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ಅಧ್ಯಾಯ 10 

ನಡತೆ ಮತ್ತು ವಿವೆೇಚನಯಶಕ್ತು  

ದ ೇವಾಲಯದಲ್ಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ದ ೇವರುಗಳ್ ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಸಲ್ಲ್ಲಸಿದ ಮಾಾಂಸವನ್ುು 
ತಿನ್ುುವದನ್ುು ಸರ್ಮಥಿಸುವವರು ಎರಡು ವಿಧದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನಾಂದ ಎದುರಿಸಪಟ್ಟರು:  
(1) ಜಾಣತನ್ದ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ ರ್ತುು ಸವತಃ ಜ್ಞಾನಗಳ ಾಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಜನ್ರು ಏನ್ು 
ಮಾಡುತಿುದಾಾರ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಬದಲಾಯಿಸಿಕ ೊಳ್ುದ ೇ ಇರುವ ಜನ್ರ ಜ್ಞಾನ್ಕ ೆ 
ನವ ೇದಿಸುವದು. ಯಾವುದ ೇ ಸರ್ಾಂಜಸವಾದ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ದಿಾಂದ, ವಿಗರಹಗಳ್ 
ದ ೇವಾಲಯದ ಮಾಾಂಸವನ್ುು ತಿನ್ುುವದು ರ್ತುು ಅಲ್ಲ್ಲ ನ್ಡ ಯುತಿುರುವ 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಸುಳ್ಳು ದ ೇವರುಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸಿದ ಊಟ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲು 
ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು. ಇಾಂಥಹ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಕ್ರರಸುನಗ  ಹ ೊಾಂದಿಕ ಯಾಗಿರುವದಿಲಲ.  
(2) ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಮಾನ್ಸಿಕ ಕಾಯಿಾರಿಸುವಿಕ  ಜ್ಞಾನಗಳ್ನ್ುು ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯಿಾಂದ 
ದೊರವಿಟ್ಟಟದಾಲ್ಲ್, ಬಲಹೇನ್ ಕ ೈಸುರು ಅವರು ಮಾಡಿರುವ ವಾತಾಾಸವನ್ುು 
ಗುರುತಿಸಲಾರರು. ಬಲಹೇನ್ರು ಕ್ರರಸುನ್ನ್ುು ತ ೊರ ಯಬ ೇಕು ಇಲವ ೇ ಅವರು ಕ ೈಸುರಲ್ಲ್ಲ 
ವಿೇಕ್ಷಿಸಿದ ಕಪ್ಟ್ತನ್ವನ್ುು ಸಹಸಬಾರದು, ಅಥವಾ ಅವರು ಜ್ಞಾನಗಳ್ಳ ಸರಿ ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ ಅದ ೇ ಊಟ್ದಲ್ಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳ್ ಮಾನ್ಸಿಕ ಕಾಯಿಾರಿಸುವಿಕ  ಇಲಲದ  
ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು. ಯಾರ ಜ್ಞಾನ್ವು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬಲಹೇನ್ರಾದವರು 
ಪಾಪ್ದಲ್ಲ್ಲ ಬಿೇಳ್ಳವದಕ ೆ ಕಾರಣವಾಗುತುದ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುವರ ೊೇ.  

ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿದಾರೊ, ಜ್ಞಾನಗಳ್ಳ ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ 
ದ ೇವಾಲಯದಲ್ಲ್ಲ ಮಾಾಂಸವನ್ುು ತಿನ್ುುವದನ್ುು ವರ್ಜಮಸಬ ೇಕು. ಹಕುೆಗಳ್ 
ದೃಢಪ್ಡಿಸುವಿಕ ಗಿಾಂತ ಬಲಹೇನ್ರಾಗಿರುವ ಸಹ ೊೇದರರ ಆತಮಗಳ್ಳ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾಗಿವ . 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಇವುಗಳ್ನ್ುು ಅಧ್ಾಾಯ 9ರಲ್ಲ್ಲ ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದಾಾನ . ಆವನ್ು 
ಸುವಾತ ಮಗಾಗಿ ತನ್ು ಹಣಕಾಸಿನ್ ಬ ಾಂಬಲದ ತನ್ು ಹಕೆನ್ುು ತ ೊರ ದು ಬಿಟ್ಾಟಗ, 
ಜ್ಞಾನಗಳಾದ ಕ ೈಸುರು ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ ಆರಾಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಗಿರುವ ಅಪಾದಿಸುವ 
ಹಕೆನ್ುು ತ ೊರ ದುಬಿಟ್ಟರು. ತನ್ು ವಿಷಯವನ್ುು ಸ್ಾಾರ್ಪಸಿ, ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಮೊದಲನ ಯ 
ದೃಢಪ್ಡಿಸುವಿಕ ಗ  ಹಾಂತಿರುಗುತಾುನ , ರ್ುಖ್ಾವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಗಳ್ಳ ಮಾನ್ಸಿಕವಾದ 
ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಕಾಯಿಾರಿಸುವಿಕ ಯಿಲಲದ ೇ ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯ ಅಪ್ರಾಧಿ 
ರ್ನ ೊೇಭಾವವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾರ ಾಂದು ಅಧ್ಾಾಯ 10 ಅಧ್ಾಾಯ 8ರಲ್ಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದ 
ರ್ುಖ್ಾವಿಷಯಗಳಿಗ  ಹಾಂತಿರುಗುತುದ . ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬಲಹೇನ್ರಾಗಿರುವವರ ಮೇಲ  
ಅದರ ನ್ಕಾರಾತಮಕ ಪ್ರಿಣಾರ್ಗಳ್ನ್ುು ಬದಿಗಿಟ್ುಟ, ಕ ೈಸುರು ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ 
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ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ ಪಾಪ್ ಮಾಡುವವರಾಗಿದಾಾರ .  

“ಇಸ್ಯಾಯೇಲೆೇ ಜ್ಞಯನಪಕದಲ್ಲಿಟ್ತುಕೆ ೇ” (10:1-5) 
1ಸಹೆ ೇದರರೆೇ, ಮತುಂದಿನ ಸುಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೇವು ಲಕ್ಷವಿಡಬೆೇಕೆುಂದತ ನಯನತ 

ಅಪೆೇಕ್ಷಿಸತತೆುೇನೆ ಅದೆೇನುಂದರೆ, ನಮಮ ಪಿತ್ೃಗಳೆಲಿರ  ಮೇಘದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿದದರತ; 
2ಅವರೆಲಿರ  ಸಮತದಾವನತು ದಯಟಿಹೆ ೇದರತ; ಅವರೆಲಿರ  ಮೇಶೆಯ 
ಶಿಷ್ಾರಯಗತವದಕಯಾಗಿ ಮೇಘದಲ್ಲಿಯ  ಸಮತದಾದಲ್ಲಿಯ  ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನವನತು ಹೆ ುಂದಿದರತ; 
3ಅವರೆಲಿರ  ದೆೈವಿೇಕವಯದ ಒುಂದೆೇ ಆಹಯರವನತು ತಿುಂದರತ 4ಅವರೆಲಿರ  ದೆೈವಿಕವಯದ 
ಒುಂದೆೇ ನೇರನತು ಕತಡಿದರತ; ಹೆೇಗುಂದರೆ ಅವರ ಹುಂದೆ ಹೆ ೇಗತತಿುದದ ದೆೈವಿಕವಯದ 
ಬುಂಡೆಯೊಳಗಿುಂದ ಬುಂದ ನೇರನತು ಕತಡಿಯತತಿುದದರತ; ಆ ಬುಂಡೆ ಕ್ತಾಸುನೆೇ. 5ಆದರ  
ಅವರೆ ಳಗೆ ಬಹತಮುಂದಿಯ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆೇವರತ ಸುಂತೆ ೇಷಿಸಲ್ಲಲಿ. ಅವರತ ಅಡವಿಯಲ್ಲಿ 
ಸುಂಹರಿಸಲಪಟ್ುರೆುಂದತ ಬರೆದದೆಯಷ್ೆು. 

ವಚನಗಳು 1, 2. ರ ೊೇರ್ನ್ ಲ ೊೇಕದ ವಾಾಪಾರಿ ಕ ೇಾಂದರಗಳ್ಳದಾಕೊೆ 
ಚದುರಿಹ ೊೇದ ಯೆಹೊದಾರು ತಾವು ಯೆಹೊದಾ ಜನ್ಸರ್ೊಹದ ೊಾಂದಿಗ  ಎಷಟರ ರ್ಟ್ಟಟಗ  
ಬ ರ ತುಕ ೊಳ್ುಬಾರದ ಾಂಬ ಅಭಿಪಾರಯದಲ್ಲ್ಲ ವಾತಾಾಸವುಳ್ುವರಾಗಿದಾರು. ಕ ಲವರು ತರ್ಮ 
ಸಾಳ್ವನ್ುು ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ ಸಾಂಸೃತಿಯ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡಿದಾರು ರ್ತುು 
ಇತರರಿಗಿಾಂತ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ವಾಾಪಾರದಲ್ಲ್ಲ ಸರ್ೃದಿಾಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾರು. ಸರ್ಯವು 
ಕಳ ಯುತಿುರುವ ಹಾಗ , ಈ ಯೆಹೊದಾ ವಾಾಪಾರಿಗಳ್ಳ ರ್ತುು ಕುಶಲಕರ್ಮಮಗಳ್ಳ ತರ್ಮನ್ುು 
ತಾವು ತರ್ಮ ವಾಾಪಾರವನ್ುು ಪ್ರಗತಿಪ್ತರದತು ನ್ಡ ಸುವ ಅಭಾಾಸಗಳ್ನ್ುು 
ಅಳ್ವಡಿಸಿಕ ೊಾಂಡರು. ಮೊದಲು ಪೌಲನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥಕ ೆ ಬರುವ ಮೊದಲು ಯೆಹೊದಾರು 
ಅನ ೇಕ ವಷಮಗಳಿಾಂದ ದ ೇವಾಲಯದಲ್ಲ್ಲ ಸ್ ೇರಿಬರುತಿುದಾ ವಾಾಪಾರಿ ಸಾಂಸ್ ಾಗಳ್ 
ಭಾಗವಾಗಿದಾರು. ಅವರು ಸಹ ಕುಶಲಕರ್ಮಮಗಳ ೊಡನ  ಸ್ ೇರಿಬರುತಿುದಾರು ರ್ತುು 
ಧರ್ಮಶಾಸರ ರ್ತುು ಆಥಿಮಕ ಸ್ಾಾನ್ಗಳ್ ಲಾಭಗಳ್ ಕುರಿತು ಪ್ರಭಾವ ಬಿೇರಲು 
ಪ್ರಯತಿುಸುತಿುದಾರು. ಅವರು ತರ್ಮ ಅವಶಾಕತ ಗಳ್ನ್ುು ದ ೇವಾಲಯದ ಸ್ಾವಮಜನಕ 
ಊಟ್ದ ಕ ೊೇಣ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ವ ೈಚ್ಾರಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತಿುದಾರು. ಬಹುಶಃ ಪೌಲನ್ು ಇಾಂಥಹ 
ರ್ುಕು ರ್ನ್ಸಿಿನ್ ವಾಾಪಾರಿಗಳ್ನ್ುು ಇತರರಿಗಿಾಂತ ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು ಆಲ್ಲ್ಸಲು ಬಹಳ್ 
ಪ್ರಿಣಾರ್ಕಾರಿಯಾಗಿದಾಾರ ಾಂದು ಕಾಂಡುಕ ೊಾಂಡಿರಬಹುದು; ಆದರ  ಅವರಲ್ಲ್ಲ ಕ ಲವರು 
ಕ ೈಸುರಾಗುವಾಗ, ಅವರು ಈ ಸ್ಾವಮಜನಕ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುಗ ೊಳ್ಳುವದನ್ುು 
ರ್ುಾಂದುವರ ಸಿದರು.  

ವಿಗರಹಗಳ್ ದ ೇವಾಲಯದಲ್ಲ್ಲ ಊಟ್ಮಾಡುವದು ತರ್ಮ ಹಕುೆ ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾ ಯೆಹೊದಾ ಕ ೈಸುರು ದ ೇವಾಲಯದಲ್ಲ್ಲ ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಎರಡು 
ಕಾರಣಗಳಿಾಂದ ಗೌರವವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾರು. ಮೊದಲನ ಯದಾಗಿ, ಯೆಹೊದಾರಾಗಿ, ಅವರು 
ಮೊೇಶ ಯ ಧರ್ಮಶಾಸರದ ಕುರಿತು ಯೆಹೊದ ೇತರ ಕ ೈಸುರಿಗಿಾಂತ ಹ ಚುಾ 
ಜ್ಞಾನ್ವುಳ್ುವರಾಗಿದಾರು. ಎರಡನ ಯದಾಗಿ, ಸರ್ೃದಾ ವಾಾಪಾರಿಗಳಾಗಿ, ಅವರು ಬಹುಶಃ 
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ತರ್ಮ ರ್ನ ಗಳ್ನ್ುು ಸಭ  ಸ್ ೇರಿಬರುವ ಸಾಳ್ಗಳ್ನಾುಗಿ ನೇಡಿರಬಹುದು, ನಮಮ 
ಪೂವಿಿಕರೆಲಿರತ ಮೇಡಗಳ ಕೆಳಗೆ ಸಮತದಾದ ಮ ಲಕ ಎಲಿರ  ದಯಟಿಹೆ ೇದರತ ಎಾಂದು 
ಪೌಲನ್ು ಬರ ಯುವಾಗ, ಅವನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೈಸುರಾದ ಜನಾಾಂಗಿೇಯ 
ಯೆಹೊದಾರ ೊಾಂದಿಗ  ಗುರುತಿಸಿಕ ೊಳ್ುಲು ಅಲಲಗಳ ಯುತಿುದಾನ್ು (ರ ೊೇಮಾ 9:3 ನ ೊೇಡಿರಿ). 
“ನ್ರ್ಮ” ಎಾಂಬ ಬಹುವಚನ್ವು ಪೌಲನ್ನ್ುು ರ್ತುು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಯೆಹೊದಾ 
ಕ ೈಸುರನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿದ . 9:9ರಲ್ಲ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸರದ ರ್ೊಲಕ ಪೌಲನ್ು ನೇಡಿರುವ 
ಉದಾಹರಣ  ಯೆಹೊದ ೇತರರಿಗಿಾಂತ ಪ್ರಿವತಮನ  ಹ ೊಾಂದಿದ ಯೆಹೊದಾರನ್ುು ಹ ಚುಾ 
ಒತಾುಯಪ್ಡಿಸುತುದ .  

Carl Holladay ಈ ಹ ೇಳಿಕ ಯನ್ುು ನೇಡುತಾುರ : “ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ಲವರು ದ ೇವರ 
ಎದುರಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಮ ಸ್ಾಾನ್ ತರ್ಗ  ಸವಾಲನ್ುು ನೇಡದಾಂತ ಹಕುೆಗಳ್ ಭರವಸ್ ಯನ್ುು 
ನೇಡುತುದ  ಎಾಂದು ಉಹಸುತಿುದಾರು; ಅವರು ತರ್ಗಿರುವ ಸ್ಾಾನ್ವು ಅಲಲಗಳ ಯುವಾಂತದಾಲಲ 
ಎಾಂದು ಸಹ ಭಾವಿಸುತಿುದಾರು.”1 ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಪಾರಚೇನ್ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರು ತರ್ಮ 
ಮಚಾನ್ ಸ್ಾಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ ದೊರುವದರಲ್ಲ್ಲ ಬ ೇರೊರಿದಾರು ಎಾಂಬ ಸಾಂದ ೇಹಕ ೆ ಒಳ್ಗಾಗಿದಾರು, 
ಅವನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಿವತಮನ  ಹ ೊಾಂದಿರುವ ಕ ೈಸುರನ್ುು ಸಾಂಬ ೊೇಧಿಸುತಿುದ ಾೇನ  
ಎಾಂಬುದನ್ುು ಸಪಷ್ಟೇಕರಿಸುವಲ್ಲ್ಲ ಅಪೊಸುಲನ್ು ವಿಫಲನಾದನ್ು. ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾ ಜನ್ರು 
ಕ ಾಂಪ್ು ಸರ್ುದರವನ್ುು ದಾಟ್ಟಬಾಂದರು ಎಾಂಬುದು ಪೌಲನ್ ವಾದಕ ೆ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾಗಿತುು 
(ವಿಮೊೇ. 14:21, 22). ದ ೇವಜನ್ರನ್ುು ಐಗುಪ್ಯರ ಸ್ ೈನ್ಾದಿಾಂದ ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸಿದ ಮೊೇಡವು 
ಅವರ ಮೇಲ  ವಾಾರ್ಪಸಿಕ ೊಾಂಡಿತುು; ನೇರು ಅವರ ಎರಡೊ ಕಡ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಗ ೊೇಡ ಗಳ್ಾಂತ  
ನಾಂತುಕ ೊಾಂಡಿತುು.  

ಐಗುಪ್ಯದ ದಾಸತವದಿಾಂದ ಸಿನಾಯಿ ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ ಜನ್ರು ದಾಟ್ಟ ಬಾಂದ ಕ್ಷಣವು 
ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರು ದ ೇವರು ಆದುಕ ೊಾಂಡ ಜನಾಾಂಗ ಎಾಂಬುದು ಸಪಷಟವಾಗುತುದ . ಹ ೊಸ 
ಜನಾಾಂಗವು ಫರ ೊೇಹನ್ನ್ ದೃಷ್ಟಯಿಾಂದ ದ ೇವರ ದೃಷ್ ಎಡ ಗ  ದಾಟ್ಟಬಾಂತು, ಇದು ಆತನ್ 
ಸ್ ೇವಕನಾದ ಮೊೇಶ ಯ ರ್ೊಲಕ ಕಾಯಮರೊಪ್ಕ ೆ ಬಾಂತು. ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರ ಪ್ರಯಾಣ 
ಐಗುಪ್ಯದ ದಾಸತವದಿಾಂದ ಕ್ರರಸುನ್ು ನೇಡುವ ಸ್ಾವತಾಂತರದಲ್ಲ್ಲ ಬಾಂತು ಎಾಂಬುದರ ೊಾಂದಿಗ  
ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸುವದನ್ುು ಪೌಲನ್ು ಎಷಟರರ್ಟ್ಟಟಗ  ಉದ ಾೇಶಿಸಿದಾನ್ು ಎಾಂಬುದು ಅಖ್ಚತವಾಗಿದ , 
ಆದರ  ಅವನ್ು ಕ ಾಂಪ್ು ಸರ್ುದರವನ್ುು ದಾಟ್ಟಬಾಂದಿರುವದು ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರಿಗ  
ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದ ಅಾಂಶವಾಗಿತುು ಎಾಂಬುದನ್ುು ನ ೊೇಡುತಾುನ . ಕ ೇವಲ ಸರ್ುದರವನ್ುು 
ದಾಟ್ಟ ಬಾಂದಿರುವದು ದ ೇವರಲ್ಲ್ಲ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರ ಸ್ಾಾನ್ವನ್ುು ಬದಲಾಯಿಸಿತು, 
ರಕ್ಷಣ ಹ ೊಾಂದಿದವರನ್ುು ಅವಿಶಾವಸಿಗಳಿಾಂದ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವು ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸುವ 
ರ ೇಖ್ ಯಾಗಿತುು. ದ ೇವರ ಸ್ ೇವಕನಾಧ ಮೊೇಶ  ಧರ್ಮಶಾಸರವನ್ುು ನೇಡಲು 
ಕಾರಣನಾದನ್ು ರ್ತುು ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರು ಅವನಗ  ಉತುರದಾಯಿಗಳಾದರು. ಕ್ರರಸುನ್ 
ಬ ೊೇಧನ ಗಳಿಗ  ಪ್ೂವಮಛಾಯೆಯಾಗಿ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರ ಇತಿಹಾಸದ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದ 
ಘಟ್ನ ಗಳ್ನ್ುು ನ ೊೇಡುವಾಗ, ಪೌಲನ್ು ಜನಾಾಂಗವು ಮೊೇಶ ಯ ಕ ೈಗಳಿಾಂದ ಮೇಡದಲ್ಲಿ 
ಮತ್ತು ಸಮತದಾದಲ್ಲಿ ದಿೇಕ್ಷಯಸ್ಯುನವನತು ಹೆ ುಂದಿತ್ತ ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . 

 ನಾಲುೆ ವಚನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಐದು ಬಾರಿ ಪೌಲನ್ು ಕ ಾಂಪ್ು ಸರ್ುದರದ ಬಳಿಯಲ್ಲ್ಲ 
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ನ್ಡ ದಿರುವ ಸಾಂಗತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಎಲಿರ  ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡರು ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  
(πάντες, pantes). ಈ ಘಟ್ನ ಗಳ್ಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರಿಗ  ತಾವು 
ದ ೇವರಿಾಂದ ಆಯುಾಕ ೊಾಂಡವರು ಎಾಂಬುದಕ ೆ ಏನ ೊೇ ಒಾಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಭರವಸ್ ಯನ್ುು 
ನೇಡಿದವು. ಪೌಲನ್ು, ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರು ದೊರು ಹ ೇಳ್ಳವವರಾದರು ಎಾಂದು 
ಪ್ರದಶಿಮಸಿದರು ಎಾಂಬುದನ್ುು ವಾದಿಸುತಾುನ . ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ ೊಾಂದಿಗ  ಊಟ್ಮಾಡುತಿುದಾ 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರು ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರ ಮೇಲ  ಬಾಂದ ತಿೇಪ್ಮನ್ುು ಕ್ರರಸುನ್ 
ದ ೇಹದ ಮೇಲ  ತರುವ ಅಪಾಯವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾರು. 

ವಚನ 3. ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರು ದ ೇವರು ತನ್ುನ್ುು ತಾನ್ು ಅವರ ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿಕ ೊಳ್ುಲು ಎರಡು ಮಾಗಮಗಳ್ನ್ುು ಗುರುತಿಸಿದಾಾನ  ಎಾಂದು ತಿಳಿದಿದಾರು. 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಾಂದಿಗ  ಸಾಂಬಾಂಧ ಹ ೊಾಂದಿದ ರ್ತುು ಪ್ಶಾಾತಾುಪ್ದಿಾಂದ ತುಾಂಬಿದಾರ 
ಪ್ರಿಣಾರ್ವಾಗಿ ದ ೇವರು ಕರುಣ ಯಿಾಂದ ನೇಡಿರುವ ಪಾಪ್ಗಳ್ ಕ್ಷಮಾಪ್ಣ ಗ  
ಸಾಂಬಾಂಧಹ ೊಾಂದಿದ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವಾಗಿದ . ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರಿಗ  ಮೊೇಶ ಯಾಂದಿಗ  
ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಹ ೊಾಂದಿರುವದು ದ ೇವರಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊಸ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ಪಾರರಾಂಭಿಸಲು 
ಸಹಾಯವಾಯಿತು; ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರ ದ ೇವರ ೊಾಂದಿಗಿನ್ ರ್ಜೇವಿತ 
ಪ್ಶಾಾತಾುಪ್ಹ ೊಾಂದಿದ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ತರ್ಮ ಪಾಪ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನೇರಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ರ್ುಳ್ಳಗುವಾಗ 
ಪಾರರಾಂಭವಾಯಿತು (ಅ.ಕೃ. 2:38; 22:16). ದ ೇವರು ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದ ರ್ೊಲಕ ರಕ್ಷಿಸಲು 
ಕಾಯಮತತಪರನಾದನ್ು.  

ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದ ೊಾಂದಿಗ , ದ ೇವರು ಸಭ ಗ  ಕತಮನ್ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಸಹ ನೇಡಿದಾಾನ . 
ಇದರ ರ್ೊಲಕ ಆತನ್ು ಕ ೈಸುರಿಗ  ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಿಾಂದ ರ್ಜೇವಿಸುವ ಬಲವನ್ುು ನೇಡುತಾುನ . 
ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರು ಒಾಂದು ವಿಧದ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸಿದ ಹಾಗ , 
ಅವರು ಒಾಂದು ವಿಧದ ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಸಹ ಅನ್ುಭವಿಸಿದರು. ಕ ಾಂಪ್ು 
ಸರ್ುದರವನ್ುು ದಾಟ್ಟಬಾಂದ ಎಲಿರ  ಒುಂದೆೇ ಆತಿೀಕ ಆಹಯರವನತು ತಿುಂದರತ ಎಾಂದು 
ಪೌಲನ್ು ಬರ ಯುತಾುನ . ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರು ರ್ನ್ು ತಿಾಂದು (ವಿಮೊೇ. 16:4, 31) ರ್ತುು 
ಬಾಂಡ ಯಿಾಂದ ದ ೇವರು ನೇಡಿದ ನೇರಿನಾಂದ (ವಿಮೊೇ. 17:6) ಬದುಕ್ರಕ ೊಾಂಡರು. ಅದ ೇ 
ರಿೇತಿ ಪೌಲನ್ು, ದ ೇವರು ತನ್ು ಸಭ ಯನ್ುು ಆತಿೀಕ ರ ೊಟ್ಟಟ ರ್ತುು ಪಾನೇಯದ ರ್ೊಲಕ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ನ್ುು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಅವರು ಕೊರಜ ಯು ತರ್ಗ  ಏನಾಗಿದ  
ಎಾಂಬುದನ್ುು ಪ್ರತಿಬಿಾಂಬಿಸುವಾಗ ಅವರನ್ುು ಒಟ್ಾಟಗಿ ಸ್ ೇರಿಸುತುದ  ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ಸೊಚಸುತಾುನ . ಯೇಹಾನ್ 6:31-51ರಲ್ಲ್ಲ, ಯೆೇಸು ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲನ್ ರ್ನ್ುವನ್ುು 
ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಾುನ . ಈ ವ ೇದಭಾಗದಲ್ಲ್ಲರುವ ಆತನ್ ಭಾಷ ಯು ಕತಮನ್ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು 
ಗೌರವಿಸಬ ೇಕು ಎಾಂಬ ಕರ ಯನ್ುು ನೇಡುತುದ . ರ್ನ್ು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿದ , ಒಾಂದು 
ಯೆೇಸು ಕ್ರರಸುನ್ ಸಾಂಕ ೇತ. ಯೇಹಾನ್ 6:35 ಯೆೇಸು ಹ ೇಳಿದುಾ, “ರ್ಜೇವಕ ೊಡುವ ರ ೊಟ್ಟಟ 
ನಾನ ೇ; ನ್ನ್ು ಬಳಿಗ  ಬರುವವನಗ  ಎಾಂದಿಗೊ ಹಸಿವ ಯಾಗುವದಿಲಲ ರ್ತುು ನ್ನ್ುನ್ುು 
ನ್ಾಂಬುವವನಗ  ಎಾಂದಿಗೊ ನೇರಡಿಕ ಯಾಗುವದಿಲಲ.”  

ವಚನ 4. 10:3, 4ರಲ್ಲ್ಲ ರ್ೊರು ಸ್ಾರಿ ಆತಿೀಕ (πνευματικός, pneumatikos) 
ಎಾಂಬ ಪ್ದವು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲಾಗಿದ . ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರು “ಆತಿೀಕ ಆಹಾರವನ್ುು ತಿಾಂದರು” 
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ರ್ತುು ಆತಿೀಕ ಪಯನೇಯವನತು ಕತಡಿದರತ ರ್ತುು ಅವರನ್ುು ಹಾಂಬಾಲ್ಲ್ಸಿದ ಬಾಂಡ  
“ಆತಿೀಕವಾಗಿತುು.” ಅಪೊಸುಲನ್ು ಕ್ರರಯಾವಿಶ ೇಷಣದಲ್ಲ್ಲ ಏನ್ನ್ುು ಅರ ೈಮಸುತಾುನ ೊೇ ಅದು 
ಸತಾವಾಗಿದ . ಪ ೇತರನ್ು ಈ ಪ್ದವನ್ುು “ವಾಸುವವಲಲದ” ಎಾಂಬುದಕ ೆ 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ . ಕ ೈಸರರು “ಆತಿೀಕ” ರ್ನ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲಪಟ್ಟಟದಾಾರ  ರ್ತುು ನಜವಾಗಿ 
ಪಾರಣಿಗಳ್ ವಧ್ ಮಾಡುವದಕ ೆ ಬದಲಾಗಿ “ಆತಿೀಕ” ಯಜ್ಞಗಳ್ನ್ುು ಸರ್ಮರ್ಪಸುತಾುರ   
(1 ಪ ೇತರ 2:5). 

ಪೌಲನ್ು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಬರ ದ ಪ್ತರಕ್ರೆಾಂತ ಎಲಾಲ ಪ್ತರಗಳ್ನ್ುು ಸ್ ೇರಿಸಿ 
“ಆತಿೀಕ” ಎಾಂಬುದಾಗಿ ಅನ ೇಕ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ಗುರುತಿಸಿದಾಾನ . ಅವನ್ು ಜನ್ರು 
“ಆತಿೀಕ” ರಾಗಿದಾಾರ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿದಾಾನ  (2:15), ತನ್ು ಭ ೊೇದನ  ರ್ತುು ಪ್ಟ್ಟಣದಲ್ಲ್ಲದಾ 
ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ರ್ದಾದಲ್ಲ್ಲ ತನ್ು ಸ್ ೇವ ಯಾಂದಿಗ  (9:11). ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು “ಆತಿೀಕ” 
ವರಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾರು (12:1; 14:1), ರ್ತುು ಅವರು ತಾವು ರ್ುಾಂದಿನ್ ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲ 
“ಆತಿೀಕ” ದ ೇಹಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದುತ ುೇವ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು (15:44, 46). 
ಸಹಜವಾಗಿ, ಅಪೊಸುಲನ್ು ದ ೇವರ ಉದ ಾೇಶ ನ ರವ ೇರುವಾಗ ಏನ ೊೇ ಒಾಂದು “ಆತಿೀಕ” 
ಎಾಂಬುದನ್ುು ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾನ್ು. ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರ ೊಾಂದಿಗ  ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ ಜ ೊತ ಯಾಗಿದಾ 
ಆಹಾರ, ಪಾನೇಯ ರ್ತುು ಬಾಂಡ  ಸ್ಾರ್ನ್ಾ ವಿಧದವುಗಳ ೇನ್ಲಲ. ಅವು ಕ ೊಡಲಪಟ್ 
ವಿಧ್ಾನ್ ರ್ತುು ಅವುಗಳ್ ಉದ ಾೇಶ ದ ೈವಿೇಕ ಯೇಜನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸರಿಹ ೊಾಂದುತುವ . ಹಾಾಗೊ, 
ಕ ಲವು ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು “ಆತಿೀಕ” ಎಾಂಬ ಪ್ದವನ್ುು ಪ ೇತರನ್ು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದ 
ವಿಧದಾಂತ  “ವಾಸುವವಲಲದ” ಅಥಮದಲ್ಲ್ಲ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ . 15:39-50ರಲ್ಲ್ಲ 
ಚಚಮಸಲಾಗ ಆತಿೀಕ ದ ೇಹವು ವಾಸುವವಲಲದಾಾಗಿದ , ಅದು “ರಕು ರ್ತುು ಮಾಾಂಸದಿಾಂದ” 
ಕೊಡಿದಾಲಲ (15:50). ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರನ್ುು ಹಾಂಬಾಲ್ಲ್ಸಿದ ಆತಿೀಕ ಬಾಂಡ  
ವಾಸುವ ಬಾಂಡ ಯಲಲ.  

ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಪೌಲನ್ು “ಆತಿೀಕ ಆಹಾರ” ರ್ತುು “ಆತಿೀಕ ಪಾನೇಯ” ದ ೊಾಂದಿಗ  
ನಲ್ಲ್ಲಸಿದಾಲ್ಲ್ಲ ನಾವು ವಿರಾರ್ವಿಲಲದ ೇ ಓದುತಾು ಹ ೊೇಗುತಿುದ ಾವು, ಆದರ  ಆತನ್ು ಅವರತ 
ತ್ಮಮನತು ಹುಂಬಯಲ್ಲಸತತಿುರತವ ಆತಿೀಕ ಬುಂಡೆಯೊಳಗಿುಂದ ಕತಡಿಯತತಿುದದರತ; ಆ ಬುಂಡೆ 
ಕ್ತಾಸುನೆ ಎುಂದತ ಸ್ೆೇರಿಸತತಯುನೆ. ಈ ಹ ೇಳಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಅವನ್ು ಸತಾವ ೇದದ ಅರ ೈಮಸುವಿಕ ಯ 
ಗುಣಲಕ್ಷಣವಲಲ ವಿಧ್ಾನ್ವನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ . ಪೌಲನ್ು ಹಳ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯನ್ುು 
ಅಲಾಂಕಾರಿಕವಾಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಿುದಾಾನ ೊೇ ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಸ್ಾಾಂಕ ೇತಿಕವಾಗಿ 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಿುದಾಾನ ೊೇ? ಹಳ  ಒಡಾಂಬಡಿಕ  ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರನ್ುು 
ಹಾಂಬಾಲ್ಲ್ಸಿದ ಬಾಂಡ ಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನ್ನ್ೊು ಹ ೇಳ್ಳವದಿಲಲ. ಅಪೊಸುಲನ್ 
ದೃಢಪ್ಡಿಸುವಿಕ ಗ  ರ್ೊಲ ಯಾವುದು ರ್ತುು “ಕ್ರರಸುನ್ು ಬಾಂಡ ಯಾಗಿದಾಾನ ” ಎಾಂದು ಏಕ  
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ ? 

ಅವರು ಕ ಲವು ಸ್ಾಧಾತ ಗಳ್ನ್ುು ಪ್ಟ್ಟಟಮಾಡುತಾುರ , ಬಾಂಡ ಯ ಕಲಪನ ಯನ್ುು 
ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರಿಗ  ಒದಗಿಸುವದರಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರ ಸಿಾರತ ಯನ್ುು ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸುತಾುನ .2 ದ ೇವರು 
ಬಾಂಡ ಯಿಾಂದ ನೇರನ್ುು ಅವರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲ್ಲ ರ್ತ ು ಕ ೊನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿದನ್ು (ವಿಮೊೇ 
17:6; ಅರಣಾಕಾಾಂಡ 20:8). ದ ೇವರು ತನ್ು ಜನ್ರ ೊಾಂದಿಗ  ಇರುವದನ್ುು 
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ರ್ುಾಂದುವರ ಸಿದನ್ು, ಬರುವಾಂತ ವಷಮಗಳ್ಳದಾಕೊೆ ಅವರ ಅವಶಾಕತ ಗಳ್ನ್ುು 
ಒದಗಿಸಿದನ್ು, ಪೌಲನ್ು ಬಹುಶಃ ದ ೇವರು ಸ್ಾಾಂಕ ೇತಿಕವಾಗಿ ಬಾಂಡ ಯಾಗಿದಾಾನ  ಎಾಂದು 
ಸೊಚಸುತಿುರಬಹುದು (ಧಮೊೇಮ 32:4) ನ್ಲವತುು ವಷಮಗಳ್ ವರ ಗ  ಜನ್ರನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿ 
ಅವರಿಗ  ಒದಗಿಸಿದ ದ ೇವರು. ಪೌಲನ್ು ರ್ತುು ಇತರ ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಕ ೈಸುರು 
ಯೆೇಸು ದ ೈವಿೇಕನಾಗಿದಾನ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ತಿಳಿದುಕ ೊಾಂಡಿದಾಾರ . ಹಳ  ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ದ ೇವರು ಮಾಡಿರುವದ ಲಲವು ಕ್ರರಸುನ್ ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿದ . ಯೇಹಾನ್ನ್ು ತನ್ು 
ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು ಸಹಜವಾಗಿದ . ಪೌಲನ್ ನಧ್ಾಮರ ಹಳ  ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಕರ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಅವನ್ು ಏನ್ನ್ುು ಅರಿತಿದಾನ ೊೇ ರ್ತುು ಯೆೇಸುವಿನ್ ವಾಕ್ರುತವವನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುತುದ . 
ದ ೈವಿೇಕನಾದ ಯೆೇಸವು ಪಾರರಾಂಭದಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರ ೊಾಂದಿಗ  ಇದಾವನ್ು ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸುತಾು 
ಪಾರರಾಂಭಿಸುತಾುನ  (ಯೇಹಾನ್ 1:1). ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರು ಹಾಂಬಾಲ್ಲ್ಸಿದ ದ ೇವರು ಬಾಂಡ  
ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸಿದದಲ್ಲ್ಲ, ಯೆೇಸು ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರು ಹಾಂಬಾಲ್ಲ್ಸಿದ 
ದ ೇವರಾಗಿದಾಾನ  ಎಾಂಬುದು.  

ವಚನ 5. ಇಸ್ಾರಯೆೇಲ ಜನ್ರು ದ ೇವರಿಾಂದ ಅಗಾಧವಾದ ಆಶಿೇವಾಮದವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದರು. ಅವನ್ು ಅವರನ್ುು ತನ್ು ಜನ್ರ ಾಂದು ಆರಿಸಿಕ ೊಾಂಡನ್ು; ಕ ಾಂಪ್ು ಸರ್ುದರದಲ್ಲ್ಲ 
ಅವರು ಒಾಂದು ವಿಧದ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸಿದರು. ದ ೇವರು ಅವರಿಗ  ಆತಿೀಕ 
ಆಹಾರ ರ್ತುು ನೇರನ್ುು ದಯಪಾಲ್ಲ್ಸಿದನ್ು, ಆದಾಗೊಾ ಅವರು ದ ೇವರಿಾಂದ ದೊರ 
ತಿರುಗಿಕ ೊಾಂಡರು. ಆದುದರಿಾಂದ ದ ೇವರ ಕ ೊೇಪ್ವು ಅವರ ಮೇಲ  ಬಾಂತು: ಅವರತ 
ಅರಣ್ಾದಲ್ಲಿ ಇಡಲಪಟ್ುರತ. ವಿಗರಹಾರಧನ  ರ್ತುು ಶಿಕ್ಷ  ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಎಚಾರಿಕ ಯಾಗಿ 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಿುದಾಾನ . ಕ ೈಸುರು ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ವಿಗರಹಗಳ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಭಾಗಿಯಾಗುವದರ ೊಾಂದಿಗ  ಸಾಂಧ್ಾನ್ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವರು ದ ೇವರಿಾಂದ ದೊರ 
ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರು ಹ ೇಗ  ದೊರ ತಳ್ುಲಪಟ್ಟರ ೊೇ ಹಾಗ ಯೆೇ ತಳ್ುಲಪಟ್ಟರು. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರು ರ್ುಖ್ಾ ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದಾಾರ .  

ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯಾಗಲ್ಲ್ ಅಥವಾ ಬ ೇರ  ಯಾವುದ ೇ ಪಾಪ್ವನಾುಗಲ್ಲ್ ವಿಶಿಷಟ 
ಸನುವ ೇಶಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕ್ಷಮಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಬಹುದು. ಕಳ್ುನ್ು, ವಾಭಿಚ್ಾರಿಯು ಅಥವಾ 
ಸುಳ್ಳುಗಾರನ್ು ಇಾಂಥಹ ಪ್ರಿಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಪಾಪ್ವನ್ುು ಅಥಮಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದು. 
ಸರ್ಥಿಮಸಿಕ ೊಳ್ುಬಹುದಾದ ಪ್ರಿಗಣನ ಯಲಲ – ತಿಳ್ಳವಳಿಕ , ರ್ಪರೇತಿ ಅಥವಾ ಅವಶಾಕತ  - 
ಪಾಪ್ರ್ಯ ಸವಭಾವವನ್ುು ಸಿವೇಕರಿಸಲು ಯೇಗಾವಾಗಿರಬಹುದು. ಪೌಲನ್ು 
ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರು, ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ತಿರುಗಿಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ, ದ ೇವಾಲಯದಲ್ಲ್ಲ 
ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ನ ೈವ ೇದ ಮಾಡಿದಾನ್ುು ತಿನ್ುುವ ಕ ೈಸುರಿಗಿಾಂತ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ದ ೇವರ 
ವಿರ ೊೇಧವಾಗಿ ತಿರುಗಿಬಿೇಳ್ಲ್ಲ್ಲಲ ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ವ ೈಚ್ಾರಿಕತ ಯಾಗಲ್ಲ್ ಅಥವಾ 
ಜ್ಞಾನ ೊೇದಯದ ಹ ೇಳಿಕ ಯಾಗಲ್ಲ್ ಈ ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ ರೊಢಿಯನ್ುು ಒಾಂದ ೇ 
ಆಸಕ್ರುಯುಳ್ುವರ ೊಾಂದಿಗ  ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುವ ಈ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ರ್ುಗಧತ ಯೆ 
ಭ ೊೇಜನ್ವ ಾಂದು ಪ್ರಿವತಿಮಸಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಲ.  

 



 7 

“ನಮಗಯಗಿ ಉದಯಹರಣೆಗಳು” (10:6-13) 
6ಅವರತ ಕೆಟ್ು ವಿಷ್ಯಗಳನತು ಆಶಿಸಿದುಂತೆ ನಯವು ಆಶಿಸತವವರಯಗ ಬಯರದೆುಂಬದಕಯಾಗಿ ಈ 
ಸುಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ನದಶಿನಗಳಯಗಿವೆ. 7ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಗಾಹಯರಧಕರಯಗಿದದರತ; 
ಜನರತ ಉಣ್ತುವದಕ ಾ ಕತಡಿಯತವದಕ ಾ ಕ ತ್ತಕೆ ುಂಡರತ. ಕತಣಿದಯಡತವದಕೆಾ ಎದದರತ 
ಎುಂದತ ಬರೆದಿದೆಯಲಯಿ; ನೇವು ವಿಗಾಹಯರಯಧಕರಯಗಬೆೇಡಿರಿ. 8ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರತ 
ಜಯರತ್ವಮಯಡಿ ಒುಂದೆೇ ದಿನದಲ್ಲ ಿ ಇಪಪತ್ತು ಮ ರತ ಸ್ಯವಿರ ಮುಂದಿ ಸತ್ುರತ; ನಯವು 
ಜಯರತ್ವಮಯಡದೆ ಇರೆ ೇಣ್. 9ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರತ ಕತ್ಿನನತು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಿ ಸಪಿಗಳಿುಂದ 
ನಯಶವಯದುಂತೆ; ನಯವು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸದೆ ಇರೆ ೇಣ್. 10ಇದಲಿದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರತ ಗತಣ್ತಗತಟಿು 
ಸುಂಹಯರಕನ ಕೆೈಯುಂದ ನಯಶವಯದರತ; ನೇವು ಗತಣ್ತಗತಟ್ುಬೆೇಡಿರಿ. 11ಅವರಿಗೆ ಸುಂಭವಿಸಿದ 
ಈ ಸುಂಗತಿಗಳು ನದಶಿನ ರ ಪವಯಗಿವೆ; ಮತ್ತು ಯತಗಯುಂತ್ಾಕೆಾ ಬುಂದಿರತವದವರಯದ 
ನಮಗೆ ಬತದಿಿವಯದಗಳಯಗಿ ಬರೆದವೆ. 12ಆದಕಯರಣ್ ನುಂತಿದ ದೆೇನೆುಂದತ ನೆನಸತವವನತ 
ಬೇಳದುಂತೆ ಎಚಚರಿಕೆಯಯಗಿರಲ್ಲ, 13ಮನತಷ್ಾರತ ಸಹಸಬಹತದಯದ ಶೆ ೇಧನೆಯೇ ಹೆ ರತ್ತ 
ಬೆೇರೆ ಯಯವದ  ನಮಗೆ ಸುಂಭವಿಸಲ್ಲಲಿ. ದೆೇವರತ ನುಂಬಗಸಥನತ ನಮಮ ಶಕ್ತುಯನತು 
ಮೇರತವ ಶೆ ೇಧನೆಯನತು ನಮಗೆ ಬರಗೆ ಡಿಸದೆ ನೇವು ಅದನತು ಸಹಸತವದಕೆಾ 
ಶಕುರಯಗತವುಂತೆ ಶೆ ೇಧನೆಯಯಗತತ್ುಲೆೇ ತ್ಪಿಪಸಿಕೆ ಳುುವ ಮಯಗಿವನತು ಸಿದಿ ಮಯಡತವನತ.  

ಒಾಂದು ಕಾರಣಕಾೆಗಿ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರು ರ್ೊತಿಮ ಪ್ೂಜ ಯ ಪ್ರಮಾದಕ ೆ ಗುರಿಯಾದ 
ಕರ ಯನ್ುು ಅಪೊಸುಲನ್ು ಪ್ರಸ್ಾುರ್ಪಸಿದನ್ು. ಹಾಂದಿನ್ ಘಟ್ನ ಗಳ್ಳ ಬ ೊೇಧಿಸುವ 
ಮೌಲಾಗಳಿರುವದ ಾಂದು ಆತನ್ು ಎರಡು ಬಾರಿ ಓದುಗರಿಗ  ಹ ೇಳಿದನ್ು; ಅವರು 
ಬ ೊೇಧಪ್ರದ ಉದಾಹರಣ ಗಳ್ನ್ುು ರ್ಾಂಡಿಸಿದರು (10:6, 11). ಸಭ ಗ  ಪೌಲನ್ು ನೇಡಿದ 
ವಿಗರಹಗಳ್ ಕುರಿತ ಎಚಾರಿಕ  ಇತರ ವಿಷಯಗಳಿದಾಾಂತ ಯೆೇ ವಿಭಜನ ಗ ೊಳ್ಗಾದ 
ಸಭ ಯನ್ುು ಸಪಷಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತು. ಹಲವರು ಪೌಲನ್ ಪ್ಕ್ಷವಾಗಿ ಇತರರು ಅಪೊಲ ೊಲಸ 
ಪ್ಕ್ಷವಾಗಿ ಇರುವದು ಇತರ ಹಾಂತಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ವಿಭಜನ ಗಳಿರುವನ್ುು ರ್ನ್ಸಿಿಗ  ತರುತುವ . 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲನ್ ಕ ಲವು ಅತಾಾಧುನಕ ವಿೇಕ್ಷಕರು ರ್ತುು ದ ೊಡಡ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ದೃಶಾದಲ್ಲ್ಲ 
ಭಾಗವಹಸುವವರು ಆಗಿದಾರು. ಅವರ ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ತುು, ರಾಜಕ್ರೇಯ ಪ್ರಭಾವ, ರ್ತುು 
ಶಿಕ್ಷಣವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾರು. ಅವರಲ್ಲ್ಲ ಬಹುಪಾಲು ಜನಾಾಂಗಿೇಯ ಯೆಹೊದಿಗಳಿದಾರು. ಹ ಚುಾ 
ವಿನ್ರ್ರ ರ್ೊಲದಿಾಂದ ಬಾಂದ ಅನ್ಾಜನ್ರು ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರು ಕಾಡಿನ್ಲ್ಲ್ಲನ್ ಪ್ರವಾಸದ 
ಕುರಿತು ಕೊತುಹಲದಿಾಂದ ತಿಳಿದುಕ ೊಾಂಡಿರಬಹುದು, ಆದರ  ಯೆಹೊದಿ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಭ ಯ ನಾಯಕತವವು ಯೆಹೊದಿಯ ಕ ೈಯಲ್ಲ್ಲತುು. ಯೆಹೊದಿಯರು 
ನ್ಗರದ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಹವಾಹುಣಕ ೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕ ೊಟ್ಟರು. ಕ ೈಸುರಾಗುವ ರ್ೊಲಕ 
ತರ್ಮ ನ್ಗರದ ದ ೇವತ ಗಳ್ಳ ರ್ತುು ದ ೇವಾಸ್ಾಾನ್ಗಳ ೊಾಂದಿಗಿನ್ ಪ್ರಸಪರ ಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲ್ಲ 
ಯಾವುದ ೇ ರ್ಹತವದ ಬದಲಾವಣ ಗಳಿಲಲ ಎಾಂದು ಅವರು ಊಹಸಿದರು. 

ವಚನ 6. ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ವಿಗರಹಾರಾಧನ  ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಒಾಂದು 
ಪಾಠಕ್ರೆಾಂತ ಹ ಚಾನ್ದಾಗಿದ . ಇಸ್ಾರಾಯೆೇಲರ ಪಾಪ್ ರ್ತುು ಅದರ ೊಟ್ಟಟಗ  ಬಾಂದಿರುವ 
ಕಷಾಟನ್ುಭವ ರ್ುಾಂದಿನ್ ಸಾಂತತಿಗಳಿಗ  ಒಾಂದು ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ . ಇದ ೇ ರಿೇತಿಯ 
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ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ ಮಾಗಮದಲ್ಲ್ಲ ನಾವು ಸಹ ಬಿೇಳ್ಬಾರದು ಎಾಂಬುದಕ ೆ ಒಾಂದು 
ಉದಾಹರಣ ಯಾಗಿದ .  

ಅಪೊಸುಲನ್ು, ಈ ಸುಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಉದಯಹರಣೆಗಳಯಗಿವೆ ಎಾಂದು 
ಬರ ಯುತಾುನ . ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರ ಜನ್ರ ನ್ಡತ  ರ್ತುು ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಜನ್ರ 
ನ್ಡತ  ಸಮಾನಾಾಂತರದಲ್ಲ್ಲ ಇಲಲದ ೇ ಹ ೊೇದರು, ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರ ಉದಾಹರಣ ಯನ್ುು 
ಎಚಾರಿಕ ಯಾಗಿ ಅಪೊಸುಲನ್ು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲು ಸ್ಾಕಷುಟ ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿವ . 
ಕೆಟ್ು ಸುಂಗತಿಗಳು ಅವರ ವಿಗರಹಾರಾಧನ  ರ್ತುು ಅವರ ಅವಿಧ್ ೇಯತ ಯ ಪ್ರಿಣಾರ್ 
ಎರಡನ್ೊು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿವ .  

ವಚನಗಳು 7, 8. ಪೌಲನ್ು ಹಳ  ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ಕ ೈಸುರಿಗ  
ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ರ್ತುು ಕತಮನ್ಭ ೊೇಜನ್ದ ವ ೈಶಿಷಟತ ಯನ್ುು ನ ೊೇಡಲು 
ಸಹಾಯಮಾಡುವದಕಾೆಗಿ ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ .3 ತಕ್ಷಣದ ಅವನ್ ಕಳ್ಕಳಿ ಏನ್ಾಂದರ  
ತನ್ು ಓದುಗರು ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯ ಅಪಾಯವನ್ುು ತಿಳ್ಳದುಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದಾಗಿದ  
(8:1 ನ ೊೇಡಿರಿ). ನಮಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವರುಂತೆ, ವಿಗಾಹಯರಯಧಕರಯಗಬೆೇಡಿರಿ, ಎಾಂದು ಅವನ್ು 
ಕ ೇಳಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ . ಅಪೊಸುಲನ್ು εἰδωλολάτραι (eidōlolatrai) ತಾವ ೇ 
“ವಿಗರಹಾರಾಧಕರು” ರ್ತುು εἰδωλόθυτον (eidōlothuton; 10:19) ἱερόθυτον 

(hierothuton; 10:28), ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ನ ೈವ ೇದಾಮಾಡಿದಾನ್ುು ತಿನ್ುುವವರು ಇವರ 
ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ವಾತಾಾಸವನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುತಾುನ . ಮೊದಲನ ಯ ಪ್ದವು, 
ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರನಾುಗಲ್ಲ್ ಅಥವಾ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರನಾುಗಲ್ಲ್ ಗುರುತಿಸುತಿುರಬಹುದು, ಇದು 
ಯಾರು ವಿಗರಹಾರಾಧಕರಾಗಿದಾಾರ ೊೇ ಅವರು ಎಾಂದಥಮ. ಇನ್ುುಳಿದ ಎರಡು ಪ್ದಗಳ್ಳ 
ದ ೇವರುಗಳಿಗ  ಯಜ್ಞವರ್ಪಮಸಿದ ಪ್ಶುಗಳ್ ಮಾಾಂಸವಾಗಿದ . ಈ ಎರಡೊ ಪ್ದಗಳ್ಳ 
ಮಾಾಂಸವು ಅಶುದಧವಾಗಿದ  ಎಾಂದು ಸೊಚಸುವದಿಲಲ ಯಾಕಾಂದರ  ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಸ್ ೇವ ಗಾಗಿ 
ಅದನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುವದರಿಾಂದ. ಅವರು ಮಾಾಂಸದಿಾಂದ ಏನ್ು ಮಾಡಿದರು 
ಎಾಂಬುದರ ಡ ಗ  ತ ೊೇರಿಸುತಾುರ .  

ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರು ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯ ಕುರಿತು ಯಾವ ನ್ಟ್ನ ಯನ್ುು ಮಾಡಲ್ಲ್ಲಲ. 
ಅವರತ ತಿನತುವದಕಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಕತಡಿಯತವದಕಯಾಗಿ ಕತಳಿತ್ತಕೆ ುಂಡರತ, ರ್ತುು 
ತ ೊೇರಿಸುವದಕಾೆಗಿ ನಾಂತುಕ ೊಾಂಡರು. ಇದಕ ೆ ವಾತಾಾಸವಾಗಿ, ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು 
ವಿಗರಹಾರಾಧನ  ರ್ತುು ಅವರು ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಹ ೇಗ  ಬಲ್ಲ್ಯನ್ುು ಅರ್ಪಮಸುತಾುರ  ಎಾಂಬುದರ 
ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ವಾತಾಾಸವನ್ುು ಕಾಂಡುಕ ೊಳ್ುಲು ಪ್ರಯತಿುಸಿದರು. ಯಾರು ವಿಗರಹಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನುಡುತಾುರ ೊೇ ಅವರು ಮಾತರ ವಿಗರಹಾರಾಧಕರು ಎಾಂದು ಅವರು 
ವಾದಿಸಿದರು. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾರ್ವಾಗಿ, ಅವರು ಬದಲಾವಣ ಗ  ಅವಶಾವಿರುವ 
ಯಾವುದನಾುಗಲ್ಲ್ ಅಲಲಗಳ ದರು. ಪ್ಶಾಾತಾುಪ್ ಅವರಿಾಂದ ದೊರವಾಗಿತುು ಯಾಕಾಂದರ  
ಅವರು ದ ೇವರ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದ ೇ ಅಪ್ರಾಧವನ್ುು ಅಥವಾ ತರ್ಮ 
ರ್ಜೇವಿತದಿಾಂದ ಈ ಪಾಪ್ಗಳ್ನ್ುು ತ ಗ ದುಹಾಕುಲು ಇರುವ ಯಾವ ಅವಶಾಕತ ಯನ್ುು 
ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ುಲು ಸಿದಧರಿರಲ್ಲ್ಲಲ. 

ಪೌಲನ್ು ವಿಮೊೇಚನ್ಕಾಾಂಡ 32:6 ಈ ಭಾಗವನ್ುು, ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ುಗ ೊಳಿಸುತಿುದಾಾನ , ಇದು 
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ಜನ್ರ ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತುದ  ರ್ತುು ಅದು ಹ ೇಳ್ಳತುದ  ಅವರು 
“ಉಣುುವದಕೊೆ ಕುಡಿಯುವದಕೊೆ ಕೊತುಕ ೊಾಂಡರು; ಆಮೇಲ  ಎದುಾ ಕುಣಿದಾಡಿದರು.” 
ವಿಗರಹಾರಾಧನ  ರ್ತುು ಅನ ೈತಿಕತ  ಜ ೊತ ಯಾಗಿ ನ್ಡ ಯುತುವ , ದ ೇವತ ಗಳ್ಳ 
ಐಗುಪ್ಯರಾಗಲ್ಲ್, ಕಾನಾನ್ಾರಾಗಲ್ಲ್ ಅಥವಾ ಗಿರೇಕರಾಗಲ್ಲ್, ಮೊೇವಾಬಾರಾಗಲ್ಲ್, 
ಅಮೊೇನ್ಾರಾಗಲ್ಲ್, ಅಮೊೇಯಮರಾಗಲ್ಲ್ ರ್ತುು ಇತರ ಕಾನಾನ್ಾರು ತರ್ಮ ದ ೇವತ ಗಳಿಗ  
ಬ ೇರ  ಬ ೇರ  ಹ ಸರುಗಳ್ನ್ುು ನೇಡಿದಾರು; ಆದರ  ಫಲವತುತ ಯ ದ ೇವರುಗಳ್ಳ ರ್ೊಲತಃ 
ಇಟ್ುಟಕ ೊಾಂಡಿರುವ ಹ ಸರುಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊರತುಪ್ಡಿಸಿ. ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರ ಸುತುಲೊ ಇರುವ 
ಜನ್ರ ದ ೇವರುಗಳ್ಳ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಯಾಂದಿಗ  ಸಾಂಬಾಂಧ ಹ ೊಾಂದಿದಾವು. ವಿಗರಹಗಳ್ 
ದ ೇವತ ಗಳ್ಳ ಕ ೇವಲ ರ್ಳ ಬಿೇಳ್ಳವದಕುೆ ರ್ತುು ರ್ಮಾಂಚು ಹ ೊಳ ಯುದಕೊೆ ಮಾತರ 
ಕಾರಣರಲಲ; ಅವರ ೇ ರ್ಳ  ರ್ತುು ರ್ಮಾಂಚ್ಾಗಿದಾರು. ಬ ಳ ಯ ಸುಗಿಿ ರ್ತುು ಹಾಂಡುಗಳ್ 
ಉತಾಪದನ  ದ ೇವರುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಜನ್ರ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಾಂದಿಗ  ಹ ಣ ದುಕ ೊಾಂಡಿದಾವು. ಅನ ೈತಿಕತ  
ರ್ತುು ವಿಗರಹಾರಾಧನ  ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಗಿರೇಕ್ ಪ್ಟ್ಟಣದಲ್ಲ್ಲ ಒಟ್ಾಟಗಿ ನ್ಡ ಯುತಿುದಾವು, ಐಗುಪ್ು 
ರ್ತುು ಕಾನಾನನ್ಲ್ಲ್ಲ ಇದಾಾಂತ . ಮೊೇಶ ಯು ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರನ್ುು ಪ್ರಿಶುದಧ ಜನ್ರು ಎಾಂದು 
ಗುರುತಿಸಲು ಧರ್ಮಶಾಸರವನ್ುು ಪ್ಡ ದುಕ ೊಳ್ುಲು ಬ ಟ್ಟದ ಮೇಲ  ಇರುವಾಗಲೊ ಸಹ, 
ಜನ್ರು ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ವಿಗರಹಾರಾಧನ  ಅದರ ೊಟ್ಟಟಗ  ಅನ ೈತಿಕತ ಯಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಮನ್ುು 
ತಾವು ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದಾರು.  

ಅಪೊಸುಲನ್ು ಐಗುಪ್ುದಿಾಂದ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರು ತರ್ಪಪಸಿಕ ೊಾಂಡು ಬಾಂದ ತಕ್ಷಣ 
ಸಿನಾಯನ್ಲ್ಲ್ಲ ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯ ದೃಶಾದಿಾಂದ ಸವಲಪ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ವಿಷಯವನ್ುು 
ಮೊೇವಾಬನ್ಲ್ಲ್ಲ ವಿಗರಹಾರಾದನ ಗ  ಬದಲಾಯಿಸುತಿುದಾಾನ , ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ ಅಲ ಯುತಿುರುವ 
ಕ ೊನ ಯಲ್ಲ್ಲ (ಅರಣಾಕಾಾಂಡ 25). ಯಾಕಾಂದರ  ಸಾಂದಭಮದಲ್ಲ್ಲ ಅವರ ವಿಗರಹಾರಾಧನ  
ರ್ತುು ಅನ ೈತಿಕತ ಯಿಾಂದಾಗಿ ದ ೇವರು ಅವರ ಮೇಲ  ರ ೊೇಗವನ್ುು ಬರಮಾಡಿದನ್ು. 
ಸುಮಾರು 23,0004 ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರು ಒುಂದೆೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾಶವಾದರು.  

ವಚನ 9. ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರು ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ ಕತ್ಿನನತು ಪರಿೇಕ್ಷಿಸಲತ ಏನ ೇ ಮಾಡಿದಾರೊ, 
ಕ ಲವು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಅದ  ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಕತಮನಾದ ಯೆೇಸುವನ್ುು 
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸುವವರಾಗಿದಾಾರ . ಕ ೈಸುರು ದ ೇವಾಲಯದಲ್ಲ್ಲ ವಿಗರಹಕ ೆ ಅರ್ಪಮಸಿದ ಮಾಾಂಸವನ್ುು 
ತಿನ್ುುವಾಗ, ಅವರು ಯೆೇಸುವನ್ುು ಪ್ರಿೇಕ್ಷ ಗ  ಗುರಿಮಾಡುತಾುರ . ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ 
ಶ  ೇಧಕನಾಂದ ಎದುರಿಸಲಪಟ್ಾಟಗ, ಯೆೇಸು ಧಮೊೇಮಪ್ದ ೇಶಕಾಾಂಡ 6:16 
ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಾುನ : “ನನ್ು ದ ೇವರಾಗಿರುವ ಕತಮನ್ನ್ುು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಬಾರದು” (ರ್ತಾುಯ 
4:7). ಅನ್ನೇಯನ್ು ರ್ತುು ಸಫ ೈರಳ್ಳ ಸತುು ಬಿದಾರು ಯಾಕಾಂದರ  “ಇಬಬರೊ ಕತಮನ್ 
ಆತಮನ್ನ್ುು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸುವದಕ ೆ ಒಡಾಂಬಟ್ಟರು” (ಅ.ಕೃ. 5:9).  

ಪೌಲನ್ು ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲ್ಲ ಅನ ೇಕ ಕಾರಾಂತಿಕಾರಿ ಘಟ್ನ ಗಳ್ನ್ುು 
ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಾುನ . ಸಿನಾಯಿ ಬ ಟ್ಟದಲ್ಲ್ಲ, ಜನ್ರು “ಕುಣಿದಾಡುವದಕಾೆಗಿ ಎದುಾ ನಾಂತರು” 
(ವಿಮೊೇ. 32:6). Peor ಬಾಳ್ನ್ ರ್ುಾಂದ  ಅವರು “ಅನ ೈತಿಕವಾಗಿ ವತಿಮಸಿದರು . . . 
ರ್ತುು ಇಪ್ಪತು ರ್ೊರು ಸ್ಾವಿರ ಜನ್ರು ಒಾಂದ ೇ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಹತರಾದರು” (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 
10:8; ನ ೊೇಡಿರಿ ಅರಣಾಕಾಾಂಡ 25:9). ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಕ ೊರತ  ಅನ ೇಕ 



 10 

ಸಾಂದಭಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕಾರಾಂತಿಕಾರಿ ವತಮನ ಗ  ನ್ಡ ಸಿತು. ಇವ ಲಲವುಗಳ್ಳ ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯನ್ುು 
ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಕಾನಾನ್ಾರ ಆರಾದ್ ಪ್ಟ್ಟಣದ ಅರಸನಾಂದ ಅನ್ುಭವಿಸಿದ 
ಸ್ ೊೇಲ್ಲ್ನಾಂದಾಗಿ, ಜನ್ರು ಗುಣುಗುಟ್ಟತ ೊಡಗಿದರು ರ್ತುು ಉರಿಮುಂಡಲಗಳಿುಂದ 
ನಯಶವಯದರತ (ನ ೊೇಡಿರಿ ಅರಣಾಕಾಾಂಡ 21:6). ಖ್ಾಂಡಿತವಾಗಿ, ಪೌಲನ್ು 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  ಹೃದಯಪ್ೂವಮಕವಾಗಿ ವಿಧ್ ೇಯರಾಗಲು 
ಕರ ನೇಡುತಿುದಾಾನ . ಆತನ್ನ್ುು ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸಿವುದ ಾಂದರ  ನಾಶನ್ವನ್ುು ಬರಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡ 
ಹಾಗ .  

ವಚನ 10. ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ದ ೇವರನ್ುು ರ್ತುು ದ ೇವರ ೊಬಬನ್ನ ುೇ ಸ್ ೇವಿಸಬ ೇಕ ಾಂದು 
ಅಲಲ ಆದರ  ಅವರು ದ ೇವರು ವಿರುದಧವಾಗಿ ಗತಣ್ಗತಟ್ುಲ  ಬಾರದು. ಗುಣುಗುಟ್ುಟವದು 
(γογγύζω, gonguzō) ಎಾಂಬ ಪ್ದಕ ೆ 1 ಕ ೊರಿಥಧಲ್ಲ್ಲ ಮಾತರ ಬ ೇರ ಲ್ಲ್ಲಯೊ 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸಲಾಗಿಲಲ. ಕ ೊನ ಯಿಲಲದ ಗುಣುಗುಟ್ುಟವಿಕ  ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರನ್ುು ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ 
ಉಳಿಯುವಾಂತ  ಮಾಡಿತು (ವಿಮೊೇ. 15:24; ಅರಣಾಕಾಾಂಡ 14:36; 16:41). ದೊರುವದು 
ಅಷ ೊಟಾಂದು ಭಯಕರವಾದ ಹವಾಾಸವಾಗಿದ ಯೇ? ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರು ರ್ರಭೊರ್ಮಯಲ್ಲ್ಲ 
ಮಾಡಿದ ಎಲಾಲ ಪಾಪ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ. ಇದು ಸಾಂಬ ೊೇಧಿಸಿದ ಪಾಪ್ಗಳ್ ಪ್ಟ್ಟಟಯ ಆದಾತ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಅತಾಾಂತ ಕ ಳ್ಗ  ಕಾಂಡುಬರುತುದ . ಬಹುಶಃ ಪೌಲನ್ು ಇದನ್ುು ಉಲ ಲೇಖಿಸಲು ಕಾರಣ 
ಯಾರು ವಿಗರಹಗಳ್ ದ ೇವಾಲಯದಲ್ಲ್ಲ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತಿುದಾರ ೊೇ 
ಅವರು ಆತನ್ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಗುಣುಗುಟ್ಟಟದರು. ಇನ ೊುಾಂದು ಸ್ಾಧಾತ  ಏನ್ಾಂದರ  ಅವನ್ು 
ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ವಿಭಜನ ಗ  ಸಾಂಭಾಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಕ ೆ ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ 
ಗುಣುಗುಟ್ುಟವ ವರದಿಯನ್ುು ಆತನ್ು ಆಲ್ಲ್ಸಿದಾನ್ು.  

ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ ಗುಣುಗುಟ್ಟಟದವರು, ರ್ತುು ಬಹುಶಃ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಇದನ ುೇ 
ಮಾಡಿದವರು, ಅವರು ಸಹ ನಯಶಕನುಂದ ನಯಶನಕೆಾ ಒಳಗಯಗತತಯುರೆ ಎಾಂಬ 
ಎಚಾರಿಕ ಯಾಗಿದ . ಅಪೊಸುಲನ್ು ರ್ುಾಂದಕ ೆ “ನಾಶಕನ್ನ್ುು” ಗುರುತಿಸಲ್ಲ್ಲಲ. ಐಗುಪ್ಯರ 
ಮೇಲ  ಹತುನ ೇಯ ಉಪ್ದರವ ಬರುವದಕ್ರೆಾಂದ ಪ್ೂವಮದಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರು ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರಿಗ  
ರಕುವನ್ುು ತರ್ಮ ರ್ನ  ಬಾಗಿಲ್ಲ್ಗ  ರ್ತುು ಬಾಗಿಲ್ಲ್ನ್ ನಲುವು ಪ್ಟ್ಟಟಗ  ಹಚಾಬ ೇಕು ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳಿದನ್ು ದ ೇವರು ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರನ್ುು ನಾಶಮಾಡುವಾಗ ಅವನ್ು ರಕುದ ಗುರುತಿರುವ 
ರ್ನ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ “ನಾಶಕನ್ನ್ುು ಅನ್ುರ್ತಿಸುವದಿಲಲ” (ವಿಮೊೇ. 12:23). “ನಾಶಕನ್ು” ಐಗುಪ್ಯದ 
ಮೇಲ  ಬರುವ ನಾಶನ್ಕ ೆ ರೊಪ್ಕವಾಗಿದಾಾನ . ಕ್ರೇತಮನ  78:49ರಲ್ಲ್ಲ ಐಗುಪ್ಯರ ಮೇಲ  
ದ ೇವರ ಕ ೊೇಪ್ದ ತಿೇಪ್ುಮ “ಸಾಂಹಾರಕದೊತಗಣವನ ೊುೇ ಎಾಂಬಾಂತ  ಕಳ್ಳಹಸಿದನ್ು” 
ಎಾಂಬುದಕ ೆ ಸರ್ನಾಗಿದ . ಪೌಲನ್ು “ನಾಶಕನ್ನ್ುು” ದ ೇವರಿಾಂದ ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸಲಪಟ್ಟ 
ವಾಕ್ರುಯಾಗಿ ನ ೊೇಡುವದಿಲಲ; ಪ್ದವು ರ್ತ ು ದ ೇವರ ನೇತಿವಾಂತಿಕ ಯ ರೌದರದ 
ರೊಪ್ಕವಾಗಿದ . ಅದನ್ುು ಆತನ್ು ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ, ಅನ ೈತಿಕತ ಯ, ಗುಣುಗುಟ್ುಟವವರ 
ರ್ತುು ದಾಂಗ  ಏಳ್ಳವವರ ಮೇಲ  ಸುರಿಸಲು ಸಿದಧನಾಗಿದಾಾನ .  

ವಚನ 11. ಮೊದಲನ ಯ ಸತಾವ ೇದ ಹಳ  ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಾಗಿದ , ರ್ತುು ಇದು 
ಯೆಹೊದಾ ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಾಂದ ಯೆಹೊದ ೇತರ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಪ್ರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ಎರಡನ ಯ ಸ್ಾರಿ ಹಳ  ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ದಾಖ್ಲ್ಲ್ಸಲಾದ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ 
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ಕ ೈಸುರಿಗ  ಉದಯಹರಣೆಯಯಗಿವೆ ಎಾಂದು ಸೊಚಸುವಾಗ ಯೆಹೊದಾರಿಾಂದಾಗಲ್ಲ್ ಅನ್ಾ 
ಓದುಗರಿಾಂದಾಗಲ್ಲ್ ಯಾವುದ ೇ ಹ ೊೇರಾಟ್ವನ್ುು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಅವನ್ು ಈ 
ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಕ ೈಸು ನ್ಾಂಬಿಕ  ರ್ತುು ಅಭಾಾಸಕ ೆ ಸ ಚನೆಗಳಯಗಿ ದಾಖ್ಲ್ಲ್ಸಲಾಗಿವ  ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 10:6). 

ಕ್ರರಸುನ್ು ಬರುವವರ ಗ , ಹಳ  ಒಡಾಂಬಡಿಕ  ರಹಸಾವಾದ ಲಕ ೊೇಟ್ ಯಲ್ಲ್ಲತುು; ಆದರ  
ಈಗ, ಕಯಲದ ಸಮಯಪಿುಯಲ್ಲಿ, ಸಭ ಯು ದ ೇವರ ಪ್ರಕಟ್ನ ಯ ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ಲಾಭವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಬಹುದು. ಯೆೇಸು ರ್ತುು ಆತನ್ ಅಪೊಸುಲರು ವ ೇದವಾಕಾದ ಅಥಮದ 
ಜ್ಞಾನ ೊೇದಯವನ್ುು ತಾಂದರು ದ ೇವರ ಆಶಿೇವಾಮದದ ಸಾಂಪ್ೂಣಮತ  ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸದಾಾಗಿದ . ದ ೇವರ ಎಲಾಲ ಉದ ಾೇಶ ಅವರ ಆನ್ಾಂದಿಸುತಿುರುವ ಆಶಿೇವಾಮದದಲ್ಲ್ಲ 
ತಿಳಿದುಬರುತುದ . ರ್ತುು ಈ ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ್ಳ ದ ೊಡಡ ಜವಾಬಾಾರಿಯಾಂದಿಗ  ಬರುತುವ . 

ಕ್ರರಸುನ್ ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ದಿಾಂದಾಗಿ ರ್ತುು ಪ್ರಸುುತ ದ ೇವರ ಬಲಗಡ ಯಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ 
ಆಳಿವಕ ಯಿಾಂದಾಗಿ  ಪೌಲನ್ು ಕ ೈಸುರು ಮಾನ್ವ ಇತಿಹಾಸದ ಕ ೊನ ಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ಜೇವಿಸುತಿುದಾಾರ  ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ , ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲ್ಲ ಅದರ ಮೇರ ಗಳ್ಳ ಆತನ್ 
ಪ್ುನ್ರುತಾಾನ್ ರ್ತುು ದಿವಾರ ೊೇಹಣದ ರ್ೊಲಕ ಕ್ರರಸುನ್ು ಒಾಂದು ಕ ೊನ ಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು 
ಆತನ್ ಎರಡನ ಯ ಬರ ೊೇಣ ಇನ ೊುಾಂದು  ಕಡ ಯಲ್ಲ್ಲ ನಧ್ಾಮರವಾಗಿವ . ದ ೇವರ 
ಮಾನ್ವ ಕುಲದ ೊಾಂದಿಗ  ಎಲಾಲ ಮೊದಲ್ಲ್ನ್ ವಾವಹಾರಗಳ್ಳ, ಎಲಲವೂ ಆತನ್ 
ಸ್ಾಮಾನ್ಾ ಪ್ರಕಟ್ನ  ರ್ತುು ಆತನ್ು ಆರಿಸಿಕ ೊಾಂಡ ಜನ್ರ ರ್ೊಲಕ ಆತನ್ ಪ್ರಕಟ್ನ , 
ಕ್ರರಸುನ್ ಆಳಿವಕ ಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳ ಡ ಗ  ಸೊಚಸುತುವ , ಪೌಲನ್ು ಮಸಿಿಯನ್ ಯುಗದಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ಜೇವಿಸುತಿುರುವವರಿಗ  ಮೊದಲ್ಲ್ನ್ ಎಲಾಲ ವ ೇದವಾಕಾಗಳ್ನ್ುು ತನ್ು ಸೊಚನ ಗಳಿಗ  ರ್ತುು 
ಬ ೊೇಧನ ಗಳಿಗ  ಅಾಂತಿರ್ ಗುರಿಯನಾುಗಿ ದೃಢಿೇಕರಿಸುತಾುನ .5 

ವಚನ 12. ಪೌಲನ್ು ಆದುದರಿಾಂದ ನುಂತಿದ ದೆೇನೆ ಎುಂದತ ತಿಳಿದವನತ ಬೇಳದುಂತೆ 
ಎಚಚರವಯಗಿರಲ್ಲ . . . ಹೇಗ  ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ ಕ ಲವು ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ನ್ುು ಸಾಂಬ ೊೇಧಿಸುತಿುದಾಾನ  
ಎನ್ುುವದರಲ್ಲ್ಲ ಸಾಂದ ೇಹವಿಲಲ, ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಎಲಾಲ ಕ ೈಸುರು ಸವ-ಪ್ರಿೇಕ್ಷ ಯಿಾಂದ 
ಪ್ರಯೇಜನ್ವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಬಹುದು, ಅಪೊಸುಲನ್ು ತನ್ು ವಿೇಕ್ಷಣ ಯನ್ುು ಈ ಪ್ರಸಾಂಗದ 
ಪ್ೂವಮದಲ್ಲ್ಲ ವಿಸುರಿಸುತಿುದಾಾನ : “ಜ್ಞಾನ್ವು ಉಬಿಬಸುತುದ , ರ್ಪರೇತಿಯು 
ಭಕ್ರುವೃದಿಧಯನ್ುುಾಂಟ್ುಮಾಡುತುದ ” (8:1). ವಿಗರಹಗಳ್ ಅನ್ುಪ್ಸಿುತಿಯ ಕುರಿತಾದ ತರ್ಮ 
ತಿಳ್ಳವಳಿಕ ಯು ತರ್ಮನ್ುು ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ ಔತಣದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ುಲು 
ಶಕುರನಾುಗಿಸಿತು (8:4) ಎಾಂದು ಭಾವಿಸುವವರಿಗ  ಅವರು ಕೃಪ ಯಿಾಂದ ಬಿದುಾಹ ೊೇಗುವ 
ಸ್ಾಧಾತ ಯಿದ  (ನ ೊೇಡಿರಿ ಗಲಾತಾ 5:4) ಎಾಂಬ ಎಚಾರಿಕ ಯ ಅವಶಾಕತ ಯಿದ . ಅವರು 
ಬಹುಶಃ ಉಹಸಿಕ ೊಾಂಡಿರಬಹುದು, ಯಾಕ ಾಂದರ  ಅವರು ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಹ ೊಾಂದಿದಾರು 
ರ್ತುು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಕರರ್ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು. 
ದ ೇವರ ೊಾಂದಿಗ  ಉತುರ್ವಾದ ನಲುವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ಾೇವ  ಎಾಂಬ ಭರವಸ್ ಯನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿದಾರು ರ್ತುು ನತಾತವದ ಸುರಕ್ಷಿತತ  ಇದ . ಇದಕ ೆ ವಾತಿರಿಕುವಾಗಿ, ಪೌಲನ್ು 
ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರು ದ ೇವರಿಾಂದ ಅನ ೇಕ ಆಶಿೇವಾಮದಗಳ್ನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸಿದಾಾಗೊಾ 
“ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ ನಾಶವಾದರು” ಎಾಂಬುದನ್ುು ಜ್ಞಾಪ್ಕದಲ್ಲ್ಲ ಇಟ್ುಟಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು (1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 
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10:5). ವಿಗರಹಗಳ್ ದ ೇವಾಲಯದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವವರು 
ತರ್ಮ ರಕ್ಷಣ ಯನ್ುು ಅಪಾಯಕ ೆ ಇಡುಮಾಡುತಾುರ .  

ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲದಾ ಸವ_ಭರವಸ್ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವ ಜ್ಞಾನಗಳ್ಳ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ 
ಉದಾಹರಣ ಯಲ್ಲ್ಲ ನೇಡಿದ ಎಚಾರಿಕ ಗಳ್ನ್ುು ಗಾಂಭಿೇರವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸುವದು 
ಅವಶಾವಾಗಿದ . ಅವರು ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯನ್ುು ತಾರ್ಜಸಬ ೇಕು, ಆದರ  ಅವರು 
ನರಾಶರಾಗಬ ೇಕ್ರಲಲ. ಅವರು ಅದ ೇ ವಿಧದವಾದ ಶರಿೇರದ ಶ  ೇಧನ ಗಳ್ಳ ಯಾವಾಗಲೊ 
ಮಾನ್ವಕುಲಕ ೆ ಸರ್ಸ್ ಾಯನ್ುು ತಾಂದವು. ಇತರ ಜನ್ರು ತರ್ಮ ಪಾಪ್ಗಳಿಗಿಾಂತ ಮಲಕ ೆ 
ಬಾಂದರು ರ್ತುು ದ ೇವರ ಕೃಪ ಯಿಾಂದ, ತರ್ಮ ರ್ಜೇವಿತವನ್ುು ಬದಲಾಯಿಸಿಕ ೊಾಂಡರು. 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಸಹ. ಅಪೊಸುಲರು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ದ ೈವಿೇಕ ಅಧಿಕಾರವನ್ುು 
ದೃಢಪ್ಡಿಸಿದರು. ದ ೇವರು ಅವರ ರ್ೊಲಕ ಮಾತನಾಡುತಾುನ  (2:13). 

ವಚನ 13. ಮೊೇಶ ಯು ಸಪಷಟವಾಗಿ ನ್ಾಂತರ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರಿಗ  ದ ೇವರು ಅವರನ್ುು 
ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸುತಿುದಾನ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ವಿವರಿಸುತಾುನ  (ಧಮೊೇಮ. 8:2, 16). 
ಪ್ರಕ್ರರಯೆಯಲ್ಲ್ಲ, ಕ ಲವರು ಬಿದುಾಹ ೊೇದರು ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಇತರರು ಬಲ್ಲ್ಷಟರಾದರು. 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ದ ೇವರು ಅವರು ಸಹಸಿಕ ೊಳ್ುಲು ಸ್ಾಧಾವಿರುವದರಿಾಂದಾಚ್ ಗ  ಅವರನ್ುು 
ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸುವದಿಲಲ ಎಾಂಬ ಭರವಸ್ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಅವಶಾವಾಗಿದ . ಅವರು 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬಲವಾಗಬ ೇಕಾಗಿದ . ಶ  ೇಧನ  ಗಾಂಭಿೇರವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರ  ದ ೇವರು 
ತನ್ು ಜನ್ರನ್ುು ರಕ್ಷಿಸಲು ಶಕುನಾಗಿದಾಾನ ; ಅವನ್ು ನುಂಬಗಸುನಯಗಿದಯದನೆ. ದ ೇವರು 
ಕ ೊರಿಾಂಥಲ್ಲ್ಲದಾ ತನ್ು ಜನ್ರನ್ುು ರ್ಪರೇತಿಸುತಾುನ  ರ್ತುು ಅವರಿಗ  ತಾಳಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ರು 
ಇದ ಯೇ ಇಲಲವೇ ಪ್ರಿೇಕ್ಷಿಸುತಾುನ . ಅವರ ಮೇಲ  ಯಾವುದ ೇ ಶ  ೇಧನ  ಬರಲ್ಲ್; 
ಅವನ್ು ನ್ಾಂಬಿಗಸು ಕ ೈಸುರಿಗ  ಧಿಗ್ಾಮಗ ೊಳ್ುಲು ಬಿಡುವದಿಲಲ. ಕ್ರರಸುನ್ ಜನ್ನ್ದ ಪ್ೂವಮದಲ್ಲ್ಲ 
ಸುಮಾರು ಎರಡು ನ್ೊರು ವಷಮಗಳ್ ಹಾಂದ  ಇದಾ Ben Sirach ಒಬಬ ಯೆಹೊದಾ 
ಸನಾಾಸಿ, ಹೇಗ  ವಿೇಕ್ಷಿಸುತಾುನ , “ಕತಮನ್ಲ್ಲ್ಲ ಭಯಪ್ಡುವವರಿಗ  ಯಾವುದ ೇ ಕ ಡಕು 
ಬರುವದಿಲಲ, ಆದರ  ಶ  ೇಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಅವನ್ು ರ್ತ ುೇ ರ್ತ ುೇ ನ್ರ್ಮನ್ುು 
ಬಿಡುಗಡ ಮಾಡುತಾುನ .”6 

ವಿಗಾಹಯರಯಧನೆಯುಂದ ಓಡಿರಿ (10:14-22). 
14ಆದತದರಿುಂದ ಪಿಾಯ ಸಹೆ ೇದರರೆೇ, ವಿಗಾಹಯರಯಧನೆಯ ಗೆ ಡವೆಯನತು 

ಸುಂಪೂಣ್ಿವಯಗಿ ತೆ ರೆದತ ಬಡಿರಿ. 15ನೇವು ವಿವೆೇಕ್ತಗಳೆುಂದತ ಇದನತು ಹೆೇಳುತ ುೆೇನೆ, ನಯನತ 
ಹೆೇಳುವದನತು ನೇವೆೇ ಯೊೇಚಿಸಿರಿ. 16ನಯವು ದೆೇವಸ್ೆ ುೇತ್ಾಮಯಡಿ ಪಯತೆಾಯಲ್ಲಿ ಪಯನ 
ಮಯಡತವದತ ಕ್ತಾಸುನ ರಕುದಲ್ಲಿ ಪಯಲತಗಯರರಯಗಿದ ದೆೇವೆುಂಬದನತು ಸ ಚಿಸತತ್ುದಲಿವೆೇ, ನಯವು 
ರೆ ಟಿುಯನತು ಮತರಿದತ ತಿನತುವದತ ಕ್ತಾಸುನ ದೆೇಹದಲ್ಲಿ ಪಯಲತಗಯರರಯಗಿದ ದೆೇವೆುಂಬದನತು 
ಸ ಚಿಸತತ್ುದಲಿವೆೇ. 17ರೆ ಟಿುಯತ ಒುಂದೆೇಯಯಗಿರತವದರಿುಂದ ಅನೆೇಕರಯಗಿರತವ ನಯವು 
ಒುಂದೆೇ ದೆೇಹದುಂತಿದ ದೆೇವೆ; ಯಯಕುಂದರೆ ನಯವೆಲಿರ  ಆ ಒುಂದೆೇ ರೆ ಟಿುಯಲ್ಲ ಿ
ಪಯಲತತ್ಕೆ ಾುಂಡತ ತಿನತುತೆುೇವೆ. 18ವುಂಶಕಾಮದಿುಂದ ಇಸ್ಯಾಯೇಲಾರಯಗಿರತವವರನತು 
ಯೊೇಚಿಸಿರಿ, ಯಜ್ಞಮಯಡಿದದನತು ತಿನತುವವರತ ಯಜ್ಞವೆೇದಿಯೊಡನೆ 



 13 

ಭಯಗಿಗಳಯಗಿದಯದರಲಿವೆೇ. 19ಹೇಗೆ ಹೆೇಳುವದರಿುಂದ ಏನತ ಹೆೇಳಿದ ಹಯಗಯಯತ್ತ? ವಿಗಾಹಕೆಾ 
ನೆೈವೆೇದಾ ಮಯಡಿದ ಪದಯರ್ಿವು ವಯಸುವವೆುಂದತ ಅರ್ವಯ ವಿಗಾಹವು ವಯಸುವವೆುಂದತ ನನು 
ಆಬಪಯಾಯವೇ? ಅಲಿ. 20ಆದರೆ ಅನಾಜನರತ ತಯವು ಅಪಿಿಸತವ ಬಲ್ಲಗಳನತು ದೆೇವರಿಗಲಿ 
ದೆವವಗಳಿಗೆ ಅಪಿಿಸತತಯುರೆುಂದತ ನನು ಅಭಿಪಯಾಯವು. ನೇವು ದೆವವಗಳೊೆಡನೆ 
ಭಯಗಿಗಳಯಗಿರಬೆೇಕೆುಂಬದತ ನನು ಇಷ್ುವಲಿ. 21ನೇವು ಕತ್ಿನ ಪಯತೆಾ ಮತ್ತು ದೆವವಗಳ ಪಯತೆಾ 
ಇವುಗಳೊೆಳಗೆ ಒುಂದರಲ್ಲಿಯೇ ಹೆ ರತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿಯ  ಕತಡಿಯಲಯರಿರಿ; ಕತ್ಿನ ಪುಂಕ್ತು 
ಮತ್ತು ದೆವವಗಳ ಪುಂಕ್ತು ಇವುಗಳೊೆಳಗೆ ಒುಂದರೆಲ್ಲಿಯೇ ಹೆ ರತ್ತ ಎರಡರಲ್ಲಿಯ  
ಊಟ್ಮಯಡಲಯರಿರಿ, 22ಕತ್ಿನನತು ರೆೇಗಿಸಬೆೇಕೆುಂದಿದ ದೆೇವೇ? ಆತ್ನಗಿುಂತ್ಲ  ನಯವು 
ಬಲ್ಲಷ್ಠರೆೇನತ? 

10:1-13ರಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ನೇಡುವ ಕಾರಣಗಳ್ಳ 8:1ರಲ್ಲ್ಲ ಪಾರರಾಂಭವಾದ ಚಚ್ ಮಯನ್ುು 
ರ್ುಕಾುಯ ಮಾಡುತುವ . ಇದು ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸಿದ ಮಾಾಂಸದ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವನ್ು 
ಓಡಿಹ ೊೇಗಿರಿ ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಿುಲಲ, ಆದರ  ವಿಗರಹಾರಧನ ಯಿಾಂದ (10:14). ಪೌಲನ್ು 
ಅನ ೇಕಾವತಿಮ ತನ್ು ಓದುಗರನ್ುು “ಸಹ ೊೇದರ ೇ” ಎಾಂದು ಸಾಂಭ ೊೇಧಿಸುತಾುನ , 
10:14ಬದಲ್ಲ್ಲ ಅವನ್ು ಹ ಚುಾ ಒಲುಮಯ ವಾಾಕಾಾಾಂಗ “ನ್ನ್ು ರ್ಪರಯರ ೇ” 
ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ . ಅವನ್ ಉದ ಾೇಶ ಬಯಾಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದಾಗಿ ಅಲಲ, ಆದರ  ಸಹ 
ಕ ೈಸುರಿಗ  ಮಾಗಮದಶಮನ್ ನೇಡುವದು ರ್ತುು ಅವರನ್ುು ಎಚಾರಿಸುವದಾಗಿದ .  

ವಚನ 14. ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ಉದಾಹರಣ ಯನ್ುು ಅವರ ರ್ುಾಂದ  ಇಡುವದರ ೊಾಂದಿಗ , 
ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲರುವವು ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲರುವವರು ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯಾಂದಿಗ  ಏನ್ನ್ೊು 
ಬಯಸುತಿುದಿಾಲಲ. ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸಿದ ಮಾಾಂಸವನ್ುು ತಿನ್ುುವದು ಪಾಪ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಸಿಲುಕ್ರಕ ೊಾಂಡ ಹಾಗ , ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸದಾನ್ುು ತಿನ್ುುವದು ಸಹಸಲಸ್ಾಧಾವಾಗಿದ . 
ಕ್ರರಸುನ್ ಹಾಂಬಾಲಕರು ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಗ  ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ ಯಾಗಿರುವ 
ಯಾವುದ ೇ ಆಗಿರಲ್ಲ್ ಎಚಾರಿಕ ಯಾಗಿರಬ ೇಕು (ನ ೊೇಡಿರಿ 1 ಯೇಹಾನ್ 5:21). ಪೌಲನ್ು  
1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 8ರಲ್ಲ್ಲ ಒಬಬನ ೇ ದ ೇವರು ಇದಾಾನ  ಎಾಂಬ ರ್ೊಲ ಸತಾಕ ೆ ಈಗಾಗಲ ೇ 
ಒತುುನೇಡಿದಾಾನ  (ರ್ತುು ಅವನ್ು 10:23-30ರಲ್ಲ್ಲ ತಿರುಗಿ ಒತುುನೇಡಲ್ಲ್ಕ್ರೆದಾಾನ ). ದ ೇವರು 
ತನ್ು ಜನ್ರು ತನ್ುನ ೊುಬಬನ್ನ ುೇ ಆರಾಧಿಸಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಬಯಸುತಾುನ . ವಿಗರಹಗಳಿಗ  
ಸಲ್ಲ್ಲಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದ ೇ ಸ್ ೇವ  ದ ೇವರಿಗ  ಬ ನ್ುು ತಿರುಗಿಸಿದ ಹಾಗಾಗುತುದ .  

ಆದತದರಿುಂದ ಬಲವಾದ ಜ ೊೇಡಿಸುವ ಪ್ದವು ಇದನ್ುು ಅನ್ುವಾದಿಸುತುದ . ಇದು 
ಪೌಲನ್ು ತಾನ್ು ನೇಡಿದ ವಿವ ೇಚನ ಯ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲ  ನಧ್ಾಮರಕ ೆ ಬರುತಿುದಾಾನ  
ಎಾಂಬುದನ್ುು ಸೊಚಸುತುದ . ಪ್ದದ ಅಥಮವನ್ುು “ಹಾಗಿದಾಲ್ಲ್ಲಿ ಎಲಾಲ ರಿೇತಿಯಿಾಂದ” 
(διόπερ, dioper) ಎಾಂಬ ಪ್ದದಿಾಂದ ಉತುರ್ವಾಗಿ ಸ್ ರ ಹಡಿಯಬಹುದು. 
ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಜ್ಞಾನಗಳ್ಳ ತರ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ುು ದೃಷ್ಟಯಲ್ಲ್ಲಟ್ುಟಕ ೊಾಂಡು ತರ್ಮ 
ಕ ಲವು ಅಭಾಾಸಗಳ್ನ್ುು ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ್ ಮಾಡಬ ೇಕು. ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಗ  
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ , ಪೌಲನ್ ತಿೇಪ್ುಮ ನೇಡಲಾಗಿದ : ನನು ಪಿಾಯರೆೇ, 
ವಿಗಾಹಯರಯಧನೆಯನತು ತೆ ರೆದತಬಡಿರಿ. ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ ಅಲ ದಾಡುತಿುರುವದರಿಾಂದ ಹಡಿದು 
ಕಾನಾನನ್ ಫಲವತುತ ಯ ದ ೇವರುಗಳ್ವರ ಗ , ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರಿಗ  ವಿಗರಹಗಳ್ಳ 
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ನರಾಂತರವಾದ ಸರ್ಸ್ ಾಯಾಗಿದಾವು. ದ ೇವರು ತನ್ು ರ್ಹಮಯನ್ುು ವಿಗರಹಗಳ ೊಾಂದಿಗ  
ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುವದಿಲಲ. ಸಾಂಧ್ಾನ್ದ ಪ್ರಶ ುಯೆೇ ಇಲಲ. ವಿಗರಹಗಳ್ಳ ಶಕ್ರುಹೇನ್ವಾಗಿ ತರ್ಮ 
ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ ಕುಳಿತಿರುತುವ . ಇದಕ ೆ ವಾತಿರಿಕುವಾಗಿ ಕ್ರೇತಮನ ಗಾರನ್ು ಬರ ಯುತಾುನ , 
ಯೆಹ ೊೇವನ್ು ಭೊರ್ಮಯಲ್ಲ್ಲಯೊ ಆಕಾಶದಲ್ಲ್ಲಯೊ ಸರ್ುದರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲಯೊ ಬ ೇರ  ಎಲಾಲ 
ಜಲರಾಶಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲಯೊ ತನ್ಗ  ಬ ೇಕಾದದಾನ್ುು ಮಾಡುತಾುನ  (ಕ್ರೇತಮನ  135:6). 
ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯನ್ುು ತ ೊರ ದುಬಿಡುವದು ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  ಪೌಲನ್ು ನೇಡುವ 
ಮೊದಲನ ಯ ಆದಾತ ಯಾಗಿದ .  

ವಚನ 15. ಜ್ಞಾನಯಾದ ಬ ೊೇಧಕನಾಗಿ, ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  ತರ್ಮಷಟಕ ೆ 
ವಿಷಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯೇಚಸಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಿುದಾಾನ . ನಯನತ ಹೆೇಳಿದದನತು ನೇವು 
ತಿೇಮಯಿನ ಮಯಡಿಕೆ ಳಿುರಿ, ಅವನ್ು ಸವಾಲನ್ುು ನೇಡುತಾುನ . ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಜನ್ರು 
ಗರಹಸಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಜನ್ರು ಎಾಂದು ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ  ಆದರ  ಅವನ್ು ಆಯೆೆ ಮಾಡಿದ 
ಪ್ದಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಹಾಸಾದ ಚುಟ್ುಕು ಅಡಕವಾಗಿದ . ಅವನ್ು ಅವರನ್ುು ಜ್ಞಯನಗಳು ಎಾಂದು 
ಸಾಂಬ ೊೇಧಿಸುತಾುನ  (φρόνιμοι, phronimoi; “sensible people’’; NRSV; ESV). 
ಅವನ್ ಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲ7 ಈ ಪ್ದವು ಕ ೇವಲ ಇನ್ೊು ಇತರ ನಾಲುೆ ಸಾಂದಭಮದಲ್ಲ್ಲ 
ಕಾಂಡುಬರುತುದ . ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಸಾಂದಭಮದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ಈ ಪ್ದವನ್ುು ಸವಲಪ 
ಹಾಸಾದ ೊಾಂದಿಗ  ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುನ . ಸವ-ಪ್ರಕಟ್ಟಸಿದ ಜ್ಞಾನ ಎಾಂಬ ಪ್ದವು 
ಯಾವಾಗಲೊ ಪಾರಯೇಗಿಕವಲಲ. “ಜ್ಞಾನ” (σοφός, sophos) ಎಾಂದು ಅನ್ುವಾದಿಸಿದ 
ಪ್ದವು ಹ ಚುಾ ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಅವನ್ ಪ್ತರದಲ್ಲ್ಲ ಹದಿನಾಲುೆ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿದ  
(ಒಾಂಬತುು ಸ್ಾರಿ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ), ಕ ಲವಮಮ ಸಕಾರಾತಮಕವಾದ ಅಥಮದಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು 
ಕ ಲವಮಮ ಇಲಲ. 

ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಪ್ತರವು ಕ ೊರಿಾಂಥ ಸಭ ಯ ಎದುರಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ಓದಲಪಡುವಾಗ ತನ್ು 
ಓದುಗರು ಗರಹಸಿರುವದನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸುತಾುರ  ಎಾಂದು ವಿಶಾವಸಿಸುತಾುನ . ಅಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರತಿಯಬಬ ಕ ೈಸುರು ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸಿದ ನ ೈವ ೇದಾದಿಾಂದ ಆಕಷ್ಮತರಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಬಡ 
ಕ ಲಸಗಾಗರು ಅಥವಾ ಗುಲಾರ್ರು ಈ ಊಟ್ವನ್ುು ಬಡಿಸುತಿುದಾರು, ಆದರ  ಅವರು 
ದ ೇವಾಲಯದ ಭ ೊೇಜನ್ ಕ ೊಠಡಿಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕೊತುಕ ೊಳ್ಳುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ ರ್ತುು ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ 
ಆಚ್ಾರದಲ್ಲ್ಲ ಭಾಗಿಗಳಾಗುತಿುರಲ್ಲ್ಲಲ. ಇದು ಸರ್ೃದಿಾಯ ಸಾಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿತುು. 
ಶಿರೇರ್ಾಂತರ ರ್ತುು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಅವಶಾಕತ ಯಿರುವವರನ್ುು ಅಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು 
ಎಾಂಬುದರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಇರುವ ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ವಿಭಾಗಗಳ್ಳ. ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲ ಹ ಚುಾ 
ಸರ್ೃದಿಾಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಜನ್ರು ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಯೆಹೊದಿ ಹನ ುಲ ಯಲ್ಲ್ಲರುವವರ ೊಾಂದಿಗ  
ವಾಾಪಾರವನ್ುು ಮಾಡುತಿುದಾರು, ಪೌಲನ್ು “ನ್ರ್ಮ ರ್ಪತೃಗಳ್ಳ” (10:1) ಎಾಂದು 
ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಿುರುವ ಹಾಗ  ಇದನ್ುು ಸೊಚಸುತಿುರಬಹುದು.  

ವಚನ 16. ಅಪೊಸುಲನ್ು ಅಧ್ಾಾಯ 8ರಲ್ಲ್ಲ ಪಾರರಾಂಭವಾದ ವಿಗರಹಗಳ್ ಔತಣದಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದರ ಕುರಿತಾದ ಚಚ್ ಮಗ  ರ್ರಳ್ಳತಾುನ . ಕ ೇವಲ ವಿಗರಹಗಳಿಗ  
ಅರ್ಪಮತವಾದ ಮಾಾಂಸವನ್ುು ತಿನ್ುುವದು ದ ೇವರ ವಿರುದಾವಾಗಿ ಯಾವ ಅಪ್ರಾಧವನ್ುು 
ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿರುವದಿಲಲ (ನ ೊೇಡಿರಿ 8:8; 10:25); ಆದರ  ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮತವಾದ 
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ಮಾಾಂಸವನ್ುು ವಿಗರಹಗಳ್ ಆಲಯದಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರುಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸಿದ ಪಾರಥಮನ  ರ್ತುು 
ಯಾಗಗಳ ೊಾಂದಿಗ  ತಿನ್ುುವದು, ಆ ದ ೇವರನ್ುು ಆರಾಧಿಸಿದ ಹಾಗ  ಆಗುತುದ . ಕ ಲವು 
ಕ ೈಸುರು, ವಿಗರಹಗಳ್ಳ ಏನ್ೊ ಅಲಲ ಎಾಂದು ತಿಳಿದಿರುತಾುರ , ತಾವು ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯ 
ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದರಿಾಂದ ಅಭಾಾಂತರವಿಲಲ ಎಾಂದು ನಧಮರಿಸುತಾುರ . 
ಪೌಲನ್ು ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯ ಯಾವುದ ೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವದನ್ುು 
ಅಷುಟ ಸುಲುಭವಾಗಿ ಬಿಟ್ುಟಬಿಡಲು ಆಗುವದಿಲಲ. ಅವನ್ು ಕ ೈಸುರು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುವ ಮೇರ್ಜನ ಡ ಗ  ಅವರ ಗರ್ನ್ವನ್ುು 
ಸ್ ಳ ಯುತಾುನ . ಆಶಿೇವಯಿದದ ಪಯತೆಾಯಲ್ಲಿ ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ್ತಾಸುನ ರಕುದಲ್ಲಿ 
ಪಾಲು ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡ ಹಾಗ  ರ್ತುು ರೆ ಟಿುಯನತು ರ್ುರಿಯುವದರಲ್ಲ್ಲ 
ಭಾಗತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ ಕ್ರರಸುನ್ ದೆೇಹವನತು ಜ್ಞಾಪ್ಕ ಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡ ಹಾಗ  ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 11:24, 25). 

ಹುಂಚಿಕೆ ಳುುವಯಗ (“ಭಾಗವಹಸುವದು”; NIV), ಪೌಲನ್ು ಸಹಜವಾಗಿ ಕ ೈಸುರು 
ಅರ ೈಮಸಿಕ ೊಳ್ುಲು ಬಯಸುತಾುನ  (1) ಕ್ರರಸುನ್ ನೇಡಿದ ಆಶಿೇವಾಮದದಲ್ಲ್ಲ 
ಭಾಗಿಗಳಾಗುವದು. (2) ಆತನ್ ದ ೈವತವದಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಮ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಅರಿಕ ಮಾಡುವದು 
ರ್ತುು ಕೊರಜ ಯ ಮೇಲ  ಆತನ್ ರ್ರಣದ ಪ್ರಿಣಾರ್ (3) ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹದ ಸಹ ೊೇದರ 
ರ್ತುು ಸಹ ೊೇದರಿಯರ ೊಾಂದಿಗ  ಒಾಂದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಅರಿಕ ಯನ್ುು ದೃಢಪ್ಡಿಸುವದು. ಇದು 
ಸತಾವಾಗಿರುವದರಿಾಂದ ವಿಗರಹಗಳ್ ಆಲಯದ ಮೇರ್ಜನ್ಲ್ಲ್ಲ ಭಾಗವಹಸುವದು 
ಊಟ್ಮಾಡುವದಕ್ರೆಾಂತ ಹ ಚ್ಾಾದದಾನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿದ  ಎಾಂಬ ಅಥಮವನ್ುು 
ನೇಡುತುದಲಲವ ೇ? ಪೌಲನ್ು ಇಾಂಥಹ ಬಲವಾದ ಹ ೇಳಿಕ ಯನ್ುು ವಿಗರಹಗಳ್ ಆಲಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಊಟ್ಮಾಡುವದರ ವಿರುದಧವಾಗಿ ಹ ೇಳಿರುವದರಲ್ಲ್ಲ ಆಶಾಯಮವ ೇನಲಲ (8:10-13)! 

ರ ೊಟ್ಟಟಗಿಾಂತ ಪ್ೂವಮದಲ್ಲ್ಲ ಪಾತ ರಯ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಉಲ ಲೇಖಿಸಿರುವದು ಏನಾದರು 
ವ ೈಶಿಷಟತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ಯೇ? ಬಹುಶಃ ಇಲಲ, ಆದರ  ಪೌಲನ್ು ಕ್ರರಸುನ್ು ಪಾಪ್ಗಳ್ 
ಪ್ರಿಹಾರಕಾೆಗಿ ತನ್ು ರಕುವನ್ುು ಸುರಿಸಿದಾರ ಕುರಿತು ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾಗಿ ಯೇಚಸುತಿುದಾಾನ  
ಎಾಂಬುದು ಅಸ್ಾಧಾವಾಗಿದ . ರಕುದ ಕಲಪನ  ಶ  ೇಭಾಯಮಾನ್ವಾಗಿದ , ರ್ತುು ಪ್ಶುಗಳ್ 
ಯಜ್ಞವು ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಅಪೊಸುಲನ್ು ರ್ುರಿದ ದ ೇಹವನ್ುು ಜ್ಞಾರ್ಪಸಿಕ ೊಳ್ಳುವ ಪ್ೂವಮದಲ್ಲ್ಲ 
ಪಾತ ರಯನ್ುು ರ್ನ್ಸಿಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ತಾಂದಿರಬಹುದು. 11:23-26ರಲ್ಲ್ಲ ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದ ಕುರಿತು 
ಪೌಲನ್ ವಿರ್ಶ ಮ ರ್ತಾುಯ 26:26-35ರಲ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾಕಮ 14:17-25ರಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊಟ್ಟಟರುವ 
ಹ ೇಳಿಕ ಗಿಾಂತ ಲೊಕ 22:14-20ರಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊಟ್ಟಟರುವ ಹ ೇಳಿಕ ಗ  ಸರ್ಮೇಪ್ವಾಗಿದ . ಭ ೊೇಜನ್ದ 
ಸಾಂಸ್ಾೆರದಲ್ಲ್ಲ ಲೊಕನ್ ದಾಖ್ಲ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಯೆೇಸು ಮೊದಲು ಪಾತ ರಯ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಮಾತನಾಡುತಾುನ  (ಲೊಕ 22:17-19). ಆದಾಗೊಾ, ಅಪೊಸುಲನ್ು ಆಚರಣ ಯ 
ಸಾಂಗತಿಯನ್ುು ಸಾಂಪ್ೂಮಣವಾಗಿ ಯೇಚಸುತಿುದಾಾನ ; ಅವನ್ು ರ ೊಟ್ಟಟ ರ್ತುು ಪಾತ ರಯ 
ಕರರ್ದ ಕುರಿತು ಹ ೇಳಿದ ಕರರ್ವು ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ವಿಶಿಷಟವಾಗಿಲಲ.  

ವಚನ 17. ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಭಾಗತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ನ್ುು 
ಪ್ರಸಪರರ ೊಾಂದಿಗ  ಕತಮನ್ಲ್ಲ್ಲ ಐಕಾತ ಗ  ತರುತುದ . ಒುಂದೆೇ ರೆ ಟಿು ಇರತವದರಿುಂದ, 
ಅನೆೇಕರಯದ ನಯವು ಒುಂದೆೇ ದೆೇಹವಯಗತತ ುೆೇವೆ; ಯಯಕುಂದರೆ ನಯವು ಒುಂದೆೇ ರೆ ಟಿುಯಲ್ಲಿ 
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ಪಯಲತ ತೆಗೆದತಕೆ ಳುುತ ುೆೇವೆ. ತಕಮಬದಾವಾಗಿ, ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು 
ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಗ  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಯಲಲವ  ಅಲಲದ ೇ ಭಾಗವಹಸುವವರನ್ುು ಪ್ರಸಪರ ರ್ತುು 
ವಿಗರಹಗಳ ೊಾಂದಿಗ  ಐಕಾವಾಗಿಸುತುದಲಲವ ೇ?  

ಇದನ್ುು ನೇಡುವಾಗ ಪೌಲನ್ು ಸಭ ಗ  ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದ ವ ೈಶಿಷಟತ ಯ 
ಅಾಂತರಜ್ಞಾನ್ವನ್ುು ನೇಡುತಾುನ್ಲಲವ . ರ ೊಟ್ಟಟ ರ್ತುು ಪಾತ ರ ಜ್ಞಾಪ್ಕಾಥಮಕಾೆಗಿ, ಆದರ  
ಭ ೊೇಜನ್ವು ಎಾಂದಿಗೊ ಅಲಲ. ಅದು ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ  ರ್ತುು ಸಹಭ ೊೇಗವಾಗಿದ . ಕೊಡಿ 
ಬಾಂದ ಸಭ ಯು ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು ರ್ುರಿಯುತುದ  ರ್ತುು ಪಾತ ರಯಲ್ಲ್ಲ ಕುಡಿಯುತುದ . 
ವಯಕ್ರುಕವಾಗಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಒಾಂದ ೇ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಅರಿಕ ಮಾಡುವವರು 
ರ್ಜೇವಕರವಾದ ರ ೊಟ್ಟಟಯಲ್ಲ್ಲ ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುವರು. 

ಕ ೈಸುರು ರ ೊಟ್ಟಟಯನ್ುು ರ್ುರಿಯುವಾಗ ರ್ತುು ಪಾತ ರಯಲ್ಲ್ಲ ಪಾನ್ಮಾಡುವಾಗ 
ತರ್ಮನ ುೇ ತಾವು ತರ್ಮ ಜನ್ಮಸಿದಾ ಹಕೆನ್ುು ಕ ೇವಲ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ರ್ತುು ಆಚರಣ ಗಾಗಿ 
ಕಸಿದುಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ . ಯಾರು ಕತಮನ್ ದಿನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಸಭ ಯಾಗಿ ಕೊಡಿ ಬರುವದಿಲಲವೇ 
ಅವರು ಶ  ೇಚನೇಯವಾಗಿ ಆತಿೀಕ ನ್ಷಟವನ್ುು ಅನ್ುಭವಿಸುತಾುರ . ಕೊಡಿ ಬಾಂದಾಂಥ 
ಜನ್ರಿಗ  ಭ ೊೇಜನ್ವು ಪಾರರ್ುಖ್ಾ ಸಾಂಗತಿಯಾಗಿರುವಾಗ, ದ ೇಹದಿಾಂದ ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸಿ 
ರ ೊಟ್ಟಟಯು ರ್ುರಿಯಲಪಡುವಾಗ ಅದರ ಅಥಮವು ರ್ೊಲತಃ ಬದಲಾಗುತುದ .  

ವಚನ 18. NASBಯ ಅನ್ುವಾದಕರು Ισραὴλ κατὰ σάρκα (Israēl kata 

sarka literally, “Israel according to the flesh”) ಎಾಂದು ತಿಳಿದುಕ ೊಾಂಡಿದಾಾರ . 
ಇಸ್ಯಾಯೇಲ ಜನಯುಂಗವನತು ಅರ ೈಮಸುವದಕಾೆಗಿ. ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದಾಲ್ಲ್ಲ, 
ಪೌಲನ್ು ಕ್ರರಸುನ್ ದ ೇಹವಾದ, ದ ೈಹೇಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲ ರ್ತುು ಆತಿೀಕ 
ಇಸ್ಾರಯೆೇಲ್ಲ್ನ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ವಾತಾಾಸವನ್ುು ತ ೊೇರಿಸುತಿುದಾಾನ , ಮೊೇಶ ಯ ಧರ್ಮಶಾಸರದ 
ಅಡಿಯಲ್ಲ್ಲ ರ್ಜೇವಿಸಿದ ಯಾಜಕರು ಯಜ್ಞಕ ೆ ಅರ್ಪಮಸಿದಾನ್ುು ತಿನ್ುುತಿುದಾರು ಆದುದರಿಾಂದ 
ಅವರು ವ ೇದಿಯನ್ುು ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು. ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ ರ್ತುು ಎಲಾಲ 
ಕಡ ಯಲ್ಲ್ಲ ಇರುವ, ಆತಿೀಕ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರಿಗ  ಇಾಂಥಹ ಭೌತಿಕ ವ ೇದಿಗಳಿರಲ್ಲ್ಲಲ; ಆದರ  
ಪೌಲನ್ು ವಿಶ ೇಷವಾಗಿ ಯೆಹೊದಾ ಜನಾಾಂಗಿೇಯ ರ್ೊಲವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವರು ಕ ೈಸುರು 
ಸವಲಪ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ರಿಯಾಯತಿಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಲ್ಲ್ ಎಾಂದು ಬಯಸಿದಾನ್ು. 

Garland ಅವರು 10:1-11 ನ್ುು ತಿರುಗಿ ಉಲ ಲೇಖಿಸುತಾುರ  ರ್ತುು “ಶರಿೇರಾಧಿೇನ್ 
ಸವಭಾವಕ ೆ ಅನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ” ಎಾಂಬ ವಾಕಾಾಾಂಗವನ್ುು ನವಮಹಸುತಾುರ . ಇದು 
ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ8 ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಗ  ಸರ್ನಾಗಿದ . ಹಾಗೊ, “ವ ೇದಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುವವರು” ಕುರಿತಾದ ಉಲ ಲೇಖ್ ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಯೆಹೊದಾ ಧರ್ಮಕ ೆ 
ಅನ್ವಯಿಸುತುದ , ವಿಶಿಷಟವಾಗಿ ಅರಣಾದ ಅನ್ುಭವಕೆಲಲ. “ಶರಿೇರಾಧಿೇನ್ ಸವಭಾವಕ ೆ 
ಅನ್ುಸ್ಾರವಾಗಿ” ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ಆರಾಧನ  ರ್ತುು ವಿಗರಹಾರಾಧಕರ ಆರಾಧನ  ಎಲಾಲ 
ವಿಧದಲ್ಲ್ಲ ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ ಯಾಗಿವ : ಎರಡಕೊೆ, ವ ೇದಿಯ ಬಳಿಯಲ್ಲ್ಲ ಯಜ್ಞವನ್ುು ಅರ್ಪಮಸುವ 
ಸ್ ೇವ ಯನ್ುು ಮಾಡುವವರು ಯಾಜಕರು ರ್ತುು ಆರಾಧಕರು ತಿನ್ುುವ ಮಾಾಂಸವು 
ದ ೇವರುಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸಿದ ಯಜ್ಞಯಾಗದ ೊಾಂದಿಗ  ಪ್ರತ ಾೇಕ್ರಸಲಾರದ ಸಾಂಬಾಂಧವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದಿತುು.  
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ವಚನ 19. ವಿಗರಹಗಳ್ ಆಲಯದಲ್ಲ್ಲ ಅರ್ಪಮಸಿದ ಯಜ್ಞಗಳ್ನ್ುು ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ 
ದ ೇವಾಲಯದಲ್ಲ್ಲ ಅರ್ಪಮಸಿದ ಯಜ್ಞಗಳಿಗ  ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸಿದಾಗ, ಪೌಲನ್ು ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಗ  
ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಅಹಮತ ಯನ್ುು ನೇಡುವದಿಲಲ. ಆತನ್ು ಬ ೇಗನ  ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  
ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಸರ್ರ್ಪಮಸಿದ ವಸತುಗಳನತು ಕತರಿತ್ತ ಯೊೇಚಿಸಬೆೇಡಿರಿ ಅಲಿದೆೇ ವಿಗಾಹವು 
ತಯನೆೇ ಏನ  ಅಲ ಿಎಾಂದು ಜ್ಞಾರ್ಪಸುತಾುನ  (ನ ೊೇಡಿರಿ 8:4). ತರ್ಮ ದ ೇವರುಗಳ್ ವ ೇದಿಯ 
ಬಳಿಯಲ್ಲ್ಲ ವಿಗರಹಾರಾಧಕ ಯಾಜಕರ ಅಭಾಾಸ ಯೆಹೊದಾ ಯಾಜಕರರ ೊಾಂದಿಗ  
ಹ ೊರಗಿನ್ ತ ೊೇರಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸವಲಪರ್ಟ್ಟಟಗ  ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿತುು ಆದರ  ಯೆಹೊದಾರು 
ಸ್ ೇವಿಸು ದ ೇವರ ನ ೈಜಾತ  ಒಟ್ಾಟರ  ವಿಭಿನ್ುವಾಗಿತುು. 

ವಚನ 20. ಒಾಂದು ಅಥಮದಲ್ಲ್ಲ, ವಿಗರಹವೂ ಏನ್ೊ ಅಲಲ (8:4), ವಿಗರಹಗಳಿಗ  
ಬಲವಿಲಲದ  ಇರುವದರಿಾಂದ. ಇನ್ೊು, ಪೌಲನ್ು ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯು ಪ ೈಶಾಚಕವಾಗಿದ  
ಎಾಂದು ದೃಢಪ್ಡಿಸುತಾುನ . ಅವನ್ು ವಿಗರಹಗಳ್ನ್ುು ದ ವವಗಳಿಗ  ಸರ್ ಮಾಡುವದಿಲಲ; 
ಬದಲಾಗಿ, ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲರುವ ಇತರರಾಂತ  ದುರಾತಮನ್ ಶಕ್ರು ವಿಗರಹಗಳ್ಳ ಸ್ ೈತಾನ್ನಾಂದ 
ಪ ರೇರ ೇರ್ಪತವಾದವುಗಳ್ಳ ಎಾಂಬ ರೊಪ್ಕಾಲಾಂಕಾರವನ್ುು ನೇಡುತಾುನ . ಪ್ರವಾದಿಯಾದ 
ಚದಿೆೇಯನ್ು ರ್ತುು ಇತರರ ಮಾತುಗಳ್ನ್ುು ಆರ ೊೇರ್ಪಸಿ ಅಸತಾವನಾುಡುವ 
ಆತಮನ್ನಾುಗಿ ಮಾಡಿದ ರ್ಮಕಾಯೆೇಹುವಿಗಿಾಂತ ಹ ಚಾನ್ದ ೇನ್ು ಮಾಡಲ್ಲ್ಲಲ (1 ಅರಸುಗಳ್ಳ 
22:22, 23). ಬಹಳ್ ಹಾಂದಕ ೆ ಕನಷಠ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಗರಾಂಥಗಳ್ “ಬಾರೊಕ” ನ ಾಂದು ಹ ಸರಾದ 
(c. 175 B.C.)ಯ ವಿಗರಹಗಳ್ನ್ುು ದ ವವಗಳಿಗ  ಸಾಂಭಾಂದಿಸಿದವುಗಳ್ಳ, “ದ ೇವರುಗಳ್ಲಲ”9 
ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಲಾಗುತಿತುು. ಪೌಲನ್ ಸರ್ಯದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲ್ಲ ದ ವವಗಳ್ನ್ುು ಸುಳ್ಳು 
ದ ೇವರುಗಳಿಗ  ಜ ೊೇಡಿಸಲಾಗುತಿತುು.  

ವಿಗರಹಗಳ್ನ್ುು ಆರಾಧಿಸುವವರು ಎಲ್ಲ್ಲ ದ ವವಗಳ್ ಆಡಳಿತವಿರುತುದ ೊೇ ಅಲ್ಲ್ಲರುವ 
ಮೇರ್ಜನ ೊಾಂದಿಗ  ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾರು. ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರು ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯ ಪಾಪ್ವನ್ುು 
ಮಾಡುವಾಗ, ಅವರಿಗ  ಸಹ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ದ ೇವರುಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊರತು ಪ್ಡಿಸಿ ಇತರ 
ಯಾವುದ ೇ ದ ೇವರು ಸರಳ್ವಾಗಿ ಅಸಿುತವ ಇಲಲದವುಗಳಾಗಿದಾವು. “ಅವರ ವಿಗರಹಗಳ್ಳ . . . 
ರ್ನ್ುಷಾರ ಕ ೈಕ ಲಸಗಳ್ಷ ಟೇ,” ಎಾಂದು ಕ್ರೇತಮನ ಗಾರನ್ು ಬರ ಯುತಾುನ  (ಕ್ರೇತಮನ  115:4). 
ದ ೇವ ಜನ್ರು ಕ ೇವಲ ವಿಗರಹಗಳ್ಳ “ತಿಳಿಯಲಾರವು, ಕಾಣಲಾರವು ರ್ತುು . . . 
ಗರಹಸಲಾರವು . . .” ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುರ  (ಯೆಶಾಯ 44:18-20). ವಿಗರಹಗಳ್ಳ 
ದ ೇವರನ್ುು ವಿರ ೊೇಧಿಸುವ ಕ ಡುಕನ್ ಬಲವಾಗಿರುವದರಿಾಂದ, ಪೌಲನ್ು ನಜವಾಗಿ 
ಅಸಿುತವದಲ್ಲ್ಲರುವದು ವಿಗರಹ ಯಜ್ಞಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ರ್ತುು ಆಚರಣ ಯಲ್ಲ್ಲ ಗೌರವಿಸಲಪಡುತುದ  ಎಾಂಬ 
ತೃರ್ಪುಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾನ್ು. ಕಲಪನ ಗಳ್ಳ ಕ ಡುಕನಗ  ಅಧಿೇನ್ವಾಗಿರುವ ವಿಗರಹಾರಾಧಕರಿಗ  
ದೃಶಾ ಸ್ಾಕ್ಷಿಗಳಾಗಿದಾವು. Garland ಅವರ ಪ್ರಕಾರ “ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಮೌಲಾ ವಾವಸ್ ಾಯು 
ದ ೇವರ ೊಾಂದಿಗ  ನ ೇರವಾಗಿ ಸಪಧಿಮಸುತಿುದಾಲ್ಲ್ಲ ವಿಗರಹಗಳ್ಳ ಕ ೇವಲ ರ್ೊಕ 
ವಸುುಗಳಾಗಿದಾಾಗಲು ರ್ತುು ರ್ಜೇವವಿಲಲದ ವಸುುವಿನಾಂದ ನರ್ಮಮಸಿದಾಾಗಲು, ಅವು ಇನ್ೊು 
ನ ೈಜಾತ ಯನ್ುು ಪ್ರತಿನಧಿಸುತುವ  ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ ವಾದವು ಉಹಸುತುದ .”10 

ಕ ೈಸುರು ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಸರ್ರ್ಪಮತವಾಗಿರುವ ಆಲಯದಲ್ಲ್ಲ ಕೊತುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ, 
ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮತವಾದ ಆಹಾರವನ್ುು ತಿನ್ುುವಾಗ ತನ್ು ಉಪ್ಸಿಾತಿಯನ್ುು 
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ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುವದರಿಾಂದ ವಿಗರಹಗಳ್ ಹ ಸರಿಗ  ಮೊರ ಯಿಡುತಿುದಾಲ್ಲ್ಲ, ಆ ರ್ಟ್ಟದಲ್ಲ್ಲ ಅವನ್ು 
ದ ವವಗಳ ೊಾಂದಿಗ  ಸಹಭಾಗಿಯಾಗಿದಾಾನ . ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಮಾನ್ಸಿಕ 
ಕಾಯಿಾರಿಸುವಿಕ  ಶ ರೇಷಠವಾದ ತಿಳ್ಳವಳಿಕ  ಅವನ್ು ಮಾಡುತಿುರುವ ಕಾಯಮವನ್ುು 
ಬದಲಾಯಿಸಲಾರದು ಎಾಂದು ನವ ೇದಿಸುತಿುದಾಾನ . ಪೌಲನ್ ಮಾತುಗಳ್ಳ ಖ್ಚತವಾಗಿವ . 
ಅನ್ಾಜನ್ರು ಅರ್ಪಮಸುವ ಕಾಣಿಕ , ಅವರು ದ ವವಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸುತಾುರ  ರ್ತುು ದ ೇವರಿಗ  
ಅಲಲ. ಯಾರು ಅನ್ಾಜನ್ರ ಇಾಂಥಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುತಾುರ . ಪೌಲನ್ು 
ಸ್ ೇರಿಸುತಾುನ , ನೇವು ದ ವವಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುಗಾರರಾಗುವದನ್ುು ನಾನ್ು ಬಯಸುವಿದಲಲ. 
ಪೌಲನ್ಾಂತ , ವಿಗರಹಾರಾಧಕ ಲ ೊೇಕದ ಜನ್ರಿಗ  ಸೊಚಸುತಾುನ  ಯಾಕಾಂದರ  ಅವರು 
“ತಾವ ೇ ಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡ ವಿಗರಹಗಳ್ನ್ುು ಬಿಟ್ುಟ, ದ ೇವರ ಕಡ ಗ  ತಿರುಗಲ್ಲ್ಲಲ; ಅವರು 
ದ ವವಗಳ್ ಪ್ೂಜ ಯನ್ೊು ಬಾಂಗಾರದ ಬ ಳಿು ತಾರ್ರ ಕಲುಲ ರ್ರ ಇವ ೇ 
ರ್ುಾಂತಾದವುಗಳಿಾಂದ ಮಾಡಲಪಟ್ುಟ, ನ ೊೇಡಲಾರದ  ಕ ೇಳ್ಲಾರದ  ನ್ಡ ಯಲಾರದ  
ಇರುವ ವಿಗರಹಗಳ್ ಪ್ೂಜ ಯನ್ೊು ಬಿಡಲ್ಲ್ಲಲ” (ಪ್ರಕಟ್ನ  9:20).  

ವಚನ 21. ಹ ಚುಾ ವಿವ ೇಚನ ಯ ನ್ಾಂತರ, ಪೌಲನ್ು ಒಾಂದು ನಧ್ಾಮರಕ ೆ ಕರ  
ನೇಡುವದರ ೊಾಂದಿಗ  ಈ ವಿಷಯವನ್ುು ರ್ುಕಾುಯಗ ೊಳಿಸುತಾುನ : ಒಬಬನ್ು ಕತಮನ್ 
ಭ ೊೇಜನ್ದ ರ್ೊಲಕ ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುವದು ರ್ತುು ದ ವವಗಳಿಾಂದ ಪ ರೇರಿತವಾದ 
ಆರಾಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಹಾಂಚಕ ೊಳ್ಳುವದು ಎರಡರಲ್ಲ್ಲ ಆಯೆೆಯನ್ುು ಮಾಡಬ ೇಕು. ಈ ಆಜ್ಞ ಯು 
ಸಪಷಟ ರ್ತುು ನಧ್ಾಮರಯುತವಾಗಿದ . ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯ ಸಾಂಧ್ಾನ್ ಸ್ಾಧಾವಿಲಲ: ನೇವು 
ಕತ್ಿನ ಪಯತೆಾಯಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವದತ ಮತ್ತು ದೆವವಗಳ ಪಯತೆಾಯಲ್ಲಿ ಕತಡಿಯತವದತ 
ಸ್ಯಧಾವಿಲಿ.  

ಪೌಲ “ನ್ರ್ಮ ರ್ಪತೃಗಳಿಗ ” ಮೇಘದ ನ ರಳಿನ್ಲ್ಲ್ಲದಾವರು (10:1) ರ್ತುು ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರು 
ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲದಾಾಗಿನ್ ಉದಾಹರಣ ಯನ್ುು (10:7-10) ನವ ೇದಿಸುತಾುನ  ಇದು ಕ್ರರಸುನಗ  
ಪ್ರಿವತಿಮತರಾದ ಯೆಹೊದಾರು ವಿಗರಹಗಳ್ ಆಲಯದಲ್ಲ್ಲ ಊಟ್ಮಾಡುವದನ್ುು ಒಾಂದು 
ಆಥಿಮಕ ಅವಶಾಕತ ಯಾಗಿದ  ಎಾಂದು ವ ೈಚ್ಾರಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತಾುರ  ಯೆಹೊದಾರು 
ಯಾವಾಗಲೊ ವಿಗರಹಗಳ್ಳ ಏನ್ೊ ಅಲಲ ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸುತಿುದಾರು. ಅವರು 
ಕ ೈಸುರಾಗುವಾಗ, ಯಾವುದ ೇ ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಬದಲಾವಣ ಯಾಗಲ್ಲ್ಲಲ. ಅವರು, ರ್ಜೇವನ್ 
ಮಾಡುವದಕಾೆಗಿ, ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ವಾಾಪಾರಿ ಕ ೇಾಂದರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಯಿಾಂದ 
ಭಾಗವಹಸುವದು ಅವಶಾವಾಗಿತುು ಎಾಂದು ಅವರು ವಾದಿಸುತಾುರ  ಅದು ಬದಲಾಗಿ, 
ವಾವಹಾರವು ನ್ಡ ಯುವ ಕ ೇಾಂದರದಲ್ಲ್ಲ ಚಚಮಸಲು ರ್ತುು ಕ್ರರಯೆಗಳಿಗ  ಚ್ಾಲನ ಯನ್ುು 
ಸ್ಾಾರ್ಪಸಲು ಆಲಯದ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಅವರ ಉಪ್ಸಿಾತಿಯು ಅವಶಾವಾಗಿತುು.  

ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಇದು ಸತಾವಾದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಸಭ  ತನ್ು ಸಾಂಖ್ ಾಯನ್ುು ವಿವಿಧ 
ಸಮಾರ್ಜಕ ಆಥಿಮಕ ಸ್ಾಾನ್ವಿರುವ ಅಡಡ ವಿಭಾಗದ ಜನ್ರಿಾಂದ, ಉನ್ುತ ಸ್ಾಾನ್ದ ಜನ್ರು 
ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಆಥಿಮಕ ಪ ರೇರ ಪ್ಣ ಯಿಾಂದ ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮತವಾದ ಮಾಾಂಸವನ್ುು 
ತಿನ್ುುವದನ್ುು ಕ ಳ್ ಅಾಂತಸಿುನ್ ಜನ್ರ ೊಾಂದಿಗ  ಔಪ್ಚ್ಾರಿಕವಾಗಿ ಮಾನ್ಾ ಮಾಡುತಿುದಾರು. 
Wayne A. Meeks ಅವರು ವಿೇಕ್ಷಿಸುತಾುರ , 

ಹ ಚುಾ ಸರ್ೃದಿಾಯಾಗಿರುವ ಜನ್ರು, “ಬಲ್ಲ್ಷಠರು;” ಯಾರ ವಾಾಪಾರವು ರ್ತುು 
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ಸ್ಾಮಾರ್ಜಕ ಸಾಂಬಾಂಧಗಳ್ಳ ಹರಿತವಾಗಿ ತುಾಂಡರಿಸುತಾುವೇ ಅವರು ಒಾಂದುವ ೇಳ  
“ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮತವಾದ ಮಾಾಂಸವನ್ುು” ನಷ ೇಧಿಸಿದಾಲ್ಲ್ಲ ಅವರನ್ುು 
ಒತಾುಯಪ್ಡಿಸುವದರಿಾಂದ; ಬಡ ವಗಮದವರು ಸವಲಪ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಪ್ರಿಣಾರ್ವನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದುತಾುರ . ಅದಕೊೆ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ, ಬಡ ಜನ್ರು ವಿರಳ್ವಾಗಿ ಮಾಾಂಸವನ್ುು 
ತಿನ್ುುತಿುದಾರು ಆದುದರಿಾಂದ ಅವರು ಈ ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಸಾಂದಮಭ ರ್ತುು 
ಸನುವ ೇಶಗಳ ೊಾಂದಿಗ  ಹ ೊಾಂದಿಕ ಯಾಗುವ ಪ್ರವೃತಿುಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾರು.11 

“ಹ ಚುಾ ಶಿರೇರ್ಾಂತ” ನಾದ ಕ್ರರಸುನ್ಾಂತ ಯೆಹೊದಾನ್ು (ಅ.ಕೃ. 18:8) ರ್ತುು ಸ್ ೊೇಸ್ ುೇನ್ 
(ಅ.ಕೃ. 18:17; 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 1:1) ಇವರನ್ುು ಯೆಹೊದಾ ಧರ್ಮದ ಗಾಂಭಿೇರತ ಯಾಂದಿಗ  
ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಸುವಾಗ ಕ ೈಸು ಸಾಂದ ೇಶದಲ್ಲ್ಲ ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಕ ಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ವಿಮೊೇಚನ ಯ 
ಸವರವನ್ುು ಕಾಂಡುಕ ೊಾಂಡಿರಹುದು. ಆದರ  ವಿಗರಹಗಳ್ ಸ್ ೇವ ಯನ್ುು ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ 
ಪೌಲನ್ ಸ್ಾಾನ್ವು ಹ ಚುಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿದ  ಎಾಂದು ಕಾಂಡುಕ ೊಾಂಡಿರಬಹುದು. “ಹ ಚುಾ 
ಶಿರೇರ್ಾಂತರಾದ” ಅನ್ಾಜನ್ರು, ಹ ೊೇಲ್ಲ್ಕ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಆಲಯದ ೊಾಂದಿಗ  ಸಾಂಬಾಂಧವನ್ುು 
ವಿಷ ೇಧಿಸುವ ನವ ೇದನ ಯನ್ುು ಕಾಂಡುಕ ೊಾಂಡಿರಲ್ಲ್ಕ್ರೆಲಲ.  

ವಚನ 22. ಬಹುಶಃ ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಕ್ರರಸುನ್ನ್ುು ಧರಿಸಿದ ಪ್ರಥರ್ 
ಪ್ರಿವತಮನ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ನ್ಾಂತರ ನಾಲುೆ ವಷಮಗಳ್ಳ ಗತಿಸಿರಬಹುದು (ಅ.ಕೃ. 
18:8).12 ಅನ್ಾವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಹಳ  ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಿತರಾಗಿರಬಹುದು. ಪಾರ್ಪರಸ್ 
ಸುರುಳಿಗಳ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಬರವಣಿಗ ಯ ಸ್ಾಧನ್ಗಳ್ಳ ಅಧಿಕ ವ ಚಾದಿಾಂದಾಗಿ 
ವಿರಳ್ವಾಗಿ ದ ೊರ ಯುವದರಿಾಂದ ಅನ್ಾ ಕ ೈಸುರು ಇಬಿರಯ ವ ೇದವಾಕಾದಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರಿಣಿತರಾಗಿದಾರು, ಅಥವಾ ಪಾರಚೇನ್ ಇಸ್ಾರಯೆೇಲರ ವಿಚ್ಾರಶಿೇಲ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ. ಯಾರ 
ಜನಾಾಂಗಿೇಯ ಬ ೇರುಗಳ್ಳ ಯೆಹೊದಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲ್ಲದಾವೇ ಅವರು, ಒಾಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ, 
ಕತ್ಿನಗೆ ಹೆ ಟಿುಕ್ತಚಚನತು ಎಬಿಸತವದತ ಎಾಂದರ  ಏನ್ು ಅಥಮ ಎಾಂಬುವದನ್ುು ಉತುರ್ವಾಗಿ 
ತಿಳಿದವರಾಗಿದಾರು.  

ಈ ವಚನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ು ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  ಹಾಕ್ರದ ರೊಪ್ಕಾಲಾಂಕಾರದ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಳ 
ನ್ಕಾರಾತಮಕ ಉತುರವನ್ುು ಬಯಸುತಿುದಾವು. ಖ್ಾಂಡಿತವಾಗಿ, ನಾವು “ಹ ೊಟ್ ಟಕ್ರಚಾನ್ 
ಕತಮನ್ನ್ುು ಉತ ುೇರ್ಜಸಬಾರದು” (ನ ೊೇಡಿರಿ ಧಮೊೇಮ. 32:16, 21); ರ್ತುು, ನಯವು 
ಆತ್ನಗಿುಂತ್ ಬಲವಯಗಿಲಿದೆೇ ಇರತವಯಗಲತ ಸಹ (ನ ೊೇಡಿರಿ ಯೇಬ 37:23; ಯೆಹ  
22:14). ಹಳ  ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯ ಉದಾಕೊೆ, ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯು ದ ೇವರನ್ುು ಹ ೊಟ್ ಟಕ್ರಚಾಗೊ 
ರ್ತುು ಕ ೊೇಪ್ಕೊೆ ಉತ ುೇರ್ಜಸಿದ.  

ನಯಾಯಬದದವಯಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲಯಭದಯಯಕವಯಗಿದೆ (10:23-30) 
23ಎಲಯಿ ಕಯಯಿಗಳನತು ಮಯಡತವದಕೆಾ ಸ್ಯವತ್ುಂತ್ಾಯವುುಂಟ್ತ, ಆದರೆ ಎಲಿವೂ 

ವಿಹತ್ವಯಗಿರತವದಿಲಿ. ಎಲಯಿ ಕಯಯಿಗಳನತು ಮಯಡತವದಕೆಾ ಸ್ಯವತ್ುಂತ್ಾಯವುುಂಟ್ತ, ಆದರೆ 
ಎಲಿವೂ ಭಕ್ತುಯನತು ಬೆಳೆಸತವದಿಲಿ. 24ಪಾತಿಯೊಬಿನತ ತ್ನು ಹತ್ವನತು ಚಿುಂತಿಸದೆ 
ಪರಹತ್ವನತು ಚಿುಂತಿಸಲ್ಲ. 25ಕಟ್ತಕರ ಅುಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಯರತವುಂರ್ದತ ಏನದದರ  ಅದನತು 
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ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಸುಂಶಯ ಹತಟಿುಸತವ ವಿಚಯರಣೆಮಯಡದೆ ತಿನುರಿ. 26ಭ ಮಯ  ಅದರಲ್ಲಿರತವ 
ಸಮಸುವೂ ಕತ್ಿನದಯಗಿದೆಯಲಿವೆೇ. 27ಕ್ತಾಸುನನತು ನುಂಬದವರಲ್ಲಿ ಒಬಿನತ ನಮಮನತು 
ಊಟ್ಕೆಾ ಕರೆಯತವಯಗ ಹೆ ೇಗತವದಕೆಾ ನಮಗಿಷ್ುವಿದದರೆ ನಮಗೆೇನತ ಬಡಿಸಿದರ  ಅದನತು 
ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಸುಂಶಯ ಹತಟಿುಸತವ ವಿಚಯರಣೆಮಯಡದೆ ತಿನುರಿ. 28ಆದರೆ ಒಬಿನತ ನಮಗೆ 
ಇದತ ವಿಗಾಹಯಲಯದಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಕೆ ಟ್ುದತದ ಎುಂದತ ಹೆೇಳಿದರೆ ಈ ಸುಂಗತಿಯನತು ತಿಳಿಸಿದವನ 
ನಮತ್ುವಯಗಿಯ  ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿ ಸುಂಶಯಕೆಾ ಸಥಳಕೆ ಡಬಯರದೆುಂಬ ಕಯರಣ್ದಿುಂದಲ  
ತಿನುಬೆೇಡಿರಿ. 29ಅದತ ನನು ಮನಸಿಿನ ಸುಂಶಯವಲಿ ತಿಳಿಸಿದವನ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿರತವ 
ಸುಂಶಯವೆೇ ಮತೆ ುಬಿನ ಮನಸಿಿನಲ್ಲಿರತವ ಸುಂಶಯದಿುಂದ ನನು ಸ್ಯವತ್ುಂತ್ಾಯಕೆಾ ಯಯಕೆ 
ತಿೇಪಯಿಗಬೆೇಕತ? ನಯನತ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಯೊಡನೆ ಊಟ್ಮಯಡಿ ದೆೇವರನತು ಸತುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ 
ಪದಯರ್ಿಗಳ ನಮತ್ು ನನಗೆ ಯಯಕೆ ದ ಷ್ಣೆಯಯಗಬೆೇಕತ? 

ಪೌಲನ್ು ದ ೇವಾಲಯದ ವಿಗರಹಕ ೆ ಅರ್ಪಮಸಿದ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲು 
ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯಾಗಿದ  ರ್ತುು ಕತಮನಗ  ಹ ೊಟ್ ಟಕ್ರಚಾನ್ುು 
ಹುಟ್ಟಟಸುತುದ . ಅವನ್ ಪಾಪ್ವು ಕ ೇವಲ ಮಾಾಂಸವನ್ುು ತಿನ್ುುವದರಲ್ಲ್ಲ ಅಲಲ, ಆದರ  
ಭ ೊೇಜನ್ ಸಾಂಪ್ೂಣಮ ಹನ ುಯಲ್ಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗುವದಾಗಿದ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ತಿಳಿಸುತಾುನ . 

ಅಪೊಸುಲನಗ  ಎರಡನ ಯ ಕಾರಣವಿರುವದರಿಾಂದ ಇದನ್ುು ಬರ ದಿದಾಾನ . ಒಬಬನ್ 
ನ್ಡತ ಯು ಬಲಹೇನ್ ಸಹ ೊೇದರನ್ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಮೇಲ  ಪ್ರಭಾವಬಿೇರುತುದ  ಎಾಂಬ 
ಕಳ್ಕಳಿಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಾಾನ  ಅದು ವಿಗರಹಕ ೆ ಅರ್ಪಮಸಿದ ಮಾಾಂಸವನ್ುು ಒಬಬನ್ು ಎಲ್ಲ್ಲ 
ತಿನ್ುುತಾುನ  ಎಾಂಬುದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಲಪಡುವದಿಲಲ.  

ವಚನ 23. ಇಲ್ಲ್ಲ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾದ ವಚನ್ವು ನಯಾಯಸಮಮತ್ವಯಗಿದೆ (ἔξεστιν, 

exestin). ಕ್ರರಸುನ್ು ತನ್ು ಜನ್ರಿಗ  ಏನ್ನ್ುು ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರವನ್ುು ನೇಡಿದಾಾನ ? ಕ ೈಸುರ 
ಸಿವೇಕಾರಾಹಮವಾದ ನ್ಡತ ಯಾವುದು? ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಸಾಂಗತಿಯನ್ುು ಸವಚಛವಾದ 
ವಿಾಂಗಡನ ಯಲ್ಲ್ಲ “ಸರಿ” ಅಥವಾ “ತಪ್ುಪ” ಎಾಂದು ಗುರುತಿಸಿ ಇಡುವದು ಎಷುಟ 
ನ ರ್ಮದಿಯನ್ುು ತರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದ , ಕ ೈಸು ರ್ಜೇವಿತ ಇದಕ್ರೆಾಂತ ಹ ಚುಾ 
ಜಟ್ಟಲವಾಗುತುದ . ನೇಡಿರುವಾಂಥಹ ಅಭಾಾಸವು ಒಾಂದು ಸನುವ ೇಶದಲ್ಲ್ಲ 
ರ್ುಗಾವಾಗಿರಬಹುದು ರ್ತುು ಇನ ೊುಾಂದರಲ್ಲ್ಲ ಅಪ್ರಾಧಿ ರ್ನ ೊೇಭಾವದಿಾಂದ 
ತುಾಂಬಿರಬಹುದು. ಪ್ರಿಸಿಾತಿಗಳ್ಳ ಪಾರರ್ುಖ್ಾವಾಗಿವ . ವಿಗರಹಕ ೆ ಅರ್ಪಮತವಾದ 
ಮಾಾಂಸವನ್ುು ತಿನ್ುುವದು ಸಹ ಇಾಂಥಹದ ಾೇ ವಿಷಯವಾಗಿದ .  

ಎಲಯಿ ಸುಂಗತಿಗಳನತು ನಯಾಯಸಮಮತ್ವಯಗಿವೆ ಎನ್ುುವದು ಎಲಯಿ ಸುಂಗತಿಗಳು 
ಲಯಭದಯಯಕವಯಗಿವೆ ಎುಂದಲ.ಿ ತನ್ು ಸಹ ೊೇದರರನ್ುು ರ್ತುು ಸಹ ೊೇದರಿಯರನ್ುು 
ರ್ಪರೇತಿಸುವ ಕ ೈಸುರು ತರ್ಮ ನ್ಡತ ಯು ಅವರ ಮೇಲ  ಯಾವ ರಿೇತಿಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ುು 
ಬಿೇರುತುದ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಿಸುತಾುರ . ಕ ೊಟ್ಟಟರುವಾಂತ ನ್ಡತ ಯು 
ರ್ುಗಾತ ಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದಾಗೊಾ ಅದು ಬಲಹೇನ್ ರ್ನ್ಸ್ಾಕ್ಷಿಯುಳ್ುವರಿಗ  
ಬ ೇಸರಹುಟ್ಟಟಸಬಹುದು. ಬಲ್ಲ್ಷಟರಾದ ಕ ೈಸುರು ದ ೇವ ಜನ್ರನ್ುು ಕಟ್ಟಲು ಬಯಸುತಾುರ . 
ಆದುದರಿಾಂದ, ಯಾರು ಧರ್ಮಶಾಸರಕ ೆ ವಿಧ್ ೇಯರಾಗುತಾುರ ೊೇ ಅವರಿಗ  
ಉತುರಿಸುವದಕ ೆ ಕ ೊಟ್ಟಟರುವಾಂಥ ನ್ಡತ ಯು ಸರಿಯೇ ತಪ್ುಪ ಎಾಂಬುದನ್ುು 
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ನಧಮರಿಸುವದಕ ೆ ಇತರ ಪ್ರಶ ುಗಳ್ಳ ಇರುತುವ . ನಾಾಯಸರ್ಮತವಾಗಿದ  ಎಾಂದರ  
ಕ್ರರಯೆಯನ್ುು ಸರ್ಾಂಜಸವಾಗಿಸುತುದ  ಎಾಂದ ೇನ್ಲಲ.  

ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಪ್ರಿವತಮನ  ಹ ೊಾಂದದ ನ್ಾಂತರ ತರ್ಮ ಪಾಪ್ರ್ಯ ರ್ಜೇವನ್ ಶ ೈಲ್ಲ್ಯನ್ುು 
ಬಿಟ್ಟಟರುವ ಕ ಲವರು ಇನ್ೊು ತಾವು ಹ ೇಗ  ವತಿಮಸಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದನ್ುು ಕಲ್ಲ್ಯಬ ೇಕು. 
ಅವರು ವಾಭಿಚ್ಾರ ರ್ತುು ಕಳ್ುತನ್ವನ್ುು ಬಿಟ್ುಟಬಿಟ್ಟರ  ಸ್ಾಲದು (ನ ೊೇಡಿರಿ 6:9-11). 
ಯೆೇಸು ತನ್ು ಹಾಂಬಾಲಕರನ್ುು ಉನ್ುತ ರ್ಟ್ಟದ ರ್ಜೇವಿತಕಾೆಗಿ ಕರ ನೇಡಿದಾಾನ . 
ನಾಾಯಸ್ಾಾನ್ದ ಮೊದಲ್ಲ್ನ್ ಸನುವ ೇಶದಲ್ಲ್ಲ, ಪೌಲನ್ು “ಅದಕ್ರೆಾಂತ ಅನಾಾಯವನ್ುು ಯಾಕ  
ಸಹಸಬಾರದು? ಆಸಿುಯ ನ್ಷಟವನ್ುು ಯಾಕ  ತಾಳ್ಬಾರದು” (6:7) ಎಾಂದು ಕ ೇಳ್ಳತಾುನ . 
ಒಬಬ ಕ ೈಸುನಗ  ಹಕುೆಗಳ್ನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಕತಮನ್ು ಸ್ಾಾರ್ಪಸಿದ ಉದಾಹರಣ ಯ 
ತಿಳ್ಳವಳಿಕ ಯ ಕ ೊರತ ಯನ್ುು ಪ್ರದಶಿಮಸುತುದ .  

ಪ್ರಶ ುಯಿಾಂದಾಚ್ ಗ  ಯಾವುದು ನಾಾಯಸರ್ಮತವಾಗಿದ ಯೇ ಅಥವಾ 
ನಾಾಯಸರ್ಮತವಾಗಿಲಲವೇ, ಅಪೊಸುಲನ್ು ಒಬಬನ್ು ತನ್ು ನ ರ ಯವನ್ ಹತವನ್ುು 
ಚಾಂತಿಸುವ ಜವಾಬಾಾರಿಯನ್ುು ಸೊಚಸುತಾುನ . ಒಬಬನ್ು ತನ್ು ಹಕೆಗಳ್ನ್ುು 
ದೃಢಪ್ಡಿಸುವದ ಾಂದರ  (ಅಥವಾ ಬಹುಶಃ ಎಾಂದ ಾಂದಿಗೊ) ಯಾವಾಗಲೊ ವಿಶಾವಸಿಗ  
ಉತುರ್ವಾದ ವಿಧವಲಲ.  

ವಚನ 24. ಕ್ರರಸುನ್ ರ್ಹಮ ಪ್ರಶ ುಯಾಗುವ ಯಾವುದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ, ಕ ೈಸುರ 
ನ್ಡತ  ಇತರ ಮೇಲ  ಪ್ರಿಣಾರ್ ಬಿೇರುವ ಯಾವುದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ, ಪೌಲನ್ು 
ಯಾರ ೊಬಬರು ತ್ಮಮ ಸವುಂತ್ ಒಳಿತ್ನತು ಹತಡತಕತವದತ ಬೆೇಡ.13 ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ “ತರ್ಮ 
ಸವಾಂತ ಒಳಿತನ್ುು” ಹುಡುಕಬಾರದು ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ ಅವನ್ು ಸ್ಾವಥಮದ 
ಹವಾಾಸಗಳ್ನ್ುು ತ ೊರ ದುಬಿಡಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದನ್ುು ತರ್ಮ ಸವಾಂತ ಪ್ಟ್ಟಟಯಲ್ಲ್ಲ 
ಸ್ ೇರಿಸುವದನ್ುು ತರ್ಮ ಓದುಗರಿಗ  ಬಿಟ್ಟಟದಾಾನ . ಕ ೈಸುರ ಆದಾತ ಯು ತನ್ು ಸವಾಂತ ಲಾಭ, 
ಅಾಂತಸುು ಅಥವಾ ಸ್ೌಲಭಾಗಳ್ಲಲ, ಬದಲಾಗಿ, ಅವನ್ು ತನ್ು ನ ರ ಹ ೊರ ಯವನ್ ಲಾಭ, 
ಉತುರ್-ರ್ಜೇವಿತ ರ್ತುು ಆತಿೀಕ ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯನ್ುು ಹುಡುಕಬ ೇಕು.  

ವಚನಗಳು 25, 26. ಪೌಲನ್ ಪ್ತರದ ಬ ೇರ  ವಿಭಾಗ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರನ್ುು 
ವಿವಿಧ ಬಲದಿಾಂದ ಸಾಂಬ ೊೇಧಿಸುತುದ . ಸಭ ಯ ಉದಾಕೊೆ ವಿಭಜನ ಗಳ್ಳ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವ , 
ಆದರ  ಕ ಲವರು ಇತರರ ೊಾಂದಿಗ  ಪ್ಾಂಗಡದ ಉತಾಿಹದಲ್ಲ್ಲ ಸಿಲುಕ್ರಕ ೊಾಂಡಿದಾಾರ . 
ಪ್ರತಿಯಬಬ ಸದಸಾರು ಲೌಕ್ರಕ ನಾಾಯ ಸಭ ಗ  ತರ್ಮ ಗಲಭ ಗಳ್ನ್ುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು 
ಯೇಚಸುತಿುಲಲ ರ್ತುು ಸಹ ೊೇದರರು ಗೌರವಯುತವಾದ ಆತಿೀಕ ವರಗಳಿಗ  
ಸರಿಸಮಾನ್ವಾಗಿ ದಾಹವುಳ್ುವರಾಗಿಲಲ. ಅದರಾಂತ , ಎಲಾಲ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ವಿಗರಹಗಳ್ 
ಆಲಯದಲ್ಲ್ಲ ಮಾಾಂಸವನ್ುು ತಿನ್ುುವದನ್ುು ಅದ ೇ ಆಸಕ್ರುಯಿಾಂದ ಸರ್ಥಿಮಸುತಿುಲಲ. ಆ 
ವಿಷಯಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಂತ , ರ್ೊಲತಃ ಕ ೈಸುರಾಗಿರುವವರು ತರ್ಮ ವಾಾಪಾರಿ 
ಕ ೇಾಂದರಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಮ ವೃತಿುಯನ್ುು ರ್ುಾಂದುರ ಸಲು ಭಾಗವಹಸುವ ಧನ್ವಾಂತರಾದ 
ಯೆಹೊದಾರನ್ುು ಕುಶಲಕರ್ಮಮಗಳ್ನ್ುು ರ್ತುು ವಾಾಪಾರಿಗಳ್ನ್ುು ಬಹಳ್ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಪೌಲನ್ು 
ಎದುರಿಸುತಿುದಾಾನ . ಪೌಲನ್ು ಅವರ ವತಮನ ಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದ ೇ ಟ್ಟೇಕ ಯನ್ುು 
ನೇಡಿದಾಾಗೊಾ ಅವರು ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಮ ಪ್ರಿವತಮನ ಯ ಪ್ೂವಮದಲ್ಲ್ಲ ತರ್ಮ ಸಹ 



 22 

ಯೆಹೊದಾರಿಾಂದ ಎದುರಿಸಿದಾಕ್ರೆಾಂತ ಕ ಟ್ಟದಾಾಗಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಅವರು ಆತನ್ ವಿರ ೊೇಧವನ್ುು 
ಅವರು ರ್ಹಾದ ೇವಾಲಯದ ಸದಸಾರಾಗಿರುವಾಗ ಇರುವ ದೃಢತ ಯನ್ುು ಅದ ೇ 
ಸ್ಾರ್ಮಥರಯವನ್ುು ಉಪ್ಯೇಗಿಸಿದರು.  

ಪೌಲನಗ  ರ್ಾಂಡಿಸಿದ ವಾದವು “ವಿಗರಹವು ಏನ್ೊ ಅಲಲ” ಎಾಂಬುದರ 
ದೃಢಿೇಕೃತವಾಗಿದ . ಈ ಕ ೈಸುರು ಆ ದ ೇವರುಗಳ್ಳ ಅಸಿುತವದಲ್ಲ್ಲ ಇಲಲ ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ಬಲಲವರಾಗಿದಾದರಿಾಂದ, ತಾವು ವಿಗರಹಗಳ್ ಆಲಯದಲ್ಲ್ಲ ನ್ಡ ಯುವ ಭ ೊೇಜನ್ದಲ್ಲ್ಲ 
ಭಾಗಿಯಾಗುವಾಗ ಅವರು ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯ ಅಪ್ರಾಧಿಗಳ್ಳ ಎಾಂದು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲ್ಲಲ. ಪೌಲನ್ು ಗಿರೇಕ್ ದ ೇವರುಗಳ್ ವ ೇದಿಯ ಮೇಲ  ಅರ್ಪಮಸಿದುಾ ದ ೇವರಿಗ  
ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದಾಲಲ ವಾದಿಸಬಾರದು ಎಾಂಬುದರಲ್ಲ್ಲ ಎಚಾರಿಕ ಯಾಗಿದಾನ್ು. ಅವನ್ು 
ದ ೇವರುಗಳ್ಳ ಏನ್ೊ ಅಲಲ ಎಾಂಬುದನ್ುು ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾನ್ು. ಏನ್ೊ ಅಲಲದವುಗಳಿಗ  
ಒಬಬನ್ು ಯಜ್ಞಯಾಗಾದಿಗಳ್ನ್ುು ಸಲ್ಲ್ಲಸುವದು ಸ್ಾಧಾವಿಲಲ; ಒಬಬನ್ು ಸುುತಿಸಲು ರ್ತುು 
ಭಿನ್ುಹಗಳ್ನ್ುು ಏನ್ೊ ಅಲಲದವುಗಳಿಗ  ಸಲ್ಲ್ಲಸುವದು ಸ್ಾಧಾವಿಲಲ. ಆದುದರಿಾಂದ, 
ಒಾಂದುವ ೇಳ , ಕ ೈಸುರು ವಾಾಪಾರದ ಸಾಳ್ಕ ೆ ಹ ೊೇಗಿ ವಿಗರಹಗಳ್ ವ ೇದಿಯಲ್ಲ್ಲ ಅರ್ಪಮಸಿದ 
ಮಾಾಂಸವನ್ುು ಖ್ರಿೇದಿಸಿದರ , ಅವನ್ು ಯಾವ ಅಪ್ರಾಧಿ ರ್ನ ೊೇಭಾವವಿಲಲದ  ಅದನ್ುು 
ತಿನ್ುಬ ೇಕು. ಹಾಗೊ, ವಿಗರಹಗಳ್ ಆಲಯದಲ್ಲ್ಲ ತಿನ್ುಬಾರದು. ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  ಈ ಅಭಾಾಸವು ಒಬಬ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬಲಹೇನ್ನಾಗಿರುವ ಕ ೈಸುನ್ 
ಅಸರ್ಥಮತ ಯನ್ುು ಅಥವಾ ಇಚ್ ಛಯಿಲಲದಿರುವದನ್ುು ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮ ವಾತಾಾಸವನ್ುು 
ಕಾಂಡುಕ ೊಳ್ುದಾಂತ  ಮಾಡುತುದ .  

ಅಪೊಸುಲನ್ು ಜನಾಾಂಗದ ಅನ ೇಕ ಯೆಹೊದಾರಿಗಿಾಂತ ವಿಗರಹಗಳ್ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ 
ವಾಾಖ್ಾಾನಸಲು ಹ ಚುಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿದಾಾನ , ಆದರ  ಅವನ್ು ತನ್ು ಯೆಹೊದಾ 
ಸಹಭಾಗಿಗಳಿಗಿಾಂತ ಹ ಚುಾ ಉದಾತುವಾಗಿದಾಾನ ? ಮಯುಂಸದ ಮಯರತಕಟ್ೆುಯಲ್ಲಿ ಪಾಶಿುಸದೆೇ 
ಗಟಿುಯಯದ ಏನನಯುದರ  ತಿನತುವದತ (10:25) ರ್ತುು “. . . ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸಿರುವ 
ಸಾಂಗತಿಗಳ್ನ್ುು ವರ್ಜಮಸುವದು” (ಅ.ಕೃ. 15:29) ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ . ಹಾಗೊ, ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ 
ಸರ್ಮತಿಯು ನಷ ೇಧಿಸಿರುವ ಸನುವ ೇಶ ಈ ಗಲಭ ಯನ್ುು ಪ್ರಿಹರಿಸಲು 
ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ . ಒಾಂದು ವ ೇಳ  ಅಾಂತಿಯೇಕಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಯೆಹೊದಾ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ 
ಒಾಂದ ೇ ಸಭ ಯವರಾಗಿದಾಲ್ಲ್ಲ ಮೇರ್ಜನ್ ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ  ಅವಶಾಕತ ಯಾಗಿದ . ಹಾಂದಿನ್ 
ದಿನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಸರ್ಸ್ ಾಯಿರಲ್ಲ್ಲಲ (ಗಲಾತಾ 2:12); ಆದರ  ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ ಸಭ ಯ 
ಆಗಾಂತುಕರು ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸಿದ ಮಾಾಂಸದ ಪ್ರಶ ುಯನ್ುು ಯೆಹೊದಾ ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ 
ಗರ್ನ್ಕ ೆ ತಾಂದರು. ಪ ೇತರನ್ು ರ್ತುು ಇತರರು ಅಶುದಧವಾದ ಆಹಾರವನ್ುು 
ತಿನ್ುುವದರಿಾಂದ ದೊರವಿರಲು ತರ್ಮನ್ುು ತಾವು ಯೆಹೊದಾರ ಮೇರ್ಜನ್ 
ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯಿಾಂದ ದೊರ ಮಾಡಿಕ ೊಾಂಡರು. ಪೌಲನ್ು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಪ ೇತರನ್ 
ವಿರ ೊೇಧವಾಗಿ ನಾಂತುಕ ೊಾಂಡನ್ು, ಆದರ  ಅಾಂತಿಯೇಕಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಯೆಹೊದಾ ರ್ತುು ಅನ್ಾ 
ಕ ೈಸುರು ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಎಲಲರೊ ಒಾಂದ ೇ ಮೇರ್ಜನ್ ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯಲ್ಲ್ಲ ಭಾಗಿಗಳಾಗಿದಾಲ್ಲ್ಲ 
ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮತವಾದದಾನ್ುು ತಿನ್ುುವದನ್ುು ದೊರವಿರಿಸುವದು ಉತುರ್ವ ಾಂದು 
ಒರ್ಪಪಕ ೊಾಂಡನ್ು.  
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ಪೌಲನ್ು ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ ಸಭ ಯ ನಯರ್ವನ್ುು ಅನ್ುರ್ತಿಸಿದನ್ು (ನ ೊೇಡಿರಿ 
15:30; 16:4) ಯೆಹೊದಾ ರ್ತುು ಅನ್ಾ ಕ ೈಸುರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಗಾಗಿ ಹೇಗ  
ಮಾಡಿದನ್ು (ನ ೊೇಡಿರಿ ಪ್ರಕಟ್ನ  2:14, 20); ಆದರ  ಈ ವಿಷಯದ ಅನ್ುಪ್ಸಿುತಿಯಲ್ಲ್ಲ, 
ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಮಾಾಂಸವು ವಿಗರಹಗಳ್ ವ ೇದಿಯ ಮೇಲ  ಅರ್ಪಮಸಿದಾಾಗಿದಾರೊ ಅಪೊಸುಲನಗ  
ಮಾಾಂಸವನ್ುು ವಾಾಪಾರಸಾಳ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊಾಂಡುಕ ೊಳ್ಳುವಲ್ಲ್ಲ ಯಾವ ಸರ್ಸ್ ಾಯು ಇರಲ್ಲ್ಲಲ. 
ಇಲ್ಲ್ಲ ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲ ಇರುವ ಸರ್ಸ್ ಾ ಯೆಹೊದಾ ರ್ತುು ಕ ೈಸು ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ 
ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯ ಪ್ರಶ ುಯಲಲ; ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬಲಹೇನ್ರಾಗಿರುವವರಿಗ  ಬ ೇಸರ 
ಹುಟ್ಟಟಸುತುದ . 

“ವಾಾಪಾರದ ಸಾಳ್” (μάκελλον, makellon) ಎಾಂದು ಅನ್ುವಾದಿಸಲಾದ ಪ್ದವು 
ಹ ೊಸ ಒಡಾಂಬಡಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಒಾಂದ ೇ ಬಾರಿ ಮಾತರ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತುದ , ಆದರ  ಅದನ್ುು 
ಕ್ರರ.ಪ್ೂ. c. 400 ರಷುಟ ಹಾಂದ  ಗಿರೇಕ ಶಿಲಾಶಾಸನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಕಾಣಬಹುದು ಪ್ದದ ಲಾಾಟ್ಟನ್ 
ಅವತರಣಿಕ , macellum ನ್ುು ವಾಾಪಾರದ ಸಾಳ್ Lechaeumದ ಉತುರಕ್ರೆರುವ 
ಅಪ್ೂಣಮವಾದ ಶಿಲಾಶಾಸನ್ಕ ೆ ಸಾಂಬಾಂಧಿಸಿದ ಕ ೊರಿಾಂಥದ ರಸ್ ುಯಲ್ಲ್ಲದ . ಮಾಾಂಸದ 
ಮಾರುಕಟ್ ಟಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾರುವ ಹ ಚ್ಾಾದ ಮಾಾಂಸವು ವಿವಿಧ ದ ೇವತ ಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸಿದ 
ಯಜ್ಞದ ಪ್ಶುಗಳಿಾಂದ ಬಾಂದದಾಾಗಿರುತುದ .14 ಹ ಚ್ಾಾದ ಮಾಾಂಸವನ್ುು ಆರಾಧಕರು ಅಥವಾ 
ದ ೇವಾಲಯದ ತಿನ್ುುವದಿಲಲ ಅದನ್ುು ಸ್ಾವಮಜನಕರಿಗ  ಮಾರಲಾಗುತುದ . ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ 
ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮತವಾದ ಮಾಾಂಸವನ್ುು ಕ ೊಾಂಡುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ, ಆದಾಯದ ಸವಲಪ 
ಭಾಗವು ವಿಗರಹಗಳ್ ದ ೇವಾಲಯಕ ೆ ವಿನಯೇಗಿಸಲು ಹ ೊೇಗುತುದ . ಕ ೊಾಂಡುಕ ೊಳ್ಳುವ 
ಆಥಿಮಕ ವಾವಸ್ ಾಯ ಕುರಿತು ಪೌಲನಗ  ಕಳ್ಕಳಿಯಿರಲ್ಲ್ಲಲ. ಒಬಬ ವಿಶಾವಸಿಯು ತನ್ು 
ವಾವಹಾರದ ಪ್ರತಿಯಾಂದು ಸಾಂಗತಿಗಳಿಗ  ಉತುರಿಸುವ ಅಗತಾತ ಯಿಲಲ.  

ವಾಾಪಾರದ ಸಾಳ್ದಲ್ಲ್ಲ ಇಟ್ಟಟರುವ ಯಾವುದ ೇ ಮಾಾಂಸವು ದ ೇವರ ಸೃಷ್ಟಯ 
ಭಾಗವಾಗಿದ  ಹೇಗಿದಾ ಮೇಲ  ಅದು ಉತುರ್ವಾಗಿದ . ಲೌಕ್ರಕ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ 
ಅನ್ುವಾಂಶಿಕವಾದ ಯಾವ ಕ ಡುಕನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರುವದಿಲಲ. ಮಾಾಂಸದ ತುಾಂಡಿನ್ ಮೇಲ  
ಸಾಂಶ  ೇಧನ ಯನ್ುು ಮಾಡುವದರಿಾಂದ ಯಾವನ್ು ಪ್ರಿಶುದಧನಾಗುವದಿಲಲ. ಭ ಮಯತ 
ಅದರಲ್ಲಿರತವ ಸಮಸುವೂ ಕತ್ಿನದತ (10:26; ನ ೊೇಡಿರಿ ಕ್ರೇತಮನ  24:1). 

ವಚನ 27. ಪೌಲನ್ು ನ್ಾಂತರ ಎರಡನ ಯ ವಿಷಯಕ ೆ ತಿರುಗುತಾುನ . ಸ್ಾವಮಜನಕ 
ಮಾರುಕಟ್ ಟಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾಾಂಸವನ್ುು ಖ್ರಿೇದಿಸುವದು ಅವಿಶಯವಸಿಯ ರ್ನ ಯಲ್ಲ್ಲ ನೇಡಿದ 
ಮಾಾಂಸವನ್ುು ತಿನ್ುುವದು ಸಹ ನಜ. ಪ್ರತ ಾೇಕವಾಗಿ, ಅದು ವಿಗರಹಕ ೆ ಅರ್ಪಮಸಿದ 
ಮಾಾಂಸವಾಗಿದ ಯೇ ಅಲಲವೇ, ಮಾಾಂಸವನ್ುು ತಿನ್ುುವದು ಅಶುದಧವಲಲ. ಪೌಲನ್ು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ , ನರ್ಮ ರ್ುಾಂದ  ಏನ್ು ಇಡಲಪಡುತುದ ಯೇ ಅದನ್ುು ತಿನುರಿ, ಆದರ  ಅದನ್ುು 
ಯಾವ ಅಪ್ರಾಧ ಅಥವಾ ತಪ್ುಪಮಾಡುತಿುದ ಾೇವ  ಎಾಂಬ ರ್ನ ೊೇಭಾವನ ಯಿಲಲದ  
ತಿನ್ುಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಸೊಚಸುತಾುನ . ಅವನ್ು ಗಿರೇಕ್ ಮಾತನಾಡುವವರ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ವಿರಕು 
ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವದರ ಭಾಗವಾಗಿಲಲ. ಒಬಬನ್ು ನ ೈತಿೇಕವಾಗಿ ಪ್ಕ್ಷಪಾತವಿಲಲದ ಆಹಾರಗಳ್ಳ 
ಅಥವಾ ಚಟ್ುವಟ್ಟಕ ಗಳಿಾಂದ ದೊರವಿರುವದರಿಾಂದ ಪ್ರಿಶುದಧನಾಗುವದಿಲಲ. ಕ ೇವಲ 
ಮಾಾಂಸವನ್ುು ತಿನ್ುುವ ಕ್ರರಯೆಯಿಾಂದ ಒಬಬ ಕ ೈಸುನ್ು ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಯಾಗವನ್ುು 
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ಮಾಡುವದಿಲಲ.  
ಇದನ್ುು ಪೌಲನ್ು ರ್ತುು ಅವನ್ ವಿರ ೊೇಧಿಗಳ್ಳ ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ , 

ವಿಗರಹಾರಾಧನ  ರ್ನ್ಸಿಿನ್ ರ್ತುು ಹೃದಯದ ಕ್ರರಯೆಯಾಗಿದ . ಅವರು ಅದರಲ್ಲ್ಲ 
ವಾತಾಾಸವುಳ್ುವರಾಗಿರುತಾುರ , ಒಬಬನ್ು ವಿಗರಹಗಳಿಗಾಗಿರುವ ಆರಾಧನ ಯ ಸ್ಾವಮಜನಕ 
ಕ್ರರಯೆಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಉಪ್ಸಿಾತನರುವದರ ರ್ೊಲಕ ತ ೊಡಗಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ, ಒಾಂದು ಹಾಂತದಲ್ಲ್ಲ 
ವಿಗರಹಾರಾಧನ  ರ್ತುು ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯ ಕ್ರರಯೆ ಅವನ್ಲ್ಲ್ಲ ಸ್ ೇರಿಕ ೊಳ್ಳುತುದ . 
ಒಾಂದುವ ೇಳ  ವಿಗರಹಾರಾಧನ  ಕ ೇವಲ ಮಾಾಂಸವನ್ುು ತಿನ್ುುವ ಯಾಾಂತಿರಕ 
ಕ್ರರಯೆಯಾಗಿರದಿದಾಲ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ಸ್ಾವಮಜನಕವಾಗಿ ಪ್ರದಶಿಮತವಾಗುವದರಿಾಂದ 
ವರ್ಜಮಸಿರುತುದ . ಕ ೈಸುನ್ು ವಿಗರಹಗಳ್ ದ ೇವಾಲಯದಲ್ಲ್ಲ ಧ್ಾರ್ಮಮಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಭಾಗವಹಸಿದಾಲ್ಲ್ಲ, ಅವನ್ು ಸವಾಂತ ರ್ನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಮಾಾಂಸವನ್ುು ಊಟ್ವನ್ುು 
ಮಾಡುವದಕ್ರೆಾಂತ ಇನ್ೊು ಹ ಚ್ಾಾಗಿ ರ್ುಾಂದುವರ ದಿದಾಾನ ಾಂದು ಅಥಮ.  

ಪೌಲನ್ು ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ವಿವೆೇಚನಯಶಕ್ತುಗೆ (διὰ τὴν συνείδησιν, dia tēn 

suneidēsin) ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಕ ೇಳ್ದ  ಊಟ್ಮಾಡಿರಿ ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಅವನ್ು ಬಹಳ್ 
ರ್ಟ್ಟಟಗ  ತನ್ು ಓದುಗರಿಗ  ಹ ೇಳ್ಳವದ ೇನ್ಾಂದರ  ಒಬಬ ವಿಶಾವಸಿಯು ಧ್ ೈಯಮವಾಗಿ, 
ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಅದು ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮತವಾದ ಮಾಾಂಸವಾಗಿದಾರೊ ತಿನ್ುುವದಕ ೆ ನ್ನ್ಗ  
ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಇಲಲ ಎಾಂದು ಹ ೇಳಿರುವಾಗ, ಅವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ ಮಾಾಂಸವನ್ುು 
ತಿನ್ುುವದರ ಕುರಿತಾಗಿ ನ್ರ್ಮನ್ುು ಹಗ ಮಾಡುತಾುರ  ಎಾಂಬ ಭಯ ನ್ರ್ಮಲ್ಲ್ಲ ಬ ೇಡ.  

ವಿವ ೇಚನಾಶಕ್ರುಯ (συνείδησις, suneidēsis) ಕುರಿತು ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಎರಡು ಸ್ಾರಿ ರ್ತುು ಇಪ್ಪತ ೊುಾಂಬತುು ಸ್ಾರಿ ಪ್ತಿರಕ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಹ ೇಳ್ಲಾಗಿದ . 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 8 
ರ್ತುು 10 ನ ೇ ಅಧ್ಾಾಯದಲ್ಲ್ಲ ಈ ಪ್ದವು ಎಾಂಟ್ು ಸ್ಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತುದ , ಅದರಲ್ಲ್ಲ 5 
ಸಾಂಧಭಮಗಳ್ಳ 10:25-29ರಲ್ಲ್ಲ ಕಾಂಡುಬರುತುವ . ಗಿರೇಕ್ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ, ನಾಚಕ  ರ್ತುು 
ಗೌರವದಾಂತ “ವಿವ ೇಚನ ” ಎಾಂಬ ಪ್ದಗಳ್ಳ ಇತರರ ದೃಷ್ಟಯಲ್ಲ್ಲ ಒಬಬನಗ  ಇರುವ 
ಸವಪ್ರತಿಷ ಟಯ ಗರಹಸುವಿಕ ಯಾಗಿದ . “ಉತುರ್ವಾದ ವಿವ ೇಚನ ” ಒಬಬನ್ ನ ರ ಹ ೊರ ಯ 
ರ್ುಾಂದ  ನಾಚಕ ಪ್ಟ್ಟಟಕ ೊಳ್ುಬಾರದು. ಪ್ರಥರ್ ಕ ೈಸು ಶತಮಾನ್ದಲ್ಲ್ಲ “ವಿವ ೇಚನ ” ಎಾಂಬ 
ಪ್ದವು ಬ ಳ್ವಣಿಗ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಪ್ದವಾಗಿತುು, ರ್ತುು ಈ ಸನುವ ೇಶದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ ಈ ಪ್ದದ 
ಉಪ್ಯೇಗ ಈ ಪ್ತರದ ಕುರಿತು ಅತಾಾಂತ ಕಠಿಣವಾದ ಅರ ೈಮಸುವ ಪ್ರಶ ುಯನ್ುು 
ತರುತುದ . 

ವಚನ 28. ರ್ೊರನ ಯ ವಿಷಯವು ಕ ೈಸುರು ಅವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ರ್ನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಬಡಿಸಿದ 
ಮಾಾಂಸವನ್ುು ತಿನ್ುುವದರ ಕುರಿತು ರ್ುಾಂದುವರ ಸುತಾುನ . ಪೌಲನ್ು ಇದರ ಕುರಿತು 
ಅವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ಸಾಂಸೆಾತಿ ರ್ತುು ಕ ೈಸು ಸರ್ುದಾಯದ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲರುವ ಸಾಂಬಾಂಧ ಮೇಲ  
ವಿಪ್ತುನ್ುು ಕಲ್ಲ್ಪಸುತಾುನ . ಒಬಬ ವಿಗರಹಾರಾಧಕನ್ು ತನ್ು ಇತರ ಅತಿಥಿಗಳ್ 
ರ್ನ ೊೇರಾಂಜನ ಗಾಗಿ ಒಬಬ ಕ ೈಸುನ್ನ್ುು ಅವಮಾನಸುವದಕಾೆಗಿ ತನ್ು ರ್ನ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಔತಣಕಾೆಗಿ ಕರ ಯಬಹುದು. ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಯಯರೆ ೇ ಒಬಿನತ ಅವನಗ  ಈ ಮಯುಂಸವು 
ವಿಗಾಹಕೆಾ ಅಪಿಿಸಿದತದ ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವಾಗ ಏನ್ು ಮಾಡಬ ೇಕು ಎಾಂಬುದನ್ುು ಪೌಲನ್ು 
ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಇಲ್ಲ್ಲ “ಯಾರಾದರು” ಎಾಂದರ  10:27ರಲ್ಲ್ಲ ಹ ೇಳಿದಾಂತ  ಬಹಳ್ರ್ಟ್ಟಟಗ  
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ಅವನ್ನ್ುು ಔತಣದ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಕರ ದ “ಅವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ” ಎಾಂದಥಮ.15 ಅವಕಾಶದ ೊರ ತ 
ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ, ಇತರ ಅತಿಥಿಗಳ್ ಉಪ್ಸಿಾತಿಯಲ್ಲ್ಲ ಅತಿರ ೇಯನ್ು ಕ ೈಸುನಗ , “ಇದು 
ವಿಗರಹಕ ೆ ಅರ್ಪಮಸಿದ ಮಾಾಂಸವಾಗಿದ ” ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಬಹುದು.16 ತನ್ು ವಯಕ್ರುಕ 
ಪಾರಮಾಣಿಕತ ಗಾಗಿ ರ್ತುು ತಾನ್ು ಪ್ರತಿನಧಿಸುವ ನ್ಾಂಬಿಕ ಗಾಗಿ, ಒಮಮ ವಿಶಾವಸಿಯು 
ತಾನ್ು ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ನ ೈವ ೇದಾವಾಗಿ ಅರ್ಪಮಸಿದ ಮಾಾಂಸವನ್ುು ತಿನ್ುುವದಿಲಲ ಎಾಂದು 
ಹ ೇಳಿರಬಹುದು, ಇದಕ್ರೆಾಂತ ಹ ಚಾನ್ದ ೇನ್ನ್ುು ಮಾಡಿರಲ್ಲ್ಕ್ರೆಲಲ.  

ಇಾಂಥಹ ಸಾಂದಭಮದಲ್ಲ್ಲ ಕ ೈಸುನ್ು ತನ್ುನ್ುು ತಾನ್ು ಅವಮಾನ್ಕರ ಸನುವ ೇಶವನ್ುು 
ತಾಂದುಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ . ಒಮಮ ಅವನಗ  ಮಾಾಂಸವು ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮತವಾದದುಾ ಎಾಂದು 
ತಿಳಿದಮೇಲ , ಅದನ್ುು ತಿನ್ುುವದರಿಾಂದ ಅವನ್ು ಇನ ೊುಬಬ ದ ೇವರನ್ುು ಒರ್ಪಪಕ ೊಳ್ಳುತಿುದಾಾನ  
ಎಾಂದು ಅರ ೈಮಸುವ ತಾಂತರವಾಗಿದ . ಪೌಲನ್ು ಕ ೈಸುರಿಗ  ಒತಾುಯ ಪ್ಡಿಸಿದಾಂತ  ತರ್ಮ 
ಪ್ರಿಶುದಾವಾದ ಏಕದ ೇವರ ಆರಾಧನ ಯನ್ುು ಸಾಂಧ್ಾನ್ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ುಬಾರದು. ಅವನ್ು 
ತಿರುಗಿದಲ್ಲ್ಲ (10:28ಬ) “ವಿವ ೇಚನ ಯನ್ುು” ತಿರುಗಿ ತರುತಾುನ . ಕ ೈಸುನ್ು “ತನ್ಗ  
ತಿಳಿಸಿದವನಗಾಗಿ” ಊಟ್ಮಾಡಬಾರದು. ವಿಶಾವಸಿಯ ನರಾಕರಣ  ಅತಿರ ೇಯನಗ  
ಬಾಧಿಸಬ ೇಕು? 

ವಚನ 29. ಪೌಲನ್ು ಸಪಷ್ಟೇಕರಿಸುತಾುನ  (ವಾಕುಪ್ಡಿಸುವಿಕ ಯಲ್ಲ್ಲ ಕಾಂಡುಬರುವ ಹಾಗ  
ನನು ಅರ್ಿ) ಕ ೈಸುನ್ು ತನ್ುನ್ುು ಔತಣಕ ೆ ಆರ್ಾಂತಿರಸಿ ನ್ಾಂತರ ಮಾಾಂಸದ ರ್ೊಲವನ್ುು 
ಪ್ಕಟ್ಟಸಿದ ಅವಿಶಾವಸಿಯ ವಿವ ೇಚನ ಗಾಗಿ ತಿನ್ುುಬಾರದು.  

ಪೌಲನ್ು ಅವಿಶಾವಸಿಯು ಒಬಬ ಕ ೈಸುನ್ನ್ುು ತನ ೊುಾಂದಿಗ  ಊಟ್ಮಾಡುವದಕಾೆಗಿ 
ಹ ೊಸ ಕ ೈಸು ಧರ್ಮದ ಮೇಲ್ಲ್ರುವ ಹಗ ತನ್ ಅಥವಾ ರ್ಜಗುಪ ಿಯಿಾಂದಾಗಿ 
ಆರ್ಾಂತಿರಸಿರಬಹದು ಎಾಂದು ಉಹಸುತಾುನ . ಅವನ್ ಆರ್ಾಂತರಣದ ಉದ ಾೇಶ ಕ ೈಸುನ್ನ್ುು 
ಸ್ಾವಮಜನಕ ರ್ನ ೊೇರಾಂಜನ ಯ ವಸುುವಾಗಿಸುವ ಉದ ಾೇಶವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿರಬಹುದು 
ಎಾಂದು ಕಲ್ಲ್ಪಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ . ಅವಿಶಾವಸಿಯ “ವಿವ ೇಚನ ” – ಒಾಂದುವ ೇಳ  ತಿಳಿದೊ ತಿಳಿದು 
ವಿಶಾವಸಿಯು ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸಿದ ಮಾಾಂಸವನ್ುು ತಿಾಂದರ  ಇತರರು ಅವನ್ ಕುರಿತಾಗಿ 
ಗರಹಸಿರುವ ಸವಪ್ರತಿಷ ಟ – ಬ ಳ ಯುತುದ  ಎಾಂದು ತಿಳಿದುಕ ೊಾಂಡಿರುತಾುನ .  

ಅತಿರ ೇಯನ್ು ಕ ೈಸುನ್ು ತನ್ುನ್ುು ತಾನ್ು ಸಾಂಧ್ಾನ್ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ  ರ್ತುು 
ಮಾಾಂಸವನ್ುು ತಿನ್ುುವದನ್ುು ರ್ುಾಂದುವರ ಸುತಾುನ  ಎಾಂದು ನರಿೇಕ್ಷಿಸಿರಬಹುದು. ಪೌಲನ್ು 
ಅವನಗ  ಇದರ ವಿರುದಾವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಲಹ ಯನ್ುು ನೇಡುತಾುನ : ತನ್ು ವಿಶಾವಸದ 
ಮೇಲ  ನಾಂತುಕ ೊಳ್ುಲು, ಔತಣದಿಾಂದ ಎದುಾಹ ೊೇಗಬ ೇಕು, ರ್ತುು ತನ್ು 
ವಿಗರಹಾರಾಧನ ಯನ್ುು ಉಪ ೇಕ್ಷಿಸಿರುವದನ್ುು ಸಪಷಟಪ್ಡಿಸಬ ೇಕು. ಒಾಂದುವ ೇಳ  ಕ ೈಸುನ್ು 
ತಾನ್ು ಪಾರಮಾಣಿಕನಾದ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು ಎಾಂದು ತ ೊೇರಿಸದಿದಾಲ್ಲ್ಲ, ಮಾಹತಿ ನೇಡಿದವನ್ು 
ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅವಮಾನ್ಕ ೆ ಒಳ್ಗಾಗುತಾುನ . ಆ ರ್ನ್ುಷಾನ್ ಸಾಂಗಾತಿಗಳ್ಳ ಅವನ್ 
ಕೊರರ ತಾಂತರಗಳ್ನ್ುು ಕಾಂಡುಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ , ಅವನ್ ಅಹಾಂಗ  ದಕ ೆಯಾಗುತುದ , ರ್ತುು 
ಅವನ್ು ಕ ಟ್ಟ “ವಿವ ೇಚನ ಯನ್ುು” ಹ ೊಾಂದಿದವನಾಗಿದಾಾನ .  

ಅಪ್ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಸ್ಾಕ್ಷಿಕರಿಸುವದರ ಕುರಿತು (γάρ, gar, “for”) ಪೌಲನ್ು 
ಮೊದಲ್ಲ್ನ್ ಎರಡು ಪ್ರಶ ುಗಳ್ನ್ುು ಕ ೇಳ್ಳತಾುನ : ನನು ಸ್ಯವತ್ುಂತ್ಾವು ಇನೆ ುಬಿರ 
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ವಿವೆೇಚನೆಯುಂದ ಏಕೆ ತಿೇಮಯಿನಸಬೆೇಕತ? ತನ್ು ಉಪ ೇಕ್ಷಿಸುವ ಒಬಬನಗ  ಉತುರ್ವಾದ 
ವಿವ ೇಚನ ಯನ್ುು ನೇಡಲು ಪೌಲನ್ ಅಥವಾ ಇನ ೊುಬಬ ಕ ೈಸುನ್ ಸ್ಾವತಾಂತರ ಏಕ  
ನಭಮಾಂದಿಸಲಪಡಬ ೇಕು? ಅಪೊಸುಲನ್ು ಕ ೈಸುರಿಗ  ತರ್ಮ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಅರಿಕ ಯನ್ುು 
ಅನ್ುಸರಿಸಬ ೇಕು ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ . ಒಬಬ ಕ ೈಸುನಗ  ಪ್ರಜ್ಞ ಯಿಲಲದ ೇ ಅತಿರ ೇಯನ್ 
ಗೌರವವನ್ುು ತನ್ು ಸವಾಂತ ಸ್ಾವತಾಂತರಯದ ಬ ಲ ಯನ್ುು ತ ತುು ರಕ್ಷಿಸುವದು ಅವನ್ 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಸಾಂದಾನ್ ಮಾಡಿಕ ೊಳ್ಳುವದು ಸಿವೇಕೃತವಲಲ.  

ವಚನ 30. ಅವನಗ  ಕೃತಜ್ಞತ ಯಿಾಂದ ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವ ಹಕುೆ ಇರುವಾಗ, 
ತನ್ಗ  ಬಡಿಸಿದ ಮಾಾಂಸವು ವಿಗರಹಕ ೆ ಅರ್ಪಮಸಿದುಾ ಎಾಂದು ಹ ೇಳ್ಳವ ಒಬಬ 
ಅವಿಶಾವಸಿಯಿಾಂದ ಆ ಹಕುೆ ತ ಗ ಯಲಪಡುವುದಾದರ  ನಯನತ ಕೃತ್ಜ್ಞತೆಯನತು ಸಲ್ಲಿಸತವ 
ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಯನತ ಏಕೆ ದ ಷ್ಣೆಗೆ ಒಳಗಯಗಬೆೇಕತ? ಎಾಂದು ಪೌಲನ್ು ಕ ೇಳ್ಳತಾುನ . 

ಈ ಸನುವ ೇಶದ ಕುರಿತು ಪೌಲನ್ು ಕ ೇಳ್ಳವ ಅಲಾಂಕಾರಿಕ ಪ್ರಶ ು, ಒಾಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ 
ಪ್ರತಿರ ೊೇಧವಿದಾಾಂತ . ಕ ೈಸುರ ಸ್ಾವತಾಂತರವು ಏಕ  ನಭಮಾಂಧಿಸಲಪಡಬ ೇಕು? ದ ೇವರ ಡ ಗ  
ಕೃಜ್ಞತ ಯಿಾಂದ ಕ ೈಸುನ್ು ಊಟ್ಮಾಡಲು ಭಾಗತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ ಏಕ  ವಿರ್ಶ ಮಗ  
ಒಳ್ಗಾಗಬ ೇಕು? ಈ ಎಲಾಲ ಪ್ರಶ ುಗಳಿಗ  ಉತುರಗಳ್ಳ ಸವಯಾಂ ಸ್ಾಕ್ಷಿಯಾಗಿವ . ಕ ೈಸುರ 
ಸ್ಾವತಾಂತರವನ್ುು ಇನ ೊುಬಬರ ವಿವ ೇಚನ ಗಾಗಿ ತಿೇಪ್ುಮಮಾಡಬಾರದು, ರ್ತುು ಅವನ್ು 
ಸ್ ೊುೇತರವನ್ುು ಸಲ್ಲ್ಲಸಿ ಮಾಡುತಿುರುವ ಊಟ್ಕಾೆಗಿ ದೊಷಣ ಗ  ಒಳ್ಗಾಗಬಾರದು. ಹಾಗೊ, 
ಪೌಲನ್ು ಈಗಾಗಲ ೇ ವಿವರಿಸಿದಾಂತ , ಭ ೊೇಜನ್ದ ಈ ಅತಿಥಿ ತನ್ು ನ್ಾಂಬಿಕ ಯ ಸಾಂಧ್ಾನ್ 
ರ್ತುು ತನ್ು ಸ್ಾವತಾಂತರವನ್ುು ತ ೊರ ಯುವದು ಈ ಎರಡರ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಆಯೆೆಯನ್ುು 
ಮಾಡಬ ೇಕಾಗಿದ . ಇಾಂಥಹ ಸನುವ ೇಶದಲ್ಲ್ಲ, ಅವನ್ು ನಜವಾಗಿ ಏಕ  ದ ೇವರ ಮೇಲ  
ತನ್ಗಿರುವ ನ್ಾಂಬಿಕ ಯನ್ುು ಪ್ರದಶಿಮಸುವದಕಾೆಗಿ ಮಾಾಂಸವನ್ುು ತಿನ್ುುವದನ್ುು 
ನರಾಕರಿಸಬ ೇಕು. ಕ ೈಸು ಸ್ಾವತಾಂತರ ಎಾಂದರ  ಎಲಾಲ ನಭಮಾಂದಗಳಿಾಂದ 
ಸವತಾಂತರರಾಗಿರುವದು ಎಾಂದಲಲ.  

“ದೆೇವರ ಮಹಮಗಯಗಿ” (10:31-33) 
31ಹೇಗಿರಲಯಗಿ ನೇವು ಉುಂಡರ  ಕತಡಿದರ  ಇನೆುೇನತ ಮಯಡಿದರ  ಎಲಿವನ ು ದೆೇವರ 
ಘನತೆಗಯಗಿ ಮಯಡಿರಿ. 32ಯಹ ದಾರಿಗಯಗಲ್ಲ ಗಿಾೇಕರಿಗಯಗಲ್ಲ ದೆೇವರ ಸಭೆಗಯಗಲ್ಲ 
ವಿಘುವಯಗಬೆೇಡಿರಿ. 33ನಯನುಂತ್  ಸವಪಾಯೊೇಜನಕಯಾಗಿ ಚಿುಂತಿಸದೆ ಮನತಷ್ಾರೆಲಿರ  
ರಕ್ಷಣೆಹೆ ುಂದಬೆೇಕೆುಂದತ ಅವರ ಪಾಯೊೇಜನಕಯಾಗಿ ಚಿುಂತಿಸಿ ಎಲಿರನ ು ಎಲಯಿ 
ವಿಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಚಿಚಸತವವನಯಗಿದ ದೆೇನೆ.  

ಗಿರೇಕ ೊೇ ರ ೊೇರ್ನ್ ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ ಸುವಾತ ಮಯು ಹರಡುತಿುರುವ ಹಾಗ , ಪೌಲನ್ು 
ಕ ೈಸುರು ನರಾಂತರವಾದ ಪ್ರಿಶಿೇಲನ ಯಲ್ಲ್ಲದಾಾರ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಅರಿತುಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ . 
ದೊಷಣ  ರ್ತುು ಗಲಭ  ಅವರನ್ುು ಸುತುುವರ ದಿವ . ಪೌಲನ್ ಸ್ ೇವ ಯನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸಿದ 
ಶತಮಾನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಸಭ ಯು ಆಾಂತರಿಕ ವಿರ ೊೇಧ ರ್ತುು ಭಾಹಾ ಒತುಡಗಳ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ 
ಸಿಲುಕ್ರಕ ೊಾಂಡಿತುು. ಎರಡನ ೇಯ ಶತಮಾನ್ದ ಸರ್ಮೇಪ್ದಲ್ಲ್ಲ, Tertullian ಎಾಂಬ 
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Carthage ಊರಿನ್ ಒಬಬ ಲ ೇಖ್ಕ, ಸಮಾಜದ ಮೇಲ  ಬರುವ ಪ್ರತಿಯಾಂದು ನಾಶನ್ಕ ೆ 
ಕ ೈಸುರು ಕಾರಣರಾಗುತಾುರ  ಎಾಂದು ನ್ಾಂಬಿದವರನ್ುು ದೊರಿದನ್ು: 

ಒಾಂದುವ ೇಳ  Tiber ಪ್ವಮತವು ಪ್ಟ್ಟಣದ ಎತುರಕ ೆ ಬ ಳ ದಲ್ಲ್ಲ, ಒಾಂದುವ ೇಳ  Nile 
ನ್ದಿಯು ತನ್ು ನೇರನ್ುು ಹ ೊಲಗಳಿಗ  ಸರಬಾಜು ಮಾಡದ ೇ ಇದಾಲ್ಲ್ಲ, ಒಾಂದುವ ೇಳ  
ಬರಗಾಲ ಅಥವಾ ಸ್ಾಾಂಕಾರರ್ಮಕ ರ ೊೇಗಗಳಿಲಲದಿದಾಲ್ಲ್ಲ, ನ ೇರವಾಗಿ “ಕ ೈಸುರನ್ುು 
ಸಿಾಂಹಗಳಿಗ  ಹಾಕ್ರರಿ” ಎಾಂಬ ಕೊಗು ಇರುತಿತುು.17  

ಇಾಂದು ಲ ೊೇಕದಲ್ಲ್ಲ, ಕ ೈಸುರಾದ ನಾವು ನ್ರ್ಗ  ಸ್ಾಧಾವಿರುವಷುಟ ಸತಾೆಯಮಗಳ್ನ್ುು 
ಮಾಡುತ ುೇವ . ನ್ರ್ಗ  ಎಷಟರ ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಸ್ಾಧಾವೇ, ನಾವು ನ್ರ್ಮ 
ನ ರ ಹ ೊರ ಯವರ ೊಾಂದಿಗ  ಸಮಾಧ್ಾನ್ದಿಾಂದ (ನ ೊೇಡಿರಿ ರ ೊೇಮಾ 12:18) ದ ೇವರನ್ುು 
ಮಚಾಸುವ ಹಾಗ  ಇರುತ ುೇವ .  

ವಚನ 31. ಅಪೊಸುಲನ್ು “ವಿಗರಹಗಳಿಗ  ಅರ್ಪಮಸಿದ ವಸುುಗಳ್” ಕುರಿತು ತನ್ು 
ಎಚಾರಿಕ ಯನ್ುು ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ುಗ ೊಳಿಸುತಾುನ , ಅದು 8:1ರಲ್ಲ್ಲ ಎರಡು ಆಜ್ಞ ಗಳ ೊಾಂದಿಗ  
ಪಾರರಾಂಭವಾಗುತುದ . ಅವು ದೆೇವರಿಗೆ ಎಲಯಿ ಮಹಮಯನತು ಸಲ್ಲ್ಲಸುವ ಹಾಗ  ಸಪಷಟವಾದ 
ಆದಾತ ಯಾಂದಿಗ  ಉದ್ವಿಸುತುವ . ದ ೇವರನ್ುು ರ್ಹಮ ಪ್ಡಿಸುವದರ ಉದ ಾೇಶ 
ನಸಿಾಂದ ೇಹವಾಗಿ ದ ವವಗಳಿಗಾಗಿ ರ್ುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ಮೇರ್ಜನ್ ಮೇಲ  ತಿನ್ುುವದು ರ್ತುು 
ಕುಡಿಯುವದಾಗಿದ  (10:20, 21). ರ್ುಾಂದಕ ೆ, ರ್ನ್ುಷಾನ್ ಹಕುೆಗಳ್ ಮೇಲ  ಒತುಡವನ್ುು 
ತರುವದು ರ್ತುು ಹ ಚುಾ ಜ್ಞಾನ್ದಿಾಂದ ಕೊಡಿರದ ತನ್ು ಕ್ರರಯೆಗಳ್ ಪ್ರಿಣಾರ್ವನ್ುು 
ಅಲಕ್ಷಿಸುವದು, ಅವರು ವಿಶಾವಸಿಗಳಾಗಿರಲ್ಲ್ ಅಥವಾ ಅವಿಶಾವಸಿಗಳಾಗಿರಲ್ಲ್ 
ಅಸರ್ಾಂಜಸವಾಗಿದ . ನಜವಾಗಿಯೊ, ಯಾರು ವಿಗರಹಗಳ್ನ್ುು ಸ್ ೇವಿಸುತಾುರ ೊೇ ಕ ೈಸುರು 
ತರ್ಮ ದ ೇವಾಲಯದಲ್ಲ್ಲ ತಿನತುವದನತು ಕತಡಿಯತವದನತು ನರಾಕರಿಸುವಾಗ ಬ ೇಸರಕ ೆ 
ಒಳ್ಗಾಗುತಾುರ . ಅಪ್ರಾಧವನ್ುು ಯಾವಾಗಲೊ ರ್ರ ಮಾಡಲು ಸ್ಾಧಾವಿಲಲ, ಆದರ  
ಕ ೈಸುರು ತರ್ಮ ರ್ತುು ಅವಿಶಾವಸಿಗಳ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲ ಅಡ ತಡ ಗಳ್ನ್ುು ನರ್ಮಮಸುವದನ್ುು 
ದೊರವಿರಿಸಬ ೇಕು. Martin Luther ಅವರ ವ ೇದವಾಕಾದ ಅರ ೈಮಸುವಿಕ  “ಕ್ರರಸುನ್ನ್ುು 
ನವ ೇದಿಸುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಗತಿಯತು ನ್ಡ ಸುವ ಯಾವುದಾದರೊ” ಎಾಂದು 
ಸಾಂಕ್ಷಿಪ್ುಗ ೊೇಳಿಸುತುದ . ವಿಶಾವಸಿಗಳ್ಳ “ದ ೇವರ ರ್ಹಮಗಾಗಿ ಎಲಲವನ್ುು ಮಾಡಬ ೇಕು” 
ಎಾಂಬ ಪೌಲನ್ ಇಚ್ ಾಗ , ಅಥಮವು ಸಮಾನ್ವಾಗಿದ .  

ವಚನ 32. ಕ ಲವು ಸಾಂದಭಮಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ, ಕ ೈಸುರು ದ ೇವರ ರ್ಹಮಗಾಗಿ 
ಕಾಯಮಮಾಡುವದನ್ುು ಅಥವಾ ಯಹ ದಾರಿಗಯಗಲ್ಲ ಅರ್ವಯ ಗಿಾೇಕರಿಗಯಗಲ್ಲ ಯಯವುದೆೇ 
ಅಪವಯದವನತು ನೇಡದುಂತೆ ಇರತವದನತು ಆಯತದಕೆ ಳುುವದತ ಅವಶಾವಯಗಿದೆ. ಇಾಂಥಹ 
ಸಾಂಗತಿಯಲ್ಲ್ಲ, ದ ೇವರ ರ್ಹಮ ಮೊದಲ ಆದಾತ ಯಾಗಿರಬ ೇಕು. ಕ ೈಸುರು ಮಾಡುವ 
ಕ ಲವು ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಅಪ್ವಾದವನ್ುು ತರುತುವ . ಅಪ್ವಾದವನ್ುು ನೇಡುವ ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು 
ದೊರವಿಡಬಹುದಾದರ , ವಿಶಾವಸಿಯು “ಯಾವದ ೇ ಅಪ್ರಾಧವನ್ುು” ಮಾಡದಾಂತ  ತನ್ು 
ರ್ನ್ಸಿನ್ುು ನ ಲ ಗ ೊಳಿಸಿಕ ೊಳ್ುಬ ೇಕು. ಅಪೊಸುಲನ್ು ಈಗಾಗಲ ೇ ತನ್ು ಸರ್ಥಮನ ಯನ್ುು 
ವಿವರಿಸಿದಾಾನ . ಕ್ರರಸುನಗ  ತನ್ು ಸರ್ಪ್ಮಣ ಯ ರ್ಮತಿಯಲ್ಲ್ಲ, ಪೌಲನ್ು ಯೆಹೊದಾರಿಗ  
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ಯೆಹೊದಾನಾದನ್ು, “ಧರ್ಮಶಾಸರವಿಲಲದವನ್ಾಂತ ” ಯಾರಿಗ  ಧರ್ಮಶಾಸರವಿಲಲವೇ 
ಅವರಿಗ , ಬಲಹೇನ್ರಿಗ  ಬಲಹನ್ನಾದನ್ು. ಅವನ್ು ಅಪ್ರಾಧವನ್ುು ಮಾಡದಾಂತ  
ರ್ಜೇವಿಸಲು ಪ್ರಯತಿುಸಿದನ್ು ಇದರಿಾಂದಾಗಿ “ಎಲಾಲ ವಿಧದಲ್ಲ್ಲ” ರಕ್ಷಣ ಯನ್ುು 
ಹ ೊಾಂದುವದಕಾೆಗಿ ಆತಮಗಳ್ನ್ುು ಕ್ರರಸುನ್ ಬಳಿಗ  ರಕ್ಷಣ ಗಾಗಿ ತರಲ್ಲ್ಕಾೆಗುವಾಂತ  (9:20-
23) ಪ್ರಯತಿುಸಿದನ್ು.  

ವಚನ 33. ಒಬಬ ಪ್ರಸಾಂಗಿಯು ಇದನ್ುು ಇಷಟಪ್ಡುತಾುನ ೊೇ ಇಲಲವೇ, ಅವನ್ು 
ಇದಕ ೆ ಸಿದಧನಾಗಿದಾಾನ ೊೇ ಇಲಲವೇ, ಅವನ್ು ಏನ್ು ಮಾಡುತಾುನ ೊೇ ಅದರ ಮೇಲ  
ಆತನ್ು ಹ ೇಳ್ಳವದನ್ುು ಮೌಲಾಮಾಪ್ನ್ ಮಾಡಲಾಗುತುದ . ಪೌಲನ್ು ತನ್ು 
ಜವಬಾಾರಿಯನ್ುು ಸಿವೇಕರಿಸಲು ಸಿದಧನಾಗಿದಾನ್ು. 9ನ ೇ ಅಧ್ಾಾಯದ ಉದಾಕೊೆ, 
ಅಪೊಸುಲನ್ು ನವ ೇಧನ ಯನ್ುು ಅವನ್ ಸವಾಂತ ಉದಾಹರಣ ಯಾಂದಿಗ  ನ ೊೇಡುತ ುತೇವ . 
ಅವನ್ು ಒಬಬನ್ ಹಕುೆಗಳ್ ಮೇಲ  ಒತುಡ ತರುವದು, ಕ ೈಸುರಿಗ  ಪ್ರಥರ್ ಆದಾತ ಯಲಲ. 
ಅವನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಹ ೇಳ್ಲು ಧ್ ೈಯಮವುಳ್ುವನಾಗಿದಾನ್ು, “ಆದುದರಿಾಂದ, ನೇವು 
ನ್ನ್ುನ್ುು ಅನ್ುಸರಿಸುವವರಾಗಿರಿ” (4:16). ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು ಆಲ್ಲ್ಸುವವರಿಗ  ತರ್ಮ 
ಬ ೊೇಧಕರು ಸುವಾತ ಮಯನ್ುು ತರ್ಮ ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲ ಗಾಂಭಿೇರವಾಗಿ ಪ್ರಿಗಣಿಸಲ್ಲ್ ಎಾಂದು 
ಅಪ ೇಕ್ಷಿಸುವದು ಸರ್ಾಂಜಸವಾಗಿದ . ಪ್ರತಿಯಬಬ ಪ್ರಸಾಂಗಿಯ ಪ್ರಯೇಜನೇಯತ  ಸವಲಪ 
ರ್ಟ್ಟಟಗ  ಅವರು ತ್ನು ಸವುಂತ್ ಲಯಭವನತು ನೆ ೇಡಲ್ಲಲಿ ಎುಂದತ ಹೆೇಳುವದರ ಮೇಲೆ 
ಅಳೆಯಬಹತದತ ಆದರೆ ಅನೆೇಕರ ಲಯಭಕಯಾಗಿ, ಅವರತ ರಕ್ಷಣೆ ಹೆ ುಂದಬೆೇಕತ. 

ಅಳವಡಿಸಿಕೆ ಳುುವದತ 

ಸಮುಂಜಸವಯದ ಮತ್ತು ಲಯಭದಯಯಕವಯದ ಜೇವಿತ್ 
ಸರ್ಾಂಜಸವಾದ ರ್ತುು ಲಾಭದಾಯಕವಾದ ರ್ಜೇವಿತದ ಕುರಿತು ಪೌಲನ್ು 

ಹ ೇಳ್ಳತಾುನ  “ಎಲಾಲ ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡುವದಕ ೆ ಸ್ಾವತಾಂತರಯವುಾಂಟ್ು ಆದರ  ಎಲಲವೂ 
ವಿಹತವಾಗಿರುವದಿಲಲ” (10:23ಅ). ಕ ಲವಮಮ ಹ ೇಳಿದ ಸಾಂಗತಿಗಳ್ಳ ಅಥವಾ ಮಾಡಿರಲ್ಲ್ 
ಇಲಲದ ೇ ಇರಲ್ಲ್ ತಾಾಂತಿರಕವಾಗಿ ತಪಾಪಗಿರುತುವ , ಆದರ  ಅವು ಸಾಂದಭಮಕ ೆ ಸಹ 
ಸರ್ಾಂಜಸವಾಗಿರುವದಿಲಲ. ನ ರ ಯವರನ್ುು ರ್ಪರೇತಿಸುವದು ಅವನ್ು 
ಮಾತನಾಡಲ್ಲ್ಕ್ರೆರುವದು ಅಥವಾ ಮಾಡಲ್ಲ್ಕ್ರೆರುವದರ ಪ್ರಿಣಾರ್ ನ ರ ಯವನ್ ಮೇಲ  
ಏನಾಗುತುದ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ಪ್ರಿಗಣಿಸುವದಾಗಿದ  ರ್ತುು ಅಸರ್ಾಂಜಸವಾದದಾನ್ುು 
ತ ಗ ದುಹಾಕಬ ೇಕು.  

ಅವನ್ ಮಾತು ರ್ತುು ನ್ಡ ತ ಯ ಸರ್ಾಂಜಸತ  ಬದಲಾಗುತಾು ಇರುವದರ 
ವಾತಾಾಸ ಕ ೈಸುರಿಗ  ತಿೇಪ್ುಮಮಾಡುವದಕ ೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ . ಪ್ದಗಳ್ಳ ರ್ತುು ನ್ಡತ  
ಸಣು ಗುಾಂರ್ಪನ್ಲ್ಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸವಲಪ ಜನ್ ಆತಿೀಯ ಸ್ ುೇಹತರಲ್ಲ್ಲ ಸರ್ಾಂಜಸವಾಗಿರಬಹುದು 
ಆದರ  ದ ೊಡಡ ಗುಾಂರ್ಪನ್ಲ್ಲ್ಲ ಅಲಲ.  

ತನ್ು ವಿಷಯವನ್ುು ವಾದಿಸುವದಕಾೆಗಿ ಕ ೈಸುರು ಇತರರ ಕುರಿತಾಗಿ 
ಕಳ್ಕಳಿಯಿರುವದರಿಾಂದ ತರ್ಮ ಹಕುೆಗಳ್ನ್ುು ಬಿಟ್ುಟಕ ೊಡಬ ೇಕು. ಪೌಲನ್ು ಸ್ಾಮಾನ್ಾ 
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ಸತಾವನ್ುು ನವ ೇದಿಸುತಾುನ . ಎಲಾಲ ಕಾಯಮಗಳ್ನ್ುು ಮಾಡುವದಕ ೆ ಸ್ಾವತಾಂತರಯವುಾಂಟ್ು, 
ಆದರ  ಎಲಲವೂ ಭಕ್ರುಯನ್ುು ಬ ಳ ಸುವದಿಲಲ (10:23). ಅಪೊಸುಲನ್ು ರ್ುಾಂದ  ಇಟ್ಟ 
ತತವಗಳ್ಳ ಕ ೈಸುರಿಗ  ಕ ಲವು ಕ್ರರಯೆಗಳ್ನ್ುು ರ್ತುು ಪ್ದಗಳ್ನ್ುು ವಾಕ್ರುಗತ ಹನ ುಲ ಯಲ್ಲ್ಲ 
ಕಾಯಿಾರಿಸಬ ೇಕು. ಅದ ೇ ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಅನ್ುರ್ತಿಸಬಹುದಾದ ರ್ತುು 
ಅಸರ್ಾಂಜಸವಾದವುಗಳ್ನ್ುು ಅನ ೇಕಾವತಿಮ ಸಾಳಾಾಂತರಿಸುವವುಗಳ್ ರ್ಧಾದಲ್ಲ್ಲನ್ 
ರ ೇಖ್ ಯಲ್ಲ್ಲ, ಕ ೈಸುರು ಉನ್ುತ ರ್ಟ್ಟದ ವಾತಾಾಸವನ್ುು ನವಮಹಸಬ ೇಕು ರ್ತುು 
ಸರ್ಾಂಜಸವಾದ ನ್ಡತ ಗ  ಮಾದರಿಯಾಗಿರಬ ೇಕು.  

ವಿಮೇಚಿಸಲಪಟ್ುವರಿಗೆ ಭರವಸ್ೆಗಳು 
ವಿೇಕ್ಷಕರು ರ ೊೇಮಾಾಂಚನ್ಗ ೊಳ್ಳುವ ಪ್ರದಶಮನ್ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಸಹಕಾರ, ಸರ್ತ ೊೇಲನ್, 

ಸರ್ಯದ ರ್ಮತಿ ರ್ತುು ಕ್ರರೇಡಾ ಕೌಶಲಾಗಳಿರುವದನ್ುು ವಿೇಕ್ಷಿಸುವದರಲ್ಲ್ಲ 
ಸಾಂತ ೊೇಷ್ಸುತಾುರ . ಸ್ಾಧನ ಯಲ್ಲ್ಲ ಅಪಾಯ ಪ್ರಜ್ಞ  ನ್ರ್ಮನ್ುು ಆಕಷ್ಮಸುತುದ . 
ಸರ್ಯದಲ್ಲ್ಲ ಒಾಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲ್ಲ ಆಗುವ ತಪ್ುಪಗಳ್ಳ ಗಾಂಭಿೇರವಾದ ಗಾಯಗಳ್ತು ಅಥವಾ 
ರ್ರಣದತು ಸಹ ನ್ಡ ಸುತುದ . ಕ ೈಸುರ ವಿಷಯದಲ್ಲ್ಲ ಪೌಲನ್ ಕಳ್ಕಳಿ, ಅವರು ಸಾಂಧಿಗಾದ 
ಕ್ಷಣಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಎಚಾರವಹಸುವದಿಲಲ, ಇದರ ಪ್ರಿಣಾರ್ ಆತಿೀಕ ರ್ರಣ. ಕ್ರರೇಡಾಪ್ಟ್ುಗಳ್ಾಂತ , 
ಕ ೈಸುರು ಯಾವಾಗಲೊ ಉಪ್ಸಿಾತನರುವ ವ ೈರಿಯನ್ುು ಎದುರಿಸುತಾುರ : ಸಾಂತ ೊೇಷ. 
ಒಮಮಯಾದರೊ, ನ್ವಿೇಕರಿಸಿದ ಕೌಶಲಾಗಳ್ ಅಲಕ್ಷತನ್, ನಾಶನ್ದ ಅವಶಾಕತ ಯಾಗಿದ . 
ಶ  ೇಧನ ಯ ಶಕ್ರುಯನ್ುು ತಿಳಿದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಅನ ೇಕ ಕ ೈಸುರನ್ುು ರ್ರಣಕ್ರೆಾಂತ 
ನಕೃಷಟವಾದ ಅಾಂತಾದಲ್ಲ್ಲ ನ್ಡ ಸುತುದ .  

ಕ್ಷಮಾಪ್ಣ ಯ ಭರವಸ್ . ಕ ೈಸುರು ಯೆೇಸುವಿನ್ ಪಾಪ್ಗಳ್ ಕ್ಷಮಾಪ್ಣ ಯ ಶಕ್ರುಯ 
ಮೇಲ  ವಿಶಾವಸವನ್ುು ಇಡಲು ಒಳ ುೇದನ್ುು ಮಾಡುತಾುರ . ನಾವು ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ 
ಹ ೊಾಂದಿದ ಾೇವ  ರ್ತುು ನ್ರ್ಮ ಪಾಪ್ಗಳಿಗ  ಕ್ಷಮಾಪ್ಣ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದ ಾೇವ  ಎಾಂಬುದನ್ುು 
ಜ್ಞಾರ್ಪಸಿಕ ೊಳ್ಳುವಾಗ ದ ೊರ ಯುವ ಭರವಸ್  ಕ ೈಸು ರ್ಜೇವಿತಕ ೆ ಸಾಂತ ೊೇಷವನ್ುು 
ಸ್ ೇರಿಸುತುದ . ಪೌಲನ್ ರ್ರುಭರವಸ್ ಯ ಪ್ದಗಳ್ಳ ಅವನ್ ಪ್ತರದುದಾಕೊೆ 
ಹರಡಿಕ ೊಾಂಡಿವ . ಅವನ್ು ಒಾಂದು ಗುಾಂರ್ಪನ್ ಸಹ ೊೇದರರಿಗ  ಜ್ಞಾರ್ಪಸುತಾುನ , “ನೇವು 
ಆತನ್ಲ್ಲ್ಲದುಾಕ ೊಾಂಡು ಪ್ರಿಪ್ೂಣಮತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವರಾಗಿದಿಾೇರಿ, . . . ನೇವು 
ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಕ್ರರಸುನ ೊಾಂದಿಗ  ಹೊಣಲಪಟ್ಟಟದಾರಿಾಂದಲ ೇ ಆ ಸುನ್ುತಿಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದಿರಿ. 
ಇದಲಲದ  ಆತನ್ನ್ುು ಸತುವರ ೊಳ್ಗಿಾಂದ ಎಬಿಬಸಿದ ದ ೇವರ ಸ್ಾರ್ಥರಯದಲ್ಲ್ಲ 
ನ್ಾಂಬಿಕ ಯಿಡುವದರ ರ್ೊಲಕ ಅದರಲ್ಲ್ಲ ಆತನ್ ಕೊಡ ಎದುಾ ಬಾಂದಿರಿ” (ಕ ೊಲಸ್ ಿ 2:10-
12). ಇತರ ಕ ೈಸುರಿಗ , ಅಪೊಸುಲನ್ು ಬರ ಯುತಾುನ . “ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ ಸ್ ೇರುವದಕ ೆ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ 
ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ ನೇವ ಲಲರೊ ಕ್ರರಸುನ್ನ್ುು ಧರಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿರಿ” (ಗಲಾತಾ 3:27).  

ಪ್ಶಾಾತಾುಪ್ಪ್ಟ್ಟ ಒಬಬ ವಿಶಾವಸಿ ಕತಮನ್ನ್ುು ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದಲ್ಲ್ಲ ಧರಿಸಿಕ ೊಾಂಡು 
ಆತನಗ  ವಿಧ್ ೇಯನಾಗುವಾಗ, ದ ೇವರು ಆತಿೀಕವಾಗಿ ಅವನ್ನ್ುು ಅಥವಾ ಅವಳ್ನ್ುು 
ಪ್ರಿವತಿಮಸುತಾುನ . ಒಬಬ ಪಾರ್ಪ, ಯಾವ ನರಿೇಕ್ಷ ಯಿಲಲದ ೇ ದ ೇವರಿಾಂದ ದೊರಹ ೊೇಗಿ, 
ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ ಮಾಡಿಸಿಕ ೊಳ್ುಲು ನೇರಿನ್ಲ್ಲ್ಲ ಇಳಿದುಹ ೊೇಗುವಾಗ, ಅಲ್ಲ್ಲ ಕ್ರರಸುನ್ ರಕುದಿಾಂದ 
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ತ ೊಳ ಯಲಪಡುತಾುನ . ನೇರಿನಾಂದ ಎದುಾಬರುವಾಗ, ಈ ಹ ೊಸ ಕ ೈಸುನ್ು 
ಆತನ್ವನಾಗುತಾುನ . ತರ್ಪಪಹ ೊೇದವನ್ು ರಕ್ಷಣ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದವನಾಗುತಾುನ ; 
ಸತುವನ್ಾಂತಿದಾವನ್ು ರ್ಜೇವವನ್ುು ಧರಿಸಿಕ ೊಳ್ಳುತಾುನ . ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದಲ್ಲ್ಲ, ಒಬಬನ್ು 
ಹ ೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ುಟತಾುನ . ಕ್ರರಸುನ ೊಾಂದಿಗ  ಹೊಣಲಪಡುತಾುನ , ಹಳ ಯ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು 
ಸತುುಹ ೊೇಗುತಾುನ  ರ್ತುು ಹ ೊಸ ರ್ನ್ುಷಾನ್ು ಇನ ೊುಾಂದು ವಿಧದ ರ್ಜೇವಿತದಲ್ಲ್ಲ 
ಎದುಾಬರುತಾುನ . ಕ ೈಸುರು ಕುರಿರ್ರಿಯ ರಕುದ ಕ ೊಡ ಯ ಕ ಳ್ಗ  ನಾಂತುಕ ೊಳ್ಳುತಾುರ . 
ಆನ್ಾಂದದಿಾಂದ ನಾವು ಹಾಡುತ ುೇವ , “ಶಕ್ರುಯಿದ , ಶಕ್ರುಯಿದ  . . . ಕುರಿರ್ರಿಯ ಅರ್ೊಲಾ 
ರಕುದಲ್ಲ್ಲ”18 ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವು ವಿಶಾವಸಿಗಳಿಗ  ವಿಮೊೇಚಸಲಪಟ್ಟ ರ್ತುು ಕ್ಷಮಾಪ್ಣ  ಹ ೊಾಂದಿದ 
ಜನ್ರ ಭಾಗವಾಗಿದ ಾೇವ  ಎಾಂಬ ರ್ರುಭರವಸ್ ಯನ್ುು ನರಾಂತರವಾಗಿ ಒದಗಿಸುತುದ .  

ಇದ ಲಲವನ್ೊು ಪೌಲನ್ು ತಿಳಿದಿದಾನ್ು ರ್ತುು ಕ ೊರಿಾಂಥದ ಕ ೈಸುರು ಸಹ ತಿಳಿದಿದಾರು. 
ಆದಾಗೊಾ, ಪೌಲನ್ು ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ದಲ್ಲ್ಲ ದ ೇವರ ೊಾಂದಿಗ  ನ್ರ್ಮ ಐಕಾತ ಯ ಜ್ಞಾಪ್ಕದ 
ಭರವಸ್  ಬರಲ್ಲ್ಕ್ರೆರುವ ಅಪಾಯವನ್ುು ತಡ ಹಡಿಯುತುದ . ಸಾಂತ ೊೇಷ ಭಯಹುಟ್ಟಟಸುತುದ . 
ಕ ಲವು ಜನ್ರು ಆಯಲಪಟ್ಟವರು ರ್ತುು ದ ೇವರಿಾಂದ ವಿಮೊೇಚಸಲಪಟ್ಟವರು ತರ್ಮ ಹಳ ಯ 
ಪಾಪ್ದ ರ್ಜೇವಿತಕ ೆ ತಿರುಗಿಕ ೊಾಂಡಿದಾಾರ  ರ್ತುು ದ ೇವರ ಕೃಪ ಯನ್ುು ತಾವು 
ಕಳ ದುಕ ೊಾಂಡದಾನ್ುು ಕಾಂಡುಕ ೊಾಂಡಿದಾಾರ . ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರು ಐಗುಪ್ಯವನ್ುು ತ ೊರ ದಾಗ, 
ಅವರು ಒಾಂದು ರಿೇತಿಯಲ್ಲ್ಲ ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ವನ್ುು ಹ ೊಾಂದಿದರು. ಅವರು ಕ ಾಂಪ್ು 
ಸರ್ುದರವನ್ುು ಹಾದುಹ ೊೇಗುತಿುರುವ ಹಾಗ , ಆಕಾಶವು ಅವರನ್ುು ಆವರಿಸಿಕ ೊಾಂಡಿರುವ 
ಹಾಗ  ಅವರು ದ ೇವರ ಪೊೇಷಣ ಯಲ್ಲ್ಲ ಸುತಿುಕ ೊಾಂಡರು. ದ ೇವರು ಅವರನ್ುು 
ವಿಮೊೇಚಸಿದನ್ು; ಆತನ್ು ಕ ೊರಿಾಂಥದಲ್ಲ್ಲರುವ ಕ ೈಸುರನ್ುು ಕ್ರರಸುನ್ ರಕುದಿಾಂದ 
ಕ ೊಾಂಡುಕ ೊಾಂಡಹಾಗ  ಅವರನ್ುು ಕ ೊಾಂಡುಕ ೊಾಂಡನ್ು. ಅಡವಿಯಲ್ಲ್ಲ, ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರು 
ಪಾಪ್ಮಾಡಿದರು ರ್ತುು ದ ೇವರ ಕ ೊೇಪ್ವನ್ು ಎಬಿಬಸಿದರು. ಕ ೊರಿಾಂಥದವರು ಇದನ ು 
ಮಾಡಬಾರದು ಎಾಂಬುದು ಅಪೊಸುಲನ್ ಪಾರಥಮನ ಯಾಗಿದ .  

ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದ ಭರವಸ್ . ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ಪೌಲನ್ು ಬರ ಯುವದು ಅವರು 
ಯಾವಾಗಲಾದರೊ ರ್ತುು ಎಲ್ಲ್ಲಯಾದರೊ ರ್ಜೇವಿಸಲ್ಲ್, ವಿಮೊೇಚಸಲಪಟ್ಟವರಿಗ  
ಸರ್ಾಂಜಸವಾಗಿದ . ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ವನ್ುು ತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವದು ಕ ೇವಲ 
ಜ್ಞಾಪ್ಕಾಥಮವಲಲ, ಆದರ  ಅದು ಒಾಂದು ಭರವಸ್  ಕೊಡಾ ಆಗಿದ . ಆತಿೀಕ ಆಹಾರವನ್ುು 
ತಿನ್ುುವದು ರ್ತುು ಆತಿೀಕ ಪಾನಯದಲ್ಲ್ಲ ಪಾಲುತ ಗ ದುಕ ೊಳ್ಳುವ, ಕ ೈಸುರು 
ಪ್ರಸಪರರ ೊಾಂದಿಗ  ರ್ತುು ಕ್ರರಸುನ ೊಾಂದಿಗ  ಅನ ೊಾೇನ್ಾತ ಯನ್ುು ಹ ೊಾಂದುತಾುರ  (10:16). 
ಇತಿಹಾಸವನ್ುು ನ್ರ್ಗ  ಬ ೊೇಧಿಸುವದನ್ುು ರ್ುಾಂದುವರ ಸುವಾಗ, ಪೌಲನ್ು 
ಕ ೊರಿಾಂಥದವರಿಗ  ದ ೇವರು ಇಸ್ಾರಯೆೇಲಾರಿಗ  ಆತಿೀಕ ಆಹಾರ ರ್ತುು ಪಾನೇಯವನ್ುು 
ಅರಣಾದಲ್ಲ್ಲ ಒದಗಿಸಿದನ್ು ಎಾಂಬುದನ್ುು ಜ್ಞಾರ್ಪಸುತಾುನ . ಇದು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ದಾಂತ 
ಅಲಲ, ಆದರ  ತತವದಲ್ಲ್ಲ ಇದು ಅಷ ೊಟಾಂದು ವಾತಾಾಸವಾಗಿಲಲ. ಅಪೊಸುಲನ್ು. “ಅವರ ಲಲರೊ 
ದ ೈವಿೇಕವಾದ ಒಾಂದ ೇ ಆಹಾರವನ್ುು ತಿಾಂದರು; ಅವರ ಲಲರೊ ದ ೈವಿೇಕವಾದ ಒಾಂದ ೇ 
ನೇರನ್ುು ಕುಡಿದರು; ಹ ೇಗಾಂದರ  ಅವರ ಹಾಂದ  ಹ ೊೇಗುತಿುದಾ ದ ೈವಿೇಕವಾಗ 
ಬಾಂಡ ಯಳ್ಗಿಾಂದ ಬಾಂದ ನೇರನ್ುು ಕುಡಿಯುತಿುದಾರು, ಆ ಬಾಂಡ ೇ ಕ್ರರಸುನ ೇ” (10:3, 4). 
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ಪೌಲನ್ು “ಕ್ರರಸುನ್ಲ್ಲ್ಲ” ಇರುವದು ದಿೇಕ್ಷಾಸ್ಾುನ್ಕ್ರೆಾಂತ ರ್ತುು ಕತಮನ್ ಭ ೊೇಜನ್ಕ್ರೆಾಂತ  
ಹ ಚ್ಾಾಗಿರುವದನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿದ  ಎಾಂಬುದನ್ುು ತಿಳಿದಿದಾನ್ು. ಈ ಗುರುತುಗಳ್ಳ ಆತಿೀಕ 
ಬಲಕ ೆ ಎಷುಟ ರ್ಹತವವುಳ್ುವುಗಳಾಗಿವ ಯೇ, ಅವು ದ ೈವಿೇಕತ ಗ  ಅಷ ಟೇ ಉತುರ್ವಾದ 
ಉಗರ್ಗಳಾಗಿವ . 
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ಒದಗಿಸುತುವ ಾಂಬುದು ಈ ಟ್ಟಪಾಲರ್ಜಯಾ ಹನ್ುಲ ಯಲ್ಲ್ಲರುವ ಭಾವನ ಯಾಗಿದ ” (Ben Witherington III, 

Conflict and Community in Corinth: A Socio-Rhetorical Commentary on 1 and  

2 Corinthians [Grand Rapids, Mich.: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1995], 217). 4ಆ 
ಸಾಂಖ್ ಾಯು ಸರ್ಸ್ ಾಯನ್ುು ಒಡುಡತುದ . ಅರಣಾಕಾಾಂಡ 25:9ರಲ್ಲ್ಲ ದಾಖ್ಲಾದ ಪ್ರಕಾರ 24,000 ಜನ್ರು 
ನಾಶವಾಗಿದಾಾರ . ಆ ಸಾಂಖ್ ಾಯನ್ುು ಸರ್ನ್ವಯಗ ೊಳಿಸುವ ಪ್ರಯತುಗಳ್ಳ ರ್ತುು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 10:8ರಲ್ಲ್ಲನ್ 
ಸಾಂಖ್ ಾಯು ಅಾಂಖ್ಾಾತವಾಗಿದ . ಆದರ  ಅವುಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬಹಳ್ ತೃರ್ಪುಕರವಾಗಿಲಲ. ಬಾಲ್ ಪ ರಿಯೇನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ನಾಶವಾದ ನಖ್ರವಾದ ಸಾಂಖ್ ಾಯ ಜನ್ರ ಕುರಿತು ಪೌಲನಗ  ಅಷುಟ ಅವಶಾಕವಾದದಾಲಲ. ಒಬಬ ಇಾಂರ್ಜನಯರ್ 
ಒಾಂದು ಇನ್ಾನ್ುು ಎಚಾರಿಕ ಯಿಾಂದ ಅಳ ಯಬಹುದು, ಆದರ  ಅಾಂತಹ ನಖ್ರತ ಯು ಹ ಚಾನ್ ಸರ್ಯಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ಅಗತಾವಾಗಿರುವದಿಲಲ. ದೊರವನ್ುು ಸ್ಾಮಾನ್ಾವಾಗಿ ಅಾಂದಾಜು ಮೈಲೊ ಅಥವಾ ಕ್ರಲ ೊೇರ್ಮೇಟ್ರ್ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
ನೇಡಲಾಗುತುದ . ಬ ೈಬಲ್ ನಖ್ರವಾದದ ಾಾಂದು ನಾವು ಭರವಸ್  ಹ ೊಾಂದಬಹುದು, ಬಾಲ್ ಪ ರಿಯೇನ್ಲ್ಲ್ಲ 
ನಾಶವಾದವರ ಸಾಂಖ್ ಾ 23,000 ಅಥವಾ 24,000 ಆಗಿದಾರೊ ಸಹ. 5Richard E. Oster, Jr.,  

1 Corinthians, The College Press NIV Commentary (Joplin, Mo.: College Press Publishing 

Co., 1995), 236–37. 6Sirach 33:1 (NAB). The apocryphal book of Sirach is also known as 

“Ecclesiasticus.” 7ನ ೊೇಡಿರಿ ರ ೊೇಮಾ 11:25; 12:16; 2 ಕ ೊರಿಾಂಥ 11:19. ಅದ ೇ ಗಿರೇಕ್ ಪ್ದವನ್ುು 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 
4:10ರಲ್ಲ್ಲ “ಬುದಿಧವಾಂತ” ಎಾಂದು ಅನ್ುವಾದಿಸಲಾಗಿದ . 8Garland, 478–79. 9Baruch 4:7 (NAB). 
10Garland, 480.  

11Wayne A. Meeks, The First Urban Christians: The Social World of the Apostle Paul, 

2nd ed. (New Haven, Conn.: Yale University Press, 2003), 98. 12ಪೌಲನ್ು ಪ್ಟ್ಟಣದಲ್ಲ್ಲ ಒಾಂದುವರ  
ವಷಮ ಕಳ ದನ್ು (ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾಗಳ್ಳ 18:11). ಅಾಂತಿಯೇಕಾದಿಾಂದ ಯೆರೊಸಲ ೇರ್ಮನ್ ಮಾಗಮವಾಗಿ ಎಫ ಸ್ ಗ  
ರ್ತುು ಆಸಾದ ರ್ಲ ನಾಡಿಗ  (ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾಗಳ್ಳ 19:1), ಹಾಂದಿರುಗಲು ಒಾಂದುವರ  ವಷಮದಿಾಂದ ಎರಡು 
ವಷಮಗಳ್ ಅವಧಿ ಬ ೇಕಾಗಿತುು, ಎಫ ಸ್ ಗ  ಆಗರ್ಮಸಿದ ನ್ಾಂತರ (ಅಪೊಸುಲರ ಕೃತಾಗಳ್ಳ 18:22), ಕ ೊರಿಾಂಥದ 
ಪ್ರಿಸಿಾತಿಗಳ್ ಬಗ ಿ ತಿಳಿದು ಕ ೊಳ್ುಲು ಸವಲಪ ಸರ್ಯ ತ ಗ ದುಕ ೊಾಂಡಿರ ಬಹುದು. ಕ ೊರಿಾಂಥದವರುಗ  ಬರ ದ 
ಮೊದಲ ಪ್ತಿರಕ ಗ  ರ್ುಾಂಚತವಾಗಿ ಒಾಂದು ಪ್ತರವನ್ುು ಅವರಿಗ  ಬರ ದರು (ನ ೊೇಡಿರಿ 1 ಕ ೊರಿಾಂಥ 5:11). 
13“ಹುಡುಕ್ರ” (ζητέω, zēteō) ಎಾಂದು ಅನ್ುವಾದಿಸಿದ ಪ್ದವು ಚಚ್ ಮ ರ್ತುು ವಿವಾದವನ್ುು ಒಳ್ಗ ೊಾಂಡಿರುವ 
ಬಲವಾದ ಪ್ದವಾಗಿದ . 14Jerome Murphy-O’Connor, St. Paul’s Corinth: Texts and 

Archaeology, 3rd rev. and exp. ed. (Collegeville, Minn.: Liturgical Press, 2002), 30. 
ಪ್ುರಾವ ಗಳ್ನ್ುು ಪ್ರಿಶಿೇಲ್ಲ್ಸಿದ ನ್ಾಂತರ, ಆಚರಣ ಗಳಿಾಂದ Garland ರವರು ಗಿರೇಕ್ ಮಾಾಂಸ ಮಾಕ ಮಟ್ ಗಳ್ಲ್ಲ್ಲ 
“ವಿತರಣ  ಮಾಡಲಪಟ್ಟವುಗಳ ಲಲವೂ ವಿಗರಹರಾಧನ  ಆಚರಣ ಗಳಿಾಂದ ಕಲುಷ್ತಗ ೊಳಿಸಲಪಟ್ಟವುಗಳ್ಲಲ” (Garland, 
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491–92). 15R. C. H. Lenski, ನ್ಾಂತಹ ಇತರ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ಕಾರರು “ಯಾರಾದರೊ” ಮಾತರ ಒಬಬ 
ಸಹ ೊೇದರನ್ನ್ುು ಅರ ೈಮಸಬಹುದು ಎಾಂದು ವಾದಿಸಿದಾಾರ . ಈ ದೃಷ್ಟಕ ೊೇನ್ ಸರಿಯಾಗಿದಾರ  
ಬಲಹೇನ್/ಬಲವಾದ ಸಹ ೊೇದರರ ಪ್ರಿಸಿಾ ಪ್ರಿಗಣನ ಗ  ಒಳ್ಗಾಗುತುದ . (R. C. H. Lenski, The 

Interpretation of St. Paul’s First and Second Epistles to the Corinthians [Minneapolis: 

Augsburg Publishing House, 1937], 421.) 16ಪೌಲನ್ು εἰδωλόθυτον (eidōlothuton; 10:19) ರಿಾಂದ 
ἱερόθυτον (hierothuton; 10:28) ಗ  ಬದಲಾಗಿರುವ ಆಧ್ಾರದ ಮೇಲ  synonymously, ರ್ುಕಾುಯವನ್ುು 
ಬಹುಶಃ ತಿರಸೆರಿಸಲಪಟ್ಟಾಂತ ವಾಾಖ್ಾಾನ್ವನ್ುು ಮಾಡಿದರು ಸಹ, ಅವರು ಪ್ದಗಳ್ಳ ಸ್ಾಮಾನಾಥಮಕವಾಗಿ 
ಬಳ್ಸಿದಾಾರ ಾಂದು ತ ೊೇರುತುದ . 17Tertullian Apology 40.2. 18Lewis E. Jones, “There Is Power in 

the Blood,” Songs of Faith and Praise, comp. and ed. Alton H. Howard (West Monroe, La.: 

Howard Publishing Co., 1994). 

  




