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ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ  
ಯೆರೂಸಲೆೇಮ ಮತ್ುಾ ಅದರಂದತಚೆಗೆ 

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರದ ಪ್ಥಿರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ುತತಮುತತಲ್ಲನ 
ಕ್ಷೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯು ಹರಡುವದಕ್ಷೆ ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮ ಕ್ಷೇಂದಿವಥಗಿತುತ. 
ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನಂದ ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದ ವಥಣಿಜ್ಯ ಮತುತ ಆಡಳಿತ ಕ್ಷೇಂದಿಗಳಿಗಷ 
ವಿಸ್ತರಿಸ್ುವ ಐತಿಹಥಸಿಕ ಪಿಕ್ರಿಯೆ, ಉದಥಹರಣಷಗಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಂದ ಎಫಷಸಷಗಷ ತನನದಷೇ ಆದ 
ಆಸ್ಕ್ರತಯನುನ ಹಷೂಂದತುತ. ಹಥಗೂ, ಇತಿಹಥಸ್ದಲ್ಲಿ ಕಳಷದುಹಷೂೇಗುತಿತರುವ ಆಸ್ಕ್ರತಯಲ್ೂಿ 
ಸ್ಹ ಜ್ನರು ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯನುನ ಓದಲ್ು ಪ್ಷಿೇರಷಪಿತರಥಗುತಿತದದರು. ಮೊದಲ್ನಷಯ 
ಶತಮಥನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಷೂೇಧನಷಯ ಪಿಭಥವದಷೂಂದಗಷ, ಸ್ಮಯದ ಕುರಿತ್ಥಗಿ 
ಏನಥದರೂ ತಿಳಿದರುವವರಿಗಷ, ಇದರ ಸ್ಂದಷೇಶವು ಹೇಗಷ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಗುತತದಷ. ಪ್ೌಲ್ನ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಮೊದಲ್ನಷಯ ಪತಿ - ಇನನತರ ಎಲಥಿ ಸ್ತಯವಷೇದದ 
ದಥಖಲಷಗಳಂತ್ಷ - ಲಷೂೇಕದ ನಯೇಗದ ಸ್ನನವಷೇಶಕ್ಷೆ ಸ್ರಿಹಷೂಂದುತತದಷ. 
ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನಂದ ಹರಡುತಿತರುವ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತಿತರುವ ಹಥಗಷ, ಕ್ಷರಷಯಲ್ಲಿ 
ಎಸಷದ ಕಲ್ಲಿನಂದಥಗಿ ನೇರು ಏಕ ಕ್ಷೇಂದಿವುಳಳ ಚಕಿಕ್ಥರಗದಂತ್ಷ ಹಷೂರಗಷ ಚಲ್ಲಸ್ುತತವಷಯೇ 
ಹಥಗಷ.  

ಯೂದಥಯದಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುತಿತರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಆರಂಭದ ವೃತತವು ಪ್ಥಲ್ಲಸಥತನ ದಷೇಶದ 
ಯೆಹೂದಯರನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿತುತ. ಹಷಚ್ಚಿನ ಸ್ಂಖ್ಷಯಯಲ್ಲಿದದ ಆದ ಯೆಹೂದಯ ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗಷ ಸ್ಂಪತುತ ಅಥವಥ ರಥಜ್ಕ್ರೇಯ ಬಲ್ವನುನ ಹಷೂಂದದದರು. ಅಧಿಕೃತ, ಕ್ಷೈಸ್ತ 
ಬಷೂೇಧಕನ ಕ್ಥಯಷವಥಯಪಿತಗಷ ಸ್ಂಬಧಿಸಿದ ಯೆಹೂದಯ ಧಮಷ ಧಥಮಿಷಕ ನಥಯಕತವವನುನ 
ಒಳಗಷೂಂಡು, ಕ್ಷೈಸ್ತರ ನಂಬಿಕ್ಷ ಮತುತ ಹಷೂಸ್ ವಿಚಥರಗಳು ಎರಡನುನ ವಿರಷೂೇಧಿಸ್ುತಿತುತ.  

ಮಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಂಪನೂೂಲ್ಗಳ ಸ್ಾಳಿೇಯ ಯೆಹೂದಯರ ನಂತರ, ಬಥಲ್ ಸ್ಭಷಯ 
ಅಗಲ್ವಥಗುತಿತರುವ ಚಕಿದ ಎರಡನಷಯ ಅಲಷ ಯೆಹೂದಯ ಸ್ಮುದಥಯದಂದ ಬಂದವರು 
ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿಗಷ ಹಷೂಸ್ಬರು ಮತುತ ಯೆಹೂದಯರು ಮತುತ ಬದಲಥವಣಷಯನುನ ತಿೇವಿವಥಗಿ 
ಗಿಹಸ್ಬಲ್ಿಂತವರು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕೃತಯಗಳು ಇವರನುನ ಗಿಿೇಕರು (ಅ.ಕೃ. 6:1) ಎಂದು 
ಕರಷಯುತತದಷ. ಗಿಿೇಕ್ ಭಥಷಷ ಅವರ ದಷೇಶೇಯ ಭಥಷಷಯಥಗಿತುತ, ಬಹಳ ದವಸ್ಗಳಿಂದ 
ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುತಿತರುವ ಇಬಿಿಯ ಅಥವಥ ಅರಷಮಿಕ್ ಭಥಷಷಯನುನ 
ಮಥತನಥಡುವವರಲ್ಿ. 

ಅವರಷಲ್ಿರಲ್ಲಿ ಅನಷೇಕರು ಗಿಿೇಕರು ಇರಬಹುದು. ಅವರು ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದ ದೂರದ 
ಮೂಲಷಗಳಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುತಿತದದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರಥದರೂ ಗುಲಥಮರಥಗಿದದರು. 
ಯೂದಥಯದಂದ ದೂರ, ಅವರು ಸಥವತಂತಿಯವನುನ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿದದರು. ಆದರಷ 
ಸ್ವತಂತಿರಥಗಿ ಅವರ ಸಥಾನ ಅಪ್ಥಯಕ್ರೆೇಡಥಗಿತುತ. ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ ಯಜ್ಮಥನರು ತಮೂನುನ 
ತ್ಥವು ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಹಷೂಣಷಗಥರಿಕ್ಷಯಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಥೆಗಿ ದಥಸ್ರನುನ 
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ಸ್ವತಂತಿಗಷೂಳಿಸ್ುತಿತದದರು. ಸ್ವತಂತಿರಥದ ಯೆಹೂದಯರು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ತಮೂದು ಎಂದು 
ಹಷೇಳಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಯಥವುದಷೇ ಆಧಥರ ಅಥವಥ ಕುಟುಂಬವಿಲ್ಿದಷ ಇರುತಿತದದರು. 
ಯೂದಥಯದಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುತಿತರುವ ಯೆಹೂದಯರು ಸ್ಾಳಥಂತರ ಹಷೂಂದದ ತಮೂ ದಷೇಶಯ 
ಜ್ನರಿಗಷ ಅನುಕಂಪವುಳಳವರಥಗಿದದರು. ಅವರು ದೂರದ ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುತಿತರುವ ತಮೂ 
ಸ್ಂಬಂಧಿಕರ ಕುರಿತು “ಚದುರಿ ಹಷೂೇದವರು ಎಂದು ಮಥತನಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು.”1 
ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಧಥಮಿಷಕ ಪರಂಪರಷ, ಕ್ಥನಥನ ದಷೇಶದಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುತಿತರುವ 
ಯೆಹೂದಯರನುನ, ತಮೂ ಸ್ಂಬಂಧಿಕರನುನ ಮನಷಗಷ ಮರಳಲ್ು ಕರಷಯುವತತ ನಡಷಸ್ುತಿತುತ. 
ಆಧುನಕ ಕ್ಥಲ್ದ ಯೆಹೂದಯರು ಮಥಡಿದಂತ್ಷ, ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುತಿತದದವರು 
ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಸ್ಹಥಯವನುನ ಮತುತ ಚದುರಿ ಹಷೂೇದವರನುನ ಕ್ಥನಥನ ದಷೇಶದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ 
ನಷಲಷಗಷೂಳಳಲ್ು ಸ್ಹಥಯ ಮಥಡುತಿತದದರು. ಚದುರಿ ಹಷೂೇದ ಅನಷೇಕ ಯೆಹೂದಯರು 
ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಡುವ ಮತುತ ಸ್ಂಬಂಧಪಟಿವರಥಗಿರುವ ನರಿೇಕ್ಷಯಂದ ಯೂದಥಯದಷಡಷಗಷ 
ತಮೂ ಮಥಗಷವನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡರು. ಆದರಷ ಅವರಿಗಷ ಮರಳಿ ನಷಲಷಗಷೂಳುಳವದಕ್ರೆಂತ 
ಹಷಚಥಿಗಿ ನಮೂ ಮನಷಯಲ್ಲಿದಷದೇವಷ ಎಂಬ ಭಥವನಷ ಅವಶಯವಥಗಿತುತ. ಭಥಷಷ ಮತುತ 
ಸ್ಂಪಿದಥಯ ಅವರನುನ ದಷೇಶಯ ಜ್ನಸ್ಂಖ್ಷಯಯಂದ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ುತಿತುತ. ಗಿಿೇಕ್ ಭಥಷಷಯನುನ 
ಮಥತನಥಡುವ ಯೆಹೂದಯರು ತಮೂಲ್ಲಿ ಇತರರಷೂಂದಗಷ ಸ್ರಿಯಥಗಿ ಹಷೂಂದಥಣಿಕ್ಷಯಥಗಿಲ್ಿ 
ಎಂಬುದನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡಿದದರು – ಇಸಥಿಯೆೇಲ್ಲನಲ್ಲಿ ಸ್ಹ, ಒಬಬನಷೇ ದಷೇವರಷಂಬ 
ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಂಡವರಷೂಂದಗಷ ಸ್ಹ. ಗಿಿೇಕ್ ಭಥಷಷಯನಥನಡುವವರು ತಮೂನುನ 
ತ್ಥವು ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದದರು. ಅವರು ತಮೂ ಸ್ವಂತ ದಷೇವಥಲ್ಯವನುನ ಕಟ್ಟಿಕ್ಷೂಂಡಿದದರು 
ಮತುತ ತಮೂ ಸ್ವಂತ ನಷರಷಹಷೂರಷಯಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುತಿತದದರು.  

ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಂದಷೇಶವು ಯೂದಥಯ ಸ್ಮುದಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ರಿಸ್ಲ್ು ಪ್ಥಿರಂಭಿಸಿದಥಗ 
ಗಿಿೇಕ್ ಭಥಷಷಯನುನ ಮಥತನಥಡುವ ಅನಷೇಕರು ಯೆೇಸ್ುವಷೇ ಕ್ರಿಸ್ತನು, ಸ್ತತವರಷೂಳಗಿಂದ 
ಎದುದ ಬಂದದಥದನಷ ಮತುತ ದಷೇವರ ಬಲ್ಗಡಷಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ ಎಂಬುದಕ್ಷೆ 
ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿದದರು. ಅವರು ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗುವದರಿಂದ ತಮೂ ಸ್ಂಪಿದಥಯದಲ್ಲಿ ಭದಿವಥಗಿ 
ನಷಲಷಗಷೂಂಡಿರುವ ದಷೇಶಯರಿಗಿಂತ ಬಹಳ ನರ್ಿವಷೇನು ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಪಂಚಥಶತತಮ ದನದ 
ಮೊದಲ್ನಷಯ ಪಿಸ್ಂಗದ ಕ್ಷಲ್ವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಗಿಿೇಕ್ ಭಥಷಷಯನುನ 
ಮಥತನಥಡುವವರು ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ತಮೂ ಭಥಗವನುನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡರು. ಅವರು 
ಯೂದಥಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನಷಯ ವಗಷದ ನಥಗರಿೇಕರಥಗಿರುವದಕ್ಷೆ ಹಷೂಂದಥಣಿಕ್ಷ 
ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡರು; ಆದರಷ ಅವರು ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಥನ ಉಪಚಥರವನುನ 
ಅಪ್ಷೇಕ್ಷಿಸ್ುತಿತದದರು. ಗಿಿೇಕ್ ಭಥಷಷಯನುನ ಮಥತನಥಡುವವರು ತಮೂ ವಿಧವಷಗಳನುನ 
ಅಲ್ಕ್ಷಿಸಿದಥಗ ದೂರಿದದರಲ್ಲಿ ಆಶಿಯಷವಷೇನಲ್ಿ. ಸ್ಭಷ ಆಲ್ಲಸಿತು. ಪರಿಣಥಮವಥಗಿ 
ಅಲ್ಕ್ಷಿಸಿದದನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ಲ್ು ಏಳು ಜ್ನರನುನ ನಯೇಜಿಸ್ಲಥಯತು (ಅ.ಕೃ. 6:5) ಸಷತೇಫನ, 
ಫಿಲ್ಲಪಫ ಅ.ಕೃ. 6:8-7:60 ಮತುತ 8:4-40ರಲ್ಲಿ ನಷೂೇಡಿದಂತ್ಷ ನಥಯಕರಥಗಿದದರು. 
ರಥಜ್ಕ್ರೇಯ ಮತುತ ಧಥಮಿಷಕ ನಥಯಕರಥಗಿ ನಷಲಷಗಷೂಂಡಿರುವ ಯೆಹೂದಯರಿಗಷ ಸಷತೇಫನನು 
ಝಳಪಿಸ್ುವ ಬಷತತವಥಗಿದದನು. ಯೆೇಸ್ುವಿಗಥಗಿ ದಥಹವುಳಳ ತನನ ಜಿೇವಿತದಂದಥಗಿ ಆತನು 
ಬಷಲಷಯನುನ ತ್ಷತತನು. ಸಷತೇಫನನ ಮರಣ ದಷೂಡಡ ಪಿಮಥಣದಲ್ಲಿ ಹಂಸಷಯತತ ನಡಷಸಿದಥಗ 
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ಫಿಲ್ಲಪಪನು ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನಂದ ಚದುರಿಹಷೂೇದ ನರಥಶಿತರಲ್ಲಿದದವನು, ಅವನು 
ಉತತರದಷಡಷಗಷ ಪಿಯಥಣ ಮಥಡಿ ಸ್ಮಥಯಷದಲ್ಲಿ ಸ್ುವಥತ್ಥಷಸಷೇವಕನಥದನು. 
ವಿಶಥಲ್ವಥಗುತಿತರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಸ್ಂಖ್ಷಯಯಲ್ಲಿ ಎಳಷಯಬಹುದಥದ ಮುಂದನ ಚಕಿ 
ಸ್ಮಥಯಷರನುನ ಸ್ುತುತವರಷದತುತ (ಅ.ಕೃ. 8:5-25).  

ಗಿಿೇಕರು (ಚದುರಿಹಷೂೇದವರ) ನಂತರ. ಸ್ಮಥಯಷದವರು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ 
ಸಿವೇಕರಿಸಿದರು, ಪಿವಥಹದ ಬಥಗಿಲ್ು ಅನಯರಿಗಷ ತ್ಷರಷಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಕ್ಷೂನಷೇಷಲ್ಯನ 
ರೂಪ್ಥಂತರ ಒಂದು ಮ್ಮೈಲ್ಲಗಲಥಿಗಿತುತ (ಅ.ಕೃ. 10); ಆದರಷ ಕ್ಷೂೇನಷೇಷಲ್ಯನ ಸ್ವಂತ 
ಪಟಿಣವಥದ ಕ್ಷೈಸ್ರಷೈ ಕ್ಷೈಸ್ತತವದ ಕ್ಷೇಂದಿ ಪಟಿಣವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಇತರ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಉತತರ ಮತುತ 
ಪಶಿಮಕ್ಷೆ ತೂರ ಮತುತ ಸಿೇದಷೂೇನ, ಫೇಯನಕ್ಷಯರ ಪಟಿಣಗಳಿಗಷ ಹರಡಿಕ್ಷೂಂಡಿತುತ 
ಮತುತ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥದ ದವೇಪ ಕುಪಿದವೇಪಕ್ಷೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ 
ಬಿೇಜ್ಗಳು ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಹಷಚುಿ ಜ್ನಸ್ಂಖ್ಷಯಯರುವ ಕ್ಷೇಂದಿ ಅಂತಿಯೇಕಯದಲ್ಲಿ 
ಬಿತತಲ್ಪಟಿವು. ಲ್ೂಕನು “ಶರ್ಯರು ಮೊದಲ್ಬಥರಿಗಷ ಅಂತಿಯೇಕಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಎಂದು 
ಕರಷಯಲ್ಪಟಿರು” (ಅ.ಕೃ. 11:26) ಎಂಬುದನುನ ದಥಖಲ್ಲಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅಂತಿಯೇಕಯದಲ್ಲಿರುವ 
ಸ್ಭಷ ಹಷಚ್ಚಿನ ಸ್ಂಖ್ಷಯಯಲ್ಲಿ ಅನಯಜ್ನರು ಸ್ಭಿೇಕರಿರುವ ಸ್ಭಷಯಥಗಿ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಯತು. 
ಅಂತಿಯೇಕಯದಂದ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯು ಅನೇರಿಕ್ಷಿತವಥದ ಕ್ಷೇತಿಗಳಿಗಷ ಹರಡಿತು. ಪ್ೌಲ್ನ 
ಸೌವಥತಿಷಕ ಪಿಯಥಣ ಈ ಪಟಿಣದಂದಲಷೇ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಯತು.  

ಅನಷೇಕ್ಥವತಿಷ ವಷೇಗದ ಬದಲಥವಣಷ ಮತುತ ಬಷಳವಣಿಗಷ ವಿವಥದಗಳಿಗಷ ಎಡಷ ಮಥಡಿತು. 
ಸ್ಭಷಯನುನ ಅಲಷೂಿೇಕಲಷೂಿೇಲ್ ಮಥಡಿದ ಮೊದಲ್ನಷಯ ವಥದವಿವಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿರುವದು 
ಇನಷೂನಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದಯರಥಗಿರುವದಷೂೇ ಅಥವಥ ಅಲ್ಿವೊೇ ಎಂಬ ವಿರ್ಯದ 
ಕುರಿತ್ಥಗಿ. ಹಷಚುಿ ಸ್ಂಪಿದಥಯಕ ಯೆಹೂದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು, ಕ್ಷೈಸ್ತ ಧಮಷಕ್ಷೆ ರೂಪ್ಥಂತರ 
ಹಷೂಂದದ ಅನಯಜ್ನರನುನ ಬಿಟುಿ ತಮೂ ತಂದಷಗಳಿಂದ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡ ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳಲ್ಲಿ 
ನಷಲಷಯಥಗಿರಬಷೇಕ್ಥಗಿತುತ. ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಈ ಯಥವ ಬಷೂೇಧನಷಗಳು ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಗಲಥತಯದವರಿಗಷ ಬರಷದ ತನನ ಪತಿದಲ್ಲಿ ತನನ ನಲ್ುವನುನ ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸಿದಥದನಷ. 
ಬಥನಷಬನಷೂಂದಗಷ ಆತನು ಅಂತಿಯೇಕಯದಂದ ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿಗಷ ಮುಕತ ವಿಚಥರಣಷಗಥಗಿ 
ಪಿಯಥಣ ಬಷಳಷಸಿದರು (ಅ.ಕೃ. 15:1, 2). ಅನಯ ಜ್ನರ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನ 
ಸ್ಭಷಯ ನಥಯಕರಷೂಂದಗಷ ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ವಿವಥದದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ುಕ್ರಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಮನಸ್ುು 
ಮಥಡಲ್ಲಲ್ಿ, ಆದರಷ ಅವನು ಯೆಹೂದಷಯೇತರಷೂಂದಗಷ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ಎಲ್ಿರೂ ಒಪಪಂದಕ್ಷೆ ಬರುವವರಷಗಷ ಕ್ಥಯಲ್ಲಲ್ಿ.  

ಶೇಲ್ನಷೂಂದಗಷ ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನ ಸ್ಭಷಯ ನಂತರ ಬಷೇಗನಷ ತಿಮೊೇಥಷಯನಷೂಂದಗಷ 
ಸಷೇರಿಕ್ಷೂಂಡನು (ಅ.ಕೃ. 16:1), ಪ್ೌಲ್ನು ಪವಿತ್ಥಿತೂನಂದ ನಧಷೇಷಶಸ್ಲ್ಪಟಿವನಥಗಿ ಗಿಿೇಕ್-
ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದ ಕ್ಷೇಂದಿಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಗಲ್ು ಸಿದದನಥದನು, ಅವನು ಅಧುನಕ ಟಕ್ರಷ ಎಂದು 
ಕರಷಯಲ್ಪಡುವ ದಷೇಶವನುನ ದಥಟ್ಟ, ಪಶಿಮದಷಡಷಗಷ ಎರ್ುಿ ಸಥಧಯವೊೇ ಅರ್ುಿ ದೂರ ಏಶಯಥ 
ಮ್ಮೈನರ ಒಳಗಷ ಕ್ಥಲ್ನಡಿಗಷಯಂದ ಪಿಯಥಣ ಮಥಡಿದನು ಮತುತ ನಂತರ ಯುರಷೂೇಪಗಷ 
ಹಷೂೇಗುವ ಸಥಹಸ್ವನುನ ಮಥಡಿದನು (ಅ.ಕೃ. 16:10, 11).  

ಅರ್ಿರಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಮತುತ ಅವನ ಸ್ಂಗಡಿಗರು ಗಿಿೇಸ್ ದಷೇಶದುದದಕುೆ ತಮೂ ಶರ್ಯರ 
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ಸ್ಮೂಹವನುನ ಹಂದಕ್ಷೆ ಬಿಟುಿ ಬಂದರು - ಫಿಲ್ಲಪಿಫ, ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕ, ಬಷರೂಯ, ಅಥಷೇನಯ 
ಮತುತ ಕ್ಷೂರಿಂಥ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ರಕ್ಷಣಷಯ, ದಷೇವರಷೂಂದಗಷ ಸ್ಮಥಧಥನ ಮತುತ 
ಬರಲ್ಲಕ್ರೆರುವ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಜಿೇವಿತದ ಸ್ಂದಷೇಶವನುನ ಮೂತಿಷ ಪೂಜ್ಕರಿಂದ ಹಷೂಸ್ದಥಗಿ 
ರೂಪ್ಥಂತರ ಹಷೂಂದದವರ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಒಪಿಪಸಿದರು. ದಷೇವರು ನಜ್ರಷೇತಿನ ಯೆೇಸ್ುವಿನಲ್ಲಿ 
ಮಥನವ ರೂಪವನುನ ಧರಿಸಿ ಪಿತಯಕ್ಷನಥದನು. ಯೆಹೂದಯ ನಥಯಕರ ಒಳಸ್ಂಚ್ಚನಂದಥಗಿ 
ರಷೂೇಮನ್ರಿಂದ ಕೂಿಜಷಗಷ ಹಥಕ್ರಸ್ಲ್ಪಟಿ ನಂತರ, ಯೆೇಸ್ು ಮಥನವ ಕುಲ್ಕ್ಥೆಗಿ ದಷೇವರ 
ವಿಮೊೇಚನಷಯ ಯೇಜ್ನಷಗಷ ಅನುಸಥರವಥಗಿ ದಷೇವರಿಂದ ಸ್ತತವರಷೂಳಗಿಂದ 
ಎಬಿಬಸ್ಲ್ಪಟಿನು. ರಕ್ಷಣಷಯು ಬಷೇರಷ ಯಥರಿಂದಲ್ೂ ಅಲ್ಿ (ಅ.ಕೃ. 4:12). ಸ್ಭಷಯು 
ರಕ್ಷಣಷಯನುನ ಹಷೂಂದದವರ ದಷೇಹವಥಗಿದಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಎಂದರಷ ಯೆೇಸ್ು ಮಥದರಿಯಥಗಿ 
ತ್ಷೂೇರಿಸಿದ ಜಿೇವನ ಶಷೈಲ್ಲಯನುನ ಅಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳವವರು. ವಯಕ್ರತಗಳಿಗಷ ರಕ್ಷಣಷಯನುನ 
ತರುವದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚಥಿಗಿ, ಯೆೇಸ್ು ಜ್ನರ ಮ್ಮೇಲಷ ಆಳಿವಕ್ಷ ಮಥಡುವದಥಗಿದಷ – ಆತನ ಸ್ಭಷ, 
ರಕ್ಷಣಷ ಹಷೂಂದದವರದಥದಗಿದಷ.  

ಕೊರಂಥದಲ್ಲಿ ಸುವತರ್ೆೆಯನ್ುು ಪ್ರಚಯಿಸಿದುು  
ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯು ಗಿಿೇಕ್-ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದುದದಕೂೆ ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಮತುತ ಎಫಷಸಷ 

ಕ್ಷೇಂದಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪಿಕ್ಥಶಸ್ತ್ಷೂಡಗಿತು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಐದನಷೇ ಶತಮಥನದಲ್ಲಿ 
ಹಷರಷೂೇಡಥಟಸ್ “ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಯಂತಿಶಥಸ್ರವನುನ” ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಉಪ್ಷೇಕ್ಷಿಸಿದ ಸ್ಾಳವಥಗಿತುತ 
ಎಂದು ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ.2 ಆದಥಗೂಯ ಪಟಿಣವು ರಪುತ ಮಥಡುವ ಬಲ್ವಥದ 
ಕ್ಥರಖ್ಥನಷಗಳನುನ ಹಷೂಂದತುತ. ಹಷರಷೂೇಡಷೂೇಟಸ್ನ ನಂತರ ಐದನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ 
ನವಿೇಕರಿಸ್ಲ್ಪಟಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಪಟಿಣವು ರಷೂೇಮನ್ರಿಗಷ ದಷೂಡಡ ವಥಣಿಜ್ಯ ಮತುತ ಆಡಳಿತದ 
ಕ್ಷೇಂದಿವಥಗಿತುತ. ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಮತುತ ಎಫಷಸಷ ಏಗಿಯನ್ ಸ್ಮುದಿದ ವಿಸ್ತರಣಷಯಂದಥಗಿ ಒಂದು 
ದವೇಪದ ಮೂಲ್ಕ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿದದವು ಸ್ಂಚಥರ ಮತುತ ವಥಯಪ್ಥರ ಮ್ಮೇಲ್ಲಂದ ಮ್ಮೇಲಷ 
ನಡಷಯುತಿತದದವು. ಕ್ಷಲ್ವು ದವಸ್ಗಳ ಒಂದು ಪಿಯಥಣ ದವೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಥತಿಿ ತಂಗಲ್ು 
ಅವಕ್ಥಶವಥಯತು, ಎರಡನೂರು ಮ್ಮೈಲ್ುಗಳರ್ುಿ ಪಿಯಥಣ ಮಥಡಬಹುದಥಗಿತುತ ಅಥವಥ 
ಕ್ಷಂಕ್ಷಿಯ ದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಂದರದಂದ ಎಫಷಸಷಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂದರನುನ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ುತಿತರುವ 
ಸ್ಾಳದ ವರಷಗಷ. ಕ್ಷಂಕ್ಷಿಯ ದಂದ ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಪಟಿಣದ ಮಧಯಭಥಗಕ್ಷೆ ನಥಲ್ುೆ ಮ್ಮೈಲ್ು 
ದೂರವಿತುತ. 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ ದಂದ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗುವ ಹಥಗಷ, ಎರಡೂ ವಥಣಿಜ್ಯ ಪಟಿಣಗಳು 
ನಕಟವಥದ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಹಷೂಂದದದವು.  

ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಪ್ೌಲ್ನ ಮೊದಲ್ನಷಯ ಬಷೇಟ್ಟ ಕ್ರಿ.ಶ. 49ರಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು. ಪ್ಷೇತಿನು 
ಪಂಚಥಶತತಮ ದನದಂದು ಪಿಸ್ಂಗಿಸಿ ಇಪಪತುತ ವರ್ಷಗಳು ಗತಿಸಿದದವು (ಅ.ಕೃ. 2). 
ಕ್ಷೈಸ್ತತವವು ಈಗಥಗಲಷೇ ಜಥಗತಿಕ ಧಮಷವಥಗುವ ಮಥಗಷದಲ್ಲಿತುತ. ಐತಿಹಥಸಿಕ 
ದಥಖಲಷಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಂಬಂಧಗಳ ಮೂಲ್ಕ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಮಯದ 
ದನಥಂಕನುನ ನಖರವಥಗಿ ಹಷೇಳಬಹುದು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಕ್ಷೂರಿಂಥವನುನ ಬಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಸ್ಮಯದ ನಂತರ ಆತನನುನ ರಷೂೇಮನನರು ಗಿಿೇಸ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಥಗದಂದ ರೂಪಿಸಿದ 
ಆಖ್ಥಯದ ದಷೇಶಥಧಿಪತಿಯ ಮುಂದಷ ಕ್ಷೂಂಡಷೂಯದರು. ಗಲ್ಲಿಯೇನನು, ದಷೇಶಥಧಿಪತಿಯ 
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ಗೌರವವನುನ ಹಷೂಂದದದ ರಥಯಭಥರಿಯಥಗಿದದನು.  
ರಷೂೇಮನ್ ದಷೇಶದ ರಥಯಬಥರಿಯಥಗಿದದ ಈತನು ಶಕ್ರತಶಥಲ್ಲಯಥಗಿದದನು, 

ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ರಷೂೇಮದಷೇಶದ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥದ ಕುಟುಂಬದಂದ ಬಂದವನಥಗಿದದನು. 
ಅವನು “ಪರದಷೇಶದಲ್ಲಿ ರಥಯಭಥರಿಯಥಗಿ” ಕ್ಥಯಷ ನವಷಹಸ್ುತಿತದದನು. ರಷೂೇಮನ್ 
ಪಿಜಥಪಿಭುತವದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಥಯಭಥರಿಯು ಪಟಿಣದ ಮುಖಯ ಆಡಳಿತ 
ಅಧಿಕ್ಥರಿಯಥಗಿರುತಿತದದನು. ರಷೂೇಮ್ ಮತುತ ಅದರ ದಷೇಶಗಳು ಸಥಮಥಿಟನ ಅಧಿಕ್ಥರಕ್ಷೆ 
ಒಳಪಟಿ ನಂತರ, ಅದು ಆಗಷ್ಿೇನನ ಮುಂದಕ್ಷೆ,3 ಸಥಮಥಿಟನು ಕಿಮವಥಗಿ ರಷೂೇಮನನರ 
ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳಿಗಷ ಅಂಟ್ಟಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಕಲ್ಪನಥ ಕಥಷಗಳನುನ ನವಷಹಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ 
ರಥಯಭಥರಿಗಳನುನ ತನಗಥಗಿ ಆಯೆೆ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತಿದದನು. ಆಖ್ಥಯದಲ್ಲಿದದ ಅಥವಥ 
ಸಥಮಥಿಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಥದರೂ ಇರುವ ರಥಯಭಥರಿಯನುನ ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ 
ರಷೂೇಮದಷೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಸಿನಷಟಿನಂದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗಥಗಿ ಅಯುದಕ್ಷೂಳಳಲಥಗುತಿತುತ. 
ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿ ಅವನು ಆಡಳಿತ್ಥಂಗ, ನಥಯಯಥಂಗದ ಮತುತ ಶಥಸ್ನಥಂಗದ 
ಅಧಿಕ್ಥರಗಳನುನ ನವಷಹಸ್ುತಿತದದನು. ರಥಯಭಥರಿಯು ಮಥತನಥಡುವಥಗ, ಅದು 
ರಷೂೇಮದಷೇಶದ ಧವನಯಥಗಿರುತಿತುತ.  

ಗಲ್ಲಿಯೇನ ಮತುತ ಸಷಗಿಯಪ್ೌಲ್ರು (ಅ.ಕೃ. 13:7; 18:12) ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ 
ಹಷಸ್ರಿಡಿದು ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ಲಥದ ಇಬಬರು ದಷೇಶಥಧಿಪತಿಗಳಥಗಿದಥದರಷ. ಉಚಥಿರಣಷಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಬದಲಥವಣಷಯನುನ ತಂದು ಹಷಸ್ರನುನ “ಪ್ೌಲ್ೂಸ್” ಶಥಸ್ನ ಮತುತ ಸಥಹತಯದ 
ದಥಖಲಷಗಳಲ್ಲಿ ಬರಷಯಲಥಗಿದಷ. ದಕ್ಷಿಣ ಏಶಯಥ ಮ್ಮೈನರ್ನ ಹಲ್ವು ಶಥಸ್ನಗಳಿಂದ ಈ 
ಹಷಸ್ರು ಬಂದದಥದಗಿರುತತದಷ. ಸಷಗಷೈಷಪ್ೌಲ್ನು ಶಕ್ರತಶಥಲ್ಲಯಥದ ರಷೂೇಮನನನಥಗಿದದನು. ತನನ 
ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ವಿಶಷೇರ್ವಥದ ಗೌರವವನುನ ಹಷೂಂದದವನಥಗಿದದನು; ಆದರಷ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ 
ಲಷೂೇಕದ ದಥಖಲಷಗಳು ಹಷಚುಿ ನಧಿಷರ್ಿವಥದ ಮಥಹತಿಯನುನ ಗಲ್ಲಿಯೇನ್ ಮತುತ 
ಸಷಗಿಯಪ್ೌಲ್ನ ಕುರಿತು ಒದಗಿಸ್ುತತವಷ.4 ಅಖ್ಥಯದ ದಷೇಶಥಧಿಪತಿಯು ಸಿನಕ್ಥ (Stoic 

philosopher) ಎಂಬವನ ಸ್ಹಷೂೇದರನಥಗಿದದನು, ನೂಯರಷೂೇ ಚಕಿವತಿಷಯು 
ಆಳಿವಕ್ಷಯಲ್ಲಿದದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಯದವರಷಗಷ ಸಥಮಥಜ್ಯವನುನ ವಥಸ್ತವಿಕವಥಗಿ 
ಆಳಿವಕ್ಷ ಮಥಡಿದ ವಿರಕತ ತತವಜ್ಞಥನಯಥಗಿದದನು (ಕ್ರಿ.ಶ. 54-68). ಸಿನಕ್ಥನ (Among) 
ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಗಲ್ಲಿಯೇನನ ಕುರಿತ್ಥದ ಉಲಷಿೇಖಗಳಿವಷ. ಕ್ರಿ.ಶ. 65ರಲ್ಲಿ ತತವಜ್ಞಥನಯು 
ನೂಯರಷೂೇ ಚಕಿವತಿಷಯ ಮ್ಮಚ್ಚಿಗಷಯಂದ ಬಿದುದ ಹಷೂೇದನಷೂೇ, ಅವನು ಮತುತ ಅವನ 
ಸ್ಹಷೂೇದರನಥದ ಗಲ್ಲಿಯೇನನು ಆತೂಹತ್ಷಯ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಲಷೇಬಷೇಕ್ಥದ ಪರಿಸಿಾತಿ ಬಂತು.  

ಮೊದಲ್ನಷಯ ಶತಮಥನದಲ್ಲಿ ಡಷಲ್ಲಪ ಗಿಿೇಕರ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ಲ್ಪಟಿ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ 
ಸ್ಾಳವಥಗಿತುತ ಆ ಗಿಿೇಕ್ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥದ ಆಡಳಿತ್ಥತೂಕ ಬಷಟ್ಟಿಗಳನುನ 
ದಥಖಲ್ಲಸ್ುವದು ರಷೂೇಮನ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಥಮಥನಯವಥದ ಅಭಥಯಸ್ವಥಗಿತುತ. ಡಷಲ್ಲಪಯು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೂಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಥಾಪಿತವಥಗಿತುತ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಪಶಿಮದಂದ ಸ್ುಮಥರು ಎಪಪತುತ 
ಮ್ಮೈಲ್ಲಗಳರ್ುಿ ದೂರದಲ್ಲಿತುತ. 1900ರ ಪ್ಥಿರಂಭದಲ್ಲಿ ಡಷಲ್ಲಪಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ 
ವಸ್ುತಶಥಸ್ರಜ್ಞರು, ಗಲ್ಲಿಯೇನನು ಚಕಿವತಿಷಯಥದ ಕ್ೌದಿಯನ (ಕ್ರಿ.ಶ. 41-54) ಆಳಿವಕ್ಷಯ 
ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಖ್ಥಯದ ರಥಯಭಥರಿಯಥಗಿದದ ಸ್ಮಯವನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುವ ದನಥಂಕಗಳನುನ 
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ಶಲಥಶಥಸ್ನಗಳ ತುಣುಕುಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡಿದದರು. ಕ್ಷೂರಿಂಥವು ಅಖ್ಥಯಥ 
ಪ್ಥಿಂತದ ರಷೂೇಮನ್ರ ಆಡಳಿತದ ಕ್ಷೇಂದಿ ಸ್ಾಳವಥಗಿದದದರಿಂದ, ಇತಿಹಥಸ್ ತಜ್ಞರು 
ಗಲ್ಲಿಯೇನನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ದಷೇಶಥಧಿಪತಿಯಥಗಿದದ ಸ್ಮಯದ ಕುರಿತು 
ಭರವಸಷಯುಳಳವರಥಗಿದದರು. ಗಲ್ಲಿಯೇನನು ತನನ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಗಷ ಕ್ರಿ.ಶ. 51 ರ 
ವಂಸ್ತ ಋತುವಿನ ಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲಿ ರಥಯಭಥರಿಯಥಗಿ ನಷೇಮಕಗಷೂಂಡಿದದನು. ಪ್ೌಲ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ 
ಹಷೂೇಗುವದಕ್ಷೆ (ಅ.ಕೃ. 18:18) ಒಂದು ಅಥವಥ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚ್ಚತವಥಗಿ 
ಗಲ್ಲಿಯೇನನು ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಬಂದದದನೂ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ, ಇತಿಹಥಸ್ ತಜ್ಞರು 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ ಇದದನು ಎಂಬುದನುನ ಖಚ್ಚತವಥಗಿ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದದರು.  

ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಗುವ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ ಅಥನಷೇಯ ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ ಹಲ್ವು ತಿಂಗಳು ತ್ಥನಷೇ 
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಂದಷೇಶವನುನ ನೇಡಿದದನು. ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ-ರಷೂೇಮನ್ನ ಗೌರವಯುತ ಸಥಾನದಲ್ಲಿ 
ಯಶಸ್ುು ಅತಯಲ್ಪವಥಗಿ ಕಂಡುಬರುತಿತುತ (ಅ.ಕೃ. 17:34). ಸಿೇಲ್ ಮತುತ ತಿಮೊೇಥಷಯರು 
ಇನೂನ ಮ್ಮಕ್ಷದಷೂೇನಯದಲ್ಲಿದದರು. ಅವರು ಅವನನುನ ಸಷೇರಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಕೂತೂಹಲ್ದಂದ 
ಕ್ಥಯುತಿತದದರು, ಆದರಷ ಪಿಯೇಜ್ನವಥಗಲ್ಲಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು ಜಷೂತ್ಷಗಥರರಿಲ್ಿದಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
ಪಟಿಣವನುನ ಪಿವಷೇಶಸಿದಥಗ, ಅವನು ಬಲ್ಹೇನನೂ, ಭಯಪಡುವವನೂ ಬಹು 
ನಡುಗುವವನು ಆಗಿದದನು (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 2:3). ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಅವನು ಒಬಬನಷೇ 
ಪಿಯಥಣಮಥಡಿರಬಹುದು. ಭೂಮಿಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಜಷೂತ್ಷಗಥರರಿಲ್ಿದಷೇ ಸ್ಂಚರಿಸ್ುವ 
ಯಥವನಥದರೂ ತನನನುನ ತ್ಥನು ಅಪ್ಥಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲ್ುಕ್ರಸ್ುವವನಥಗಿದಥದನಷ.  

ಅಥನಷೇಯದಂದ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ವರಷಗಿನ ಅವನ ಪಿಯಥಣ ಎರಡು ಆಯೆೆಗಳನುನ 
ನೇಡಿತು. ಭೂಮಥಗಷದಂದ ಪಿಯಥಣ ಸ್ುಮಥರು ಐದು ದನಗಳನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳತತದಷ. 
ಕ್ಷಲ್ವು ಮಥಗಷಗಳು ಕಠಿಣ ಪಿದಷೇಶದಲ್ಲಿ ಹಥದು ಹಷೂೇಗವ ಮಥಗಷವಥಗಿರುತತವಷ. 
ಸ್ಮುದಿಯಥನ ಬಹಳ ವಷಚಿದಥಯಕವಥಗಿರುತತದಷ, ಆದರಷ ಒಂದು ದನದಲ್ಲಿ 
ಹಷೂೇಗಬಹುದು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಕ್ಥಲ್ನಡಿಗಷಯ ಪಿಯಥಣಕ್ಷೆ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿದದರು. 
ಭೂಮಥಗಷದ ಪಿಯಥಣ ಅವರನುನ ಹಥಗಷ, ಅವನು ತನನ ಎಡಕ್ಷೆ ಸಥಲಥಮಿಸ್ 
ದವೇಪಗಳನುನ ಕ್ಥಣಬಹುದಥಗಿತುತ. ಪ್ೌಲ್ನಗಿಂತ ಸ್ುಮಥರು ಐದನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಂದಷ 
ಅಥನಷೇಯದಂದ ಪಶಿಮಕ್ಷೆ ಹಂದನ ಎಲ್ುಸಿಸ್ು, ಇಟಲ್ಲ ಜ್ಗತಿತನಲಷಿೇ ಜ್ನಪಿಿಯವಥದ 
ದಷೇಮ್ಮೇತಿಿ, ಬಷಳಷಗಳ ದಷೇವತ್ಷ ಮತುತ ಇನಷೂನಬಬ ದಷೇವತ್ಷಗಳ ತ್ಥಯ ಇನಷೂನಂದು ವಿಧದಲ್ಲ ಿ
“ಕ್ಷೂೇರ್” ಅಥವಥ “ಪ್ಷರಸಿಪೊನ”5 ಎಂದು ಕರಷಯಲ್ಪಡುತಿತದದ ದಷೇವತ್ಷಗಷ ಪಿತಿಷ್ಿಸಿದ 
ದಷೇವಥಲ್ಯವಿರುವ ಪಟಿಣವಥಗಿತುತ. ಚಕಿವತಿಗಳು ಮತುತ ಅರಸ್ರುಗಳು ಎಲ್ುಸಿನಯನ 
ರಹಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಅಲ್ಲಿಗಷ ಹಷೂೇಗುತಿದದರು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಮುಂದುವರಷದ 
ಅಥಷೇನಷೇಯದವರು ಗಿಿೇಕ್ ಪಟಿಣಗಳ ಸ್ಂಯೇಜ್ನಷಯಂದಗಷ ಅಹಷಷವೇರಷೂೇರ್ನ 
ಪಶಷಯನನರ ನೌಕ್ಥ ಸಷೈನದಷೂಂದಗಷ ಯುದಧವನುನ ನಡಷಸಿದವು. ಈ ಯುದಧವು 
ಸಥಲಷೇಮಿಸ್ುನುನ ಉತತರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖಯಪಿದಷೇಶದಂದ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ುವ ಇಕೆಟ್ಥಿದ 
ಜ್ಲ್ಸ್ಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡಷಯತು. ಅಧಿಕ ಸ್ಂಖ್ಷಯಯಲ್ಲಿದಥದಗಲ್ೂ, ಗಿಿೇಕ್ರು 
ಜ್ಯವನುನಗಳಿಸಿದರು ಮತುತ ತಮೂ ಮಥತೃಭೂಮಿಯನುನ ಸ್ವತಂತಿಗಷೂಳಿಸಿದರು. ಅವರು 
ತಮೂ ಇತಿಹಥಸ್ದ ಈ ಭಥಗವನುನ ಎಂದಗೂ ಮರಷಯುವದಲ್ಿ.  
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ಅವನ ಮಥಗಷವು ದಕ್ಷಿಣದ ಪಥದಷಡಷಗಷ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಪ್ಥಿರಂಭಿಸಿದಹಥಗಷ ಅವನ 
ಬಲ್ಬದಗಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಅಕ್ಷೂಿೇಪೊಲ್ಲಸ್ ಎಂದು ಹಷಸ್ರಥಗಿರುವ ಮ್ಮಗಥರಥ ಪಟಿಣವನುನ 
ನಷೂೇಡಿರಬಹುದು. ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಪಟಿಣದ ಇಸ್ಥಮಸ್ ಪವಷತಗಳನುನ ಹಥದು 
ಹಷೂೇಗುತಿತರುವ ಹಥಗಷ ಭೂಭಥಗವು ತಿೇವಿವಥಗಿ ಮ್ಮೇಲಷರತ್ಷೂಡಗಿತು. ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ 
ಪೂವಷಕ್ರೆರುವ, ಬಂದರು ಕ್ಷಂಕ್ಷಿಯ ತಲ್ುಪುವದಕ್ರೆಂತ ಮುಂಚ್ಚತವಥಗಿ, ಖಂಡಿತವಥಗಿ 
ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿರುವ ಉದಥಾರವನುನ ಎತುತವ ದೃಶಯಗಳನುನ ನಷೂೇಡಿ ಆಶಿಯಷಪಟ್ಟಿರಬಹುದು. 
ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವನ ಪಿಯಥಣವು ಅವನನುನ ಸ್ಮುದಿ ದಷೇವತ್ಷೇ ಪೊಸಷೈಡಷೂೇನ್ ದಷೇವತ್ಷಗಷ 
ಪಿತಿಷ್ಿಸಿದ ಇಸ್ಥಥಮ್ಮೈನ್ ಗಷೇಮ್ು ಇರುವ ಸ್ಾಳಕ್ಷೆ ಕ್ಷೂಂಡಷೂಯಯದರಬಹುದು. ಅವರು 
ಓಲ್ಂಪಲ್ಲಯನ್ ಆಟಗಳ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನತ್ಷಯ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯಲ್ಲಿದದವು, ಓಲ್ಂಪಿಯಥ 
ಪ್ಷಲಷೂೇಪೊನನಸ್ಸ್ುನ ಪಶಿಮಕ್ಷೆ ಸಥಾಪಿತವಥಗಿತುತ; ಇಸ್ತತಮಿಯಥ, ಇದಕ್ಷೆ ವಿರಷೂೇಧವಥಗಿ 
ಗಿಿೇಕ್ ಭಥಷಷಯನುನ ಮಥತನಥಡುವವರ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿತುತ. ಜ್ನರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಥರಿ 
ನಡಷಯುವ ಆಟಗಳ ಸ್ಾಳಕ್ಷೆ ಸ್ಮೂಹವಥಗಿ ಬರುತಿತದದರು. ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಸ್ಂಚಥರಿಗಳು 
ಇಸ್ತಮಿೇಯಥದಲ್ಲಿರುವ ಪೊಸಷೈಡಷೂೇನ್ ದಷೇವಥಲ್ಯದ ಮಹಥವಷೈಭವವನುನ 
ಒಲ್ಂಪಿಯಥದಲ್ಲಿರುವ ಜಷಸ್ುು ವಥಸ್ಸಥಾನಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ುತಿತದದರು. ಪ್ಥಲ್ಲಮೊೇನನ್ ಗುಡಿ, 
ಪೊಸಷೈಡಷೂೇನ್ ದಷೇವಥಲ್ಯದ ಸ್ಮಿೇಪದಲ್ಲಿ ಧಮಷಶಿದಷದಯುಳಳ ಒಬಬ ಯುವಕನು 
ನಂತಿದದನು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಪಿತಿಯಂದು ಚಲ್ನಷಯಲ್ಲಿ ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿರುವ 
ವಿಗಿಹಥರಧನಷಯನುನ ನಷೂೇಡಿ ತತತರಿಸಿದನು. ದಷೇಶದ ಪಿತಿಯಂದು ಭಥಗದಲ್ಲಿ 
ದಷೇವರುಗಳು ನಷೇಯಲ್ಪಟ್ಟಿದದವು. 

ಪೌಲನ್ ತಿಳಿದಿರುವ ಪ್ಟ್ಟಣ 
ಇಸ್ತಮಿಯಥದಂದ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಷಸ್ಡಷೂೇನ ದಷೇವಥಲ್ಯದ ವರಷಗಷ ಪ್ೌಲ್ನು 

ನಡಷಯುತಿತರುವಥಗ ಬಿಸಿಲ್ು ಬಲ್ವಥಗಿತುತ. ಬಷೇಸಿಗಷಯ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಆಕ್ಥಶವು ಶುಭಿವಥಗಿತುತ; 
ಸ್ೂಯಷನ ಬಿಸಿಲ್ು ಚಮಷವನುನ ಸ್ುಡುತಿತರುವ ಅನುಭವ. ಇಸ್ತಮಸ್ ಮ್ಮೇಲ್ಲರುವ ಪಟಿಣ 
ಗಿಿೇಕ್ರು ಇತಿಹಥಸ್ವನುನ ನಮಿಷಸ್ುವವರಷಗಷ ಎಗಿೇಯನ್ ಸ್ಮುದಿವನುನ ಎಡಿಿಯಥಟ್ಟಕ್ 
ಸ್ಮುದಿದಂದ ಪಿತ್ಷಯೇಕ್ರಸ್ುತಿತುತ. “ಕ್ಷೂರಿಂಥ” ಎಂಬ ಪದವಷೇ ಗಿಿೇಕ್ಭಥಷಷಯ 
ಮಥತನಥಡುತಿತದದ ಹಂದನ ಸ್ಮಯವನುನ ಸಥಕ್ಷಿೇಕರಿಸ್ುತಿತುತ. ವಥಯಪ್ಥರದ ಮಥಗಷಗಳು 
ಇಸ್ತಮಿಯಥ ಮತುತ ಅದರ ಮ್ಮೇಲಷ ಪಿಭುತವವನುನ ಸಥಧಿಸಿದ ಪಟಿಣದ ವರಷಗಷ ಹರಡಿತುತ. 
ಭೌಗಷೂೇಳಿಕವಥಗಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಪಟಿಣಕ್ಷೆ ಅಧಿಕ್ಥರ ಮತುತ ಜ್ನಪಿಿಯತ್ಷ ದಷೂರಕ್ರದದವು. 
ಭೂಸ್ಂಚಥರವು ಪೂವಷದಂದ ಪಶಿಮಕ್ಷೆ ಅದರ ಕ್ಷೇತಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಹರಡಿತುತ; ಸ್ಮುದಿ 
ಸ್ಂಚಥರ ಅದರ ಬಂದರಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪೂವಷದಂದ ಪಶಿಮಕ್ಷೆ ಹರಡಿತುತ. ಅದಷೇ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಂಕ್ಷಿಯ ಪೂವಷಕ್ರೆರುವ ಬಂದರಥಗಿತುತ. ಲ್ಲಚಥಯುಮ್ ಪಶಿಮದಲ್ಲಿರುವ 
ಒಂದು ಬಂದರಥಗಿತುತ. ಇಸಥತಮಸ್ನ ಕ್ರರಿದಥದಭಥಗ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಉತತರಕ್ಷೆ ಮತುತ ಅದರ 
ಮ್ಮಲ್ಲವಚಥರಣಷಯಲ್ಲಿ ಡಯೇಲ್ೆಸ್ ಎಂದು ಕರಷಯಲ್ಪಡುವ ಹಳಿಳಗಳ ಭೂಮಥಗಷವಿತುತ, 
ಅದರ ಮ್ಮೇಲಷ, ಹಡಗು ಮತುತ ಸ್ಣಣ ಹಡಗುಗಳನುನ ಭೂಮಥಗಷದಂದ ನಥಲ್ುೆ ಮ್ಮೈಲ್ುಗಳ 
ವರಷಗಷ ಸಥಗಿಸ್ಲಥಗುತಿತುತ. 
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ಕ್ರಿ.ಪೂ. 1000ರಲ್ಲಿ ಡಷೂೇರಿಕ್ನ ದಥಳಿಯ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಪಟಿಣವಿತುತ. 
ದಥವಿೇದ ಮತುತ ಸ್ಲ್ಮೊೇನರ ಸ್ಮಕ್ಥಲ್ಲೇನರು. ಗಿಿೇಕ್ ದಷೇವಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೇಗಿಸಿದ ಮೂರು ವಥಸ್ುತಶಲ್ಪಗಳ ಕಿಮದಲ್ಲಿ ಡಷೂೇರಿಕ್ ಮತುತ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಶಷೈಲ್ಲ 
ಈ ಪಟಿಣದಲ್ಲಿಯೆೇ ಉತಪತಿತಯಥಗಿದದವು. ಗಿಿೇಕ್ ಪಿಭುತವದ ಶಷಿೇರ್ಠ ಅವಧಿ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿಯೆೇ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಯತು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕುಂಬಥರಿಕ್ಷ ವಥಯಪ್ಥರಿಗಳು 
ಮ್ಮಡಿಟ್ಷೇರಿಯನ್ ಲಷೂೇಕದುದದಕುೆ ಸ್ರಕುಗಳ ವಥಯಪ್ಥರವನುನ ನಡಷಸಿದರು. ಪ್ೌಲ್ನು 
ಅಥನಷೇಯ ಪಟಿಣಕ್ಷೆ ಆಗಮಿಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ ಐದನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚಷ, 
ಪಿಜಥಪಿರಭುತವದಷೂಂದಗಷ, ಮತುತ ಕ್ಷೂರಿಂಥವು ನರಂಕುಶ ಪಿಭುತವದ ಅಥವಥ ಕ್ಷಲ್ವಷೇ 
ಜ್ನರ ಅಧಿಕ್ಥರದಲ್ಲಿತುತ ಅವರು ಕಡು ವಷೈರಿಗಳಥಗಿದದರು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಐದನಷಯ 
ಶತಮಥನದಲ್ಲಿ, ಗಿಿೇಕರು ಯುದಧ ಪಿಯತನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮ್ಮಯಥಗಿ ತ್ಷೂೇರಿ ಬಂದರು, ಮುಖಯ 
ಅಂಶ ಕ್ಷೂರಿಂಥವಥಗಿತುತ. ಫಿಲ್ಲಪೊನಷೇಶಯಥ ಯುದದವು ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಮತುತ ಅದರ 
ವಸಥಹತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಜಷೂತ್ಷಯ ಗಲ್ಭಷಯಂದಥಗಿ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಯತು. ಅಥನಷೇಯ 
ಮತುತ ಸಥಪರಟ್ಥ ತಮೂ ಸ್ಂಯೇಜ್ನಷಯನುನ ಒಟುಿಗೂಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡವು, ಕ್ಷೂರಿಂಥವು 
ಸಥಪರಟ್ಥದ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥದ ಮಿತಿರಥರ್ರವಥಯತು. 

ಗಿಿೇಕ್ ಸ್ಂಸ್ೆಂತಿಗಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥವು ನೇಡಿರುವ ಕ್ಷೂಡುಗಷ ವಷೈಭವಯುತವಥಗಿದದವು 
ಪ್ೌಲ್ನ ಬಷಟ್ಟಿಯಂದ ಮುಂದನ ಮುನೂನರು ವರ್ಷಗಳ ವರಷಗಷ ಪಟಿಣವು ಕಳಂಕತರುವ 
ಹಷಸ್ರನುನ ಗಳಿಸಿತು. ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನಕ್ಥಲ್ದವರು “ಶಿೇಮಂತ ಕ್ಷೂರಿಂಥ” ದ ಕುರಿತು ಬರಷದರು. 
ಪಟಿಣವು ಶತಮಥನಗಳವರಷಗಷ ಕಲ್ಪನಥ ಕಥಷಯಂಥ ಅಭಿವೃದದಯನುನ ಅನುಭವಿಸಿತು; 
ಆದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಆಗಮಿಸಿದಥಗ, ಮಥಗಷಗಳು, ಅಂಗಡಿಗಳು ಮತುತ ಗುಡಿಗಳು ಹಷೂಳಪನುನ 
ನೇಡುವ ಹಷೂಸ್ ನಷೂೇಟವನುನ ಹಷೂಂದದವು. ಜ್ಟ್ಟಲ್ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ, ರಷೂೇಮ 
ಕ್ರಿ.ಪೂ.ಎರಡನಷಯ ಶತಮಥನದ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಗಿಿೇಕ್ನ ಪಯಥಷಯ ದವೇಪಕ್ಷೆ ಸಷೇರಿತು. 
ಸ್ರಣಿ ಯುದಧಗಳ ನಂತರ, ರಷೂೇಮ ಮ್ಮಕ್ಷದಷೂೇನಯಕ್ಷೆೆ ಸಷೇರಿಕ್ಷೂಂಡಿತು ಮತುತ ಅದನುನ 
ಒಂದು ಕ್ಥಯಷಕ್ಷೇತಿವನಥನಗಿ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡು ಆಡಳಿತಮಥಡಿತು. ಇನೂನ ಗಿಿೇಸ್ 
ರಷೂೇಮನನರ ಅತಿಕಿಮಣವನುನ ತಡಷಗಟುಿತಿತದಷ. ಪಯಥಷಯ ದವೇಪದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಷೆ, 
ಕ್ಷೂರಿಂಥವು ಸಥವದೇನತ್ಷಯನುನ ಒಂದು ಸ್ಂಯೇಜ್ನಷಯನುನ ದುಬಷಲ್ವಥದ 
ಹತ್ಷೂೇಟ್ಟಯಲ್ಲಿ ನಡಷಸಿತು. ಪಟಿಣವು ಮತುತ ಅದರ ಮಿತಿರಥರ್ರಗಳು ರಷೂೇಮ ಸಷೈನಯದಳಕ್ಷೆ 
ಸ್ಮನಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 146ರಲ್ಲಿ, ರಷೂೇಮನ್ ಸಷೇನಥಪತಿ ಮುಯಮಿೇಸ್ ಅವರನುನ 
ತುಳಿದುಹಥಕ್ರದನು. ಕ್ಷೂರಿಂಥವು ರಷೂೇಮಗಷ ಅಡಷತಡಷ ಹಥಕ್ರದದರಿಂದ, ಸಷೇನಥಪತಿಯು 
ಅದನುನ ನಥಶ ಮಥಡುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಅದನುನ ಒಂದು ಉದಥಹಣಷಯನಥನಗಿ ಮಥಡಿದನು. 
ಜ್ನಪಿಿಯ ಇಸ್ತಮ್ಮೈನ್ ಆಟಗಳ ಅಜಥಗರೂಕತ್ಷಯಂದಥಗಿ ಅದನುನ ಪಶಿಮದಲ್ಲಿರುವ 
ನಷರಷಯ ಪಟಿಣ ಸಿಕ್ಷೂಯೇನ್ಕ್ಷೆ ಸ್ಾಳಥಂತರಿಸ್ಲಥಯತು. ನಥಲ್ೆನೂರು ವರ್ಷಗಳ ವರಷಗಷ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಏಕಮಥತಿ ನವಥಸಿಗಳು ಅತಿಕಿಮಿಸಿದದ. ಹಷಮ್ಮೂಯ ಪಟಿಣ, ಗಿಿೇಕ್ ಲಷೂೇಕದ 
ಆಭರಣವಥಗಿದದ ಪಟಿಣ, ನರಿಗಳಿಗಷ ಮತುತ ಕೂಿರ ನಥಯಗಳಿಗಷ ವಥಸ್ಸಥಾನವಥಯತು. 
ರಷೂೇಮನ್ರಿಂದ ಬೂದಗಷ ಸ್ಮಥನವಥಯತು. 

ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಪುನರುಜಿಜೇವನ ಜ್ುಲ್ಲಯಸ್ ಸಿೇಜ್ರ್ನಂದ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಯತು 
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ಖಂಡಿತವಥಗಿಯೂ ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿದದ ಒಬಬ ಗೌರವಯುತ ಮನುರ್ಯನಥಗಿದದನು. ಸಿೇಜ್ರ್ನು 
ಇಸ್ತಮಸ್ನ ಯುದಧ ಕ್ೌಶಲ್ಯದ ಪ್ಥಿಮುಖಯತ್ಷಯನುನ ಗುರುತಿಸಿದನು. ಕ್ರಿ.ಪೂ. 44ರಲ್ಲಿ 
ಅವನ ಮರಣದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಯದ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಿದಷೇ ನಷಲಷಸಿದವರನುನ ಮತುತ 
ರಷೂೇಮ್ದಂದ ಸ್ವತಂತಿರಥದವರನುನ ಉತತರ ಆಫಿಿಕ್ಥದಲ್ಲಿ ಕ್ಥಷಥಷೇಜ್ ಮತುತ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿನ ಅವಶಷೇರ್ಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ ರಷೂೇಮನ್ ವಸಥಹತುಗಳನುನ ಸಥಾಪಿಸ್ಲ್ು ವಯವಸಷಾ 
ಮಥಡಿದನು. ಲಥಯಟ್ಟನ ಭಥಷಷಯನುನ ಮಥತನಥಡುವ ಇಸ್ತಮಸ್ುನ ಮಥದರಿ ಪಟಿಣ 
ಮರುಸಥಾಪನಷಯಥಯತು. ಅದರ ಸ್ಂಸಷಾಗಳು, ಸ್ರಕ್ಥರದ ರಚನಷ, ತ್ಷರಿಗಷ ಮತುತ 
ಧಮಷಗಳು ರಷೂೇಮನ ಮಥದರಿಯನುನ ಆಧರಿಸಿದದವು. ಮೊದಲ್ನಷಯ ಶತಮಥನದಂದ 
ವಥಸ್ುತಶಲ್ಪಗಳು ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ವಸ್ುತಶಥಸ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಬಯಲ್ಲಗಿಡಲ್ಪಟಿವುಗಳು ಲಥಯಟ್ಟೇನನನಲ್ಲಿ 
ಅದುುತವಥಗಿದದವು.6 ಪ್ೌಲ್ನು ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ ಕ್ಥಲ್ಲಟಿ ನಂತರ, ಅವನು ಬಿೇದಯಲ್ಲ ಿ
ಮಥರುವರು ಮತುತ ಸಥಾನಕ ನವಥಸಿಗಳು ಲಥಯಟ್ಟೇನ ಭಥಷಷಯನುನ ಮಥತನಥಡುವದನುನ 
ಕಂಡನು. ಗಿಿೇಕ್ ಲಷೂೇಕದ ಪಟಿಣಗಳ ಬಿೇದಯಲ್ಲಿ ರಷೂಮ್ನ ಅಧಿಕೃತ ಭಥಷಷಯನುನ 
ಮಥತನಥಡುವದನುನ ನಷೂೇಡುವದು ಇದು ಆತನಗಷ ಪಿಥಮಬಥರಿಯಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅದಷೇ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ವಸಥಹತುಗಳ ಸಥಾನದ ಕುರಿತ್ಥಗಿಯೆೇ ವಿಶರ್ಿವಥಗಿ 
ಹಸಥತಕ್ಷರವನುನ ನೇಡಿದ ಏಕ್ಷೈಕ ಪಟಿಣ ಫಿಲ್ಲಪಿಫ ಪಟಿಣವಥಗಿರುವಥಗ (ಅ.ಕೃ. 16:12), ಇನೂನ 
ಇತರರಿದದರು. ಲ್ುಸ್ರದಂತ್ಷ ಪಿಸಿದಯದ ಹತಿತರವಿರುವ ಅಂತಿಯೇಕಯ ಒಂದು 
ವಸಥಹತುವಥಗಿತುತ, ಇಂಥಹ ಪಟಿಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಥಯಟ್ಟೇನ ಭಥಷಷಯನುನ ಮಥತನಥಡುವವರು 
ಸಥಮಥನಯವಥಗಿದದರು. 

ಪ್ೌಲ್ನು ಪಿವಷೇಶಸಿದ ಕ್ಷೂರಿಂಥವು ಒಟ್ಥಿರಷ ಹಷೂಸ್ ಪಟಿಣವಥಗಿತುತ ಆದರಷ ರಷೂೇಮನ್ 
ಅಖ್ಥಯ ಕ್ಷೇತಿದಲ್ಲಿ ಈಗಥಗಲಷೇ ಜ್ನಪಿಿಯತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದತುತ. ಅಥನಷೇಯ, ಈಶಥನಯಕ್ಷೆ 
ಇರುವ ನಷರಷಹಷೂರಷಯ ಮತುತ ವಷೈರಿರಥರ್ರ, ಕಲ್ಲಯುವಿಕ್ಷಯ ಕ್ಷೇಂದಿವಥಗಿ ಜ್ನಪಿಿಯತ್ಷಯಲ್ಲಿ 
ಮುಂದುವರಷದತುತ. ಪಟಿಣದ ಇತಿಹಥಸ್ವು ವಷೈಭವಯುತವಥಗಿತುತ; ಆದರಷ 
ರಥಜ್ಕ್ರೇಯವಥಗಿ ಮತುತ ಆರ್ಥಷಕವಥಗಿ, ಅಥನಷೇಯವು ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಯಥವುದಷೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ 
ಹಷೂೇಲ್ಲಕ್ಷಯಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 

ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುತಿತದದ ಜ್ನರ ಸ್ಂಖ್ಷಯ ಅಥವಥ ಇತರ ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ – ರಷೂೇಮನ್ 
ಪಟಿಣಗಳಲ್ಲಿ ವಥಸಿಸ್ುತಿತದದವರು, ಈ ವಿರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಪಿಸಿದದರಥಗಿರುವದನುನ ಎಣಿಕ್ಷ 
ಮಥಡುವದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಥಗಿತುತ. ಸಥಂಪಿದಥಯಕ ಪಂಡಿತರು ವಯತಿರಿಕತವಥದ 
ವಷೈವಿದಯಮಯ ಅಂದಥಜ್ನುನ ನೇಡುತ್ಥತರಷ. ಉಹಷಗಳ ಸ್ಂಗಿಹ ಹಷಚುಿ ಕಡಿಮ್ಮ ನಖರವಲ್ಿದ 
ಮಥಹತಿಯುನ ಆದರಿಸಿದಷ, ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಮತುತ ಅದರ ಸ್ುತತಮುತತಲ್ಲನ ಕ್ಷೇತಿದಲ್ಲಿರುವ 
(“ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರ”) ಜ್ನಸ್ಂಖ್ಷಯಯನುನ ಸ್ುಮಥರು 100,000 ಮತುತ 125,000 ಇವುಗಳ 
ಮಧಯದಲ್ಲಿ ನೇಡುತತದಷ.7  

ಕ್ಷೂರಿಂಥವು ಶಿೇಮಂತ ನಥಗರಿೇಕರು ವಥಯಪ್ಥರಿಗಳನುನ, ಭೂಒಡಷಯರನುನ ಮತುತ 
ಸ್ರಕ್ಥರಿ ಅಧಿಕ್ಥರಿಗಳನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿತು. ಅಲ್ಿದಷೇ ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ ಕೂಲ್ಲಕ್ಷಲ್ಸ್ದವರು, 
ಗುಲಥಮರು ಮತುತ ಸ್ಂಚಥರಿ ಬಷೂೇಧಕರ ಸ್ಮೂಹ ವಥಸಿಸ್ುತಿತುತ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರು 
ಪೊೇಲ್ಲಗಳಥಗಿದದರು. 
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ಅನಷೇಕ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದ ಪಟಿಣಗಳಲ್ಲಿ ಗುಲಥಮರಥಗಿ 
ಇರುವವರಿಗಷ ಹಸಿವಷಯಂದ ಮುಕತರಥಗಲ್ಲ ಕ್ಷಲ್ವು ತ್ಥಸ್ುಗಳ ಕ್ಷಲ್ಸ್ಕ್ಥೆಗಿ 
ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳವಂಥಹ ಸಿಾತಿಯತುತ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಹಷಚ್ಚಿನ ಸ್ಂಖ್ಷಯಯ ನವಥಸಿಗಳು 
ಗುಲಥಮರಥಗಿದದರು. ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ಅಸ್ಹಯವಥದ ಕ್ಥಯಷಗಳನುನ ಮಥಡುವ ಅಭಥಯಸ್ವನುನ 
ಗುಲಥಮತನ ಕ್ಷೂಡುಗಷಯಥಗಿ ನೇಡಿತು. ನಥಯಯಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಗುಲಥಮರು ಸಥಕ್ಷಿಯನುನ 
ಹಷೇಳಬಷೇಕ್ಥದಲ್ಲಿ, ಹಂಸಷಯು ಸ್ವಷೇಷಸಥಮಥನಯವಥಗಿತುತ. ಗುಲಥಮ ಮಹಳಷಯರು, 
ಪಿಭುದಧರಥಗಲ್ಲ ಹದಹರಿಯದವರಥಗಲ್ಲ ತಮೂ ಯಜ್ಮಥನರ ಸಷೂತ್ಥತಗಿದದರು – 
ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯದಥದಗಲ್ೂ. ಮನಷವಥತ್ಷಷಯ ಶಕ್ಷಿತ ಗುಲಥಮರಿಗಷ ಸ್ಹಸ್ಬಹುದಥದ 
ಜಿೇವಿತವಿತುತ; ಇತರರು ಬಷೇಗನಷೇ ಮರಣಕ್ಷೆ ಈಡಥಗಲ್ೂ ಗಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತ ಮಿಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ 
ದುರುಪಯೇಗಕ್ಷೆ ಒಳಗಥಗುತಿತದದರು. ಅವರನುನ ಸ್ಾಳಥಂತರಿಸ್ುವದು ಒಂದು 
ವಥಯಪ್ಥರವಿದದಂತ್ಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ದುಂದುಗಥರಿಕ್ಷ ಮತುತ ಕಡುಬಡತನ ಎರಡರ ಸಥಕ್ಷಿಯನೂನ 
ನಷೂೇಡಿದಥದನಷ. 

ಮಿತಿ ರಥರ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಿರ ನಥಯಗಳು ತಿರುಗಥಡುತಿತದದವು. ಉತ್ಥಪದಸಿದ 
ವಸ್ುತಗಳಷ ಂದಗಷ ಚಕೆಡಿಗಳನುನ ಹಷೂಂದರುವ ಒಕೆಲ್ಲಗರು ಮಥರುಕಟ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ತಮೂ ನಷಚ್ಚಿನ 
ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪದಷಷಮಥಡುತಿತದದರು. ವಥಯಪ್ಥರಿಗಳು ಮಣಿಣನ ಮಡಿಕ್ಷಗಳನುನ, 
ಚಪಪಲ್ಲಗಳನುನ ಮತುತ ಆಹಥರ ಸಥಮಗಿಿಗಳನುನ ಮಥರಥಟಕ್ಷೆ ಇಡುತಿತದದರು. ದಷೂಡಡ 
ಪ್ಥತ್ಷಿಗಳನುನ ತಮೂ ತಲಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಹಷೂತುತಕ್ಷೂಂಡ ಮಹಳಷಯರು ಅಲ್ಂಕರಿಸಿದ 
ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಳಳಕ್ಷೆ ಬರುವದು ಹಷೂರಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಗುವದು ಒಳಕ್ಷೆ ಬರುವದು ಮಥಡುತಿತದದರು. 
ಹತ್ಥಶಷಯಲ್ಲಿದದ ಬಿಕ್ಷುಕರು, ರಷೂಟ್ಟಿಯ ತುಣುಕುಗಳನುನ ಹುಡುಕುತ್ಥತ ಅಲಷದಥಡುತಿತದದರು. 
ಹಷೂಸ್ ದೃಶಯಗಳು ಮತುತ ಧವನಗಳು ಪ್ೌಲ್ನ ಮನಃಪಟಲ್ದ ಮ್ಮೇಲಷ ದಥಳಿ ಇಡುತಿತದದವು. 
ಆತನು ಈ ಜ್ನಸ್ಮೂಹಕ್ಷೆ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಪರಿಚಯಸಿಲ್ು ಬಂದದದನು. ಕ್ಷೂರಿಂಥವು ಮಥತಿ 
ವಥಯಪ್ಥರಕ್ಥೆಗಿ ಉತತಮವಥಗಿ ಸಥಾಪಿತವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಪಟಿಣದ ಸ್ುತತಮುತತಲ್ೂ ಇದದ 
ಪಿದಷೇಶಗಳು ವಷೈವಿಧಯಮಯ ಮತುತ ಸ್ಮೃದಧಯ ವಯವಸಥಯಕ್ಷೆ ದಥರಿಮಥಡಿತುತ. ಕ್ಷೇತಿದಲ್ಲ ಿ
ಅನಷೇಕ ಚ್ಚಲ್ುಮ್ಮಗಳಿದದವು. ಆಂಗ ಿಭಥಷಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಪಟಿಣದ ವಯವಸಥಯವು ತನನ ಅಚಿನುನ 
ಹಥಕ್ರತುತ. “ಬಿೇಜ್ವಿಲ್ಿದ ದೇಪದಥಿಕ್ಷಿ” ವಥಸ್ತವದಲ್ಲಿ “ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ದಥಕ್ಷಿ” ಗಳಥಗಿದದವು. 
ಪಟಿಣವು ದಷೂಡಡ ಪವಷತದಷಡಷಗಷ ನಡಷಸ್ುವ ತಗಥಾದ ಇಳುಕಲ್ಲನ ಮ್ಮೇಲಷ ಕಟಿಲ್ಪಟ್ಟಿತುತ. 
ಅಥನಷೇಯ ಮತುತ ಇತರ ಪಟಿಣಗಳು “ಉನನತವಥದ ಪಟಿಣ” ಗಳನುನ ಹಷೂಂದದದವು. 
ಬಲ್ವಥದ ಕ್ಷೇಂದಿ ಅಲ್ಲ ಿಕ್ಥಪ್ಥಡುವವರು ಜಿೇವದ ಪರಿವಷಯಲ್ಿದಷೇ ಆಕಿಮಣಕ್ಥರಿಗಳನುನ 
ತಡಷಯುವ ಕ್ಷೂನಷಯ ಪಿಯತನವನುನ ಮಥಡಬಹುದು. ಕ್ಷೂರಿಂಥವು ಪುರದಥವರಕ್ಷೆ ಒಂದು 
ಎಕ್ಷೂಿೇಕ್ಷೂರಿಂಥವನುನ ಹಷೂಂದತುತ, “ಉನನತವಥದ ಕ್ಷೂರಿಂಥ”; ಆದರಷ ಪಟಿಣದ 
ಕ್ಷೇಂದಿದಂದ ಪವಷತದ ನಷೇರವಥದ ಮತುತ ಅದರ ಅಳತ್ಷ ವಷೈರಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಷ 
ರಕ್ಷಣಷಯನುನ ಒದಗಿಸ್ುತಿತುತ. ಪವಷತಗಳು ಪಟಿಣಕ್ಷೆ ರಕ್ಷಣಷಗಿಂತ ವಥಯಪ್ಥರದ 
ಗುರುತ್ಥಗಿತುತ. 
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ಕೊರಂಥದ ಧಮೆಗಳು 
ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಆಗಮಿಸಿದಥಗ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯ ಪುರಥತನ ಪಟಿಣಗಳ 

ಆರಥಧನ ಪದಧತಿಗಳು ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಸ್ತತಂತಿದದವು. ಮಥತುಯಷದ ಹಕುೆಸಥಧನಷಯ 
ವಿರಷೂೇದವಥಗಿ ಮೊದಲ್ನಷಯ ಶತಮಥನದ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ವಸ್ುತ ಸ್ಂಶಷ ೇಧನಥ ಶಥಸ್ರ ಅಥವಥ 
ಬರಷದಟ್ಟಿರುವ ದಥಖಲಷಗಳು ಮೂತಿಷಪೂಜ್ಕರ ದುಬಷಲ್ ಧಮಷ ಒಂದು ತಿವಿತದಂದ ಸ್ವ-
ನಥಶಕ್ಷೆ ನಡಷಸ್ುವಂತದಥದಗಿದಷ ಮತುತ ಅದನುನ ಕ್ಷೈಸ್ತತವದಂದ ಸ್ಾಳಥಂತರಿಸ್ಬಷೇಕು. 
ದಷೇವಥಲ್ಯದ ಕಟಿಡಗಳು ಧಥಮಿಷಕ ಜಿೇವಬಲ್ಕ್ಷೆ ಅನುರೂಪವಲ್ಿದ ಸ್ೂಚನಷಗಳಥಗಿವಷ, 
ಆದರಷ ಕಟಿಡದ ಯೇಜ್ನಷಗಷ ತಗಲ್ಲದ ವಷಚಿ ಕನರ್ಠಪಕ್ಷ ಜ್ನರು ಧಥಮಿಷಕ 
ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳನುನ ಗೌರವಿಸ್ುತಿತದದರು ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ. ಮೊದಲ್ನಷಯ 
ಶತಮಥನದ ಗಿಿೇಕ್ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ದಷೇವರ ದಷೇವಥಲ್ಯಗಳು ಅಭಿವೃದದ 
ಹಷೂಂದದದವು. ಯಥಜ್ಕರು ತಮೂ ಕತಷವಯವನುನ ಮಥಡುತಿತದದರು. ಆಟಗಳು ಮತುತ ಇತರ 
ಸಥವಷಜ್ನಕ ಹಬಬಗಳು ದಷೇವರುಗಳಿಂದ ಆಶೇವಥಷದವನುನ ಆಹಥವನಸ್ುವದರಷೂಂದಗಷ 
ಮುಂದುವರಷಯುತಿತದದವು. ಯಜ್ಞಗಳನುನ ಅಪಿಷಸ್ುತಿತದದರು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ರಷೂೇಮನ್ ಮತುತ 
ಗಿಿೇಕ್ ದಷೇವತ್ಷಗಳ ಕಲ್ಬಷರಷಸಿನ ಮೂಲ್ಕ ನಖರವಥಗಿ ಅಂದಥಜ್ುಮಥಡುವದು 
ಕಠಿಣವಥಗಿತುತ, ಆದರಷ ಶಿೇಮಂತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಥಲಷಗಷ ಹಷೂೇಗುವ ಮಕೆಳು ಗಿಿೇಕ್ ಮತುತ 
ರಷೂೇಮನ್ ಎರಡೂ ಧಮಷಗಳ ಪುರಥಣ ಸಥಹತಯವನುನ ಕಲ್ಲಯುತಿತದದರು ಎಂಬುದು 
ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ಖಚ್ಚತವಥಗಿತುತ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಪಟಿಣದ ಕ್ಷೇಂದಿದಲ್ಲಿ ತಿರುಗಥಡುತಿತರುವಥಗ, ಅವನು ಎತತರ 
ಪಿದಷೇಶದ ದೃಶಯದ ಮ್ಮೇಲಷ ಪಿಭುತವವನುನ ಹಷೂಂದದ ದಷೇವಥಲ್ಯವನುನ ನಷೂೇಡಿರಬಹುದು. 
ಅದರ ಸ್ಾಂಭಗಳು ಪುರಥತನ ವಿಧದವುಗಳಥಗಿದದವು, ಸಥಾನಕ ಕಲ್ುಿಗಳಿಂದ ಮಥಡಿದ ಕಲ್ಲಿನ 
ಸ್ಾಂಭದ ಶಷೈಲ್ಲಯಲ್ಲಯಲ್ಲಿದದವು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಗಮರಿ ಕಲ್ುಿಗಳಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ದಷೇವಥಲ್ಯದ 
ವಥಸ್ುತಶಲ್ಪವು ಡಷೂೇರಿಕ್ ಮಥದರಿಯನುನ ಅನುಸ್ರಿಸಿತುತ. ಅದರ ಸ್ಾಂಭಗಳು ಮ್ಮೇಲ್ಲನ 
ಕಲ್ಲಿಗಷ ಬಷಂಬಲ್ ನೇಡುವಂತ್ಷ ಮೊೇಟ್ಥಗಿ ಮತುತ ದಪಪವಥಗಿದದವು. ನಷಲ್ಸ್ಮವಥದ 
ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದರುವ ರಕ್ಷಿತ ಶವಗಳ, ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ರಚನಷಯನುನ ಹಷೂಂದದ ದಷೇವಥಲ್ಯ 
ಪ್ೌಲ್ನ ದನಗಳಲ್ೂಿ ಇತುತ. ಇಂದು ಗಿಿೇಸ್ನಲ್ಲ ಿ ಇರುವ ಪುರಥತನವಥದ 
ದಷೇವಥಲ್ಯವಥಗಿದಷ. ಗಿಿೇಕ್ರು ಇದನುನ ಅಪೊಲಷೂೇ ಗೌರವಥಥಷವಥಗಿ ಕಟ್ಟಿದರಷಂಬ 
ಅಂದಥಜ್ು ಇದಷ, ಆದರಷ ದಷೇವಥಲ್ಯವನುನ ಕಟಿಲ್ು ಪಿಚಷೂೇದನಷ ನೇಡಿದ ದಷೇವರು ಯಥರು 
ಎಂಬುದು ಖಚ್ಚತವಥಗಿಲ್ಿ. ರಷೂೇಮನ್ ಮತುತ ಗಿಿೇಕ್ರು ಅಪೊಲಷೂೇ ದಷೇವರನುನ 
ಆರಥಧಿಸ್ುತಿತದದರಿಂದ, ರಷೂೇಮದಷೇಶದ ನವಥಸಿಗಳು ಬಲ್ಲಯನುನ ಅಪಿಷಸ್ುವದನುನ 
ಮುಂದುವರಷಸಿರಬಹುದು ಮತುತ ರಷೂೇಮದಷೇಶದಲ್ಲಿ ನಷಲಷಯಥಗಿದದವರನುನ ಕರಷತಂದಥಗ 
ಕ್ರನನರಿ ಮತುತ ದವಯಜ್ಞಥನದ ದಷೇವರ ಸಷೇವಷಯನುನ ಮಥಡಲ್ು ಯಥಜ್ಕರನುನ 
ನಷೇಮಿಸಿರಬಹುದು. 

ಎಪೊಿೇದಷೇತ ಎಂಬ ವಿಗಿಹ, ಪಿಿೇತಿಯ ದಷೇವತ್ಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಧಿೇರ್ಷಕ್ಥಲ್ 
ಉಪಸಿಾತವಥಗಿರುವ ದಷೇವತ್ಷ. ಉತತರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನದಷೂಂದಗಷ ಜಷೂತ್ಷಗೂಡಿದ, ಈ 
ದಷೇವತ್ಷಗಳು ಕುಪಿ ದವೇಪದ ಸ್ಮುದಿ ದಂಡಷಯ ನಷರಷಗಳಿಂದ ಉತಪನನವಥಗಿರಬಹುದು. 
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ಸಿಂರ್ಥರಥ ದವೇಪದ ಮ್ಮೇಲ್ಲರುವ ಕುಪಿದಲ್ಲಿ ಮತ ಶಿದಷಧ ಗಮನೇಯವಥಗಿತುತ. ಪ್ಷಲಷೂಪೊನನಸ್ು 
ಬಂದರದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಷೆ. ಈ ದಷೇವತ್ಷಯ ಆರಥಧನಷಯನುನ ಗಿಿೇಕ್ನ ಮುಖಯಭೂಮಿಯಥದ 
ಸಿಂಥಷರಿಯಥದಂದ ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವದಕ್ಷೆ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ ಸಥವಿರಥರು ವರ್ಷಗಳ 
ಹಂದಷಯೆೇ ಪರಿಚಯಸ್ಲಥಯತು. ಗಿಿೇಕ್ ಪುರಥಣ ದಷೇವತ್ಷಯನುನ ಸಿವೇಕರಿಸಿತು ಮತುತ 
ಎಪೊಿೇದವು ದೌಸ್ಯನ ಸ್ಂತ್ಥನ ಎಂದು ಪಿಕಟ್ಟಸಿತು. 

ಫೇಯನಕ್ಷಯ - ಕ್ಥನಥನಯ ಅಷಷೂಿೇರಷೇತ (ಹಳಷಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ “ಅಷಷೂಿೇರಷತ್”) 
ಐತಿಹಥಸಿಕವಥಗಿ ಮತುತ ಸಥಂಸ್ೆಂತಿಕವಥಗಿ ಗಿಿೇಕ್ರ ಎಪೊಿೇದಷೇತ ನಷೂಂದಗಷ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ 
ಜಷೂೇಡಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. ದಷೇವಥಲ್ಯದ ವಷೇಶಷಯಯರು ಕ್ಥನಥನನ ಅಪಕ್ರೇತಿಷಯನುನ ಪಡಷದರುವ 
ಲ್ಕ್ಷಣವಿರುವ ಫಲ್ವತತತ್ಷಯ ಧಮಷಶಿದಷಧಯುಳಳ ವರಥಗಿದಥದರಷ. ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ 
ಅಭಥಯಸ್ವು ಗಿಿೇಕ್ ಪಟಿಣದ ಧಮಷ ಶಿದಷದಯಲ್ಲಿ ಎಂದಗೂ ಹರಡಿಲ್ಿ, ಕ್ಷಲ್ವು ಸ್ಾಳಗಳಲ್ಲಿ 
ಎಪೊಿೇದಷೇತನಷೂಂದಗಷ ಪವಿತಿ ವಷೇಶಥಯವೃತಿತ ಹಷೂಂದಕ್ಷಯಥಗಿರುತತದಷ. ಗಿಿೇಕ್ ಭೂಗಷೂೇಳ 
ತಜ್ಞ ಸಥರಬಷೂೇ ಹಷೂಸ್ದಥಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಜ್ನನಕ್ರೆಂತ ಸ್ುಮಥರು ಮೂರು 
ದಶಕಗಳ ಹಂದಷ ಬಷೇಟ್ಟನೇಡಿದದನು. ಅವನು “ಎಪೊಿೇದನ ದಷೇವಥಲ್ಯವು ಎರ್ುಿ 
ಶಿೇಮಂತವಥಗಿದಷಯೆಂದರಷ ಅದು ಸಥವಿರಕೂೆ ಹಷಚುಿ ಗುಲಥಮರ ಮಥಲ್ಲಕತವವನುನ 
ಹಷೂಂದದಷ, ನಥಯಕಸಥನ [ವಷೇಶಷಯ], ಪುರುರ್ರು ಮತುತ ಸಿರೇಯರು ಇಬಬರನೂನ 
ದಷೇವತ್ಷಗಳಿಗಷ ಪಿತಿಷ್ಿಸ್ುವರು”.8 ಸಥರಬಷೂೇ ಅವರ ಪಿಕ್ಥರ, ಎಪೊಿೇದನ ಧಮಷಶಿದಷದ ಮತುತ 
ಅವಳ ವಷೇಶಷಯಯರು ಪಟಿಣದ ಸ್ಂಪತಿತಗಷ ಕ್ಷೂಡುಗಷಯನುನ ನೇಡಿದರು.  

ವಿಮಶಷನಥ ಗಿಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಮೇಲ್ಲಂದ ಮ್ಮೇಲಷ ಸಥರಬಷೂೇನ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಗಳು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ 
ಧಮಷಶಿದಷದಯ ವಷೇಶಯವೃತಿತಯು ಪ್ೌಲ್ನು ಪಟಿಣಕ್ಷೆ ಬಷೇಟ್ಟ ನೇಡಿದಥಗ ಬಹಳವಥಗಿ 
ಹರಡಿಕ್ಷೂಂಡಿದದವು ಎಂಬುದಕ್ಷೆ ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿದದವು. ಇಂಥಹ ಮಥಹತಿಗಳು 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
ಪುಸ್ತಕದ ಅದರಲ್ೂಿ ವಿಶಷೇರ್ವಥಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯ ಕುರಿತು 
ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸಿದ ಭಥಗಗಲ್ಲಿವಷ. ಆದಥಗೂಯ, ಪುನಃಕಟಿಲ್ಪಟಿ ರಷೂೇಮನ್ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ 
ವಣಷನಷಯನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ಲ್ು ಸಥರಬಷೂೇ ಈ ಕ್ಷೂಡುಗಷಯನುನ ನೇಡಿದನು ಎಂದು 
ಸ್ಂದಷೇಹಪಡುದಕ್ಷೆ ಗಂಭಿೇರವಥದ ಕ್ಥರಣಗಳಿವಷ. ಜಷರಷೂೇಮ ಮಷಫಿ-
ಓ’ಕ್ಷೂನಷೂನೇರ’ರವರು. ಬಷಲಷ ಕಟ್ಟಿರುವದನುನ ಅನಷೇಕ ಸ್ಂಪಿದಥಯಕ ಪಂಡಿತರಿಂದ 
ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳಳಲಥಗಿದಷ:  

ಸ್ನನವಷೇಶವು ಸಥರಬಷೂೇ ಅವರು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 146ರಕ್ರೆಂತ ಮುಂಚ್ಚನ ಪಟಿಣವನುನ 
(ರಷೂೇಮನ್ರಿಂದ ನಥಶವಥಗುವುದಕ್ಷೆ ಪೂವಷದಲಿ್ಲದದ ಪಟಿಣವನುನ) ಉಲಷಿೇಖಿ 
ಸಿದಥದರಷಂದು, ಆತನು ಕ್ರಿ.ಪೂ. 29ರಲಿ್ಲ ಬಷಟ್ಟಿನೇಡಿದ ಹಷೂಸ್ದಥಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ರಷೂೇಮನ್ 
ವಸಥಹತುಗಳನುನ ಅಲಿ್ ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ.9  

ಇನೂನ ಮುಂದಷ ಅನಷೇಕ ಸಥಂಪಿದಥಯಕ ಇತಿಹಥಸ್ ತಜ್ಞರು ಕ್ರಿ.ಶ.ಪೂ. 146ರ 
ಹಂದನ ಒಂದು ಸಥವಿರ ಧಮಷಪಂಥದ ವಷೇಶಷಯಯರ ಸಥರಬಷೂೇ ಅವರ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯನುನ 
ಗಂಭಿೇರವಥಗಿ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ. ಸಥರಬಷೂೇ ಅವರು ವಂದಂತಿಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ 
ವರದಮಥಡುತ್ಥತರಷ ಮತುತ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಲಷೇಖಕರು ಲಷೈಂಗಿೇಕ ವಿರ್ಯವನುನ ಭಥವನಥ ಮೂಲ್ 
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ಸ್ಂದಷೇಶಕ್ಷೆ ಅಧುನಕದಷಷಿೇ ಒಲ್ವನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸಿದಥದರಷ. ಅಕ್ಷೂಿೇಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಇರಬಷೇಕ್ಥದ 
ತಮೂ ವಸ್ುತಗಳನುನ ಎಪೊಿೇದನ ದಷೇವಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಷೇಶಷಯಯರು ರಥಶ ಹಥಕ್ರದಥದರಷ, ಆದರಷ 
ವಥಸ್ುತಶಲ್ಪ ತಜ್ಞರು ಇಂಥಹ ದಷೇವಥಲ್ಯಗಳಿಗಷ ಕ್ಷೇವಲ್ ಬರಿಯ (ಬಷತತಲಷೇ, ವಸ್ರಹೇನ) 
ಸಥಕ್ಷಿಯನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷ-ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಒಂದು ಸಥವಿರ ವಷೇಶಷಯಯರಿಗಷ 
ಅವಶಯವಿರುವ ಯಥವ ಅಳತ್ಷಯೂ ಇಲ್.ಿ  

ಆದಥಗೂಯ, ಪ್ೌಲ್ನು ಮೊದಲ್ು ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ ಪಿವಷೇಶಸಿದಥಗ ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡ ಇಂಥಹ 
ಧಮಷಪಂಥದ ವಷೇಶಥಯವೃತಿತಯಲ್ಲಿ ಗಂಭಿೇರವಥದ ಸ್ಮಸಷಯಯದಷ. ಎಪೊಿೇದಷೇತನ 
ರಷೂೇಮನ್ ಪಿತಿರೂಪ ವಿೇನಸ್ ಆಗಿದಥದನಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಬಷೇಟ್ಟನೇಡಿದುದ ರಷೂೇಮ ಪಟಿಣಕ್ಷೆ. 
ಜ್ುಲ್ಲಯನ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಷೆ, ಸಿೇಜ್ರನ ಕುಟುಂಬಕ್ಷೆ, ತಮೂ ವಂಶಥವಳಿಯನುನ 
ವಿೇನಸ್ನಷೂಂದಗಷ ಗುರುತಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಅವರು ತಮೂ ರಕತದಲ್ಲಿ ದಷೇವತ್ಷಗಳ ರಕತವಿದಷ ಎಂದು 
ಹಷೇಳುತ್ಥತರಷ. ವಷೇಶಷಯಯರ ಗಿರಥಕ್ರಗಳು ವಿೇನಸ್ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಪಿವಷೇಶಸ್ುವ ವಿಚಥರ 
ಅರಸ್ುಮನಷತನಕ್ಷೆ ಒಂದು ಅಪರಥಧ ಎಂದು ಯೇಚ್ಚಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಇದು ಬಹುಶಃ 
ಸ್ಂಭವಿಸ್ಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ.  

ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಇಂದಿಯ ಸ್ುಖದಲ್ಲಿ ತೃಪಿತಪಡಿಸ್ುವ ಹಷಸ್ರಿದಷ, ಪವಿತ್ಥಿ 
ವಷೇಶಥಯವೃತಿತಯನುನ ಒಳಗಷೂಂಡು. ಸಥರಬಷೂೇ, ಈ ಸ್ನನವಷೇಶವನುನ ವಿಮಶಷಸ್ುತ್ಥತರಷ, 
ಜ್ಞಥನಷೂೇಕ್ರತ ಹೇಗಿದಷ: “ಕ್ಷೂರಿಂಥಗಷ ಪಿಯಥಣ ಎಲಥಿ ಮನುರ್ಯರಿಗಷ ಅಲ್ಿ.”10 ಬರುತ್ಥತ 
ಹಷೂೇಗುತ್ಥತ ಇರುವ ಸ್ಮುದಿಯಥನದ ಕ್ಥಯಪಟನ್ ಮತುತ ವಥಯಪರಿಗಳು 
ಇಂದಥಿರಸ್ಕ್ರತಯನುನ ತೃಪಿತಪಡಿಸ್ುವದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂಡುಗಷಯನುನ ನೇಡಿದಥದರಷ. ಹೇಗಿದಥದಗಲ್ೂ, 
ಕ್ಷೂರಿಂಥವು ಗಿಿೇಕ್ ಭಥಷಷಯನುನ ಮಥತನಥಡುವವರ ರಥಜ್ಧಥನ ಕ್ಷೇತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಷಚಥಿಗಿ 
ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಜಥರತವಕ್ಷೆ ಒಪಿಪಸಿಕ್ಷೂಟ್ಟಿದಷ. ವಷೇಶಥವೃತಿತಯು ಎಲಷಿಡಷ ಇದಷ. ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ 
ಸ್ಲ್ಲಂಗರತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷ ಎಂದು ಹೇನಷೈಸ್ಲಥಗಿದಷ. ಮನುರ್ಯನ ಜಿೇವಿತವು 
ಅಗಾವಥಗಿದಷ. ಮಕೆಳನುನ ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಗಭಷಪ್ಥತ ಮಥಡಿಸ್ಲಥಗುತತದಷ ಅಥವಥ, 
ಒಮ್ಮೂ ಜ್ನಸಿದ ಮ್ಮೇಲಷ ಇಂಥಹ ಅಂಶಗಳಿಗಷ ಬಹರಂಗಪಡಿಸ್ಲಥಗುತತದಷ. ಯೆಹೂದಯ 
ಗುರುಗಳು ಯೆಹೂದಷಯೇತರರ ನಷೈತಿಕತ್ಷಯನುನ ತಿರಸಥೆರದಂದ ನಷೂೇಡುತ್ಥತರಷ.  

ಇತರ ಗಿಿೇಕ್ ಪಟಿಣಗಳಂತ್ಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥವು ಅನಷೇಕ ದಷೇವರುಗಳನುನ ಹಷೂಂದದಷ. 
ಇದರಷೂಟ್ಟಿಗಷ ಅಪೊಲಷೂೇ ಮತುತ ಎಪೊಿೇದಷೇತ/ವಿೇನಸ್, ಚ್ಚಕೆ ದಷೇವರುಗಳು, ಜ್ಲ್ದಷೇವತ್ಷ, 
ಗಿರಿದಷೇವತ್ಷ, ವನದಷೇವತ್ಷ, ಪ್ಥಿಣಿಯ ದಷೇಹವನುನ ಹಷೂಂದದ ಗಿಿೇಕ್ ದಷೇವತ್ಷಗಳು 
ಪಿತಿಯಂದು ನದಯ ಮೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತುತ ಪಿತಿಯಂದು ಮರಗಳ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು 
ಬರುತತವಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಅಲಷದಥಡುತಿತರುವಥಗ, ಆತನು ವಿಗಿಹಗಳನುನ ಮತುತ 
ಓಲಷೈಪಿಯನ್ ದಷೇವರುಗಳ ಮತುತ ಧಮಷಪಂಥದ ನಥಯಕರ ಸ್ಣಣ ದಷೇವಥಲ್ಯಗಳನುನ 
ಹಥದುಹಷೂೇಗಿರಬಹುದು ಮತುತ ದಷೇವರ, ದಷೇವತ್ಷಗಳ ಜ್ಲ್ದಷೇವತ್ಷ, ಗಿರಿದಷೇವತ್ಷ, 
ವನದಷೇವತ್ಷ, ಪ್ಥಿಣಿಯ ದಷೇಹವನುನ ಹಷೂಂದದ ಗಿಿೇಕ್ ದಷೇವತ್ಷಗಳು ಪಿದಶಷಸ್ುವ 
ಕಲಥಕೃತಿಯನುನ, ಅನಷೇಕ್ಥವತಿಷ ಅಲಷೈಂಗಿಕ ಆಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಷೂೇಡಿರಬಹುದು.  

ಎಸ್ುಕಲ್ಲೇಪಸ್ ಮತುತ ದಷೇಮಿತಿಿ ಸ್ಹ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. ಸ್ವಸ್ಾತ್ಷಯ ದಷೇವರಥದ 
ಎಸ್ುಕಲ್ಲೇಪಸ್ನ ದಷೇವಥಲ್ಯವನುನ ರಷೂೇಮನ್ ಚಥವಡಿಯ ಪಶಿಮಕ್ರೆರುವ ಗಷೂೇಡಷಯಲ್ಲಿ 
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ಪಿತಿಷ್ಿಸಿರುವದನುನ ಸ್ಂಶಷ ೇಧಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. ದಷೇವರ ಮ್ಮೇಲಷ ದೃಷ್ಿಸಿ ಸ್ವಸ್ಾತ್ಷಯನುನ 
ಹಷೂಂದುವ ಪ್ಥಿಮುಖಯ ಕ್ಷೇಂದಿಕ್ಷೆ ಕ್ಷೂರಿಂಥವು ಮನಷಯಥಗಿದಷ. ಯಥತಿಿಕರು ಈಶಥನಯ 
ಪ್ಷಲಷೂಪೊನನಸಷಸ್ುನಲ್ಲಿರುವ ಏಪಿದೌರಸ್ಗಷ11 ಸ್ಮೂಹವಥಗಿ ಬರುತ್ಥತರಷ ಅಲ್ಿದಷೇ 
ಏಶಯಥದ ಪ್ಷಗಷಮ್ನ ದವೇಪ ಕ್ಷೂಶದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಸ್ಾತ್ಷಯ ಕ್ಷೇಂದಿಕ್ಷೆ ಬರುತ್ಥತರಷ. 
ಎಸ್ುಕಲ್ಲೇಪಸಿಾರೇಕ್ರಿಗಷ ಒಬಬ ಜ್ನಪಿಿಯ ದಷೇವರಥಗಿದಥದನಷ, ಗಿಿೇಕ್ದಷೇಶಗಳಿಗಷ 
ಹಷೂಸ್ಬನಥಗಿದದರೂ ಸ್ಹ. ವಸ್ುತಶಥಸ್ರಜ್ಞರು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್ುಕಲ್ಲೇಪಸ್ ನ ಸ್ಾಳದ 
ಬಚ್ಚಿಡುವ ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿ ಮೂತಿಷಗಳನುನ ಅಂದಗಷೂಳಿಸ್ುವ ಬಿರುಸಥದ ಮಣಿಣನಂದ ಮಥಡಿದ 
ದಷೇಹದ ಭಥಗಗಳನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷ. ಅವು ಬಹುಶಃ ಸ್ವಸ್ಾತ್ಷಯ ವಿಶರ್ಿವಥದ 
ಬಷೇಡಿಕ್ಷಗಳನುನ ದಷೇವರು ಮರಷಯಬಥರದು ಎಂದು ಜ್ಞಥಪಿಸ್ಲ್ು ಅಥವಥ ಆತನಂದ 
ಸ್ವಸಷಾಯನುನ ಹಷೂಂದದಥಗ ಸ್ುತತಿಸ್ುವದನುನ ಜ್ಞಥಪಿಸ್ುವ ಉದಷದೇಶದಂದ ಇರಬಹುದು. 
ಪ್ೌಲ್ನು ಪಟಿಣಕ್ಷೆ ಬಷೇಟ್ಟನೇಡಿದಥಗ ಪದಷೇಪದಷೇ ನಷೂೇಡುವ ಸ್ಾಳವಥಗಿತುತ.  

ಪಟಿಣದ ಉತತರಕ್ಷೆ, ಎಕ್ಷೂಿೇಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಇಳಕಲ್ಲನಲ್ಲಿ, ದಷೇಮ್ಮೇತಿಿ ದಷೇವತ್ಷಯ ಮತುತ 
ಅವಳ ಮಗಳು ಪರಸಿಪೊನಷಯ ದಷೇವಥಲ್ಯದ ಅವಶಷೇರ್ಗಳಿದದವು. ಹಷಣುಣಮಕೆಳು ಈ 
ಸ್ಾಳಕ್ಷೆ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷ ಮತುತ ಬಷೂೇಜ್ನವನುನ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಥೆಗಿ ಬರುತಿತರಬಹುದು. 
ಇನನತರ ಕಲಥಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಸ್ುತಶಥಸ್ರಜ್ಞರು ಭೂಮಿಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಮಣಿಣನ ಹಲ್ಲಗಷಗಳನುನ 
ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡಿದದರು. ಅದರ ಮ್ಮೇಲಷ ಶಥಪಗಳನುನ ಬರಷಯಲಥಗಿತುತ. ದಷೇವತ್ಷಗಳ ಭಕತರು 
ವಷೈರಿಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ ದಷವೇರ್ವಿರುವಥಗ ಹಲ್ಲಗಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಶಥಪವನುನ ಬರಷಯುತಿತದದರು, ಅದನುನ 
ದಷೇವಥಲ್ಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಹುಗಿಯುತಿತದದರು ಮತುತ ದಷೇವತ್ಷಗಳಿಗಷ ಮುಯಯ ತಿೇರಿಸ್ುವಂತ್ಷ 
ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು. ಪುರಥಣ ಕಥಷಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಷೇರಸಿಪೊನ (Persephone) 
ಪೂಿಟ್ಷೂೇನಷೂಂದಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಹಷೂಂದದದನು, ಕ್ಷಳಗಿನ ಲಷೂೇಕದ ದಷೇವರಥಗಿದದನು. ಇಂಥಹ 
ದಷೇವರುಗಳು ವಿಶಷೇರ್ವಥಗಿ ವಷೈರಿಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಶಥಪವನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಬಯಸ್ುವಥಗ 
ಉಪಯುಕತವಥಗಿದದವು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ್ುತಿತದದರು.  

ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಮತುತ ಅದರ ಸ್ುತತಲ್ೂ ಇರುವ ಹಷೂಸ್ ಸ್ಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಆರಥಧಿಸ್ುತಿತದದ 
ಕ್ಷಲ್ವು ದಷೇವರುಗಳಿದದವು. ಪೂವಷದಕ್ರೆನಲ್ಲಿರುವ ರಹಸ್ಯ ಧಮಷಪಂಥಗಳು 
ಜ್ನಪಿಿಯವಥಗಿದದವು. ಏಶಯಥ ಮ್ಮೈನರನಲ್ಲಿ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ವಥಸ್ುತಶಥಸ್ರಜ್ಞರು ಸಷೈಬಷಲ್ಲರವರ 
ಮುಖಯ ಪರಿಚಥರಿಕ್ಷಯ ಮತುತ ಎಡಷೂೇನಸ್ ಎಂಬ ತರುಣ ಸ್ಹಭಷೂೇಗಿಯ ಸ್ೂಕ್ಷಮ ವಿವರಣ 
ಚ್ಚತಿಗಳಿದದವು. ಕ್ಷಂಕ್ಷಿಯದಲ್ಲಿ ಐಸಿಸ್ ಧಮಷಪಂಥ ಕ್ಷೇಂದಿವು ಅಭಿವೃದದಪಥದಲ್ಲಿತುತ, 
ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಐಗುಪ್ಷೈದ ದಷೇವತ್ಷ. ಸಷೈಬಷಲ್ಲ ಮತುತ ಐಸಿಸ್ ಇಬಬರೂ ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ಗಿಿೇಕ 
ವಿಧಥನಗಳನುನ ರಹಸ್ಯ ಆಚಥರ ಮತುತ ಇತರ ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ೌಲ್ನ 
ಸ್ಮಯದಂದ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದದರು. ರಷೂೇಮನ್ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಇನಷೂನಂದು ಧಥಮಿಷಕ 
ತಂಡವು ಗಮನೇಯವಥಗಿತುತ. ವಥಸ್ುತಶಥಸ್ರಜ್ಞರು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಸ್ಭಥಸಥಾನದ ವಷೇದಕ್ಷಯ 
ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರುವ ದಷೂಡಡ ದಷೇವಥಲ್ಯದ ಅಸಿತವಥರವನುನ ಮತುತ ಕಟಿಡದ ಕ್ಷಲ್ವು 
ಸ್ಲ್ಕರಣಷಗಳನುನ ಬಹರಂಗಪಡಿಸಿದದರು. ರಷೂೇಮನ್ ದಷೇವಥಲ್ಯಗಳು, ಗಿಿೇಕ್ 
ದಷೇವಥಲ್ಯಗಳಲ್ಿ, ಇಂಥಹ ಶಷೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿ ಕಟಿಲ್ಪಟ್ಟಿದದವು. ಉತತಮವಥದ ವಿವರಣಷ ಎಂದರಷ 
ದಷೇವಥಲ್ಯವು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿದದ ಚಕಿವತಿಷ ಕಲ್ಿನ ಭಥಗವಥಗಿತುತ ಬಹುಶಃ ಇದನುನ 
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ಅಗರ್ಿಸ್ ರಷೂೇಗಪಿೇಡಿತ ಹಷಂಡತಿ ಮತುತ ಟ್ಷೈಬಷೇರಿಯಸ್ುನ ಮಗಳು ಲ್ಲವಿಯಥಳ 
ಗೌರವಥರಥಷ ಕಟ್ಟಿರಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ಸ್ಮಕ್ಷೆ ಚಕಿವತಿಷಯ ಆರಥಧನಷ ಬಹಳವಥಗಿ 
ಬಷೇರೂರಿತುತ ಅರಸ್ು ಮನಷತನದ ಮರಣ ಹಷೂಂದದ ಸ್ದಸ್ಯರನುನ ಮಥತಿ 
ಆರಥಧಿಸ್ುತಿತದದರು. ಚಕಿವತಿಷಯಥದ ಕಲ್ಲಿನು ಪೂವಷಜ್ರ ಆರಥಧನಷಯಂತಿದದನು, ಯಥರು 
ರಷೂೇಮನ್ ಸಿನಷಟ್ನಂದ ದಷೇವರು ಎಂಬ ಪಿಕಟನಷಯನುನ ಪಡಷದರುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರನುನ 
ಗೌರವಥರಪಷಣಷಗಷ ಯೇಗಯರಷಂದು ಮಥನಯತ್ಷ ಪಡಷಯುತಿತದದರು. ಮೊದಲ್ನಷಯ 
ಶತಮಥನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಗುಲಥಿ ಮತುತ ನೂಯರಷೂ ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಇನೂನ ಜಿೇವಂತ 
ಇರುವಥಗಲಷ ದಷೇವರು ಎಂದು ಪಿಕಟ್ಟಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದದರು. ಪ್ೌಲ್ನು ಅಲ್ಲಿದಥದಗ, ಚಕಿವತಿಷ 
ಕಲ್ಲಿನು ದಬಥಯಸಿ ವಶಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡ ಜ್ನರು ಎನನನೂನ ಮಥಡಲ್ಲಕ್ರೆರಲ್ಲಲ್ಿ. ಇತರ 
ಧಥಮಿಷಕ ರಚನಷಗಳಂತ್ಷ, ಚಕಿವತಿಷ ಕಲ್ಿನು ಜ್ನರ ಮ್ಮೇಲಷ ಪಿಭಥವ ಇರದಷೇ ಇರುವ 
ತಂಡಗಳಿಗಷ ವಿವರಣಷಯನುನ ನೇಡಿದನು. 

 ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಶಿೇಮಂತ ಮತುತ ವಷೈವಿಧಯಮಯ ಧಥಮಿಷಕ ದೃಶಯವನುನ 
ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡಿರಬಹುದು ಅದನುನ ಶತಮಥನಗಳ ವರಷಗಷ ಭದಿವಥಗಿ 
ಹಡಿದುಕ್ಷೂಂಡಿರಬಹುದು. ಆತನ ಸ್ಂದಷೇಶ ಸ್ವಂತ ದಷೇಶದ ಜ್ನರು ಆರಥಧಿಸ್ುತಿತದದ ಎಲಥಿ 
ದಷೇವತ್ಷಗಳು ಪಿಯೇಜ್ನವಿಲ್ಿದ ಮೂತಿಷಗಳಥಗಿದದವು. ಒಬಬನಷೇ ನಜ್ವಥದ ದಷೇವರು 
ಇಸಥಿಯೆೇಲ್ರಿಗಷ ಮೊೇಶಷಯ ಮತುತ ಹಳಷಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯ ಪಿವಥದಗಳ ಮೂಲ್ಕ 
ಪಿಕಟಗಷೂಂಡಿದದನು; ನಂತರ ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಕೂಿಜಷಗಷ ಹಥಕಲ್ಪಟಿ, 
ಯೆೇಸ್ುಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲ್ಕ ಎಲಥಿ ಜ್ನರಿಗಷ ಪಿಕಟ್ಟಸಿಕ್ಷೂಂಡನು. ಈ ಮೂತಿಷ ಪೂಜ್ಕರಿಗಷ 
ಜಿೇವಿಸ್ುವ ದಷೇವರ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಇದನುನ ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವದು ಕಠಿಣವಥದ ಕ್ಥಯಷವಥಗಿತುತ. 

ಕೊರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೆೈಸಾ ಸಮುದತಯವನ್ುು ಕಟ್ುಟವದು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಪ್ೌಲ್ನು ಆಗಮಿಸಿದಥಗ, ಅವನು ತನನ ಮಥಗಷವನುನ ಪಟಿಣದ 

ದಥರಿಗಳ ಸ್ುತತಲ್ು ಕಲ್ಲಯುವ ಅವಶಯಕತ್ಷಯತುತ. ಬಷೇಗನಷೇ, ಅವನು ಯೆಹೂದಯ 
ಸ್ಮುದಥಯವನುನ ಗುರುತಿಸ್ಲ್ು ಪ್ಥಿರಂಭಿಸಿದನು. ಯೆಹೂದಯರು ರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದ 
ಅನಷೇಕ ರಥಜ್ಧಥನ ಕ್ಷೇಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಸಿಾತರಿದದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರು ಗುಲಥಮರು 
ಅಥವಥ ಬಡವರಿದದರು, ಆದರಷ ಇತರರು ವಥಯಪ್ಥರಿಗಳು ಮತುತ ಶಿೇಮಂತರಥಗಿದದರು. 
ದಷೇಶದ ಜ್ನರು ಯಥರಥದರೂ ಆ ಮಥಗಷವಥಗಿ ಸ್ಂಚರಿಸ್ುತಿತದದರಷ ಅವರು 
ಇಳಿದುಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಕ್ಷಲ್ವು ಚ್ಚಕೆ ಕ್ಷೂೇಣಷಗಳು ಅವರ ಮಹಥದಷೇವಥಲ್ಯಕ್ಷೆ 
ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿದದವು. ಇಲ್ಿವಥದಲ್ಲಿ, ಅನನಪ್ಥನಕ್ಷೆ ಯೇಗಯವಥದ ಆಹಥರ ಸಿಕುೆವದು ಬಹಳ 
ಕಠಿಣವಥಗಿತುತ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು ತಮಗಷ ಇಂಥಹ ಕ್ಷೂೇಣಷಗಳನುನ ಪಡಷದುಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು.  

 ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ವಸ್ುತಗಳ ವಸ್ುತ ಸ್ಂಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ದಷೇವಥಲ್ಯದ 
ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮ್ಮೇಲ್ಲರುವ ತುಂಡಿನಂತ್ಷ ತ್ಷೂೇರಿಬರುವ ಗಿಿೇಕ ಶಲಥ ಲಷಖನಗಳನುನ ಎದುದ 
ಕ್ಥಣುವಂತ್ಷ ಪಿದಶಷಸಿದದರು. “ಇಬಿಿಯರ ದಷೇವಥಲ್ಯ” ಎಂಬ ಗಿಿೇಕ್ ಪದದ ಭಥಗ ಪಠಣ 
ಯೇಗಯವಥಗಿತುತ. ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿ ಆದ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ವಸ್ುತಶಥಸ್ರದ ಕ್ಥಯಷದ ಕಲ್ಲಿನ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಪೂವೊಿೊತತರ ಸ್ಂಬಂಧ ಕಂಡು ಬರುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ. ನೂರು ವರ್ಷಕ್ರೆಂತ ಹಷಚುಿ ಹಂದನ. ಶಲಥ 
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ಲಷೇಖನದ ದನಥಂಕವನುನ ಗುರುತಿಸ್ುವದು ಕಠಿಣವಥಗಿತುತ; ಆದರಷ ಬರವಣಿಗಷಯ 
ಶಷೈಲ್ಲಯನುನ ಆದರಿಸಿ, ಅನಷೇಕ ಪರಿಣಿತರು ಇದು ಪ್ೌಲ್ನ ಬಷೇಟ್ಟಯ ನಂತರದ ಕ್ಷಲ್ವು 
ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದುದ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಮಥಷನಸಿದದರು. ಕಲ್ುಿ ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ 
ಯೆಹೂದಯರ ಉಪಸಿಾತಿಯನುನ ರುಜ್ುವಥತುಪಡಿಸ್ುತಿತುತ.  

 ಬಹುಶಃ ಪ್ೌಲ್ನು, ಆರಥಧನಷಯನುನ ಮಥಡುತಿತದದವರಷೂಳಗಷ ಒಬಬ ದಂಪತಿಗಳನುನ 
ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡನು ಅವರಷೂಂದಗಷ ಆತನ ಜಿೇವಿತವು ಅನಷೇಕ ವರ್ಷಗಳ ವರಷಗಷ 
ಹಷಣಷದುಕ್ಷೂಂಡಿತುತ. ಅವರು ಅಕ್ರವಲ್ಲ ಮತುತ ಪಿಿಸಿೆಲ್ಲ, ಅಥವಥ ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರನುನ 
ನರಂತರವಥಗಿ “ಅಕ್ರವಲ್ನೂ ಮತುತ ಪಿಿಸ್ೆಳ ” ಎಂದು ಕರಷಯುತಿತದದನು (16:19). ಅವರು 
ಎಲಷಿಡಷ ಸ್ಂಚರಿಸ್ುತಿತದದ ಚಮಷದ ವಸ್ುತಗಳನುನ ಮಥರಥಟಮಥಡುವ ಮತುತ ಗುಡಥರಗಳನುನ 
ತಯಥರಿಸ್ುವ ವಥಯಪ್ಥರಿಗಳಥಗಿದದರು (ಅ.ಕೃ. 18:3). ನಂತರ ಅವರು ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ 
ಬಂದರು; ಆದರಷ ಅವರ ಪೂವಷಜ್ರ ದಷೇಶವು ಪೊೇಂತಯನ ರಷೂೇಮನ್ ಕ್ಷೇತಿವಥಗಿತುತ, 
ಉತತರ ಮತುತ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಷೆ ಹಬಿಬಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಕಪುಪಸ್ಮುದಿದ ಪಶಿಮ ಕ್ಷೇತಿವಥಗಿತುತ. ಅವರ 
ಸ್ವಂತ ಪಟಿಣ ಸಿನಷೂೇಪ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ವಥಯಪರಥಕ್ಥೆಗಿ ಉತತಮವಥಗಿ ಸಥಾಪಿಸ್ಲ್ಪಟಿ 
ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥದ ಪಟಿಣವಥಗಿತುತ. ಲ್ೂಕನು ರಷೂೇಮಕ್ಷೆ ನಡಷಸಿದ ಸ್ನನವಷೇಶವನುನ 
ವಣಿಷಸಿಲ್ಿ, ಆದರಷ ದಥರಿಗಳು ಮತುತ ಚಕಿವತಿಷಯ ಹಡಗಿನ ಮಥಗಷಗಳು ಇಟಲ್ಲಯ 
ದವೇಪಕ್ಷೆ ನಡಷಸ್ುತಿತದದವು. ದಂಪತಿಗಳು ಬಹುಶಃ ತಮೂ ಕ್ಥಯಥಷಗಥರಕ್ಷೆ ದಥವರಗಳನುನ 
ಸಿನಷೂೇಪನಲ್ಲಿ ಮತುತ ಪೊಂತಯದಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಪಟಿಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡಿರಬಹುದು. 
ಅವರು ರಷೂೇಮನಲ್ಲಿ ವಥಸ್ವಥಗಿದದರೂ, ಹಥಗೂ, ಅಡತಡಷ ಉಂಟ್ಥಯತು. ರಥಜ್ಕ್ರೇಯ 
ಸ್ಂಗತಿಗಳು ಅವರ ಹತ್ಷೂೇಟ್ಟಯಲ್ಲಿರಲ್ಲಲ್ಿ ಅದು ಅವರು ಹಷೂರಗಷ ಹಷೂೇಗುವದಕ್ಷೆ 
ಕ್ಥರಣವಥಯತು (ಅ.ಕೃ. 18:2). 

ರಷೂೇಮನ್ ಐತಿಹಥಸಿಕ ತಜ್ಞರು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಅಕ್ರವಲ್ಲ ಮತುತ ಪಿಿಸಿೆಲ್ಲರ 
ಸ್ಮಕ್ಥಲ್ಲೇನರು, ಸ್ುಮಥರು ಈ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ರಷೂೇಮ ಸ್ಮುದಥಯದ ಯೆಹೂದಯರಲ್ಲಿ 
ತುಮುಲ್ವನುನ ದಥಖಲ್ಲಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಎರಡನಷಯ ಶತಮಥನದ ಪ್ಥಿರಂಭದ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ, 
ಸ್ುಯಟ್ಷೂೇನಯಸ್ ಚಕಿವತಿಷ ಕ್ೌಿದಯನು ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಆಗಮಿಸ್ುವ ಒಂದು ಅಥವಥ 
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದಯರನುನ ರಷೂೇಮನಂದ ಹಷೂರಕ್ಷೆ ಹಥಕ್ರದನು ಎಂದು 
ದಥಖಲ್ಲಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಇತಿಹಥಸ್ ತಜ್ಞರು ಗಲ್ಭಷಯು “ಕ್ರಿರ್ಿಸ್ನ ಪಿಚಷೂೇದನಷಯಂದಥಗಿ”12 
ಎಂದು ಹಷೇಳುತ್ಥತರಷ. ಈ “ಕ್ರಿರ್ಿಸ್ನ” ವಯಕ್ರತತವದ ವಿರ್ಯ ದಷೂಡಡ ಉಹಥಪೊಹವಥಯತು. 
ಹಷಸ್ರಿನ ಅಥಷ “ಕರುಣಥಳು” ಅಥವಥ “ಉದಥರಿ” ಲಥಯಟ್ಟನ ಭಥಷಷಯನುನ ಮಥತನಥಡುವ 
ಕ್ಷೇತಿಗಳ ಗುಲಥಮರಲ್ಲಿ ಹಷಚುಿ ಸ್ಮಥನಯವಥಗಿತುತ. ಜ್ಞಥನಯಥದ “ಕ್ರಿರ್ಿಸ್” ಎಂಬ ಹಷಸ್ರಿನ 
ಬಷೇರಷ ಅಪರಿಚ್ಚತ ಮನುರ್ಯ ಯೆಹೂದಯ ಸ್ಮುದಥಯವನುನ ಅಸ್ಮಥಧಥನದ ವಿರ್ಯಕ್ಥೆಗಿ 
ಎಬಿಬಸಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ ಸಿದಥದಂತಪಡಿಸ್ಲಥಗಿಲ್ಿ. ಅದಕೂೆ ಹಷಚಥಿಗಿ, “ಕ್ರಿರ್ಿಸ್” 
ಇದರ ಉಚಥಿರಣಷ “ಕ್ರಿಸ್ಿಸ್” ಎಂಬ ಉಚಥಿರಣಷಗಷ ನಕಟವಥಗಿದಷ “ಕ್ರಿಸ್ತನು” ಎಂಬ ಪದಕ್ಷೆ 
ಲಥಯಟ್ಟನ್ ಪದವಥಗಿದಷ. ಭಿನಥನಭಿಪ್ಥಿಯ ಮತುತ ಗಲ್ಭಷ ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ರಷೂೇಮನ್ 
ಯೆಹೂದಯರಲ್ಲಿ ಯೂದಥಯದ ಸ್ಂಗತಿಗಳ ಕುರಿತು ಬಷಳಷದರಬಹುದು - ನಧಿಷರ್ಿವಥಗಿ, 
ನಜ್ರಷೇತಿನ ಯೆೇಸ್ು ದಷೇವರ ಕ್ರಿಸ್ತನಥಗಿದಥದನಷ ಎಂಬ ವಿರ್ಯದ ಕುರಿತ್ಥಗಿ. ರಷೂೇಮನ್ 
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ಅಧಿಕ್ಥರಿಗಳು ಗಲ್ಭಷಯನುನ ಸ್ಹಸ್ುವದು ಬಷೇಡ ಎಲಥಿ ಯೆಹೂದಯರನುನ ಪಟಿಣದಂದ 
ಉಚಥಾಟನಷ ಮಥಡಷೂೇಣ ಎಂಬುದನುನ ಆಯುದಕ್ಷೂಂಡಿರಬಹುದು.  

 ಒಂದು ವಷೇಳಷ ರಷೂೇಮನಲ್ಲಿರುವ ಯೆಹೂದಯರ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಸ್ಮಥಧಥನ 
ಕ್ಷೈಸ್ತತವವನುನ ಪರಿಚಯಸಿದ ಕ್ಥರಣದಂದಥಗಿದದಲ್ಲಿ, (ಕ್ರಿ.ಶ. 49ರ ಕುರಿತು) ಇದು ಇದರ 
ಮುಂಚ್ಚನ ದನಥಂಕಕ್ಷೆ ಗಮನಥಹಷವಥಗಿದಷ. ಕೂಿಜಷಯ ಮರಣ ಮತುತ ಕತಷನ 
ಪುನರುತ್ಥಾನದ ನಂತರದ ಇಪಪತುತ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮ್ಮ ಇದು ಸ್ಂಭವಿಸಿರಬಹುದು. 
ಎಲ್ಿಕ್ರೆಂತಲ್ೂ ಹಷಚಥಿಗಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಅಕ್ರವಲ್ಲ ಮತುತ ಪಿಿಸಿೆಲ್ರನುನ ಬಷೇಟ್ಟಯಥಗುವ 
ಪೂವಷದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಆಗಲಷೇ ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿದದರು. ಪವಿತಿ ದಥಖಲಷಗಳು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಬಷೂೇಧನಷ 
ಕುರಿತ್ಥಗಲಷ ಅಥವಥ ಅವರ ದೇಕ್ಥಸಥನನದ ಕುರಿತ್ಥಗಲ್ಲ ಏನನೂನ ಹಷೇಳುವದಲ್ಿ. ಎಫ್. 
ಏಫ್. ಬೂಿಸ್ ಅವರು ಈ ರಿೇತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ಥತಯ ಗಷೂಳಿಸ್ುತ್ಥತರಷ, 

ಅವರಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನ ಕ್ಷಲ್ವು ಉಲಷಿೇಖಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆತನಂದ ಮತ್ಥಂತರ 
ಹಷೂಂದದವರಷಂಬ ಸ್ೂಚನಷಗಳು ಏನಥದರು ಇವಷಯೇ: ಎಲಥಿ ಸ್ೂಚನಷಗಳು ಅವರು 
ಆತನನುನ ಸ್ಂಧಿಸ್ುವ ಪೂವಷದಲಿ್ಲಯೆೇ ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿದದರು ಎಂಬುದನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತವಷ 
ಮತುತ ಅದಕೆನುಗುಣವಥಗಿ  ಅವರು ರಷೂೇಮನ್ಲಿ್ಲ ವಥಸಿಸ್ುತಿತರುವಥಗಲಷೇ 
ಕ್ಷೈಸ್ತರಥಗಿದದರು . . .13 

 ಪ್ೌಲ್ನು ದಂಪತಿಗಳಷ ಂದಗಷ ವಥಯಪ್ಥರವನುನ ಮಥತಿ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ, ಅವನು 
ಮತುತ ಅವರು ಒಂದಷೇ ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ಅಪಿಪಕ್ಷೂಂಡಿದದರು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿದದ ಕ್ಷೈಸ್ತ 
ಸ್ಮುದಥಯ ಪ್ೌಲ್ನು ಪಟಿಣಕ್ಷೆ ಬರುವ ಪೂವಷದಲ್ಲಿಯೆೇ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಗಿತುತ. 

ಅಕ್ರವಲ್ಲ ಮತುತ ಪಿಿಸಿೆಲ್ಲರು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಇಸ್ತಮ್ಮೇನ ಆಟಗಳಿಂದಥಗಿ 
ನಷಲಷಸಿರಬಹುದು ಪಿಯಥಣಿಕರು ಆಟಗಳಿಗಥಗಿ ಬರುವಥಗ, ಅವರಿಗಷ ಇಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ಸ್ಾಳಬಷೇಕ್ಥಗುತಿತುತ. ದಂಪತಿಗಳು ತ್ಥವು ಸಿದದಪಡಿಸಿದ ಚಮಷದ ಗುಡಥರಗಳಿಗಷ 
ಕ್ರಿೇಡಥಪಟುಗಳ ಮತುತ ವಿೇಕ್ಷಕರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ತಮೂ ಗುಡಥರಳಿಗಷ ವಥಯಪರ ದಷೂರಷಯುತತದಷ 
ಎಂದುಕ್ಷೂಂಡಿರಬಹುದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಯ ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರಷೂಂದಗಷ ಕ್ಷಲ್ಸ್ ಮಥಡಿದನು, 
ಅವರ ಕ್ಥಯಥಷಗಥರದಲ್ಲಿ ಅವಕ್ಥಶ ದಷೂರಷತ್ಥಗಲಷಲ್ಿ ಜ್ನರಿಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತ್ಥಗಿ 
ಬಷೂೇಧಿಸ್ುತಿತದದನು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ಕ್ಷೈಗಳಿಂದ ಕ್ಷಲ್ಸ್ ಮಥಡುವದನುನ ವಿರಷೂೇಧಿ 
ಸ್ುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ (1 ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕ 2:9); ಆದರಷ ಅನಷೇಕ ವಥರಗಳು ಗತಿಸ್ುವ ಪೂವಷದಲ್ಲಿಯೆೇ, 
ಶೇಲ್ ಮತುತ ತಿಮೊೇಥಷಯರು ಮ್ಮಕ್ಷದಷೂೇನಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಂಡರು. ಅವರು ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ 
ಹಣವನುನ ತಂದರು ಇದರಿಂದಥಗಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಸಥರುವದರಲ್ಲಿಯೂ ಮತುತ 
ಸ್ಭಷಯನುನ ಕಟುಿವದರಲ್ಲಿಯೂ ಪೂಣಷವಧಿ ಸ್ಮಪಿಷಸಿಕ್ಷೂಂಡನು (ಅ.ಕೃ. 18:5;  
2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 11:9). 

ಆತನ ತಿೇವಿವಥದ ಪಿಯತನಗಳನುನ ಯೆಹೂದಯರು ವಿರಷೂೇಧಿಸ್ುವಥಗ, ಪ್ೌಲ್ನು ತನನ 
ಕ್ಷೂೇಣಷಯಂದ ದಷೇವಥಲ್ಯಕ್ಷೆ ಬಂದರಬಹುದು ಮತುತ ಸ್ಮಿೇಪದಲ್ಲಿರುವ 
ತಿೇತಯಸ್ತನಷಂಬವನ (ಒಂದು ಲಥಯಟ್ಟೇನ್ ಹಷಸ್ರು) ಮನಷಗಷ ಬಂದರಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ನ 
ಆಗಮನಕ್ರೆಂತ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ ತಿೇತನು “ದಷೇವರನುನ ಆರಥಧಿಸ್ುವಥತನಥಗಿದದನು” (ಅ.ಕೃ. 
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18:7). ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಆತನು ಯೆಹೂದಯ ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳನುನ ಅಪಿಪಕ್ಷೂಂಡಿರಲ್ಲಕ್ರೆಲ್ಿ. ಆತನ 
ಸ್ಮಥಕ್ಥಲ್ಲೇನರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನತ್ಷ, ದಷೇವರ ಐಕಯತ್ಷಯ ಕುರಿತು ಇದರ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷ 
ಮತುತ ಇದರ ಶಷಿೇರ್ಠ ನಷೈತಿಕ ಮಥದರಿಗಳಿಂದಥಗಿ. ಅನಷೇಕರು ಯೆಹೂದಯ ಧಮಷಕ್ಷೆ 
ಆಕಷ್ಷತರಥಗಿದದರು. ಕ್ರಿಸ್ತನಂದಥಗಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ುನನತಿಯ, ಪರಿಶುದಧತ್ಷಯ ಆಚಥರ ಮತುತ 
ಸ್ುತತಲ್ೂ ತ್ಷೂೇರಿಬರುವ ಇತರ ಸ್ಂಗತಿಗಳು ಅವರನುನ ಯೆಹೂದಯ ಧಮಷಕ್ಷೆ 
ಆಕರ್ಷಣಷಯನುನ ಒಡಿಡತು, ಅದನುನ ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರಿಗಷ ನೇಡಿರಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ನು 
ಯೆಹೂದಯರನುನ ಮತುತ ಯೆಹೂದಷಯೇತರರನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಅರಿಕ್ಷ ಮಥಡುವತತ ನಡಷಸಿದನು. 
ಕ್ರಿಸ್ಪನು ಯೆಹೂದಯ ಸ್ಮುದಥಯದಲ್ಲಿ ಒಬಬ ನಥಯಕ ಅವನ ಯೌವನಸ್ಾ ಮಕೆಳು ಮತುತ 
ಗುಲಥಮರು ಮತುತ ಇನೂನ ಅನಷೇಕ ಇತರರು ಕ್ಷೂರಿಂರ್ಥಯರು ಮಥಡಿದಂತ್ಷ, ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ 
ದೇಕ್ಥಸಥನನದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದನು. 

ಕಿಮ್ಮೇಣ, ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಜಿೇವದಂದುಳಿಯಲ್ು ಬಹಳ ಯಶಸಿವಯಥದನು. 
ಅವನು ಬಹಳವಥಗಿ ಮುಂಗಷೂೇಪಿಯಥಗಿರುವದನುನ ಯೆಹೂದಯರು ವಿರಷೂೇಧಿಸಿದರು. ತನನ 
ಜಿೇವಕ್ಥೆಗಿ ಭಯಪಟುಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಷೂೇಗಲ್ು ನಧಷರಿಸಿದನು. ಹಥಯಗೂ, ಕತಷನ 
ನಷೇರವಥದ ಸ್ಂದಷೇಶದಂದಥಗಿ ಪಟಿಣದಲ್ಲಿನ ಅವನ ವಥಸ್ ಮುಂದುವರಷಯತು: ಇದಲ್ಿದಷೇ 
ಕತಷನು ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ರಥತಿಿಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲಿ ದಶಷನ ಕ್ಷೂಟುಿ-ನೇನು ಹಷದರಬಷೇಡ; ಸ್ುಮೂನರದಷೇ 
ಮಥತ್ಥಡುತತಲಷೇ ಇರು, ನಥನಷೇ ನನಷೂನಂದಗಷ ಇದಷದೇನಷ. ಯಥರೂ ನನನ ಮ್ಮೇಲಷ ಬಿದುದ ಕ್ಷೇಡು 
ಮಥಡುವದಲ್ಿ. ಈ ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ ನನಗಷ ಬಹಳ ಮಂದ ಇದಥದರಷ ಎಂದು ಹಷೇಳಿದನು (ಅ.ಕೃ. 
18:9, 10). ಪ್ೌಲ್ನು ಬಷೂೇಧಿಸ್ುವದನುನ ಮುಂದುವರಷಸಿದನು. ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಪಟಿಣಗಳು ಹಷೂಸ್ 
ವಿಚಥರಗಳನುನ ಸಿವೇಕರಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಹಷಸ್ರಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ; ಆದರಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು “ಒಂದು 
ವರ್ಷ ಮತುತ ಆರು ತಿಂಗಳು ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ು ಸ್ಮಥಷನಥದನು (ಅ.ಕೃ. 18:11) ಎಲಥಿ 
ಸ್ಾಳಗಳಿಗಿಂತ ಹಷಚುಿ ಸ್ಮಯ. ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಕ್ಥಯಷ ಮುಕ್ಥತಯ ಹಂತಕ್ಷೆ ಬಂತು ಆಗ 
ಯೆಹೂದಯ ಸ್ಮುದಥಯದವರು ಅವನ ವಿರುದಧ ದೂರುಗಳನುನ ಹಷೇರಿ ರಷೂೇಮನ 
ದಷೇಶಥಧಿಪತಿಯ ನಥಯಯಸಥಾನದ ಮುಂದಷ ತಂದರು. ಗಲ್ಲಿಯೇನ ಈ ದೂರಿನಂದಥಗಿ 
ಪಿಭಥವಿತನಥಗಲ್ಲಲ್ಿ (ಅ.ಕೃ. 18:17). ಅವನ ಪಿಕ್ಥರ, ಪ್ೌಲ್ ಮತುತ ಯೆಹೂದಯರ 
ಮದಯದಲ್ಲಿರುವ ಧಥಮಿಷಕ ಕಲ್ಹ ಯೆಹೂದಯ ಸ್ಮುದಥಯದ ವಯಕ್ರತಗತ ವಿರ್ಯವಥಗಿತುತ 
ಅದನುನ ಅವರು ತಮೂಲ್ಲಿ ತ್ಥವಷೇ ಪರಿಹರಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಥಗಿತುತ. ಹಥಗೂ, ನಥಯಯಸಥಾನವು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ರಷೂೇಮನ್ಲ್ಲಿ ಪುನರಥವತಿಷಸ್ಬಥರದು ಎಂದು ಘೂೇಷ್ಸಿತು. ಆ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನಲ್ಿ ಸಷೂೇಸಷಾನನು ದಷೇವಥಲ್ಯದ ಹಷೂಸ್ ಅಧಿಕ್ಥರಿಯಥಗಿದದನು, 
ಅವನನುನ ಸಥವಷಜ್ನಕವಥಗಿ ಅವಮಥನ ಮಥಡಿ ಮತುತ ಅವನನುನ ನಥಯಯಥಸಥಾನ ಮುಂದಷ 
ಹಷೂಡಷದರು. ಲ್ೂಕನು, “ಆದರಷ ಗಲ್ಲಿಯೇನನು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನೂನ ಲ್ಕ್ಷಕ್ಷೆ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ” (ಅ.ಕೃ. 18:17b) ಎಂದು ಬರಷಯುತ್ಥತನಷ. 

 ನಥಯಯದ ಪಕ್ಷವಥಗಿ, ಗಲ್ಲಿಯೇನನು ತಿೇಮಥಷನವನುನ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಹಥಗಷ 
ತ್ಷೂೇರುತತದಷ: ರಷೂೇಮನನರ ಪಿಕ್ಥರ, ಕ್ಷೈಸ್ತತವವು ಯೆಹೂದಯ ಧಮಷದ ಒಂದು ಪಂಗಡ. 
ಅವರು ತಮೂ ಭಿನನತ್ಷಗಳನುನ ತಮೂಲಷಿೇ ಪರಿಹರಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಥಗಿತುತ.14 ರಷೂೇಮನ್ರು 
ಗಲ್ಭಷಗಷ ಕ್ಥರಣವಥಗುವ ಜ್ಗಳಗಳನುನ ಸ್ಹಸ್ುವದಲ್ಿ. ಯೆಹೂದಯರ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ 
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ಆಂತರಿಕ ಗಲ್ಭಷ ಹರಡಿಕ್ಷೂಳುಳವಥಗ ಸಥವಷಜ್ನಕ ವಯವಸಷಾಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಪರಿಣಥಮ 
ಬಿೇರುತತದಷ ಪಿತಿಯಬಬರು ತ್ಷೂಂದರಷಗಷ ಒಳಗಥಗುತ್ಥತರಷ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡರು. ಆದ 
ಶತಮಥನಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದಯರಿಗಷ ಸ್ಹ ಲಥಭದಥಯಕವಥಗುವ ರಷೂೇಮನ್ರ ನಯಮದಲ್ಲಿ, 
ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಸ್ುರಕ್ಷಿತರಥಗಿರಬಷೇಕು. ಗಲ್ಲಿಯೇನನು ಸ್ಹಸಿಕ್ಷೂಂಡಥಗಲ್ೂ, ಪ್ೌಲ್ನು ತ್ಥನು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ವಷೈರಿಗಳನುನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡಿದಷದೇನಷ, ಅವರು ತನನನುನ ಏಕ್ಥಂಗಿಯಥಗಿರಲ್ು 
ಬಿಡುವದಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ಅರಿತುಕ್ಷೂಂಡನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಯ ಅವನು ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿಗಷ 
ಹಷೂೇಗದಷೇ ಇರುವ ಕ್ಥರಣ, ಅವನು ಪಟಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ, ತನನ ಸ್ವಂತ ಕ್ಥಯಷದ 
ಕುರಿತು ವರದ ಮಥಡಲ್ು ಮತುತ ಅಲ್ಲಿನ ಬಷಳವಣಿಗಷಗಳ ಕುರಿತು ಕಲ್ಲಯಲ್ು ಬಷಟ್ಟಿ ನೇಡಲ್ು 
ನಧಷರಿಸಿದನು. ಅದಥದ ನಂತರ, ಅವನು ಸಥಮಥಿಜ್ಯದುದದಕೂೆ ಸ್ಭಷಗಳನುನ ಸಥಾಪಿಸ್ುವ 
ಕ್ಥಯಷಕ್ಥೆಗಿ ಹಂತಿರುಗಿದನು. 

ಎಫೆಸಸ, ಕೊರಂಥ ಮತ್ುಾ ಪೌಲನ್ು 
ಪ್ೌಲ್ನು ಅಕ್ರವಲ್ಲ ಮತುತ ಪಿಿಸಿೆಲಷೂಿಂದಗಷ ಕ್ಷೂರಿಂಥವನುನ ತ್ಷೂರಷದನು. 

ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿನ ಪಿಯಥಣದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮೊದಲ್ನಷಯ ಗಮಯ ಸಥಾನ ಎಫಷಸ್ು. ಬಹುಶಃ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ತನನ ಸ್ುರಕ್ಷಿತತ್ಷಯ ಗುರುತ್ಥಗಿ ಕೃತಜ್ಞತ್ಷ ಇರಬಹುದು, ಪ್ೌಲ್ನು 
ನಜ್ರಷೇತಿನ ಪಿತಿಜ್ಞಷಯನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡಿರಬಹುದು (ಅರಣಯಕ್ಥಂಡ 6:2-5). ಅವನ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಈಶಥನಯ ಬಂದರಿನ ಸ್ಾಳವಥದ ಕ್ಷಂಖ್ಷಿಯನುನ ಬಿಡುವಥಗ ಅವನು 
ತ್ಷಗದುಕ್ಷೂಂಡ ಪಿತಿಜ್ಞಷಯ ಸ್ಮಯ ಮುಗಿದತುತ. ಅದರ ಪಿಕ್ಥರ ಅವನು ಪಿಯಥಣವನುನ 
ಪ್ಥಿರಂಭಿಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ ಮೊದಲ್ು ಕ್ೌರ ಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡನು (ಅ.ಕೃ. 18:18). ಎಫಷಸಷಗರು 
ಆಗಮಿಸಿ, ಅವನು ಪಟಿಣದಲ್ಲಿರುವ ಯೆಹೂದಯ ದಷೇವಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಸಥರಿದನು. 
ಮತುತ ಗಣನೇಯವಥದ ಆಸ್ಕ್ರತಯನುನ ಎಬಿಬಸಿದನು; ಆದರಷ ಅವನು ಯೆರೂಸ್ಲಷೇಮಿಗಷ 
ಹಷೂೇಗುವ ಅವಸ್ರದಲ್ಲಿದದನು ಅವನು ಸ್ಭಷಯ ಪಂಚಥಶತತಮದ ವಥಷ್ಷಕ್ಷೂೇತುವದ 
ಸಥಾಪನಷಗಥಗಿ ಪಟಿಣದಲ್ಲಿ ಇರಲ್ು ಬಯಸಿರಬಹುದು. ಎಫಷಸ್ುದಲ್ಲಿರುವ ಯೆಹೂದಯರಿಗಷ 
ತ್ಥನು ತಿರುಗಿ ಬರುತ್ಷತೇನಷ ಎಂಬ ವಥಗಥದನವನುನ ಮಥಡಿ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಷೆ ಪಿಯಥಣ 
ಮಥಡಿದನು, ನಂತರ ಪೂವಷಕ್ಷೆ ಪಿಯಥಣ ಮಥಡಿದನು. ಅಕ್ರವಲ್ಲ ಮತುತ ಪಿಿಸಿೆಲ್ಲ 
ಎಫಷಸಿುನಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕ್ಷೂಂಡರು, ವಥಯಪ್ಥರವನುನ ಮಥಡಿದನು ಮತುತ ಯೆೇಸ್ು 
ಕ್ರಿಸ್ತನಥಗಿದಥದನಷ ಎಂಬ ಸಥಕ್ಷಿಯನುನ ಹಷೇಳುವದನುನ ಮುಂದುವರಷಸಿದರು.  

ಲ್ೂಕನು ಪ್ೌಲ್ನ ಪಿಯಥಣದ ತಿಂಗಳುಗಳನುನ ದಥಖಲ್ಲಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ 
ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಥವಥ ಅದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚುಿ. ಕ್ಷೇವಲ್ ಕ್ಷಲ್ವು ಪದಗಳನುನ (ಅ.ಕೃ. 18:22; 19:1). 
ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ವಥಗಥದನವನುನ ನಷೇರವಷೇರಿಸಿದನು ಮತುತ ಎಫಷಸಷಗಷ 
ಹಂತಿರುಗಿದನು. ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಆತನು ದಷೇವಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಸ್ಂಗಿಸಿದನು, ಆದರಷ 
ಇತರ ಪಟಿಣಗಳಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದಯರಷೂಂದಗಷ ಆದ ಆತನ ಅನುಭವ ಪುನರಥವತಿಷಸಿತು. 
ದಷೇವಥಲ್ಯವು ಅವನಗಥಗಿ ಮುಚಿಲ್ಪಟ್ಥಿಗ, ಅವನು ತುರನನನ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿದದ ಶಥಲಷಯ 
ಪ್ಥಿಕ್ಥರದಲ್ಲಿ ಆಶಿಯವನುನ ಪಡಷದುಕ್ಷೂಂಡನು. ಹಗಲ್ಲನಲ್ಲಿ ತುರನನನ ವಿದಥಯರ್ಥಷಗಳಿಗಷ 
ಬಿಡುವಿನ ಸ್ಮಯವಿರುವಥಗ, ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರಿಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸಿದನು. ಅಲ್ಲಿ ಆತನು 
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ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕ್ಥಲ್ ಬಷೂೇಧಿಸಿದನು. ಎಫಷಸಷುಯ ಜ್ನರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯು 
ಬಷೇರನುನ ಮಥತಿ ಕಂಡುಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಲ್ಿ, ಹಷೂರಗಷ, ಏಶಯಥದ ರಷೂೇಮನ್ ಪ್ಥಿಂತದ ಕ್ಷೇತಿದಲ್ಲ ಿ
ಪಿಸ್ರಿಸಿತು (ಅ.ಕೃ. 19:10). ಲ್ೂಕನು ಎಫಷಸಷಯಲ್ಲಿದಥದಗ ಸ್ಂಭವಿಸಿದ ಕ್ಷಲ್ವು 
ರ್ಟನಷಗಳನುನ ಮಥತಿ ದಥಖಲ್ಲಸ್ುತ್ಥತನಷ ಆದರಷ ಅವನ ಯಶಸಿುಗಷ ಬಷನುನ ಬಿದದರುವ 
ತಿೇವಿರವಥದ ವಿರಷೂೇಧವನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸ್ಲ್ು ಇವು ಸಥಕಷಥಿಗಿವಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ, ಥಷಸ್ಲಷೂೇನಕ ಮತುತ ಗಿಿೇಕ್ ಭಥಷಷಯನುನ ಮಥತನಥಡುವ 
ಇತರ ಪಟಿಣಗಳಲ್ಲಿದದ ತ್ಥನು ಹಂದಷ ಬಿಟುಿ ಬಂದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂ ವಥಯಪ್ಥರಿಕ್ಷೇಂದಿ 
ಸ್ಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಮವಥಗಿ ಸ್ಂಚರಿಸ್ುವ ಸ್ಂಚಥರಿ ಬಷೂೇಧಕರಷೂಂದಗಷ ಆತನನುನ ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ಲ್ು 
ಅಥವಥ ಸ್ರಿಸ್ಮಥನವಥಗಿ ನಷೂೇಡುವ ಶಷ ೇಧನಷಗಷ ಒಳಗಥಗುತ್ಥತರಷ ಎಂಬುದು ಪ್ೌಲ್ನಗಷ 
ತಿಳಿದತುತ. ಸ್ಂಚಥರಿ ತತವಜ್ಞಥನಗಳು-ಬಷೂೇಧಕರು ಮೊದಲ್ನಷಯ ಶತಮಥನದ ಗಿಿೇಕ್ 
ಮಥತನಥಡುವವರ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ಸಥಮನಯವಥಗಿದದರು, ಅವರಕುೆ ಅನಷೇಕರು 
ಉಚಾಚಸ್ವರದವರು, ಅವಲ್ಕ್ಷಣದವರು ಮತುತ ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಕಡಷಗಣಿಸ್ಲ್ಪಟಿವರಥಗಿದದರು. 
ಅವರು ತಮೂ ವಿಚಥರಗಳನುನ ಸಥವಷಜ್ನಕ ಸ್ಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತಿತದರು, ತಮೂ 
ಸಷೇವಷಗಥಗಿ ಹಣವನುನ ಕ್ಷೇಳುತಿತದದರು, ಸಥಂಧಭಿಷಕವಥಗಿ ಹಂಬಥಲ್ಕರನುನ 
ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು ಮತುತ ಹಷೂಸ್ ಕ್ಷೇತಿಗಳಿಗಷ ಚಲ್ಲಸ್ುತಿತದದರು. ಡಯೇ 
ಕಿಯಯಸಷೂೇಸಷೂಿೇಂ ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಹತಿತರದ ಸ್ಮಕ್ಥಲ್ಲೇನ ಇಸ್ತಮ್ಮೇನಯನ್ ಆಟಗಳ ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿ 
ತ್ಥನು ಸಥಕ್ಷಿಯನುನ ನೇಡಿದ ಕುತಕ್ರಷಗಳನುನ ಹೇಗಷ ವಣಿಷಸ್ುತ್ಥತನಷ: 

ಪೊಸಿಡಷೂೇನ’ನ ದಷೇವಥಲ್ಯದ ಸ್ುತತಲ್ೂ ಜಷೂೇರಥಗಿ ಕೂಗುವ ಮತುತ 
ಒಬಬರನಷೂನಬಬರು ಮತುತ ಅವರ ಶರ್ಯರನುನ ಬಯುಯತ್ಥತ, ಒಬಬರಿಗಷೂಬಬರು ಜ್ಗಳ 
ಮಥಡುತ್ಥತ, ಅನಷೇಕ ಲಷೇಖಕರು ತಮೂ ಮೂಖಷ ಕೃತಿಗಳನುನ ಗಟ್ಟಿಯಥಗಿ ಓದುತ್ಥತ, 
ಅನಷೇಕ ಕವಿಗಳು ತಮೂ ಕವಿತ್ಷಗಳನುನ ಪಠಣ ಮಥಡುತಿತದದರು ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲಿ್ಲ 
ಇತರರು ಅವರನುನ ಸ್ುತತಿಸ್ುತಿತದದರು. ಜ್ನ ಸ್ಮೂಹವು ದುರ್ಿ ಕುತಕ್ರಷಗಳನುನ ಆಲ್ಲಸ್ುವ 
ಸ್ಮಯವೊಂದತುತ ಅನಷೇಕ ಮಂತಿಗಥರರು ತಮೂ ತಂತಿಗಳನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತಿತದದರು, 
ಭವಿರ್ಯ ವಥಣಿಯನುನ ಹಷೇಳುವ ಅನಷೇಕರು ಭವಿರ್ಯವನುನ ಹಷೇಳುತಿತದದರು, ಅಸ್ಂಖ್ಥಯತ 
ವಕ್ರೇಲ್ರು ನಥಯಯತಿೇಪಷನುನ ತಿರುವು ಮರುವು ಮಥಡುತಿತದದರು ಮತುತ ಸ್ಣಣ ವಥಯಪ್ಥರ 
ಮಥಡುವಂತವರು ತಮೂಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವಲ್ಪ ವಸ್ುತಗಳನುನ ಮಥರಥಟಮಥಡುತಿತದದರು.15 

ಪ್ೌಲ್ನನುನ ಹಂದಕ್ಷೆ ಬಿಟುಿ ಬಂದ ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಆತನು ಕಿಯಯಸಷೂೇಸಷೂಿೇಂ 
ವಣಿಷಸ್ುವಂತ್ಷ ಇರಬಹುದಷಂದು ನಧಷರಿಸಿದದರು. ಅವರು ಆತನನುನ ತಿರುಗಿ ಆಲ್ಲಸ್ುವದಷೇ 
ಇಲ್ಿ ಎಂದು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದದರು. ಹಥಗೂ, ಅಲ್ಲ ಿಅವರು ತಪುಪ ಮಥಡಿದದರು. ಪ್ೌಲ್ನು ಜ್ನರನುನ 
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಷಸ್ರಿನಲ್ಲಿ ದೇಕ್ಥಸಥನನ ಮಥಡಿಸ್ುವದಷಷಿೇ ಅಲ್,ಿ ಅವರನುನ ಪೊಷ್ಸಿದನು ಮತುತ 
ಈ ಹಷೂಸ್ ವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ ಬಷೂೇಧಿಸಿದನು. ಅವನ ಆಸ್ಕ್ರತಯು ಅವರು ಕತಷನ ಬರಷೂೇಣಕ್ಷೆ 
ಕ್ಥದರುವ ಹಥಗಷ ತನಷೂನಂದಗಷ ಪರಿಶುದದ ಜಿೇವಿತವನುನ ನಡಷಸ್ುವ ಸ್ಭಷಯನುನ, ಕ್ಷೈಸ್ತ 
ಸ್ಮುದಥಯವನುನ ಕಟುಿವದರಲ್ಲಿತುತ. ಎಫಷಸ್ದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಕ್ಥಯಷ ಆತನು ಅವರನುನ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಬಿಟುಿ ಬಂದದದರಿಂದ ಅಲ್.ಿ ಎಫಷಸ್ದಲ್ಲಿ ಯಶಸಿವಯಥಗಿರುವ ಮತುತ 
ಬಷೇಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿರುವ ಆತನ ಸಷೇವಷ ಇದದ ಹಥಗಷ ಇರಬಷೇಕ್ಷಂದು, ಅದಕ್ಥೆಗಿ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ತನನ ಸಷನೇಹತರ ಮಥಹತಿಯನುನ ಸ್ಂಗಿಹಸಿದನು.  
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ಹಷಚುಿ ಜ್ನಸ್ಂಖ್ಷಯ ಇರುವ ಕ್ಷೇಂದಿಗಳಿಂದ ಹಡುಗಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಂಚಥರ ಉದಥ. ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
ಮತುತ ಎಫಷಸ್ ಪ್ಥಯಕ್ು ರಷೂೇಮನಥದಲ್ಲಿ “ರಷೂೇಮನ ಸ್ಮಥಧಥನ” ಸಥಮಥನಯವಥಗಿತುತ. 
ಬಹುಶಃ ಆತನ ಪ್ಥದಗಳು ಒಂದು ವಥಯಪ್ಥರಕ್ಥೆಗಿ ಕ್ಥಯಷ ಮಥಡುತಿತದದ ನಥವಿಕರು 
ಅಥವಥ ವಥಯಪ್ಥರಿಗಳ ಮಥಗಷವನುನ ಆತನು ದಥಟ್ಟರಬಹುದು ಚಷೂೇಲಷ ಎಂಬ ಹಷಸ್ರಿನ 
ಒಬಬ ಸಿರೇ. ಆತನು ಅವರನುನ “ಖ್ಷೂಿೇಯೆಯ ಜ್ನರ” ಎಂದು ಕರಷಯುತಿತದದನು. ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ 
ಆತನು ಮತುತ ಖ್ಷೂಿೇಯೆಯು ತ್ಥನಷ ತಮೂನುನ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಸ್ಮುದಥಯದಲ್ಲಿ 
ಎಣಿಕ್ಷ ಮಥಡಿರಬಹುದು. 

ಅವರು ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಒದಗಿಸ್ುವ ಸ್ಮಥಚಥರವು ಅವರು ಅಥವಥ ಅವರ 
ಮಥಹತಿದಥರರು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಯ ಸ್ಮುದಥಯ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ವಯಕ್ರತಗತ 
ಹಂತದಲ್ಲ ಿ ತ್ಷೂಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷಂದು ಸ್ಲ್ಹಷ ನೇಡುತಿತದದರು. ಪ್ೌಲ್ನು ಖ್ಷೂಿೇಯಯು 
ಜ್ನರಿಂದ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡ ಸ್ಮಥಚಥರವು ಅವರ ಮ್ಮೇಲ್ಲರುವ ಕಳಕಳಿಯಂದಥಗಿ. ಮರಿ 
ಸ್ಭಷಗಳು ವಿಭಥಗದ ಗಷರಷಗಳನುನ ಎಳಷಯುತಿತದದವು. ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್, ಪಿತಿಭಥನವತ ಮತುತ 
ಸ್ುಶಕ್ಷಿತ (ಅ.ಕೃ. 18:24), ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಯಂದಗಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಯವನುನ 
ಕಳಷದನು. ಅವನು ಪ್ೌಲ್ನಷೂಂದಗಷ ಹರಿತವಥಗಿ ವಥದ ಮಥಡಿದನು. ಪ್ೌಲ್ನು ಮನುರ್ಯರು 
ಯಥವುದನುನ ಜ್ಞಥನವಷಂದು ತಿಳಿದದಥದರಷೂೇ ಅದನುನ ಕಡಿಮ್ಮ ಮಥಡಿದನು (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 2:1, 
2) ಆತನ ವಯಕ್ರತಕ ರೂಪ ಮತುತ ಪದಗಳನುನ ಹಷೇಳುವದರಲ್ಲಿ ಶೇರ್ಿತ್ಷ ಬಹಳ 
ಪಿಭಥವವನುನ ಬಿೇರಲ್ಲಲ್ಿ (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 10:10). ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಬಷೇಗನಷ ಬದಗಷ 
ಸ್ರಿದರು. ಕ್ಷಲ್ವರು ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನ ನಥಯಕತವವನುನ ನಷೂೇಡಿದರು; ಇತರರು ಪ್ೌಲ್ನಗಷೇ 
ಅಪಿಪಕ್ಷೂಂಡರು. ಪ್ೌಲ್ನು ಅಲಷಾಝಥಂಡರಿಿಯಥದಂದ ಎಫಷಸಷಗಷ ಮತು ಎಫಷಸಷಯಂದ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಯಥವ ಸಥವತಂತಿದಂದ ಪಿಯಥಣ ಮಥಡಿದನಷೂೇ ದು ಅವನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಂಪತುತ 
ಹಷೂಂದರುವ ಮನುರ್ಯನಷಂದು ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತತದಷ. ಪಿಯಥಣ ವಷಚಿದಥಯಕವಥಗಿತುತ. ಆತನ 
ಶಕ್ಷಣ ಮತುತ ಸ್ೂಕ್ಷಮ ಪರಿಜ್ಞಥನ ಕ್ಷೂರಿಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷಲ್ವರ ಮ್ಮೇಲಷ ಪಿಭಥವ ಬಿೇರಿತು. ಜ್ಞಥನ, 
ತತವಜ್ಞಥನ ಮತುತ ಸ್ೂಕ್ಷಮ ಪರಿಜ್ಞಥನ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಶಿೇಮಂತರಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಸ್ಂಪಿರದಥಯವಥಗಿತುತ. ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ ವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ ಪಿಭಥವಿಯಥಗಿದದನು. ಅವನು 
ಏನನುನ ಆಲ್ಲಸಿದದನಷೂೇ ಅದರಿಂದಥಗಿ ಪ್ೌಲ್ನು ನಂಬಿಗಸ್ತರಿಂದ ತನನ ಮತುತ 
ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನ ಸ್ುತತಲ್ೂ ರಚ್ಚಸ್ುತಿತರುವ ವಿಭಥಗ ಅವರ ನಯಂತಿಣಕ್ಷೆ ಮಿೇರಿದಥದಗಿತುತ. 
ಯಥಕ್ಷ ತನನ ಬಷೂೇಧನಷಯು ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನ ಬಷೂೇಧನಷಗಿಂತ ಮೂಲ್ ಹಂತದಥದಗಿದಷ 
ಎಂಬುದನುನ ವಿವರಿಸ್ುವದು ಆತನಗಷ ಅವಶಯವಥಗಿತುತ (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 3:1-3). ಅದಷೇ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವನು ಸ್ಭಷಯು ತ್ಥನು ಮತುತ ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಗಥಗಿ, ಆತನ 
ದಷೇಹವಷಂಬ ಸ್ಭಷಗಥಗಿ ಹನಷನಲಷಯಲ್ಲಿ ನಲ್ುಿವದಕೂೆ ಸಿದದರಥಗಿದಷದೇವಷ ಎಂಬುದನುನ ಸ್ಭಷ 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಷಂದು ಬಯಸಿದದನು (3:5, 6). ಅವನ ವಿಚಥರದಲ್ಲಿ, ಅಪೊಲಷೂಿೇಸ್ನು 
ವಿಭಥಗವಥಗುವದಕ್ಷೆ ಕ್ಷೂಡುಗಷಯನುನ ನೇಡುವನಷೂೇ ಎಂಬ ಭಯದಲ್ಲಿ ಪಟಿಣವನುನ ಬಿಟುಿ 
ಹಷೂೇಗಿದಥದನಷ ಮತುತ ಮತ್ಷತ ಬಷಟ್ಟಿ ನೇಡಲ್ು ನರಥಕರಿಸಿದಥದನಷ ಎಂದಥಗಿತುತ (16:12). ಪ್ೌಲ್ನು 
ಕ್ಥಯಷತತವರನಥಗುವ ಅವಶಯಕತ್ಷಯನುನ ಕಂಡನು. ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ವಿಭಥಗ, ತತವಜ್ಞಥನವನುನ 
ಕಲ್ಲಯುವದಕ್ಷೆ ಹಷಚುಿ ಒತುತ ನೇಡುವದರಿಂದಥಗಿ, ಇದು ಆತನಗಷ ಬರಿಯಲ್ಲಕ್ಷೆ 
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ಒತ್ಥತಯಪಡಿಸಿತು. 
ಪ್ೌಲ್ನು ತ್ಥನು ಬರಷಯಬಷೇಕ್ಥಗಿರುವ ಪತಿಗಳನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ುತಿತರುವಥಗ ಅಥವಥ 

ಬಹಳ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಅವನು ಬರಷಯುವದಕ್ಷೆ ಪ್ಥಿರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಹಷೂಸ್ ಬಷಳವಣಿಗಷ 
ಕ್ಥಯಷಕ್ಷೆ ಹುರುಪನುನ ನೇಡಿತು. ಊರ ಮನುರ್ಯರು ಆಗಮಿಸಿದರು, ಕ್ಷೂೇರಿಂಥದ 
ಸಷನೇಹತರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬಬನು ಸಷತೇಫನನು, ಅವನು ಆಖ್ಥಯಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ನಷಯನದಥಗಿ 
ಮತ್ಥತಂರ ಹಷೂಂದದವರಲ್ಲಿ ಒಬಬನು (16:15-17). ಮೂರು ಜ್ನ ಆಗಂತುಕರ ಹಷಸ್ರು 
ಅವರ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಷ ಹಷೇಳುತತದಷ. ಸಷತೇಫನನುನ ಅವನ ಮನಷವಥತ್ಷಷಯಂದಗಷ 
ಉಲಷಿೇಖಿಸಿರುವದರಿಂದ ಮತುತ ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಭಷ ಆತನಗಷ ಮತುತ ಆತನಂಥವರಿಗಷ 
ಅಧಿೇನವಥಗಿಬಷೇಕು ಎಂದು ಬಷೇಡಿಕ್ಷೂಂಡದದರಿಂದ, ಸಷತೇಫನನು ಪರಿಣಥಮಕ್ಥರಿಯಥದ 
ಪಿಭಥವವನುನ ಸ್ಭಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಬಿೇರಿದದನಷಂದು ಹಷೇಳುವದು ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥಗಿದಷ. ಅವನು 
ಕ್ಷಲ್ವು ಸಥಾನಮಥನಗಳನುನ ಹಷೂಂದರುವ ಮತುತ ಹಣಕ್ಥಸಿನ ಸೌಲ್ಭಯವನುನ ಹಷೂಂದರುವ 
ಮನುರ್ಯನಥಗಿದದನು. ಅವನ ಹಷಸ್ರು ಗಿಿೇಕ್ರಲ್ಲಿ ಸಥಮಥನಯವಥಗಿತುತ. ಇಂಗಿಿೇರ್ ಹಷಸ್ರು 
“ಸಷತಫನ” ಮತುತ “ಸಷತಫನಯ” ಇದು ಗಿಿೇಕ್ στέφανος (stephanos) ಪದದಂದ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಲಥಗಿದಷ, ಇದು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ನೇಡಿವ ಬಹುಮಥನಗಳಂತ್ಷ ಜ್ಯವಿೇರನ ಹಥಗಷ 
ಎಂದಥಷ.  

ಸಷತೇಫನನಷೂಟ್ಟಿಗಷ ಸ್ಂಚರಿಸ್ುತಿತದದ ಇನನಬಬರು ಸ್ಂಗಥತಿಗಳು ಹಷಸ್ರುಗಳು 
ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಗುಲಥಮರು ಇಟುಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದ ಹಷಸ್ರುಗಳು. “ಫಥರಚೂನಸ್ು” ಅಥಷ 
“ಅದೃರ್ಿವಂತ” ಆತನು ಇಂಥಹ ಹಷಸ್ರನುನ ಇಟುಿಕ್ಷೂಳುಳವದರ ಹಂದಷ ಒಂದು ಧಿೇರ್ಷವಥದ 
ಕಥಷಯದಷ “ಅಖ್ಥಯಕಸ್ು” ಎಂದರಷ “ಆಖ್ಥಯದವನು” ಎಂದಥಷ. ಅಖ್ಥಯವು ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
ನಷಲಷಗಷೂಂಡಿರುವ ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿದದ ಪ್ಥಿಂತಯ. ಈ ಇಬಬರು ಮನುರ್ಯರು ಫಥರಚೂನಸ್ು ಮತುತ 
ಆಖ್ಥಯಕಸ್ು ಸಷತೇಫನನಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಗುಲಥಮರಥಗಿರಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ನು ಯಥವುದಷೇ 
ಭಷೇದಭಥವವಿಲ್ಿದಷ ಯಜ್ಮಥನರನುನ ಮತುತ ಗುಲಥಮರನುನ ಇಬಬರನೂನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಳಿಗಷ 
ನಡಷಸಿದನು, ಅವರ ರೂಪ್ಥಂತರ ಅವರ ಸಥಾನಕ್ಷೆ ದಕ್ಷೆತಂದರಬಹುದು (ಕ್ಷೂಲ್ಸಷು 3:22; 
4:1). 

ಮೂರು ಜ್ನ ಆಗಂತುಕರು ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಅದರ ವಿಭಥಗವಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಯ ಸಿಾತಿಯ 
ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಅವನ ಉಹಸಿದನುನ ಖಚ್ಚತಪಡಿಸ್ಲ್ು ಹಷಚ್ಚಿನ ಮಥಹತಿಯನುನ ಒದಗಿಸ್ುವದು 
ಮಥತಿವಲ್ಿ, ಅವರು ಸ್ಹಷೂೇದರರಿಂದ ಪತಿವನುನ ಸ್ಹ ತಂದದದರು. ಅವರ ಪತಿದಲ್ಲಿ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಪಿಶಷನಗಳನುನ ಕ್ಷೇಳಿದದರು. ಕ್ಷಲ್ವು ಜ್ಟ್ಟಲ್ 
ವಿರ್ಯಗಳನುನ ಹಷೇಗಷ ನವಷಹಸ್ಬಷೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಅವರಿಗಷ ಖಚ್ಚತವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಗಳಿಗಷ ಬರಷಯುವ ಪ್ೌಲ್ನ ಯೇಜ್ನಷ ಹಷೂಸ್ ತವರಿತತ್ಷ ಮತುತ 
ಮಥಗಷದಶಷನವನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡಿತು. ಅವನ ಪತಿದ ಸ್ಮಯದಲ್ಲ ಿ ಅವರು ಬರಷದ 
ಒಂದು ಪತಿವನುನ ಆತನು ಹೇಗಷ ಉಲಷಿೇಖಿಸಿ (1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 7:1) ಅವರನುನ ಅವರ 
ಪಿಶಷನಗಳನುನ ಸ್ಂಬಷೂೇಧಿಸಿದನು, “ಇದರ ಕುರಿತ್ಥಗಿ” ಎಂಬ ಸ್ೂತಿದಷೂಂದಗಷ 
ಪಿತಿಯಂದನುನ ಪರಿಚಯಸಿದನು (7:1; 8:1; 12:1; 16:1). 

ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥಕ್ಷೆ ಆಗಮಿಸ್ುವ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ, ಪಟಿಣದ ಮತುತ ಅದರ ಜ್ನರ 
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ಕುರಿತ್ಥದ ಕಥಷಗಳು, ದಂತಕಥಷಗಳು, ಪುರಥಣಕಥಷಗಳು ಮತುತ ಕಲ್ಪನಥ ಕಥಷಗಳು 
ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇರಷೂೇಮನ್ ಲಷೂೇಕದ ಎಲಥಿ ಭಥಗಗಳಿಗಷ ಸ್ಂಚರಿಸಿದದವು. ವಥಯಪ್ಥರಕ್ಥೆಗಿ 
ಯುರಷೂೇಪ ಮತುತ ಏಶಯಥಕ್ಷೆ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಇಸ್ತಮಸ್ ವಿಶರ್ಿವಥದ 
ಸಥಾನವಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಸಿೇಜ್ರ್ನಂತ್ಷ ಅವನ ಪೂವಷದಲ್ಲಿ, ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ 
ಸಥಮಥಿಯವನುನ ಗಥಲ್ಲಯ ಮಧಯಭಥಗದಂತ್ಷ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿರಬಹುದು. ಸಿೇಜ್ರ್ 
ರಷೂೇಮನ್ ಅಧಿಕ್ಥರವನುನ ಹುಡುಕ್ರದನು; ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ 
ಪಿಸ್ರಿಸ್ುವದರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಕ್ರತವಹಸಿದನು.  

ಅನ್ುಕರಮಣಿಕೆ ಮತ್ುಾ ರೂಪ್ರೆೇಖೆ 
ಇದರಷೂಟ್ಟಿಗಷ ಒಂದು ಚ್ಚಕೆ ಪರಿಚಯ ಮತುತ ಉಪಸ್ಂಹಥರ, ಪ್ೌಲ್ನು 

ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಮೊದಲ್ನಷಯ ಪತಿ ಎರಡು ಮುಖಯ ಭಥಗಗಳನಷೂನಳಗಷೂಂಡಿದಷ: 
ಗಮನ ಮತುತ ತಿದುದವಡಿಯ ಅವಶಯಕತ್ಷಯರುವ ಸ್ಭಷಗಳ ಬಷಳವಣಿಗಷ (ಅಧಥಯಯ 1-6) 
ಮತುತ ಸ್ಭಷಯು ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಕ್ಷೇಳಿದ ಪಿಶಷನಗಳಿಗಷ ಪಿತುಯತತರಗಳು (ಅಧಥಯಯ 7-16). 
ಯಥಕ್ಷಂದರಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಗಳಿಗಷ ಬರಷಯುತಿತದಥದನಷ, ಲಷೂೇಕವು 
ಬದಲಥಗಿದಷ, ಪಿವಿತಿ ವಥಕಯವು ಸಥತನಕ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಅನವಯಸ್ುವಿಕ್ಷಯನುನ ನೇಡಿದಷ ಮತುತ 
ಸ್ಭಷ ಒಟ್ಥಿರಷ ಬಲ್ಗಷೂಂಡಿದಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ಅತಯಂತ ಧಿೇರ್ಷವಥದ ಮತುತ ಹಷಚುಿ 
ಪಿಭಥಶಥಲ್ಲಯಥದ ಪ್ೌಲ್ನ ಪತಿಗಳಷಂದರಷ ರಷೂೇಮಥಪುರದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿ ಮತುತ  
1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿ. ಎರಡೂ ಅನುಕಿಮಣಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಗಮನೇಯವಥಗಿ 
ವಿಭಿನನವಥಗಿವಷ. 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿ ಸ್ಭಷ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಅರಿತುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ಹಷೂೇರಥಟ ಮಥಡುತಿತರುವ ಪ್ಥಿಯೇಗಿಕ ವಿರ್ಯಗಳನುನ ನವಷಹಸ್ುತತದಷ. ಹಲ್ವು ಐವತುತ 
ವರ್ಷಗಳ ಹಂದಷ ಸಿಕ್ಷ. ಬಥಯರಷಟ್ ಎರಡು ದಥಖಲಷಗಳಿಗಷ ಇರುವ ಅಗಯತ್ಷಯ ಕುರಿತ್ಥಗಿ 
ಸಥಕ್ಷಿೇಕರಿಸಿದರು: 

ನಮೂ ಸ್ಂತತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷ ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯನುನ ಮರುಸ್ಂಶಷ ೇಧಿಸ್ುವ 
ಅವಶಯಕತ್ಷಯದಷ ಎಂದು ನನಗಷ ತ್ಷೂೇರಿಬರುತತದಷ; ಮತುತ ಇದಕ್ಥೆಗಿ ಅದಕ್ಷೆ 
ರಷೂೇಮಥಪುರದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿದ ಅವಶಯಕತ್ಷಯದಷ. ಅದಕ್ಷೆ ಈ ಸ್ುವಥತ್ಷಷಗಳ 
ಮಧಯದಲಿ್ಲರುವ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಮತುತ ಅದರ ಕಿಮವನುನ, ಶಸ್ತನುನ, ಆರಥಧನಷಯನುನ 
ಮತುತ ನಷೈತಿಕತ್ಷಯನುನ ಮರು ಸ್ಂಶಷ ೇಧಿಸ್ುವ ಅವಶಯಕತ್ಷಯದಷ; ಮತುತ ಅದಕ್ಥೆಗಿ 
ಇದಕ್ಷೆ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿದ ಅವಶಯಕತ್ಷಯದಷ.16 

ಬಥಯರಷಟ್ ಅವರು ಈ ಮಥತುಗಳನುನ ಬರಷದು ಕ್ಷಲ್ವು ಶತಮಥನಗಳು ಸ್ಂದುಹಷೂೇದವು 
ಆದರಷ ಅವು ಆತನ ಸ್ಮಯಕ್ಷೆ ಎರ್ುಿ ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥಗಿದದವೊೇ ಪಿಸ್ುತತ ಲಷೂೇಕಕೂೆ ಅಷಷಿೇ 
ಸ್ಮಂಜ್ಸ್ವಥಗಿವಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಮೊದಲ್ನಷಯ ಪತಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಂಕ್ಷಿಪತ 
ಮುಖ್ಥಯಂಶಗಳು: 
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ಪರಿಚಯ: ಪ್ೌಲ್ನಂದ ಮತುತ ಸಷೂಸಷಾನನಂದ ಶುಭಥಶಯಗಳು (1: 1-3). 
 

 I. ಗಮನ ಮತುತ ತಿದುದಪಡಿಯ ಅವಶಯಕತ್ಷಯರುವ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಸಷಯಗಳು 
  (1:4-6:20) 
 A. ಜ್ಞಥನ ಮತುತ ಪಂಥಗಳ ಕಲ್ಹ ಅಸ್ಮಂಜ್ಸ್ (1:4-4:21) 
 B. ನಷೈತಿಕ ಸ್ಮಗಿತ್ಷಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಗಳು (5:1-6:20) 
 
 II. ಪಿಶಷನಗಳಿಗಷ ಸ್ಭಷಯಂದ ಉತತರಗಳು (7:1-16:18)  
 A. ವಿವಥಹದ ಕುರಿತು ಪಿಶಷನಗಳು (7:1-40) 
 B. ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷ ಮತುತ ಇತರ ವಿರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಪಿಶಷನಗಳು (8:1-11:34) 
 C. ಆತಿೀಕ ವರಗಳ ಕುರಿತು ಪಿಶಷನಗಳು (12:1-14:40) 
 D. ಸ್ತತವರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ಪಿಶಷನಗಳು (15:1-58) 
 E. ಕ್ಷೂನಷಯ ಸ್ಂಗತಿಗಳು (16:1-18) 

 
ಉಪಸ್ಂಹಥರ (16:19-24)  
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ಅನ್ವಯಿಸುವಿಕೆಗಳು 

ಅನೆೈತಿಕರ್ೆ ಮತ್ುಾ ಜೇವಿತ್ವನ್ುು ಉಪೆೇಕ್ಷಿಸುವದು  
ಎಪೊಿೇದಷೇತ ಪಿಿೇತಿಯ ದಷೇವತ್ಷ, ಆದರಷ ಅವಳು ಶಶುಜ್ನನ ಮತುತ ಕುಟುಂಬಗಳ 

ದಷೇವರಲ್ಿ. ಗಿಿೇಕ್ರು ಹೇರಥ, ಜಷಸ್ುುವಿನ ಹಷಂಡತಿಯನುನ ಅಥವಥ ಅತ್ಷೇಷಮಿಯಳನುನ 
ಶಶುವಿನ ಜ್ನನದ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ುರಕ್ಷಿತತ್ಷಗಥಗಿ ಮತುತ ಹಷಸಿಿಯಥ, ಆರಷೂೇಗಯದ ದಷೇವತ್ಷ, 
ಕುಟುಂಬದ ವಿರ್ಯಗಳಿಗಥಗಿ ದೃಷ್ಿಸ್ುತಿತದದರು. ಎಪೊಿೇದಷೇತಳಿಗಷ, ಇಂದಿಯ ಸ್ುಖದಲ್ಲಿ 
ತೃಪಿತಪಡಲ್ು ಮಕೆಳು ತ್ಷೂಂದರಷ ಕ್ಷೂಡುವಂತ ಉತ್ಥಪದನಷಯಥಗಿದದವು. ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲಿಯೂ 
ವಷೇಶಷಯಯರು ಮಕೆಳನುನ ಗಭಷಪ್ಥತ ಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡರು ಎಂಬುದನುನ ಕ್ಷೇಳಿಲ್ಿ, 
ಅನಷೇಕ್ಥವತಿಷ ಈ ಪಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತುತ ಹಷೂೇಗುವದು ಅಥವಥ ಮಗುವನುನ ಪವಷತ 
ಪಿದಷೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಷೂರಷದು ಬಿಡುವದು ಎಂಬುದನುನ ಕ್ಷೇಳಿಲ್ಿ ಎಪೊಿೇದಷೇತಳ ಪುರಥಣ ಕಥಷ 
ಪಿಕಟವಥಗುವ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯಂದಗಷ ಸ್ಂಬಂಧ ಮತುತ ತುಚಾ ಮಥನವ ಜಿೇವಿತವನುನ 
ಪಿದಶಷಸ್ುತತದಷ. ಎರಡೂ ಒಟ್ಥಿಗಿ ಹಷೂೇಗುತತವಷ. ಗಿಿೇಕ್ರ ಪುರಥಣ ಕಥಷಗಳಲ್ಲಿ, 
ಎಪೊಿೇದಷೇತಳು ಹಷಫಥಸ್ಟುಸ್ನ ಹಷಂಡತಿ ಎಂದು ಹಷೇಳುತತದಷ, ಜಷಸ್ ಮತುತ ಹೇರಥನ 
ವಿದೂರ್ಕ ಮಗ, ಹಷಳವ ಮತುತ ದಷೇವರ ಶಲ್ಲಪ. ಹಥಯಗೂ, ಹಷಚ್ಚಿನ ಸ್ಮಯ, ಎರಷಸ್ನ 
ಸ್ಂಗಥತಿಯಥಗಲ್ು ಪದವಿಯನುನ ಹಷೂಂದದಳು. ಎರಷಸ್ನ ರಷೂೇಮನ ಪಿತಿರೂಪ ಮಥರಸ್ 
ಆಗಿದದನು, ಆದರಷ ಮಥರಸ್ನು ವಿಮೊೇಚ್ಚಸ್ುವ ಕ್ಷಲ್ವು ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುನ ಹಷೂಂದದದನು. 
ವಯವಸಥಯದ ಉದಷದೇಶ ಅವನ ಜಷೂತ್ಷಯಥಗಿದದವು. ಗಿಿೇಕ್ ದಷೇವರಥದ ಎರಷಸ್ನು ಕ್ಷೇವಲ್ 
ರಕತದಷೂಂದಗಷ ಸ್ಂಬಂಧ ಹಷೂಂದದದನು, ಹಷಪುಪಗಟ್ಟಿದ ರಕತ ಮತುತ ಮರಣ. ಪ್ೌಲ್ನ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿದದ ಕಲಥಕೃತಿಗಳು ಎಪೊಿೇದಷೇತ, ಇಂದಿಯಸ್ುಖದ ದಷೇವತ್ಷ, ಎರಷಸ್ನಷೂಂದಗಷ 
ಕ್ಷೈಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈ ಹಥಕ್ರರುವದನುನ ಪಿದಶಷಸ್ುತತವಷ, ಯುದಧ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತುಂಡುತುಂಡಥಗಿ 
ಹರಡಲ್ಪಟಿ ದಷೇಹಗಳ ದಷೇವತ್ಷ. ಎಪೊಿೇದಷೇತನ ಸ್ಹವಥಸ್ ಮತುತ ಎರಷಸ್ ಮಥನವ 
ಜಿೇವಿತದ ಕತತಲಷಯ ಭಥಗವನುನ ಪಿದಶಷಸ್ುತತವಷ. ಜ್ನರು ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಆನಂದವನುನ 
ಸ್ಮಪಷಣಷ, ಕುಟುಂಬ ಮತುತ ಮನಷಗಳಿಂದ ವಿಚಷಾೇದಸಿದಥಗ ಜಿೇವಿತವು ಅಗಾವಥಗಿದಷ. 

ಒಬಬರು ಎಪೊಿೇದಷೇತ ಮತುತ ಎರಸ್ರ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ ಆಕಸಿೂಕವಥಗಿ 
ತ್ಷೂರಷದುಬಿಡಬಹುದು ಒಂದುವಷೇಳಷ ಜಿೇವಿತದ ಉಗಿವಥದ ಉಪ್ಷೇಕ್ಷ ಲಷೈಂಗಿಕತ್ಷಯ 
ನಭಷದಂತ್ಷಯ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯಂದಗಷ ಸಷೇರಿಕ್ಷೂಂಡರಷ ಅಲ್ಲಿ ಹಷಚ್ಚಿನ ಸ್ಹವಥಸ್ ಇರುವದಲ್ಿ. 
ಹಳಷ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಸ್ಂಧಿಸಿದ ಫಲ್ದಥಯಕತ್ಷಯ ದಷೇವರುಗಳು ಎರಡು ಅಭಥಯಸ್ಗಳ 
ಲ್ಕ್ಷಣಗಳನುನ ಹಷೂಂದರುತತವಷ ಅದು ಇಸಥಿಯೆೇಲ್ರ ದಷೇವರಿಗಷ ವಿರಷೂೇಧವಥಗಿದಷ. 
ಮೊದಲ್ನಷಯದು ಪವಿತಿ ವಷೇಶಥಯವೃತಿತ. “. . . ಹೇಗಿರಲ್ು ನನನ ಜ್ನರಷೇ ನಮೂ 
ಕುಮಥರಿಯರು ಸ್ೂಳಷಯರಥಗಿ ನಡಷಯುವದು ನಮೂ ವಧುಗಳು ವಯಭಿಚಥರ ಮಥಡುವದೂ 
ಏನಥಶಿಯಷ?” ಎಂದು ಹಷೂೇಶಷೇಯನು ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುತ್ಥತನಷ (ಹಷೂೇಶಷೇಯ 4:13). “ನೇನು ನನನ 
ದಷೇವರನುನ ಬಿಟುಿ ಸ್ೂಳಷತನ ನಡಷಸಿದದೇ; ಎಲಥಿ ಕಣಗಳಲ್ಲಿನ ಫಲ್ವನೂನ ಅದರ 
ಪಿಫಲ್ವನಥನಗಿ ಆಶಸಿದದೇ” ಎಂದು ಆತನು ಸಷೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (ಹಷೂೇಶಷೇಯ 9:1). ದಷೇವರಿಗಷ 
ಜಿಗುಪ್ಷುಯನುನ ತಂದ ಕ್ಥನಥನಯರ ಧಮಷದ ಎರಡನಷೇಯ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣ ಮನುರ್ಯ ಬಲ್ಲ. 
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ಯೆರಮಿೇಯನು “ತಮೂ ಗಂಡು ಹಷಣುಣ ಮಕೆಳನುನ ಆಹತಿ ಕ್ಷೂಡುವದಕ್ಷೆ ಬಷನ್ಹನಷೂೇಮ್ 
ತಗಿಾನಲ್ಲಿಮ ಶಷ ೇಫಷತ ಎಂಬ ಪೂಜಥ ಸ್ಾಳವನುನ ಕಟ್ಟಿದಥದರಷ (ಯೆರಷ. 7:31) ಎಂದು 
ಪಿಸ್ಂಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಕ್ಥನಥನನ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷ ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಆರಥಧನಷಯ ವಥಸ್ತವಿಕ 
ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣವನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತತದಷ. ಅನೇರಿಕ್ಷಿತವಥಗಿ ಅಲ್,ಿ ಇದು ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಮಕೆಳನುನ 
ಮೊೇಲಷಕನಗಷ ಬಲ್ಲ ಅಪಿಷಸ್ುವ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣವನುನ ಸ್ಹ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತತದಷ. 

ಆಧುನಕ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ, ಸ್ಹ, ಲಷೈಂಗಿಕ ಸಥವತಂತಿಯ ಮದುವಷಯಲ್ಿದಷೇ ಜಷೂತ್ಷಯಲ್ಲಿರುವ 
ದಂಪತಿಗಳ, ಸ್ರಳವಥಗಿ ವಿಚಷಾೇದನ ಮತುತ ಅಭಿವೃದದ ಹಷೂಂದುತಿತರುವ ಅಶಿೇಲ್ ಸಥಹತಯದ 
ವಷೈಶರ್ಿ ಇವಷಲ್ಿವೂ ಸಷೇರಿ ಜಿೇವಿತವನುನ ಉಪ್ಷೇಕ್ಷಿಸ್ುವಂತ್ಷ ಮಥಡುತತವಷ. ಗಭಷಪ್ಥತವು 
ಒಂದು ಮಥನವ ಹಕ್ಥೆಗಿ ಕ್ಥಪ್ಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಲಥಗುತಿತದಷ. ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ, ಶಶುಹತಯ 
ಇಂದನ ಗಭಷಪ್ಥತಕ್ಷೆ ಸ್ಮನಥಗಿತುತ. ಕ್ರಿಸ್ತನಗಿಂತ ಪೂವಷದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ಗಿಿೇಕರ 
ಬಯಸ್ದಷೇ ಇರುವ ಮಗುವನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಹಷೂೇಗಿ ಪವಷತ ಪಿದಷೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಥಿಣಿಗಳ 
ಮತುತ ವನಯ ಮೃಗುಗಳಿಗಷ ಬಹರಂಗಪಡಿಸಿ ಬಿಟುಿ ಬರುವದು ಸ್ವಷಷ ಸಥಮಥನಯವಥಗಿತುತ, 
ಜಿೇವಿತ ಅಗಾವಥಗಿತುತ. ಪ್ೌಲ್ನ ಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲ ಿಒಬಬ ಹಷಣುಣಮಗು ಅನಥನೂಕೂಲ್ವಥಗುತಿತುತ 
ಕ್ಥರಣ ಗಭಷಪ್ಥತ ಮಥಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ರೆಂತ ಅದಕ್ಷೆ ಜ್ನೂ ನೇಡುವದು ಸ್ುರಕ್ಷಿತ 
ಎಂದುಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು. ಅವಳಿಗಷ ಮಗು ಜ್ನನದ ಒಂದು ಗಂಟ್ಷ ನಂತರ ಅಥವಥ ಒಂದು 
ಗಂಟ್ಷಯ ಮೊದಲ್ು ಅದು ವಯಕ್ರತಯಲ್ಿ ಎನುನವದನುನ ಮನದಟುಿ ಮಥಡುತಿತದದರು. 

ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷ ಮತುತ ಮುಗದಮಕೆಳ ಸಥವು ನಕಟವಥದ ಸ್ಂಬಂಧವನುನ 
ಹಷೂಂದದದವು. ಹಥಯಗೂ, ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಸ್ಂತ್ಷೂೇರ್ ಹಷೂಸ್ ಜಿೇವ ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿ ಬರುವದಕ್ಷೆ 
ಸ್ಂಭಂದವನುನ ಹಷೂಂದತುತ. ಗೌರವ, ಲಷೈಂಗಿೇಕತ್ಷಯನುನ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುವದು ಮತುತ ಜಿೇವಿತ, 
ಇಬಬರಿಗೂ ಉನನತಿಗಷ ಎರಗತ್ಷೂಡಗಿದವು ಅಥವಥ ಒಟ್ಥಿಗಿ ಪತನವಥಗತ್ಷೂಡಗಿದವು. 
ಲಷೈಂಗಿೇಕತ್ಷ ಕ್ಷೇವಲ್ ತೃಪಿತಗಥಗಿ, ಬಷೇಗನಷೇ ಅದು ತೃಪಿತ ಪಡಿಸ್ುವದನುನ ಕಳಷದುಕ್ಷೂಳುಳತತದಷ 
ಲಷೈಂಗಿೇಕತ್ಷಯನುನ ಸ್ಮಪಷಣಷಯಂದಗಷ ಬದಲ್ಲಸಿ ಇಡುವಥಗ ಆಧುನಕ ಲಷೂೇಕವು 
ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಮಥಗಷಗಳಿಗಷ ಹಂತಿರುಗುತತದಷ.  
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ವಿಸಾರತ್ ರೂಪ್ರೆೇಖೆ 
 I. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ: ಪೌಲ ಮತ್ುಾ ಸ್ೊೇಸ್ೆೆನ್ನಂದ ವಂದನೆಗಳು ಮತ್ುಾ (1:1-3) 
 
 II. ಗಮನ್ ಮತ್ುಾ ತಿದುುಪ್ಡಿಯ ಅವಶ್ಯಕರ್ೆಯಿರುವ ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ೆಯಗಳು 
  (1:4-6:20) 
 A. ಜ್ಞಥನ ಮತುತ ಪಂಥಗಳ ಕಲ್ಹ ಅಸ್ಮಂಜ್ಸ್ (1:4-4:21) 
 1. ಎಲ್ಿದರಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಮೃದಧ (1:4-9) 
 2. ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿರುವ ಪಂಗಡಗಳ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಎಚಿರಿಕ್ಷ (1:10-17) 
 3. ದಷೇವರ ಜ್ಞಥನ (1:18-31) 
 4. ದಷೇವರ ಸಥಕ್ಷಿಯನುನ ಪಿಕಟ್ಟಸ್ುವದು (2:1-16) 
 a. ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಂದಷೇಶವನುನ ಸ್ಮಥಷನಷ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡದುದ (2:1-5) 
 b. ದಷೇವರ ಜ್ಞಥನ, ಮರಷಯಥಗಿಡಲ್ಪಟಿದುದ ಮತುತ ಪಿಕಟ್ಟಸಿದುದ (2:6-13) 
 c. ಸಥವಭಥವಿಕ ಮನುರ್ಯ ಮತುತ ಆತಿೀಕ ಮನುರ್ಯ (2:14-16) 
 5. ಪಂಗಡಗಳ ಗಂಭಿೇರತ್ಷ (3:1-23) 

 a. ವಿಭಷೇದ: ಶಥರಿೇರಕ ಫಲ್ (3:1-9) 
 b. ದಷೇವರ ಕಟಿಡ; ದಷೇವರ ದಷೇವಥಲ್ಯ (3:10-17) 
 c. "ಸ್ಮಸ್ತವೂ ನಮೂದು" (3:18-23) 
 6. ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ುವಥತ್ಷಷಯ ಪಕ್ಷ ವಥದಸ್ುವುದು ಮತುತ ಅಸ್ಮೂತಿ (4:1-21) 
 a. ಅಹ೦ಕ್ಥರದ ತಿೇಪಿಷನ Vs. ಸಷೇವಕತವ (4:1-5) 
 b. ಪ್ೌಲ್ನು Vs. ಕಲ್ಹ ಪಕ್ಷದವರಥದ ಕ್ಷೂೇರಿಂಥದವರು (4:6-13) 
 c. ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರ ನಂಬಿಕ್ಷಗಷ "ತಂದಷ" (4:14-21) 

 B. ನಷೈತಿಕ ಐಕಯತ್ಷಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಬಷೇಡಿಕ್ಷಗಳು (5:1-6:20)  
 1. ಸ್ಹರ್ಣತ್ಷ ಮತುತ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷ (5:1-13) 
 a. ಪ್ಥಪದ ಶುದಧೇಕರಣ (5:1-5) 
 b. ಸ್ಭಷಯ ಶುದಧೇಕರಣ (5:6-8) 
 c. ಸ್ೂಚನಷಗಳ ಸ್ಪಷ್ಿೇಕರಣ (5:9-13) 
 2. ಪ್ಥಪಗಳನುನ ದೂರವಿರಿಸ್ುವದು (6:1-20) 
 a. ಸ್ಹ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ವಿರುದಧ ಮೊಕದದಮ್ಮಯನುನ ದೂರವಿರಿಸ್ುವದು (6:1-11) 
 b. ಲಷೈಂಗಿೇಕ ಪ್ಥಪಗಳನುನ ದೂರವಿರಿಸ್ುವದು (6:12-20) 
 
 III. ಸಭೆಯಿಂದ ಪ್ರಶ್ೆುಗಳಿಗೆ ಉತ್ಾರಗಳು (7:1-16:18) 
 A. ವಿವಥಹದ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಪಿಶಷನಗಳು (7:1-40) 
 1. ತೃಪಿತ ಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವ ವಿರ್ಯ ಅಥವಥ ಸಥವಥಷವನುನ ತಯಜಿಸ್ುವದು 
  (7:1-7) 
 2. “ಅವಿವಥಹತರಿಗಷ,” “ವಿಧವಷಯರಿಗಷ” ಮತುತ “ವಿವಥಹತರಿಗಷ” ಸ್ಲ್ಹಷಗಳು 
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  (7:8-11) 
 3. ವಿವಥಹತ ವಿಶಥವಸಿ ಅವಿವಥಹತ ವಿಶಥವಸಿಗಷ ಸ್ಲ್ಹಷನೇಡುವದು (7:12-16) 
 4. “ಪಿತಿಯಬಬರನುನ ದಷೇವರು ಕರಷದರುವ ಹಥಗಷ” (7:17-24) 
 5. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಅವಿವಥಹತರಿಗಷ ಸ್ೂಚನಷಗಳು (7:25-40) 
 B. ವಿಗಿಹ ಆರಥಧನಷಯ ಕುರಿತು ಪಿಶಷನಗಳು ಮತುತ ಇತರ ವಿರ್ಯಗಳು  
  (8:1-11:34) 
 1. ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ಅಪಿಷಸಿದ ಮಥಂಸ್ ಮತುತ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷ ಮತುತ ಅದರ 
  ಮಿತಿಗಳು (8:1-13) 
 2. ಪ್ೌಲ್ನ ಉದಥಹರಣಷ (9:1-27) 
 a. ಪ್ೌಲ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ಲಕ ಹಕುೆಗಳು (9:1, 2) 
 b. ಪ್ೌಲ್ನ ವಯಕ್ರತಕ ಹಕುೆಗಳು (9:3-7) 
 c. ಒಬಬರ ಕ್ಷಲ್ಸ್ದಂದ ಪಿಯೇಜ್ನ ಪಡಷಯುವುದು (9:8-14) 
 d. ಉತತಮ ಪ್ಥರುಗತಯಗಥರನಥಗಿ (9:15-18) 
 e. ಎಲ್ಿರಿಗೂ ದಥಸ್ (9:19-23) 
 f. ಬಹುಮಥನಕ್ಥೆಗಿ ಹಷೂೇರಥಡುವದು (9:24-27) 
 3. ಹಂದನದರಿಂದ ಕಲ್ಲಯುವದು (10:1-33) 
 a. “ಇಸಥಿಯೆೇಲ್ಯರನುನ ಜ್ಞಥಪಕಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಿಳರಿ” (10:1-5) 
 b. “ನಮಗಥಗಿ ಉದಥಹರಣಷಗಳು” (10:6-13) 
 c. “ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯಂದ ಓಡಿಹಷೂೇಗಿರಿ” (10:14-22) 
 d. ನಥಯಯ ಸ್ಮೂತವಥದ ಮತುತ ಲಥಭದಥಯಕವಥದ (10:23-30) 
 e. ದಷೇವರ ಮಹಮ್ಮಗಥಗಿ (10:31-33) 
 4. ತಲಷಯನುನ ಮುಚ್ಚಿಕ್ಷೂಳುಳವದರ ಸ್ಂಕ್ಷೇತ (11:1-16) 
 5. ವಿವಥಹವಿಲ್ಿದಷೇ ಜಷೂತ್ಷಯಥಗಿರುವದರ ಅವಮಥನ (11:17-22) 
 6. ಕತಷನ ಭಷೂೇಜ್ನ (11:23-34) 
 C. ಆತಿೀಕ ವರಗಳ ಕುರಿತು ಪಿಶಷನಗಳು (12:1-14:40) 
 1. ಐಕಯತ್ಷ ಮತುತ ಆತಿೀಕ ವರಗಳು (12:1-31) 
 a. “ಆತೂನಂದ ಮಥತ್ಥಡುವದು” (12:1-3) 
 b. “ವಿವಧ ವರಗಳು” (12:4-11) 
 c. “ದಷೇಹ ಒಂದಷೇ” (12:12, 13) 
 d. “ಅನಷೇಕ ಸ್ದಸ್ಯರು ಆದರಷ ಒಂದಷೇ ದಷೇಹ” (12:14-26) 
 e. “ಇನೂನ ಉತತಮವಥದ ವರಗಳನುನ ಉತ್ಥುಹದಂದ ಬಯಸಿರಿ”  
  (12:27-31) 
 2. ಅತಯಂತ ಉತತಮವಥದ ಮಥಗಷ, ಪಿಿೇತಿ (13:1-13) 
 a. ಪಿಿೇತಿಯ ಮಹತವ (13:1-3) 
 b. ಪಿಿೇತಿಯ ಗುಣಲ್ಕ್ಷಣಗಳು (13:4-7) 
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 c. ಪಿಿೇತಿಯ ಶಥಶವತತ್ಷ (13:8-12) 
 d. ಸಿಾರವಥದ ಸ್ದುಾಣಗಳು: “ನಂಬಿಕ್ಷ ನರಿೇಕ್ಷ ಪಿಿೇತಿ” (13:13) 
 3. ನಥಲ್ಲಗಷಯ ಕುರಿತು ಪಿವಥದನಷ (14:1-40) 
 a. ಪ್ೌಲ್ನ ವಿವರಣಷ (14:1-5) 
 b. ಪ್ೌಲ್ನ ಉದಥಹರಣಷಗಳು (14:6-9) 
 c. ಪ್ೌಲ್ನ ಅನವಯಸ್ುವಿಕ್ಷಗಳು (14:10-12) 
 d. ಸ್ಭಷಯ ಜ್ಞಥನ ವೃದಧಗಷೂಳಿಸ್ುವದು (14:13-19) 
 e. ಆರಥಧನಷ ಮತುತ ಸ್ಮುದಥಯ ಪಿಜ್ಞಷ (14:20-25) 
 f. ರಥಧನಷಯಲ್ಲಿ ಭಥಗವಹಸ್ುವವರಿಗಷ ಸ್ೂಚನಷಗಳು (14:26-33) 
 g. ಆರಥಧನಷಯಲ್ಲಿ ಮಹಳಷಯರಿಗಷ ಸ್ೂಚನಷಗಳು (14:34-36) 
 h. ಆರಥಧಿಸ್ುವವರಿಗಷ ಸಥಮಥನಯ ಸ್ೂಚನಷಗಳು (14:37-40)  
 D. ಸ್ತತವರ ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಕುರಿತು ಪಿಶಷನಗಳು (15:1-58) 
 1. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದದಥದನಷ (15:1-11) 
 2. ಖ್ಥಲ್ಲ ಸ್ಮಥಧಿ (15:12-19) 
 3. ಯಥವ ವಿಧದ ದಷೇಹ (15:20-28) 
 4. ದಷೂಡಡ “ಮಥಗಷ” (15:29-34) 
 5. ಬಷೇರಷ ಬಷೇರಷ ವಿಧದ ದಷೇಹಗಳು (15:35-41) 
 6. ಕ್ಷೂನಷಯ ಆದಥಮನು (15:42-49) 
 7. ಪುನರುತ್ಥಾನದ ರಹಸ್ಯ (15:50-57) 
 8. ಉಪಸ್ಂಹಥರ (15:58) 
 E. ಅಂತಿಮ ವಿರ್ಯಗಳು (16:1-18) 
 1. ತಕ್ಷಣದ ಅವಶಯಕತ್ಷಗಳು ಮತುತ ಪಿಯಥಣದ ಯೇಜ್ನಷಗಳು (16:1-9) 
 2. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಭಷಯ ಸಷೇವಷ (16:10-18) 
 
 IV. ಮುಕತಾಯ (16:19-24) 

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 
1διασπορά (diaspora) ಡಿಸ್ಪೊರಥ ಎಂಬ ಶಬದವನುನ ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಥರಿ 

ಉಪಯೇಗಿಸ್ಲಥಗಿದಷ: ಯೇಹಥನ 7:35; ಯಥಕ್ಷೂೇಬ 1:1 ಮತುತ 1 ಪ್ಷೇತಿ 1:1ರಲ್ಲಿ. ಮುಂದನ ಎರಡು 
ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಪದವು ಚದುರಿಹಷೂೇದ ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತತದಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಸ್ವಂತದಷೇಶ ಪರಲಷೂೇಕ, ಅದಷ 
ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಯೆಹೂದಯರ ಸ್ವಂತ ದಷೇಶ ಕ್ಥನಥನ ಆಗಿದಷ. 2ಅದು  ಹಷರಷೂೇಡಷೂೇಟಸ್ ಪರಶಯನ್ ಯುದದಗಳು 
2.167 ಆಗಿತುತ. ಹಷರಷೂೇಡಷೂೇಟಸ್ (ಕ್ರಿ.ಪೂ. 484-425), ಒಬಬ ಗಿಿೇಕ್ ಐತಿಹಥಸಿಕ ತಜ್ಞನು, ಹಷೇಲ್ಲಕ್ಥರನಸ್ಸ್ುನಲ್ಲ ಿ
(ಆಧುನಕ ಬಷೂೇಡಿಮ್, ಟಕ್ರಷ) ವಥಸಿಸ್ುತಿತದದನು. ಅವನು “ಇತಿಹಥಸ್ದ ಪಿತ್ಥಮಹ” ಎಂದು 
ಹಷಸ್ರುವಥಸಿಯಥಗಿದದನು. ಯಥಕಂದರಷ ಈತನು ವಿರ್ಯಗಳನುನ ಕಿಮವಥಗಿ ಸ್ಂಗಿಹಸ್ಲ್ು ಮತುತ ಅವುಗಳನುನ 
ಐತಿಹಥಸಿಕ ಕಥಷಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಯವಸಿಾತವಥಗಿ ಹಷೂಂದಸ್ಲ್ು ಬಲ್ವಿನಥಗಿದದನು. ಅವನ ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ-ಪಶಷಯನ್ 
ಯುದಧಗಳ ಅವನ ದಥಖಲಷ ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿದದ ಭೌಗಷೂೇಳಿಕ, ಜ್ನರ ಮತುತ ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳ ಬಷಲಷಯುಳಳ 
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ಟ್ಟಪಪಣಷಗಳನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿತುತ. ಅವನ ಬರಹಗಳು ಇತರರು ಆತನಗಷ ನೇಡಿದ ಮಥಹತಿಯ ಆಧಥರದ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಇದದದರಿಂದ, ಅವು ಖಚ್ಚತವಥದವುಗಳಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಹಥಯಗೂ ಅವುಗಳು ಇತಿಹಥಸ್ ಮತುತ ಸ್ತಯವಷೇದದ 
ವಿದಥಯರ್ಥಷಗಳಿಗಷ ಲಥಭದಥಯಕವಥಗಿದದವು. 3ರಷೂೇಮ ಸಥಮಥಿಜ್ಯದ ಪ್ಥಿರಂಭವನುನ ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಕ್ರಿ.ಶ.ಪೂ. 
27 ಎಂದು ದಥಖಲ್ಲಸ್ಲಥಗಿದಷ, ಆ ವರ್ಷದಲ್ಲ ಿ ಸಷನಷಟ್ ಆಕ್ರಿವಿಯಸ್ನಗಷ “ಅಗಷ್ಿೇನ್” ಎಂಬ ತಲಷಬರಹವನುನ 
ನೇಡಿತು. ಗಲ್ಲಿಯೇನನ ಕುರಿತ್ಥಗಿ ಉತತಮವಥದ ಐತಿಹಥಸಿಕ ಮಥಹತಿ ಕ್ೌಿಸ್ ಹಥಯಕರ್ನಂದ ಕ್ಷೂಡಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 
4“ಗಲ್ಲಿಯೇನ್” ಯಥಯಂಕರ್ ಸ್ತಯವಷೇದ ಶಬದಕ್ಷೂೇಶದಲ್ಲಿ, The Anchor Bible Dictionary, ed. David Noel 

Freedman (New York: Doubleday, 1992), 2:901-3. 5ದಷೇಮ್ಮೇತಿಿ ದಷೇವಥಲ್ಯದ ಅವಶಷೇರ್ಗಳು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಮ್ಮೇರಷಯ ಹಷೂರಗಷ ಅಕ್ಷೂಿೇಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಇಳಿಜಥರಿನಲ್ಲದಿದವು. ಊಟದ ಕ್ಷೂೇಣಷಗಳು ಮತುತ ಊಟಕ್ಷೆ 
ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಥನವ ಕೃತಿಗಳನುನ ಭೂಶಷ ೇಧಕರು ಬಯಲ್ಲಗಿಟ್ಟಿದದರು. (ನಥಯನು ಬೂಕ್ರಡಿಸ್ ಮತುತ ರಷೂೇನಥಲ್ಡ 
ಸ್ೂರಡ್, ದಷೇಮ್ಮೇತಿತ ಮತುತ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲದಿದ ಪ್ಷರರಿಸಿಪೊನ್ [ಪಿಿನುಟ್ಷೂೇನ್: ಅಮ್ಮೇರಿಕನ್ ಸ್ೂೆಲ್ ಆಪ್ 
ಕ್ಥಿಸಿಕಲ್ಲ ಸ್ಿಡಿೇಜ್, 1987].) 6ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಶಲಥಲಷೇಖನಗಳು ಜಥನ್ ಹಥರವಿ ನಷಟ್ ಅವರ ಶಲಥಲಷೇಖನ, 1926-
1950, ಕ್ಷೂರಿಂಥ, ಸ್ಂಪುಟ 8, ಪುಟ 3ರಲ್ಲ ಿ (ಪಿಿನ್ುಟ್ಷೂೇನ್, ಎನ್. ಜಷ.: ಅಮ್ಮೇರಿಕನ್ ಸ್ೂೆಲ್ ಆಪ್ ಕ್ಥಿಸಿಕಲ್ಲ 
ಸ್ಿಡಿೇಜ್ ಸ್ಿಡಿೇಜ್, 1966) ಮುದಿತವಥಗಿವಷ. 7ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಪಟಿಣಗಳು ಅಧಷ ದಶಲ್ಕ್ಷ ಜ್ನಸ್ಂಖ್ಷಯಯನುನ 
ಹಷೂಂದದದವು ಎಂಬ ಕಲ್ಪನಷ ಅಥವಥ ಪ್ಷಿಷಷೂಿೇನ್ ಡೂಯನಷ ವಥಡಷನ್ ಮತುತ ರಷೂೇಗರ್ ಎಸ್. ಬಥಗನಲ್ಲ, “ದ 
ಫರಟ್ಟೇ ಥೌಜ್ಂಡ ಸಿಟ್ಟಜ್ನ್ು ಆಫ್ ಎಫಷಸ್ು,” ಸ್ಂಪಿದಥಯಕ ಭಥಷಥಶಥಸ್ರ 83ರಲ್ಲ ಿ ಅಂದಥಜ್ು ಮಥಡಿದಂತ್ಷ 
(ಜ್ುಲಷೈ 1988): 220-23. 8ಸಥರಬಷೂೇನ ಭೂಗಷೂೇಳ 8.6.20. 9ಜಷರಷೂೇಮ ಮಷಫಿ-ಓ’ಕ್ಷೂನಷೂನೇರ, ಸ್ಂತ ಪ್ೌಲ್ನ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಪಠಯ ಮತುತ ವಥಸ್ುತಶಲ್ಪ ಶಥಸ್ರ 3ರನಷೇ ಅವತರಣಿಕ್ಷ ಮತುತ ಪಿಕಟನಷ (ಕ್ಥಲಷೇಜ್ವಿಲ್ಲಷ, ಮಿನನ.: 
ಲ್ಲಟಿಜಿಕಲ್ಲ ಪ್ಷಿಸ್, 2002), 56. 10 ಸಥರಬಷೂೇನ ಭೂಗಷೂೇಳ 8.6.20. 

11ಏಪಿದೌರಸ್ ಒಂದು ಚ್ಚಕೆ ಪಟಿಣ ಸಷರಷೂೇನಕ್ ಕಣಿವಷಯ ಹತಿತರ ಸಥಾಪಿತವಥಗಿತುತ (ಕ್ಷೂರಿಂಥನ ಆಗಷನೇಯ 
ದಕ್ರೆನಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ತಮಸ್) ಅಪೊಲಷೂೇನ ಮಗನಥದ ಎಸ್ುಕಲ್ಲೇಪಸ್ ಸ್ವಸ್ಾಮಥಡುವಥತನ ಜ್ನೂ ಸ್ಾಳವಥಗಿತುತ 
ಎಂಬ ನಂಬಿಕ್ಷ ಇತುತ. ಮಹತವದ ಎಸ್ುಕಲ್ಲೇಪಸ್ನನನ ಸ್ಾಳವಥಗಿತುತ. ಇದು ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥದ ಗಿಿೇಕ್ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲ ಿ
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