಿುದಾಾನ . ಅದರ ನ್ಾಂತರ ಅವನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ ಬ ಟ್ಟಟ 
ನೇಡಿರಬಹುದು. ಮಕದ ೊೇನ್ಾ ರ ೊೇರ್ ಸ್ಾಮಾರಜಾದ ಪಾರರ್ುಖ್ಾ ಕ್ಷ ೇತರವಾಗಿತುು 
ಉತುರದ ಗಿರೇಕ್ ನ್ ಪ್ಯಾಮಯ ದಿವೇಪ್ಕಲಪದ ವರ ಗ  ಹರಡಿತುು. ಪಾರರ್ುಖ್ಾ ಪ್ಟ್ಟಣಗಳಾದ 
ರ ಸಲ ೊೇನಕ ರ್ತುು ಫಿಲ್ಲ್ರ್ಪಿ eastern, Aegean ಪ್ೂವಮದ ರ್ಮತಿಯಳ್ಗ  ಇದಾವು.  
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1 ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಪ್ತರವನ್ುು ಬರ ದ ನ್ಾಂತರ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ನ್ಡ ಯುತಿುರುವ ಹಾಗ , 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಗಣನೇಯವಾಗಿ ತಾನ್ು ರಚಸಿದ ತನ್ು ಪ್ರಯಾಣದ ಯೇಜನ ಗಳ್ನ್ುು 
ಬದಲಾಯಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು. ಈ ಹಾಂತದಲ್ಲ್ಲ, ಅವನ್ು ಮೊದಲು ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ ರ್ತುು ಅಲ್ಲ್ಲಾಂದ 
ಮಕದ ೊೇನ್ಾಕ ೆ ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಲು ನಧಮರಿಸಿದನ್ು (2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 1:15, 16). ಅವನ್ು 
ಎಫ ಸ್ ಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ುಾಂದುವರ ಯುತಿುರುವಾಗ, ಒಾಂದು ಅವಕಾಶವು ದ ೊರ ಯಬಹುದು ಅಥವಾ 
ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಗಳ್ ಒಳ್ಗ  ಇರುವ ಆಾಂತರಿಕ ಗಲಭ ಗಳ್ಳ ಅವನಗ  ತಲುರ್ಪರಬಹುದು. 
ಪ್ರಿಸಿಾತಿಗಳ್ಳ ಸಪಷಟವಾಗಿಲಲ, ಆದರ  ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಬರ ದ ಎರಡನ ಯ ಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲ 
ಒಾಂದು ಉಲ ಲೇಖ್ (2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 2:1-3) ಅವನ್ು ಎಫ ಸ್ ಯಿಾಂದ ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ ವ ೇಗದ 
ಪ್ರಯಾಣವನ್ುು ಕ ೈಕ ೊಾಂಡನ್ು ರ್ತುು ಅಲ್ಲ್ಲಾಂದ ರ್ತ ು ಎಫ ಸ್ ಗ  ಬಾಂದನ್ು ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ಸೊಚಸುತುದ . ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಪ್ರಯಾಣ ಅವನ್ು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಾಕ್ರೆಾಂತ ಬ ೇರ ಯಾಯಿತು  
(2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 2:1, 2; 12:21). ಅವನ್ು ನರಾಶಾದಾಯಕ ಸ್ಾವಗತಿಸುವಿಕ ಯ 
ಅನ್ುಭವವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದನ್ು ರ್ತುು ಸಭ ಯ ಅಭಿವೃದಿಾಯ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಭಯಭಿೇತನಾದನ್ು. ಎಫ ಸ್ ಯನ್ುು ಬಿಟ್ುಟಹ ೊೇಗಲು ಒತಾುಯವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ನ್ಾಂತರ 
(ಅ.ಕೃ. 20:1), ಅಪೊಸುಲನ್ು ಮಕದ ೊೇನ್ಾದ ಮಾಗಮವಾಗಿ ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ 
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವ ತನ್ು ರ್ೊಲ ಉದ ಾೇಶಕ ೆ ತಿರುಗಿದನ್ು. ಇದು ಪೌಲನ್ ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರಕ್ಷುಬಾವಾದ ಅವಧಿಯಾಗಿತುು. ಅವನ್ು ಈ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಅವನ್ು ಇಲುಲರಿಕ್ ಸಿೇಮಗ  
(ರ ೊೇಮಾ 15:19). ಲಾಾಟ್ಟನ್ ಮಾತನಾಡುವ ಕ್ಷ ೇತರವಾದ ಪ್ಶಿಾರ್ದ ಬದಿಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಗಿರೇಕ್ 
ಪ್ಯಾಮಯದಿವೇಪ್ ಪ್ರವಾಸವನ್ುು ಕ ೈಕ ೊಳ್ುಬಹುದಾಗಿತುು. 

ವಚನ 6. ಅವನ್ು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ ಕೃದಾಂತ τυχόν (tuchon, “ಹ ೊೇಗಬ ೇಕಾದ 
ಸಾಳ್ಕ ೆ”). ಪೌಲನ್ ಯೇಜನ ಗಳ್ಳ ನಧ್ಾಮರಿತವಲಲದವುಗಳ್ಳ ಎಾಂಬ ಸಲಹ ಯನ್ುು 
ನೇಡುತುವ . ಅವನ್ು ಕತಮನ್ು ತನ್ಗ  ಯಾವ ಯಾವ ಬಾಗಿಲುಗಳ್ನ್ುು ತ ರ ಯುತಾುನ ೊೇ 
ಅದಕ ೆ ಸಿದಧನಾಗಿರಬ ೇಕು. ತಕ್ಷಣದ ಭವಿಷಾತಿುಗಾಗಿ, ಅವನ್ು ಮಕದ ೊೇನ್ಾದ 
“ಮಾಗಮವಾಗಿ ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು” ಆದರ  ಅವನ್ು ಹಾದುಹ ೊೇಗುವಾಗ ಕ ೊರಿಾಂಥದವ 
ರ ೊಾಂದಿಗ  ಉಳಿಯಲತ, ಬಹುಶಃ ಚಳಿಗಯಲದ ತಿುಂಗಳುಗಳನತು ಕಳೆಯಲತ ಆತನ್ು 
ಯೇಜನ ಯನ್ುು ಮಾಡಿದಾನ್ು, ಮಕದ ೊನ್ಾದ ಸರ್ುದರದ ಮಾಗಮವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರಯಾಣಮಾಡುವದು ಅಸ್ಾಧಾವಾಗಿತುು. ಹಡಗುಗಳ್ಳ ಚಕೆದಾಗಿದಾವು, ರ್ತುು 
ವಾತಾವರಣವು ಉಗರವಾಗಿತುು. ನ್ಾಂತರದ ಸಾಂದಭಮದಲ್ಲ್ಲ, ಪೌಲನ ೊಾಂದಿಗ  ಹಡಗಿನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಇದಾವರು ಹಡಗು ನಾಶವಾದದಾರಿಾಂದ ಕಷಟಕ ೆ ಈಡಾದರು ನಾವಿಕ ರ್ತುು ಯಜಮಾನ್ 
ಹಡುಗನ್ುು ಸರ್ುದರದ ದಾಂಡ ಗ  ಅತಾಾಂತ ನೇಟ್ವಾಗಿ ಸಾಂಚರಿಸಿ ಹಡಗನ್ುು ಎಳ ದು ತಾಂದ 
ಮೇಲ  ಅಪೊಸುಲನ್ನ್ುು ರ ೊೇರ್ಕ ೆ ಕರ ದ ೊಯಾದರು (ಅ.ಕೃ 27:9, 11). ಮಕದ ೊೇನ್ಾಕ ೆ 
ಹ ೊೇದನ್ಾಂತರ ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ ಬ ೇಟ್ಟಯನ್ುು ನೇಡುವ ಪೌಲನ್ ಯೇಜನ  ಸಹಜವಾಗಿ 
ತಿಳಿದು ಬಾಂತು. ಅವನ್ು ರ್ೊರು ತಿಾಂಗಳ್ಳ ಗಿರೇಸ್ ನ್ಲ್ಲ್ಲ ಕಳ ದನ್ು, ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲ್ಲ (ಅ.ಕೃ. 20:3). ಕ ಲವು ವಷಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅಪೊಸುಲನ್ು  
1 ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಬರ ದ ಪ್ತರವನ್ುು ಎಫ ಸಿದಿಾಂದ ರ್ತುು 2 ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಬರ ದ 
ಪ್ತರವನ್ುು ಮಕದ ೊೇನ್ಾದಿಾಂದ ರ್ತುು ರ ೊೇಮಾಪ್ುರದವರಿಗ  ಬರ ದ ಪ್ತರವನ್ುು 
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ಕ ೊರಿಾಂಥದಿಾಂದ ಬರ ದನ್ು, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲ್ಲ ಅವನ್ ಸ್ಾಹತಾ ಉತಾಪದನ  ನ್ರ್ಗ  ತಿಳಿದ 
ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಅವನ್ ರ್ಜೇವಿತದ ಯಾವುದ ೇ ಅವಧಿಯಾಂದಿಗ  ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸಲಾಗುವದಿಲಲ. 

ಅವನ್ ಎಲಾಲ ವಿರ ೊೇಧಗಳ್ ವಿರುದಾ ಅವನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಿಾಂದ ಹಣಕಾಸಿನ್ 
ಬ ಾಂಬಲವನ್ುು ಸಿವೇಕರಿಸಿದನ್ು (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 9:15-18; 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 12:13, 14), 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಏಕಾಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣದ ವ ಚಾವನ್ುು ಭರಿಸಲು ಸಿದಧನಾದನ್ು. ಅವನತ 
ನಯನತ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೆ ೇಗಬೆೇಕಯದರತ ಸಭ ಯು ನಾನ್ು ಹ ೊೇಗುವದಕ ೆ ವಾವಸ್ ಾಯನ್ುು 
ಮಾಡಿಕ ೊಡುತುದ  ಎಾಂದು ಸೊಚಸಿದನ್ು. ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಅವನಗ  ಸಾಂಬಳ್ವನ್ುು 
ನೇಡಲ್ಲ್ಲಲ, ಆದರ  ಅವನ್ು ಎಲ್ಲ್ಲ ಸುವಾತ ಮಯು ಸ್ಾರಲಪಟ್ಟಟಲಲವೇ ಅಾಂಥ ಇತರ 
ಸಾಳ್ಗಳಿಗ  ಹ ೊೇಗುವಾಗ ಅವನ್ ಅವಶಾಕತ ಗಳ್ನ್ುು ಪ್ೂರ ೈಸುವದರ ರ್ೊಲಕ ಅವನಗ  
ಸಹಾಯವನ್ುು ಮಾಡುತಿುದಾರು. ಅಪೊಸುಲನ್ ರ್ನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ಭವಿಷತಿುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು 
ಸ್ಾರುವದಕ ೆ ರ ೊೇರ್ ರ್ತುು ಸ್ ವೇನ್ ದ ೇಶಗಳ್ಳ ಗುರಿಯಾಗಿದಾವು (ಅ.ಕೃ. 19:21; 
ರ ೊೇಮಾ 15:24).  

ವಚನ 7. ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಭ , ಮಕ ದ ೊೇನ್ಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಭ ಗಳ್ಾಂತ , ಅದರ 
ಮಾಗಮವಾಗಿ ಹ ೊೇಗುವಾಗ ಬ ೇಗನ  ಸವಲಪ ಸರ್ಯ ಅಲ್ಲ್ಲದದುಾ ಪೌಲನಗ  ತೃರ್ಪುಯನ್ುು 
ತರಲ್ಲ್ಲಲ. ಅವನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ೈಸುರಿಗ  ತನ್ು ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ವಾಕುಪ್ಡಿಸಲು ಅವನ್ು 
ಹಾಂಜರಿಯಲ್ಲ್ಲಲ. ಬಹುಶಃ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲವರು ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲ್ಲಗ  ಬರಲು ಬ ೇಡಿಕ ೊಾಂಡರು; 
ಆದರ  ಅವನ್ು ಅವರಿಗ  ತಾನ್ು ಹಾದುಹ ೊೇಗುತಿುರುವಾಗ ಅವರನ್ುು ಬ ೇಟ್ಟಯಾಗಲು 
ಬಯಸುವದಿಲಲ ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದನ್ು. ಗಡಿಬಿಡಿಯಲ್ಲ್ಲ ಬ ೇಟ್ಟ ನೇಡಿರುವದು ಕ ೇವಲ 
ಜಟ್ಟಲವಾದ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ವಿೇಕ್ಷಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಮಾತರ. ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ತಾನ್ು 
ವಾಸಿಸಿದಾಕ್ರೆಾಂತ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ೊಾಂದಿಗ  ಇರುವದಕ ೆ ಅನ್ುಕೊಲವನ್ುು 
ಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ ಸಾಂಭವವಿದ . 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 2:1, 2ರಲ್ಲ್ಲ ಅವನ್ು “ದುಃಖ್ದ” ಪ್ರಯಾಣದ 
ಕುರಿತು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಾುನ  ಅದು ಅವನ್ ಪಾರರಾಂಭದ ಒಾಂದುವರ  ವಷಮ ಪ್ಟ್ಟಣದಲ್ಲ್ಲ 
ವಾಸಿಸಿರುವದನ್ುು ವಣಿಮಸುವದಿಲಲ (ಅ.ಕೃ. 18:11). ಲೊಕ ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಪೌಲನ್ು 
ಪ್ಟ್ಟಣದಲ್ಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಸುವಾತ ಮಯ ಸಾಂದ ೇಹಾತಮಕ ಮೌಲಾಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವ 
ಫಲ್ಲ್ತಾಾಂಶವನ್ುು ವಣಿಮಸುವದನ್ುು ಉದ ಾೇಶಪ್ೂವಮಕವಾಗಿ ತಡ ಹಡಿದಾಂತ  ಕಾಣುತುದ . 
ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾಗಳ್ ಲ ೇಖ್ಕನ್ು ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ ಮಾಡಿದ “ದುಃಖ್ಕರವಾದ” 
ಬ ೇಟ್ಟಯ ಕುರಿತು ತಿಳಿದಿದಾಲ್ಲ್ಲ, ಅದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದನ್ೊು ಉಲ ಲೇಖಿಸುವದನ್ುು 
ಉದ ಾೇಶಪ್ೂವಮಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಟರಬಹುದು.  

ವಚನ 8. ಪೌಲನಗ  ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಭ ಯ ಅಭಿವೃದಿಾಗಿಾಂತ ಹ ಚಾನ್ದನ್ುು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಬ ೇಕಾಗಿತುು. ಅವನ್ು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಪ್ತರವನ್ುು ಬರ ಯುವಾಗ, ಅವನ್ು 
ಅಳ್ತ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸಬಹುದಾದ ರ್ತುು ವಾಾಪಾರಕ ೆ ಹ ಸರಾದ ಪ್ಟ್ಟಣ 
ಎಫ ಸಿದಲ್ಲ್ಲ ಕಾಯಮ ಮಾಡುತಿುದಾನ್ು. ಅದು ಪ್ಾಂಚ್ಾಶತುರ್ ಹಬಬಕ ೆ ಎಷುಟ ದಿನ್ 
ರ್ುಾಂಚತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅವನ್ು ಪ್ಾಂಚ್ಾಶತುರ್ದ ವರ ಗ  ಎಫೆಸಿದಲ್ಲಿ ಏಕೆ 
ಉಳಿದತಕೆ ುಂಡನತ ಎುಂಬತದನತು ಉಲೆಿೇಖಿಸಲ್ಲಲಿ. ಅಪೊಸುಲ ಕೃತಾಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಒದಗಿಸಲಾದ 
ವಿವರಣ ಗಳ್ಳ ಹಲವು ಪ್ರಿಗಣನ ಗಳ್ನ್ುು ಸೊಚಸುತುವ .  
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ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಸವಾಂತ ವಾಕ್ರುಗಳ್ಳ ಯೆಹೊದ ೇತರರ ರ್ತುು 
ಪ್ರಿವತಮನ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದದ ೇ ಇರುವ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಅಭಿವೃದಿಾಯಾಗುವದಕ ೆ 
ವಿರ ೊೇಧವನ್ುು ಕಾಂಡನ್ು (ನ ೊೇಡಿರಿ 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 1:8). ಕ ಲವು ತಾಕ್ರಮಕ ವಿಷಯಗಳ್ಲ್ಲ್, 
ಅವನಗ  ಕ ೊಟ್ಟಟರುವಾಂತ ಕ್ಷ ೇತರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ರ್ುಾಂದಕ ೆ ಹ ೊೇಗುವದು ರ್ತುು ತಾನ್ು ತರಬ ೇತಿ 
ನೇಡಿದ ಸರ್ಥಮ ನಾಯಕರ ಕ ೈಯಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಯನ್ುು ಕ ೊಟ್ುಟ ಹ ೊೇಗುವದು ಅವನಗ  
ಉತುರ್ವಾಗಿತುು. ಸರ್ಯವು ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾಗಿತುು. ಎಫ ಸಿದಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ ಕಾಯಮವು 
ರ್ುಗಿದು ಹ ೊೇಗುತಿತುು, ಆದರ  ಅವನ್ು ಅಷುಟ ಬ ೇಗನ ೇ ಅಲ್ಲ್ಲಾಂದ ಹ ೊೇಗಲು ಬಯಸಲ್ಲ್ಲಲ.  

ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಯೆಹೊದಾರ ಪ್ಸೆ ಹಬಬವಾದ ಐವತುು ದಿನ್ಗಳ್ ನ್ಾಂತರ 
ಪ್ಾಂಚ್ಾಶತುರ್ ಹಬಬವು ನ್ಡ ಯುತಿತುು. ಅದು ಬಹುಬ ೇಗನ ೇ ಎಾಂದರ  ಮೇ ತಿಾಂಗಳಿನ್ 
ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ನ್ಡ ಯುತಿತುು. ಪೌಲನ್ು ಮೇ ತಿಾಂಗಳಿನ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಎಫಸಿವನ್ುು ಬಿಟ್ಟಟದಾಲ್ಲ್ಲ, 
ಅವನಗ  ಮಕದ ೊೇನ್ಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಭ ಗಳ್ನ್ುು ರ್ತುು ನ್ಾಂತರ ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ ಬ ೇಟ್ಟ 
ನೇಡುವದಕ ೆ ಕನಷಠಪ್ಕ್ಷ ಒಾಂದು ವಷಮವಾದರೊ ಬ ೇಕಾಗುತಿತುು. ಆ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮಗ  ಬರುವ ವಷಮದ ಪ್ಾಂಚ್ಾಶತುರ್ದ ಪ್ೂವಮದಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊೇಗಲು 
ಮಡಿಟ್ ೇರಿಯನ್ ಸರ್ುದರದ ಸಾಂಚ್ಾರ ಉತುರ್ವಾಗಿರುತಿತುು. ಪ್ಾಂಚ್ಾಶತುರ್ವು 
ರ್ುಖ್ಾವಾದ ಹಬಬವಾಗಿತುು, ಆಗ ರ ೊೇರ್ನ್ ಲ ೊೇಕದುದಾಕೊೆ ಇರುವ ಯೆಹೊದಾರು 
ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಯಾಗಿ ಸ್ ೇರಿಬರುತಿುದಾರು; ಆದರ  ಇದು ಯೆಹೊದಾ ಕ ೈಸುರಿಗ  
ವಿಶ ೇಷವಾದ ಆಕಷಮಣ ಯಾಗಿತುು ಯಾಕಾಂದರ  ಇದು ಮೊದಲು ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು 
ಸ್ಾರಿದ ರ್ತುು ಸಭ ಯ ಜನ್ನ್ದ ವಾಷ್ಮಕ ೊೇತಿವವಾಗಿತುು (ಅ.ಕೃ. 2:1, 41). 
ಪ್ಾಂಚ್ಾಶತುರ್ ದಿನ್ದಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮಗ  ತಲುರ್ಪದಾಗ ಅವನ್ು 
ಆಕಸಿಮಕವಾಗಿ ಗಣನೇಯವಾದ ರ್ಟ್ಟದಲ್ಲ್ಲ ಯೆಹೊಧಾ ಕ ೈಸುರು ಉಪ್ಸಿಾತಿರಿರಬ ೇಕ ಾಂದು 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಾನ್ು (ಅ.ಕೃ. 21:20). 

ವಚನ 9. ಪೌಲನ್ು ಕ ಲವು ವಾರಗಳ್ವರ ಗ  ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ ಬ ೇಟ್ಟ ನೇಡುವದಕಾೆಗಿ 
ಎಫ ಸಿವನ್ುು ಬಿಡಲು ಹಾಂಜರಿಯುವದಕ ೆ ಕಾರಣವಾದ ರ್ೊರನ ಯ ಅಾಂಶ, ಎಫ ಸ್ ಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಅವನ್ ಯಶಸಿವ ಕಾಯಮದ ತಿೇವರತ . ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ “ಆಸಾ ಸಿೇಮಯಲ್ಲ್ಲ 
ವಾಸವಾಗಿದಾ ಯೆಹೊದಾರೊ ಗಿರೇಕರೊ ಎಲಲರೊ ಕತಮನ್ ವಾಕಾವನ್ುು ಕ ೇಳಿದರು” (ಅ.ಕೃ. 
19:10)ರಲ್ಲ್ಲ ದಾಖ್ಲಾಗಿದ . “ಆಸಾ” ರ ೊೇರ್ನ್ ಸ್ಾಮಾರಜಾದ ರ್ಧಾ ಪ್ಶಿಾರ್ದ ಭಾಗದಲ್ಲ್ಲ 
ಆಧುನಕ ಟ್ಕ್ರಮ ಎಾಂದು ಕರ ಯಲಪಡುವ ಕ್ಷ ೇತರವಾಗಿದ . ಎಫ ಸಿದ ೊಟ್ಟಟಗ , ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದ 
ಪ್ಟ್ಟಣಗಳಾದ ಸ್ಾಧಿೇಮಸ, ಪ ಗಮರ್, ರ್ಮಲ ೇತ ರ್ತುು ಸಮಾಯಮ ಅದರ ಮೇರ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಇವ . ಗಣನೇಯವಾದ ಯಶಸಿಿನ ೊಾಂದಿಗ , ಅಲ್ಲ್ಲ ಅನ ೇಕ ಸಾಂಕಟ್ಗಳಿದಾವು. 
ದ ೇಮೇತಿರಯಿಾಂದ ನ್ಡ ಸಲಪಡುವ ಅಕೆಸ್ಾಲ್ಲ್ಗರು, ಕ ೈಸುತವವನ್ುು ವಿರ ೊೇಧಿಸಿದರು (ಅ.ಕೃ. 
19:24). ಎಫ ಸಿದಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಅಪೊಸುಲರಿಗ  ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಈ ಪ್ತರವನ್ುು 
ಬರ ಯುತಿುರುವ ಅಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಕಲ್ಲ್ಪಸಿಕ ೊಾಂಡಿರುವದಕ್ರೆಾಂತ ಬಹಳ್ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿ 
ಕಾಂಡುಬಾಂದವು (ನ ೊೇಡಿರಿ 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 1:9). 

ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಮಾಡಿರುವದಕ್ರೆಾಂತ ದಿೇಘಮಕಾಲದವರ ಗ  ಎಫ ಸದಲ್ಲ್ಲ 
ಕಾಯಮಮಾಡಿದನ್ು (ನ ೊೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃತಾ 18:11; 20:31); ಆದಾಗೊಾ ಅಪೊಸುರ ಕೃತಾಗಳ್ಳ 
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ರ್ತುು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಬರ ದ ಪ್ತರದ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ, ಎಫ ಸ್ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಭ ಗಳ್ 
ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸುವಾಗ ಓದುಗರು ಸವಲಪ ಮಾತರ ತಿಳಿದಿರಬಹುದು. ಎಫ ಸದವರಿಗ  ಬರ ದ 
ಪ್ತರವು, ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಬರ ದ ಪ್ತರಕ ೆ ವಾತಾಾಸವಾಗಿ, ಪ್ಟ್ಟಣದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಭ ಗಳ್ 
ಕುರಿತು ಸವಲಪ ಮಾಹತಿಯನ್ುು ನೇಡುತುವ . ಎಫ ಸ್ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಭ ಗಳ್ ಕುರಿತು ನ್ರ್ಮ 
ಜ್ಞಾನ್ದ ಕ ೊರತ ಯಿಾಂದಾಗಿ ಆಸಾಸಿೇಮಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಎಲಾಲ ಸಭ ಗಳ್ಳದಾಕೊೆ ಪ್ತರವು 
ವಿತರಿಸಲಪಡಬ ೇಕು ಎಾಂಬ ಉದ ಾೇಶದಿಾಂದ ಪೌಲನ್ು ಪ್ತರವನ್ುು ಬರ ದಿದಾಾನ  ಎಾಂದು 
ಅನ ೇಕ ಪ್ಾಂಡಿತರು ನ್ಾಂಬುತಾುರ . “ಎಫ ಸಿ” ಎಾಂಬ ಹ ಸರು ಪ್ತರದ ೊಾಂದಿಗ  
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿತುು ಯಾಕಾಂದರ  ಅದು ಆ ಕ್ಷ ೇತರದಲ್ಲ್ಲ ರ್ುಖ್ಾವಾದ ಪ್ಟ್ಟಣವಾಗಿತುು. 
ಹಾಗೊ, ಯಾವುದ ೇ ಪ್ಟ್ಟಣವು ಗೌರವಾನವತ ಹಸುಪ್ರತಿಯ2 ಪಾರರಾಂಭದ ವಚನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಉಲ ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲಲ. 

ತಿಮೇರೆಯನತ ಮತ್ತು ಅಪೊಲೆ ಿೇಸನತ (16:10-12) 
10ತಿಮೇರೆಯನತ ಬುಂದರೆ ಅವನತ ನಮಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಯವಿಲಿದೆ ಇರತವುಂತೆ 

ನೆ ೇಡಿಕೆ ಳಿುರಿ; ನನು ಹಯಗೆಯೇ ಕತ್ಿನ ಕೆಲಸವನತು ನಡಿಸತತಯುನೆ; 11ಆದದರಿುಂದ 
ಯಯರ  ಅವನನತು ಹೇನೆೈಸಬಯರದತ. ಮತ್ತು ಅವನತ ನನು ಬಳಿಗೆ ಬರತವುಂತೆ ಅವನನತು 
ಸಮಯಧ್ಯನದಿುಂದ ಸ್ಯಗಕಳುಹಸಿರಿ; ಅವನತ ಸಹೆ ೇದರರೆ ುಂದಿಗೆ ಬರತವದನತು 
ಎದತರತನೆ ೇಡತತಯು ಇದ ದೆೇನೆ. 12ಸಹೆ ೇದರನಯದ ಅಪೊಲೆ ಿೇಸನ ಸುಂಗತಿಯೇನುಂದರೆ 
ಸಹೆ ೇದರರೆ ುಂದಿಗೆ ನಮಮ ಬಳಿಗೆ ಹೆ ೇಗಬೆೇಕೆುಂದತ ಅವನನತು ಬಹಳವಯಗಿ 
ಬೆೇಡಿಕೆ ುಂಡೆನತ. ಈಗ ಬರತವದಕೆಾ ಅವನಗೆ ಸವಲಪವೂ ಮನಸಿಿರಲ್ಲಲಿ. ಒಳ ುೆೇ ಸಮಯ 
ಸಿಕ್ತಾದಯಗ ಬರತವನತ.  

ವಚನ 10. ಕ ೈಸುರಿಗ  ಮಾಗಮದಶಮನ್ ರ್ತುು ನಾಯಕತವವನ್ುು ನೇಡುವದರಲ್ಲ್ಲ 
ಪೌಲನ ೊಬಬನ ೇ ಅಲಲ. ಪ್ತರದ ಕ ೊನ ಯ ಮಾತುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ತನ್ು ಸಹ ಕ ಲಸಗಾರರ ಕಾಯಮ 
ರ್ತುು ಸಹಾಯದ ಕುರಿತು ಪೌಲನ್ು ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಾುನ . ಈ ವಾಕ್ರುಗಳ್ನ್ುು ಹ ಸರಿಸುವ 
ಹನ ುಲ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಅವನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರನ್ುು ದೃಢವಾಗಿರಬ ೇಕು ರ್ತುು ತಾವು ಅರಿಕ  
ಮಾಡಿದ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಅಶುದಾಗ ೊಳಿಸುವ ಬ ೊೇಧನ ಗಳ್ನ್ುು ತಿರಸೆರಿಸಬ ೇಕು ಎಾಂದು 
ಪೊರೇತಾಿಹಸುತಾುನ . 

ತಿಮೊೇರ ಯನ್ು ಒಬಬ ಫಲದಾಯಕ, ಅತಾಾಂತ ಪಾರಮಾಣಿಕ ರ್ತುು ಪೌಲನ ೊಾಂದಿಗ  
ಸಾಂಚ್ಾರಮಾಡುತಿುದಾ ಸಾಂಗಾತಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅತಾಾಂತ ವಿಶಾವಸ್ಾಹಮ ವಾಕ್ರುಯಾಗಿದಾನ್ು 
(ನ ೊೇಡಿರಿ ಫಿಲ್ಲ್ರ್ಪಪ 2:19-22). ಪೌಲನ್ ಪ್ತರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಎಲಲರಿಗಿಾಂತಲೊ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ವಾಂದನ  
ಸಲ್ಲ್ಲಸುವದರಲ್ಲ್ಲ ಆನ್ಾಂದಿಸಿದವನಾಗಿದಾನ್ು. 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಇದು ಎರಡನ ಯ ಬಾರಿ 
ಆತನ್ ಹ ಸರು ಕಾಂಡುಬರುತುದ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 4:17), ಆದರ  ವಾಂದನ  ಸಲ್ಲ್ಲಸಲು ಈ ಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲ 
ಪೌಲನ ೊಾಂದಿಗ  ಜ ೊತ ಯಾಗಿಲಲ. ಅಪೊಸುಲ ಕೃತಾಗಳ್ಳ ಯಾವ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ತಿಮೊರ ಯನ್ು ಪೌಲನ ೊಾಂದಿಗ  ಕ ಲಸ ಮಾಡಲು ಪಾರರಾಂಭಿಸಿದನ್ು ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ದಾಖ್ಲ್ಲ್ಸಲಾಗಿದ . ಅವನ್ು ಗಲಾತಾದ ನವಾಸಿಯಾಗಿದಾನ್ು, ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಲುಸರ 
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(ಅ.ಕೃ. 16:1, 2).3 ರ್ುಾಂದ , ಆತನ್ು ಮೇಲ್ಲ್ಾಂದ ಮೇಲ  ಪೌಲನ್ ಜ ೊತ  
ಸುವಾತಿಮಕನಾದನ್ು (ನ ೊೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 19:22). 

ಎಫ ಸ್ ಯಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಕ ಲಸ ಮಾಡುವ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ತಿಮೊರ ಯನ್ು 
ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ ಕರಮಾನ್ುಗತದ ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ು ವರದಿಯನ್ುು ಪ್ುನ್ಃ ರಚಸುವದು ಕಠಿಣ; 
ಆದರ  ಅ.ಕೃ. 19:21ರಲ್ಲ್ಲ “ಮಕದ ೊೇನ್ಾ ರ್ತುು ಅಖ್ಾಯ” ದ ಪ್ರವಾಸ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ುಕಾುಯವಾಗಬ ೇಕ್ರತುು, ತಿಮೊೇರ ಯನ್ು ಎರಸುನ್ ಜ ೊತ ಯಲ್ಲ್ಲರಬ ೇಕಾಗಿತುು. “ಎರಸು” 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಗಿರೇಕರಲ್ಲ್ಲ ವಿರಳ್ವಾದ ಹ ಸರಾಗಿತುು, ಆದುದರಿಾಂದ ಒಾಂದ ೇ ಹ ಸರಿನ್ 
ಇಬಬರನ್ುು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಒಾಂದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಲಾಗುವದಿಲಲ. ಅದ ೇ ವಾಕ್ರುಯು 
ತಿಮೊೇರ ಯನ ೊಾಂದಿಗ  ಎಫ ಸದಿಾಂದ ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ ಜ ೊತ ಯಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊೇದನ್ು ಎಾಂದು 
ರ ೊೇಮಾ 16:23ರಲ್ಲ್ಲ ಉಲ ಲೇಖಿಸಿರಬಹುದು.  

ಪೌಲನ್ು ತಿಮೊೇರ ಯನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ ಬ ೇಟ್ಟನೇಡಿದಾಗ ಏಕ  ಭಯಪ್ಡುವ 
ಸಾಂದಭಮವನ್ುು ಎದುರಿಸಿದನ್ು ಎಾಂಬುದಕ ೆ ವಿವರವನ್ುು ನೇಡಲು ಹ ೊೇಗುವದಿಲಲ, ಆದರ   
1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 4:17 ಇದರ ಸುಳಿವನ್ುು ನೇಡಬಹುದು. ಅವನ್ು ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಇಾಂಥಹ 
ರ್ನ ೊೇಧರ್ಮವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರಬಹುದು (1 ತಿಮೊರ  4:12), ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ 
ಹ ೊಗಳಿಕ ೊಳ್ಳುವ ವಿರ ೊೇಧಿಗಳ್ನ್ುು ಎದುರಿಸಲು ಅವನಗ  ಕಠಿಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಸ್ಾಕ್ಷಿ 
ಖ್ಚತವಾಗಿಲಲ. ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಭ ಗಳ್ಳ ಕ ಲವು ತಿೇವರವಾದ ಸರ್ಸ್ ಾಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ತ ೊಡಗಿರುವದರಿಾಂದ, ಬದಲಾವಣ ಯನ್ುು ತರುವದಕ ೆ ತರುಣನಾದ ತಿಮೊರ ಯನಗ  
ಸಭ ಯ ಬ ಾಂಬಲವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಕಠಿಣವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರ  ಒಾಂದುವ ೇಳ  
ಅವನ್ು ವಾಗಾವದದ ರ್ಧಾಸುಗಾರನಾಗಿದಾಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಸಭ ಯ ನಾಾಯನ್ಡ ಸುವ ಯಾವುದ ೇ 
ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ದ ೇವರಿಾಂದ ಹ ೊಾಂದಿದಾಲ್ಲ್ಲ ಅವನಗೆ ಸಭೆಯ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಬೆುಂಬಲದ 
ಅವಶಾಕತೆಯತ್ತು.  

ವಚನ 11. ಸಪಷಟವಾದ ಅನ್ುಮಾನ್ ಯಾವುದ ಾಂದರ  ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  
ಬರ ದ ತನ್ು ಮೊದಲನ ಯ ಪ್ತರವನ್ುು ಸಭ ಯು ತಿಮೊರ ಯನ್ು ಅಲ್ಲ್ಲಗ  ತಲುಪ್ುವ 
ಪ್ೂವಮದಲ್ಲ್ಲ ಓದಬ ೇಕು ಎಾಂದು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಾನ್ು. ಅವನ್ು ಇನ್ೊು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ್ಲಲ 
ಆದರ  ಸಭ ಯವು ಅವನ್ನ್ುು ಕ ಲವ  ತಿಾಂಗಳ್ಳಗಳ ೊಳ್ಗ  ಅಥವಾ ಕ ಲವು ವಾರಗಳ ೊಳ್ಗ  
ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದಾರು (ನ ೊೇಡಿರಿ 4:17). ತಿಮೊರ ಯನ್ು ಮೊದಲನ ಯ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಬರ ದ 
ಪ್ತರವನ್ುು ಸಭ ಗ  ತಲುರ್ಪಸಿದ ಸಾಂದ ೇಶವಾಹಕನಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಸಭ ಯು ತಿಮೊರ ಯನಗ  
ಯಾವ ರಿೇತಿಯ ಭಯವನ್ುು ಹುಟ್ುಟವದಿಲಲ ಎಾಂಬುದರ ೊಟ್ಟಟಗ , ಪೌಲನ್ು ಅವನ್ನ್ುು 
ಗೌರವದಿಾಂದ ಕಾಣಬ ೇಕು ರ್ತುು ಅವನ್ ನಯೇಗಕ ೆ ಸರಿಹ ೊಾಂದುವ ರ್ಯಾಮದ ಯನ್ುು 
ಸಲ್ಲ್ಲಸಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಸೊಚಸಿದಾನ್ು. ಈ ಕಯರಣ್ದಿುಂದ ಯಯರೆ ಬಿರ  ಆತ್ನನತು 
ಕಡೆಗಯಣಿಸಬಯರದತ [αὐτὸν ἐξουθενήσῃ, auton exouthenēsē], ಪೌಲನ್ು ಹೇಗ  
ಬರ ಯುತಾುನ . “ಅವನ್ು” ಎಾಂಬ ಸವಮನಾರ್ಪ್ದದ ಸ್ಾಾನ್ವು ಪ್ದಕ ೆ ಒತುು ನೇಡುತುದ . 
ಇದರ ಅಥಮ ಅವನಗ  ದ ೇವರು ಅಭಿಷ ೇಕ್ರಸಿದ ನಯೇಗದ ನರ್ಮತು, ಸಭ  ಯೌವನ್ಸಾ 
ಪ್ರಸಾಂಗಿಯನ್ುು ಅವನ್ು ಸವಲಪ ಗೌರವಕ ೆ ಮಾತರ ಯೇಗಾನ ಾಂದು, ಹೇನಾಯವಾದ 
ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಾರದು ಎಾಂಬುದಾಗಿದ .  



 240 

ಪೌಲನ್ು ಪ್ತರಗಳ್ಳ ಅವನ್ ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ತರದ ವಾಾರ್ಪುಯಿಾಂದ ಹ ೊರಗ  ದ ೊಡಡ 
ವಾವಹಾರ ನ್ಡ ಯುತಿುದ  ಎಾಂಬ ಜ್ಞಾಪ್ನ್ಗಳಿಾಂದ ತುಾಂಬಿವ . ಅವನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರನ್ುು 
ತಿಮೊರ ಯನ್ನ್ುು ಆಲ್ಲ್ಸಬ ೇಕ ಾಂದು, ಅವನ್ನ್ುು ಗೌರವದಿಾಂದ ರ್ತುು ಅವನ್ು ತನ್ು 
ಪ್ರಯಾಣವನ್ುು ಪ್ೂತಿಮಗ ೊಳಿಸುವ ಹಾಗ  ಅವನ್ ಅಗತಾತ ಗಳ್ನ್ುು ಒದಗಿಸಬ ೇಕ ಾಂದು 
ಬ ೇಡಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ . ಸಹ ೊೇದರನಾದ ಪೌಲನ್ು ಉಲ ಲೇಖಿಸಿರುವದು ಅವನ್ ಸ್ ುೇಹತನಾದ 
ತಿಮೊರ ಯನ ೊಟ್ಟಟಗ  ಹ ೊೇದವರು ಅಥವಾ ಎಫ ಸದಲ್ಲ್ಲರುವ ಪೌಲನ್ ಸಾಂಗಾತಿಗಳ್ಳ, 
ಇನ ೊುಾಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಹೇಗ  ಹ ೇಳ್ಳವಾಂತ  ಕಾಣುತುದ , “ನಾನ್ು ರ್ತುು 
ನ್ನ ೊುಾಂದಿಗ  ಇರುವ ಸಹ ೊೇದರರು ಅವನ್ನ್ುು ನರಿೇಕ್ಷಿಸುತಿುದ ಾೇವ ” ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಿುದಾಾನ . 
ಈ ರ್ನ್ುಷಾರನ್ುು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತು ಸಪಷಟವಾಗಿ ಉಹಾಪೊೇಹವಾಗಿತುು.  

ವಚನ 12. ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಅವನ್ು ಬರ ದ ಪ್ತರದ ಅಧ್ಾಾಯ 4ರ ನ್ಾಂತರ, 
ಪೌಲನಗ  ಅಪೊಲ ೊಲೇಸನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಹ ೇಳ್ಳವದಕ ೆ ಏನ್ೊ ಇರಲ್ಲ್ಲಲ, ಪ್ತರದ ಕ ೊನ ಯಲ್ಲ್ಲ, 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ರ್ತ ೊುಾಂದು ವಿಷಯವನ್ುು ಸಪಷ್ಟೇಕರಿಸುತಿುರುವಾಗ. ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಸವಲಪ 
ಸರ್ಯವನ್ುು ಕಳ ದ ನ್ಾಂತರ, Alexandrian Jewish ಯೆಹೊದಾ ಕ ೈಸುರು ಅವನ್ 
ಮಾಗಮದಲ್ಲ್ಲ ನ್ಡ ದರು. ಅವನ್ು ಎಫ ಸ್ ಗ  ಹಾಂತಿರುಗಿದಾಲ್ಲ್ಲ ಅವನಗ  ತಾನ್ು ರ್ತುು ಪೌಲನ್ 
ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದ ವಿಷಯಗಳ್ನ್ುು ಚಚಮಸಲು ಅವಕಾಶ ದ ೊರ ಯುತಿತುು. ಅದು 
ಅವನ್ ಇಚ್ ಛಯಾಗಿತ ೊುೇ ಇಲಲವೇ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ಲವು ವಾದ ವಿವಾದಗಳ್ನ್ುು 
ಪ್ಾಂಗಡಗಳ್ ಉತಾಿಹದಲ್ಲ್ಲ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಯಿತು ಇದು ಪೌಲನ್ನ್ುು 
ಅಪೊೇಲ ೊಲೇಸನಗ  ವಿರ ೊೇಧಿಯಾಗಿಸಿತು. ಅಪೊಸುಲನ್ು ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ 
ಗುಣುಗುಟ್ುಟವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊಳ್ುಲು ನರಾಕರಿಸಿದನ್ು. ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ತಾವು 
ಒಬಬನ ೇ ಕತಮನ್ ಸ್ ೇವ ಯನ್ುು ಪ್ರತಿಯಬಬನ್ೊ ತನ್ುದ ೇ ಆದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾಡುತ ುೇವ  
ಎಾಂಬುದನ್ುು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಬಯಸಿದಾನ್ು (3:5-7) 

ಸಪಷಟವಾಗಿ, ಅಪೊಲ ೊಲೇಸನ್ು ಪೌಲನ್ ಕ ಳ್ಗಿನ್ ಸ್ ೇವಕನಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಪೌಲನ್ು 
ಅಪೊೇಲ ೊಲೇಸನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕ ಾಂದು ತನ್ು ಅಪೊಸುಲತನ್ದ 
ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲ್ಲ್ಲಲ. ಕ ೈಸು ಪಾದಿರಯ ಅಧಿಕಾರ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ್ಲಲ. 
ಪೌಲನ್ು ಕೆೇವಲ ನಯನತ ಅವನನತು ನಮಮ ಬಳಿಗೆ ಬರತವದಕೆಾ ಬಹಳವಯಗಿ 
ಪೊಾೇತಯಿಹಸಿದ ದೆೇನೆ [πολλά, polla] ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಅವನ್ು 
“ನಾನ್ು ಅವನ್ನ್ುು ಮೇಲ್ಲ್ಾಂದ ಮೇಲ  ಪೊರೇತಾಿಹಸಿದ ಾೇನ ” ಎಾಂದು ಅಥವಾ “ನಾನ್ು 
ನ್ನ್ುಲ್ಲ್ಲರುವ ಪ ರೇರ ಪ್ಣ ಯನ್ುು ನೇಡುವ ಸ್ಾಧನ್ಗಳ್ ರ್ೊಲಕ ಅವನ್ನ್ುು 
ಪೊರೇತಾಿಹಸಿದ ಾೇನ ” ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿರಬಹುದು. ಅಪೊಲ ೊಲೇಸನ ೊಾಂದಿಗ  ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ 
ಹ ೊೇಗಲು ಪೌಲನ್ು ಕ ೇಳಿಕ ೊಾಂಡ “ಸಹ ೊೇದರರು” ಯಾರಾಂದರ  ಸ್ ುಫನ್, ಪೊೇತುಮನಾತ, 
ಅಖ್ಾಯಿಕ (16:17), ಅವರು ಈ ಪ್ತರವನ್ುು ಕ ೊರಿಾಂಥದಿಾಂದ ಪೌಲನಗ  ತಲುರ್ಪಸಿದರು 
(7:1) ರ್ತುು ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಪೌಲನಾಂದ ಪ್ತರವನ್ುು ಸಭಿೇಕರಿಗ  
ಕ ೊಾಂಡ ೊಯಾದಿರಬಹುದು. ಅಪೊಲ ೊಲೇಸನ್ು ಸಭ ಯನ್ುು ಗಲಬ ಗ  ನ್ಡ ಸುತಿುರುವ 
ವಾದವಿವಾದಗಳಿಾಂದ ಸ್ಾಧಾವಾದಷುಟ ತನ್ುನ್ುು ದೊರ ಇರಿಸಲು ಪ್ರಯತಿುಸಿರಬಹುದು. 
ಯಾವುದ ೇ ಕಾರಣವಿರಲ್ಲ್, ಈಗ ಅಲ್ಲ್ಲಗ  ಬರುವದು ಅವನ್ ಇಚ್ ಛಯಾಗಿರಲ ೇ ಇಲಲ, 
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ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ , ಆದಾಗೊಾ ಅವನ್ು ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  ಅಪೊಲ ೊಲೇಸನ್ು ತ್ನಗೆ 
ಅವಕಯಶ ದೆ ರೆತಯಗ ಬರತತಯುನೆ ಎಾಂಬ ಭರವಸ್ ಯನ್ುು ನೇಡುತಾುನ . ವಿದಾಾವಾಂತನಾದ 
ಈ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ ಬರುತಾುನ ೊೇ ಇಲಲವೇ ರ್ತುು ಯಾವ ಪಾತರವನ್ುು 
ವಹಸುತಾುನ  ಅವನ್ು ಗಿರೇಸ್ ರ್ತುು ಆಸಾ ಸಿೇಮಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಪಾತರವನ ೊುೇ ಎಾಂದು 
ನಾವು ಆಶಾಯಮಪ್ಡುತಿುದ ಾವು. 

ಬಲವಯದ ಎಚಚರಿಕೆ (16:13, 14) 
13ಎಚಚರವಯಗಿರಿ, ಕ್ತಾಸುನುಂಬಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಯಗಿ ನಲ್ಲಿರಿ. ಶ ರರಯಗಿರಿ, ಬಲಗೆ ಳಿುರಿ. 

14ನೇವು ಮಯಡತವದನೆುಲಯಿ ಪಿಾೇತಿಯುಂದ ಮಯಡಿರಿ. 

ನಾಲುೆ ಎಚಾರಿಕ ಗಳ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲ್ಲ, ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಹ ಬಬಯಕ ಯನ್ುು ರ್ತುು 
ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಗಾಗಿ ತನ್ು ಪಾರಥಮನ ಯನ್ುು ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ುಗ ೊಳಿಸುತಾುನ . ಅವರು ಆತನ್ 
ಎಚಾರಿಕ ಗಳಿಗ  ಗರ್ನ್ ಕ ೊಡುವದು ಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲರುವ ಆತನ್ ಸೊಚನ ಗಳ್ನ್ುು 
ಅನ್ುಸರಿಸುವದಕ ೆ ಸರ್ನಾಗಿದ , ಆದರ  ಅಪೊಸುಲನ್ು ಸಾಂಬ ೊೇಧಿಸಿದ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ 
ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಎಚಾರಿಕ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತುವು ಸವಲಪ ಫಲವನ್ುು 
ನೇಡುತುದ . 

ವಚನ 13. ಅವನ್ು ಸಭ ಯು ಎಚಚರವಯಗಿರಬೆೇಕತ (γρηγορέω, grēgoreō) ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಈ ಪ್ದವು ಕ ಲವಮಮ ಕತಮನ್ ಬರ ೊೇಣಕ ೆ ಕಾಯಿಾರಬ ೇಕು ಎಾಂಬ 
ಕಲಪನ ಗ  ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲಾಗುತುದ  (ಮಾಕಮ 13:35; 1 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 5:6), ಆದರ  
ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನ್ ಎರಡನ ೇ ಆಗರ್ನ್ ಪೌಲನ್ ರ್ನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ್ಲಲ. ಕ ಲವಮಮ ಪ್ದದ 
ಅಥಮವು ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ಜಾಗರತವಾಗಿರುತುದ  (ಕ ೊಲ ೊ 4:2). ಅವನ್ ಇತರ 
ಎಚಾರಿಕ ಗಳ್ ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಅವನ್ು ಬಹುಶಃ ಈ ಪ್ದವನ್ುು ರ್ನ್ಸ್ಾುಪ್, ಅಹಾಂಕಾರ, 
ಸಪಧ್ ಮ, ವಿಷಯಲಾಂಪ್ಟ್ತವ ರ್ತುು ಸ್ ೈತಾನ್ನ್ ಕುಟ್ಟಲಯುಕ್ರು ಇವುಗಳ್ ಕುರಿತು ಎಚಾರ 
ವಹಸವದಕ ೆ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಿುದಾಾನ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 12:20; 1 ಪ ೇತರ 5:8). 

ನುಂಬಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಥರವಯಗಿ ನಲತಿವದೆುಂದರೆ ಅಪೊಸುಲರ ಬ ೊೇಧನ ಯನ್ುು ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ 
ಹಡಿದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಅಥವಾ ನ್ಕಾರಾತಮಕವಾಗಿ ಹ ೇಳ್ಬ ೇಕಾದರ , ಜಾಣತನ್ದ ಪ್ರಚ್ಾರ 
ಕ ೈಸು ಸಿದಾಾಾಂತ ರ್ತುು ನ ೈತಿಕತ ಯ ಸಭ ಯ ಧ್ಾಾನ್ಗಳಿಗ  ಅಡಿಡಯಾಗುತುದ  (ನ ೊೇಡಿರಿ  
2 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 2:15). ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾತರ ಬರುವ ಈ ಪ್ದದಿಾಂದ, 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ೈಸುರನ್ುು ಮನತಷ್ಾರುಂತೆ [ἀνδρίζομαι, andrizomai] 
ವತಿಿಸಲತ ಕರ ನೇಡುತಾುನ . ಪ್ದವನ್ುು ಒಾಂದ ೇ ಪ್ಡಿಯಚಾನ್ ಮಾದರಿ ವತಮನ ಯಾಂದಿಗ  
ವಾವಹರಿಸುವದಕ ೆ ಪ್ುರುಷರಿಗ  ನೇಡಲಾಗಿದ . ಅವರು ರ್ಕೆಳ್ಾಂತ  ಗ ೊಾಂದಲ 
ಎಬಿಬಸುವದು ರ್ತುು ಜಗಳ್ವಾಡುವದಲಲ, ಬದಲಾಗಿ ವಿಗರಹಾರಾಧನ , ವಿಷಯಲಾಂಪ್ಟ್ತನ್ 
ರ್ತುು ಅವರ ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ ಸಮಾಜದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿರುವ ಇತರ ಪಾಪ್ಗಳ್ನ್ುು 
ನ ೈಜಾತ ಯಿಾಂದ ರ್ತುು ಧ್ ೈಯಮದಿಾಂದ ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ್ ಮಾಡಬ ೇಕು. ದೃಢ ನಧ್ಯಿರ 
ರ್ತುು ರ್ನ್ವರಿಕ ಯಿಾಂದ, ಇಾಂಥಹ ನ್ಡತ ಗ  ತರ್ಮ ಬ ನ್ುು ಹಾಕಬ ೇಕು. ಬಲವಾಗಿ 
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ಪಾರರ್ುಖ್ಾತ ಯನ್ುು ನೇಡುವವರು ರ್ತುು ಮೊದಲ್ಲ್ನ್ ಎಚಾರಿಕ ಗಳ್ನ್ುು ಒಾಂದರ 
ಮೇಲ ೊಾಂದನ್ುು ಹಾಕುವವರು ಆಗರಬ ೇಕು. ಬಲ ರ್ತುು ದೃಢತ  ಶರಿೇರದ ಶ  ೇಧನ ಗಳ್ 
ವಿರುದಧ ನಾಂತುಕ ೊಳ್ಳುವದಕ ೆ ರ್ತುು ಅಪೊಸುರ ಸಿದಾಾಾಂತಗಳ್ನ್ುು ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ 
ಹಡಿದುಕ ೊಳ್ಳುವದಕ ೆ ಅವಶಾವಾಗಿವ  ಕ್ರರಸಿುೇಯ ರ್ಜೇವಿತಕ ೆ ದೃಢತ  ರ್ತುು ಬಲ 
ಅವಶಾವಾಗಿವ  ರ್ತುು ರ್ೃದುತವ ರ್ತುು ತಾಳಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಸ್ಾಧಾವಾಗುತುದ .  

ವಚನ 14. ಯೆೇಸುವಿನ್ ಮಾದರಿಯನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುವದು (ಉದಾಹರಣ ಗ , ಮಾಕಮ 
12:29-31), ಪೌಲನ್ು ಕ ೈಸುರಿಗ  ಭರವಸ್  ನೇಡುವದ ೇನ್ಾಂದರ , ಅವರು ಬ ೇರ  ಏನಾದರೊ 
ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಲ್ಲ್ ಅಥವಾ ಇರಲ್ಲ್, ಅವರು ದ ೈವಿೇಕ ರ್ಜೇವಿತದ ಸಿದಧತ ಯಾದ ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು 
ಅರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುವದರಲ್ಲ್ಲ ವಿಫಲರಾಗಬಾರದು. ಅಪೊಸುಲನ್ು ಕ್ರರಸಿುೇಯ ರ್ಜೇವಿತಕ ೆ ರ್ಪರೇತಿಯು 
ಅಸಿುವಾರವಾಗಿದ  ಎಾಂಬದನ್ುು ಅಧ್ಾಾಯ 13ರಲ್ಲ್ಲ ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸಿದಾಾನ . ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಯ 
ಎಲಾಲಿ ಕಷಟ ರ್ತುು ಸರ್ಸ್ ಾಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ 16:13, 14ರ ಎಚಾರಿಕ ಯನ್ುು ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಬ ಳ ಯುವದಕ ೆ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದವುಗಳ್ಳ ಎಾಂದು ನೇಡಿದಾಾನ .  

ಈ ಪ್ದಗಳಿಾಂದ, 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ ಅದರ ಪಾರರಾಂಭದಾಂತ ಯೆೇ ರ್ುಕಾುಯ ಮಾಡುತುದ . 
1:10ರಲ್ಲ್ಲ ಅಪೊಸುಲನ್ು ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  “ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುದು” ರ್ತುು “ಭ ೇದಗಳಿಲಲದಿರುವದು” 
ಇವುಗಳ್ ಕುರಿತು ಬ ೇಡಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ , ಆದರ  “ನೇವು ಒಾಂದ ೇ ರ್ನ್ಸುಿ ಒಾಂದ ೇ 
ಅಭಿಪಾರಯವೂ ಉಳ್ುವರಾಗಿದುಾ ಹ ೊಾಂದಿಕ ಯಿಾಂದಿರಬ ೇಕು.” ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ನಾವು 1:10ನ್ುು 
ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ಪ್ತರದ ರ್ುಖ್ಾ ವಿಷಯದ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ದ ವಿಧವಾಗಿ ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡಲ್ಲ್ಲ, 16:14 
ಆ ರ್ುಖ್ಾವಿಷಯದ ರ್ರು ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವಾಗಿ ಕಾಯಮವನ್ುು ಮಾಡುತುದ : ನೇವು 
ಮಯಡತವದನೆುೇಲಯಿ ಪಿಾೇತಿಯುಂದ ಮಯಡಿರಿ. ಈ ಪ್ದಗಳ್ಳ ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಉತುರ್ವಾದ 
ವಿಧದ ಎಚಾರಿಕ ಗಳಾಗಿವ . 

ಸ್ೆುಫನನತ, ಪೊತ್ತಿನಯತ್ನತ ಮತ್ತು ಅಖಯಯಕನತ (16:15-18) 
15ಸ್ ುೆಫನನ ಮನೆಯವರತ ಅಖಯಯದಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಮ ಫಲವೆುಂದ  ಅವರತ ದೆೇವಜನರಿಗೆ 

ಸ್ೆೇವೆಮಯಡತವದಕಯಾಗಿ ಕೆೈ ಹಯಕ್ತದರೆುಂದ  ನೇವು ಬಲ್ಲಿರಷ್ೆು. 16ಸಹೆ ೇದರರೆೇ, ನೇವು 
ಇುಂರ್ವರಿಗ  ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹಯಯ ಮಯಡತತಯು ಪಾಯಯಸಪಡತತಯ ಇರತವವರೆಲಿರಿಗ  
ಒಳಗಯಗಬೆೇಕೆುಂದತ ನಮಮನತು ಬೆೇಡಿಕೆ ಳುುತ ುೆೇನೆ. 17ಸ್ ುೆಫನನ  ಫೊತ್ತಿನಯತ್ನ  
ಅಖಯಯಕನ  ಬುಂದದರಿುಂದ ನನಗೆ ಸುಂತೆ ೇಷ್ವಯಯತ್ತ. ನೇವು ಇಲಿದದರಿುಂದ 
ನನಗತುಂಟ್ಯದ ಕೆ ರತೆಯನತು ಅವರತ ನೇಗಿದರತ; 18ಅವರತ ನನು ಆತ್ಮವನ ು ನಮಮ 
ಆತ್ಮಗಳನ ು ಉಪಶಮನ ಮಯಡಿದರತ. ಇುಂರ್ವರನತು ಸನಯಮನಸಿರಿ.  

ವಚನ 15. ಅನ ೇಕ ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಕ ಲವರು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನ್ಡ ಸುತಾುರ . ಪೌಲನ್ು 
ಅವರ ಎದುರಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ತಾನ್ು ತನ್ು ಕ ೈಯಾರ  ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವನ್ುು ನೇಡಿದ ಸ್ ುಫನ್ನ್ 
ರ್ನ ವಾತ ಮಯನ್ುು ಇಡುತಾುನ  (1:16). ಅವನ್ ಕುಟ್ುಾಂಬದ ಸದಸಾರು ಅಖಯಯದಲ್ಲಿ 
ಪಾರ್ಮ ಫಲವಯಗಿದದರತ, ಅವರು ಕ ೊರಿಾಂಥ ಕ್ಷ ೇತರದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ ರ್ೊಲಕ 
ಪ್ರಿವತಮನ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವರಲ್ಲ್ಲ ಮೊದಲನ ಯವರಾಗಿದಾರು. ಅಖ್ಾಯವು ರ ೊೇರ್ 
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ಸ್ಾಮಾರಜಾದಲ್ಲ್ಲ ಗಿರೇಸ್ ನ್ ಪ್ಯಾಮಯದಿವೇಪ್ ಕಲಪದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲ್ಲರುವ ವಿಶಾಲವಾದ 
ಕ್ಷ ೇತರವಾಗಿತುು ಅದು ಎಲಾಲ ರ್ತುು ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದ ಪ್ಟ್ಟಣಗಳ್ನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿತುು 
ಉದಾಹರಣ ಗ  Athens ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಉತುರಕ್ರೆರುವ isthmus ನ್ಾಂತ . ಉತುರಕ ೆ 
ಅಖ್ಾಯ ರ್ತುು ಮಕದ ೊೇನ್ಾ ರ ೊೇರ್ ಆಡಳಿತದ ಗಿರೇಸ್ ನ್ ರ್ಜಲ ಲಗಳ್ನ್ುು ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಾಂಡಿತುು. ಮೇರ ಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಸಾಂಸ್ ಾಗಳ್ಳ ಸ್ಾಮಾರಟ್ನ್ನ್ುು ಅವಲಾಂಭಿಸಿದಾಂತ  
ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿದಾವು. ಪೌಲನ್ು ಪ್ಟ್ಟಣಕ ೆ ಬ ೇಟ್ಟ ನೇಡಿದಾಗ, ಕ ೊರಿಾಂಥವು ಅಖ್ಾಯದ 
ರ ೊೇರ್ನ್ ಆಡಳಿತದ ಕ ೇಾಂದರವಾಗಿತುು. ಸ್ ುಫನ್ನ್ು ರ್ತುು ಅವನ್ ರ್ನ ವಾತ ಮಯವರು 
ಅಖ್ಾಯದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೈಸುರಾದವರಲ್ಲ್ಲ ಮೊದಲ್ಲ್ಗರು ಎಾಂದ ೇನಲಲ (ನ ೊೇಡಿರಿ ಅ.ಕೃ. 17:34), 
ಆದರ  ಅವರು ಮೊದಲ್ಲ್ನ್ವರಲ್ಲ್ಲ ಒಬಬರಾಗಿದಾರು.  

“ಪ್ರಥರ್ ಫಲ” ಸ್ ುಫನ್ನ್ ರ್ತುು ಅವನ್ ಕುಟ್ುಾಂಬದ ಪ್ರಿವತಮನ  ಇತರರು ಸಹ 
ಸುವಾತ ಮಗ  ವಿಧ್ ೇಯರಾಗಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಸೊಚಸುತುದ  ಎಾಂಬ ಸಲಹ ಯನ್ುು ನೇಡುತುದ . 
ಅದರಾಂತ , ಕ್ರರಸುನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ ಇನ್ುು ಹ ಚುಾ ಜನ್ರು ಬರುವ ವಾಗಾಾನ್ವನ್ುು 
ಮಾಡುತುದ  (15:23). ಆಸಾ ಸಿೇಮಯಲ್ಲ್ಲ Aegean ಸರ್ುದರದ ಉದಾಕೊೆ ಪೌಲನ್ು ಹ ಚುಾ 
ಖ್ಚತವಾಗಿದಾನ್ು. ಎಫ ೈನ ತನ ಾಂಬ ಒಬಬನ್ು ಆ ಕ್ಷ ೇತರದಲ್ಲ್ಲ “ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಿವತಮನ  
ಹ ೊಾಂದಿದ ಮೊದಲ್ಲ್ಗನ್ು” (ರ ೊೇಮಾ 16:5). ಸ್ ುಫನ್ನ್ ರ್ನ ವಾತ ಮಯಲ್ಲ್ಲಿ ಇದಾವರು 
ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ಪಾರರಾಂಭದಿಾಂದಲ ೇ ದ ೇವರ ರ್ತುು ಆತನ್ ಸಭ ಯ ಸ್ ೇವಕರು ಎಾಂದು 
ತ ೊೇರಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾರು. ಪ್ಟ್ಟಣದಲ್ಲ್ಲದಾ ಎಲಾಲ ಕ ೈಸುರು ಅವರಿಾಂದ ಕಲ್ಲ್ಯುತಿುದಾರು. ಇತರ 
ಸಾಂಗತಿಗಳ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ, ಸಭ ಯ ಐಕಾತ ಯ ಮಾಗಮವು ದ ೈವಿೇಕ ನಾಯಕತವದಲ್ಲ್ಲ 
ಸಿಾರವಾಗಿದ  ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಸೊಚಸುತಾುನ .  

ಅಪೊಸುಲರ ಸಿದಾಾಾಂತಗಳಿಗ  ಸಭ  ಪಾರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಇರಬ ೇಕಾದರ , ಶಿಸುು 
ಅವಶಾವಾಗಿತುು. ಮೊದಲನ ಯ ಶತಮಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಗಳ್ಳ ಆಧುನಕ ಕಾಲದಲ್ಲ್ಲ ಇದಾಾಂತ , 
ಶಿಸುು, ಬಲ ರ್ತುು ಪಾರಮಾಣಿಕತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ುಲು ನಾಯಕತವ ಅವಶಾವಾಗಿತುು 
(16:13). ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ, ಸಭ ಯು ಸೊಚನ ಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಮಾಗಮದಶಮನ್ಕಾೆಗಿ ನ ೊೇಡುವ 
ವಾಕ್ರು ಎಾಂದರ  ಸ್ ುಫನ್ನ್ು. ಅವನ್ು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬಲವಾಗಿದಾನ್ು ರ್ತುು ಕ್ರರಸುನಗಾಗಿ 
ತನ್ಗಿರುವ ರ್ಪರೇತಿಯನ್ುು ನಧಮರಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾನ್ು. ಸರಕಾರವು ಒಾಂದು ಘಟ್ಕವಾಗಿ 
ಕಾಯಮ ಮಾಡುತುದ , ಸ್ ೈನಕರು ರ್ತುು ಪೊೇಲ್ಲ್ಸರು ತರ್ಮಲ್ಲ್ಲರುವ ಆಯುಧಗಳ್ 
ಬಲದಿಾಂದ ವಿಧ್ ೇಯರಾಗಲು ಒತಾುಯಪ್ಡಿಸಬಹುದು. ಹಣವನ್ುು ಬಲವಾಗಿಟ್ುಟಕ ೊಾಂಡು, 
ಕಾಯಮಮಾಡುವವರನ್ುು ನಗರ್ವು ಆಜ್ಞಾರ್ಪಸುವದರ ರ್ೊಲಕ ಒತಾುಯಿಸಬಹುದು. 
ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ವಿಧ್ ೇಯತ  ರ್ತುು ಅಧಿೇನ್ತ  ಹ ಚುಾ ಮಾರ್ಮಮಕವಾಗಿವ . ನಾಯಕತವ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ ರ್ೊಲಕ ರ್ತುು ಒಳ ುೇಯತನ್ದಿಾಂದ ಹುಟ್ುಟವ ಗೌರವದ ನ್ಡತ ಯ 
ರ್ೊಲಕ ಪ್ರಯೇಗಿಸಲಾಗುತುದ .  

ವಚನ 16. 1, 2 ತಿಮೊಥಿ ರ್ತುು ತಿೇತನ್ು ಪ್ುಸುಕಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಸಭ ಯು ಯಾವ ವಿಧದ 
ನಾಯಕತವವನ್ುು ಎದುರುನ ೊೇಡಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದಕ ೆ ವಿಶ ೇಷವಾದ ಮಾಗಮದಶಮನ್ವನ್ುು 
ನೇಡುತುವ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 1 ತಿಮೊರ  3; ತಿೇತ 1). ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾಗಳ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪೌಲ 
ರ್ತುು ಬಾನ್ಮಬರು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಹರಿಯರನ್ುು ನ ೇರ್ಮಸಿದರು (ಅ.ಕೃ. 14:23). ಅಪೊಸುಲನ್ು 
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ರ ಸಲ ೊೇನಕದವರನ್ುು “ಕತಮನ್ಲ್ಲ್ಲ ನರ್ಮ ಮೇಲ  ರ್ುಖ್ಾಸಾರಾಗಿದಾಾರ ೊೇ ರ್ತುು ನರ್ಗ  
ಬುದಿಾ ಹ ೇಳ್ಳತಾುರ ೊೇ” (1 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 5:12, 13). ಫಿಲ್ಲ್ರ್ಪಿಯವರಿಗ  ಬರ ದ ಪ್ತರವು 
ದ ೇವಜನ್ರಾಗಿರುವವರಿಗೊ . . . ಸಭಾಧಾಕ್ಷರು, ಸಭಾಸ್ ೇವಕರನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡು” 
(ಫಿಲ್ಲ್ರ್ಪಿ 1:1). ಪೌಲನ್ು ಕರರ್ವಾಗಿ ಕಛ ೇರಿಯ ನಾಯಕತವದಲ್ಲ್ಲ ಪಾತರನ್ುು ನವಮಹಸಲು 
ಪ್ುರುಷರನ್ುು ನಯೇರ್ಜಸಿದನ್ು ಎಾಂಬುದನ್ುು ಗ ೊತಿುರುವ ಸಾಂಗತಿಗಳಿಾಂದ ಅಾಂದಾಜು 
ಮಾಡುವದು ರ್ತುು ರ್ುಕಾುಯಗ ೊಳಿಸುವದು ಅತಿೇಯಾಗಲ್ಲ್ಕ್ರೆಲಲ. ಸ್ ುಫನ್ನ್ ಕುರಿತು, 
ನೇನ್ು ಸಹ ಇಾಂಥಹ ರ್ನ್ುಷಾರಿಗ  ಅಧಿೇನ್ನಾಗಿರಬ ೇಕು ಎಾಂಬ ಅವನ್ ಎಚಾರಿಕ ಯನ್ುು 
ಎಲಾಲ ಸಭ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಅಪೊಸುಲರ ಮಾಗಮದಶಮನ್ ರ್ತುು ನಾಯಕತವಗಳ್ ಕುರಿತಾದ 
ಕಳ್ಕಳಿಯ ಸನುವ ೇಶದಲ್ಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು. 

ವಚನ 17. ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಈ ರ್ೊವರು, ಸ್ ುೆಫನ, ಪೊತ್ತಿನಯತ್ ಮತ್ತು ಅಖಯಯಕ, 
7:1ರ ಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲ ಉಲ ಲೇಖಿಸಿದಾಂತ  ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಯವರು ನಯೇಜನ ಯ ಮೇಲ  
ಕಳ್ಳಹಸಿದರು. 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಎರಡು ಸ್ಾರಿ ಮಾಡಿದ ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ು ಹ ೊರತು ಅವರ ಕುರಿತು 
ಹ ಚಾಗ ೇ ಎನ್ೊ ನ್ರ್ಗ  ತಿಳಿದಿಲಲ, ಪೌಲನ್ು “ಸ್ ುಫನ್ನ್ ರ್ನ ವಾತ ಮಯನ್ುು” 
ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಾುನ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 16:15). ಅವನ್ು ಈ ರ್ನ ವಾತ ಮಯ ಸದಸಾರನ್ುು 
ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಮಾಡಿಸಿದನ್ು (1:16); ಅಖ್ಾಯದಲ್ಲ್ಲ ಅವನ್ ಕಾಯಮದ ಪ್ರಥರ್ 
ಫಲವಾಗಿದಾರು ರ್ತುು ಅವರು ತರ್ಮನ್ುು ಕತಮನ್ ಸ್ ೇವ ಗ  ಸರ್ರ್ಪಮಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾರು 
(16:15). ಸಪಷಟವಾಗಿ “ಸ್ ುಫನ್ನ್” ರ್ತುು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಅವನ್ ನಾಯಕತವದ “ಪೊೇತುಮನಾತ 
ರ್ತುು ಅಖ್ಾಯಿಕನಗಿಾಂತ” ವಿಭಿನ್ುವಾದ ಕರರ್ದಲ್ಲ್ಲದಾವು. ಮೊದಲ್ಲ್ನ್ವನ್ು ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  
ಶಿರೇರ್ಾಂತನಾಗಿದಾನ್ು. ಇನ ೊುಾಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಪೊೇತುಮನಾತ ರ್ತುು ಅಖ್ಾಯಿಕ 
ಗುಲಾರ್ರಿಗ  ಇಡುವ ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾದ ಹ ಸರುಗಳಾಗಿದಾವು. “ಪೊೇತುಮನಾತ”: ಎಾಂದರ  
ಒಾಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ “ಅದೃಷಟವಾಂತ” ಎಾಂದು ಅಥಮ ರ್ತುು ಅಖ್ಾಯಿಕ ಎಾಂದರ  
“ಅಖ್ಾಯದವನ್ು” ಎಾಂದಥಮ.  

ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಕಳ್ಕಳಿಯುಳ್ುವನಾಗಿದಾನ್ು, ಈ 
ಸುಂದೆೇಶವಯಹಕರತ, ನಮಮುಂದ ಇರತವ ಕೆ ರತೆಯನತು ಒದಗಿಸಿದಯದರೆ ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಈ ಪ್ದಗಳ್ ಅಥಮ ಏನ ೇ ಆಗಿರಲ್ಲ್ ಅದು ಹಣಕಾಸಿನ್ ಅವಶಾಕತ ಯನ್ುು 
ಒದಗಿಸುವದನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸುವದಿಲಲ. ಯಾರು ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು ಸ್ಾರುತಾುರ ೊೇ ಅವರು 
ತರ್ಮ ಉಪ್ರ್ಜೇವನ್ವನ್ುು ಸುವಾತ ಮಯಿಾಂದ ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವದನ್ುು ಪೌಲನ್ು 
ಸರ್ಥಿಮಸುತಾುನ  (9:14), ಆದರ  ಅವನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಯಿಾಂದ ಹಣಕಾಸಿನ್ 
ಸಹಾಯವನ್ುು ಸಿವೇಕರಿಸಲು ನರಾಕರಿಸಿದನ್ು (9:15) ಅಪೊಸುಲನಗ  ಲೌಕ್ರಕ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ 
ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರ ೊಾಂದಿಗ  ಯಾವುದ ೇ ಕಟ್ುಟ ಇರಲ್ಲ್ಲಲ, ಆದರ  ಅವನ್ 
ಹೃದಯವು ಸಭ ಯಾಂದಿಗ  ಇತುು. ಅವನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಅಭಿವೃದಿಾಯ ಕುರಿತು 
ರ್ತುು ತನ್ು ಸಹ ೊೇದರ ರ್ತುು ಸಹ ೊೇದರಿಯರ ದ ೈಹೇಕ ರ್ತುು ಆತಿೀಕ ಅಭಿವೃದಿಾಯ 
ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಲು ಉತುಿಕನಾಗಿದಾನ್ು. ಪೌಲನಗ  ಪ್ತರವನ್ುು ರ್ುಟ್ಟಟಸಿದ 
ರ್ನ್ುಷಾರು ಅವನಗ  ಸಮಾಚ್ಾರವನ್ುು ಸಹ “ಒದಗಿಸಿದಾರು” ಕ ಲವು ಉತುರ್ವಾದ 
ರ್ತುು ಕ ಲವು ಇತರ ಸಮಾಚ್ಾರವನ್ುು ಒದಗಿಸಿದಾರು.  
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ವಚನ 18. ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಯ ರ್ೊರು ಪ್ುರುಷರನ್ುು ಹ ೊಗಳಿದನ್ು 
ಯಾಕಾಂದರ  ಅವರು, ಪೌಲನ್ು ಅವರ ೊಾಂದಿಗ  ಪ್ತರವನ್ುು ತಿರುಗಿ ಕಳ್ಳಹಸುವಾಗ ರ್ತುು 
ಅವರು ತರ್ಮ ಸವಾಂತ ಜ್ಞಾನ್ದಿಾಂದ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬಲ ರ್ತುು ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯ 
ರ್ೊಲವಾಗಿದಾರು. ರ್ೊವರು ಪೌಲನ್ನ್ುು ರ್ತುು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರನ್ುು ಸಹ 
ಬಲಗ ೊಳಿಸಿದರು. ಸಭ ಯ ನಾಯಕತವಕ ೆ ಪೌಲನ್ ಮಾದರಿ ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿ “ಆತಮನ್-
ನ್ಡ ಸುವಿಕ ಯ” ಸವರೊಪ್ ಎಾಂದು ಕಲ್ಲ್ಪಸುವದು ತಪಾಪಗುತುದ . ಇಲ್ಲ್ಲರುವ ಭಾಷ ಯು  
1 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 5:12, 13ರಲ್ಲ್ಲ ಕಾಂಡುಬರುವ ಭಾಷ ಯಾಂತ  ಇದ . ಸಿಾರತ , ನ ೈತಿಕತ  ರ್ತುು 
ಸವಸಾ ಸಿದಾಾಾಂತಗಳ್ ದಾಖ್ಲ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ಸಭ ಯು ನಾಯಕರನ್ುು ಸವಸಾವಾದ 
ತಿೇರ್ಪಮನ ೊಾಂದಿಗ  ಸಿವೇಕರಿಸಬ ೇಕು. 

1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 12:28ರಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಉಲ ಲೇಖಿಸಿದ ವರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ κυβερνήσεις 

(kubernēseis, “administrations") ರ್ತುು ἀντιλήμψεις (antilēmpseis, “helps”), 
ಇವು ಮೇಲ್ಲ್ವಚ್ಾರಕರನ್ುು (ಹರಿಯರನ್ುು) ರ್ತುು ಸಭಾಸ್ ೇವಕರನ್ುು. ವಣಿಮಸುವ 
ಪ್ದಗಳಾಗಿವ . ಯಾವುದ ೇ ಉದ ಾೇಶಕಾೆಗಿ ಗುಾಂರ್ಪನ್ ಜನ್ರು ಕಾಯಮ ಪ್ರವೃತುರಾಗಲು, 
ಅವರಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದ ೇ ಹಾಂತದ ಐಕಾತ , ನಾಯಕತವದ ಅವಶಾಕತ ಯಿದ , ಸಭ ಯನ್ುು 
ನ್ಡ ಸಲು ಜವಾಬಾಾರಿಯನ್ುು ಸಿವೇಕರಿಸುವವರಿಗ  ಗೌರವ ರ್ತುು ರ್ಯಾಮದ ಯನ್ುು 
ಯಾವಾಗಲೊ ನೇಡಬ ೇಕು. 

“ಸಭೆಗಳಿುಂದ” ಮತ್ತು “ಸಹೆ ೇದರರಿುಂದ” ವುಂದನೆಗಳು (16:19, 20) 
19ಆಸಾಸಿೇಮಯ ಸಭೆಗಳವರತ ನಮಗೆ ವುಂದನೆ ಹೆೇಳುತಯುರೆ. ಅಕ್ತವಲನ  ಪಿಾಸಾಳೊ 

ತ್ಮಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ ಡತವ ಸಭೆಯವರೆ ುಂದಿಗೆ ಕತ್ಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನೆೇಕ 
ವುಂದನೆಗಳನತು ಹೆೇಳುತಯುರೆ. 20ಸಹೆ ೇದರರೆಲಿರತ ನಮಮನತು ವುಂದಿಸತತಯುರೆ. ಪವಿತ್ಾವಯದ 
ಮತದಿದಟ್ತು ಒಬಿರನೆ ುಬಿರತ ವುಂದಿಸಿರಿ.  

ವಚನ 19. ಪೌಲನ್ು ಬರ ದಾಗ ಆಸಾ ಸಿೇಮಯಲ್ಲ್ಲ ಎಷುಟ ಸಭೆಗಳಿದದವು ಎಾಂಬುದು 
ಒಬಬನಗ  ಆಶಾಯಮವನ್ುು ಹುಟ್ಟಟಸುತುದ . “ಆಸಾವು” ರ ೊೇರ್ನ್ ಕ್ಷ ೇತರದಲ್ಲ್ಲ ಈ ಹ ಸರಿನಾಂದ 
ಅಧುನಕ ಟ್ಕ್ರಮಯ ಪ್ಶಿಾರ್ ಭಾಗದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಪಡುತಿುರುವ ಸಿೇಮಯಾಗಿತುು. ಹ ೊಸ 
ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಎಲ್ಲ್ಲ “ಆಸಾ” ಎಾಂಬ ಉಲ ಲೇಖ್ ಕಾಂಡುಬರುತುದ ೊೇ ಅದು ರ ೊೇರ್ನ್ 
ಸ್ಾಮಾರಜಾದ ಉಲ ಲೇಖ್ವಾಗಿದ  ಏಶಿಯಾ ಖ್ಾಂಡ ಅಥವಾ ಆಸಾ ಸಿೇಮಯ ಕುರಿತಾದ 
ಉಲ ಲೇಖ್ವಲಲ. ಆಸಾವು ರ ೊೇರ್ನ್ ರ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲ್ಲದಾ ಮೊದಲನ ಯ ರ್ಜಲ ಲಯಾಗಿತುು, ಅದು 
Aegean ಸರ್ುದರದ ಪ್ೂವಮಕ ೆ ಇತುು. ಪ ಗಮರ್ದ ಅರಸನ್ ರ್ರಣಾನ್ಾಂತರ ರ್ತುು 
ಅವನ್ು ತನ್ು ಕ್ಷ ೇತರವನ್ುು 133 Asia’sಯಲ್ಲ್ಲ ರ ೊೇರ್ದ ೇಶದ ಸಿನ ಟ್ಟನ್ ಜನ್ರಿಗ  ರ್ೃತುಾ 
ಪ್ತರವನ್ುು ಬರ ದದಾರಿಾಂದ ರ ೊೇರ್ನ್ ರ ಅಧಿೇನ್ದಲ್ಲ್ಲತುು. ಆಸಾ ಸಿೇಮಯ ಇತಿಹಾಸವು 
ಪ್ರಕ್ಷುಬಾವಾಗಿತುು; ಆದರ  ಎರಡನ್ೊರು ವಷಮಗಳ್ ನ್ಾಂತರ ರ ೊೇರ್ನ್ ರ ಸ್ಾವಧಿೇನ್ 
ಪ್ಡಿಸುವಿಕ ಯಿಾಂದಾಗಿ, ಆಸಾವು ರ ೊೇರ್ಗ  ಯಾವುದ ೇ ಕ್ಷ ೇತರದಲ್ಲ್ಲ ಕಡಿಮ 
ದಜ ಮಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಾಂಪ್ತುು ರ್ತುು ಸಾಂಪ್ನ್ೊಮಲಗಳ್ನ್ುು ಒದಗಿಸುವದನ್ುು 
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ರ್ುಾಂದುವರ ಸಿತು. ಎಫ ಸ, ಪ ಗಮರ್ ರ್ತುು Smyrna ಎಲಲವೂ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದ 
ಪ್ಟ್ಟಣಗಳಾಗಿದಾವು; ಆದರ  ಯಾವಾಗ ರ ೊೇರ್ನ್ ದ ೇಶಾಧಿಪ್ತಿ ತನ್ು ಒಾಂದು ವಷಮದ 
ಅವಧಿಯನ್ುು ತನ್ು ಕ್ಷ ೇತರದಲ್ಲ್ಲ ಪಾರರಾಂಭಿಸಿದಾಗ, ಅವನ್ು ಕಾನ್ೊನ್ುಬದಾವಾಗಿ ಎಫ ಸ್ ಗ  
ಹಡಗಿನಾಂದ ಇಳಿದನ್ು.  

ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾಗಳ್ಳ 18ರಲ್ಲ್ಲ ಮೊದಲು ಉಲ ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಕ್ತವಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಾಸಿಾಲಿರತ 
ತರ್ಮ ಲೌಕ್ರಕ ಉದ ೊಾೇಗದಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಸಭ ಯ ಕಾಯಮದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ ಜ ೊತ  
ಕ ಲಸಗಾರರಾಗಿದಾರು. ಅಕ್ರವಲನ್ು ಪೊಾಂತದ ನವಾಸಿಯಾಗಿದಾನ್ು (ಅ.ಕೃ. 18:2). ಬಹಳ್ 
ರ್ಟ್ಟಟಗ  ವಾಾಪಾರದ ಕಾರಣದಿಾಂದಾಗಿ, ಅವನ್ು ರ್ತುು ಅವನ್ ಹ ಾಂಡತಿ ರ ೊೇರ್ಕ ೆ ವಲಸ್  
ಹ ೊೇಗಿದಾರು; ಕೌಲದಿಯನ್ು ಚಕರವತಿಮಯಾಗಿದಾಾಗ ಎಲಾಲ ಯೆಹೊದಾರನ್ುು ಪ್ಟ್ಟಣದಿಾಂದ 
ಹ ೊರಗ  ತಳಿುದನ್ು4 ಆಗ ಅವರೊ ಸಹ ಹ ೊರಹಾಕಲಪಟ್ಟರು. ದಾಂಪ್ತಿಗಳ್ಳ 
ಪೌಲನ ೊಾಂದಿಗ  ಕ ೊರಿಾಂಥದಿಾಂದ ಎಫ ಸ್ ಗ  ಪ್ರಯಾಣಮಾಡಿದರು (ಅ.ಕೃ. 18:18), ಅವರು 
ಈ ಪ್ತರವನ್ುು ಬರ ದು ರ್ುಗಿಸುವವರ ಗ  ಅಲ್ಲ್ಲದಾರು ಎಾಂದು ತ ೊೇರಿ ಬರುತುದ . 
ಎಫ ಸ್ ಯಲ್ಲ್ಲದಾಾಗ, ಅವರು ಅಪೊಲ ೊಲೇಸನ್ನ್ುು ಬ ೇಟ್ಟಯಾದರು ರ್ತುು ಅವನಗ  ಕತಮನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಸೊಚನ ಗಳ್ನ್ುು ನೇಡಿದರು. ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾಗಳ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ದಾಖ್ಲ ಗಳ್ಳ ಅವನ್ ಪ್ತರಕ ೆ 
ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವ ನಜವಾದ ಪ್ರಯತುವನ್ುು ಮಾಡದ ೇ ಪೌಲನ್ ಪ್ತರಗಳಿಗ  
ಪ್ುರವಣಿಯನ್ುು ಒದಗಿಸುತುವ . 

ರ್ುಾಂದ  ನಾವು ನ ೊೇಡುತ ುೇವ , ಅಕ್ರವಲಲ ರ್ತುು ರ್ಪರಸೆ ತರ್ಮ ರ್ನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಇನ್ೊು 
ಸಭ ಯನ್ುು ಸಾಂಧಿಸುತಿುದಾರು (ರ ೊೇಮಾ 16:3-5). ಅವರು ಸರ್ಮಪ್ಣಾ ರ್ನ ೊೇಭಾವದ 
ಕ ೈಸುರಾಗಿದಾರು. ಪೌಲನ್ು ಯಾವಾಗಲು “ರ್ಪರೇಸೆ” ಎಾಂಬ ಹ ಚುಾ ಔಪ್ಚ್ಾರಿಕ ಪ್ದವನ್ುು 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ  ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಲೊಕನ್ು ರ್ಪರಸಿೆಲಲ ಎಾಂಬ ಹ ಸರಿಗ  
ಆಧಾತ ಯನ್ುು ನೇಡುತಾುನ  (ಅ.ಕೃ. 18:2, 18, 26). ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಆರು ಸ್ಾರಿ 
ದಾಂಪ್ತಿಗಳ್ನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ , ರ್ಪರಸಿೆಲ್ ಳ್ ಹ ಸರು ಮೊದಲು ನಾಲುೆ ಸ್ಾರಿ 
ಉಲ ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದ . ಕರರ್ವು ವಿಶಿಷಟವಾಗಿರಲ್ಲ್ಕ್ರೆಲಲ, ಆದರ  ರ್ಪರಸಿೆಲಲಳ್ಳ ಸಹ ಸರ್ಮಪ್ಣಾ 
ರ್ನ ೊೇಬಾವದ ಕ ೈಸುಳಾಗಿದಾಳ್ಳ ರ್ತುು ಕತಮನ್ ಕಾಯಮದಲ್ಲ್ಲ ತನ್ು ಪ್ತಿಯಾಂದಿಗ  
ಸಾಂಪ್ೂಣಮವಾಗಿ ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾಳ್ಳ. 

ವಚನ 20. ಎಲಯಿ ಸಹೆ ೇದರರ ವುಂದನೆಗಳು ರ್ುಾಂದಿನ್ ವಚನ್ದಲ್ಲ್ಲ “ಆಸಾದಲ್ಲ್ಲರುವ 
ಸಭ ಗಳ್” ವಾಂದನ ಗಳಿಗಿಾಂತ ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿವ  ಎಾಂದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಬಾರದು. 
ಪೌಲನ್ು ಒಾಂದು ರಿೇತಿಯ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಸಹ ೊೇದರತವವನ್ುು ಮಲಪಟ್ಟಟರುವ ಪ್ಟ್ಟಣಗಳಿಗ  
ಖ್ಚತಪ್ಡಿಸಲು ಪ್ರಯತಿುಸುತಿುದಾಾನ . ಪೌಲನ್ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ರ್ುದಿಾಟ್ುಟ ವಾಂದಿಸುವದು 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿತುು (ನ ೊೇಡಿರಿ ರ ೊೇಮಾ 16:16; 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 13:12; 1 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 
5:26; 1 ಪ ೇತರ 5:14), ಇದು ಇಾಂದು ಸಹ ಕ ಲವು ಸಾಂಸೃತಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ರ್ುಾಂದುವರ ದಿದ . 
ಹಾಾಗೊ, ಆಜ್ಞ ಯು ವಿರಕು ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಎಬಿಬಸುತುದ . ಇಾಂದು ಸಭ ಗಳ್ಳ ಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲರುವ ಈ 
ಆಜ್ಞ ಯನ್ುು ಅದು ಸ್ಾಾಂಸೆøತಿಕ ಶರತುುಗಳ್ ಸೊಚನ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ  ಎಾಂಬ ಆಧ್ಾರದ 
ಮೇಲ  ಅನ್ುಸರಿಸುವದಿಲಲ. ಆಧುನಕ ಅಮೇರಿಕನುಾವಗ  ಹೃದಯಪ್ೂವಮಕವಾಗಿ 
ಕ ೈಕುಲುಕುವದು ಪ್ವಿತರವಾದ ರ್ುದಿಾಗ  ಸಮಾನ್ವಾಗಿದ  ಎಾಂದು ನ್ರ್ಗ  ಹ ೇಳ್ಲಾಗಿದ . 
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ಸಭ ಯು ಎಷಟರ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ವಿವ ೇಚನ ಯ ಈ ಸ್ಾಲ್ಲ್ನ್ಲ್ಲ್ಲ ರ್ುನ್ುಡ ಯಬಹುದು? ನಾವು 
ಸತಾವ ೇದದಲ್ಲ್ಲರುವ ಆಜ್ಞ ಗಳ್ಗ  ನೇಡಿರುವ ವಿಶಿಷಟವಾದ ಸಾಂಸೃತಿಯ ಸೊಚನ ಗಳ್ನ್ುು 
ಗಲ್ಲ್ಬಿಲ್ಲ್ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಬಾರದು.5  

ಮತಖಾವಯದ ಎಚಚರಿಕೆ (16:21, 22) 
21ಪೌಲನೆುಂಬ ನಯನತ ಸವುಂತ್ ಕೆೈಯುಂದ ವುಂದನೆಯನತು ಬರೆದಿದ ದೆೇನೆ. 

22ಯಯವನಯದರ  ಕತ್ಿನನತು ಪಿಾೇತಿಸದಿದದರೆ ಅವನತ ಶಯಪಗಿತನಯಗಲ್ಲ. ಕತ್ಿನತ 
ಬರತತಯುನೆ.  

ವಚನ 21. ಪ್ತರವನ್ುು ಬರ ಯಲು ಹ ೇಳ್ಳವ ಪೌಲನ್ ಅಭಾಾಸವು, ಶಾಸಿರಗಳಿಾಂದ 
ರ್ುಕಾುಯದ ಹಾಂತಕ ೆ ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡು ಹ ೊೇಗುವದಕಾೆಗಿ, ನ್ಾಂತರ ತನ್ು ಸವುಂತ್ 
ಕೆೈಗಳಿುಂದ ಹಸ್ಾುಕ್ಷರವನ್ುು ಮಾಡುವದಕಾೆಗಿ (ನ ೊೇಡಿರಿ ಗಲಾತಾ 6:11; ಕ ೊಲ ೊ 4:18;  
2 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 3:17; ಫಿಲಮೊೇನ್ 19). ಪಾರಚೇನ್ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ತರಗಳ್ಳ ಕ ಲವಮಮ 
ನ್ಕಲ್ಲ್ಯಾಗಿರುತಿುದಾವು. 2 ರ ಸಲ ೊೇನಕ 3:17ರಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಯು ಪೌಲನ್ು ಕಳ್ಳಹಸದ 
ಪ್ತರವ ಾಂದು ಸಿವೇಕರಿಸುವಾಗ ಅವು ಪೌಲನ್ ಪ್ತರಗಳಾಗಿರುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ ಎಾಂಬ ಸಲಹ ಯನ್ುು 
ನೇಡುತುವ . ಅಪೊಸುಲನ್ು, ತನ್ು ವಯಕ್ರುಕ ಹಸ್ಾುಕ್ಷರವನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವದರ 
ರ್ೊಲಕ, ಸಪಷಟವಾದ ಸಾಂಕ ೇತವನ್ುು ಸ್ಾಾರ್ಪಸುತಾುನ  ಇದರ ರ್ೊಲಕ ಅವನ್ ಪ್ತರದ 
ಯರಾಥಮತ ಯನ್ುು ಪ್ರಿಕ್ಷಿೇಸಬಹುದು.  

ವಚನ 22. ಪೌಲನ್ ಪ್ತರಗಳ್ನ್ುು ಶಾಪ್ ಅಥವಾ ವಿಧಿಯುಕು ಪ್ರತಿಜ್ಞ ಯ ರ್ೊಲಕ 
ರ್ುಕಾುಯಗ ೊಳಿಸುವದು ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ (ನ ೊೇಡಿರಿ ರ ೊೇಮಾ 16:17). ಹಾಗೊ, 
ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ , ಒುಂದತವೆೇಳ  ೆ ಯಯರಯದರ  ಕತ್ಿನನತು ಪಿಾೇತಿಸದಿದದರೆ, ಅವನತ 
ಶಯಪಗಾಸುನತ. ಕತಮನ್ನ್ುು ರ್ಪರೇತಿಸದ ೇ ಇರುವವನ್ು ಪ್ರವಾದಿಸುವ ವಿಶಾವಸಿಯಾಗಿದಾರೊ 
ಅಥವಾ ವಾಕಾಾಂಗವು ಬಹುಶಃ ನ್ಾಂಬದ ೇ ಇರುವ ಯಾರಾದರನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸಿರಬಹುದು. 
ವಿಷಯ ಯಾವುದ ೇ ಆಗಿರಲ್ಲ್, ಅವನ್ು ವಯಕ್ರುಕ ನಷ ಠಗ  ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ 
ಬ ೇಡಿಕ ಯನ್ುು ಇಟ್ಟಟಲಲ ಎಾಂಬುದು ಗರ್ನಾಹಮವಾಗಿದ . ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಕತಮನ್ನ್ುು ರ್ಪರೇತಿಸಬ ೇಕು ಎಾಂಬ ಕಳ್ಕಳಿಯುಳ್ುವನಾಗಿದಾನ್ು. ಅವನ್ು 
ἀγαπάω (agapaō, “I love”) ಪ್ದಕ ೆ ಬದಲಾಗಿ φιλέω (phileō, “I love”), ಎಾಂಬ 
ಪ್ದವನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಬ ೇಕು ಎಾಂದು ನರಿಕ್ಷಿೇಸಿರಬಹುದು. ಆದರ  “ರ್ಪರೇತಿಗ ” ಎರಡು 
ಕ್ರರಯಾಪ್ದಗಳ್ ನ್ಡುವ  ಇರುವ ವಾತಾಾಸವು ಹ ಚುಾ ಒತುಡವನ್ುು ತರುವ ಪ್ರವೃತಿುಯನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿವ . 

ಅಾಂತಿರ್ ಪ್ದ ಮಯರನಯರಯ, ಇದು “ನ್ನ್ು ಕತಮನ ೇ ಬಾ” ಎಾಂಬ ವಾಕಾಾಾಂಗಕ ೆ 
ಅರ ರ್ಮಕ್ ಪ್ದವಾಗಿದ  ָתאָמַרָנא (marana’ tha’). ಗಿರೇಕ್/ರ ೊೇರ್ನ್ ಸನುವ ೇಶದಲ್ಲ್ಲ 
ಅರ ರ್ಮಕ್ ಪ್ದವನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿರುವದು ವಿಚತರವಾಗಿದ . ವಾಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕ ಯು 
“ಆಮನ್” ಎಾಂಬ ಪ್ದದಾಂತ  ಕಾಂಡುಬರುತುದ . ಇದನ್ುು ಆದಿ ಕ ೈಸುರು ಪಾಲ್ಲ್ಸ್ಾುನ್ದ 
ಬ ೇರಿನ್ವರ ನ್ಾಂಬಿಕ ಗ  ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲಾಗುತಿತುು.6 ಪ್ರಕಟ್ನ  22:20ರಲ್ಲ್ಲ 
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ವಾಕಾಾಾಂಗವು ಗಿರೇಕ್ ವಿಧದಲ್ಲ್ಲ ತ ೊೇರಿಬರುತುದ  ἔρχου κύριε ’Ιησοῦ (erchou kurie 

Iēsou) ಗಿರೇಕ್ ಅಥವಾ ಇಬಿರಯದಲಾಲಗಲ್ಲ್ ಪ್ದವು ಕ ೇವಲ ವಿಧಿಯುಕು ನರಿೇಕ್ಷ ಯನ್ುು 
ಮಾತರಲಲ, ಆದರ ವಿಶಾವಸನೇಯ ನರಿೇಕ್ಷ ಯನ್ುು ಸಹ ಹ ೇಳ್ಳತುವ . ವಾಕಾಾಾಂಗವು 
ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ನ್ುು ಒಟ್ಾಟಗಿ ಕಟ್ುಟತುದ , ತರ್ಮ ಸವಾಂತ ಸಾಂಖ್ ಾಯಲ್ಲ್ಲ ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿರುವ 
ಪ್ದಗಳಿಾಂದ ಆದರ  ಹ ೊರಗಿನ್ವರಿಗ  ವಿಚತರವಾಗಿರುವ ಪ್ದಗಳಿಾಂದ ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು 
ವಾಕುಪ್ಡಿಸುತಿುರುವ ಹಾಗ  ಅವರು ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ಒಟ್ಾಟಗಿ ಕಟ್ುಟತಾುರ .  

ಪೌಲನ ಪಿಾೇತಿಯ ಭರವಸ್ೆ (16:23, 24) 
23ಕತ್ಿನಯದ ಯೇಸತ ಕ್ತಾಸುನ ಕೃಪೆಯತ ನಮಮುಂದಿಗಿರಲ್ಲ, 24ಕ್ತಾಸು ಯೇಸತವಿನಲ್ಲಿ ನಮಮಲಿರ 
ಮೇಲೆ ನನು ಪಿಾೇತಿ. 

ವಚನ 23. ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ೈಸುರಿಗ , ಯಾರು ಕತಮನ್ನ್ುು ರ್ಪರೇತಿಸದ ೇ ಇರುವವರಿಗ  
ಭಿನ್ುವಾಗಿ, ಪೌಲನ್ು ದ ೇವರ ಒಲವನ್ುು ರ್ತುು ತನ್ು ಆಶಿೇವಾಮದವನ್ುು ಬಯಸಿದನ್ು. 
ಕೃಪೆ ಎಾಂಬ ಪ್ದವು ತನ್ು ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಸಲಹ ಗಳ್ನ್ುು ಇಾಂಗಿಲೇಷಗಿಾಂತ χάρις (charis) 
ಗಿರೇಕ್ ನ್ಲ್ಲ್ಲ ಹ ಚ್ಾಾದ ವಿಶ ೇಷತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ . ನ್ಾಂತರದುಾ ಒಲವು ಅಥವಾ 
ಆಶಿೇವಾಮದ ಒಾಂದು ವಗಮಕ ೆ ವಿಶಿಷಟವಾಗಿರುವ ಪ್ದವಾಗಿದ . ಅದರ ಅಥಮವನ್ುು ಪೌಲನ್ು 
ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾಾನ  ರ್ತುು ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನ್ ವಾಕ್ರುತವದ ರ್ೊಲಕ ದ ೇವರು ಕ ೊಟ್ಟಟರುವ 
ಉಚತ ವರವನ್ುು ಹ ಸರಿಸುವದಾಗಿದ .  

ವಚನ 24. ಇದು ಕ ೇವಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ುಬಹುದಾದ ಆಶಿೇವಾಮದ 
ರ್ತುು ಕತಮನ್ ಮಚಾಗ  ಮಾತರವಲಲ; ಅವನ್ು ಅವರಿಗ  ತನ್ಗ  ವಯಕ್ರುಕವಾಗಿ ಅವರ 
ಮೇಲ  ಕ್ತಾಸು ಯೇಸತವಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮೇಲ  ಇರುವ ರ್ರ್ತ ಯ ಭರವಸ್ ಯನ್ುು 
ನೇಡುತಾುನ . ಕ್ರರಸುನ್ ರ್ಪರೇತಿಯು ಆತನ್ ಜನ್ರ ರ್ೊಲಕ ವಾಕುಪ್ಡಿಸಲಾಗಿದ , ಅವರು 
ಒಬಬರನ ೊುಬಬರು ರ್ಪರೇತಿಸಬ ೇಕು ರ್ತುು ಬ ಾಂಬಲ್ಲ್ಸಬ ೇಕಾಗಿದ . 

ಅನವಯಸಿಕೆ ಳುುವದತ 

ನುಂಬಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಥರವಯಗಿ ನುಂತ್ತಕೆ ಳಿುರಿ (16:13) 
16:13ರಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ನೇಡಿದ ನಾಲುೆ ಎಚಾರಿಕ ಗಳ್ಳ ಸ್ಾಮಾನ್ಾ 

ಅಪೊಸುಲನ್ು ಅಪೊಸುಲರ ಸಿದಾಾಾಂತಕ ೆ ಬದಾರಾಗಿರುವದು ರ್ತುು ದ ೈವಿೇಕ ರ್ತುು 
ನ ೈತಿೇಕ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ನ್ಡ ಸಲು ಜಾಗರತಿ, ದೃಢವಾಗಿ ನಲುಲವದು, ಬಲಹ ೊಾಂದುವದು 
ರ್ತುು ಧಿೇಘಮ ಪ್ರಯತು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕ ಾಂದು ಬ ೇಡಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ .  

“ಎಚಾರವಾಗಿರಿರ.” ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹವನ್ುು ಕಟ್ಟಲು ದೃಢವಾದ ಪ್ರಯತುವನ್ುು 
ಮಾಡುತಿುರುವ ಕ ೈಸುರು ತರ್ಮನ್ುು ರ್ತುು ತರ್ಮ ಸುತುುರ್ುತುಲು ಇರುವವರನ್ುು 
ಎಚಾರಿಕ ಯಿಾಂದ ಕಾಯಬ ೇಕು. ಪೌಲು ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  “ಎಚಾರವಾಗಿರಿರ” ಎಾಂಬ 
ಸವಾಲನ್ುು ನೇಡುತಾುನ . ಒಬಬ ಕ ೈಸುನ್ು ತಾನ್ು ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಆಳ್ವಾಗಿ ಬ ೇರೊರಿದ ಾೇನ  – 
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ಅರಿಕ , ಪಾರಥಮನ  ಅಥವಾ ಆರಾಧನ  ಮಾಡುವ ಅಗತಾತ  ನ್ನ್ಗಿಲಲ ಎಾಂದು 
ಆಲ ೊೇಚಸುವಾಗ ಅವನ್ು ಭಯಾಂಕರವಾದ ಅಪಾಯವನ್ುು ಎದುರಸುತಾುನ . ತನ್ು 
ಮೊದಲ್ಲ್ನ್ ಪ್ತರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ , “ಆದಕಾರಣ ನಾಂತಿದ ಾೇನ ಾಂದು 
ನ ನ್ಸುವವನ್ು ಬಿೇಳ್ದಾಂತ  ಎಚಾರಿಕ ಯಾಗರಲ್ಲ್” (10:12). ಇಬಿರಯ ಪ್ತಿರಕ ಯ ಲ ೇಖ್ಕನ್ು 
ಹೇಗ  ಬರ ಯುತಾುನ , “ಆದದರಿಾಂದ ನಾವು ಕ ೇಳ್ದ ಸಾಂಗತಿಗಳಿಗ  ತರ್ಪಪಹ ೊೇದ ೇವ ಾಂದು 
ಭಯಪ್ಟ್ುಟ ಅವುಗಳಿಗ  ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಲಕ್ಷಕ ೊಡುವವರಾಗಿರಬ ೇಕು” (ಇಬಿರಯ 2:1). ಆತಿೀಕ 
ಭದರತ  ರ್ತುು ನರಿೇಕ್ಷ ಯನ್ುು ಶರಿೇರದ ಸುಖ್ಕಾೆಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಏಸ್ಾವನ್ು 
ಆದಿಕಾಾಂಡ 25:34ರಲ್ಲ್ಲ ತನ್ು ಚ್ ೊಚಾಲುತನ್ದ ಹಕೆನ್ುು ಒಾಂದು ಬಟ್ಟಲು ಗುಗಿರಿಗಾಗಿ 
ಮಾರಿಕ ೊಾಂಡದಾಕ್ರೆಾಂತ ಕ ಟ್ಟದಾಾಗಿದ . 

“ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ದೃಢವಾಗಿ ನಲ್ಲ್ಲರಿ.” ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವು 
ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾಗಿರುವಾಗ (ರ ೊೇಮಾ 6:4) ಪ್ರಲ ೊೇಕವನ್ುು ಪ್ರವ ೇಶಿಸುತ ುೇವ  ಎಾಂಬುದಕ ೆ 
ಖ್ಚತತ  ಏನ್ಲಲ. ಅಪೊಸುಲನ್ು “ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ದೃಢವಾಗಿ ನಲ್ಲ್ಲರಿ” ಎಾಂದು 
ಎಚಾರಿಸುತಾುನ , “ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ೊು ಒಳ ುೇ ರ್ನ್ಸ್ಾಕ್ಷಿಯನ್ೊು ಬಿಡದ  ಹಡುಕ ೊೇ. ಕ ಲವರು 
ರ್ನ್ಸಿಿನ್ ಒಳ ುೇ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯನ್ುು ತಳಿುಬಿಟ್ುಟ, ಕ್ರರಸುನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಹಡಗು ಒಡ ದು 
ನ್ಷಟ ಪ್ಟ್ಟವರಾಂತ  ಇದಾಾರ ; ಹುಮನಾಯನ್ೊ ಅಲ ಕ್ಷ ೇಾಂದರನ್ೊ ಇಾಂಥವರ ೇ; ಇವರು 
ದ ೇವದೊಷಣ  ಮಾಡಬಾರದ ಾಂಬದನ್ುು ಕಲ್ಲ್ತುಕ ೊಳ್ಳುವಾಂತ  ಇವರನ್ುು ಸ್ ೈತಾನ್ನಗ  
ಒರ್ಪಪಸಿಕ ೊಟ್ಟರು” (1 ತಿಮೊರ  1:19, 20). ಪೌಲನ್ ಎಚಾರಿಕ ಯು ಕ ೈಸುರು ನರಾಂತರವಾಗಿ 
ಜಾಗರತರಾಗಿರುವದು ಅವಶಾ ಎಾಂದನ್ುು ಜ್ಞಾರ್ಪಸುತುದ . ದ ೇವರ ಕೃಪ  ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಾಂದ 
ತ ಗ ಯಲಪಡುವದಿಲಲ ಅವರ ಜವಾಬಾಾರಿ ನ್ಾಂಬಿಗಸು ರ್ತುು ದ ೈವಿೇಕ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು 
ರ್ಜೇವಿಸುವದಾಗಿದ .  

“ರ್ನ್ುಷಾರಾಂತ  ವತಿಮಸಿರಿ.” ಎರಡೊ ಲ್ಲ್ಾಂಗದ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಪೌಲನ್ು, “ರ್ನ್ುಷಾರಾಂತ  
ವತಿಮಸಲು” ಬ ೇಡಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ . ಹ ಚುಾ ಕಡಿಮ ಎಲಾಲ ಸಾಂಸೃತಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಪ್ುರುಷರು 
ಯೇಧರಾಗಿರುತಾುರ . ಪಾರಚೇನ್ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ, ಒಬಬನ್ ದ ೇಹದ ಅಳ್ತ  ರ್ತುು ಬಲ 
ಯುದಧದಲ್ಲ್ಲ ವಾಕ್ರುಗತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವದು ರ್ತುು ಜಯವನ್ುು ಹ ೊಾಂದುವದಕ ೆ ಬಹಳ್ 
ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಕಾರಣವಾಗುತುದ . 1 ಸರ್ುವ ೇಲನ್ ಗರಾಂಥದ ಗರಾಂಥ ಕತಮನ್ು ಸ್ೌಲನ್ ಕುರಿತು 
ಬರ ಯುವಾಗ, “ಎಲಾಲ ಜನ್ರ ಗುಾಂರ್ಪನ್ಲ್ಲ್ಲ ಅವನ್ ಹ ಗಲೊ ತಲ ಯೊ ಕಾಣುವಷುಟ ಉನ್ುತ 
ಪ್ುರುಷನಾಗಿದಾನ್ು.” ರ್ತುು “ಸವಮಜನ್ರಲ್ಲ್ಲ ಇವನಗ  ಸಮಾನ್ರು ಇಲಲವ ೇ ಇಲಲ” ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳಿದನ್ು (1 ಸರ್ುವ ೇಲ 10:23, 24), ಸ್ೌಲನ್ ಸ್ೌಾಂದಯಮ ರ್ತುು ದ ೇಹದ ರಚನ ಯ 
ಕುರಿತು ಆಸಕ್ರು ಇರಲ್ಲ್ಲಲ. ಪೌಲನ್ು ಉನ್ುತ ಪ್ುರುಷನಾಗಿದಾನ್ು. ಅವನಗ  ಧ್ ೈಯಮ ರ್ತುು 
ಬಲವಿತುು. ಆಧುನಕ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿಪ್ರ ತಾಂತರಜ್ಞಾನ್ದ ಬಳಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ, 
ಸಿರೇಯರು ಸಹ ಸ್ ೈನಕರಾಗಿದಾಾರ . ಪೌಲನ್ು ಎಲಾಲ ಕ ೈಸುರಿಗ  “ಧ್ ೈಯಮದಿಾಂದ ಇರಿರ” 
(NLT) ಎಾಂದು ಎಚಾರಿಸುತಾುನ . ಕ್ರರಸುನ್ ಹಾಂಬಾಲಕರಾಗಿ, ನಾವು ಎಲಾಲ ತನ್ು ತಲ ಯನ್ುು 
ಎತುುವ ವಿಧದ ಸಿದಾಾಾಂತಗಳ್ನ್ುು ಸಿವೇಕರಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬಾರದು. ನಾವು ಅಪೊಸುಲರ 
ಬ ೊೇಧನ ಗಳ್ನ್ುು ಗಟ್ಟಟಯಾಗಿ ಹಡಿದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು.  

“ಬಲಗ ೊಳಿುರಿ.” ಪೌಲನ್ು ಕ ೈಸು ಸ್ ುೇಹತರಿಗ  ಎನ್ು ಎಚಾರಿಕ ಗಳ್ನ್ುು “ಬಲವಾಗಿರಿ” 
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ಎಾಂಬ ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ು ಪ್ದಗಳಿಾಂದ ಕೊರಢಿಕರಿಸುತಾುನ . ದ ೈಹೇಕ ಬಲ, ನಜವಾಗಿಯೊ 
ಅಪೊಸುಲರು ತರ್ಮ ಓದುಗರು ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು ಎಾಂದು ನೇರಿಕ್ಷಿಸಿದಾ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ್ ರೊಪ್ಕಾಲಾಂಕಾರವಾಗಿದ . ಶ  ೇಧನ ಗಳ್ಳ ಬರುವಾಗ, ಪ್ರತಿಯಬಬ 
ಕ ೈಸುರು “ಬಲವಾಗಿರಬ ೇಕು.” ರ್ನ್ರ್ುಟ್ುಟವ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಸಾಂಧ್ಾನ್ಗ ೊಳಿಸುವ 
ಸಿದಾಾಾಂತಗಳ್ನ್ುು ರ್ಾಂಡಿಸುವಾಗ, ನಾವು “ಬಲವಾಗಿರಬ ೇಕು” ಪಾಪ್ದ ಆನ್ಾಂದವವು 
ನ್ರ್ಮ ದ ೇಹಗಳ್ನ್ುು ಪ ರೇರಿಸುವಾಗ, ಪಾರರ್ುಖ್ಾತ ಗಾಗಿ ಹ ೊೇರಾಡಲು ಅಹಾಂಕಾರದ 
ರ್ಜೇವಿತ ನ್ರ್ಮನ್ುು ಸುತಿುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ ನಾವು ಶ  ೇಧನ ಗ  ಬ ನ್ುುಹಾಕ್ರ “ಬಲವಾಗಿರಬ ೇಕು.” 

ಇತ್ರ ಕೆೈಸುರೆ ುಂದಿಗೆ ನಕಟ್ವಯದ ಸುಂಬುಂಧವನತು ಬೆಳೆಸಬೆೇಕತ (16:5-24) 
ಪೌಲನ್ು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ ಪ್ತಿರಕ ಯ ರ್ುಕಾುಯದ ಭಾಗಕ ೆ ಸರ್ಮೇಪ್ವಾಗುವಾಗ, ಅವನ್ು 

ಸಹಾಯಕಾೆಗಿ ನವ ೇದಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ . ದ ೇವರು ಅವನ್ನ್ುು ಜನ್ನ್ದಿಾಂದಲ ೇ ಅಪೊಸುಲ್ಲ್ಕ 
ಉದ ೊಾೇಗಕಾೆಗಿ ಆಯುಾಕ ೊಾಂಡಿದಾಾಗಲೊ (ಗಲಾತಾ 1:15), ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಕಾಯಮವನ್ುು 
ಒಬಬನ ೇ ನ ರವ ೇರಿಸುವ ಯಾವ ಪ್ರಯತುವನ್ೊು ಮಾಡಲ್ಲ್ಲಲ. ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು 
ಸ್ಾರುವವರು ರ್ತುು ಸುವಾತಿಮಕರು – ಎಷ ಟೇ ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರಲ್ಲ್ ಅಥವಾ 
ಸಾಂಪ್ನ್ೊಮಲರಾಗಿರಲ್ಲ್, ವ ೇದವಾಕಾದಲ್ಲ್ಲ ಎಷುಟ ಪ್ರಿಣಿತರಾಗಿರಲ್ಲ್, ಎಷ ಟೇ 
ಸರ್ರ್ಪಮತರಾಗಿರಲ್ಲ್ - ಕತಮನ್ ಸ್ ೇವ ಯನ್ುು ನ್ಾಂಬಿಗಸಿುಕ ಯಿಾಂದ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗ  
ಇತರರ ಸಹಾಯದ ಅಗತಾವಿದ . ಅನ ೇಕರು ಕ ೇವಲ ವಾಕ್ರುಕ ಕೊತೊಹಲದ 
ಮಾಗಮದಶಮನ್ದಿಾಂದ ನಯೇಗವನ್ುು ಸ್ಾಾರ್ಪಸಿದಾಾರ , ಅದು ಕ ೇವಲ ಬ ೇಗ ರ್ರಣ 
ಅಥವಾ ಜರ್ಜಜಹಾಕುವಾಂತಹ ನರಾಶ ಗ  ನ್ಡ ಸುತುದ . 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 16:5-9ರಲ್ಲ್ಲ, ಪೌಲನ್ು 
ಕತಮನ್ು ತನ್ಗ  ನೇಡಿರುವ ಕ ಲಸವನ್ುು ಮಾಡುತಿುರುವ ಹಾಗ , ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರ 
ಸಹಾಯ ರ್ತುು ಸಹಭಾಗಿತವಕಾೆಗಿ ಬ ೇಡಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ . 

ಪೌಲನ್ು ಕ್ರರಸುನ್ು ಸಭ ಗ  ನೇಡಿರುವ ನಯೇಗದ ಒತಾುಯದಿಾಂದಾಗಿ (ರ್ತಾುಯ 
28:18-20). ಅವನ್ು ಈ ಮೊದಲು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಹ ೇಳಿದಾಂತ , “ನಾನ್ು 
ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು ಸ್ಾರಿದರೊ ಹ ೊಗಳಿಕ ೊಳ್ಳುವದಕ ೆ ನ್ನ್ಗ ೇನ್ೊ ಆಸಪದವಿಲಲ; 
ಸ್ಾರಲ ೇಬ ೇಕ ಾಂಬ ನಭಮಾಂಧ ನ್ನ್ಗುಾಂಟ್ು ಸ್ಾರದಿದಾರ  ನ್ನ್ು ಗತಿಯನ್ುು ಏನ್ು ಹ ೇಳ್ಲ್ಲ್”  
(1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 9:16). ಇನ್ೊು, ಕ್ಷಮಯಾಚಸದ ೇ, ಅವನ್ು ಮಕದ ೊೇನ್ಾದ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ 
ಬ ಾಂಬಲವನ್ುು ಆತುಕ ೊಾಂಡಿದಾಾನ  (ಅ.ಕೃ. 18:5; 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 11:9; ಫಿಲ್ಲ್ರ್ಪಿ 4:15). 
ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಾಂದ ವ ೇತನ್ದಾಂತ  ರ್ತಾಾವದನ್ೊು ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸಲ್ಲ್ಲಲ (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 
9:12; 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 12:16), ಆದರ  ಕ್ರರಸುನ್ ಕಾಯಮವನ್ುು ನ್ಡ ಸಿಕ ೊಾಂಡು ಹ ೊೇಗಲು 
ಸಹಾಯಮಾಡುವಾಂತ  ನವ ೇದಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 16:6; 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 1:16). 
ಅನ ೇಕ ಸ್ಾರಿ ಹ ೇಳಿದಾಂತ , ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಕ್ರರಸುನ್ ಸುವಾತ ಮಯುನ್ುು ಕ ೊಾಂಡ ೊಯಾ 
ಬ ೇಕಾದರ  ಕ ಲವರು ಹ ೊೇಗಬ ೇಕು ರ್ತುು ಕ ಲವರು ಕಳ್ಳಹಸಿಕ ೊಡಬ ೇಕು. ಪೌಲನ್ು 
ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಪ ರೇರಿತನಾಗಿದಾನ್ು; ಅವನ್ು ಪ್ರತಿಯಬಬ ಕ ೈಸುರು ತಾನ್ು ಕತಮನ್ ಸ್ ೇವ ಯನ್ುು 
ಮಾಡಿದಾಂತ ಯೆೇ ಮಾಡಬ ೇಕ ಾಂದ ೇನಲಲ ಎಾಂಬುದನ್ುು ತಿಳಿದಿದಾನ್ು. ಎಲಲರೊ 
ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ತರ್ಮ ರ್ನ ಗಳ್ನ್ುು ತಾರ್ಜಸಬ ೇಕು ರ್ತುು ಪೌಲನ್ು ಮಾಡಿದಾಂತ  
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ಲ ೊೇಕದಲ ಲಾಲ ಸಾಂಚರಿಸಬ ೇಕು ಎಾಂದಿಲಲ.  
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಬರ ದ ತನ್ು ಮೊದಲನ ಯ ಪ್ತರವನ್ುು ರ್ುಕಾುಯಗ ೊಳಿಸುವ 

ಪ್ದಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಕ ಲವು ಹ ೇಳಿಕ ಗಳ್ನ್ುು ನೇಡುತಾುನ  ಅವು ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ  ರ್ತುು 
ಅವನ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಾಂಬಾಂಧದ ದ ೊಡಡ ವಾವಹಾರವನ್ುು ಪ್ರಕಟ್ಟಸುತುದ . ಅಪೊಸುಲನ್ು 
ಅವರ ೊಾಂದಿಗ  ಸರ್ಯವನ್ುು ಕಳ ಯುವ ದಾಹವುಳ್ುವನಾಗಿದಾನ್ು. ಈ ಕ ೈಸುರು ಅವನ್ 
ಸ್ ುೇಹತರಾಗಿದಾರು ರ್ತುು ಅವರಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲವರನ್ುು ಅವನ್ು ಹ ಸರಿಡಿದು 
ವಾಂದಿಸುವವನಾಗಿದಾಾನ  (16:19, 20). ಅವನ್ು ಈ ಸಹ ೊೇದರರ ೊಾಂದಿಗ  ರ್ಪರೇತಿಯ 
ಬಾಂಧವನ್ುು ರ್ತುು ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯನ್ುು ಹಾಂಚಕ ೊಾಂಡಿದಾನ್ು ಅದು ಅವನ್ 
ನರಿೇಕ್ಷ ಯಿಾಂದಾಚ್ ಗ  ಹ ೊೇಗಿತುು ಅವರು ಅವನ್ನ್ುು ಅವನ್ ಮಾಗಮದಲ್ಲ್ಲ ತವರಿತವಾಗಿ 
ನ್ಡ ಯಲು ಪ ರೇರ ರ್ಪಸಿದರು.  

ಕ ೈಸುರು ಸ್ ುೇಹವನ್ುು ಬ ಳ ಸುವುದಕ ೆ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಉತುರ್ರಾದ ಜನ್ರಾಗಿದಾಾರ . 
ಕ ಳ್ಗಿನ್ ವಯಕ್ರುಕ ಕರ ಯು ಈ ಸತಾವನ್ುು ಸಪಷ್ಟೇಕರಿಸುತುದ  ರ್ತುು ಇಾಂಥಹ 
ದಾಖ್ಲ ಗಳ್ಳ ದಿವಗುಣಗ ೊಳ್ುಬಹುದು. 1985ರ ಬ ೇಸಿಗ ಯಲ್ಲ್ಲ, ನ್ನ್ು ರ್ಗನ್ು ತ ರ ದ 
ಹೃದಯದ ಚಕ್ರತ ಿಗ  Maryland ನ್ಲ್ಲ್ಲರುವ ಆಸಪತರಗ  ದಾಖ್ಲಾದನ್ು. ಮೊದಲನ ಯ 
ಭಾನ್ುವಾರ ನಾವು ಅಲ್ಲ್ಲ ಇದ ಾೇವು. ಕ ೈಸುರು ನ್ರ್ಗ  ಬಾಗಿಲನ್ುು ರ್ತುು ತರ್ಮ 
ಹೃದಯವನ್ುು ಸಹ ತ ರ ದರು. ಅವರು ತಕ್ಷಣ ನ್ರ್ಗ  ನ್ರ್ಮಾಂತ ಜನ್ರಿಗಾಗಿ ರ್ನ ಯು 
ಸಿದಾವಾಗಿದ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದರು. ಒಾಂದು ತಿಾಂಗಳಿಗಿಾಂತ ಹ ಚಾನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲ್ಲ, ನಾವು ಆ 
ರ್ನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಇದ ಾವು. ಶಸರಚಕ್ರತ ಿ ಉತುರ್ವಾಗಿ ನ್ಡ ಯಿತು ರ್ತುು ನಾವು ರ್ನ ಗ  
ರ್ರಳಿದ ವು. ಕ ೈಸುರು ಅದರಾಂತ  ಧ್ಾರಾಳ್ವಾಗಿದಾಾರ . ಅವರು ಸಹ ೊೇದರ ರ್ತುು 
ಸಹ ೊೇದರಿಯರಿಗ  ಸಹಾಯಮಾಡುತಾುರ , ಆದರ  ಅದಕ್ರೆಾಂತ ಹ ಚಾನ್ದನ್ುು ಮಾಡುತಾುರ ; 
ಯಾರಿಗ  ರ್ಪರೇತಿಯ ಕ ೊರತ ಯಿದ ಯೇ ಅವರ ಸ್ ೇವ ಯನ್ುು ಸಹ ರ್ಡುತಾುರ . ಪೌಲನ್ು 
ಕ್ರರಸುನ್ ಆತಮನ್ನ್ುು ಹಾಂಚಕ ೊಾಂಡವರ ಬಳಿಯಲ್ಲ್ಲ ಸಹಾಯಕಾೆಗಿ ಕ ೇಳಿದವರಲ್ಲ್ಲ 
ಕ ೊನ ಯವನ ೇನ್ಲಲ.  

ಪಾಸುಂಗಿಯಯದ ಪೌಲನತ 
William Cowper ಎಾಂಬ ಕವಿ ಪೌಲನ್ನ್ುು ಈ ಕ ಳ್ಗಿನ್ಾಂತ  ಚತಿರಸುತಾುರ   

ನಾನ್ು ಒಬಬ ಪ್ರಸಾಂಗಿಯನ್ುು ಪೌಲನ್ಾಂತ  ವಣಿಮಸಲ ೊೇ, ಈ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ು 
ಆಲ್ಲ್ಸಿದನ್ು, ಸರ್ಮತಿಸಿದನ್ು ರ್ತುು ಸಾಂಪಾದಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು – ಪೌಲನ್ು ತಾನ ೇ ನ್ನ್ಗ  

ಗಮದಶಮಕನಾಗಿದಾಾನ ಮಾ .ನಾನ್ು ಅವನ್ು ಪ್ರಬುದಾ ಪ್ರಯತುಗಳ್ನ್ುು ಗುರುತಿಸುತ ುೇನ  
ರ್ತುು ಅವನ್ ರಚನ ಯಿಾಂದ ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುತ ುೇನ  .ನಾನ್ು ಅವನ್ನ್ುು ಸರಳ್ , ಗಾಂಭಿೇರ, 

ಪಾರಮಾಣಿಕ ಎಾಂದು ವಾಕುಪ್ಡಿಸುತ ುೇನ ; ಭಷಟಗ ೊಳಿಸದ ಸಿದಾಾಾಂತದಲ್ಲ್ಲ; ಸರಳ್ವಾದ 
ಭಾಷ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಸರಳ್ವಾದ ವಿಧ್ಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ; ಯೇಗಾವಾದ, ವಿಧಿಯುಕು, ನ್ರ್ರ ರ್ತುು 
ಸ್ಾವಭಾವಿಕ ಭಾವಾಭಿನ್ಯ  :ಅವನ್ ಮೇಲ  ಹ ಚುಾ ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರಿದಾವು , ಅವನ್ 
ಭಯಾಂಕರವಾದ ಅಪಾದನ ಯ ರ್ನ್ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಂತ , ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾಗಿ ತಾನ್ು 
ಮೇಯಿಸುತಿುರುವ ರ್ಾಂದ ಯೊ ಅದನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸಬ ೇಕು ಎಾಂಬ ಕೊತೊಹಲ; 
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ನ ೊೇಡುವಾಗ ರ್ರ್ತ ಯಿಾಂದ ತುಾಂಬಿದ, ಸಾಂಬ ೊೇಧಿಸುವಾಗ ಇರುವ ರ್ೃದುತನ್ 
ಇವ ಲಲವೂ ಒಬಬ ಸಾಂದ ೇಶವಾಹಕನ್ನ್ುು ಅಪ್ರಾಧಿಗಳಾದ ರ್ನ್ುಷಾರಿಗ  ಕೃಪ ಯನ್ುು 
ನೇಡುತುದ .7 

ಟಿಪಪಣೆಗಳು  
1Walter Bauer, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early 
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His Life, Letters, and Poems (London: William Tegg and Co., 1851), 556. 
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