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ಅಧ್ತಯಯ 8 

ವಿಗರಹಗಳಿಗೆ ಜ್ಞತನ್ ಮತ್ುಾ 
ಮತಂಸದ ನೆೈವೆೇದಯ 

ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಸ್ಭಷಯವರಿಗಷ ಪ್ೌಲ್ನು ಬರಷದ ಪತಿವು (7:1) ಮದುವಷ ಮತುತ ನಷೈತಿಕತ್ಷಯ 
ಕುರಿತು ಪಿಶಷನಯನುನ, ಅಥವಥ ಬಹುಶಃ ಅನಷೇಕ ಪಿಶಷನಗಳನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿದಷ. ಗಿಿೇಕ್ಷೂೇ 
ರಷೂೇಮನರ ಆಚರಣಷಗಳಿಂದ ಯೆಹೂದ ಮತುತ ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ಬಷೇಪಷಡಿಸ್ುವಲ್ಲಿ ಮಹತತರ 
ವಿಭಜ್ನಷಯನುನ ನೇಡಿದಷ, ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಸ್ಭಷಯವರು ಶಿಮಿಸ್ುತಿತರುವದರಲ್ಲಿ ಏನು 
ಆಶಿಯಷವಿಲ್ಿ. ಈ ಮುಂಚ್ಚನ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕ ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಮದುವಷ, ತತವ ನಷಷಠ ಮತುತ 
ಕುಟುಂಬ ಜಿೇವನದ ತ್ಷೂಡಕುಗಳ ಮತುತ ಪರಿಣಥಮಗಳ ಕುರಿತ್ಥದ ತಮೂ 
ಅಲಷೂೇಚನಷಗಳನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಥಗಿದಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ್ಷಯು 
ಪಶಥಿತ್ಥತಪಕ್ಷೂೆಸ್ೆರದ ಕರಷಯಥಗಿದಷ, ಜಿೇವನಶಷೈಲ್ಲಯಲ್ಲಿಯ ಪಿಮುಖ ಬದಲಥವಣಷ 
ಯಥಗಿದಷ. ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯು ಅವರನಷನೇ ವಿನಥಶಕ್ಷೆ ನಡಷಸ್ುವಂಥದಥದಗಿದಷ 
ಮತುತ ದಷೇವರಿಗಷ ಅವಮಥನವನುನ ತರುತತದಷ. ಈ ಹಳಷಯ ಆಚರಣಷಗಳು ಅವರಿಗಷೂೇಸ್ೆರ 
ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ. 

ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಇದು ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಕಳುಹಸಿದ ಪಿಶಷನಗಳಿಗಷ ಉತತರಿಸ್ುವದನುನ 
ಪರಿಚಯಸ್ಲ್ು “ಈಗ ನಷೂೇಡಷೂೇಣ” ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಿಧಥನವಥಗಿರಬಹುದು, ಆಗ 
ಕ್ಷೂರಿಂಥ ಸ್ಭಷಯವರು ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷ ಅಲ್ಿದಷೇ ಅನಷೈತಿಕತ್ಷಯನುನ ಬಿಟುಿ ಬಿಡುವದಕ್ಥೆಗಿ 
ಸ್ಹಥಯವನುನ ಯಥಚ್ಚಸ್ುತಿತದದರು. 8:1ರ ನಂತರ, “ಈಗ ನಷೂೇಡಷೂೇಣ” ಮುಂದಷ 12:1ರಲ್ಲಿದಷ. 
ಆದಥಗೂಯ ಅಧಥಯಯ 8ರಿಂದ 11ರ ವರಷಗಷ ಇರುವ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥದ ಸ್ಂಬಂಧ “ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ 
ಸ್ಮಪಿಷಸಿದ ಸ್ಂಗತಿಗಳು” (8:1, 4, 10), 11:2-34ರ ಸ್ಂದಭಷಕ್ಷೆ ಹಷೂಂದುವದು ಕರ್ಿ. 

ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಜ್ಗತಿತನಲ್ಲಿ, ಧಮಷವು ಜಿೇವನದ ಪಿತಿ ಅಂಶದಷೂಂದಗಷ ಹಷಣಷದದಥದಗಿದಷ. 
ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಯ ಉದಷೂಯೇಗ, ಕುಟುಂಬ ಜಿೇವನ, ಬಿಡುವಿನ ಸ್ಮಯ, ಸಥಮಥಜಿಕ 
ಒಳಗಷೂಳುಳವಿಕ್ಷ, ಮತುತ ರಥಜ್ಕ್ರೇಯ ಇವಷಲ್ಿವೂ ಧಥಮಿಷಕ ಅಂಗಗಳಥಗಿವಷ. ಒಬಬ 
ವಿಗಿಹಥರಥಧಕನು ಕ್ಷೈಸ್ತನಥದ ನಂತರದ ಅವನ ಪರಿವತಷನಷಯು ಅವನ ದನದ ಪಿತಿ 
ಕ್ಷಣದ ಮ್ಮೇಲಷ ಪರಿಣಥಮವನುನ ಬಿೇರುತತದಷ. ಉದಥಹರಣಷಗಷ, ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನದ ಸಥಮಥಜಿಕ 
ಮತುತ ಧಥಮಿಷಕ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ, ಈ ದನದ ಜ್ನರಲ್ಲಿ ಇದದ ಹಥಗಷ ಒಟ್ಟಿಗಷ ಊಟಮಥಡುವದು 
ಒಂದು ಮುಖಯವಥದ ಭಥಗವಥಗಿತುತ. ಮೊದಲ್ನಷಯ ಶತಮಥನದ ಸ್ಭಷಯ ಸ್ದಸ್ಯರುಗಳು 
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ತಮೂ ಹಂದನ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯ ಆಚರಣಷಗಳಿಗಥಗಿ ಪಶಥಿತ್ಥತಪಹಷೂಂದದದರು. ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
ಸ್ಭಷಯ ವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ ನಷರಷಹಷೂರಷಯವರ, ಸಷನೇಹತರ, ಮತುತ ಕುಟುಂಬಗಳ ಮೂಲ್ಕ 
ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ಸ್ಮಪಿಷಸಿದ ಆಹಥರವನುನ ಉಣಣಬಷೇಕು ಎಂದು ಹಷೇರಿದ ಒತತಡ 
ಬಲ್ವಥಗಿಯೂ ಮತುತ ದೃಢವಥಗಿಯೂ ಇತುತ. 

ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರು ದಷೇವರುಗಳಿಗಷ ಅಪಿಷಸಿದ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನನಬಷೇಕ್ಷೂೇ ಅಥವಥ 
ತಿನನಬಥರದಷೂೇ ಎಂಬ ಪಿಶಷನಯನುನ ಎದುರಿಸ್ುವಲ್ಲಿ ಹಂದನ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಮಥಡಿರುವ 
ಸ್ಂರ್ರ್ಷಣಷ ಈ ದನದಲ್ಲಿ ಅನಷೇಕ ಜ್ನರಿಗಷ ಅಥಷವಥಗಿಲ್ಿ. ಇತಿತೇಚಷಗಷ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯ 
ತಮೂ ಜಿೇವಿತವನುನ ತ್ಷೂರಷದುಬಿಟ್ಟಿರುವ ಸ್ಹಷೂೇದರರು, ಅಂತಗಷತವಥಗಿ ದಷೇವರುಗಳನುನ 
ಆರಥಧಿಸ್ುವ ಸ್ನನವಷೇಶಗಳನುನ ಹಷಚುಿ ಅಥವಥ ಕಡಿಮ್ಮ ದನವೂ ಎದುರಿಸ್ುತಿತದಥದರಷ. ಈ 
ಕ್ಷಳಗಿನ ನಥಲ್ುೆ ದೃಶಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನ ಮಥತುಗಳನುನ, ಇಂದನ ಓದುಗರು ಪ್ೌಲ್ನ 
ಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿದದ ಸಥಂಸ್ೃತಿಕ ಮತುತ ಧಥಮಿಷಕ ಸ್ನನವಷೇಶವನುನ ಕಲ್ಪಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು 
ಅವಕ್ಥಶಕ್ಷೂಡುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಹಷಚುಿ ಸ್ಮಗಿವಥಗಿ ಅಥಷೈಷಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲಕ್ಥೆಗುವದಕ್ಷೆ 
ಸ್ಹಥಯವಥಗುವಂತ್ಷ ಪಿಸ್ುತತಪಡಿಸ್ಲಥಗಿದಷ. 

ವಯವಹಥರಕ್ಥೆಗಿ ಕೂಡಿಬರುವ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದು. ಮೊದಲ್ು ನಥವು 
ಕುಶಲ್ಕಮಿಷಯನುನ, ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಕಮಥೂರನನುನ ಕಲ್ಪಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು. ಆತನು ತನನ 
ವೃತಿತಯನುನ ತನನ ತಂದಷಯಂದ ಕಲ್ಲತನು ಮತುತ ಹಷಚುಿ ಕ್ಥಲ್ ಲಥಯಟ್ಟನ್ ಭಥಷಷ-
ಮಥತನಥಡುವ ಸ್ಂರ್ ಎಂದು ಕರಷಯಲ್ಪಡಬಹುದಥದ, ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕಮಥೂರ ಸ್ಂರ್ವನುನ 
ಸಷೇರಿದನು. ಅವನು ಮತುತ ಇತರ ಕಮಥೂರರು ನಯತಕ್ಥಲ್ಲಕವಥಗಿ ಅನಷೂಯೇನಯತ್ಷಗಥಗಿ, 
ಮಥರುಕಟ್ಷಿಗಳ ಅಥವಥ ಕಚಥಾ-ವಸ್ುತಗಳ ಪೂರಷೈಕ್ಷಯ, ಮತುತ ತಮೂ ವಯವಹಥರಕ್ಷೆ 
ಅನುಕೂಲ್ಕರವಥದ ಕ್ಥಯಷ ನೇತಿಗಳಿಗಷೂೇಸ್ೆರ ಸ್ರಕ್ಥರದ ಎಲಥಿ ಮಟಿದಲ್ಲಿ ಬಿೇರುವ 
ಪಿಭಥವವನುನ ಕುರಿತು ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಕೂಡಿ ಬರುತಿತದದರು. 

 ಈ ಕಮಥೂರ ಸ್ಂರ್ದ ಒಕೂೆಟವು ಕೂಡಿ ಬರುವ ಊಟದ ಕ್ಷೂೇಣಷಯು 
ಲಷೂೇಹವಿದಷಯಯ ದಷೇವರಿಗಷ ಮುಡಿಪ್ಥಗಿಟಿ ದಷೇವಸಥಾನದ ಸ್ುತುತಮುತತಲ್ಲನಲ್ಲಿತುತ. ಅವನು 
ಗಿಿೇಕರಿಗಷ “Hephaestus” ಆಗಿದದನು, ಆದರಷ ಅವನು ರಷೂೇಮನರಿಗಷ “Vulcan” 
ಯಥಗಿದದನು. ಕಮಥೂರ ಸ್ಂರ್ದ ಕೂಟದ ಮೊದಲ್ು, ಒಂದು ಮ್ಮೇಕ್ಷ ಅಥವಥ ಒಂದು 
ಹಂದಯನುನ ದಷೇವರಿಗಷ ಸ್ಮಪಿಷಸ್ುತಿತದದರು. ಅದರ ಕ್ಷೂಬಿಬನ ಭಥಗವನುನ ವಷೇದಯ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಸ್ುಡುತಿತದದರು, ಮತುತ ಪ್ಥಿಣಿಯ ಮಥಂಸ್ವನುನ ಒಕೂೆಟಕ್ಷೂೆೇಸ್ೆರ ಕ್ಷೂಡುತಿತದದರು. ಕೂಟವು 
ದಷೇವರ ಅನುಗಿಹಕ್ಷೆ ಮೊರಷಯಡುವ ಧಮಥಷಚರಣಷಯಂದಗಷ ಪ್ಥಿರಂಭವಥಗುತಿತತುತ. 
ಬಹುಮಟ್ಟಿಗಷ ಕಮಥೂರರು ದಷೇವತ್ಷಗಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಪನಷಯನುನ ನೇಡುತಿತದದರು, ಆದರಷ ಬಹುಶಃ 
ಪಿತಿದನದಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯುವ ವಿರ್ಯಕೆ ಅಲೌಕ್ರಕ (ಅಸಥಧಥರಣ ಶಕ್ರತಯ) ಸ್ಹಥಯವಿದದರಷ 
ಸಷೂಗಸಥಗಿತುತ ಎಂಬುದು ಬಹುಮಟ್ಟಿನ ವಿಚಥರವಥಗಿತುತ. ಅವನಗಷ ಕಮಥೂರ ಸ್ಂರ್ದ 
ಸಥಮುದಥಯಕ ಧವನಯ ಮೂಲ್ಕ ತನನ ವಯವಹಥರಕ್ಷೂೆೇಸ್ೆರ ಪಡಷದುಕ್ಷೂಳುಳವ ಅನಷೇಕ 
ಲಥಭಗಳ ಬಗಷಾ ಅವನಗಷ ತಿಳಿದತುತ. ಇತಿತೇಚಷಗಷ ಅವನು ಕ್ಷೈಸ್ತನಥಗಿದದನು. ಅವನು ಕಮಥೂರ 
ಸ್ಂರ್ದ ಸ್ದಸ್ಯತವಕ್ಥೆಗಿ ತ್ಥನು ಈಗಷಷಿೇ ಕಂಡುಕ್ಷೂಂಡ ನಂಬಿಕ್ಷಯ ಜ್ಟ್ಟಲ್ತ್ಷಳನುನ 
ವಿಂಗಡಿಸ್ುವ ಪಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದದನು. ಪಿಶಷನಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕ್ಷೂಂಡಿದದವು, ಯಥಕಂದರಷ ಅವನಗಷ 
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ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದದ ಸ್ಂರ್ವು “ದಷೇವತ್ಷಯಂದಗಷ, ಮ್ಮೇಲ್ಲಂದ ಮ್ಮೇಲಷ ದಷೇವಸಥಾನದಲ್ಲಿ 
ಭಷೇಟ್ಟಯಥಗುವ, ಮಧಯತಪಷಣ ಮತುತ ಬಲ್ಲದಥನಗಳನುನ ನಷೈವಷೇದಯ ಮಥಡುವ ಮತುತ 
ವಿಗಿಹಥಲ್ಯಗಳಿಂದ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದರಷೂಂದಗಷ ಸ್ಂಯೇಜಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿತುತ.”1 ಅವನು 
ಇಕೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದನುದ, ತನನನುನ ತ್ಥನು ಕಮಥೂರ ಸ್ಂರ್ದಂದ ಬಷೇಪಷಡಿಸಿದರಷ ಗಂಭಿೇರವಥದ 
ಸಥಮಥಜಿಕ ಮತುತ ಆರ್ಥಷಕ ಪರಿಣಥಮಗಳನುನ ಹಷೂಂದ ಬಹುದಥಗಿತುತ.  

ಭೌದಧಕವಥಗಿ ಕಮಥೂರನು Hephaestus ಏನೂ ಅಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ 
ಅರಿತುಕ್ಷೂಂಡನು; ಆದರಷ ಅನಷೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಸಥಂಸ್ೃತಿಕ ಸಿಾತಿ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ 
ದಷೇವತ್ಷಗಳ ಸ್ಂಪಕಷದಷೂಂದಗಷ ಆಚರಣಷಗಳನುನ ವಿಸ್ಜಿಷಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಅವನಗಷ 
ಕರ್ಿಕರವಥಗಿತುತ. ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಅವನ ಪಿಶಷನಯು ಇದಥಗಿತುತ: ಇದು ಒಳಷಳಯ ವಯವಹಥರದ 
ವಿರ್ಯವಥದಥಗ, ತಂದಷಯಥದ ದಷೇವರಿಗಷ ಮತುತ ಕತಷನಥದ ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ 
ಸಷನೇಹತರಿರಲ್ಲಲ್ಿ ಎಂದು ಅವನು ಅಂದನಂದ ಅರಿತಿದದನು, ಅವನು ಆ ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ 
ವಿಗಿಹಕ್ಷೆ ಅಪಿಷಸಿದ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನನಬಹುದಷೂೇ? ವಿಗಿಹವು ಏನೂ ಅಲ್ಿ, ಇತರರು ಸ್ಹ 
ಏನೂ ಮಥಡವದಲ್ಿ ಎಂಬುದು ಅವನಗಷ ಗಷೂತಿತತುತ. ಅವನ ಸಷನೇಹತರಷೂಂದಗಿನ 
ಸ್ಂಪಕಷವನುನ ಅವನು ಮುರಿದುಕ್ಷೂಳುಳವ ಅಗತಯವಿದಷಯೇ? 

ಸಥಮಥಜಿಕ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದು. ಎರಡನಷಯ ದೃಶಯವು ಒಬಬ 
ಸಿರೇಯು ತನನ ನಥಲ್ವತತನಷಯ ವರ್ಷವನುನ ಹಷೂಂದರಬಹುದಥಗಿದುದ ಇನುನ ಮುಂದಷ ಮಕೆಳು 
ಅವಳ ಎಲ್ಿ ಸ್ಮಯವನುನ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವದನುನ ಒಳಗಷೂಂಡಿದಷ. ಕಳಷದ ಕ್ಷಲ್ವು 
ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಇತರ ಸಿರೇಯರಷೂಂದಗಷ (ಧಥನಯಗಳ ದಷೇವತ್ಷ) ಮತುತ 
ಅವಳ ಪ್ೌರಥಣಿಕ ಮಗಳಥದ ಇವರಿಗಷ ವಿೂಸ್ಲಥಗಿಟಿ ದಷೇವಸಥಾನದಲ್ಲಿ ನಯತಕ್ಥಲ್ಲಕವಥಗಿ 
ಗುಂಪುಗೂಡುತಿತದದಳು. ಇಬಬರೂ ಕೃಷ್ಸ್ಂಬಂಧಿ ದಷೇವರುಗಳು, ಇವರಿವಷರಿಗೂ 
ಸಿರೇಯರಷಡಷಗಷ ಹಷಚ್ಚಿನ ಒಲ್ವಿದಷ ಎಂದು ನಂಬಲಥಗಿತುತ. ಇವು ಸ್ಂದಭಷಕ್ಷೆ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸಥಮಥಜಿಕ ಕೂಟಗಳಥಗಿದದವು. ಕ್ಷಂಡದ (ಇದದಲ್ಲನ ಸ್ಣಣ ಉರಿಯ) ಮ್ಮೇಲಷ ತಯಥರಿಸಿದ 
ಊಟವನುನ ಸ್ಂಪಿದಥಯಕವಥಗಿ ದಷೇವತ್ಷಗಷ ಸ್ಮಪಿಷಸ್ುವದಕ್ಥೆಗಿ ಸಿರೇಯರು ತಮೊೂಟ್ಟಿಗಷ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಬರುತಿತದದರು, ಅಲ್ಿದಷೇ ತ್ಥವು ಮನಷಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ುತಿತರುವ ಯಥವುದಷೇ 
ಸ್ಂರ್ರ್ಷದ ವಿರ್ಯಕ್ಷೆ (ಧಥನಯಗಳ ದಷೇವತ್ಷ) ನ ಸ್ಹಥಯವನುನ ಯಥಚ್ಚಸ್ುತಿತದದರು ಮತುತ 
ಮನಷಯ ಕ್ಷಲ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮಯ ದೂರವಿದುದ ಸ್ಂತ್ಷೂೇರ್ಪಡುತಿತದದರು. 

ಹಥಗಷಯೆೇ ಈ ಸಿರೇಯು ಇತಿತೇಚಷಗಷ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಒಪಿಪಕ್ಷೂಂಡು ಮತುತ ದಕ್ಥಸಥನನದಲ್ಲಿ 
ಆತನನುನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿ ಆತನಗಷ ವಿಧಷೇಯಳಥಗಿದದಳು. ಆಕ್ಷಯ ಸಷನೇಹತರಷೂಂದಗಿನ ಆಕ್ಷಯ 
ಸ್ಹವಥಸ್ವು ಕಮಥೂರನಂತ್ಷ ಇರಲ್ಲಲ್ಿ, ಆದರಷ ಆಕ್ಷಯಲ್ಲಿಯೂ ಅದಷೇ ರಿೇತಿಯಥದ 
ಪಿಶಷನಗಳಿದದವು ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಸ್ಂಶಯವಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವಳು ವಿಗಿಹವಿರುವ ದಷೇವಸಥಾನಕ್ಷೆ 
ಹಷೂೇಗಿ ವಿಗಿಹಕ್ಷೆ ಸ್ಮಪಿಷಸಿದ ಊಟವನುನ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳವದರಲ್ಲಿ ತ್ಥನು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ 
ಒಪಿಪಕ್ಷೂಂಡದದನುನ ಸ್ಂಧಥನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಸಥಧಯವಿತ್ಷೂತೇ? ಈಗ ಆಕ್ಷಯು 
ಕ್ಷೈಸ್ತಳಥಗಿದದಳು, ವಿಗಿಹಕ್ಷೆ ಏನೂ ಅಥಷವಿಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ಆಕ್ಷಯು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದದಳು. 
ಇನುನ ಮುಂದಷ ಯಥಕ್ಷ ತನನ ಸಷನೇಹತ್ಷಯರನುನ ಭಷೇಟ್ಟಯಥಗುವುದಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ ಅವರಿಗಷ 
ಹಷೇಗಷ ವಿವರಿಸ್ುವುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವಿಸ್ೂಯಗಷೂಂಡಿದದಳು. ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಒಪಿಪಕ್ಷೂಂಡರಷ 
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ತನನ ಜಿೇವಮಥನದ ಸಷನೇಹತರಿಂದ ತನನನುನ ತ್ಥನು ಬಷೇಪಷಡಿಸ್ುವ ಅವಶಯಕತ್ಷಯದಷಯೇ 
ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನನುನ ಕ್ಷೇಳಲ್ು ಬಯಸ್ುವವಳಥಗಿದದರಬಹುದು. 

ಮನಷಯಲ್ಲಿ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದು. ಮೂರನಷಯ ಸ್ಂಗತಿಗಥಗಿ ನಥವು ಮನಷಯಲ್ಲಿ 
ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನನಲ್ು ಬಯಸ್ುವ ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನುನ ಪರಿಗಣಿಸಷೂೇಣ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ 
ಆ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿಮಬದಧವಥದ ಊಟಗಳಿಗಥಗಿ ಮಥಂಸ್ವು ವಿರಳವಥಗಿತುತ, ಆದರಷ 
ವಿಶಷೇರ್ ಸ್ಂದಭಷಗಳಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು ಮಥಂಸ್ದ ಮಥರುಕಟ್ಷಿಯಳಗಷ (μάκελλον, 

makellon; 10:25) ಹಷೂೇಗಿ ಏನಥದರೂ ಕ್ಷೂಂಡು ಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಬಹುಶಃ 
ಧಷೈಯಷಮಥಡುತಿತದರು. ಮಥರುಕಟ್ಷಿಯ ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿ ಹಷಚಥಿದ ಮಥಂಸ್ವು ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ 
ದಷೇವರುಗಳ ದಷೇವಸಥಾನಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಪೂರಷೈಕ್ಷಯಥಗುತಿತತುತ. ದಷೇವರ ಸ್ಹಥಯದ 
ಅವಶಯವಿರುವ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರು ದಷೇವರ ದಷೇವಸಥಾನಕ್ಷೆ ಆಡು, ಹಂದ ಅಥವಥ 
ಹಷೂೇರಿಯನುನ ಸ್ಹ ಉಡುಗಷೂರಷಯಥಗಿ ತರಬಹುದಥಗಿತುತ. ಪಶುವನುನ ವಧಿಸಿ, ಕ್ಷೂಬಿಬನ 
ಭಥಗಗಳನುನ ವಷೇದಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಸ್ುಡುತಿತದದರು, ಮತುತ ಉಳಿದ ಮಥಂಸ್ವನುನ ಮಥರುಕಟ್ಷಿ 
ಸ್ಾಳಕ್ಷೆ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಂಡು ಹಷೂೇಗುವ ವಥಯಪ್ಥರಸ್ಾರಿಗಷ ಮಥರಥಟ ಮಥಡುತಿತದದರು. 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಹಥಕ್ರದ ಪಿಶಷನ ಇದು: ಮುಂಚ್ಚತವಥಗಿ ವಿಗಿಹಕ್ಷೆ ಸ್ಮಪಿಷಸಿದ 
ಮಥಂಸ್ವನುನ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಕುಟುಂಬದ ಊಟದ ಮ್ಮೇಜಿನ ಮ್ಮೇಲಷ ಬಡಿಸ್ಬಹುದಷೂೇ? 

ಸಷನೇಹತರ ಮನಷಯಲ್ಲಿ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದು. ನಥಲ್ೆನಷಯ ಪರಿಸಿಾತಿ ಮೂರನಷಯ 
ಪರಿಸಿಾತಿಗಷ ಹಷೂೇಲ್ಲಕ್ಷಯಥಗಿದಷ, ಆದರಷ ಇದು ಇತರ ಪಿಶಷನಗಳನುನ ಹುಟುಿಹಥಕುತತದಷ. 
ಯಥರಥದರೂ ಬಷೇರಷೂಬಬರ ಮನಷಯಲ್ಲಿ ತಿನುನವ ದೃಶಯವನುನ ಇದು ಒಳಗಷೂಂಡಿದಷ. ಒಂದು 
ವಷೇಳಷ, ಬಹುಶಃ ಕ್ಷೈಸಷತೇತರ ಕುಟುಂಬದ ಸ್ದಸ್ಯರುಗಳು, ಕ್ಷೈಸ್ತರನುನ ತಮೊೂಂದಗಷ 
ಊಟಮಥಡುವಂತ್ಷ ಆಮಂತಿಣವನುನ ನೇಡಿರಬಹುದಷೂೇ ಏನಷೂೇ? ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಈ 
ಆಮಂತಿಣವನುನ ಒಪಿಪಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು ಮತುತ ಭಷೂೇಜ್ನದಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿದ ಮಥಂಸ್ವು 
ಬಹುಮಟ್ಟಿಗಷ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ದಷೇವರಿಗಷ ಸ್ಮಪಿಷಸಿದಷೂದೇ? ಎಂಬ ಸ್ಂಶಯದಲ್ಲಿ 
ತಿನನಬಹುದು. ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಪಿಭಥವ, ಅಲ್ಿದಷೇ ದಷೇವರ ಕಡಷಗಿರುವ ಅವರ ನಂಬಿಕ್ಷ ಒಂದು 
ಸ್ಮಸಷಯಯಥಗುತತದಷ. 

 ಸಥರಥಂಶ: ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ಸ್ಮಪಿಷಸಿದ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವ ಕುರಿತು ಪಿಶಷನಗಳು - 
ನದಷರ್ಿದಲ್ಲಿ, ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವುದು - ಸ್ೂಕ್ಷಮ ಮತುತ ಸ್ೂಕ್ಷಮ 
ವಯತ್ಥಯಸ್ಗಳು. ಇಂಥಹ ಪರಿಸಿಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ರಳವಥಗಿ “ಹೌದು” ಅಥವಥ “ಇಲ್ಿ,” “ಸ್ರಿ” 
ಅಥವಥ “ತಪುಪ” ಇವು ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂಟಿ ಉತತರಗಳಥಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಹಷೂಸ್ ವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ ಇನೂನ 
ಸ್ಪರ್ಿವಥದ ಸ್ೂಚನಷಗಳ ಅವಶಯಕತ್ಷಯತುತ. ಪ್ಷಿೇರಷಪಣಷಯನುನ ಹಷೂಂದದ ಅಪಸ್ತಲ್ನು 
ಸ್ಂಬಂಧಪಟಿ ಕ್ಷೇತಿಗಳಲ್ಲ ಿ ದಷೇವರು ನಧಿಷರ್ಿವಥದ ಆಜ್ಞಷಯನುನ ನೇಡದಷೇ ಇರುವ 
ಕ್ಷೇತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನು ಎಚಿರಿಕ್ಷಯ ವಿವಷೇಚನಷಯ ಮ್ಮೇಲಷ ಅವಲ್ಂಭಿತನಥಗಿದದನು. 
ಖಂಡಿತವಥಗಿಯೂ, ಅವನು ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯನುನ ಬಿಟುಿ ಬಿಡಬಷೇಕ್ಷಂದು ಒತಿತ 
ಹಷೇಳುತಿತದದನು, ಮತುತ ವಿಗಿಹಥಲ್ಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬಷೇಕ್ಷಂದು ಅದರ ಅಥಷ. ತ್ಥವು 
ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ಆಚರಣಷಯಲ್ಲಿ ಭಥಗವಹಸ್ುತಿತದಷದೇವಷಂಬ ಆಲಷೂೇಚನಷ ತಮಗಷ 
ಬರಬಥರದಷಂದು, ಅವರು ತಮೂ ಸ್ುತತಮುತತ ಜ್ನರು ಇರುವಂತ್ಷ ಅನುಮತಿಸ್ುತಿತರಲ್ಲಲ್ಿ.  
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ಮಥರುಕಟ್ಷಿಯ ಸ್ಾಳದಲ್ಲಿ ಖರಿೇದಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಿಸಿದಂತ್ಷ, ಮಥಂಸ್ದ ತುಂಡಿನ 
ಹಂದರುವ ಚರಿತ್ಷಿಯ ಕುರಿತು ಕ್ಷೇಳುವದನುನ ಬಹಳ ಜಥಣತನದಂದ 
ತಪಿಪಸಿಕ್ಷೂಳುಳತಿತದದರು. ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಊಟಕ್ಷೆ ಬಡಿಸಿದ ಮಥಂಸ್ವು ವಿಗಿಹಕ್ಷೆ ನಷೈವಷೇದಯ 
ಮಥಡಿದುದ ಎಂದು ಹಷೇಳುವದರ ಮೂಲ್ಕ ಯಥರಥದರೂ ಗಮನ ಸಷಳಷದರಷ, ಆಗ ಕ್ಷೈಸ್ತನು 
ತ್ಥನು ಅದನುನ ತಿನುನವದು ಸ್ರಿಯಥಗಿದಷ ಎಂದು ಮೊದಲಷೇ ಹಷೇಳುವದರ ಮೂಲ್ಕ 
ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯ ವಿರುದಧವಥಗಿ ಸ್ಪರ್ಿವಥದ ಸ್ಮಥಷನಷಯನುನ ಮಥಡಬಷೇಕ್ಥಗಿತುತ. 

ಜ್ಞತನ್ ಪ್ರತಿ ರ್ಪರೇತಿ (8:1-3) 
1ವಿಗರಹಕೆೆ ನೆೈವೆೇದಯಮತಡಿದ ಪ್ದತಥೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೊೇಡೊೇಣ 

ನ್ಮಮಲಿರಗೆ ಜ್ಞತನ್ವುಂಟೆಂದು ಬಲೆಿವು. ಜ್ಞತನ್ವು ಉಬಿಬಸುತ್ಾದೆ, ರ್ಪರೇತಿಯು 
ಭಕ್ರಾವೃದಿುಯನ್ುುಂಟ್ುಮತಡುತ್ಾದೆ. 2ಇಂಥಂಥನ್ುು ತಿಳುಕೊಂಡಿದೆುೇನೆಂದು ನೆನ್ಸಿದವನ್ು 
ರ್ತನ್ು ತಿಳಿಯಬೆೇಕತದ ರೇತಿಯಿಂದ ಇನೊು ತಿಳುಕೊಳಿಲ್ಲಲಿ. 3ಆದರೆ ಯತವನ್ು ದೆೇವರನ್ುು 
ರ್ಪರೇತಿಸುರ್ತಾನೊೇ ಅವನ್ನೆುೇ ದೆೇವರು ತಿಳಿದುಕೊಳುಿರ್ತಾನೆ. 

ವಚನ್ 1. ನಂತರ ಹಷೇಳುವಂತ್ಷ, ಈಗ ವಿಗರಹಗಳಿಗೆ ನೆೈವೆೇದಯ ಮತಡಿದ ವಸುಾಗಳು, 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ವಿಗಿಹಕ್ಷೆ ನಷೇವಷೇದಯ ಮಥಡಿದ ಮಥಂಸ್ದ ಕುರಿತ್ಥದ ತನನ ಆಭಿಪ್ಥಿಯವನುನ 
ಮೃದುವಥದ ಖಂಡನಷಯಂದಗಷ ಬಿಚ್ಚಿಟಿನು. ಇದು ಆತನಗಷ ಪಿಶಷನಯನುನ ಹಥಕ್ರರುವ 
ಕ್ಥರಣಕ್ಥೆಗಿ ಅಲ್ಿ, ಆದರಷ ಅವರ ಹಂದರುವ ವತಷನಷಯ ಕ್ಥರಣಕ್ಥೆಗಿ. ವಥದವಿವಥದವು 
ಜ್ಞಥನದ ಮ್ಮೇಲಷ ಕ್ಷೇಂದಿಕೃತವಥಗಿತುತ. ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಗಿಹಕ್ಷೆ ನಷೈವಷೇದಯ ಮಥಡಿದ 
ಮಥಂಸ್ವನುನ ಸಷೇವಿಸಿದವರು ತಮೂ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯು ತಮೂ ನಡತ್ಷಯನುನ 
ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುತತದಷ ಎಂದು ನಂಬಿದದರು. ಸಥವಷಜ್ನಕ ಊಟದ ಕ್ಷೂೇಣಷಗಳು ದಷೇವಸಥಾನದ 
ಸ್ುತತಮುತತಲ್ು ಲ್ಭಯವಿರುತಿತದದವು.2 ಈ ಔತಣದಲ್ಲಿ ಭಥಗವಹಸಿದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು, ಈ ಪಿದಷೇಶದಲ್ಲಿ 
ತಿನುನತಿತರುವ ಅವರು ವಿಗಿಹಗಳನುನ ಆರಥಧಿಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ಭಿನನವಥಗಿ 
ಕ್ಥಣುತಿತದದರು. ವಿಗಿಹಗಳು ಏನೂ ಅಲ್ಿ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗಷ ತಿಳಿದತುತ ಆ ನಮಿತತದಂದ 
ಅವರು ಈ ಅಸಿತತವವಿಲ್ಿದ ದಷೇವರುಗಳಿಗಷ ನಷೈವಷೇದಯ ಮಥಡಿದ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದರಲ್ಲಿ 
ಯಥವುದಷೇ ನರ್ಿವಿಲ್ಿ ಎಂದು ಅವರು ಗಿಹಸಿದದರು. 

ಪ್ೌಲ್ನು ಇದನುನ ಒಪಪಲ್ಲಲ್ಿ. ನ್ಮಗೆ ಗೊತಿಾದೆ, ನ್ಮಮಲಿರಗೆ ಜ್ಞತನ್ವಿದೆ ಎಂದು ಅವನು 
ಬರಷದನು. ಅವನು ಉಲಷಿೇಖಿಸಿದ “ಜ್ಞಥನವು” ಪ್ಥಿಪಂಚ್ಚಕ ವಿವಷೇಕ, ಇದರ ಕುರಿತು ಅವನು 
ಈ ಮೊದಲಷೇ 1:21 ಮತುತ 2:1-13ರಲ್ಲಿ ಮಥತನಥಡಿದದನು. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು “ವಿವಷೇಕವು” 
ಮತುತ “ಜ್ಞಥನವು” ಇವುಗಳನುನ ತಮೂದಷೇ ಎಂದುಕ್ಷೂಂಡಿದದರು, ಪ್ೌಲ್ನು ಇದು 
“ಅಹಂಕ್ಥರದ” ಕಡಷಗಷ ನಡಷಸ್ುತತದಷ ಎಂದು ಹಷೇಳಿದದನು (4:18, 19 ನಷೂೇಡಿರಿ). ಹಷೂಸ್ 
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿನ ಏಳು ರ್ಟನಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಥಪದವು φυσιόω (phusioō, 
“ಅಹಂಕ್ಥರದ ನಮಿತಯ”; ಅಕ್ಷರಶಃ “ಉಬಿಬಕ್ಷೂಳುಳವದು”), ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಆರು 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 
ದವರಿಗಷ ಬರಷದ ಪತಿಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿವಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಖಂಡಿಸಿದ “ಜ್ಞಥನ”ವನುನ ಕ್ಷಲ್ವರು 
ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯ ಆಚರಣಷಯನುನ ಮುಂದುವರಷಸ್ುವದನುನ ಸ್ಮಥಷನಷ ಮಥಡಿ 
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ಕ್ಷೂಳುಳವಲ್ಲಿ ಉಪಯೇಗಿಸಿಕ್ಷೂಂಡರು.³ 
ಜ್ಞಥನವು ಅಹಂಕ್ಥರಿಯನಥನಗಿಸ್ುತತದಷ, ರ್ಪರೇತಿಯು ಭಕ್ರಾಯನ್ುು ವೃದಿಧಸುತ್ಾದೆ ಎಂಬ 

ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಅವಲಷೂೇಕವು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಪಿಿೇತಿಯನುನ ಉಪ್ಷೇಕ್ಷ ಮಥಡಿ ಜ್ಞಥನದಲ್ಲಿ 
ಪಿವಿೇಣತ್ಷಯನುನ ಪಡಷಯಲ್ು ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಅಪಿಷಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವದನುನ ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತತದಷ. 
ಇಬಬರ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಪಿಿೇತಿ ಮತುತ ಜ್ಞಥನ ಮತುತ ಸ್ಂಬಂಧವು ಅಪೊಸ್ತಲ್ರ ಬಷೂೇಧನಷಯ 
ಮೂಲ್ ವಿರ್ಯವಥಗಿದಷ. ಏನಷೇ ಆದರೂ ಯೆೇಸ್ುವನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನಷಂದು ಒಪಿಪಕ್ಷೂಂಡವರಿಗಷ 
ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷ ಯಥವುದಷೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಹನೇಯವಥದದುದ ಎಂದು ಅವನು ತನನ 
ಚಚಷಷಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೂನಷಯವರಷಗೂ ಒತಿತ ಹಷೇಳಿದಥದನಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಇನುನ ಮುಂದಷ, David E. 

Garland ಹಷೇಳಿದಂತ್ಷ, “ವಿಗಿಹಥಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಥಧಿಸ್ುವದು, ವಿಗಹಿದ ಹಬಬಗಳಲ್ಲ ಿ
ಭಥಗವಹಸ್ುವದು, ಅಥವಥ ವಿಗಿಹದ ಔತಣಕೂಟದಲ್ಲಿ4 ಊಟ ಮಥಡುವದು” 
ಮಥಡಬಥರದು ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿದದನುನ ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸ್ುತತದಷ. 

ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯಂದಗಷ ಸ್ಂಧಥನಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡವರನುನ ಪ್ೌಲ್ನು ದೃಢವಥಗಿ 
ಖಂಡಿಸಿದಥದನಷ. ಜ್ಞಥನದಲ್ಲಿ ತಮೂನುನ ತ್ಥವು ಸಥಮಥಿಯವುಳಳವರು, ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ನಷೇವಷೇದಯ 
ಮಥಡಿದ ಊಟವನುನ ಅವರು ತಿಂದ ಹಥಗಷೇ ಅದು ಪ್ಥಪ ಮಥಡದಂತ್ಷ ಅವರನುನ 
ರಕ್ಷಿಸ್ುತತದಷ ಎಂದು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಊಹಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದದರು ಅವನು ಪಿಶಂಸಷ ಮಥಡಲ್ಲಲ್ಿ. ಪ್ೌಲ್ನು 
ಬಲ್ಶಥಲ್ಲ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಮತುತ ಬಲ್ಹೇನ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಮಧಯದಲ್ಲಿನ ಭಿನಥನಭಿಪ್ಥಿಯಗಳನುನ 
ನಣಷಯಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವನು ಪಿತಿಯಬಬರೂ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯನುನ ಬಿಟುಿ ಬಿಡಬಷೇಕ್ಷಂದು 
ಬುದದ ಹಷೇಳುತಿತದದನು. 

ಅಪೊಸ್ತಲ್ರು 8:7-13ರಲ್ಲಿ ಬಲ್ಹೇನ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಕುರಿತು ಪಿಸಥತಪಿಸಿದಥಗ, ಅವನು 
ಅವರನುನ ವಿಶಥವಸಿಗಳಷಂದು ಮತುತ ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಅವರು ತಮೂ ಸ್ಹ-ಕ್ಷೈಸ್ತರು 
ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಗಿಹಕ್ಷೆ ನಷೈವಷೇದಯ ಮಥಡಿದ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದನುನ ನಷೂೇಡಿದಥಗ 
ಅವರ ನಂಬಿಕ್ಷಯು ಅಸಿಾರತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದಬಹುದು ಎಂದು ಗಿಹಸಿದನು. ಇಂತಹ ಒಂದು 
ತಪುಪ ನಡವಳಿಕ್ಷಯ ಸಥಧಯತ್ಷಯ ಬಗಷಾ ಪ್ೌಲ್ನು ಚ್ಚಂತಿತನಥಗಿದದನು (8:11 ನಷೂೇಡಿರಿ). ಈ 
ಸ್ನನವಷೇಶದಲ್ಲಿ ಯಥರನೂನ “ಬಲ್ಶಥಲ್ಲ” ಎಂದು ಕರಷಯಲ್ಲಲ್ಿ, ಮತುತ ಅವನು ಯಥರಿಗೂ 
ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಥಡುವದಕ್ಷೆ ಅನುಮೊದೇನಷ ಕ್ಷೂಡಲ್ಲಲ್ಿ.  

ಪ್ೌಲ್ನ ಚಚಷಷಯನುನ ವಿವರಿಸ್ುತ್ಥತ ಹಷೂೇದ ಹಥಗಷ ವಿಶರ್ಿ ಸ್ವಭಥವದ ಅವನ 
ಚ್ಚಂತನಷಗಳು ಇನೂನ ಹಷಚುಿ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗುತತವಷ. ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ಅಪಿಷಸಿದ ಪದಥಥಷಗಳನುನ 
ತಿನುನವದರ ಬಗಷಾ ಅವನ ಅಸ್ಮೂತಿಯತುತ, ಆದರಷ ಅವನ ಈ ಅಸ್ಮೂತಿ ಒಂದು ಬಥರಿ 
ವಿಗಿಹಕ್ಷೆ ನಷೈವಷೇದಯ ಮಥಡಿದ ಮಥಂಸ್ವನುನ ಸಷೇವಿಸಿದವರ ಮ್ಮೇಲಷ ಯಥವುದಷೇ ಪ್ಷೈಶಥಚ್ಚಕ 
ಶಕ್ರತ ಬಂದದಷ ಎಂದು ಹಷೇಳುವದು ಅಲ್ಿ (10:19, 20). ಇಂತಹ ಊಟವನುನ ಸ್ವಂತ 
ಮನಷಯಲ್ಲಿ ತಿನುನವದು, ಉದಥಹರಣಷಗಷ: ಎಲ್ಲಿಯವರಷಗಷ ಇದರ ಮೂಲ್ದ ಕುರಿತು ಯಥರೂ 
ಗಮನವನುನ ಸಷಳಷಯುವುದಲ್ಿವೊೇ, ಅಲ್ಲಿಯವರಷಗಷ ಇದು ಪರಿಪೂಣಷವಥಗಿ 
ಸಿವೇಕ್ಥರಥಹಷವಥಗಿದಷ (10:27). ಪ್ೌಲ್ನು ಮಥಂಸ್ವನುನ, ಮತುತ “ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ಅಪಿಷಸಿದ” 
ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದರ ಕುರಿತು ಸ್ಹ ಚ್ಚಂತಿತನಥಗಿಲ್ಿ; ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು 
ಅಂತಹ ಊಟವನುನ ದಷೇವರಿಗಷಂದು ವಿೂಸ್ಲಥದ ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಣುಣತಿತರುವದಕ್ಥೆಗಿ 
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ಅವರನುನ ಖಂಡಿಸಿದಥದನಷ (8:10). ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಗಿಹಕ್ಷೆ ನಷೈವಷೇದಯ ಮಥಡಿದ 
ಊಟವನುನ ಮಥಡುವಥಗ, ಈ ಕ್ರಿಯೆಯು ಸ್ಹಜ್ವಥಗಿ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯಥಗಿದಷ, 
ವಿಶಥವಸಿಯ ಜ್ಞಥನ ಇಲ್ಲಿ ಗಣನಷಗಷ ಬರುವದಲ್ಿ. 

 ಕ್ಷೈಸ್ತನು ವಿಗಿಹಥರಥಧಕ ದಷೇವರುಗಳನುನ ಅಲ್ಿಗಳಷಯಬಹುದು ಮತುತ ಅವನು ತ್ಥನು 
ಊಟಮಥಡಿದದನುನ “ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ಅಪಿಷಸಿದ ಪದಥಥಷಗಳು” ಎಂದು ತಿರಸಥೆರದಂದ 
ಗುರುತು ಚ್ಚೇಟ್ಟ ಹಚಿಬಹುದು (εἰδωλόθυτον, eidōlothuton) ಏನಷೇ ಆದರೂ, 
ದಷೇವರಿಗಷಂದು ವಿೂಸ್ಲಥದ ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಉಪಸಿಾತಿ, ಮತುತ ಅವರು ವಿಗಿಹಕ್ಷೆ 
ಅಪಿಷತವಥದ ಆಹಥರವನುನ ಉಣುಣತಿತರುವರಷಂದು ಮತುತ ಇದರಿಂದಥಗಿ 
ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯಲ್ಲಿ ಭಥಗವಹಸ್ುತಿತರುವ ರಷಂಬುದನುನ ಜಥಹರಥತುಪಡಿಸ್ುತತದಷ. ಈ 
ನಡವಳಿಕ್ಷಯು ವಿಗಿಹಥರಥಧಕನ ನಡವಳಿಕ್ಷಯ ಹಥಗಷಯೆೇ ಇರುತತದಷ, ಜ್ಞಥನದ ಆಧಥರದ 
ಮ್ಮೇಲಷ ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ಮಥಡಲಥಗುದಲ್ಿ (8:11 ನಷೂೇಡಿರಿ). ಪ್ೌಲ್ನ ಚ್ಚಂತನಷಗಳ ಪಿಕ್ಥರ, 
ಜ್ಞಥನವನುನ ವೃದಧಸ್ುವ ಪಿಿೇತಿಯು ಯಥವುದಷೇ ಸ್ಂದಭಷದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಗಿಹಗಳ ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ 
ವಿಗಿಹಕ್ಷೆ ನಷೈವಷೇದಯ ಮಥಡಿದ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವುದಕ್ಷೆ ಕ್ಷೈಸ್ತನಗಷ ಅನುಮತಿಸ್ುವುದಲ್ಿ 
(8:10). 

ವಚನ್ 2. ಆಗಥಾಗಷಾ ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ, 
ಪ್ೌಲ್ನು, ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ಜ್ಞಥನವುಳಳವರು ಯಥರಿದಥದರಷೂೇ ಅವರು ತಮೂ ಜ್ಞಥನದ 
ಮಿತಿಯನುನ ಅರಿತಿರುತ್ಥತರಷ ಎಂದು ಹಷೇಳಿದಥದನಷ. ಅವನು ಈಗಥಗಲಷೇ ಅಹಂಕ್ಥರವುಳಳ 
ಜ್ಞಥನದ ಕುರಿತು ಉದಷದೇಶಸಿ ಹಷೇಳಿದಥದನಷ (2; 3). ಜ್ಞಥನವು ತನನದಷಂದು ಹಷೇಳುವ ಮೂಲ್ಕ 
ಯಥರು ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯಂದಗಷ ಸ್ಂಧಥನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷೂೇ ಅದು ಈ 
ಮುಂಚಷಯೆೇ ಜ್ಞಥನವನುನ ಉದಷದೇಶಸಿ ಹಷೇಳಿದ ರಿೇತಿಯದಥದಗಿದಷ. ಇಂತಹ ಜ್ಞಥನ ಮತುತ 
ವಿವಷೇಕವುಳಳವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕ್ಥರವು ಇರುತತದಷ. ಈ ಮುಂಚ್ಚತವಥಗಿ ಅಪೊಸ್ತಲ್ 
ಹಷೇಳಿದ ಹಥಗಷೇ ಅವನ ಮಥತುಗಳು “ಮಥನುರ್ಜ್ಞಥನವು ಕಲ್ಲಸಿದ ಮಥತುಗಳಲ್ಿ” (2:13; 
1:26-31 ನಷೂೇಡಿರಿ). ತಮೂ ಸ್ವಂತ ಜ್ಞಥನವು ತುಂಬಥ ಹಷಚ್ಚಿನದು ಎಂದು ಅಭಿಪ್ಥಿಯ 
ಹಷೂಂದದ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ, ಪ್ೌಲ್ನು, ಯತರತದರೂ ರ್ತನ್ು ಎಲಿವನ್ೂು 
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ ುೆೇನೆಂದು ಕಲ್ಲಪಸಿಕೊಳುಿವವರು, ರ್ತನ್ು ತಿಳಿದುಕೊಳಿಬೆೇಕತಗಿರುವದನ್ುು 
ಇನ್ೂು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲಿ, ಎಂದು ಹಷೇಳಿದಥದನಷ. ಅವರು ಪ್ೌಲ್ನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ಲಕ ಜ್ಞಥನವು ತಮೂ 
ಜ್ಞಥನಕ್ರೆಂತ ಭಿನನವಥದದಥದಗಿದಷ ಎಂದು ಒಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳವ ಅಗತಯತ್ಷಯದಷ. 

ತಮೂ ಜ್ಞಥನವನುನ ನಷಪಕ್ಥೆಗಿ ಉಪಯೇಗಿಸ್ುವವನುನ ಇತರರನುನ ಗಣನಷಗಷ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳದ ಕ್ರಿಯೆ ಈ ಎರಡೂ ಅಹಂಕ್ಥರ ಮತುತ ಅಧಥಯತಿೂಕವಥಗಿ 
ಅಜ್ಞಥನಗಳದಥದಗಿದಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಯಥರು “ತ್ಥವು ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಥದ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ ಿ
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷೂೇ” ಮಥನುರ್ಜ್ಞಥನವನುನ ಗುರುತಿಸ್ುತ್ಥತರಷೂೇ ಸ್ವಭಥವದಲ್ಲಿ 
ಅನಶಿತರಥಗಿರುತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರು. ಪರಿಪೂಣಷ ಜ್ಞಥನವು ದಷೇವರ ಅಧಿಪತಯ. ನಥವು 
ತಿಳಿಯಬಹುದಥದ ಒಂದು ಸ್ತಯ ಎಂದರಷ ದಷೇವರು ಮಥತ್ಥಡಿರುವವುಗಳು. 
ಹತ್ಷೂತಂಬತನಷಯ ಶತಮಥನದ ಬಿಿಟ್ಟಷ್ ಬರಹಗಥರ William Cowper, “ನಥನು 
ಜ್ಞಥನವನುನ ಬಹಳವಥಗಿ ಸ್ಂಪ್ಥದಸಿದಷದೇನಷ; ಜ್ಞಥನವು ದೇತ್ಷಯಥಗಿದಷದೇ ಅದಕ್ರೆಂತ 
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ಹಷಚಥಿದದನುನ ನಥನು ತಿಳಿದಲ್ಿ.”5 ಜ್ಞಥನವು, ಮನಷೂೇವಿಜ್ಞಥನವಿದದ ಹಥಗಷ, ಕ್ಷಲ್ವೊಮ್ಮೂ 
ಗುಣವಥಗ ಬಷೇಕ್ಥಗಿರುವ ರಷೂೇಗಕ್ಷೆ ಇದು ಮದಥದಗಿರುತತದಷ.6  

ವಚನ್ 3. ದೆೇವರನ್ುು ರ್ಪರೇತಿಸುವ ವಿಶ್ತವಸಿಯು, ಜ್ಞಥನದ ಕುರಿತು ಹಷಮ್ಮೂಯ 
ಪಡುವವನಲ್ಿ, ಆತನ ಮೂಲ್ಕ ಗುರುತಿಸ್ಲ್ಪಡುವನಥಗಿದಥದನಷ. ಒಂದು ವಷೇಳಷ NASB 
ಯಂದ ಸಿವೇಕರಿಸಿದ ಅನುವಥದ ಸ್ರಿಯದದರಷ, ವಿಧಷೇಯನಥದ ವಿಶಥವಸಿಯು ತ್ಥನು ದಷೇವರು 
ತನನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ಲ ಎಂದು ತ್ಥನು ಮಥಡಿದಂತ್ಷ ದಷೇವರನುನ ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಅಷಥಿಗಿ 
ಪಿಿೇತಿಸ್ುವವನಲ್ಿ. ಕ್ಷೈಸ್ರಲ್ಲಿರುವ ಪಿಿೇತಿಯ ಅಭಥಯಸ್ವು ಅವನಗಷೂೇಸ್ೆರವಥಗಿರುವ 
ದಷೇವರ ಪಿಿೇತಿಗಷ ಸಥಕ್ಷಿಯಥಗಿದಷ. ಆತೂನಂದ ನಡಷಸ್ಲ್ಪಟಿ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ತಿಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಹಥಗಷೇ ಮನುರ್ಯನ ಜಿೇವಿತದ ಗುರಿಯು, ಅದನುನ ಒಬಬ ವಯಕ್ರತಗಷ ಗೌರವ 
ಮತುತ ಲಥಭವನುನ ತುರವ ಜ್ಞಥನದಂದ ಹಷೂಂದಕ್ಷೂಳುಳವದಲ್ಿ.  

ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ಅಥಷೈಷಸ್ುವಿಕ್ಷಗಷ ಬದಲಥಗಿ, “ದಷೇವರು” (τὸν θεόν, ton theon) ಮತುತ 
“ಆತನ ಮೂಲ್ಕ” (ὑπ’ αὐτοῦ, hup’ autou) ಎಂಬ ಶಬದಗಳನುನ ಪಠಯದಂದ ಎಲಥಿ 
ಗೌರವದಷೂಂದಗಷ ಮತುತ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಪಿತಿ ಮತುತ ಓದುತಿತರುವ ಎರಡನಷಯ 
ಶತಮಥನದಲ್ಲಿದದ ಅಲಷಗಥಝಂಡಿಿಯಥದ ಪಂಡಿತ Clement, ಅವರು ಒದಗಿಸಿದ ವಚನದಂದ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳಳಲಥಗಿದಷ ಪದಗಳನುನ ಬಿಟುಿಬಿಟ್ಟಿರುವದು ವಚನವನುನ ಹಷಚುಿ ದೃಢವಥಗಿ 
ಪ್ೌಲ್ನ ಮ್ಮೇಲ್ಲನ ಎಲಥಿ ವಿವಷೇಚನಷಯ ಸಥಲ್ುಗಳನುನ ಬಿಡುವದಥಗಿದಷ. ಈ ಪದವನುನ 
ಕ್ಷೈಬಿಡುವದು ಮತುತ ἔγνωσται (egnōstai, “ಅವನಗಷ ತಿಳಿದದಷ”) ಪದವನುನ ಮಧಯದ 
ಸ್ವರವಥಗಿ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವದು ಈ ಅನುವಥದವನುನ ನೇಡುತತದಷ. “ಒಂದು ವಷೇಳಷ 
ಯಥರಥದರೂ ಪಿಿೇತಿಸಿದರಷ, ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ತಿಳಿದರುತ್ಥತರಷ.” ಕಮಷಣಿ ಕ್ರಿಯಥ ರೂಪದಲ್ಲ ಿ
ಅಥಷೈಷಸಿರುವ ಹಥಗಷ, ಇದು ಹೇಗಷ ಹಷೇಳುತತದಷ “ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಯಥರಥದರೂ ಪಿಿೇತಿಸಿದರಷ, 
ಅದನುನ ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ತಿಳಿದವರಥಗಿರುತ್ಥತರಷ.” ಈ ಓದುವ ಹಷೇಳಿಕ್ಷ ಮನಮುಟುಿವಂತಿದಷ, 
ಹಥಯಗೂ ಹಸ್ತಪಿತಿ ಧಿೇರ್ಷವಥಗಿ ಓದುವದನುನ ಮ್ಮಚ್ಚಿಕ್ಷೂಳುಳತತದಷ. ಓದಲ್ು ಕ್ಷೂಟ್ಟಿರುವ 
ಭಥಗವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವದು ಉತತಮ ಯಥಕಂದರಷ ಇದು ಕ್ಥಂದಬರಿ ರೂಪದ 
ವಿಚಥರಗಳನುನ ನೇಡುತತದಷ.  

ದೆೇವರು ಪ್ರತಿ ವಿಗರಹಗಳು (8:4-6) 
4ವಿಗರಹಗಳಿಗೆ ನೆೈವೆೇದಯ ಮತಡಿದ ಪ್ದತಥೆಗಳನ್ುು ತಿನ್ುುವದರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನತನ್ು 
ಹೆೇಳುವದೆೇನ್ಂದರೆ ಜಗತಿಾನ್ಲ್ಲಿ ವಿಗರಹವು ಏನ್ೂ ಅಲಿವೆಂದು ಒಬಬ ದೆೇವರದತುನೆ ಹೊರತ್ು 
ಬೆೇರೆ ದೆೇವರಲಿವೆಂದೂ ಬಲೆಿವು. 5ಅನೆೇಕರನ್ುು ದೆೇವರುಗಳೆಂದೂ ಕತ್ೆರೆಂದೂ 
ಪ್ೂಜಸುವದುಂಟ್ು ನಜವೆೇ ಆಕತಶ್ದಲ್ಲಿಯತಗಲ್ಲ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆಯತಗಲ್ಲ 
ದೆೇವರುಗಳೆನಸಿಕೊಳುಿವವರದತುರೆ, 6ನ್ಮಗತದರೊೇ ಒಬಬನೆೇ ದೆೇವರದತುನೆ; ಆತ್ನ್ು 
ತ್ಂದೆಯೆಂಬತತ್ನೆ; ಆತ್ನ್ು ಸಮಸಾಕೂೆ ಮೂಲಕತರಣನ್ು; ನತವು ಆತ್ನಗತಗಿ 
ಉಂಟತದೆವು, ಮತ್ುಾ ನ್ಮಗೆ ಒಬಬನೆೇ ಕತ್ೆ ಆತ್ನ್ು ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸಾನೆ; ಆತ್ನ್ ಮುಖತಂತ್ರ 
ಸಮಸಾವೂ ಉಂಟತಯಿತ್ು, ನತವೂ ಆತ್ನ್ ಮುಖತಂತ್ರ ಉಂಟತದೆವು. 



 234 

ವಚನ್ 4. ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಷ ಜ್ಞಥನ ಮತುತ ಪಿಿೇತಿ ಇವುಗಳ ಅಂತರ-ಸ್ಂಬಂಧವನುನ 
ಪರಿಶೇಲ್ಲಸ್ುವ ಪಂಥಥಹಥವನದ ಮೂಲ್ಕ ಪ್ೌಲ್ನು ಚಚಷಷಗಷೂೇಸ್ೆರ ಅಡಿಪ್ಥಯ 
ಹಥಕುತ್ಥತನಷ. ನಂತರ ಅವನು ಚಚ್ಚಷಸ್ುವ ಅಗತಯವಿರುವ; ವಿಗಿಹಗಳ ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ 
ವಿಗಿಹಕ್ಷೆ ನಷೈವಷೇದಯ ಮಥಡಿದ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವ ವಿರ್ಯದತತ ತಿರುಗುತ್ಥತನಷ. ಅವನು 
ಈ ಊಟವನುನ ವಿಗರಹಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪೆಸಿದುುು ಎಂದು ಉಲಷಿೇಖಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (eidōlothuton), 
ಆದರಷ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕ ಭಕತನು ಹಷೇಳುವಂತ್ಷ ಇದು “ದಷೇವತ್ಷಗಳಿಗಷ ಸ್ಮಪಿಷಸಿದಥದಗಿದಷ 
[ἱερόθυτον, hierothuton]”7 ಪ್ೌಲ್ನ ವಥದವು ವಿಗಿಹಥರಥಧಕನು ಇದನುನ ದಷೈವಿಕ 
ಎಂದು ಹಷೇಳುವದನುನ ನರಥಕರಿಸ್ುವ ಮೂಲ್ಕ, ರಷೇಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಬಹುಶಃ 
ಕ್ಷೂೇಪವನಷನಬಿಬಸ್ುತತದಷ, ಎಂದು ಅಥಷೈಷಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ. ವಿಗಿಹಥರಥಧಕನ ದಷೇವಸಥಾನದಲ್ಲಿ 
ಪಶುವನುನ ಹತ್ಷಯ ಮಥಡುವದರಿಂದ ಅದರ ಮಥಂಸ್ವನುನ ಪವಿತಿ ಮಥಡಲ್ು ಆಗುವದಲ್ಿ 
ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಗಷ ತಿಳಿದತುತ. ಒಬಬ ಒಳಷಳಯ ಯಹೂದ ಅಥವಥ ಒಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತನು ಮಥತಿ 
ವಿಗಿಹಗಳ ಬಗಷಾ ಮಥತನಥಡಬಹುದು, “ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ಅಪಿಷಸಿದ ಪದಥಥಷಗಳು,” 
ವಿಗಿಹಗಳ ಆಲ್ಯ, ಮತುತ ವಿಗಿಹಗಳನುನ ಅತಯಂತ ತಿರಸಥೆರದಂದ ಆರಥಧಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ. 
ಖಂಡಿತವಥಗಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಹಕುೆಸಥಧಿಸ್ುವ ಜ್ಞಥನವನುನ 
ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಂಡನು. ಒಂದು ಪಶುವನುನ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕನ ದಷೇವರಿಗಷ ಅಪಿಷಸಿದಥಗ, ಆ 
ನಷೈವಷೇದಯವು ಯಥವುದಕೂೆ ಅಲ್ಿ. ಈ ದಷೇವರು ವಿಗಿಹಥರಥಧಕನ ಕಲ್ಲಪತ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯಥಗಿದಷ, 
ವಿಗಿಹದ ಭಕತನ ಅಧಥಯತಿೀಕ ಅಜ್ಞಥನದ ಗುರುತ್ಥಗಿದಥದನಷ. ಇಂತಹ ದಷೇವರುಗಳಿಗಷ 
ಜ್ಗತಿತನಲ್ಲಿ ಅಸಿತತವವಿರುವುದಲ್ಿ ಎನುನವದಕ್ಷೆ ಪ್ೌಲ್ನು ಒತುತಕ್ಷೂಡುತ್ಥತನಷ. ಅವನು 
ವಿಗಿಹಗಳ ಸಷೇವನಷ ಮಥಡುವವರ ಮದಷಯ ಪ್ಷೈಶಥಚ್ಚಕ ಶಕ್ರತಗಳು ಮತುತ ಅಗಷೂೇಚರ ಶಕ್ರತಗಳು 
ಗಥಳಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ಸ್ದಲ್ಲಿರುವದನುನ ಒಪಿಪಕ್ಷೂಂಡಿದಥದನಷ (10:20; ಕ್ಷೂಲಷೂ. 1:16 ನಷೂೇಡಿರಿ). 
ಹಷೇಗಥದರೂ, ಇವುಗಳಿಗಷ ಸ್ವತಂತಿವಥದ ಅಸಿತತವವಿಲ್ಿ “ಜ್ಗತಿತನಲ್ಲಿ”; ಅವುಗಳು ನೇತಿಭಿರ್ಿ 
ಮನಸ್ುುಗಳ ಸ್ೃಷ್ಿಗಳಥಗಿವಷ. 

ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ದಷೇವರುಗಳು ಅಸಿತತವದಲ್ಲಿಲ್ಿದವುಗಳು; ಒಬಬನಷೇ ಒಬಬ ದಷೇವರು 
ಎಂದಷಂದೂ ಇರುವಥತನು. ಯೆಹೂದಯರಿಗಷ ಇದು ಒಂದು ಸಥರಥಂಶವಥಗಿದಷ: “ಓ 
ಇಸಥಿಯೆೇಲ್ಯರಷೇ ಕ್ಷೇಳಿರಿ, ನಮೂ ದಷೇವರಥದ ಕತಷನು ಒಬಬನಷೇ ದಷೇವರು (ಧಮೊೇಷ 6:4). 
“ಅವರ ವಿಗಿಹಗಳಷ ೇ ಬಷಳಿಳ ಮತುತ ಬಂಗಥರದವುಗಳಷೇ, ಅವು ಮನುರ್ಯರ ಕ್ಷೈಕ್ಷಲ್ಸ್ವಷಷಿೇ,” 
ಕ್ರೇತಷನಷಗಥರನು ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತ್ಥತ ಹಷೇಳುವದಷೇನಂದರಷ “ನಮೂ ದಷೇವರು 
ಪರಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿದಥದನಷ, ಆತನು ತನಗಷ ಬಷೇಕ್ಥದದದನಷನಲಥಿ ಮಥಡುತ್ಥತನಷ” (ಕ್ರೇತಷನಷಗಳು 
115:3, 4), Josephus ಹೇಗಷ ಬರಷದದಥದನಷ: 

ಯಥವಥಗಲ್ೂ ಅತಿ ಬಷಲಷಬಥಳುವವುಗಳಥಗಿರುವ ಎಲಥಿ ವಸ್ುತಗಳನುನ, ಆತನಗಥಗಿ 
ಪಿತಿಮ್ಮಯನುನ ಮಥಡುವದು ಅಯೇಗಯವಥಗಿದಷ; ಮತುತ ಎಲಥಿ ಕಲಥ ಕ್ೌಶಲ್ಯಗಳು 
ಆತನನುನ ಕಲ್ಲಪಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಕಲಥತೂಕವಲ್ಿದವುಗಳಲ್ಿ. ನಥವು ಆತನ ಹಥಗಷ ಇರುವ 
ಯಥವುದನೂನ ನಷೂೇಡಲ್ೂ ಅಥವಥ ಭಥವಿಸ್ಲ್ೂ ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ, ಅಥವಥ ಧಥಮಿಷಕತ್ಷಗಷ 
ಆತನ8 ಹಷೂೇಲ್ಲಕ್ಷಯನುನ ರೂಪಿಸ್ುವದು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ.8 



 235 

ವಚನ್ 5. ದೆೇವರೆಂದು ಕರೆಯಲಪಡುವವುಗಳು ವಂಚ್ಚಸ್ುವ ಜ್ನರಿಂದ 
ಶಷ ೇಧಿತವಥದವುಗಳು. ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರು, ತಮೂ ಅಜ್ಞಥನದಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ಷಲ್ವು 
ದಷೇವರುಗಳನುನ ಆಕತಶ್ದಲ್ಲಿಯೂ ಮತುತ ಕ್ಷಲ್ವುಗಳನುನ ಭೂಮಿಯ ಮ್ಮೇಲಷಯೂ 
ಇರಿಸಿದರು. ಅವುಗಳು ಪಿತಿ ಮೂಲಷಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವಂತ್ಷ ಕ್ಥಣುತತವಷ. ಸ್ಣಣ 
ದಷೇವಥಲ್ಯದ ಮೂಲ್ಕ ಅಡಡ ರಸಷತಗಳು ಸ್ಣಣ ಗುಡಿಗಳಿಗಥಗಿ ಇವಷ ಎಂದು ಗುರುತಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿವಷ. 
ಪಿತಿ ಗಿಡಗಳ ತ್ಷೂೇಪಗಳು, ಪಿತಿ ಖ್ಥರಂಜಿಗಳು, ಮತುತ ಪಿತಿ ಮನಷಯ ಒಲಷಗೂಡುಗಳು, 
ತಮೂದಷೇ ಆದ ಅಪುರಷಯರನುನ, ವನದಷೇವತ್ಷಗಳನುನ, ಆತೂಗಳನುನ ಮತುತ ಪಿಶಥಚ್ಚಗಳನುನ 
ಹಷೂಂದವಷ ಗಿಿೇಕ್ ಪುರಥಣವು ಒಲ್ಂಪಿಯನ್ ದಷೇವರುಗಳನುನ ಎತತರವಥದ ಬಷಟಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಥವಥ ಆಕ್ಥಶದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿವಷ. ಕನರ್ಠ ಪಕ್ಷ ಕ್ಷಲ್ವು ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರಥದರೂ ಗಿಿೇಕರ ಈ 
ದಷೈವಿಕ ಕಲ್ಪನಷಗಷ ಒಗಿಾಕ್ಷೂಂಡಿರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅವರು ಗಿಿೇಕ್-ರಷೂೇಮನರ ಸ್ಂಸ್ೃತಿಯ ಅನೆೇಕ 
ದೆೇವರುಗಳನ್ುು ಮತ್ುಾ ಅನೆೇಕ ಸ್ತವಮಿಗಳನ್ುು ಸಷೇವಿಸಿದಥಗಿನ, ಗತಕ್ಥಲ್ದಂದ 
ಹಂದರುಗುವದು ಕಠಿಣವಥಗಿತುತ. 

ವಚನ್ 6. ವಿಗಿಹಗಳ ಆಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ನಷೈವಷೇದಯ ಮಥಡಿದ ಮಥಂಸ್ವನುನ 
ತಿನುನವ ಕುರಿತು ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಯಥವುದಷೇ ತಿೇಮಥಷನಕ್ಷೆ ತಲ್ುಪಿದರೂ, ಅವರು ತಮೂ 
ನಡವಳಿಕ್ಷಯನುನ ದಷೇವರ ಏಕತವದ ಬಷಳಕ್ರನಲ್ಲಿ ವಿಗಿಹಗಳ ಶ ನಯತ್ಷಯ, ಮತುತ 
ವಿಗಿಹಥರಥಧಕನು ತ್ಥನಷೇ ಸ್ೃಷ್ಿಸಿದ ದಷೇವರುಗಳನುನ ಸಷೇವಿಸ್ುವ ತಿೇವಿತ್ಷಯನುನ 
ಮೌಲ್ಯಮಥಪನ ಮಥಡುವ ಅವಶಯಕತ್ಷಯತುತ. ವಿಗಿಹಗಳನುನ ಸಷೇವಿಸ್ುವವರಿಗಷ 
ವಯತಿರಿಕತವಥಗಿ, ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತ್ಂದೆಯತದ ದೆೇವರು ಒಬಬನಷೇ ಎಂದು ತಿಳಿದದದರು. ಪ್ೌಲ್ನ 
ಬಷೂೇಧನಷಯು, ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದಷಯಥದ ದಷೇವರು ಒಬಬನಷೇ ಮತುತ ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲಿ 
ದಷೈವಿಕತವದ ಕುರಿತು ಇದದ ಊಹಥಪೊೇಹಗಳಿಗಷ ಆತನು ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ಸ್ವಥಲಥಗಿದದನು. 
ದಷೇವರು ಒಬಬನಷೇ ಎಂಬ ದೃಢೇಕರಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯು ಯೆಹೂದಯರಿಗಷ ಮತುತ ಕ್ಷೈಸ್ತರಿಗಷ 
ಎಷಷೂಿಂದು ಮಹತವವಥಗಿತ್ಷತಂದರಷ, ಅದನುನ ಪುನರಥವತಿಷಸ್ುವದು ಬಷೇಸ್ರವನುನ 
ಹುಟ್ಟಿಸ್ುತತದಷ (8:4 ನಷೂೇಡಿರಿ). ಎಲಥಿ ಜಿೇವನ ಆತನಂದಲಷ ಬಂದದುದ ಮತುತ ಆತನ 
ಮೂಲ್ಕವಷೇ ಉಳಿದದಷದೇವಷ; ಕ್ರರಸಾನ್ಲ್ಲಿ ಸಮಸಾವೂ ಇದೆ, ಮತ್ುಾ ಆತ್ನ್ ಮೂಲಕವೆೇ ನತವು 
ಜೇವಿಸುತಿಾದ ುೆೇವೆ. 

ದಷೇವರಷೇ ಸ್ೃಷ್ಿಕತಷನು ಎಂಬುದು ಸ್ತಯವಷೇದದ ಪಿಕ್ಥರ ಅತಯಂತ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥದ 
ವಿಚಥರ, ಆದರಷ ತಕಷಶಥಸ್ರವು ದಷೇವರನುನ ಸ್ೃಷ್ಿ ಕತಷನಷಂದು ಒಪುಪವದಲ್ಿ. ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನರ 
ಊಹಷಯಂತ್ಷ ದಷೇವರುಗಳು ಬಿಹಥೂಂಡದ ಉತಪನನಗಳು, ಅದರ ಸ್ೃಷ್ಿಕತಷನಲ್ಿ, ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ 
Enuma Elish (“ಎತತರದಲ್ಲಿ ಮ್ಮೇಲಷ ಇದಥದಗ” ಎಂದು ಅಥಷ) ಆರಂಭಿಕ ಶಬದಗಳು 
ದಷೇವರುಗಳು ಆದಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲಿದದ ಒಂದು ರಿೇತಿಯ ಜಷೇಡಿಮಣಿಣನಂದ ಹುಟ್ಟಿಕ್ಷೂಂಡರಷಂಬ 
ಕಲ್ಪನಷಯನುನ ನೇಡುತತದಷ. ತಂದಷ ಮತುತ ತ್ಥಯಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಮನುರ್ಯಕುಲ್ವು, ಈ 
ದಷೇವರುಗಳು ತಮೂ ಸಷೇವಷಯನುನ ಮಥಡುವದಕ್ಷೆ ಸ್ೃಷ್ಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿವಷ ಎಂದು 
ನಂಬವಂತ್ಥಗುತತದಷ. Akkadian mythನ ಕಟುಿಕಥಷಯಲ್ಲಿ ದಷೇವರುಗಳು ಮನುರ್ಯರ 
ಕರ್ಿಕ್ಷೆ ವಯತಿರಿಕತವಥದ ವತಷನಷಯನುನ ಮತುತ ಉದಥಸಿೇನತ್ಷಯನುನ ಹಷೂಂದದಥದರಷ.9 
ಪ್ೌಲ್ನ ಬಷೂೇಧನಷಯು, ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನ ತಂದಷಯಥದ ದಷೇವರು ಒಬಬನಷೇ, ಮತುತ ಆತನಷೇ 
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ಪ್ಥಿಚ್ಚೇನ ಲಷೂೇಕದಲ್ಲಿ ದಷೈವಿೇಕತ್ಷಯ ಕುರಿತು ಮೂಲ್ತಃ ವಿೇಕ್ಷಕರಿಗಷ ಸ್ವಥಲ್ನುನ ನೇಡುವ 
ಸ್ೃಷ್ಿಕತಷನಥಗಿದಥದನಷ.  

ಪ್ೌಲ್ನ ದೃಷ್ಿಕ್ಷೂೇನದಲ್ಲಿ ವಿಗಿಹಗಳು, ಮನುರ್ಯನ ಕಲ್ಲಪತ ಸ್ೃಷ್ಿಗಳಥಗಿವಷ. ಅವುಗಳು 
ಅಹಂಕ್ಥರದಂದ ಮತುತ ಅಜ್ಞಥನದಂದ ಹುಟ್ಟಿದವುಗಳಥಗಿವಷ. ಇಸಥಿಯೆೇಲ್ಯರ ದಷೇವರ 
ಜ್ಞಥನವು, ದಷೇವರ ಸ್ವಯಂ-ಬಹರಂಗಪಡಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯ ಮೂಲ್ವಥಗಿದಷ. ತಂದಷಯಥದ 
ದಷೇವರನುನ ಜ್ನಥಂಗಗಳ ದಷೇವರುಗಳಷ ಂದಗಷ ಹಷೂೇಲ್ಲಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ. 
ನಪಕ್ಷಪ್ಥತಿಯಥಗಿರುವ ದಷೇವರು, ಆತನು ಇಸಥಿಯೆೇಲ್ಯರನುನ ಮತುತ ಜ್ನಥಂಗಗಳನುನ 
ಒಂದಷೇ ರಿೇತಿಯಥಗಿ ಪಿಿೇತಿಸಿದನು (ಅ.ಕೃ. 10:34; ರಷೂೇಮಥ 2:11). ದಷೇವರು 
ಪ್ಥಲ್ಲಸ್ುತ್ಥತನಷ ಮತುತ ಎಲ್ಿ ಜಿೇವಗಳನುನ ಉಳಿಸ್ುತ್ಥತನಷ; ನಥವು ಆತನಗಥಗಿ ಮತುತ “ಆತನ 
ಮೂಲ್ಕ” ಜಿೇವಿಸ್ುತ್ಷತೇವಷ.  

ದಷೇವರ ಏಕತವದ ಕುರಿತು ಸ್ಂಧಥನಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳದಷ, ಪ್ೌಲ್ನು ಯೆೇಸುಕ್ರರಸಾನತದ, 
ಒಬಬನೆ ಕತ್ೆನೆಡೆಗೆ ಕ್ಥಯಷಪಿವೃತತನಥದನು. ಯೆೇಸ್ುಕ್ರತಸ್ತನ ಆಧಿಪತಯವು, ದಷೇವರ 
ಏಕತವದಂದ ಬಷೇಪಷಡಿಸ್ುವದು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿ. ದಷೇವರಷೇ ಸ್ಮಸ್ತಕೂೆ ಮೂಲ್ನು, ಆದರಷ 
ಯೆೇಸ್ು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕುರಿತು, “ಇವನ ಮೂಲ್ಕ ಸ್ಮಸ್ತವೂ” ಎಂಬ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯೂ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿದಷ. 
ತಂದಷಯ ಕುರಿತು ಏನು ಹಷೇಳಿದರಷೂೇ, ಮಗನ ಕುರಿತು ಸ್ಹ ಅದನಷನೇ ಹಷೇಳಿದರು. 
ಮನುರ್ಯಕುಲ್ವು ದಷೇವರಿಗಥಗಿ ಜಿೇವಿಸ್ುತತದಷ ಎಂದು ನಖರವಥಗಿ ಹಷೇಳುವದರಿಂದ, “ನಥವು 
ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲ್ಕ ಜಿೇವಿಸ್ುತ್ಷತೇವಷ” ಎಂಬುದು ಸ್ಹ ನಜ್. ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯು 
“ತಿಯೆೇಕತವ” ಶಬಧವನುನ ಉಪಯೇಗಿಸ್ದಷೇ ಇರುವಥಗ, ಇಂತಹ ಕ್ಷಲ್ವು ಪರಿಕಲ್ಪನಷಗಳು 
ಅಗತಯ. ಹಷೂಸ್ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯು ಪೂಣಷ ಸಷೂತೇತಿವನುನ, ದಷೇವರಷೂಬಬನಗಷೇ ಮಿೇಸ್ಲಥಗಿ 
ಡುವದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚಥಿಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಗಷ ಕ್ಷೂಡುತತದಷ. ಆದಯಂದ ಯೆೇಸ್ುವಷೇ ದಷೇವರು (ಯೇಹಥನ 
1:1). ಆತನಲ್ಲಿಯೆೇ ದಷೇವರ ಪರಿಪೂಣಷತ್ಷಯು (ಕ್ಷೂಲಷೂಸಷು 2:9).  

ಪ್ೌಲ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನಥದ ದಷೇವರನುನ ವಿವರಿಸ್ಲ್ು ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ರೂಪಕಗಳನುನ 
ಕ್ಷೂಡುವದನುನ ಮುಂದುವರಷಸಿದನು; ಆತನ ಜ್ಞಥನದಲ್ಲಿ ವಸ್ುತಗಳಂತ್ಷ ವಣಿಷಸಿದನು. ಈ 
ಅಲ್ಂಕ್ಥರಿಕ ರೂಪೊೇಕ್ರತಯು ಕ್ಷೂಲಷೂಸಷು 1:15-17ರಲ್ಲಿ ಹಷಚುಿ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ ಕ್ಥಣುತತದಷ. 
ಪ್ೌಲ್ನು ವಣಿಷಸ್ುವಂತ್ಷ ಯೆೇಸ್ುವು ಹಳಷೇ ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ, ಮುಖಯವಥಗಿ 
ಜ್ಞಥೆನಷೂೇಕ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ಹಷೂರ ಜ್ಞಥನದ ಮ್ಮೇಲಷ ಅವಲ್ಂಭಿಸಿರುವದು ಕಂಡು ಬರುತತದಷ. 
ವಿಮಶಷಕರು ಈ ವಯಕ್ರತಕರಣವನುನ “ಸಿರೇ ಜ್ಞಥನ”10 ವಷಂದು ವಥಯಖ್ಥಯನಸ್ುತ್ಥತರಷ. ವಥಕಯಗಳಲ್ಲಿ 
ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಕುರಿತ್ಥದ ಸ್ತಯಗಳನುನ ಜ್ಞಥನವು ಹೇಗಷ ಘೂೇಷ್ಸ್ುತತದಷ, “ಯೆಹಷೂೇವನು ತನನ 
ಸ್ೃಷ್ಿಕಿಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ು ನನನನುನ ನಮಿಷಸಿದನು; ಆತನ ಪುರಥತನಕ್ಥಯಷಗಳಲ್ಲಿ ನಥನಷೇ 
ಪಿಥಮ. ಪ್ಥಿರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಹುಟುಿವದಕ್ರೆಂತ ಮುಂಚಷ, ಅನಥದಕ್ಥಲ್ದಲ್ಲ ಿ
ಸಥಾಪಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಷಿನು” (ಜ್ಞಥನಷೂೇ. 8:22, 23). ಪ್ೌಲ್ನು ಜ್ಞಥನದ ವಷೈಶರ್ಿಯಗಳನುನ ವಯಕ್ರತಯಥದ 
ನಜ್ರಷೇತಿನ ಯೆೇಸ್ುವಿಗಷ ವಗಥಷಯಸಿ ಅವನು ಬರಷದಥಗ “ಆತನು ಅದೃಶಯನಥದ ದಷೇವರ 
ಪಿತಿರೂಪನು ಸ್ೃಷ್ಿಗಷಲಥಿ ಜಷಯೇರ್ಠಪುತಿನ ಸಥಾನ ಹಷೂಂದದವನೂ ಆಗಿದಥದನಷ” (ಕ್ಷೂಲಷೂ. 
1:15, 16ಅ) ಎಂಬುದಥಗಿದಷ. ಜ್ಞಥನದ ಹಥಗಷಯೆೇ, ಪ್ಥಿರಂಭದಂದಲ್ಲಿಯೆೇ ಆತನ 
ಮುಖ್ಥಂತರ ಸ್ೃಷ್ಿಯು ಸ್ೃಷ್ಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿತು. 
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 ಪ್ೌಲ್ನು ತ್ಥನು ತನನ ಪತಿವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ುವವರಷೂಂದಗಷ ಜ್ಞಥನವನುನ 
ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳವ ಮೂಲ್ಕ 8:1ರಲ್ಲಿ ಹಷೇಳಿದ ವಿರ್ಯವನುನ ಒತಿತ ಹಷೇಳಿದಥದನಷ: ಅವರಷಲ್ಿರೂ 
ವಿಗಿಹಗಳನುನ ಆರಥಧಿಸ್ುವದರ ಆಶಥರಹತತ್ಷಯನುನ ಮತುತ ಮೌಢಯತನವನುನ ಅಥಷ 
ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷ. ವಿಗಿಹಕ್ಷೆ ನಷೈವಷೇದಯ ಮಥಡಿದ ಆಹಥರವನುನ ತಿನುನವದು, ಬಹುಶಃ 
ವಿಗಿಹಲಥಯದಲ್ಲಿ, ವಿಗಿಹದಷೂಂದಗಿನ ಸ್ಂಬಂಧದ ಆಚರಣಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಥಗವಹಸ್ುವದು ಸ್ಹ 
ನಜ್ವಥಗಿತುತ (8:10), ವಿಗಿಹ ಏನೂ ಅಲ್ಿವಷಂದು ತಿಳಿದವರಿಗಷ ಯಥವ ಪರಿಣಥಮವಿಲ್ಿ. 
ಆದಥಗೂಯ, ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಒಂಟ್ಟಯಥಗಿ ಜಿೇವಿಸ್ಬಥರದು; ಪಿತಿಯಬಬನು ವಿಶಥವಸಿಗಳ 
ಸ್ಮುದಥಯಕ್ಷೆ ಸ್ಹಥಯಕರಥಗಬಷೇಕು ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಸ್ೂಚ್ಚಸ್ುತ್ಥತನಷ. ನಂತರ 
ಅವನು “ಒಬಷೂಬಬಬರಥಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಅಂಗಗಳಥಗಿದಷದೇವಷ” (ರಷೂೇಮಥ 12:5) ಎಂದು 
ಬರಷಯುತ್ಥನಷ. ಈ ದನದ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಪ್ೌಲ್ನ ಬುದದವಥದದಂದ ಕಲ್ಲಯುವ ಅವಶಯಕತ್ಷಯದಷ. 
ಪ್ಥಪಗಳ ಕ್ಷಮಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯಲ್ಲಿ ಭಥಗ ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವದು ಮತುತ ನತಯತವದ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲ ಿ
ನೇರಿೇಕ್ಷಯಡುವದರ ಅಥಷ ಕತಷನಥದ ಯೆೇಸ್ುವನುನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬರುವದಕ್ಷೆ 
ಅನುಮತಿಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ ಹಷಚ್ಚಿನದಥಗಿದಷ. ಈ ಪಿಯೇಜ್ನಗಳು ಸ್ಮುದಥಯದಲ್ಲಿ 
ಜಿೇವಿಸ್ುವ ಜ್ವಥಬಥದರಿಗಳಷ ಂದಗಷ ಬರುತತವಷ. ವಯಕ್ರತಕ ನಡವಳಿಕ್ಷಯು ಸ್ಂಪೂಣಷ 
ದಷೇಹದ ಮ್ಮೇಲಷ ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ಪರಿಣಥಮ ಬಿೇರುತತದಷ.  

ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ುಾ ಅದರ ಮಿತಿಗಳು (8:7-13) 
ಪ್ೌಲ್ನು ಈಗಥಗಲಷೇ ಜ್ಞಥನವು, ಮಹತವದಥದಗಿರಬಹುದು, ಆದರಷ ಪಿಿೇತಿಯನುನ 

ಆಕಿಮಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲಥರದು ಎಂದು ಒತಿತ ಹಷೇಳಿದಥದನಷ (8:1). ಜ್ಞಥನದ ಮ್ಮೇಲಷ ಅವಲ್ಂಭನಷ 
ಗಷೂಳುಳವದು ಹಷೇಗಷ ಪಿಿೇತಿಯನುನ ಕ್ಥಂತಿಹೇನಗಷೂಳಿಸ್ಬಹುದು ಎಂಬುದನುನ ವಿವರಿಸ್ುವದು 
ಅವನಲ್ಲಿ ಹಥಗಷ ಉಳಿದುಕ್ಷೂಂಡಿದಷ. ಜ್ಞಥನದ ಮ್ಮೇಲಷ ಅವಲ್ಂಭನಷಗಷೂಂಡ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ಅವರ 
ಸ್ಹಷೂೇದರತವದ ಪಿಿೇತಿಗಷೂೇಸ್ೆರ ವಯಯ ಮಥಡಿದಂತ್ಷ, ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ನಷೈವಷೇದಯ ಮಥಡಿದದ 
ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದನುನ ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಥಗಿದಷ. ಸ್ವಭಥವತ ಕ್ಷೈಸ್ತನಥಗಿ 
ಜಿೇವಿಸ್ುವ, ಸ್ಮುದಥಯದ ದವಂದದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಥರಣ ಅವನು ಅವರನುನ ನಂದಸ್ುತ್ಥತನಷ. 
ಒಬಬಂಟ್ಟಯಥಗಿ, ಒಬಷೂಬಬಬರಥಗಿ ಬಷಂಬಲ್ವಥಗಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಧಮಷವನುನ ಹಷೂಸ್ 
ಒಡಂಬಡಿಕ್ಷಯು ತಿಳಿದದಷ. 

ಸ್ಮುದಥಯದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಿಶಥವಸಿಗಳಷ ಂದಗಷ ಭಥಗವಹಸ್ುವವರನುನ ಹಷೂರತು 
ಪಡಿಸಿ ಯಥರೂ “ಕ್ರಿಸ್ನಲ್ಲಿ” ಇಲ್ಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ಅನುಯಥಯಗಳು ಅಂದರಷ ಒಟ್ಥಿಗಿ ಸ್ಭಷಯು 
ಆತನ ದಷೇಹವಥಗಿದಷ (ಎಫಷಸ್ 1:22, 23). ಸ್ಭಷಯಂದ ಬಷೇರಷಯಥದ ಒಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತ 
ಧಮಷದವನು ಮರದಂದ ಬಷೇಪಷಡಿಸಿದ ಕ್ಷೂಂಬಷಯ ಹಥಗಷ (ಯೇಹಥನ 15:1-6); ಅದು 
ಹಣಣನುನ ಕ್ಷೂಡಲಥರದು. ಆದುದರಿಂದ, ಒಬಬ ವಿಶಥವಸಿಯು ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲ ಿ
ಕುಳಿತುಕ್ಷೂಂಡಥಗ, ಆತನ ಜ್ಞಥನವು ಅಥವಥ ಅದರ ಕ್ಷೂರತ್ಷಯು ಮಥತಿ 
ಪರಿಗಣಿಸ್ಲ್ಪಡುವದಲ್ಿ. ವಯಕ್ರತಕ ವಿಶಥವಸಿಗಳು ಮಥಡುವದಷೇನಂದರಷ, ಸ್ಭಷಯ ಮೂಲ್ಕ 
ಮೌಲ್ಲೇಕರಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಕತಷನ ಮತುತ ವಯಕ್ರತಯ ಮಧಯದಲ್ಲಿ ಒಬಬನ ನಡವಳಿಕ್ಷಯು ಏಕಮಥತಿ 
ಪ್ಥಿಮುಖಯತ್ಷಯಲ್ಿ. ಒಬಬ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಧಮಷದವನ ಕಿಮಗಳು ಪೂಣಷ ದಷೇಹದ ಮ್ಮೇಲಷ ಪರಿಣಥಮ 
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ಬಿೇರುತತವಷ. 
ಅಲ್ಿದಷೇ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ವಿಗಿಹಗಳಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ನಷೈವಷೇದಯ ಮಥಡಿದ 

ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿಂದದದಕ್ಥೆಗಿ ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರನುನ ನಂದಸ್ುತ್ಥತನಷ, ಯಥಕಂದರಷ ಹೇಗಷ 
ಮಥಡುವದು ಪಿಶಥಚ್ಚಗಳ ಮ್ಮೇಜಿನಲ್ಲಿ ಭಥಗವಹಸಿದಂತ್ಷ. (10:14-21 ನಷೂೇಡಿರಿ). 
ಇಸಥಿಯೆೇಲ್ಯರ ದೇರ್ಷವಥದ ಅನುಭವದಂತ್ಷ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ಸ್ುತತ ಮುತತ ಇರುವದರ 
ಪರಿಣಥಮ ವಿಗಿಹಗಳನುನ ಆರಥಧಿಸ್ುವದನುನ ದೃಢಪಡಿಸ್ುತತದಷ. ವಿಗಿಹಗಳಷ ಂದಗಷ 
ಸ್ೂಕ್ಷಮವಥದ ಸ್ಂಧಥನವನುನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಸ್ಭಷಯಲ್ಲಿ ಸ್ಾಳವಿಲ್ಿ. ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರು 
ಗಳಷ ಂದಗಷ ಉಣುಣವ ಅಭಥಯಸ್ವು ಈ ಸ್ಹಷೂೇದರರನುನ ಇಸಥಿಯೆೇಲ್ಯರು ಅನುಸ್ರಿಸಿದ 
ದಥರಿಯತತ ಕ್ಷೂಂಡಷೂಯುಯತತದಷ. ಪಿಿೇತಿಯು ವಿಶಥವಸಿಗಳಿಗಷ ಅವರ ಒಬಬರಷೂಂದಗಷೂಬಬರ, 
ಮತುತ ದಷೇವರಷೂಂದಗಿನ ಸ್ಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಥಗಷದಶಷಯಥಗಿದಷ. ಜ್ಞಥನವು 
ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ಆಚರಣಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಥಗವಹಸ್ುವ ಯಥವುದಷೇ ಮಟಿವನುನ 
ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುವದಲ್ಿ ಎನುನವದನುನ ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ಅಥಷ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕ್ಷಂದು ಪ್ೌಲ್ನು 
ಬಯಸಿದದನು. ಇದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲ್ಕ ರಕ್ಷಿಸ್ಲ್ಪಟಿವರಿಗಷ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ು ಸಥಧಯವಿಲ್ಿದ 
ನಡತ್ಷಯಥಗಿತುತ. 

ಬಲಹಿೇನ್ ಸಹೊೇದರನ್ ಆತ್ಮಸ್ತಕ್ಷಿ (8 :7, 8) 
1 ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ವಿಗಿಹಗಳನುನ ಪಿಶಥಚ್ಚಗಳ ಪಿತಿನಧಿ ಎಂದು 

ವಿವರಿಸಿದಥದನಷ. ಒಂದು ಕ್ಷಣ, ಅವನು ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಒಬಬರಷೂಂದಗಷೂಬಬರ ಮತುತ ದಷೇವರ 
ಕಡಷಗಷ ಇರುವ ಅವರ ಸ್ಂಭಂದಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಿೇತಿಯು ಮಥಗಷದಶಷಯಥಗಿರುವದರ ಬಗಷಾ 
ಕ್ಥಳಜಿವಹಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಥ ನಂತರ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಶಥಲ್ಲಯಥದ 
ಮತುತ ಬಲ್ಹೇನನಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಧಮಷದವರ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ವಿವಥದವನುನ 
ನಣಷಯಸ್ುವದರ ಯಥವುದಷೇ ಸ್ೂಚನಷಯನುನ ಮಥಡಲ್ಲಲ್ಿ. ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ 
ದಷೇವರುಗಳಿಗಷ ಸ್ಮಪಿಷಸ್ುವ ಆಚರಣಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಭಥಗವಹಸ್ುವದನುನ 
ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳವ ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮಧಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಂತಹ ಜ್ಞಥನದ ಖ್ಥಯತ 
ಭಥವನಷಗಳನುನ ಎದುರಿಸ್ುವದು ಅವನ ಉದಷದೇಶವಥಗಿತುತ. ಈ ನಡವಳಿಕ್ಷಯು 
ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಗಷ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ು ಅಸಥಧಯವಥಗಿತುತ. 
7ಆದರೆ ಈ ಜ್ಞತನ್ವು ಎಲಿರಲ್ಲಿಯೂ ಇಲಿ, ಕೆಲವರು ಈ ವರೆಗೂ ವಿಗರಹದ ಬಳಿಗೆ ಹೊೇಗುವ 
ರೂಢಿಯಿಲಿದುದರಂದ ರ್ತವು ತಿನ್ುುವ ಪ್ದತಥೆಗಳನ್ುು ವಿಗರಹಕೆೆ ನೆೈವೆೇದಯ ಮತಡಿದ ುೆಂದು 
ತಿನ್ುುರ್ತಾರೆ. ಹಿೇಗೆ ಅವರ ಮನ್ಸುಸ ಬಲಹಿೇನ್ವತಗಿದುು ಕಲೆಯನ್ುು ಹೊಂದುತ್ಾದೆ. 8ಆದರೆ 
ಆಹತರವು ನ್ಮಮನ್ುು ದೆೇವರ ಸನುಧಿಗೆ ಸ್ೆೇರಸಲತಗದು, ತಿನ್ುದಿದುರೆ ನ್ಮಗೆ ಕಡಿಮಯಿಲಿ, 
ರ್ೊಂದರೆ ನ್ಮಗೆ ಹೆಚಿಚಲಿ. 

ವಚನ್ 7. ಹತಗೂ ಬಲ್ವಥದ ಗಿಿೇಕ್ ಸ್ಂಯೇಗ ಪದದ ἀλλά (alla) ಅನುವಥದ 
ವಯತ್ಥಯಸ್ವನುನ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುತತದಷ ಮತುತ ಹಷಚುಿ ಸಥಮಥನಯವಥಗಿ ಅನುವಥದಸಿದ “ಆದರಷ” 
ಎಂಬ ಪದದ ಅನುವಥದವಥಗಿದಷ. ತನನ ಅಸಿತವಥರವನುನ ಹಥಕ್ರದ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು, ತ್ಥನು 
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ಸಥಾಪಿಸಿದದರ ಮ್ಮೇಲಷ ಕಟಿಲ್ು ಸಿದದನಥಗಿದದನು.  
ಗತಕ್ಥಲ್ದಂದ ದಷೇವರ ಸ್ಂದಷೇಶದಷೂಂದಗಷ ಪ್ೌಲ್ನಥಗಲ್ಲೇ ಅಥವಥ 

ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಥಗಲ್ಲೇ ಭಿನಥನಭಿಪ್ಥಿಯಪಟ್ಟಿಲ್ಿ. ದಷೂಡಡ ಪಿವಥದಗಳಲ್ಲಿ ಒಬಬನಥದ 
ಯೆರಷವಿೂಯನು ಸ್ಹ ಸ್ುಳುಳ ದಷೇವರುಗಳು ಎಷಷೂಿಂದು ಅಸ್ಹಥಯಕರಷಂದರಷ ಅವರ 
ವಿಗಿಹಗಳು ಮ್ಮೇಲ್ಲನಂದ ಉರುಳಿ ಬಿೇಳದಂತ್ಷ ಅವುಗಳನುನ ಎತಿತ ಮೊಳಷಗಳಿಂದ 
ಭದಿಪಡಿಸ್ುತ್ಥತರಷ ಎಂದು ತ್ಷೂರಿಸಿದಥದನಷ. ಇಂಥಥ ಬಷೂಂಬಷಗಳು ಸೌತ್ಷಯ ತ್ಷೂೇಟದ 
ಬಷದರುಗಂಬದಂತಿವಷ (ಯೆರಷ 10:4, 5). ಕ್ಷೈಸ್ತ ಧಮಷದವನರಲ್ಲ ಅಥವಥ 
ವಿಗಿಹಥರಥಧಕನರಲ್ಲ ಯಥರಥದರೂ ಇರಲ್ಲ ಅವರ ಮ್ಮೇಲಷ ಶಥಪವನಥನಗಲ್ಲೇ, 
ಆಶೇವಥಷದವನಥನಗಲ್ಲೇ ತರದಷ ಇರುವ ಅಸ್ಹಯಬರಿಸ್ುವ ವಿಗಿಹಗಳ ಹಥಗಷೇ ಇರದಷೇ 
ಭಿನನವಥಗಿರುವವನು ಇಸಥಿಯೆೇಲ್ಯರ ದಷೇವರು (ಯೆಶಥಯ 45:7; NRSV). ಇದಷಲ್ಿವು 
ಗಷೂತಿತದಥಗೂಯ, ಎಲ್ಿವನುನ ಸ್ೃಷ್ಿಸಿದವನೂ ಮತುತ ಕತಷನೂ ಆಗಿರುವ ದಷೇವರ ಏಕತವದ 
ಬಹರಂಗ ಮತುತ ವಯಕ್ರತಕ ಸಥಕ್ಷಿಯನುನ ಸಷೈರಿಸ್ುವ ಅಗತಯತ್ಷಯನುನ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಧಮಷದವರಿಗಷ 
ತ್ಷೂಡಷದು ಹಥಕಲಥಗುವದಲ್ಿ. ಸಥಂಕ್ಷೇತಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭಥಗವಹಸ್ುವಿಕ್ಷಯ 
ಮೂಲ್ತತವಗಳಥಗಿವಷ; ಮಥನಸಿಕವಥದ ನಲ್ಲಷಪತತ್ಷಯು ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿನುನವವರ 
ಮೂಲ್ಕ ಗಿಿೇಕ್ ಮತುತ ರಷೂೇಮನ್ ರ ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ತ್ಷೂೇರಿಕ್ಷಯ ಅಪಷಣಷಯನುನ 
ರದುದಗಷೂಳಿಸ್ಲ್ು ಆಗುವದಲ್ಿ.  

ಜ್ಞಥನವು ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ಆಚರಣಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಥಗವಹಸ್ುವದನುನ ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುವದಲ್ ಿ
ಯಥಕಂದರಷ ಆ ವಿರ್ಯ ಕ್ಷೈಸ್ತಧಮಷದವನ ನಷೈತಿಕ ಶಕ್ರತಯಥಗಿದಷ. ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಪ್ೌಲ್ನು 
ಸ್ಹ ಕ್ಷಲ್ವರು ಶ್ೆರೇಷಿವತದ ಜ್ಞತನ್ವನ್ುು ಹೊಂದಿದತುರೆ ಎಂದು ಒಪಿಪಕ್ಷೂಂಡರಷ, ಅದು 
ಸ್ತಯವಥಗಿರುತತದಷ ಯಥಕಂದರಷ ಎಲ್ಿ ಮನುರ್ಯರು ಈ ಜ್ಞಥನವನುನ ಹಷೂಂದರುವದಲ್ಿ. ಪಿತಿ 
ವಯಕ್ರತಯು ತನನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಇತರರ ಮ್ಮೇಲಷ ಯಥವ ಪರಿಣಥಮವನುನ ಬಿೇರಬಹುದು 
ಎಂಬುದನುನ ಯೇಚ್ಚಸ್ಬಷೇಕು. ಪ್ೌಲ್ನು “ಬಲ್ಹೇನನು” ಆಗಿರುವದಕ್ಷೆ ಯಥರನೂನ 
ಆಪ್ಥದಸ್ುವದಲ್ಿ. ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಯುಳಳ ಜ್ನರು ತ್ಥನು ಮಥಡಿದ ಹಥಗಷಯೆೇ, ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು 
ಅರಿತುಕ್ಷೂಂಡಂತ್ಷ, ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಒಪಿಪಕ್ಷೂಂಡವನು, ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರುವ 
ಗೌರವಥನವತ ಸ್ಹಷೂೇದರ ಮತುತ ಸ್ಹಷೂೇದರಿಯರು ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡಷಸ್ುವ 
ಧಮಷವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಥಗವಹಸ್ುವದನುನ ನಷೂೇಡಿದರಷ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯು ಈಗಲ್ೂ 
ಸಿವೇಕ್ಥರಥಹಷವಥಗಿದಷ ಎಂಬ ತಿೇಮಥಷನಕ್ಷೆ ಬರಬಹುದು. ಜಷೂತ್ಷಗಷ ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲ ಿ
ಊಟಕ್ಷೆ ಕುಳಿತವರು ಕ್ಷೈಸ್ತತವದ ಕುರಿತು ಅವಿಶಥವಸಿಗಳ ದಷೂಡಡದಥದ ಸ್ಮುದಥಯ ಎಂಬ 
ಹಷೇಳುವಿಕ್ಷಯು ಅವರ ಸ್ಹ-ವಿಶಥವಸಿಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ ಪರಿಣಥಮ ಬಿೇರುವದು. ನಷೂೇಡುಗರು 
ಕ್ರಿಸ್ತನು ಕ್ಷೇವಲ್ ಪಟಿಣದ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ಸ್ಂಯೇಜಿಸಿರುವ ಇನಷೂನಂದು ದಷೇವತ್ಷ ಎಂಬ 
ಅಭಿಪ್ಥಿಯಕ್ಷೆ ಬರುವ ಸಥಧಯತ್ಷಯರುವದು.  

ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಜ್ನರು ವಿಗರಹಕೆೆ ನೆೈವೆೇದಯ ಮತಡಿದ ಆಹತರ ಎಂದು ಊಟ್ 
ಮತಡುವದನ್ುು ಮುಂದವರೆಸಿದರೆ, ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಧಮಷದವನನುನ ಸಥರವಿಲ್ಿದ 
ಉದಥಹರಣಷಯಥಗಿ ಇಟಿರಷ,11 ಅವರು ವಷೇದನಷ ಅನುಭವಿಸ್ುವರು. ಅವರ ಆತ್ಮಸ್ತಕ್ಷಿಯು 
ಬಲಹಿೇನ್ವತಗಿರುವ ಕ್ಥರಣ ಅಪವಿತಿವಥಗುವದು. ನಯಮಥಧಿೇನವಥಗಿ ಕ್ಷಲ್ವು 
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ನಡವಳಿಕ್ಷಯನುನ ಸ್ರಿಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಲ್ು ಮತುತ ಇತರರನುನ ಖಂಡಿಸ್ಲ್ು ಇರುವ ಒಳಗಿನ ಸ್ಣಣ 
ದವನಯಂದಗಷ ಪ್ೌಲ್ನ “ಆತೂ ಸಥಕ್ಷಿ”ಯ ಉಪಯೇಗವನುನ, ಗಷೂಂದಲ್ 
ಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಥರದು. ಮತ್ಷೂತಬಬ ವಯಕ್ರತಯು ವಿಗಿಹಗಳಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ಷೂತಬಬ ವಯಕ್ರತಯು 
ಊಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಥಲಷೂಾಳುಳವದನುನ ನಷೂೇಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಹಷೇಗಷ ಒಬಬನ ಆತೂಸಥಕ್ಷಿಯು 
ಅಪವಿತಿಗಷೂಳುತತದಷ?  

ಆತೂಸಥಕ್ಷಿಯು ಮನನಷೂೇಯಸ್ಬಹುದು, ಆದರಷ ಅದು ಹಷೇಗಷ ಅಪವಿತಿವಥಗುತತದಷ? 
ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ಮಕ್ಥಲ್ಲೇನರಿಗಥಗಿ “ಆತೂ ಸಥಕ್ಷಿ” (συνείδησις, suneidēsis) ಪಿಮುಖವಥದ 
ಸಥಮಥಜಿಕ ತ್ಷೂಡಕುಗಳನುನ ಹಷೂಂದದಷ. ಶಬಧವು ಅವರ ಮನಸ್ುುಗಳಿಗಷ “ಆಂತರಿಕ 
ಬಷೂೇಧನಷಯು ಸ್ರಿ ಮತುತ ತಪುಪಗಳನುನ ಗುರುತಿಸ್ುತತದಷ”12 (ರಷೂೇಮಥ 2:15 ನಷೂೇಡಿರಿ). 
ಆದರಷ ಇದು ಆಂತರಿಕ ಬಷೂೇಧನಷಯನುನ ಒಪಿಪಕ್ಷೂಂಡ ಸ್ಮುದಥಯದ ಕುಟುಂಬ 
ಸ್ದಸ್ಯರಿಗಷ, ನಷರಷಹಷೂರಷಯವರಿಗಷ, ಮತುತ ಸಷನೇಹತರಿಗಷ ಸ್ಹ ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ ನೇಡುತತದಷ. 
ಆತೂಸಥಕ್ಷಿಯು ಇತರರ ಸ್ಮೂತಿ ಅಥವಥ ಅಸ್ಮೂತಿಯನುನ: “ಗುಂಪು-ಆಧಥರಿತ 
ಸ್ಮಥಜ್ದಲ್ಲಿ . . . ಆತೂಸಥಕ್ಷಿಯು ಸ್ಲ್ಹಷಯನುನ, ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳನುನ, ರೂಢಗಳನುನ, 
ಪಿಶಂಸಷಯನುನ, ಮತುತ ಒಬಬರಷೂಂದಗಷ ಜಿೇವಿಸ್ುವ ಸ್ಹ-ಮನುರ್ಯನ ಖಂಡನಷಯನುನ” 
ಒಳಗಷೂಂಡಿದಷ.13 

ದಷೇವರ ಏಕತವವನುನ ಅಥಷ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವಲ್ಲಿ ವಿಫಲ್ನಥದ ಒಬಬ ವಿಶಥವಸಿಯು, ಕ್ಷೈಸ್ತ 
ಧಮಷದವನು ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿನುನವದನುನ ನಷೂೇಡಿದಥಗ, ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ 
ದಷೇವರುಗಳನುನ ಆರಥಧಿಸ್ುವದಕ್ಷೂೆೇಸ್ೆರ ಸ್ಮಥರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಥನು ಸ್ವತಃ 
ಭಥಗವಹಸಿರುವದನುನ ಸ್ಮೂತಿಸ್ುವದನುನ ಅವನು ನಷೂೇಡುತ್ಥತನಷ. ಈ ರಿೇತಿಯಥಗಿ, ಕ್ಷೈಸ್ತ 
ಧಮಷದವನು ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿನುನವದನುನ ತನನ ಜ್ಞಥನವು ಅನುಮತಿಸ್ುತತದಷ ಎಂದು 
ಅಧಿಕ್ಥರದಂದ ಹಷೇಳುವ ಮೂಲ್ಕ ಇತರ ವಯಕ್ರತಯ ಆತೂಸಥಕ್ಷಿಯನುನ 
ಅಪವಿತಿಗಷೂಳಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಯಥವುದಷೇ ಸ್ಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಹಥರವು ನಮೂನುನ ದಷೇವರ 
ಸ್ನನಧಿಗಷ ಸಷೇರಿಸ್ಲಥಗದು ಎಂಬುದನುನ ಪ್ೌಲ್ನು ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುತ್ಥತನಷ.  

ವಚನ್ 8. ಪ್ೌಲ್ನು “ಊಟ” ಕ್ಥೆಗಿ (βρῶμα, brōma) ಆರಿಸಿಕ್ಷೂಂಡ ಶಬಧವು ಒಂದು 
ವಗಷಕ್ಷೆ ಸಷೇರಿದ ವಿಶರ್ಿವಥದ ಶಬಧವಥಗಿದಷ; ಪವಿತಿ ಮಥಂಸ್, ಅಥವಥ ಸಥಮಥನಯ 
ಮಥಂಸ್, ಇದು ನಧಿಷರ್ಿವಥದ ವಥಯಖ್ಥಯನವನುನ ಹಷೂಂದರುವದಲ್ಿ. ಒಬಬ ವಿಶಥವಸಿಯು 
ಒಂದು ರಿೇತಿಯಥದ ಊಟವನುನ ತಿನುನವಥಗ ಧಥಮಿಷಕ ಜಿೇವಿತದ ಮ್ಮೇಲಷ ಪರಿಣಥಮವನುನ 
ಬಿೇರುತತದಷ ಎಂಬುದನುನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಒಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತನಷ. ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆನತವು ತಿನ್ುದಿದುರೆ 
ನ್ಮಗೆ ಕಡಿಮಯಿಲಿ, ಅಥವತ ನತವು ತಿಂದರೆ ನ್ಮಗೆ ಹೆಚಿಚಲಿ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಿಿೇಕ್-
ರಷೂೇಮನನರ ಪಟಿಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದನುನ ವಿಶಷೇರ್ ಸ್ಂದಭಷಕ್ಥೆಗಿ 
ಕ್ಥಯದರಿಸ್ುವದು ಒಂದು ಉದಷಧೇಶವಥಗಿತುತ, ವಿಗಿಹಥಲ್ಯಕ್ಷೆ ಹಷೂೇಗುವದನುನ 
ನಲ್ಲಿಸಿದವರು ಯಥವುದಷೇ ತರದ ಅಥವಥ ಎಲಥಿ ಮಥಂಸ್ ತಿನುನವದನುನ 
ನರಥಕರಿಸ್ಬಹುದು. Jerome Murphy O’Connor ಅವರು ಗಿಿೇಕ್-ರಷೂೇಮನ್ ರ 
ಜ್ಗತಿತನಂದ ವಿಶಷೇರ್ವಥದ ಸ್ಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಥತಿ ದಷೂರಕುವಂತ್ಷ ಸಥಕ್ಷಿಯನುನ ನೇಡಿದರು: 

ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲ ಿಮತುತ ಬಷೇರಷೂಂದು ಸ್ಾಳದಲಿ್ಲ, ಮಥಂಸ್ವು ಒಂದಷೇ ಒಂದು ಸ್ಲ್ ಅಗಾದ 
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ದರದಲಿ್ಲ ಪ್ಷೇಟ್ಷಗಷ ಬಂದ ಸ್ಮಯವಷಂದರಷ ದಷೂಡಡ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ಹಬಬಗಳಲ್ಲಿ. ಅಲಿ್ಲ 
ಅನಷೇಕ ಅಲಥಪವಧಿಯ ಯಜ್ಞಗಳನುನ ಮಥಡುವದರಿಂದ ಭಥಗವಹಸ್ುವವರಿಗೂ ಅಥವಥ 
ಪೂಜಥರಿಗಳಿಗೂ ಆ ಎಲಥಿ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದಕ್ಷೆ ಸಥಧಯವಥಗುತಿತರಲ್ಲಲಿ್.14  

ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಸಥಮಥಜಿಕ ಸ್ಂದಭಷಗಳನುನ, ಸ್ಮಥರಥಧನಷಗಳನುನ, ಅಥವಥ 
ಊಟವನುನ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳವ ಸ್ಂದಭಷವನುನ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಧಮಷದವರಿಂದ ತ್ಷಗಷದುಬಿಡುವ ಬಯಕ್ಷ 
ಇರಲ್ಲಲ್ಿ. ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು, ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿನುನವದನುನ ನರಥಕರಿಸ್ುವದು 
ಸಥವಥಷ ತ್ಥಯಗವನುನ ಹಸ್ುಕ್ರಹಥಕ್ರದಂತ್ಷ ಅಲ್ಿ ಎಂದು ಅವರಿಗಷ ಜ್ಞಥಪಿಸಿದನು. ಅಂತಹ 
ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದನುನ ಬಿಟುಿ ಬಿಡುವದು ಧಥಮಿಷಕ ಲಥಭವನುನ ಮಥತಿ 
ತರುವಂಥದಥದಗಿದಷ. ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಥಡುವ ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳನುನ 
ಬಿಡುವದರಿಂದ ಆಗುವ ನಂತರದ ಯಥವುದಷೇ ಸಥಮಥಜಿಕ ಅಥವಥ ಆರ್ಥಷಕ 
ಪರಿಣಥಮಗಳನುನ ಆ ಕ್ಷೈಸ್ತಧಮಷದವರು ಸಿವೇಕರಿಸ್ಬಷೇಕು.  

ಮದುವಷ ಮತುತ ನಷೈತಿಕತ್ಷಯ ಕುರಿತು ಇರುವ ಪಿಶಷನಗಳು ಮಥಂಸ್ವನುನ ಈ 
ರಿೇತಿಯಥಗಿ ತಿನುನವ ಪಿಶಷನಗಷ ಹಷೂೇಲ್ಲಕ್ಷಯಥಗಿದಷ. ಲಷೈಂಗಿೇಕತ್ಷಯನುನ ವಯಕತಪಡಿಸ್ುವದು 
ಅಥವಥ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದು ತಪ್ಷಪೇನಲ್ಿ. ಸ್ಂದಭಷಗಳು ಈ ಕ್ರಿಯೆಗಳನುನ ಸ್ರಿ 
ಅಥವಥ ತಪುಪ ಎಂದು ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ಗುರುತಿಸಿವಷ (ಪಿಕಟನಷ 2:14 ನಷೂೇಡಿರಿ). 
ಎಚಿರಿಕ್ಷಯಂದ ಓದುವದರಿಂದ ಪ್ೌಲ್ನು ಬಲ್ಹೇನ ಮತುತ ಬಲ್ವಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತರ ಮಧಷಯ 
ವಿವಥದವನುನ ಬಗಷಹರಿಸ್ುತಿತಲ್ಿವಷಂದು ಹಷಚುಿ ಸ್ಪರ್ಿ ಪಡಿಸ್ುತತದಷ. ಬದಲಥಗಿ, ಅವನು ಕ್ಷೇವಲ್ 
ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯಥಗಿ ತ್ಷೂೇರುವ ಸ್ಂಪಿದಥಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಥಗವಹಸ್ುವದನುನ 
ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳದನುನ ತಿಳುವಳಿಕ್ಷಗಷ ನವಷೇದಸ್ುವವರನುನ ಎದುರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 

ಈ ನಧ್ತೆರವು ಎಡವುವ ಬಂಡೆಯತಗವತರದು (8:9-13) 
9ಆದರೂ ಈ ನಮಮ ಸ್ತವತ್ಂತ್ರವು ನ್ಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಿಲಿದವರಗೆ ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆ
ವಿಘ್ುವತದಿೇತ್ು ಎಚಚರಕೆಯತಗಿರ. 10ಜ್ಞತನಯತದ ನೇನ್ು ವಿಗರಹತಲಯದಲ್ಲಿ ಊಟ್ಕೆೆ 
ಕೂತಿರುವತಗ ನಬೆಲವತದ ಮನ್ಸುಸಳಿ ಸಹೊೇದರನ್ು ಕಂಡರೆ ಅವನ್ೂ ವಿಗರಹಕೆೆ 
ನೆೈವೆೇದಯ ಮತಡಿದ ಪ್ದತಥೆಗಳನ್ುು ತಿನ್ುುವದಕೆೆ ಧ್ೆೈಯೆತ್ಂದು ಕೊಂಡತನ್ಲಿವೆೇ. 11ಹಿೇಗೆ 
ಆ ಬಲಹಿೇನ್ನ್ು ನನ್ು ಜ್ಞತನ್ದಿಂದ ನತಶ್ವತಗುರ್ತಾನೆ ಅವನ್ು ಸಹೊೇದರನ್ಲಿವೆೇ. 
ಅವನಗತಗಿಯೂ ಕ್ರರಸಾನ್ು ತ್ನ್ು ಪತರಣಕೊಟ್ಟನ್ಲಿವೆೇ. 12ಹಿೇಗಿರಲತಗಿ ಸಹೊೇದದರಗೆ ಪತಪ್ 
ಮತಡಿ ಅವರ ನಬೆಲವತದ ಮನ್ಸಸನ್ುು ನೊೇಯಿಸಿ ಕ್ರರಸಾನಗೆ ಪತಪ್ಮತಡುವವರತಗುತಿಾೇರ. 
13ಆದುದರಂದ ಭೊೇಜನ್ ಪ್ದತಥೆದಿಂದ ನ್ನ್ು ಸಹೊೇದರನಗೆ ವಿಘ್ುವತಗುವದತದರೆ 
ನತನ್ು ಎಂದಿಗೂ ಮತಂಸವನ್ುು ತಿನ್ುುವದಿಲಿ; ನತನ್ು ನ್ನ್ು ಸಹೊೇದರನಗೆ ವಿಘ್ುವನ್ುುಂಟ್ು 
ಮತಡಬತರದಲತಿ. 

ವಚನ್ 9. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಸ್ೂಪತಿಷಯಂದ ನಥಯಯಯುತವಥದ ಅಂಶವನುನ 8:8ರಲ್ಲಿ 
ಒಪಿಪಕ್ಷೂಳುಳವಂತ್ಷ, ಅವನು ತನನ ಓದುಗರು ಇತರ ಪಿಮುಖ ವಿರ್ಯಥಂಶಗಳ ಪಿಶಷನಯನುನ 
ಗಮನಸ್ುವದರ ಕಡಷಗಷ ವಿಫಲ್ರಥದದದನುನ ಹಷೇಳುತ್ಥತ ಹಷೂೇಗುತ್ಥತನಷ. ಒಂದಲಥಿ ಒಂದು 
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ರಿೇತಿಯಂದ, ಆಹಥರವು ವಿಶಥವಸಿಗಳನುನ ದಷೇವರ ಸ್ನನಧಿಗಷ ಸಷೇರಿಸ್ಲಥರದು ಎಂಬುದು 
ಸ್ತಯವಥದದುದ. ಒಬಬನು ತಿನುನವದು ಅಥವಥ ತಿನನದಷೇ ಇರುವದು, ದಷೈವಭಕ್ರತಯ ಮ್ಮೇಲಷ 
ಏನೂ ಪರಿಣಥಮ ಬಿೇರುವದಲ್ಿ, ಆದರಷ ಸ್ತವತ್ಂತ್ರ ಮತುತ ಅಧಿಕ್ಥರದ (ἐξουσία, 

exousia) ಮನವಿಯು, ಇತರರಿಗಥಗಿ ಪಿಿೇತಿಯನುನ ಸ್ವಚಾಂದವಥಗಿ ನಡಷಸ್ಬಥರದು (8:1). 
“ಸಥವತಂತಿ” ವನುನ ಬಳಕೆ ಮತಡುವತಗ, ಅದು ಬಲಹಿೇನ್ನಗೆ ಮುಗಗರಸುವ 
ಅಡತ್ಡೆಯತಗಬತರದು, ಒಬಬನು ತ್ಥನು ಶಷಿೇರ್ಠವಥದ ಜ್ಞಥನ ಹಷೂಂದಲ್ಿ ಎಂಬುದನುನ 
ಗುರುತಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು. ಯಥವುದಷೇ ಕ್ಷೈಸ್ತಧಮಷದವನು ತ್ಥನು ಏನು ಮಥಡುತಿತರುವನಷೂೇ 
ಅದನುನ ಮಥಡುವದಕ್ಷೆ ತನಗಷ ಅಧಿಕ್ಥರವಿದಷ ಎಂದು ಪಿತಿಪ್ಥದಸ್ುವ ಮೂಲ್ಕ 
ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಂಡರಷ, ವಿಶಷೇರ್ವಥಗಿ ಅದು ವಿಶಥವಸಿಗಳ ನಂಬಿಕ್ಷಯನುನ ದುಬಷಲ್ಗಷೂಳಿಸಿ 
ಮತುತ ಐಕಯತ್ಷಯನುನ ಕ್ಷಡಿಸ್ುವುದಥದರಷ, ಅದು ಪಿಿೇತಿಯು ಸ್ಮಸಷಯಯನುನ ಹಷೂಂದದಷ 
ಎಂದು ಅಥಷ. 

ವಚನ್ 10. ಕ್ಷೂರಿಂಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಧಮಷದವರು ತಮಗಿರುವ ವಿಗಿಹದ ಜ್ಞಥನವು 
ನರ್ರಯೇಜ್ಕ, ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯ ವಿರುದಧವಥಗಿ ಅವರನುನ ಅವಮಥನಪಡಿಸಿದಷ ಎಂದು 
ದೃಢವಥಗಿ ಹಷೇಳುವಥಗ, ಅವರು ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯು ಅಲ್ಪ ಬುದದಯುಳಳದಷದಂದು 
ಅಥಷೈಷಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದಥದರಷ ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಆದಥಗೂಯ ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಅವರ 
ವಥದಗಳು ತ್ಥತಿವಕ ಮೌಲ್ಯವನುನ ಹಷೂಂದದದರಷ, ಅವರ ಅಭಥಯಸ್ವು ಬಲ್ಹೇನ 
ಸ್ಹಷೂೇದರರನುನ ಮತುತ ಸ್ಹಷೂೇದರಿಯರನುನ ವಿಗಿಹಗಳನುನ ಆರಥಧಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ 
ಪೊಿೇತ್ಥುಹಸ್ುವದಥಗಿದದರಷ, ಕ್ಷಲ್ವರು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ರಕ್ಷಕನಥಗಿ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿದದರಷ 
ಮತುತ ಆತನಗಷ ದಕ್ಥಸಥನನದಲ್ಲಿ ವಿಧಷೇಯರಥಗಿ, ಪಶಥಿತ್ಥತಪದಷೂಂದಗಷ ಹಷೂೇರಥಟವನುನ 
ಮುಂದುವರಿಸಿದದರಷ: ಅವರು ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ಸಥಲ್ಲನಂದ ಬಷೇಪಷಟುಿ ಸ್ತಯವುಳಳ 
ದಷೇವರನುನ ಆರಥಧಿಸ್ುವಲ್ಲಿ ಹತಿತರವಥಗಿದಥದರಷ. ಜ್ಗತಿತನಲ್ಲಿ ಕ್ಥಯಷಪಿವೃತತರಥದ 
ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ಮತುತ ದಷೇವರುಗಳ ಶಕ್ರತಯನುನ ಜ್ಯಸ್ುವದು ಸ್ುಲ್ಭಸಥಧಯವಲ್ಿ ಎಂಬ 
ನಂಬಿಕ್ಷಯದಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ ಹಂಬಥಲ್ಲಸಿದರಷ ಜ್ಗತಿತನಷೂಂದಗಷ ಮುಖ್ಥಮುಖಿಯಥಗುವದನುನ 
ತಪಿಪಸ್ುತತದಷ ಎಂದು ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥದ ಪ್ೌಲ್ನು ಭರವಸಷಯನುನ ಕ್ಷೂಡಲ್ಲಲ್ಿ. 
ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಹ-ಕ್ಷೈಸ್ತಧಮಷದವನು ಊಟ ಮಥಡುವದನುನ ನಷೂೇಡುವಥಗ, 
ಬಲ್ಹೇನ ಸ್ಹಷೂೇದರನು ದಷೇವರ ಸಥವಷಭೌಮತವವನುನ ಮತುತ ಪವಿತಿತ್ಷಯನುನ ಸ್ಂಧಥನ 
ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವಂತ್ಷ ಹುರಿದುಂಬಿಸ್ುವ ದೃಶಯವನುನ ಅವರು ಗಿಹಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಯಥರು 
ತಮೂರ್ಿಕ್ಷೆ ತ್ಥವು ಜ್ಞಥನವಂತರು ಎಂದು ಆಲಷೂೇಚ್ಚಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷೂೇ ಅವರು “ಬಲ್ಹೇನ” 
ಸ್ಹಷೂೇದರನನುನ ತಪುಪ ದಥರಿಗಷ ಎಳಷಯುವ ಮೂಲ್ಕ ಮತುತ ತ್ಥವು ನಂಬಿದದನುನ ಸ್ಂಧಥನ 
ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ತ್ಥವು ಕ್ಥರಣವಥಗುವ ಮೂಲ್ಕ ಅವರ ಆತೂಸಥಕ್ಷಿಯನುನ 
ಅಪವಿತಿಗಷೂಳಿಸ್ುತ್ಥತರಷ. ತಮೂ ಜ್ಞಥನದ ಹಂದಷ ಅಡಗಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಿರುವ ಅವರ ನಡವಳಿಕ್ಷಯು 
ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯ ಸ್ಮಥರಥಧನಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಥಗವಹಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಇತರರನುನ ಬಲಪ್ಡಿಸುತ್ಾದೆ 
(οἰκοδομηθήσεται, oikodomēthēsetai). ಕ್ರಿಯಥಪದದಷೂಂದಗಷ, ಭವಿರ್ತಿತನ ಕಮಷಣಿ 
ಕ್ರಿಯಥರೂಪದ ಪ್ೌಲ್ನ ಹಷೇಳಿಕ್ಷ, ವಥಸ್ತವಿಕವಥಗಿ, “ಅದು [ಮನಸಥಕ್ಷಿ] ಕಟಿಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ” ಎಂದು 
ಅಥಷ ಬಲ್ಹೇನ ಸ್ಹಷೂೇದರನಲ್ಲಿ ವಿಗರಹಗಳಿಗೆ ನೆೈವೆೇದಯ ಮತಡಿದ ಪ್ದತಥೆಗಳನ್ುು 
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ತಿನ್ುವದು. 
 ವಚನ್ 11. ನತಯತವದ ಆಲಷೂೇಚನಷಗಳು ಎಂದಗೂ ಪ್ೌಲ್ನ ಮನಸಿುನಂದ 

ದೂರವಥಗಿಯೆೇ ಇಲ್ಿ. ಅವನು ಅನಷೇಕ ಸ್ಲ್ ಪ್ಥಿಪಂಚ್ಚಕ ಭೂಸ್ಂಬಂಧಿತ ವಿರ್ಯಗಳಿಂದ 
ತನನ ದೃಷ್ಿಯನುನ ದಷೇವರ ತಿೇಪಿಷನ ಕಡಷಗಷ ತಿರುಗಿಸ್ುತಿತದದನು, “ಯಥಕಂದರಷ 
ಪಿತಿಯಬಬನು ತನನ ದಷೇಹದ ಮೂಲ್ಕ ನಡಿಸಿದ ಒಳಷಳೇದಕ್ಥೆಗಲ್ಲ ಕ್ಷಟಿದದಕ್ಥೆಗಲ್ಲ 
ಸ್ರಿಯಥದ ಪಿತಿಫಲ್ವನುನ ಹಷೂಂದುವದಕ್ಷೂೆೇಸ್ೆರ” (2 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 5:10). 1 ಕ್ಷೂರಿಂಥ 8:11ರ 
ಪಿಕ್ಥರ, ತಿೇಪಿಷನ ದನದಲ್ಲಿ, ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದನುನ 
ಸ್ಮರ್ಥಷಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಇತರರ ಜ್ಞಥನದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕ್ಷಯಟ್ಟಿರುವ ಪೂವಷಕಲ್ಲಪತ ಬಲ್ಹೇನ 
ಕ್ಷೈಸ್ತ ಧಮಷದವನು ನಥಶವಥಗುವನು. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ಸ್ಹಷೂೇದರನ ನಥಶನದ ಕ್ರಿಯಥ 
ಪದವನುನ “ನಥಶವಥಗುತ್ಥತನಷ” (ἀπόλλυται, apollutai) ಎಂದು ಇರಿಸ್ುವ ಮೂಲ್ಕ 
ಉಪವಥಕಯದಲ್ಲಿ ಒತಿತ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ಅಲ್ಿದಷೇ, ಅವನು ಒಬಬ ಸಹೊೇದರನ್ ಕುರತ್ು 
ಮತತ್ನತಡುರ್ತಾ ಅವನಗತಗಿ ಕ್ರರಸಾನ್ು ಪತರಣಕೊಟ್ಟನ್ು ಎಂದು ಸ್ಹ ಒತಿತ ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ. ನನ್ು 
(σός, sos) ಎಂಬ ಪದವು ಬಲ್ವಥದ ಸಥವಮಯಸ್ೂಚಕ ಸ್ವಷನಥಮವಥಗಿದಷ. 
ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯನುನ ತನನದಷಂದು ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುವ ಅವರ ಜ್ಞಥನದ ಸ್ಲ್ುವಥಗಿ, “ಕ್ರಿಸ್ತನು 
ಪ್ಥಿಣಕ್ಷೂಟಿದದರ ಉದಷದೇಶವನುನ ನಮೂ ಜ್ಞತನ್ವು ನರಥಕರಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ ಅನುಮತಿಸ್ಲ್ು ನೇವು 
ಸಿದದರಿದದೇರಥ?” ಎಂಬುದು ಪ್ೌಲ್ನ ಸ್ೂಚಯ ಪಿಶಷನಗಳಥಗಿವಷ. ನಮೂ ಖಂಡಿತವಥದ 
ಮಥತುಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂ ಹಕುೆಗಳ ಅಥಷ ನಮಗಷ ಹಷಚಥಿದದಷೂದೇ? ನಮೂ ನಥಶನದ ಅಥಷ 
ಅತಿೇ ಕಡಿಮ್ಮಯಥದದಷೂದೇ? ಯಥರಥದರೂ ತಮೂ ವಯಕ್ರತಕ ಆಸ್ಕ್ರತಗಳನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹದ 
ಸ್ುಸಿಾತಿ ಮ್ಮೇಲಷ ಇರಿಸ್ಲ್ು ಧಷೈಯಷ ಮಥಡಲ್ು ಸಥಧಯವೊೇ?  

ವಚನ್ 12. ದಷೇವರಷೂಂದಗಿನ ಕ್ಷೈಸ್ತನ ಸ್ಂಬಂಧವು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹದ ಇತರ 
ಸ್ದಸ್ಯರಷೂಂದಗಷ ಅವನ ಸ್ಂಬಂಧವು ಬಂಧಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿದಷ ಎಂಬುದನುನ ಪ್ೌಲ್ನು 
ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಸ್ಭಷಯು ದಷೇವರ ಜ್ನರ ಸ್ಮುದಥಯಕ್ಷೆ ಸ್ಮನಥಗಿರುತತದಷ (ಕ್ಷೂಲ್ಸಷು 
1:24). ಹಷೂಸ್ ಜಿೇವನ ಶಷೈಲ್ಲಯು ಪರಿವತಷನಷಯ ಪರಿಣಥಮವಥಗಿದಷ. ಸಹೊೇದರನ್ 
ವಿರುದಧವತಗಿ ಪತಪ್ ಮತಡುವ ಮತ್ುಾ ಅವರ ಆತ್ಮಸ್ತಕ್ಷಿಯನ್ುು ನೊೇಯಿಸುವದರ ಮೂಲಕ, 
ನೇವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿರುದಧವಥಗಿ ಪ್ಥಪ ಮಥಡುವವರಥಗಿದದೇರಿ, ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಹಷೇಳುತ್ಥತನಷ.  

ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ತನನ ದಮಸ್ೆದ ದಥರಿಯಲ್ಲಿನ ತನನ ಅನುಭವವನುನ 
ನಷನಷಪಿಸಿಕ್ಷೂಳಳಬಹುದು. ಅವನು “ಕತಷನ ಶರ್ಯಯರ ವಿರುದಧವಥಗಿ ಕ್ಷೂಲಷಯ ಬಷದರಿಕ್ಷಗಳನುನ 
ಹಥಕುತಿತದದನು” (ಅ.ಕೃ. 9:1). ದಷೇವರು ಅವನಗಷ ಕ್ಥಣಿಸಿಕ್ಷೂಂಡಥಗ, ಆತನು, ಸೌಲ್ನಷೇ, 
ಸೌಲ್ನಷೇ, ನನನನುನ ಯಥಕ್ಷ ಹಂಸಷ ಪಡಿಸ್ುತಿತೇ? ಎಂದು (ಅ.ಕೃ. 9:4), ಎಂದು ಕ್ಷೇಳಿದನು. 
ಸ್ಹಷೂೇದರನ ಆತೂಸಥಕ್ಷಿಯನುನ ನಷೂೇಯಸ್ುವದು ಅಥವಥ ಅವನ “ವಿರುದಧವಥಗಿ 
ಪ್ಥಪಮಥಡುವದು,” ಕ್ರಿಸ್ತನ ವಿರುದಧವಥಗಿ ಪ್ಥಪ ಮಥಡಿದಂತ್ಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನ ದಷೇಹವನುನ ಕಟುಿವ 
ಯಥವುದಷೇ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅದನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಗೌರವಿಸ್ುತ್ಥತನಷ ವಯತಿರಿಕತವಥದದುದ ಸ್ಹ ಸ್ತಯ. 

ವಚನ್ 13. “ನಥನೂ ನನನ ಮನಷಯವರೂ ಯೆಹಷೂೇವನನಷನೇ ಸಷೇವಿಸ್ುವಷವು” (ಯೆಹಷೂೇ 
24:15ಬ) ಎನುನವದು ಯೆಹಷೂೇಶುವನ ಪಿತಿಜ್ಞಷಯ ಶಕ್ರತಯಥಗಿದಷ. ಒಂದು ವೆೇಳ  ೆಆಹತರವು 
ನ್ನ್ು ಸಹೊೇದರನ್ು ಮುಗಗರಸುವದಕೆೆ ಕತರಣವತಗುವದತದರೆ, ನತನ್ು ಮತಂಸವನ್ುು 
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ತಿರುಗಿ ಎಂದಿಗೂ ತಿನ್ುುವದಿಲಿ, ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಘೂೇಷ್ಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಗಷ, 
ಹಕುೆಗಳನುನ ಪಿತಿಪ್ಥದಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ “ಸ್ಹಷೂೇದರನು ಮುಗಾರಿಸ್ುವದಕ್ಷೆ” 
ಕ್ಥರಣರಥಗದಂತ್ಷ ಎಚಿರಿಕ್ಷಯಥಗಿರುವದು ಹಷಚುಿ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥಗಿದಷ, ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಆ 
ಹಕುೆಗಳು ಶಷಿೇರ್ಠವಥದ ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ಮನವಿ ಮಥಡುವ ಮೂಲ್ಕ ಸ್ಹ ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ಬಹುದಥಗಿದಷ. 
ತನನ ಉದಥಹರಣಷಯನುನ ಅನುಸ್ರಿಸ್ುವದು ಅವನ ಉದಷಧೇಶವಥಗಿತುತ. ಪ್ೌಲ್ನು 
ವಯಕ್ರತಕವಥಗಿ; ಒಬಬ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನಥಗಿ ಮತುತ ಒಬಬ ಬಷೂೇಧಕನಥಗಲ್ು ಸಿದದನದದನು, ಹಥಗೂ 
ಧಥಮಿಷಕ ಗುರುವಥಗಿ ತನನ ಜ್ಮಥಬಥದರಿಯನುನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದದನು. ಅದಷೇ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ, 
ಪಿತಿ ಕ್ಷೈಸ್ತಧಮಷದವನು ಹಷೇಗಷ ಜಿೇವಿಸ್ಬಷೇಕು ಎನುನವದರ ಕುರಿತು ಅವನ ಅಥವಥ ಅವಳ 
ಮನಸ್ುನುನ ಸಿದದ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳಳಬಷೇಕು ಎನುನವದನುನ ಅವನು ಗುರುತಿಸಿದದನು. 

ಅಪೊಸ್ತಲ್ನ ದಟಿ ನಲ್ುವು ಅವನ ಸಿದಥದಂತಗಳಿಗಷ ಆಧಥರವಥಗಿರುವ ಪಿಮ್ಮೇಯದ 
ಸ್ಂದಭಷದಲ್ಲಿ: ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವದು ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯೆೇ. 
ಬಲ್ಹೇನ ಸ್ಹಷೂೇದರನು ನಷೂೇಡುವ ಮೂಲ್ಕವೂ ಅಥವಥ ನಷೂೇಡದಷ ಇದದರೂ, ಅದು 
ಪ್ಥಪ. ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಲ್ವರು ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಊಟಮಥಡುವದನುನ ಬಿಟುಿ ಬಿಡುವದು 
ಅವರಿಗಷ ಅನವಶಯಕವಥಗಿ ಕರ್ಿಕರವಥದ ಪರಿಸಿಾತಿ ಎಂದು ವಥದಸ್ುತ್ಥತ ವಿರ್ಯವನುನ ಒತಿತ 
ಹಷೇಳುವದು ಕಂಡುಬರುತತದಷ. ಏನದದರೂ, ವಿಗಿಹವು ಏನೂ ಅಲ್ಿ ಎಂದು ಅವರಿಗಷ ತಿಳಿದದಷ. 
ವಿಗಿಹದಂದ ಮಥನಸಿಕವಥಗಿ ದೂರವಿರುವದನುನ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯ ಲ್ಕ್ಷಣವನುನ 
ನರೂಪಿಸ್ುವದಲ್ಿ ಎಂದು ಪ್ೌಲ್ನು ಪಿತಿಕ್ರಿಯಸ್ುತ್ಥತನಷ. ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು, ಅವನಗಿಂತ 
ಮುಂಚ್ಚನ ಪಿವಥದಗಳ ಹಥಗಷೇ, ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯಂದಗಷ ಯಥವುದಷೇ ಸ್ಂಧಥನ 
ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದನುನ ಅನುಮತಿಸ್ಲ್ು ನರಥಕರಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. 

ತಮೂ ಹಕುೆಗಳನುನ ಪಿತಿಪ್ಥದಸ್ುವಲ್ಲಿ ಅಚಲ್ರಥಗಿರುವವರಿಗಷೂೇಸ್ೆರ, ಪ್ೌಲ್ನು 
ತನನ ಎರಡನಷಯ ಪರಿಗಣನಷಯ ಕಡಷಗಷ ತಿರುಗಿಸ್ುತ್ಥತನಷ. ತನನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಥನವಿದಷ ಎಂದು 
ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಥಂಸ್ವನುನ ತಿನುನವವನು ತಮಗಿಂತ ಜ್ಞಥನದಲ್ಲಿ 
ಕಡಿಮ್ಮಯರುವವರಿಗಷ ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರಥಗುವದಕ್ಷೆ ಪೊಿೇತ್ಥುಹಸ್ುವವರಥಗಿದಥದರಷ. ಅವರು 
ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ಅಪಿಷಸ್ುವ ಸ್ಮಥರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಥಗವಹಸ್ುವದಕ್ರೆಂತ ಮೊದಲ್ು ಅವರ 
“ಬಲ್ಹೇನ” ಸ್ಹಷೂೇದರನಗಥಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ಥಿಣಕ್ಷೂಟಿ ಅವನಗಥಗಿ ಭಥಗವಹಸ್ದಂತ್ಷ ಸ್ವಲ್ಪ 
ಯೇಚ್ಚಸ್ಬಷೇಕು.  

ನಥವು ಅವನ ಸ್ಂದಷೇಶವನುನ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ಭಷಯಳಗಷ ದನ ನತಯದ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲ ಿ
ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದಕ್ಷೆ ಸಿದದರಥಗುವಥಗ ಪ್ೌಲ್ನ ಇಬಥಬಗಿಸ್ುವಿಕ್ಷಯ ವಿಧಥನವನುನ 
ನಷನಪಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳವದು ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥಗಿದಷ. ಬಲ್ಹೇನ ಸ್ದಸ್ಯರ ನಷೈತಿೇಕ ನಡತ್ಷಯನುನ 
ಸ್ಭಷಯು ಪಿಕಟ್ಟಸ್ಬಷೇಕು ಎಂಬುದನುನ ಅಪೊಸ್ತಲ್ನು ನವಷಹಸ್ಲ್ಲಲ್ಿ. ಬದಲಥಗಿ, ಅವನು 
ಬಲ್ಶಥಲ್ಲಯಥದ ಕ್ಷೈಸ್ತಧಮಷದವರು ಬಲ್ಹೇನನ ಆತೂಸಥಕ್ಷಿಯನುನ ಪರಿಗಣಿಸ್ಬಷೇಕ್ಷಂದು 
ಪಿತಿಪ್ಥದಸಿದಥದನಷ. 
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ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳುಿವದು 

ಜ್ಞತನ್ ಮತ್ುಾ ಸಂಧ್ತನ್ 
ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯಂದಗಷ ಸ್ಂಧಥನ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಳುಳವದು 

ಯೇಚ್ಚಸ್ಲಥಗದ ವಿರ್ಯವಥಗಿದಷ. ವಿಗಿಹಗಳನುನ ಆರಥಧಿಸ್ುತಿತದದವರ ಮಧಯದಲ್ಲಿ, ಸ್ುಳುಳ 
ದಷೇವರಿಗಷ ನಷೈವಷೇದಯ ಮಥಡಿದ ಮಥಂಸ್ವನುನ, ದಷೇವರನುನ ಪೂಜಿಸ್ುವವರಷೂಂದಗಷ 
ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳವದೂ, ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷ. ಜ್ಞಥನದ ಯಥವ ಅಳವಡಿಕ್ಷಯೂ ಅದನುನ 
ಬದಲಥಯಸ್ಲಥಗದು. ಪಿಮಥಣಥನುಗುಣವಥದ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಗಳನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಬಹುದು: 
ಭೂಮಿಯು ಸ್ೂಯಷನ ಸ್ುತತಲ್ೂ ತಿರುಗುತತದಷ. ಸ್ಂಗತಿಗಳು ಪಿತಿ ಇತರ 
ಸ್ಂಗತಿಯಂದಗಷ ಸ್ಮನಥಗಿದದರಷ ಅದಷೇ ರಿೇತಿಯಥದ ಸ್ಂಗತಿಗಳು ಸ್ಮನಥಗಿರುತತವಷ. ಈ 
ಸ್ತಯಗಳನುನ ಪಿಮಥಣಥನುಗುಣವಥದ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಗಳಷ ಳಗಷ ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿರಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿವಷ. ಧಥಮಿಷಕ 
ಮತುತ ನಷೈತಿಕ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಗಳು ಸ್ಪರ್ಿವಥಗಿ ಸ್ೂತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ವಯಕತಗಷೂಳಿಸ್ಲ್ಪಟ್ಟಿರು 
ಸಥಧಯತ್ಷಯದಷಯೇ? ಆಧುನಕ ಜ್ಗತಿತನ ಉತತರಗಳು ಹಷಚಥಿಗಿ, “ಇಲ್ಿ:” ಎಂದಥಗಿವಷ. 
ಪ್ೌಲ್ನು ನಸ್ಂದಷೇಹವಥಗಿ “ಹೌದು” ಎಂದು ಉತತರ ಕ್ಷೂಟ್ಟಿದಥದನಷ. ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯು 
ತಪುಪ-ಅವಧಿ! “ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯಂದ ಪಲಥಯನ ಮಥಡಿರಿ” (10:14) ಎಂಬ ಅವನ 
ಬುದಧವಥದಕ್ಷೆ ಯಥವ ಅಹಷತ್ಷಗಳು ಬಷೇಕ್ಥಗಿಲ್ಿಿ. 

ಧಥಮಿಷಕತ್ಷ ಮತುತ ನಷೈತಿಕತ್ಷಯಲ್ಲಿ, ದಷೇವರ ಅಧಿಕ್ಥರವು ಸ್ತಯವಷಂದು 
ದೃಢೇಕರಿಸ್ುವಥಗ ಪಿಮಥಣ ಗುಣವಥದ ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯು ವಯವಸಿಾತವಥಗಿರುತತದಷ. ಮಥನುರ್ 
ಜ್ಞಥನಕ್ಷೆ ಮಿತಿಯರುತತದಷ. ದಷೇವರು ತ್ಥನಥಗಿಯೆೇ ಇದನುನ ಹಷೇಳಿದಥಗ, ಮನುರ್ಯನಗಷ 
ವಿಧಷೇಯತ್ಷಯಲ್ಿದಷೇ ಬಷೇರಷ ಆಯೆೆಯಲ್ಿ (ಧಮೊೇಷ 6:4).  

ಜ್ಗತುತ ನಷೈತಿಕ ಮಿತಿಯನುನ ಹಷೂಂದದಷ. ಪ್ಷೇತಿನು ಈ ಪಿಮ್ಮೇಯದಲ್ಲಿ ನಷೈತಿಕ ಮತುತ 
ಧಥಮಿಷಕ ಬುದದವಥದಗಳನುನ ಕಂಡು ಕ್ಷೂಂಡನು: ದಷೇವರು ಪರಿಶುದಧನು, ಆದುದರಿಂದ, 
ಆತನ ಜ್ನರು ಸ್ಹ ಪಪರಿಶುದಧರಥಗಿರಬಷೇಕು (1 ಪ್ಷೇತಿ 1:13-16 ನಷೂೇಡಿರಿ). ದಷೇವರ 
ಅಸಿತತವವನುನ ನರಥಕರಿಸ್ುವದು, ಮನುರ್ಯನ ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಳಗಷೂಳುಳವಿಕ್ಷ, ಅಥವಥ 
ಸ್ೃಷ್ಿಗಷೂೇಸ್ೆರವಿರುವ ಆತನ ಪಿಿೇತಿ, ಇದಷಲ್ಿದರ ನಷೈತಿಕ ಮಿತಿಯನುನ ಮನುರ್ಯಕುಲ್ವು 
ಕ್ರತುತಕ್ಷೂಂಡಿದಷ. ಕಳಳತನ ಮತುತ ಕ್ಷೂಲಷ ಇವುಗಳನುನ ಮಥಡುವದು ತಪುಪ ಎಂಬ ತನನ 
ಹಷೇಳಿಕ್ಷಯನುನ ಸ್ಮರ್ಥಷಸ್ುವ ಯಥವ ಆಧಥರವು ನಥಸಿತಕನಗಷ ಇಲ್ಿ. 
ಅತುಯತತಮವಥದದಷದೇನಂದರಷ, ಅವನು ಮೌಲಥಯಧಥರಿತ ಪದದತಿಗಳಿಗಷ ತ್ಥನು ಆದಯತ್ಷಯನುನ 
ಕ್ಷೂಡುತ್ಷತೇನಷ ಅವುಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಜ್ನರು ಭಯಥನಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳನುನ ಮಥಡುವದು ತಪುಪ 
ಎಂದು ಘೂೇಷ್ಸ್ುವರು, ಎಂದು ಹಷೇಳಬಹುದು. ಪ್ೌಲ್ನು ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯನುನ 
ಖಂಡಿಸ್ುವದು ಸಥಧಯ, ಯಥಕಂದರಷ ಜ್ಗತುತ ಸ್ೃಷ್ಿಯಥಗಿರುವದು ಒಳಷಳಯದನುನ ಮತುತ 
ಕ್ಷಟಿದದನುನ ನಧಷರಿಸ್ುವ ಸ್ವಷ ಶಕತನಥದ ದಷೇವರ ಮೂಲ್ಕವಷೇ. ದಷೇವರಿರುವ 
ಕ್ಥರಣದಂದಲಷೇ ಮನುರ್ಯನ ಜಿೇವನದಲ್ಲಿ ನಷೈತಿಕ ಪದಧತಿಯು ಸಥವಭಥವಿಕವಥಗಿದಷ. 
ಧಥಮಿಷಕ ಮತುತ ನಷೈತಿಕತ್ಷಯ ಕುರಿತು ಪಿಮ್ಮೇಯಥತೂಕ ಸ್ತಯಗಳ ಸಥಧಯತ್ಷಗಳಿವಷ, 
ಯಥಕಂದರಷ ನತಯತವದ ಅಸಿಾತವಕ್ಷೆ ಒಬಬನಷೇ ಮಥಗಷದಶಷಯಥಗಿದಥದನಷ ಮತುತ ಆತನ 
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ಸ್ೃಷ್ಿಯನುನ ಆಳುತ್ಥತನಷ. 

ಕೆೈಸಾರಗೆ ಸವತಲುಗಳು 
ಕ್ಷೂರಿಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಷೈಸ್ತರು ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಥೆಗಿ ಭಥಗವಹಸ್ಲ್ು 

ಬಯಸ್ುವದು, ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರ ದಷೇವರನುನ ಆರಥಧಿಸ್ುವ ಉದಷದೇಶಕ್ರೆಂತ 
ವಿಗಿಹಥರಥಧಕರಥದ ತಮೂ ಸಷನೇಹತರಷೂಂದಗಷ ಅನಷೂಯೇನಯ ಭಷೂೇಜ್ನವನುನ ಸಿವೇಕರಿಸ್ಲ್ು 
ಬಯಸ್ುತ್ಥತರಷ. ಪ್ೌಲ್ನು ಅವರ ವಥದವನುನ ಅಥಷ ಮಥಡಿಕ್ಷೂಂಡಿದದನು. ಉದಯಮಿಗಳು 
ಸ್ಹ, ಸಥಮಥಜಿಕ ಹಥಗೂ ಆರ್ಥಷಕ ಲಥಭಗಳಿಗಥಗಿ, ವಿಗಿಹಥಲ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಗಿಹಕ್ಷೆ ನಷೈವಷೇದಯ 
ಮಥಡಿದ ಮಥಂಸ್ವನುನ ಅವರು ಸಷೇವಿಸಿದಥದಗಿ ಬಲ್ವಥದ ವಥಯಜ್ಯವನುನ ಮಥಡಿದದರು. 
ಆದಥಗೂಯ, ಸಥಮಥಜಿಕ ಮತುತ ಆರ್ಥಷಕ ಬಷಲಷಗಳು ಅಂತಗಷತವಥಗಿ ದಷೇವರ ಪಿತೃತವ ಮತುತ 
ಯೆೇಸ್ುವಿನ ಆಧಿಪತಯವನುನ ಅಂಗಿೇಕರಿಸ್ುವದಥಗಿದಷ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿರಬಷೇಕ್ಥದರಷ, ಆತೂಸಥಕ್ಷಿಗಳ 
ವಿರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜ್ಗತಿತನಂದ ಬಷೇಪಷಡುವದ ಅವಶಯವಥಗಿದಷ. ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಹಥನಕ್ಥರಕ 
ಸಥಮಥಜಿಕ ಮತುತ ಆರ್ಥಷಕ ಪರಿಣಥಮಗಳು ಹಂಬಥಲ್ಲಸಿದರೂ ಸ್ಹ, ವಿಶಥವಸಿಗಳು 
ದೃಢವಥಗಿರಬಷೇಕ್ಥಗುತತದಷ. ದಷೇವರಿಗಷ ಪಿಮಥಣಿಕರಥಗುವದಕ್ಷೆ ಅಧಮಷವು 
ಕ್ಷೈಸ್ತಧಮಷದವರಿಗಥಗಿ ಯಥವಥಗಲ್ೂ ಕರ್ಿವನುನ ಮಥಡುತತದಷ. ಕ್ಷೈಸ್ತಧಮಷದವರು ಅದನುನ 
ನರಿೇಕ್ಷಿಸ್ಬಷೇಕು. ಈ ಸ್ಹಷೂೇದರರಿಗಷೂೇಸ್ೆರ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯು ಮುಖ್ಥಮುಖಿಯಲ್ಲಿ 
ಕ್ಷೇಂದಿರಕೃತವಥಗಿದಷ, ಮತುತ ಯಥವುದಷೇ ಅಂತಹ ರೂಢಯು ಕ್ರಿಸ್ತನನುನ 
ಅಂಗಿೇಕರಿಸಿದವರಿಗಷ ಅಸ್ಹನೇಯವಥಗಿದಷ (10:19-21 ನಷೂೇಡಿರಿ). 

ವಿಗರಹತರತಧನೆಯ ದಿೇಘ್ೆಪ್ರಯತ್ುವು 
ಈ ದನದ ನಮೂ ಜ್ಗತಿತನ ಧಥಮಿಷಕ ದೃಶಯವು ಎರಡು ಸಥವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಂದಷ ಇದದ 

ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರಿಗಿಂತ ಗಣನೇಯವಥಗಿ ಬಿನನವಥಗಿದಷ. ಸ್ಮಕ್ಥಲ್ಲೇನ ಕ್ಷೈಸ್ತ ಧಮಷದವರು 
ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯ ಕುರಿತ್ಥದ ಪ್ೌಲ್ನ ಬುದದವಥದವನುನ ಅಸ್ಂಭದದವಥದದಷದಂದು 
ತಳಿಳಹಥಕಬಹುದು. ಕ್ಷಲ್ವರು, ಒಂದು ವಷೇಳಷ ನಮೂಲ್ಲಿ ಯಥರಥದರೂ ದಷೇವಸಥಾನದಲ್ಲಿ 
ಕುಳಿತು ದಷೇವರಿಗಷ ನಷೈವಷೇದಯ ಮಥಡಿದ ಆಹಥರವನುನ ಉಣಣಲ್ು ಸಥಮಥಜಿಕ ಒತತಡದ 
ಅನುಭವವನುನ ಹಷೂಂದದದರಬಹುದು. ಆದಥಗೂಯ, ಹತಿತರದಂದ ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿದರಷ, ನಥವು 
ಆಲಷೂೇಚ್ಚಸಿದ ಹಥಗಷೇ, ಸ್ಂಪೂಣಷವಥಗಿ ನಥವು ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯನುನ 
ತಿರಸ್ೆರಿಸಿಲ್ಿದರಬಹುದಥದ ಸಥದಯತ್ಷಯು ತಿಳಿದುಬರುತತದಷ.  

ಅನಷೇಕ ಬಗಷಯ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯು ಈಗಲ್ೂ ರೂಢಯಲ್ಲಿವಷ. ಭವಿರ್ಯವನುನ 
ಹಷೇಳುವವರು, ಅಭೌತ ಪಿಭಥವಕ್ಷೆ ಒಳಗಥದವರೂ, ಮತುತ ಯಥಷೇಚಾವಥಗಿರುವ ಮಥಂತಿಿಕ 
ವಿದಷಯಗಳಿಂದ ಕ್ಷಲ್ಸ್ ಮಥಡುವದಥಗಿ ಹಷೇಳುವ ಇತರರು. ಚ್ಚಹಷನಯಂದ ಹಸ್ತಸಥಮುದಿಕ್ಷಯ 
ಸಷೇವಷಯನುನ ತಿಳಿಸ್ುವ ಜಥಹೇರಥತುಗಳು ಮತುತ ಟ್ಥಯರಷೂೇ ಕ್ಥಡ್ ಷಗಳು. ಸ್ಣಣ ಪಟಿಣಗಳ 
ಪತಿಿಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿಯು ಸ್ಹ ಇರುವ ಜಥತಕದ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳ ಕ್ಥಲ್ಮುೂಗಳು. ಯಥರಥದರೂ ತಮೂ 
ಉದಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ಕಣಿ ಹಷೇಳುವವರನುನ ಪೊೇಷ್ಸ್ುತಿತರಬಹುದು. ಮೊೇಶಷಯು ಅಂತಹ 
ರೂಢಗಳು ಪರಲಷೂೇಕ ಮತುತ ಭೂಲಷೂೇಕದ ಒಬಬನಷೇ ದಷೇವರನುನ ಆರಥಧಿಸ್ುವವರಷೂಂದಗಷ 
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ಹಷೂಂದಥಣಿಕ್ಷಯಥಗಲಥರವು ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಿಪಡಿಸ್ುತ್ಥತನಷ (ಧಮೊೇಷ 18:10, 11).  
ಖಂಡಿತವಥಗಿಯೂ, ಪ್ೌಲ್ನು ಅಪ್ಥಯಕ್ಥರಿಯಲ್ಿದ ಮೊೇಜ್ು ಎಂದು ಸಥಧಿಸಿದ 

ಅಂತಹ ರೂಢಗಳನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸ್ುತಿತದದನು, ಅವನು ಕ್ಷೂರಿಂಥದವರು ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯು 
ವಯವಹಥರಕ್ಷೆ ಒಳಷಯದು ಎಂದು ವಥದ ಮಥಡಿದದನುನ ತಿರಸ್ೆರಿಸಿದ ಹಥಗಷಯೆೇ. ಭವಿರ್ಯವು 
ದಷೇವರ ಕ್ಷೈಗಳಲ್ಲಿದಷ, ಅಥವಥ ಅದು ನಕ್ಷತಿಗಳ ಮೂಲ್ಕ ಮತುತ ಕ್ಷೈಗಳ ಹಸ್ತಗಳ ಮ್ಮೇಲಷ 
ತಿಳಿಸ್ಲ್ಪಡುತತದಷ. ಭವಿರ್ಯವು ಎರಡೂ ಸ್ಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಿ. ದಷೇವರು ತನನ ಮಹಮ್ಮಯನುನ 
ಅಥವಥ ಸಥವಷಭೌಮತವವನುನ ನಕ್ಷತಿಗಳು, ಹಸ್ತಗಳು, ಅಥವಥ ಮಥಂತಿಿಕ 
ಆಚರಣಷಗಳಷ ಂದಗಷ ಹಂಚ್ಚಕ್ಷೂಳುಳವದಲ್ಿ. ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯು ಸ್ತಿತಲ್ಿ. ಜಷೂಯೇತಿರ್ಯದ 
ಅಂಕಣಗಳು ಅಥವಥ ಹಸ್ತಸಥಮುದಿಕರ ಅಪ್ಥಯಕ್ಥರಿಯಲ್ಿದ ಮೊೇಜ್ು ಎಂದುಕ್ಷೂಂಡು 
ವಿಚಥರಿಸ್ುವವರು ಸ್ಹ “ಅಂತಹ ರೂಢಗಳು ಪಿತಿಯಬಬರಿಗೂ ಅಪ್ಥಯಕ್ಥರಿಯಲ್ಿದ 
ಮೊೇಜಥಗಿವಷಯೇ? ಒಂದು ವಷೇಳಷ ಈ ನಡವಳಿಕ್ಷಯು ಬಲ್ಹೇನ ಸ್ಹಷೂೇದರನು ಪ್ಥಪ 
ಮಥಡುವದಕ್ಷೆ ಪಿಭಥವ ಬಿೇರುತತದಷಯೇ? ಎಂದು ಕ್ಷೇಳಬಷೇಕು. ನಮೂ ಕ್ರಿಯೆಗಳು 
ತಮೂಲ್ಲಿಯೆೇ ಸ್ರಿಯಥಗಿವಷ ಎನುನವದರ್ಿನಷನೇ ಪ್ೌಲ್ನಗಷ ಸ್ಂಬಂಧಪಟಿದಥದಗಿರಲ್ಲಲ್ಿ, ಆದರಷ 
ಆಸ್ಕ್ರತಯಂದ ಸ್ರಿಯಥಗಿರಬಷೇಕ್ಷಂದು ಪಿಯತಿನಸ್ುತಿತರುವವರು ನಮೂ ಉದಥಹರಣಷಯನುನ 
ವಿೇಕ್ಷಿಸ್ುತಿತರುವವರಿಗಷ ಅದು ಸ್ರಿಯಥದದುದ ಎಂಬುದನುನ ಗಿಹಸ್ುವಂತಿರಬಷೇಕು. 

ಒಟ್ಥಿರಷ ವಿಗಿಹಥರಥಧನಷಯಂದಗಷ, ಕ್ಷೈಸ್ತರು ತಮೂ ನಂಬಿಕ್ಷಗಷ ತಮಗಷ 
ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥಗಿರುವ ಕಳಕಳಿಯನುನ ಮತುತ ಆಸ್ಕ್ರತಯನುನ ದಷೇವರಿಗಷ ಅಧಿೇನ 
ಪಡಿಸಿಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತೊರಷ. ನಜ್ವಥದ ಅಥಷದಲ್ಲಿ, ನಮೂ ಜಿೇವಿತದಲ್ಲಿ ಶಷಿೇರ್ಠತ್ಷಯನುನ 
ತ್ಷಗಷದುಕ್ಷೂಳುಳವ ಯಥವುದಷೇ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಅತಯಂತ ಪ್ಥಿಮುಖಯವಥಗಿರುವ ಯಥವುದಷೇ ಆಗಿರಲ್ಲ 
ಅದು ದಷೇವರ ಮಹಮ್ಮಗಿಂತ ಹಷಚಥಿಗಿದದರಷ ಅದು ವಿಗಿಹವಥಗಿದಷ. ಪ್ೌಲ್ನು “ದುರಥಶಷ 
ವಿಗಿಹಕ್ಷೆ ಸ್ಮಥನ” ಎಂದು ಎಚಿರಿಸ್ುವಲ್ಲಿ ಪ್ೌಲ್ನು ಹಂಜ್ರಿಯಲ್ಲಲ್ಿ (ಕ್ಷೂಲ್ಸಷು 3:5). ಈ 
ತತವದ ಮ್ಮೇಲಷ ವಿಸ್ತರಿಸ್ುತ್ಥತ, ನಥವು ನಮೂ ಕುಟುಂಬ, ಸಥವಸ್ಾಯ, ಜ್ನಪಿಿಯತ್ಷ, ಕ್ೌಶಲ್ಯ, 
ಕ್ರಿೇಡಥ ತಂಡಗಳು, ಸಥಹಸ್ಗಳು ಅಥವಥ ಇನನತರ ಅನಷೇಕ ಸ್ಂಗತಿಗಳು. ಒಟ್ಥಿರಷ 
ತತವಗಳಲ್ಲಿ, ದಷೇವರು ಮತುತ ಆತನ ಮಹಮ್ಮಯ ಮುಂದಷ ಯಥವುದು ಇರಬಥರದು; ಆದರಷ 
ಅದರಿಂದಥಚಷಗಷ, ಒಬಬನ ಉದಥಹರಣಷ ಇನಷೂನಬಬನ ಮ್ಮೇಲಷ ಪಿಭಥವ ಬಿೇರಬಹುದು, ಅವನ 
ನಡತ್ಷ ಆತಿೀಕ ಅರಿವು ತನನ ಸ್ವಂತದದಕ್ರೆಂತ ಬಲ್ಹೇನವಥಗಿರಬಹುದು ಇತರರನುನ 
ತಪ್ಥಪದ ಮಥಗಷದಲ್ಲಿ ನಡಷಸ್ಬಹುದು. 

ಟಿಪ್ಪಣೆಗಳು 
1Everett Ferguson, Backgrounds of Early Christianity (Grand Rapids, Mich.: Wm. B. 

Eerdmans Publishing Co., 1987), 110. 2C. L. Thompson discussed archaeological evidence 

of dining facilities in pagan temples. (C. L. Thompson, “Corinth,” in The Interpreter’s 

Dictionary of the Bible, Supplementary Volume, ed. Keith Crim [Nashville: Abingdon Press, 

1962], 180.) 3ಈ ಜ್ಞಥನವು ಸ್ಭಷಗಳನುನ ಹಥವಳಿ ಮಥಡಿದ ಜ್ಞಥನತತವಗಳ ಸಿದಥಧಂತಗಳಷ ಂದಗಷ ಸ್ಂಬಂಧ 
ಹಷೂಂದರಲ್ಲಲ್ಿ (ಉದಥಹರಣಷ 1 ತಿಮೊೇಥಷ 6:20; 2 ಯೇಹಥನ 7 ನಷೂೇಡಿ). ಜ್ಞಥನತತವವಥದವು ಆರಂಭಿಕ 
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ಸ್ಭಷಯಂದ ಕ್ಷಲ್ವು ಆಲಷೂೇಚನಷಗಳನುನ ಅಳವಡಿಸಿಕ್ಷೂಂಡ ಧಥಮಿಷಕ ಮತುತ ತ್ಥತಿವಕ ನಂಬಿಕ್ಷಗಳ 
ಸ್ಂಕ್ರೇಣಷವಥಗಿದಷ. ಇದು ಅಸಿಾತವವಥದದ ಮಥನಸ್ಶಥಸ್ರದ ವಿಭಥಗವಥದ ಡಿವಯೆಲ್ಲಜ್ಮ್ ನ ಲ್ಕ್ಷಣಗಳಿಂದ 
ರೂಪಿಸ್ಲ್ಪಟಿದಷ. ಪದಥಥಷ, ಮಥನವ ದಷೇಹವು ಸಷೇರಿದಂತ್ಷ, ಜ್ಞಥನತತವವಥದಗಳ ಆಲಷೂೇಚನಷಯಲ್ಲ ಿ ಕ್ಷಟಿದದನುನ 
ಒಳಗಷೂಂಡಿತುತ; ಆತ್ಥಯತಿೂಕವಥದದುದ ಒಳಷಳಯದು. ಪದಥಥಷ ಸ್ಂಬಂಧವಥದಗಳು ದುರ್ಿವಷಂದು 
ಪರಿಗಣಿಸ್ಲಥಗುವದರಿಂದ, ಯೆೇಸ್ು ನಜ್ವಥಗಿಯೂ ರಕತಮಥಂಸ್ದಲ್ಲ ಿಬದುಕ್ರದನಷಂಬುದನುನ ಜ್ಞಥನತತವವಥದಗಳು 
ನರಥಕರಿಸಿದರು. ಅವರು ಕ್ಷೇವಲ್ ದಷೈಹಕವಥಗಿದಂತ್ಷ ಕ್ಥಣುತತದಷ ಎಂದು ಹಷೇಳಿದರು. ಈ ಸಿದಥಧಂತವನುನ ಗಿಿೇಕ್ 
ಪದದ ಅಥಷವಥದ “ತ್ಷೂೇರುವಂತ್ಷ” ಎಂಬ ಅಥಷಕ್ಷೂಡುವ “Docetism,” ಎಂದು ಕರಷಯಲಥಯತು. 4David E. 

Garland, 1 Corinthians, Baker Exegetical Commentary on the New Testament (Grand 

Rapids, Mich.: Baker Academic, 2003), 355. 5William Cowper, “Winter Walk at Noon,” in 

The Poems of William Cowper, vol. 2 (Chiswick: C. Whittingham, 1817), 139. 6This 

statement was made in regard to psychology in Herbert Feigl, American Psychologist 14 

(March 1959): 115–28. 7The latter word is used in 10:28. Although the NASB translates both 

words “sacrificed to idols,” the two Greek words would have had considerably different 

connotations for a pious pagan.7ನಂತರದ ಪದವನುನ 10:28 ಬಳಸ್ಲಥಗಿದಷ NASB ವಿಗಿಹಥಪಿಷತಗಳಷಂದು 
ಎರಡು ಪದಗಳು ಅನುವಥದಸಿದರೂ ಸ್ಹ ಎರಡು ಗಿಿೇಕ್ ಪದಗಳು “sacrificed to idols,” ಮೂತಿಷ ಪೂಜಷ 
ಮಥಡುವವರ ಭಕ್ರತಯ ಕುರಿತು ಗಣನೇಯವಥದ ವಿಭಿನನ ಅಥಷಗಳನುನ ಹಷೂಂದದದವು. 8Josephus Against 

Apion 2.23 [191]. 9Enuma Elish, an Akkadian work also called “The Creation Epic,” is 

included in James B. Pritchard, ed. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, 

3rd ed. (Princeton: Princeton University Press, 1969), 60-99. 10ವಿವಿಧ ಬರಹಗಥರರು ವಿವಿಧ 
ಗಿಂಥಗಳಲ್ಲಿ “ಲಷೇಡಿ ವಿಜಿಡಮ್” ನ ಚ್ಚತಿವನುನ ಕಂಡುಕ್ಷೂಳುಳತ್ಥತರಷ. ಪಿಲಥಪಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಿೇದಗಳಲ್ಲ ಿಗಟ್ಟಿಯಥಗಿ 
ಕೂಗುತ್ಥತನಷ (1:15, 16). ವಿಜಿಡಮ್ ಎಂಬುದು ಅಪೊಕೃಪದ ಬುದಧವಂತಿಯ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತನನ ಮಕೆಳಿಗಷ 
ಕಲ್ುಹಸ್ಲ್ು ಪಿಯತಿನಸ್ುತಿತರುವ ಮಹಳಷಯನುನ ತ್ಷೂೇರಿಸ್ುತತದಷ. “ಮಹಷೂೇನನತನ ಬಥಯಯಂದ ನಥನು 
ಹಷೂರಬಿದಷದನು, ಮತುತ ಮಂಜ್ುಗಡಷಡಯೂ ಭೂಮಿಯನುನ ಮುಚ್ಚಿತು” ಎಂದು ವಿಜಿಡಮ್ ಹಷೇಳುತತದಷ (Sirach 24:3; 
NAB); “ವಥಸ್ತವವಥಗಿ, ಅವಳು ಒಂದು ತುದಯಂದ ಮತ್ಷೂತಂದು ತುದಗಷ [ಭೂಮಿಯ ಅಥವಥ ಪರಲಷೂೇಕಗಳ] 
ತಲ್ುಪುತ್ಥತಳಷ.” ಮತುತ ಎಲಥಿ ವಿರ್ಯಗಳನುನ ಚಷನಥನಗಿ ನಯಂತಿಿಸ್ುತ್ಥತಳಷ (Wisdom 8:1; NAB). 

11NLT ನಲ್ಲಿ “ಕ್ಷಲ್ವರು ವಿಗಿಹಗಳನುನ ನಷೈಜ್ವಷಂದು ಯೇಚ್ಚಸ್ುವದರಲ್ಲಿ ಒಗಿಾಕ್ಷೂಂಡಿರುತ್ಥತರಷ, ಆದದರಿಂದ 
ಅವರು ವಿಗಿಹಗಳಿಗಷ ನೇಡಲಥಗುವ ಆಹಥರವನುನ ತಿನುನವಥಗ ಅವರು ಅದನುನ ನಜ್ವಥದ ದಷೇವರುಗಳ 
ಪೂಜಷಯೆಂದು ಭಥವಿಸ್ುತ್ಥತರಷ ಮತುತ ಅವರ ದುಬಷಲ್ ಮನಸಥುಕ್ಷಿಯನುನ ಉಲ್ಿಂಘಿಸ್ುತ್ಥತರಷ.” 12Walter Bauer, 

A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 3rd 

ed., rev. and ed. Frederick William Danker (Chicago: University of Chicago Press, 2000), 

967. 13Bruce J. Malina and Jerome H. Neyrey, Portraits of Paul: An Archaeology of Ancient 

Personality (Louisville: Westminster John Knox Press, 1996), 184. 14Jerome Murphy-

O’Connor, St. Paul’s Corinth: Texts and Archaeology, 3rd rev. and exp. ed. (Collegeville, 

Minn.: Liturgical Press, 2002), 186. 

  




