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ಪರಿಚಯ 

ಲ ೇಖಕ 
ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ ದೆೈವಿಕ ಲೆೋಖಕನರಗಿದದನು 

(ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 2:4, 10, 13; 2 ಪೆೋತ್ಾ 1:21). ಆತ್ಮನಿಂದ ಪೆಾೋರಣೆಗೆ ಿಂಡ ಮರನವ 
ಲೆೋಖಕನ ಹೆಸರನುು 1:1 ರಲ್ಲಿ ತ್ರಳಿಸಲರಗಿದೆ: “ಯೋಸು ಕ್ರಾಸತನ ದರಸನ  
ಅಪೊಸತಲನರಗುವದಕೆೆ ಕರೆಯಲಪಟ್ಟವನ  ದೆೋವರ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಸರರುವದಕೆೆ 
ನೆೋಮಿಸಲಪಟ್ಟವನ  ಆಗಿರುವ ಪೌಲನು.” ನನಗೆ ಗೆ ತ್ರತರುವ ಯರವ ಸಿಂಪಾದರಯಿಕ 
ಪಿಂಡಿತ್ನು ಸಹ ಈ ಪುಸತಕವನುು ಅಪೊಸತಲನರದ ಪೌಲನು ಬರೆದನೆಿಂಬದನುು 
ಸಿಂಶಯಿಸುವದಿಲಿ. ಟೋಕೆಕರರರು ಸಹ ಪೌಲನೆಿಂಬವನು ಇದದನು, ಮತ್ುತ ಆತ್ನು ಕೆಲವು 
ಪತ್ರಾಕೆಗಳನುು ಬರೆದನು ಮತ್ುತ ಅದರಲೆ ಿಿಂದು ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆ ಸಹ ಎಿಂಬುದನುು 
ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳಳುತ್ರತರೆ. Charles Hodgeರ ತ್ರೋಪುೆ ಹೋಗಿತ್ುತ, “ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯಷ್ುಟ ಹೆಚ್ುು ಸಪಷ್ಟ 
ದೃಢಿಕರಣ ಪಡೆದಿರುವ ಇನರಾವುದೆೋ ಪರಾಚೋನ ಪುಸತಕಗಳಳ . . . ಈ ಜಗತ್ರತನಲ್ಲಿಲಿ.”1 

ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯು ತ್ೆತ್ಾೆನೆಿಂಬವನಗೆ ಹೆೋಳಿ ಬರೆಯಲಪಟಟತ್ ತೆಿಂದು ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ, ಆತ್ನು 
ಅಿಂತ್ಾದಲ್ಲಿ ತ್ನು ವಿಂದನೆಗಳನುು ಸೆೋರಿಸುತ್ರತನೆ (16:22). ಇದು ಬಹುಶಃ ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ 
ಫೊಯಿಬೆ ಎಿಂಬ ಕೆೈಸತ ಸ್ತ್ರೋಯಿಿಂದ ಕೆ ಿಂಡೆ ಯಾಲಪಟಟತ್ು (ನೆ ೋಡಿರಿ 16:1, 2). ಆ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಇಿಂದು ನಮಗಿರುವ ಪಾಕರರ ಅಿಂಚೆ ಸೆೋವೆ ಇರಲ್ಲಲಿ. ಸಕರೆರವು ವರಾಪರರಕೆೆ 
ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ದಿಂತ್ೆ ಸಿಂದೆೋಶಕರನುು ನೆೋಮಿಸ್ತ್ತ್ುತ. ಆದರೆ ಸರಮರನಾ ಜನರು ತ್ಮಗೆ 
ಸರಧ್ಾವರದ ಉತ್ತಮ ದರರಿಯನುು ಅನುಸರಿಸುತ್ರತದದರು. ಅವರು ಹೆ ೋಗಲು ಬಯಸುವ 
ಸಥಳಕೆೆ ಪಾಯರಣಿಸುತ್ರತದದ ಮಿತ್ಾರು ಅಥವರ ಪರಿಚತ್ರ ಕೆೈಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಾಕೆಗಳನುು ಕಳಳಹಸ್ತ್ 
ಕೆ ಡುತ್ರತದದರು. 

ಸ್ವೇಕರಿಸ್ದವರು 
ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸ್ತ್ದವರ ಹೆಸರನುು 1:7 ರಲ್ಲಿ ತ್ರಳಿಸಲರಗಿದೆ: “ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲ ಿ
ದೆೋವರಿಗೆ ಪ್ಪಾಯರ  ದೆೋವಜನರರಗುವದಕೆೆ ಕರೆಯಲಪಟ್ಟವರ  ಆಗಿರುವವರೆಲಿರಿಗೆ 
ಬರೆಯುತ್ೆತೋನೆ.” ಮತ್ೆ ತಿಂದು ಸರರಿ, ನಮಗೆ ಒಮಮತ್ವಿರುತ್ತದೆ: ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯು 
ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸುತ್ರತದದ ಕೆೈಸತರಿಗರಗಿ ಬರೆಯಲಪಟಟದೆ. ಸಭೆ ಅಿಂದರೆ ಹೆಚ್ುು ಕಡಿಮೆ 
ಕೆೈಸತರ ಒಿಂದು ಸಮ ಹವರಗಿರುವದರಿಿಂದ (ಕ್ರಾಸತನ ರಕತದಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟವರು), ಈ 
ಪತ್ರಾಕೆಯು ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿದದ “ಸಭೆಗೆ” —ಅಥವರ ಆ ನಗರದಲ್ಲಿ ದದ ಹಲವರರು “ಗೃಹ 
ಸಭೆಗಳಿಗೆ” (ಸಥಳಿೋಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ) ಬರೆಯಲಪಟಟದೆ ಎಿಂದು ಯೋಚಸುವದು 
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ಉತ್ತಮವರಗಿರುತ್ತದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 16:3, 5). ಈ ವರಾಖ್ರಾನ ಪುಸತಕ ಮತ್ುತ ಇತ್ರ 
ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ “ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿನ ಸಭೆಗೆ” ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆ ಎಿಂದು ಕರೆಯಲಪಡುವದು. 
ಇದು ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸುತ್ರತದದ ಎಲರಿ ಕೆೈಸತರನುು ಸ ಚಸುವ ಸರಳ ವಿಧ್ವರಗಿದೆ.  

ರ  ೇಮಾಪುರದಲ್ಲಿನ ಸಭ  
ರೆ ೋಮ್ ನಗರವು ವಿಶವದಲ್ಲಿಯೋ ದೆ ಡಡ ನಗರವರಗಿತ್ುತ. ಬ್ರಾಟ್ನ್.ನಿಂದ ಅರಬ್ರಯರ 

ವರೆಗ  ವಿಸತರಿಸಲಪಟಟದದ ಬಲ್ಲಷ್ಠ ರೆ ೋಮ್ ಸರಮರಾಜಾದ ರರಜಧರನಯರಗಿತ್ುತ. 
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಜೋವಿಸುವವರು ಇದನುು ಆ ಕರಲದ ನ ಾಯರರ್ಕೆ ನಗರ ಎಿಂದು 
ಭರವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಬ್ರಾಟ್ನ್.ರಿಗೆ “ಲಿಂಡನ್,” ಜಪರನಯರಿಗೆ “ಟೆ ೋಕ್ರಯ” ಇದದಿಂತ್ೆ 
ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ರೆ ೋಮ್ ನಗರವು ಆ ಕರಲದ ರರಜಕ್ರೋಯ, ಆರ್ಥೆಕ, ಅಥವರ ಸರಮರಜಕ 
ಮುಖಾ ಕೆೋಿಂದಾವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಪಟಟತ್ುತ. ಪೌಲನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಮರತ್ರತ್ುತ, “ಎಲರಿ 
ದರರಿಗಳೂ ರೆ ೋಮಿಗೆ ನಡಿಸುತ್ತವೆ.” ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯು 
ಬರೆಯಲಪಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನರೆ ೋ ಸ್ತ್ಿಂಹರಸನದಲ್ಲಿದದನು ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ಸರಮರಾಜಾದ 
ವೆೈಭವ ಮತ್ುತ ಅಧಿಕರರವು ಉತ್ುತಿಂಗಕೆೆ ಹತ್ರತರವರಗಿತ್ುತ.  

ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆೋಗೆ ಮತ್ುತ ಯರವರಗ ಸಭೆ ಸರಥಪ್ಪಸಲಪಟಟತ್ೆಿಂಬುದು ನಮಗೆ 
ನಖರವರಗಿ ತ್ರಳಿದಿಲಿ. ಪೆೋತ್ಾನು ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನುು ಸರಥಪ್ಪಸ್ತ್ದನು ಮತ್ುತ 
ಆತ್ನ ಮರಣದ ತ್ನಕ ಇಪಪತ್ೆೈದು ವಷ್ೆಗಳ ಕರಲ ಆ ಸಭೆಯ ಬ್ರಷ್ಪ್ ಆಗಿ ಸೆೋವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸ್ತ್ದನೆಿಂದು ಕರಾಥೆ ೋಲ್ಲರ್ಕ ಸಭೆಯವರು ನಿಂಬುತ್ರತರೆ. ಆ ಸಭೆಯ ಆರಿಂಭಿಕ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೆೋತ್ಾನು ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿದದ ನೆಿಂಬದಕೆೆ ಯರವ ಸರಕ್ಷಿ ಇಲಿವರದರ , ಆ 
ನಿಂಬ್ರಕೆಗೆ ವಿರುದಧವರದ ಸರಕಷ್ುಟ ಸರಕ್ಷಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ರೆ ೋಮರಪುರದ 
ವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಅಿಂತ್ಾದಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿ ತ್ನಗೆ 
ಪರಿಚ್ಯವಿದದವರಿಗೆ ವಿಂದನೆ ಹೆೋಳಳವರಗ (16:3-15), ಆತ್ನು ಪೆೋತ್ಾನ ಕುರಿತ್ು 
ಉಲೆಿೋಖಿಸಲ್ಲಲಿ-ಆದರೆ ಆತ್ನು ಅನೆೋಕ ಸಿಂದಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪೆೋತ್ಾನನುು ಭೆೋಟಯರಗಿದದನು 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 15:7, 12; ಗಲರತ್ಾ 1:18; 2:7-9, 11-21). ಅಲಿದೆ ಪೌಲನು ತ್ನು 
ಮೊದಲ ಸೆರೆವರಸದ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ರೆ ೋಮರಪುರದಿಿಂದ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಗಳಲರಿಗಲ್ಲ (ಎಫೆಸ, 
ಫಿಲ್ಲಪ್ಪಪ, ಕೆ ಲೆ ಸೆೆ, ಫಿಲಮೊೋನ) ಅಥವರ ಎರಡನೆಯ ಸೆರೆವರಸದ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ 
ಪತ್ರಾಕೆಗಳಲರಿಗಲ್ಲ ಪೆೋತ್ಾನ ಹೆಸರನುು ಉಲೆಿೋಖಿಸಲ್ಲಲಿ (2 ತ್ರಮೊಥೆ). 

ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಂಭವಿಸ್ತ್ರಬಹುದು ಎಿಂಬದನುು ಐತ್ರಹರಸ್ತ್ಕ ಸತ್ರಾಿಂಶಗಳಳ 
ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸಬಲಿವು. ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ಗಮನರಹೆ ಪಾಮರಣದಲ್ಲಿ ಯಹ ದಾ 
ಜನಸಿಂಖ್ೆಾಯಿತ್ುತ. ರೆ ೋಮ್ ಸರಮರಾಜಾದ ಸೆೋನರನರಯಕನರದ ಪೊಿಂಪೆೋಯು ಯಹ ದಿ 
ದೆೋಶ ಮತ್ುತ ಯರ ಸಲೆೋಮನುು ವಶಪಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡರಗ, ಅನೆೋಕ ಯಹ ದಿ 
ಸೆರೆಯರಳಳಗಳಳ ರೆ ೋಮ್.ಗೆ ಗುಲರಮರರಗಿ ಕಳಳಹಸಲಪಟ್ಟರು. ಅವರು ಮೊೋಶೆಯ 
ಧ್ಮೆಶರಸರಕೆೆ ಕಟ್ುಟನಟಟನ ಶಾದ ಧೆ ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ರತದದದರಿಿಂದ ಅವರು ಗುಲರಮರರಗಿರುವದಕೆೆ 
ಸರಿಹೆ ಿಂದಲ್ಲಲಿ. ಕಾಮೆೋಣದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಯಜಮರನರು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕರನುು 
ಬ್ರಡುಗಡೆಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದರು ಮತ್ುತ ಅವರಿಗೆ ವರಸ್ತ್ಸಲು ತ್ರಬೆರಿಯ ನದಿಯ2 ಆಚೆಯಲ್ಲಿ 
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ಸಥಳವನುು ಕೆ ಟ್ಟರು. ಆ ಪರಾಿಂತ್ವು ಅಪಖ್ರಾತ್ರಯುಿಂಟ್ು ಮರಡುವಿಂಥ ದರದಗಿತ್ುತ, ಆದರೆ 
ಯಹ ದಾರು ಅಲ್ಲ ಿಯಶಸ್ತ್ವಯರದರು.  

ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿದದ ಯಹ ದಾರು ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:10 ರಲ್ಲಿ 
ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಪಟಟರುವ ಪಿಂಚರಶತ್ತಮ ಹಬಬಕರೆಗಿ ಯರ ಸಲೆೋಮಿಗೆ ಪಾಯರಣಿಸುತ್ರತದದರು. 
ಬಹುಶಃ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಪರಿವತ್ೆನೆ ಹೆ ಿಂದಿದರು ಮತ್ುತ ಸಭೆಯು ಚ್ದುರಿಸಲಪಟ್ಟ 
ಬಳಿಕ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 8:1) ಅವರು ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಬಿಂದು 
ತ್ಮೊಮಿಂದಿಗೆ ಸುವರತ್ೆೆಯನುು ಹೆ ತ್ುತ ತ್ಿಂದರು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 8:4). ಕೆೈಸತರು 
ಚ್ದುರಿಸಲಪಡುವ ಮುಿಂಚೆಯೋ ಅಪೊಸತಲರು ಅವರ ಮೆೋಲೆ ಕೆೈಗಳನುಟಟದದರಿಿಂದ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 8:17, 18), ಅವರು ತ್ಮಮಷ್ಟಕೆೆ ತ್ರವೆೋ 
ಕರಯೆನವೆಹಸುವಿಂತ್ೆ ಅದುುತ್ವರದ ಜ್ಞರನವನುು ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿರಬಹುದರದ ಸರಧ್ಾತ್ೆ 
ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಪಾವರದನೆಯ ವರವಿದದವರು ಬೆ ೋಧಿಸುವುದರ ಮ ಲಕ, ಅಥವರ 
ಪೆಾೋರಿತ್ ಉಪದೆೋಶದ ಮ ಲಕವರಗಿ ಈ ಅದುುತ್ವರದ ಜ್ಞರನವು ಹರಡಿದ ಒಿಂದು 
ರಿೋತ್ರಯರಗಿತ್ುತ (12:6).  

ಇನೆ ುಿಂದು ಸರಧ್ಾತ್ೆಯಿಂದರೆ, ಪೌಲನಿಂದ ಪರಿವತ್ೆನೆಗೆ ಿಂಡವರು 
ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ ಪಾಯರಣಿಸ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆಯನುು ಸರಥಪ್ಪಸ್ತ್ದರು. (ಪೌಲನ ಪರಿಚತ್ರ 
ಪಟಟಯನುು 16:3-15 ರಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡಿರಿ.) ಆ ನಗರಕೆೆ ಹೆ ೋಗಿ ಬರುವವರ ಸಿಂಖ್ೆಾ 
ನರಿಂತ್ರವರಗಿತ್ುತ. ಆ ಪಾಯರಣಿಕರಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕರು ಪೌಲನಿಂದ ಪರಿವತ್ೆನೆಗೆ ಿಂಡವರು 
ಸಹ ಇದದರೆಿಂಬದರಲ್ಲಿ ಸಿಂಶಯವಿಲಿ, ಮತ್ುತ ಪೌಲನು ಬಹುಶಃ ಅವರ ಮೆೋಲೆ ಕೆೈಗಳನುಟ್ುಟ 
(ನೆ ೋಡಿರಿ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 19:1-7), ಅವರಿಗೆ ಅದುುತ್ವರದ ಸರಮಥಾೆಗಳನುು 
ನೋಡಿರಬಹುದು.  

ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯು ಹೆೋಗೆ ಮತ್ುತ ಯರವರಗ ಸರಥಪ್ಪಸಲಪಟಟದದರ , ಕ್ರಾ.ಶ. 49 
ಅಥವರ 50ಕೆೆ ಮುಿಂಚೆಯೋ ಕ್ರಾಸತನ ಪರಿಚ್ಯ ಆ ನಗರಕ್ರೆತ್ುತ ಎಿಂಬದನುು ಒಿಂದು ದರಖಲೆ 
ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ತದೆ. D. D. Whedon ಪಾಕರರ, “ಯಹ ದಾರೆ ಳಗೆ ಉಿಂಟರಗಿದದ ಸಿಂಭಾಮಗಳಳ 
ಹೆೋಗಿದದವೆಿಂದರೆ (ಸುಮರರು ಕ್ರಾ.ಶ. 50) ಅದು ನಗರದ ಅಧಿಕರರಿಗಳ ಗಮನಕೆೆ ಬಿಂತ್ು, 
ಇದಕೆೆಲರಿ ಕೆೈಸಟಸ್ ಎಿಂಬುವವನು ಕರರಣವೆಿಂಬ ಗುಪರತಚ್ರ ವರದಿ ಅಧಿಕರರಿಗಳಿಗೆ 
ಸ್ತ್ಕ್ರೆತ್ು, ಕ್ರಾಸತನು ಎಿಂಬದಕೆೆ ಅವರು Chrestus ಎನುುತ್ರತದದರೆಿಂದು ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ.”3 
ಪೌಲನು ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಬರೆಯುವ ಕ್ರಾ.ಶ. 50ರ ಹೆ ತ್ರತಗೆ ಅಲ್ಲಿನ 
ಸಭೆಯು ಜೋವಿಂತ್ ಮತ್ುತ ಕ್ರಾಯರಶೋಲವರಗಿತ್ುತ (1:8). 

ಯೆಹ ದಯರು ಮತ್ುು ಅನಯಜನಾಾಂಗಗಳು 
ಇಲ್ಲಿ ಚಿಂತ್ರಸಬೆೋಕರದ ಒಿಂದು ಪಾಶೆುಯಿಂದರೆ, ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿದದ ಸಭೆಯು 

ಮುಖಾವರಗಿ ಯಹ ದಾರಿಿಂದ ಕ ಡಿತ್ೆ ತೋ ಅಥವರ ಪಾಮುಖವರಗಿ ಅನಾಜನರಿದದರೆ ೋ, 
ಅಥವರ ಇವರಿಬಬರನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡು ಇತ್ೆ ತೋ ಎಿಂಬುದು. ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು 
ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಅನಾಜನ ಎಿಂದು ಸಿಂಭೆ ೋದಿಸುತ್ರತನೆ: “ನನು ಕೆಲಸವು ಇತ್ರ ಜನಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಫಲವರದಿಂತ್ೆ ನಮಮಲ್ಲಿಯ  ಸಫಲವರದಿೋತ್ೆಿಂದು ನಮಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವದಕೆೆ 
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ಅನೆೋಕರವತ್ರೆ ಮನಸುೆ ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡಿದರದಗ ಾ . . .” (1:13; ನೆ ೋಡಿರಿ 15:15, 16). ಹೆೋಗ , 
ಇತ್ರ ವರಕಾ ಭರಗಗಳಳ ಯಹ ದಾರನುು ಕುರಿತ್ರಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಪೌಲನು 
ಬರೆದನು, “ನೋನು ‘ಯಹ ದಾ’ ನೆನಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡವನು” ಮತ್ುತ ಬಳಿಕ ಸೆೋರಿಸ್ತ್ 
ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, “ನಮಮ ದೆಸೆಯಿಿಂದ ಅನಾಜನರಲ್ಲಿ ದೆೋವರ ನರಮವು ದ ಷ್ಣೆಗೆ” 
ಗುರಿಯರಗುತ್ತದೆ (2:17, 24; ನೆ ೋಡಿರಿ 4:1). ಇಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಥತ್ರಯನುು ಪೌಲನ ಮುಿಂದೆ ಎರಡು 
ವಾಕ್ರತಗಳಳ ನಿಂತ್ರರುವದಕೆೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸಬಹುದು. ಒಮೆಮ ಆತ್ನು ತ್ನು ಹೆೋಳಿಕೆಗಳನುು 
ಮೊದಲ್ಲನವನಗೆ ನೋಡಿದರೆ, ಮತ್ೆ ತಮೆಮ ಎರಡನೆಯವನಗೆ ಸಿಂಭೆ ೋದಿಸ್ತ್ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ.  

ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಜನರಿಗ  ಯಹ ದಾರಿಗ  ಸೆೋರಿದ ಸದಸಾರಿದದರೆಿಂಬುದು 
ಗಮನರಹೆವರದದುದ, ಆದರೆ ಎಷ್ೆಟಷ್ುಟ ಜನರಿದದರು ಎಿಂಬುದು ಪರಾಮುಖಾವಲಿ. 
ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿದದ ಸಭೆಯು ಯಹ ದಾರಿಗಿಿಂತ್ಲ  ಅನಾಜನರ ಸದಸಾರನುು ಹೆಚರುಗಿ 
ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುವ ಸರಧ್ಾತ್ೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಕ್ರಾ.ಶ. 49 ಅಥವರ 50ರ ವೆೋಳ  ೆ ಔಗುಸತ 
ಚ್ಕಾವತ್ರೆಯು ಯಹ ದಾರನುು ರೆ ೋಮ್ ನಿಂದ ಹೆ ರಹರಕ್ರದದನು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳಳ 18:2). ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಯಹ ದಿ ಕೆೈಸತರು ಸಹ ಸೆೋರಿದದರು-ಈ ಕರರಣದಿಿಂದ 
ರೆ ೋಮರಪುರದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚರುಗಿ ಅನಾಜನರೆೋ ಉಳಿಯುವಿಂತ್ರಗಿತ್ುತ. ಕ್ರಾ.ಶ. 54 ರಲ್ಲಿ 
ಔಗುಸತನು ಮರಣಿಸ್ತ್ದರಗ, ನಷ್ೆೋಧ್ವು ತ್ೆಗೆಯಲಪಟಟತ್ು ಮತ್ುತ ಹೆ ರಹರಕಲಪಟಟದದವರಲ್ಲಿ 
ಕೆಲವರು ಮರಳಿ ಬಿಂದರು (16:3); ಆದರೆ ಈ ವೆೋಳೆಗರಗಲೆೋ, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಜನರ 
ಪರಾಬಲಾತ್ೆ ಹೆಚರುಗಿದಿದರಬಹುದು. 

ಪೌಲನು ಪತ್ರಾಕೆಯ ಆರಿಂಭದಲ್ಲಿಯೋ ಅನಾಜನರನುು ಸಿಂಬೆ ೋದಿಸುವದಕೆೆ ಈ 
ತ್ರೋಮರೆನವು ಒಪ್ಪಪಗೆಯರಗುತ್ತದೆ (1:13). ಅಷ್ುಟಮರತ್ಾವಲಿದೆ, 16:3-15 ರಲ್ಲಿ 
ಉಲೆಿೋಖಿಸಲರಗುವ ಇಪಪತ್ರತರು ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೆ ಕೆಲವೆೋ ಕೆಲವು ಮರತ್ಾ ಪಾತ್ೆಾೋಕವರಗಿ 
ಯಹ ದಿ ಹೆಸರಿರುತ್ತವೆಿಂಬದನುು ವಿವರಿಸುವದಕೆೆ ಇದು ಸಹರಯಕವರಗುತ್ತದೆ.4 ಅದರ 
ಜೆ ತ್ೆಗೆ, ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 28:17-22 ತ್ೆ ೋರಿಸುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ಪೌಲನು 
ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹರಕಲಪಡುವ ಮುಿಂಚೆಯೋ ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿನ ಯಹ ದಾರ ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿ 
ಸುವರತ್ೆೆಸೆೋವೆಯು ಅಲಪವರಗಿತ್ುತ. 

ರ  ೇಮಾಪುರದ ಸಭ ಯಾಂದಿಗ  ಪೌಲನ ಸಾಂಬಾಂಧ 
ಕೆಲವರು ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿನ ಸಭೆಯಿಂದಿಗೆ ಪೌಲನ ಸಿಂಬಿಂಧ್ದ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲ ಿ

ಗೆ ಿಂದಲಕೆ ೆಳಗರಗುತ್ರತರೆ. ಕರಾಥೆ ೋಲ್ಲಕರು ಆಶುಯೆಪಡುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ಪೆೋತ್ಾನು 
(ಅವರ ಪಾಥಮ ಪೊೋಪ್ ಎಿಂದು ನಿಂಬುತ್ರತರೆ) ಅಲ್ಲಿರುವರಗ (ಇವರು ಹೆೋಳಿಕೆ ಳಳುವ 
ಪಾಕರರ) ಪೌಲನಗೆ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಬರೆಯುವದಕೆೆ ಯರವ ಅಧಿಕರರವಿತ್ುತ. 
ಸಿಂದೆೋಹವರದಿಗಳಳ ಹೋಗೆ ಕೆೋಳಳತ್ರತರೆ, “ಪೌಲನು ಯರವದೆೋ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ 
ಬೆೋರೆಯವರಿಗಿಿಂತ್ ಭಿನುವರಗಿಲಿದಿದದರೆ ಅವನಗೆ ಅಿಂಥ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಬರೆಯಲು ಏನು 
ಅಧಿಕರರವಿತ್ುತ?” ಆದರೆ ಸತ್ಾವೆೋದವನುು ಅವರ ಅಧಿಕರರವರಗಿ ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸುವವರು 
ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿನ ಸಭೆಯಿಂದಿಗೆ ಪೌಲನಗಿದದ ಸಿಂಬಿಂಧ್ದ ಬಗೆೆ ಯರವ ಸಮಸೆಾ 
ಹೆ ಿಂದಿಲಿ. ಅನಾಜನರಿಗೆ ಅಪೊಸತಲನರಗಿರುವಿಂತ್ೆ ಪೌಲನಗೆ ಕ್ರಾಸತನು ಆಜ್ಞರಪ್ಪಸ್ತ್ದದನು 
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(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 26:16-18; ಗಲರತ್ಾ 2:7, 8). ಅವನ ಗಮನವು ಅನಾಜನರ 
ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ನಗರದ ಕಡೆಗೆ ತ್ರರುಗಿಕೆ ಳಳುವದಕೆೆ ಹೆಚ್ುು ಕರಲ ಬೆೋಕರಗಲ್ಲಲಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ 
1:5, 9-11).  

ಬರ ದ ಸಥಳ ಮತ್ುು ದಿನಾಾಂಕ 

ಒಾಂದು ಕಾಲಾನುಕರಮದ ಸಮೇಕ್ಷ  
ಒಿಂದು ಕಲರನುಕಾಮದ ಸಮಿೋಕ್ಷೆಯು ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯು ಎಲ್ಲಿ 

ಮತ್ುತ ಯರವರಗ ಬರೆಯಲಪಟಟತ್ೆಿಂಬದನುು ನಖರವರಗಿ ಹೆೋಳಲು ಸಹರಯವರಗುವದು. 
ಸಮಿೋಕ್ಷೆಯು ಪೌಲನ ಮ ರನೆಯ ಸುವರತ್ರೆ ಪಾಯರಣದಿಿಂದ ಆರಿಂಭವರಗತ್ಕೆದುದ. 
ಗಲರತ್ಾ ಮತ್ುತ ಫ್ರಾಗಾಕೆೆ ಭೆೋಟಕೆ ಟ್ಟ ಬಳಿಕ, ಅವನು ಎಫೆಸಕೆೆ ಬಿಂದನು (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳಳ 18:23; 19:1). ಅಲ್ಲಿರುವ ವೆೋಳ ,ೆ ಆತ್ನು ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ ಹೆ ೋಗಲು 
ಸಿಂಕಲಪಮರಡಿದನು: “ಪೌಲನು ತ್ರನು . . . ಮಕೆದೆ ೋನಾ ದಲ್ಲಿಯ  ಆಖ್ರಯದಲ್ಲಿಯ  
ಸಿಂಚರರಮರಡಿ ಯರ ಸಲೆೋಮಿಗೆ ಹೆ ೋಗಬೆೋಕೆಿಂದು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿ ಉದೆದೋಶಸ್ತ್, ‘ಅಲ್ಲಿಗೆ 
ಹೆ ೋದ ಮೆೋಲೆ, ರೆ ೋಮರಪುರವನುು ಸಹ ನೆ ೋಡ ಬೆೋಕೆಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು’” (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳಳ 19:21). 

ಎಫೆಸದಲ್ಲಿ ಸಮಸೆಾ ಉದುವವರದರಗ (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 19:23-41), ಪೌಲನು 
ಮಕೆದೆ ೋನಾಕೆೆ ಹೆ ೋದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 20:1), ಆತ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬೆೋಸ್ತ್ಗೆ ಮತ್ುತ 
ವಸಿಂತ್ಕರಲವನುು ಕಳೆದನು. ಇದರದ ಬಳಿಕ, ಚ್ಳಿಗರಲದ ವೆೋಳ  ೆಮ ರು ತ್ರಿಂಗಳ ಕರಲ 
ಆತ್ನು ಗಿಾೋರ್ಕ.ಗೆ—ನದಿೆಷ್ಟವರಗಿ ಕೆ ರಿಿಂಥಕೆೆ- ಹೆ ೋದನು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳಳ 20:2, 3; 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 16:6). ಕೆ ರಿಿಂಥದಿಿಂದ, ಆತ್ನು 
ಯರ ಸಲೆೋಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆೈಸತರಿಗರಗಿ ಕರಣಿಕೆಗಳನುು ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆ ರಟ್ನು 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 20:3, 16; 24:17; ನೆ ೋಡಿರಿ 1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 16:1-4).  

ಕ  ರಿಾಂಥದಿಾಂದ-ಸುಮಾರು ಕ್ರರ.ಶ. 57 ಅಥವಾ 58 
ಪೌಲನು ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ತ್ರನು ಕೆ ರಿಿಂಥದಲ್ಲಿದದ 

ಮ ರು ತ್ರಿಂಗಳ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದನೆಿಂದು ಬಹುಪರಲು ಲೆೋಖಕರು ಒಪುಪತ್ರತರೆ. ಅದರ 
ಜೆ ತ್ೆಗೆ, ಆ ಲೆೋಖಕರು ಆತ್ನು ಅಲ್ಲಿದದ ಈ ಕರಲವನುು ಕ್ರಾ.ಶ. 57 ಅಥವರ 58 ಎಿಂದು 
ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ. ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯು ಪೌಲನು ಕೆ ರಿಿಂಥದಲ್ಲಿದದ ಆತ್ನ ಭೆೋಟಯ 
ಅಿಂತ್ಾದ ವೆೋಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಪಟಟತ್ೆಿಂಬ ತ್ರೋಮರೆನವು 15:25-28 ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪೌಲನ 
ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ರಾಿಂಶಗಳೂೆಿಂದಿಗೆ ಒಪುಪತ್ತದೆ: 

ಆದರೆ ಈಗ, ನರನು ದೆೋವಜನರಿಗೆ ಒಿಂದು ಧ್ಮೆಕರಯೆವನುು ಮರಡು ವವನರಗಿ 
ಯರ ಸಲೆೋಮಿಗೆ ಹೆ ೋಗುತ್ೆತೋನೆ. ಯರಕಿಂದರೆ ಯರ ಸಲೆೋ ಮಿನಲ್ಲಿರುವ ದೆೋವ 
ಜನರೆ ಳಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ೋಸೆರ ಸವಲಪ ಹಣದ ಸಹರ ಯವನುು ಮರಡಬೆೋಕೆಿಂಬದರಗಿ 
ಮೆಕೆದೆ ೋನಾ ಅಖ್ರಯ ಸ್ತ್ೋಮೆಗಳವರು [ಅಖ್ರಯ ಸ್ತ್ೋಮೆಯಲ್ಲ ಿಕೆ ರಿಿಂಥ ಪಟ್ಟಣ ಇದೆ] 
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ಇಷ್ಟಪಟಟದರದರೆ. . . . ನರನು ಈ ಕೆಲಸವನುು ತ್ರೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು, . . . ನಮಮ ಮರಗೆವರಗಿ 
ಸೆಪೋನ್ ದೆೋಶಕೆೆ ಹೆ ೋಗುವೆನು. 

ಪತ್ರಾಕೆಯ ಅಿಂತ್ಾದಲ್ಲಿ ಮ ವರು ವಾಕ್ರತಗಳನುು ಉಲೆಿೋಖಿಸ್ತ್ರುವದು ಈ 
ತ್ರೋಮರೆನವನುು ಮತ್ತಷ್ುಟ ಪುಷ್ಠಠಗೆ ಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯವಳಳ ಫೊಯಿಬೆ, ಈಕೆಯು 
ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ ಒಯದಳಳ: “ನರನು ನಮಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳಳಹಸುವ ನಮಮ 
ಸಹೆ ೋದರಿಯರದ ಫೊಯಿಬೆಯನುು ಪ್ಪಾೋತ್ರಯಿಿಂದ ಅಿಂಗಿೋಕರಿಸ್ತ್ರಿ. ಆಕೆಯು ಕೆಿಂಕೆಾಯ 
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಭೆಯ ಸೆೋವಕಳರಗಿದರದಳ ”ೆ (16:1). ಕೆಿಂಕೆಾಯು ಕೆ ರಿಿಂಥಕೆೆ ಪೂವೆ 
ದಿಕ್ರೆನಲ್ಲಿತ್ುತ. ಇನುಬಬರು ವಾಕ್ರತಗಳ ಹೆಸರನುು 16:23 ರಲ್ಲಿ ಉಲೆಿೋಖಿಸಲರಗಿದೆ: “ನನಗ  
ಸಮಸತ ಸಭೆಗ  ಅತ್ರರ್ಥಸತ್ರೆರವನುು ಮರಡುತ್ರತರುವ ಗರಯನು ನಮಮನುು 
ವಿಂದಿಸುತ್ರತನೆ. ಈ ಪಟ್ಟಣದ ಖಜರನೆಯ ಮೆೋಲ್ಲವಚರರಕನರಗಿರುವ ಎರಸತನ  . . . 
ನಮಗೆ ವಿಂದನೆಗಳನುು ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ.” ಗರಯನು ಎಿಂಬವನು ಕೆ ರಿಿಂಥದಲ್ಲಿ ಪೌಲನಿಂದ 
ದಿೋಕ್ಷರಸರುನ ಮರಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿದದನು (1 ಕೆ ರಿಿಂಥ 1:14). 2 ತ್ರಮೊಥೆ 4:20ರಲ್ಲಿ, 
ಎರಸತನೆಿಂಬ ಸಹೆ ೋದರನು ಕೆ ರಿಿಂಥದೆ ಿಂದಿಗೆ ಗುರುತ್ರಸಲಪಟಟದರದನೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 
ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 19:22). ಅನಿಂತ್ರದ ಚ್ಚೆೆಯಲ್ಲಿ ಪರಾಚೋನ ಕೆ ರಿಿಂಥದ 
ಅವಶೆೋಷ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಕೆ ಒಿಂದು ಬರಹವು ಎರಸತನೆಿಂಬ ಆ ನಗರದ ಅಧಿಕರರಿ ಬಗೆೆ 
ಪಾಸರತಪ್ಪಸುತ್ತದೆಿಂಬುದನುು ಕುರಿತ್ು ನೆ ೋಡುತ್ ತೆೋವೆ (16:23ರ ಮೆೋಲ್ಲನ ವರಾಖ್ರಾನಗಳನುು 
ನೆ ೋಡಿರಿ). 

ಕಾಲಾನುಕರಮದ ಸಮೇಕ್ಷ  ಮುಾಂದುವರ ಯುತ್ುದ  
ಪೌಲನ ಪಾಯರಣಗಳ ಬಗೆೆ ಇನುಷ್ುಟ ಮುಿಂದಕೆೆ ಹೆ ೋಗುವದರದರೆ 

ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ ಬರೆಯುವರಗ ಅಪೊಸತಲನ ಮನಸ್ತ್ೆನ ಅಲೆ ೋಚ್ನೆಗಳ ಒಳನೆ ೋಟ್ದ 
ಕುರಿತ್ು ಹೆಚ್ುು ತ್ರಳಳವಳಿಕೆ ಸ್ತ್ಕುೆತ್ತದೆ. ಯರ ಸಲೆೋಮಿಗೆ ಪಾಯರಣಿಸುವರಗ, ಪೌಲನು 
ಎಫೆಸದಲ್ಲಿನ ಸಭೆಯ ಹರಿಯರನುು ಭೆೋಟಯರದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 20:17, 
18). ಅತ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ,  

ಇಗೆ ೋ, ನರನು . . . ಆತ್ಮನಬೆಿಂಧ್ವುಳುವನರಗಿ ಯರ ಸಲೆೋಮಿಗೆ ಹೆ ೋಗುತ್ೆತೋನೆ. 
ಅಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಏನು ಸಿಂಭವಿಸುವದೆ ೋ ನರನರಿಯ. ನನಗೆ ಬೆೋಡಿಗಳೂ ಸಿಂಕಟ್ಗಳೂ 
ಕರದುಕೆ ಿಂಡವೆ ಎಿಂದು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಎಲರಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯ  ನನಗೆ ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿ 
ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ; ಇಷ್ುಟ ಮರತ್ಾ ಬಲೆಿನು. ಆದರೆ ಪರಾಣವನುು ಉಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದೆೋ 
ವಿಶೆೋಷ್ವೆಿಂದು ನರನು ಎಣಿಸುವದಿಲ ಿ. . . (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 20:22-24).  

ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 21 ರಲ್ಲಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು “. . . ಎಲರಿ ಪಟ್ಟಣಗಳಲ್ಲಿಯ  
ನನಗೆ ಖಿಂಡಿತ್ವರಗಿ ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆ” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 20:23) ಎಿಂಬ ಕರಯೆ 
ಕರಣುತ್ತದೆ. ಪೌಲನು ಕೆೈಸರೆೈಯನುು ತ್ಲುಪ್ಪದರಗ, ಯ ದರಯದ ಒಬಬ ಪಾವರದಿಯು 
ತ್ನು ಸವಿಂತ್ ಕೆೈಗಳನೆುೋ ಪೌಲನ ನಡುಕಟಟನಿಂದ ಕಟಟಕೆ ಿಂಡು, “ಈ ನಡುಕಟ್ುಟ 
ಯರವನದೆ ೋ ಆ ಮನುಷ್ಾನನುು ಯಹ ದಾರು ಇದೆೋ ರಿೋತ್ರಯರಗಿ ಯರ ಸಲೆೋಮಿನಲ್ಲಿ 
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ಕಟಟ ಅನಾಜನರ ಕೆೈಗೆ ಒಪ್ಪಪಸ್ತ್ಕೆ ಡುವರು, ಹೋಗೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಹೆೋಳಳತ್ರತನೆಿಂಬುದರಗಿ 
ಹೆೋಳಿದನು” (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 21:11). ಅಲ್ಲಿದದವರು ಪೌಲನನುು ಯರ ಸಲೆೋ ಮಿಗೆ 
ಹೆ ೋಗಬೆೋಡವೆಿಂದು ಬೆೋಡಿಕೆ ಿಂಡರು, ಆದರೆ ಪೌಲನು ಉತ್ತರಿಸ್ತ್ದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, 
“ಕತ್ೆನರದ ಯೋಸುವಿನ ಹೆಸರಿನ ನಮಿತ್ತವರಗಿ ಯರ ಸಲೆೋಮಿನಲ್ಲಿ ಬೆೋಡಿೋ ಹರಕ್ರಸ್ತ್ಕೆ  
ಳಳುವದಕೆೆ ಮರತ್ಾವಲಿದೆ ಸರಯುವದಕ ೆ ಸ್ತ್ದಧವರಗಿದ ದೆೋನೆ ಅಿಂದನು” (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳಳ 21:12, 13). ಈ ವರಕಾಭರಗಗಳನುು ಒಬಬನು ಓದುವರಗ, ಪೌಲನು 
ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ ಸೆೋರುವದು ಅಸರಧ್ಾವೆಿಂದು ಕೆ ಿಂಡನು ಎಿಂಬ ಅನಸ್ತ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. 
ರೆ ೋಮರಪುರ 15 ರಲ್ಲಿ, ಸೆಪೋನಗೆ ಹೆ ೋಗುವ ದರರಿಯಲ್ಲಿ ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ ಬಿಂದು 
ಹೆ ೋಗುವ ಇಚೆೆಯನುು ವಾಕತಪಡಿಸ್ತ್ದನು, ಆದರೆ ಈ ಪತ್ರಾಕೆ ಬರೆಯುವ ಪೌಲನ 
ಉದೆದೋಶದ ಹತ್ರತರಕೆೆ ಒಬಬನು ಬರುತ್ರತದದ ಹರಗೆ ಆತ್ನ ಸಿಂಕಲಪವು ಕೆೈಗ ಡದಿರುವ 
ಸರಧ್ಾತ್ೆಯಿತ್ ತೆಿಂಬದನುು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಳುಬೆೋಕು. 

ಯರ ಸಲೆೋಮಿನಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಬಿಂಧಿಯರಗಿ ಮರಡಲಪಟ್ಟ ಮೆೋಲೆ (ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳಳ 21:33), ಕತ್ೆನು ಅವನಗೆ ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡು ಹೆೋಳಿದೆದೋನೆಿಂದರೆ, 
“ಧೆೈಯೆದಿಿಂದಿರು ;ನೋನು ಯರ ಸಲೆೋಮಿನಲ್ಲಿ ನನು ಸಿಂಗತ್ರಯನೆುಲರಿ ಸರಕ್ಷಿಯರಗಿ 
ಹೆೋಳಿದಿಂತ್ೆಯೋ ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿಯ  ಸರಕ್ಷಿಹೆೋಳಬೆೋಕರಗುವದು ಅಿಂದನು” 
(ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 23:11). ಪೌಲನಗೆ ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ ಹೆ ೋಗುವ ತ್ನು ಕನಸು 
ಕಾಮೆೋಣ ನನಸರಗುವದು ಎಿಂಬ ಬಗೆೆ ಆತ್ನಗೆ ದೆ ರೆತ್ ಮೊದಲ ಭರವಸೆ 
ಇದರಗಿರುವದರಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಷ್ೆಗಳ ನಿಂತ್ರ ಪೌಲನು ಕೆ ನೆಗ  ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ 
ಬಿಂದು ಸೆೋರಿದನು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 28:16)—ತ್ರನು ಸಿಂಕಲಪಮರಡಿದದ ಹರಗೆ 
ಒಬಬ ಸುವರತ್ರೆಕನರಗಿ ಅಲಿ, ಆದರೆ ತ್ನು ಪರಾಣಕರೆಗಿ ವಿಚರರಣರ ಕೆೈದಿಯರಗಿ 
ಬಿಂದಿದದನು. ಆತ್ನನುು ಸಕರೆರದ ಖಚೆನಲ್ಲಿಯೋ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ 
ಕರೆದೆ ಯಾಲರಗಿತ್ುತ.  

ಶ ೈಲ್ಲ 
ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆ ಒಿಂದು ಪತ್ರಾಕೆಯಿಂಬುದು ನಜ, ಆದರೆ 

ಒಿಂದು ಸರಮರನಾ ಪತ್ರಾಕೆಯಲಿ. ಇದನುು ಒಿಂದು ಶರಸರಗಾಿಂಥ ಅಥವರ ಶರಸರಗಾಿಂಥದ 
ಒಿಂದು ಸುರಳಿ ಎಿಂದು ಭರವಿಸಬಹುದು. ಇದೆ ಿಂದು ಪತ್ರಾಕೆ, ಯರಕೆಿಂದರೆ ಇದು ಆ 
ದಿನಗಳಲ್ಲಿದದ ಪತ್ಾ ವಾವಹರರದ ರ ಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ-ವಿಂದನೆಗಳ ಅಪೆಣೆ (1:1-7) ಮತ್ುತ 
ಅಿಂತ್ರಮ ವಿಂದನೆಗಳೂೆಿಂದಿಗೆ (16:1-24). ತ್ೆತ್ಾೆನು, ಪೌಲನಗೆ ಲೆೋಖಕನರಗಿದದನು, 
ಆತ್ನು ಇದನುು ಒಿಂದು “ಪತ್ರಾಕೆ” ಎಿಂದು ಗುರುತ್ರಸ್ತ್ದರದನೆ (16:22). ಇದು ಒಿಂದು 
ಪಾಕರಣ ಶರಸರ ಸಹ ಆಗಿದೆ, ಒಿಂದು ವಿಷ್ಯದ ಬಗೆೆ ಅಧಿಕೃತ್ವರದ ವಾವಸ್ತ್ಥಕರಣೆಯನುು 
ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ತದೆ. 
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ಹ  ಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಸ್ಾಥನ 

ಇದು ಏಕ  ಪೌಲನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನ ಯ ಸ್ಾಥನವನುು ಪಡ ದಿದ ? 
ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆ ಏಕೆ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳ ಪುಸತಕವರದ 

ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ, ಪೌಲನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸರಥನದಲ್ಲಿರಿಸಲಪಟಟದೆ? 
ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯು ಪೌಲನು ಬರೆದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಾಕೆಯಲಿ. 
ಅದಕೆೆ ಮುಿಂಚೆ ಆತ್ನು 1 ಮತ್ುತ 2 ಥೆಸಲೆ ೋನಕ, 1 ಮತ್ುತ 2 ಕೆ ರಿಿಂಥ, ಮತ್ುತ ಗಲರತ್ಾ 
ಪತ್ರಾಕೆಗಳನುು ಬರೆದನು. ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆ ಆರನೆಯ 
ಪತ್ರಾಕೆಯರಗಿದೆ—ಕನಷ್ಠ ಆತ್ನ ಆರನೆಯ ಪತ್ರಾಕೆಯನರುದರ  ನಮಗರಗಿ 
ಸಿಂರಕ್ಷಿಸ್ತ್ಡಲರಗಿದೆಯಲರಿ. ಹರಗರದರೆ ಏಕೆ ಅದು ಮೊದಲ ಸರಥನದಲ್ಲಿ ಸೆೋರಿಸಲಪಟಟತ್ು? 
ಕೆಲವರು ನಿಂಬುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆ ಆತ್ನ ಪತ್ರಾಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೋ ಅತ್ರ 
ದಿೋರ್ೆವರದ ಪತ್ರಾಕೆಯರಗಿದೆ.5 ಆದದರಿಿಂದ ಮೊದಲ ಸರಥನದಲ್ಲಿಡಲರಗಿದೆ, ಆದರೆ 
ಉದದವರಗಿರುವದು ಪಾಮುಖ ಕರರಣವಲಿ. ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯು ಪೌಲನ 
ಅತ್ುಾತ್ತಮ ರಚ್ನೆ ಎಿಂದು ಸವೆರಿಿಂದಲ  ಒಪಪಲಪಟಟದೆ. ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು 
ಬರೆಯುವರಗ ಅಪೊಸತಲನು ತ್ನು ಬುದಿಧಯ ಮತ್ುತ ಆತ್ರೀಕ ಸರಮಥಾೆಗಳ 
ಉತ್ುತಿಂಗದಲ್ಲಿದದನು, ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಚ್ಚೆಸಲರದ ವಿಷ್ಯಗಳ ಬಗೆೆ 
ಬರೆಯುವದಕೆೆ (ಆತ್ಮನ ನಡಿಸುವಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ) ಸ್ತ್ದಧನರಗಿದದನು.  

ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯು ತ್ರಕ್ರೆಕವರಗಿ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾವನುು 
ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. Dave Miller ಹೋಗೆ ಬರೆದನು: “ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ ರಕ್ಷಣೆಯ 
ಸ್ತ್ಥತ್ರಗಳನುು ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದರೆ; ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಧರರಗಳನುು ನೋಡುತ್ತದೆ. 
ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆ ನದಿೆಷ್ಟವರಗಿ ಏನು ಮರಡಬೆೋಕೆಿಂದು ಹೆೋಳಳವದಿಲಿ. ಅಪೊಸತಲರ 
ಕೃತ್ಾಗಳಳ ನಮಗೆ ‘ಏನು’ ಎಿಂಬದನುು ತ್ರಳಿಸುತ್ತದೆ; ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆ ‘ಹೆೋಗೆ’ ಮತ್ುತ 
‘ಏಕೆ’ ಎಿಂಬದನುು ತ್ರಳಿಸುತ್ತದೆ.”6 

ಇದು ಕ ೈಸು ಶಾಸರ ಸಾಂಗರಹದ (“canon”) ಗರಾಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ ೇರಿರುತ್ುದ  ೇ 
“Canon” ಎಿಂಬುದು ಲರಾಟನ್.ನ canon ಎಿಂಬ ಪದದಿಿಂದ ಬಿಂದದುದ, ಅದರಥೆ 

“ನೆೋಮ,” ಇದು ಗಿಾೋರ್ಕ.ನ κανών (kanōn) ಎಿಂಬದರಿಿಂದ ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲಪಟಟದೆ, ಅದು 
“ಅಳತ್ೆದಿಂಡ ಅಥವರ ನೆೋಮ” ಎಿಂದು ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ವರಕಾಗಳ “canon” ಎಿಂಬುದು 
“ಅಳತ್ೆದಿಂಡಕೆ ೆಳಪಟ್ಟ,” “ಪರಿೋಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ತ್ೆೋಗೆಡೆಯರದ” ಮತ್ುತ ದೆೋವರ ಲ್ಲಖಿತ್ 
ವರಕಾದ ಪರಾಮರಣಿಕೃತ್ ಭರಗವೆಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಪಟಟರುವ ಪುಸತಕಗಳನುು 
ಸ ಚಸುತ್ತದೆ. ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯು ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಕೆನುು 
ಹೆ ಿಂದಿದೆಯೋ? ಪುನಃ, ಇದಕೆೆ ಒಮಮತ್ವಿರುತ್ತದೆ. ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯು (ಆ 
ಹೆಸರಿನೆ ಿಂದಿಗೆ) ಯರವರಗಲ  ಶರಸರ ಗಾಿಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಶುಸಲರಗದಿಂಥ ಸರಥನವನುು 
ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪರಾಚೋನ, ಪೆಾೋರಣೆ ಹೆ ಿಂದದ ಕೆೈಸತ ಲೆೋಖಕರ ಬರಹಗಳಳ ಕ್ರಾ.ಶ. 90 
ರಷ್ುಟ ಮುಿಂಚೆಯೋ ಪೌಲನ ಪತ್ರಾಕೆಗಳಳ ಒಟರಟಗಿ ವಿತ್ರಿಸಲಪಡುತ್ರತದದವೆಿಂಬದನುು 
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ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸುತ್ತವೆ. 

ಪರಸುುತ್ ಮ ಲಗರಾಂಥ ಭಾಗ ಪಾರಮಾಣಿಕವಾದದ  ದೇ? 
ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆ ಕುರಿತ್ರಗಿ ಮ ಲಗಾಿಂಥಕೆೆ ಸಿಂಬಿಂಧಿಸ್ತ್ದ ಹಲವರರು 

ಪಾಶೆುಗಳಳ ಉದುವವರಗುತ್ತವೆ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಕೆಲವಿಂದು 
ಪರಾಚೋನ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ “ರೆ ೋಮ್” ಎಿಂಬ ಪದವು 1ನೆೋ ಅಧರಾಯದಲ್ಲಿ ಇರುವದಿಲಿ, ಮತ್ುತ 
ಕೆಲವಿಂದರಲ್ಲಿ ಮುಕರತಯದ ಅಧರಾಯಗಳಳ ಕರಣೆಯರಗಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ವಾಕ್ರತಗತ್ವರದ 
ಉಲೆಿೋಖವಿಲಿದೆ ಅನೆೋಕ ಪರಾಿಂತ್ಾಗಳಲ್ಲಿ ವಿತ್ರಿಸಲಪಟಟರುವ ಪತ್ರಾಕೆಯಿಂದು ತ್ೆ ೋರಿಸುತ್ತದೆ 
ಆದರಗ ಾ ವಿದರವಿಂಸರು ಒಪುಪವದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹದಿನರರು 
ಅಧರಾಯಗಳಳ “ಗಣನೋಯವರಗಿ ಪೌಲನು ರೆ ೋಮರಪುರ ಕೆೈಸತರಿಗೆ ಬರೆದ ಮ ಲ 
ಗಾಿಂಥವರಗಿರುತ್ತದೆ.”7 

ಉದ ದೇಶ 
ಪೌಲನು ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಬರೆಯುವದಕೆೆ ಕನಷ್ಠ ಮ ರು ಕರರಣಗಳನುು 

ಪಾಸರತಪ್ಪಸುತ್ರತನೆ:  
 
ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಕರರಣ: ಆತ್ನು ಬರುವದನುು ಘ ೋಷ್ಠಸುವದಕೆೆ (1:11, 15). 
ದೆೈವಶರಸ್ತ್ರೋಕ ಕರರಣ: ಸುವರತ್ೆೆಯ ಪರಾಥಮಿಕ ತ್ತ್ವಗಳನುು 

ಸಪಷ್ಟಪಡಿಸುವದಕೆೆ (15:15). 
ಆರ್ಥೆಕ ಕರರಣ: ಸೆಪೋನಗೆ ಮರಡಬೆೋಕೆಿಂದಿದದ ಪಾಯರಣಕೆೆ ಬೆಿಂಬಲವನುು 

ಪಡೆದುಕೆ ಳುಲು (15:22-24, 28). 
 

ಸಿಂಶಯವಿಲಿದೆ, ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಹೆ ರತ್ರುವದರಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕ ಅಿಂಶಗಳಳ ಸೆೋರಿದದವು-
ಆದರೆ ನಮಮ ಆಸಕ್ರತ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಪರಾಥಮಿಕ ಉದ ದೆೋಶದ ಬಗೆೆಯರಗಿದೆ. 

ಮೊದಲು, ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಪರಾಥಮಿಕವರಗಿ ಗಲರತ್ಾದವರಿಗೆ ಬರೆದ 
ಪತ್ರಾಕೆಯಿಂತ್ೆ ಯಹ ದಿಕರಣ ಗೆ ಳಿಸುತ್ರತದದ ಉಪದೆೋಶಕರ ಆರೆ ೋಪಗಳಿಿಂದ ತ್ನುನುು 
ಕರಪರಡಿಕೆ ಳಳುವದಕರೆಗಿ ಪೌಲನು ಬರೆಯಲ್ಲಲಿ. ಬಹುಶಃ ಪೌಲನು ಶೋರ್ಾದಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲದದ 
ಆ ಸುಳಳು ಬೆ ೋಧ್ಕರ ವಿರುದಧವರಗಿ ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿದದ ಕೆೈಸತರನುು 
ಸ್ತ್ದಧಗೆ ಳಿಸುವದಕೆೆ ಇಚುಸ್ತ್ದಿದೋರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಈಗರಗಲೆೋ ರೆ ೋಮರಪುರಕೆೆ 
ತ್ಲುಪ್ಪದದರು ಎಿಂಬದಕೆೆ ಯರವ ಸುಳಿವುಗಳಳ ಕರಣಿಸುವದಿಲಿ. 

ಅಲಿದೆ, ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆ ಒಿಂದು ಸರಳವರದ “ಮೊದಲ ಸ ತ್ಾಗಳ”8 
ಸಿಂದೆೋಶವಲಿ ಎಿಂಬದನುು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಳುಬೆೋಕು. ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿನ ಕೆೈಸತರ 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯು ಜಗತ್ರತಗೆಲರಿ ಪರಿಚತ್ವರಗಿತ್ುತ (1:8). ಅವರು “ಸಕಲ ಜ್ಞರನದಿಿಂದ 
ತ್ುಿಂಬ್ರದವರರಗಿಯ  ಒಬಬರಿಗೆ ಬಬರು ಬುದಿಧಹೆೋಳಳವದಕೆೆ ಶಕತರರಗಿದದರು” (15:14). 
ಅವರಿಗಿದದ ಅವಶಾಕತ್ೆಯು ವರಕಾದ “ಹರಲು” ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ (ಇದು ಸುಲಭವರಗಿ 
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ಜೋಣೆವರಗುವಿಂತ್ದುದ), ಆದರೆ “ಗಟಟಯರದ ಆಹರರ” ಆಗಿತ್ುತ (ಇದು ಸುಲಭವರಗಿ 
ಜೋಣಿೆಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲರಗದುದ) (ನೆ ೋಡಿರಿ ಇಬ್ರಾಯ 5:12). ಒಿಂದು ವೆೋಳ ,ೆ ಹೆ ಸ 
ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಯರವದರದರ  ಪುಸತಕ “ಗಟಟಯರದ ಆಹರರ” ಕೆೆ ಯೋಗಾವರಗಿದದರೆ, 
ಅದು ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆ. Charles Swindoll ಇದನುು “ಇದು ಆತ್ಮಕೆೆ ಹಗುರವರದ 
ತ್ರಿಂಡಿಯಲಿ,” ಅದರ ಬದಲರಗಿ ಇದು “ಪೂಣೆ ಪಾಮರಣದ ಊಟ್” ಆಗಿರುತ್ತದೆಿಂದು 
ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ.9 

ಅಷ್ುಟಮರತ್ಾವಲಿದೆ, ಪೌಲನ ಇತ್ರ ಪತ್ರಾಕೆಗಳ ಹರಗೆ ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯು ಆಿಂತ್ರಿಕ 
ಸಮಸೆಾಗಳನುು ಬಗೆಹರಿಸುವದಕೆೆ ಬರೆಯಲಪಟಟಲಿ. ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 
ಯಹ ದಾರ ಹರಗ  ಅನಾಜನರ ಮಧ್ಾದಲ್ಲಿ ಕಷ್ೆಣಗಳಳ ಇದಿದರಬಹುದರಗಿದೆ. ಹರಗೆ 
ಇದದದ ದೆೋ ಆಗಿದದರೆ ಪೌಲನು ತ್ಕೆಮರಡುವ ವಿಧ್ವು ಆ ಕಷ್ೆಣೆಯನುು 
ಕಡಿಮೆಗೆ ಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹರಯಕವರಗಿರಬಹುದರಗಿದೆ- ಆದರೆ ಆ ಸಮಸೆಾಯ ಬಗೆೆ ಕಾಮ 
ಕೆೈಕೆ ಳಳುವದು ಆತ್ನ ಪರಾಥಮಿಕ ಉದೆದೋಶವರಗಿರಲ್ಲಲಿ. 

ಅಿಂತ್ರಮವರಗಿ, ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಪರಾಥಮಿಕ ಉದೆದೋಶವು (ಕೆಲವು ಲೆೋಖಕರು 
ತ್ರೋಮರೆನಕೆೆ ಬಿಂದ ಹರಗೆ) ಪೌಲನು ಸೆಪೋನಗೆ ಮರಡಬೆೋಕೆಿಂದಿದದ ಪಾಯರಣಕರೆಗಿ 
ಬೆಿಂಬಲವನುು ಪಡೆದುಕೆ ಳಳುವದು ಆಗಿರಲ್ಲಲಿ. ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿನ ಸಭೆ ಅವನಗೆ 
ಸಹರಯ ಮರಡುವದೆಿಂದು ಪೌಲನು ನರಿೋಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟದುದ ನಜ (15:24). ಹೆೋಗ , ಆತ್ನ 
ಉದೆದೋಶವೆಲರಿ ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮ ಲಕ ಆರ್ಥೆಕ ಸಹರಯವನುು ಮರತ್ಾವೆೋ 
ಪಡೆಯುವದರಗಿದದಲ್ಲಿ, ಅದನುು ಈಗರಗಲೆೋ ಆತ್ನ ಮತ್ುತ ಆತ್ನ ಸೆೋವೆಯ 
ಪರಿಚ್ಯವಿರುವ ಸಭೆಗಳಿಿಂದ ಪಡೆದುಕೆ ಳಳುವ ಸರಧ್ಾತ್ೆ ಅಧಿಕವರಗಿತ್ುತ. 

ಹರಗರದರೆ ಪೌಲನು ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಬರೆಯುವದರಲ್ಲಿನ ಉದೆಧೋಶವರದರ  
ಏನರಗಿತ್ುತ? ರೆ ೋಮರಪುರ ಪತ್ರಾಕೆಯು ಒಿಂದು ಉಪದೆೋಶದ ದರಸರತವೆೋಜು ಆಗಿದೆ. 
ರೆ ೋಮರಪುರದಲ್ಲಿನ ಕೆೈಸತರು “ಸ್ತ್ಥರಗೆ ಳಳುವದನುು” ಕರಣುವ ಹರಗೆ ಅವರನುು 
ಸಿಂಧಿಸಬೆೋಕೆಿಂದು ಹಿಂಬಲ್ಲಸ್ತ್ದನು (1:11). ಆತ್ನು ಅವರನುು “ಸ್ತ್ಥರಗೆ ಳಿಸುವ” ಅಥವರ 
ಬಲಗೆ ಳಿಸುವ ಒಿಂದು ದರರಿಯಿಂದರೆ, ಉಪದೆೋಶದ ಮ ಲಕವರಗಿ (ನೆ ೋಡಿರಿ 16:25, 
26; ಮತ್ರತಯ 28:20; ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 18:23). ಆತ್ನು ಎಿಂದರದರ  (ಈ 
ಮುಿಂಚೆ ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದ ಹರಗೆ) ರೆ ೋಮರಪುರ ತ್ಲುಪುತ್ರತನೆಿಂಬದು ಬಹಳ 
ಅಸಿಂಭವನೋಯವರಗಿದದದರಿಿಂದ, ಆ ಉದೆದೋಶವನುು ನೆರವೆೋರಿಸುವದಕರೆಗಿ ಆತ್ನು 
ಒಿಂದು ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಕಳಳಹಸ್ತ್ಕೆ ಟ್ಟನು. Merrill C. Tenney ಹೋಗೆ ಬರೆಯುತ್ರತರೆ: 

ಕೆ ರಿಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯಿಂತ್ೆ, ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆ . . . 
ಸತ್ಾದ ಉಪದೆೋಶದ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲನ ತ್ಪುಪಗಳನುು ತ್ರದುದವ ದಕೆೆ ಸಮಪ್ಪೆತ್ವರಗಿಲಿ. 
ಇದು ಎಲರಿ ಕೆೈಸತವಿಚರರದ ಕ್ಷೆೋತ್ಾಗಳನುು ಒಳ ಗೆ ಿಂಡಿಲಿವರದರ —ಅಿಂತ್ಾಕರಲಶರಸರ 
[“ಕಡೆೋ ಸಿಂಗತ್ರಗಳ” – ಅಧ್ಾ ಯನ] ಇದರಲಿ್ಲ ಕಿಂಡುಬರುವದಿಲಿ10—ಇದು ಎಫೆಸ 
ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಹೆ ರ ತ್ುಪಡಿಸ್ತ್, ಬೆೋರೆ ಯರವದೆೋ ಪೌಲನ ಪತ್ರಾಕೆಗಳಿಗಿಿಂತ್ಲ  
ಕೆೈಸತತ್ವದ ಹೃದಯದ ಕುರಿತ್ ವಾವಸ್ತ್ಥತ್ವರದ ವಿವರವನುು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಪೌಲನ ಬಹು 
ಪರಲು ಪತ್ರಾಕೆಗಳಳ ವಿವರದರತ್ಮಕವರಗಿರುತ್ತವೆ ಅಥವರ ತ್ರದುದವಿ ಕೆಯ ಸವಭರವ 
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ಹೆ ಿಂದಿರುತ್ತವೆ; ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆ ಪಾಮುಖವರಗಿ ಒಿಂದು 
[ಉಪದೆೋಶರತ್ಮಕ] ಪತ್ರಾಕೆಯರಗಿದೆ.11 

Moses E. Lard ತ್ರೋಮರೆನಕೆೆ ಬಿಂದದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಉದ ದೆೋಶದ ಪಾಶೆುಗೆ 
“ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿನ ವಿಷ್ಯಗಳಳ ಉತ್ತಮವರಗಿ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಯರವ ಪಾಭರವವನುು 
ಬ್ರೋರಬೆೋಕೆಿಂದು ಈ ವಿಷ್ಯಗಳನುು ರ ಪ್ಪಸ್ತ್ದರದಗ ಾ, ಅದೆೋ ಉದೆದೋಶಕರೆಗಿಯೋ 
ಪತ್ರಾಕೆಯು ಬರೆಯಲಪಟಟತ್ು.”12 J. D. Thomas ಈ ಪುಸತಕವನುು “ಎಲರಿ ಯುಗಗಳಿಗೆ 
ಪರಾಥಮಿಕ ಕೆೈಸತತ್ವ” ದ ರ ಪರೆೋಖ್ೆ ಎಿಂದು ಕರಣುತ್ರತರೆ.13 

ಒಬಬನು ರೆ ೋಮರಪುರದ ಪರಾಮುಖಾತ್ೆಯನುು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಳುಬೆೋಕು. 
ಇನೆ ುಿಂದೆಡೆಯಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಆ ಪಟ್ಟಣವನುು ತ್ಲುಪ್ಪದದಲ್ಲಿ, ಬಹುಶಃ ಅದನುು ಸುವರತ್ರೆಕ 
ಕೆೋಿಂದಾವನರುಗಿ ಮರಡಿ ಅಲ್ಲಿಿಂದ ಆತ್ನು ಮತ್ುತ ಜೆ ತ್ೆ ಸೆೋವಕರು ಸೆೋರಿಕೆ ಿಂಡು ರೆ ೋಮ್ 
ಸರಮರಾಜಾದ ಪಶುಮದ ಅಧ್ೆಭರಗವನುು ಸಿಂಧಿಸುತ್ರತದದರು. ಆತ್ನು ರೆ ೋಮರಪುರದ 
ಕೆೈಸತರಿಗೆ ಬರೆದ ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯು ಈ ಉದೆದೋಶಕೆೆ ದರರಿಯನುು ಸ್ತ್ದಧಗೆ ಳಿಸುವದರಗಿತ್ುತ. 
ಮತ್ೆ ತಿಂದೆಡೆ, ಪೌಲನು ರೆ ೋಮರಪುರವನುು ತ್ಲುಪದಿದದಲ್ಲಿ, ತ್ನಗಿದದ ಕೆೈಸತತ್ವ ಸವಭರವದ 
ಕುರಿತ್ (ದೆೈವಪೆಾೋರೆೋಪ್ಪತ್) ಜ್ಞರನವನುು ಅನಾಜನರ ಜಗತ್ರತಗೆ ವಿವರಿಸುವ ಅಮ ಲಾವರದ 
ಸಿಂಗಾಹಣೆ ಇದರಗುತ್ರತತ್ುತ.  

ಪೌಲನು ಎಲರಿ ಕರಲಗಳಿಗೆ ಕೆೈಸತತ್ವದ ರ ಪರೆೋಖ್ೆಯನುು ನೋಡುತ್ರತದರದನೆಿಂಬದು 
ಆತ್ನಗೆ ಗಾಹಕೆಯರಗಿತ್ೆ ತೋ? ಬಹುಶಃ ಇಲ,ಿ ಆದರೆ ಅದು ಆತ್ಮನ ಉದೆದೋಶವರಗಿತ್ ತೆಿಂದು 
ತ್ೆ ೋರುತ್ತದೆ-ಯರಕೆಿಂದರೆ ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯು ಅದನೆುೋ 
ನೆೋರವೆೋರಿಸುತ್ತದೆ. R. C. Bell ಅದನುು ಹೋಗೆ ಕರೆದನು, “ಬೆೋರಿನಿಂದ ಫಲದ ವರೆಗಿನ 
ಕೆೈಸತತ್ವದ ಒಿಂದು ಸಿಂಕ್ಷಿೋಪತ ಹೆೋಳಿಕೆ.”14  

ಹಿನುಲ  
ಈ ಪುಸತಕವನುು ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಲು ಅಗತ್ಾವರದ ಸ್ತ್ದಧತ್ೆಯ ಭರಗವರಗಿ, 

ಪೌಲನು ಸಿಂಬೆ ೋಧಿಸ್ತ್ದ ಸಮಸೆಾಯನುು ನರಿೋಕ್ಷಿಸತ್ಕೆದುದ. ವಿವಿಧ್ ಸಮಸೆಾಗಳ 
ಪಟಟಯನುು ಮರಡಬಹುದು-ಕೆಲವು ಲೆೋಖಕನ ಕೆ ೋನದಿಿಂದ, ಇನುು ಕೆಲವು ಸ್ತ್ವೋಕೃತ್ರ 
ಕೆ ೋನದಿಿಂದರಗಿವೆ-ಆದರೆ ನಮಮ ತ್ಕ್ಷಣದ ಆಸಕ್ರತಯು ಪೌಲನಗೆ ಚಿಂತ್ೆಯರಗಿದದ 
ಹನೆುಲೆಯ ಸಮಸೆಾ. ಅಲ್ಲ ಿ ಸಮಸೆಾಯು ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರಕೆೆ ಕೆೈಸತನೆ ಬಬನ 
ಸಿಂಬಿಂಧ್ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಳವದು ಅತ್ಾಿಂಥ ಸರಳವಲಿ. ಕೆಲವು ಕೆೈಸತ ಯಹ ದಿಗಳಳ (ಇಿಂದು 
ಅನೆೋಕ ವೆೋಳ  ೆ ಅವರನುು “ಯಹ ದಿಕರಣಗೆ ಳಿಸುವ ಉಪದೆೋಶಕರು” ಎನುುತ್ರತರೆ) 
ಬೆ ೋಧಿಸುತ್ರತದದದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಯೋಸುವಿನ ಮತ್ುತ ಅಪೊಸತಲರ ಉಪದೆೋಶಗಳ ಜೆ ತ್ೆಗೆ, 
ಅನಾಜನರು ಮೊೋಶೆಯ ಧ್ಮೆಶರಸರ ಅನುಸರಿಸಬೆೋಕು ಎಿಂಬುದು. ಇದೆ ಿಂದು ಹೆ ಸ 
ಸಮಸೆಾಯರಗಿರಲ್ಲಲಿ; ಪೌಲನು ಈ ಸಮಸೆಾಯ ಕುರಿತ್ು ಗಲರತ್ಾದವರಿಗೆ ಬರೆದ 
ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ತ್ದದನು. 

ಪೌಲನು ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಪರಾಥಮಿಕ ಉತ್ತರವು 
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ಗಲರತ್ಾದಲ್ಲಿರುವಿಂತ್ೆಯೋ ಇತ್ುತ: ಮನುಷ್ಾನು ಧ್ಮೆಶರಸರದಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ನೆಿಂದು 
ಎಣಿಸಲಪಡುವದಿಲಿ (3:20). ಹೆೋಗ , ಪೌಲನು ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆ ಯಲ್ಲ ಿ
ತ್ನು ಉತ್ತರವನುು ವಿಸತರಿಸುತ್ರತನೆ. ಗಲರತ್ಾದಲ್ಲಿ ಆತ್ನು, ಧ್ಮೆಶರಸರವು 
ತ್ರತ್ರೆಲ್ಲಕವರಗಿತ್ೆತೋ ಹೆ ರತ್ು ಶರಶವತ್ವಲಿ ಎಿಂದು ವರದಿಸ್ತ್ದನು. ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ 
ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅದೆೋ ಸತ್ಾವನುು ಆತ್ನು ಕಲ್ಲಸ್ತ್ದನು (7:1-4) ಆದರೆ ವಿಷ್ಯವನುು 
ಮತ್ತಷ್ುಟ ವಿವರಿಸ್ತ್ದನು: ಒಬಬನು ಮೊೋಶೆೋಯ ಧ್ಮೆಶರಸರದಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ನೆಿಂದು 
ಎಣಿಸಲಪಡುವದಿಲಿ ಯರಕೆಿಂದರೆ ಯರವ ಧ್ಮೆಶರಸರವೂ ಆತ್ನನುು ರಕ್ಷಿಸಲು 
ಸಮಥೆವಲಿ. ಆತ್ನಗೆ ಕರುಣೆ ಮತ್ುತ ಕೃಪೆಯ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ, ಇಲಿವರದರೆ ಆತ್ನಗೆ 
ನರಿೋಕ್ಷೆಯೋ ಇಲಿ! ನಮಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಧರರವರಗಿ ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು ಮರತ್ಾವೆೋ 
ಒಪ್ಪಪಕೆ ಳುಬಹುದರಗಿದೆ-ಯರಕೆಿಂದರೆ ಮನುಷ್ಾನು ತ್ನು ಕ್ರಾಯಗಳಿಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಪಟ್ಟರೆ, 
ಆತ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೃಪೆಯಿಿಂದ ಆಗಿರಲರರದು (11:6). 

ಪೌಲನ ವಿಚರರಧರರೆ ಇಡಿೋ ಪುಸತಕವನುು ಮುಗಿಸುವರಗ ಹೆಚ್ುು ಹೆಚ್ುು 
ಸಪಷ್ಟಗೆ ಳಳುವದು. ಹೆೋಗ , ಅಧ್ಾಯನದ ಪರಾರಿಂಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ರ ಪರೆೋಖ್ೆಯನುು 
ನೆ ೋಡುವದರಿಿಂದ ಅದನುು ತ್ಕ್ಷಣವೆೋ ಗುರುತ್ರಸುವದಕೆೆ ವೆೋದಿಕೆಯನುು ಹರಕುತ್ತದೆ. 
ವಿದರಾರ್ಥೆಯು ಇದನುು ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಡುವರಗ, ಸತ್ಾವು ಹೆಚ್ುು ಹೆಚ್ುು ದೆ ಡಡದರಗುವದನುು 
ಕರಣುವನು.  

ಮಹತ್ವ 
ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯು “ಕೆೈಸತತ್ವದ ಹೃದಯಬಡಿತ್” 

ವನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡಿದೆ ಎಿಂದು ಹೆೋಳಲರಗಿದೆ. ಇದರ ಮೌಲಾದ ಬಗೆೆ ಸರಕಷ್ುಟ ಸರಕ್ಷಿಗಳನುು 
ಕೆ ಡಬಹುದು. Samuel Taylor Coleridge ಈ ಪುಸತಕವನುು ಹೋಗೆ ಕರೆದರು 
“ಅಸ್ತ್ತತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಾಿಂಥ ಸವಿಸರತರವರದ ಕೃತ್ರ.”15 Alexander Campbell ಹೋಗೆ 
ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ, ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಸಿಂದೆೋಶವು ಪೌಲನ ಎಲರಿ 
ಪತ್ರಾಕೆಗಳಿಗೆ ಪಾಮುಖವರಗಿರುತ್ತದೆ.16 Tenney ಇದನುು “ಕೆೈಸತ ವೆೋಧರಿಂತ್ದ ಮ ಲರಧರರ” 
ಎಿಂದು ಕರೆದರು.17 Augustine, Luther, ಮತ್ುತ Moody ಯಿಂತ್ಹ ಧರಮಿೆಕ 
ನರಯಕರು ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯು ತ್ಮಮ ಜೋವಿತ್ಗಳಿಗೆ 
ಸ ೂತ್ರೆಯಿಂದು ಹೆೋಳಿಕೆ ಿಂಡರು. Edward Fudge ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು “ಸಭರ ಚ್ರಿತ್ೆಾಯ 
ರ ಪಕರರಕ” ಎಿಂದು ಕರೆದರು.18 

ಇದರಿಿಂದ ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯು ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ 
ಅತ್ಾಿಂಥ ಪರಾಮುಖಾ ಪುಸತಕ ಅಥವರ ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಉಳಿದ ಪುಸತಕಗಳನುು 
ನಲೆಕ್ಷಿಸ್ತ್ ಇದರ ಮೆೋಲೆ ಗಮನ ಕೆೋಿಂದಿಾಕರಿಸಬೆೋಕೆಿಂದು ಹೆೋಳಳತ್ರತಲಿ. James Burton 

Coffman ಹೆೋಳಿದುದ ಸರಿಯರಗಿಯೋ ಇದೆ, “ಪವಿತ್ಾ ಗಾಿಂಥದಲ್ಲಿನ ಒಿಂದು ಭರಗವನುು 
ಮತ್ೆ ತಿಂದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಉನುತ್ತಕೆೆೋರಿಸುವದು ಅಪರಯಕರ, ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ, ಹರಗೆ 
ಮರಡುವದರದರೆ ದೆೋವರ ಪಾಕಟ್ಣೆಯ ಅತ್ಾವಶಾಕವರದ ಐಕಾತ್ೆಯನುು ಕೆೋಡಿಸ್ತ್ದಿಂತ್ರ 
ಗುವದು.”19 Douglas J. Moo ತ್ೆ ೋರಿಸುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ 
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ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರಣದಿರುವ ಸಿಂಗತ್ರಯಿಂದರೆ “ಕ್ರಾಸತತ್ವದ [ಕ್ರಾಸತನ ಜೋವನ, ಗುಣನಡತ್ೆ, 
ಮತ್ುತ ಸವಭರವದ ಕುರಿತ್ ಅಧ್ಾಯನ], ಅಥವರ ಅಿಂತ್ಾಕರಲ ಶರಸರ [‘ಕಡೆೋ ಸಿಂಗತ್ರಗಳ,’ 
ಎರಡನೆ ಬರೆ ೋಣವು ಸೆೋರಿದ ಅಧ್ಾಯನ], ಅಥವರ ಸಭರಶರಸರ [ಸಭೆ ಮತ್ುತ ದೆೋವರ 
ಸಿಂಕಲಪದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸರಥನದ ಬಗೆ ೆಅಧ್ಾಯನ ಕುರಿತ್ ಮಹತ್ತರ ಚ್ಚೆೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ ಎಫೆಸ 
3:10, 11)].”20 

ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯೋ ಎಲರಿ ಪರಾಮುಖಾವುಳುದದಲಿ ಆದರೆ ಅದು 
ಪರಾಮುಖಾವರದದುದ ಅತ್ರ ಪರಾಮುಖಾವರದದುದ. Anders Nygren ಅದನುು “ಪೌಲನ 
ಸುವರತ್ೆೆ” ಎಿಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ತ್ದನು.21 John R. W. Stott ಈ ಬಣಣನೆಯನುು ನೋಡಿದರು: 

ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯು ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಾಿಂಥ 
ಪೂಣೆವರದ ಮತ್ುತ ಅತ್ರ ಸುಸಿಂಬದಧವರದ ಕೆೈಸತ ಸುವರತ್ೆೆಯ 
ಪಾಣರಳಿಕೆಯರಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲಿ್ಲ ಅಪೊಸತಲನರದ ಪೌಲನು “ದೆೋವರ ಸಿಂಕಲಪವನೆುಲರಿ 
ನಮಗೆ ತ್ರಳಿಸ್ತ್ದೆನು.” . . . ಆತ್ನ ವರಾಖ್ರಾನದಲ್ಲಿ ಒಿಂದು ವೆೈಭವ, ಸವಿಸರತರತ್ೆ, ಒಿಂದು 
ತ್ರಕ್ರೆಕತ್ೆ ಇದುದ ಅದು ಎಲರಿ ಪ್ಪೋಳಿಗೆಗಳಲ್ಲ ಿಅದನುು ಅಭರಾಸ್ತ್ಸಬೆೋಕು ಎಿಂಬ ಬಯಕೆ 
ಮತ್ುತ ಪಾಶಿಂಸೆಯನುು ಉಿಂಟ್ುಮರಡಿರುತ್ತದೆ.22 

Chrysostom ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು “ಆತ್ರೀಕ ತ್ುತ್ ತರಿ” ಎಿಂದು ಕರೆದನು.23 ತ್ುತ್ ತರಿಗಳಳ 
ನಮಮ ಗಮನವನುು ಸೆಳೆಯುವದಕರೆಗಿವೆ, ನಮಮನುು ಎಬ್ರಬಸುವದಕೆೆ ಇರುತ್ತವೆ, ಮತ್ುತ 
ಅದನೆುೋ ಪೌಲನ ಪತ್ರಾಕೆ ಮರಡುತ್ತದೆ! 

ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮಹತ್ವವು ತ್ೆ ೋರಿಸುವದೆೋನೆಿಂದರೆ ಅದು 
ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಲಪಡ ಬೆೋಕೆಿಂಬುದು ಪೌಲನ (ಮತ್ುತ ದೆೋವರ) ಇಚೆುಯರಗಿತ್ುತ. ಈ ಪತ್ರಾಕೆ 
ಭಯಹುಟಟಸುವಿಂತ್ದುದ. ಇದು ಪೌಲನೆೋನೆ ೋ ಯೋಚ್ನೆಮರಡದೆ ಗಿೋಚರುವಿಂತ್ ಒಿಂದು 
ಧರಮಿೆಕ ಪಾಬಿಂಧ್ ಅಥವರ ಸರಮರನಾ ಪತ್ಾವಾವಹರರ ಆಗಿರುವದಿಲಿ. 
ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ುು ಕಠಿಣವರದ ಭರಗಗಳನುು 
ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡೆೋ ಪೆೋತ್ಾನು ಪೌಲನ ಪತ್ರಾಕೆಗಳಲ್ಲಿನ ಸಿಂಗತ್ರಗಳಳ 
“ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಲು ಕಠಿಣ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿರಬೆೋಕು ಎಿಂಬದರಗಿ ಒಬಬನು ಭರವಿಸಬಹುದು 
(2 ಪೆೋತ್ಾ 3:16). ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಲು ಏಕೆ 
ಕಠಿಣ ಎಿಂಬದಕೆೆ Henry H. Halley ಎರಡು ಕರರಣಗಳನುು ಕೆ ಡುತ್ರತರೆ:  

ಒಿಂದು ಕರರಣವೆೋನಿಂದರೆ ಪೌಲನ ಬರಹದ ಶೆೈಲ್ಲ. ಆತ್ನಗೆ ಒಿಂದು ವಿಷ್ಯವನುು 
ಪರಾರಿಂಭಿಸ್ತ್ ನಿಂತ್ರ ವಿಷ್ಯರಿಂತ್ರ ಮರಡುತ್ತಲೆೋ ಹೆ ೋಗುವಿಂಥ ಹವರಾಸವಿತ್ುತ, ಹೋಗೆ 
ಕೆಲವು ಸರರಿ ಆದರದ ತ್ಕ್ಷಣ ಬರುವ ವಿಷ್ಯಕೆೆ ಹೆ ೋಗುವ ಬದಲರಗಿ ಮತ್ೆತೋ ಹಿಂದಕೆೆ 
ಹೆ ೋಗುವದರಿಿಂದ ಅವುಗಳ ನಡುವಿನ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವನುು ಕರಣುವದಕೆೆ 
ಕಷ್ಟಕರವರಗುತ್ತದೆ. ಇನೆ ುಿಂದು ಕರರಣವೆಿಂದರೆ ಪತ್ರಾಕೆಯು ಒಿಂದು ಸಮಸೆಾಯ ಬಗೆೆ 
ಮರತ್ರಡುತ್ತದೆ, ಆ ಸಮಸೆಾಯು ನಮಗೆ ಿಂದು ಸಮಸೆಾಯೋ ಆಗಿರುವದಿಲಿ, ಆದರೆ ಆ 
ಕರಲದಲ್ಲ ಿ ಅದು ಸುದಿಧಯಲ್ಲಿರುತ್ರತದದ ಉರಿಯುವ ಸಮಸೆಾಯರಗಿರುತ್ರತತ್ುತ: ಒಬಬ 
ಅನಾಜನರಿಂಗದವನು ಯಹ ದಾನರಗಿ ಮತ್ರಿಂತ್ರ ಹೆ ಿಂದದೆಯೋ ಒಬಬ 
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ಕೆೈಸತನರಗಿರುವದಕೆೆ ಸರಧ್ಾವೋ.24 

ಮ ರನೆಯ ಕರರಣವನುು ಸೆೋರಿಸಬಹುದು: ನಮಮಲ್ಲಿ ಅನೆೋಕರಿಗೆ ಹೆಚರುಗಿ 
ಆಲೆ ೋಚ್ನೆ ಮರಡುವ ಕುರಿತ್ು ಹೆಚ್ುು ಇಷ್ಟವಿರುವದಿಲಿ. ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ 
ಪತ್ರಾಕೆಯು ಒಗಟರಗಿರಬಲಿದು. ಜನರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ಿಂದುವದಕೆೆ ಏನರದರ  
ಮರಡಬೆೋಕೆಿಂದು ನಮಮಲ್ಲಿ ನಿಂಬುವವರು (ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 2:37, 38) “ರಕ್ಷಣೆಯು 
ಕ್ರಾಯ ಮರಡದ ಆದರೆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಡುವವನಗೆ ಸ್ತ್ಕುೆವ ವರ” ಎಿಂಬ ವರಕಾ ಭರಗವನುು 
ನೆ ೋಡಿದರಗ ಗೆ ಿಂದಲಕ್ರೆಡರಗಬಹುದು (ರೆ ೋಮರಪುರ 4:5). ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ 
ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯು “ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದಲೆೋ ರಕ್ಷಣೆ” ಎಿಂದು ಕಲ್ಲಸುತ್ತದೆಿಂದು 
ಮನವರಿಕೆಯರದವರು “ದೆೋವರು ಪಾತ್ರಯಬಬನಗ  ಅವನವನ ಕೃತ್ಾಗಳಿಗೆ ತ್ಕೆ 
ಪಾತ್ರಫಲವನುು ಕೆ ಡುವನು” ಎಿಂಬದನುು ನೆ ೋಡುವರಗ ಅಸತವಾಸತಗೆ ಳಳುವರು (2:6). 
ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಗೆ ಚಿಂತ್ನೆ-ಹೆಚ್ುು ಚಿಂತ್ನೆ, ಗಿಂಭಿೋರ ಚಿಂತ್ನೆಯ-
ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕರರಣದಿಿಂದ Eugene Peterson ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು “ಚಿಂತ್ನೆಯಲ್ಲ ಿ
ಒಿಂದು ಸರಹಸ.”25 ಎಿಂದು ಕರೆದರು.  

Bell ರವರು ಈ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನುು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತ್ದರದರೆ: “ಇದು ಕೆೋವಲ ರುಚ 
ನೆ ೋಡತ್ಕೆ, ಅಥವರ ಅವಸರವರಗಿ ನುಿಂಗಿಬ್ರಡುವ ಪುಸತಕವಲಿ: ‘ಮೆಲಕು ಹರಕ್ರ 
ಜೋಣಿೋೆಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬೆೋಕರದ ಪುಸತಕ’ . . . ರೆ ೋಮರಪುರದರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯು 
ಗಿಂಭಿೋರವರದ, ಹಿಂಬಲ, ಆಸಕ್ರತಯಿರುವ ವಿದರಾರ್ಥೆಗಳಿಗರಗಿಯೋ ಇರುತ್ತದೆ, ಜೋವಿತ್ದಲ್ಲ ಿ
ಆಳವರದ, ಉನುತ್ವರದ ಬಯಕೆಯಿರುವವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.”26 Prentice Meador 
ರವರು ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮೆೋಲೆ ಸಿಂದೆೋಶದ ಸರಣಿಯನುು 
ಪರಾರಿಂಭಿಸುತ್ರತ ನೋಡಿದ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ ಹೋಗಿತ್ುತ: “ನರವು ಆಳವಿಲಿದ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲಿ; ನಮಮ 
ತ್ಲೆಯವರೆಗ  ನೋರು ಬರುವಷ್ುಟ ಹದಿನರರು ಅಡಿಗಳಷ್ುಟ ಆಳವರದ ನೋರಿನಲ್ಲಿದ ದೆೋವೆ!”27 

ಹೆೋಗ , ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಬೆೋಕರದದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ 
ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳಳುವದು ಅಸರಧ್ಾವೆೋನಲಿ. ಜೋವಿತ್ಕರಲವೆಲರಿ ಅಧ್ಾಯನ 
ಮರಡಿದರ  ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಕೆಲವು ಭರಗಗಳಳ ಗೆ ಿಂದಲದಿಿಂದ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ; ಆದರೆ 
ಇದರ ಪಾಧರನ ಸಿಂದೆೋಶವನುು ಯರರ  ಗಾಹಸಲರಗದಿದದಲ್ಲಿ, ನಮಗರಗಿ ಇದನುು 
ಸಿಂರಕ್ಷಿಸುತ್ರತರಲ್ಲಲಿ.  

ದೆೋವರನುು ಆಕರಿಂಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೆ ಅದರ ಉಪದೆೋಶಗಳನುು ತ್ಮಮದರಗಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು 
ಅಗತ್ಾವರದ ಶಾಮಗಳನುು ವಹಸುವದಕೆೆ ಅನೆೋಕ ಕರರಣಗಳನುು ಕೆ ಡಬಹುದು. ಪೌಲನ 
ಕೆಲವು ಬರಹಗಳಳ ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಲು ಕಷ್ಟಕರವೆಿಂದು ಮರತ್ಾ ಪೆೋತ್ಾನು ಹೆೋಳಲ್ಲಲಿ, 
ಆದರೆ ಆತ್ನು ಕೆಲವು “ವಿದರಾಹೋನರ  ಚ್ಪಲಚತ್ತರ ” ಆ ಬರಹಗಳನುು “ತ್ಪರಪದ ಅಥೆ 
ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡು ತ್ಮಗೆ ನರಶವನುುಿಂಟ್ುಮರಡಿ ಕೆ ಳಳುತ್ರತರೆ” ಎಿಂದು ಸಹ ಹೆೋಳಿದನು (2 
ಪೆೋತ್ಾ 3:16). “ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ಮರತ್ಾವೆೋ” ಎಿಂದು ಕಲ್ಲಸಲು ರೆ ೋಮರಪುರ 1-
4ನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವವರಿಗೆ, ತ್ಮಗೆ ರೆ ೋಮರಪುರ 5 ರಲ್ಲಿ “ಮ ಲ ಪರಪ” ಸ್ತ್ಕ್ರೆತ್ು 
ಎಿಂದು ಯೋಚಸುವವರಿಗೆ, ಮತ್ುತ ತ್ಮಮ ಯುಗ ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ವನುು ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ 
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9-11ರ ಮೆೋಲೆ ಆಧರರಮರಡಿಕೆ ಳಳುವವರಿಗೆ ಒಬಬನು ಉತ್ತರಿಸಲು ಶಕತನರಗಿರಬೆೋಕು. 
ಹೆಚ್ುು ಪರಾಮುಖಾವರಗಿ, ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು 
ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಳುಲು ಸರಧ್ಾವರದದದನೆುಲರಿ ಮರಡಬೆೋಕರದ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ 
ಯರಕೆಿಂದರೆ ಅದರಿಿಂದ ಅವನಗೆ ಬಹಳ ಪಾಯೋಜನವಿರುತ್ತದೆ. ಒಬಬನು ಪೌಲನ 
ಪಾಮುಖ ವಿಚರರಧರರೆಯನುು ಅಥೆಮರಡಿಕೆ ಿಂಡರಗ, ಸಹಜವರಗಿ ಅದು ಅವನ 
ಜೋವನದ ದಿಕೆನೆುೋ ಬದಲರಯಿಸುವದು. Bell ಎಿಂಬವರ ಒಿಂದು ನೆಚುನ 
ಹೆೋಳಿಕೆಯಿಂದರೆ, “ನನಗೆ ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆ ಸ್ತ್ಕೆರೆ, ದೆೋವರಿಗೆ ನೋನು 
ಸ್ತ್ಗುವಿ!”28 

ಚರ್ಚಿಸುವ ಅಾಂಶಗಳು (ವಿಷಯ) 

ಚರ್ ಿಯಾಾಂಶದ ಹ ೇಳಿಕ  (ಗಳು) 
ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಭೆ ೋದಿಸಲರದ ಹನೆುಲೆ ಸಮಸೆಾಯ ಸವರ ಪದ ಕರರಣದಿಿಂದ, 

ರೆ ೋಮರಪುರ 3:28 ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮುಖಾ ಚ್ಚೆೆಯರಿಂಶವನುು ತ್ರಳಿಸುವದರಗಿದೆ ಎಿಂದು 
ಕೆಲವರು ಹೆೋಳಬಹುದು: “ಧ್ಮೆ ಪಾಮರಣ ಸಿಂಬಿಂಧ್ವರದ ಕಮೆಗಳಿಲಿದೆ 
ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದಲೆೋ ಮನುಷ್ಾರು ನೋತ್ರವಿಂತ್ರೆಿಂದು ನಣೆಯಿಸಲಪಡುವರೆಿಂಬದರಗಿ ನಶುಯ 
ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡಿದ ದೆೋವಲರಿ.” ಇತ್ರ ವರಕಾಭರಗಗಳನುು ಸಲಹೆಮರಡಲರಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 5:1 
ಸೆೋರಿಸಲರಗಿದೆ ಆದರೆ ಬಹಳ ಜನ 1:16, 1:17, ಅಥವರ ಇವೆರಡರ ಸಮಿಮಲನವು ಪತ್ರಾಕೆಯ 
ಚ್ಚೆೆಯರಿಂಶವನುು ತ್ರಳಿಸುತ್ತದೆ: 

ಸುವರತ್ೆೆಯ ವಿಷ್ಯದಲಿ್ಲ ನರನು ನರಚಕೆ ಳಳುವನಲಿ. ಆ ಸುವರತ್ೆೆಯು 
ದೆೋವರ ಬಲಸವರ ಪವರಗಿದುದ ಮೊದಲು ಯಹ ದಾರಿಗೆ ಆ ಮೆೋಲೆ ಗಿಾೋಕರಿಗೆ ಅಿಂತ್  
ನಿಂಬುವವರೆಲಿರಿಗ  ರಕ್ಷಣೆ ಉಿಂಟ್ು ಮರಡುವಿಂಥದರಗಿದೆ. ಹೆೋಗೆಿಂದರೆ ದೆೋವರಿಿಂದ 
ದೆ ರಕುವ ನೋತ್ರಯು ಅದರಲಿ್ಲ ತ್ೆ ೋರಿಬರುತ್ತದೆ [ಹಬಕ ೆಕನು 2:4 ರಲಿ್ಲ], 
“ನೋತ್ರವಿಂತ್ನು ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದಲೆೋ ಬದುಕುವನೆಿಂಬ” ಶರಸೆ ರೋಕ್ರತಯ ಪಾಕರರ ಆ 
ನೋತ್ರಯು ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಫಲವರಗಿದುದ ನಿಂಬ್ರಕೆಯನುು ಪಾಕಟಸುವಿಂಥದರಗಿದೆ (1:16, 17). 

ಹೆೋಗ , ಲೆೋಖಕರು ಈ ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿನ ಮುಖಾ ಪದಗಳ ಬಗೆೆ ಸಮಮತ್ 
ತ್ೆ ೋರುವದಿಲಿ. ಕೆಲವರು “ಸುವರತ್ೆೆ” ಯನುು, ಇನುು ಕೆಲವರು “ನಿಂಬ್ರಕೆ” ಮತ್ುತ 
ಇತ್ರರು “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರಕೆ” ಮತ್ುತ “ನೋತ್ರವಿಂತ್” ಎಿಂಬದನುು ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ. ಈ ಎಲರಿ 
ಪದಗಳೂ ಪರಾಮುಖಾ; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಿಂದನ ು ಹಗುರವರಗಿ ಎಣಿಸಬರರದು. 

ಮುಖಯ ಭಾವಗಳು 
ಹೆ ಸ ಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಲೆೋಖಕನು ಅನುಸರಿಸುವ ದರರಿಯನುು ಎದುರುನೆ ೋಡುವ 

ಒಿಂದು ರಿೋತ್ರಯಿಂದರೆ ಆತ್ನ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಆರಿಂಭವನುು ಆತ್ನ ಮುಕರತಯದೆ ಿಂದಿಗೆ 
ಹೆ ೋಲ್ಲಸ್ತ್ ನೆ ೋಡುವದು. ಹರಗರದರೆ ಎರಡು ಪರಾಮುಖಾವರದ ವರಕಾಭರಗಗಳೆಿಂದರೆ 
1:1-6 ಮತ್ುತ 16:20-27. ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯರವ ಪದಗಳಳ, ಮತ್ುತ ಆಲೆ ೋಚ್ನೆಗಳಳ 
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ಸರಧರರಣವರಗಿವೆ? 
“ದೆೋವರು” ಪಾಸರತಪ್ಪಸಲಪಟ್ಟಿಂತ್ೆ (1:1, 4; 16:20, 26, 27) “ಕ್ರಾಸತನು” ಎಿಂಬುದು ಪಾತ್ರ 

ಭರಗದಲ್ಲಿ ಹಲವರರು ಸರರಿ ಉಲೆಿೋಖಿಸಲಪಟಟದೆ (1:1, 4, 6; 16:25, 27). ಇವೆರಡ  
ಪೌಲನ ಸಿಂದೆೋಶಕೆೆ ಪಾಮುಖವರಗಿರುತ್ತವೆ. “ಸುವರತ್ೆೆ” ಎಿಂಬ ಪದ ಎರಡ  
ವರಕಾಭರಗಗಳಲ್ಲಿ ಕರಣಿಸುತ್ತದೆ (1:1; 16:25), ಮತ್ುತ “ಕೃಪೆ” ಎಿಂಬುದು ಸಹ (1:5; 16:24). 
ಇವುಗಳಳ ಮುಖಾ ಪದಗಳರಗಿರುವವು. ದೆೋವರು “ಮುಿಂಚತ್ವರಗಿ ಪವಿತ್ಾಶರಸರಗಳಲ್ಲಿ 
ತ್ನು ಪಾವರದಿಗಳ ಮ ಲಕ ಮರತ್ುಕೆ ಟ್ಟನು” ಎಿಂದು ರೆ ೋಮರಪುರ 1:2 ಹೆೋಳಳತ್ತದೆ. 
ಅದೆೋ ವೆೋಳ ೋೆ 16:26 “ಪಾವರದಿಗಳ ಗಾಿಂಥಗಳಿಿಂದ” ತ್ೆ ೋಪೆಡಿಸಲಪಟ್ಟದದರ ಕುರಿತ್ರಗಿ 
ಮರತ್ರಡುತ್ತದೆ. ಒಬಬನು ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಓದುವರಗ, 
ಪೌಲನು ತ್ನು ವರದವನುು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹಳೆಒಡಿಂಬಡಿಕೆಯ ಮೆೋಲೆ ಹೆೋಗೆ 
ನರಿಂತ್ರವರಗಿ ಅವಲಿಂಭಿತ್ನರದನೆಿಂಬದನುು ಗಮನಸಬಹುದು. 

ಅತ್ಾಿಂತ್ ಗಮನರಹೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಕೆಗಳಲೆ ಿಿಂದು 1:5 ಮತ್ುತ 16:26 ರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ಕುೆತ್ತದೆ. 1:5 
ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ತ್ರನು ಅಪೊಸತಲತ್ವವನುು ಪಡೆದನೆಿಂದು ಬರೆದನು. “ಆತ್ನ ಹೆಸರಿನ 
ಪಾಸ್ತ್ದಿಧಗರಗಿ ಎಲರಿ ಅನಾ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಂಬ ವಿಧೆೋಯತ್ವ ಉಿಂಟರಗುವದ 
ಕೆ ೆೋಸೆರ ನರವು ಆತ್ನ ಮ ಲಕವರಗಿ ಕೃಪೆಯನ ು ಅಪೊಸತಲತ್ನವನ ು 
ಹೆ ಿಂದಿದೆವು.” 16:26 ರಲ್ಲಿ, ಆತ್ನು ಹೆೋಳಿದ ದೆೋನೆಿಂದರೆ, ಆತ್ನ ಬೆ ೋಧ್ನೆಯ 
ಮುಖ್ರಿಂತ್ರ, ಸುವರತ್ೆೆಯು “ಎಲರಿ ದೆೋಶಗಳಿಗೆ, ಅನಾಜನರೆಲಿರಿಗೆ ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಂಬ 
ವಿಧೆೋಯತ್ವವನುು ಉಿಂಟ್ುಮರಡುವದಕೆ ೆೋಸೆರ ತ್ರಳಿಸಲಪಟಟದೆ.” ಇಲ್ಲಿ “ಅನಾಜನ” 
(ಯಹ ದೆಾೋತ್ರರು) ಮತ್ುತ “ದೆೋಶಗಳಳ” ಎರಡ  ಗಿಾೋರ್ಕ.ನ (ἔθνος, ethnos) ಒಿಂದೆೋ 
ಪದದಿಿಂದ ಅನುವರದಿಸಲಪಟಟದೆ. ಮ ರು ಸಿಂದೆೋಶಗಳಳ ಪತ್ರಾಕೆಯುದದಕ ೆ 
ದರರಗಳಿಂತ್ೆ ಸರಗುತ್ತವೆ: 

 
ದೆೈವಶರಸರದ ಸಿಂದೆೋಶ: ರಕ್ಷಣೆಯು “ನಿಂಬ್ರಕೆ” ಯ ಆಧರರದ ಮೆೋಲೆ ನಿಂತ್ರದೆ.  
ಅಭರಾಸ ಸರದಾವರದ ಸಿಂದೆೋಶ: ಈ ನಿಂಬ್ರಕೆಯು “ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯಲ್ಲಿ” 

ತ್ೆ ೋಪೆಡುತ್ತದೆ. ಹೆ ರಗಿನ ಅನಾಪರಪ್ಪಗಳ ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯು 
ಪಾಸರತಪ್ಪಸಲಪಟಟ ರುತ್ತದೆ (ನೆ ೋಡಿರಿ 6:16, 17),29 ಆದರೆ ಕೆೈಸತರಿಿಂದ 
ನರಿೋಕ್ಷಿಸಲರದ ವಿಧೆೋಯತ್ೆಯ ಕುರಿತ್ು ಪತ್ರಾಕೆಯ ನಿಂತ್ರದ ಭರಗದಲ್ಲಿ 
ಒತ್ರತ ಹೆೋಳಲರಗಿದೆ (ಅಧರಾಯಗಳಳ 12-16). 

ಸರವೆತ್ರಾಕ ಸಿಂದೆೋಶ: ರಕ್ಷಣೆ “ಎಲರಿ ದೆೋಶಗಳವರಿಗೆ.” ಎಲಿರ  ಕಳೆದು 
ಹೆ ೋಗಿದರದರೆ ಮತ್ುತ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಾದಲ್ಲಿದರದರೆ. ಎಲಿರ  ಒಿಂದೆೋ 
ವಿಧ್ದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸಲಪಡುವರು-ನಿಂಬ್ರಕೆಯ ಮ ಲಕ ಕೃಪೆಯಿಿಂದ. 

 
ಇದನುು Dale Hartman ಹೋಗೆ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ಗೆ ಳಿಸ್ತ್ದರದರೆ:30 1:1-6 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು 

ಒಿಂದು ಪಿಂಥವನುು ನೆಡುತ್ರತನೆ; 16:20-27 ರಲ್ಲಿ, ಆತ್ನು ಇನೆ ುಿಂದು ಪಿಂಥವನುು 
ನೆಡುತ್ರತನೆ. ಈ ಎರಡು ಪಿಂಥಗಳ ನಡುವೆ ಆತ್ನು ಒಿಂದು ಗೆರೆಯನುು ಎಳೆದು ಆ 
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ಗೆರೆಯ ಮೆೋಲೆ ತ್ನು ವರದಗಳನುು ಮತ್ುತ ತ್ರೋಮರೆನಗಳನುು ನೆೋತ್ು ಹರಕುತ್ರತನೆ. 

ಪರಮುಖ ಪದಗಳು 
ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವರದ ಪದಗಳಳ 

ಉದುವವರಗುವದನುು ಒಬಬನು ಗಮನಸಬಹುದು. Larry Deason ರವರು ಇಿಂಥ 
ಅನೆೋಕ ಮುಖಾ ಪದಗಳನುು ಮತ್ುತ ಅವುಗಳಳ ಎಷ್ುಟ ಸರರಿ ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಿಂಡಿವೆ ಎಿಂಬುದರ 
ಬಗೆೆ ಪಟಟಯನುು ಮರಡಿದರದರೆ.31 ಉಪಯೋಗಿಸಲಪಡುವ ಭರಷ್ರಿಂತ್ರಗಳಿಗೆ 
ಅನುಗುಣವರಗಿ ಪದಗಳ ಸಿಂಖ್ೆಾಯು ಹೆಚ್ುುಕಡಿಮೆ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಕೆಳಗೆ Deason 
ಪಟಟಯಿಿಂದ ಉದರಹರಣೆಗಳಳ: 

 
“ನೋತ್ರವಿಂತ್ರಕೆ” (ಮತ್ುತ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಪದಗಳಳ)—66 ಸರರಿ 
“ಧ್ಮೆಶರಸರ” —75 ಸರರಿ 
“ವಿಶರವಸ,” “ನಿಂಬ್ರಕೆ,” “ನಿಂಬು” —61 ಸರರಿ 
“ಪರಪ,” “ಪರಪ್ಪ,” “ಪರಪದಿಿಂದ” —58 ಸರರಿ 
“ಮರಣ,” “ಸರಯಿ,” “ಕೆ ಲುಿ” —48 ಸರರಿ 
“ಶರಿೋರ,” “ಶರರಿೋರಿಕ,” “ಪರಾಕೃತ್ರಕ” —30 ಸರರಿ 
“ಕೃಪೆ” —25 ಸರರಿ 
“ಪರಿಶುದಧ” (ಮತ್ುತ ಸಿಂಬಿಂಧಿತ್ ಪದಗಳಳ)—24 ಸರರಿ  
 

ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಕೆಲವು ಪರಠಗಳಳ ಈ ಪಾಮುಖ ಮತ್ುತ 
ಇತ್ರ ಪದಗಳ ಅಧ್ಾಯನದೆ ಿಂದಿಗೆ ಆರಿಂಭವರಗುತ್ತವೆ. ಈ ಆವೃತ್ರತಯಲ್ಲಿ ಮತ್ುತ ಇದರ 
ಸಹ ಪುಸತಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳಳ ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ ವಿವಿಧ್ ಅಧರಾಯಗಳ ನಿಂತ್ರ 
ಇವುಗಳೂೆಳಗೆ ಕೆಲವು ಪದಗಳಳ “ಹೆಚುನ ಅಧ್ಾಯನದಲ್ಲಿ” ವಿಶೆೋಷ್ವರಗಿ 
ತ್ೆ ೋರಿಸಲರಗಿದೆ. ಈ ವಿಭರಗಗಳಳ ಹೆೋಗೆ ಪೌಲನು ತ್ನು ಇಚೆುಯಿಂತ್ೆಯೋ ಈ ಶೆೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ 
ತ್ನು ವರದವನುು ಕಟ್ುಟತ್ರತ ಹೆ ೋದನೆಿಂಬದನುು ನಮಗೆ ತ್ೆ ೋರಿಸ್ತ್ಕೆ ಡುವವು. 

ಸಾಂಕ್ಷಿಪು ವರ್ಿನ   
ಪೌಲನ ಅನೆೋಕ ಪತ್ರಾಕೆಗಳಳ ದೆೈವಶರಸರದ (“ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್”) ಉಪದೆೋಶದೆ ಿಂದಿಗೆ 

ಆರಿಂಭವರಗುತ್ತವೆ ಮತ್ುತ ಪರಾಯೋಗಿಕ ಅನವಯದೆ ಿಂದಿಗೆ ಮುಕರತಯಗೆ ಳಿಸುತ್ರತನೆ. 
ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಹೋಗೆಯೋ ಇರುತ್ತದೆ—ಆದರೆ ಲೆೋಖಕರು 
ಇವೆರಡು ಒತ್ುತಗಳನುು ವಿಭರಗಿಸುವ ಬಗೆೆ ಸಮಮತ್ರಸುವದಿಲಿ. ಉದರಹರಣೆಗೆ, ಕೆಲವರು 
9-11ರ ವರೆಗಿನ ಅಧರಾಯಗಳನುು ದೆೈವಶರಸರದ ವಿಭರಗದಲ್ಲಿ ಸೆೋರಿಸ್ತ್ದರೆ, ಇನುು 
ಕೆಲವರು ಈ ಅಧರಾಯಗಳನುು ಅನವಯಿಕೆಗಳೆಿಂದು ಹೆಸರಿಸುತ್ರತರೆ. ಇನುು ಕೆಲವರು 
ದೆೈವಶರಸರದ ವಿಭರಗವು 5ನೆೋ ಅಧರಾಯಕೆೆ ಮುಗಿದುಹೆ ೋಗುತ್ತದೆಿಂದು ಸಹ ಹೆೋಳಳತ್ರತರೆ. 

ಈ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಸಿಂಕ್ಷಿಪತ ವಣೆನೆಯ ಒಿಂದು ಸರಳ ವಿಧ್ವೆಿಂದರೆ ಅದನುು ಎರಡು 
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ಸಮರನ ಭರಗವರಗಿ ಮರಡುವದು: ಮೊದಲ ಎಿಂಟ್ು ಅಧರಾಯಗಳಳ (1-8) ಮತ್ುತ 
ಕೆ ನೆಯ ಎಿಂಟ್ು ಅಧರಾಯಗಳಳ (9-16). ಅಧರಾಯ 1-8 ರಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ತ್ನು 
ಆಧರರವರಕಾವನುು ಸ್ತ್ಥರಪಡಿಸುತ್ರತನೆ; 9 ರಿಿಂದ 16 ಅಧರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತ್ನು ತ್ನು 
ಆಧರರವರಕಾವನುು ಅನವಯಿಸುತ್ರತನೆ. ಕೆ ನೆಯ ಎಿಂಟ್ು ಅಧರಾಯಗಳಳ ಬಹಳ 
ಸಹಜವರಗಿ ತ್ಮೊಮಳಗೆ ವಿಿಂಗಡಗೆ ಳಳುತ್ತವೆ. 9 ರಿಿಂದ 11 ಅಧರಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪೌಲನು ಹೆೋಗೆ 
ತ್ನು ಆಧರರವರಕಾವನುು Jim McGuiggan ಕರೆಯುವ ಪಾಕರರ “ಯಹ ದಿ ಸಮಸೆಾ” 
ಯಿಂದಿಗೆ ಸಮರಧರನಮರಡಿಕೆ ಳುಬಹುದು ಎಿಂಬದರಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ರತನೆ.32 ಅಧರಾಯ 12 
ರಿಿಂದ 16 ರಲ್ಲಿ, ಅಪೊಸತಲನು ತ್ನು ಆಧರರವರಕಾವನುು ಅನುದಿನ ಜೋವಿತ್ದ 
ಸವರಲುಗಳಿಗೆ ಅನವಯಿಸುತ್ರತನೆ. ಈ ಭರವಗಳನೆ ುಳಗೆ ಿಂಡ ಸಿಂಕ್ಷಿಪತ ವಣೆನೆ 
ಕೆಳಗಡೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಂಕ್ಷಿಪತ ವಣೆನೆ ಒಬಬನು ತ್ನು ವರಚ್ನ ಮತ್ುತ ಅಧ್ಾಯನವನುು 
ವಾವಸ್ತ್ಥತ್ಗೆ ಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಲು ಸಹರಯಕವರಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದನುು ಕಿಂಠಪರಠ ಮರಡಿದರ  
ಬಹಳ ಉತ್ತಮವರಗಿರುವದು. 

 
ಪರಿಚ್ಯ (1:1-17) 
 I. ಸ್ತ್ದರಧಿಂತ್ (1:18-8:39) 
 A. ಶಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸು (1:18-3:20) 
 1. ಅನಾಜನರು 
 2. ಯಹ ದಾರು 
 B. ನೋತ್ರವಿಂತ್ರಕೆಯ ನಣೆಯ (3:21-5:21) 
 C. ಶುದಿಧೋಕರಣ (6:1-7:25) 
 D. ಮಹಮೆಕರಣ (8:1-39) 
 II. ಅಭರಾಸಕರೆಗಿ (9:1-15:13) 
 A. ವಿವರಣೆ (9:1-11:36) 
 1. ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರಕೆಯು ಇಸರಾಯೋಲರಿಗೆ ಮರಡಿ ವರಗರದನ  
  ದೆ ಿಂದಿಗೆ ಸಮರಧರನವರಗುವದು 
 2. ನಿಂಬ್ರಕೆಯಿಿಂದ ನೋತ್ರವಿಂತ್ರಕೆಯು ದೆೋವರ ನಿಂಬ್ರಗಸ್ತ್ತಕೆಯಿಂದಿಗೆ  
  ಸಮರಧರನವರಗುವದು 
 B. ಅನವಯಿಕೆ (12:1-15:13) 
ಮುಕರತಯ (15:14-16:27) 
 

ಅನೆೋಕ ಲೆೋಖಕರು ತ್ಮಮ ಸಿಂಕ್ಷಿಪತ ವಣೆನೆಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರವು ಮುಖಾಪದಗಳೆಿಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸುವ ಪದಗಳನುು ಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುತ್ರತರೆ. “ನೋತ್ರವಿಂತ್ರಕೆ” ಎಿಂಬ ಪದವು 
ಕರಣಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವ ಪರಾಸವನುು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಿಂದು ಸಿಂಕ್ಷಿಪತ ವಣೆನೆಯ 
ಹೃದಯಭರಗ ಇಲ್ಲಿದೆ:33 
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 I. ಪರಪ (1:18-3:20): ನೋತ್ರಯ ಅಗತ್ಾವಿರುತ್ತದೆ 
 II. ರಕ್ಷಣೆ (3:21-5:21): ನೋತ್ರಯು ಆರೆ ೋಪ್ಪಸಲಪಟ್ಟದುದ 
 III. ಶುದಿಧೋಕರಣ (6:1-8:39): ನೋತ್ರಯು ಕೆ ಡಲಪಟಟದುದ 
 IV. ಸರವೆಭೌಮತ್ೆ (9:1-11:36): ನೋತ್ರಯು ತ್ರರಸೆರಿಸಲಪಟಟದುದ 
 V. ಸೆೋವೆ (12:1-15:13): ನೋತ್ರಯು ಆಚ್ರಣೆಗೆ ತ್ರಲಪಟಟದುದ 

ಅನವಯಿಸುವಿಕ  

ಒಾಂದು ಮರ ಯಲಾಗದ ಪರಯಾರ್ 
ನರವು ಈಗ ಒಿಂದು ಪಾಯರಣವನುು ಆರಿಂಭಿಸಲ್ಲದ ದೆೋವೆ. ಇದೆ ಿಂದು ಉತ್ರೆಹದ 

ಪಾಯರಣವರಗಿರತ್ಕೆದುದ, ಆದರೆ ಪಾಯರಣ ಕೆಲವು ಸರರಿ ಕಠಿಣವರಗುವದು. ಏನೆೋ 
ಇದದರ , ಇದು ನೋವು ಜೋವಿತ್ದಲ್ಲಿಯೋ ಮರಡುವ ಅತ್ಾಿಂತ್ ಪರಾಮುಖಾವರದ 
ಪಾಯರಣವರಗಬಹುದು. ನರವು ರೆ ೋಮರಪುರವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮ ಲಕ 
ಪಾಯರಣಿಸಲ್ಲದ ದೆೋವೆ. 

ಯರವದೆೋ ಪಾಯರಣವನುು ಮರಡುವ ಮುನು ಸ್ತ್ದಧತ್ೆಯು ಅವಶಾಕವರಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಬಟೆಟ, ಅಗತ್ಾವಸುತಗಳನುು ಇಟ್ುಟಕೆ ಳುಬೆೋಕು ಮತ್ುತ ಸಿಂಪಕ್ರೆಸಲು ನಕ್ಷೆಗಳನುಟ್ುಟ 
ಕೆ ಳುಬೆೋಕು. ಅದೆೋ ರಿೋತ್ರಯಲ್ಲಿ, ಪರಿಚ್ಯ ಭರಗವು ನಮಮನುು ಮುಿಂದಿರುವ 
ಪಾಯರಣಕರೆಗಿ ತ್ಯರರುಗೆ ಳಿಸುವದಕರೆಗಿದೆ. ಒಿಂದು ಗುರಿಯಿಂದರೆ ನೋವು ಮತ್ುತ 
ನರನು ಆರಿಂಭಿಸಲ್ಲರುವ ಮರಗೆದಶೆತ್ ಪಾಯರಣಕರೆಗಿ ಸ್ತ್ದಧಪಡಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಳುವದರಗಿದೆ. 
ಇನೆ ುಿಂದು ಗುರಿಯೋನೆಿಂದರೆ ಸವತ್ಃ ನೋವೆ ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ 
ಮ ಲಕ ದರರಿ ಕಿಂಡುಹಡಿಯುತ್ರತ ಸರಗುವವರರಗುವಿಂತ್ೆ ಸನುದಧರರಗುವದು. 

ಮರಗೆದಶೆತ್ ಹರಗ  ಸವತ್ಃ ಕಿಂಡುಹಡಿದು ಮರಡುವ ಎರಡ  ಪಾಯರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಲರಭ ಮತ್ುತ ನಷ್ಟಗಳಿರುತ್ತವೆ. 1974 ರಲ್ಲಿ, ನನು ಕುಟ್ುಿಂಬ ಮತ್ುತ ನರನು ನಮಮಷ್ಟಕೆೆ 
ನರಲವತ್ೆೈದು ದಿನಗಳನುು ಯುರೆ ೋಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆವು, ನರವು ಭೆೋಟಮರಡಿದ ಬಹುಪರಲು 
ದೆೋಶಗಳ ಭರಷ್ೆಗಳನುು ತ್ರಳಿಯದವರರಗಿದ ದೆವು. ನಮಗಿದದ ಒಿಂದೆೋ ಮ ಲರಧರರವೆಿಂದರೆ 
ದಿನಕೆೆ ಐದರಿಿಂದ ಹತ್ುತ ಡರಲರ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಯ ರೆ ೋಪ್ ಎಿಂಬ ಪುಸತಕ. ನರನು ಆ 
ಪುಸತಕದಲ್ಲಿ ಪಾಯರಣದ ಟಪಪಣಿಗಳನುು ಬರೆಯುವರಗ “ದಿನಕೆೆ ಐದರಿಿಂದ ಹತ್ುತ ಸರರಿ 
ಕುಸ್ತ್ದು ಕುಳಿತ್ುಕೆ ಳಳುವ ಯ ರೆ ೋಪ್” ಎಿಂದು ಬರೆದೆನು. ನರನು ನರಿಂತ್ರವರಗಿ 
(ತ್ರೋವಾವರಗಿ ಹರರೆೈಸ್ತ್ದ) “ನನಗೆ ಬಬ ಮರಗೆದಶೆಕನದದರೆ” ಎಷ್ುಟ ಚೆನರುಗಿರುತ್ತದೆ 
ಎಿಂದು ಕೆ ಿಂಡೆನು (ನೆ ೋಡಿರಿ ಅಪೊಸತಲರ ಕೃತ್ಾಗಳಳ 8:31).  

1989 ರಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಮತ್ುತ ನನು ಹೆಿಂಡತ್ರ ಜೆ ೋ, ಒಟಟಗೆ ಹನೆುರಡು ದಿನಗಳ 
ಮರಗೆದಶೆಕನ ಜೆ ತ್ೆಗೆ ಟ್ಕ್ರೆಯನುು (“ಅಸಾಸ್ತ್ೋಮೆಯ ಏಳಳ ಸಭೆಗಳ ಸಥಳ”) ಮತ್ುತ 
ಗಿಾೋಸ್ ಸುತ್ರತ ನೆ ೋಡುವ ಅವಕರಶ ಸ್ತ್ಕ್ರೆತ್ು. ನರವು ಆ ಹನೆುರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆ ೋಡಿದಷ್ುಟ 
ಸಥಳಗಳನುು ನಮಮಷ್ಟಕೆೆ ನರವೆೋ ಸುತ್ರತ ನೆ ೋಡಿದದರೆ ಒಿಂದು ತ್ರಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ವಿೋಕ್ಷಿಸುವದಕೆೆ 
ಆಗುತ್ರತರಲ್ಲಲಿವೆನೆ ೋ. ಏನೆೋ ಇದದರ , ನಮಮ ಗುಿಂಪು ಸಥಳದಿಿಂದ ಸಥಳಕೆೆ ಅವಸರದಿಿಂದ 
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ಸರಗಿದಿಂತ್ೆ, ಈ ಪರಾಚೋನ ನಗರದ ಅವಶೆೋಷ್ಗಳನುು ಒಿಂದು ದಿನವೆಲರಿ ಸುತ್ರತ 
ನೆ ೋಡಿದದರೆ ಚೆನರುಗಿರುತ್ರತತ್ ತೆಿಂದು ಹರರೆೈಸ್ತ್ದೆನು. ನರನು ಆ ಮರಗೆದಶೆಕನು 
ಹೆೋಳಳತ್ರತರುವದನುು, ಆ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೊಸತಲರು ಮತ್ುತ ಆದಿ ಕೆೈಸತರು ಹೆೋಗೆ 
ಓಡರಡಿರಬಹುದೆಿಂಬ ಬಗೆೆ ಇನುಷ್ುಟ ಮೆಲಕು ಹರಕುವದಕೆೆ ಹೆಚ್ುು ಕರಲರವಕರಶ 
ವಿರಬೆೋಕೆಿಂದು ಹಿಂಬಲ್ಲಸುತ್ರತದ ದೆನು. 

ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಅಭರಾಸದ ನಮಮ ಪಾಯರಣವು ದೆೋವರು 
ನಮಗೆ ಕೆ ಟಟರುವ ಪರಾಚನ ಹಸತಪಾತ್ರಯ ಮ ಲಕ ಸರಗುವದರಗಿದೆ. ನಮಮ ಪಾಯರಣದ 
ಮರಗೆದಶೆಕನರಗಿ, ನರನು “ಆಸಕ್ರತಕರವರದ ಸಥಳಗಳ” ಬಗೆೆ ಉಲೆಿೋಖಿಸಲ್ಲದ ದೆೋನೆ. ನರನು 
ಈ ಪಾಯರಣವನುು ಸರಧ್ಾವರದಷ್ುಟ ಮಟಟಗೆ ಖುಷ್ಠಕೆ ಡುವಿಂಥ ಮತ್ುತ ಒತ್ತಡವಿಲಿದರದಗಿ 
ಮರಡುವದಕೆೆ ಪಾಯತ್ರುಸುತ್ ತೆೋನೆ. ಸರಗುವ ದರರಿ ಕಠಿಣ ಮತ್ುತ ಇಳಿಜರರುಗಳಿಿಂದ 
ಕ ಡಿದದರೆ, ನರನು ನಮಗೆ ಹತ್ುತವದಕೆೆ ಸಹರಯ ಮರಡುವೆನು. ಅದೆೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, 
ನಮಮ ಸವಪಾಯರಣವನುು ನೋವೆೋ ಮರಡಬೆೋಕರಗಬಹುದು. ನನು ವರಾಖ್ರಾನಗಳನುು 
ಓದುವದಕೆೆ ಮುಿಂಚೆ, ವರಕಾಭರಗಗಳನುು ನೋವೆೋ ಓದಿಕೆ ಳಿುರಿ-ಹಲವರರು ಸರರಿ. ಅದರ 
ಬಗೆೆ ಅಲೆ ೋಚಸ್ತ್ರಿ; ಅದರ ಬಗೆ ೆ ಪರಾರ್ಥೆಸ್ತ್ರಿ. “ಪೌಲನು ಮ ಲ ವರಚ್ಕರಿಗೆ ಏನು 
ಹೆೋಳಳತ್ರತದರದನೆ?” ಎಿಂದು ನಮಮನುು ನೋವು ಕೆೋಳಿಕೆ ಳಿುರಿ. ನಿಂತ್ರ “ಈ ವಚ್ನಗಳಲ್ಲಿ 
ದೆೋವರು ನನಗೆ ಏನು ಹೆೋಳಳತ್ರತದರದನೆ?” ಎಿಂದು ಕೆೋಳಿಕೆ ಳಿುರಿ. 

ನರವು ಒಟರಟಗಿ ಮರಡುವ ಪಾಯರಣಕರೆಗಿ ಮತ್ುತ ನಮಮನುು ನಮಮ ಸವಿಂತ್ 
ಪಾಯರಣಕರೆಗಿ ಸ್ತ್ದದಗೆ ಳಿಸುವದಕೆೆ ಇನುಷ್ುಟ ಸಿಂಗತ್ರಗಳನುು ಹೆೋಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಈ 
ಕ್ಷಣಕೆೆ ಪರಿಚ್ಯ ಭರಗದಲ್ಲಿರುವ ಮರಹತ್ರಯು ಸರಕರಗುವದು. ನರನು 
ಸಲಹೆಮರಡಿದಿಂತ್ೆ ನೋವು ಓದುವದಕೆೆ ಇದು ಸಮಯವರಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋವು ಸಮಯ 
ಮರಡಿಕೆ ಿಂಡು ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಒಿಂದೆೋ ಸರರಿ ಕುಳಿತ್ು ಓದಬಲ್ಲಿರರದರೆ-ಹಲವರರು ಸರರಿ-
ಓದುವುದು ಒಳ ುೆೋದು.  

ನರನು ಬೆಳೆಯುತ್ರತದರದಗ, ಸಭೆಯ ಸದಸಾರು ಆರರಧ್ನೆಗೆ ಹೆ ೋಗಬೆೋಕರದರೆ 
ಬಹಳಷ್ುಟ ದ ರ ಪಾಯರಣ ಮರಡಬೆೋಕ್ರತ್ುತ. ಪರಾಥೆನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವವರು ಅನೆೋಕ ವೆೋಳೆ 
“ಪಾಯರಣದ ದಯಗರಗಿ” ದೆೋವರಿಗೆ ಬೆೋಡಿಕೆ ಳಳುತ್ರತದದರು: ಪಾತ್ರಯಬಬನು ಮನೆಗೆ 
ಪಾಯರಣ ಬೆಳೆಸುವರಗ ದೆೋವರು ಅವರನುು ಕರಯುದಕರಪರಡುವಿಂತ್ೆ ಬೆೋಡುತ್ರತದದರು. ನರವು 
ಉತ್ರೆಹಕರ—ಆದರೆ ಬೆದರಿಕೆಯುಿಂಟ್ುಮರಡುವ – ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ 
ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮ ಲಕ ಆತ್ರೀಕ ಪಾಯರಣವನುು ಆರಿಂಭಿಸುತ್ರತರುವರಗ, “ಪಾಯರಣದ 
ದಯಗರಗಿ” ದೆೋವರನುು ಬೆೋಡಿಕೆ ಳೂೆ ುೋಣ. 

“ಒಿಂದು ಸರವಿರ ಮೆೈಲುಗಳ ಪಾಯರಣವು ಒಿಂದು ಹೆಜೆೆಯಿಿಂದ 
ಪರಾರಿಂಭವರಗತ್ಕೆದುದ” ಎಿಂಬ ಮರತ್ರದೆ.34 ನರವು ಆ ಮೊದಲ ಹೆಜೆೆಯನುು ಅಧರಾಯ 1 
ರಲ್ಲಿ ಪರಾರಿಂಭಿಸೆ ೋಣ. 

ಒಾಂದು ವಿಶ ಷ ಟಿಪಪಣಿ 
Abilene Christian ಕರಲೆೋಜನಲ್ಲಿ (ಈಗ ವಿಶವವಿಧರಾಲಯ) ನನು ಮೆಚುನ 
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ತ್ರಗತ್ರಯಿಂದರೆ J. D. Thomasರ ನರಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಳಳುತ್ರತದದ 
“ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆ.” ಇಷ್ೆ ಟಿಂದು ವಷ್ೆಗಳಲ್ಲಿ, ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ 
ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮೆೋಲೆ ನರನು ಅನೆೋಕ ತ್ರಗತ್ರಗಳನುು ಕಲ್ಲಸ್ತ್ದ ದೆೋನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನರನು 
Macquarie School of Preaching Australia ದಲ್ಲಿ ಹತ್ುತವಷ್ೆಗಳ ಕರಲ 
ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡ ತ್ರಗತ್ರಗಳೂ ಸೆೋರಿವೆ. ಹೋಗಿದದರ  ಅದರ ವರಾಪ್ಪತ ಮತ್ುತ ಆಳವನುು ಕಿಂಡು 
ನನಗೆ ಯರವರಗಲ  ಅಿಂಜಕೆಯರಗುತ್ತದೆ. 

ಬೆ ೋಡಿೆನ ಮೆೋಲೆ ಒಿಂದು ದೆ ಡಡ ವೃತ್ತಹರಕ್ರ ಅದನುು “ದೆೋವರ ಗುಣಸವಭರವ” 
ಎಿಂದು ಹೆಸರಿಸುತ್ರತದದ ತ್ನು ಕರಲೆೋಜನ ಒಬಬ ಸಹಪರಠಿ ಪರಾಧರಾಪಕರ ಬಗೆೆ Glen Pace 
ಸರವರಸಾಕರ ರ್ಟ್ನೆಯನುು ತ್ರಳಿಸುತ್ರತರೆ. ನಿಂತ್ರ ಆ ಪರಾಧರಾಪಕರು ಅದ ರೆ ಳಗೆ ಿಂದು 
ಚಕೆ ವೃತ್ತವನುು ಬರೆದು “ನನಗೆ ಇಷ್ುಟ ಮರತ್ಾವೆೋ ಅಥೆವರಗಿದೆ” ಎಿಂದು ಹೆೋಳಿದನು. 
ಒಿಂದು ದಿನ ಒಬಬ ವಿದರಾರ್ಥೆ ಹೋಗೆ ಹೆೋಳಿದನು, “ನೋವು ಆ ದೃಷ್ರಟಿಂತ್ವನುು ಬರೆಯುವ 
ಪಾತ್ರ ಸರರಿಯ  ಆ ಚಕೆ ವೃತ್ತವು ಚಕೆದರಗುತ್ತಲೆೋ ಸರಗುವದನುು ಗಮನಸ್ತ್ದ ದೆೋನೆ.”35 ಆ 
ಉಪದೆೋಶಕರಿಗೆ ಹೆೋಗೆ ಅನುಸ್ತ್ರಬಹುದೆಿಂದು ನನಗೆ ಅಥೆವರಗುತ್ತದೆ. ನರನು 
ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯನುು ಹೆಚ್ುು ಅಧ್ಾಯನ ಮರಡಿದ ಹರಗೆ, ನನಗೆ 
ಎಷ್ುಟ ಅಲಪವರಗಿ ತ್ರಳಿದದೆ ಎಿಂಬದು ನನು ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಉಪದ ೇಶಕರು ಮತ್ುು ಬ  ೇಧಕರಿಗ  ಒಾಂದು ಟಿಪಪಣಿ  
ನೋವು ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮೆೋಲೆ ತ್ರಗತ್ರಯನುು 

ತ್ೆಗೆದುಕೆ ಿಂಡರೆ, ನೋವು ಬಹುಶಃ ಒಿಂದು ಪರಿಚ್ಯದ ಪರಠವನುು 
ಸೆೋಪೆಡೆಗೆ ಳಿಸ್ತ್ಕೆ ಳುಬಹುದು. ನೋವು ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯಿಿಂದ 
ಬೆ ೋಧಿಸುವದಕೆೆ ನಧ್ೆರಿಸ್ತ್ದರೆ, ನೋವು ಅಧರಾಯ 1 ರಿಿಂದ ನಮಮ ಸರಣಿಯನುು 
ಪರಾರಿಂಭಿಸಲ್ಲಚುಸಬಹುದು. ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಅನೆೋಕ 
ಅಧ್ಾಯನಗಳಳ ಪೌಲನ ಜೋವನ, ಕೆಲಸ ಮತ್ುತ ಗುಣಗಳ ಒಿಂದು ಸಮಿೋಕ್ಷೆಯಿಂದಿಗೆ 
ಪರಾರಿಂಭಗೆ ಳಳುತ್ತವೆ. ನಮಮ ಶೆ್ ಾೋತ್ೃಗಳಿಗೆ ಅಪೊಸತಲನ ಪರಿಚ್ಯವಿಲಿವರದರೆ, ನೋವು 
ಇಿಂಥ ಒಿಂದು ಸಮಿೋಕ್ಷೆಯಿಂದಿಗೆ ಆರಿಂಭಿಸಲ್ಲಚುಸಬಹುದು. 

ಈ ವರಾಖ್ರಾನಗಾಿಂಥವನುು ಮ ರು ಮುಖಾವರದ ಉಪಯೋಗಗಳನುು 
ಮನಸ್ತ್ೆನಲ್ಲಿಟ್ುಟಕೆ ಿಂಡು ಬರೆಯಲರಗಿರುತ್ತದೆ. ರೆ ೋಮರಪುರದ ಮೆೋಲೆ ಸಿಂದೆೋಶಗಳ 
ಸರಣಿಯನುು ಸವಲಪ ಜನರು ಮರತ್ಾವೆ ಮರಡುವರು. ಅನೆೋಕರು ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ 
ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮೆೋಲೆ ತ್ರಗತ್ರಗಳನುು ನಡಿಸುವರು. ಇತ್ರರು ವರಾಖ್ರಾನಗಾಿಂಥವನುು 
ತ್ಮಮ ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಭಕ್ರತವೃದಿಧಗೆ ಅಧ್ಾಯನ ಮರಡುತ್ರತರೆ.  

ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯ ಮೆೋಲೆ ಬೆ ೋಧಿಸುವವರಿಗೆ ಸಹರಯ 
ಮರಡಲು, ಕೆೋವಲ ವಚ್ನದಿಿಂದ -ವಚ್ನದ ಅಧ್ಾಯನಮರಡುವ ಬದಲರಗಿ, ನರನು 
ಅನವಯಿಕೆ ವಿಭರಗದಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಂಗದ ಸಲಹೆಗಳನುು ಸಹ ಸೆೋರಿಸ್ತ್ದೆದೋನೆ. ವರಾಖ್ರಾನಗಳಳ 
ಪಾಸಿಂಗಿಸುವದಕೆೆ ಸಮಿಂಜಸವರಗಿರುವದಕ್ರೆಿಂತ್ಲ  ಹೆಚ್ುು ಪರಾಮುಖಾವರದ 
ಮರಹತ್ರಗಳನುು ಒಳಗೆ ಿಂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೋವು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸರಮಗಿಾಯನುು 
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ಜರಗಾತ್ೆಯಿಿಂದ ಆರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ. 
ರೆ ೋಮರಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಾಕೆಯಿಿಂದ ಉಪದೆೋಶಸುವವರಿಗೆ ಸಹರಯ 

ಮರಡುವದಕೆೆ, ನರನು ವರಕಾಭರಗವನುು ವಿವರಿಸ್ತ್ ಯರವ ಪಾಶೆುಗಳಳ 
ಕೆೋಳಲಪಡಬಹುದೆಿಂದು ನರಿೋಕ್ಷಿಸ್ತ್ ಉತ್ತರಿಸ್ತ್ದೆದೋನೆ. ಹೆೋಗ , ಇದನುು ತ್ರಳಿದುಕೆ ಳಿುರಿ, 
ಏನೆಿಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮರಹತ್ರ ನಮಗರಗಿಯೋ ಹೆ ರತ್ು ನಮಮ ವಿದರಾರ್ಥೆಗಳಿಗಲಿ. 
ಉದರಹರಣೆಗೆ, ನಮಮ ತ್ರಗತ್ರಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪರಲು ವಿದರಾರ್ಥೆಗಳಳ ಗಿಾೋರ್ಕ ಪದಗಳಲ್ಲಿ 
ಆಸಕ್ರತಯನುು ತ್ೆ ೋರುವದಿಲಿ. 

ನೋವು ಈ ಪರಠಗಳನುು ವೆೈಯಕ್ರತಕ ಭಕ್ರತವೃದಿಧಗರಗಿ ಅಧ್ಾಯನ ಮರಡುವದರದರೆ, ಈ 
ಪುಸತಕದಲ್ಲಿರುವದೆಲಿವೂ ನಮಗರಗಿಯೋ ಆಗಿದೆ. ನರನು ನಮಗೆ ನೋವು ಓದುವದನೆುಲರಿ 
ಸತ್ಾವೆೋದದೆ ಿಂದಿಗೆ ಹೆ ೋಲ್ಲಸ್ತ್ನೆ ೋಡಬೆೋಕೆಿಂದು ಮರತ್ಾ ಎಚ್ುರಿಸುತ್ ತೆೋನೆ. ಅದು ದೆೋವರ 
ವರಕಾದೆ ಿಂದಿಗೆ ಒಪುಪವದರದರೆ ಅದನುು ಸ್ತ್ವೋಕರಿಸ್ತ್ಕೆ ಳಿುರಿ. ಅದು ವರಕಾಕೆೆ 
ವಿರುದಧವೆೋನಸ್ತ್ದರೆ ಅದನುು ತ್ರರಸೆರಿಸ್ತ್ರಿ. 
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