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1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ
ಗ್ರಂಥಕತೃರ್ತ್ವ
ೌಲನನು್ನ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಗ್ರಂಥಕತರ್ನು ಎಂದು ಗುರುತಿಸ ಾಗಿದೆ

(1 ಕೊರಿ 1:1-2; 16:21), ಇದು ೌಲನ ಪತಿ್ರಕೆ ಎಂದೂ
ಸಹ ಅರಿಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ೌಲನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಇ ಾ್ದಗ ಅಥ ಾ
ಅದಕಿ್ಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ದಲೇ, 1 ಕೊರಿಂಥ ಪತಿ್ರಕೆಗಿಂತ
ಮುಂಚಿತ ಾಗಿ ೌಲನು ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಪತಿ್ರಕೆ ಂದನು್ನ
ಬರೆದಿದ್ದನು (5:10-11) ಮತು್ತ ಕೊರಿಂಥದವರು ಆ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ತ ಾ್ಪಗಿ ಅಥೈರ್ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಮತು್ತ ದುರದೃಷ್ಟವ ಾತ್ ಆ ಪತಿ್ರಕೆಯು
ಇನಿ್ನಲ್ಲ. ಈ “ಹಿಂದಿನ ಪತಿ್ರಕೆಯ” (ಇದನು್ನ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರೀತಿ)
ವಿಷಯಗಳು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಾದರೂ, ಬಹುಶಃ ಈ
ಹಿಂದಿನ ಪತಿ್ರಕೆಗೆ ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯವರು ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದ,
ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಿಂದ ೌಲನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಪತಿ್ರಕೆಗೆ
ಪ್ರತು್ಯತ್ತರ ಾಗಿ ದಲನೆಯ ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ
ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸ ಾಗಿದೆ.
ಬರೆದ ದಿ ಾಂಕಮತು್ತ ಸ್ಥಳ
ಸರಿಸು ಾರು ಕಿ್ರ.ಶ. 55-56 ರ ನಡುವೆ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಈಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಎಫೆಸದಿಂದ ಬರೆಯ ಾಗಿದೆ (1 ಕೊರಿ 16:8).

ಸಿ್ವೕಕೃತ ಾರರು
1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತಿ್ರಕೆಯ ಉದೆ್ದೕಶಿತ ಓದುಗರು

“ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲರುವ ದೇವರ ಸಭೆಯ” ಸದಸ್ಯ ಾಗಿದ್ದರು. (1
ಕೊರಿ 1:2), “ಕತರ್ ಾಗಿರುವ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಮಸ್ಮರಣೆಯನು್ನ
ಾಡುವವರೆಲಿ್ಲದ್ದರೂಅವರೆಲ್ಲರನು್ನ”ಸಹತನ್ನಉದೆ್ದೕಶಿತಓದುಗರು

ಎಂದು ೌಲನು ಬರೆದಿ ಾ್ದನೆ (1:2).
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ಉದೆ್ದೕಶ
ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲಿ್ಲರುವ ಸಿ್ಥತಿಯ ಬಗೆ್ಗ ಹಲ ಾರು ಮೂಲಗಳಿಂದ
ೌಲನಿಗೆ ಾಹಿತಿ ದೊರಕಿತು. ಈ ಪತಿ್ರಕೆಯನು್ನ ಬರೆಯುವ
ಅವನ ಉದೆ್ದೕಶವೇನೆಂದರೆ ಸಭೆಯವರನು್ನ ಉಪದೇಶಿಸಲು ಮತು್ತ
ಅದರ ೌಬರ್ಲ್ಯದ ೕತ್ರವನು್ನ ಪುನಃ ಾ್ಥಪಿಸಲು, ವಿಭಜನೆಯಂತಹ
ತ ಾ್ಪದ ನಡವಳಿಕೆಗಳನು್ನ (1 ಕೊರಿ 1:10-4:21), ಪುನರು ಾ್ಥನದ
ಬಗೆಗಿನ ಸುಳು್ಳ ಬೋಧನೆಯನು್ನ (1 ಕೊರಿ 15), ಅನೈತಿಕತೆಯನು್ನ (1
ಕೊರಿ 5, 6:12-20), ಮತು್ತ ಕತರ್ನ ಭೋಜನದ ದುಬರ್ಳಕೆಯನು್ನ
ಸರಿಪಡಿಸಲು (1 ಕೊರಿ 11:17-34). ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯು ವರಗಳನು್ನ
ಹೊಂದಿದಂಥ ಸಭೆ ಾಗಿತು್ತ (1:4-7) ಆದರೆ ಅಪಕ್ವ ಾದದು್ದ
ಮತು್ತ ಆ ಾ್ಯತಿ್ಮಕವಲ್ಲದು ಆಗಿತು್ತ (3:1-4), ಆದ್ದರಿಂದ ೌಲನು
ಸಭೆಯಲಿ್ಲರುವ ಾಪದ ಸಮಸೆ್ಯಯನು್ನ ಹೇಗೆ ನಿವರ್ಹಿಸಬೇಕು
ಎಂಬುದಕೆ್ಕ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಾದರಿಯನು್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟನು.
ಾಂಧವ್ಯ ವಿಭಜನೆಯನು್ನ ಮತು್ತ ಎ ಾ್ಲ ವಿಧ ಾದ ಅನೈತಿಕತೆಯನು್ನ
ನಿಲರ್ಕ್ಷ ್ಯ ಾಡದೆ,ಅವನು ಆ ಸಮಸೆ್ಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಬರೆದನು.

ಮು ಾ್ಯಂಶ
ವಿ ಾ್ವಸಿಯ ನಡವಳಿಕೆ

ಪರಿವಿಡಿ
1. ಪೀಠಿಕೆ— 1:1-9
2. ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲಿ್ಲದ್ದ ವಿಭಜನೆ— 1:10-4:21
3. ನೈತಿಕತೆಮತು್ತ ನೈತಿಕ ಾದ ಘಷರ್ಣೆ— 5:1-6:20
4.ಮದುವೆಯ ತತ್ವಗಳು— 7:1-40
5. ಅ ಸ್ತಲಿಕ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯ— 8:1-11:1
6. ಆ ಾಧನೆಯ ಕುರಿ ಾದ ಆದೇಶಗಳು— 11:2-34
7. ಆ ಾ್ಯತಿ್ಮಕ ವರಗಳು— 12:1-14:40
8. ಪುನರು ಾ್ಥನದ ಕುರಿ ಾದ ಸಿ ಾ್ಧಂತ— 15:1-16:24
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ಪೀಠಿಕೆ
1 *ದೇವರ ಚಿತ್ತದಂತೆ †ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ

ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ೌಲನೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಾದ
‡ಸೊಸೆ್ಥನನೂ, 2 ಕೊರಿಂಥದಲಿ್ಲನ ದೇವರ ಸಭೆಗೆ ಅಂದರೆ
ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿಷಿ್ಠತ ಾದವರಿಗೂ, ಪರಿಶುದ್ಧ ಾಗಿರಲು
ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರಿಗೂ, §ನಮ್ಮ ಮತು್ತ ಅವರ ಕತರ್ ಾಗಿರುವ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಾಮಸ್ಮರಣೆಯನು್ನ ಾಡುವವರೆಲಿ್ಲದ್ದರೂ
ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂಬರೆಯುವುದು ಏನೆಂದರೆ, 3 *ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಾಗಿರುವ
ದೇವರಿಂದಲೂ ಾಗೂ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ
ಕೃಪೆಯೂ, ಾಂತಿಯೂಉಂಟಾಗಲಿ.

ೌಲನು ಸಭೆಯವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಾಡಿದ
ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ

4 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ ಕೃಪೆಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾ ಾಗಲೂ ನನ್ನ †ದೇವರನು್ನ
ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 5 ಆತನು ಎ ಾ್ಲ ರೀತಿಯಲಿ್ಲಯೂ, ಎ ಾ್ಲ
ನುಡಿಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಎ ಾ್ಲ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಲಿ್ಲಯೂ, ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಮೃದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 6 ಕಿ್ರಸ್ತನ ಕುರಿ ಾದ
ಾ ಯು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ದೃಢ ಾಗಿರುವ ಾಗೆಯೇ ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಸಮೃದಿ್ಧಯುಳ್ಳವರ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ. 7 ‡ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯನು್ನ ನೀವು ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ ಇರುವುದರಿಂದ
ಆತಿ್ಮೕಕ ಕೃ ಾವರದ ಕೊರತೆಯೂ ನಿಮಗೆಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, 8ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದಿನದಲಿ್ಲ ನೀವುನಿರಪ ಾಧಿಗ ಾಗಿರುವಂತೆ
ಆತನು ನಿಮ್ಮನು್ನ §ಕಡೆಯವರೆಗೂ ದೃಢಪಡಿಸುವನು. 9 *ತನ್ನ
* 1:1 1:1 2 ಕೊರಿ 1:1; ಎಫೆ 1:1; ಕೊಲೊ 1:1; 2 ತಿ . 1:1 † 1:1 1:1
ರೋ ಾ. 1:1 ‡ 1:1 1:1 ಅ. ಕೃ. 18:17 § 1:2 1:2 ಅವರಿಗೂ * 1:3
1:3 ರೋ ಾ. 1:7 † 1:4 1:4 ರೋ ಾ. 1:8 ‡ 1:7 1:7 ರೋ ಾ. 8:19;
ಫಿಲಿ. 3:20; ಇಬಿ್ರ. 9:28 § 1:8 1:8 ಫಿಲಿ. 1:6; 1 ಥೆಸ. 3:13 * 1:9 1:9 1
ೕ ಾ 1:3
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ಮಗನೂ ಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾಗಿರುವಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಅನೊ್ಯೕನ್ಯತೆಗೆ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದ ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು.
ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಉಂಟಾದ ಬೇಧಗಳು (1:10, 4:20)

10ಪಿ್ರಯರೇ, ನೀವೆಲ್ಲರೂಹೊಂ ಾಣಿಕೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು,
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ †ಭಿನ್ನತೆಗಳಿರ ಾರದೆಂದು, ನೀವು ಒಂದೇ ಮನಸೂ್ಸ
ಮತು್ತ ಒಂದೇ ಉದೆ್ದೕಶವುಳ್ಳವ ಾಗಿದು್ದ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದಿರಬೇಕೆಂದು
ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಾನು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 11 ಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರಯಗಳು
‡ಜಗಳಗಳುಂಟೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಬಗೆ್ಗ ಖೊ್ಲೕಯೆಯ ಜನರಿಂದ ನನಗೆ
ತಿಳಿದು ಬಂದಿತು. 12 ಹೀ ಾಗಿ ಾನಿದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ,
ನಿ ್ಮಳಗೆ ಕೆಲವರು, “ ಾನು ೌಲನವನು,” ಇಲ್ಲವೆ, “ ಾನು
ಅ ಲೊ್ಲೕಸನವನು,” ಅಥ ಾ, “ ಾನು ಕೇಫನವನು,” ಇಲ್ಲವೆ,
ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನಂತೆ. 13 ಕಿ್ರಸ್ತನು
ವಿ ಾಗಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟ ಾ್ದನೋ? ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿದವನು
ೌಲನೋ? ೌಲನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ನೀವು ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೋ? 14 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ §ಕಿ್ರಸ್ಪನಿಗೂ ಮತು್ತ

* ಾಯನಿಗೂ ಹೊರ ಾಗಿ ಮ ಾ್ತರಿಗೂ ಾನು ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ. 15 ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ದೀ ಾ ಾ್ನನ
ಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಾರೂ ಹೇಳ ಾರರು. ಅದ ಾ್ಕಗಿ ಾನು

ದೇವರಿಗೆ ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ. 16ಇದಲ್ಲದೆ †ಸೆ್ತಫನನಮನೆಯವರಿಗೆ
ಸಹ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಇದನು್ನ ಹೊರತು ಇ ಾ್ನರಿಗೂ ಾನು
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿದಂತೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. 17 ಕಿ್ರಸ್ತನು ನನ್ನನು್ನ
ಕಳುಹಿಸಿದು್ದ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಲ್ಲ ಆದರೆ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ಾರುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ. ಅದನು್ನ ‡ಮನುಷ ್ಯ ಾನದ ಾತುಗಳಿಂದ

† 1:10 1:10 1 ಕೊರಿ 11:18 ‡ 1:11 1:11 1 ಕೊರಿ 3:3-4 § 1:14 1:14ಅ.
ಕೃ. 18:8 * 1:14 1:14 ರೋ ಾ. 16:23 † 1:16 1:16 1 ಕೊರಿ 16:15,17
‡ 1:17 1:17 1 ಕೊರಿ 2:1,4,13
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ಾರಬೇಕೆಂದು ಕಳುಹಿಸಲಿಲ್ಲ; ಾಗೆ ಾರಿದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆಯ
ಶಕಿ್ತಯು ಾತಿನ ಚತುರತೆಯಿಂದ ನಿರಥರ್ಕ ಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸು ಾತೆರ್ಯುಮನುಷ ್ಯ ಾನಕೆ್ಕ ಅನು ಾರ ಾದದ್ದಲ್ಲ
18 ಶಿಲುಬೆಯ ಸಂದೇಶವು § ಾಶನದ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವವರಿಗೆ

ಹುಚು್ಚತನ ಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಾಗರ್ದಲಿ್ಲರುವ ನಮಗೆ ಇದು
*ದೇವರ ಶಕಿ್ತ ಾಗಿದೆ.

19 †“ ಾನಿಗಳ ಾನವನು್ನ ಾಶ ಾಡುವೆನು, ವಿವೇಕಿಗಳ
ವಿವೇಕವನು್ನ ವಿಫಲಗೊಳಿಸುವೆನು.” ಎಂದು ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
20 ಾನಿಯು ಎಲಿ್ಲ? ವಿ ಾ್ವಂಸನು ಎಲಿ್ಲ? ಇಹಲೋಕದ ತಕರ್ ಾದಿ
ಎಲಿ್ಲ? ‡ದೇವರು ಇಹಲೋಕದ ಾನವನು್ನ ಮೂಖರ್ತನ ಾಗಿ
ಾಡಿ ಾ್ದನಲ್ಲವೇ? 21 ಲೋಕವು ತನ್ನ ಾನದಿಂದ ದೇವರನು್ನ

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದದ್ದರಿಂದ; ಮೂಖರ್ತನವೆನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ
ನಮ್ಮಬೋಧನೆಯಮೂಲಕನಂಬುವವರನು್ನ ರ ಸುವುದುದೇವರಿಗೆ
ಹಿತವೆಂದು ತೋರಿತು. 22 §ಯೆಹೂದ್ಯರು ಸೂಚಕ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಕೇಳು ಾ್ತರೆ, ಗಿ್ರೕಕರು ಾನವನು್ನ ಹುಡುಕು ಾ್ತರೆ; 23 ಾ ಾದರೋ
ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಾರುತೆ್ತೕವೆ; ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸಂದೇಶವು
*ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ವಿಘ್ನವೂ ಮತು್ತ ಗಿ್ರೕಕರಿಗೆ ಮೂಖರ್ತನವೂ ಆಗಿದೆ.
24 ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ಕರಿಸಿಕೊಂಡವ ಾದ ಯೆಹೂದ್ಯರಿ ಾಗಲಿ,
ಗಿ್ರೕಕರಿ ಾಗಲಿ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ ದೇವರ ಶಕಿ್ತಯೂ ಮತು್ತ ದೇವರ ಾನವೂ
ಆಗಿರು ಾತನೆಂದು ಾವು ಾರುತೆ್ತೕವೆ. 25ದೇವರ ಬುದಿ್ಧಹೀನತೆಯು
ಮನುಷ ್ಯರ ಾನಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ಾದದು್ದ, ದೇವರ ಬಲಹೀನತೆಯು
ಮನುಷ ್ಯರ ಬಲಕಿ್ಕಂತಲೂ ಶಕಿ್ತಯುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ.
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26 ಸಹೋದರರೇ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕರೆ ಾಗ ನೀವು
ಹೇಗಿದಿ್ದೕರೆಂದು ಆಲೋಚಿಸಿರಿ. ಮನುಷ ್ಯರ ದೃಷಿ್ಟಯಲಿ್ಲ
ನಿ ್ಮಳಗೆ ಾನಿಗಳೂ ಹೆಚಿ್ಚನ ಸಂಖೆ್ಯಯಲಿ್ಲಲ್ಲ, †ಪ್ರಬಲರೂ
ಅನೇಕರಿರಲಿಲ್ಲ, ಕುಲೀನರೂ ಅನೇಕರಿರಲಿಲ್ಲ. 27 ‡ದೇವರು
ಾನಿಗಳನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಈ ಲೋಕದ ಬುದಿ್ಧಹೀನರನು್ನ
ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು; §ದೇವರು ಬಲಿಷ್ಠರನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಈ ಲೋಕದ ಅಶಕ್ತರನು್ನ, ಬಲಹೀನರನು್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು.
28 ದೇವರು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಕೀ ಾದವರನೂ್ನ ಾಗೂ
ಅಸಡೆ್ಡ ಾದವರನೂ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡದ್ದಲ್ಲದೆ *ಗಣ್ಯರನು್ನ ಇಲ್ಲದಂತೆ
ಾಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಗಣನೆಗೆ ಾರದವರನು್ನ, ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರನು್ನ

ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ. 29 †ಹೀಗಿರಲು ದೇವರ ಮುಂದೆ
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಾರಿಗೂ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ. 30 ದೇವರು ಈ ರೀತಿ
ಾಡಿದ್ದರಿಂದಲೇಈಗ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲದಿ್ದೕರಿ. ಕಿ್ರಸ್ತಯೇಸು

ದೇವರಕಡೆಯಿಂದನಮಗೆ ಾನವೂ,ನೀತಿಯೂ,ಶುದಿ್ಧಯೂ,ಮತು್ತ
ವಿ ೕಚನೆಯು ಆಗಿ ಾ್ದನೆ. 31 ‡“ಹೆಚ್ಚಳಪಡುವವನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲಯೇ
ಹೆಚ್ಚಳಪಡಲಿ” ಎಂಬ ವೇದೋಕಿ್ತ ನೆರವೇರುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಹೀ ಾಯಿತು.

2
1 ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ದೇವರ ಸ ಾ್ಯಥರ್ಗಳನು್ನ

ತಿಳಿಸುವವ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂ ಾಗ * ಾ ಾ್ಚತುಯರ್ದಿಂ ಾಗಲಿ,
ಾನದಿಂ ಾಗಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. 2 † ಾನು ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಲ್ಪಟ್ಟ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವುದನೂ್ನ ತಿಳಿಯದವ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇರುವೆನೆಂದು ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಂಡೆನು. 3 ಇದಲ್ಲದೆ
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ಾನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲಗೆ ಬಂ ಾಗ ‡ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನನೂ,
ಭಯಪಡುವವನೂ, ಬಹು ನಡುಗುವವನೂ ಆಗಿದೆ್ದನು. 4-5 ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯು ಮನುಷ ್ಯ ಾನವನು್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರ
ಶಕಿ್ತಯನು್ನ ಆ ಾರ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನನ್ನ ಬೋಧನೆಯಲಿ್ಲಯೂ,
§ಪ್ರಸಂಗದಲಿ್ಲಯೂ ಮನ ಲಿಸುವ ಾನ ಾಕ್ಯಗಳನು್ನ ಾನು
ಪ್ರ ೕಗಿಸದೇದೇವ ಾತ್ಮನಬಲವನು್ನ ತೋಪರ್ಡಿಸುವ ಾಕ್ಯಗಳನೆ್ನೕ
ಪ್ರ ೕಗಿಸಿದೆನು.

6 ಆದರೆ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯುಳ್ಳವರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾನವನೆ್ನೕ
ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಅದು ಇಹಲೋಕದ ಾನವಲ್ಲ, ಗತಿಸಿ ಹೋಗುವ
ಇಹಲೋ ಾಧಿ ಾರಿಗಳ ಾನವೂ ಅಲ್ಲ. 7 ಇದುವರೆಗೆ
ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಸ ಾ್ಯಥರ್ವನು್ನ ತಿಳಿಸುವಲಿ್ಲ ದೇವರ ಾನವನೆ್ನೕ
ಹೇಳುತೆ್ತೕವೆ. ಅದು ಾವುದೆಂದರೆ *ದೇವರು ನಮ್ಮ
ಮಹಿಮೆ ಾಗಿ ಲೋಕೋತ್ಪತಿ್ತಗಿಂತ ದಲೇ ನೇಮಿಸಿ
ಮರೆ ಾಡಿದ್ದ ದೇವರ ಾನದ ಮಮರ್ವೇ ಆಗಿದೆ. 8 †ಇದನು್ನ
ಇಹಲೋ ಾಧಿ ಾರಿಗಳಲಿ್ಲ ಾರೂ ಅರಿತಿರಲಿಲ್ಲ; ‡ಅರಿತಿದ್ದರೆ
ಅವರು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಕತರ್ನನು್ನ ಶಿಲುಬೆಗೆ ಾಕಿಸುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ;
9 ಆದರೆ ದೇವರ ಾಕ್ಯಗಳಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವ ಪ್ರ ಾರ, §“ದೇವರು
ತನ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸುವವರಿ ಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿರುವಂಥದೆಲ್ಲವನು್ನ ಕಣು್ಣ
ಾಣಲಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಅದರ ಾವನೆಯು ಮನುಷ ್ಯನ
ಹೃದಯದಲಿ್ಲ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ.” 10 *ನಮ ಾದರೋ ದೇವರು ತನ್ನ
ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಅದನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸಿದನು. ಆ ಆತ್ಮನು
ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳನು್ನ, ದೇವರ ಅ ಾಧ ಾದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಕೂಡ ಪರಿಶೋಧಿಸುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 11 ಮನುಷ ್ಯನೊಳಗಿನ
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ಆಲೋಚನೆಗಳು †ಅವನಲಿ್ಲರುವ ಮನುಷ ್ಯತ್ಮನಿಗಲ್ಲದೆ ಮ ಾ್ತರಿಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು? ಾಗೆಯೇ ದೇವ ಾಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ದೇವರ
ಆತ್ಮನೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾರಿಂದಲೂ ಗ್ರಹಿಸಲು ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
12 ಾವು ಇಹಲೋಕದ ಆತ್ಮವನು್ನ ಹೊಂದದೆ ದೇವರು ನಮಗೆ
ಉಚಿತ ಾಗಿ ದಯ ಾಲಿಸಿರುವ ವರಗಳನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ
ದೇವರಿಂದ ಬಂದ ಆತ್ಮವನೆ್ನೕ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.
13 ಇವುಗಳನು್ನ ಮನುಷ ್ಯ ಾನವು ಕಲಿಸಿದ ಾತುಗಳಿಂದ
ಹೇಳದೆ ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನೇ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಾತುಗಳಿಂದ ಹೇಳಿ
ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದವುಗಳನು್ನ ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದವರಿಗೆ ಯುಕ್ತ ಾದ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 14 ‡ ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾದವನು ದೇವ ಾತ್ಮನ
ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಬೇಡವೆನು್ನ ಾ್ತನೆ; ಅವು ಅವನಿಗೆ §ಹುಚು್ಚ ಾತ ಾಗಿ
ತೋರುತ್ತವೆ; *ಅವು ಆ ಾ್ಯತ್ಮದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ
ಬೇ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಅವುಗಳನು್ನ ಗ್ರಹಿಸ ಾರನು.
15 ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದ ನಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವನೋ ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ವಿವೇಚಿಸಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ; ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಾರೂ ವಿವೇಚಿಸಿ
ತಿಳಿಸಿಕೊಡಬೇ ಾಗಿಲ್ಲ. 16 †“ಕತರ್ನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು
ಆತನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುವವ ಾರು?” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ.
ಾ ಾದರೋ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮನಸ್ಸನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ.

3
1 ಆದರೆ ಸಹೋದರರೇ ಾನಂತೂ *ಆತಿ್ಮೕಕರೊಂದಿಗೆ
ಾತ ಾಡುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡದೆ † ಾ್ರಪಂಚಿಕರೂ

‡ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಎಳೆಗೂಸುಗಳೂ ಆಗಿರುವವರ ಾಗೆ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಬೇ ಾಯಿತು. 2 §ನಿಮಗೆ ಾಲು
† 2:11 2:11 ಾ. 20:27 ‡ 2:14 2:14 ಾ್ರಪಂಚಿಕನು § 2:14 2:14 1 ಕೊರಿ
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ಕುಡಿಸಿದೆನು ಆ ಾರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಆ ಾರವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ ನೀವು
ಇನೂ್ನ ಸಮಥರ್ ಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ನೀವು ಸಮಥರ್ ಾಗಿಲ್ಲ.
3 ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಇನೂ್ನ ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. *ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚ ಜಗಳಗಳುಇರುವಲಿ್ಲ, ನೀವು ಾ್ರಪಂಚಿಕ ಾಗಿದು್ದ ಕೇವಲ
ಬೇರೆ ಮನುಷ ್ಯರಂತೆ ನಡೆಯುತಿ್ತೕರಲ್ಲವೆ? 4 †ಒಬ್ಬನು, “ ಾನು
ೌಲನವನು” ಎಂದು,ಮತೊ್ತಬ್ಬನು, “ ಾನು ಅ ಲೊ್ಲೕಸನವನು”
ಎಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರು ಾಗ ನೀವು ಇನೂ್ನ ಕೇವಲ ಾ ಾನ್ಯ ಮನುಷ ್ಯರೇ
ಆಗಿದಿ್ದೕರಲ್ಲವೇ?

ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವವರು ದೇವರ ಕೈಯಲಿ್ಲ ಬರೀ
ಾಧನಗಳಷೆ್ಟ, ಾಯರ್ಕತರ್ನು ದೇವರೇ
5 ಾ ಾದರೆ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ಾರು? ೌಲನು ಾರು?

ಅವರ ‡ಸೇವೆಯ ಮು ಾಂತರ ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬುವವ ಾದಿರಿ
§ಕತರ್ನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ದಯ ಾಲಿಸಿದ ಪ್ರ ಾರ ಅವರು
ಸೇವೆ ಾಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದರೆ. 6 * ಾನು ಸಸಿಯನು್ನ ನೆಟೆ್ಟನು.
†ಅ ಲೊ್ಲೕಸನು ನೀರನು್ನ ಹೊಯಿ್ಯದನು. ‡ಆದರೆ ಅದನು್ನ
ಬೆಳೆಸಿದವನು ದೇವರೇ. 7 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೆಡುವವ ಾಗಲಿ,
ನೀರುಹೊಯು್ಯವವ ಾಗಲಿ ಮುಖ್ಯ ಾದವನಲ್ಲ. ಬೆಳೆಸುವ ದೇವರೇ
ಾ್ರಮುಖ್ಯ ಾ ಾತನು. 8 ನೆಡುವವನೂ, ನೀರು ಹೊಯು್ಯವವನೂ
ಸರಿಸ ಾನರೇ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. §ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಅವನವನ
ಶಮ್ರಕೆ ್ಕ ತಕ ್ಕಂತೆ ಕೂಲಿಯು ದೊರೆಯುವುದು. 9 * ಾವು ದೇವರ
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ತೆಕೆಲಸದವರು. ನೀವು †ದೇವರ ಹೊಲವೂ. ‡ದೇವರ
ಮಂದಿರವೂಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.

10 §ದೇವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೃಪೆಯ ಪ್ರ ಾರ ಾನು ಜಾಣೆ್ಮಯುಳ್ಳ
ಪ್ರವೀಣ ಾದ ಶಿಲಿ್ಪಯಂತೆ *ಅಸಿ್ತ ಾರ ಾಕಿದೆನು. ಮತೊ್ತಬ್ಬನು
ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಟು್ಟ ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ಾನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ
ಕಟು್ಟತಿ್ತದೆ್ದೕನೆಂದು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. 11 †

ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ‡ ಅಸಿ್ತ ಾರವನ್ನಲ್ಲದೆ ಮತೊ್ತಂದು ಅಸಿ್ತ ಾರವನು್ನ
ಾರೂ ಾಕ ಾರರಷೆ್ಟ. 12 ಆ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳಿ್ಳ,

ರತ್ನಗಳು, ಕಟಿ್ಟಗೆ, ಹುಲು್ಲ, ಆಪುಮುಂ ಾದವುಗಳಲಿ್ಲ ಾವುದರಿಂದ
ಕಟಿ್ಟದರೂ, 13 §ಅವನವನ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಕಟ ಾಗುವುದು. ಕಿ್ರಸ್ತನು
ಬರುವ ದಿನವು *ಬೆಂಕಿ ಡನೆ ಉದಯ ಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸವನು್ನ
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿ ತೋರಿಸುವುದು. ಅವನವನ ಕೆಲಸವೆಂಥದೆಂಬುದನು್ನ
ಆ ಬೆಂಕಿ ಶೋಧಿಸುವುದು. 14 ಒಬ್ಬನು ಆ ಅಸಿ್ತ ಾರದ ಮೇಲೆ
ಕಟಿ್ಟದು್ದ ಉಳಿದರೆ †ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕು ್ಕವುದು. 15 ಒಬ್ಬನು
ಕಟಿ್ಟದು್ದ ಸುಟು್ಟ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ನಷ್ಟ ಾಗುವುದು. ಾ ಾದರೋ
ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದುವನು. ಆದರೆ ‡ಬೆಂಕಿ ಳಗಿಂದ ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಂಡವನ
ಾಗಿರುವನು.
16 §ನೀವು ದೇವರ ಆಲಯ ಾಗಿದಿ್ದೕರೆಂದೂ ದೇವರ

ಆತ್ಮನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾಸ ಾಡು ಾ್ತನೆಂದೂ ನಿಮಗೆ ಗೊತಿ್ತಲ್ಲ ೕ?
17 ಾವ ಾದರೂ ದೇವರ ಆಲಯವನು್ನ ಾಶಪಡಿಸಿದರೆ ದೇವರು
ಅವನನು್ನ ಾಶಪಡಿಸುವನು. ಾಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಆಲಯವು
ಪವಿತ್ರ ಾದದು್ದ ಆ ಆಲಯವುನೀವೇ ಆಗಿದಿ್ದೕರಿ.
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ಕೊರಿ 6:16; ಎಫೆ 2:21:
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18 ಾವನೂತನ್ನನು್ನ ಾನೇ ೕಸಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ *ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಾವ ಾದರೂ ಲೋಕಸಂಬಂಧ ಾಗಿ ಾನಿ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ಾವಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾದರೆ ಅವನು ಾನಿ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ

“ಮೂಖರ್ ಾಗಲಿ” 19 ಾಕೆಂದರೆ †ಇಹಲೋಕದ ಾನವು
ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮೂಖರ್ತನ ಾಗಿದೆ. ‡“ಆತನು ಾನಿಗಳನು್ನ
ಅವರ ತಂತ್ರಗಳಲಿ್ಲಯೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆಂತಲೂ,”
20 §“ ಾನಿಗಳ ೕಚನೆಗಳು ನಿಷ್ಫಲ ಾದವುಗಳೆಂದು ಕತರ್ನು
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆಂತಲೂ” ಬರೆದದೆಯ ಾ್ಲ 21 ಆದ ಾರಣ
*ಮನುಷ ್ಯ ಾತ್ರದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳ್ಳದಿರಲಿ.
ಾಕೆಂದರೆ †ಸಮಸ್ತವೂ ನಿಮ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ. 22 ೌಲ ಾಗಲಿ,

ಅ ಲೊ್ಲೕಸ ಾಗಲಿ, ಕೇಫ ಾಗಲಿ ಲೋಕ ಾಗಲಿ, ಜೀವ ಾಗಲಿ
ಮರಣ ಾಗಲಿ ಈಗಿನ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ ಮುಂದಣ ಸಂಗತಿಗ ಾಗಲಿ
ಸಮಸ್ತವೂ ನಿಮ್ಮದೇ. 23 ‡ನೀವಂತೂ ಕಿ್ರಸ್ತನವರು, §ಕಿ್ರಸ್ತನು
ದೇವರಿನವನು.

4
ಅ ಸ್ತಲರ ಸೇವೆ

1 ಜನರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕಿ್ರಸ್ತನ ಸೇವಕರೆಂತಲೂ ದೇವರ ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ
ಸ ಾ್ಯಥರ್ಗಳ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ದೇವರ *ಮನೆ ಾತೆರ್ಯವರೆಂತಲೂ
ಪರಿಗಣಿಸಲಿ. 2 ಹೀಗಿರಲು ನಿ ಾರ್ಹಕರು ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿ
ಕಂಡುಬರುವದು ಅಗತ್ಯವಲ್ಲವೇ. 3 ನನ ಾದರೂ
ನಿಮಿ್ಮಂ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಮನುಷ ್ಯರು ಾಡುವ ವಿಚಾರಣೆ ಾಗಲಿ
ತೀ ಾ ಲಘುವೆನಿಸಿದೆ. ಾನೂ ನನ್ನನು್ನ ಾ್ಯಯತೀಪುರ್
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ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 4 †ನನ್ನಲಿ್ಲ ದೋಷವಿದೆಯೆಂದು ನನ್ನ
ಮನಸಿ್ಸಗೆ ತೋರುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೂ ಾನು ‡ನಿದೋರ್ಷಿಯೆಂದು
ನಿಣರ್ಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ನನ್ನನು್ನ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆ ಾಡುವವನು
ಕತರ್ನೇ. 5 ಆದ್ದರಿಂದ ಕತರ್ನು ಬರುವ § ಾಲಕಿ್ಕಂತ ಮುಂಚೆ
ಾವುದನು್ನ ಕುರಿತು ಾ್ಯಯತೀಪುರ್ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಆತನು

*ಕತ್ತಲೆಯಲಿ್ಲರುವ ಗುಪ್ತ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಬೆಳಕಿಗೆ ತರುವನು.
ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳನು್ನ ಪ್ರಕಟಪಡಿಸುವನು. †ಆ ಾಲದಲಿ್ಲ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ಬರತಕ್ಕ ಹೊಗಳಿಕೆಯು ದೇವರಿಂದ ದೊರಕುವುದು.

ೌಲನು ಕೊರಿಂಥ ಸಭೆಯವರನು್ನ ತಂದೆ ೕ ಾದಿಯಲಿ್ಲ
ಗದರಿಸಿದು್ದ

6 ಪಿ್ರಯರೇ, ಾನು ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ನನ್ನಗೂ
ಅ ಲೊ್ಲೕಸನಿಗೂ ಈ ನಿಯಮಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ಅನ್ವಯಿಸಿಕೊಂಡು
ಹೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು “ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿರುವುದನು್ನ
ಮೀರಿಹೋಗ ಾರದು,” ಎಂಬ ಈ ಾಕ್ಯದ ಅಥರ್ವನು್ನ ನಮಿ್ಮಂದ
ಕಲಿತುಕೊಂಡು, ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ಒಬ್ಬನನು್ನ ವಿರೋಧಿಸಿ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಪಕ್ಷವನು್ನ ಹಿಡಿದು ‡ಉಬಿ್ಬಕೊಳ್ಳ ಾರದುಎಂಬುದ ಾ್ಕಗಿದೆ.
7 ನಿನ್ನನು್ನ ಇತರರಿಗಿಂತಲೂ ಶೆ್ರೕಷ್ಠನ ಾ್ನಗಿ ಾಡಿದವರು ಾರು?
§ದೇವರಿಂದ ಹೊಂದದೆ ಇರುವಂಥದು ನಿನ್ನಲಿ್ಲ ಒಂ ಾದರೂ
ಉಂಟೋ? ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ಾಕೆ
ಕೊಚಿ್ಚಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕ? 8 ಇಷು್ಟ ಬೇಗನೆ ನೀವು ತೃಪ್ತ ಾದಿರಿ. ಇಷು್ಟಬೇಗನೆ
ಐಶ್ವಯರ್ವಂತ ಾದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಸ ಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಅರಸರಂತೆ ಆದಿರಿ.
ನೀವು ನಿಜ ಾಗಿ ಆಳುವವ ಾಗಿದ್ದರೇ ನನಗೆ ಆನಂದ ಾಗುತಿ್ತತು್ತ.
ಆಗ ಾವು ಸಹ ನಿ ್ಮಂದಿಗೆ ಆಳುತಿ್ತದೆ್ದೕವು. 9 ಾ ಾಗದೆ ದೇವರು
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ಅ ಸ್ತಲ ಾದ ನಮ್ಮನು್ನ *ಮರಣದ ತೀಪುರ್ ಹೊಂದಿದವರಂತೆ
†ಕಡೆಯವ ಾಗಿ ತೋರಿಸಿ ಾ್ದನೆಂದು ನನಗೆ ತೋಚುತ್ತದೆ. ಾವು
ಲೋಕದಲಿ್ಲ ದೇವದೂತರಿಗೂ, ಮನುಷ ್ಯರಿಗೂ ಅಂತೂ ಜಗತಿ್ತಗೆ ಾ್ಲ
ಾ ಾ್ಯಸ್ಪದ ಾದ ನೋಟ ಾದೆವು. 10 ‡ ಾವಂತೂ ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಮಿತ್ತ
ಮೂಖರ್ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. §ನೀ ೕ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ಬುದಿ್ಧವಂತ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ.
* ಾವು ಬಲಹೀನರು, ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠರು, ನೀವು ೌರವವುಳ್ಳವರು,
ಾವು ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. 11 ಈ ಗಳಿಗೆಯವರೆಗೂ † ಾವು
ಹಸಿದವರೂ, ಾ ಾರಿಕೆಯುಳ್ಳವರೂ, ವಸ್ತ ್ರವಿಲ್ಲದವರೂ,
‡ಪೆಟು್ಟ ತಿನು್ನವವರೂ §ಮನೆಯಿಲ್ಲದವರೂ, 12 *ಸ್ವಂತ ಕೈಗಳಿಂದ
ಕೆಲಸ ಾಡಿ ದುಡಿಯುವವರೂ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ. †ಶಪಿಸುವವರನು್ನ
ಆಶೀವರ್ದಿಸುತೆ್ತೕವೆ. ಜನರು ಹಿಂಸಿಸು ಾಗ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ.
13ಅಪ ಾದ ಹೊರಿಸುವವರನು್ನ ಕನಿಕರದಿಂದ ಾತ ಾಡಿಸುತೆ್ತೕವೆ.
ಾವು ಈಗಿನವರೆಗೂ ‡ಲೋಕದ ಕಸ ೕ ಎ ಾ್ಲದಕಿ್ಕಂತಲೂ
ಹೀನ ೕ ಎಂಬಂತೆ ಆಗಿದೆ್ದೕವೆ.

14 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಬರೆಯದೆ §ನನ್ನ
ಪಿ್ರಯ ಮಕ್ಕಳೆಂದು ಾವಿಸಿ ನಿಮಗೆ ಬುದಿ್ಧ ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗಿಯೇ
ಈ ಾತುಗಳನು್ನ ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 15 *ನಿಮಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ
ಬೋಧಕರು ಾವಿ ಾರು ಮಂದಿ ಇದ್ದರೂ ತಂದೆಗಳು ಬಹು
ಮಂದಿ ಇಲ್ಲ † ಾನೇ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಮೂಲಕ ಕಿ್ರಸ್ತ
ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ಪಡೆದ ತಂದೆ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. 16 ಆದ್ದರಿಂದ ‡ನನ್ನನು್ನ
* 4:9 4:9 ರೋ ಾ. 8:36: † 4:9 4:9ಅಥ ಾ ಕಡೆ ವಿನೋದ ಾಗಿ. ‡ 4:10
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ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಬೇಡಿಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
17 ಈ ಾರಣದಿಂದ §ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರಯ ಮತು್ತ ನಂಬಿಗಸ್ತ
ಮಗ ಾದ ತಿ ಥೆಯನನು್ನ *ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿ್ಟದೆ್ದೕನೆ.
† ಾನು ಪ್ರತಿ ಂದು ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ, ಎಲೆ್ಲಲಿ್ಲಯೂ ಬೋಧಿಸುವ
ಾಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲರುವ ನನ್ನ ನಡವಳಿಕೆಗಳನು್ನ ಅವನು ನಿಮ್ಮ
ನೆನಪಿಗೆ ತರುವನು. 18 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ೌಲನು ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದು ‡ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ. 19 ಆದರೆ
ಕತರ್ನ ಚಿತ್ತ ಾದರೆ § ಾನು ಬೇಗನೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು
ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿರುವವರ ಾತನು್ನ ಾತ್ರವಲ್ಲ ಅವರ ಬಲವನು್ನ
ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತೆ್ತೕನೆ. 20 *ದೇವರ ಾಜ್ಯವು ಾತಿನಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲ,
ಶಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಅಡಗಿದೆ. 21 ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟವೇನು? †ಬೆತ್ತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರಲೋ? ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದಲೂ ೌಮ್ಯದ ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ
ಕೂಡಿದವ ಾಗಿ ಬರಲೋ?

5
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದ ವಿಪರೀತಜಾರತ್ವವನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

1 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಜಾರತ್ವವುಂಟೆಂಬ ಸುದಿ್ದಯನು್ನ ಾನು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ.
*ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಂಡಿ ಾ್ದನಂತೆ.
ಅಂಥ ಜಾರತ್ವವು ಅನ್ಯಜನರಲಿ್ಲಯೂ ಸಹ ಇಲ್ಲ. 2 ಹೀಗಿದ್ದರೂ
†ನೀವು ದುಃಖಿಸದೆ, ಈ ಾಯರ್ ಾಡಿದವನನು್ನ ನಿ ್ಮಳಗಿಂದ
ಬಹಿಷ ್ಕರಿಸದೆ,ಉಬಿ್ಬಕೊಂಡಿದಿ್ದೕರ ಾ್ಲ. 3 ‡ ಾನಂತೂ ಾರೀರಿಕ ಾಗಿ
ನಿಮಿ್ಮಂದ ದೂರ ಾಗಿದ್ದರೂ, ಆತ್ಮದಿಂದ ಹತಿ್ತರದಲಿ್ಲದು್ದ ಈ ಾಯರ್
ಾಡಿದವನನು್ನ ಕುರಿತು ಆಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಹತಿ್ತರವಿದ್ದವನಂತೆ ತೀಪುರ್
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ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 4 §ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಾಮದಲಿ್ಲ
ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಬರು ಾಗ ಾನು *ಆತ್ಮದಿಂದ ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರುತೆ್ತೕನೆ
ಾಗೂ 5 ಅವನನು್ನ ಸೈ ಾನನಿಗೆ ಒಪಿ್ಪಸಿರಿ ಾಕೆಂದರೆ ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸುವಿನ †ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ ಅಂಥವನ ಆತ್ಮವು ರಕ್ಷಣೆ
ಹೊಂದುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವನ ಶರೀರ ಾವವು ಾಶ ಾಗುವಂತೆ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವಿನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ತೀಪುರ್ ಾಡಿದೆ್ದೕನೆ. 6 ನೀವು
ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದು ಒಳೆ್ಳಯದಲ್ಲ. ‡ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಳಿ ಕಲಸಿದರೆ
ಕಣಕವೆ ಾ್ಲ ಹುಳಿ ಾಗುತ್ತದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? 7ನೀವು
ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದವರೆನಿಸಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದಹಳೇಹುಳಿಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿ
ಹೊಸ ಕಣಕದಂ ಾಗಿರಿ. ಾಕೆಂದರೆಈ ಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಪಸ ್ಕಯಜ್ಞದ
ಕುರಿಮರಿಯು ಬಲಿ ಾಗಿದೆ; ಆ ಕುರಿಮರಿ ಾವುದೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ.
8 ಆದ ಾರಣ ಾವು §ಹಳೇ ಹುಳಿಯನು್ನ *ಅಂದರೆ ದು ಾರ್ಗರ್ತ್ವ
ಮತು್ತ ದುಷ್ಟತ್ವ ಎಂಬ ಹುಳಿಯನು್ನ ಇಟು್ಟಕೊಳ್ಳದೇ ಾ್ರ ಾಣಿಕತೆ
ಾಗೂ ಸತ್ಯತೆ ಎಂಬ ಹುಳಿಯಿಲ್ಲದ ರೊಟಿ್ಟಯನೆ್ನೕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹಬ್ಬವನು್ನ ಆಚರಿಸೋಣ.

9 ಜಾರರ ಸಹ ಾಸ ಾಡ ಾರದೆಂದು ನನ್ನ ಪತಿ್ರಕೆಯಲಿ್ಲ
ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 10ಅದು ಈ ಲೋಕದಲಿ್ಲರುವಜಾರರು,ಆಸೆಬುರುಕರು,
ಸುಲುಕೊಳು್ಳವವರು, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರು, ದ ಾದವರ
ಸಹ ಾಸವನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಡಬೇಕೆಂಬ ಅಥರ್ದಲಿ್ಲ ಅಲ್ಲ; † ಾಗೆ
ಬಿಡಬೇ ಾದರೆ ನೀವು ಈ ಲೋಕವನೆ್ನೕ ಬಿಟು್ಟಹೋಗಬೇ ಾದೀತು.
11 ಆದರೆ ‡ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಹೋದರನೆನಿಸಿಕೊಂಡವನು ಜಾರನು,
ಲೋಭಿಯು, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕನು, ಜಗಳಗಂಟನೂ, ಕುಡುಕನು,
ಸುಲುಕೊಳು್ಳವವನೂ ಆಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ಅವನ ಸಹ ಾಸ
§ 5:4 5:4 2 ಥೆಸ. 3:6; ಮ ಾ್ತ 16:19; 18:18; ೕ ಾ 20:23; 2 ಕೊರಿ 13:10
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† 5:5 5:5 1 ಕೊರಿ 1:8 ‡ 5:6 5:6 ಗ ಾ. 5:9; 1 ಕೊರಿ 15:33 § 5:8 5:8
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ಾಡ ಾರದು. ಅಂಥವನ ಸಂಗಡ ಊಟ ಸಹ ಾಡ ಾರದು
ಎಂದು ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 12 ಸಭೆಯ ಹೊರಗಿರುವವರನು್ನ
ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೇನಧಿ ಾರವಿದೆ? §ಒಳಗಿನವರನು್ನ
ತೀಪುರ್ ಾಡುವವರು ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ. 13 ಹೊರಗಿರುವವರನು್ನ
ತೀಪುರ್ ಾಡುವವನು ದೇವರು. “ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲರುವ *ಆ ದುಷ್ಟ
ವ್ಯಕಿ್ತಯನು್ನ ತೆಗೆದು ಾಕಿರಿ.”

6
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರು ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರಲ್ಲದವರಮುಂದೆ ಾ್ಯಜ್ಯ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

1 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಏ ಾದರೂ
ವಿ ಾದವಿದ್ದರೆ ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ *ದೇವಜನರೆದುರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಹೋಗದೇ ಅನ್ಯಜನರ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವಿರೋ?
2 †ದೇವಜನರು ಲೋಕಕೆ್ಕ ತೀಪುರ್ ಾಡುವರೆಂಬುದು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಲೋಕವು ನಿಮಿ್ಮಂದ ತೀಪರ್ನು್ನ
ಹೊಂದಬೇ ಾಗಿರುವಲಿ್ಲ ಅತ್ಯಲ್ಪ ಾದ ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನೀವು ಅನಹರ್ ಾಗಿದಿ್ದೕರೋ? 3 ಾವು
ದೇವದೂತರಿಗೂ ತೀಪುರ್ ಾಡುವೆವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ?
ಾ ಾದರೆ ಇಹಲೋಕ ಜೀವನದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಾವು
ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ತೀಪುರ್ ಾಡಬಹುದಲ್ಲವೇ? 4 ಇಹಲೋಕ
ಜೀವನಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಾ್ಯಯ ನಿಣರ್ಯಿಸುವುದಕೆ್ಕ
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲದ್ದರೆ, ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ತೀಪುರ್ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಗಣನೆಗೆ ಾರದವರನು್ನ ಏಕೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಳು್ಳತಿ್ತೕರಿ?
5 ನಿಮ್ಮನು್ನ ಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. ತನ್ನ
ಸಹೋದರರ ಮಧ್ಯದಲಿ್ಲ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬಲ್ಲವ ಾದ
ಬುದಿ್ಧವಂತನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ಇಲ್ಲ ೕ? 6 ಆದರೆ
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ಅದಕೆ್ಕ ಬದ ಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವಿ ಾ್ವಸಿಯು ಮತೊ್ತಬ್ಬ ವಿ ಾ್ವಸಿಯ ವಿರುದ್ಧ
ಾ್ಯ ಾಲಯಕೆ್ಕ ಹೋಗುವುದು ಅಲ್ಲದೆ ಅದನು್ನ ಅವಿ ಾ್ವಸಿಯ
ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಸರಿ ೕ? 7 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ವಿ ಾದಗಳಿರುವು ಾದರೆ ನೀವು ಸೋತವರೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಇದೇ
ಗುರು ಾಗಿದೆ, ಅದಕಿ್ಕಂತ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಸಹಿಸುವುದೇ ಮೇಲು;
ೕಸವನು್ನ ಅದರಿಂ ಾದ ‡ನಷ್ಟವನು್ನ ಾಕೆ ಾಳ ಾರದು?

8ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ §ಸ್ವಂತ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಅ ಾ್ಯಯವನು್ನ ಮತು್ತ
ೕಸವನು್ನ ಾಡಿದಿ್ದೕರಿ. 9 ಅನೀತಿವಂತರು ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ
ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಸುಳ್ಳನು್ನ
ನಂಬಬೇಡಿರಿ. ಜಾರರು, ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕರು, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು,
ಪುರುಷ ಾಮಿಗಳು, ಕಳ್ಳರು, 10 ಲೋಭಿಗಳು, ಕುಡುಕರು,
ಜಗಳ ಾಡುವವರು, ಸುಲುಕೊಳು್ಳವವರು *ಇವರೊಳಗೆ
ಒಬ್ಬ ಾದರೂ ದೇವರ ಾಜ್ಯಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 11 †ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ಅಂಥವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ‡ಕತರ್ ಾದ
ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ನಮ್ಮ ದೇವರ
ಆತ್ಮದಿಂದಲೂ ತೊಳೆಯಲ್ಪಟು್ಟ, §ಶುದಿ್ಧೕಕರಿಸಲ್ಪಟಿ್ಟದಿ್ದೕರಿ, ದೇವರಿಂದ
*ನೀತಿವಂತರೆಂಬ ನಿಣರ್ಯವನು್ನ ಹೊಂದಿದಿ್ದೕರಿ.
ದೇಹದಮೂಲಕ ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ

12 †“ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಹಕು ್ಕವುಂಟು,”
ಆದರೆ ಎಲ್ಲವು ಪ್ರ ೕಜನಕರವಲ್ಲ. “ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ ಹಕು ್ಕವುಂಟು” ಆದರೆ ಾನು ಾವುದಕೂ್ಕ

ಅಧೀನನಲ್ಲ. 13 ‡“ಭೋಜನ ಪ ಾಥರ್ಗಳು ಹೊಟೆ್ಟ ಾಗಿಯೂಮತು್ತ
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1 ಕೊರಿ 12:2-3, 22; 5:8; ಕೊಲೊ 3:7; ತೀತ 3:3 ‡ 6:11 6:11 ಅ. ಕೃ. 22:16;
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ಹೊಟೆ್ಟಯು ಭೋಜನಪ ಾಥರ್ಗಳಿ ಾಗಿಯೂ” ಇವೆ. ದೇವರು
ಇವೆರಡನೂ್ನ ಾಶ ಾಡುವನು. ಆದರೆ ದೇಹವು ಜಾರತ್ವಕೋಸ ್ಕರ
ಇರುವಂಥದಲ್ಲ. §ಕತರ್ನಿಗೋಸ ್ಕರ ಇರುವು ಾಗಿದೆ. *ಕತರ್ನು
ದೇಹಕೋಸ ್ಕರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 14 †ದೇವರು ಕತರ್ನನು್ನ
ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಪುನರು ಾ್ಥನಗೊಳಿಸಿದ ಾಗೆಯೇ ‡ನಮ್ಮನೂ್ನ
ತನ್ನ ಶಕಿ್ತಯಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸುವನು. 15 §ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಅಂಗಗ ಾಗಿವೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಅಂಗಗ ಾಗಿರುವಂಥವುಗಳನು್ನ ತೆಗೆದು ವೇಶೆ್ಯಯ ಅಂಗಗ ಡನೆ
ಸೇರಿಸುವುದು ಸರಿ ೕ? ಎಂದಿಗೂ ಾಗೆ ಾಡ ಾರದು
16 ವೇಶೆ್ಯ ಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವನು ಅವ ಂದಿಗೆ ಒಂದೇ
ದೇಹ ಾಗಿ ಾ್ದನೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? *“ಇಬ್ಬರು
ಒಂದೇ ಶರೀರ ಾಗಿರುವರೆಂದು” ದೇವರ ಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದ ಾ್ಲ.
17 ಆದರೆ ಕತರ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡವನು †ಆತನೊಂದಿಗೆ
ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 18 ಜಾರತ್ವವನು್ನ ಬಿಟು್ಟ ದೂರ
ಓಡಿಹೋಗಿರಿ. “ಮನುಷ ್ಯರು ಾಡುವ ಇತರ ಾಪಕೃತ್ಯಗಳು
ದೇಹದ ಹೊರಗಿವೆ”, ಆದರೆ ಜಾರತ್ವ ಾಡುವವನು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ
ದೇಹಕೆ್ಕ ವಿರೋಧ ಾಗಿ ಾಪ ಾಡು ಾ್ತನೆ. 19 ‡ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ
ಸೊತ್ತಲ್ಲವೆಂದುಮತು್ತ §ದೇವರಿಂದ ಾನ ಾಗಿಲಭಿಸಿದಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನು
ನಿ ್ಮಳಗೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ದೇವರ
ಪವಿ ಾ್ರಲಯ ಾಗಿದೆಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? 20 *ನೀವು
ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು ಆದ ಾರಣ †ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೂಲಕ
ದೇವರನು್ನ ಮಹಿಮೆಪಡಿಸಿರಿ.
§ 6:13 6:13 1 ಕೊರಿ 6:15-19 * 6:13 6:13ಎಫೆ 5:23 † 6:14 6:14ಅ.
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2:24;ಮ ಾ್ತ 19:5; ಾಕರ್ 10:8; ಎಫೆ 5:31 † 6:17 6:17 ಎಫೆ 4:4; ೕ ಾ
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ೕ ಾ 2:21 * 6:20 6:20 1 ಕೊರಿ 7:23;ಅ. ಕೃ. 20:28 † 6:20 6:20 1
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7
ಮದುವೆಯನು್ನ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆ

1 ನೀವು ಬರೆದು ಕಳುಹಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗೆ್ಗ ನನ್ನ
ಅಭಿ ಾ್ರಯವೇನೆಂದರೆ, ಸಿ್ತ ್ರೕಯರ *ಶರೀರ ಸಂಪಕರ್ವಿಲ್ಲದೆ
ಇರುವುದು ಪುರುಷನಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು; 2 ಆದರೆ ಜಾರತ್ವದ ಶೋಧನೆಗೆ
ಅವ ಾಶ ಕೊಡದಿರಲು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೂ ಸ್ವಂತ ಹೆಂಡತಿಯು
ಇರಲಿ ಮತು್ತ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬಳಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಗಂಡನು ಇರಲಿ. 3 ಗಂಡನು
ಹೆಂಡತಿಗೆ, ಾಗೆಯೇ ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನಿಗೆ ಒಗೆತನವನು್ನ
ಸಲಿ್ಲಸಲಿ 4 ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ ಅದು
ಗಂಡನಿಗುಂಟು. ಾಗೆಯೇ ಪುರುಷನಿಗೆ ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ
ಅಧಿ ಾರವಿಲ್ಲ ಅದು ಹೆಂಡತಿಗುಂಟು. 5 ಾ್ರಥರ್ನೆಗೆ ಸಮಯ
ಕೊಡುವುದ ಾ್ಕಗಿ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸಮ್ಮತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಾಲ ಅಗಲಿ
ಇರಬಹುದೇ ಹೊರತು ಅನ್ಯ ಾ ಾಗೆ ಾಡ ಾರದು. ಸೈ ಾನನು
ನಿಮಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದಿರುವುದನು್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ
ದುಷೆ್ಪ ್ರೕರಣೆಗೆ ಎಡೆ ಾಡದಂತೆ ತಿರುಗಿ ಕೂಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. 6 ಾನು
ಹೀಗೆ ಾಡಬಹುದೆಂದು ಹೇಳುತಿ್ತರುವುದು †ಆ ಯಲ್ಲ, ನನ್ನ
ಅಭಿ ಾ್ರಯವಷೆ್ಟೕ. 7 ಾನಿರುವಂತೆಯೇ ಎ ಾ್ಲ ಮನುಷ ್ಯರು
ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ‡ಒಬ್ಬನು ಒಂದು ವಿಧ ಾಗಿ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಇನೊ್ನಂದು ವಿಧ ಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ವರವನು್ನ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿ ಾ್ದರೆ.

8 ಅವಿ ಾಹಿತರನೂ್ನ ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರನೂ್ನ ಕುರಿತು
ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಾನಿರುವಂತೆಯೆ ಇರುವುದು
ಅವರಿಗೆ ಒಳೆ್ಳಯದು. 9 ಅವರು ಸಂಯಮಯಿಲ್ಲದವ ಾದರೆ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಾಕೆಂದರೆ ಾಮ ಾಪಪಡುವುದಕಿ್ಕಂತ
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದು ಉತ್ತಮ. 10ವಿ ಾಹಿತರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ
* 7:1 7:1 1 ಕೊರಿ 7:8, 26 † 7:6 7:6 1 ಕೊರಿ 7:12, 25 ‡ 7:7 7:7 1 ಕೊರಿ
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ಅಲ್ಲ §ಕತರ್ನ ಆ ಯು ಏನೆಂದರೆ, *ಹೆಂಡತಿಯು ಗಂಡನನು್ನ ಬಿಟು್ಟ
ಅಗಲ ಾರದು. 11 ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಗಲಿದರೂ †ಮದುವೆ ಾಗದೆ
ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವೆ ಗಂಡನ ಸಂಗಡ ಸಂ ಾನ ಾಗಿರಬೇಕು ಮತು್ತ
ಗಂಡನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ವಿಚೆ್ಛೕದನ ನೀಡ ಾರದು.

12 ಮಿ ಾ್ಕದವರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಕತರ್ನ ಾತಲ್ಲ ಆದರೆ ಾನು
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
ಹೆಂಡತಿಯಿರ ಾಗಿ ಆಕೆ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಸಂ ಾರ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ
ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೆ ಅವನು ಆಕೆಯನು್ನ ಬಿಡ ಾರದು. 13 ಾಗೆಯೇ ಒಬ್ಬ
ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಗಂಡನಿರ ಾಗಿ ಅವನು ಆಕೆ ಂದಿಗೆ
ಸಂ ಾರ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸಮ್ಮತಿಸಿದರೆ ಆಕೆಯು ಅವನನು್ನ
ಬಿಡ ಾರದು. 14 ಾಕೆಂದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಗಂಡನು
ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಪವಿತ್ರ ಾದನು ಮತು್ತ ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ
ಹೆಂಡತಿಯು ತನ್ನ ಗಂಡನ ನಿಮಿತ್ತ ಪವಿತ್ರ ಾದಳು. ಾಗಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಪವಿತ್ರ ಾಗುತಿ್ತದ್ದರು. ಈಗ ಾದರೋ ಅವರು
ಪವಿತ್ರರೇ ಆಗಿ ಾ್ದರೆ. 15 ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದ ಸಂ ಾತಿಯು
ಅಗಲಬೇಕೆಂದಿದ್ದರೆ ಅಗಲಿಹೋಗಲಿ ಇಂ ಾ ಸಂದಭರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತ ಸಹೋದರ ಾಗಲಿ ಅಥ ಾ ಸಹೋದರಿ ಾಗಲಿ ಬದ್ಧರಲ್ಲ.
ಸ ಾ ಾನದಲಿ್ಲರಬೇಕೆಂದು ದೇವರು ನಮ್ಮನು್ನ ಕರೆದಿ ಾ್ದನೆ.
16 ಸಿ್ತ ್ರೕಯೇ, ನೀನು ‡ನಿನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ ರ ಸುವಿಯೆಂದು ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ
ಗೊತು್ತ? ಪುರುಷನೇ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ರ ಸುವಿಯೆಂದು
ನಿನಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತು್ತ?

17ಆದರೆ §ಕತರ್ನು ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಿಗೆ ನೇಮಿಸಿರುವ ಜ ಾ ಾ್ದರಿಗೂ
ಾಗೂ ದೇವರು ಅವರನು್ನ ಾವುದಕೆ್ಕ ಕರೆದನೋ ಅದಕೂ್ಕ
ಸರಿ ಾಗಿ ಜೀವಿಸಲಿ. *ಹೀಗೆ ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ
ಅನುಸರಿಸಿಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅ ಾಪಿಸುತೆ್ತೕನೆ. 18 ದೇವರು
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ಕರೆದ ಾಲದಲಿ್ಲ ಾವ ಾದರೂ ಸುನ್ನತಿಯುಳ್ಳವ ಾಗಿದ್ದನೋ
ಅವನು ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವನಂ ಾಗ ಾರದು. ದೇವರು ಕರೆ ಾಗ
ಾವ ಾದರೂ ಸುನ್ನತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿ ಾ್ದನೋ ಅವನು

ಸುನ್ನತಿ ಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು. 19 †ಸುನ್ನತಿ ಇರುವುದೋ
‡ಸುನ್ನತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದೋ ಾ್ರಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ದೇವರ ಆ ಗಳನು್ನ
ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಾಗಿದೆ. 20 §ದೇವರು ಕರೆ ಾಗ
ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾವಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನೋಆಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲಯೇಇರಬೇಕು.
21 ದೇವರು ಕರೆ ಾಗ ನೀನು ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಾಸ ಾಗಿದಿ್ದೕ ೕ?
ಅದರ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸಬೇಡ ಆದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ
ಾಧ್ಯ ಾಗುವು ಾದರೆ ನೀನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗು. 22 ಾವ ಾದರೂ
ಾಸ ಾಗಿದು್ದ ಕತರ್ನಿಂದ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವನೋ ಅವನು *ಕತರ್ನ
ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ಅದೇ
ಪ್ರ ಾರ ಾವನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ಕರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟರುವನೋ
†ಅವನು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಾಸನು. 23 ‡ನೀವು ಕ್ರಯಕೆ್ಕ ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟವರು.
ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ ಾಸ ಾಗಬೇಡಿರಿ. 24 ಸಹೋದರರೇ, §ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
ಕರೆಯಲ್ಪಟಾ್ಟಗ ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲದ್ದನೋ ಅದೇ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ದೇವರ
ಮುಂದೆ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರಲಿ.
ಅವಿ ಾಹಿತರು ಮತು್ತ ವಿಧವೆಯರು

25 ಅವಿ ಾಹಿತ ಾದ ಕನೆ್ಯಯರನು್ನ ಕುರಿತಂತೆ *ಕತರ್ನಿಂದ
ಬಂದ ಆ ನನಗೆ ಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಾನು
ನಂಬಿಗಸ್ತ ಾಗಿರುವುದಕೆ್ಕ ಕತರ್ನಿಂದಕರುಣೆಯನು್ನ ಹೊಂದಿದವ ಾಗಿ
ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 26ಈಗಿನ ಕಷ್ಟ ಾಲದ ನಿಮಿತ್ತ
†ಇದ್ದ ಾಗೆಯೇ ಇರುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದೆಂದು ಾನು ಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
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27 ನೀನು ವಿ ಾಹಿತ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ
ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡ. ನೀನು ಅವಿ ಾಹಿತ ಾಗಿರುವು ಾದರೆ
ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಪಡೆದುಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಪ್ರಯತಿ್ನಸಬೇಡ.
28 ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀನು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಅದು
ಾಪವಲ್ಲ. ಕನಿ್ನಕೆಯು ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಾಪವಲ್ಲ.
ಆದರೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಂಡವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳು
ಸಂಭವಿಸುವವು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಉಂಟಾಗ ಾರದೆಂಬುದೇ
ನನ್ನ ಅಪೇ ಾಗಿದೆ. 29 ಸಹೋದರರೇ, ಾನು
ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, ‡ಸಮಯವು ಅತಿಕಡಿಮೆಯಿರುವುದ್ದರಿಂದ
ಇನು್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿಯುಳ್ಳವರು ಹೆಂಡತಿಯಿಲ್ಲದವರಂತೆಯೂ,
30 ಅಳುವವರು ಅಳದಂತೆಯೂ, ಸಂತೋಷಪಡುವವರು
ಸಂತೋಷಪಡದವರಂತೆಯೂ, ಕೊಂಡುಕೊಳು್ಳವವರು ಏನೂ
ಇಲ್ಲದವರಂತೆಯೂ, 31 ಲೋಕವನು್ನ ಅನುಭೋಗಿಸುವವರು
ಅದನು್ನ ಪರಿಪೂಣರ್ ಾಗಿ ಅನುಭೋಗಿಸದವರಂತೆಯೂ
ಇರಬೇಕು. ಾಕೆಂದರೆ §ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಡಂಬರವು ಗತಿಸಿ
ಹೋಗುತ್ತದೆ. 32ಆದರೆ *ನೀವುಚಿಂತೆಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದೇ
ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಮದುವೆ ಾಗದವನು ಾನು ಕತರ್ನನು್ನ ಹೇಗೆ
ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದು ಕತರ್ನ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತನೆ.
33ಮದುವೆ ಾದವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ ಹೇಗೆಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದು
ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತನೆ ಅವನು
ಆಸಕಿ್ತಗಳಲಿ್ಲ ಭಿನ್ನತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 34 ಅದರಂತೆ ಮುತೈದೆಗೂ,
ಕನಿ್ನಕೆಗೂ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವುಂಟು. ಮದುವೆ ಾಗದವಳು ಾನು
ದೇ ಾತ್ಮಗಳಲಿ್ಲ ಹೇಗೆ ಪವಿತ್ರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಕತರ್ನ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತಳೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಾದವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನನು್ನ
ಹೇಗೆ ಮೆಚಿ್ಚಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯಗಳನು್ನ ಕುರಿತು
ಚಿಂತಿಸು ಾ್ತಳೆ. 35 ಾನು ನಿಮಗೆ ನಿಬರ್ಂಧ ಏರಬೇಕೆಂದು
‡ 7:29 7:29 ರೋ ಾ. 13:11 § 7:31 7:31 1 ಪೇತ್ರ 1:24; 1 ೕ ಾ 2:17
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1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 7:36 xxiii 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 8:1

ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತಲ್ಲ. ನೀವು ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತ ಾಗದೆ ಕತರ್ನಿಗೆ
ಾನ್ಯತೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ, ನಿಷೆ್ಠಯುಳ್ಳವ ಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರ ೕಜನಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರವೇ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ. 36 ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ
ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಮ ಾರ್ದೆಯಲ್ಲವೆಂದು
ಾವಿಸಿದರೆ ಮತು್ತ ಆಕೆಯ ಾ್ರಯ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದ ಾ್ಲ
ಮದುವೆ ಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯವೆಂದು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿದರೆ
ತನಿ್ನಷ್ಟದಂತೆ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡಲಿ. ಅದು ಾಪವಲ್ಲ.
37 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು ದೃಢಚಿತ್ತ ಾಗಿದು್ದ ಬಲವಂತವೇನೂ ಇಲ್ಲದೆ
ತನಿ್ನಷ್ಟವನು್ನ ನಡಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಹಕು ್ಕಳ್ಳವ ಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ
ಾಡಿಕೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತನೊ್ನಳಗೆ ನಿಣರ್ಯಿಸಿ ಕೊಂಡರೆ

ಅವನು ಾಗೆಯೇ ಾಡುವುದು ಒಳೆ್ಳಯದು. 38 ಾ ಾದರೆ †ತನ್ನ
ಮಗಳನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡುವವನು ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ ಾಡು ಾ್ತನೆ,
ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಡದೆ ಇರುವವನು ಇನೂ್ನ ಒಳೆ್ಳಯದನು್ನ
ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನೆ. 39 ‡ಮುತೈದೆಯು ತನ್ನ ಗಂಡನು ಜೀವದಿಂದಿರುವ

ತನಕ ಅವನಿಗೆ ಬದ್ಧ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಗಂಡನು ಮರಣಹೊಂದಿದ್ದರೆ
ಆಕೆಯು ಬೇ ಾದವನನು್ನ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ
ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ. ಆದರೆ ಕತರ್ನಲಿ್ಲ ವಿ ಾ್ವಸಿ ಾದವನನು್ನ ಾತ್ರ
ಆಗಬೇಕು. 40 ಆದರೂ ಮದುವೆ ಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಾಗೆ ಇರುವುದು
ಆಕೆಗೆ ಸಂತೋಷಕರ ಾದದೆ್ದಂದು ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ. ನನಗೂದೇವರ
ಆತ್ಮವುಂಟೆಂದು ಾವಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

8
ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರವನು್ನ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆ

1 *ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳ ವಿಷಯವನು್ನ
ಕುರಿ ಾದರೋ. “ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ ಾನವುಂಟೆಂದು” ಾವು ಬಲೆ್ಲವು.
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ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಉಬಿ್ಬಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ †ಪಿ್ರೕತಿಯು ಭಕಿ್ತಯನು್ನ
ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ. 2ಒಬ್ಬನು ಾನು ‡ಏ ಾದರೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ್ದೕನೆಂದು
ಾವಿಸುವು ಾದರೆ §ಅವನು ತಿಳಿಯಬೇ ಾದ ರೀತಿಯಿಂದ
ಇನೂ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. 3 ಆದರೆ ಾವನು ದೇವರನು್ನ
ಪಿ್ರೕತಿಸು ಾ್ತನೋ ದೇವರು ಅವನನು್ನ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿ ಾ್ದನೆ.
4 ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ
ತಿನು್ನವುದರ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ, *“ಜಗತಿ್ತನಲಿ್ಲ ವಿಗ್ರಹವು ಏನೂ
ಅಲ್ಲವೆಂದು” ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತು್ತ †“ಒಬ್ಬ ದೇವರಿ ಾ್ದನೆ ಹೊರತು
ಬೇರೆ ದೇವರಿಲ್ಲವೆಂದೂ”ಬಲೆ್ಲವು. 5ಆ ಾಶದಲಿ್ಲ ಾಗಲಿಭೂಮಿಯ
ಮೇ ಾಗಲಿ ದೇವರುಗಳೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವಂಥವುಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ,
“ದೇವರುಗಳೆಂದೂ ಕತರ್ರೆಂದೂ ಪೂಜಿಸುವಂಥವುಗಳು”
ಬಹಳವಿದ್ದರೂ, 6 ‡“ನಮ ಾದರೋ ಒಬ್ಬನೇ ತಂದೆ ಾದ
ದೇವರು; §ಆತನೇ ಸಮಸ್ತಕೂ್ಕ ಮೂಲ ಾರಣನು; ಾವು
ಜೀವಿಸುವುದು ಆತನಿ ಾಗಿಯೇ, *ಮತು್ತ ಒಬ್ಬನೇ ಕತರ್ ಾದಯೇಸು
ಕಿ್ರಸ್ತನೆಂಬ ಏಕ ಕತರ್ನು ನಮಗಿ ಾ್ದನೆ. ಆತನ ಮು ಾಂತರವೇ
ಸಮಸ್ತವೂ ಉಂಟಾಯಿತು. † ಾವೂ ಆತನ ಮು ಾಂತರ
ಉಂಟಾದೆವು.” 7 ಆ ಾಗೂ್ಯ, ಈ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯು ಎಲ್ಲರಲಿ್ಲಯೂ
ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಾಗಿ, ‡ಕೆಲವರು ಈ ವರೆಗೂ ವಿಗ್ರಹಗಳ ಬಳಿಗೆ
ಹೋಗುವ ರೂಢಿಯಲಿ್ಲದರಿಂದ ಾವು ತಿನು್ನವ ಈ ಆ ಾರವು
ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದೆ್ದಂದು ತಿನು್ನ ಾ್ತರೆ; ಅವರ ಮನ ಾ್ಸ ಯು
ಬಲಹೀನ ಾದ್ದದರಿಂದ ಕಲುಷಿತ ಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ. 8 ಆದರೆ
ಾವು ತಿನು್ನವ §ಆ ಾರವು ದೇವರನು್ನ ಮೆಚಿ್ಚಸುವುದಿಲ್ಲ.
ತಿನ್ನದಿರುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವೂ ಇಲ್ಲ, ತಿನು್ನವುದರಿಂದ ಾಭವೂ ಇಲ್ಲ.
† 8:1 8:1 1 ಕೊರಿ 13:4-13 ‡ 8:2 8:2 ಗ ಾ. 6:3; 1 ಕೊರಿ 3:18 § 8:2
8:2 1 ಕೊರಿ 13:8-12 * 8:4 8:4 1 ಕೊರಿ 10:19;ಯೆ ಾ 41:24 † 8:4 8:4
1 ಕೊರಿ 8:6; ಧ ೕರ್ 4:35,39; 6:4 ‡ 8:6 8:6 1 ಕೊರಿ 8:4;ಎಫೆ 4:6 § 8:6
8:6 ರೋ ಾ. 11:36 * 8:6 8:6ಎಫೆ 4:5 † 8:6 8:6 ೕ ಾ 1:3 ‡ 8:7
8:7 ರೋ ಾ. 14:14,22,23 § 8:8 8:8 ರೋ ಾ. 14:17
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9 *ಆದರೆಈನಿಮ್ಮ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯವು ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ ಬಲಹೀನ ಾದವನಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡ ಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ. 10 ಾನಿ ಾದ ನೀನೇ
ವಿಗ್ರ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಊಟಕೆ್ಕ ಕುಳಿತಿರುವುದನು್ನ ದುಬರ್ಲ ಾದ
ಮನ ಾ್ಸ ಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರನು ಕಂಡರೆ ಅವನೂ ಕೂಡ
ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ಗಳನು್ನ ತಿನು್ನವುದಕೆ್ಕ
ಧೈಯರ್ಗೊಂಡನಲ್ಲವೇ. 11ಹೀಗೆ ಈ ನಿನ್ನ ಾನದಿಂದ †ಆ ಬಲಹೀನ
ಸಹೋದರನು ಾಶ ಾಗು ಾ್ತನೆ. ಅವನಿ ಾಗಿಯೂಕಿ್ರಸ್ತನು ತನ್ನ ಾ್ರಣ
ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲವೇ. 12 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ
ಾಡಿ ‡ಅವರ ದುಬರ್ಲ ಾದ ಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ ನೋಯಿಸಿದರೆ

ನೀವು §ಕಿ್ರಸ್ತನ ವಿರುದ್ಧ ಾಪ ಾಡುವವ ಾಗುತಿ್ತೕರಿ. 13 *ಆದ್ದರಿಂದ
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವು ನನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಗುವು ಾದರೆ
ಾನು ಎಂದಿಗೂ ಾಂಸವನು್ನ ತಿನು್ನವುದಿಲ್ಲ; ಾನು ನನ್ನ
ಸಹೋದರನಿಗೆ ಅಡಿ್ಡಯನು್ನಂಟು ಾಡುವುದಿ ಾ್ಲ.

9
ಅ ಸ್ತಲರ ಅಧಿ ಾರ

1 ಾನು ಸ್ವತಂತ್ರನಲ್ಲ ೕ? ಾನು *ಅ ಸ್ತಲನಲ್ಲ ೕ? †ನಮ್ಮ
ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸುವನು್ನ ಾನು ಕಂಡವನಲ್ಲವೇ? ‡ ಾನು ಕತರ್ನಲಿ್ಲ
ಾಡಿದ ಸೇವೆಯ ಪ್ರತಿಫಲವು ನೀವೇ ಅಲ್ಲವೇ? 2 ಇತರರಿಗೆ ಾನು

ಅ ಸ್ತಲನಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಿಮ ಾದರೋ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ. ಾನು
ಕತರ್ನ ಅ ಸ್ತಲ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ನೀವೇ ನನ್ನ ಮುದೆ್ರ ಾಗಿದಿ್ದರಿ.
3 ನನ್ನನು್ನ ವಿಮಶಿರ್ಸುವವರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತು್ಯತ್ತರವೇನೆಂದರೆ, 4 ಅನ್ನ,
ಾನಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ? 5 ಕೆ್ರ ೖಸ್ತವಿ ಾ್ವಸಿ ಾದ ಹೆಂಡತಿಯನು್ನ

* 8:9 8:9 1 ಕೊರಿ 10:23; ರೋ ಾ. 14:21; ಗ ಾ. 5:13 † 8:11 8:11
ರೋ ಾ. 14:15,20 ‡ 8:12 8:12ಮ ಾ್ತ 18:6 § 8:12 8:12ಮ ಾ್ತ 25:45
* 8:13 8:13 ರೋ ಾ. 4:13,21 * 9:1 9:1 ಅ. ಕೃ. 14:14; 2 ಕೊರಿ 12:12;
1ಥೆಸ. 2:6; 1 ತಿ . 2:7 † 9:1 9:1 1 ಕೊರಿ 15:8;ಅ. ಕೃ. 9:17; 18:9; 22:18;
23:11 ‡ 9:1 9:1 1 ಕೊರಿ 3:6
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ಕರೆದುಕೊಂಡು ಸಂಚರಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಮಿ ಾ್ಕದ ಅ ಸ್ತಲರಂತೆಯೂ,
ಕತರ್ನ §ಸಹೋದರರಂತೆಯ, ಮತು್ತ *ಕೇಫನಂತೆಯೂ ನಮಗೆ
ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ? 6 ಅಥ ಾ, ದುಡಿಯದೆ ಜೀವಿಸುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೂ
ಾನರ್ಬನಿಗೂ ಹಕಿ್ಕಲ್ಲವೇ? 7 † ಾವ ಸಿ ಾಯಿ ಾದರೂ ಸ್ವಂತ
ಖಚಿರ್ನಿಂದ ಸೇವೆ ಾಡುವುದುಂಟೋ? ‡ ಾ್ರ ಾತೋಟವನು್ನ
ಾಡಿದವನು ಅದರ ಫಲವನು್ನ ತಿನ್ನದೇ ಇರುವುದುಂಟೋ?

ತನ್ನ ಹಿಂಡನು್ನ ಾಕುವವನು ಅವುಗಳ ಾಲನು್ನ ಕುಡಿಯದೆ
ಜೀವಿಸುವುದುಂಟೋ? 8 ಾನು ಹೇಳಿದು್ದ ಬರೀ ಲೋಕ ಾಡಿಕೆಯ
ಾತೋ? ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವೂ ಇದನು್ನ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ?

9 §“ಕಣತುಳಿಯುವ ಎತಿ್ತನ ಾಯನು್ನ ಕಟ್ಟ ಾರದೆಂದು”
ೕಶೆಯ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ. ದೇವರು ಚಿಂತಿಸುವುದು

ಎತು್ತಗಳಿ ಾಗಿ ೕ? 10 ಖಂಡಿತ ಾಗಿ ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿಯೇ
ಆತನು ಹೇಳು ಾ್ತನಲ್ಲವೇ? ೌದು, *ನಮಗೋಸ ್ಕರ ಬರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಉಳುವವನು ಬೆಳೆಯಲಿ್ಲ ತನಗೆ ಾಲು ದೊರಕುವ ನಿರೀ ಯಿಂದ
ಉಳಬೇಕು, ಾಗೂ ಒಕು ್ಕವವನು ತನಗೆ ಸುಗಿ್ಗಯಲಿ್ಲ ಾಲು
ದೊರಕುವುದೆಂದು ನಿರೀ ಯಲಿ್ಲ ಒಕ್ಕಬೇಕು. 11 † ಾವು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ ಬೀಜವನು್ನ ಬಿತಿ್ತದ ಮೇಲೆ ನಿಮಿ್ಮಂದ ೌತಿಕ ಾದ
ಪೈರನು್ನ ಕೊಯು್ಯವುದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ೕ? 12 ಈ ಅಧಿ ಾರ
ಇತರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಎಷೊ್ಟೕ ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಇರಬೇಕ ಾ್ಲ?
‡ಆದರೂ ಾವು ಆ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ ಚ ಾಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಸು ಾತೆರ್ಗೆ ಅಡಿ್ಡ ಾಡ ಾರದೆಂದು ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡೆವು.
13 §ದೇ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಸೇವೆ ಸಲಿ್ಲಸುವವರು ದೇ ಾಲಯದಿಂದ
§ 9:5 9:5ಮ ಾ್ತ 12:46; 13:55; ಾಕರ್ 6:3; ೕ ಾ 7:3,5,10; ಅ. ಕೃ. 1:14;
ಗ ಾ. 1:19 * 9:5 9:5ಮ ಾ್ತ 8:14 † 9:7 9:7 1 ತಿ . 1:18; 2 ತಿ .
2:3,4. ‡ 9:7 9:7 1 ಕೊರಿ 3:6-8; ಧ ೕರ್ 20:6; ಾ. 27:18 § 9:9 9:9

ಧ ೕರ್ 25:4; 1 ತಿ . 5:18 * 9:10 9:10 ರೋ ಾ. 3:24 † 9:11 9:11
ರೋ ಾ. 15:27; ಗ ಾ. 6:6 ‡ 9:12 9:12 1 ಕೊರಿ 9:15,18;ಅ. ಕೃ. 20:33,34
§ 9:13 9:13 ಾಜ 6:16,26;ಅರಣ್ಯ 5:9,10; ಧ ೕರ್ 18:1
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ತಮ್ಮ ಬದುಕನು್ನ ಾಗಿಸಬೇಕೆಂದೂ ಮತು್ತ ಯಜ್ಞವೇದಿಯ
ಬಳಿ ಸೇವೆ ಾಡುವವರು ಆ ವೇದಿಗೆ ಬರುವ ಪ ಾಥರ್ಗಳಲಿ್ಲ
ಾಲುಹೊಂದು ಾ್ತರೆಂಬುದೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? 14 ಅದೇ
ರೀತಿ ಾಗಿ ಕತರ್ನು ಸಹ *ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರುವವರು
ಸು ಾತೆರ್ಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಆ ಾಪಿಸಿ ಾ್ದನೆ.

15 † ಾನಂತೂ ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಒಂದನೂ್ನ ಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ.
ನನಗೆ ಏ ಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಬೇಕೆಂಬ ಉದೆ್ದೕಶದಿಂದ ಾನು
ಇದನು್ನ ಬರೆಯುತಿ್ತಲ್ಲ. ಾ ಾದರೂ ಈ ಹೊಗಳಿಕೆಯನು್ನ
ವ್ಯಥರ್ ಾಡುವುದಕಿ್ಕಂತ ಾಯುವುದೇ ನನಗೆ ಲೇಸು. 16 ಾನು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರಿದರೂ ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ನನಗೇನೂ
ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ; ‡ ಾರಲೇ ಬೇಕೆಂಬ ನಿಬರ್ಂಧ ನನ್ನ ಮೇಲಿದೆ, ಾನು
ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಗತಿಯನು್ನ ಏನೆಂದು ಹೇಳಲಿ!
17 ಾನು ಸ್ವಂತ ಇಷ್ಟದಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನು್ನ ಾಡಿದರೆ ನನಗೆ
ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವುದು; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ §ಕತರ್ವ್ಯ ನನ್ನ ವಶಕೆ್ಕ
ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ. 18 ಾ ಾದರೆ ನನಗೆ ಸಿಗುವಬಹು ಾನವೇನು?
ಾನು *ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ ಾರು ಾಗ ಅದರಿಂದ ದೊರೆಯುವ
ಪ್ರತಿಫಲವನು್ನ ಪಡೆಯದೇ ಅದನು್ನ ಉಚಿತ ಾಗಿ ಾರುವುದೇ ನನಗೆ
ದೊರೆಯುವ ಪ್ರತಿಫಲ ಾಗಿದೆ.

19 ಾನು ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ †ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಿದ್ದರೂ ‡ಹೆಚು್ಚ
ಜನರನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು § ಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಾಸ ಾದೆನು. 20 ಯೆಹೂದ್ಯರನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ

*ಯೆಹೂದ್ಯರಿಗೆ ಯೆಹೂದ್ಯನಂ ಾದೆನು. ಾನು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ಅಧೀನನಲ್ಲದವ ಾದರೂ, ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ ಅಧೀನ ಾದವರನು್ನ
* 9:14 9:14 1 ಕೊರಿ 9:4; ಮ ಾ್ತ 10:10; ಲೂಕ 10:7 † 9:15 9:15 ಅ. ಕೃ.
18:3 ‡ 9:16 9:16 ಅ. ಕೃ. 4:20; ರೋ ಾ. 1:14 § 9:17 9:17 1 ಕೊರಿ
4:1; ಗ ಾ. 2:7 * 9:18 9:18 2 ಕೊರಿ 11:7; 12:13 † 9:19 9:19ವ. 1-23
‡ 9:19 9:19ಮ ಾ್ತ 18:15; 1ಪೇತ್ರ 3:1 § 9:19 9:19 2 ಕೊರಿ 4:5 * 9:20
9:20ಅ. ಕೃ. 16:3; 18:18; 21:23-26
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ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ಅಧೀನನಂ ಾದೆನು. 21 ಾನು ದೇವರ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ ಇಲ್ಲದವನಲ್ಲ,
ಕಿ್ರಸ್ತನ ನಿಯಮಕೊ್ಕಳ ಾದವನೇ; ಆದರೂ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರಕೆ ್ಕ
ಹೊರ ಾದವರನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದ ಾ್ಕಗಿ †ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರ
ಾಹಿರನಂ ಾದೆನು. 22 ‡ಬಲವಿಲ್ಲದವರನು್ನ ಸಂ ಾದಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ
ಾನೂ ಬಲವಿಲ್ಲದವ ಾದೆನು. ಾವ ವಿಧದಲಿ್ಲ ಾದರೂ
ಕೆಲವರನು್ನ ರ ಸಬೇಕೆಂದು §ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಂ ಾದೆನು.
23 ಇದೆಲ್ಲವನು್ನ ಸು ಾತೆರ್ಗೋಸ ್ಕರವೇ ಾಡಿ, ಾನು ಇತರರ
ಸಂಗಡ ಸು ಾತೆರ್ಯ ಆಶೀ ಾರ್ದದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಬೇಕೆಂದು
ಇದನು್ನ ಾಡುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.

24 ಕಿ್ರೕ ಾಂಗಣದಲಿ್ಲ ಅನೇಕರು ಓಟದ ಸ್ಪಧೆರ್ಯಲಿ್ಲ
ಾಗವಹಿಸು ಾ್ತರೆ, ಆದರೂ ಒಬ್ಬನು ಾತ್ರ ಜಯ ಾಲೆಯನು್ನ
ಪಡೆಯು ಾ್ತನೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೋ? ಅವರಂತೆ
*ನೀವೂ ಸಹ ಬಹು ಾನವನು್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಓಡಿರಿ.
25ಪ್ರತಿ ಬ್ಬ ಕಿ್ರೕ ಾಪಟುವು ತನ್ನ ತರಬೇತಿಯಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ
ಶಮೆದಮೆಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. ಅವರು ಾಡಿ ಹೋಗುವ
ಜಯ ಾಲೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ ಾಧನೆ ಾಡು ಾ್ತರೆ;
† ಾ ಾದರೋ ಾಡಿಹೋಗದ ಜಯ ಾಲೆಯನು್ನ ಹೊಂದುವುದಕೆ್ಕ
ಾಧನೆ ಾಡುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆ. 26 ಆದ್ದರಿಂದ ಾನು ಸಹ
ಗೊತು್ತಗುರಿಯಿಲ್ಲದವನಂತೆ ಓಡುವುದಿಲ್ಲ; ಾಳಿ ಂದಿಗೆ
ಗು ಾ್ದಡುವವನಂತೆ ಹೋ ಾಡುವುದಿಲ್ಲ. 27 ಇತರರಿಗೆ ಬೋಧಿಸಿದ
ಮೇಲೆ ಾನೇ ‡ಅ ೕಗ್ಯ ಾಗದಂತೆ, ನನ್ನ ದೇಹವನು್ನ ದಂಡಿಸಿ
§ ಾ್ವಧಿನದಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕನೆ.
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10
ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿ ೌಲನು ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯರ ದೃ ಾ್ಟಂತವನು್ನ

ಸೂಚಿಸಿದು್ದ
1 ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಅಪೇ ಸುವ ಸಂಗತಿ

ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಪೂವಿರ್ಕರೆಲ್ಲರೂ *ಮೇಘದ ಅಡಿಯಲಿ್ಲದು್ದ
ಸಮುದ್ರವನು್ನ ಾಟಿಹೋದರು. 2 †ಅವರೆಲ್ಲರೂ ೕಶೆಯನು್ನ
ಹಿಂ ಾಲಿಸುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಮೇಘದಲಿ್ಲಯೂ ಸಮುದ್ರದಲಿ್ಲಯೂ
ದೀ ಾ ಾ್ನನವನು್ನ ಹೊಂದಿದರು. 3 ಅವರೆಲ್ಲರೂ ‡ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ
§ಒಂದೇ ಆ ಾರವನು್ನ ತಿಂದರು. 4 *ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೈವಿಕ ಾದ
ಒಂದೇ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿದರು. ಹೇಗೆಂದರೆ ಅವರನು್ನ ಹಿಂ ಾಲಿಸುತಿ್ತದ್ದ
ದೈವಿಕ ಾದ ಬಂಡೆ ಳಗಿಂದ ಬಂದ ನೀರನು್ನ ಕುಡಿಯುತಿ್ತದ್ದರು. ಆ
ಬಂಡೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೇ. 5 ಆದರೂ ಅವರಲಿ್ಲ ಬಹು ಮಂದಿಯನು್ನ ದೇವರು
ಮೆಚ್ಚಲಿಲ್ಲ. †ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತು್ತ ಅವರ
ಶವಗಳು ಅಡವಿಯಲೆ್ಲಲ್ಲ ಬಿದ್ದವು. 6 ‡ಅವರು ಕೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳನು್ನ
ೕಹಿಸದಂತೆ ಾವು ೕಹಿಸುವವ ಾಗ ಾರದೆಂಬುದ ಾ್ಕಗಿ

ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ನಿದಶರ್ನಗ ಾಗಿವೆ. 7 ಅವರಲಿ್ಲ
ಕೆಲವರು ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕ ಾಗಿದ್ದರು, §“ಜನರು ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ,
ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಕುಳಿತುಕೊಂಡರು. ಾ ಾಭಿ ಾಷೆಯಿಂದ
ಕುಣಿ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಎದ್ದರು” ಎಂದು ಬರೆದಿದೆಯ ಾ್ಲ. *ನೀವು
ಅವರ ಾಗೆ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧಕ ಾಗಬೇಡಿರಿ. 8 †ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ಜಾರತ್ವ ಾಡಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲಿ್ಲ ಇಪ್ಪತು್ತ ಮೂರು ಾವಿರ
ಜನರು ಾವನ್ನಪಿ್ಪದರು. ‡ಅವರ ಾಗೆ ಾವು ಜಾರತ್ವ ಾಡದೆ
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ಇರೋಣ. 9 §ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಕತರ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿ ಸಪರ್ಗಳಿಂದ
ಾಶ ಾದರು. ಾವು ಪರೀ ಸದೆ ಇರೋಣ. 10 *ಇದಲ್ಲದೆ
ಅವರಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು ಗೊಣಗುಟಿ್ಟ ಸಂ ಾರಕ ದೂತನ ಕೈಯಿಂದ
ಾಶ ಾದರು. ನೀವು ಗುಣಗುಟ್ಟಬೇಡಿರಿ. 11 ಅವರಿಗೆ
ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಸಂಗತಿಗಳು ನಿದಶರ್ನರೂಪ ಾಗಿವೆ. ಮತು್ತ
ಯು ಾಂತ್ಯಕೆ ್ಕ ಬಂದಿರುವವ ಾದ ನಮಗೆ ಇದು †ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ
ಾತುಗ ಾಗಿ ಬರೆದಿವೆ. 12 ‡ಆದ ಾರಣ ನಿಂತಿದೆ್ದೕನೆಂದು

ನೆನಸುವವನು ಬೀಳದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಾಗಿರಲಿ. 13 ಮನುಷ ್ಯರಿಗೆ
ಾ ಾರಣ ಾಗಿ ಬರುವ ಶೋಧನೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಾವುದೂ
ನಿಮಗೆ ಸಂಭವಿಸಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ. §ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತನು. ನಿಮ್ಮ
ಶಕಿ್ತಗೆ ಮೀರುವ ಶೋಧನೆಯನು್ನ ನಿಮಗೆ ಬರಗೊಡಿಸದೆ ನೀವು
ಅದನು್ನ ಸಹಿಸುವುದಕೆ್ಕ ಶಕ್ತ ಾಗುವಂತೆ ಶೋಧನೆ ಾಗುತ್ತಲೇ
*ತಪಿ್ಪಸಿಕೊಳು್ಳವ ಾಗರ್ವನು್ನ ಸಿದ್ಧ ಾಡುವನು.
ಕಿ್ರಸ್ತ ಸೇವೆಗೂ ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಗೂ ಸಂಬಂಧವೇನೂ

ಇರ ಾರದೆಂಬ ಬೋಧನೆ
14 ಆದ್ದರಿಂದ ಪಿ್ರಯರೇ, †ವಿಗ್ರ ಾ ಾಧನೆಯನು್ನ ಬಿಟು್ಟ

ದೂರ ಾಗಿರಿ. 15 ನೀವು ವಿವೇಕಿಗಳೆಂದು ಇದನು್ನ ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ.
ಾನು ಹೇಳುವುದನು್ನ ನೀವೇ ೕಚಿಸಿರಿ. 16 ‡ ಾವು ದೇವರ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿ ಾನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಾನ ಾಡುವುದು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ರಕ್ತದಲಿ್ಲ ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ?
§ ಾವು ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ಮುರಿದು ತಿನು್ನವುದು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಾಲು ಾರ ಾಗಿದೆ್ದೕವೆಂಬುದನು್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದಲ್ಲವೇ? 17 ರೊಟಿ್ಟ
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ಒಂದೇ ಆಗಿರುವ ಾಗೆ ಅನೇಕ ಾಗಿರುವ ಾವೆಲ್ಲರು *ಒಂದೇ
ದೇಹದಂತಿದೆ್ದೕವೆ. ಾಕೆಂದರೆ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಆ ಒಂದೇ
ರೊಟಿ್ಟಯಲಿ್ಲ ಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನು್ನತೆ್ತೕವೆ. 18 ಇ ಾ್ರಯೇಲ್ಯ
ಜನರ ಕುರಿತು ೕಚಿಸಿರಿ. †ಯಜ್ಞ ಾಡಿದ್ದನು್ನ ತಿನು್ನವವರು
ಯಜ್ಞವೇದಿ ಡನೆ ಾಲು ಾರ ಾಗಿ ಾ್ದರಲ್ಲವೇ. 19 ಾ ಾದರೆ
ಾನು ಏನು ಹೇಳಿದ ಾ ಾಯಿತು? ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ಸಿದ
ಆ ಾರಪ ಾಥರ್ವು ಾಸ್ತವವೆಂದೋ ಅಥ ಾ ವಿಗ್ರಹವು
‡ ಾಸ್ತವವೆಂದು ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯ ೕ? ಅಲ್ಲ, 20 ಆದರೆ
ಅನ್ಯಜನರು ಾವು ಅಪಿರ್ಸುವ ಬಲಿಗಳನು್ನ ದೇವರಿಗಲ್ಲ,
§ದೆವ್ವಗಳಿಗೆ ಅಪಿರ್ಸು ಾ್ತರೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿ ಾ್ರಯವು. ನೀವು
ದೆವ್ವಗ ಡನೆ ಾಲು ಾರ ಾಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟವಲ್ಲ.
21 *ನೀವು ಕತರ್ನ ಾನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ಾಗೂ ದೆವ್ವಗಳ
ಾನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲಯೂ ಕುಡಿಯ ಾರಿರಿ. ಕತರ್ನ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂ
ಮತು್ತ ದೆವ್ವಗಳ ಪಂಕಿ್ತಯಲಿ್ಲಯೂಊಟ ಾಡ ಾರಿರಿ. 22 †ಕತರ್ನಿಗೆ
ಕೋಪವನು್ನಂಟು ಾಡಿ ರೇಗಿಸಬೇಕೆಂದಿದೆ್ದೕ ೕ? ಆತನಿಗಿಂತಲೂ
ಾವು ಬಲಿಷ್ಠರೋ?
ವಿಗ್ರಹಕೆ್ಕ ಅಪಿರ್ತ ಾದದ್ದನು್ನ ತಿನ್ನಬಹುದೋ ಾರದೋ ಎಂಬ

ವಿಚಾರದಲಿ್ಲ ಪರರ ಹಿತವನು್ನ ಲ ಸುವುದೇಮುಖ್ಯ ಾದದು್ದ
23 ‡“ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ನನಗೆ

ಅಧಿ ಾರವುಂಟು.” ಆದರೆಎಲ್ಲವೂಪ್ರ ೕಜನಕರ ಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.
“ಎ ಾ್ಲ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಅಧಿ ಾರವುಂಟು” ಆದರೆ
ಎಲ್ಲವೂ ಜನರನು್ನ ಭಕಿ್ತಯಲಿ್ಲ ಬೆಳೆಸುವುದಿಲ್ಲ. 24 §ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು
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ವ 33 ನೋಡಿರಿ
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ತನ್ನ ಹಿತವನು್ನ ಚಿಂತಿಸದೇ ಪರಹಿತವನು್ನ ಚಿಂತಿಸಲಿ. 25 * ಾಂಸದ
ಅಂಗಡಿಯಲಿ್ಲ ಾರುವಂಥದು್ದ ಏನಿದ್ದರೂ ಅದನು್ನ ಮನ ಾ್ಸ ಯಲಿ್ಲ
ಸಂಶಯಹುಟಿ್ಟಸುವಂತೆವಿಚಾರ ಾಡದೇತಿನಿ್ನರಿ. 26 †“ಭೂಮಿಯು
ಅದರಲಿ್ಲರುವ ಸಮಸ್ತವೂ ಕತರ್ನದಲ್ಲವೇ.” 27 ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ
ನಂಬದವರಲಿ್ಲ ಒಬ್ಬನು ನಿಮ್ಮನು್ನ ಊಟಕೆ್ಕ ಕರೆಯು ಾಗ
ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ನಿಮಗಿಷ್ಟವಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೇನು ಬಡಿಸಿದರೂ
ಮನ ಾ್ಸ ಯನು್ನ ಪ್ರಶಿ್ನಸದೇ ಅದನು್ನ ತಿನಿ್ನರಿ. 28 ಆದರೆ ಒಬ್ಬನು
ನಿಮಗೆ “ಇದು ವಿಗ್ರ ಾಲಯದಲಿ್ಲ ಬಲಿಕೊಟ್ಟದು್ದ” ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ
ಈ ಸಂಗತಿಯನು್ನ ತಿಳಿಸಿದವನ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಮನ ಾ್ಸ ಯ
ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ ಅದನು್ನ ತಿನ್ನಬೇಡಿರಿ. 29 ‡ಅದು ನಿನ್ನ ಸ್ವಂತ
ಮನ ಾ್ಸ ಾಗಿ ಅಲ್ಲ;ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮನ ಾ್ಸ ಾಗಿಯೇ ಹೇಳ ಾಗಿದೆ.
§ಮತೊ್ತಬ್ಬನ ಮನ ಾ್ಸ ಯ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಾ್ವತಂತ್ರ ್ಯಕೆ ್ಕ ಾಕೆ
ತೀ ಾರ್ಗಬೇಕು? 30 ಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಡನೆ ಊಟ ಾಡಿ
ದೇವರನು್ನ ಸು್ತತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪ ಾಥರ್ಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ನನಗೆ
ಾಕೆ ದೂಷಣೆ ಾಗಬೇಕು? 31 ಹೀಗಿರ ಾಗಿ ನೀವು ತಿಂದರೂ,

ಕುಡಿದರೂ,ಇನೆ್ನೕನು ಾಡಿದರೂ *ಎಲ್ಲವನೂ್ನ ದೇವರಮಹಿಮೆ ಾಗಿ
ಾಡಿರಿ. 32ಯೆಹೂದ್ಯರಿ ಾಗಲಿ ಗಿ್ರೕಕರಿ ಾಗಲಿ ದೇವರ ಸಭೆ ಾಗಲಿ

ವಿಘ್ನ ಾಗಬೇಡಿರಿ. 33 ಾನಂತೂ ಸ್ವಪ್ರ ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ ಚಿಂತಿಸದೇ
ಮನುಷ ್ಯರೆಲ್ಲರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಬೇಕೆಂದು ಅವರ ಪ್ರ ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ
ಚಿಂತಿಸಿ, ಎಲ್ಲರನು್ನ ಎ ಾ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲಿ್ಲ ಮೆಚಿ್ಚಸುವವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.

11
1 * ಾನು ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಅನುಸರಿಸುವಂತೆಯೇ ನೀವು ನನ್ನನು್ನ

ಅನುಸರಿಸುವವ ಾಗಿರಿ.
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ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಮುಸುಕಿಲ್ಲದೆ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ದೇ ಾ ಾಧನೆ ಾಡುವುದು
ಯುಕ್ತವಲ್ಲ

2 ನೀವು ಎ ಾ್ಲದರಲಿ್ಲಯೂ ನನ್ನನು್ನ ಾಪಕ ಾಡಿಕೊಂಡು ಾನು
ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನು್ನ ಅನುಸರಿಸಿ ನಡೆಯುತಿ್ತೕರೆಂದು
ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳುತೆ್ತೕನೆ. 3 ಆದರೂ ನೀವು ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ತಿಳಿದಿರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಇಷ್ಟ. ಅದೇನೆಂದರೆ †ಪ್ರತಿ ಪುರುಷನಿಗೂ
ಕಿ್ರಸ್ತನು ತಲೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. ‡ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಪುರುಷನು ತಲೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
§ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ದೇವರು ತಲೆ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ. 4 ತಲೆಯನು್ನ ಮುಚಿ್ಚಕೊಂಡು
ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಾ್ನಗಲಿ, *ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡುವ ಪುರುಷನು
ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 5ತಲೆಯಮೇಲೆಮುಸುಕು
ಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ಾ್ರಥರ್ನೆಯ ಾ್ನಗಲಿ †ಪ್ರ ಾದನೆಯ ಾ್ನಗಲಿ ಾಡುವ
ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ತನ್ನ ತಲೆಯನು್ನ ಅವ ಾನಪಡಿಸು ಾ್ತಳೆ. ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಮುಸುಕಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದೂ ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದೂ ಒಂದೇ.
6 ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಆಕೆಯು ಕೂದಲನು್ನ
ತೆಗೆಯಿಸಿಬಿಡಬೇಕಷೆ್ಟ. ಆದರೆ ಕೂದಲನು್ನ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ
ತಲೆಬೋಳಿಸಿಕೊಳು್ಳವು ಾಗಲಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಗೆ ಅವ ಾನಕರ ಾಗಿದ್ದರೆ
ಆಕೆಯು ಮುಸುಕನು್ನ ಾಕಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 7 ‡ಪುರುಷನು ದೇವರ
ಪ್ರತಿರೂಪವೂ ಮತು್ತ ಪ್ರ ಾವವೂ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ತಲೆಯನು್ನ
ಮುಚಿ್ಚಕೊಳ್ಳ ಾರದು. ಸಿ್ತ ್ರೕ ಾದರೋಪುರುಷನಪ್ರ ಾವ ಾಗಿ ಾ್ದಳೆ.
8 §ಪುರುಷನು ಸಿ್ತ ್ರೕಯಿಂದ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಪುರುಷನಿಂದ ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾದಳು. 9 ಇದಲ್ಲದೆ ಪುರುಷನು
ಸಿ್ತ ್ರೕಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ *ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಪುರುಷನಿಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿ ಸೃಷಿ್ಟಸಲ್ಪಟ್ಟಳು. 10 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
† 11:3 11:3 ಎಫೆ 1:22; 4:15; 5:23 ‡ 11:3 11:3 ಆದಿ 3:16 § 11:3
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†ದೂತರ ನಿಮಿತ್ತ ಾಗಿ ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪುರುಷನ ಅಧಿ ಾರವನು್ನ
ಸೂಚಿಸುವ ಮುಸುಕನು್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಾಕಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು.
11 ಆದರೂ ‡ಕತರ್ನ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಪುರುಷರಿಲ್ಲದೆ ಸಿ್ತ ್ರೕಯರೂ,
ಸಿ್ತ ್ರೕಯರಿಲ್ಲದೆ ಪುರುಷರೂ ಇಲ್ಲ. 12 ಸಿ್ತ ್ರೕಯು ಪುರುಷನಿಂದ
ಉತ್ಪತಿ್ತ ಾದಳು. ಾಗೆಯೇ ಪುರುಷನು ಸಿ್ತ ್ರೕ ಮೂಲಕ ಾಗಿ
ಹುಟು್ಟ ಾ್ತನೆ. ಆದರೆ ದೇವರೇ §ಸಮಸ್ತವನು್ನ ಸೃಷಿ್ಟಸಿ ಾತನು.
13 ನಿ ್ಮಳಗೆ ನೀವೇ ೕಚಿಸಿ ತೀ ಾರ್ನಿಸಿಕೊಳಿ್ಳರಿ. ಸಿ್ತ ್ರೕಯು
ಮುಸುಕು ಾಕಿಕೊಳ್ಳದೆ ದೇವರಿಗೆ ಾ್ರಥರ್ನೆ ಾಡುವುದು
ಯುಕ್ತ ೕ 14 ಪುರುಷನು ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು
ಅವನಿಗೆಅವ ಾನಕರ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ, 15ಸಿ್ತ ್ರೕಯುಉದ್ದ ಕೂದಲು
ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರೆ ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಮುಸುಕಿಗೆ ಬದ ಾಗಿ ನೀಡ ಾಗಿದು್ದ
ಅದು ಅವಳಿಗೆ ೌರವ ಾಗಿದೆಯೆಂದೂ ಾ್ವ ಾವಿಕ ಾಗಿ ನಿಮಗೆ
ತಿಳಿಯುತ್ತದಲ್ಲ ೕ? 16 ಾವ ಾದರೂ ಇದರ ಕುರಿತು ಾ ಾ್ವದ
ಾಡುವು ಾದರೆ ಇಂಥ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಮಲಿ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮತು್ತ ದೇವರ

ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲಯೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳಿ್ಳರಿ.
ಕತರ್ನ ಭೋಜನವನು್ನ ಕ್ರಮತಪಿ್ಪ ಆಚರಿಸಿದ್ದನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

17 ಾನು ಇನು್ನ ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಪಣೆಕೊಡುವಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ
ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ. ಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಒಟಾ್ಟಗಿ ಸೇರಿಬರುತಿ್ತರುವುದು
ಕೇಡಿ ಾಗಿಯೇ ಹೊರತು ಮೇಲಿ ಾಗಿಯಲ್ಲ. 18 ಹೇಗೆಂದರೆ
ದಲನೆಯ ಾಗಿ ನೀವು ಸಭೆ ಾಗಿ ಸೇರಿಬರು ಾಗ *ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ಭಿನ್ನತೆ, ಭೇದಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆಂದು ಕೇಳಿದೆ್ದೕನೆ. ಮತು್ತ ಇದು
ನಿಜವೆಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟಿ್ಟಗೆ ನಂಬುತೆ್ತೕನೆ. 19 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಕೆಲವರು
ೕಗ ್ಯರೆಂದು ಕಂಡುಬರುವುದ ಾ್ಕಗಿ †ಭಿ ಾ್ನಭಿ ಾ್ರಯಗಳು

ಇರುವುದು ಅವಶ್ಯವೇ. 20 ನೀವೆಲ್ಲರು ಸೇರಿಬರು ಾಗ ನೀವು
† 11:10 11:10 ದೂತರು ನೋಡು ಾ್ತರೆಂದು ‡ 11:11 11:11 ಗ ಾ. 3:28
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ಾಡುವ ಭೋಜನವು ಕತರ್ನ ಭೋಜನವಲ್ಲ. 21 ಭೋಜನ
ಾಡುವಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ಾನು ತಂದದ್ದನು್ನ ಮತೊ್ತಬ್ಬರಿಗಿಂತ

ಮುಂ ಾಗಿ ಊಟ ಾಡು ಾ್ತನೆ. ಹೀಗೆ ಒಬ್ಬನು ಹಸಿದಿರು ಾ್ತನೆ
ಮತೊ್ತಬ್ಬನು ಕುಡಿದು ಮತ್ತ ಾಗಿರು ಾ್ತನೆ. 22 ನಿಮಗೆ ತಿನು್ನವುದಕೂ್ಕ,
ಕುಡಿಯುವುದಕೂ್ಕ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ ೕ? ಅಥ ಾ ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ
ಅಸಡೆ್ಡ ಾಡಿಏನೂಇಲ್ಲದವರನು್ನ ‡ಅವ ಾನ ಾಡುತಿ್ತೕ ಾ? ಾನು
ನಿಮಗೇನು ಹೇಳಲಿ? ನಿಮ್ಮನು್ನ ಹೊಗಳಲೋ? ಈ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ
ಹೊಗಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಕತರ್ನ ಭೋಜನದ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಬೋಧನೆ

23 ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಉಪದೇಶವನು್ನ §ಕತರ್ನಿಂದ
ಹೊಂದಿದೆನು. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಾನು ಹಿಡಿದು
ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟ ಾತಿ್ರಯಲಿ್ಲ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಸೊ್ತೕತ್ರ
ಾಡಿ ಅದನು್ನ ಮುರಿದು, 24 “ಇದು*ನಿಮಗೋಸ ್ಕರ ಾಗಿರುವ

ನನ್ನ ದೇಹ, ನನ್ನನು್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ†ಹೀಗೆ ಾಡಿರಿ”
ಅಂದನು. 25 ಊಟ ಾದ ಮೇಲೆ ಆತನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ
ಾನ ಾತೆ್ರಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ‡“ಈ ಾನ ಾತೆ್ರಯು
ನನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ಾ್ಥಪಿತ ಾಗುವ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನು್ನ
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇದರಲಿ್ಲ ಾನ ಾಡು ಾಗೆಲೆ ಾ್ಲ ನನ್ನನು್ನ
ನೆನಪು ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಕೊ್ಕೕಸ ್ಕರ ಇದನು್ನ ಾನ ಾಡಿರಿ”
ಅಂದನು. 26 ನೀವು ಈ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದು ಈ ಾನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಾನ ಾಡುವಷು್ಟ ಾರಿ ಕತರ್ನ ಮರಣವನು್ನ §ಆತನು ಬರುವ
ತನಕ ಪ್ರಸಿದಿ್ಧಪಡಿಸುತಿ್ತೕರಿ. 27 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾವ ಾದರೂ
ಅ ೕಗ್ಯ ಾಗಿ ಕತರ್ನ ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತಿಂದರೆ ಇಲ್ಲವೆ ಆತನ
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ಾನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ ಾನ ಾಡಿದರೆ ಅವನು *ಕತರ್ನ ದೇಹಕೂ್ಕ ಮತು್ತ
ಕತರ್ನ ರಕ್ತಕೂ್ಕ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೊ್ರೕಹ ಾಡಿದವ ಾಗಿರುವನು.
28 ಪ್ರತಿ ಮನುಷ ್ಯನು ತನ್ನನು್ನ ಪರೀ ಸಿಕೊಂಡವ ಾಗಿ ಆ
ರೊಟಿ್ಟಯನು್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿನ್ನಲಿ, ಆ ಾನ ಾತೆ್ರಯಲಿ್ಲ
ಕುಡಿಯಲಿ. 29 ಾಕೆಂದರೆ ಕತರ್ನ ದೇಹವೆಂದು ವಿವೇಚಿಸದೇ
ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವವನು ಾಗೆ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ
ಾ್ಯಯತೀಪಿರ್ಗೊಳ ಾಗುವನು. 30 ಈ ಾರಣದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ
ಬಹು ಮಂದಿ ಬಲಹೀನರು ಮತು್ತ ರೋಗಿಗಳು ಆಗು ಾ್ತರೆ ಮತು್ತ
ಅನೇಕರು ಾಯು ಾ್ತರೆ. 31 †ನಮ್ಮನು್ನ ಾವೇ ಪರೀ ಸಿಕೊಂಡರೆ
ಾ್ಯಯ ವಿಚಾರಣೆಗೊಳ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. 32 ಆದರೆ ಾವು ಕತರ್ನಿಂದ
ಾ್ಯಯವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳ ಾಗಿರ ಾಗಿ ಆತನು, ನಮಗೆ ‡ಲೋಕದವರ
ಸಂಗಡ ಅಪ ಾಧಿಗಳೆಂಬ ನಿಣರ್ಯ ಾಗ ಾರದೆಂದು ನಮ್ಮನು್ನ
ದಂಡನೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸು ಾ್ತನೆ. 33 ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ,
ಈ ಭೋಜನವನು್ನ ಾಡುವುದಕೆ್ಕ ಸೇರಿಬರು ಾಗ ಒಬ್ಬರು
ಇನೊ್ನಬ್ಬರಿ ಾಗಿ ಾಯಿರಿ. 34 §ಒಬ್ಬನು ಹಸಿದರೆ ಅವನು
ಮನೆಯಲೆ್ಲೕ ಊಟ ಾಡಲಿ ನೀವು ಸೇರಿಬಂದದು್ದ ಾ್ಯಯ
ತೀಪಿರ್ಗೊಳ ಾಗುವುದಕೆ್ಕ ಾರಣ ಾಗ ಾರದು. ಇನು್ನಳಿದಿರುವ
* ಸಂಗತಿಗಳನು್ನ ಾನು ಬಂದ ನಂತರ ಆದೇಶಿಸುತೆ್ತೕನೆ.

12
ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದುಂಟಾಗುವ ವರಗಳನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

1 ಸಹೋದರರೇ* ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದುಂಟಾಗುವ ವರಗಳನು್ನ
ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯಿರಬೇಕೆಂದು ಾನು ಅಪೇ ಸುತೆ್ತೕನೆ.
2 †ನೀವು ಅನ್ಯಜನ ಾಗಿ ಾ್ದಗ ‡ಮೂಕ ವಿಗ್ರಹಗಳು ನಿಮ್ಮನು್ನ
* 11:27 11:27 ೕ ಾ 6:51, 53-56 † 11:31 11:31 1 ೕ ಾ 1:9
‡ 11:32 11:32 ರೋ ಾ. 5:16 § 11:34 11:34 1 ಕೊರಿ 11:21-22,
* 11:34 11:34 1 ಕೊರಿ 4:19 * 12:1 12:1 1 ಕೊರಿ 14:1 † 12:2 12:2
ಎಫೆ 2:11-12, 1 ಪೇತ್ರ. 4:3 ‡ 12:2 12:2 ಹಬ 2:18-19, ಕೀತರ್ 115:5
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ನಡೆಸಿದ ಾಗೆ ನೀವು ಅವುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತಿ್ತದಿ್ದರೆಂದು
ಬಲಿ್ಲರಿ. 3 ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುವುದನು್ನ
ಕೇಳಿರಿ. §ದೇವ ಾತ್ಮನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದ ಾತ ಾಡುವ ಾವ
ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೂ “ಯೇಸುವನು್ನ ಾಪಗ್ರಸ್ತನೆಂದು” ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಮತು್ತ *ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನ ಪೆ್ರೕರಣೆಯಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಾವ
ಮನುಷ ್ಯ ಾದರೂ “ಯೇಸುವನು್ನ ಕತರ್ನೆಂದು” ಹೇಳ ಾರನು.

4 †ವರಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳುಂಟು. ಆದರೆ ‡ದೇವ ಾತ್ಮನು
ಒಬ್ಬನೇ. 5 ಸೇವೆಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳುಂಟು ಆದರೆ
ಕತರ್ನು ಒಬ್ಬನೇ. 6 § ಾಯರ್ಗಳಲಿ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳುಂಟು
ಆದರೆ ಸವರ್ರಲಿ್ಲಯೂ ಸವರ್ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ಾಧಿಸುವ ದೇವರು
ಒಬ್ಬನೇ. 7 ಆದರೆ *ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನಲಿ್ಲ ತೋರಿಬರುವ ದೇವ ಾತ್ಮನ
ವರಗಳು ಸವರ್ರ ಪ್ರ ೕಜನ ಾ್ಕಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟವೆ. 8 ಒಬ್ಬನಿಗೆ
ದೇವ ಾತ್ಮನಮೂಲಕ † ಾನ ಾಕ್ಯವುಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆಆಆತ್ಮನಿಂದಲೇ
ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಾಕ್ಯವು 9 ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ ‡ನಂಬಿಕೆಯು
ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನಿಂದಲೇ § ಾ ಾ ರೋಗಗಳನು್ನ
ಾಸಿ ಾಡುವ ವರವು, 10 ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ *ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವ ವರವು, ಇನೊ್ನಬ್ಬನಿಗೆ †ಪ್ರ ಾದನೆಯ ವರವು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ

‡ಆತ್ಮವನು್ನ ವಿವೇಚಿಸುವ ವರವು, ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ §ವಿವಿಧ
ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವ ವರವು, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಾಷೆಗಳ ಅಥರ್ವನು್ನ ಬಿಡಿಸಿ
ಹೇಳುವವರವುಕೊಡಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 11ಆದರೆಈಎಲ್ಲವುಗಳಲಿ್ಲ ಾಯರ್
ಾಡುವ ಆ ಒಬ್ಬ ಆತ್ಮನೇ ವರಗಳನೆ್ನ ಾ್ಲ ತನ್ನ ಚಿ ಾ್ತನು ಾರ ಾಗಿ

§ 12:3 12:3 1 ೕ ಾ 4:2-3 * 12:3 12:3 ೕ ಾ 15:26,ಮ ಾ್ತ 16:17
† 12:4 12:4 ರೋ ಾ. 12:6: ‡ 12:4 12:4 ಎಫೆ 4:4-6 § 12:6 12:6
ರೋ ಾ. 12:7;ಎಫೆ 4:11: * 12:7 12:7ಎಫೆ 4:7, ರೋ ಾ. 12:3 † 12:8
12:8 1 ಕೊರಿ 2:6-7 ‡ 12:9 12:9 1 ಕೊರಿ 13:2, 2 ಕೊರಿ 4:13 § 12:9 12:9
1 ಕೊರಿ 12:28-30 * 12:10 12:10 1 ಕೊರಿ 12:28-29 † 12:10 12:10 1
ಕೊರಿ 13:2,8; 14:1 ‡ 12:10 12:10 1ಕೊರಿ 14:29, 1 ೕ ಾ 4:1 § 12:10
12:10 1 ಕೊರಿ 12:30, 14:26
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ಒಬೊ್ಬಬ್ಬನಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಡುವವ ಾಗಿ ಾ್ದನೆ.
12 ಹೇಗೆ ದೇಹವು *ಒಂ ಾಗಿದ್ದರೂ ಅದಕಿ್ಕರುವ ಅಂಗಗಳು

ಅನೇಕ ಾಗಿವೆ ೕ,ಹೇಗೆದೇಹದಅಂಗಗಳೆಲ್ಲವೂಅನೇಕ ಾಗಿದು್ದ
ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗಿದೆ ೕ, † ಾಗೆಯೇ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಇ ಾ್ದನೆ.
13 ‡ಯೆಹೂದ್ಯ ಾಗಲಿ, ಗಿ್ರೕಕ ಾಗಲಿ, ಾಸ ಾಗಲಿ, ಸ್ವತಂತ್ರ ಾಗಲಿ
ಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ದೇಹ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಒಂದೇ ಆತ್ಮನಲಿ್ಲ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಂಡೆವು. §ಒಂದೇ ಆತ್ಮವು ನಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗೆ
ಾನ ಾಗಿ ಕೊಡಲ್ಪಟಿ್ಟತು. 14 ದೇಹವು ಒಂದೇ ಅಂಗವಲ್ಲ. ಅನೇಕ
ಅಂಗಗಳುಳ್ಳ ಾ್ದಗಿದೆ. 15 ಾಲು “ ಾನು ಕೈಯಲ್ಲದ ಾರಣ ದೇಹಕೆ್ಕ
ಸೇರಿಲ್ಲವೆಂದು” ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರದೆ ಇರುವುದೋ?
16 ಕಿವಿ “ ಾನು ಕಣ್ಣಲ್ಲದ ಾರಣ ಾನು ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರಿಲ್ಲವೆಂದು”
ಹೇಳಿದರೂ ಅದು ದೇಹಕೆ್ಕ ಸೇರದೆ ಇರುವುದೋ? 17 ದೇಹವೆ ಾ್ಲ
ಕಣಾ್ಣದರೆ ನೀವುಏನೂ ಕೇಳ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. ದೇಹವೆ ಾ್ಲ ಕಿವಿ ಾದರೆ
ನೀವು ಾವ ಾಸನೆಯನು್ನ ಮೂಸ ಾಗುತಿ್ತರಲಿಲ್ಲ. 18 ಆದರೆ
ದೇವರು ಆ ಅಂಗಗಳಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಂದನು್ನ *ತನಗೆ ಸರಿ ಾಗಿ
ತೋಚಿದ ಪ್ರ ಾರ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 19 ಅವೆಲ್ಲವೂ
ಒಂದೇ ಅಂಗ ಾಗಿದ್ದರೆ ದೇಹವೆಲಿ್ಲರುವುದು? 20 ಆದರೆ ಅಂಗಗಳು
ಅನೇಕ ಾಗಿದೆ ಆದರೆ ದೇಹವು ಒಂದೇ. 21 ಕಣು್ಣ ಕೈಗೆ, “ನೀನು
ನನಗೆ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ,” ತಲೆಯು “ ಾದಗಳಿಗೆ ನೀವು ನನಗೆ
ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ” ಹೇಳುವುದ ಾ್ಕಗುವುದಿಲ್ಲ. 22 ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಅಲ್ಪ ಾನವುಳ್ಳವುಗಳು ಎಂದೆಣಿಸಿ ಾಣುವ ಅಂಗಗಳನು್ನ
ಅತ್ಯವಶ್ಯವೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕಲ್ಲ ೕ? 23ಮತು್ತ ಾವು ದೇಹದಲಿ್ಲ
ಅಲ್ಪ ಾನವುಳ್ಳವುಗಳು ಎಂದೆಣಿಸುವ ಾಗಗಳಿಗೆ ಉಡಿಗೆಯಿಂದ
ಹೆಚಾ್ಚದ ಾನವನು್ನ ಕೊಡುವುದುಂಟ ಾ್ಲ. ಹೀಗೆ ಾನವಿಲ್ಲದ
* 12:12 12:12 1 ಕೊರಿ 10:17 † 12:12 12:12 1 ಕೊರಿ 12:27. ‡ 12:13
12:13 ಗ ಾ. 3:28; ಕೊಲೊ 3:11; ಎಫೆ 2:13-17. § 12:13 12:13 ೕ ಾ
7:37-39 * 12:18 12:18 1 ಕೊರಿ 12:11
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ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚಾ್ಚದ ಾನವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 24-25 ಾನವುಳ್ಳ
ಅಂಗಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಅವಶ್ಯವಿಲ್ಲ. ದೇಹದಲಿ್ಲ †ಭೇದವೇನೂ ಇರದೇ
ಅಂಗಗಳು ಒಂದಕೊ್ಕಂದರ ಹಿತವನು್ನ ಚಿಂತಿಸುವ ಾಗೆ ದೇವರು
ಕೊರತೆಯುಳ್ಳದ್ದಕೆ ್ಕ ಹೆಚಾ್ಚದ ಾನವನು್ನ ಕೊಟು್ಟ ದೇಹವನು್ನ ಹದ ಾಗಿ
ೕಡಿಸಿ ಾ್ದನೆ. 26ಒಂದುಅಂಗಕೆ್ಕ ನೋ ಾದರೆಎ ಾ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೂ

ನೋ ಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದುಅಂಗ ೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ ‡ಎ ಾ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೂ
ಸಂತೋಷ ಾಗುತ್ತದೆ.

27 §ನೀವು ಕಿ್ರಸ್ತನ ದೇಹವು ಮತು್ತ *ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ
ಅದಕೆ್ಕ ಅಂಗಗ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 28 ದೇವರು ತನ್ನ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
† ದಲನೆಯ ಾಗಿ ಅ ಸ್ತಲರನು್ನ, ಎರಡನೆಯ ಾಗಿ
‡ಪ್ರ ಾದಿಗಳನು್ನ, ಮೂರನೆಯ ಾಗಿ §ಬೋಧಕರನು್ನ ಇಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ.
ಆ ಮೇಲೆ *ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ ಾಡುವ ಶಕಿ್ತಯನು್ನ, † ಾ ಾ
ರೋಗಗಳನು್ನ ಾಸಿ ಾಡುವ ವರವನೂ್ನ, ಪರಸ ಾಯ ಾಡುವ
ಗುಣವನೂ್ನ, ‡ ಾಯರ್ಗಳನು್ನ ನಿವರ್ಹಿಸುವ ಾನವನು್ನ ಮತು್ತ
ವಿವಿಧ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವ ವರವನೂ್ನ ಅವರವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಾಗಿ
ಕೊಟಿ್ಟ ಾ್ದನೆ. 29 ಎಲ್ಲರು ಅ ಸ್ತಲರೋ? ಎಲ್ಲರು ಪ್ರ ಾದಿಗ ೕ?
ಎಲ್ಲರೂ ಬೋಧಕರೋ? ಎಲ್ಲರೂ ಮಹ ಾ್ಕಯರ್ಗಳನು್ನ
ಾಡುವವರೋ? 30 ರೋಗ ಾಸಿ ಾಡುವ ವರಗಳು

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಂಟೋ? ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವರೋ?
ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳುವುದಕೆ್ಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕಿ್ತಯುಂಟೋ?
31 §ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ಶೆ್ರೕಷ್ಠ ವರಗಳನು್ನ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಅಪೇ ಸಿರಿ. ಇನೂ್ನ
ಸ ೕರ್ತ್ತಮ ಾದ ಾಗರ್ ಂದನು್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತೆ್ತೕನೆ.
† 12:24-25 12:24-25 1 ಕೊರಿ 1:10, 11:18 ‡ 12:26 12:26 ರೋ ಾ.
12:15 § 12:27 12:27 ಎಫೆ 1:23; 4:12, ಕೊಲೊ 1:24 * 12:27 12:27
ರೋ ಾ. 12:5 † 12:28 12:28 ಎಫೆ 4:11 ‡ 12:28 12:28 ಎಫೆ 2:20,
3:5 § 12:28 12:28ಅ. ಕೃ. 13:1, ರೋ ಾ. 12:7 * 12:28 12:28 1 ಕೊರಿ
12:10 † 12:28 12:28 1 ಕೊರಿ 12:9 ‡ 12:28 12:28 ರೋ ಾ. 12:8, 1
ತಿ . 5:17; ಇಬಿ್ರ. 13:7,17,24 § 12:31 12:31 1 ಕೊರಿ 14:1,39
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13
ಪಿ್ರೕತಿಯ ಶೆ್ರೕಷ್ಠತೆ

1 ಾನು ಮನುಷ ್ಯರ ಾಷೆಗಳನೂ್ನ, ದೇವದೂತರ ಾಷೆಗಳನೂ್ನ
ಾತ ಾಡುವವ ಾದರೂ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾದಕೊಡುವ

ಕಂಚಿನಜಾಗಟೆ, ಗಣಗಣಿಸುವಘಂಟೆಆಗಿದೆ್ದೕನೆ. 2ನನಗೆಪ್ರ ಾದನ
ವರವಿದ್ದರೂ, ಎ ಾ್ಲ ರಹಸ್ಯಗಳೂ, ಸಕಲ ವಿಧ ಾದ ವಿದೆ್ಯಗಳನು್ನ
ತಿಳಿದ್ದರೂ, ಬೆಟ್ಟಗಳನೂ್ನ ತೆಗೆದಿಡುವುಷು್ಟ ನಂಬಿಕೆಯಿದ್ದರೂ,
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾನು ಏನೂ ಅಲ್ಲದವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೆ.
3 ನನಗಿರುವುದೆಲ್ಲವನು್ನ ಬಡವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಾನ ಾಡಿದರೂ, ನನ್ನ
ದೇಹವನು್ನ ಸುಡುವುದಕೆ್ಕ ಒಪಿ್ಪಸಿದರೂ, ಪಿ್ರೕತಿಯು ನನಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ
ನನಗೇನು ಪ್ರ ೕಜನವಿಲ್ಲ. ಾನು ಬರಿ ಾಗಿರುವನು.

4 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಬಹು ಾಳೆ್ಮಯುಳ್ಳದು್ದ, ದಯೆಯುಳ್ಳದು್ದ.
ಪಿ್ರೕತಿಯು ಹೊಟೆ್ಟಕಿಚು್ಚಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹೊಗಳಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅದು ಗವರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಸಭ್ಯ ಾಗಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
5 ಸ್ವಪ್ರ ೕಜನವನು್ನ ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಗ ಸಿಟು್ಟಗೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.
ಅಪ ಾರವನು್ನ ಮನಸಿ್ಸನಲಿ್ಲ ಇಟು್ಟಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ. 6 ಅ ಾ್ಯಯದಲಿ್ಲ
ಸಂತೋಷಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸತ್ಯದಲಿ್ಲ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತದೆ.
7 ಎಲ್ಲವನು್ನ ಾಳಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನು್ನ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನು್ನ
ನಿರೀ ಸುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವನು್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳು್ಳತ್ತದೆ.

8 ಪಿ್ರೕತಿಯು ಎಂದಿಗೂ ನಿಂತುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರ ಾದನೆಗ ಾದರೂ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವವು. ಅನ್ಯ ಾಷೆಗ ೕ
ನಿಂತುಹೋಗುವವು. ತಿಳಿವಳಿಕೆ ೕ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವುದು.
9 ಅಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳತೆ್ತೕವೆ; ಅಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ಪ್ರ ಾದಿಸುತೆ್ತೕವೆ. 10 ಆದರೆ ಸಂಪೂಣರ್ ಾದದು್ದ ಬಂ ಾಗ
ಅಪೂಣರ್ ಾದದು್ದ ಇಲ್ಲದಂ ಾಗುವುದು. 11 ಾನು ಾಲಕ ಾಗಿ ಾ್ದಗ
ಾಲಕನ ರೀತಿಯಲಿ್ಲ ಾತ ಾಡಿದೆನು. ಾಲಕನ ಾಗೆ
ೕಚಿಸಿದೆನು. ಾಲಕನಂತೆ ವಿವೇಚಿಸಿದೆನು. ಾ್ರಯಸ್ಥ ಾದ



1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 13:12 xli 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 14:5

ಮೇಲೆ ಾಲ್ಯದವುಗಳನು್ನ ಬಿಟು್ಟಬಿಟೆ್ಟನು. 12 ಈಗ ಕನ್ನಡಿಯಲಿ್ಲ
ಾಣಿಸುವಂತೆ ದೇವರ ಮುಖವು ನಮಗೆ ಾ್ಬಗಿ ಾಣಿಸುತ್ತದೆ,
ಆದರೆಆಗನೇರ ಾಗಿಮು ಾಮುಖಿ ಾಗಿಆತನನು್ನ ನೋಡುವೆವು.
ಈಗ ಅಪೂಣರ್ ಾಗಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಆಗ ದೇವರು
ನನ್ನನು್ನ ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಂತೆ ಾನು ಸಂಪೂಣರ್ ಾಗಿ
ತಿಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 13ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಂಬಿಕೆ, ನಿರೀ , ಪಿ್ರೕತಿ
ಈಮೂರೇ ನಿಲು್ಲತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲಿ್ಲ ದೊಡ್ಡದು ಪಿ್ರೕತಿಯೇ.

14
ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವ, ಪ್ರ ಾದಿಸುವ ವರ

1 ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸಲು ಆಶಿಸಿರಿ ಮತು್ತ
*ಪವಿ ಾ್ರತ್ಮನಿಂದುಂಟಾಗುವ ವರಗಳನು್ನ, ಅದರೊಳಗೂ
ವಿಶೇಷ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದ ಾ ವರವನೆ್ನೕ ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ
ಅಪೇ ಸಿರಿ. 2 †ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವನು ದೇವರ ಸಂಗಡ
ಾತ ಾಡು ಾ್ತನೆಯೇ ಹೊರತು ಮನುಷ ್ಯರ ಸಂಗಡ ಅಲ್ಲ.

ಅವನು ಆತ್ಮ ಪೆ್ರೕರಿತ ಾಗಿ ಗುಪ್ತ ವಿಷಯಗಳ ಾ್ನಡು ಾ್ತನೆ. ಅವನು
ಾತ ಾಡುವ ಾತುಗಳನು್ನ ಾರೂ ಅಥರ್ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವುದಿಲ್ಲ.

3 ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಸುವವ ಾದರೋ, ಅವನ ಾತುಗಳಿಂದ
ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಯನೂ್ನ, ್ರೕ ಾ್ಸಹವನೂ್ನ ಸಂತೈಸುವಿಕೆಯನೂ್ನ
ಉಂಟು ಾಡುವವು. 4 ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವನು
ತನಗೆ ಾನೇ ಆತಿ್ಮೕಕ ವೃದಿ್ಧಯನು್ನಂಟು ಾಡಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತನೆ,
ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದಿಸುವವನು ಸಭೆಗೆ ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಯನು್ನಂಟು
ಾಡು ಾ್ತನೆ. 5 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡಬೇಕೆಂದು ಾನು

ಅಪೇ ಸಿದರೂ, ಅದಕಿ್ಕಂತಲೂ ‡ನೀವು ಪ್ರ ಾದಿಸಬೇಕೆಂಬುದೆ
ನನಿ್ನಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವನು ಸಭೆಯು
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ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಾಗುವುದ ಾ್ಕಗಿ ಆ ಅನ್ಯ ಾಷೆಯ ಅಥರ್ವನು್ನ
ವಿವೇಚಿಸಿ ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗಿಂತ ಪ್ರ ಾದಿಸುವವನು
ಶೆ್ರೕಷ್ಠನು. 6 ಆದರೆ ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ
ಬಂದು ದೇವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದನು್ನ ಪ್ರಕಟಿಸದೆ, ಾನ ಾಕ್ಯಗಳ ಾ್ನಡದೆ,
ಪ್ರ ಾದನೆಯನು್ನ ಹೇಳದೆ, ಉಪದೇಶ ಾಡದೆ, ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳನು್ನ
ಾತ್ರ ಾತ ಾಡುವವ ಾಗಿದ್ದರೆ ನನಿ್ನಂದ ನಿಮಗೇನು

ಪ್ರ ೕಜನ ಾದೀತು? 7 ಕೊಳಲು, ವೀಣೆ ದ ಾದ
ನಿಜೀರ್ವ ಾದ್ಯಗಳು ಾದಗಳಲಿ್ಲ ಾವ ವ್ಯ ಾ್ಯಸವನೂ್ನ
ತೋರಿಸದಿದ್ದರೆ; ನುಡಿಸಿದ ಾದ್ಯ ಇಂಥದೆ್ದೕ ಎಂದು ಹೇಗೆ
ತಿಳಿಯುವುದು? 8 ತುತೂ್ತರಿಯು ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಶಬ್ದವನು್ನ ಳಗಿಸಿದರೆ
ಾರು ಯುದ್ಧಕೆ ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಾಡಿಕೊಳು್ಳವರು? 9 ಾಗೆಯೇ

ನೀವೂ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟ ಾದ ಾಷೆಯನು್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಯಿಂದ
ಾತ ಾಡದೆ ಹೋದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಾತಿನ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಗೆ

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಾಧ್ಯ? §ನೀವು ಾಳಿಯ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡಿದ
ಾಗಿರುವುದಷೆ್ಟ. 10 ಲೋಕದಲಿ್ಲ ಅನೇಕ ಾಷೆಗಳಿವೆ, ಅವುಗಳಲಿ್ಲ
ಒಂ ಾದರೂ ಅಥರ್ರಹಿತ ಾದವುಗಳಿಲ್ಲ. 11 ಾಷೆಯ
ಅಥರ್ವು ನನಗೆ ತಿಳಿಯದಿದ್ದರೆ ಾತ ಾಡುವವನಿಗೆ ಾನು
ಪರದೇಶದವನಂತಿರುವೆನು; ಾತ ಾಡುವವನು ನನಗೆ
ಪರದೇಶಿಯವನಂತಿರು ಾ್ತನೆ. 12 ಾಗೆಯೇ ನೀವು ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದ
ವರಗಳಿ ಾಗಿ ಅ ಾ್ಯಸಕಿ್ತಯುಳ್ಳವ ಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಭೆಗೆ ಹೆಚಿ್ಚನ
ಅಭಿವೃದಿ್ಧ ಉಂಟಾಗುವ ಾಗೆ ತವಕಪಡಿರಿ. 13 ಆದ್ದರಿಂದ
ಅನ್ಯ ಾಷೆಯ ಾ್ನಡುವವನು ತನಗೆ ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ವಿವೇಚಿಸಿ
ಹೇಳುವ ವರ ಾ್ಕಗಿ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಲಿ. 14 ಾಕೆಂದರೆ
ಾನು ಅನ್ಯ ಾಷೆಯಲಿ್ಲ ದೇವರನು್ನ ಾ್ರಥಿರ್ಸಿದರೆ ನ ಾ್ನತ್ಮವು
ಾ್ರಥಿರ್ಸುತಿ್ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯು ನಿಷ್ಫಲ ಾಗಿರುವುದು.

15 ಆದ್ದರಿಂದ ಾ ಾದರೋ ಆತ್ಮನಿಂದಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು,
§ 14:9 14:9 1 ಕೊರಿ 9:26
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ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ ಾ್ರಥಿರ್ಸುವೆನು; *ಆತ್ಮನಿಂದ ಾಡುವೆನು,
†ಬುದಿ್ಧಯಿಂದಲೂ ಾಡುವೆನು. 16ನೀನು ಆತ್ಮನಿಂದ ಾತ್ರ ದೇವರ
ಸೊ್ತೕತ್ರ ಾಡಿದರೆ ನೀನು ಹೇಳಿದು್ದ ತಿಳಿಯದೆ ಇರುವ ಇನೊ್ನಬ್ಬನು
ನೀನು ಾಡುವ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿಗೆ ಅವನು ‡“ಆಮೆನ್” ಎಂದು ಹೇಗೆ
ಹೇಳಬಲ್ಲನು? ನೀನು ಾತ ಾಡಿದುಅವನಿಗೆತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲವ ಾ್ಲ?
17 ನೀನು ಎಷು್ಟ ಚೆ ಾ್ನಗಿ ಕೃತಜ್ಞ ಾಸು್ತತಿ ಾಡಿದರೂ, ಆದರಿಂದ
ಬೇರೊಬ್ಬನುಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. 18 ಾನು ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ
ಹೆಚಾ್ಚಗಿಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುತೆ್ತೕನೆಂದುದೇವರನು್ನ ಕೊಂ ಾಡುತೆ್ತೕನೆ.
19 ಆದರೂ ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಅನ್ಯ ಾಷೆಯಿಂದ ಹತು್ತ ಾವಿರ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡುವುದಕಿ್ಕಂತ, ನನ್ನ ಬುದಿ್ಧಯಿಂದ ಐದೇ
ಾತುಗಳ ಾ್ನಡಿ ಇತರರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದು ನನಗೆ

ಉತ್ತಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 20 ಸಹೋದರರೇ, ಾಲಕರಂತೆ
§ಆಲೋಚಿಸಬೇಡಿರಿ; *ಕೆಟ್ಟತನದ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಶಿಶುಗಳಂತಿರಿ;
†ಬುದಿ್ಧಯ ವಿಷಯದಲಿ್ಲ ಾ್ರಯಸ್ಥ ಾಗಿರಿ.

21 ‡“ಅನ್ಯ ಾಷೆಯವರ ಮೂಲಕ ಾಗಿಯೂ ಅನ್ಯದೇಶಸ್ಥರ
ಾಯಿಂದಲೂ ಾನು ಈ ಜನರ ಸಂಗಡ ಾತ ಾಡುವೆನು;
ಆದರೂ ಅವರು ನನ್ನ ಾತಿಗೆ ಕಿವಿಗೊಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು
ಕತರ್ನು ಹೇಳು ಾ್ತನೆಂಬು ಾಗಿ” ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ ಬರೆದಿದೆ.
22 ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವುದು ಯೇಸುವನು್ನ
ನಂಬದವರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ಾಗಿದೆಯೇ ಹೊರತು ಯೇಸುವನು್ನ
ನಂಬುವವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಯಲ್ಲವೆಂದು ಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಆದರೆ ಪ್ರ ಾದನೆಯು ಯೇಸುವನು್ನ ನಂಬದವರಿ ಾಗಿಯಲ್ಲ
ನಂಬುವವರಿ ಾಗಿಯೇ ಇದೆ. 23 ಹೀಗಿರುವಲಿ್ಲ ಸಭೆಯೆ ಾ್ಲ
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‡ 14:16 14:16 2ಪೂವರ್16:36;ನೆಹೆ8:6; ಕೀತರ್106:48;ಪ್ರಕ5:14 § 14:20
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1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 14:24 xliv 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 14:29

ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲಿ್ಲ ಸೇರಿಬಂ ಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡಿದರೆ
ಈ ಾಷೆಯನು್ನ ತಿಳಿಯದ ಬೇರೆಯವರು ಅಥ ಾ ಕಿ್ರಸ್ತ
ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವರು ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ, §ನಿಮಗೆ ಹುಚು್ಚ
ಹಿಡಿದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ೕ? 24 ಆದರೆ ನೀವೆಲ್ಲರು
ಪ್ರ ಾದಿಸುತಿ್ತರಲು ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಿಲ್ಲದವ ಾಗಲಿ, ಅಪರಿಚಿತ ಾಗಲಿ
ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲರ ಾತನು್ನ ಕೇಳಿ ಾನು
ಾಪಿಯೆಂಬ ಅರುಹನು್ನ ಹೊಂದುವನು, ಎಲ್ಲರ ಾತಿನಿಂದ
ಪರಿಶೋಧಿತ ಾಗುವನು, 25 *ಅವನ ಹೃದಯದ ರಹಸ್ಯಗಳು
ಬಯ ಾಗುವವು; ಅವನು ಅಡ್ಡಬಿದು್ದ ದೇವರನು್ನ ಆ ಾಧಿಸಿ,
†ದೇವರು ನಿಜ ಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಾ್ದನೆಂಬುದನು್ನ ೕಷಿಸುವನು.

ಸಭೆಯಲಿ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಬೋಧನೆ
26 ಾ ಾದರೇನು, ಸಹೋದರರೇ? ನೀವು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ

ಸೇರಿಬರು ಾಗ ಒಬ್ಬನು ಾಡುವುದೂ, ಒಬ್ಬನು
ಉಪದೇಶ ಾಡುವುದೂ, ಒಬ್ಬನು ತನಗೆ ಪ್ರಕಟ ಾದದ್ದನು್ನ
ತಿಳಿಸುವುದೂ, ಇನೂ್ನ ಒಬ್ಬನು ಅನ್ಯ ಾಷೆಯ ಾ್ನಡುವುದೂ,
ಒಬ್ಬನು ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ನೀವು
ಏನು ಾಡಿದರೂ ಸಭೆಯ ಭಕಿ್ತವೃದಿ್ಧ ಾಗಿಯೇ ಾಡಿರಿ.
27 ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವು ಾದರೆ ಇಬ್ಬರು ಅಥ ಾ ಅವಶ್ಯವಿದ್ದರೆ
ಮೂವರಿಗಿಂತ ಹೆಚಿ್ಚಲ್ಲದೆ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಾತ ಾಡಬೇಕು;
28 ಮತು್ತ ಒಬ್ಬನು ಅದರ ಅಥರ್ವನು್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಅಥರ್ವನು್ನ
ಹೇಳುವವನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವನು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಸುಮ್ಮನಿರಲಿ; ತನೊ್ನಂದಿಗೂ ಮತು್ತ ದೇವರೊಂದಿಗೂ
ಾತ ಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. 29 ಇಬ್ಬರು ಮೂವರು ಪ್ರ ಾದಿಗಳು
ಾತ ಾಡಲಿ, ಮಿ ಾ್ಕದವರು ‡ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಕೇಳಲಿ.
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30 ಕುಳಿತಿರುವ ಮತೊ್ತಬ್ಬನಿಗೆ ಪ್ರಕಟನೆ ಉಂಟಾದರೆ ದಲಿನವನು
ಸುಮ್ಮ ಾಗಲಿ 31 ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಒಬೊ್ಬಬ್ಬ ಾಗಿ ಪ್ರ ಾದಿಸಿದರೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಕಲಿತುಕೊಳು್ಳವರು, ಎಲ್ಲರೂ ್ರೕ ಾ್ಸಹ ಹೊಂದುವರು.
32 ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಆತ್ಮಗಳು ಪ್ರ ಾದಿಗಳ ಾ್ವಧೀನದಲಿ್ಲರುತ್ತವೆ.
33 §ದೇವರು ಸ ಾ ಾನಕೆ್ಕ ಾರಣನೇ ಹೊರತು ಗಲಿಬಿಲಿಗೆ
ಾರಣನಲ್ಲ.
34 ದೇವಜನರ ಎ ಾ್ಲ ಸಭೆಗಳಲಿ್ಲರುವ ಪ್ರ ಾರ *ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು

ಸಭೆಯ ಕೂಟಗಳಲಿ್ಲ ೌನ ಾಗಿರಬೇಕು; ಾತ ಾಡಲು
ಅವರಿಗೆ ಅವ ಾಶವಿಲ್ಲ; ಅವರು ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು;
†ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲಯೂ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆಯ ಾ್ಲ. 35 ಅವರು
ಏ ಾದರೂ ತಿಳಿದು ಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ಅಪೇ ಸಿದರೆ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ತಮ್ಮ ಗಂಡಂದಿರನು್ನ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಸಿ್ತ ್ರೕಯರು ಸಭೆಯಲಿ್ಲ
ಾತ ಾಡುವುದು ಅಪ ಾನಕರ ಾದದು್ದ. 36 ದೇವರ ಾಕ್ಯವು

ನಿಮಿ್ಮಂದಲೇ ಹೊರಟಿತೋ? ನಿಮಗೆ ಾತ್ರವೇ ಬಂದಿತೋ?
37 ಾವ ಾದರೂ ತನ್ನನು್ನ ಪ್ರ ಾದಿಯೆಂ ಾಗಲಿ ಆತಿ್ಮೕಕನೆಂ ಾಗಲಿ
ಾವಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಾನು ನಿಮಗೆ ಬರೆದಿರುವುದೆ ಾ್ಲ ಕತರ್ನ ಆ
ಎಂದು ಚೆ ಾ್ನಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲಿ. 38 ಾವ ಾದರೂ ತನಗೆ
ಇದು ಗೊತಿ್ತಲ್ಲವೆಂದರೆ ಅವನು ಗುರುತಿಲ್ಲದವನಂತೆ ಇರಲಿ.
39 ಆದ ಾರಣ ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ, ‡ಪ್ರ ಾದ ಾವರವನು್ನ
ಆಸಕಿ್ತಯಿಂದ ಅಪೇ ಸಿರಿ, ಮತು್ತ ಅನ್ಯ ಾಷೆಗಳ ಾ್ನಡುವವರಿಗೆ
ಅಡಿ್ಡ ಾಡಬೇಡಿರಿ. 40 §ಆದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ೕಗ್ಯ ಾಗಿಯೂ ಾಗೂ
ಕ್ರಮದಿಂದಲೂ ನಡೆಯಲಿ.

15
ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎದು್ದ ಬಂದನೆಂಬುದಕೆ್ಕ ಾ ಗಳು
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1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 15:1 xlvi 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 15:10

1 ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತರುತೆ್ತೕನೆ; ನೀವು ಅದನು್ನ ಸಿ ್ವೕಕರಿಸಿ, *ಅದರಲಿ್ಲ
ನಿಂತಿದಿ್ದೕರಿ. 2 ಾನು ನಿಮಗೆ ಾರಿದ †ಸು ಾತೆರ್ಯನು್ನ
ನೀವು ದೃಢ ಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡರೆ ನಿಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿರಥರ್ಕ ಾಗುತ್ತದೆ. 3 ‡ ಾನು ಸಹ
ಕಲಿತುಕೊಂಡ ದಲನೆಯ ಸಂಗತಿಗ ಳಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಾದ
ಸಂಗತಿಯನೆ್ನೕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ್ದೕನೆ ಅದೇನೆಂದರೆ ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರದಲಿ್ಲ
ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರ ಾರ ಕಿ್ರಸ್ತನು ನಮ್ಮ ಾಪಗಳ ನಿ ಾರಣೆ ಾಗಿ ಸತ್ತನು;
ಹೂಣಲ್ಪಟ್ಟನು; 4 § ಾಸ್ತ ್ರದ ಪ್ರ ಾರವೇ ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲಿ್ಲ
ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟನು. 5 ಅನಂತರ *ಕೇಫನಿಗೂ †ತರು ಾಯ ಆತನು
ಹನೆ್ನರಡು ಜನ ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 6 ‡ತರು ಾಯ
ಒಂದೇ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ಐನೂರಕಿ್ಕಂತ ಹೆಚು್ಚ ಸಹೋದರರಿಗೆ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ಇವರಲಿ್ಲ ಹೆಚು್ಚ ಜನರು ಇಂದಿನವರೆಗೂ
ಜೀವಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವರು ನಿದೆ್ರ§ ಹೋಗಿ ಾ್ದರೆ. 7 ತರು ಾಯ
ಆತನು ಾಕೋಬನಿಗೂ ಅನಂತರ ಎ ಾ್ಲ *ಅ ಸ್ತಲರಿಗೂ
ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 8 †ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ,ದಿನತುಂಬದೆಹುಟಿ್ಟದವನಂತಿರುವ
ನನಗೂ ಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. 9 ‡ ಾನಂತೂ ಅ ಸ್ತಲರಲಿ್ಲ
ಕನಿಷ್ಠನು; § ಾನು ದೇವರ ಸಭೆಯನು್ನ ಹಿಂಸೆಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ
ಅ ಸ್ತಲೆನಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದಕೆ್ಕ ೕಗ ್ಯನಲ್ಲ. 10 ಆದರೆ ಾನು ಈಗ
ಎಂಥವ ಾಗಿದೆ್ದೕನೊ ಅದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಲೇ ಮತು್ತ ಆತನ
ಕೃಪೆಯು ನನ್ನಲಿ್ಲ ನಿಷ್ಫಲ ಾಗಲಿಲ್ಲ. * ಾನು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ
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ಹೆಚಾ್ಚಗಿ ಪ್ರ ಾಸಪಟೆ್ಟನು. †ಆದರೆ ಪ್ರ ಾಸಪಟ್ಟವನು
ಾನಲ್ಲ, ನನೊ್ನಂದಿಗಿರುವ ದೇವರ ಕೃಪೆಯೇ. 11 ಆದ್ದರಿಂದ
ಾ ಾದರೇನು ಅಥ ಾ ಅವ ಾದರೇನು,ಈ ರೀತಿ ಾಗಿ ಾವೆಲ್ಲರೂ
ಸು ಾರ್ತೆಯನು್ನ ಾರಿದೆ್ದೕವೆ;ಅದನು್ನ ನೀವು ನಂಬಿದಿರಿ.
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ನಂಬಿದವರು ಎದು್ದ ಬರುವರು

12 ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ಾರುತಿ್ತರುವಲಿ್ಲ,
ನಿ ್ಮಳಗೆ ‡ಕೆಲವರು ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು
ಹೇಳುವು ಾದರೂ ಹೇಗೆ? 13 ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ನಿಜ ಾಗಿದ್ದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸಹ ಎದು್ದಬರಲಿಲ್ಲ. 14 ಕಿ್ರಸ್ತನೂ
ಎದು್ದಬರಲಿಲ್ಲ ಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬೋಧನೆಯು ವ್ಯಥರ್ ಮತು್ತ ನಿಮ್ಮ
ನಂಬಿಕೆಯು ಸಹ ವ್ಯಥರ್ ಾದದು್ದ. 15 ಇದಲ್ಲದೆ ಸತ್ತವರು
ಎದು್ದಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ನಿಜ ಾಗಿದ್ದ ಪಕ್ಷದಲಿ್ಲ ದೇವರು
ಕಿ್ರಸ್ತನನು್ನ ಎಬಿ್ಬಸಲೇ ಇಲ್ಲ; §ಎಬಿ್ಬಸಿದನೆಂದು ಾ ಕೊಟ್ಟ ಾವು
ದೇವರ ವಿಷಯ ಾಗಿ ಸುಳು್ಳ ಾ ಹೇಳಿದವ ಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದೆವು.
16 ಸತ್ತವರು ಎದು್ದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನೂ ಎದು್ದ ಬರಲಿಲ್ಲ.
17ಕಿ್ರಸ್ತನು ಎದು್ದಬರಲಿಲ್ಲ ಾದರೆನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯುನಿರಥರ್ಕ ಾಗಿದೆ,
ಾಗೂ *ನೀವು ಇನೂ್ನ ನಿಮ್ಮ ಾಪಗಳಲಿ್ಲಯೇ ಇದಿ್ದೕರಿ. 18 ಇದು
ಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಿದೆ್ರಹೋದವರು ಾಶ ಾದರು ಎಂದಥರ್.

19 ಕಿ್ರಸ್ತನಲಿ್ಲ ನಮಗಿರುವ ನಿರೀ ಯು ಕೇವಲ ಈ ಬದುಕಿಗೆ ಾತ್ರ
ಸೀಮಿತ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾವುಎ ಾ್ಲಮನುಷ ್ಯರಿಗಿಂತಲೂಹೀನ ಾಗುತೆ್ತೕವೆ.

20 †ಆದರೆ ಕಿ್ರಸ್ತನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎದು್ದ ಬಂದನು.
ಸತು್ತಹೋದವರಲಿ್ಲ ‡ಪ್ರಥಮಫಲ ಾದನು. 21 § ಮನುಷ ್ಯನ
ಮೂಲಕ ಮರಣ ಉಂಟಾದ ಾರಣ, ಮನುಷ ್ಯನ ಮೂಲಕವೇ
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ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವುಂಟಾಗಿದೆ. 22 ಆ ಾಮನಿಂದ ಹೇಗೆ
ಎಲ್ಲರೂ ಾಯುವವ ಾದರೋ ಅದೇ ಪ್ರ ಾರ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನಿಂದ
ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕುವವ ಾದರು. 23 ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು ತನ್ನ
ಕ್ರಮದಲಿ್ಲ ಎದು್ದಬರುವನು. ಕಿ್ರಸ್ತನು ಪ್ರಥಮಫಲ ಾದನು;
ತರು ಾಯ ಕಿ್ರಸ್ತನಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಆತನ ಬರೋಣದಲಿ್ಲ
ಜೀವವುಳ್ಳವ ಾಗಿ ಎದು್ದ ಬರುವರು. 24 ಅನಂತರ ಆತನು
ಎ ಾ್ಲ ದೊರೆತನವನೂ್ನ, ಎ ಾ್ಲ ಅಧಿ ಾರವನೂ್ನ ಮತು್ತ ಬಲವನೂ್ನ
ನಿಮೂರ್ಲಗೊಳಿಸಿ ತಂದೆ ದೇವರಿಗೆ ಾಜ್ಯವನು್ನ ಒಪಿ್ಪಸಿಕೊಡು ಾಗ
ಸ ಾಪಿ್ತ ಾಗುವುದು. 25 ಾಕೆಂದರೆ * ಾನು ಎ ಾ್ಲ
ವಿರೋಧಿಗಳನು್ನ ತನ್ನ ಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಾಕಿಕೊಳು್ಳವ ತನಕ
ಾಜ್ಯವ ಾ್ನಳುವುದು ಅವಶ್ಯ. 26 †ನಿಮೂರ್ಲ ಾಗುವ ಕಡೆ ಶತು್ರವು
ಮರಣ ಾಗಿದೆ. 27 “ದೇವರು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ಆತನ ಾದಗಳ
ಕೆಳಗೆ ಾಕಿ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿ ಾ್ದನೆ.” ಆದರೆ “ಸಮಸ್ತವೂ
ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ” ಎಂದು ಹೇಳು ಾಗ ಸಮಸ್ತವನು್ನ
ಅಧೀನ ಾಡಿಕೊಟಾ್ಟತನು ಅದರಲಿ್ಲ ಸೇರಲಿಲ್ಲವೆಂಬುದು
ಸ್ಪಷ್ಟ ಾಗಿದೆ. 28 ಸಮಸ್ತವೂ ಆತನಿಗೆ ಅಧೀನ ಾದ ಮೇಲೆ
ಮಗನು ಸಮಸ್ತವನೂ್ನ ತನಗೆ ಅಧೀನ ಾಡಿ ಕೊಟಾ್ಟತನಿಗೆ ಾನೇ
ಅಧೀನ ಾಗುವನು; ಹೀಗೆ ‡ದೇವರು ಸಮಸ್ತರಲಿ್ಲಯೂ ಸಮಸ್ತವೂ
ಆಗುವನು.

29 ಸತ್ತವರಿಗೆ ಪುನರು ಾ್ಥನವಿಲ್ಲ ಾದರೆ ಸತ್ತವರಿಗೋಸ ್ಕರ
ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳವವರು ಏನು ಾಡುವರು? ಸತ್ತವರು
ಎದು್ದ ಬರುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಎನು್ನವುದು ನಿಜ ಾಗಿದ್ದರೆ ಾಕೆ
ಅವರಿಗೋಸ ್ಕರ ದೀ ಾ ಾ್ನನ ಾಡಿಸಿಕೊಳು್ಳ ಾ್ತರೆ. 30 § ಾವು ಸಹ
ಾಕೆ ಪ್ರತಿ ಗಳಿಗೆಯಲಿ್ಲಯೂ ಭಯದಲಿ್ಲದೆ್ದೕವೆ? 31 ಪಿ್ರಯರೇ, ನಮ್ಮ

ಕತರ್ ಾದ ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ *ನಿಮ್ಮನು್ನ ಕುರಿ ಾಗಿ ನನಗಿರುವ
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ಹೆಮೆ್ಮಯ ನಿಮಿತ್ತ † ಾನು ದಿ ಾಲು ಾಯುತ್ತಲಿದೆ್ದೕನೆ ಎಂದು
ಹೇಳುತೆ್ತೕನೆ. 32 ಾನು ಎಫೆಸದಲಿ್ಲ ಮೃಗ ಯುದ್ಧ ಾಡಿದು್ದ ಕೇವಲ
ಾನು ಾಭಿ ಾ್ರಯದಿಂ ಾದರೆ ನನಗೇನು ಪ್ರ ೕಜನ? ಸತ್ತವರು

ಎದು್ದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಾದರೆ, ಾವು ‡ತಿನೊ್ನೕಣ, ಕುಡಿ ೕಣ, ಾಳೆ
ಾಯುತೆ್ತೕವ ಾ್ಲ. 33 ೕಸಹೋಗಬೇಡಿರಿ; §“ಕೆಟ್ಟ ಸಹ ಾಸವು
ಸ ಾಚಾರವನು್ನ ಕೆಡಿಸುತ್ತವೆ.” 34 ಗಂಭೀರ ಾಗಿ ೕಚಿಸಿರಿ!
ನೀತಿವಂತ ಾಗಿ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಾಪ ಾಡಬೇಡಿರಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ
ದೇವರ ಕುರಿ ಾಗಿ ಾನವೇ ಇಲ್ಲ; *ನಿಮಗೆ ಾಚಿಕೆ ಆಗಲೆಂದೇ
ಇದನು್ನ ಹೇಳುತಿ್ತದೆ್ದೕನೆ.
ಸತ್ತವರು ಾವ ಸಿ್ಥತಿಯಲಿ್ಲ ಎದು್ದ ಬರುವರೆಂಬುದನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ

35 “ಸತ್ತವರನು್ನ ಮರಳಿ ಜೀವಂತ ಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಾಧ್ಯ?
ಎಂಥ ದೇಹದಿಂದ ಎದು್ದಬರು ಾ್ತರೆ?” ಎಂದು ಾ ಾದರೂ
ಪ್ರಶಿ್ನಸಬಹುದು. 36 ಮೂಖರ್ನೇ; †ನೀನು ಬಿತು್ತವ ಬೀಜವು
ಾಯದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಜೀವ ಾಳುವುದುಂಟೆ? ಇಲ್ಲ. 37 ನೋಡು;
ಒಂದು ವೇಳೆ ಗೋದಿಯ ಾಳ ಾ್ನಗಲಿ ಬೇರೆ ಾವುದೇ
ಬೀಜವ ಾ್ನಗಲಿ ಬಿತು್ತ ಾಗ ಬರೀ ಾಳನೆ್ನೕ ಹೊರತು ಮುಂದೆ
ಬೆಳೆಯಬೇ ಾದ ಗಿಡವನು್ನ ಬಿತು್ತವುದಿಲ್ಲ. 38 ಆದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ
ಇಷ್ಟದಂತೆ ಅದಕೆ್ಕ ದೇಹವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. ಒಂದೊಂದು ಬೀಜಕೂ್ಕ
ಅದಕೆ್ಕ ತಕ ್ಕ ದೇಹವನು್ನ ಕೊಡು ಾ್ತನೆ. 39 ಎ ಾ್ಲ ಶರೀರಗಳು ಒಂದೇ
ವಿಧ ಾದವುಗಳಲ್ಲ; ಮನುಷ ್ಯನ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಪಶುಗಳ ಶರೀರ
ಬೇರೆ, ಪ ಗಳ ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಮೀನುಗಳದು ಬೇರೆ. 40 ಇದಲ್ಲದೆ
ಸ್ವಗೀರ್ಯ ಶರೀರಗಳುಂಟು, ಭೂಲೋಕದ ಶರೀರಗಳುಂಟು, ಆದರೆ
ಪರಲೋಕದ ಶರೀರಗಳ ಮಹಿಮೆ ಬೇರೆ, ಭೂಲೋಕದ ಶರೀರಗಳ
ಮಹಿಮೆ ಬೇರೆ. 41 ಸೂಯರ್ನ ತೇಜಸು್ಸ ಒಂದು ವಿಧ ಾದರೆ,
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ಚಂದ್ರನ ಪ್ರ ಾಶವೇ ಮತೊ್ತಂದು ವಿಧ, ಾಗೆಯೇ ನಕ್ಷತ್ರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ
ಪ್ರ ಾಶವು ಸಹ ವೈವಿಧ್ಯ ಾದುದು.

42 ಸತ್ತವರಿ ಾಗುವ ಪುನರು ಾ್ಥನವು ಅದೇ
ಪ್ರ ಾರ ಾಗಿರುವುದು. ಬಿತು್ತವಂಥದು್ದ ಅಳಿದುಹೊಗುವಂಥದು್ದ.
ಪುನರು ಾ್ಥನ ಾಗುವಂಥದು್ದ ಅಮರ ಾದದು್ದ. 43 ಹೀ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ
ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ‡ಮಹಿಮೆಯಲಿ್ಲ ಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದುವುದು;
ನಿಬರ್ ಾವಸೆ್ಥಯಲಿ್ಲ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಬಲಹೊಂದಿ
ಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದುವುದು; 44 ಬಿತಿ್ತದು್ದ ಾ್ರಕೃತ ದೇಹ ಾಗಿ
ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಪುನರು ಾ್ಥನಹೊಂದುವಂಥದು್ದ ಆತಿ್ಮೕಕ ದೇಹ.
ಾ್ರಕೃತದೇಹ ಇರುವು ಾದರೆ ಆತಿ್ಮೕಕ ದೇಹವೂ ಇರುವುದು
ಸತ್ಯ. 45 §“ ದಲನೆಯ ಮನುಷ ್ಯ ಾದ ಆ ಾಮನು ಜೀವ
ಪಡೆದ ವ್ಯಕಿ್ತ” ಎಂಬು ಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲಿ್ಲ ಬರೆದದೆಯ ಾ್ಲ.
* ಕಡೆ ಆ ಾಮ ಾದರೋ †ಜೀವ ಕೊಡುವ ಆತ್ಮ ಾದನು.
46 ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದದು್ದ ದಲು ಬಂದದ್ದ ಾ್ಲ, ಾ್ರಕೃತ ಾದದು್ದ
ದಲನೆಯದು; ಅನಂತರ ಆತಿ್ಮೕಕ ಾದದು್ದ. 47 ದಲನೆಯ

ಮನುಷ ್ಯನು ‡ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಾಡಲ್ಪಟ್ಟವನು; ಭೂಮಿಗೆ
ಸೇರಿದವನು, ಎರಡನೆಯ ಮನುಷ ್ಯನು ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬಂದವನು. 48 ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನು ಎಂಥವನೋ ಮಣಿ್ಣಗೆ
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೂ ಅಂಥವರೇ ಆಗಿರು ಾ್ತರೆ; ಪರಲೋಕದಿಂದ
ಬಂ ಾತನು ಎಂಥವನೋ §ಪರಲೋಕಕೆ್ಕ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೂ
ಅಂಥವರೇ. 49 ಾವು ಮಣಿ್ಣನಿಂದ ಹುಟಿ್ಟದವನ ಾರೂಪ್ಯವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರ ಾರ *ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂ ಾತನ
ಾರೂಪ್ಯವನೂ್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
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50 ಸಹೋದರರೇ, ಾನು ಹೇಳುವುದೇನಂದರೆ, †ರಕ್ತ
ಾಂಸಗಳು ದೇವರ ಾಜ್ಯವನು್ನ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಾರದು;

ಅಂತೆಯೇ, ಅಳಿದುಹೋಗುವಂಥದು್ದ ಅಮರತ್ವಕೆ ್ಕ ಾಧ್ಯ ಾಗಲು
ಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 51 ನೋಡಿರಿ! ಇದುವರೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಾಗಿದ್ದ ಸಂಗತಿಯನು್ನ
ಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತೆ್ತೕನೆ, ‡ ಾವೆಲ್ಲರೂ ಾಯುವುದಿಲ್ಲ,
ಾಪರ್ಡುವೆವು. 52 ಕಡೆ ತುತೂ್ತರಿಯ ಧ ್ವನಿಯು ಳಗುವಲಿ್ಲ,

ಕ್ಷಣ ಾತ್ರದಲಿ್ಲ, ರೆಪೆ್ಪಬಡಿಯುವಷ್ಟರೊಳ ಾಗಿ ಾವೆಲ್ಲರೂ
§ ಾಪರ್ಡುವೆವು. ೌದು, *ತುತೂ್ತರಿಯು ಳಗಿ †ಸತ್ತವರು
ನಿಲರ್ಯ ಾಗಿಎಬಿ್ಬಸಲ್ಪಡುವರು, ಾವುರೂ ಾಂತರಹೊಂದುವೆವು.
53 ನಶಿಸುವಂಥ ಈ ದೇಹವು ನಿಲರ್ಯತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೂ,
‡ಮರಣಕೆ್ಕ ಅಧೀನ ಾಗಿರುವ ಈ ದೇಹವು ಅಮರತ್ವವನು್ನ
ಧರಿಸಿಕೊಳು್ಳವುದೂ ಅಗತ್ಯ ಾಗಿದೆ. 54ನಶಿಸಿಹೋಗುವ ಈ ದೇಹವು
ನಿಲರ್ಯತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಮರಣಾಧೀನ ಾಗಿರುವ ಈ
ದೇಹವು ಅಮರತ್ವವನು್ನ ಧರಿಸಿಕೊಂ ಾಗ ಬರೆದಿರುವ ಾತು
ನೆರವೇರುವುದು. 55 §“ಹೇ! ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ಜಯವೆಲಿ್ಲ? ಹೇ!
ಮರಣವೇ ನಿನ್ನ ವಿಷದ ಕೊಂಡಿ ಎಲಿ್ಲ?” 56 ಾವಿನ ವಿಷಕೊಂಡಿ
ಾಪವೇ; ಾಪದ ಶಕಿ್ತಯ ಆ ಾರವು ಧಮರ್ ಾಸ್ತ ್ರವಿಧಿಗಳೇ.

57 *ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕತರ್ ಾದ ಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ
ಜಯವನು್ನ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಸ ಾ ಾಲ ಮಹಿಮೆಯುಂಟಾಗಲಿ.
58ಆದ್ದರಿಂದ,ನನ್ನ ಸಹೋದರರೇ,ಸಿ್ಥರಚಿತ್ತ ಾಗಿಯೂ,ನಿಶ್ಚಲ ಾಗಿರಿ.
ಾಕೆಂದರೆ †ನೀವು ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ಪಡುವ ಪ್ರ ಾಸವು

ನಿಷ್ಫಲ ಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನು್ನ ತಿಳಿದು ಕತರ್ನ ಕೆಲಸವನು್ನ ಸ ಾ
ಅ ಾ್ಯಸಕಿ್ತಯಿಂದಲೂ ಮತು್ತ ನಿರಂತರ ಶ್ರದೆ್ಧಯುಳ್ಳವ ಾಗಿಯೂ
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ಾಡುವವ ಾಗಿರಿ.

16
ಯೆರೂಸಲೇಮಿನಲಿ್ಲದ್ದ ಬಡ ಕೆ್ರ ೖಸ್ತರಿಗೋಸ ್ಕರ ಧಮರ್ದ ಹಣ

ಕೂಡಿಸುವುದನು್ನ ಕುರಿತದು್ದ
1 ಈಗ *ದೇವಜನರಿಗೋಸ ್ಕರ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ವಿಚಾರದ

ಕುರಿತು, ಾನು ಗ ಾತ್ಯ ಾ್ರಂತ್ಯದ ಸಭೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟಿ್ಟರುವ
ಕ್ರಮದಂತೆ ನೀವೂ ಾಡಿರಿ. 2 ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಪ್ರತಿ ಬ್ಬನು †ತನಗೆ
ಬಂದಂಥ ಸಂ ಾದನೆಯಲಿ್ಲ ಾಧ್ಯ ಾದಷ್ಟನು್ನ ಾರದ ದಲನೆಯ
ದಿನದಲಿ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಯಲಿ್ಲಟು್ಟಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ
‡ ಾನು ಬಂ ಾಗ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
3ಮತು್ತ ಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಾರನು್ನ ಾ್ರ ಾಣಿಕರೆಂದು
ಸೂಚಿಸುವಿರೋ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನು್ನ
ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಕೆ್ಕ ಪತ್ರಗಳನು್ನ
ಕೊಟು್ಟ ಕಳುಹಿಸುವೆನು. 4 ಮತೆ್ತ ಾನು ಸಹ ಹೋಗುವುದು
ಯುಕ್ತ ಾಗಿ ತೋರಿದರೆ ಅವರು ನನ್ನ ತೆಯಲಿ್ಲ ಬರಬಹುದು.
5 § ಾನು ಾದುಹೋಗಬೇಕೆಂದಿರುವ ಮಕೆದೋನ್ಯ ಸೀಮೆಯನು್ನ
ಾಟು ಾಗ *ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲೆ್ಲೕ
ಉಳಿದುಕೊಳು್ಳವೆನು. 6 ಅಥ ಾ ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಹಿಮ ಾಲವ ಾ್ನದರೂ
ಕಳೆಯುವೆನು; ಾಗೆಯೇ ಾನು ಹೋಗಬೇ ಾದ ಸ್ಥಳಕೆ್ಕ ನೀವು
ನನ್ನನು್ನ ಾಗಕಳುಹಿಸಲು ಸ ಾಯ ಾಡಬಹುದು. 7 † ಾನು
ಾದುಹೋಗುವ ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲಿ್ಲ ನಿಮ್ಮನು್ನ ನೋಡಲು
ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ‡ಕತರ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲಿ್ಲ
ಕೆಲವು ಾಲ ತಂಗಲು ಬಯಸುತೆ್ತೕನೆ. 8 ಪಂಚಾಶತ್ತಮ ದಿನ ಹಬ್ಬದ
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16:7 2 ಕೊರಿ 1:15-16 ‡ 16:7 16:7 1 ಕೊರಿ 4:19; ಾಕೋಬ 4:15



1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 16:9 liii 1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ 16:17

ತನಕ ಎಫೆಸದಲಿ್ಲರುವೆನು; 9 ಾಕೆಂದರೆ ಸೇವೆಗೆ ಅನುಕೂಲವೂ,
ಸಫಲವೂ ಆಗಿರುವ ಹೆ ಾ್ಬಗಿಲೊಂದು ನನ ಾಗಿ ತೆರೆಯಲ್ಪಟಿ್ಟದೆ.
ಾಗೆಯೇ §ವಿರೋಧಿಗಳೂಅನೇಕರಿ ಾ್ದರೆ.
10 *ತಿ ಥೆಯನು ಬಂದರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ

ನಿಭರ್ಯ ಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳಿ್ಳರಿ; ಅವನು ಸಹ †ನನ್ನ
ಾಗೆಯೇ ಕತರ್ನ ಸೇವೆಯನು್ನ ಾಡುತಿ್ತ ಾ್ದನ ಾ್ಲ. 11 ‡ಆದ್ದರಿಂದ
ಾರೂ ಅವನನು್ನ ತಿರಸ ್ಕರಿಸ ಾರದು. ಅವನು ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ

ಬರುವಂತೆ ಅವನನು್ನ ಸ ಾ ಾನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಿರಿ; ಅವನು
ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಬರುವುದನು್ನ ಎದುರುನೋಡು ಾ್ತ
ಇದೆ್ದೕನೆ. 12 §ಸಹೋದರ ಅ ಲೊ್ಲೕಸನ ಕುರಿತು; ಅವನು
ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನು್ನ ಭೇಟಿ ಾಡಬೇಕೆಂದು ಾನು
ಬಹಳ ಾಗಿ ಅವನನು್ನ ್ರೕ ಾ್ಸಹಿಸಿದೆನು. ಆದರೆ ಅವನು ಈಗ
ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿಧರ್ರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಒಳೆ್ಳ ಅವ ಾಶ ಸಿಕಿ್ಕ ಾಗ
ಬರುವನು.
ಕೊನೆಯ ಾತುಗಳು

13 ಎಚ್ಚರ ಾಗಿರಿ, ಕಿ್ರಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲಿ್ಲ *ದೃಢ ಾಗಿ ನಿಲಿ್ಲರಿ.
†ಧೈಯರ್ವಂತ ಾಗಿರಿ, ಬಲಗೊಳಿ್ಳರಿ. 14 ‡ನೀವು ಾಡುವುದನೆ್ನ ಾ್ಲ
ಪಿ್ರೕತಿಯಿಂದ ಾಡಿರಿ. 15 §ಸೆ್ತಫನನಮನೆಯವರು ಅ ಾಯದಲಿ್ಲನ
ಪ್ರಥಮಫಲವೆಂದು ಾಗೂ ಅವರು ದೇವಜನರ ಸೇವೆಗೋಸ ್ಕರ
ತಮ್ಮನು್ನ ಅಪಿರ್ಸಿ ಾ್ದರೆಂದು ನೀವು ಬಲ್ಲವ ಾಗಿದಿ್ದೕರಿ. 16 ಾನು
ನಿಮ್ಮಲಿ್ಲ ಬೇಡುವುದೇನಂದರೆ,ಸೇವೆಯಲಿ್ಲ ನಮಗೆಸ ಾಯ ಾಡುವ
ಾಗೂ ಪ್ರ ಾಸಪಡುವವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಅಧೀನ ಾಗಿರಬೇಕು.

17ಸೆ್ತಫನನೂ, ತುರ್ ಾತೊಸನೂ,ಅ ಾಯಿಕನೂಬಂದದು್ದ ನನಗೆ
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ಕೊರಿ 14:1 § 16:15 16:15 1 ಕೊರಿ 1:16
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ಸಂತೋಷವನು್ನಂಟು ಾಡಿದೆ. ನಿಮಿ್ಮಂದ ಆಗಿರುವ ಕೊರತೆಯನು್ನ
ಅವರು ನೀಗಿಸಿರುವರು. 18 ಅವರು ನನ್ನ ಆತ್ಮವನೂ್ನ ಮತು್ತ
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಗಳನೂ್ನ *ಚೈತನ್ಯಗೊಳಿಸಿದರಲ್ಲ. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ
ಇಂಥವರನು್ನ ಸ ಾ್ಮನಿಸಿರಿ. 19ಆಸ್ಯಸೀಮೆಯ ಸಭೆಗಳವರು ನಿಮ್ಮನು್ನ
ವಂದಿಸು ಾ್ತರೆ. †ಅಕಿ್ವಲನೂ ಮತು್ತ ಪಿ್ರಸಿ ್ಕಲ್ಲಳೂ ‡ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲಿ್ಲ
ಕೂಡಿ ಬರುವ ಸಭೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಕತರ್ನ ಹೆಸರಿನಲಿ್ಲ ಬಹಳ ಾಗಿ
ನಿಮ್ಮನು್ನ ವಂದಿಸುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. 20 ಸಹೋದರರೆಲ್ಲರೂ ನಿಮಗೆ
ವಂದನೆ ಹೇಳುತಿ್ತ ಾ್ದರೆ. §ಪವಿತ್ರ ಾದ ಮುದಿ್ದಟು್ಟ ಒಬ್ಬರನೊ್ನಬ್ಬರು
ವಂದಿಸಿರಿ. 21 * ೌಲನೆಂಬ ಾನು ಸ್ವಂತ ಕೈಯಿಂದ ವಂದನೆಯನು್ನ
ಬರೆದಿದೆ್ದೕನೆ. 22 ಾವ ಾದರೂ ಕತರ್ನನು್ನ ಪಿ್ರೕತಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವನು
ಾಪಗ್ರಸ್ತ ಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ †ಕತರ್ನೇ ಾ! 23 ‡ಕತರ್ ಾದಯೇಸು ಕಿ್ರಸ್ತನ
ಕೃಪೆಯು ನಿ ್ಮಂದಿಗಿರಲಿ 24 ಕಿ್ರಸ್ತ ಯೇಸುವಿನಲಿ್ಲ ನನ್ನ ಪಿ್ರೕತಿಯು
ನಿಮೆ್ಮಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಇರಲಿ. ಅಮೆನ್.
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ಇಂಡಿಯನ್ರಿವೈಜ್್ಡ ವಸರ್ನ್ (IRV) - ಕನ್ನಡ - 2019
The Indian Revised Version Holy Bible in the Kannada

language of India
copyright © 2017, 2019 Bridge Connectivity Solutions

Language: ಕನ್ನಡ (Kannada)

Translation by: Bridge Connectivity Solutions

Contributor: Bridge Connectivity Solutions Pvt. Ltd.

This translation is made available to you under the terms of the Creative
Commons Attribution Share-Alike license 4.0.
You have permission to share and redistribute this Bible translation in
any format and to make reasonable revisions and adaptations of this
translation, provided that:

You include the above copyright and source information.
If youmake any changes to the text, youmust indicate that you did so in

a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily
endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions
under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are
licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses,
please contact the respective copyright owners.
Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word
involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation
22:18-19.

2023-04-13

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 21 Apr 2023 from source files
dated 13 Apr 2023
57d1d9cf-b1ac-5226-925b-8989cef38e01

https://bridgeconn.com/
http://www.ethnologue.org/language/kan
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

	1 ಕೊರಿಂಥದವರಿಗೆ

