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ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ
ಬರೆದ ದಲನೆ ಪತ್ರ

1 ೌಲನು ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ಪತ್ರ. ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ
ಅ ಸ್ತಲ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಾನು ದೇವರ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ
ಕರೆಯುಲ್ಪಟೆ್ಟನು. ಾನು ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮ್ಮ
ಸಹೋದರ ಾದ ಸೊಸೆ್ಥನನೊಂದಿಗೆ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

2 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕೊರಿಂಥದ
ದೇವರ ಸಭೆಯವರಿಗೆ ಈ ಪತ್ರವನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ನೀವು
ದೇವರ ಪವಿತ್ರ ಜನ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವ ಎ ಾ್ಲ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ನೀವು ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ. ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಅವರಿಗೂ ನಮಗೂ
ಪ್ರಭು ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

3 ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಂದಲೂ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆಯೂ ಾಂತಿಯೂ ದೊರೆಯಲಿ.

ೌಲನು ದೇವರಿಗೆ ಸಲಿ್ಲಸುವ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
4 ದೇವರು ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಕೊಟಿ್ಟರುವ

ಕೃಪೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ
ಾ ಾಗಲೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನು್ನ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 5 ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ

ಸಕಲ ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ ನೀವು ಾಕ್ಚತುರರೂ
ಾನಸಂಪನ್ನರೂ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 6 ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ ಸತ್ಯವು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 7 ಹೀಗಿರಲು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪುನ ಾಗಮನವನು್ನ ಎದುರುನೋಡುತಿ್ತರುವ ನೀವು
ದೇವರಿಂದ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಂದು ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
8ಯೇಸುವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ದೃಢಪಡಿಸಿ ಾ ಾಡುವನು.
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ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತೆ್ತ ಬಂ ಾಗ ನೀವು
ನಿದೋರ್ಷಿಗ ಾಗಿರುವಿರಿ. 9 ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ದೇವರ ಮಗ ಾದ ಮತು್ತ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಜೀವದಲಿ್ಲ
ಾಲುಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಿರು ಾತನು ದೇವರೇ.

ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು
10 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ,
ಾದವಿ ಾದವಿಲ್ಲದೆ ಭಿನ್ನಭೇದಗಳಿಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ
ಒಂದೇಉದೆ್ದೕಶದಿಂದಲೂ ನೀವು ಐಕ್ಯಮತ್ಯದಿಂದ ಾಳಿರಿ.

11ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಖೊ್ಲಯೆಯಮನೆಯಿಂದ
ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾ ಾ್ವದಗಳಿರುವು ಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 12 ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಒಬ್ಬನು, “ ಾನು ೌಲನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ”ಎಂದುಹೇಳು ಾ್ತನೆ;
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, “ ಾನು ಅ ಲೊ್ಲೕಸನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ”
ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಇನೊ್ನಬ್ಬನು, “ ಾನು ಕೇಫನನು್ನ (ಪೇತ್ರನನು್ನ)
ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, “ ಾನು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ.” ಎಂದು ಹೇಳು ಾ್ತನೆ. 13 ಕಿ್ರಸ್ತನು
ವಿ ಾಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ? ೌಲನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಯ
ಮೇಲೆ ಸತ್ತನೇ? ಇಲ್ಲ! ನೀವು ೌಲನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ? ಇಲ್ಲ! 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಿ್ರಸ್ಪನು ಮತು್ತ
ಾಯನು ಇವರ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರಿಗೂ ಾನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 15 ನನ್ನ

ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವು ಾಗಿ ಹೇಳಲು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರಿಗೂ ಈಗ ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಾದ್ದರಿಂದ ಾನು ದೇವರಿಗೆ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ. 16 (ಸೆ್ತಫನನ ಮನೆಯವರಿಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ
ಾರಿಗೂ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದಂತೆ ನನಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ.)

17 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದು ದೀ ಾ ಾ್ನನವನು್ನ



1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 1:18 iii 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 1:24

ಕೊಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ತಿಳಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಷೆ್ಟ. ಆದರೆ
ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ದಿಂದ ಾರುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ. ಾನೇ ಾದರೂ
ಲೋಕ ಾನದಿಂದ ಸು ಾತೆರ್ ಾರಿದೆ್ದೕ ಾದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯೇ
ನಿರಥರ್ಕ ಾಗುವುದು.
ದೇವರ ಶಕಿ್ತ ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾನ

18 ಾಶನ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜನರಿಗೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಉಪದೇಶವು
ಮೂಖರ್ತನ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ
ನಮ ಾದರೋ ಅದು ದೇವರ ಶಕಿ್ತ ಾಗಿದೆ. 19 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ
ಹೀಗೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:

“ ಾನಿಗಳ ಾನವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು.
ಬುದಿ್ಧವಂತರ ಬುದಿ್ಧಯನು್ನ ಬೆಲೆ ಾಳದಂತೆ ಾಡುವೆನು.”

ಯೆ ಾಯ 29:14
20 ಾನಿಯು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ವಿ ಾ್ಯವಂತನು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ಈ
ಾಲದ ತತ್ವ ಾನಿಯು ಎಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆ? ದೇವರು ಲೋಕದ ಾನವನು್ನ
ಮೂಖರ್ತನವ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 21 ಇದು ದೇವರ ಾನದ
ಸಂಕಲ್ಪ ಾಗಿತು್ತ. ಲೋಕವು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಾನದ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಖರ್ತನದಂತೆ
ತೋರುವ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಂಬುವವರನು್ನ ರ ಸುವುದು
ದೇವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದೆನಿಸಿತು.

22 ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕೇಳು ಾ್ತರೆ. ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ
ಾನವು ಬೇ ಾಗಿದೆ. 23 ಾ ಾದರೋ, ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕುರಿ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಇದು ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ
ಸಮಸೆ್ಯ ಾಗಿದೆ; ಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಮೂಖರ್ತನದಂತೆ
ತೋರುತ್ತದೆ. 24 ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಜನರು
ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಿದ್ದರೂಯೆಹೂದ್ಯರಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅವರಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು
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ದೇವರ ಶಕಿ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ;ಮತು್ತ ದೇವರ ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 25ದೇವರ
ಮೂಢತನವು ಸಹ ಮನುಷ ್ಯರ ಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿದೆ.
ದೇವರ ಬಲಹೀನತೆಯು ಸಹ ಮನುಷ ್ಯರ ಬಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ
ಶಕಿ್ತಯುತ ಾಗಿದೆ.

26 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆ ಾಗ ನೀವು ಹೇಗಿದಿ್ದರಿ ಎಂದು ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಲೋಕದ
ಎಣಿಕೆಯಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಾನಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ;
ಅಧಿ ಾರಿಗ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ; ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 27ಆದರೆ ದೇವರು ಈ ಲೋಕದ ಾನಿಗಳನು್ನ
ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮೂಢರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ;
ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬಲಹೀನರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 28 ಲೋಕವು ಾವುದನು್ನ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು
ೕಚಿಸುತ್ತದೆ ೕ ಾವುದನು್ನ ದೆ್ವೕಷಿಸುತ್ತದೆ ೕ ಮತು್ತ

ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ ೕ ಅದನು್ನ ದೇವರು
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಲೋಕವು ಾವುದನು್ನ ಮುಖ್ಯವೆಂದು
ೕಚಿಸುತ್ತದೊ ಅದನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಲು ದೇವರು ಹೀಗೆ
ಾಡಿದನು. 29ಹೀಗಿರಲು ದೇವರಮುಂದೆಹೆಮೆ್ಮಪಡಲು ಾರಿಗೂ

ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. 30 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಒಂದು ಾಗವ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿ ಾತನು ದೇವರೇ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ
ಾನ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾವು ನೀತಿವಂತ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ, ಾಪದಿಂದ
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಮತು್ತ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ
ಾರಣ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 31 ಆದ್ದರಿಂದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ,

“ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಾತ್ರ ಹೆಮೆ್ಮಪಡಬೇಕು.”

2
ಶಿಲುಬೆಗೆರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದ ಸಂದೇಶ
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1 ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿ ಾ್ದಗ, ಾನು ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ
ಾನು ಾಜೂ ಾದ ಪದಗಳ ಾ್ನಗಲಿ ಮ ಾ ಾನವ ಾ್ನಗಲಿ
ಉಪ ೕಗಿಸಲಿಲ್ಲ. 2 ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿ ಾ್ದಗ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಮತು್ತ ಆತನ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲಿನ ಮರಣವನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾ್ಲ
ವಿಷಯಗಳನು್ನಮರೆತುಬಿಡಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದೆನು. 3 ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದಿ ಾ್ದಗಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದನು;ಭಯದಿಂದನಡುಗುತಿ್ತದೆ್ದನು. 4ನನ್ನ
ಉಪದೇಶ ಾಗಲಿ ಾತುಕತೆ ಾಗಲಿ ಜನರನು್ನ ಒ ಾ್ತಯಿಸುವಂಥ
ಾನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಕೊಡುವ
ಶಕಿ್ತಯೇ ನನ್ನ ಉಪದೇಶಕೆ್ಕ ಆ ಾರ ಾಗಿತು್ತ. 5 ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು
ಮನುಷ ್ಯನ ಾನದ ಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಂಡಿರದೆ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯ
ಮೇಲೆ ಆ ಾರಗೊಂಡಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಹೀಗೆ ಾಡಿದೆನು.
ದೇವರ ಾನ

6 ಪರಿಣತ ಾದ ಜನರಿಗೆ ಾವು ಾನವನೆ್ನೕ ಉಪದೇಶಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಇದು ಇಹಲೋಕದ ಾನವೂ ಅಲ್ಲ. ಅಧಿಪತಿಗಳ ಾನವೂ
ಅಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದ ಅಧಿಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 7 ಾ ಾದರೋ ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ಾದ
ಾನವನೆ್ನೕ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಈ ಾನವನು್ನ ಜನರಿಗೆ ಮರೆ ಾಡ ಾಗಿದೆ.
ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಈ ಾನವನು್ನ ಲೋಕವು
ಆರಂಭ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ ೕಜಿಸಿದ್ದನು. 8ಈ ಲೋಕದ
ಾವ ಅಧಿಪತಿಗಳೂ ಈ ಾನವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

ಅವರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಪ್ರಭುವನು್ನ
ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 9 ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವಂತೆಯೇ
ಇ ಾಯಿತು:

“ದೇವರು ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವುದನು್ನ
ಾವ ಕಣೂ್ಣ ಾಣಲಿಲ್ಲ.
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ಾವ ಕಿವಿಯೂ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ.
ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೂಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.” ಯೆ ಾಯ 64:4

10 ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸಿದನು.
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಸಕಲವನೂ್ನ ದೇವರ ಅ ಾಧ ಾದ ರಹಸ್ಯಗಳನೂ್ನ

ತಿಳಿದಿ ಾ್ದನೆ. 11 ಇದು ಹೇಗೆಂದರೆ: ಒಬ್ಬನ ಆಲೋಚನೆಗಳು
ಅವನ ಆಂತಯರ್ದಲಿ್ಲರುವ ಜೀ ಾತ್ಮ ಂದಕೆ್ಕ ಹೊರತು ಬೇರೆ
ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ, ದೇವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು

ದೇವ ಾತ್ಮನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. 12 ಾವು
ಹೊಂದಿಕೊಂಡದು್ದ ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನೆ್ನೕ ಹೊರತು
ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದ ಆತ್ಮವನ್ನಲ್ಲ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಉಚಿತ ಾಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾವು ಆತನನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡೆವು.

13 ಾವು ಈಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳು ಾಗ ಮನುಷ ್ಯರ ಾನದಿಂದ
ಕಲಿತುಕೊಂಡಿರುವ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸದೆ ಆತ್ಮನಿಂದ
ಕಲಿತುಕೊಂಡ ಾಕ್ಯಗಳನೆ್ನೕ ಉಪ ೕಗಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಆತಿ್ಮಕ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ವಿವರಿಸಲು ಆತಿ್ಮಕ ಪದಗಳನೆ್ನೕ ಬಳಸುತೆ್ತೕವೆ.
14 ಆತಿ್ಮಕನಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ದೇ ಾ ಾತ್ಮನ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಆ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಮೂಖರ್ತನವೆಂದು ೕಚಿಸು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರನು; ಏಕೆಂದರೆ ಆ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಆತಿ್ಮಕ ಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಲು ಾತ್ರ ಾಧ್ಯ.
15 ಆದರೆ ಆತಿ್ಮಕ ಮನುಷ ್ಯನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ತೀಪುರ್
ಾಡಬಲ್ಲನು. ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಾರೂ ತೀಪುರ್ ನೀಡ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

16ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ:

“ಪ್ರಭುವಿನಮನಸ್ಸನು್ನ ಾರು ಬಲ್ಲರು?
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ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಾರು ಉಪದೇಶ ಾಡಬಲ್ಲರು?” ಯೆ ಾಯ
40:13

ಾ ಾದರೋ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

3
ಮನುಷ ್ಯರನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ತಪು ್ಪ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ಆತಿ್ಮಕ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡುವಂತೆ ದಲು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಡ ಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಾ್ರಪಂಚಿಕರೂ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಎಳೆಕೂಸುಗಳೂ ಆಗಿರುವಂಥವರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡುವಂತೆ ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಡಬೇ ಾಯಿತು. 2 ಾನು

ನಿಮಗೆ ಾಡಿದ ಉಪದೇಶವು ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಆ ಾರದಂತಿರದೆ
ಾಲಿನಂತಿತು್ತ; ಏಕೆಂದರೆ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು
ನೀವಿನೂ್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಸಹ ಗಟಿ್ಟ ಾದ ಆ ಾರವನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸಿದ್ಧ ಾಗಿಲ್ಲ. 3 ನೀವಿನೂ್ನ ಆತಿ್ಮಕ ಾಗಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ಮ ನಡುವೆ ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚಿ್ಚದೆ; ಾ ಾ್ವದಗಳಿವೆ; ಜಗಳಗಳಿವೆ.
ನೀವು ಆತಿ್ಮಕರಲ್ಲವೆಂಬುದನು್ನ ಇವು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು
ಲೋಕದ ಜನರಂತೆಯೇ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 4 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು,
“ ಾನು ೌಲನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
“ ಾನು ಅ ಲೊ್ಲೕಸನನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತೆ್ತೕನೆ” ಎನು್ನ ಾ್ತನೆ.
ನೀವು ಹೀಗೆ ಾ ಾ್ವದ ಾಡು ಾಗ ಲೋಕದ ಜನರಂತೆಯೇ
ವತಿರ್ಸುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

5 ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಮುಖ್ಯ ಾದವನೇ? ಇಲ್ಲ! ೌಲನು
ಮುಖ್ಯ ಾದವನೇ? ಇಲ್ಲ! ನೀವು ನಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ ಾಯ ಾಡುವ
ಾವು ಕೇವಲ ದೇವರ ಸೇವಕ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ
ಕೆಲಸವನು್ನ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಾಡಿದೆವು. 6 ಾನು ಬೀಜವನು್ನ
ಬಿತಿ್ತದೆನು; ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ನೀರನು್ನ ಾಕಿದನು. ಆದರೆ ಬೀಜವನು್ನ
ಬೆಳೆಯಿಸಿದವನು ದೇವರೇ. 7 ಆದ್ದರಿಂದ ಬೀಜ ಬಿತು್ತವವ ಾಗಲಿ
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ನೀರು ಾಕುವವ ಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯನಲ್ಲ. ದೇವರೊಬ್ಬನು ಾತ್ರ
ಮುಖ್ಯ ಾದವನು, ಏಕೆಂದರೆ ಬೀಜಗಳನು್ನ ಬೆಳೆಯಿಸುವವನು
ಆತನೊಬ್ಬನೇ. 8 ಬೀಜ ಬಿತು್ತವವನ ಮತು್ತ ನೀರನು್ನ ಾಕುವವನ
ಉದೆ್ದೕಶವು ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಅವನವನ
ಕೆಲಸಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು. 9 ಾವು ದೇವರ
ತೆಕೆಲಸದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ನೀವು ದೇವರ ಹೊಲ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ದೇವರ ಕಟ್ಟಡ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 10 ದೇವರು ನನಗೆ

ಕೊಟ್ಟ ವರ ಾನಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿ ಚತುರ ಶಿಲಿ್ಪಯಂತೆ
ಾನು ಆ ಮನೆಗೆ ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಾಕಿದೆನು. ಇತರ ಜನರು ಆ
ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಾನು ಹೇಗೆ ಕಟು್ಟತಿ್ತ ಾ್ದನೆ ಎಂಬುದರ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು.

11 ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಆಗಲೇ ಾಕ ಾಗಿದೆ. ಆ ಅಸಿ್ತ ಾರವು ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನೇ. ಆ ಅಸಿ್ತ ಾರವನ್ನಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಂದು ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ ಬೇರೆ
ಾರೂ ಾಕ ಾರರು. 12 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಆ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ

ಚಿನ್ನ,ಬೆಳಿ್ಳ, ರತ್ನ,ಮರ,ಹುಲು್ಲ ಮತು್ತ ಂಡುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಬಹುದು.
13ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನ ಕೆಲಸವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಾಣುವುದು; ಏಕೆಂದರೆ,
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಬರುವ ದಿನವು ಅದನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದು. ಆ ದಿನವು
ಬೆಂಕಿ ಂದಿಗೆ ಉದಯಿಸುವುದು. ಆ ಬೆಂಕಿಯು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯ ಕೆಲಸವನು್ನ ಪರೀ ಸುವುದು. 14 ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ
ಕಟಿ್ಟದ ಕಟ್ಟಡವು ಸಿ್ಥರ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಟಿ್ಟದವನು ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವನು. 15 ಆದರೆ ಕಟ್ಟಡವು ಸುಟು್ಟಹೋದರೆ,
ಕಟಿ್ಟದವನಿಗೆ ನಷ್ಟ ಾಗುವುದು. ಅವನು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು,
ಆದರೆ ಅವನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವನಂತಿರುವನು.

16 ನೀವೇ ದೇವರ ಆಲಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ
ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ದೇವ ಾತ್ಮನು ನಿ ್ಮಳಗೆ ಾಸ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
17 ಾವ ಾದರೂ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಾಶ ಾಡಿದರೆ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಆಲಯವು
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ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದದು್ದ. ನೀವೇ ದೇವರ ಆಲಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
18 ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ೕಸ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ
ಾವ ಾದರೂ ಾನು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಾನಿಯೆಂದು

ಆಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಅವನು ಮೂಢ ಾಗಲೇಬೇಕು. ಆಗ ಆ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಿ ಾಗಬಲ್ಲನು. 19 ಏಕೆಂದರೆ ಈ
ಲೋಕದ ಾನವು ದೇವರಿಗೆ ಮೂಖರ್ತನ ಾಗಿದೆ. “ದೇವರು
ಜಾಣರನು್ನ ಅವರ ಕುತಂತ್ರದ ಾಗರ್ಗಳಲೆ್ಲೕ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳವನು”✡
ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. 20 “ಪ್ರಭುವು
ಾನಿಗಳ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿದಿ ಾ್ದನೆ. ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕವೆಂದು ಆತನಿಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ”✡ ಎಂದು ಸಹ ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 21 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಜನರ ಬಗೆ್ಗ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡ ಾರದು. ಸಮಸ್ತವೂ ನಿಮ್ಮದೇ. 22 ೌಲ, ಅ ಲೊ್ಲೕಸ್
ಮತು್ತ ಕೇಫ ನಿಮ್ಮವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಜಗತು್ತ, ಜೀವ, ಮರಣ ಮತು್ತ
ವತರ್ ಾನ ಾಗೂ ಭವಿಷ ್ಯತ್ ಾಲಗಳ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿಮ್ಮವೇ.
23 ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತನು ದೇವರಿಗೆ
ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.

4
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅ ಸ್ತಲರು

1 ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕರೆಂತಲೂ ದೇವರು ತನ್ನ
ರಹಸ್ಯ ಾದ ಸತ್ಯಗಳನು್ನ ನಮಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂತಲೂ
ಎಣಿಸಬೇಕು. 2 ಹೀಗಿರಲು, ಜ ಾ ಾ್ದರಿಕೆಯನು್ನ ವಹಿಸಿಕೊಂಡವರು
ಾವು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲಿ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತರೆಂಬುದನು್ನ ತೋರಿಸಬೇಕು.

3 ನೀವೇ ನನಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿದರೂ ಾವುದೇ ಾನವ
ನೇಮಿತ ಾ್ಯ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ನನಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಾದರೂ
ಾನು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಾನೇ ವಿಚಾರಣೆ

✡ 3:19: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ೕಬ 5:13. ✡ 3:20: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 94:11.
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ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 4 ಾನು ತಪು ್ಪ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು ನನ್ನ
ಮನ ಾ್ಸ ಗೆ ತೋರುತಿ್ತಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನನು್ನ ನಿದೋರ್ಷಿಯ ಾ್ನಗಿ
ಾಡ ಾರದು. ನನಗೆ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯ ಾಡುವವನು

ಪ್ರಭು ಬ್ಬನೇ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿ ಾದ ಸಮಯಕಿ್ಕಂತ ದಲೇ
ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಭುವು ಬರುವ ತನಕ ಾದುಕೊಂಡಿರಿ.
ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿರುವವುಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನು ಬೆಳಕನು್ನ
ಬೆಳಗಿಸುವನು. ಮನುಷ ್ಯರ ಹೃದಯಗಳ ರಹಸ್ಯ ಾದಉದೆ್ದೕಶಗಳನು್ನ
ಆತನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವನು. ಆಗ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಬರತಕ್ಕ
ಹೊಗಳಿಕೆಯು ದೇವರಿಂದಲೇ ಬರುವುದು.

6 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಈ
ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನನು್ನ ಮತು್ತ ನನ್ನನು್ನ ಉ ಾಹರಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಏಕೆಂದರೆ, “ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ನಿಯಮಗಳನು್ನ ಾತ್ರ ಅನುಸರಿಸು”
ಎಂಬ ಾಕ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನೀವು ನಮಿ್ಮಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆಗ ನೀವು ಒಬ್ಬನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಹೆಚ್ಚಳಪಟು್ಟ ಮತೊ್ತಬ್ಬನನು್ನ
ದೆ್ವೕಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 7 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಇತರ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮರೆಂದು
ಾರು ಹೇಳು ಾ್ತರೆ? ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ

ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಹೀಗಿರು ಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಅವುಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಂಡವರಂತೆ ಏಕೆ ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವಿರಿ?

8 ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ನಿಮಗಿದೆಯೆಂದು ನೀವು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಐಶ್ವಯರ್ವಂತರೆಂದೂ
ಾಜರುಗಳೆಂದೂ ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಾಜರುಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಸಂತೋಷ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ. ಆಗ
ಾವೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾಜರುಗ ಾಗುತಿ್ತದೆ್ದವು. 9 ಆದರೆ ದೇವರು
ನನಗೂಉಳಿದಅ ಸ್ತಲರಿಗೂಕಡೆಯ ಾ್ಥನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆಂದು
ನನಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಜನರೆಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲಿ್ಲ ಾವು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ
ಗುರಿ ಾದಂಥವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾವು ದೇವದೂತರಿಗೂ
ಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ ಒಟಿ್ಟನಲಿ್ಲ ಇಡೀ ಜಗತಿ್ತಗೇ ನೋಟ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
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10 ಾವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೋಸ ್ಕರ ಮೂಖರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ ನೀವು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬಹು ಾನಿಗಳೆಂದು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ.
ಾವು ಬಲಹೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬಲಿಷ್ಠರೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ. ಜನರು ನಿಮಗೆ ೌರವವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತರೆ;
ನಮ ಾದರೋ ಅವರು ೌರವವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. 11 ಈಗಲೂ
ಸಹ ಾವು ಹಸಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ; ಾ ಾರಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ;
ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಾಕಷು್ಟ ಬಟೆ್ಟಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಆ ಾಗೆ್ಗ ನಮಗೆ
ಪೆಟು್ಟಗಳು ಬೀಳುತಿ್ತರುತ್ತವೆ; ನಮಗೆ ಮನೆಗಳೂ ಇಲ್ಲ. 12 ಾವು
ಊಟ ಾ್ಕಗಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಾರೆ ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ದುಡಿಯುತೆ್ತೕವೆ. ಜನರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಶಪಿಸು ಾ್ತರೆ, ಾ ಾದರೋ ಅವರನು್ನ ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಜನರು ನಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಾಳಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13ಜನರು ನಮ್ಮ
ಬಗೆ್ಗ ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಾ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಾ ಾದರೋ ಅವರಿಗೆ
ಒಳೆ್ಳಯ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಜನರು
ನಮ್ಮನು್ನ ಲೋಕದ ಕಸ ೕ ಭೂಮಿಯ ಹೊಲಸೋ ಎಂಬಂತೆ
ಪರಿಗಣಿಸಿ ಾ್ದರೆ.

14 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಆದರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಎಚ್ಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 15 ನಿಮಗೆ
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಹತು್ತ ಾವಿರ ಮಂದಿ ಉಪದೇಶಕರಿರಬಹುದು, ಆದರೆ
ಬಹು ಮಂದಿ ತಂದೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಾನೇ ನಿಮಗೆಆತಿ್ಮಕ ತಂದೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 16ಆದ್ದರಿಂದ
ನೀವುನನ್ನಂತೆಯೇಇರಬೇಕೆಂದು ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
17 ಆದ ಾರಣವೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ, ಅವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು
ಅವನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವನು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಾನು
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸುವ ರೀತಿಯನು್ನ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಾಪಕಕೆ್ಕ
ತರುವನು. ಪ್ರತಿ ಂದು ಕಡೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ



1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 4:18 xii 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 5:5

ಾನು ಅದೇ ರೀತಿಯಜೀವನವನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
18 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ಾನು

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಮತೆ್ತ ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ೕಚಿಸಿ, ನೀವು
ಜಂಬಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 19 ಆದರೆ ಾನು ಬಹುಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ
ಬಳಿಗೆ ಬರುತೆ್ತೕನೆ. ಪ್ರಭುವಿನ ಚಿತ್ತ ಾದರೆ, ಾನು ಬಂದು
ಜಂಬಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳವವರು ಹೇಳುವ ಾತನ್ನಲ್ಲ, ಅವರು ಏನು
ಾಡಬಲ್ಲರೆಂಬುದನು್ನ ಗೊತು್ತ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವೆನು. 20 ಏಕೆಂದರೆ

ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಕೇವಲ ಾತಲ್ಲ, ಅದು ಶಕಿ್ತ ಾಗಿದೆ. 21 ನೀವು
ಾವುದನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತೕರಿ? ಾನು ಬೆತ್ತವನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಬರಬೇಕೇ? ಅಥ ಾ ಪಿ್ರೕತಿ ಮತು್ತ ೌಮ್ಯ ಾವಗಳಿಂದ
ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಬರಬೇಕೆ?

5
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನೈತಿಕ ಸಮಸೆ್ಯ

1 ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪವಿದೆಯೆಂದು ಜನರು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. ದೇವರನು್ನ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದ ಜನರ
ನಡುವೆಯೂ ಇಲ್ಲದಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಬಗೆಯ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಅ ಾಗಿದೆ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಪತಿ್ನಯನೆ್ನೕ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆಂದು
ಜನರು ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 2 ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. ನೀವು ದುಃಖಭರಿತ ಾಗಿರಬೇಕಿತು್ತ. ಆ ಾಪ
ಾಡಿದವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಿಂದಹೊರಗೆ ಾಕಬೇಕಿತು್ತ. 3ನನ್ನ

ದೇಹ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಾನು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆ ಾಪ ಾಡಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಾನು ಆಗಲೇ ತೀಪುರ್ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ಅಲಿ್ಲದಿ್ದದ್ದರೆ ಾವ ತೀಪರ್ನು್ನ ಕೊಡುತಿ್ತದೆ್ದನೋ ಅದೇ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ. 4 ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಒಟಾ್ಟಗಿ
ಸೇರಿಬನಿ್ನ. ಾನು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುವೆನು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ
ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತಯೂ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಇರುವುದು. 5 ಆ ಮನುಷ ್ಯನ
ಾಪಸ್ವ ಾವವು ಾಶ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನನು್ನ ಸೈ ಾನನಿಗೆ
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ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಿರಿ. ಆಗ ಪ್ರಭುವಿನ ದಿನದಂದು ಅವನ ಜೀ ಾತ್ಮವು
ರಕ್ಷಣೆಹೊಂದಲು ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದು.

6 ನೀವು ಅಹಂ ಾರಪಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. “ಒಂದಿಷು್ಟ
ಹುಳಿಯು ಹಿಟ್ಟನೆ್ನ ಾ್ಲ ಉಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ” ಎಂಬ ನುಡಿಯು ನಿಮಗೆ
ಗೊತೆ್ತೕ ಇದೆ. 7ಹಳೆಯ ಹುಳಿಯನೆ್ನ ಾ್ಲ ( ಾಪ) ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ. ಆಗ
ನೀವು ಹೊಸ ಹಿಟಾ್ಟಗುವಿರಿ. ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಹುಳಿರಹಿತ ಾದ
ಪಸ್ಕದ ರೊಟಿ್ಟ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ೌದು, ನಮ್ಮ ಪಸ ್ಕದ ಕುರಿಮರಿ ಾದ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆಗಲೇ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 8 ಆದ್ದರಿಂದ ಾವು ಪಸ್ಕದ
ಊಟ ಾಡೋಣ. ದುಷ್ಟತನ ಮತು್ತ ಕೆಡುಕತನ ಎಂಬ
ಹಳೆಯ ಹುಳಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಾವು ತಿನ್ನದೆ
ಹುಳಿರಹಿತ ಾದ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನೊ್ನೕಣ. ಸರಳತೆ ಮತು್ತ ಸತ್ಯತೆ
ಇವುಗಳೇ ಆ ಹುಳಿರಹಿತ ರೊಟಿ್ಟ.

9 ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವ ಜನರ ಸಹ ಾಸ ಾಡಕೂಡದೆಂದು
ಾನು ನನ್ನ ಪತ್ರದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿದೆ್ದ. 10 ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದ
ಾಪಿಷ್ಠ ಜನರ ಸಹ ಾಸವನು್ನ ನೀವು ಾಡಕೂಡದೆಂಬ ಅಥರ್ದಲಿ್ಲ
ಾನು ಅದನು್ನ ಬರೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕದ ಜನರು ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪ ಾಡು ಾ್ತರೆ; ಅವರು ಾ್ವಥಿರ್ಗ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ; ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ೕಸ ಾಡು ಾ್ತರೆ; ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆ

ಜನರಿಂದ ದೂರವಿರಬೇ ಾದರೆ, ನೀವು ಈ ಲೋಕವನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟ
ಹೋಗಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. 11ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ತನ್ನನು್ನ ಸಹೋದರನೆಂದು
ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳವವನು ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಾ್ವಥಿರ್ ಾಗಿದ್ದರೆ, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಜನರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಮದ್ಯ ಾನ ಾಡಿ
ಮತ್ತ ಾಗುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಜನರಿಗೆ ೕಸ ಾಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ,
ಅವನ ಸಹ ಾಸ ಾಡ ಾರದು; ಅವನೊಂದಿಗೆ ಊಟವನು್ನ ಸಹ
ಾಡ ಾರದು.
12-13 ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದು ನನ್ನ

ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ದೇವರೇ ತೀಪುರ್ ಾಡುವನು. ಆದರೆ
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ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಜನರಿಗೆ ನೀವು ತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಕು. “ದುಷ್ಟನನು್ನ
ಸಭೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಾಕಿ”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

6
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರ ನಡುವೆ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ಸಮಸೆ್ಯಗಳು

1 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವನಿ ಾದರೂ ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ವಿರೋಧವಿದ್ದರೆ,
ನೀವು ಾ್ಯ ಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದೇಕೆ? ಅವರು
ನೀತಿವಂತರಲ್ಲ. ಹೀಗಿರಲು ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡಲುಅವರಿಗೆ
ನೀವುಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಡುವುದೇಕೆ? ನಿಮಗೆ ಾಚಿಕೆ ಾಗಬೇಕು.
ನಿಮಗೆ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ನೀಡಲು ನೀವು ದೇವಜನರಿಗೆ ಏಕೆ
ಅವ ಾಶ ಕೊಡ ಾರದು? 2 ದೇವಜನರು ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್
ಾಡುವರೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ದೇವಜನರು ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಸಂಗತಿಗಳ
ಬಗೆ್ಗಯೂ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡಬಲ್ಲರೆಂಬುದು ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿದೆ.
3ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ದೇವದೂತರಿಗೂ ಾ್ಯಯತೀರಿಸುತೆ್ತೕವೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಜೀವಿತದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ಾವು ತೀಪುರ್ ಾಡಬಲೆ್ಲವು. 4 ಹೀಗಿರಲು, ನಿಮಲಿ್ಲ
ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರಯಗಳಿದು್ದ ಅದಕೆ್ಕ ಾ್ಯಯನಿಣರ್ಯದ ಅಗತ್ಯವಿರು ಾಗ,
ಸಭೆಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲದ ಜನರ ಬಳಿಗೆ ನೀವು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದೇಕೆ? ಆ ಜನರಿಗೆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾವ
ಾನ್ಯತೆಯೂಇಲ್ಲ. 5ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸಲುಹೀಗೆಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗಿರುವ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ
ಾ್ಯಜ್ಯಕೆ ್ಕ ತೀಪುರ್ ನೀಡಬಲ್ಲ ಾನಿ ಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲವೇ?

6ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನುಮತೊ್ತಬ್ಬ ಸಹೋದರನವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗು ಾ್ತನೆ. ಅವರ ಾ್ಯಜ್ಯಕೆ ್ಕ ತೀಪುರ್ ನೀಡಲು
ಅವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅವ ಾಶ ಾಡಿಕೊಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ!
✡ 5:12-13: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 22:21, 24.
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7 ನೀವು ಆಗಲೇ ಸೋತು ಹೋಗಿದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ ನಿಮ್ಮ
ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ ಾ್ಯಜ್ಯಗಳೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅದಕಿ್ಕಂತ, ನೀವು
ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತು್ತ; ೕಸವನು್ನ ಾಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿತು್ತ.
8 ಆದರೆ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಕೆಟ್ಟದ್ದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ ಮತು್ತ ೕಸ
ಾಡುತಿ್ತೕರಿ! ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾಗಿರುವವನಿಗೇ ನೀವು

ಹೀಗೆ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ.
9-10 ಅಧಮಿರ್ಗಳು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು

ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೀವೇ
ೕಸಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಸೇರದ ಜನರು
ಾ ಾರ್ರೆಂದರೆ: ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವವರು, ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ

ಪೂಜಿಸುವವರು, ವ್ಯಭಿಚಾರ ಾಡುವವರು, ಸಲಿಂಗ ಾಮಿಗಳು,
ಕದಿಯುವವರು, ಾ್ವಥಿರ್ಗಳು, ಕುಡುಕರು, ಬೈಯುವವರು ಮತು್ತ
ೕಸ ಾರರು. 11 ಹಿಂದೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಅಂಥವ ಾಗಿದಿ್ದರಿ.

ಆದರೆಪ್ರಭು ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಹೆಸರಿನಲಿ್ಲಯೂನಮ್ಮದೇವ ಾತ್ಮನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ನೀವು ತೊಳೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರಿ; ಪರಿಶುದ್ಧ ಾದಿರಿ ಮತು್ತ
ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ.

ದೇವರಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ
12 “ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ.”

ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಂದೂ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರ ೕಜಕವಲ್ಲ. “ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಿದೆ.” ಆದರೆ ಾನು ಾವುದನೂ್ನ

ನನ್ನ ಒಡೆಯನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 13 “ಆ ಾರವು
ಹೊಟೆ್ಟಗೋಸ ್ಕರವಿದೆ, ಹೊಟೆ್ಟಯು ಆ ಾರಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವಿದೆ.” ೌದು,
ದೇವರು ಅವೆರಡನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. ದೇಹವಿರುವುದು ಲೈಂಗಿಕ
ಾಪ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿಯಲ್ಲ. ದೇಹವು ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರವಿದೆ,
ಪ್ರಭುವು ದೇಹಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವಿ ಾ್ದನೆ. 14 ದೇವರು ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ
ಪ್ರಭು ಯೇಸುವನು್ನ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನು.
ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಸಹ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸುವನು. 15 ನಿಮ್ಮ
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ದೇಹಗಳು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಂಗಗ ಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ
ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅಂಗಗಳನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವುಗಳನು್ನ ಸೂಳೆಯ ಅಂಗಗಳ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಕೂಡದು. 16 “ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗು ಾ್ತರೆ”✡ ಎಂದು

ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸೂಳೆ ಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧವಿರುವವನು ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು. 17 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಸಂಬಂಧವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವಂಥವನು ಆತ್ಮದಲಿ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನೊಂದಿಗೆ
ಒಂ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ.

18 ಆದ್ದರಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪದಿಂದ ಓಡಿಹೋಗಿರಿ. ಒಬ್ಬನು
ಾಡುವ ಇತರ ಾಪಗಳೆ ಾ್ಲ ಅವನ ದೇಹದ ಹೊರ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ

ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ
ಾಪ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 19ನಿಮ್ಮ ದೇಹವುಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಗೆ ಆಲಯ ಾಗಿದೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆತನು ನಿ ್ಮಳಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು
ದೇವರಿಂದ ಆತನನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಸ್ವತು್ತಗಳಲ್ಲ. 20 ನೀವು ದೇವರಿಂದ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು.
ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳಿಂದ ದೇವರನು್ನ ಘನಪಡಿಸಿರಿ.

7
ಮದುವೆ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆ

1 ನೀವು ಬರೆದು ಕೇಳಿರುವ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಈಗ ಾನು
ಚಚಿರ್ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಪುರುಷನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು
ಒಳೆ್ಳಯದೇ ಸರಿ. 2 ಆದರೆ ಲೈಂಗಿಕ ಾಪ ಅ ಾಯಕರ ಾದದು್ದ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿ ಇದ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೂ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನು ಇದ್ದರೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. 3 ಗಂಡನು
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. ಮತು್ತ
✡ 6:16: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:24;ಮ ಾ್ತಯ 19:5.
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ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಸಲ್ಲತಕ ್ಕದ್ದನೆ್ನಲ್ಲ
ಸಲಿ್ಲಸಲಿ. 4 ಹೆಂಡತಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ.
ಆಕೆಯ ಗಂಡನಿಗೆ ಆಕೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿದೆ.
ಅದೇರೀತಿ, ಗಂಡನಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ.
ಅವನಹೆಂಡತಿಗೆಅವನದೇಹದಮೇಲೆಅಧಿ ಾರವಿದೆ. 5ಆದ್ದರಿಂದ
ಗಂಡ ಮತು್ತ ಹೆಂಡತಿ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಾಂಪತ್ಯ ಕತರ್ವ್ಯಗಳನು್ನ
ನೆರವೇರಿಸಲು ನಿ ಾಕರಿಸ ಾರದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯವನು್ನ
ಾ್ರಥರ್ನೆಯಲಿ್ಲ ವಿನಿ ೕಗಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಲೈಂಗಿಕ
ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೂರವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದಕೆ್ಕ ಪರಸ್ಪರ
ಸಮ್ಮತಿಯಿರಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಮತೆ್ತ ಒಂ ಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಬಲಹೀನತೆಯನು್ನ ಕಂಡು ಸೈ ಾನನು ಾಪಕೆ್ಕ ಪ್ರಚೋಧಿಸಬಹುದು.
6 ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅಗಲಿ ದೂರವಿರುವುದಕೆ್ಕ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲು ಾನು
ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಇದು ಆ ಯಲ್ಲ. 7 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ನಮ್ಮಂತೆ
ಇರಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಅಭಿ ಾಷೆ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ದೇವರಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿ ಾ್ದನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ
ಒಂದು ವರವಿದ್ದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ವರವಿದೆ.

8 ವಿ ಾಹ ಾಗಿಲ್ಲದ ಜನರಿಗೆ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರಿಗೆ ಾನು
ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಅವರು ನನ್ನಂತೆ ಒಬ್ಬಂಟಿಗ ಾಗಿ
ಇರುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. 9 ಆದರೆ ಅವರು
ತಮ್ಮ ದೇಹಗಳನು್ನ ಹತೋಟಿಯಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳ ಾಗದಿದ್ದರೆ,
ಅವರು ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು. ಲೈಂಗಿಕ ಆಸೆಯಿಂದ
ಬೆಂದು ಹೋಗುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದೇ
ಉತ್ತಮ ಾಗಿದೆ.

10ಮದುವೆ ಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಾನು ಈ ಆ ಯನು್ನ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.
(ಈ ಆ ಯು ನನ್ನದಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವಿನದು.) ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ
ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡ ಾರದು. 11 ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ
ಬಿಟು್ಟಬಿಟ್ಟರೆ ಆಕೆಯು ಮತೆ್ತ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಕೂಡದು,
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ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಗಂಡನ ಸಂಗಡ ಮತೆ್ತ ಒಂ ಾಗಬೇಕು. ಇದೇ
ರೀತಿ, ಗಂಡನು, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡ ಾರದು.

12ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಜನರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ (ಈ
ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತರುವವನು ಾನೇ ಹೊರತು ಪ್ರಭುವಲ್ಲ.)
ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಸಹೋದರ ಾದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ
ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದರೆಮತು್ತ ಆಕೆಅವನೊಂದಿಗೆ ಾಳೆ್ವ ಾಡಲುಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ
ಅವನು ಆಕೆಗೆ ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಕೊಡಕೂಡದು. 13 ಅದೇರೀತಿ,
ಸಿ್ತ ್ರೕ ಬ್ಬಳಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ಗಂಡನು ಇದ್ದರೆ ಮತು್ತ
ಅವನು ಆಕೆ ಂದಿಗೆ ಾಳೆ್ವ ಾಡಲು ಇಚಿ್ಛಸಿದರೆ ಆಕೆ ಅವನಿಗೆ
ವಿ ಾಹವಿಚೆ್ಛೕದನ ಕೊಡಕೂಡದು. 14 ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ಗಂಡನು
ತನ್ನ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಹೆಂಡತಿಯ ಮೂಲಕ ಪವಿತ್ರ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಅದೇರೀತಿ,
ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಗಂಡನ ಮೂಲಕ
ಪವಿತ್ರ ಾಗು ಾ್ತಳೆ. ಇದು ಸತ್ಯ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು
ಪವಿತ್ರ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪವಿತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ.

15 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಲು
ನಿಧರ್ರಿಸಿದರೆ,ಆವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬಿಟು್ಟ ಹೋಗಲಿ. ಈರೀತಿ ಸಂಭವಿಸಿದರೆ,
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಹೋದರ ಾಗಲಿ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಹೋದರಿ ಾಗಲಿ ವಿ ಾಹ
ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ
ಸ ಾ ಾನದ ಜೀವಿತಕೆ್ಕ ಕರೆದನು. 16 ಹೆಂಡತಿಯರೇ, ನೀವು
ನಿಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ರ ಸಬಹುದು. ಗಂಡಂದಿರೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ ರ ಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಏ ಾಗುವುದೋ
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ.

ದೇವರ ಕರೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜೀವಿಸಿರಿ
17 ಆದರೂ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಜೀವನದಲಿ್ಲ ಾವ

ಸಿ್ಥತಿಯನು್ನ ನೇಮಿಸಿ ಾ್ದನೋ ಅಂದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಕರೆ ಾಗ ನೀವು ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದರೋ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ
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ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಾನು ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಿಗೂ ಇದನೆ್ನೕ
ಆ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ದಲೇ ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು

ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದಂಥವ ಾಗ ಾರದು. ದೇವರಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 19 ಸುನ್ನತಿಯನು್ನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರುವು ಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.

ದೇವರ ಆ ಗಳಿಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ.
20 ದೇವರು ಕರೆ ಾಗ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನೋ
ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಇರಬೇಕು. 21 ದೇವರು ನಿನ್ನನು್ನ ಕರೆ ಾಗ
ನೀನು ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಚಿಂತಿಸಬೇಡ. ಆದರೆ ನೀನು
ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಲು ಾಧ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗು. 22 ದೇವರು
ಕರೆ ಾಗ ಗು ಾಮ ಾಗಿದ್ದವನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
ಅವನು ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಸೇರಿದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅದೇರೀತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಕರೆ ಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದ್ದವನು ಈಗ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಗು ಾಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
23 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು
ಮನುಷ ್ಯರ ಗು ಾಮ ಾಗಬೇಡಿ. 24 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,
ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು ಾವ
ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದರೋಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರೊಂದಿಗೆಹೊಸಜೀವನದಲಿ್ಲ
ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು.
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳು

25 ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ಈಗ ಾನು ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ.
ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಬಂದ ಾವ ಆ ಯೂ ನನ್ನಲಿ್ಲಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಾನು ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು
ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆಗೆ
ಅಹರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 26 ಇದು ಕಷ್ಟ ಾಲ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ,
ನೀವು ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದಿ್ದೕರೋ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲರುವುದು
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ಒಳೆ್ಳಯದೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆ. 27 ನಿನಗೆ ಹೆಂಡತಿಯಿದ್ದರೆ,
ಆಕೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡ. ನಿನಗೆ
ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಹುಡುಕಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡ. 28ಆದರೆ ನೀನು ಮದುವೆ ಾಗಲು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರೆ,
ಅದು ಾಪವೇನಲ್ಲ. ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದ ಹುಡುಗಿಯು
ಮದುವೆ ಾಗುವುದು ಾಪವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಾಗುವ
ಜನರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಕಷ್ಟವಿದೆ. ನೀವು ಈ ಕಷ್ಟದಿಂದ
ವಿಮುಕ್ತ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ.

29 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ ಇದು:
ನಮಗೆ ಹೆಚು್ಚ ಸಮಯ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಂಡತಿಯರನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ಹೆಂಡತಿಯರಿಲ್ಲದವರಂತೆ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆ ಾಗಿ
ತಮ್ಮ ಸಮಯವನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಬೇಕು. 30 ದುಃಖದಿಂದಿರುವ
ಜನರು ದುಃಖವಿಲ್ಲದವರಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ಸಂತೋಷದಿಂದ
ಇರುವ ಜನರು ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದ ಜನರಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು.
ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವ ಜನರು ಏನೂ ಇಲ್ಲದವರಂತೆ
ಜೀವಿಸಬೇಕು. 31 ಈ ಲೋಕದ ವಸು್ತಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸುವ
ಜನರು ತಮಗೆ ಆ ವಸು್ತಗಳು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಜೀವಿಸಬೇಕು.
ಏಕೆಂದರೆ, ಈ ಲೋಕದ ಇಂದಿನ ಸಿ್ಥತಿಯು ಬಹು ಬೇಗನೆ
ಗತಿಸಿಹೋಗುವುದು.

32 ನೀವು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ
ಬಯಕೆ ಾಗಿದೆ. ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಪ್ರಭುವಿನ
ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು
ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ. 33 ಆದರೆ ಮದುವೆ ಾಗಿರುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು
ಈ ಲೋಕದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ತನ್ನ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ. 34 ಅವನು
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಮತು್ತ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದರ ಬಗೆ್ಗ
ಆಲೋಚಿಸಬೇ ಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆ ಾಗಿಲ್ಲದ ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾಗಲಿ
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ಹುಡುಗಿ ಾಗಲಿ ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರು ಾ್ತಳೆ.
ಆಕೆ ತನ್ನ ದೇಹ ಮತು್ತ ಆತ್ಮಗಳನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ಕೊಡಲು ಬಯಸು ಾ್ತಳೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಾದ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಈ ಲೋಕದ ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ನಿರತ ಾಗಿರು ಾ್ತಳೆ. ಆಕೆ ತನ್ನ
ಗಂಡನನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತರು ಾ್ತಳೆ. 35 ನಿಮಗೆ
ಸ ಾಯ ಾಗಲೆಂದು ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ನಿಯಂತಿ್ರಸುವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆ ನೀವು
ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲ ಜೀವಿಸಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಬಯಕೆ ಾಗಿದೆ.
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನು್ನ ಬೇರೆ ಾಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡದೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಪ್ರಭುವಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ
ಅಪೇ ಾಗಿದೆ.

36 ತನ್ನ ಮಗಳ (ಕನಿ್ನಕೆಯ) ಮದುವೆಯ ವಯಸು್ಸ ಮೀರಿ
ಹೋಗುವಂತೆ ಬಿಟು್ಟಕೊಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲವೆಂದೂ, ಆಕೆಗೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕವೆಂದೂ ಒಬ್ಬನು ಾವಿಸಿದರೆ,
ಅವನು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಲಿ. ಅವನು ಅವರಿಗೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡಲಿ. ಅದು ಾಪವಲ್ಲ. 37 ಆದರೆ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಮದುವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ
ದೃಢ ಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ
ಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ನಿಧರ್ರಿಸಿದ್ದರೆ ಅವನು

ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 38 ಆದ್ದರಿಂದ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ
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ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡದಿರುವುದುಮತ್ತಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯ ಾಗಿದೆ*
39ಗಂಡನು ಬದುಕಿರುವ ತನಕ ಹೆಂಡತಿಯು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಾಳೆ್ವ

ನಡೆಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಗಂಡನು ಸತು್ತಹೋದರೆ, ಆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಾನು
ಬಯಸಿದವರನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಆದರೆ
ಅವನು ಪ್ರಭುವನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿರಬೇಕು. 40ಆಕೆಯುಮತೆ್ತ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಹೆಚು್ಚ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವಳು. ಇದು
ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ ಾಗಿದೆ. ದೇವ ಾತ್ಮನು ನನೊ್ನಳಗಿ ಾ್ದನೆಂದು ಾನು
ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ.

8
ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದ ಆ ಾರದ ಬಗೆ್ಗ ಚಚೆರ್

1 ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಾಡಿದ ಪಶುವಿನ ಾಂಸದ ಬಗೆ್ಗ ಈಗ
ಾನು ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. “ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಾನವಿದೆ” ಎಂಬುದು
ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. “ ಾನವು” ನಮ್ಮನು್ನ ಅಹಂ ಾರದಿಂದ
ತುಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಬೇರೆಯವರಲಿ್ಲ ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಯನು್ನ
ಾಡುತ್ತದೆ. 2 ಇಂಥಿಂಥದ್ದನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ಾವಿಸುವವನು ಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಇನೂ್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. 3 ಾವನು ದೇವರನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೋ
ಅವನನು್ನ ದೇವರು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
* 7:38: ಈ ವಚನಗಳನು್ನ ಈ ರೀತಿ ಾಗಿಯೂ ಅನು ಾದಿಸಬಹುದು: 36 “ಒಬ್ಬನು
ತನಗೆ ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ಕನಿ್ನಕೆ ಡನೆ ಾನು ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವತಿರ್ಸುತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದೂ
ಆಕೆಗೆ ಮದುವೆಯ ವಯಸು್ಸ ಮೀರಿಹೋಗುತಿ್ತದೆಯೆಂದೂ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಆಕೆಯನು್ನ ಾನು
ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕೆಂದೂ ೕಚಿಸಿದರೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಲಿ.
ಅವರು ಮದುವೆ ಾಗಬೇಕು. ಅದು ಾಪವಲ್ಲ. 37 ಆದರೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ತನಗೆ
ಮದುವೆಯ ಆಗತ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ತನ್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿ ನಿಶ್ಚಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವನು
ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ ಾಡಲು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಈ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನಗೆ ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ
ಕನಿ್ನಕೆ ಂದಿಗೆ ಾನು ಮದುವೆ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದರೆ ಅವನು ಒಳೆ್ಳಯದನೆ್ನೕ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 38 ಆದ್ದರಿಂದ ತನಗೆ ನಿಶಿ್ಚತ ಾದ ಕನೆ್ಯಯನು್ನ ಮದುವೆ ಾಗುವುದು

ಒಳೆ್ಳಯದು;ಮದುವೆ ಾಗದಿರುವುದುಮತ್ತಷು್ಟ ಒಳೆ್ಳಯದು.”
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4 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನವುದರ ಬಗೆ್ಗ ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ: ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರಹವು
ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಾದದೆ್ದಂದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆ
ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. 5 ಆ ಾಶದ ಾ್ಲಗಲಿ ಭೂಮಿಯ
ಮೇ ಾಗಲಿ ದೇವರುಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಸು್ತಗಳಿದ್ದರೆ
ಅವು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. (ಅನೇಕ ವಸು್ತಗಳನು್ನ
ಜನರು “ದೇವರು”ಗಳೆಂತಲೂ “ಪ್ರಭು”ಗಳೆಂತಲೂ ಕರೆಯು ಾ್ತರೆ.)
6 ನಮ ಾದರೋ ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ.
ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಆತನೇ ಸೃಷಿ್ಟ ಾಡಿದನು. ಾವು ಆತನಿಗೋಸ ್ಕರ
ಜೀವಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಒಬ್ಬನೇ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭುವಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನೇ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನು. ಆತನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಆತನ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಾವು ಜೀವವನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ್ದೕವೆ.

7 ಆದರೆ ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಬಗೆ್ಗ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನರು
ಇಂದಿನವರೆಗೂ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವ ರೂಢಿಯಲಿ್ಲ ಾ್ದರೆ.
ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಆ ಜನರು ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ ಾಗ ಅದು ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ
ಅಪಿರ್ತ ಾದದೆ್ದಂದು ಆಲೋಚಿಸು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಈ ಾಂಸವನು್ನ
ತಿನು್ನವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಬ ದೃಢನಂಬಿಕೆ ಅವರಲಿ್ಲಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ,
ಅವರು ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನ ಾಗ ತಮ್ಮನು್ನ ದೋಷಿಗಳೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 8 ಆದರೆ ಆ ಾರವು ನಮ್ಮನು್ನ ದೇವರ
ಸಮೀಪಕೆ್ಕ ತರ ಾರದು. ಾವು ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ
ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗಿರುವ ಮೆಚು್ಚಗೆಯು ಕಡಿಮೆಯೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಾಂಸವನು್ನ ತಿಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದೇವರಿಗಿರುವ
ಮೆಚು್ಚಗೆಯು ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.

9 ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರದ ಬಗೆ್ಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವು ಾಪಕೆ್ಕ
ಬೀಳಿಸುವ ಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 10 ನಿಮಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ
ನೀವು ವಿಗ್ರಹದ ಗುಡಿ ಂದರಲಿ್ಲ ಸಂಕೋಚವಿಲ್ಲದೆ ಊಟ
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ಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಅಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡುವುದನು್ನ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬಲಹೀನ ಾದ ವ್ಯಕಿ್ತ ಬ್ಬನು ನೋಡಿ, ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದ
ಾಂಸವನು್ನ ತಿನ್ನಲು ್ರೕ ಾ್ಸಹಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅದನು್ನ

ತಿನ್ನಕೊಡದೆಂಬ ಾವನೆ ಅವನಲಿ್ಲ ಆಳ ಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ.
11 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಈ ಬಲಹೀನ ಸಹೋದರನು ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ
ದೆಸೆಯಿಂದ ಾ ಾದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಈ ಸಹೋದರನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ
ತನ್ನ ಾ್ರಣವನೆ್ನೕ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 12 ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ
ಸಹೋದರಿಯರಿಗೆ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡು ಾಗ ಮತು್ತ
ಅವರು ತಪೆ್ಪಂದು ಾವಿಸುವ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವಂತೆಅವರನು್ನ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇಡನು್ನ ಉಂಟು ಾಡು ಾಗ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ

ವಿರೋಧ ಾಗಿಯೂ ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 13 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ,
ಾನು ತಿನು್ನವ ಆ ಾರವು ನನ್ನ ಸಹೋದರನನು್ನ ಾಪಕೆ್ಕ
ಬೀಳಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾನು ಎಂದಿಗೂ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ.
ನನ್ನ ಸಹೋದರನ ಾಪಕೆ್ಕ ಾನು ಾರಣ ಾಗ ಾರದೆಂದು ಾನು
ಾಂಸ ತಿನು್ನವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸುತೆ್ತೕನೆ.

9
ೌಲನು ಉಪ ೕಗಿಸಿಲ್ಲದ ಹಕು ್ಕಗಳು

1 ಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ನಮ್ಮ
ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ನೋಡಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ ಸೇವೆಯಫಲವುನೀವೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ. 2ಇತರ ಜನರು ನನ್ನನು್ನ

ಅ ಸ್ತಲನ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವಂತೂ
ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನನ್ನನು್ನ ಅ ಸ್ತಲನ ಾ್ನಗಿ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
ಾನು ಪ್ರಭುವಿನಲಿ್ಲ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀವೇ
ಆ ಾರ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.

3 ಕೆಲವು ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಲು ಬಯಸು ಾ್ತರೆ.
ಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವ ಉತ್ತರ ಇಂತಿದೆ: 4ಊಟ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಮತು್ತ ಾನೀಯಗಳನು್ನ ಕುಡಿಯುವುದಕೆ್ಕ ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ?
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5 ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾದ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ನ ್ಮಂದಿಗೆ ಪ್ರ ಾಣದಲಿ್ಲ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಉಳಿದ ಅ ಸ್ತಲರಂತೆ, ಪ್ರಭುವಿನ
ಸಹೋದರರಂತೆಮತು್ತ ಕೇಫನಂತೆನಮಗೆಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ? 6 ಾನರ್ಬನು
ಮತು್ತ ಾನು ಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದದ್ದನು್ನ ದುಡಿದು
ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ? 7 ಸೈನ್ಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಾವ
ಸೈನಿಕ ಾದರೂ ತನಗೆ ಾನೇ ಸಂಬಳವನು್ನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಾವ
ಾ್ರ ತೋಟ ಾರ ಾಗಲಿ ಾನು ಬೆಳೆದ ಹಣಿ್ಣನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ತಿನ್ನದೆ
ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಸುಗಳನು್ನ ಾಕಿದ ಾವನೇ ಆಗಲಿ ಅವುಗಳ
ಾಲಿನಲಿ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪವನು್ನ ಕುಡಿಯದೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
8 ಇವುಗಳು ಕೇವಲ ಾನುಷ ಉ ಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲ. ದೇವರ

ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 9 “ಕಣ
ತುಳಿಯುವ ಎತು್ತ ಾನ್ಯ ತಿನ್ನದಂತೆ ಅದರ ಾಯನು್ನ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ”✡
ಎಂದು ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ದೇವರು
ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಾಗ, ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತಿ್ತನ ಬಗೆ್ಗ ಾತ್ರ ಆತನು
ಆಲೋಚಿಸುತಿ್ತದ್ದನೇ? ಇಲ್ಲ! 10 ಆತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ನಮ್ಮ
ಬಗೆ್ಗ ಾ ಾಡುತಿ್ತದ್ದನು. ೌದು, ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವು ನಮಗೋಸ ್ಕರ
ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. ಉಳುವವನು ಮತು್ತ ಒಕು ್ಕವವನು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕೆ್ಕ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾನ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀ ಸು ಾ್ತರೆ. 11 ಾವು
ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಆತಿ್ಮಕ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ
ಜೀವನಕೆ್ಕ ಬೇ ಾದ ದೈನಂದಿನ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾವು
ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ಇದು ಹೆಚೆ್ಚೕನೂ ಅಲ್ಲ. 12 ತಮಗೆ
ಅಗತ್ಯ ಾದುವುಗಳನು್ನ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇತರರಿಗೆ ಹಕಿ್ಕದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನಮಗೂ ಈ ಹಕಿ್ಕದೆ. ಆದರೆ ಾವು ಈ
ಹಕ್ಕನು್ನಉಪ ೕಗಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಿ್ರಸ್ತನಸು ಾತೆರ್ಗೆವಿಧೇಯ ಾಗಲು
ಾರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಕೂಡದೆಂದು ಾವು ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ

ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. 13 ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಾಡುವ ಜನರು
✡ 9:9: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಧ ೕರ್ಪದೇಶ. 25:4.
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ದೇ ಾಲಯದಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಆ ಾರವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ
ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೇ? ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ
ಸೇವೆ ಾಡುವವರು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದದ್ದರಲಿ್ಲ
ಸ್ವಲ್ಪ ಾಗವನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವರು. 14 ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಬೋಧಿಸುವ ಜನರಿಗೂ ಇದೇ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುವವರು ತಮಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದುವುಗಳನು್ನ
ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಭುವು
ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

15 ಆದರೆ ಾನಂತೂ ಈ ಹಕು ್ಕಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ
ಉಪ ೕಗಿಸಲಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅಗತ್ಯ ಾದುವುಗಳನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತಿ್ತಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ
ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತರುವ ಉದೆ್ದೕಶವೂ ಅದಲ್ಲ. ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದಕೆ್ಕ
ನನಗಿರುವ ಾರಣವನು್ನ ಕಳೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕಿ್ಕಂತ ಾಯುವುದೇ
ನನಗೆ ಲೇಸು. 16 ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕನೆಂಬುದು
ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗಿರುವ ಾರಣವಲ್ಲ. ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಬೋಧಿಸುವುದು ನನ್ನ ಕತರ್ವ್ಯ ಾಗಿದೆ. ಅದನು್ನ ಾನು
ಾಡಲೇಬೇಕು. ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸದಿದ್ದರೆ,

ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನು ಹೇಳಲಿ! 17 ಾನು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಇಷ್ಟದಿಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಬೋಧಿಸುವು ಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಹು ಾನಕೆ್ಕ
ಅಹರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದರೆ ಬೇರೊಂದನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ
ಅವ ಾಶವೇ ಇಲ್ಲ. ಾನು ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಲೇಬೇಕು.
ಇದು ನನಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟರುವ ಕತರ್ವ್ಯವಷೆ್ಟ. 18 ಹೀಗಿರಲು,
ನನಗೆ ಾವ ಬಹು ಾನ ಸಿಕು ್ಕವುದು? ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಉಚಿತ ಾಗಿ ಬೋಧಿಸುವುದೊಂದೇ ನನಗೆ ದೊರೆಯುವ
ಬಹು ಾನ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾಗ
ಅದರಿಂದ ಜೀವನೋ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ನನಗಿರುವ ಹಕ್ಕನು್ನ
ಬಳಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.



1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 9:19 xxvii 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 9:27

19 ಾನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ; ಾರ ಅಧೀನದಲಿ್ಲಯೂ
ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನಿ್ನಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಣಾ
ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸಲು ನನ್ನನು್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ
ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ. 20 ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ

ತರಲು ಅವರಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯನಂ ಾದೆನು. ಾನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ಅಧೀನ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವ ಜನರನು್ನ
ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ತರಬೇಕೆಂದು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾದೆನು.
21 ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದ ಜನರನು್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು
ಅವರಿಗೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂ ಾದೆನು. (ಆದರೆ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ, ಾನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದವನಲ್ಲ. ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.) 22 ಬಲಹೀನ ಾದ ಜನರನು್ನ
ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಲಹೀನನಂ ಾದೆನು.
ಾವ ರೀತಿಯ ಾ್ಲದರೂ ರಕ್ಷಣಾ ಾಗರ್ಕೆ್ಕ ನಡೆಸಬೇಕೆಂದು
ಾ ಾರ್ರಿಗೆ ಎಂಥೆಂಥವ ಾಗಬೇಕೋ ಅಂಥಂಥವ ಾದೆನು.

23 ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡುವುದು ಸು ಾತೆರ್ ಾಗಿಯೇ. ಸು ಾತೆರ್ಯ
ಆಶೀ ಾರ್ದಗಳಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂದು ಇವುಗಳನೆ್ನಲ್ಲ
ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
24 ಓಟದ ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಓಟ ಾರರು ಓಡು ಾ್ತರೆಂಬುದು

ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ಾತ್ರ ಬಹು ಾನವನು್ನ
ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ. ಆದ್ದರಿಂದಆರೀತಿಯಲಿ್ಲಓಡಿರಿ; ಗೆಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಓಡಿರಿ. 25ಪಂದ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಸ್ಪಧಿರ್ಸುವ ಕಿ್ರೕ ಾಪಟುಗಳು ಪದಕಗಳಿಸಲು
ಕಟು್ಟನಿಟಾ್ಟದ ತರಬೇತಿಯಲಿ್ಲರು ಾ್ತರೆ. ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದ ಆ
ಪದಕವು ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪದಕವು
ಾಶ್ವತ ಾದದು್ದ. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರಿಯನು್ನ ಹೊಂದಿರುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಓಡುತೆ್ತೕನೆ. ಕೇವಲ ಾಳಿಯನು್ನ ಗುದ್ದದೆ, ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ಗುದಿ್ದ ಮುಷಿ್ಠ ಾಳಗ ಾಡುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯಂತೆ ಹೋ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
27 ಾನು ಗುದು್ದವುದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ದೇಹವನೆ್ನೕ. ಇತರ ಜನರಿಗೆ
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ಬೋಧಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸ್ವತಃ ಾನೇ ತಿರಸ ್ಕ ೃತ ಾಗದಂತೆ ಅದನು್ನ ನನ್ನ
ಗು ಾಮನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.

10
ಯೆಹೂದ್ಯರಂತಿರಬೇಡಿ

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ೕಶೆಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿದ
ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಏನು ಸಂಭವಿಸಿತೆಂಬುದನು್ನ ನೀವು
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ
ೕಡದ ಕೆಳಗಿದ್ದರು; ಸಮುದ್ರದ ಮೂಲಕ ನಡೆದುಕೊಂಡು

ಹೋದರು; 2 ೕಶೆಯ ಶಿಷ ್ಯ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ೕಡದಲಿ್ಲಯೂ
ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲಯೂ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಹೊಂದಿದರು; 3 ಒಂದೇ ಆತಿ್ಮಕ
ಆ ಾರವನು್ನ ಊಟ ಾಡಿದರು; 4 ತ ್ಮಂದಿಗಿದ್ದ ಆತಿ್ಮಕ
ಬಂಡೆಯ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರು. ಆ ಬಂಡೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು. 5 ಆದರೂ
ಅವರಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ದೇವರ ಮೆಚು್ಚಗೆಗೆ ಾತ್ರ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಮರುಭೂಮಿಯಲಿ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.

6 ಅವರು ಾಡಿದಂತೆ ಾವು ಕೆಟ್ಟವುಗಳನು್ನ
ಆಶಿಸ ಾರದೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಈ ಘಟನೆಗಳು ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುವ
ನಿದಶರ್ನಗ ಾಗಿವೆ. 7 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾಡಿದಂತೆ ನೀವು
ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಪೂಜಿಸಬೇಡಿ. “ಜನರು ತಿನ್ನಲು, ಕುಡಿಯಲು
ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು; ನೃತ್ಯ ಾಡಲು ಎದು್ದನಿಂತರು”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. 8 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾಡಿದಂತೆ ಾವು
ಲೈಂಗಿಕ ಾಪಗಳನು್ನ ಾಡ ಾರದು. ಅವರಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು
ಾವಿರ ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ಆ ಾಪದ ಫಲ ಾಗಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಸತು್ತಹೋದರು. 9ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾಡಿದಂತೆ ಾವು ಪ್ರಭುವನು್ನ
ಪರೀ ಸ ಾರದು. ಅದರ ಫಲ ಾಗಿ ಅವರು ಾವುಗಳಿಂದ
✡ 10:7: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ವಿ ೕಚನ. 32:6.
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ಮರಣಹೊಂದಿದರು. 10 ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಾಡಿದಂತೆ
ಗುಣುಗುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಆ ಜನರು ಸಂ ಾರಕ ದೂತನಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು.

11 ಆ ಜನರಿಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ
ನಿದಶರ್ನಗ ಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮನು್ನ ಎಚ್ಚರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಬರೆದಿಡ ಾಗಿದೆ. ಈಗ ಾವು ಯುಗದ ಅಂತಿಮ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. 12 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ದೃಢ ಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆ
ಎಂದು ೕಚಿಸುವ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು.
13 ಎ ಾ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ನಿಮಗೂ ಶೋಧನೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ನೀವು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದ
ಶೋಧನೆಯನು್ನ ಆತನು ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಶೋಧನೆಗಳು
ಬಂ ಾಗ, ಅವುಗಳಿಂದ ಾ ಾಗುವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಹ ದೇವರು
ನಿಮಗೆ ಒದಗಿಸು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ನೀವು ಅದನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಶಕ್ತ ಾಗುವಿರಿ.

14 ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸೆ್ನೕಹಿತರೇ, ವಿಗ್ರಹಗಳ ಪೂಜೆಯ
ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಲೂಬೇಡಿ. 15 ನೀವು ಬುದಿ್ಧವಂತರೆಂದು ಾನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ
ವಿಚಾರಣೆ ಾಡಿ. 16 ಾವು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರ ಾಗಿ ದೇವರಿಗೆಸೊ್ತೕತ್ರ
ಸಲಿ್ಲಸಿ ಕುಡಿಯು ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನ ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇ?
ಾವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು ತಿನು್ನ ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗಲಿಲ್ಲವೇ? 17ರೊಟಿ್ಟಯು ಒಂದೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಅನೇಕರಿದ್ದರೂ ಾವು ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. ಾಕೆಂದರೆ
ಾವೆ ಾ್ಲ ಆ ಒಂದೇ ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
18 ಇಸೆ್ರೕಲ್ ಜನರ ಬಗೆ್ಗ ೕಚಿಸಿ. ಯಜ್ಞ ಾಗಿ

ಅಪಿರ್ತ ಾದುದನು್ನ ತಿನು್ನವ ಆ ಜನರು ಯಜ್ಞವೇದಿಕೆಯಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗಿಲ್ಲವೇ? 19 ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ತ ಾದ
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವು ಮುಖ್ಯ ಾದದೆ್ದಂದು ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ.
ಅಲ್ಲದೆ ವಿಗ್ರಹವು ಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ ಎಂಬ ಅಭಿ ಾ್ರಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ.
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20 ಾನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಜನರು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಪ ಾಥರ್ಗಳು ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ತ ಾದುವುಗಳೇ ಹೊರತು
ದೇವರಿಗಲ್ಲ. ನೀವು ದೆವ್ವಗ ಂದಿಗೆ ಾವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲಯೂ
ಾಲು ಹೊಂದ ಾರದೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. 21 ನೀವು ಪ್ರಭುವಿನ
ಾತೆ್ರ ಮತು್ತ ದೆವ್ವಗಳ ಾತೆ್ರ ಇವುಗ ಳಗೆ ಒಂದರಲಿ್ಲಯೇ
ಹೊರತು ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಕುಡಿಯ ಾಗದು. ಪ್ರಭುವಿನ
ಪಂಕಿ್ತ ಮತು್ತ ದೆವ್ವಗಳ ಪಂಕಿ್ತ ಇವುಗ ಳಗೆ ಒಂದರಲಿ್ಲಯೇ
ಹೊರತು ಎರಡರಲಿ್ಲಯೂ ಊಟ ಾಡ ಾರಿರಿ. 22 ಪ್ರಭುವಿಗೆ
ಅಸೂಯೆಯನು್ನ ಉಂಟು ಾಡಬೇಕೆಂದಿದಿ್ದೕರೋ? ಆತನಿಗಿಂತಲೂ
ಾವು ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿದೆ್ದೕ ೕ? ಇಲ್ಲ!
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇವರಮಹಿಮೆಗೋಸ ್ಕರ

23 “ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವಿದೆ.”
ಆದರೆ ಾವು ಾಡುವ ಾಯರ್ಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಳೆ್ಳಯವೆಂದು
ಹೇಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. “ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವಿದೆ.” ಆದರೆ ಕೆಲವು ಾಯರ್ಗಳು ಬೇರೆಯವರ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 24 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನೂ ತನಗೆ
ಾತ್ರ ಹಿತಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡದೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ

ಹಿತಕರ ಾದ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಕು.
25 ಾಂಸದ ಾರುಕಟೆ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾರುವ ಾವ
ಾಂಸವ ಾ್ನದರೂ ತಿನಿ್ನರಿ. ನೀವು ತಿನ್ನ ಾರದೆಂದು ೕಚಿಸುವ
ಾಂಸದಂತೆ ಅದು ತೋರಿದರೂ ಆ ಾಂಸದ ಬಗೆ್ಗ ಾವ

ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನೂ್ನ ಕೇಳಬೇಡಿರಿ. 26 ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನಿ್ನರಿ. ಏಕೆಂದರೆ,
“ಭೂಮಿಯೂಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಾಗಿದೆ.”✡

27 ಕಿ್ರಸ್ತ ವಿ ಾ್ವಸಿಯಲ್ಲದ ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮನು್ನಊಟಕೆ್ಕ ಆ ಾ್ವನಿಸಿದರೆ,
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಿದ್ದರೆ, ಅವನು ನಿಮಗೆ ಏನು
ಬಡಿಸಿದರೂ ತಿನಿ್ನರಿ. ನೀವು ಆ ಪ ಾಥರ್ವನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಕೇ ಅಥ ಾ
✡ 10:26: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 24:1; 50:12; 89:11.
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ತಿನ್ನ ಾರದೇ ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಲು ಪ್ರಶೆ್ನಗಳನು್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ.
28 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ನಿಮಗೆ, “ಆ ಪ ಾಥರ್ವು ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ
ಅಪಿರ್ತ ಾದದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿ.
ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ ವ್ಯಕಿ್ತಯ ನಂಬಿಕೆಯನು್ನ ಾಳು ಾಡಲು ನಿಮಗೆ
ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಮತು್ತ ಆ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದು ತಪೆ್ಪಂದು
ಜನರು ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಅದನು್ನ ತಿನ್ನ ಾರದು.
29 ಆದರೆ ನೀವೇ ಆ ರೀತಿ ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರಿ ಎಂದು ಾನು
ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ಆದರೆಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅದನು್ನ ತಿನು್ನವುದು ತಪೆ್ಪಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಅವನ ಮನ ಾ್ಸ ಯ ದೆಸೆಯಿಂದ
ನಮ್ಮ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗ ಾರದು. 30 ಾನು
ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲಿ್ಲಸಿ ಊಟ ಾಡಿದ ಪ ಾಥರ್ದಿಂ ಾಗಿ
ಖಂಡನೆಗೆ ಗುರಿ ಾಗಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ.

31 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ತಿಂದರೂ ಕುಡಿದರೂ ಏನೇ ಾಡಿದರೂ
ದೇವರ ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಅದನು್ನ ಾಡಿರಿ. 32 ಇತರ ಜನರು
ಅಂದರೆ ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಲಿ ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ದೇವರ
ಸಭೆಯವ ಾಗಲಿ ತಪು ್ಪ ಾಡಲು ಾರಣ ಾಗುವಂಥದ್ದನು್ನ
ನೀವೆಂದಿಗೂ ಾಡಬೇಡಿರಿ. 33 ಾನು ಸಹ ಾಗೆಯೇ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಎಲ್ಲರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚಸಲು ಾನು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ.
ನನಗೆ ಹಿತಕರ ಾದದ್ದನು್ನ ಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದೆ ಬಹು ಜನರಿಗೆ
ಹಿತಕರ ಾದದ್ದನೆ್ನೕ ಾಡಲು ಪ್ರಯತಿ್ನಸುತೆ್ತೕನೆ. ಅವರು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದಬೇಕೆಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇ .

11
1 ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾದರಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆ ನೀವೂ ನನ್ನ
ಾದರಿಯನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿರಿ.

ಅಧಿ ಾರಕೆ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿರಿ
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2 ನೀವು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳುವುದರಿಂದ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶಗಳನು್ನ
ನೀವು ಸೂಕ್ಷ ್ಮ ಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುತಿ್ತದಿ್ದೕರಿ. 3 ಆದರೆ ನೀವು ಈ
ವಿಷಯವನೂ್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಆಸೆ.
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಪುರುಷನಿಗೂ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ; ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಪುರುಷನು
ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ; ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ದೇವರು ಶಿರ ಾ್ಸಗಿ ಾ್ದನೆ.

4 ಪುರುಷನು ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾಗ ಅಥ ಾ ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ
ತನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅವನ
ಶಿರ ಾ್ಸದ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅಪ ಾನಕರ ಾಗಿದೆ. 5 ಆದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಾ್ರಥಿರ್ಸು ಾಗ ಅಥ ಾ ಪ್ರ ಾದಿಸು ಾಗ ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕನು್ನ
ಾಕಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಆಕೆಯು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಅದು ಆಕೆಯ ಶಿರ ಾ್ಸದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಪ ಾನಕರ ಾಗಿದೆ.
ಅವಳಿಗೂ ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೂ ಾವ
ವ್ಯ ಾ್ಯಸವಿಲ್ಲ. 6 ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ,
ಆಕೆಯು ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ತಲೆಕೂದಲನು್ನ
ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ ತಲೆಯನು್ನ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ
ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಅಪ ಾನಕರ ಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕೆ ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು
ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
7 ಆದರೆ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು.

ಏಕೆಂದರೆ, ಪುರುಷನು ದೇವರ ಸ್ವರೂಪ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ ಮತು್ತ ದೇವರ
ಪ್ರ ಾವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪುರುಷನ ಪ್ರ ಾವ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
8ಪುರುಷನು ಸಿ್ತ ್ರೕಯಿಂದಬಂದಿಲ್ಲ: ಸಿ್ತ ್ರೕಯುಪುರುಷನಿಂದಬಂದಳು.
9 ಪುರುಷನು ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟದು್ದ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೋಸ ್ಕರವಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಪುರುಷನಿಗೋಸ ್ಕರ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. 10 ಆದ ಾರಣವೇ, ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಾನು ಅಧಿ ಾರದ ಅಧೀನದಲಿ್ಲರುವುದನು್ನ ಸೂಚಿಸಲು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ
ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ದೇವದೂತರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಸಿ್ತ ್ರೕ
ತನ್ನ ತಲೆಗೆಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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11 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವಿನ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪುರುಷನಿಗೆ ಎಷು್ಟ
ಮುಖ್ಯ ೕ ಪುರುಷನೂ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಅಷೆ್ಟೕ ಮುಖ್ಯ. 12ಏಕೆಂದರೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಪುರುಷನಿಂದ ಬಂದದು್ದ ಸತ್ಯ. ಆದರೆ ಪುರುಷನು ಸಹ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ
ಮೂಲಕ ಾಗಿ ಹುಟು್ಟ ಾ್ತನೆ. ನಿಜ ಾಗಿ ಸಮಸ್ತವೂ ದೇವರಿಂದಲೇ
ಬರುತ್ತದೆ.

13 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ತಲೆಗೆ ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ
ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದು ಸರಿ ೕ? ನೀವೇ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿರಿ.
14 ಮನುಷ ್ಯನ ಸ್ವ ಾವವೇ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನು್ನ
ಹೊಂದಿರುವುದು ಪುರುಷನಿಗೆ ಅವ ಾನಕರ ಾಗಿದೆ.
15 ಆದರೆ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ
ೌರವಯುತ ಾಗಿದೆ. ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನು್ನ ಸಿ್ತ ್ರೕಯ ತಲೆಗೆ
ಮುಸುಕ ಾ್ನಗಿ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. 16 ಕೆಲವು ಜನರು ಇದರ ಬಗೆ್ಗ
ಇನೂ್ನ ಾದ ಾಡಬಯಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಈ ಸಂಪ್ರ ಾಯವು
ನಮ್ಮ ಾ್ಲಗಲಿ ದೇವರ ಸಭೆಗಳ ಾ್ಲಗಲಿ ಇಲ್ಲ.

ಪ್ರಭುವಿನ ಾತಿ್ರಭೋಜನ
17 ಈಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿರುವ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ

ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಕೂಟಗಳು ನಿಮಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಕೇಡುಗಳನೆ್ನೕ ಾಡುತ್ತವೆ.

18 ದಲನೆಯ ಾಗಿ, ನೀವು ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಿಬರು ಾಗ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪಂಗಡಗಳಿರುವು ಾಗಿ ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಇದು ನಿಜವೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪಮಟಿ್ಟಗೆ
ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. 19 (ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರಯಗಳಿರುವುದು ಸಹಜ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ
ಎಂಬುದನು್ನ ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.)

20 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿ ಾಗ ನೀವು ಾಡುವಂಥದು್ದ
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಪ್ರಭುವಿನ ಾತಿ್ರಭೋಜನವಲ್ಲ. 21ಏಕೆಂದರೆ, ನೀವು
ಊಟ ಾಡು ಾಗ, ಇತರರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಯದೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರು
ತಮ್ಮಷ್ಟಕೆ ್ಕ ಾವೇ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತರೆ. ಕೆಲವು ಜನರಲಿ್ಲ
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ಊಟ ಾಡಲು ಾಕಷು್ಟ ಆ ಾರ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನು್ನ ಕೆಲವರಲಿ್ಲ
ತಿಂದು, ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗುವಷು್ಟ ಆ ಾರವಿರುತ್ತದೆ. 22 ನೀವು ನಿಮ್ಮ
ಸ್ವಂತಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಿನ್ನಬಹುದು, ಕುಡಿಯಬಹುದು. ದೇವರ ಸಭೆಯು
ಮುಖ್ಯ ಾದದ್ದಲ್ಲವೆಂದು ನೀವು ೕಚಿಸುವಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ನೀವು
ಬಡವರನು್ನ ಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿ ಾಡುತಿ್ತೕರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ಏನು
ಹೇಳಲಿ? ನೀವು ಾಡುತಿ್ತರುವ ಈ ಾಯರ್ಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊಗಳಬೇಕೇ? ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ.

23 ಾನು ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡದ್ದನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ
ಉಪದೇಶಿಸಿದೆನು. ಅದೇನೆಂದರೆ: ಯೇಸುವನು್ನ ಕೊಲು್ಲವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಟ್ಟ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ, ಆತನು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು,
24ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಸಲಿ್ಲಸಿ, ಅದನು್ನ ಮುರಿದು, “ಇದು ನನ್ನ ದೇಹ;
ಇದನು್ನ ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಕೊಡ ಾಗಿದೆ. ನನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಹೀಗೆ ಾಡಿರಿ” ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. 25 ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಅವರು ಊಟ ಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯೇಸು ಾ್ರ ಾರಸದ ಾತೆ್ರಯನು್ನ
ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, “ದೇವರು ತನ್ನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾಡಿಕೊಂಡ
ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ ಈ ಾ್ರ ಾರಸ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹೊಸ
ಒಡಂಬಡಿಕೆ ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಆರಂಭ ಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದನು್ನ
ಕುಡಿಯು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ನನ್ನನು್ನ ನೆನಸಿಕೊಳ್ಳವವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ” ಎಂದು
ಹೇಳಿದನು. 26 ನೀವು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದು ಈ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಕುಡಿಯು ಾಗಲೆ ಾ್ಲ ಪ್ರಭುವಿನ ಮರಣವನು್ನ ಆತನು ಬರುವ ತನಕ
ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತಿ್ತೕರಿ.

27 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಒಬ್ಬನು ಪ್ರಭುವಿನ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನ ಾಗ,
ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಕುಡಿಯು ಾಗ ಇವುಗಳ ನಿಜ ಾದ ಅಥರ್ವನು್ನ
ಾಯರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತೋಪರ್ಡಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಾದರೆ ಅವನು
ಪ್ರಭುವಿನ ದೇಹಕೂ್ಕ ರಕ್ತಕೂ್ಕ ದೋಷಿ ಾಗು ಾ್ತನೆ. 28 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಕುಡಿಯುವುದಕಿ್ಕಂತಲೂ ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ತನ್ನ ಹೃದಯವನು್ನ
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ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 29 ಾವ ಾದರೂ ಪ್ರಭುವಿನ ದೇಹವೆಂದು
ಗುರುತಿಸದೆ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದರೆ ಮತು್ತ ಾ್ರ ಾರಸವನು್ನ ಕುಡಿದರೆ
ಅವನು ತಿಂದದ್ದಕೂ್ಕ ಕುಡಿದದ್ದಕೂ್ಕ ದೋಷಿಯೆಂಬ ತೀಪಿರ್ಗೆ
ಒಳ ಾಗು ಾ್ತನೆ. 30ಆದ ಾರಣವೇ, ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯಲಿ್ಲರುವ ಅನೇಕರು
ರೋಗಿಗಳೂ ಬಲಹೀನರೂ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ ಮತು್ತ ಅನೇಕರು ಸತು್ತ
ಹೋದರು. 31 ಆದರೆ ನಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡರೆ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೆ ಒಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 32 ಆದರೆ ಪ್ರಭುವು
ನಮಗೆ ತೀಪುರ್ ಾಡು ಾಗ, ನಮಗೆ ಸರಿ ಾದ ಾಗರ್ವನು್ನ
ತೋರಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೂ ಈ ಲೋಕದ ಇತರ ಜನರೊಂದಿಗೆ
ನಮಗೆ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂಬ ತೀ ಾರ್ಗದಂತೆಯೂ ಆತನು ನಮ್ಮನು್ನ
ಶಿ ಸು ಾ್ತನೆ.

33 ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು
ಊಟ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರು ಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು
ಾದುಕೊಂಡಿರಿ. 34 ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಹಸಿವೆಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಊಟ ಾಡಲಿ. ನೀವು ಹೀಗೆ ಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ
ಸ ಾಕೂಟವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಾ್ಯಯತೀಪರ್ನು್ನ ಬರ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಉಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನೀವು ಏನು ಾಡಬೇಕೆಂಬುದನು್ನ ಾನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತೆ್ತೕನೆ.

12
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ವರಗಳು

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳ ಬಗೆ್ಗ
ನೀವು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ.
2 ನೀವು ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾಗುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವು
ಹೇಗಿತೆ್ತಂಬುದನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನಿಮಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂತೆ ನಿಜೀರ್ವ
ವಸು್ತಗ ಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುತಿ್ತದಿ್ದರಿ. 3 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ,
ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ದೇವ ಾತ್ಮನ ಸ ಾಯದಿಂದ
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ಾ ಾಡುವ ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಆಗಲಿ, “ಯೇಸು ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ”
ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಸ ಾಯವಿಲ್ಲದೆ
ಾವ ವ್ಯಕಿ್ತಯೇ ಆಗಲಿ, “ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭು”ಎಂದು ಹೇಳ ಾರನು.
4 ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲ

ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನಿಂದ ಬಂದಂಥವುಗ ಾಗಿವೆ. 5 ಸೇವೆ ಾಡಲು
ವಿವಿಧ ಾಗರ್ಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ಆತ್ಮನಿಂದ
ಬಂದಂಥವುಗ ಾಗಿವೆ. 6 ದೇವರು ಜನರಲಿ್ಲ ಾಡುವ
ಾಯರ್ಗಳಿಗೂ ವಿವಿಧ ಾಗರ್ಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳೆ ಾ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ
ದೇವರಿಂದ ಬಂದಂಥವುಗ ಾಗಿವೆ.

7 ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ವರವು ಾಣಬಲ್ಲದು.
ಇತರರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡಲೆಂದು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ವರವನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 8 ಆತನು ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಾನದಿಂದ ಾ ಾಡುವ
ವರವನೂ್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಾ ಾಡುವ ವರವನೂ್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 9ಒಬ್ಬನಿಗೆ ನಂಬಿಕೆಯನೂ್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸುವ
ವರವನೂ್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ; 10 ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನೂ್ನ ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ

ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಮತು್ತ ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ
ವ್ಯ ಾ್ಯಸವನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವ ಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ;
ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅನೇಕ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಅನು ಾದಿಸುವ ಾಮಥ್ಯರ್ವನೂ್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 11ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ. ಆತನೇಎ ಾ್ಲ ವರಗಳನು್ನ ತನ್ನ
ಚಿತ್ತಕ ್ಕನು ಾರ ಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಟು್ಟ ನಡೆಸು ಾ್ತನೆ.
ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹ

12 ದೇಹವು ಒಂದೇ, ಆದರೆ ಅದು ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳನು್ನ
ಪಡೆದಿದೆ. ೌದು, ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಆ
ಎ ಾ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೇಹವು ರೂಪಿತ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು. 13 ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಯೆಹೂದ್ಯರಿ ಾ್ದರೆ,
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ಕೆಲವರು ಗಿ್ರೕಕರಿ ಾ್ದರೆ, ಕೆಲವರು ಗು ಾಮರಿ ಾ್ದರೆ, ಕೆಲವರು
ಸ್ವತಂತ್ರರಿ ಾ್ದರೆ, ಆದರೆ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಒಬ್ಬನೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು.
ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೂ ಒಬ್ಬನೇ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನನು್ನ ಕೊಡ ಾಯಿತು.*

14 ದೇಹವು ಒಂದು ಅಂಗಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಅಂಗಗಳನು್ನ
ಪಡೆದಿದೆ. ಅದು ಅನೇಕ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಪಡೆದಿದೆ. 15 ಾದವು,
“ ಾನು ಕೈಯಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲ” ಎಂದು
ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಾದವು ದೇಹದಿಂದ
ಹೊರ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 16 ಕಿವಿಯು, “ ಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು
ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ
ಾತ್ರಕೆ ್ಕ ಕಿವಿಯು ದೇಹದಿಂದ ಹೊರ ಾಗಲಿಲ್ಲ. 17 ಇಡೀ ದೇಹವೇ

ಕಣಾ್ಣಗಿದ್ದರೆ, ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದೇಹಕೆ್ಕ ಾಧ್ಯವಿರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಇಡೀ
ದೇಹವೇ ಕಿವಿ ಾಗಿದ್ದರೆ, ದೇಹವು ಾವುದರ ಾಸನೆಯನೂ್ನ
ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 18-19 ದೇಹದ ಪ್ರತಿ ಂದು
ಅಂಗವು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಂಗ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಆಗ ದೇಹವೇ
ಇರುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಇಚೆ್ಛಗನು ಾರ ಾಗಿ
ದೇಹದಲಿ್ಲ ಅಂ ಾಂಗಗಳನು್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. ಆತನು ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಂದಕೂ್ಕ ಸ್ಥಳವನು್ನ ಗೊತು್ತಪಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 20 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅಂಗಗಳುಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ದೇಹವು ಒಂದೇ.

21 ಕಣು್ಣ, “ನೀನು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಕೈಗೆ ಹೇಳ ಾರದು
ಮತು್ತ ತಲೆಯು, “ನೀನು ನನಗೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಾದಕೆ್ಕ
ಹೇಳ ಾರದು. 22 ಅಲ್ಲದೆ ದೇಹದಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾಗಿ ತೋರುವ
ಅಂಗಗಳು ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯ ಾಗಿವೆ. 23 ಾವು ದೇಹದ
ಾವ ಅಂಗಗಳನು್ನ ಅಲ್ಪ ಾದುವುಗಳೆಂದು ಎಣಿಸುತೆ್ತೕ ೕ ಆ

ಅಂಗಗಳ ಬಗೆ್ಗ ಹೆಚು್ಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ. ಾವು ನಮ್ಮ
ಾವ ಅಂಗಗಳನು್ನ ತೋರಿಸಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ೕ ಆ ಅಂಗಗಳನು್ನ

* 12:13: ಕೊಡ ಾಯಿತು ಅಕ್ಷರಶಃ, “ ಾನ ಾ ್ಕಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟನು.”
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ವಿಶೇಷ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಸಂರ ಸುತೆ್ತೕವೆ. 24 ಬಹು ಸುಂದರ ಾದ
ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಇಂಥ ವಿಶೇಷ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ದೇವರುಅಂಗಗಳನು್ನ ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಾ್ದನೆಮತು್ತ ಕೊರತೆಯಲಿ್ಲರುವ
ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ ಾನ್ಯತೆಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 25 ನಮ್ಮ ದೇಹವು
ವಿಭಜನೆ ಾಗದಂತೆ ಅಂಗಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದರ ಹಿತವನು್ನ
ಸರಿಸಮ ಾಗಿ ಗಮನಿಸುವಂತೆ ದೇವರು ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 26 ಒಂದು
ಅಂಗಕೆ್ಕ ನೋ ಾದರೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂಗಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ
ನೋವನು್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಅಂಗಕೆ್ಕ ಸ ಾ್ಮನ ದೊರೆತರೆ,
ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂಗಗಳುಅದರ ಸ ಾ್ಮನದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗುತ್ತವೆ.

27 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದುಗೂಡಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬರೂ ಅದರ ಅಂಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 28 ದೇವರು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ದಲನೆಯ ಾ್ಥನವನೂ್ನ ಪ್ರ ಾದಿಗಳಿಗೆ ಎರಡನೆಯ
ಾ್ಥನವನೂ್ನ ಉಪದೇಶಕರಿಗೆ ಮೂರನೆಯ ಾ್ಥನವನೂ್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ದೇವರು, ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವ ಜನರಿಗೂ
ಸ್ಪಸ್ಥಪಡಿಸುವ ಜನರಿಗೂ ಇತರರಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡುವ ಜನರಿಗೂ
ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡಬಲ್ಲ
ಜನರಿಗೂ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ಥನವನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 29 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ಅ ಸ್ತಲರುಗಳಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು
ಉಪದೇಶಕರುಗಳಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಅದು್ಭತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 30 ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಗುಣಪಡಿಸುವ ವರವನು್ನ

ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಆ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಅನು ಾದಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 31 ಆದರೆ
ನೀವು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಇನೂ್ನ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದ ವರಗಳನು್ನ ಯ ಾಥರ್ ಾಗಿ
ಅಪೇ ಸತಕ್ಕದು್ದ. ಈಗ ಾನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಉತ್ತಮ ಾದ
ಾಗರ್ವನು್ನ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

13
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ಪಿ್ರೕತಿ
1 ಾನು ಮನುಷ ್ಯರ ಾಷೆಗಳನ್ನಲ್ಲದೆ ದೇವದೂತರ ಾಷೆಗಳನು್ನ
ಾ ಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಾನು ಕೇವಲ

ಗಣಗಣಿಸುವ ಘಂಟೆ, ಝಣಝಣಿಸುವ ಾಳ. 2 ಪ್ರ ಾದಿಸುವ
ವರ ನನಗಿರಬಹುದು; ದೇವರ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಮತು್ತ
ಾನವನೆ್ನ ಾ್ಲ ಾನು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಂಡಿರಬಹುದು ಮತು್ತ
ಬೆಟ್ಟಗಳನು್ನ ಚಲಿಸಬಲ್ಲಂಥ ಮ ಾನಂಬಿಕೆ ನನಗಿರಬಹುದು.
ಇವುಗಳೆ ಾ್ಲ ನನ್ನಲಿ್ಲ ಇದ್ದರೂ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಾನು
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 3 ಾನು ನನ್ನಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ
ಜನರ ಊಟ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಟು್ಟಬಿಡಬಹುದು. ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾನು ನನ್ನ ದೇಹವನೆ್ನೕ ಸಜೀವದಹನವ ಾ್ನಗಿ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಬಹುದು.
ಆದರೆ ಈ ಾಯರ್ಗಳನೆ್ನಲ್ಲ ಾಡಿದರೂ ಪಿ್ರೕತಿಯು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ನನಗೇನೂ ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ.

4 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳದು್ದ, ದಯೆಯುಳ್ಳದು್ದ. ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಅಸೂಯೆಪಡುವುದಿಲ್ಲ; ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ಗವರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ.
5 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಾಚಿಕೆಕರ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ವತಿರ್ಸುವುದಿಲ್ಲ;
ಾ್ವಥಿರ್ಯಲ್ಲ ಮತು್ತ ಬೇಗನೆ ಕೋಪಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ; ತನ ಾದ
ಅಪ ಾರಗಳನು್ನ ಾಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 6 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಬಗೆ್ಗ
ಸಂತೋಷಪಡದೆ ಸತ್ಯದ ಬಗೆ್ಗ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತದೆ. 7 ಪಿ್ರೕತಿಯು
ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಳೆ್ಮಯಿಂದ ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ; ಾ ಾಗಲೂ
ನಂಬುತ್ತದೆ; ಾ ಾಗಲೂ ನಿರೀ ಸುತ್ತದೆ; ಾ ಾಗಲೂ
ದೃಢ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರ ಾದಿಸುವ
ವರಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಅವು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ. ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವ ವರಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಆ ವರಗಳು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.
ಾನವೆಂಬ ವರವೂ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅದೂ ಕೊನೆಗೊಳು್ಳವುದು.

9 ಏಕೆಂದರೆ ನಮಗಿರುವ ಈ ಾನವು ಮತು್ತ ಈ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು
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ಸಂಪೂಣರ್ ಾದುವುಗಳಲ್ಲ. 10 ಆದರೆ ಸಂಪೂಣರ್ತೆಯು ಬಂ ಾಗ
ಸಂಪೂಣರ್ವಲ್ಲದವುಗಳು ಕೊನೆಗೊಳು್ಳತ್ತವೆ.

11 ಾನು ಾಲಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಾಲಕನಂತೆ ಾ ಾಡಿದೆನು,
ಆಲೋಚಿಸಿದೆನು, ೕಜನೆಗಳನು್ನ ಾಡಿದೆನು. ಆದರೆ ಾನು
ಾ್ರಯಸ್ಥ ಾದ ಮೇಲೆ ಾಲ್ಯದ ನಡವಳಿಕೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟನು.

12 ನಮಗೂ ಸಹ ಇದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಕನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲ ಕೇವಲ
ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಾಣುವಂತೆ ಈಗ ಾವು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕವೆ. ಆದರೆ
ಮುಂದಿನ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವು ಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿ ಾಣುತೆ್ತೕವೆ.
ಈಗ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಾಗವಷೆ್ಟ, ಆದರೆ ಆ
ಾಲದಲಿ್ಲ ದೇವರು ನನ್ನನು್ನ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಾನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 13 ಆದ್ದರಿಂದ ನಂಬಿಕೆ, ನಿರೀ ಮತು್ತ ಪಿ್ರೕತಿ
ಾಶ್ವತ ಾದವುಗ ಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಅತು್ಯನ್ನತ ಾದದು್ದ
ಪಿ್ರೕತಿಯೇ.

14
ಸಭೆಯಸ ಾಯ ಾ್ಕಗಿ ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳನು್ನ ಉಪ ೕಗಿಸಿರಿ

1 ಪಿ್ರೕತಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಾಗಿರಲಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ
ವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ವರವನು್ನ
ಬಹಳ ಾಗಿ ಅಪೇ ಸಬೇಕು. 2 ಅದಕೆ್ಕ ಾರಣವೇನೆಂದರೆ:
ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವನು
ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಾರೂ ಅವನನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಾಗಿ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ
ಾ ಾಡುತಿ್ತರು ಾ್ತನೆ. 3 ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಸುವವನು ಜನರೊಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಅವನು ಜನರಿಗೆ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ, ್ರೕ ಾ್ಸಹವನು್ನ

ಮತು್ತ ಆದರಣೆಯನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 4 ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನಗೆ ಾತ್ರ ಸ ಾಯ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವನು. ಆದರೆ
ಪ್ರ ಾದಿಸುವವನು ಇಡೀ ಸಭೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಡು ಾ್ತನೆ.
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5 ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ವರವನು್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ
ಹೊಂದಿರಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು
ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಕೆಂದು ಾನು ಇನೂ್ನ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
ಕೇವಲ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾತ ಾಡುವವನಿಗಿಂತಲೂ
ಪ್ರ ಾದಿಸುವವನು ಹೆಚು್ಚ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆದರೆವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವವನು ಆ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಅನು ಾದಿಸಬಲ್ಲವ ಾಗಿದ್ದರೆ,

ಅವನು ಪ್ರ ಾದಿಸುವವನಷೆ್ಟೕ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಆಗ ಅವನು
ಹೇಳುವ ಸಂಗತಿಗಳಮೂಲಕ ಸಭೆಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುವುದು.

6 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ
ಾ ಾಡುವವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ

ಸ ಾಯ ಾಗುವುದೇ? ಇಲ್ಲ! ಾನು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಸತ್ಯವನು್ನ,
ಾನವನು್ನ, ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಉಪದೇಶವನು್ನ ತಂದರೆ ಾತ್ರ
ನಿಮಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುತ್ತದೆ. 7 ಾದವನು್ನ ಹೊರಹೊಮಿ್ಮಸುವ
ಕೊಳಲು ಅಥ ಾ ವೀಣೆ ಮುಂ ಾದ ನಿಜೀರ್ವ ವಸು್ತಗಳಿಗೆ
ಇದು ಸರಿಹೋಲುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಧ ್ವನಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ಾವ ಾಡನು್ನ ನುಡಿಸ ಾಗುತಿ್ತದೆ ಎಂಬುದನು್ನ ನೀವು

ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಾರಿರಿ. ಪ್ರತಿ ಂದು ಧ ್ವನಿಯನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ನುಡಿಸಿ ಾಗ ಾತ್ರ ನೀವು ಸ್ವರವನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವಿರಿ.
8 ಇದಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧದಲಿ್ಲ ಕಹಳೆಯನು್ನ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ಊದದಿದ್ದರೆ, ಇದು
ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಗುವಸಮಯವೆಂಬುದುಸೈನಿಕರಿಗೆತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

9 ಇದು ನಿಮಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಲಿಗೆಯಿಂದ
ಾ ಾಡುವ ಪದಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ
ಾ ಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಏನು ಾ ಾಡುತಿ್ತದಿ್ದೕರೆಂಬುದನು್ನ

ಜನರು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಾಳಿ ಂದಿಗೆ
ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ತೋರುವುದು. 10 ಪ್ರಪಂಚದಲಿ್ಲ ಹಲ ಾರು
ಾಷೆಗಳಿರುವುದೇನೋ ಸತ್ಯ ಮತು್ತ ಆ ಾಷೆಗಳಿಗೆ ಾ್ಲ ಅಥರ್ವಿದೆ.

11 ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಾ ಾಡುವ ಾಷೆಯನು್ನ ಾನು
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ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಅವನು ನನಗೆ ವಿದೇಶಿಯನಂತಿರುವನು;
ಾನೂ ಅವನಿಗೆ ವಿದೇಶಿಯನಂತಿರುವೆನು. 12 ಇದು ನಿಮಗೂ
ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆತಿ್ಮಕ ವರಗಳನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ
ಅಪೇ ಸುತಿ್ತೕರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಭೆಯು ದೃಢ ಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು
ಸ ಾಯಕರ ಾದ ವರಗಳನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚಾ್ಚಗಿ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಿರಿ.

13 ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವ ವರವುಳ್ಳವನು ಾನು
ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಅನು ಾದಿಸುವ ಾಮಥ್ಯರ್ ಾ ್ಕಗಿಯೂ
ದೇವರಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ. 14 ಾನು ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೆ,
ನನ್ನ ಆತ್ಮವು ಾ್ರಥಿರ್ಸುವುದೇ ಹೊರತು ನನ್ನ ಮನಸು್ಸ
ತಟಸ್ಥ ಾಗಿರುವುದು. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನೇನು ಾಡಬೇಕು?
ಾನು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ಮನಸಿ್ಸನಿಂದಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು; ನನ್ನ
ಜೀ ಾತ್ಮದೊಂದಿಗೂ ಮನಸಿ್ಸನೊಂದಿಗೂ ಾಡುವೆನು. 16 ನೀನು
ನಿನ್ನ ಜೀ ಾತ್ಮದಿಂದ ಸುತಿ್ತಸಬಹದು. ಆದರೆ ಅಲಿ್ಲರುವ ಒಬ್ಬನು ನಿನ್ನ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯನು್ನ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದ ಹೊರತು “ಆಮೆನ್ ”
ಎಂದು ಹೇಳ ಾರನು. ಏಕೆಂದರೆ ನೀನು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು ಅವನಿಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 17ಸತ್ಯ ಾಗಿ ಹೇಳುವು ಾದರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಾಡುವ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಯಿಂದ ಬೇರೊಬ್ಬನಿಗೆ ಸ ಾಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

18 ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಲು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚಿ್ಚನ
ವರವು ನನಗಿದೆ. 19 ಆದರೆ ಸ ಾಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ಅಥರ್ ಾಗದಂಥ
ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾವಿ ಾರು ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಅಥರ್ ಾಗುವಂಥ ಕೆಲವೇ ಾತುಗಳನು್ನ ಹೇಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತೆ್ತೕನೆ.
ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ
ಾ ಾಡುವೆನು.
20 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿ.

ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಎಳೆಗೂಸುಗಳಂತಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ
ಆಲೋಚನೆಗಳಲಿ್ಲ ಾ್ರಯಸ್ಥರಂತಿರಿ. 21 ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಈ
ರೀತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ:
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“ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವವರಮೂಲಕವೂ
ವಿದೇಶಿಯರ ಾಲಿಗೆಯಮೂಲಕವೂ

ಾನು ಈ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಾ ಾಡುವೆನು;
ಆದರೂ ಇವರು ನನಗೆ ವಿಧೇಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.” ಯೆ ಾಯ
28:11-12

ಪ್ರಭುವು ಹೇಳುವುದು ಅದನೆ್ನೕ.
22 ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡುವ ವರವು ನಂಬದ

ಜನರಿಗೆ ಆ ಾರ ಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ನಂಬುವವರಿಗಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಪ್ರ ಾದನೆಯು ನಂಬುವ ಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು
ನಂಬದವರಿಗಲ್ಲ. 23 ಒಂದುವೇಳೆ ಇಡೀ ಸಭೆಯು ಕೂಡಿಬಂ ಾಗ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳನು್ನ ಾ ಾಡತೊಡಗಿದರೆ, ಅಲಿ್ಲಗೆ
ಬರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅಥ ಾ ನಂಬದ ಕೆಲವುಜನರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹುಚ್ಚರೆಂದು ಹೇಳುವರು. 24 ಒಂದುವೇಳೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರ ಾದನೆ
ಾಡುತಿ್ತರು ಾಗ, ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಅಥ ಾ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ

ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ಾದನೆಗಳು ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ಅವನ
ಾಪವನು್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಮತು್ತ ನೀವು ಹೇಳುವ ವಿಷಯಗಳ
ಆ ಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ತೀ ಾರ್ಗುವುದು. 25 ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲರುವ ರಹಸ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಯ ಾಗುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸುವನು. “ನಿಜ ಾಗಿಯೂ
ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡವಿ ಾ್ದನೆ” ಎಂದು ಅವನು ಹೇಳುವನು.

ನಿಮ್ಮ ಸ ಾಕೂಟಗಳು ಸಭೆಗೆ ಸ ಾಯಕ ಾಗಿರಬೇಕು
26 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು
ಾಡತಕ್ಕದೆ್ದೕನು? ನೀವು ಸಭೆಸೇರಿ ಾಗ, ಒಬ್ಬನು ಾಡು ಾ್ತನೆ;

ಒಬ್ಬನು ಉಪದೇಶ ಾಡು ಾ್ತನೆ; ಒಬ್ಬನು ದೇವರಿಂದ ಹೊಸ
ಸತ್ಯವನು್ನ ತಿಳಿಸು ಾ್ತನೆ; ಒಬ್ಬನು ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡು ಾ್ತನೆ;
ಒಬ್ಬನು ಆ ಪರ ಾಷೆಯನು್ನ ಅನು ಾದಿಸು ಾ್ತನೆ. ಸಭೆಯು ದೃಢ ಾಗಿ
ಬೆಳೆಯಬೇಕೆಂಬುದೇ ಇವುಗಳ ಉದೆ್ದೕಶ ಾಗಿರಬೇಕು. 27 ನೀವು
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ಸಭೆಸೇರಿರು ಾಗ, ಾ ಾದರೂ ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡಲು
ಬಯಸಿದರೆ, ಇಬ್ಬರು ಅಥ ಾ ಮೂವರಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು
ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡ ಾರದು. ಅವರುಹೇಳುವುದನು್ನಮತೊ್ತಬ್ಬ
ವ್ಯಕಿ್ತಯು ಅನು ಾದಿಸಬೇಕು. 28ಆದರೆ ಅನು ಾದಕನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ,
ಪರ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ಾ ಾಡುವವನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ೌನ ಾಗಿರಬೇಕು.
ಆ ವ್ಯಕಿ್ತಯು ತನೊ್ನಂದಿಗೂ ದೇವರೊಂದಿಗೂ ಾತ್ರ ಾ ಾಡಬೇಕು.

29 ಇಬ್ಬರು ಅಥ ಾ ಮೂವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು ಾತ್ರ
ಾ ಾಡಬೇಕು. ಅವರು ಹೇಳುವುದನು್ನ ಇತರರು ವಿವೇಚಿಸಬೇಕು.

30 ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಕುಳಿತಿರುವ ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವ್ಯಕಿ್ತಗೆ ದೇವರ ಸಂದೇಶವು
ದೊರೆತರೆ, ದಲು ಾ ಾಡುತಿ್ತರುವವನು ತನ್ನ ಾತನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಲಿ.
31 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬ ಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರ ಾದಿಸಬಹುದು.
ಈ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಎ ಾ್ಲ ಜನರು ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು ಮತು್ತ
್ರೕ ಾ್ಸಹಿತ ಾಗುವರು. 32 ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಜೀ ಾತ್ಮಗಳು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ
ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲಯೇ ಇರುತ್ತವೆ. 33 ದೇವರು ಸ ಾ ಾನಕೆ್ಕ ಾರಣನೇ
ಹೊರತು ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ ಾರಣನಲ್ಲ.

34ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸ ಾಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ೌನ ಾಗಿರಬೇಕು. ದೇವಮಕ್ಕಳ
ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇದೇ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದೆ. ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಗೆ
ಾ ಾಡಲು ಅನುಮತಿಯಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು.
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವು ಸಹ ಇದನೆ್ನೕ ಹೇಳುತ್ತದೆ. 35 ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು

ಏ ಾದರು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ, ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲಿ್ಲ ತಮ್ಮ
ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಬಹಿರಂಗ ಕೂಟದಲಿ್ಲ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು
ಾ ಾಡುವಂಥದು್ದ ಾಚಿಕೆಕರ ಾದದು್ದ.
36 ದೇವರ ಉಪದೇಶವು ನಿಮಿ್ಮಂದ ಬರುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ! ಆ

ಉಪದೇಶವನು್ನ ಹೊಂದಿಕೊಂಡವರು ನೀವು ಾತ್ರ ೕ? ಇಲ್ಲ!
37 ಾವ ಾದರೂ ಾನು ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂದು ಅಥ ಾ ತನ್ನಲಿ್ಲ
ಆತಿ್ಮಕ ವರವಿದೆಯೆಂದು ೕಚಿಸುವು ಾದರೆ, ಇದು ಪ್ರಭುವಿನ
ಆ ಯೆಂದು ಅವನು ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 38 ಾವ ಾದರೂ
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ಇದನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ, ನೀವೂಅವನನು್ನ ಒಪಿ್ಪಕೊಳ್ಳ ಾರದು.
39 ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನೀವು ಪ್ರ ಾದ ಾ

ವರವನು್ನ ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಬಯಸಿರಿ. ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳಲಿ್ಲ
ಾ ಾಡುವ ವರವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ವರವನು್ನ

ಉಪ ೕಗಿಸಲಿ. ಅವರನು್ನ ತಡೆಯಬೇಡಿರಿ. 40 ಆದರೆ
ಪ್ರತಿ ಂದನೂ್ನ ಸರಿ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಮತು್ತ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಾಗಿ
ಾಡಿರಿ.

15
ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯ ಾದ ಸು ಾತೆರ್

1 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ನೀವು ಾಪಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು ಅದನು್ನ
ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡಿರಿ ಮತು್ತ ಅದರಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 2 ನೀವು ಆ
ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ. ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ
ಸಂದೇಶದಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ದೃಢ ಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ನೀವು ಹೀಗೆ
ಾಡದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗುವುದು.
3 ಾನು ಸಿ್ವೕಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಾನು ನಿಮಗೆ

ತಿಳಿಸಿದೆನು. ಆಸಂಗತಿಗಳುಬಹಳಮುಖ್ಯ ಾದುವುಗ ಾಗಿವೆ. ಪವಿತ್ರ
ಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುವಂತೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಸತು್ತ
4ಹೂಳಲ್ಪಟು್ಟ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನು.
5 ಬಳಿಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪೇತ್ರನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅನಂತರ ಹನೆ್ನರಡು
ಮಂದಿ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 6 ತರು ಾಯ, ಒಂದೇ
ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಐನೂರಕಿ್ಕಂತಲೂ ಹೆಚು್ಚ ಮಂದಿ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಈಸಹೋದರರಲಿ್ಲ ಬಹುಮಂದಿಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಬದುಕಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಸತು್ತಹೋದರು. 7 ಬಳಿಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಾಕೋಬನಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಅನಂತರ ಮತೊ್ತಮೆ್ಮ ಎ ಾ್ಲ

ಅ ಸ್ತಲರಿಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 8 ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು, ದಿನ
ತುಂಬುವ ದಲೇ ಹುಟಿ್ಟದಂತಿದ್ದ ನನಗೆ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು.
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9ಉಳಿದೆ ಾ್ಲ ಅ ಸ್ತಲರು ನನಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. ಇದಕೆ್ಕ
ಾರಣವೇನೆಂದರೆ, ಾನು ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಹಿಂಸಿಸಿದೆನು.
ಆದ್ದರಿಂದ ಅ ಸ್ತಲನೆಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೂ್ಕ ಾನು
ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. 10 ಆದರೆ, ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಾನು

ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಆತನು ನನಗೆ ತೋರಿದ ಕೃಪೆಯು
ನಿಷ್ಛಲ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅ ಸ್ತಲರಿಗಿಂತ ಾನು ಹೆಚು್ಚ
ಕಷ್ಟಪಟು್ಟ ಸೇವೆ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. (ಆದರೆ ಸೇವೆ ಾಡುತಿ್ತದ್ದವನು
ನಿಜ ಾಗಿಯೂ ಾನಲ್ಲ ದೇವರ ಕೃಪೆಯೇ ನನೊ್ನಂದಿಗಿತು್ತ.)
11 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಬೋಧನೆ ಾಡಿದೆನೊ ಅಥ ಾ ಇತರ
ಅ ಸ್ತಲರು ಬೋಧನೆ ಾಡಿದರೊ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ.
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಸಂದೇಶವನು್ನ ಬೋಧಿಸುತೆ್ತೕವೆ ಮತು್ತ ನೀವು
ನಂಬಿರುವುದೂ ಅದನೆ್ನೕ.

ಾವುಪುನರು ಾ್ಥನ ಹೊಂದುವೆವು
12 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬಂದನೆಂದು
ಾವು ಬೋಧಿಸಿದೆ್ದೕವೆ. ಹೀಗಿರ ಾಗಿ, ಜನರಿಗೆ
ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂದು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದೇಕೆ?
13 ಜನರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ
ಎದೆ್ದೕಬಂದಿಲ್ಲ. 14 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎದೆ್ದೕಬಂದಿಲ್ಲ ಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗೂ
ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೂ ಾವ ಬೆಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ. 15ಅಲ್ಲದೆ, ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ
ಾವು ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳಿದಂ ಾಗುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ, ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಿದನೆಂದು ಾವು ದೇವರ ಬಗೆ್ಗ
ಬೋಧಿಸಿದೆವು. ಜನರು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರದಿದ್ದರೆ, ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲೇ ಇಲ್ಲ. 16 ಸತು್ತಹೋದ
ಜನರು ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡದಿದ್ದರೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡಲೇ ಇಲ್ಲ.
17 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟಿ್ಟಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು
ನಿಷ್ಪ ್ರ ೕಜಕ ಾಗಿದೆ ಮತು್ತ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಿಂದ ಇನೂ್ನ
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ಅಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 18 ಇದಲ್ಲದೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲದು್ದ ಸತು್ತಹೋದವರು
ಾಶ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 19 ನಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನಿರೀ ಯು ಈ ಲೋಕಕೆ್ಕ
ಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಾಗಿದ್ದರೆ, ಾವು ಬೇರೆಲ್ಲ ಜನರಿಗಿಂತಲೂ ದುಃಖಕೆ್ಕ
ಾತ್ರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
20ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಿಜ ಾಗಿಯೂಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದಜೀವಂತ ಾಗಿ

ಎದು್ದಬಂದಿ ಾ್ದನೆ. ನಿದೆ್ರಹೋದವರಲಿ್ಲ ಅಂದರೆ ಸತು್ತಹೋದ ಎ ಾ್ಲ
ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಲಿ್ಲ ಆತನೇ ಪ್ರಥಮ ಫಲ ಾದನು. 21 ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನು
(ಆ ಾಮನು) ಾಡಿದ ಾಯರ್ದಿಂ ಾಗಿ ಜನರು ಮರಣ
ಹೊಂದುವಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ ್ಯನ (ಕಿ್ರಸ್ತನ) ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೇ
ಜನರು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವರು. 22 ಆ ಾಮನ
ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಾಯು ಾ್ತರೆ. ಇದೇರೀತಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಮತೆ್ತ ಜೀವಂತ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ. 23 ಆದರೆ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಕ್ರಮಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವನು.
ಟ್ಟ ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ಎದು್ದಬಂದನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಮತೆ್ತ

ಬರು ಾಗ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವರು.
24 ಅನಂತರ ಅಂತ್ಯ ಬರುವುದು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿಪತಿಗಳನು್ನ,
ಅಧಿ ಾರಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಶಕಿ್ತಗಳನು್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. ಬಳಿಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು
ತಂದೆ ಾದ ದೇವರಿಗೆ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಕೊಡುವನು.

25 ದೇವರು ಎ ಾ್ಲ ಶತು್ರಗಳನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸುವ
ತನಕ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಆಳಲೇಬೇಕು. 26 ಾಶ ಾಗುವ ಕಡೆಯ
ಶತು್ರವೆಂದರೆ ಮರಣವೇ. 27 “ದೇವರು ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಆತನಿಗೆ
ಅಧೀನಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆ”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
“ಸಮಸ್ತವನು್ನ” ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸು ಾ್ತನೆಂದು ಹೇಳು ಾಗ,
ಅದು ದೇವರನು್ನ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ.
ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಅಧೀನಗೊಳಿಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ.
28 ಸಮಸ್ತವು ತನ್ನ ಅಧೀನಕೆ್ಕ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನನೆ್ನೕ
ದೇವರಿಗೆ ಅಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವನು. ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ
✡ 15:27: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಕೀತರ್ನೆ. 8:6.
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ಅಧೀನಪಡಿಸಿ ಾತನು ದೇವರೇ. ಹೀಗೆ ದೇವರು ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ
ಸ ಾರ್ಧಿಪತಿ ಾಗುವನು.

29 ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ ಾದರೆ ಸತು್ತಹೋದವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜನರು ಏನು ಾಡುವರು? ಸತ್ತವರಿಗೆ
ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ ಾದರೆ, ಜನರು ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೇಕೆ?
30 ನಮ್ಮ ವಿಷಯವೇನು? ಾವು ನಮ್ಮನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾಸಿನಲಿ್ಲಯೂ

ಅ ಾಯಕೆ್ಕ ಒಡು್ಡವುದು ಏಕೆ? 31 ಾನು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಾಯುತೆ್ತೕನೆ.
ಸಹೋದರರೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮ್ಮ
ಬಗೆ್ಗ ಹೆಮೆ್ಮಪಡುವುದು ಎಷು್ಟ ಸತ್ಯ ೕ ಅಷೆ್ಟೕ ಸತ್ಯ ಅ ಾಗಿದೆ.
32 ಕೇವಲ ನನ್ನ ಾನುಷ ಸ್ವ ಾವದಿಂದ ಾನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ
ದುಷ್ಟಮೃಗಗ ಂದಿಗೆ ಹೋ ಾಡಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ನನಗೇನು
ಪ್ರ ೕಜನ? ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, “ತಿನೊ್ನೕಣ,
ಕುಡಿ ೕಣ, ಏಕೆಂದರೆ ಾವು ಾಳೆ ಾಯುತೆ್ತೕವೆ.”

33 ೕಸ ಹೋಗಬೇಡಿರಿ. “ದುಜರ್ನರ ಸಹ ಾಸ ಸ ಾಚಾರದ
ಭಂಗ.” 34 ಸ್ವಸ್ಥಚಿತ್ತ ಾಗಿರಿ ಮತು್ತ ಾಪ ಾಡುವುದನು್ನ ನಿಲಿ್ಲಸಿರಿ.
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ದೇವರನು್ನ ಅರಿತುಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಾಚಿಕೆ
ಆಗಲೆಂದು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

ಾವ ಬಗೆಯದೇಹವನು್ನ ಾವು ಹೊಂದಿಕೊಳು್ಳವೆವು?
35 “ಸತ್ತವರು ಹೇಗೆ ಎದು್ದಬರುವರು? ಅವರಿಗೆ ಾವ

ಬಗೆಯ ದೇಹವಿರುತ್ತದೆ?” ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕೇಳಬಹುದು.
36 ಅವು ಮೂಢ ಪ್ರಶೆ್ನಗಳು. ನೀವು ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತ ಾಗ, ಆ
ಬೀಜವು ಜೀವ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯುವುದಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಾಯಲೇಬೇಕು. 37 ನೀವು ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತು್ತ ಾಗ, ಆ ಬೀಜವು
ಕೇವಲ ಾ ಾಗಿರುತ್ತದೆಯೇ ಹೊರತು ಮುಂದೆ ಹುಟಿ್ಟ ಬರಲಿರುವ
ಗಿಡ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬಿತು್ತವ ಬೀಜವು ಕೇವಲ ಾಳಷೆ್ಟ.
ಅದು ಗೋಧಿ ಾಗಿರಬಹುದು ಅಥ ಾ ಬೇರೆ ಾ ಾಗಿರಬಹುದು.
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38ಅದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ೕಜನೆಗನು ಾರ ಾಗಿ ಅದಕೆ್ಕ ದೇಹವನು್ನ
ಕೊಡು ಾ್ತನೆ ಮತು್ತ ದೇವರು ಪ್ರತಿ ಂದು ಬಗೆಯ ಬೀಜಕೆ್ಕ
ಅದರದೇ ಆದ ದೇಹವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 39 ಎ ಾ್ಲ ಶರೀರಗಳು
ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಾಂಸವನು್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ
ಒಂದು ಬಗೆಯ ಾಂಸವಿರುತ್ತದೆ; ಾ್ರಣಿಗಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಬಗೆಯ
ಾಂಸವಿರುತ್ತದೆ; ಪ ಗಳಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಬಗೆಯ ಾಂಸವಿರುತ್ತದೆ.

ಮೀನುಗಳು ಬೇರೊಂದು ರೀತಿಯ ಾಂಸವನು್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
40 ಇದಲ್ಲದೆ ಪರಲೋಕದ ಶರೀರಗಳಿವೆ ಮತು್ತ ಭೂಲೋಕದ
ಶರೀರಗಳಿವೆ. ಪರಲೋಕದ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ
ೌಂದಯರ್ವಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಲೋಕದ ಶರೀರಗಳಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು
ಬಗೆಯ ೌಂದಯರ್ವಿರುತ್ತದೆ. 41 ಸೂಯರ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ
ೌಂದಯರ್ವಿದೆ; ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮತೊ್ತಂದು ಬಗೆಯ ೌಂದಯರ್ವಿದೆ.
ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿಗೆ ಇನೊ್ನಂದು ಬಗೆಯ ೌಂದಯರ್ವಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಂದು
ನಕ್ಷತ್ರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ೌಂದಯರ್ವನು್ನ ಹೊಂದಿದೆ.

42 ಸತ್ತವರಿ ಾಗುವ ಪುನರು ಾ್ಥನವು ಅದೇ ರೀತಿ ಾಗಿರುವುದು.
ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹವು ಾ ಾಗುವುದು ಮತು್ತ ಕೊಳೆತು ಹೋಗುವುದು.
ಆದರೆ ಜೀವಂತ ಾಗಿ ಎದು್ದಬರುವ ಆ ದೇಹವನು್ನ ಾಶ ಾಡಲು
ಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. 43 ದೇಹವು ಹೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುವುದು,
ಆದರೆ ಮಹಿಮೆ ಡನೆ ಎದು್ದಬರುವುದು. ದೇಹವು ಬಿತ್ತಲ್ಪಟಾ್ಟಗ,
ಅದು ಬಲಹೀನ ಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಎದು್ದಬಂ ಾಗ ಅದಕೆ್ಕ
ಶಕಿ್ತಯಿರುತ್ತದೆ. 44ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟ ದೇಹವು ೌತಿಕ ಾದದು್ದ. ಆದರೆ ಅದು
ಎದು್ದಬಂ ಾಗ, ಆತಿ್ಮಕ ದೇಹ ಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ೌತಿಕ ದೇಹವಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆತಿ್ಮಕ ದೇಹವೂ ಇದೆ.
45 “ ದಲನೆ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಆ ಾಮನು ಜೀವಿಸುವ
ವ್ಯಕಿ್ತ ಾದನು”✡ ಎಂದು ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ. ಆದರೆ
ಕೊನೆಯ ಆ ಾಮನು (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಜೀವಕೊಡುವ ಜೀ ಾತ್ಮ ಾದನು.
46 ದಲು ಬಂದವನು ಆತಿ್ಮಕ ಮನುಷ ್ಯನಲ್ಲ, ಅವನು ಾ್ರಕೃತ
✡ 15:45: ಉಲೆ್ಲೕಖನ: ಆದಿ ಾಂಡ 2:7.
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ಮನುಷ ್ಯ. ಅನಂತರ ಆತಿ್ಮಕಮನುಷ ್ಯನು ಬಂದನು. 47 ದಲನೆಯ
ಮನುಷ ್ಯನು ಭೂಮಿಯ ಧೂಳಿನಿಂದ ಬಂದನು. ಆದರೆ ಎರಡನೆಯ
ಮನುಷ ್ಯನು (ಕಿ್ರಸ್ತನು) ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದನು. 48 ಜನರು
ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು. ಅವರು ಭೂಮಿಯ ದಲನೆ
ಮನುಷ ್ಯನಂತಿ ಾ್ದರೆ. ಆದರೆ ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು
ಪರಲೋಕದ ಮನುಷ ್ಯನಂತಿ ಾ್ದರೆ. 49 ಭೂಮಿಯ ಆ
ಮನುಷ ್ಯನಂತೆಯೇ ಾವು ನಿ ಾರ್ಣಗೊಂಡೆವು. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪರಲೋಕದ ಆಮನುಷ ್ಯನಂತೆಯೇ ಾವು ನಿ ಾರ್ಣಗೊಳು್ಳವೆವು.

50 ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಾನು ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ,
ಾಂಸ ಮತು್ತ ರಕ್ತ ( ೌತಿಕ ದೇಹ) ಪರಲೋಕ ಾಜ್ಯದಲಿ್ಲ
ಾಲುಹೊಂದಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಾಶ ಾಗುವಂಥದು್ದ ಎಂದಿಗೂ
ಾಶ ಾಗದ ಒಂದರಲಿ್ಲ ಾಲುಹೊಂದಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

51 ಆದರೆ ಕೇಳಿರಿ, ಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯ ಂದನು್ನ
ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ. ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಾ ಾರ್ಟಾಗುವೆವು. 52 ಇದಕೆ್ಕ ಕೇವಲ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಾಲ ಾಕು.

ರೆಪೆ್ಪಬಡಿಯುವಷು್ಟ ವೇಗ ಾಗಿ ಾವು ಾ ಾರ್ಟಾಗುವೆವು.
ಕಡೇ ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನ ಊದಿ ಾಗ ಇದು ಸಂಭವಿಸುವುದು.
ತುತೂ್ತರಿಯನು್ನಊದ ಾಗುವುದು; ಆಗ ಸತು್ತಹೋಗಿದ್ದ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳು
ಸ ಾ ಾಲ ಜೀವಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವರು ಮತು್ತ ಾವು
ಾ ಾರ್ಟಾಗುವೆವು. 53 ಅಳಿದುಹೋಗುವ ಈ ದೇಹವು

ಅಳಿದುಹೋಗದ್ದನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. ಮರಣಾಧೀನ ಾದ ಈ
ದೇಹವು ಅಮರತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದು. 54 ಅಳಿದುಹೋಗುವ
ಈ ದೇಹ ಅಮರತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಪವಿತ್ರಗ್ರಂಥದ ಈ
ಾತುಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ:

“ಮರಣವುಜಯದಲಿ್ಲ ನುಂಗಿಯೇಹೋಯಿತು.” ಯೆ ಾಯ 25:8

55 “ಮರಣವೇ, ನಿನ್ನ ಜಯವೆಲಿ್ಲ?
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ಮರಣವೇ, ಕೇಡು ಾಡುವ ನಿನ್ನ ಶಕಿ್ತ ಎಲಿ್ಲ?” ಹೋಶೇಯ 13:14

56 ಕೇಡು ಾಡಲು ಮರಣಕಿ್ಕರುವ ಶಕಿ್ತಯು ಾಪವೇ. ಾಪದ
ಶಕಿ್ತಯು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೇ. 57ಆದರೆ ಾವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ
ಾಡುತೆ್ತೕವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಆತನು

ನಮಗೆ ಜಯವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ.
58 ಆದ್ದರಿಂದ, ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,

ದೃಢ ಾಗಿರಿ, ನಿಶ್ಚಲ ಾಗಿರಿ. ಪ್ರಭುವಿನ ಸೇವೆ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಾ ಾಗಲೂ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ನೀವು

ಪ್ರಭುವಿ ಾಗಿ ಪಡುವ ಪ್ರ ಾಸವು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯಥರ್ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

16
ಇತರ ವಿ ಾ್ವಸಿಗಳಿ ಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ

1 ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದರ ವಿಷಯ ಾಗಿ
ಈಗ ಾನು ಬರೆಯುತೆ್ತೕನೆ. ಾನು ಗ ಾತ್ಯ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂತೆ
ನೀವೂ ಾಡಿರಿ. 2 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ ಾದ ಅಭಿವೃದಿ್ಧಗೆ
ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ಾಧ್ಯ ಾದಷು್ಟ ಹಣವನು್ನ ಪ್ರತಿ ಾರದ
ದಲನೆಯ ದಿನವೇ ಪ್ರತೆ್ಯೕಕಿಸಿ, ವಿಶೇಷ ಾದ ಸ್ಥಳ ಂದರಲಿ್ಲ

ಇಟಿ್ಟರಬೇಕು. ಆಗ ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಹಣವನು್ನ
ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. 3 ಾನು ಬಂ ಾಗ, ನಿಮ್ಮ
ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ ಕೆಲವರ ಮೂಲಕ ಜೆರುಸಲೇಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವೆನು.
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಾರನು್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತಿ್ತೕರೋಅವರಿಗೆ ಾನುಪರಿಚಯದ
ಪತ್ರಗಳನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. 4 ಒಂದುವೇಳೆ, ಾನು ಸಹ
ಹೋಗುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆನಿಸಿದರೆ, ಆ ಜನರು ನನೊ್ನಂದಿಗೆ ಬರಲಿ.

ೌಲನ ೕಜನೆಗಳು
5 ಾನು ಮಕೆದೋನಿಯದ ಮೂಲಕ ಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ ಮಕೆದೋನಿಯದ ಪ್ರ ಾಸವನು್ನ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು
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ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬರುವೆನು. 6 ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ
ಇಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದುವೇಳೆ ಚಳಿ ಾಲವನು್ನ ಪೂತಿರ್ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕಳೆಯಬೇ ಾಗಬಹುದು. ಬಳಿಕ ಾನು ಹೋಗಬೇ ಾದ
ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. 7 ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರಲು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಾನು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ
ಹೋಗಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಾಲವಿರಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಭುವು ಅವ ಾಶಕೊಡುವು ಾದರೆ, ಾನು ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ
ದೀಘರ್ ಾಲ ತಂಗುವ ನಿರೀ ಯಿಂದಿದೆ್ದೕನೆ. 8 ಆದರೆ ಾನು
ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ಹಬ್ಬದವರೆಗೆ ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಇರುತೆ್ತೕನೆ. 9 ಾಕೆಂದರೆ
ಮಹತ್ವ ಾದ ಮತು್ತ ಫಲಭರಿತ ಾದ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡಲು ಇಲಿ್ಲ
ನನಗೆ ಒಳೆ್ಳಯ ಅವ ಾಶಗಳಿವೆ. ಆದರೂ ಇಲಿ್ಲ ನನಗೆ ಅನೇಕ
ವಿರೋಧಿಗಳಿ ಾ್ದರೆ.

10 ತಿ ಥೆಯನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಅವನು
ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರು ಾಗ ಅವನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಾನು ಪ್ರಭುವಿಗೋಸ ್ಕರ ಕೆಲಸ ಾಡುತಿ್ತರುವಂತೆ ಅವನು ಸಹ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾರೂ ಅವನನು್ನ

ತಿರಸ ್ಕರಿಸ ಾರದು. ಅವನನು್ನ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ
ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿರಿ. ಅವನು ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ
ಾನು ಎದುರು ನೋಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
12 ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನ ಬಗೆ್ಗ ಾನು

ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಇತರ ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಂದಶಿರ್ಸಲು ಾನು ಅವನನು್ನ ಬಹಳ ಾಗಿ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದೆ್ದೕನೆ.
ಆದರೆಈಗಬರುವುದಕೆ್ಕ ಅವನಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಾಗಿ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ
ಅವ ಾಶ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುವನು.

ಅಂತಿಮ ಾತುಗಳು
13ಜಾಗರೂಕ ಾಗಿರಿ, ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿರಿ. ಧೈಯರ್ದಿಂದಿರಿ

ಮತು್ತ ಬಲಿಷ್ಠ ಾಗಿರಿ. 14ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾಡಿರಿ.
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15 ಅ ಾಯದಲಿ್ಲ ಪ್ರಥಮ ವಿ ಾ್ವಸಿಗ ಾದ ಸೆ್ತಫನನನು್ನ ಮತು್ತ
ಅವನ ಕುಟುಂಬದವರನು್ನ ನೀವು ಬಲಿ್ಲರಿ. ಅವರು ದೇವರ ಸೇವೆ ಾಗಿ
ತಮ್ಮನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ,
ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳು್ಳವುದೇನೆಂದರೆ, 16 ಈ ರೀತಿಯ
ಮುಂ ಾಳುಗಳನು್ನ ಮತು್ತ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಾಡುವವರನು್ನ
ಾಗೂ ಸೇವೆ ಾಡುವವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸಿರಿ.
17 ಸೆ್ತಫನನು, ತುರ್ ಾತನು ಮತು್ತ ಅ ಾಯಿಕನು

ಬಂದುದರಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ಾಯಿತು. ನೀವು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ
ನನಗುಂಟಾದ ಕೊರತೆಯನು್ನ ಅವರು ನೀಗಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 18ಅವರು ನನ್ನ
ಆತ್ಮಕೂ್ಕ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳಿಗೂ ವಿ ಾ್ರಂತಿಯನು್ನ ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದರೆ. ಇಂಥ
ಜನರ ೌಲ್ಯವನು್ನ ನೀವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು.

19 ಏ ಾ್ಯದ ಸಭೆಗಳವರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ಅಕಿ್ವಲನು ಮತು್ತ ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲಳು ಪ್ರಭುವಿನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ
ವಂದನೆಗಳನು್ನ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. ಅವರ ಮನೆಯಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬರುವ
ಸಭೆಯವರು ಸಹ ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ. 20 ಇಲಿ್ಲರುವ
ಎ ಾ್ಲ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ತಿಳಿಸಿ ಾ್ದರೆ.
ನೀವು ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು ಭೇಟಿ ಾಗು ಾಗ ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ
ವಂದಿಸಿರಿ.

21 ೌಲ ಾದ ಾನು ನನ್ನ ಕೈ ಾರೆ ಈ ವಂದನೆಗಳನು್ನ
ಬರೆಯುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

22 ಾವ ಾದರೂ ಪ್ರಭುವನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವನು
ಜೀವದಿಂದ ಬೇಪರ್ಟು್ಟ ನಿತ್ಯ ಾಶನ ಹೊಂದಲಿ!
ಪ್ರಭುವೇ ಾ!
23ಪ್ರಭು ಾದಯೇಸುವಿನ ಕೃಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ.
24 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯಿರಲಿ!
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